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 כמלקות הוי לא דזה קמ״ל במלקות כמו קילבד׳מ הדין נ״כ יהי׳
 הרדב״ז בתשו׳ כמש׳כ ממלקות חמור אבר דחתיכת ]זאע׳ג

 על אבל בזה[ אמריק לא קילבר״מ מ'מ עי׳ש חרכ׳ז סי׳ ח״ג
 לו דביש לאשחנגינן שיבר רק נטל תני לא דלכך הגמרא■ פי'

 וממילא גמל לתני שפיר הגמרא מקשה חייב שיבר אפי׳ דמים
 מילבד׳מ אמריק ולא חייב דבנטל כיון דמים לו דביש ידעינן
 דרב[ אליבא קילבד״ח אמרינן בנטל אפי׳ דמים לו באין ]דהא
 חייב נמי דבשיבר פשיטת אבר ממט לחתוך שיוכל אע״פ
 שכתבתי דמה נמישבחי שוב קילבד״ח: .דליכא היכי חייב דמזיק

 ושיבר מאבריו באחד להציל ויוכל דבמחתרת בפשיטות. למעלה
 דהא ,בזה לדק שיש וחייב דמים לו יש שמקרי החביות את

 את ששיבר דרודף ומזיק חובל מה׳ בפ*ח כתב ז״ל הרמב״ס
 באחד להציל דביוכל חילק ולא קילבד״מ משום פטור הכלים

 ,הכלים תת בשיבר וחייב קטלא בר הרודף מקרי לא מאבריו
 ז״ל הרמב״ם ׳שכ מה לפי י׳ל והטעם , פטור ענין דבכל משמע
 הנרדף להציל ויטל הרודף את שהרג באחד רוצת מה׳ בפ״א
 בידי מימה מחויב ההורג אק אפ״ה רודף •של מאבריו באחד
 סתם כתיב דכמחתרת מטס ג״ל ז״ל ,הרמב׳ס ']וטעם אדם

 להציל יכול בין התירה חילקה ולא דמים לו אין ומת והוכה
 אע״פ מאבריי באחד להציל ביכול דאט׳ משמע מאבריו באחר

 נהרג אק הורגו אס מ״מ מרודף, גרע דלא להורט רשאי שאק
 באחר להציל ביכול אפי׳ קילבד״מ ברודף שייך לכך עליו[

 עוי״ל )ו( מקרי מיתה בר עליו נהרג אין שההורגו כיק מאבריו
 דדוקא ז׳ל למלך המשנה שכתב מה לפי ז׳ל הרמב׳ס בטעם

 הנרדף אבל מאבריו באחד להציל כשיטל להרט רשאי אין אמר
 א'כ ,עצמו להציל בהול שהוא טק לדקדק.'בכך צריך אין

 במחתרת גם וא*כ להורט רשאי שהנרדף כיק מיתה בר הרודף
 שיהי' הנ״ל עממים ב׳ שייך ג״כ מאיבריו באחד להציל שיוכל
 דמה בגמרא הנ׳ל כפירושי י״ל טכ״ז בזה, וצ׳ע קילבד״מ שייך

 אשמעינן חייב החביות את ושיבר דמים לו יש במשנה דאיתא
ד׳ בסי׳ כמטאר ממט שילך ער אותו להכות שיוכל דאע״פ

 יגזול ולא ממנו שילך עד אוהו להטה רשאי לגזלו הבירו בבא
הגח' הי׳ על רק ,קילבד״ח שייך ולא למלקות דומה אינו מ'מ
 הנ״ל למלך המשנה דברי ובגרף כג׳ל, פשיטא שפיר הקו׳

 עצמו להציל ש־סל אע'פ הרודף את להרוג רשאי דהנרדף
 דיואכ מ׳ש דך סנהדרק מ׳ מהגמרא לי קשה רודף של באבריו

 מאבריו בא׳ עצמו להציל לעשאלשהי׳לו הרג למה אבנר על מען
 למלך המשנה טעם שעיקר כיון ואפשר , הנרדף הי׳ אבנר הא

 אבנר ממילא בהול ־ שהוא מחמת לדקדק הנרדף דרך שאין
:ודוחק מאבריו בא׳ א״ע להציל לו הי׳ חמישית בדופן שכיק

 טובע חבירו את הרואה תכ״ו סי׳ בחו״מ המחבר כתב יא
וט׳ להציל אחרים לשטר או להציל ויכול וט׳ בים

 דבירושלמי הםמ״ע וכתב רעך דם על תעמוד לא על עובר
, דבירו להציל כדי סכנה בס׳ אפי׳ עצמו להכניס דצריך מסיק

 והרא״ש והרמב״ס שהרי״ף מפני זה דין השמיטו והרמ״א והמחבר
 השמיטו למה קשה טפי דזה ההי׳ מבק ואיני ,השמיטו והטור

 דבבלי מגמרא דמוכח ונלע״ד ,הירושלמי את הנ״ל הפוסקים
 ף7 סנהדרין במס' אמר הגע׳ דהא הירושלמי על בזה דפליג

 והא רעך דם על תעמוד לא ת״ל להצילו שחייב מנין ע״ג
 לו והשימת ח״ל מנין גופו אבדת נפקא מהתס נפקא מהכא

 אגורי ומיגר ממרח אבל בנפשי׳ ה״מ אמינא הוי •מהתם אי
 עצמו להכניס מחייב הוה ואי הגמרא, עכ׳ל קמ׳ל לא היא
 דקמ״ל החי׳ הגמרא אמר לא למה נפשית סכנת בספק אפי׳

 דרק מיכח נפשות סכנת ס׳ במקום אפי׳ עצמו להכניס שחייב
:)ז( נפשות סכנת בספק עצמו להכניס ולא מטיב לשכור

 את מליו לפקח פירש״י ע״ב ע׳ב בסנהדרין גמרא יב
הגל את עליו טפל חותר כשהי׳ אם הגל

 על בא אם אבל נפשות. עסקי על בא דלא היכי עליו מפקחין
 הוא קטילא גברא התראה בלא להרגו• דניתן כיין נפשות עסקי

 עליז שנפל שעפה שאע׳פ רש׳י מדברי משמע חתירה, משעת
הגל אזוב מהרת

 נהרג איט הציל לא דאם כיון ח״מ מאבריו בא׳ להציל דביטל ס״ל דהרמב׳ם לומר אפשר דאיך תמוהים מוחז״ל דברי )י(
 אסור מאבריו בא׳ להציל דביטל הדין דיק שאול בן דד״י ע״א דע״ד בגמרא האיךיקאמר דא״כ קילבד״מ שייך בח־״א

 הוא קטלא בר דלאז מאבריו בא׳ להציל ביכול וע״כמיירי וקילב״ח רודף מטעם הוא קטלא בר והא. יענש עטש אסון ‘יהי מלא להרגו
 ל״שקילב״מ, מאבריו בא׳ להציל דביסל בהדי׳ עי״שהדי מאבריו בא׳ להציל ביטל קנס■דמיירי להם שיש דא״נ מתני׳ ׳הגמ שם מהרז וק

 די״ל לכורט, רשאי דהנרדף כיון לימאקילבד״מ כ’דא הנ״ל מגמרא קשי׳ לא להציל ביכול להורטאף מוסר המל״מדסוברדהנרדף. ועל
 דדבאדמיהה מימרא דחי דבגח׳ ואף זה, והרג זה להרוג מהכוון מיידי דהא האשה לבעל ותשלומין ■להנרדף .לזה מיתה הוי זה דמטעם

 בא׳ רק להורגו רשאי אין אדם דכל היכי אבל לא׳ יתשל־מין מיתה ומקרי אדם לכל מיתה דחייב ברודף רק הייט פטור, לזה ותשלומין לזה
 ]ובפמ״גסי׳ עי״ש ע״ב ל׳ג בכתובות רעק׳א בחי׳ תירץ וכן לזה. וחשמלין לזה מיתה הוה שוב להורגו יטל דהנרוףעצמו נהי מאבריו

 הוי במחתרת דהרי דעתו לסוף ירדתי ולא קלבד״ח בזה ל״א לרודף להרט הנרדף ביד דשות רק הוי להמל״מ דאף דכיק ר״ל סקי״ד ק״י
 ובקהיכי רשותלכ׳א דמי מחתרת בי{ לחלק ודוחק אמריקקלבד״מ דמים לו דבאין שנינו שלימה ומשנה א׳, אות לעיל כסש״כ לשית רק

 פלט נהרג דאיט טון אדם לכל קטלא בר הזי מאבריו בא׳ ■להציל דביכול מוחז״ל דברי לפי אבל וצע׳ג[., להנרדף רק רשות דהוי
 ולא פטור הכלים את ששיבר דרודף בסתם זיל הרמב״ם דכ׳ מאי ועכצ״ל קילבד״מ> דאמריק אמריקבגח׳ האיך א״כ מרט אס ביד״א

 להציל דבימל רוצח מה׳ בפ״א עמש״כ עצמו דסמך משוס הכלים אה בשיבר חייב ממיתה דפטור מאבריו בא׳ להציל דביכול חילק
 דאמר רבא גס ׳הרי להוסיף ולא הגמרא לשון להעתיק הרמב״ס של דרט וגס כאן, הדברים לכפול הצר? הוא־ולא מיתה בר לאו.
 כלשון סתם הרמב״ם נס הביא לק סתם חמר ורק חייב מאבריו: בא׳ להציל דביטל חילק לא פטור .הכלים ששיבר רודף של הדין

 ׳מבי יכדמסקינן הכלים שברת על דתייב מאבריו בא׳ להציל דביטל מודה'הרמב״ס אבל רוצח, בה' מש״כ על עצמו וסמך הגמרא
קילבד״מ: בזה דל״ש

 האיך א'כ ביד״א נהרג דאיט הציל ולא מאבריו בא׳ 'להציל יטל דאס הרמב״ם על הקשה ה״ד מלטם סה׳ בפ״ס הראב״ד והנה
חיוב אין מ״מ והא מאבריו בא׳ להלל יטל שהי׳ ואף לעשאל דהרג משוס וקטלי׳ לאבנר יואב דייני׳ מיק בגמרא קאמר

בשוגג לההורג אפי׳ להרוג דמוחר הדם גיאל מדין מרגו דיואב שם המל״ח ותי׳ יואב סרגו זהאיך ביד״ש ורק אבצר על ביד״א מיתה

 תירז שום ע״ז לו הי׳ דלא לכ״ע ׳ממשא הריגת משוס מיתה חייב דהי׳ כיון מ״מ כריבר״י קי״ל דלא ואף התראה הי׳ דלא משום
 מלטס ה' הכ'מ פי׳ וכה׳ג עמשא משום אתה חייב מ״מ התראה צריך אבנר הי׳ דלא דס׳ל להברתך ■אף הייט אבנר ליזל אמרו לכך

 בהול דהנרדף משים ביד׳א נהרג דאיט הרמב״ם של הטעם דכל ג״כ שתיק מסנהדרק ספ״ח הפנים במרחה ראיתי שוב עי׳ש, הנ׳ל
 על הנ״ל מגמרא הקו׳ ג״כ טחא ומה עי״ש, טדאי נהרג ממילא בהול הי׳ ולא חמישית לדופן אבנר דכיון ■הכא •וא״כ הרודף להרוג

:עי״ש הנ״ל לתירוץ שיבח המרה״ם אבל דוחק, שהוא וסיים כאן מוחז״ל וכמ״ש המל״מ,
חכ״ץ כמ0 ׳>ס עצמן להכניס מחויב ואינו. דחברי׳ מוראי עדיף .דידי׳ דם׳ תרכ״ו סי׳ ח״ג הרדב״ז בהדי׳ 0)

. p.,D סי׳ רב ימ כש״ע להלכה הביאו ל״ח אות נ״ט כלל ו״ה הא וכ'כ בודאי ימית שמבירו אף

מרי

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס214 מס עמוד {5} ;<< שונים אהרן>>נושאים בן נחום זאב בורנשטיין, :א - אזוב אגודת



ill קן אזוב מחתרת אגודת
 בעה״ב את יהרוג לא שבודאי דידעיק כיון להרגו אסור הגל
 רש׳י כוונת דאם אוחו מצילין אין אעפ״ה מצילץ, שם שיש כיון
 מצילין דאין טעם רש״י נתן למה להרגו מותר שטדיין באופן הי׳

 שיציל והיתק להרגו מותר הא הוא קטילא דגברא טון אותו
 להרגו עתה רשאי שאין אע״פ רש״י שכוונת ס״כ אלא ,אוחו
 הוא קנרלא דנביא כיק בפי׳ רש״י כ׳ וכן אותו מצילין אין מ'מ

 ז׳ל מהרמב״ס אק. ,להורגו אסור שעתה משמע חתירה משעת
 להורגו רשאי שאין היכי דכל שסובר נראה הי״ג גניבה מה׳ פ״ט

 דתים לו שיש גנב כל כתב דבהי׳ג בשבת אפי׳ אותו מצילין
 בביאתו כלים שיבר ואם מליו מפקחין בשבת גל עלה ונפל
 בביאתו כלים ששיבר דמים לו שאין מי אבל בתשלומין חייב
 עדים או אדם בני הקיפוהו אם וק כתב י״א ובה' ,פטור
כתב וע״ז נהרג, אינו עליו שבא זה ברשות הוא שעדיין אע״ם

 יש אם בזה שגם משמע עליו מפקחין דמים לו דכשיש י״ג בה׳
 דחי כתב לא ולכך עליו, מפקחין יהרוג לא ששוב וידוע מצילין

 להורגו שמותר כיון פשיטא דזה עליו מפקחין אין דמים לו שאין
 זה להביא ז׳ל הרמב׳ם צריך הי׳ ז״ל כרש״י סובר הי׳ ואם
 על דחולק ודאי אלא מפקחין אין להורגו שאסור שאע״פ הדין
 שעתה דכיון לי מובן אינו ז־ל רש״י מעם ובאמת )ח( ז״ל רש״י
 אותו להציל חיוב יהי׳ לא למה מיתה מחויב ואינו להורגו אסור

להצילו: שמצוה בסי׳תכ״ה שמבואר לתיאבן עבירה עושה כל כמו

 משעת הוא קטילא דגברא משום השעם כ׳ ז״ל רש״י והנה
גברא שהי' בכך דמה מובן אינו ומעמו חתירה

 לאחר גל עליו בנפל היתק להורגו אסור עתה הא קטילא
במחתרת שעודו בכך ומה להצילו, חיוב יהי׳ שלא ממחתרת שיצא

כיק
אזוב

 עתה דהרי רודף בגדר עוד שיהי׳ החותר על הגל נפילת דלאחר לה משכחת לא דהרי לי סיבנים אינם בזה מוחז׳ל לברי )ח(
בלי רודף אינו הגל נפילת לאחר וא'כ אבעה״ב עוד להרוג יוכל לא תו הגל מן ש־וציהו לאחר וגם הגל תחת הוא

 משכחת לא א״כ מפקחין להורגו אסור הגל נפילת לאחר עכשיו דאם וס״ל ארש״י חולק דהרמב״ם נימא אי וא'כ מצילין, דיש טעמא
 דהרמב״ם }ומה לרש״י מודה דהרמב״ם וע'כ רודף, בנדר אינו עתה דהר* מפקחין דאק הנל עליו שנפל דמים לו שאין דמי הדין
 לו דבאין שמעינן ממילא מפקחין דמים לו דביש ן הר דהביא דכיון ידעינן דממילא משום מפקחין אין רמים לו דבאין הדק מביא איני

 הרמב״ם של ודרכו מפקחין דמים לו דביש רק איתא לא בגמרא דגם משים בהדי׳ דינא הך הביא לא והרמב״ם מפקהין אין דמים
 דגברא משוס מפקחין אין עוד רודף אינו הגל נפילת דלאתר אף רודף הי' הגל שנפל דבשעה דכיון גגמ׳[ דמפורש מה רק להביא
 שכ״ט סי׳ או״ח הפרמ״ג על השיג זה ומטעם ל׳ז לסי׳ בהשמטות ישראל ישיעות בם׳ וכ״כ ,למיתה עצמו שהותר כיק הוא קטילא

 ואפ״ה רודף בגדר איט נמי דעכשיו במחתרת בבא והרי שעה לחיי עליו מיתהדמפקחין לדונו אסור דבשבת למיתה דיט שעמר דמי
שהוא משום שאני דבמחתרת שם לדחות שרצה ומה ,למיתה בב״ד דינו שנגמר במי וה״נ למיתה עצמו שהיתר משום מפקחין אין

 דהרי לע״ד דיחוי אינו ,דינו שעמר במי משא״כ הגל עליו נפל ועי״ז ,הבית שחתר עבור שבת לחלל העבירה ע״י בעצמו לו גרם =
 דג״כ מפקחין יהי׳ לא דמים לו ויש במחתרת שבא במי אפי׳ א״כ העבירה ע״י לו שגרס משוס במחתרת הטעם דעיקר אמרת אי

ע’בש ועי׳ הגל נפילת בשעת הוא קטילא וגברא למיתה עצמו דהותר משום הטעם דעיקר אע״כ , שבת לחלל העבירה ע״י לו גרם
: עי׳ש ד׳ סי׳ להב״ש ורמז להחיותו מציווין דאין משוס דמיס לו באין מפקמק דאין הטעם שכתב שכ״ט בסי׳ רב דבי

ומבואר לו, מוהשבות גופו אבידת דדרש־נן משום רודף, בנדר עוד אינו הגל נפילת דלאחר אף דמים לו באין מפקחין דאן הטעם טלי״ל
 אינו מדעת באבידה גופו באבידת גם וממילא לבעלים, להשיב חיוב אין מדעת דאבידת רס״א סי׳ ר.ו״מ ונטיש״ע בגמרא

 משוס להצילו מצוה איט ר״ל לדעת עצמו מאבד א׳ רואה דאם רל״ו למצוה בהשמטות חיטך המנחתי חידש זה ומשוס להצילו, מחויב
 אבידה נמי הוי הגל עליו שנפל לו גרם ועי־ז למיתה עצמו והתיר דמים לו באץ במחתרת בבא ממילא וא״כ מדעת גופו אבידת דהוה

 תו ל״ל פועלים למיגר דמחויב רעך דם על העמוד לא דכתיב דכיק בסוגיק לובלין המהר׳ס קו׳ מיושב ולפי״ז ,מפקחין ואץ מדעת
 על תעמוד מלא שמעינן לא דזה להציל מחייב איט מדעת דאבידה בכה״ג דאיצטריך א״ש זלפי״ז עי״ש, גופו חבידת מל לו והשטח

 הפקר דהוי משום המוצא של הוי מדעת דאבידה רס׳א בם" הש״ך דברי דלפי לעיין יש הנ״ל המנ׳ח רז בגוף אמנם ,רעך דם
 שלו דאינו אדם של בנפשו אבל ,חפץ שלט מה בהם ולעשות להפקיר דבידז שלו בממון רק דזהו י״ל ח״כ להחזיר, חייב איט ומש״ה

ביט אין דהרי גופו דהפקיר משום להצילו חייב דאיט לומר ל״ש א״כ עצמו המאבד שמיס בידי מיתה חייב ואדרבה השי״ה של רק
:בזה וצ״ע לדעת עצמו שמאבד אה .בר ואף להציל דמחייב לומר אפשר א״כ שלו הגוף להפקיר

שנפל דבעת במחתרת אבל ,הוא קשילא גברא לאו דמ'מ התם רק היינו להצילו מחייב מדעת עצמו דמאבד נימא אי אפי׳ אך
 דוקא דלאו מזה לנו ויצא מזחז״ל, וכמ״ש מפקחי] ואין גופו אבידת בכלל אינו שפיר קמילא גברא והי׳ להורגו מצוה הי׳ הגל עליו י

 קטילא דנברא כיון מציל איט אס תעמוד לא על עיבר ואיט להצילו חייב אינו הגל עליו ונפל דמים לו אץ אם בחול אפי׳ רק בשבת
 חבירו את דהרואה רק וב׳ גופו, אבידת על לו מוכשבת הדרש שהביא רוצח ה׳ בהרמב״ס ראיתי שלא לי דתמוה ודע וכנ״ל: הוא

 ג״כ הביא לא וחמאי כפה את וקצותה ועל עינך תחוס לא ועל העמוד לא מל עובר אותו מציל ואין נרדף שהוא אז בנהר מובע
 על הנדפס מהרש״ק להנאון שלמה חכמת להגהות ראיתי והלום וצ׳ע: ח״ל ד״ה ע״א דפ״א בתום׳ ועי׳ לו דיהשטת מעשה הדרש
 ואיט זקן כגק כטדו לפי יהי׳ דלא כזה באופן להצילו ויכול וכדומה בנהר טובע חבירו דברואה לחדש שרצה תכ״ו סי׳ בחו״מ הגליון

 ה״ג פטור כבודו לפי ואינו זקן ממוט דבהשבח וכמו ממונו, מהשבת רק גופו השבת נפ׳ל לא דהרי להציצו מחויב דאיט כבודו לפי
 כל רבא אמר :ל' דף בב״מ אמרינן ממונו בהשבת דהרי גדול אותו מפי אלו דברים שיצאו אאמין ולא ,באורך עי״ש טפו בהשבת
 מפגי לעצמו חשיבה הי׳ לא בכה׳ג שלו אבידה הי׳ שאילו דבדבר רס״ג סי׳ מ’בחו קי״ל והכי מחזיר נמי חבירו בשל מחזיר שכשלו
 משגיח הי׳ לא בוראי עצמו של גופו הצלת וא'כ ,חבירו בשל נמי להחזיר מטיב בשלו מחזיר הי׳ ואי אחרים בשל פטור אז הכבוד

 יגיח כבודו שבשביל לומר הדעת מל עולה האיך זה ומלבד חבירו, בשל נמי ומחויב נפשו להחיות שבכחז מה כל מישה והי׳ הכטד על
 ,וע״ז יש״ד ג״ע עבירות מג׳ לבד פ״נ אצל הותרה החמורה שבת ואפי׳ ישראל נפש מפני נדחין הלאוין כל אשר מישראל נפש לאבד

 לחולה מלאכה דכשעושין שכ״ח סי־ ובש״ע מה״ש פ״ב ברמב״ם ומבואר ,הדברים ישתקעו האדם של המדומה כבוד יויזהפ״נ, ולא
הקל שבממק מישראל נפש להציל האמיתי הכבוד הוא זה ואדרבה סק״ה שם בט׳ז ומי׳ לכתחילה ישראל גדולי פ״י עושין בשבת

 :בפ״נ לא אבל שלו ממין עבור כבודו מוותר שהי׳ מחה יותר חבירו ממון עמר שלו כבוד לוותר מחויב שאינו התורה אמרה
בנהרא איתתא טבעה דקא כגון שוטה רסיד ה״ד ע״ב כ״א סוטה מש״ס הנ״ל הח׳ש לדברי ראי׳ להביא יש לכאורה אמנם

 'על ל״ת על עובר מצילו ואינו בנהר טובע חבירו דכשרואה כיון א וה ,ולאצולה בה לאיסתכולי ארעא א>רח לאו ואמר
 בנדה.י״ב בכה״ג כדפריך הוא רשע הלא שוטה חסיד קרי אחאי א״כ ,טפו אבידת לרטת אחיך אבידת דכל עשה וגם רעיך דם

 לפי דאיט כיון .להציל עליו חיוב דאין מכאן לכאורה מוכח יע״כ הוא, רשע הא מקרי דלא הוא צנוע חכמים דברי מקיים שאיט
 דג״ע אטזרייהו והוי בה להסתכל מוכרח יהי׳ ייצילה שאם כיון שאני דהחם ואי״ל :שישה חסיד רק הוא רשע לאו ומש״ה כטדו
 וע״כ ,ולהצילה בה להסתכל שלא טביד מדינא הלא שוטה חשיד לי׳ קרי דא״כאמאי ז״א להצילה, רשאי איט ומש״ה יעטר ואל דיהרג
יו״דסוסי׳ וכמש״כ-הש״ך דפריות, קריבה בכלל ואיני וזנות, ביאה חיבת לשם כוונתו דאין כיון להסתכל, מותר דלהצילה משום

קלה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס215 מס עמוד {5} ;«שונים אהרן»נושאים בן נחו□ זאב בורנשטיין, :א - אזוב אגודת



אזוב מחתרח אגודת 212

 דהגח׳ כיון סובר ז״ל דרש"• ונלע״ד להורגו: עמה שאסור כיק
 שנטבע מושעה משמע נופו השבות לרבות והשגתו'לו אמר
 לגבי ב״ק במס' דאיתא כמו ממנו גופו כנאבר כוי בנהר

 בנטבע כן כמו לאיטר דהולך כיק אזלינן מעיקרא במר צרורות
 התורה רק כחת הוי אותו יציל לא אם למות דסוסו• כיון בנהר
אליו גופי להשיב מצוה ממט נופו שנאבד אע״פ אמרה

 אבל ממט ונאבד הגוף לו הי׳ שקודם רקהיכי אמרה לא והתורה
 גברא הי׳ גל עליו שנפל שקודם כיון גל עליו ונפל במחתרת בבא

 לו הי׳ לא הגל עליו שנפל קודם שגס כיון טפו השבת שייך לא קשילא
 אק לכך לי׳ קטלי שמי׳ ומן קטילא גברא שהי׳ כיוז •"ל והטעם הגוף,
 כיון ממחתרת שיצא לאחר גל עליו נפל אם אבל להצילו חיוב

:אותו להציל מצוה מיתה מחויב הי׳ לא הגל עליו שנפל דבשעה

אזוב מהרת
 רק ס״לכהש״ך דלא שם הב״י לשיטת מכאן לי דקשה ]איברא הלל, כהח׳ש מוכח וע״כ היא, 'ורשע וא״כהדק״ל עי״ש, קלה

 ואפי׳ הדפק לה למשש רופא לבעלה אפור .סכנה במקום אפי׳ ומש״ה דאיריתא איסור הוי אפ״ה וחיבה, חשק אפי׳כשאיטלשם
 מדינא רהלא הנ׳ל הגמרא יפרנסו האיך■ א״כ סק״א, כ׳ סי׳ הב״ש וכ״כ עי״ש, אסור דלהקמב״ם דאפשר הב״י שם כ׳ פ״נ נמקים

 הרמב״ס לשיטת להב׳י קשי׳ לא בה שמסתכל אע״פ להצילה שמחויבי דמוה והנם שוטה: הסיד לי׳ קרי ואמאי • יק למשוח עליו
 סי׳ ביו״ד הש״ך והרי מרדות, מנות אותו ומלק־ן דרבנן איסור רק הוי בעריות דהמסתכל כ׳ מהא״ב בפכ׳א גופי׳ דהרייהרמב״ם

 דלהנמ״י רצ׳ל ק״נ סי׳ חא״ע ובטבי״ת ,הרמב״ם על ל*ק וא״כ ,להרמב״ם יהרג ואל .יעבור דרבנן דבעריות ת ט בפש כ׳ סק״י קנ״ז
 שרי, חיבה דרך דאסאינו כהש״ך בזה סובר דהנמ״י דייל מפונק הגמ״י מל קושי׳ .אין ומ״מ יעטר, ואל יהרג דרבנן בעריות אפי׳

דסובר נמי די*ל ל׳ק ג״כ ולוקה, דאורייתא אישיר הוי בערוה להסתכל דאפי׳ כ״א א״עסי׳ בב״י המובא יונה הרביט לשיטת וגס
: ניתא וממנ״ס הלל כהש״ך

 מה׳ת לוקה בטרוה בנגיעה והרי ,בה ליגע יצטרך ע״כ יצילה . אס דהר הלל הרמב״ם בשיטת להב״י קשי׳ הא קשי׳ אי אך
,שוטה הסיד לי׳ קרי אמאי הרק״ל וא״כ הלל, להב׳י אסור תיבה דרך איט ואפי' ופ״ג סכנה במקום להרמב׳םוא״באפי׳ י

 ׳דגמ דסתמא המקו״ח, בשם סקי׳ז סקלה יו״ד הפ״ת כמש״כ שרי דבכה״ג ,מלבוש דרך רק בה 'גע שלא עיי דיצילה לימר ודוחק
 להש״ך מזה ברורה וא״כראי׳ להצילה, עליו וחוב שרי ואפ״ה מלטש, הפסק בלי אפי׳ בה ליגע ולטרך מרומה בטבעה אפי' אייר•
 מצילה איט בה להסתכל רוצה שאין דמשום הלל בגמרא הפי׳ דאין להחיש, מכאן ראי׳ ,דאין ונראה :• הלל[ מסוגי׳ ■הב״י על וצע״ג

 הצלה, לצורך בה להסתכל מיתר שמה״ד שאע״ס והיינו ,מלהסתכל עיניו עוצם ■שמצילה דבשעה רק וכלל דבכה״גירשעהוי כלל
 שוטה שהסיד• רק מצילה, שבאמת כיון ,הוא רשע לאו ושפיר פיטם, בעצימת להצילה ורוצה משה״ד, לפגיס ע״ע מ־מיר אפ־״כ

 לראות צריך מטביעה שלהציל כיק האשה שתטבע לפעמים לגרום יוכל הצלה בשעת •עינה לפתוח ריצה ישמיט שלי חוחרא' שע״י הוא
 הי ומש״ה כלל, להצילה יוכל לא שעי״ז לפעמים לבא יוכל העינים בעצימת אבל להצילה, יוכל ואזי טובעת הוא באיזה'מקום בעיניו

 לשכאחלון ואמר תפילין מניח והי׳ בנהר מובע א׳ שהי׳ שיטה חסיד ה׳ד מירושלמי הביאו שם בחום' וק ,רשע שוטה•יולא חסיד רק
 חומרתו שמחמת רק ,ומציל להציל דעתו שבאמת בירושלמי מיירי וא״כ ,עי״ש נפשו את הוציא זה תפילין זה וכשחולן יאצילו תפילק

חיבה כבודו לפי איט אפי׳ דלעולס להח׳ש מכאן ראי׳ אין וא״כ ,זכנ׳ל מצילה שבאמת בכה״ג דיק ש׳ם מיירי וה״נ ־קולא ליד בא
וכנ״ל: מצילה שבאמת דמיירי שאני והתם .וכנ״ל, מקרי ורשע קעביד איסורא מציל אינו ואם מישראל, נטש להלל .עליו

 רק הייט תכ״ו סי' בסמ״ע וכמ׳ש להי־ולקין ואף חבירז הצלת בשביל טצמו להכניס מחויב סכנה בם׳ דאפי׳ סובר הירושלמי וך,ךי
דמחויב בכיתחא מביטותא יותר פשיטא לכ״ע כבודו אבל סכנה בס׳ טצמו להכניס מחויב ואיני כו׳ ולא בהס וחי דכתיב משוס

 חכמים ואמרו טינא בלבו שהעלה דמי ע׳ה ראי׳־מסנהדרין שהביא ומה ישראל: נפש להציל בשביל בזיוטת מיני בכל עצמו לבזות
 המשפחה והא זה. ימות משפחה פגם משום אטו יקשה משפחה פנס משום מ״ט בגמ׳ ואמרינן הימה שפנוי' ואף לו הבעל ואל ימות

 טינא בלבו שהעלה לעצמו גרם שהוא שאגי דהחם כלל, ראי׳ אינה ,עי״ש עצמם לבזות חייבין דאין א״ו להצילו:מחויבים בעצמם
 חבירו שרואה במי משא'כ מדעת אבירה כמו והיי להו איכפת מאי ימות כן שע״י ונהי תאותו ולמלאות משפיהתס לבזות מטיבים ואין

 עבור פועלים להשכיר דח־ייב כמו ולהציב טצדקי כל ולעשות עצמו לבזות דמחויב פשיטא יכה״ג עליו באין לסטים או בנהר נובע
לאבד מכשול ח״ו ליתן אלו דברים שהדפיסו להמדפיסים להומרא ושרא הוא, יפסיד לשלם לחבירו יהי׳ לא ואם חבירו ולהציל ממוט

: מלא עולם קייס כאילו מישראל אחת נפש המקיים וכל וטרחה, כטד בשביל ישראל נפש

אזוב ט״ו סוכה יתבינן דמיתב בסוני׳ ב״ה אגודת
 דהילכתא דהא ראב״י בשם שב׳ המרדני בשם מביא הב״י

דאיכח משום הוא חברכינן לא ברוכי יתביק מיתב
 הב״י וכתב כמוכזיף דמחזי משים אפור לישן אבל בברכה היכר

 ראי׳ דיש כתב מ׳ • בסי' והנב״י ק משמע לא הפוסקים דמסתמת
 פליני לא כ״ע מיתב קמא דלישנא מגמרא י ראב״י לדברי

 כי מברכיצן לא דכ״ע בתרא ולישנא לברוכי פליג* כי דיתביק
 ברי׳ דר״י יתביק דלא דר״י נקוט שם ואיתא למיתב כליגי
 והלכתא יתיב מסוכה לבר שביעי ספק בשמיני בר״ש דר״ש
 ר״י יתביק מיתב דכ״ע קמא דללישנא דקשה יהבינן מיתב
 עוד כמאן, דלא עביר בסוכה יתיב דלא בר״ש דר״ש ברי׳
 הא בסוכה ישיב דלא בר׳ש דר״ם ברי' מר׳י ׳ רא מה קשה
 גם בסוכה, יתבי כוו הדור גדולי דכל מקודם הגמרא מייתי
 ראי׳ דיש כיון יחבינן מיתב הילכתא את'כ הגמרא אמר למה
 כראב״י ודאי אלא ,בסיכה יתיב דלא בר״ש דר״ש ברי׳ מר״י
 ברי׳ ר״י לכף בברכה היכר דיש חשים בסוכה יתיב דלכך
ראשון יוס שחברך כיק דסיבר במכה יתיב לא בד״ש דר״ש

 שפעי לכך יתיב לא מברכה היכר דליכא וכיון מברך אינו שוב
 דכיון דסובר בר״ש דר״ש ברי׳ מר״י בידך רר״י נקיט קאמר

 בסיכה יתיב הוי לא לכך מברך איני שוב ראשק ביום דמברך
היכר ויש קאתי דמאפר משוס בסוכה דיתבי הדור גדולי וכל

 שבעה דקי״ל ץכי *אכי'לוה הגמיא מי^ זשפיר מברכה
 דנהי כהראבי׳ להכריע מזה ראי׳ אין ולפע״ד ע״כ: לברכה
 משוס הוא יחבינן דמיתב דהא הנ׳ל קו׳ מכח מגמרא דמוכח

 היכר דיש כיון דילמא ישנים שאין מנ״ל מ׳ח מברכה היכר דיש
 דהא דאכילה מברכה היכר דיש כיון נ'כ ישנים ראכילה מברכה
 הראשון במאכל רק היכר דיש אע״ג מאכלים מיני כמה באוכל

 היי הברכה אפ״ה שבעה, כל מברך לא שוב מאכלים דבשאר
 במאכל שבירך בברכה .נפטר אכילה דכל כיין אכילה לכל היכר

 מברך דלא כיון דאכילה כברכה דמפטר שינה נס א״כ ראשון
 דבכל כיין לשינה גס היכר היי אכילה בשעת בסיכה לישב

 :בסתימת י״ל ושפיר דאכילה, בברכם מיפטר השינה שבעה
לישב באכילה מברך דלא דכיון בסוכה ישנים דגם הפוסקים

נסוכה
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קמח סימן

 דחייך דיו הרמב״ם שהשמיט בזה

קודמיו

תש״ז. תמוז כ״ה

 מאיר מהר״ר המפורסם הגאון הרב ידידי מע״כ

שליט״א. כהן

 הרמב״ם הביא שלא ע״ז כתר״ה קושית בדבר חנה
דודאי אף חברך לחיי קודמין דחייך הדין

 כדאיתא עליה פליג לא אלעזר ר׳ ואף כר״ע הלכה
 דף דנדרים מהא מוכרח והוא ס״ב דף ב״מ ברא״ש

 שיפסוק אפשר היה שאם כתר״ה מדברי משמע פ׳.
 כבן לפסוק כי מובן אינו ליה" ניחא היה פטורא כבן

 פטורא בן שהוצרך וכמו גדול חדוש הוא ג״כ פטורא
להשמיענו לו היה הרמב״ם גם א״ב m להשמיענו

)אוצרהחכמה!

 דהי״ל הרמב״ם השמיט מ״ט יקשה אופן וא״כבכל זה
כר״ע. או פטורא כבן אם הדין להזכיר

 מיסודי בפ״ה נקט דכבר דכיון כתר״ה שתירץ ומה
 פשיטא הוא מםני.םק״נ נדחין המצות שכל התורה

 . לקרא שהוצרך ור״ע נדחה אחיך דוחי זו מצוה שגם
 מוחי םק״נ דורש שאינו משום הוא עמך אחיך דוחי
 המצות שכל סובר אינו ר״ע וכי מובן אינו בהם"

 או בהם דוחי מקרא אם לגו ומה פק״נ מפני נדחות
 ר״ע שדורש פק״ג מפני שנדחה מזבחי דמעל מק״ו

 דוחה דפק״ג פליגי לא כו״ע דבדינא פ״ה דף ביומא
 מאיזה חלוק ואין ש״ד ג״ע מע״ז חוץ האסורין כל

 מ״ם אך בזה. מודה פטורא בן וגם ילפי ילפותא
 ר״ע הוצרך ולכן אחד ימות שעכ״ם משום שאני הכא

הרמב״ם. מהשמטת קשה עדין וא״כ עמך דוחי לקרא
 פטורא בן טעם להבין צריך דהנה לע״ד והנכון

 רק הא וימותו שניהם שישתו שמוטב סובר קרא שבלא
 הוא וג״כ יעבור ואל דיהרג הדין הוי רציחה על
 דלא דהיכא דוכתי בכמה בתום׳ כמפורש במעשה רק

 ומתמעך התינוק על אותו שמשליכין כגון מעשה עביד
 חזית מאי אדרבה אמר דמצי עצמו למסור חייב אינו

 ע״ד דף בסנהדרין עיי״ש טפי סומק דחבראי דדמא
 ובע״ז נ״ד דף ויבמות כ״ה דף ופסחים פ״ב דף וביומא

 בצמא למות נפשו למסור יתחייב מה״ת וא״כ ג״ד דף
נפש. הצלת בשביל ואף צדקה מצות בשביל

 וביומא בסנהדרין פרש״י דהנה לומר צריך ולכן
 יעבור ואל יהרג שרוצח הסברא בטעם ובפסחים

 נשמה אבוד תרתי דאיכא חברו נפש תדחה שלא משום
נשמה אבוד חדא אלא דליכא נפשו מפני ועברה

4ד.,
 דיקרה משום המצות על לעבור רחמנא אמר דכי

 דסוף כיון רוצח גבי והכא ישראל של גשמה בעיניו
 הלכך לעבור מותר יהא למה נשמה אבוד איכא סוף
 בעצם שייך וא״כ עיי״ש. לידחות ניחן לא המקום דבר
 לעבור דאף אלא רציחה לאיסור רק לא זה טעם
 שלא כדי יעבור שאם דכיון נפש והצלת דצדקה עשה
 ובטול גשמה אבוד תרתי ויהיו השני ימות הרי ימות
 אלא יהיה לא ימות והוא העשה יקיים ואם עשה
 וא״ב בזד- אף המקום דבר לדחות אין וא״כ חדא

 שיעבור כתבו מעשה שבלא התום׳ בטעם לומר צריך
 בית רש״י טעם על דפליגי לומר שדוחק יהרג ואל

 להציל כלל נתחייב שלא מטעם שהוא הזכירו" שלא
 העשה מצד מבעיא לא זה. ע״י כשיהרג אחרים נפש

 באבדה דנאמר לו דוהשבתו מקרא שהוא גופו דהשבת
 דלא מלאו אף אלא קודמת דאבדתו באבדה כמו דהוא

 אלא בנפשו אף שהוא משמע לא נמי רעך דם על תעמד
 אגורי ומיגר לאטרוחי גם דהוא שחייב אופן על שהוא

 ליהרג גם שתחייבהו ולא ע״ג דף בסנהדרין כדאמר
 מנלן סברתם בלא וגם חזית. דמאי התום׳ כסברת

 הא קרא ועוד ואגורי מיטרח על גם קרא צריך דהא
 חדא הוא הצלה חיוב עליו שליכא כיון וממילא ליכא.

 דחבראי דדמא חזית דמאי מסתברא ולכן חדא נגד
התום׳. כדכתבו טפי סומק

 מעשה לעשות יאנסוהו דאם לע״ד פשוט וא״כ
 סולם ושם לבור אחד שנפל כגון להנצל יוכל שלא

 ואל דיהרג הדין יהיה משם הסולם לסלק ואנסוהו
 גורם מ״ם ממש רציחה איסור שאינו דאף יעבור

 שמשמע כ״ו דף בע״ז ועיין חרתי. זה ונחשב הוי
 הסולם לסלק מורידין ולא מעלין שלא באלו שאסור
 חמור הצלה אפשריות לסלק מעשה דלעשות משום

 לענין וכ״ש למיתה במעשה גורם דהוי הצלה ממניעת
 כמו עצמו הטעם אותו שאיכא יעבור ואל יהרג

 עליו שיש אך מעשה בלא ורק תרתי. שאיכא ברציחה
 רעך דם על תעמוד ולא לו מוהשבתו הצלה חיוב

עצמו. במיתת להציל נתחייב לא

 לנאסר שיש המים שישפוך לאחד כשיכפוהו וא״כ
 בצמא שימות כדי אחרים לו יהיו ולא האסורים בבית

 משום יעבור ואל שיהרג הסולם כסלוק הוא נמי
 או נכרים אנסוהו לי מה וא״כ תרתי. זה שנחשב
 ישתה לא שבאם למים צמא הוא שגם הצמאון שאבסתו

 יעבור. ולא ימות להיות יש שג״כ ימות אלו מים
 אחד של הם שהמים שאף יותר פטורא בן סובר ולכן
 הוו לחברו גם ליתן מחוייב צדקה שמדין כיון מהן

 הצמאון ממיתת בהם להגצל לחברו גם כעומדין המים
כמסלק הוא הרי לחברו מניח ואינו בעצמו וכששותה
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 ולא שימות הוא שהדין להנצל יוכל שלא במעשה
 הוא ימותו, ששניהם אף שותים ששניהם ומה יעבור.
 שלא כדי לשחות שלא מחוייב השני שגם מהמת
 שניהם מוכרחין וממילא הצלתו אפשריות יסולק

 שניהם. ימותו שאה״כ אף. שעה היי ויחיו לשתות
 מוכרח הוא כי ע״ז קרא וא״צ פטורא בן מזגם תהו

 ובאם ברציחה. יעבור ואל דיהרג עצמו הטעם מאותו
 לישוב מגיע ולאחד שעה לחיי אף לשניהם יועילו לא

 בן בזה שיודה ומסתבר פטורא בן בדעת מסופקני
. פטורא.

 לחיי קודמין חייך עמך אחיך וחי ולימד ר״ע ובא
 עצמו הוא כשצריך צדקה חיוב עליו שאין פי׳ חברך

 שהמים כיון וא״ב העני שצריך צורך כאותו להדבר
 בדרך מהלך הוא שגם כיון לעצמו אלא עמדו לא שלו
 מניח ואינו ששותה במה מעשה עושה שכאן אף ולכן

 מחוייב שאינו מאחר מעשה ככלא הוא לשתות לחברו
 וממילא לחברו שיחסר אף לשתותם רשאי וא״כ ליתן
 חזית מאי ולכן חדא נגד חדא אלא תרתי כאן ליכא

 בלא כשהוא התום׳ כסברת טפי סומק דהבראי דדמא
מעשה.

 שצריך בדבר מודה פטורא בן שגם ומסתבר
 פק״נ בזה ואין לזה הצריך עני אחר ויש עצמו הוא

 דלא להאחר ליתן צדקה מדין מחוייב יהיה שלא

 שאבדתו אחרים ואבדת אבדתו אדין שיפלוג מסתבר
 שם איירי לא דהא דנדרים בהא יודה וכן קודמת.

 שכביסתן לומר יוסי ר׳ יפלוג דלא פק״ג באופן
 בכביסחן דעכ״פ פק״נ כשאיכא אחרים לחיי קודמת

 אם וגם בר״ן. שם כדאיתא טובא צערא רק איכא
 פק״ג דמ״ש רבנן פליגי איך פק״ג בכביסה גם היה

 בפק״ג איירי דלא ודאי אלא דכביסה. מפק״ג דשתיה
 מכביסה עדיף השתיה צער דלרבנן טובא בצערא אלא
 זה נקרא ולכן הגוף חולשת לידי לבא אפשר שזה
 מכביסה שיש מובא דצערא סובר יוסי ור׳ אחרים חיי

 הוא שג״כ שעמומיתא לידי לפעמים מביא ג״כ הוא
 יוסי שא״ר ב״מ סוף בתוספתא עיין וגם נפש. כחיי

 איך בפק״ג איירי ואם אחרים לחיי קודמת בהמתן
 טובא מצערא רק איירי אלא קודמת דבהמתן סובר
 צערא הוא דג״ז קודמת דבהמתן לומר מקום יש שלכן
 יהיו כשלא הגוף צער לידי גם לבא ויכול טובא

 ליקח שאסורין ודאי דהא פשוט והטעם הבהמות.
 הבעלים שעל רק גזל מדין הבעלים רשות בלא בעצמן

 לעצמו שצריך וכיון להם ליתן חיוב צדקה מדין יש
 חברו עדיף יהיה תיתי דמהיכי זה חיוב עליו אין

 וגם קודמת שאבדתו ממה זה למילף יש וגם מעצמו.
 ובצדקה. בהלואה נכתב אביון בך יהיה דלא הקרא הא

לכו״ע. אחרים לחיי קודמיו חייהן וממילא

 משום פטורא בן פליג פק״נ שהוא כשימות ורק
 רשות בלא בעצמו גם ליקח רשאי הא פק״נ דכשאיכא

 לענין דרק פק״נ בפני שעומד דבר לך דאין הבעלים
 ועיין ם׳ דף ב״ק בתום׳ עיין שמחייבי יש תשלומין

 ה״ב מחובל פ״ח וברמב״ם קי״ז דף שם ונ״י ברי״ף
 ובסמ״ע ד׳ סעי׳ שפ״ח סי׳ ובחו״מ שם ובראב״ד

 שיש שהאחד להשני צורך שאין ונמצא שם. וש״ך
 שיש האחד אדרבה אלא לו ליתן יתחייב המים לו
 לאחרים אין שלו שהמים שכיון להדין צריך המים לו

 ולא בעצמו לשתות רשות לו יהיה שלכן ליקח רשות
 בעצמו שכשהוא דמה דסובר כיון לכן להשני, ליתן
 שלא מטעם הוא העני לאחר ליתן מחוייב אינו צריך
 יהיה דלא מקרא זה יליף אם דאף ממנו חברו עדיף

 שייך לא לכן זה מטעם שהוא סובר נטי אביון בך
 על יהיה וממילא ליתן מחוייב שאינו לענין אלא זה

 שלא דהמים בהא אבל לעצמו ויהיה גזל איסור האחר
 ליתן לחייבו צורך ואין גזל איסור זה מחמת -^יהיה

 חברו על לאסור ממנו חברו עדיף שלא טענת כאן אין
 וממילא מחברו הוא עדיף לא אדרבה דהא ליקח
 יש דבעצם כיון ליקח להניחו צדקה חיוב עליו יהיה
 ולגרום לשתות לו אסור וממילא צדקה מצות כאן
שגם ומאחר חדא נגד תרתי דיהיה ימות שחברו בזה

שעה. לחיי שניהם ישתו מחוייב חברו

 צדקה מצות כלל נאמר דלא וחידש ר״ע ובא
 לקיים בידו שאין רק כמחוייב ואינו בעצמו כשצריך

 הוא ודאי לו כשאין שאף וכדומה לולב מצות כגון
 מחוייב דאינו אלא מלקיים, אנוס שהוא רק מחוייב

 לעצמו שצריך ממה יותר לו כשיש אלא בצדקה כלל
 נגד חדא אלא תרתי כאן אין ולכן הצורך לאותו

 חזית דמאי ליתן שלא באלמות אף רשאי וממילא חדא
 דלר״ע ומסתבר כדלעיל. טפי סומק דחבראי דדמא
 שלא דרשאי דכיון ולשתות לחטוף להשגי אסור יהיה

 בדין גם לעכבו יכול א״ב במעשה אף ליקח להניחו
 חרתי יהיה הא הכא אבל פק״נ מפני נדחה דאף גזל

 שבאם בח״א במהרש״א ועיין חדא. נגד וגזל נפש
 בן כדסובר שניהם ישתו לר״ע גם שניהם של המים

 מטעם והוא אחד ביד שהוא אף שכוונתו ופשוט פטורא
כדבארתי. חדא נגד ונפש גזל תרתי דיהיו

 דחייהן קודמת שתייתן שכתב נדרים בר״ן ועיין
 שבארחי ולמה נשך, איזהו בריש כדדרשיבן קודמין

 רנ״א סי׳ ביו״ד הגר״א וגם בזה. יודה פטורא בן גם
 קודמת עצמו פרנסת הרמ״א דכחב הא על כתב סק״ו
 קודמין חייך ולימד ר״ע דבא להא ציץ נמי אדם לכל

 שהגר״א ובפרט יודה פטורא בן גם שבארתי ולמה

חולק שיש מציגו שלא קודמת דאבדתו הא גם הביא
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רפט משה דעה יורה אגרות

 במקום דאף לרבותא דר״ע הא נקטו אולי אך בזה.
פק״ג. בלא וכ״ש קודמין חייך פק״נ

 צדקה ליתן מ״ע כתב ממ״ע רפ״ז הרמב״ם והנה
 בחיוב תנאי דהוא משמע משגת, הנותן יד היתד. אם

 לו כשיש רק הוא שג״ב המצות כשאר ולא המצוד.
 עליו החיוב המצות דבכל משום זה תנאי נקט ולא
 ביכול ואף מלקיים אנוס שהוא רק אופן בכל הוא

 בסי׳ כדאיתא שפטור מחומש יותר בהוצאה לקיים
 לענין לאנוס מחשיבו כזה גדול דסך משום הוא תרנ״ו
 מחומש ביותר חיובו לקיים תורה חייבתו דלא או עשה.

 שאף לבע״ח דמסדרין הא כעין והוא חייב שהוא אף
משלם. ואינו מסדרין מ״מ חייב עדין שהוא

 חומש שאף כמפורש הוא סק״ז שבמג״א )ולמה
 עישור על ואף עוברת מצוד. על אף לבזבז א״צ

 שלא שמחייב הרי״ו על שהקשה הב״י בשם הביא נכסיו
 דאונס א׳ כטעם שסברי לומר צריך לו מנין ידע

 של מצבו פי 7 רב והון עשה לגבי אונס נחשב ממון
 כעין דהוא ב׳ לטעם דאלו אונס נחשב ואחד אחד כל
 וגם שעור לקבוע להם שהיה מסתבר דמסדרין הא

 דאל בתקנה כדאשכחן חומש לקבוע שהי״ל מסתבר
 עוני לידי שיבא לחוש אין חומש שעד ששמו יבזבז
 ב׳ כטעם סברי חומש עד דהסוברים פליגי בזה ואולי

 מחוייב אינו מחומש שפחות רב בהון דאף והסוברים
א׳(. כטעם הוא

 כשמשגת דרק בהחיוב תנאי הוא בצדקה אבל
 כר״ע דבארתי למה והוא צדקה. מצות נאמר ידו
 ולא למות לחייבו טעם אין וממילא פטורא כבן ולא

שתנאי ופשוט דר״ע. דין מב״םהר שנקט ונמצא לעבור
ן1;34567אח״ח1

 הרמב״ם שם וכדמסיק עמך אחיך דוחי מקרא הוא זה
 במנין וכן משגת. דידו לתנאי כוונתו ויהיה זה קרא

 תנאי שהוא משמע ידו כמסת צדקה ליתן כתב המצות
 בשם שעור למינקט שייך שלא לשעורא ולא בחיוב

המצוה.
 סובר פטורא דבן לומר מקום קצת היה עוד
 עיין לעבור שרשאי במקום ליהרג להחמיר שרשאי
 דממילא מחוייב גם כאן יהיה ולכן כ״ז דף ע״ז בתוס׳

 דאסור סובר ור״ע חדא. נגד ומצור. נפש תרתי הוא
 הרמב״ם ולכן חדא. נגד חדא אלא ליכא ולכן להחמיר

 ממילא הוא ה״ד מיסוה״ת בפ״ה להחמיר דאסור שפסק
 להחמיר אסור וסכנה דבחולי אינו זה אבל כר״ע.

 ואולי כדלעיל. לומר צריך לכן קנ״ז סי׳ ביו״ד עיין
 וסכנה. בחולי אף להחמיר שרשאי סובר פטורא בן

כדלעיל. ומסתבר

ידידו,
פיעשטיין משה

קמו סימן

 לעניו דינו איך סעודות י״ב לו שיש במי

הסופה מן ליטול

 אליעזר מוהר״ר המפורסם הגאון הרב ידידי מע״כ
שליט״א. פופקא

 שאיתא קי״ח דף שבת ברש״י כתר״ה דהקשה במאי
יטול לא סעודות י״ד מזון לו שיש מי שם

 דהיה יטול י״ב מזון לו כשיש אבל כתב הקופה מן
 שזה יטול נמי י״ג מזון לו כשיש אבל לומר לו

 חדש דבר בזה לע״ד הנכון מאד. גדול פלא לכאורה
 י״ג לו יש בין גדול חלוק דיש רש״י דהשמיענו

 סעודה רק לו שחסר י״ג לו דביש י״ב רק לו ליש
 דמי לו יתנו הקופה חולקין שאז דששי לבקר אחת

 קצת באחור ויאכל השני בע״ש לו החסרה הסעודה
 רק לו וביש ויאכלנד. הסעודה יקח לו שיתנו דאחר

 תתחלק לא שהקופה דע״ש ללילה גם לו שיחסר י״ב
 עתה לו יתנו זה בע״ש לו ליתן ומוכרחין למחר עד

 דכיון דיקשה כ״כ נוגע אינו לבד זה אך השתים.
 לא מדוע השני בע״ש מהקופה לו ליתן דיצטרכו

 שבשביל מסתבר דלא באחור שלא ויאכל עתה לו יתנו
 אבל עתה, לו יתנו לא כזה מועט דדבר זמן הרוחת

 לו דכשיש אחר חלוק ממילא מזה דיוצא מחמת הוא
 אלא לשבת לו יהיה ולא אחת אלא לו יתנו לא י״ג

 עתר. לו שנותגין י״ב רק לו ביש אבל סעודות שתי
 סעודה גם לו שיהיה כדי סעודות שלש לו יתנו

 דף ב״ב דהתוס׳ פשוט הוא והטעם לשבת. שלישית
 ליטול להתחיל לו אין שבת סעודת דבשביל כתבו ט׳

 שבת לסעודת כדי גם נוטל ליטול צריך בשכבר אבל
 אחת פעם נטל שאם כוונתם שאין וברור עיי״ש,
 בשביל סעודות י״ד לו שיש אף זמן אחר נוטל מצדקה
 אלא כלל מסתבר לא דזה דשבת השלישית סעודה

 בשבוע לו יש שאם עצמו בפני דין הוא שבוע דכל
 פעמים איזה נטל שכבר אף יטול לא סעודות י״ד זו
 שבשביל אחת סעודה רק לו כשחסר ולכן הצדקה. מן

 בע״ש אלא זה בע״ש לו שיתנו צורך אין זו סעודה
 שייך ואין השבת עברה שכבר שנמצא כדלעיל השני

 בסעודה לו צורך אין שכבר שעבר ע״מ לו שיתנו
 אחת סעודה רק לו נותנים אין העברה דשבת ג׳

 סעודה בשביל סעודה עוד לו וליתן עתה. לו החסרה
 בשביל כלל לו נותנים אין עתה הא הבאה, דשבת ג׳

 גם ליטול שיוכל ליטול כדצריך שיחשב הבא שבוע
 אין העבר בשביל שנטל ומצד דשבת, ג׳ לסעודה

 כדלעיל. הבא שבוע לענין גם נוטל להחשיבו שייך
י״ב רק לו שיש כגון סעודות שתי לו כשחסר אבל
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קמה סימן א יו״ד חלק משה אגרות שו״ת

שליט״א. כהן מאיר מהר״ר המפורסם הגאון הרב ידידי מע״כ תש״ז. תמוז כ״ה קודמין דחייך דין הרמב״ם שהשמיט בזה

 כדאיתא עליה פליג לא אלעזר ר׳ ואף כר״ע הלכה דודאי אף חברך לחיי קודמין דחייך הדין הרמב״ם הביא שלא ע״ז כתר״ה קושית בדבר הנה

 כי מובן אינו ליה, ניחא היה פטורא כבן שיפסוק אפשר היה שאם כתר״ה מדברי משמע פ׳. דף דנדרים מהא מוכרח והוא ס״ב דף ב״מ ברא״ש
 מ״ט יקשה אופן בכל וא״כ זה להשמיענו לו היה הרמב״ם גם א״כ זה להשמיענו פטורא בן שהוצרך וכמו גדול הדוש הוא ג״כ פטורא כבן לפסוק

כר״ע. או פטורא כבן אם הדין להזכיר דהי״ל הרמב״ם השמיט

 שהוצרך ור״ע נדחה אחיך דוחי זו מצוה שגם פשיטא הוא פק״נ מפני נדחין המצות שכל התורה מיסודי בפ״ה נקט דכבר דכיון כתר״ה שתירץ ומה

 דוחי מקרא אם לנו ומה פק״נ מפני נדחות המצות שכל סובר אינו ד״ע וכי מובן אינו בהם, מוחי פק״נ דורש שאינו משום הוא עמך אחיך דוחי לקרא
 ש״ד ג״ע מע״ז חוץ האסורין כל דוחה דפק״נ פליגי לא כו״ע דבדינא פ״ה דף ביומא ר״ע שדורש פק״נ מפני שנדחה מזבחי דמעל מק״ו או בהם
 עדין וא״כ עמך דוחי לקרא ר״ע הוצרך ולכן אחד ימות שעכ״ס משום שאני הכא מ״מ אך בזה. מודה פטורא בן וגם ילפי ילפותא מאיזה חלוק ואין

הרמב״ם. מהשמטת קשה

 וג״כ יעבור ואל דיהרג הדין הוי רציחה על רק הא וימותו שניהם שישתו שמוטב סובר קרא שבלא פטורא בן טעם להבין צריך דהנה לע״ד והנכון

 אמר דמצי עצמו למסור חייב אינו ומתמעך התינוק על אותו שמשליכין כגון מעשה עביד דלא דהיכא דוכתי בכמה בתוס׳ כמפורש במעשה רק הוא

 מה״ת וא״כ נ״ד דף ובע״ז נ״ד דף ויבמות כ״ח דף ופסחים פ״ב דף וביומא ע״ד דף בסנהדרין עיי״ש טפי סומק דחבראי דדמא חזית מאי אדרבה
נפש. הצלת בשביל ואף צדקה מצות בשביל בצמא למות נפשו למסור יתחייב

 אבוד תרתי דאיכא חברו נפש תדחה שלא משום יעבור ואל יהרג שרוצח הסברא בטעם ובפסחים וביומא בסנהדרין פרש״י דהנה לומר צריך ולכן

 רוצח גבי והכא ישראל של נשמה בעיניו דיקרה משום המצות על לעבור רחמנא אמר דכי נשמה אבוד חדא אלא דליכא נפשו מפני ועברה נשמה
 רציחה לאיסור רק לא זה טעם בעצם שייך וא״כ עיי״ש. לידחות ניתן לא המקום דבר הלכך לעבור מותר יהא למה נשמה אבוד איכא סוף דסוף כיון
 העשה יקיים ואם עשה ובטול נשמה אבוד תרתי ויהיו השני ימות הרי ימות שלא כדי יעבור שאם דכיון נפש והצלת דצדקה עשה לעבור דאף אלא
 שדוחק יהרג ואל שיעבור כתבו מעשה שבלא התום׳ בטעם לומר צריך וא״כ בזה. אף המקום דבר לדחות אין וא״כ חדא אלא יהיה לא ימות והוא
 דהשבת העשה מצד מבעיא לא זה. ע״י כשיהרג אחרים נפש להציל כלל נתחייב שלא מטעם שהוא הזכירו, שלא כיון רש״י טעם על דפליגי לומר

 אף שהוא משמע לא נמי רעך דם על תעמד דלא מלאו אף אלא קודמת דאבדתו באבדה כמו דהוא באבדה דנאמר לו דוהשבתו מקרא שהוא גופו
 חזית. דמאי התוס׳ כסברת ליהרג גם שתחייבהו ולא ע״ג דף בסנהדרין כדאמר אגורי ומיגר לאטרוחי גם דהוא שחייב אופן על שהוא אלא בנפשו

 ולכן חדא נגד חדא הוא הצלה חיוב עליו שליכא כיון וממילא ליכא. הא קרא ועוד ואגורי מיטרח על גם קרא צריך דהא מנלן סברתם בלא וגם

התוס׳. כדכתבו טפי סומק דחבראי דדמא חזית דמאי מסתברא

 ואל דיהרג הדין יהיה משם הסולם לסלק ואנסוהו סולם ושם לבור אחד שנפל כגון להנצל יוכל שלא מעשה לעשות יאנסוהו דאם לע״ד פשוט וא״כ

 לסלק מורידין ולא מעלין שלא באלו שאסור שמשמע כ״ו דף בע״ז ועיין תרתי. זה ונחשב הוי גורם מ״מ ממש רציחה איסור שאינו דאף יעבור
 אותו שאיכא יעבור ואל יהרג לענין וכ״ש למיתה במעשה גורם דהוי הצלה ממניעת חמור הצלה אפשריות לסלק מעשה דלעשות משום הסולם

 במיתת להציל נתחייב לא רעך דם על תעמוד ולא לו מוהשבתו הצלה חיוב עליו שיש אך מעשה בלא ורק תרתי. שאיכא ברציחה כמו עצמו הטעם

עצמו.

 יעבור ואל שיהרג הסולם כסלוק הוא נמי בצמא שימות כדי אחרים לו יהיו ולא האסורים בבית לנאסר שיש המים שישפוך לאחד כשיכפוהו וא״כ

 ימות להיות יש שג״כ ימות אלו מים ישתה לא שבאם למים צמא הוא שגם הצמאון שאנסתו או נכרים אנסוהו לי מה וא״כ תרתי. זה שנחשב משום
 להנצל לחברו גם כעומדין המים הוו לחברו גם ליתן מחוייב צדקה שמדין כיון מהן אחד של הם שהמים שאף יותר פטורא בן סובר ולכן יעבור. ולא

 ששניהם ומה יעבור. ולא שימות הוא שהדין להנצל יוכל שלא במעשה כמסלק הוא הרי לחברו מניח ואינו בעצמו וכששותה הצמאון ממיתת בהם
 חיי ויחיו לשתות שניהם מוכרחין וממילא הצלתו אפשריות יסולק שלא כדי לשתות שלא מחוייב השני שגם מחמת הוא ימותו, ששניהם אף שותים

 יועילו לא ובאם ברציחה. יעבור ואל דיהרג עצמו הטעם מאותו מוכרח הוא כי ע״ז קרא וא״צ פטורא בן טעם וזהו שניהם. ימותו שאח״כ אף שעה
פטורא. בן בזה שיודה ומסתבר פטורא בן בדעת מסופקני לישוב מגיע ולאחד שעה לחיי אף לשניהם

 כיון וא״כ העני שצריך צורך כאותו להדבר עצמו הוא כשצריך צדקה חיוב עליו שאין פי׳ חברך לחיי קודמין חייך עמך אחיך וחי ולימד ד״ע ובא
 כבלא הוא לשתות לחברו מניח ואינו ששותה במה מעשה עושה שכאן אף ולכן בדרך מהלך הוא שגם כיון לעצמו אלא עמדו לא שלו שהמים

 דחבראי דדמא חזית מאי ולכן חדא נגד חדא אלא תרתי כאן ליכא וממילא לחברו שיחסר אף לשתותם רשאי וא״כ ליתן מחוייב שאינו מאחר מעשה
מעשה. בלא כשהוא התוס׳ כסברת טפי סומק

 דלא להאחר ליתן צדקה מדין מחוייב יהיה שלא פק״נ בזה ואין לזה הצריך עני אחר ויש עצמו הוא שצריך בדבר מודה פטורא בן שגם ומסתבר
 לומר יוסי ר׳ יפלוג דלא פק״נ באופן שם איירי לא דהא דנדרים בהא יודה וכן קודמת. שאבדתו אחרים ואבדת אבדתו אדין שיפלוג מסתבר

 פליגי איך פק״נ בכביסה גם היה אם וגם בר״ן. שם כדאיתא טובא צערא רק איכא בכביסתן דעכ״פ פק״נ כשאיכא אחרים לחיי קודמת שכביסתן

 לידי לבא אפשר שזה מכביסה עדיף השתיה צער דלרבנן טובא בצערא אלא בפק״נ איירי דלא ודאי אלא דכביסה. מפק״נ דשתיה פק״נ דמ״ש רבנן
 וגם נפש. כחיי הוא שג״כ שעמומיתא לידי לפעמים מביא ג״כ הוא מכביסה שיש טובא דצערא סובר יוסי ור׳ אחרים חיי זה נקרא ולכן הגוף חולשת

 יש שלכן טובא מצערא רק איירי אלא קודמת דבהמתן סובר איך בפק״ג איירי ואם אחרים לחיי קודמת בהמתן יוסי שא״ר ב״מ סוף בתוספתא עיין
 ליקה שאסורין ודאי דהא פשוט והטעם הבהמות. יהיו כשלא הגוף צער לידי גם לבא ויכול טובא צערא הוא דג״ז קודמת דבהמתן לומר מקום

 עדיף יהיה תיתי דמהיכי זה חיוב עליו אין לעצמו שצריך וכיון להם ליתן חיוב צדקה מדין יש הבעלים שעל רק גזל מדין הבעלים רשות בלא בעצמן
 אחרים לחיי קודמין חייהן וממילא ובצדקה. בהלואה נכתב אביון בך יהיה דלא הקרא הא וגם קודמת שאבדתו ממה זה למילף יש וגם מעצמו. חברו

לכו״ע.

 דרק פק״נ בפני שעומד דבר לך דאין הבעלים רשות בלא בעצמו גם ליקח רשאי הא פק״נ דכשאיכא משום פטורא בן פליג פק״נ שהוא כשימות ורק
 סי׳ ובחו״מ שם ובראב״ד ה״ב מחובל פ״ח וברמב״ם קי״ז דף /ב״ק/ שם ונ״י ברי״ף ועיין ׳ס דף ב״ק בתוס׳ עיין שמחייבי יש תשלומין לענין

 להדין צריך המים לו שיש האחד אדרבה אלא לו ליתן יתחייב המים לו שיש שהאחד להשני צורך שאין ונמצא שם. וש״ך ובסמ״ע ד׳ סעי׳ שפ״ח
 אינו צריך בעצמו שכשהוא דמה שסובר כיון לכן להשני, ליתן ולא בעצמו לשתות רשות לו יהיה שלכן ליקח רשות לאחרים אין שלו שהמים שכיון

 זה שייך לא לכן זה מטעם שהוא סובר נמי אביון בך יהיה דלא מקרא זה יליף אם דאף ממנו חברו עדיף שלא מטעם הוא העני לאחר ליתן מחוייב
 לחייבו צורך ואין גזל איסור זה מחמת יהיה שלא דהמים בהא אבל לעצמו ויהיה גזל איסור האחר על יהיה וממילא ליתן מחוייב שאינו לענין אלא
כיון ליקח להניחו צדקה חיוב עליו יהיה וממילא מחברו הוא עדיף לא אדרבה דהא ליקח חברו על לאסור ממנו חברו עדיף שלא טענת כאן אין ליתן
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 לחיי שניהם ישתו מחוייב חברו שגם ומאחר חרא נגד תרתי דיהיה ימות שחברו בזה ולגרום לשתות לו אסור וממילא צדקה מצות כאן יש דבעצם

שעה.

 הוא ודאי לו כשאין שאף וכדומה לולב מצות כגון לקיים בידו שאין רק כמחוייב ואינו בעצמו כשצריך צדקה מצות כלל נאמר דלא וחידש ר״ע ובא *
 חדא אלא תרתי כאן אין ולכן הצורך לאותו לעצמו שצריך ממה יותר לו כשיש אלא בצדקה כלל מחוייב דאינו אלא מלקיים, אנוס שהוא רק מחוייב

 ולשתות לחטוף להשני אסור יהיה דלר״ע ומסתבר כדלעיל. טפי סומק דחבראי דדמא חזית דמאי ליתן שלא באלמות אף רשאי וממילא חדא נגד
 ועיין חדא. נגד וגזל נפש תרתי יהיה הא הכא אבל פק״נ מפני נדחה דאף גזל בדין גם לעכבו יכול א״כ במעשה אף ליקח להניחו שלא דרשאי דכיון

 גזל תרתי דיהיו מטעם והוא אחד ביד שהוא אף שכוונתו ופשוט פטורא בן כדסובר שניהם ישתו לר״ע גם שניהם של המים שבאם בח״א במהרש״א

כדבארתי. חדא נגד ונפש

 סי׳ ביו״ד הגר״א וגם בזה. יודה פטורא בן גם שבארתי ולמה נשך, איזהו בריש כדדרשינן קודמין דחייהן קודמת שתייתן שכתב נדרים בר״ן ועיין
 יודה פטורא בן גם שבארתי ולמה קודמין חייך ולימד ר״ע דבא להא ציין נמי אדם לכל קודמת עצמו פרנסת הרמ״א דכתב הא על כתב סק״ו רנ״א

 וכ״ש קודמין חייך פק״נ במקום דאף לרבותא דר״ע הא נקטו אולי אך בזה. חולק שיש מצינו שלא קודמת דאבדתו הא גם הביא שהגר״א ובפרט
פק״נ. בלא

 כשיש רק הוא שג״כ המצות כשאר ולא המצוה בחיוב תנאי דהוא משמע משגת, הנותן יד היתה אם צדקה ליתן מ״ע כתב ממ״ע רפ״ז הרמט״ם והנה
 כדאיתא שפטור מחומש יותר בהוצאה לקיים ביכול ואף מלקיים אנוס שהוא רק אופן בכל הוא עליו החיוב המצות דבכל משום זה תנאי נקט ולא לו

 הא כעין והוא חייב שהוא אף מחומש ביותר חיובו לקיים תורה חייבתו דלא או עשה. לענין לאנוס מחשיבו כזה גדול דסך משום הוא תרנ״ו בסי׳

משלם. ואינו מסדרין מ״מ חייב עדין שהוא שאף לבע״ח דמסדרין

 שמחייב הרי״ו על שהקשה הב״י בשם הביא נכסיו עישור על ואף עוברת מצוה על אף לבזבז א״צ חומש שאף כמפורש הוא סק״ז שבמג״א )ולמה
 ב׳ לטעם דאלו אונס נחשב ואחד אחד כל של מצבו לפי רב והון עשה לגבי אונס נחשב ממון דאונס א׳ כטעם שסברי לומר צריך לו מנין ידע שלא

 אין חומש שעד ששמו יבזבז דאל בתקנה כדאשכחן חומש לקבוע שהי״ל מסתבר וגם שעור לקבוע להם שהיה מסתבר דמסדרין הא כעין דהוא
א׳(. כטעם הוא מחוייב אינו מחומש שפחות רב בהון דאף והסוברים ב׳ כטעם סברי חומש עד דהסוברים פליגי בזה ואולי עוני לידי שיבא לחוש

 ולא למות לחייבו טעם אין וממילא פטורא כבן ולא כר״ע דבארתי למה והוא צדקה. מצות נאמר ידו כשמשגת דרק בהחיוב תנאי הוא בצדקה אבל
 דידו לתנאי כוונתו ויהיה זה קרא הרמב״ם שם וכדמסיק עמך אחיך דוחי מקרא הוא זה שתנאי ופשוט דר״ע. דין הרמב״ם שנקט ונמצא לעבור
המצוה. בשם שעור למינקט שייך שלא לשעורא ולא בחיוב תנאי שהוא משמע ידו כמסת צדקה ליתן כתב המצות במנין וכן משגת.

 דממילא מחוייב גם כאן יהיה ולכן כ״ז דף ע״ז בתוס׳ עיין לעבור שרשאי במקום ליהרג להחמיר שרשאי סובר פטורא דבן לומר מקום קצת היה עוד

 מיסוה״ת בפ״ה להחמיר דאסור שפסק הרמב״ם ולכן חרא. נגד חדא אלא ליכא ולכן להחמיר דאסור סובר ור״ע חדא. נגד ומצוה נפש תרתי הוא
 שרשאי סובר פטורא בן ואולי כדלעיל. לומר צריך לכן קנ״ז סי׳ ביו״ד עיין להחמיר אסור וסכנה דבחולי אינו זה אבל כר״ע. ממילא הוא ה״ד

פיינשטיין משה ידידו כדלעיל. ומסתבר וסכנה. בחולי אף להחמיר

בר-אילן** את׳ - השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך / הגליון קדושת על לשמור נא **
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אחיעזר יז to סימן שרת
 של לע״ז מנין בחידושיו בריטב״א ועי' בעיז להו דניחא
 ואשריהם מדכתיב וחופ״ל להקשות מש״כ גניזה שטעונה ישראל

 היתה שעה דהוראח די׳ל הראב״ל בשם והביא באש חשרפון
 לה דמבמל מאן דליכא התם דשאני תירן הרמב״ן וכשם
 לא דידהו דהוי וישראל דידהו הזה לא דפלחזה נכרים דאלו

 להתירם ולא שלוחים טשאוהו למיהר לנכרים ואילו ממש פלחוה
 בבעולה ורוצה מחש ישראל פלחה דאפילו קרא איצטריך להכי

 שזהו דבריהם לפי נס מפורש עכ״פ עולמית בטילה לה אין
 מן ביטול מהני לא ישראל של דעכו״ם ובודאי התורה מן

 בריטב״א מבואר ישראל בה שזכה עכו״ס של בע״ז רק ,החושה
 בפ״ח המלך והשער התורה מן ביטול דמהני הרמב״ן בשם
 ביטול מהני דלא הרמב״ן בשם מדהר״ן מוכיח לולב מהל׳

 דמן הרמב״ן משם מפורש שבריטב״א ראה ולא התורה מן
 הנך משוס דאי קאמר דמאי שם דתיק ביטול מהני התורה

 וקנאים וזרעו א״א זכה דהא כגי בעלמא בביטול דמעיקרא
 שהקשה כמו ביטול מהני דמאורייתא תירן זה ועל כן אחרי

 קושית וזהו כן שהק׳ חיים מהתורת אח״כ והביא שם השעה״מ
 בפ״ח השעה״ת כמש״כ הטור שי׳ וכ״ה שם( ותירוצו הרנוב״ן

 הוא שכן ג״כ שמדייק חיים מיס מקור בספר ועי׳ לולב מהל׳
 צ״ע לדידהו התורה מן ביטול מהני דעא והרמב׳ס רש־י שי׳

 של ממון והא פלח דנכרי דאדעתא הבר קא דמחחלה מאי
 ברירה אין ובראורייתא התורה מן ביטול מהני לא ישראל

 שהנכרי כיון דנכרי אדעתא דפלח היכי דכל כמשכ״ל ועכצ״ל
וצ׳ע. כלל עבד שלא כמו הוי מבטל

 בפ״ה הכ״מ קו׳ לתרץ רומעכת״ר מש־כ דבר ןיןיל <ה
 מאי הברת שייך דלא היכי דאפילו יסוה׳ית מהל׳

מנערה רוצח יליף והדר יעבור ואל יהרג מ״מ חזית
 חמדת בשו״ת בזה קדמוהו וכבר נכונים דבריו המאורסה

 כר״ל שפכק הרמב״ס לד׳ זילה״ר עיי״ש ל״ח סי׳ כלמה
 למסור אסור חזית דמאי הסברא דל״ש ביחדוהו דאף

 פטורא דלבן דס״ב בב״מ פטירא ובן עקיבא דר׳ מפלוגתא
 וגס חבירו של במיתתו יראה שלא מהם אחד ישתה אל

 מי החס והא קודמים חייך עמך אחיך וחי דדריש לרע־ק
 אילטריך אמאי וא״כ דמי כיחדוהו מיס של קיתון לו שאין
 כיון למסור מיתר בידו רגם תיפ״ל קודמים דמייך קרח
לעשות שרשאי וכיון שניהם ימותו דהא חיית מאי ם דל׳ש

וממאי בשוא״ת מכש״כ א״ע להציל כדי ועשה בקוס כן
 בשיא״ח התם דהא ראי׳ אין קודמים דחייך רחמנא דגלי

 התום׳ כמש״כ נפשו את למכור מחויב אינו הא יבשוא״ח
 דאף דין חידוש יהי׳ פטורא לבן ובאמת ובג״ע, בש״ד בכ״ד

 ללמוד לנו אין לרע״ק אבל נפשו אח למסור מחויב בשוא״ת
 מ־מ שניהם דימותו היכי אפי׳ בקו״ע אבל בשוא׳ית רק מזה

 למ״ל, אחיך דוחי קרא דאל״כ נפשי את למסור מחויב
 מאי אחיך וחי האי ריו״ח דקאמר דב״מ הש״ס ■ומסוגית

להאי איצטריך ריויח דגם מבואר כו' מיבע״ל לי׳ עביד
בירושלמי דס״ל ממאי בי׳ דהדר אלמא דרט״ק להא אחיך •דוחי

 חינוך במנחת ראיתי שוב בשים, למכור מותר דביחדוהו
התוס׳ מש״כ .לענין פטורא דבן מהא שהרגיש רצ״ו במצוה
 דחי דלא י״ל ואולי בשוא״ח נפשם את למסור מחויב דאינו

עושה שאינו התינוק את למטך אותו באונסין התום׳ דמש״כ
. טפי סומק דתינוק1במי_1 יתזח יאמ נזימר,וא מו,בעצ מעשה
 חייך דריש דלא דכיון פטורא דבן בהא משא״כ\ ומותר

 להציל דאסור והא פ׳׳נ מפני נדחה נזל איסור והא קודמים
בזכות שוין שניהם וא*כ לשלם שמחויב היינו חבירו בממון

ויעוי׳ ומשה כקוס הזי מעצמו ששותה מה יא׳־כ הקיתון _
 שאמרו כדרך שב׳ בדהד״מ בכה״ג ג״כ שמחלק /בתמ״ש*

אם לרע״ק שכי באס״ז ויעוי׳ נחלאים אמרו כך באונסין
דדריש כיון היינו בידייש מיתה חייב ושתה חבירו חטף |
חייב דהשני וממילא מקיתון וזכותו דינו הדר קודמים דחייך \

 מובא ראיתי לא פטורא ובן ררע״ק פלוגתא וגוף v מיתה
 ע׳׳ד שהרגיש חאה״ע אפרים בית בשו״ח וראיתי ברמב״ם

שפ מנ״ח ועי׳ הרמב׳ס השמטת
 והרופאים בחולה מעכ״ת שאל אשר השאלה ובדבר (י 4

יחי׳ לא אפעראליאן בלא כי אומרים המומחים
 מהיכן הגתוח אך שיחי׳ אפשר נתוח וע״י חדשים מששה יותר
 דכ״ז מע״ז נראה לכאורה מהרה שימות יותר וקרוב מאור
 ראפשר היכא מיישינן לא שעה דלחיי מתרפאין שת דודאי

 ראיתי שוב מרפואתו שנהיאשו כל רחוק באופן אף שיתרפא
 ובגליון של״ט סי׳ יו״ד בפ״ת הובא ע״ה סי׳ בשבו״י הוא שכן

להג׳ ח״ר ליון בנין בתשובת הוא וכן של״ו סי׳ הרש״א
 פשוטה והסברא ביומא ישראל ובתפארת עטליננער ר״י

 איזה או יומיס או יום של מועט לזמן שעה חיי בין חילוק דאין
 שנסתפק עכו״ם בהל׳ בדק״ח חכמים משנת בם׳ ויעוי׳ חדשים
 היינו חיישיגן לא שעה דלחיי דהא שרי אי ישראל ברופא

 שהוא פנימית במכה י״ל ולכאורה נכרי, מרופא להתרפא
וכמש״כ ימות בודאי הנתוח יעשו לא ואס טריפה בגדר

 הטריפה חת בהורג הל״ח רוצח מהג׳ בפ״ב """^הרמכ״ס
 שמכה הרופאים ויאמרו שריפה כזהו בודאי ידוע אס דפטור

 דבר ימיתנו לא אס ימות ובזה באדם תעלה לה אין זו
 דבישראל ׳"ל ולפ״ז בשריפה רציחה דין בזה אין א״כ אחר
 חייב דב״נ מלכים מהל׳ בפ״ט כ' הרמב״ס דהא קילא

 דלחיי כיון נראה הדבר בעקיר אולם הטריפה חת בהורג
 וספק נפשות הצלת ספק בזה שיש היכא חיישינן לא שעה

 ישראל רזפא בין נפ׳׳מ אין א״כ שעה חיי דוחה פקז״ג
שיהי׳ דצריך שס והעלה נסתפק חכמים משנת ובס' ונכרי
 דלחיי מהא אולם מיד שימות ספק כמו שיחי׳ השקול ספק
 שימות ובאופן בדבר חילוק דאין משמע חיישינן לא שעה

 השבו״י כמש״כ שטה לחיי חיישינן לא הנחוח בלי בודאי
 פעם בכל בי״ד רשות שצריך במשנ״ח שהעלה מה עוד ויעו״ש
 היותר הרופאים דעת טל ולסמוך בזה להתבונן שראוי ובודאי

 בקאניגסבערג הרופאים שגדולי מעכ״ת דברי ולפי מומחים
עליהם. לסמיך ההכרח דיעות חלוקי בלי כן הכריעו

יז סימן
תרס׳ו. ווילנ«

בנדה הערות איזה
 אביי דתלי דכיון ופי׳ כו׳ כאן בתוד״ה די״ח בדך; (א

בקרקע אפילו למיחש איכא בחששא טעמא
על או שלה על דנמצא לפירושו וקשה עליה לדם פרוזדור

 ולפנים הלול מן מנמלא עדיף מי בקרבן חייבין אמאי שלו
ונראה כ!/ פרוזדור בקרקע אפילו ספק אלא הוי דלא

אזיל חששא בתר אביי דאמר לישנא להך להתבונן דראוי

 הרוב אחר הולכין וקרוב רוב דהא ספק ואידי דזידי
 והתום׳ המקור מן דחזקתו ממתניתק דכ״ד בב״ב כדמפייע

 וגם הדבר בטעם ונדחקו בזה הרגישו הלול מן בד״ה די״ז
 עפימש״כ זאפ״ל וחזקה חששא דבתר לישני הנך פליגי במאי

 ומלוי רוב שם בב״ב רבא דאמר הא לישב פ״א שש״ד הש״ש
בפרוזדור הנמצא דם ר״ח דחני למ״ד ליכא ומלוי רוב קאמרח

חייגיז

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס78 מס עמוד שלמה דוד בן עוזר חיים גרודזנסקי, ב - אחיעזר
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רעף דם על תעמיד לא

המושג הגדרת א.

 הזולת את להציל התורה מן החובה

 דרך בכל להציל שיכול מי כל על חלה

 זו חובה עצמי. לסיכון פרט אפשרית,

 העיקרי המקור מקורות*. ממספר נלמדת

 תעמד ׳לא הפסוק הוא זו לחובה ־־והמרכזי

 הגדירו והפוסקים חז״ל .2רעך׳ דם על

 הנוגעים ופטור חיוב של שונים מצבים

הזולת. להצלת

 העיקריות ההלכות יידונו זה בערך

 נובעות שהן כפי הזולת להצלת הנוגעות

 דינים פרטי רעך׳. דם על תעמד ׳לא מחיוב

 בהרחבה נידונו זה לנושא הנוגעים אחרים

.3אחרים בערכים

דינים פרטי ב.

יסוד — הזולת של ההצלה חובת

ואילך. 139 העי נפש פקוח ע׳ ראה [1]
 עצמי; סכון ערכים ראה [3] טז. יט ויקרא [2]

— במאמר עוד וראה רופא. נפש; פקוח
.Kirschenbaum A, Dine Israel 7:7, 1976

 עג סנהדרין פ״ח; ב, פרשתא קדושים תו׳־כ [4]
.152 עמ׳ ה, רבניים, דין פסקי וראה א.
 יד; א רוצח רמב״ם רצז; ל״ת לרמב״ם סהמ׳׳צ [5]

טושו״ע רלז; מ׳ החינוך ,ס קסה; לאווין סמ״ג

 שמדין שכתב, מי יש — להציל כפיה

 שיסוד אף הזולת, הצלת על כופים תורה

 פוסקים ולדעת לאו, הוא ההצלה חיוב

 הרי עשה, במצוות הוא הכפיה יסוד רבים
 ׳והשבת של עשה חיוב גם יש שבהצלה

הסוברים לשיטת בוודאי נכון זה ודין ,8לו׳

 הצלה של מצב גם כולל זה לאו ואם א. תכו חו״מ
 סהמ״צ ראה — חיים סכנת ללא ממון מהפסד

 >רג במשך כך על שכתב מה וראה רצז. ל״ת לרמב״ם
 הים מרגליות עה״פ; תו״ש טז; יט ויקרא חכמה

׳7* נט. סי׳ ח״ח משה באר שו״ת א; עג סנהדרין
 שו״ת ראה [7] לח. דין נט כלל או״ה [6]

 Kirschenbaum [8] רד. סי' חיו״ד מהרשד״ם
1980 ,8:204 A, J Religious Ethics.

 של הלאו הוא הזולת את להציל החיוב

 את רואה שאם רעף, דם על תעמד ׳לא

 או גוררתו, רעה חיה או בנהר, טובע חברו
 חייב הוא הרי עליו, באים ליסטים

 מלהתרשל התורה שהזהירה ,4להצילו

 כשנראהו מישראל, אחת נפש בהצלת

 וכל ,5להצילו היכולת לנו ותהיה בסכנה

 כאילו הוא הרי הציל, ולא להצילו שיכול

.6בידיים הרגו

 לעשות רוצה שהמציל שכתב, מי יש

 בעבור הרבה ולטרוח ההצלה, מעשה את

 מנת על רק לא ממונו, להפסיד ואפילו זה,

 כדי כן עושה הוא אלא לזולתו, לסייע

.7מאד גדול ושכרו בוראו, מצות לקיים

החכמה אוצר תכנת ע״י ססנהודפס מס עמוד (18 ( אברהם שטיינברג, ד: - רפואית הלכתית אנציקלופדיה
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.9תעשה לא במצוות גם שכופים

 של מהלאו — ספק או וודאי הצלת

 חיוב שיש נלמד רעך׳ דם על תעמד ׳לא

 שההצלה במצב להציל רק לא מהתורה

 ספק יש כאשר גם וודאיתך״"אלא היא

 התורה מן חייב מקום שמכל בהצלה,

 היא החובה שכן ,10להציל ולנסות לטרוח

 שלא האפשריים הצדדים כל על לחזור

 היא ההצלה אם ואפילו ,11רעך דם יאבד

.12ומיעוט ספיקא ספק של בדרך

 מוטלת ההצלה חובת — למציל בסבל

לסבול עלול שהמציל במקרה ׳גם”־"־

.13וסבל מאי-נוחות

 מי יש — המציל של מכבודו כשאינו

 דם על תעמד ׳לא במצות שגם שכתב,

 כבודו, לפי ואינו זקן של הכלל חל רעך׳

 שאינה בפעולה כרוכה ההצלה אם ולפיכך

 רבים אך .14פטור הוא הרי כבודו, לפי

 הצלה שבענייני וסוברים עליו, חולקים

 ואינו זקן של הכלל שייך לא נפש ופיקוח

 על תעמד ׳לא מצות אין ובכלל כבודו, לפי

 כיוון הבריות, כבוד מפני נדחית רעך׳ דם

•15חמורה מצווה שהיא

 חיוב — הניצול רצון נגד הצלה

 כאשר גם חל תעמד׳ ׳לא מדין ההצלה

 שהוא מפני אם בין להינצל, מסרב הניצול

 קוב (16ומועיל מוכח מוכר, לטיפול מסרב

.17לדעת עצמו לאבד רוצה הוא אם

 הרואה — שבת בחילול הצלה חובת

 וכן בים, המטורפת ישראל בה שיש ספינה

 אנס, מפני הנרדף יחיד וכן שוטף, נהר
 כדי שבת עליהם לחלל אדם כל על מצווה

 נרדף אדם כשרואה והוא-הדין ,18להצילם

 להצילו, מצווה כן גם דוב, או נחש ידי על

.19בשבת מלאכות כמה בעשיית ואפילו

 ההצלה חיוב — בדבור הצלה חובת

 כגון בדבור, גם אלא במעשה רק לא הוא

 על שמחשבים מוסרים או גויים ששמע מי

 גילה ולא פח, לו טומנים או רעה זולתו

 באנס או בגוי שידע או והודיעו, חברו אוזן
 בגלל לפייסו ויכול חבירו, על קובל שהוא

 וכל פייסו, ולא שבליבו, מה ולהסיר חבירו

 עובר אותם העושה אלו, בדברים כיוצא

.20רעך׳ דם על תעמד ׳לא על

 חובת — ממון בהוצאת הצלה חובת

גם היא תעמד׳ ׳לא מדין הזולת הצלת

 רעק״א חיד׳ ב; מט כתובות הפלאת ראה [9]
 הנוגעים בפיה בדיני באריכות וראה שם. כתובות
 87 הע׳ מדעת הסכמה בעי ולרפואה להצלה

 שו״ת וראה א. עג סנהדרין רץ [10] ואילך.
 סנהדרין רש״י ראה [11] ס. סי׳ ח״א הלוי שבט
שם. הלוי שבט שו״ת [12-]...קמ״ל. ד״ה שם

 ח״ט אליעזר ציץ שו״ת !רבו■ סי׳ ״אמג ראה [13] ל 1
 כאשר ואילך, סג הע׳ להלן וראה א. אות ט סי׳ ׳י׳- י

 חכמת [14] למציל. בסיכון כרוכה ההצלה
ע׳ הרועים מלא [15] תכו. סי׳ חו׳־מ שלמה,

 כב תצא, פר׳ חמדה, כלי כה; אות הבריות כבוד
יצחק מנחת שו׳־ת יג; סי׳ חיה נפש ה-ו; אות א,

 בשו״ת דבריו הובאו אלישיב, הגרי״ש ז; סי׳ ח״ה
 בשבת, רפואה קונט׳ יז, סי׳ ח״ט אליעזר ציץ

 וראה שכח. סי׳ או״ח וקציעה, מור [16] פי״א.
 החובה בגדרי ואילך, ו 07 הע׳ מדעת הסכמה ע׳

 חמדה, כלי [17] סירובו. למרות חולה להציל
 הלכה זוין, הגרש״י ב; אות ו, סי׳ תצא, פר׳

 משה, אגרות שו״ת צו; עמי תשמ״א, ב, ורפואה,
 דיסקין מהרי״ל שו״ת ג; ענף קעד, סי׳ ח״ב, חיו״ד,

 הים, מרגליות לד; אות ה סי׳ אחרון קונטרס
 עצמו אבוד ע׳ וראה יב. או־׳ק א, עג סנהדרין

 שכט או־׳ח טושו״ע [18] ואילך. ו 20 הע׳ לדעת,
רוצח רמב״ם r201 סקי״ח. שם מ״ב r!91 ח.

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס101 מס עמוד (18 ( אברהם שטיינברג, :ד - רפואית הלכתית אנציקלופדיה
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 ,21כספית בהוצאה כרוך הדבר כאשר
 מתייחסת המציל מצד הממונית והתביעה

 שעליהן ההצלה, לצורך לו שהיו להוצאות

 מקום מכל אך .22מלא לפיצוי זכאי הוא

 להיעשות צריכה ההצלה פעולת עצם

 הוא שהחיוב מצווה כל כמו בחינם,

.23בחינם לעשותה

 המציל אם — הוצאות שיפוי חובת

 הניצול חייב להציל, כדי הוצאות הוציא

 מחוייב אדם אין כי שהוציא, מה לו לפרוע

 שיש במקום בממונו חבירו נפש להציל

.24כסף לניצול

 שעות במהלך היתה ההצלה אם

 הוא הדין מעיקר הרי המציל, של העבודה

 הזמן עבור בטל כפועל לתשלום זכאי

 רשות למציל ניתן אם .25להצלה שהקדיש

 מהירה, בפעולה צורך היה אם או דין, בית

 זכאי דין, בית רשות לקבל פנאי היה ולא

 הפסד עבור מלא פיצוי לקבל המציל

 רק ולא לו, המיוחדת העבודה שעות

.26בטל כפועל

 בלבד, הניצול על מוטלת השיפוי חובת

.27בכך מחוייבים יורשיו ואין

 במהלך הזולת של לרכוש המזיק בדיני

נפש. פקוח ערך ראה — אדם הצלת

 מי — מלהציל הנמנע על העונש

 להטיל ניתן לא חברו, את מלהציל שנמנע

 לאו על לוקים שאין אדם, בידי עונש עליו

 ולא ,28מעשה בו שאין לאו הוא כי '"זה,

 לחייב או הנפגע, את לפצות לחייבו ניתן

.29שמים בידי ועונשו יורשיו, את

 נחלקו — הצלה לצורך עצמי סיכון

 מדין ההצלה חובת אם והפוסקים חז״ל

 או סכנה של במצב גם היא תעמד׳ ׳לא

 רוב ומסקנת לאו, אם למציל סכנה ספק

 עצמו להכניס צריך אדם שאין האחרונים,

 מוודאי חברו את להציל כדי סכנה, לספק

.30סכנה

 איננו זה לאו שאמנם שכתב, מי יש

 בכך בתורה האחרים הלאווין מכל שונה

 מנת על לסכנה עצמו להכניס חייב שאיננו

 זאת בכל אבל זה, לאו מאיסור להימנע

 כדי סכנה בספק עצמו להכניס לו מותר

 שאין מה תעמד׳, ׳לא של מלאו להינצל

 עצמו להכניס שאסור הלאווין, בשאר כן

.31סכנה לספק

 יד; א רוצח רמב״ם א; עג סנהדרין [21] יד. א
 ואילך, 24 הע׳ להלן וראה א. תכו חו״מ טושו״ע
 נפש פקוח בע׳ באריכות וראה השיפוי. בחובת

 ואבדה גזלה רמב״ם ראה [22] ואילך. 205 הע׳
 תוס׳ ראה [23] כו. רסז חו״מ טושו״ע יט; יג

 יד [24] אבדה. השבת בדין אם, ד״ה ב לא ב״מ
 פ״ח סנהדרין רא״ש א; עג סנהדרין ומאירי, רמה

 ותנאים נוספים מקורות באריכות וראה ב. סי׳
ואילך. 205 הע׳ נפש פקוח בע׳ נוספים

ע׳ ט, כרך תלמודית, אנציקלופדיה ראה [25]
רא״ש ראה [26] ואילך. פב עט׳ אבדה, השבת

 ראה [27] אבדה. השבת בעניין כה, סי׳ פ״ב ב״מ
א רוצח רמב״ם [28] ב. סי׳ פ״ח סנהדרין רא״ש

ציץ שו״ת ראה [29] רלז. מ׳ החינוך ם׳ יד;
בע׳ באריכות ראה [30] סג. סי׳ חי״ט אליעזר

 משה אגרות שו״ת [31] ואילך. 84 הע׳ עצמי סכון
רעל מאחר — טעמו ד; ענף קעד סי׳ ח״ב חיו״ד

מה לפי והוא מישראל, נפש תינצל פנים כל
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תעמד׳: ׳לא מדין נוספים חיובים

 את להציל הזה מהלאו מיוחד חיוב יש

 והוא ,32להורגו אחריו הרודף מיד הנרדף

 מי את להרוג שמותר בכך מיוחד דין

 ביצע בטרם העבירה את לעבור שמבקש

 אין האחרות העבירות שבכל בעוד אותה,

 המעשה על אלא הכוונה על מענישים

.33בלבד

 לפדות הזה מהלאו מיוחד חיוב יש

.34נפשות בסכנת עומדים שהם שבויים,

 זכות ללמד שיודע למי מיוחד חיוב יש

 שיבוא ליהרג, דין בבית שנידון אדם על

 נפשות, הצלת זה והרי לטובתו, ויעיד

 המקדש בבית עבודה אפילו ומפסיק

.35בקזביל״כך
;1234567 און״ח

אתי רקע ג.

 הרחב בעולם — הטוב״ ״השומרוני

 על המוטלת המוסרית התביעה מוכרת

"השומרוני בשם וולתו את להציל אדם

 אין העולם מדינות במרבית אך ,36הטוב"

 כחובה, בחוק מעוגנת זו מוסרית הכרה

ברת-ענישה. ואינה

 האנגלו- המוסרית-משפטית הגישה

 התפיסה כן, על יתר — אמריקאית

 האנגלו-אמריקאית המשפטית-מוסרית

 להצלת פוזיטיבית חובה הטלת שוללת

 אדם לכל הנוגע בכל ובעיקר נפשות,

 של חיים סכנת של מצב מול מזדמן

 האמריקאי בחוק כי לציין יש עוד .37הזולת

עשוי שהוא נזקים מפני למציל חסינות ^אין

.38ההצלה במהלך הזולת לרכוש לגרום

 בשנת בארה״ב התעורר רחב אתי דיון

 אשה הותקפה שבו אירוע בעקבות 1964
 רבות פעמים ונדקרה נחבלה בניו-יורק,

 מפצעיה. שמתה עד דקות, 40כ- במשך
 כי התברר מכן לאחר המשטרה בחקירת

 שכנים 38 לפחות שמעו האירוע במהלך
 פנה לא אחד ואף לעזרה, זעקותיה את

 מהם אחד פנה לא ואפילו לה, לסייע

 לאותה לסייע מנת על הצלה לכוחות

.39אשה

 תו״ב [32] סברא. ד״ה עד דף בסנהדרין שפירש״י
 טו. א רוצה רמב״ם א; עג סנהדרין שם; קדושים

 496/73 ע׳־פ וראה פ*מ. ח״ג מו״נ ראה [33]

 ובסעיף ,141 (3לג) פ״ד ישראל מדינת נ׳ אפנג׳ר
 סעיף ,1977התשל״ז- העונשין חוק של המתוקן

 רודף בדין הברה רק יש הכנסת חוק לפי אכן י.34
 שלפי בעוד פלילי, אישום מפני הגנה לעניין

 וראה חובה. היא רודף מיד נרדף הצלת התורה
 נגד הציבורי הוועד 5100/94 בג״צ בנידון עוד

 ואח׳, ישראל ממשלת נ׳ ואח־ בישראל עינויים
 ח עניים מתנות רמב״ם [34] .458 (3)99 תק-על

 רש״י [35] ב. ח ב״ב וראה ב. רנב יו״ד טושו״ע י;
 מובא הטוב השומרוני סיפור [36] רע״ב. פה יומא

שם, המתואר פי על הנוצרית. הדתית בספרות

 רכושו, את לקחו אחד, עובר-אורח גנבים תקפו
 נחלץ השומרוני מוות. עד במעט אותו והכו

 בסיפור בי לציין יש במסירות. בו וטיפל לעזרתו,
 מצד כספית הוצאה או סיבון שום היה לא זה

 לדרמן, וא. לוי י. — ראה [37] השומרוני.
 א. ;155 עט׳ תשמ״א, פלילית, באחריות עיקרים

 67 עט׳ תשנ״ד, נג-נד, אסיא, חוב׳ בן־שלמה,

 Hall, General Principles of Criminal ואילך;
8-10 .38] .Law, 2nd ed, I960, pp] ראה — 

Gregory CO, In: Ratcliffe JM (ed), The Good 
Samaritan and the Law, Garden City, New 
York, 1966, pp. 23-41; Kirschenbaum A, J 

1980 ,8:204 39] .Religious Ethics] ראה 
Kirschenbaum A, — האירוע וניתוח תיאור
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 כמדינות מוסריות־משפטיות גישות
 משנת הרוסי הפלילי החוק — אחרות

 את כעבירה קבע (127 )סעיף 1960
 של במצב לאדם עזרה מהגשת ההימנעות

 מיידי, באופן נחוצה העזרה כאשר סכנה,
לזולתו. או למסייע רציני סיכון וללא

 משנת צרפת של הפלילי בחוק גם

דומה. חובה יש (62 )סעיף 1945

משפטי רקע ד.

— 1998 שנת עד בחוק הצלה חובת
דם על תעמוד "לא חוק לחקיקת עד

 עזרה להגיש משפטית חובה היתה 40רעך"

 קבוצות לארבע רק מסכנה ולהציל

■י :באוכלוסיה

 באירוע כבאים ;41לילדיהם ביחס הודים

 ביחס ברכב נוהג ;42ולרכוש לגוף נזק של

 אסון ובמהלך ;43דרכים בתאונת לנפגע

.44ציבורי

 — רעך״ דם על תעמוד ״לא חוק

 כל המחייב חוק בכנסת נחקק 1998 בשנת

 ובתנאים במצבים זולתו את להציל אדם

.45בחוק שהוגדרו

461 9 98התשנ״ח- רעך, דם על תעמוד לא חוק — נספח

 עקב עיניו, לנגד הנמצא לאדם עזרה להושיט אדם על חובה )א( .1

לבריאותו, או גופו לשלמות לחייו, ומיידית חמורה בסכנה פתאומי, אירוע

זולתו. את לסכן או להסתכן מבלי העזרה, את להושיט לאל-ידו כאשר

pf את להושיט היכול אחר אדם המזעיק או לרשויות המודיע 

 זה בסעיף זה; חוק לעניין עזרה שהושיט כמי יראוהו הנדרשת, העזרה

הכבאות. ושירות אדום דוד מגן ישראל, משטרת — ״רשויות״

 במשפט, ולא עושר עשיית לחוק 5 סעיף הוראות )א( .2

 הוראות פי על חובתו מכוח פעל המזכה כאשר גם יחולו ,1979התשל״ט-

.1 סעיף
 נקלע שהניצול לסכנה שגרם מי את לחייב רשאי המשפט בית )ב(

שהושיט מי את לשפות זו, לסכנה גרם אם עצמו הניצול את לרבות אליה,

1976 ,7:7 40] .Dine Israel] החוק נוסח ראה 
 הכשרות חוק [41] זה. לערך בנספח בו והדיון

 ס״ח ,1962התשכ״ב- והאפוטרופסות, המשפטית
 ו,959התשי־ט- כבאות, שירותי חוק [42] ו.20

התעבורה, תקנות [43] .20-24 סעיפים
 חוק [44] ו.46 ,144 סעיפים ,1961התשכ״א-
מאמרו וראה .491 סעיף ו,977התשל״ז- העונשין,

 ׳עמ ח״ג ישראל לנתיבות קוק, הגרצ״י של החריף
 בו אשר כזה ואיום נורא חוק יש "בי על רמט-ת,

 חבירו לעזרת לבוא אדם המחייב דבר שום אין
זה. לערך בנספח ראה [45] ולהצילו״.

תשנ״ח סיוון כח ביום בכנסת נתקבל [46]
תשל״ח בתמוז ו׳ ,1670 ס״ח , (22.6.1998)
.245 עמ׳ , (30.6.1998)
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 והתשלומים ההוצאות על 1 סעיף הוראות לפי לחובתו בהתאם עזרה

שהוציא. הסבירים

 לגרוע כדי זה חוק בהוראות אין א(,)2 סעיף להוראות בכפוף .3

דין. כל מהוראות

קבס. — דינו זה לחוק 1 סעיף הוראות על העובר .4

זה. חוק ביצוע על ממונה המשפטים שר .5

מפרסומו. ימים 90 בתום זה חוק של תחילתו .6

 דם על תעמוד לא לחוק ההסבר דברי
47,."רעו

 התורה בצו מקורה זה חוק הצעת
 תעמוד "לא גדולה מוסרית הלכה הקובע

 טז(. יט )ויקרא ה׳" אני רעך דם על

 זו הלכה פורשה סנהדרין במסכת ובגמרא

 חברו את לרואה "מנין בצורה"מוחשית:

 ליסטים או גוררתו, חיה או בנהר, טובע

 תלמוד להצילו? חייב שהוא עליו, באים

רעך". דם על תעמוד לא לומר

 מפסוק למדים שם בתלמוד כן: על יתר

 אם גם חברו את להציל האדם שעל זה

 ובהוצאות רבה בטרחה כרוך הדבר
 ברמב״ם להלכה נפסק וכך מצידו, פרטיות

 ושמירת רוצח בהלכות החזקה" ב״יד

 חושן ובטור יד(. הלכה א )פרק הנפש

 כי הוסיף א( סעיף תכו )סימן משפט
 לשלם חייב הוא ממון לניצול שיש במקרה

 שיטתית בדרך פורטו אלה )הלכות למציל

 המשפטי ליועץ המשנה של בספרו

ולא "עושר רקובר, נחום פרופ׳ לממשלה

(.194-175 ׳עמ במשפט״,

 הלכה לעגן איפוא, באה, זה חוק הצעת

 את לשתף ואף המדינה בחוק זו יהודית

 עקרונות של ויישום באחריות-על המדינה

 — ממוני בתחום הן אלה, מוסריים

 לשלם אפשרות לניצול אין אם כי בקביעה

 ההצלה, בהוצאות המדינה תשא למציל

 מי כי בקביעה — הענישה בתחום והן
 לנפגע עזרה מלהגיש ביודעין שיימנע

 שנת עד של לעונש צפוי לו בסמוך הנמצא

מאסר.

 להעניש כלל בדרך מקובל אין אמנם

 ב״שב פסיבי באופן המתבצעת עבירה על

 על "עמידה כי דומה אך תעשה", ואל

 עמידה רק אינה מעשה באפם הדם"
 וחמור בוטה בטוי בה יש אלא פסיבית

 ולפיכך אדם, בחיי ולזלוול להתנכרות

הצורך. במידת הולמת לענישה היא ראויה

שכוונת אף — לחוק הערות

התורה מן מצווה לעגן היתה מציע-החוק

.456 עמי (4.4.1995) תשנ״ה ניסן ד מיום2398 חוק בהצעות פורסם פורת, חנן חה״ב [47]
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 ישנם ישראל, במדינת יקאזדח בחוק

 סעיפי לבין תורה דין בין אחדים הבדלים

החוק:

 חובת קיימת ישראל בדיני א(.)1 סעיף
 מדובר לא אם גם תעמד׳ ׳לא מדין הצלה

 בסכנה מדובר לא אם גם פתאומי, באירוע

 בסכנה מדובר כאשר וגם ומיידית, חמורה
 יש גופנית. דווקא ולאו נפשית לשלמות

 "הצלה" חובת שקיימת הסבורים אף

 כמו גופנית. בפגיעה רק ולא ממוני מהפסד

 ההצלה חובת חלה ישראל דיני פי על כן

 שחוק בעוד מתנגד, הניצול כאשר גם

זה. למצב מתייחס לא הכנסת

 מחלוקת יש ישראל בדיני ?)א(.5סעיף

 המציל כאשר גם חלה ההצלה חובת אם

 אמנם לאו. אם מסויימת במידה מסתכן

 חובה שאין הפוסקים רוב דעת להלכה

 אפילו או סיכון בנוכחות הזולת את להציל

למציל. סיכון ספק

על חובה יש ישראל בדיני ב(.)1 סעיף

 עד אחרים ולשכור לטרוח המציל

 בהודעה די לא לפועל. תצא שההצלה

 מחובת עצמו לפטור לרשויות סתמית

ההצלה.

 השיפוי חובת ישראל בדיני ב(.)2 סעיף
 ובין לסכנה גרם אם בין הניצול, על חלה

 להטיל הלכתית אפשרות אין לאו. אם

 לסכנה, שגרם שלישי צד על תשלום חובת

פטור. בנזיקין גרמא שהרי

 בידי עונש אין ישראל דיני לפי .4 סעיף
 על תעמד ׳לא מצות על העובר על אדם

 בידי ענישה שאין העובדה אכן, רעך׳. דם
 ואת להצלה החיוב את הופכת לא אדם

 מוסרי לאקט מהצלה להימנע האיסור

 ביותר משמעותיות הן אלו חובות בלבד;

 והיעדר הלכתית-דתית-משפטית, מבחינה
 מכללי רק נובעת אדם בידי הענישה

 עם יחד ההלכה. של המיוחדים הענישה

 לשלטון או הדין לבית אפשרות יש זאת

 הוראת מכוח דין סי על שלא להעניש

.48שעה

1979התשל״ט- במשפט, ולא עושר עשיית חוק

שלמות חייו, על לשמירה פעולה ובסבירות לב בתום שעשה מי )א( .5

 לכך חייב שיהיה בלי אחר, אדם של רכושו או כבודו בריאותו, גופו,

 הזוכה חייב לכך, בקשר הוצאות להוציא התחייב או והוציא כלפיו,

 נגרמו ואם שלישי, צד כלפי חיוביו כולל הסבירות, הוצאותיו על לשפותו

 הזוכה את לחייב המשפט בית רשאי רכוש, נזקי הפעולה עקב למזכה

העניין. בנסיבות כן לעשות הצדק שמן ראה אם למזכה, פיצויים בתשלום

 ,229:טז משפט מחקרי הנדל, נ. ראה — רמב״ם א; מר סנהדרין ב; צ יבמות ראה [48]
 אסיא הלפרין, מ. של מאמרו עוד וראה תשס״א. השוואתי מחקר ב. בז חו״מ טושו״ע י; ג מלכים

החוק יעילות לשאלת .6-5 עמ׳ תשנ״ט, סה-סו, העברי למשפט רעך דם על תעמוד לא חוק של
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 שימשו שנכסיו מי דין )א( קטן סעיף לפי בפיצויים החיוב לעניין )ב(

לשמירתם. פעולה שעשה מי כדין האמורים הערכים לשמירת

 לפעולה שהתנגד זוכה על דה סעיף לפי פיצוי או שיפוי חובת אין )ג(

 סבירה סיבה לו שהיתה או ההוצאות לשיעור או בנכסים לשימוש או

 חייו, על לשמירה היו בנכסים השימוש או הפעולה אם זולת להם, להתנגד

בריאותו. או גופו שלמות

דם וכלי לב

המושג הגדרת א.

 את המזרים השרירי, האיבר הוא הלב

בגוף. הדם

 1לבב בשם גם במקרא מכונה הלב

 העמים בין וגם בתלמוד, .2שכוי ובשם

 גם לב במונח לפעמים ציינו הקדמונים,

 להחליט קשה ,ולעיתים 3הקיבה את

 אם "לב" מחלות על חז״ל בתיאורי

 לפעמים .4לקיבה או ללב מתכוונים

שבו החזה, לבית לב במונח מתכוונים

.5הלב נמצא

 לב המושג משמש מושאל באופן

 החושים, ומרכז החיים, למרכז כביטוי

 רצון של זה ובמובן ,6והרצון השכל הרגש,

 כביטוי ;7לבורא לב המושג הושאל ושכל

 כביטוי ;8למרכזו או הדבר לאמצע

 למלא כביטוי ;9אחד פה כללית, להסכמה

 כביטוי ;10והכנות הרצון במלוא דבר

 ;11עליהם מדברים שאין כמוסים, לרעיונות

.12ומשיכה לקירבה וכביטוי

 בכלל נכלל אדם בני בלשון הלב

.13בשר

 תשס״א. ,605: כד משפט עיוני יעקב, א. ראה —
 מדיצינית הסתדרות 6649/96 ע״א עוד וראה
 בעט׳ ,1ג81 (2)99 תק-על גלעד עופרה נ׳ הדסה

1388.
 תהלים כח; כח שם ח; כ דברים לדוגמא: [1]

 שם; מקרא ובדעת לו, לח איוב [2] ועוד. טו קד
 שסז. עט׳ ד, כרך תלמודיה, אנציקלופדיה

א(. נט חולין ;א ע )גיטין דריקנא אליבא כגון, [3]
Preuss J: Biblical and Talmudic [4] 
Medicine, Trans. F. Rosner, p. 94 and p.

לבו; על ובו׳ ונשא — בט כח שמות [5] .105
 ליבה; את מגלה שהוא עד — ה א סוטה משנה
 ליבו. את שיגלה עד קורע — ב כב מו״ק

וראה לט. א מו*נ [7] .114 הע׳ להלן ראה [6]
 ברמזי תרומה, פר׳ מלבי״ם עב; א במו״ג עוד

 נקרא שהקב״ה לח, ב רבה שה״ש וראה המשק.
ים בלב תהמת קפאו ק8ר ישראל. של ליבן

 עודנו יא(; ד )דברים השמים לב ער ח(; טו )שמות
 גבוליך ימים בלב יד(; יח )שמו״ב באלה בלב חי

 אין זה תמר — ב מה סובה וראה ד(. בז )יחזקאל
 לו, אין ד״ה שם רש״י וכתב אחד, לב אלא לו

 בלבד, התמר במרכז שיש מוח למעין שהכוונה
 אחר של הארמי השם את המפרשים ויש

 משתי כמורכב הלולב, היינו המינים מארבעת
 האמצע = הלב שהוא והיינו לו-לב, — מילים

 ויקרא עה״ת בחיי רבנו בפירוש ראה התמר, של
 ב. יט שמות רש״י לט; לב ירמיה [9] מ. בג

 נדרים [11] לד. קיט תהלים ה; ו דברים [10]
 במילון דברים. אינם שבלב דברים — א כח

 רבים צירופים על לב, ע׳ שושן, אבן א. החדש,
 ד שה״ש — בלה אחותי לבבתני [12] אחרים.

 להתקרבות שהכוונה ב, נג שבת וראה ט.
 להתקרבות הכוונה ובפסוק שניים, בין ולקשירה

נד נדרים [13ו הקב״ה. לבין ישראל כנסת ביו
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שמב נפשות הצלת — ונתווז הפשט שמא

 כל משום /4השנת" את דוהה הפשטו 24ישמעאל"
 ההפשט למה אמוראים ונחלקו .247למענהו ה׳ פעל
 שהעור ,248יסריח שלא אמר יוסף רב :למענהו הוא

 אוכלי פרם להיות כבודו זה ואין ומסריחו, מחממו
 שהיא מנשבת, צפונית כשרוח ולכן ,249מנואל שלחנו

 שלא אמר ורבא מפשיטים, אין ,250יסריח ולא נוחה
 ,252בעורותיהם 251כנבלה מוטלים שמים קדשי יהיו

 ודומה הלילה עד כך ועומד מופשט שחציו
 אין הערב עד יסריח לשמא אבל ,253כנבלה

 שהוא כנון בבזיון, מונח כשאינו ולכן ,254חוששים
 אמרו בירושלמי .255מפשיטים אין זהב של שלחן על

 .259מנוול זנח מתוך אימורים כנוטל נראה יהא שלא
.257כחכמים הלכה

 דקות, בחתיכות אלא בשנת להפשיט התירו לא
 זו ואין בכך הפשטה דרך שאין וחותך, שמפשיט

 אין שבות שאפילו או ,259שבות אלא ,258מלאכה
 ,280יחד עור חשיבות כשיעור מפשיט שאינו כאן,
 בכך ומראה העור, את מנקב שהוא מפרשים ויש

 מתכוין, שאינו דבר זה והרי לעור, מתכוין שאינו
 המתירים חכמים לדעת אמורים והדברים .2,1שמותר

 כדרכו להפשיט התירו שלא העור, כל להפשיט
 באופן אלא התירו לא העור ושאר החזה, עד אלא
 מהראשונים ויש .2"2מלאכה משום בו שאין כזה,

 ולא גמורה, הפשטה אף מותרת שלהלכה סוברים
 בתורת אלא האמור באופן להפשיט חכמים אמרו

 ברוקה בן יוחנן ר׳ של בנו ישמעאל לר׳ תשובה
 בחתיכות להפשיט להתיר לו היה פנים כל שעל
.2לגמרי"" אוסר הוא ולמה דקות

 קרבנות היינו — שבת של צבור קרבנות בשאר
ושל חדשים ראשי של חטאות שעירי כגון הנאכלים,

 ר׳ סתם והוא 245 שם. פסחים ובירושלמי שם בשבת
 ירושלמי 246 ריב״ב. של בנו ישמעאל ר׳ ולא ישמעאל

 שם. רש״י 249 שם. 248 שם. שבת 247 שם.
 דרומית או צפונית ר״ל אם פירושים ב׳ שם רש״י עי' 250

שם. נט׳ 251 צפונית. שזו והוכיח צוננת שהיא
 רש״י 254 סוע״ב• סג מנחות רש״י 253 שם. ר״ח 252
 פסחים ירושלמי 256 ורש״י. שם שבת 255 שם.
 צפונית ברוח וביז זהב של בשלחו שביז נ׳ ולפי״ז שם,

 וטז, הי״ד פ״א פסח קרבן רטב״ם 257 זה. טעם שייר
 דשקיל א קיז שבת 258 ולח״ם. הי״ד בכ״ט עי״ש

 ד״ה שם תום׳ 260 שם. רש״י 259 בברזי. ליה
 ע׳ ערוד שם: ר״ח 261 מפשיט. וע״ע א. דשקיל
 תרמה. עם׳ ו כרד טתכויז שאינו דבר וע״ע ברזא■

 וב א לתי׳ וכ״ה דברים, אלו ד״ה ב סה פסחים תום׳ 262
 שם שבת תום׳ 263 ב. דשקיל ד״ה א קיז שבת בתום׳

 ועי׳ א. קיז שם מאירי : ב קלג שבת רשב״א : ר״י בשם
 עי׳ 264 הרמב״ם. בדעת אה שכ׳׳כ שם פסח קרבן לח״ט
 שבתטידי! שבת מתום׳ לעיל ועי׳ שם, מנחות שט״ק

 הכל. לדברי העור כל מפשיטים ודאי עולות שהם ומוספים
שי״ל ועי״ש מפשיט, ד״ה ב סג מנחות בתום׳ א תי׳ 265

 נסתפקו — 2״4כבשי־עצרת* או בשבת, כשתלו רגלים
 את מפשיטים חכמים לדעת בהם אף אם ראשונים

 לרבותא אלא פסה בקרבן אמרו ולא העור, כל
 שדוקא או ,2"5התירו יחיד קרבן לצורך שאפילו

 ,2לאכילה"" עיקרו שהפסח חכמים, התירו בפסח
.2"7הנשר יתקלקל שלא וחשו

 מקום לו ואין בשבת, שחל בניסן עשר ארבעה
 אומר אליעזר ר׳ ולהפשיטו, הפסח את בו לתלות

 ותולה כתפו על חברו ויד חברו כתף על ידו מניח
 שעושה כדרך במקלות, תולה אינו אבל ,268ומפשיט

 ,270מוקצה משום המקלות לטלטל שאסור ,2"9בחול
 הלכה .271במקדש שבות שאין מתירים, וחכמים
,272כחכמים

 מיתה סכנת הסרת מצות .DWD3 הצלת
מחברו*(.

 במקום ב. !ומקורה המצדה א. — הפרקים
הניצולים. ג. סכנה!

מלהתרשל התורה הזהירה ומקורה. המצוה א.
מות בסכנת כשנראהו מישראל אחד נפש בהצלת
על :שנאמר ,1להצילו יכולת לנו ותהיה

.3הצילהו דמו על עצמך תעמיד לאש ,2רעך דם
בנהר טובע שהוא חברו את לרואה מנין :שנינו וכן
שהוא עליו, באים לסטים או 4עליו באה חיה או

,8רעך דם על תעמוד לא שנאמר: ,5להצילו חייב
ולא להצילו ויכול אלה בכל חברו את הרואה וכל

עליו מחשבים מוסרים או גוים ששמע או הציל,
והודיעו, חברו אוזן גילה ולא פח לו טומנים או רעה

ויכול חברו על בא שהוא באונס או בגוי שידע או

 מרובים פסחים שיש שאע״ם אמרו ישמעאל ר׳ של לרבותא
 פסח. קרב! ע״ע 266 התיר. לא כנבלה מוטלים ונראים

 ב. סד פסחים משנה 268 שם. בתום׳ ב תי׳ 267
 והרע״ב להרמב״ם פהט״ש 270 מקוטם. :לעיל עי׳ 269
 ובמשנה שם, בשבת רש״י וכ״כ א, קכר שבת ע״ם שם,

 רש״ש ועי׳ המקלות, לתקן יכול שאינו רש״י כ׳ שם פסחים
 במקדש שבות אי! וע״ע והרע״ב. שם פהט״ש 271 שם•
והרע״ב. שם פהמ״ש 272 א. כרד

 מלחמת־מצוה ע״ע רבים הצלת על *( נפשות. הצלת
תו״כ ע״ם רצז, ל״ת םהם״צ 1 .73 ציו! להל! ועי׳

 טז. יט ויקרא 2 להל!. עי׳ א, עג וסנהדרין קדושים
 : שם עה״ת וברש״י שם, סנהדריז רש״י 3 שם. םהט״צ
ברייתא 4 להצילו• יכול ואתה במיתתו לראות

 באור עי׳ דוקא, לאו והוא נוררתו, חיה שם: בסנהדרין
 כו׳ אחריה רץ כלב ב ח קדושי! ע״ם תכו, סי׳ חו״ם הנר״א

 :שם בתו״ב 5 לאצולז• מחייבת חיובי מדאורייתא
 קדושים תו״כ 6 מחק. והנר״א טובז, ואינו בנפשו,

ב. ענ בסנהדרין ברייתא :פ״ד



שמד נפשות הצלת שמג

 פייסו, ולא שבלבו מה להסיר חברו בגלל לפייסו
 לא על עובר אותם העושה אלו, בדברים ביוצא וכל

 שלפיכך ראשונים וכתבו רעף, דם על תעמוד
 ולא בעמיך רכיל תלך לא אחד בפסוק כתובים
 על שהזהרתיך פי על שאף רעף, דם על תעמד
 אל שיהרגנו אדר אדם לך יאמר אם הרע, לשון

 ואינו להצילו שיכול וכל ,3לו שתודיע עד תעמוד
 במנין נמנה הלאו .10בידים הרנו כאילו נחשב מציל,

 שהוא מפני עליו, לוקים ואין ,11הלאוין בין המצות
,12מעשה בו שאין לאו

 חברו את להציל עשה חיוב נם יש הלאו מלבד

 והשבתו אבדה: בהשבת שנאמר מיתה, מסכנת
 אבדת היינו ,14לו משיב אתה עצמו את אף ,13לו

 אבדת לרבות ובא הוא, מיותר שמקרא ,15נופו
 והשבותו, של הכינוי מוי״ו שלמדים או ,16גופו

 מהאחרונים ויש ,17עצמו את והשבות שמשמעותו
 האמור ,18להתעלם תוכל לא של הלאו שאף שכתבו

 כשנמנע גופו, באבדת נם ישנו אבדה, בהשבת
 ישנה גופו שאבדת תורה שריבתה שכיון מלהצילו,

 בה האמור הלאו נם ממילא אבדה, השבת בכלל
 הצלת של שהחיוב סוברים מהראשונים יש ,13בכלל

,20עמך אחיך וחי מהכתוב נם הוא נפשות
 זו בסכנה ימות שחברו לו ברור שאין אפילו

 אף נאמר רעך דם על תעמוד שלא להצילו, חייב
.21סכנה ספק על

בממונו, ובין בנופו בין חברו את להציל חייב
לשכור שיכול מי וכל ,22שיצילו אחרים לשכור היינו

 ויקרא 8 תכו. חו״ט טוש״ע הי״ד; פ״א רוצח רטב״ם 7
 הרע. לשון וע״ע זה. פסוק על עה״ת ריב״א פי׳ 9 שם.

 תעטוד לא נאמר וע״ז ומסיים לח, דין גט כלל או״ה 10
 החינוך קסת; לאויז סט״ג שם; םהט״צ 11 כו׳.

 לאויז על : הט״ז שם רוצח רטב״ם 12 רלז. טצוה
 שם• החינוך בהי״ד; שהוזכר זה לאו על אף ומוסב אלו,

 ב״ק 15 רכג. פסקא שם ספרי 14 ב. כב דברים 13
 טובע לעני: הובא שם ובסנהדרי: א, עג וסנהדרי: ב פא

 שם. לספרי הלל רבנו פי׳ ועי׳ וכו׳, בנהר חברו
 ברש״י וכ״ם שם, טלבי"ם 17 שם. סנהדרין רש״י 16

 שחמה רלז מצוה מנ״ח ועי׳ שם. הלל רבנו ובפי׳ שם ב״ק
 דברים 18 והשבותו• של זה עשה נם הרטב״ם כ׳ לא לטה

 לטנחה וקומץ שם, סנהדרין טהרש״א עי׳ 19 נ. כב
 א. אות לח לשאילתות שאלה והעטק רלז, להמנ״ח

 א, סב ב״ט ע״ם לח, שאילתא שאילתות לו. כה ויקרא 20
 ועי׳ שם. עה״ת רטב"ז ;א אות שם שאלה העמק ועי׳

 תעמוד לא של הטצוה עם יחד שהזכיר זל סי׳ ח״נ תשב״ץ
 וע״ע ב. פה יומא ע״פ בהם, שימות ולא בהם וחי נם וכו׳

 ודאי שעל ועי״ש שם, סנהדרין הר״ן חי׳ 21 נפש. פקוח
 יחוסי בם׳ וכ״ב מרודד, הוא שק״ו מיוחד לימוד א־׳צ

ירושלים משפירא קלונימום ב״ר לר״י ואמוראים תנאים
פי׳^טמ׳ג״נ מר״ב מהר״ם שו״ת ועי׳ ,40 עם׳ תש״ב
 ועי' שבויים. בפדיון להלן עי׳ נפשות, תוליס^בספק שאין
בסנהדרין שהתום׳ שר״ל כח עשה לרס״ג פרלא הר״י באור

 לא של זה לאו על עובר הציל ולא להציל אחרים
 לא היא הכתוב שמשמעות ,23רעיך דם על תעמוד
 שלא צדדים כל על חזור אלא עצמך, על תעמוד

 ממונו כל את להוציא ומחוייב ,24רעך דם יאבד
 שלא שכתבו ויש ,25חברו את להציל בשביל

 הפסוקים, מייתורי אלא למדים, הכתוב ממשמעות
 לא ונם לו והשבותו חיוב גם שכתובים שמאחר
 אחרים ידי על ובין בנופו שבין למדים אנו תעמוד

 אחרונים כתבו לו והשבותו של העשה ,26להציל חייב
 על ממונם בהוצאת אחרים ידי על הצלה על שאינו

 בטורח היא ממון אבדת השבת שמצות שכשם ,27זה
 אבדת השבת מצות כך ,28ממון הוצאת בלא בלבד
 שמשום אלא בלבד, בטורח אלא אינה והצלתו הנוף
 להוציא חייבים רעך דם על תעמוד לא של הלאו
 שכיון לומר מצדדים ויש .23גופו הצלת על ממון

 חוזר שוב אחרים, לשכור גם שחייב גילתה שהתורה
.30זה חיוב על אף לו והשבותו של העשה נם

בהצלתו, שהוציא מה למציל לפרוע חייב הניצול
 לניצול כשיש בממונו חברו להציל מחוייב אדם שאין
 בשביל ימנע לא לפרעו, במה לו אין אם אבל ,31ממון
 ,32רעך דם על תעמוד לא על עובר נמנע ואם כך,

 ,33חברו בממון עצמו להציל שאסור פי על שאף
 עצמם הבעלים אבל הבעלים, מדעת שלא דוקא היינו

,34חבריהם להציל חייבים
 להצילו יכול ואחר להרנו, חברו אחר הרודף וכן

 על .35רעך דם על תעמוד לא על עובר הציל ולא
של בנפשו אף להצילו ושניתן רודף, דיני פרטי

 שם סנהדרין 22 עליו• חולקים כהר״ן תירצו שלא שם
 בו', אדם חייב תכו ד״ס שו״ע ;כו׳ ומיגר מיטרח

 ד״ה שם רש״י 24 שם. טוש״ע ;שם רוצח רמב״ם 23
 ח״א מרחשת 25 קט״ל. כו׳ מהתם אי הנם׳ בפי׳ קט"ל

 כו׳. הו״א מוהשבותו אי הנט׳ בפי׳ שכ״ב ועי״ש מג, סי׳
 שם לרש״י לובלין מהר״ם ועי׳ שם, סנהדרין הר״ן חי׳ 26

 שאחר אלא רש״י, בד׳ אף כן לפרש שמצדדים רלז ובטנ״ח
 את מפרשים שאנו רש״י סובר הכתובים שני ישנם שכבר

 הל׳ הרב שו״ע 27 אחרים. ידי על תעמוד לא הכתוב
 מהתם אי הנט׳ משמעות ע״ם שם, מנ״ח ;ס"ח גוף נזקי
 אחרים. ע״י היא תעמוד לא שמשמעות ורש״י כו׳
 ם׳ ועי׳ שם. הרב שו״ע 29 אבדה. השבת ע״ע 28

 מנ״ח 30 קמר• סי׳ כהן ומשפט מג פי׳ ח״א מרחשת
 רא״ש 31 לעיל. הר״ן חי׳ לפי וכ״ט כו', ואפשר שם

 ששיבר בנרדף א עד שם נט׳ ע״פ ב, סי׳ פ׳׳ח סנהדרין
 ;273 עם׳ שם מאירי שם; רט״ה אדם; כל של כלים
 שם וסמ״ע תכו חו׳׳מ ב״י ;לט סי׳ בר״ב טהר״ם שו״ת

 ב פא שם ושמ״ק מהו ד״ה ב סא ב״ק תום׳ ועי׳ א. ס״ק
 מדאורייתא ב ח קדושין ועי׳ נפש■ פקוח וע״ע מפסנ, ד״ה

 ענניל להר״י הש״ם נליוני ועי' לאצולן, מחייבת חיובי
 מש״ב ועי״ש הככר בער לשלם מתוייבת הלא שהעיר שם

 במאירי כתוב שהיה וכ״נ ס״ז, שם הרב שו״ע 32 ע״ז.
 עט׳ ה כרד נזל ע״ע 33 שנשמט. במקום שם סנהדרין

תו״ב 35 שם. מאירי 34 נפש• פקוח וע׳ תנז



שמו נפשות הצלת שמה

 רודף. ע ע" לאנסה, הערוד■ אחר רודף ועל רודף,
ראשונים כתבו שבויים מפדיון עיניו המעלים אף

 על גם ,36בדבר שיש הלאוים שאר מלבד שעובר,
 עומדים שהשבויים רעך, דם על תעמוד לא של הלאו

.37נפשות בסכנת
 החולה, את לרפאות הרופא על חיוב יש וכן

 בממונו או בגופו להצילו ויכול מסוכן אותו כשרואה
 השבת לרבות לו, והשבותו שנאמר בחכמתו, או

 אבל והחכמה, הלימוד שכר ליטול ואסור ,38נופו
.39וטרחא בטלה שכר ליטול לו מותר

 אחר, אדם עם ירחץ לא שהין מוכה שהוא ארס
 דם על תעמוד לא שנאמר ,40יודיענו כן אס אלא

.4רעף
 בבי״ד שנידון אדם על זכות ללמד שיודע מי
 עבודה אפילו ומפסיק נפשות, הצלת זה הרי ליהרג,
.4כף בשביל המקדש בבית

 הצלת ספק משום חברו של שעה חיי מסכנים
.43עצמו אדם אותו של עולם חיי

רעך, דם על תעמוד לא של הלאו הוא חמור
 נפש המאבד שכל ,44עליו לוקים שאין פי על אף

 וכל כולו, העולם כל איבד כאילו מישראל אחת
 העולם כל קיים כאילו מישראל אחת נפש המקיים

.45כולו
 לשנות יכולים ולכן לכל, קודמת נפשות הצלת

 שנותנים כסף סכום לצורך תורה מתלמוד אפילו
 שאין עניים כמה יש עמו יתפשרו לא שאם לשלטון,

 הצלת זו והרי ערומים, ויפשיטום ויכום ליתן להם
 יותר תורה תלמוד נדול שאמדו ואותה ,46נפשות
 שהוא שכתב האחרונים מן יש ,47נפשות מהצלת
 אף ולכן הנפשות, להציל שיכולים אחרים כשיש

 נפשות, להציל שמקדים מי גדולה שמצור, פי על
 שלא שכתבו ויש ,48קודם תורה תלמוד מקום מכל

בתורה ועוסק שזוכה למי זכות יש שיותר אלא אמרו

 שם. רוצח רטב״ם ;א ענ בסנהדרין וברייתא 'שם קדושים
 פ״ח עניים מתנות רטב״ם 37 שבויים• פדיון ע״ע 36

 פהס״ש 38 חב. ב״ב ועי׳ ב. רנב יו״ד טוש״ע ;ד,"י
 לא של הלאו נם בזה שיש וג׳ מ״ד, פ״ד נדרים להרמב״ט

 הר״י בשם א ס ברכות הרא״ש בתום׳ וכ״ב וכו', תעמוד
האדם בתורת רטב״ן 39 רופא. וע״ע מאורליינש,

 מבית בורח שהוא׳ הרי א קו יבמות ע״ם הסכנה, שער
 רמב״ן ועי׳ כן. נפשות הצלת בכל נם ולפ״ז בו', האסורים

 מטרחתו, יותר חכמתו שכר ליטול יוכל שהתנה שרופא שם
 וע״ע ב, ס״ק ט סי׳ המשפט ושער נ שלו יו״ד טוש״ע ועי׳

להיזהר. יוכל שכשיודיענו שר״ל וג׳ 40 הנ״ל.
 משום גם בזה שיש ועי״ש תרעג׳ סי' חסידים ספר 41

 ע״ם רע״ב, פה יומא רש״י 42 כמור. לרעד ואהבת
 הכובש על שנם עדות וע״ע בו׳. מזבחי מעל שם הנט׳

שו״ת 43 וכו׳. תעמוד מלא למדים ממונות בדיני עדותו

 הצלת לידו שבאה ממי נפשות הצלת לידו באה ולא
 ולעסוק תורה תלמוד לבטל צריך כן ידי ועל נפשות
.48נפשות בהצלת

 הוא ,50עולם מבלי בין חכמים שמנו שוטה חסיד
 ארץ דרך אין אומר בנהר טובעת שכשאשר, זה

 או ,52בערוה אסתכל שלא ,51ולהצילה בה להסתכל
 תפילין לכשאחלוץ ואמר בנהר מבעבע תינוק שראה

 את זה הוציא תפיליו חולץ כשהוא ועם אצילנו,
.53נפשו

 פיקוח מפני הנידחים שבתורה איסורים כל על
 ע״ע נפש, פיקוח בפני העומד דבר לך ואין נפש,
נפש. פקוח

 הוא אם לעצמו סכנה כשיש סכנה. במקום ב.
 מצינו חברו, נפש להציל כדי נפשו למסור מחוייב

 וביד בדרך מהלכים שהיו שנים תנאים: מחלוקת
 מתים שניהם שותים אם מים, של קיתון מהם אחד

 שותה ואם לשניהם, מספיקים המים שאין בצמא,
 שישתו מוטב פטורא בן דרש ליישוב, מניע מהם אחד

 של במיתתו מהם אחד יראה ואל וימותו, שניהם
 יחיה, עמך כלומר ,54עמך אחיך וחי :שנאמר חברו,
 מוטב לאו ואם טוב, הרי עמך לחיות יוכל שאם

 וחי ולימד עקיבא ר׳ שבא עד — 55שביהם שימותו
 שלר׳ הרי ,56חברך לחיי קודמים חייך עמך, אחיך

 את לו וליתן חברו את להציל חייב אינו עקיבא
 לבן אבל ימות, עצמו הוא זה ידי כשעל המים,

 שניהם ישתו אמר כאן שדוקא אחרונים כתבו פטורא
 על מצווה חברו שנם מפני לחברו, יתן ולא וימותו,
 לשתות לו אסור הוא נם כן ואם חברו נפש הצלת

 של קיתון ובידו נדול אחד היה אם אבל בעצמו,
 חייב המצות, על מצווה שאינו קטן, והשני מים

 פי על אף בד,מים, הקטן נפש את להציל הגדול
 מפרשים מהאחרונים ויש .57הוא ימות זה ידי שעל

כל לשתות רשאי שאינו הטעם פטורא בן לדעת

 לחיי ד״ה ב כז ע״ז תום׳ ע״פ עה, סי׳ ח״נ יעקב ׳סבות
 סנהדרין איש וחזוד נ אות קמו־ סי׳ בהז משפט ועי׳ שעה•
 ברפואות מעשיות דוגמאות רופא וע״ע בא• ס״ק בו סי׳•

 הט״ז, פ״א רוצח רמב״ם 45 לעיל. עי׳ 44 חולים•
: ב סי׳ ו כלל הרא״ש שו״ת 46 א. לז סנהדרין ע״ם

פרישה 48 ב. טז מנילה 47 יד. רנא יו"ד טוש״ע
 שם. בט״ז עליו ותמה בע״א שפי' בדרישה ועי' שם,

 א. כ סוטה משנה 50 שם. בב״ח זה וכעין שם, ט״ז 49
 ירושלמי 53 שם• מאירי 52 ב. כא שם נם׳ 51

 לו• כה ויקרא 54 שם. בתום׳ והובא ה״ד, ם״נ סוטה
 בד׳ רק זה מכתוב הלימוד בגט׳ ובברייתא שם, בתו״ב כ״ה

 אהרז קרבן ועי׳ שם, ב״ם ריטב״א 55 עקיבא. ר׳
 כטור. לרעד מואהבת שי״א שם ריטב״א ועי׳ שם, לתו״ב

 מנ״ח 57 א. סב בב״ט ברייתא : ה פרשה בהר תו״ב 56
רצו. מצוה



שמח נפשות הצלת שמז

 לשניהם יש שניהם שכששותים מפני בעצמו, המים
 ואין וימותו, שוב שיצמאו עד שעה חיי של הצלה

 עקיבא ור׳ חברו, של שעה חיי דוחה שלו עולם חיי
 של שעה לחיי קודמים שלו עולם חיי שאפילו סובר

 פטורא בן אף כלל, שעה חיי שם אין אם אבל חברו,
 נפש הצלת בשביל נפשו למסור חייב שאינו מודה
 זמן קצת שניהם שיחיו שכיון שכתבו ויש .58חברו

 שמא סכנה, ספק אלא כאן אין שניהם כשישתו
 הרי לחברו יתן לא ואם מים, להם יזדמנו בינתיים

 ספק אם עקיבא ור׳ פטורא בן ונחלקו בודאי, ימות
 הוא נם אם אבל ,58חברו של לודאי קודם חיותו
 ,80הוא שישתה מורה פטורא בן אף בודאי ימות
 מצא מהם ואחד בים טובעים אנשים שני אם ולכן

 ואם בלבד, אחד אדם רק המחזקת הצלה חנורת
 כל פטורא לבן אף שניהם, יטבעו שניהם בה יחזיקו

 כאן אומרים ואין עצמו, את להציל צריך בה המחזיק
 .81חברו במיתת אחד יראה ואל שניהם שיטבעו מוטב
 כשחברו אלא חולק פטורא בן שאין ראשונים וכתבו

 נדול, טורח ידי על אפילו מים להשיג לו אפשר אי
 טורח, ואינו למצוא יוכל נדול טורח ידי על אם אבל
.83עקיבא כר׳ הלכה .82להחיותו חיוב חברו על אין

 זו הרי קודמים עצמו שחיי מה אם שנסתפק, יש
 שאם רשות, או עצמו, את להציל שמחוייב 'חובה,
 ולהציל חייו על לוותר מים של הקיתון בעל רוצה

.84רשאי חברו, את
צמא, שאינו שלישי, אדם ביד נמצא הקיתון אם

 חטדת בם׳ וכ״ב בו, סי׳ לקוטים סנהדרי! איש חזו! 58
 א סי׳ פייבלזוז להרא״ם נפש פקוח בם׳ זה וכעי! ישראל,

 ע״ם שכ״ב ט״א פ"א פאה למשניות וזפא״י ועי׳ קע. אות
 תפא״י ועי׳ בו', השחיטה בית ליה פרע א כב נדרים
 בספק טחלוקת להל! עי' 59 בארוכה. סופ״ח יוטא
 שבט ם׳ 61 קטז. שאילתא שאלה העמק 60 סכנה.

יחוסי 62 פ׳׳ת. א שער אונטרט! לחרא״י טיהורה
שם; טנ״ח 63 .41 עט׳ פטורי! ב! ואמוראים תנאים
 הלכת אם מסופק קטר סי׳ טשפטכה! ובם׳ שם. שאלה העמק

 אות שם כה! טשפט 64 בארוכה. עי״ש כר״ע, בזה
 בו׳. חזית טאי בעני! רוצת וע׳ יעבור ואל יהרג וע״ע טו.
 שב׳ שם טיהורה שבט ם׳ ועי' שם• סנהדרין איש חזו! 65

 לעיל, עי׳ עטר, אחיד מוחי פטורא לב! התו״ב דרשת שלפי
 כשלוקח אלא שייר זה אי! בלבד, לעצטר תדאג שלא היינו

 לגטרי, מהם אחד שיציל מוטב שלישי באדם אבל לעצמו,
 הנטי״י 66 לפ״ז. אף קייטת החזו"א סברת ט״ם אבל

 והביאו ירושלטי, בשם הי״ד פ״א רוצח רם״ט קושטא ד׳
 אין, בירושלמי ולפנינו תבו, חו״ט ובב״י שם בכ״ט

 תרומות טירושלטי טקור כ׳ קטז שאלתא שאלה ובהעטק
 יאיר חות שו״ת טשזיב; אנא בו׳ קטיל דאנא עד סופ״ח

 כהירושלטי, טובח לעיל א סב בב״ם שנם וב׳ קטו סי׳
 בשו״ע א דעה ; הוא ישתה ודאי יטותו שניהם אם שדוקא

 סט״ע 68 שם. וב״י כ״ם 67 ס״ז. גוף נזקי הרב
 והטור והרא״ש והרטב״ם הרי״ף בד' א ם״ק תכו □י׳

 זהב זר בהגהות ועי״ש ח, די! נט כלל או״ה שהשמיטו;
ראיה וב׳ קטג, סי׳ טלובלי! אליהו יד שו״ת בא; אות

 תלוי שהדבר אחרונים כתבו צמאים, שני ולפניו
 וימותו, לשניהם נותן פטורא ולבן התנאים, במחלוקת

 חברו, עם לחלוק יתחייב לאחד יתן אם אף שהרי
.85שירצה מהם לאחד יתן עקיבא ולר׳

 בשביל סכנה בספק עצמו להכניס חייב אם
 יש בדבר: נחלקו ודאית, מסכנה חברו הצלת

 בספק עצמו להכניס שחייב שכתבו מהראשונים
 ודאי שזה לפי שהסבירו ויש ,88כך בשביל סכנה

 ספק שיש שבמקום וסוברים חולקים ויש .87ספק וזה
 שהסבירו ויש ,88חברו להציל חייב אינו לעצמו סכנה
 ,70מיתה ספק לירי שיבוא ולא 69בהם וחי נאמר שהרי

 ,7רעף דם על תעמוד לא שנאמר מה שיקיים ידי על
 אם אבל רעך, דם על תעמוד לא :שכתבו יש וכן

 ואל בסכנה עצמו ישליך אל עליו נלחמים הרבה

 והוא בנהר טובע ארם ואם בנופו, פשיעה יעשה
 שסיכנה ואסתר ,72עמו יטבע פן לו יעזור אל בבד

 מטעם זה הרי כדת, שלא לאחשורוש ללכת עצמה
 שאם לחלק שכתבו ויש ,73ישראל כלל הצלת
 להציל עצמו למסור חייב אינו הודאי אל נוטה הספק
 אינו — השקול ספק — מוכרע בספק ואפילו חברו,
 שמא יותר, סומק חברך של שדם ראית שמה חייב,

 מוכרע אינו הספק אם אבל ,74יותר סומק שלך דם
 ויש ,75תעמוד לא על עובר ההצלה אל יותר ונוטה

 נחלקו שתנאים סכנה בספק הדבר בעיקר שכתבו
 וחיי חייהם העיר, בני של מעין :שנינו שכן בדבר,
לשתיית מספיק אינו שאם — קודמים חייהם אחרים

 בתום', עי״ש עצמו, לסב! רצה שלא טרפו! בר׳ א סא מנדה
 אלף סי׳ ח״ג ררב״ז שו״ת ראיות; בכטה עוד והאריך

 שספק כ! עשה אם שוטה חסיד שה״ז והוסיף )תרכז(, נב
 הרב שו״ע ;בשמו להלן ועי' חברו, של מודאי עדיף שלו
 חולקים יש בשם ב ודעה בסתם ס״ח שבט סי׳ שבת הל׳

 הערות ועי׳ להקל. נפשות וספק וסיים שם, נוף נזקי בהל׳
 מירושלמי הראיה שדחה רצו ל״ת לםהט׳׳צ הלר ר״ח

 ולעומת סב, טב״ט החו״י של והראיה 66 בציו! תרומות
 תפא״י ועי׳ א. □א מנדה להיפר הראיה את נם דחה זה

ה. יה ויקרא 69 סופ״ח. ויומא ט׳׳א פ״א פאה
נפש. פקוח וע״ע ודשטואל, ד״ה ורש״י ב פה יומא עי׳ 70
 מצות שאף רצו במנ״ח ובעי״ז שם, שבת הרב שו״ע 71
למנחה. בקומץ ועי״ש סכנה, מספק נדחית תעמוד לא
חייב. אינו סכנה שמספק ומוכח תרעד, סי׳ חסידים ם׳ 72
 רוצח רמב״ם ע״פ או״ש ועי׳ פנחס׳ ריש חמדה כלי 73

 ישראל בל להצלת אף יוצא אינו שהגולה שר״ל ה״ח פ״ז
 ועי' נוה״ד; ע״י עצמו מסב! שהוא מביו! פ״ב( מכות )משגה

 מהצלת פוטרתו שסכנה כ!" לומר "וח״ו שם: חמדה כלי
 א שער מיהודה בשבט דוחה וכן ראיותיו׳ ודוחה הבלל,

 משפט ועי׳ אחר; באופז והרמב״ם המשנה ומבארים פ״ט
 לספק להכנם חייב לד״ה רבים נגד שיחיד קטג סי׳ כה!

 בקובץ ועי׳ טו, עמי זווי! לרש״י ההלכה לאור ועי׳ סכנה;
 והיא 74 מלחמת־מצוה. וע״ע ח: ברד והמדינה, התורה
 חיים רבנו ועי׳ ברציחה, אף ד״ה ב בה בפסחים התום' סברת
 רוצח. וע׳ יעבור ואל יהרג וע״ע ה״א, פ״ה יסוה״ת הלוי

• )ריח< תקפב אלף סי׳ הרטב״ם לשונות הרדב״ז שו״ת 75



שב נפשות הצלת שמם

 חיי — 76קודמים שחייך קודמת, שתייתם כולם,
 ר׳ לכביסתם, קודמים אחרים חיי וכביסתם, אחרים

 שמניעת ,77אחרים לחיי קודמת כביסתם אומר יוסי
 מחלוקתם ופירשו ,78היא נפש חיי הבגדים כביסת

 אדם בני שכמה סכנה, ספק יש כביסה שבמניעת
 להיכנס שחייב חכמים וסוברים בכך, מסתכנים אינם

 יוסי ור׳ חברו, של סכנה ודאי בשביל סכנה בספק
 אמורים שהדברים פירשו וראשונים .79חולק

 אחר, ממעין להסתפק טורח ידי על יכולים שהאחרים
 צער רק יש כביסה ובהעדר אחר, למקום ילכו או

 שנים אם אבל חולקים, ובור. ממש, סכנה ולא ועינוי
 ולשתייה לכביסה מים מהם אחד וביד בדרך מהלכים

 ליישוב, מניעים שניחם יכבם לא ואם מהם, לאחד
.80יכבס ולא שניחם שישתו מודה יוסי ר׳ אף

 להציל חייב אם אחרונים נחלקו אבר בסכנת
 לקצוץ לי הנה לו אמר שהמלך כגון חברו, נפש
 אמית או ממנו, מת שאינך אחר אבר או אונך

 לקצוץ להניח שחייב סוברים יש חברך: ישראל
 ויש ,81חברו נפש את זה ידי על שיציל כדי אברו

 סכנת של חשש יש אבר שבסבגת וסוברים חולקים
 חברו, הצלת בשביל עצמו למסור מהוייב ואינו נפש
 לא אבל כן, שעושה למי היא חסידות מידת אלא

 בתחילה בא האנס שאם מחלקים, ויש .8הדיף מן
 אזי יניח לא שאם לו שאמר אלא אברו את לקצוץ

 על להנצל אבר סכנת ניתנה לא חברו, את ימית
 את להמית לכתחילה בא אם אבל חברו, מיתת ידי

ימיתנו, לא אברו לקצוץ לו יתן שאם אלא חברו,

בתוספתא הגירסא ועי׳ ב, פ בנדרים ברייתא 77 ר״!. 76
העמק 79 בגט׳. ועי״ש שם, ר״! 78 פי״א. ב״ט

 העמק ועי׳ סופ״ח, יומא תפא״י ועי׳ ד, אות קמז שאלה
 עקיבא ור׳ פטורא בז בטהלוקת גם הדבר שתלה שם שאלה
 פטורי! בז ואמוראים תנאים יחוסי ם׳ 80 לעיל.

שדוקא ב כה ע״ז ע״פ תע, סי׳ רקנטי פסקי 81 .41 עט׳
 אור אברים; בשאר ולא נפש סכנת בה שיש אמרו, בעין
 במעשה ב מד מסנהדרין ראיה וב׳ ה״ח, פ״ז רוצח שמח

 ויהיה ידיהם שיקוצו לעדים אמרו לא ולמה כו׳ אחד :אדם
 שדחה לג פרשה ח״ג לרס״ג פרלא הר״י באור ועי׳ פטור.
 ולבז בעי! רק שייכת מחלה שאותה מע״ז הרקנטי ־איית
 )תרכז(, נב אלף סי ה״נ רדב״ז שו״ת 82 עין. אמרו

 ימות, שמא ממון שהוא פצע תחת בפצע רפ״ח ב״לן ״פ5
 לעניז נ ס״ק קנז סי׳ יו״ד ש״ר ועי׳ מע״ז, הראיה ידחה

 או לממון דומה אם צ״ע אבר שבסבנת יהרג ואל יעבור
 שם, לרקנטי בצלאל מעשה 83 לקולא. ובנראה ;נפש

 בא שהשלטון מפורש שבדבריו הרקנטי ד׳ בזה ■יישב
 קנז סי׳ יו״ד בפת״ש זו סברא ועי׳ אברו, לקצץ :תחילה

 א קסג עט׳ א ברד אונם ובע׳ חכמים, משנת בשם ב פ״ק
 נפש. פקוח וע״ע חולי, של באונם שמה אור :שם

 דילמא קלות דעתן נשים ב לג •עבת ע־־פ קנו, סי' טנ״א 8-
 להוכיח שב׳ ד אות קכט שאלה העמק ועי׳ בו', להו פצערי

 כל על חזור כו׳ קמ״ל ד״ה א עג סנהדרין מרש״י :ז
מגיטין שהעיר ד״ט נח כלל לאו״ה זהב זר ועי׳ בו׳. ודדיז

 להציל שלו אבר סכנת ידי על מחוייב אדם אין

.88חברו את
 נפשות, בהצלת חייב הכל לדברי צער במקום

.84חברו יהו־נ שלא כדי צער לסבול מחוייב ואדם
 בסכנה שעומד זה צווח אפילו הניצולים. ג.

 הוא פשוט שדבר ראשונים כתבו תצילוני, אל
 שהוציא מה ממנו ומוציא וחוזר ,85שמצילו
 עצמו שהמאבד שכתב מהאחרונים ויש .86בהצלתו

 על חייבים שאין כשם להצילו, חייבים אין לדעת
 נופו השבת והרי ,87מדעת באבדה ממונו השבת
 הלאו ואפילו ,88באבדה האמור לו מוהשבותו למדים

 והוכיחו עליו ונחלקו ,89עליו אין תעמוד לא של
 אבדה שייך שלא עליו, יש לו והשבותו מצות שאף

 קנויה שנפשו שלו, אינו שהוא כלל, נופו על מדעת
.90לשמים

 שסתמם — דקה בהמה ורועי זרה עבודה עובדי
 כפורקים שנעשו עד בו ומשוקעים בנזל מתמידים

 מן אותם מעלים אין — 91תורה עול ידם מעל
 אינו לים שנפל מהם אחד ראה אם כנון ,92הבור

 זה ואין רעך, דם על תעמוד לא שנאמר ,93מעלהו
 סוברים ויש ,95להציגם שאסור סוברים יש .94רעך

 עובדי בין מחלקים ויש .96להצילם מצווים אנו שאין
 שאין דקה בהמה לרועי להצילם שאסור זרה עבודה
 שאינו עברות בעל ישראל אבל ,97מצוד, ואין איסור
 עצמו, להנאת עברות עושה אלא תמיד ברשעו עומד
 ואסור להצילו מצוד, לתיאבון, נבלות אוכל בנון

.98דמו על לעמוד

 מהראשונים אחד כ״כ הדבר ובעיקר כו׳. ליה רמו טב ב יד
 ולפום וכ׳ ,41 עם׳ פטורין בן ואמוראים תנאים יחוסי בם'

 שם. 86 לט. סי׳ מר״ב מהר״ם שו״ת 85 אגרא. צערא
 מהניצול. הממון הוצאת על ומקורה, המצוה לעיל: ועי׳
 שר״ל אליהו עין בשם שם סנהדרין הים מרנליות ועי׳

 מת אפילו ראשון דפוס לני׳ שם תצא הספרי בפי׳ כן
 והד׳. הכת״י בכל זו גי׳ אין אבל לו, משיב אתה עצמו

 מנ״ח 89 לעיל. עי׳ 88 א. כרד מדעת אבדה ע״ע 87
 צריד שהלאו בנם׳ אמרו שלא וראייתו למנחה, בקומץ רצו

 פרלא הר״י וכ״ב מוהשבותו׳ זה ידענו שלא עצמו למאבד
 מר״ב מהר״ם תשו׳ ראו ולא כח, עשה לרס״נ בבאורו

בשו״ת יואב חלקת בעל תשו׳ 90 להיפר. שמפורש
 פ״א רוצח ברמב״ם זו סברא ועי׳ קסט• סי׳ יששכר דברי
 הר״י ושו״ת ה״ו פי״ח סנהדרין הרמב״ם על ורדב״ז ה״ד

 שכב מעם׳ ההלכה לאור בם׳ בארוכה ועי׳ קפו, סי׳ מינש
 סז. סי׳ ח״ו חת״ם שו״ת ועי׳ מאירי• 91 ואילד.

 ין״ד שן״ע ;הי״א פ״ד רוצח רמב״ם ;ב כו ע״ז 92
 רמב״ם 93 שנו. ׳עמ ה כרד נוי וע״ע ה• תכה וחו״ט א קנה
 שם רמב״ם 95 שם. רמב״ם 94 שם. שו״ע ;שם

 יחזקאל חזון ועי׳ שם׳ ע״ז מאירי 96 שם. ושו״ע
 הציווי שרק רעד של מהלימוד שב״ט סופ״ב ב״ס לתוספתא

 יראים 97 איסור. שיש לא אבל כאז אין תעמוד לא של
 שם יו״ד שו״ע ;הי״ב שם רמב״ם 98 קנו• סי׳ השלם
י״ט בשם שם ומאירי שם השלם יראים ועי׳ שם• וחו״ם
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שנב הקדש — נפשות הצלת שנא

:שנאמר להצילו, אותו מקבלים אין שברח, רוצח
 ",8בו יתמכו אל ינום בור ער נפש בדם עשוק אדם
 שאילו מישראל, נפש רציחת דבר על שנתפס ובל

 להביאו אדם כל על מצוד, היה קיימת סנהדרין היתד.
 הזה בזמן ,10מקרבך הרע ובערת לקיים לבי״ד
 נפעל לא פנים כל על הרע לבער בידינו שאין

 שדינו הנוים, מן שנונב שטי שכתב יש .101להצילו
 מתחייב שהוא לפדותו, צריכים אין בתלייה, אצלם

 לפדותו שחייבים וסוברים חולקים ויש ,102בנפשו
.10פעמים* כמה אפילו

 עינך תחום ולא נאמר זרה לעבודה במפית
 רעך, דם על תעמוד לא שנאמר לפי ואמרו ,104עליו
 תלמוד זה, של דמו על לעמוד רשאי אתה אי יבול

.105עליו עינך תחום ולא לומר
 כשהאשה נפשות, הצלת של החיוב אין בעובר

 את עליו שמחללים להסוברים אפילו לילד, מקשה

.10השבת*
 להצילו היינו ,107להחיות לאשה קודם האיש

 שניהם שעומדים — בנהר לטבוע רוצים שניהם אם
 שהאיש לפי ,108בזה וכיוצא — לטבוע בסכנה
 מפרשים ויש .109המצוות בבל וחייב יותר מקודש
 עצמם, את להטביע היינו לטבוע, ממש שרוצים

 קודמת האיש והצלת עמהם, יקלקלו שלא בבדי
 וראוי האשה, מן יותר נדול צער מתוך עושה שהוא

 ע״ע קודמת, שהאשה מזונות לענין .110יותר להצילו
 פדיון ע״ע קודם, מהם מי לפדותם, לענין צדקה.

שבויים.

 מערכות. ע״ע אליתאנאליתא(. הצתת

רב. כבוד ע״ע רבו. ?ני הקבלת

 נזקי הרב שו״ע ועי׳ דקה, בהטה כרועי אותו שדנים
 הוא להצילו החיוב אם ראשונים מחלוקת שב׳ ס״ח נוח

 לא טשום או בלבד בטורח אלא חייב ואינו טוהשבותו
 פדיוז וע׳ סוטר וע״ע מטח. להוציא אח וחייב וכו׳ תעמוד

 ע״ם םנ,1ת סי' חסידים ם׳ יז• כח טשלי 99 שבויים.
 שאילת בשו״ת וכ״ב א, סא בנדה טרפון ר׳ של מעשה
 רוצח. וע״ע ועוד. ו ינ דברים 100 ט• סי׳ ח״ב יעבץ

 יש״ש 102 בארוכה. ועי״ש קטו, סי׳ חו"י שו״ת 101
 בההוא ב טו ניטיו טנם׳ שד! ועי״ש עב, סי׳ פ״ד ניטיו
 המכירה, אחר עד מזה ידע שלא ללודאי נפשיה דזבין

 ועי׳ בו', תעטוד לא משום 1אי בנפשו שבטתחייב וטשטע
 בו׳. תעטוד לא טשום יש לדעת עצטו במאבד שאח לעיל
 וע״ע הי״נ• פ״ח עניים טחנות הרטב״ם על רדב״ז 103

 ראה ספרי 105 ט. יג דברים 104 שבויים. פריו!
 ה״ד• פ״ה ע״ז רטב״ם ;שם עה״ת רש״י ועי׳ פט, פסקא
 המוסת על נאמר תחום לא אם ושם ומדיח, מסית וע״ע
שער האדם בתורת רטב״ז 106 ישראל. כל על .או בלבד

 שהוקדשו, והנכסים נכסים, הקדשת הקך$.
המזבח. לצרכי או המקדש בית לצרכי

 1 הקדש סתם גב »וחלותו סהותו א. — הפרקים
להקדש! מהקדש ד. לבדה״ב! תמימים ג.
הנכסים! כל הקדש ו. עילוי! הקדש ה.
 לאחר הקדש ט. לזמן! הקדש ח. בטעות! ז.

!בשבת ינב !יפה בעין יא. !אדם בבני י. !זמן
!עניים במתנות טו. !הומרו יד. !הזה בזמן יג.
!ושביעית בערלה יז. !ומעשרות בתרומות טז.
!מצות בשאר ים. !בהמה ומעשר בבכורה יה.־

!באיסורים כא. !ובהמה אדם באכילת כ.
!מזבח באיסורי כג. !ממונות באיסורי כב.
!בשבועה כו. !וגזלה בגנבה כה. !בנזקין כד.
!חוב בגביית כה. !וממכר בפקח כז.
הקדש. הפקעת כט.

 הקדע :הם הקדש מיני שני וחלותו. מהותו א.
 בית בניני של והרם קלקול לתיקון והוא הבית, בדק

 חיים בעלי לקרבנות והוא מזבח, והקדש ,1המקדש
 יש .2המזבח נבי על שמקריבים ונסכים ומנחות
 הבית, לבדק ולא למזבח ראוי נופו המוקדש שהדבר

 שאינו ויש למזבח, ולא הבית לבדק ראוי שהוא ויש
 למזבח, הראוי הבית*. לבדק ולא למזבח לא ראוי
 ולבונה סולת או יונה ובני תורים או בהמות בנון
 ואבנים וכסף זהב בנון הבית, לבדק והראוי ושמן, ויין

 חלב בנון לזה, ולא לזה לא ראוי ושאינו יקרות,

 וקונים אותו שמוכרים בהם, וכיוצא ועשבים ואשפה
 מה כפי הבית, בדק צרכי או מזבח צרכי בדמיו

.4שהקדיש בשעה שפירש
 ואפילו ,5דמים קדושת נקרא הבית בדק הקדש

 נמלך אם שבמקדש, בבנין לשקען בדי אבנים שלקח
 אם הבנין כשנפל וכן לפדותן, יבול לפדותן עליהן
 להימכר, עומד שאינו כל אבל האבנים*. פודה רוצה

.7הנוף קדושת זה הרי למזבח, עולה נופו שאין אפילו

 לא סי׳ חו״י שו״ת ועי׳ ב• טד נדה תום׳ ועי׳ הסכנה,
 עם׳ א ברר אדם וע״ע טז, אות קטח ברכה שאלה והעמק

 אם א רפב עם׳ שם נפש מפני נפש ן י דוח איו וע׳ א עה
 הוריות משנה 107 נפש. פקוח וע״ע נפש, בכלל עובר

 יא; ס״ק שם וש״ר רנא סי׳ יו״ד ב״י 108 א. יג
 ח. דנב שם בשו״ע רט״א שם; הוריות שבע באר
 לבוש 110 ו. ם׳׳ק רנב סי׳ ט״ז ;שם שבע באר 109
זה. פי׳ על שתטה שם יוסח ברבי ועי׳ ח. רנב

 דברים איזה ושם ב, כרד הבית בדק ע״ע 1 הקדש.
 משנה 3 טזבח• קדשי ע״ע 2 הבית• טבדק באים

 חוליו 5 א. עט ב״ב רשב״ם 4 וש״נ. א יג מעילה
 : אבל ד״ה ב יב מעילה רש״י :תרננולתו בטקדיש א קלט
 הקרש שכל הי״ח פ״ה ערכין רטב"ם ;אלא ד״ה שם תום׳

 ד״ה א נה ב״ס תום׳ 6 הוא. דטים קדושת בדה״ב
 עי׳ 7 וריטב״א. ראב"ר בשם בשט״ק ועי"ש נדטייה,

בבית שהם זט! שכל בחרטים דת״ר ד״ה א כה ערכיו תום׳
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השמטות
 אחת באריגה כולם ופרש״י בחדאמחתהמהתינהו אטו הש״ש בכולי דאמרינן והיינו וכו׳ עכ״ל אורגס והוא י״ז שי הארוכות כשיטות ע״א א׳ ךה

• הרא״ש גירסת כ"ה לכו קטלי אטמרינכו לא ד׳ שיטה ע״ג ג׳ דף י מחי עובד תרגום אורג ומעשה אריגתם
 לא הרגו שלא זכאי! יצאו שאס מבואר וכו׳ למלך ראשי חייבתם אתכם אטמין ואס הרגתם שמא השאלתות מדכתב ר״ל וכו׳ כנ״ל כ' שיטה בסיף

 סכי מטעם הצלתחנילו נשכיל סכנה כספק להכנס שמחוייב איתא ואס חייבי! ילאו אם רק הוא החשש וכל מהטמנהזו ט לר סכנת חשש שים הי'
 בהטמנת לר״ט סכנה חשש אפיי כאן אין הרגו שלא וכאין יצאו שאם נפשך נממה אותס1להטמי מחויב הי׳ הפק והוא וראי בסכנת הוא שתכירו הסמ״ע

 היו שלכן שהטמי׳ס הדבר יתגלה לא שמא כספק והוא סכנה בוראי הס שאז משוס ללסמינס לו אכתיהי' שהרגו חייבים יצאו שמא. רק הוא החשש וכל זו
 עצמם להטמין יכולין היו שאש יפשיטא עצמם להטמק יכולין היו שלא מבואר לכו אטמרינכוקטלי לא להוא' )ומדאמר כולם וינצלו העין מן להטמינם באין

 בהטמנת אלא מעתה תקנה לכם שאין ר״ל נפשייכו טמורו זילו להם שאמר ומה כלל להם להשיב לר״ט צורך הי׳ לא וגס שיטמינס ר״ט אצל באין היו לא
 השאלתות לפי' להקשות בורךוחוקה(ואין אף אח' ממקו' והצלה ריוח להיות תוכל שלא ודאי הכנת לו שאין נשיי או רחוקה כדרך תאפשר ע״צ תוכלו אס עצמכם

 סכנהלר״ט יהי׳ חייבים ינאו ואם להטמינם א״ל וכאין'כדינם ויצאו שקי הקול שאם בל״ו לי׳ תיפוק מבעי למיחש כישא לישנא דהאי לומר ר״ט הוצרך למה
 העין מן להטמינם לרין הי׳ זה ובשביל נ״מ •כורי! ויסבלו במאסר חבושי׳ יהיו בירור לידי הדבר יבא בטרם מ״מ זכאין ילאו אס שגם אינו דוה זו בהטמנת

 תיפוק להצילו שחייב בנהי גע1ט הכירו את לרואה רעיך דם על תעמוד דלא קרא לי למה דפרין ע״ג דף דסנהדרין בפ״וז מוכרע הוא ממקומו וגם ננ״ל
 בספק דאפי׳ איתא ואם קמ״ל לא אגויי ומיגר מטרה אבל כנפשי׳ ה״מ אמינא הוה מהתם אי ומשני לו והשמתו ת״ל מניין גופו אכידת דתניא מהא לי׳

 מטעם להצילו שחייב מפאתהסברא הסמ״ע לפמ״ש זכ״ש להצילו חייב נמי סכנה כספק דאפי׳ דקמ״לן למימר הו״ל עדיפא להצילו חייב נמי נפשו סכנת
 בחינת להציל ואגורי למטרח שחייב שכר כשומר ממון גבי מצינו הא ואגורי למטי־ח דחייב לי למה קרא א״כ סכנה בספק ואיהו ודאי בסכנת הוא דחכירו
 אלא כ׳׳ש לא ממונו סכנה כספק גופו להכניס שחייב זה וכ״ש סכנה בספק עצמו להכניס מחריב ואינו צ״ג דף אתהאומנין השוכר כפי כדאי׳ המפקיד

 כא״ ק״ב( )כ״מ כדאי׳ קודמין דחייו סכנה בודאי להכנס מהוייב דאינו דכיון הכנה כספק נפשו להכניס לא אכל דמחייב הוא ואגורי מטית דוקא ודאי
: ספק ולא ודאי בהם דרשיקוחי פ״ה וביומא וח״בהם ככלל הוא

 מהפך זה עתר מה לך לומר לעתר לריקים של תפלתן נמשלה למה יצחק כרעת־ ס״ד וביבמות הגה״ה שייך טוב וקח תיבת אחר כ״ב שיטה ע״א י״א ף ך
תפלת אצל דויעתר זה לשון מנינו לא למה להכין ויש וכו׳ רחמנות למדת רגזנות ממרת הקב״ה מדותיושל מהפכת צדיקים של תפלתן אף וכו׳

 שהוליד זו תפלה ע״י עכשיו לכן הרתמים במדת יעקב ונשמת הדין כמדת אחוו ינתק שנשמת יידוע משים לע״ד ויראה הצדיקים כל ושאר ויעקב אביהם
 ככא! רמוו ע״כ מד״הר שהוא לה׳ מ״הד שהוא ילחק הפיך( )שפי׳ ויעתר וזהו לרחמים ונהפך נחמתק מד״הד דהיינו מתוק יצא מהעז הנה יעקב את ילהק

ש׳ שיט׳ • 1יי׳י הגאולה לעכב שכליעסקס לפמ״ש וכוי יאמר או ט׳ שיט׳ ע״ב י״א :כנ״ל הלדיקי׳ תפלת לכל אב בנין הוא ומ״מ דייקא
 מצרים מארן אותם הוצאתי אשר ראשונים בריח להם וזכרתי כמש״ה ראשונים ברית לנו לזכור הוא מצרים יציאת קיבוץ על הרמז עצין כנ״ל תיבת קודם
 כי כמש״הב ויתעלה ית' שמו כנוי דבר על ושני ראשון בית בחורבן עלינו שעבר ורעות רכות הצרות להזכיר ושני ראשון חורבן על ותרועה השברים ורמז

:וכו׳ כנ״ל נגלה מבואר הוא אחרונה תקיעה ורמז היום כל הורגנו עליך
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ואם אב לאהוב םצוה

 א(: סעיף סז )כלל אדם" ה״זזיי כתב
 כגופו אותם לאהבה שצריך "...ופשיטא

כמוך", לרעך "ואהבת בכלל: הוא שהרי

 לאהבת אהבתם הוקשה ואמו שבאביו אלא

 תצא: פרשת בזוהר כדאיתא המקום,

 ואימיה אבוהי בתר דמשתדל "...בגברא

 ורווזיה ונפשיה, מגרמיה יתיר לון דרחים

 ליה חשיב ליה, דהוי עלמא וכל ונשמתיה.

ואמיה". דאבוי רעותא ביה למעבד לאין,

 ואם, האב על הבן מצות וכל ז״ל ייאמרו”!™"

 הפרעון מכלל כן ואם חוב... פרעון הוא

 שהיו כדרך עזה, אהבה אותם שיאהוב

 לטורה עליו יהיו ולא אותו. אוהבים

 נאמר, אנו גם זה לפי עכ״ל. ולמקזא...".

 חוב, פרעון הוי בביתו הוריו דלהחזיק

 )וכמדומה בביתם. החזיקוהו הם גם שהרי
 "כל אמר: זצ״ל יחזקאל" ה״חזון שמרן

 - ילדו״ כאילו ביתו בתוך יתום המגדל

 במגדל רק נאמרו הדברים ־ יג[ מגילה

 ממון כשמשלם ולא - ביתו״ ״בתוך יתום

 דבתשובות אלא יגדלוהו(. שהם לאחרים

 "וגדולה כתב: שסט( סימן )פריימן הרמב״ם

 ממה הגרים על תורה שחייבתנו חובה

 נצטוינו שעליהם והאם, האב על שחייבתנו

 ויירא אדם שיכבד ואפשר ומורא, בכבוד

 באהבה ציונו הגרים ועל אוהבו שאינו ממי

 ה״חיי על וצ״ע עכ״ל. ללב". המסורה רבה

אותם. לאהוב דמצוה שכתב אדם"

 אלישיב הגרי״ש למו״ח זאת ושאלתי

 הרמב״ם שכתב מה והשיבני: שליט״א,

 הגרים על תורה שחייבתנו חובה שגדולה

 במפורש: כתבה שהתורה בזה היא

 ואם באב משא״ב - הגר״ את ״ואהבתם
 דף יבמות )ויעיין במפורש. נאמר לא שהצווי

 תורה, דעת שהוא אלא ואמר( תוד״ה ד:

 וכמו יתברך רצונו שדהו מבינים שאנו

 השי״ת למורא דהוקשו אדם" ה״חיי שכתב

הוקשו. לזה גם ומסתמא

כליות חולת אם כבית להחזיק

pin! זהי7ימ 17 קח
 בת ולה מאד מבוגרת אשה שאלה:

 לטיפול הקשישה זקוקה כעת נשואה. אחת

 להשאר כדי מלאכותית( )כליה בדיאליזה

 רפואית מבחינה עבורה קיימות בחיים.

אפשרויות: שתי
 חלל שטיפות ע״י בדיאליזה טיפול א.

 ביום פעמים 4 קבוע צינור דרך הבטן
 דורש זה טיפול השבוע. ימות כל במשך

 זיהומים למנוע כדי מיוחדת מיומנות

 באמה הטיפול את לבצע הבת ועל בבטן,

 הבת הנידון )במקרה למידה תהליך אחרי

 הלידה שתהליך כך במקצועה, "אחות"

 כ נמשך כזה טיפול כל קל( להיות אמור

ביום. פעמים 4 כאמור וזאת דקות 20 40 -
 חלל שטיפת ע״י בדיאליזה טיפול ב.

 פעמים 3-2 קבוע צינור דרך הבטן
 בבית-חולים מתבצע זה טיפול בשבוע.

פעם. כל שעות -12כ ונמשך

 מבחינה טוב פחות הוא השני הטיפול

 טוב. פחות מרגיש החולה ולרוב איכותית

 נשאלת יותר. קצרה החיים תוחלת ולרוב

 לבחירת באשר התורה דעת מהי השאלה,

 הבת של בעלה קודם? מה לסוגיו: הטיפול

 חיים או לביתו, חמותו את לקבל המתקשה

 יותר טובה חיים ואיכות יותר ארוכים

הקשישה. לאשה

 ברפואה מומחה דייק, ון ד. ד״ר

דם ולחץ כליה ולמחלות פנימית

 לקבל הבת חייבת לכאורה תשובה:

 משתי אישית בה ולטפל לביתה האם את

סיבות:

 "כבד יב<: כ, )שמות כתורה נאמר א.

 )יור״ד בשו״ע ונפסק אמך" ואת אביך את

 מאכילו כיבוד? "איזהו <1 סעיף מ1 סימן

 ומוציא". מכניס ומכסה, מלביש ומשקהו,
 ממחלה והאם האב את לרפאות שכן וכל

קשה.

החכמה אוצר תכנת ע״י הוז־פס310 מס עמוד (10 ( יצחק בן יעקב אברהם זילברשטיין, :זכרון אבני
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 הביתית בדיאליזה והטיפול מאחר ב.

 נפש, פקוח זה הרי החולה, ימי את יאריך

 וכמו זו. במצוה חייב מישראל אדם וכל

 על תעמוד "לא יט(: )ויקרא תורה שכתבה

רעך". דם

 את לקבל חייבת הבת שאין נראה אך

 תחלה ונדון מתנגד. כשבעלה לביתה האם

אם. כיבוד מצות מבחינת

 ובש״ך ו־מ סימן )יור״ד בשו״ע נאמר

 לפיכך לבעלה, משועבדת האשה סק״ט(

 בעודה ואם אב מכיבוד פטורה היא

 שתעסוק מסכים בעלה ואם נשואה,

 במצוה חייבת היא הרי ואם, אב בכיבוד

 מסרב הבעל אם ובעניננו, האיש. כמו זו

 אשתו פטורה לביתו, חמותו את לקבל

 רם )סימן בשו״ע כתוב אמנם זו. ממצוה

 לכבד אדם חייב כב( ס״ק ובש״ך כד סעיף

 לומר הבת תוכל כן ואם וחמותו, חמיו

 אמי, את לכבד חייב אתה גם הרי לבעלה,

 יקרה מצוה מלקיים לעכבני תוכל ולמה

 החתן חיוב גדר כך, על להשיב יש זו?

 שאר כמו הוא חמותו, ואת חמיו את לכבד

 כב, ס״ק בש״ך כמבואר חשובים", "זקנים
 חשוב זקן להכניס חייב אדם אין והרי

 להכניס חייב אינו החתן גם לכן לביתו,

פטורה. הבת גם וממילא לביתו חמותו

 מרכושו לתרום אדם חייב כמה עד

הזולת את להציל בדי

 "לא מצות מבחינת לדון נבא ומעתה

 חייב כמה עד ונבאר רעך", דם על תעמוד

 את להציל כדי מרכושו לתרום אדם

הזולת.

 בן סעיף כ )פרק חסד" - ב״אהבת הנה

 אדם יבזבז אל דאמרינן "הא וז״ל: נאמר

 דמיירי נראה מחומש, יותר מצוות על

 אבל ממש, נפש לפקוח נוגע שאינו באופן

 שהשבוי כגון ממש, ־נפש לפקוח נוגע אם

לידי לבא יכול הרעב או למות, עומד

 שיעור בזה שייך אין רעבונו, ידי על סכנה

 דחייו רק ס״ב בב״מ אמרו ולא "חומש",

 קודם דעשרו אבל חברו, לחיי קודמים

 כתב וכך עכ״ל. מצינו". לא חברו לחיי

 הביאו נא, סימן )ח״ב אמת" "זרע בשו״ת

 וז״ל: נז( אות קנו סימן יור״ד תשובה" "דרכי

 האב מחויב ביתו הון דכל נראה "לכאורה

 על תעמוד דלא לאו על יעבור ולא ליתן,

 ב״העמק הנצי״ב גם כתב וכך רעך". דם
שמות. פרשת שאלה"

 סימן )זז״ה המהרש״ם צידד מאידך אך

 כדי רכושו כל להוציא חייב אדם דאין נד(

 שהרי הוא וטעמו ממות. חברו את להציל

 במסכת הרי״ף על בר״ן )מובא הראב״ד כתב

 אין דלכן תרנו( סימן או״ח ובב״י פ״ג, סוכה

 מחומש, יותר עשה מצות על לבזבז צריך

 נחשב עוני,והעוני לידי שלאיבא כדי

 אסור תעשה לא מצות על אמנם1 ה.כמית

 כל למסור חייב והוא השי״ת, נגד ׳לעבור

 ואל בשב התורה על לעבור אבל לו, אשר

 נחשב שהעוני כיון לומר יש תעשה,

פטור. לכן קצת, כמיתה

 עפי״ד המהרש״ם כתב נוסף נימוק
 את מעבירה "עניות מ״א: בעירובין חז״ל

 בכלל הוי כן ואם קונו", דעת על האדם

 כדי אחת שבת עליו חלל חז״ל שאמרו מה

 כתב זה וכעין הרבה. שבתות שישמור

 בשם ד׳ קנ״ז יור״ד תשובה" ה״פתחי
 להתבטל שמוטב קצ״ו ירושלים" "חומת

 על תעבירנו לא שהעניות כדי אחת ממצוה

הרבה. מצוות לקיים ויוכל קונו, דעת

 אות ויצא )פרשת תמימה" ה״תורה גם

 הסובר קנ״ז ביור״ד הרמ״א על תמה כג<

 כל לבזבז אדם חייב תעשה לא דעל

 על "בשלח" במכילתא מבואר הרי ממונו,

 בצמא", מקני ואת אותי "להמית הפסוק

 בהמתו אמרו: מכאן לגופן. בהמתן השוו

 ט״ז רמ״ח והמג״א חייו. הוא אדם של

את ליסטים שיקחו אדם חושש שאם כתב
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זכרון ואם אב כיבוד הלכות קונטרס אבני רפו

 במה לו יהיה ולא ממונו, כל או בהמתו
 שדוחה נפש כפקוח הוי נפשו, להחיגת

עיי״ש. שבת.

 לגר״א אליהו" "הלכות בספר גם

 שברמב״ם כתב, לג סימן ^,^יינשטיין

 כתוב פאה תחלת המשניות בפירוש

 אבל לפדותם, חייב שבויים יראה כשאדם

 יתן החומש, מן יותר להם לתת יצטרך אם

 אף עוד, מלתת ויסתלק חמישית רק

 פ״ז( עני מעשר )הלכות ברמב״ם שמבואר

 הרי נפש. פיקוח בכלל הוי שבויים שפדיון

 מחומש יותר לתת חייב אדם דאין מבואר

 מה לזה לצרף ויש נפש. פקוח במקום אף

 מהרי״ו דלדעת קנ״ז ביור״ד הגר״א שכתב

עבור מחומש יותר לבזכו חייב אדם אין

יעו״ש. תעשה. לא

 שליט״א אלישיב הגרי״ש ממו״ח גם

 מחומש יותר ליתן חייב אדם שאין שמעתי

 הוא וטעמו מישראל. נפש להצלת נכסיו

 מהפסוק הוא נפש להציל החיוב שמקור

גופו, השבת לרבות שבא - לו״ ״והשבותו

 אבירה השבת מצות שעבור כשם כן אם

 עבור כך ממונו, כל להוציא חייב אדם אין

 ע״ג. סנהדרין ובמסכת חברו. חיי הצלת

 תעמוד ד״לא קרא לי למה הגמרא מקשה

 "והשבותו ממצות ליה תיפוק רעך" דם על

 רק נאמר היה שאילו הגט׳ משיבה לו"?

 להציל שחייב למדים היינו לו" "והשבותו

 - שיצילו אחרים לשכור לא אבל בגופו,

אחרים. לשכור גם שחייב לן משמע קא

 ולשכור לטרוח שחייבים רק שמענו כן אם

 יתרה על שמענו לא אבל שיצילו, אחרים

 בשביל ממונו כל להוציא חייב שיהיה מזו

 שהוכיח ומה מישראל. נפש להציל

 שניים ס״ב. ב״מ ממסכת חסד" ה״אהבת
 קתון מהן אחד וביד בדרך מהלכין שהיו

 ואם מתים, שניהם שותין אם מים, של

 בן דרש לישוב, מגיע מהן, אחד שותה

ואל וימותו, שניהם שישתו מוטב פטורא,

 עד חבירו. של במיתתו מהם אחד יראה

 עמך" אחיך "דחי ולימד עקיבא ר׳ שבא

 חברך. לחיי קודמים חייך כר.( )ויקרא

 לנו גילתא שלולא חסד" ה״אהבת והוכיח

 אומרים היינו - עמך אחיך וחי התורה
 אחד יראו ואל וימותו שניהם, שישתו

 לנו, וגילתה התורה באה חברו, במיתת

 לא וימות, המים את שיתן כך כדי שעד

 ליתן. חייב ממונו לתת אבל - חייב

היא. אלימתא זו ראיה ולכאורה

 שדרשת שליט״א, מו״ח כך על השיב

 שדורש אלא מסברא, לא היא פטורא בן

 שחייב עמך" אחיך ה״וחי את כך הוא

 חברו, עם המים בחלוקת להשתתף

 כך דרש פטורא שבן בספרא כמבואר

 דורשים אנו שאין לדידן כן אם מהפסוק.

 קודמים שחייך אנו דורשים אלא - כך

 קודמים, החיים גוף רק ולא חברך, לחיי

 כעין נחשב והעוני ומאחר רכוש גם אלא

מחומש. יותר לתת חייב אינו ולכן מות

 זו מצוה בעניננו, לדון נבא ומעתה

 מוטלת אינה רעך" דם על תעמוד "לא של

 אחר אדם כל על מאשר יותר הבת על

 מהי״ת: מוזהרים כולם שהרי מישראל,

 אפשר ואי רעך", דם על תעמוד "לא

 את שיכניס מישראל אדם אף לחייב

 את לקבל שתוכל כדי לביתו החולה

 היא וכרגע מאחר יותר, הטוב הטיפול

 ואעפ״י בבית-חולים, טיפול לקבל יכולה

 ימים יותר תאריך היא לעתיד שבנוגע

 אנו אין הביתי, הטיפול את כשתקבל

 סכנה מכח להתאמץ להכריח יכולים

 איש" ה״חזון שכתב מה וכעין שבעתיד,
 הנודע "כתב ח״ל: ו( אות רח סימן )יור״ד

 חולה יש שאם סופר והחתם ביהודה

 להציל כדי המת, את לנוול מותר לפנינו

 חולה אין אם אבל מסכנה החולה את

 נפש פקוח ספק מקרי ולא אסור... לפנינו

זכר. כל להם איז שבהווה עתידים בדברים
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רפז זכרון ואם אב כיבוד הלכות קונטרס

 בעתידות, בקיאים אנו שאין ובאמת

 מתהפך להצלה, שתשבנום מה ופעמים
 עתידות בשביל דנים אין והלכך לרועץ,

עכ״ל. רחוקות".

 "א שליט אלישיב הגרי״ש מו״ח גם

 את לכוף יכולים אנו שאין לומר הוסיף

 שיטפלו מישראל, אחד כל את או הבת

 הסכנה סמך על בביתם, זו בחולה

 צבי" "ארץ ה שכתב מה פי על שבעתיד,

 ישראל מארץ שיצא אדם לגבי מב< )סימן

 שנים שש של לתקופה לארץ לחוץ

 כבן שדינו ישראל, לארץ לשוב ובדעתו

 זמן, לאחר לחזור שבדעתו ואעפ״י חו״ל,

 מה יודע מי כי שיחזור, ברור הדבר אין
 אעפ״י בעניננו גם וכך עכ״ל. יום? ילד

 אין זמן, לאחר יותר טוב הביתי שהטיפול

 לכוף ניתן ולא יום, ילד מה יודעים אנו

 את שיכניס מישראל אדם כל את או הבת

 יודעים אנו ואין מאחר לביתו, החולה

 הדיאליזה ידי על שאדרבה ויתכן - עתידות

 ימים, יותר תאריך החולים - בית של

מראש. לחזותם יכולים אנו שאין מסיבות

 הרמב״ם בדברי ההסבר שזהו ויתכן

 שבוי הצלת על לבזבז חייב אדם שאין

 שהשבוי ואעפ״י נכסיו, מחומש יותר

 שכרגע משום, והוא נפש, כפקוח נחשב
 ברבות הזמן שבמשך אלא חי, השבוי

 לתת חיוב אין לכן למות, עלול הוא הימים

 בצדקה, כמו נכסים מחומש יותר כך על

 כן וכמו נפש, פקוח כדין נכסיו כל ולא

 דעות כהלכות הרמב״ם שכתב מה יתכן

 רעים שהם מאכלות "יש ט׳: הלכה ד׳ פרק

 הגדולים הדגים כגון מאד... עד ביותר

 המלוחה והגבינה הישנים, המלוחים

 כל וכן הישן, המלוח והבשר הישנה...

 אלו הרי ביותר מר או רע שריחו מאכל

 המאכלות אלו כל המות... סם כמו לגוף

 עד מעט אלא מאלו לאכול לאדם ראוי אין

למה ביאור צריך ולכאורה עכ״ל. מאד".

 אלו מאכלים שהאוכל הרמב״ם כתב לא

 לנפשותיכם דמכם את "אך על עובר

 שהסכנה מאחר אלא ד< ט, )בראשית אדרוש"

 עצמו למאבד נחשב זה אין מיידית, אינה

 אין עתידית בסכנה בעניננו כן וכמו לדעת,

 חיוב ואין ממונו כל לבזבז חייב אדם

 הבעל אם הבת לבית האם את להכניס

 והיא מאחר הבית, שלום ויופר לכך מתנגד

 בבית-החולים. הטיפול את לקבל יכולה

 עובר רעך" דם על תעמוד ד״לא ועוד,

 את המכניס אבל כלל, מציל שלא אדם

 למקום מכניסו ולא חולים לבית החולה

 "לא על עובר לא בעולם, ביותר הטוב

רעך". דם על תעמוד

 ואם אב בכיבוד לבן בת בין הבדל קיים

בתה, בבית לגור רוצה כשהאם זה כל

 הבן חייב בנה, בבית לגור כשרוצה אבל

 את לה ולספק עבורה ולטרוח לקבלה

ביותר. הטוב הביתי הטיפול

 שאיננה ותאמר תסרב הבן אשת ואם

 אחת, בדירה חמותה עם לחיות מסוגלת

 חייה, את וממררת לה מציקה שהיא מכיון

 וחייב טענה, טענתה נכונים 'אדברים אם
 שתוכל כדי נפרדת דירה לה לשכור הבעל

 אך לעיל, כמבואר חמותה בלי שם לגור

 בבית. אצלו האם את להחזיק חייב הבן

 אשתו בלי לגור יכול שאינו הבן יטען ואם

 אשתו תעזוב בביתו אמו את יחויק ואם
 חייב לא הבן גם כזה באופן הבית, את

 להפסיד חייב הכן אין כי אליו, לקחתה

האם. בגלל ביתו שלום

 אלמנה, או רווקה היא הבת ואם

 שתאבד ואעפ״י אמה את לקבל היא חייבת

 יור״ד בשו״ע וכמבואר עבודתה מקום את
 בן משל זה אין כי ה, סעיף ר״מ סימן

 לחזר תאלץ כן אם אלא ריוח, מניעת אלא

הפתחים. על

מעשה, אירע השואה בימי שאלה:
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הלבה בדוריאבני

9_<J\ 71A^, f(T J'/iY /,{/, ,יץ,
F°W> ^דשמןאל

ה׳ סימן
וס״ת שבת לענין תוכות חק בענין

 השתא חייב, אחת אות הגיה תנא ע״א(: ק״ד )שבת בגט׳
ר״ש אמר חייב אחת אות הגיה פטור אחת אות כתב

 שני ועשאו דחי״ת לגגו שנטלו כגון עסקינן במאי הבא
 רי״ש, ועשאו דלת של לגגו שנטלו כגון אמר רבא זיינין

 שהוכיח הרשב״א, בשם הביא שם ובר״ן ברש״י. יעוי״ש
 זיינין ב׳ ועשאו ח׳ של גגו בנטל דמוקי ששת דר׳ מהא

 נראה ולי ע״ז וכתב תוכות חק נעשה לא כזו דבגרירה
 תוכות חק בין קפידא ליכא שבת דגבי ראיה מכאן דאין
 שהרי חייב מחשבת מלאכת דהוי היכא כל יריכות לחק

 כתיבה דבעי במידי אבל חייב לכתוב ע״מ מחק אפילו
ע״כ. לנו אין כה״ג

 דהמרדכי במרדכי, סתירות ג״כ מצאתי בזה עיוני ואחרי
"דאמרינן וז״ל כתב הקומץ ס׳ קטנות בהלכות

 היינו ולדבריו זיינין שני ועשאו דחי״ת לגגו שקלי׳ בהבונה
 נראה אלא שבת לגבי כתב ליה חשיב והיאך תוכות חק

 עכ״ל, תוכות חק אינו אותיות בפרדת מתעסק שהוא כיון
 שד״מ אות דגיטין פ״ב ובמרדכי הנ״ל, הרשב״א כד׳ וזהו
 כתיבה מיקרייה תוכות דחק כה״ג והלא וא״ת וז״ל כתב

 ונעשה חי״ת של לגגו נטל הבונה בפ׳ כדאמרי׳ שבת לענין
 תורה אסרה מחשבת מלאכת דהתם וי״ל חייב זיינין שני

 לעשות שמתכוין וכיון דשבת מלאכות תלויין ובמחשבה
 מעשה ע״י שיהא רק שנעשה ענין באיזו קפידא אין אותיות

 דמעשה פירושו ומשמע הנ״ל, הר״ן כדברי וזהו עמל וכו׳
כל רק כותב שם עליה שיהא בעי לא בשבת המלאכה

 תוכות ובחק כותב מלאכת מיקרי ידה על כתיבה שנעשה
הכותב. במעשה רק הכתב בעצם חסרון ליכא

חק ע״י נעשה האות מקצת דאם האומרים דעת מובן ובזה
 האות, שאר בכתיבת אח״כ להכשירו יכול תוכות

 כותבו כאלו כותבו כשהוא כ״ג. מגיטין הקשה והפר״ח
 לטופס כותבו כאלו לתורף כשכתבו לומר ודחק לשמה
 כולו כתבו כאלו לשמה מקצת כשכתבו מוקי לא ולמה

 אחרת אשה לשם כתב אם דבלשמה נכון ולהנ״ל לשמה,
 במקצת להכשיר יוכל והאיך אחרת, לאשה מקצת הרי א״כ

 אין הרי תוכות בחק משא״ב בראשונה שחישב מה השני
במקצת להכשיר יוכל שפיר הכתיבה בעצם החסרון

השני.
 לשם בפירוש שחישב היכא רק שייכת זו סברא אבל

הראשונה, ממחשבה לחזור מועיל אינו שפיר אחרת
 א״כ סתם כתב רק לאחרת בפירוש חשב שלא היכא אבל
 שמתקן מה מועיל שפיר א״כ פסולה, מחשבה כאן אין

 נמי ונוכל בשלימות, הכל היה וכאלו השני מקצת אח״כ
 שחט כשישראל דהיינו דפוסל בשחיטה בשהיה דכמו לומר

 שחיטה בר דלאו בנכרי אבל שהיה, והוי שחיטה דחשיב
 ג״כ וא״כ השחיטה. ישראל כשגומר ומהני שהיה ל״ה

 האות כשגומר מהני שפיר כתיבה דאינו תוכות חק לעניו
 בפסול אות מקצת דנכתב חשוב בלשמה אבל בכשרות,

 בזה לדון יש וכן השני, האות במקצת להכשיר יכול ואינו
בזה. ואכמ״ל תוכות. חק על קולמוס העברת לעניו

i •־
ט׳ סימן

לנפשותיכם" מאוד "ונשמרתם בענין

 הג״ר הביא נ״ט( סי׳ י״א חוברת י״ב )שנה הפרדס בקובץ
בתוך מירושלים זצ״ל טיקוצינסקי מיכל יחיאל

וז״ל: מאמרו
 הגאון דישראל, דארעא מרא חו״ז ורבי מורי לי סיפר

מגאוני לאחד שקרה מה זצ״ל, סלנט שמואל רבנו
 והתאונן בת״ב לפניו בא המוני פשוט שאיש שבדורו, הזמן

חושב המוני שאיש )בחשבו לו והשיב למים, צמא שהוא

 צמא אני "גם לשתות( רוצים בשאינם רק לצום שצריכים
 שני׳, פעם לפניו האיש בא קצר זמן איזה אחרי למים"

 מרגיש אמנם שאם לו: השיב אז מאד, צמא שהוא והתאונן
 לו מותר העין חולשת או הלב חולשת כגון חולשה בעצמו
 מרירות שידע איום לפניו ותאר לא, כן לא ואילו לשתות

 קצרה שעה אחר וכו׳. קדשנו בית חורבן יום זה ומה היום
ימיו וכל דפלוני". נפשי׳ "שנח הגאון לאותו והודיעו באו
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שמואלהלכה בדוריאבניפו
 ויספר הזה, המוזר המקרה על הגאון אותו והצטער נאנח

 זצל״ה סלנט ר״ש הגאון חו״ז ורבי למורי בכונה העובדא
 וידעתי היות לך מספר אני לו: באמרו - בשנים רך בעודנו
 ולהזהר להשמר תדע למען בישראל ורב מורה שתהי׳

 כתיב. לנפשותיכם מאד ונשמרתם אלה, בדינים
יעקב הג״ר כתב ס״ח( סי׳ י״ב )חוברת הנ״ל ובקובץ

 תמוה הדבר וז״ל: בהנ״ל להעיר ז״ל וויסבערג
 מאד ונשמרתם שהכתוב הנ״ל הגאון לקח מהיכן

 דאכילה ענין על ומזהיר הגוף צרכי על קאי לנפשותיכם
ע״ז ענין על רק וצווח עומד שם הכתוב והלא ושתיה

וכיו״ב.
 בהסבר שאמר דורינו מגדולי אחד על מספרים ואמנם

משום מאכל, כל החולה נפש תתעב מדוע הדבר
 ונשמרתם הדין עליו מוטל ורק ממצוות פטור שהחולה

 החולה את להסית היצה״ר בא כאן וא״כ לנפשותיכם, מאד
 להעבירו היצה״ר יד שאזלת אחרי זו ממ״ע ולהדיחו

מהן. פטור שהחולה אחרות ממצוות
חיים אהרן רבי העצום החריף מהגאון שמעתי אבל

 שדבר בשיקגו, לתורה בביהמ״ד ר״מ צימערמאן
 דכתב ושה״ג רוצח מה׳ בפי״א ברמב״ם גם נמצא כזה פלא
 ולהשמר להסירו מ״ע םכ״נ בו שיש מכשול כל וכן שם

 נפשך ושמור לך השמר שנאמר יפה בדבר ולהזהר ממנו,
 הפסוק גם והלא ז״ל. הרמב״ם של מקורו לנו גלה ומי כר.
 שכחת וענין המכחישים, מדעות שמירה על רק מוסב הזה

 והמשפטים החקים כל קיום על ואזהרה וכו׳ סיני הר מעמד
 כתב שם בפסוק יקר ובכלי ורמב״ן. רש״י ע״ש והתורות

 כמו מאד הזכיר ולא הגוף שמירת היינו לך השמר
 ביותר להזהר האדם צריך בשמירתה אשר הנפש בשמירת
 מ״ש. ע״ש מאד נפשך ושמור אומר לכך הגוף משמירת

אין בפוסקים כי הדרוש דרך על רק כמובן, הוא, כ״ז אבל
עכ״ל. כלל הגוף מצרכי רמיזה רמז אף

בשו״ע מועתק הנ״ל הרמז״ל דברי דהנה בזה, להעיר ויש
בחסיד מעשה ל״ב: מברכות ומקורו ס״ח, תכ״ז חו״מ

 ושמור לך השמר רק בתורתכם כתיב והלא א״ל וכו׳ אחד
 בשבועות וכן לנפשותיכם, מאוד ונשמרתם וכתיב נפשך

 ושמור לך השמר דכתיב בל״ת עובר עצמו מקלל ל״ו.
 סנהדרין הל׳ ברמב״ם וכ״ה ל״ת, והשמר מאוד, נפשך
 תיפוק עצמו חובל דגם הקשו שם שבועות ובתום׳ ה״ג פכ״ו

 כי )וברור לנפשותיכם מאוד מוהשמרו או קרא מהאי לי׳
 שם לברכות בח״א ובמהרש״א וגו׳(. ונשמרתם וצ״ל ט״ם

 לפ״ג וציין מיירי, התורה בשכחת קרא האי דהא העיר
 כלל איירי ולא ע״ז לענין איירי ונשמרתם וקרא דאבות,

 הנ״ל שבועות מגד והביא מסכנה, אדם נפש בשמירת
 חושש היה לא זה דחסיד ואומר עצמו למקלל דדריש

לסכנה.
לך דהשמר עשה על שעבר חסיד אותו על תמוה ובאמת

J12 34547 אה״ח *

 השמר הג״ל שבועות הגמ׳ ולפי ונשמרתם, או
 ועי׳ בתשובתו, ההגמון שיתפייס סומך דהיה וצ״ל ל״ת,

 ועי׳ הנ״ל, הרמז״ל שהביא צ״ד סימן חיו״ד יו״ט עונג בס׳
 דאין דאומר סכ״ד( ט״ו )כלל מזוזה הל׳ אדם חיי בספר

 שאינו כיון הנ״ל הר״מ שב׳ דהשמר מצ״ע על מברכין
להגאון אברהם דבר ובם׳ כללית, היא אלא ע״ז מיוחדת

בזה. שמפלפל ל״ז סי׳ ח״א מקאוונא
הר״מ שהביא תקמ״ז מצוה חינוך מנחת בם׳ מצאתי שוב

 הגם׳ שהביא בהשמטות וע״ש בזה. ומאריך הנ״ל
 בשו״ע דהב״י צ״ע ראיתי בזה ובעיוני הנ״ל, דשבועות

 מרוצח בפי״א הנ״ל הרמז״ל לשון כל מעתיק תכ״ז חו״מ
 הטור וסיום הסימן. כל נמצא לא שם ובטור נפש, ושמירת

 דמקלל הדין הביא כ״ז, סי׳ חו״מ ובטור תכ״ו, סי׳ הוא
 ורק מביאו, איננו בשו״ע שם והב״י בל״ת, עובר עצמו

 הדין והלא עצמו, למקלל וה״ה בהמחבר שם מציין הרמ״א
 וזה כן. אמר ההגמון רק דהשמר מקרא נפש דשמירת

 בגם׳ שמבואר עצמו דמקלל והדין בשו״ע, הב״י הביאו
בשו״ע, מביאו איננו והב״י מביאו, והטור והרמז״ל להדיא.

וצ״ע.

י׳ סימן
ורדיו טלפון ע״י שופר תקיעת בדין

 כתב במינעאפאליס רב לעווין יצחק שלמה ר׳ הרב
מאיש נשאל אשר "הפרדס" למערכת ארוכה תשובה

 ע״י שופר קול לצאת יוכל אם ומצות תורה שומר חיל
לתוך התוקע בדין הפוסקים מחלוקת והביא ורדיא, הטלפון

 מפלפל וכן בבור, העומדים לאותם דכ״ז: בר״ה הבור
 כבר אשר השמיעה או התקיעה המצוה אם שופר בתקיעת
 להרמז״ל הדור מפאר והביא הרבה, בזה הפוסקים האריכו

במה השאלה לתלות ורוצה השמיעה, המיוחדת דהמצוה
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רכט פז רעך דם על תעמוד לא סנהדרין אדני

ממוך עניך כולל אי רעך דם על תעמוד דלא בלאו
 להרגו חבירו אחר לרודף מנין ת״ר ע״א עג דף בגט'

 והא רעך דם על תעמוד לא ת״ל בנפשו להצילו שניתן

 את לרואה מנין כדתניא ליה מבעי האי דאתא הוא להבי

 באין ליסטין או גוררתו חיה או בנהר טובע שהוא ®זזבירו“

 רעך, דם על תעמוד לא שנאמר להצילו חייב שהוא עליו

 נפקא מהתם נפקא מהבא והא הגמ' מקשה ובהמשך אה״נ

 לא וז״ל ופירש״י לו והשבותו ת״ל מנין גופו אבדת

 אבדת וכוי הצילהו אלא דמו על עצמך תעמיד לא תעמוד

 ת״ל השבתו על מצווה שאתה מנין בנהר נטבע כגון גופו

 לעצמו גופו את השב למדרש יתירה קרא לו והשבותו

 מילי הני אמינא הוה מהתם אי הגמ' ומתרצת עכ״ל

 קמ״ל לא אימא אגורי ומיגר מיטרח אבל בנפשיה

 יכול הרואהו זה אם בנפשיה מילי הני וז״ל ופירש״י

 תעמוד לא רעך דם על תעמוד לא קמ״ל יצילהו להצילהו

דם יאבד שלא צדדין כל על חזור אלא משמע עצמך על

עכ״ל. רעך

 ילפינן גופו השבת דבעצם הגמ' מדברי העולה

 לטרוח החיוב אבל גופו השבת אף דנתרבה לו מוהשבותו

 רעך, דם על תעמוד מלא נלמד שיצילוהו ולשכור

 של גופו בהצלת רק הוא החיוב דכל משמע ובפשטות

רעהו.

 ממונו בהצלת חיובא אף איכא אי לדין נבוא ומעתה

 מצוה החינוך דכתב לאו. אי רעך דם על תעמוד לא מדין

 כשנראהו מישראל נפש מלהציל נמנע שלא וז״ל רלז

 בשום להצילו יכולת לנו ויהיה והאבידה המיתה בסכנת

 בסנהדרין ואמרינן רעך דם על תעמוד לא שנאמר צד

 גוררתו חיה או בנהר שטובע חבירו את לרואה מנין תניא

 שנאמר בנפשו להצילו חייב שהוא עליו באים ליסטים או

 בנפשיה אצוליה מבעיא לא רעך דם על תעמוד לא

 זכרונם כללו ועוד חייב, נמי ואגיר מיטרח אלא דמחייב

 יאבד שלא כדי עדות לכבוש שלא זו באזהרה לברכה

 עדות לו נודע שאם מנין בספרא היא וכן ממונו חבירו

 רעך דם על תעמוד לא שנאמר עליה לשתוק רשאי שאינו

עכ״ל.

 הזהירנו וז״ל רצז מל"ת בסה"מ הרמב"ם וכ״כ

 או מות בסכנת כשנראהו אחד נפש בהצלת מלהתרשל

 בנהר טובע שהיה כמו להצילו יכולת לנו ויהיה ההפסד

ליסטים יהיה או להצילו ונוכל לשחות נדע ואנחנו

 נזק, ממנו לדחות או מחשבתו לבטל ונוכל להרגו משתדל

 אמרו וכבר רעך דם על תעמוד לא באמרו האזהרה ובאה

 הוא כי האזהרה זאת כן גם תכללהו עדות שיכבוש שמי

 באמרו אליו להחזירו יכול והוא אבד חבירו ממון רואה

עכ״ל. וכוי האמת

 בבאר חיים החפץ והחינוך הרמב״ם מדברי ודייק

 לספרו ובפתיחה סק״א ט' כלל רכילות הלכות חיים מים

 ל״ת דמצות והחינוך הרמב״ם מדברי דמבואר חסד אהבת

 חבירו על באה הצרה בראות הל״ת מלבד רעך ע״ד דליית

 על ול״ת חיוב אף איכא אלא בגופו מלהצילו להמנע

 בין שהוא אופן בכל מהפסד חבירו ממון מלהציל הנמנע

מהפסד. להצילו שיכול אופן בכל בין בעדות

 ויקרא בפרשת גאון אחאי דרב בשאילתות אף והנה

 דחבריה בסהדותא דידע מאן וז״ל כתב סט שאילתא

 קאים ליה מסהיד לא ואי ליה ואסהודי למיזל מחייב

 שאין עדות לו יודע אתא שאם מנין ותניא וכוי באיסורא

 רעך דם על תעמוד ולא ת״ל עליו לשתוק רשאי אתה

 הרי עדותו דהכובש בפשטות מדבריו אף מבואר עכ״ל

רעך. ע״ד דליית בלאו הוא

 השאילתות מדברי בסק״ב שם שאלה העמק ודייק

 דעת דאף והוכיח בממון אף רעך ע״ד דליית לאו דאיכא

 החפץ מרן שכתב וכמו כן והחינוך בסה״מ הרמב"ם

 שכתב מה סק״ד כח סי' חו"מ תשובה בפתחי וע"ע חיים,

עיי״ש. יעקב המשכנות בשם שם

 סק״ב כח סי' עדות בהלכות משפט השער אמנם

 דליית לאו בכלל דאין וס״ל והרמב"ם החינוך בדעת פליג

 והחינוך דהרמב״ם בזה והנראה וז"ל ממון ענין רעך ע״ד

 עדות לו יודע אתה שאם מנין בסיפרי דקתני הא ס״ל

 וכוי נפשות דיני לענין דוקא קאי וכוי לו להעיד חייב אתה

 נמי שייך ממון לענין אף והראייה הרמב״ם דכתבו והא

 כן וכוי בעלמא אסמכתא הוא רעך דם על תעמוד לא

 כתב וכן שהאריך מה עיי״ש עכ"ל ז"ל לדעתם נראה

 לאו דליכא זה פסוק על קדושים בפרשת חכמה המשך

 שאם כהנים בתורת דאיתא ומה בממון. רעך ע״ד דליית

 תעמוד לא ת״ל לשתוק רשאי אתה אין עדות יודע אתה

 וכ״כ ממונות, בדיני ולא נפשות בדיני היינו רעך דם על

 שם שהאריך וכמו קי סי' ח״ב מהדו"ת ומשיב השואל

זה. בדבר
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רל פז רעך דם על תעמוד לא סנהדרין אדני

 והעמק חיים החפץ דנחלקו העולה תורת וזאת

 והשואל חכמה והמשך משפט השער לעומת שאלה

 ע״ד דליית זה בלאו אם והחינוך הרמב"ם בדעת ומשיב

 דדעת נפשות על אלא דאינו או ממון על אף הוא רעך

 זה דלאו והחינוך הרמב״ם דדעת וסייעתו חיים החפץ

 עדות וכבישת ממון עניני על אף הוא רעך ע״ד דליית

 וסייעתו משפט השער אמנם ממונו והצלת ממון בעניני

 ענייני על ולא ונפש גוף ענייני אלא אינו זה דלאו כתבו

ממון.

 לדעת ממונו מאבד לגבי לדינא הנ״מ ובפשטות

 סי' חו״מ השו"ע כן ופסק ע"ב כה דף ב"מ בגמ' דאיתא

 והיינו לו נקקין אין לדעת ממונו דהמאבד ד' סעי' רסא

 ממונו את לו להשיב חיוב ואין אבדה דהשבת מ״ע דליכא

 חמדה והכלי בסק״ב שם חינוך המנחת נחלקו דהנה

 וצוה לדעת עצמו במאבד ב' אות פר״ו תצא כי בפרשת

 הצילו ולא והעובר להצילו חיובא איכא אי תצילוני אל

 הביא חמדה הכלי דהנה רעך ע״ד דליית לאו על עבר אי

 להצילו דמחויבים לט סי' ח״ב מרוטנבורג מהר"ם משו"ת

 המנחת אמנם שם. דבריו וחיזק תצילוני אל צווח אם ואף

 אינו מלהציל והנמנע להצילו חיובא דליכא כתב חינוך

 דהגמ' מהגמ' כן והוכיח רעך. ע״ד דליית לאו על עובר

 בחיוב רעך ע״ד דליית ללאו אנו צריכין למה מקשה

 פסוק איכא דהרי בנהר מטביעה או מליסטים הצלתו

 גופו. השבת לרבות לו והשבותו אבדה בהשבת מיותר

 דליית ללאו ג״כ איתא לדעת עצמו דבמאבד איתא ואי

 אלא לדעת, עצמו למאבד זה לאו בעינן והרי רעך ע״ד

 ע״ד דליית לאו ליכא לדעת עצמו במאבד דאף בהכרח

 בעשה רס״ג על בספרו ברי"פ זו הוכחה הביא וכן רעך,

 חו״מ בשו״ע שלמה חכמה בהגהות וע"ע ומלבד, ד״ה כח

 כבודו לפי ואינו דבזקן לחדש כתב זו ראיה דמכח תכו סי'

 והתעלמת מפסי ונלמד מלהשיב פטור אבדה דבהשבת

 ולהציל לשכור יכול אינו אם ה״ה מתעלם. שאתה פעמים

 נלמד זה דהרי איסור וליכא פטור בנהר שטובע מי

עי״ש. אבדה כהשבת ודינו מוהשבותו

 הכלי וכדעת שאלה והעמק חיים החפץ לדעת וא״כ

 כמו להצילו חייבין לדעת עצמו במאבד דאף חמדה

 במאבד ואף בממון רעך ע״ד דליית לאו דאיכא דמבואר

ח״ה כן רעך ע״ד דליית לאו האי איכא לדעת עצמו

 ליכא אבדה דהשבת דמ״ע אע"פ לדעת ממונו במאבד

איכא. רעך ע״ד דליית לאו מ"מ

 לדעת ממונו מאבד בין לחלק דיש אפשר אמנם

 לאו דאף אפשר לדעת ממונו דמאבד לדעת עצמו למאבד

 מכיון שאלה והעמק להח״ח אף ליכא רעך ע"ד דליית

 ולאבדם להפקירם ויכול ממונו על בעלים דהאדם

 רעך ע״ד דליית לאו ליכא בידים כשמאבד ולכך כשיחפוץ

 דאין לדעת עצמו במאבד משא״ב מאבדם בעצמו הוא אם

 איכא לדעת עצמו במאבד אף לכך גופו על בעלים הוא

 הכלי דכ״כ בס"ד מצאתי ואחייב רעך, ע"ד דליית ללאו

 פשוט ונראה ח״ל חינוך המנחת על בפלוגתתו שם חמדה

 ויכול ממונו על בעה״ב דאדם לממונו גופו לדמות דאין

 אדם אין ונפשו גופו על אמנם שירצה מה בהן לעשות

 כתב דהוא אלא עכ״ל וכוי רצונו מהני לא עליהם בעלים

 זה חילוק ולדברינו דהשבה עשה במצות לחלק בסברתו

 ברדב״ז ג"כ מצאתי וכן רעך, ע"ד דליית בלאו אף איתא

 שאין לפי ח״ל הל״ו סנהדרין מהלכי בפי״ח הרמב"ם על

 הנפשות שנאמר הקב״ה קנין אלא קנינו אדם של נפשו

 אמרינן הכי ומשום שלו הוא ממונו אבל וכוי הנה לי

 באגרות וע״ע עכ"ל, וכוי דמי עדים כמאה בע"ד הודאת

 ו־צ )דף ומש״ב ד״ה ג' ענף קעד סי' ח"ב יור"ד משה

 מכתב כל את שהביא סי' ח״ה יצחק ובמנחת ע״א(

 שם, להקשות שהוסיף ומה משה האגרות של התשובה

__ עיי"ש. ז' אות עב סי' ח"א יעקב ובחלקת

 החדש חינוך המנחת על דבהגהות ראיתי והנה

 דכתב לשיטתו חינוך דהמנחת כתב ירושלים מכון הוצאת

 עצמו מאבד והנה ח״ל מאבד והנה ד״ה סק״ח לד במצוה

 בידי מיתה חיוב ורק תרצח דלא לאו בכלל אינו לדעת

 אם ונ״מ הל"ב רוצח מהלכי פ"ב ברמב"ם כמבואר שמים

 דס״ל היינו עכ"ל וכוי מעשה בשעת כלים שיבר

 חיוב האי דאיכא אע״פ לדעת עצמו דמאבד בפשיטות

 דהקב״ה היינו אדרוש דמכם את ואך שמים בידי מיתה

 כמו או לדעת עצמו דאיבד ע״ז ויענישהו ממנו יפרע

 מ״מ שמים בידי מיתה חיוב דהוא הרמב"ם שם שכתב

 שם בהגהות ביאר ולפ״ז תרצח דלא לאו על עובר אינו

 ונפשו גופו על אף בעלים דהאדם דהמנ״ח דעתו דמבואר

 רבתי בפסיקתא ]אמנם תרצח. דלא לאו עליו דאין מחא

לא תרצח דלא ולאו זה פסוק על איתא כה פרשה ריש
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רלא פז רעך דם על תעמוד לא סנהדרין אדני

 עצמו על אף תרצח דלא לאו דאיכא היינו תתרצח

ואכ״מ.[

 על תרצח דלא לאו דליכא דאע״פ לדחות יש אמנם

 הרי איכא אדרוש לנפשותיכם דמכם את הרי מ״מ עצמו

 ממנו יפרע והקב״ה לדעת עצמו במאבד איכא דאיסור

 יפרע למה ונפשו גופו על בעלים האדם ואי ע״ז ויענישו

 אלא עצמו על בעלים הוא הרי הקב״ה ויענישהו ממנו

ונפשו. גופו על בעלים הוא דאין בהכרח

 חינוך המנחת בדעת ולבאר לומר צריך בהכרח אלא

 הוא רעך ע״ד דליית לאו ליכא לדעת עצמו דמאבד דס"ל

 הצילהו אלא דמו על תעמוד שלא ציוותה דההורה מכיון

 שופך אדרבה אלא דמו על עומד אין עצמו דהאדם ומכיון

 דלא לאו על זה בכגון התורה הזהירה לא עצמו דם את

 ונפשו גופו הצלת שווה וממילא רעך, דם על תעמוד

 תעמוד דלא לאו ליכא בידים דכשמאבדם ממונו להצלת

רעך. דם על

 והעמק חיים החפץ לדעת צ״ע שאכתי מה אמנם

 הוה ממונו דהצלת והרמב״ם החינוך דדעת דס"ל שאלה

 בפ״א היד דבספר רעך ע"ד דליית לאו האי בכלל ג"כ

 הציל ולא להציל היכול כל וז״ל כתב הלי"ד רוצח מהלכי

 חבירו את הרואה וכן רעך דם על תעמוד לא על עובר

 עליו באה רעה חיה או עליו באים ליסטים או בים טובע

 ולא להצילו אחרים שישכור או בעצמו הוא להצילו ויכול

 או רעה עליו מחשבים או״מוסרים גוים ששמע או הציל

 בגוי שידע או והודיעו חבירו אוזן גלה ולא פח לו טומנין

 חבירו בגלל לפייסו ויכול חבירו על קובל שהוא באנס או

 אלו בדברים כיוצא וכל פייסו ולא שבלבו מה ולהסיר

 וכן עכ״ל רעך דם על תעמוד לא על עובר אותם העושה

 כלל הזכיר ולא גופו הצלת מענין עוד הזכיר טו בהלכי'

 דברי את דהביא עוז במגדל עיי ]אמנם ממונו הצלת מענין

 בהלכי וכן עיי״ש.[ זה לאו איכא עדות לגבי דאף הסיפרא

 על תעמוד דלא לאו מענין הזכיר לא עדותו בכובש עדות

 דלא לאו ליכא ממונו הצלת דלענין דס״ל הרי רעך, דם

רעך. דם על תעמוד

 והשואל ז״ל באחרונים איתא זו דשאלה ובאמת

 רעך ע״ד דליית לאו דליכא לשיטתו דאזיל שם ומשיב

 דליכא בו חזר היד בספר דהרמב״ם דנראה כתב בממון

 הרמב״ם דכוונת או נפשו בהצלת אלא ממונו בהצלת לאו

דגם היינו האזהרה בכלל הוא ממונו שהצלת בסה״מ

 כתב לא אבל אבדה השבת בכלל הוא ממונו אבדת

 ג״כ מקשה וכן אזהרה, בכלל אלא אזהרה שזהו הרמב"ם

בצ״ע. והניח שם שאלה בהעמק

 לי ונראה וז״ל ליישב כתב חינוך המנחת אמנם

 אף אחד עד אבל זה בלאו עוברים עדים שני דדוקא

 וכוי עובר אינו מ״מ ישלם[ ]וממילא ישבע דלא דאפשר

 עדים בשני דדוקא הרמב״ם דדעת היינו עכ"ל פשוט וזה

 כבשו אלא העידו ולא יפסד ולא הממון ינצל ידם שעל

 אינו אחד בעד אבל רעך ע״ד דליית בלאו עוברים עדותן

 זה לאו דבכלל בסה״מ הרמב"ם שכתב דמה והיינו עובר.

 דלא והלאו האיסור גוף בעצם הוא ממון לענין אף הוא

 דאיכא באופן ממון לענין אף דשייך רעך דם על תעמוד

 אבל דרעהו הממון נפסד ובכך עדותן שכבשו עדים שני

 כתב שם עדות בהלכי ובין רוצח בהלכי בין היד בספר

 עדים ב' על איירי ולא עצמו בפני ואחד אחד לכל הדין

 בעד דליכא תעמוד דלא לאו איכא דבממון הזכיר לא לכך

אחד.

 דבעד אופן איכא המנ״ח לדברי דאף בס"ד ונראה

 עדים דבי באופן רעך ע״ד דליית לאו על יעבור אחד

 עדותו כבש והשני כדינו העיד והאחד ממון עדות יודעים

 על יעבור לא ובודאי מצוותו קיים שהראשון פשוט דזה

 שהוא אע״פ עדותו שכבש השני אבל רעך ע"ד דליית לאו

 דלא לאו על יעבור בכה״ג מ"מ עדותו שכבש אחד עד

 מפסיד עדותו כבישת ע״י דעתה מכיון רעך דם על תעמוד

 חבירו, ממון מציל היה בודאי מעיד היה ואם חברו ממון

 הוא ספק דהתם עדותו הכובש אחד לעד דומה זה ואין

 ממון הפסיד בודאי הכא אבל וישלם ישבע לא שמא

 דלא לאו על עובר לכך עדותו, וכבישת במניעת חבירו

רעך. דם על תעמוד

 מדברי נראה חינוך המנחת לדברי סימוכין וכעין

 הל״א עדות מהלכי בפ"א הרמב"ם דהנה משנה הכסף

 שיודע עדות בכל דין בבית להעיד מצווה העד וז״ל כתב

 ונשא יגיד לא אם ידע או ראה או עד והוא שנאמר וכוי

עכ״ל. עונו

 רבינו בלשון לדקדק ויש וז״ל מקשה משנה ובכסף

 ומסיק יחידי עד דמשמע בב״ד להעיד מצוה העד שכתב

 אלא קרא מייתי לא הכונס ובפרק יגיד לא אם שנאמר

 שנאמר דכ״מ לשניים אלא משמע לא דקרא עדים לשני

לא שנאמר אחד הכתוב לך שיפרוט עד שנים כאן הרי עד
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רלב פז רעך דם על תעמוד לא סנהדרין אדני

 ומתרץ קרא, ליכא אחד לעד אבל באיש אחד עד יקום

 בדבר עדים שני כשיש אלא מיירי לא ג״כ דרבינו וי״ל

 יגיד לא מאם להעיד מהם אחד כל על דמצוה וקאמר

 ספי״ז רבינו כתב כבר אחד עד אלא דליכא היכא דאילו

 שם הגמ' וכדברי שמים בדיני וחייב אדם מדיני דפטור

 דמצות הרמב״ם בדעת ס"ל משנה הכסף דאף הרי עכ״ל,

 בבי ג״כ הוא עונו ונשא יגיד לא ואם עדות דהגדת עשה

 בדאיכא ומשא״כ להעיד אחד כל על מצוה דאיכא עדים

 בדיני חייב אלא יגיד לא דאם זה לאיסור ליכא אחד עד

שמים.

 שייך ג״כ רעך דם על תעמוד דלא בלאו אף ולכך

כל על ללאו איכא ממוו עדות שיודעים עדים בבי דוקא

 דליכא ע״א רק בדאיכא ומשא"כ יעיד לא אם מהם אחד

 הכ״מ דברי את קכב במצוה המנ"ח הביא וכן לאו,

 שאין מקום ובכל נפשות דבדיני פשוט וזה וז״ל והוסיף

 ובמקום עליו מצוה אין בודאי כלל מועילה אחד עד עדות

 וכדו" ומיתה בטומאה כמו ממון ומחייב אחד עד דמהני

 בעד הדינים דחושב ח-י הלי משבועות פ״י ברמב"ם עיי'

 אחד בעד אך עדים שני כמו שבועה בלא אפילו אחד

 על נשבע היה ודילמא שבועה אלא מחייבו שאינו בממון

 וכוי שמים בדיני רק וחייב עשה מהמצות פטור בזה שקר

 הכסף כדברי הם המנ״ח דדברי הרי עכ"ל, פשוט וזה

 רעך ע״ד תעמוד דלא לאו לגבי ואף עדות בהלכי משנה

אחד. בעד ולא עדים בבי רק הוא בממון
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השחריט קדושיםאילתקמ
 החפץ רכיל. תלך לא ט״ז. פסוק תוספת על מורה נוסף שם וכל וכר, אמי

א׳ כלל לה״ר )בהל׳ חיים עול העושה דעל כאן י״ל וכן חיבה,

 שיש די״ל כתב בהג״ה( ד׳ אות בבמ״ח ובכל שיקוץ של לשונות כמה אומרים

לריעותא. תוספת יש לשון

 שלא פרש״י דל. פני תשא לא שם.

חייב והעשיר זה הוא עני תאמר

 מתפרנס ונמצא בדין אזכנו לפרנסו

 ד״ה ב׳ )ח׳ בב״ב תוס׳ והנה בנקיות.

 על כופין איך הקשו לר״נ( אכפייה

 שכרה שמתן מצוה זה הרי הצדקה

 אבל בדברים כפיה דהאי ואר״ת בצדה,

 שם תירוצים ולאידך ממש, כופין אין

 מיצטריך שפיר ולדידהו ממש, כופין

 לטובת הדין שיפסוק ע״י יכול דגם דס״ד

 דין ע״י אסור זאת דבכל וקמ״ל העני

 על כלל כופין אין אם אבל נכון, שאינו

 יכוף ואיך שיפסוק ס״ד היכי א״כ צדקה

העני. לפרנס אותו

 אם דאפי׳ משמע רש״י מלשון תנת

הדין מצד לפרנסו חייב העשיר

 לצורך שקר משפט לשפוט אסור מ״מ

 חייב לא אם דאפי׳ י״ל ועוד זה,

 "מתפרנס לזה קורא רש״י מ״מ לפרנסו,

 נראה זה אנשים שבעיני משום בנקיות"

 מתנת לידי לבוא צריך שלא מה נקיות

ודם. בשר

 פרש״י גדול. פני תתדר ולא שם.

בן זה הוא עשיר תאמר שלא

 בן כתב למה צ״ב זה. הוא גדולים

זה. הוא גדול כתב ולא זה הוא גדולים

 עצמו שהזמין מעת הילוכו משעת איסור

 זה לאו על עובר רכילות ולדבר לילך

 ויל״ע עכ״ד, בשל״ה זה מצאתי ואח״כ

 לספר כדי רכילות לשמוע ההולך גם אם

 בלאו עובר לאחרים סיפר לא ולבסוף

 בלאו ב׳( )ס״א בב״מ שמצינו וכעין זה,

 עצם על בלאו שעוברים דמשקלות

 השתמש שלא אע״פ המשקלות עשיית

 מחודשים דבריהם ומ״מ לבסוף, בהם

בגט׳. נזכר לא וזה

 פ״ז( הכניעה )שער הלבבות תחובת

כל הרע לשון שהמספר כתב

 שדיבר לזה עוברים המספר של המצוות

 בספרים נזכר שלא חידוש זה וגם עליו,

 נוהג שלא שאחד יתכן ולדבריו אחרים,

 יתרבו לה״ר הרבה עליו ומדברים כהוגן

 כשימחול לדבריו גם והנה זכויותיו,

 לזה יחזרו הזכויות עליו לה״ר למדברים

 במה לו שיש הזכות ומ״מ עליו, שדיבר

 הזכויות כל כנגד הרבה שוקל שמוחל,

מחילתו. ע״י והחזירם אליו שעברו

 )יל״ע רעך. רם על תעמד לא שם.

רעך, כתוב דכאן הלשונות בשינוי

 עמך( בני עמיתך, אחיך, כתוב ואח״כ

 כתב רצ״ז( ל״ת )בםה״מ הרמב״ם

 אדם יכבוש שלא זו באזהרה שנכלל

 הוא כי ממון חבירו יאבד שלא עדות

יכול והוא אבד חברו ממון רואה
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יט קדושים אילת
קמא

 הרי וצ״ב האמת, באומרו אליו להחזירו

 מזה ללמוד ומנ״ל רעד דם כתוב בפסוק

 נחשב זה ואולי ממון, הפסד לענין

 במצות )והחרדים דנפשות כאביזרייהו

 פ״א אות פ״ד בפה התלויות מה״ת ל״ת

 דמים(. נקראים שהמעות כתב

איתא (,ט כ״ג תצא )כי בספרי והנה

מההורגו, יותר המחטיאו גדול

 אדם להחטיא שהולכים הרואה וא״כ

 )ועי׳ רעך דם על תעמוד בלא מצווה הוא

 שמחללים י״ד סעיף ש״ו סי׳ או״ח שו״ע

 ועי׳ משמד, להצילה ישראל בת על שבת

מצ׳ המנ״ח וכ״כ י׳(, סעיף שכ״ה סי׳

רל״ט.

 של״ד סימן )יו״ד דהרמ״א והעירו

שחייב אע״פ כתב מ״ח( עיח^י״^ס

 מי וכל עבירה בעוברי למחות אדם

 באותו נתפס למחות ובידו מוחה שאינו

 ממונו להוציא חייב אדם אין מ״מ עון,

 הובא במהרי״ו לזה והמקור זה, על

 ה׳( ס״ק קנ״ז סי׳ )יו״ד הגר״א בביאור

 מהתם אי א׳( )ע״ג בסנהדרין מדאמרינן

 לאו אי אלמא וכר, אבל בנפשי׳ ה״א

 להציל דאפילו ה״א תעמוד( )דלא קרא

 ממונו להוציא מחויב אינו חבירו נפש

 גוונא בכהאי שגם ולהנ״ל עי״ש,

 א״כ רעך, דם על תעמוד בלא עוברים

 זה. על ממונו להוציא צריך לא למה

ברוחניות אדם בני דלהכשלת וי״ל

 שפטור לגרמא כמו מתייחסים

 ומשו״ה שמים, בדיני וחייב אדם בדיני

אם אבל זה, עבור ממון להוציא צריך לא

השחר
 להוציא שצריך יתכן יד״ש לצאת רוצה

ממון.

 אחיך את תשנא לא י״ז. פסוק

)הל׳ הרמב״ם כתב בלבבך.

 אלא תורה הזהירה ולא ה״ה( פ״ו דעות

 חבירו את המכה אבל שבלב שנאה על

 עובר אינו רשאי שאינו אע״פ והמחרפו

 את השונא והנה עכ״ד, תשנא לא משום

 נפקע שלא פשיטא הכהו ואח״ב חבירו

 אותו ששנא הזמן על אלא למפרע, הלאו

 גם ולכאו׳ בלאו, עובר שהכהו עד בלבו

 בלב אותו לשנוא וממשיך שהכהו לאחר

 החפץ אמנם בלאו, שעובר להיות צריך

 ז׳( אות בבמ״ח ז׳ לאוין )בפתיחה חיים

 בלא עובר אינו שהכהו דאחר כתב

 להשמר יודע כבר שחבירו משום תשנא

 שלא אע״פ בלב בשנאה משא״כ ממנו,

 להתנוצץ יוכל מ״מ בחוץ שנאתו פלטה

 יודע שלא לחבירו יותר גרוע דבר מזה

 לאחר ולפי״ז עכ״ד, ממנו להשמר איך

 צ״ב אמנם בלאו, עובר לא שהכהו

 לא למה ששונאו דכיון בזה הסברא

 תשנא דלא בלאו גוונא בכהאי יעבור

ד׳(. סי׳ ערכין יעקב קהלות )ועי׳

 פרש״י חטא. עליו תשא ולא שם.

והנה ברבים. פניו את תלבין לא

 )וכגון ולהכות להוכיח כשצריכים גם

 להוכיח צורך אין אם לתלמידים(

 כן לעשות אסור רבים בפני ולהכות

רבים. בפני
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קלד . ווזאר fCEtt נ£ש ftp®• ךץאיםוד
 אחת כנח ולא זה אחר מה לומר ה5רו דנקט טלה’ ס״ב הרמב״ס וכתב • ממללק סכנה ספק כל וכן

 מבע חבירז וכו.הרואה? סטמי ?»< הא ט לא אס7 אבל זט׳ קטע דכל מטעם זה דכל שבת דהלמת
 להצילו ויכול עליו באין לסטין אוי רעה חיה או ך»הר אין לחצר הנעקרץ מן אחד ופירש כולם נעקרו אס

לא נאמר זה ועל ביד הרגו כאלו נחשב מציל ואינו ■ נעקרו ומסתמא • עכ״ל דפרישט׳ דכל עליו מפקחין

זהב זר
 ישראל ארסחששסא נם היה א״כ מרוח א״צ ,הבעל׳ מנעני נאמר אס וא״כ אססר בן היה ארחחשששא הא הנ״ל כרב והקשה

 מועיל פס גם היה כשר דמלך משום לדחוק צורך פה קשה וא״כ רשפים היו אם אף מכיסן לו סט כודאי ישראל ולמלכי גמור
 כל לו פנו לכך היה כשר דמלך משום קאמר מאי א״כ כנענים אצל מלך סהיק משום ואי ממשלי לו למטס אמ״כ שהחמיץ פה

 משני דמאי •זמר להקשות יש דבריו וצפי הנ״ל הה״ג עכש״ד אושוס אצל מלך שהיה כיון כשרוחו צו מועיל ומה ישרמל מגט
 לא מסיו הכיח שנכנה ארחמששסא דאו© שב׳ כרשנ״א במי* מצאתי אבל • הוה ישראל איהו הא בכנענים כאץ בישראל כאן הגט׳
 הראשוטס איגרוח שנסב והוא מחמיצחו חושן היה אמשורוש אחר שמלך דאוסו הינף אחשורוש אחר שמלך הראשון ארסחששחא היה

 ן ׳ אסחר של מדו היה שהוא להיום יכול וא״כ הוו ארסמששהא דחר• בחידושיו הריענ״א וכ״כ עזרא נס׳ נמשירש הכיח כנין לנמל
 כמגילה המשכון ששיר אשיא האין* א״כ כשרסי צדריוש אחשוריש כין פלך עוד שהיה כדבריהם דאס צ״ע זה אך כנעניח פז ונולד
 איך ויהיה וצ״ע אסשורוש של שנה שהשלים רק שלישה שגה פלך שלא דניפא צא אם החורק אמר שנה שנעים של ע״ב די״א
 דוקא נחכווט לא אססר בלשינםדריושנן שנקפו וחים* רש״י דאף לומר רציס• דבריהם וע״ש כן• נשט הם ועכ״ש שהוא
 ועיין פ׳ סי׳ כדניאל אחשורוש כן ג״כ נקרא היה הראשון המד• דדריוש משוס כן נקט להימנא ורק אסחר של כנה שהיה

 והדם•׳ אשחר נערזח וסנאנה פסוק על אססר במד״ר מצאהי אך אסתר p הפרסי לדריוש אוחו קראו ולכך שם נרש״י
 כמוך אסר סימון כר׳ יודן ר׳ כלל לו ילדה שלא ניפ״ע ופי׳ •לדה לא שוב שהפילה ומשעה שהפילה אמרי דהכא רננן
 שהכעיס שכיה שם נמ״כ ופי׳ מאניו וספא סאמו מהור היה אסתר של כנה האחרון דריוש ינר״ס א״ר סשמשס כיהה
 דימום נזה שיש כרי כדרכה משמשם הימה שוב התרטם ונמשפ״י ניהמ״ק יכנה הוא עמנו לה •היה אשר שנגה אומה

 וחצקח כחיב דנקרא אספר בן היה אם המשנין לטון קשה' ובאמת אסהר p שהיה הובר איני דיל] שהגמ׳ ואפשר
 באלול ההריון חדשי כצו ראשונה בביאה סינף נתעברה אם אף א״כ לעצטחו שכע כשנח מכם בחודש המלך אל אהחר

 ככלות א״כ ארביפר סלך דאחשורוש אמרינן ע״ב ד״א ונסנילה מניק מתשרי לדידה דהא לאמשורוש שנים שנע מלאו ואז
 צועוד מונין דנסשרי כיון פי״ד יותר פלך היה דאל״כ משרי עוד לו הניע וגא אמשורוש סח כנר בגז דריוש לחיי שנים ז׳

 דמע כיון שניה שנה לדריוש נמשב היה באלול האמרם לשנה וא״כ כנו דריוש פלך ואז בתשרי עוד חי היה דלא וע״כ שנה
 הטח בנין על מני התנבא ואז שנים שמינה נן דריוש היה אלול באומו ואז כיה דנשר משים מניסן לו

 באיגרתו וכתב לכמת רשיון נתן והוא לשניו הלשינו והצרים הניס כבנין עוד החמיצו ואז ד״ג ׳ה בר הפסיק הגע׳ שהניא כמו
 ®ליד היה א׳־כ העיטר חדשי ונשמחשיג בניס לו שיהיו ידע מגא דאלא״ה כנים כבר לו שהיו משמע וננוהי מלכא לחיי ומצליין

 נשסהא דאוצי קצת לדמום יש אך מיליד אינו ח* מנן נפחות הראשונים דורות דאפי' אמרינן פ״ב דס״פ ובסנהדרין שנים ז׳ בן
 ע״א דפ״ה בנדה כדאי' די״ל או הניס בנין לנפל ארתחששתא שלח דמקודם נתיב דנלא״ה נדרך הרנה הצרים ששל© המכתב
 אחו כאמה היהה כאשר אי׳ פ״ב די״ג דבסגיצה היה ■אסתר כן דדריוש סונר איט טדאי דדן סלמודא אך * שאני דכנעני

 ותירצו ג״ת הנמנה הוה לא והא נחים׳ והקשו מרדכי של בחיקו ויושנח וסיכלת אחשורוש של מחיקו עומדת שהיחה ב״ל א״ר
 מל שדרשו וכסו המן• של הנזירה כשעת אצלו כשבאת מאחשורוש להתעבר יכולה היתה פחי וא״כ נמוך משמשת שהיסה
 א״כ לאחשורוש י״ב כשנת היסה דהנזירה כתיב ונקרא ע״א דע״ו כמגילה פמך אבדתי כך אנא מניס אבדתי וכאשר הפסוק

 שנשלם בעזרא נשיב ניהמ״ק ובנין שנה צו נתחדש בתשרי דהא צאמשורוש י״ג כשנח דריזש מצד כעיבור חדשי עוד כשתחשוב
 יהיה הבנין דנהמחלת אפשר איך וא״כ בהשלמתו שנים ז׳ מנן יוסר דריוש אז היה היותר לכל א״כ לדריוש ששיח בשנת

 רש״י מד׳ השעה״ס עוד ומ״ש * אסתר בן אינו דידן צנח׳ זע״כ הקצונה ינהוג כזה קפן דנער תמוה ה ובלא בניס כנר לו
 ע״זנשם מי׳ שמביא ד׳ אהפ״זסי׳ בישיע״י פי׳ גירוח דצריך הרי שנתגייר מלמד ננ״י בתוך מנדף גב• אמור סו"פ בממש

 סייב יצא משה של סנ״ד שב׳ לכיסך ®נח שם רש״י דמד׳ השפה״ש על לפלא ובאמת תירוצו מסברא קיימתי וח״ל הרפב״ן
 א״כ ®א דגר ה״ד ואי וט׳ כתיב אטסם לביס לו אמרו אני ק סכנות א״ל לכאן פינך מה א״ל דן במחנה אהט ליסע בא

 נר דהא כלל משפחה לו דאין ליה חיפיק משפחה נ״כ אם משפחת היה אם אפי׳ כלא כתיב אנוחס לניס לו לומר הצריכו למה
 רש״י על אבל הוא דמסזר ©כח שם המדרש מד' ובאמת הוא נזה״ב נר דלאו אדרבה ומוכח שם המד״ר מד׳ והוא הוא נזה״ב

 לא הוא ואם בינ©ס וסבילה מילה ע״י לכרית נכנסו דטצס מ״ס קודם עדיין היה שאז הרמנ״ן כחי׳ פשוס אלא קשה
 1 נשא דאיזב ננ״ב למ״ד לי ניחא ועפ״ד פ״ש אביו בחר ליה שדינן והיה או© נופין היו דלא בודאי לברית ליכנס רוצה היה
לה סיס שלא לומר ודוחק איוב פזרע בישראל שהיה מקום בשום מציט וצא איוב ריש בתרגים וכ״ב יעקב נס דינה את

׳/ ' ; אביו אחר מלך דהיה טדא• פ״ס דקודם ניחא ולדבריו ממנו ברם
r*

j/otf /ר׳/י -



בשבת נפש פיקוח רץ
 שאומרים אנשים סבורת בסמ״ג עוד ומסיק מ

כולכם נהרוג או מכס אחד לנו חט ׳
* מישראל אמת נפש להם ימסרו ואל כולם יהרגו

 מדינא עמהם הסכנה מוך והוא פלוני יחדו ואם
 מידות אבל מיחה חייב אינו אפי׳ להם ליחננו יטלין

:עכיל מיחה חייב כן אס אלא למסרו שלא חסידות

26aוהיתראיסור

 ויבא זה לחצר שיעבור וירח אמרח
 בביחו כשהדליקה וכיש בשבת לכבות יטל סכנה לידי

 טון מישראל א׳ לנפש סכנה שיהיה דווקא והייט
 יכולין שאין חולין שאר או ויולדת חינוקח שם שיש

 לברוח יכולין רק או כולם ברחו אס אבל לברוח
 אפי* לכבות רשאי אינו ממוט כל שורף אם עדיין
 בעצמו הוא שהדליק לא אס בטחו הדליקה נפלה

ושפנהג
—-------------------------------------------------זזזב

 להורגו מותר בודאי הממית וכל
 ברצים דווקא המזיקים ושאר מפניו ברח ,ואפי בשבח
 חומו לפי לדורסס או כלי עליהן לטף ומיהו • אחריו

 בורחק או במקומן יושבק אט׳ שם ממיר הילוט דרך
 וכה״ג ורמשים שקצין ושאר בנמלים אמנם מפניו•

 בדריסמס לדקדק צריך אלא אסור הילוט דרך אף
:שמצויין במקומות *

 אינו אס רודף של בנפשו ,ואפי רעיך דם על מעמוד
 ומיהו מושיעלה* כדילפיקמאין בע״א להצילו יכול
 גופו לסק לו אין עמו מסוכן הוא נ״כ היה בודאי אס

 במיתת שרואה אמיע הסכנה מן חץ שהוא מאמר
 חילוק מציט ולא • עמך אחיך וחי כדדרשינן סבידו

בחצר דליקה נפלה אס בא״ח עוד וכתב *מא כוסה שכלב כ״כ דפר׳ בסמ״קהא לטומייתי : ודאית למיתה סכנה בין !בא[

זר
 מסיתה חבירו להציל כדי סכנה בספק נם פצ» להכניס מחויב שאיכו דס״ל זה מלשון משפס " וודאית למיתה סכנה בין )בא(

 דילן שהש״ם איזוב אטדח בשם שם מביא ובפ״ח הוא דמחויב ירוש' בשם כגהפ״י .בשם שמביא סכ״ו סי׳ נסמ״ע ומי׳ וודאית
 שאמר שם ורא״ש נחום׳ שהובא השאלהות לאי נאשא דקסל קלא פלי׳ דנאק נלילא בבני ע״א דס״א בנדה והוא ירוש׳ על מלק
 עליו גם ,יהי לא הרנז לא דאם לו שמשמע ובהשמטות הנ״ל ,בם ומ״ש לפלך ראשי אחחייב אחכם אציל ואס הרנחס שמא להם

 ואם סכנה לו אין הרט לא שאם הפמינם לא מדוע וא״כ אשמה עליו יהי׳ הרגו באפח אם רק שכשמינס נפה מהמלך אשפה
 אמי! שאס מבואר שם מהרש״ל בד׳ הא הוא ופלא פכת״ר להצילם כדי בספק הוא נכנס לא ומדוע וודאית סכנה להם יש אז הרט
 כשרות אחזקת להעמידם הו״ל צו סכנה משש הי׳ לאי דאם רק לאירש״י כפו להשאלתות גס כאמת להצילם אסור אז איש שהרט הוא
 ברורה אינה סכנתם גם דשם ועוד פ״ז נפשו לסכן לו אין פה״ד להצילם אסור ואז הרגו נאמת אם לו סכנה חשש שיש כיון אבל
 כביסתן אמר דר״י ורבנן יוסי ר' דאליני ע׳ב ד׳א מנדרים ראי׳ למביא ויש • נאשייט מטרו אתון זילו להו קאפר דכא כ״כ

 שפמומיחא לידי מייחי דפנא דערטניתא הר״ן כמ״ש הוא נאש סי• מובא צפרא איכא כביסה דבמרפש דכיון אחרים לחיי קודמת
 רק אליני לא חכמים וגם מכריהם עכור סכנה בספק ליכנם להם אין ומ״מ ברור וסכנתם סכנתו כיה ברור זה שאין דאף הר•

 חכמים גס הלא״ה במאני׳ דטפיין אאשר וח״ק ע״ג דל״ב ביצה ופי׳ שם ז״ל הרץ כפ״ש כ״כ נאש מיי נהם אין דכיבוס דס״ל משום
 סכנה בהפק המלך אל שנכנסה מאסתר ראי׳ להניא נזה׳/ואין שהפיר יופאפ״ח מם׳ נחאאר״י שונמצאחי עציו נמלקו לא

 מדלא איאכא סם משסע ואדרבה בלודקיא ד״ה ע׳ב די״ח בתענית רש״י שאני'ופי׳ רבים דהצלת מוודאי ישראל את להציל כדי
 היא שנלא״ה מרדכי לה שאסר פד מאשך תדעי אל נפסוק באסתר רש״י כמ״ש סכנה בספק פצעה להכניס פתחילה אסתר רצתם

 שהפעם ומשפע כיואב צנא שר ואפי׳ לו צריכים ישראל ואפי׳ לעולם משם יוצא ואינו רוצח גבי מכוח כמשנה משפע וק בסכנה
 חזאין א״ל אניסא סמכת מ״מ רכק א״ל פ״ב דס״א ככתובוח לעיין ויש • הדם מאל יהרגנו שמא נאשו לסכן מחויב שאיט הוא
 עצמי ומסרתי חאוה מרוב זופרא בסר צרפס רוח בי׳ דפרחה במהד״ק רש״י נשם בשימה שם ואי׳ פלוי׳ ארמה דקא צרפת רום

 ארסי סמכת פ״ס לו נדאפרו נם לו יעשו שבוודאי פצמו שסמך ואפשר מ״ז את להציל כדי עצמו שהסתכן סרי פכ״ל למיתה
 בפקו״ל וגדולה תירה ל״ם ר״א ופד ר׳ מיסות דנ״ס בנימין כדאי׳ למלכות קרוב שכי׳ משוס לר״א סננה כ״כ הי׳ שלא .דצאשר ועוד
 עליו' חולקים ראשונים כמה אך חנירו סכנת מסאק עדיף דמאי׳ דצערא סר״ס דפס שהובא א׳ספי׳י״א סי׳ באהפ״ז ומי׳

 דהא: אחר בצער לא אבל כרכה לאכול הרוצה מולאח לה שהי׳ שם כפ״ש סאוד גדול בצער אלא קאמר לא הר״ם שנס ואפשר
 סוע״י במג׳א ועי׳ • הגיף צפר דאיכא למרובה פועמת מירחה בין חילקו ולא ואטרי לממרח דפחויב דע״ג בסנהדרין ,אמרי

 הא קלות דדעהן משוס דרק ומשמע ומנלילן לה מצער דילמא קלות דפמן נשים לברי׳ א״ל דל״נפ״ב משבח ראי׳ שהביא קג״ו
 הסכנה ספני לברוח דסותר מזה דמוכח המנ״א עוד ומ״ש וודאית סכנה להם הי׳ דהחס מהום ואפשר צפר לפטל מחויב בלא״ס
 באואן כשהוא רק מוכח לא וגם לה מצערי דילמא כדאמר צער ספק רק מוכח לא משם הנה לחנירו צער נורם יהי׳ שעי׳ז אפ״פ
 אך ציהרג רשנ״י פל נגזר כבר ששם סכנה כוודאי הוא שלעצמו כאופן ונם לצער גרס להיות שיטל רק כלום פושה איט שהוא

 כדי כן שעשה ואפשר להטחו באיו אפר סכנתו ספק דבשניל משם דמוכח לי׳ רפו פב גבי פ״ב די״ד מניפין להביאי •ם לפנ״ד
אין דס׳ה נגיפין דאי׳ בהא להסתפק ויש להמיט צריכים ואינם הכאה ע״י לכס יחזיר שטודאי להטמו ציוה ולכך מפיסה להצילו
פנריחין 



\

והיתראימר

 להציל כדי הדליקה בו מכקץ שאין ובסמ״ק בסמ״ג
 מנימזיצאמכ״ל אלא בשבח מכבין שאין כמו ממוט

 כ’כ פ׳ במרדכי כתב לו אשר כל להציל נכב[ימיהו
 בשבח ואפי׳ .דבר כל להציל יכול בביתו וכשהדליקה

 .אפי׳ והיינו מכ״ל לכבוייה אתי ליה שריה לא דאי
ון«0ריךו6ה המן זנשחפש «( ר״ב כתב כן סכנה בו באץ

 שנש ישללו לא כלל מנה שאין ונס כרמליח אלא ה ר לנו
 • זי״שך: כלל• דאורייתא אמו למיגזר ליכא
 דבר כל להציל יכול בשבח בביט דליקה לו נפלה אס

 )»ה״ה( ממונו על בהול שאדם מפני לכבות יבא שלא
 ויכול מפי דעדיף אחר במצר הדליקה נפלה אס וכ״ש
 מציל דאין דאמר הא ר״ת כדסירש דבר כל להציל

 היינו לכטת יבא שלא כדי סעודות ג' אלא מזק
 להציל יטל אחר בבית הוא אס אבל בביתו כשהדליקה

 כתב וכן ר״ב עוד וכתב • עכ״ל שיחפוץ מה כל
דברים ושאר מעות ואפי דשבת בחרא ס׳ במרד׳

 מדרבק אלא אשור איט בו וכיוצא דבזה להפקידו
 :דאורייתא איפור על לעטר יבא שלא כדי גזרו ולא
 למסרן חבל דרבק באיסור ודלומא מג

 כשום שבת ולחלל הקרקע תחת "
 ממון עטר תולדות או אבות דאורייתא מלאכה

 בי״ס אפי׳ וה״ה לא• כלל על nfcילאיייף•כנענים*(
 - *( לעיל: כדאי׳

ושרנו

■׳••־ כשבת נפש פיקוח דין
 לאיסור לחה אין פסידא דבמקוס להציל ?טלין המזקצץ שיצא במקיס הכיתגדלקה מי לזרוק בעידו ושמנהג

 ניסו למלמל בדרך שהמשיך למי דשרי טהיני מוקצה כחב כי״מ ואפי׳ • לברוח יטלץ איק והס משם האש
:אמות מד' פחות

כשהוא וכ״ש * עכ״ל להצניט שנביט מה י כל ליקר! יטל לביתו באים אנסים רואה אס וכן ב0
 אף דשבת בחרא סו״ס המרדכי שם ג״כ שמסיר בשק

 ולהצילו השק אגב לטלטלו וכ״ס דהר״מ אליבא
 וכן • המושל י או הגנבים מפני או הדליקה מפני

 ולאו דבר בכל לדליקה אנס יראת בםמ״ק מדמה
 משמד פתאום שיבושרו רק בביט באים דווקא

 כל למלמל שיכולין בסמיג' .כחוב מצור או חפיסה
לכרמלית המעות להוציא וה״ה * ולהצניעו מוקצה דבר

 נאק עמוס עיסקי על עיר
: שאיל״ה עלי! פמללין

., -----------------------------------ב-זת זר---------------------------------4
 !,סגריה אין הלשון כדמשסע נאמרים אזהרה דוקא הוא אם אמרים שטייס לצערו דלא היני כי סהפ׳ו ספני השטייס אס פנריסץ

 ג״נ אסור בעצמו שכשטי או צער להם ויגרום בהדיה אחרים שטייס נם דאיכא וצע״ג לברוח מומר בזה״ב עצמו השטי אבל
 שנבעלוח כיון עטרס חשש דלא די״ל דר״נ מתי׳ גם שם שהי׳ אע״ג שברח פיליש ברב בגינוין שם דאי׳ מעובדא ראי* להביא ואץ

 סיסס וממזיטח שם בדאי׳ ברצון חינו שכישפו כיו ש׳רשעיום משוס להם חש שנא או יכרטם לא שוב בוודאי להשבויים מרצינם
 בסאינס החס דפייסי בעובדא הסיס פ״ס לסמך ־שלח הפסוק על הליסאה סידרא קהלם בפד״ר ועי׳ הענץ לפי דהכל ונראה
 /^ ב«א*ס ששס משוס אפשר ,ע* הסכימו ושעיה ור׳ אליעזר שר׳ שס ומשמע כולנו נחי' נחי׳ ואס טלנו נמוה נמוס אם שאסרו

 במרד' כ׳ • לו אער כל להזניל ופיהו ץ]כב[ הספינה ולהציל למרוח טלם יוכלו בסזוטס שנשמספו ועי״ז סכנה נספק כולם היו
 כל עירוב צריכה שאינה שלו לחצר ומציל ־אפי־^סיי^הספולש הדליקה מפני כה״ק דסצילין סקינןמ חיל ׳דבמר ן אץז^־הלשו וט׳

 ן לחצר ובגדים ונו׳ יום לאוחו הצריכים דוקאכלים עירוב לו שיש סטרו לחצר אבל לו שיש מה כל בגדים הן מזונות ק חפציו
 שרים לא אי פמוט על שבמל דפחוך טעזרבח שאינה להצר אפי׳ הרנה ומציל ולובש וחוזר ופושס ומוציא לובש סעורבם שאינה

 שלפרט שבמרד׳ מ״ו כלל אדם משמם כ' מדוע ידעתי ולא הזה בלשון סק״ז שליד סי׳ במיז ג״כ והובא עכ״ל לכבדי אחי לי׳
 מד׳ הוא חבירו מצר לבין שלו חצר בין שמחלק המרד׳ וכורכם כן שהוא ודסאסיר ווילנא בדפוס ראיתי כי הזה בלשון כן איט
 נהיק אוכלץ גבי במשנה שם מדנקס מד״ק כוא סעורבס שאינה לחצר אפי׳ מוהר דבנדיס ומ״ש ק״כפיא בד׳ זבדא נר אבא

 למצר דאף ש״פ ריס בד׳ שם בברייסא וכן טצילין להיכן כלל מפרש ואיני ללטש שיכול מה כל ולובש קמר הכי ובחר אומן סצ-לין
 שרים לא דאי ל' ולכך לכבוש יטא שמא נגזור מ״מ היצאה לידי לבוא יכול לא שבננדס דנהי הפעם נתן ולכך ממורנח שאינה

 מ״ש דגם ופפ״זצ״ל לטדיס אוכלין בץ לחלק מהרי״א בשם סק״ב בס״ז כמ״ש לחלק שדעתו ונפ״כ הפ״ז כס״ש לנטיי אתי לי׳
 ע״ז הנ״לסמס כלל בנ״א • וט׳ ועתהנזה״ז ]כג[ :ועי׳בב״ח כמשיב דבר כל ג״כ כוונסו דבר כל■ להציל המרד׳ בשם כאן
 שבס מהל׳ פנ״ג בהגהפ״י הועתק וכן הסרומה ם׳ לראוח זכיתי אנכי נם ומ״ל פ״ש פיסק ובשום המרומה בס׳ כן נמצא דלא
 אינם וגס לר״ה שסמוכים וצמבוי לחצר דדוקא אני ואומר וז״ל כ׳ להציל מוסר אמר כביה הדליקה דאס ר״ח ד׳ את שהביא אחל

 לאוסו לו •שצריך תשמישו כלי אלא סצילין אין ולהכי דאורייתא רה״ר להם שהי׳ לדידהו וגס נר״ה דמיהלף עליהם בגג עקורים
 צמיגזר וליכא גמורה רה״ר לנו שאין ועוד ט שיש כיון עירוב שיש ובלבד שיהפין מה כל להוציא יכול חבירו גבים אבל שנס

 רה״ר להם שהי' לדידהו דנם קאמר עילי דסרי להדיא נראה זה ומלשון עכ״ל לשב שירצה מה כל יציל ולכך דאורייתא לאיהירא
אף בבגדים לדעתו שמוהר וכפו דבר כל להוציא ג״כ מוסר רה״ר לן דלית ולדידן דבר כל להוציא סוחר בגג המקורה בביס מ״פ



לב סימן ח״ב ים אפיקי

\|היר, ה»»»יץ 1׳*3v fa ??״/

fa ft ץ Jimma /mJ ^<יזין

קרא דמייתי ע״ב צ״ה דף דמנחות בש"ס בזה, דנלעייד מאי אמינא דמסוכן, בענינא דקיימינן ..ואגב הסימן[ בסוף דבריו ]בתוך
ליכא ליי, קאמרי הכי להו, דקאמר חול דרך מאי הש״ס ומפרש בכלי, יקדש היום כי אף חול דרך והוא כ״א( א' )שמואל דדוד
היאך אפיי אלא הוא, חול דרך ממעילה ליי דנפק דכיון האי, מיבעיא לא להו אמר ד', מלפני המוסרים הפנים לחם אם כי לחם
השולחן על המסודר הפנים, להם דאפי' הוא, רבותא דמאי לכאורה וצ״ע הוא, מסוכן דליכול ליי הבו בכלי, יקדש דהיום נמי

לפנינו ביש אלא אינו הקל הקל דמאכילין והדין נפש, פקוח בפני שעומד דבר לך אין הלא למסוכן, לתת מותר מעילה, בו שיש
בדרך בפ״ד ע"ז שעמד מצאתי שוב מותר, דהכל פשיטא לבחור מה באין אבל החמור, להאכילו אסור אז להאכילו, בקל לבחור
יעוי״ש: החיים

דישראל דשעורין גדישין אמר ר״ה וגוי, מים ישקיני מי ויאמר דוד דויתאוה אקרא ע"ב( ד"ס )ב"ק הש"ם עפ"י בזה, והנלע"ד
ופי' חבירו, בממון עצמו להציל אסור ליי שלחו חבירו, בממון עצמו להציל מהו ליי, וקמבעיא בהו, פלשתים מטמרי דהוו הוו,
פשוט, דבר דזהו דס״ל והיינו נפש, פקוח מפני הבירו בממון עצמו הציל אם אחייב, לשלם מחויב אם רק היי דהשאלה ז"ל, תוס'
לחבירו, לשלם אחייב מחויב אם היי השאלה רק חבירו, בממון עצמו להציל מותר ובודאי נפש, פקוח בפני שעומד דבר לך דאין
שחייב וכוי בנהר טובע שהוא חבירו לרואה מנין דתניא בהא ב', סימן סורר בן בפי בסנהדרין עוד וכ״ב ז"ל, הרא"ש וכ"ב

דאין שהוציא, מה למציל לשלם חייב והניצול ז״ל, הרא"ש וכי נמי, ואגורי מיטרח ואפי' רעך, דם על תעמוד לא דכתיב להצילו,
ויתיצב דכתיב היינו למיקלי, למ״ד בשלמא דקאמר בהא שם, בב"ק ז"ל מרש"י אכן בממונו, חבירו נפש להציל מחויב אדם

דאסור דס״ל, בהדיא מוכח חבירו, בממון עצמו להציל ואסור הואיל ישרפוה, שלא ויצילה ז"ל ופירש"י ויצילה, החלקה בתוך
בפר״ד וכ"ב לאיסור, לו והשיבו אחייב, תשלומין חיוב לענין ולא ע"ה, דוד אדוננו של ספיקו היי וזה חבירו, בממון עצמו להציל

ז״ל: ותוס' רש"י בזה דפליגי שם

למיטרח בממונו חבירו את להציל מחויב אדם דבל דע״ג. דסנהדרין מש"ס דחזינן כיון צ"ע, לכאורה ז"ל רש"י לשי' ובאמת
מ״ט א"ב בממונו, להצילו בשעתי' עליי רמי חיובא עכ"פ אבל לו, לשלם מחויב דהניצול ז״ל, הרא"ש כמ"ש דנאמר אף ואגורי,

חבירו דהצלת חיובא חל בעצמו דעלי' לחלק, דס״ל וצ"ל בכך, הוא מחויב הממון בעל הלא חבירו, בממון עצמו את להציל אסור
בונת זה ואולי חבירו, בממון עצמו להציל אסור ע״ב חיובא, ל"ש ממונו ועל עליי, חיובא חל ולא כאן כשאינו אבל בממונו, אפיי

דהביא צ״ע, ג"ב שם בסנהדרין ז"ל הרא"ש ובדי עיי"ש, בפניו שלא ובין בפניו בין דמחלק ע"ב קי"ז ב"ק בש"מ ז״ל, הראב"ד
היי ואם חבירו, בממון עצמו להציל דאסור חייב, אדם כל של כלים ששבר דנרדף מהא למציל, לשלם מחויב דהניצול ראי'

להנצל כדי שברם וברשות להציל, מחויב חבירו ממון שהרי הכלים, משבירת יפטור א״כ בממונו, הנרדף את להציל מחויב
דהאי משום ואפשר לשלם, שחייב לו והשיבו ע״ה, אדוננו דוד שאלת זוהי שם, בב"ק בעצמו לה דמפרש מאי לפי ובאמת עכ"ל,

ממרחק: להביא הוצרך ולא בסוגיא, שם מובא דנרדף דינא

הוא, טעמם עיקר כל לשלם, מנת על חבירו בממון עצמו להציל דמותר ז״ל, והרא"ש תוס' לשי' דאפי' בזה, לחדש ונלע"ד
דחייב רעך, דם על תעמוד דלא מקרא שם, בסנהדרין כדמרבינן בממונו, חבירו את להציל הוא, מחויב הממון דבעל משום

היי דאם בזה, זה ותלוי הוא דינא דחד בסנהדרין, ז״ל מהרא"ש וכדחזינן להמציל, ישלם שהניצול מנת על וג"ב ואגורי, למיטרח
פטור הדין מן היי להצלתו, הכלים את ששבר נרדף כמו חבירו, בממון עצמו בהציל גם להמציל, לשלם חייב הניצול דאין הדין

על בממונו, להציל מחויב דחבירו דכיון אמרינן, נמי ואנן להנצל, כדי שברם וברשות להציל, מחויב חבירו ממון שהרי לשלם,
דמחויב הרבוי ואילולי לחבירו, לשלם מנת על וג״ב חבירו, בממון עצמו להציל דרשאי הדין ע"ב אחייב, לו שישלמו מנת

להציל כלל, רשאי היי לא עצמו הניצול גם לשלם, מנת על אפיי כלל בממונו להציל עליי החיוב אז היי ולא ואגורי, למיטרח
האמת, לפי גם ז״ל, רש"י דעת חזינן הרי נפש, פקוח בפני שעומד דבר לך דאין ואף לשלם, מנת על אפיי חבירו, בממון עצמו

2- נפש, פקוח בפני שעומד דבר לך דאין מהא שם, בפר״ד תמה ובאמת לשלם, מנת על אפיי חבירו, בממון עצמו להציל דאסור
0^י׳> עבודה הן ואלו נפש פקוח בפני עומדים דברים שלשה חיצונית, בתוספתא דאיתא ז״ל, הרמב"ן בשם י"ט. כתובות בש"מ ועיין
f י,׳f 3 שם: בהפלאה ועיי הגזל, אף אומר ר"מ דמים ושפיכות עריות וגילוי זרה

ואם הדיוט, מממון גבוה ממון גרע לא בפשוט והלא מעילה, בהו דשייך די בקדשי עצמו להציל בבא לדון, יש לכאורה זה ■לפי
• מדין יצא שלא בעוד הפנים בלחם או זריקה, לפני ואשם חטאת בבשר כמו ד', בקדשי עצמו להציל אסור ז"ל, רש"י לשיטת כן

 משום לדידהו דהטעם כתבנו הרי לשלם, מנת על חבירו בממון עצמו להציל דמותר ז״ל, והרא"ש תוס' לשיטת ואפי' מעילה,
 הוא, חיובי בר לא דהקדש אהקדש, חיובא דרמי שייך דלא בהקדש כן ואם בממונו, חבירו להציל הממון, בעל על דרמי חיובא,

 קודם הפנים, בלחם דאפי' אמרינן טעמא מאי להבין, באמת וצריך לדידהו, אפיי בהקדש עצמו להציל אסור לכאורה, יא״כ
 קודש, בשר אפיי אותה מאכילין שהריחה דעוברה דפ״ג. ביומא אמרינן וכן נפשו, לפקוח המסוכן מותר השולחן, מעל שנסתלק

 בתויו״ט מובא הקודש, בשר מריח אשה הפילה דלא פ"ה, דאבות אמתני' רש"י ועיין מעילה, ביי דאית בזה אפיי סתמא ומשמע
 בממון כמו שישלם, מנת על בהן עצמו דיציל גבוה בקדשי שייך דלא לכאורה, נראה כן גם מ״ש ובלאו בתו"ח, ועיין שם,

וחליפין: דמים להם אין גבוה דקדשי זדיוט,



 דין מצד ורק שבו, ממון דין מצד דיינינן לא דבהקדש פ״ד, ש"ו שמעתתא בשב דהכריח מה פי על בזה, דהטעם לומר יש אמנם
 פרוטה גבי ז״ל, תום' הקשו דכייא. במעילה וכן בידו, שהוא בדבר באיסורין אחד עד כדין אחד, עד מהימן ולהכי בו, שיש איסור
 עצמו להציל דאסור גבוה, בקדשי הדין דל״ש נמי הטעם וזהו יעוי״ש. בטיל לא דממונא אף ברובא, דליבטל הקדש זה בכים

 שמותרים שבתורה איסורים ככל והוי איסור, דין רק ממון דין כלל בזה דיינין דלא הדיוט בממון דאמרינן כמו הקדש, בממון
סכנה: בו שיש לחולה

 נמי היאך אפיי אלא הוא, חול דרך ממעילה לי דנפק דכיון האי, מיבעיא דלא ע״ב דצ״ה דמנחות הש"ס א"ש אלה כל ואחרי
 האיסורים דכל פשיטא דזהו הרבותא, קאמר דמעילה חומר משום רק ולא הוא, מסוכן דליכול ליי הבו בכלי, יקדש דהיום

 שמותר למ״ד ואפי' גבוה, ממון דהוי עצמו להציל אסור מעילה, ביי דאית בעוד הפנים דבלחם לומר, מקום דיש ורק הותרו,
 דיינינן דלא דהאמת למסוכן, מותר דאפ״ה דקמ"ל וזהו דאמרן, מטעמא שאני הקדש לשלם, מנת על חבירו בממון עצמו להציל

 פי' הוא דגם קס״ז, סימן ח"א ציון בבנין מצאתי שוב וא"ש, וכמ"ש, שבו איסור דין מצד ורק בו, שיש ממון דין מצד :הקדש,
 ואחרי חבירו בממון עצמו להציל דמותר ע״ה, דוד אדוננו סבור היה דאז ורק גבוה, ממון משום היא דהרבותא דמנחות נשיים
 שאל וע״כ מלחטוא, ד' שמרו דאולי לידו, מעשה כשבא שוב נסתפק שעי"ז אפשר מעילה, מידי דנפק לחם לידו ד' אינה אשר

 ע״ה דוד דאדוננו לומר כלל נצטרך ולא שאני, דהקדש למסקנא ובין לסייד בין בזה מ"ש לכל נחית ולא יעו״ש, מסנהדרין, זח״ב
בעזה״י: הכל וא"ש כמש"ל ורק בזה, נסתפק ולסוף חבירו, בממון עצמו להציל דמותר בהחלט, מראש מבור



קגמשה בארנט סימןשד״ת

 שאם כ׳ לא רק דברי ככל ממש ס״ד( סי׳ ח״א חגיז

 אולם עיי״ש, ויעלה יצא לא אז אחד כהן אלא אינו

 יותר באריכות פסקו כ׳ פעלים רב בעל הגאון

 קר״ש הקורא בכהן נראה, הלכה לענין וכ/ ובפרטות

 ימהר כהנים, לברכת להגיע קרוב שהש״צ והרגיש
שיתחיל קודם לעלות הילוכו בדרך הק״ש לסייסאת

י י י :1134567 ;אה״ח
 בבין ימתין יוצר בברכת הכהן הרגיש ואס לברך,

 שיברך אחר עד קר״ש לקרות יתחיל ולא הפרקים

 ופתאום הנ״ל בכל הרגיש לא ואם כהניס. ברכת

 וצריך לעבודה הגיע שהש״צ שומע קר״ש באמצע

 יכול אינו בעבודה רגל עקירת בלא כי רגלו, שיעקור

 הפרשה עכ״פ לסיים ויראה רגליו יעקור לעלות,

 הפרקים בין כהנים ברכת ויברך עומד הוא שבה
 כמו והעיקר עיי״ש, קר״ש יסיים ב״כ ואחר דקר״ש,

אלו. דברים בצירוף לעיל שהשבתי

 וקראוהו קר״ש קורא שהיה כהן הב׳ ובשאלה
ס״ו סי׳ או״ח עיין דינו מה לתורה

 ולמעשה להלכה הענין ביאור סקכ״ו במ״ב ושם ס״ד
 כל היטב באר ותמצא עייש״ה דינים חילוקו כל

בפרטית. שאלותיך

 רעך דם על תעמוד דלא הלאו אם הג׳ שאלה
רק או חבירו של ממונו בלהציל שייך

 לאו ליכא ממונו בלהציל ואת״ל ולדמו. לנפשו בנוגע

 משברון נפש מדאגות מצער להצילו אם תעמוד דלא
תעמוד. דלא ללאו איתא אם לב

 )ל״ת להרמב״ס בספה״מ עיין השבתי א(
ומתחילה זה בלאו שהאריך רצ״ז(

 נפש מהצלת מלהמגוע עיקרה האזהרה דבודאי, כ׳

 ונוכל בים שטובע כגון ואבדן שבסכנה מישראל

 ממה להסירו ובידינו להרגו רוצה שגוי או להצילו,

 הכופר שגם כ׳ ואח״כ הזיקו, ממנו לדחות או שבלבו
 "ממון" את רואה שהוא לפי זו באזהרה נכלל עדותו

 את שיגיד בכך לו להחזירו יכול והוא אובד, אחיו
 ממון( מהפסד להצילו בב״ד שיעיד )פי׳ האמת
 דלא שהלאו הרמב״ם בדברי מפורש הרי עיי״ש.

 מקושר, ממונו בהצלת אפילו רעך דם על תעמוד
 בספה״מ מפורש כן עכ״פ אבל להבין שקשה הגם

 לתו״כ משאנץ הר״ש בפי׳ נפלא דבר ועיין להרמב״ס.
 טז( יט, )ויקרא רעך דם על תעמוד דלא קרא על

 ה׳ בעזרת מלבוא תשתוק" "לא תעמוד" "לא שמפרש
בסכנה. חבירך של ממונו( )או כשחייו

 )פ״א בעצמו הרמב״ם גיסא לאידך ?(אולם

כאשר ט״ז( י״ד־ הלכה רוצח מהלכות
 ולא של דלאו צדדים וצידי צד כל בפרעות מבאר

 כלל ממון מהצלת מזכיר איננו רעך דם על תעמוד
 בעיניו המעיין וכל עיי״ש, נפשות הצלת אופני רק

 להלכה בחיבורו הרמב״ס שדעת יבין ובלבבו יראה

 על תעמוד דלא הלאו שייך נפשות בעניני ורק שאך

 בהרבה כי פלא זה ואין בממונות. כן לא רעך דם

 בספרו הרמב״ם שיטת בין סתירות נמצאין מקומות
 במצות וגם להלכה. החזקה היד ספרו ובין ספה״מ

 מזכיר הל״י( מתנ״ע מהל׳ )פ״ח שבויים פדיון

 עומד כי מפדיונו עיניו המעלים בענין הרמב״ס
 עיי״ש רעך דם על תעמוד דלא הלאו נפשות, בסכנת

 משמע א׳( ע״ג )סנהדרין דש״ס דסתמא לישנא וגם

 סכנת עניני אלא תעמוד דלא לאו בענין מגה דלא כן
זכי״ע הח״ס מרן קמוח״ז בלשון פלא ועיין נפשות.

ופלא. חדש ואין אמנם, ד״ה רמ״א סי׳ חיו״ד

 בעל להגאון חכמה משך בספר מצאתי שום ג(
שעמד הנ״ל( ויקרא )בספר שמח אור

 הכופר עובר דאינו בספהמ״צ הרמב״ם דברי על
 לו יודע אס אלא תעמוד דלא בלאו לחבירו עדות
 לא בעדותו, ממיתה להצילו ויכול נפשות בדיני עדות

 וכ׳ עדותו, ע״י ממון מהפסד מצילו אינו אם כן

 המצות בספר נפל שט״ס חכמה משך בעל הגאון
 דלא בלאו עובר בממונות שגם שכ׳ במה להרמב״ס

 הצילו ולא מהפסד להצילו יכול הי׳ י אס תעמוד

 עמוד ל״ב חלק שם ויקרא בתו״ש היטב ועיין עיי״ש.

א׳. ע׳ג סנהדרין ובמרגלה״י שם ובהערות סב־סג

 סי׳ )ח״ג יעקב חלקת בתשר ומצאתי י(
מאוד שאלה שנשאל קל״ו(

 אחד שבחור הרופא, למשל יודע, אחד אם חמורה

 חכמת עפ״י מאוד, ימיו שיקצר קשה במחלה חולה

 החוב אס בתולה, עם נתארס והבחור הרפואה,

 הכלה למשפחת להודיע הרופא, על היינו מועל, עליו
 ובתוך רע חולה עכ״פ או מסוכן חולה שהחתן
 גלמודה תשאר או אלמנה תשאר כלתו ושלש שנתיים
 מבביתו, החולים בבית יהי׳ יותר הבעל כי מבעלה,

 מובן מעצמו הדבר הכלה למשפחת הדבר יגיד ואם
 והעלה אליו, תנשא לא והיא החבילה שיתפרד
 על יעבור בלא״ה כי הדבר להגיד הרופא שמחוייב

 שהסביר מה כפי רעך דם על תעמוד דלא לאו
רוצח מהל׳ בפ״א תעמוד דלא דלאו צדדי כל הרמב״ס

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 102 מס עמוד אברהם בן משה שטרן, ח - משה באר
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עמך" אחיך "וחי בגדרי קונטרס
חברך" לחיי קודמים חייך

החכמה: אוצר
הענינים תוכן

 אדם חייב וכמה ומה כליות, תרומת בנושא דן
 בן מחלוקת את מביא חברו. למען להקריב
 מדקדק במדבר. ההולכים בשנים ורע״ק פטורא
 דחייך דין שהביאו והראשונים הגט׳ בלשון

עולם, לחיי המים עלב שינצל באופן קודמים
I1234S671ת״ו«1

 השעה חיי אח רק כשיאריך ה״ה לכאורה דהרי
ב״פ: דעת בביאור השיטוח מביא שלו.

 יהיה לא שמחר ודאי זה שאין הנצי״ב ביאור
 סכנה לספק להיכנס חייב אי ונחלקו מים

סכנה. מודאי חבירו להצלת

 שניהם שלב״פ האחיעזר ביאור ה׳( )סעיף

 מפני נדחה גזל איסור כי במים בזכות שווים

 שתיית את מחשיב שהאחיעזר מבאר פיקו״נ.
 הצלה כמניעת )ולא כרציחה המים כל

 אינה במים השני שזכות משום כהגרש״ר(
 וכיון הנזילה, מהיתר אלא הצלה ממצות נובעת

 הריהי המים שתיית לכן במים שווה שניהם שיד

 בגרמא. רציחה דהוא מבור סולם כסילוק

 אם רק כן לומר לב״ם היה שלפי״ז עליו מקשה
 ולגזול הבעלים על להתגבר בפועל השני יכל
 לקחת השני יכל אם שגם מבאר ולכן המים, את

 לו מפריעים אינם כשהבעלים בפועל המים
 )משא״כ לפניו מזומנת שההצלה זה נחשב

לא אם אף בעצמו המים לקחת יכול כשאינו

 לרע״ק אף מזה לדינא ונפ״מ לו(, יפריעו
 להתחבר החולה שיכול רפואיים במכשירים

 לשני היתר אין שלרע״ק מבאר בעצמו. להם

 קודמים שחייו בטענה מהראשון המים לגזול

 כשאחד שלב״ם מבאר חיים. כגזלת זה דהרי
 )רכך הצרכים לפי יחלקו מחברו גדול גוף בעל
 אלא שווה כשגופם אבל בחיות(, החלוקה היא

 המים יחלקו המחסור, לפני כבר שתה שאחד

 חברו של במיתתו האחד יראה דעי״ז אף בשווה
צ״ע(. בזה העל״ג )ודברי

 מצווה שכ״א בב״פ המנ״ח ביאור י״א( )סעיף
 המים כל את לחבירו ולתת חבירו את רק להציל

 לחבירו לתוז צריך אם דן וקטן(. בגדול )ונפ״מ

 לאף אסור דא״כ עליו מקשה לא. או בפועל
 אם חוקר שניהם", "ישחו ומהו לשתות, אחד

 או גמורה הכרעה הוא לרע״ק קודמים חייך
 בגדול )ונפ״מ שוים בין קדימות רק שהוא
 והמנ״ח המהרי״ט במח׳ זאח וחולה וקטן(,

 לעבד היחיד הכר את לתת צריך מדוע בבאורם

 חוס׳ על שחולק במה המנ״ח את ]מבאר עברי.

 דחייך משום הוא תינוק על להיזרק שההיתר
 ברציחה, שוא״ת משום ולא בהצלה, קודמים
 כדי עצמו לצדד יכול אם ביניהם נס״מ ומוצא

 מב״פ )שהוכיח שהגר״ח מביא שיזרקוהו[.
 ודלא בשוא״ת אף יעבור ואל שיהרג כהרמב״ם

עליו שהקשה מביא כהמנ״ח. לומד כתום׳(
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 הצלה, על ליהרג דצויך חיתי מהיבי אבהא״ז
 הוא נפשו הצלת על דגם עליו הקשה והחזו״א

 כתום׳ דמוכוז החזו״א הסיק וע״כ מצווה,
 לחלק שאפשר משום ב״ס וטעם דשש״ו^

שלישי אדם לרע״ק ואף עה,ש חיי נילש המים
י החכמה! |אוצר

 ולכן עולם, לחיי א׳ יציל ולא לשניהם יחלק

 מבאר קודמים, דחייך לגזיה״ב הוא נצרך

 מניעת )או שרציתת יענו והגר״ח שהמנ״ח
 מבאר עצמו. מרציחת חמורים חבירו הצלת(

 מצוות שתי לפני יש דלהחזו״א מחלוקתם,
 שלי הפקו״ג אי הוא הנידון ולהגר״ח הצלה,
 נחלקו ]ועוד חברי, הצלת מצוות מניעת מתיר

 חוסר או העבירה בתומר קולא הוא השוא״ח אי
 עצמו להציל אי ונפ״מ הנפשות, בין הכרעה

חבירו[. פני הלבנת של בדיבור

 בביאור ראשונים שנחלקו מבאר ט״ז( )סעיף
 אדם שבין סברא הוי דלרמב״ם חזית", "מאי

 זה ולרש״י נפש, מפני נפש דוחין דאין לחבירו
 בלי היתר לה שאין שמיא כלפי העבירה משום

 בהבנת מחלוקתם את חולה נפש. של "ריוח"

 קושיית את עפי״ו ומתח והגר״ח, החזו״א
 "לא עבירת על וגם כרש״י, דהגר״ח האבהא״ז,

נפש. דיות בלי לעבור אסור תעמוד"

 בתשלומי לדינא נפ״ט לפי״ז מחדש י״ח( )סעיף

 ברש״י זאת ותולה לשניהם, כשפיקו״נ שכיר
 לפיקו״נ, עצמו ששיעבד במי דן וברמב״ם.

 ודוחה, במיניקת הרא״ש משו״ח ראיה מביא
 לקיים לחייבה צד יש שבמיניקת מבאר

 ותולה אליה הרגילתו שהיא משום גס שיעבודה

 לתלות אם רן והאג״מ. האו״ש במח׳ זאת

 ז״ל אברמסקי הגר״י ססק אח וברמב״ם ברש״י
 כרוך כשהאחד פיקו״נ שני שלפניו ברופא

 גופא כשבעבירה בין לחלק ואם בעבירה,
 מביא השני. הזנחת מונחת האחר להצלת

 מאי אמרי׳ ועובר בטריפה גם אם מחלוקת
דס״ל בזה לשיטתו שהמנ״ח ומבאר חזית,

 על לעשות אין להרמב״ם משא״כ כרש״י,

יותר. קטן בנפשות הפסדו אם אף חבירו חשבון

 מחללין הרמב״ם שלדעת מבאר כ״ג( )סעיף
 במניעתו שאין בדבר אף חושיב״ס לצורך שבת
 או "הותרה" אם ונחלקו אוסר, ורש״י סכנה

 כהכס״מ(, )דלא אחרונים כדביארו "דחויה"
 חזית, במאי גם לשיטתייהו אזלו ועפי״ז

 על לעבור מותר היה ד״הותרה" ולהרמב״ם

 לטעם הוצרך ולכן פיקו״ג, מפני רציחה איסור

 טעם בעוד מבאר נפש. מפני נפש דוחין שאין
 שהקל האו״ש עפ״י רש״י על פליג שהרמב״ם

 מבאר עצמו. למסוכן נאמר לא תחילה הקל
 רש״י טעם על פליג לא שהרמב״ם נוסף במהלך

 )עפ״י כשידוע יספיק לא דזה דס״ל אלא

 טפי. סומק דידיה דדם בהוריות( הקדימויות
כהרמב״ם. לרש״י ס״ל לא אמאי גם מבאר

 בב״ס החזו״א ביאור על מקשה כ״ו( )סעיף

 חיי במקום שעה בתיי משגיחין דאין כ״ז מע״ו
 בבאורו, ורן בספר תירוצו אח מביא עולם,
 שה״מחר" הגר״ח בגליונות תירוצו את מביא

 מזומן אינו המים( לשמור רוצה )שלצורכו
 שאמר השלישי כהאופן מבאר זה. על ומקשה
 ולכן עדיפים עולם שחיי חידש שרע״ק החוו״א

 מבאר המים, כל את לאחד יחן שלישי אדם גם

הקושיות. לפי״ז ומתרץ זאת

 דרש ב״פ שגם מהתו״כ מביא ל״א( )סעיף
 שחיי מזה שלמר אלא עמך" אחיך מ״וחי
 שלב״פ עזרי האבי ביאר ולפי״ז שוים, שניהם
 אחת גורל בשותפות שניהם ימותו בדוקא

 מה שיטתם לפי דן במלבי״ם(. אף כך )ומדקדק
 את מתרץ שלישי. אדם יעשה ומה בקטן, הדין

 למד הוא שגם הראשון( )שבאופן החזו״א
 שעה. לתיי בצירוף רק שזה דס״ל אלא כהתו״כ

 והחזו״א עזרי האבי לשיטות שלפי״ו מבאר
 רק אלא חולק שרע״ק מקור אין בספר

לפי״ז ומתרץ עולם. חיי יאבדו שכשיתחלקו

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 228 מס עמוד יצחק באר כולל ־ קובץ



 או שעה לחיי הוא הנידון שכשכל בגם׳ הדקדוק
 קודמים, חייך אומרים שלא רע״ק מודה צער
 ולשני שעה חיי רק יש המים כשלבעל נפ״מ וכן

עולם. חיי

 והררב״ז הרקנטי מח׳ עפי״ז מבאר ל״ו( )סעיף
 אם ונס״מ השני, להצלח איבר להפסיד חייב אם

 דוחה חולה. להצלת מאבריו לתרום אדם חייב
 היא שלו כשהאבר רק חייב דהרקנטי דאפשר

 שלא כרודף דהוי חברו, של צרתו סיבת
 מ״מ רודף של חיוב עליו שאין שאף באשמתו

 הגר״ח יסוד )עפ״י ההצלה לצורך נדחה צערו

 הרמ״א את עפי״ד ומבאר עובר(, רדיפת כבאור
 כדי ממקומם לגלות מחויבים הכפרים שבני

 מרבנו מביא המרובים. העיר מבני גלות למנוע
 אבר בכוח לקצוץ מותר שאנסוהו שמי ברוך

 שהלה כהרקנטי דס״ל משום זה אם ורן מחברו,
 אינו שהלה שאע׳־פ או האבר, למענו לתח חייב

 אם ןדן בע״כ האבר לקחת לו מותר מ״מ חייב

 מותר זה יהיה וכדו׳( )רופא שלישי לאדם גם
 לחולה אף מותר ברוך לרבנו אי דן חובה([. )או

 אונס בין לחלק ריש או אבר לחטוף
 חוץ מתרפאים ד״בכל מהא מוכיח ל״מתרפא".

 בע״כ אף מותר שלחבול וכו׳ משפכ״ד

 נפש להצלת רק שזה מבאר יחלוק(, )והראב״ד
 וההצלה כשהסכנה ורק מיסורים, להצלה ולא

 בסיעה ובט״ז בב״ח שמשמע במה דן ברורים.
 דלא מוסר( בדיני )ובסמ״ע עכו״ם שהקיפום

הנ״ל. כהרמב״ם

 מבריחת שהוכיח מג״א מביא מ״ב( )סעיף
 בכך אם אף נפשו להציל שמותר למערה רשב״י

 צער לסבול חייב שחברו וכן לחברו צער גורם
 )שביאר "ש מחצה על מקשה להצילו. כדי

 היכן לגלות לאשתו שאסור מרסשמע שהוכחתו
 מפרש ולכן נפש, למסור אף צריך זה דעל הוא(

היה צער לסבול חייבת היתה לא דאם במג״א

 )ולפי״ז צער לה ולגרום לברוח אסור לרשב״י

 איבר(. לתת שמחייב לרקנטי בדומה המג״א

 היה דלכאורה המג״א על מקשה מ״ד( )סעיף
 את הורגים היו אם גם לברוח לרשב״י מותר
 הרמ״א בדברי דן קודמים, חייך דהרי אשחו

 אף אליו הנזק שהגיע לפני עצמו להציל שמותר
 בירושלמי מבאר לזולתו, הנזק יגרם בכך אם

 המים להוציא האיסור סיבת מה המים דאמת
 ד״מזלך משום משמע דבגר״ז שנכנסו, לאחר

 שאז משום רק שאסור משמע ובערוה״ש גרם",
 יוצא שלפי״ז מבאר לאחר. הנזק בידים" "עושה

 אחר ינזק כך ע״י אם אף מגזירה לברוח שמותר

 )שנפסק בחו״י ובדומה באמ״ב, וכמפורש
 ינזקו שבכך אף לברוח לשבוי שמתיר להלכה(

 מירושלמי זה על מקשה האתרים. השבויים
 נטל יפול כך ע״י אם ממס לברוח שאין מפורש

 בדומה מוכיח )והמהריב״ל אחרים על המס

 בשני מתח מפיבושת(. לגבי ע״ט מיבמות

 אף עצמו בטובת להתעסק מותר א( אופנים
 אלא מיידי שאינו נזק לחברו יגרם כשבכך
 מחלק ולפי״ז המזיק, מצד נוסף מעשה מחוסר

 )ולדרך המיסים סוגי ובין המים לאמת שבוי בין
 כיון מפיבושת את להציל לדהמע״ה נאסר זו

 ב( הנו״ב(. קו׳ גס ומתורצת מהצד, אדם שהוא
 נחשב דמלכותא מדינא שחלים המלך במיסי רק

 שלא אנסים במיסי אך הנזק, עליו תל שכבר
 חברו, כשינזק אף עצמו להציל לו מותר חלו

 ומחיר והאמ״ב הערוה״ש מח׳ לפי״ז מבאר
 אם אף לעברו שלוח כשתץ להתכופף לכו״ע

 במי הח״ח בדברי לפי״ז דן חברו. יפגע בכך

 תמה חברו. שעשה מעשה על בו שחושדים

 היו שאם ממנו שמשמע המג״א על לפי״ז

 לברוח לו אסור היה רשב״י אשת את הורגים
 ששאני מתרץ אליו. הגיע לא עוד שהנזק למרות
 לאשתו מחודש נזק מולידה שבריחתו רשב״י
 נםק״מ לפי״ז דן בענין, מעורבת אינה שכלל

שהמג״א עפי״ז מוכיח דלעיל. השלוח בחץ
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 בענין מעורב שאיגו לחברו צער לגרום יתיר
 המחצה״ש(. לפי )משא״ב שלו באבר ולהתרפא

המג״א. על הנצי״ב קו׳ את מתח

r 1 r 1 )שא״צ להיפך זו מסוגיא הוכיח אזוב שהאגודת מבאר עפי״ז נפשות, בספק אף קודמים ^"^?!שחייך

 שאם ס״א בנדה שדייק נצי״ב מביא נ״ח( )סעיף
 נכנס היה הרגו לא גלילא שבני ברור לר״ט היה

 לצער או חסידות ממידת בשבילם סכנה לספק
 לצער דאף דיתכן דן הדין. מעיקר מהשלטונות

מביא חסידות. ממידת אלא חיב היה לא גדול

 דין יש אי שנחלקו ומבאר סכנה(, לספק להכנס

 אי מהמפרשים מביא רוצחים. להציל שלא
 אור עמודי מביא חייב. כשאינו להסתכן מותר
 חברו אם רק זה מ״מ להסתכן צריך אי שאף
 דלהג״מ צ״ל שלפי״ז )מבאר בוראי ינצל

 אף שמוה והנפ״ט הלכה(, וכך כב״ס הירושלמי
לדידן.

פי ללשה״ר שלמיחש ח״ח מביא ס״ג( )סעיף
 במדובר לפגוע היתר אין אך עצמו לשמור רק
 ספק זה שאין משום לו מלהיטיב להימנע או

 רק מלהחביאם נמנע ור״ט בעלמא, חשש אלא

 שלצורך מבאר לבד. להתחבא שיכלו משום
 מלהיטיב להימנע מותר מנזק עצמו שמירת
 אף כנ״ל דן כשרוח(. חזקת מהני לא זה )ולענין
 שהוא עני על לשה״ר כששמע ממון נזק בחשש
 פוסקים מביא עשיר. שהוא או ליסטים

 משרת לפטר ומתירים הת״ח על החולקים

 לשיטתו שהח״ח מבאר גנב. שהוא קול שיצא
 שני שיש ומבאר מתרץ בביאוה״ל, בקושיתו

 מה עפ״י מבאר ממשרתו. חזן בסילוק דינים
 לנרדף קולא בנפשות רודף בספק שמצינו

 משום שהוא מבאר להורגך", "הבא משום
 ממונו. על רודף בספק וה״ה קודמים", "חייך
 כבי וממהימן מהמהרי״ק הח״ח ראיית על תמה
 לעשות לניזק שמותר פוסקים כמה מביא תרי.
 אומדנות עפ״י וגם הווק שכבר אף לעצמו דין

לו. רק שידועות ברורות

 למיניקת התיר שהרמב״ם מביא ע״ו( )סעיף
 וביאר לתינוק שיזיקו דברים לאכול המתאוה

 לחיי קודמת שכביסתם יוסי ר׳ עפ״י הב״ש
 הוי שם אחרים" "חיי אי ומבאר דן אחרים.

 לבאה״ט ראיה מביא כפשוטו. פיקו״ג חשש
 פיקו״ג, חשש אלא צער רק אינה כביסה דגם

 נצי״ב מביא הב״ש. את ומבאר דוחה,
כרע״ק דס״ל משום יוסי כר׳ פסק שהשאילתות

 חייך גדול בצער שאף הרמב״ם את כנ״ל

 דהעיקר שנוקט אחיעזר מביא קודמים.
 תוך להינשא חולה למינקת )והתיר כהרמב״ם

 שחייב נקטו אחרונים כמה אך חדש(, כ״ד
 שקדימות הוכיח החת״ס חברו. למען לסבול

 ומשמע הקריבויות לקדימות קודמת הצרכים
 למאירי סוחר דזה במה דן קודם", ל״שלך אף

 צער ולא לכביסתם קודמים אחרים חיי שדווקא
 שלפני שפסק לשיטתו שהחת״ס מבאר אחרים,

 מפרנסתו( )חוץ ממונו כל לתת צריך היה אושא
 בזה המפרשים שמח׳ מבאר עניים. לצורך
 אושא תקנת אי דן אחרים". "חיי בהבנת תלויה

 קודמים" ב״חייך חדש גדר קבעה חומש של
 )ש״כביסחם דר״י מבאר דגופא. בצערא ואף

 שעל שכנים בנזקי לשיטתו אזיל קודמת"(
 שא״צ הנתיבות ועפ״י עצמו להרחיק הניזק
 ר״י מודה גדול שבנזק מוכיח תשמישיו. לבטל

 בנזקי והן במעיין )הן משלו מעט שיפסיד
 זה במה ומבאר מחברו, גדול נזק למנוע שכנים(

 מבאר "ג. בכה אף שפטור אבדה מהשבת שונה
 ממקומם לגלות מחויכים הכפרים שבני ברמ״א

 משום המרובים העיר מבני גלות למנוע כדי
 מועט וסבלם באשמתם" שלא כ״רודפים דהוו
 שתי יש "חיים" שלמושג מבאר יותר.

 מצער(, ולאפוקי ממות משמעויות)לאפוקי
 קודמים" ד״חייך הדרשות כפל לפי״ו מבאר

 ומיישב ישראל וכלפי ג״ת כלפי שבספרא
ריבית. הל׳ שבריש הט״ז אח עפי״ז
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 )בהא שלמד ב״ח מביא : א׳ מילואים חובן
 שלר״ל א׳ יהודי להסגיר שדורשים דעכו״ם

 אם אף שזה כשב״ב( מיתה חייב אם רק מותר
 וחידש וכדו׳, מרידה מצד להם, רק מיתה חייב
 לסכנה מחוץ הוא אם אף להסגירו מותר שאז
 כלם, את מסכן והוא לו" גרמו ש״מעשיו כיון

 שהבין מהחזו״א מוכיח חולק. והחזו״א
 מותר ולכן במקצת" "רודף הוי שבכה״ג

 אם רק )להסגירו במקצת" "מיתה רק לו לעשות
 שלר״ל )שכתב בחזו״א מדייק יהרג(. כך בין
 א׳ אל זיקה להם כשיש במקצת רודף הוי

 לגרום ומותר כלל, פשע לא אם אף תה מסוים(
 כלם. סובלים שבגללו כיון במקצח מיתה לו

 מבאר הגר״א. על התזו״א קושיית את מתרץ
 את במקצת" "מיתה של הנ״ל הגדר עפ״י

)כמש״ב עובר כשהוא רודף להרוג ההיתר

 )כמש״כ ימות כך שבין ילוד כשהוא הגר״ח(.
 )בנדרים שעה חיי רק לו וכשיש הפנמ״א(,

 להורגו גם כה״ג בכל מותר אם מסתפק כ״ב(,

 את מבאר וגרמא. מסירה ע״י רק או בידים
 להקריב לסכנה שחוץ מי גם שחייב הרקנטי

 למאסר. למוסרו שהתיר מהחזו״א ומוכיח אבר,
 למחלת שגרם במי אברים תרומת בתיוב דן ♦♦

 רודף היה שיהודה מבאר ובמזיד. בשוגג חברו
 מדין להכלימו לתמר נאסר ולכן במקצת רק

 שעשה מעשה על בו שחושדים במי דן רודף.
 ולפי הב״ח לפי להסגירו מותר אם חברו

 מהאו״ז הב״ח להיתר ראיות מביא החזו״א.

 להכות ברודף שגם מוכיח ** ומהמג״א.
 ודן להכותו", השכם להכותך "הבא ולהזיק

מהצד. אדם של בהצלה הרא״ש בדברי

קודמים" "חייך בענק קונמרם

 כמה עד למעשה( ולא )להלכה לדון נראה א(
למען משלו להקריב ארם חייב

 כאשר בו מפגיעה להימנע כדי )או חברו, הצלת

 נדון זה ולצורך מזה(, להינזק עלול עצמו הוא
 הבורא דהנה וכרו׳, עצמות מח כליות, בתרומת

 אמנם כליות, שתי עם האדם את ברא ית׳
 עם גם לחיות אדם שיכול מעידים הרופאים

 יכול שהוא לפי״ז ונמצא בריאה, אחת כליה
 חשש שיש אלא לחולה, מכליותיו אחת לתת

 בעתיד, תחלה הנשארת כליתו ח״ו אם מסוים

 סכנה של מסוים חשש יש עצמו בניתוח וכן
 של בנושא לדון יש ולפי״ז הגוף, לצער בנוסף
 כליותיו ששתי לארם בריא מאדם כליה נתינת
והן לחולה םקו״נ של במקרה )הן חולות

 גדול(, צער לחולה יש אך פקו״נ שאין במקרה
 או החולה להצלת כליה לתת הבריא חייב האם

 מצד והן שבזה, הגוף צער מצד )הן שפטור
 או לו מותר האם סכנה(, לספק בזה נכנס שהוא

 נתינת עבור כסף לדרוש הוא יכול האם שאסור,
 חברו מחלת אם הדין ומה לא, או הכליה

 חלוקי כמה זה בענין ויש מתמתו, נסבבה
 כך ולצורך בעוהי״ת, כריחבאר ודינים מקרים
 חייך של הסוגיא את תחילה לבאר עלינו

קודמים.
 קודמים חייך אומרים מתי זו הלכה גדרי והנה

בש״ם סוגיות בכמה תלויים לא, ומתי
 לחברו אדם שבין שונים נידונים וכוללים

לסבול, אדם צריך כמה עד לדון יש שבהם
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 בצער בממונות, חברו, למען ולהסתכן להפסיד
 בנפשות בעיקר וכן במצוות, בבזיון, הגוף,
 כגון ברוחניות, נפשות דיני גם כולל ]שוה

 חינוכית למסגרת תלמיד להוציא( )או להכניס
 לחבריו, גדול נזק לגרום עלול הוא כששם
 לתרבות לצאת עלול הוא נכניסנו לא אם כאשר

 בחינה מול "אבר" של בחינה יש בזה )וגם רעה
וכדיתבאר. "נפש"([, של

שהיו שנים תניא ע״א ס״ב בב״מ איתא ב(
 קיתון מהן אחד וביר בדרך מהלכין

 שאין )"בצמא מתים שניהם שותין אם מים, של
 מהן אחר שותה ואם רש״י(, - לשניהם״ מספיק

 בן דרש רש״י(, - מים״ )״וימצא לישוב מגיע
 יראה ואל וימותו שניהם שישתו מוטב פטורא

 ר׳ שבא עד חברו, של במיתתו מהם אחד
 קודמים חייך עמך־ אחיך "וחי ולימד עקיבא
 קודמין( חייך ־ עימך : )רש״י חברך" לו^ב
 עקיבא, כר׳ ועוד והרא״ש הרי״ף ופסקו ע״כ.

 ויש וצ״ב. להלכה זו סוגיא הביא לא והרמב״ם
לחיי קודמים דחייך אמרינן גווני בכל אי לעיין

חברך.

לא )והמפרשים בסוגיא לדקדק נראה והגה ג(
 ציור הגט׳ נקטה אמאי בזה( העירו

 הרי וינצל, ישוב למקום יגיע שוחה אחד שאם
 ינצל ולא ישוב למקום יגיע לא אם גם לכאורה

 המים כל את הוא ישתה אם נוסף זמן יחיה מ״מ
 גם לכאורה וא״כ חברו, עם להתחלק במקום
 חברך. לחיי קורמים דחייך אמרינן בכה״ג
 חייך בכה״ג גם לרע״ק דאה״ג לומר ואפשר
 להשמיענו זה ציור הגט׳ שנקטה אלא קורמין,
 חיי של במקום שאף פטורא, רבן אליבא רבותא
 שלכאורה אלא וימותו. שניהם ישתו מ״מ עולם

 אליבא חידוש בו שיש ציור למצוא היה אפשר
 ואילו ותשוש עיף המים שבעל כגון דתרויהו,

 ישתה המים בעל אם שאז וגבור, בריא חבירו
את יחן אם ואילו שעה לחיי רק להנצל יוכל

 עולם, לחיי להנצל חברו יוכל לחברו המים
 חיי )שאף רע״ק לפי נם חידוש איכא ובכה״ג

וגם חברו( של םעול חייל קודמים שלו שעה
11234567

 ימותו עולם חיי של במקום )שאף ב״ס לסי

 דהגמ׳ זה את גם לדחות יש אמנם שניהם(.
 שאף ב״ס, לפי יותר גדול חידוש לחדש רצתה

 מ״מ המים בעל של עולם חיי של במקום
 העריפה ולכן שניהם, וימותו חברו עם יתחלק
 הגט׳ שהעדיפה צע״ק ומ״מ זה, ציור לנקוט
 רבן אליבא רק תירוש בו שיש ציור לנקוט
 דקי״ל רע״ק לסי ולא כוותיה קי״ל דלא פטורא

 העתיק שלא שהמאירי לדקדק יש עוד כוותיה.

 והרא״ש( הרי״ף )כדרך כהויתה הסוגיא את
 כרע״ק להלכה הסוגיא פסק אח ניסח אלא

 אחד יראה ואל שניהם ישתו אומרים ]"אין
 והוא קודמים חייך לעולם אלא חברו, במיתת
 ]שכלל האגודה וכן עמך"(, אחיך "וחי שנאמר

 את נקטו הם גם ב״פ[, סברת את הזכיר לא
 אי ולכאורה ישוב, למקום להגיע שיכול הציור

 להם היה קודמים, דחייך אמרינן גווני בכל
 שיכול להזכיר מבלי רע״ק של דינו את להביא

 ואף ולהנצל, ישוב למקום להגיע המים בעל
 הגס׳, לשון את להביא שהעדיפו לדחות שיש
 בבה״ג שרק קצת לדקדק יש מזה גם מ״מ

קורמים. שחייך רע״ק אמר לגמרי להנצל שיכול

 עמך" אחיך "וחי של זה דדין לדקדק יש עוד
איסור דיני בתוך ובגט׳ בחורה הובא

 ומשמע עצמו, אחיך" מ״וחי הנלמדים ריבית
 בזה ללמדנו התורה דבאה לכאורה מזה

 אין כאשר מ״מ קודמים" ש״חייך שלמרות
 אחיך של בצרתו להתחשב עליך לחייך סכנה

פ״ח. סעיף לקמן ועי׳ ולהחיותו,

 גם להבין צריך רע״ק של דינו על לעמוד וכדי
מובן לא דלכאורה פטורא, בן סברת את

 אף שבכך שניהם שימותו בכך יש טעם מה
חברו, את מציל לא וגם ניצל לא מהם אחד
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ב חלק / יצחק באר ריד

 וננסה באחרונים ביאורים כמה בזה ונאמרו
בס״ד. דבריהם על לעמוד

הנצי״ב שיטת

 ביאר סק״ד( )קמ״ז שאלה בהעמק הנצי״ב ד(
וה שאין מפני הוא דב״פ שטעמא

אמר ולכן מים, ימצאו לא שמחר ברור.לגמרי * החכמה; ;אוצר
 שהוא אע״פ כן גם לחברו יחן שכינחים שמוטב

 רע״ק לפי״ז ונחלקו סיקו״ג, לספק בכך נכנם
 להציל כדי סכנה לספק להכנס אם במת* וב״פ

 את גם הנצי״ב ביאר וכך סכנה, מודאי חברו את
 אם ע״ב( )פ׳ בנדרים וחכמים יוסי ר׳ מח׳

 לקמן(, בוה )עי׳ אחרים לחיי קודמת כביסתן

 את בדומה )קכ״ט-ד׳( בהעמק״ש ביאר וכן
 במחלוקות ופוסקים עי״ש, ס״א בנדה הסוגיא

 ואף קודמים" ש״חייך וכרע״ק יוסי כר׳ אלו
 הצלת לצורך עצמו להכניס א״צ סכנה לספק
 יד בשו״ת ראיתי ובדומה בנצי״ב. עי״ש חברו

 רק במים לחלוק חייב שב״פ שכתב אליהו)מ״ג(
 אמאי דלכאורה לזה ]וראיה ימותו אם כשספק
 אף ישתה שלא עדיף הא וימותו" שניהם "ישחו

 אחד ימות שאם נרויח ובכך המים את אחד
 בהיתר לשתות הנשאר יוכל לחברו קודם

 שישתו ב״ס דאמר דהא ע״כ אלא ולהינצל,

 שימותו ודאי זה שאין משום הוא שניהם
וא״צ קודמים שחייך ס״ל ורע״ק שניהם[
ימות חברו שעי״כ אף לספק _אסילו להיכנס

r 1 :1234567 אה״ח
עי״ש. בודאי

 שב״פ יתכן לא שאכן הגצי״ב שלמד משמע
ולכן בודאי, שניהם שימותו יחייב

 ב״פ, חייב סכנה לחשש להכנס שרק מפרש
 כך, משמע לא הגם׳ מלשון לכאורה אמנם

 שניהם שניהם שותין שאם שמדובר דמשמע
 שישתו ב״פ אמר הכי ואפילו בודאי, מתים

 שימותו לנו ברי אם שגם דהיינו וימותו, שניהם
וצ״ע. במים. שיתחלקו ב״ס אמר שניהם

 סכנה לספק להמס אם זה דין בעיקר והנה
בהג״ט כתב סכנה מודאי חברו להציל

 שחייב, הירושלמי עפ״י רוצח מהלכות פ״א

 שזה מפני תכ״ו( )ובב״י שם הכס״מ זאת וביאר
 זאת הביאו לא ומ״מ עי״ש, ספק וזה וראי

 הסמ״ע וכתב להלכה, והרמ״א המחבר

 הרמב״ם, שהרי״ף, מפני שזה )תכ״ו־ב׳(
 בפסקיהם זאת הביאו לא ג״כ והטור הרא״ש

 ובפת״ש בעי טעמא גופא זה אומנם עי״ש,

 משום שזה אזוב האגודת בשם כתב )חכ״ו-ב׳(
 והנה עי״ש. הירושלמי על פליג שהבבלי

 אור בעמודי אך הבבלי איה צין לא הפת״ש
 ועיין ס״א, בנדה לגמרא שכונתו ראיתי )צ״ו-ג׳(

שם. הגט׳ כבאור נ״ח סעיף לקמן באורך בזה

הגרש״ר ושימת האחיעזר שיטת

 את שהביא ר.׳( ט״ז ־ )ח״ב באחיעזר ועי׳ ה(
תוס׳ שיטת על )רצ״ס המנ״ח קושיח

 יעבור ואל יהרג אמרינן דברציחה דהא ]שכתב

 וכו׳, טפי סומק דייך דדמא חזית מאי משום
 ברציחה אבל ועשה, בקום ברציחה רק הוא

 אינו תינוק( על לזרקו שרוצים )כגון בשוא״ת
 חזית מאי אדרבה אמרינן רבכה״ג ליהרג חייב

 מאי דא״כ דידיה[, מרמא סומק דההוא דדמא
 לחברו, מים לתת כרי למות ב״ס מחייב טעמא

 רק הרי״ז חברו מהצלת נמנע הוא כאשר והרי

 אין פטורא דבן דההיא האחיעור וחי׳ שוא״ח,
 בקום שעובר אלא בשוא״ח שעובר נחשב זה

 איסור את דוחה דפיקו״ג רקי״ל דכיון ועשה,
 מחויב[, הוא המים תמורת לשלם ]ורק גזלה
 מותר להצלתו למים הזקוק שהשני א״כ נמצא

 שאין א״כ נמצא מהראשון, המים את לגזול לו
 שוים שניהם אלא המים קיתון לבעל עדיפות
 ישתה המים בעל אם וא״כ המים, על בזכות
בקום לעבירה זה נחשב המים כל את לבדו
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רטו יונגרייז אורי הרב / ,,עמך אחיך ״וחי בגדרי קונטרס

 בדברי בכה״ג ג״כ שמחלק בחמד״ש ועי׳ עשה,
 כך באונסים שאמרו כדרך שכתב הרמב״ם

 וכוונתו באחיעור, עי״ש וכו׳ בחולאים אמרו
 דהרי״ז היא במים שווה שניהם שיד במש״כ
 שבכה״ג שניהם, של באמת המיס היו כאילו

 לב״פ רע״ק שמודה בח״א כאן המהרש״א כתב
לקמן(. )וע״ע עי״ש שניהם שימותו

במה האחיעזר, כוונת מהי לעיין יש אמנם ו(
 שלמה שהחמרת אח״כ מיד שציין

 כתב החמד״ש שהרי בדומה, כתב ל״ת( )או״ח
 מהל׳ )בפ״ה ברמב״ם הסתירה את לתרץ

 ע״ז ]שכשעבד למתרפא אונם בין יסודה״ת(
 לו שהיה )למרות אותו ממיתין בי״ד אין באונס
 בג׳ ממחלתו ובמתרפא לעבור( ולא ליהרג
 החמד״ש ותירץ אותו[ מענישין כן בי״ד עברות

 מעשה על אנוס היה שלא כיון דבמתרפא
 והוא אותו להרוג באה המחלה אלא העברה

 עבירה לעבור בתר ולהתרפא עצמו להציל כדי
 זו בעבירה שאין וכיון לרצון, זה נחשב לכן

 אוחו ממיחין בי״ד לכן פקו״ג של היתר )ע״ז(
 המנ״ח גם תירצו ]וכן עי״ש ברצון כשעשה
 והקוב״ש מיסודה״ת( )פ״ה האו״ש )רצ״ו(,
 בין האחיעזר של זו השוואה וא״כ עי״ש[.
 לפי שהרי צ״ע, הוזמד״ש לתירוץ תירוצו
 את לשתות מכריחו אנס היה אם גם תירוצו

 הוא היה )שאז לחברו לחיתם ולא בעצמו המים

 לו אסור היה מ״מ "מתרפא"(, ולא "אנוס"
 שניהם שיד כיון ב״ס לפי המים כל את לשתות

לקמן, וכדיתבאר כרציחה והוי במים שוה
וצ״ע.

האחיעזר מלשון משמע שאין אע״ס מיהו ז(
 אפשר מ״מ נוסף, לתירוץ שכוונתו

 לבן וכביאור לתום׳ נוסף כתירוץ זאת לומר
 שמואל ר׳ הגאון שביאר מצאתי וכן פטורא,

 שהמים כ״ה, דף לפסחים בחידושיו רוזובסקי
לא שהוא אלא לשניהם, ב״ם לפי מיועדים

 לשני שמותר משום שזה תיעזר כהא זאת ביאר
 שמחמת ביאר אלא הצלתו, לצורך לגוזלם
 וכיון לשניהם, מיועדים המים הצלה מצוות
 שרוצה זה והוא בצמא עליו מאיים הדרך שחום
 במים גם דהיינו המים, בכל עצמו להציל

 הוא נחשב לכן חברו, להצלת המיועדים
 כך שבין כה״ג ובכל לאנוס, ולא למחרפא

 )שרק סקו״ג של היתר אין מישראל נפש תאבד
 ברצון(, מתרפא של עברה להתיר יכול הוא

 ולהתרפא המים את לשחות היתר אין וממילא
 מתרפא שהריהו לב״פ זה ]וכל הצלה במניעת

 לרע״ק משא״כ לחברו, גם המיועדים במים
 הוא ואין לו רק מיועדים המים קודמים, שחייך

 לקמן בזה וע״ע חברו, בהצלת בכה״ג חייב
 אם הגרש״ר שלשיטת ויוצא הגר״ח[. בשיטת

 לא הצמא חברו את להשקות שלא יצווחו אנס
כהאחיעזר. ודלא לב״ם, אף בכך יתחיב

הצלה מניעת או רציחה השתיה האם

 את נחשיב אם אף הוא הנ״ל התירוץ והנה ח(
אלא רציחה כמעשה לא המיס שתיית

 שהחשיב בגרש״ר כדמוכח הצלה במניעת רק
 אמנם רעך", רם על תעמוד "לא לאיסור זאת

 לא שתייתו שתיחשב נראה חאחיעזר בדעת

 אם דהנה רציחה, כמעשה אלא הצלה במניעת
 כדי סולם לו מוריד אינו וחברו לבור נפל יהודי

 תעמוד לא על הוא עבר ולהנצל לעלות שיוכל
 בבור סולם מונח היה כבר אם אבל רעך, דם על

 לא שהנופל כדי הבור מן הסולם את נטל והלה
 תעמוד לא על רק עובר הוא אין להנצל, יוכל

 שהלה דכיון רציחה, איסור על אלא רעך דם על

 ממנו מנע והוא בלעדיו גם להנצל יכול
 מהצלה להמנעות רק נחשב זה אין זו אפשרות

 בנידון אנן ניחזי ומעתה רציחה. לגרימת אלא
 הגרש״ר, כמש״ב כהצלה זאת נדון האם דב״ם

האחיעזר, בדעת כדכתבחי כרציחה או
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 כיון הצלה מניעת רק דהוי נראה ובפשטות
 לו יתן שהראשון מבלי להנצל יכול לא שהשני

 האחיעזר דלביאור נראה אמנם המים, את
 מחמת חברו על ויתרון עדיפות לו אין ןשלב״פ
 אח לגדול מותר שלשני כיון המים על בעלותו

 ולכן תשלום(, )תמורת הצלתו לצורך המים
 לכ״א שיש נחשב במים! שוה שניהם יד נחשבת

כל את שותה וכשהאחד בו, סולסלהגצל מהם
החכמה! |אוצר

אף אלא הצלה למניעת רק לא דה נחשב המים
י ;123«671;או!״ו •

 ומבואר וכדנתבאר, בגרמא רציחה למעשה
 בכה״ג, לעבור ולא ליהרג הוא חייב מדוע היטב

 יתחיב חיתי דמהיכי האחיעדר על יקשה ולא
 רציחה זו שלשיטתו כיון הצלה על ליהרג

 לקמן יותר זאת נבאר הגרש״ר של ]ולדרכו
בס״ד[.

 ב״פ, לפי נפ״מ לכאורה תצא שלפי״ז אלא ט(
שיכול מחמת לרציחה זה שנחשב

 השני יכל באמת אם רק המים את לגזול השני
 כשהוא )כגון מהראשון המים את לגזול בפועל
 "הסולם" כאילו זה נחשב ואז ממנו( וחזק אלים

 של ההצלה מצוות בלי גם לפניו מזומן להצלתו
 אם אבל לרציחה, זה נחשב ולכן המים בעל

 למרות אז המים את לגזול השני יכל לא בפועל
 שההצלה נחשב זה אין מ״מ לגוזלם לו שמותר
 הראשון ובכה״ג הראשון, בלי גם לו מזומנת

 ועל רציחה, על ולא הצלה מניעת על רק עובר
 זו, דרך לסי למוח ב״פ חייב לא הצלה מניעת

 באוקימתא רק למות חייב שב״פ ונמצא
 לב״ס לו היה ולא לגזול( כת לו )כשיש מסוימת
 אין המקרים כשברוב שניהם" ש״ימותו לסתום

 והגר״ח המנ״ח דלדעת ]ואף וצ״ע כך, הדין
 לפי יעבור ואל יהרג דין יש בהצלה גם דלקמן

 נראה לא באחיעזר מ״מ ברציחה, רק ולא ב״ס
וצ״ע(. כן,

 משה ר׳ הרה״ג ירירי לזה )ועוררני נראה ולכן
הוא באתיעזר ביאור דה שליט״א( סופר

 לקחת יכול לא כשהשני גם לרציחה זה דנחשב
 נחשב אז דגם מהראשון, בכת המים את

 ואם השני לפני מזדמנים וההצלה שה״סולם"
 גרם זה הרי המים את לקחת מהשני מונעים
 בזה והביאור הצלה. מניעת רק ולא רציחה

 בוראי למים, נצרך היה לא המים בעל אם דהנה
 המים את לגזול הצמא לשני מותר היה

 המיס את לקחת יכל בפועל שגם וכיון להצלתו,
 נחשב זה לכן לו, שיפריע מי היה לא אם

 מונעו המים בעל ואם לפניו מזומנת שההצלה
 לאחיעזר וס״ל רציחה, איסור בזה יש מזה

 יש מהם שכ״א כיון צמאים כששניהם דה״ה

 שהמים נחשב זה לכן לעצמו המים לקחת בכחו
 מחצית לב״א ומזומנת שניהם להצלת עומדים

 הרי מחלקו יותר האחד ישתה אם ולכן המים,
 רציחה איסור על עשה בקום עובר הוא

 מלהציל מחבירו מונע שהוא כיון )בגרמא(
 מה לפניעוע״ע המזומנת בהצלה עצמו

החזו״א(. בשיטת כ״ו אות בסוף שבארתי

 בדבר היא ההצלה אם אך וכדו׳ במים זה וכל
בגון לשנים, ההצלה את לחלק שא״א

 וכדו׳, גז מסכת או חיצים מפני המגן בתריס
 האחד יוכל במסכה שותפים הם אם דאף נראה

 בכך נחשב ואינו לעצמו ולקחתה לחטוף
 שהמסכה דכיון תכירו, נפש את הדוחה לרוצח

 אינה שההצלה נמצא לשנים ראויה אינה
 בלקיחת אין וא״כ מהם אחד אף לפני מזומנת
 דבירושלמי ]ואף חברו לחיי דחיה המסכה

 אסור לכו״ע גוים כשהקיפום דתרומוח בפ״ח
 כולם את להציל כדי ייחדו( )כשלא אחד למסור
 כפעולת דהוי שאני דמסירה נראה כולם, וימותו

 אין כך כשבין מסכה חטיפת משא״ב רציחה,
 ראויה שאינה כיון בה להשתמש יכול השני

 שצריכים כיון במים שה״ה לומר ואין לשניהם[.
 כמו הרי״ז שניהם ימותו ועי״ז בהם להתחלק

 מותר יהיה וא״כ מזומנת ההצלה שאין במסכה
יתחלקו אם שאף מים דשאני לעצמו, לחטסם
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 שמזומנת שעה חיי של פורתא הצלה יש בהם
 עדיפים שעה חיי ששני בור. הביאור ]ואין לפניו

 בשיטת כ״ו סעיף לקמן )ועי׳ עולם חיי על
 לשני שיש שכיון הוא הביאור אלא החזו״א(,

 ידחהו אם א״כ שעה לחיי עכ״ס במים זכות
וכדנתבאר[. כרציחה הוי מזה הראשון

 המים לקחת השני דיכול היכא רכל ונמצא
עומדים המים כאילו הרי״ז בעצמו

 יוכל שלא במקרה אמנם ב״פ, לפי להצלתו
 לו יפריעו כשלא אפילו בעצמו המים לקחת
 ובדו׳(, תשוש או תינוק הוא כשהשני )כגון
 וא״כ השני לפני מזומנת אינה שההצלה נמצא

 כי המים, כל את לשתות המים לבעל מותר יהא
 חברו נפש את הדוחה לרוצח נחשב אינו בכך
 חייך לב״ס אף ובכה״ג מהצלה, לנמנע רק אלא

 תינוק הוא המים בעל אם להיפך וה״ה קודמים,
 ואילו בעצמו המים לשתות מסוגל שאינו וכדו׳
 מותר יהיה בעצמו המים לשתות יכול השני
 לפניו שרק כיון המים כל אח לשתות לשני

המים. לבעל ולא ההצלה מזומנת

קודמים שחייך סובר רע״ק אבל לב״פ זה וכל
11234567 ]אוז״ו־ן

 ולכאורה השני, להצלת עומדים המים ואין
 המים בעל של חייו "ק רע לסי אי לעיין יש

 שחייו סובר שרע״ק או מקרה, בכל קורמים
 לחטוף יכול לא שהשני במקרה רק קורמים

 בכה״ג שגם ס״ל )דב״ס מהראשון המים בכח
 חולק(, ורע״ק שניהם להצלת עומדים המים
 המים את בכח לחטוף יכול שהשני במקרה אבל

 לחטוף, לו שמותר לרע״ק ס״ל אולי מהראשון
 רק שנאמרה הכרעה זו אין קודמין חייך ראולי
 הכרעה זו אלא קודמין, שחייו המים בעל לגבי

 קורמין, שחייו משניהם כ״א לגבי שנאמרה
 לגזול לו שמותר שמחמת סובר שב״פ דהיינו

 המים בזכות שוים שניהם לכן להצלתו המים
 גם ורע״ק וימותו, שניהם שישתו דין חל ולכן
אלא הצלה, לצורך לגזול שמותר סובר הוא

 להציל יכול כ״א קודמים חייך שמדין שסובר
 לגבי וגם בחברו, להתחשב מבלי קודם חייו את

 ויהא הראשון לחיי קודמין דחייו אמרינן השני
 אמנם מחברו. המים את לגזול לו מותר

 הרמ״ך בשם דכתב כך, לא מבואר בשטמ״ק
 זה מיד המים את השני חטף אם ר״ע שלפי

 מיתה השני חייב מת, הוא כך וע״י בידו שהמים
 כרוצח נידון שהשני דהיינו עי״ש, שמים בידי

 דהבאור לומר וצריך המים, גזלת על בגרמא
 במים הראשון של זכותו שחלה דכיון הוא בזה

 על בעלותו בעצם חלה א״כ קודמין, חייך מדין
 נידונית המים וגזלת להנצל, זכותו גם המים

 ב״פ לפי משא״ב וכרציחה, חיים כגזלת
 על בעלות גם מחילה לא המים על שבעלותו

 בזה[. ל״ז סעיף לקמן ]וע״ע להינצל הזכות
 אדם "אוחו כתב שהרמ״ך שלמרות ונראה

אין מ״מ המים", "בעל כתב ולא בידו", שהמים
מופקדים המים בעל של מזהשאסהמים לדייק

]אוצר־הוזכמהו
 קודמים, במים המחזיק דתיי אמרינן חברו אצל

 כדבארנו המים בבעל זאת לתלות מסתבר דיוחר
 שבעלותו המפרשים(, משמעות פשטות )וכן
 לגזלת ממנו המים גזלת את מחשיבה המים על

 את לגזול דאסור בהא נוסף ]וביאור חיים.
לקמן[. עי׳ המים

 מביאורנו העולה לדיגא חידוש
האחיעזר כשיטת

 אבל קודמים, שחייו המים בבעל זה וכל י(
אינו )והוא מים לו שיש שלישי באדם

 שייך לא שבכה״ג צמאים, שני ולפניו צמא(

 דאף האחיעזר בדעת נראה קודמים". "חייך
 את מחברו המונע דכל ב״ס לסברת מודה רע״ק

 הריהו בעצמו בה להינצל יכול שהוא ההצלה
 א״כ ותצא הצלה, מונע רק ולא רציחה גורם
 לפנינו שמגיעים בבי״ח כגון לדינא נפ״מ מזה
עולם לחיי להינצל יכול האחר חולים שני
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 תרופות, לנו ויש שעה, לחיי רק והשני
 ולכאורה אחד, עבור רק וכדו׳ חמצן אינפוזיה,

לפי אבל העולם, חיי הצלת אח להעדיף יש
להציל יכולים אינם כשהם רק שזה נראה הנ״ל
«n״g34567n]

 דין יש ולנו להצלתנו נזקקים והם עצמם את
 יכולים אם אבל העולם, חיי את להציל להקדים
 ההצלה למכשיר בעצמם להתחבר החולים
 שההצלה נמצא התרופות, את בעצמם ולקחת

 מהם אחד אף למנוע לנו ואסור לפניהם מזומנת
 לחבר יכול השעה חיי בעל אם ולפי״ז מהצלתו,

 אינו העולם חיי ובעל לעצמו האינפוזיה אח
 למנוע נוכל לא עזרתנו, בלי להתחבר יכול

לרע״ק, אף עצמו מלהציל השעה חיי מבעל
* 1 |מה3הת [אוצר

האחיעזר. משיטת שיוצא דין חידוש וזהו

 באדם רע״ק בדעת )וכן ב״פ בדעת לעיין ויש
לחלק שצריך שביארנו באופן שלישי

 בעל אחד כאשר יחלקו איך שניהם(. בין המים
 שגופו חברו מאשר מים ליותר ונצרך גדול גוף

 המים כמות לפי יחלקו לא דבכה״ג ויתכן קטן,
 יש מהם שלכ״א )כיון החיות כמות לסי אלא

 הגוף שבעל וכיון חיותו(, להצלת במים זכות
 יקבל חיים של ליום מים ליותר נזקק הגדול

 כאשר אמנם וצ״ע. חברו מאשר מים יותר הוא
 שחה כבר מהם שאחד אלא דומה גוף בעלי הם

 ועכשיו המחסור, שנוצר לפני מים מעט
 במים לחלוק באים במים המחסור כשאירע
 בכמות האתיעזר לפי שיחלקו יתכן שנשארו

 דגם דכיון בחיות, יחלקו ולא בשוה שוה המים
 דהמים נמצא להצלה למים זקוק שתה שכבר זה

 ששתה דזה אע״פ מהם, כ״א להצלת עומדים
 למחר, אלא היום לצורך למים נזקק לא כבר
 לצורך המים היום לגזול לו שמותר כיון מ״מ
 היום דכבר נמצא יצטרך( ודאי הרי )דמתר מחר

 אף וא״כ למחר, להצלתו במים זכות לו יש
 כאן מ״מ כמות לפי ולא תיות לפי לחלק שיש

החיות חלוקת היא כי הכמות לפי יחלקו

ב חלק / יצחק באר

 ובו מים ליטר למשל יקבל מהם וכ״א האמיתית
 ומחר היום בזה יחיה האחד יומיים, של חיות

 שע״י ואע״פ ומחרתים. מחר מזה יחיה וחברו
 "ואל אמר ב״פ והרי לחברו קודם אחד ימות כך

 נראה חברו" של במיתחו מהם אחד יראה
 הוא המכוון אלא דוקא, לאו הוא זה דלשון

 נ״ג )ביבמות בעל״נ אמנם בחיות. שיתחלקו
 דכיון דכתב כך, לא מצאתי קע״ד.( ציון ובבנין

 כפשוטו, במיתתו יראה אל יתקיים לא דבכה״ג

 הרין חוזר שוב חברו במיתת יראה אחד דממ״ג
 )ולפי״ז קודמים שחייך לרע״ק ב״פ שמודה

 כדי נפשו למסור שא״צ מורה ב״ס שאף ביאר
 אחד שממ״נ דכיון תינוק, על יזרקוהו שלא

 קודמים( שחייך ב״פ מודה ימות ואחד יחיה
 הוא יראה" ש״אל שלמד מדבריו מוכח עי״ש,
 ל״א סעיפים לקמן )וע״ע ב״פ של טעמו עיקר
 במיתת יראה "אל שבעינן עוד ולמד ל״ב(

 זכיתי שלא ]אלא ביחד שימותו כפשוטו חברו"
 אחד ימות ממ״נ כזה בציור מדוע דבריו להבין
 עכשיו לשתות שתה שלא זה יכול דהרי קודם

 וכך המיעוט ישתה ששתה וחברו המים רוב אח
 וצ״ע שבגט׳ במקרה כמו בשוה שניהם יתחלקו
 העל״ג דברי תינוק על להיזרק בנידון )אמנם

 יחלקו "ג בכה שגם נראה ולכן מובנים(,

כדכחבתי(.

והגר״ח הטנ״ח שיטת

 שלב״ם שכחב )רצ״ו-כ״ג( במנ״ח עי׳ יא(
אח להציל המים בעל על המצווה

 דישתו דאמר והא המים, כל אח לו ולתת חברו
 ויחיה, לחברו דיחן אמר ולא וימותו שניהם

 מפני לשתות אסור ג״כ שלחברו משום הוא
 כל את לו להחזיר עליו ומצוה זה של דמו

 שהגדול קטן ואחד גדול באחד ונפ״ט המים,
 מחוייב שאינו והקטן הקטן את להחיות מצווה

שאז הגדול, את להחיות מצווה אינו במצוות
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 ישתה הקטן רק אלא שניהם ישתו לא ב״ס לפי
 רישתו מהא כש״כ ווה ימות, המים ובעל ויחיה

 המנ״ח דן )ומכאן ימותו ושניהם שניהם
 נפש( למסור א״צ שבשוא״ת תום׳ על להקשות

עי״ש.

 לתת הראשון צריך אכן האם בזה לעיין ויש
הלה שבפועל וכן לחברו בפועל המים

 המיס להשאיר מראש הוא שיכול או לו, יחדיר
 לחלוק מיד או לי(, למה מטרתא )דאפוכי אצלו

 לתת בפועל הוא צריך ולכאורה המים, את
 שיעשה ומה שלו, מצוותו את לקיים כדי לחברו

 הוא שיכול י״ל אמנם מעניינו. אינו במים חברו
 א״כ לו יחזיר חברו דאם ממ״ג, במים להחזיק
 יקיים לא חברו ואם לי, למה מטרתא אפוכי

 להפרישו עליו מצוה א״כ לו, יחזיר ולא מצוותו
 הוא וצריך רעך דם על תעמוד לא מאיסור

אצלו. המים להשאיר

 והרי וימותו, שניהם ישתו איך לי קשיא אטנם
את רק להציל צריך כ״א זו שלדרך כיון

 יוכלו איך א״כ המים כל את לחברו ולחת חברו
 לחיי הצלה שלצורך כיון והרי שניהם, לשחות
 לשתות צריך לישוב, להגיע כדי דהיינו עולם,

 לשתות מהם אחד לאף אסור א״כ המים כל את
 מבטל הוא כך שע״י כיון מהמים חלק אפילו
 לומר ]ואין חברו את להציל מצוותו את בידים
 כי לשתות בלי שניהם ימותו אכן ב״פ שלפי
 לשונו שהרי לשתות, היתר אין מהם אחד לאף

 עבר אם ואף שניהם"[, "ישחו הוא ב״פ של
 אח לשני ונתן חלקו את לשתות והתחיל האחד
 שאף כיון לשתות, לשני אסור יהיה השני, החצי

 הראשון ורק עולם לחיי ינצל לא ישתה אם
 א״כ לשתות, יגמור אם להנצל יוכל שהתחיל

 המים, כל אח לגמור לראשון לחת השני חיב

 וצ״ע. - שניהם״ ״ישתו כ״פ שאמר זה ומהו
 אסור הרין מעיקר דאכן יתרץ דהמנ״ח ונראה

כלי שניהם שימותו מזה ויצא לשתות אחד לאף

 ע״י כי טעם חסר דבר שזה שכיון אלא לשחות,
 והמים חברו, הצלת את אחד אף יקיים לא כך

 תקנה כאן חלה לכן כלל, מנוצלים אינם ג״כ
 ביניהם המים את לחלוק לשניהם שמותר

 דיש צ״ע עדיין אך שעה. חיי עכ״פ ולהרוית

 ימותו כך שבין שכיון שנאמר מזו, עדיפה תקנה
 גורל )ע״י שיחליטו ראוי לכן וכנ״ל, שניהם
 שינצל כדי מהם לאחד המים כל את לתת וכרו׳(
 י״ג( )קנ״ז יו״ד בפת״ש עי׳ דהנה עולם, לחיי
 למסור אפשר הגורל שעפ״י התפל״ט בשם

 ע״ט( שאול)יבמות ובבני הנביא ביונה כדמצינו
 דא״כ עליו ס״ט(הקשה )יו״ד ובחזו״א עי״ש,

 ימסרו ואל כולם יהרגו למה גויים כשהקיפום
 בני דשאני ע״כ אלא גורל, להטיל יוכלו והרי

 שידע יונה ושאני נבואה, עפ״י זה שהיה שאול
 אם ישקוט לא והים הסער היה בשלו שרק

 שרי עצמו למסור וכשמסכים אחר, יזרקו
עי״ש. ולולינוס בפפוס כדמצינו

 חולק רע״ק האם זה ביאור לפי לחקור ויש
"חייך ענין שבכל וסובר ׳פ ב על לגמרי

 הכרעה רק הוא קודמים" ש״חייך או קורמים",
 חברו על מצווה שכ״א שכיון דהייינו שוים, בין

 וכיון בשוה שניהם על הצלה דין כאן חל א״כ
 להכריע יש א״כ אחד רק להציל שאפשר
 וקטן בגדול אבל קורמים", ש״חייך ביניהם

 מצווה אינו והקטן הקטן על מצווה הגדול שרק
 לב״פ יודה "ק רע דאף אולי יתכן הגרול על

 יהיה רזה ונראה הקטן. את רק להציל שעליו
 נאמר עברי עבד על דהנה אחרונים, במח׳ תלוי
 בשם ט״ו קידושין תוס׳ וכתב עמך" לו טוב "כי

 עליו אחד כר רק לאדון יש שאם הירושלמי
 בעצמו, עליו לישון יכול ואינו לעבד לתיתו
 קורמים חייך והרי חייב אמאי האחרונים והקשו

 בקידושין המהרי״ט ותי׳ מ״עימך", כדדרשינן
 שניהם מים שבקיתון בב״מ שי״ף והמהר״ם כ׳

 מצווה האדון רק בע״ע אבל זה על זה מצווים
עי״ש, האדון על מצווה אינו והעבר העבד על
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 שניהם שכשאין מודה רע״ק שגם מזה משמע
 וא״כ קודמים, דחייך אמרינן לא זע״ז מצווים

 אמנם כנ״ל. וקטן לגדול גם מזר. ללמוד נוכל
 הדא כך, לומד שאינו משמע עצמו המנ״דו

 ואנן כב״פ ס״ל הנ״ל דהירושלמי תי׳ דהוא
 דלמרות דס״ל משמע עי״ש, כרע״ק קי״ל

 יסבור מ״מ האדון על מצווה אינו שהעבד
 קודמים שחייך דהיינו קורם, שהאדון רע״ק
משמע וכן אופן. בכל גמורה הכרעה הוא

• י ;123 456 7 •את״ח
 אמרינן קטן על הנזרק שבגדול המנ״ח ממש״ב

)א(. קודמים דחייך
 חיים ר׳ בחי׳ גם לומד למנ״ח דבדומה ונראה

שהרמב״ם שכתב יסודה״ת, בהל׳ הלוי
 גם נפש למסור שצריך וסובר חוס׳ על חולק

עולם( קרקע של היתר )דאין בג״ע הן בשוא״ח,

ב חלק / יצחק באד

 ששתי שמשום אומרים ואין בשפכ״ד, והן
 סומק דהאי דדמיה חזית ומאי שקולות הנפשות

 שרציחה אמרינן אלא בשוא״ת, שננקוט טפי
 בשוא״ת ואף פיקו״נ מפני כלל נדחית אינה
 שמצריך פטורא מבן לזה וראיה נדחית, אינה
 רק עליו חולק רע״ק ואף בשוא״ת, אף למות
 קודמים דחייך מהפסוק דרש דבהצלה משום

 שצריך לב״ם מודה קרא דליכא ברציחה אבל
 מהגר״ח משמע עי״ש. בשוא״ח אף למוח

 ב״פ לפי מחייבת הצלה שמצות כהמנ״ח שלמר
 נפש למסור ואף חברו את להציל המים בעל את
 דב״ס שטעמא כהאחיעזר למד ]ולא כך, על

 לא וגם המים, לגזול השני של זכותו משום
 במים ל״מתרפא" נחשב שהוא כהגרש״ר

שצריך לראייתו ליכא )דא״כ לחברו הראויים

 ני סוחר שנשוא׳ת תום׳ של טעמו ועל מטעמיה, ולא נטן תיטק( על להיזרק לו )שסוחר חוס׳ של שרינו כתב שם נמרח )א(

 לכלכה נכון הדין אמנם מעשה. עושה שאינו אף לפוח שמחייג פטורא מנן קשה ספי, סומק והאי רוסיה חזית מאי איפכא אמריק

חמוהיס דנריו ולכאורה עי״ש. החיטק טל יזרקוהו שלא נוי נפש למסור חייג איע ולכן קודמים וחייך עקינא כח וקי׳ל כיון
אוצרהחכמרד1

 אף שיהרג למט הוא מווה נרליחה אנל נץומיס, וחייך קרא ואיכא משוס בהצלה אלא רע על פליג לא ר״ע אורנה והרי

 (.,ע וף א׳ )סי׳ גדול• מאור המרח על הק׳ וכן עסקינן, ברציחה הרי וכאן יסווה־ח(, נהל׳ הנמס נהויא נוגמש*כ נשוא״ח

 זה שאין אלא נשוא״ח רציחה זה אין חיעק על אוחו זורקים שכאשר חום׳ על הנריח קו׳ הוקשחה שלמרח לחרן אסר ואולי

 ־הצלה• מוין שעמם אלא •רציחה• זה שאין אה־נ שלוינא הסרח הסיק ומכאן הזורק ניר כאנן רק שהוא כיון כלל רציחה

 מזיח ומאי משום מהצלה המנעוח על לעטר ולא ליהרג לחיב מקום ]שהיה יזררץהו שלא כוי נפש למסור עליו יהיה לכאורה

 קוומיס• •נזיין ני וידי מוסא סומק והאי רומא מזיח מאי ואדרבה משום מהצלה שפטור אסרינן זה ועל טפי( סומק וידן ודמא

 לוין חום׳ שסהשוואח אלא רץומיף(, חייו ואורנה עופו חנרו להציל סצוה •ואין שנחב נינמוח חוס׳ מלשון נאסח מדויק )וכך

 ולא ליהרג א*צ נשוא״ח ממש עגירה כשעושה שגם לסו עצמו שחום׳ מונח בערוה ודהוניקוהו פולס וקרקע ג*ט של לוין זה

 אלא נשוא־ח רציחה זה אין שאז תיטק על אוחו כשזורקים לוינא נכון זה שמ״מ אלא ממם קשה זה שעל נדל והמרח לעטר,

 חיטק על אותו נזורקים תום׳ טל לוינא חולק שהרממס לומר שאין ם*ל ולכן קודמים, וחייך עקיבא כר וקי״ל גרידא הצלה חיוב

 עולם לקרקע ונשלמא נשוא״ח לנ״ע גם מזה שלמו משמע המריח מלשון ני קשה אנתי לפי•! נם )אמנם לכרע. סוחר זה כי

 כגון נשוא״ח ג*ע בכל להחיר משמט המנ״ח מסתימת אמנם עי*פ, 0)מ*נ-י־ וההעסק״ש השאילתות עפ״י י״ל אולי ואשה

וצ*ע( תוס׳ ונסש״נ בערוה הוניקוהו
 ניזטחה עצמו ולצור לתיטק להתקרב ודורש מאיים נשהאנם כגון נמרח, שניארע להיתר חום׳ של ההיתר נין נס״ס לכאורה ויש

 נס א*נ נזה, חייב הוא הצלה מוין ורק רציחה, כלל כאן שאי! כיון נמרח שבארנו מה ולפי התיטק על לזורקו שיוכל כוי טתה

 ואסור אסור ונכהע נראה נשוא״ח רציחה שזו תום׳ לפי משא־נ ליהרג חייב ואיט עצמו לצוד ומותר קודמי! חייך אמרינן נזה
 ויכין ילך ואס מהנפשות, אחת אף לטובת להכריע ולא בשוא־ח להיות עליו לפניו שקולות נפשות שפתי וכיון מעשה, שום לעשות לו

ואסור. התיטק נפש פני על שלו נפשו לטובת והעדפה הכרעה של מעשה ננן יש הרי התינוק, טל להיזרק עצמו
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רכא יונגרייז אורי הרב / ,עמך אחיך ״וחי בגדרי קונטרס

 שכדי למד אלא באונס(, בשוא״וז נפש למסור

 עליו רעך דם על תעמוד לא על יעבור שלא
חברו[. את להציל נפש למסור

 וכביאור כגליוגות החזו״א שיטת
הגר״ח עם מחלוקתו

 חדא הערות, כמה להעיר יש זו דרך ועל יב(
הגר״ח על שהק׳ אבהא״ז קו׳ קשיא

 הצלה, על נפש למסור יתחיב תיתי דמהיכי
 יעבור ואל יהרג שדינה רציחה אינה הצלה והרי

 כהנצי״ב ב״פ את אבהא״ו פי׳ זו קושיא ]ומכח
 כתבנו וכבר בצמא[, שימותו ודאי זה שאין
 כי זו, קושיא קשה לא האתיעזר שלפי לעיל

 להגר״ח אך לרציחה, נחשב דזה בדעתו בארנו
לקמן. אי״ה ויבואר קשה

 חיים ר׳ חי׳ ספר על החזו״א וכגליונות יג(
)שכתב הגר״ח על הקשה הלוי

 ואפילו יהרוג, שלא כדי יהרג שלהרמב״ם
 האדם שיתחיב בכלל תיתי דמהיכי בשוא״ת(

 עבירה והרי עצמו, את ולא חברו את רק להציל
 מפני גויים הרגוהו )ואם נפשו הזנחת על גם יש

 בכלל הריהו הרשות בדבר אליהם שמע שלא
 כאן שיש שכיון ע״כ אלא לרעת(, עצמו מאבר
 לפניו ויש להצילן שצריך נפשות שתי לפניו

 תוס׳ של דינו הוא מוכרח לכן צד, בכל שפכ״ד
 שאסור כהגר״ח ורלא בשוא״ת, לנהוג שעליו

 על נפש למסור וצריך בשוא״ח אף להרוג לו
 דלא תמוהה, פטורא בבן הגר״ח הבנת וגם זה,

 וחברו חברו את רק להציל כ״א שיתחיב יתכן
 אחרת, הוא בב״פ הביאור אלא וכנ״ל, לו יחזיר

 כגון סכנה שיש במקרה ב״פ מודה דודאי
 או מגן תרים לאדם ויש וכרו׳, תיצים שיורים
 חיב הוא שאין מגן, אין ולחברו אחר מחסה
 לחברו קורם הוא שהרי לחברו, לתיחו

 אלא ב״פ נחלק ולא י״ג, בהוריות כראמרינן
לכ״א ויהיה המים את לחלוק שאפשר זה בכגון

 שהוא אמרינן לא זה דלגבי חיי״״שעה, מהם
 אין כי למחר לו שיחסר במה לחברו קודם

 הדאגה לענין גם ולרע״ק כ״כ, מזומן המחר
 שגם ודאי אבל קורמים, דחייך אמרינן למחר

 וצריך לחייו קודמים חברו שחיי סובר אינו ב״פ
 וזהו תינוק, על ישליכוהו שלא כדי עצמו להרוג
 רק שיתן אמר ולא שניהם שישתו ב״פ שאמר

לחברו.

 )שאינו שלישי ארם שאם החזו״א כתב ועפי״ז
במדבר הצמאים שני עם נמצא צמא(

 שיתן יודה עקיבא ר׳ אף שלו, הוא המים וקיתון
 לא כאן דעד שניהם, וימותו לשתות לשניהם

 אבל קורמים, דתייך משום אלא רע״ק פליג
 יודה קודמים חייך בו שייך שלא שלישי באדם
 היום מים מונעים שלא ב״פ לסברת רע״ק

 וכיון למחר, מים לחברו לשמור כדי מאחד
 להחיות עדיף ההצלה של הקדימויות שבסדר
 לשמור מאשר יותר שעה חיי שניהם את עכשיו
 הוצרך לכן עולם, לחיי אחד ולהציל למחר
 לי לחדש קורמים חייך של לגזה״כ רע״ק

 אע״פ עצמו הצלת את להקדים האדם שיכול
 חיי שניהם את להציל היה ראוי מהצד שלאדם

 הוריות בסוף מצינו שבאמת וכמו שעה,
 הע״ה מ״מ בהצלה, לע״ה קורם שחכם שאע״ס

 דברי תוכן זהו בהצלה, עצמו את יקדים עצמו
החזו״א.

 חייב חיתי דמהיכי החזו״א קושיח על והנה יד(
להמנע כדי נפשו למסור האדם

 למות חייב ןולב״פ בשוא״ת אף חברו מהריגת
 גם הוא חייב והרי הצלה[, ממניעת להמנע כדי

 ד׳( )רמ״ח־ באו״ח }וע״ע עצמו את להציל
 שהאדם )ח״ב-מ״ו( ובקוב״ש שם, ובמשנ״ב

 ב״מ בתוספתא ועי׳ עצמו, בהצלת מצווה
 חברו את לחלץ מצווה שהאדם )פ״ב־י״ב(

 מצווה כך חברו ע״י שמצווה "וכשם התועה
פ״א בב״ק ברוך ברבנו מבואר וכן עצמו", ע״י
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רכב

 והשבוחו", ת״ל ממן גופו "השבת מש״ב שפי׳
 עצמו להציל מצווה עצמו התועה שהאדם

 שכתב מצאתי כ״ט( )שבת בחת״ם אמנם עי״ש,
 כטועה נחשב אתר להצלת הנר את שהמכבה

 שעושה זה אבל מצוה ועשה מצוה בדבר
 וצ״ע עי״ש נתכוין דלהנאתו חייב עצמו להצלת
 דאע״פ והגר״ח המנ״ח כנראה יענו מ״ש{,
 איסור מ״מ לדעת, עצמו לאבד לאדם לו שאסור
 עצמו רציחת מאיסור חמור חבירו כלפי רציחה

 מאיר בבית עי׳ אחרונים, בזה שנחלקו ]ובאמת
 רציחת שעל שודאי שכתב ה׳ סעיף רט״ו יו״ד

 גם ]וכ״כ עי״ש, תרצח בלא מוזהר הוא עצמו
 במנ״ח אמנם ער״ב([, ע׳ ל״ו )ת״ג יו״ד באג״מ

 שמים( בידי מיתה שחיב )שכתב ברמב״ם דייק
 את ב״אך רק ]אלא תרצח בלא עובר שאינו
 יוצא )וא״ב עי״ש, אדרוש" לנפשותיכם דמכם

 כהנא דרב בפסיקתא וע״ע לשיטתו(, שהמנ״ח
 שם שפי׳ יש אך תתרצח", לא ־ תרצח "לא

 במרחשת בזה ועי׳ אסמכתא, רק דהוי או אחרת
 עצמו הורג אינו שכאן ובפרט ואכ״ט[, ח״ג

 מהגויים עצמו מהצלת נמנע רק אלא בידים

 וכן יותר, קל איסור שזהו ההורגים שהם
 כלפי רק נאמר דאורייתא שהלאו י״ל בהצלה
 ולכן רעך"(, דם על תעמוד )"לא תכרו הצלת
 ב״פ לפי חברו את להציל להעדיף הוא חייב

 אח לתרץ נראה כך עצמו, את להציל מאשר

 לא ללמוד יוכל החזו״א אמנם והגר״ח. המנ״ח
 חברו כלפי ההצלה ומצוות הרציחה שאיסור רק

 כלפי המצוה אם שאף אלא שווים, עצמו וכלפי

 נפ״מ, בזה אין מ״מ יותר גדולה חבירו

 דלא )מ״ח־ט״ז( בקובה״ע מש״ב וכדוגמת
 הפיקו״ג גוף אלא איסורים דוחה פיקו״ג מצות
 של פיקו״ג וגם עובר של פיקו״ג גם )ולכן דוחה

 בנדה מהחוס׳ שם כדהוכיח איסורים, דוחה מת
 דאין י״ל ולפי״ו עי״ש, קי״ד( וב״מ מ״ד

 שלו לנפש ההצלה -מצות- בגודל להתחשב
יש וא״כ הפיקו״נ, בגוף אלא חבירו נפש מול

ב חלק / יצחק באר

 שוות. נפשות שתי של פיקו״נ שני לפנינו
 המצוה גודל שמ״מ דיסבור נראה והגר״ח

מכריע.

 דהגר״ח עומק, ביתר עוד לבאר וגראד! טו(
צורת כל על חולקים והמנ״ח

 המים בעל לפני ]שיש החזו״א של ההסתכלות
 יש נפש כל ועל להציל צריך אותן נפשות שתי

 על חברו נפש את שיעדיף תיתי ומהיכי מצוה,
 אח להציל האם אינו הנידון דלהגר״ח נפשו[,
 פיקו״ג האם אלא שלו, הנפש או שלי הנפש

 הצלת מניעח איסור על לעבור לי מתיר שלי
 כמצוה, כלפי נחשבת שלו דהנפש שלו, נפשו

 האם הוא והנידון פיקו״ג נחשבת שלי והנפש
 הצלתו, מצוות על לעבור לי מתיר הפיקו״ג

 עכשיו נירון אינו שלי שהפיקו״נ דהיינו
 עצמי, את להציל עלי המוטלת הצלה כמצוות

 מצוות על לעבור וכמחיר בחיובי כשיור אלא
 החוו״א, קושית מתורצת ולפי״ז השני. הצלת

 תעמוד לא על לעבור לו שאסור נפסוק אם כי
 כלל כאן אין א״כ פקו״נ, במקום גם רעך דם על

 מי שכל כמו לרעת, עצמו מאבד של איסור
 בשום עובר אינו עבירות ג׳ על נפשו שמוסר
 )פל״ד־י״ג( בב״ר ]ועי׳ נפשו הזנחת של איסור

 ־ אדרוש" לנפשותיכם דמכם את מ״אך שדרשו
 "אך"[, ת״ל ועזריה מישאל כחנניה יכול

 פיקוח על אינה שההסתכלות סובר והחוו״א
 אלא חברי, כלפי הצלה מצוות מול שלי נפשי

 פיקו״ג של הצלה מצוות ושתי נפשות שתי על
 התוס׳ שסברת לתזו״א ס״ל )ולכן וכדנתבאר

היא(. מוכרחת בשוא״ת לנהוג

 הקולא בהבנת לשיטתם שנחלקו נראה וכן
הקובה״ע לחקירת ]ובדומה שבשוא״ת

 קולא הוא ששוא״ת מבין דהגר״ח צ׳[, ביבמות
 מב״פ ראיה שהביא וזהו העברה, בחומרת
 ואל ויהרג בשוא״ת קולא אין בנפשות שבכה״ג

אינו שהנידון לשיטתו החזו״א משא״ב יעבור,

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 241 מס עמוד יצחק באר כולל ־ קובץ ב *



רכג יונגרייז אורי הרב / עמך״ אחיך "וחי בגדרי קונטרס

 ליתא א״ב הנפשות, בין ההכרעה אלא העבירה
 שבב״ם כיון אסור, בשוא״וז שגם זו לראיה כלל

 לטובת הכרעה מעשה בכך יש הרי ישתה אם
לעיל. וכדבארתי נפשו

 ציון בנין בשו״ת במש״כ בזה נם״מ ונראה
בהלבנת עצמו להציל ראסור )קע״ג(

 אסור מ״מ מעשה אינו דריבור דאע״פ חברו פני
 עי״ש, כן לעשות מצדו התעוררות שיש כיון

 דלהגר״ח בהנ״ל, תלוי שזה נראה ולדברינו
 שוא״ת אם ודנים העברה חומרת על שדנים

 'ת, לשוא נחשב דיבור שגם לדון יש קל, יותר
 משום שוא״ת היא שההנהגה להחזו״א אך

 בדיבור ביוש א״כ הנפשות, בין להכריע שאין

 ןוע״ע ציון הכנין וכמש״כ ואסור הכרעה הריהו
מקום על לאנסים בדיבור גילוי לגבי לקמן

חברון מחבוא

והרטב״ם רש״י כנוח׳ הנ״ל תליית

 ראשונים, בזה שנחלקו לומר ונראה ט״ז(
ע״ב( )כ״ה בפסחים דהנה

 משום ברציחה יעבור ואל יהרג של הדין מבואר
 דמא דלמא טפי סומק דידך דדמא חזית דמאי

 )בפ״ה הרמב״ם והנה טפי, סומק גברא דההוא
 כך להלכה זאת הביא ז׳( הל׳ יסודה״ת מהל׳

 או אחרת נפש לרפאות מישראל נפש "והריגת
 הוא לו נוטה שהדעת דבר אנס, מיד אדם להציל
 מלשון משמע - נפש״ מפני נפש מאבדין שאין

 שלמרות לחברו אדם בבין סברה שזו הרמב״ם
 חשבון על לא מ״מ איסורים דוחה שפיקו״ג

את פי׳ כנראה רש״י אמנם חברו, של נפשו

 כלומר ־ וכו׳ חזית "מאי וז״ל אחרת, הגם׳
 שאתה מפני אלא כך על לשאול באח כלום

 וסבור פיקו״ג, בפני עומדת מצוה שאין יודע
 זו אין נפשך, פיקוח מפני תידחה זו שאף אחה

 נפש, איבוד כאן יש דמ״ס עבירות, לשאר דומה
אלא המצוה את לדחות התירה לא והתורה

 עבירה וכאן ישראל, של נפשו חיבת -,מפני
 חביבה שנפשך יאמר מי אבודה, ונפש נעשית

 זה של דלמא זה, משל יותר המקום לפני
 ונפש נעשית עבירה ונמצא עליו טפי חביבה

 הוסיף ע״א( )ע״ד ובסנהדרין עכ״ל. אבודה"

 תרתי כאן יש יהרגנו שאם נוסף ביאור רש״י
 נדחה אינו וזה ועבירה( נפש )איבוד לריעוחא

 המקום דבר הילכך נפשו פיקוח של חדא מפני
 רש״י מלשון משמע עי״ש. להידחות ניתן לא

 שכין סברה כאן ]שכתובה כהרמב״ם למד שלא
 במקום אף מלרצוח המונע וזה לחברו אדם

 היא שמיא כלפי שהעבירה אלא פיקו״נ[,
 חזית" ה״מאי סברת וכל זאת, מלעשות המונעת

 נדחית העבירה אין כאן מדוע סיבה רק היא
 שעבירה רש״י ביאר זה דאת פיקו״ג, מפני

 לפני ישראל נפשות חביבות מפני רק נדחית
 נפש הצלת ש״נרוית" היכא כל דלכן הי״ת,

 בשפכ״ד אבל עבירה, לעבור מותר מישראל
 של או זה של )או מישראל נפש תאבד כך שבין

 יותר( חביבה מי של נפשו יודעים אנו ואין זה
 לפי ונמצא העבירה, אח לעבור היתר אין שוב

 משום הוא ליהרג החיוב דבר של שבסופו רש״י
 של מתיר לה אין עוד כל עבירה לעשות איסור

 סברה ולא למקום, אדם שבין סברה וזו פיקו״ג,
]ובספר הרמב״ם. כדלמד לחבירו אדם שבין

 י9יל נשוא׳ת, המגרה יצהר - הוא איזו ענק שנשגיהס כפשוטו הוא הני־׳יז לסי 4שוא*ו לטנק לג״ע שפכ״ר נין וההיקש )נ(

 ימלקו, רע״ק כנאור גם ועפי׳ז נהיקש. ללמוד אפשר ונחה - הנפשות נק הכרעה ונשסכ״ר ענרה היא הניוון ננ״ע המזו״א

 ולפי מלמו, נסללת קוימוא על הכרעה קודהים נהייך נאמר א״כ הנפשוח, משקל על הוא שהדיון שכיון כפשוטו ילמד דהיזזו׳א
 מיינה לא נפשי איטר של שנמקוס משוס ההצלה מלוות אח דומה כן שפיקו״נ נאמר שכאן צ*ל למנרה ההיתר הוא שהנידון הגר״ח

כלל. טנרה כאן שאין ונמצא כלל וו נמצוה התורה אותי
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ב חלק / יצחק באר רכד

 כתבתי ג׳ מילואים כ״ט סי* ת״א יצחק באר
 רציחה, בגדר לשיטתיהו ורש״י שהרמב״ם

 גואה״ד ע״י נהרג במזיד רוצח דלהרמב״ם
 במל״מ כמבואר בי״ד ע״י נהרג הוא ולרש״י

 בזה והביאור עי״ש, ב׳( הל׳ מרוצח )ס״א
 לחברו אדם בין הוא איסורו יסור רלהרמב״ם

 וקרוביו, הנרצח הוא^נלנ״י מיתתו חיוב גם ולכן
 עברות כשאר הוא איסורו לרש״י משא״ב
 גם ולכן בי״ד, מיתת חיבים שעליהן לשמים

בזה[. שהארכתי ועי״ש בי״ד ע״י הוא חיובו

 )שהנושא הרמב״ם של דרכו ביאורנו ולפי י״ז(
יותר מבוארת לחברו( אדם בין הוא

 שתי בין להכריע הוא שהדיון החזו״א לפי
 לעשות שאין לן סבירא ובזה שבסכנה, הנפשות

 אין כי נפש אף לטובת והעדפה הכרעה מעשה
מעשה לעשות אין ולכן נפש, מפני נפש דוחין

בשוא״ת להשאר מותר אך חברו דחיה_לנפש
החכמה! :אוצר
 מעשה אין בכך כי התינוק על יזרקוהו אס אף

 נפשו את להציל לאדם מותר ובהצלה דחיה,
 למעשה נחשב זה אין כי ב״פ לפי אף תחילה

 רע״ק שנחלקו מה וכל חברו, לנפש דחיה של
 למחר מים ולשמור לחשוש אם רק הוא וב״פ

 ציור על ורק להיום שעה חיי הצלח של במקום

 חייך בכה״ג שגם לחדש רע״ק הוצרך כזה
לעיל. וכדנחבאר קודמים

 שביארנו מה כסי והנר״ח המנ״ח של ודרכם
רש״י של דרכו לכאורה היא
 עבירה, לעשות מותר האם היא שההסתכלות

 משום אסורה רציחה שעביי־ת שנתבאר וכיון
 שגם להגר״וו ס״ל לכן נפש של ריוח שאין

 רעך( דם על תעמוד לא איסור )דהיינו בהצלה

 נפש. של ריוח כאן שאין משום ב״ס לסי אסור
 )היכן הגר״ח על אבהא״ז קושית בזה ותתורץ

 רק והרי בהצלה יעבור ועל יהרג דין מצינו
 רק לא רש״י שיטת דעס״י מצאנו( ברציחה
דין יש אלא יעבור, ואל יהרג דין יש ברציחה

 נעבור שאם עבירה בכל גם יעבור ואל יהרג
 גם ולכן מישראל, נפש הצלת נרויח לא עליה

 אין ימות, ודאי שאחד במדבר ההולכים בשנים
 ולכן רעך, רם על תעמוד לא על לעבור היתר
 ]ומה חברו את רק להציל מצווה מהם כ״א

 )ואיה ב״פ לפי מתים שניהם דבר של שבסופו
 משום הוא ישראל(, נפשות של החביבות היא

 אח לעשות הוא חיב כי לשתות יכול אינו שכ״א
 ממילא יוצא ולכן חברו. את ולהציל מצוותו

 י״ב[. סעיף סוף לעיל וע״ע מחים. ששניהם
 הוא שגם "ר בגרש לתירוצי בדומה ומצאתי

 לא על שגם הנ״ל רש״י עס״י ב״פ את ביאר
 שאין משום לעבור אסור רעך דם על תעמוד

 אלא בגר״ח, הביאור שזה וכתב נפש, של ריוח
 במתרפא רק זאת ביאר הוא תוס׳ שבדעת

 רש״י ובדעת עי״ש, ז׳( סעיף לעיל )כדהבאתי

 דיות בלי לעבור אסור באונס שגם כאמור נראה
נפש[. של

ולדינא לרע״ק נפ״ט

 קמ״ה( ח״א )יחד באג״מ גם ומצאתי י״ח(
הנ״ל, רש״י עפ״י שביאר

 שגם וכתב ריוח, בלי עבירה לעבור שאסור
 כרש״י סובר בשוא״ח להרוג שמתיר החוס׳

 כאן אין מעשה עושה שכשאינו דס״ל אלא
 איבוד במקום להציל חייב אינו )כי עבירה
 ס״ל דב״פ קודמת(, גופו דאבדת שלו, נפשו

 צדקה מדין לחברו גם )המיועדים המיס ששתית
 אסור וזה עבירה של כמעשה נחשבת והצלה(

 עצמו שלו שכיון ס״ל רע״ק אך נפש, ריוח בלי

 שאינו במה עבירה מעשה כלל זה אין מים חסר
 של ריוח בלי אף מותר זה ולכן לחברו נותן

 לדין הרמב״ם השמטת את עפי״ז וביאר נפש.
 על הרמב״ם דסמך רע״ק, של קורמים חייך

 צדקה לתת שהחיוב צדקה מהל׳ ברפ״ז מש״ב
שמשמע משגת", הנותן יד היתה "אם הוא
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רבה יונגרייז אורי הרב / עמך״ אחיך ״וחי בגדרי קונטרס

 שאינו אלא אונס רק זה אין עצמו לו שבשחסר

 לזה( יודה ב״פ אף פיקו״נ )וכשאין כלל חייב

 ברש״י הביאור האג״מ שלדעת נמצא עי״ש.

הרמב״ם דאף .לאג״מ דס״ל ,אלא כדכחבנו,
י 1ןאוצר_הוזכמה

 לענד״ג אמנם כדעתירע״ק(, )ואף כך לומד

 אחר)דאין טעם ברציחה הרמכ״ם דמדכתב
 זה על דפליג משמע נפש( מפני נפש דוחין

לקמן. עוד ויתבאר רע״ק, בדעת עכ״ס

 דכל כיון לרע״ק, אף לדינא נפ״מ נראה ולפיי״ז
דהעברה היכא רק הוא רע״ק שחלק מה

 שבזה ומצדקה, מהצלה שנמנע במה היא

 נצרך עצמו והוא משגת ידו אין דכאשר אמרינן
 העבירה על כלל עובר אינו אז לחיותו לכך

 אופן, בבל עבירה שיעבור היכא אבל כדנתבאר,

 בלי עבירה לעשות שאין לכלל הדרינן שוב א״כ

 ואף רציחה עבירת זו שאין אע״פ נפש של ריוח

 פועל ששכר מי ולמשל שלו. הפיקו״ג במקום

 לשלם לו שאין אלא שכרו, לשלם ונתחיב

 גם אך האחרונה, לחמו פת את אלא לפועל

 פיקו״ג שזה ונמצא לאכול מה אין לפועל

 זילברשטין הגר״י בשם מובא וראיתי לשניהם,

 שבכה״ג אמר ענגיל יוסף ר׳ שהגאון שליט״א

 אלישיב הגרי״ש ומרן לפועל, לשלם צריך

 חייך אמרינן בכה״ג שגם שיתכן אמר שליט״א

 "לא על בכה״ג עובר הוא שאין )ועוד קודמים

 דאין דכיון - בוקר״ עד אתך שכיר פעולת תלין

 בהלכה כמבואר "אתך" בזה קרינן לא לשלם לו

עי״ש(.

 והרמב״ם רש״י במח׳ תלוי הדבר ולענ״ד
כמש״כ נראה רש״י דלפי כדבארנו,

 רע״ק פליג לא כאן דעד כדבארנו, ענגיל הגר״י

 שמחמת היכא רק אלא לחברו מלתת שפטור
 כלל חייב ואינו מהמצוה נפטר קודמים שחייך

אבל ובהצלה(, בצדקה )בגון לחברו לתת

 נראה שביר שכר לחברו לתת שמשועבד בבה״ג
 חיוב לו אין פיקו״ג של שבמקום לומר שא״א

 כאן שיש י״ל אלא עבירה, כלל ואין כלל לשלם

 וממילא אותה, רוחה שהפיקו״ג אלא עבירה

 שוב א״כ לפועל, גם פיקו׳ג יש שכאן כיון
 ריוח בלי עבירה לעשות שאסור לכלל הדרינן

 פת את בשכרו לפועל לשלם ויתחיב נפש של

 אלישיב הגרי״ש מרן ]וכסברת האחרונה לחמו

 פטור הרי״ז לשלם לו שאין שכיון "א שליט

 בבל זה שכל לדון אולי יש תלין, בבל גמור

 ימות לו ישלם לא שאס בכה״ג אבל תלין,

 לכל )אלא כלל לו ישלם שלא ונמצא הפועל

 הוא עובר שבכה״ג יתכן א״כ ליורשיו(, היותר

 ואז "אתך", כתיב לא שבזה תעשוק" ב״לא גם

 בלבד אונס רק אלא גמור פטור אינו לו" "אין

 יצחק הנחל של חידושו שעפ״י יתכן )אמנם
 גם הנ״ל הקולא את ללמוד נוכל עי״ש ט׳ סו״ם

ואכמ״ל([. תעשוק ללא
1234567 אה״ח

 כרש״י פירש שלא הרמב״ם לשיטת אמנם
סברה שזו למד אלא מונעת, שהעבירה

 זו דסכרה נראה נפש, מפני נפש דוחין אין של
 דחיית של מעשה שהיא לרציחה דווקא שייכת

 נפש דחיית מעשה כאן אין עור כל אבל נפש,
 דאף נראה א״כ קודמים, חייך אדרבה אמרינן
 שכרו את לפועל לשלם שהשתעבד בכה״ג

 לו משלם שאינו דמה קודמים, דחייך אמרינן
 נפש דחיית של למעשה זה נחשב לא שכרו את

 אלא לפועל שייך כבר זה היה אם ]משא״ב

 שזה מסתבר בפקדון, בעה״ב אצל שמוחזק
 בדבארנו רציחה ולגרם נפש לדחיית נחשב
 שאין לרמב״ם דס״ל נראה העברה ומצד לעיל[,

 ודלא שלו הפקו״ג במקום עליה להשגיח

 נראה ולכן לקמן(, בזה טעמו )ויתבאר כרש״י
 פת אח לפועל לחת חייב אינו הרמב״ם דלדעת
שליט״א. הגריש״א מרן כדעת האחרונה, לחמו
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רכו

פקו״ג על לטצג כעמעתעכד

 רק הוא הנ״ל הפטור אם לעיין ויש י״ט(
לפועל ההתחייבות שבזמן במקרה

 שבזמן במקרה שגם או לאכול, מה לפועל היה
 לאכול, מה לפועל שאין ירוע היה ההשתעבדות

 או גם אם לפקו״ג(, לו השתעבד שהוא )דהיינו
 שכרו, את לפועל יחן ולא קודמים דתייך אפ״ל
 הלחם את לו ישלם לא אם דבכה״ג דיתכן

 לנפש יחיה למעשה זה יחשב נפשו להצלת
 לגבי ונפ״מ הרמב״ם. לפי אף אסור ויהיה חברו

 בקנין זה שנעשה ]באופנים וכדו׳ כליה מכירת
 לקמן[ בזה ועי׳ וכו׳ דעת ובגמירות הראוי

"חייך בטענת בו לחזור רוצה כשהמוכר
1 [1234567 יאה״וז

 כבר הכליה אם בין לחלק יש אם קודמים־
 שרק ]כגון נשתעבדה רק או לקונה נמכרה
 ובין שכיר[, בשכר וכדבארנו אותה, לו השכיר

וצ״ע. וכנ״ל לא או פיקו״ג של מצב אז היה אם

 )י״ז־ז׳( הרא״ש משו״ת נראה לזה ראיה וקצת
במיניקת פ״ב(, )אבה״ע בב״י המובאת

 בן את להניק עצמה השכירה שלפרנסחה
 מאתרת, לינוק נמסר שלה שבנה כיון חברתה

 שאביו כיון לינוק שלה בנה אליה חזר ושוב
 שם ופסק האחרת, למיניקת לשלם הפסיק

 שאין קודם חברתה לבן ששיעבודה הרא״ש

 בדעת ומשמע עי״ש, נפש מפני נפש דוחין
 אם אף אותה מחייב היה זה שטעם הרא״ש

 לא אם ואף שלה, בנה אח להניק רוצה היתה
 באופן מאחרת לינוק אפשרות שום לבגה היה

 שיעבודה דמ״מ פיקו־נ, מול פיקו״ג זה שהיה
 פיקו״ג של במקרה אף קודם חברתה לבן

 זה(, טעם לכתוב הרא״ש צריך היה לא )דאל־כ
 את לגזול אין לפיקו״ג שכשהשתעבד לנו הרי

 אפשר אמנם פיקו״נ. במקום אף השעבוד
 אינה כאן שהקדימוח משום זו ראיה לדחות
 של לקדימות אלא עצמה, של קודמים" ל־חייך
שאע״ג א״כ ויתכן קרובה, שהוא בנה הצלת

ב חלק / יצחק באר

 זו קדימות מ״מ בהצלה לקרובים קדימות שיש
 הקדמת משא״כ הממוני, השעבוד מפני נדחית

 הרא״ש שכוונת שיתכן ועוד עצמו, שלו חייו
 אינה חברתה בן נפש את לדחות שלא שם

 להניקו שהשחעבדה הממוני השיעבוד משום
כה. עד אותו הניקה שכבר משום אלא

 דהנה נוספת, בסברה כאן לדון יש ועוד
לאחד רק ומים בדרך נמצאים כששנים

 אח השני יגזול שאם ט׳ סעיף לעיל נתבאר כנ״ל

 ביד״ש, מיתה וחייב רוצח הריהו מחברו המים
 המים את גזל כשכבר במקרה לעיין יש אך

 המים אח להחזיר אם רק הוא והנידון מחברו
 הגזולים המים דאם ונראה בכך, חייב הוא האם

 וחייב לנגזל הם שייכים עדיין א״כ בעין עדיין
 המים אם אך הדעות, לכל לו להחזירם הוא

 לקיים הוא שיכול אלא בעין אינם הגזוליס
 עתה שהם אחרים במים הגזלה השבח מצוות

 לפיקו״ג לו נצרכים אלו אחרים ומים רכושו, כל
 ולכאורה לפיקו״נ, הם נצרכים לנגזל גם אך

 במח׳ י״ח סעיף לעיל שתלינו במה זה דין תלוי
והרמב״ם. רש״י

 בזמן המים כשגזל הוא זה דכל נראה אמנם
להשיב ובא במים מחסור היה שלא

 המחסור בזמן המים אח גזל אם אך עכשיו,
 והאג״מ, האו״ש במח׳ זאח לתלות נראה במים,

 מיתה חייבו דבי״ד מ״ד: בסנהדרין איתא דהנה
 שטח בן שמעון של בנו את שקר עדי עפ״י
 אך בהם וחזרו העדים נתחרטו גמ״ד ואחר

 דכיון משום חזרתם את קיבלו לא הבי״ד

 והק׳ עי״ש, ומגיד חוזר אינו שוב שהגיד
 את לקוץ לעדים דהיה מרוצח( )פ״ז האו״ש

 העדים", יר "נקטעה משום להצילו ובכך ידיהם
 אבר לעצמו לקח חייב אדם שאין מכאן והוכיח
 ח״ב, )יו״ד ובאג־־מ עי״ש, חברו להצלת

 מורה דבעלמא ואע״פ עליו, חלק קע״ד-ד׳(
שאני כאן להצלה, אבר לקוץ דא״צ לדינא הוא
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רכז יוגגרייז אורי הרב / עמך״ אחיך ״וחי בגדרי קונטרס

 היו ולכן רוצחים והוו המיתה שגרמו אלו דהם
 ולא הרציחה, למנוע כדי ידם לקצוץ חייבים

 עי״ש, הפת רדיית )ד׳(גבי דשבת להא דמי

 תוס׳ למש״ב קצת דומה כן דזה נראה ]אמנם
 איסורא ליעבד לחבר דניחא דאומרים שם

 כאשר רבה מאיסורא ע״ה להציל קלילא
 ויתבאר עי״ש, להיכשל הע״ה עלול מחמתו

 א׳ במילואים שכתבתי מה ועי׳ לקמן[. אי״ה
רודף. מדין שחייבים לאג״מ ראיה י״ז אות

 המים גזל דאם בנידו״ד נמי דהכא י״ל ולפי״ז
לרוצח הוא נחשב במים המחסור בזמן

 לו אין אם אף המים להשיב וחייב האג״מ לפי
 דלעיל(, לרמב״ם ובין לרש״י )בין אחרים מים
 מעשהו את מצרפים אין האו״ש לפי אבל

 כרוצח לא לשני חיובו את דנים ולכן הקודם
 במקום בעלמא ובהצלה בעלמא, כהצלה אלא

 רש״י במח׳ זאת תלינו הגולה השבח מצוות
 במיניקת אף לדון יש ולפי״ז כדלעיל. והרמב״ם

 הצלה רק אינו שלה שהחיוב דיתכן הנ״ל,
 להציל לבחור עליה אם לדון יש )שאז בעלמא

 0ל שנשתעבדה מי את או קרובה את קודם

 שהתחילה דכיון רציחה, של צד כאן שיש אלא
 רק לינוק רגיל הוא שאח״כ באופן להניקו

 ברא״ש שם )כדמשמע בה רק תלוי והוא ממנה

 יתכן נפשות(, חשש שזה בכתובות בסוגיא וכן
 אליה אותו שהרגילה מה את להחשיב ריש

 תעזבנו( אם פקו״נ של למצב אותו )שהכניסה
 צד כאן יש "ג בכה גם האג״ט ולפי חץ, כירייח

 של פסקו יותר פשוט "ג בכה ולפי״ז רציחה, של
 חברתה בן את להניק להמשיך שחייבת הרא״ש

בנה. את ולא

חולים ושני כרופא נפ״ט

 ריוח בלי רש״י שלדעת שבארנו מה ועפ״י כ׳(
שאין משוס לרצוח אסור נפש של

עמירה של עבירה שגם ובארנו לעבירה, מתיר

 בכה״ג לעבור אסור וכדו׳ שכיר ושכר הדם על
 לפי נוסף בחידוש גם אולי לדון יש וכדנחבאר,

 חולים שני לפניו שיש ברופא למשל רש״י.
 רק ולהציל לטפל הוא ויכול פיקו״נ של במצב

 כרוך ריפויו אחד שחולה אלא מהם, אחד
 בלי להצילו אפשר שני וחולה שבת בחילול
 אברהם ר׳ מהגאון ושמעתי שבח, חילול

 אברמסקי הגר״י שנשאל שליט״א גנחובסקי
 בחולה דווקא לטפל הרופא חיב האם זצ״ל

 הוא שיכול והשיב שבת, חילול בריפויו שאין
 י״ל ]ואולי עכ״ד. שירצה חולה בכל לטפל

 השו״ע שמסקנת בחזו״י לשיטתו היה הנ״ל שפסקו
 לפני וטענתי כ״ג[. סעיף כדלקמן "הותרה* דפקו״נ

 זאת לתלות יש שלכאורה שליט״א הגרא״ג
 לו אין אכן הרמב״ם רלדעת הנ״ל, במח׳

 אך פיקו״נ, במקום האיסורים על להשגיח
 שבת לחלל לו אסור יהא לכאורה רש״י לדעת
 לא לכאורה כאן גם דהרי נפש, להרויח מבלי
 נפש כי השבת, חילול ע״י מישראל נפש ירוית
 בין אחרת ונפש שבח חילול בלי גס יציל אחת

 של מתיר לו אין לכאורה וא״כ תאבד, כך
 את להציל ויתחייב השבת לחילול פיקו״ג
 מוטב כי שבת חילול בריפויו שאין החולה
 נשמה )איבוד תרתי מאשר חדא שיעשה

ועברה(.

 שאפשר ענה שליט״א גנחובסקי והגר״א
)שבה ברציחה דדווקא לדחות

 אמר זה( של רציחחו ע״י היא זה של הצלתו
 שלו שהפקו״נ משום לעבירה מתיר שאין רש״י

 זו הצלה כאשר העבירה את להתיר יכול לא
 כך ע״י כי חברו, של נפשו לאיבוד גורמת גופא

 רציחה" "מעשה אלא הצלה" "מעשה זה אין
 הלחם פת אכילת וכן במדבר, המים בשחיית )וה״ה

 אותו נחשב לשניהם פקו״ג של כמצב האחרונה
 ובכל לזה(, נפש ואיבוד לזה הצלה עצמו מעשה
 למערכת הפקו״ג שני אח מצרפים אנו כה״ג
ריוח בלי עבירה לעשות שאין ואומרים אחת
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3 חלק / יצחק באר רכח

 שהוא הרופא ע״י השבת הילול משא״ב נפש,
 מתיר לו יש החולים אחד הצלת לצורך נעשה

 של נפשו נאבדת כך שע״י ואעפ״י פיקו״ג, של
החולים שני את מצרף מי מ״מ האחר, החולה

^34567 ח יאה״
 ההצלה מעשה את שנחשיב כדי אתת למערכת

 זה, של נפשו והונחת איבוד של למעשה לזה
מהצלת כחלק רק השבת חילול ולכן_נחשב

עכ״ד. ומותרת זה חולה—ת—־"3

 הרופא של השבת שחילול במקרה אמנם כ״א(
בנסיעה אלא הריפוי בעצם אינו

 התרחקות מונחת גופא כשבזה האחד, לחולה
 זה שנא מאי לעיין יש ומהצלתו, השני מהחולה

 עפ״י ב״פ בדעת הגר״ח אח גם שביארנו ממה
 באדם לזה מודה רע״ק ]וגם הנ״ל, רש״י שיטת

 חייך שייך לא שבו הרופא( )כמו שלישי
 ההצלה חיוב את דוחה אינו שפיקו״נ קורמים[,

 לעבירה, מתיר ואין נאבדת נפש כך שבין כיון
 מעשה הוא המים שתית מעשה שם גם והרי

 בוה כי לעשותו אסור ומ״מ נפש המציל הצלה
 א״כ להנצל, שלא הכירו גורל נחרץ גופא

 שבת לחלל לרופא גם אסור יהיה לכאורה
 גופא זו בנסיעתו כי האחד, לחולה בנסיעה

 וכנ״ל. להנצל שלא השני החולה גורל נתרץ
 של המים ששתיית לחלק, יש עדיין אמנם
 השני, הצלת את סותרת בעצמותה היא האחר
 גם מונחת גופא ההצלה שבמעשה שכיון

 שתי את מצרפים לכן הצלה, אי של העברה
 משא״כ אחת, למערכת העבירה ואח הנפשות

 השבת חילול שלא האחד לחולה הנסיעה בענין
 עצם אלא השני הצלת את מונע שבה

 מותרת כשלעצמה )שהיא ממנו ההתרחקות
 יתכן וא״כ אחר(, חולה לצורך שנעשית כיון

 והעבירה החולים שני את לצרף אין "ג שבכה
 לריעותא שתרתי שכיון ולהכריע אחת למערכת

 מתיר אין לכן עבדינן לא ועבירה( נפש )איבוד
 לחוד כ״א לרש״י גם דנים אלא לעבירה,
צ״ע. ואכחי האיסור, את לדחות יכול והפיקו״נ

 לשיטתו נדחית( טרפה )שנפש הטנ״ח
וכרש״י

 לשיטתו, המנ״ח את לבאר ונראה כ״ב(
דן כ״ח( )רצ״ו־כ״ר, דהמנ״ח

 או עובר בידים, להרוג ואף למסור להתיר
 לא דבזה וס״ל לכך, אותו דאונסים היכא טרסה

 הטעם שכל כיון יעבור, ואל דיהרג אמרינן
 לא וכאן חזית, מאי משום הוא ליהרג לחיבו

 מדם טפי סומק דדמיה דודאי כיון זה טעם שייך
 והריגתם גמורה נפש שאינם והעובר הטרפה

 במאירי מבואר וכן עי״ש, שפכ״ר אינה
 טריפה למסור דמותר ע״ב( )ע״ב בסנהדרין

 שכ״כ (25 )ע׳ א׳ סי׳ גדול באור וע׳ עי״ש,
 וכן עובר, להרוג בכה״ג שמותר )י״ז( הפרש״ד

 לנוב״ת בקושייתו פיק ישעיה ר* הגאון דעת
 העובר את להחשיב בעינן ]אמאי נ״ט( )חו״מ
 להרוג להתיר יש זה בלי גם הא לאם, כרורף
 תמה הנו״ב אמנם אמו[, את להציל כדי העובר

 כדי הטריפה את להרוג התיר מי דאטו עליו
 לדמות דן שם גדול ]ובאור עי״ש השלם להציל

 פ״ה בכס״מ )המובא הרשב״א של לדינו זאת
 של סיעה גויים שכשהקיפו ה׳( הל׳ מיסודה״ת

 אפילו להם ימסרו לא וכו׳ לטמא ורוצים נשים
 שהנזק שאף וכו׳, מחוללת כבר מהן אחת אם

 א״א מ״מ יותר, קטן והמהוללת הטרפה אצל
 דאינם הרעה את להם לעשות כך משום

 האחרים בשביל במקצת אף לסבול מחויבים
בזה[. לקמן וע״ע עוד, עי״ש

 כהרמב״ם למד דהנו״ב סליגי דבהא ונראה
מפני נפש דוחין שאין היא שהסברה

 ארם שבין סברה שזו שבארנו וכמו נפש,
 השני, חשבון על לעשות יכול שאינך לחברו

 מההפסד מועט השני של שהפסדו אפילו ולכן
 גמורה, נפש שאינם ובעובר בטרפה כגון שלך,
 המנ״ח משא״ב נפשם, את לדתות א״א מ״מ

במקום הטרפה אח להרוג שמותר שחירש
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רכט יונגרייז אורי הרב / עמך״ אחיך "ותי בגדרי קונטרס

 שביארנו לשיטתו דאזיל משום רק הוא אונס,
 אינו חזית שמאי כרש״י דס״ל י״ז( סעיף )לעיל

 מבאר חזית מאי אלא לחברו אדם בין של סברה
 )כיון העבירה את דוחה אינו סיקו״ג מדוע רק

 ובזה המקום(, לפני נפש של דיות כאן שאין
 יש שלם במקום טרפה ימות שאם "ח למג ס״ל
 הפיקו״נ יכול וממילא המקום לפני ריוח בזה

 שזו הרמב״ם של לדרכו אך האיסור, את לדחות

 אופן בשום לעשות א״א לחברו אדם בין סברה
 השני של הפסדו אם אף השני נפש חשבון על
ב״ה(. סעיף לקמן )וע״ע יותר קטן "

 )דס״ל דהגר״ח להיפך, מצאנו לכאורה אמנם
דכיון רוצח מהל׳ בפ״א כתב כהמנ״ח(

 פקו״ג מדין א״כ בהם" "וחי יש בעובר דגם
 אין רודף( של המיוחד הדין )אילולא גרידא

 האם, הצלת לצורך העובר נפש את לדחות
 פקו״ג מדין דגם כתב בגליונותיו החזו״א ואילו
 ביחס שיך שלא כיון האשה מפני העובר נדחה

וצ״ע.. חזית" "מאי לעובר

 פקו״ג אם לשיגזתם ורש״י הרטכ״ם
 או )"הותרה" נפש ריוח כלי גם מתיר

"דחויה"(

 כבאור והרמב״ם רש״י תחלקו הא והגה כ״ג(
אדם שבין סברה זו אם חזית מאי

 כלפי העברה מצד הוא שהאיסור או לחברו
 יש נפש, של ריוח בלי היתר לה שאין שמיא
 דרש״י, טעם על הרמב״ם חולק מדוע לעיין
 פקו״ג בגדר דפליגי לומר אולי ויתכן

 מהל׳ בפ״ב במ״מ דהנה בזה, אזלי ולשיטתיהו

 הרמב״ם ששיטת לראב״ד מסבים י״ד הל׳ שבת
 צרכיו כל לו עושים סכנה בו שיש שחולה היא

 סכנה, במניעתם שאין כאלו צרכים כולל בשבת
 שמדברי אומר "ואני שכתב בכס״מ ועי״ש
 משמע שאב״ס( דבר ד״ה קכ״ט )שבת רש״י
מחלליז איז סכנה דבר אותו במניעת שאיו שכל

 הלוי רי״ז מרן בחי׳ ועי׳ עי״ש, השבת את עליו
 גם המ״מ שלפי שכתב עשור שביתת בהל׳
 צריכים אנו אין סכנה בו יש החולה אם ביו״ב
 לא, או האכילה במניעת יסתכן הוא אם לדון
 החולה צרכי בכלל היא שהאכילה כל אלא

 פ״ב בריש הרמב״ם שכתב וכמו אוחו מאכילים
 כל לו עושין שיב״ס חולה "לפיכך שבת מהל׳

 ב׳ בהל׳ שם עוד ועי׳ עי״ש, בשבת" צרכיו
 למענו, שעושים מלאכות מיני הרמב״ם שפירט

 בו שיש חולה לגבי שבת דבר של "כללו וסיים
 צריך שהוא הדברים לכל כחול הוא הרי סכנה
 שאין מזה למר )ע״ו( הרמ״א ובשו״ח להן",

 ובצפנת עי״ש, הקל האיסור לעשות מדקדקים

 פ״ב( )בריש הרמב״ם שכוונת כתב פענח
 כל כשאר סכ״נ אצל שבת היא "דחויה

 איסורי את דוחה שהסכנה אינה המצוות"
 הסכנה, מפני נדחה השבח שגוף אלא השבת,

החולה, צרכי לכל כחול הריהי שהשבת וזהו
 ונראה עי״ש, י״ד בהל׳ המ״מ של דינו ביזוהו

 שבא הרמב״ם בכוונת נלמד שלא היא שכוונתו
 דמתוך הותרה, ולא דחויה רק שהשבת לומר

 שאין אף המלאכות כל לתולה שהותרו

 שבת הותרה דאדרבה משמע סכנה במניעתן
 ואח שהשווה ממה משמע וכן פיקו״ג, אצל

 לשחוט שבת שמחללין ביומא הראב״ד לדעת
 ששבת משום נבלה אותו מאכילים ולא לתולה
 כמה בעוד מצאתי )ושוב עי״ש, הותרה

 ה״ה של שביאורו שכתבו זמננו מאחרוני
"הותרה", שפקו״נ ההבנה על בנוי ברמב״ם

"דחויה"[. דס״ל משום חולק ורש״י

 כפשוטו שכוונתו ברמב״ם למד הכס״מ והנה
אמנם הותרה, ולא דחויה רק שהשבת

 שזה תנ״ה([ )או״ח האבנ״ז שכ״כ ןושו״ר יתכן
 שחלק י״ד בהל׳ לשיטתו הכס״מ דאזיל משום

 הרמב״ם שגם וס״ל הרמב״ם בהבנת המ״מ על
 צורך לכל שבח לחלל שאסור כרש״י לומד
כפשוטו ס״ל ולכן סכנה, במניעתו שאין
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רל

 הראב״ד הבנת לסי אבל דחויה, רק דהשבת

 שהכוונה כהצ״ס ללמוד יתכן ברמב״ם והמ״ם
 ט״ו סי׳ )ח״ד מלכיאל בדברי ]וע״ע להותרה.

 )פי״ד ברמב״ם שלמד בחיבורי( ומש״ב ד״ה
 בולמוס דאוזזו שהא ט״ז( הל׳ ממאכ״ס

 דבר על מווזרין ואין מאכ״ס אותו מאכילין

 בחוון וע״ע הותרה, דפיקו״ג משום הוא המותר
 שנראה שכתב שבת עמ״ם בפירושו יחזקאל

 )ודלא הותרה דהוי היא השו״ע שמסקנת
 )ועי׳ עי״ש לזה ראיה שם והביא בב״י(, כמש״ב

כ׳([. סעיף לעיל

 כתב של״ח( )יו״ד חת״ם שבשו״ח אע״פ והנה
אלא הותרה שסובר מי מצינו שלא

 מ״מ עי״ש, מצוות בשאר לא אבל בשבת

 שכתב )שכ״ח־ט׳( המג״א על במחצה״ש

 נראה וכן איסורים, שאר שה״ה ביאר "הותרה",
 היא "דחויה פ״ב בריש הרמב״ם כתב שהרי
 בדעת וגם המצוות", כל בשאר סכ״ג אצל שבת

 דיומא בחרא בפרק בר״ן המובא הראב״ד
 והטעם הותרה, נבלה שגם בצ״פ משמע

 הוא נבלה להאכילו ולא שבח לחלל שמעדיפים

 עי״ש, הראב״ר בדעת שם כדביאר אחר טעם
 אצל הותרו תורה איסורי שכל דס״ל נראה וא״כ

 למד בשבת המ״מ של מהיתרו וגם פיקו״ג,
 דהוי בזה הביאור ואם יו״כ, לאיסור גם הגרי״ז

 הותרו תורה איסורי שכל משמע א״ב "הותרה",
 וע״ע וכדנתבאר. הרמב״ם לשיטת פיקו״ג אצל

 שאף שהאריך "אף" ד״ה ז׳ סי׳ שלמה במנחת

 כיון מ״מ דחויה רק היא שהשבת נאמר אם
 כהיתר נחשב הרי״ז בהם" "וחי תורה שאמרה

 הרבה לטרוח או ממון להפסיד וא״צ גמור
 מיבעיא לא להצלה, שבת חילול למנוע בשביל
 אין שמדאורייתא ממאכ״ם( )פי״ד ספר לקרית

 לחולקים אף אלא הקל, הקל של חיוב כלל

בהוכחותיו. עי״ש עליו

ב חלק / יצחק באר

 אזלי, דלשיטחיהו לומר אולי אפשר ועפי״ז
פיקו״נ של במצב דגם דס״ל דרש״י

 דבר רק אלא החולה לצורך להתיר אין

 לרש״י דס״ל דהיינו פיקו״ג, יהיה שבמניעחו
 שיש חולה למען אף עבירה שום לעבור שאין

 )משום זו בעבירה נפש נרויח לא אם פיקו׳ע בו

 לשיטתו ס״ל לכן וכדנחבאר(, "דחויה" דס״ל
 חברו את לרצוח אסור פיקו״ג של באונם שגם

 לעבור ההיתר רכל לעבירה, היתר שאין משום
 מישראל נפש בכך להרויח כדי רק הוא עבירה

 נפש של ריוח שאין וכאן המקום, לפני החביבה

 לעבור היתר אין אחד( יהודי ימות כך בין )כי
 פיקו״נ שבמקום דס״ל הרמב״ם אבל עבירה.

 פיקו״נ, במניעתן שאין עבירות גם לעבור הותר

 לעבור מותר פיקו״נ שבמקום דס״ל דהיינו

 ס״ל ידה, על נפש מרויחים כשאין גם עבירה
 של עבירה גם לעבור מותר שהיה לשיטתו

 ואע״פ האנס, מיד הנפש הצלת לצורך רציחה

 ולא זו רציחה ע״י מישראל נפש תאבד כך שבין

 היתר יש להרמב״ם הרי מ״מ נפש, נרויח

 נפש להרויח בלי גם סיקו״ג לצורך לעבירה

 הוצרך לכן וכדלעיל, ד״הותרה" דס״ל משום
 הרציחה נאסרה מדוע חדש לטעם הרמב״ם

 נפש" מפני נפש דוחים ש״אין והוא בכה״ג,
 שהאיסור דאע״פ לחברו, ארם שבין סברה שזו

 על לעשות אין מ״מ מותר היה כשלעצמו

 שמה לרש״י דס״ל מה אבל השני, חשבון
 מתיר לו שאין שמיא כלפי האיסור הוא שמעכב

 ונמצא להרמב״ם, ס״ל לא נפש, ריוח בלי

וכדנתבאר. אזלי דלשיטתיהו

 רש״י טח׳ כ®עטי גוססים ביאורים
והרטכ״ם

 סליג אמאי הרמב״ם דעת בבאור י״ל עוד כ״ד(

ופי״ד האו״ש עפ״י רש״י על
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פ חלק / יצחק באר רלב

 חיי במקום שעה לחיי חוששין אין
עולם

 הוא הנידון הגר״ה שלפי לנו נתבאר והנה כ״ו(
על לעבור מתיר הפיקו״ג אי

 נפש איזו הוא הנידון התזו״א ולפי האיסור,
 שחייך או שקולות הנפשות האם להציל,

 יותר לכאורה משמע הגס׳ ומלשון קודמים,
 יראה ואל וכו׳ שניהם שישתו )"מוטב כהחזו״א

קודמים"(. חייך וכו׳ האחד

 )שיתחלקו בב״פ ביאורו את כתב החזו״א והנה
בכמה שעה( החיי משום רק במים

 ביאורו עיקר שעל אלא לקמן, כדנבאר נוסחאות
 ע״ב( )כ״ז בע״ז בסוגיא מהמבואר לעמוד יש

 שחשור עכו״ם, רופא אצל דאסורלהתרפא
 סכנה בה שאין במחלה זה כל אך יהרגנו, שמא
 לא ספק יחיה ספק הרופא שבלי אמרינן שאז

 אך שיהרגנו, לודאי קרוב העבו״ם והרופא
 לא אם התולה ממנה שימות שודאי כזו במתלה

 רהא עכו״ם לרופא ללכת לו מותר ירפאוהו
 ומקשה מהמחלה, למות הוא עומד בלאה״ב

 ימות לא )שמהמחלה שעה חיי והאיכא הגם׳
 להרגו עלול והרופא יומים או יום עוד אלא
 חיישינן, לא שעה דלחיי ומתרצת מיד(

 שבשעת המצורעים ובניו מגיחזי כדילפינן

 ולא ארם מחנה אל הלכו למות שעמדו הרעב
 שלא הכוונה ואין עי״ש, שעה לחיי חשו

 חוששים שלא אלא כלל שעה לחיי חוששים
 להכנם מותר ולכן עולם, חיי צד של במקום
 החשוד לרופא עצמו למסור כמו גדולה לסכנה

 להינצל שיוכל הקטן הצד משום שפכ״ד, על
 חיי של קטן צר שאפילו דהיינו עולם, לחיי
 ]ועי׳ שעה חיי איבוד של גדול צד מכריע עולם

 )ח״ג יעקב ובשבות של״ט( )יוי׳ד מאיר בבית
 "ז ט ובאחיעזר)ח״ב )קי״א( ציון ובבגין ע״ה(

 מסוכן לניתוח להכנס מותר שעפי״ז בסוף(
הסיכוי משום ממנו שימות צד שיש וכדו׳

 להקשות יש ולפי״ז עי״ש[. עולם לחיי להגצל
 המים שמחלקים ס״ל שב״פ החזו״א לפי׳

 שע״י אע״פ שעה חיי של הריוח משום ביניהם
 והרי שלו, עולם החיי את המים בעל מאבד כך

עולם. חיי במקום שעה חיי על משגיחין אין

 עמד ב׳(, ס״ט )יו״ד בספרו שהחזו״א וראיתי
שאני "הבא ת״ל לתרץ וכתב זה על

 מהם וכ״א עולם חיי כזכות שוין שניהם שהרי
 על עצמו לבכר ובא עולם, חיי יחיה שישתה

 בזה לזכות יכול אינו שלו, שהמים משום חברו
 דיורדים דנהי ועוד לשניהם, שעה חיי שיש כיון

 מ״מ הצלה, ספק משום שעה חיי הפסד לספק
 חיי בשביל זה של שעה חיי לדחות בדין אינו

 החזו״א דהרי לי וקשיא עכ״ל. חברו" של עולם
 ב״פ שגם בגליונותיו, והן בספרו הן כתב, עצמו
 יכול אחד שרק היכא קודמים שחייך מודה

 בבית ורבו דהוא והיכא להתחלק, וא״א להנצל
 רבו את שפודה לפני עצמו אח פודה השבי

 לחברו קודם הוא א״כ י״ג, בהוריות כדאיתא
 כאן שיש תאמר ומה עולם, לחיי במים בוכות
 למדנו זה על והרי לשניהם, שעה חיי עכ״פ
 לעשות ומותר שעה חיי על עדיפים עולם שחיי

 הסיכוי משום שעה החיי אח לסכן בידים מעשה
 לו מותר שיהיה כאן כש״כ א״כ עולם, לחיי

 לצורך שעה לחיי לחברו מים מלתת להמנע
 שאינו התזו״א כתב ומדוע שלו, עולם החיי
 בכה״ג, חברו של שעה החיי את לדחות יכול
 והחיים שעה, חיי על עדיפים עולם חיי והרי
 גם צריך היה א״כ חברו חיי על עדיפים שלו
 ]ועי׳ וצ״ע המים את לשתות לו להתיר ב״ס

 נאמר ואולי ל״ג[. בסעיף בזה לתרץ מש״כ
 הבא( בקטע החוו״א מרמיזת קצת )כדמשמע

 חיי שני כאן דאיכא משום הוא דב״ס שטעמא
 נתרץ ולפי״ז אחד, של עולם חיי מול שעה

 של שעה חיי על רק שמענו דע״ז שמהסוגיא
 עולם חיי במקום בהם משגיחין שאין אחר

שגם נראה אמנם שנים, של שעה בחיי משא״כ
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160 פד.
I

תובל הלכותביית
 עיקר אק ולט״ט להראנ״ר הרחב״ם דעת משוה שם בהחי״ה אגל

לאין רואים יש ני} לחלק הפיקר אלא ללילה יים כין לחלק החילוק
 כלילה ילהיטך וחים לו אין רואים אין מקים5 ים’כ

 בל״ז גם מיהי .המנילחא כונת וה״ג דמים לי יש רואים שיש כמקום
 .שם השני שפיר דבל״ז וצ״ל וכדומה הכן מל כאב שם דלקי קשה

 ה״רכעייל מתשליחץ במחתרת רפמיר והא מפרש שם נש״מ והרמ״ה
 לשם מדעיזי בעה״ב לחצר ועייל מאן אכל רמיגנב אדטתא מעיקרא

 אועתיה לאו ומעיקרא ניק כלים וגנב מתחמת חתר והדר ליגה
 הרמב״ם מיד וכתב .בחשלוחין יחייב כנפשו החחייכ לא אחא והכי

 מאבנר פ״ז והקשו .דמים י״ל עיים אי בנ״א הקיפוה ואס שם
 כמקים ואף מכל חת שאינו שאני מלחמה דגכיר י״ל יפשיט .וממשא

 וחצאי גנב שלא או ויצא שגנב הגנב זק שס כתב עוד .הורג בנ״א
 ונסב .ומים י״ל רודף ואינו עורף יפנה הואיל החתחרח חן ייצא

 סנהדריןפ״ח מירושלמי ט״ז הק׳ המהר״ן אכל היא. דפשיט הר'מ
 ורשב״י דמים י״ל למחחרה מוץ דמים לו אין במחתרת ר״ח וחני

 חביב אדם של שממונו לפי רמים לו אץ למחתרת חין אפי׳ תני
 טליה וקאים מיניה ממוגא מיסב כעי אזיל ליה חמי כנפשי עליו

 ועמר לו יהלך לצאת פניו אח והפך הכיס נטל אחד ר״ה וקטליה
 בחיץ דנם ס״ל ור״ה דרשב״י הרי .נהרג ההורגו אץ והרגו עליו
 למחתרת דחון כריח דככק היא רביני טעם אבל .דמים לו אץ

 ם׳ בהל׳ שם דהא הרמב״ס בוטח כן לומר קשה אבל דמים. י״ל
 יהיאך ממוט סל עצמו מעמיד אדם דאין משום רשנ״י לשץ בחב
 הראב״ר מנח הוא דזה ת״ת כס׳ חש״כ והנכון .וצ״ע א״ע סתר
 כשברח דמיירי הרחב״ם דעת לפרש כינסו ר׳ל בורח שכתב שם

 נפשות עסקי על בא לא בודאי שברח דכיון להורגו אסור אז הגנב
 דהרמב״ס קצת דוחץ זה גס כי אם .ור״ה רשב״י נם מידו וככזה

 כהב עור .הירישלמי הלשץ דהיא חייה ולשונו מרעתו כותב איט
 מפקחים כשבת גל עליו נפל אס דמים לו שיש גנב כל הרמכ״ס

 דמים לי שאה מי אכל בחשלימץ חייב בביאתו בלים שבל ואם עליו
 נצרכה לא אר״ש אימא בש״ס והגה .פטור בביאתו כלים ששבר

 נפשית פסקי על בא אס אבל רש״י ופירש הגל אח עליו לפקח אלא
 טל צ״ט ויותר .זה השמיט והרחב״ס ט׳ הוא קטילא גברא כי׳

 במתחרת הבא בסנהדרין אישא שכתב שכ״ט סי׳ אור״ח ההג״א
 וגברא עליו מפקחץ אץ בשבח גל עליו נפל אס ט׳ שמיתר בעגץ
 מפזרש אין דבש״ס ותמוה גניבה. בהל' הרחבים וכ״ב היא קטילא

 השמטת ובטעם זה. מביא אין הרחכ״ם ונם כן פירש רש״י רק נן
 ט׳ רמים לו אץ בשלמא דקאחר שם בש״ם דכאמח י״ל הרמב״ם
 ואץ אמר לא למה ולכאורה ט׳. ב״ר אהרוגי ח״ר הד״א אילטריך
 דאין פשיטא דג״ק כיון להש״ם פשיטא דזה אלא הגל עליו מפקחין
 על עלה וכבר ל״ר אהרייי מ״ר םד״א לחידוש גס וקאמר מפקחין

 בנפשי להצילו גיסן לא דבשט? ק לחלק בפנ״דמשבח המלמ״ל דמת
 דרכי שאין הרהב״ם וא״ה מנ״ח עיי׳ דילן חש״ס מליו ותפסו
 הש״ס כלשון וכתב זס אשמטי׳ לא כש״ם דמפורש מה רק לכתוב

 נראה וזה ק. לפרש כתב הוא דמפרש ורש״י נן מונן וממילא
 .נדרט וקיצר אלא ק משמם ורמב״ם רמש״ם שכתב החג״א טנת

 בטה״ב סר״א ,ט ארס בכל והוכה דאחר כש״ם שהק׳ מי וראיתי
 ומחייב דמים לו דאץ מדרשא לה ידטיק ררשא האי והא ט׳ הוא

 כיון דאפשר שכ״ט סי׳ החג״א מש״כ עפ״י בשבת בין כחול בין לו
 נגדו אחר יפחיד שמא חיישינן ממונו טל עצמו מעמיו אדם דאין

 יחלל ולא מחוט ליקח יצית יחיד בארם אבל מחללין ולכן !•הרג
 את ולהרוג שבס לחלל דמרביק בשמעתץ הכא נס ולפי״ז .שכת
 וכטעמו בעה״ב ולאו דעלסא אאיצש רק קאי ע״נ במחתרת הבא

 שמא חיישי׳ ממיט על מלחו מעמיר ארם דאין דמכיוו המג״א של
 מחויב עצתו כעה״ב אבל פקי״נ. לידי אנןי 1ען בבמה״ יעמוד
 סי׳ יור״ר הרח״א כח״ש שבח לחלל ולא ממיט ליקח לגגכ להניח
 שמעיק ממילא יא״כ ל״ת על יעבור ולא ממונו כל ליחן שחייב מנ״ז
 דוהיכה ורשא ול״ל מלמו במה״ב ול״ד להורגו. חותרים ארם רכל

 אי שנים הבטלים נהיו י״ל דהא ידעינן הוי לא דחשבח וי״ל .בכ׳א
ח^ם ועיי .ואכ״מ י״ל ועוד נגדו אחר יעמוד שמא רחיישי' יופר

נ א המג דברי הניא שלא ותמוה פט״ז סוס״י חו״מ

22 כב

יעקב
 מיי׳ ביה האחרונים טזט הרנה כרודף. שהוא מפני ■ נ׳ כעי׳

סס״נ רצ״ז חציה זבמנ״יז סיפ״י אהלות תירע״א
 הוציא ואס הסתבר ימש׳כ שם. הי׳דש נפיריש תפאר- ועיי׳ כריו ב■

 לעיל יפיי׳ ראשו ריב דאף חשמלי שם במשנה הרע״ב מפירוש .ראשי
וט ראשי יצא איחא הרמנים ובלשץ ואף שם ובאת-ינים רפ״ז סי׳

 פ*’ל דלדיגא "ל’ ח״ח סנהדרין בש״ס זי מכנה העתיק >
 יש דאם כתב הרא׳ש הנה כי׳. אחרים שישכיר איי .תכ״ו. /כי׳

לפי צו אין ואס .בסמ׳ע מבא לו לשלם חייב לו 1
 הר״ר ש״ך מיי׳ נשיעשיר לו לשלם מחייב אם אח'כ לו ויש שעה

 ובדברי .כאן הש״ך רנח ולזה הרי״ו בשם ס׳ ס״ק רל״ג סי׳
 עיי׳ ביה הרבה האחיינים האריט כאן בסמ״ע הסינא הירישלנד

 אחד דאס המנתה בקיהן שם ]חש״כ רל״ז. מטה זבמנ״ח פת״ש
 יש הלא* סל הייהר ואים להצילו אחד ויכול לדעת עצמו מאגר

 נפנין הררכ״ם מל מש״כ רס״א סי׳ לעיל נחי׳ ועיי׳ כזה לפקפק
 ס׳ק קניו רג״טיבמנ״אאו״חה■׳ סי׳ יוד״ר וכפת״ש מוטח[. אכירה

 שלמהיור״ד מה יבש״ת מ״ג סי׳ ידאלי׳ ונשית שם. יבתירט׳א ב׳
 סי׳ איר׳ח ובא״ר ז׳ ס״ק שכ״יז סי׳ אור״יז משבציח ועיי' צ״ט סי׳

 המצרי אס הדג דמשה מהא העיר זצ״ל וחותני .אי״ה cp שכ׳ט
 כאני רבים ולהלל לחלק דיש יפשיט ישראל ממר סכנה בספק ונכנם
 נכנסה ואסתר הא יק בלירקיא. ד״ה ט״ב י״ח תכנית רש- ועיי־

 דהק׳ ל״ג ברטת דרהב״ר יק רבים להצלת היחה סכנה בספק
 ראיתי נפת .שאני רבים דהצלח .בסכנה מלחו הכנים היאך הרש״א
 האריך סקי״נ נכלל ישם זהב זר »׳ מם מחדש הנדפס באו״ה

 תפא״י עתי ועיי׳ רל״ח מלה מטח על שיק מהר״ם ועיי׳ בזה
 יראיתי .בזה מש־כ כפ״ח סי׳ איר״ח ופרמ״ג פ״ח יומא משניות
 לפיקו״ג אפי׳ לעילם משם דא״י חלת גבי הק׳ פ״ב מכות בתפא-

 מיראי מניח להציל החייב ח״ה סכנה ספק והיי אף יצא לא יאמאי
 אלא ירצה אס לצאת כידו דרשית השמע מרוצח פ״ז נרמב״ס אבל

 של לקרוט לטף דיש כחב צ״צ בשי״ח והנה .למיתה עצמו שהתיר
 הרוצח למדת הדס נואל על מיטלח מלוה ני בדין להעמידו הנרצח
 כיפים לדין למיסרו לענין אלא איני דזה נראה .בפת״ש ומובא

 טפים מו לא הרוצח את להרוג הבית כזמן לטש אבל ב״ר אוחי
 לישאל בבא ההיתר בעיקר גס מפקפק קח״ו סי׳ בחשו׳ החוו- זיהא
 לא אבל עליו נהרג אין הרוצח הרג אס דרק רי״ל ק מורץ אם

 הדס הגואל והרג הריצה נעמד חקר ההלח״ל דהא ועזד .לכתחילה
 מפירש טא וק סליו. נהרג דאין דמסתברא יכחב סלע נהרג אם

 ופירש הוס גואל הוא פרטלהציא אוחו ימצא ס״פ מסעי פ׳ בילקיט
 כבא מטס הדס לגואל להריג להרוצח דמושר דסו״א רענן הזית

 דהיאך עליו נהרג' איני הרגי ראם ומיכח .קמ״ל ט׳ השכם להורגך
 עלז נהרג הרטבים דאס ודאי אלא לכתחילה להורגו רי5ד הי״א
 והרגו נתאמן אם אלא להורגו אסיד ולכתחילה הספרי אומר וה״מ
 את להרוג אוחי נטף היאך וא״כ .כהמלמ״ל הרי עליו נהרג אינו

 פי־ ומש׳כ .עליו נהי־ג איט יהרני שאם באופן רמו ויפקיד הריצח
 לדבר שיעיד דאץ וכתב וקרוב הדם טאל מיקרי היק ועד הצ״ל
 נואל דפיריש כתב שם החוו- הנה ממנו. יותר קרוב שאץ כל אלא
 הרוצח ולהרוג לרדוף מצי לנרצח קרוב כל אם לן איתברר לא הדס

הל׳ חריצח פ״א הרמב״ס דברי הביא שלא ותמוה .לבבו יחס כי
 לא שהכ״מ ואף .הרם גואל הוא לירושה הראוי וכל שכתב ב׳

 מאחיוחי ונמכר גבי כמי המלך כתר בס׳ כתב מקירו הערה
 כמו לירושה הראר והוא קידם קרוב והקרוב גואלו ובא דרשינן

 החיו״י ומש״כ ליורשו. שראוי מי הרם גואל ה״>מיקרי נקרישץכ״א
 שכ״ד הרם נואל לו אץ שאם ח״ס בסנהדרין ת״ש השמיט דהרמב״ם

 כתב מרוצח ס״א הרמכ״ם הנה ט״ז. ותמה הדם גואל לי מעמידין
 וז״ל מהספרי והוא כסייף. הרוצח אח חחיחין נ״ד נו' הרם טאל רצה לא

 מנץ הרם גואל ט שאיו חי הרם גואל לו שיש אלא לי אין שיכיל
 הדם גואל געשה אחר שכל הרמב״ם כלשון חה .מ״מ הדם נואל ת״ל
 הרוצח אח מימות כן דרש והספרי נו מבפנטו ק דריש שנש״ס ואף

 דמיוחר. ימיחנו מהוא ק כש״ם רדריש שכחב רש״ש הג' ועיי׳ י״ל.
 אמר שאפי' מנץ ה' הל׳ פ״ב מטת הירישלמי טצח ג״כ היא ואולי
בילקוט. ומובא יסיתט הוא בו בפגעו ת״ל להקבילו יסל שאיט

ופירשו
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חיבל הלכ\ת בית מ0
 גיאל מל שחציה מיד בי לשנים יכיל איש שאפי׳ חרץ המס* יפירשי

 ימיתט היא דחשחע ימיתט הוא ט בפגעי ס״ל פליז לחזיר הדם
 שאם דלן ש״ס כדרשת הד־שלסי כמס ר״ל מאיד. דימן זהיא מ״ס.
 .ימיחט הוא בי שפוגע מ* להיוגי ד״ל להקבילו יכיל איט אסר

מקלס טרי נחון■ אפי׳ ט נפגעי י״ס פטה בחומש רש״י ומש״ג
I* ’ I /1 • _ י12ל4547אה״ח1  ל רז דרשת הביא לא דרש״י תמוה ׳ה ימלכו בש״ח. שס מוחק

 בש״ס כן וליש דלא שכתבתי למה ראיה מיה ואילי פ״ז. סנהדרין
 מהתייפי אמר הייתי •דאתי לילא אמנם .יעיתגז שהיא רק ט ספגטי

פ״ש: בספות מסמן כ״א שנפסיק בי במגפי פל וקאי ,’ברש הלימים

 ובית דין כשמיסי השם׳ כי׳. ביח כל •ב׳ סעיף •1תב* *׳
פשיר ספחים משרה ניבט שאין

זפיי׳ להדא בש״מ החאירי שם זכ״כ נ״א ב״ק כדמשסס מפפקה
 הוא שפפיס כתב והת״ש ביה. שפחד כ״ב כוס״י חיור״ד מב״ק
 ובית .השמיטיהי ולק הפשרה בפחית תנסה ואץ דקיי״ל לפי־׳ח
 בשם בפת״ש ומש״ב מנ״ח. עיי׳ ד״א לרבע כדי ט ויש יקפוץ אריך
 , ומכרך שהזניח מ׳נ״ח סיי' מעקה מ^יית טל לברך דאין הח״א

 ליה דקיום האחרון בחטש ומברך כתב ב״ב סי׳ חאור״ח והח״ם
מדרבנן. אלא דא״ח ננה״ג בשם הפת״ש פיו ושש״כ פסקה. איני
 חייחוני ובהג׳ דאורייתא. דהוי כנה/ בשם במנ״ח ,וראית ^גצ״פ
לראות בידי אץ והמה״ג דאורייתא והיא להדיא כסב סריצח פי׳א

הג״ס: דברי הביא אם
 קיצור בביאור הברש״ם ט׳. נדפונוא ליל p״pl ח'• ם״ק םם״ז

שהיה עין דמשכת״ל כתב המרב י 1
 ועתה ניזוק היה ולא מהגלגל היה הבית ובלא בשיפוע מהלך ■••-הדהיר
 הס״ז ימש״ב .בהגר״א ועיי׳ ני*ק ועי״ז מהשיפוט הקצה ביתו כספך

 בחב שם רשב״א וזי' כדי׳ ידיב הוא טר דססעם הםס״פ על כאן
בור מסעם קאסר בר״א חייב לא .וחייב לסוכה מפל ממס וסמוקה

קאמל: בו״ש חייב אצא

היכל. ע לרבות ביס נדיש ובספרי וב״מ ב״ב למ>מ • ג' מלף
ס״ח ובח׳ ופטור. מבה״ב מיש הסנ״ח והמה

 אמית ג׳ נטה היה לכך בסלמא לנוי רק היה שבהיכל והפסקה נתב
 לסכנה לחוש ויש בננו יביה״ב משתי־ש דאס חידש שיק החהר״ס אבל

לפשיס סמיכים היו בביהמ״ק גם ובכס״ג משקה לפשות סומר

יעקב
 אסיר יוה מודבק מ״ח כמקדשי לא יעליות גגות דקיי״ל נהי מהקה

 .מדינא חיירי הספרי אכל ממסקה פסור היא לכך שם להשתמש
 דחימעסי הני בכל חייב תשתישתא דבקביכד חב״י כס׳ וכ״כ

 ועיי׳ .חשתישתא תטעי בלא אף וחייב היא גזה״ב יבטח מהכתוב
 שם להשתמש דרך ואין המשופעים שלט דגנין שכתב השולחן עדוך

חחעקה: פסור
 חש״ב עוז מגדל עיי׳ .מי״ט פחוס אץ המעקה גובה ־ ה׳ סעיף

׳.,להמעי מאיד דחוק והיא הספרי דברי בביאור
 משמע דשם סתיה מאיר ס״ש דמיט״ק הסיפ״ק ראיה שהביא ימה

 פ״ש: שם נהתו״ה בזה שטאר מה זי\טן קיימי. הנג דאעיקר
והא ע״ז סחה במניח ט׳. לך השחר שנאמר ח׳• סעיף

 תמיכה כל ראיתם לא כי כתיב קרא בהא*
 ברטחל״ב המהרש״א כזה שכתב מה ראה ולא חנק. הגיף ושמירת

ולא המהרש״א כדברי חפצמי שכתב בהשמטות לאח״ז שי״ר מ״ב,
דבריו: ראה

 הרח״א נמי כתב זה ובלשון ט׳ בלילה ישחה ולא .ט' סעיף
ע״ז ובש״ם בזה הלהבים דעת יצ״ע יור״ר.

 ובסילין שברירא סכנת משים החשש וכלילה להרוי' להו מחלק י״ב
 נין מחלק דכש״ס יעוד .להו ממרב והרחב״ס מלוקה משום הנועם

 במ״ם טנחו דוה וצ״ל .מחלק איט והרמב״ם ידיי לשני אחת ירו
 הג׳ פיי׳ סגי בשיניו במהדק והיה נראה. שאיט באיק ר״ל בלילה

 פ״ר סי׳ 'ור״ר הגדולה המסת הקשה זה בלא וגם שם ליפשין ר״ג
 כשלא גס דאסור ואגמים בבארות המיס שרן משים דאסיר דת״ל

:ואכ״מ י״ל וזה מהמים פירש
 ב״י בשם הבאה״ג וכתב מרדות. מכת ט׳ העובר כל '׳• ?'ז*0

כחצי דהוי משים או דרבנן והיא משים או יוד׳ד
 אלא דאיט די״א תשקלי בל על רה כן כתב הב״י באמת והנה שיעיר.
 דברים כשאר ולא לבד בשרן אנא אינו דקרא שפשטיה לפי מדרבנן

 ס״ק י״ג סי׳ הט״ש ועיי׳ כ״ז הל׳ ממ״א פי״ז מלת״ל עיי' המאוסים
 ,מדאורייתא הוי ודאי לנסשתיכם מישמרתם רנלחד בסכנה אבל .ב׳

 רק הוי דלא כאן דחשיב הני דבל היא הרמב״ס דכונת פשינו אכל
 סכנה בוראי אלא אסיר איט רמהיח מדרבק רק הוי סכנה חשש
 חש״כ כ׳ ס״ק פ״ד ט׳ יור״ר משבצות ועיי׳ נפשו אדם יכניס שלא

שס: ז בטי המובא האי״ה ברברי שם

השמטות
 חחר״ח הח״ס לדברי שרמז ה׳ סיס״ק פס״ש מיין קפ״ב. סי׳

ולא קכ״ב ב״ב ש״ס מביא שם והנה .ב״ט סי׳ ’ ׳
 קרובה יפירשב״ם .ורחוקה לקרובה אלא ט׳ בכספים אלא נתחלקה

 לא הארז חלוקת נשעה הא וצ״ס .מירושלים ורחוקה לייישליס
 לרשב״ס לי והיה ט׳ היא איה הפוריה הר ולא הקדש מקים נידם

 משלה. רחוק אי סמיך שהיה ומי בנטלי שלה משק שנבנה מי לפרש
 המג״א דברי חיזק ומזה פ״ש ט׳ כו׳ שמי דגר מאן ירושלים אבל
 שדחה ס״ו סי׳ שתיה אבן בשי״ת וראיתי .היסב ס״ש ק״נ סי׳

 גדולה טיר שטחה משם הוא לירושלים דקרוב שהפעם ונתב דבריו
 הרחוק שפני צהדיא שנתב ברשנ״ם ראה יצא המרטלוס. ונתי

פצ״ה באדר"ג מ״ש זכר שלא הח״ס על סמה אני אולם פביהמ״ק.

 בץ לשטן פתיר שהשכינה יורם יהישט היה שכבר ברכה ובילקוט
 פ״ב ב״ק תום׳ ומיי׳ מר״א ת»»3 יע״ש לבנימין יהידא תחום
 יפלו אז ירושלים חוחית ט׳ ברצונך הסיבה ממש״כ וכ״מ מ״ב.

 המזבח מקום לו שהראו קודם היה רב״ש וממשה פרים. מזבחך מל
ליישבם: צ״ע הח״ם דברי םי״ר נביא מפ״י

ראיתי נמת קרים. מאמירת שהערתי טף} י'* סעיף רפ״ז. סי׳
 בזה שמחר ק״ב סי׳ ח״א בשט״י

:פ״ש להק וכתב
ל״א בנכ״ק יל״ס מהאגודה. אי• סעיף שע״וז. סי׳

חמירא דגופא צטרא אי מ״ב
:•(דממונא מלטרא

 לאינין לי דגימא חומרא ומאי שס הגמרא רהאסר רממונא מצערא חמור דנישא דצערא סונרס ע״א ליו שטעות יגידא לנאירה יצה״ל המיל אסר *(
:ע־ש לילקי ולא סטן( )«א i«p דיייתי

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)170 מס עמוד שלמה בן יעקב טאוושונסקי, יעקב בית



גד >1? רעה־•־! יורה י6 הילל בית &

ואל ידורג עבירות עלאיזי קנז א סיטןקגז
סעיפים ג־ וכו יעטר

M יעסיכודס עריות וגלוי סילא חיץ ?ינחורה נלהעניוות 
 הסיס אנם יהויג או עלירס ישיעטר לארס *זמיי״ל! 0* י»ים

 וליתרג• 1ת»י על להחסיר יר״לן ואם יהרג ואל •ענור נ«עה
 יוכל ואס6 ה הג ית על להעבירו ק סכי ריענו׳ס אם ר׳#א;

 )י׳ן /עשה י
ואינו למסוע

 ל» ) (לנד )על,ישראל עתי/המירר. היא ואס •הרג ואל תמר
 : •עמי■ יד,דניאל רכנאגא אערקרחא אפילו ג*י(06נ

אם יאבל לאתעשה נענות להעציר! יונים אם ודוקא הגה
 מיהו ושיהיג לקיימו צרין אין עשה מצות לקיים שלא שמד גזרו ם לקי שלא השר עליו צוק אס ובן • !’מלססי׳סע

 נידו ת1הרש ולקיימה לנןויוצהליהרג נלינה השעה אס אס "מ ת אונס מקר׳ ממון יק הקנס הוי לא אפי׳ וניצ׳ז «
אפי׳גשנעמו ר’* ע’ג ובלא (יןר׳ן נשה לס שוי• )מהיי*ק ל על ההשלא תשובות 0ם • אונס מקרי לא להשתדל יסל

 •ל להג 1ינו !אס
ונו הכל לימן }יין

 שלא נדי היאלד וכתב עוכרת למצות דמי נתנו היאן תימא סס
 אל המנונו אמרו )בן ־ עלהנ?נוד עצמו ויעיל עוני לידי •נא

 ילא )מיהגמסתכרא כמיתה ני .פעו מעני ססומש יותי יבזבז
 אגל ־ שאני תעסה ואל לשב משום תעשה1נע> אלא אעמ׳הני

ל’ענ עליה שיעמר קודם •ען הוןביתו בל את תעש? לא כמנות
...______ , . ב»פו ’’תינ’םוצהסי ‘נהל בא׳ס לי העתיק ממש הזה ובלשון

 ור'”•עמר"לאתעשה ולא ננלאשילונייןיליתן/בל1ל?צי וגם ואיעסי׳הלל שם נהגה מוני׳ס ומניאוהרשלא נשם
 ואיג. ת1למס ה נ שיש מקום נל שאמרו !מקום ( ימול פ׳לולב ממש נל׳הוה .ד’הייגב נסם הלל לשון ?עתיק ס׳שפ׳ו גרילש

 אין עשש&ננה ימ׳מנדניסיש נתפסנאותועון םוסההוא לסלקו אויסוינול מיואי׳עו שנשנעעל גהביאיאיהיעלעי
 >סי'קנ'»(’הרי1)י ויי תל מממו להוציא ציין ואין למתותניין וגם • נלאשרלו ליתן מסוייב ל» אשי־ כל אפי׳ הרגה בעמון

 1הרל. נ״ת מ-שראן-* תעוות כפוי והיינו בפרהסיא היא ואם היוק לו •הי? וסססתוה עתו סב שיק"? ר!גס אינו שלו השר אס
 )צאפילועל דת 1עד־ להעכירו ממין הענו׳ס 0« •ענוד ילא אנלקשהעלביג • עלסנועתו •לעמר יכול אעפ׳באינו 3?

 אינוסכרןאלאלהגארתו )כ'י(אבלאס ערקתאדעשאנא( !ו׳לנדי* ול׳בסי׳נבתב •נהלהני״דבסימן »ד?סא?סרלש
או ננו שסלה או וסלה אצלו שאנל ענייו סיירו ניצי אוננוס

 נהגסואסאירע עולם >נתב אונסים אלבצדי• הי* •עננוצסד
”1T אונס מקרי שיתן סיגה ממון ע׳י לסלקו 11 אפשר והיה אונס

ונרשם
 שמעת!

 נעל?
 4יהר להנאת! אלא ככלן הענו׳ם ואשי׳אץ הנוירו! נז#עת ומולאני׳י הנ׳ס עליו השיג ונכי־ הלל הרילש בתשומת ולאווה!

 בגון סעשה לעשות לו נסאומר׳ם ודוקא הגה • יעבור ואל ה!א6 וליציאה • אתו והאמת ההלכה מן דבליו ודקה נסי׳רל׳ב
 לאשס אונסים עיוהאושיהיגאנלאס לגלות לאיש שאומרים צוה אס וכן לשון אך • אונס סקרי לא ולל נהגה קופי מעות

 בני שהוא או להורגו התטק על השליטוJ שיונים או לכ^עליה אונס »קיי לא צ׳ל >נן גני גס כי הגרסא לכי גנון 1אינ'151 השי
 6נצ לי ) ליהרג ציין אין נעמה אותו לתקוע ורוצים קשה1מ נמ|ללו מ׳מאינו אגל א!גצ מקר• לא להגיה 0& גס תאמר ואס

 ונלאיסורע״אולעוליאע׳פשאיוכו ת>ס'ולןפיקל»( אנלססהני • בעלה והאס ג׳ב ניגוב ניי״נש שגם ובאמת
 דגפני לא>1> אנל לעבור ולא ליהדג ציין בעלמא 1לא יק מיתה ’ ע׳ש אונס מקרי דלא כסיטא להשתדל •נול בעלה אס ינשו פ

 נ} ופרק לש פיק 1ל )•היג ואל ■עמי מכשול תתן לא עור )מ*מ נ : ועש חוה עוד אי׳ה אכתוב ׳רל׳בנס׳ד ונסי
 ב״>)ת.1ערי גילוי כמל אינו bo׳ נת על הנא וענלס ( סורר חור׳ס העתיק וכן • למסות ציין ן א סבנה משש שיש נדני

 מנ• תנולנואסד לישראל עגו׳סשאמח’ היעב׳ן( נשם נעוני• מלעסות להקל גהגו ולכן וסיס סל? כהלהנקי׳סל׳ד
ונהרגהו ־ועיין עלל וווא.דינו גופינו על עלים1ע סיהיו לסוש שיש עבירה

ס> גוש גלמסי'בס'אוכ|אסשגיהםע|ק>סצייןלוקקלהס
1 : כפמ׳ע וע׳ש עלל למלבות ׳*התן שלא בדבי סבנו משוסםיש עבירה כעובי׳ למסות שלא ענהיו נוהגי[ רלע שכתב

 להדי? המיועד בשם לישנע ?•הודים על ?שלעוסס שקדש! הגזירה על סכתב סי׳ר׳ג ׳’עהרא בפסקי דמסאכא׳גיין עיקתא אגי׳על
 דת על להעלר כוונת; אין נ’א גה יסקר לא1 י»תי ממורה השמעה וה דנדרן הס לסוברים משוס הוא בוונתו אם הראש ♦בבילוי

 עפוי$ אותה p בל •ודע )איני הסיא נפי הוא אם •עמי ואל ייהיג פשיעא המיוסד בשם לסלל כוונתן אם אבל ומותי־ אלא-להנאתן
 על להאמין שלא ?®ק להתמיד ה»א שצורן היא לבסל? הזברה לאו דהא בה שמסו״ב שמעות לנוין להדיא *לאלהונירהשס

 גגד לישנע מותר הראש דנגלו׳ נהמא עבאן מוכס כ’א ו׳ל תהיא׳י עלל לאיסור נהדיא קפידא אהכשן לא הראש ובגלוי שבועתם
 בעקןנ% שם שנתב ברעכלאוויגתו נעיר ניניהם שהיה הנהגה לפי דוהו וציאה .• דת על להעביד כוונתם דאין משוס עעבו׳ס

 כנשבע :ונראה 00 שנסנעין במקום השלסן על והצלם ע׳א שעומדים הוא ״המנהג במדינה תבפיו אבל השלטוניס• גויית והוא
 • ואת לנהל הענין לפי ידוע סן ממון ע׳י אף השלטוניים אצל להשתדל וצרין גמור איסור ווה! נגגדהע׳א ראשם ומגלין א’ע לפני
 הנובע ׳סיר נן1 בבואם שיקום ינו׳או בבגדיהם וערב שתי להם שהיו נהנים או שיים בס׳יק׳ן נהגה נל» שנתב למה לדמות ואין

 והיה הראש כגלוי נסהואנשבע כאן גם ני'ל’נילוא4 ראשונה נסנרא להסעיר ונו'וטוג תקילקבדבר ויש נואם קודם ויפתסוה
 נגד ה1משתס1 הנובע מסיי שסרק פוס •ר מז־ אינו התם 6שלמ כ ־ לוה ו»זה7 שאינו פשגט נראם אבל השבועה קידם הנובע עסיר

סם רק נע׳אאע׳גשמוכיר כנשבע ס׳ו נראה השלען על העומד הלא נגד הנובע ומסיר נשם נשבע הוא וה בנדון אבל הסרים

■*־׳■־י wjwzwij-piip גמע י כנפשו מתמ״ב ונמנה בדבר ממז״ב ממינו ביון ומנע מסריפפי סיני ב
 נניאשית ואמי! הרנה שני ומקבלים בידם עועוקת השמד בשעת עליה נפשם שמסרויתראל מנוה שכל שיר פפייותקנל

קשה ולכאורה ■ הלן ענ*ל דרבנן שהוא התפלה על עצמו שמסר נדניא*. ענינו ונו' אתנני שמלתי על לסקול יוצא לן לן :

 נ׳סלתי • ונו' ונהרגהו מנס א:,ד ל» תנו לישראל שאייר!
לולא•? ולהיות ■יהודית דת שלעגוריעל אות! שהנעימה אסד עבו׳ם

 עליה 1עליה! מןא ל?,ן3 ל5ס ה,פ? pp5 ה,ןננת
תסת אמית להקהלה שלמה עליה שהעליל ונשנודעלדורה

 יעמר ולא תבטל ?לבן מאילי? ותבטל האיסורין שיניסוהוגכית כרעו בעל ממנו לבטלה יכולים שהם ועוד עונרנילים שאינו
 ’ישא קיומי'אלה על להרג מסוייג שאינו אע׳ס י׳ל בנפשו מתמ״ב ונמנא בדבר מעזייב שאינו כיון ומנע יפפי' מסר א״בהיני וא*ת

יו נפשי למסור

 ן מה יינה
 שהוא*

בידיו
. , 1 -------------- • -............ .........—----------לפוקע,--..,-

 בפרין נתוסבית אבל ענ׳ל ש ר הס תפילין ולומר עצמו מסר שלא הרי נצפייולה א׳ל שם וסכו' כיי לא7ו בן סונר גס?י*ן ב’וא ל’ענ
 מנוה מלכותאפי׳-על גוירת רבסעת לאמרי׳נסנהדרין ״*ל סקר 0>0 נתבו 1>יראש נטלם נד־ה א’ע נתהטומניןד-ףמ*ט

ענמומנלל שמוציא ודומה נעמ׳ס מתנהג עריזתא יו™ ,»!!!«!« ,ו™ ״,מאיס Am.״,■nr-V.^A! ,״,.י u. .~.רקל

?משלת
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»״ ?״ ־״! דעה יורה
 ואסרן ס5ס אפד יתמהו סהסאא׳נ אסד להם ימנו לא ונהרגהו

דיסולי והל* פ׳ה ורחנ׳ס דעמעות ע׳ס יושנה) הליני לני מני

י8 חילל בית «
 הלן שנשמלסה הנ׳ל ם’הענו נשיאה את״נ1 • אפר שי ססשלת

 להעמיד נאוסיו ילו והקהל הרג השראת ומפס השי אצל
אלי ל’כנ והקהל הרג שלפו וק.ה • למששם לפניו הגמולה

 . _ _ - - ,_ , »»»־»־-» ״«־*־* **' '***
 אם יעמר ואל מקוסשנ׳יהרג נל »!'( ישנ׳ס )מישיאל אסיג
 ודוקא ופטור אנוס נקיא ס׳ס הסם שסלל אע*פ נהרג ולא ענר
 נ6 ננלב הוא היי עושה ואינו לגיוס יופל אגל לביוש •וכל שלא
 זיסוד• פ*ה הרמנ׳ס 'נשם,נ ] mm ע>ני ונקרא קיאו על

 בדיע>-יא מכו׳ם א1»ו־, רוסי לאום אהיר ב מולה(

סלנושו עגה ס יוער׳ שהוא ורש יכיו נריהן־יא אס אנל יהרגהו
הגה  b'Oj? שהוא אוסר שאינו ביק תר10 הגזרה בשעת

 דאסודלופי ואע׳ע גמרא( יפ'הגוול’)נ 0אי5נ ואפי׳לונם
 )נ*י אפי למר׳ ומשתמע לשון לומילהס »ל. ס’מ ם’1ענ •הוא
 והוא עט׳ס שהוא אופר שהוא יטנו והענו*ס (עוול »רק
 ענו"ס כוניי׳סהוא שהס להסעומס יוכל אס וכן אתר לדני •כמן
 ומושק ט׳נא העלה שלנו עי *ה נדרן (וגן קנ׳ו סימן מ׳יז )שי•

 הפרוה על שנא סיסנוד אלי! לנא אשמו מונל א® איה נאשת
 אנל י סננה 01נמק רק סי• לא וה ובל (בניתוק׳ שס ) שי׳
 יוהושהוא ׳נ נגדיענו׳סשלא שילנס נגון סננה נמקים שלא

 « )סגרתהרג( נדותהלוהאסור יהודז׳ענויתנסאו
*רת למל ע׳א לנית לברוח מיתר ת מ׳ת שגחח׳יב טי 4

 נ>ע יה אלי דליסאונמנו נריסק לק׳ק הגדול הנ׳ללנ׳ד השאלה
 א>ממ הידוע השאלה ר‘ע הלשון מה והשבת• • מדע לא אשי

 קלו טי' ד’מי נש׳ע דהנ׳א תהא יאיה להניא יש הנה הגמולה
 אא'נ ונו' ונהרגנו מנס אמד לנו לישיאלמנו שאמרו 0’1ענ

 נן נשנע עה ס תי׳ב איו*נ למוסרו אין אני׳ננה׳ג א’וי יתמהו
 נפש יתסלו ולא וכו' לנו מנו ענו׳ס להס שאמרו נשים ובן נפי׳
 דאין לתותרא לפסוק האפיונים עפ׳לוההניפו מישראל אמת

 אם ד?*ה מ’הנ ונמנ • נ’כ נשבע סימה ת׳יג אא'נ לסוסיו
 דוקא ולאו אומו מוסרים נמי להורגו ושאל! נד־ניהס סימה תייב

 פ״ב סלוני אומו אס מתון שאלמ או סאלמיסוריס ה’וה הריגה
 גרם דאיה! דייאתי ענו׳ס ניד• אומו לסוסיו ימליס נדיניהס

 גווע ולא להם מפיו שי נפמס ה! שאלו שס נתב ד ועו ש’ע’ל>פשי
 להס שימסרוהו בדיניהם קי*נ אם לאו אס להויגו דעתם אם

 נדיניהס *נ נ 1*33 ו’גפ נ וא ענ׳ל לנמתלה להם למסרו •נולים
 או לאו לומר פיה את ולשאול המשפט לפני הנמולה למסור הוא

לה1ע איזה ל? יעשו שמא ספק שהוא דאן אנשד לפ'ו1 • 1 ס הן
סופריסאומה נ’אעפ אומה וינוע! שקיים עדים להעמיד נמספט ’ י 6ונלנ '“ לאעד אנל • לנאויה נלאה פן מישראל לנפשות להג נדי לגמפלס ( } 0Pאסדינעלס׳ },"אל״עת״מי >»«

סש!ס התפס הוא דהמס משוס לוה דומה שאין ניאהל• העיון rAwnS וריווי k׳»n ו״יייי י-רייד FUp 11 עאDM לנפשיה גלם להוא J גדיניהס שהוא ואן נ'נ נשנע תימה •נ

שפייי מה מעשה לעשות היהלו כסורולןוצא אעפ׳נהוא ממיסים ר' וויי רדדירלוח 1411110110 4 u J וסנמשת נ»אמ1נ!עקמ ולה שהבת ד’ננ אנל • גדיויהססימה
,j " הוא1 וה מעסה דכי שום מעולם להענו׳ס אמרה שלא כאסיה _(ן""",.* ״ ״ י׳־י^יי״יי ;“

 •שיאלנומן דקהמישיאלנאוץ

 »»נ אבש להצילם ר1»כ י־סיתה לים ין הנגב אק רד.ן וניוצא
אם סעלהואסלו ו אי ליס שנפל פיט אחר שיאה נ;ך לפית

...דקרודן
 לה שיעשה לודאי קרונ ההוא הענו*ס ליל אומה למפוי ואשור
מעמר ואל מהרג נ שהיא הדת על להעכיר מה1א וינון עולה

 אתרים להנילאמ ני׳ אומה לספור אין משם נימה שהיא ומאתר נא,ה אלא(ל>נשכואט יתוליפכילפינואקלרסאגמן
לה״יס אדם שמקוייב מקום נשום וה מני" ולא נשהיאאיממנה 0־JS?j bj, 6J ס6 ,י6 בתכס,לפ6 ן/א, כש(ם

*’>׳» • אסיים את להני נוי נפשו סננה נספק אמענתי "",?נ610ר קקמומרלנממ אפי׳נסנס)נ׳ינםסהיסנ׳ן(
c5 מעתול לא וימיה סודר נסנהדייןנפ׳נן ואמי• והא סננהנפם. לנע^לאנ׳נו ,^י״ ,״׳״״,. ג 
 נשינול דוקא היינו ש ע וכו נאים שלסטים חאס רעןאס לס על נויםח,ע1ו (t^.on,3niv, י1,ונרש^ ר״,ענ
ש,ם .1 יש אם אנל סננה שום ת,ה יהיה מלאי תומו להניל v אלמל'עי, אגל נאילתס ןו& ג״מ, "

נולאי שהוא להנילאמתניי• ספ׳ייג איג. נפשות סששפננה להנא" עביר." !w אלא תסיר נישען ,מר ,ע *את
 סיימוני ובהגה! ל 111 מנ סי נסון ע נסמ ועיין סנ״מנעמת• s s ו10ןןא,למלאנז|מזת,תלת,ל,גנלא>נ״ס

סננה נספק ענסו את להפנים דנרין תסיק לס• לטרום נתב ׳ םהון«׳הורס- רסן•
r ■והוא ודאי שהלה מפני הוא להסעה ו*ל ונמנ י’נ ""'•או •י יי- י

והסוד והרא״ם ם’והרשנ הוי׳ן יפגסקיס
 טון I’• ומה ו'ל ם’והיסנ הממני השמיטו וגם ענ׳ל ספק

רען דם על מעעו' לא נאן שיין ללא הוא פ»ט ו’ג*גולפ השמיש! ולכן עסקיהם הניאו לא

 םתתו״נמלהעמיי'לסשפטלשרשהימהנקהלההואמ אןאמואמסנאמ• אמענמה• ואיןמפו״נתלהעסיד לודאי הקיוג ספק היא
 שלהם סספק יומי לודאי קרונ שלה פספק אסיי לני סשום אותם שמפסו שלהם שי נסו גמל 1נס ההוא להשי אין ט לשש שנלפת

 הסכים ולוה להעמידה ספקשלהסוס״נת נסו שלה ספק הוי נ׳כגדולא׳נ נמו שאין אפית שלעיר נשר אנל גדול שלהספצקו נשי
 האפרע עיר של השי לפני למשפט שהעמידה עשינו וכן • הקטין ורימכק׳ק אנ׳ל שהיה ויל אייוק נמהר״י המושלג הגדול הינ עמי
 סילנם נגדן סננה ס1נמק שלא אנל ז : ק*ל 1 נסור שקר שמא נפשה כמר •הימ׳נועקמ מאסר לגמרי השר ופטיה לשם ניסה אשי

על נשנא וייןהממן ורונט׳עלהסום-ננל•3נשי׳מר!1מי'ו1נ נסלונס•׳נגלי וט׳והנהאנל יהוד* שהוא 1יטיוה נומי׳שלא נגל•

I7B ״ P4 < ׳W ע ״׳- l׳V)r M -F ״ w ״ ״ .
 בשלות עניים תיעי׳סל אם נסה כהתה וטן דקה נהמה טן סילוק אין עי.־> פסולי גני נעע לנן דקה נהמה לגדל "1דה• דשו• נראה

 שנתה נמו הוה ממן שיין אינו להנילס אפיי דקה בהסה דיועה וה דין ולפ׳ו • 1ל ולא סוסא אום שאין ספני הסולי׳לעדות אסיי׳הם
מועיל אס ם’נענו רפואה לגסות ממי ונן כ : וק*ל אסיג מ׳רונאומא לסד סנמנתילתעלאונןספסענסס׳ע פסו 'מ׳הנסי

עיין
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ר<םכ״ג סימןכניעח

־/------------ —
מצוות כקיום

 חזקת מקדימין. זריזין דזמצוות. על מעבירין אין קדימה. בדין
 כעין שייף אם קיומית. ומצור חיובית מצור במצוות. חיוב

מצוח. בקיום - טעות מקח

כ״ג סימן

בהיתר ואחד בעבירה אחד להציל, ב׳ לו שיש מי בענק

 וכמב המורה, כל דוחה נסש פיקוח הנה א(
והנה נפש, פיקוח אצל היא דדחויה הרמב״ס

 מהן, אחד רק להציל ויכול להציל שנים לו יש אס
 שוים שניהם ואם יקדימנו, לוי או כהן אחד אם

 אלא יהיו לא פונה שאמה פניוח שכל לימין יפנה

לימין.

 אחד להציל, שנים לו שיש בגוונא לעיין ויש
האס שבח, איסור כלא ואחד שבח כאיסור

 שבח, באיסור שאינו מי אח להעדיף עליו יהא
 ואס שירצה, מי לברור דביכלחו דכיון דנימא או

 שבח, בחילול אלא אפשר אי זה אדם להציל רוצה
 זאח שאלה ושאילנא עבורו. שבח לחלל לו מותר

 איזה ־ מיד וענה זצ״ל, אברמסקי הגר״י קמי

 סרטי אח עוד לנאר כ״ד סי' לקמן מעויין יעשה שירצה

השאלה.

 חחזו״א דברי עפ״י פשיטות להביא
נבלע דאס מבואר ב׳ צ׳־ז דף זבחים ׳בגמ והנה

שיהא אמינא הוה בקדשים נוחר נועם

 קדשים דאכילח עשה דמצוח משוס לאכול, מוחר

 כיון דאסור אמרינן אן דנומר, חעשה לא דוחה
שבמקדש. מעשה לא דוחה עשה מצוח דאין

 דיאכל, אמינא הוה איך אור בעמודי והקשה
איכא קדשים דאכילח עשה כנגד הא

 עשה מצוח ואין קדשים, דשריפח עשה מצוח

עשה. דוחה

 ב׳ חירן סקי־׳ב ל״ז סי׳ קמא קדשים ובחזו״א
כשאין דמיירי אחד חירוץ חירוציס.

 דשריפח עשה מצוח אין וממילא נוחר כזיח
 עשה שהמצות לו נחשב דאין תירן ועוד קדשים,
 מצוח על שיעבור גורמת אכילחו ידי על הנעשיח
 המצווח ב׳ לקיים יכול שאין אלא נוחר, שריפח
 לשונו ]וזה שישרוף או שיאכל דאו כאחד,

 נוחר האוכל דאין דאפשר לעיין "דיש דהחזו״א,

 מקיימה שאינו אלא שריפה של בעשה עובר
 דאיזה אמרינן ובכה״ג לקיימה"[, יוכל שלא וגורס
 יש עדיין הא לשאול יש ולכאורה יעשה. שירצה
דשריפה עשה המצות שיקיים לו שעדיף לומר
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עטראםכ״ג סימןבני•

 לדחות יצטרך שלא ירויח גס זה ידי שעל כיון

 דוחה עשה דאם שמעינן אלא נוחר, איסור אח

 שירצה עשה מצוח איזה לקיים יכול תעשה, לא

 לא על שעובר יוצא ידה שעל זו מצוה גס -

 ]וגס שס, מהחזו״א לכאורה מבואר כן מעשה,

 עם צמר בגד אחד בגדים, ב׳ לו יש אם בציצית

 חכלח צמר חוטי עם פשתן בגד ואחד צמר, חוטי

שירצה[. איזה ללבוש יכול

 בענין הנ״ל דידן למילתא דימוי קצח כאן ויש

בלא לעשוח יכול שאחד נפש פיקוח שני

 אכילה או לפניו יש החזו״א בנידון שהרי עבירה.

 אמרינן ולא ולאו, נוחר שריפח מצות או דקדשים

 נמנע ידו שעל כיון העשה אח להעדיף שעליו

הרי יעשה, שירצה איזה אמרינן אלא לאו, גם

 לעשות ויכול לחוש, צריך אין מומר, שאס לנן,

גווני. בכל לכתחילה

 שמצוח באחרונים שנתבאר במה לעיין ויש ב(

דוחה עשה בה אומרים אין קיומיח עשה
 בדברי מהנ״ל שנא מאי לעי׳ דיש תעשה, לא

 עשה מצוח לקיים אפשרות לו שיש דאף החזו״א

 ללבוש יכול הכי אפילו מעשה, לא דחייח בלא

 הוא א״כ תעשה, לא על שעובר אף השני הבגד

 לומר, אפשר והיה ]א.ה. שתדחה. בקיומית הדין

 מצות זו הרי המ״ע דכשמקייס הכא דשאני

 מצוה משא״כ ל״ת, דוחה ושפיר חיובית, עשה

 עדיין אך מידכם. זאת ביקש מי אמרינן קיומית

צ״ח[.
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אבות ברכת תקכב

סז סימן
חבירו להציל כדי לסכנה להכנס מחרייב אדם האם בענין

א׳: ענף

 ובקומה אתי הנער שלחה אביו ישראל אל יהודה "ויאמר

גם אתה גם אנחנו גם נמות ולא ונחיה ונלכה

ח׳(. פמ״ג, )בראשית טפנו"

 מב״ר רש״י "ועיין וז״ל שם הזהב" ב״רביד וכתב

חבירו אם חו״מ שלהי ב״י לה ומייתי ובירושלמי

 פן חושש אך המלך, בחצר יד לו יש ואחר סכנה ודאי

 דאהך נראה ודאי. מידי מוציא ספק דאין עליו, אפו יחרה

 כלל יצא ומזה וגו׳ תגורו לא אצל דברים פ׳ ועיין סמיך

 בעל כמש״ב ודאי מידי מוציא ספק דאין בדין גדול

עכ״ל. דרשא..." מהך מפורש חולין במסכת המאור

 וז״ל כתב שם י״ר פל״ז, זקנים" "הדר התוס׳ ובפירוש

הלא לאחיו לשלחו יעקב ראה מה "וא״ת

 שהלכו לפי עזרא, אבן ואומר אותו. ששונאים יודע

 יעקב אמר שכם, אנשי הרגו כי לרעות סכנה במקום

 אם שכם אנשי ושיהרגום הוא, ספק לך יענישו שמא

 לך הודאי, מן הספק ליקח ומוטב הוא, ודאי ימצאום

עב״ל. חרב". מכת שכם אנשי יכום פן שישובו להם אמור

 ליקח ומוטב שכתב רבעה״ת בדברי שמעירים וראיתי

את להכניס אדם דצריך דס״ל הודאי, מן הספק

 ודאית מסכנה אחרים להציל כדי סכנה בספק עצמו

 הגה״מ הביאו ה״ד פ״ח בתרומות בירושלמי כמבואר

 אמנם תכ״ו, סי׳ חו״מ בב״י וכן רוצח מהל׳ פ״א ובכס״מ

 וכתב זה דין על חולק תרכ״ז סי׳ ח״ג הרדב״ז בשו״ת

 דספיקא שוטה, חסיד זה הרי נפשות סכנת ספק יש ראם

הירושלמי. דברי הביא ולא חבריה. מודאי עדיף דידיה

 )בראשית זצ״ל כשר להגר״מ שלימה" ב״תורה וראיתי

שאין סובר דהרדב״ז שכתב, ק״ב( אות פל״ז

 את להציל הלך דרשב״ל דשם דעובדא ראיה מהירושלמי

 נהרג, אני או אהרוג אני או ואמר גזלנים שתפסוהו אימי רבי

 רשאי שאדם אלא כן, לעשות חייב שאדם משם ראיה ואין

 מסכנה חבירו להציל כדי סכנה בספק עצמו להכניס

 ספק משום תעשה ואל בשב עצמו את שמונע ומי ודאית,

 אפילו בהם שימות ולא בהם וחי דהרי עובר, אינו סכנה

 ואמנם עצמו. את לסכן חייב שאינו נאמר סכנה בספק

 צ״ע לכאורה שוטה, חסיד בכלל דהוי הרדב״ז מש״כ

 הגזמה, בדרך זאת אמר דרשב״ל יסבור ואולי מהירושלמי,

 הגזלנים את ופייס דהלך בירושלמי שם מבואר דהרי

 ספק בזה היה דלא ומבואר כלל, הרגם ולא והניחוהו

ע״כ. לפייסם. שבכוחו והבין חיליה נפיש ורשב״ל סכנה

 לרואה מנין התם, דאמרינן ע״ג. דף בסנהדרין בגט׳ ועיין

או גודרתו חיה או בנהר טובע שהוא חבירו את

 תעמוד לא ת״ל להצילו, חייב שהוא עליו באים ליסטים

 גופו אבידת נפקא מהתם נפקא מהכא והא רעך, דם על

 בנפשיה ה״מ הוו״א מהתם אי לו, והשבותו ת״ל מנין

ע״כ. קמ״ל. לא, אימא אגורי ומיגר מיטרח אבל

 הגהות בשם מביא תכ״ו סי׳ חו״מ הטור על הב״י והנה
דאפילו מסיק דבירושלמי שכותב, מיימוניות

 שהטעם הב״י ומסביר חייב. סכנה בספק עצמו להכניס

 אחת נפש המקיים וכל ספק והוא ודאי שהוא משום, הוא

עיי״ש. מלא. עולם קיים כאילו מישראל

 וביארו, הירושלמי את שהביא למרות דהב״י פלא וקצת

הביא לא הרמ״א וכן בשו״ע כן פסק לא "מ מ

 דכיון די״ל ותירץ, ע״כ שעמד בסמ״ע ועיין זאת.

 הביאו לא והטור, הרא״ש הרמב״ם, הרי״ף, דהפוסקים

 והרמ״א. הב״י גם השמיטוהו משו״ה בפסקיהם, מזה

כן. פוסקים לא דלהלכה דהיינו

 ובשם הרדב״ז, שו״ת בשם תשובה" ב״פתחי מובא וכן

 על פליג דידן דתלמודא דכיון אזוב" ה״אגודת

עיי״ש. כוותיה. פסקינן לא לכן בזה הירושלמי

 לספק להכנס שאסור כן הדין ג״כ המלח_מ שעתב והאם

עיין בסכנה, הנמצאים את להציל כדי לסכנה

 הגם׳ דברי את שהביא ק׳ סי׳ חי״ג אליעזר" ב״ציץ

 חד דקטלא מלכותא שמואל דאמר ל״ה: דף בשבועות

 לך האלף לפני, שלי כרמי שנאמר מיענשא לא משיתא

 פריו את לנוטרים ומאתיים דרקיעא למלכותא שלמה

ע״כ. דארעא. למלכותא

 ומבאר קאמר, הרשות למלחמת דבהוצאת התוס׳, וכתבו

משמע לא קטלא דלשון התוס׳, כוונת המהרש״א

 ומשמע ממש, דקטלא אלא רש״י כפירוש באנגרייא להו

 היה מלחמה בשעת ומ״מ קרא, איירי ישראל דבמלכי להו

ודו״ק. מסתכנים. שעי״ז אע״פ בלוחמים להרבות מותר

 שנשאל נ״ב סי׳ יו״ד אש" "אמרי בשו״ת עיין וכמו״כ

יחפוץ כסף בעד אשר גבר למצוא מותר האם

 למלחמה דהיוצא מבאר ובתשובתו וכו׳. הצבא אל ללכת

 היה דא״כ ח״ו, לדעת עצמו כמאבד דינו אין עצמו מדעת

 ונשמרתם, על ועובר לסכנה עצמו כמוסר רשות מלחמת

 הרשות במלחמת מרבה המע״ה דוד אדונינו היה ולא

 מן ומשמע הרשות מלחמת ללחום דמותר הרי וכו׳,

 שחסרו שני בבית כמו ותומים אורים שאין אע״פ הסתם

 מספק יצאו לא או״ת שהיה בזמן גם ואף ותומים, אורים

 שני בית בזמן וכן וכו׳ למלחמת היוצא כל דהרי סכנה

 לצאת הכשרים חשמונאי בית מלכי נמנעו דלא נראה

עיי״ש. וכו׳. חובה למלחמת

החכמה אוצר תכנת ע״י הח־פס543 מס עמוד דוד יונה בן ברוך רקובסקי, אבות ברכת



תקכגאבותסז סימןברכת

 "מיד עה״פ ט׳־ה׳( )בראשית עה״ת בפירושו ובנצי״ב

כתב וגו׳ האדם" נפש את אדרוש אחיו איש

 שראוי בשעה נענש האדם אימתי הקב״ה "פירש וז״ל

 אז לשנוא ועת מלחמה בשעת משא״ב באחוה, לנהוג

 וכדאיתא העולם נוסד כך כי כלל עונש ואין להרוג עת

 ואפילו מיענש, לא משיתא חד דקטלא מלכותא בשבועות

 שכמה אע״ג הרשות מלחמת לעשות מותר ישראל מלך

דבר". ב״הרחב ועיי״ש עכ״ל עי״ז..." יהרגו מישראל

 הסי׳ בסוף קמ״ג סי׳ כהן" "משפט בשו״ת עוד ועיין

דמלחמות הכלל שענייני לזה. בדומה שמגדיר

 רשות מלחמת גם שהרי בהם, דוחי מהכלל הם יוצאים

 בסכנה רבות נפשות להכניס היתר מצינו ואיך היא מותרת

 וכו־ שאני ציבור והלכות דמלחמה אלא הרוחה, בשביל

עיי״ש. למקו״א. מזה ללמוד וא״א

מפני א( שאני, דמלחמה הא הגדרות ב׳ מזה למדנו

 ציבור שהלכות מפני ב( העולם. נוסד שכך

ודו״ק. שאני. המדינה והנהגת

 להגדיר שכתבו האחרונים ברבותינו כבר מצינו ובאמת

מ״ד סי׳ חו״מ חת״ס בשו״ת עיין זה, כעין

 בזה שיש משום הנ״ל בשבועות הגם׳ דברי שמסביר

 "שם בשו״ת וכן עיי״ש. הנהגתה. וצורך המדינה תיקון

 של מנהגו שהוא מפני זאת מבאר כ״ז סי׳ יו״ד אריה"

 שהוא דבר בכל "וכן בזה״ל דבריו בתוך וכותב דבר

 שרי סכנה בודאי דהוי במלחמה לרדת כמו העולם צורך

עיי״ש. הרשות". במלחמת ואף

 שא״א דכשם לומר, דמסתבר אליעזר" ב״ציץ וכתב

גם א״א כך למקו״א, במלחמה מהמותר ללמוד

 שהכלל וכשם מלחמה, לגבי אחר במקום מהאסור ללמוד

 קודמים חייך של הכלל כך במלחמה, חל לא בהם וחי של

 למסור מחוייבים אחד כאיש אלא במלחמה חל לא ג״כ

 ונכנס חבירו, של חייו הצלת בעד נפשו את ואחד אחד כל

ותקנתה. המדינה והנהגת ציבור הלכות בכללי "כ ג

 שמביא סק״א קנ״ז סי׳ ביו״ד בש״ך מצינו לזה ודוגמא

לומר שכותב קצ״ט סי׳ תרוה״ד בשם שם

 דרבותא בפלוגתא דאפילו י״ל השם לקידוש דבנוגע

 בזה אזלינן דלא נפשו את למסור רשאי או צריך אם

 די״ל משום להקל, נפשות ספק בעלמא כדאמרינן לקולא

 נפשות איבוד על תורה הקפידה שלא השם קידוש דלענין

 משום בהו דלית ספיקות משאר לה ילפינן לא מישראל

עיי״ש. השם. קידוש

 בספר לעיין מציין דג״ע הדין על שם רעק״א ובחידושי

וישב פ׳ ריש פרמ״ג להרב גומא" "תיבת

 הש״ך דברי עפ״י שכתב א״א, ספק היא אם לענין מש״כ

 ספק בזה אמרינן דלא א״א ספק לענין גס ללמוד דיש

עיי״ש. יעבור. ואל ויהרג לקולא פיקו״ג

 דמכיון למלחמה, בנוגע גם בכה״ג י״ל ה״ה וא״כ

נפשות איבוד על בה התורה הקפידה שלא שמצינו

 שלא בעלמא ספיקות משאר לה ילפינן לא מישראל

 סכנה, מודאי חבירו להצלת סכנה בספק להכנס מחוייב

ע׳׳כ. לקולא. בה אזלינן ולא שאני דמלחמה אמרינן אלא

 מכל "ונשמרת בזה״ל שכתב תצא כי פ׳ ב״ספרי" ועיין

ובמעשרות ובטמאות בטהרות אני שומע רע, דבר

 לרבות מנין ערוה אלא לי אין ערוה. ת״ל מדבר הכתוב

 דבר מכל ונשמרת ת״ל השם וקללת דמים ושפיכות ע״ז

עכ״ל. רע..."

 דוד" ה״חסדי בעל )הגאון רב" דבי ה״ספרי שם וכתב

לא בא שפיכו״ד לאיסור דהריבוי התוספתא(, על

 המחנה נשתנה דמה אחיו, את איש יהרגו שלא למימרא

 שאם לומר בא אלא מיוחדת, אזהרה ע״ז שיבוא שצריך

 ולא עיניו יעלים לא אחיו את להרוג שבא גוי רואה

 עצמו רמשים ואע״ג דעך, דם על תעמוד לא על יעבור

 בעלמא דבכה״ג עליו ויקומו נכרים נפישי דהא בסכנה

עיי״ש. חייב. הכא פטור,

 בכוונת מפרש רב" דבי ה״ספרי בעל שהגאון בהדיא הרי

דין במלחמה לרבות כתבה דהתורה הספרי דרשת

 מחוייב דבמלחמה והוא פטורים, שבעלמא מה מיוחד

 חבירו לעזרת לבוא כדי בסכנה עצמו להכניס אחד כל

ודו״ק. האוייב, אצל בסכנה הנתון

 האם שדן פ״ה י״ז סי׳ ח״ט אליעזר" "ציץ בשו״ת ־ועיין

לטפל כדי לסכנה עצמו להכניס חיוב לרופא יש

 עצמו את לסכן לרופא לו דמותר שמסיק ועיי״ש בחולים.

 ולמצוה מדבקות, במחלות הנגועים בחולים גם לטפל

בזה. שהאריך מה עיי״ש הדבר. לו תחשב רבה

כ׳: ענף

 שהוא חבירו את לרואה מנין ע״ג. דף בסנהדרין איתא

באים ליסטים או גוררתו חיה או בנהר טובע

 רעך, דם על תעמוד לא ת״ל להצילו, חייב שהוא עליו

 ת״ל מנין גופו אבירת נפקא מהתם נפקא מהכא והא

 מיטרח אבל בנפשיה, ה״מ הוו״א מהתם אי לו, והשבותו

ע״כ. קמ״ל. לא, אימא אגורי ומיגר

 היכול "כל וז״ל כתב הי״ד רוצח מהל׳ בפ״א והרמב״ם

דם על תעמוד לא על עובר הציל ולא להציל

 באים ליסטים או בים טובע חבירו את הרואה וכן רעך,

 בעצמו הוא להצילו יכול עליו, באה רעה חיה או עליו

 עובדי ששמע או הציל, ולא להצילו אחרים לשכור או

עכ״ל. רעך". דם על תעמוד לא על עובר כוכבים...

 מיימוניות" ב״הגהות מש״כ הביא תכ״ו סי׳ בחו״מ וככ״י

בספק עצמו להכניס אדם שחייב הירושלמי, בשם

 והטעם סכנה, בודאי שהוא חבירו את להציל כדי סכנה

 סו״פ בכס״מ וכ״כ ודאי. וחבירו ספק שהוא משום הוא

רוצח. מהל׳ א׳

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס544 מס עמוד דוד יונה בן ברוך רקובסקי, אבות ברכת



אבות סז סימן ברכת תקכד

 הירושלמי דברי הביא קמ״ו סי׳ יאיר" "חות ובשו״ת

בסוגיא ס״ב. דף ב״מ בגם׳ משמע ושכן להלכה

 העיר שם בחו״מ הסמ״ע אולם עיי״ש, פתורא. רבן

 הוא וטעמם מהשו״ע זה דין השמיטו והרמ״א שהמחבר

 דברי את השמיטו והרא״ש והרמב״ם שהרי״ף משום

עיי״ש. מפסקיהם. הירושלמי

 דין נ״ט כלל יונה" ל״רבנו והיתר" "איסור בספר וראה

סכנה לספק עצמו להכניס לאדם דאין שכתב, ל״ח

 הרדב״ז בשו״ת פסק וכן סכנה, מודאי חבירו להציל כדי

 סכנה בספק עצמו להכניס שהמתחסד תרכ״ה סי׳ ח״ג

 שוטה, חסיד זה הרי סכנה מודאי חבירו את להציל כדי

 שנאמר חבירו, של מהודאי עדיף שלו שהספק כיון

 וכן עיי״ש חבירך. לשל קודמין חייך עימך, אחיך וחי

 הרב ובשו״ע סק״ח שכ״ט בסי׳ רבה" ה״אליה פסקו

 השולחן" וב״ערוך ח׳. שכ״ט, סי׳ באור״ח התניא" "בעל

 קמ״ה, סי׳ יו״ד משה" "אגרות ובשו״ת תכ״ו, סי׳ חו״מ

עיי״ש. י״ב. סעיף פ״א סי׳ לאבע״ז בקונ״א ב״הפלאה"

 מ״ג בסי׳ )מלובלין( אליהו" "יד בשו״ת עוד ועיין

א( והמה: דינים חילוקי ג׳ דידן בנידון שהעלה

אחרים. הצלת בשביל סכנה בספק עצמו להכניס חיוב אין

 פשיטא הניצל, מן יותר יתירה במעלה הוא המציל אם ב(

 בספק דהמציל היכא אפילו איכא נמי דאיסורא ופשיטא

 מן במעלה יותר והוא ת״ח הניצול אם ג( בודאי. והניצל

 נמי דמצוה ואפשר בסכנה, עצמו להכניס מותר המציל,

איכא.

 שכתב תרצ״ח סי׳ חסידים" מ״ספר שהביא ועיי״ש

להרוג אוייבים ובקשו שיושבים "שניים בזה״ל

 מצוה הדיוט והשני חכם תלמיד אחד אם מהם אחד

 אצטרובלי בן ראובן כר׳ חבירי, ולא הרגוני לומר להדיוט

 לרבי צריכים היו רבים כי לר״ע ולא שיהרגוהו שביקש

 סי׳ ח״י אליעזר" "ציץ שו״ת )ועיין עכ״ל. עקיבא".

 "זכר בשו״ת וכן הם"ח בדברי שפלפל ט׳ אות פ״ז כ״ה

 תכ״ו סי׳ חו״מ צבי" ו״עטרת ט״ו, אות ע״ח סי׳ יהוסף"

הס״ח(. לדברי מקור שמחפשים עיי״ש

 שניהם דאם שכתב, רנ״ו סי׳ ח״ב תשובה" ב״פסקי ועיין

ע״ה, שניהם או ת״ח שניהם כגון במעלה, שוים

 להציל סכנה בספק אפילו עצמו את להכניס מחוייב אינו

 אליהו" "יד משו״ת כן שהביא עיי״ש סכנה. מודאי חבירו

 ע״כ. דבריו. על להשיג שכתב מה בהגהות ועיי״ש הנ״ל

 בינה" וב״אמרי קנ״ה, סי׳ יו״ד שיק מהר״ם בשו״ת )וע״ע

ה׳(. אות י״ג סי׳ אור״ח

 גלילא בני הנהו התם דאיתא ס״א. דף נידה בגם׳ ועיין

דרבי לקמיה אתו נפשא, דקטיל קלא עלייהו דנפק
 אי נעביד, היכי להו אמר מר, לטמרינן ליה אמרו טרפון

 האי רבנן אמור הא אטמרינכו יתייכו, חזו אטמרינכו לא

 מיבעי, ליה מיחש מבעי לא דלקבולי אע״ג בישא לישנא

ע״כ. נפשייכו. טמרו אתון זילא

 הרגתם ושמא מבעי, ליה "מיחש שמפרש ברש״י ועיי״ש

ה״שאילתות" בשם והתום׳ אתכם". להציל ואסור

 ראשי חייבתם אתכם אטמין ואם הרגתם "שמא מפרשים,

ק״ז(. סי׳ יעקב" "בית שו״ת )ועיין עיי״ש. למלך".

 שכתב ג׳:( דף )דרושים איזוב" "אגודת בספר וראה

שאין התום׳, פירוש לפי הנ״ל מהגמ׳ להוכיח

 את להציל כדי סכנה בספק עצמו להכניס חייב אדם

 אם סכנה בודאי היו גלילא בני דהא סכנה, מודאי חבירו

 שמא כי סכנה ספק רק היה ור״ט שהרגו, חייבים יצאו

עיי״ש. וכו׳. שהטמינם. הדבר יתגלה לא

 שאילתא שאלה" ב״העמק כותב זצ״ל הנצי״ב והגאון

דיש גיסא, לאידך הנ״ל מעובדא להוכיח קכ״ט

 עיי״ש חבירו. את להציל כדי סכנה לספק להכנס חיוב

ד׳(. אות קמ״ז סי׳ ראה פ׳ שאלה" ב״העמק )וע״ע בדבריו.

 דיתכן שכתב, ע׳ סי׳ חט״ו אליעזר" "ציץ בשו״ת וראה

ובעובדא יחיד, מהצלת רבים הצלת דשאני לומר

 פ"ו בב״ק ביש״ש ועיין רבים, הצלת של נידון היה דר״ט

 דהיחיד דס״ל סק״ו תקע״ד סי׳ אור״ח ובמג״א כ״ו סי׳

 להכנס דצריך והיינו הציבור, עבור נפשו למסור צריך

סכנה. מודאי הרבים את להציל כדי סכנה בספק

 ובהקדם הגם׳ דברי כוונת לפרש שכתב בצי״א ועיי״ש

באחד שחקר, כ״ב סי׳ לסנהדרין החזו״א "־"'דברי

 להטותו ויכול אנשים הרבה להרוג שהולך חץ שרואה

 זה שבצד ואלו השני, שבצד אחד רק ויהרג אחר לצד

 ישאר והאחד הרבים יהרגו כלום יעשה לא ואם ינצלו,

 לצד להטותו שצריך לומר החזו״א נוטה ומתחילה בחיים.

 שהטיית מפני וכו׳, להריגה אחד למוסרים דמי ולא אחר

 ואינה הצלה פעולת בעיקרה היא זה לצד זה מצד החץ

 עכשיו ורק האחר שבצד היחיד בהריגת כלל קשורה

 משום ולכן מישראל, נפש האחר בצד נמצא במקרה

 אחד, רק האחר ובצד רבות, נפשות יהרגו זה שבצד

 מאי בכל ישראל אבידת למעט להשתדל לנו דיש אפשר

 וכותב, מזה, החזו״א מסתייג מכן לאחר אולם דאפשר,

 דמוסרין, אלא מצינו ולא בידיים, דהורג גרע הכא דמיהו

 שבע דהרגו והא הורגין, דאין אפשר בידיים להרוג אבל

 בחזו״א ועיי״ש במלכות. מורד היה שהוא מפני בכרי, בן

בזה. בצ״ע שנשאר

החזו״א, של ספיקו את לפשוט שהוכיח בצי״א ועיי״ש
בקום להטות ולא תעשה ואל שב להיות דצריך

 הטריפה את בהורג דאפילו לציין ויש החץ, את ועשה

 נ״ט סי׳ חו״מ מהדו״ת להנוב״י מצינו עליו, חייבים שאין

 להציל הטריפה את להרוג הותר מי "ואטו ח״ל שכתב

 הטריפה שעל בכך ומה מעולם, שמענו לא זה השלם, את
 הטריפה, להרוג עושה בידיים איסור מ״מ חייב אינו

 ולהציל שעה, חיי על מחללינן החמורה שבת ואפילו

תעשה". ואל בשב הוא הרי מציל אינו אם השלם את

עכ״ל.

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס545 מס עמוד דוד יונה בן ברוך רקובסקי, אבות ברכת



תקכהאבותסז סימןברכת

 ואל בשב להיות שצריכים להנוב״י דפשיטא לנו הרי

קום פעולות יעשו לא שאם במקרה אפילו תעשה

 נלמד וא״ב השלם, עי״כ ימות הטריפה את להרוג ועשה

 עי״כ להציל כדי השלם האדם את להרוג שאין רק שלא

 אפילו אלא תעשה, ואל בשב להיות אם כי הרבים את

 בכ״ז טריפה, הוא השני בצד הנמצא הזה שהיחיד בגוונא

 אלא הרבים, את עי״כ להציל כדי בידיים להורגו אין

 הנוב״י בנידון )וע״ע תעשה. ואל בשב בזה להיות יש

 מ״ב, סי׳ אבע״ז מלובלין חסד" "תורת בשו״ת הנ״ל

 סי׳ אור״ח צבי" "תפארת שו״ת א׳, סוס״י גדול" "אור

פ״ו(. י״ז סי׳ ח"ט אליעזר" "ציץ שו״ת י״ד,

 לבני הסביר דר״ט הנ״ל, בנדה הגמ׳ דברי מבואר ולפי״ז

אותם, שיחביא מבוקשם על להם והשיב גלילא

 אפשר אי כל, לעיין אותם להשאיר דאמנם להם והסביר

 אחריהם המחפשים אותם שימצאו דברור כיון דין עפ״י

 לדרוש מאידך אבל בידיים, אותם מוסרים כאילו והוו״ל

 שדורשים כמו דזה א״א, גם יחביאם שהוא כך משום

 ליהרג עלול להיות ועשה בקום בסכנה שיכנס ממנו

 להם העצה אולם רשאי, ואינו מחוייב אינו דזה עבורם,

 בעדם, יפריע לא ואיש לעצמם מחבוא יחפשו שהם היא

 יצטרכו אלא ולמוסרם, לגלותם דין עפ״י אסור יהא דאז

ודו״ק. עי״ב. וינצלו תעשה, ואל בשב להיות

 חבירו, להצלת לסכנה להכנס חייב האם יחיד וגענין

ת״ל שכתב תרע״ד סי׳ חסידים" "ספר עיין

 אבל רעך, דם על תעמדו ולא ט״ז( י״ט, )ויקרא "כתיב

 ואל בסכנה עצמו ישליך אל עליו מתלחמים הרבה אם

 אל כבד והוא בנהר טובע אדם ואם בגופו, פשיעה יעשה

עכ״ל. עמו". יתבע פן לו יעזור

סי׳ ח"ו זצ״ל ווייס להגר״י יצחק" "מנחת בשו״ת ועיין

 כליות לחולה כליה לתרום לאסור שכתב, ק״ג

 סכנה של אפשרות וקיימת שהואיל סכנה, לו שנשקפת

 להיות יכול וכן הבריא, התורם של הניתוח במעשה

 אחת לו כשחסרה סכנה לידי התורם יבוא שבעתיד

 וזה סכנה, לספק עצמו מכניס שהתורם ונמצא מכליותיו,

 מש״כ ג״כ )ועיין עיי״ש. וכו׳ הרדב״ז לדעת אסור הרי

 וב״פתחי רי״ח, סי׳ ח״ב הרמב״ם בלשונות הרדב״ז

 א׳ ס״ק רנ״ב וסי׳ ט״ו ס״ק קנ״ז סי׳ יו״ד תשובה"

 ועיין צ״ו, סי׳ אור" וב״עמודי ר״ד, סי׳ יו״ד ובמהרשד״ם

 מהרמב״ם שמוכיח ה״ח פ״ז רוצח בהל׳ שמח" ב״אור

 שהובא הירושלמי בשם מיימוניות כהגהות סובר שלא

 וע״ע הרדב״ז, את ג״ב שדוחה ועיי״ש פ״א בכס״מ

וע״ע שם. המנחה" וב״קומץ שכ״ב רצ״ז מצוה במנ״ח

מ״ג. סי׳ ח״א יעב״ץ" ב״שאילת

 דאם שכתב, א׳ סי׳ ח״ב לב בן מהר״י בשו״ת )ועיין
מי פורט ולא סתם אנשים י״ב ליטול גזירה יצא

 יהיו לא מסויימים שאנשים להשתדל מותר הי״ב יהיו

 אסור מסויימים אנשים שזה ידוע אם אבל הי״ב, בכלל

שדן ע״ד סי׳ יו״ד בנוב״י ועיין אחרים, שילקחו לגרום

 נערים איזה לו שימסרו מהיהודים שביקש שר בענין

 והשיב ביותר, ופרוצים קלים נערים שם ויש לעבודתו,

 להדיחם נפשות דיני לדון יכולים אנו דאין למסרם דאסור

 שלא ובפרט עושה ילדות והרבה ישראל מקהל לגמרי

עיי״ש(. חמורה. עבירה עברו עם בעדות נתברר

 בנידון קע״א סי׳ ח״ט הלכות" "משנה בשו״ת וע״ע

בזה שהאריך עיי״ש ע״ה להצלת קודם ת״ח האם

 ש״ך )ועיין הצלה. לגבי בזה״ז ת״ח דין יש בכלל אם

 ק״ב, סי׳ ברונא מוהר״י שו״ת סקי״א, רנ״א סי׳ יו״ד

 פת״ש מ״ב, סי׳ מהרי״ק שו״ת ט״ו, סי׳ חו״מ סמ״ע

 דפרשת מהא שהקשה ועיי״ש סק״ג(. רמ״ג סי׳ יו״ד

 ולכאורה וגו׳ אחרונים וילדיה לאה ואת עה״פ וישלח

 למה וא״כ נפש מפני נפש דוחין דאין הוא הדין הרי

בתירוצו. ועיי״ש כזה. באופן זאת סידר יעקב

ג׳: ענף

 הרואה בזה״ל א׳ סעיף תכ״ו סי׳ חו״מ בשו״ע איתא

עליו... באים ליסטים או בים טובע חבירו את

 להציל אחרים שישכור או בעצמו הוא להצילו ויכול

עכ״ל. רעך". דם על תעמוד לא על עובר הציל... ולא

 וז״ל שלמה" ב״חכמת זצ״ל קלוגר הגר״ש שם וכתב

דוקא דהיינו חדש דין לכאורה לפענ״ד "נראה

 בגופו, להצילו מחוייב אז להמציל בזיון דרך אינו אם

 יכול אינו אם להמציל, בזיון דרק הצלה הוי אם אבל

 בגופו להצילו מחוייב אינו אז להצילו אחרים לשכור

 כדומה, או זקן דהוא יתירה טירחא או בזיון לו הוי אם

 וכו׳ לו מוהשבותו גופו הצלת דילפינן כיון והטעם

 השבת דמטעם כיון א״כ ג״כ ובסמ״ע בש״ס כמש״כ

 שאתה פעמים והתעלמת קיי״ל באבידה כמו הוא אבידה

 כבודו, לפי ואינה זקן כגון חז״ל שדרשו כמו מתעלם

 דמהשבת נהי וא״ל כה״ג, פטור גופו מהשבת ה״נ א״כ

 תעמוד דלא הפסוק מכח שאני גופו מ״מ פטור אבידה

 דחייב להש״ס מנ״ל דא״כ להצילו, מחיוב רעך דם על

 לו בגופו־״מוהשבותו דאי דפריך מכח בשכר להצילו

 לפי אינו על אף תעמוד לא נצרך לכך דילמא נפקא,

 לפי באינו פטור תעמוד דלא מלאו אף ודאי אלא כבודו,

 מיהו היטב, ודו״ק וברור נכון לפענ״ד נראה כן כבודו...

 שכתב וקבורה חולים ביקור ד״ה ד״ק רש״י מפירוש צ״ע

 חייב דאפ״ה קמ״ל לפ״ב ואינו בזקן כגון קבורה בזה״ל

 וכן לפ״כ דאינו אף חייב קבורה דאף משמע א״ב עכ״ל,

 דחייב בחיים ומכש״ב ל׳ דף בב״מ מפורש ש״ס הוא

עכ״ל. ודו״ק. כעת. טובא וצ״ע פיקו״ג. דאיכא

 שהביא שצ״ט סי׳ ח״ט הלכות" "משנה בשו״ת ועיין
זצלה״ה פיינשטיין משה רבי הגאון מרן בשם

 עליו והקשה זצ״ל, קלוגר הגר״ש חידוש לדחות שכתב

 איך וא״ב 'שבתורה ל״ת כל דוחה נפש פיקוח הרי

כבוד אם ק״ו עשו ס״ו: ובנדרים זקן, כבוד ידחה לא
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אבות סח סימן ברכת תקכו

 במנ״ח ועיין כש״כ. לא ודם בשר כבוד נדחה שמים
 מאבד אחד דאם שכתב, רל״ז מצוה המנחה" ב״קומץ

 שהביא במה״ל ועיי״ש להצילו. מחוייבים אין לדעת עצמו
דבריו. הגרמ״פ שדחה

 שהביא דהיכי שכתב, שכ״ט סי׳ אור״ח חכ״ש ועיין
מחללין ואין פושע דהוו״ל נפש פיקוח לידי עצמו

 סי׳ )מקונטא( ישראל" ב״ישועות ועיין השבת, את עליו
 ה׳, דף א׳ סי׳ גדול" "אור בשו״ת וכן בזה שהאריך כ״א

ל״ט. סי׳ בתשו׳ מרוטנבורג מהר״ם בדברי עוד וראה

 החכ״ש, בענין מש״כ תצא כי פרשת חמדה" ב״כלי וע״ע
זצ״ל ז׳ולטי בצלאל רבי להגאון הזכרון בספר וכן

 שלום יוסף רבי הגאון מרן מש״כ ירושלים מכון הוצאת
בעמוד עיי״ש. החכ״ש. על שהקשה מה שליט״א אליישיב

 רבי להרה״ג חיה" "נפש בספר וע״ע הספר. בדפי ת״ג
ג׳. סעיף י״ג סי׳ זצ״ל מרגליות ראובן

 כדי בסכנה עצמו להכניס מחוייב אדם האם )ובענין
ח״א קטנות" "הלכות שו״ת ע״ע חבירו להציל

 אות ט״ז פסוק פי״ט ויקרא תמימה" "תורה רכ״ט, סי׳
 ד׳, שמות חכמה" "משך פנחס, רי״פ חמדה" "כלי ק״י,
 פ״ח ויומא כ״ה, אות פ״א ברכות ישראל" "תפארת י״ט.
 שכ״ט סי׳ ברורה" "משנה ב׳, אות פ״ב ומכות ג׳ אות
 יוסף" "עץ ד״ג, סי׳ ח״ז וזמנים" "מועדים י״ט, ס״ק
 סי׳ קו״א דיסקין מהרי״ל ט״ז., מגילה יעקב" ה״עין על
 "העמק ל״ח. מ״ב, בראשית החיים" "אור רי״ב, אות ה׳

 מהו ד״ה ס״ו: יומא אמת" "שפת י״ח. א׳, שמות דבר"
 החכמה" "בצל ובשו״ת קפ״ח שורש מהרי״ק שו״ק וכו׳,

ס״ז(. סי׳ ח״א

סח סימן
־תורה מתן לפני שבת שמירת

 ושמירת מיתה. חייב ששבת גוי בענין א׳: ענף
הקדושים. באבות שבת

א

 "עכו״ם וז״ל ה״ט פ״י מלכים בהל׳ הרמב״ם כתב
בשבע אלא יעסוק לא מיתה, חייב בתורה שעסק

 ביום אפילו ששבת עכו״ם וכן בלבד, שלהם מצוות
 מיתה, חייב שבת כמו לעצמו עשאהו אם החול, מימות

 אין דבר של כללו לעצמו, מועד עשה אם לומר צריך ואין
 מדעתן, לעצמן מצוות ולעשות דת לחדש אותם מניחין

 יעמוד או המצוות, כל ויקבל צדק גר יהיה או אלא
 או בתורה, עסק ואם יגרע. ולא יוסיף ולא בתורתו

 ומודיעין אותו, ועונשין אותו מכין דבר, חידש או שבת
עכ״ל. נהרג". אינו אבל ע״ז, מיתה חייב שהוא אותו

 אמר נ״ח: דף )סנהדרין( "שם בזה״ל שם הכס״מ וכתב
ויום שנאמר מיתה חייב ששבת עכו״ם לקיש ריש

 מיתתן, היא זו שלהם אזהרה מר ואמר ישבותו לא ולילה
 בשבת ראשון נקט )לא בשבת. שני אפילו רבינא אמר
 ב״שבילי ועיין תוסיף, בל משום אסור בישראל גם דזה

 חיים" "מחנה ובשו״ת ד׳, אות תרנ״א סי׳ אור״ח דוד"
 יום ממלאכתו ששבת עכו״ם ,ופירש" מ״ד(. סי׳ ח״ג
 וקא ישבותו, לא ולילה יום שנאמר מיתה חייב שלם

 קאי נמי אדם דאבני ממלאכה ישבותו לא ליה דריש
 שביתה תימא לא בשבת שני אפילו רבינא אמר וכו׳,

 כגון לשבות ליכוון דלא לקיש ריש קאמר חובה לשום
ששובתים בע״ש או לישראל שביתה יום שהוא בשבת

 שלא להו אסר קא בעלמא מנוחה אלא הישמעאלים, בו ־
עכ״ל. שביתה". בר שאינו יום אפילו ממלאכה יבטלו

 הוא לעצמו יום אותו קבע דאם ג״כ, שם הרדב״ז וכתב
לא במקרה, ממלאכה בטל אם אבל דאסור,

עיי״ש. מתחייב.

 "ויחן בזה״ל ז׳ ע״ט, פ׳ וישלח פרשת במד״ר איתא
חמה דמדומי עם שבת בערב נכנס העיר פני את

 ששמר אמרה הדא יום, מבעוד תחומים וקבע יום מבעוד
 במד״ר איתא וכן ע״כ. שניתן". קודם השבת את יעקב

 אין והכן טבח "וטבוח ח״ל ד׳. צ״ב, פ׳ מקץ פרשת

הדא והכינו, השישי ביום והיה כמד״א שבת אלא והכן
ע״כ. השבת" את יוסף ששמר אמרה

 ד׳ בפרק קיי״ל הרי דרכים", ב״פרשת המל״ט והקשה
"יום דכתיב מיתה חייב ששבת נח שבן מיתות

 ויוסף יעקב שמרו איך וא״כ וגו׳, ישבותו" לא ולילה
 שכתוב ומה ב״נ, מכלל דיצאו ודאי אלא השבתי את

 דנתן וגו׳ עדן" בגן "וינחהו ח׳ סי׳ פט״ז ב״ר במדרש
 לא דעדיין משום כלל, להוכיח אין וכו׳ שבת מצות לו

שמר ומשו״ה ישבותו לא ולילה דיום זו אזהרה נאמרה
עכ״ד. השבת. את הראשון אדם

 מוכרח לא דזה שכתב, זוטא" דרכים ב״פרשת וראה

קצת שעשו ואף השבת, את ששמרו להיות דיכול
 לא ולילה דיום הלאו על לעבור שלא כדי מלאכה

 התוס׳ כמש״כ שבת לחילול להם יחשב לא זה ישבותו,
וכו׳, חטא לאדם לו אומרים וכי ד״ה ד׳ דף בשבת
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 דלא לאו למנות לי הי' לא א״נ . יוסיף רלא זה מלאי
 הו״ל א״כ1 .תוה נדול ייתר בחבירו תובל לך "דאין . תרצח
 לאו רחמנא כתב דברציחה אלא . יוסיף דלא לאי נכלל
 כא והשני כללי שהאחד לאוין שני ככל מיל וא״כ .בפ״ט

 של שימחו דלפוס שנכללי. אחד פרס סל בפ׳ע להזהיר
 הכללי הלאו אלא הלאוין במכין בא איני ז״ל הנאין רניני
 הכאה שוס בלא רציתה לטנין דנסק״מ לומר )אין .בלבד

 ושאר במים שמבטי או הממית סס ט״י שהמיתו מון .וחבורה
 דלכאורה .טיי״ש ט״ב( )ס״ו הנשרפין בפרק כמניארין גווני
 יוסיף לא משוס אבל למיד תרצח לא משום אלא בה ליח

 ט״ב( )ח׳ דחכוח נפ״ב מביאר רלהדיא ליתא דוה .ליכא
 החס דאמרינן .יוסיף דלא לאו ג״כ בה אית רציחה דבכל

 לרבנן היינו דגולה במהניתין רחנן בשוגג אביו וכהורג
 במזיד דאילו .סייף שגגת וכו׳ל מחנק חמור וסייף יה״ל
 . נגלות לכפרה ניהנה סייף ושגגת .הוא ס״ף נר כרג
 .הוא חנק נר ובמזיד מגלות חמור מנק דאמר לר״ש אבל

 לכפרה ניחנה לא חנק דשנגת .גילה איני בשינג הילכך
 דמשכחח אימא אס והשתא , שם וכריטב״א נפירש״י סיי״ש

 חנק מתחייב דלא כיון א״כ .חבירה שים בלא רציחה לה
 כמביאר .דוקא חבורה בה שיש בהכאה אלא אביו מכה מל

 ליח חבירה שים בלא שהרגו כל וא״כ הנחנקין. בפרק
 סייף ומיתתו .חרצת לא משים אלא אביו מנה משוס כה

 דהי׳ל , דגילה למימר לן איח לר״ש ואפי׳ .ארם שאר כטל
 ונהרגו ש’כר נחי מהניתין לאוקמי מצי יכוה סייף שנגה
 ומתניחין ר׳ש ברייתא לאוקמי צריך ולא .חבורה שוס בלא

 דכלמיהה . חבירה כלא מיתה אשכחן לא וראי אלא רבנן.
 טנין בכל לכך והי .מוו גדולה חבירה לך אין טצמה מצד

 ולא .לכפרה ניחנה ילא חנק שגנח לר״ש הו״ל שהרגו
 מיחוקמא לא וע״כ .האב ס'י גילה הבן לדידי׳ משכחת
 אוהרח הרי והשתא .כי״ש ודלא כרבנן אלא מחניחין

 ,יוסיף דלא גופי' קרא מהך אלא נשק״ל לא אביו מנה
 ונמש״ה ט״א( )פ״ה הנחגקין ונפרק במכילתא כמביאר

 )פ׳ה ממרים ובהלכות שי״ט( לאיין )בהה״ח הרמנ״ס
 תרצח דלא לאו מלבד רציחה בכל א״כ1 . ש”טי ה״ח(
 הו״ל לא ז״ל מאין רבינו נ’וא .יוסיף דלא לאו נמי איכא

כפי .יוסיף דלת לאו שמנה כיי! חרצח ולא לאו לחנית
: שימחו  חרצת דלא לאו שפיר לה משכחת דמ״ח נראה מיהן

דלנועחי׳ ו״ל הגאי! לרבינו .יוסיף דלא לאי בלא
 בטצמו לחכיל רשאי דאדס דק־י״ל ל’דס ונראה אזיל

 המבואר לפי א״כ והשתא .טיי״ש מ״ח( מ׳ז )לאיין כמש׳ל
 לא חרצת לא דדריש כ״ה( פרשה )ריש רבתי בפסיקתא

 את רוצת גם זו אזהרה דבכלל דמבואר .טיי״ש תתרצח
 .טיי״ש רל״א( סי׳ )ח״ב קטנות בהלכות כתב וכן .טצמו

 דגס .עיי״ש ה'( ספי' רט״ו )סי״ יו״ד מאיר ובבית
 דלית יאט״ג הרי תרצח בלא טובר לדטח עלמי מאבד

.תרצח לא אוהרח בה אית מ״ח .יוסיף ללא לא' בה

סא ם ל״ת
 אלו לאוין שני טר^ דם על ,?טעמוד .ורכיל

יכתיב קדושיס( )בפרשת קרא בחד כהוביס
 ולאו .ונו׳ רעך דס על תמחיר לא בעמך רכיל תלך לא

 שלא לדיין או .רע שס למיציא אוהרה הוא רכיל תלך דלא
 מ״ו וכתיבות )בפ״י נדאמרינן לזה. וקשה לזה רך יהא

 נחנירי למרגל אזהרה חזה דרשו ובספרא . מיי״ש ע״א(
 ש״א( )לאיין להרמב״ס ובסהימ טיי׳ש לה״ר מליו ומספר
 )לאיין וכסמ״ג ח״א( )סי׳ וביראיס . דעות מהלכית ובפ״ז

 ל״ה( )לאיי! ובמשכ״ל . נזה ״ל1 ראשיגיס וכשאר ט׳(
 אזהרה היא רעך דס על חטמוד ולא .> להאריך ואין יי״שע

\ )נפרק נרחניא להצילו. שחייב בסכנה חנירו את לרואה
1 כדאחרינן .אגורי ומיגר חיטרת ואפי׳ ע״א( ע״ג סי״מ בן

_I עיי״ש ממיט הצלח אפי׳ מינה וריש ובספרא עיי׳ש. החם
ך"-־ ”, ל;לט בזה יבחש״כ .רצ״ו( )לאוין להרמצ׳יס ובסה״ח

, jw ל/ - ל״כ( ופרשה נח״ג מ״ש ועי׳ עייש״ה, באידך ב״יזז f

 ,יוסיף דלא לאי דליכא במקום חרצת דלא לאו אשכחן וא״כ
 ל’דהו כשירה נוהג דאינו היכא לטגין נסק״ח בלא׳ה וגס
 רלא בלא! הכאתו סל טובר שאינו ממך חפשה טושה אינו

 הכאה דמקשינן ט״א( )פ״ה הנחנקין בפרק כמבואר . יוסיף
 .תרצח דלא נלאו טלי׳ דקאי פשיטא ומ״מ .ט״״ש לקללה
 או טמך מטשה טישה בין חילוק שום ליכא רל:מה דלטנין

 דלא הכנטני טברו את הורג לטנין נפק״מ יש וכן .לא
 )כפ׳כ ו״ל הרמב״ס וכמש״כ .יוסיף דלא בלאו טלי׳ קאי

 להכותו רשזח לו יש דטכדו י״ב( הלנה רוצח מהלכות
 ״מ1)ח ובטיש״ע .ה׳י ומזיק חובל מהלכוח ובפ״ד ש”טי

 ואכמ״ל טייש״ה שס ובאחרונים חכ״ד( וכסי׳ ח״כ סי׳
 פ’ט מלקית במחוייב בפשיטות נפק״ח בלא״ה וגם .בוס
 דלא בלאו טלי׳ קאי דלא ב״ר שליח ט״י שנלקה כ׳ר

 רציחתו טל מוזהר מ״מ1 להכותו. מלוה אדרבה יוסיף.
 .בה נהרג שהוא כזו הכאה יכנו שלא תרצח לא משיס
 אע״ג גווני הני בכל תרלח דלא ללאו מקום יש שפיר וא*כ
 רביגז מנה שפיר ולכן יוסיף, דלא אזהרה בהו דלית

 לאו שמנה אע׳ג חדלת דלא לאו לשיטתו גם ז״ל כגאון
יוסיף: דלא

 .תרצח דלא לאו נ״כ מני ז״ל וסייעתו הבה״ג הנה1
הנהרג*! במספר רוצת הטונשין( )במנין כ’ג ומנו

 כמו דלא המוכיחים המקימות מן אחד וזה .טיי״ש בסייף
 רניינתו הכה״ג כרמת י״ו( )בשורש ז״ל הרמב׳ן שהפלה

 אלו עונשין באים בסליהן לאזהרות שמנה הטונשין כמכין
 חה .בפ״ט והעונש בפ׳ט האוהרה מנה כאן והרי .ט"״ש

 .וסייעתו הבה״ג בדעת ו״ל הרחכ׳ס שהכין כמו מבואר
בס״ר: במק״א ויתבאר בזה זאכמ״ל
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ז״ל. גאיז שעדיא לרכייני ממצררז כמרי
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A

מ4«
 מלקוש משרכת שיה כסירה אלא חלקית ומיינו נסק״ל

 גילי' אלא זה אין וא״נ טיי״ם. שם כנחימח נמטאר
 מנה נגר והרי חלקית. שרשת ננלל ט״ל הוא וצם

 כמיליא כאן מנה לא והילכן חלקות. פרשת שם שאזהרוש
 היטב מדוקדקים ירנריו .קנם כסף מאה מוגש אלא ״ש״ר־

 הוא זה עינש ורק .נטפי; לענשו מלילית ומשים נחש״ב
בטני] שביארנו מה ומי׳ .חלקית עינש ולא למנות שהיצרן

.ה׳( ד׳ ג׳ )כי׳ הטינשין בפתיחת זה

נ’ץ?

"ר 6/
?)pj/  שכבר רטן דם טל תעמיד דלא לאי בכלל הדל רבלא״ה

 דעשס דל להימנ״ם אלא איני דוה אלא .ם*א( )לאיין מנה
 להרני. אחריו הרודף מידי הנרדף כהצלת חיירי אלו ול׳ת
 למנות הו״ל דא'נ דל. הגאון רביני דעת זי אין מ
 אלא .היחידים טל המוטלות העשין שאר במכין זו גליה
 בושת דמי תשלומי בדין לדון הנ״ר מלוח טל דקאי דעתו
 דברי על שם ז״ל הראב״ד השיג ונכר .שביארנו וכחי

 ש דרי בספרי אברהם אמר זי״ל וכתב בזה. ז״ל הרחכ״ס
 ז״ל דהרחכ״ס לומר בזה וכוונתו .עיי״ש טכ״ל הכי לה

 .בהט קרא להן דמוקי תצא( )ש׳ הספרי אחר טה נמשך
 רמי לתשלומי קראי מורן אלא הני ס״ל לא תלמודי! אבל

 מה אלא לנו יאין .כמשכ״ל דונתי בכמה כמבואר .בושת
 ו״ל דסראכ״ד הטן שם טוז ובמגדל בחלמורין, שאמרו
 וכן .מקירו ולהראות בא הוא ז״ל הרמב״ם לדברי לפייט
 ברורכדנחיבנא הדבר אבל עייש״ה. הנ״משס מדברי משמע

 הראב״ו כוונת כן שהביט ז״ל אתרוגים לקצת מצאתי יכן
 הרמנ״ס דכרי טל כתב שם מייחוגי ובהגהות .כהש״כ דל
 יהודה רט לגט כן שדורשים כחכמים כספרי ודל שם

 תחוס לא זוממין כעדים ונאמר תחוס לא כאן נאמר דאמר
 בפי׳ שיטתו תפס ורש״י .ממון כאן חף ממון להלן מה

 אלו ודכריס טיי״ש. טכ״ל יחיד שהוא יהודה כר׳ החומש
 דברי טל שם שהשיג ע״ז( )עשין ההמ״ג מדברי הם לקוחים

 כספרי שם יהודה ר׳ כדברי קרא הן שפירש שם ז״ל רש״י
 קרא מיירי דלא זוממי! מטדיס החים דלא בני״ש ריליף

 ת״ק דברי ושבק .בושת דמי דהיינו ממין בתשלומי אלא
 תמוהים ודבריו בנפשו. להצילו שטחן בדולף לקרא דמוקי

 תלמידץ. על אלא פירש״י על קושיא זז דאין טיבא. לכאורה
 ולא יהודה רני כדקאמר קרא הן נקט דוכהי דננמה

 שכבר קס׳ה( )לאוין נופי׳ להסמ״ג שראיתי אלא כחכמים.
 מביאר ע״א( ע״ג םו״מ- בן )שרק דכנהררין דמסוגיא כתב

 ובביאורי טיי״ש קרא להן יהודה רבי נדמירן דהעיקר
 הסמ״ג דברי בכוונת מונרחין שדבריו .שם ׳'ל הרש״ל

 בזה תמוהים מייחוני הגהות ודברי היטב. עיי״ש שם
 ראה ולא הרמב״ס דעת לסייט הכמ״ג דברי שהביא

:לפירש״י והסבים נו חזר גופי׳ רהסמ״ג

ומחזקת

בהויא' מבואר וכן בדבריו. עיי״ש בושת דמי תשלומי
 0וכ וכאשר ד״ה זרעים )סדר להרמב״ם םיה״מ כפתיחת

 שהבאתי רוכחי הגי כל שפיר חיחרל' יטפ״ז בדבריו. עיי״ש
 תשלומי לדין אחי קרא דהן ס״ל דלחלמווין דמנואר לעיל
 ולפ״ז כאן. ז״ל הרמנ״ס לדעת משם יקשה רלא כישח דמי
רטנו דברי שסיר אתי וסייעתו ז״ל הרמנ״ם לדעת אפי׳

הפרשיות כמבין אלא זו מציה מנה שלא כאן ז״ל הגאון ......................... - - , .
 נמי קאי רקרא אט״ג בושת רמי ממון תשלימי דין לעני! עובר הליל ולא להציל כשיכול זה דמלנד וטי] צימר שיש
 כל על גס המיטלח מלוה דהו״ל הנרדף הצלח מצות על ז״ל הרמב״ם כחש״נ רטן. רם על תעמוד ולא נלאו ג״כ
 תעמיד דלא לאי ג״כ ט יש כלא״ה זה דלעגין משים יחיד, דלא לאי נמנה שכנר כיון א״כ טיי״ש. )הי״ד( לקמן שם

 הכל על המועלים הלאוין נחנין נחנה שכבר רעך דם טל נמנה עינן החום דלא לאו אין שיג רטן דם טל תעמוד
ז״ל. הגאון לרנינו לוס ן לדיני אנו שאין אלא .כמשכ״ל ו׳ סי׳ )מבוא בשרשים כמבואר .ו״ל הגאון רניט לשיטת

רש״י כדעת נזה ורעתו לומר נראה בפשיטות דכלא״ה :עיי״ש ותשיעי( שסי שורש
 בהן לני אין חלמורין דלסיס וס״ל וההח״ג ז״ל והראנ״ו שלא ראוי כפה אח דיקציחה העשה גס דעס״< איברא

 רבי כדברי .נלכד טשח דמי תשלומי ממון דין אלא קרא טון • ז״ל הגאון רטט לשיטת כמנין חטא
יהודה

לג, פרשה
 ני תצא( )פרשת נתיב להשכיל. מנושים

וגו׳ האחו אשת וקרבה וגו׳ אגשים ינצו
 נתבאר כבר ונו׳. נפה את וקציתה במבושיו יהתויקה

 למנות באן ז״ל הגאון רטנו וניינת י״ר( פרשה )לטיל
.בישח וחי תשלימי בויני לוין המו שטל משה חלית

 המניח ור״ש הרגל ניצר )סויש במק קרא הן כוורשינן '
 ובסנהדרין ע״א(. )פ״ח לקמן שם וטור החובל( ור״ש
 קרא הך דלנ״ע ומבואר עיי״ה ע״א( פ״ו הנחנקין >םרק

 שלא ומה בושת. דמי מיוון נחשלימי אלא תיירי לא
 האמור טיגן תחים ולא לאי גם ז״ל לגאון רניגו ""מנה

 דננל לשיטתו ואייל מנואר הוכר .קוא בהן זה כטגין
 החציה ענין מיקר כה שמפירש העשה שחנה אחר כיז״ב

 שורש ז׳ הי׳ )מבוא בשרשים כמבואר נמנה. הלאו איי שוב
 לאוין רמ״ו. )משין כסה״מ ז״ל והרמב׳ס עיי״ש. ששי(

 חיו להצילו גרוף לטנין הללו יהלאי העשה מנה רצ״ג(
 בתנורו כתב ובן .טיי״ש רודף של כנפשי להרגו הרודפו
 אחר הרודף שם וז׳יל .יה*ח( ה״ז רוצח מהל׳ )פ״א הגדול
 הרודף מאברי באבר ,הצילו יכולים אם ונו׳ להרגו תכירו

 הרגוהו אא״כ ולהצילו לנוי! יכולין אינם יאס עושין. וט׳
 שנא׳ הרג לא שעדיין אע״פ אותי הורני! אלו הרי לרודף.
 שכל הנתיב ענין .וני׳ עינך תחים לא נפה את וקלותה
את מלילין איתו הממיתה הכאה תכירו אח להכות החושב
_______ אותו מצילין ינולין אינם ואס .רודף של בכפי הנרדף

cw5* חובל מהלטח )פ׳א גופי׳ ו״ל הרמב״ס מדברי ואמרח ר^מתכ •מ״״ש 'לטכ ועיט חח,ס מר^שנ 
דר" לח״ק ואפי׳ דס״ל מתבאר ה״ע( וחזיק לא לחורה נפה את דוקצותה העשה דחן אלי מדבריו
להצילו שניחן לרודף קרא דמוקי ע״ג אף שם( )בספרי .הרודף של מאבריי באחד להצילו המצוה אלא שמעינן

דין גס קרא הן בכלל דיש לר״י מורה מ'מ .בנפשו נאחד להצילו יטלים כשאינם הרודף של כנפשי להצילו אבל
־ ־ עינך תחום לא של הלאו מן אלא שמטנו לא .מאבריו

 אףט״פ מאבריי. באחד להצילו יכיליס שאינם כל וא״נ
 לא הצילוהו. ולא רודף של כנפשו להצילו יטליס שהיו
 נעשה ולא בלבד טיגן תחום דלא בל״ת אלא ביה טנרו

 רטט לשיטת גם דרשא הן לפום ילפ״ז נפה. את דוקליתה
 הלאו. גם למניח יש העשה נמנה שכבר אט״ס י״ל הגאין

אלא העשה. ככלל שאינו חוש עטן טלל שהלאו כיון
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347 קעד יג. פרשה הפרשיות. וחמש ששים מנין
 מיכה מהלכות )פ״ט הת״מ ומוכרי .שם כשפרי יהווה

 הראנ״ר בטנת ונס .עיקר שנן ג״נ דס״ל מבואר (1ה״
 :עיי״ש נדנתיבנא הכין כאן כהשגתו ו*ל
כאתר להצילו וכיכול דסיל ׳"ל הרמנ׳ם ונרי ובעיהן*

בלבד, כפה אח רוקצותה עשה אלא לינא מאכריו י
 להצילי יכול כשאיני אלא ליכא עינך תחוס ולא ל״ח אכל
 מוכרי נ!ה גס שמקורו שנראה ע״ם אף .כנפשו אלא

 שאתה מלמו כפה אח וקצוחה שם שאמרו שם. הספרי
 להצילה יכיל אתה אין שאם מנין נכפה. להצילה חייב

 הרי .ע״״ש עינך חחוס לא ת״ל .כנפשה הצילה נכפה
 אח דוקליחה עשה אלא לנו אין ננפה להצילה וכיכול

 נהוחרין דבריו שגראין חמיה הדבר מ״מ כלכד. כפה
 חבירו אתר רווף הרואה ת״ל ט״ו< )הלכה שם לחש״כ זא״ו

 הרי הציל. ולא להציל ויכיל לבועלה טרוה אחר אי להרגו
 טל ועבר נפה. אח וקצוהה שהיא עשה חצות כטל זה

 וס על תעמוד לא ועל עינך חחום לא על לאוין שגי
 .כדנר כלל חילק ולא סחס שנאן הרי טיי״ש. עכ׳ל רעך

 כאחד להצילי יכול אפי׳ טנין וככל אלו מדבריו ודא* ומשמע
 אם עינך. חחוס ולא נל״ת נס עוכר נחי מאבריו

 מנין נאור.! ׳א״ז סיחרין שדבריו ימלנד הצילו. ולא עכר
 ברייתא נגד ג״כ הה אלו דבריו .עצמי פרק ובאותו
 ז״ל הרמב״ס טפחש״כ נראה לזה אמנם שם. וספרי

 כאנר להציל היכול כל וז״ל י״ג( )הלכה לעיל שם עוד
 רודף של כנפשו הציל אלא בנך. טרח ולא מאבריו

 ב״ד אין אבל .מיתה וחייב דמים שופך זה הרי והרגו
 )חו״מ בטור עליו חמה וכבר עיי״ש. עכ״ל אוחו ממיחין

 מיתה שחייב כיון יודע ואיני וז״ל ונתב חכ״ה< סי׳
 שס ובבדה״ב וכב״י עכ״ל. אוהו ממיחין ב״ר אין למס

 ביוחר וכ׳כ אלו. הרמב״ם וכרי לחרן מאוד נדחק
 סנהדרין שם ונו׳ להציל היטל נל וז״ל שס בנ״מ כיאור
 רודף שהיה רודף אומר ב״ש יונתן רני ע״א( )ע״ר
 ולא חאנריו באתר להצילו ויכול להרגו מניח אחר
 ומשמע עליו. נהרג .בנפשו אלא הצילו ולא כלומר .הציל

 שמאחר .אותו חחיחין שב״ד לומר אפשר דאי לרבינו
 ולא התראה. כיה שייכא לא להציל אלא כמכוון שלא
 יכ חי שהוא לומר אלא עליו נהרג שאול בן ר״י נקט

 עליו כתב שס וכמל״מ טיי״ש. טכ״ל לשמים מיחה
 הוקשה מאי ביאר ולא עיי״ש. תלמוד צריבין שדבריו

 נניניס. הכ״מ דברי ודאי הסברא בעיקר והנה לו.
 י״ז( סי׳ דב״ק )סיפ״ב שנתב ז״ל להרא״ש ראיחי וניו״ב

 פטור וחת תכירו של לנו על גחלת הניח רבה אמר וז״ל
 העולס סברת דלפי התראה. וקבל החרוהו אס ואפילו

 שיהרג ברי למזח לעצמו להניח ולא לסלק לו היה
 דמון .הנ״ח בסברת ממש וזה .עיי״ש מכ״ל חבירו

 סברח דלפי .כלום בהמראה אין להציל אלא נתכוון שלא
 איברא וה. על מיתה שיתחייב אפשר אי העולם

 אלא .הכי משמט לא שס ״ל1 ראשונים ושאר דחפירש״י
 אח כהורג והוא .לסלקה לו שהיה משום .פטור מרינא

 לסכרא ראיה אין דבב״ק מההיא וא־כ טייש״ס. עצמו
 היא ז״ל הרא״ש סברת דמ״מ אלא הסוגיא מעיקר זו

 כ״ג( ס״ק חכ׳ה סי׳ )חו״ח בכנה״ג ומי׳ סכ״מ נסנרח
 ז״ל. הרא״ש דנרי ואשתמיסחי׳ .הנ״מ טל שהקשת מה

 דברי לפרש מספיקין אינם הכיח דברי דטיקר אלא
שיפך זה הרי ז״ל סרמנ״ם ממש״ב רודאי ז״ל. כרמנ״ס

 כדכחיב .אדס בידי שחיובו לזמר שרצה משמע .דמים
 וחייב מוכתב וגה ישפך. רמי כאדם הארס דם שופך
 האי; כלל משמע לא .אוחי ממיתין כ״ד אין אכל מיתה
 לב׳ד רשות שאין פשיטא דא״ב .שמים כדיני אלא חיובו

 הי״ל הכי אלא .שמיס כידי מיתה חייבי ככל להמיחו
 שמיס בדיני יחייב ב״ר ממיתה פטור בהדיא לומר

 עליו נהרג דקאמר נ״ש יינתן דרבי לישנא וגס .וכיו״ב
 קצת שרצי מת וגס כלל שמיס בידי מיתה משמע לא

 יונתן לרבי דודא• ייל הרמב״ם בדטח לומר אחרינים
 כ״ד. מיתת חייב מאבר" באחר להציל יטל אם ב״ש
 דרבנן ם״ל אלא .כיוחי׳ פשק לא ז״ל דהרחב״ס אלא

 יפשק .שמיש בדיני אלא מיח״ב דלא ושברי טלי' פליגי
 י׳ל הרמנ״ם ומלשין שביארנו. מטעש נכון אינו .כרבנן

 יהרמ״ה בפירש״י המניאר לפי וכפרט הכי. משמע לא
 ב״ש ”דר ולרבנן ע״א( ,נ" מיתות ארבע )פרק ו״ל

 ■כיל אפילי .כנפשי להציל לכתחילה אפילו לגמרי מיתר
:בזה להאריך מקום כאן ואין עיי״ש. מאבריו כאחד להנצל

.כפשטן הם ז״ל הרמכ״ס דדברי נראה לדידי
 וכדקתמר .ב״ד מיתת חייב דינא מעיקר •,וודא' ... .“
 חיוה כר חדינא כלומר עליו. דנהרג נ״ש יובחן רבי

 "ל הרמ״ה כתב וכן ׳.,נוות הילנתא ופסק .הוא ב״ד מיחח
 הרמכ״ס כתב שפיר מ״מ1 בדבריו. ע״׳ש ניוחי׳ דקיי״ל שס
 דאמרינן מאי ע״ם .איתי ממיתי; נ״ד אין אבל ו״ל

 ממין עין החת עין חמר אביי ע״א( פ״ד החיבל )ר״פ
 תחת עין חזקיה דבי דחנא . ח׳קיה דבי מדחנא אתיא

 יאש״ד עין. החת ועין נפש ולא נפש תחת נפש טין
 ובהדי .עי; תחת ׳נפש טין לה ומשכחת זימנין ממש

 ימאי התש טלה ופריך נשמתי׳. ליה נפקא ליה דעויר
 עבדינן. מקכל הלי אי ליה אמדינן מימד ודילמא .קישיא

 מקנל ומל* אמדינן ואי .עבדינן לא מקבל מלי לא ואי
 חנן לא מי .לימות מיית א* רוחי׳. ונפק ליה וטבדינן

 הרי . עיי״ש פטיד ידו תחת ומת אמדוהו מלקוח גכי
 נפש שכנת נ• יש נחי אחד אבר רק בחחשרו דגש

 מ״מ ליה. דרתי למאי ואפילי בכך. שימית שאפשר
 בריר איני איחד ע״י ואפילו בט', טכ״ם נ״ר אימד
 ידי מתתת הנרדף בהצלת וא״נ סכנה. בדבר שאין

יש לעילם לאימד. שהית ולינא בהול. דוחנו המורפו
 מאבריו אחד ע״י בהצלה אפילי נפש סכנת כדבר

 אנו. אש "*ל שנתב ח״ע( )שי׳ ריקאנטי בפשקי וראיתי
 מר שאינך אחר אבר לך לקצן לי הנח לישראל השלטון

 להניחת שחייב אימריה יש .חברך ישראל אמית או .כו
 הדאמריג ‘יראי .בי מר. ואינו הואיל האבר לו לקצן

 לנחלה, מותר כעיני החש ט״ב( כ״ח וע״ו )פ״ב בגמרא
 בליבא דעיגא רשורייקי מהים טעמא ומפרש .בשבח
 הנדון יבוא והשתא לא. אחר אבר הא משמע תלו.
 אותה דוחה אחד אבר שאין שחמורה שבח ומה בק״ו

 השבח. מפני שנדחה אחד אבר .נפש פקוח מפני נדחית
 ובהשו׳ .טיי״ש טב״ל נפש פקוח מפני שנדחה דן אינו

 נשם שלא הדברים הניא חרכ״ו( סי׳ )ח״ג ז״ל הרדכ״ו
 טעמי מכמה הוא פרינא דק״ו עליו והשיג אומרם.

 ותו ת״ל דבריו בתוך נתב ושוב .טיי״ש שם שביאר
 יאפי׳ .כויה תחת כייה פצע תחת פצע אמרה דהחזרה

 טין אמרה והתיר־ ימות הנויה ע״י שמא תששו הכי
שמשלם אמדו ולבן מין. חתת ומין נפש ולא טין חתת
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דל. נאץ סעדיא לרבינו המצות ספה
 הטיה מן שימית הוא רחמן שמחר גרור והדבר■ ממון
 לה, חיישינן הט ואפי׳ אכר, חחינח ידי מטל יותר
 תמוהים אלי וונריו ,טיייש טניל וט׳ דון כנידון כיש

 לסוניא היא שטונחי מטאר דהרנר לכאורה, מובא
 תחת פלט לא כלל כזכרו לא שם והרי ,שם החיכל דרים
 אוקיה דכי תנא הניא ולא טיה, תחת טיה ולא סלט
 וכעין .נפש חחח נסש עין האת טין מדכתיב אלא ראי•
 שטנית אלא .הכנה שיש ריקיינטי כפסקי כס כתב הרי

 אכרים נשאר אכל כעין דווקא ש©( דמ״ז דם*נ ומההיא
 מדכאינ הוכית שפיר חוקיה רני תנא וא״נ .סכנה ליכא

 .עין תחת ונפש עין ולא נפש התת נפש עין חחח עין
 וכשמע מחש. טין ולא ממון אלא טין חחח עין אין ועיכ
 ,מחין פירושם וגי־ יד חחח יד שן חחח לשן והיה מזה
 לדברי כלל מקום ואין ממש. ופלט ונייה ויד שן ולא

 נשאר כס ודאי דע״כ רכוינחו נראה אכל דל. הרדביו
 מייתי היכי דאל־כ הכנה. איכא התם דכתיני האברים כל

 קאמר חמש דלאו לכולהו ראי׳ מהתם חוקיה רני מגא
 יד תחת ויד שן תחת שן ויילמא ממון. אלא קרא

 נחשלות, להו סכי ולא ממש. היינו החם ונתיני ני ואתרי
 הקיל דוקא וכעין .וקרא פשעי׳ ודאי ונרמשחע ,ממון

 משוס זה. משעע נו לקיים אפשר שאי משים הכתוב
 ננולהו דכתיכ ואיירי אלא .עין תחת ונפש טין דהדל
 דידאי אטי: כעין. נמי כתיב רתחת. לישנא הך אינך
 לעיל החס נחי וכדאמרינן .ממין כתשלומי לי׳ סכי כעין
 כאשר נמי כחג ט ינתן כן מיכתנ דנעי איירי מיני׳

 איירי התם אהרינן נחי והכי ע״״ש. כאדם מום יחן
 ושם לקמן וכן נרגל. רגל כמי נתב ניד יד דכתינ

 נחכ נניס טל אנוח יומתו לא דכתיב איירי ע״א( פיח
 לעיל שם ונידב .טיי׳ש אנוח על יומתו לא וכנים נמי

 זו רהוכתה ענציל ודאי אלא .דונתי וכמוה נרא( )נ״א
 שיינא עין תחת כעין חוקיה דני חכא רמייחי עלמה

 החם דקרא לישנא הך נהו דכחיב אנרים נשאר גמי
 שן ולא שן. תחת שן אמרה שהתורה פרשה. כההיא

 יד. תחת ונפש יד ולא יד. חחח יד שן. חחח ונפש
 יד ולא ממון הייני יד תחת יד שן תחת סן וראי אלא
 נכלהו דע*כ מזה מתכאר וא*נ ,נטלהו וכן .ממש ופז

 דל: הרדנ׳ו נטינח ע׳כ נראה כן נפש. סכנת איכא
ריקאכטי מהרים של ראייתו טל כלים השיב דלא אלא

 מהתם ומונח שם! דנדז דפיב )מההיא זיל
 אנל .אנריס כשאר ולא נפש סכנת איכא כפין דדוקא
 ודאי מסתמא דהרי אללי. תמוהים הריקאנטי ונרי כאמת
 היינו לקללו השלטון שאחר החם ני׳ דחיירי אבר קציצת

 כההיא מנואר נהדיא הרי איכ1 סטן. או תרב סדי
 פדעתא האי שמואל דאמר טיא( וכ*ח גופא דע•! ס>ניא
 פלט פוטתא ',ופירש השבת. את עלי׳ ומחלל'! סמתא

 גב שעל ונמנה .האברים נכל והייני .טיייש חרב מנת,
 איכא כרול נדי שלא ואפילו שם חטאי הרגל וגב היד

 התום׳ וכמשיב עיייש השכח את טליה ומחללי! סננתא
 טלה. הרגל או יד בקציצת ש ,נ וא*נ מנה!. )דה שם
 מותר שמדדה טין שאמרו ימההיא .אחד אלנט אפי׳ או

 רליכא נאוננחא דעינא דשורייכי חשוס נשנת לטחלה
 משום טינא נקט להני והתם ראי׳. שום אין תלי.
 אכל אנריס. בשאר ולא בעין אלא שייך לא זס וחולי
האנרים כהל נפש סננח אינא אנר וקלילה מטילה ודאי

 ל״ט וונריו טונא. אללי חמיהים הדי,אנטי ודברי כולם,
 אי מהאברים אחר רכקלילח מחנאר וטנ*פ .לטנ׳ר
יחוה שכנך לחוש מקים ויש נפש. סננח כלא אפשר

:ננפשו כהצלה והדל
 דל הרמנים מונח היא דוו נראה טפיו ומעתה

ולא מאנריו נאחד להציל היניל כל שנתב
 שופך זה הרי רודף ננפשר״של הליל אלא כנך. טרח

 שכוונתו אוחו. ממיחין כ״ר אין אנל מיתה, וחייג דמים.
 ברור הוכר היה אם דודתי דאעיג לימר כפשוטו נוה

 ממיתו היה לא מאבריו נאחר מלילו היה שאס אצלנו
 לא וטא .ומים פפיטה לירי נזה נא היה ולא .בנך

 מיתת מתחייב היה רודף. של בנפשי הליל אלא טשה כן
 כרור זה שאין השתא מ*מ .הנפש את כהורג כנך ביד

 האנרים מכל אבר לקציצת אטשר שאי משוס אצלנו.
 אחר כאבר הצלה שגס אפשר ואיב נפש. סכנת בלא

 כנפשו שהצילו דבמה ונמלא .בנפשי הצלה הי׳ל מאנריו
 חיוב בר לאו קטיל. קטילא גנרא כאילו אלא וה אין

 שיכול כל וראי דיכא מעיקר וא*כ .כנך הוא ניד מיחח
 הליל אלא בכך טרח לא והוא מאבריו. כאחד להציל
 אלא ומיס. כשופך נ״ו מיתת חייב זה הרי בנפשו
 לנו אפשר שאי משוס אותו, מחיתי! כ״ר אין דמינו
 .ככך מת היה לא מאבריו אתד ט״י כהצלה גם אם לוטת

 וטס*! .קטיל קטילא גברא לא אס נטוי׳ לן קיס ולא
 מיתה שחייב שכתב .היטב מדוקדקים דל הרמכים ונרי

 ניד אין וחיח דמים. שופך כדין ניד שיחת והייט
 הטור לקושיח מקום ואין .שגתנאר מטעם אוחי ממיתין

 ג׳נ מתנאר ממילא עפ״ז וחטתה כרוריס. והדנרים
 כל דוואי דאע׳ג .זא״ז פותרי! זיל הרמכים דברי שאין

 דוקלוחס טשה אלא טליו אין מאבריו נאחר להציל שיטל
 טליו אין נכפשו אלא להצילו יכיל וכשאינו כפה. אח

 בדרך לקמן כחכ שפיר מ*מ עינך. חחו© ולא ל׳ח אצא
 להציל ויכול וט' להרגו תכירו אתר רודף הרואה כלל
 את וקלוחה שהיא עשה מלות בטל זה הרי הציל וצא

 ונו׳. עינך תחוס לא טל לאוין פני טל וענר נפה.
 להציל שיכול בין הוא. כן ענין דככל ודאי דמשמט

 ככששו. אלא להצילו יטל שאינו וכין מאבריי נאחד
 אצלט נרור הדבר אין לדידן רטנים רניון משוס והיינו

 כנפשו. הצלה תהיה לא מאבריו כאחד ההצלה גם אם
 תמות ואס כפה. את וקצותה חורה אגורה מ’רח אלא
 זה ככלל יש הרי איה לזה. לתיש לנו ואין תמות ככך
 אלא להצילו יכול כשאינו וכן .עינך תחים לא אזהרת גס

 נלכד. אחד אכר נו קצן אלא הרגו. לא והוא כנפשו.
 שהספיק קודם ומת רוחי נפחה האכר קציצת דעיי אלא

 הלאו טל נכך מנר לא ודאי הרי .הנרדף את להרוג
 קציצת עיי בנפשי הלילי דהרי משום מינך. תחום דלא

 צד נה יש כמי מאבריו כאחד בהצלה ומעיקרא האכר.
נפשו. סככת כלא לה אפשר שאי כיין בנפשו. הצלה
 שאינו כמקום נם נסה את דיקצוחה עשה שיינא »איכ
 שם כספרי אמרו שסיר ומ״ח .בבססו אלא להציל ,יכיל
 דצא היא כסס. אס וקצוחה אלא כתיב הוה לא דאס

 ננסשו. אנללאלהציל מאבריו. נאחד אלא להציל מחייכ
 עינך תחום לא נתיב לזה כברור. נסש לרצח! דהייט
 להרט חימייכ מאבריו כאחר להציל יטל נשאיט דאסי׳

למיל ויל הרחכיס שנתב וזהו .הנרדף אח להציל נדי
מענק
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Sto קעה לג. פרשה הפרשיות. וחמש ששים מנין
 .רודף הל כנפי הנרדף אה שמציל•] הוא הכתוב שמנין

העשה כין •דאי אבל .כנפשו אוחו מצילין יטלין אין ואס
 שייארגי: דרך על המגינים כשני שייני הל״ח וכין
הזקן יהר״א הבה׳ג דעה גם נכון טל תהנאר ועס״ן

 כמנין כפה את דוקלותה עשה שמני שאע״ם .ז״ל
 רלא ל״ת מ״נו .כאן ויל הגאין רכיני נדכרי .הפרשיות

 מתחיה ויה הלאיין. כמנין אלא מני לא עינך תחום
 עשה כה שיש מלוה שלשיטתה דאע״ם לכאורה. מאיר
 דהטשה כיין מ״מ .בפ״ע מצית כשתי שניהם נמנין ול״ח

 דהטשה כיין .מיידי אהד ונטנין נתיבי קרא נתד והלאי
 הגאון ניכינו כרעת ה״ל ע*כ ואינ ,הפרשיות כמנין מני
 ממון כתשלומי אלא קרא מייי• דלא ו״ל והראכ״ר ',ורש
 הלטר טל המיטלת מציה אלא זי אין והילכן בושת דמי

 .דמיירי היא כהני חחים דלא הלאי גס ע״נ וא־נ .והכיר
 ומאתר .הפרשייה במגין אלא מקומו אין הלאו נס א*כ

 על החועלין הלאוין כמנין הלאו חת מני זיל שהם
 מיידי קרא רהך ז״ל הרמכ״ם כדעת ה״ל ע״כ .היחידים

 עריה אחר או .להרגו אחריו הרודף מיד הנרדף כהצלת
 גס א״כ היחידים. על המועלת מציה והדל לבועלה.

 כמכין אלא למניחה ולאהו״ל דמיירי. היא כהכי העשה
 וי למצוה ארככיה והיני היחידים. על שמועלות הטשין
 רככרייחא כת״ק ולא יהירה כרכי דלא רגשי, אחרי

 ממון כתשלומי תריייהו והלאו העשה דלר״י .שם וספרי
 אלא מיחוקמי לא חרוייהי ולח״ק מיתיקמי. כישח דמי

 רס״ל נראה שביארנו מה ע״פ אכל הנרדף. כהצלת
 הטניניס שני נכללו קרא דבהך רה״ל ז״ל הרמכ״ם כרעת

 ז״ל וסייעתי הכה״ג דלשיעת אע״ג והילכך כמשנ״ל. יתד
 המצות. במנין שניהם נחנין ול״ת עשה בה שיש מציה
 כושח רמי ממון תשלומי נכללו קרא דכהך כיון כאן מ״נו

 מיד נרדף הצלח מלוח ונם .והכ״ר הצבור מלית שהיא
הענינים. חלקוהחלוהלשני מלוחהיחידים. שהיא רודפו

 במכין בושת רמי ממון תשלומי לעני} העשה ימני "
 הנרדף הצלת לענין חגו עינך תחוס דלא ול״ח הפרשיות.

הלכור זו מלוה בכלל נכללים שיהיו כדי הלאוין נמנין
:שעליו במציה אחר כל והיחיד

 מה תדא ז״ל לדעתם להקשיח מקום יש דאנתי
על המועלית המליח כמגין הלאו לחנות ראו

 ומנא איפכא. ולא הפרשיות, במכין והעשה היחידים.
 תשכון משלים והל״ת הפרשיות תשכין משלמת דהעשה להו

 הנא שייכי רחרוייהו כיון .היחידים על שמועלים הלאיין
 לא דםפרי כברייתא המביאר לפי שהרי ועוד והחס.
 והל״ח מאבריו. כאחד להציל בשיכול אלא העשה שיינא

 דהצלח מלוה לענין וא״נ .בנפשי אלא להציל יכול כשאינו
 מבוארת כולה המצוה ענין שאין .לריכי חרוייהו הנרדף

 מה כזה יש שהרי ובל״ת. כהעשה יחד. כשניהם אלא
 ז״ל הרמב״ס םכ־ארנו.כדעח מה ע״פ ואתנם נזה שאין

 שנתנאר רפיון .חיחרלי כאידך וחרא .שפיר אחי זה גס
 .נפש סכנת כלא אפשר אי מהאברים אחד נקצילח דגם
 באחד בהצלה נם שפיר שייך עינך תחוס דלא ול״ת

 ש> הטני! כל כולל לחוד הל״ח א׳כ .רודף של מאבריו
 להנה״ג ס״ל כפה את דוקלותה נעשה חכל נולה. וו מלוה

 מאבריו שבאחד כהצלה אלא שייבא ולא ז״ל הזקן והר״א
 אפשר שאי היכא אכל .כשה את וקלוחה נדכחיב .כלבד
לאו אזהרת אלא שייכא לא רודף של כנפשו אלא להציל

 בקציצת חת שהוא דזימנין ואט״ג נלכד. עינך חחים דלא
 וכמשנ״ל הנרדף. את להרוג שמספיק קורם מיד אחד אבר

 גם שיינא דהעשה ז״ל להרמב״ם ס״ל טעמת דחהאי
 דהבה״י לחימר איכא מ״ח רודף. של שבנפשי בהצלה
 בכלל זה חין נוונא בהאי דנל ס״ל ו״ל היק! והר״א
 לא וא״ב היא. בנפשי הצלה אלא אחד. שבאבר הללה

 והשתא בלבד. אחר שבאבר בהצלה אלא העשה שייכא
 כמכין שם למנותו שיש הוא עינך החום דלא ל״ת א״נ

קיא ודה 1'יני משיס •ייס'ח'ה המועלית המצות
 וביר הליטר ומצות היחיד מצות .מצוה עניני שני כולל
 שעל המצות לחלוקת החליקות. לשחי לחלקי צריך וע׳כ

 למנות ׳'•־ן ע״כ .וב״ר הצביר שעל ולחלוקה היחידים
 .היחידים שעל הלאיין במכין עינך תחום דלא הלאו אלא
 יתכן דלא חשים זו. מציה ענין בל כילל שהוא כיון

 אין דלדעתס כיון כפה. את רוקצוחה העשה למניח
 אלא נכללה אין שהרי זי• חצוה טנין נל כוללת העשה
 הפרשיות בחרן אלא מנאוה לא ולכן אחד. כאבר הצלה
 הצבור שעל זי דכמצוה .נישת דחי ממון תשלימי משים

הלאו ונין ,.הפשה דנין .להלאו העשה בין חילוק אין
• זו מציה מנין בל כוללים

 )פרק מדאמרינן לכאורה צ״ט הדבר דטיקר א"ברא
והרודף דתניא רעלה ע״א( ע״ד סו״מ בן

 בנפשו להצילה ניחן כריתות חייכי של ערוה אחר
 על קנם'הנא להם שיש נערות ואלו ורמינהי אתרינן
 הא קנם השלם אמאי כנפשו להצילה ניחן )ואי .אחותו

 יונתן רבי אביי ומשני חחשלומין( פוטרו מיתה חיוב
 להרגו חבירו אחר רודף ,שהיה רודף ראחר היא כ״ש

 נהרג בנפט אלא הליל ולא מאבריו כאחד להצילו ויכול
 ניחן שלא מאבריו נאמד להציל ביכול והנא עליי.

 באתר כהצלה דגם איתא אס והשתא מיי״ש. להמיתו
 חורה אמרה ואעפ״ב מיתה. סכנת אינא נחי מאבריו
 זה בעני! נס א״כ .עינך חתום לא כשה את וקלותה

 דרכי מ״ט שס שאמרו ממה קשה וכן הוא. מיתה כר
 ר״א ואמר ונו׳ אנשים ינצו וכי רכחיב שאול כן יונתן

 יהי׳ אטן ואס ונתיב מדבר. הכתוב שבמיתה במצות
 יהי׳ ולא רחמנא אמר הכי ואפילו .נפש תחת נפש ונתח
 באחד להציל יכול בשלמא אחרת אי יטנש. ענוש אסון

 לס דחשכחת היינו כנפשו. להצילו ניחן לא מאבריו
 אמרת אי אלא מאבריו. באחר להציל שיכול כגון דיענש

 .כנפשו להצילו ניתן נחי מאבריי באחד להציל יכול
 אפילו הרי והשתא טיי״ש. דיטנש לה משכחת היכי

 ולא מיתה. סכנת כה יש נמי מאבריי באחד כמציל
 מיתה כעונש הו״ל וא״כ בנך. ימות אם הכתוב חשש

 זה אכל עומדת. במקיוה והקושיא מתשלומין שפוער
 .מיתה פכנח אינא אחד באבר נם דוראי רנהי ליחא
.מיתה נתחייב ולא הוא קעלא בר לאו מיהת הרי מ״מ
 וראי כנך ימות לא ואס לנד. אחר אנר בקציצת אלא
 לרבי עליו נהרג כנפשי הצילו אס שהרי עדיף. עפי

 מיתה סכנת איכא אנר שנקצילח אלא .שאיל בן יונתן
 חובת זו אין ניו״ב כל והילכך הכי. כלאי אפשר ואי

 דע״כ ראי׳ משם ואדרבה .התשלומין מן הפוטרת מיתה
 איתא ראם מיתה. סכנת חיהח אינא אכר כקלילח נס

 קשה הרנר מיתה. סכנת שום ליכא לחוד אבר דכקלילת
כאחד להציל יטל דאפילו לומר ארעחין חישק סיני

חאגריז
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ז״ל. גאון סעדיא להבינו המצות ספר

ריסיו?

1
יגז

ה

לד. פרעה
 יהיס וכי תצא( )פרשת נתיב התלוי. נבלת ימבוץ

אוחו ותלית והומת מוח משפט חטא באיש י
 הקברט קבר ני הען על נבלתו חלין לא הטן טל

 נבלתו תלין לא שם בספרי ואחרו וגז׳. ההוא כיוס
 משה מלות תקברנו קבר כי תעשה. לא מלוח זהמ

 מיו הדין נגמר )פרק וסנהדרין ובמחניחץ • מיי״ש
 רטנו ומלשון .טיי״ש כלבד הלאו אלא נזכר לא טיא(
 קבר דני העשה למניח שכוונתי משמ» כאן זיל הגאין

 ביד עית כנחלי! אלא מנה לא המשה ונס .תקברנו
 דהרי לכאורה תמוה והוא המתים. שאר ככל ולא בלבד.

שאר דגם מכואר שם וגמרא וכהוגיא שם במחניחץ

 נר לאו גברא כאי הרי .בנפשו להצילו >יח! מאבריו
 נפשי כנך להציל חורה פחייכה אלא כלל. הוא ר,;•לא

 הצלה לצורך שלא הרודף אח להמיח אכל נרדף. של
 הרג שכנר מרוצח גרע לא וראי והרי לן. חיחי מהינא

 דגי חוקר ננל כניד אלא להרגו ניחן שלא הנפש אח
 העדה למגי עמדו עד הרוצח ימוח לא נדנחיב .נפשות

 הגרוף אח ולהציל .הרג לא שעדיין זה ונ׳ס .למשפט
 ע׳א( וע׳ג והתם הכיגיא לפי וכפרט הכי. כלאו אפשר
 מרנתיב אלא נפקיל לא .כנפשו להצילו וניחן דמאי

 לה מושיע יש הא לה. מופיע ואץ המאורסה נגערה
 אלא לגו אין וא'נ טיייש. להושיע שיטל דכר נכל

 נאחד להושיעה כשיכול להרגו אבל נלנד. לה להושיט
 וסייטחו ויל ולהרמנ׳ם לן. חיחי מהיכא. מאבריו.

 וגו'. כפה את דוקציחה מקרא אלא אינה ילפיחא דעיקר
 והיכי .אחד אבר והיינו כפה אח קרא כחה כהויא הרי

 .מאבריו באחד להציל כשיטל להרגו נס דרשאי נימא
 לרשיי וס׳ל מאי לפי וקשה וכיש קרא. תיירי דנהכי

 יונתן דרבי ולרבנן ע׳ב( נ״ז ולעיל שם זיל והרמ״ה
 אעיפ בנפשו להציל לכתחילה לגמרי מוהל שאיל בן

 לקישטא וא״ב .עיי׳ש מאבריו נאחר להציל שיטל
 חיתי מהיכא חמיה והובר לוינא. הכי ס׳ל דמילתא

 מאנריו ובאחד בהצלה גם ע׳ב וראי אלא כן. לומר
 הכחוב חשש לא זאפפ׳כ .מיתה סכגח בלא אפשר אי

 קרא רגלי לחו אי פאול בן לר׳י אפיל! הילכך .למיתתו
 באחד להציל בכך לטרוח צריך ולא לימר ראוי היה

 לצורך לנפשי׳ אפקרה דרחמנא רחזינן ביון מאבריו.
 בלא אפשר אי תאנריו באחד אף והא הנרדף. הצלח
 בחמרא שראיתי מה על חחיהגי וחוה מיחחו. סכגח

 בשם שהביא טיב( ג״ח וסנהדרין ננהיג להרג וחיי
 וכוי ירא קץ הונא רב ואמרינן וזיל שכתב דל הריטכ׳א

 מן שלא הנוף עונש אפילו ועונשין מכין דביר וטעמא
 הרב ובשס .וכו׳ לחורה וגדר סייג לטשוח כרי החזרה
 כיון דהכא נתבו דל( הראיה של )אחיו ויל הלוי פנחס

 חיוג אין מחץ. אלא חייב אינו חכירו של ידו שחוחך
 ולפי .טיייש טנ׳ל הפקר ביר והפקר כממון אלא זה
 מיתה סכנת בלא היד לקציצת אפשר שאי שנתבאר מה

 אלא ממון דין זה אין וודאי .כן לומר אפשר אי ט'כ
 הריטב׳א וכרי דכלאיה אלא .הנפש אח והורג כרציחה
 דהרי בעיני ונפלאים מאוד. מתמיהים ז׳ל הלוי והר׳פ

 יוסיף לא מדכחיב דאורייתא לאו כו יש במכירו חובל
 לקי חילקא פרוטה שוה בה שאין ובחנלה להטחו.

 חשלומי אלא ממש אינו יד חחח דד ואף .חראורייחא
 מחונא פרוטה שזה בה שיש חבלה בחכירו ונחונל .ממון

 ודאי אבל בדיעבד. רק היינו לקי. לא מילקא משלס
 נזה לומר יתכן וסיני דאורייתא. בלאו טלה קעבר
 נפלאים וביושר לכתחילה. הט לחיטנו הפקר ניר הפקר
 הרגיש שכנראה שם ד? המניה הרב ונרי אצלי וזרים

 בזה. כלום הרגיש לא ואעפ׳ב מיתה. סכנת כה שיש בזה
 הראיש וכתב'ונס שם ייחום׳ קישית עפ׳ז חירן ואדרבה

 ואין בדבריו. טיי׳ש ז״ל הלוי פ’הר כדברי טונתו דל
 והריא דבריהנה״ג דנטניס חטאי וטכ׳ס נזה. להאריך

ז״ל: הזקן
 כדעת פיל אלא כן. דל הגאון רניט דעת אין אמנם

קרא סיירי לא ולדון דל והראכ׳ד רש־׳

 כוסת דחי ממון בתשלומי אלא ונו׳ כפה אח "-יוקצוחה
 לא )דבור עשה׳ד פ’סע באיגרותיו מבואר וכן נלכד.

 מכיל עמיתך מניעת כך וקוץ ודל שנחב תרצח(.
 כסה את דוקליחה זו דטשה דס׳ל להדיא הרי .טיי״ש

 לישנא ונקט דקאי. הוא כישח דמי ממון תשלומי על
 הריי ובאזהרות ממון. אלא ממש שאינו אטיס דקרא

 כמכין עינך תחוס ולא לאו שמנה ראיתי דל אלברגלוני
 מההולכים שהוא .הכה׳ג לשיטת יתכן וזה .הלאיין

 מנה לא כפה אח דיקצזחה דהעשה אלא כטקטחיו.
 העשין. כמכין ולא כהבהיג. הפרשיות כמנין לא כלל.

 וכן דל ננירול בן הר״ש ובאוהרוח מאוד. תמוה וזה
 אח דוקצוחה העשה אלא מנו לא הנחלת אחה באזהרות

 .כלל מנו לא עינך תחום דלא ול״ח .עיי״ש בלנד נפה
 בשיטת קיימי דל הס שהרי מאיר. מתמיה זה וגס

 בשתי שניהם כמכין ול״ח עשה בה שיש דמלוה הנהיג
 שניהם. למנות להם היה וא׳נ .בפ׳ע חלוקות מלוח
 כמכין לעיל עסמש׳יכ בזה בדעתם לדין מקום שיש אלא

 וברי ע*פ חשכת דלא ל״ת כענין ם׳( ניט )עשה הטשין
 קלת אפשר נס .היטב טיייש מורא ביסוד דל הראב*ט

 שלילת אלא ואינו כלל לאי זה דאין דס״ל כזה לרון
 כהצלה גם שביארני מה דלפי וכיון משוס בטלמא.

 לומר אפשר איב מיתה. סכנת כה יש מאבריו שבאחד
 שיש ואעיס כפה. אח וקליחה קרא דקאמר דהיינו
 כיון מיתה נתחייב? לא והיא .כנך שחמות לחוש מקום

והרי כפה. בקציצת דהיינו מאכריה כאחר להציל שאפשר
 והדל עליי נהרג כנפשו הליל אס שאיל בן יונתן לרבי

 לא קרא קאחר ולזה נקי. דם ישימך הנפש אח כהורג
 בכך. ימוח אפילו עליו לחוס צריך אינך עינך, חתום

 לפרש שאפשר מקום דננל הכא. לינא לאו אזהרת אכל
 .לאו אזהרת ממנו ללמוד לנו אין שלילה דרך קרא

 )ס״ו וטבחים ט׳א( )ג׳ דםוטה דרפ״ק נסוניא כמבואר
 ולרמתם לומר נצטרך ולפיו אלא .דוכתי ובשאר ע׳א(

 מדברי אכל הנרדף. כהצלת אלא מיידי לא קרא הך
 הפרשיות בחנין למנותה שכוונתו משמט ז׳ל הרשביג

 ומיהו היטב. מיי״ש בישח רמי ממון תשלומי לטנץ
 מהך ש'מ דחרחי זיל הרמניס כדעת שרעתו אפשר
 דעת ג״נ היא שכך שביארנו מה לפי ונפרט קרא

 ודאי ז׳ל אלברגליני הריי דברי פ’וטכ דל. הכה׳ג
ליה(: )פרשה לקמן טס עוד ועי׳ נזה. טיבא ציע
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רא יציב פא סינון משפנו חושן דברי

 נבא דברי בספר ושו״ר ודו״ק. למיעוטא חייש בלא״ה דלר״מ

 מגאוני חד בהסכמת תמ״ח בשנח כבר ונדפס נושן יש )ספר
 בתירוצם התוס׳ דברי על שכתב ועוד( אבוהט המהר״י קמאי

 בו ר״ג ואמר הואיל כלומר דבר, מי״ח כותיס בנות דלכו״ע
כדברינו. וזה עי״ש, דפליג מאן דליכא משמע גזרו ביום

 מימה בתר
היא מאי

 טריין על דבריהם להטן דכדי כתב מי של בשבת ושם
 בש״ס גורסים דהיו תמוט שלא טתד להציע צריך
 ואידך הכי, יוסי לר׳ דאוקי יצחק בר נחמן דרב יא

המאור בעל הרב כמ״ש מעריסתן, נדות כותים בנות
 בזה. כ״ת שנתקשה הבעה״מ דברי על אור שופך וזה עיי״ש.
 והטא מעלתו, קושיית גם מי של השבת הביא דבריו ובתוך

 עיי״ש לר״מ, הניחא בד״ה ע״ב י״ז לקמן רש״י מדברי גם
הסוגיא. כל שפירש באורך

 אחר אך ולומדי׳, התורה לכבוד להאריך רציתי באמת
 ושלוחא מצוה לשליחות לאה״ב לנסוע קאימנא כרעא

 עלי עומדים והעם ויתעלה, ית״ש לכבודו דרחמנא
לבבי, עם אשר ואומר פתחתי כרגע רק וממש מסביב,
 בתוה״ק עיני יאיר והשי״ת בזה. הסליחה שאתו ואקוה
ח״ו, לריק ניגע לא למען ועכ״י זי״ע אבוה״ק בזכות
בב״א. צדקנו משיח לביאת במהרה ונזכה

הלברשטאם יהודה יקותיאל

 וכו רשות
מחלוקתם!

פא סימן
Q רכים הצלת כשביל להסתכן בענין עוד

תשמ״ב אלול וואדבורן, ב״ה,

 לסכנת עצמם המוסרים של דינם לברר נתעוררתי
ישראל. בני על להגן כדי מלחמה

 יהושע מלחמות רבא אמר ע״ט מ״ד דף כסוטה הנה א(
למעוטי פליגי ט וכו׳ חובה הכל דברי לכבש

 קרי ומר מצוה לה קרי מר עלייהו, ליתי דלא כוכטס עובדי
 ואמנם שם, להרמב״ם פיהמ״ש ובלשון עיי״ש.
 יהרגו שלא עד ולהחלישם אותם ההורגים בהריגת

ה״א, ממלטם ובפ״ה עיי״ש. וכו׳ בארצם ילחמו ולא שראל
 נלחם ואמ״כ וכו׳ מצוה מלחמת אלא תחלה נלחם המלך אין

 העמיס שאר עם שנלחם המלחמה והיא הרשות במלחמת
 ובלח״מ ושמעו. בגדולחו ולהרבות ישראל גבול להרחיב כדי

עלייהו, ליתי דלא עכו״ס דלמעוטי הא כתב לא למה תמה
דהכוונה ושמעו בגדולתו ולהרבות שאמר במה דהוזכרה וי״ל

 ליתי דלא עכו״ס למעוטי והיינו עליו יבאו ולא ממנו שיראו
עיי״ש. עלייהו

 שמתכוונים בנ״ד והה״נ הוי. מיהת רשות דלכו״ע ומבואר
 ללחום יבאו שלא עליהם אימה ולהטיל להחלישם

ישראל. בני באחינו להרוג או

 כשאין בימינו גס זה דין שייך אם לעיין שיש מה אך ב(
שנינו סנהדרין מס׳ דבריש וסנהדרין. מלך טשראל

 שבעים של דין טח סי על אלא הרשות למלחמת מוציאין ואין
 של ב״ד ע״ס הרשות למלחמת ומוציא מ״ד ובס״ב ואחד,

 הרשות מלחמת וממנאי להרמב״ם ובפהמ״ש ואחד, שבעים
 דמשמע ובתיו״ט עכ״ל. וסנהדרין במלך אלא תהיה שלא

 להוציאם חיל לעשות כח להם אין לבדם ואחד שבעים של דב״ד
 לה חנינן למה דאל״כ המלך, במאמר אלא הרשות למלחמת

 מהל׳ ס״ה הרמב״ס מלשון אבל מלך, של מעלות לגט הכא
 למלך דבעינן למימרא בעיא לא דמתני׳ לפרש אפשר מלטס

 אלא אייט המלך במעלות לאו מתניתין וכו׳ הרשות במלחמת
 סי על אלא העם את להוציא רשאי דאינו לאשמועינן אתא

עיי״ש. סנהדטן

 זימנא חדא תנינא עלה, פריך ע״ב כ׳ דף שם ובש״ס
של ב״ד פי על אלא הרשות למלחמת מוציאין אין

 נמי תנא דמלך מילי כל דתנא איידי ומשני ואחד, שבעים
 הו״ל מינה עדיפא ולכאורה עיי״ש. הרשות למלחמת מוציא
 והו״א מלך גס דבעינן שמעינן לא דפ״ק דממתני׳ לתרץ
 מלך. בעינן לא דבאמח מזה נראה והיה להוציא, יכולים שב״ד
 כלומר וכו׳ מלך דתנא איידי דמשני הא דהיינו י״ל ואולי

 פשוטה, בזה והסברא ודו״ק. למלך שייך זה דגם ואשמועינן
 בתנאים תלוי שהדבר כיון לבד התורה בחכמי לדון שייך דלא

 הידועים מלחמה תכסיסי ושאר האויב של במצבו שונים
 גליון סבא ישראל ]וע״ע והק, המלחמה בענייני למומחים

תרנ״ו[. עמ׳ ק׳

 חז״ל ומנאום לישראל שמלכו מלטס מאותם להעיר ויש ג(
ולא לעוה״ב, חלק להם שאין אלו טן חלק בפרק

 מלך מעמידין אין דהא להם היה מלך שדין לומר מסתבר
 בפ״ה הרמב״ם כמ״ש ואחד שבעים של ב״י פי על אלא

 שאין מנין לדעת לנו דנשאר שם )ובכס״מ ה״א, מסנהדרין
 פ״ק ובתורעק״א עיי״ש, הגדול דין בטח אלא מלך מעמידין

 עיי״ש(, בתוספתא מקורה את הערה ד׳ אות דסנהדרין
 וגס סנהדטן, ע״ס מלכו לא רשיעי מלט דהני ומסתמא

 בנ״ך כמסופר ובחניח בחרב בכח מעצמם שמלכו מלכים כמה
למלחמה. מוציאים היו ואיך וטוסיפון,

 האי א״ל בכח, שמלך הורדוס לגט ע״א ד׳ דף ב״ב ועיין
ביח שאגי ואיבע״א שם, ולהלן וכו׳. הוא מלך לאו
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יציב פא סימן משפט חושן דברי רב

 מהרש״א ובח״א עיי״ש. מחבט לא מלכות לא דאי המקדש
 באדיר והלבנון הנזקין בפרק ממ״ש סתרת[ לא אס ]בד״ה

 לא שהס ולפי מלך, ע״י רק ובנייתו בהמ״ק שסתירת יפול
 להחשב תסתור אל א״ל וע״כ לעבד רק למלך אותו חשבו
 בבנינו למלך להחשב תמהו אל דעתינו בלא סתרת ואם למלך

היה. מלך ותז״ל בוטא בן בבא שלדעת ומשמע עיי״ש. וכו׳

 עמך, מעשה בעושה תאור לא בעמך ונשיא שם במ״ש גם
ראוי אינו עמך מעשה עושה שאינו דכיון ביאור צריך

 ע״א מצוה חינוך במנחת ועיין נשיא. מקלל זה ואין לנשיאות

ודו״ק. ב׳ אות

 אימת תהא לעולם ינאי א״ר ע״א ק״ב דף זבחים וע״ע
היתה ה׳ ויד מהכא אמר יוחנן ר׳ וכו׳ עליך מלכות

 שראוי ובמהרש״א אחאב, לפני וירץ מתניו וישנס אליהו אל
 וכדאמרינן שזכר כאלו הרשעים למלכים אפילו כבוד לחלוק
 והמזלזל דרקיעא מלכומא כעין דארעא דמלכוחא הרואה בפרק

זה. בכל וצע״ק עיי״ש. המקום בכבוד מזלזל כאילו בכבודם

 שם בסוטה המאירי לשון יעויין למלחמה הוצאה ולגבי
מלחמה כל המאירי[, אמר בד״ה מדפה״ס צ״ח ]דף

 עיי״ש וכו׳ אויביהם עם נלחמים מנהיגיהם או ישראל שמלכי
מוציאין[. אין בד״ה ע״ב ט״ו סנהדרין במאירי ]וע״ע ודו״ק,

 שמתנדבים דבכה״ג החדש בדבר לדון בזה אמרתי ואגי ד(
עבדי, שפיר אחיהם את להציל למלחמה והולכים

 חייך ע״א ס״ב דף בב״מ דקיי״ל דהא להס. יאמר וקדוש
 ע״ב[, צ״א דף ]ב״ק בעצמו לחבל רשאי אדם ושאין קודמין,

 שפיר רבים להצלת אבל אחת נפש הצלת בשביל דוקא היינו
עצמו. למסור יכול

 אשה בדין עריות גילוי לגבי שהאריכו ממה דילי וחילא
שבמהרי״ק מישראל, נפשות להציל כדי שזינתה

 כתב בשוגג שזינתה אשם לבעלה לאסור כשדן קס״ז שורש
 דבר וכו׳ האיסור בכוונת תלוי הדבר אין דע״כ דבריו, בתוך

 שוס עשתה לא אסתר כי בכותחא מביעחא יותר הוא פשוט
 רבה מצוה אלא עבירה נדנוד אפילו בדבר היה ולא איסור
 כתבו וכן וכו׳ ביעל מצינו וכן וכו׳, ישראל כל שהצילה עשתה
 עבירה לעשות מותר זה ודבר וכו׳ ביבמות מפריש ר״י תוס׳

 וכן ישראל כל להציל כדי איש אשת היא אפילו לשמה זו
 הכי ואפילו וכו׳, לאחשורוש עצמה שהמציאה באסתר מצינו

 בבית בקצרה והובא עיי״ש. וכו׳ בעלה מרדכי על נאסרה
 הביא שס להגרש״ק שלמה ובחכמת סק״ד. קע״ח סי׳ שמואל

 לחלק להלכה והעלה לבעלה, נאסרה שלא מיעל להיפוך ראיה
 רחוקה בדרך אלא הבעילה מעצם ההצלה שאין היכא בין

 החלישה גופא הבעילה שע״י דיעל הא ובין באסתר, כגון
עיי״ש. לבעלה נאסרת אינה שאז ישראל את והצילה כוחו את

 בית משו״ח ומ״מ[ נבד״ה קס״א סימן יו״ד ובנוב״ת
רוצח עס שזינתה איש דאשת בעובדא יעקב

 שהיו הנפשות כל הצילה ועי״ז הדרך באמצע עליהם שקס
 לזה ששדלתו עבדה רבה ומצוה עבדה ששפיר ופסק שם

 שארז״ל כיון אומר ואני מאסתר, ראיה והביא נפשות להציל
 שאין כשם א״כ ושסכ״ד ג״ע מע״ז חוץ מתרפאין בכל

 נפשות בהס מצילין אין כך הללו עבירות בשלש מתרפאין
 עיי״ש, וכו׳ ישראל כלל להצלת שהיתה שאני ואסתר וכו׳,

 סימן ח״ב יעקב ובשבות ל״ט סימן יעקב בית שו״ח ]ועיין
 ורבים ישראל כלל בגדר פעמים כמה בזה והארכתי קי״ז[.

ואכמ״ל. סק״ג תרפ״ז סי׳ ומהמג״א

 מותר יעבור ואל ביהרג דהוי עריות שבגילוי חזינן ועכ״פ
ולדעת הנוב״י, ]לדעת ישראל כלל הצלת לצורך

 דהה״ג ומסתבר בעלמא[, רביס להצלת גס הפוסקים שאר
 שגדול ימש״ו הש״צ מימי העובדא וידוע עבירות. שלש בכל

 לראשו, וחבשו כובעו את ישמעאלי מראש חטף אחד מפורסם
 מזה ונעשה אמונתם, את שקיבל אות בזה היה ההם ובימים

 בכך הביא דבר של ובסופו הסולטן לפני והביאוהו רעש,
 שזה דאף נימוקו, שפיר מבואר ולהנ״ל ההוא. הכת לביטול
 כיון מ״מ ס״ב, קנ״ז סי׳ יו״ד שו״ע עיין יעבור ואל ביהרג
ודו״ק. עבד שסיר הארורה מכת ישראל כלל להצלת שעשה

 תמיר דלא י״ל לדעת עצמו מאבד באיסור נמי והכי
שעושה ובכה״ג עבירות, שלש מכלל דהוי מרציחה

ודו״ק. בסכנה עצמו למסור רשאי שפיר הכלל להצלת

אחד לגבי הפוסקים שדנו ממה בזה לצרף יש ועוד ה(
 הכלל ג״כ שייך אס חכם תלמיד ואחד הארץ עס

 סי׳ חסידים ספר ]עיין טפי סומק דידך דדמא חזית דמאי
 ומבואר ע״ט[, בסימן ולעיל מ״ג, סי׳ אליהו יד ושו״ת תרצ״ח

 אחד דין חכס ותלמיד שרבים דברים כמה לענין בפוסקים
 יו״ד סופר חמס ובשו״ת ד׳ סימן חו״מ שו״ע ]עיין להם

למסור רשאי חכם תלמיד נפש להציל ואם רל״ט[, סו״ס
ודו״ק. הרבים הצלת לצורך דהה״נ י״ל עצמו

בהרוגי ע״ב י׳ בחרא בבבא ממ״ש ראיה להביא לי ויש ו(
 וברש״י במחיצתן, לעמוד יכולה בריה כל שאין לוד

 שנמצאת על להשמיד ישראל על שנגזרה גזירה ע״י שנהרגו
 רש״י הביא ע״ב י״ח ובתענית עיי״ש, וכו׳ הרוגה מלך בת

 דשסיר מזה ומשמע עיי״ש, י״א בשם בלודקיא[ ]בד״ה זאת
 רבים להציל כדי להריגה עצמו למסור אדם ורשאי עבדו

 כן פי׳ שלא ראשון דלשון ואפשר הי״א. דעת וזה מישראל,
 לסי דשם לדחות ואין ודו״ק. ליחיד רבים בין לחלק ס״ל לא

 כ״כ רב שכרם למה דא״כ הגזירה, בכלל היו עצמן הס שגם
 ונהניתי ודו״ק. במחיצתן לעמוד יכולה בריה כל שאין עד

שג״כ קמ״ז או״ק השם קידוש דיני יוסף באוהלי שראיתי
עיי״ש. ליחיד רבים בין לחלק משם עורר
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רג יציב פא סימן משפט חושן דברי•

 ופ״ט[ ס״ב ע״ט ]פרקים טוסיפון מ״ש ג״כ יובן ובזה
הפילו וגם הרומיים, כשגברו בזה זה שן!רגו בפריצים

 אמרו כי הקדשים בקדש שולחה אשר |אש חון אל גופותיהם

 ואפשר צ״ד[, סרק שם ]ראה חיים ה׳ ביס שריפה אחר אין
 ייגרס אופס ויענו חיים אוחם ילכדו הרומזים שאס שחששו

ולפיכך המלחמה, מסדר כידוע ישראל לכלל רבוח צרוח מזה
בעצמם. יד שלחו !

 סי׳ או״ח בשו״ע מ״ש על חורפי בימי ראיל פלא ודבר
הצרה היא איזה נודע לא בטבח שבט׳ ס׳ע מק״ס

 שם ]ועיין הפרץ. שמעון ט מח זה טוס ט בו, שאירע
 מלכוח הרוגי שהיו להנ״ל ומובן טעם[. ברוך מבעל בהגהות

 בש״ס גס ולכן ודו״ק. במחיצתן לעמוד יכולה בריה כל ואין
עתיקין. והדברים לגנוח הרבה הוזכרו לא שלנו

 לבאר בזה דברים היססתי העעל״ט דברים ש״ק ובלי^ל ז(

אות דוד בעיר ]והובא פליאה המדרש דברי
 הדברים אלה יראה אליהו זה פנחס לידע הרוצה תקצ״ג[

 אליהו הול״ל דאיפכא יל״ד גס ותמוה. עכ״ל, משה דבר אשר
לו. קודם היה שהוא כיון פנחס זה

 אותו מבזים השבטים שהיו פנחס לגט במ׳זש והארכתי
פ״ב ]סנהדרין מישראל שבט נשיא !שהרג על

 ובראש לנדותו, שטקשו ה״ז[ פ״ט ]סנהדרין וטרושלמי ע״ב[,
 קמיפלגי[ במאי ולהטן בד״ה פנחס ]פרשת להחיד״א דוד
 זטתי ולא באריכות. עיי״ש משה בפני הלכה מורה שהיה לפי

 לו שאמר ועד וכו׳, לימדתני כך לא ו>$מר עמד דהא להטן
 בסנהדרין וט׳ סרוונקא ליהוי איהו דאגקתא קטינא משה

 מורה איסור דלכאורה וגס רשות. לו שנתן הרי [,6ע״ ס״ב
 כשעושה משא״כ ובא במורה אלא שייך לא! רבו באני הלכה

 מורה איזה לעשות מחוייב שהוא כפי השעס לצורך מעשה
בכך. יש הלכה

ן !
 מישראל שבט נשיא להרוג שהלך לסי לבאר! ואמרתי

לנקום השבט אנשי עליו שיעמדו הדבר כשקקיב
 שזה ח׳[ כ״ה ]במדבר יוב״ע בתרגום וכמבואר נשיאם, דם

 כן על כ״ה[, כ׳ ]ובבמדב״ר לו שנעשו מהנסים אחד היה
 מישראל שבט נשיא שהרג בזה לדעת נ^מו למאבד אותו דנו

 השיב הכהן אהרן בן אלעזר p פנחס השי״ת ואמר דייקא.
 וכיון י״א[, כ״ה ]במדבר וגו׳ ישראל בר מעל חמתי את

 עצמו למסור רשאי היה שסיר יצא כולו הכלל על שלהציל
שכרו. שיטול הוא ובדין כך, על למיתה

 א׳ ]דברים פרש״י ישראל בל אל משה שדיבר בהא והנה
אומרים שבשוק אלו היו מקצתן הוטח דאילו א׳[

וכו׳. כולם כנסם לכך אותו משיטס היינו שם היינו אילו וכו׳

 עיי״ש. לרב תלמיד מדין בזה האריך שם משה טשמח ואא״ז
 האלקיס איש שמשה מהם אחד יחשוש דשמא י״ל ולהנ״ל
 ישראל בני עם על הדין מדת ח״ו מעורר תוכחתו בדברי

 וימסור ט״ו[, י״ד אות קדושים פרשת עה״ת בעש״ט ]עיין
 בכבודו מלפגוע עצמו ימנע ולא דבריו על להשיב כך על נפשו

משה. של

 כל נגלו ולפניו ואיבעיות קושיות לפק יבא שאליהו וידוע
דלא בודאי אליהו זה שפנחס וכיון חכמה, תעלומות

 יראה אליהו זה פנחס לידע הרוצה וז״ש כהלכה. שלא עשה
 רשאי ישראל את דלהציל ומשם משה, דבר אשר הדברים אלה

 הדברים תוכן אלו פנחס. עשה שכדין ונמצא נפשו, למסור
 שמואל מוה״ר הרה״ג היקר בני הראני וכעת אז. שאמרתי

 פנחס, פרשת ריש חמדה בכלי בזה דרך שכבר שליט״א דוד
עיי״ש. טה קצת עורר שם אהלים טושב וגם

טן טת בהרוגי שנאמר מה לפרש אפשר ובהנ״ל ח(
 כמתנצל בזה שהכתוב מקרבך, הרע ובערת

 בכדי אחת נפש להרוג דכדאי מישראל, נפש להרוג הציווי על
דברים רמב״ן ]ועיין והק. ישראל מכל ה׳ אף חרון להסיר

י״ג[. י״ט

 י׳ דרוש ]עיין דרטס הפרשת שדן למה בזה י״ל ואולי•
מיתה או כריתות חייט שהרג במי כלך[ או בד״ה

 סי׳ חשובה דרט ]וע״ע טריפה כהורג טנו אס שמיס טדי
 בס דמיהם מיתות בחייט נאמר ולזה מ״ט[. ס״ק קנ״ז

 עונש נחרץ שכבר כלומר ט׳[, פסוק שם וברש״י כ׳ ]ויקרא
 גברא מטה של וב״ד מעלה, של מט״ד עליהם מות משפט

ודו״ק. קטלו קטילא

שמעמיק רנ״ו סימן תשובה פסקי בספר ראיתי אח״כ ט(
 אם בשאלה שדן מ״ג סי׳ אליהו יד משו״ת

 חטרו את להציל בכט סכנה בספק עצמו להכניס אדם חייב
 אינו[ זה ]בד״ה והטא כן, לעשות רשאי ואס ודאית מסכנה

סכנה. בכלל היו דכולם לדחות וכתב ולוליינוס, דפסוס מהא
שכתבתי. כמו ולפענ״ד

 ]אסתר רש״י ממ״ש רש״י[ עמ״ש ]בד״ה שם במ״ש גם
להמלט סבורה תהי אל בנפשך תדמי אל בפסוק י״ג[ ד׳

 עכשיו עצמך לסכן רוצה אח שאין המלך בטת ההריגה טוס
 שלא בהטא מוכח ברשות, שלא המלך אל לבא הספק על

 כלל בשטל אפילו עצמה לסכן הטן ע״ס מחוייבח הימה

 אס לאסתר מרדכי טן וטטא השקלא היה ושבזה ישראל,
 לענ״ד עיי״ש. מחוייבת אפילו או עצמה את לסכן רשאית היא

 בחדש היה הלז מרדט מאמר כי איריא, לא הא משוס אי
הפסח, בחג היה שהתענית ע״א ט״ו במגילה כמבואר ניסן

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס210 מס עמוד {13} יהודה יקותיאל הלברשטאם, :ו - יציב דברי



פב סימן משפט חושן דברי רד
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 זמן הרבה היה ועדיין אדר, חודש עד חלה לא והגזירה
המלך, לה יקרא שמא להמתין אסתר וחשבה הגזירה, לביטול

 שלשים זה המלן אל לבא נקראתי לא ואני י״א[ נשם וז״ש
 ועמי אני וניצלנו לפניו לבוא יקראוני מעט עוד ומסתמא יום
 אח״כ שמצאתי שמחתי ומאוד עצמי. את לסכן צורן ואין

כן. שפירש דעת חוות בעל להגאון י׳[ ]שם סתרים במגלת

 שתלך עליה צוה ולכן תמות שמא חשש שמרדכי לומר ויש
את לסכן רוצה את שאין רש״י לשון ומדוייק מיד,

 חיישינן אם היתה שלהם וטריא והשקלא ודו״ק. עכשיו עצמך
 שלשים זה לבא נקראתי לא שאני כיון טענה שאסתר למיתה,

 בזמן למיתה חיישינן ולא לי, יקראו מעט עוד בודאי יום

 בזה ויונעם ודו״ק. שם ובתוס׳ ע״א כ״ח גיטין עיין מועט
 הבאה לשנה המלך דך יחפוץ אס יודע ומי מרדכי מאמר
לסכן עליה כן על אשר י״ד[, שם ]רש״י ההריגה זמן שהוא

ודו״ק. מיד וללכת נפשה את

 פקוח לגבי ע״ב פ״ד ביומא דקיי״ל למה עוד ואפשר
סי׳ או״ח ובטור משובח, זה הרי דהזריז נפש

 לעשות אפשר אס וברמ״א סי״כ ובשו״ע שם ובב״י שכ״ח
 בפקוח אס ואסתר מרדכי נחלקו ובזה עייש״ה. עכו״ס ע״י

היטב. ודו״ק קל היוחר באופן לעשות להמתין רשאי נפש

 שאסורה דס״ל להתענות, מרדכי ציוה לא שלכן לומר ויש
שמה על נקרא כן ובגין מיד. תלך אלא כלל להמתין

 ככל עשה ורק בזה נוחה היפה לא דעתו כי אסתר, תעגית
ודו״ק. אסתר צותה אשר

 הנ״ל הנוב״י בדברי ג״כ לדון יש האמור וכדבר י(
דיש ישראל, כלל להצלת שהיה שאני דאסתר

 עד רב זמן עוד והיה דחוסה ההצלה היחה לא שהרי לעיין

 שהביא יעקב בית השו״ת סברת דזה ואפשר הגזירה. שעח
 עצמה מסרה ישראל כלל שבהצלת דכמו מאסתר, שלמד שם

 נמי הכי משובח, זה הרי דהזריז משוס זמך עדיין שהיה אף
שההצלה גוונא בכהאי עכ״פ עבדה שפיר יחידים בהצלת

היטב. ודו״ק דחופה

 כשם אבדתי אבדתי כאשר אסתר שאמרה במה לפרש ויש
ע״א[, ט״ו ]מגילה ממך אובד אבא מבית שאבדתי

 ישראל את להציל השעה צורך כאן אין דעתה שלפי דכיון
 לבעלה נאסרת באונס, שיהיה אותה שיקרא עד להמתין ויכולה

 אבדתי כאשר עוד ואפשר ורו״ק. ברצון עכשיו שהולכת במה
לו שאין לדעת עצמו המאבד כדין ובבא בזה היינו אבדתי

ודו״ק. לעוה״ב חלק

יציב

פב סימן
 שעולים בגג מעקה חיוב
תיקון לצורך רק שם

תשל״א תשרי כ״ו צאנז, קרית ב״ה,

 שם שנבנו הבתים אודות השאלה בדבר קבלתי מכתבך
השותפין הקונים על החיוב אם צאנז בקרית

 צורך כשיש לשם עולים שלפעמים הגג, על מעקה לעשות
שם. שעומדים מיס הדודי לתקן

בונה אלא לי אין חדש בית תבנה כי מהספרי "ש מ א(
 בית דבמכר תקמ״ו מצוה ובמנ״ח וכו׳, ירש לקח

 וכו׳ עבר שעבר ומה מהמוכר המצוה נפקע מעקה בלא
בבונה אבל מכר ואח״כ לעצמו בבונה זה כל הגה עיי״ש.

וז״ס. הבונה, על חיוב כלל חל לא למכור ע״מ

עליהם שעולים שטוחים גגיס באוחס החיוב ובגוף ב(
 הרמב״ס ז״ל הנה הדודים. לתקן כדי לפעמים

 אדם לעשות עשה מצות ה״א, נפש ושמירח מרוצח פי״א
 ביח שיהיה והוא לגגך, מעקה ועשית שנאמר לגגו מעקה

 הגג על קאי דירה בית שיהיה התנאי אס ויל״ע וכו׳. דירה
 מהביח הזכיר לא שהרי דירה, לתשמיש יהיה הגג שמקום

וממ״ש דירה. בית שיהיה הצריך מהגג שלמטה הבית או כלל,
קאי. הרת דעל לכאורה נראה וכו׳, האוצרות ביח אבל

 חזקת לו שיש מי על ק״י, סי׳ ח״א מבי״ט ובתשובות
בגג וטיול וכיבוס בגדים שטיחת שימוש

 מי או זה בגג מעקה עשיית חיוב יהיה אס לי נסתפק חברו
 אין האמת לפי כי הב״י תשובת והביא המעקה, לעשות חייב
 מהלכות פי״א ז״ל הרמב״ס בדברי כמבואר מעקה דין בזה

 כיון והאי במעקה, חייב אינו דירה ביח שאינו דכל רוצח
 ואפילו במעקה, חייב אינו דירה בית תשמיש שם לו שאין

 במעקה, חייב הגג בדתו למטה דירה דת שיש דכיון אח״ל
 עיי״ש. וכו׳ בעה״ב ולא לעשותו צריך הגג על המשתמש

 לסי כחב זה שעל הא׳ ולצד הרמב״ם, בדברי שמסופק נראה
 לשטיחח שרק ובכה״ג דירה, בית הגג על שיהיה בעי האמת
 בעה״ב על חיוב דאין מיבעיא ולא דירה, דת מקרי לא בגדים

 הגג על החזקה בעל אפילו אלא בגג כלל שימוש לו שאין
 את״ל באפילו מ״ש ולפי דירה. ביח שם שאין כיון פטור

 על בעי ולא דירה דת הוא שלמטה שהבית ברמב״ם הכוונה
 שאין סטור דבעה״ב כתב מקום ומכל דירה, תשמיש הגג

שלו. הגג

 הגדולה לכנסת הב״י חשובת בפשט ס״ל דהכי וכנראה
שהדא י״א, אות בהגב״י תכ״ו סי׳ חו״מ

שהם אע״ס הגגים על מעקה לעשות שלא נהגו שבתיריא
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יציב עפו סימן משפט חושן דברי הפו

עט סימן
חבירו להציל כחיוב

תשמ״ג תמוז נ.י., וואדבורן ב״ה,

 שיש חולה ויש נדיר דמו שסוג מי בדבר הגיע מכתבכם
חייב האס זה, מסוג לדם שזקוק סכנה בו

 בעיקר לברר לבי אל ונתחי חדרו. אח להציל מדמו לתרום
 הצלח עבור להצטער או להסתכן אדם חייב היכן עד הדבר

 שיתבאר כמו דיניס וסרטי איסניס להרבה מסתעף שזה תבירו,
לפנינו.

א

מהגמ״י, הביא הט״ו מרוצח ס״א משנה בכסף א(
 בספק עצמו להכניס אפילו מפיק בירושלמי

 והוא ודאי שהלה מפני שהטעם ונראה עכ״ל, חייב סכנה
 שס ובב״ח תכ״ו. סו״ס חו״מ בב״י וכן הכס״מ, עכ״ל ספק

 להצילו שיוכל לו ברור אינו דאפילו משמע הברייתא דמלשון
 כתב הרמב״ס אבל להצילו, סכנה בספק עצמו להכניס חייב
 אבל להצילו שיכול ספק בדאין דדוקא דמשמע להצילו ויכול
 כתב ולכן חבירו, להצלת סכנה בספק עצמו להכניס חייב אינו

 מיהו תחלה, מ״ש על כחולק שנראה כתב והרמב״ם הטור
 סק״ב זבסמ״ע עיי״ש. ב״י ומביאו וכו׳ הישנים בהגמ״י

 הרי״ף שהפוסקים כיון זה השמיטו והרמ״א שהמחבר
 השמיטו משו״ה בפסקיהן הביאו לא והטור והרא״ש והרמב״ס

 שכתב אזוב אגודת מספר סק״ב תשובה ובפתחי עיי״ש. ג״כ
על סליג דידן דתלמודא דס״ל משוס הביאו שלא נכון טעם

בו. לעיין חח״י הספר ואין עיי״ש, בהא הירושלמי

 הביאו והאחרונים מקומו. ציינו לא הירושלמי דברי וגוף
זכו׳ בפיפסיפה איתצד אימי ר׳ דתרומות, מסופ״ח

 ומשיזיב איזיל אנא מתקטיל אנא קטיל דאנא עד רשב״ל אמר
 גם דהחס בעובדא אולי ולפענ״ד עיי״ש. וכו׳ בחיילא ליה

 מתקטיל אנא או וז״ש סכנה, אותה בחשש היה עצמו רשב״ל
והבן. אלן לא אם אף היינו

 ובחיל בכח היינו בחיילא ליה ומשיזיב דמ״ש י״ל וביותר
עיי״ש. ח׳[ ]אות מראה ביפה פי׳ וכן גדול,

 ומשיזיב איזיל אנא ולכן מתקטיל, אנא קטיל דאנא עד וז״ש
 אח״כ היה שבאמת וכמו איהרג, שלא כדי בחיילא ליה

 סכנה נספק היה לא וא״כ עמו. להלחם ויראו שנתפייסו
וצ״ע. בירושלמי להס היה אחר מקור ואולי ודו״ק.

חבירו את לרואה מנין גופא ע״א ע״ג ובסנהדרין ב(
 או גוררתו חיה או בנהר טובע שהוא

דם על תעמוד לא ת״ל להצילו חייב שהוא עליו באין לסטין

 ת״ל מנין גופו אבדת נפקא מהתם נפקא מהכא והא רעך,
 מיטרח אבל בדנפשיה מילי הני הו״א מהתם אי לו, והשבותו

 להצילו התוד״ה על ובמהרש״א קמ״ל. לא אימא אגורי ומיגר
 דמ״מ וכו׳ ללאו תעמוד לא דאצטריך למימר דליכא בנפשו,

 ליה דנפקא בנהר בטובע לעשה אצטריך לא לו והשבותו
 ובאמת עיי״ש. המוס׳ וכמ״ש בנפשו להצילו מניחן במכ״ש

 בכוונת וי״ל תעמוד, לא על דהקושיא מבואר הגמרא בלשון
 דאכתי משוס ללאו דאצטריך לתר׳ן רצה לא דמ״מ מהרש״א

ודו״ק. לי למה והשבותו תיקשי

 למה והשבותו קשה הגמ׳ תי׳ לפי שגס דבריו לפי צ״ב אך
מרוצח במכ״ש דנפקא אצטריך לא לעשה דהא לי,

 דהא אבל[ ד״ה3] הר״ן בחי׳ ועיין בנפשו. להצילו שניתן
 על תעמוד דלא למימרא לאו אגורי ומיגר למטרח דילסינן

 לגופיה, אלא קרא אחא דלא אפשר דהא הכי, משמע רען דם
 ומשז״ה וממוניה, גופיה דמרבינן הוא דקראי דמיחורא אלא

 עכ״ל. רעך דם על תעמוד ולא לו והשבוחו קראי חרי כתיבי

 לא רעך דם על תעמוד לא קמ״ל[ ד״ה5] רש״י מלשון אבל
 יאבד שלא צדדין כל על חזור אלא משמע עצמך על תעמוד

 אצטריך לא וא״כ דרשינן, דממשמעות נראה עכ״ל, רעך דם
נראה היה מהרש״א דברי ולולי ודו״ק. לייתורא לו והשבותו
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ודו״ק. הברייחוח שחי סתירת על הגמ׳ פריך דמ״מ

 בחי׳ כן שהקשו הר״ף מתלמידי שהביא וחיי בחמרא ר ו" ש
לא דכתיב ביון לו דוהשבותו קרא דל״ל הגמ׳

 דחייב לאשמועינן לו והשבוחו למיכתב דאצטריך וי״ל תעמוד,
 ועיין עיי״ש. וכו׳ תועה אס כי דאינו היכא אפילו להצילו

מדעתו. לזה שכוון מהכא[ והא ]בד״ה לנר בערוך

 פריך מאי הנ״ל הירושלמי לפי הקשה לנר בערוך ושם ג(
דם על תעמוד לא לזה צריך ודאי הא ,׳הגמ

 להכניס דצריך הכי למימר ידעינן הוה לא לו דמוהשבותו רעך
 שיטת ושא״ש חבירו, את להציל כדי נפשות בספק עצמו

 אבל פליג, דילן דהש״ס דסברו זה דין שהשמיטו הפוסקים
 וכדברי והשבותו על היא דהקושיא וי״ל קשה, הב״י לדעת

 היא אגורי שלמיגר מרש״י דמשמע למה אבל מהרש״א,
 דלהב״י וי״ל ל״ל, והשבותו אכחי א״כ מיתורא ולא ממשמעות

 ורש״י ממשמעוח, ולא דרשינן דמיתורא הר״ן כמ״ש מפרשינן
 עיי״ש. את״ד דינא, הך הביאו שלא ורמב״ס כהרי״ף סובר
 ובו׳ בנהר טובע חבירו שראה מי בסוגיין המאירי לשון וע״ע
 וכו׳ סכנה כלא יכול הוא אס וכו׳ בהצלתו להשתדל חייב

ודו״ק. עיי״ש

 על ה׳/רכ״ג[ נפיסקא תצא פרשת רב דבי בספרי ויעויץ
לו, משיב אחה עצמו את אף לו דוהשבותו הך

 חייב ממונו השתא לגופו והשטתו אצטרין למה שהקשה
אצטריך נמי לגופיה הירושלמי לפי ותי׳ כ״ש, לא גופו להשיב
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קפזיציבעם סימן בושפב חושןדברי

 במהר״ס ועיין עיי״ש. סכנה לספק יעצמו להכניס שחייב קרא
 הקשה שג״כ גופו[ לרבוח לו ]בד״ה גנ״ב כ״ו דף ׳ז ע לובלין

משלו להוציא אפילו חייב גופו דבהשבת דאצטריך וחי׳ כן,
עיי״ש. לפדותו !

 שלמה בחכמח קלוגר הגר״ש שדן עפ״מ בזה עוד ונראה
בזיון דרך הצלה הוי באס תכ״ו, סי׳ חו״מ על

 הצלח דילפינן כיון וכו/ בגופו להצילו מחוייב אם להמציל
 כמו הוא אבידה השבח דמטעס כיון א״כ לו מוהשבוחו גופו

 לפי ואינו זקן כגון מתעלס שאחה פעמים קיי״ל באבדה
 דלהכי וי״ל עיי״ש. בכה״ג פטור גופו מהשבח! ה״נ כמדו

 דהשבת דומיא אלא ילפינן לא מק״ו דאי והשטתו, אצטריך
ודו״ק. בגופו חייב בזיון דרך דאף יתירא קרא וגלי אבידה

 פטור בזיון דבדרך לחדש שרצה ;הגרש״ק דברי ובגוף ד(
אבידה השבח אצל דכחיב מוהשבומו דילפינן כיון

 מאוד תמוה הסברא מצד הנה והתעלמת, קאי ף על וגס
 בספק אף דהלא חבירו, מהצלת יפטר בזיון שמחמת לומר
 עכ״פ דילן ולש״ס הירושלמי, לדעת עצמו להכניס חייב סכנה

 ח״ב חיים בעצי מזו״ר מוחזלל״ה מ״ש ועיין אגורי. למיגר
 מממון עדיף ואי דגופא, וצערא בזיונא בענין וישלח פרשח
 מכתב הנאמן ציון בשומר )ויעויין ודו״ק. באריכות עיי״ש
 עצמו להציל נענין לגר ערוך בעל מהגאון חקירה קל״ו

 ובמכתבים באריכות עיי״ש חבירו את שיבייש ננ״י ממיתה
שלאח״ז(.

 דפריך ע״א ע״ה מסנהדרין לזה ברורה ראיס שהביא ומה
פפא רב ומשני האי כולי מאי היתה פנויה למ״ד

 מתוייבים עצמם המשפחה דהלא וקשה משפחה, פגם משוס
 פטורים, פגם דבמקוס א״ו וממונם, בגופם ממיתה להצילו
 לעצמו גרם שהוא משום דוקא התם אולי ולפענ״ד אמ״ד.
 על מנחה בקומץ חינוך מנחת ועיין ליצריה, למיכף דהו״ל
 להצילו ועשה ל״ת אין לדעת עצמו דבמאבד רל״ז מצוה

 על חיוב אין לעצמו גרס שהוא כיון בזה ה״נ וא״כ עיי״ש,
 עיניו שנתן לומר שייך היסה פנויה דלמ״ד והגס המשפחה.

 באהע״ז כמבואר כן לעשות וראוי דמותר שישאגס, לבודקה בה
 משמע דעתיה מייתבה לא הגמ׳ ממסקנת אך ס״ג, כ״א סי׳

ודו״ק. בהיתר רצה שלא

 בעלמא דבפנויה מסיק ה״ד פי״ד שבח ובירושלמי
עד עיניו בה כשנתן והכא לכו״ע מותר

 ולא הוות רבא איתא מימר דבעי ואיח איש, אשת שהיא
 כן בגין מעבד הוה באיסור מעבד דהוא מה וכל מנסבא

ולעולם גדולה אשה שהיתה דמשום העדה ובקרק ליה, אסר

 שהרי שיראנה, אסור היה פנויה דהיתה אע״ג לו הינשא לא
 אסר והלכך יקדשנה, שמא שיראנה דנימא ישאנה לא לעולם

 לעצמו גרס שהוא כדברינו מפורש הרי עיי״ש. ר״א ליה

ודו״ק. באיסור

הרמב״ס במחלוקת סק״י קנ״ז סי׳ יו״ד ובש״ך ה(
 דגילוי בקריבה תורה איסור יש אם והרמב״ן

 עובדא מהך דאסור הרמב״ס כדברי שנראה כתב עריות,
 מאחורי בסיפור שהרי הבנתי ולא עיי״ש. טינא לבו דהעלה

 דרבנן איסור שגס וע״כ דאורייתא לאו ליכא לכו״ע הגדר
שם מהרש״א בגליון וראיתי משם. ראיה ומה לו, התירו לא

עיי״ש. הש״ך דברי בתחלת בזה שעמד

 פ״ה מל״מ3 )והביאו נ״ט סי׳ מזרחי הר״א תשו׳ ועיין
ואנסוהו חלוצה שנשא כהן על שנשאל ה״א(, מיסוה״ת

 אמרי לא נמי נפשות בטענת דאפילו וכתב להוציאה, שלא
 דאיסור ואע״ג וכו׳, עבירות בשלשה אבל עבירות בשאר אלא

 מ״מ עריות, גלוי בכלל ואינו סופרים מדברי אלא אינו חלוצה
 זרה מעבודה דחוץ עריות, גלוי בכלל הוא ביאה דאיסור כיון

 הוא אלא הגי דוקא לאו דקאמרי דמים ושפיכת עריות וגלוי
 ק פרק דשילהי מההיא וראיה דידהו, באביזרא נמי הדין
 גלוי דוקא לאו אלמא וכו׳ באשה עיניו שנתן מאותו סורר

 בעלמא בדבור ואפילו בפנויה אפילו אלא אמרו בלבד עריות
 פנויה הנאת איסור אלא אלו בכל שאין בפניו שלא ואפילו

עיי״ש. וכו׳ בלבד

 לשון מאריכות שדקדק הש״ך בכוונת י״ל הנושא ולחומר
ולספר ערומה ולעמוד לבעול שאסרו הש״ס

 במכ״ש. אינך שמעינן וממילא לו אסרו דלספר דהול״ל עמו,
 ונקט זו, אף זו לא ובדרך בפ״ע, גדר אחד שכל ס״ל ולזה

 ואפ״ה להתיר סברא היה שלכן היחה פנויה למ״ד נעילה
 איסור כאן שאין ערומה לעמוד נקט ואח״כ חכמים, אסרו
 סיפור נקט ואח״כ מה״ת, שאסור דג״ע קריבה אלא ביאה
 א״כ מדרבנן רק קריבה ואס אסרו. ואס״ה מדרבנן שרק

 תרוייהו, ול״ל נינהו מחתא בחדא עמו ולספר ערומה לעמוד

ודו״ק. הרמב״ס כדעת הוכיח ומזה

 איסור שמלל קפ״ח במצוה החינוך למ״ש נראה ויותר
וכו׳ בעיניו וירמוז בידיו להם יקרוץ שלא קריבה

 כלל אבל וכו׳ אסור בה שיהנה בכוונה קולה לשמוע ואפילו
 לידי המביאו בעולם דבר שוס האדם יעשה שלא הוא הדבר

 בלשונו. עיי״ש וכו׳ בדיבור ולא במעשה לא בנשים הרהור
 שמטין טון הגדר מאחורי סיפור שאף להש״ך דס״ל וי״ל

ודו״ק. הרמב״ם לדעת בדבר יש חורה איסור הנאה לשם

לו התירו לא לעצמו גרס שהוא דטון י״ל להג״ל אך ו(
והרי דרבנן. איסור רק דהוי ואף מיתה במקום אף
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יציב עט סימן משפט חושן דברי קפח

 פתחי עיין ממונו, כל ליחן חייב דיעות לכמה דרבנן בל״ת
 בזה החו״י מסתירה י״א וס״ק סק״ד קנ״ז סי׳ יו״ד תשובה
 מחומש יותר לבזבז צריך אין לאורייתא בעשה ואילו עיי״ש,

 עשה איסור היה שאס כיון וא״כ סק״ג, שם ש"• עיין
 בל״ת י״ל ה״נ נפשו למסור חייב היה דג״ע באביזריירו

היטב. ודו״ק דחמיר דרבנן

 אחד שסקלו ע״א מ״ו לסנהדרין כהך דהוי לומר ויש
אשמו אח שהטיח זה והלקו בשבח סוס על שרכב

 בזה וה״נ עיי״ש, לכך צריכה שהשעה מפני התאנה תחח
 בעריות יפרצו שלא לכך צריכה השעה הוי לעצמו גרס שהוא

 מיתה. במקום אף לגמרי ואסרו טינא, בלבו יעלה אחד שכל
 מ״מ מדרבנן רק דקריבה דאף הרמב״ן לדעת גס וא״ש

ודו״ק. יעבור ואל ימות אמרו

 לו והשטתו הפסוק על תצא פרשת חמדה בכלי ר ו" ש
הגרש״ק, בדברי לדון שהאריך מדפה״ס[ קפ״ז ]דף

 ג״ע דמותר יעקב בית משו״ח הביא א׳[ ]אות דבריו ובתוך
 אסרו טינא בלבו דהעלה בהאי ודוקא ישראל, הצלת לצורך
 בחוות וע״ע עיי״ש. בעצמו שגרם משוס להסתכל אפילו חז״ל
 ביהרג הוי אם מ״ע קריבה בעכין שהאריך קפ״ב סימן יאיר
 להוראת כלל ראיה אין סורר בן לסוף ושמהא יעבור, ואל

 והוא וכו׳ התורה מן הדין מצד אסור שיהיה לא היא שעה
 באחד ומעשה בשבח הסוס על שרכב באחד מעשה כענין

 סרק לסוף ממעשה ראיה על לפקפק יש ועוד וכו/ שהטיח
p הסכנה לעצמו וגרס יצה״ר ע״י טינא לבו שהעלה סורר 

 דעתיה וליתובי ליצרו לכפויי וה״ל דרכו תסלף אדם ואולח

עיי״ש. וכו׳

 מבעהמח״ס בהגהות מצאתי הגרש״ק חקירת ובעיקר ז(
או״ז מהר״ח שו״ת בריש שנדפס מנחם ביח

 להציל בזיון לסבול צריכים אם בזה, שנסתפק רמ״ד בסי׳
 הלבנת ע״ב י׳ בסוטה התוס׳ דברי דלפשטות ממיתה, חבירו
 ליהרג צריך דאין כמו וממילא ממש דמים כשפיכות פנים

 למיטרח קרא דבעי ומהא חבירו. להציל להתבזות צריך אין
 נראה לסבול צריך בזיון דגם עדיסא נקט ומדלא ולמיגר,

 ונמוק״י ר״ן שהוכיחו מה נגד במגדל ושמצא צריך. דאין
 שא״כ יעבור, ואל יהרג ג״ע של איסור דשוס דהתם ממעשה

 יגזרו אס יעבור ואל יהרג ג״כ לאו איסור שם אין אפילו
 לא וזה הגדר מאחורי לספר או ערום לעמוד עכו״ס עליו

 שאוחו לומר ע״כ אלא אדם, דעת על עלה ולא שמענו
 ואין וכו׳, בעצמו יצה״ר שגירה לסי הוא אחר דבר מעשה
 להציל חייב שאדם מצינו ולא וכו׳ בגופה להצילו חייבת האשה
 מדברי והביא וכו׳. הנפש עד שנוגע כזה גדול בבזיון חבירו

 סכנה לספק עצמו להכניס דצריך הנ״ל שבסמ״ע הירושלמי
 וחלי״ח באריכות. עיי״ש את״ד בזיון, וכ״ש חבירו להציל

הגדולה. לדעתם שכוונתי

ג

במנ״ח הדבר ביסוד דן ב׳[ ]אות שם חמדה ובכלי ח(
להצילו, חיוב אין לדעת עצמו שבמאבד הנ״ל

 פראג[ ]דפוס מרוטנברג מהר״ם תשובת ראה שלא וכחב
 דחייב בנהר טובע חבירו את דהרואה בהא שכתב ל״ט סי׳

 אל צווח שאפילו פשוט דדבר אגורי, למיגר ולמיטרח להצילו
 הרי עכ״ל, שהוציא מה ממנו ומוציא וחוזר שמצילו תצילני
 הנטבע צריך השכר דאף שכתב אלא להצילו דחייב מבואר
 יראה שס התשובה דברי בכל המעיין אך עכ״ד. לשלם,

 הביא זה ועל רצונו, נגד לפדוחו יכולים אם רק שהמדובר
 כיון להצילו חייב אינו מדינא דאה״נ ואפשר הראיוח, כל

 הוצאות עליו והוציא התנדב שאס אלא לדעת, עצמו שמאבד
קס״ז סימן חאו״ח לעיל ]וע״ע ודו״ק. ולתובעו לחזור יכול

ו׳[. אות

במעשה ש״א, סי׳ או״ח יוסף הברכי מדברי עוד ומ״ש ט(
 ושתתה לדעת עצמה לאבד שרצתה אחת דנערה

 הסס, הקיאה ועי״ז קמיע וכתב אחד וקם בשבת, המות סס
 השבת, אח לחלל עשה יפה אס הדור חכמי בין מחלוקח והיה

 להצילו חייבין לדעח עצמו דמאבד להו פשיטא מיפשט ועכ״ס
 מוכח לא שם הברכ״י בלשון הנה עיי״ש. בשבילו שבת ודוחין

 בתחלת וכן עשתה. במתכוין שלא ושמא עצמה, לאבד שרצתה

 בגדר אינו וא״כ וכו׳, נפש מר או נער שאיזה שס דבריו
 סק״ב שמ״ה סי׳ יו״ד חשובה פחחי עיין לדעת עצמו מאבד

אות קס״ז סימן חאו״ח לעיל ]וע״ע ודו״ק. שם ובברכ״י
ד׳[. אות קס״ח וסימן ט׳

 דביש״ש רברבי. באשלי תליא מילתא דהן וראיתי שבתי י(
הגויים מן שגונב דמי כחב ע״ב סי׳ פ״ד גיטין

 בנפשו, מתחייב הוא כי לפדותו כלל צריך אין בתלייה שדינו
 שמכר הסי׳ שאין וכו׳ ללודאי עצמו דזבין לההוא דמי ולא

 המכירה אחר עד מזה ידע ולא לשעבוד אלא לקטלא עצמו

 הרי״ף[ מדפי ע״ב ]כ״ד שם גיטין בר״ן וכן עיי״ש. וכו׳
 הזמן יעבור אס להרגו רשאין שהיו קטלא, דאיכא מ״ש פי׳
 לקטלא. היה לא שהמכירה ג״כ משמע עיי״ש, יפרענו ולא

 העדה ובקרבן עשה, חייו מפני ה״ט שם בירושלמי ועיין
 אמנם ודו״ק. עיי״ש נפשו אח להחיות במה לו היה שלא

 דלודאי מההוא ראיה הביא ט״ו סי׳ לובלין מהר״ס בחשו׳
 באריכות. עיי״ש מזה גדול פושע לך דאין בעצמו פושע שאפילו

 עיי״ש, נ״א סי׳ ח״ב אמת זרע בשו״ת שהאריך מה ועיין

קע״ז. סי׳ חו״מ סופר חתם שו״ת וע״ע

ד
 קמ״ו סימן יאיר בחוות הנה הירושלמי. לדברי הדרן יא(

״מ3 דילן מש״ס גס זה לדין סמוכין הביא
ימותו שניהם ישתו שאם החם דדוקא דמשמע ע״א, ס״ב
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קפט יציב עט סימן משפט חושן דברי

 לכדו הוא ישתה ולא שניהם ישתו י״ל כספק משא״כ ודאי
 אפילו נפשות לספק לכנוס מחויכ יוא״כ ודאי, תכירו וימות
 ריש משה כישמח אא״ז והכיאו עכ״ל. וצ״ע הצלה כספק
 אינה דראייתו וכתכ אומרו[, על ועוי״ל ]כד״ה ויגש פרשת

 כזה וכו׳ הסכרא מצד היא דתמוה מילתא ושכאמת מוכרחת,
 לדרש אך חזית, מאי כהיפך לומר כודאי שייך !ספק דלשניהס

 שניהם ימותו אס אף קודמין דחייך הך ידע דלא פטורא כן
 כולו, לשתות אסור וזה כולו לשתות אסור דזה כן הדין הוי

 כרור, וזה אסור וספק כספק אף ממילא ר״ע ללימוד אכל
עכ״ל. וודאי כספק דאף ואפשר

 תכירו את להרוג לו כאומרים דכמו ברורה; וכוונתו
דידך דדמא חזית דמאי תעשה ואל שכ אמרינן

 לשתות לו שאסור להכירו לומר שייך כזה ה״נ טפי, סומק
 רצ״ו מצוה חינוך מנחת )ועיין חזית, חמאי המים כנןל וימות
 דלכן אלא כנדמ״ח[(, כ״ג ]אות הדין כגוף ואנה כד״ה

 עדיפות שוס ליכא א״כ קודמין דחייך סך ידע שלא פטורא
 מאי משוס כולו לשתות איסור יש עליו וגס המיס, לכעל
 דדריש לר״ע אכל וימותו. שניהם שישתו מוטכ ולכן חזית,
 ואילו איסור, שוס ליכא המיס כעל נמצאדעל קודמין חייך

 סכנה כספק המיס כעל ויהיה ממנו המיס לקחת אסור תכירו
 היינו אסור, וספק כספק אף דלר״ע אא״ז וז״ש חדת. דמאי

ודו״ק. חזית מאי משוס תכירו על שהאיסור

 סכרא שיש אף רצ״ל וודאי, כספק אף דאפשר וסיים
שאינו המים מכעל ליקח לו מותר ודאי שהוא דכיון

 אין קודמין דחייך כיון מ״מ חזית, מאי שייך ולא ספק אלא
 חיי כשכיל סכנה כספק אף עצמו אהכניס המים כעל צריך

 הוצרכתי ולא קדשו, ככוונת כרור ;נראה כך וזיו״ק. חכירו
 קדשו דכרי לעומק ירדו שלא לכמה שראיתי מחמת אלא לזה

נכון. על הכל מכואר 'ולהנ״ל שה, ונסתככו

 האריכו דהנה לומר, אפשר היה החו״י דכרי וליישם
להרוג חכם ותלמיד לגדול כשאומרים הפוסקים

 סי׳ חסידים ספר עיין חזית, מאי ג״כ שיץ אס האאץ עם
 שהאדם דכיון י״ל ולפ״ז מזה(. להלן עוד )ויכואר תרצ״ח

 אדם וכל לכנו הרמכ״ן וכאגרת הענוה, כמדת להחזיק חייכ
 לחכירו המים יחן לכן עיי״ש, וכו׳ כעיניך ממך גדול יהיה

 ממנו. הוא גדול שהרי חזית מאי שייך לא שכחבירו ויחשוב
 לא שמא ספק ספיקא, ספק כעין דהוי ס״ל נספק ועכ״פ
 ודמו ממנו גדול חכירו שמא שיסתכן ואת״ל כלל, יסתכן

ודו״ק. טפי סומק

 שניהם ישתו אם דאמר דהא עוד נלע״ד הראיה ובגוף יב(
ומ״מ דעתם, ואומד השערתם לפי היינו ימותו

 שיגיעו עד לחיות שיוכלו או מיס, עם אדם שם שיזדמן שייך
שניהם שישתו דמוטכ פטורא לכן וס״ל ספק. רק והוי ליישוב

 שימות, יותר קרוכ ומכירו הוא שישתה ממה ספק כחיי ויהיו
 כספק עצמו להכניס חייכ ואין קודמין דחייך ס״ל ור״ע

ודו״ק. סכנה

 ורא״ש כרי״ף )ועיין מחכירו כר״ע דקיי״ל למה זה ו?פי•
שכרמכ״ס והגס כהירושלמי. ס״ל לא א״כ שם(,

 סי׳ אהע״ז אפרים כית כשו״ת עיין לגמרי, הושמט ושו״ע
 כס״א מזו גדולה מ״ש על שסמך הכ״ש[ והנה ]כד״ה ס״ו

 אין ראשו יצא וכו׳ לילד מקשה שהיתה העוכרה רוצח מהל׳

 עיי״ש. וכו׳ נפש מפגי נפש דוחין שאין מפני כו נוגעין
 ושמירת מרוצח ]כפ״א שכתכ לשיטתו דהרמכ״ס עוד ואפשר

 להצילו, כיכול דדוקא כיס טוכע חכירו כרואה הי״ד[ נפש
 סנהדרין מש״ס והוכחתו מירושלמי, דלא שזה מהכ״ח וכנ״ל
 שחייכ תעמוד לא לגלויי דמדאצטריך לדידיה וי״ל וכנ״ל, הנ״ל

 דאצטריך והא כעצמו. לסכן 3חיי שאין פשוט א״כ להצילו
 דגם לאשמועינן רק זה קודמין דחייך עמך אחיך וחי ככ״מ
 לגבי הרמכ״ם הזכיר ככר וזה עצמו, להכניס א״צ כספק

היטב ודו״ק להציל שיכול כודאי דדוקא טוכע

 קנ״ה סי׳ יו״ד שיק מהר״ס כשו״ת שמצאתי ושמחתי
ודאי דאינו כתכ שג״כ כחכחי[ ואני ]כד״ה

 לסכנה, שיכא לחוש יש זמן שלאחר אלא המים כעל שימות
 )והכיא עייש״ה, כר״ע קיי״ל ואנן פטורא לכן קאי והירושלמי

 דלא הפוסקים ראיית שמשם הנ״ל דסנהדרין מהגמ׳ ג״כ
רל״ח. מצוה המצוות על כחידושיו וע״ע עיי״ש(, מירושלמי

 ודאית, הצלה כאן שאין דכיון עוד להעיר ולפענ״ד יג(
הצלה, ספק דהוי הנ״ל כחו״י גס וכמטאר

 שהלה מפני הירושלמי כדעת הכס״מ שכיאר מה לפי א״כ
 שיכול כרור שלא ככה״ג כן לומר שייך לא ספק והוא ודאי

ודאי. הלה ואין להצילו

 מידידו שהכיא [,ה ]אות הנ״ל חמדה ככלי וראיתי
שכתכ המצוות לספר מערותיו העליר מוהר״ס

 אנא קטיל דאנא עד ר״ל שאמר דמהירושלמי עליו וכתכ כן,
 ככר אך עיי״ש. הצלה כספק דאף להדיא נראה מתקטיל

 להלן גופיה חמדה ככלי וכן אחר, כאופן הירושלמי כיארתי
 סימן ככ״ח ועיין כלל. משם ראיה אין כן ואם עיי״ש, שם

 להצילו יכול אס ספק לגכי ההגמ״י שהכיא דנראה תכ״ו

היטב ודו״ק

 נר קונטרס ישראל חמדת לספרו ציין חמדה ככלי ושם
ע״כ י״ד ]דף נ״כ אות רמכ״ן לדעת כעשין מצוה

 קרא ואצטריך כר״ע, ס״ל דהירושלמי כתכ ושם מדפה״ס[,
 הא סכנה כודאי עצמו להכניס צריך שאין קודמין דחייך
 כש״ס שכתכתי למה אכל עיי״ש. עצמו להכניס חייכ כספק

ולכן ספק, לגכי ופלוגתחם קרא אצטריך לא לודאי דילן
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 ושפיר כמאן, דלא הירושלמי וא״כ הצלה, בספק אף פכוורא

היטב ודו״ק הפוסקים השמיטוהו

ה
 מצוה לעדות לא יוצא ואינו ע״ט י״א דף במכות יד(

ואפילו נפשות, לעדות ולא ממון לעדות ולא

 צרויה p כיואב ישראל צבא שר ואפילו לו, צריכים ישראל
 ניתן שלא מה וצל״ב עיי״ש.* וכו׳ לעולם משם יוצא אינו

נפשות. הצלת מפני מקלט בערי ישיבתו מצות לדתות“ י

 יהרגנו שלא כדי מקלט ערי שענין דכיון נראה ובפשטות
י׳ מכות מהרש״א ח״א )עיין הדם, גואל

 והלא שייך גלות מה עדים בלי דבהורג הרג אחד בד״ה ע״ב
 ע״א ב׳ ובדף עיי״ש, הדם גואל יהרגנו שלא רק הגלות

 עיי״ש(, שם יהושע ופני ובמהרש״א )הב׳( מעידין בתוד״ה
 משום סכנה בחשש עצמו להכניס חייב שאין יוצא, אינו לזה

 פענח צפנת ]ועיין ודו״ק. כהירושלמי ודלא אחרים, הצלת
 ריש חמדה ובכלי ה״ח מרוצח פ״ז שמח ובאור שם מכות

פנחס[. פרשת

 עצמו יכניס לא מדוע צ״ב לו צריכים ישראל בכל מ״מ אך
והארכתי ישראל, כלל להצלת נוגע כשזה סכנה בתשש

 לוד דהרוגי מהא פ״א[ סימן ]להלן אחרת בתשובה מזה
 הדם גואל בפני דלת לנעול אפשר הא גם י״ח. דף בתענית

 בתפא״י כן הקשה שכבר והראוני וכדו׳. שמירה ידי על

ב׳[. אות ]בועז שם במשניות

 אשר שנאמר וכו׳ צבא שר ואפילו המשנה, בלשון ושם טו(
שם מיתתו תהא שם דירתו תהא שם שמה נס

 ס״ב ובתוספתא עלה. אתינן דמקרא משמע קבורתו, תהא
 וכו׳ דירתו תהא שם פעמים ג׳ שמה שמה ת״ל מה ה״ב

 וקסבר מסעי בפרשת כתיבי שמה דארבע דוד ובחסדי עיי״ש,
 תרי עוד ובאמת עיי״ש. לדרשה ג׳ והי״ל תחלות דורשין אין

 לשון לפי ואולי וד׳[. ג׳ ]י״ט שופטים בפרשת כחיט שמה
 דברים, ה׳ ומנה וכו׳, מצוה לעדות לא יוצא ואינו משנתינו

 אבל בפרשיות. שנאמרו שמה הני מכל דנפקי לומר יש
 נקט לזה וכו׳, נזיר כגון מצוה לצורך רק דתני בתוספתא

 שם מיששו תהא שם דירתו תהא שם שמה פעמים ג׳ רק
ודו״ק. קבורתו תהא

 בכהאי שאף וגזה״כ לן, נסקא יתירא דמקרא י״ל ועכ״ם
מדאצטטך דאדרבה י״ל ולפ״ז יוצא. אינו גוונא

 בספק עצמו להכניס חייב היה כן דלולי ש״מ לגלויי קרא
ודו״ק. עכ״ס רטס לצורך סכנה

 ללמדך ולפענ״ד בזה, שעמדו במפרשים ומצאתי בזה, *נתקשיתי
הצבא משר ודו״ק. לפניך ההולך והוא וגר, מלחמה איש ה׳ כי

 שר ואפילו לו צריכים דישראל דבהא י״ל ובפשטות ט!(
שיעמוד הכוונה שאין ברור נראה וכו׳ צבא

 חוזר שבידו מעבירות הירא שהרי המלחמה, מערכות בראש
 מ״ד ]סוטה לתפילה תפילה בין בשח ואף המלחמה מעורכי

 וחייב מלאו דמים כשידיו צבא שר יהיה שלא ומכ״ש [,3ע״
 סי׳ או״ח שו״ע ועיין בשגגה, הנפש את שהרג על כפרה
 לעצה לו שצריכים אלא כפים. נשיאת לגבי ל״ה סעיף קכ״ח
 דעדות כהא הוי וא״כ מלחמה, בתכסיסי מלומד והוא בהיות
 מקלטו. בעיר שם עדותו שיקבלו אפשרות יש דעכ״ס נפשות
 שלא והמלחמה המלוכה שרי אל לצאת רשאי דמ״מ והו״א

 סי׳ כמ״שבאו״ח משובח זה הרי דהזריז אליו, לבא יצטרכו
 הכרח כאן אין דסו״ס משום יוצא דאינו וקמ״ל סי״ג, שכ״ח

אליו. לבא יכולים שהרי נפשות לצורך

 הרגו אם הדם גואל לפטור קרא דאצטריך י״ל וביותר
אין דמ״מ נפשות, והצלת מצוה לצורך כשיצא

 גופא טעמא ומהאי והשיגו. לבט יחס כי מוח משפט עליו
 בעצמו לסכן שלא מצוה, לצורך אף יצא ולא דירתו תהא שם

 מעין שכתב מכות עמ״ס יצחק בשיח ושו״ר ודו״ק. וכנ״ל
עיי״ש. זה

 עצה שיש לטון לנדוננו, ראיה זו מסוגיא אין ועכ״פ
 עצמו להכניס צריך אין אליו יבאו שהם אחרת

סכנה. בספק

 הורג שכל דנראה סכנה, ודאי מדר דהוי י״ל וגם יז(
אלא שמיס טדי מיתה עונש עליו יש בשגגה נפש

 משרשי שכתב ח״י מצוה החינוך לשון ועיין מכפרת, שהגלות
 ראוי ולכן וכו׳, מאד עד חמור הרציחה שעון לפי המצוה

 אל כזו גדולה תקלה שבאש מטון שוגג אפילו שהרג למי
 וכו׳ מיתה כצער כמעט ששקול גלות צער עליה שיצטער ידו

 שפיכת גט בו כיוצא ד״ה ברש״י ע״א נ״ז ובסנהדרין עיי״ש.
 אלא הוא גמור דמים שפיכות בשוגג דם דשוסך דמים,

 דגר ה״ד מרוצח פ״ה וברמב״ם עכ״ל. עליה חס רחמנא
 כל ולכן עיי״ש. לעולם מועד דאדס השוגג על נהרג חושב
 הוא קטילא דגברא ע״ב[ י״א ]מכות עליו חייטם אין אדם

 מיתה שמחוייב טון ולזה הסמוך[. בסימן להלן ]וע״ע ודו״ק,
 לעצמו שיגרום לודאי כקרוב הוי מכפרת והגלות שמים טדי

 ולכן נפשות, סכנת כודאי והוי מקלטו, מעיר בצאתו הריגה

ודו״ק. קודמין חייו

ו
 עלייהו לנפק גלילא בני הנהו ע״א, ס״א נדה בש״ס יה(

טרסון דר׳ לקמיה אחו נסשא, דקטול קלא

אטמטנכו לא אי נעטד היט להו אמר מר, לטמרינן ליה אמרו

 ברור זה כי היטב ודו״ק ישראל לכלל פק״נ של הגדר למדו
שלו(. המשניות בגליון זי״ע המחבר מרן כ״ק )מכי״ק בס״ד.
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קצא יציב עט סימן משפט חושן דברי

 אע״ג טשא לישנא האי רבנן אמור הא אטמטנכו יחייכו,! חזו
 נסשייכו. טמרו אחון דלו מנעי, ליה מיחש מנעי לא דלקבולי
 אתכם להציל ואסור הרגתם ושמא לנעי, ליה מיחש וסרש״י

 אטמין ואם הרגתם שמא השאלתות, נשם ונחוס׳ עכ״ל.
 להאמיכו הרע ללשון לחוש שיש וכו׳ למלן ראשי חיינחס אחכם

 נרא״ש וכן עכ״ל. לאחרים ולא הפסל לו ינא שלא זה לגני
 שחטא אדם על קול יצא אס וט פרש״י על והקשה שם,

 י״ל ואולי עיי״ש. נפשו להציל אסור יהא נעלמא קול נשניל
 וטנא להטמינו, אין המלכוח שמדין דכיון רש״י, נדעח

 סי׳ חו״מ עיין והחוק היושר ע״ס כשהדין דיכא דמלכוחא
 יושר ע״ס הוי מינעי דלמיחש כיון :לזה וסי״א, ס״ח שס״ט

ודו״ק. הקול מחמח להטמינו ואסור

 להציל ראיה אין דמהשאילתוח שם נמהרש״ל וכתב יט(
מ״מ נפשות דיני שנטלו נעת אפילו ההורג,

 נהם, תגע אל וידינו ה׳ אויני כל יאבדו וכן להצןל אסור
 וכו׳ להקל נפשוח >§ד^ופק דספק להציל שרי להט אלא

 דאין ופרש״י מסוגיין הניא קמ״ו סי׳ יאיר׳ ובחוות עיי״ש.
 נשם אחר פי׳ כחנו שהחום׳ ואף רוצח, להצלת משתדלים
 מלא ומקרא סרש״י, על תמהו ולא חלקו לא מ״מ השאלתות

 אל ינוס כור עד נפש נדם עשוק אלם כ״ח במשןלי הוא
תרפ״ג. סי׳ חסידים לספר וציין נו, יתמכו

 כורח אם וכו׳ עשוק אדם כתיב שם, חסידים הספר ודל
כמעשה נכט נין יהודי טן חקכלהו אל אלין רוצח

 דנעוכדא העיר להחיד״א עולם ונכטת עט׳ל. כנדה טרפו דר׳
 וכחכ ודאי, כרוצח דמייט נראה ומלשונו קול היה דר״ט

 מאימת לקלא חייש ור״ט מטנא אסור ודאי דרוצח נכוונתו
 דנריס לספרו וציין וכו׳, והרא״ש התוס׳ וכמ״ש מלכוח

 החו״י דנרי והטא כ״א, כדרוש שם והוא קי״ג. דף אחדים
 כזה ויש רש״י, על שתמה הרא״ש דכאי ושאשתמיטתיה

 א״צ נעלמא קול מחמת אס והרא״ש וחוס׳ רש״י מחלוקת
כאטכוח. עיי״ש )הצילו

 וכתב טותר, כזה החמיר ט׳ סי׳ ח״ב יעב׳ץ ובשאילת
הוא קטילא דגנרא להצלתו לחוש לנו דאין

 דפשיטא מהני לא תשונה ואף נטלו, לא מיתות ד׳ דדין כיון
 וחשוכה זכוח נשום ומחילה כפרה לו אין דמים דשפיכות דעון

 אופן כשום מהמות להצילו ואסור :שופכו, כדם אם ט ככתוב
 אע״ס ס״א, דף כנדה היא ערוכה וגמרא הימר בדרך אפילו

 שאסור מה נחלקו לא מ״מ מוכרחת אינה סחוס׳ שלדעת
 קלא דהתס ק״ו בן ק״ו והט מישראל, נפש ההורג להציל

 להצילם אסור היה הספק ומן בלבד עלייהו דנפק הוא בעלמא
 כדם עשוק אדם צוח המע״ה שלמה וכן המותר, באופן אף

עיי״ש. בו יתמכו אל ינוס טר עד נפש

 דן ונתעברה שזינתה איש באשת מ״ג סי׳ בח״א ושם
ובת שניאפה דטון הזרע, לקלקל סס לשתות להתיר

להורגה טדינו מסור דמה שאין אף שורה מטן היא קטלא

 אדם קבלה בדבט גם ומפורש בטלו, לא מיתות ד׳ טן וכו׳
 חייט לכל אב בנין וזה וגו׳ ינוס בור עד נפש בדם עשוק

 ככשר דינו העולם לאויר כשיצא דממזר אע״ג וכו׳, מיתות
 היה ואילו הוא אמו דירן השתא מיהת הריגתו על שחייטן

 דדמי בטנה, פרי ואח אותה ממיתים היינו טדינו מסור דינה
 על ונהרג לו חיששין דאין פשיטא וכו׳, דערטן להאי ממש

 עצמה מעוברת לגט שם ]ובסוגטיס עיי״ש, וכו׳ אמו ידי
 לגט הנ״ל בתשובה למ״ש ציין המיתה מן להצילה מותר אס

רוצח[. הצלח

 וכמו להלכה, בזה החליט לא הנ״ל יאיר בתות ובאמת
למעשה וכ״ש להלכה שלא התשובה בראש שהזכיר

 רשע כל דלפ"ז שם הקשה וכן וכו׳, נפשות טני הס ט
 והא לו נזדקק לא סכנה כל לידי בבואו או יחלה ט גמור
 וכו׳ מעלין ולא המוטדין טן נמנה לא דהא ליתא ודאי

 כשעשה היינו בטלו לא מיתות ארבע דדין הן ואולי עיי״ש.
 בעדים דהוה ידעינן דלא זמן כל וא״כ ובהתראה, בעטם

מקובצת בשיטה ועיין בהצלתו, להשתדל דחייטס י״ל והתראה
ודו״ק. ע״א ל׳ דף נכתוטת שם—

 תשובה דע״י דין[ בד״ה ע״ב ל׳ ]כתובות שם ובתום׳ כ(
זכות או לגמט, מוחל ולפעמים מיקל הקב״ה

 ]ובשאילת עיי״ש, וכו׳ בחייו ממנו נפרע ואינו לו, תולה
 ע״ב ד׳ דף סוטה וע״ע עליהם[. שחלק הנ״ל ח״ב יעב״ץ

 דכל ע״ב ט׳ דף דתגיגה מהא שהטאו תצודנו, היא בתוד״ה
 וק״ק העולם, מן נטרד בעלה על ואסרה איש אשת על הבא

 לו ויש בחנק מיתתו איש אשת על הבא דאמר הזהב מפרק
 עיי״ש. תשובה כשעשה מייט דהתס וי״ל הבא, לעולם חלק

 ועריות ברציחות שחטא באחד ח׳ סי׳ או״ח ח״ב ובמהט״ט
 עיי״ש תשובה מהני דבר דבכל להוטח האטן וכפירה,

באטכות.

 בעל בשם הטא י״ט אות תי״ו מערכח לפי ובדבש
אינה דחשובה שכתב מי טש חכמים, סמיכת

 אנוש תשב ושכחב חולקין, ויש ושפכ״ד ג״ע לע״ז מועלת
 לרמז דאפשר וסיים אשה, כסירה דם תיבות ראשי דכ״א עד

 מומר דם אשה ר״ח אד״ם בני שובו ותאמר מסיים זה שעל
 ועיין עיי״ש. לכל מועלת חשובה כי שובו אומר ובפירוש
 בפלוגחא ר״ל[ אמר ]בד״ה ע״א ס״ו דף יומא יוה״כ תוססות

 עיי״ש תשובה מהני אי ע״ז לגט שפלוגתתס בכלל ועד דעד
 בהקדמה אא״ז מ״ש ועיין שם[. יעקב ]ובעיון בזה מ״ש
 לעזיבת אמיתית בקבלה התשובה שעיקר להוכיח פקודיך לדרך

 צדיק שאני מנח על מקודשת את הרי דהאומר מהא החטא,
 ואפילו תשובה, הרהר שמא מקודשת גמור רשע ונמצא גמור
 מספיק הזמן היה ולא ועטות וגזל בגניבה גמור רשע נמצא

 תפלה הל׳ סוף או״ז ועיין באורך, עיי״ש ויסוטס לתעניתיס

קי״ב. סי׳
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יציב עט סימן משפט חושן דברי קצב

 דשמא אומו להציל משתדלים גמור ברשע שגם י״ל ועכ״פ
ודו״ק. ששובה עשה

 אץ רציחה אוחו על נתפס דאס צידד בחו״י ושם כא(
לקבל הוא השמים מן ודאי כי עבורו להשחדל

 שם דבריו בסוף וכן וכו/ ישפך דמו באדם חורה דין דינו
 יש מזיד נקי נפש שרצח עצמו הרציחה זו בשביל נשפס דאם
 מעשה ואל שב ולכאן לכאן סברות שיש אחר לומר פנים
 משום דוקא ברציחה ואולי עיי״ש. בעדו להשתדל שלא עדיף
 וצע״ג שוגג[. לגט ]וכנ״ל נופי חמיר העולם ותיקון גדר

להעיר. אלא באתי ולא זה בכל

 הכתוב לפרש בדעתי עלה חמורה דרציחה סברא ך ולה
יומת מוח ומת איש מכה י״ב-י״ג[ כ״א ]שמוח

 מהמכילתא וברש״י וגו/ לידו אנה והאלקיס צדה לא ואשר
 והרג שהכה קטן אפילו אט שומע איש מכה נאמר אילו
 לחייב הו״א הדבר חומר דמשוס וי״ל עיי״ש. וכו׳ חייב יהא
 ילך שלא כדי בתורה, האמורות מצוות מכל שפטור קטן גס

 לא ואשר לזה הכתוב שסמך מאוד וא״ש הבריות. את ויהרוג
 אצטריך ולכן וכנ״ל, השוגג על גס חייב דברציחה וגו׳ צדה

כ״ז[. סימן לעיל ]וע״ע ודו״ק, קטן לאפוקי קרא

 אימת משוס להטמינם רצה לא השאילתות ולמ״ש כב(
אזוב אגודה מספר הביאו והאחרונים מלכות,

 להציל סכנה בספק עצמו להכניס צריך דאין מכאן שהוכיח
 הירושלמי גס להצילו יוכל אם דבספק להנ״ל אך חבירו. את

 אותם, שיתפסו יתכן הרי יטמינם אם גם דהכא י״ל מודה,
 וא״כ אותם, שימצאו מלכות מאימח חושש היה לכך שהרי

 סכנה בספק עצמו להכניס מחוייב ואינו הצלה ספק רק הוי
ודו״ק. לכו״ע

 נפשייכו טמירו אתון זילו עצה להם שנתן כיון י״ל וגם
סי׳ יו״ד הלל בית ועיין סכנה. בספק רק הס א״נ

 חייב אין סכנה מספק חבירו להציל דכדי ססק״ה קנ״ז
 עיי״ש. הירושלמי דברי לסי אף סכנה לספק עצמו להכניס

ודו״ק. הירושלמי לדעת גם כאן וא״ש

 שכתב הנדמ״ח נדה עמ״ס שפירא מהר״י בחי׳ שו״ר
מסתייעא ולא למילתא איתא דלמא השאילתות דמלשון

 בעובדא י״ל ולפ״ז בספק, הצלתם גס שהיתה משמע מילתייכו
 היכא אבל סכנה בספק עצמו להכניס צריך אין דוקא דהכא
 וכהירושלמי סכנה כספק עצמו להכניס לו יש מציל דודאי

 קכ״ט שאילתא השאילתות על שאלה בהעמק כתב וכן עיי״ש.
 למילתא אימא דלמא ר״ט מדאמר להוטת והוסיף ד׳[, ]אות

 מזדקק היה שקר עלילת אלא שאינו לר״ט ברור היה אם הא
 ועיין שהאריך. עיי״ש סכנה בספק שהוא אע״ג לטמורינהו

הרגו לא נמי דכי ג״כ שתמה הש״ס על הגריעב״ץ בהגהות

 משום איריא ומאי הסכנה מפני בכה״ג לאשתמוטי מצי
 ליה דפשיטא )ומשמע עיי״ש, בישא ללישנא מבעי דלמיחש

ודו״ק(. כהירושלמי ודלא סכנה בספק עצמו להכניס צריך שאין

 שיתברר בטוח היה הרגו לא דאלמלי לומר יש ואולי
למלכות ראשו יחייב לא וממילא זו שבעלילה השקר

 ללישנא מבעי שלמיחש כירן אבל לעצמו, סכנה ספק כאן ואין
 על הוא ויסתכן ויתחייבו הרגו נאמת שמא חשש בישא

ודו״ק. שהטמיגם

 סכנה בספק עצמו מכניס היה הוו דרבים דכיון י״ל וגם
ות״ח גדול אדם דבשביל למ״ש ובפרט וכנ״ל. בשבילם

 דינם שרבים בפוסקים דברים בכמה ומצינו עצמו, לסכן יכול
 ]וע״ע רל״ט סו״ס יו״ד סופר חתם שו״ת ועיין כת״ח,

ודו״ק. פ״א[ סימן להלן

ז
 ולא למילתא איתא דלמא שם השאילתות וכלשון כג(

לדילי צערא וגרמיתון מילחייכו מסתייעא
 מהצלת פטור בלבד צער דמשוס משמע עיי״ש, וכו׳ נמי

 שהם מיבעי דלמיחש משוס דדוקא י״ל להנ״ל אך חבירו.
 או הצלה, ספק רק דהוי משום וגם להצילם. ואין רוצחים

ודו״ק. וכנ״ל סכנה בספק שהם

 נשים ל״ג דף דבשבת מהא הביא קנ״ו סו״ס וכמג״א
אזלו לן ומגלי להו מצערי דלמא קלות דעחן

 נפשות סכנח כשיש לברוח שמותר משמע במערתא, טשו
 מחוייב שהוא ומשמע לחבירו, צער גורס זה שמתוך אע״פ
 ובמחצה״ש עכ״ל. בחנם מטרו יהרג שלא כדי צער לסטל

 יעשו דעתן קלות שמחמת משמע קלות דעתן נשים דמדאמר
 הצער לסבול להם היה הדין דמצד ומוכח ויגלו כדין שלא
 ה״ט ומזיק מחובל פ״ח וברמב״ס עיי״ש. ובו׳ לגלות ולא

 וכו׳ בממונו בין בגופו טן גויים טד ישראל למסור אסור

 ז׳ דף מגיטין מ״מ3ו עכ״ל, ומצערו לו מיצר היה ואפילו
 שג״כ הגוזל בסרק ומהרי״ף וגניבא, דר״א בעובדא ע״א
 רצה והמג״א בדברים, במצערו מיירי שם אך פיי״ש. כן כתב

ודו״ק. יגלה לא אותו ומייסרים במצעריס שאף להטא

 כשהורגיס דאף היל״ל עדיפא שלכאורה בזה ונתעוררתי
דידך דדמא חזית מאי משוס יגלה לא אוחו

 ברמ״א הי״א לדעת ס״א קנ״ז סי׳ טו״ד ועיין טסי. סומק
 דעת והוא למסרו, אפשר בכרי p כשבע מיתה בחייב דדוקא

 בנו״ב. עיי״ש דתרומות סופ״ח טרושלמי כר״ל הרמב״ס
 החידוש ]ומה לגלות דאסור פשוט ויסורים צער מחמת ועכ״ס
 ואולי דשבת[. מהא ראיה להטא שהוצרך המג״א בדברי

דף וכבכתובות ממיתה, שחמורים טסורים מיירי דהמג״א
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קצג יציב עט סימן משפט חושן דברי

 מיחה רק נפשן דמבכל מקונבוריסין שם ובש״מ ע״ב ל״ג
 יו״ד בט״ז וע״ע עיי״ש, לא קצבה להם שאין יסורים אבל

ודו״ק. סק״ח קנ״ז סי׳

 בין לחלק מהמרדכי ברמ״א ס״ז שפ״ח סי׳ וגחו״ם כד(
וכו׳ חבירו של גופו למוסר ממונו מוסר

 ס״ק ובש״ך וכו׳, בידים כמזיק דהוי תפיסה לו נרם אם וכן
 אלא מעשה עביד לא סוף דסיף זה על להשיג האריך ל״ט

 כשלקחו מיירי והמרדכי דגרמי, מדינא אלא ואינו הוא דיבורא
 דלישנא סק״ח ובקצוה״ח באריכות. עיי״ש לתסיסה בידים

 בידים אינו דוכתי בכל מוסר אלא הכי משמע לא דמוסר
 עשהו מי וכי מילתא תליא בדידיה וכי ועוד בדיבורא, אלא
 לא המוליכו א״כ השלטון ביד תלוי וסכל הסוהר בית לשר
 דאדם שם וחידש לזה, הגורס דיבורו אלא זה ואין כלום עבד

 ס״ק הגר״א ובביאור עיי״ש, וכו׳ בגרמא גס חייב באדם
 כיון האיסור לגבי אבל תשלומין, חיוב לענין זה וכל ל״ח.

 לא משוס ורק רציחה איסור כאן אין גורס אלא שאינו

 שם כמבואר רודף מדין רק זה נהרג שמסור )ומה תעמוד,
 אמרינן לא דבגורם ואפשר כ״ט(. ס״ק ובסמ״ע י׳ בסעיף

 ואל כשב והוי ועשה, בקוס הורגו שאינו כיון חזית מאי
 מהלכין שהיו דשנים בהך וכנ״ל קודמין חייך דאמרינן מעשה

בדרך.

 רבין[ אתא כי ]בד״ה ע״א כ״ה דף פסחים בריטב״א אך
שאינם דכיון ופי׳ הנ״ל, תרומות מירושלמי הביא

 באים נמצא מדעחס אוחו כשבוררין ידוע איש להם מיחדים
 מזה ולמד בשפכ״ד, ומתרפאין אחר בישראל עצמן לפדוח

 זה ישראל ואהרוג זיינך כלי לי חן לישראל באומר הדין שכן
 מדעתו, שלא ליטלו יכול אינו והגוי אותך, אהרוג לאו ואם

 ח״ד ברדב״ז והובא עכ״ל, נפשו לפדוח כדי ליתנו לו שאין
 הוי זיין הכלי שנותן מה דמ״מ ואולי )צ״ב(. קס״ג אלף סי׳

 בעלמא בדברים במסור משא״כ חזית, מאי ושייך ועשה קום
 דבריו בתוך י״א סי׳ הרמ״א בשו״ת שמצאתי ושמחחי ודו״ק.

 וליתן לישא אלא אסר לא דהירושלמי שכחב טו״ב[, י״ב ]דף
 אסר דלא ש״מ יתנו ולא אמר ולא ימסרו ולא מדנקט בידים

 אסור לוקא וזהו וכו׳ מסירה דהיינו ליד מיד נתינה אלא
עיי״ש. וכו׳ דמי שסיר בעלמא דברים אבל

 דף תקע״ג( משנת חי׳3) כתובות סופר בחתם ויעויין
שיעידו עליהם שגיזמו עדים על שנשאל ע״א, י״ט

 למסור מחריבים אם אותם יהרגו לאו ואס ישראל להרוג שקר
 בין חילוק דאין ומסיק דשסכ״ד, אביזרייהו מגדר ולן נפשם,
 )ועיי״ש עיי״ש, בידים להמית או עדות ע״י מיתה לגרוס

 אמד, להציל רבים של בדמן חזית מאי אמרינן אם שנסתפק
 עם דבריו ולהשוות עיי״ש(. מכס אחד לגו דתנו ומהירושלמי

 המחייבים דעדים דס״ל לומר אפשר הרמ״א בחשו׳ מ״ש
מחייב שהשלטון ממסור שאני מעשה, עבדי ובדיבורם אוחו,

 הנ״ל קצוה״ח וכקושיית לפניו אותו ממציא רק והוא אותו

היטב. ודו״ק

 בסלוגתת לומר אפשר אביזרייהו, מגדר הח״ס שכחב ולמה
מ״ז דף סופ״ח ]תרומות שם בירושלמי ור״ל ר״י

 בכרי בן כשבע מיתה בחייב דוקא אס יחדוהו לגבי ע״א[

 מיסודי פ״ה הרמב״ס בדעח הרבה בזה והאריכו עיי״ש,
 דס״ל וי״ל בנו״כ. עיי״ש ר״י לגבי כר״ל שפסק ה״ה התורה
 אביזרייהו, אלא כאן ואין גרמא דהוי משום דר״י בטעמא

 עבירות, דשלש אביזרייהו על נפשו למסור צריך דאין ר״י וסבר
 באביזרייהו שגס ס״א קנ״ז בסי׳ בפשיטות דקיי״ל למה וא״כ
 חייב דבאינו כר״ל הרמב״ם פסק שפיר יעבור ואל יהרג

 דאף בזה יל״ע אך ודו״ק. ימסרוהו ואל כולם יהרגו מיתה
 ויכולים כרודף הו״ל ביחדוהו מ״מ יעבור ואל ביהרג הוי ־יאס

 ע״ב דף בסנהדרין דעובר וכהך ייהרגו, שלא כדי למוסרו

 בט״ז קנ״ז בסי׳ ועיין ודו״ק, ה״ט מרוצח פ״א וברמב״ס
בזה. ואכמ״ל סק״ח,

 גרמא דהוי מסור לגבי המג״א בדברי לן הוא חדית ועכ״פ
והוצרך יעבור, ואל ביהרג ואינו בעלמא ־™"®גדיבורא

ודו״ק. יגלה ולא לסבול חייב ויסוריס צער דעכ״פ לראיה

 על שמוזהר כיון דסו״ס למודעי צריכין אנו ועדיין כה(
 חיתי מהיכי רעך דם על תעמוד בלא כך

צער. במקום גס יתחייב שלא

 מצטער לגבי הפוסקים שהאריכו למה בזה באנו אמנם
עיין מסוכה, חוץ המצוות בכל לפוטרו שייך אס

 ראש בספר איסקאסה ממהר״י סק״ו ל״ח סי׳ יוסף ברכי
 סק״י תע״ב ובסי׳ עיי״ש, המצוות מכל פטור דמצטער יוסף

 באריכות. עיי״ש קרא דגלי בסוכה דדוקא זה על להשיג האריך
 שאינו סכנה בו שאין בתולה צ״ד סי׳ ראש בשמים ובשו״ת

 שהתורה מסוכה דילסינן דפטור, כחב ומצה מרור לסבול יכול
 במצוה דקעסיק ועוד נועם, דרכי זה ואין ניחנה לחיים

 עיי״ש. וכו׳ המצוה מן פטור במצוה והעוסק גופו להברוח
 בכמה שעוררו מה ידוע וכבר איגרי, מרפסין בזה ודבריו
 שיצאו עלייהו חחים אשי רב בר מר דלאו זה שבספר דברים

ז״ל. הרא״ש ידי מתחת

 עליו. ותמה שהביאו מ״ז סי׳ שלמה בנין בשו״ח ושו״ם
תרנ״ו דסי׳ מהא ראיה קצח להביא רצה ושם

 צער וה״ה עשה מצות בשביל ממונו כל ליתן מחריב דאינו
 דקיי״ל מהא כדמוכח מממונא, לאינשי דעדיפא וחולי הגוף
 ע״מ ופצעני בהכני ואילו פטור לפטור מנת על כדי שבור

 בעצי מוחזלל״ה מדברי הבאתי וכבר עיי״ש. וכו׳ חייב לפטור
 ולפענ״ד עיי״ש. עדיף הי בזה שהאריך וישלח פרשת ח״ב חיים
אדם שהוא מה לפי דהכל בזה, וכלל גדר כן כל שייך דלא
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 וגס שיין, אסין כל ולאו ויכולתו, רכושו וכפי כבודו ערך לפי
והבן. בזה שוה ממון סכום כל לא

 פרשיותיו להשלים לענין תתס״ז סי׳ ח״ג הרדב״ז ובשו״ת
אלא יהא ולא לגמרי פטור דחולה הצבור, עם

 תורה של עשה מצות שהיא הסוכה מן פטור שהוא מצטער
ח׳ דף בברכות ענגיל להגר״י הש״ס בגליוני והביאו עיי״ש,

 בשביל במצוה כלל תורה הקלה לא דבסוכה עליו וחמה «ע״א
 בכך המצוה עכין אין תדורו כעין חשבו משוס רק הצער

 סוכה הרשב״א[ ע״ש ]הנדפס הריטב״א לשון ועיין עיי״ש.
 חש אפילו הסוכה מן פטורין ומשמשיהן חולין כ״ה, דף

 חשבו דכתיב משוס וטעמא פטור, בה ומצטער בלבד בראשו
מיחושין משום במצוות דיחוי שאין דחיה כאן ואין תדורו, כעין

עכ״ל. כלל לקיימן אפשר בשאי אלא וחולי

 מצוות, לשאר סוכה בין לחלק מוכרחת זו סברא ולפענ״ד
הזבובים מפני המצטער אף פטרינן החם דהרי

 בשאר כן נאמר ואם ס״ד[, תר״מ סי׳ ]או״ח ופרעושים
 להתייגע שחייב ובודאי שבתורה, מצוות כל בטלת מצוות

 במי אלא מתקיימת התורה ואין המצוות, בקיום ולהצטער
 כל ה״ח תורה מתלמוד פ״א וברמב״ס עליה, עצמו שממית

 בחור בין יסורין בעל בין וכו׳ תורה בתלמוד חייב ישראל איש
 סי׳ ריש ביו״ד וכן וכו׳, כוחו שתשש גדול זקן שהיה בין

 בצער לפטור נתכוין לא איסקאפה מהר״י שגס וברור רמ״ו.
 למשכב ונפל ביותר כוחו חש אס הענין לפי הכל אלא כלדהו,
 סי״ז, שכ״ח בסי׳ שבת לגבי בחשאב״ס שחילקו וכעין וכדו׳,
 כעין תשבו משוס דרק ע״כ צער בכל דפטור ובסוכה וז״ג

 שכתב וכמו אחר למקום כלל משם ללמוד אין וא״כ תדורו,

ודו״ק. הברכ״י

 אדם שבין מצווח בין לחלק נ״ל היה לעצמי וכשאני
דאפשר לחבירו, אדם שבין מצוות לבין למקום

 דחייו וכמו חבירו בשביל כך כל להצטער תורה חייבתו שלא
 מקום היה קודמין חייך לומר דשייך בכה״ג ועכ״פ קודמין.
 ראיה המג״א הביא ולזה צערא, במקום תעמוד מלא לפטרו

ודו״ק. יגלה שלא להצטער דחייב

 יוסי אדר׳ יוסי דר׳ ורמי ע״ב, פ׳ דף ובנדרים כר(
אחרים וחיי חייהן העיר בני של מעיין

 קודמין אתרים תיי וכביסתן אחרים חיי וכו׳ קודמין חייהן
 השתא אחרים, לחיי קודמת כביסתן אומר ר״י לכביסתן,

 אמרי שכן, כל לא כולו גוף צער בה יש יוסי ר׳ אמר כביסה
 דרישא ערבוביתא האי שמואל דאמר לר״י אלימא כביסה אין

חבירו. לחיי קודם צערו דלר״י להדיא ומשמע עיי״ש. וכו׳

 כביסה קמ״ז, שאילתא ראה פרשת בשאילחוח ויעויין
קודם אחרים חיי או אחריתי לחיי קודם שלהן

לידי אתו מניהון מחוורי דלא כיון דילמא או וכו׳ לכביסתן

 כביסה וכו׳ אחרים לחיי קודם שלהן כביסה והלכתא צערא,
 דאמר דשמואל משוס מאי וטעמא חייתם, רחמנא ליה וקרי

 הוי כביסה והלכתא שעמוס, לידי אתית דמנא ערבוביתא
 דיחידאה אע״ג כר״י שפסק שאלה ובהעמק עיי״ש, וכו׳ חיותא

עיי״ש. הוא

 ע״ב[ כ״ג ]דף ה״ה פ״ח שביעית דבירושלמי לומר ויש
לחיי קודמת כביסתן וכו׳ העיר בני של מעיין תני

 וכו׳, יוסי ר׳ נפש חיי כביסה תנא מאן יוחנן א״ר אחרים,
 מתיר יוסי ור׳ וכו׳ אחרים וחיי לחייהן דדמיא משה ובפני

 שיטתיה מחלפא פריך ואח״כ עיי״ש. היא נפש דחיי בכביסה
 אומר הוא וכא נפש חיי רחיצה אין אומר הוא חמן דר״י

 אדם ואין ברחיצה מגלגל אדם מנא א״ר נפש, חיי הכביסה
 דשמואל מהא דילן כבש״ס דהיינו משה ובפני בכביסה, מגלגל

 ומבואר עיי״ש. שעמומיחא לידי מייחי דמנא דערבוביחא
 בדשמואל. ופליגי נפש, חיי הוי אס היא ורבנן דר״י דפלוגתא

 בלשונו ומדוייק וכדשמואל. יוסי כר׳ השאלתות שפסק וא״ש
 גרידא צער משום לא אבל וכו׳, חיותא הויא כביסה והלכתא
 אחרים דתיי פשוט בלבד צער דבמקוס לפ״ז וי״ל ודו״ק.

ודו״ק. קודמין

 קאמר צער דמשום דילן ש״ס משמעות פשטות לפי וגם
מכבין ע״א מ״ב שבת עיין דרבים, צערא דשאני אפשר

 וברמב״ן רבים, בה יזוקו שלא בשביל ברה״ר מתכת של גחלת
 וכו׳ שמואל ליה חשיב כסכ״נ רבים של היזק כל דשמא שם

 שייך רבים של בצער דה״נ וי״ל שם, ובר״ן וברשב״א עיי״ש
היטב. ודו״ק קודמין דחייהס לומר עכ״ס

 מזונות לה פסקו הי״א, מאישות פכ״א וברמב״ם מ(
לאכול מתאוה היא והרי לה הראויות

 הבעל ואין שתרצה, מה כל משלה אוכלת זו הרי וכו׳ יותר
 מאכלים תאכל או מדאי יותר חאכל שאם ולומר לעכב יכול

 מ״מ3ו עכ״ל. קודם גופה שצער מפני הולד, ימות רעים
 חייה לומר שייך דלא בכס״מ ותמה קודמין, דחייה משום

 מאכלות אבל גופה לקיום הצריכיס בדברים אלא קודמים
 הביא סי״ב פ׳ סי׳ אהע״ז ובשו״ע עיי״ש. חייה אינם רעים

 ס״ק מחוקק ובחלקת לעכב, יכול אס בזה דיעות שני המחבר
 מהי צער רק סכנה אין ולה סכנה ספק לולד דאם כ״ב
 ידעחי לא סכנה לה גם ואס הולד, תסכן צער דמכח חיתי

 שמואל ובביח עיי״ש. בודאי קודמים דחייה זה על שחולק מי
 סכנה ספק לולד שמגיע אף ולכן יוסי, דר׳ מהא ט״ו ס״ק

 חיי וס״ל ע״ז פליגי רבנן מיהו צערה, משוס לאכול מותרת
עיי״ש. כר״י לפסוק לרמב״ס ומנ״ל קודמין אחרים

 למה אך הנ״ל. משאילתות הרמב״ם של מקורו ואולי
שייך לא א״כ להשאלתות ר״י בסברת שנתבאר

בבאה״ט ועיין ודו״ק. לדידה סכנתא צד שום דליכא במינקת
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קצה יציב עפו סימן משפפז חושן דברי

 כביסה השם מסקינן דהא הב״ש על כן שהקשה י״ד ס״ק
 סכנה נמי כביסה הוי א״כ וכו׳ שמואל דאמר לר״י אלימא

שם. מאיר ובבית עיי״ש, צער ולא

 שהבעל דמיירי לומר אפשר היה הפוסקים דברי ולולי
מדאי יומר שחאכל בחוששו בעדה ,גדר לגדור רוצה

 גס ממנה מונע כך וממוך הולד, ויסמכן הרעים דברים או
 צער מ״מ כדבריו יהא דלו אמרינן זה ועל מאכלים, שאר
 דמיי פשוט ממש המזיקים דבמאכלים ואה״נ קודם. גופה
 זאת כתב שהרמב״ס וא״ש ודו״ק. דידה לצער קודמיך הולד
 ושו״ר ודו״ק. מינקת אשה בסתם ולא מזונות.' לה פסקו לגבי

 דברי בביאור זה מעין שכתב ס״ו סי׳ אהע״ז אפרים בבית
באריכות. עיי״ש הרמב״ס

 ב״מ. סוף בתוספתא הוא ורבנן דר״י פלוגתא !והך כח(
אחרים חיי ובהמתן באחרים עוד כחלקי ושם

 אחרים. לחיי קודמת בהמתן אומר יוסי ר׳ לבהמתן, קודמים
 פרשתא בשלח פרשת מהמכילתא הביא הנ״ל לה ש ובהעמק

 בדרך המהלך אדם של חייו הוא אדם של בהמתו פ״ז,. דויסע
 ילכו שלא אפשר אי וה״נ הוא, מסתגף עמו בהמתו אין אס

 היא, נפשות סכנת וספק וחייהם, הוא פרנסס וצורך בדרך
 סכנה, בספק עצמו להכניס חייב אס הירושלמי בדברי ותלה

באריכות. עיי״ש ור״ע פטורא דבן ומהא
!

 של דבהמתו לומר אפשר איך הבנתי לא ובמחכת״ה
סכנה, ספק גדר בזה ויש כחיותו היא אדם

 דמכילתא והך בהמתו. לצורך שבת לחלל מותר יהא דא״כ
 עם )שנדפס ינחמנו זה בביאור ועיין בדרך, במהלך היינו

 שימות דכיון שאמרו המכילתא על אברהם( באר הספר
 לנהוג בהמות שאין הדרך מטורח מאים אנחנו גס! המקנה

 בידו מיס של וקיתון בדרך במהלך ואה״ג !עיי״ש. עליו צרכנו
 הא משוס העיר בבני אבל לחבירו, קודמת דבהמתו אפשר
 נפשות סכנת הוי לא אכתי בדרך ללכת יצטרכו שאם בלבד

 חבירו להצלת ממונו לתת חייב והרי פרנסתם, צורך רק
ודו״ק. אגורי למיגר דחייב ע״א ע״ג בסנהדרין כמבואר

 שהאחרים באופן מיירי דלא יוסי !דר׳ בהך לומר וצריך
ס״ח ]שביעית שם ובירושלמי בצמא. למות עומדים

 לתופר שביעית סירות נותנין דאין אמשני׳ לה מייתי ה״ה[
 ומושך שהולך העיר בני של מעיין שם משה ובפני בורות,

 בידם ורשות וכו׳ לשחייתן סיפוק כדי בו ואין אחרת לעיר
 ולזה עיי״ש. הימנו שלמטה אחרת לעיר ילך שלא לסותמו
 לאחרים, קודמת בהמתם וגס החיוניים צרכיהס דכל אמרינן

 מיס להם שיכרה חוסר להם לשכור יכולים אחרת עיר שבני
ודו״ק. אחר במקום

 דאף שכתב צ״ט סי׳ ח״ב יו״ד שלמה בית בשו״ח שו״מ
מיס להם להביא אפשרות ביש מיירי ע״כ לר״י

 עולה אינו גמורה סכנה בחשש אבל אחר, ממקום נפש לחיי
 והביא דאחריחי, מסכנה אלים דידהו דצערא לומר הדעת על

דמניעת אף הולד סכנת משוס להנשא שאסורה ממינקת ראיה
 מ״ש וע״ע המחבר. מק ונהג״ה עיי״ש צערא הוי ,לתשמיש
 י״ח סי׳ אהע״ז ח״א חייס דברי בשו״ח אא״ז זו בקושיא
 טו״א[ י״ג ]דף כ״ב סי׳ ח״א מהדו״ק ומשיב ובשואל

משם להוכיח שכתבנו מה כל גס בבירא נפל ולפ״ז ואכמ״ל.
ודו״ק. חבירו חיי הצלת במקום בצער

ח

 ועד בזה, החיוב כמה לעיין יש אגורי דלמיגר וכהא סט(
חבירו, הצלת בשביל מממונו לבזבז חייב כמה

 יבזבז אל המבזבז ע״א נ׳ בכתובות מ״ש ג״כ בזה שייך אם
 חנוכה דבנר כהא הפתחים על לחזור חייב ואס מחומש, יומר

 עיי״ש. שם ובמשנ״ב הגר״א ובביאור ס״א תרע״א סי׳ באו״ח
 פטור, לו אין ואס ידו מסת כפי ליתן החיוב צדקה דבשאר

 דגוסא צערא דהוי הרבה הפחחים על לחזור ליה מחייבינן ולא
 על תעמוד בלא הוי חבירו להצלת אך ודו״ק. בזיוני וקצת

 ממונו כל ליתן שחייב קיי״ל שעשה לא ובמצות רעך, דם
 וא״כ ס״א, קנ״ז סי׳ וביו״ד בהג״ה תרנ״ו סי׳ או״ח בשו״ע

 מטרו, תיי להציל כדי ממונו כל לבזבז מחוייב יהיה לכאורה
צדקה. בדיני בזה חילקו לא ולמה

ג•2»567אה׳׳'ח
 רנ״ב סי׳ יו״ד תשובה בפתחי שמצאתי מאוד ושמחתי

דאם התוס׳ במ״ש הלל מטת שהביא סק״ד
 דהרי ראיה שהביא דמיהם, מכדי יותר פודין להורגו ביקשו

 חייב ובל״ת תעמוד בלא עובר שבויים מפדיון עינו המעלים
 מהא האריך סק״ג שם שאול ורד עיי״ש. ממונו כל ליחן

 ולייתו ליגרבו דלא משוס או דציבורא דוחקא משוס דאמרו
 נפשות מסכנת יותר ועדיף צערא היינו דציבורא דדוחקא טסי,

 אלא בגופם אינו דציבורא דדוחקא כתב ואח״כ דאחריס,
 נפשות מסכנת יושר אלים זה של דממון ודאי וזה בממונם

 עצמו להציל אסור דלכו״ע ס׳ דף מב״ק והביא דאשרים,
 עיי״ש, וכו׳ אסור בפקו״ג דאף שס ובתוס׳ חבירו בממון

ממונו. לבזבז חייב שאין ליה דפשיטא ומשמע

 קנ״ז בסי׳ ממ״ש הלל הרת על עורר בפח״ש ושם ל(
בל״ח דדוקא חו״י ותשו׳ הפרמ״ג בשם סק״ד

 דלא תעשה לא דשאני עוד ולסענ״ד עיי״ש. מעשה בו שיש
 לבזבז חיוב אין לכן קודמים, דחייך קרא לן דגלי כיון מעמוד

ודו״ק. לחיות ממה לעצמו ישאיר שלא באופן ממונו כל

 היחה ופרנסתם מחייתם שכל העיר בני בהני י״ל זה ולפי
 ס״ל ולזה וכדו׳, ולחליבה לחרישה בבהמתם תלויה
ודו״ק. אחרים לחיי קודמת דבהמתן לר״י
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יציב עט סימן משפט חושן דברי קצו

 לסי והעני עשרו לפי העשיר נזה שגס מזה לנו ויצא
כזה גס ושייך מיכולתו. יותר ליתן חייב ואינו עניו,

 רש״י כלשון לבריות יצטרך שלא מחומש יותר יבזבז אל גדר
 סאה ריש וברע״ב להרמב״ס פהמ״ש ועיין שם;־ בכתובות

ודו״ק. מהראב״ד[ תרנ״ו סי׳ או״ח ]ובב״י

ט
 נוגע רק זה אס הנה שאלתינו. בנדון לדינא תבנא לא(

אס ואף דס שיתן ע״י שיוחלש או לצער,
 סכנה חשש שוס בזה אין אס יומיס, או יום לשבב יצטרך

 אסשר בממון אס וכן חבירו. חיי להציל כדי להצטער חייב
 כסי ממונו ליחן שחייב אגורי למיגר בגדר הוי דס, להשיג
 בדבר, סבנה חשש יש אם אך חבירו. הצלת בשביל יכולתו

 אין כהירושלמי נקטו לא שהסוסקים הנ״ל כסמ״ע להמבואר
 הל׳ הרב בשו״ע ועיין סכנה. נספק עצמו להכניס עליו חיוב
 סכנה בספק ליכנס ואפילו שכתב, ז׳ סעיף ונפש גוף נזקי
 בזה, ד״ח ודאית, ממיתה חבירו את להציל כדי שצריך י״א

בסוגריים. כתב והי״ח עכ״ל, להקל נפשות וספק

 הרואה כתב, ס״ח שכ״ט סי׳ שבת הלכות הרב ובשו״ע
ומ״מ וכו׳, בים המטורסת ישראל בת שיש ססינה

 מאחר חבירו את להציל כדי עצמו לסכן לו אין סכנה יש אם
 ודאי וחבירו ססק שהוא ואע״פ וכו', הסכנה מן חוץ שהוא
 על מיתה ספק לידי שיבא ולא בהם וחי נאמר הרי מ״מ

 וצויין עכ״ל, רעך דס על מעמוד לא שנאמר מה שיקיים ידי
 אם ומיהו וז״ל, ל״ח אות נ״ט בשער והוא באו״ה. מקורו
 מאחר גופו לסכן לו אין עמו מסוכן הוא ג״כ היה בודאי
 ולא עמך, אחיך וחי כדדרשיגן וכו׳ הסכנה מן חוץ שהוא
 זהב זר ובהגהות עכ״ל. ודאית למיתה סכנה בין חילוק מצינו

 בכמה ועורר הירושלמי מדברי האריך בשוה״ג שם הנדפס
 האו״ה דברי ג״ב תביא סק״ח שם ובא״ר שכתבתי. דברים

 ג״כ והביאו שם, לשו״ע וסייעתא הסמ״ע למ״ש סותר ושזה

עיי״ש. )הב׳( ר״י סי׳ ח״ב מהרש״ם בשו״ת

 שבססרו ׳א׳ אוח בהגב״י חכ״ו סי׳ מו״מ הגדולה ובכנסת
ומהרדב״ז וכו׳, הירושלמי הב״י הביא לא הקצר

 ומאו״ה הודאי, אל שנוטה נספק דוקא ההגהות לסברת דאף
 כתב ס״י אות טור בהגהות תכ״ה ובסי׳ עיי״ש. הנ״ל

 שיסתכן ספק יש אם הנרדף את להציל דהבא בפשיטות
עיי״ש. סכנה בספק עצמו וליכנכן להצילו לו אין בהצלתו

 כ״ו סי׳ מו״מ בחלק סלאגי להגר״ח לב חקקי ובשו״ת
להציל בערכאות עדות להגיד חייב אם בענין

 ובסיום הירושלמי, בדברי לפלפל האריך ממונו, או חבירו
 יצאנו לא פלוגתא מידי דמ״מ כתב הרואה[ אנכי אך ]בד״ה

 ההוראה עמודי שהם וריב״ה ורמב״ס ורא״ש הרי״ף שהרי
בשולחנו פסחו לא שהביאו הב״י ואפילו הירושלמי, הביאו לא

 בידינו כח אין כן ואם וכו׳, מור״ס ולא הוא לא הטהור
 אחרים בשביל סכנה בספק עצמם להכניס העיר בני את לחייב

עיי״ש. וכו׳

 מחלחמיס הרבה דאם תרע״ד סי׳ חסידים ספר ועיין
בגופו, פשיעה יעשה ואל בסכנה עצמו ישליך אל עליו

 עמו יטבע פן לו יעזור אל כבד והוא בנהר טובע אדם ואם
ודו״ק. כהירושלמי ס״ל דלא נראה עכ״ל,

 יתפש ספק בנימין ח׳[ ]מ״ג מקץ פרשת בסרש״י ויעויין
לא אם ברעב מחים כולנו ואנו יחפש לא ספק

 עכ״ל. הודאי אח ותחפוש הספק את שתניח מוטב נלך,
 ספק אין בזה דשייך להירושלמי סמך שמכאן הזהב וברביד
 בין לחלק דיש שנתבאר למה אך עיי״ש. ודאי מידי מוציא
 בנימין שגם שאני דהתם י״ל וגם משם. ראיה אין ליחיד רבים

ודו״ק. דרעב הסכנה בכלל היה

י

 קנ״ז סי׳ יו״ד בש״ך הנה אבר. לסכנת נוגע וכשזה לב(
במקום ל״ת על לעבור לענין נסתפק סק״ג

 שכ״ו סי׳ לריב״ש וציין לנפש, או לממון דמי אי אבר סכנת
 תשובה ובפתחי לקולא. ונראה וסיים סי״ז, שי״ח סי׳ ובאו״ח

 ריקאנטי מהר״ס בשם ז״ל מהרי״ט של מבה״ט ט״ו ס״ק
 שאינך א׳ אבר לקצוץ לי הנח לישראל השר אמר אס בדין
 בשו״ת והוא חבירך. ישראל את אמית לא ובאם ממנו מת

 הואיל האבר לקצץ להניח שחייב די״א ת״ע, סי׳ ריקאנטי
 משמע וכו׳ בעינו החש בע״ז מדאמרינן וראיה מת, ואינו

 שחמורה שבת ומה מק״ו הנדון יבא והשתא לא, אחר אבר הא
 אבר פקו״נ מפני נדחית היא אותה דוחה אחד אבר שאין
 פקו״ג מפני שתדחה דין אינו השבת מפני שנדחה אחד

עכ״ל.

 ולפנינו תרכ״ה, סי׳ ח״ג הרדב״ז לתשו׳ בפח״ש עוד וציין
דעתי אודיעך ממני שאלתי וז״ל, תרכ״ז בסי׳ הוא

 הנ״ל( ריקאנטי מהר״ס בתשו׳ )והוא כחוב שראית מה על
 והראיה מת ואינו הואיל האבר לקצץ להניח שחייב וכו׳

 חסידות מדת זז חשובה וכו׳, בעינו החש בע״ז מדאמרינן
 דאתי אונס שכן דשבח אבר לסכנת מה תשובה יש לדין אבל

 הגשמה שאין אע״ס אבר חתיכת ע״י דילמא ותו וכו׳, משמיא
 ראיתי ואני וכו׳, וימות הרבה דם ממנו יצא שמא בו תלויה

 מדין עונשין דאין ותו וכו׳, אזנו את שסרטו ע״י שמת אחד
 אחד שיחחוך אומר שאתה מזה גדול עונש לך ואין ק״ו

 אלא זה לדין טעם רואה איני הלכך וכו׳, ק״ו מדין מאבריו
 יש ואס בזה, לעמוד שיוכל מי חלקו ואשרי חסידות מדת
 עדיף דידיה דספיקא שוטה חסיד זה הרי נפשות סכנת ספק

 בקצרה דבריו והובאו באריכות. עיי״ש עכ״ל דחבריה מודאי
בזה, מ״ש עיי״ש סק״ז במש״ז שכ״ח סי׳ או״ח בפרמ״ג
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קצז יציב עט סימן משפט חושן דברי

 מספר בהג״ה טו״ב[ כ״ג ]דף כ|נהדרין סוף במרדכי )וע״ע
 שסיים וביה, מיניה סותרים דבריו ולכאורה ם(. הב ערוגת
 דבריו שלפי וכיון שוטה, חסיד זה הרי נפשות ת סכ דכספק

 הרבה דם יצא שמא סכנה משום בה יש אבר חתיכת כל
בכך. יש חסידות דמדת כתב איך א״כ

 הרמב״ס ללשונות בתשוטת שס לפמ״ש כוונתו נראה אך
חבירו נפש להציל אבל וז״ל, )רי״ח( מק&״ב אלף סו״ס

 איתא והכי להציל, חייב סכנה ספק דאיכא במקום אפילו וכו׳
 למסור חייב אינו הודאי אל נוטה הספק אם ומ״מ בירושלמי,

 למסור חייב אינו מוכרע בספק ואפילו תמרו] את להציל! עצמו
 הספק אס אבל טפי, סמיק דידך דדמא חזית דמאי נפשו
 הציל ולא יסתכן לא והוא ההצלה אל נוטה אלא מוכרע אינו

 יצא שמא דהך וי״ל עכ״ל. רעך דם ל1נ תעמוד לא על עבר
 אל נוטה ספק והוי רחוק חשש אלא אינה הרבה דם ממנו

 מיירי שוטה חסיד זה דהרי !התשובה בסוף ״ש1|ימ ההצלה,
הודאי. אל נוטה או מוכרע בספק

 חסידות, ממדת אלא זה שאין כתב דש$ צ״ב ןן4ע אך
ועבר איכא דחיובא כתב הרמב״ס ללשוקית בה ובחג

 כך, כל מוגהת אינה ההיא תשובה )ובאלנח וד. תע לא על
 העכו״ס על לחוס מצווה דאינו במ״ש שם, יש ט״ס וכמה

 כתב ששם וכנראה והבן(. עיי״ש וכו׳ כפה את ומוקצותה
 אלא ס״ל לא וליה כהירושלמי, לס״ל הרמב״ס לדעת רק

ודו״ק. וכנ״ל כהירושלמי דלא דילן מש״ס הפוסקים כסתמות

 שהביא ע״ב ס״א דף כחובות סופר בחתם וראייתי לג(
ותמה שטות, של חסידות שזה הרדב״ז דברי

 שניהס ישחו ס״ל פטורא דק ור״ע פטורא דבן מפלוגתא
 אחד באבר חבירו בהצלת פליג דלא אפסר ר״ע ואף וימותו,

 לי לעשות אני צריך ועדיין וסיים בזה שהאריך עיי״ש שלו,
 כלי בעל )להגאון ישראל בחמדת ועיין עיי״ש. הג|׳ל בכל רב

 דפלוגחא שכתב נ״ב, אוח העשין בחלק טו״גס י״ד ]דף חמדה(
 מודים כו״ע ומדינא חסידות ממדח רק ור״ע פטורא דבן

 שישתו מוטב פטורא בן בלשון ודייק שימות,! מחוייב דאינו
באריכות. עיי״ש חסידות ממדת קוטב שרק משמע שניהם

 והנה )בד״ה רצ״ו מצוה חינוך במנחת מ״ש בזה לומר ויש
לחלק החוס׳ דעת על בנדמ״ח[( כ״ג ]אות הדין גוף

 דהא מעשה, עושה לאין מעשה לנושה בין דמים בשפיכות
 דמוטב עצמו להחיוח אסור מעשה צושה באין אף פטורא לבן

 עיי״ש. מקרא אלא מסברא פליג לא ר״ע וגס שניהם, שישתו
 קרא ואצטריך חסידות ממדת רק פטורא דק להנ״ל וא״ש
 דפשוט אה״נ מדינא אבל ליכא, חסידות מדת דגם לר״ע

ודו״ק. חיוב דאין מסברא

 אס פליגי נפשות סכנת דבדאיכא הלדב״ז לדעת לומר ויש
ר״ע גס אבר ובסכנת עצמו, לסכן חסידות ממדת יש

 שזה כתב ושפיר לא, מדינא אבל חסידות, מדת דאיכא מודה

היטב ודו״ק חסידות ממדח

 הדין מן עונשין אין שייך דלא בח״ס עוד ומ״ש לד(
כשהב״ד רק בבחירחו עושה שאדם מצוה בקיום

 מישאל בחנניה ע״ב נ״ג בפסחים יעויין הנה עיי״ש. עונשין
 וע״ע ודו״ק. עיי״ש שם ובתום׳ בעצמן ק״ו שנשאו ועזריה
 מהתוס׳ שהוכיח מה ל״ח סי׳ חאו״ח שלמה חמדת בשו״ת

עיי״ש. ע״ב ע״ד דף סנהדרין

 זה אס הדין מן עונשין דאין בהא דתלוי י״ל ואולי
שכליי היקש הוא שהק״ו דכיון מסברא או מגזה״כ,

 ]י״ג א׳ כלל ורדים בגנח באריכות עיין זה, על סומכין אין
 משא״כ עונשין אין דדוקא י״ל מגזה״כ דאם מדפה״ס[, ע״ב

 גס הסברא מצד אס אבל הח״ס, וכקושיית עונש דלאו מצוה
 מצד אס דגם ואפשר השכל. על לסמוך דאין מסתבר בזה

 אמרה ב״ד בעונשי שאס מהתם, דילפינן לרדב״ז ס״ל גזה״כ
 דלא יחיד לכל שנמסר בזה כ״ש הדין על סומכין דאין חורה

 הדין מן עונש מגדר הרדב״ז כוונת ואין ק״ו, מדין דיינינן
ודו״ק. מהתם דילפינן אלא

 דפסחיס. מהך שהביא הריקאנטי על בצלאל במעשה ר ו" ש
דכשהתחיל הלשון, בסגנון דתלוי לחלק שם שכתב ומה

 לקצן להניח בידו הברירה שנתן רק חבירו במיתת השלטון
 ואינו עליו, האונס מביא חשוב זה חברו ימית לא ועי״ז אברו

 בקציצת השלטון שהתחיל הריקאנטי בנדון אבל בזה, מחוייב
 השלטון ימית שעי״ז רק בזה למאן רשות לו שנתן רק האבר

 נדחית שבח דאין משמיא דאתי אבר כחולי חשוב לחבירו
 האבר, לו לקצץ להניח וחייב דחבירו, פקו״ג וכ״ש מפניה
 גופיה והרדב״ז בזה, שיחלקו בפוסקים מצינו לא הנה את״ד.

 מאונס ללמוד דאין וכתב הריקאנטי של המציאות על קאי
ודו״ק. משמיא דאתי

 קצת שהביא ה״ח מרוצח פ״ז שמח באור והראוני לה(
מהא איברו, לקוץ חייב דאינו סעד

 וכששמעו וכו׳ אחד באדם במעשה ע״ב מ״ד דף דסנהדרין
 בהו הדרו דקא וכו׳ אפשר אי להחזירו אמרו בדבר חכמים

 ועדים ידיהם את שיקוצו לעדים לומר להם והיה וכו׳, סהדי
 אפשר ולפענ״ד עיי״ש. פטור מימה קודם ידם שנקטע

 שוב שהגיד דכיון לחייבם יכלו לא והב״ד רצו, לא שהעדים
 הוא שבדין הראשונים כדבריהם ונקטינן ומגיד חוזר אינו

ודו״ק. ליהרג יוצא

 של בבנו דעובדא גופא מבואר ה״ג פ״ו בירושלמי ושם
שהרג עליו שהעלילו משה ובפני שטח, בן שמעון

 ה״ח מסנהדרין פי״ד ברמב״ס ומבואר עיי״ש, הנפש את
מיתות מחוייבי בשאר הוא פטור העדים יד דנקטעה דהא
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יציב עט סימן משפט חושן דברי קצח

 בפרש״י אך משם. כלל ראיה אין וא״כ עיי״ש, הרוצח מן חוץ
 עליו העידו שלא נראה ליסקל, יוצא שהיה כשב שס בסנהדרין

בסקילה. ולא בסייף דמיתתו ברוצח

 דף. והוספות )במפתחות ישראל בחמדת לי הראו ושוב

משה ושהפני רש״י, בדברי שהאריך |נ״א( ט״ו
 השקלא כל מה דאל״כ הנפש את שהרג עליו שהעידו הוכיח
 להורגו שלא העדים ביד הא ובגו שטח בן שמעון של וטריא

 לעיכובא, לאו העדים שיד ברציחה דמיירי וע״כ שיברחו, או
 שלא רש״י לדעת גס י״ל ולהנ״ל עיי״ש. רש״י לדעת ותמה

 אינו שוב שהגיד דכיון לחייבם ב״ד ביד היה ולא לברוח רצו
וכנ״ל. ומגיד חוזר

* e
סי׳ חו״מ בש״ך הנה רח״ל. המתדבקח מחלה ובדין לו(

אין אשתו או השוכר חלה דאס סק״ב שי״ב
 בשו״ת הרמ״א ושכ״כ יכנוס, שלא עליו לעכב יכול המשכיר

 כי כתב, שם החשובה ובסוף כ׳, בסי׳ הוא ולפנינו י״ט. סי׳
 נוקפו שלבו ומי הבל כולו מתדבק חולי שהוא שאומר מה

 היה ואס והרופא, המוחץ הוא יתעלה השם כי כן אומר
 בשום מצינו לא כי חולים ביקור דיני כל בטל המשכיר כדברי
עיי״ש. וכו׳ מחדבק לשאינד מחדבק חולי בין שחילקו מקום
דאין ב׳[ אות טור ]הגהות של״ה סי׳ יו״ד בשכנסה״ג והובא

עיי״ש. חולים ביקור לענין חילוק

 יוחנן ר׳ אמר ע״ס מ״א דף מנדרים להעיר ולפעג״ד
וכו׳, שמו מזכירין ואין מבקרים אין בורדס

 ומצערי לנקביו דצריך דזמנין מבקרים דאין ]בע״א[ ובר״ן
שם במפרש אבל היא, נקיה לשון דלא שמו מזכירין ואין ליה יי/>

 סכנה בו ויש לזה מזה שקופץ הנובע כמעין שהוא מפני פי׳
משוס מבקרין דאין נמי טעמא היינו ולכאורה ש, עיי" להזכירו

ודו״ק. דמחדבק

 כן אומר נוקפו שלבו דמי הרמ״א דברי ובעיקר לז(
ברמ״א ס״ה קט״ז סי׳ יו״ד עיין וכו׳,

 תשובה ובפתחי רח״ל, דבר כשיש העיר מן לברוח ממהרי״ל
 נכתב אס הניסה תועיל מה שהקשה הרשב״ש מתשו׳ סק״ח
 בחיי מרבינו שם רעק״א ובהגהות עיי״ש, וכו׳ למיתה בר״ה

 רשות תורה שנחנה בגדר זה דלכאורה הבנתי ולא עיי״ש.
 להשתדל חייב שהאדם ע״א[ ס״ה ]ב״ק לרפאות לרופא
תורה מכתבי ]עיין במקו״א מזה והארכתי הטבע, בדרכי

ודו״ק. ואכ״מ שצ״ט[ סימן ח״ה

 מוכה שהוא אדם ירחץ שלא תרע״ג, סי׳ חסידים ובספר
ואהבת שנאמר יודיענו אא״כ אחר יהודי עם שחין

 שם ובהגהות עכ״ל, רעך דם על תעמוד ולא כמוך לרעך
 פלאגי מהגר״ח חי כל נשמת ולספר הנ״ל רמ״א לתשו׳ צויין
 רופא שהוא רופא על נשאל ושם מ״ט. סי׳ חו״מ ח״ב

בביהכנ״ס יכנס שלא בעדו למנוע ורוצים במגיפה לנגסיס
 מתשו׳ והביא עמהס, שהדין וכתב אליו, בנוגע יחנגפו ^^שמא

 באשתו והציוני בחיי רבינו הרמב״ן ושמדברי ושכנסה״ג, רמ״א
 וכיון כרמ״א, ודלא בחולאים התדבקות דשייך מבואר לוט של

ידו על ינגפו שלא אדם מבני להתרחק הרופא חייב שכן
עיי״ש. רעך דם על תעמוד בלא והוא

והמציאות. הסברא מצד תמוהים הרמ״א דברי ובאמת
לבקרו דשייך חולים ביקור על רק כוונתו ואולי

 מבעלי חוץ בו, יתדבק שלא שיזהר באופן וכדו׳ קצת מרחוק
בצלו. לישב אף דהסכנה ע״ב ע״ז בכתובות שמבואר ראתן

 מפרק שהביא מהראיה וגם כן, נראה לא לשונו משמעות אך
 מין שהוא נכפה בחולי רק אשה למום חשבו דלא המדיר

 באשתו והרי עכ״ל, הכי אמרינן לא חולי בשאר אבל ראתן
מתדבק. ענין כלל שייך דלא דס״ל ומוכח אצלה, מתקרב הוא

 היה לא הש״ס בימי דשמא צ״ב משם שהביא הראיה וגוף
לגבי בפוסקים כתבו דברים והרבה המתדבקת, מחלה

 ל״ט סי׳ אהע״ז בב״י ועיין בש״ס. הוזכר שלא מה מומין
 שהיא מוס אשתו על שטען במי התשב״ץ בן מר״ש שהביא

 וכתב בתה״מ, אסורה אינה דמצורעת וכו׳ וטמאה מצורעת
 חולי שהיא מפני ואי דמאיסה משוס אי הס תימא דדברי

 מזה. כלל נזכר לא שס ורמ״א ובשו״ע עיי״ש, המתדבק
 המתדבק חולי שכל דפסיקא מילתא נקטו לא למה צ״ב ובכלל
 י״ח סעיף שם השולחן בערוך ומצאתי ויגעתי מום. חשוב

 מחלה כמו מומין עוד יש בודאי שחשבנו המומין ולבד שכתב,
הנ״ל רמ״א תשו׳ מדברי זכר ולא עיי״ש, וכו׳ המדבקת

זה. בכל וצע״ג

 לכאורה א״כ כהירושלמי קיי״ל דלא כיון ולדינא לח(
סכנה בספק עצמו להכניס עליו תיובא ליכא

 רבים בין לחלק שנתבאר למה אך חבירו. את לרפאות כדי
רח״ל, מגיפה לפרוץ שעלול המתדבקת דבמחלה אפשר ליחיד

 יסלק רופא שכל כיון רבים סכנת הוי אותם ירפא לא ואם
שחייב אפשר בכה״ג אותם, שירפא מי יהא ולא מזה ידיו

לדינא. וצ״ע בנפשו, להסתכן

יב

 וראיתי אליהו, יד שו״ת הספר לידי הגיע זמן אחר לט(
אדם מחוייב אס זה על שנשאל מ״ג בסי׳

 )וציינו בודאי, חבירו להציל כדי נפשות בסכנת עצמו להכניס

ושהשמיטו מהגמ״י והביא ט״ו(, ס״ק קנ״ז סי׳ יו״ד בפח״ש
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קצט יציב פ סימן משפט חושן דברי

 להטמינם רצה לא טרפון שר׳ הנ״ל דנדה ומהך בשלע, הב״י
 אח״כ ]בד״ה ג״כ והביא בשבילו, סכנה ספק רק שהיה אף

 ראייתו וסחר ור״ע, פטורא דק מהך התו׳* מדברי מצאתי[
 ר״ע בא זה ועל בספק יהיו שניהם כשישחו מיירי דהתס
 ימותו כשודאי אבל קודמים, חייך כזה בנדון דאפילו ולימד
 נגרום דלמה מודה פטורא ק אף שניהם ישתו אם שניהם

באריכות. עיי״ש וכו׳ תנס להשני מיתה

 ע״ד מסנהדרין ראיה[ י״ל עוד ]בד״ה עוד הביא ושם מ(
אומר אתה אי שאס וכו׳ רודף אחר ברודף ע״א

 ס״ד ואי הרודף, מיד חדרו את שמציל אדם לך אין כן
 הצלת בשביל נפשות בסכנת עצמו להעמיד דצריך הוא דדינא
 ממון היזק בשביל חדרו שיציל אדס לך אין קאמר איך חדרו

 חז״ל שעשו מצינו מקומות בהרבה שהרי הבנתי ולא עיי״ש.
 בפני דלת תנעול שלא פרוזבול תקנת וכגון׳ בכה״ג, תקנה

ועוד. לוין,

■ I

 סי׳ קטנות הלכות משו״ת הביא שם ה31התש ובסוף מא(
כמות קשה זה את זה שאוהבים בשנים רכ״ט,

 במקומו ונמסר חבירו ובא מהם אחד על מיתה ונגזר אהבה
 דבריו ושלפי סתומה, שתשובתו ווכחב עדיף, מהם איזה

 ספק נפשט ממנו וגדול ת״ת חדרו אס לחלק זו בתשובה
 בדרך אלא נאמרו לא ההלק״ט דברי ולענ״ד עיי״ש. זה

 שאוהבים שנים שם, ובלשונו שבספרו, דברים כמה וכמו החידוד
 וכו׳ זה על להשיבך ראוי היה לא תשובה וכו׳ זה את זה

 שהניחו מחבירו יותר גופו את אוהב מהנמסר תענה הלא
 חיי הרי חדרו במקום ייהרג שאס וכוונתו עכ״ל, וכו׳ בצער
 שבזה ונמצא מזה, לו שיגיע הצער מאמת חיים אינם חבירו
 חבירו את יהרגו אס חיים אינם שחייו לפי עצמו מוסר שהוא

והבן. מחבירו יותר עצמו ואוהב צערו על חס הריהו

 למסור מצוה ת״ת חבירו דאם אליהו ׳היד דברי ובגוף מב(
חסידים לספר וציין להריגה, במקומו עצמו*

 ת״ת. חבירי ולא הרגוני לומר !להדיוט דמצוה תרצ״ח סי׳
 שנים שכחד בלשונו יראה חסידים באפר שם המעיין הנה

 וכו׳ ת״ת אחד אס מהם אחד להרוג אוימם ובקשו שיושבים
 אחד להרוג רוצים רק מהם לאחד *יחדו שלא משמע עיי״ש,

 בכה״ג אבל עצמו, ימסור שההדיוט כת> !ונזה משניהם,
 עצמו למסור חייב דאינו אפשר קת״ח את להרוג שרוצים

ודו״ק. במקומו

 שכתב, טוב שם מרביגו נבוכים למורה מהקדמה ומ״ש
הצלת בעטר סכלים אלפים אלף במיתת אני אבחר

 אלפים אלף הצלת בעבור מעולה איש מיתת ולא מעולה איש
 לפנינו באים כשכולם דהתם י״ל לכאורה עיי״ש. וכו׳ סכלים

 בסכנה עצמו כשהוא משא״כ קודם, מעולה איש אז להצילם
ודו״ק. לת״ח אף קודמין חייו

 דממזר בהא ט״ו ס״ק רנ״א בסי׳ מהש״ך עוד ומ״ש
שהביא הארץ עם גדול לכהן קודם חכם תלמיד

 בחכמה שוה שאינו אלא ע״ה דוקא דלאו שבע מהבאר
 דין דאין משום הרמ״א על חלק ט״ז בס״ק ואח״כ לישראל,

 זה סותרים האלו הסעיפים שני ולכאורה וכר, בזמה״ז ת״ת
 עיי״ש. וכו׳ ממנו דגדול רק כתב בכ״ג אפילו דהא זה את

 דוקא, דלאו ע״ה כ״ג על רק הביא לא ט״ו בס״ק לכאורה
 הזה בזמן אשר הש״ס כבזמן דבעינן י״ל ת״ת הממזר אבל

היטב ודו״ק ליכא

פ סימן
הדם וגואל רוצח בענין עוד

תשל״ב אלול ה׳ צאנז, קריוז ב״ה,

 ע״ב י״א במכות ומ״ש לנכון, הגיעני מכתבו יקרת א(
הדס גואל ומצאו לתחום חוץ שיצא רוצח במשנה

 כל דד ורשות הדס גואל דד מצוה אומר הגלילי יוסי ר׳
 חיידן אדם וכל הדס גואל דד רשות אומר עקיבא ר׳ אדם,
 עליו חייבין אין דגרס תיו״ט ועיין הגליון, על ובהג״ה עליו.

 גס לקמן הש״ס שאל דלא לפ״ז וניחא וכר מרש״ל לאפוקי
 משוס דר״ע ומ״ט הגלילי דר״י מ״ט אדם דכל פלוגתא אהך

 עיי״ש. אדם דכל בזה פלוגתא שוס אין התיו״ט דלדעת
 ולא עליו חיידן אין אדם וכל וכתב מדשינה מעלתו ועורר

 ]משמע אדם כל ודד הדס גואל דד רשות כפשוטו כתב
 רשות ודן בדיעבד דמשמע עליו חיידן אין דן הבדל שיש

לדוכחה[. קושיא הדרא וא״כ לכתחלה, דמשמע

 גרסינן דאי קושיא, הך הקשה בעצמו התיו״ט באמת הנה
כל ודד הדם גואל דד רשות הול״ל א״כ חיידן אין

 רשות לו שיש הדס דגואל משום ותירץ שינה, ואמאי אדם
 שפיר ולכן שמעינן, מכללא רק אדם כל משא״כ בהדיא כתיב

 אין אדם דכל ידעינן וממילא הדס גואל ביד רשות קאמר
 פירושו דרשות חמה חדשים ובתוספות עיי״ש. עליו חיידן
 לכתחלה אבל בדיעבד פי׳ חיידן ואין לכתחלה, דמותר עכ״ס
עיי״ש. פליגי דלא כיון אדם כל כלל למיתני ל״ל גם אסור,

 בגואל תליא חיידן אין אדם וכל דלהגירסא לומר ונראה
גואל דאי דרגא, חד נחתינן אדם שבכל הדם,

 דד רשות ואי לכתחלה, רשות אדם כל בשאר מצוה הדס
 זו ואין חיידן, אין ומ״מ אסור אדם כל בשאר הדם גואל

חיידן אדם וכל גרסינן אי אבל אדם. כל לגד חדשה פלוגתא
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הננא מעמק סונטרם

,א שאלה

חכרו. שיחוג יגרום ומי״ז עצמו. להציל מותר אם ינואר
 קובנה ד״גימו עניני על שהמפקד היות (,1941 סעפמעמבער ־טן15) תש״א אלול כ״ג קובנה, בגיטו נשאלתי

 מלאכה בעלי. בין לחלק שייך( )׳"יארדאן לבנים כרטיסים 5000 לה׳״עלטעסטען־ראט״ אז נתן ימ״ש יארדאן
 מלאכה בעלי ובתוכם בנ״י נפשות אלף לשלשים קרוב נמצאו בגיטו ואז ישארו. אלו ורק ומשפחותיהם
פה׳עלטעסטעדראט. הנ״ל הכרטיסים חטפו גבר דאלים וסל גדולה, מהומה ונעשה אלפים כעשרת ומשפחותיהם

 יארדאן צווי כפי להבע״ם ולחלקם הכרטיסים ליקח לה׳עלטעסטען־ראט מותר אם ,הא השאלה ועתה
ו שמו ימח

 הנשארים הבע״ט חביריו את ולדחות הנ״ל הכרטיסים לחטוף מלאכה להבעלי מותר אם הב׳ שאלה
חזיתן ומאי כרטיסים 5000 של מהמספר למעלה

:השאלה ביאור

 )ע״ת( בירושלמי וכן )פ״ז( דתרותות בתוספתא איתא
פגעו נדרך מהלכין שהיו אדם בני סיעות דתרומות,

 לאו ואס אותו ונהרוג מכס אחד לנו תנו ואמרו• גויס להן

 ימסרו לא נהרגים כולן אפי׳ כולכם את הורגים אנו הרי

 בן שבע כגון אחד להן ייחדוהו אס אבל מישראל אחת נפש

 חייב שיהיה והוא רשב״ל אמר ייהרגו ואל אותו ימסרו בכרי

 מיתה חייב שאינו אע״פ אמר יוחנן ורי בכרי בן כשבע מיתה
 ה״ה( )פ״ה התורה יסודי בהל׳ ז״ל והרמב״ס בכרי. בן כשבע

מיתה חייב אא״כ ימסרוהו אל ייחדוהו דאפי׳ כר״ל פסק

 וכבר והגמ״י. עכ״ת לכתחילה, להן חורין ואין בכרי בן ^בשבע

 כר״ל דפסק הרמב״ס דברי את ליישב האחרונים האריכו

 מיתה וחיוב יחוד דוקא ובעי דתרומות בירושלמי ר״י נגד

 ר״ל נגד כר״י קיי״ל והרי כלם יהרגו לאו ואי בכרי בן כשבע

 במראה ועיי״ש ליהרג עצמם על להחמיר להם אסור וממילא
 לו היה שהרמב״ס הוא שעיקר שכתב הירושלמי שעל פנים

 ר״י במקום ור״ל ר״ל, במקום יוחנן ר׳ שם בירושלמי גירסא

 למשה בתפארת ועיין מ״ה, סימן חיו״ד ביהודה במדע ועיי

בשם גס א׳ סעיף קנ״ז סימן ביו״ד הט״ז פסק וכן ובד״ה.

עיי״ש. הנ״ח

 האנשים היו לא הכא הלא ז״ל הרמנ״ס פסק לפי לפי״ז
או תורה עפ״ד מיתה מחוייבי בע״מ שאינם הנ״ל

 ונמצא בכרי בן כשבע היטב( בט״ז )ע״ש המלכות תוק עפ״י
כר״ל. ייחדוהו בגדר הס אפילו הכרטיסים לחלק שאסור

הכרטיסים. לחלק אסור היה ולפי״ז

 הכרטיסים ולחטוף ליקת להבע״ת מותר אס הב׳, השאלה
הכרטיסים מספר כי תבירו ע׳׳מ3ל שיחסר אף

3כנ״ ע״מ3ה ממספר פחות הוא

 סקי״א' קס״ג סימן תו״מ3 הש״ך לפתש״כ לכאורה נראה
גזירה יצא דאס מי(, סימן ׳3 )ספר המהריב״ל נשם

 אנשים איזהו על: להשתדל מותר סתם, אנשים ב׳ על מהמלך

 וא״כ אתרים. יכנסו שבודאי אע״ג הגזירה בכלל יכנסו שלא

 שיכנסו שיגרמו אף הכרטיסים לחטוף להבע״ת מותר הכא

 הש״ך לדברי דמי דלא לומר אפשר אולם בהגזירה. חבריהם
אז הם שנתפסו קודם הוא דההשתדלות מיירי הוא דהלא

 להשתדל. אסור להאנשים שתפסו לאתר אבל להשתדל, מותר •

 ויצאה כנתפסיס היו העדה דכל ולומר להסתפק יש ובנ״ד
לאלו דומים הס שחוטפים הבע״מ אותם וא״כ הגזירה

שנתפסו. אחר שמשתדלים

 אברהם ביד דע״ש לחטוף, מותרים דאעפ״כ נראה אמנם
להשתדל לו מותר בעצתו שהוא קנ״ז( סי׳ )ניו״ד

 ודוקא במקומו, אתרים שיקתו אף שנתפס לאחר אף בהצלתו

 יקחו אותו שיצילו ע״י אס בהצלתו להשתדל אסור לאחרים
לו אבל ע״ד( סיי תי״ד מהדו״ת בנו״ב )עי׳ תחתיו אחרים

 אברהם. היד לדברי ממש דומה לכאורה ונ״ד תותר. לעצמו ,
 שמציל בה דהתם להנ״ל ממש דתי דלא ולומר לחלק יש ואולי

 ויתפסו שיתפשו רק תיכף ממש בפועל הריגה גורם אינו עצתו
 וגורם עצמו מציל הכרטיסים בחטיפת מיד הכא אבל אחרים

 מהא לזה וילה״ר אסור. דבזה ואפשר לחברו, בפועל מיתה
מהלכין שהיו בשנים ע״א ס״ב דף תציעא בבבא דאתרי׳
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הבכא מעמק א׳ שאלד. קונטרס

 מתים; שניהם שותין אם מים של קיתון מהן אחד וניד נדרך
 מוטב פטורא נן דרש לישוב מגיע מהן אחד שותה ואם

 יזנירו של נמיתתו מהן אחד יראה ואל וימותו שניהם שישתו
 חברך לחיי קודם חייך עמך אחיך וחי וליתד ר״ע שנא עד

 לחנרו גם לשתות יתן שאם אע״פ פטורא נן נדנרי והנה

 משנה נלחם היטב )עי׳ חזית תאי ול״ש ג״כ חנרו ימות

 ; לשתות לו והיה ה״ה( יהתורה יסוד מהלכות בפ״ה וכתל״ת

 דנשתיית אפ״ל ולכאורה פיקו״ג. משוס עצמו להציל לא׳

 שעה ונחיי שעה, חיי ויחי׳ חייו שיאריך מה ירויח שניהם
 דהן לומר נראה העיון לאחר אמנם חזית. מאי ג״כ שייך

 לומר ל״ש לגמרי נצול שיהיה חכרו חיי נגד שעה דחיי אמנם

 הוא עצתו דנשתיית הוא. פטורא נן סגרת רק חזית, מאי

 חנרו למיתת סינה הוא חייו הצלת א״כ תנרו שיחות גורס

 יראה ואל פטורא נן של לשונו ומדוקדק פטורא נן של גדרו זה

 אס נהם וחי של המ״ע ל״ש ונזה חכרו, של נחיתתו האחד

 שר״ע ואע״פ חנרו, חיי עבור השתדל שלא ע״י ירויח חייו

 שם דוקא זה הוא, שישתה ומוטב קודתין שחייו משוס חולק

 נקום אנל לשתות יתן לא אס חברו שימות בשוא״ת שהוא

 עי״ז ותוסר וחוטף הבע״מ לכל שהכרטיסיס הכא כתו ועשה

 מזה ונמצא דאסור. אפשר עצמו את ותציל לרוצח חברו

 חברו, מיתת עי״ז ולגרוס בידים עצתו להציל שאסור מפורש

אסור דקו״ע משמע בשוא״ת ותדפליגי בקר׳ע לפלגי דאל״כ

עצמו. ולהציל חברו מיתת לגרוס

 לכל שותפין בגדר הס הבע״ת כל דהכא לומר אפשר אולם

דייקא כולם עבור אותם נתנו הלא כי הכרטיסים

 שיש לחטוף אחד כל יכול וא״כ בהם. חלק יש לכולם א״כ

בהם. חלק לו

 הר״ר הגאון ידידי לי הראה לדפוס סידורו נעת ואח״כ
מד׳ לובאוויץ בישיבת הר״מ שליט״א גוסטמאן ישראל

 מים של הקיתון היה דאם וז״ל ע״א ס״ב ״מ3 המהרש״א
 יראה ואל ימותו ששניהם פטורא לבן ר״ע דמודה שניהם של

 דאם להיפך סברא הוא יעדט אשר הסברא זו וא״כ וכו׳

שחוטף משוס לחטוף להם אסורים אזי לשותפים אותם נחשוב

לחברו. ששייך בתה עצתו ומציל חברו של דבר ■

 כלל ל״ש דידן מנידון לומר דאפשר. זה, בכל לדון יש ם נ אט

ימ״ש הרשעים כזינת דלפי דיייזדוהו, לדינא לדמות

 שנתט במה מקצתם להציל עצה יש עתה רק כולם להשמיד רצו

 הצלה ענין הוא הכרטיסים וחלוק לקיחת וא״כ הכרטיסים

 הגאב״ד זצוק״ל שפירא רא״ד הגאון ממרן שמעתי ואח״כ

 מהרשעים תש״ב חשון ו׳ ביום הגזירה שיצאה בשעה דקובנה

 חש. ח׳ יום שעל מודעה שידביקו לה׳עלטעסטען־ראט ימ״ש

 הגיטו תושבי כל להקהל (1941 $קט£בער ־טען26) תש״ב

 וה״על־ "דעתאקראטא־פלאץ" מגרש על וטף ונשים אנשים

 תורה, מדין יעשו היאך מהגאב״ד לשאול באו טעסטער־ראט*

 ישוב ואחר למיתה. ידונו מהנאספים גדול שחלק היה ש-דוע

 על ר״ל גזירה יצאה באס בזה״ל: הגאב״ד להם פסק הדעת

 המקצת להציל אפשר ובאמצעים להשמידם מישראל קהלה

 והאחריות בנפשם עת ליקח העדה ראשי מוכרחים מהעדה,

 דידן בנדון וכן שאפשר. מה ולהציל המעשה לעשות עליהם

 ול״ש הצלה ענין ג״כ הוא הכרטיסים וחילוק שלקיחת נראה
העלטענד מחויבים וא״כ חזית ומאי דייחדוהו דין נזה לדון

ולחלקם. הכרטיסים ליקח טער־ראט

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 97 מס עמוד דוב בן אפרים אשרי, אפרים דברי



יחזקאל דליותקעח
3רי׳׳

 הנטירה ועצם הנקיטה עצם כי כנגדו, שיעמוד לו ראוי חכם הוא אם ילד ואפילו
 טהעוטדים הדבר יהי׳ אם אפילו כנגדה תחליף זה אין רעים, אהבת הורסת שהיא
 כל היא לרעך שואהבת הלל וכמאמר הכל היא רע אהבת הלא כי עולם. של ברומו

 אחד ובלב אחד כאיש סיני בהר שחנו אהבה וע״י גמור, זיל פירושא ואידך התורה
 ללבו זה ישים אם הבית, חורבן עליהם נגזר חנם שנאת וע״י תורה, למתן זכו

 מן כבורח ויברח לבו ירתע הלא ביותר, הגדול הדבר על לנטור, או לנקום העומד
האש.

 את להציל זה ובכלל כר, מסכנה הכירו את מהציל למנוע שלא פב. מצוה
 ויש חבידו על לבוא רוצים אנס או שעכו״ם שיודע כגון מטון מהפסד חבירו
 בהלכות וצ״ב בממון. גם או בדברים רק אם מבורר אינו לפייסן. חייב לפייסן בידו

להתעלם. תוכל דלא ללאו שייך הרי כאן זה דין כלל למה אבין לא גם אבדה,

/
/

 במשפט עול תעשו לא שנא׳: ומשקלות, במדות עול לעשות שלא פג. מצוה
 שיש כמו הטדות. משפט זה במשפט חז״ל ודרשו ובמשורה, במשקל במדה
 האיש הוא הדיין כי כלומר, במשפט, עול עושה הדין את והמעוות בדינים, משפט

 במקום אותו, מעוות הוא הדין את ועשייתו בדין בישיבתו ואם המשפט, את העושה
 עול וזהו במשפט, עול אלא סתם עול אינו זה ועול עול, עושה הוא משפט, לעשות

 נקרא שהמודד ומשקל, מדה כמו משפט, היא שעשייתם מעשים יש כן וכמו נורא.
 דעת שיקול בו ויש הנכון השיקול הוא עיקרו הלא דין של עיקרו הוא מה כי דיין,

 משקל עושה והמודד ומשקלות במדות גם וכן הדיין, של הדעת שיקול וגם תורה
 עול עושה שהוא זה ומלבד עול, בו יהי׳ ולא נכון. במשקל שקול יהי׳ שהצדק לצדק

במשפט עול שעושה הדיין כמו והוא הצדק במשפט עול עושה הוא הרי במשקלו,
הדין.

 ענין זה אין כי זה. על עובר חסר משקל או מדה לעכו״ם נתן אם ואפילו שם.
 למקום אדם בין של דין אלא לעכו״ם, ישראל בין חילוק שיש לחברו אדם בין של

חילוק. אין ולכן

 אין אסור, עכו״ס גזל אם אפילו מותר עכו״ם טעות כי אף להחזיר. וחייב שם.
 הוא אם לא אבל טעותו את לו להחזיר חיוב אין מעצמו טעה כשהעכו״ם אלא זה

 שחיוב ונראה מותר. עכו״ם גזל למ״ד אפילו להחזיר חייב שבהטעהו ואפשר הטעהו,
 נתודע לא גם אם אלא ה׳, בזדעחלול ויש להעכו״ם כשנודע דוקא לאו הוא החזרה

החזרה. מחייבת ההטעי׳ כי חייב, ג״כ כלום לו

 ה׳ תועבת כי מכלל הוא והרי בחשבון העכו״ם את להטעות ואסור שם.
 ואינן המקום, לפני חמורות עבירות גם ובהן עבירות, יש עול. עשה כל אלהיך

מעלות יש כי נראה, ביניהן והגדר תועבה. נהראות שהז כאלו ויש תועבה, נהראות

החכמה אוצר תכבה ע״י הודפס192 מס עמוד חיים יעקב בן יחזקאל סרנא, ד - יחזקאל דליות



התורה על יונה רמו ופירושי דרשות שד

 והיה משה אותן קרא באלו. לעמוד יכול מי ואמרו פניהן הוריקו מיד אחת חסר
 המקום אל ותבואו ]וג׳[ הגדולות המסות וג׳ ישראל לכל משה ויקרא שג׳ מפייסן.

 עמידה. לכם יש עליכם באין שייסורין אע״פ כלכם. היום נצבים אתם ]אבל[ הזה.
 שכבר לכם צריך שאני מפני לומר למה הזה הטורח כל תאמר ושמא ... אמר

 הקים למען נאמר לכך עולם, עד ובבניכם בכם אשנה שלא לאבתיכם נשבעתי
 נשבע אשר השבועה את ומשמרו אתכם ה׳ מאהבת כי לעם לו היום אותך

 ובאב יוכיח ה׳ יאהב אשר את כי ע״ה שלמה שאמר מה יב( )כט וג׳ לאבותיכם
 בניו מאשר יותר ירצה אשר הבן יוכיח אשר האב כמו כלומר ירצה. בן את

 ידי שעל כלומר ירצה, בן את וכאב לומר ירצה או ישרה. בדרך ולהנהיגו ליסרו
שאמרנו. דרך על וזהו לו, וייטיב כן אחרי בו ירצה התובחת

קללות, לפרשת ישראל זקני לכל משח ויקרא סמיכות לפרש ונוכל
 שיהיה מתחייב אינו העולם בנוהג ,.כי6 נסתרים נסים הם והקללות שהברכות לפי
 נסתר נם כדרך הוא אלא עליהם, לעובר ורע המצות לעושה הזה בעולם טוב

 שיוכל דבר הוא המצות עושה הבא העולם חיי לנחול כי פרטית, בהשגחה
 הגמול להזכיר ורצה בתורה, להזכירו ע״ה משה חש לא ולכן "6במופת להתבאר
 הבית, ימי וכל השופטים בימי היה כאשר לעינים נכר שהוא הזה בעולם והעונש

 מן ראו אשר הדברים לכל להזכירם אותם קרא ולכן בכתובים, שיבאר כמו
 לראיה זה להם להיות הנה ועד ממצרים עליהם היתר, אשר הפרטית ההשגחה
 אמר ולכן בעתו. דבר כל אמרו כאשר בהם שיתקיים והעונש הגמול על ולמופת

 ואמר וחזר תשכילו. למען אותם ועשיתם הזאת הברית דברי את ושמרתם בסוף
 אני כולכם במעמד הנה כלומר וג׳ בברית לעברך וג׳ כלכם היום נצבים אתם
 וזהו אחריכם. דורותיכם בשביל הזאת הברית תקבלו ואתם הזאת הברית כורת
 הייתי לא לומר מכם לאחד טענה אין ומעתה עמנו. פד, ישנו אשר את כי אמרו

ההוא. בברית

 הזו והערבות בזה, זה ערבים כלכם כלומד כלכם, היום נצכים אתם ד״א
 והעובר מלעבר. ולהרחיקו לזה זה להזהיר מחוייבין שאנו האחד עגינים, בג׳ היא

 לרוצח למחול הדם גואל ביד שאין לו, למחול יכול אדם אין התורה פי על עבירה
 עובר ]לענוש[ מחוייבין ב״ד אלא ,,אשתו ניאוף למחול האשד, בעל ביד ולא

 הלא הכתוב שאמר כמו כלם, נתפשים אחד שבעון והשני, התורה. פי על עבירה

 בזו ]נאמר[ וכן כ(. כב )יהושע קצף היה ישראל כל ועל בחרם מעל זרח בן עכן
 ישראל קהלות בכל למנות ראוי ולכן שבט. או משפחה ]או[ אשה או איש הפרשה
חייבין שאנו הוא והשלישי מביניהם^ עבירות עוברי לבער חטא יראי אנשים

? מצור.. ספרמלוזמת עי׳ ד מפתח. ועי׳ לעיל הובא כנר הרעיון •6 רמב״ן. עיין 6
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נצבים פרשת

I- pf,על תעמד לא הכתוב שאמר כמו הסכנה׳ ומן המיתה מן ישראל איש כל להציל 

 נתחייבו אם ק״ו וזהו גופו. אבדת זו לו והשבותו8 ז״ל ודרשו יט(. )ויקרא רעך דם
 אדם נברא לפיכך ואז״ל• גופו. כ״ש וג׳ לחמורו תעשה וכן כאמרו ממונו להציל
 מלא׳ עולם קיים כאלו מישראל אחת נפש המקיים כל לך לומר בעולם׳ יחידי

 אחת נפש קיום גדול כמה וראה בא מלא. עולם אבד כאלו אחת נפש המאבד וכל
 מחלליה ומיתת המצות בל כנגד שקולה שהיא השבת את מחלליו שהרי מישראל,
 מלאכות כל בעשיית רפואה לו לעשות הן מישראל. אחת נפש לחיות בסקילה,

 ומן הדליקה מן להצילו בין הסכנה מן להצילו בין ואחת אחת כל בין שבת,
 איננו ספק שם הוא ספק 1ששנינו" כמו ,מחלליו הצלה ספק על ואפילו המפלת,

ידי על לא הללו דברים עושין אין ואז״ל השבת. את דוחה נפשות ספק כל וג׳ שם

כתב זה דבר ועל בדין, שלא העולם אומות ביד למות הלקוחים להציל פנים
נשואי אנשים קהל בכל למנות ראוי 12 ולכן ישראל. גדולי ידי על אלא וג׳ נשים

 כחכה צר צרה ביום התרפית באמרו בכך המתרשלים להזהיר ע״ה המלך שלמה
 כגבר עצמך ועשית להציל כח בך יש אתה שאם מדה כנגד מדה י(, כד )משלי

 כלומר וג׳ למות לקוחים הצל אחריו ואמר יוצר. לך שיש ההוא הכח איל אין
 כפעלו. לאדם והשיב וג׳ זה ידענו לא הן תאמר כי אחריו ואמר בכך. הזדרז
פעלתו. אתה כאלו עליך יחשב שיקרנו ההוא הנזק כלומר

 אתם אף פעמים. ומאיר פעמים מאפיל היום מה היום, נצכים אתם ד״א
 עולם לאור ה׳ לך והיה שג׳ עולם, אור לכם לאור עתיד בגלות לכם במאפלה

 היום, כלכם חיים ׳שנ אחת, אגודה כלפי שתהיו בזמן אימתי, יט(, ס )ישעי׳
כלם ויעשו בתשובה חוזרים כשיהיו כי ר״ל הזה והעניין יחד. כלכם כשתהיו

 הפרשה בסוף שאמר וזהו עולם. אור להם יאיר אז ההיא, בתשובה אחת אגודה
 ושב ליה וסמיך וג׳ לבבך אל והשבות וג׳ האלה הדברים כל עליך יבאו כי והיה

 והאגודה הזכרה בענין ע״ה שלמה אמר וכן וג׳. וקבצך ושב ורחמך שבותך את ה׳
 האחד מן השנים טובים כאמרו הזה העולם בעניין אפילו המועיל דבר שהוא יחד

 וכן באמונה, זה את ]זה[ כשעוזרים ט( ד )קהלת בעמלם טוב שכר להם יש אשר
 זה את זה יעזרו יהד שנים כי והמצות התורה האמונה בעניין מכאן ללמוד לנו יש

 זה יחדדו בחכמה וגם עבודתם, עניני ושאר מדותיהם בתיקון לזה זה ויזכירו
 את יקים האחד יפילו אם כי ואמר משלים בזה להביא והוסיף שישכילו. זה את

 הנשחתות הדעות מן או העברות מן אחת בעשות היא הזאת והנפילה )שם(, חבירו
 שוב להקימו. שני ואין שיפול האחד ואילו באומרו הפסוק וסיים והמשובשוח.

ישכבו אם גם באמרו זה את זה שמזרזין והזירה החידוד ענין על שני משל מצא

 התשובה אגרת עי׳ 12 שם. 11 א. פג יומא 10 1א לז שט 9 א עג ״הןרין 8

כחך. יקצר = יוצר. לקזכ״כ. ג ושע״ת

______________________________________________________________(ci־
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ההלכה לאור שבויים פדיון
מאח

גרשוני יהודה הרב

 בנוגע בהלכה שאלה שנתעוררה היות
 הערבים המחבלים אצל השבויים של המצב
 ישראל ממשלת על לחצו שהם ימ״ש

 שבויי בעד ישראל שבויי את להחליף
 דחתה הישראלית והממשלה המחבלים,

 עם להכנם אופן בשום רצתה ולא אותם
 לברר ויש ומתן. במשא הערבים הרוצחים

 ראשונים ממקורות הלכה פי על זאת פרשה
ואחרונים.

 יש אם א( לעתים: נחלקת השאלה
 שזה לחוש שיש במקום שבויים לפדות

 בכדי יהודים עוד שיחטפו תקדים יהיה
 את לשחרר ישראל ממשלת על ללחוץ

 סכנה במקום אם ב( הרוצחים. המחבלים
 עם להתחשב יש הישראלים השבויים לחיי

 שע״י היות בזה, פרט ועוד כזה. נימוק
 וישחררו הישראלים השבויים חיי שיצילו

 בסכנה יכניסו הרוצחים המחבלים את
 מעשה יעשו שהם בארץ היהודים הישובים

אחרים. יהודים חיי את ויסכנו חבלה

 פודין אין א: מה, גיטין במשנה איתא
 ובגט׳ דמיהן. כדי על יתר השבויין את

 משום העולם תיקון מפני האי להו איבעיא
 דלא משום דלמא או הוא דציבורא דוחקא
 את פשטה לא והגמרא טפי. ולייתו לגרבו

 דאיכא היכא בזה ונ״מ הזאת. הבעיא
 דמיו, מכדי ביתר למיפרקיה דבעי איניש
משום אבל ליכא דציבורא דוהקא משום

 כמבואר איכא, טפי ולייתו לגרבו דלא
בגמרא.

 יב הל׳ עניים ממתנות ח פרק והרמב״ם
 טפי, ולייתו לגרבו דלא השני כטעם פסק

 על ביתר השבויין את פודין אין וז״ל:
 יהיו שלא העולם, תיקון מפני דמיהם

 ע״כ. לשבותם, אחריהן רודפין האויבים
 טעמא כהאי רבנו ופסק משנה: ובכסף

 אותן מגיחין אין הקרובים רצו דאפילו
 בעיין נפשטה דאמר למאן מיבעיא ולא

 נערה( פרק כתובות מגמ׳ ורשב״א ר״ן )עיין
 הוי ספיקא נפשטה לא למ״ד אפילו אלא
 ההלכה נפסקה וכן הוא. תעשה ואל ושב

ד. סעיף רנב סי׳ יו״ד בשו״ע

 ליגרבו דלא ד״ה מה, גיטין ובתום׳
 )כתובות נערה בפרק דתניא והא ולייתו:

 עשרה עד ממנה מבקשיו והיו נשבית נב(
 אשתו שאני פודה, ראשון פעם בדמיה
 עצמו ועל דהכא, מבתו יותר כגופו דהויא

 נפשו. בעד לו אשר כל יתן שלא תיקנו לא
 תינוק לההוא דפרקיה חנניה בן יהושע ור׳

 לפי א(, נח, הניזקין )פרק הרבה בממון
 חורבן בשעת נמי אי בחכמה, מופלג שהיה
ליגרבו. דלא שייך לא הבית

וז״ל: כתב א( )נח, הניזקין פרק ובתום׳
 השבויין את פודין נפשות סכנת איכא כי

 בפרק כדאמרינן דמיהם, כדי על יותר
ואת עצמו את מוכר גבי מד( )דף השולח
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 דאיכא הבא כ״ש כוכבים לעבודת בניו
ע״כ. וכו/ קטלא

 דבמקום התום׳ של זה פותירוץ מפורש
 יותר השבויין את פודין נפשות סכנת שיש
 הרמב״ם אבל אהד, תירוץ לפי דמיהן מכדי

 להלכה, הזה החידוש הביאו לא והשו״ע
 הראשונים התירוצים מובאו בשו׳ע רק
 מופלג חכם תלמיד שהוא במקום התום׳ של

אשתו. וכן דמיהן מכדי יותר פודין
 בפרק כתב הרמב״ם שהרי צ״ע, לכאורה

 מצוד, לך ואין י: הל׳ עניים ממתנות ח
 בכלל הוא שהשבוי שבויים, כפדיון גדולה

 בסכנת ועומד והערומים והצמאים הרעבים
 זה הרי מפדיונו עיניו והמעלים נפשות,

 תקפוץ ולא לבבך את תאמץ לא על עובר
 ועל רעך דם על תעמוד לא ועל ידך את
 וחי ומצוה וכו׳ לעיניך בפרך ירדנו לא

 והצל כמוך, לרעך ואהבת עמך, אחיך
 ואין כאלה, דברים והרבה למות לקוחין

 והוא ע״כ. שבויים, כפדיון רבה מצוד, לך
 מכולם קשה שבי ב, ח, דף ב״ב מגמ׳

 שבויים פדיון כן אם בו. איתנייהו דכולהו
 מחלק ואיך נפשות, בסכנת תמיד עומד
 יהושע דר׳ מעשה גבי הניזקין בפרק תום׳

 הרבה בממון לההוא דפרקיה חנניה בן
 הוא שבוי כל והא נפשות, סכנת בו דהיו

 ב״ב בגט׳ כמבואר נפשות, בסכנת נמצא
 לא משום עובר עיניו ומעלים ורמב״ם,

רעך. דם על תעמוד
 שאילתא השאילתות, על בנצי״ב וראיתי

 פירוש דברי לתרץ שכתב א, אות לז,
 שם, שכתב א, פרק פיאה ריש המשניות

 לכסות או שבויים פדיון לאדם הזדמן שאם
 לו שיחסר כדי עד רעב להאכיל או ערום
 נכסיו. של מקרן חומש עד לו ליתן צריך

 לו שיחסר עד בשלמא הנצי״ב, שם והעיר
 נפש פיקוח הוא שבויים פדיון אבל ניחא,
כדאיתא ורעב, חרב בה איתנהו כולהו

 פ״ח, עניים ממתנות ורמב״ם ח, דף בב״ב
 עמך אחיך וחי הא חומש אריא מאי כן אם

 ממש נפש פיקוח זה שאין ותירץ כתיב,
 קרוב אלא כך׳ לידי שיבא ברור דאינו

 הגט׳ לשון משמע והכי לזה. לבא ומעולל
 משמע רבא, מצור, ליה דקרי שם בב״ב
 יקרה זו צדקה אלא צדקה, אלא שאינו

 בכלל לאו אבל צדקות משאר ומוכרחת
בזה. בדבריו עיי״ש הוא, נפש פיקוח
 מן שמעלים שכתב הרמב״ם לשון אבל
 על תעמוד לא משום עובר שבויים פדיון

 נפשות סכנת בכלל שזה מוכח רעך, דם
 וצ״ע למות, לקוחים והצל מפורש וכתב
בזה.

 טו סי׳ מלובלין מהר״ם בשו״ת והנה
 אין להריגה העומד בשבוי דאפילו פסק

 על שם: שכתב דמיהם, מכדי יותר פודין
 שטענו הישמעאלים בידי הנתפס הנער דבר
 לפדותו חייבין אם הזונה עם שנתפס עליו

 פשוט נ״ל והשיב, דמיו. מכדי יתר אפילו
 דמיו מכדי יותר לפדותו מחייבין דאין
 מת״ח, חוץ שבויים משאר שנא דמאי

 טעמי שייכי הכא דד,א בפוסקים, כמבואר
 דציבורא דוחקא טעם בגט׳, שינויים דתרי

 אותם יחדו אם כי ליגרבו, דלא טעמא גם
 בר כל על יעלילו יום בכל גדול, בסך

 עם שנתפס לומר לבתיהם שיכנס ישראל
 לא להורגו שמבקשים משום ואם הזונה,

 שאם ולחלק לכתוב פוסק שום השתמט
 אפילו לפדותו שמחוייבים להרגו מבקשים

 מבקשין שאם כתבו ולא דמיו, מכדי יתר
 ושילש ששינה אחר אפילו פודין להרגו

ע״כ. וכו׳,
 ס״ק רנב סי׳ צדקה הל׳ תשובה ובפתחי

 נחלה שו״ת בשם אברהם מאשל הביא ד,
 לקטלא למיחש דאיכא דבמקום ליהושע

 וסובר חולק אליהו יד ובשו״ח פודין,
ובספר פודין. אין להריגה בעומד דאפילו
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 שהגאון הביא, לח סי׳ יחזקאל כנסת
 תמה רבב סי׳ ביו״ד ב״ה ובספר מהרש״ק

 שנעלם הנ״ל מלובלין מהר״ם תשובת על
 בן יהושע בר׳ נח׳ גיטין התום׳ ממנו

 ,וכו תינוק א״ל רומי לכרך שהלך "חנניה
 העבודה אמר וכו׳ יעקב למשיסה נתן מי

 ובתום׳ ממון, בכל שאפדנו עד זז שאיני
 סכנת דאיכא דבמקום אחד בתירוץ כתבו

 כדאמרינן דמיהם מכדי יותר פודין נפשות
 בניו ואת עצמו את מוכר גבי בהשולח
 א״נ קטלא, דאיכא נמי הכי וכו׳ לעכו״ם

 מזה מפורש עכ״ל. בחכמה, דמופלג משום
 דמיהם, מכדי יותר פודין נפשות דבסכנת

 התום׳. נגד זה מלובלין מהר״ם ודברי
 כל עיינו לא שהם יחזקאל הכנסת והשיב
 מתרץ למה להבין צריכים דבאמת הצורך,
 א. נח, גיטין בתום׳ תירוצים שני התום׳

 אין מה, דף השולה דבפרק צ״ע וביותר
 על תירץ שם בתום׳ השבויים את פודין

 תינוק לההוא פרקיה חנניה בן יהושע דר׳
 שהיה לפי דמיו, מכדי יותר הניזקין בפרק
 לא חורבן בשעת נמי אי בחכמה, מופלג
 למה לעיין ויש ע״כ. ליגרבו, דלא שכיח

 תירוץ השולח בפרק התום׳ הביאו לא
 למה וגם פודין, נפשות דסכגת דהגיזקין

 תירוץ מביאים אינם הניזקין בפרק התום׳
 דלא שכיח לא החורבן דבשעת השני

ליגרבו.

 תירוצא האי דהנה ספק בלי נראה כן על
 דאין הטעם אי שייך כו׳ נפשות דסכנת
 דצי־ דוחקא משום דמיהם על יותר פודין
 מחויי־ ישראל כל נפשות סכנת ונגד בורא׳

 תעמוד לא לקיים להם אשר כל ליתן בים
 דלא לטעמא כן שאין מה רעך, דם על

 עכומ״ז ימסרו שלא רשי" פירש ליגרבו,
 איפכא הסברא אז וכו׳, וליגרבו נפשייהו

 את להרוג ירצו פודין נפשות בסכנת אם
דמיהם מכדי יותר שיפדו כדי השבויין

29

 לפי התירוץ אבל להרוג, וירצו יגרבו וגם
 דליגרבו לטעמא שייך מופלג חכם שהיה
 לא דלמא טפי למייתי נפשם ימסרו דאיך
 משום משא״ב מופלג, חכם להם יזדמן

 נפש או מופלג לי מה דציבורא דוחקא
 עצמו שמכר זה הטעם ומזה אחר. מישראל

 שאם דלגרבו טעמא שייך לא דשם ובניו
 עצמו, את ימכור מי עצמו, מכר רשע זה

 שייך שפיר וזו אחרינא, טעמא רק ונשאר
 הרמב״ם והנה וכו׳. פודין נפשות בסכנת

 דלא הטעם פסק עניים ממתנות ח פרק
 מעתיק רנב סי׳ יו״ד בשו״ע וכן ליגרבו,

 יותר פודין דאין דטעם הרמב״ם לשון
 פסק ולפיכך דליגרבו. משום דמיהם מכדי

 בסכנת שאפילו בתשובה מלובלין המהר״ם
 מכדי יותר השבויים את פודין אין נפשות

דמיהם.
 כח, סי׳ הישן צדק בצמח מפורש וכן

 ויש וז״ל: שכתב המחבר מבן בהגהות
 דאין מה, דף גיטין דאיתא להא נמי לדמות
 דמיהם מכדי יותר השבויים את פודין
 משום התם ומסיק העולם, תיקון מפני

 בתוספות תירוצא ולחד דציבורא, דוחקא
 אי וכו׳ ממון כל בד״ה נח, דף בהניזקין

 דאיכא היכא אפילו פודין אין וכו׳ נמי
 בחכמה, מופלג שהוא לא אם נפשות סכנת

 תירו? שלפי בדבריו מפורש ע״כ. עיי״ש,
 בחכמה מופלג שהיה כיון בתום׳ השני
 דאפילו וסובר הראשון התירוץ על חולק

 השבויים את פודין אין נפשות סכנת במקום
 משמע מדבריו אבל דמיהם, מכדי יותר

 פודין אין דציבורא דוחקא מטעם שאפילו
 כנסת כבעל לא חד, דמיו, מכדי יותר

לעיל. שהבאתי יחזקאל
 צדק צמח של בגו דברי צ״ע ובאמת

 דציבורא דוחקא משום הטעם דאי בהגהה,
 דהרי דמיהם, מכדי יותר פודין לא למה
להם אשר כל ישראל כל נפשות סכנת נגד
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 בספר וכן רעך. דם על תעמוד לא לקיים
 ר׳ מהגאון גיטין מס׳ על יעקב תפארת

 דורשא, ואב״ד רב ז״ל געזונדהייט יעקב
 לי־ דלא טעמא דלפי פשוט באופן דמסיק

 התום׳ תירוץ שייך לא בהא ולייתו גרבו
 ליגרבו דלא דהטעם כיון מותר, דבסכנה

 זה לפדות בסכנה לחלק שייך לא טפי
 בסכנה, אותם להכניס אחרים ולהכשיל

 זה על ציבור דוחק משום לישנא לחך רק
 ציבור דוחק משום משגיתין דאין תירצו
 התום׳ דברי בזה ומבאר סכנה. במקום
עיי״ש. הניזקין, ובפרק השולח בפרק

 ר״ה ב׳ ס, דף בב״ק רש״י שיטת והנה
 דהוו הוה, דישראל דשעורים גדישין אמר

 להציל מהו ליה, וקמבעי בהו, פלשתים
 להציל אסור לו שלחו חבירו, בממון עצמו
 שם מפרש ובתום׳ חבירו. בממון עצמו

 בפני העומד דבר לך דאין פשוט דבר דזה
 עצמו להציל מותר ובודאי נפש פיקוח
 מחוייב אם היתה השאלה רק חבירו, בממון
 לשלם דמחוייב ופשט לחבירו, לשלם אח״כ
ובסנ שם, בב״ק הרא״ש כתב וכן אח״כ.
 דתניא בהא ב, סי׳ סורר בן פרק הדרין
 שחייב בנהר שטובע חבירו לרואה מניין

 רעך דם על תעמוד לא דכתיב להצילו
 הרא״ש ומסיק נמי, ואגורי למטרח ואפילו
 שהוציא מה למציל לשלם חייב הניצול

בממו חבירו נפש להציל מחויב אדם דאין
 שם בב״ק רש״י שיטת אבל ע״כ. נו,

 למיקלי, למ״ד בשלמא דקאמר בהא בסוגיא
 ויצילה, החלקה בתוך ויתיצב דכתיב היינו

 הואיל ישרפנה, שלא ויצילה רש״י ופירש
 מוכח חבירו, בממון עצמו להצל ואסור
 עצמו להציל דאסור רש״י לשיטת בהדיא
 הגמרא של ספיקא היה וזה חבירו, בממון
 אפילו חבירו בממון עצמו להציל דאסור
 בדברי האחרונים כתבו וכן אח״כ. ישלם
שהביא יט, דרוש דרכים ופרשת רש״י,

 מוכיח קסז סי׳ ציון כבנין וכן רש״י, דברי
כן. מרש״י

 הגמ׳ סוגית צ״ע רש״י לדברי ובאמת
 טובע חבירו לרואה מנין עג, סנהדרין

 על תעמוד לא דכתיב להצילו דחייב בנהר
 פועלים ואגורי מטרח ואפילו רעך, דם

 שהניצול רק כתב והרא״ש נמי, להצילו
 יש זאת בכל אבל אח״כ, לשלם מחויב

 ולשיטת בממונו, להצילו בשעתו עליו חיוב
 חבירו בממון עצמו להציל אין הרי רש״י
אח״כ. ישלם אפילו

 השיטה פי על מבוררים רש״י דברי אבל
 ב, קיז, דף הראב״ד משם שהביא מקובצת
 בלפניו, שלא ובין בלפניו בין שם דמחלק
 בעצמו דעליו וכוונתו באריכות, עיי״ש

 מחויב בנהר טובע חבירו כשרואה בלפניו
 דם על תעמוד לא מטעם חבירו להציל

 אבל בכסף, פועלים לשכור אפילו רעך
 שחבירו זה את ראה שלא בלפניו שלא

 להצילו רוצים אחרים רק בנהר טובע
 לא ממונו שעל רש״י סובר בזה בממונו

 רעך, דם על תעמוד דלא חיובו שייך
 חבירו בממון עצמו להציל אסור וממילא

אח״כ. לשלם אפילו
 במאירי בזה נפלא דבר מצאתי ובאמת
 :וז״ל שכתב עג, דף סורר בן פרק סנהדרין

 חיה או בנהר טובע חבירו שרואה מי
להש חייב עליו באים ליסטים או גוררתו

 אם בעצמו דבר סוף ולא בהצלתו, תדל
 ממונו אבדת על שהרי סכנה בלא יכול הוא

 אלא שכן, כל לא גופו אבדת על חייב
 שכירים שישכור והוא אחרים ע״י אפילו

 להצילו הדברים באותן ובקיאים ופועלים
 במה לו אין, אם הדין, מן לו פורע וחבירו
 שאסור פי על שאף בכן, לימנע ...לפרוע
 שלא דוקא חבירו בממון עצמו להציל
 חייבין עצמן הבעלים אבל הבעלים מדעת
עובד כן עשה שלא וכל חביריהם, להציל
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 עכ״ל. וכו/ רעך דם על תעמוד לא משום
 בפני שלא זה חילוק במאירי מפורש הנה

 חבירה בממון עצמו להציל אסור הבעלים
 תעמוד דלא דין עליו יש הבעלים בפגי אבל

 וישלם בממונו להציל וחייב רעך דם על
 לפי לפרוע במה לו אין אם אבל אח״כ, לו

 כאן מלה שחסר אף במאירי שכתוב מה
 על תעמוד לא כי אותו, יציל ולא לימנע

 לשלם יכול אם רק היא המצוד. רעך דם
 עצמו להציל חיוב עליו יש אז אה״כ

 חיוב אין לפרוע לו כשאין אבל בממונו
 היה ובזה מאד. חדש וזה בממונו, להצילו

 צדק בצמח ההגהה דברי להסביר אפשר
 והשבוי דציבורא דוחקא טעם לפי דאפילו
 כיון מפני להצילו חיוב אין נפש בסכנת

 יהיה ולא דמיהם מכדי יותר שמבקשים
 על תעמוד דלא איסור אין אח״כ לשלם לו

 שמבואר כמו בממונו להצילו רעך דם
וצ״ע. בזה, במאירי

 שלמה של בים המהרש״ל שיטת אבל
 דהאידנא «וז״ל כתב סו, סי׳ דגיטין ד פרק

 פודים תוגרמה בערי חסד גומלי אנשי
 וכו׳ דמיהם מכדי ויותר יותר השבויים

 שלהם דציבורא אדוחקא דמותרין והיינו
 למיחש איכא אותם יפדו לא אם גם וכו׳
 נפשות ובסכנת אותם, יהרגו שלא לבם לרע

 כתב עב ובסי׳ דמיהם. מכדי יתר פודי!
 שמעינן עוד שם» בגיטין שלמה של בים

 נפשות סכנת שהוא היכא סוגיא מהאי
 איתא וכן פעמים, כמה אפילו אותו פודין

 שסכנת כשם בעיני ונראה בטור. להדיא
 השבויים פודין דאין הא ביטל נפשות

 שלש או שתים עצמו )במכר ושלש כששנה
 דאין הא ביטל הדין הוא ללודים( פעמים
 וכן דמיהם, מכדי יותר השבויים פודין

 הגויים מן שגונב מי מקום ומכל המנהג.
 כי לפדותו כלל צריכים אין בתליה שדינו

דזבין להאי דמי ולא בנפשו, מתחייב הוא

 משומד דהי׳ לאו דאי דמשמע ללודאי עצמו
 עצמו שמכר הפירוש אין אותו, פודין היו

 ידע ולא לשיעבוד עצמו מכר אלא לקטלא
 אהד כל דאל״ב המכירה, אחר עד מזה

 לפדותו מצווים והיו ללודאי עצמו ימכור
 דבסב־ ממהרש״ל יוצא מפורש עכ״ל. וכו׳,

דמיהם. מכדי יותר פודין נפשות נת
 המהר״ם אחרונים, כמה לנו שיש יוצא

בתפא וכן בהגהה צדק בצמח וגם מלובלין
 דלטעמא הסוברים יחזקאל וכנסת יעקב רת

 אין נפשות סכנת במקום אפילו דליגרבי
 דהטעם והשו״ע הרמב״ם פסק וכן פודין,

 במקום דאפילו סתמו ולפיכך ליגרבו דלא
 צדק, צמח ההגהה ובעל פודין, אין סכנה

 אין דציבורא דוחקא מטעם אפילו דמשמע
 מכדי יותר נפשות סכנת במקום פודים

 בענין רש״י שיטת פי על הסברתי דמיהם,
 המאירי, פי ועל חבירו בממון עצמו להציל
וצ״ע.

 בשם אברהם ואשל שלמה של הים אבל
 תשובה, בפתחי הובא ליהושע נחלה שו״ת

 השבויים את פודין נפשות סכנת דבמקום
דמיהם. מכדי יותר

 שהגויים במקום לברר יש ועכשיו
 ישראלים. תחת נפשות להחליף מבקשים

 שוגה, לגמרי ישראל בארץ המצב והגה
 למטרתם שהעמידו הרוצחים שהמחבלים

 שתפסו, יהודים ומחזיקים יהודים לרצוח
 מחבלים של גדול סכום ידם על לשחרר

 והמחבלים יהודים, שבויים כמה תחת
 יתארגנו לחופש אותם כשיוציאו הערבים

 חבלה מעשה ולסדר יהודים לרצוח מחדש
 בארץ בפנים ואפילו הארץ גבולי בכל

 סכנת נגד נפשות סכנת יש הרי ישראל,
 נגד השבויים של נפשות סכנת נפשות,

 שחרור שע״י הישוב אנשי של נפשות סכנת
 ישובים על רציחה מעשה יתרבו המחבלים

נפש. מפגי נפש דוחין וכי עבריים,
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הנמ הישראלים שהשבויים תאמר, ואולי
 סבנה בחזקת הם הערבים בידי צאים

 אותם שתשחרר המחבלים ואלה בודאי,
 סכנת בחזקת אינם הם הישראלית הממשלה

 לחבול יצליחו לא אולי .כי ודאי, נפשות
 לישראל, הגנה צבא ע״י הפעם עוד ויתפסו

 ספק מפני נדחה נפשות סכנת ודאי ואין
 ולברר הרבה לדון יש בזה נפשות סכנת
זה. פרט

 רוצח מהל׳ א בפרק משנה הכסף הנה
 בירושלמי מיימון הגהות משם הביא יד, הל׳

 סכנה בספק עצמו להכניס אפילו מסיק
 נפשות סכנת מודאי חבירו להציל בדי

 תכו, סי׳ חו״מ יוסף הבית הביא וכן חייב,
 ספק. והוא ודאי שהלה מפני כתב והטעם

 השמיט למה כתב ב, ס״ק תכו סי׳ ובסמ״ע
שה כיון והשיב בשו״ע, זו הלכה המחבר
 והטור והרא״ש והרמב״ם הרי״ף פוסקים

 השמיטו הכי משום בפסקיהן הביאו לא
עיי״ש. כן, גם

 ח הלכה רוצח מהל׳ ז פרק שמח ובאור
 איגו הגולה הרמב״ם: שפסק מה על כתב
 כל אפילו וכו׳ לעולם מקלטו מעיר יוצא

 משם יוצא אינו לתשועתו צריכים ישראל
 למיתה, עצמו היתר יצא ואם וכו׳ לעולם

 שהרמב״ם מה שמת האור ומבאר ע״כ.
 לעולם משם יוצא אינו למה טעם הוסיף
 פיקוח ,הלא ישראל כל לתשועת אפילו

 שכן ומכל שבחורה, מצות כל דוחה נפש
 השיב והתשובה ישראל, דכל נפש פיקוח

 להוסיף לגו אין הטבע דנגד זה על הרמב״ם
 כליות חוקר הרי הטבע, יוצר מצות אחר
 להרגו הדם גואל לב יחם אם כי אמר ולב
 דין בית יכולים אין תו מות, משפט לו אין

 אין הדם לגואל דמו דהותר וביון להמיתו,
 הצלת עבור סכנה בספק עצמו להכניס
 מזה ומוכח נראה. כן ודאית, מסכנת חבירו

דתרו־ הירושלמי בשם מיימון בהגהות דלא

 עצמו להכניס דחייב בכ״מ, והובא מות
 סבנה, מודאי חבירו להציל בדי סכנה בספק

 היטב למעיין מוכרח איט גופו ומירושלמי
 שמח האור דברי לפי כן אם עכ״ד. בזה,
 כהירושלמי, דלא פסק שהרמב״ם מוכה

 בכדי סכנה בספק עצמו את להכניס ואסור
סכנה. מודאי חבירו להציל

 שאלה בהעמק חדש דבר מצאתי אבל
 שאילתא השאילתות על הנצי״ב הגאון של --

 מסכת שלהי דבתוספתא !ח״ל ד, אות קמז,
 העיר בני של מעין תניא! מציעא בבא

 )פירוש, לאחרים קודמים הן ואחרים, הן
 השוטף דמעין יהושע תקנת הקדים תחילה

 דברים מבאר ואח״ב העיר, בני לאותם שייך
 חיי ובהמתן, אחרים מזה(, היוצאים ודינים
 אומר יוסי ר׳ לבהמתן׳ קודמים אחרים
 ובהמת בהמתן אחרים, לחיי קודמין בהמתן
 אחרים, לבהמת קודמין בהמתן אחרים
לכבי קודמין אחרים חיי וכביסתן אחרים

 לחיי קודמין כביסתן אומר יוסי ר׳ סתן,
 בבהמתן יוסי דר׳ טעמא וע״כ ע״ב. אחרים,

במכילתא דתני משום אחרים לחיי דקודמין
 אמרין לגופן, בהמתן השוו בשלח! פרשה

 המהלך אדם, של חייו הוא אדם של בהמתן
 הוא, מסתגף עמו בהמתו אין אם בדרך
 וצורך בדרך ילכו שלא אפשר אי נמי והכי

 טעמא ומאי חייהם הוא כן ואם פרנסתם,
 אינה דודאי נראה קמיפלגי. ובמאי דת״ק
 וכביסתן, בהמתן לסכנת צמא סכנת דומה

 שאין מה בצמא, שימותו ברור צמא דסכנת
 לידי שיבואו אפשר וכביסתן בהמתן כן

 בדרך הולכין אדם בגי כמה אבל סכנה,
 בני וכמה מסתגפים, ואינם בהמה בלא
 בהעדר שיעמום לידי באים אינם אדם

 נפשות ספק מקום דמכל אלא הכביסה,
 עצמו להכניס דחייב לת״ק וס״ל הוא,

 פיקוח ודאי בשביל נפשות סכנת בספק
חו״מ יוסף הבית כמ״ש חבירו, של נפש
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 יוסי ור׳ מיימון, הגהות בשם תכו סי׳
 יוסי כר׳ פסק והשאילתות זה, על פליג
 בכדי נפשות סכנת בספק להכניס דאין

 והפסק ודאי. נפש מפיקוח תבירו להציל
 ה, פרק תרומות הירושלמי פי על הוא

 יכרך יונתן ר׳ אמר בספיסתא נתפס דר״א
 ואין במקומו, ישאר פירוש בסדינו, המת
 דמסיים ואע״ג סכנה, במקום להכנם לנו

 מתקטל או קטיל אנא או שמעון ר׳ דאמר
 שכתב והיינו בהיילא, ואשזיב איזיל אני

 להב־ דיש איתא דבירושלמי מיימון הגהות
 נפש פיקוח ודאי בשביל סכנה בספק גם
הכי. השאילתות פסק לא אבל חבירו, של

 דת״ק דעיקר.פלוגתייהו להוסיף ונראה
 ור״ע פטורא רבן פלוגתא היא יוסי ור׳

 דף ב״מ במסכת והובא בהר, פרשה בת״ב
 ואין במדבר מהלכים שהיו שנים א, סב,
 שותה אם מים, של קיתון אלא אחד ביד
 שנים אותו שותים ואם לישוב מגיע אחד

 שניהם ישחו פטורא בן דרש מתים, שניהם
 חבירו, במיתת אחד יראה ואל וימותו

 קודמים חייך עמך אחיך וחי ר״ע לו אמר
 תמוה, פטורא בן דעת ולכאורה חברך. לחיי
 אחיך וחי לקיים אפשר שאי בשביל וכי

 תועלת ואיזו עצמו, את להמית מחוייב עמך
לחבירו. גם שיתן מה תהיה

 שניהם ישתו ראם הדבר בירור אבל
 שניהם גם יומיים או יום יחיו פנים כל על

 כה עד יזדמן ואולי לישוב, יגיעו שלא
 לחבירו יתן לא אם כן שאין מה מים, להם
 ודרש ר״ע ובא בצמא, בודאי ימות הרי
 והפירוש קודמים, חייך עמך אחיך וחי

 פיקוח לודאי קודמים חיותו ספק אפילו
 ב, פה, ביומא כדאיתא חבירו, של נפש
 אפילו מכאן ודריש בהם, שימות ולא וחי

 רוחי המצות, כל דוחה נפשות סכנת ספק
 לידי ענין בשום יבא שלא ודאי משמע
וידוע קודמיו. חייך ודאי פירוש סכנה׳

 הכי משום יוסי, כר' והיינו כר״ע, דהלבה
 ז־מ־ דב״מ, הברייתא הפוסקים הביאו לא

 במדבר הולכיו שהיו משניהם דר״ע דרשא
 נפשות סכנת לחשש להכניס שאין למדנו

 וכבר חבירו, של נפש פיקוח ודאי בשביל
 נשך, איזהו בפרק ורי״ף ברא״ש הובא

עכ״ד.

 שניהם והנצי״ב שמח מהאור מבואר
 עצמו את להכניס שאין להלכה מסיקים

 חבירו את להציל כדי נפש פיקוח בספק
נפש. פיקוח מודאי

 של קושיתו מתורצת שמח האור ובדברי
 פסק את שהשמיט הרמב״ם על ציון הבנין
 ור״ע פטורא בן של למחלוקת בנוגע הלכה

 והרא״ש והרי״ף במדבר. שהולכים בשנים
 הנצי״ב דברי ולפי בב״מ. כר״ע פסקו

 נפש סכנת ודאי אם בזה היא שמחלוקתם
 עצמו, של נפש סכנת ספק דוחה חבירו של

 לערי גולה לענין כבר פסק הרמב״ם והרי
 לישועתו צריכים ישראל כל אפילו מקלט
 התיר יצא ואם לעולם משם יוצא אינו

 שהוסיף מה שמח האור ולפי למיתה, עצמו
 סכנה ספק שאצלו מפני הטעם, הרמב״ם

 להכניס אין סכנה בודאי ישראל כלל וכל
 חבירו את להציל כדי עצמו את סכנה בספק
 ר״ע של דין הוא זה כן אם סכנה, מוראי
חדש. וזה קודמיו, דחייך

 כיון כתב קעה, סי׳ ציון בבנין אבל
 יוצא קצוצה דרבית כר״א הרמב״ם דפסק

 יכול לא ע״כ עמך, אחיך מוחי בדיינים
 לדרשא קרא ליה דלית כיון כר״ע לפסוק
 לא כן גם פטורא כבן מקום ומכל דר״ע,

 מסברא רק פטורא דבן כיון לפסוק, רצה
 בהלכה נסתפק ולכן פליג, ור״ע קאמר,

 ולכן שם! כתב ולמסקגא לגמרי, והשמיט
 דפסק להרמב״ם איכא רבה טעמא ודאי

דר״א דסוגיא ב״מ הגט׳ פשטות פי על
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 וש״ע הטור גם ולכן דר״ע, הא ס״ל לא
עכ״ד. זה, דין השמיטו תכו סי׳ חו״מ

 שמפרש טז, סי׳ יו״ד הלק באחיעזר ועיין
 אחר באופן ור״ע פטורא בז של מחלוקתם

 דלא כיון סובר פטורא דבן שם! שכתב
 נדחה גזל איסור והא קודמין חייך דריש
 להציל דאסור והא נפשות, סכנת מפני
 לשלם שמחויב היינו חבירו בממון עצמו

 והרא״ש, הכונס בפרק ב״ק בתוס׳ כמבואר
 כן ואם המים, בזכות שוין שניהם כן ואם
 קום הוי המים כל את אחד ששותה מה

 שכתב סב, דף ב״מ מקובצת ובשיטה ועשה,
 חייב ושתה חבירו הטף אם לר״ע שם

 ר״ע דדריש כיון היינו שמים, בידי מיתה
 בהקיתון וזכותו דינו הדר קודמין חייך

 לבן אבל מיתה, חייב דהשני וממילא
 אם קודמין חייך דריש שלא כיון פטורא

 שהם וכמו לשניהם, המים זכות נשאר כן
 מבטלת נפשות סכנת כי במים, שותפים

 להציל ומותר המים בעל של הבעלות את
 ממילא לשלם, חייב רק חבירו בממון עצמו
 ואם המים, כל את לשתות אחד לכל אסור
 בידי מיתה חייב המים כל את שתה אחד

 פי על פטורא בן סובר ולפיכך שמים,
 במיתת אחד יראה ואל שניהם ימותו הלכה

 אם זה לפי מחלוקתם נכנם ולא חבירו,
 כדי סכנה בספק עצמו להכניס מחויב
 ולא נפשות, 'סכנת מודאי חבירו להציל
הנצי״ב. כדברי

 שרוב כיון דידן לגבי יוצא זה ולפי
 בספק עצמו להכניס שאין סוברים אחרונים

 דלא סכנה, מודאי חבירו להציל כדי סכנה
 הפוסקים זה השמיטו ולפיכך כהירושלמי,

כמבואר.

שאסו מחבלים להחליף בנוגע וממילא
 שבויים להציל כדי ישראל ממשלת אצל רים

שה נגיד אפילו מהמחבלים, ישראלים

 נפשות, סכנת בודאי הם הישראלים שבויים
 בני את להכניס יגרמו הצלה ע״י אבל

 להכניס אין סכנה, לספק בישראל ישראל
 סכנה, מודאי אלה להציל סכנה בספק אותם
 עוד הם הישראלים השבויים שגם ועוד

 תעשה ואל ושב נפשות סכנת בודאי לא
עדיף.
 הביא תכו, סי׳ חו״מ תשובה בפתחי וכן
 וה* והרא״ש דהרי״ף אזוב אגודת מספר

 משום הירושלמי דברי הביאו לא רמב״ם
וסו אירושלמי, פליג דידן דתלמודא דס״ל

 חבירו להציל סכנה בספק להכניס דאין בר
 החדשות הרדב״ז בשו״ת והנה סכנה. מודאי

 השלטון אמר אם )תרכז(: נב אלף סי׳
 מת שאינך אחד אבר לקצץ אנח לישראל

 והשיב ישראל, חבירך אמית או ממנו
 ומסיק חסידות, ממידת רק מחויב שאינו

 שאין אעפ״י אבר חתיכת ע״י דלמא ועוד
 דם ממנו יצא שמא בו תלויה הנשמה

 דחבריה דדמא חזית ומאי וימות הרבה
 טפי, סומק דידיה דמא דילמא טפי סומק

 נפשות סכנת ספק יש ואם כתב, ולבסוף
 עדיף דידיה דספיקא שוטה חסיד זה הרי

 בעוד מפורש דבריו. ע״כ דחבריה, מודאי
 סכנת בספק להכניס דאין האחרונים גדולי

נפשות. סכנת מודאי חבירו להציל נפשות
 על חוב יש אם לברר, יש נקודה עוד

 ומשפט. חוק לקיים נפשה למסור הממשלה
 על אם בזה, נקודה עוד לברר שיש מה

 למסור חיוב יש אם והמשפט החוק שמירת
 סכנת משום זה לדחות ולא גפשינו את

 בספרי דהנה ישראל. אזרחי של נפשות
 מהל׳ כב בפרק והרמב״ם דברים פרשה

 שלא איש מפני תגורו לא כתב: סנהדרין
 יהרוג שמא הוא רשע פלוני איש תאמר

 שמא גדישי, את ידלק שמא בני, את
 איש, מפני תגורו לא ת״ל נטיעותי, יקצוץ

את השמיט יב סי׳ חו״מ ובשו״ע ע״כ.
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 יעקב ובשבות בזה בב״ח ועיין הספרי,
 יהיה שאם מפורש כתב קמג, סי׳ א הלק

 אלא לשפוט לו אין ממש נפשות סכנת
 מישראל גמור רשע אפילו חושדים שלא
 עומד דבר שאין להפחיד, רק שרוצה אלא
נפש. פיקוח בפני

 כמו שאולי לחדש פעם חשבתי אני אבל
 על ואפילו ישראל על מלחמה חובת שיש

 הנס, על סומכין דאין מחויב נפשות סכנת
 כתב וכן הרוגים, להיות מוכרח ובמלחמה

 מלחמת של המצוד׳ היא שזאת חינוך, המנחת
 לקיים כן סנהדרין, פי על רשות או מצוה

מה יחיד כל על חובה יש ומשפט חוק
 סכנת על אפילו נפשו את למסור ציבור
המשפט. ואת הסדר את ולקיים נפשות
 מגדל בספר שראיתי מה לזה סמך ויש

 פנה בוחן אבן עמדין יעקב ,ר להגאון עוז
 פילגש מעשה על שכתב מה עו, אות א

 בקול לשמוע בנימין בני אבו שלא בגבעה
 י״ב נגד אחד שבט להלחם ועמדו אחיהם

 ח״ו, בכלל השבט היו רשעים ולא שבטים,
 כך כל בגבורתם שיבטחו שוטים לא גם

 שחשבו מחמת לא אם ישראל, כל נגד לעמוד
 שהשבטים אלא אתם, והיושר שהצחן לפחות
 שחייב וחשבו הרב ובקבוצם בגבורתם בטחו

 מאחר להטות, הרוב אחרי להמשך המיעוט
 וגדר, ולצורך העולם לתיקון שחשבוה

 השבט על כי ידמו כן לא בנימין בני אמנם
 וירא פרשה ברמב״ן )ועיין שבטו את לדון

 ואברבנאל בנימין, בני על זה טעם שהביא
 וכיון באריכות(, וירא בפרשה זה על חולק
 מחמת מיתה מחויבים היו לא הדין שמן

 ע״ב בגרמתם, שמתה ואע״ם הפילגש שענו
 אותם למסור בידם שאין למשפט חשבו

 לענוש רוצים היו ואולי למיתה, הפושעים
 שיקול כפי ויסורין בהכאות הפושעים את

 רבים מפני לגור שלא סמכו זה ועל דעתם,
רבים אחרי תהיה לא לקיים להם לוחמים

 נענשו כך שמפני ונראה דעתם, לפי לרעות
ע״כ. וכו׳, בתחילה ישראל בני

 השייך המשפט לקיים נפשם מסרו וכנראה
 ולא שבטו, את לדון השבט על כי להם
 שלהם. השבט בשטח יתערבו שאחרים רצו
 בני עם היה שהצדק הרמב״ן כתב וכן

 שבטי, את לדון השבט על ומצור, בנימין
 מפורש בזה. באריכות וירא בפרשה עיין
 למלחמה ולצאת נפשם למסור שיש כאן

 למכור ולא המשפט, ומערכת סדר את לקיים
 של הגדול דין בית ידי על אותם לשפוט
 הסדר קיום כי זכותם על ולחמו ישראל,
 גדול יותר זד, ומשפט חוק ידי על במדינה

 צבא כמו הציבור חובת וזה מנפשות,
 והמשפט הסדר כן ארצם על להגן במלחמה

המדינה. מוסר על לשמור

 לשחרר לא מחייב ישראל שמשפט והיות
 של נקי לדם האורבים הערבים הרוצחים
 מדינת של והסדר המשפט כי ישראל,
 המדינה משפט את לקיים מחייב ישראל

 כמי נפשות, בדיני דין ודיניהם והמלכות,
 פי על להרוג יכול שמלך הרמב״ם שפסק

 כפי העולם ולתקן התראה ובלי אחד עד
 י. הל׳ ג פרק מלכים בהל׳ צריכה שהשעה

 ועיין אומדגא. ע״י אפילו במאירי ועיין
הרבה. מאריך בזה הר״ן בדרשות

 המדינה, קיום מעצם חוק לשמור ולפיכך
 חובת יש המדינה את שמסכן שונא וכמו

 את שמסכם מי כן עלינו, מצוד, מלחמת
 לקיום מלחמה חובת יש המדינה וחק משפט

 אינה נפשות סכנת ואפילו והמוסר, העם
 וכל זה, ציבור חובת כי זה, דין דוחה
במלחמה. חיל דין לו יש דיין

 תשובה פי על כן גם בזה להוסיף ויש
 באחד שם שהביא קיא סי׳ הישן צדק בצמח

 ויכולין הרוצח הוא מי ונודע בדרך שנהרג
יתבע הנרצח מקרובי אחד אם ממנו להנקם
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 לקרובו לכוף דיש ודאי לדין, הרוצח את
להעמי הרוצח את רודף שיהיה הנרצח של
 הדם גואל על מוטלת מצוה כי בדין, דו

 יכול אינו בעצמו ואם הרוצח, להמית
 ממון הוצאת ע״י אחר ע״י לא אם להמיתו

 מצות ככל זה על ממונו להוציא צריך
 להנקם מצוד. עליו ומוטלת וכו׳ שבתורה

 לחייבו דאין נראה מקום ומכל הרוצח, מן
 ובו׳ הוצאות להוציא הרגילות מן יותר

 מן יתנו היתירות ההוצאות שאותן והנכון
 לא ח״ו שאס הפרצה, לגדור כדי הקהל
 בני של דמן יהיה הרוצח מן נוקמים יהיו

 הרבה פעמים נהגו וכן י כהפקר ח*ו ברית
 מעמידים שהיו הציבור פרנסי עם ועשינו
לפע ואפילו הרוצח, אחרי לרדוף גואליסי

 מן להוציא יוכלו שלא יודעים שהיו מים
 אפילו הרוצח, מן להנקם הפועל אל הכח
 אותם לרדוף גואלים מעמידים היו הכי

 של דמם שאין מפורסם שיהיה כדי בדין,
 בן ק״ו כן ואם עכ״ד. הפקר, ברית בני
 ישראל שממשלת דידן בנידון ק״ו של בנו

 שסכו שהם הערבים הרוצחים את תפסה
 לחירות, אותם להוציא אסור יהודים דם

 הפקר ישראל בני דם יהיה שלא בכדי
 בכל אותם להעניש וצריכים הגויים, בעיני
 שיש העולם לכל בזה להראות הדין. חומר

 ישראל דם ושופך בישראל ומשפט ׳דין
 שהיא ישראל לממשלת כח ויש ינקה. לא
 הקדושה בארצנו ישראל כל של כח בא

 יסכן אפילו הציבור לתקנת חוקים לקבוע
 מהרמב״ן והוא יחידים, של חייהם את בזה

 שחידש החרם ובקונטרס בחקותי בפרשה
 מן יחרם אשר חרם כל הפסוק על שם,

 ולכך ת״ל! יומת, מות יפדה לא האדם
 זה, דין להם יצא הכתוב שמן אומר אני

 גדולה סנהדרין או בישראל מלך שכל
במש רשות להם שיש ישראל כל במעמד

ובן עליה להלחם עיר על יחרימו אם פטם

 ! חייב עליו העובר דבר על יחרימו אם
 י גלעד יבש אנשי של חיובן והוא מיתה,
 י אלקים לי יעשה כה אביו לו שאמר ויונתן

 ומהיכא יהונתן, תמות מות כי יוסיף וכה
 הכתוב מן חוץ הדין מן מיתה אלו גתחייבו

 כי בבתו, יפתח של טעותו היתד, וזה הזה.
 להמית ישראל נגיד חרם כאשר חשב

 כן מיתה, חייב חרמו על והעובר אגשים
 או מאיש לעשות מלחמה בעת נדר אם

 חרם כי ידע ולא הנדר, יחול זבח אנשים
 לכלותם המורדים על חל והסנהדרין המלך

 אבל וגזרתם, תקנתם על העובר על או
 ראוי שאין מדבר עולה לעשות הנדר לחול
עכ״ל. וכו׳, ושלום חם לה׳

 דאמרינן מה רה, סי׳ או״ח סופר ובחתם
 מספר למדו מיתה חייב במלכות מורד

 וגו׳ פיך את ימרה אשר איש כל יהושע
 דבר לחדש רשאי נביא אין הרי יומת,
 בתורה נמצא ואיפה בתורה, כתוב שלא
 את והביא במלכות, מורד על עונש דין

 האדם מן יחרם אשר חרם מכל הזה הרמב״ן
 בהא פנים כל על וכו׳. יומת מות ."ץגר

 אפילו או העדה ונשיאי ישראל כל נחתינן
 הרי ומחרימים מסכימים אלו משני אחד

 התורה, מן מיתה וחייב התורה מן מוחרם זה
 ליהושע ואמרו ישראל שהסכימו אחר וע״כ
 ימרה אשר איש כל מלך לכל הדין והוא

 אם עיי״ש, יומת, תצונו אשר לכל פיך את
 שקבל הוא המלך של כח כל דבריו לפי כן

 העם נשיאי שהם מלכות ולכל מהציבור,
 תקנות לעשות כח להם יש מהעם שמקבלים

 לחייב ואפילו הציבור, לתועלת וגזרות
 היחיד. על שלטון לציבור ויש ליחיד, מיתה
 לתקנת לנכון מצאה ישראל שממשלת והיות

 רוצחי את למסור לא מלחמה במצב אזרחיה
יש שבויי להציל בכדי למחבלים הערבים

 לתקנת יחיד חיי להפקיר יפה כחם ראל
אפילו היחיד על כח להם יש בי הכלל,
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37 י אחר לביכ״ג סמוך כנסת בית לכונן לאום לו המותר

שאין ברור וזה כולו׳ העם טובת זה אם מוכה תקנתם. על כשעובר למות לדונו
זה. על לערער מקום הבה מטעם ישראל מלכות של שכח מזה

יחיד מחיי למעלה גם יפה מהעם שקבלו

? אחר לביכ״ג סטור כנסת בית לכונן לאדם לו המותר
מאת

היבנר שמואל הרב

 בשכונות הבטחוני המצב הורעת לרגלי
דיר לעקור יהודים אלפי נאלצו מסויימות

 המאוכלסות לשכונות השכונות מאותן תם
 כעין שמתקיימת שנים זה יהודים. רוב

 למקומות הסכנה ממקומות המונית מנוסה
השרו השכונות אל הנהירה תהליך שקטים,

 והתרוקנות ובטחה השקט של במצב יות
 — היהודים מיושביהן המסוכנות השכונות

 ועודנו גמר לידי בא לא עוד זה תהליך
 ישנם דירתם מעתיקי בין והולך. נמשך

 היה פרנסתם שמקור רבנים וכמה כמה
 והנה לחמם. את מצאו וממנו תפלה בית

 מקור מוצאים אינם החדש במקומם גם
 בית כינון ע״י אם כי ביתם לפרנסת אחר

 המותר :היא השאלה ולתפלה. לחורה כנסת
 לכונן החדש במקומו המתיישב לרב לו

 הכנסת בית בעל ואין כנסת בית ולפתוח
 מלעשות ולמונעו בידו למחות יכול הסמוך

 והוא גבול השגת משום בזה יש או כן,
 חדש כנסת בית מלייסד עליו לעכב יכול

שלוז כנסת לבית סמוך
 הראשון המקור אל נא נפנה בתחלה

 שהוא התלמודי, המקור זו, שאלה לפתרון
תמצית את ונציע ב, כא, בתרא בבבא

 הפוסקים דברי את נביא ואח״ב הסוגיא,
לשאלתנו. ההלכה תתברר שמהם

 רב אמר :ב כא׳ דף בתרא בבבא גרסינן
 ואתא ריחיא דאוקי מבואה בר האי הונא,

 הוא דינא גביה, וקמוקי חבריה מבואה בר
 לחיותי. פסקת קא ליה דאמר עליו, דמעכב
 עושה :דקתני מברייתא עליה מקשה והש״ם

 ומרחץ חבירו של חנותו בצד חנות אדם
 למחות יבול ואינו חבירו של מרחצו בצד

 עושה אתה לו: לומר שיכול מפגי בידו,
 הרי שלי, בתוך עושה ואני שלך בתוך

 פסקת דקא בטענה עליו לעכב יכול שאינו
 תנאי, פליגי זה בדבר ומשני לחיותי!?

 שלא זה את זה מבואות בגי כופין :דתניא
תינו מלמד ולא חייט לא ביניהם להושיב

 ממקום )הבא אומניות מבעלי אחד ולא קות
 אם זה במבוי בית לו להשכיר שלא אחר

 רש״י(, — אומנות אותה מבני כאן יש
 כופהו אינו כמוהו( במבוי )הדר ולשכנו

 אומנות(. לאותה מלירד עליו מעכב )אינו
 לשכנו אף אומר גמליאל בן שמעון ר׳

 שמעון כר׳ דאמר הוא הונא )ורב כופהו
לאומ מלירד עליו לעכב שיכל גמליאל בן

בריה הונא רב אמר שם: ולהלן נותו(,
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61באבלות מלאכה איסור בגדרי

 השיב שו״ת עיין בפרהסיא. אפילו לעשות נחתום וגם לשחוט, לילך מותר אחר שוחט
 נט. סי׳ יו״ד משה מלאכתו לעשות מותר אחר כשאין ^ל^יר
מותר בצנעה אפשר דכשאי וידוע בצנעה,

רעך דם על תעמוד לא בעניו
מאת

וויין בערל דוב הרב

 החיים. קדושת את לנו מדגישה התורה
 מפני נדחית כולה התורה שכל כמעט,
 בהם" "וחי של והצווי נפש, פיקוח סכנת

 והיהדות. ההלכה חלקי כל על משפיע
 חשיבותו בגדר היסודיות המצוות מן אחת

 קדושים, בפרשת המצות היא החיים של
 על תעמוד "לא :טן פסוק יט, פרק ויקרא,

 שאין כפשוטו, שם מפרש רש״י רעך". דם
 חבירו( )של במיתתו "לראות רשאי אדם

 ענין של היקפו אבל להצילו". יכול ואתה
 ובאתי ענפים, הרבה בו ויש הוא רחב זה

 וגדולי התלמודים דברי לאור עליו לדון
והאחרונים. הראשונים

 דם על תעמוד "לא של הזה הפסוק מן
 הרי ולפע״ד ענינים, כמה אגו למדים רעך"
הם;
 להצילו ניתן להרגו חברו אחר הרודף א(

רודף. של בנפשו
 או בנהר טובע חברו את הרואה ב(

להצילו. חייב אחרת מות בסכנת
 רשאי אינו לחברו עדות היודע ג(

לשתוק.
דמים. אנשי עם להתחבר שלא ד(
 צריך לרעתו חברו על עצה שמע ה(

הרע. לשון בגדר שזהו אעפ״י להודיעו

 ואינו בחברו עבירה דבר היודע ו(
ומפרישו. מוכיחו

 שלא חברו אויבי לפייס שיכול מי ז(
לפייסם. חייב עליו יבואו
 ׳ל ר המתדבקת מחלה לו שיש מי ח(
אחרים. אנשים עם להתחבר אסור

 נבוא דעת, לאדם החונן בעזרת ועתה,
 הנ״ל הענפים כל של ושורש מקור לבאר
פרטי. באופן

רודף

 בן פרק בסנהדרין, מובא רודף של דינו
 לרודף מניין "ת״ר א(; )עג, ומורה סורר
 בנפשו להצילו שניתן להרגו חברו אחר
 מסקנת אבל רעך". דם על תעמוד לא ת״ל

 על תעמוד לא שדרשה היא שם הש״ם
 רודף של דינו על מוסב אינו רעך דם

 את אנו ולומדים בנפשו, להצילו שיכול
 מהיקש או וחומר מקל רודף של הדין

 שדין נראה לכאורה ולכן, הארוסה לגערה
 "לא של הלאו מן מקורו אין רודף של זה

 משמע כן ובאמת, רעך". דם על תעמוד
 שמקור שמביא רוצח הלכות מהרמב״ם

 מהפסוקים הוא רודף הריגת היתר של
עינך". תחוס ומ״לא כפה" את "וקצותה
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וויין בערל■ דוב הרב 62

 לרבנו הבחירה בבית כן גם הוא ובן
שם. לסנהדרין המאירי
 "ומנין מביא רלז, מצוה החינוך, אבל
להצי חייב שאתה להרגו חברו אחר לרודף

 רעך"־. דם על תעמוד לא שנאמר בנפשו לו
 וגם עח, סימן שני, יום בסמ״ק, הוא וכן
 שם ועיין )מג(, קצו סימן יראים, בספר בן

ראם. בתועפות
 שהמקור שאעפ״י לומר פשוט ונראה

 של הפסוק מן נובע אינו דין של הרשמי
 מסכים כ״ע הלא רעך", דם על תעמוד "לא

 או ההיקש מן רודף דין שלמדנו שאתרי
 "וקצו־ של הפסוקים מן או וחומר, הקל מן
 נשאר (,1עינו" תחום ו״לא כפה" את תה
 רעך דם על תעמוד לא של הלאו עוד

 בספר מפורש הוא וכן רודף. של במציאות
 דגיתן דהא א, עג, סנהדרין חיים. תורת

תע מלא ילפינן רודף של בנפשו להצילו
 הלימוד אחרי אפילו רעך, דם על מוד
 וכן וחומר. והקל ההיקש מן הש״ם של

 דילפינן כיון "אך :שם חינוך המנחת דברי
 וכן זה", בלאו ג״ב עוברים א״כ מהיקישא

 קדושים. בפרשת שם תמימה התורה סובר
 הרמב״ם דהלא פשוט דבר זה ובאמת
 "הרואה מביא טו, א, רוצח, בהלכות בעצמו

 ערוד. אחר או להרגו חברו אחר .רודף
 זה הרי הציל ולא להציל ויכול לבועלה

 כפה את וקצותה שהיא עשה מצות ביטל
 עינך תחום לא על לאוין שני על ועבר

 מבואר וכן רעו"*(. דם על תעמוד לא ועל
שעו לסנהדרין שם למאירי הבחירה בבית

 דם על תעמוד לא של הלאו על ג*כ בר
רעד•

 שהש״ם סובר קסה בל״ת הסמ״ג אבל
 תעמוד לא של שהלאו מסכים אינו שלנו

 רודף, לדין וכלל בכלל שייך רעך דם על
 אבל הספרי, דרשת אחר נמשך ושהרמב״ם

 הברית אמנם הספרי. על חולק דילן הש״ם
דעת מביא שם, להסמ״ג פירוש משה,

חלו אינם והבבלי שהספרי חכמה המעיין
 המאורסה ונערה דרוצח דמקרא אלא קים

 שהרשות רק למילף ליכא הש״ס שמביא
 אי״לאו אבל נדרף, של נפשו להציל הוא

 תחום ולא כפה את וקצותה של הפסוקים
 הפסוק ג״כ בהנים החורת )ולדרשת עינך

 היינו לא רעך( דם על תעמוד לא של
 את להציל עליו וחיוב שמצוה אומרים
 קושית נפלה וא״כ רודף, של בנפשו הנרדף
 הלאו דכ״ע ואליבא הרמב״ם, על הסמ״ג

 כן גם שייך רעך דם על תעמוד לא של
 המסקנא אליבא אפילו רודף של במציאות

בסנהדרין. הש״ם של

 לדון הרבה יש רודף שבדין ידוע וכבר
 יכול אני ואין ים מגי רחב הוא והענין
 כל היטב ולבאר הקורה בעובי להכנם

 אני כאן אבל כזה. מסובך כה ענין ענפי
 זד, בענין אחד פרט לבאר חובתי רואה
 תעמוד לא של לדין ישרה שייכות לו שיש

 במשנה המובאה העובדא וזהו רעך, דם על
 עובדי להם שאמרו "נשים ז יב ח, דתרומות

 לאו jgp ונטמא מכם אחת תנו כוכבים
 את יטמאו כולכם, את מטמאים אנו הרי

 מישראל". אחת נפש להם ימסרו ואל כולם
 העגין את מרחיב בתרומות הירושלמי

 מהלכים שהיו אדם בני "סיעות באמרו:
 אחד לנו תנו ואמרו גוים להן ופגעו בדרך
 הורגי! אנו הרי לאו ואם אותו ונהרוג מכם
 ימסרו לא נהרגים כולן אפילו כולכם, את

 כגון אחד להם ייחדו מישראל. אחת נפש
 ייהרגו. ואל אותו ימסרו בכרי בן שבע
 מיתה חייב שיהא והוא לקיש ריש אמר

 אעפ״י אמר יוחנן ורבי בכרי, בן כשבע
ובתו בכרי". בן כשבע מיתה חייב שאינו
 ייחדוהו "ואם !ז פרק בתרומות, שם ספתא

 יתנוהו בכרי בן לשבע שייחדוהו כגון להם
 יהודה רבי אמר כולם. יהרגו ואל להם

 אבל מבחוץ והן בפנים שהוא בזמן בד״א
והו נהרג והוא הואיל מבפנים והם הוא
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ווייז בערל דוב הרב

 לשוויה דין בית של פסק שאין פי על אף
שפו המציאות כאן יש אבל קטילא, גברא
 למיתה עומד כבר הזה שהאיש בחוזק סקת

למוס הן מותרין ולבן — קטילא גברא —
 שלא למשל כזו, מציאות כשאין אבל רו.

 מחוייב שאינו או לנוס שיכול או ייחדוהו
 אין ולכן אדם, כל כשאר הוא הרי מיתה,

 תשיבוני ואל נפש. מפני נפש מעבירין
 למיתה למסור או להרוג שאסור מההלכה

 כן גם שהוא פי על אף טריפה, שהוא אחד
 הוא דבטריפה משום קטילא""(, "גברא
 מחלתו, או גופו חולשת מצד קטילא גברא
 מצד לא עליו מיתה דין כאן אין אבל
 שאחרים המציאות מצד ולא תורה של דינו

 ודאי למיתת דינו ואין להמיתו, מבקשים
 )או רב זמן לחיות עוד שיכול דאפשר

 דטריפות מהמיעוט דהוי משום או נם משום
 גברא כעין דנעשה כאן משא״ב שחיין(,
 או הדין מן מיתה דמחוייב משום קטילא

 ימות ובודאי אויביו שייחדוהו המציאות מן
 ולכן אופן. בשום לנום יכול שאינו משום

 למות עומד כבר שהוא כמו במציאות הוי
 שבודאי המיתה מעשה עליו מחוסר ורק

 שייך איננו זה וכל עכשיו. עליו יבוא
 פסקה מסויימים לענינים שרק בטריפה,

 ענין כנגד אבל חי, שאינו התורה עליו
 כל כמו דבר לכל חי הוא הרי רציחה

 דינו מן הכרח משום לנו ואין אחר אדם
 מן או תורה של דינה או דין בית של

 שהוא להורגו מבקשים שאחרים המציאות
 ולכן כך ובין כך בין בודאי עכשיו ימות

לאנסים. למסרו היתר שום לנו אין

 יהיה לאנסים אותו למסור לעגין ואם
 בין או בחור, או זקן הוא אם בין הבדל

 עיין הארץ, עם או חכם תלמיד הוא אם
 תרעא. וסי׳ תרחצ סימן חסידים בספר

 ולענין כאלה. חילוקים שיש שם שמשמע
 משפט, חושן חלק איש, בחזון עיין הגרלה

בספר הוא וכן שאוסר, דגראה כת סימן

 גם ועיין תשא. וסימן תרעט סימן חסידים
 מייזלם להרב השם מקדשי בספר כן

 ואם ו ■(‘ד• ותא דים,מחמ שער שליט״א,
 הטוב מרצונו עצמו את למסור רוצה אחד
 וכן דמותר. נראה הכלל את להציל כדי

 וכן משפט, בחושן שם איש החזון מביא
 להתיר שם שמאריך כהן במשפט הוא

 מלתא" "למיגדר משום אם טעמים, מכמה
 שלהצלת סובר והוא רבים. הצלת משום או

 עצמו, את למסור אדם חייב ישראל כלל
 "לאור בספר ועיין שעד- הוראת בגדר וזהו

 טז, עמוד שליט״א זוין מהרב ההלכה
 לטובת עצמו את למסור שמותר ג״כ שסובר
 עמוד א, בחלק אש השרידי סובר וכן הכלל,
 הרב מדברי משמע וכן .12 הערה שיד,

 שנדפס במאמרו ז״ל גרוברט ליב יהודה
 אייר ב, חוברת א, חלק "הפרדס" בירחון
.23 עמוד ראש תרפ״ז,

 לא של הלאו של כחו נראה זה מכל
 אחר רודף של שבענין רעך, דם על תעמוד
 להציל בדי הרודף את להרוג מותר תכירו

 על נפשם להצילאת ובענין הנרדף, את
 אסור לאנסים מישראל אחד מסירת ידי

 מציאות של בעובדא אלא זה את לעשות
 תנאים הרבה של לישות שצריכה מסויימת

 במציאות ואפילו לעיל. שביארנו כמו
 כדי אחד למסור לגו התירה שההלכה

)כדב חסידים משנת זה אין אחרים להציל
 הרמב״ם וגם בתרומות(. שם הירושלמי רי

 להתיר כן מורין אין שלכתחילה פוסק
 שתהי׳. מציאות באיזו להאנסים אחד למסור
 וזהירות הדעת שיקול צריכים מאוד ומאוד

כאלו. נפשות חיוב בעגיני רבה

 בנהר טובע חבירו את הרואה
להצילו חייב

 דם על תעמוד לא של הפשוט המובן
 א! עג, בסנהדרין התלמוד מביא רעך

בנהר טובע שהוא חבירו את לרואה "מנין

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס69 מס עמוד דאמריקא הרבנים הסתדרות לג - הדרום



69 רעד דם על ר״עמוו ל» בענין

 שהוא עליו באין לסטין או גוררתו חיה או
 דם על תעמוד לא ת״ל להצילו חייב

 שלא החידוש מביא שם רעך״._והגמרא
 אלא הגופני בכחו להצילו מחוייב רק

 ופירש״י אגורי. ולמיגר למיטרח "שצריך
 תעמוד לא רעך׳ דם על תעמוד "לא !שם
 צדדין כל על חזור אלא משמע עצמך על

 אומר שם והמאירי רעך". דם יאבד שלא
 באותן ובקיאים פועלים לשכור שצריך

 יפרע וחברו להצילו שנצרכים הדברים
 ברור זה שאין ואעפ״י הדין. מן אח״כ לו

 חסר מדבריו שקטע משום שם מדבריו
 הענין מתוך נראה לנו׳ שיש יד הכתב מן

 שהטובע יודע אם שאפילו שם דבריו של
 להצילו הוא מחוייב מ״מ לו, יפרע לא

 חברו בממון עצמו להציל שאסור "שאעפ״י
 בעלים אבל הבעלים, מדעת שלא דוקא
 שלא וכל חבריהם, להציל חייבין עצמן
 דם על תעמוד לא משום עובר כן עשת

 "דעד שסובר שם רמה ביד ועיין רעך".
 למטרח אלא רחמנא חייביה לא כאן

 בממוניה לאצולי אבל אגירי בתר בלהדורי
 שרוב לסנהדרין הים במרגליות ועיין לא".

 רמה היד דברי על חולקים המפרשים
 להציל דצריך המאירי כשיטת וסוברים
 ישלם לא שחברו כשיודע אפילו בממונו

 ח, ס״ק מג, סימן במרחשת ועיין לו.
 אבל דאמרינן דהא לי נראה "וע״כ דאומר
 ולבזבז להוציא היינו — לא ואגורי מיטרח

 תעמוד מלא קרא קמ״ל ולזה ...ממונו כל
 ולבזבז להוציא שצריך רעך..." דם על
 ידוע כשאין אפילו חברו להציל ממונו כל

 להלן שם עיין אבל אח״כ. לו ישלם שהשני
 כזה קיצוני מחידוש חוזר שהוא י, בס״ק
 ועיין דילן. בסוגיא לזה ראיה שאין ואומר

 שאומר שמב, דף קמד, סימן כהן, במשפט
 צריך שכן סובר שהגמרא שאפשר כן גם

 והמצות חברו, הצלת בעד ממונו כל לבזבז
לא של תעשה והלא לו והשבות של עשה

 «דכאן פועלים, ביחד רעך דם על תעמוד
 ממונו כל להוציא כשצריך אפילו חייב
 גם אבל מישראל""(. נפש להציל כדי

 לבזבז צריך אם ברורה המסקנא אין בספרו
 בשו״ת ועיין לאו. אם זה בעד ממונו כל

 נפש, פיקוח בענין א׳, חלק אש, שרידי
 בעמוד שטרנבוך, משה הרב שם, שהשואל

 ממונו כל לבזבז צריך שאינו סובר שה,
 לפדיון ואפילו חברו, נפש להציל כדי

 )אם ממונו כל לבזבז צריך אינו שבויים
 צריך דאז עשיר הוא שהשבוי מיירי לא

 יקבלנה שודאי משום ממונו בכל לפדותו
 שהרב שיג. בעמוד שם ועיין בחזרה(.
 ואומר וכלל בכלל עליו חולק זצ״ל וינברג
 כדי ממונו כל להוציא שמחויב "וברור
 דם על תעמוד דמלא חברו נפש להציל

 אגורי ולמיגר למיטרה דחייב ילפינן רעך
 ממונו כל להוציא חייב בודאי וא״כ ...

 בגליוני כן גם ועיין רעך". דם יאבד שלא
 לסנהדרין ענגיל יוסף רבי למרן הש״ס

 לחסר צריך אם כן גם שמסופק א, עג,
 של הפירוש זהו ואם זה, על ממונו כל

 ולמיגר למיטרח שצריך הגמרא דברי
בדבריו"(. שם עיין צ״ע, ג״כ אגור

 הדין מהו המציל. של ממונו לגבי זה כל
 להציל כדי המציל של גופו סכנת לגבי

 משפט בחושן וכדומה? בנהר שטובע מי
 שאינו פוסק שהמחבר משמע תכו סימן
 להציל כדי בסכנה עצמו את להכניס צריך
 ההגה״מ שיטת הובאה בסמ״ע אבל חברו.
 עצמו להכניס אדם שחייב הירושלמי בשם

 מודאי חברו את להציל כדי סכנה בספק
 שיטת הובאה שם תשובה ובפתחי סכנת

 על חולק בבלי שהתלמוד אזוב האגודת
 השמיטו הפוסקים ושכל בזה"(, הירושלמי

שי שם הובאה וכן הירושלמי. שיטת את
 מודאי עדיף דידיה "דספיקא הרדב״ז טת

 שם המאירי מדברי משמע וכן דחבריה".
להציל שחייב שאומר א, עג, בסנהדרין
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1) וויין דוב.בערל הרב 70

 עיין אבל (.,,סכנה" בלא יכול הוא "אם
 קמד, בלל הלמ״ד, מערכת המד, בשדי
 ויען )בספר מוד״רא״ף בשם שם שכתב

 סכנה השש אברהם(דאףאםישלהמציל
כדי סכנה בספק עצמו את להכניס חייב

 עיין וכן סכנה. מודאי חברו את להציל •
טז, יט, קדושים, ויקרא, תמימה, בתורה

 א, לג, מברכות ראיה שמביא קי, י״ס״ק
 פי על עקבו את שם דוסא בן חנינא שרבי
 דוסא בן חנינא ורבי ערוד, של חודו
 חנינא רבי דלגבי נמצא !בנסים למוד היה

 עקרב של חודו על העמידה היתד. דוסא בן
 שמחוייב משם מבואר והרי סכנה, ספק
 כדי סכנה בספק עצמו את להכניס אדם

 שיש ואעפ״י סכנה. מודאי חברו להציל
 סכנה זה אין דאפשר ראיתו על להשיב

 זהו הלא •'( דוסא בן חנינא רבי לגבי כלל
 סימן משפט, בחושן השלוזן והערוך שיטתו.

 המחלוקת עצם באמת שזהו מביא תכו,
 לפי הכל "ומיהו והירושלמי, הבבלי בין

 לשמור ולא בפלס הענין לשקול ויש הענין,
(.” מדאי״ יותר עצמו את

 המציאות על מוסבים דברינו כל באמת,
סב, מציעא בבא בתלמוד המובאה הידועה

 אחד וביד בדרך מהלכים שתיו "שנים א:
 שניהם שותים אם מים של קיתון מהם

 לישוב, מגיע מהם אחד שותה ואם מתים
וימו שניהם שישתו מוטב פטורא בן דרש

חברו, של במיתתו מהם אחד יראה ואל תו
 עמך אחיך וחי ולימד עקיבא רבי שבא עד

 בן סברת לפי חבירך". לחיי קודמין חייך
 תעמוד לא של הלא־תעשה הלא פטורא

 על לוותר צריך שאדם פועל רעך דם על
 שעת החיי את להציל כדי שלו עולם חיי
 שצריך פשוט נראה זה ולפי חברו. של

 את להציל כדי סכנה לספק עצמו להכניס
 עקיבא רבי ושיטת סכנה. מודאי חברו
 פטורא בן כדברי אומרים היינו שכן היא
חייך — עמך אחיך וחי של העשה לאו אי

 אופן בשום מצווה אתה אין ולכן קודמים,
 עולם בחיי חברך של שעה החיי את להציל
 צריך איש שאין הדין הוא כן ולכן שלך.

 להציל כדי סכנה בספק עצמו את להכניס
יכו היינו זה ולפי סכנה. מודאי חברו את

והירו הבבלי בין שהמחלוקת לומד לים
 עצמו את להכניס צריך הוא אם שלמי
 בעצם הוא חברו, סכנת בשביל סכנה לספק

עקיבא"(. ורבי פטורא בן בין המחלוקת
 בן של זו שמחלוקת באן לציין וצריכים

 כלל מובאה אינה עקיבא ורבי פטורא
 ברי״ף לומר שיכולים מדיוק )חוץ בפוסקים

 ובן עקיבא רבי של הברייתא שמביא
 כרבי שסובר משמע ומזה בסתמא פטורא

במש ועיין תמוה. דבר בעצמו וזה עקיבא(
 סגנון דלפי שסובר שמ, עמוד כהן, פט

 אעפ״י פטורא, כבן לפסוק לנו היה הסוגיא
 מחבירו. עקיבא כרבי שהלכה הוא שהכלל

 צריך העגין בעיקר "אבל שמביא שם ועיין
 יחד, הפסקים שני יתאימו איך ביאור
 שחייך אחיך דוחי עקיבא כרבי לפסוק

 קצוצה דריבית כר״א לפסוק וגם קודמין,
 עמך, אחיך וחי משום בדיינים יוצאה
 שהדרשות מפורש אומרת שהגמרא במקום

 לקרא דרשינן ואי זו, את זו סותרות הן
 אבל אאידך". ליה דרשינן לא מילתא אחד
 ונזיקין, משפט חושן חלק איש בחזון עיין

בפשי שפוסק שמשמע כ, סימן ליקוטים,
 שאלה, בהעמק הוא ובן עקיבא, כרבי טות

 המאירי אומר ובן קמז. סימן ראה, ם׳
 מציעא לבבא הבחירה בבית בפשיטות

עקיבא. רבי דעת רק שמביא א, סב,
 דנו כבר מחלוקתם ביאור עיקר והגה

 חלק איש, בחזון ועיין האחרונים. בזד.
 סימן ליקוטים, ב״מ, מסכת ונזיקין, חו״מ

 דכיון היא פטורא בן שסברת שאומר כ,
 שניהם ישתו דאם לשניהם שעה חיי דיש
 שלו עולם חיי אין כן אם שעה, לפי יחיו

עקיבא ורבי חברו, של שעה חיי דוחה
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71 ך רול דם על תעמוד ל» בעניו

 נפטר קודמים חייך של הדין שמשום סובר
והוא חברו. של שעה חיי הצלת מחיוב הוא _

פטו־ ובן עקיבא רבי שמחלוקת שם סובר
 מים לו יש אחד כשאיש כן גם שייכת רא

 דלבן הצמא, מן מתים אנשים שני ולפניו
 שאין אעפ״י לשניהם ליתן צריך פטורא

 עקיבא ולרבי שניהם, את להציל מים כדאי
 לאחד רק אבל שירצה, מהן לאיזה יתן

שד" עמוד א, חלק אש, ובשרידי מהם.
 שאומר שטרנבוך משה מהרב ביאור "יש

 לחלק שצריכים היא פטורא בן שסברת
 עולם חיי להציל לו שאסור בינותם המים
 אין דכעת כיון חברו, של שעה בחיי שלו
 עקיבא רבי וסברת ומיד, תיכף בסכנה חייו
 לסכנת עצמו הוא יבוא סוף כל דסוף היא
 ימות אז מים לו יהיה שלא ומשום מות
 מים של הקיתון לתת מחוייב אינו ולכן

 אפילו דבריו ולפי עדיף. עצמו דחיי לחברו
 את למסור צריך שאינו מודה פטורא בן

 בצמא מיתה כשסכנת עכשיו ולמות נפשו
 הצלת בעבור ומיד תיכף עליו גם הוי
 בשרידי שם עיין אבל חברו. של שעה חיי
 חולק זצ״ל וינברג שהרב שיג, עמוד אש

 דברי של במשמע זה שאין טעם, בטוב עליו
 אומר אש והשרירי עקיבא. ורבי פטורא בן

 סובר פטורא שבן היא במחלוקתם שהביאור
 נפש הצלת בעד נפשו למסור שמחוייב

 בהם", "וחי של הלימוד לא דאי חברו,
 על נפשו את למסור יהודי כל צריך היה
 של הלאו כאן אבל שבתורה, המצוות כל
 הפטור את מסיר רעך דם על תעמוד לא
 נכלל כן גם שחברו משום בהם" "וחי של

 את למסור צריך ממילא ולכן בהם, בוחי
 "וחי של שהפטור משום חברו בעד נפשו
 תעמוד לא של בעובדא כאן אין בהם"

 לשונו היטב מדוקדק ובזה רעך. דם על
 ואל שניהם שימותו "מוטב פטורא בן של

 מהם אחד דכל חברו", במיתת אחד יראה
דם על תעמוד לא שלא לאו על מצווה

 "וחי של שהלימוד סובר עקיבא ורבי רעך.
 שאינו פטור פועל קודמין" חייך — בהם

 כאן כשיש אפילו נפשו את למסור מחוייב
רעך. דם על תעמוד לא של הלאו

 רמ״ש, )החזו״א, שלשתם דברי ולפי
 פטורא בן של המחלוקת אין אש( והשרידי

 בהמחלוקת וכלל כלל תלוי׳ עקיבא ורבי
להכ מחוייב אם והירושלמי הבבלי שבין

 חבירו את להציל כדי בספק עצמו ניס
 כדברנו נאמר אם אבל (.1,סכנה מודאי
 פטורא ובן עקיבא רבי שמחלוקת הנ״ל

 אז והירושלמי, הבבלי במחלוקת תלוי׳ כן
 בן שסברת בפשיטות לומר יכולים היינו

 עצמו את להכניס שמחוייב היא פטורא
 יתן אם אפילו עכשיו שהלא סכנה, כספק

 מים לו יש עוד לחברו מים הקיתון חצי
 שאין חברו את להציל כדי עכשיו, לחיות

 הוא והרי לשתות מים שום עכשיו לו
 שהפסוק סובר עקיבא ורבי סכנה, בודאי

 אותו פוטר קודמין דחייך בהם וחי של
 של מציאות לשום עצמו את מלהכניס

 מדוייק ועכשיו חברו. את להציל כדי סכנה
 "ואל היא פטורא בן של שלשונו היטב
 זמן כל שהלא חברו", במיתת אחד יראה

 שור" במדרגה אינם הם והניצל שהמציל
 הצלת בעד לפעול המציל חייב פטורא לבן

 של למדרגתו יבוא כן גם שהוא עד הניצל
 כבר שהוא למדרגה ירד הוא )ואם ניצל
 הניצל שהית חברו צריך אז נפשו את מוסר

 אחד אם ולכן המציל!(, עכשיו להיות
 שבודאי מי להציל הוא צריך סכנה בספק
 זאת בשוה, הם כששניהם רק ולכן סכנה,

 סכנה"(, בודאי או סכנה, בספק אומרת
 של חיוב אין לשניהם, סכנה שום בלי או
 סברת לפי כן ואם !רעך דם על תעמוד לא
 יראה .ואל של הכלל נשאר פטורא בן

 הענין לכל המפתח חבירו" במיתת אחד
 חיוב שום אין שור, במדרגה שהם זמן שכל

אזי שוה במדרגה כשאינם אבל הצלה,
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 עמו ולכנוס השני את להציל האחד צריך
 למדרגתו כשבא ומיד בסכנה מדרגתו עד

עוד. דבר שום מלעשות פטור בסכנה

 מציעא לבבא סופר חתם בחידושי ועיין
 ורבי פטורא בן שמחלוקת שמבאר א, סב,

 וריש יוחנן רבי במחלוקת תלוי׳ עקיבא
 לעיל כהבאגו חזית, דמאי בסברת לקיש
באריכות. דבריו כל שם ועיין רודף, בענין

 לחטוף יכול אין שאחד ברור ונראה
 וכן עצמו, את להציל כדי חברו מיד מים
 משפט חושן חלק איש, בחזון מבואר היא

 שם, אש בשרידי הוא וכן כ, סימן ונזיקין,
 החתם בחידושי הוא וכן כהן, ובמשפט

 "מי שאומר: מציעא, לבבא שם סופר
 פשיטא חברו של מים של קיתון בידו שיש

 הוא ימות אם אפילו לחברו ליתנו שצריך
לחברו". ששייך כיון

 אינו המציל של גרידא שצערו ברור וכן
 נפשות שבסכנת מי להציל מלבוא פוטרו

 צערו אבל פטור, הוי עצמו סכנת ספק ורק
 דם על תעמוד לא של בעובדא פטור אינו
 שאלה, בהעמק הנצי״ב אומר וכן רעך.

קכט. שאילתא שלח, פרשת

עליה לדון שאלה עוד לנו יש ,ועכשיו...
 כשהטובע הדין מהו — וזהו זה, בענין
 אותו, שיצילו רוצה שאינו אומר בנהר

 נראה זה ועל לדעת. עצמו מאבד שהוא יאו
 אנו מחריבים כן שאעפ״י לומר פשוט

 תעמוד לא על עוברים לאו ואם להצילו
 להרב ברכה תוספות בספר רעך. דם על

 תמימה, התורה בעל ז״ל, עפשטיין ברוך
 מחריבים שודאי מביא ,148 עמוד ויקרא

 (,’,לדעת עצמו כשמאבד אפילו להצילו
 כן עשה כשהטובע צ״ע נשאר הוא אלא

 יכול שאינו אנושה חולי של סיבה משום
 לישב ונראה יסורים. וסובל ממנה להרפאות

 כזו. בעובדא להצילו חיוב שאין שאפשר
טו, סימן שמיני, חלק אליעזר, בציץ ועיין

 אפילו להצילו חיוב שיש שפוסק ד, אות
 בהצלה. רוצה אינו בעצמו כשהטובע

 הקב״ה של קנינו הוא שהנפש הזה "והיסוד
 בעיקרו מבואר עליה בעלות לאדם לו ואין

 ד, הלכה רוצח, מהלכות בפ״א ברמב״ם
סנ מהלכות בפי״ח הרמב״ם על וברדב״ז

 הדברים את מסביר והרדב״ז ח״ו, הדרין
 אלא קנינו אדם של נפשו ׳שאין במפורש

 הנה׳, לי הנפשות שנאמר הקב״ה קבין
 הגאון ערוך בשולחן גם בכזאת מסביר וכן

 ונפש גוף נזקי הלכות זלמן שניאור רבנו
ד". הלכה

 הגרש״ז סובר כן באמת אם דנו כבר
 שליט״א זוין הגרש״י שלו. הרב בשו״ע
 שיילוק, משפט בחלק הלכה" "לאור בספרו

 שלו, בשו״ע הרב דברי מצטט שיח, עמוד
 ד: סעיף ונפש, גוף נזקי הלכות ח״ה,

 נותן הוא אפילו חבירו את להכות "אסור
 על רשות לאדם אין כי להכותו רשות לו

 מזה מדייק והגרשי״ז להכותו". כלל גופו
 לאדם שאין ענין, בכל הרב פוסק שכן

 להצילו חייב ולכן כלל גופו על רשות
 בספר אבל לדעת. עצמו כשמאבד אפילו
 שליט״א, ישראלי שאול להרב הימיני עמוד

 של דבריו על חולק טז, אות טז, בסימן
 הרב כוונת זה שאין וסובר זוין הרב

 במהדורה זוין והרב כלל. שלו בשו״ע
 על משיב ההלכה" "לאור ספרו של שניה
 למשפט דבריו בתוספת טעם, בטוב דבריו

ע״ש. שלג, עמוד שיילוק,
 שאינו שסוברים האחרונים מן יש אמנם,

 את מאבד כשהוא הסכנה מן להצילו צריך
 החינוך, לספר המנחה בקומץ לדעת. עצמו
 כתוב: רלז, מצוד. חינוך, המנחת לבעל
 אחד ויכול לדעת עצמו מאבד אחד "דאם

 )לא הלאו על מוזהר דאינו אפשר להצילו
 שכן שם ומסיק רעך(", דם על תעמוד

 הימיני עמוד בספר ועיין "(. ברור לו נראה
סובר שג״כ כ, ואות יט אות טז, סימן
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73 רעך דם על תעמוד לא בעניו

 למחול יכול מישראל שאדם מציאות שיש
 להצילו. אחר איש על חיוב ואין חייו על

 א, עג, לסנהדרין הים מרגליות ובספר
 מאבד של שבעובדא שסובר ג״כ משמע
 דהוי להצילו לו נזקקין אין לדעת עצמו

 חלק "נועם׳/ ובספר מדעת"(. כאבידה
 שיטת הובאה שכ< עמוד הלכה׳ שער ה,

 לדעת עצמו שבמאבד החכמה בצל ספר
 בספק עצמו להכניס אדם שום על חוב אין

 כהירו־ שפוסקים להשיטות )אפילו סכנה
 לספק עצמו להכניס אדם שחייב שלמי
 ולי סכנה(. מודאי חבירו להציל כדי סכנה
 מדברי לדבריהם סיוע קצת שיש נראה

 שם שמפרש ב, עג, לסנהדרין המאידי
הת שלא "כל העריות אחר הרודף לענין

 והנערה הזכור היו אפילו בעבירה חיל
 יהרגנו שמא לו הניחו ואומרים צווחים

 להציל משתדלין אלא להם שומעין אין
 כתבו בזה המתרשל וכל פגים, כל על

 את וקצות עשה על שעבר המחברים •גדולי
 ולא עינך תחום לא לאוין ב׳ ועל כפה

 ששניהם כל ומ״מ ...רעך דם על תעמוד
 אדם שום ביד רשות אין בעבירה נתרצין
 להציל בערוה נתן שלא כלל... להצילה

 משמע בעצמו". שמקפיד על אלא בנפשו
 על שמבוסס רודף, של שדינו מדבריו

 כדביארגו רעך, דם על תעמוד לא של הלאו
 אינו בעצמו, המאירי שכתב וכמו לעיל,

 עצמו. על מקפיד האדם שאין במקום חל
 לעריות, רציחה בין לחלק שיש ואע״ג

 שכבר כמו יתירה חומרא לה יש דרציחת
 מעשה נגד רק שזהו אפשר לעיל, ביארנו
 אנו שאומרים אחר לאדם בידים רציחה
 של החיוב לגבי אבל יעבור", ואל "יהרג

 חומרא יותר אין רעך, דם על תעמוד לא
 להציל שא״צ שכמו מבעריות, ברציחה

 כך בה, כשמתרצה רעיות מאיסור אדם
 עצמו את שמאבד אדם להציל חיוב אין

"(. לדעת

 שרוב נראה לדברינו סיכום וכשנעשה
 שמחו־ לומר נוטים הסברות ורוב הפוסקים

 כשמאבד אפילו חבירו את להציל ייבים
 רפואתי טיפול ולענין לדעת. עצמו את

 אלו בענינים נ*מ הרבה יש וכדומה"(,
 המסגרת. כאן אין אבל ולמעשה, להלכה•
 אם הפוסקים שהמחלוקת כן גם ונראה

 שמאבד מי להציל כדי השבת את מחללים
 ה, חלק "נועם" בספר >עיין לדעת עצמו
 ענין על קצר סיקור שב, עמוד הלכה, שער

 לא של הלאו אם במחלוקת תלוי זה(
 מי של בעובדא שייך רעך דם על תעמוד

 בעיני ולפלא לדעת. עצמו את שמאבד
 העניגים ששני המחברים הביאו לא למה

 וכן בזה, יתיר בזה, והמתיר ביחד, תלויים
להאוסר.

חבירו בעד עדות היודע

 מא סימן טז, יט, ויקרא, כהנים, בתורת
 עדות לו יודע אתה שאם ,,ומנין אומר:
 " לא ת״ל עליו לשתוק רשאי אתה שאין

 שמעוני, ובילקוט רעך". דם על תעמוד
 אם מנין :תריב סימן סוף קדושים, פרשת
 ת״ל עליו לו תשתוק אל זכות לו ידעת

 בתרגום הוא וכן רעך". דם על תעמוד לא
 והמלבי״ם בויקרא. שם עוזיאל בן יונתן

 •אח מסביר שם בהנים לחורת בפירושו
 המקרא שהלא חז״ל, של הדרשה עגין

 את שרואה מי ענין על סובב בפשוטו
 עדות שיודע מי על ולא בסכנה, חבירו

 "אולם מתרץ: והוא חברו. בעד זכות או
 תעמוד לא ...רכיל תלך לא הסמיכות מן
 שהזהרתי שהגם שפי׳ אמרו רעך דם על

 לחברך עדות ידעת אם בכ״ז מרכילות
 צריך סוד ותגלה רכיל תלך שבזה הגם
 זה ידי שעל אף ולהעיד לגלות אתה

 בכלל זה אין כי סוד עניו איזה יתגלה
 לא המצוות, בספר והרמב״ם הרע". לשון

תעמוד לא של שהלאו אומר רצז, תעשה
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 י עדות", שיכבוש ־מי כולל רעך דם על
ובשאיל רלז, מצוה החינוך בספר הוא וכן

סט. שאילתא ויקרא, גאון, אחאי דרב תות
 עדות כבישת של זה דין של ומשייכותו

 היינו רעך, דם על תעמוד לא של להלאו
 הלאו של שחיובו לומר צריכים לכאורה

 בדיבי עדות לו כשיודע בענין רק הוי
 אכל הקרא׳ פשטות משמעות שזהו נפשות,

 של מהפסוק חיוב אין ממונות דיני לענין
 חברו. בעד להעיד רעך דם על תעמוד -לא

 "שאם שסותם נהנים התורח מלשון אבל
 כל בזה דנכלל נראה עדות" לו יודע אחה
 משמע וכן ממון. עדות אפילו עדות סוגי

 "שאם השאילתות לשון מסתימת כן גם
 רשאי אתה שאין עדות לו יודע אתה

 בספר הרמב״ם ומלשון עליו", לשתוק
 שכובש שמי אמרו "וכבר מפורש המצוות

 הוא כי האזהרה זאת כן גם תכללהו עדות
 להחזירו יכול והוא אבד חברו ממון רואה
 כן גם החינוך ובספר אמת". באמרו אליו

 עדותו לכבוש לא שהחיוב בפירוש מובא
 "כדי מוסב רעך דם על תעמוד לא משום
 הרמב״ם אבל ממונו". חברו יאבד שלא

 דעובד כלל הביאו לא ערוך והשלחן והטור
 הוי ושיטתם רעך, דם על תעמוד לא על

 וכבר יגיד. לא אם של הלאו על עובר דרק
 שחיוב הכריעו ורובם האחרונים בזה דנו
 ביודע כן גם שייך רעך דם על תעמוד לא
 לה־ שאלה בהעמק )עיין ממונות דיני לו

 השלחן ערוך !סט שאילתא ויקרא, נצי״ב
ראם תועפות !ד ס״ק כת סימן משפט חושן
 ויקרא תמימה והתורה א; ס״ק קצו סימן
 ישנם אבל (.”כז ס״ק יט, פסוק ה פרק

 זה לאו שייך לא כללי שבאופן שסוברים
 פרשת חכמה במשך )עיין ממונות בדיני

 כשתבעו חייב רק ממונות שבדיני קדושים,
 הובא ראם ובתועפות להעד; דין הבעל

יא, ס״ק רכא סימן דעה ליורה שאול היד

 לא בכלל אינו חברו לממון שנוגע שמה־
רעך(. דם על תעמוד

 הלאו של דינים הפרטי כל אם ולענין
 הלאו על כן גם מוסבים יגיד לא אם של
 בהעמק עיין רעך, דם על תעמוד לא של

 שני בין לחלק שרוצה שנראה שם, שאלה
 לא של הפרטים כל שלא האלו, הלאוים

 דם על תעמוד לא של בלאו שייכים יגיד
 שייך יגיד לא של שהלאו אעפ׳י רעך,
 רעך. דם על תעמוד לא ששייך מקום בכל
 שסובר קדושים פרשת חכמה במשך ועיין

 שני הוי ממונות דיני שלענין בפירוש
 שאינו אומרת זאת בפרטיהם, שוים הלאוים
 להעיד, דין הבעל כשתבעו אלא מחוייב

 תעמוד לא על עובר נפשות לענין אבל
 הבעל תובעו כשאינו אפילו רעך דם על
ה׳". ,,אני כתיב דשם משום להעיד דין

 על תעמוד לא אם לברר צריכים ועוד
 אפילו או עדים בשני רק הוי רעך דם

 ס״ק רלז מצוה חינוך והמנחת אחד. בעד
 עדים שני על מוסב רק זה דלאו סובר ג,

 להעיד התורה מן חייב אינו אחד בעד אבל
 מדברי משמע וכן יגיד. לא אם בלאו כמו
 במנחת שם ועיין לעיל, שהבאנו שאול היד

 הבעלי עליהם קבלו דאם ד, ס״ק חינוך
 מעיד, אינו אם אחד העד עובר אז דין

 יגיד. לא אם של בלאו עובר שאינו אעפ״י
 בז, ס״ק יט, ה, ויקרא תמימה בתורה אבל

 חייב אחד שעד ודעת טעם בטוב הוכיח
 )וזהו רעך דם על תעמוד לא משום להעיד
 שהש״ס אעפ״י זה, לחיוב היסודי הטעם
 שאלה בהעמק ועיין בפירוש( מביאו אינו

הנ״ל.
 להעיד שהחיוב ברור נראה זה מכל
 חיוב הוי רעך דם על תעמוד לא משום
 מן אפילו תקיף ויותר זה בענין יסודי
 והתנאים ושד,הגדרות יגיד, לא של הלאו

אינם יגיד לא אם של ללאו ששייכים
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75 רעך דם על תעמוד לא בעניו

 להעיד חיובו אח אופן בשום מגבילים
 תעמוד לא של הלאו משום חבידו בעד

דעך. דם על

 דמים אנשי עם להתחבר שלא

לתורה בפירושו עזרא אבן אברהם רבנו
 תעמוד "לא מביא טז, פסוק יט, פרק ויקרא

 אנשי עם יתחבר שלא — רעך דם על
 בעבור ונהרגו נרצחו כמה כי וידוע דמים,

 אני וטעם לעד, האדומי ודואג המלשינות,
 ואעפ״י בסתר". עושה שאתה מה רואה ה׳

 זה את אומר אינו עזרא האבן שרבנו
 דבריו ממשמעות לומר קרוב אבל בפירוש

 המובאים הדברים מסמיכות כן שלמד
 רכיל תלך "לא אומרת, זאת זה. בפסוק
 בעלי אנשים עם תתחבר אל — בעמך״
 תעמוד שלא משום (”הרע ולשון מריבה

 מדואג שלו הראיה וזהו רעך. דם על
 נוב ועל דוד על שהלשין שמשום האדומי,

 שפיכות עון ידי בא וכדומה הכהנים עיר
 נתחברו לא ואילו איומה. ורציחה דמים
 באים היו שלא אפשר וסייעתו שאול "אליו
 שלא לשמור שכדי ברור ולכן זה. לידי

 רעך" דם על תעמוד "לא על ממש לעבור
 אנשי עם מלהתחבר להתרחק צריכים

 רק אינו וזה ודמים, הרע ולשון מרמה
 במשמעותו נכלל זה אלא חסידות, מדת
רעך". דם על תעמוד "לא של הלאו של

 חבירו על רעה עצה השומע

להודיעו מחוייב

 הלכות בהרמב״ם הוא זה דין של מקורו
 ששמע "או :ח״ל יד, הלכה א פרק רוצח

 עליו מחשבים מוסרים או כוכבים עובדי
 חבירו אוזן גלה ולא פח לו טומנים או רעה

 דם על תעמוד לא על עובר והודיעו...
 משפט חושן ערוך בשלחן הוא וכן רעך".
 השלחן בערוך הוא וכן א, סעיף חכו סימן
ס״ק קפד סימן ערוך שלחן ובקיצור שם,

 שתחילת שאעפ״י הוא כאן והחידוש ח.
 היינו ולכן רכיל, תלך לא מתחיל הפסוק

 דהוי חברו אוזן לגלות שאסור אומרים
 מקום מכל הרע, לשון איסור של בגדר

 לחברנו כזה דבר להודיע עלינו חיוב יש
 ומן רעך. דם על תעמוד לא דכתיב משום
 רק שזה אומרים היינו הרמב׳ם של לשונו
 עכו״ם המה עליו שהמתנכלים בעובדא שייך

 כעכו״ם. כן גם הוי שדינם מוסרים או
 הלכות שני חלק חיים חפץ בספר עיין אבל

 אחד "אם :שאומר ט, כלל רכילות איסורי
 דבר באיזה להשתתף רוצה שחברו רואה

 לו יסובב שבודאי משער והוא אחר עם
 כדי לו להגיד צריך רע ענין זה ידי על

 ובפירושו ...״.ההוא הרע העניו מן להצילו
 מבאר הוא א, ס״ק שם חיים מים באר

 תעמוד לא של הלאו מן הוא זה דין שמקור
 גם שייך זה לאו של ואיסור רעך, דם על

 )ומדבריו חברו. בנפש רק ולא חברו בממון
 ליודע שנוגע לעיל שכתבנו לשיטה ראיה
 משום להגיד שצריך לחברו ממון עדות

 שם בחזקוני ועיין רעך(. דם על תעמוד לא
 אילו תעמוד, לא רכיל תלך לא בויקרא:

 שתי אומר הייתי בוי״ו תעמוד ולא נאמר
 וי״ו בלא לא שכתוב עכשיו הן, מצוות

 הפירוש כן אחת׳ מצוד, שניהם כרחין על
 דם על תעמוד שלא כדי רכיל תלך לא

 משום חברך על תלשין אל ולכן רעך.
 ויהרגהו, עליו בכעס אחרים יביא שאז
 לא להרגו חברך על עצה שמעת אם אבל

 הרעה. העצה לו הודיע אלא דמו על תעמוד
 גרידא ממון לעניו שאפשר משמע ומדבריו

 אסור שאפילו ואפשר להודיעו, צריך אינו
 תלך לא משום ממון בענין לחברו להגיד
 זד,•מוכח, אין לעיל, כנזכר אבל, רכיל.

 רק להציל שאפילו נותנת הסברא ולהיפך,
 נכלל זה וחיוב להודיעו, צריך חברו ממון
רעך. דם על תעמוד לא של בלאו
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רריין בערל ריב הרב 76

 בחבירו עבירה דבר היודע

מוכיחו ואינו

 כדי חבירו את להוכיח החיוב עיקר
 בפ׳ מהפסוק היא עבירה מדבר להפרישו
 את תוכיח "הוכח יז, יט׳ ויקרא קדושים,
 זה בחיוב ראו רבותינו אבל עמיתך".

 דם על לעמוד שלא האזהרה מן המשך
 תורה ג, חלק של״ה בספר הוא וכן רעו.

 חיים דרך פרק כהנים, תורת שבכתב,
 "ואם וז״ל: קדושים, פרשת מוסר, תוכחת

 בהצלת שכן כל הגוף בהצלת נתחייבנו
 שמאבד עבירה עובר יראנו שאם הנפש
 בתורה רעך שהוא כיון יצילהו... עולמו

 מצוה חינוך מנחת בספר הוא וכן ובמצות*.
 התוכחה דחיוב "ונ״ל ז״ל: ד, ס״ק רלט,
 עמיתך( את תוכיח )הוכח זו מעשה חוץ היא
 על תעמוד דלא תעשה אלא מתחייב עוד
 דעובר בנהר מטובע גרע דלא רעך, דם
 מצווח תרי״ג בספר ועיין תעמוד". לא על

 עמוד ג וחלק ו, ס*ק קצג עמוד א, חלק
 אם בנוגע זו ששאלה שמביא תתתשפב,

 במצות שייך כן גם תעמוד לא של לאו
 לרב המצוות בספר כן גם מובאה תוכחה,
 כן גם ועיין פרלא. להגר״י גאון סעדיה
 של במאמרו קיז, עמוד ה, חלק בנועם
 דמש־ כ, ס״ק זצ״ל, הדאיה עובדיה הרה״ג

 הלאו בין שייכות שיש שסובר כן גם מע
 הוכח של והעשה רעך דם על תעמוד לא של

 פרטי את מבאר ואחד עמיתך, את תוכיח
השני.

 חבירו אויבי לפייס שיכול מי

לפייסם צריך

 הלכה א פרק רוצח בהלכות הרמב״ם
 דם על תעמוד לא של שהלאו מביא יד,

 בעובד "שידע מי של המציאות כולל רעך
 ויכול חברו על .בא שהוא באנס או כוכבים
ולא שבלבו מה להסיר חבירו בגלל לפייסו

 משפט חושן ערוך בשלחן הוא וכן פייסו*.
 ערוך שלחן ובקיצור א, סעיף תכו סימן
וה הסברות ובאמת ח, ס״ק קפד סימן

 שהבאנו אלו המה הלוא זה לדין מקורות
 רעה עצה ששמע מי על הדן בחלק לעיל

 להודיעו. שצריך חבירו על
 ר״ל המתדבקת מחלה לו שיש מי

אחרים אנשים עם להתחבר אסור

 תרעג סימן חסידים בספר מובא זה דין
 שחין מוכה שהוא אדם ירחץ "שלא :וז״ל

 שנאמר יודיענו כן אם אלא אחר יהודי עם
 על תעמוד לא וכתיב כמוך לרעך ואהבת

 מן חסידים לספר בפירוש ועיין רעך*. דם
 שם החסד, מקור מרגליות, ראובן הרב

 מחלה לכל ילפינן "ומינה j שאומר ד, באות
 לחבירו*. (,1להודיע שחייב ל״ע מתדבקת

 בפירושו ישראל התפארת בדברי הוא וכן
 ׳ל נ "ומכאן ז ז פרק סוף כתובות למשנה

 ואפילו המתדבקת חולי ח״ו שכשיש ראיה
 אסור וכדומה, בכאלערא מתדבקת ספק

 מתיו", לקבר או לשמשו ישראלים לשכור
 זה דין שמקור שמה מביא אינו הוא אבל
 רעך. דם על תעמוד לא של הלאו מן הוי
 עמוד הלכה, שער ד חלק בנועם הוא וכן

 חולי לו שיש מי לשמש חיוב שאין ,6
 בית משו״ת מקורו שם ומביא מתדבקת,

 ע״ש. מקורות, ועוד קח, וסימן כב סימן דוד
 חברה שקובעים שנוהגים הוא שם ומסקנתו
 בחולה שיטפלו מלא כסף תמורת מיוחדת

 לשכור אסור שאם כן, לומר וקשה כזה.
 אם ואפילו לסכנה, עצמו את שיכניס איש

 לסכנה עצמו את להכניס לו אסור רוצה
 לעיל, שביארנו כמו סכנה, לספק ואפילו

 "כסף או מיוחדת* "חברה כאן מועיל מאי
 של בגדר כבר שזהו נאמר לא אם מלא",
 ועוד וצ״ע. דמותר, דאפשר רבים הצלת

 ׳עמ הרפואה קונטרס י, חלק בנועם עיין
גבוה* "שלחן ספר עצת כן גם שמביא שא,
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TJ רעך דם על תעמוד לא בענין

 שיש בחולים לטפל מיוחדת חברח אודות
 הדבר ואין ר״ל. מתדבקת׳ מחלה להם

ברור.
 של החיוב גודל את אנו רואים דבר סוף
 במה כולל זה ושחיוב לחברו, ועזר הצלה
הק׳ והשל״ה בחיים. ומקרים ענינים וכמה

 שמביא א, עג, לסנהדרין הים במרגליות עיין (1
 שפסוקים וסובר בזה הרמב״ם על משיג שהראב״ד

 ליתא, דידן בש״ס אבל בספרי, מובאים רק אלו
 פירוש משה, בברית ג״כ ועיין לדינא. ג״» ויש

 מבאר וכן כזה. סובר שג״ב קסד, ל״ת להסמ״ג,
נס. סימן הו״מ, תנינא, במהדורא ביהודה הנודע

 בין המחלוקת שזהו בהגה״ם שם ועיין (2
 תחוס מלא זה דין לומד שהספרי והת״ב, הספרי

רעך. דם על תעמוד מלא זד, לומד והת״ב עינך
 ז, פרק תרומות כפשוטה, בתוספתא עיין (3

זה. על שדן 420 עמוד
כפשו בתוספתא זו סברא מצאתי זה ואחר (4
 קרא. ר״י בשם 83 הערה ז, פרק תרומות טה

 חסידים מספר זו לסברא סמך מביא שם והמחבר
 על מרגליות להרב חסד □מקור ועיין תש. סימן
 בתנ״ך הסיפור ביאור שזהו שאומר החסידים ספר

יהודה. ובני שמשון אודות
־84 הערות כפשוטה בתוספתא שם ועיין (5
 יהודה רבי שדברי סוברים מפרשים שהרבה 85

 דברנו היפך וזהו ייחדוהו, כשלא אפילו נאמרו
 משמע "בד״א" יהודה רבי של לשונו ובאמת כאן.

 הלשון לדחוק נכון יותר אבל אלו. כפירושים
 לבחור רשות לנו שיש סובר יהודה שרבי מלומר
 את ינצלו שאחרים כדי להריגה ולמסרו יהודי
 קושיותיו שם ועיין מאוד. מוזר דבר דזהו נפשם

 תמה אבל אלו. שיטות על כפשוטה התוספתא של
 אומר הוא מדוע כפשוטה התוספתא בעל על אני

 כשלא אפילו מיירי יהווה שרבי סובר שרש״י
 יצא ד״ה ב, עב, בסנהדרין רש״י הלוא ייחדוהו

 ביואב מיירי שם שהעובוא בפירוש אומר ראשו
 איך לכן שייחדוהו, עובדא וזהו בכרי בן ושבע
 בשלא אפילו כן סובר יהודה שרבי מדבריו משמע

 86 הערר. בסוף שם שמביא וראייתו ייחדוהו?
 שכן היא דאמת מכריע אינו בן גם רמה מהיד
 עליו קשה אבל רש״י, בדברי רמה היד חשב
 כפשוטה התוספתא ובעל ז ׳י רש בדברי זה לו מאין

 קושיות רמה היו על והקשה בזה הרגיש עצמו
 דברים רש״י בדברי המעים איך ולכן נכונות,

 כה, סימן משפט חושן איש, בחזון ועיין ז כאלו
 אלא מוסרין אין ביחדו ,דאפילו בפירוש שאומר

 יכול אם אבל עצמו, להציל יכול אינו כן אם
דחיקת ועל אותו". מוסרין אין עצמו להציל

 ישראל שכל לפי זו .מצור, שטעם מסביר
 לעשות עלינו מוטל כן ואם בזה" זה ערבים

 בין חברנו, את להציל שאפשר מה כל
 לענין ובין גופו, לעגין בין נפשו. לעניו

 שביארנו והחיובים הגדרים כפי ממונו.
כאן.

 זה לפירוש אמורים' דברים .במה של הלשון
משנה שהיתה בד״א .ולשון שם איש החזון אומר

כיחדו*. אפילו מוסרין דאין ...מוקדמת
 בהערות שם כפשוטה התוספתא כדברי דלא (6
 הסה שמעון ורבי קמא שהתנא שסובר 84־85

 שום שמעון רבי הוסיף לא ולדבריו אתת, שיטה
קמא. התנא דברי מפרש רק אלא דבר
 צריכים בודאי אותו שמוסרים האנשים אבל (7

 מג, סימן ר,ב״ח בשו״ת עיין אבל בסכנה. להיות
 בין נ״מ שום אין לקיש ריש שלשיטת שמבאר

 זמן שכל לאו, או עמהם בסכנה בפנים הוא אם
 אבל למוסרו. מותר מיתה חייב והוא בסכנה שהם
 דוקא למוסרו מותר יוחנן רבי שלשיטת אומר הוא

 אם אבל עמהננ בסכנה כן גם ושהוא כשייחדוהו
 היתר אין להמלט ויכול בסכנה עכשיו אינו הוא

 המבוארת שיטתנו ולפי כשייחדוהו. אפילו למוסרו
 הת״ק. שיטת היא הרי יוחנן רבי ששיטת להלן
 יהודה לרבי מודה הת״ק שאפילו דבריו לפי נמצא
 אבל עמהם, בסכנה כשהוא למוסרו מותר שרק

 היפך וזה אותו. מוסרין אין לסכנה חוץ הוא אם
 האחרונים תמהו כבר אבל הת״ק. בביאור לדברינו

 מודה הוא לדבריו שהלוא הב״ח של פירושו על
 הוא אם בין נ״מ שום אין לקיש ריש שלשיטת

 מאין ולכן לסכנה, מחוץ הוא או בסכנה עמהם
 ריש על■ החולק יוחנן רבי בשיטת כך לחלק לו

 היא בינותם המחלוקת עיקר לדבריו הלוא ז לקיש
 מיתה מחוייב כשאינו למוסרו מותר אם רק לא

 לקיש וריש מתיר יוחנן שרבי בכרי, בן כשבע
 עצמו את להציל יכול שהוא בעובדא אלא אוסר,
 למוסרו מתיר לקיש שריש עמהם, בסכנה ואינו

 כשאינו למוסרו אוסר יוחנן ורבי מיתה כשמחוייב
 עיקר לדבריו והלוא אופן. בכל עמהם בסכנה

 אין הירושלמי ומדברי הספר, מן חסר המחלוקת
 צריכים דבריו ולכן כזה. למחלוקת רמז שום נראה
 לקיש ריש ובין יוחנן רבי שבין אלא עיון,

לאו, או עמהם בסכנה הוא אם נ*מ שאין סוברים
 כשייחדוהו אותו מוסרים בסכנה שהם זמן כל

לקיש. לריש מיתה וכשמחוייב יוחנן לרבי בלבד
 ג״כ. בתוספתא הת״ק שיטת לבאר צריכים וכן

 כשייחדוהי אותו מוסרים בסכנה שהם זמן שכל
עמהם. בסכנה אינו הוא אם אפילו
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 בסנהדרין רש״י מדברי אה סיוע לי ויש (8
 הקושיא מתרץ שם שוש״י ראשו, יצא ד״ה ב, עב,

 שאין בו נוגעים אין ראשו שיצא בעובר מדוע
 כן בכרי בן שבע ובמעשה נפש מפני נפש דוחין

 והותר הנזעם אומר ורש״י נפשם. מפני נפשו דתו
 "שכשית־ משום שהיה בכרי בן שבע את למסור

 הוא היה אם אבל עמו, נהרגין והן יואב פסנה
 למוסרו רשאין היו לא נהרגין שהן אעפ״י ניצל
 יהודה, רבי שיטת זהו והרי עצמן", להציל כדי

 דמורו משום נמי "אי רש״י מתרץ כך ואחר
 שמעון, ורבי לקיש ריש שיטת וזהו הוה", במלכות

 דבמורד ברור נראה רש״י של השני בתירוץ ושם
 או ניצל היה הוא אם בין נ״מ שום אין במלכות

לאו.
 מוצאים אנו אין מדוע לנו יבאר ג״כ וזהו (9
 בראשונים ברמב״ם, יהודה רבי שיטת של זכר שום

 ב, עב, בסנהדרין רש״י מדברי חוץ ובפוסקים
 לספר ובפירושו הראשון, בתירוצו שיטתו שמביא
 אתר שנמשך עח סימן ובסמ״ק שם, ב שמואל
 זה רש״י פירוש הובא וכן בזה. רש״י פירוש

 משנה ת פרק תרומות למשנה הרא״ש בפירוש
 והמאירי הרמב״ם הלוא שביארנו, כפי אבל יב.

 חילוק השמיטו כולם הפוסקים ויתר ערוך והשלתן
 בירושלמי וגם מבחוץ", והם בפנים "והוא של זה
 אחר תירוץ מביא בעצמו רש״י וכן הובא, לא

 כמו לאו, או עמהם בסכנה הוא אמ תלוי שאינו
 צריכים זה מכל ולכן הקודמת. בהערה שהבאתי

 ועיין להלכתא. אינה יהווה רבי ששיטת לומר
 ב חלק להסמ״ק, פירוש העמודים, צביון בספר
 חשב שהסמ״ק לומר שרוצה ז, אות עת, סימן

 כשהוא דוקא שמיירי סבר הירושלמי שגם בפשיטות
 "שהיו מהלשון וראייתו יחדו, הסכנה בתוך והם

 לברוח. מהם לאחד אפשרות שאין בדרך" מהלכים
 נצורה בעיר ומדוע מאד דחוקים דבריו ולפע״ד
 ולא לברוח אפשרות יש ששפיר אנו אומרים

לעיל. כדכתבינא מחוורתא אלא ז בדרך כשמהלכים
 א, כה, לפסחים הריטב״א בחידושי עיין אבל

 שהוא בעובדא מיירי שהירושלמי שלומד שמשמע
 שבע כגון אחד להם "יחדו :וז״ל בסכנה, כן גם
 פירוש יהרגו, ואל להם אותו ימסרו בכרי בן

 בידם סיפק שיש נהרגים כולם סוף דסוף כיון
 דוקא שזהו מדבריו ברור שאין ואעפ״י לעשות".
 שכתבנו מה על צ״ע הירושלמי, של בעובדא

 לשיטה מסכים כן גם שהוא נראה שלכאורה
הסמ״ק. ולשיטת רש״י של הראשונה

 על שתמה קנב, סימן מלאכי ביר ועיין (10
 הרבה שם ומביא מחבירו יוחנן כרבי שהלכה הכלל

 רבי של להכלל נוגע זה אין אבל להיסך. ראיות
 מתלת. לבר יוחנן כרבי הלכה לקיש וריש יוחנן
שמביא תקסח, סימן מלאכי, ביד שם עוד עיין אבל

 לא והרמב״ם שהרי״ף סובר זרה בעבודה שהר״ן
 כתב וכן יוחנן. כרבי דהלכה כללא הך ס״ל

 הליכות ספר על שמועה ביבין ג״ב ועיין המהרי״ק.
 טובא ■דאיכא הרא״ש בשם רג, כלל ה, שער עולם,

 דמובאה תלת הני רק ולא לקיש כריש דד,לכח
בבלי. בש״ס

 של מחלוקתם שם מבאר שהוא שם עיין (11
 טעם צריכים לקיש שלריש לקיש, וריש יוחנן רבי

 שהוא לומר שיכולים קודם ייחדוהו למה ברור
 והרי השתא בתי אזלינן יוחנן ולרבי "רודף",

 הוי ולכן כולם של למיתתם הגורם הוא עכשיו
טעם. בלי כשייחדוהו אפילו רודף
 התורה, יסודי הלכות משנה, בכסף ועיין (12
 החולק הרמ״ך שיטת שזהו דמביא ה, הלכה ה פרק

 שם אומר משנה הכסף אכן !שם הרמב״ם על
 קבלה נפש מפני נפש דוחין שאין רציחה דהאיסור

 משנה והכסף רציחה. דאיסור חומרא משום היא
 מיתה חיוב שמצריך לקיש ריש שיטת שזהו לומד

 שרידי כשו״ת ועיין ע״ש. לאנסים, למוסרו כדי
 שמביא נפש פיקוח על בקונטרסו א, חלק אש,

 וכן אמת, משנה הכסף של שסברתו בפשיטות
 כאן יש חומר שצד קמג, סימן כהן, במשפט הוא

 אליבא רק הוי זה שכל ואפשר רציחה. באיסור
 לא אבל משנה, הכסף שכתב כמו לקיש דריש

מחלוקתם. עצם באמת וזהו יוחנן, דרבי אליבא
 חשו תנינא, מהדורא ביהודה בנודע איברא, (13

 פיק הגר״י השואל מדברי משמע נט, סימן משפט
 ועיין שלת להציל כדי טריפה להרוג שמותר
 בשם שמביא שטו, עמוד א, חלק אש, בשרידי
 את להציל מותר בעצמו דהמסוכן צבי תפארת

 זה ולפי אחר. משא״ב בטריפה או בעובר עצמו
 כדי טריפה להם למסור יכולים היו דיון בעובדא

עצמם. את להציל
 הלכות משפט חשן חלק איש, והחזון (14

 הולך חץ שראה באחד חוקר כה, סימן סנהדרין,
 אחר לצד להטותו ויכול רבים אנשים להרוג
 יעשה לא ואם ינצלו, והאחרים אחד רק ויהרג
 מה ימלט, האחר בצד והאחד רבים יהרגו בלום

להש לנו דיש שאפשר שם מצדד והוא ז לעשות
 דאפשר. מאי בכל ישראל נפשות אבדת למעט תדל
בספק. שנשאר שם עיין

 שפשטות שאומר שמא, בדף שם ועיין (15
 יותר ממוגו עליו שחביב אום שיש היא הגמרא
 ולכן מממונו, יותר עליו חביב שגופו ויש מגופו
 או בגופו או אחו, בדבר שמחוייב אומרים היינו

 תעמוד לא של קרא אצטריך הכי משום בממונו,
 "ומווייק שניהם למסור שמחוייב רעך דם על

 שהכוונה לא ואגורי מטרח אבל הכפול הלשון
לאגורי זה ועם בגופו לטרח ביחד דברים שני היא
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79 רעד דם על תעמוד לא בענין

 יו״ד נזר באבני ועיין שניהם". בשנצרכים בממונו
זו. סברא מביא כן שגם קכח, סימן
 למיטרת שהחידוש מביא שם והיי ובתמרא (16

 היכא אפילו ענין בכל להצילו שחייב הוא ואיגודי
 ועיין בסכנה. עוד שאינו אעפ״י תועה אלא שאינו

 שאם קמד, כלל הלמ״ד, מערכת המד בשדי ג״ב
 שאין אומרים היינו סכנה בספק רק הוי חברו
 הפסוק לאו אי להצילו לטרוח עליו חיוב שום
 אותו מחייב שכן רעך דם על תעמוד לא של

סכנה. מספק אפי׳ להצילו
מה, סימן ט חלק אליעזר ציץ בשו״ת עיין (17
 שהבבלי אזוב האגודח של שמקורו שמביא ד, אות

 א, סא, בנדה מהגמרא היא הירושלמי על חולק
 משום גלילא בני הני את הציל לא טרפון דרבי

 וכן אמת היתד. עליהם שהיה רנון הקול ששמא
 בספק עצמו את יכניס הלוא וא״ב רוצחים, היו

 בענין פלפולו ע״ש יצילם. אם מהמלכות סכנה
 שלח פרשת להנצי״ב שאלה בהעמק עיין אבל זה.

 והתוספות הרא״ש שמגירסת שמביא קכט, שאילתא
 ברור היה "דאם להיפך, דוקא משמע בשאילתות

 מזדקק היה שקר עלילת אלא שאינו טרפון לרבי
 היה מילתא מסתייע לא שאי אע״ג לטומרינהו

 בהגה״ט כמש״ב והיינו ראשו וחייב בעצמו מסתכן
בספק ליכנס דמחויב הירושלמי בשם הב״י והביאו

 חברו*. של נפש פיקוח והאי בשביל נפשות *סכנת
 בשאילתות שגרסתנו שאלה בהעמק שם עוד ועיין
 דאינו סובר כן גם השאילתות ולהלכה הכי, אינו

 את להציל כדי סכנה בספק עצמו את להכניס צריך
 האגודת של האמיתית ראייתו ובאמת, חברו.
 מן היא בזה הירושלמי על חולק שהבבלי אזוב

 .מיטרח של מהלשון א. עג, בסנהדרין הגמרא
 דברי בסוף כן גם הוא וכן פשוט, וזה ואגורי".

הנ״ל. אליעזר הציץ
 יוסף ח למרן הש״ס בגליוני הוא וכן (18

 הרדב׳ז שיטת שמביא א, עג, לסנהדרין ענגיל
 הצלה ודאי עבור סכנה בספק עצמו .להכניס
 הוא זה לעומת אבל שוטה". חסיד זהו דחבירו

 להציל אדם על שמצוה אחרות שיטות שם מביא
 שנשאר מה ועיי״ש אבר! בחסרון אפילו חברו

 )אפילו ממון חסרון זט שלו הספק וג*כ בצ״ע,
1 אבר מחסרון הצלה יותר הוי ממונו( כל

 חלק אליעזר, ציץ בשו״ת עליו תפס וכן (19
קפא. עמוד תשיעי,

 תשיעי חלק אליעזר ציץ בשו״ת שם ועיין (20
 פוסק הענין, כל את שמקיף שבמאמר מה, סימן
 בספק עצמו את להכניס אדם שום על חיוב שאין
 ודאי שיש ובמקום חבירו, את להציל כדי סכנה
 כדי בסכנה עצמו את להכניס לאדם אסור אז סבנה

 אדם רשאי אז סכנה ובספק חברו! את להציל
עלולים אינם שמעשיו עיון אחר עצמו את להכניס

 כל ועיי-ש מות. סכנת לודאי עצמו את להביא
 בריא אדם אם היא שם והנידון באריכות, התשובה

 של בגוף לשתלו בכדי מאבריו אבר לנדב מותר
 שלח, פרשת שאלה ,בהעמק ועיין מסוכן. אדם

 הירושלמי לשיטת שאפילו שסובר קכט, שאילתא
 מות מצד היתר רק אלא להציל חיוב זה אין

 והבבלי סכנה, לספק עצמו את להכניס חסידות
 אפילו עצמו את להכניס אופן בכל שאסור סובר
סכנה. מודאי חברו את להציל כדי סכנה לספק
 שיק שמהר״ם ראיתי זה, כתבי ואחרי (21

וה הבבלי דמחלוקת מבאר כן גם רלח, במצוה
 ורבי פטורא בן של המחלוקת היא הרי ירושלמי

 שם ועיין לדבריו. שכוונתי מאוד ושמחתי עקיבא,
 כפירוש סותם שהוא ואעפ״י אחר, פירוש שמביא
 דחוק יותר זה שפירוש יראה שם המעיין השני,

 של המחלוקת באמת היא שמחלקותם מלומר
 בהעמק מצאתי עכשיו וכן והירושלמי. הבבלי
 קמז, שאילתא ראה, בפרשת הנצי״ב למרן שאלה

 היא והירושלמי הבבלי שמחלוקת שם שאומר
 בתוספתא יוסי ורבי קמא התנא מחלוקת באמת
 הן העיר בני של .מעיין :יא פרק מציעא בבבא

 חיי ובהמתן אחרים לאחרים, קודמין הן ואחרים
 בהמתן אומר יוסי רבי לבהמתן, קודמין הן אחרים
 "דעיקר שם אומר והנצי״ב אחרים". לחיי קודמת

 ור״ע דב״פ פלוגתא היא יוסי ור׳ דת״ק פלוגתא
 שא״א •בשביל וכי תמוה, ב״פ דעת ...ולכאורה

 עצמו את להמית הוא מחוייב אחיך וחי לקיים
 לחברו. גם שיתן מה תהיה תועלת ואיזו ח״ו
 או יום יחיו עכ*פ שניהם ישתו דאב הענין אלא

 כה עד ואולי לישוב, יגיעו שלא שניהם גם יומים
 הרי לחברו יתן לא אם משא״ב מיס, להם יזדמן
 עמך אחיך וחי ודרש ר״ע ובא בצמא בודאי ימות
 קודמין חיותו ספק אפילו והפירוש קודמין, חייך

 והלא המצוות*. כל דוחה נפשות ספק ...אפילו
והירו הבבלי בין המחלוקת ג״כ בפשיטות זהו

שלמי.
 שאומר קמו, סימן יאיר חות בשו״ת ועיין (22

 להכניס שצריך משמע עקיבא לרבי שאפי׳ בפירוש
הירו )כדברי חברו להציל כדי סכנה לספק עצמו

 ימותו שניהם ישתו שאם התם .דדוקא שלמי(
 ישתה ולא שניהם ישתו י״ל בספק משא״כ ודאי,
 לכנוס מחויב וא*כ ודאי, חברו וימות לבדו הוא

 שנשאר ועיי״ש הצלה", בספק אפילו נפשות לספק
 שהפירוש לו הגיד שמי עליו קשה אבל בצ״ע.
 — בודאי* ימותו שניהם ישתו »שאם הוא בש״ם
 איזה להם יהיה זמן שבעוד להיות יכול הלוא

 שאלה בהעמק ועיין מים. עוד להשיג הזדמנות
 סברא בהדיא שמביא קמז, שאילתא ראה, פרשת

יאיר. התות של ראייתו אזדא וא״ב זו,
כשהשני מובא תרעד, סימן חסידים ובספר (23
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 :וז״ל להציל, עליו היוב אין סכנה לודאי יבוא
 מתלהמים הרבה אם אבל רען, דם על תעמוד ,לא
 פשיעה יעשה ואל בסכנה עצמו ישלו אל עליו

 יעזור אל כבד והוא בנהר טובע אדם ואם בגופו,
 ולומר לדחוק יכולים ואולי עמו*. יטבע פן לו

 סכנה, ספק רק ג״כ הוי כבד* ,והוא של שהעבדא
 ורבי הבבלי כדברי פוסק חסידים שספר י״ל ואז

עקיבא.
 להרב א, עג, לסנהדרין הש״ס בגליוני וכן (24
 סי׳ ברוך בר מהר״ם מתשובת מביא ענגיל יוסף
 תצילני אל הסובע צוה דאפילו פשוט ,דהדבר לס,

 כא, סימן ב חלק מרדכי, בדעת ועיין שמצילו*.
 גווני* בכל חייב גופו .דבאבדת סובר כן דגם

לדעת. עצמו את כשמאבד אפילו
 עליו משיב זוין שהרב ההלכה באור ועיין (25

 את נקבל אם שאפילו ואומר וביושר, בתקיפות
 הצלה, של ההלכה עצם מצד מחוייב ש.אינו דינו
 מאיסורא לאפרושי מצד מחוייב הוא מ*מ הרי

 להלן ועיין עצמו". את לאבד רשאי אדם שאין
 עבירה דבר שיורע מי על הדן בחלק במאמרנו,

 בלא נכלל כן גם שזה להוכיחו, שצריך בחבירו
רעך. דם על תעמוד

 יא פרק אבירה בהלכות פוסק הרמב״ם (26
 נזקקין אין לדעתו ממונו את שהמאבד יא, הלכה

 גופו שאין לעיל שהבאנו השיטות לפי אבל לו.
ממונו איבוד בין דמיון שוס אין ברשותו אדם של

 בו לעשות ויכול ברשותו הוי שממונו לדעת,
 לו שאין לדעת, ונפשו גופו לאיבוד כרצונו,

 עצמי כשמאבד אפילו ולכן עליהם, בעלות שום
נותנת. הסברא וכן להצילו, לו נזקקין לדעת
 ,והשבותו הובא תצא כי פ׳ דברים ובספרי (27

 היינו ולכאורה לו*. משיב עצמו מת אף לו,
 את כשממית שאפילו משם ראיה להביא יכולים

 בהגהות שם עיין אבל להצילו. אנו מחוייבים עצמו
 את ,אף שלגירסתם לספרי הנצי״ב ובעמק הגר״א
לעניננו. ראיה שום אין עצמו*

 הרפואה קונטרס י, חלק ,נועם" בספר עי׳ (28
שה. עמוד
 שלא שאומר חמימה בחורה שם ועיין (29

ועל משמע. תרתי דמים — רעך דם על תעמוד
 בספרו עיין משמע" תרתי "דמים של הדרש ^",עצם

טז. יט, ויקרא ברכה, תוספת
 סימן א, שמואל שמעוני בילקוט ועיין (30
 נכשל שדואג מאמרים הרבה שם שמביא קלא,

דוד, נגד הרע ולשון שנאה קנאה, של בעונות
העולם. מן נטרו ולכי

 רמ״א ,שו״ת חסד במקור שם שציין ומה (31
 "סוף ולכתוב לתקן צריכים לפענ״ד יט", סימן
 שום שאין הרמ׳א מדברי משמע ששם כ", סימן

 המתובקת לחולי סתם חולי בין בהלכה חילוק
בצלו". לישב דאטרו ראתן בעל מלענין "חוץ

ע״ב לו דף שבת בתום׳ גרסא לאוקמא
 הנגבב גבבא, השבלין. זנבות קש, :פירש״י ובגבבא, בקש שהסיקוה כירה :נירה פרק ריש במשנה

 השבולת, ראש עם הנקצר הוא שבפירש״י השבלים" ד״זנבות שביאר מהרש״א ועיין אישטובל״א. השדה מן
בהיפך. יהיה התוספות ולדברי אישטובל״א, נקרא בשוד, הנשאר הוא וגבבא

 בשדה שנשאר השכולים זנבות היינו דקש לר״י נראה ובגבבא, בקש שהסיקוה כירה :שם ובתוס׳
 ב( קג, מציעא )בבא המקבל בריש דאמר ,והא :לשונם וזה התום׳ כתבו אח*כ וכו׳. אשטובל״א הנקרא

 ותיתקש, למימר ליה הוה ארעאי לי דתיתבן לי ניחא דאמר משום לעקור רשאי אינו לקצור שנהגו מקום גבי
 שהרי למעיק, כמבואר יתכן לא זה דבר והנה וכו"׳. משום אלא רש״י, כופירט קש נקרא בקרקע דהנשאר

 שבתום׳ בדעתי ועלה רש״י. על התום׳ שהקשו ומהו כדלעיל, הנקצר הוא דקש בפירוש שפירש הוא רש״י
 בריש הגמרא מלשון הקשו זה פירוש ועל התום׳, בריש הנזכר הר״י פירוש והוא ר״י*, ,כדפירש :צ״ל

 ושבת" ברכות מסכתות על הגר״א רבינו וביאורי ,חידושי בספר אח״כ למצוא שמחתי מאד ומה המקבל.
 :לשונו ווה ביאורו בדרך שם כותב שהגר״א ירושלים( שבת, מסכת על הלכות בחידושי וכן ת״ש, )קיידאן,
 שכן מבואר דתיתקש*. למימר ליה הוה ר״י ולפירוש ארעאי דחחבין מלשון ר״י פירו® על התום׳ ,והקשה

 גם תודה ואכיר אמת. לדבר שכוונתי ות״ל ר*י*, ,כדפירש : הג״ל בחום׳ הגר״א רבינו לפני הגרסא היתר■
הנ״ל. הגר״א פירוש בשבילי שמצא קאהן דוד הרב לידידי

שעוועל דוג חיים
תשל״א חנוכה, לב׳ אור
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רפז

 זילברשטיין יצחק חרב
אלחנן רמת

שדרס אמבולנס ונמג שטעה רופא «־־«־־

 גם תל זה כלל טועה. אינו עושה שאינו מי !הוא המפורסמות מן שאלה!
 להיות עלולות ותוצאותיהן קרובות לעתים קורות רפואיות טעויות הרופאים, על

ן רפואית לטעות ההלכה התייחסות מהי חוורות,
 כאבי על בתלונה הארץ בצפון חולים לבית הובא ארבע בן ילד לדוגמא(

 ניתוח, המחייבת זו אבחנה על־פי התוספתן. דלקת איבתן התורן הרופא בטן.
 כדי עד נפוצה )שאגב, באבחנה טעות שהיתה הוברר הניתוח בעת הילד. נותח

 של האמיתית המחלה בין משילוב וכתוצאה הניחוח לאחר זו(. במחלה אחוז עשרים
 מלווה קשה חום מחלת הילד פיתח והניתוח, קשה( וכבד מעי דלקת )כנראה הילד

 הביאה המסיבית ההמוליזה )תמם־דם(. המוליזה על ותסמונת חמורה כבר בדלקת
 נמרץ לטיפול ביחידה עתה מאושפז הילד הכליות. אבדן כדי עד חמור כליות לנזק

 לכל כליה?( )והשתלת לדיאליזה יזדקק בודאי יחיה, ובאם אחר, חולים בבית
 כדין להענישו יש תורה דין לפי האם ? לב בתום ששגה הרופא של דינו מה חייו.

 פטור מצווה לקיים ורצה מאחר שמא או מקלט לעיר הגולה בשגגה נפש ההורג
מעונש.

 יש מדוע מצות׳ לקיום התכוון שכן הרופא, את להעניש שאין נניח ואם
 דרס פצוע להביא החולים לבית מהירה נסיעה כדי שתור אמבולנס נהג להעניש

מצווה. לעשות תתסון הנהג גש הרי- אורה. עובר בשוגג
 רשות תורה "נתנה א(! שלו סי׳ )יו״ד ערוך השולחן כתב תשובה!

 לו ונודע המית ואם וגו׳ הוא נפש פיקוח ובכלל היא, ומצור, לרפאות, לרופא
 על זאת שכתב לרמב״ן האדם" ב׳״תורת הם הדברים מקור ידו". על גולה ששגג

 גולה החולה ומת שריפא אומן רופא נאמר! שם מכות( )במסכת התוספתא פי
 במהלך אולם, גלות. חייב בשאלתנו הנזכר שהרופא לכאורה נראה זה לפי הרופא.
 מקרים גם וישנם גלות חייב הרופא שאין אופנים שישנם בס״ד יתברר דברינו

 האמבולנס נהג של דינו מה בס״ד יתבאר וגם לכפרה כלל זקוק שאינו יותר קלים
המהירה. נסיעתו כדי תוך אדם שדרס

 רופא שנאמר מה ז( שלו יוסף" ה״ברכי ותביאו פ״ב ג )חלק התשב״ץ כתב
 וכו׳ היד במלאכת החבורות שרופא אומן, ברופא דוקא הוא גולה, שהמית ,׳אומן"

 והמית וכו׳ שגג ואם זה, בכלל אינו וכו׳ ובמשלשלים במשקים חולים רופא אבל
 לו שאין שמים, מדיני אף פטור להזיק, ולא לרפאות ונתכוון מכאוב הוסיף או

עכ״ל. רואות, שעיניו מה אלא
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ורפואה הלכה רפח

 שגגה בין לחלק שכוונתו דבריו, את להסביר אפשר ואולי סתומים, הדברים
 ביאור וזהו המתלה באבחנת טעות לבין הטיפול, בעת זהירות חוסר עקב •־;הנגרמת

 "אומן", הנקרא המנתח הכירוג דהיינו היד במלאכת החבורות רופא דווקא :דבריו
 חייב החולה, ומת זהירות, חוסר מתוך דם בעורק או בריא באבר איזמלו שפגע
 גלות. שחייב והרג הגרזן ונשמט ביער עצים לחוטב שדומה משום גלות הרופא

 דרכי את הקובע פנימי רופא דהיינו, ומשלשלים משקים בעזרת חולים המרפא אבל
 הרופא פטור מת והחולה באבחנה טעה אם דעתו, שיקול על־פי במחלה הטיפול
 מתוך נבעה לא טעותו אם וזאת רואות. שעיניו מה אלא לו ואין מאחר מגלות

 טעה המדוקדקת והבדיקה העיון שלמרות אלא מספיק עיון חוסר או רשלנות
הרופא פטור אז, נכונה. לא בצורה בה טיפל כך ומתוך המחלה את נכון לא ואיבחן

שמים. בדיני אף
 עדיין הספיק שלא צעיר, רופא בתורנות הועמד הזמן שבלחץ קורה לפעמים

 אלא, המחלה, את נכון שפט הוא שרכש הידיעות מיטב ולפי רב, נסיון לצבור
 פטור אז שגם נראה רשלנות. מתוך ולא נסיון חסרון מתוך האמת אל כוון שלא

 להתייעץ באפשרותו היה שלא בתנאי זאת כל אנוס. אלא שוגג שאינו משום מגלות
להלן. שיבואר וכמו גדול. עם

 בשאלת המובאים והנהג( )הרופא המקרים שני בין פשוט הבדל קיים זה לפי
 דעת שיקול מתוך נבעה טעותו נכונה לא אבחנה מתוך הילד את שניתח הרופא

 וגם ראש בכובד שעיין אלא מצידו רשלנות שום היתה לא אם כזה ובאופן נכון לא
 משום מגלות, פטור טעה זאת ובכל גדול רופא עם להתייעץ אפשרות לו היתה לא

 המוות סיבת הרי אורח, עובר שהרג האמבולנס נהג כן שאין מה לאנוס שנחשב
 בבחינת הוא הרי הנסיבות, לחץ מתוך אמנם, מספקת, זהירות חוסר מתוך היא

 ודומה גלות. שחייב והמית הברזל ונשל ביער עצים לחטוב לבא ודומה שוגג
 אפשר כך גלות. שחייב בריא באבר האיזמל שפגע יד במלאכת החבורות לרופא
התשב״ץ. בדברי זה הסבר לפי לומר

 שההבדל התשב״ץ של דבריו פירש קד( ג )חלק יצחק מנחת בספר אולם,
 בזה, הוא ומשלשלים סמים בעזרת המרפא לרופא יד במלאכת החבורות רופא בין

 המית הפנימי הרופא ואילו גלות חייב ולכן בידיים החולה את המית שהכירורג
 הרופא חייב דנן במקרה זה, לפי פטור. כך ומשום "גרמא" על־ידי החולה את

 המית "ואם שכתבו ערוך ובשלחן בטור יעויין אולם בידיים חתך שהרי גלות,
 לו"( "ונודע המילים את )להסביר ה״פרישה" וכתב ידו" על גולה ששגג לו ונודע
 שהחולה למימר איכא כן, לא דאם הרפואה, אחר מיד שמת דמיירי בעיני נראה
 גם זה לפי .,וכו נענוע על־ידי או ושתיה אכילה ידי על עצמו מיתת קירב

פטור. שהרופא יתכן הניתוח אחר מיד מת לא אם בעניננו

גמל עם להתייעץ חייבים

 אם אלא ברפואה יתעסק "לא :א( סעיף שלו סימן )יו״ד ערוך בשלחן נאמר
זה, לפי דמים". שופך הוא הרי כן לא שאם ממנו גדול שם יהיה ולא בקי הוא כן

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)296 מס עמוד משה הרשלר, ב ־ ורפואה הלכה



רפט ( זילברע; שחק הרג / שדרס אמבולנס ונהג שפעה רופא

 עשה ולא ממנו גדול עם להתייעץ יכול היה הילד את שניתח התורן הרופא אם
 והלוואי למזיד הקרוב כשוגג דינו זאת בבל הדעת׳ בשיקול שטעה אע״ם כך׳

 הוא הרי כן עושה ואינו ממנו גדול עם להתייעץ היכול כי עליו תכפר שהגלות
 טירהה נעימות׳ אי בגלל גדול עם מלהתייעץ ח״ו להמנע ואין דמים. שופך בכלל

 מגואלות ידי ואני וכו׳ דוד אמר א( ד )דף ברבות במסכת שנאמר וכמו בושה או
 עושה שאני מה כל אלא עוד ולא לבעלה אשה לטהר כדי ובשליא ובשפיר בדם
 חייבתי? יפה דנתי? יפה רבי מפיבושת לו: ואומר רבי׳ במפיבושת נמלך אני
 דרב ברית יהושע ר׳ ואמר בושתי. ולא ז טמאתי יפד. ? טיהרתי יפה ? זיכיתי יפה

 תניא, אבוש" ולא מלכים נגד בעדותיך "ואדברה מו( )תהליס״קיט קרא מאי אידי
 מפיבושת שמו נקרא ולמה שמו׳ שם בעל איש אלא שמו מפיבושת לא דוד של רבו

 כאשר ובפרט נפש בפיקוח להתבייש אסור ובייחוד בהלכה■ דוד פני מבייש שהיה
 עשרים לכדי עד שכיחה באיבחונה שהטעות התוספתן דלקת כעין במחלה מדובר

 מרובה בה שהסתום פנימית מחלה בכל או הנכבד׳ הרופא השואל, כדברי אחוז
הגלוי. על

 את נכון שאיבחן לו כשברור כמומחה מפורסם ברופא הדין מה להסתפק ויש
 עמו להתייעץ הוא חייב האם ממנו, גדול לשאול באפשרותו יש אולם המחלה,

 ערוך השלחן על שהרי לא, או דמים שופך בכלל הוא האם והמית התייעץ לא ואם
 ציין ממנו גדול שם יהיה ולא בקי הוא כן אם אלא ברפואה יתעסק לא שכתב:
 לא אם שאסור, שבתורה והוראות דינין משאר וחומר "קל הוא: שהמקור הגר״א
 לאדם "אין :הרמ״א כתב לא( סעיף רמב )סימן דעה ביורה והנה גוונא״. בכהאי

 לגיל הגיע כבר שאם משמע בעיר" ממנו גדול יש אם שנה ארבעים עד להורות
 שהוא ייתכן כן אם בעיר׳ ממנו גדול שיש אע״פ להורות לרב מותר שנה ארבעים

 ממנו. גדול שיש אע״פ להורות לו מותר מומחה לדרגת הגיע אם ברופא הדין
עיון(. צריך )והדבר

חנכון חאדם את לשאול

 לאחר ברונית. מסכרת הסובלת לאמו אינסולין זריקת שהזריק בראובן מעשה
 לרופא, לפנות במקום ראובן, יתר. והזעת סחרחורת להרגיש האם החלה הזריקה

 את מיד להשקות לו הורתה וזו ידוע חולים בבית מוסמכת אחות לשכנתו, פנה
 שם. ונפטרה חולים לבית הוחשה מצבה הוטב שלא לאחר סוכר. בתמיסת האם

 אותה היו הראשונים סימניו אשר לב התקף איבחן המוות את שקבע הרופא
 נשאלת נכון. אותם פירשה לא המוסמכת האחות אשר יתר והזעת סחרחורת
מיד? הרופא בעצת שאל שלא על כפרה הבן צריך האם השאלה:
 הכותב: ה( צט סי׳ )יו״ד תשובה" ה״פתחי מדברי זו שאלה לפשוט יש

 הלמדנים בעצת ושאל לא או ה״איסור" את לבטל לו מותר אם מסופק שהיה שאדם
 איסור למבטל האדם נחשב שטעו לו נודע כך אחר מותר. לו, ואמרו שבעיר
 תשובתו בהמשך ויעויין המפורסמים. ההוראה לבעלי שאל ולא מאחר במזיד

מקל ללמוד ניתן תשובה" ה״פתחי מדברי זד- בנדון יעקב" »בית דברי גם שהביא
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ורפואה הלכה רצ

 מוסמך. לרופא אם כי לאחות לפנות אין סכנה ספק מתעורר שכאשר וחומר
 לו מותר ארבעים לגיל שהגיע דיין כי שפסק הרמ״א מדברי להוכיח "",כתבנו

 שאם לרופא, גם להקיש יש ומכאן בעיר, ממנו גדול חכם שיש אעפ״י להורות
מגנו. הגדול עם להתייעץ חייב ואינו עצמו על לסמוך לו מותר מומחה לדרגת הגיע

ב( י סימן משפט )חושן ערוך השלחן מדברי זאת על להקשות יש ולכאורה
 ויש ופסקו, כבר לידו שבא אחר לדין ומדמהו דין לידו שבא מי "כל «נאמר שם
 שליבם הרשעים בכלל זה הרי — בו נמלך ואינו בחכמה ממנו גדול בעיר עמו

בהוראה". גם
בדיינים, להיות הצריכות המעלות כל בו ויש להוראת שהגיע דיין שגם משמע

 סימנים משפט חושן ערוך בשלחן המבוארות מידות בשאר והן התורה בחכמת הן
 מהדמ״א שמשמע כפי ולא בחכמה ממנו שגדול מי עם להמלך חייב הוא גם ח, ז

הנ״ל.
 רוצה שהדיין באופן נאמרים משפט בחושן ערוך השלחן שדברי לתרץ ואפשר

 דומה שאינו ואעפ״י מרבו, כבר ששמעו אחר לדין ומדמהו מחודשת הלכה לחדש
 כן עשה לא ואם שבעיר הגדול עם להמלך הדיין חייב זה במקרה — ממש לו

 לדיין לו ברור והדבר מחודשת אינה ההלכה אם אבל בהוראה. ליבו וגם רשע הוא
 יבמות במסכת רש״י מדברי משמע כך עצמו, על לסמוך לו מותר פקפוק, ללא
 במקום שדוקא ה שם בסמ״ע גם מבואר וכך משפט בחושן הדין מקור שהוא קט

 אלא לפסוק לדיין אסור אז הראשון, למקרה דומה אינו זה שמקרה להיות שיכול
ממנו. הגדול עם התייעץ כן אם

 לו ברור והמצב מחודשים אינם הטיפול דרכי שאם — לרופא גם נקיש ומזה
 הרופא ורוצה במקרה אולם בלבד. תוד?ן;ולשיק על לסמוך לו מותר פקפוק ללא

 ועלולים כה, עד ידועים שאינם חדשים טיפולים ולהמציא מדעתו חידושים לחדש
 עיר, באותה הנמצאים ממנו גדולים עם להמלך הוא חייב בזה מסוכנים, להיות
ברפואה. מומחה הוא שגם אעפ״י

 לפי שדרס נהג לבין שהמית רופא בין ההבדל את להסביר כתבנו כאן עד
שטעה. מרופא יותר חמור דינו שדרס נהג כי שהבין השואל הבנת

 חולה הסעת כדי תוך שדרס האמבולנס לנהג זכות נקודת גם קיימת אולם
שיוסבר. כפי שטעה מרופא יותר קל הנהג של דינו יהיה שבעטיה חולים, לבית

 שלו( סימן דעה )יורה ערוך בשלחן הנפסק על בהגהותיו אברהם" ב״יד הגה
 שליח של מדינו הרופא דין שונה מדוע תמה גלות, חייב והמית שטעה שרופא

 הבדל מה וכן בשגגה. והמיתו הדין, לבית לבוא שסרב דין בעל שהכה דין בית
 "ואשר ה( יט )דברים שנאמר משום מגלות שפטורים שהכו רב או לאב הרופא בין
 מן הברזל ונשל העץ לכרות בגרזן ידו ונדחה עצים לחטוב ביער רעהו את יבא
 במסכת חז״ל ודרשו וחי", האלו הערים אחת אל ינום הוא ומת רעהו את ומצא העץ

 בדבר שעסק )דהיינו רשות עצים חטיבת "מה אומר: שאול אבא ח( )דף מכות
 בשעת והרגו ששגו וכו׳ דין בית שליח יצא רשות׳ כל אף גלות( חייב — הרשות
ברמב״ם. ההלכה נפסקה וכך מהגלות" שפטורים מצוה עשית
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רצא ( זילברע יצחק הרב / שדרס אמבולגם ונהג שפעה רופא

 בשעת המית שהרי מגלות, להפטר לו היה בשוגג שהרג רופא גם זה לפי
 דין בית שליח המקרים! בין לחלק שיש אברהם" ד,"יד ותירץ מצוה. עשיית
 מבטלת המיתה אין שמת ואעפ״י בהכאתו, מצוה קיים הסרבן הדין בעל את שהכה

 מת, שהנתבע למרות הושגה זו ומטרה בעולם, ומשפט דין עשיית של המצוד, את
 והשתדל שטרח ואעפ״י מצוד, קיים לא החולה את שהמית ברופא כן שאין מה

 רק המתקיימת לו", "והשבותו מצות קיים לא בידו עלתה לא אם זאת בכל לרפא
 כל עם מת׳ והחולה זכה לא כאשר אולם גופו, את לחולה להשיב זכה אכן אם

גלות. הרופא חייב בך ומשום המצוד, נתקיימה לא הרופא של הטוב רצונו

 עובר שדרס אמבולנס נהג לפטור יותר יש אברהם" ה״יד של זה הסבר לפי
 והוא: והמית ששגג הרופא את מאשר חולים, לבית חולה הובלת כדי תוך אורח
 מצור, עשיית כדי תוך שהמית ומה החולה, בהובלת מצוד, קיים שהנהג משום
 מגלות. הפטור שהמית, דין בית לשליח הוא ודומה מצוד" קיים שהרי הוא פטור

גלות. חייב ולכן בידו מצוד, כל אין שהמית רופא כן שאין מה

 במצות עסק כי ואף גלות, חייב האמבולנס שנהג ולומר לחלק אפשר אולם
 הוא ואין שמעון, בהריגת היה בשגגה חטאו ואילו ראובן, הצלת זו היתד, הצלה
 אחד, באדם והעבירה המצוד, שאז והרגו, הנתבע את שהכה דין בית לשליח "דומה

בראובן. והמצור, בשמעון היא שהעבירה בנידון בן שאין מה
 פטור זאת בכל אחר באדם והעבירה זה באדם המצור, גם כי להוכיח יש אולם

 דמחטבת ממאי לרבא מרבנן ההוא ליה ,,אמר ב! דף מכות במסכת שהרי מגלות,
דמערכה". עצים ומחטבת דסוכה דמצוה עצים מחטבת דלמא דרשות, עצים

 עוסק ביער" רעהו את יבא "ואשר שהפסוק לפרש לנו מנין — כלומר
 סוכה מצות לצורך עצים לחטיבת התורה כוונת אולי רשות של עצים בחטיבת

 הגמרא ותרצה גלות. ההורג חייב זאת בכל היא שמצוד, ואעפ״י המערכה, עצי או
 היא עצמה והמצור, מצור,"" "מכשירי אם כי המצוד, גוף היא אין עצים שחטיבת

 ורגע רגע בכל מצוד, מקיים בנסיעתו האמבולנס נהג בנדוננו אולם הסוכה. בניית
 שתמר, ל דף מציאות אלו בפרק ד״ר״ן מדברי לכך וראיה מצור" מכשירי רק ולא
 אבידד, להשיב כדי קברות בבית לד,טמאות לכהן שמותר הדעת על יעלה איך

 כד,נים טומאת של תעשה לא וידחה אבידה השבת של עשה יבא מטעם לבעליה
 את מקיים אינו עדיין הקברות לבית בכניסתו הלאו על שעובר שעה באותה הרי

 מצות הוא מקיים בהשבה שמתעסק זמן שכל ותירץ: אבידה, השבת של העשה
 בכוחה היה ולכן בסוף, רק נגמרת שהמצור, ואעפ״י אבידה, השבת של עשה

כר,נים. טומאת של הלאו את לדחות
 וכשם היא, מצוד, האמבולנס נהג של נסיעתו שעצם לעניננו גם נלמד מזה

 ההורג את פוטרת היתד, "מכשירים" רק ולא מצור, סובה עצי חטיבת היתר, שאילו
 בנהג גם כך הנהרג, של בגופו העבירה ואילו היא בסוכה שהמצוה ואעפ״י מגלות,

 שהעבירה אף מגלות אותו היא פוטרת היא מצוה הנסיעה ועצם מאחר האמבולנס
 בחפזון החולה את להסיע היה חייב הנהג כאשר וביחוד לאחר, ביחס היא

ובבהילות.
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ורפואה הלכה רצב

וחמיתח יי״שי במקום גפם שפכה

 ומפחד משרתת גערה שהבעית בליעל באדם סופר החתם בימי שאירע מעשה
 לשפוך שרוף יק צלוחית לקחת ידה ושלחה מאד נבהלה וגבירתה נתעלפה פתאום

 ידה ונדחה מעלפונה, ולד,קימה הטבעית החמימות את לעורר כדי פיה לתוך
 הזאת העלובה האם סופר החתם ונשאל ומתה. פיה לתוך ושפכה נפט לצלוחית
? לא או כפרד. צריכה )הגבירה(

 לדבר היה האשד, ומעשה שמאחר חיים באורח קעז סימן בתשובתו וכתב
 את שהלקה דין בית בשליח מצינו שהרי מגלות. פטורה נפשות להצלת מצוד.

 ושיטת בה, שאמדוהו מהקיצבה יותר אתת מכה והכהו במספר ומעה החוטא
 פטור זאת בכל המכה של מצוותו כלתה שכבר אעפ״י מהגלות שפטור הראב״ד

 של בנו בן וחומר קל כן אם במצור" עסקנותו כדי תוך ארעה והטעות מאחר
 שנזדמן אלא הגערה בהחייאת עסקה שהרי מהגלות פטורה זו שאשה ותומר קל

 כפרה קצת צריכה ידה על מכשול ואירע הואיל זאת עם אכן הממית. דבר לידה
 בדרך, ונהרג לסחורה שילך שליח ששכר למי תשובה קצת הצריך המהרי״ל שהרי
 כך על נענש המלך שדוד סנהדרין מסכת חלק בפרק הגמרא מדברי זאת ולמד
 ו סימן צדק והצמח דואג. עם ד,כד,נים עיר נוב נהרגה גרמתו ידי ועל ידו שעל
 הגדול מד,כהן הלחם שלקח ידי על לזה גדם המלך שדוד משום דומה שאינו כתב
 מקום ומכל שאול לפני עליו ילשין האדומי שדואג דעתו על להעלות צריך רד,יה

 זכאי ידי על זכות שמגלגלים משום תשובה קצת האשד, צריכה סופר החתם מסיים
 וגם נפשות. בהצלת שעסקה כיון הרבה עליה להעמיס איין אך חייב. ידי על וחובר,
עכ״ל. וכו׳, בהולה היתה

 בשלחן הלכה נפסקה איך כן אם קד( )ח״ג יצחק המנחת דבריו על ותמה
 ולמה במצור, עסק הוא גם הרי גלות חייב והמית שטעה רופא שלו( )יור״ד ערוך
 מפתם יותר חמור דינו שטעה שרופא לתרץ ונראה ד״אשה. מדין הרופא דין שונה
 בדברים לטפל לו שיותר כדי מיוחד להיתר זקוק הרופא שהרי שטעה, מציל

 בש״ך כמבואר ירפא" "ורפא לכתוב התורה הוצרכה כך ומשום שבאדם הפנימיים
 רק ניתנה התורה של רשותה ולכן ואתחייב׳ אטעה שמא יאמר שלא שלו. סימן

 רופא, של כמידתו נהג שלא הרי דקדק לא ואם במעשיו, מדקדק שהרופא בתנאי
 בנטילת צורך כל שאין המתעלף אדם כן שאין מה הרשות. את קבל לא זה ובכגון
 וזו מחוקדק, לעיון הזקוק פנימי דבר כל כאן ואין מאחר ביי״ש להצילו כדי רשות
 יי״ש ובמקום השופך טעה אם כך ומשום ההם בימים להצלה מקובלת דרך היתד,
 זקוק הוא ואין נפשות הצלת של במצוד, עסוק והוא מאחר פטור — נפט שפך

אברהם". ד,"יד לדברי קרובים והדברים דין בית לרשות
 מדוע הקושיה על בדבריו שלו סימן יוסף" ד,"ברכי גם נתכוין לזה ואולי

 הכד, בי״ד ששליח משום וכתב חייב, והמית שטעה ורופא פטור שהכד, בי״ד שליח
 המוכה. ומת מקרה שקרה אלא בכלל טעה ולא המכים אחרים כדרך רגילה הכאה

 חייב זה באופן הרופאים כדרך ריפא ולא ברפואתו טעה הרופא כן שאין מה
ע״כ. גלות,
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רצג זילנרש! יצחק הרב / שדרס אמבולגם ונהג שטעה רופא

 ותוך הפצוע את להסיע הממהר שנהג ללמוד ניתן סופר החתם מדברי גם
 כדין לעשות נתכוין שהרי מגלות פטור הוא הרי אורח׳ עובר גהרג נסיעה כדי

 הוא הא הרי המהירה בנסיעה מצדו פשיעה היתד. לא ואם המצילים כדרך ולהציל
מגלות. פטור

 שהגיקה אשה בענין דן אשר קפד( סימן משפט )חושן סופר בחתם ויעויין
 רוח ללא התינוק את מצאה ובבוקר נרדמה, ובעיפותה הלילה בחצות בנה את

 האם זו מסכנה אשד. סופר החתם ונשאל שנתה. בדי תוך חנקתו וכנראה חיים
 כל מגלות, שהמית רופא פטרו וחז״ל שמאחר היתד. תשובתו לא. או גלות חייבת

בשינה. ונאנסה לד,ניקו כדי לטובתו אליה התינוק את שלקחה זו אשד, שכן
הגלות. מן שפטורה

UW.W •

 אדרבה מגלות, הרופא את פטרו שחז״ל מציגו היכן להבין יש לכאורה
 למה כוונתו ואולי גלות". חייב שהמית "רופא נאמר ערוך ובשלחן בתוספתא

 הנערה את והמיתה יי״ש במקום נפט ששפכה שאשה קעז בסימן עצמו הוא שכתב
 כלומר סופר. החתם מתכוין זו מעין רפואית ולטעות מהגלות. פטורה המתעלפת

רופא. להוראת זוקק שאינו מקובל טיפול
 זו שאשה הסוברים פוסקים הרבה שהביא טז סימן הרדב״ז בשחת ויעויין

 החלושים אלו בדורותינו ביותר המובחרת והתשובה היא לפשיעה קרובה
:יט בסנהדרין שנינו והרי ביתה בתוך יתום האשד, שתגדל היא קשות שהתעניות

 במגילה וכמבואר ילדו" כאילו הכתוב עליו מעלה ביתו בתוך יתום המגדל "כל
 תוסיף ועוד נפש". תחת "נפש תקיים כי הטאתה תכופר זה ידי ועל יג, דף

תמימה. שנה משך חודש ראש ערב כל להתענות
 יהיה הנימול והמית דם בוריד ופגע שמל מוהל אברהם": ה״יד דברי לפי

 לא שאם לרופא דומה הוא' ואין במעשיו, מצוד, קיים המוהל שכן מגלות, פטור
 הילוד מת הצער שלמרבה אלא בידו עלה המצוד, דמעשו, המצות, קיים לא ריפא
 לחלק יש שעדיין אלא שפטור ומת הנתבע שהכה בי״ד לשליח הוא ורמוה אח״ב

 מעשה בצרוף אלא המות גורמות בלבד האחרונות המכות אין בי״ד דבשליח
 חיתוך במוהל, כן שאין מה פטור, כן ועל הראשונות, המכות שהן הקודם המצוד,
המצוה• סיום לאחר ובא המילה למצות קשור אינו הוריד

לכפרת כלל זקוק חרופא אין לפעמים
 הנער את לתפוס זממו הגויים נכרי. ילד בשגגה שפצע יהודי בנער מעשה

 בכל ואענישו אתפשט אחריו, ארח אני אחד יהודי להם אמר שמות. בו ולעשות
היהודי התחיל האכזריות. מידיהם הנער את להציל היתד, כוונתו הדין. חומר

בשאלה היהרדי פנה וטבע. מים בור לתוך נפל בהלה מתוך והוא הנער אחר לרדוף / ,(ר,ל א
 אילו שהרי אשמה, כל בידו שאין היתד, תשובתו גלות. הוא חייב האם למהרש״£

היא גזירה אירע ואשר שנהג, כפי לנהוג לו אומרים היו הם גם בי״ד שם היו
ZJ על להעמיס אסור — ואמר המהרש״ל סיים למציל. אשמה כל ואין משמים

 דלת ננעול הרי לכפרה תעניות עליו נטיל שאם כפרה של שהוא סוג כל המציל
מלהציל. וימנעו זו ולצרה לנו מה שיאמרו המצילים בפגי
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ורפואה הלכה רצד

 סימני עם מיה לחדר והובהל בבטנו שנורה שוטר לענינגו: אלו ומדברים
 מתוך דחוף ניתוח על מיד החליט התורן והרופא מהיר( דופק נמוק דם )לחץ שוק
 אותו הרדימו וגם לניתוח הפצוע אח שהכינו לאחר בבטן. חריף דימום של חשד

 עלו להצילו הרופאים מאמצי וכל ההרדמה׳ לתומר אלרגיות תגובות הפצוע הראה
לגופו. שהזריקו ההרדמה בחומר נעוצה כנראה המוות סיבת נפטר. והוא בתוהו,

 להטיל אין וגם בידו אין אשמה כל שהרי מגלות הרופא פטור זה במקרה
 שנהרג לשליח דומה ואינו המצילים בפני דלת לנעול לא כדי כפרה שום עליו

 ידי על וחוב זכאי ידי על זכות ומגלגלים מאחר לכפרה זקוק שהמשלחו בדרך
 חטא, של סרח שום בידו ואין בידו מצוד, ושכר בהצלה עסק והרופא מאחר חייב,

 ביד משגה היה ששם הראשונה לשאלה דומה הוא ואין לו. צפוי טוב שכר אדרבה
 דומה אינו וגם להתבצע הניתוח היה חייב כאן אבל צורך, ללא שניתח הרופא
 רופא וכל זהירות, חוסר מחוך האשד, פעלה ששם יי״ש במקום נפט ששפכה לאשה

 עליו נטיל שאם לכפרה כלל זקוק אינו ולכן זה, רופא כמעשי נוהג היה אחר
מצילים. בפני דלת תנעול כפרה

:לסיכום
 בעורק או זהירות אי מתוך אחר באבר ניתוח כדי תוך שפגע מנתח רופא א.

גלות. חייב והמית דם
 אולם מגלות פטור והמית, דחוף במקרה טיפול כדי תוך תרופה החליף ב.

 זכאי ידי על זכות "שמגלגלים הוא וכלל מאחר בפרה קצת המטפל על להטיל יש
חייב". ידי על וחובה

 התולה את וניתח המחלה, את נכון איבחן ולא דעת בשיקול שטעה רופא ג.

לא וגש באיבתון מרשלנות נבער, לא הטעות אם בשאלתנו, מת, מכך וכתוצאה

 אולם לאנוס, הוא שנחשב משום מגלות פטור גדול ברופא להוועץ אפשרות *היתד,

 "ומגלגלים מטעותו, כתוצאה נגרם שהמוות משום בכפרה קצת שחייב מסתבר
חייב". ידי על וחובה זכאי ידי על זכות

 ומת והרדימוהו מיד לנתחו חייבים והיו בבטנו פצוע לפניו שהובא רופא ד.
 מה כל עשה וגם המנתח מצד שגיאה כל היתד, ולא מאחר ההרדמה, חומר מסיבת
 כדי כפרה עליו להטיל אין וגם גלות, חייב אינו במקומו, עושה היה אחר שרופא

המצילים. בפני דלת לנעול לא
 פטור אורח עובר ודרס חולים לבית חולה להביא שמיהר אמבולנס נהג ה.
 נהג שכל זהירות מידת באותה נהג אם אולם כפרד" שחייב מסתבר מגלות,

 מכפרה אפילו פטור המקרה, קרה זאת ובכל כך נוהג היה במקומו אחר אמבולנס
מצילים. בפני דלת לנעול שלא כדי

 פטור וכו׳ ושתיה אכילה ידי על עצמו מיתת קרב שהחולה או בגרמא הרג ו.
מגלות. הרופא
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ההצלה חיבת ראשיו: פרק

 שהוא חברו את לרואה מנין :א עג סנהדרין במס׳ למדנו האדם הצלת חיוב
 לא ת״ל להצילה חייב שהוא עליו באין לסטים או גוררתו חיה או בנהר טובע

 גופו, השבת על שחייב לו והשבות שאמרו ממה למדנו וכן רעך. דם על תעמוד
 הי״ד: רוצח מהלכות פ״א הרמב״ם פסק וכן לעצמו. גופו את השב למדרש כלומר

 את הרואה וכן רעך, דם על תעמוד לא על עובר הציל ולא להציל היכול כל
 הוא להצילו ויבול עליו, באה רעה חיה או עליו באים לסטים או בים טובע חברו

רעך". דם על תעמוד לא על עובר בעצמו
 דם על תעמוד לא של לאו עבירת רק הצלה ענין שאין למימר צריך ברם

 בהא א סב דב״מ מהא מוכרח וזה דמים. שפיכות של חומר בה שיש אלא רעך.
 ימותו אומר פטורא בן מים של קיתון מהן ולאחד בדרך מהלכים שהיו דשנים
 אין ושם קודמין. חייך ודרש ר״ע שבא עד חברו במות אחד יראה ולא שניהם

 קודמיך׳ "חייך של הפסוק חידוש בלי ומ״מ הצלה, דין רק אלא רציחה של ענין
 הצלתו ימנע שתייתו ידי שעל מפני לשתות הקיתון לבעל אסור לר״ע גם היה
 ולא יהרג בגדר הצלה ענין גם להתיר, פסוק דאין דבמקום וש״מ חברו, של

 שמניעת אומרת זאת פ״ר״ התורה יסודי בהל׳ הלוי הגר״ח חי׳ ועיין יעבור.
 איסור בכלל חמורה היא מקום מכל גרידה "לאו" אלא חיובה שאין אף הצלה

 לחיי ולהנצל לשתות וראוי לפניו שהמים שכיון להלן ראה מיהו דמים. שפיכות
 דגם א כה פסחים ר״ן ועי׳ מיתה, בגרימת זה והרי המזון ממנו כמונע הוי שעה

 בכלל הוי מאומה החרם מן ידבק ולא כמו ע״ז של מאביזרייהו הוה אי "לאו"
יעבור. ולא יהרג לדין ע״ז

 לפלוני אמרו ואם יעבור, ואל יהרג עבירות שבג׳ אמרו למה לשאול ויש □
 ימית ולא שיהרג א עד בסנהדרין אמרו אותך יהרגו לאו ואם פלוני את הרוג

 שאין יודע שאתה "מפני ביאר שם וברש״י וכו׳. סומק דדמך חזית מאי מטעם
 איבוד כאן יש דמ״מ עבירות לשאר דומה זה אין נפשך פיקוח מפני עומדת מצוה
 ישראל של נפשו חיבת מפני אלא המצוד, את לדחות התירה לא והתורה נפש
 נעשית עבירה ונמצא טפי חביבה זה של ודילמא אבודה, ונפש נעשית עבירה וכאן
אבודה". ונפש

 שלו שהצלה נאמר כן אם קודמין דחייך תורה שחידשה כיון קשה ולכאורה
 דדמו נאמר קודמיך׳ "חייך של הפרשה ומצד וחזית, חזית ואמנם וקודמת עדיפה

טפי. סומק הוי שלו
 הרמב״ם בדעת פירש דהכ״מ ראשית, טעמים: משני קושיא זו אין אבל

 משום הוא, יעבור ואל דיהרג הדין אלא הסברא, עיקר חזית" "מאי סברת דאין
עם עצמו להציל אפשר ואי פיקו״נ, מפני נדחית אינה הרציחה עבירת דחומר
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ורפואה הלכה ל

 אבל יתירה. עדיפות זו לרציחה שיש לדון שייך לא זה ולפי כרציחה, עבירה חומר
 שבמקום לענין רק קודמין" ד״חייך הכתוב חידוש מצאנו שלא התירוץ עיקר
 שיהא תורה חידשה לא מעולם אבל חברו׳ בהצלת חיוב אין נפשו להצלת דנוגע
 להדיא בתורה נתחדש שלא וכל נפשו׳ את להציל בדי חברו את להרוג מותר
 הסברא אמרי׳ ותו מעצמנו לחדש יבולים אנו אין ברציחה, אף קודמין חייך סברת
וכר. חזית דמאי

הצלה אמצעי מניעת :שני פר?

ותרופות מזון מניעת ע״י למיתה גרמא א.

החולה, מת כך וע״י חולה או בריא מאדם תרופות או מזון שמונע מי והנה
 שזה בכוחו או בידו הרגו שלא כיון מיתה עליה שחייבים רציחה זו שאין אף

 ה״א רוצח מהלכות בפ״ב הרמב״ם שכתב כמו מיתה, עונש לגבי מיוחד תנאי
 הרמב״ם שמדייק הי״ד־יט בפ״ג וכן דין. בבית נהרג ה״ז "בידו" חברו ההורג כל

 מיתה שחייב רוצח הוי ממעשיו הראשון מכח ובא בכוחו" או בידו "שהרגו דוקא
 ברעב שמת עד שכפתו או המעזיבה עליו שכפה חברו של למותו שגורם מי אבל
 דם. ממנו דורש דמים ודורש רוצח הוא הרי מ״מ אותו, ממיתין אין אלו בכל

 הארי לפני שכפתו או עדים או הורג שהשוכר הרמב״ם כתב וה״ד ה״ג ובפ״ב
 ב״ד, מיתת בהם ואין לשמים מיתה וחייב בידו הריגה ועוון דמים שופך הוי

 אפשר ואמנם האדם". מיד אדרוש דמכם ,ואת מ רציחה עבירת דהוי וילפינן
 "שופך של חיוב מדין אלא ממש בידיו מעשה דבעי תרצח" "לא מגדר החיוב שאין

 לפרשת ולא דמים שפיכת לדין שייך והוא לגרמא, גם ששייך באדם" האדם דם
 הריגה גם הוי רציחה" "עבירת דבכלל מהרמב״ם קצת משמע מ״מ רציחה
 ממנו דורש דמים ודורש רוצח" הוא "הרי אותו ממיתין שאין דאף שכתב בגרמא,

 ולשון רודף. דין נמי איכא למיתה דבגורם ותעג רלח סי׳ בריב״ש ועיין דם.
 ומהרבה ה״ג, פ״א שם רמב״ם עיין ממש הרציחה על גם נופל דמים* "שופך

 יו״ד מסכת" }וב״גלית בגרמא, יעבור ואל יהרג דין גם דאיכא משמע אחרונים
וצ״ען. בזה, נסתפק ס״ה

דמים, שופך ה״ז חי מאדם תרופות או סממנים המונע דכל ספק אין ולפי״ז
 מזון או חמצן של המתקן את ממנו מוריד ואם בגרמא, מיתה חייב שאין אף

 בגדר דהוה או רציחה בכלל שהוא מרבותא דילפינן "מצמצם" דהוה דחייב אפשר
דפטור. גיגית עליו מכפה וגרע שחייב, בחמה" "כפתו

המיתה קירוב את המונע הסרת ב.
 ליפו־ד יכול ואיבו אריך זמן שגוסס שמי הרמ״א פסק שלט סימן יו״ד בשה׳ע

עופות מקצת נוצות שיש שאומרים מכת מתחתיו והכסת הכר להשמיט אסור
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לה הרשלר משה הרב / ומסוכנים בחולים הצלה חיובי

 להצלה, אמצעי בידם היו שלא נפטר זה למצב שנקלע שמי בזמנם דוקא מ״מ
 ליחה להעלאת ההרהור ואפילו להציל. חדישים אמצעים הרבה יש כיום אבל

 עפי״ר בא היה והמות ז[ קכא אבהע״ז ]עי׳ לגסיסה סימן היה שזה וכדומה
 קירוב סימן בזה אין בימינו אבל להצילו, בידם היה שלא משום כאלו במצבים

לאיתנו. חוזר המקרים וברוב יחנק׳ שלא הנשימה דרכי ומנקין מיתה
 מ״מ הצלה, חובת עוד בו ואין סיכויים עוד לו שאין אף במסוכן ולפי״ז

 ממקומו להזיזו ואין דמים, כשופך ה״ה מזיזו או עיניי והעוצם כחי הוא עדיין
 להזיזו אסור אבל שם(. )ספ״ח דליקה שם שנפלה במקרה או רפואתו, לצורך אלא

אפילו מיתתו לקרב היתר שום שאין שימות, החולה של טובתו הוא אם אפילו
r :12ג454אוז״ווז

 עד למות יכול אינו גיסס שאם שכתב תשכב סי׳ ספ״ח ועי׳ מיסורים. לגאלו
 הסברות וכל ממש, רציחה זו והרי משם להזיזו אסור אחר במקום שישימוהו

ממש. בהם אין מחייו מותו לו שטוב לפעמים שיש לחדש שרצו
 בו ולטפל שבת, עליו לחלל אסור שיהא שאפשר למעלה כתבנו כבר ואכן

בנוחיות. להניחו כדי

שעה בחיי הצלה חיובי :שלישי פרק

שעח חיי חשיבות א.

 דמפקחין א פה ביומא נפש פיקוח לגבי א. :סוגיות ב׳ מצאנו שעה חיי בענין
 כל לדחות פיקו״ג דין דיש ומבואר שעה, לחיי אפילו בשבת אפילו הגל את עליו

 מת שבוודאי ב כז זרה בעבודה שנינו אחר ודין שעה. לחיי להציל בכדי התורה
 ויכול שיהרגנו שחשוד אע״פ גוי רופא אצל להתרפאות מותר טיפול יקבל לא אם

 שהגוי שעה, חיי האיכא מת, ודאי פריך ובגמרא ירפאנו. שמא הגוי אצל ללכת
 ומשני )רש״י(. יומיים או יום ריפוי בלא לחיות עוד לו יש ■ושמא להמיתו ממהר

 נבא אמרנו אם דכתיב חיישינן לא דלח״ש תימרא ומנא חיישינן, לא שעה לחיי
 חיישינן, לא שעה לחיי לאו אלא שעה חיי והאיכא שם, ומתנו בעיר והרעב העיר
שעה. חיי לסכן מותר רגילים לחיים שיגיע דאפשר דכיון והיינו

 ורק חיים׳ של חשיבות להם אין כשלעצמן שעה דחיי הביאור, אם לעיין ויש
 שעה חיי דגם אפשר או שבת, דוחה חיים דהו כל בו שיש דכל אמרו נפש פיקוח לענין

 חיי בגדר הוא יחסי באופן החיים כל דכן רגילים, חיים כמו חשיבות להם יש
 בשביל שעה החיי לסכן דמותר אלא מזה<. ימות דודאי גריעי הכא )מיהו שעה

להו. חיישינן לא ומשו״ה חשיבי שעה חיי אין עולם לחיי וביחס עולם, לחיי סיכוי
 להלכות בפירושו חכמים" "משנת דבעל האחרונים גדולי שנחלקו ומצאנו

 לחיי לגמרי יתרפא יתרפא שאם השקול ספק שיש במקום דרק כתב התורה יסודי
 עדיפי, עולם דחיי מטעם שעה, לחיי לחוש ולא לספק להבנם דעדיף הכריעו עולם

יותר וקרוב מאוד מסוכן הניתוח אם דאף ס״ל י אות טז ח״ב באחיעזר והגרח״ע

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 46 מס עמוד משה הרשלר, ב - ורפואה הלכה



אה ו ורם הלכה לו

 והנה רחוק. בספק אף שיתרפא דאפשר כיון שעה, לחיי חיישינן לא מהרה שימות
 שאין מודה האחיעזר גם זה, לחולי הרפואה הוא הניתוח אם גדול דבספק נראה

 הוא שהניתוח בנידון דעתו אלא השעה, חיי עבורם מסכנים ואין ספק של גדר זה
 דגחלקו ונראה הניתוח. ע״י רב סיכון דיש אלא זה, לחולי להועיל שיכול האמצעי
 חשיבות יש שעה דלחיי הביאור מש״ח דלבעל חיישיבן, לא שעה דלחיי בסברא

 לרפאותו סיכויים שיש במקום ורק בריאים, כלחיים בהצלתם וחייבים עצמן, של
 להצילו בניתוח השקול ספק שיהא צריך ומשו״ה להם, לחוש שלא נדחים לגמרי

 להם שאין משמע לח״ש שעת לחיי הגמרא דלשון הקשה והגרח״ע עולם. לחיי
 ומקושית כלל. שעה בחיי התחשבות אין לח״ע להצילו כשעוסק ומשו״ב חשיבות,
 לכאורה מוכח נמי שעה חיי על השבת את מחללין אמאי שהקשו התוספות

 חוששין אין עולם חיי לגבי ורק חשיבות שעה לחיי דיש נאמר דאם כהגרח״ע.
 דח״ש דכיון סברי דבקושיא לומר ודוחק השבת, לחלל דיש פשיטא א״כ להם,

לחלק אפשר דבקל שבת, חילול מפני להדחות הו״ל ה״נ עולם לחיי ביחס נדחין
 חשיבות לח״ש יש דוודאי לומר בהם חזרו אמנם שבתירוץ אפשר מיהו --־•ביניהם.

בשבילם. השבת מחללין ומשחב עצמן לגבי
 כדי רחוק וספק למעוטא אפילו בפיקחג דחוששין דכיון לפרש מקום ואין

 לעשות חייבים שלו ההצלה שזה עולם חיי של בריפוי גם ומשו״ה הצלה׳ לעשות
 שזו ונאמר עולם, לחיי להצילו כדי גדול ספק שהוא אפילו הצלה של טצדקא כל

 ספק מפגי נדחית התורה שכל רק מצאנו דלא מוכרע, אינו דזה האחיעזר. סברת
 ענין לדחות הצלה בשביל שמותר מצאנו לא אבל כה״ת, דוחה שפיקו״ג הצלה של

 אין עולם לחיי ביחס שעה שחיי הסברא שרק כרחך ועל שעה, חיי של אפילו נפש
 עולם, חיי להציל אותם שמסבנים לומר מקום יש לפיכך כך כל חשיבות להם
 חיי של לריפוי שיגיע שקולת סבירות שיש דדוקא דס״ל המשנ״ח נחלקו ובזה

חשיבי. לא עצמם לערך דגם שעה בחיי מתחשבין דאין ס״ל והגרח״ע עולם,

עקיבא זר׳ פטורא רבן פלוגמא ביאור ב.

 דבן א סב בב״מ דאמרי׳ בהא לדון יש שעה חיי של הדין בעיקר והנה
 מבואר ובתו״ב קודמין. חייך סבר ור״ע וכו׳ שניהם שישתו מוטב ס״ל פטורא

 שנדון־,.בסברתו לפני ותחילה החסידות. ממידת ולא הדין מעיקר הוא דב״פ דהא
 שעה לחיי הצלה להם יהא שניהם ישתו דאם דמיירי חדא הנחות, שתי להקדים יש
 דא״א דכיון הביאור אין אבל לישוב, יגיעו לא בזה שגם אלא ימים כמה של

 להם שיהא ע״כ אלא כלל׳ סברא זה דאין שניהם, שימותו מוטב שניהם להציל
 שבעין שר׳ר בהצלתן. שמחוייבין חשיבות יש שעה דלחיי לב״פ וס״ל שעה חיי
 פטורא בן דעת ולכאורה וז״ל: ד אות קמז סי׳ דברים בד״ע״ש הנצי״ב כתב זה

 ואיזו ח״ו עצמו את להמית הוא מחוייב אחיך וחי לקיים שא״א בשביל וכי תמוהה
 יום יחיו עכ״פ שניהם ישתו דאם הענין אלא לחבירו, גם שיתן מה תהא תועלת

 לחברו יתן לא אם משא״ב מים, להם יזדמן כה עד ואולי שניהם גם יומים או
שיגיעו שאפשר הטעם הגצי״ב שכתב מה מיהו ע״ש. בצמא בוודאי ימות הרי
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לז הרעלר משד, הרב / ומסוכנים בחולים הצלה חיובי

 לג(! )?מ׳ פטורין בן ערך ביתו״א כתב זה וכעין מים. להם יזדמן או לישוב
 מים במדבר אין שבודאי בספק ושניהם בדרך שמהלכין מפני לפרש ונראה ח״ל

 לעיניו ימות בודאי חבירו את ישקה לא אם פטורין בן וסבר ולהביא לטרוה
 מידי חבירו להציל מישראל אהד כל וצריך רעך דם על תעמד לא אמרה והתורה

 מ״מ מים. להם ויזדמן נס יעשה ושמא בספק מסוכן הוא אם אפילו לסטים ומידי היה
 נער הוא אם פיקו״נ בכל דנו ולא הצלה חיוב יש שעה לחיי דגם הסברא עיקר

 וכל סברא יש לכך שנוסף אלא עצמן׳ מצד השיבות להם ויש ימים מעוט זקן או
 לא שכעת אפשרויות הרבה יש חי שהאדם וכל בטחון יש לחיים עוד שמחובר

 אפשרות לד שאין שנראה אע״ג חי דהוא כיון שעה חיי ולכן הדעת על עולה
 שלא בסכנה שהם מצד קולא או פטור כלל ואין החיים׳ דיני כל להם יש להנצל
 שמא ספק מצד הנצי״ב לסברת להגיע וא״צ בצמא׳ ימותו והם להמשיך יוכלו
עולם. לחיי ויגיעו נס יקרה

 שתה כבר כאילו הנידון הוי להצילו מים ויש בצמא שהוא דאדם נראה ועוד
 היה ולפי״ז ינצל׳ ישתה ואם מים כאן ויש מסוכן כאן יש כאילו לדון ואין וניצול
 גזילת אלא זה אין המים ישתה האחד ואם הצלה׳ מניעת רק המים לגבי הנידון
 דאיכא כיון אלא מניעה, של גדר רק הוי זו במניעה חברו שמת מה אבל המים׳

 בחברו חץ שזרק למי ודמי בו ניצל בבר כאילו רואים אנו בו להנצל שיכול מים
 הוי לא רפואה ליה דהוי דכיון פטור אח״כ שנתפזרו אע״פ בצידו סממנים והיו
 ויהא אח״כ שניצל נמצא ינצל ואם הרגו שעתה אומרים ואין רציחה, כלל כאן

 נפשו. ממנו נטל כאילו המים ממנו שתה אם ולפי״ז הסממנים׳ בנתפזרו נפ״מ
 ושתה המים ממנו חטף שאם להדיא כן שכתב הרמ״ך בשם שם ב״מ בשמ״ק ]שו״ר
 ה״נ ולפי״ז גרמא(. גדר הוי )מיהו שמים[ בידי מיתה חייב ידו על מת וחברו

 הפחות לכל יש אחד לכל כאילו הוי שעה לחיי שניהם להצלת מים דאיכא כיון
שעה. חיי

ועולם שעח בחיי וקדימח עדיפות ג.

 דס״ל נראה ובפשטות דרכים. בכמה לבאר אפשר פטורה בן ובסברת
 לשתות לו אסור ומשו״ה מפקו״ג׳ נדחים שאין שפ״ד בגדר נמי הוי הצלה דמניעת

 ולא שימות ומוטב שעה חיי מחברו שמונע נמצא שעי״ז כיון עצמו להציל כדי
 זו סברא כעין נמי שכתב הגר״ח חידושי ועי׳ חברו, של שעה חיי להציל ימנע

שפ״ד. בגדר הוי הצלה דמניעת
 שעה חיי הצלת של נידון ב״פ של בדין שאין אחרת בדרך להסביר ואפשר

 יגיע השני ישתה אם וכן וינצל׳ לישוב יגיע המים כל אחד ישתה שאם כיון אלא
 הוי קודמין דחייך מיוחד לימוד שאין כל עולם לחיי שוים ששניהן ולפי לישוב,
 ולהעדיף שלו׳ שהמים למי עדיפות שאין לב״פ וס״ל עולם, חיי הצלת למנוע הנידון

 שחייב יעבור ואל יהרג כדין וימותו שותים שביהם שיהו ומוטב שפ״ד, בגדר זא״ז
 יכול אם הנידון ולפי״ז לשניהם. שעה חיי כשיש דוקא זה כל מיהו בשפ״ד.
חיי גם בעצם הוא חברו של שעה והחיי שעה, חיי על שלו עולם חיי להעדיף
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ורפואה הלכה לח

 מותר אס הנידון יהא ולפי״ז עולם, חיי לו יהא הכל ישתה הוא שאם עולם
 לשניהם יהא שניהם ישתו שאם ס״ל ומשו״ב עולם. חיי לגבי עולם חיי להעדיף

 אחד שרק הנידון יהא אם אבל כשלעצמם׳ חשובים גם שהם שעה חיי הפחות לבל
 ישאר ואחד בו להשתמש יכול אחד ורק אחד הצלה מתקן רק שאין ולמשל ינצל
 שאי קודם׳ הוא שלו שהמיתקן שמי יודה פטורה בן דגם נראה כלל, מיתקן בלא

 ]וראיתי מזה, מונע אני לזה נותן אני שאם זא״ז להעדיף שאסור לומר אפשר
 ראשית קודם[. ה״ה עצמו יציל אחד רק דאם נמי דכתב קעה סי׳ ציון" ב״בנין

 הוריות בסוף שנינו ועוד כלום׳ להם יהא ולא שניהם שימותו סברא זו שאין
 אלא הצלה, בהלכות קדימה דין לא שזה ובודאי ללוי, והכהן לבת קודם שהבן

 הכהן כבוד מצד עדיפות סדר יש משניהן, אחד לבחור יכול הדין שמעיקר כיון
 מיהו כך. על חולק לא כן גם פטורא דבן נראה ובפשטות במצוות, שחייב הבן או

 אחיך וחי שניהם וימותו שניהם ישתו דורש דב״פ משמע ג׳ פרשה בהר בתו״ב
 מציעא דבבא הסוגיא פשטות אבל בשוה, יחד שניכם "׳עמך* שמפרש משמע עמך,

מג[, סי׳ אליהו ויד קמו סי׳ יאיר חוות ]ועי׳ בן. משמע לא
 דחידשה ר״ע של לדעתו רק זה השני על אחד להעדיף דיש דהא ואפשר

 לסברא מקום גם יש זה ולפי חייך, של עדיפות ואיכא קודמין דחייך תורה
 שאין בכה״ג מהם אחד להעדיף ויש שניהם, שימותו ולא אחד שיחי׳ דמומב

 יקח אחד ואם כזאת, סברא שאין אפשר לב״פ אבל שניהם, את להציל אפשרות
 זה פני על זה העדפה של ונידון מחברו, הצלת שמונע נמצא להנצל המיתקן את
 ויותר הסברא, מן דחוק זה מיהו זד- בשביל לאסור דחייב הצלה מניעת גדר הוי

 של שהוא ובמקרה קודם, הוא שלו שהמיתקן שלמי מודה ב״פ גם דבזה נראה
 את להקדים שצריך אלא הדין מעיקר שרוצה מי את להעדיף זכות לו יש אחר

שם. הוריות שבמשנה הסדר

עולם לחיי ביחס שעח חיי ד.

 בהצלת חייב אינו שלו חייו להצלת נוגע וכשהדבר קודמין שחייו סבר ור״ע
 ועדיין חברו. של שעה מחיי עדיפים שלו שעה דחיי דה״ה פשוט ולפי״ז חברו.

 יספיקו לא הכל ישתה ואפילו שעה חיי רק לו יש המיתקן לבעל שאם לשאול יש
 דחייו ר״ע סובר בזה גם אם לישוב, יגיע ישתה חברו אם ואילו לישוב׳ להגיע לו

 ואין חברו של עולם חיי לגבי חשובין אינם שלו אפילו שעה דחיי דאפשר קודמין,
 לו אין אפילו קודם הוא לו שנוגע מה דכל ואפשר קודמין, דחייו ההיתר בזה
מועטים. חיים אלא

 ס״ל ולא שלו שהקיתון למי עדיפות דאין חדא דינים׳ ג׳ חידש ב״פ והנה
 דאף ועוד בהצלתם׳ וחייבים שלמים כחיים הו״ל שעה חיי דגם ותו קודמין, חייך
 לו אסור קודמין דחייך דין דאין כיון מ״מ לישוב יגיע הקיתון בעל ישתה דאם

 חיי לשניהם יש שניהם ישתו שאם וכיון חברו׳ של שעה חיי עם עצמו את להציל
 עדיפות דאין דכיון סברא לחד כתבנו לעיל ]מיהו עצמו להעדיף לו א״א שעה

בדין ודאי חולק ור״ע עולם[. חיי על חברו אצל גם הנידון הוי קודמין חייך של
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לט הרשלר משד. הרב / ומסוכנים בחולים הצלה חיובי

 שכתב שם ב״מ במהרש״א ועי׳ דב״פ. הסברות בשאר דמודה ונראה קודמין דחייך
 יש שעה דחיי משום וע״כ שניהם ישתו לר״ע גם לשניהם שייכים המים שאם
 שניהם שימותו סברא אין א״כ חשיבות כלל להם דאין נימא דאם חשיבות׳ להם
 קאי המהרש״א הסתם ומן לעיל, וכמ״ש חברו במות יראה שלא בשביל סתם

 השלישי הדין גם מוכרח ולפי״ז לישוב, יגיע אחד ישתה דאם דסוגיין בגוונא
 המים אם לדון יש ולפי״ז שלו. עולם חיי בשביל חברו של שעה חיי לדחות שאין

 לישוב יגיע לאחד יתן שאם שנים לפניו ויש להם צריך שאינו אחר לאדם שייכים
 כיון ולכאורה שניהם, ימותו ובסופם שעה חיי רק להם יהא לשניהם יתן ואם

 שניהם, דימותו לב״פ כמו יחזור לר״ע גם קודמים דחייך לסברא דליכא דהיכא
להלן. בזה שהארכנו ועי׳

חברו של שעה בחיי זה של עולם חיי להציל ה.

 חיי ספק עבור שעה חיי ומסבנים חיישינן לא דלח״ש אמרו ב כז בע״ז והנה
 חיי של להצלה חוששין אין עולם חיי שיהא שאפשר דבמקום והביאור עולם,
 מהם לאחד לתת יצטרך לעצמו צריך ואינו מים קיתון לאחד יש אם ולפי״ז שעה.

 אלא לו יהא לא לשניהם יתן שאם השני חיי על ולוותר עולם חיי שיאריך כדי
 שעה חיי שכן שפ״ד בגדר דהוי לשניהם לתת איסור גם לו שיש ואפשר ח״ש,

חשוב. לא עולם חיי במקום
 שאפשר במקום דהא וימותו ישתו שניהם איך ב״פ על להקשות יש לפי״ז

 יהא האחד ישתה אם א״כ שעה, חיי להצלת חוששין אין עולם חיי לידי לבא
 אין שבאמת ואפשר שעה. היי עבור חברו להצלת לחוש חייב ואינו עולם חיי לו

 שישתו ומוטב שלמים כחיים הוי שעה חיי דין דלדידיה דב״פ אליבא דע״ז הס-וגיא
 חייך של עדיפות ענין דאיכא תורה דחידשה כיון דלדידיה כר״ע אלא שניהם,
 מהרש״א ועיין שעה. חיי על עולם לחיי עדיפות דאיכא סברא איכא תו קודמין

 שניהם. וימותו שניהם דישתו מודה ר״ע גם שניהם של המים דאם שם בב״מ
 מוטב להעדיף למי סברא דאין דכיון ב״פ סברת ס״ל ר״ע גם פסוק דבלי ומשמע
 דח״ש בע״ז הא מיהו הצלה. מניעת על מהם אחד יעבור ואל שביהם שימותו

 שעה דלחיי לר״ע וס״ל היא׳ גדולה סברא בהצלה חייב אינו עולם לחיי ביחס
 הוא ב״פ אצל הנידון דכל סברא שכתבנו למעלה ועי׳ חיישינן. לא גוונא בהאי

 שיגיע כדי הכל לשתות לתת למי למעלה היא דהשאלה עולם היי של הצלה בחיוב
 לוותר מותר אם הנידון דהתם דע״ז לסוגיא דב״פ דינא שייך אין ולפי״ז לישוב.

 עולם חיי איזה הוא הנידון דב״פ בדינא אבל עולם, חיי בשביל שעה חיי על
 יגיע לא הכל הוא ישתה אם דאף דבמקום לב״פ לומר מקום יש ולפי״ז לבכר.
 נסתפקנו דלר״ע ואף לחברו, לתה צריך לישוב, יגיע לבדו ישתה אם וחברו לישוב
 סברא יש ולכן מגזה״ב דס״ל משום היינו קודמין, חייו כה״ג דאף דאפשר לעיל

 חייך של הגזה״ב מצד חבירו של עולם מחיי עדיפי מ״מ ח״ש אלא לו אין דאפילו
 בתר בזה דאזלינן אפשר קודמיו דחייך חידושא האי דל״ל לב״פ אבל קודמין,

שעה. לחיי לחוש אין עולם חיי דבמקום כללא
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a ה א ו ם ר ו ה כ ל ה

 עדיפות של הנידון אין דהתם דע״ז כסוגיא ס״ל ב״פ דגם דבודאי נראה מיהו
 היי כנגד עולם חיי להעדיף אין לב״פ דאמגם אפשר דבכה״ג זה, על זה לבכר
 הוא הכל דע״ז דסוגיא אלא הצלתם, למנוע לו ואסור חיים לזה יש דסוכ״ם שעה,
 כשיש אפילו עולם לחיי להצילו הפעולות כל לעשות דמותר והיינו הצלה בגדר

 ובכל לו, עושין לו שטוב דמה התוספות שכתבו מה וזהו שעה, לחיי סיכון בזה
 ירפא, ורפא של ההיתר זהו ולרמב״ן ההצלה, בגדר הכל ומ״מ סיכון יש רפואה

 מצינו לא חברו של שעה בחיי עולם לחיי זה את להציל פטורא דבן בנידון אבל
שהתיר, מי

חולים לשני אחד מיתיען ו.

 צמאים שני ולפניהם מים לאחד יש דאם כתב ס״כ בליקוטין ב״מ בחזו״א
 יתחייב לאחד יתן אם אף דהא שניהם וימותו לשניהם נותן דלב״ם בפלוגתא תלוי

 חייך משום ליכא דלהנותן ואע״ג שירצה, לאחד יתן ולר״ע חברו, עם לחלוק
 שכתב ומה שניהם, שימותו דמוטב לב״פ כמו להיות לר״ע הדין וחוזר קודמין

 חולק דר״ע מצינו דלא צ״ב לכאורה האחר, גם רשאי מותר עצמו דהוא דכיון
 בפיקו״נ אפילו שעה חיי הצלת למנוע שאין היסוד בעיקר מודה ובודאי אב״פ

אחר. של
 במקום עדיפות דאיכא דנתחדש לר״ע אבל פטורא, לבן זה דכל לומר וצריך

 הסברא כפי להשתדל יש סברא שיש מקום לכל למדנו ממילא קודמין שחייך
 ולפי״ז עולם, חיי במקום חשיבות להם דאין חיישינן לא שעה דלחיי נותנת והדעת

 ביניהם המים שנחלק ממה עולם לחיי מהם אחד להציל ההצלה שחובת ודאי
 אין ולהעדיף, להציל מי את רק הנידון אין שכן וכיון שעה. חיי רק שניהם ויחיו

שרוצה. למי להעדיף שיכול הוריות בסוף דחזינן וכמו שפ״ד לדין שייכת זו שאלה
 דמודה שניהם של הקיתון שאם המהרש״א שכתב ממת לשאול יש עדיין מיהו

 דמאי מטעמא דהוא דאפשר כתב ובמהרש״א וכו׳ ימותו דשניהם לב״ם עקיבא ר׳
 מיהו חזית. דמאי סברא איכא שניהם של אינו כשהמים גם וא״כ ע״ש, וכו׳ חזית

 בהוריות חזיגן דהא כפשטן, חזית דמה בסברת המהרש״א דברי אין כרחך על
 חזית, דמאי העדיפות מצד אינו הכהן )דהקדמת רוצה שהוא למי ליתן שיכול

 ועל לכהונה(. הכיבוד דין עליו חל ממילא שרוצה למי להעדיף שיכול כיון אלא
 המים מן שתה אחד כל כאילו הוי שלהם כשהמים ולחלק לומר מוכרחים ברחך

 שעה חיי על לוותר שיתיר מי דליכא לעיל העלינו וכבר שעה. חיי כבר לו ויש
 אדם של כשהמים אבל שניהם. שימותו ומוטב זה של עולם חיי בשביל זה של

 להצילם חייב שזה אלא שעה, חיי אפילו כלל אין אלו שלשנים הגדר הוי שלישי,
 לחיי ובכה״ג עולם לחיי להציל הוא חיובו שתחילת וודאי דמם, על לעמוד ושלא
 שנציל מבלי שניהם שימותו שמוטב לומר סברא שום ואין חיישינן, לא שעה
מהם. אחד

 וכולם הנצרכים חולים כמה ויש אחד מיתקן רק החולים בבית יש אם לדינא,
]סדר שבמשנה, העדיפויות סדר את להעדיף יש אחיד וסיכון מחלה בדרג

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 51 מס עמוד משה הרשלר, ב - ורפואר הלכה



מא הרשלר פשה הרב / ומסוכנים בחולים הגלה חיובי

 יכולים יותר יועיל שלזה לרופאים סבירות יש ואם מקומו(, כאן אין העדיפויות
מבינים. שהם למי לתת

 לתת חייב שעה, לחיי רק והשני תקינים לחיים בזה להנצל יכול אחד היה
לגמרי. להבריא סכויים לו שיש לזה

 אבל שעה׳ חיי רק אלא לו שאין אע״פ מהם אחד על נתון כבר המיתקן .,היה
 בכדי אפילו להתיר ראיה בידנו אין שעה, החיי את גם יפסיד ממנו כשיקתו

 אף כן, לעשות שאסור ראיה המהרש״א שמן ואפשר עולם. לחיי אחרים להציל
 להם אין שעה חיי שלדעתו לעיל שהסברנו הגרח״ע לדעת ואפילו לדחות. שיש
 שעה חיי לסכן שמותר שסובר ראיה בידינו אין מ״מ עולם, חיי לגבי חשיבות כלל
 ספק עבור שלו שעה חיי לסכן אלא כן אמר ולא אחר. של עולם חיי עבור זה של

שלו. הצלה של רחוק
 בעזרת לחיות ממשיך שעדיין אע״פ זה, של מחייו הרופאים נתיאשו אם
 בגדר הוא אם אבל ממנו, להוריד שאין ודאי שמים בידי גוסס שהוא בל המיתקן
 הלז של חייו להציל אפשר לאחר המיתקן שנעביר ידי ועל ימות, ובודאי טריפה

ו[. אות רביעי ]בפרק להלן בע״ה ויתבארו בזה, לדון מקום יש

לחולת מחולח מיתקן להעביר ז.

 להצילו סיכוי בלי מסוכן חולה שם שהיה החולים מבתי באחד שהיה מעשה
 שהיה חולה הגיע ביגתים מלאכותיות׳ לריאות הצמדתו ע״י בחיים אותו והחזיקו

 מיד זאת לו יתקינו לא ואם להחלים, רבים סיכויים לו ויש למיתקן מאוד זקוק
 היחיד המיתקן את לו למסור מותר אם הלכתית בעיה ונתעוררה למות, עלול

:הדברים כאן ונסכם הראשון, החולה אצל בשימוש ושנמצא החולים בבית הנמצא
 סיכויים לו שיש לזה לתת חייבים ביחד שניהם באו שאם ברור הדין הנה

 כבר סיכויים אותם יש לשניהם אפילו שכן נורמליים, לחיים להחלים טובים
 סדר שיש ]אלא מהם. אחד לבחור שיכולים ג׳ אות שלישי בפרק הסברנו

ההצלה[. מחיוב ולא הכבוד מחובת וזה זה, סדר לפי להדר ומצור, עדיפויות,
שעה, חיי אלא לו שאין אף לחולה צמוד המיתקן שאם הדין ברור וכן

 על עולם לחיי אפילו זה את להציל שאין ו׳ באות שם הוכחנו כבר מקום מכל
 היינו חיישינן לא שעה דלחיי אמרי׳ לא כאן ועד חברו, של השעה חיי חשבון

 ממנו להסיר אין זה ולפי שלו, עולם חיי ספק עבור שלו שעה חיי לסבן דאפשר
ארוכים. לחיים הצלה לצורך אפילו המיתקן

 בעזרת לחיות ממשיך והוא בהכרה, כבר ואינו ממנו הרופאים נתיאשו
 וכשמוציאים ספונטניים, חיים ממשיך ועדיין כוחו, יחלש שלא שמחזק המיתקן

 גוסס בגדר ה״ה ממושך, זמן עוד ולגסום לנשום ממשיך הוא המיתקן מן אותו
 ישוב הרבה וצריך חייו. לקצר לגרום לנו ואסור עליו חי שתורת שמים בידי

עולם. לחיי הזולת להציל כדי המיתקן ממנו להעביר מותר יהא אם להלכה
אחרים׳ במקומם ולתת להחליף ויש ההזנה שקית או החמצן מיכל נתרוקן אם
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ורפואה הלכה מב

 סיכויי לו שיש מי את להעדיף שיש ביחד שניהם באו באילו דין לזה שיש נראה
בזה[. הלכה לקבוע כדי הרבה בזה להתישב ]וצריך להבריא

 שהדין שאפשר למעלה עיין בזה. החזיק או ששכר או שלו מיתקן לו היה
 לו שיש לחברו קודמים והם שעד" חיי רק לו כשיש אפילו הוא קודמין חייו של
עולם. חיי

 תגובות׳ כל וחסר לנשום מאמץ שום בו ניכר ואין תנועה בלא ששוכב חולה
 רפד" אנחה או תנשימה הגבר כמו תגובה באה לא בעצמה אותו כשדוקרים האפילו

 הפעילות הופסקה שכבר לשער יש שטוח׳ קו מקבלים המוח פעילות ברישום וגם
 חמצן או מלאכותי ולב ברזל ריאות כמו מלאכותיים מתקנים וע״י שלו, החיונית
 לעשות חייבין שאין אפשר מרובד" זמן וגטטיבית בפעילות אותו מחזיקים התאים

 זה מטיפול פועל עדיין שהלב למרות מלאכותית בצורה להחזיקו מאמצים שום
כך. להמשיך יכול והוא

או.אי.גי. של מדידה ע״י שנפסקה נמצאת הבדיקות לפי המוחית הפעילות אם
 אפשר ועדיין החלטתיים, אינם הבדיקות שבל כיון אחרים, מכניים באמצעים או

 לעשות אין ספונטנית בצודה פועל עדיין הלב אם חיים, שהם מוח תאי שקיימים
 החיים מהלך לגמרי נסתיימו שלא שכל גמור, ומות שיתוק לידי שיביאו פעולות
 אין מ״מ בהצלה חיוב שאין שאפשר אף היא, חיים בגדר אחת חיים נקודת אפילו

 דהוי בהם מתחשבים שאין הגוף של לתגובות דומה ואינו להפסיקה. היתר שום
 המות, אחר שבאים כפרפורים אלא חיות, מכוח באים אינם שהם הלטאה, כזנב

החיים. תוחלת וחוסר מהתכווצויות באים ורובם

מסוכן וודאי מסוכן ספק ח.

 מסויימת לתרופה או נשימה למיתקן צריכים ושניהם לפנינו חולים שני אם
 וכעין הוודאי. את להעדיף דיש נראה מהם, אחד בשביל אלא החולים בבית ואין

 הרופאים ע״פ מסוכן שוודאי אחד יש דאם סק״א במ״ז שכח סי׳ בפמ״ג שפסק
הספק. דוחה דוודאי לאחד אלא מספקת אין והרפואה ספק, ואחד

 לחשוש שיש היינו בכוודאי, עבדינן נפש פיקוח בספק דהא להקשות אין
 פיקו״נ" "וודאי מ״מ אבל מצוות, ושאר שבת ולדחות להצלה לוודאי כמו לספק
 הלכה חקר בשם אליעזר בציץ ]שו״ר וודאי. דוחה ספק ואין פיקו״ג" מ״ספק עדיף
 דאפי׳ )ועוד מאוד[. תמוה וזה וודאי, כוודאי הוי כוודאי סכנה דספק דכיון דכתב
 גדר הוי וודאית סכנה אבל דחויה מגדר הוי דספק משמע ומצוות שבת לענין

הותרה.(
 וודאי וחברו ספק הוא אפילו מהם לאחד שייכת הרפואה שאם נראה, ועוד

 ולחברו שעה חיי רק לו יש אם הסתפקנו שלמעלה ואף קודמין, דחייו הדין
 מסוכן ספק דהוא דהפמ״ג עובדא מיבעיא לא הצלה גבי מ״מ לח״ע, סיכויים
 אי׳ עצמו הצלת לענין נוגע וכשהדבר קודמת, עצמו דהצלת עצמו יציל שממ״ב

ולחבר רפואה לו שתועיל ספק הוא אם אפי׳ אלא אחרים. של בהצלה חייב הוא
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 שנוגע כ״מ מ״מ מתים ששניהם אפשר לו יועיל לא דאם דנמצא יועיל, ודאי
קודמין. חייו עצמו להצלת

 פ״א והג״מ הכ״מ שכתב מה לענין שייך אם להסתפק יש דהפמ״ג ובעובדא
 תכד סי׳ חו״מ והסמ״ע חברו, להציל בספק עצמו להכניס דחייב מהירוש׳ מרוצח

 בשחת וכ״פ כהירושלמי. הלכה דאין דס״ל ש״מ בשו״ע הביאו שלא ׳!ממה כ׳
 אליהו ביד גם ועי׳ חברו. להציל לס״ס עצמו להכניס שאין תרכז ח״ג הרדב״ז

 בספק דדוקא נראה מיהו רצז. ל״ת בסהמ״צ הליר והגר״ח מג. "סי׳ )מלובלין(
לזד- לחוש שאין אפשר רתוק ספק אבל סכנה, איתחזק או מבורר

וגוסס מסוכן גדרי רביעי: פרק

וטריפת גוסס א.

 בין אחת בבת בין אדם בני עשרה הכוהו א עח בסנהדרין הדברים יסוד
 את שקירב חייב האחרון אומר בתירא בן יהודה ר׳ פטורים כולם זה אחר בזה

 קטילא דגברא פטור הכל לדברי הטריפה את דבהורג בסוגיא ומבואר מיתתו.
 דהרי חייב הכל לדברי המעשה בי איתעבידא דלא כיון שמים בידי ובגוסם הוא,
 לא אבל מעשה בה דאיתעבד אדם בידי בגוסס וריב״ב רבנן ונחלקו כחי. הוא

 ומשחה נפש כל דבעי מקרא וילפי׳ כטריפה ליה מדמינן דלרבנן סימגין, מחתכי
 וחייב סימני׳ ליה איחתכו דהתם לטריפה דומה דאינו ס״ל וריב״ב פטור, האחרון

נפש. דהו אכל
 שם בסנהדרין רמה ביד כתב אדם בידי לגוסס טריפה בין החילוק בעיקר

 דלא אדם בידי בגוסס אבל חיי, דלא ידיע טריפה סימני דאיכא כיון דבטריפה
 בשטמ״ק מיגש ר״י בשחת ביאור וביתר דחיי, אפשר טריפת סימני בו נראו
 חי שהוא וגם למות סופו טריפה סימני בו שנתחדשו דטריפה שכתב ב כו ב״ק

 מאותם שנחלש חולה הוא אבל בכלם בריא הוא המוכה אבל רגליו, על ועומד
 היות עם טריפה בהם שיהא מהמאורעות ניצולין איבריו וכל כגוסס והוא המכות

 ויתקיים זה אחר נפשם שתחי׳ אפשר והיה שימות, עד יקרא חי נפשו שנחלשה
 רגליו על הולך שהוא היות עם טריפות מי״ח אחד בו שנולד ומי רבות שנים

 דרוב כיון דבגוסם החילוק שעיקר למדנו יתרפא. ולא חיות לו שא״א כמת ה״ה
 לומר וצריך כחי. הוי בחיים שישארו שאפשר מיעוט יש אכתי למיתה גוססין

 אלא בחיים- שישארו המיעוט מן הוא שמא חיישינן גוסס דבכל הביאור דאין
 עדיין הם להיות להמשיך אפשרות בעלמא עדיין יש כזה שבענין כיון הביאור

 נולד שלא עובר בין לחלק כתב תרצה סי׳ ח״ב הרדב״ז )ובשחת חיים. בגדר
 דמים שופך זה הרי נשמה יציאת עם עיניו המעמץ כל ביה דאמרינן לגוסס
דאכתי כיון למיתה גוססין רוב דאמרינן דאע״ג ותו חיות, חזקת ליה הוה דהתם
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ורפואה הלכה גב

 להורגו, דאסוד דס״ל משמע עב סי׳ יוסף פורת ובשחת תר ומצור. תצו מצוה
 מ״ע החינוך על סולת מנחת גם ועיין קטילא, גברא עבור הרודף את להרוג דאין

 ריש ישראל בתפארת וגם יז, דרוש המשנל״מ לבעל דרכים פרשת וע״ע לד.
יומא. וסוף פאה

 סכנה לספק עצמי להכניס חייב אם בדין ששי: פרק
חברי להציל כדי

 עליו באים ליסטים או בים טובע חברו שהרואה כתבו תכו סי׳ בחחמ א(
 ובסמ״ע רעך, דם על תעמוד לא על עובר להצילו משתדל אינו ואם להצילו חייב
 להכניס אפילו דצריך מסיק פ״ח תרומות דבירושלמי כתבו דבהג׳מ הביא שם

 ע״ם ספק והלה ודאי שהלה מפני הטעם כתב ושד,ב״י זה עבור סכנה בספק עצמו
 הלאו בעברת כלל מעשה עושה ואינו לאו רק דהוא כיון הקשה רלז מצוה ובמנ״ח

 הכל דוחה ופיקו״ג כתיב בהם וחי והלא סכנה׳ בספק עצמו להכניס יתחייב למה
 ואפילו הצלה. של והלאו העשה חיוב את דוחה ופיקו״נ נפשו לסכן שלא חייב והוא
 חזית, מאי משום מעשה בעושה דוקא זה דאידך פקו״נ משום ואם פקו״ג, ספק
 סברא יש דאדרבא נפשו, למסור א״צ חברו על להפילו רוצים אם בשוא״ת אבל

 למסור צריך אין כן גם סבנה בספק ה״ה א״כ טפי סומק דידך דמא דילמא הפוכה
 כך דמשום דאפשר שכתב וע״ש בצ״ע, והשאיר מעשה, עביד דלא היכא נפשו

הראשונים. השמיטוהו
 ותו להלן. עי׳ — נפשו למסור חייב אין תעשה ואל בשב דהא קושיתו ועיקר

 חייב יהא לא סכנה בספק אפילו ולפי״ז קודמין דחייך דין איכא הצלה דבדין
 שגם ואפשר שלו נפשו בפיקוח הוא חייב דהרי חברו להציל כדי נפשו להעמיד

 ספק דשלו הב״י סברת דאיכא ואע״ג הרוב, אחר הלכו לא דבפיקחנ לו, אסור יהא
 דברי ובביאור לכולם. קודם הוא שלו סכנה ספק על גם מ״מ ודאי, חברו ושל

 שלו לפרש ואפשר סכנה, ודאי חברו ושל סכנה ספק דשלו לפרש אפשר הב״י
הצלה. וודאי ולחברו סכנה ספק

 נחלקו בהם דוחי מקרא פיקו״ג מפני נדחית התורה דכל הדין וביסוד ב(
 מזזוייב גוי אי מספקינן דמאי הקשו נח, בן ד״ה ב עד סנהדרין דתום׳ קדמאי

 למסור מחויב היה ישראל ואפילו כתיב בישראל בהם וחי הא השם אקידוש
 וחי איצטריך דלא דדילמא לומר ויש בהם, וחי דכתיב לא אי בצינעא נפשו
 בציגעא דאפילו המאורסה ונערה מרוצח מצות שאר ניליף דלא חיכי כי אלא בהם
 "והי של החידוש דבלי לתום׳ ס״ל דבקושיתם ומשמע לפו״ע. יעבור ואל יהרג
 על לעבור דא״א התודה מצוות כל על נפשם למסור חייבים כולם היו בהם"
 דלא דבב״ג תום׳ הקשו ומשחה בהם, וחי מצד תורה דהתירה ורק מלך גזירת

מצוה כל על תייבין א״ב נח לבן תורה נאמרה דלא בהם וחי מצד תורה לו התירה
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 על נפשו למסור דא״צ סברא איכא בהם והי בלא דאפילו ס״ל ובתירוץ ליהרג
 יעבור ואל דיהרג וג״ע מרוצה גילף שלא בהם וחי דאיצטריך והא המצוות קיום

עבירות. מג׳ דבילף לומר ל״ש דלדידיה בב״נ גם איבא זו סברא וממילא בכה״ת,
 שא״ח אומרים היינו כן גם בהם וחי של החידוש בלי דאפילו הסברא ובעיקר

 סברא יש וכפוי אנוס אלא ברצונו שלא העבירה שעושה שכיון לעבור ולא י*הרג
 או עבירה למעשה חשוב אונם מעשה דאין אפשר ועוד בזה. חיובא בר שאינו

 כיון העובר לאדם ליחסו שא״א או האיסור׳ לעבור נעשה המעשה שאין מצד
מרצונו. הוי דלא

 אמר אליעזר את מל שלא רבנו משה לגבי ב לא נדרים מקובצת שיטה ועי׳
 דהא שם בשיטה והקשה בהם וחי וכתיב לתינוק היא סכנה לדרך ואצא אמול
 לחלל דמוטב סברא דזה ותי׳ סכנה, במקום איסור להתיר תורה ניתנה לא עדיין
 תירוצו לפי מיהו תירוץ עוד שתי׳ וע״ש הרבה. מצוות לקיים כדי אחד דבר

 הסברא מן ידעינן בהם דוחי קרא ללא דאפילו התוספות כסברת הוי הראשון
יהרג. ואל דיעבור

 כאן אין חזית דמאי סברא דמשום כתב חזית מאי ד״ה א עד ברש״י מיהו
 של נפשם חביבות משום אלא הכתוב התיר שלא בהם שימות ולא בהם וחי לומר

 הרציחה. על שצוה לדחות המלך דבר ניתן לא נפשו איבוד שיש ובאן ישראל
 בהם וחי של ההיתר משום הוא לידחות המלך דבר שניתן שאמרו שכל ומשמע

 אע״ג מ״מ נפש איבוד בזה דיש דרבא כעובדא בהם דוחי היתר כשאין אבל
 ובתלמידי המלך. דבר על לעבור הותר לא נפשו ופיקוח בע״כ מעשה הוה דאכתי

 כית וא״ת טפי סומק דחבריה דמא דילמא וז״ל בהדיא כ״ב ב כח בע״ז רי״נ
 לו יש שהאדם שאני תעשה ואל שב י״ל הוא יהרג ואל אותו יהרוג ספק שהדבר

 להרגו לו שאין הוא שהטעם פי׳ ורש״י בידים׳ עבירה שום מלעשות למנוע
 ואל יהרג כולן המצות כל שעל היה האמונה שעיקר לפי ספק בדבר שיש ואע״פ
 שעל חכמים אמרו ומכאן וכו׳ בהם וחי ואמרה עליו הקפידה שהתורה אלא יעבור

 כיון ועכשיו עבירות מג׳ חח שיחי׳ כדי וא״י יעבור שבתורה עבירות כל
 לעיקר נחזור א״כ לפנינו המת שהרי בהם וחי כאן אין חברך הרוג לו שאומרים

לעבור. ולא ליהרג לו יש המצוות כל שעל האמונה
 שחייב ודאי בהם וחי בכלל אינו דב״ג דכיון התום׳ קושית יקשה -והנה

 חייב אם מבעיא קא אמאי וא״כ בצינעא אפילו המלך דבר כל על נפשו למסור
 נמי ע״ב ותר״י רש״י דגם לומר וצריך השם׳ קדושת משום בפרהסיא למסור
 ב״נ דאפילו סברא יש בהם דוחי קרא בלא דאפילו התום׳ כסברת להו סבירי

 בהם וחי אתי דבישראל דכיון ס״ל דרש״י אלא נפשו, למסור חייב אינו בצינעא
 עבירות מג׳ ילפי׳ דאמנם היינו יעבור׳ ואל דיהרג עבירות מג׳ נילף דלא לומר

 קרא דאתא אלא ליהרג ולא לעבור מותר פיקו״ג דבאונס סברא בישראל דליכא
 אסברא אוקמא בהם דוחי תורה היתר בהו דלית בגוי אבל פיקו״ג. מצד והתירה
העבירה. לעבור לא כדי נפשו למסור צריך אין הסברא דמן קמייתא

 רוצח מה מרוצח המאורסה וגערה ב כה פסחים א׳ עד בסנהדרין והנה ג(
סברא מגלן גופיה ושפ״ד תעבור, ואל תהרג המאורסה נערה אף יעבור יואל יהרג
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נה הרשלר משד. הרב / ומסובבים בחולים הצלה חיובי

 להם ימסרו ואל כולן יהרגו פלוני את לנו תנו ואמרו יחדוהו אפילו אחד לנו
 דאמרי׳ מה דהא טעמא, ידע דלא השיג שהרמ״ך הביא ובכ״מ מישראל, נפש

 בך בין דהא סברא האי ליבא והבא חזית דמאי מסברא הוא יעבור ואל דיהרג
 זה של נפשו פיקוח כלל כאן אין כן אם עמהם נהרג שיחדוהו זה וגם כולן יהרגו
 דבאמת העלה שם וברמ״ך כולם. יהרגו ואל יהרג וכך כך שבין זה שיהרג ומוטב
 כולם, דיהרגו דכתבו אירושלמי בהא פליגי חזית דמאי הסברא ליה דאית הבבלי

 הטעם עיקר אינו חזית דמאי הסברא דילן לש״ס גם דלהרמב״ם ולח״מ בכ״מ ועי׳
 להיכא רק חזית דמאי הסברא אמרו ולא יעבור ואל יהרג דבש״ד הדין כך אלא

 היינו יעבור ואל יהרג ברציחה שאמרו דהא הוא דהביאור וע״כ ע״ש. דשייך
 ואין שלו לפיקו״ב אפילו לידחות ניתן ולא כלל היתר אין הרציחה חומר דמשום

 בין ינצל לא הנהרג אם דאפילו לרמב״ם ס״ל ומשו״ה הנהרג, של לפיקו״נ שייך
 אבל כולן. יהרגו ומשו״ה הרציחה מעשה לעשות היתר כאן אין מ״מ כך ובין כך

 חזי דחברך דמא דילמא וכו׳ חזית דמאי הסברא דאמרו דילן דלש״ם ס״ל הרמ״ך
 של בנפשו לידחות דא״א אלא פיקו״נ מפני נדחית רציחה עבירת חומר גם טפי

 אבודה כך בין חברו שנפש בענין אבל טפי, חביבה השני של נפשו דילמא חברו
 להציל כדי אבודה נפשו כך שבין בידים למסרו מותר אנשים של בסיעה כמו

נפשם.
 הקשה וא״ת בשב רציחה הותרה אי והחום׳ דהרמב״ם פלוגתא ובעיקר ה(
 אם מים של קיתון אחד וביד בדרך מהלכים שהיו בשנים ב סב מב״מ הגר״ח
 מוטב פתורא בן דרש לישוב מגיע מהם אחד שותה ואם מתים שניהם שותין

 עמך אחיך וחי ולימד ר״ע שבא עד חברו במיתת אחד יראה ואל שניהם שישתו
 רציחה איסור הוי לא וגם וא״ת בשב דהוה דאע״ג ומשמע חברך, לחיי קודמין חייך

 ואפילו נפשו למסור חייב מ״מ רעך דם על תעמוד לא משום הצלה דין אם כי
 חייו^® מםורל ןזייב דאינן בהצלה דין דהוי קודמים דחייך קרא דגלי משום רק לר״ע

וא״ת. בשב אפילו יעבור ואל דיהרג הדין יהא ממש ברציחה וממילא
 רציחה דאין אמרי׳ דמיניה חזית דמאי דסברא דכיון נחלקו, דבהא וצ״ל

 לחלק צריך וע״כ קודמין דחייך דקרא כללא סותרת לכאורה פקו״נ מפני נדחית
 אבל דפיקו״נ, היתר ליכא רציחה מעשה חומר איכא אי דרק להרמב״ם וס״ל בזה,
 ואל דיהרג דשפ״ד לדינא שייך לא דזת קודמין דחייך לקרא איתא הצלה בדין

 דסוכ״ס דשפ״ד הדינים בכלל הוא הצלה דין גם דודאי ס״ל התום׳ אבל יעבור.
 דבשב נתחדש דר״ע דבדין הוא דהנפ״מ אלא מיד, יצילוהו לא אם אבודה נפש
 מבואר וכן רציחה, או הצלה מעשה בין חילוק אין אבל קודמין, חייך תעשה ואל

 שחייב אומרים אין וא״ת דבשב התום׳ כסברת שכתב א, עד סנהדרין במאירי
 וזורקין אותו מעכבין היו אלו מעשה שום בלא ברוצח וכן וז״ל: נפשו למסור

 שלא הזהר אנס לו ואמר בבור מושלך ישראל היה אם וכן וכו׳ תינוק עליו
 במאירי ומבואר להעלותו, חייב אינו אותך אהרוג אני תעלהו שאם תעלהו

 שזה מפני נפשו למסור חייב אינו ממש הצלה גדר ודאי שזה הבור מן שלהעלותו
מעשר בלא רציחה גדר

להעמיד שצריך תרומות הירושלמי על המנ״ח קושית לישב אפשר ובזה ו(
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ורפואה הלכה בו

 דהא סכנה לספק להכנס מותר דאיך והקשה חברו להציל סכנה בספק עצמו
 דחברו פיקו״ב משום ואי הכל דוחה פיקו״ג ספק ואפילו הכל דוחה שלו פיקו״ג

 אנשים של סיעת דגבי לשיטתו הירוש׳ דברינו ולפי תעשה. ואל שב הוי הא
 אבודה נפשו כך ביו שהלה ואע״ג מהם אחד ימסרו ואל כולם דיהרגו הירוש׳ פסק
 איבוד כאן אין ואפילו אסור רציחה שם דאיכא דכיון וע״ב הרמב״ם׳ פסק וכן

 במקום ואפילו כלל שפ״ד עבירת התירה לא דהחורה והיינו חברו, של נפשו
 ילפינן הוה בהם" ד״וחי קרא דבלא וכיון העבירה, חומר מצד וזה פיקו״ב שיש
 הלימוד יהא הירוש׳ זלדעת יעבור, ואל דיהרג הדין דיש התורה לכל עבירות מג׳

 ולאחר בנפשו, מתחייב אפילו המלך דבר על יעבור ולא עבירה יעשה שלא
 העבירה במעשה הוא ההיתר עבירות מג׳ נילף דלא בהם דוחי קרא שכתבה
 ולפי״ז שלו, הפיקו״ג מצד מחודש בזה נאמר לא אבל פיקו״ג, שיש במקום שהותר
 לדעת וא״ת, שב מצד ולתום׳ הצלה בדין הוא דלהרמב״ם קודמין חייך של בהיתר
 היה עמך אחיך דוחי הקרא שבלי קודמיו דחייך החידוש של הביאור יהא הירוש׳

 מים של הקיתון ישתה לבדו כשהוא דהא מתים, שניהם אפילו חברו להציל חייב
 קודמין, חייך של ההלכה וכשנתחדשה שפ״ד, שם ואיכא ודאית חברו מיתת יהא

 לשתות לו הותר מ״מ רציחה שם בהא דאיכא שאע״ג ההיתר הירושלמי לדעת
 הצלת של חיוב בהא שיש חידוש בזה נאמר לא אבל השפ״ד בעגין היתר וזה

 יעבור ואל שיהרג שלו החיובים לירושלמי דהא חברו, מהצלת יותר נפשו פיקוח
 נהרג, חברו יהא וכך כך שבין כגון חברו של פיקו״ג משום בהם שאין אפילו הוא

 שם נגרם שיהא שלו בפיקו״ג אפילו היתר אין העבירה שם חומר דמצד וע״כ
 הותר הצלה דמשום הוא דההיתר ע״כ קודמין דתייך התורה וכשחידשה עבירה,
 הצלה חיוב דיש נאמר לא דהא המג״ח קושית מיושב ולפי״ז עבירה, שם לעשות

 אלא סכנה׳ כספק אפילו להשמר בהם" ה״וחי מצד דהוא דנימא שלו פיקו״נ של
 שלו סכנה ספק דאיכא כיון ומשו״ה העבירה שם מצד איסור אין דכאן דהחידוש

 לא שלו פיקו״נ עדיפות שיהא שלגבי להירושלמי ס״ל חברו של סכנה וודאי
סכנה. בספק עצמו להכניס צריך סכנה בודאי הוה דחברו וכיון דינים, נאמרו

 בשפ״ד הסברא דעיקר דאמרה הבבלי דדעת שס״ל הרמ״ך לדעת אבל ז(
 דמבואר עדיך, דחברך דמא דילמא וכו׳ חזית מאי מצד הוא יעבור ואל דיהרג

 במקום ולפי״ז שלו, מנפש דעדיפא דאפשר חברו נפש הצלת מצד האיסור דכל
 אבודה נפשו וכך כך דבין אנשים של דסיעה כגוונא דתברך דדמא נפ״מ שאין
 מותר יהא שלבבלי אירושלמי בזה חולק דהבבלי להרמ״ך ס״ל הצלה לו ואין

 והגויים שנים כשהם גם ה״ה ולכאורה כולן, את להציל כדי לעכו״ם למוסרו
 להקשות יש ולכאורה שניהם, את יהרגו לאו ואם חברו את להם שימסור רוצים
 דחייך קרא דריש דלא שם בב״מ פתורא בן דעת דהא הרמ״ך אסברת טובא

 ומ״מ אבודה חברו נפש כך דבין ונמצא מתים ושניהם שותין דשניהם קודמין
 המאי לסברת קשה ואדרבא הירושלמי כדעת וזה לעצמו הקיתון לשתות לו אסור
 דלא פתורא לבן }או קודמיו חייך של החידוש לפי דאמנם לומר וצריך חזית.
 העבירה שם משום הוא דיהרג דהחיוב סברא שפיר הוה כלל[ זו דרשה דריש

וכו׳, דיהרג הוא הדין אבודה היא דאפילו חברו נפש בהצלת גם״מ איו ולפי״ז
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נז הרשלר פשה הרב / ומסוכנים בחולים הצלה חיובי

 שאין הכלל סותר זה ולכאורה קודמין דהייך דר״ע קרא שנתחדשה לאחר אבל
 ולח״כן בכ״מ שכתב כמו שבע*פ תורה ידי על בקבלה שהיה שפ״ד דוחה פיקו״ג

 ששניהם וכיון חברו׳ של הצלה מצד הוא שפ״ד של דהביאור הוא דהחידוש וע״כ
 וחי מדין עצמו הצלת של החיוב עליו חל תו חברו של הצלה כאן ואין מתים
 וא״כ ההצלה מצד אלא העבירה חומר מצד דיהרג הדין שאין נמצא ולפ״ז בהם,

 אבל עדיפא׳ דחברא דדמא דאפשר משום מוכרחת היא חזית דמאי הסברא
 דברי נדחו וממילא עדיף שלו דדמא סברא יש ודאי דבזה מתים ששניהם במקום
 להציל חיוב הוא בהם דוחי דהביאור הוכרח ובן כולם׳ דיהרגו תרומות הירוש׳
 ההצלה חומר או העבירה דחומר עבירות בג׳ דרק והיינו התורה, בבל נפשו פיקוח
 שהעבירה היינו בהם וחי דאיכא התורה בשאר אבל יעבור ולא דיהרג דינא איכא

 אסור סכנה בספק דאפילו גם מוכרה וא״כ נפשו בפיקוח חייב שהוא מצד נדחית
 הוא החיוב דין ובפיקו״נ עצמו לגבי בהם דוחי חיוב איכא שכן עצמו להכניס לו

 דבסיעה דס״ל לשיטתו חברו להציל חייב דבספק שב׳ והירושלמי הספק. במקום
 ספק שלו הוי ותו נפשו פיקוח מצד דין זה שאין וע״כ כולם יהרגו אנשים של

חברו. של ודאו מצד ספיקו דגדחה סכנה ודאי חברו ושל
 מודה אינו דהבבלי הרמ״ך שדחה מה ולפי הירושלמי בביאור זה וכל """ח(
 הירושלמי ע״פ דהגמ׳ דיני׳ הפוסקים השמיטו למה מבואר וכן כולם, דיהרגו
 דיהרגי בירוש׳ פסק שם התורה יסודי שבהל׳ הרמב״ם בדעת אבל סכנד- בספק
 ס״ל הרמב״ם גס דאמגם לומר צריך סכנה בספק ז*הגמ׳ דינא הביא לא ומ״מ כולם

 חברו הצלת כאן אין ואפילו רציחה עבירת שם מחמת דהוא דשפ״ד הדין בעיקר
 דס״ל דידן, גמ׳ סותר דזה יסבור לא הרמב״ם אבל יעבור, ואל להרג חייב

 אירוש׳ פליג בהא מיהו בכ״מ, שב׳ וכמו הסברא עיקר אינה חזית דמאי דהסברא
 מעשה של ההיתר דדין כהירושלמי מוכרח אינו קודמין חייך מצד דנתחדש דהא

 לענין שייך לא הצלה דענין החידוש עיקר דהתם ס״ל הרמב״ם דהא עבירה,
 של הדין הוה שפ״ד דין זה היה לו דאמנם פתורא אבן ר״ע פליג דבזה שפ״ד

 מ״מ אבודה זו דנפש דאע״ג כירושלמי ס״ל נמי דהבבלי מוכרת ובזה מתים, שניהם
 כירושלמי ממש רציחה גבי פסק כך ומשום רציחה שם גדר לעשות לו אסור

 הדין כלל רציחה שם בזה שאין הצלה דענין חידש דר״ע ס״ל אבל כולם, דיהרגו
 אפילו פטור גם הוא כך ומשום שלו, לפיקו״ג נוגע כשזה בהצלה פטור דהוא
נפשו. פיקוח דוחה אינו הצלה דענין סכנה בספק

נולד שלא עובר על שבת מחללים אם שביעי: פרק

 המשבר על שישבה האשה שמואל אמר גחמן א״ר א ז בערכין הדין יסוד
 מאי פשיטא הוולד, את ומוציאים כריסה את ומקרעין סכין מביאים בשבת ומתה

אמר רש״י(, דם׳ דמוציא בחי בחובל אלא חיוב )ואין הוא בבשר מחתך קעביד
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1־
נפשותי׳ סימןהצלתצב

נפשות להצלת נסיעה בשעת היזק בענין

 ברשות מהלכין שהיו דשנים אומר יהודה בן דאיסי לב. דף ב״ק בגט׳ איתא א.
 בערב איסי ומודה משונה, שהוא מפני חייב רץ מהלך, ואחד רץ אחד הרבים

 הוא וכן יהודה, בן כאיסי הלכה יוחנן א״ר פטור, שהוא השמשות בין שבה

ם״ח. שע״ח סי׳ חו״מ ובשו״ע הל״ט פ״ו ומזיק חובל ברמב״ם

 בהיזק דוקא הוא יהודה בן איסי לן דחדית דינא האי האם לספוקי ואיכא .3
 המצוות ובכל יצא הכלל על דללמד אפשר או השמשות, בין שבת ערב שנעשה

 על פטור מרוצתו כדי תוך והזיק לעשותן האדם רץ ראם דינא, להאי איתא
 הצלת לצורך שרץ מי לעגין מינה ונפקא ברשות. היא דריצתו משום ההיזק

 עליו מוטל האם לאחרים היזק גרם ריצתו כדי ותוך ברכב, או ברגל נפשות,
ופטור. ברשות כרץ דינו או הנזק את לשלם

 השמשות בין בע״ש רץ "ורוקא בזה: כתב ט׳ סי׳ יו״ט עונג בשיו״ת והנה ג.
 למצור. רץ אבל מלך, פני המקבל כאדם רש״י כמ״ש לרוץ שמצוה הזיק, אם פטור

 המצוה הריצה עצם אין דהתם חייב, והזיק מצה או לולב מצות לקיים כמו אחרת,
 להשיגו יכול היה לא אחר שבאופן המצוה לקיים לרוץ צריך היה שהוא אעפ״י

 בחדושי בפשטות גקיט וכן זה, בנידון עוד עיי״ש מצוה", ריצת מקרי לא אעפ״ב

 מצות לצורך דריצה נמצא דבריהם ולפי שם. ב״ק על מדוינסק שמחה מאיר רבי
 תשלומי מחובת ליה פטרינן ולא ברשות כרץ זה לענין חשיב לא נמי נפש פקוח

היזקות.

 רבוותא שנחלקו מצינו דהנה כוותיהו, נקטינן לא דלדיגא נראה לענ״ד אמנם ד.
 ללמוד לי "ויש קם״ד סי' ב״ק זרוע באור דכתב יהודה, בן דאיסי רינא בהאי

 הבית, צרכי כל לתקן שמתחילין משעה אלא השמשות בין דוקא דלאו מדבריו
 והובא ולמעלה", היום מחצות דהיינו ברשות, רץ הוי ולצלות, ולבשל לאפות

דאיסי פטורא דהאי להדיא ומבואר ומוכח שע״ח. סי׳ חו״ט ובב״ח כאן בהג״א
0) החכמה אוצר תכנה ע״י הורפס)102 מס עמוד אליעזר שמואל שטרן, נפשות הצלת



צגנפשותי׳ סימן

 היא שריצתו גורנא דבכל אלא המצוה, גוף הוי עצמה שהריצה בגוונא דוקא אינו

 האי בכלל הוי נמי בעצמותה, מצוה שאינה אף מצוה, של פעולה עשיית לצורך

פטורא.
 קאמר, דרבותא "נראה שם שכתב ב״ג סי׳ ב״ק שלמה של בים אשכחן והכין

 דרהיט לומר יוכל מ״מ מלאכתו, כל והכין עשה דכבר השמשות, בין דאפילו

 שבת לכבוד מאני לשנויי או ורגליו, ידיו פניו לממשא או ערבתם, עשרתם לומר:

 דדיינינן זה לענין היינו ומעלה, היום מחצי רוקא הא״ז שכתב מה נ״ל וא״ב ובו',

 היום חצי קודם משא״ב דעלמא. רובא בתר דזיל שבת, לצרבי ררהיט בסתמא ליה

 כל אפילו שבת לצרכי דרהיט לן בריר אי אבל במלאכתן, עסיק דעלמא דרובא

 לכבוד טורח היה השבוע שכל יו״ט בפ׳ הזקן שמאי גבי דמצינו פטור, השבוע

 דרהיט לן דבריר היכא קלה מצוה לשום אפילו אלא לשבת דוקא ולאו השבת,

 מקדימים והזריזים כבחמורה קלה למצוה רץ דהוי משנה נקרא ולא פטור בגינה

היש״ש. עב״ל למצוד,",

 "ודוקא בדבריו דמבואר כן, אינה ל״ט סי׳ דב״ק בפ״ג המררכי דעת אמנם ה.
 לבית לרוץ כגון מצות, בשאר אבל שהות, לו דאין השמשות דבין מצוד, אותה

 סי׳ חו״מ בב״י והובא חייב", הזיק אם פנאי, לו דיש המדרש לבית או הכנסת

 מצות בשאר בריצה יהודה בן איסי של דינו נאמר לא דעתו דלפי אלמא שע״ח.

 ומטעם ת״ז, סי׳ יאיר חות בשו״ת נקיט וכדבריו בהש״ט שבת בערב דוקא אלא
 בטעמא שם וכתב כלים שבר ובמרוצתו הלבנה לקדש שרץ מי את לחייב כתב זה

 שהרי טובא דבהיל שבת בערב השמשות בין מרץ כלל למדין "דאין דמילתא

 ]=קירוש זו דמצוה ואת״ל ממש, הלילה לפני מועט זמן והוא לילה ספק הוא

 וגו׳ עם רברוב והא ביחיד לקיימא אפשר הרי מאד, מאד גדולה ברבים לבנה[

 בגמרא לו שיש אע״פ הכנסת, לבית הרץ ד,"נ וה״ה הרץ, שיפטר כראי אינו

 וכ״כ הצבור עם והתפילה וברכו קדיש אמנה שכר וגדול לרוץ, מקרא אסמכתא

 השמשות", בין שבת מערב מצוה דברי שאר ללמוד שאין המרדכי בשם הב״י

יאיר. החות עכ״ל

 להו דאית בשיטתייהו, ודקיימי יאיר והחות להמרדכי דאפילו נראה ולענ״ד ו.

מצות באותן דוקא דהיינו נראה מ״מ רינא, להאי ליתא דעלמא מצות רבשאר
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נפשותי׳ סימןהצלת צד
 לבית והליכה לבנה דקידוש בההיא וכגון שהות, לו ויש לעשותם בהול שאינו

 לא אם מתבטלת המצוה ואין ביחידות או הכי, לבתר למעבדינהו דמצי הכנסת
 השמשות, בין שבת לערב דמי בהול שזמנה מצוה רכל מורו נמי אינהו אבל ירוץ,

 רילן דבנידון פשוט נראה שכך וכיון נקט, בעלמא ולדוגמא הנזקין, על ומיפטר
 כלל שהות ללא בהול שזמנה חשובה מצוה לך דאין נפש, פקוח לצורך בריצה
 נראה ובכה״ג אחד, ברגע מלא עולם קונה דיש נפשות, הצלת של זו כמצוה
 בעת שאירעו הנזקים כל על ופטור ברשות כרץ נדון דכו״ע דאליבא וברור פשוט

 ]ועיין ם״י. שע״ח סי׳ שם השולחן ערוך לבעל ליה פסיקא וכדברינו מרוצתו
 שהזמן מצוה לקיים שרצה אשה בענין חי״ג, עט׳ ח״ב התורה נתיבות בקובץ
בזה[. ואכמ״ל עייש״ה, במרוצתה, והזיקה גרמא

 הפטור סיבת בעיקר הוא רילן בשאילתא הספק יסור דמילתא לקושטא והנה ז.
 רכיון הוא בזה הטעם דעיקר למימר דמצינן אנפי, בתרי לפרשו דיש ברשות דרץ
 ליה דאית היכא רכל מזיק, חיובי מיניה פקעו ממילא כן לעשות רשות לו דיש

 בב״ק דאיתא ]ונהי מזיק, חובת עליו חל אין הרבים ברשות לרוץ דמצוה רשותא
 לא לשלם, חייבין הזיקו אם הרבים ברשות לקלקל מותרין שאמרו אלו כל ל. דף

 הוצאת רשות דהתם לחלק יש וביותר דמצוה. לרשות דהתירא רשות רמי
 עצמם, בפני דברים שני הם כך בגין שנגרם וההיזק ביבין ופתיקת הזבלים

 רמיא, דידיה עליה הנזקים תשלומי שאחריות ע״ר מעיקרא ניתנה והרשות
 המצוה דין מחמת המותרת הריצה דפעולת מצוה לצורך ריצה גבי הבא משא״ב

 חל ואין היתר כפעולת נדונית זו דפעולה למימר מצינן הניזק את מזיקה היא
ודו״ק[. מזיק, דיני עליה

 עלמא כולי השמשות בין שבת דבערב דכיון אחרינא. בגוונא לפרושי ואיכא
 ליזהר ואחד אחד כל צריך ממילא המתקרבת, השבת מחמת ובהולים טרודים

 ברשות, שרץ לזה רפטרינן הוא טעמא ומהאי במרוצתם, אחרים ע״י יוזק שלא
ינזק. שלא להיזהר היה הניזק רעל

 רעל הטעם מחמת נובע זה דין אין רלדעתו משמע הנ״ל האו״ז מדברי והנה ח.
 ידעי עלמא רכולי שבת בערב דוקא שייך זה דטעם הזהירות, חובת מוטלת הניזק

אין בודאי א״כ בלבד עליו רק מוטלות שהן דעלמא מצות בשאר אבל מטרדתו,
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צה' נפשות סימוי׳ ה^ת

 רץ שהוא ידעי עלמא כולי ואטו ממנו ליזהר לדעת לניזק ליה רמנא לפטרו שייך

 חשיב לא דידיה דמעשה משום הוא הפטור דטעם מזה ומוכח מצוה, לדבר

 נתבאר דהרי ליה, סבירא דהכי נראה נמי המרדכי לדעת ואפילו מזיק. מעשה

 כשהמצוה ואפילו דינא האי ביה אית בהול שזמנה מצוה כל לדידיה ראף לעיל

וכנ״ל. האו״ז בשיטת מילתא בהא אזיל נמי דאיהו ומשמע בלבד, עליו רק מוטלת

 רמרברי מילתא, בהא עלייהו דפליג הראשונים מרבותינו לאחד מצינו ברם

 ליתנייהו! שלפנינו מלוניל ר״י ]ובפירושי שם בב״ק בשטמ״ק שהובאו יהונתן רבינו

 ערב שהוא "כיון שם: וכדבריו גיסא כאידך בפשטות נקט דאיהו להדיא מבואר

 למי הוא דרך שבת של לנר שמן לקנות או שבת צרכי לקנות טרוד דאדם שבת

 יש דבריו ולפי עצמו". את להרחיק היה הניזק ועל בדרך לרוץ ברית בן שהוא

 לא רהרי חייב יהא כלים הזיק אם אבל מחמתו ניזק שאדם בגוונא דדוקא לדון

 יאיר חות בשו״ת השואל באמת כתב וכך עצמם להרחיק שעליהם בזה שייך

 הרבנים במכתבי להלן וראה הדברים, בהגדרת טובא לעיין יש ועדיין הנ״ל,

ועכמ״ל. הנ״ל, התורה נתיבות בקובץ וכן שליט״א. הגאונים

 ברודף חכמים דתקינו תקנתא מטעם במרוצתו המזיק את לפטור שדנו ויש ט.
 ושיבר הנרדף את להציל בכרי הרודף את ורדף אחר ובא להרגו חבירו אחר

 להתעסק ארם בני ימנעו שלא כדי הנזק את לשלם פטור רדיפתו כרי תוך כלים

 שם. הרי״ף על שם אנשי בחידושי היטב ועיין קיז:, דף בב״ק וכמבואר בהצלה,

 בשעת המזיק את לפטור יש דילן בנידון נמי הרין דהוא למימר מציגן ומעתה

 בהצלת מלעסוק ימנעו שלא גופא טעמא האי מחמת נפשות להצלת ריצתו

 הרבנים בתשובות ולהלן ה׳ סי׳ לעיל שליט״א מרן בתשובות ועיין נפשות.

 לצורך רץ אם לענין טעמי תרי הני בין רבתא נפקותא ואיכא שליט״א. הגאונים

 דמטעם וכדומה, בלבד אבר סכנת אלא נפשות, סכנת בו שאין מחולי אדם הצלת

 זו תקנה נתקנה דלא דמסתבר לפטרו, שייך לא ברודף חכמים דתקינו תקנתא

 נמי רבכה״ג נראה ברשות דרץ טעמא לאידך משא״ב נפשות, סכנת במקום אלא

וצ״ע. ברשות, כרץ חשיב

 הובאו שדבריהם והאו״ז המרדכי של כשיטתם דנקטינן נראה לרינא עכ״פ י.
דמילתא למסקנא לענ״ד נראה שכן וכיון הנ״ל, יהונתן כרבינו ורלא ובב״י בב״ח
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נפשות י׳ סימן הצלת י י צו
........*..........................

 שאירעו הנזקים על פטור נפשות הצלת לצורך במהירות נסע או רץ אם כדלהלן:

 שם םמ״ע ]עיין שבת לצרכי שבת בערב נסע או רץ והנסיעה: הריצה כדי תוך

 נמי מצוה צרכי לשאר נסע או רץ יאיר: והחות היש״ש במחלוקת תליא סקי״א[

 כדעת לי קים למימר דמצי ממון להוציא אפשר ואי הנ״ל במחלוקת תלי מתלא

בס״ד. ענינא בהאי כנלענ״ד היש״ש,
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מ״מ
ח׳מ

’S אביהם קמט' ומסין שמ׳א זוטא מספרי יורי 
: קיננה אל כאו רלא איכיי

O’׳i^ סתיו' ודי; ית יודעי כל לפני טיע א 
כענק רב כי ומכר׳י מהרלנ׳ש

 לדעת דטיב דק פסק כאיזה רעתם שגילי ד כ
 וחלק רעתם כגילו כיו; ליין פסילין הם מהרלכ׳ח*

 ח׳א סיי כעי ומוה׳ר רהנשיר רב כי מהר״י על
 לחם הי־כ פתשי' כן והכיא כיה האריך י׳ח סי'
 וכן יה כרץ עור לרק יכילין ראינן ו “פ סי' יב

 משה כני וה־כ נ' סי' ח*מ משה דכר להו־כ תיאה
 להי יכהיפא כרכי־ טגעים דנקיחו כ' שי׳ שילטין
 יחכ וככר לרין יפסילין ססכיתייהו למהדר מלתא

 כ׳ט סי' חיים חוקי כש' ייוש' נאי! הרב כיה פיו
 עשק כא־ ולהי־כ ר' שי' יז“ח למהיאג׳ח וע׳ע

 ה־ין את רן יק כ' שי' ח*מ ומהי־שר׳ס ק' סי'
 יע*ש ח' מע' יצחק פחד יה־׳: ותימים אורים הרב

 דלא איהירא עכרו אם רמכ׳ש מדכייהם ומתבאר
 נהרפכ״ם רפכואר הביתית משני הטעטח שמעי

 שעיע תבלי שדנים רדיינים סנהדרין מהלי ס׳ז
 אידכם ניז שמיע על עוברים הכיתית משני הטענית
 סרכי ועל שא שסע תשא לא יעל צדק ושפטתם

 נעע׳ז רהיח החסי־ו ק’וביוה ניעיש תרחק שקר
 יה דמטעש רנחכ ו‘דקת יוחאי להיב ועיין

 ימנ׳ש סי',ש< שמ׳א וע' 'עש זה עודנדי! ן צרו מסולק
 להכ׳דההיא התיאיתא׳ושש עשה רהכע׳י־ חיכא

 להפו־שה צריןולמשיר מורשה ומזמין טעטח לו דיש
 שנייזה מה נקבי ובעי כיני הכ״ר ואילו חטעטת

החחד הבע׳ד ניד שיאו הניירות נפי כעיגיהס
 שמיע חכייי נפטהם אשי הא' להנע׳ר לזכותו ירנו

 נ־י: לין שי כ דכ׳ע אליכא דסא שכנגדי של חטעטת
 שי־אה כמי שיי רחב י־כ כי צמהר״י חפי' זה יי;

 ההיא דה:'■־ לן וכייירא כשמש סרכי רנרור הרואה
 לא נהם יפצירו אם אף כזה עוד לרון יקפל לא

ישר' על ושלום דעתם דגילו כיו; כלל עור ישמעו
: רכנן ועל

 אץ יראים יהוראק גיכייין מאת ,PV&J’J ב
שיתני כהם הלנו רשיאלי׳ם ה'

 בעת ריישב ראיק על ידיהש כחתימת עדות זכיין
 מאכיתיו מעיקרו והיא לועי מלנית ששילט כעיי־
 ויב־זי עדיהם ריחנו תיגימס מלכית ממשלת תחת
 דהוא את; יר׳ה המלך ארוניט ממשלת תחת יהיא

 ובזק צע־ סכל ניצול הוא עייז כי חוגרמה מלטת
 איתי מכנישין ע.־ית יתט לא ח׳י ואם יסכנה

 מש־כיש והמעידים סבנה ובחזקת גדול כספק־
 את יאה שלא מי איך הרכר להו כרירא רלא רכיון

 האנשים לאלו כ״ר טפין אי ויעיד יכא החדש
 יוד׳יט-את לא או שיעירו עדותן להתקבל רראויים

: ה ושכת והבריות שמים י׳ח לצאת הישר הירך

דשנה' מסיגייא פתיח שירשו זה עמן
סב־ו את לרואה ממן ־ ע״א רע׳ג

 כאים לשטים או טירתו חיה או כנכי טוכע שהוא
 רם על תעמוד לא ת׳ל להצילו חייב שהוא עליו
 מסל' א ס והרמכ׳ס וסיא׳ש הרי׳ף ופסקיסו רעך
אדם דתיי: הדי תכ׳ו סי׳ וטוש*ע הי'ד ייצח

גף

א’

p"l? ■pf ״J3" אברהם
 ]1Y1 האנשים 'V חייכים א״נ השכנה מ; מכרו את להציל

 להעיד טאכאשינד-אן רוכ׳ליט שהם הצמד כיללית ונם
 גם וכנה חינימה ממשלת תחת היה אביהם תשאבי
כ׳ש סכנה מספק ניצולים עי׳ז ני מגורינו כוח

י ודאית כשכנה
 להעיד יוצין שאיק אלו דיאמרו כלכבך תאת־ ובי

השמה כא שכנר יואים אט ים קינח יהא
 העתיד על אך עליי דכאי! הכי־ייתא דחליקית דימיא
 לתת לכא לט התיר מי סכנה לירי שיבא דחשש
 לסנסד' כחי' הי׳ן מ׳ש ת־אה ראה .לזה נמית

 כדי לרודף להרוג הוא דמציה כיון וא״ת וז׳ל שם
 פשישא עד׳ר רל׳ת קרא לי לתה כי-דף שינצל
 י׳לדמקראדניסןלסצילו כהצלתו לטייח מציה רהיא

 ליכשמששיטכע שכטר כמי אלא שמעינן לא כנפשי
 על אכל להצילו רמחוייב היא יצילהי לא אם כנה•

 דל׳ת קרא אחא מש׳ס מידי שמעינן לא השפק
ק1הס על אף כו לטייח מטה רהיא צומי עד'ר

: ענ״ל
 יכתב יי׳ח הי׳ ח'כ להירכ״י עיני יאחה וכן

אפי' א1ח הייקא רכ-יא כלבד זי ולא "*ל
 ררילמא האי נילי היזקא כי־יא דלאי יני' טיס שמע

 סציל לא ואם לאציל חייב אפי׳ה עברי ולא ממלכי
 ינתברר יה »יי| נ׳ש ע'כ תעי׳י לא על עני

• סכנה חשש דיש
 סן המעירים דחיששים האומד יאמי ן<ןרי

רהעדוון יכירו ניק.דשמא להם •ג׳ע
 כיה גם כאיה׳ע גריל כעונש איתש ,ייענש מייייף

 אך יראית היא האיש של השכנה יהי• ח-יאי 1׳
 לרחית עיצא ימצאו אס השק הוי! החעי־יש לגכי

 מיציא ספק ראין וקי'ל חיכחשית יח כיא הע־יח
 יהכיאו כירישלחי מעירש כינא ימלהח . וראי מידי
 שש נחן ליי ונספיו תנ׳ו הי׳ שש '•ישן• ניח מי;

 להנניש יאפי' משיק דכיייש' ד’הי רוצח כהני
 שסלה משט הטעם ונראה חייב הכנה כספק עצמי
 וז׳ל נחשו'הטי הרדכ׳י ינ׳ג כ’ע כפק יהב' יראי
 כגין סבנה ששק קצת יש אשי׳ אלא בלבד זו ולח

 רעת חיה או לסטים או כנאי־ טיבע תי א ייזה
 פוטר אין המציל שישתכן השק יאינא נמקים אפי'
 חי׳י מ' סי' ח'כ מיה־יכ׳ל פשק יכן איתי

 ראיס עור להביא ותירש כ’ע רבש־יק כסשמעוק
 א׳ וכיד כדרך סהלכין כ'שאיו א‘ע רש'כ ת’ככ סמ׳ש
 יחי שביהםוימוקו ישתי פטויא ילבן מיש של קיתין
 איט אש קודמין יחייך ליע׳ק ואפי' עמך אחיך
 להנגש רחייב ומטאר ייע׳ת פליג לא שימיתי מדאי
 סבן כל סבנה כספק לחבייו להציל סבבה בספק
 •אליהו יד כיב ועמ״ש ספק והמציל ודא יחברו

 ככר דור ידי והרב סו*י הרב ע׳ר להשיב ג׳ם סי'
 וראיתי יע׳ש כארוכה אליהו יד ה־ב י־בי־י ע'כ השיב

 כטודקיאס היושב על להעיד כזה נ'יי על שכתב סם
 שמעיד כמה לתיש ראין מקויפו איננליייכא שהוא
 נפש פקוח כפני שעומד דכר לך יאק שק־ עיי-ח
 ,סי רוכל אנקת כס' הקדיש מיק להדייא כס׳ש
 העדים פדקנן ראיס והביא הז' בטענה קי׳ה

 באסרם נפשות מחמת אם כיינו אטשים שחס־ו
 מקים שיי שקי פיות להעיר יאפי' קמן הא

 המעיי על סוא הפ׳ן ייסתם ואע״ג nxa סכנת
נזק שים לי אק עצמו דבמעיד כנ׳ר משא״כ עצמו

ס׳ע
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ns orratf וז־מ 0
 כפני שעימר יצר לך ראין יש־י פשוט הדבר »״מ
 שור נא סננה כספק עצמו להכניס נ’ג וחייב ע׳ן

 דמצאתי יגל אכ-־הם י׳ל דוד •די ה־כ של עכ״ר
 דאין אשכחן ביה וכיוצא ממש כנ׳ד מפירש הדבר

שיזכה דוקא חבירך שיוכה בשביל חטוא לו אומרים
 :ואומרים אומיים חצייך שיחיה כשביל אך

מבני ע'ית לתת ומה מק׳ו אתייא והשתא
־ בארציתם יושבים דאנחנו טויקיאה

 קא רמטה אמרו לועי שהיא לו׳ • ממשלתם ותחת
 מאד הדני ייע שלט השירה דמצד אע״ג עביר

 הממשלה מתחת אדם להוציא אפם ויחי כעיניהם
 לאידך רהע־ית כוח רנהפיך היכא כ׳ש כו שאנחנו

 שפר רכיה טורקי והוא לועז שאינו לומר גיסא
 תחת שהם כאתיייהו ילישתכחו להמויא קדמייהו
 ומניה העמים מכל יהיו וכיונים התיגימה ממשלת

 דוד ידי הרב שכתב רדינא פסקא רהאי לאורועי
 העיי• אבי חינא לעט׳ר שלחי ז׳ל קאראסו הלוי

 חקק*ל הבהיר כספיו ונדפס ירו על והשכים ז*ל
 רכה כ*ר השכמת היכא ישם ך’וי כ״ו סי' מ’ח

 משאליניקי רכנים כי ועוד תלחא סדני! משאלוניקי
 החסיר מיה״ר בידם החזיק ושוב יה על רהסנימי

 ואח״ב הבהיר כספיו הוכח כאשי ז׳ל ל’אה כע׳ס
 בגושפנקא ז׳ל יעקב אביר קושטא של הרב בא

 רכה דמנוה הנ׳ל להרכנים המסכים שר רמלנא
 ומממלכה גוי אל מגוי להעכירו ערות לחת היא

 על והמערער פ׳ן משום נפשי את להציל כרי לממלכה
 גדולים רכנים ט' לך הרי המתמיהין מן אלא אינו זה

 ולכוללוק לעדים כשופיוטפין רמקירים עליון וחסידי
 כמוני וקטן ט' עתה ונעשז ויעירו שיבואו העיר
 נפתחים ספיים יג' • עשיה מנין להשלים חיום
 כרפיס דכאו דור ירי וסי חקק׳ל יס' אה׳ל ס׳ ביה

 וביתי יכירום רואיהם רכל הסכמתם וכלשונם ככוןכס
 מנחה הרב ממ׳ש תשיבני ואל . ונחזי דכ׳ר ספרי
 כספי דסכין סכא יקניט מרן סיב וס׳ר בלולה
 ברעך תענה לא ע'פ ע*ר ר׳ף יתרו ס' חיים שנות
 לעשות שקי עדות הגיי נגד להעיר לאסיר שקי ער

 דף המלך שלח; כס' נמי ועיין יע״ש לישר' תועלת
 עיין גוו לאפוקי רעהו על שם ומ׳ש ע׳א ע'כ
 הכנה לחוד תיעלת רוראי ר' מע' חיים גנזי כס'

 ומועד באכל חילקו ומת; ומשא כמלאכס ואי לחור
 הפסר ראיכא האכר לדכי■ דאסור כייוח מניעת כין

 יש וגם . לסכנתא תועלת כין לחלק כ׳ש דמותי
 כנה׳ג מוה׳ר ה׳ר ר׳ר סי׳ יו׳ר למסישד׳ס רב לי

 לנדון מהימנא ראייה והוא א' אית תכ״י סי' ח'מ
 מי זאת כל את איתט אלהיס הודיע .ואחיי זס

 ידיו בב׳ להעיד לכא שלא ויסרב שיעככ קיא
 מלא עילם קיים כאלו מישי' א' נפש דהמקייס

 • טיב כינת תצא ועליי עושה היא ניול ייטת
 שנת חשק לח' סש׳א יע׳א אזמיר פה המיכר הי

ועל ה־ין על הטוב ע'ם ה' ויה׳י ועש״ו חיק׳ו
: השלום ועל האמת

 השלם הי־כ ששלח מס אליך אכיא דברי מידי
אברהם שרמה כמה׳י חסד רב סרה׳מ

: ניסתי וזה נר*ו אמאטו

DkSJ’J♦ והים מערלא' לנטת שסי״ל א׳ בישי׳ 
וסיס תקיפה וירו מעללים רוע הגוי

 היש' כיה פעמים וכמה . יום אל מיום אותו דוחה
 כהיותו למשפט ומזמין והשופט השי אצל הולך

 ועשה ער׳ש על כמוטל עצמו עושה כיה תקיף
 העיל מת זה וכחי־ כנימוסם פורטיסטו הישר׳

 עתה והן י וגדולים קטנים כנים לו ויש . בישעקו
 הישי־אל שיה יודעים כשער אשי העס שכל אפי'
 לגכית לו ויש כשותפות א' עסק הגוי עם הי׳ל

 עדים ב' שיעירו כריך נימוסם כפי אמנם • תמני
 השית' מן כידו שנשאר הקטש הגוי מפי שמעו אק
 ערים לב' וכש״ח כאמת רכריו את יאמין ראובן אם

 . שקר ערות להעיר להערים איסור יש אס ישר'
 ישראל את ולהציל להעיר עליהם רמיא חיוכא או

 חיוה רז״ל למדו שמוה עד׳ר תעמוד לא משום
 הרמכ״ם ופסקו עליו כאיה להטים חכרו את לרואה
 רכט מעשה ועשו פסקו ומיה ז״ל וריכ׳ח והטור

 שהי״ל אחים כ' על להעיד לחייב יע״א שאלוניקי
 כאשר ציעז מעם אכוקיו שהיו הארץ מאילי לגכית

 מרן היאש אדונינו הוא חיים כס' בארוכה כא
 שהתם אפי׳ • ח״כ חקק׳ל כס' זיע"א מלכא אכא

 כן לא . לועוים היו שלא שקר היה כערות עיקר
 יודעים כניו שאפי' שקר הערות עיקר שאין כניד

 אכיהם רשעת גס שירשו אלא • להישר' אכיהס שחייב
 סכנת ג״כ שהיה התם שאני לי' הרוחה ירצה ואם

 ז׳ל כדבריהם יראה הריאה . שם כמבואר נפשית
 לסניף הוא והכ״ן אמרו כלכר ממון להצלת ראף
 הסכים מעשיו כח שם י״ל ומלך חיים מ'מ כ; וכמו
 חיוכא האי משום ע*ש להעיר חיוכא בהאי להם
 פנסק המסכים שי וגס . שיע׳ש כמו תעד׳ר דלא

 שהולך למי עולם כי־טת ומביך משכים ו׳ל קנאה
 עש׳ק שהוא אפי' חכרו ממון להציל ומעיר

 באורך שיע״ש כמו מפיהם כולעם את שמוציאים
 והוא הגלגל נהפך לנכות שישלו האיש שיה ומכ״ש

 ככטת טיפלי כו ויכו מאחרים נהנה ואיט למדן
 כיון להעיר איש ע'כ א רמי רחיוכא כא והטש׳א

 וליכא כלל ילה חי וליכא עש׳ק דהוי יקורע שלא
 כרכריסם מבואר כאשי להערים סננה ספק אפי'

 . שקר להעיר חייבים בלכר ממק להנלת דאפי'
 להכניש חייב סכ*ן בשכיל כשהוא הוא וההפרש

 הצלת בשביל כן לא • לערים סננה ס׳ אפי' עצמו
 הצלת כשביל סכנה כס' ליכנס חייכים אינם ממון
סכנה ספק אפי' איכא ברצא אמנם חברי ממון

 את ולהציל להעיר רחייכים לכ׳ע נראה להערים
בכיתו סין כי נפשית פקוח גם בזה שיש חכרו ממון

: ושמלס לחם
 הנמוס כפי שעכשיו כיון הדוחה ירחה
עדותו על העדים את משביעים חרש

 שפסקו מה הונחה ליכא א'כ כאמת מעיד אם
 הקם שאני מסם וללמוד הני׳ל האדירים הרבנים

 לדעת גם ותה ננ׳ר לא שביעה חיך היה שלא
 כ’ל בסי' ז׳ל אפיט רו״ח ה"ס ה׳ר ז״ל מהריב׳ל

 הערים אם עכ״ז החיב אמת הוא יאפי' לח״מ
 לישבע יטלים אינם בפטסם היה ולא ירעו לא

 אס מהדיכ׳ל רכרי כט:ת מחלוקת יש מ'מ עכ׳ל
 הרק הכיאו כאשי ח'ה מטעם או מייגא היא
וכנ< יע״ש מזה והנפקיתא שלמה חשק בשם זל׳א

ליכא
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אברהם מ’דז רען
 מונית מקריב הישר׳ שמשה והפורכיסטו חיה ליכא

 כסי׳ הקדיש מ!־ן שנשק וכמו שקי־ אינו שהערות
 וכמו כלב ככיעיל לישכע יכיל חיה כדלינא רל'כ
 p ונמו • חיה כ־ליכא כן פשק ג'כ ניית שהרב

 כניד בהי־תי קאי קישטא כעיר כהות־ כיבדוני
 כמקים דל חפיחיי חק׳ל מתורת כן שפסקי הצדק

 לפה גס ומה כירי מטי איט והס' מציה סיך שיש
 הרש עיק־י ה*כ ה׳ר י׳ל מכרינא מהי׳י ספשק

 הם שיג כעיכאית בלב ולכטל צישכע תיל זיל
 עניל מות־ לתו ואם אשיר שטעה חייב כייניט

 הערים את משביעי; אין ישיאל שנריני כיין וא'כ
 נפי התש מחיימיס ft עדית; יכבשו אם אפילו
 שנתג-- יאפי' למשפט כיח כסי׳ הק' מק שפסק
 כיס; ft איני וני' משפיעי; לפעמים כי מהר׳ס
 הדיין עיני ראית לפי כעש׳ק שהקילו הריין שרואה
 וא'כ לישנע העריש חייבים אינם הרין מן שאפי'

 ילבשל לישנע יטליס י׳ל מב־ינה מוהר'י ה' כפי
 ינים מיס ה־ב שהביא כיכיוני שאיתא אן< כלכס

 כ:ר נריי להערים שמשביעין מקימות שיש ז״ל
 כ־א׳ש כ־יו אש־ שהאנשים עישיס שיו ה־כ כתב

 נפי ניח׳ל לח יצה־יכ׳ש יחהם כנימוסי הולכים
 חדש ממיס שנעשה כיו; האות־ יאמי ואס שיעייש

 רינא רמלטתת דיכא היי הערים לכל להשביע
 מלישבע הערים פשי־ים ברינט חם משגיחנן ולא

 יריע ויל סב־ינה מסהריי הכשיריתא האי ואודא
 בהאי נשתנני ריית כמה נ־"י המלך אדונינו כעיני
 ש־ח׳ח המחייך וכל סעיפיה! וכמה רמיר רינא

 נח יש ס י יירט אלה כל על כי ארונירים כעיני
 יאי־ גני־ ינא נפש ות ולח עשיק להציל התירא
 רכיייסהיינהים להציל לחייכני תייתנו ככח עינינו

כי לתשכה יזכינו וכמהיס ללב ונכנסים הלב חן
. ושלוס תלויות אליו עיניט

כצעיר

 אברהם ישימה
אמאטו

סיט

כני ש
־ רחימא אכיכס . שלמה

הק פני סול אל אברהם מש׳ב

 להורות אנכי ירא כי לכינה מורע ’ עמו אלקים ק׳
 אמת שהדכי־ אפי׳ ראו שלא מה שיעידו מה התירא
 ש־־שי כמי לעין פה המק־ים עין הגרילו וכמס

 שעומד דבר לך דאין פ'ן ספק ומלכד רכתי כאיכה
 שנממי; דכי על מה היתרה מוציא איני פ״ן בפני
 עין העלמת עישיס הייט מעצמן עושי; היו ואם
 להם לסייות ענה כקום אך מציה לשם רכיוט כיון
 השם מן לא ויעירו שילכו יורה יוי־ה חכם דפי
 ציה אית ע' פע' חיים מסא כס' וארוטט קוא

 דלא חיית ככל שנעשה ההסנסה ככיא עיג דכ׳ג
 רב- על אפי׳ כעש׳ג להעיר ישראל כר שום יוכל

 יכלוס כאינש יכיתוהו אפי׳ כיד ישית כלתי אמת
 כרכר שכיעה סשש ראיכא היכא מכיש יע׳ש פיו
־כאריה קיט סי' pvt ה סררכ׳ז מהשי' ולמר ולא

 דלפו א ב הי עשיג עפ׳י שנועה רנד על ישאג
 כיש כןוכמ׳ש איט דינינו ני ו: שבועה יש דיניהם

 יעש ט׳ו אית כיי 'T ח'מ רויח כס׳ עוייט הרין
 אט איד להשכיען יטלין הט א•; »;ונרי לפי ואש

 מרינא עצמו שהחייק ומה • וישבעו שילכו מיריס
 כעשק לסננס נרי היא פסיקתא חלד,א לאו ע׳ר ד

 תיח פד כרסי׳ מאר עד חדדד רבד דכוא שביעה
 סיו שורש ומה־יק׳ו כת־א הטיל פ' המרדני מיש
 כקיקנב התלייס יכמשנשיס כק־קע כיא דיר דליא

 צרכי כענייני היא דרר׳ר מה־יקיו שם מיש כ'
 לחכ*ולאוכ'כ ארס לבין הטגע כ־ב־ אכל ימס

 ייא סש״י ליאישע נתלה יה־ב והדשניא יב־מכ׳ן
 ג־ע ילא ג' • וי״ט ד י* אית מיו סי׳ חיים יהתנן

 רמס שעתש סי׳ע׳ב כיעק: עדית ה־ב ממיש יה
 תירתיט הפך היא הנה כדיניהם לרון המלך שני־
 הביאה הרשניא נתט כיה וכיוצא רדיד היי ילת
 תיא מעשה וס־כ י' מחירש כיו שי' חית כיי ה*:
 אויזת*־ הגנ׳י ששיט סי' ננהיג ימיה'* ת‘י הי'

 רקמן ותאי רריר מייתליכא חהיו־ש נחלה רלישיל
 אחד כאופן וישתדלו עריף ישביא׳ח מהם טפל לא

; רחמיו כלי צא ני כ״ח למקים כתתיס יה־כה

 ך&וא כטטא־יאה שנתב מי ע! לשיט יןן4ח ג
שש על ריש׳ס רקורין הט־ל שיי ע

 זטק לו יש האש והיויח עליי הטיל ויפיל אח־
ונתן שנתב לסי או הטיל עליו שעצה שס על

: המעות
 לארס יכין רקייל ממאי נצחי־ לא הישיבה

כשפתיו שיכטא ראוי אך כפניו שלא
 לפלוני דיהי ליטתו רניוין את־ שש שטת: כעת

 רכיןפ נ׳א כלום ריכי שלא כשתיקה אך י-יייז אם
 סעיח- סשייח לעני! הנה נצבר יניטיו שמי

אותו שטקב כמה לספירה לי יעלה אי נקיזנטו
• יום

5X1"■£* הסוי■ יניע למיש טטים שה־כייס 
ואיל ללוי שהלוה ראובן ס׳ הסיי כח*»

 מלוי ראובן יכשחבע שמעון שס על כשער נתיב ש
 רהרין שמעין אלא את רירי רניייס כעל לאו א׳ל
 את להשפיע ושלא התעית נהן רהיא ר־זיכן עם

 מערער ש׳ אס ואפ' שמעין שס על נת: עצמו
 הוראס צ' ולא לשין לא שאיני כ־כייו ממש אין

 י*כ אית הגה״ט פקיר סי׳ ננהיג מיהיר יניב
אית הגס׳ט ס' שיי שס ש מעי כס' ועיי; מהשהיג

:ס־כ .
שם שמואל כני יהיב רשייר גר׳ת יהיה

 רוכס ע׳ז חולק כתשו׳ יהרא׳ש הני־ו
 ש׳ לעשות שחילקו מה ועיש שמי על שנכתב למי

 ולמוה״ר ר׳ סי׳ ש*מ משה משאת ועייןלה־נ כיניהס
 רן• אביהם כית ה־כ ועמיש עיג דה': ח׳ב ב'כ
 יהחילוקי' אלא ליו סי׳ א ח אלוהי קיל כ יה ע׳ר קייג

 נש'מ שהביא הי־סיה על לו׳ שייכי לא שחילקו
 על שנכתב איתי רינה יס׳ל לבית כתי' וה־סניח

 יקנז׳ר עיג רקייר אביהם כית להרה ועיש שמי
 לש:ת כי כ־דוש יאירה תישע לה־כ ועיין סע׳ג

 כ’וא 5’יע רעת כגילוי תלוי רהנל כזה ס׳ש כלה
 היה מגמתי אחי שס על הצינזאי־יאה שנתה יה אס

רק להמית מיל לו ואק רינ׳אס כנמה ביתם דהיא

תכנתאוציהחכמה ע״י הודפס ־131 מס עמוד חיים בן פאלאג^אברהם אברהם <יען



^יז>׳ ראשון .ץזלק
הונטרסים שני הכולל

מצוד! נר
 חידושים וקצת הערות בתוכו יכלכל

המצות בם׳ ז״ל הרמב״ם בלשון
 ענינים איזהו בארובה יתבארו ולפעמים ונדב

 ז׳ל הרמב־ם ד' לבאר גדול קונטרס ומצורף
 בכללות עניגים ועוד ב׳נ. מצות שבע בדיני

המעי׳: שיראה במו המצות

אור תורה
 בדיני ופלפולים, חידושים בו יכלכלו

 מה־ת הוי).א^ר( אי מדרבנן ׳/*דול י£>׳ £־)ו
 בסדרי השם כסדר לדרבנן דאו׳ בין והבדל
 ענינים איזהו גם בו ויתבאר ומועד. זרעים
בשני ונדב בםה״מ דל הרמב־׳ם בדברי

:הראשונים השרשים
 הצעיר עלי רחמיו ברוב השי׳ת חנני אשר מחידושיי בבורים מנחת יחד חברתי אלה כל

יצ״ו: דוואהרט אבד׳ק קיטנא מילידי .פלאצקי נ״י ברח׳י דן מאיר • יהודא באלפי

 ושלמים ורבים הכפרים משוק אפסו בי •ען אמנם תרם״נ בשנת נדפם הזח הספר

המפתחות לוח קונטרס עם הפעם עור לאור יצא לזאת הכפר את מבקשים
שליט״א המחבר מהגאון הדשותוהז׳ והערות ותיקונים והוספות

 חמדה כרי ספר המחבר בעל לאמזא( )פלך אסטראב אבי׳ק בעת הוא אשר
ירושרים. שרום שארו וכפר הלקים, ה׳ עה״ת

שליט״א. המחבר הגאון בני העניך חנוך נתן, ישראר שי לבי׳ה־ר״פ הובא

פיעטרקוב
לפ״ק תרפ״ז שגת



V'ר

ישראל מצוח נר קונטרס ” חמדת
 השמוטה מפי אלא אינו וזה כמקדש כ״א המפורש שם להזכיר

 לנו השריש שכבר לשיטתי ז״ל הר״מ וא״כ בתורה מפורש ואינו

 מי״ג שנלמד אעפ״י בתוה״ק מפורש שאינו שמה הב׳ בשורש

 ה״ה א״כ המצית בכלל נמנה אינו בהן נדרשת שהתורה מידית

 מדבירך הכרח דיש רק למצוה בתורה מפורש דאינו ברה׳ת

 דאסור שג״ז וכיון דאורייתא דהוא ע״כ המפורש בשם מ״ר

 מכ״ש המצית בכלל נמנה אינו במקדש כ״א המפורש שם להזכיר

 למצ׳ע לחשבה שאין דאורייתא הוא דברה״ת מזה היוצא החולדה

 שהעיר למי עוד מצאתי שלא על ואתפלא וז״ב ז״ל הר״מ לפי״ר

:בזה

וחושב גר להחיות שנלטוינו ז״ל הרמב״ן לדעת ט״ז מצוה נג(
שנטרח יכו׳ בנהר נטבע הי׳ שאם מרעתו להצילו ' ..

 בכל לו מחייבים שאנו ג״צ או ישראל מאחינו וכ״ש כוחינו בכל

 ימיך וכי יתעלה אמרו והוא שבת שדוחה פק״נ בהם והוא אלה

 הנה עכ״ל עמך וחי גי״ת בו והחזקת עמך ידו ומטה אחיך

 חושב בגר דגם לכאורה נראה ז״ל הרמב״ן דברי מסתימת

אמנם שכת ג״כ דוחה שלו ופק״נ יבישראל בג״צ כמו המצוה

עבירה לעבור מיתר ג״ת שלגס אם בזה צע״ג לענ״ד \ '
J־'

P*• 3ר״י<
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 מצד היא דההיתר אי״נ שבת בחילל והנה בהצלתו תורה של

 הרבה שבתות שישמור כדי א׳ שבת חלל השבת את בנ״י ושמרו
 ב״נ בכלל הוא ואדרבה השבת על מוזהר דאינו בג״ת ל״ש זה

 מוזהר דג״ת ע״ב( ח״ח )דף יבמות רש״י לפי״ד ואפי׳ ששבח

 א״כ עכי״ם כעובד שבת דמחלל משום היינו שבת שמירת על

 דשמירת במצ״ע אבל שבת יחלל שלא אלא מוזהר דאינו נראה

 שבתות שישמור כדי א׳ שבת חלל לש״ל א״כ מוזהר אינו שבת

 לא ג״כ ימות ואם השבת את לשמור בקו״ע דאינו כיון הרכה
:בעזהי״ת ז״נ כי היטב והבן השבת את יחלל

 ש״ש על מוזהר דג״ת ז״ל רש״י דלדעת נראה זה ומטעם
שבת כחילל עצמו להציל אסור סכנה במקום אפי׳

 אחרים לטעמים אפי׳ אך כנ״ל דישמרו הסברא אצלו דל׳ש כיון

 מ״מ אחר ישראל גבי שבתורה המצוה דוחה ישראל של נ’שפק

 ואמרינן הוא דאחיו ישראל לגבי אלא ל״ש רזה מסברא נראה

 ג״ת להצלת עבירה ישראל שיעבור אבל חבירך שיזכה כשביל חטא

 זה בקרא בהר ׳בפ עה״ת ז״ל הרמב״ן מד׳ אמנם נראה אינו

 להחיותו מצ״ע והוא עמך שיחי׳ עמך אחיך וחי וטעם בזה״ל שכ׳

 דרש זו עמך אחיך וחי אמרו ומכאן במצ״ע פק״נ על שנצטווינו

 וכו׳ מיס של קיתון מהן א׳ וביד בדרך מהלכין שהיו שנים ב״פ

 קודמים חייך ולימד ר״ע שבא עד חבירו של במיתתו יראה ואל

 ומדרשו ולהזהיר לחזק עמך אחיך וחי ואמר וחזר חבירך לחיי

 מדה״ק מבואר לענינינו הנצרך עכ״ל עמך דלחי ריבית לי׳ אהדר

 שהיו דשנים שלו דין ב״פ יליף ג״כ לחודי׳ עמך אחיך דמותי ז״ל
:ג״ת על גס כתיב קרא דהאי אע״ג כדרך מהלכין

 וג״ש דישראל יסבור דב״פ כן לומר מאוד יפלא הדבר ולענ״ד
דמוטב זה דין ג״כ יהי׳ ביחד בדרך חהלכין שהיו

 לאשה קודם דאיש בהוריות שנו ערוכה משנה הלא שניהם שישתו

 ובאמת מג״ת להחיותו קדימה דין לו יש דישראל ומכ״ש וכו׳

 בפלוגתת להיפוך מבואר נראה ע״א( ס״ב )דף ב״מ הגט׳ חד׳

 זה קרא טל ולא ריבית גבי הנאמר עמך אחיך דוחי ור״ע ב״נ

 וישראל דג״ת נראה ז״ל הרמב״ן מד׳ טכ״פ לענ״ד וצע״ג טיי״ש

 מותר עדל״ת דמטעם י״ל ואולי פק״נ מצות לענין הוא חדא

 ל״ת רק נדחה יהי׳ לפי״ז אך ג״ח להצלת עבירה לעבור לישראל

 שבע בקונטרס ח״ש ועיין בזה וצ״ע לישראל דומה ואינו גרידא

יותר: ואכמ״ל ה״ב ממלכים פ״י ז״ל הר״מ על לב״נ מצות

 איזה לח״א באריכות כתבתי ור״ע ב״פ דפליגי זה בענין והנה
:כאן אותה ואעחיק בזה הערות

 לא אשר על עלי בלבך כי ידעתי באהבה ""ט
 הגאון זקיניך בד׳ לחו״ד כה עד בקשתך קיימתי

 בקשת בו כבדחני בעת אשר י״ב אות בהר פ׳ יהודא בית בם'
 בדבריו דעתי חוות לך ולכתוב אלו ז״ל בדבריו לעיין ממני

 פנאי לי לקחתי פעמים הרבה כי לי תאמין אמנם היקרים
פתה מד המלאכה נפסקה שונות מרדום ומחמם לך לסשיב

אחדשה־

מ יד
 5ז בעני! שנלע״ד מה לך כיחב והנני הטרדות בים שגערחי

:יחבחר תשמע ואתה
 דהשמיט ז״ל דהר״מ ז״ל הג׳ זקיניך של תודה״ק הנה ]א[

חבירך לחיי קידמין דחייך דר״ע מילתא הך באחת

 ס״ל כאמת א*כ בדיינים ריוצאה לר״ק קרא דצריך משוס והוא

 אף מישראל נפש למסור שאסור כ״ש וממילא פטורא כבן

 ז״ל הריח השמיט ומה״ט מיתה באמת שחייב לא אם ביחדיהו

 הפליגתא רשורש דכבוסה פליגתא ע״ב( פ׳ )דף דנדרים הברי־חא

 אינו לשיטתו ז״ל והר״ח דר״ע אליבא הכל וזה קודמין חייך מצד

 הג׳ לד׳ כיוון שלו הערה בעיקר והנה אחד״ק קידחין דחייך פוסק

 אלא שם יסוה״ת בה׳ למשנה סדר בם׳ ז״ל באסקאוו־ן מוהר״ז

 דס״ל ממה כו חזר גיפי׳ יוחנן דר׳ מזה להכריח כתב ז״ל שהוא

 דוחי קרא לח״ל דאל״ב מ״ח דל״ש כיון חותר דביחדיהו בירושלמי

 דס״ל ממה בו דחזר א״ו מיחדיהו גרע לא הכא הא עמך אח־ך

 כדי מזה אין באחת אך יוחנן כר׳ ז״ל הר״ח ופסק בירושלמי

 דככה״ג עמך אחיך מחי נפק״ל יוחנן דר׳ האמת דלפי די״ל הכרע

 קרא הי׳ לולא ובאמת ביחריהו הכא דה״ה ם״ל קודמין ח״ך

 מפני אך לכאורה וז״פ אסור ביחריהו דגם כר״ל ס״ל הוי לזה

 דע״כ היא שכוונתו זכות מליו ללמד נ״ל נוברי׳ רב הנ״ל שהג׳

 דכל בירושלמי דס״ל מחה לגמרי חזר דילן בגח׳ יוחנן רבי

 מה שייך דלא והיכא חזית מה מצד יעבור ואל יהרג דבשפכ״ר הסברא
 עמך אחיך דוחי קרא לח״ל א״כ כן דא״נ יהרג ואל יעבור חזית

 כיון זה דין למד מזה דאדרבה וא״ל בדרך מהלכין שהיו לשנים

 מ״ח לומר דל״ש דבמקים מבואר א״כ עמך אחיך וחי תורה דגלתה

 ז״א חזית מה דל״ש ביחדיהו ה״ה ממילא א״כ קודמין חייך אמרינן

 מ״ח דל׳ש היכא דאפי׳ הוא אחיך דוחי קרא דלולא דאי״ג

 דהוי היכא אלא נשמע לא זה מקרא גס א״כ יעבור ואל יהרג

 י״ל בקו״ע למסור אבל מ״ח דל״ש כמקום מותר אז שוא״ת

 חזית במה תלי׳ דלא השתא דס״ל כמו אסור ח״ח רל״ש אע״ג

 וא״י יהרג דבשפכ״ד דהא באמת ס״ל דירושלמי יוחנן דר׳ א״ו

 אחיך דוחי קרא לי למה ק״ל הדר א״כ דח״ח סברא מכח הוא

 :ז״ל הר״ח פסקי וא״ש בירושלמי דס״ל מחה בו דחזר וע״כ ממך

קודמין חייך דקיי׳ל להלכה ז״ל הר״מ יודה באחת ולפ״ך
 ל״א ג״כ מ״ח ול״ש בשוא״ת דהוא כיון דב״פ במעשה

 שבתי ד״ז שהשמיט ז״ל הר״מ על תקשה א״כ אך וא״י יהרג

 הובא ס״ח חיו״ד ז״ל מבאנהרד להג׳ גיטין טוב בשו״ת וראיתי

 ז״ל הוא אך באות אוח ממש ז״ל הג׳ זקניך ד׳ ככל ח״א בשם

 באב״ח דאפי׳ יסבור ז״ל שהר״ח עליו שקשה ג״כ לו השיב

 בן המהר״ח בד׳ בזה שהאריך במה ועיי״ש וא״י יהרג אמרי׳

 בין נפ״מ דאין ז״ל הר״מ שדעת לומר באחת שרוצה ז״ל חביב

לך העתקתי עיי״ש מחוור אינו הגז״ל ובעיני לשוא״ת קו״ע

:בזה שראיתי ז״ל האחרונים ד׳ י(ח
שהייתי לילי הקלושה שלענ״ד יד״נ אהי׳ ממך אכחד לא אבל

1 דמדינא מדינא אינו ור״ע ב״פ דפלונתת ד5-־כדאבהי?נלע--------,
 במיתתו יראה שאל משוס שימוח מחויב דאינו מודים כ״ע

 לפי״מדס״נךלתוס׳ )והיינו חסידות מידתב פליגי כ״א חבירו ;של
 ע״ע המחמיר מ״מ וא״י קיי^יעבור" עבירות דבשאר דאע״ג

 מתחייב דהוי וס״ל ע״ז החולק ז״ל הר״מ לפי״ד ואפי׳ משוכח הר״ז
 ־• במקום אף אלו עבירות בשלשה אבל עבירות בשאר ז״ד בנפשו
 וקדוש ע״ע להחמיר דרשאי ז״ל הר״מ מודה הדין מן ח״מ דאינו
 קיה״ש במאמר ז״ל הר״מ באגרת להדיא מבואר וכן לו יאחר
 בזמן שהי׳ הגזרות שכל דע בזה״ל שב׳ הרביעי והמין בד״ה

 המצות מל לעבור מצווים הי׳ הקדמונים[ עכו״ם ]בימי החכמים
 עשיית יתחייבו לא הגזרה זה ואולם וכו׳ מעשה עשיות בהס והי׳

 כו׳ יודה שלא כדי שנהרג מי וכל וכו׳ בלבד הדיבור זולת מעשה
 לפני גדול שכר לו ויש והטיב הישר שעשה אלא מליו יאמר לא
 יס׳ שמו קדושת מל עצמו מסר כי עליונה במעלה ומעלתו ד׳

 שיודה לו אומרים יודה או יהרג אם אותנו לשאל שבא מי אבל
 שאץ הנפלא הגזרה זה כמו נשמע לא מעולם כי וכו׳ יהרג ולא

 שאמרו רז״ל מד׳ יראה ולא בלבד הדיבור טל כ״א בו כופין
 כר אבל מעשה שא״ב אתם דבר יאמר ואל יעבור ואל יהרג

ז״ל. סר״ם בד׳ היטב ועיין וכו׳ מעשה לעשות יתייבהו כאשר
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 בחיוב רק היינו וא״י יהרג השמד דבשעת דהא מדה״ק לנו ויוצא
 על המורה דיבר לדבר אותו כופין אס אבל מעשה פת במג אי

 מעלתו נהרג דאם פסק ומ״מ וא׳י דיהרג בכלל אינו ר״ל כפירה

 עבירות לכל אלו עבירות נ׳ בין הוא דהבדל כדאמרן וע'כ גדולה

 בג׳ משא״כ בנפשו מתחייב הר״ז ע״ע המחמיר דבהס שבתודה

:ע׳ע להחמיר רשאי הדין מן מיתה דא־ח במקום אף אלו עבירות

 מהלכין שהיו בשנים ור׳ע ב״פ פלוגתת היטב מובן ומעתה
סובר דב״פ מים של קיתון מהן א׳ וביד בדרך

 ווהיינ מושב לשון רק חיוב לשון אמר לא םשניה שישתו דמושב

 חבירר־עד־שדרש של במיתתי יראה דאל ה?א כן חסידית דמדת

 מדינא אבל חבירך לחיי קודמי] וחייך אינו חסידות מדת דגם ר״פ

 ועוד חזית מה דל׳ש משום א' בזה מחייב דאינו מודה ב'פ גס
רק יעבור ואל יהרג שנימא ענין בזה דאין ופשישא כשוא״ת דהוי

להחמיר דרשאי לב״פ ס״לנפשות להצלתדנוגע כיון דחעפי׳כ

 יהרג בזה דל״ש מודים כ״ע מדינה אבל ע׳ז פליג ור׳ע עצמו
:יעביר ואל

יוצאה דר״ק דס״ל כיון באמת להלכה רל דהר״מ י־ל ומעתה

בדיינים
 בזה אמרינן לא דמדינא

בכ״מ שמיבא הירושלמי לשו;

 פשוש ומ״מ קודמין דחייך לזה קרא לו אין

 היטב בזה מתיישב הד׳ כניס ואםוא" יהרג
IV >1 > zוהגידו ^י׳דאמר דריב׳ל בעובדא :ס

 נוח י׳( )דף בסוטה ]ועיין I חסידים השנת דאינה מנ׳ל ולכאו׳ היא חסידים משנה יזו ;נביא

 וב ברבים פ׳ח ילבין ואל 1 היל דר״ע דאע״י ור״ע דב־פ פלוגתת על הכוונתו א׳ש להנ״ל
 יה בי׳ דאמרינן דברים בג׳ גם ’בידא בידים למסור בקרע אבל בשיא״ת היינו קודמין דחייך

« דחיריד יר• r-r דייקתי מה דל״ש כיו: שרי דמדינא אע׳ג חסידים משנת דאלוגו מודה רלע  מה דל״ש כיון שרי דמדינא

על מאוד תפלא

 א חסידים משנת
חזית

 רבני עצ מאוד יתפצא בזה העיון כשנעמוק ובאמת כ(
מחויב דמדינא ס״ל דב'פ אפ׳ל איך ז׳ל בתראי

 של במיתתו יראה שלא כדי ג״כ לחבירו מים של הקיתון ליהן

 את להציל ויכול בסכנה אינו הוא אם אפי׳ יהי׳ לו הא חבירו

 ריעך דם על העמוד לא מצד מקורו החיוב כל מהסכנה חבירו

 מבותר והנה גופו השבת מיני דמרבינן לו והשיבות מצד או

בנו שובע שהוא חבירו את לרואה מניין ע״א( ע׳ג )ד׳ בסנהדרין

 סכ*נ דהוא היכא לעשות מחויב דאינו שבתורה לאוין מכל

 •וחנן ור׳ יוחנן ר׳ הוא ירושלמי סתם הא יקשה גס בהם וחי

 משוס היא וא״י יהרג דבשפ״ד הסברא דכל ס״ל כ״ע דירושלמי
 כר״ע דס׳ל אפ״ל איך וא״כ לו למסור מותר ביחדיהו ולכן מ״ח

 סכנה במקום חבירו את להציל שא״ל יכול אחיך דוחי קרא דצריך

 דלא יוחנן לר׳ ס״ל מ״ח דל״ש דהיכא ממש משפ״ר גרע מי ואשו

של מקורן מצאתי לא ולפי׳־ד בידים למסור ומותר וא״י יהרג

:עליו[ לעמוד אוכל ולא בפנים בירושלמי דברים

 זה מ'מ הירושלמי לפי״ד אפיי מאוד שתמי׳ מה באמת אך
מצד רק הוא סכנה במקום לחבירו הצלה חיוב דכל פשוש

 עצמו שיעמוד שעיד״ז במקום רד א״כ ריעיך ע״ד ל״ת הלאו

V/'xCj כיון ור׳ע דב״פ בפלוגתא הכא אבל חבירו את יציל 
 שנימא כ׳ז רק ימות ג'כ מים לו יתן אם אף סיף כל דסוף

 זה חבירו של במיתתו יראה שלא מטעם הוא לו ליחן שצריך

 כיון ריעיך ע״ד דל״ת הלאו בזה דל׳ש כיון זה מנ״ל קשה כודאי

 א׳ו למיתת עצמו יסכן מהכ״ת א״כ אופן בשום להצילו דא״י

 חסידות מדת רק הוא ור״ע ב*פ דפלוגתת לעיל שביארנו כמו
 ור״ע חבירו של במיתתו יראה שאל חסידות דמידת ס״ל וב״פ

 פ’דב דל׳ל ומוכרע ברור זה אבל עמך אחיך וחי מצד ע־ז פליג

_ ריעיך ע״ד דל״ת הלאו ליכא הצילול דא״י כיו; תאמר דינא
י' האש כבש; לתוך עצתו להפיל לאדם לו

 לה חשיב לא דאמאי שהקשו שם ובתום׳

 ז ■י ץ ך אמנם הוא דדינא דס״ל נראה וא״י יהרג ע >,■
 B Pll 0ז'ל)ס'ק[חה׳) מ’הר דעת וכ״נ ר״מ מצוה בחינוך וכן שם במאירי

 * זה השמיש פנים הלבנת בענין שם שב׳ החומר כל שאם ריעות

 ור״ע ב״פ פלונתת בענין וה״נ הוא הלכה דלאו דס״ל נראה

:קאמר[ דינא לאו רל דלשישתם ברור נראה מיטב לשון דאמר

ח׳ או

על
 חו גוררתו

ומקשיב ריעך דם
ת מניין גיפו

A Vr,ע' .י׳" ✓שחיי עליובאילי!
אבירת נפקא מהתם נפקא מהכא והא בגת׳

 הו״ת מהתם חי ומהרצינן לו יהש־בית
הגת־ עכ׳ל קמ״ל לא אגורי ומיגר מישרת אבל

 בסכנה עצמו להעמיד מחייב דאינו מביאר נ־אה ומעתה
לא לו והשיבות דמצד דז״ב חבירו את להציל כדי

 פשישא א'כ ממוני׳ מהשבת רק דאהרבי כיו; ממון מהשבת עדיף

 דם על ל״ת דמצד אי״נ כ’וא להצילו מחויב אינו סכנה דבמקוס

 תי׳ לא אמאי א״כ הבירו בשביל עצמו לסכן גם החיוב ריעך

 במקום דאפי׳ קמ״ל א״צ סכנה דבמקוס הרא מהתם דאי זה הגת׳

 דם על דל׳־ת קרא משים גם דבאמת א״ו להצילו חייב סכנה

 שהוכיח שם סנהדרין ברמ״ה יעיין סכנה במקום מהויב איני ריעך

 אמאי דאל״כ להצילו עליו שהוציא חמין לו להחזיר דצריך כיו׳ב
 דא״ל מזה שמוכח השעם והוא ה״ה וא״כ זה קי׳ בגת׳ ל״א

סכנה: במקום את_חבירו להציל

מיימוני הגהות ד׳ הובא רוצח מה׳ I 1אמת
,V  להציל כדי עצמו להעמיד חייב סכנה דבספק מירושלמי בשם ׳

 והש״ע והטור רל והר״מ הרי״ף זאת מדהשמישו אך חבירו את

 ובפתחי תכ׳ו סי׳ חו'מ בש״ע יעיין דינא הך ס״ל דלא נ־אה
דלא דילן מגמ׳ שמוכח של אזוב אגידת ספר בשם הביא תשובה

 כמוש״כ כ׳ ואולי דבר של שעמו לידע ,ביד הס׳ ואין ־ושלמי
 להציל א'צ סכנה דבודאי מבואר נראה הירושלמי לפי״ד ואפי׳

 אליבא אזיל דבירושלמי שי״ל אמת הן דב״פ מ׳ש וא־כ חבירו את
 וס״ל עמך אחיך דוחי מקרא ונפק״ל קודמי! דחייך דס״ל דר-״ע

 סכנה בודאי אף קודמי! דחייך קרא דצריך דחזינן כיון לירושלמי

בס׳ מ'מ קודמין דחייך וכו׳ אחיך דוחי מקרא )נשמע נהי א'כ

 התום׳ לפי׳ד אפי׳ ור״ע ב״פ בפלוגתת עוד שנלענ״ד ומה 0
הוא דינא ג״כ לאדם לו נוח דלישנא שס׳ל סוטה

 הקושיות קשה יהי׳ שלא הוא דינא מושב לשון דגם נראה א״כ

 מהן א׳ וביד בדרך מהלכין שהיו בשנים הכא דהנה שהקשינו

 דוהשיבות המצוה עליו ומיטל למים צמא חבירו לע׳ע מיס של קיתון

 כיון להצילו מחויב דעתה ואמרי׳ ריעיך ע״ד דל״ת הל״ת וכן לו

 וא'כ פק״נ בכלל הוי זה וגם השבה את מחללין שעה לחי׳ דגם

 יסכן עיד״ז הא לימר ואין חבירו את להחיות עתה עליו מושל

 בסכנה אינו הוא וא״כ שותה הוא גם השתא דבאמת רא עצמו את
 ועשה הלאו מצד חבירו את להחיות עליו מושל שוב כן ואס

 הוא יהי׳ לשתות לחבירו עתה שיתן זה ידי דעל משום ואי כנ״ל

 כיון זה על להשגיח דאי; לב־פ ס״ל בזה בסכנה כך אחר

 דאין לשתות לחבירו ליתן חייב בסכנה אינו שהוא כמות דעתה

 אינו והוא פק״נ מצות עליו יש שעתה וכיון ושעתה מקומה אלא למצוה

 לעשות חייב לאח״ז סכנה לו יצמח שעיד״ז רק עיד״ז עתה עצמו מסכן

 לחבירו שעוזר עיד׳־ז ואם קודמין חייך ולימד ר״ע שבא עד המצוה

 ואמת וז׳ב הצלה חיוב עליו ליכא לאח״ז סכנה לידי fo עיד״ז

 אבל סכנה אינו דעתה היכא רד ומעתה יר״ע ב״פ בפלוגתת לענ׳ד

 כ׳ע בודאי בזת חבירו את יציל אם סכנה במקום עתה דהוא היכא

 ואונס ריעיך ע״ד ל״ת מצד החיוב מקור דכל כיון הצלה חיוב דל״ש מודים

 דהתס ביחדיהו ור״ל ר״י לפלוגתת כלל ענין בזה ואין כג״ל הלאו ליכא
 הוא וא׳י יהרג דבשפ״ד הסברא אי ופליגי השתא הוא הסכנה

 ואל יעבור אמרינן חזית מה שייך דלא היכא וא*כ מ״ח מצד

 במה תלי׳ ולא יעבור ואל דיהרג הוא דגזה׳־כ דילמא או יהרג

 עליו דליכא פשיטא חבירו את להציל לענין ובכה״ג כלל חזית

 דל״ת הלאו מצד הוא החיוב של מקורו דכל כיון הצלה חיוב

בשוא׳ת אי כלל ענין בזה ואין כלל שפ־ד בכלל זה אין רעיך ע׳י

:לענ׳ד ואמת ברור זה וכל וא״י יהרג אמרי׳ ג״כ בשפ״ד

למימי דליכא בזה רל האחרונים רבותינו ד׳ נסתרו ומעתה
םור6 דיחדיהו •mr ו-ריר-יח V♦״ יי■*"*  למסור אסור ביחדיהו דאפי׳ מזה הכריח רל דהר־מ

פתה אינה דהסכנה כיון איכא אחרינא טעמא ע'כ דהכא
חייב דאינו פשיטא דאל״כ יצמא אם הסצנה יבא לאח״ז אלא ............- - • ,

 כלל שדד בגדר איני דזה כיק לר׳ל אפי׳ סכנה במקום להציל 1 ומ׳ש ריעך ע־ד דל״ת לאו על לעבור בסכנה עצמו להעמיד /
ודרק

 רא י ואך[ סכנה בודאי דחבירו כיון עצמי להעמיד חויבמ שוב סכנה

אל! ! דאיטמחויב קרא דלמ״ל מאוד עלינו יקשה הדבר גוף בחמה

זי4
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קונטרסחמדת
 חפ׳ך זה כי אדע כ־ בהלכה עמך להשתעשע קצת הארכתי ודרק

 ר ז׳ל האחרונים לרבותינו אשתמיטהי׳ הדברים בעיקר אמנם
 דאתי זה קרא על של עמך אחיך דוחי בקרא עה״ת ז״ל הרמב״ן

 דר״ק הא יליך עמך אחיך ומחי ור׳ע ב״פ פלוגתת מל להודות

 להזהיר בא ז״ל הרמב״ן דרכינו מזה מבואר בדיינים יוצאה

 בדיינים יוצאה דר״ק קרא אייתר ג״כ כר״ע דקיי״ל להלנה דאפי׳

ידידך והנני ואכ״ח במק״א מזה ול צע״ק ז״ל הרמב״ן ד׳ אך

----------------------. :ךאהבת נאק—______________
הרבית להחזיר שנצטווינו ל’ז הרחב״ן לדעת י״ז מצוד, »(

 תקח אל יתעלה אמרו והוא וכו׳ מאחינו שלקחנו

 רבית ר״א אמר וחזה עמך דליתי׳ לי׳ אהדר עמך אחיך וחי ונו׳

 ע״ו מצוה החכמה מעיין בס׳ ראיתי עכ״ל בדיינים יוצאה קציצה

 במצוה בעצמו ז״ל הרמב״ן של דלפ״מ הוא שתמוה עליו שב׳

 אעל־מ ל״ת דא״ר דכ*מ כרבא ז׳ל הר'מ שדעת הלאוין בחלק

 צריך דבלא״ה כיון הרבית להשבת עמך אחיך דוחי קרא ל'צ כ’א

 ז״ל הר״מ וא'כ דתמורה בסוגי׳ כמבואר ל'מ א׳ע מצד להשיב

קושי׳ והוא למצ״ע עמך אחיך וחי לחשוב צריך הי׳ לא דעתו לפי

לכאורה: גדולה

 מה בזה להציע אמרנו זה לחלק החדישים בהשלמת אמנם
חכמה המעיין קושיות לתק התלמודים בפלפול שאמרני

 העו״ז על ז׳ל האחרונים שתמהו מה ונקדים בעזהי״ת נכון בדרך

 בזה מצאנו דלא להחזיר א׳־צ שוחד הדיין לקח ראם של ז׳ל

 ל״נ אמאי ז״ל האחרונים ותמהו וגזל ברבית נמו השנה חצות

 הג׳ של עפי״ח בזה שנ״ל ומה להחזיר חייב וממילא ל'מ א״ע בזה

 שחיטתו אמאי בשבת בשוחט המהרי״ט קו׳ לתרץ ז׳ל אפרים בית

 דצריך בדבר ה׳ד אעל״ח דאמרי׳ דהא ותירץ אעל״מ נימא כשרה

 דא׳־צ חולין שחיטת משא״כ ל״מ איסור דמחשבת אמדי׳ אז כוונה

: אעל׳ח ל׳ש כוונה

 דאעל״ח בסוגי׳ דמקשינן בהא עפי״ז לעיין יש לכאו׳ להגה
ז״ל הראב״ד של לפי׳־מ וקשה אעל״ח ברביה דנימא

 בזה ל״ש וא״כ כלל לקנות כוונה א״ל מקנה אח־ת דבדעת

 אך אעל׳־מ לשי׳ל כוונה דל*צ דהיכא הנ״ל הב״א כמוש״כ אעל״ח

 וא״כ הרבית בנתינת איה־ יש הלוה על גס דהרי א׳ש באמת

 אינה היא וממילא למלוה הלוה הקנאות מצד אעל׳ח אמרי׳

 הזהירה דלא בשיחד אבל ברבית ז״ד ומעתה בעזהי״ה וז׳־נ שלו

 לש״ל הנותן מצד א׳־כ המקבל הדיין את אלא הגותן על התורה

 דעובר ואע״ג שוחד נתינת על מוזהר אינה דהוא כיון מ’אעל

 רעק״א הג׳ עיינין לן אנהיר כבר מ׳־מ מכשול ל״ת לפ״ע על

 שא״א ענינים בזה ויש הרבה דברים שכוללין כאלו דבלאוין ז״ל

 שנימא התורה כוונת דאין ע״כ כ’א מעשיו אהני לא בהם לימד

 מעשיו אהני דלא די״ל במקום אך ולפן מעשיו אהני דלא בהן

 ומעתה זה אופן על הי׳ לא התוה׳־ק דאזהרת כיון ג״כ מהני
 יין כום מושיט שכילל ל״מ תמיד בי׳ דל״ש דלפ״ע בלאו ה״ה

 בנתינת גם הכא ה״ה א״כ מ’ל לש״ל ובזה נ’לב ואמה׳ח לנזיר

 אזהרה בי׳ דלית כיון אעל׳־מ לומד בי׳ ל״ש הנותן מצד שיחד

 המקבל הדיין מצד אעל׳ח ל״ש ממילא שהקנאתו וכיון מייחדת

וצדקו אעל״ח ול״ש לקנות כוונה א׳ל מקנה אחרת דדעת כיון

:אעל׳־מ ל׳ש דבשיחד הפוסקים דברי

הוא אעל׳־מ אמרינן דברבית דכ״ז שביארנו אחר '£^תה
 לפי׳־מ חדש די; לני יצא א״כ הלוה אזהרת מצד

 הלוה דרת דפשיטא הטו׳ז וכי פק׳־נ לצורך ברבית דלווין דקיייל

 הרבית ליקח דאסור פשיטא המלוה אבל הרבית ליתן מותי־

 הסמ׳ע באריכות וכ'כ גרע מגרע פק״נ לצורך דהוא בשביל וכי

 מצד כזה רבית ולקח המלוה עבר אס ממילא הרבית בקונטרס
 א־כ בנתינה איסר עשה לא דהלוה כיון להחזיר א״צ אעל׳מ

 על מצ״ע שזה עמך אחיך דוחי קרא מצד אמנם אעל׳מ ל׳ש

 וא״כ להחזיר דצריך פשיטא באיסר שלקח הרבית להחזיר המלוה
 לפי״ח דאפי׳ ז׳ל מ’הר על ז״ל הרמב״ן הקשה יפה ממילא

 למצ״ע עמך אחיך דיחי קרא צריך מ״מ דאעל״ח כרבא "פוסק
:בכ׳ז היטב ודו״ק העשה חלד כ״א להחזיר וא־צ אעל״ח דלש׳ל בכה״ג

בטצמא: לכלפולא רק והוא לגמרי. כפוי׳ דיני נתבטל ועתה אדמתם. על ישראל ש?" בזמן הי׳ כפוי׳הענין כל *(

29 טו שראד מציה נר

 בהא לח׳א שכתבנו חסו׳ בכאן להעתיק ראיתי הכותב אמר
לחלק ושייכת *( שת׳־נ עד חיתו מכין עשה דבמצות דקיי׳ל

 להעיר הספר עם אמרת ואשר וכו' קבלתי מכתבך וכו׳ ידידי לך שלום זה
שליט״א הספרדי להג׳ חמד שדי בס׳ בשמי נדפס שראית מ’ע

 רע׳ח ׳,בם היראים מד׳ ע״ז שכי ביו׳ט שת״נ עד מכין אי בענין ,

ידידי דע דבריו הבנת ממנו ובקשה היראים ע״ד תמהת ואתה

I מדעתי ושלא בהסכמתי שלא הס בשמי הנדפסים דברים כי היקר 

I גרגור להעתיק מתלמודי לא׳ צויתי הכבוד מפני אז באמת כי
 שידפום בדעתי עלה ולא ר״ה לחם׳ בחידושינו שכתיב ממה א׳

 דברים בהרחבת זה ענין בבירר אח״כ כתבתי ובאמת בספרו הד־

 אתי אמור אשר את להודיעך בזה הנני רצונך ולמלאות בס״ד

עד דמכין הענין כל מזה והמסתעך ז״ל היראים דעת בביאור

:בס״ד החלי וזה בעזה״י נחת תמצא כי ואקוה שת״נ

 ואיני דבמ״ע דקיי׳ל דהא לחדש כ׳ רע״ח סי׳ ביראים א(
ב״ר רק הוא שת״נ עד לי׳ כייפינן עושה

 והקשו מיי׳ש קנסות דיני דהוא כיון כופין אין בח״ל אבל דא״י

 בעובדא ע״ב( ק׳י )דך בחולין דמבואר מהא האחרונים ע״ז

 מיקיר הוי דלא גברא להאי דאתי ר״ח קמי דקולא בר דרמי

 שכרה שמתן מ״ע כל דתני׳ שבקוהר להו אמר כפתהו ואימי׳ אביו

 הא• לאו דאי להדיא מבואר עלי׳ חוזהרין שלמטה ב״ד אין בצדה

 ועיין היראים ד׳ היפוך מבוא־ וא״כ בח״ל אך כופין הי׳ טעמא

 עלה לכאו׳ והנה א־ סי׳ חו״מ זלה״ה למדן הרי״ס בחי׳ בזה

 בזה״ז שבועות על דקאי יראה ביראים המעיין דהנה בדעתי

 היראים כ׳ וע׳ז עיי״ש כופין דרבנן במצוה דגם וה״ר דרבנן

 נראה והכוונה סמוכין בב״ד רק היינו דכופין דהא די׳ל אח׳־כ

 ב״ד ל״צ א'כ זב״ז עריבין ישראל דכל כיון דאי' בחצוה דבאמת

 גס לכן המצות על יעבור שלא לראות חייבין ישראל וכל דוקא

 במצוה משא׳־כ קנם או עונש מתורת דאינו כיון כופין בח״ל

 עבור בערבות נכנסו דלא לחדש בתדאי רבני לפימ״ש דרבנן

 דהיא כ’ע דרבנן במצוה הכפוי׳ תורת כל א״כ דרבנן מצות

 וז׳ג בח״ל א״ד ישוב דוקא ב״ד צריך וא״כ וקצם עונש מתורת

 דאם לי׳ דפשיטא ל״ה הי׳ ח״א בפמ׳יא ]ועיין היראים ד׳ ביישוב

 מל״ע ככל דינו הי׳ דאורייתא אישר בבתולה ראש פריעת הי׳

 ערבות בכלל אינן דנשים כיו; י׳ל ולפי׳ד שת״נ עד אותה דמכין

 האחרונים לפימ״ש אך בח״ל וא״ד דוקא ב״ד צריך שיב א״כ

 ע־בים נעשו לא דהם היינו ערבות בכלל אינן דנשים דנהי

 אמנם דבריו[ א׳ש הנשים בעד גס ערבים אנחנו אבל בעדני

 מדבריו להדי׳ נראה שי״ב ׳,ם ריקאנט״י בפסקי וראיתי שבתי

בח״ל א״ד ג״כ תורה של במל״ע דאפי׳ ז״ל היראים כדעת

היטב: עיי״ש

 דהא של ,’הריקאנט לשון בדקדוק בדעתי עלה ולכאורה
שנראה קנסות מדיני היא שת׳־נ עד אותי דמכין

 קנסוה דיני מתורת אינו המצוה את שיקיים הכפוי' שבאמת מזה

 בשום המצוה לקיים רוצה איני שאס זה אמנם ערבות מצד רק

 י״ל ומעתה קנסות מדין היא זה שת־נ עד אותו שמכין אופן

 אמנם כלל ב״ד וא״ל בח״ל אך בכ״מ ניהגת הכפוי׳ דבאמת

 ב״ד.םמוכין צריך זה לקיים רוצה אינו באם שת״נ עד דמכי; הא
 ׳ל' בח אך כאו״א על לכפות ר׳ח דיצה הא א״ש ומעתה דוקא

 לקושטא אמנם בסברא. נכונים נראין שדברינו אעפ״י אמנם

 דס״ל יראה בפנים היראים ובס׳ ה־יקאנט״י בד׳ המעיין דמילתא

■התחי הדר״ל כ’יא שבא״י בב׳ד אלא ניהג אינו הכפוי׳ ענין דכל
:כופין בח׳ל דגם מבואר דנראה הנ״ל דחילין מסוגי הנז׳

 דינו חידש עיקר דבאמת הנושא לחומר לתרץ שנלענ׳ד ומד,
וא׳ר קנסות מדיני הוא נ’שה עד דמכין דהא דהיראים

 שמתן עשה רמצות בחולין שם דמבואר מהא זה למד בח״ל

 דהטעס ;"ל ברש״י ועיי״ש עלי' מוזהר־] ב״ד אין בצדה שכרה

 ולא עינשו זה הקייחנה לא אם לומר שכרה מתן פי׳ לכך הוא

 ולכן עינש מתורת הוא דהכפוי׳ מזה מבואר עכ׳ל זה שכך הטול

ולק העונש אה התורה פירשה הרי בצדה שברה שמתן במצ״ע

ליכא



טזישראלמצוה נר קונטרסחמדת
 מבואר ע״כ וקלבד״ס כרת זו מיתה בהו דאית דל״ת וכר בדא

 עד אותו מכין בזה ל״ש אחר עונש דאיכא כיון כדברינו ג״כ

 הגת׳ ופירש ביד״ש מיתה בה שיש בעשה דה״ה נראה אץ שת'נ
 על רל רדי דכוונת נלענ׳־ד נביאותו בכובש דלוקה סנהדרין

 בהו הדרי דילמא בדה שם ז׳ל רש׳י מלשון וכ״נ ממש מלקות

 מלקות על דהכוונה דס״ל נראה התר״ס מצד הגח׳ דקושיית שפי׳

 קשה שת״נ עד אותו דבמכין התראה דיני כל בזה וצריך גמור
 לית הא התום׳ וקושיית התראות ־ כדין התראה צריך שיהי׳ לומר

 לקתה דאחת ע״ב( פ׳ו )דך ביומא לשיטתו דרש׳י י׳ל לאו בי׳
 בהתרו ואעפי״כ להבמ׳ע רק דהיא שביעית פגי דאכלה משוס

 רש׳י בדעת אסתר המגילת בזה שביאר וכמו לוקה למלקות בה

 ג*כ דחוי׳ דלענין כיון דלאהבמ״ע המג׳א שכוונת במק׳א וכ״כ ז׳ל

 לאו דמיקרא ה״ה מ״ט( )דך כתובות הרשב׳א כמש״כ כלאו דינו

 ובאמת בכ״ז עוד וצ׳ע מלקות עליקחיוב שמקבל היכא מלקות לעני!

 דינא וגם נביאותו בכובש לוקה דאינו פסק להלכה ז׳ל הדח

 הוא הלכה דלאו דס״ל נראה בהלכותיו כלל הביא לא דר״ח

:היטב יודו״ד כמש״כ נראה ז׳ל רש״י דעת עכ״פ

עשה על דעבר משום בודאי אותו מכין אח״כ ואדרבה

והנה

 עפימ׳ש הנ׳ל החינוך בד׳ לעיין לי שיש מה אמנם ב(
לתרץ מצה ואכל דכפאו בסוגי׳ לדה בחידושינו

 אמאי וכו׳ מאן דכפאו הגמ׳ דמקשה בהא ז׳ל המרמדח קושיית

 כדין לאכול ב״ד שכפאו עד מצה לאכול רצה בלא מוקמינן לא
 היראים עפי״ד לת׳ וכתבתי שת״נ עד אותו שמכין מצ״ט( כל

 ומעתה בח״ל אותו וא״ד קנסות דיני בכלל דהיא דס׳ל הנ׳ל

 בכלל הוי הוא דין דבכלל כיון ביו״ע אותו דא׳ד דה׳ה נראה

 אותו דמכין הך כלל משכחת לא במצה וא׳כ ביו״ש דא״ד הא

 שמעתי וכעת ירט של ראשון בליל הוא חיובו דזמן כיון שת״נ עד

 חח״י הס׳ ואין בחי׳ ז׳ל מרל״נ הג׳ לדעת בזה שכוונתי מתלמודי

 דעתו שבררנו כיון החינוך ע״ד מאוד יקשה וא״כ בו לעיין

 וצריך עונש מצד הוא דמכין דהא היראים כדעת ג'כ דס״ל

בליל זמנו הא פסח אכילת על דכופין כ׳ איך א״כ דוקא דד

ביו׳ט: כופין ואין ירט

 בדקדוק כשנבין החינוך ד׳ בפי׳ בדעתי עלה לכאו׳

שלכאורה וכו׳ מצ׳ע שיבטל והאומר שכ׳ הזהב לשונו

 מכין מצ׳ע לקיים רוצה אינו דאם בפשיטות ל״כ למה מובן אינו

 הפסח דאכילת נלע״ד לכן שיבטל והאומר של זה ומה שת'נ עד אותו

 הפסח על א״ע ממנה אינו אם א'כ למנוי׳ שלא דאסור כיון

 כיון כ’ג הפסח דאכילת מצ׳ע שיבטל אומר ממילא הרי מבע׳י

 מבע׳י אותו כופין תמיד א'כ דשחיטה מצ׳ע בלתי באכילה דא׳א

 שחיטה מצות דמשום ונהי אכילה מצות משום הפסח על למנות

 אותו כופין מ״מ כרת בו שיש עשה דהוי משוס אותו כופין אין
 שיבטל והאומר החינוך כוונת וזה הפסח אכילת מצות משום

 בבירר דידעינן כיון מ״מ חיובא זמן מטי לא דעדיין דאע׳ג מצ״ע

 כופין להמצוה עתה א*ע יכין לא אס בזמנה לקיימה יוכל שלא

 ב״ה וז'נ הפסח אכילת במצות כפוי׳ משכח״ל שפיר וא״כ אותו

 י׳ מצוה מצה אכילת במצות דהרי לנו הונח לא עדיין אמנם

 ביטל על כופין שדד אמרנו וכבר בזה״ל בהחינוך ג״כ מבואר

 מצה אכילת דחיוב ביו׳ט גס דכופין להדיא נראה וא'כ עכ׳ל עשה

 המצוה את יקיים לא אם הזמן קודם אופן בשום לידע נוכל לא

 ונקדים דלק״מ נלענ״ד זה ענין לעומק נחות כד אמנם בזמנה

 ילקה וכו׳ יוחנן ור׳ דה ע׳ב( ג׳ )דך דמו״ק פ״ק הריטב״א ד׳
 לכך עשה על לוקין והאיך וא״ת בזה׳ל ׳שכ שבועית תוספות על

 עשה לו דאמרי דומי׳ שת'נ עד מדרבנן מ״מ ילקה ז״ל רדי פי׳

: עכ׳ל עושה ואינו סוכה .

 קודם מיירי התם דהא זל׳ז דמיון מה צל׳ע ולכאורה
כשכבר דה״ה מזה ומנ׳ל לקיים בידו ויש שעבר

 כיון א׳ש באמת אך שת״נ עד מכין יהי׳ דג״כ המצוה על עבר

 עונש מתורת הוא שת״נ עד דמכין דהא ז״ל רש״י שיטת שביארנו
 כשכבר אם המצוה לקיים עוד בידו יש אם נפ*מ אין באמת א'כ

 נלענ״ד ובאמת עליו שיקבל עד שת'נ עד לכופו יש דג'כ עבר

 ז׳ל והדן הרמ״ה עם ז׳ל והר״ח הערוך של הפלוגתא הוא חה

ז״ל והדס הערוך שדעת מש״ר בענק פ״ד כתובות בדן מובא

אך

 על בעבר ה״ה שת״נ עד אותו מכין נמשכת דבמצוה דכמו

 דבעבר ז׳ל והדן הרמ״ה דעת אמנם שת״נ עד אותו מכין העשה

 משל להקל אומד כפי דרבנן מרדות מכות רק מכין העשה על

 שעבר קודם דגם ס״ל ז׳ל והר׳־מ דמרוך פליגי דבזה עיי׳ש תורה

לאחר בין שעבר קודם בין נפ״מ אין וא״כ עונש מצד הוא הכפר׳

 עונש מצד הכפוי׳ אין לכן דקודם דל ז״ל והדן הרמ׳ה משא״כ

 א״ר שפיר כ’א המצ״ע זאת שיקיים לראות עלינו שמוטל מצד רק

 זמן עבר דכבר להיכא המצוה לקיים בידו יש אם דכופין מהא

 שדד מצה דאכילת דמצ״ע של ברורין החינוך ד׳ ומעתה המצוה

 העשה את וביטל מבר בשכבי היינו עשה ביטל על כופין

 נ’שת עד והיינו העשה את שביטל ע״ז ודנין הדד אותו דכופין

 אין ובאמת המצ״ע את ואילך מכאן לשמור עליו שיקבל עד או

 מתורת דהוא כיון לקיימה בידו שיש כשעה יו׳ט בליל אותו מכין

 לאחר והיינו העשה ביטל על אותו דכופין רק בירכו א״ד דין
 א׳א מצה ואכל דכפאו בסוגי׳ בשם שכתבנו דברינו וא׳ש ירט

לקיימה שבידו בעוד שיקיים לכפות א׳א דבזה דד בכפאו לאוקמי

:החיכוך דעת הבירר בס״ד מאוד וז'נ

 לקיום כופין אין דבירט דנראה שכתבנו הדבר עיקר ובאמת
עינש מצד דאינו נ’אי אפי׳ ברורה נלענ״ד מצ׳ע

 לומר סברא יותר יש ואדרבה ערבות מצד והיינו כפוי׳ מצד רק

 א׳כ דינים שאר כמו הוי הדד על והחיוב עונש מצד הוא דאס
 אמנם שדנין י׳ל עוברת במצוה מ־מ בשבת דא׳ד דאע׳ג י׳ל

 ‘אמרי דלא דקיי׳ל לפי׳מ פשוט נראה ערבות מצד רק הוא אם

 v דבשבת לדל א״כ פשע דלא היכא לבד חבירך שיזכה בשביל חטא
 עליץ, הלחב מאיסור נמלט דלא שת'נ עד לכפותו החיוב עלינו יהי׳

 הוא אם ודוקא עליו המוטלת המצ׳ע את שיקיים כדי בבירר

 דדחי י״ל ושפיר הדד שעל דינים מצות הוא א*כ דין מתורת

 עד דמכין שכ׳ להמחבריס וראיתי עוברת מצוה הוא אם שבת

 מותר ולכן עמיתך את תוכיח דהוכח מצ׳ע מצד הוא שת'נ
 לא ולענ״ד דחבלה לאו דוחה תוכיח דהוכח דמצ׳ע להכותו

 בל*ת לעםר מותר יהי׳ תוכיח דהוכח עשה דבשביל הד׳ יתרצו

 דס׳ל ע׳ב( ט״ז )דך ערכין יוחנן ור׳ לשמואל מיבעי׳ לא

 מכ׳ש א״כ וקללה נזיפה עד רק הוא תוכיח דהוכח דהמצ״ע

 לקיים שא״י וכיון וקללה מנזיפה גרע לא דהל״ת דחבלה ללאו דא׳ד

 כלל חיוב עליו דליכא פשיטא ל״ת על שיעבור בלי העשה את

 עד אותו מכין אי הפוסקים דפלוגתת י׳ל פלפול דרך ]ובאמת

 ור׳ רו׳ש בפלוגתת תלי׳ עונש מתורת או כפוי׳ מתורת הוא שת'נ

 כ’ע א״כ וקללה נזיפה דעד דס׳ל יוחנן ור׳ דלשמואל הנ׳ל יוחנן

 עליו דליכא כיון כפוי׳ בתורת אינו נ’שת עד אותו דמכין הא

 עונש בתורת דהיא וע*כ דחבלה הלאו א׳ד תוכיח דהוכח עשה

 תוכיח דהוכח מצ׳ע ומצד כפי׳ בתורת דהוא י״ל לרב משא׳כ

 לאבוה לי׳ שלחו בשם כ״ח( )דך דר׳ה סוגי׳ מאוד א״ש ובזה

 מיירי לאו ע*כ לדידי׳ וא'כ ס״ל כשמואל ודאי וא״כ דשמואל

 בכלל הוי עונש מתורת דכפוי׳ דדל כיון מצה לאכול דד בכפאו

שיבואר כמו אינו כ״ז דמילתא לקושטא אך בירכו וא׳ד דין

( :בעזהי״ת[
 ך מה' פ״ו ז׳ל הר'מ פסק והכי הכאה דעד דס׳ל לרב אפי׳

 צריך דאינו עשה משאר דקיל ברור נראה מ״מ דיעות

 מעט אפי׳ אחת פעם אותו מכה אס רק בחזקה אותו שיכה

 לומר יתכן לא א״כ זו ממצ׳ע זה נפטר שוב רוצה אינו ואומר

 שת״נ עד שמכין פעמים דרוב ]ובפרט ל״ת דוחה יהי׳ כזו דעשה
 מצ״ע ליכא שוב המכים את ומכה א״ע להכות מניח אינו הוא

 לקיימה צריך יהי׳ אם נפטר אינו החיובות דמצ׳ע ופשיטא כלל[

 דסמכא לאו צ׳ד ם׳ הבש״ר ]וד׳ לו יזוקו שלא קלות הכאות ע״י
 עוד בדה ר״ח סי׳ ארח ח׳ הת׳ס בת׳ ועיין כמ״ש*במק״א הם

 עיי׳ש מצוה בקיום א׳ע לסכן מחויב אם שרט ד׳ עמוד שם כ׳

:המצוה[ חיוב ממנו נפקע דלא פשיטא קלה הכאה בשביל אמנם

 כ׳א עלינו מוטל אינו מוכיח דהוכח דמצ׳ע ברור נלענ׳ד לכל
נ’אי שת*נ עד אותו דמכין והא איסורא דליכא באופן

מובא בת׳ הטהרי״ט לדעת ראי׳ מזה יהי׳ כפוי׳ בתורת דהוא



ישראל מצוה נר קונטוע חמדת *

הכלל

> י
 להכותו יכולין עונש ובתורת כיון דבב׳ד בדעתי עלה ולכאורה

שיקיים להכותו תוכיח דהוכח עשה גם יש שוב כ’א נ’שת עד

 להכות מותר דלרשע לרשע ויאמר דה שמות פ׳ הזהב ברביד

 יקשה שלא דבריו לת׳ ׳שכ ועיי״ש עמך מעשה עושה דאינו כיון

 בשבת אבל דחבלה איסור רד ומעתה וד״נ רל הר״מ מד׳ עליו

 אפי׳ אך כלל כפוי׳ ענין בזה דל׳ש פשיעא שבת איסור ע׳ז דמוסף

 דהיא אע״ג וירע בשבת דאמור ג״כ נראה ב״ד מתורת הוא אם

 ול״ת עשה והוי דחבלה איסור דאיכא כיון מ״מ עוברת מצוה

 שבת דוהה דאינו ב״ד מיתת כל ובאמת ירט דא״ד ופשיטא

 הוי דבאמת רא עוברת מצוה הוי דלא בשביל הטעם אין וירט

 מקרביך הרע דובערת מצ״ע עלינו דמוטל כיון עוברת מצוה
 למחר לקיים אפשר מיקרי וא״ז בעשה עובר ורגע רגע כל א״כ

 דבר בבירר כ’וכ ול״ת עשה או בו״כ שיש ל״ת דא״ד הטעם רק

 בשבת דל״ש שת״נ ער דמכין ה״ה וא״כ ואכמ״ל אחת בתשו׳ זה

 אם בפלפולים לכנוס מקום עפי׳ז שיש ממני חר33 ולא וירט

 שיקיים עד אותו דמכין כיון י״ל שפיר דאז נ״נ מצד דחובל תיובא

 דחובל דחיובא אי'נ או וירט בשבת ואסור תיקון הוי המצוה

 פטור שאצל״ג דמלאכה נ’אי כ’א רל הר״מ כדעת מפרק מצד

 ביותר וי״ל וירט בשבת גם שת״נ עד דמכין הדין יהי׳ מה״ת

 דמלאכה מודים כ״ע דביו׳ט לומר מקום דיש אחת בתשו׳ עפימ״ש

 אך וירט שבת בין לחלק יש א״כ מה״ת עלי׳ פטור שאצל״ג

: לפלפולא כ״ז

 אם שת'נ עד אותו דמכין כיון רא דמילתא לקושטא אמנם
נראה א״כ מדרבנן רק מה״ת א״ז עונש מתורת הוא

 עול״ת בהו דאית כיון דוחה אינו דמלשאצל׳ג איסור דאפי פשוט

:ע״ב( ל״ב )דף בדה כמבואר דרבנן

 ל־ש שת׳־נ עד אותו מכין דענין פשוט נראה לענ״ד כי

הוא אם בין עונש מתורת דהיא אי־נ בין כלל בירט

 עד אוחו מכין יהי׳ אם הטעמים בין נפ״מ אמנם כפוי׳ מתורת
 משבת להעיר בדעתי עלה ולכאורה כמשכ״ל ירט לאחר שת״נ

 ההר עליהם שכפה מלמד ההר בתחתית ויתיצבו ע״׳א( פ״ח )דף

 תהי׳ שם וא׳ל מוטב התורה את תקבלו אם ואמר כגיגית

 בשבת התורה קבלת על ישראל את הקב״ה כפה ואיך קבורתכם

 וכבר וירט בשבת המצות קיום על כופין שאין שביארנו כיון

 על דנצטוו דנהי י׳ל בפשיטות והנה במרה השבת על נצטוו

 אבל אח*כ התורה שיקבלו באופן רק היינו מ׳־מ במרה השבת

 המדרש לפי״ד בזה לעיין יש אך כלל לשבת עניינם אין תורה בלא

 שבע־פ תורה על רק היתה והכפוי׳ ברצון קבלו שבכתב דהורה

 דאדרבה ל״ק זה גם באמת אך בשבת אותם כפו איך א'כ

 שבע׳פ תורה בלא שבכתב דתורה בזה לישראל הראה הקב׳־ה ,

 גם שבע״ם תורה לקבל רוצים אינם ואם כלל מקום לה חין 1
 קדושת בכלל ואינם כב״נ דינם ושוב קבלה הוי לח שבכתב הורה

 הי׳ לא ההר דכפיות והעיקר לכ״ז צ’ל באחת אך כלל שבת

 ובלא חיותם היא דזה לישראל הראה דהקב״ה רק עונש בתורת

 קבורתכם תהי׳ שם וממילא כלל חיות להם אין התורה קבלת

 בזה והארכתי בשבת עונשין דאין להא כלל ענין• זה ואין

ואכמ׳ל: בדרושים

 כולם הנה וירט בשבת שת'נ עד מכין אי הד׳ בעיקר אמנם
ע״א( כ׳ח )דף בדה ז׳ל הריטב׳א ד׳ אה זכרו לא

 כאותה ב״ד בשכפאוהו ולוקמא וק״ל בזה״ל שב׳ לי׳ שלחו בדה

 עד או שת'נ עד אותו מכין עושה ואינו סוכה עשה א׳ל שאמרו

 ואכל גמר דעביד כיון ודאי ישראל של בב׳ד דאי וי״ל שיעשהו

 המעושה בגט כדאמר חכמים דברי לשמוע מצוה דאמר מצוה לשם

 דכופין לי׳ דפשיטא רל הריטב״א מד׳ מבואר עכ׳ל דישראל בב׳ד

 דצריך דעתו דנראה ]ואע׳ג מצת דאכילת מצ״ע לקיים ביו״ט

 המצוה לקיום ביו׳ט דכופין ס׳ל מ״מ מלשונו שנראה כמו ב׳ד

 ביו׳ט יכופו עונש מתורת הוא דאם לומר סברא דיותר וכמש׳ל

נראה זה דמצד תוכיח דהוכח מצ״ע בתורתן דכיא משנאמר
:ביו׳ט[ דל׳ש בודאי

 אסור הא ביו׳ט שת״נ עד מכין איך מאוד קשה באמת אך
ועשה ל*ת דוחה עשה ואין עול׳ת הוי ויו׳ט חובל מצד

 הר־טב׳א כמ׳ש דיו׳ט עול״ת ודוחה עשין תרי הוי א״כ המצות

 דבאמח י״ל וביה מנין מצוה לדבר בדה ע׳ב( ל׳א )דף ב״מ

 מצד דל׳ש כיון אדם בכל רק דוקא ב״ד ל״צ דכפוי׳ ס״ל הריטב״א

 לכן יו׳ט דחי לא שוב א״כ תוכיח דהוכח מצ״ע מצד רק דין

 fc'fn כיון ובב׳ד ב׳ד דכפאוהו להיות דיכול מכח רק הקשה

 יו׳ט דדוחה י׳ל שפיר תוכיח הוכח ומצד די! מצד עשין תרי

 ועפי״ז בעזהי״ת ונחמד חריף ■דבר וזה כנ״ל לשיטתו והריטב״א

 $ 3 ל חדי^ יהדיזיף דקיי׳ל בהא המלמ״ל שנסתפק במה גם להעיר יש
—־ בשבת להצילו מותר אם בנפשי להצילו ניתן המאורסה נערה

 דבשבת ליו׳ט שבת בין לחלק יש דברינו ולפי עיי״ש ג״כ וירט

 בירט משא״ב דוחה עשה אין וכרת מיתה בו שיש ל׳ת דהוי

 אפגמא רחמנא דחם דמלבד כיון ג״כ י׳ל א'כ עול״ה רק דהוי

 הוכח מצד להצילו מצוה זה ומלבד בנפשו להצילה ומצוה דידה

 עוד ]וי׳ל דיו׳ט עול׳ת ודוחה עשין ב׳ בזה יש וא״כ תוכיח

 בחובל א״כ פטור משאצל״ג דאי״ג לפימש״ל רל הריטב״א ד׳ ביישוב

 לאבוה שלחו הרי והכא מה״ת ומותר משחצל׳ג רק הוי לדם וא״צ

 שפיר כ’וא עלי׳ פטור דמשאצל׳ג ס״ל כשמואל ומסתמא דשמואל

 כרב להלכה דפושק הר״מ"רל לדעת אמנם ביו״ט כפוי׳ שייך

:שת״נ[ עד מכי! אין ביו״ט דגם אה״נ ביו׳ט אסורה דמשאצל״ג

 קנאין הכותית על דהבא דקיי״ל בהא נסתפקתי מקרוב **ה
המל׳ח לד׳ זה ודמיתי וירט בשבת הוא אם בו פוגעין

 עשיות קודם דהוא דהתם כלל דמיון אין להנ״ל אך הנ״ל

 קנאין במיתת משא־כ הוכיח דהיכח עשה גס איכא העבירה

 מקום יש עדיי! ברודף גס ובאמת העבירה עשיות לאחר דהוי

 קטן וה״ה קטן נא׳ גדול א׳ דקיי׳ל לפי״מ דהמלמ״ל לספיקא

 דהוכח עשה ליכא קטן ועל בנפשי להצילו ניתן ערוה אחר הרודף

 החצות כל וא'כ להפרישו מצוין ב־ד אין כ’ג ארג דקטן תוכיח

 ועפי׳ז ירט דוחה אם להסתפק יש שפיר וא'כ דידה הצלה מצד

 על בנח׳ דמקשינן מהא השעה״נו קושיות על פלפול דרך י׳ל

 להצילה ניתן והא אחותו על הבא קנס להם שיש דא'נ משנה

 ממ*נ ולהנ׳ל בנפשו להצילו נ’דל בירט דמיירי דנימא וקשה בנפשו

 דוחה עשין דהרי מצד בנפשו להצילו ניתן שפיר רודף גדול אי

שפיר הגת׳ ומקשה קנס ל׳ש שוב הרודף בקטן ואי ועשה לל׳ת

: ע״׳ש מיירי מלי נא דבשבת בזה מ׳ש הת׳ בקונטרס ועיין

 דמכין דהא דם־ל דנראה ז׳ל רש׳י בדעת מ׳ש ובאמת ג(
מבואר נראה עונש מתורת הוא שת׳נ עד אותו

 עשה לו אומרים כגון ד״ה ע״ב( קל׳ב )דף חולין רש״י מד׳ כן

 האי כולי כיס חסרון בי׳ דלית בזה׳ל שכ׳ לולב ועשה סוכה

 בי׳ אית אי נפ׳ח ומה בזה בעי מה בזה ל׳ע ולכאורה עכ׳ל

 החיוב דבמל׳ע בידינו הוא גדול כלל הא לאו או כיס חסרון

 דהיא ס׳ל רל דרש׳י א׳ש לדברינו אמנם מהונו. חומש לבזבז

 דל׳ל כ'כ כיס חסרון בי׳ דלית במצוה רד א'כ עונש מתורת

 מצד רק ממונו על דחס מצד היא בהמצוה רוצה שאינו שטעמו

 שיש במצוה משא׳כ נ’שת עד אותו מכין לכן בהמצוה שמבעט

 ממונו הפסד מחמת המצוה לעשות שא׳ר די׳ל כייס חסרון בה

 עונש דמתורת כיון שת־נ עד דמכין זה עונש בו עושין אין

 מחמת לא אבל המצוה בעצם בחבעט רק וזה עלה אתינן

 דעת נראה וכן רל רש״י בדעת ברור נלענ׳ד וזה ממון הפסד

 שכ׳ השבת יום את דזכור בקרא יתרו בפי עה״ת רל הרמב״ן

 לולב כמו במורדי! אלא כלל דמצ׳ע די! בו עושין ואין בזה׳ל

 שקיבל עד או שת׳־נ עד אותו שמכין וכי׳ עושה ואינו וציצית
 די! עישין דאי; הקדושה דעתו להדיא מבואר עכ׳ל לעשות עליו

 מרד מחמת המצוה לקים רוצה אינו שאם והיינו במורדין כ׳א
בדעת וז׳ב אותו מכין אין אחרת בסיבה לתלות שיש היכא אבל

:הוא עונש מתורת דכפוי׳ דס׳ל ומוכרח רל הרמב״ן

 גם דמבואר שם בחולין מברייתא לזה לה״ר יש ובאמת
דהוא ואי־נ שת־נ עד אותו מכין עושה ואינו בציצית

 שמוטל נהי א'כ תוכיח דהוכח מצ׳ע משום והיינו כפיי׳ מתורת

 היד מ'מ המצות ויקיים עבירה אדם יעבור שלא לראות עלינו
וא׳ש הוא גברא דחובת דקיי׳ל ציצית חשא׳כ המיכרחח בחצוה

בציצית



קונטרס

 נפשיט שת״נ עד אישו מכין למה א*כ בבגד כשהולך כ״א בציצית

 חצ׳ע על יעבור ולא בהבגד לילך אותו ננוח ולא מעליו הבגד

 ולק עונש מתורת דהוא א״ו שת'נ עד אותו מכין ולמה דציצית

הציצית: שיעשה שת'נ עד אותו מכין ציצית בלא בבגד שהולך כיו!

 באמת דהרי מזה דא״ר בדעתי עלה לכאורה כי אמת הן
ולא ולולב סוכה אלא כלל נזכר לא פ״ו( )דך בכתובות 1

 אמנם בברייתא. הנוסחא שינוי על וצ׳ב עיי״ש כלל ציצית נזכר

 דאי׳נ חנא חובת אי גברא חובת ציצית אי זה תלי׳ דבאמת י׳ל

 עד אותו להכות ציצית עשיות על כפוי׳ ל׳ש גברא חובת דהיא

 אי״נ אמנם מעליו הבגד את להפשיט בידינו דיש כיון שת״נ

 בציצית גס שפיר א'כ בציצית חייבין ג'כ קופסא וכלי מנא דחובת

 ח׳ג ציצית אי בזה פליגי דהברייתות י׳ל וא״כ שת׳־נ עד מכין

מנא: חובת או

 יש הרי מ־מ מנא חובת דציצית אי'נ דאפי׳ ז״א באמת אך
בציצית חייב יהי׳ לא וממילא כנפות הד׳ את לעגל בידינו

 עונש מתורת הוא מכין דענין א׳ו שת'נ עד מכין בזה ול״ש

 השתא מ'מ מהמצוה לפוטרו בידינו טצדקי דיש נהי שכן וכיון

 אותו מכין שפיר פנים בשום לעשותה רוצה ואינו בה דחייב

 בחי׳ ז׳ל הרמב״ן מד׳ ע״ד להקשות ואין המצוה שיעשה שת'נ עד

שצ״ד אמרי׳ דאס שט׳ דאורייתא דשעבודא בסוגי׳ ב׳ב מס׳ ,שילה

 מכין מתורת היינו לנכסי׳ דנחתינן והא של״ד דידי׳ מיני׳ גס

 עד אמרי׳ בממונו אותו לכוך בידינו דיש וכיון שת'נ עד אותו

 דאפי׳ מוכח וא'כ אתד׳ק בממונו אותו נכוך בגופי אותי שנכוך

 דיש כיון מ׳ח היא מרד מצד דהכפוי׳ דס׳ל דל הרמב׳ן לשיטת

 כיין דהתם ז׳א שת״נ עד אותו מכין אין להכותו שלא עלה

 דל׳־צ דל הרמב׳ן כ׳ שפיר לנכסי׳ שניחות ע״י גס המצוה דיתקיים

 אנו רולים אס הכא משא׳כ יתקיים דהמצוה כיון בגופו לכפיתו

 דיש נהי שת*נ עד אותו שנכה כ״א עצה אין המליה שיתקיים

 בה דמחויב השתא מ'מ עצות ע״י מהמצוה אותו לפטור עלה

 מתורת היא אותו דמכין נ’אי רז אך שת'נ עד אותו מכי;

 בודאי כנ׳ל ערבות מצד והיינו כפוי׳ מצד היא חס אבל עונש

 להכותו ל״ש בהמצוה יתחייב ולא אותו למנוע עצה בידינו יש אס

 רבותינו בד׳ נתבארו לא ועוד הד׳ג. כי בכ׳ז ועיין שת'נ עד

:ז׳ל האחרונים

 ז־ל הר־מ דעת שנראה כה עד שכתבנו מזה לנו הלצא
דענין ס׳ל שכולם ז׳ל והרמב״ן והערוך ז׳ל ורש״י

 עלה ]ולכאורה כנ׳ל עונש מתורת היא שת״נ עד אותו מכין

 ממ׳ש התום׳ כדעת הוא ז׳ל רש׳י דעת שגם להוכיח בדעתי

 קידם בזה׳ל שת־נ עד אותו מכין ד״ה ע־ב( פ״ו )דך בכתובות

 דל רש׳י מד׳ מבואר עכ״ל לקיים בידו ויש העשה על שעבר

 וא'כ המצוה עשיות אחר ולא נ’שת עד מפין לכן קודם דרק !

 מש׳ל בזה ונסתר עונש מתורת דאינו ס״ל דרש״י מזה מבואר

 הנ׳ל חולין רש״י ד׳ בזה יפלא שא־כ מלבד אך דל רש*י בדעת

 הנ׳ל רש׳י מד׳ זאת מלבד כים חסרון בו יהי׳ שלא שהוצרך במה

 המצוה זמן לאחר דגם להיפוך להדיא מבואר מוע׳ק בריטב׳א

מבוארת: סתירה וזה שת״נ עד אותו מכין נעבר

 כל על אינו כתובות רש״י דכוונת הנושא חומר לפי נלענ׳ד לכן
רש״י דלדעת בי׳ דאיירי בע׳ח דפריעת מל׳ע על רק מצ׳ע

 ע׳ז מדמייתי לו שקבע בזמנו החוב פריעת מצד היא הכפוי׳ דל

 חו'מ חלק חת׳ס בעל הג׳ בזה הרגיש וכבר צדק דהן הקרא

 ומעתה להלן[ אי׳ה נבאר בדק לדון שיש ]ומה ע׳ש קע״ז סי׳

 בעבר גס שת'נ עד מכץ עונש דמתורת דנהי ס׳ל דל דרש׳י י׳ל

 ותום׳ מצה כמו ב־ירר לה יבא שעוד בעשה היינו המצוה זמן

 שכבר כיון בזמנו בע׳ח דפריעת זו בעשה משח׳כ וכיו״ב שביעית
 זמן ליכא דשוב כיון זו מצ״ע בגדר כלל ואינו המצוה זמן עבר

 מכין אין לכן שיקבל עד אותו שיכיפו בזה ול׳ש זו למצוה אחר
 יש ואדרבה לקיים בידו שיש זמן כל רק אח'כ שת׳נ עד אותו

 עונש מצד דהיא דס׳ל ג'כ בסוגיין ז׳ל רש״י מדעה קצת להוכיח

 דהיא בע׳ח דפריעת מצ׳ע על דמפץ כפשוטו פירש מדלא
 דבזה ז״ל לרש״י דס׳ל א־ו הפוסקים כמ׳ש הגזילה השבת בכלל

דהכא רק מרד מחמת עושה דאינו דס׳ל כיון כפוי׳ תמיד ל׳ש

־• מ? 1U׳/ rn.su □־
 לא ואומר לפרוע המעות בידו ויש נפרוע הזמן בהגיע מיירי
 רק צדק ההן את ולקיים בזמנו לפרוע מצוה למיעבד לי ניחא

 ומדוקדק מרד מחמת הוי שפיר דבזה שת״נ עד מכין ע׳ז לאח״ז לפרוע
 דלפרוע היינו מצוה למיעבד ניחא לא דאמר הגח׳ לשון מאוד

 דאם לקיים רוצה אינו בזמנו בע׳ח דפריעת דהמצוה רק רוצה

 לומר קשה להשיב לו שקשה הממון מחמת כלל לפרוע רוצה אינו

 אם דוקא צריך עונש מחמת דהיא כיון שת׳ג עד אותו דמכין

 בקרא תבא כי בפ׳ דל ברמב״ן ועין וכנ׳ל מרד מחמת הי׳

 בכלל אינו דהעובר ׳שכ הזאת דת את יקום לא אשר דארור

 לעולם בטילה בעיניו תהי׳ או מה; באחת יכפור אם רק זה

 ואח״כ והכופרים המורדים איסור הוא והנה ארור בכלל ה׳ה

 את להקים שבידם הנשיאים על דקאי שוטה הירושלמי ד׳ הובא

 דקאי לשונו מדקדוק נראה עכ״ל אותה המבטלים ביד התורה

 העוברים ולא והמורדים הכופרים דהיינו אותת המבטלים על ג״כ

בעובר דרק יתרו בפ׳ שטתו כפי ווה דבריו בריש וכמיש עלי׳

שת״נ: עד אותו מכין מרד מחמת

 נראה אותו יקריב דה ע״א( ו׳ )דך ר״ה התום׳ דעת אמנם
כופין ג'כ מצ״ע דבכל בפשיטות שד להיפוך מבואר

 דל״ל שנתקשו עיי׳ש שת״נ עד דמכין דקיי״ל מהא והביאו מה״ת

 דאם עונש בתורת דאינו דס׳ל מבוחר וא־כ אותו דיקריב קרא

 ביארנו כבר דהא )ועוד מה״ת דאינו נראה עונש בתורת היא

 זה אך נ’שת עד אותו מכין ל׳ש כיס חסרון בה דיש דהיכא

 מסוכה גרע ולא כ־כ כים חסרון בזה דאין כיון לדחות יש

 דס׳ל נ’אי ואפי' דת לקיים חדל שגדרו גדר מצד רק ולולב(

 נפ'מ הא מ*מ במצותי׳ המורדים לענוש מדת הוא דע״כ לתום׳

 אותו מכין ש’ל דבכה׳ג עושת ואינו הקרב; את להביא במתעצל

 מתורת כ׳א עונש מתורת אינו דכפוי׳ ס״ל דהתיס׳ א״ו שת־נ עד

ושפיר החצות יקיים מישראל שכ׳א לראות אנו שמצוין תוכחה

:אותו שכופין אותו דיקריב קרא דלמ״ל ק־ל הוי

 י׳ל הא כ’דאל ב״ד צ’דל דס׳ל להכריח יש התום׳ מד׳ והנד,
דס׳ל א׳ו לכפוי׳ ב׳ד דל־צ אותו דיקריב קרא צריך דלזה

 בעל דהג׳ איברא ב״ר ל־צ שת'נ עד דמכין מקום דבכל לתום׳

 ריש התום׳ מד׳ להוכיח כ׳ סק־א ג׳ סי׳ בחו׳ח דל קצוה׳ח

 דגם בגמ׳ דמבואר המגרש מם׳ שהקשו מה לתרץ של סנהדרין

 לפניהם מדכתיב והמיעוט קעבדינן שליחותי׳ והלואות בהודאות

 מלפניהם ממעט דהתם א׳ תירוצים. ב׳ ותי׳ הדיוטות לפני ולא

 לשיטת א׳ש לא זה אמנם דהכא. אאלקים קאי דלפניהם משוס

 על דקאי משום מלפניהם הוא דהראי׳ בגיטין שפירש דל רש׳י

 לכן כלל דאלקים דרשה דל־צ נראה כ’וא להר שעלו זקנים עי

 דרשינן וזה איירי דכפוי׳ מילי לענין דבגיטין אחר תי׳ לתרץ כתבו

 חומחין צריך כפוי׳ דצריך דכ־מ והלואות בהידאות אך מלפניהם

 דאביי שם גיטין הגמ׳ ד׳ החשך היטב הגדל פי׳ ועפי״ז דוקא

 צריך דבכפוי׳ היינו הדיוטות לפני ולא לפניהם והא אותו שאל

 דהוי מידי קעבדינן דקחאי שלחותי׳ לו השיב וע״ז מומחי] תמיד

 או לשלם אותו כופין לשלם רוצה אינו דאם והלואות אהודאות

 מומחין צריך הא וקשה כפוי׳ מצד ג'כ והייני לנכסי׳ דנחתינן

 שהוא כיון מעושה בגט הכא ה״ה א'כ קעבדינן דשליחותי׳ א׳ו

 ופירושו ודפח׳ח ז׳ל הקליה׳ח את׳ד קעבדינן שליחותי׳ דין עפ׳י

 מזה מבואר כ’וא הנ׳ל סנהדרין התום׳ לפי׳ד בגמ׳ מוכרח

 הקשו מה יקשה וא'כ לכפוי׳ מוחחין דצריך להתוס׳ להו דפשיטא

כ״ר צ’דל קרא דגלי י׳ל הא אותו דיקריב קרא דלח׳ל התום׳

׳:,לכפו

 כיון בפשיטות י׳ל א׳ בדבר תשובות ב׳ העיון לאחר אמנם
צריך דעשוי׳ מילי דכל מלפניהם הכריחו דהתוס׳

 מ״ח אותו שכופין אותו דיקריב קרא דגני נהי א'כ מומחין

 נלענ״ד זה מלבד אמנם מומחין צריך יהי׳ לא .דהוא מהדת
 סייג• דעשוי׳ מילי בין לחנק בתרא בתירוצא התום׳ שד' לאמת

 ’,כתי עיקר ס״ל ודאי לשיטתם התום׳ אבל דל רש־י לשיטת רק

 מומתק ג'כ צריך והלואות דהידאות א'נ הגמי אזלא דהתס קמח

 מ'מ של״ד לח־ד דאפי׳ להדיא .;י כ ב׳ב שילה התום׳ ־ה־י

א*כ עיי״ש כלל מצוה מתורת לבוא ול־צ די ודאי דדי׳ נדני׳

rn.su


קונטרס חמדת
 מסין דאין איה׳־נ עופו דילמא והלואות סהודאות שלו ראי׳ מאי
 דהנכסיס מצד דהוא י״ל ע״ז לנכסי׳ נחתינן דהא ואי מומחין אלא

 דלפניהם קמא כתי׳ ס״ל לעצמם דתוס׳ וע'כ משועבדים הס

 דכפוי׳ מילי בין לחלק בתדא ותירוצא סמך דהכא אאלקיס דהתס

 וכרמב׳ן שס ב׳ב כרשב״ם יסבור ז׳ל ורש״י ז״ל רש׳י דעת לתת הוא
 הוא לנכסי׳ דנחתינן והא של*ד דידי׳ מיני׳ גם של׳ד אס שס ז׳ל

 דהפירוש וי־ל דכפוי׳ מילי בין לחלק יש שפיר וא״כ חצוה מצד

 מבוארין ולפי׳ז לנכסי׳ שנחתינן במקום והלואות מהוראות דהראי׳
 צריך שת'נ עד דכופין הא אי בזה פליגי ותום׳ דרש״י דברינו
 מומחין דצריך לומר מוכרח ז׳ל רש׳י דלדעת לא או דוקא מומחין

 מפשיטות שנראה וכמו מומתין דל'צ לומר יש התום׳ ולדעת

הנ״ל: ו׳( )דך ר״ה דבריהם

 דס״ל ז׳ל היראים ד׳ של מקורן מטאר הנ׳ל עפי״ד והנה י(
רש״י דברי כשיטת דס״ל והיינו מומחין צריך דכפוי׳

 דיש הנ׳ל סנהדרין דתוס׳ בתרא כתי׳ מזה ומוכרח הנ׳ל גיטין

 מזה נתבאר כ’וא דוקא מומחין צריך דעשוי׳ מידי בין חילק

 כופין דאין בשמיטה כ׳ אמאי א״כ דצ׳ע אלא ז׳ל היראים שיטת

 משים וע'כ דוקא מומחין צריך והלואות בהודאות גס הא בח״ל

 קעבדינן שליחותי׳ ל'נ אמאי בשמיטה ה׳ה א'כ קעבדיכן דשליחותי׳

 לשלם הלוה חייב מדינא דבאמת כיון ז׳ל היראים בדעת ונראה

 זה אין עכ״פ אותו לפטור המלוה דצריך רק נפקע לא והחיוב

 להוראות א׳ד לכן הלוה חייב דבאמת כיון ללוה כיס חסרון י^בכלל

I פרוזבול תיקן דהילל כיון י׳ל או שליחותי׳ כגבדינן ולא *הלוחות 

 שליחותי׳ עבדינן ולא ל״ש בכלל הוי פרוזבול כתב שלא זה כ’וא

 קו׳ נפלו ממילא לפי״ז והנה ז׳ל. היראים בדעת ומוכרח וז׳ב

 או־א מוקיר דלא בהא דמבואר מהא היראים על האחרונים

 בצדה שכרה שמת! מצ׳ע דהוי מצד שבקי׳ ואמר כפתי׳ דהוי
 עבדינן בכ'מ דגם דס׳ל י׳ל ולהנ׳ל בידל הי׳ הא בלא׳ה ות׳ל

 ואדרבה קעבדינן שליחותי׳ מצד בח׳ל אף כופין ושפיר שליחותי׳

 הפוסקים לפי׳ד וקשה שבקוהו דקאמר הלשון לתת עפי׳ז י׳ל

 לרמי דס׳ל י״ל ולהנ׳ל שבקוהו אמר אמאי א'כ כופין רצו דאס

 שהחיוב במצוה דוקא אלא קעבדינן שליחותי׳ דל״ש דקולא בר

 לכפות לשלוחים אותנו דעשו אמרי׳ שפיר אז לכופו הב׳ד על

 שמתן מצ׳ע כגון כלל לכופו חיוב הב״ד על דאין במצוה משא״כ

 דעשו בזה ל׳ש מ״ח כופין רצו אס דהב׳ד נהי א'כ בצדה שכרה

 וא'כ לכפותו חייבין אינן הם גס דין דעפ״י כיון לכפות שלוחים

 בצדה שכרה שמתן מצ׳ע דהוי כיון שבקיהו אמר זה דחפני א׳ש

 הכא מ״ח כופין הב׳ד רצו דאם ונהי כופי! אין מדינא וא'כ
 והבן קעבדינן שליחותי׳ ל׳ש ובזה בח׳ל דהוי מצד כופין אין שוב

:בעזהי׳ת בסברא נכון זה כי

*"*tV כופין דאיך הקושי׳ על שתי׳ במה בתום׳ פליגי דבזה י׳ל 
תי׳ והר•' כופין רצו דאם תירוצא לחד ותי׳ הצדקה על

 כופין רצו דאם מודה ג'כ דהריצב׳א בצדקה הלחוץ מצד דכופין

 ואי׳נ הצדקה על כופין בח׳ל דגם בש׳ס דמוכרח כיון דס׳ל רק
 בזה ל׳ש שוב לכפות מדינא חיוב עליהם אי! ג'כ שבא'• דהכ׳ד

 הלאוץ מצד כופין מדינא דבצדקה ס׳ל לכן קעבדינן שליחותי׳

 ס׳ל הריצב׳א אמנם קעבדינן דשליחותי׳ אמרינן שוב וא'כ שבה

 י׳ל שפיר וא'כ הנ׳ל ר׳ה התום׳ כשיטת בכפוי׳ כלל רד דל'צ

 א׳י בין נפ'מ דאין בח׳ל גס כופין ואעפי׳כ כופין רצי דאם

 להלכה ונפסק בתשו׳ הרמב׳ן מד׳ ע׳ז להעיר יש אמנם לח״ל

 שמתן מצ׳ע דהוי העבוט השבת לענין צ׳ז סי׳ חו'מ ברמ׳א

 ולדברינו כופין רצו דאם מצד בזה׳ז דכופין בצדה שכרה שכתן
 דבכה׳ג כיון כלל כפוי׳ בזה ל׳ש כ’א מומחין צריך דכפוי׳ כיון
 בזה דגם דברינו היפוך מזה מוכח וא'כ קעבדינן שליחותי׳ ל׳ש

 כן כופין רצו אס בעצמם דהס וכמו קעבדינן שליחותי׳ אחרי׳

 וז׳ב לכוף יכולין לכיף ירצו שאם בח׳ל להב׳ד זה כח נתנו

 ועפ״י לדברינו ז׳ל הרמ׳א מד׳ ראי׳ נראה העיון דלאחר איברא
 ז״ל הרמ׳א על שהקשה ק״ז בסי׳ הסמ״ע קושיית לן יתיז

 אס דכופין ז׳ל דרמב׳ן דינא הך כתב העבוט בהשבת דאמאי
 זכר לא אביהן חוב לפרוע היתומים על במל׳ע והכא ירצו

 פליגי דהתוס׳ שתי׳ כסמ״ע ועיין ז״ל הרמב׳ן מד׳ כלל שרמ״א

אמנם בזה פצונתא מצא דלא עליו תמה ומרך הדמב׳ן על

ישראל£4 מצוח נר
 גיס פצעי דהתוס׳ מטעמי׳ ולא נכונים הסמ״ע ד לפימש׳כ

 שאי״נ שביארתי טון אחר מטעם אלא כלל כופין דאין וס׳ל

 כפוי׳ ל׳ש בצדה שכרה שכרה שמתן בזה שוב כ’א ב״ד דצריך

 הרמ׳א טעם דזה י׳ל א'כ שליחותי׳ דעבדינן בזה דל׳ש כיון

 שסיר ממון להוציא מפין דאין העבוט השבת גבי דדוקא ז״ל

 חובת לפרוע היתומים על במצוה הכא כ’משא מספק מפין

 בכה״ג כ’וא ב״ד צריך כפוי׳ דילמא מספק כופין אין שפיר אביהן

 שוב שבא״י הב״ד על חיוב דאין בציה שכרה שמתן מצ״ע דהוי

 נכון וזה ממון להיציא כיפין אין ושוב קעבדינן שליחותי׳ ל׳א

:בעזהי״ת

 ז׳ל הר״מ מד׳ לה׳ר של א’םק ק״ז סי׳ שם בקצוה״ח ו^יין
מדכי כיפי! רצו דאס דס״ל ז׳ל הרמב״ן שיטת על דפליג ׳

 הוי דאל׳כ ממטלטלין גס שיגבה בשטר בפירוש לכתוב דצריך

 הגאונים אמאי וא'כ כופין רצו אם הא וקשה כדין שלא הכפוי׳

 דבכפוי׳ כיון מאוד א״ש לדברינו אמנם מפין דיהי׳ לתקן מצי לא

 דבמצ׳ע י׳ל א'כ קעבדינן שליחותי׳ מצד הטעם וכל מומחי! צריך

 ז׳ל שהר׳ח ראי׳ מזה ואין קעבדינן שליחותי׳ ל׳ש בצדה שמ׳ש

 יבאמת עלי׳ מוזהרין ב״ד דאין דהפירוש הרמב״ן דעת על פליג

 מומחי! צריך דכפוי׳ בפשיטות בס׳ג שב׳ ז׳ל ההצוה״ח על תמהני

 דגם לי׳ דפשיטא נימא ואפי׳ בדברינו הרגיש לא אמאי א'כ

 דבמילתא דקיי׳ל כיון ח״מ קעבדינן ׳,לשליחות אמריכן בכה׳ג

 ש’דל במילתא ובפרט שליחותי׳ עבדינן לא כיס חסרון בי׳ דלית

 ז״ל הרמ״א על דהקשה מה הסמ״ע על להרגיש לו הי׳ א'כ

 רצו דאם ז״ל הרמב׳ן ד׳ היזכר לא כאו׳א בה׳ בירד דאמאי

 חסרון בי׳ בלית היינו כאו׳א דסתס כיו! כאו״א על כופי! הב״ד

 היה לא וא״כ שליחותי׳ עבדינן לא א'כ ל׳ש דהוא ובפרט כיס

 מימחין דליכא בזה׳ז דנא הך דל׳ש כיו! כלל להגי׳ להרמ׳א לו

 קעבדינן תי׳ שליחו אמרי׳ בכאו׳א אי טובא מסופק אני ובאמת

 דלפעמים ונהי ול׳ש כיס חסרון א׳ב המצוה הוי רוב דעפ׳י כיון

 חיבת לפרוע היתומים על במצוה כגון כיס חסרון גם ימצא

 המצוה דבעיקר כיו; קעבדינן שליחותי׳ כ’ג דבכה׳ג ניל מ'מ אביהם

קעבדינן: שליחותי׳ בזה דל׳ש כזה׳ז נוהגת אינה הכפוי׳

 נ’שת עד דמכין בהא ב׳ד תורת צ’דל להעיר יש דלכאו׳ רא3אי
הא על ע׳ב( י׳ח )דף בסנהדרין דחבואר חהא

 לכל כהדיוט ה׳ה ל׳ת ועל עשה על עובר דכה׳ג בברייתא דתני

 על עבר אס ה׳ק ותי׳ עבר דלא סגי לא בגמ׳ ומקשינן דבריו

 כתיב הגדול הדבר וכו׳ פשיטא לכ׳ד כהדיוט ה׳ה ול׳ת עשה

 מיתת בה שיש עבירה עובר אם שם וברש׳י ממש הגדול דבר

 לכאורה ותמי׳ עכ׳ל לא מלקות אבל גדולה סנהדרי צריך ב׳ד

 באומר נ’שת עד מכין דהפירוש וע'כ מלקות ליכא בעשה הא

 בפירוש בחי׳ ז׳ל הרמ׳ה להדי׳ וכ'כ עושה ואינו סוכה עשה

 דבר ככלל אינו ואמאי ב׳ד ח'מ ג'כ זה הא כ’וא הברייתא

 דזה א׳ו גדולה קושי׳ והוא גדולה סנהדרי צריך שיהי׳ הגדול

 כלל ב*ד תורת בזה ול־צ כלל דין בנדר אינו שת־נ עד דמכין

 אי'נ משא־כ בדינים רק דאיירי זה בהרא כלל נכלל אינו וא'כ

 א'כ דוקא ב׳ד וצריך עונש מתורת הוח שת'נ עד מכין דגם
 צריך ויהי׳ הגדול דבר בכלל זה יהי׳ כה׳ג דאצל נימא לא אמאי

 צ’דל בגח׳ תי׳ הכי דמשום בדעתי עלה ע״א.ולכאו׳ של ב״ד

 מכות אלא ליכא □דשו שעבר אחר ג'כ בעשה והיינו עבר אם
 שלשיטת לעיל שכ*כ ואע׳ג גדול דבר בכלל אינו ישוב מרדות

 עד מכין שעבר לאחר גם א'כ עונש מחמת דהוא הפוסקים

 ועומד עבר אם דז׳ד במק׳א כ'כ אמנם שיקבל עד או שת'נ

 עוד לידו כשיבוא המצ׳ע לקיים עליו לקבל רוצה שאינו במרדו

 אותו מכין מתחרט הוא ועתה עבר שכבר במי אבל הפעם

 לכ׳ע הוי בכה׳ג וא'כ ספה בלי ברור וזה שעבר מה על מ״ס

בג׳: נדון שפיר וח'כ ממנו וקיל תורה של מלקות כמו

 דעובר דהא דמפרש מבואר נראה ז׳ל הרמ׳ה בד׳ אמנם
וא'כ שעבר קודם שת'נ עד דמכין מה עשה על

 ואינו ב״ד תורת א'צ דכפוי׳ ז׳ל הרמ׳ה שדעת חזה מוכח יהי׳
 כל אצל וברור שפשוט מה דמילתא לקישטא אך כלל דין בכלל

 להמישו אפי׳ היא שת'נ פד דמכין דהא האחרונים רבותינו
לגמרי



 יינה רביט שמד׳ במק״א כ״כ 'ע*'מ יסל? "ה לא אם 'נחרל
 שני בע״ח פריעת על דמנין דהא פ״ו( )דף לכתובות‘באס״ז ז׳ל

 ידיעה שיעור שם שאין לומר רוצה שת״נ עד מנין שאמדו שבה׳ח

 שת״נ עד דמכין דס׳ל מבואר נראה ערל נחי שיחלשו אלא

 סי׳ בתשי׳ הריב׳ש מד׳ וכ״נ לגמרי אותו להמית הפירוש אין

 ראינו ג״כ נראה רבה חנה שת״נ עד דמנין להא שקורא חר״י
 דלא בלאו הלאוין בחלק ]ואי״ה בפשיעות א״ש וא״כ ממש מיתה

בזה[: עוד יבואר בם תתחתן

 סנהדרין ארם בכל דנריך ממש במלקות דדוקא י״ל בל״ז אך
חקירה דצריך כיון מצלת ועדה שופעת עדה כ״ג של

 של ב״ד צריר ובנה־ג גדול דבר הוי לנן הדין ובירר ודרישה

 מ״מ ממש מיתה דהיא אי־נ דאפי׳ שת״נ עד במכין משא׳כ ע׳א

 ויירר פי!; צריך שאינו כיד סנהדרין א״ל דבהדיוע דהדין כיין

 סנהדרי ריך4 פיהי׳ הגדול’ ר4הד בכלל אינו בכה״ג גם א״כ גלל
ז׳ל: בני הערני ולזה גדולה

 התום׳ שלדעת שני הקצוה״ח שיעת עפ״י כתבנו כ״ז אמנם ה(
ועיין ולולב דסוכה בכפוי׳ ה״ה מומחי! צריך דכפוי׳

 פשר היודע כהחרם מי אך בזה דבריו שהחזיק נתיבות גמשובב

 שהי' שנראה ג׳ אות הנ״ל כתשו׳ ז׳ל חת׳׳ס הג׳ מק הוא נר

 לפי״ד דאפי׳ להכריע כ׳ ז״ל והוא והנתה״מ הקצוה״ח ד לפניו

 להוציא והיינו המשפעים בחלק ה״ד מומחין צריך דכפוי׳ התום׳

 בחלק אבל בו המותיק מיד ממון להוציא או בעלה מיד השת

 אדם וכל ב״ד כלל א״צ בזה המצית לקיים בכפוי׳ דהיי־י החוקים

 שחבירו ולראות מאיסירין תכירו את להפריש בזה מחויב מישראל

 ש:׳ ]ועיי״ש .כלל כיר א״צ וסיכה בלולב וצק השי״ת מצות יקיים

 מועל שוב חוקים מזה נמשה מסרב והוא מהב״ד סס״ד דלאחר

 עפ׳י בשופטים דה׳ק דכוונת ונראה ישראל כל על כפוי׳ מצות

 לר״י אביי הקשה מה הקשה דאל״כ סמוכים דיינים דהיינו הורה

 היה וא״כ רצה ולא לגרשה דחייב הדין נפסק דכבר י״ל הא

 והלואות בהודאות וגם כדאמרן וע*כ מסרב מצד אותו כופין

 הדיוטות ג׳ מה״ת כשרי! בזה א־כ מומחין ל״ב דמה״ת למ״ד

 החיוב יהי׳ לא מסרב אם מ״מ בזה מד״ת הדיינים והם לדין

 תורה עפ״י גמור שופע שיהי׳ דוקא דצריך ישראל כל על כפוי׳

זה[: בענין ז׳ל דבריו סתימת על ותמהני

חומחין שצריך הגז״ל של המשפעים בחלק שגס נראה אמנם
 ריך זה דכפוי׳ דבמילי לכו״ע כן להחליע כוונתו אין

 כופין דלכן חגיגה ריש התום׳ שתי׳ בהא יקשה דא'כ מומחין

 אפשר דהוי משום עדל״ת אמרי׳ ולא ב״ח אותו ועשה רבו את

 בזמן גם נוהג כנעני עבד דין הא וקשה כפוי׳ ידי על ב׳ לקיים

 את לשחרר האדון את שיכופו זו וכפוי׳ סמוכין דליכא ובמקום

 דחצי׳ ואע׳ג אשתו את לגרש הבעל לכפוי׳ דדמי נראה העבד

 להוציא אותו וכופין שלו הוא השני׳ החצי׳ מ״מ כבר משוחרר הוא

 אפשר בגדר א״ז וא״כ לכפוי׳ מומחין צריך יהי׳ וא״כ מרשותו

 הב״י עפי״ד בזה לפלפל ויש עדל״ת נימא ק״ל והדרה ב׳ לקיים

שוב ב׳ לקיים אפשר שיהי׳ דחשכח׳ל דהיכא ירוחם רביט בשם

עדל״ת: ל״א

 בכפר׳ מומתק דל״צ נראה בתום׳ הדברים פשעות אמנם
שמותר בענק א׳ באות עפימש״ל י״ל ולכאו׳ בזה

 י״ל וא״כ לשבת בחצות נכלל היא שגם חעעס היא לשחררו

 בשביל דהרי ז״א באמת אך מומחין ול״צ חוקים לקיים כפוי׳ דהוי

 יל״ד ועוד פו״ר קייס כבר דהוא די״ל אותו כופין אין זה

 ולהוציא העבד את לשחרר הוא הכפוי׳ כל א״כ אחרים מעעמיס

 שכופין למי דדמי פשיעא מ״מ בזה מצוה דעושה נהי מרשותו
:מומחי! וצריך כנ״ל אשה בגט להוציא

ס״ב סי׳ עבדים ה׳ יו״ד הש״ע ד׳ סתימת על 1צ״ לפי״ז אך
 אותו ועושה רבו את טפק האידנא דגם להלכה שפסק ם״ג

 גס דנימא ואי דכפוי׳ מדלי מומחין צריך מדינא הא וקשה ב״ח
 כיון מזה גדול א״ש לך אי! הא קעבדינן שליחותי׳ אנן בזה

 נראה וא״כ ל־ש פ״כ דיט כל וגם בעשה שובר עבדו דמשחרר
 כפוי׳ דיני כל ל״ש וא״כ שליחותי׳ דענרינן לש״ל דבזה מסברא

 שחרור גס כמעוכב דינו בחעוב״ח דקי״ל כיק נראה לק בזה״ז
ג״כ שיב רבי ישחררו לא אס אף האחת לפי א״ע לסצמו ומעשיי

 הקנק מעליו להסיר רק הכפוי׳ הד ושוב בו מנוון קנין לו אין

 רק הד ישוב פו׳ר מצות נקיים הפשר שיוכל בו לו שיש הגוף

 כדעת מיה מוכח ולפי״ז בכפר׳ מומתק בזה ול״צ חוקים בכלל

 צריך מצה אכילת דגם הקצוה״ח כדעת דאי״נ ז׳ל החת״ם

 צריך יהי׳ ג״כ רבו את דכיפין דהא פשיעא א״כ דוקא מומחין

 כ;׳* פעילה לעשות חרתו שכופין זו כפוי׳ עדיף דלא מומחי!

 מציה לקיים במצמו אותו שכיפין ממה מלוה לקיים יוכל שחבירו

 ולא ל״ש והוי כיון בזה כפיי׳ דין שייך יהי׳ לא בזה״ז וא*כ

 לחקיר מבואר מצאתי לא לע״ע כי ותמהני שליחיתי׳ טברינן

 או ב״ד צריך אס ב״ח לעשותי רבו את טפק בדין מקום בשום

 השואל לו ששאל רס׳א סי׳ ח״ד ז״ל הרשב״א בחשו׳ ועיין לא

 מפיר שהוא ז״ל הרשב״א לו והשיב ב״ד צריך מרדות מכות אס

 שא״ר במי דה״ה נראה תשובתו ומתוך דוקא ב״ד וא׳ל בידינו

 הוא ג״כ שת־נ עד אות׳ דמכין דרבנן מלוה ואפי׳ מצ״ע לקיים

 כי ותראה פיי״ש ז׳ל היראים כדעת ולא ב״ד ול״ל היום בידינו

 בענין בפרע בזה עוד להאריך אתנו ויש ז׳ל מדבריו מתבאר כ!

 בזה האריך חמד שדי בס׳ כעת שראיתי מפני אך דרבנן מציה

חידש שאין במה עוד להאריך רציתי ולא בספרו מקומות בהרבה

:בדברינו
 מק על לתמוה בחי׳ שכתבתי מה בזה לך ארשום זאת אך

 חולין רש״י בד׳ לפרש במ״ש שם בתשו׳ ז״ל חת״ם בעל הג׳ ’

כ״כ כים חסרון בה שאין במל״ע אלא טפק דאין קל׳״ב( )דף

 מלמאן בק״ו דיליף תצא הספרי עפי״ד דהכוינה הגז״ל וכתב

 בהן שיש מצות לשאר ובמשקילת במידות האחור ימיך יאריכון

 כיס חסרון שיש״ב בחצ׳ע ולכן זה שכר איכא דבודאי כים חסרק

 לא ולענ״ד עלי׳ מוזהרין ב״ד אין ושוב בצדה שכרה בכלל הוי

 שכרה שמתן מצ׳ע כל חז״ל אמרו בפירש הלא דה״ק להבין זכיתי

 מה אבל מצוה באותה נאמר שכרה אם והכוונה דוקא בצדה

 כחאן דק״ו אי״נ אפי׳ אחרת דמלוה שכר חמתן בק״ו שמידרש

 ופשיעא בצדה שכרה מתן אין הלא מ״מ דמי׳ בהדי׳ דכתיבה

 הסברא דמפרש כעצמו ז״ל רש״י לדעת ובפרט עלי׳ מוזהרין דב״ד

 אם העונש דזה משמע זה שכר זו במצוה אמרה דהתורה כיין

 וזה אחר עונש ולא זה שכר לו יהי׳ שלא ׳ה הח יקיים לא

 שכר בצדה כתוב אינו אס אבל ממש בצדה כתוב אס רק שייך

 אבל זה שכר גם איכא חם״כ בה שיש מצוה דבכל ק״ו דיש נהי

 בכל ז״ל ולד׳ יקיים לא אם העונש כל דזה מזה מוכרח איני

 דמבואר לפי״ח בצדה שכרה שמתן מצ״ע הוי כולה התורה

 חם״כ שי״ב למצוה ומכ״א הקן משלוח ק״ו דפאה פ״א בירושלמי

 בכתיבה תלי׳ דעיקר כדאמרן א׳ו ימים באריכות השכר דאיכא

 נראה כ״כ חס״כ שא״ב מצוה דוקא של בזה ז׳ל רש״י וכוונת בצד

 תימור מחמת עושה דהוא לומר יש חס״כ בה שיש דבמציה פשוט

 רש״י בדעת כמש״ל עונש אותו עליו ואין מרד מחמת ולא ממון

 היינו שת״נ עד אותו דמכין צ״א סי׳ בתשו׳ הריב״ש מלשון וכ״נ ז״ל

 פניו מעיז והוא לקיימה בו מתרין וב״ד לקיימה זמן לו שיש במצ״ע

 לקיים רוצה ואינו פנים שמעיז משום דהיא ג״כ נראה רוצה ואיט

 בדעת מש״ל מלבד עלי׳ דכופין בע״ח ופריעת מרד מחמת המצוה

 מחכוק אך המעות בידו ויש לפרוע דרוצה דמיירי ז״ל רש״י

 זאת מלבד צדק דהן מצ״ע על ולעבור בזמנו לפרוע שא״ר להכעיס

 חס״כ בו אין בכלל הוי לחבירו דחייב כיון בע״ח דבפריעת י׳ל
 ועי׳ לו חייב שהוא מה לחבירו שישלם הנזילה השבת ממצות וזה

 כיס חסרון בהן שיש למצות מכ״א דיליף ה״ט דפיאה בירושלמי

פריעת רק דהר משום חס״כ בה אין כ״א דמצות שכר לענק

:עיי״ש בקטנותו אביו לו שעשה למה בע״ח

לדעת העומר ספירת במלות אם ז״ל היקר בני שאלנו מקרוב הה
 שת״נ עד □ה טפק אם היא מצוה חדא דכולהו הפוסקים

 אם דאפי׳ כיק העומר ספירת אחת בלילה לספור שא״ר למי
 לדינא גדולה שאלה והיא בשלימזת המצוה יקיים לא אכתי יספור

 דקיי״ל כיק בפרט שת״ג עד מכין בזה אמרי׳ דלא מסברא וי״ל
 חפי׳ בבירור המצוה לקיים יוכל דלא י״ל א״כ חיישינן ימות דשמא

 כבור דגדול שת״ג פד ומכין טפק אין ובכה״ג אותו טפק אס
 דש פרי מצום על טפק אין דמה״ש בחק״א וכמ״ש הבריות

במצות הציבור את טפק דחק דגזה״כ ביק מטעם עוד להעיר
הקרבת



■* St-
 ל כופין אין העומר ספירת במצות ה״ה א״כ העומר הקרבת
אכחד לא אמנם ויל״ד דרבנן ובזה״ז בהבאה תלי׳ דספירה

־׳

למ״ד
 מה תכחד צת אמנם וירד דרבנן

 מעשה וא״צ בדיבור התלויות המצות בכל אם סובא מהסס שאני

 סוכה כ־.ון מעשיית מצות רק דנקט ובש״ס נ’שת עד מכין אי
 שיש מצות דווקא היא בדיקדוק אולי עושה ואינו לולב עושה ואינו

 בכלל הוי לעשותן שלא גדר פוק והוא קבוע וזמנן מעשה בהם

 להשמס ויכול יצא ג״כ ובהירהר בדיבור התלויות מנית אבל מורד

 לחלק עוד מקום ויש נ’שת עד אותו מכין ואין מורד בכלל א־ז

 ובלח כוונה צריך ע’לכ בדיבור התלויות דבמצות יונה רבינו לפיד

 בלב יכוין לא דילמא בזה כפוי׳ ל״ש א״כ כלל מצוה אינה כוונה

 כמה דעת דמצ״כ למ״ד אפי׳ במעשה התלויות במצוה ודוקא שלם

 כוונה דצריך רבנן דתקנו כיון ואע״ג מדרבנן רק דהיא פוסקים
 דוכתין מכמה שמוכרח כמו מה״ת אך נפיק לא כוונה דבלא ע״כ

 כוונה ל״צ מה׳ת מצוה דעיקר כיון ע״ז כפוי׳ שייך מ״מ בש־ס

 :כופין דאין י׳ל הכוונה דעיקרן בדיבור התלויות מצות כ’משא

 דמחדש מצה ואכל דכפאו בהא בר״ה תרועה ביום וראיתי
 שנאנסה מנדה וה״ר במצוה חבירו כוונת דמהני

 כוונת להיות צריך דטבילה דהתם זל״ז דמיון אין ולענ״ד וסבלה

 כוונתו ומהני המטביל הוא הו׳ל זו אשה אחר בטובל ולכן טהרה

 דרמי׳ במצוה אבל כלים לטהר כוונתו דמהני כמו אותה לטהר

 ל״מ דחבירו דכוונה פשיטא שלו כוונה וצריך דגברא אקרקפתא

 אמרינן חכמים דברי לשמוע מצוה מצד ׳שכ שם ז״ל בריטב״א ועי׳

 וגס אני רוצה שיאמר עד כפוי׳ צריך יהי׳ ולפף דמכוין

 נקטה טעמא דמהאי לומר ויש בכפיי׳ דוקא ב״ד צריך יהי׳

 אדם בכל והכפוי׳ כוונה א׳ל דזה מעשיות מצות רק הברייתא

 לכ׳ע המצוה היכשר רק דהמה ולולב דסוכה בעשי׳ בפרט מישראל

:ב״ד דוקא צריך יהי׳ כ’הצ במצוה משא״כ כוונה ל'צ

 דחכמים כיון מעושה בגט אלא ב״ד דל״צ יל״ד באמת אך
 לשמוע מצוה מצד היא א״כ מדרבנן והוא הגט על כופין 1

 אותו כופין דאם אמרינן דאורייתא מצוה משא־כ חכמים דברי

 דוקא וא״צ התורה מצות לקיים רוצה בודאי אני רוצה שיאחר עד

 וסמכינן בזה כופין אס בעיני צ״ע בכ״ז אמנם וז״פ בזה ב״ד
 שעיקרה במצוה שלם בלב מכווין דודאי זו סברא על בבירור כ״כ

 רוצה דאמר היכא וכיו׳ב מעושה בגט דדוקא די״ל הכוונה היא

 רק שבלב דברים הו״ל להיפוך שמחשבתו אך באחת א*כ אני

 דמצד אחרינן ע״ז דמוכח אזמדנא הוי רצה דלא כיון דנימא

 אם אפי׳ ולכן שלם בלב עתה דרוצה וי׳ל האומדנא בטל מצוה

 דאס הצ״כ במצות משא״כ שבלב דברים הו״ל רוצה אינו באמת

 א״ד. שבלב לדברים ענין ואינו כלל מצוה אינה לצאת רוצה אינו

 שיקיים לכפותו נוכל שלא וכיון דמכווין ברור זה דאין י״ל א'כ

:כלל כופין אין שוב בבירור המצוה
 דאמאי החינוך על המנ״ח קושיית את לת׳ בזה לן ואדווה

 עד ותמתין הפסח שחיטת חצות על דכופין כתב לא

 הפסח שחיטת דמצות כיון י׳ל ולהנ׳ל הפסח אכילת חצות

 בשחיטה אותו יפגל דילמא לשחוט ירצה אם אך א'כ דוקא בבעלים

 המצוה שיקיים לכפותו נוכל לא וא״כ במחשבה מהני דפגול

 חולין לשם בשוחט ואפי׳ דוקא לשמו צריך דבפסח בפרט בבירור
 מסין אין לכן בבירור המצוה שיקיים עצה בידינו אין א״כ פסול

 דיוצא מפין שפיר הפסח אכילת במצות אמנם הקרבה מצות על

 ואינו רעב אינו אס ודק כ״ג( )דך בנזיר כנראה כוונה בלי אך

 אבל גסה אכילה לשם דאוכל יוחנן לר׳ יצא לא לתיאבון אוכל

 ר״ה בטויא ועי׳ דבר של טעמו במק״א וכ״כ א״צ מצוה כונה

:ואכמ׳ל הפסח אכילת מצות ובמנ׳ח ט(’כ )דך

 להיפוך מבואר ז״ל הריטב״א רבינו מדברי כי אמנם יא□
 וכתבתי לבבך לעורר הספר על העליתי בכ׳ז דעתי ובשלה

 אני טרוד כי מפני נמק בקוצר דברים כמה זה קטן באות

 שתעיי׳ בזה עליך אסמוך לזאת ורשות דמצוה טרדות בכמה

 תמחול שעה דברי בדברינו ימצא ואם אחרי ותדקדק היטב
: אהבתך נאמן ידידך בזה והנני .להודיעני ,

 קע״ז פי׳ התת״ם בד׳ פלפלני □פנים המכתב( )בשולי
 להעיר שיש מה להוסיף ויש בחו״מ

שברה שמתן דסצ׳ע בהא הירושלמי ר ביאור כעני! שם במ׳ש בדק

 אהדדי דקראי רומי׳ מכח הכריח דהירושלמי עלי׳ הרין מוז ב״ד אין בצדה

 התום׳ הסמ׳ע ולדעת ע״ז מוזהרין מ״מ נענשין ב״ד דאין דנהי

 שכרה שמתן דמצ״ע דילן ש״ס דלפי וס׳ל מ״ז חולקין והרא״ש

 הגז״ל וכתב הירושלמי קושיות לת׳ וצ״ע לכפות להב״ד אסור בצדה

 דפ׳ לכס דיהי׳ מקרא אגרינימין דממנין להא יליך דהירושלמי

 צך מיהי׳ ילפינן הספינה את המוכר ס״פ דילן וגמ׳ קדושים

 ואיט הממנין הב״ד על ימיך יאריכק למען הך וקאי תצא דפ׳

:אד״ק כלל בצדה שכרה שמתן מצ״ע

מיהי׳ ילפינן ג״כ בירושלמי לפנינו דהרי צ״ע הדבר ללסלד
 מה בפרט הספרים להג•׳ ודוחק אגרינימין מני לך

 שמתן עשה. מצות אינו דינן ׳גמ דלפי לומר שרוצה

 נלענ״ד לק הנ׳ל הספרי וד׳ הקרא פשטות היפוך בצדה שכרה

 מבואר הספינה את המוכר ס״פ שלפנינו הש׳ס בנסחאות באמת דהנה

 י״ל ובאמת למדות אגרדמין שמעמידין מלמד לך יהי׳ לא ה״ר
 לראות לב״ך אזהרה בכפלות לך יהי׳ לא מדכתיב דהילפותא כן

 דהילפותא ס״ל הראשונים אך וכו׳ ואכן אבן לישראל יהי׳ שלא

 י״ל ז״ל והרא׳ש התוס׳ דעת אמנם בעשה האמור לך מיהי׳
 דצריך לב״ד ילפינן בלאו דכתיב לך דמיהי׳ דש״ס כפשטא דס״ל

 שלא אלו בלאוין שיכלל במה רק באמת והוא אגרדימים למנות

 חבירו שאין דבר אפי׳ דכולל העשה אבל ולגזול לרמות יכוון

 למנות א״צ באחת בזה ימים אריכות תורה אמרה וע״ז מקפיד

 קושיות כלל ל״ק וא״כ בצדה שכרה חתן הוי דזה כיון אגרדימין

 והייט לך יהי׳ מן דנפק״ל דנראה לשיטתו והירושלמי הירושלמי

 בלדה שכרה מתן וזה לך יהי׳ צדק דאבני בעשה דכתיב ממה

 דאין דנהי הירושלמי הוכיח ושפיר אגרדימים ממנין ואעפ״כ

 כן בעצמו שביאר שם בחת״ס ועיי׳ בידם הרשות מ״מ נענשין
 מילתא חדא אינו ולאו דעשה לאדן איכא הא הפנ״מ קושיות לתק

 קצת יש ובאמת ז״ל והרא׳ש התום׳ דעת לתרן יש שפיר וא״כ

 מימרא הך רק הברייתא כלל העתיק שלא הרא״ש מד׳ ראי׳

 ולשערים למידות אגרדימין מעמידין יוחנן ר׳ אמר ב״ח דרמי

 הוא אגרדיחין דמעמידין הא במדות דגם נראה הרמאים מפני

 שכרה מתן כלל אינו וזה באמת לגזול שרוצים הרמאים מפני רק

ג״כ העשה לקיים אגרדימים דחמנין כירושלמי ס״ל ולא בצדה

בעזהי״ת: הדבר נכון ולענ״ד

 ז״ל יהודא אלעזר מ׳ החריך היקר לבני שהשבתי מה ל
נשים אם גרמא שהזמן עשה מכלל הבא לאו בענין

ז״ל: בני דברי ואלה זה. לחלק ג״כ ושייך חייבות

כעשה שדינו עשה מכלל הבא בלאו נסתפקו האחרונים ]א[
 גרמא זמן דהוא היכא בהו חייבות נשים אם

 כמצ״ע ודינו פטורות דנשיס התום׳ שדעת להוכיח נלענ״ר ולכאו׳

 מ״א )דך בפסחים התום׳ מדי לה אמינא מנא ואמנם שהז״ג

 הא מק״ו משקין שאר יליך איך שהקשו קדר צלי בד״ה ע״א(

 ידיעה דבאיסור ז״ל הרה״רז' לפ״ד בשאג״א ותמה מה״ד א״מ

 דאיסור מיני׳ לעיל שם בתום׳ דמבואר לפ״מ א״כ ממה״ד ממק״א

 מאי א״כ אש צלי כ״א משום משקין בשאר גם איכא עשה

 מוזהרת אינה דאשה א״נ אמנם מה״ד מא״מ אח״כ הקשו

 מוזהרת אינה’ דאשה נראה א״כ שהזג״מ עשה מכלל הבא בלאו

 פסח בליל אלא נוהגת דאינה זמ״ג דהוי אש ללי דכ׳א בעשה

 משקין בשאר מוזהרות דנשים חנ״ל התום׳ הקשו שפיר וא״כ

 בדה ע״א( )פ״ח בדך מדבריהם להוכיח וכ״נ השאג״א קושיות ול״ק

 למטי׳ שלא פסח להאכיל מותר דאיך שהקשו מ״מ לבית שה

 לשרצים דא״ד לקטנים להאכיל שרי מצוה חינוך דאיכא כיון ותי׳

 וא״כ בחינוך חייבות אינה בת הא האחרונים והקשו ונבילות

 נראה לכן לבנותיו הפסח להאכיל מותר איך התום׳ קושיות יקשה
 שהזמ״ג עשה מכלל הבא כלאו מוזהרת אינה דאשה ם״ל דהתום׳

 דג״כ למניו דשלא באיפורא מוזהרות דאינן דה״ה נראה א״כ

 כלל התום׳ קושיות ל״ק בלא״ה נשים מל וא״כ עשה מכלל אתי׳

הזכרים בניו מל רק הקושי׳ וכל כלל איסורא אותם מאכיל דאינו

:ח״נ מצוה חיוב משוס התום׳ תירצו ושפיר

יביא דה ל״ו( )דך נדרים התום׳ מדי להעיר יש לכאו׳ אך
 מותר דאיך הנ״ל קושי׳ ג״כ שהוקשו חבירו על פסח אדם ’

וכתבו דאורייסא לאו אטם לבית שה למ״ד לקטטם להאכיל
ל®



סימן חות תנב
 צריך אין דאז דמשמע לאגרא, קיימא דלא חצר

 נמי הכי בלאו גם רק כאריא׳ עלי ׳דמיית סברא
 לא שם כי דמי. לא מקום מכל עברית, שפיר

 ואותביה אפיקתיה רק אבד למקום היין הוציאה
 יין היה כי ליה אית דקלא ספק ובלי בשבילא,

 גברא וההוא דחמרא, ארבא שאמרו כמו הרבה
 לכן הדברים, מסיפור כדמשמע במתא שם היה

 היזקא ליה מטייא לא היין לבעל נודע כאשר
 אחר. המשומר במקום להניחו טרח רק כלל

 עשתה, ריפה רק הונא[ ]רב )ר״י( אמר דלא ]ועוד
]חיזק[ כך ידי על אירע שאם אפשר מקום מכל

לשלם[. חייבת היתה וקלקול

 מקום שאינו לחצר חבילה זריקת משא״כ -
מטלטלים לחבילת המשתמר

 ידעו לא ובעליו יג[, ]סעיף רצ״א סימן כב]חו״מ[
 שהוציאו זה והרי הפסיד, זה ידי ועל תיכף

 תחילה להתרות לו היה *רק בידים, כמזיק

 היה כראוי ההתראה אחר ואפילו פעמים. בעדים
 היה אם לאבדון, לחוץ לזרקו ליה שרי אי צ״ע
 כן גם אחר במקום ולהפקירו להוציאו יכול

 רק הנ״ל. איתתא דההיא כמעשה וביה מיניה
 להציל בזה לטרוח ליה מחייבינן דלא לומר דיש

 לא וזה נהנה זה מקרי לא דודאי חבירו, ממון
 להשתמש אפשר אי הבית שהבעל אחר חסר

 בני דדרך ועוד מונח. חבירו שפקדון הזה במקום
 לרוב אדם בני ויש שכירות לקבל אדם

 מקום לזה להמציא לזה מחייבינן לא המבריחין,
 ממנו שיתבע על לסמוך שם להשאירו לחייבו או

 בשום מצינו ולא לן. מנא שעשה, טובה שכר
 כדי מועט אפילו ממונו להפסיד שחייב מקום

 אפילו ולכן מרובה, אפילו חבירו ממון להציל
 הגוזל כבפרק שכרו אלא לו אין והציל עשה

סימן חו״מ ושו״ע ובטור קטז:[ קמא !בבא בתרא
ה[. ]סעיף רס״ד

 ע״א ל׳ דף מציעא בבבא שדרשו ומה
לאו חבירו, משל מרובה לשלו ׳והתעלמת׳

 דפסיקא דמילתא רק ע״א, ל״ג רדף יע״ש דווקא,
 הדין והוא ודוק. להתנות, לו אפשר דאי נקט

כדי להפסיד מחויב אינו משלו מעט אפילו

יאיר קפה
 ־ לטרוח מחויב אינו וכן חבירו, של להציל

 בן פרק סוף מגמרא וראיה מקום, להם ולהשכיר
 טובע חבירו לרואה מנין דתניא עג.! ]סנהדרין סורר

 רעך, דם על תעמוד לא לומר תלמוד וכו׳ בנהר
 לרבות לו והשיבות נפקא מהתם והא ומקשה

 הני אמינא הוה מהתם אי ומשני גופו, אבידת
 משמע קא לא, ואגורי מיטרח אבל בנפשיה מילי

 ליה דהוה ׳מיטרח׳ נקט למה לדקדק ויש לן.
 הוא רבותא דעיקר לי ונראה לא׳. ׳אגורי למימר

 מממון לאגורי מצי אפילו אמינא דהוה ׳מיטרח׳,
דמחויב. לן משמע קא מחויב, אינו חבירו של

 נפש הצלת גבי להפוסקים פשוט כי ואף
שמחויב רק בממונו גם לאגורי שמחויב

 אינו ממונו הצלת בצורך מקום מכל לו, להחזיר
חבירו, משל אפילו כלל ואגורי למטרח ->?חויב
 בפרק וביה מיניה אגירא דאגיר אתתא וההיא

 דמה לכך מוכרחת היתה שם[ מציעא ]בבא השואל
 פועלים צריכה היתה ברחה דעל למעבד לה הוי

 בהצלת דמרבינן לומר תמצי אם ואף להוציאו.

 ממון בהצלת משא״ב מכיסו, ממון להוציא גופו
 ומכל מכיסו, ממון להוציא מחויב אינו חבירו
 כגון חייב חבירו מממון להצילו אפשר אם מקום

 נמי והכי אתתא, כההוא וביה מיניה להשכיר
 מטלטלים קצת למכור לו שהיה דידן בנידון

 לזה וראיה מקום. להנשאר ולהשכיר שבחבילה

 מציעא[ ]בבא המפקיד בפרק כרשב״ג לן דקיימא

 השבת מפני דין בבית מוכרה ע״א ל״ח דף
 גופא אבירה והשבת לטרוח, דחייב ור״ל אבירה,
 לפי ואינו זקן רק ממעטינן ולא הוא טרחא
 דאם שהבאת, מה לך טול מקום מכל כבודו.

 או והניחה בה לטפל רצה ולא אבידה ראה
 בבית מוכרם ולא לרקוב המפקיד פירות שהניח

 ולומר לחלק ודוחק לשלם. ליה מחייבינן מי דין

 בידים, חבירו של את שהפסיד דידן נדון שאני
בידים. הפסד לחצר שהוציאו מה מקרי דלא

 את חבירו שיקח בו התרה ראם נראה לכן
ולא בביתו מונח שיהיה רצונו שאין פקדונו

 שישמע היה סבר כי לחצר לחוץ וזרקו השגיח,
פטור. — נתקלקל או ונאבד ויקחו, חבירו

 אותו אם שכתב שי״ט סימן הב״ח מדעת נראה וכן נ״ב. פעמים. בעדים תחילה להתרות לו היה רק *
ברלין(. אב״ז־ הירש צבי )הג־ר דין לבית להודיע צריך העיר מן יצא הפירות בעל
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לענין דכי כחנקזנזוו׳ס וכולן בסקלה תיאשון אומי לסיגדבי ■ אקר ליבעל שראוי נאמי למה הרוגז וזל מסית

:•בללים נהרג לאו ואם
)כתב סדין חן עונשין אין• א’^ ןייף

כאות יעקב קהלת הרב י 1
 וכו* הקשה ימשני •ופו׳ סדין חן עונשין אין 3y אלףס״ל

 לס* ועיין דכ׳"דע״א בפסחים אחרינן והכי יכל ופירש*
 אלא לא כל הן אתמר דלא .לומד סרב צידד ע״ר דכ״ג פ״ר

 מצימכהס שהיי וכל עינשץ נח ככני אכל בישראל
תוספי כשם כהריא כן כתב כנ״הג וכו'וכס'סיייי ח׳ל׳קיס

כהמס למעוטי וחד עז לסעיטי חד גמרא
 ס1ה חד אלא כתיב לא ואי ושכת

 דהיבי כהירא ולא • וסבת בהמה למעוטי לה מוקמינן
 רגיטינן לי ילאה לכך קרא מסאי ושנת בהמה ממעטינן

 מחדקראדהא ציחאדא״ש והשתא ושנת עז למעוטי חד
 אלא ירעינן לא בנפשו להצילן נית( למ״ר גופיה סכת
תלמידי . מעז חילול חילול גמר לקמן כדאהרינן העז

: זלהה ף’סי
 ביאס גמר עד השלם לא חמונא גמרא שם

וכו״רכהכי כר*סממונא בתום' כתוב
 הערה למ״ד כסחון פרין דכי קשה וכו'מיהו רחמנא חייב

it וקנס דחיתה כיון ממון מחייב אי1»6 עטיה הכנסת 
 הי״ר ואוסר זכו' נאיחי>כר.תה רכהכי לשני כאחר באיה

 חייב □הכי אנויינן רנערסימאויסה בהעיאה דרוקא
 העראה קעת סל חיוב עליה ימינן כיאה דכסיף רחמנא

 ,אמרינן נהי דהכי. כתולה שנעל ונמצא בתולה היא שאז
 שלכמוף לפי הלעיסה על דמחייבו היפים פרשית שן גב
היה העלאה דכסעת< הבא אכל הפילות מן נהנית היא

5* גג

ך J »׳-ז ן ־׳"*ן ~״» -ן’׳* ־׳- / *י* ״■״׳-״ ־*׳

 דאפסי בקב־הרא׳ס האס חן איזוקו פשא ד״ה ע״א ג״ח

 אחר הרא־״ש בלסק וגס סדין מן עונשי{ נח דכני
 ונראה ־;מצאתיו לא וכעת בן להד׳א כ״כ לעיל העתקתנו

 נס-שעונשין בני לדייני אלא דאינס היא״ס דרכיי ליישב
 אין נח בן לבניהם שהנידון אף ישראל דייני אכל החן מן

 לכך כסיערי דאמיינן מאי והיינו הדין סן אוהו עונשין
 אף סדין חן עונשין אין ישראל• דדייני לומר הרוגו נאמי

 כשהדיינים אלא היאס דבי♦ היו ולא נח כן הנדון שיהיה
 שסברא קיו ■מדין ן ועונשי דיגא סן להם אין שאין כח בני

 ברם דכייסרא״ש ליסכ ל» נראה כן עלס לדון היא ישרה
 מגומגמים■( ישראל בדייני דרכי׳דאייר* ברשת הרב דברי
 יג’ןא • לסד ונמצא לחד ל בא זה הרי גמרא ש□

 למדנו מס וכי קאסי- מא» כן אם
 יעבור ואל לעניףהיג חיוצח למדנו סביר הא ®רוצח

 שבא זגז׳מסמע יקים כאשי דכי יקי-א דלישב' ל;י כדלקמן
 ואל דיהרב דינא והאי בעיסה שאמור מה לעמן לסיקישן

 דיךדניתן לענין להקיש סבא ש*יז ככיש׳לא לימיה יעבוד
 זסיש ולפי לה מישיע מאין בפרשה יכתיב כנפשי להצילו

 קא1ו־ 6t קאמר א^׳למי רלא למד ונמצא הפשט כפי לישב
 : זלהה הי״ף תלמידי כברסה האמור יין קאהילעכין

 לא קח״ל לא אגודי ומיגר מטרת אבל .־גמרא 0ש
 רוסשכותו קרא ל> למה ןא*ת תעמוד

 למכתב דאצטריך לומר ויש ־ תעמוד לא דכקיב כיון לו
 היכא אבי׳ עניו בכל להצילו דחייב לאשמועי' לו והשבות! /

 דניוצי' איכא דיקא אלא הוי דלא רס״ד עה1ת אם כי לאינו
קל:1ףזצ’סר תלמיד* • להייג^אותו

 ל# ותו מקנם שעה אותה על לגחרי ממסי מיתה חייב
 s זלס• טי״ף תלמיד* דהעראם הקנס ביאס כגמר מחייב
Qjp כז'עי'1לאכריבס0כגוןםכאעל׳ס גמרא 

אףשלאכרדכ© בס •ססכיקשהעיס .. ,
 עלי© סיבא עד כאן אין וקנס מציל מל פיתה מדין 15 יצא

 מסל© אינן בריכה שלא הכעיס1 על שסבא ולמדת כריכה
לסם •צא שמא »ממכר*«ןייאס גדולי כתבות וכן קנם

לבנין דבי ׳ה1כחנק»ז וכולן בסקילה סיאסון ....-----
 כדרכה דאי-סאת׳היאשיכי׳בסלא וכו משלמי דנולחו קנט
 כאן בזה ולשונם שפכשושככדדכה. ניאה הס ומ*מ הוא

 אחר כזה אביס בלשית !היא׳כתזלה ארס בני יוד עליה
 כדיב* סבאנעליס כחנקבדיא וכולן בסקילה הראשון ןס

 שכדרכה »<קזל׳וסאמר כולם בדיבה שלא עליה באו אבל
 לעגין גאסיס הדאסומס יראה-שניאת׳ בתולה לה קורא

 העסרה הכנסת3פישז׳העראה שסם סכין ואיני הביאה
 ומ״» וזורה ב בבעילה העטרה הכנסת דנים זו זכסוניא
 בה הער! בסדיא בן. מכאתיס פלג דכתובות בייזשל'

 בסקילה בולם הביאה את גסי ואחר ארם בכי עשרה
 וי© בחנק בס^לןז.וכולן האחד הביאה את גמחכולם

 5כ אתר בדמה הבא בל משלמי כולה! לרעתם מפרשים
 וכן קא* גופייה! ודאיאאינס! כולסו דהא נראה ואינו אלו

 '6 שנים באן 1 נברזת-איל אלו בע' שאסרו מה להם קשה
 3בע המסיס פגומה כעל יאמרן כדרכה אחד1 כדרכה שלא

 איכא דאפי׳קיס אלמא ממשים זמרקאמר תהסיס שלימה
 שלא דזצלמאבבררכה סלמה כעל לדעתם איתה מ י מ’>מ

 וקנ© ופגם במת כן דלל העל כץ *ועפים כלל נפגמה
 כדרכה כשלא ונפגמה הואיל כדרכה זו פגומה בעל

 כמג עגם14סלענין-בזשי»«5ש צבאה שהם אלא חמשיס
 אחד שנים *,ליה בא♦ בזה ולשונם דכתועות בג׳ שביארנו

 א© בדרכה שלא עליה זכא5 כדרכשאיג ואתר כריכה שלא
 בבוש' ה׳יב ♦אס־הואאחרון ופגם בבמת חייב ראשי{ הוא

 בין בין־דאשזן עליהבריהה ומגשבא נפגמ' שהרי בלכר
 ופגם במת אין אבל הדברים וכשאר חייבבקכם אחיין

 שלא שנבעלה זו ופגם בבמת. הלל נבעלה שלא בת של
 שלא נבעלס אפיו יבמתו על הבא בע' ס’ומ • כדרכה
 באונם •שנאמר. מסה •שם והקשו לכהונןז פסולה כדרכה

 לכ״נ« לאלמנה אשה,היא«מ^לופרט לאפס תהיה ולא
 הא* כהדרכה איליהא •יןדייס.ס״ר לכסן וחלוצה גרושה
 כלומר בעולה לס דהויה לי ידפוק אלמנה משוס אירייא
 כשלא אלא לו .אסורה עצמ» ומפותת :עצמו אנוסת שהרי.

 א^ אלפא לא בעולה משוס סין אלמנה ומשוס כדרכה
 כ״נ« אלמנס שהיא אלמלא שהיי קנס משלם כדרכה כשלא
 בה קורא שאת? ושכיזן נושאה בדרכה. שלא עליה סבא
 פטור היה שאלו חשלס שהוא למרת תה׳הלאשה ולא

 לישכגעולט ויהאה סיהמלנואאס פטור קנם מלשלם
 מטעם כס. .ליגע יכול שהיה ♦ה״ה שנויה היא כדרכה
 דיך שנויה הסוג׳א ,!שא? פעם אחד שתפס אלא בעזלה

 שא^ אל! שמועות מעסיר׳ן ויש עיקר. >מ״מן! • !חתן משא

 ככאן ומפריס׳ קנס משלם כדרכה שלא הנערה על הכא
 אלא קנס משלם כדרכס שלא עלים ובא חזר שאפי' ה״ס

 סהוצין הוא ובראשונה היא בכריכה כיאה שסתם
 אח״ך עליה סבא לת״ב כדי כדרכה כשלא להעמידה

 נפגמה וככר קואיל. כאן אין מציל מיתת שהרי כקנס
 סיא ס/ולה שעדין אחר .קנס הסכי על ויש כדרכה כשלא

 »א קנש בו יש נדרכה שלא עליה ובא כשחזי אף ח״מ הא
שסדכריס

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס211 טס עמוד ישראל בן חיים בנבנישתי, וחיי חמרא



ודעת קדושים פרשת טעם קח

 אותן ושתפו אליהן הצטרפו ורבים לתיקונה, הבריאה את להביא ־**מגמה

 ככל אסורות שהן לכם, תעשו לא מסכה אלהי נאמר עליהם ה׳, עסיעבודת

זרה. עבודה

ה< לט. תזבחהו לרצנכם
לרצון, לכם שיהא רוח נחת ע״מ תהא זביחתו תחלת רש״י פירש

לפני. לכם ירצה לא פסול מחשבת עליו תחשבו שאם

 וחושב ה׳ לפני בהמה כמביא יהא לא השלמים שכשמביא נראה

 הקרבן שמביא ידע אלא לבורא, רוח נחת עושה והקרבתה שבשחיטתה

 ואז בו, ולהדבק קונו אל להתקרב היא הקרבתו שמטרת היינו לרצון,

 לא להתעלות ומכוון לבבו משיב אינו ואם לרצון, קרבנו מקבל הקב״ה

 שיקריב תזבחוהו לרצונכם בה נאמר דהרי כראוי. שלמים מצות קיים

יתב׳. לרצונו

י-יא( ןיט. תגנבו לא וגו׳ אתם תעזב ולגר לעני

לאיסור ולגר לעני נתינה מצות שסמך שלמה" "תפארת בשם ראיתי

 ממונם שצברו על לכפר בכך ומדמים לצדקה ממונם המפזרים שיש גנבה,

 זו בנתינה שאין תגנבו ולא תעזוב, ולגר לעני בפסוק קמ״ל ביושר, שלא

גנבה. באיסור מצווה עת בכל אחד וכל גנבה, אסור על לכפר

 יא( >יט. בעמיתו איש תשקרו ולא תכחשו ולא תגנבו לא

העומד המכשול רב ומה ממון, עניני בכל מאד להזהר תורה צוותה

 איזה יש אם בעצמך הגע ההלכה, וכפי ביושר שיסחרו הסוחרים בפני

 דעת, גנבת זוהי מודיעו אינו ואם לעכו״ם, גם להודיע חייב במקח חסרון

 הסחורה מוכרים כאילו שמרמים שמצוי וכ״ש בעכו״ם, אפילו שאסורה

 למכשול לסוחר עומדות תקלות מיני ועוד בלבד, מועט ברווח או בשוויה

ומתנו. במשאו

 לו ואמר זצ״ל סלנטר ישראל רבי הגאון לפני שבא ברב ומעשה

 זה ותחת לרב, שדרושה הרבה האחריות מפני הרבנות מן להתרחק שרצונו

 רבה סוחר על שהאחריות זצ״ל הגרי״ס השיבו סוחר, להיות בוחר הוא

 באיסור ואפילו וגנבה דגזלה לאוי בכמה ח״ו להכשל שעלול יותר, עוד

ועוד, לעכו״ם מסור

החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס110 מס עמוד משה שטרנבוך, ב - ודעת טעם



קט ודעת קדושים פרשת טעם

 שמלמדים וכמו בתים, לבעלי שעורים להקים ברבים לעורר ויש

 בזה שיש וריבית אונאה גזל דיני היטב ללמד צריך וכשרות שבת הלכות

רבים. דינים חילוקי

יא( )יט, תגנבו לא

 רבים ל׳ — תגנבו לא שפירש עזרא האבן של המאירים בדבריו ועיין

גנב. הוא גם ומחריש שהרואה —

 — יחיד בל׳ תגנוב לא נאמר הדברות שבעשרת לבאר נראה ועוד

 משה וכאן עבורו, התייחד שהדיבור הרגיש אחד שכל הדברות, כשאר

 עצמם ירגישו שישראל תגנובו, לא ואמר הקהל במעמד ישראל לכלל דיבר

לזה. זה ערבים

 — וגזלן בסתר, הגונב הוא שגנב המפרשים דברי עפ״י נוסיף ועוד

 באופן בתרמית השני מן הנוטל הוא גנב ונראה־־דבכלל ובחזקה, בגלוי

 שאחרים תגנבו, לא רבים בל׳ כגנבה ונאמר מיד. מתגלית לא שגנבתו

 ולגנוב כמותו לעשות ממהרים בה, ניכרת לא שהעולה גנבה על השומעים

 כן שאין מה רבים, בלשון התורה ואסרה גנבים, מרבה הגנב נמצא כרמיה,

 כמותו לעשות אומץ שאתרים הם רבים ולא ובחזקה בגלוי שנוטל בגזלן

תגזל. לא כתב לפיכך

יג< )יט. בקר עד אתך שכיר •פעלת תלין לא

כשהפועל גם החמיר ובזוה״ק מאד, חמור הוא שכיר שכר הלנת אסור

 בידך. בינתים יישאר ואומר מסכים השכיר ואפילו בעני. שכן וכל עשיר,

אצלו. והפקידו חזר והלה לשכיר נתן אלא לקבל, מיאן המנונא רב

 מלאכתו לאומן שנותנים כגון זה, באיסור שנכשלים מצוי ובימינו

 אף המוגמרת המלאכה ליטול וכשבאים וכדו׳, בגד לתפר נעלים, לתקן

 מאוחר לתאריך בשיק משלמים או השכר מעכבים ביומו לשלם שחובה

 לאלצה כדי שכרה שמעכבים בית בעוזרת מצוי וביותר בלאו, ועוברים

 את לדחות אפשר אם האומן או השכיר את שואלים ולפעמים שוב, לבוא

 מפני היינו לתבוע, הפועל שצריך ואף הבושה, מפני שותק והוא התשלום

 מועילה לא הבושה מפני תובע שלא במקום אבל מחל, תבע לא שאם

שיתן לו אומר אם ורק תלין, דלא חמור כאיסור ועוברים להתיר. שתיקתו

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס111 מס עמוד משה שטרנבון, ב - ודעת טעם



ודעת קדושים פרשת טע□ קי

צריך, שאינו אומר מצירו והאומן בכך, רצונו אם במזומנים הכסף היום לו

שכרו. לעכב מותר בזה

 ובשעור היום, מצות ספרי בסוף והארכתי דינים, חילוקי בזה ויש

בהם. נכשל שאדם ממונות בדיני כאן שמסרתי

 )אחיו זצ״ל זושא רבי הקדוש האדמו״ר על ששמעתי מעשה ואוסיף

 שתתפור לרבנית ומסרו כסף סכום לידו שנזדמן זצ״ל( אלימלך הנעם של

 הרבנית ובאה השמלה את לתפור הלה משסיים חייט, אצל שמלה לה

 השמלה את שראה וחתנו בתו, את אירס שהוא החייט לה סיפר לקחתה,

 לו נגרם רב וצער הכלה, בתו עבור שנועדה שחשב רבה שמחה שמח

הרבנית לשמלה. בד בתו עבור לרכוש כסף די אין שלחייט לו כשהתחוור

 ממנו ובקשה לחייט, השמלה להחזיר נאותה מיד המקרה את ^־"™ששמעה

 וספרה לביתה הרבנית מששבה הכלה, לבתו ולהתאימה לתקנה שידאג

 כשקבלה דהרי שכרו, לו לשלם לחייט לשוב עליה ציוה לבעלה המעשה

 שקיעת לפני לשלם וחייבת ביומו שכרו לו לשלם נתחייבה השמלה

 בל מאיסור עצמה פטרה לא לבתו, במתנה השמלה שנתנה ובמה החמה,

תלין.

 חידוש הם ודבריו מעות, אחר לבקש לו ניתן שזמן מפרש ורש״י

— ללוות יכול רק לו אין שאפילו ונראה מעות, אחר לבקש שצריכים

 מוולוזין חיים רבי שהגאון מביא י״ח( )ח״א צבי" "ארץ ובספר חייב,

 לו ואין למקום ממקום העובר עני שאינו באורח אחד גאון עם פלפל זצ״ל

 דינו, מהו ללוות יכול אם שעה. באותה כעני שדינו עמו, עכשיו כסף

 להשיג שיכול כיון והשיב זצ״ל, הגר״א רבינו קדוש פה לשאול והחליטו

פטור, לו אין שאם נראה שכיר תשלום לענין וכן עני, נקרא לא בהלואה

 להשיג חייב הלואה להשיג יכול אבל ידו, תחת מצוי ואינו לו יש אם אבל

 שכיר פעולת תלין דלא בלאו עובר כן עשה לא ואם בוקר, עד בהלואה

 ח״מ תשובה ובפתחי. ד״ז, ביארו לא שהמפרשים ותמהני בקר. עד אתך

 כדי ללוות חסידות דמדת האריז״ל בשם התניא ש״ע בשם ח׳ ס״ק של״ט

 כעת מצוי אינו רק לשלם לו יש אם הוא הדין מעיקר ולדברינו לשלם,

שילוה. היא חסידות מדת כלל לו אין אם ורק ידו, תחת
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טס)יט, משפטב עול שותע לא

 אלא כן, לעשות הוא שעול ויודעים עולה העושים שיש בפסוק רומז

 חמורים אבל פתוייו, בפני לעמוד יכולים ואינם עליהם, מתגבר שיצרם

 כדין שנוהגים שטוענים היינו במשפט, עול העושים הם מאלה וגרועים

למכתם. תרופה שאין כמעט הנלוזה בדרכם מכירים שאינם וכיון וכהלכה,

 טו-טז( )יט. בעמיך רכיל תלך לא עמיתך תשפט בצדק

מגנים אדם שבני שמצוי רכילות, לאסור צדק משפט ענין סמך

 אמת אם וגם הדיין, של ידו מתחת שיוצא דין פסק כל על דעתם ומביעים

 ציוותה לפיכך רעה, דבתם ומפיצים שלילה של צדדים מוצאים הדברים

 לא באזהרה נתחיב והעם צדק, משפט לשפוט להזהר הדיין על התורה

 רכיל תלך לא איסור על עוברים שאז רכילות דברי עליו להוציא למהר

 בלקוטי פירש וכן וטעמו, פסקו לשמוע בעצמו לברר שילך רק בעמיך,

 שלא עצמו הדין לבעל לילך לא היא רכיל לילך לא שהאזהרה כאן רצב״א

ממש. רכילות איסור בזה דיש כדין, שלא הרב פסק שלדעתו יאמר

טז( )יט, בעמיך רכיל תלך לא

הגר״א רבינו בשם חידוש זצ״ל פרבר הירש צבי רבי מהגאון שמעתי

 לספר מצוה ואפילו ורכילות, הרע לשון לדבר שמותר במקום דאף זצ״ל

 ברמז למסור אפשר ואם ההכרח, כפי רק ולומר לצמצם יש הדברים,

 ששאול לדוד להודיע צריך היה נפש פקוח משום שיהונתן והביא ירמוז,

 לו מסר לגלות שמצווה ואף כ״א(, כ, א׳ שמואל )עיין להורגו לו אורב

לרמוז. ראוי ברמז להודיע שאפשר דבמקום החיצים, סימן ע״י הדברים

טז< )יט, רעך דם על תעמד לא

נשאלים שלפעמים הסכנה, מן אדם להציל לחובה רכילות איסור סמך

 רכילות, לאיסור שחוששים מלהשיב ונמנעים וכדו׳, עסק שידוך בעניני

 להציל שיכול ומכשול סכנה שבמקום רעך. דם על תעמד לא הוזהרנו לכך

 בסה״מ והרמב״ם רכילות דברי בדברים יש אם גם להזהירו מצוה חברו,

 ואף ממונות, בדיני אפילו לחברו להעיד הנמנע זה בלאו כלל רצ״ז( )ל״ת

זה. לאו בכלל אסור בגופו נזק למנוע אבל ברמב״ם, כן נגרוס לא אם
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יז< >יט, עמיתך את תוכיח הוכח בלבבך אחיך את תשנא לא

 להיטיב כן ורצון טהור מלב לנבוע צריכה תוכחה שכל לבאר נראה

 בתוכחתו יועיל לא פנימה, כבושה שנאתו אם גם אחיו, שונא ואם לחברו,

 בה שאין תוכחה שרק אחיך, את תשנא לא וזש״נ הישר, לדרך להשיבו

תועלת. בה יש ורחמנות, מאהבה ובאה כלל, שנאה

יז< )יט. עמיתך את תוכיח הוכח

הקדוש ופירש ובמצוות. בתורה שאתך עם היינו עמיתך, דרשו חז״ל

 ומצוות תורה שומרי שאינם אלה אף להוכיח הוא הראוי שמן הבעש״ט

 והיינו ברמז, יוכיחם לכן לבושה להם לגרום בתוכחתו שעלול אלא כמונו.

 היראים אל תוכחתו הרשע וישמע במצוות, שעמו עם — עמיתו את יוכיח

 מבלי הרשע את מוכיח נמצא הזה ובאופן לבו, אל הדברים ויקח ה׳, לדבר

שמביישו. מבלי חטא עליו שנושא

עמיתך, את תוכיח הוכח דרשו זצ״ל סלנטר ישראל רבי רבינו ובשם

אחרים. .יוכיח ואח״ב תחילה עצמו שיקשוט עצמו, לרבות -־י- את

יז< )יט, חטא עליו תשא ולא

ברבים. חברו פני להלבין האסור שורש מכאן

 השולחן פאת בעל שתלמידו זצ״ל הגר״א רבינו על עובדא ואספר

 משה רבי של מעזבונו בוילנא, היתה מיוחדת קרן אמיתותה, על מעיד

 היה הנתמכים בין ת״ח, להחזיק למטרה לה ששמה הגאון( של )סבו קרמר

 השמש באמצעות שבוע מידי מועבר שהיה והכסף זצ״ל, הגר״א נכדו

 בזה להקל הכסף ליטול השמש החליט לימים ביתו, בני צרכי לספק נועד

 יגער לא בצדקותו שהגר״א שידע כן לעשות נרתע ולא הדחוק, מצבו על

 להשביע לה שאין הילדים צער על לתנות אשתו לפניו ומשבאה כך, על בו

 עליהם וירחמו השכנים לבתי שתשלחם כנגדה השיב הרעבה, נפשם

 השמש, של חייו ימי כל הוה כך ברעב. יגועו שלא כדי בזה ודי ויאכילום

 שמצליח גדולה היתה שמחתו אדרבה כך על ציערו לא הגאון ולעולם

 לבייש שלא בנסיון העת כל ועומד מעשיו כל שיודע השמש מפני להסתיר

 רעב חרפת רב זמן סבלו ביתו שבני ממש נפלאים והדברים עני, יהודי

גנב. שהוא שמכירו עני שמש לבייש רצה לא זצ״ל בהגר״א מפני
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 לא שאדם עמיתך את תוכיח הוכח הפסוק של בפשוטו עוד ונראה

 ממשיך והוא הוכיחו אם ורק שהוכיחו, קודם חברו חטאי ברבים יפרסם

ולפרסמו. חטא עליו לישא מותר במעשיו להרשיע

 דיליה על תקביל ולא חטא עליו תשא לא מפרש אונקלוס ובתרגום

 החטא חבירו מוכיח אינו שאם ומבואר יונתן, בתרגום מפורש וכן חובא,

בעתם. נתפס עירו באנשי מוחה שאינו מי וכל אליו, עובר

 מוחה ואינו למחות שבידו דמי מסיק )לט.( שבועות שבגמרא ותמהני

 שנאמר כן ומפרש ע״ש, כולו העולם אפילו או עירו אנשי בעון נתפס

 חטא עליו תשא ולא מפסוק מביא ולא באחיו", איש "וכשלו בתוכחה

ודצ״ע. בחטאו שנתפס שמה ומבואר מחאה חיוב מקור שזהו

 חומר יפרט לא שכשמוכיח חטא, עליו תשא ולא לבאר נראה ועוד

 וכמו ריע, כמוכיח יוכיחו אלא עליהם, שיקבל העונש וגודל חטאיו

 כשרוצה הוא כן המרירות טעם שיפוג מתוק בדבר מרה גלולה שמבליעים

 נועם על מתיקות בדברי אליהם ידבר אלא חטאם, יפרט לא רחוקים לקרב

 לשוב לבו נתן והוא השומע, אוזן על הדברים ומשנתקבלו התורה, חיי

שפגם. מה לתקן הדרך לו יסביר אז בתשובה

 שמביא ה״ב( דתשובה )פ״ב הרמב״ם מדברי לדברים יסוד והבאתי

 לשוב לא בלבו ולגמור הנלוזות, דרכיו לעזוב הוא התשובה דרך דראשית

 הדבר וסיבת חטאיו, על גמורה חרטה ויתחרט בעבר יזכר ואח״כ לרע,

 תקנה לו שאין מדמה הוא בחומרתו, ומכיר החטא בעניני מחטט שאם

 אז גמור, תשובה בעל כשהוא אבל בתשובה, מלשוב מרתיעו והדבר

 תשובה, הלכות ריש ברמב״ם כמבואר העבר על קבלה מקדים דודאי

לעולם. החטא לזה ישוב שלא להבא ומקבל

יח( )יט, תקם לא

 ולא בממון כשנוקם אלא נקימה אסור שאין מפורש )בג.( ביומא

 )ל״ת ובסה״מ )קצ״ח(, ורא״ם )קכ״ח( בסמ״ק מבואר וכן אחרת, בנקימה

 סוגיא דחה היאך וצ״ב יכאיבהו, או כמעשהו שיגמלהו עד שהאסור ד״ש(

מפורשת.

"ל״ק אחרת גירסא הרמב״ם מבן מביא נ״ג< )ל״ת רס״ג בביאור אמנם
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 שלכבוד הגמרא חילוק ועיקר דעלמא", במילי הא דאורייתא במילי הא

 כתיב. בממון שרק גרים ולא לנקום, מותר התורה

יח( )יט, ונטר ולא

 א"ל לא, לו אמר קרדומך השאילני א"ל נטירה "ואיזהו ברש"י

 נטירה היא זו השאלתני שלא כמותך איני לך הא א"ל מגלך השאילני

נוקם". שאינו פי על אף בלבו האיבה שנוטר

 בפה כשמזכיר רק שהאסור נראה בג.( יומא )מש״ס רש״י מלשון

 אם שגם מפורש ש״ד( )ל״ת בסה״מ וכן לת״כ בראב״ד אבל ונוטר, שנוקם

ונטירה. בנקימה עובר בפה הזכיר לא

 שמחלק נראה )ה״ז( דעות דהלכות פ״ז הרמב״ם בלשון והמעיין

 כשמזכיר רק עוברין ובנטירה בפה מזכיר שאינו אף עוברין שבנקימה

בפה.

יח< ניט, כמוך לרעך ואהבת

 כל על "מצוה )ה״ג< דעות דהלכות פ״ו ברמב״ם מפורש החיוב גדר

 כמוך לרעך ואהבת שנאמר כגופו מישראל ואחד אחד כל את לאהוב אדם

 עצמו על חס הוא כאשר ממונו על ולחוס בשבחו לספר צריך לפיכך

עצמו". בכבוד ורוצה

 יש ולכן חבירו, טובת לחפש המצוה שעיקר הרמב״ם מדברי מבואר

 שהרבה זצ״ל עוזר חיים רבי הגאון על ושמעתי אחרים. בפני לשבחו

 חיוב בכלל שזהו ואמר אצלו תדיר שנזדמנו תורה כני של בשבחם לספר

 השונים הפלגים בין לחלק ואין כאן, הרמב״ם כלשון וכמבואר מ״ע,

 את לאהוב היא שמ״ע מפורש הרמב״ם בדברי אלא ישראל, בעם שמצויים

בשבחם. לספר והיינו כגופו, מישראל ואחד אחד כל

 וחידש עברה, עוברי לשנוא שמותר מפורש )קיג( בפסחים והנה

 רעך בכלל הם בישראל עבירות שעוברי ישראל אהבת מצות בגדר החזו״א

 לו ברור ב״ד מיתת שנתחייב מי אפילו נב.( )סנהדרין חז״ל אמרו שהרי

 אדם לשנוא שמצוה שאמרו ומה כמוך", לרעך "ואהבת שנאמר יפה מיתה

יודעים אנו שאין וכיון התוכחה, קיבל ולא כראוי שהוכיחו לאחר זה רשע
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 בן אלעזר "א״ר )טד.( בערכין וכמבואר להוכיח, ראויים אנו אם הזה בדור

 שעדין כמי תמיד הוא "הרי להוכיח שיודע הזה בדור יש אם תמהני עזריה

 אחד ככל יאהבם אלא עבירה עוברי לשנוא ואין אותו, הוכיחו לא

מישראל.

 את תשנא לא הפסוק כוונת שעיקר )יח( בסמ״ק פירש חדש ודבר

ידידות. להפגין חוץ וכלפי בלב דוקא לשנאם היינו בלבבך אחיך

 מאד מצוי שהדבר דינו. חידוש לפרסם וראוי מאד, נפלאים ודבריו

 צריך התורה דרך ועפי׳ אותו, שונאים פנימה ובלב ידידות לרשע שמגלים

 והדחיה ההסתיגות שתוכר הראוי מן ולהיפך שווים. ולבו פיו שיהיו

 >עיין עליהם לרחם רק אותם לשנוא אין פנימה בלב אבל הרשעים, מדרכי

ל״ז(. תניא בספר

 ובאורו בתורה, גדול כלל זה עקיבא רבי אמר כאן מביא ורש״י

 יסוד שמהוה זו בריות. אהבת היא איזו אלא יצא, לא לבד בריות שבאהבת

 אדם שבין מצוות כל לקיים שמביאתו והיינו כולה, התורה כל לקיום גדול

 חייו כל עמו שמיטיב בוראו את לאהוב דבריות מק״ו ומביאתו לחברו,

 ואלה קונו. לבין שבינו המצוות לקיים מחויב עצמו מרגיש זה ומטעם

 אין תורה כשומרי עצמם ומכנים לחברו אדם שבין מצות רק שמקימים

 הבריות דאהבת תורה, שחייבה הרע אהבת אינה זו שאהבה כלום, בכך

 כשהוא ורק לקונו. אדם שבין מצוות קיום לידי גם להביא צריכה מה"ת

 אז להתגייר שבא הנכרי כמו דוקא הכל לשמור שרוצה כולה לתורה פתר

כולה. התורה כל קיום דרכו לפתוח גדול עיקר זהו

 ובקשו הלל אצל להתגייר שבא בנכרי מעשה )לא( בשבת ובגמרא

 תעביד. לא לחברך עלך דסני מה הלל "ל א אחת, רגל על התורה שילמדו

 נאה ודבר עשה. בקום ולא תעשה ואל בשב המצוה לו פירש למה וקשה

 כל עם קשר להבין לו אפשר אי שגוי הרי״ם. חידושי בעל הגה״ק תירץ

 שלא השלילה בדרך לגוי הלל פירש ולכן כגופו, לו שייטיב עד אחד

 לאהבה ומסוגלת משגת היהודי של נפשו אבל עליו, השנאוי לחברו יעשה

כמוך. לרעך ואהבת ונצטוינו כפשוטה
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ואמוראים תנאים יחוסי
בעל יהודה רבינו של וקרובו רוח בן הקרטונים אשכנז רבני סנדולי לאחר

התנאים שטות כל על עצום ובקיאות בפלפול נפלא ספר החסידים, ספר
תוספתא נגילתא ספרא ספרי וירושלמי בכלי בתלטור המובאים והאמוראים ם׳ך[11ךה5;«ו

 הלכות ספרש לעגין וטענין וישיבתם זמנם סדר ועל עליהן וטררשים
.שבתורה טקצעות בכל ועמוסות חטורות

 באקספרד. הבאדלעייאנא ספרי כעקד־ הנמצא טב״י הועתק

ראשונה בפעם לאור יוצא

.חברת ידי על

נרדמים מקיצי

 ומעט בו הבאים להעניניס מקומות מראה עם
הסופרים ע״י בו שנפלו הטעיות תיקוני

מאת
*
ראבינאוויץ נטע רפאל

Dyck, 1814.
HeTansgegeben im Selbstverlaga des Vereins M’kize Niidamlw. 

(L. Silbermann.)
Sohnellpressendruok von Rudolph Siebert in Lyck,
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הקרמה

 וכמעט נתן בר ערך עד
 נמצא בכלל(. )והוא י׳

ולטובה גדולה לפליטה
15ms™״ החכמהי אוצר1

 הישיש החנם הרב ידידינו ענינו פרסם כבר לפנינו הנדפס הזה היקר הספר

והדפים בשבחו מאד והפליג 11 נו׳ י״א שגה הטניר בטיע יחי' ב״ג טו״ה
 לירי וכשהגיע אחריו דרשתי באקספרד תר״ל בקיץ ובהיותי לרוגטא, מעט מטנו

 היפה והנפש לו הראוי שבח לחצי הזה החכם הניע לא שעור ראיתי בו ועיינתי
 בקיאותו רוב על המחבר לב רוחב על וטשתוטם טשתאה לאשורו רבר על הטבין
 המגיד בעל הרב לידידנו ע״ז בתבתי לביתי שובי אחרי תיבף פלפולו. ועוצם

 מפגי אך נרדמים מקיצי חכרת בעד ולהדפיסו הספר את להעתיק ישתדל כי ,יחי
 מראה בז לרשום המלאכה את עלי קבלתי אשר ואחרי הדבר. נתאחר שונות סבות

 והוא החברה בעד נ״י הרב בפקודת הועתק בו המובאים ותלטוד ממקרא מקומות
לפנינו. ־כעת בע״ה נדפס

 המאיר אוד היה מחברו עשהו אשר כפי בשלימותו בירינו היה אם הזה הספר
התנאים שטות בעניני וקבועה סדורה ומסורה התלמוד בנתיבות

 שונות בנוסחאות ולחור ולבקש ושם שם בל על בו לדבר הפליא כי והאמוראים,
 נאבד בעונותינו אך ונקרא, נכתב הוא איך מוזר שם ולנקד בוריו על הדבר לברר

 בראשו חסר בידינו אשר ז>ב״י כי מהרבה, למעט למקצתו רק זכינו ולא מאתנו
 באות ומסיים ה׳ אות ומחצית ד' אות וכל ,נ אות כל

 תא זה נם אבל הספר ברביעית רק לנו נשאר שלא
 להבינו עליו ומתיינעים הקרוש בתלמוד לעוסקים קץ אין

לאמיתו. אמת רבר על
 כי נודע זאת אך בידי, שהיו בקונטרסים מצאתיו ולא לי גורע לא המחבר שם

בייה הלל בערך כי החמישי מאלף הארדונה בטאה חי ושהיה אשכנזי היה
 דוד שמואל רבנא בן חסיד יהודה ר׳ מן קבלתי "ואני כתב נחמני בר דר״ש

 ,בר ברוך ,ר הרב הסודר אני לי שלח "וע״ז כתב רב בר חייא ובערך *( ״אמי
 אדוני שכתב מה לרב כתבתי הסורר ואני בזה עיני והאיר מרעגנשפורק יצחק

 בשנת שהיה רב הרג לפני כי ,,ושמעתי אמר טבלא ובערך ."בו׳ לפענ״ד ,נר
.בסגנצא" כהונה מתנות ליתן נרנו תתנ״ו

סדר סידר בו מאמר או ספר המחבר עשה א״ב בסדר הספר התחלת ולפני
 והישיבות גליות וראשי הנשיאים וסדר לדור מדור נמסרה איך הקבלה

 הספר בתחלת "ולמעלה אמר חזקיה ובערך לנו הנשאר בספרו פעמים חרבה ומביאו
 .השילוני" לאחיה מסר הנביא ועדי ער לזה זה החזרה הנביאים מסרו היאך סדרתי

ומלבד __________

*C בעלך באטח וכיה אמי ודוד צ״ל שמואל רבנא אווי ודודי במיה בערך מ״ש וא״ב 
יודקאי. רב
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I'7הקרמה

 קטנה קדושי בענין ברונא ובערך ספרים. כסה עור חבר חתו״א על ספרו ומלבד
בענין חנינא בר חנניה ר׳ ובערך אסטכחא בענין ביתום ובערך וגדולה

 ספר שהיה טזה ונר׳ האגרון בס׳ בהם שהאריך כתב באימה שהתליעה כישות
 בעל שהן הברכות כל חברתי ברכות סדר ,,ועל כתב זביד ובערך דינין, על

 באלו כיוצא "וכסה כתב נחטני בר תייא ר׳ בערך וכן בע״ה". ופרשתי ובלט״ד
 כאן לכותבן ונמנעתי הרבה בהן והרחבתי ברכות כטבע סיר על כתבתי כבר

 ביצה בכם׳ בתיספ׳ כתבתי כן כתב רבה זוטרא טר ובערך טאר". שרבו ספני
סוטה". במם׳ בתוספתי הקשתי ,,ו פנחס בן חנן ובערך

 ספני ובקש מהספר הראשון חלק את נ״י הטגיד בעל הרב אלי שלח מק״וב הה
 אתיש אטהר ובי בו הסובאים טקוטות מראה הב׳ באות לע״ע בו ארשים בי החנמה

 יותר עוד םאד מאד משובש הכ״י את טצאתי והנה לדפוס. הוא נכון בי מנשי
 אם יורע )ואיני טעות בלי תיבות שלש בו נטצאו לא וכטעט לר״ת הישר טס׳

 הוכרחתי ע״כ כן( טוטעה הוא כבר באקפפרד אשר שהב״י או הטעתיק טשננח הוא
 בין וסנרתיה טלה הוספתי טקוטות בכמה והנה ותיקונים. הגהות נם בו לעשות

 כתבתי מקוטית ובכסה לבנה חצאי שני בין וסגרתי טחקתי וכן לבינה חצאי שני
 הסגר ובלי מאוטה עליהם כתוב בלי תקנתי הפעטים ברוב אבל וכך כך שצ׳ל

 העושים לידי דברי באו וכאשר הקולטס. פלטה אשר כפי רכתיבה כשיגרא חבל

 ובמקום ההסגר סיטני עם הספר בפנים שסגרתי טה הדפיסו בדפוס בטלאכה
 הדפיסו בסתם שתקנתי ובטקום הגהות בשם העטור בסוף הדפיסו בציל שכתבתי

 יבא אולי כי יעשה לא וכן בכיי הנוסח היה איך הזכיר טבלי הספר בפנים בן
 הכ״י נוסח אניח אי״ה הבאים ובחלקים מהנחתי טובה בהגהה ויתקן אחר חכם
 טעיות הרבה הגחתי עוד והנה למטה. ארשזם הגהותי כל ואת שבושיו בכל

 יום רק כעת הניפם בקונטרס עסקתי לא יען זה והיה ההבנה קושי וטקומות
 והתבוננות גדול עיון צריך טקוטות ובכסה בהם לעיין הזטן לי הספיק ולא אחד
 הרפוס לנוסח נוסחאותיו להשוות הערות עליו כתבתי ולא כוונתו, את להבין ארוך

 רב בפסחים ולפנינו אסיא" נתן "בר הספר בראש כטו בו ולפלפל ולהקשות
 כ״י ובטס׳ בטינכען אשר כ״י בש״ס גם הוא המחבר כנוסח אבל אסיא בר נתן

 טיד פ׳ ופרח ובכפתור ק״ב סי׳ רעים ובחטים ר״ח ובפי׳ וברי״ף באקספרר אשר
 שם .נתן ערך השלם ומוחסין רסי׳ט טשנת קושט׳ בדפוס יו״ט מהל׳ פ״ב ובמים

 הטעולה והנוסח אקספרר בכ״י נם הוא המחבר וכנוסח רב טבי בדפוס "טבירא"
 בקידושין אמרו וכן ברא״ש וכיד. טבידם לי שיש פסחים טטם׳ שלישי בכיי הוא

 לא בי ושורה שורה בכל בזה וכיוצא נסכי, טבירם דפוטבדיתא סייתסי א׳ ע״ב
 הסופר. ע״י שנעשו השיבושיס את לתקן רק הב״י על חבור לעשות כוונתי היה

מקומות ובכטה טחברו קראו שטו את ידעתי לא בראשו חסר הספר כי ויען
 ואנכי ואסוראים תנאים סדר קראו בי קצת נראה טזה הסודר אטר אומר

לאקספרד בא שטטנו רדי׳א הגאון ספרי ברשימת שנרשם טה כפי תו״א יחוסי כניתיו
שלפנינו. ההעתקה הועתק וטשם

תרל׳ד, אב ער*ח מינכען,

ראבעאורט״׳ן. הכ״ט זלקינד במייהר״ש נטע רפאל
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יא ואמוראים תנאים יחוסי
 ובשתעיין להסיעו צריך אוסר שמעון ל נבלים סיפא וקתני בארץ שיהא ער

 רתוספת׳ הברייתא היא דסתניתין שטעון ור׳ ורבנן מאיר דר׳ פלוגתא יפח ותדקדק
 דמחניתיןפלוגתא לבבא ]וברוריה[ טכוו( )וברי תנגיא דר׳ בבא ובאותו פרס רבאותו

 צריך ראמר שטעון ר׳ סיהו שטעון וו׳ ורבנן טאיר( רר׳ )פלונתא טאיד רר׳
 גרטינן ותו ליה סביריה חנניה דר׳ וכבתו הטפילה גרר אפילו משטע להסיעו

 ומטים ]טטהר[ טרפון ד׳ נלוטטרא )א( אוסר[ ]רשב״ג ם׳ דבלים בתוספת׳
 דבר נאטרו וכו׳ בשבת בחבירו ותולה זה מפתח שוטטה אטרה וברוריה פטטאין

 אליעזר ר׳ אשר )כ( הכלים כל־ ם׳ ובשבת ברוריה אוטרה יפה אסר יהושע ר׳ לפני
 שוטטה אוטר יהושע ר׳ נשנו כלים התרת קורם כולן ונלוסטרא וטקלות קנים

וטטלמלת הכלים ככל היא הרי אסר טרפון ר׳ בשבת בחבירו וחולה זה ספתח
 פי' קלסטרא בערך פי׳ נתן ורבנא דברוריה הא בשבת בפי׳ הביא וריח ־־בחצר

 רלוסקים כדאטרינן מחופה הטופר בקסת מרובע והוא בלעיז קטינינו קלוסטרא
 נגר )ג( עירובין בסוף ששגינו כשם נגר גלוסטרא וייא הנעילה וגלוטטרה הנעול
 בפתח ובשיש ריטון כטו עגול ובראשו יתר בטין והוא גלוסטרא בראשו שיש

 באותן וסכניטין באחרת וכן אחת בדלת אתת טבעת ]עושין[ דלתות )ארבע( ]שתי[
 קודים אי חיטא קלוסטרא על שנחלקו הטחלוקות נתן רבנא פי׳ ע״ב היתד טבעת
 הבליט כשנאסרו מתחילה התירו לא רהא דשרי דסאן טעטא טאי בלים התרת

 שלשה אוסרים היו בראשונה ת״ר )ד( הבלים כל בפ׳ כדתניא כלים שלשה אלא
 קטנה וסכין קדירה של לסטרין וזוטא דבילח של טקצע בשבת ניטלים כלים
 בל אבל וצלוחיות ובוטות קערות ]כטו[ להיתר טיותרין ראילו השלחן גבי שעל

 כפירשיי שים בה לרוך ראוי וקלוסטרא אסרו לאיסור טלאכתן שקצת כלים שאר ..
 רחרח לאחר ופליני עליו יש הנינרר ננר ררין טשום ואי דשרי דסאן טעמיה וטאי
 לנעול אסור הכל דברי קשר כלא אלא קשור שאינו בזמן טידים הבל והלא בלים

 דרך אי פליגי ,..דהיינו. בחבירתה בחלותה ואפילו בטילטול אלא נחלקו לא והן בו
 שנא טאי בלים התרת ולאתר לישב עליה כלי תורת ואי לא או שרי טילטול
 אטר אדשא לה ושדו בעשרה לד, שקלי דהוה פרת ר׳ בי דהור. שריתא טיזהיא

 )ס( ובו׳ אדרבא טחזקא רהות שמואל טר בי דהוה אסיתא ובן עלה כלי תורת
 של קורנוס כגון שראוי היתר צד בה יש ואם לאיסור הטיוחרי׳ כלים ובטח

 ההיתר כי וטשטע גישנו בלים התרת לאחר רכולהו וטחט ומלגז רחת )ו( זהבים
 וטייתי [ (0 ]יוסי ור׳ אליעור ר׳ טדקספלני הותר דורו וזקני ר״נ קורם שדחירו

 לצורך אלא ניטל בלי אין ראטי נטי נחסיר, ור׳ וזקנים נטליאל סרבן ראיי׳
 ביטי שאסרו איסור ובשעת בכה״ג אלא טתחילח התירו שלא טשטע תשטישו

 שאינו מלים שאר רחירו בלים שלשת ואותן וצלוחיות ובוטות קערות וראי נחמיה
 רע״ז בפ״א ברוריה ומעשה רחירו. לא ביום בו ראוים שהיו אע״ם באילו ביוצא

 לגרום שאין ושמורה בבל ערובה דרשה נטי )ם( טעברין כיצד ׳בפ וכעירובין )ח(
 חטאים בסו הארץ טן חטאים יתטו )י( פ״א ובברכות בפת להוציא אלא בלחישה

וצהלי. רינה פצחי למי כסיגים לגיהנם בניס ילדה דלא יהעס טינא לההוא ואסיה

 בדיינין יוצאה קציצה ריבית אלעזד ר׳ אטר )יא( נשך איותו ם׳ נרטינן פטורין בן
נחטן רב פירש אלעזר דר׳ וטעטא בדייני! יוצאה ראינה ואסר פליג יוחנן ור׳

 אטר יוחנן ור׳ דניתי היכי בי ליה אהדר עטך אחיך וחי קרא אסר יצחק בי
 קיתון טהן אחד וביר בדרך שהלכו שנים בדתניא ליד, טיבעי עטך אחיך וחי
 פטורין בן חדש לישוב טגיע מהן אתר שותה אם טתים שניהם שותין אם טים של

 עקיבא ר׳ שבא ער תכירו בטיתת טחן אחד יראה ואל וימותו שניהן ישתו מוטב
ספני )דטקשה( לפרש ונראה ארם לכל קודסין חייך עטך אתיו וחי וליטר

שטהלבין

ת ו ה נ ד, וי ט " ט
 }יש ו( ס(עירונץשם. שם. ד( ג(דףק״נא׳. קכיגל, דף נ( י׳א. ס׳ א(

&׳. כ״ד דף ט( א׳. יירו דף ח( יהושע[. ]צ׳ל ז( ומגירה[, .וקורדים וצ״ל, חלק כאן
נ׳. ם׳א דף יא( א׳. א דף י(
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ואמוראים תנאים יחוסי
 כן וסבר ולהביא לטרוח טים במדבר אין שבודאי בספק ושניהן בדרך שמהלכין

 ער תעטד לא אסרה והתורה לעיניו יםות בודאי חבירו את ישקה לא אם פטורין
 אפילו ליסמין ומידי חיה מירי חבירו להצל מישראל אחד כל וצריך רעך דם
 אתר שביד במקום אבל מים להם וחרמן יעשר" ושמא בספק מסוכן הוא אם

 פטורין בן טורה יטרח לא אם מים ימצא חבירו שיטרח נדול פורח וע״י קיתון
 מעין )א( אחרון ס׳ בנדרים דה״ג לו שאפשר כיין להחיותו זה על חוב שאין

 ובהמות בהמתו אחרים לחיי קודמין ]חייהן[ אחרים וחיי חייהן העיר בני של
 יוסי ר׳ לכביסתן קודמות אחרים חיי וכביסתן אחרים חיי קודמת בהמתו אחרים

 לה יליף יוסי ור׳ רחיפופיתא צער ומשום אחרים לחיי קודמות כביסתן אומר
 לא רבנן ואפילו חיותם חיתם ולכל ולרכושם לבהמתם יהיו ומגרשיהן מקרא

 משוס קורם דתיותם מודים הכל בחיותא אבל בכביסה אלא יוסי דר׳ עליה פליגי
 יוסי לר׳ דהא אחר למקום ילכו או אחר ממעיין להסתפק טורח ע״י להו ויאפשר

 שיעור אלא בו ואין מים של חבית מהן אחד וביד במדבר מהלכי! שנים היו אם
ר׳ סודי לא טי ליישוב מגיעין שניהן יכבס לא ואם מהן לאחד ושתיה כביסה

 תענוגו מפני חבירו במיתת מרין אחד יראה ואל ויחיו שניהן שישתו שמוטב יוסי
 אם ועינוי טורח ידי על להשתדל צריך ברור נפש פקוח שיש מקום כל דודאי

 שצריך כ״ש נפש פקוח ע״י לחלל שבת שנתנה ביק להציל אחר בענין אפשר אי
 להצל תורה אשרה ועוד אגרא צערא ולשום נפש פקוח בשביל עצמו[ ]לענות

 כתיבי קיאי דתרי )נ( סורר בן בם׳ בדאיתא רודף של בנפשו רודף מפני נרדף
 לטיטרח דההוא רעיך דם על תעמד לא וכת׳ לו והשבותו ת״ל מניין נופו אבירת
 עקיבא ,ר שבא עד דטדקתני עקיבא לר׳ קדם פטורין ובן קאתי אגודי ולמיגר
 וו לררשח עקיבא ‘ר שדרשה עד בידם מיתה פטורין דבן שדרשה ש״מ ולימד

 תפקוס לא תנחל שלא אומדים היו הראשונים זקנים )צ( כנדחה והדוח בהוזיא
 שמעון לה ואסרי העמוסוני נחמיה )ד( ההיא וכן ולימי עקיבא ר׳ שבא עד

 עד פירש תירא השם לאת שהניע ביון שבתורה אתין כל דורש היה העסוסוני
 בשם פ׳ בסוטה דגרסינן והא חכמים תלמידי לרבות ]לימד[ עקיבא ר׳ שבא

אלא איוב עבד שלא הורקנום בן יהושע ר׳ דרש ביום נו (0) בודקין שהמיס
 והרי עד ,וכו זכאי בן יוחנן ר׳ מעיניך עפר ינלה טי יהושע ר׳ אמד ,וכו ־"™מאהבה
 יהושע ר' אמר )ו( רסוטה ובתוספתא עבד שמאהבה לימד תלמידך תלמיד יהושע
 נודר אדם שאין מלמד (7) משפטי הסיר אל חי אומר הוא הרי פמורין בן משום
 ר׳ בי לנו לטרה התוספתא ני ונראה המלך אח אוהב א״כ אלא המלך בחיי

 דרש דלא וקטל במשנה הנזכר הורקנום בן יהושע ר׳ זהו שם הנזכר מתם יהושע
 דתוסשתא דההיא נאמר שאם פטורין בן של משמו קיבל בך אלא מרעתו זו דרשה

 והלא הדרשה על תמיד, היה מה על חנניה בן יהושע ,ר דהיינו סתם ירזשע ,ר
 לא משפטי המיר דחי הפסוק אותו גנצ׳ש לא ואם כך מאחרים קיבל ]הוא[ אף

 אל הפשט כדרך אלא הוא שבועה רלשון ולדורו זכאי בן יוחנן לרבן להו סבידא
 יקטלני הן חודקנוס בן יהושע ר׳ שדרש המקרא אבל משפטי הסיר חי שהוא

 לא אנוע עד תל מצפה איני או מצפה אני לו שקול הדבר ועדיין איחל לא
 ]של[ משמעות תומתי אלא ממני יראתי אסיר לא כתיב מרלא ממני תומתי אסיר

 בשם מסיק ובתוספתא השם עם תהיה תמים שנאמר כמה ואהבה חיבה )חיום(
 נאסר אומי ר׳ )ח( יבוא חנף לפגיו ]לא[ כי לישועה לי הוא נם אמרו נתן ר׳

 כל ושאר מאהבה כאן אף מאהבה להלן מה באיוב ירא ונאמר באברהם ירא
 שפרשתי כמו בך הוא ואם המורא לעניין אלא נאמרו לא בפ׳ האמורה התרעומות

עקיבא ר׳ של רבו שהיה יהושע ר׳ את אף קדם פטורין בן כי מבורר הרי

ובתוספתא

והגהות b ״ ט
b) >דף ה( ל. כ״כ ממחי© ד( ל. ס׳ד שנח ג( א? ע״ג דן׳ צ( ל. פ׳ זן 
k׳״) ח(שס !(איינלו. א׳, הל׳ ו(ש״ו לול.
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היה מי אבאר
׳• $

•ר-

יב ואמוראים חנאים יחוסי
 יהושע ר׳ אחרת בתוספתא מצאתי אבל שכתבתי כמו מצאתי רוקנית ובתוספתא

 ובע״ה כך בל תקנית זו ואינה פטורין בן יהודא ר׳ משום אסר
יושיעיגי. [ )א( )י״ק יהושע סדר ועל הורקנום בן יהושע ,ר

עזרני. הנה עד מכורך יברך
יאזרני, חיל בעוזו כסדרן האותיות שאר ולסייע ולגמור

ואפל. העמל לי אורו מזיו ויתן

גומל. וחסדיו רחמיו ברוב יגמלני גימל במדד

חומל. עלי יחוס וחמלתו בהאהבתו

 והגהות b״&

ישראל. קדוש רת והוא ק״י צ׳ל אולי א(
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יג ואמוראים תנאים יחוסי

 לא ביום בו ראוים שהיו אע״פ באילו כיוצא שאינו הכלים שאר התירו, כלים שלשה

 ערוכה דרשה נמי 29 מעברין כיצד בם׳ ובעירובין 28 דע״ז בפ״א ברוריה ומעשה התירו.
 מן חטאים יתמו !פ״א״ ובברכות בפה, להוציא אלא בלחישה לגרום שאין ושמורה בכל

 פצחי לחכי במינים לגיהנם בנים ילדה לא עקרה רני מין לההוא ואמרה חטאים כמו הארץ

וצהלי. רינה

 ור׳ בדיינין יוצאה קצוצה ריבית אליעזר ר׳ אמר 1 נשך איזהו בפ׳ גרסינן פטורין בן
רב פירש אליעזר דר׳ וטעמא בדיינין יוצאה דאינה ואמר פליגי יוחנן

 וחי אמר יוחנן ור׳ דניחי חיכי כי ליה אהדר עמך אחיך וחי קרא אמד 2 יצחק בר נחמן

 אם מים של קיתון מהן אחד וביד בדרך שהלכו שנים כדתניא ליה מיבעי עמך אחיך

 שניהן ישתו מוטב 3 פטורין בן דרש לישוב מגיע מהן אחד שותה אם מתים שניהם שותין

 חייך עמך אחיך וחי ולימד עקיבא ר׳ שבא עד חבירו במיתת מהן אחד יראה ואל וימותו

 שבודאי בספק ושניהם בדרך שמהלכין מפני )דמקשד.( לפרש ונראה 4 אדם לכל קודמין

 ימות בודאי חבירו את ישקה לא אם פטורין בן וסבר ולהביא לטרוח מים במדבר אין

 מידי חבירו להציל מישראל אחד כל וצריך רעך דם על תעמד לא אמרה והתורה לעיניו

 אבל מים להם ויזדמן נם יעשה ושמא בספק מסוכן הוא אם אפילו ליסטין ומידי חיה

 בן מודה יטרח לא אם מים ימצא חבירו שיטרח גדול טורח וע״י קיתון אחד שביד במקום

 של מעיין 5 אחרון פ׳ בנדרים דה״ג לו שאפשר כיון להחיותו זה על חובו שאין פטורין

 בהמתו אחרים ובהמת בהמתו אחרים לחיי קודמין חייהן אחרים וחיי חייהן העיר בגי

 קודמות אחרים חיי וכביסתן אחרים חיי קודמות כביסתן אחרים וכביסת כביסתן קודמת
יוסי ור׳ דחיפופיתא צער ומשום אחרים לחיי קודמות כביסתן אומר יוסי ר׳ לכביסתן

א. י, .30 א. נד, .29 א. יה, ■28

רע״א. סב, שם .2 ב. סא, מציעא בבא .1

 קושטא. דפוס ברי״ף גם וכ״ה כאן רבינו לנוסחת ציין שם ובדק״ס ,א ר ו ט פ בן : לפנינו 3

וראה עמך. אחיך וחי לו( כה, )ויקרא שם הפסוק על בהר פ׳ כד,נים בתורת גם מובאה זו ברייתא .4

בדבריו. ע״ש שוים. ששניהם .מציין, עמך במלת עה, סי׳ שם מלבי״ם לד,רב והמצוה" ב״התורד,

 והשתא, ד״ה א, ו, זרה בעבודה שם( לב״מ הגרי״ב גם )שציין התוספות דברי הזכיר שלא התימא ומן

 : שכתב שם, מציעא בבבא רש״י כוונת שזוהי וכנראה ע״ש. לך, טפל שהוא מראה עמך דמלת

 להרחיד״א, יוסף" ב,,ברכי בזה שהאריך מה וראה לו. טפל שחברו וכוונתו קודמין, חייך עמך,

 דברי גם שהזכיר ע״ש הראשונים, מחלוקת בזה שיש מסקנא לידי ובא ג, סעיף תרג, טי׳ זזאו״ח

האשה, ם ע חיים ראה כדכתיב טפל, שהוא ם ע דמצינו ד, משנה פ״ז לטהרות בפירושו הר״ש

וכבר הר״ש. בדברי ע״ש עיקר. שהתורה וידוע ארץ, דרך ם ע תורה יפה : פ״ב באבות וכדאמרינן

 ע״ש עיקר, ארץ שדרך הי״א, פ״ג תורה תלמוד ה׳ מיימוני בהגהות המובאה תם רבינו דעת ידוע

בזה שהאריך מה צא, דלת יוחאי" ב,,בן גם וראה תשובה. ד״ר, ב, פה, ליומא ישנים ובתוספות

קנד, טי' חהו״ם שלו, בשו״ת מהרשד״ם הרב על אני ותמה חיד״א. הרב דברי את כלל זכר ולא

 ם ע למצרים עתה ילך שראובן שכתב השטר לשון לדקדק נרצה אם וכש״ב :דבריו בתוך שכתב

 הראשונים. בין מחלוקת שיש כלל זכר ולא לו, טפל וראובן עיקר שהבחור שנראה כו׳ הבחור

בזה. הארכתי וננמק״א

ב. פ, 3



ואמוראים תנאים יחוסילד

 לא רבנן ואפילו חיותם חיתם ולכל ולרכושם לבהמתם יהיו ומגרשיהן 6מקרא לה יליף

 דאפשר משום קודם דחיותם מודים הכל בחיות אבל בכביסה אלא יוסי דר׳ עליה פליגי

 שנים היו אם יוסי לר׳ דהא אחר למקום ילכו או אחר ממעיין להסתפק טורח ע״י להו

 לאחד ושתיה כביסה שיעור אלא בו ואין מים של חביות מהן אחד וביד במדבר מהלכין

 ויחיו שניהן שישתו שמוטב יוסי ר׳ מודי לא מי ליישוב מגיעין שניהן יכבס לא ואם מהן
 ברור נפש פקוח שיש מקום כל דודאי תענוגו מפני חבירו במיתת מהן אחד יראה ואל

 שבת שניתן כיון להציל אחר בענין אפשר אי אם ועינוי טורח ידי על להשתדל צריך

 אגרא, צערא ולפום נפש פקוח בשביל עצמו[ ]לענות שצריך כ״ש נפש פקוח ע״י לחלל

 7 ומורה סורר בן בפ׳ כדאיתא רודף של בנפשו רודף מפני נרדף להציל תורה אמרה ועוד

 דההוא רעך דם על תעמד לא וכת׳ לו והשבותו ת״ל מניין גופו אבידות כתיבי קראי דתרי

 עקיבא ר׳ שבא עד דמדקתני עקיבא לר׳ קדם פטורין _ובן קאתי אגירי ולמיגר למיטרח

 כההיא זו לדרשה עקיבא ר׳ שדרשה עד בידם היתד. פטורין דבן שדרשה ש״מ ולימד

 עקיבא ר׳ שבא עד תפקום ולא תכחול שלא אומרים היו הראשונים זקנים 8 בנדתה והדוד,

 אתין כל דורש היה העמוסוני שמעון ליה ואמרי העמוסוני נחמיה 9ההיא וכן ולימד

 תלמידי לרבות ]ולימד[ עקיבא ר׳ שבא עד פירש תירא השם לאת שהגיע כיון שבתורה

 בן יהושע ר׳ דרש ביום בו 10 בודקין שהמים כשם פ׳ בסוטה דגרסינן והא חכמים
 יוחנן ר׳ מעיניך עפר יגלה מי יהושע ר׳ אמר וכו׳, מאהבה אלא איוב עבד שלא הורקנוס

 11 דסוטה ובתוספת׳ עבד, שמאהבה לימד תלמידך תלמיד יהושע והרי עד וכו׳, זכאי בן

 אדם שאין מלמד משפטי הסיר אל חי 12 אומר הוא הרי פטורין בן משום יהושע ר׳ אמר

 יהושע ר׳ כי לנו למדה התוספתא כי ונראה המלך, את אוהב א״כ אלא המלך בחיי נודד

 זו דרשה דרש דלא וקמ״ל במשגה הנזכר הורקנום בן יהושע ר׳ זהו שם הנזכר סתם

 סתם יהושע ר׳ דתוספתא דההיא נאמר שאם פטורין בן של משמו קיבל כך אלא מדעתו
 כך מאחרים קיבל ]הוא[ אף והלא הדרשה על תמיה היה מה על חנניא בן יהושע ר׳ דהיינו

 דלשון ודורו זכאי בן יוחנן לרבן להו סבירא לא משפטי הסיר דחי הפסוק אותו נפרש לא ואם

 בן יהושע ר׳ שדרש המקרא אבל משפטי הסיר חי שהוא אל הפשט כדרך אלא הוא שבועה

 עד ת״ל מצפה איני או מצפה אני לו שקול הדבר ועדיין י,3 איחל לא יקטילני הן הורקנוס

 משמעות תומתי אלא ממני יראתו אסיר לא כתיב מדלא ,14ממני תומתי אסיר לא אגוע

 נתן ר׳ בשם מסיק ובתוספתא השם, עם תהיה תמים 15שנאמר כמה ואהבה חיבה תום
 ירא ונאמר באברהם ירא נאמר אומר ר׳ יבוא חנף לפניו ]לא[ כי לישועה לי הוא גם אמרו

 נאמרו לא בפ׳ האמורה התרעומות כל ושאר מאהבה כאן אף מאהבה להלן מה באיוב

 )אף( קדם פטורין בן כי מבורר הרי שפרשתי כמו כך הוא ואם 16 המעורא לעניין אלא

 שכתבתי כמו מצאתי ת י נ ק ו ד ובתוספת׳ עקיבא. ר׳ של רבו שהיה יהושע ר׳ את

 זו ואינה פטורין׳ בן ודא יה ר׳ משום אמר יהושע ר׳ אחרת בתוספת׳ מצאתי אבל

יושיענו.17 י״ק יהושע סדר )ו(על הורקנום בן יהושע ר׳ היה מי נבאר ובע״ה כך כל דוקנית
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.17

ב. סד, שבת .8 א. עג, סנהדרין .7 א. פא, שם

ב. כז, .10 וש״נ. ב, כב, פסחים

סו. יג, שם .13 ב. כז, איוב .12 .61—60 עט׳ ח״ב, ראשונים, תוספת ועיין רפ״ו,

שם. ראשונים׳ תוספת עיין המורא. :לפנינו .16 יג. יח, דברים .15 ה. בז, שם

כי ידע לא רבינוביץ ורר״ג יושיעך". "יה — יהושע לשם מתאים וזה יושיענו. ה י :כלומר



צא פרשת רבה בראשית
 ומשמאלו מימינו עליו עומד השמים נבא וכל בטאו מל יושב ה׳ המלות זבאור

 ואלו לזכות מימינים אלו חז*ל והרשו זה נאמר אוזרים וכמקומות

נ לחובה .משמאילים

 מתאריו שאי כיון ונאמר חוק בנין נכנה זה יסוד רעל

וישר צדיק יתברך
 ויאפר וגופר בלו באשי■ ויהי וגומר כבד והרעב ע מלל העולם כל את ודן הוא

י ונוי משלח ישך אנץ ומסר יהודה אליו יושר חייב וכמשסט כצדק ובפרט
 אוסר הוא מה לי אפרו י וגומר משלח אינך ואם מלינים מלאכים לברוא צדקתו

• בעלה של דברים אוהו משיבק ואנו אמת של דברים לנו וכן הנשפט על וזכות טוב
 רביחמא רבילויבשם ונוטר לי הרעותם לפה ישראל ויאפר

 כך אלא בטלה של דבר אבינו יעקב אפר לא מעולם חנינא בר
 במיבטצריכש ארת ר־יהפליך עוסק אני הוא ברון הקרוש אמר
 נסתרה אפר רהוא היא • לי חרעותם לפה אופר והוא
 האיש שאל שאול ויאמרו » ונופו• ופאלהי פה' דרבי
 עריסהגו עצי אפילו ברנהנא אבא רבי אפר י ונופר

 מוטב • אביו ישראל אל והורה ויאמר • לנו גלה
 אנביאערבנו • ־ כולסבודאי ולא אהתבספק נפש תהא

• יום שכלו הבא7וההעולם י היפים כל

 ק אם אביהם ישראל אליהם ונופרויאמר התמהמהנו לולי ני

 תאפר הגילאי pown רב• כשם לוי רבי • איפה
 סי ויאפר • אבא את שהחדרתי החררה אותה
 קהריפופרת י אתמהא באן עלי הואישנדרעועה איפה

 לוי דבי כשם דססנק יהושע ..,,".רבי • הארץבבליכם
• °חםר י °הלזץ • בעולם פזפרין שהן רבדים

 מלאך עליו יש אם אליהוא בדברי

 לאדם להגיד אלן מני ‘א מלק

 מליצים מלאכים p ונם יושרו
 מהם אחד שכל לזמר רונה שובה

 אחד שמצד טבעו כפי שטן נקרא
 ומטה לחטוא האדם את מפתה

 וגס רעה לדרך טוב־ מדרך אותו
 מעלה של ב׳בד כהשכטו כן אחרי

 הביאו הוא אשר חטאתו מזכיר

,הכתובה זפז׳א לעשותו והשיאו
 ירשיענו ולא בידו יעזבנו לא

 מכונה חז׳ל וכלשון בהשפסו

 המלאןהזהוחביריובכנזיסטרא יתמ1.רא

 והאמת סטראאוחדא או דשמאלא
 זכות טענות שכל חייב והנדק

 יתברך לפניו יהיהמונחים וחובה תלמכ

 כשטף כח שאין חז׳ל למדונו וכאן

 עמדו־ פד מכצמואתהאדס לחייב מרגליות מיני

 ושמי יכל דינו בית לפני למשפט חשוב מור

 פוני' כהזכייו כנגדו חובה מלק קשה
 ודבריו י' אשרסיהסבתוע׳כ

: וקיימים קייס

יקטרג' לא למה ואמי□
הסכנה בשעת אלא

’ שולל לשון תפסו ולמה

 מקטרג שהשטן מכאן קאמד ולא
ירש כלשון מחייב בלשון

ע יעשם

 בלסם • ופעטצרי • איגודי י °וםור
 רבש°בריא אפר ב׳ר יהודה רבי י מעטרבש

• פוצטבא ולוט • שעוה ונכאת
דשקדיםוכסף פשהרבטפס־ופשה ‘י ושקרים בטנים

 שמא אפר יצחק רבי ♦ בירנס םשט־־זקחו
 ונוסד רחמושב וזיותדחיכסף *' ד־ושער־ דהוקר

 דהדורון והרי הכסף דהרי להס אפר ונוטר אהינבם ואת
 אגן צלוחך אפרקלית אווזרי מילתא אתון צרינין צוזינם והרי
 שרי ואל אתקבעיין צרותי אם להון אמר * כעיין

ן׳ וגופר רהבים לכם יתן

פרשת

קטף
קטף
כאבן

מקץ הדר יג סימן
התסישל מ מ .ככפשן שריי ס>רלא

 המלוך שיתקיים אתיז על משלו הוא בנו שהמלב׳ וי*מ

בפי רבתי ובאיכה • ול'נ עלינו תמלוך

 כל שיהיו ענינו ולפ׳ו בניו להמליך חינרסינן אדם יתאונן מה

 שרינו כלומר מלכים יתדו בניו

 שרי ושמתם שאמר וכמה וסגנים
 ואין • לי אשר מל מקנה

 בכבוד כלם שם שהיו ספק•

 דה־נ לומר ים ועוד • ושררה,
 אינא של דפר יעקב אמר לא מעולם

 מש כפי ברון. הקדוש אמר כאן אלא כטלה

 יתאונן כתלונת! דבריו ככל וה־פ וכו הוא
 אמר לא בניו עם וזכותו יוסף על

 חיהרעה מיש כי בטלה של דבר
 שנצנצה קאמר שפיר אכלתהו

 וטייף כדלעיל הקדש רוח בו

 על מתנו שנגנב יוסףהינו טורף
 יפה שכלתם אותי ומ׳ם אחיו ידי

 והרי יוסף מכרו'את שהם אתר

 פי עסהיותו ממנו שכול הוא

 והיט הוא כמת דידיה דלגביהי

 למה שאמר זה אכל תת ואחיו נמי

 הוא בנימין הגדת על הרעותס

 לו נמשך לא כי בטלה של דבר

 הי ולכן טובה אלא רעה׳ מזה
 למה ואומר הדבר על מקנערו

יעקב מאמר

 נסתרה אמר דהוא היא
דפשסיי דרכיאפ׳ג

 קמיירי ישראל כאומת דקרא

 מדבתיב גוצית ביעקב לה מפרש

 א׳נג׳ש י וישראל יעקב

הת© וכתיב למה 6הנ כתיב נמיר
למה:

עציעריסתנוגלהי אפילו
ב׳ה

 בפ*ב הירושלמי בפירושיאגדיג בארוכה כתבתי • בחומם

:י ב' ‘סי דסבת
 אמר האיש להולמ׳לכי ק'לטס' אזמר מהו לו אמרו יג

בנו האיש העיד העד אמר ככר פקדי שהרי ל/לינו

 ההמנע כי טעם של דברים יוסף דברי ס דר׳ל לאמרכויזלוהאמר

 היוק מה קעדמואועסכי־ על ודאי אות כקטן אחיהם מהביא

 כי אליו תשובתם אמנם • הס כנים אם כבואו

 דברי הם שאמקיעקב אסקכמה וקרהו נשאר והואלבדז מת אתיו

 מעליהם החשד מהסרת יוטףכיאיןראוילהמנע לטענת בסלה

 אתר באזניואבל הדברים לאיכנסו ולכן הדרן מפתדאסזן

 אבי עבדך כאו"ויאמר אלו דברים יהודה הזכיר אצלו •הפיאוהו

אקר ותואנה בטלה דברי יראו לא אד כי כל ידעתם אתם אלינו

;הביאוהו שכבר

 נראה לישבקגר' לאאמריעקבדברשלבטלה □,עול□
’מה דרכי נסתרה וגומר יעקב תאמר דקאיאלמה

דכר יעקב אמר לא מעולם זהכאקאמר וגומר

 האמת ומדע הוא צדיק כלפימעלהח׳וכי דברים והטחת בטלה סל

 כךאמרהב׳ה אלא מסי דרכי נסתרה שאמר והיכיקאמר ביעקב
 דרכי נסתרה אמר כאלו נחשב כלכיכמהשאמרלמההרעזתם

 אס יודע נימי בתקרת עניןרע לגזור לו אק כהי הבוטח ני מה׳

 פרתו רגל נשברה שלטובתו כמו ידע לא והוא לסוכתו הדבר

 זולטוכהנפנקנחוסאים תמידנם ולומר כהי לבטוח יש ולזה

 יעקב והיות הרואה ד>ו עקיבא רבי וכענין דחסתי ג׳זדפרקא
 ’מה דרכו שנסתרה כחושב לרעה פיו הרעותספותח למה אומר

 הדבר־ ליחס לו היה הכי הוכיחו' ולזה ופגע למקרה ומניחו כחטאו
מ׳יידידע במצרים מסף להמליך סכ׳ס פוסק היה שכן נמו לסוב'

ן ננימק
 מסן לא רבים ימים שאףש»רמלךיוסףוה הענין ןער

יחסו שלשלת ונודע אתת כל שירדו עד כהוגן מלסתו
ונהשמע ימלוך ס ענד לאמר מדעה שרי עליו מקטרגים שהמ לפי

גני סוב כקוחר כדאיעא והכלמו גושו יוסף אחי גאו סי

 דריש ממולדתנו

 לט הגת כלומר יהודה מנחה בעל וכתב •י לה

 כ׳ס קטנים בהיותנו בהם שוכבים שהיינו עריסתנו היו מן מאיזה
כשאמר כי המדרש מישנים ושמעתי י אליקים ה׳ר

 לשק ולמולדתנו שאמר המקרא חן־ ראיה פריטזתנו פני אפילו

 ורכים שפרים פוריא שמו נקרא למה רכותיב' הולדהכמהשאמר

 הראשונה והר׳אסנמשךלשטה •י פ־כ המטה היא ווו עליו
 מונחי© הקטנים הילדי' שהם שמולדתנר מוליתנוהעריסות ופי'

 לנו כן לא דאם שבעריסזתיהס קטנים אפילו ז׳ל רבנן כדאמר שס

נמר גדול לשון מולדתנו דקמפ' נרי ולי י ליה מיבעי ולבנינו

 מתגדלי© התינוקות שבק העריסות ויקראו יוסף כרכי על יולדו

 מד׳לק שטפסהדרשא שאמר מה גם י מולדתנו

 אשר ומולדתך לפעמים נקראו מולדות כיהבצים נהירא לא לבנינו

 כדפירט משפחתנו דמולדתנו אימא ועוד י הולדת

 על כלל שאל שיוסף אשכחן הינזטעמא^מכיקדלא אלא רש׳י

 יספיק מבנימין לו הגתו למה כילמ׳ש בזה להסלשקר מה בניהם

 ששט ניחא עריסתנו פצי ‘פי אס אכל אח לנס געוד ששאל במ*ש

 כל מנחשויולע לפישהוא לו לנחש יכלו שלא לומר השלום מפני

: שבבתיהם מה

 היה אותנו לבדוק יוס האיש שאל שאזל ופירש לנו גלה
שהיה לפי לו נשקר אם עציננו פרטי ולכל לנו שואל

 וכיוצא כך שבזוית בפריסה מיהמזסל אומ׳לנז שהיה עד בבלם בקי

 מנחש נפשה ולא ממנו הנסתרים כדברים תע לא שיוסף ואפ׳פ
בשכם שעשו ומה שמכרוהו ומה האחים ממספר שידע כמה לא

:כדלפיל תלונתו מפני מ׳מאמרכןליעקב זכיונא

יאמר כי נדע הידוע מאי תסכן ואסתאחר לנו גלה
 היו לא זה תעו דמשמעהאלא אחיכם את הורתו

 לימרדה׳ק בוויש לכחש יוכלו ואין הכל לוזהלאהואיודת מגידים

 הורידוהו יאמר כי תפנו שאלו הדברים תומנואמתת לפי לו ונגד

 וכיוצא מרחקים באח אז חולה שהוא מתחלה אומרים היינו

 הורתדאו יהיהלופקלומד שלא כדי תומו לפי כמסיח מהדברים

תואנה שתגישכי דבר לו לומד יגולט לא כן שאמר אחד אבל אלי
אע

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס254 מס עמוד יצחק בן שמואל יפה, ג בראשית - תואר יפה
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ותשובות שאלות
אליהו יד

זצ״ל מלובלין שמואל ב״ר אליהו לרבי

 למעשה הלכה יובאו שפסקיו הספר זכה

אחרים. הפוסקים וגדולי תשובה הפתחי היטב, ע״יהבאר

 באמשטרדם לראשונה שהודפס מאז לאורה לצאת זכה לא אך

תע״ב. ה׳ בשנת

הרבים, את לזכות מהדש לאור הספר יוצא עתה

מאורו. להנות שוב שיוכלו



 עצמו להבניה מחזיבי׳אדס אס
קנית להציל כדי נסכנותנפשות

 לעשות רשאי עכ״ס אבל נזה מחויב אינו א! בודאי
 אהבתתבירו מחמת או חסידות ממדת רוצה אס כן
הצלת נשכיל כלל עצמו לשכן רשאי אינו או

:חנירו

 מי על השאלה בדברי נתבאר לא תשובה
המציל שניהם אה הספק הוא ומי

 ע״ה שניהם אז ח״ת ווה שזה כגון שוים ושניצל
: ה ע׳ ואי תיח א׳ או

 לסכן לצריך ימן מי בהגהות דאיתא איברא
מ’ככ והובא תכירו הצלת בשביל עצמו

 הנ״י ונתן מ נח חנ״ו סי׳ וננ״י רוצח מהל' ספ״א
 מן וראיה ־ וראי וזה pro דזה משום לדבריו טעס

הירושלמי לזה כוונתו אם יודע ואיני • ע"כ הירושלמי
:ה’נע שאבאר

 אבאר וכאשר כלל דינא להאי דליתא נל?'ך
הב״י השמיטו מ'ה7 ואפשר ־ בע׳יה

 ש’ע ו’תכ נסי׳ שם כש״ע דינא האי הניא ולא
:ע בסמי

 שניהם אם הכי דינא דהאי עיקרא נ’לעד אך
ומבייש ע״ה או ת״ח שניהם כגון במעלה שוים

 להבני׳ רשאי׳ דאינס ע״ה והניצל ת״ח המציל אס
 לן איכפש ולא ודאי וההצלה בסתק אפילו עצמם
 כ’ך בנדרים דעולא )וממעשה ה בו כודאי או נספק
 • בספקע״ש( אפילו עצתו לשכן צ’דא קצת משמע
 ואציל שויס בשניהם אפילו חייבים דאינס ומנ״ש

 קטנו׳ הלכו׳ נס' עמ״ש )הניצל ולא ת״ח המציל אס
 באופני׳ דתלה שלו הספיקא נפשט׳ ולדעתי סי׳רכ״ט

: (שכתבתי
 נלע״ל או הניצל כמו ת״ח אינו המציל אס אך

אס מחייב אינו אבל עצמו להכניס דמותי־
 בשייר אבאר כאשר ירצה אם חסידות ממדת לא

 להדיוט דמצוה תרצ״ט סי' חסידים בס׳ )עמ״ש
 ר' של ובפירוש ־ ת״ח( חבירי ולא הרגוני לומר

 אבחר ז״ל ו׳ב נבוכים מורה של פתיחה טוב שם
 מעולה איש הצלת בעבור סכלים אלפים אלף מיתת

 אלפים אלף הצלת כעבור מעולה איש מיפת זלא
 חתם רביב׳ כר מר דלאו לאפשר ואף מ׳ מכלים

ז:’ע
 והנה ל’הנ דינים פרטי כל על לאיה ואביא

לו שיש עי נין לחלק מ״ש הראשון דין
 האיש הוריות בעוף ערוך ש'ס זה תכירו על אעלה
 • כו׳ לישראל לוי ללוי קודם כהן כו׳ לאשם קודס

 קודם ח״ת ממזר אבל שויס שכולם בזמן אימתי
 רנ״א סי׳ ד’י ובטור כהרמב״ס והובא לכ״נע״ה

 הוא היה ואס ט״ו סעיף בהג״ה ו’רמ וכסי׳ ורנ"ב
 הפשיטות מרוב קודם דהוא השבי בכית ורבו !אביו

 ד’כי רמ״ב וסי׳ מ’כ7 כ’פ סוף בעשנה ליה נקט לא
 בתי״ט עיין שם חילוק דיש מטעם ורכז אביו רק

:שש י'3ו

טח מג
 אורכו ואביו הוא לפניךדאסהיה מבואר הרי

את׳יל ואף לכולם קודם הוא השביה בבית
 אלא בידו שהרשות כו' רבו לפדות רוצה דאס

 קורעין דחייו סק״י בפי' ך”הש וכתב מחויב שאינו
 שראייתו הנס כו' בשניה דקודמת אמו לשל אפילו
 אס נזה דק לא י כו' דאפש מקרא קודמין דתייז

 גופו דאכידת לקמן שאכתוב למה ג״כ שכוונתו לא
 מהספר תסר עיקר א״נ ממונו מאבידת נלמד
 עצמו להכניס מחויב דאינו דמכ״ש מוכח עכ״פ

 שנתפוס התס מה ק״ו והוא רבו נשל אפילו לסכנה
 מחויב שאינו ו’עאכ להצלה קודם הוא ואעפ״ב ככר

 דשניהם שביה גבי דהתס וא״ל מתחילה להכניס
 כשהוא אנל לרבו קודם הוא כ’ע סכנה בודאי

 חביב) אפילו א! ורבו כשיציל סננה נספק רק אינו
בספק ענמו .ולהכניס הודאי את להציל מוטב בודאי

: וו סברא י’הב כמ״ש
 סכנת בענין לחלק מצינו דלא חדא אינו זח

יש דאס פשיטא לודאי ספק נין נפשות
 בודאי ואחד בספק שהאחד שנים להציל לפנינו

 תיתי דמה׳ הספק את ומניתץ הודאי את למציצין
 אין אם אך במעצה שויס כששניסס לעשותיאיפכא

 נספק הוא במעלה והיותר במעלה שויס שניהם
 אם גדול צ״ע הצלה בודאי במענה והמאוחר הצלה

 המאוחד וה מפני במעלה המוקדם הספק את להניח
: במעלה

 נ'מ דאין משמע בהוריות דש״ס ופפעטא
תלוי הכל רק בודאי או בספק

 ה״ל לא לודאי ספק נין חילק הוי ואי במעלה
 אופניהם ודאיס דשניהם הנימילי למימר למיפחק

 להקדים לו יש נספק והשני בודאי א׳ אבל בשפק
 כ’ספ בירושלמי ממ״ש )וא״ל במעלה במאוחר אפיל!

 דאינו ש’ע מידי דל״ק בשבוי שכוי פולין אין דשקליס
 רשאי אינו ואז א' לשבוי פדה דהתסכבר לוה ענין

 שם בפי׳ עיין ממנו נכבד שבוי לפדות כדי להחזירו
 המאותר קודם דודאי פשוט דהוא דמשוס זא״ל

 הפשיטיתלא ומרוב במעלה המוקדם לספק במעלה
 מבואר דהא חדא אינו זה ע״כ נמינקט הוצרך

 וע׳ה לכסות ת״ת דאפילו בהיפך שם בירושלמי
 סעיף רנ״א בסי' א’רמ וכתבו קודם ת״ח להחיות

 כן' הוה בומן לחלק השייך לדעת ואפילו לדינא ט'
 ט״ז כש"ק ש’ממ במ״ש להחיות שניהם גני מודה

 בחכמה שוה שאינו אלא דוקא לאו ע״ה דכ׳ג
 הוה בזמן לחלק ט״ז בש׳יק במ"ש אבל כו׳ לושראל

 שני ולכאורה ז' סעיף רמ״ב לסי׳ דמי ללא צ״ע
 אפילו דהא זה את זה סותרים אלו הסעיפים

:כו׳ ממנו דגדול רק כתב ג’נכ
ליחןכלאפד■ יכול דלודס מצינו ע״כ דהא ן?ןןך

 יותר וכו אשתו בעד ואפילו נפש! כעד לו
 רק אינו ואפילו הפוסקים ש’כמ דמיו מכדי ויותר
 רשאי אינו ת״ח שאינו אחר בשביל ואלו סכנה בספק

 ובנדרים סכנה בודאי אפילו דמיו מכדי יותר ליחן
 לחיי קודמי; כניסת; דאפילו א’ופ פ' דף א’פי

 בפי'עיין לחייב דשביעית פ׳יח ובירושלמי אחרים
אין הוה בזמן דגם משמע דגיטין פ״ה ח' משכה



מג שאלה
 ה’פ שיי כס׳ עמ״ש • הש״ך כמ״ש לא חילק

 תגיש נהי )עמ״ש נדנד׳) יל ׳1 ג’דמא דברנות
חולה ועייה נת״ח שי׳שס״א בשסס״ח קצ׳יה דף משה

:( קודם דת״ת
 ה’דר כפ״כ מ"ש י״ל נו' ת״ח גני ובמש"יל

שאייל לא״ה להס אוי י’דאר ךג״א
 ד״ע תחת כו' כהף אניא הנחושת החת שני תקנה
 דמם ונקית׳ אומד הוא ועליהם מביאין מאי וחבריו

 שיעור להס יש הרוגים שאד דכשלמא נקיתיר״ל לא
 נה׳ידי כללעמ׳ש לשלם שיעוד להם אין לת״ח אבל

 :ה"ג פ״כדכרכוח בירושלמי זה מאתר על אליהו
האי גבי ח’דכ הנוקן נפי כתבו שתו׳ הגם

 דמשוססכנת הרכה בממון שפדאו ינוקא
 השולח כפ׳ כדמשמע דמיו מכדי יותר פור׳] נפשות

 ל’עכ היה בחכמה דמופלג משוס נ’א י נו' ה’דמ
 השולח בפי ו:״מ דאמת אליבא קאי לא קמא קירוצא

 דהוריות בירושלמי כ״מ1 עכ״פ ליתא קמא ישינויא
 דהיה משום רק שינויא האי כתב לא הרא״ש וגס
 רנ״ב בהי' וכמ"ש עצמו ת'ח ומכ"ש ת״ח להיות ראוי
 דינא האי הפוסקים הוכירו דלא הא ל’צ1 ס'ר

 כפ״ח מ’וכ איתנה! כולה! דבשבי משוס להריגה
 אי! להריגה בעומד דאפילו עניים מחנות .מהל׳
 אס דין הזכיר דלא צ״ע אך דמיו מכדי יותר הודין
 חילוק ס״ל מדלא צ״ל וע״כ יותר ליתן מותר נת״ח

 האי גבי תום׳ של שני תירץ צ״ל א'כ להריגה
סי׳ חסידים בסי עמיש הרכה בממון שפדאו ינוקא

:מט"א דף אזכה י״ע ובסי תתק"נז
או בודאי ולא במעלה תלוי דהכל לפנינו הרי

 שיכניס לחלק נאמר איך ובאמת נספק
 יהא בודאי ותכירו הואיל ספק משוס בסכנה עצמו
 אמר מזיק ואפילו המ״עה אמרו הקל בממון אפילו

 דניזקמברי שמא דעדיפא ק״ל שמא אמר וניזק נרי
 טפי דעדיף חוינן עכ״פ קצת שי״ל אף דמויק
 לנפש׳ בחוקה ומכ״ש דמוציא מנרי דתוחזק ספיקא

 בספק עצמו להכניס צריך דאין ראיה ל’^י
ממ"שהתו' אחריס הצלת בשביל סכנה

 רנה שלא טרפון ר' גבי ס״א ף7 לנדה בפ"ט
 דקטל קלא עלייה! דנפק גלילא כני הני להטמין

 אף ענו־ס עצמו לסכן רצה שלא כוי כפשא
 יודע אס סכנא ספק רק אצלו היה לא שמסתמא

 שהרגו שא״י להתנצל יכול היה דמסתמא למלכות
 היה לא עכיז הטמיניס אלו סצלה בודאי היו והס
 בסי׳ק״ז יעקב בית ובש״ות מספק להטמינם רצה

 בגוף מ״ש ועיין דק ולא התו'מפשוטו פי׳ הוציא
כן: אינו שס הדין

 ואביו הוא אמרו באמת למה טעס ליתן ולל
קודם הוא • כו׳ השביה בבית ורבו

 הסברא דמצד די״ל הגס (הניל נדון נלמד )וממילא
 מ״ש על סמכו באמת אבל ראיה א"צ1 כן אמרו
 קודמת לאבדתו זרנו אביו אבידתוואבדת גבי בב״מ

 קלמה’ק אך כו׳ אביון בך יהיה לא דאפס מקרא
מעון לענין כ״א חילוקא האי במתניחן נקט לא

: אבידה
לו והשבות נלמד■ חבירו של גופו אבית והגה

 א״כ נופו אבית זה א ע'נ דף בסנהדרין ולרש!
דלא גופו אבידת מנ״ש קזדמת לאבדתו שק״ל כמו

מאבידה: אלא נלמד
 נמי מוכח דע״ג דסנהדרין בפ"ח שס וממ״ש

הצלת בשביל ענמו לסכן צריך דאין
 טובע שהוא ירו חב את לרואה מניין יאמר חכיוו
 על תעמוד לא תי׳ל להצילו חייב שהוא כוי בנהר
 והשבות נפקח מהתש נפק מהכא והא ופריך רעיך

 בנפשי' מילי הני ה״א מהתם אי גופו אבירת 11 לו
 הרי י קמי׳ל לא אימא אגורי ומיגר מיטרח אבל

 על ולחזור ולמיגר. למיטרח רק חייב דאינו לפניך
 ס"דדצריך הוי ואי רעהו דם יאבד שלא הצדדי; כל

 למיגר טרחתו על קרא בעי מאי עצמו לסכן אפילו
 אתא תעמוד ללא יקרא הל*ל טפי ועוד ־ אגורי
מקרא ידעינן הוה דללו עצמו לסכן אפילו דצריך

:לו דוהשבת
 ‘לא מהא עצמו לשכן צריך דאין ראיה י״ל קוד

רודף אחר רויף גבי עד״א דף בסנהדרין
 דאלייה ומפרש כו' מלשלם דפטור הכלים את ששבר

 דדינא ס'ד ואי חבירו את שיציל אדס לך אין
 בשביל נפשו בסכנת אפילו עצמו להעמיד דצריך
 את שיציל אדם לך אין קאמר איך כ’א חכירו הצלח
 ראיות אלו מכל ממון׳ היזק ספק בשביל חיירו
 הכנה בספק ענמו להכניס מחויב אינו דעכ״ס מוכח

נטע גן בס׳ והובא או״ה כ"כ1 אחריס הצלת בשביל
 :בספק עצמו לסכן דאין שכייט סס"י בא"ח

מכדי יוס־ איתו פודי! אין לאס כתכתי וככר
 כמ״ש ודלא להריגה בעומד אפילו דמיו

 קצת מוכח או הניזקן דנפ' תירוצא כחד התו'
 חבירן בשביל עצמו לסכן איכא נמי לאיסורא
 כל ליק רשאי נפשו בעד דהא מודיעים והדמים

 ת״ת שאינו חבירו ובעד הכנה בספק אפילו הממי]
 קצת די״ל הגס דמיו מכדי יותר ליק רשאי אינו

 עולם דתיקון טעמי הני שייך ממין גבי דבשלמא
 סוף סיף נפשו לגבי שייכי ולא מ״ה בדף שס מ״ש

גס שייכי א"כ שבעולם הממון בכל עצמו יציל אח״כ
טעמי: הני נזה

 מן ייתר במעלה הוא המציל דאס עכ״פ אבל
נמי דאישורא ופשיטא פשיטא הניצל

 בודאי והניצל כסעק רהמציל היכא אפילו איכא

 הספק את שהניח מוטב שאמר מיהודה א'ל1)5כמש"
 במה וכן גווני בכמה י״ל כי הודאי את וחחפס

 תוטב מ״ש וכן יסף( בשביל עצמם למסור שרצו
 דלו לא ולכן בו־אי כולם ולא בספק א' נפש שתהא

 בס'סולת כמ׳ש לבד שמעון עבור כסכנה להכניס
 יותר והוא ת״ח הניצול .אס אך ־ ויגש פ׳ בלולה

עצמו להכניש דמית־ נלע״ד המציל מ; במעלה
 : איכא נמי דמצוה ואפשר ־ בהכנה

יתרומו׳ פ״ח בירישלמי דאיירי נ"ל כזה ובנדון
 נפשו מה־ דד״ל דמצינו פ״ד ובי"מדף

 גדול איסי רב שהיה שאפשר איפי רב את להציל
 אר"לאבל יונת; ר׳ פליג נאמת דהחס הגס מר״ל

 ר׳יל בסדינו המת יכרך דאמר דר״י לומר אפשר
ממרת עביר רי׳ל אך להסתכן ייביס מחו לאינו

חסידות



סט מג שאלה
 זיגש פ' קואר ביפה עיין ־ הדין מצד ולא חסידות

 ח’פ זנרש״י קנ״ו סי' ונט״ז ט' סי׳ צ״ד פ' פוף
 הא הביא שלא רונו יצא ד״ה עב״ב לסנהדרין

 התי״טבמ"זפ׳ז ועמ״ש לתמורה תוספת׳ רק דלעיל
י. דאהלות

 נשכיל נפשות לסכנות עצמן שמסרו מצינו גס
ס׳א דף כנייק כמ׳יש הלכה איוה שיקבלו

 א'7 משוס כו לשתותם חד אנה לא שנחמת אף א'
 אין כוי ד׳ת על עצמו המוסר כל מקובלני כך

 אישור עשו לא שהס משמע עכ״פ משמו אומריס
 דף דשנת פ״ק כירושלמי מ’>כ עצמם שמסרו במה

 לקרוע דצריך נמי לפ״ו ה’ע אפילו דהא ב"ד)וא״ל
 ה'משום סעיף ש״ע סי' ני׳יד כמ״ש נשמתו ביציאת

 ד נתו׳כפ״ ועיין שס בט״ו ועיין י״ל כו׳ ת לס דדמי
בשביל עצמן שמסרו איך כו אלא ד״ה ל״ו דף גיטין

:דנ"ו ע״ז ובתו' דית
 עשרו הלכה ואיזה דית משום דאפילו ףך>

בשביל עצמו לסבן דעותר כ״ש עצמס

 רס״ה וני"מ נ׳ לכתובות בירושלמי כ"מ1 ח’ת הצלת
 נידם מתקיים סוף נפשסכו' נותנין שב״ד דבר שכל

 ובסנהדרין ׳1כ למסור לעותר ש"מ עשיני לעשה כמ״ש
 דמן שהיה עד ר׳יע דהכה כן' ל״א גני סייח דף

 עבידהכיכו׳ היכי כתכוהתוששות כו׳ לארץ שותת
 עמש״ל בסי׳ק"פ וכ"כ מותר התורה כבוד משוס עד

 תוש׳ פירשו כוי איצטלי תליסר דקרעו ך״ד זבע"ק

 מדאי יותר הוי לא ת״ח כמד ם1מש צ׳יא נהאובל
 ממון בכל ת״ח לשדות לעותר כתבו ת’נ וכהנזקין

כמשי׳ל: שבעולם  שאר של דין ככלל ת״ח דאין מוכח זה □בל
לומר שייך איך עמ״ב תשמני )אל אנשיס

 ואי רשאי אינו או דרשאי דיכא או חסידות בזה
מחויב דאינו דיכא ואי נ"כ 3• עת או דרשאי דינא

לסכנתא: פירוקא וכי ג״כ רשאי אינו
נלמד אבירו של גושו אמדת כ’לע אינו זה

 ממונו שאבידת וכמו ממון דאמיח מקראי
 אע־ושס הא ’ ני' אדם כל לשל קודמת אמדת!

 ופר״שי כך לידי בא סוף כך בעצמו המקיים כל
 לפנים לכנוס לאדם שיש רס״ל נסי' ג'כ והובא

 לגבי שייך ווה יעוכח בפשידא לא אס הדין משורת
 אבל • ויכו אכי• של מעון כמו הוא דעמובו מעון
 לעשות לו יש א*כ מגישו טפי עדיף רבו של נופו

 בכלל א' כשוב נכנסו ותרווייהו הדין משורת לפנים
 נמצא בגופו זזה בממונו שזה אך שס הנוכר ח’נ

 עי לגבי אבל חשייות ומדת הדין מדת בזה דשייך
 שייךסבר׳ אינו ממנו במעלה מוקדם אינו שאמרו

 ולוניס פפוס גבי כ' י״ח דף כתענית ממ״ש וא"ל וו
 כו' כסכנה שהיו אחרים להציל כדי עצמם שמסרו

 כ’ךא לסנהדרין ובירושלמי ) י״א בשס פרש"י כך
 להם שנתנו גדול כלל פ׳ ובתו' כן פי׳ לא

 דשניעית ד’בפ כ’וכ לשתיית רצו ולא זכוכית בכלי מיס
 נהניצוליסכו' ת״ח היו התם דגם ל חדאדי א לה

 דפסחיס ג’כפ פרישי ש’כמ בסכנה דהחסכולס ועוד
פד״א פנקספ' הקטן מאור ובס וכפ׳קדב"ני נ

ל״ז כס'יוחסין עמ״ש

 נצולים יהיו דהנותריס לודאי דהיני ונלק״ד"
פשיטא כשכנה כולם היו ומתחילה

 פ’עכ להציל כרי עצמם למסור לקצתם דמוחר
 הוא אס אכן מותר סכנה לודאי ואפילו להאחרים

במעלה להמוקדמיס לא אס רשאי אינו כשכנה אינו

:מותר אז
 תהי אל כנפשך תדמי אל כפסוק רשיי ?פ׳ש

נמת ההריגה מום להמלט סבורה
 על עכשיו עצמך לסכן רוצה אתה שאין המלך
 אסכו' יודע ומי ברשות שלא המלך אל לבא הספק
 לתכן הדין ע״פ מחוייבת היתה שלא בהדיא מוכח

 היתה היא אס ישראל כלל בשביל אפילו עצמת
 שהיה פלפול דכל ולעד״ב השכנה בכלל שלא מבחוץ
 או לסכן רשאי היא אס זה בנדון ואסתר מרדכי
 באלשיך זננ״ש ותשכח במפרשים דוק מחויב אפילו

 ז״ל א' ניד ליבמות 1פ* ובתוספות ־ שם י"ז
 חייו דאדרכה בגופו חברו להציל מאויב ואין

:קולמין
 רס״א דף סי׳ יאיר תות וס’כש מצאתי אח״פ

ותניח מיימן להגהות הא הביא ע״ב
 דף בכ״ע ממייש לוה ראיה להניא רנה גס בצייננע׳ש

 מים של קיתון אחד ומי נדרך שהלכו שנים ס״ב
 יעותו שניהם ישתו שאס התם דיוקא וז׳למשמע כו'

 ישתה ולא שניהם ישתו ל’י כספק משאיב ודאי
 לכמש מחויב וא״כ ודאי קמרו וימות לבדו הוא

 בשי׳ וע״ש עכ״ל הצלה בספק אפילו נפשו לספק

:בזה קע׳ו
 פרטא דרבי אליבא מתחילה דמ׳ש וגלק׳ד

די״ל כו' שניהם שיפתו דמושב לס'ל
 הוא שקרוב ר״ל בספק יהיו ששניהם שאיירי דהיינו
 כדי שניהם ישתו עכ*ז לשניהם יספיק שלא הדבר

 ועל ישתה לא אש ודאי מת חבירו את יראה שלא
 כוה כנדון הכי דאפילו ואמר עקיבא רבי בא זה

 שאמרו ואף ודאי יחיה שהוא דהיינו קולמין אייך
:קודמין דחייך ודאי ימות

שניהם ישתו אם שניהם ימותו כשודאי אבל
 ישתה דאחד מודה פרטא ר' דאפילו נייל

 דהל״ל חדא קצת מוכח והכי ולאי ימות דהשני אף
 משישתז טפי ועייף שניהם וימותו שניהם ישתו דלא

 לשניסס מספיק אינו אם שניהם ג״כ וימותו שניהם
 ישתו לא אס דודאי בזה צ״ל ע״כ דהא בודאי

 כ’דאח דפשיטא להשני קודם אחד וימות שניהם
ווה חביר> של כמיתתו ראה וככר השני ישתה

:פשוט
 שנאמר כחנס להשני מיתה נגרום למה כן אס

דוקא -ניהם שימותו נדי שניהה שישתו דוקא

 במיתתו א' ויראה חבירו יקודם א דהאאעפ"כימות
 שניהם שניהם ישתו דאס צ״ל ע״כ אלא יזמרו של

 שניהם שיהיו למוטב פרוטא לכן ס״ל וע״כ כספק
 ילעולס יא״ל כוי ויראה ודאי אחד מישימית נספק
 ואע״פיכן בודאי שניהם ימותו שניהם שישתו דאף
 כ״א דיחיו שעה חיי משוס הכי פרוטא לכן ס׳יל

 • ע״ש ב׳ ך"ז בע״ז )כמ״ש הכי יהליל חדא יוחל
במדבר זו בשעה צער בחיי להו נ״מ מאי ועול

אדיבה ךה



שאלה
 נאמת שיחיה או א'1 לכ״א טפי להו ניחא אדרבה

נ׳'כ צמא מיתת יצטער ולא מהרה שימוח או
:הרכה

 ירצו אס 11 חלוקה גס פ’עכ דהל״ל ןקוך•
שניהם ישתו לא או שניהס דישקו

 איך איירי ככשרים דהא רצונם כפי יעשו
 יעשו טפי להו דניחא ובמאי זה ע□ זה ןדיחקם

כצער אפילו שעה כחיי שכוחר דיש אמ״ל אף
5 גדול

 ודאי ימות דאס ב' נ'ז דף בע״ו כח1דמ וקור
 התו מ׳ש קצת ל’ןי • שעה )1קל חיישינן לא

ע״ש ניחא התו' תירץ שגס הגס מיומא שס
נ״ט סי׳ נ״י כשזית עיין

 אלא שניהם ישהו דוקא אומר גזר ולמה
כשישתו דשמא פרוטא דנן דטעמא ע״כ

 סגי ולא שניהם ישחו ע״כ שניהם יצילו שניהס
 אחד אח״כ וינצל שניהס ישחו דלא שני׳ בחלוקה

 משימות בספק שימותו דטוב הראשון כשימות בודאי
 י״ע פליג זה ועל פרטא ר׳ דעת כך כודאי אחד
 אחד דימית אף מקום מכל קודמים דחייך »ס״ל
 חייך נספק שניהס שניהם ישתו ואס ודאי

־• קודמין
 ר׳ נקט דלא ניחא וכזה פלפולא האי י״ל כך

מיס של קיתון שמצאו נשנים פרוטא
 של קיתון אחד וכיד א' ולמה יתנהגו איך בדרך

 הוא אס הדין דאו כדרך מצאו אס דאז משוס מיס
 שייך לא לר״ע אפילו אז ישתו אס כספק ששניהם

 כשישתו כודאי ימותו ניהס ש ואס קודמין דחייך
 שלא מוטב פרוטא לר׳ אפילו באמת אז שניהם
 שימות אחר כודאי אחד שינצל כדי שניהם השתו
בודאי וימות! שניהם כספקמשישתו אפילו אן תכירו

:נ״ל כך
 פי’אע אלה כדברי הפירוש אין אס אף דןכ״פ

ש’כמ עכ״פ ליתא דידיה דיוקא כן
 שהרשות נאמר אם אף בדבר מחויב אינו שעכ״ע

:כמש״ל ליכא תיובא נידו
דדינא בספיקא זה שהנדון תאמר אס ואף

 להקל נפשות ספק דכל האיק״ל קיימי
 עדיף חעשה )אל בשב קאי כדקאי וחד חד וכל

 רעיך דס על תעמוד דלא איסור בספק לכמש
 ם1ק1 לנפשותיכם מאוד ונשמרתם נהפק מלכנוס

ואינו בדבר ספיקא שוס ליכא לענ״ד אכל עשה
כלל: רשאי

 קרא איצטרך אמאי לי ניחא שכתבתי ובפה
נימא תישי דמהיתי כי' נופו לאבידת

 אנידת בהשבת מצום שיהא מגופו ממונו דעדיף
גופו: זלא ממונו

 ה״א לו דוהשכית מקרא אי דאמר ושל
קרא צריך ע״כ לא ומיגר דמיטרח

 על תעמוד דלא פרש״י מיטיח דאפילו תעמוד דלא
 יאבד שלא הצדדים כל על חזור אלא משמע עצמך

 תעמיד דלא קרא דנכסוב קשה השתא רעיך דס
קרא האי לאו דאי ול״ל לו דוהשבות קרא ל״ל

מג
 תעמול .דלא מקרא עפינן הזה לא לו דוהשבות

 ועול ’ כמ״ש מפרש״י הכי משמע לח דהא ככי
 ה״א ־ כן' חד כתב דאי קראי תרי וצריכא דהל״ל

לודהא דוהשבות קרא על רק אמר לא ונגמ׳ נוי
:כו׳

 דחייך ר׳ע דדריש דרשה האי ל״ל ק׳ שד
ה״א דהכא קרא לאן אי דהא קודמים

 ומאיזה ־ לא ומיגר מיטרח או גופו אכידח דאפילו
דדרים קרא לאו אי שניהם דימותז נימא טעה

:קודמין דתייך
 דינים חלוקי ג' שיש לדין דזכינו והשתא

רשאי אינו חבירו בעד דהיינו בזה
 וה״ל מחויב ואינו רשאי רבו ובשביל עצמו לסכן
 וכמ״ש ממונו אבידת דין כמו גופו אנידת ממש

 צריך גופו באכידת אך כק״י רנ״ב בסי׳ ג״כ הש׳ך
ממונו באבידת צריך שאין מה ׳1כ ומיגר למיטרח

:דנדריס פ״ד מ״ד עיין
 כתב דאי קראי תלתא הני כל צריכי ולפ״י

מיטות דלא היא לו דוהשבות קראי
 תעמוד לא כתב ואי כו׳ תעמוד לא כתב ומיגר

 לענין זכמשפרש״י עצמו לסכן אפילו דצריך ה״א
 כמו לו והשבות רחמנא כתב ע״כ1 ומיגר טרחא
 עדיין אך אדם כל לשל קוים דשלך ממונו אכידת

 פעו אדם כל בשביל לסכןעצמו ביד! דהרשות ה״א
 מחויב שאינו אע"פי בידו דהרשות ממון באיידת

 דאינך קודמין דחייך דרשה רחמנא כתב נדבר
 קראי ולא תרתי הני כתב ואי עצמך לסכן רשאי

 אפי'בשביל עצמו לסכן רשאי דאינו ה״א דוהשבות
 קרא רחמנא כתב כן׳ הימינו שגדול ומי רבו

 נמ» ומצוה רשאי עכ״פ אבידה דגני לו דוהשכות
 שאיצו אעפ׳יי חעידות ממדח כמש׳ל רבו בשביל
 כך לילי בא סוף כו' המקיים כל מ׳ש וכ'מ מחויב

 דסמכו ע״כ צריכות׳ עביר לא דבשי׳ס היות ועם
 וא״ללפ״ו הכיל קראי ל״לתלתא דאל"כ המבין על

 • כו׳ דהרשות ט׳ רבו דגני ע’ר מפרש לא למה
 פרועא ר׳ דנן הך למידחי אלא בעי לא דהתס
 כלל כחית ולא כו׳ שניהם יימותז למימר דנעי

 בהוריות היא ערוכה משנה כי בוה דינים לפרטי
 שם פרוסה ר' בן דעת לסתור דרשה דהביא אך
כו׳ שזיס כששניהם אפילו ע״כ איירי פרוטה ר׳ ובן

 :דבריו לסתור י״ע ואתי כלל מחלק ואין
שנים יש נאם בהסשו׳ית ושמשש

 מסס א' על ונגזר האסורים בכית
 עי ניד רשות אס מהס איזה פירשו ולא הריגה
 הצלתו בעד להשתדל מחבירו יותר לא' שאוהב
 גורס כאל! וה״ל השני יומת הא׳ שבהצלת מאחד
 הא׳ הצלת רק צורם אינו דהא נימא או להשני

בא ממילא אך חיו השני הריגת על כוונתו ואין
הצלה: רק גורס אינו וזה מיתתו

ע״ע דף יבמות ד דא'בפ"ח מהא להתיר וכתב
 יהונתן ב; מפיבושת על רחמי׳ דוד שבקש

 דניצלזהנתפוש אעיגדמכח הארון אותו שיפלוט
 לדחות דיש הגס : כ״ש דמותר אלמא במקומו קחד

ייעת* לא אך אופנים בכמה מכלוה ראי׳ ל’א7
תוכן



נ מג שאלה
טעם: בטוב הוכיח אולי1 פן דבריו תוכן

לפסוק הנ׳ל השחלה הנדון בגוף לענ״ד אבל
 יותר א׳ איש כאהבת תלוי דאינו ג״כ

 כע״ש במעלה תחבירו גדול א' אם • אס כי מחבירו
 כל אפילו יותר זה להציל יש או ורנ״ג רנ״א כשי'
 שניהם אס ל׳ ומה יותר בזה להשתדל מחויב אדם

 כ׳אבעד לפדות מעות בידינו ואין להריגה עומדים
 במעלה המוקדם הגדול את לפדות דוקא דמחויביס א׳

 לי ומה נפלינו לא אם נהרג שהשני שידענו אף
 שניהם להציל בידינו ואין לנד אחד על נגזר אם
 המעלה נחשב לא א' על רק נגזר שלא בשביל וכי
 לו שהי׳ נ״כ ל’י מפיבושת וגני שלו הקדימה של

 שהיו ממש השבי׳ בנית היו אס במעלה קדימה
 דוד של חמלתו והי׳ מהם יותר לפדותו צריכים

השתדלותו נדמה אס בתפילתו להצילו בעדו להשתדל
: ממש להשתדלות

 התוספות ממ״ש אלה דברי לכל לאי׳ ויש
דוד של רבו שהי׳ מפיכושת זה דאין שם

 עליו לבקש לרבו כבוד חלק למה דא״כ והקשו נו׳
 ל’עכ נענה ולא ביקש דשמא ותירצו כו׳ רחמים

 באסנת נ״מ ולא אדם לכל קורס דרנו מפורש הרי
 משוס נ״ל ושמא לשון ומ"ש :מחבירו ייתר אחד
 לא ע'כ כן לעשות דוד הוצרך דלא בע׳יא די״ל
 : ודוק נענה ולא רחמים שבקש להחליט לצו

ובין ושכנה שעק נין חילק דאין לאי׳ קי׳־ל
 ך״ה דפסחיס נפ״ב מדא' סכנה ודאי

 הטעם לוצח גניש״ד עי׳ד ובסנהדרין פ״ב ,ביומא
 דדמאי חזית דמאי משוס יעבו׳ זאל להרוג שמחויב

 חביב דמך שיהא יודע מי ופרש״י טפי סומק לידך
 עוד קאמר ולא נו׳ חבירך מדם יותר זנאהליוצרך

 הריגתו ספק משוס בודאי לחכירו יהלזג דלא טעם
 אעפ״י הגוי יהרגינו צא דן ספק איכא ודאי דהא

: בספק הריגתו כן אע"פי ביותר עליו שמאיים
לאנ"מכלוס: הא משוס דאי אע״כ

במחתרת בא גבי ממ״ש חילק דאין לאיה קי״ל
 והבא רודף כמו דהוי משום להרגו דמותל

 באב כאן ע״ב דף נגמר׳ שס וקאמר מ׳ להורגך
 משתמא דבאכ ופרש״י האב על בנן וכאן הבן מל

 כשמש לך שיודע עד לו דמים לפיכך הכן על ירחם
 דעלמא איניש וכ״ש האב על בן עליך אכולי שהוא

שהוא כשמש לך שיודע עד נו׳ מסתמא הרגהו
הבן: על כאב עליך רימני

דאולינן החלוקות בשתי לודאי דמי דספק גמצא
 ולא בודאי ברור היו כאלו חזקה בתר

 פז' הספק מצד להחמיר אז להקל כלל אשגחינן
 הצלרן שגי דישלפנינו היכי ודאי :קצק ל’> ל אעע
 דמוטב בספקפשיט' הוא והשני ודאי הוא א׳ וגבי

 נזם גס ואף :הודאי את ולהציל הספק את להניח
 דהת״ת תייחגלע״ד הוא והספק ע״ה הודאיהוא אס

 זצ"ע־עמ"שבסי'לנ׳א בספק שהוא אעפ׳יי קודם
 יהי' אס ספק אח״כ שיהיו אף לע״ה מזנות דית!

 מעשה מהאי ראי׳י׳ל יקצת :כמש״ל לת״ח מזוטק
 ב"יכפ״ק קמי׳דר׳ס לחלוק רצה שלא נהרא דגינאי
צגזור כ»'ורצה בודאי זאני נספק אתה ד׳ואמל דחולין

 לדחות יש רבה דמצזה משוס ל’צ1 ליה וחלק כו׳
 ; כך כל מצוה שאינו הודאי את בספק אפילו

 דדרי דהאי מקמי לחלוק צריך היה לא זה ומטעם
 נמצוה משתדל הי׳נודאי להוא אע׳ג לפיסח׳ חטי

 הי' לא ב״י דר״פ משוס דא״ל משמע )אעפ״יכן
זה: כל הגסדי״ל מקמי׳ חלק

דמתכיתן לישנאו מתורץ לעיל שכתבתי ובמה
 השכזים איןמבריחקאת : דגיטין פ׳יד

 בורחין דאין לישנא נמי נקט ולא נו׳ תקנת מפני
 שנים ל’ו1 רכ״ט סי קטנות הלכות בס' עמי׳ש

 ונגזר? אהבה כמות קשת זה את זה שאוהבים
 איזה כמקומו ונמסר חבירו ובא מהם א' על מיתה
 כוי להשיבך ראוי הי׳ לא והשיב כ’ע עדיף מהס

הספק שנפשט נראה ־ובמש״ל ע״ש וסתומה תשובתו
: ושלו׳ כאמת ההוא

מה־ שאלה
 אין ממרחקים לאחד שנכתב מעשה ש^ל|״ן

או משמעות שתי לו ויש א' שמת
 איך שלשיס לאחר והוא אכיו שמת או רבו שמח

• אבילות בענין הן הקריעה בנדון הן יתנהג
 כנ״ל אנשים שני בין הוא הספק אס שאלה
וא'כ השני של אביו הוא הא' של שרבו

 בתוך והוא זה של או זה של לאביו הוא אס ספק יש
דפטורים דפשיטא תרי.שפקות ה״ל כ’דאל שלשים

ו ערינו בנן

 ויוצא לקרוע לו יש דממ׳ג נ״ל תשובה
לן נודע אס אף קריעה ידי נזה

 אם ך״ל סעיף ש״ע גסי׳ למ"ש ודומה אביו שהוא
 וכתכהש׳ן אביו שהוא וקסבר מת לך עת לו אמרו

 בשי' כמ״ש א' שעה להתאבל 1ל יש וכן ברירה דיש
 אתל אביו ועל מיתה כיוס רבו על י׳ סעיף ד’שע

 • ת״ג נסי' כמ"ש א' כשעה כ’ג סגי שלשים
• כז׳ כל הנוהגת !תספורות גיהץ לענין אך

 וחומרא מנהג אלא דאינו י״ל )ורחיצה
 נ'ל חביריו בו שיגערו עד ואמו ובאביו (בעלמא

 כמ׳שנסי' הוא דרבנן כיספיקא לנהוג צריך שאין
 לאמת אומרים ושנים מת אומרים שנים גבי שצייד
 ליה דמוקמינן טעם השייך שכתב הנס מתאבל אינו

דהאעכ״ס »ה שייך לא וכאן ־ חי אחוקתיישהוא
 מחכירה יוקל לא׳חזקה אית ובמאי מת א׳
כאן שאין נאמר אם אף הטעם באמת אבל

 דרבנן שפקא הוא כן אעפ'י חוקה
: ח׳ וכמ"שהעיזכאןובסי׳שע״וסעי׳

 דלא ידיעה חסרון ספק ■הוה דהא צ*ע אך
דהאי״ל ק׳י: שבסי'”כמ ספק מקרי

 הכותב כוונת טל לעמוד רינזל ארס דיש דאפשר
 פירוש שמחליטים אדס בני כמה באמת יש דהא

ההוא•• א'נכתב
 וב׳אחירים שאז־זריסמת כיעדים גני דהא ל’ןי

ערים גבי ,הא מתאנלין דאין מת לא
 שאמרו עדים ג• פי על נשאת דאה ק'ל שקלים

מת



 בעוג'האטא ה׳תטא איכילאיסנג אלה״ז
 וכיוצא המזל רזע או ה נייקי אלאיתלה
 •דעשלאי■ תטאנולו הלאה׳וו ותדהשיב

 : והחבישה השני צער •דעהתינוקרק
 לכי'שהיה היקרים ציון כני עליו קרא
 קי׳עלי׳היקיי׳כדרןשאחרז נאנייו שלם
 א׳תוליד היה ■קיזתןשלא חההיתה לעיל

 ותאידקריא עיניי יופי ועל חסרובמ
 מגגין. נהנוקיןשה•) כמיש בפז הממולא׳

 קרא בקלון שהושב ניפייןזעלנויונו הקו
 שמוגטח איש: לגנלי נחשבו איכה עציו

 ליד'□מה איכא Sc□ הוראה שעורה מה

 הפשוק שמיים במה חכמתו כת נודע
 דיי הבא דקא» תאי ולפי יי מ שהתחיל

 זישר׳צנווזי' נתןלמשמהיעקב מי אלא ל׳ק
 ל’זכו'• לי ה'ווחחאנו הלא השיב והתינוק

 קרא שסייסכוליה כתה תגמיוו דהודאת
 רק ה״היאוילהש•' אכסלא ה׳ה לא דאלו
 ת• לשאלת ממפקת תשונה וו כי ה' הלא

 לו ויתעאנו נתןלטשסהיעקבדאותדי
 לק שאל לא פ• השאלה לתשובת צורן. אינו
 המעשהונשלמא מבת על לא ה«ועל על

 נתןלתשה-יעקב ת• כי גופי׳ניתא בייקלא
 קא*ל נביא כלה אלא ומשוכה ש^>= וגו'אינו

 כי לדעת להם יש כי זהכוונהלהוכיחס
 ותלהסהו האז מ? ולאהרגישי חעא׳גרס

 נתן.למשס'יעקפ מי קיוה ידע וצא מסביב
 לכס פשיסכיהלאסהיאוכיקדקיש הא

 לול• כ•’וגו לו שחטאנו לדע'שהסולם׳

 ונשוא משפ ת1יע לא כי• עושה היה לא וה
 »עמ ה׳וו? ולאהצא יכו תעאני וו המאמ

 לא נתןשאלה דאי הב' אבל שבשם האתנח

 נחכיי־זו שהוא ה'אלא הלא יק להשיב ל י\
 כקוד' אלא שאלה ’’איןהנוונהלר שתא ראה
 גאןלתשכה ■תגר׳איי׳מי מלותיו אאר תגי
 שקצ' אלא פדכתי׳חרא מה'הוא הי ודא׳ הלו
 ׳ הי׳התינוימש ואם לפרקטיוגו שלא די׳

 שתקיים בלנדהיהאפשרשיאשב הלאה'
 תלונה אין כ• ואמר פי' לכן דבריו'
נשיות ולפי אלה העי שעונותינו כנגדו

 שמפני האפרפיס •יועון גבדיקתן.שלא
 קאמר הנזקין ובס׳ הקריבום לא יזומן

 לה יאמר׳ שפתים בכיב מגמא ניס שדא
 מוחא הוי דלדיון דומא שנעין בדוקין

 שפתי' נגיב י ופרש מומא הוי לא ולוידהז

 חומא הו• לא לדידהו העליונה שפז
 אלאתתימר דיידהו בבמה לגבוה להקי־יב

 הנומהכרזיך כמו לא מי ווקין : אבר‘*
 הנר׳מבאן ר׳וכריהלכי של ענוותנותו

 ינענזזתנזימ קאמ׳כי ירתה שלא מה על
 נסונוד׳ושלאילהראו' כעל עם לריב שלא

 הוא.ששמץ ולמחות להוכית תשוב עצמו
 למקטליה• כבוי גיסי' הנוקין כפ' אבל

 יאמרו וכריה ולימאא׳לל דלאליזל
 ז< • •ושכן •הרגאיי ם מוסכקדשעמיל

 קאנקולס זכריה שלי' ענוותנותו
 ונו׳ופישיענזיזנותו בתינו את עתייב

 ולפי הרגו ולא זה את שסבל •נלנותז
 לא אדאיפרכום עמיה שדר ד כאן עיש
 לנר בהריגתם יועילו יזה כי זק יכון

 יגיד האיפרכיס לעולם שפרי .►ףצא
 אתל היה לא עכשיו: שעשה ו כיו הדבר
 פי' היקרי' ולפ׳ז ובית תשר תוליד »הם

 יהיינן תבונה איש רוח •קל עד שלחים
 היהנהם שלא קאמר ולא כיומו שלם
 יקרה שלא רתוק וה כי מוס ונעל חסר
 לא אבלשיומנעס תכה או אולי עי כזה

 . סעשח : קרוב אפשר בסמים כיוצא
 יקרא הא לההכאתשוס מ״ח׳ כריכת

 שהיה לפי דהיינו היקרים ציון בני עליו

 מסכים ווה שאפרש כמו באבריו לס6
 תוליד א' היה שלא דיקיותם למש
 א'•פא תינוק ראה : מום ובעל עפר

 •ופיו ענין דכקט אומר•' שמעתי עיניס

 מצויה האכמה שאין ת ריב שדעת תפני
 בפיןדתעניוא כדאיתא התואר כיפה

אבתה :׳הדאחג־׳ל" דנרתי׳דקיסר עעובדא
»ר בדקו ולבן מכוער בבלי תפזאי־א

 יפיוןדתשוב' הדבר סטאנזלונכון השי׳וו ה׳יהתים קא׳הלא נמי הייושדר׳
 להש' לתינוי הייל ה׳לא באו׳הלא קא׳ל גופיה ה'היא הלא למשסה נתן מי #אלת

 על שלא ראה בתכמתו שהוא אלא לשאלה צורן אינו ו ל חטאנו וו דהא כלום
 היא דקתה ה'ןי׳כיון אלא וה נתןאין מי איור כאל! הסבה על אלא שאל הפועל
 לתילתי׳כלומר ר• אמרת דברים הטחת שדרן או משפט •עזות האל הסבה

 בןהשי» או כן י ר כוונת ינקשתהיה משפט יעוות ולמה העושה ה'הוא הוא
 בכתות מפורשת תשובתן הלא נזעקת כי לן יגו׳כלו׳מה לו יזטאנו זי •פס
 הייזז הוי*ו דהשמטת ל י הלון בדרכיו אנו לא דגייס הנזקק גירס'פד ולפי

 נתןיגו'זלפ*ו מי תשובת הכל אנו ולא יזטאנזלו תשייעדזו נתכמ׳דזלאאנז
 כלפי נסתר בלשון. תעאן וו לתימ' הי׳יל וישי' יעקב •קשהתכיוזדנקט

 גן' ולאאנו דהזאגיפי׳קאמ ועוד בעדי מדבר כלשון חטאצי לא וישר יעקב
 נשוא •הי' ז הוי נהשמטיז אבל נהתי וםיי׳כלבון 1כעד מיצר דעתנלשון ש ויי*

 לעניין לואינז חטאנו זו !גו׳ומאמד בדרכיו אבו נתןוגולא לתשובתי המאמר
 ומעמו וגי אבו לא וישר יעק' כןכלל אנאנז לו שחטאנו שכמו ק ? אלא המשוב

 ירכב נרדם• וענה ואיה ו’כוי אינה' וכאלו גומעת זז ו’’ז לו'כ• הוייו נהשייט־
תקקיקלק^

עיני-תאפויגשו

 כלי הם המיותשהגופית טוב על תודה הכניס יופי אתי׳שלהיות הזה מריש

 שראי^ ולפדותו לבדקו עיניו י’ל נתן יפה שלהייתו א לב כנודע ענשתות
 שהוכירוהו מה לפי אלא צורן אין כלוה אכל המיות •ושר אל תוכן היות!
 כאן לפייוש אכל האסורין כבית אלאשהיה אתרי שלא ן המק פ' בנבלי

 זה שולי •פיו הזכיר זה מבוארשחפני בקלון יהודיותשהיהעומד ■ובילוש'

 הבדיקה ט ת עיון צלין לבדקו : לפדותו י ר זהזזקק בקלון הושיבוהו
 חש ולפי מקלון להצילו וכיש מכם היה אפי'לא לפדותו צלין היה והלא

 שפיסקין מיוון נבל עדשאפדגו מכאן זז איני שמש המקין ׳נפ /*תוספז׳

 כדי מכם הוא אם לבדקו לצה שלבן ל י הוה בהכמה דמופלג משוס עליו
 איכא משן'דכי המתק רבו• שטעם שם ש ת לפי אבל בפדיונו יומין להרכזין

 י׳ל ושמא קשהמטהבדיקה דמיהן כדי על שבזיקיתר פידין נפשות הכנת
 מהם להפלד יאנה ולא הגויים כין נטמע שמא יישם לצאת pp אה לדעת

דאית א י כהה שזה ועיילשמצטערמשניו ידע לי יוטאני הוו הלא וכשהשיב
, ׳ לאיפקדעאנרוייהדניתהודרמכיתי»דרתנ[תיל'וןנוהאתר'ל'ה<3

p. ואשב דק לא היזעת• אולי אבו גיסי׳ולא גדהכא ויומיהןזאע ואחר ואזל לדינר• תרקבא שקל וגןיז1 של כקונה אמות׳ זיתנא יוילתא

 עיניי ביפה בוה שכתבת• .כמה כלשוןהכתי׳וע׳ין אבו לכתו׳ולא יפו'על לאמתרתיש עכדא ואי ניהא מתרחיש אישילא בה אילאאימעביד

רא1אים אותיינודבי התי״י!יוו «1.•אימזלא □ע לאאייטגטד ש'»

פרם עקז יפה איכה לת5פו ׳ענף יפה
לע־זתי ■כקש כממון יאנזאו אכי׳שלא איסויא כיה איתעכיד לא דאי לא או כפ׳המקין: כדאיזר ט ידאו שלא מאסר בזלזול! יועצים שהיז בירכיו פגיאז
 שזהפשוטר תמינתןלתשיםה1עישא בדיקתו יציאה דית ע׳מוכההיא איש איש למקרביצהועגהמזבתדק־׳ל משלת קויננ׳יאדאת אילק

ואילו משסה בכלל שהכל הגאי'לרגלו ',זהשאויהאקר ככלל ויהיה השני על ! בישראל ב!יז7זצ שנו»"'-ציכי.נג מוייס rt> לרבות
ה׳תטאנולודכשלמ׳השביה נעשנזאיסזרתיצאיזבללהשי׳עלוהההלא שקמצו PSy השלטון יהיה שלא אז גייאיה שהם לפי אפליןלהון אינון

המטא העל מאת שבא לתלותו •ש והצער " י ' ׳ ׳ ' ׳ לא ט גרס• נ׳ה נזף •קינעגהתזנת:

 נסנ>ז לתלותו אין הקלון ענין אנל קוסלןזהיהששד׳זכדי׳נן אל סעידת' היין גל דש• ׳יתיב שאינו כמקום נסתר : מ האמין
’ ’ י פידטוקליהאשר אבקולסזהיהיזנירולנ׳^ו׳זלאסחה כיכרלאכיכיסרקלכהציםשהיוכקיאין

 צןודצי׳הון יכול א אגא כשלחתי.)! נין יה דסניין ננפשי׳אילין
 ק:רנגיאדארג אילין ל א השלטון אזנל הלך ענד מה

וסקרני! להון אכלי! איבון למקרבינהו ליהודאי □שלח
 תונאלכל אזללגניח נזףניה בחילופיהן אוחינייח

 איבון ליהודאילפיןרניצחו משלח ואת קורנגייא ן איל
 לי לא;תאפין ואם נחלופייהו אחרנייוז' וסקרני לון איבלין

 נא“עדדאז סיד ירע ואת וקירבני־א שלחעמיחואיפרכא
 נעלי כלן הואנלילהועשאן נאורחאדםךאיסרכוהקס

 ׳אוחרני׳תחתיחו הקריב הנהן אותן שרא ביו! נסתר ן מום
 אלין מקריב לשחליתאת דמלכא שליחא ההוא אפר

 שלח קרנהון תליתאולא אתאיוסא לסחר אל קורבגיא
 קאמר טא קוש קאמר דיהודא טילתא ההוא בא“למי ואמר

 קמצא בין אמרי דנרייאת' הרא והחריבו למקי־שא סליק סיד
זכרי' ר' של תו ענותג יופי ר א טקרשא חרב קמצא נר ונין

 לא ההיקרות! ה ראשה • ההיכל את שרפה נןאנקולם
rn<נן יהושע נר מעשה • רוכעלםום2ח מוליד א'טחן ־ 

 בנית יש חיניקא אל שכריסי לכרךגדול הנציחשתלך
 וטוב ודנים יפהא' תינוק ראח חלן־שם בקלח ׳,האפור

 לנדקו פתחו על מר ו! בקלון עוטר לו סיורו' וקווצותיו רואי
 לנוזויש ויזו' יעקב למשסה נתן מי הזה הפסוק עליו וקרא
 נררכין אנו ולא לו חטאנו זו הלאה אחריו התינוק ענה

 ציון כני עליו קרא ר'י ששסע כיון כתורתו זלאשסעו הלוך
 אני מעיד ואמר דמעות ע-ניו וזלגו בפז רמסולאי' היקרים

 כישראל חודאח שמירה כזח אני שמובטח וארץ שטים
 שיפסקו ממון ככל שאפרנו עד מבא׳ זז שאיני והעבורח

 חיו ולא הרנה בממון שפראו עד משם זז לא אסרו עליו
• אלישע בן ר» ומנו הוראחגישר' שחור עד ט,עט' ימים

 ער לסעוד הולך מהן א' היח שלא יקרותן היתח מה א ד
 מי עם יודע שהי' עד ולאהיהחותם סועד עסמי שחיהיודע

• חמס עי להיות רשע עם ידך דנשת אל ש ם לקיים חותם
 ב אא ודהולךלסע ה א'מהן חיה שלא יקרותן חיתה סה א ד

 טענת אחר נו יטעי. שלא למה כ וב שלו אונקלי יד הופך
 טוען מהן א היה שלא היתהיקמתן סח א ד • חגם

 פזירשין או׳זחמנחגגהלהיוזביווש' נג רש חנם טענת
 אורחק פרושה שהסטפיזת זמן כל nnfirt טטפחתעג

 רחי׳ליכנסאלא לא רשות אין הפטפחת נסתלקה נכנסין
 אסחד.יתד,יקוזתןשהיוםזסדיןהסעווה’ד • נ׳פסיעןת

 הטנחהכל את היועונשין בפעור ונד נתקלקל אם לטבח
,ל® וכשראה חכמה בז היה אס זה לתעוק
אני וגם כישראל הוראות שיורה מובטס שהו׳ אמי מכמה בו היה סעכו
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• זכרנו!(116
.שבוים סדיק

 טחוץ להם שיבואו מהנכסים הק״ק יחידי שכל שהסכימו בחרם הסכמה 0«

 שבוים פדיון של לקופה כו״כ טכס לפרוע יחייבו לחוץ משם שישלחו או לעיר

 מטה ונין שמוכרים ממה ונין שקונים מטה בין האורחים נכסי מכל כן וכמו
 זאת והסכמה הנזכר לקופה כו״כ לפרוע יחייבו אחר לטקום להעבירם ששולחים

 מההסכמה להקל העיר בני ורוצים וקיטור. וחזרו קדמוניות משנים ישנה היא

 כי מטעם אחר למקום להעבירם ששולחים מה דהיינו האורחים של הפרט הנז׳

 .סחורות להם לשלוח האורחים מקצת נמנעים בעבורו כי הפסד גורם זה הפרט

 הפרוויזיו״ן שכר מפסידים ונמצא הגוים אל אותם ושולחים אחר למקום להעבירם

 בזה שהאריך מה ס״א פי׳ חי׳ד רבים מים נשוית עי׳ הסכימו לא והכי ואדעתא

 ממקום שמעבירים טהטשאות מכם שום לתת חייבים האורחים שאין דאף וכי

 נתקנה שכבר הסכמה לנטל כדאי זה אין בזה הסכמה לעשות ורשות כח ואין למקום

 דבשלמא באגמא קני קטלי עלה שהסכימו קמאי לרבנן ולשווינהו קדמוניות משנים

 הי׳ לא ואם ככה על ראו מה להם שואלים היינו לעשותה נאים היו עתה אש

 האורחים על זה מכם לתקן כח להם שאין ואומרים דנים היינו אזי טענה בפיהם

 אחריה ונמשכו וקיימוהו וחזרו קדמוניות משנים נתקנה שההסכמה מאחר אבל

מצאנו לא אם ואפי׳ הצינור התרת מבלי לבטלה מקים אין ופקפוק ערמה בלי

 ענין איזה אז היה דשמא לאיסתפוקי איכא לעולם להסכמתם טעם י״-עכשיו■
 שההסכמה ומאחר זו הסכמה ולתקן לעשות היתר להם מצאו דבשנילו במציאות.

 זולת תקנה להם ואין להחמיר חיישינן דאורייתא איסור שהוא בחרם היא

 רוצים אינם חרוב ואם להטות רבים ואחרי יחד מס פורעי כל בהתאספות

 ח*מ ח׳ דחיי וסטא וס׳ד וס״ג ם״ב ובפי' ש’יע להתירו הם צריכים עוד לקיימה

:לאזוריטו ליושבי צדקה להספיק לענין נ׳ סי׳

 כפדיון גדולה מצוה ואין ולכסותן עניים לפרנסת קודם שבוים פדיון ס
 שבוים לפדיון לשנותן יכולין בשבילו מעות שגבו מצוד. דבר לכל הלכך שבדם

 והקצום והאבנים העצים קנו אם ואפילו נהכ׳נ בנין לצורך נבו אם ואפילו

 פדיון לצורך למוכרם מותר אחרת מצוד. צשניל למוכרו שאסור הבנין לצורך

סי' ובא־ח ם״ח רנ׳ב ‘סי ש׳ע אותו ימכרו לא כבר ננאוהו אם אבל שבוים

 למוכרו אבל לחולין ד’ה אותו ימכרו לא בנאוהו דאם והא י׳ג סעיף קנ״ג

 היכא דכל ס״ת וה׳ה עזם ש׳ך בנאוהו ככר אם אף מותר בקדושתו כשתעמוד

 והיכא קי״ד מי' מי*ד ח״ג להחק׳ל ועי' סק״ב ז’הט שם קאי בקדושתו ראיתיה
 וש״ך הט״ז לם־ש הבנוי חלק למכור מותר הבנין נטרו ולא נהכ*נ כבנין דחתחילו

ן זה לענין בה־ט דכ׳ש שם ומבואר שם

 בסלע לפדותו ואין בכלל שבוים פדיון אין לצדקה סלע הנודר וט׳ט ג(

 כתב מק״ד רנ״ו סי׳ הט׳ז אבל וש־ך שם נהנ׳ה טור׳ם העיר בני מדעת רק זו
 עניים למאכל צדקה קורין אדם בני בלשון שהרי צדקה בכלל שבוים דסדיין
 בני דעת צריך ואין וכו' ורעב חרב ביה איתנהו כלהו שני והנה וכיוצא וכסות
או בהכינ לעורך שיתנו שפי׳ וכגון שפירש כדבר הוא כשהשינוי כ אא העיר
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קיו — נתן זכר •
 ואמר הנותן דפירש והיכא לפ״ש לשנות העיר בני דעת צריף אזי עלמין בית

 הטמון בא כאלו דהוי לשנות העיר לבני אין פלוני לעניי או העיר לעניי שיתנו

 סימן מייד ח׳ג להתקיל ועי׳ י’סק וש״ך סיד רניו סי׳■בטורים כמבואר העני ליד

ו׳: סי׳ חיח׳ט היא הארץ ופרי וקייד קיח

 לא ועל לבבך את תאמץ לא על עובר שבוים מפדיון עיניו המעלים י(

ובטל לעיניך בפרך ירדנו לא ועל רעך רם על תעמוד לא ועל ידך את תקפוץ•

 והצל כמוך לרעך ואהבת עטך אחיך וחי ומצות לו 'ידך את תפתח פתח מצות "-
 דייכא השבוים לפדות שמאחר רבע וכל כאלו דברים והרכה למות לקוחים

:כ״ג סי' שם ש׳ע דמים שופך כאלו חוי להקדים דאיפשר

 אחר מאיש סחורות ובכלל מסחורות להם אשר וכל שנשבו יהודים ה(

 והם מהשבאים קצת שתפסו עליהם חמל יתברך והחומל י חשבוים מכלל שאינו

נתרצו כבר והשבאים שלקחו הסחורה וכל השמים היהודים שיחנו עד .תפוסים
 להחזיר להם שאין שאוטוים אלא אחיהם הערלים לפדות כדי ליהודים להחזיר—

 והשמים לזה תקנה ואין חלקו אחד כל לקח שכבר בעולם אינם יען הסחורות

 שרואים אחר מנכסיהם פרוטה להם יתנו שלא אע״ם השביה לצאת-מן רצונם

 שיתנו עד הנתפסים לערלים לפטור רוצה ואינו מעכב האחד והאיש תקנה שאין
ה' בעיני הייטב באומרם שביתם צרת מתוך צועקים דהשבנים שלו הסחורה לו

 לאיש לכוף דראוי שהעלה שד״מ סי׳ חחיט במהרשדים עי׳ ממונו בשביל נמות

ז יעש׳ב השבוין אלו אחר רודף יהיה ולא סחורתו ■ מתביעת ידו שיפטור הלזה
 בע״ב אותו פודין עצמו לפרות רוצה ואינו נכסים לו רש שנשבה מי י( ־.

 עומד אפילו לאשתו והיה מיד אות סוף נערה ם׳ אגודה וס׳ י״א סי׳ שם ש״ע

 הו־ז אות הנב׳י וכנהיג י׳ סי׳ שם ש״ע לו שוטעין אין מנכסי תפדוה אל וצווח

:א“י ס־ק וש״ך ז׳ אות שם חכנח׳ג דמיו בכדי והיד
‘אמרי ולא לשלם ליה אית אי לו לשלם חייב השביה מן חבירו הפודה ז(

 הדרבי משם אות והכרכ׳י שם בהג׳ה טור׳ם חבירו מנכסי ארי ■מבריח דהוא
 וה׳ט בראשית ספר בריש יעקב שמע וה׳ י׳א סי׳ ח־נ וטהריב״ל והריטב׳א משה

 ומשתלם במטוגיה לחבריה לאצולי אינש מחייב לא נפשות בהצלות דאפילו.

 ונפרעים ר׳ד סי׳ י״ד והרשדים תקכ״ה סי׳ ריקאנאטי מהרים כ׳׳כ1 יע׳יש מיניה
סהרי׳ו: בשם סקייג שם המניא קטנים מיתומים אפילו בזה

 השבוי היח אם ה״ד מדעתו שלא שפדאוהו אפילו לשלם דחייב והא ח(

 ועיב עיא ן׳ ד׳ הכונס ם׳ נודה הא ס׳ לשבוי ולשאל לבוא יכול שאינו במקום

 אין הפודה עם תניעה לשבוי ליה דאית ואפילו טיד לו ■לשלם וצריך' פ׳ב אות
 י״ב בסימן שם טורים לרין יתבענו טענה לו יש אם ואחיכ ישלם אלא לעכב

:י׳ אות הנב״י כנה׳ג ועי' טהרייו בשם
 לשלם השבוי פטור נדם עלתה ולא מחשביה להצילו מטון הוציאו

. - : ריד סי׳ חי־ר הרשרים
 פיזור ידי על חטלף מאת כתב והשיג לוי ועמד שנשבו ושמעון ראובן י(•

יצא לשבאים הכתב הגיע וטרם ממסגד ולהוציאם לשכוים דרור לקרוא .מטון

17 נח! זכר
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• זכרנתן117
 ללזי כלל לפרוע לראובן אץ לחרות ית׳ אל בעזרת בחכמתו ירם מתחת ראובן

»ס׳ג סי׳ טפדאווח חר׳ם משמעון פרוע יהיח הכל אלא
 »ם ש׳ע לבן ליה ולית לאב ליח אית אי הבן את לפדות חייב האב יא(

 סרס״אזדג אותקל׳טועי׳ סוף כ׳בעיד ד׳ הפועלים את השוכר פרק ואמדה פי׳ב

 חפרס׳א והביאו משפחמרדכי בחנ׳חשם טור׳ם קרובו ה׳ה אלא בנו ול׳ד ח׳ סי׳

קרוביו את לפדות אדם חייב ד׳ח לקטו ועי׳ טקייא ש׳ך דמיו כדי והיד שם

t רי״ד לימוד גדולים אורים וחרב תל׳ח שסי׳ חים ומהושד׳ם“׳"■"'
ראובן קרובי והוכרחו לשמעון ג״ב שבו ובעבורו לראובן דשבו חיכא יג(

ז ח׳ סי׳ ה׳ב חפרט״א לשלם שמעון פטור נ*כ שטעון עבור להוציא

לפני ועשיר גדול עצמו עשה וראובן בשביה שהיו ושמעון ראובן יג(

 אריות ר״ג ש׳ ובעד אריות ות׳ק אלף בערו לחתוך הוכרח ע'כ אשר השבאי

 בשביה שם לראובן ועככו שמהם לפדיון חמי הסך כל שישלח לש׳ שלחו וחשבאים

 ותבעו ראובן סרובושל וקם יוסף את ידע לא אשר עצמו עשה צאתו אחר וש׳

 הקצוב פדיונו שלח שלא לפי לל שיעכבו סיבה חיה שהוא באוטרו לש׳ לדין

 חשבאים לפני וגדול עשיר עצמו בעשותו לו טחתח כסיל שפי השיב וש׳ לו

 עליו ומרו כחו כסי לתת שטעון רוצח זה כל ועם מאר עד פדיונם שירכו וברם

 והתחייב קבלן ערב גכגם וחקרוב הקרוב כיד ונתנם אריות' קיי ש׳ שיתן החכמים

 וחתום כתוב שטר •ביניהם ועשו שבעולם ערעור טין מכל ש׳ ולהסיק לסלק

 לקרוב אין המעות שאר על הסחר בבית ש׳ את שם מחשביה ראובן וכשיצא

 טהריב״ל דרבית לתא משום ע״ק ונעשה שנתחייב טח כפי ש׳ בעד לשלם ר׳

:יע׳ש כ׳ט סי׳ ה׳ג

 יהיו שלא העולם תיקון מפגי דמיהם מכדי יותר השבוים את פודין אין יי(

 מיו סי' מלובלין טחר׳ם וכ׳ ״ד0 שיע לשבותם עליהם עצמם מופרים האויבים
 כפי דהיינו דמיהן מכדי יותר סרדין אץ השבוי את להרוג מבקשים אם דאסילו

סי׳ ח״ב לחפמ׳א ועי׳ יע׳ש העושר לפי ולא כעבד בשוק למכור ■ששור מה
 אותו פודין נפשות אבוד דאיכא היכא דכל העלה ח׳ סי׳ ליהושע נחלה וה׳ ח׳

 סודין לקטנים וחיה ע׳א נ״ח דף חגיזקין בפרק התום׳ וכ׳כ דמיהן מכדי יותר

 בין שנטטעין משום נפשות איבוד ליכא אי אפילו דמיהן מכדי יותר אותן
 דהשבאים חיכא ח׳ד דמיהם מכדי יותר סודין דאין דהא שם עוד ומבואר הגוים

 טשום דאטרינן נפשם על לעטור היהודים יד לאל דיש לשלול בצנעה הולכים

 מגרי לא בדמיו אלא פודין אין ואם לקטלא שבאי נפשיה טסר לא מועט דבר

 לא אי דאפילו פשיטא ישראל כשבית לשכאי סכנה דאין היכא אבל בישראל

 דמיהן מכדי יותר בכדי אפילו פודין דא בכגון א*כ לחו שבו מדטיחו יתר להו מזבני

 איזח אם אבל הצבור היד דטיחן מכדי יותר פודין דאין דהא שם ביאר עוד

 יותר לפדות לחתנדב רצח הטובה ח׳ כיד שלם בלב רק כפיח בלא במצות חזון

 שמדברי אמת חן יע־ש דצבורא דדוחקא לטעטא כלל איסור בו אין דמיו מכדי

 עצטו את לפדות יכול אדם אבל כתב שחרי חכי משמע לא שם בש׳ע מרן
חדשות חרדב׳ז נם ט*מ לא לאחרים אבל לעצמו דוקא ומשמע שירצח טח בכל
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קיח------------ נתן זכר 1
 אין דתנן דהא הכריע בתחילה שהרי ליהושע נהלה ה׳ כט״ש פיל הכי מ׳ סי'

 בכל הרגיל שבוים של דמיהן היא הכוונה דמיהן מכדי יותר השבוים את סודין

 את לשדות ישראל כל נהגו וכבר הגוים השבוים שנמכרים כמו דהיינו השבוים

 בשוק שוה אין קטן או זקן שהרי בשוק הנמכרים דמיהן מכדי יותר השבוים

 הרי וא׳ת וז־ל כתב ושוב יותר או בטאה אותו ופודין דינרים טי' יותר

 וכל כן יום בכל ומעשים השבוים שאר דמי מכדי יותר אותן שפודין רואין אנו
 טעמים ד׳ או מג׳ אהד על דסטכו וי׳ל משובח זה הרי במצוד! להתעסק המרבה

 ואע״ם ישראל את פודין שאנו זה בערך אותו שפודין שבוי גוי שיש דודא
 הישראל וזה לעפולה ואמיץ חזק הגוי שזה או אחרים משל וזה משלו שזה

 בעלי לבקש אלא ישראל לבקש השבאי של מגמתו יהיה לא מ״ם וכחוש חלוש

 עתה שאין אפי' או טמון בכל אותו שפודין חכם בתוכם יש א־נ גדול פדיון

 קטנים בהם יש שמא או ממון בכל אותו פודין לזה שמוכן מי בהם יש אם ת׳ח

 לחלל אותן כופין כלל ובדרך הדת אלא פודין אנו שאין נמצא דת על יעבירום

 הדין לבעל שיש ואע׳ם מטות קשים ביסורין אותם וטיסרין ומועדות שבתות

 מכדי יותר השבוין את פודים אין התנא אמר הללו התנאים כל על לומר

 הני כל נהו ראית בשנוים התנא איירי לא דדילטא לדחות יש ט״ט דמיהן

 שמחים שהם כיון זו במדד. ויחזיקו לישראל להם הנח ספק שהדבר וכיון דאטרן

 בעצמם הם אלא כופים אנו שאין ותו גדול שכר בזה להם יש בה וששים

 אברהם בטדת להחזיק נהגו ויפה איכא רבה ומצוח מיחוש בית כאן אין מתנדבים

 והשבאי קטנים נמי דאיכא והיכא עכ״ר אברהם אלהי עם נדיבי רכתיב אעיר!

 דמיהן מכדי יותר כולם את לפדות הצבור את כופין אזי להפרידם רוצה אינו

ז שם ליהושע נחלה הגוים בין יטטעו כדיישלא

 אדם שיהיה ואפשר חריף תלמיד שהוא אלא ת׳ח אינו אפי׳ או לת׳־ח »(

 תצ׳ח ופי' שם חדשות והרדב׳ז ס״ר שם ש״ע מרובים בדמים אותו פודים גדול

 תיח שהוא שמפני לשבאי מודיעין דמיו מכדי יותר תייח דכשפודין באר׳ה ושם

ן ב' אות הגה״ט הכנה־ג והניאו כ־כ בו נותנין
 בהכרזת וטוכרין לנכסיו יורדין ב״ר הים במדינת והוא אשתו שנשבית מי טז(

 קודם בעלה מת ואם ס־ד ע״ח סי׳ אה׳ע ש״ע פודה שהבעל כדרך אותה ופודין

:ס״ח שם לפדותה חייבין היבם או היורשים אין הפדיון

 ע׳ח סי׳ ע’ש*.ע:-אה דמיה מכדי יותר לפדותה לבעל טחייבין אין לאשתו יז(

 דאין ה’ה;;־אות־.נ5נע בפרק באנודה ועי' שם בהמה מומם דמחייבין וי״א ם״ב
 מי דיה דבר-יועמש׳ל עסא רכן המח בשם םק׳ד שם בידר הש־ך וכ' טחייבין

 והיה צ׳ז תיקון אליהו לז$<וירי סי׳ א’ח שאל חיים ושו׳ת ה׳ אות שנשבה

 שאסורח ואשה ס׳ג ־ש?עושם לפדותה חייב אינו ב' פעם נשבית ואם לק-וביו
 לפדותה חייב איני ברצון שננעלה וכגון בשביה בעודו עליו שנאסרה או לבעלה

 האשד. ואם ס״ו שם שא««ין*נ אע־ם בעלה חייב כהן אשת אבל וז׳ ם״ו שם

ט׳י• 'המחאות שם הבנח־ג שנוי במחלוקת בעלה בפדיון חייבת

אותו פורים מצות עליו וקבל עבדות וטב^לשם הואיל שנשבה עבד ית(
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 לפדוקו אסור להכעיס נבלות אוכל כגון א' למצות אפילו שהמיר שנוי יט(

 א׳ פעם כשמל דאפילו רניא נסי׳ נתבאר שככר הט־ז וב׳ ס״י בהג׳ה שם מור־ם

1 רניא רס׳י לחכרכ׳י ועי׳ ולפדותו להחיותו שלא מומר הוי להכעיס כן שעושה
וב׳ א׳ פעם נחלואותיו אותו ושבו מחם שלוה 1א לנוים עצמו שמכר מי כ׳(

 חררב׳ז מדברי מתבאר והכי ס׳ו שם ש׳ע אותו סורים אין שלישית אותו פודים

 את ופודים סק׳ס וחנת׳ט ד׳ אות נחגהיט הכנה׳ג וחביאו תצ׳ח סי׳ חדשות
 לטיחש ליכא אביהם ובחיי הגוים בין יטמעו שלא אביהם מיתת לאחר הבנים

 פודין להרגו בקשו ואם ונש׳ך ,שם בש״ע כמבואר אכוהון להון דמנטר להכי

:עןם ש׳ע פעמים כמה אחר אפילו מיד אותו

 ישראל על אלא לפדותם עירם אנשי על מוטל אין מטון מחמת שבוים נא(

: צ׳ט סי׳ שמואל משפטי בשם ג׳ אות בהגה׳ט נ’נה2_

 ויטילו עצמם שיעשירו הימנו כל דלא קרוביו את לפדות אדם חייב «(

 פ״ב סי׳ מ״י בס' חסון טהר׳ש ועיי׳ רנ״ב ססי' בהנ׳ה מור״ם הצבור על קרוביהם

 ס׳ט ‘פסי ח״ט ביד רי״ב׳ סי׳ חסד תורת סי׳כ׳א קצבי וטהר׳י וע׳ב ע׳א פ״ח ד׳

1 ן׳ אות קכ׳ח שרש טהריק׳ו ועי׳ יו״ד אות האב ד׳ה ועל״ע
 הפועלים אח סשוכר בם' ואנודה שם בהנ״ה טור״ם קודם קרוב קרוב נג(

 קרובים לשאר ואחיו לאחיו קודטין ואו״א ואמו לאביו קודם הוא קל׳טו אות

 טורים אחרת לעיר עירו ואנשי עירו לאנשי ושכניו לשכניו קורמין קרובים ושאר

 לשלסטהרשד׳ם י0או לגוף אין אחרת עיר לעני נתן סס״גואם רנ׳א סי׳ בהלה
 ועי׳ מאמו לאחיו קודם מאביו שאחיו נש״ע שם ומבואר ויע״ש קע׳ח סי׳ חי׳ד

 שעניי וט׳ש עירו .לעניי קודמין בי^ו שעניי שם מרן כתב עוד סק׳ז שם שיך

 ותביאו א״י של אחרת עיר אפילו סק״ו השיך כ׳ אחרת עיר לעניי קודפין עירו

 וו סברה שיחה ט‘י סי׳ אומץ יוסף שו״ת ועיי׳ י׳ט סי׳ חייד צדקה שטש ה׳

 ומרןבש״ע לאו׳א קודם הוא טורים מ״ש לי תמיר. ואני א״יקודטין דעניי והכריע

 טשםה׳כ׳שדאפילו סק׳י שם השיך וכ׳ לכולם קודמת אמו נתב רלנס׳ט נסי׳

 קודמת אמו השני מבית לחנציא אטיח אביו לחיי קודסין דחייו ואע־נ קודם לדירה

 נשיך באריה ושם נ׳ אות חגבי׳ ונכנהיג יעיש איסורא בה עבדי דילפא פשום לכולן

 שבספרי שב׳ ב׳ אות שם לדברכ׳י ועי' אנו לשל קודטין חייו נפשות סכנות דאמיש

 וכ׳ לו קודמת דאטו הגה׳ט והניאו טהר״ם שכ׳ב וע״ד עיג קי׳ד דף יוסף שער

 שב׳ ויע׳ש קצת דיישב לאמו קודם דהוא מפורש דנירושלטי הקי דשם עוד
 משמע לו קודם שאמו שכתב דנדנרי-מהרים משום דוחק הוא דהיישוב דל הוא

ן ד׳ אות שם בברכיי וכיב והביו להש׳ך והק' נפשות פכנת נדאיכא אפילו

 חרשדים אחרת קהל לעניי קודם קהלו עניי קהלות ב' בח שיש עיר ני(
 והניאו ליד ס׳ רט״ב וקסי׳ ס״ט רנ׳ב סי ש׳ע לאביו קודם רבו :קפיט פי׳ תייר

 חנרכי׳ וב' רבו את פורח ואחיב אביו את פודה ת׳ח אביו היה דאם כתב השיך
ירד שואל והשבאי בשביה' עוטדין ואטו ואחיו ראם דאפשי ג' אות

 ואינך אמו את פודה &נה יו׳ד א ב׳ בידו ואין אמו wWi'i שלשתן כעד מנה
ח׳ג להחק״ל' ועי׳ יע־ש להבריח ד^דם לכל וה׳ח בשבי ישארו שלשתן במעמד
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קיט נתן זכר (
 עד לפדותו הספיק ולא לבד א׳ לשמי כ״א ליח דלית דהיבא ק׳ג סי׳ מי״ד.

 בטעלח' הקודם הראשון נפרה לא שעדיין כיון לראשון שקודם אחל שכוי שבא

 ובשם בער לאחר הדמים נתן כבר דאש ומתבאר לו שני שנכנס אע״ג קורם

ה״מסייו׳ן ח׳ ח״א הארץ פרי לה׳ שציין במה יע״ש הראשון זכה הראשון השבוי

 ושתוקי לשתוקי וחלל לחלל וישראל לישראל ולוי ללוי קודם כהן נח(

 בזמן בד*א משוחרר לעבד וגד לגר ונתין לנתין ומצזזר לממזר ואסופי לאסופי

פי׳ ש׳ע קודם ת״ת ממזר ע׳ר, וכ״ג ת״ח מטור חיה אם אכל בחכמה שוים שחם

הגדול רכל שם טי׳ן וד ע וכי כחבר חבי דאשת שם מורים ־ וכאב ס׳ט א רני ־״ ־-
לחבירוז קודם בחכמה

 קודם האיש פודים זכור במשכב רגילין ואם האיש קודם האשח פודים ט(

 אותה ופודין לנכסיו יורדין וביר לו קורמת אשתו שבוים ואשתו איש אם וכן

 אין :סיח רנ״ב ם׳ שיע -לו שוטעין אין מנכסי תפדוה אל וצווח עומד ואפילו

 עליהם עולם מכבידים האויבים יהיו שלא העולם תקון מפני טשבוים מבריחין

: ס״ה שם ש׳ע בשמירתם ומרבים
 של שהם שאומר מי יש שנפדה קידם ומת שבוי לפדיון מעות.שגבו כס

 דעתייהי דאטרינן בזר,'ז נוטה הדעת ולזה יורשיו בחם זכו שלא וי״א יורשיו

 סי' ש׳ע שנפדה קודם הנוים בין נטמע השבוי אם וח״ה כך ע״ר התנדבו שלא

 הקרן יהי׳ שנתן מה א׳ לכל לחחזיר א׳א דאם רפ׳ג פסי׳ בח*$£ וב׳ ס״ז רנ׳ג

 יפדה שנטמע שבוי. אותו הימים באחרית לפרות יתכן ואם שבוים לפדיון קיים

 הקרן מן יותר ע׳ז יוציאו כי שנתן מה א׳ לכל להחזיר דאין הסט״ע וכ׳ בהם

קים הקרן ויהיה שבוים לפדיון טוב יותר אלא

 מור״ם השותפות טכח שנתפס אעפ׳י חבירו לפדות חייב שותף אין נח(

5 ז׳ אות קנ׳ה שרש וטוחריקיו שם בד,'ט ועיי׳ ט׳ח ס׳ קע־ו סי' ח׳ט

צ. אות
צדקה

 גברי תרי אשכחו טורא בחחוא פגעו באורחא אזלי הוו יוסי ור׳ חייא ר* א( ':־•
 לי הבו מנייכו במטו לון ואמר אתי דחוה נש בר חד חמו ארחכי אזלי דחוו

 אשתמיט מיד אכלנא ולא בטדברא דתעינא יומין תלי דהני דנחטא סתא טזונא

 ואשקי ואכיל ליה ויתיב לאורחא אייתי דאיהו חזוגיח ואפיק ׳נכדי תרי טאינון חד

 דירך עלי וטח א*ל אכלנא דירי דחא חזינא מן תעביד ח6 חבריה איל ליה

 נחטא וההוא גביה דחוה מה כל דאכל ער טסכנא ההוא גבי יתיב אזיל אנא
 דא דטלה קב׳ה בעא לא חייא א׳ר ליח ואזל לאורחא לית יתיב דאשתאר

 קניה ובעא נש בר ההוא על אתגזר דינא דלמא יוסי א־ר ידן' על יתעבייד
 א״ל באקחא גברא ההוא לאה אזלי דד,וו עד ליה לשזבא בגין קמיח לזטנא

 גבן טזונא הא לר׳י חייא א׳ר לאחרא נחטא ■ תתן דלא לך אמינא ולא חבריה

 בקפטורא וראי דהא ונחמי ניזיל זכותא מיניה לטיפק תבעי אר״י למיכל לייה ניחב
אדר,כי לשזכיר, בגין זכותיח לזמנא .קביח ובעא אתאחיד דטותא טפסא דדא
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7/ M ?;א

הזולת להצלת חיים סיכון

שאלה:

 שם. שימות חשש ויש הקרב בשטח נפצע שחברו מלחמה בזמן
הפצוע? חברו את להציל כדי חייו את לסכן לאדם מותר האם

תשובה:

 את להציל כדי עצמו את לסכן יחיד כל חייב מלחמה בזמן .1
ממות. חברו

 כדי עצמו לסכן היחיד על חיוב אין מלחמה בזמן שלא .2
חברו. להציל

במקורות: דיון
ההצלה חובת מקור

 טובע שהוא חבירו את לרואה מניין ע״א: ע״ג דף סנהדרין במסכת

 ת״ל להצילו חייב שהוא עליו, באין לסטין או גוררתו, חיה או בנהר,
 גופו אבדת נפקא: מהתם נפקא? מהכא והא רעך. דם על תעמד לא

 מילי הני אמינא: הוה מהתם אי לו! והשבתו לומר תלמוד מניין

קמ״ל. לא, אימא אגורי ומיגר מיטרח אבל בנפשיה,

 עצמך על תעמוד לא רעך, דם על תעמוד לא קמ״ל רש״י: ומסביר

רעך. דם יאבד שלא צדדין כל על חזור אלא משמע

 עובר הציל ולא להציל היכול כל הי״ד: פ״א רוצח בהלכות הרמב״ם

 או בים טובע חבירו את הרואה וכן רעך, דם על תעמוד לא על

 בעצמו הוא להצילו ויכול עליו באה רעה חיה או עליו באים ליסטים

 מוסרים או גוים ששמע או הציל, ולא להצילו אחרים שישכור או

 והודיעו, חבירו אוזן גלה ולא פח לו טומנין או רעה עליו מחשבים

 בגלל לפייסו ויכול חבירו על קובל שהוא באנס או בגוי שידע או

 אלו, בדברים כיוצא וכל פייסו, ולא שבלבו מה ולהסיר חבירו

 ווזו״מ בשו״ע וכן רעך. דם על תעמוד לא על עובר אותם העושה

א׳. סעי׳ תכ״ו סימן
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חיים אורח ארי! בנין שו״ת

למציל סכנה בספק להציל חייב אם

 בסיפסיפה איתצד איסי רבי ה״ד: פ״ח תרומות מסכת בירושלמי

 אמר ממנו[ ]נתיאש בסדינו המת יכרך יונתן ר׳ אמר סכנה[ ]במקום
 נהרג[ אני או אהרוג אני ]או מתקטיל אנא קטיל דאנא עד רשב״ל

 ר׳ הרי ויהבוניה. ופייסון אזל בחיילא. ליה ומשיזיב איזיל אנא

 להציל כדי סכנה בספק להיכנס בנפשיה עובדא עבד לקיש בן שמעון

סכנה. מוודאי איסי רב את

 אפילו מסיק בירושלמי מיימונית הגהות וכתבו תכ״ו: סימן חו׳׳מ ב״י
 ודאי שהלה מפני שהטעם ונראה חייב. סכנה בספק עצמו להכניס

 מלא. עולם קיים כאילו מישראל אחת נפש המקיים וכל ספק: והוא

 לא והטור, הרא״ש, הרמב״ם, הרי״ף, שהפוסקים דכיון כותב הסמ״ע

 ז״א והרמ״א המחבר השמיטוהו הכי משום בפסקיהן מזה הביאו
כן. לפסוק ס״ל לא שלהלכה

חברו חיי הצלת עבור אבר לסכן

 סכנה בספק ושוטה ־ כלל סכנה אין כאשר חסידות מידת
 מה על דעתי אודיעך ממני שאלת תרכ״ז: סימן ח״ג רדב״ז שו״ת

 אחד אבר לקצץ לי הנח לישראל השלטון אמר אם כתוב שראית

 לקצץ להניח שחייב י״א חברך. ישראל אמית או ממנו מת שאינך

 אבר שאין החמורה שבת ומה בק״ו יבוא מת...או ואינו הואיל האבר

 אחד אבר נפש, פקוח מפני נדחית שבת אבל אותה דוחה אחד

נפש. פקוח מפני שתדחה דין אינו השבת מפני שנדחה

 שאין אעפ״י אבר חתיכת ע׳י חסידות...דילמא מדת זו תשובה
 דדם חזית ומאי וימות הרבה דם ממנו יצא שמא בו תלויה הנשמה

 אחד ראיתי ואני טפי. סומק דידיה דמא דילמא טפי סומק חבירו

 כ״כ ויצא דם מהם להוציא דקות שריטות אזנו את שסרטו ע״י שמת

אותו... יחתכו אם ל׳ש כאוזן קל אבר באדם לך אין והרי שמת עד

 אומר שאתה מזה גדול עונש לך ואין ק״ו מדין עונשין דאין ותו

 עונשין אין מלקות ומה והשתא ק״ו מדין מאיבריו אחד שיחתוך

אבר. חתיכת ל׳ש ק״ו מדין

 חששו ואפ״ה כויה תחת כויה פצע תחת פצע אמרה דהתורה ותו
ועין נפש ולא עין תחת עין אמרה והתורה ימות הכוייה ע״י שמא
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חיים אורח / אריאל בנין שרית

 הוא רחוק שיותר ברור והדבר ממון שמשלם אמרו ולכך עין תחת

 כ״ש לה חיישינן ואפ״ה אבר חתיכת ידי מעל יותר הכויה מן שימות

בנ״ד...

 מסכימים יהיו תורתנו שמשפטי וצריך נועם דרכי דרכיה כתיב ותו
 עינו את לסמא אדם שיניח דעתנו על יעלה ואיך והסברא השכל אל

חבירו. את ימיתו שלא כדי רגלו או ידו את לחתוך או

 מי חלקו ואשרי חסידות מדת אלא זה לדין טעם רואה איני הלכך

 שוטה חסיד זה הרי נפשות סכנת ספק יש ואם בזה לעמוד שיוכל
 בפתחי נפסק וכך .7דחבריה מוודאי עדיף ימות[ ]אולי דידיה דספיקא

ט״ו. ס״ק קנ״ז סימן יו״ד תשובה

מעשה בשעת בענין תלוי

 לגבי אפשרויות שלושה מציג מ״ג סימן אליהו יד בתשובת

 להציל כדי נפשות סכנת בספק עצמו להכניס אדם של מחוייבותו

 דהב״י והשיב עצמו. לסכן רשאי אינו או רשות או חובה או חבירו

 ספק דזה חבירו בשביל עצמו לסכן דצריך מיימון הגהות בשם כתב
 במעלה שוים שניהם דאם והעלה ע״ז ולדון לפקפק יש אך ודאי. וזה

 אינו ע״ה והניצל ת״ח המציל אם ומכ״ש ע״ה או ת״ח שניהם כגון

 אינו המציל אם אך ודאי והצלה בספק אפילו עצמו להכניס רשאי

 לא אם מחויב אין אבל עצמו להכניס מותר אז הניצל כמו ת״ח

 ועיין תרכ״ז סימן ח״ג בהרדב״ז ועיין ע״ש ירצה אם חסידות ממדת
קל״ד: לדף בהשמטות יאיר בחות

 דף בב״מ במסכת הגמרא פי על פטור למציל ממש נפשות בספק רק

 מים, של קיתון מהן אחד וביד בדרך, מהלכין שהיו שנים ע״א: ס״ב

 בן דרש לישוב. מגיע מהן אחד שותה ואם מתים, שניהם שותין אם

 במיתתו מהם אחד יראה ואל וימותו, שניהם שישתו מוטב פטורא:
 קודמים חייך עמך אחיך וחי ולימד עקיבא רבי שבא עד חבירו. של

 יש נפשות ספק שבמקום קמ״ו: סימן יאיר החוות פוסק חברך. לחיי

 חייך ימותו בוודאי שניהם ישתו שאם ודווקא מהדין מחוייבות
 חבירו וימות לבדו הוא ישתה ולא שניהם ישתו י״ל ובספק קודמים.

הצלה. בספק אפילו נפשו׳ לספק לכנוס מחויב וא״כ ודאי

ההלכה. וכך מוזכר לא הדין ולכן הירושלמי על חולק שהבבלי סובר הרדב״ז
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הקרב בשרה נפצע חייל

 נשאר והוא המערכה, בשדה שנפצע חייל ק׳: סימן חי״ג אליעזר ציץ

 אותו להוציא יחישו לא ואם לאויב, וחשוף מסוכן בשטח מוטל

 אפילו או מפצעיו, בודאי ימות רפואית עזרה לו להגיש או מהשטח

 את לו להחיש שימהרו אלו ומאידך, לא. או ימות אם שקול הדבר

 אש בהם יפגע לפן סכנה בספק עי״כ עצמם את מכניסים העזרה

 סתם איננו והספק מצידנו. להם שיתנו האש חיפוי למרות האויב

 עכ״פ או מחויבים, האם מבוסס. ספק הוא אלא מופשט, ספק

 או חברם את להציל כדי סכנה בספק עצמם את להכניס מותרים,

 כך עבור סכנה ספק או בסכנה עצמם את להכניס רשאים שאינם

קודמים. חייך כי היא שההלכה בטענה
רוזכמה[ ]אוצר

ביחיד - לעיל( במקורות דיון )לאחר המסקנה

 סכנה בספק עצמו להכניס חיוב אין ־ ודאי נפשות בסכנת נלענ״ד
 שהרדב״ז )למרות סכנה, מודאי חבירו את להציל כדי" מבוססת

 דספיקא משום שוטה חסיד זה הרי כן דהעושה כותב בתשובתו
דחבריה.( מודאי עדיף דידיה

 רשאי איננו וגם מחויב שאיננו יודו כו״ע - בלבד סכנה בספק
 שהלה מפני דחבריה, סכנה ספק משום סכנה, בספק א״ע להכניס

 כן העושה הרדב״ז, )ולפי ספק. רק ג״כ הא דחבירו ספק, והלה ודאי

שוטה(. חסיד הר״ז

מלחמה בזמן

 ממסכת ראיה ומביא אחרת מסיק דלעיל: אליעזר ציץ בהמשך

 משיתא חד דקטלא מלכותא שמואל אמר ע״ב ל׳ה דף שבועות

 לפני, שלי כרמי שנאמר מיענשא לא המלך[ דעבודת ]באנגריא

 פריו" את לנוטרים "ומאתים דרקיעא למלכותא שלמה" לך "האלף

 שבהם[ מששה אחד בתורה ויעסקו הניחם ]לרבנן, דארעא למלכותא

 ומבאר קאמר, הרשות למלחמת דבהוצאת התוס׳, וכותבים

 באנגריא להו משמע לא דקטלא דלשון התוס׳, כוונת המהרש״א

 קרא, איירי ישראל דבמלכי להו ומשמע ממש, דקטלא אלא כפרש״י,

 כל תחיה לא כתיב מצוה דבמלחמת הרשות, למלחמת ובהוצאה

נשמה.
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 רשאי לבטחונו ואחראי בעם השולט הכח או שהמלכות מזה למדנו
 כדי הרשות במלחמת ואפילו מלחמה, לסכנת רב עם להכניס

גבולו! להרחיב

 שאר עם המלך שנלחם המלחמה ה״א: ממלכים בפ״ה ברמב״ם וכך
.8ושמעו בגדולתו ולהרבות ישראל גבול להרחיב כדי העמים

 כשתהא אויביך, על מחנה תצא כי רנ״ד: פיסקא תצא כי פר׳ בספרי

 ונשמרת נלחם. אתה אויביך כנגד אויביך, על במחנה. יוצא הוי יוצא
 מדבר הכתוב ובמעשרות ובטמאות בטהרות אני שומע רע, דבר מכל

 דמים ושפיכת זרה עבודה לרבות מנין ערוה אלא לי אין ערוה ת״ל

 ושפיכת ע״ז לרבות מנין ערוה אלא לי אין ערוה ת״ל השם וקללת

רע. דבר מכל ונשמרת ת״ל השם וקללת דמים

 לא בא שפ״ד לאיסור בספרי שהריבוי רב: דבי הספרי ומבאר
 שצריך המחנה נשתנה ]דמה אחיו את איש יהרגו שלא למימרא

 גוי רואה שאם לומר בא אלא ע״ז[, מיותרת אזהרה עליה שיבוא
 על תעמוד לא על יעבור ולא עיניו יעלים לא אחיו את להרוג שבא

 עליו ויקומו גברים נפישי דהא בסכנה עצמו דמשים ואע״ג רעך דם

חייב. הכא פטור, בעלמא דבכה״ג

 איש "מיד הכתוב: בפי׳ וכוללו זה, ענין מסביר נח בפרשת הנצי״ב

 נענש, האדם אימתי הקב״ה פירש האדם", נפש את אדרוש אחיו
 אז לשנוא ועת מלחמה בשעת משא״כ באתוה, לנהוג שראוי בשעה

 בשבועות וכדאיתא העולם נוסד כך כי כלל ע״ז עונש ואין להרוג עת

 מותר ישראל מלך ואפי׳ מיענש, לא משיתא חד דקטלא מלכותא

 גם )ועיין עי״ז יהרגו מישראל שכמה אע״ג הרשות מלחמת לעשות

כ״ז( סימן יו״ד הבושם לערוגת )בדומה דבר(. בהרחב

 במלחמות הכלל עניני כי מובא: קמ״ג( )סימן כהן משפט בשו״ת

 היא מותרת רשות מלחמת גם שהרי בהם דוחי מהכלל הם יוצאים

 אלא הרוחה, בשביל בסכנה רבות נפשות להכניס היתר מצינו ואיך

 למקום מזה ללמוד אפשר ואי וכו׳ שאני ציבור והלכות דמלחמה

מ״ד. סימן חו״מ חת״ס בשו״ת וכן אחר.

 צדק העולם למלאות האמת דת להרים כדי והמחשבה המגמה שתהיה צריך בכל אמנם8

ה״י. ממלכים בפ"ד הרמב״ם ועיין ’ה מלחמות ולהלחם הרשעים ורוע ולשבור
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החיכוך ספר שיטת

 זה על ועובר המצוה: מלחמות בענין שופטים: ובפר׳ ואתחנן בפר׳
 הרגו, ולא בדבר שיסתכן מבלי להורגו ויכול מהם אחד לידו ובא

 ט״ז] כ׳, ]דברים עליהם שנאמר לאו על שעבר מלבד זה, עשה ביטל

 ובא זה על ועובר עמלק: זרע להכרית ובמצות נשמה. כל תחיה לא

 עשה ביטל הרגו ולא להורגו בידו סיפק ויש עמלק מזרע אחד לידו
מסתכן. ללא מסתכן בין מחלק ולא זה.

 כל ועל פרטי ענין הוא שאחד המצוות שתי בין להבדיל שניסו יש

 והשני מקום בכל עמלק את ולהשמיד להרגו חיוב יש מישראל אחד

 צורך יש העמים שבעת את לגרש כדי חנוך(. )מנחת ציבורי ענין הוא

 לגרשם ליחיד אפשר אי ולכן בערים יושבים הם שהרי מסודר בצבא

זצ״ל(. רפאל שילה )הרב

 ואז הארץ מן לצאת ברירה גם יש העמים שבעת גירוש מצות אולי

להסתכן. ענין אין ולכן להורגם, חיוב אין

פחד בלי שיעשח שעושה מי

 כמשמעו, הלבב ורך הירא האיש מי הט״ו: פ״ז מלכים הלכות רמב״ם

 בקשרי שיכנס ומאחר המלחמה, בקשרי לעמוד כח בלבו שאין

 יחוד שעל וידע צרה בעת ומושיעו ישראל מקוה על ישען המלחמה

 יפחד_ולא ולא יירא ולא בכפו נפשו וישים מלחמה עושה הוא ה׳

 מכל ויפנה מלבו זכרונם ימחה אלא בבניו ולא באשתו לא יחשוב

 עצמו ומבהיל במלחמה ולהרהר לחשוב המתחיל וכל למלחמה, דבר

 ואל תחפזו ואל תיראו אל לבבכם ירך אל שנאמר בל׳ת, עובר

מפניהם. תערצו

 ולא נצח לא ואם בצוארו, תלויים ישראל דמי שכל אלא עוד ולא

הכל, דמי ששפך כמי זה הרי נפשו, ובכל לבו בכל מלחמה עשה

 ארור בקבלה מפורש והרי כלבבו, אחיו לבב את ימס ולא שנאמר

 לבו בכל הנלחם וכל מדם, חרבו מונע וארור רמיה ה׳ מלאכת עושה

 ימצא שלא לו מובטח בלבד, ה׳ את לקדש כוונתו ותהיה פחד בלא

 עד ולבניו לו ויזכה בישראל נכון בית לו ויבנה רעה, תגיעהו ולא נזק

כ׳ /zjw בית לאדני ה׳ יעשה עשד׳ ״ט שנאמר העוה״ב, לחיי ויזכה עולם
 את ולבקש לרדפך אדם מקם מלסיך. בך תמצא לא ורעה נלחם אדני ה' מלחמות

החיים. בצרור צרורה אדני נפש והיתה נפשך

60
0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)56 מס נוזמיהעמוד זלמן גולדברג, אריאל בנין



חכז נד גדקץ חיטת#וים•18
: UW נחר ושא מיזק לנעלה, בשבחה ממרח סכסכה מי התבלה oft מן »ב״ה ם*

 החו׳ כסש׳ב והטעם . לגרשה חייב אינו דאפ״ס מממש
op ברי•׳ דאשא לר׳מ קיי״׳ל נ״כ מועמס בחבלה דאפי׳ op .טמי׳

 דשא משוס דק׳ס אלא לז ה״ז ספאתיס לבשלה מל.הסחת
 בעיניו קלס בל״ה דמה וטון .בטלה אפי׳ שלד וא*כ .משימתה

 מדברי ומיסו .סרנה ומפסדת בסו״ס ע׳כ למכור נ״נ למכה לטציאה
בשי' ראיתי וק מה מחלק שאינו לעלי משמע והמגלם המחבר

 סדן מן אינו מועמס דבחנלס דכיון בש״ס ומפרשים הסאירי בפס
. יגרשה לא שעט דבר דבשביל נ״ס דאינא ,לו למטר לטסה

: ע׳ש למטר חייטס לא ולעולם סם סילקו לא

 לעיל ע׳ ט. טגשן אין ראשו הוציא ואם ס״ב תכ״ה 7סי
וע׳ באן ולש סלוד ה״ה פדחתו מרוב סלע׳ז

: סס התנ״ב מי׳  אפי׳ לבאג׳ משמע ט׳ הטדא את להכעיס המושה ישראל ס״ה
ברגיל דווקא w דגם מומן איזהו התו'ל״ה מדברי נפ'א.אבל

 ישראל גרס זה לערן דאבתי לאסתרצי^שי׳קמייחת אנמי ראל״ם
אעו פעמים ג׳ דעד )י״ד( בחולין כ׳ שמימה לענין ואפי׳ מ״ש סש״ג

:וציה ע״ש נטו״ג אפי׳ מין נפשה  בסס״ס ישראל. של שהשווה מקום מישראל ב״ד ורועי שם
. מ״ש אסור אחרים של דקה בהמה רוסה דאפי׳ מטאר

 אדה דאין שרי אחרים דשל בהדיא כ׳ שם וכדי׳ג שם החו׳ אבל
 אסור בלי דווקא מרובה בסו*פ מדבריהם מוכח וכן .לו ולא סומא

 ישראל של שהשדות במקום אפי׳ ודאי דהיינו ומשמע .לא טז׳ל אכל
 י בצהרדעא חוקלא דאכלי פיזי מפני שהביאו ופ׳ש * דא״י דומיא
 הסמוכה נעיר דנהרדעא הא גני במרובה הם בכ״מ רש״י כ׳ ומר
 גבי )רד( נצ״ק וכן .מישראל גדול ישוב שם דש׳ דהיינו .לספר

כפי' לו הי׳ שלא ומשמע דלצנשנש דא׳ל לר*י דמפסלי פיזי
 ממש להם שיש גמקעןת אף לד לרשת נוהגין וק . אחרה
 לטתים גם בדבר איסור סי׳ אם חיס ט רועים שרגילים ואף • סרנה

 ופתי מור. לפגי על ושבר הגזל טל מלווין יהא למטר אסור הי׳
 דאמר ב׳מ בריש לעיין יש ]ובאמת .מגדלה נהניגז בהמתו דהא
 לא דלמה ט׳ שר אלפני עבר הא מסריק סיני לרשא חיותא אנן

ליכא דלאחדם אלא ע׳ש[ טפי׳ גט׳ איכא דגדלה משוס אמר
:תירק איסורא ״ ך־

3'D עסמ״ע אמרים יסבור או ט׳ שבע מטרו הרואה לח כץ1ל
נשעה לו בשיש דהיינו ונראה .לשלם לרין לזה לו ^;™?™זטש ~

 דקיייל בלדקה כמו לשלם איל מעשה בשעת לו הי׳ לא אבל .מעשה
לדקדק יש וכן .פטה נאותה הי' תמי למקום ממקום הטיט• ממלב

:תירק ע״ש שטי לאותו שטי דשחר מהא

 הירושלמי וסרמב״ם־ סדי׳ף שהשמיטו על שהמה מחי
♦ סהזדאי מכירו אש להציל נפשות בספק לכנוס דסחייב

 בראלג פטודא כק ס״׳ל דהידושלמי דס״ל לומר מקום יש ולטג״ד
 יפתו ט׳ מיס סל ■קיתון .אחד וטד במדבר מסלכין שהיו דשנים
 דחייך ס״ל ולא הכילו נשחת אחד יראה ולא וישחו שניהם
 ספק דוחה הוא ודאי חנירי של ודאי נש סכי ק ואע קודמת

 דידי׳ ספק גס קודמין דמייך טתי' שם דקיי׳ל לר״ע סכל שלו
 אמרינן זסא לי מראה .טוראי ספק דננסשות .לחבירו קודם
 ואב יסרב מלח ,מה לר$ז מחוב הקישן דעריות כ״ש כרי׳ש
 דבאשה בש׳ וע״ש . יפטר ואל יהרג המאורסה נפרס אף־ יעטר
 אלא לי* ינפיק לא דהא ממוינת אינה מעשה ששה דאיט

 חדק מאי ,משוס טעמא דהא » מעשה בששה דווקא והתם מרוצח
 דלאי ושיט .חזיה מאי איפכא אמרינן מעשה ששה שאיט ושט
 לגמו* דמי עריות וא׳ב • היטב ע״ש הוה מדוח והא באסתר פריך
 ואפי׳ .סמרו של ודאי להציל בספק למום דמחייב ואי .לחלח
 סיד זא״נ לספק. ולכנוס חטה להציל מחויב מעשה עושה איט

 ואש׳ למום מחויב נפשות וספק טריות דודא* הול׳ל בעריות
 להציל משוס בספק לכטס משינת מעשה ששה דאינה אפה

 ולדדוע זנסוגיא כהונות ובריש ■ בלד ק משמע ולא ♦ עריות מודאי
:וצ״ע ע״ש שיי דאונס לש  סטא* בם/ לו זקוק אינו הבקר וטח אוצרות בית אבל לא סי׳תכ״ז

,עשרה מעקה לו לעשות צריך וכלב וטר באר דאהי׳
 לו־ אין אפי׳ בטח הנא אבל . תשמישתא בקכימא דשאו ונראה

 , לתשמיש שא דסתמא דחייב שא גזיס״ע הגג על משמיש שם
 כלג ודאי חפששסא אבלבקטש . דירה ולאו הגי פטור וסס

; וציע חייב
Dממעקה פטור .אשת ,ד׳ מל אשת ר׳ נו שאין טת בל 3״ . 

מבפנים עגה אינו דאם שם דאיתא )ניא( ר!מא בבא וע׳
 פטור נמות סקנח ואיכא מנחת שטנה אע׳פ טפחים עשרה

 דסמט־ נראה . זה הטא שלא והש׳ . שא טת דלאו ממסקס
 ©קרס גובה לצריך ב״ס־ 5וא* . ד״א על ליא דבש שב׳ אהא

 ואפי׳■ י״ס גונה צריך רוחב ז״ט דסגי סונה דהרי . ספחים
 &JH1 בפנים משרה גובה צריך רוחב ד״ט דסגי שבח רשות

 W גמיס שט שאין דטחי סטיו שלה ש׳ באו׳ח סמטאר
מטך מעקה גט לש ע״ש רהיי שט אק לעשרה משליש

. j ודו״ק עשרה גונה דצריך  בהס׳ש פ׳ . משסים מעשרה פשתה שנה הסמקה גובה ם״ךן
ולפצ״ר׳מא אתרים. בפנים ש׳ יהראב״ר מספרי ראי׳ של

 ט׳ חייב הסשכק׳לרס׳ר ברלי החופר )ר״ב( בלק ערוכה מגיא
 הרא׳ה בסס מ׳ללשס מצאתי שב טפחים.. משיה מחיצה שיעשה סד

1ח׳ב טפאים ה ע^ המעקה לגובה מכאן בפירוש שם של
ז חוקיך לסרני בא״י

ונ׳טלם תם

. שאחרי׳ שויס אסר צ״ל י׳ג פורס ט׳ג לא בדף

0) החכמה אוצר תכנת ע״י וזודפס)254 מס עמוד חיים בן זונדל יוסף הוטנר, המשפט אולם ־ יוסף חבל
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קעח -דירוצתוע^תנפש

לא»לחלא^1אע? נ’לה^תוא3»ישי»ז*״לתד?
 !SS * ער נ האמיד הג׳שאיניג? לעשות טפי ®חף > ניני ואי איממףמץ^ניבעוות*^^ ^^ב

 SSVuco־ W ששניהם כאן• »SSd לאיציך מה1ניהזא׳י נעיץ עת^לומרזשלא ^®ןאותרלטפה^הלזלש^י
 *:£ - • בשנ׳א שהנו״ן רוצח עינךצאאורנפרשת »»א מתגי נימא בהתראה שלא או מסודם נערים שלא ת«למר
 2, א" קוקצוחר nSr • ¥א על ותיל? נספר* שנאה *ויה אלא־ א׳ נער עחסאלא בשני שלא צ ך* כערעז מלא »מו»

̂  !Shn נאחר להצילו יבול אינו אם עיניך תחוס ולא מאש .אותי *וטמא :•' היא בעלמא תה ׳מוציא א ומגי יאי
 JVSToi* :י״למתון נפה את יוקצותה ״ל6 יאוהה שחועחין כלומד קומתי מלא כיפה מאי עמעפושינן למה•

מאשהש^""^ הממון כלקיחת נס עירום י תעשה ולא ®שה שלו כלא נית וזהו שם אותו ק״ת״אמיין •מלא. טינאיץ
Jf םלמק>? רני תעשהלפירנרי עסהולא שלאיש♦ש נמנושיי מעיהן שיצרו פר ל הואוצ סופר טעות ? מעיהן שיצאו י

 יחים שלא תעשה לא היא עיניך תחום וגת עשה ממת וקיח חותו;מחטנין חנה תני נח אעגממשנה • שעירים אתו
' • :שלאליקחמתון עינו ' L ואיי״ איליאמררבששת אממןכגמר׳ הא ־>מיסלחץ6למם
 קדושים בפרשת כ\’נת *וויגיא TW ל&י! 1םל^עדטי»קטןמעייט.והדד»אבילי’ג«ןלולחסצרו»1»

*ח״לל% פרשהיד': יי •״ זה/ "ןאיןעושין מתבקעת:. שכרסו עד שעורים אתו
 4תזוז אלא ימו על עצמך תעמוד לא '♦ דסרעך אעאור-על ד' בפיק ל’ז הדמנ״ם כתב כן • נ*ר מיתית מחו״ט אזאר

 היא להצילו השיטל ״מ5ו רעך דס יאגד כיי'שלא הצוו״ן בכל המצות כל *ןאין ־ »לםתיוציזה»ירת>פמונמוקועמו:
 נני יצתיג יתירה מקרא לן נפקא 'יהא להצילו לחי* לעצמו להוסיף צריך "' הדין מן זה עון כעד שןלין יירו קל שעשה

 אפילי אלא לעצמו נופל את והשנותולוודדש>השכ אגידה *ןסרו>* מזכרג כפרק ס וכןנתנהרמב הרין למצילופן
 לעשוי לו שאיפשר מה to לטרוח לו יש נעצמו להצילו יצול אצו אגאו *top :הנתנקין הן לו נפרק אמרינן הכי שלנסתי

 ‘עלוסרען רכתיכלאתעמוד זץלהצילו6שכירי לו ולהשכיר , להרוג אשתו אעל עליי* ••רשעלאהדנטוואלאסבב
,מוצא“וכל להצילו ^עליס שמטד לרמש יתיראהוא קרא ׳ מארג ער חימר שעונו ניר להורג ו’ק מות ־..זאת :•

ר האמקרא לנפאיא ^!ילו ראי לר^ילו שיכול אלו ברנדים . ./ ;

?’pv אם ומיאו ומורה סודר ן3 נפרק והכיןאמרינן נפק !זהשניתו תודהשלאלתשעל *הזהירה מפל
להוציא מה כל למציל לפרוע חייב המציל פועלי׳להצילו אשכיר וכן • וט' הרודף י . ?•

כמ*ש רספרי כדמן דם"ל מה׳רוצח כפ״א דל הדמנ״ם ®מס
‘כאןהיבהמחנר>נעשיןע

___"______ , A כרוק׳ או להיט ran אמר נתדף
pb חביתי את 'מרודףלפי’ הוה התום*דאי כתמ לאסד׳צז אאינרחב לעטר או שנת לחלל ברודף אנל הנהמה איד הדזדף מן
fb דלא נלאו דעובר אתם ה^מתקמל י׳• :שם ויתבאר נסמוך המחט־ הדג שכתג ונמו לא i ,וסר^ז על העמוד

להצילן שניתן הגמ׳ררודף מסקנת »י הוא ז*ל ותיהצם ע״כ *)יאסאין 1 סייע*ז " עשה מצות נספר ביארנו »^אשר
^*ט»קאלן^ה^ארנערהמאודכא-אנללפ״סנרתמיי» ואי , " עיניך תת* לא שנאמד אפי׳טמשו אוחו ממלין יגולין
עשק אינא להיט חצרו אחר ברודף דאף המחנר »דנ כמדל אתא למאי עיניך תחוס לא כפה את וקצותה כתיב הא לכפו

 ולאתעש׳מקדאיריקצותהאתכפהלאתמספעדוחטנדת^ i אותואףננפשו מצילי! נמו להצילו ימלין אין שאס למד
נספר• כיאית' היויף על לחום ושלא הנרדף להציל מצות ‘מת אחריה׳ כרודף שהוא וט׳מפגי שמעיה העונד לחתוך *^ותי
לאו יש להיט חכרו;אחר ברודף אף שהדי «תיתן יתצן לא את משהוציא אנל רודף הוא היי יוצא דאינו דכיון ♦ למ-גה
,שמע* הוה לא מרוצח ראי שתירץ הדן נחיוזשי וראיתי ועשה חוף סאן אין לצאת רוצה שהוא רכיון נו גוגעין אין ואפו

%6במי ונכה״ג נו5לה רוצה שהוא כשמש שכרו^לו נמי אלא פ»1ר קא משמיא לילד שמתקשה עולםואע*פ של זיזהוסבעו
אנל להצילו מחוייג הוא יצילט לא אם מהד שיטבע ממש לו אלא אחרים דוקא ולאו ומורה סורר בן נפרק שאמת זכהו אז

4»5מע ילא קיא 'הלאתא משוס מידי שמעיק לא הספק על מל הולד ממש עצמה להציל לה אסור עצמה אע״׳היזלות
הספקע״א על אף צו לנותח מצווה שהוא לומד רסרעך על יחיד כנפש ואפיתים נפש מפני נפש מחין אין שסדודף חאין

לא זה ולפי ז״ל המחנר והרב הרחב*צז לדברי לאמן זה ותירוץ קםה לאוין נמשוך המחט־ הרב והניאו בירושלמי ונדאמריק
מיימון הגהות מהשצתנו נכ״מעל יצדקמהשכתב־הרבז״ל ונהרגהו אח׳מכם לס להסטיהתט ואמרו אדם שלנני סיעה

נם' עצמו אפי׳להמים מסיק בירושלמי ל’וז ס’הרמכ ונרי על »נפ ימסרו ואל טלם יהרט טלכם את »אסלאראטהורגים ,
ודאי שהלה מפני שאטעם ונראה ל ז* הו־כ ובתג ע*כ סכנה נאצלת יחיד ואף עצמו נהצלת .שאף מכאן למרס אחדמישראל

ועיקר שרש זו לטעם אין ז״ל הר*ן תירוץ ולפי כ’ע ספק זמא ממי וכן מפגיגוול ואפי׳קטן נפש מפני נפש מחין לדיטאין
־ סמס נספק עצתו להכניס יש ספק הוא אפי׳נשהלה שהדי וסונר זה על שחולק שישעי פשכתנ’לאע’•הנהמאיריז

נפקא מהנא והא נגמר' פריך מאי קשה התוספז׳קצת ולתירוץ מצווין אחרים שאין במקום אף הרודן׳ את להרוג הנוזף דיטל
קושיא ליומא* וכשמתי ל ת מנין טפו אניות נפקא מהתם שלמה רנינו שהניא נרייתא *ולפי •:־ גאתהתוף:«4

רען עלום תעמוד לא כתיב טמאאימהתסה״אעשהלכך נשפרמצמ^עשה ממון* כפה את החומשוקצודנה >**«
ךןף דיק קא גמא>יייי לרלי«*’י ושמא תעשה כלא לחייט □נ״סדלא :ע׳ש סי־ע־זכתמזיטעםלתדיר־שלתה

חלמוד להצילו חייג שהוא ננקד שטזנע חניו את לרואה מנין נב’אע זוממין עדים רמה * זוממין מערים תחוס לא תחוס
כאיקראלאהוס רמפמעיא״לאו למזילאתעמורעלוסרעך החונל נתיק .כיאיתא ממון וכשהוא 1גש שן נעא עין דכתינ

מהתם יסקא מאכיז הא מקשה ולהט להצילו שחייב שמעינן , • ממון הוא באן האמור עירך תחוס לא מה את *^וקצויזה
 קשס היתשלמי גשס ק&נהוא שמזנו מה לעי ומיהו »קא לעט* ולא זואמין מעטם ג״ש ^יתי^יהל0*”7*1*** ’

מקאבימ״וא! מקאמהתם מהנא והא מקשה ופאי זה >עין הנן. לס ;נערת עליו עינך תיזס **מרוצחשסאפרשסאצא

מוהשטתו י
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.*1■ה׳יוצהו^רתגפעו

להציליט®•׳ ניתן לא ליה מפגם דלא וסר אכל כנפשו להציל' שמעינן הוה לא לו דוהשטתו קרא צאו ראי מידי קשיא לא

 אי»א סס« ofi אכ^צפיא סכגה be צשא*ן ה*א לו

i’pjpij ושמא סכנה אפי׳נספק מ״מ רעך דם יצל לא.אגלתוד 
 אתר* ירדוף סכנה כספק ואפי׳ מיווף ליה נפקא ומ£(ל“♦

 מקום מעל תהוסעיגיך לא נעה וקצואהאת יזיכתיב הרת־ף
 תסמורעלדם לא שכתבו מכוון איט כמהות שלפון אלא
 דמשמע סננה נסע׳ עצמו אפי'להכניס הסק בירושלמי רעך

 ?יא לי למה, וא׳ת נפק רעך, דס על תעמוד דלא ?שקרא
 .א לי תיסון נתחבה כודרשינן *ופו לאחרת לו דוהשמתו
 והשטתו למנת ראצטריך ל וי רעך רם על תאמוד *ווכתי׳לא

 אם ני דאינו אפי׳הינא נכלענין להצילו דאייב לאשמעינן לו

 p אותו להחג ורוצי! היכא דוקא אלא הוי דלא רפ*ר מרעה
 ומשמע. ף קר* תלמידי נשם • אחרון ליב כשיטה מזוג מצאתי

 מתייג רעך מ£ על תעמוד דלא שקיא מעקינן דכי ל’ז יל דם
 תעמוד לא הפסוק ממשמעות כיינו להצילו פועלים להשכיר

 קא דמייתורא למעלה שפירמט מה לפי אנל מ*מ רעך רם #ל
יער רם .על תעמוד לא לי למה לו והשטתו רכתיג כיון דריש

&

 אןמירתיןאזתו-.אל^ אתהערוס שכב ככר אם פי' בנפשו רעך: ום על תעמוד דלא מתקרא ליה רחש וכאן עונל פחות
אותוכמר הודגין שאין הרג אס ה’וה חן למת אותו עגיאין ׳ ולא עיניך תחוס לא * ן לאדי שני כאן יש הנראה לפ< *□י

 רעך, דם על תעמוד רלא מקרא להצילו פועלים להשכיר שחייב
 א?ל לגופיה אלא אתי לא תעמוד רלא יקיא דכוכאמינא

 רען דם על תעמוד ילא ודאי ללופיה והשכותו ונתיב ה£וןא
 נחירושין ל’ז !‘הד מזב וכן ויצילהו פועלים שישכיר לומר אתא

 נערה אתר רודף *או ־ :- הכי דריש קא דקיא במיתודא
 של העוטת כל ק*ה אלא מאורסה נערה דוקא לאו * מאורסה

 נהמה אאר .מרודף חול נ*י בריתות או דין נית מימית י סייג
 ודם 3קל לאכול הרודף וה*ה ע*ז ולענוד שנת לתצל והמדף
 וכדכתב ומודה סורר נפר׳נן כדאיתא לנרדף ופגם קלון ולינא

 הוא המאורסה. וננעלה משוס אלא כסמוך הרגהמתנרז׳ל
הניאט׳ *}למעלה :מאורסה נערה נקע בפסוק פגרש4

 .דרשנו קס*ר גלאוין פי׳למעלם • עיניך תחום מלא זה מד
רלא מתקרא בנפשו להצילו שניתן להרגו הגירו אזר מזרף

 בפרקא' *ןכןכתגרנינימשה* מעגמדעלדסרעך:
 עתה. אוזר או להרגו תכירו אתר רודף הרואה וכל ימלכו׳תצח

 שהיא עשה מצית ביעל זה הרי הציל ולא להציל ויכול לבועלה

 ולא יךנ’ע תחום לא לאוין שני על ועבר מה -את וקצולןה
:רעך דם על תעתור

* אמת הצו*תא זו שאין דוחה בורר זה בפרק
ניתן דרודף שדורש הזאת הנחיתא שאין פיתש , •

 תעמוד לא אלא אמת רעו רס על תעמוד מלא כנפשו להצילו
 דאמרינן ט' כנהר תכירו את שפונע לרואה אתא רעך ים על

 להצילו שניתן להיגד חנית אתר התסתנירנגןחניין}לרורף
®ABW <האי יאתא הוא למי. והא רעך רם על תעמוד לא ל 

 מ' כנכד שטובע חמדו את לריאה מניין לכדחניא ליה מינעי
 ה לנערה מרהוקש ומסיק חנירומנ״ל אח רודף ואלא אה*נ

 והא דכא נימא קושיא מאי אמת זאת נר״תא דאי המאדסה
 אלא רת*כ ננרייתא ונדקתני רעך דם על תעמוד תלא בפיק
 חרש כנפשו* להצילו *לניתן אתת? זו ברייתא :שאין ודאי

 אנלמקורנערההמארסה המאורסה לגערה •גדהוקשחצח
 ניתן תווה אמרה לפגמה אלא נא שלא המאורסה •מהמגמה

 ומה מזה איזת על להרט תכירו אתר חרף בנפשיה להצילה
 ומודה שוד בפר׳גן וכדאמרינן החן מן עונשין דאין אתי לא

מקישחצת / • נפש ורצחו רעהו על איש יקס .*□*כאשר
 כנפשו להצילה כירדן המאורסה גערה מה המאורסה לנעוה

 ככל להושיעה יכול מושיע לה 6* הא לה מושיע דכתיבואן
להצילו ניתן הצת אף חדעה אפי׳נגפש להושיעה שיטל ר3ן

בגעשו:

>; מאוראהמגמנד מנערה .אחר *בלולה
’מנעדה;המאודסה~נם# נפקאל! סעסאיך

 ' העקומה• ילכל לסרט תניח אחר כמדף ה וה מעשו !הצילה
 זתייבי&חשמן; ני מיתית חייבי • העריות לשאר *)■הה

 »&<' ,או אלמנה. י*זר כרודף בדול כהן בגון לאוק אנלאייבי
 מז< שאין כהן וכיוצא וחליצה גרושה אחר תרף שהיה הדיוט

 4800 אימס מצילין אין אדם כידי ולא שמיס גידי מיתה לא
 נהען ס’3מהרמ ותמהני ומורה סורר נפר׳נן ס־תניא חדף של

 ה!ןא*3ז שאמרו וכיון ואפשר הצורך כל זיז ניארו שלא הממכר
.ידמעחייג׳ אלא משמע לא דעייות לזה הוצרם לא עריות

:כריתות וחייבי
 י ומחא:עויר P בפרק תגן הכי • הנהמה מן »ךןןץ

אלאמדכר־פע!! כנפשו להצילו ניתן דלא והטעם
 4)® קלון מ אין ונהמה לנרדף ופגם קלון נה ויש עמה
4טארם הרודף מפגז אותו מצילין הזמר *אכל :לנרדף

^ ‘להו פנים יקא עריות שאר דוקא אגמא ם״ר • העריות

 הרודף^ *אנל כנפשו: להצילו ניתן לזכר ואף ל קת

 40$ מלאכה לעשות שרדף א למימד מעי משוס * יהמה
 מלאכהנשנתאו.^ לעשות שרוף ־*או גוגקעלה:

 ". ט' אזתנ ממיתין אין הדת עיקרי ועיז ששנת אע*פ
 והרנהמועד ומזרה סורר גן נפרק כיאיתא זמעעינהו. קראי
 ומשמש כנפשו להצילו ניתן מאורסה נערה אחר דנרורף סתם

 * כדכייאוא^ הלמן' דלית יהרגוהו לו הניחו אומות אפי׳שהיא
 לי הניחו נאומית ואף רסנרי כרמן הלכתא אלא הכי ואמר

 רחמנא! קפיד ראפגמה כנפשו אותה מצילה יהרגוהו שלא
 ■4ק גדולנמי. ל^ן דאלהנה ואע״ג פגמה על מקפדת והרי

 קש* צא זוטא אפגתא רחמנא קפיר רכה אפגמה עגיסלה
 כתוספתא׳ תנא ומורד סורר נן נפרק והכיאמרינן חזיוגא
אוחאי מצילי! אין עברה כה נענדה סורר כן נפרק לש ומייתי

 חף< רוצת מהלכות וכתבהרמנ״םבפא ע״ז נעשין שנתבאר
 4ביאז גמר שלא פ’אע וסערה עמה ושכב ותפשה עתה אחר
 , להבדל זה תצא ע'כ ברין עמדו ־1ע אתו מתיוזין אין

 וומיעילד ופריך בנפט להצילו ניתן כריתות •מאפרי׳שתייני
 םריתואז פי׳ואיתייכי אתיתו על הנא קנם שישילהס נערית

 מ*. קנם משלם אחותו על הבא אתאי כנפשו להצילה ניתן
 מתשצומיף פשר דצאאקטיל ואע״ג כאן יש ותשלומיו מיתה

 דפגעם׳ העואה משעת וזפדא וזרב קמיה רבנן ומתרצי׳אמרוה
 הד•; ע״כ נאה גמר ער משלם צא מעונא מקטלא ליה איפטר
 וה*>: נכרת מקמלא ליה איפטר בה שהערה נפי׳רכיון משמע

 צמה.לא< לתמוה יש המחט־ הרב ועל הורגו אוחו הרואה שאין
 סף פרק כ לה ויריתי בתוספתא עור תניא כלום מזה מאד
 רש**י ופי' ננפשו אותה מצילק אין מושיע לה יש ומורה סורר

 אוהו הוהגין אין הריגה בלא אתו־ דבר ♦ח על מושיע לה יש
 וםיר- ם’ע*כוהדמב מושיע לה יהיה כשישיטה שהדי ברדיפתו
 . להגולי? מיכול רמי הוצרכולגארזהדוההו*וו>ךאלא המחבר

 מאיגיע^ נא' להצילם יכול ראם להם קדם וככר מאיבריו בא*
 נא׳מאיט״ד* להציל היכול *בל :בנפשו אותה מצילין אין

< v. ♦ מ מאחזי ששם ג*ז34נעש* עי״!
... * • 

-;‘י ערופה עגלה הלכות

?W 1; ץ>?0לע שלא תודה *הזהירה
?להמ< מהנח המעט יו .•

לעולם
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 O מחטיא מתא היא דסורא מתיבתא ריש זצ׳ל גאון אלפיומי סעדיה לרבינו
.המדינה בבבל אשר

 בזה לו )אשי המצות זמני בעיל(ר 1ה ’ישיטתו ויסודותיו דבריו מבאר רחב ביאור עם
 5$«£ז?י !,יי פלוגתי*• בר דל כהרמבים ולא כהבה״ג לא בש׳ע. חדשה. מיוחדת שיטח

 ישתרע ובכלל .וכו׳ וירושלמי בבלי התלמוד ים מרחבי פני על להלכה בנוגע בשיטתו
 ועד ז׳ל הרטבים עד מאז המצות מוני דל הראשונים גדולי בל דברי על זה ביאור

הגאון רבינו ושיטת בכלל. המצות מנין יסוד עיקר הכולל גדול. מבוא ועם בכלל.

&

 .לזה הנוגע וכל .בפרט זה בעגין דל הראשונים גדולי ושאר והבה׳ג
באלפי הצעיר א:בי חברר״יו

פערלא. ע~ל pm«o פישל ירוחם יהודה

 הוספות עם משוכללת חדשה מהדורה
ופוסקים, הש״ס סדר לפי מפתח הענינים, תובן

לרס״ג הדברות לעשרת אזהרות התורה, פרשיות לסדר מפתח
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כח עשה ז״ד לרפ״ג המצות ספר 343
 זהו .ברכים לביישו שלא אלא הורה הזהירה ולא ולביישו

 .עיי״ש ה״ח( דעות מהלכות )בפ״ו ז״ל הרמב״ם דברי נגד
 כלל נזכר לא שם דערכין ובסוגיא קדושים( )פ׳ בספרא וכן

 לעגין בזה חילוק שוס שאין בהדיא משמע .רבים בפני
 מלבין אמרו ולא .חטא עליו חשא דלא בלאו עליו לעבור

 חלק לו שאין ביותר עליו להחמיר אלא ברבים חבירו פני
 בפרק כדאמרינן .פולין ואין היורדין מן ושהוא נטוה״ב

 אצא . בזה חילוק אין לאו עבירת לענין אבל .שם הזהב
 שלא וז״ל שכתב ר״מ( מלוה קדושים )פ׳ להחינוך שראיתי

 חבירו פני מלבין ז״ל יקראו הטון וזה .מישראל אחד לבייש
 השא ולא וגו׳ תיכיח הוכח מש״כ הוא זה על והלאו .ברבים

 ברבים חבירו פני והלבין עלי׳ והעובר .וכו׳ חטא עליו
 לפי .עליו לוקה אינו אבל מלך מלוח על עבר וכו׳ במזיד

 ג״כ דס״ל מדבריו מבואר .עיי״ש עכ״ל מעשה בו שאין
 וכדברי .עלמו לבין בינו ולא ברבים אלא זו אזהרה דאין

 מגיף דגם ובאמת .המקצר שביאר מה לפי דל הרשב״ץ
 עלה מדס״ס משמע. הכי שלפנינו בזה״ר הרשב״ן דברי
 חלק לו אין ברבים חבירו פני המלבין חז״ל אמרו מכאן

 הוא בהכי האזהרה דעיקר דם״ל מתבאר .עיי״ש לטוה״ב
 וכן .עיי״ש קדושים בפרשת רש״י דעת נראה וכן דמיירי

 אלא רי״ד( סי׳ שלישי )שטר בשע״ח דל יונה רבינו דטח
 דברים אונאת משוס מיהח בו יש לבינו בינו גס מ דמי שכתב

 החינוך החליטו איך וגס .ידענא לא בזה מקירם אבל
 הזכירו ולא ל’ז הרמב״ס דברי איפיך בפשיעות ורשב״ן

 ואכמ״ל .כיו״ב מקימות בשאר דרכם זו ואין .כלל דבריו
נענש מה ומפני דאמרי׳ ע״ב( )ק״א בסנהדרין ועי׳ בזה

 :עייש״ה שס ובפירש״י ברבים שהוכיחו מפני
תשא דלא לאו דעיקר הרשב״ג דעת דגם מבואר ועמפ

 עליו ולעבור ההוכחה על מזהיר חטא עליו
 מלותיך נתיב בעל הבין וכן .מלהוכיחו כשנמנע ועשה בל׳ית

 דל הרמב״ם מדברי ג״כ נראה שכן ובאמת .עיי״ש שם
 קלתנו לבייש שלא הזהיר זז״ל שכתב ש״ג( )לאיין בסה־מ

 הוכיח אמרו הוא בזה שבאה והאזהרה .וכו׳ קצהנו את
 יכול וכו׳ ובספרא . חטא עליו השא ולא עמיר,ך אח תוכיח

 .חטא עליו תשא וצא ת״ל משתנות ופניו מיכיחו אהה אפי׳
 והזכרהו עון לו תחשיב שלא שהזהיר הוא הפשט אמנם
 אינה דספרא דההיא ז״ל מדבריו מבואר .טיי״ש עכ״ל

 שלא רק להזהיר בא דקרא פשטא עיקר אבל .דרשא אלא
 עונו לו יחשיב ולא .חטאו טל חבירו את מלהוכיח ימנע
 פניו נגד עונו וישים פשעו יזכירהו אלא .וישתוק בלבו
 ז״ל הרמב״ס כזונת נראה כן טותתו. ויתקן שישיב כדי
 וז״ל ר״ה( )בעשין במש״כ ג״כ הרמב״ס כוון ולזה .בזה
 וכו׳ במאמר להוכיחו נלטוינו אבל טון לו נחשוב ולא

 שהביא אליהו דבי דתנא מבריייהא מהבאר וכן .ע״"ש
 אליעזר רבי אמר . שם שאמרו הרי״ג( )רמז קדישיס בילקוט

 חיטא תהא ואל לו אמור לבינו בינך דבר יש אם מחיא בן
 והיינו .עיי"ש וכי' חטא עליו השא ולא נאמר לכך .בו

 הגאון לרבינו הרק׳ל א*כ והשתא .המתרגם כדברי ממש
 הלאיין במספר חטא עליו חשא דלא לאו שמנה דאחר ז״ל
במספר הוכיח דהוכח עשה עוד למנות לו הי׳ לא

דל: דרכו לפי העשין
 הבאתי כבר שהרי איריא לא מהא דגם נראה □1אמ

כדעה בהא קיי׳ל דלא דל הראשונים רוב דעת
נוטה שכן אף הרמב״ם וגם .לעיל שביארנו מטעם המתרגם

 מהלכות )בפ״״ו הגדול בחיבורו מ״מ .שם בסה״ח דל דעתו
 רוב כדעת דס״ל מבואר שלו המצות מנין ובקציר דעות(

 ולאו .בלבד עשה אלא בתוכחה דליכא .דל הראשונים
 פני ילבין שלא להזהיר אלא קאי לא חטא עליו השא דלא

 .בזה שם בסה׳ח ממש״כ בו שחזר ועכצ׳ל . עיי״ש חבירו
 מטעם ע״כ והיינו .בחיבורו כיו״ב דוכתי בכמה וכדאשכחן
 שהבאתי מה דלפי ואף . כהמהרגם דלא לעיל שהכרתנו
 כדעת נמי י ס׳ל מתיא בן ר״א אליהו דבי דהנא .מברייתא
 לעיל הבאתי וכבר .דתנאי פלוגתא כאן יש וא״כ .המתרגם

 . כוותי׳ המתרגם דקאי .תנא כהך לפסוק הגאונים דעת
 הגאונים שבתשובות ז״ל גאון יהודאי רב בתשובת כמבואר

 במלתא רבנן דפליגי היכי כל ודל נרה( סי׳ ליק )דפים
 . עיי״ש עכ׳ל כוותי׳ הלכחא מנהון כחד קרא אמר ומתרגם

 רב בשם א׳( סי׳ ריש )ח״ב ראשונים של בתורתן הוא וכן
 מקומו דבעיקר כיון נראה מ״מ .עיי״ש דל גאון נטרונאי
 .נקטינן הכי .בהכי פלוגתא שוס ליכא שם ובגמרא בספרא
 רמב״ס ועי׳ כמשכ״ל ס״ל הכי בגמרא אמוראי דכולהו ובפרט
 הרמב״ן ובהשגות הי״ג( ביאה איסורי מהלכות )פי״ב

 ובפי׳ .שס במג׳א עליו ובמש״כ חמישי( )שירש לפה״מ
 עייש״ה. קדשה( תהי׳ דלא קרא על הלא )פ׳ הרמב״ן

 דשארה בקרא משפטים( )בפ׳ דל הרמב״ן מש״כ ג״כ ועי׳
 לפמשכ״ל ובפרט . בזה ואכנרל עיי״ש ל״י ועונתה כסותה

 ומה .כן להתפרש כ״כ מוכרחין אין התרגום דברי דגם
 חטא. עליו השא דלא קרא לי למה דא״כ לפ״ז שהקשינו

 דודאי לומר אפשר .דברים דאונאת לאו מאזהרת לי׳ תיפוק
 אפי׳ להזהיר חטא עליו השא דלא קרא הך אילטריך

 שם דערכין דגחרא מברייתא וכדחשמע . הוכחה במקום
 דרשע כיון דסד״א .ש”מי וכו׳ יכול ד״ה שם לפירש״י

 פנים. הלבנת ט״י אפי׳ להוכיחו רשאי אדאורייתא שעבר היא
 לאו לענין שם( הזהב )בפרק דאמרינן מה לפי ובפרט

 עם עמיתו את איש הונו לא דכתיב מאי דברים דאונאת
 א(’נ )סי׳ ביראים וכתבו .תונוהו אל ובמלות בתורה שאתך

 דהיינו שם( הזהב )בפרק והנמוק״י קע״א( )לאוין ובסמ״ג
 שמיס יראי על אלא דברים על מוזהר שאינו לומר

 להזהיר אילטריך ודאי וא״כ .ע"״ש ובמלות בהורה וזהירים
 דמשום שי״ל מה מלבד .מהתם נפקא דלא בתוכחה כאן

 ו׳( )לאוין בסמ״ג וכ*כ .דשרי סד״א הוה תוכחה מצות
 דבר הוא וכן .עיי״ש הוכהה במקום היינו זה לאו דעיקר
 .וגם כתיב. דתוכחה דבענינא דקרא. מעניני׳ הלמד

 .עמיתו את איש הוני דלא קרא לי למה הקשה לא איפכא
 שלא אפי׳ בדברים ילערנו שלא לאזהרה א־לטריך דהא

 שמראה אלא בדברים שלא וגס .כמשכ״ל פנים בהלבנת
 בכלל דהו״ל ראשונים להרבה ס״ל וכיו״ב רעות פנים לו

 וס״ל .הכי התם דס׳ל יהודה כרבי והיינו .זו אזהרה
 סי׳ )חו״מ בעור כמבואר בהכי עלי' פליג לא ת״ק דגם

 מקים בזה דאין מבואר עכ״פ .ראשונים ובשאר רכ״ח(
העשה שחנה במה דרכו לפי גם דל הגאון רבינו על קושיא

"י ד־ד"הלא גםו --------

 הגאי! רבינו שמנה דתוכיזה עשה בעיקר דאכהי אלא
ראה דאס נראה דלכאורה .אחר מלד לדון יש דל

 תוכיח דהוכח עשה מלבד מוכיחו ואינו עבירה עבר חבירו
 היזיו על דאם . רעך דם על תעמוד דלא בל״ת נחי עבר
 תדושיס( )פרשת בספרא כדאמרינן . זה בלאו עובר גופו

הנידו י לרואה מנין ע״א( ע״ג סי״ח בן )פרק ובסנהדרין
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פח עשה ז׳ל לרס״ג המצות ספר
 שאמה גוררמו ׳,ח או עליו באין ליסטים או בנהר שטובע

 כ״ש . עיי״ש רעך דס על תעמוד לא ת״ל להצילו הייב
 פיסקא )תצא בספרי ועי׳ .ונפשו גופו אבדת שהיא בעךרה

 שההורגו .ההורגו מן לו קשה האדם את דהמחטיא רנ״ב(
 מהעוה״ז מוציאו והמחטיאו .מהעוה״ז אנא מוציאו אינו

 )חלק מהרשד״ם בחשיבות ראיתי וכן .עיי״ש ומהעוה״ב
 הבירו דס להציל ואם וז״ל בהדיא שכתב ד״ד( סי׳ יו״ד
 שחת מני נפשו להציל .להצילו ובממונו בגופו לטרוח חייב

 שמנה כיון וא״כ .בדבריו עיי״ש שחייב כו״כ אחת על
 העמוד דלא זה לאו הלאוין במספר לקמן ז״ל הגאון רבינו

 דתוכחה עשה כאן למנות לו הי׳ לא שוב . רעך דס על
 דלא דמלאו לומר נראה הי׳ ולכאורה .ז״ל דרכו לפי

 יש דבודאי היכא אלא שמעינן לא רעך דס על תעמוד
 אין דלעולס בתוכחה משא״כ . מרעתו להצילו כדי בידו

 דאפשר .למוטב ולהחזירו בודאי להצילו בידו מסור הדבר
 לא דתוכחה עשה קרא דגלי לאו אי הילכך לו ישמע פלא
 הוכיח הוכח דמרבינן ובפרט .להוכיחו לו מחייבינן הוה

 קבל ולא הוכיחו שכבר היכא ובודאי .פעמים מאה אפי׳
 חייבי׳ ומ״מ .עוד לו ישמע שלא לודאי קרוב הדבר ממנו
 לאו אזהרת בזה שייך דלא אע״ג . ולהוכיחו לחזור קרא
 בהגהות ממש״כ נראה וכן .רעך דם על תעמוד דלח

 רעך דם על העמוד לא וז״ל הירושלמי בשם מיימוני
 .עכ״ל חייב סכנה בספק עצמו להכניס אפי׳ מסיק בירושלמי

 .הכ״ו( סי' )הו״מ ובב״י רוצח( מהלכות )כופ״א בכ״מ והביאו
 והוא ודאי שהלה מפני שהטעם ונראה וז״ל עלה וכתב
 על העמיד דלא דלאו מזה מוכח הרי .עיי״ש עכ״ל ספק

 דמיירי איתא דאס . להצילו בידו כשבודאי היינו רעך דס
 דודאי דאע״ג .הוא וספק ספק א״כ הצלה בספק אפי׳ קרא
 יוכל אס הוא דספיקא כיון מ’מ יצילנו לא אס זה ימות

 שפיר א״כ ומעתה . חזית ומאי וספק. ספק הו״ל להצילו
 דלא ל״ת שח,ה אע״פ דהוכחה עשה ז״ל הגאון ־בינו מנה

 אזהרה מכלל נפקא לא הוכהה ומצות .רעך דס על העמוד
:שביארנו מטעם ד״ר על תעמיד לא

וז״ל שכתב שם לסנהדרין י'בח לז״ .להר״ן שראיתי אלא
 שיציל כדי הרודף להרוג הוא שמצוה וכיון וא״ה

 פשיטא .רעך דס על תעמוד דלא קרא לי למה הנרדף
 ליסטים או בנהר טובע כגון .בהצלתו לטרוח מצויה דהוא
 שמעינן לא בנפשו להצילו דניתן דמקרא י׳יל .עליי באים
 ובכה״ג .להרגו רוצה שהוא כשחש לו ■שברור במי אלא
 הוא יצילהו לא אס בנהר שיטבע כשמש לו שבריר במי

 משזה״כ .מידי שמעינן לא ספק על אבל להצילו דמחייב
 מצווה שהיא לומר רעך דם על תעמיד דלא קרא אתי

 לפ״ז וא״כ .עיי״ש הר״ן עכ״ל הספק על אף בי לעריה
 על אף מזהיר רעך דס על העמיד דלא לאו דגם מבואר

 נגד־דברי הם אלי הר״ן דדברי איברא .הספקוהדק״ל
 דסנהדרין בסיגיא החים' מדברי וגס .שהבאתי כירושלמי

 הר״ן כדעת ס״ל דלא מתבאר בנפשי להצילו בד״ה פה
 הרי״ף אלו הירושלמי דברי דעיקר אלא . עיי״ש *ל!

 ומכניע .להלנה הביאוהו לא והטור והרמב״ס ״ירא׳"׳ש
 ח ׳,והב הסמ׳יע בזה העירו ונבר . הכי קיי״ל ילא *לסי

 להוכיח בזה פלפלו אחרונים וקצה .עיי״ש הכ״י( סי' )חי''מ
 הגאון רבינו לדעת ומ״מ .הכי ס״ל דלא דידן מת׳מידא
 להלנת ינקטו מ״מו; כהיהות דש״ל לומר יתכן

דגא משים דתזכחה עשה מנה שפיר ולכן ,זה3

343 קעב
 .שביארנו וכמו .רעך דם על תעמוד לא אזהרת בכלל הויא

 בכלל אינה תוכאה דמצות לזה ראי׳ נראה ולכאורה
 מהר״ס בפסקי עפמש״כ רעך דם על העמוד לא אזהרה

 לישראל השלטון אמר אם וז״ל ת׳ע( )ס׳ ז״ל ריקאנטי
 אמית או ממנו מת שאינך אחד אבר לך לקצן לי הנה

 הואיל האבר לו לקצן להניח שחייב י״א .חבירך ישראל
 מותר בעינו החש בגמרא מדאמרינן וראי׳ .מת ואינו

 טיגא , דשורייקא משוס טעמא ומפרש .בשבת לכוהלה
 הנידון יבא והשתא .לא אחר אבר הא משמע .תלי בליבא
 .אותה דוהה אחד אבר שאין החמירה שבת ומת .מקו״ח
 השבת מפני שנדחה אחד אבר נפש פיקוח מפגי נדחית

 והשתא .ש”עי עכ״ל נפש פיקוח מפני שידחה דין אינו
 על תעמוד דלא לאו ג״כ בה יש הוכחה .דמלות איתא אס
 מ״ב( ט״ז דערכין )סופ״ג מדאמרינן קשה ח״כ .רעך דם
 עד אמר ושמואל הכאה. עד אמר רב תוכחה היכן עד

 יש אכהי דהרי יקשה .עיי״ש נזיפה עד אמר ור״י .קללה
 דאפי׳ .רעך דס על תעמוד דלא לאו אזהרת משוס בה

 חב־רו אה להציל כדי האזהרה בכלל מגופו אבר קציצת
 וכדעת שחת מרדת נפשו להציל כדי זכ״ש הגוף ממיתת

 דלא דל״ת כדכתיבנא מוכח ודא* אלא . י׳ל מהרשד״ס
 :שביארנו מטעם תוכחה במצות ליכא וגו׳ העמוד

. אבר מקציצת טפי עדיפא דהכאת י״ל לכאורה ן”'מי
 דאורייתא לאו בו יש חבירו את במכה דהרי

 משוס אלא בי׳ לית עצמו ע״י מאביריו אבר בקיצן משא״כ
 למ״ד אפי' בעלמא איסורא אלא בי׳ דלית בעצמו חובל

 רשאי 5אד למ״ד וכ״ש .בעצמו לחבול רשאי אדם אין
 לקמן בזה מש״כ ועי׳ .ליכא איסורא דאפי׳ בעצמו לחבול

 טפי רבותא וא״כ .עיי״ש דמקנל בל״ת הלאוין במספר
 דעבר אע״ג .להוכיחו חייב שיכהו עד דאפי׳ אשמעינן

 שגורם .מכשול התן לא עור דלפני לחו על המוכיח בזה
 אזהרה שהוא יוסיף דלא בלאו ויעבור שיכהו בתוכחתו לו

 דאין עצמו ע״י אבר קציצת וכ״ש הבירו. למכה דאורייתא
 לדעת שרי לכתחילה ואפי׳ . בעלמא איסורא אלא בזה

 אמת ה! .בעצמו לחבול רשאי אדם כמ״ד דקיי״ל הסוברין
 עד הכאה עד שם בערכין שפירש״י מה לכאירה דלענ״ד
 דמפרש דחבואר עיי״ש. המוכיח את ויכה זה שיקלוף

 מדברי מתבאר וכן . בפועל שיכהו היינו _ הכאה עדי
 טובא צ״ע .עיי״ש ה״ז( דעות מהלכות )בפ״ו ז״ל הרמב׳ים

 עור אלפני בהכי דעבר היא הבכ״ע מצוה דהרי אצלי
 אלא לנו אין תוכיח דהוכח ובקרא .דאורייתא לאו דהו״ל
 בכתוב רמיזא לא הכאה עד אבל . בעלמא הוכחה מצות

 קדושים )פרשת להחינוך דחזינא ובאמת .דשרי ימנ״ל .כלל
 מה המצוה מדיני וז״ל שכתב .כן פירש שלא רל״ט( מצוה

 שחייב כלומר הכאה. עד זו מצוה שחיוב ז״ל שאמרי
 קרוב שיהא כדי עד החוטא אל הוכחותיו להרבות המוכיח
 דלא דס״ל הרי .עיי״ש עכ״ל המוכיח את להכות החיטה
 אתי ולפ״ז .להכותו קרוב שיהא אלא .קאמרינן ממש הכאה
 המדרש מדברי מיהו .קשה והרמב״ס לפירש״י אבל שפיר

 מבואר שם הרמב״ס דברי על מיימוני בהגהות שהביא
 . עיי״ש ז״ל וסייעתו וכפירש״י .קאמרינן חמש דהכאה
 ההם לה יליף וגו׳ שאול דויטל דמקרא דכיון לימר ודוחק

 עד דאורייתא הוכחה מצות היא דזו לה גמירי דהכי י״ל
 לכאורה יש הכאה עד למ״ד פ יעה'■ .בזה ואכמ״ל הכאה

אבר מקצינת טפי רבותא ערל הכאה דעד ולזמר לדחות
מטעם

/’י
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 קללת עד למ״ד קשה אכתי דמ״מ אלא .שביארנו מטעם
 לאו קללה עד דקאמרינן מאי דהא . נזיפה עד זלמ״ד
 דמקלל דאורייתא לאו בו דיש בשש לקללו היינו

 ועוד . בשס שיקללנו עד קאמר לא דהא . בשם חבירו
 ולבושת לבשחך דכתיב התם לה גמר משאול דהיא

 מה לפי ואפי׳ .בעלמא זלזול אלא זה שאין . אמך ערות
 כלומר . היא ממש דקללה שם בח״א חל הרש״א שפירש

 מ״מ . בדבריו עיי״ש אמך ערות ולבושת לבשתך זה שיהי׳
 אלא דאורייתא גמור לאו בו שיהא בשם קללה כאן אין

 ולהרבה . בעלמא איסורא אלא בו דאין בעלמא קללה
 לפנינו שיבואר כמו . ליכא איסורא אפי׳ ראשונים

 למינקט החל טפי וא״כ . עיי״ש דמקלל בלאו לקמן
 עד למ״׳ד וכ״ש . טובא טפי ודאי שהוא אבר קציצת
 אזהרה משוס בה אית דאכתי לי׳ דתיפוק . דקשה נזיפה

 קללה עד חובתו ידי יצא דלא רעך דם על תעמוד דלא
 דבהכאה לומר דהיינו נראה הכאה עד למ״ד וגס . ונזיפה
 שיכני לתיש שיש כשיראה ודאי אבל . עוד מלהוכיחו נפטר
 .כמשכ״ל הבב״ע מצוה דהו״ל . יותר להוכיחו לו אסור
 .וסייעתו רש״י דעת טס החינוך דעת להשוות אפשר ובזה

 המדרש מדברי החינוך לדברי סתירה דאין שפיר נמי וניחא
 נפטר בהכאה דודאי משוס . שס בהג״מ שהביא הנחומא

 למוכיח נראה הי׳ שלא היכא דהיינו אלא . יותר מלהוכיח
 .להכותו כ״כ פניו להעיז החוטא שיבוא דעתו לפי מעיקרא

 אסור להכותו קרוב שהחוטא בדעתו ומשער כשרואה אבל
 והחל עור דלפניי בלאו יעבור שלא כדי . יותר להוכיחו לו

 .רב דקאמר הכאה עד בכלל הוא זה וגס . הבב״ע מצוה
 ומעתה . ברור לי נראה כן . לאשמעינן החינוך שבא וזהו

 שנאמר לא אס .כקושיין קשה הכאה עד למ״ד גם לפ״ז
 דס על העמוד דלא לאו באזהרת שייבא לא הוכחה דמצות

 כדאית מר לכל .לחוד נזיפה או קללה או ובהכאה . רעך
 אף . בכך חובתו ידי ויצא לגמרי נבר נפטר . לי׳

 בכך נפטר לא רעך דם על תעמוד דלא לאו אזהרת דידי
 נפש סכנת בדבר שאין זמן כל . אברים בקציצת אפי׳
 דברי בעיקר מיהו . שביארנו מטעם והיינו . ממש

 סי׳ )ח״ג הרדב״ז בחשו׳ ראיתי חל מריקאנטי מהר״ס
 דלא להלכה ומסיק חשובות כמה עליו שהשיב חרכ״ז(
 אינם דבריו כל לענ״ד אבל . בדבריו עיי״ש חל כדעתו

 : בזה להאריך מקום כאן שאין אלא . כלל מוכרחין
דלא דלאו אחר מטעם בזה לומר נראה זה ומלבד

. תוכחה במצות שייך לא רעך דס על תעמוד
 גופא שם( מ’פו בן דפרק )כסוגיא דאמרינן מאי לפי

 לא רחל וכו׳ בנהר טובע שהוא חבירו את לרואה מנין
 גופו אבדת נפקא מהתם נפקא מהכא והא . וגו׳ תעמוד

 בנפשי׳ ה״מ אמינא הוה מהתם אי . לו והשבותו ת״ל מנין
 קיי״ל באבדה והרי פריך מאי קשה ולכאירה . מיי״ש וכו׳

 אבל . מדעתו ושלא באונס ממנו בשנאבדה דרוקא
 . דמציעא בפ״ב וכמבואר . השבה מצות ליכא מדעת כאבדה

 הי״א( ואבדה גזלה מהלכות )בפי״א חל הרמב״ס ביאר וכן
 פרתו הניח כיצד לו נזקקי! אין לדעה ממונו המאבד וחל

 וכל כו׳ בר״ה כיסו השליך . וכו׳ דלת לה שאין ברפת
 זקוק ואינו . לעצמו ליטלו זה דבר לרואה אסור . ביו״ב

 למאבד פרט . ומצאתה ממנו תאבד אשר שנאמר להחזיר
 הוה לו דוהשבותו מקרא אי וא״כ . נג"״ש עכ"ל לדעתו
והשבת דומיא דיקא כאן דגם לחימר החל . גממנן

 קרא דחייבי׳ הוא מדעתו שלא אונם לו כשאירע אבדה
 דס על תעמוד דלא קרא דכתיב השתא אבל . להצילו

 . לנהר עצמו והפיל מדעתו כשטבע דאפי׳ אמרינן רעך
 להצילו חייב . וכיו״ב רעות חיות למקום מרצונו שהלך או
 דהכי לתלמודא לי' דפסיקא ועכצ״ל . להציל בידו שיש כל

 מחייב לא מדעתו הסכנה עצמו על הביא אם הכא נמי
 דכתיב דכיון איפכא תקשה דאכתי לומר ואין . להצילו

 לרבות לו דוהשבות קרא לי למה רעך דס על תעמוד לא
 ה״א מהתס אי לשנויי שפיר היכרח ולהכי . גופו אבדת

 תעמוד דלא דלאו לך אימא ולעולם . וכו׳ בנפשי׳ ה״מ
 דגס . ליתא דזה . מדעתו בסכנה בנכנס אפי׳ קאי וגו׳

 . וכו׳ בנפשי' ה״מ ה״א חהחס אי בגמרא דמשני לשנויא
 תעמוד לא קמ״ל וז״ל שם דפירש״י מאי לפי כן כקשה

 חזור אלא . משמע עצמך על תעמוד לא רעך דם על
 פי׳ וכן . עיי״ש עכ״ל רעך דס יאבד שלא צדדי! כל על

 דלא דקרא דמשמעזתא וכיון . עיי״ש שס חל הרמ״ה
 אגורי ומיגר למיטרח דאפי׳ . משמע הכי וגו' העמוד
 אבדת לרבות לו והשבותו לי למה קשה א״נ . מיחייבי

 בזה הרבה ונדחק . שם מרמ״ל בזה עמר וכבר . גופו
 שהביא שם כנה״ג להר״ב וחיי בחמרא ראיתי אבל . עיי״ש
 קרא ל״ל וא״ת וחל . כן שהקשו חל הר"ף תלמידי משס

 דאיצטריך וי״ל . תעמוד לא דכתיב כיון לו דוהשבותו
 ענין בכל להצילו דחייב לאשמעינן לו והשביתו למכתב

 אלא חייבי׳ דלא דסד״א . תועה כ״א דאינו היכא אפי׳
 סו״פ ועי׳ . עיי״ש ענ״ל אותו להרוג דרוצים היכא דוקא

 פריך דלא לפ״ז א״כ ומעתה . עיי״ש ע״ב( )פ״א מרובה
 למה רעך דם על תעמוד דלא אקרא דוקא אלא הלמודא

 .לו דוהשבותו מקרא גופו אבדת איתרבי דכבר כיון . לי
 .ז״ל הר"פ תלמידי כמש״ס . למיפרך ליכא איפכא אבל

 ודאי . דתלמודא לישנא מפשטות ודאי נמי וכדמשחע
 וגו׳ תעמוד דלא קרא איצטריך דהרי . כקושיין תקשה

 . להצילו חייבין שמדעתו גופו באבדת דאפי׳ לאשמעינן
 שלא באבדה אלא למשמע ליכא לו דוהשבותו הקרא דאילו

 העמוד דלא מקרא דגם דנימא לא אס כדכתיבנא מדעת
 והשתא . דוקא מדעת באבדה אלא משמע לא רעך דם על

 לאו אזהרת שייכא לא תוכחה דבמצות מבואר ממילא לפ״ז
 בעובר לעולם כאן דהרי . רעך דם על תעמוד דלא

 דהוכח עשה אלא בה לני ואין . היא מדעת אבדה עברה
 . כלל הוכחה שייכא לא גמור בשוגג דהרי . בלבד תוכיח

 ולא . מעצמו פורש והוא שגגתו להזכירו אלא צריך דאין
 היא מדעת אבדה וא״כ . במזיד העובר אלא תוכחה בעי

 : רעך דס על תעמוד דלא לאו בכלל ואינה
מ״ו השולח )פרק בגיטין מדתנן לזה ראי׳ ונראה

 אותו פודין אין לעכו״ס ובניו עצמו המוכר ע״ב(
 העמוד דלא לאו בו יש שבויים בפדיון והרי .עיי״ש ונו׳
 מתנות מהלכות )בפ״ח הרמב״ס וכמש״ב רעך דם על

 .אוהו פודין אין עצמו כשמכר וח״מ . עיי״ש ה״י( עניים
 אלא ליתא רעך דם על תעמוד דלא לאו דאזהרת הרי

 שם דבגמרא ואע״ג . ורצונו מדעתו שלא בהכנה כשבא
 משום היינו . ושלש ששנה והוא ר״א אמר עלה אמרינן
 אנום הי׳ דמסתמא למימר לן אית ושני ראשון דבפעס

 כשהוחזק אבל . כך עשה נפשי ולהחיות דחקו החמה לכך
 עשה מרצונו דודאי אמרינן פעמים שלשה במכירה בכך

cp דמבואר ואע״ג .אותו פודין אין שוב והילכך . כן
דהיכא
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 פעמים כמה עצמו את מכר אפי׳ קטלא דאיכא דהיכא

 ללודאי נפשי׳ דזבין גברא ההוא התס דאמרי׳ . אותו שדין
 אמי דרבי לקמי אהא אדה( בני שאוכלין אומה ”)פירש

 אין לעכו״ס ובניו עצמו המוכר הנן א״ל . פירקן א״ל
 הכא וכ׳ש קלקולא. משוס הבניה את פודין אבל אוחו פודין

 במכר מיירי מהניתין והרי . עיי״ש וכי׳ קטלא דאיכא
 אעיג . פודין קטלא דבדאיכא אמרינן ומ״מ . ושילש ושנה

 .נמכר אונה בלא מדעתו מסתמא פעמיה בשלשה דבהוחזק
 שה הרי״ף על בפירושו ז׳ל הרץ בזה הרגיש כבר אבל
 שהיו . קטלא דאיכא וז׳ל שה וכתב . השולח( פ’)סו

 הי׳ כן כי . יפרענו ולא הזמן יעבור אס להרגו רשאין
 לכך דחקו מה מובן אינו ולכאורה J עיי״ש עכ׳ל דרכה

 ודאי הס אדם אוכלי דלודאי דכיון כפשוטו פי׳ ולא
 הדבר אבל . קטלא ואיכא להס נמכר לאכילה מסתמא

 דבכה״ג משוס הכי לפרושי לי׳ ניחא לא דלהכי ברור
 מסר דמדעתו כיון . לפדותו לו נזקקין דאין פשיטא ודאי

 ע״מ מהס בשלוה דמיירי פירש ולזה .לקכולא נפשי׳
 להס אין פרעון זמן שיגיע וקודס . זמן לאחר לפרוע
 דלכשיגיע להס שנמכר בשעה סבור הי׳ והוא . להרגו רשות
 אלא . יפדוהו שאחרים או . עצמו לפדות ידו תשיג הזמן

 להכי . לפדותו באו לא אחרים וגס ידו השיגה לא דאח״כ
 אונם בלא דמדעתו דחזקתו ואף . שיפדהו ר״א לפני בא

 ראיתי וכן . קטלא לידי שיבוא ידע לא מ’מ .עצמו מכר
 וז׳יל שכתב ע״ב( סי׳ השולח )פרק גיטין ביש״ש ז׳ל להוגדל

 .לפדותו כלל צריכי; אין בתלי׳ שדינו העכו״ס מן שגנב חי
 ללודאי נפשי' דזבין להאי דמי ולא .בנפשו מתחייב הוא כי

 עצמו מכר אלא . לקטלא עצמו שמכר הפירוש אין .וכו׳
 .עיי״ש עכ׳יל וכו' המכירה אחר עד מזה ידע ולא לשיעבוד

 דברי ואשהחיטהי׳ . ז״ל הרין כדפי׳ מדעתו שפירש הרי
:אלו הרץ

 הרס דאמרינן ה״ט( דגיטין )פ״ד בירושלמי וראיתי
.וכו׳ עצמו אה דהמוכר מהניתין דהך עלה

 אחת פעס עצמו מכר אבל . ושנה עצמו בשמכר מתני׳
 אין אחת פעה אפי׳ ללודיס מלמו מכר ואם . אוהו שדין
 אהא ללודיס עצמו אה שמכר באחד מעשה . אוהו שדין

 . עפה חייו מפני . נעשה מה אמר תבהו רבי קומי עובדא
 במה לו הי׳ שלא . עשה חייו מפני קה״ע הר״ב ופי'

 לו בשהי׳ איירי וברייתא . לפדותו וראוי נפשי את להחיות
 את בפמכר מיירי בירושלמי הנה . ע״״ש עכ״ל ח״ו נדי

 אין אחת פעה דאפי׳ קאמר ולכך . לקטלא ללידאי עצמו
 אבל . אינם פוס בלא מדעתו עצמו כשמכר אוהו שדין

 במה לו הי׳ שלא . שעה חיי משום בדבר אנוס כשהי'
 מחלוקת שוס בזה ואין . אוהו פודין . נפשו את להחיות

 במה״פ פ״מ הר״ב כמש׳־כ ודלא . והבבלי הירושלמי בין
 .דל ל והרש׳ הרץ לדעת מפורשת ראי׳ .,ומזה ש”עי שס
 העמוד דלא דלאו כדביארנו להדיא חזה מהבאר פ’י»כ
 . מדעתו שלא סכנה לו בשאירע אלא איני רעך דה על

 .זו אזהרה בכלל אינו .מדעתו לסכנה עצמו כשהכניס אכל
 בה ליה .זו להכנה מדעתו שנכנה הוכהה במצות יא'כ

 דהוכח עפה אלא בה ואי; . רעך דה על תעמוד דלא לאי
 זו עשה שמנה דל הגאון רכינו עשה ויפה ; בלבד תוכיח
 : הלאוין במספר רעך דה על תעמוד דלא לאו שמנה אע׳פ

של דדרכו דאף במר,"א שביארתי מה לפי כלא׳ה’
במצוה הנכללת מנוה■ כל ז׳ל הגאון יבינו

 והפרטית . בלבד הכללית המלוה את רק למנות . אחרת
 . בלאו עשה או בעשה לאו או בלאו לאו בין נמנית. אינה
 ע״פ הכתוב במשמעות דנכללת היכא דוקא היינו מ'מ

 בק״ו אלא מחברתה חדא אתיא דלא היכא אבל . פשוטו
 אבל . בהן נדרשת שההורה מדות משאר באחת או

 גס בזה . בהכי מיירי לא פשוטו לפי דקרא משמעותי׳
 מדות ושאר ק״ו דגה משוס . שתיהן נמנין דל לרבינו

 . בהן לדרוש מסיני שנמסרו לאו א' בהן נדרשת שהתורה
 כקרא הדל גופא זו דמדה ונמצא . דרשינן הוה לא אנן

 כל . שתיהן נמנות כיו״ב בכל והילכך . נפשי׳ באנפי
 אחת כל אלא ונשנית שנאמרה מלוה זו דאין בפ״ע אחת

 על העמוד דלא דקרא כיון כאן ומעתה . נאמרה בפ׳ע
 למילף דאהינן אלא . ממש רה אלא משמע לא רעך דס

 דהמחטיא משוה . מעבירה חבירו להציל גס אזהרה בק״ו
 יש גמור ק״ו יהי׳ חפי׳ הילכך ההורגו. מן לו קשה חבירו את
 זו מלוה דאין כיון .בפ״ע הוכיח דהוכח עשה למנות לנו

 אלא .כלל רעך דה על העמוד דלא דקרא במשמעוהי׳ נכללה
 דיש אלא מהתה תוכחה מנות למילף דאחינן הוא דמק״ו
 זה. לשון בתוכחה גס מצינו דבאמח משוס בזה לפקפק

 לבית נהחיך צופה אדם בן ואהה ליג( )ביחזקאל כדכהיב
 דברת ולא המות מות רשע לרשע באמרי וגו׳ ישראל

 מידך ודמו ימות בעונו רשע הוא מדרכו רשע להזהיר
 דם על העמוד לא כתיב דסהמא כיון יא׳׳כ וגו׳. אבקש
 יזהירנו לא דאס משום בכלל. הוכחה דגם לומר לנו יש רעך

 טל עימד זה והרי ימות בעונו רשע דהוא אפשר בתוכחתו
 דרך רק נאמר דיחזקאל דקרא נראה מיהו זה. של דמו

 ליכא דאורייתא וקרא פשטי׳ אבל . הנביאים כלשין מליצה
 הורה דלשון כמשמעו קרא אלא לנו ואין הכי. לפרושי

 )ל׳ז בקידישין הקוס׳ כמשיב .לחוד נביאים ולשון לחוד
 למילף אין ק״ו בלא והילכך .עיי״ש ממחרת ד״ה ט"ב(
 ושפיר . רעך דס טל העמיד דלא קרא מההוא תוכחה מצות

 מלבד בפ״ע הוכחה מצית הגאין רבינו מנה דמהיט י״ל
.־ רעך דה על העמוד דלא לאו שחנה מה
לדבר ז״ל האחרונים דנרטו מאי הדבר בעיקר אמנם

 חמור חבירו את ומחטיא להלנה ומוחלט פשוט
 .למעשה ולהלכה לדינא זו סברא ע״פ ודני! .מההירגו יותר

 ואדרבה .להלכה יהיד כל לו ואין מאיד תמוה הוא לטנ"ד
 במאי נפיז המיה הובר שהרי .כן הלכה דאין ברור הדבר

 עבור לאדם לו אומרים אם שבחירה עבירות כל דקיי״ל
 שפיכות טריות גילוי מט*ז חון יהרג ואל יעבור ההרג ואל

 לאו עבירת נמי חשיב לא ואמאי .יעבור ואל שיהרג דמים
 בעבירת חבירו אח הכשיל אם לפ׳ז שהרי .טור דלפני
 דמים כשפיכות ודינו מהורג' יותר המיר דאורייתא איסור
 ופשיטא .מיוחדת אזהרה בו יש והרי .יעבור ואל דיהרג

 דקחני דכיון לימר דמיה דשפיכוח עבירת בכלל לכללו דאין י
 דווקא לימר אפשר הי׳ לזה ומיהו .הך היינו דמים שפיכות

 אבל .מההורגו יותר דקשה דאמרינן הוא ממש במחטיא
 חבירו לפני מכפול במזמין אלא אינה טור לפני אזהרת
 או לנזיר יין שם מישיט כגון .ויחטא בו שינשל שאפשר

 בידים ומשקהו מאכילו דאינו .כיו׳ב וכל לב"נ מה*ח אבר
 ונמלא יאכל או שישהה שאפשר אלא מחטיא. דהו׳ל ממש

 ע״א( )ו׳ דע״ז בשק וכמבואר .דירי׳ בגרמא ואשם חוטא
 עבירת דודאי ולומר לדחוח מקים יש וא״כ .דיכתי ושאר

שיהרג לענין דמים כשפיכות המירא לא טור דלפני לאו
ואל



כט כח עשה דל לרם־ג המצות ספר
 לכאורה קשה והדבר .עיי״ש וכו' ההורגו מן לו קשה האדם
 ישראל אה להחטיא טלה שנטלו והמואבים הטמונים דהרי
 הטם ויחל בקרא כמפורש זרה. בעבודה להחטיאם היינו
 ויאכל אלהיהן לזבחי לעס ותקראנה מואב בנות אל לזנות
 . פעור לבעל ישראל וילמד לאלהיהן וישתחוו העם
 . טיי״ש ע״א( ק״ו חלק )פרק דסנהדרין בגמרא ופי׳

 בעבירת אלא לנו אין וא״כ בלק ובספרי שם ובירושלמי
 שהמחטיאו שבתורה עבירות מכל חמורה היותר שהיא ע״ז
 לשאר מינה ונילוף ניקום והיבי .ההורגו מן לו קשה בה

 מחמור קל דנין וכי הכי. בהו דנימא כזו חמורות שאינן עבירות
 ראי׳ אין דמקרא נמי הכי דאין ועכצ״ל .מליו להחמיר

 לטעמי׳ דר״ש אלא .החמורה ע״ז של בחטא למחטיאו אלא
 משים טעמא דהיינו וס״ל דקרא. טעמא דדריש אזיל

 מוציאו והמחטיאו מהעוה״ז אלא מוציאו אינו דההורגו
 שאינם חטאים שאר גס ממילא וא׳'כ .ומהעוה״ב מהפוה״ז

 הול״ל דא״כ .במשמע זה אין אבל .בכלל כ’כ ׳חמורים
 כיון .שבתורה עבירות בשאר למהטיאו דה״ה הכי בהדיא

 ה״נ דאין נראה ולכן .ז’ע של בחטא אלא מיירי לא דכאן
 פלה שנטלו שהי׳ וכמעשה לחוד בע״ז אלא ר״ש קאמר דלא

 משוס טעמא דמפרש ואע״ג .בע״ז ישראל את להחטיא
 קרי דלא לומר אפשר .וכו׳ העוה״ז מן מוציאו דההורגו

 הכל שעוקר דע״ז בעבירה אלא והעוה״ב מהעוה׳ז מוציאו
 : שבתורה העבירות מכל וחמור . העולם שברא במי וכיפר

קאמר דאיהו אזיל לשיטתו דר״ש נראה לפ״ז ומעתה
 ניחן ע״ז דהעיבד ע״ב( ע״ג סי״מ בן )בפרק ׳
 בנפשו להצילו ניתן הדייט פגם ומה מק״ו בנפשו להצילו

 ע״א( ע״ד )לקמן התם כדאמרינן .כ״ש לא גבוה פגם
 האדם את דמהחטיא לטעמי׳ קאמר שפיר א״כ1 .ט״״ש

 לדידן אבל . ע״ז של בחטא דהיינו .ההורגו מן לו קשה
 גס ע״כ א״כ .בנפשו להצילו ניתן לא בע״ז דחפי׳ דקיי״ל

 הי׳ דא״כ .ההורגו מן קשה דהמחטיא אמרינן לא בע״ז
 על חעמוד דלא לאו משים .בנפשי להצילו דניתן לומר לן

 ממיתה להצילו דאם דידי׳ לגבי׳ היא הצלה דהרי .רעך דם
.לעיל שכתבתי וכמו .ממיתה דקשה ממידי כ״ש הכתוב חייב

:כמבואר שפיר אתי הכל ובזה
זו סברא ע״פ לדין דאין ברור נראה דבלא״ה באמת‘

 מן ראי׳ מביאין אין דקיי״ל .הלכה לטנין
 סי׳ וכתבים )בפסקים חה״ר הר״ב כתב וכבר .האגדה

 דמפרש זה טעם בשביל כלל לחלק דאין נראה וז״ל ק״ח(
 .טעם אותו משים מחלקינן ולא בעלמא אגדה דרך הסמ״ג

 מילה תורה אמרה מה מפגי המפלח( )פרק דאמרינן הא ני
 ולפ״ז .ובו׳ עצבין ואמו ואביו שמחין הכל יהיו שלא לשמונה

 לידה ימי שבעת לאחר נקיים שבעה שצריכה בזוב ילדה אס
 בתלמוד רבות וכאלה . עשר לארבע נימול הבן שיהא ס׳'ד וני

 ר״ש דאפי' גופא מהנא מוכח נראה וכן .ע״"ש מכ׳ל
 לדון לו למה דאל״כ .להלכה זו סברא טל סמך לא גופי׳

 סברא מהך לי׳ תיפוק .בנפשו להצילו ניחן דבע״ז ק"י
 .דע״ז בעבירה מיהת ממיתה לו קשה דהחטא דניון .גופא
 כדי להרגו וחייבין .רעך דם על תעמוד לא בי׳ קרינן א״כ
 כן ר״ש שחמר אע״פ ודאי אלא .ע״ז בעבירת ינשל שלא
 אצלי מאוד פשוט וזה . לדינא זה על סמך לא אנפה. .דדך
 דברים נקטו ז״ל שהאחרונים לולא בזה להאריך כדאי הי׳ ילא

 נתבאר א״כ ומעתה .דינא לענין יסוד ט"ז ובנו .כפשטן
ולא .בה המפורשת העשה אלא לנו אין תוכחה דבמצות

347 קעד
 מנה שפיר ולפן .כלל רעך דם על תעמוד דלא שייכאיבלאו

;הלאו וגס העשה דל הגאון יבינו

כט עשה
 .זו עשה מנו ז״ל סייעתו וכל הבה״ג .עמך אחיך וחי

דלדקה במ״ע כללה אלא מנאה לא דל הרמב״ם אבל
 בהשגותיו דל הרמב״ן עליו השיג וכבר .קל״ה( )עשין

 הרמב״ן שדברי אלא .טיי״ש י(’ט מלוה הניספית )בעשין
 דוחי בעשה עמך אחיך דוחי עשה שהחליף תמוהים שם דל

 לו היתה אחרת נוסלזא ואילי .הושב נר אצל האמורה עמך
 להרמב״ם בסה״מ שלפנינו הנזסחא דלפי .דל הרמב״ס בדברי

 הרמב׳ס כלל ישראל שאצל עמך אחיך ד,חי עשה רק . שם
 . הרמב״ןשם טמךכמש״כ דוחי עשה ולא דלדקה. בעשה

 מהלכות פ״ז )ריש הגדיל בחבורו ז״ל להרמב״ס שראיתי אלא
 אחיך דומי עשה דמלבד בדבריו שמבואר עניים( מתנות

 עיי׳ש דלדקה עשה בכלל עמך דוחי עשה ג״כ כולל עמך
 בסה״מ הרמב״ס דכוונת הרמב״ן הבין שמזה ואפשר .בדבריו

 מנה לא באמת שהרי .דלדקה בעשה זו עשה גס לכלול שם
 בפ״ע.ואכמ*ג העש׳! במספר זו עשה בסה״מגס הרמב״ם

: בזה לפנינו עיר ויתבאר . בזה
רבינו דלרעת כ״ה( עשה )לעיל אצלנו נתבאר כבר והנה

 רבים החזרת מצות שכוללת מה מלבד זו עשה דל הג׳
 דניחי היכי כי לי׳ אהדר נשך( איזהו )בפרק כדדרשו קלילה
 שהבאתי השאילתית וכדעת .עני הליאת מצות נמי ^ללת עמך
 אמר יעיד תנן ע״ב( )ם׳'ה דנדרים ובפ״ט .שם לעיל
 היית אילו לו ואומרין שבחורה הכתוב מן לו פוהתין ר״מ
 שמא עמך אחיך וחי וכו׳ תקום לא על עובר שאתה יודע
 עלה אמרינן ובגמרא .וכו׳ לפרנסו יכיל אתה ואין יעני
 יהדי לפרנסי דמטי מאי נפיל • עלי לאו דמעני כל נימא
 נופל אינו הנופל כל אומר אני א׳ל .לי' מפרנסנא כ״ע
 מבואר .שם דל הראשונים ובמש״ב עיי״ש תחילה גבאי ליד
 מסייע וזה .עמך אחיך דוחי מקרא לדקה מלות דדריש מזה

 מ״ע היינו אלא . בפ״ע עשה זו דאין דל להרמב״ס
 דמאי לומר דאפשר מוכרח זה דאין נראה אבל .דצדקה

 .קאי עמך אחיך דוחי קרא על לאו .וכו' יעני שמא דתנן
 צדקת במצות דגם לומר .היא נפשה באנפי מילתא אלא

 לאו בה ויש .וגו׳ תפתח דפהוח בקרא שמפורשת לו פותחין
 לכל ידועה צדקה דמלות ומשום .וגו׳ לבבך אה תאמן דלא

 .במתניתין וחשיב דאזיל קראי אינך כמו לפרש הוצרך לא
 שאר כי אס .עייש״ה שס מפירש״י משמע שכן ובאמת

 שם במאירי וראיתי .עיי״ש כן פירשו לא שם ראשונים
 ולפ״ז .עיי"ש ונו׳ יעני שמא או המשנה בלשון שהעתיק

 קאי ולא היא נפשה באנפי דמילתא כדכתיבנא מבואר הדבר
 שם גיפי׳ ז״ל המאירי דהרב אלא .עמך אחיך דוחי אקרא

ואין .עיי״ש שם ראשונים שאר כדפירשו אלא כן פירש לא
: בזה להאריך  שלישי )שער תשובה בשערי דל יונה לרבינו וראיתי

דבר יהי' פן לך השמד ודל שכתב ס״ז( סי'
 מזה למדנו .וגו׳ השבע שנת קרבה לאמר בליעל לבבך עם
 .פן השמר שהם לאוין בשני עובר לעני מלהלוות הנמנע כי

 נחדול שלא הוזהרנו השבע שנת קרבה אשר לעת ואם
יפסיד שלא בזמן כי אף . השמיטה דבר מיראה מלהלוות

חובו
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ואזנר הלוי שמואל הרב
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וטורח הגוף חולשת לתורם שיגרום לזולת הצלה חובת בגדר

 אשתדל זמן ומחוסר ■מכתבים ב׳ קבלתי במה זה באהבה, וש״ת אחדשה״ט
 הזקוק מסוכן חולה שיש המצוי דדבר להלכה כב׳ נסתפק ואשר — בקצור להשיב
 ■הדם בבנק כ״כ מצוי שאינו דם סוג לו יש שהחולה באופן ובפרט דם, למנות
 מקרים ויש רחוק׳ במקום ולפעמים כאן לפעמים יחידים אצל רק להשיגו וניתן

 ע״י מהבריא שמוציאים ע״י משיגים וד״ז דם לכדוריות הסכנה מחמת שצריכים
 ומוציאים הדם, את לו מחזירים ואח״ב שעות במשך שבגופו דמו את מיוחד מכשיר

 מזה עצמו שמונע מי אם מעלתו נסתפק והשתא לחולה, ונותנים הכדוריות את
 תעמוד לא על עובר מזה מפחד או הטירחא עליו שקשה או גופו חולשת מחמת

לא. או רעך דם על
 תכו ׳,סי חו״מ בפ״ת ג״כ שהובא תרכז סי׳ ח״ג הרדב״ז מתשובת העיר וכב׳

 סי׳ חו״מ בב״י דהנה בזה׳ שנלענ״ד ומה דבריו סדר על ואבא — קנז סי׳ וביו״ד
 מסכנה חבירו להציל כדי סבנה לספק להכנם דחייב מיימוניות הגהות בשם תכו

 דהראשונים משום והיינו הסמ״ע וכ׳ להלכה הביאו לא הקצר בספרו והב״י ודאית׳
 סי׳ הנ״ל וברדב״ז כן. ס״ל דלא מכלל השמיטוהו והטור הרא״ש והרמב״ם הרי״ף

 וכ׳ לזה׳ עצמו יכניס דאל לי׳ פשיטא רק ׳מזה כלל הביא לא )תרכז( נב אלף
 כדי וכו׳ ידו לחתוך או עינו את לסמא אדם שיניח הדעת על יעלה ואיך בסו״ד

 ואשרי חסידות מידת אלא זה לדין טעם רואה איני הלכך חבירו את ימיתו שלא
 דספיקא שוטה חסיד ה״ז נפשות סכנת ספק יש ואם בזה, לעמוד שיכול מי חלקו
 סכנה ספק דאין מיירי דברישא מזה למדתי ע״ב. חבירו, של מודאי עדיף דידי׳
 לסכנת אפי׳ כדין חייבין אין ואעפ״כ הלקו ואשרי ,וכ׳ זה חסידות משבח דהא
 לומר ואין הוא׳ שטות של חסידות ספק דרך אפי׳ הגוף סכנת יש ואם בלבד, אבר

 לא אבל כן׳ הרדב״ז כ׳ אבר סכנת עכ״פ יש אבל הגוף סכנת אין אם דדוקא
 כויה פצע תחת מפצע מזה למעלה הרדב״ז •הביא דהא אינו דזה בעלמא בפציעה

 עכ״פ בזה אבל ■הדין מן והיינו תורה׳ חששה רחוק חשש על דאפילו כויה תחת
 דידי׳ ספיקא אופן בכל סכנה בספק אבל הרדב״ז. לדעת איכא חסידות מדת

עדיפא.
 לסברת ואפילו וז״ל: ח״ב הרדב״ז בשם ג״ב מייתי שם חו״מ בכנה״ג איברא

 עצמו להכניס חייב אינו מוכרח ספק ואפילו הודאי אל נוטה הספק אם ההגהות
 ע״ב הרדב״ז יסתכן לא והוא ■ההצלה אל נוטה מוכרח שאינו בספק אלא בסכנה

 הרדב״ז דברי הנה )כ״י( ח״ה הלוי שבט צדקה להל׳ בחי׳ בעניי וכתבתי דכנה״ג.
 הודאי אל נוטה ספק דבר׳ בכל ספק מיני ג׳ דיש טעמו כנראה אבל ראיתי לא אלה

 שאינו וספק מחצה, על מחצה השקול ספק ר״ל מוכרח ספק הוי, הכי רוב שע״פ
אחרי נפש בפקוח הולכין דאין נהי והשתא המיעוט, צד על רק שהוא ר״ל מוכרח



ורפואה הלכה קמ

 במשנתינו׳ כמבואר ולהציל לפקח חייב והרחוקה הנפלאת צד על ספק ואפילו הרוב,
 זה כל מקום מכל מ׳ סי׳ ח״א הלוי בשבט היטב הענין יסודי ובארתי ע״א פג יומא

 לקחה דבזה דאמרינן ולהציל לפקח שלא או ולהציל לפקח ירק דהנדון בעלמא
 בנ״ד אבל זו׳ במצוד, חייב מאוד קטן ספק ואפילו וחזקה רוב כללא מאתנו התורה
, שקול דכשהספק נהי חבירו של פקו״ג וספק זה של ודאית פקו״נ לפנינו שעומד

 יותר נוטה, דר,ספק היכא מ״מ לזה׳ עצמו יכניס לא בעצמו שיסתכן הרוב ע״צ או
 חייב דבעלמא אע״ג חבירו, להציל פעולתו ע״י ניצול יהי׳ שהוא ר״ל ההצלה לצד
 והיה גמור פקו״ג ספק נחשב היה כזה מוכרח שאינו וספק זה בפקו״נ לעסוק היה

 זה דנגד כיון מכ״מ חבירו׳ להציל זה בספק עצמו יכניס שלא לפסוק הדין מן
 רוב שיש דכל דעלמא לכללים הדרינן שוב בזה חבירו של ודאי נפשות ספק עומד

 אזלינן שוב מוכרח שאינו ספק אבל לחומרא, ספיקא מוכרה ספק אפילו או לסכנה
 דעת זה בעלמא. כברור שהוא הרוב ע״צ ניצול יהיה המציל דודאי רובא בתר

 הנ״ל תרכז סי׳ ח״ג הרדב״ז כ׳ זה כעין דרק ויראה הכנה״ג, לדעת מיי׳ הגהות
 בספק אבל ממש( חייב דיהיה מיי׳ בהגהות קיי״ל דלא )אע״ג מותר חסידות שממדת
 מירושלים ויינגולד ר״י הה״ג אותי העיר !]ושוב אסור. לסכנה נוטה ספק או השקול

 הנ״ל שבכנה״ג התשובה היא אשר תקפב אלף הרמב״ם בלשונות ח״ה דברדב״ז
 חסידות ממידת רק ולא הדין, ■מעיקר חייב סכנה של מיעוט חשש יש דאם ■משמע

יעו״ש[.
 בערך שהיא גדול לא בשיעור דם ימנת רק לקחת אם לפנינו בנדון והשתא

 דלא מכלל לבריאים אפילו קדמונים בימים היו נוהגים זה ודבר דם, הקזת כמו
 לא שעכשיו ואע״פ וע״ב׳ ע״א קכט שבת עיין סכנה לספק עצמו מכנים נקרא

 סכנה, ספק בגדר זה שאין לעצמו עד יון הנס מכ״מ בזה העולם רוב נוהגים
 כל שמוציאין כב׳ במש״ב למאד אני מסופק ואמנם ליתן. מחויב בודאי ובכה״ג

 בזה לגופו דמו מחזירין ואח״ב הנצרכים הכדורים להוציא שעות כמה במשך דמו
 ספק בגדר רק עצמו כשהחולה מבעיא לא וא״ב סכנה, ספק בגדר זה אין אם צל״ע
 עצמו מכנים הבריא וזה מסוכן ודאי בגדר עצמו החולה אם גם אלא דאסור סכנה
 חסידות ע״ד לא אם בזה׳ להחמיר הפוסקים דמסקנת כתבנו הא סכנה ספק בגדר

 ספק נקרא זה גם ■ואולי כנ״ל, מוכרח שאינו בספק רק זה וגם הרדב״ז כמש״ב
 הרופאים ע״פ טוב עולה בזה הנסיון פעמים רובי דרוב כיון מוכרח שאינו

 כן לעשות חיוב דבגדר ברור זה ועכ״פ — זה. שעושים לפני הרבה שבודקים
זה. מקרה נכנס דאינו ודאי

 להכניס מחויב אם רעך דם על תעמוד דלא הדין עצם על ודן כב׳ חזר ושוב
 גם לדון התחיל ■ומזה חבירו׳ להציל כדי סכנה בה שאין חולי לידי ולבא עצמו
 שאב״ם, חולה עי״ז שנעשה במקום מחויב אם וא״ת בשב לאו או עשה מצות בכל

 כאשר סוכות של ראשונה בלילה גם מסוכה שפטור שאב״ס חולה דין אם ומסתפק
 והביא המצות׳ מכל פטור או סוכה פטור זה אם תרמ סי׳ או״ח בשע״ת מצדד

 לבד לא עשה מצוד, שבכל דברור שדעתו ז ענף אונם בדיני יואב חלקת מתשובת
 צער ודוקא גדול, צער או שאב״ם חולה גורמת המצוה דקיום היכא שפטור סוכה
1 דבריו בכל כב׳ הלך זה דרך ועל מצות, בשאר לא דוקא בסוכה פטור הוא קטן
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 בזה תמוהים דבריו כל בעניי ובעיני יואב חלקת ספר אחרי בזה ונמשך והואיל
דברינו. ואברר להלכה ואינם

 פטור מצטער רבא דקאמר ע״א כו סוכה הש״ס סוגיית על עמד הח״י הנה
 מצטער אין חולה פטורים ומשמשיהן חולה דתגינן מהא הש״ם ■ופריך הסוכה מן
 דאם כט שם תנן דמה״ט פטור דמצטער במשנתינו מפורש דהא הח״י והקשה לא

 מה זא״ב מצטער משום ■רק אחר טעם וליכא דפטור המקפה שתסרח כדי גשמים ירדו
 שאב״ס חולה פטור דטעם לעצמו יסוד זה ובנה הוכחה, איזה ועוד רבא, חידש

 שאב״ס חולי לו תגרום שהמצור, היכא דכל משום הוא גשמים ירידת על ומצטער
 רסב סי׳ יו״ד וברמ״א כח בע״ז המבואר כאן ע״כ ■מלקיימה פטור בקו״ע והיא
 הוצרך משו״ה סי״ז, שכח סי׳ באו״ח וכן שאב״ם, כחולי דינו גדול דצער ס״ב
 מסוכה, פטור מכ״מ חולי בגדר שאינו צער אפילו וכו׳ דמצטער דין לחדש רבא
 כחולי ודינו גדול כצער דינו גשם אבל תדורו, כעין מתשבו בסוכה רק מחודש וזה

 בצינה דאמרינן במדינתנו צינה וכמו בקו״ע׳ במצוד, התורה בכל שפטור שאב״ם
 כאן עד האמור אבל דבריו לחזק קצת שהאריך עי״ש צינה׳ אצל חולים הכל
שיטתו. תמצית הוא

 הלא רבא חידש דמה שהקשה מה הנה בזה, עיון צריכים הדברים וכמה
 במה בזה רש״י הרגיש כבר הסוכה מן פטור המצטער גשמים אצל היא משנתינו

 גשמים מחמת מצטער דמשנת ברורה וכוונתו ע״ב, מצערתו שהסוכה מצטער שב׳
 הגשמים אם בדירה גם מעמד להחזיק אפשר דאי עלמא לכולי צער גדר הוא

 מצטער אבל תדורו כעין זה ואין תורה חייבתו לא וזה האוכל ועל עליו מזלפים
 ואינו זבובים או שנושב רוח מחמת מפונק שהוא עצמה הסוכה מחמת הוא דרבא
 דאעפ״ב גדול חי׳ באמת זה בשו״ע וכמבואר סוכה׳ ישיבת עצם לסבול יכול

תדורו. מכעין פטור
 מבואר אינו שאב״ם חולה כמו דמצטער רסב סי׳ מיו״ד ה״י הגאון דהביא ומה

 שם, ביו״ד הש״ך וכמש״ב ס״ט שכח סי׳ באו״ח המבואר ע״פ ■ידוע באופן אלא שם
 כלל ראי׳ אינו סי״ז שכח סי׳ מאו״ח שהביא ומה כחולה, אינו מצטער זה זולת אבל

 וא״ב בזה, דהולך אלא הגוף כל ממנו חלה גדול הצער שע״י להדיא מבואר דד,תם
 הפוטרים גשמים ירידת ע״י וכי הזה, התמוה פירוש בכל דבריו לסתור ראי׳ זו

 מדינות, באותם צינה לחולי בחג גשמים של צער ענין ומה הגוף, כל חלה מסוכה
 היכא עשה דקום עשה מצות מכל פטור שאב״ס דחולה הכרח שום אין וא״כ

שאב״ם. לחולי דגורמים
 דחולה דפטור כ׳ דהוא הראשונים בכל מבואר ההיפך אלא ראיה שאין זו ולא

 מבואר והרי התורה, בכל כללי פטור אלא תדורו כעין תשבו מטעם אינו שאב״ס
 מנוח ברבינו מפורש וכן תדורו כעין תשבו מטעם דד,פטור כה סוכה בריטב״א

 לא סוכה מדיני דין דזה מוכח א״כ מפרשים, ועוד זה, מטעם דהוא דסוכה פ״ו
בכה״ית.

 דמבואר דהאי בפשיטות שב׳ רם סי׳ או״ח שיק מהר״ם בתשובת ומצאתי
 עצמו לדחוק הצריך שונאו או שמזיקו מפני יין שותה שאינו דמי תעב סי׳ באו״ח

סכנה בו שאין חולה בגדר שהוא זמן כל אלא בעלמא מזיק דוקא דלאו לשתות



די א ז פ ר ו הלכה קמב

 אפילו בן כ׳ וא״ב פוטר, סכנה ספק •ורק בעשה בין בלאו בין ובכה״ת כאן חייב
 דר״ל שם ב,מ״ב שראיתי והגם ממש, בדאורייתא מכ״ש כוסות כארבע דרבנן במצוד.

 למשכב, עי״ז בנופל לא ראש וכואב ■במצטער רק עצמו לדחוק מחייב דהמחבר
 כמו חירות ,דרך זה שאין מטעם רק פוטר לא הוא גם מכ״מ שאב״ם, הגם והיינו

 לאב״ס, שגורם הגם פוטרים היינו לא זה לולא אבל שם, בשעה״צ טעמו שמפורש
לנו. אין עדיין דאורייתא אבל בדרבנן רק פוטר לא הוא וגם

:וז״ל כ׳ •הסוכה מן פטור ומצטער דחולה בדין ר,"ב דסוכה פ״ו מנוח וברבינו
 משאר יותר מצטער לפטור לקולא סוכה במצות דאזלינן דד,אי טעם לתת ויש

 לי׳ מטרחינן לא סכנה בו שאין וחולה ובו׳ תדורו כעין תשבו דב׳ משום מצות
 מצטער אבל וכו׳ אויר תחת לאכול ורוצה הוא מצטער או לו מזיק אם לאכל

 שאב״ם וחולה מצטער דדין בפשיטות דנקט הרי ע״ב. לי׳, פטרינן לא מצות בשאר
 שאב״ס חולה היינו מצות בשאר מצטער אבל לבסוף ומש״ב בסוכה מיוחד דין הוא

בפנים. הדיבור בכל יראה כאשר מצטער היינו
 דחיית ,מטעם לא שאב״ס חולה דפיטור בפשיטות כ׳ ע״א כו סוכה לנר ובערוך

 ג״כ כ׳ תשבו מטעם הפטור אלא סכנה במקום אלא דחייה שאין היא המצוד.
 מלבד סכנה במקום רק בחולה ופטור דחיה דאין יואב כהחלקת דלא בפשיטות

 אותי העיר ,]ושוב החשובים. דבריו על כעת לענ״ד הנראה זה ■תשבו׳ מטעם סוכה
לב[. סי׳ ח״ג מלכיאל דברי בשו״ת ג״כ מבואר בזה שבדברינו השואל הה״ג

 לדבר דדוקא פשוט בלא״ה יראה רעך דם על תעמוד דלא לאו בענין סו״ד
 בודאי שאב״ס חולה אבל חבירו להצלת עצמו יכניס אל סכנה ספק ואפי׳ סכנה
 פשוטה דם בנתינת שאלתו עיקר ולענין מצות(. בשאר כן נימא לא אם )גם חייב,
 שנוהגים ומה חיוב׳ בגדר אינו בודאי כנ״ל דמו כל ולהוציא היא מצוד, דבגדר ודאי

 חו״מ משה אגרות בתשובת עיין לפניו החולה שאין הגם הדם לבנק ■דם לתרום
בזה. מש״כ קג סי׳
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חלישות לגרום שעלולה דם תרומת חיוב בענין

 לצורך דם כדוריות או דם לתרום מזג ורך לחלוש חיוב יש אם היא׳ השאלה
 ואם הדם׳ בבנק כסף תמורת אף להשיגו שאין נדיר דם לסוג הזקוק מסוכן חולה
 או רעך דם על תעמוד דלא לאו על עובר אי דם כדוריות או דם תרם ולא נמנע

 יש אם וכמו״ב שאיב״ס, ולחולי למשכב ליפול ויזדקק ביותר יחלש דעי״ז כיון לא
 עבורו, סכנה ספק כשיש הדין ומה דם׳ כדוריות לבין דם תרומת בין בזה לחלק
ע״כ.

 להכניס מחויב האדם אם בדינא במכתבו כת״ר דן תשובה חצי חכם ובשאלת
 מ״ע לקיים מחויב אם וכן סכנה, ■מודאי חבירו את להציל כדי סכנה בספק א״ע

 ואותו בשוא״ת, להיות בכה״ג שיבול או ■שאיב״ס בחולי יחלה קיומה ידי כשעל
 שליט״א וואזגר הגר״ש לו והשיב דן זה ובכיוון בשוא״ת, להיות בל״ת הדבר

 דם תרומת בין בזה לחלק כך מתוך ובא אלי, למכתבו צירף תשובתו שהעתק
דם. כדוריות תרומת לבין

 העידה והתורה דבהיות היא דעתי א( הנידון׳ לכל אחרת גישה יש לי והנה
 היא בדם בדיה כל נפש "כי ז״א יז־יא(, )ויקרא הוא" בדם הבשר נפש "כי וקבעה

 ולא אדם׳ של חיותו שיעור היא דם דרביעית עפי״ז קבעו וחז״ל )רש״י( תלויה"
 כן אם ועוד( א עב •וחולין א, ד סנהדרין א, לח נזיר )עיין מחליף שגזעו מה קובע

 מצוה שום קיום עבור מדמו מרביעית יותר לתרום האדם את לחייב אפשר אי
 שיעור לתרום לחייבו כרוצים הדבר נחשב כי הידועות, המצוות ג" עבור פרט

 ולהקריב לתרום האדם על חיוב שיהא מקום בשום מצינו לא ובאמת מחיותו,
 מג׳ א׳ על לעבור שלא כדי כשהמדובר פרט שהיא, •מצוה שום קיום עבור מדמו

כנד. העבירות
 לתרום לחייב יש שכן להוכיח מסתייע בתשובתו שליט״א וואזנר שהגיר״ש ומה

 אדרבא לדעתי ידם׳ בתרומת סכנה כל דאין מזה וראי׳ דם הקזת עושים שהיו ממה
 על משם עומדים אנו קכט ד׳ בשבת דם בהקזת הדנה השלימה מהסוגיא להיפך,
 לאחוז כן על שצריכים הזהירות מן כמה ועד ההקזה של בכנפיה הכרוכה הסכנה
 מי ועל שם(, הגט׳ )כלשון נפשא" תחת "נפשא של תחליף לקבל כדי מכן לאחר
 הזהירו ועוד חם", לא חייו "על בשם תו עליו קבעו הזהירות באמצעי אוחז שאינו

 אין כידן שסמיא וימה סכנה, בגלל בהם להקיז שלא ידועים ימים על שם בסויגיא
 לחשיב״ם שמגישים רפואה שכל כשם זה דם בהוצאת הכרוכה מהסכנה משנה זה

 ומה זה, מכלל אותו מוציאה שהרפואה עד חשיב״ס השם את ממנו מורידה אינה
 חמורות יותר מסכנות עי״כ להצילו היא רפואה כי מפני הוא ההקזה עצם שהתירו
 שזה לומר איפוא נותנת והדעת ממנו, יקיזו לא אם אצלו להופיע העלולות אחרות
שנוכחו מפני באמת זה דהוא הקזה לעשות בזה עכשיו נוהגים לא העולם שרוב
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 הכל זהו חסידות, מדת ■משום בזה ויש ולתרום להתנדב מיהת שרשאי זה ד(
 כן שעושה דמי לזמר מקום יש דם כדוריות בהתירמת אבל ■רגילה׳ דם בתרומת

 בכזאת וכדכותב נפשות, סכנת ספק זה בדבר וישנו הואיל שוטה חסיד זה הרי
 לשם דהרי סבנה׳ מספק יותר עוד מה׳ בבחינת הוא הזה ונידון ע״ש׳ שם הרדב״ז

 להוציא כדי שעות כמה למשך המתנדב של דמו כל מוציאים הכדוריות השגת
 דבר שראשית איפוא ויוצא לגופו, דמו מחזירים אח״ב ורק הנצרכות הכדוריות
 ספק נוצר בזה הרפואה הכמת עם ורק יממש׳ סכנה של למצב מיד אותו מכניסים

 לא כן ועל לקדמותו, להחזירו יוכלו לגופו דמו החזרת של נוספת פעולה ע״י אם
 ע״פ להוכח כדי בדיקות הרבה מתחילה עורכים שהרופאים מה גם בזה משנה
 מוציאים הרי סז״ס כי דמו, החזרת ע״י ממות יצילוהו אם שבידם, הרפואה חכמת

ממש. סיכון של פעולה היא וזאת דמו כל מתחילה
 סכנה לספק עצמו את להכניס לאדם לו מותר או צריך אם והספק ובבעיא ה(

 בספרי מקומות בכמה זאת לברר הארכתי כבר סכנה, מודאי חבירו את להציל כדי
 הפוסקים רוב הכרעת כפי להלכה שהעיקר והעלתי והוכחתי אליעזר ציץ שו״ת
 ודאית, מסכנה חבירו את להציל כדי סכנה בספק א״ע להכניס ,מחויב אדם שאין

 ח״י מה סי׳ בח״ט למשל יעוין בכך׳ רצונו אם גם רשאי איננו שאפילו ושיתכן
יעו״ש. קא, ק׳ סימנים וחי״ג יח, ופרק פ״ז כה סי׳

 שמסביר ה״ח רוצח מה׳ בפ״ז שמח האור דברי במפורט בכאן לזה אוסיף
 כל אפילו וכו׳ לעולם מקלטו מעיר יוצא אינו דתגולה שפוסק שם הרמב״ם דברי

 שלכן למיתה, עצמו התיר יצא ואם וכו׳ צרויה בן כיואב לתשועתו צריכים ישראל
 שבתורה מצות כל דוחה נפש פקוח הלא יוצא, אינו למה טעם רבינו הוסיף

 להוסיף לנו אין הטבע דנגד רק תוכיח׳ ואסתר ישראל׳ דכל נפש פקוח ומכש״ב
 להרגו הגואל לבב יחם אם כי אמר הוא ולב כליות חוקר הטבע, יוצר מצות אחרי

 הדם לגואל דמו שהותר וכיון להמיתו, ב״ד יכולים אין תו ■מות, משפט לו אין
 שמוכח ומסיים ודאית׳ מסכנה חבירו הצלת עבור סכנה בספק עצמו להכניס לו אין
 ושמהירושלמי סכנה בספק עצמו להכניס דהייב הירושלמי בשם כהגמ״י דלא מזה
יעו״ש. היטב בו למעיין מוכח אינו

 להוצאת בנוגע לנידוננד גם בכזאת ולהסביר לדומה כדומה להקיש משם ונקח
 הדם כל הוצאת דברים של מטבען כי ולומר: הכדוריות, להוציא כדי הדם כל

 הצלת עבור בכך אדם איזה נחייב אם ולכן עי״כ, ימות הטבע דרך לפי מהאדם
 הדבר יוכל ולא כן לעשות אסור כן ועל למיתה, אותו מתירין כאילו זה הרי נפש

 בחזרה דמו את לו להכניס הדשה פעולה יעשו מכן שלאחר ממה עלינו להקל
 למצב אותו להכניס דאסור לתחיה, אותו וישיבו בגופו למסלולן שיחזרו בתקוה

 לאחר ההצלה לפעולת בחשבון קיחה ע״י סכנה לספק אפילו או כזאת׳ סכנה של
 אין ואפילו ודאית, מסכנה אפילו הבירו את להציל כדי דמו, החזרת ע״י מיכן
 אפילו מקלטו מעיר יוצא שאינו לגולה ובדומה בדמו, להצילו שיוכל זולתו אחר

 איננו ג״כ בעצמו אפילו והאדם צרויה, בן כיואב לתשועתו צריכים ישראל כל
 והמקרא צד( פ׳ סוף בראשית יפה מהר״ש )עיין דמו על למחול עצמו על שליט
סכנה לידי ענין בשום יבוא שלא שישתדל חיוב עליו מטיל בהם" "וחי של כתוב



ורפואה הלכה קמו

 של במצב א״ע יכניס שלא כמה אחת ועל סק״ד(, קמז שאילתא שאלה העמק )עיין
 אותו להוציא הרופאים ישתדלו מיכן שלאחר מה על בהסתמכות ודאית סכנה

 למסלולם החזרתם והשתדלות לגופו הדם החזרת פעולת ע״י המסוכן ממצבו
מזה. גדול .מעשה מחוסר לך ואין הקודם,

 אין כי ■מר׳ לן ז־שאל לשאילתא בנוגע בפשיטות נלענ״ד האמור כל לאור ו(
 דם לסוג הזקוק מסוכן חולה לצורך מדמו לתרום מזג רך חלוש אדם על חיוב כל

 ישנם כאשר זאת לעשות לו אסור דגם ויתכן אחר׳ במקום להשיגו שאין נדיר
 בכל זעזוע מביא זה שדבר למשכב ונופל עי״כ שניזוק מזה מוכיחות ידים

 במה לאחר )אפילו מה זמן בעבור ח״ו תבוא סכנה שגם איפוא ויתכן אורגניותו,
מגופו. הזה הדם הוצאת עקב זה לו שהגיע אפילו ידעו ולא שנים(

 אין כשוא״ת ל״ת או מ״ע קיום שעבור נותנת שהדעת מה על נוסף זה וכל
 וכדהבאתי בחשאיב״ס׳ רק יחלה מזה שכתוצאה אפילו אם לקיימם או לעשותם חיוב

 החדש בספרי וכן שלמה בנין ספר בשם מג סי׳ חי״ב צ״א שו״ת בספרי בכזאת
 זאת ועוד ע״ש, ח אות לב סי׳ בע״ה( הו״ל ממש עתה )שזה חט״ו צ״א שו״ת

 פנה בוחן )באבן ח״ג עוז מגדל בספרו היעב״ץ בשם שם קא סי׳ בחי״ג הבאתי
 מסכנה חבירו את להציל כדי מידחי לא דגופא בזיונא דאפיילו דס״ל פג(, אות א

יעו״ש. גרידא׳ היא ומצור. רשות ורק
 דם כדוריות לתרום רשאי איננו וגם מחויב שאיננו וכמה כמה אחת ועל
 להוציא כדי שעות כמה למשך המתנדב של דמו כל הוצאת ע״י זאת שעושים

 אלא זאת, לעשות לו אסור כזה חלוש אדם רק ולא הנצרכות׳ הדם כדוריות משם
וכנ״ל. בכך רשאי איננו וחזק בריא אדם גם
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מ״ע לקיים לחולי עצמו להכניס חייב אדם אם

 נשאלתי מ״ע, לקיים לחולי עצמו להכניס חייב אדם אם שאלתו בנידון
 חטים שאכילת מרופא תעודה שהביאה חולנית מאשה פסח בערב ביוהנסבורג

חו״ד. ממנו ושאלו יזיק׳ תסתכן שלא ואף כאבים׳ לה ויהיו לבריאותה יזיק
 יותר שלהפסיד ממונו׳ מחומש יותר חייבין אין הדין שמעיקר והשבתי

 מחומש ועדיף פטורין הגוף צער עם בחולי הדין והוא גדול׳ צער ממונו מחומש
 ימים כמה לישאר שצריכים נעימות אי ובשביל הסבל׳ במדת תלוי אבל ממונו,
ממ״ע. נפטר לא בודאי במיטה

 לעיר לנסוע אפילו שפוטר סח( )בלל אדם בנשמת אדם החיי דברי והבאתי
 תר»( בשע״ת )מובא יוסף בברכי ועיין חולי, במקום שכן וכל למ״ע, אחרת

 יחריף שמצבו מפני דהיינו וכנראה פטור׳ וחולה חייב מצטער ראשונה שבלילה
בסוכה.

 זה שאין למשכב כשיפול כוסות בד׳ פוטר נב ס״ק תעב ובשעה״צ ובמ״ב
 כוסות דד׳ לומר ויש למשכב׳ שנופל אף חייב הכי שבלאו ומשמע חרות, דרך

 מסברא ולכן לבד׳ ממונו חומש השעור ואין הפתחים על לחזור שצריכים חמור
 חרות דרך הטעם שהוסיף לומר יש וגם הרות׳ דרך זה שאין הסברא אלולא חייב
לשתות. להחמיר ואין מצוד, קיום בזה שאין

 אוכל לא מ״ע לקיום חולי לידי להגיע צריכים אם שאלתו בנידון דבר סוף
 הוריתי שנשאלתי ובמקרה והצער׳ הסבל במדות שתלוי מפני ברור, דבר להשיב
 אבר בסכנת ג ס״ק קנז יו״ד ש״ך עיין וכעי״ז כן, להורות ראוי ספק ובכל להקל,

 חולה שהוא אף קצר, זמן למטה צמוד רק הרבה יסבול כשלא אבל לקולא׳ שספיקו
רואות. שעיניו מה אלא לדיין ואין אותו, לפטור נוכל לא סכנה בו שאין

 ■מ״ע רגע כל שעוברין מעקה ציצית מזוזה כמו מ״ע בענין עוד שהעיר ומה
 אלא שאינם כיון מ״ע שכמה לומר ויש מוכרח, זה אין כל״ת, דחמיר לומר ויש
 מבני וזבלון" "ישכר לספר ובהקדמת מעשה, עם כל״ת המיר לא תעשה ואל שב

בזה. הארכתי שליט״א זלמן אפרים הרב
 והמחמיר בעזהשי״ת, נכון שפירשנו מה ולע״ד האחרונים, ספרי כעת לי ואין

 בימקום הגוף בצער הוא מיקל בכלל, עד ולא סכנה עד ■מ״ע עבור ליכנס שצריך
 תמיד לעשות ונפש בגוף יאמצינו אלקינו וה׳ וכמ״ש. ב״ב חייבה לא שהתורה

לאמיתה. ולכוון לשמה תורה ללמוד ונזכר ית״ש רצונו



ןכי
/ריסו^

 סלדטץ יוסף •מאיר הרב
תקוה פתח

חברו להציל כדי נפש פקוח לספק להכנס חייבים אם

מציל. שאין במקום בים התרחצו לשחות, יודעים שאינם שנים, שאלה:
 הנסחף מתחת צולל היה אם לידו שעמד חברו הים, בגלי נסחף מהם אחד

טביעה. בסכנת תלוים חייו אולם מצילו, שהיה לודאי קרוב ומתרומם,
 דם על תעמוד "לא ט״ז( י״ט )ויקרא נאמר :בעיות שלוש כאן מתעוררות

 טובע שהוא חברו את לרואה מנין ע״א( ע״ג )סנהדרין זה מפסוק ודרשו רעך"
להצילו. שחייב בנהר

 שהמציל ומבלי ודאית ההצלה כאשר רק להציל מחייבת התורה האם א.
 "לא הפסוק משמעות האם ב. ;להציל חייב מסתכן, המציל אם גם או יסתכן.
 שחייב נאמר אם ג. בספק; תלויה ההצלה כאשר גם הוא רעך"׳ דם על תעמוד
 חייב גם בסכנה נתונים המציל חיי כאשר האם הספק, על אף ולהציל לנסות
ולהציל. לנסות

א
 פ״א משנה בכסף גם ומובא תכ״ו, )סימן טור בסוף יוסף" ב״בית תשובה:

 דאדם מסיק בירושלמי דכתב: מיימוניות ההגהות את מביא הי״ד( רוצח מהלכות
 בדפוס נמצא )הזזגמ״י חבירו. להציל כדי סכנה בספק אפילו עצמו להכניס חייב

 בהלכות הרמב״ם בסוף המקורות" "אל בהוצאת מחדש ומודפס רס״ט, שנת קושטא
 וכל ספק, והוא ודאי שהלה "מפני בב״י: שם כתב והטעם הי״ד(. פ״א רוצח,

מלא". עולם קיים כאילו מישראל אחת נפש המקיים
 ח(, פרק )סוף בתרומות לירושלמי היא ההגמ״י דכוונת כתבו המפרשים

 אלא אימי לר׳ לו אין יונתן ר׳ אמר ליסטים, אצל נתפס אימי ר׳ שם: דאיתא
 ואכנס לגזלנים אהרוג או אהרג או אמר לקיש בן שמעון ר׳ למיתה, עצמו להכין
 לסכנה להכנס שצריך ליה סבירא לקיש דריש הרי אימי. ר׳ את כחי בכל להציל
חברו. להציל

 במכות מהמשנה כהירושלמי לא מוכיח ה״ח( מרוצח )פ״ז שמח" ה״אור והנה
 לעדות לא מצוה, לעדות לא יוצא אינו מקלט, לעיר שגלה "רוצח ע״ב(: י״א )דף

 כיואב ישראל צבא שר ואפילו לו, צריכים ישראל ואפילו נפשות לעדות לא ממון,
 שמה; נם אשר כ״ה( ל״ה ))במדבר שנאמר לעולם, משם יוצא אינו צרויה, בן

 של דמו שהותר כיון להדיא מהכא חזינן וכו׳. מיתתו" תהא שם דירתו, תהא שם
 ודלא חברו, הצלת עבור סכנה בספק עצמו להכניס לו אין הדם׳ לגואל הרוצה

כהירושלמי.
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 את המבקשים האנשים כל מתו "כי הפסוק על חכמה" "משך בספרו אף
 האנשים דאם מהפסוק מוכח שהרי כהירושלמי, לא הוכיח י״ט(, ד׳ )שמות נפשך"

 להציל מצרימה לשוב צריך היה לא רבנו משה בחיים, היו נפשו את המבקשים
 עבור בסכנה עצמו להכניס צריך שאינו משום הוא מטעם והכל ישראל, בני את

כהירושלמי. לא הרי אחרים, הצלת
 בא לא רבנו משה שהרי לומר, אפשר חכמה" ה״משך קושית על לכאורה

 ישראל תינוקות שחט שפרעה ]ומה משעבוד. אלא ממיתה ישראל כלל את להציל
 אולם כלל. הירושלמי דיבר לא ובכה״ג קודם[ שנים הרבה היה בדמם, ורחץ

 המבקשים האנשים כל מתו לא אילו דשם קשה, דלא נראה הכי, תימא לא אפילו
 סכנה, לספק נכנס היה לא הוא כי מצרימה, לשוב למשה אסור היה נפשו את

 דברכות בירושלמי איתא דהנה למלך. נתפס שהיה וברור נפשות לוודאי אלא
 י המלכות מן לברוח ודם לבשר ואפשר פרעה, מפני משה "ויברח :וז״ל ה״א( )פ״ט
 צוארו מעל החרב וקהת ראשו את להתיז חייבו משה את פרעה שתפס בשעה אלא
 )ובב״ב כלל. לברוח אפשר אי שמהמלכות במפורש הרי וכו׳". ונשבר משה של
 ברור א״ב הדר"(. ולא טורי עקר טורי, עקרנא מלכותא אמר "אי סע״ב: ג׳ דף

 חשוב והעני מנכסיהם, שירדו ואבירם דתן )דהיינו האנשים, כל מתו לא דאם
 להרע יכולים ולא למלכות, יותר קרובים ואינם ב׳, ס״ד בנדרים כדאיתא כמת׳
 למסור דאסור מודה הירושלמי גם ובכה״ג להדיא. למיתה עצמו מוסר הרי עוד(,
 סכנה בספק עצמו להכניס איירי דהירושלמי חברו, הצלת בשביל למיתה עצמו

לוודאי. ולא
שלמה" ה״חשק לפי מבעיא דלא ליישב נראה שמח" ב״אור שהקשה ומה

 לומר רוצה דאין לעולם", משם יוצא "אינו המשנה את שפירש במכות( )שם
 שצריך דאף הכוונה אלא נפשות, להצלת או מצוה לעדות כלל לצאת לו דאסור
 ההצלה עם שגומר ותיכף מהגלות, זה ידי על נפטר אינו מ״מ הללו, לדברים לצאת

 קמ״ל לחזור, צריך אינו שוב בהיתר שיצא כיון דסלק״ד מקלטו, לעיר חוזר
 במיתת שהרי מובנת, אינה זו תיבה דלכאורה ,/לעולם", מהלשון זאת ומדייק דחוזר.

 הנך בכל משם, יוצא דאינו ר״ל אלא "לעולם". ומאי יוצא כן הוא הגדול הכהן
 ביאור לפי מקלטו. לעיר חוזר מיד אלא לעולם, זו יציאה דתהיה באופן הדברים,

 לפרש ודוחק מופלאים שלמה" ה״חשק דברי אולם האו״ש. לקושיית מקום אין זה
המשנה. בביאור כן

 להצלת יוצא דלא הא המשניות, על איתן" "אהבת בהגהות שכתב מה גם
 תצלח. לא דישועתו וברור רוצח ע״י ישועה מביא הקב״ה דאין משום הוא נפשות
בעלמא. דרוש דזהו שמח", ה״אור קושית את ליישב שייך דלא נראה

 באותו הרי להציל, מקלטו מעיר יצא הרוצח דאם לתרץ אולי אפשר והיה
 שיהרגוהו, בטחון כאן דאין ואע״פ הפקר. נעשה דמו דהיינו למיתה, דמו הותר רגע
 הירושלמי מיירי לא ובכה״ג מת. כאילו הוי לשפיכה הותר שדמו הדבר עצם מ״מ

 צריך סכנה בספק שרק — חכמה״ ה״משך קושית את לעיל שיישבנו וכמו —
לוודאי. ולא ליכנס

 שאין ברור זה דהנה הירושלמי, שיטת את ליישב נראה מיניה בר אולם
במקום אף דהרי הדם, מגואל להנצל כדי רק מקלט בעיר לישב צריך הרוצח



ורפואה הלכה קם

 י״א )מכות אביי מדאמר והראיה; מקלט, בעיר להיות חייב גם זה, שייך שאין
 דין רזה להדיא חזינן לשם". עצמותיו מוליכין ומת, דינו נגמר "נקטינן !ע״ב(

 "ת״ר ד״ה ע״ב ב דף מכות מסכת ריש ריטב״א )עי׳ שם. לשבת הרוצה על מיוחד
 גילתה שהתורה במקום א״ב כפרה(. מטעם זה אם דדן וכו׳" נאמרו דברים ד׳

 וזהו רעך", דם על תעמוד "לא של האיסור אין בכה״ג משם, לצאת לו דאסור
 חברו הצלת עבור סכנה לספק להכנס חייב שתמיד אע״פ ;התורה חידשה גופא
 וכי בנהר, טובע דחברו ידע שלא לאדם דומה זה למה ]הא רשאי. אינו הבא

 מיירי לא דבכה״ג ודאי אלא 1 רעך״ דם על תעמוד ״לא על בשוגג שעבר נאמר
 של והלאו ככפות, הוא הרי מקלטו מעיר לצאת לו כשאסור הכא הדין הוא קרא.
בנמצא[. אינו רעך" דם על תעמוד "לא

 השיטות על תקשה הכי, תימא לא דאי כן, לומר צריך אתה כרחך ועל
 מדוע חברו, הצלת עבור להסתכן שאסור להו וסבירא הירושלמי על החולקות

 ולהציל לצאת שיוכל כדי הדם גואל מפני הרוצח על מעולה שמירה יעשו לא בי״ד
 )סנהדרין גואל לו מעמידין בי״ד דם, גואל לרוצח אין ראם אמרינן מזו וגדולה

 מיתתו תהא שם דירתו׳ תהא שם הכתוב: גזירת דהוא כיון ע״כ אלא ע״ב(. מ״ה
רעך". דם על תעמוד "לא של המצוד. עליו חלה לא וכו׳,

ב
]ועי׳ "ומבואר". ד״ה רצ״ו במצוד. וכן ב׳ אות רל״ז )מצוד. חינוך" ה״מנחת

 רעך" דם על תעמוד "לא הא הירושלמי על הקשה נב[(. עמ׳ ח״ב ורפואה הלכה
 עצמו להכניס יתחייב למה א״ב הלאו, בהעברת כלל מעשה עושה ואינו לאו, הוא

 ואפילו כולה, התורה כל דוחה נפש ופיקוח כתיב, בהם" "וחי והלא סכנה, לספק
 דאז מעשה, בעושה דוקא זהו דאידך, נפש פקוח משום ואי נפש. פיקוח ספק

 עביד דלא בכד,"ג אבל חזית. מאי משום לחברו, יהרוג ולא עצמו ימסור אמרינן
 כמ״ש עצמו, למסור צריך אין תינוק, על להפילו רוצים אם כגון מעשה, שום

 טפי, סמיק דידיה דמא דלמא דאדרבה אף( ד״ה ע״ב כ״ה )דף בפסחים התום׳
 והמנ״ה מעשה. עביד דלא היכי עצמו למסור צריך אין ג״כ סכנה בספק ה״ד, וא״כ

בצ״ע. נשאר
 לרוצים זאת דמדמה מה אך היא, אלימתא קושיה חינוך המנחת קושית והנה

 דהיינו ודאי, זה דהתם כלל. דומה אינו עצמו׳ למסור חייב שאינו תינוק על להפילו
 להצלת עצמו למסור חייב דאינו פשיטא ובכה״ג יהרגוהו, שיפילוהו יתן לא אם

 דמא דלמא טפי סומק דחבריה דדמיה חזית מאי למימר איכא דאדרבה חברו,
 הם הירושלמי דברי משא״ב בפסחים(. שם התום׳ שכתבו )כמו טפי סומק דידי

 להכניס חייב ובכר,"ג חברו׳ להציל כדי סכנה לספק שנכנס דהיינו ספק, על רק
 בלשון גם חזית מאי לומר סברא שיש ראיה רק להביא המנ״ח דכוונת וצ״ל עצמו.

טפי. סומק דידי דמא דהיינו איפכא,
 דמים בשפיכות דאמרינן דהא חינוך"; ה״מנחת קושית את ליישב ונראה

 גברא דד,הוא דמא דלמא טפי סומק דידך דדמא חזית מאי משום יעבור ואל יהרג
 אדם בני שיהיו הוא התורה שרצון היינו סע״א(. ע״ד דף )סנהדרין טפי סומק
 נפש איזו נפק״מ אין הקב״ה ולגבי מישראל. נפש יאבד שלא מצווים ואנו חיים׳

ליוצרך ונאה חביב דמך שיהא יודע "מי !וז״ל בסנהדרין שם רש״י וכלשון תחיה,
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 התיר שלא בהם, שימות ולא בהם וחי לומר כאן אין הלכך חברך, מדם יותר
 שנכנס בכה״ג א״כ ע״כ. להקב״ה", ישראל של נפשם חביבות משום אלא הכתוב
 להציל לא חזית מאי דאמרינן להירושלמי ליה סבירא להציל, כדי סכנה לספק

 שחייב אמורים הירושלמי דברי ואין יחיה. ודאי חברך ותציל׳ תסתכן אם הרי
 שהוא אע״פ ודאית היא חברו כשהצלת אלא דז״א, חברו, הצלת ספק על להסתכן

 נפש תאבד שלא מצווים דאגו וכמ״ש ולהציל, לילך שחייב אמרינן סכנה בספק
בחיים. ישארו דשניהם ואפשר מישראל,
שבתורה, המצוות כל דוחה נפש פיקוח שספק להלכה כלל דומה זה דין ואין

 ופשיטא שם( )סנהדרין בהם שימות ולא — בהם״ ״וחי דכתיב משום הוא דהתם
 ואפשר שניהם שיחיו דאפשר מקרה בפנינו כשעומד ברם כולה. התורה כל דדוחה

 מישראל דם יאבד שלא הצדדין כל על לחזור דחייב אמרינן יהיה, אחד דרק
רעך". דם על תעמוד "לא מהפסוק ילפינן וזה שניהם, ושיחיו

 הוא שהטעם הירושלמי בביאור דכתב בב״י אלו דברים להעמיס ואפשר
 עולם קיים כאילו מישראל אחת נפש המקיים וכל ספק, והוא ודאי שהלה מפני
היטב. מבוארים הדברים ולדברינו ביאר לא ויותר מלא.

 קלא עלייהו דנפק גלילא בני "הנהו מביאה: ע״א( ס״א )דף בנדה ד.גמ׳ הנה
 היכי להו אמר מר, לטמרינן ליה אמרו טרפון, דר׳ לקמיה אתו נפשא, דקטול
 לישנא האי רבנן אמור הא אטמרינכו, יתייכו, חזו אטמרינכו לא אי נעביד,
 להציל ואסור הרגתם )ושמא מבעי ליה מיחש מבעי, לא דלקבולי אע״ג בישא
 מביאים "אטמרינכו" בתוד״ה ע״כ. נפשייכו", טמרו אתון זילו רש״י(, — אתכם

 חייבתם אתכם אטמין ואם הרגתם, שמא דמפרש שלח( פרשת )סוף השאילתות את
 להאמינו הרע ללשון לחוש שיש למיחש. ליה מבעי מיחש והיינו למלך, ראשי
הפסד. לו יבוא שלא שיזהר זה לגבי

 מפרש בגדים(. כלאי הלכות שלפני ה׳ )אות ובפסקיו במקום, הרא״ש בתוספי
 לחוש יש דוקא זה וכענין רוצחין. מלקבל התרה שהמלך דהיינו בשאילתות,

 אבל לו, יחוש לא אם לאחרים או לו חיזק לידי לבוא שיכול היכא בישא, ללישנא
הרע. ללשון לחוש אפילו אסור אחר בענין

 בחו״ט שם תשובה" ב״פתחי )מובא אזוב" "אגודת בספר הוכיח זו מגמ׳
 מפחד גלילא בני את להטמין רצה לא ר״ט דהרי כהירושלמי, לא ב׳( תכ״ו,

 חברו, להציל כדי סכנה לספק ליכנס צריך הא בכך ומה למלך", ראשי "חייבתם
 שאלה" ב״העמק דהנצי״ב חזיתי אולם מלהציל. פטור סכנה שיש בכה״ג ע״כ אלא

 הוכיח זו מגמ׳ ואדרבה איפכא, כתב קכ״ט(, שאילתא )סוף שם השאילתות על
 בישא, ללישנא דחש משום להטמינם רצה לא טרפון ר׳ דהרי כהירושלמי, דוקא

 היא נפשא דקטול דהקלא לו ברור היה דאם משמע למילתא. איתא דדילמא
 והיינו סכנה׳ לספק נכנם זה ידי שעל ואע״ג להטמינם מזדקק היה שקר, עלילת

כהירושלמי. ממש
 סייעתא ולא תיובתא ולא הירושלמי, לדברי כלל דומה זו ו.מ׳ דאין ואפשר

 לספק עצמו להכניס דחייב אמרינן אז ודאית חברו כשהצלת דדוקא חזינן, קא
 הירושלמי דגם אמרנו הא בכה״ג בספק, עדיין מוטלת ההצלה אם אבל סכנה,
כ א המציל. סכנת מספק חברו הצלת ספק עדיפא דלא להציל, חייב דאינו מודה



ורפואה הלכה -קסב

 אם דהרי הוי, בספק גלילא בני של הצלתם דגם הטמינם, שלא ר״ט עשה שפיר
אתם. הוא גם יסתכן שהטמינם למלך •יוודע

 דמהמלכות בברכות( הירושלמי בשם א׳ )באות לעיל כדברנו לומר נוסיף ואם
 חייב עצמו ור״ט גלילא, בני את שיתפסו לוודאי קרוב א״ב להמלט, אפשר .אי

 דלא ושפיר להציל, חייב דאינו הירושלמי מודה הרי דבכה״ג למלך, .ראשו
הטמינם.

 שזו הוכחות היו טרפון לר׳ אם דפשיטא ביאור, צריכה הנצי״ב וראיית
 המלך שהרי לסכנה, כלל נכנם היה לא עצמו הוא דאז מהביאם׳ היה שקר עלילת
 רק שזו למלכות מוכיח היה והוא רוצחים, לא הם וכאן רוצהין מלקבל •התרה

שקר. עלילת
ג

 ע״א( ע״ג )דף סנהדרין בגט׳ דהנה כהירושלמי, ס״ל הבבלי שגם נראה ולכן
 מנערה בק״ו אתיא בנפשו, להצילו שניתן להרגו חבירו אחר לרודף מנין שנינו:

 מותר תורה אמרה לפוגמא רק אלא בא שלא המאורסה נערה מה 'המאורסה,
 את לרואה מניין וכמה, כמה אחת על להורגו חבירו אחר רודף בנפשו, להצילה

 להצילו, חייב שהוא עליו באין לסטין או גוררתו, היה או בנהר, טובע שהוא זזבירו
 בטובע קרא לי למה הקשו: "להצילו" ובתוד״ה רעך. דם על תעמוד לא ת״ל

 דאי ויישבו כ״ש? לא התם להציל, כדי הורג חברו השתא גוררתו, וחיה .בנהר
 דם על תעמוד דלא בלאו דעובר התם קמ״ל עשה, הו״א המאורסה( )נערה .מהבא
ע״כ. דעך,

 שניתן דילפינן המאורסה דמנערה תום׳ קושית את מתרץ שם בחידושיו הר״ן
 וכן להרגו, רוצה שהוא כשמש לו שברור במי אלא שמעינן לא בנפשו, להצילו
 דחייב אמרינן אז רק יצילוהו, לא אם בנהר שיטבע כשמש לו שברור במי בכה״ג

 תעמוד "לא הפסוק קמ״ל להציל, לטרוח דחייב שמענו לא ספק על אבל להצילו.
הספק. על אף להציל לטרוח שמצור. לומר רעך", דם על

 חייב נפש פיקוח ספק שעל פשיטא הא הר״ן, את להבין קשה קצת ]לכאורה
 פ״ג דף דיומא, פ״ח )משנה הספק על אפילו השבת מחללין דהרי ולהציל, לטרוח
 תעמוד ד״לא קרא לי ולמה נפש, פיקוח ספק מפני נדהת כולה התורה וכל ע״א(.

 את דוחה נפש פיקוח ספק דכל ילפינן גופא זה דפסוק למימר וליכא רעך" דם על
 זה? על אחרים פסוקים מביאה ע״ב( פ״ה )דף ביומא שם הגט׳ שהרי התורה, כל

 מלמדינו מביאה שם שהגט׳ דמהפסוקים להציל, שחייבים לאורויי בא שהקרא -וצ״ל
 על תעמוד מ״לא ילפינן הצלה של החובה עצם אבל נדחים, שבת שאיסורי רק
ופשוט[. רעך", דם

 הפסוק גם צריך דלכן לומר אולי אפשר היה הקדושים רבותינו דברי לולי
 חברו להציל כשיכול רק אמינא הוה זה פסוק דבלי רעך", דם על תעמוד "לא של
 חברו שהצלת אף סכנה• לספק נכנס עצמו שהוא בכה״ג אבל חייב, עצמו לסכן בלי
 רעך" דם על תעמוד "לא הקרא קמ״ל ולהסתכן, לטרוח פטור יהיה ודאית היא
 עצמך על תעמוד "לא בסנהדרין: שם רש״י וכלשון להציל. חייב בכה״ג דאף

רעך". דם יאבד שלא צדדין כל על חזור אלא :משמע,
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 והר״ן התום׳ קושית קשה היה מיימוניות שלהגהות אפשר הדברים. כנים אם
 הגט׳ הביא ולא בירושלמי", "ומסיק בהגמי״י דכתוב והא כדברנו. ותירץ הנ״ל

 את להציל אמר ר״ל שהרי להדיא, זאת חזינן דבירושלמי משום הוא בסנהדרין,
יהרג. עי״ז אפילו אימי ר׳

 לי למה — מוסגר במאמר — לעיל שהקשנו מה טפי ניחא הירושלמי ]לפי
 התורה כל שהרי להציל דחייב פשיטא הא רעך", דם על תעמוד "לא של קרא
 באמת ההצלה עצם דעל חומר, כמין הוי ולהאמור נפש, פיקוח מפני נדחית כולה

 לספק. שנכנס בכה״ג אפילו להציל דחייב לאורויי בא הפסוק אלא קרא׳ בעי לא
סכנה[.

 מהתם תעמוד"(, )מ״לא נפקא מהכא והא :מקשה בסנהדרין שם הגט׳ והנה
 )אם בנפשיה ה״מ אמינא הוה מהתם אי לו, והשבותו ת״ל מניין גופו אבדת :נפקא

 לא, אימא אגורי ומיגר מיטרח אבל רש״י(, — יצילהו להצילו, יכול הרואהו זה
הגט׳. לשון ע״כ קמ״ל.

 הא נפקא", "מהתם צריך מאי הירושלמי שיטת לפי :לנר״ ה״ערוך :והקשה
 הוי לא גרידא לו" דמ״והשבותו רעך", דם על תעמוד "לא של לקרא צריך ודאי

 דם על תעמוד "לא הפסוק לאו אי נפשות בספק להכנם דצריך למימר ידעינן
רעך".

 הקשה קמ״ז( סי׳ עשראל" "עזרת בשו״ת )מובא מ״ג סי׳ אליהו" "יד ובספר
 חברו, להציל כדי עצמו לסכן אפילו דצריך סלק״ד אי :הירושלמי שיטת על עוד
 לסכן אפילו הרי אגורי, למיגר לטרוח שחייב לארויי בא דהקרא הגט׳ תירצה מה

אגורי? למיגר כ״ש חייב, עצמו
 קושיותיהם, קשות לא בבבלי גם מרומז הירושלמי שחידוש דברנו .לפי
 להציל שצריך לימודים שלושה לנו יש דהרי זאת: כל לומדים דקרא דמייתורי

 "והשבותו ג. רעך". דם על תעמוד "לא ב. המאורסות מנערה ק״ו א. חברו: את
 הפסוקים שני מאידך חברו. להציל שחייב דהיינו לגופו, ילפינן אחת מדרשה לו".

 צריך סכנה לספק להכנס שאפילו ועוד, אגורי, ולמיגר למיטרח גם שחייב ילפינן
 לכולהו, ילפינן דקרא דמייתורא ד.גמ׳ ביאר שג״כ מהר״ם )עי׳ ההצלה בשביל

בזה(. הרגיש גם עצמו לנר" ו״הערוך
 חברו את להציל שיכול בכה״ג א. הירושלמי: בשיטת העולה תורת זאת
 סכנה לספק נכנס אינו ב. להצילו. כדי סכנה לספק אפילו להכנס חייב בוודאות,

 הספק, על אפילו להציל חייב סכנה בלי אבל בספק, היא חברו שהצלת במקום
 שיוכל לו ברור אינו אפילו דכתב חו״מ בסוף ב״ח )עי׳ בסנהדרין. הר״ן כדברי

 של הסברו לפי ג. כוונתו(. וצ״ע להצילו. סכנה בספק עצמו להכניס חייב להצילו,
 להצילו־ שאסור מעשה עשה בנהר שהטובע קול שיש במקום שאלה": ה״העמק

ההצלה. עבור סכנה לספק להכנס חייב אינו גלילא(, בני )כגון



ורפואה הלכהשמב

 בנידו״ד הוא כן וכמו קודם׳ הבנים דתקנת והאם, האב בזכויות משגיחים ואין
 הממונים המוסדות יד תחת ולמוסרו אביו של פיקוחו מתחת להוציאו חובה דיש

 יתירה חובה להם יש בבית־החולים הרופאים ובפרט כאלו, ילדים על לפיקוח
 תחמיצנה, אל לידך הבאה מצור, משום ראשית, הזה, הילד הצלת למען הכל לעשות

 את להוציא להם אסור וא״כ פיקוחם, ותחת ברשותם עכשיו הוא הילד והשנית,
 שהם והשלישית, אביו, של לרשותו שוב שיבוא לכך ולגרום פיקוחם מתחת הילד

 הממשלה מוסדות להפעיל ובכח־סמכותם ביותר, נשמעים שדבריהם כזה במעמד
 צריכה כזו שהחלטה נקל לנבון ודעת הילד, טובת למען דבעי מאי כל לעשות

 יעשו ואז מובהקים, מורי־הוראה עם ובהתיעצות מתון דיון אחרי רק להעשות
כתבתי. והנלענ״ד כנ״ל.

(?/י?1

הוריה מבית רעה לתרבות שיצאה בת הוצאת

 לתרבות שיצאה בכורה בת לה יש ומדוכאה ענייה אחת משפחה שאלה:
 לכמה הבית מן ויוצאת סמים, אחרי להוטה לשכרות, נתונה יצאנית, היא רעה.
 דכאון. ובמצב עיפה לבית חוזרת ואח״ב תעלוליה, כל עושה היא שבהם ימים

 כל על ממנה הצעירים ולאחיותיה לאחיה מספרת היא לבית חוזרת כאשר
 משפיעים אלו השחתה שסיפורי וכמובן הבית, מן בצאתה עלה דעדו הרפתקאי

 הבית בני חשבון על מופרזות הוצאות מוציאה היא לזה נוסף עליהם. לרעה
 היא והנה תאוותיה. למילוי הולך והכל הכי, בלאו כל ובחוסר בעוני המיוסרים

 סובלת וגם חייה, את המסכן סברת של מיוחד מסוג סובלת יהד: והנפש הגוף חולת
 עצמה הסכרת ממחלת ותוצאה יציבה בלתי התבגרות פרי שהן נפשיות מהפרעות
 אחד, מצד דכאון נפשיות, להפרעות לרוב גורם הוא סכרת של זה דסוג )שכידוע
 בבעיותיה המטפלים והרופאים גיסא(. מאידך ובלתי־אחראיות מוזרות והליכות
 אותה לכפות יכולים אם א( שאלות: שתי בזה שואלים בכלל המשפחה ובבעיות
 המסכנות בדרכים תתנהג שלא תמידי ולפיקוח רפואי לטיפול עצמה את שתמסור

האפשר( ככל והנפשי הגופני מצבה את להיטיב יוכלו עי״ז אולי )וגם חייה את
 יצליחו לא וגם תמידי, ופיקוח רפואי טיפול לידי להביאה יצליחו לא אם ב(

 להוציאה להורים חובה( גם )ואולי היתר יש האם דרכה, את לשנות עליה להשפיע
 אם ואף הבית׳ הליכות ועל האחרים הילדים על לרעה תשפיע שלא כדי הבית מן

י חייה של נוסף ולסיכון מצבה להרעת תגרום זו הוצאה
 שאינו מי גבי כתב קלט( אלף — סז ס׳י )ח״ד הרדב״ז בשו״ת הנה : תשובה

 במשנה להלכה פסק וכן שיתרפא׳ אותו שכופין רפואתו בשביל שבת שיחללו רוצה
 זה, בענין כדרבונות דברים שכתב שכח( )ר״ם וקציעה במור ועי׳ ו(, )שכח ברורה

ועוסק בהם ברורה והכרה ודאית ידיעה לרופא שיש שבגלוי ומכה בחולי :וז״ל
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 ענין בכל סכנה במקום המסרב לחולה כופין לעולם ודאי וגמורה בדוקה בתרופה
 להועיל מלמד בשו״ת )וע״ע עכ״ל. לרפאותו לרופא רשות תורה שנתנה ואופן
 להשתמש או ניתוח לעשות שיש אומרים דהרופאים דהיכא שכתב קד( סי׳ )יו״ד

 משגיחים אין הרופאים לדעת לשמוע רוצים אינם הילד והורי תרופה באיזה
 מהל׳ בפ״א הרמב״ם לפמש״ב הוא פשוט והטעם כדבעי(. ועושים ההורים בדעת
 ממון כל נתן ואפילו הרוצח׳ מן כופר ליקח שלא בי״ד ומוזהרין :וז״ל ה״ד רוצח

 הדם גואל קנין הנהרג זה של נפשו שאין לפוטרו, הדם גואל רצה ואפילו שבעולם
 דאין דהא ה״ו סנהדרין מהל׳ בפי״ח הרדב״ז וכ״ב עכ״ל, כו׳ הקב״ה קנין אלא

 קנין אלא קנינו האדם של נפשו שאין לפי הוא עצמו הודאת ע״פ אדם ממיתין
 ונפש גוף נזקי )הל׳ הרב בשו״ע וע״ע וגו׳. הנה לי הנפשות כל הן שנא׳ הקב״ה

 אין כי להכותו רשות לו נותן הוא אפי׳ חברו את להכות אסור :וז״ל שכתב ס״ד(
 במניעת אפי׳ צער בשום לצערו ולא לביישו ולא להכותו כלל גופו על רשות לאדם
 להציל לו היא טובה זה שצער תשובה דרך עשה א״כ אלא ומשתה מאכל איזה
 ממילא אז עצמו, על בעלות לאדם דאין אומרים אנו ואם עכ״ל. כו׳ משחת נפשו
 הוא דאין לרפאותו כדי השבת את עליו לחלל שחייבים הוא דהדין דהיכא מובן
 והכל מאחרים, יותר עצמו על בעלים הוא דאין מלרפאותו אחרים למנוע יכול

 שבת חילול במקום אם בעצמך הגע וא״ם הקב״ה. של קניינו בשמירת חייבים
 עקשותו משום ורק שבת חילול דליכא היכא כש״כ לרפאותו׳ אותו שכופין אמרו

 עצמו את למסור לכפותו עלינו שמוטל בודאי להתרפא׳ רוצה אינו החולה של
 דבי״ד היכי דכי שכתב ריא( סי׳ התשובות )חלק בתה״ד וע״ע הרופאים. לטיפול
 דבי״ד מזה והיוצא מסכנתא. להפריש חייבים כך מאיסורא לאפרושי חייבים
 ואין רפואי. טיפול ושיקבל מסכנה עצמו את שישמור האדם את לכפות חייבים

 בשו״ת איתא שהרי נפשית, לרפואה גם אלא גופנית לרפואה רק מוגבלים הדברים
 סי׳ סוף יו״ד בב״י והו״ד רפא, סי׳ להרמב״ן המיוחסות בשו״ת )והוא הרשב״א

 שכל דידן דבנידון הוא פשוט וא״כ סכנה, בו שיש חולה הוי הרוח דחולה רכח(
 דכופין בודאי רפואי בטיפול צורך לה יש וגם סכנה לידי אותה מביאות הליכותיה

מסכנה. אותה השומר ופיקוח רפואי טיפול לקבל אותה
 שלא כדי מביתם להוציאה להורים היתר יש אם השניה השאלה בדבר אולם

 לא והשתדלויות דיבורים אחרי שאם נלענ״ד ואחיותיה, אחיה על לרעה תשפיע
 וגם להורים, היתר דיש בודאי דרכיה את שתשנה עליה להשפיע ההורים הצליחו

אחרים. על לרעה תשפיע שלא כדי מביתם להוציאה עליהם, חובה
 תנו גויים להם שאמרו נשים )מי״ב( דתרומות בפ״ח דתנן מהא הוא וחילי

 נפש ימסרו ואל כולן יטמאו כולכם, את נטמא לאו ואם ונטמאנה מכם אחת לנו
 אדם בני סיעת עלה, שנו ה״ד( פ״ז )תרומות ירושלמי ובגט׳ מישראל׳ אחת

 אנו לאו ואם ונהרגהו מכם אחד לנו תנו ואמרו גויים בהם ופגעו בדרך מהלכין
 כשבע אחד יחדו אם אבל מישראל, אחת נפש ימסרו ואל יהרגו כולכם את הורגים

 ימסרוהו כולכם את נהרוג לאו ואם ונהרגהו פלוני את לנו תנו שאמרו בכרי בן
 דאיהו היכא רק אותו דימסרו אמר דר״ל לקיש, וריש יוחנן ר׳ בזה ופליגי לחם׳
שתי והובאו מיתה׳ נתחייב שלא אע״פ אמר יוחנן ור׳ בכרי, בן כשבע מיתה חייב



ורפואה הלכה שמד

 דאם אמר ב( )עב סנהדרין במאירי אולם א(. קנז )יו״ד ברמ״א, להלכה אלו דעות
 מהן אחת ייחדו לא אפילו ידועה, זונה ביניהם והיתד. נשים של סיעה היתד,
 כן וכמו כולן׳ יטמאו ואל הזונה את ימסרו ונטמאנה, אחת לנו תנו שאמרו אלא
 ההורגו שהרי יהרגו ואל שימסרוהו טריפה ביניהם והי׳ אדם בני של בסיעה הוא

 ממקום עובר הי׳ ה״ד( )פ״ח תרומות בירושלמי דאיתא מר,א ראיה והביא פטור,
 לאו ואם ואטמאנה אחת לי תן נכרי לו ואמר בידו תרומה של וככרות למקום

 מסתברא לא עלה ואמר כולן, את יטמא אליעזר א״ר כולן, את מטמא אני הרי
 אולם נטמאה׳ כבר דהרי זונה גבי לומר יש כן וכמו טמאה, ככר שם היתד, אם כן

 יסודי מהל׳ פ״ה ובמ״מ בלבה, תשובה הרהרה שמא י״ל אשד, דגבי זו ראיתו דחה
 ואל כולן את יטמאו מחוללת היא אם דאפי׳ בתשובה הרשב״א בשם כתב התורה
 שהביא הללו הירוש׳ מדברי עליו הקשה שם( )יו״ד מרבבה ובדגול אותה, ימסרו

 טמאה, כבר היתד, אם מסתברא לא בירוש׳: גירסתנו לפי היא וקושיתו ר,מאירי,
 היתד, דלהרשב״א בגירסאות תלוי דר,כל שם הש״ס ובגליון הפנים במראה ועי'

 ולפי הנשים׳ על דקאי ד״גירסא ולפנינו הכבר, על דקאי במאירי כמו הגירסא
 מינה דון וא״כ כולן. יטמאו ואל אותה ימסרו זונה היתד, דאם י״ל שפיר גירסתנו

 מטמאין היו לאו ואם לזנות זו בת תובעין היו אם גירסתנו דלפי באתרין ואוקי
 את להציל כדי לזנות אותה וימסרו שיפקירוה הדין הי׳ בודאי המשפחה בני כל

 להציל כדי מביתם להוציאה ההורים יכולין דבני״ד הוא וכש״ב המשפחה, יתר
 לזנות, אותה מוסרים אינם הרי הבית מן בהוצאתה שהרי שחת׳ אל מרדת בניהם
 אף דא ובכגון כן, לעשות יכולה מזנות לד,מנע ברצונה שאם היא בחירה ובעלת

 לאסור סברתם כל שהרי מביתם׳ להוציאה שיכולים מודים ור,מאירי הרשב״א
 היא דאם חששא, האי שייבא לא ממ״נ כאן אבל בתשובה, הרהרה שמא משום הוא

 הרי בתשובה חוזרת אינה ואם עוד, תזנה לא בודאי הרי בתשובה חוזרת באמת
 דבמה לטעון ואין משפחתה. להציל כדי אותה ומוציאים דתרומה, בהא ממש הוי

 שהרי אינו דזה תשובה, פתח בפניה בסוגרים זה הרי ביתם דלת בפניה שנועלין
 ומה לביתם. אותה יקבלו שוב רפואי וטיפול פיקוח עצמה על לקבל שתסכים כל

 הא שהרי לאסור׳ טעם אין בזה אף ומהי׳ מחסה בלי החוצה אותה שמשליכים
 צדקה דין משום אלא אינו בשנים גדולה בת ולכלכל לפרנס ההורים דחייבים
 שהרי לפרנסה חייבים אין הדין מעיקר הרי ובני״ד א(, )רנד ביו״ד וכמבואר

 תשובה דבפתחי ואף לתיאבון, מומר להחיות מחוייבים דאין א( )שם ביו״ד מבואר
 שהיא כאן מ״מ לתיאבון, מומר אף להחיות חייבים דלמעשה מבואר סק״א( )שם

 להמשפחד, יתר לדוחק שגורמות מרובות בהוצאות ומפריזה המשפחה בני מקלקלת
 יש שהרי א( טעמי: מתרי לפרנסה חייבים אין בודאי הכי בלאו דחוקה שהיא
 היא שהרי בבית יחד הילדים כל לפרנס אפשר שאי וכאן בצדקה׳ קדימות דיני

 וכגון צדקה׳ לחיוב גבולים יש שהרי ב( לה׳ קודמים דר,ם בודאי אותם, משחיתה
 הרמ״א להלכה וכ״פ מחומש, יותר יבזבז אל דד,מבזבז א( )נ בכתובות דאמרי׳ הא

 הבית בני חשבון על מופרזות הוצאות מוציאה כשהיא וא״כ א(, )רמט ביו״ד
 לכלכלה כדי בבית להחזיקה חייבים הוריה אין בודאי והשחתתם לקלקלתם וגורמת

ולפרנסה.



שמה רבינרביץ א. ג. הרב / רעה לתרבות שיצאה בת

 לו יש ואם וז״ל: שכתב קפט( )סי׳ חסידים בספר אלה כדברינו ומצאתי
 הרשע את שידחה מוטב אחיו יחטיא פן שירא או מחלוקת בעל ואחד בנים לאדם
 במקום בימין, ומקרב בשמאל דוחה תהא חכמים אמרו והלא יאמר ואל ידים בשתי
 אבשלום את שקרב לפי דוד שהרי ידיחוהו לא אם לרעה יבוא יותר לאחרים שחב
 יש אם וז״ל: תרפה( סי׳ )שם כתב ועוד עכ״ל. בשבילו נהרגו נפשות כמה הרי

 האחד בשביל בניו ואת עצמו את יעקור לא וסובא זולל ביניהם ואחד בנים לאדם
 מעולם בנו הי' לא כאלו יעשה שקודם לו מוטב לכך רעה, לתרבות יצא לסוף כי

 שלא ר״ל וז״ל: שכתב שם בפירוש ועי׳ עכ״ל. האחד בשביל רעה לו יעשה ואל
 צרכו כל לו להספיק האחד בשביל בניו ואת עצמו את ויעקור ממונו את יכלה

 שהיא בני״ד הוא כש״כ וא״כ עכ״ל. כו׳ לו מוטב לכך רעה לתרבות יצא ולבסוף
 הוצאות מוציאה וגם הבית בני על לרעה ומשפיעה רעה לתרבות יצתה כבר

 ואת עצמם את לעקור ההורים על חיוב שאין בודאי הבית בני חשבון על מופרזות
הבית. מן להוציאה ומותרים בניהם

חייה, את המסכנת מחלה לה שיש והיא אחרת, בעיה כאן דיש עקא דא ברם
 העלילות ותגדל מצבה שיוחמר יתכן לגמרי הפקר ויניחוה הבית מן יוציאוה ואם

 ולהביאה הבית מן להוציאה מותר אם ספק מקום לגו יש עדיין וא״כ חייה, לסיכון
 דא בכגון דאף נראה העיון אחרי אולם בו. שתסתכן עלול שיותר כזה למצב

 מאי עפ״י בזה לדון ויש הבית. מן להוציאה הם חייבים וגם ההורים, מותרים
 מסכנה, חברו את להציל אדם דחייב ב( )פא ובב״ק א( )עג סנהדרין בגמ׳ דאיתא
 השבת גבי דכתיב מהא וגם רעך, דם על תעמוד לא דכתיב מהא התם ליה ויליף

 ילפינן דמכאן אמר שם ב״ק ובגמ׳ גופו, אבידת על גם דקאי לו והשבותו אבידה
 הוא דכ״ש נראה וא״ב הישרה, לדרך להחזירו חייב בדרך טועה חברו אם דאפי׳
 מהא הנלמד גופו דאבידת אמרי׳ אי שהרי וקעת.,ר המסכנ ברוח את להציל דחייב

 לומר לגו יש כ״כ בדרך׳ תעייה על ובין גופו סכנת על בין קאי לו דוהשבותו
 אלא עוד ולא גרידתא, בדרך מתעייה היא גריעא וכי בכלל, רוחנית סכנה דאף

 קשה האדם את דהמחטיא רנב( פיסקא תצא כי )פ׳ בספרי תניא שהרי הוא דכ״ש
 דם להציל ואם :וז״ל שכתב רד( סי׳ )יו״ד במהרשד״ם איתא וכן ההורגו, מן לו

 כו״כ אחת על שחת מני נפשו להציל להצילו, ובממונו בגופו לטרוח חייב חברו
עכ״ל. שחייב

 המהרשד״ם ע״ד הקשה כח( )עשה לרס״ג סה״מ על מהרי״פ דבבאור אלא
 חיוב דיותר אמרי׳ אי הרי עצמה, בפני כמ״ע דתוכחה מ״ע למנות בעי למה דא״כ

 דלא הלאו מצד להוכיחו חייב אז ממיתה, מהצילו החטא מן האדם את להציל יש
 הבהמה אחר דהרודף א( )עג בסנהדרין דתנן מהא הקשה ועוד רעך. דם על תעמוד

 דהחיוב אמרת ואי בנפשן׳ אותן מצילין אין עכו״ם והעובד השבת את והמחלל
 אחר דד,רודף אמרי׳ אי אזי ממיתה, להצילו החיוב מן גדול הוא החטא מן להצילו

 בנפשו. החטא מן האדם את להציל דניתן כ״ש בנפשו, להצילו ניתן להורגו חברו
 וחטא חטא דכל לומר המהרשד״ם כוונת דאין מידי קשה דלא נראה לענ״ד אכן

 ההורגו, מן לו קשה הוא לחטוא לחברו שגורם ומי ממיתה, קשה הוא עצמו בפני
לעבור אותו כשאונסין ועבירה עבירה דבכל הול״ל דא״כ אפשר, אי זה דהרי



ורפואה הלכה שמו

 דכוונת אלא יחידי, מחטא קשה דמיתה צ״ל דע״כ אלא יעבור, ואל שיהרג
 הישרה הדרך מן שיטה לאדם שגורם דמי והיינו לגמרי, אחרת היא המהרשד״ם

 שחת אלי מרדת להצילו יש חיוב ויותר ההורגו מן לו קשה זה שחת אלי ולרדת
 ה( שו )או״ח הט״ז בדברי למצוא יש לדברינו ודוגמא גופנית. ממיתה מהצילו
 שו שבסי׳ אהדדי סתרי דלכאורה השו״ע דברי לתרץ שכתבו כט( )שם והמג״א
 דת מכלל להוציאה דרוצים היכא בתו להציל כדי שבת לחלל דמצוה פסק )סי״ד(
 גדולה עבירה לעבור אותו שאונסין דמי הרמ״א פסק )ס״י( שבט ובסי׳ ישראל

 דאונסין דהיכא ותירצו העבירה, מן להצילו כדי השבת את בשבילו מחללין אין
 דמוציאים היכא אבל בשבילו, שבת מחללין אין אחת פעם גדולה לעבור אותו
 ל״ק וא״כ שבת׳ חילול ע״י אפילו להצילו חייבים אזי ר״ל ישראל דת מכלל אותו
 דמצות רעך, דם על תעמוד דלא בהא סגי ולא לתוכחה מיוחדת מצוד. דבעי מהא

 פעם אפי׳ עבירה על מלעבור חברו את להניא דחייב לאשמועינן באה תוכחה
 דהרי בנפשו להצילו ניתן דלא בו׳ הבהמה אחר דרודף מהא קשה לא וכ״כ אחת,

 החטא, מן קשה מיתתו דאז אחת פעם עליה ולעבור יחידית בעבירה איירי שם
ממיתתו. קשה דזה י״ל שפיר אז לגמרי שחת אל דיורד היכא אבל

 מחא גיטין על בחידושיו סופר החתם קושית שם מהרי״ם בביאור הביא ועוד
 א״ל אמי דר׳ לקמיה אתא ללודאי נפשיה דזבין גברא ההוא ב( )מו שם דאיתא
 את פודין אבל אותו פודין אין לנכרים בניו ואת עצמו המוכר תנן א״ל פירקן
 ליכא אביהם ובחיי ממעשיהם, וילמדו בנכרים יוטמעו )שלא קלקולא משום הבנים
 דהחיוב מהתם וחזינן קטלא, דאיכא הכא וכ״ש אבוהון( להון דמנטר להכי למיהש
 המהרשד״ם ולדעת הגויים, בין יטמעו שלא להציל החיוב מן גדול מקטלא להצילו
 בין יטמעו שלא להציל דחייב כ״ש מקטלא להציל חייב דאם ליה, מיבעי איפכא

 להציל דחייב הוכחה אין הגויים בין יטמעו שלא להציל דחייב מהא אבל הגויים,
 דקאמר דהא ולתרץ לדחות ואפשר קעז(. סי׳ )חחו״מ החת״ם בשו״ת וע״ע מקטלא׳

 הטעם גם כאן יש דקלקולא לטעם דנוסף כאן דכ״ש ר״ל קטלא דאיכא הכא וכ״ש
 אמרת דאי ד.גמ׳, בדברי הפשט דזהו ברור נראה העיון אחר ואדרבה דקטלא,
 הטעם להוסיף ואח״ב קטלא משום קודם הול״ל אזי העיקר, הוא דקטלא דחששא

 משום העיקר דאם קלקולא, משום הוא החשש דעיקר ראי׳ נראה ועוד דקלקולא,
 לפדות דחייב ומדאמר אביהם, בחיי אף הבנים את לפדות דחייב הול״ל קטלא

 הוא החשש דעיקר מוכח הרי שם רש״י וכדברי אביהם מיתת אחר רק הבנים את
 יו״ד בשו״ע ועי׳ קטלא׳ משום חשש גם כאן דיש דמוסיף אלא קלקולא, משום
 משום אבל אביהם, מיתת אחר רק הבנים את פודים קלקולא דמשום ו( )רנב

 פודים קטלא גם דהוי מכיון דכאן הכ״ש, דזהו פשוט וא״כ האב, אף פודים קטלא
 דברי לפ״ד וא״כ אביהם. בחיי ואף הבנים את דפודים וכ״ש האב את אף

 דפודין שם דמשמע מ( סי׳ )ח״א הרדב״ז בשו״ת ועי׳ וקיימין. שרירין המהרשד״ם
 בשו״ת וע״ע העכו״ם׳ בין יטמעו שלא כדי דמיהן מכדי ביותר השבויין את

 טו( )סי׳ מלובלין מהר״ם בשו״ת פסק גיסא מאידך אולם קמח(. )סי׳ ווייל מהר״י
 בשחת וע״ע העכו״ם׳ יטמעו שלא כדי דמיהן מכדי ביותר אותן פודין דאין

הנ״ל. החת״ם
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 אחרים שמסית דמי ולומר לצדד לנו יש המהרשד״ם כדעת ננקוט אי והנד׳
 להרגו חברו אחר הרודף אם דמה בנפשו, להצילו וניתן רודף דין לו יש להשתמד

 דת מכלל ולהוציאו הדרך מן להטותו אחריו הרודף כ״ש בנפשו להצילו ניתן
 נראה ועוד ההורגו. מן לו קשה המחטיאו שהרי בנפשו׳ להצילו דניתן ישראל

 ממש, רודף דין זה למסית תת כדי עד לכת להרחיק נרצה לא אם דאף לומר
 דין זה מסית על להחיל אפשר אי בדואי המהרשד״ם על החולקים לדעת ובפרט
 דמי שכתב ח( )קנז יו״ד בט״ז מצינו לזה ודוגמא איקרי. רודף מקצת מ״מ רודף׳
 סכנה בהם שיש דברים שאר או בזיופין עוסק שהוא ע״י במלכות פושע שהוא

 ישראל לשאר רודף כמו שהוא כיון יחדוהו לא אם אפי׳ אותו שמוסרין פשיטא
 דמי עד( )שפח חו״מ הגר״א בבאור וכ״כ בפשיעה, שעושה הרעים מעשיו ע״י

 הוא רודף מ״מ גרמא רק שאינו ואף לרדוף מתכוין שאין אף בזיופין שעוסק
 ׳״ לקיש ריש דעת בבאור שכתב כה( )סי׳ סנהדרין בחזו״א וע״ע אותו, ומוסרין

 דהטעם וכתב בכרי׳ בן כשבע למיתה יחדוהו אם רק להריגה למסור דמותר שסבר
 כולן, את יהרגו בתוכן נמלט שהוא שעי״ז כרודף הריהו אותו שמיחדין שע״י הוא
 חייבין אין מ״מ נפשו, את להציל שעושה כיון הדין מן רודף דין בו שאין ואף

 זה מכל ורואים עכ״ד, כו׳ למוסרו ומותרין הגורם שהוא כיון נפשם למסור כולם
 מ״מ בנפשו, להצילו דניתן עליו לומר דנוכל ממש רודף דין דליכא היכא דאף

 וכ״כ למיתה, למוסרו ויכולים להצילו חיוב שאין עד במקצת רודף שם עליו יש
 מקצת מ״מ ממש רודף דין עליו להחיל נוכל לא אם דאף במסית לומר לנו יש

 ומותרים להצילו חיוב ואין שחת אל חברו את להוריד שרוצה במה הוי רודף
בזה. וצ״ע למיתה, למוסרו

 ואחיותיה אחיה על לרעה שמשפיעה זו בבת דידן לדינא הדרן ומעתה
 עלולה היא הרי רוחנית סכנה אותן מסכנת שהיא מלבד הרי ממנה הצעירים

 בזנות, הנלוזות׳ דרכיה אחרי יימשכו אם שהרי גופנית, סכנה גם להם לגרום
ממש גופנית סכנה לידי אותם להביא עלולות אלו הליכות ובסמים, בשכרות
משם, להוציאה וחייבים בבית להחזיקה להורים אין דבודאי י״ל וא״כ וכידוע.

41 שהרי חייה, לסיכון עלילות יותר יש זו הוצאה שע״י לחשוש מקום יש אם ואף
עלולה יותר שהיא במקום אותה מניחים אלא ממש׳ למיתה אותה מוסרין אין כאן

 דרכיה ע״י ואחיותיה אחיה חיי לסיכון מלגרום כן שנעשה ומוטב לסכנה׳
 לסכן ואין עלה רודף מקצת דין דא בכגון ובודאי לרעה, עליהם והשפעתה הנלוזות

בשבילה. ואחיותיה אחיה
ד,גמ׳ על כ סי׳ ליקוטים ב״מ )מס׳ החזו״א מש״כ ע״פ בזה לדון יש ועוד

 בפלוגתא, תלוי נמי צמאים שני ולפניו מים לאחד יש דאם ונראה :וז״ל א( סב
 לחלוק יתחייב לאחד יתן אם אף דחא שניהם וימותו לשניהם נותן פטורא דלבן

 קודמין חייך משום ליכא דלהנותן ואע״ג שירצה, לאחד יתן ולר״ע חברו, עם
 ליתן דחייב ונראה לו, ליתן הנותן רשאי כדין, עצמו יציל שיזכה שזה כיון מ״מ

 של שעה לחיי קדם שלו עולם דחיי תורה אמרה קודמין חייך דבשביל כיון לאחד
 לחברו קדם מהם אחד ואם עולם׳ חיי בהצלת טפי להשתדל צריך הנותן גם שנים,

שירצה, למי נותן שווין שניהם ואם זוכה, הקודם י״ג הוריות דתנן ואינך כהן כגון



 פדיון כגון לשניהם שעה חיי שייך דלא במקום אלא בכהן נפקותא אין פטורא ולבן
 מה לפי והנה עכ״ל, לשניהם נותן מים של בקיתון אבל הנהר, מן והצלה שבויים
 מוכרחים הרי בני״ד וא״כ עולם׳ לחיי אחד להציל דמוכרח ע״כ כר״ע דקיי״ל

 יחזיקום שאם היא, הצלה שאלת כאן אף שהרי הבנים, ליתר זו בת בין להפריד
 מסוכנת היא הרי והיא להסתכן וגם שחת לרדת לבנים תגרום הרי אחד בבית יחד

 להציל דחייבים נראה וע״כ מהם, אחד עכ״פ להציל דמוכרחים וע״כ הכי׳ בלאו
 ועוד הם, דרבים חדא, טעמים, מכמה הבת על קדימה להן דיש והאחיות האחים

 במגדול וכמבואר להצלה וקודמים בריאים שהם ועוד הכי, בלאו מסוכנת דהיא
 לחולה ובריא לזקן בחור קודם הצלה דלגבי א( פנה בוחן אבן )פרק לריעב״ץ עוז

מביתם. הבת את להוציא ההורים ומוכרחים להצילם, החובה בודאי וא״כ עיי״ב׳
 פיתויים מיני כל אחרי שאם היא, זו כאובה בבעיה דברינו מכל לנו היוצא

 על להשפיע הסוציאליים והעובדים הרופאים ההורים, יצליחו לא והשתדלויות
 אחיה על לרעה היא שהשפעתה רואים וגם הנלוזות, מדרכיה שתחזור הבת

 מבית להוציאה אלא עצה שום אין אזי דחי׳ אל מדחי יורדת והמשפחה ואחיותיה
 תקינים משפחה חיי לבית ולהחזיר אחיותיה ואת אחיה את להציל כדי הוריה

 לידי זו בת להביא שביכלתם מה כל לעשות הגורמים כל חייבים וגם ומוסריים,
 הוא דהדין כפיה, באמצעי להשתמש יוכרחו אם ואף ופסיכולוגי, רפואי טיפול

כתבתי. והנלענ״ד להצלתה. הנחוץ וכל רפואי טיפול לקבל אותה דכופין
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 דריבוי, סברא שייך אי באו״ש הסתפק בחפצא שיעור שייך אין שלכאורה בהוצאה
 דאפילו דמשמע ומין מין כל על חייב ונודע וחזר דבנודע דמצניע מהא והוכיח

 חילוק נעשה ההפצא ידי ועל מלאכות, וחילוק פעולות כשתי הוי אחד במעשה
 אם אלא הכי אמרי׳ לא דע״ב להלק דין לבעל ניתן מיהו המעשה. לגבי ידיעות
 ב״מחנה המ״ב שכתב דהוצאה עובדא לעגין אבל איסור, מעשה הוא המעשה

 החפצא ומצד היתר הוא והמעשה להוציא, פיקו״נ מצד לו הותר דהתם ישראל",
 בחפצא. שיעורים ריבוי בזה שיהא מחולק שיהא שנאמר ל״ש מלאכה ענין ליכא
 דאפשר כלים. בריבוי גם אפשר או הכובד, בריבוי דוקא אם לעיין יש עדיין מיהו
 היא לפיקו״ג שלא זו שהוצאה וכיון לגמרי, נפרדת פעולה הוי וכלי כלי דכל
הותרה. לא

 הצילו אם מ״מ היתר דרך דבר לעשות שאפשר שאע״פ דנראה לדינא תבנא
 אם שאפילו איסור. מלאכת גדר זה שאין החולה להצלת הביא וזה איסור דרך בו

 לומר הכוונה אין אבל נדחית, אלא הותרה דלא היינו היא, דחויה ששבת נאמר
 אם גם אלא נפש׳ פיקוח גדר מינה פקע היתר דרך לעשות שאפשר שבמקום

 הוי אלו ע״י ניצל שהאדם מה מ״מ אחר, דבר ע״י הצלה מעשה לעשות אפשר
 מעשה אחר להדר יש דחויה דלמ״ד אלא שבת, שדוחה בפיקו״ג הצלה מעשה
 שבת, לחלל מותר פיקו״נ שבשביל אלא שבת חילול בזה דיש דהביאור היתר,
 ואכמ״ל. שבת באיסורי מצווים אנו אין פיקו״ג שבמקום הביאור הותרה ולמ״ד

והאיסורים. החיובים בגדר אינו הצלה לידי שהביא שבת חילול אבל
 שהתירו דמה כתב מלאכות ל״ט ענין סוף השבת במוסך חינוך ובמנחת

 דלא לשיטתו )המנ״ח גדולה בהמה ישחוט שמא גזרינן ולא בשבת לחולה לשחוט
 איסור רק הוי דבזה משום דשיעורא(, מיעוטא ענין ליכא נשמה דבנטילת כאו״ש

חטאת. חיוב יהא לא דבריבוי כדברינו׳ ממש וזה סקילה. איסור ולא דאורייתא

ר rG י )י

מסכנה חברולהציל כדי בממונו האדם חובת מהי ג.

 או גוררתו חיה או בנהר טובע חברו שרואה דמי א עג בסנהדרין שנינו
 ומקרא רעך דם על תעמוד שלא מקרא להצילו חייב שהוא עליו באים לסטים

 לשכור צריכים אם ואפילו בטרחה׳ אפילו גופו בהשבת שחייב לו דוהשיבותו
 שלא כלומר רעך, דם על תעמוד שלא התורה שרצון רש״י וכתב להצילו. אחרים
 פסק וכן רעך. דם יאבד שלא צדדים כל על חזור אלא משמע, עצמך על תעמוד

 עובר הציל ולא להציל היכול כל הי״ד הנפש ומשמירת רוצח מהל׳ פ״א הרמב״ם
 אחרים לשכור או בעצמו הוא להצילו שיכול וכל רעך דם על תעמוד לא על

רעך. דם על תעמוד לא על עובר הציל ולא להצילו
 וממונו כספו כל להוציא אדם שחייב כיון למעשה, הלכה לשאול, יש זה ולפי

 בכל שדורשים מאודך" מ״וכל מפסוק שלמדו כפי תעשה, לא על לעבור שלא כדי
 קודם ממונו כל יתן תעשה שבלא א סעיף תרנ״ו סי׳ או״ח בשו״ע וכן ממונך,

צריך לו אשר בכל עצמו להציל יוכל שאם א סע׳ קנז סי׳ ביו״ד וכן שיעבור,



ורפואה הלכה ימו

 באריכות(. קז סי׳ הלמ״ד מערכת שד״ח )ועי׳ תעשה. לא על יעבור ולא הכל ליתן
 לניתוח וצריך מסוכנת במחלה או נפשות, סכנת במצב שנמצא אדם זה .ולפי

 ולבזבז ממונו, כל להוציא חייב אדם כל יהא האם גדולות׳ הוצאות בזה ויש דחוף,
 ורופאים לניתוחים רב לממון שזקוק זה מסוכן חולה להוציא וטרחתו זמנו &ת

 לקנות או לארץ, לחוצה אליהם יוצאים אם אלא רפואה להם שאין ויש מומהים,
יקרים. מרפא וכלי רפואות
 ואל בשב תעשה לא על ממונו כל לבזבז חיוב יש אם הדין ביסוד והנה ב(

 לבזבז חייבים שאין קלט סימן יאיר חוות דבשו״ת הפוסקים, מחלוקת יש תעשה
 שכשאינו כיון תעשה ואל בשב אבל ועשה, בקום עובר אם אלא ל״ת על ממונו כל

 ממונו כל לתת חייב שאין עשה כמצות ה״ז תעשה ואל בשב אלא במעשה עוקר
 שאפשר קנז סי׳ יו״ד על הגרע״א הגהות ועי׳ בפועל. הלאו על עובר שאינו כיון
 חייב אין דלדינא אפשר זו דעה ולפי שם. בפ״ת גם ועי׳ החינוך, דעת גם ־שזו

 דעת וכן שפז, בסי׳ הריב״ש לדעת אבל תעמוד, לא של הלאו עבור ממונו כל לתת
 לכאורה לדון יש ממונו. כל לבזבז חייב תעשה ואל בשב דאפילו פוסקים ■במה

מישראל. נפש להציל כדי ממונו כל לבזבז מישראל אדם כל על חיוב יש דלמעשה
 א מה בגיטין דאמרי׳ שבויים פדיון דין לגבי איכא דידן נידון וכעין ג(

 דציבורא דוחקא משום אי בעי ובגמרא דמיהם, מכדי יתר השבויים את פודין שאין
 ליגרבו דלא משום או עניות. לידי לבא שלא הרבה בציבור לדחוק עלינו שאין
 גיטין ובתוספות למוכרם. כדי יהודים הרבה לחטוף יבואו שלא והיינו טפי וליתו

 יותר אפילו פודין נפשות סכנת יש דאם סברי קמא ובתי׳ תירוצים, ב׳ כתבו א נח
 מכדי יותר לפדות אין סכנה במקום דאפילו משמע השני ובתירוץ דמיהם, ■מכדי

 לך אין והא רב בממון אפילו פודין אין אמאי ביאור צריך זה ולתירוץ ־דמיהם.
 סיכון דספק אפשר ליגרבו ליתא דלא לטעמא ובשלמא פיקו״ג. בפני העומד דבר
 אמאי דציבורא דדוחקא לטעם אבל ליחיד, סכנה כשיש אפילו עדיפא רבים של
 סי׳ יחזקאל בכנסת ואמנם הציבור. של בדוחקא אפילו פיקו״ג להציל חייבים אין
 יהא לדינא ולפי״ז בגמרא, הלשונות בב׳ תלויים בתוספות התירוצים דב׳ כתב לח

 קאי דגמרא או ליגרבו דלא כטעם להלכה פוסקים אם הראשונים במחלוקת תלוי
הגמרא. של האוקימתות לפי קאי בתוספות התירוצים דב׳ לפרש דוחק אבל בבעיא,
 אפילו בגיטין דהסוגיא להדיא כתב א מה לגיטין בחידושיו והרמב״ן ד(
 שבויים דפדיון א ח בב״ב וכדאמרי׳ דמיהן׳ מכדי יותר פודין אין סכנה במקום

 סכנת בחזקת השבויים וכל ועוד ורעב הרב בהו אית כולהו דשבי רבה ׳מצור.
 השבויים שכל שכתב אחר ה״י עניים מתנות מהל׳ פ״ק ברמב״ם וכן הם. נפשות

 ומוכח דמיהם, כדי על יותר השבויים פודין דאין כתב נפשות סכנת בחזקת הם
 ביאור. צריך וזה מדמיהם, יותר לפדות שלא דינא איכא סכנה שיש במקום שאף

 לידי שיגיע דאפשר כיון רבה מצוה דאיכא דאף לפרש צריך לתוספות ואמנם
 אבל דציבורא, דוחקא דלידחי לפנינו םכ״נ הוה לא מ״מ כולהו, ביה דאית ■מצב
 צריך בציבור דוחין אין סכנה במקום דאפילו הרמב״ן דעת גם ושזו קמא לתי׳

רב. ביאור
 הסוגיא על שאלתנו כעין שהביא קעז סי׳ חו״מ סופר חתם בשו״ת וחזינא ה(
 לאו על עובר שבויים מפדיון עין שהמעלים הרמב״ם דפסק דכיון שבויים דפדיון

למ״ד דצבורא דדוחקא לטעמא א״ב וכו׳ בפרך תרדה לא ועל תעמוד לא של
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 לפדותו חייבים יהא ממונו כל לבזבז צריך יהא תעשה ואל בשב אפילו שבל״ת
 ציבור אבל ביחיד, אלא ממונו כל לבזבז צריך דאין שם ומחדש שהוא, ממון בכל

 חשו ע״כ דב״ב פ״ק הרא״ש כמ״ש פק״נ בכלל דציבורא דוחקא הוי הנדחק
 שצריך דמה ההת״ס דברי על כתב ד סי׳ תורה כללי קונטרס אש ובאמרי לדוחקא.

 בגיטין דא״כ תמוד,ין ודבריו בציבור. ולא ביחיד אלא אמרינן לא ממונו כל לבזבז
 ראיה ומייתי טפי ולגרבי ליתי דלא אי דציבורא דוחקא משום אי דבעיא שם

 דשלא דמסקי עי״ש זהב דינרי אלפי בתליסר לברתא דפרקא דרגא בר מלוי
 מאי וא״כ ממונו, כל ליתן צריך באמת ביחיד הא הח״ס ולדעת היה הכמים ברצון
 דבחת״ס תמוד,ין דבריו וכל ע״ש. חכמים ברצון שלא היה אמאי וגם מייתי, ראיה

 סכנה דוחה דרבים וסיכון סכ״נ. גדר הוה דציבורא דוחקא דגם אלא כתב לא
 דלא דלטעמיה שהוא, מקום בכל שבויים לפדות מותר דיחיד אמר לא אבל דיחיד,

 וז״פ. בתו אפילו לפדות לו מותר אין היחיד וגם הציבור לסכן איסור יש לגרביה
חשיב[. נפשות כסכנת לרבים דנזק א מב שבת וריטב״א רשב״א ]ועי׳

 שאין ל״ת על ממונו לבזבז חייבין דאין דלמ״ד סופר החתם שכתב במה מיהו
 דר,א טובא, לעיונא לכאורה צריך מדמיהן. ביתר פודין דאין הא ניחא מעשה בו

 לחזור שיש הפסוק דמשמעות ילפינן תעמוד דלא דמפסוק מבואר שם בסנהדרין
 במתתו תראה שלא בחומש רש״י פי׳ וכן רעך. נפש יאבד שלא הצדדים כל על

 חברו יאבד שלא כדי לתת שחייב בפירוש תורד, ריבתה הרי להצילו יכול ואתה
 תקשה זו לדעה אפילו ולפי״ז אותו. פוטרת יתירה טרחה או הוצאות רוב ואין

 להציל כדי הבל לעשות הדין מעיקר חייבין הרי מדמיהן מיותר פודין אין אמאי
 ממונו כל להוציא ואחד אחד כל בזה חייב האם שאלתנו נצבר, גם ועמדה חברו,

חברו. להציל כדי
 להציל עבור ממונו כל לבזבז דחייב דמרבינן הדין בעיקר לדון דיש איברא ו(

 הוה מהתם אי דמפרקינן :לשונו וזה כתב שם בסנהדרין רמה ביד דהנה חבירו.
 לא איצטריך למיטרח מיחייב לא אימא לאצוליה דיכול היכא מילי ד,ני אמינא
 ומסתברא להצילו, יכול שאתה ענין ובכל הצלתו אחר חזור אלא כלל עצמך תעמוד

 רחמנא חייביה לא כאן דעד מיניה שקיל ואצליה אגוריה ואגר דטרח דהיכא לן
 מהתם אי מדאמרי׳ לא, בממוניה לאצוליה אבל אגירי בתר בלהדורי למטרה אלא
 בממוניה אבל אמרי׳ ולא קמ״ל לא אגירי ומיגר מטרה אבל בנפשיה מילי ד,ני
קמ״ל. לא

 שמפרשו קצ( )עמ׳ תצא כי בפרשה פלאצקי לגרמ״ד המדד, לכלי וחזינא
 אין אבל אחרים, ולשכור לטרוח אלא תורה חייבתו דלא לרמ״א דס״ל כפשוטו

 בשו״ת מצאנו זה כעין ]אמנם בזה. שדן מה ועיי״ש בממונו׳ חברו את להציל צריך
 דאתרבי דלולי דנראד, למטרה, ריבוי דמדאיצטריך שכתב: קמו סי׳ יאיר חוות

 אינו בעצמו להצילו בידו אין אם הו״א רעך דם על תעמוד לא תורה ממ״ש
 פסקו הפוסקים שכל ולולי חברו, של בממון אפילו אחרים ולשכור לטרוח מחוייב

 כמש״ב לו יחזיר שהבירו רק חבירו להציל בממונו לשכור שמהוייב אחד פה
 לחברו שאין יודע אם משלו להשכיר מחוייב שאינו לומר אפשר היה הרא״ש
חברו[. משל ר״ל ומ״מ עבורו לטרוח רק תורה רבתה דלא לו להחזיר

 להצילו חייב שאין לומר הרמ״ה כוונת שאין ימצא ברמ״ד, המעיין ברם
לדיז כוונתו אלא הצדדים. כל על לחזור דהייב הסברא ג״ב הביא יהא בממונו.



ורפואה הלכה מה

 קאמר ובהא חברו, להציל ממונו על חיוב גם יש או הגברא על חיוב יש אם
 שכן מהניצול אה״כ לתבוע יכול היה לא ממונו על גם החיוב היה דאם הרמ״ה
 שחייב רק שלא גדול יותר חידוש למימר לגמרא היה ולפי״ז להציל, חייב ממונו

 לחזור יכול יהא ולא ממונו כל את לתת שחייב אלא אחרים ולשכור לטרוח
 לו יש ולפי״ז להציל, ממונו על שיעבוד שאין הרמ״ה הוכיח ומזה .ולתובעם.

 הצדדים כל לעשות חייב חובתו דמצד ודאי אבל הוצאותיו, את להחזיר לתבוע
חבירו. להציל כדי כספו כל בבזבוז אפילו

 באופן שבקיאים ופועלים שבירים שכר שאם כתב שם סנהדרין במאירי וגם
 להימנע לזה אין לפרוע במה לו אין ואם הדין, מן לו פורע חברו להצילו הדברים

 אבל הבעלים, מדעת שלא דוקא חבירו בממון עצמו להציל שאסור שאע״ם בכך,
 תעמוד לא משום עובר כן עשה שלא וכל חבריהם, להציל חייבים עצמן בעלים

 קנז סי׳ ווייל מהר״י שו״ת גם ועיין מח[. סי' חו״מ חי כל נשמת ]ועי׳ ע״ש. וכו׳
 מרחשת ועי׳ בזה, שחולק מי לנו ואין חבירו, את להציל ממון להוציא שמחוייב

ממונו. בכל דחייב ליה ופשיטא זה בענין שהאריך מג. סי׳ ח״א
 ולריב״ש ל״ת על לעבור שלא ממונו כל להוציא דחייב לר״ן להקשות ואין

 בכל עצמו יעמיד שלא תעמוד ללא מיוחד קרא צריך אמאי א״ב בל״ת, אפילו
 זו לעבור. שלא הכל לבזבז חייב בלאו דהוי כיון הא ממונו, בכל וחייב הצדדים

 בממוניה לאצוליה דחייב קרא בהאי תורה דחידשה לאו אי דהנה כלל קושיא אינה
 אמרי׳ חוה לא יתירא קרא לאו דאי קנז סי׳ במהרי״ו הוא וכן דפטור׳ אמינא הוה

 קנז יו״ד בבהגר״א כתב וכן הבירו, נפש להציל אפילו ממון להוציא שמחוייב
 קרא לאו אי אלמא וכו׳ בנפשיה ה״א מהתם אי א עג סנהדרין בגט׳ דממ״ש סק״ה

 הובא שם בחו״י וכ״כ ממונו. להוציא מחוייב אינו חברו נפש להציל דאפילו ה״א
 דהר״ן דהצלה. הנידון ובין דהר״ן דינא בין לחלק יש ולפי״ז למעלה. לשונו
 ]ובבהגר״א ה׳. מצות על לעבור לא כדי מאודו כל לתת שחייב מאודך מכל יליף
 דהסברא הצלה בנידון אבל ע״ש[. תורה רבתה ה׳ ואהבת בע״ז דרק דאפשר תמה
 אפילו לחייבו קרא ואתי בממונו חברו להציל חייב שאין הוא הפסוק גזירת בלא

 דחייב אמינא הוה הצדדים כל על שיחזור תורה דחידשה אלמלא ובממונו׳ בטירחא
 עבור למסור רגיל אדם שאין ממונו כל שיתן אבל אדם, כל כדרך בממונו לעזור
 דהכא ונמצא ריבויא. בעי ומשו״ה אותו תחייב שהתורה סברא אין ,המצוד. קיום

 איסור על לעבור לו שאין לענין קאי והר״ן ,המצוד, קיום של החיוב בגודל הנידון
ממונו. כל לו שיעשה אפילו דאורייתא

 ומטעמא דמיהן מכדי יותר השבויים את לפדות שאין שמהדין ונראה ח(
 או הנהגות לקבוע יכול דציבור הצלה. בדיני גדול יסוד מוכרח דציבורא דדוחקא

 לסכנה, להגיע יכולים שיחידים אפשר כך ידי שעל אע״פ הציבור לטובת תקנות
 ביחיד דין הוא רעך דם על תעמוד לא דין דעיקר היחידים, מן הצלה ימנע או

 של נפשו זה יצילוהו לא שאם בו וכיוצא לסטים עליו באו או בנהר בטובע כמו
 לקבוע יכולים רבים אבל חבירו, להציל כדי הכל לעשות היחיד וחייב אבודה זה

 שלא תיקנו ציבורא ליענו דלא דמצד הדין מבואר ובזה קודמת, הציבור שטובת
בשביה. סכ״נ שיש אע״פ דמיהם מכדי ביותר לפדות

 ושאלו מלבו גונח שהיה אחד חסיד גבי בהדיא א פ ב״ק במאירי מצינו וכן
כיון לבקרו חבריו וכשנכנסו רותח חלב שינק עד תקנה לו אין ואמרו לרופאים
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 ובדקו ישבו זה של בביתו מזוין לסטים ואמרו לאחוריהם הזרו קשורה העז שראו
 פקוח שבמקום אע׳׳פ במאירי וכתב כו׳. עז אותה של עוון אותו אלא בו מצאו ולא
 פסידת ומחשש תקנה מכח שנאסר דבר בהם, להתרפא האיסורים הותרו נפש

נד. סי׳ ח״ה מהרש״ם שו״ת ועי׳ ע״ב. ביותר, בה להחמיר ראוי אחרים
 מובן ומשו״ה היחיד. בסכנת להתחשב אין הציבור תיקון שמשום ומבואר

 להוציא שיכולים שמצינו וכמו הציבור. תקנת משום מדמיהן ביתר לפדות שאין הדין
 של סיכון יש מלחמה שבכל אע״פ המקום והרחבת ממון עבור במלחמה העם

 נראה מ״מ מיוחד, דין הוא מלחמה שענין אפשר ]מיהו בה. המשתתפים האנשים
 יחידים[. לסכנת נוגע אפילו הציבור לחייב הציבור שכח זה יסוד על בגוי שהכל
 שלא אלא אינו מדמיהן מיתר פודין דאין דהדין התוספות לתירוץ דאפילו ונראה
 להציל, הצדדים כל על לחזור נתחייבו סכנה שאיכא כיון כוונתם אין סכנה, במקום

 ימות א עה סנהדרין ועי׳ דמיהן. על להוסיף איסור אין סבנה דבמקום רצונם אלא
 היתד. פנויה וח״א היתד. איש אשת אמר הד וכו׳ הגדר מאחורי עמו תספר ואל
 אמר איקא דרב בריר. ר״א משפחה פגם משום אמר פפא רב האי כולי מאי וכו'
 אין מ״מ נשמתו אובד שזה ואף בעריות. פרוצים ישראל בנות יהו שלא כדי

 יצא שלא כדי זה את לסכן יכול והציבור הצלתו, עבור להתבזות חייבת המשפחה
 אנשים שאין דברים לעשות האדם לחייב שאין סברא ילפינן וכן ופריצות. מכשול
 איד,ו דהתם לדחות ואין מאחרים. הצלה מונעים שעי״ז אפילו ומתבזים עושין

 כתבו לדעת עצמו מאבד דאפילו וימות, לרשע הלעיטוהו בגדר עצמו׳ אל שעוית
מדעת. אבידה כעין דהוי אע״ג בהצלתו שחייבים האחרונים רוב

 עליו מוטל שאין בחובה מתחייב היחיד דאין מחודש עוד נראה והשתא ט(
 חייב היחיד אין חולים, בבית או בעיר הולד. ולמשל הציבור, כל על אלא לבד
 כל חובת שזה הביאור אין הכלל על שמוטל שדבר והיינו, תעמוד, דלא דין מצד
 ואם ממונו כל זה על לבזבז וצריך להצילו הצדדים כל על לחזור ואחד אחד

 כללי שהוא שדבר הביאור אלא בחובתו, להשתתף לו עוזרים אחרים מצטרפים
 נפשות לפי חלקו לפי שמתחייב או בזה, כלל מתחייב היחיד אין הציבור על ומוטל

 על שעובר אפשר חלקו על מהחיוב עין מעלים הוא אם שאמנם ואפשר ממון, או
 מלהשתתף עין שד,מעלים שבויים פדיון לגבי הרמב״ם שכתב וכמו תעמוד, לא

 אין וממילא לבדו להצילו היחיד על חיוב אין אבל בזה, עובר שבויים בפדיון
תעמוד. לא על עובר ואינו עליו נופל החיוב

 סכנה היתד, "ואפילו וז״ל: רלז סי׳ המבי״ט בשו״ת מצאנו זו סברא וכעין
 להצילם שיכולים כיון דמם על עומדים כאלו טורקיאה בני והוו פיזארה ליושבי

 עלייהו דלאו לבדם, הסוחרים את להכריח בכלם כח אין שם הסוחרים בהליכת
 רמי, להו דסמיכי ישראל אכולהו אלא רעך דם על תעמוד דלא לאו רמי לחודייהו

 לחזור רמיא אכולהו ומצור, כולם, מדמי סחורה שם בשלוח להצילם דיכולים כיון
רעך". דם יאבד שלא הצדדים כל ע״י

 וכמו לרפאו שחייב אע״פ שרופא הרמ״א פסק ס״ג שלו סימן דעה וביורה
 הרבה, ממון לבקש יכול מ״מ גופו, אבידת משום שם והגר״א בנימוק״י שנתבאר

 ט״ז ועי׳ הרבה, ממון כך על לבקש יכול עלמא אכולי דרמיא עשה מצות שכל
 ע״ב ח לקדושין שציין הגר״א ועי׳ עליו. דוקא מוטל לא הרפואה שחכמת שכתב

לאצולן, מחייבת חיובי מדאורייתא לו אמרה אחריה רץ דבכלב לחילוק שכוונתו



ורפואה הלכה נ

 החילוק ועיקר את. ביה מחייבית הכי אנא ביה דמחייבנא היכי כי א״ל בעני אבל
 שיש אפשר ומכאן כולם. על חיובו בעני אבל לבדו, עליו ההצלה חיוב רץ דבכלב
 מישהו להציל כדי החולים בית חוקי על יעבור שאם לרופא היתר לדינא לסמוך
 צריכים הם אם רצונם על לעמוד יכולים לא דאינשי חייב, דאינו פרנסתו ויאבד
 שימסור פוטר דהרדב״ז אבר איבוד כגדר והוי ומשרתם, מעמדם זה עבור לאבד
 משפחה ובזיון פגם לסבול חייבת המשפחה שאין וכמו חברו הצלת עבור שלו אבר
 חייב אינו רמיא לבד דלאו דכל דכתבנו הסברא מעצם וכן אחר. חיי להציל כדי

א[. סה נדרים ]ועי׳ ממונו. כל למסור
 משגת שידו כפי נתינתה ששיעור צדקה, בדין זה חילוק כעין ומצינו י(
 לפי מחסורו די לעני ליתן דצריך אמרי׳ ו־נ בסי׳ ושם א, רמט סי׳ ביו״ד כדפם׳

 כמותו ופסק בב״י וכתב ב, סז בכתובות כדאיתא עליו לרכוב סוס אפילו כוחו
 מחוייב אינו היחיד אבל בזה חייבים הרבים או הגבאים דרק שם בשו״ע הרמ״א

 יתן אצלו רבים אין ואם זה של צערו לרבים מודיע אלא מחסורו כל לעני ליתן
 חולק והש״ך מחסורו די מחוייב היחיד דגם חלק והב״ח משגת. ידו אם היחיד לו

 שאין או אצלו רבים כשאין ורק מחסורו בכדי חייב היחיד אין אצלו רבים דבשיש
 דבצדקה מצינו והנה הב״ח. לדברי הסכים והגר״א לו. לסייע משגת הרבים יד

 לרבים. זה של צערו להודיע חיובו אלא היחיד על חיוב אין הציבור על מוטל אם
 הוא מחסורו די אם הוא הש״ך עם הגר״א לו שהסכים דהב״ח דהפלוגתא ונראה
 צדקה גבאי או רבים איכא אם והגר״א להב״ח גם אבל הצדקה, על החיוב בעיקר
 תקפוץ דלא לאו על עובר אין ודאי הנצרך לעזרת ויבואו יתנו שהם עליהם וסומך

 צדקה, לענין נפשות הצלת דין לדמות שאין ואף לבבך. את תאמץ ולא ידך את
 היחיד. על חיוב אין הכל על נופל החיוב שאם לחלק נכונה סברא מצאנו מ״מ
 בעיה הנידון הוי לא תו הרבים, מצד הצלה דרך שאיכא דכיון להוסיף יש ותו
 היחיד של חובתו ובזה מלקיים, הציבור של השתמטות אלא נפשות סכנת של

חובתו. מכדי יותר לבזבז חייב ואינו לרבים, זה של צרתו להתריע או להודיע
 כל יעשו לא ואם רבות להוצאות הזקוק חולה יש דאם נראה ולדינא יא(

 הדבר שאין כיון מ״מ גדולה, בסכנה הוא הרי להצילו, כדי והדרכים המאמצים
 בעצמו היחיד אין הסביבה על או החולים בית על אלא דוקא היחיד על מוטל

 אבל ממונו, כל לבזבז צריך ואינו רעך, דם על תעמוד לא של זה בדין מחוייב
 בלסטים או בים בטובע כמו אחרים מצילין שאין במקום סכנה של מקרה יש אם

 להצילו. המאמצים כל לעשות חייב להושיע ובידו למלכות נמסר או עליו שנפלו
 בל״ת ממונו לבזבז חייב אם הפוסקים בדעת דתלוי אפשר החת״ם דלדעת ואף

 כל לעשות מיוחד חיוב יש תעמוד דלא דבלאו סברא יש מ״מ מעשה. בו שאין
 הוצאות ידי על אם מיהו זה. יאבד שלא כדי והוצאות טורח מבחינת המאמצים

קודמים. דחייהם ודאי ביתו בני או בסכנה עצמו מעמיד בזמן ובזבוז
 עיקר זאת בכל פרטי, באופן מטפל שהוא אף חולים בבית דרופא ונראה

 הרופא ואין הרבים על המוטלת כחובה זו והרי החולים׳ בית על מוטל האחריות
האחרים. מן יותר חייב
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וחולי מצטער במקום הצלה מצות קיום חיוב בענין

 הקיום חובת לברר שליט״א הדור גדולי רבותינו שלפנינו בכרך האריכו הנה
 המצוד, שקיום השש שיש במקום וא״ת, בשבת ל״ת של בהיובים או עשה במצות
 הרב •הכשרון ברוך וידידינו ממש. ומצטער שאב״ם חולי לו שיגרם ח״ו אפשר
וברורים. מאירים והדברים ובסברא בבקיאות בזה הגדיל הי״ו וויינגולד יעקב

 והאם בשבת, שבות לענין מצטער דיני שנתבררו ח״א ורפואה" "הלכה ועי׳
 דיני בו שהותרו סכנה שא״ב בחולה דין שזה או דרבנן דיני בכל כללי דין זה

שבות.
 ואף הצלה, לחיוב שייך אינו הנידון דכל דאפשר בזה, לבאר צורך יש אולם

 עשה ממצוות פטור יהא חולי לידי לבא שעלול ומי מצטער, נפטור אפילו אם
 הקיום בשביל כשנדרש מצוד, קיום חייבה לא שהתורה והביאור התורה. מן ואפילו

 בעשיית התורה שקיום מחומש, יותר להוציא שא״צ הדין וכמו בממונו, להרבות
 להתחייב צריך יהא אם אבל האדם, הליכות של נועם הדרבי בגדר הוא ,המצוד,

 אם וכן ,המצוד, בקיום אותו לזכות כדי מחייבת התורה אין הרגיל •מגדר יותר
 גדול סבל הוא חולי ענין מ״מ סכנה׳ בו שאין אע״פ חולי לידי הקיום משום יבא

מצוד,. לקיים כדי כ״ב חייב שאין ואפשר מאוד
 שהעשה אפשר בלא שלו׳ האדם ענין שהם במצוות רק זה שכל אפשר מיהו

 לזכות כדי המצוד, חיוב אין ההצלה, ומצוות רעך דם על תעמוד אל של והלאו
 נפש שהצלת מפני הזולת, להציל החיוב עיקרו אלא המצות, בקיום עצמו האדם
 ההצלה שחובת אפשר ולפיכך הנפש, חשיבות מפני בתורה גדול יסוד הוא השני
 לקיים, חייב אינו חולי חשש או צער שמשום החיוב בכללי לד,כלל יכולה אינה
 משום אין חברו נפש את להציל כדי אבל ,המצוד, קיום מצד רק דאינו אפשר דזה

 דחייב סובר דהירוש' מצינו ואם תאבד. חברו שנפש פטור וחשש צער של קשיים
 דבשביל להסתפק אין ודאי׳ המסוכן חברו להציל כדי ממש נפשות לספק לד,כנס

 ואפילו חברו. להציל כדי ־שבידו מה כל מלעשות יפטר לסכנה יבוא שלא חולי
 הוא דד,תם היינו ח״ב( ורפואה" "הלכה באריכות )עי׳ כר,ירושלמי קיי״ל דלא לדידן

 נידון כשאין אבל קודמים, סכנה בספק אפילו וחייך נפש, עבור נפש ענין
 יש ומשו״ה כך׳ משום לפטור שאין אפשר גרידא וחולי צער אלא נפשות בסכנת

 אחר ובפרט ההצלה. חובת לענין גם נאמר אם מצטער של הפטור ביסוד לדון
 שהארכנו ח״ג ורפואה" "הלכה )עי׳ חברו הצלת עבור ממונו כל לתת שצריך
חברו(. של ההצלה בחובת
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חברו להציל בממונו האדם חובת בענין

 דברי ראיתי ראה שליט״א. הרשלר משה ר׳ מו״ה כש״ת ... הגאון מע״כ אל
 זה נידון על כתבתי אשתקד ובאשר ח״ג. ורפואה הלכה הנכבד בספר מעכ״ת
 בדרכו הלכתי נקודות ובהרבה דכת״ר, למסקנא באתי וג״כ דברים, בירורי דלקמן

בדבריו. ולפלפל להוסיף כת״ר נא ירשני כת״ר, של

 אשר זו, גדולה לשאלה פתרון עוד מצינו דלכאורה אתחיל, דברי ראשית א(
 שזקוק מי חיי להציל כדי כספינו כל להוציא צריך אין למה לאמור כת״ר שאל

 בינה אמרי בספר הרבה׳ להוצאות צריכים אשר בדברים וכדומה בחו״ל לניתוח
 כסדר׳ אותו ומקיימים קבוע שהוא דבר בין לחלק שיש כתב א( סי׳ שבת )דיני
 קבוע שאינו בדבר משא״ב וכר, שליש עד במ״ע שיעור חכמים נתנו לזאת אשר
 כן דדעתו מדבריו ומשמע ממונו׳ כל להוציא אי״צ זה על עת, בכל להזדמן ויכול

 יעו״ש קנז<, )סי׳ המהרי״ו בשיטת כן וביאר בקו״ע, אף במל״ת והן במ״ע הן
 לניצול מ״שועבד ממונו דאין דפשוט דידן בנידון י״ל ולפ״ז באורך, א״ע שהסביר

 והזדמנות מקרה דרך על שהוא מה דכל להצילו, ממונו כל להוציא חייב ואינו
 יכול שאינו אפשר גם צ״ע, שהדבר מה מלבד אולם ממונו, כל להוציא אי״צ

 במה היא׳ בשאלתינו שישנה הגדולה הבעיא עיקר אדרבא דהא בנידו״ד, לעזרינו
מקרה. דרך על חשיב לא וכה״ג תמידי, דבר ממש וזה יום בכל מעשים שזה

 יותר שבויים פודין דאין א( מה )גיטין בגט׳ להתירוץ כת״ר תמה הנה, ב(
 והביא פיקו״ג, בפני שעומד דבר לך אין הא דציבורא, דוחקה משום דמיהן מכדי

 ע״ב דהחת״ם לבו, תשומת את בזה אעורר וכר, קעז( סי׳ )חחו״ם מהחת״ס לזה
 שהקשה מה צ״ע א״כ פיקו״ג של באופן מיירי דאי פיקו״ג, של באופן מיירי לא

 דם על תעמוד לא על דעברי דמיהן מכדי יותר פודין דאין אהא חת״ס בשו״ת
 )גיטין התום׳ כתבו דהא ׳ממונו, כל להוציא צריך בשוא״ת ל״ת דעל למ״׳ד רעך

 והו״ל א׳, בתירוץ )עכ״פ דמיהן׳ כדי על יתר אף פודין סכנה דבאיכא א( נח
 רק אך כת״ר. לזה שכיוון ואפשר — התירוצים(, בב׳ דתליא להזכיר להח״ס

 מוהר״ם בשו״ת שראיתי מה לחדא בעיני דתמוה ובאמת לזאת. לבו תשומת עוררתי
 שיהיו הדעת על שיעלה תיתי מהיכי ידעתי ולא וז״ל! שכתב טו( )סי׳ לובלין

 אשתמיט לא להרגו שמבקשים משום ואי יוכו׳ דמיו כדי על יתר לפדותו מחוייבים
 אפילו לפדותו מחוייבים שיהיו להרגו מבקשים שאם ויחלק שיכתוב פוסק שום
 בתירוץ התום׳ כתבו להדיא דהא בדבריו טובא וצ״ע עכ״ל. דמיו, כדי על יתר
דמיהן. כדי על יתר אף פודין סכ״נ דבאיכא בגיטין(, )שם אחד

חבירו חיי הצלת של זה חיוב אי יהרמ״ה בשיטת לדון כת״ר כתב עוד ג(
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 את שהביא מעכ״ת על תמהני ממונו, על חיוב ג״כ דנאמר או הגברא על חיוב הוא
 של זה חיוב את החו״י שהגדיר נפלאה להגדרה לבו שת ולא יאייר החוות דברי
 חיוב אינו אה״נ זה ולפי אב׳ משל אב כיבוד של כגדר שזה חבירו, חיי הצלת
 כספו את לו להשיב הניצול חייב שהצילו ואחר להצילו, הגברא חייב ומ״מ ממוני
הצלתו. עבור הפסיד אשר

 על חיוב אלא ממוני חיוב דאי״ז והמאירי הרמ״ה בדברי שכתב ומה ד(
 חייב והניצול :וז״ל הכי׳ דס״ל נראה א( עג )סנהדרין ברא״ש גם להציל, הגברא
 היכא בממונו" חבירו נפש להציל מחוייב אדם "דאין שהוציא מה להמציל לפרוע
 חיוב אינו הזה דהחיוב הרא״ש שיטת גם חזינא עכ״ל. להניצול, ממונא ליה דאית
 ליה דאית היכא רק הוא זה דכל הרא״ש שכתב )ומה הגברא. על חיוב אלא ממוני
 אוי׳ערבאך זלמן שלמה ר׳ הגאון מו״ר שהעירני ובמו סתירה, זה אין לניצול ממונא

 השם לכשירחיב לשלם שיצטרך זה לענין מ״מ לו׳ ואין עני הוא אם דאף שליט״א
 גבולו(, השם כשירחיב להתחייב עכ״פ יכול שהרי לו, כיש שפיר חשיב גבולו

 בממון עצמו להציל מהו דקמבעי׳ בהא ב( ס >דף קמא בבבא לשיטתו בזה והרא״ש
 אך סכנה, במקום חבירו בממון עצמו להציל מותר אם כפשוטו ופרש״י חבירו׳

 פיקוח מפני א״ע כשהציל לשלם אח״כ הניצול חייב אי הוא הספק דכל כתבו תוס׳
 פשיטא פיקו״ג בפגי העומד דבר לך דאין דכיון להתום׳ פשוט דזה והיינו נפש,
 התום׳ פירשו וע״כ מסתפקים, היו לא זה ועל חבירו בממון עצמו להציל ליה דשרי

 דברשות משום מלשלם פטור דילמא או לשלם, אח״כ צריך אם הוא הספק דכל
 חבירו בממון עצמו להציל דאסור היא ד.גמ׳ ומסקנת הרא״ש׳ שם ביאר וכן קעביד׳
 בממון עצמו להציל "אסור הגמ׳ במסקנת שכתב ברא״ש וע״ש ליפטר, אדעתא
 דאין הרא״ש דשיטת חזינן וישלם", עצמו יציל אלא — ליפטר אדעתא חבית
 דעת להבין וצריך בב״ק, התום׳ שיטת נמי וכ״ה ממונו, חובת ג״כ ההצלה חובת

 של הלאו הן חלקים׳ שני יש בגזל שהרי ממוני, חיוב ג״כ בזה שיש שסובר מי
 להחזיר שמחויב הגזילה את והשיב של חיוב והן הגזלן ע״ז שעבר תגזול לא

 קיום לענין מ״מ פיקו״ג דהוי אנוס הוא תגזול לא לענין אה״נ וא״ב הגזילה,
 שהותר דאף דז״ב שהפסיד, מה לנגזל לשלם אה״ב צריך ע״כ אנוס, אינו הוהשיב

 בסוגיא א( פג )יומא בש״ם ועי׳ ממונו׳ נעשה אי״ז מ״מ פיקו״נ, משום הגזילה לו
 מאכילין ואין טבל אותו מאכילין דתניא היא תנאי וכו׳ הקל הקל אותו דמאכילין

 הבעלים שאין דמיירי בר״ן וע״ש טבל, ולא תרומה אומר תימא בן תרומה אותו
 פתחי בספר והקשה תרומה, ממבו ולהפריש הטבל לתקן יכולין הרי דאל״ב לפנינו

 עצמו להציל מותר לשלם דברוצה בב״ק התום׳ דלפמ״ש מהדו״ק סוף ח״ב שערים
 הבעלים ידיעת בלא לו נותנים מ״מ לפנינו הבעלים דאין נהי א״ב חבית בממון
 אמרי בם׳ )מובא עכ״ד ופטור לוקח הוי ממילא א״כ לשלם מנת ועל פיקו״ג מפני
 משום חבירו משל לאכול לו דמותה דאף לק״מ ולמשכ״ל ב״ק(. עמ״ס הצבי

 באהמ״צ שם כתב וכן תרו״מ, ממנו להפריש שיוכל שלו נעשה לא מ״מ פיקו״נ
 משום לו שהותר גזילה כ״א דאי״ז לנידונינו ללמוד לנו יש וכמ״ב פשוט, והוא

למהריב״ל גמי וחזיתי הגזילה, את בוהשיב מחויב ושפיר ממונו נעשה ואינו פיקו״נ



ורפואה הלכה שלו

 רלענין כתב וע״כ ממונו, חובת ולא גברא חובת דחוי ס״ל דג״ב ז( סי׳ )ח״ג
 ע״ש׳ הוא בעלמא ארי מבריח בזה למימר ול״ש בעלמא, כחוב הוי אח״כ לפרוע

 שכתב טו( סי׳ פ״ו >ב״ק היש״ש בשם ה( ס״ק רסד סי׳ >חו״מ בש״ך מבואר וכן
 )פ״ט מיי׳ בהגה׳ וע״ע לו, לשלם הניצול צריך בממונו אדם ופדאו אחד נתפס דאם

עי״ש. חזקיה, ה״ר בשם ד,"ח( שכירות מהל׳

 חייב דר,ניצול דברור הרמ״ה שיטת בהסבר למע״ב ליה דפשיטא מה ומ״מ ה(
 )הל׳ אפרים במחנה דעיין בלל, פשוט אינו לכאורה שהוציא, מה למציל לפרוע
 שהציל ע״י עשה שמצור, דכל וס״ל המהריב״ל נגד להאריך שכתב ג( סי׳ עבדים

 חייב אינו ממון ■לניצול כשיש דאפילו שחידש ועי״ש לו, לשלם אי״צ הבירו את
 רב בעי ב( ח )קידושין בגמ׳ כן דמצינו ובאמת עשה, שמצוה משום לו להחזיר

 ]וכבר עי״ש׳ לאצולן מחייבת חיובי מדאורייתא א״ל וכו׳ מהו אחריה רץ כלב מרי
 דצ״ע תמה כבר שיעורים דבקויבץ והעירוני ט[ אות שם ורפואה" ב״הלכה ע״כ רמז
 דלפי שהוציא, מה למציל לפרוע חייב דהניצול בסנהדרין הרא״ש לשיטת מזה

 לו, לפרוע חייב אינו להצילו הדין מן שחייב דכיון לומר אפשר היה הנ״ל ד,גמ׳
 הגרש״ז ומו״ר עוד, ועי״ש בחנם דיצילו הכוונה אין דאה״ג שכתב בריטב״א ועי״ש

 אפשר לכן ההצלה מעשה בעצם וודאי שחייב דכיון העירני שליט״א אויערבאך
 שירים לעשיית דמי ולא מקודשת דאינה התשלום במחילת במקדשה דחשיב
 או ממוני חיוב ההצלה חיוב הוי אי דעות ב׳ הביא )שם( ובמאירי עכ״ד. ונזמים,

 סכנה בדאיכא דווקא מיירי לא בקידושין דהסוגיא המאיירי בדברי ללמוד ויש לא,
 דגם מבואר בחינוך וכן ובסה״מ עד״ר, תעמוד לא משום בזה דיש כתב דרק

 בשיעוריו זצ״ל )שליט״א( ואאמו״ר הזה, הלאו בכלל נכלל ממון והפסד מנזק הצלה
 של הצלה דווקא נקטה דד,גמ׳ )הנ״ל( דסנהדרין בסוגיא כן משמע לא דקצת העיר

 ועי׳ וצל״ע. ממש סכנה בדאיכא דמיירי דפירש הזקן תור״י ועי׳ וצל״ע, פיקו״נ
 ממונא ליה דאית דהיכא לדינא כהרא״ש דנקט שלא( סי׳ >זזו״מ במהרשד״ם

 הנ״ל מיי׳ ובהגהות שכירות לענין גם וכ״ב ממונו לתת חייב המציל אין לניצול
 דכשעושה רד( סי׳ )בחיו״ד ציין הוא אף ומ״מ בחיו״ד(, עט וסי׳ כד בסי׳ )ע״ע
דקי״ז. ב״ק בגמ׳ וכמבואר לו ליתן צריך שכירו ורק לו, לפרוע חייב אינו מצוד,

 בשו״ת דעי׳ ממוני חיוב דהוי בב״ק התום׳ בשיטת שהבין נראה ברשב״א גם
 הבירו בממון עצמו דמציל בב״ק בגט׳ דמבואר דמה שכתב יז( סי׳ )ח״ד הרשב״א

 יכול לשלם דע״מ התום' למש״ב סתירה אינו הוא" רשע משלם שגזילה "אע״פ
 ולהחיותו, "חינם" לו ליתן חייבים והבעלים גזלן זה נקרא והיאך :וז״ל א״ע, להציל
 פשיטא א״כ חינם׳ לו ליתן חייב היד, כאן הבעלים היו שאם דכיון והיינו עכ״ל,

 הבעלים יהא דלמה בזה דצ״ע ובאמת עצמו, להציל מותר יהא לשלם ע״מ דעכ״פ
)שם(. ב״ק הש״ם בגליוני בזה תמה ובבר חינם, להצילו מחוייבים

 לו אסור שיהא דל״ש היא והרא״ש תום׳ דשיטת לעיל כתבתי והגה, ו(
 פירשו וע״ב נפש׳ פיקוח בפני העומד דבר לך אין דהא חבירו, בממון עצמו להציל
 לשלם שלא ע״ד חבירו בממון עצמו את להציל מותר אם להסתפק הגט׳ דכוונת

להציל מותר אם כפשוטו הוא דהספק שפירש רש״י על תמהו כבר ובאמת לו,



שלז דינקל ט. מ. הרג / כממונו בהצלה האדם חובת

 דרכים בפרשת עי׳ פיקו״נ, בפני העומד דבר לך אין דהא חבירו׳ בממון עצמו
 קסו )מסי׳ ציון בנין בשו״ת וע״ע )שם(׳ ב״ק חיות במהרי״ץ וע״ע החיים( )דרך

 הברייתא בשיטת בזה דאזיל רש״י בשיטת לומר שרצו ויש ועוד. קעג( סי׳ עד
 יש גזל על דאף הגזל, אף אומר מאיר ר׳ א( יט כתובות ברשב״א )מובא חיצוניות

בזה. הדיבור הרחיב שם הרי״ם ובחידושי עי״ש, יעבור ואל ייהרג של דין
 התם כן ס״ל דהש״ם ברור אינו הדבר עצם וגם כן׳ משמע לא בראשונים אולם

 — אחר באופן פירש הרשב״א דאף א( שקר. יחתמו ואל ייהרגו דר״מ אליבא
 למי הגט׳ קרי זה על דוכי עצום׳ חידוש זה אך ליהרג חסידות מדת דהוא דהכוונה

 שקר יחתמו ואל שייהרגו שפירשו יש דהא ב( י רשע חסידות, המדת עשה שלא
 מחתימת היוצא הגזל על ולא הגט׳, לשון וכפשטות שקר העדות עצם על הכוונה

 הפיקו״ג דלענין יוצא ומדבריו א( סי׳ )חו״מ סופר התם בשו״ת בזה עי׳ שקר׳
תמוה. בזה רש״י שיטת עכ״פ עי״ש, כגרמא הוי

 דלא בלאו זה כעין דמצינו שקר, יעיד ואל דייהירג יתכן איך תתמה ואל
 אם להרגו הדיין אחר כשרודף דאף תטו( )מ׳ בחינוך דמבואר איש מפני תגורו
 ממו״ר שמעתי אך איש, מפני לירא לו ואל הדין׳ לפסוק חייב דבריהם שמע

 ליהרג, דצריך כפשוטו התכוין לא החינוך דלדעתו שליט״א אויערבאך הגרש״ז
 לפסוק וצריך ממנו לירא לו אין להרגו הדיין על מאיים אם שאפילו כוונתו אלא

 פוסק אתה לדיין ואומר בידו אקדח עם לפניו בא הוא דאם ברור זה אך הדין,
 לא אמרו לא דבזה וודאי מיד׳ אותך הורג אני לא ואם לטובתו הדין את מיד לי

 להבין יש וקצת יעבור, ואל ייהרג אמרו עבירות ג׳ על דרק איש׳ מפני תגורו
 מדיני היפך ופוסקים באים דין דכשבית דין׳ בית דשאני די״ל החינוך, דברי את

 נקרא זה פטור שהוא חייב על יגידו דכשבי״ד עבירות, לג׳ בדומה הוה התורה
 אומרים וכשהם התורה, תופסי הם דבי״ד כפירה, זה התורה את משנים שהם
 משה, בתורת ומרידה כפירה הוא השם, אמרו לא אשר דבר התורה בשם
 שכתב ט( סי׳ פ״ד )ב״ק ביש״ש וע״ע החינוך׳ כוונת ליישב יש כך ייהרג, ע״ז ואף
 למסור וחייב הסכנה כי אף תורה דברי לשנות שאסור ברייתא מהאי שמעינן "גם

 מבואר עכ״פ עי״ש׳ משה" בתורת ככופר הוה הדין את ישנה ה״ו ואם וכו׳ עליה
הדין. את להטות אסור סכנה במקום דאף בדבריו

 על אלא לבדו עליו מוטל שאין בחובה מתחייב היחיד דאין כת״ר כתב עוד ז(
 על מוטל דהוא רעך דם על תעמוד דלא לאו לענין בזה לדון ורצה הציבור, כל

 דבעל דד,א שכתב פח( רסי׳ )אהע״ז תשובה בפתחי גם ראיתי כן כי הנה, הציבור,
 יכול ואינו כתובתה, על יתר הם הדמים אם גם הוא אשתו של בפרקונא חייב

 חזינא בפרקונה׳ חייב הוא אלא רעך, דם על תעמוד לא מצד הציבור על להטילה
 קודם, שהוא משום היינו הציבור על להטילה יכול אינו דהבעל דאף הפ״ת דהבין

הציבור חיוב היה קודם, הוא היה לא אם — הציבור על להטילה יכול היה אם אבל
נמי והיינו הציבור, על שמוטל מצור, דהוא מעכ״ת כדברי והיינו לתעד״ר, משום

היה לא אם מה״ט דהא בה, חייב היחיד אין הציבור על שמוטל דמצוה כ״ת כדברי
ראיתי ומ״מ בה, חייב דהוא אמרינן ולא הציבור על מטילה היה קודם הבעל



ה א ו פ ר ו ה כ ל ה שלח

 /׳ואף מחסורו כדי לו ליתן חייבים הציבור :וז״ל שכתב א( ט בתרא )בבא במאירי
 )יו״ד הב״ח לשיטת הוכחה הם בזה ודבריו עכ״ל. בידו, סיפק יש אם כן" היחיד

 היחיד גם מ״מ הרבים על שמוטל מצור, דהיא אף צדקה של דהמצוה שס״ל רב( סי׳
 דלכתחילה לשיטתם די״ל כת״ר, לדברי סתירה זה שאין פשוט אך בה, מחוייב

 רד( סי׳ )חיו״ד מוהרשד״ם שו״ת וע״ע הרבים, על וגם היחיד על גם מצוה היא
 ע״ש שחת מני נפשו להציל להצילו בגופו ובין בממונו בין להצילו דחייב שכתב
 מחוייב דהיחיד וע״כ, היחיד, על בדבריו דכיוון מורה לשונו ומשמעות לשונו,

רומעכת״ר. כדברי דלא והוא בממונו, להצילו ג״כ
 כת״ר דהרי מאוד, פשוט הוא לרבים יחיד בין לחלק מש״כ מסברא ומ״מ

 יראה שלא נאמר רעך דם על תעמוד לא של דבלאו שכתב בחומש מרש״י הביא
 על תעמוד בלא היחיד דין דכל ברור הדבר א״כ הנה להצילו, יכול והוא במיתתו

 להצילו שיכול מי ואין הניצול עם הנהר יד על שעומד במקום רק הוא רעך דם
 מסוכן חולה כשיש בנידו״ד משא״ב חבירו, דם על עומד הוא הרי א״כ הוא, אלא

 אלא חבירו, דם על עומד היחיד אין חייו להציל מרובות להוצאות שצריך בבי״ח
 וודאי וציבור להצילו, ויכול במיתתו רואה שהציבור משום עד״ר, עומד הציבור
בהצלתו. שחייב



תצא פרשת כלי קפו
 כן ׳M ז? הרסב״ן ממ״ש שקר ימית שלא

 דחייבמו אס״ג דזיחחין קרא מועיל סו׳מלכן
 וה כל אן חלוי מור אינם מם ס״מ סקילה
 אבל נחלין סנסקלין וכל דס״ל לר״ח דיקא

 ומיכל מגוש אלא גמלה דאיט דקיי״ל להלכה
 כאשר ככלל ואינו כיון ע״ז לממס ל״ל מ״ו
 אלא משנידל ולא כיק לאחיו למשוח זמם

 פ״אלמנין ומ״ז כסנהדרין ועי׳ אחיו לאח׳יו
שלט לפירוש מקום שיש והמראה לר״א סו״מ

 : ווו״ק מ״ז למטן וספרי
כל אס וחכמים ר״א פלוגשח ובעיקר

ו״ל רש״י הנא מלין הנסקלץ ’ ׳

 אליכא שלא אף לשרש ורהו פה״ח כפירושו
 המקראות לפרש יומר קרוב הויש אם והלכחא

 במס׳ רש״י מ״ש האחרונים המירו ככר אמנם
 ואמרי׳ בר״ש לל״א טונדא גני »״נ דפ״ג כ״מ
 ביוהכ״ם נעה״מ טל באו ובם והיא שם

 הנסקלין וכל בסקילה שהוא ז״ל ופירש״י
 הנס׳ וכל כן להלכה ז״לס׳ל נראהלרש״י נתלין
 הוכח ז״ל דרש״י שטוב לחי וראיתי נחלץ
 ואמאי ס״נ ו״ח נסיעה המיס׳ קישיס מכח

 שכמכ נמים' וטי״ש חנק אלא סקילה הי׳ לא
 גמליו הנסקלין וכל משום שפירש דל דלרש״י

 י״ל׳ ומשמה סקילה מטין המיתה והוי א״ש
 וכל ם״ל לראב״ש לומר ז״ל רש״י הוכרח ולכן

 ובלא״ה הכרס א׳ז ולענ״ו א״ו נחלין הגסקלין
 ועונו מגוף אלא נחלה ואיט א״נ אף י״ל
 כמינו והוי כפרהסי׳ שנת ממלל מ״מ מ׳ז
 המכ״ש לפמ״ש ומעתה כנחלה ג״כ י״ל ט״ז
 ע״ז כטובו דנו נפרהסי׳ יוהנ״ש מחלל וגס

 ס״ל כר״ש ומסתמא וראנ״ש נראה וממחה
 נמה״מ על הכא א״נ חייב בחכירה ומקלל
 וא״כ חובל מלו יוהינ מחלל הוי ביוה״כ

 הוא אם ונחלה י״ל א״כ ע״ז נמזכו דינו
 ח״מ לינא יוהנ״ם ומצו אט״ג בפרהסי׳

 מלו סקילה חיוב ולינא טון ח״מ כרת אלא
 ובפרהס" מלו נפלה נסקל אס שוב נעה״ח

וקיי״ל הלכה דלפי ונמלה ע״ז כעובד הוי
 מ״ז ועובד במגדף אלא נחלין אינו דנסקלין

הסקילה מלו אינו שנחלה »ס א״כ בלבד

♦ה
 e* ואף ייל ששיר שפינרפ״זא״כ מצר אלא
לסנ,׳.) נסקל אינו

 כנשי טשום נישה אלא עונש אינו חלי׳ דעגין
 איוט איחי וחולץ אוחו מכ״שץ אנו בעיקר
 יוהנ״ה שמחלל זה ה״ה ״כ6 סן על שפיח

 כיזן סקילה טלי׳ שחייב בעבירה בפדהסי׳
 לומר יל״ל יוה״כ חילל מלו נמלס הוא ונסקל י

 הדברים להסביר ויש נחלי! .הנסקלין וכל ס״ל7
 דע״ד כסנהדרין לשיטתו בר״ס דר״א ביותר

 משום בנפשי להצילו ניחן שבת ומחלל ע״א
 דמי׳ ושבח דס״ל נראה סט״ז מילל דילפיק
 לטנין דה״ה נראה ה״ה א״כ לט״ז לגמרי

 דלפ״ו נראה וא״כ לפ״ז דומה ג״כ חלי׳
 ע״ז כעובד דיט יוה״כ מחלל דגם הפוסקים

 והרי בנפשו להלילו ניחן יוה״ב מחלל גס
 להלילו ניחן כחי-״כ גס כנפשו להלילו לעגין

 מפנס ממיר גבוה ופגם ואמרי׳ וטון כנפשו
 ניחן יוה״ה מחלל דגם פשוט נראה הייימ
 מכר ואס דאע״ג י׳ל ושפיר כנפשי להצילו

 על סקילה וחייב הינא מ״מ כ״ו ח״מ אין
 ויש יוהכ״פ מלו מלי' חייכ שוב זי עבירה
 אמנם הממי׳ לבב להעיר רק ונמכט לוחוח
 דס״ל ז״ל רש״י דעת שנראה דרנו יורה האמת
 כסנהדרין מדה״ק מבואר וכן בזה כר״א והלכה

 להדי׳ שב׳ ונים בחי להם חלק ד״ה ט״א דל״ה
 נתלין לכ״ט והתם אע״ג נחלין הנסקלין דנל

 אמנם ואם להלכה ס״ל דהכא משוס נראה
 קלח לח׳ כחכח׳ ג' אוח פנחס כפ׳ לטיל כי

הו׳ פשמוח מ״מ ועיי״ש כזה ז״ל רש״י דעת
: במ״ש ז״ל ברש״י מורה

וגי׳ והחעלמח וגי׳ תראה לא א׳( כ״כ )שם ו(
 לו,אטתייו והשבהי וגי׳ קרוב לא ואם

 ודל לכאן השייך לח״א חורפי כימי מ״ס נזה
 מופנם הימי שלא בשמה השגחי יקרמו .שם,
 טלי שעבר מה מדע נ״ח גם כאשר כלל

 ממנו שנקשח מפגי אמנם כר האלה כימים
למלאוח אמרתי ט״ו לך לכחוב הפטם עוד

: ראשונה ילא וזה מבקשך
הרבנים שנחווכחז כמה לחו״ד מ*$ )א(

 זל״ל מוסרס״ק הסיבהק הג׳ כדברי
 סי׳ לביב דפים לח״מ בהגהותיו שב׳ מבראד

הד בים טובע מטרו דרואה הא מל תכ״י
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תצא פרשת

 אס דה״ד חרש דין לכאז׳ נפטצ״ד בזה״ג שב׳
 אבל להצילו מחרב או צסמליל בזיון דרך איני
 א״י אם צהמסניר בזיון דרך הצלה מי אם

 להצילו מחיוב אינו או להצילו אחרים לשטר
 נהי לומר דאין נו׳ בזיון הוי אם מופו

 מכח שאני נופו מ״ח פטור אבידה דמהשבח
 להצילו מחויב רפך ע״ר חטמוד ולא הפשוק

 בשבר להצילו דמחויב להש״ם מנ״ל דא״ב
 לרואה מניין בגמ׳ דאמרי׳ הא טל דמקשינן

 ח״ל להצילו דממויב בנהר שמובע חבירו את
 מהחם נפקא מהנא והא רטך ט״ד ל״ח

 אי לו והשכיחו ח״ל מניין גופו אבירת נפקא
 לא לאנורי מיטרח אבל בנפשי׳ ה״מ מהחם
 לינא רטך ט״ר ל״ח מצד מזה מבואר קמ״ל
 לא אמאי דאל״נ אבירה מהשבת יוחר חיוב

 דנם א״ו לם״כ ואינו בזקן דנפ״ח הגט׳ ת׳
 דו״א אחד רק ט״ו . ונחב להציל א״ח גופי

 לפ״ב אינו כלל שייך שאינו מלכי ני נלים
 אמרו דממונא אבירה השבת לטנין אן« דהרי

 מחזיר נחי חבירו בשל מחזיר .שבשלו נל
 עין שימה חסיד ה״ד בשימה אמרו. ומפורש

 אורח לאו ואמר בנהרא איתתא מבטא יקא
 המשיג הרב איד בה ילאסחכולי לאצילה ארעא

 דסושה הנח׳ מד׳ דאדרבה וחקרו רטהי ובא
 ואמאי שימה חסיד רק לי׳ מדקרי ראי׳ הוא
 ע״ד דלית לאו על דעובר רשט לי׳ קרי צא

 כבודו לפי איני באחת הוא ראם א״ו רטך
 אם להשיב דא״ח בממון נמו בלאי טובר אינו
 אינו דוה מחדש דהש״ם רק לפ״כ אינו

 הסלם טמורי על בזה והאריכו לפ״כ אינו נגרר
:חו״ר בזה ובקשת

 כלל חשוכה צריך הדבר אין ללסלד
לן דמגלה דאחרי סובר דברור

 אשה שראה כנין שימה חסיד דה״ד הש״ס
 מזה מביאר א״כ להצילה וא״ר בנהר שינעת
 כבודו לפי אינו נדר כלל יחנן לא דבד״ג

 טל ועובר רשט הוא מציל איני אם וממילא
 כל כפק״נ חו״ל אמרי ואם רטך ט״ד ל״ת

 פ״ב ו״ל -ברמב״ם וטי׳ משובח הר״ז הוריו
 שבח בפיה״ח ביאור וביתר ה״ג שבת מה׳

 ישראל גדולי ע״י רק דטישין דקכ״חט״ב
לחרנא ואח לי׳ ]ואשתמיש ממש וסגמיהם

קפז חמדה
 הרמב״ם ד׳ והסיב שם משבת בפ״ב הכ״מ

 ודי׳ק אחרת לכוונה וחכמיהם ישראל גדולי ז״ל
 אינו ואש לומר אלם אשחמימ ולא קצרני[ כי

 טבור בעצמי להציל הזה הגדול של לפ״כ
 יברור השבת אח לחלל צריך יהי׳ לא החולה
 היותר הדבר לדוגמא נקט שהש״ם בעיגי

 גופו בהצלת לפ״ב ואינו בזקן לומר אפשרי
 לפיק’ ומנה ש>שה חסיד לי׳ וקרי חבירו של

 חבילו נכצלח כלל זה סוג באפשרות שאין
 הזה הטורח יכל כבודו לפי איני בגדר שיהי׳

מהסיני׳ דא״ר אסרתי לכאו׳ כי אחת הן ן למג
 נדקדק אם ואדרבה ז״ל מוהרש״ק הג׳ נגד

 דקא בנון שוטה חסיד ה״ד הגח׳ בלשון
 ארעא אורח לאי ואמר בנהרא טבטהאיתתא

 יתיר גם מיותר ואמר הך דלנאו׳ לאלילה
 וא״ר בפשיטות והי״ל ארעא אורח ולאו הלשון

 לדברי ראי׳ מכאן דאדרנה נראה לכן להצילה
 הוא אם בעצמו שעליו ז״ל* מוהרש״ק הג׳

 להצילה א״ח הפרישיח בתכלית מפורסם חסיד
 לאיש שאין להעולם כן ומורה אמר אם אבל

 שיטה חסיד סר״ז הסתכלות מחשש אשה להציל
 אך ז״ל מוהרש״ק הג׳ לד׳ מזה ראי׳ וא״כ

 הגמ׳ דפי׳ הדבר וברור ו״א רמילחא לקישטא
 רוצה דאינו הפי׳ דאין ממש נראהלהיפך

 ארעא אורח לאו שאמר אלא כלל להצילה
איחה שיציל פעולית לטשוח ורוצה להסחכל

 ט״פ בגד חקידם להעליב הסחכליח בלא ,
 דכלל שוטה חסיד דהוי אחרי׳ וט״ז וניו״ב

 לעשות שרוצה וע״י משיבת הר״ו דהזריז הוא
 בנהר לטבוע מיכל נס ׳סחכל שלא פעולה
 התום' ונמ״ש זריזות לטגין הסוג•׳ רק ומיירי

 תפילין לבויון גס שחושש הירושלמי בשם שם
 וטי״ז באשה הסמכליח לאיסור גם חושש וה״נ
 אם אמנם ההתרשלות בסינח למוח תוכל
 על טובר בוראי כלל אומה להציל רוצה אינו
 נטרו לפי איני גדר בזה דאין וטשה הלאו
שהטחיק קי״ח סי׳ בש״ר נח׳ ]וטי׳ כלל

 יטי״ש לפנינו שהוא ממה בשינוי הגח׳ לשין ׳
 שלא בעצמו שמכיר במי להסתפק יש ובאמת

 להצילה חייב אס חאוה כלי להצילה יכול יהי׳
 ה׳ם וא״י יהרג אמרי׳ דג״ט דבאבורי׳ כיון

שבבר שו״ר בזה חנירו אח להציל דאסור
ישב
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rrCn י״י *רעת כלי קפח
 מ״ד סי׳ חאה״ט פנ״י בה׳ א סמכה מל ישב

 דיהי׳ נזה והמיל סנ״ל »מ׳ דבלי שהניא
 הכית כ״ג אך דנ״ע אכזרי׳ מכח להציל אסור
 ישלאל הצלת ללילך ג״ע דמותר בת׳ יטקב
 חז״ל לאסלו מיגא נלט להטלה נהאי ודוקא

 אבל במצחו שנרם משיה טיט להסתכל אפי׳
 יכולה והוא להרוג חבירו Df> ראונסין היכא
 גפשה למסור חותרת בטילה מ״י אותו להציל

 קנ״א סי׳ חאהיע מהרו״ת טב״י נח׳ ועי׳
 כלל להצלת רהי׳ א״ר ומאסתר שאסור של

 אמי׳ למי' דיש המרותי ובמק״א ישראל
 במאכלות וגם ג״ט נגדר שאינו באיסורי!

 פק״ג במקום כחילה להציל אסור יהי׳ אסירות
 נמקים הצלה דטנין הפוסקים שהסבירו לפ״מ
 להוא החולה של שליחות משים הוא פק״ג
 ואק שבחורה איסורי! בכל מצחו להציל מוחל

 שייך שלא כאיסורי! א״ב קמבדינן שליחותי׳
 לומר ל״ש מחחייב וזה נהנה בזה כגון שליחות

 בהא בזה והערותי סגנה במקום מיתר דיהי׳
 בסכנה דשניהם רש״י דפי׳ שהריחס לסובלה

 סכנת משום אי ז״ל הרמנ״ן בשם שם ובי״ן
 אינה לסובר כיח לאכול מותרת כיתה מזכר
 א«ר גלול בשביל אפי׳ להנ״ל נפש נכלל

 שליחות נזה דל״ש כיק מכירו את להציל לאכול
 כל ומדברי פק״ג במקום להציל מיתר אינו

 ללאו להיפךוצ״ל מבואר הנ״ל הראשונים
 כל טל למוטל אלא החולה שליחות משום

 ל ישראל את להציל טצמס מצד המציה ישראל
 כל טי״ז ימכרו אם ואפי׳ שיכלו אופן בכל

 מתרפאין דאין מבירות הג׳ לבל חורה אסורי
 איש הצלת מפני נדחה הסירה כל ואם בהם

 נדחס פרטי אדם דנניד מכש״כ א״כ ישראל
גדר בזה וליש ישראל של הצלתו מפני נזם

: כבידי[ לפי ואינו
 המוסכמת בהנחה כמבט כ״ז אמנם )כ(

להשבת ז״ל מוהרש״ק מהג׳
 דבהשבח וכמו ממוט מהשבח מריך לא גופו

 כבודו לפי כשהוא כ״א מחויב איט ממונו
 רבה צריכה לטנ״ר אמנם גופו בהשבת ס״ה
 להג׳ למנחה בקומץ ראיתי כי אמנה ואם
 דמאבד לחלש שב׳ ז״ל חינו מנחת בטל
בהשבת כמו להצילו תייבין אין ללסת תצ«

 מרמתו מאבדו אס לו להחזיר דא״ח ממוט
 קרא לצריך הגמ׳ לס׳ למס דאל״ב זו וה״ר
 מים למטע רוצה שאס לזה רטך ס״ד דל״ת
 קיא Pi !’ל להלילי א״ח ממונו השבת למצר
 א״ח האחת לפי דגם א״ו רטך ט״ל דל״ת

 רטט דברי ראה לא באמת אמנם להצילו
 סי׳ בת׳ ז״ל מרוטעננטרג מיסר״ש הגדול

 בזס״ל שב׳ הזהב רביד בם׳ דבריו מבא ל״ט
 מקרא דילץז מ״א דע־ג םי״מ בן בס׳ לאמרי׳

 דמייב בנהר טונט חבירו את רהרואה
 פשוט ודבר אגויי ולאיגר ולמיטרח להצילו

 ומוציא וחוזר שמצילו אלתצילינו צוח אפי׳
 מבואר הרי הזהב טכ״ל שהוציא מה ממנו

 להצילו לחייב לי׳ שמשיש ז״ל רטט מדברי
 סייב יהי׳ שלא כלל ט״ר עלה לא וזה

 לאף שכתב אלא בהצלה רוצה כשאיט להצילו
 אמ״גשט׳ לשלם מטבע צריך אח״כ השכר
 פשוס נראה הדבר יטמה לידי׳ במ״ב הצלה
 מל בעה״ב יאלם לממוני גופ! לדמות דאין

 שירצה מה במן למשות ויכול ממינו
 עליהם בטלים ארס אין ונפשו גופו טל אמנם

 קרא בלא דגם לגמ׳ פשימא ולהן רציט ל״מ
 אם אפי׳ בהשבה חייב להתעלם תוכל דלא
 אם שסם שטול ואדרבה בכך רוצה איט היא

 מצר להצילו אט שחייבין לרמת עצמו מאבד
 לאמרישי מצד זה מלבד נפשות הצלת מצות

 לרמת טצמו דמאנד הגדול איסור מאיסירא
 יעשו שלא השתדלות מיצו כל למסית. שיש

 דכחו נראה ומעתה הזה החמור אים!ר
 דבממוט צמטוט גופו לרמות אין זה רלענין
 כטרו שאינו מפני לו מחלה דהתורה אסרי׳

 בגופו משא״כ הבטלים ממק אח יהסקירה
 אין איסורא ובמקום דקיי״ל וכמו זה ל׳ש

 וטור פק״נ דבחהיס מ״ב יא״ת חכמה
 טל נוסף לרמת סצמו דבמאבד דלמס״ש

 א״כ מאיסורא אפרושא מצות הצלה מצות
 נם מחויב טואי יהי׳ לרמת טצמו במאבד

 רלא שצד להצילו כטדו לפי שאיט הזקן
 למי זאיט נזקן קולא אין מאיסולא פרישו
 דא״ח נ״מא באוגס שנטבס ומי כטדו

ניתו לדמות ואין נלל יתכן לא זה להצילו
זה: עמק לממוט

מדר
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*«h nrw Cj
 חאו״ח זיל יוםן« מני גמל להגאון שו׳ף

ממשה שם מגא א״ו שיא סי'
 לדעת מלמה לאבד שרצתה אחת תפרה
 איש שם והי' ש׳ק כיום המית סם ישתחס

 שמל הקמיע יט״י קמיע לכתיב שירע סכם
 ומינן( הקמיע נשכת וכתב הסס את שתקיא
 יפה אם הדור חכמי נין מחלוקת יהי׳ הקיאה

 השיב מ״ל והחכם השנת את למלל עשה
 שמגמגם בברכיי עי״ש שנת דוחה דעק״ג

 שע״י נרפיאה ז״ל הרנונ״ס דברי משום רק
 מה עי״ש פק״ג נמקים שבת א״ד מולה
 בזה דברים אריכות אחגי ויש בזה דשו״מ
 פשיעא מיפשע עכ״פ איים נמק״א וינואר

 להצילו מחייבי! לרמת עלמי במאבד דגם לי׳
 דאין כראמרן דס״ל וע״כ כשבילי שבת ודוחק
 כיון זה לענין לממוגו טשו אבירת לדמות

 ולכן ונשמתו גושו טל בעלים ארס דאין
 ג״כ השבת את עליו דמחללין לי׳ סשיפא

 לרמת עצמו שמאבד כיין דכאמת דס״ל דא״כ
 חיוב דנל רק שק״נ מצר להצילו חייכ לינא
 דמאכר מאיסורא לאפרישא משיל הצלה
 מחללין דאין פשוע נראם א״כ לרעת עצמו
 חעא לאדם אומרים אין דהרי סשכת את עליו

 ל״ש וא״כ דפשע היכא חבירך שיוכה כשביל
 וע״ב נתיכה כמלאכת שכח חילול להתיר גוה

 לדעת עצמי מאבר רגם כדאמרן לי׳ דפשימא
. שבת ודומה פק״ג משום הצלה חיוב ט יש
 אחרי הזהב רביד כטל הג׳ כי אחח הן

 ז״ל מרועענבערג מיהר״מ דבלי שהניא
 כתב להצילו חייב תציליגי אל נצית דאפי׳
 אבידה הוי נה״ג ממין דבאבידח יאע״ג בזהיל
 מ״מ ממגו תאבד xא למגי דכתיב מדעת

 דאשי׳ שיעחום מחמת וודאי שאני טפי
 שאס ידוע ואם וגפ״ת להציל חייב במחק

 מאבד בכלל איני בעצמו ושלט שיטמוס אחזו
 דבמאכד מדבריו מטאר מ״כ לדעת עצמו
 הא אך הצלה חיוב כאין אין לרעת עצמו
משום היינו להצילו וחייב מר״כ המרים דבתב

 באמת אך שיטומוס מחמש דודאי דאחרי׳ *
t נתב אח״כ דהרי מו״ב סתורי! זיל דבריו 
I לרעת עצמו ואיבד שיממום שאחזו למי דנם־מ 

מבואר לדעת עצמו מאני נכלל חינו

קפט חמדה
 ואיכ נשיעמוס מחזקיק לא דסתמא

 להצי חייב דלכן מריב המהר״ם בדעת בחב
 הוא שיטמוס מחמת וודאי דאמיי׳ משום

 יוסח זכרון בעל הגאונים נ״כ ובאמת
 ממשנה להוכיח זיל מאמסעערום ומוהר״ש

 בבריא מעשה טיא דסיו גיעין דמם׳ עריכה
 הנג לראש ועלה לאשמי גע כמס שאמר אחד
 הר״ו נפל מעצמו אם רשב״ג אמר וחת ונפל

 מחזיקי! אין לדעת עצמו מאבר דסתם גע
 אמרו ואס נע זה אמאי דאל״ב למשוגע אותי
 מנש״נ א׳כ לשוק יבמה כאיסור כן להקל מזיל
 לודאי להחזיקו וכפרש להצילו לחוש דאין

 כרמת מיקר נראה לכן זיל הרכ כמ״ש משוגע
 כודאי ׳,דאם דםיל כמשיב ז״ל רינ מיהר׳ח

לדחות ואין להצילו חייבין לדעת עצמי מאכר
: זה לענין וממים טפו

א״נ דאפי׳ וכריר פשוט דוה .)ג(
r עומד אם טפו באנידח דנם 

 להצילו חיוב שאין בהצלה רוצה שאינו וצוח
 מאיסורא לאפרושא מצר רק םק׳נ משום
 ואיד השנת אח עליו מחללין דאין ונשיח

 חלוק בוראי בוה מימ איסורי! שאר כשבילי
 ליס חמום? השליך אם דכממינו מממונו גופו
 מאמצי בכל ורוצה פ״ז מתחרט ראח״כ כהי

 חייב המיציא אין מימ אליו להשיט כוחו
 לינא הזא מדעת דאבידה כיון לו להשיב
 גופו באבידח משא״כ אבירה השבת מצות

 ועשה ט חוזר ומחה מדעתו ביס עבע אס
 המזח סם כשתה וכן א״ט להציל ורוצה משינה
 חיוב דיש נוראי לחיות ורוצה בו חוזר ומחה

 וכרי א״ש ונזה לכ״ע פקיג משום להצלה
 דעתה כנה״ג דמיירי דייל בפשיעות הנרכ״י
 מסיפור ונ״ג בהצלה ■ רוצית הי׳ הנהרה
 גרמה בעצמה דהיא נסי שכן וכיון סמעשה
 ורוצח בה חוזרת דעתה טון מימ מיתתה
 את םק״נ ודוחה דידה בהצלה חייבין לחיות
 מאורן מורי זו מדוכה על ישב וכבר השבח

 ישועות בס׳ זצללה״ה מקימגא הגאון ישראל של
 חיוב .שזה בארוכה וביאר כ״א פי׳ ישראל
 דבר ל״ח מנערה ילפינן דאינס מאונם םק״נ

 נעצמו הביא לא דהוא הינא דוקא יוה
אח נעצמו סניא אם אבל עליו האונם את

האונס
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תצא פרשת כד קג
 אינו בפק״ג אבל אינם בגדר א") עליו האונס

 שאנל ע׳י חיל' ע״י עצמי הניא דאה״ נן
 ואין מכירו שכח מחללי! ונסים רמים דמיים

 מצזה אדרבה »>ש שוס המחמץ ומל עליו
 בסמדר? ומבואר מהא לזה וה״ר קעבדי
 ומל כשנח מחתרת דהחוחר מ״ב דפ״ב

 ייתר פושע לך ואין בשבח אפי׳ הגל עליו
 שבח שחילל עשה רעית שת״ם כי חוה

 לגב• והרי חבירו ממון לגנוב ורצה במחתרת
 שעבר כל אוגס מיקרי דלא קיי״ל אינם

 בפרק כדאמרי' דרבנן איסור אפי׳ במזיד
 לרמח דסמ״ל יאע״ג שמ״ל גבי המיחאה יריעח

 ואולי אונם ל״ח מדרבנן אלא רוה״פאינו
 טל שמכר אע״ג פק״ג לצורך שנת בחילל

 כך לירי מצחו והביא חמורות עבירות
 ילשינן דבפק״ג והטעם השבח את מחללין

 דוחה פק״נ דכל הוא כללא ולכך בהם מוחי
 p לידי עצמו שהביא אך שבחירה כל-איסירין

 למיל לפמ״ש זו בראי׳ לפקפק יש באמת אמנם
 רסמ״ל איגם בץ לחלק באריטת ד׳ אות ננז׳בלק

 למש דצריך רבנן אחרו דהחס איכס לשאר
 דהוי לומר נוכל לא א״ב גוה על בסמ״ל
 באותו היא נעצם אם משא״כ אונם בגדר
 דאיפיר אפ״ג אוגם דהוי י״ל שפיר אינם דבר
 שבאיסיר כיון אחר מחמם הדבר למשות סי׳
 לברר באריכות שכ׳ עי״ש אונס הוא זה

 זצ׳ל הג׳ מורי קושיה עפ״ז וח׳ הדברים
 א״נ ואכח״ל סק׳ב ע׳ב סי׳ ישראל בישועות

 שבח חילל מל דעבר דאע״ג י״ל שפיר ה״נ
 למות רצה ולא למיתה עצמו סיכן לא הר• מ״ח

 דמים לו ואין למות עצמו פיק אם ואדרבה
 אין מזה ני ואס הגל אח עליו מפקחין אין באמם

 עצמו דסיכן כיון דבנה״ג לימר להיפך ראי׳
 דהמסשאני ז״א השנת את עליי מחללין אץ

 מיתה יב וגתח התראתו זי דממהרתו כיון
 שנא משעה קגוילא גברא והד חורה עפ״י

 השבת אח עליו מהללי! אין ילק במתחרת
 זה דבר ביאר וכבר למיתה כנגמ״ר דהוי
 כ״ז סי' מ״ל לספרו בהשמטות ז״ל מירי
 עליו דמפקחין מזה באריכיתאמגם עי״ש

 אס דה״ס א״ר דמים לו דיש היכא הגל אח
די״ל השבת אח על? מחללין בעצמו »ק

ח<ה
 ודוקא השבח את מחללין אין לוה דנכנס כיין
 •איסורים טל דעבר אס׳ג עצמו סיכן לא אס

 כיון השבת את עליי מחללי! כך לחיי וגרם
 שנננם מי משא״כ חונס הוי מיתה דלענין

 טחללין ואין להצילו דא׳ח י״ל לסכנה ברצון
 זו ראי׳ שאין אע*פ אמנם השבת pf> עליי

 הביא אם דבסק״ג הוא כן האחת מ״מ מוכרעת
 בהצלה רוצה כשתא אס כך לידי עצמו
 וכל השבת אח ורוחה להצילו חייבי! בודאי

 כן איני בממונו משא״ב שבעירה איסורין
 בזה לגופו ממון לדמות דאין מוכרח הרי

 אין כסדו לפי ואינו זקן לעני! ה׳ה וא״ב
 בכל היטב ודו״ק לממונו גופו לדמות

זה?
 שם בסנהדרין ו״ל נרמ״ה וראיתי )י(

דהו״א בגמרא דאמרי׳ בהא
 בזס״ל כתב לאגורי למימרת מחמד דאינו

 אגירי ואנר דטרח דהינא לן ימסתברא
 אלא רחמנא ל״ת דע'נ מגי׳ שקיל ואצילי

 לאלילי אבל אגורי בחר ולהדורי לממרח
 בנפשי׳ ״מ0 מהחם אי מדאמרי׳ לא בממוני

 אמרי׳ ולא קמ״ל לא לאנורי מימרת אבל
 מדברי מבואר )ענ׳> קמ׳ל לא בממינא אבל

 וזה בממנו אמחבירו להציל הרמ״הז׳לדא״צ
 שלא מחמינו כלל ליחן יצטרך שלא אצלי צעיג

 שהתחיל דזה אמת מ ועשה לאי טל .לעבור
 שהוציא מה לו להחזיר צריך דאח״כ לומר

 בוראי ממון למטבע יש דאם מסתבר זה
 המר״ם וכ״כ שלו כממון להצילו מחויב דאינו
 הרא״ש וכ״כ למעלה שהעתקנו בת׳ ו״ל מר״ב

 יפשיט ברור נראה זאת אמנם טי״ש ויל
 'הי׳ ולא עבי הוא שממבט יודע אס דאפי׳

 בממונו להצילו הוא חייב פגיה בשים לשלם לו
 אינא אכחי וא'כ ננ״ל ומשה הלאו משים
 העשה משים רעך ט״ר רנחינל״ח בזה חילק

 לא הרי גופו אבירת דמרכיק לו מהשבת
 מכיסו להפסיד צ’שא ממיט חאכידת עדיף

 רעך ע״ד ל״ת מצד משא״כ אבירה להשיב
 דהרמ״ה י״ל ואילי להצילו מממוט ליתן חייב

 נשוא״ת דהוא דבלאו הפוסקים כרמת ס״ל ז״ל
 ר שפ וא״כ תועש אלא לפזר ול״צ נטשה דינו

רעך ט״ר דל״ס פרא. לי ולמה מקשיעבנח׳
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פרשתתזזו
 אגידח מזה דמרביק מין & חיסשבות ת״ל
 לפזר מחייב מהוט מזמש יממן ממילא גושו
 לחמרז אין אס מכירו של גי® אבירת מל

 דאין משברא ידעיק רסס מל® אח להציל
 חבינ׳ו של ממון ולהציל כיין לממון גיף לרמות
 באגירת משא*כ חזית דמה ממיט שיפסיד אא״ל
 מ״ע רכל כמו חומש לבוס ממדב חבירי של גי®
 נין >ס״מ אץ בשיא״ח ג״ב הוא דהלאי וכיון
 ממון לעני! דאמרי׳ כיון לפי״ז אך למשה לאו

 להפשיר מחייב איני ממוני דנאנידח אע״ג
 נו״מ ממינו מאפרת כן •לין{ ט® לאבידח משלו

 ממין ני׳ דל״ש מ״פ דהוא כמן מסברא אמרי׳
 לכר מ״פ בנל כמו מממונו להפסיד מ״ב
 איט לפנין ה״ה א״כ לשלם לחבירו יש אם
 שהוא כיין לממוני גופו לרמות אין כבודו לפי

 איט שהוא ל״ש ממונא בי׳ כתיב דלא מ״ס
 מלוח משום זאת ששה דהוא כיון כבתיז לפי

 הרמב״ן חבירווכמ״ש ממין להציל ולא השי״ת
 אדם שבין מהלאוין הוא תרלח דלא ילאו "ז״ל;

 אלקים בללה שמלא ארם להרוג ואסיר למקום
 למקים אלם שנץ מ״ט הוא להצילו ה״ה כן

 »״כ בנירו לפי אינו פרן כל בזה וא״ש
הרמ״ה דברי ביאור די״ל שו״ד לטנ״ו, ואמת

 העשה דבאמת ס׳ל דהרח״ה אחר באופן ז״ל "
 אח לחייב רק המה רשך מ״ד רל״ס ,והלאו

 להפשיר שמחויב זה בכלל אץ אבל להציל גי®
 לפ״ח רסילתא 'שטמא אלי מליח לקיים ממוט

 רל״זדנם ל״ח ז״ל להרמכ״ס בסה״ח דמטאר
 טובר מצילו ואינו חכירו מחין להציל יכיל אם

 משאלתות ומקרו רטך ע״ד דל״ת בלאו
 ישראל תמרח בספרי נזה יעמ״ש גאון דר״א
 ממילא וא״כ עייש ע״ו אות הלאיין חלק

 לא אס חבירו אח להציל שא״א נמקים
 דהפסרממין כיון זה לאו ל״ש מממיט שיפסיד

 בלאו איתי לחייב א״א א״נ זס בכלל ג״כ הוא
 אפי׳ תכירו את להציל רטן■ ט״ד דל״ת
 להפסיד טי״ז מוכרח שהוא כמקים בני®
 ממון לחנירו ישיש דז״י ז״ב אמנם ממונו
 טבור זס שיוציא הוצאות מניר לו להחזיר ויכול

 מוטל אין זה לאו דמבש אמרי׳ שסיר אי הצל®
 הנצרך חבירו אם אמנם סמתזן הוצאת סליו

עטר לשלם וא״ל ואביון פגי »א להצלה

קצא חמדה
 המ׳ש מנח להציל רח־יב פשישא הצלה

 לההיותו מזו גדולה צדקה דאין דצדקס והלאוין
 מצילו איט דאה הדבר ובריר בממוט ולהצילו
 רלא דצדקה נלאיין פובר ממין ספסל מממח

 והיא דצרקה ובמשה מאמץ ילא תקסיוייך
 שהמצוה רהטעש שניים פדיון חמלוח ק״ו

 סכנה בכלל דהמה משום הליטר על מושלת
 להצילו וא״א בנהר שנשבע זס מכש״ב א״כ
 להצילו דחיינים בוראי הוצאית בריב כ״א
 בשטים חז״ל אמרי ואס שבעילם ממק מל
 מפגי דמיהם מנדי אומסיוחר ®דים דאץ
 דבר א״ל וטדאי זה ליש הכא העולם תיקן

 אלו ודברים ישראל של פק״נ בפני שעומד
 עניים מתנת מה׳ פ״ח ז״ל ברמכ״ם ממארין

 מהסיגי׳ דל הרמ״ה הוכחת ועיקר היטב פי״ש
 במקום איט רטן ט״י רל״ח הזה דהלאו
 להנטבע דיש דנוירי זפשיעא ממין להיציא שצרי׳
 חייב כרי לו באץ אבל הצלה עטר שישלם מעות

 להחיותו עליו שמישל לרקה טלית מחמש להצילו
 : זה בטנין ימילמא ברירא הא ודא ולישרכסי

הטרה העיר ז״ל מיהרשיק הג׳ והנה )ה(
 בסנהדרין רמבואר שהא *פלומה

 דהעלה טובדא בהאי גמ׳3 דפריך פ״א דט״ס
 עמו חספר אל חכמים ואמרו לנומיגא

 למ״ר אלא א״ש הימה א״א למ״ד בשלמא
 פגם משום ר״פ יח׳ האי טלי מס היסס י׳1»

 האשה של משפחת שהי׳ ז״ל וגרגרי משפחה
 המשפחה דגם סידן בכך מה וקשה בדבר טשין

 וע״ב עלמי את שמטין אן{ להצילו מחויכץ
 ה״ה וא״כ הצלה חייב ליכא בזיק דגמקום

 בפרט עצימה קושי׳ והיא כטדו לפי ואיש □קן
 עצמו גירש אם ואפי למיל שביארט לם״מ

 הג׳ ומירי הברנ״י כמ״ש הצלה תיוג איכא לזה
 וא״כ הנ״ל מיושב׳ »סר״מ מדברי וכ״ג דל

 לדבר חכמים צו התירו לא אסאי שונא קשה
 רהרמנ״ם אמח ק משפחה פגם משום פחה

 ב״ר דר״א טעמא רק הביא פינזה״ה פ״ה דל
 פרוצות ישראל בטש יסי׳ שלא איקאכרי

 א״ר אד כד״ם סלכה דאין דם־ל הראה נמריות
 לטעמי ז״ל הרמנ״ם ®דה באמח די״ל מזה

 משפחה בגי אס דלר״ש משום אך רר״ס
ממה לרבר סותר יהי* נטרם טל ®שלין
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תצא *רעת כלי קצב
 הביא ילבן בהחלט אסור ור״א נרי לר׳א אמנם

 אמנם דל״א גרי דר״א טעם אח ז״ל סרחנ״ם
 לר״פ לטעמא ס״ל ללא לה״ר וש מירושלמי

 בירושלמי דהנה משפחה הנס חש!ם דחוששין
 והי׳ וו פונוא ג״כ מבואר דשצח סופי״ר

 ונסחבן איחחא לרחים ר״א בימי נש בר חד
 ר״י שם זפליגי מ״ל ג״כ והורה לי׳ ושאל•

 וחד הימה א״א אמר חר ב״ג ור״י אירי בר
 היחס הנוי׳ לח״ר ומקשינן היתה הנוי׳ אמר
 ומ״ב ר״א והתיר כזו עונוא מור היה והא

 בירושלמי וחרצינן לא״א הטי׳ ני! וחילה
 בה עיניו שנותן בשעה פנוי׳ היתה אס דלעולס

 בפנוי׳ אפי׳ ר״א ואסר הא אך חמיד מותר
 בס עיניו שנחן בשטה א״א שהיחה היינו
 חייש ללא הירושלמי מד׳ מבואר וא״כ מי״ש
 דבגיחן ס״ל ולכן משפתה דפגס לממס בלל

 דאל״ה מותרת תמיד מטי' כשהיתה בה עיניו
 כמשפחה מחלו והנא בפניי׳ ובאן כאן לח׳ הו״ל

 כבודם טל מחלו לא אחרת ונעינרא כבודם טל
 ומירושלמי בדעתי טלה ולנאז׳ כנ״ל ומ״כ
 דמם׳ בפ״ח דס״ל לשיטחו לירושלמי א״ר

 להכניס אדם ומחויב הפרק בסיף תרומות
 חבירו אח להציל סכנה בסס^ אפי׳ עצמו

 וא״כ תכ״ד סי׳ בח'מ ובסמ״ט ננ״י ומובא
 חבירו אח להציל צריכין מזיון דגם מכש״ב

 להלכה משא״כ כבודו צפי ואינו גדר בזה זל׳ש
 דיל מש״ס וכנראה בירושלמי נזה קיי׳ל דלא

 בזיו משים רה״ה י״ל וא״ב דמ״ג סנהדרין
 הנ״ל הירושלמי דברי בטיקר אמנם להציל, א״צ
 הרב יד״ג כטד עם הלכה של ומ״מ פלפול לי הי׳

 ראיתי ני ויען שיחי׳ הטלער מוהר״ח מאין
 םה״מ על ביאיר נספרו הדברים הדפיס שכבר
 והעתיק רציו ל״ת ערבי מלשין העתיק אשר

 לרשום לזאתאמרחי זה בטני! לי מ״ש שם
 תו״ר הנה אומר בקצירת ע״י שהשבתי מס בזה

 בסנהדרין ז״ל הר״ן בחי׳ שעפמ״ס הנ״ל הרב
 קרא לי דלמה דהקשו התום׳ קושית לת׳ שם

 חנירו את להציל דמיוויב רעך ע״ר דל״ת
 של בנפש הנרדף את להציל מדמצוה ת״ל

 בלא להצילו דחייב דמנש״כ נשמע הלא כרוצח
 מהתם דאי ז״ל הר״ן יחי׳ אחת נפש וציחח

להרגו שריצה לו‘שברור במי לא5 מט1צ לא

 יצילו לא הוא אם בנהר שיטנט לי שבריר ובן
 סס ממוח ינצל שבלא״ה להיות יבול באם אבל

 ט״ר יל׳ח קרא וצריך מהתס נשמע לא
 דלא רינן מגמ׳ מוכרח איט יא״כ יש ימי רטך

 לו בדור ריס מורה ש״סדילן דגם די״ל בירושלמי
 עצמו להכניס חבירומחוי׳ נהרג יצילו לא הוא שאס

 אם בככק אכל חבירו את להציל סכי נספק אף
 עצמו להכניס א״ל בודאי דידי׳ כללה צריך חבירי
 ז״ל הר׳ן דחי׳ לטג״ר אמנם א״ר, סכנה נספק

 סננה נספק טצמו להכניס דא״צ א״ג רק יתכן
 שבלא הדבר ברור אם יאפי׳ חנירי את להציל
 מבואר הירושלמי מדברי דהרי נהרג הצלתו

 להכניס מחייב הצלתו בלא בבירור נהרג ראם
 דאס אט׳ג חכירו להצלת סכנה בספק עצמו

 ויהרגו ג״ב חבירו את יציל לא הוא יסתנן
 סכנה בספק עצמו לסבגים חייב מ״מ שניהם
 הלשון כמבואר מספק חבירו את להציל

 אני קטיל דאנא טר רשב״ל דאמר בירושלמי
 דילן דגמ׳ א״נ זא״נ היטב יעיי״ש מיחקטיל
 בלא בסכנה ודאי תכירו ראם כן ג״כס״ל

 לסכנה עצמו להכניס הוא מחייג הצלתו
 ויכול טי״י חסרי את יציל אס ספק אם אף

 קשה אנחי א״כ נהרגין יהי׳ ששניה! להיות
 בספק הוא אם רטך פ״ד דל״ח קרא דלמ״ל
 דהרי לסחציל ממרי סננה בלי להצילו סננס

 דהר״ן א״י התיס׳ בקשיות ררודף מזה ק״ו זה
 ואף לירושלמי הא ס״ל לא דילן דגמ׳ ס״ל
 אלא להצילו א״ל נסננה וראי חבירו אם

 להציל רמצוה והא לסכנה נכנס לא כשהוא
 לה הייני הרודף של בנפשי הנרצח נפש אח
 י״ל שפיר וא״ג כלל בסכנה אינו המציל אם

 פק״נילא בודאי אלא הצלה חיוב נשמע דלא
 מתויג פה׳נ ובודאי א״ג משא״כ םק*> נספק

 אח יציל שמא מספק נהרגתו אף להצילו הוא
 דבספק מוה נלמד שטנ״פ חכש״ב א״כ חנירו
 סכנה אינו'כגדר הוא אם להצילו חייג פק״נ

 דש״ס מוכרח ז״ל הר״ן לפ״ד גם וא״כ כלל
 הנ״ל הרב ובאמת לירושלמי דינא ס״ל לא דילן
 הראשון שהוא מיימני הגהות דברי לפרש רצה

 בזה אס שלוקא הנ״ל הירושלמי דכי' שהניא
 מכירו אח יציל סכגס לספק עצמו שיכניס
אכל סמס לספק טצמו להכניס חייב בכורר
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srt עצמו להכניס חגיריהיאססקא״צ הצלח 
 יראה בשנים בירושלמי הממי׳ אך סכנה לספק

 לירושלמי ס־רושא בעקר אמנם להיפך מפורש
 דאנא טל רשב״ל לאמר נזה״ל שם שמבואר

 בח״לא צי׳ כו׳ איויל חתקטלאנא איגא קפל
 השילוש הראשינים ולחלל כך פיישינהי אזל

 שצריך למלל ומזה ובזרוע בכח הייני דח"לא
 חנירו אח להציל סכנה בספק עצמו להכניס

 לאזל הירושלמי סיים דהרי לפ״ו שק׳ מה אמנם
 חשש דר״ל כיון קשה באחת זה מלבד פייסיגה!

 הרוצח שיהרג מקודם מחקטל שהוא
 נכח לי׳ ומשיזיב אוויל אח״נ אמר איך א״כ

 מחויב באמתשיה׳ קשה הדין עיקר וגס ובזרוע
 חנירו הצלח ק8בס סכנה בספק עצמו להכניס

 דנן מהא החו״י נשם הנ״ל הרכ שם שהניא ומה
 ישראל חמדת נס׳ מה הארכנו נכר פטירא
 זה סרן באריטח היטכ עיי״ס העשין נחלק

 הרב סי׳ נראה הי׳ הראשיניס פי׳ לולא לק
 יכול קמל אנא דסו כיון ר״ל דכיונת הנ״ל

 שאיזיל מושב א״נ ח״ו מחקטיל שאר לפיית
 נמו ממין הוא חיילא וניאור נחילא לי׳ זאישיזב

 במיון אותם ופייס נן באמת ומשה הזה חיל
 מירושלמי •פוסקים סוכחת לגמרי נסחר ולפ״ז
 אהציל סננס כספק מצסו להכניס דמח■• הנ״ל

 י למלי מירוולמי סחירה כאן ואין חנירו אח
 דסירמלמי לפיל מ״ש דברינו ונסתרו זה בערן

 סש״ס אמנם משפחה לפנס חייש דלא לשיטתו
 דר״א נרי דר״א נראה ולהנ״ל לסיפן ס״ל רילן

 משפחה פגם ומשום וס״ל ר״פ על באמח לק ח
 הג׳ נקישיח טמה לדבר לי׳ אסרינן סי' לא

 ממעי כן פסק נ״נ ז״ל והרמניס ז״ל מהרש״ק
 אמנם וירושלמי לוס חשו דלא מבואר דנראה

 מפיחה לפנס דחייש־נן דס״ל לר״פ אפי׳
 ננירו לפי ואיני וקן דל״ש ג״נ רמורס נראה

 הבזיון אם נין יש גדול והנדל חכירו נהצלח
 אין בודאי דאז הצלתו בזמן שעה לסי רק היא

 ססננה מן חכירו אח לסליל בזיון לשוס לחיש
 היצלה אחר נמשך שאינו בזיונו ז״ר אמנם
 המשפחה לכל סכזיון דיהי׳ משפחה פגם אמנם
 כזאת טונדא שסי׳ כסם יישומו ההצלה אחר

 הצלה מצוח אחרי נמשך דבזיון במשפחססוסיכא
ונ״כ חנירו את להציל יא״» לריש ס״ל סס

קצג חמדה תצא
 עוול״ח לענין א׳ לוח קלושים נס׳ לעיל ניי״ב

 העשס דניטל כיין נאניד? נהנים דטימאח
 נדח׳ אינו המצבה אחר נס נמשכת תהי׳ דקיישיש

 א״ש דהיא אע״ג אכירה דהשבח הששה מפר
 ונרד ,הישג למעי׳ נכונה סנרא והוא ככל

 נוגע והדנר כיון אחר כאופן עוד להסביר יש
 מוטל שאינו קטנים הרנה המשפחה כל לפגם

 לזאת ביסין יהי׳ וכשיגדלו הצלה מצות עליהם
: ר״ס כדעת נראה כן חכמים אסרו

 ב!ה האריכות כל ייגא לערן ובאמת )י(
מהרש״ק שהג׳ אחרי ליווחר

 יממאר י״ל נ״מ »מ׳ מדברי נזכר בעצמו ז״ל
 בה ילכו אשר הדרך את הקרא בפי׳ החם

 קבורה יה בה נק״ח זה אשר גמ״ח זו הדרך אח
 ולמה גמ״ח הייט קררה הא כנת׳ ומקשינן

 לזקן אלא נצרכה לא וחרציגן דכה קרא צריך
 המת קבורת דנם מבואר הרי כטדו לפי ואינו
 להציל מנש״נ ככולו לפי ואינו וקן שמר אינו
 דקטרס קרא סאדצריך גרא׳ ובאמת ממית אדם
 וא״כ כיומו המח לקנורת ראינאעול״ת אמ״ג

 ולכאו׳ בזה יפעור כטרו לפי ואיט שזקן מהכ״ת
 קטרה אי כגמ׳ דאינעי׳ משום נרטחי מלס

 אי בגמ׳ ואמרי׳ נפרס משים אי בזיוני משים
 בקבורה לי רחא לא אמר אם מסגי לא מיוני

 אם משא״נ קרוביו לנוות יפיל• דצא .שום ,
 לי ניחא לא צימר מצי יפרה מסוס יוא

 נטרו לפי ואינו ונזקן הו״א וממחה בקבורה
 איני הוא הרי בזיוני משוס דאי מחייב יסי׳ לא

 ממת של קרוביו ישניל עצמו למות מחויב
 דא״א קלה משה דהוי כיין י״ל כפרה משוס ואי

 נטרו דוחה איני ולק כלל לעשס ליטא ל״ב
 לפי זאיגו זקן לרטח קרא צריך ולכן חכס של

 דזקן האמת לפי לפ״ז בקנירי, דמחויב נטוו
 ממילא החח נקטרת חייב נטוו ליי ואינו

 כנהר טיבט אחד אח רואה דאס ידפיק
 ימיח יצילו לא אם דהרי לכצילי מחייב

 משום יפטור לא דנזה לקברו עליו מוטל ויהי׳
 דידעהגם( וא״כטדאי כבודו לפי ואינו זקן

 ק׳ל המיון לאת!־ אמנם , ימיח של^ להצילי
 טקן כלל קרא ל״צ מציה לקבורת דנאמח

ומפס לאו דאיסא ביין כטדו לפי ואיט
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•רעת כלי הצד
 בנח׳ דאיבפי׳ בהא הפיסקיס הכריחו וככר

 הייט כפרה משוס או בזייני משים קבורה א■
 ג״נ למטלה נפפר לכסותו לגמרי קמרה
 באלון בקטרה סגי מי\ח ז״ל הר״ח ולדעת

 אות שרה חיי ם׳ חמרה בכלי בזה מ׳ש ׳,זע
 הרביר ובדברי ז״ל מאלטינא להרב בת׳ נ׳

 חקברט קמר דכי בקרא נפרשתינו הזהב
 בזקןיאינו רבה קרא דלריך והא בזה שהאריך מה
 אחרים קיכרים יש אס אפי׳ היינו כבידו לפי

 לכל נמ״ח נגדר הוא דרק מציה מת ואיני
 •לפינן וע״ז המת סס שיעסקו מישראל. אהד

 ללוות כטדו לפי ואינו זקן רגם רבה מקרא
 והמעש חייב מ״מ בקבורתו זלהחעסק הזה המת
 אלא פטור אינו כבודו לשי־ ואינו לזקן נזה

 על למחול שיכולין חיים אגשים נמקים
 למחול זקן של כמדי מפני הס מחייב" א! בנודס

 מחויב אינו ובאבידה כעדות לכן כבודם מל
 של לגמ״ת בניגע אבל כבודו לפי ואיט זקן

 יפטור חפשי דהמח כיין המת וקבורת אמת
 באיט מחויב הוקן אז הזקן אח לכבד הבכיר מן

 להצלת דה״ה ילפינן וממילא ג״נ כבודו לפי
 טל למחול יכול דאיט כיון מישראל נפש

 בזה ל״ש לזאת למחול רשאי ואיט הצלתו
 בתום׳ לעי׳ ויש בבורו לפי ואינו זקן לסטור

 דקשיחם לכאי׳ דנראה ואלפ״ב לזקן אלא ד״ה שם
 זעי׳ש, מציה למת דומה וקן דננור ס״ל דהי׳

 דהם־רש לסברתיט מודים גראהדלחרוצם אמנם
 היינו כבודו לפי ואיט לזקן מבה דאמריגן

:בכ״ז היטב ודו״ק מ״מ איט אס אפי׳

 דקרי הא לפרש שכתבת ברכייך וראיתי
שראה כגון שיטה חפיר הגח׳ לי׳

 ארעא אורח לאו ואמר בנהרא מנעה שאשה
 פליגי ז״ל והר״ח ז״ל הרמב״ס להנה לאצילא

 אכירה מהשבת דפטיר נטרו לפי ואינו בזקן
 לפנים לטשוח עצמי מל להחמיר רשאי אי

 להחמיר דרשאי ס״ל ז״ל דהרמב״ם משוה״ד
 וירא׳ נוה״ל כתב נסניון ז״ל הרא׳ש אמנם פ״ט

 לזלזל לו שאין הוקן את החזרה שפטרה ביק לי
 שמזלזל דירי׳ לגני הוא איסור מטרו
 ספק משום חיוב שאין במקום התירה בגמד

נספק יזלזל לא ט שחויב טא אס תבירו שמס

 משוה״ל לפגים לעשוס שבא והמכס איסור
 רשב״י שעשה כמו ויעשה מממונו יוותר
 ארנזט כ״לע בנטדו לזלזל רשות לו אין אבל

 ממון ספק משוס דרק ז״ל הרא׳ש מדברי
 ,"נבפי אבל בעצמו לזלזל אסיר תכירו של

 לפנים לעשות רוצה ואס ז״ל סרא״ש מורה
 תשיר נדר וזה לעשות יכיל ודאי משוה״ד

 שאימר זה א״ב משוה״ד לפנים שעישס אמית•
 אינו ואם אשה להציל בטדי לפי שאינו
 צריך דחסיר כיון שומה חסיד הר״ז מצילה
 דצריך ס״ל כ״ע יהכא משוה״ד לפנים לקיים
 מוהרש׳ק להג׳ וראי׳ משיה״ר לפנים לקיים

 קרי דסשו״ה הוא נבון הסי׳ והגה א״י ז״ל
 שעושה אמיתי חסיד דגדר שוטס חסיד לי׳

 ביון סוף כל סוף אמנם חשיה״ר לפגים
 מדינא מחויב בודאי שוטה חסיד מקרא
 וכמש״ב לפיבטדו איני נגדר דל״ה להציל
 יותר להאריך הצורך מן ואין דברינו בריש

בזה:
 בביאור שנסחבכת שראיתי מפני אמנם 0)

הרא״ש שהביא נר״י דר״י טובדא
 להעתיק אמרתי בסיגי׳ שם ומבוארת ז״ל
 משניות טל בחי׳ כתבתי אשר את בזה לן

 אימרים נ״ש שט וז״ל מ״א סאהפ״ו מם׳
 חי ז״ל נרע״ב עי׳ כו׳ פסקר לעניים הסקר

 המעשר מן ופטיר הפקר לין לעניים שהפקיר
 דין שכתב ז״ל הרט״ב בלשון יל״ד לבאר ט׳

 הסקר דאינו מידים נ״ש דגם נראה לו יש ספקי
 גס דבאמת נזה זגלע״ד לי הפק׳יש דין אלא בעצם
 לעניי׳ דהפקירו ון כ לעניי׳ ליחט חייב הילל לבית

 לוה וראי׳ צדקה זו בפיך מצד להם לימן מחויב
 להפק׳ יד ים אי נגמ׳ ע״אדאיבטי׳ ל״ז מנדרים

 ובין לעניים נין הוי הסקר צלקהא״א הסק׳סיינו
 רלעגיים הגמ׳ מדברי מטאר טנ״ס לעשירים

 פשוט נראה א״כ צדקה מדר הוי לחור
 לעניים ליתנם מחייב גסלב״ס לעניים דבהסקר
 הסקר חורת אם דפל»גי אלא צדקה נחירת

 דפלגחי׳ ז״ל הרע״ב לשון בזה ומדוקדק עליו
 המפשר מן דפטיר עליו הפקר דין אם רק

 אין דלב״ה להיסך כתב ז״ל נר״ש אמנם
 כלום עשה לא מגי מ זכה ואפי׳ הפקר
יוסי בר רר״י מוברא גני ד״ל חנ״מ וה׳ר

מונינו
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קצה חמדהתצא פרעת
 דזה י״ל ומעתה ב״י ר״י הפקיר ושפיר ט

 ביון הא כה״ג הפקר מי ומי הגת׳ קישיח
 דהוי נהי וא״כ הפקר אינו לכל הסקר דאין
 לרשות אתי׳ בעינן דניאוש כיין מ״ת יאוש
 ה״ה זונה לרשות שלאבא כ״ז א״כ זונה

 המוכר יכיל שוב "י בר שלר״י ברשותו טדיין
 אם גזל חשש מדיין ויהי׳ מהמכירה נו לחזור
 בר׳י ר״י של היאוש דנטל החוכר ט יחזר

 פרושא הוא שנן להכריח יש לכאי׳ ;ובאמת
 לרין הי' למה טונא יקשה ראל״ב דשמעתא

 ולומר לבלם להפקיר הערמה לעשות ריבר״י
 בפשיטות עצה לו הי׳ הא לו מפקיר שאינו לי

 יהי׳ הזה מאיש לנד ט שיוכה מי כל לומר
 גול איסור יהי׳• לא וממילא במחנה שלו

 דבמתנה כנ״ל א״ו להפקיר הי׳ צריך ולמה
 ויכה לרשות דאחא עד מרשיתו יצא דלא כיון
 מתנתו בטל ישוב ט 'לחוור המוכר ניד הרי

 ליחר יש אמנם המוכר מצד גול חשש ויהי׳
 בזה״ל שה׳ התום׳ בלשון בשנרקרק קצת

 למה ולנאי׳ תגזול לא טל יעברו שלא אסקרה
 נראה לכן נזל איסור מחשש בפשימוח נתב לא

 להקטת עצם לו סי' גול איסור מצד דבאמח
 עד קני׳ לא דמתנה כיון אמנם נמתנה
 יטנור לגזול ע״מ הליקחו א״כ לידי דאתא

 כיון איסור ובמעשה במחשבה מנוול בלא
 הוי א״נ ט שזכה טרם אוחו קנה דלא

 ובמעשה במחשבה גזלן והיי לגזלו ע״מ הגבהה ••״■
ה״ה כשמפקירו משא״כ תגזול לא טל ועובר
 הראו שוב זה בבל וצ״ע כלל נזל ואינו הפקר

 דברי לפרש ז״ל הפנ״י בזה הרגיש שכנר לי
 הזכי' בטח גזל משוס דחשש כדאמרן הגמ׳
כן שנראה סחוס' בלשון הרגיש שלא אלא

:מדבריהם
 שהפקר ז״ל מורי דברי בעיקר אמנם

צ״ע לכאן׳ יאוש מצד מהני לעניים
 רס״ל כדברינו כוונתו ואילי הדברים הסבר

 עכ׳פ צדקה בתורת לעניים לימן דחייב ג״כ
 יאוש דהוי׳ ושפיר.׳"ל מני׳ מתיאש שיב וא״נ
 כיון הנ״ל גמ׳6 מדברי ל״ק ממילא ונזה

 ושיב בלחוד לעניים הפקיר לא רר״ינר״י
דנם י״ל ושפיר צדקה בתורת ליחן א״ח

 דספק׳לעניים שכתנט הדבר ובעיקר ל״מ יאוש ’
•’לב

■>
 וצ״ע נה״ג •!סקר מוי מי גנח׳ דפרנינן

 לחוד למנייס הפקיר לא דר״י כיון לסנ״דדהתס
 הפקר איט לנל הפקר אינו לאס אמרי' שסיר

 במסקירו משא״ב לרקה מורח ט לאין כיין כלל
 תורת מ דיש כיין י״ל ישפיל לחיי לערים
 א״כ לרקה נמילפ להם לימן ומחייב לוקה

 ונראה מיני׳ מפקינן לא עני נו וכה אם
 מיוב ט דיש א״נ ראשי׳ ז״ל הר׳ש שדעת

 - טלי׳ ורמי׳ מליס רק היא לרקה מנח ליחן
 נע״כ כהן לזכיין יכולין העניים אין אכל
 היא ואנמי הפקר מירח כי אין דבאמח כיון
 אנל לערים לימנו דמחויכ רה וברשותו שלו

 פשעית אמנם ממנו ליעיל יכול אין בע״נ
 כלל חיוב עליו שאין- מורה ז״ל הר׳ש דברי
 חאה״ע חי׳ נפש נם׳ שו״ר לעניים לימנו

 ישראל של מאורן מורי בשם הביא ע״ז סי׳
 דנהי לחדש שב׳ זצללה״ה מקיעגא הגאון

 ה״ר לכל הפקר שיהי׳ מר הפקר אינו דלנ״ה
 .אבל ממעשר שיפעור נמורמהפקר שיהי׳
 לערן רק יפליגי יאוש במורת מהני מ״מ

 מליו השיב זיל המחבר הגאון ומורי מעשר
 . הפקר הוי ומי נר״י מלר״י בגת׳ מדמקשינן

 דאצ״כ ל״מ יאוש במורת דגם מבואר נה״ג
 כיין גזל חשש יהי׳ לא שוב הא קשי׳ מה

 דברי לח׳ נראה פלפול ודרך הנמלים דנמיאשו
 כשיטת ז״לס׳ל דמורי טנצ״ל רהנה ז״ל מורי

 זוכה לרשות אחי׳ דוקא בעינן דביאיש הנחה״מ
 מן לפעור צריך יאוש מצר גם דאל״ב לכ״ע

 קשה לכאי׳ דהנס י״ל ומעתה וז״ש המעשר
 הי׳ שלא מהסוגי׳ שנראה בר״י דר״י בעוברא

 אינו מעות דקיי״ל וכיון מטות קנין אלא
 מהני הי׳ איך לכ״עא״כ מדרבנן טכ״ם קינוח

 הי׳ לא דעריין כיין צר״י ר״י של הפקירו
 דאע׳ג נתב ז״ל הרז״ה רהנה נראה אמנם שלו

 דאין הפי׳ אין קונות אינו מעות אמרו דחז״ל
 לחוור יכול דהמיכר אלא כלל חל הקרן
 קני| הקנין הוי חוור שאינו זמן כל אמנם

 קונם אחד ראם נראה ומעתה מדרבנן אך
 הפקר הוי ומפקירו מטות בקנין דבר מחבירו

 והי׳ שלו היי שהפקירו בשטה דאז כיון
 שלו ואינו הסקר הוא ומתה הפקירו מהני

לחוור יכיל המוכר אין מיג לוקח של וברשותו
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rf,jn תצא שר כלי
 צרקהלמניי׳גרא׳ בחזרת מנ״פ ליחט לכ״מחייב

 מקיום דחשוב מ/ ש׳ד ועדיות ממשנה לה״ר
לעטים דססקר זה דין ב״ה וחומרי ב״ש קילי

 ב״ש מקולי במשנה חשוב ואח־כ במעשר חייב
 ואחד קב מקב עומר כל כי׳ אם ב״ה וחימר׳

 שנחה ולב״ה שכחה אינו דלב״ש קבין מב׳
 מחומרי זה למטן הוי ברישא א״ב מיבא וקשה

 ולנ׳ה לעניים הוא דלב״ש ב״ה וקולי ב״ש
 ברישא דנם א״ש להנ״ל אמנם לבעה״ב היא

 טכ״ח לדקה במורת לעטים לימט חייב לנ״ה
 ומחומרי ב״ש מקולי היי ברישא גס וא״כ
 יש מ״מ הא קשה אנמי דלנאו׳ אינרא נ״ה

 ב״ה ומקיל׳ ב״ש מחומרי דמי ברישא לומר
 דל״מ שאלה ל״מ גמור הפקר דהוי דלכ״ש
 הפקר דל״ה לב״ה ״כ6מש בהפקר שאלה

 לדקה בחירם לעטים לימט דמחויב נהי
 מיחומר׳לב״ש אכחי וא״ב שאלה מהט הרי מ״פ

 לשיטתם דלב״ש fi'n י״ל לב״האך וקולא
 הקדש הוי עמוס והקדש בהקדש דא״ש דס״ל
 אמרי׳ ג״כ רבלדקה ז״ל הרשב״א נחג ובבר

 נב״ס בזה א״נ גם לב״ש א״ב נמס״ל אחל״ג
 לדקה בפורח אלא מהני ולא הסקר דליה

 לב״ש הפקר •שהוי זה א״ב באלה ל*מ ג״כ
 איט אס אפי' דלשיטחס נ״ש מחומרי איט

 אסרי׳ שפיר לק שאלה מהט לא ג״כ הפקר
 לעטן דנפ״מ ב״ה ומחומרי ב״ש מקולי דהוי

 חייב ולב״ה המעשר מן פעור דלנ״ש מעשר
 הדברים אלה שם. כידרישיט עכ״ל במעשר

 כי תראה ומזה למשרות מחי׳ העסקתי
 גבינים והדברים שכתבח מה מל הרגשמי

 דין חידוש בעיקר כי אמנם ואס פלפול דרך
 מפקירי הלוקח אם ז״ל הרז״ה לדעת שנחנחי
 עוד לעי׳ יש לחזיר יכול המיכר אין שוב מקירס

 קטן שם הי׳ דלא המגי׳ לפרש במ״ש וכן
 לו דהקנה די״ל לדחוס ישי מטיח אלא אחר

 החכמה מעין בם׳ פתה לי הראי ובן נמדר
שלו׳ בזה והי׳ נכונים הדברים גוף מ״מ

: כאו״ג וכרכה
 ונו׳ גבר ילבש ולא וגו׳ כלי יהי׳ לא ה׳( ז()שם

לכבוד בחשוב׳ מ״ש בזה להעחי׳ הגט
ז״ל קראן מזהר״אדאנציגטר ׳,החס החריף 9ר0

 אשד תיקרי׳ קיגטריסיו השגחי שם וז״ל מויארשא
 מהורוח אמרות אמרים לאסיף בחשובה יצא בו

 מער כעין שלא במספרים גילוח בפנין
 כדברי נאמן מקיר לו יש האיסור נ• ולהראות

 •וגחן החרנום דברי הביא ויפה הראשונים
 הישביא זר׳ אשס שמלח גבר ילבש דלא דקרא

 גבי ילבש לא נגדר רזה שכתב בחשיבה
 ממל! מל ויש״ב בזח עיגו ראתה יסר ובל

 ארשום כד״ת אתי להשתעשע וגמע! בזה
 שיש מה שסערותי מה המרוח איזהו נזה
 החכמים מכל ומוסכם ז״ב הגה זה: במטן לעי׳

 חעל כעין שלא אף במספרים הוקן דגילוח
 »» ולבוז לחרפה הי׳ הקודחים ברורוח
 למשובת לדעת הראימי ואני כיח .שהביא
 ומגלחין מירושלמי להוכיח שרצו המינים

 הוא סירה שאסרה גילוח רכל לומר זקנם
 במורה שנאמרו הלאוין שאר נמו סח על לק
 מהחפשיס אחד דנר להם והראיתי מה

 שמ״ס נעיטי שנדור מפורסמים סיוחר
 דטלוח זה מעעס זקנם מגרלין וצ״ל בירושלמי

 לא בישראל חמר כעין שלא במספרים מקן
 וכיון אכילות סימן אם כי שלוח שיחן הי'
 דנדרים במשנה דמנואר• בהא להעיר יש שק

 ט׳ אשתי בנחיכוח לאדם פוחחין ע״ב דס״ה
 ראשך שער מוכר אחה אפי׳ ר״ע לי׳ אמר

 צנמונס משתעבד מי טטלעלי שם ונגח׳
 ו״ל זברא״ש היא מטלטלי ראשי ושער כו'

 אמי׳ קחני סחמא ומשגה ליגזז כעומד
 עומר שאין דשמר מזה מטאר ליגזז בעימר

 לכחזבה זמשחמבדי קרקע בכלל הוי לנזז
 מוכר אחה אפי׳ ע’ר לי אמר לא אחא' א״כ
 הזקן דשערוח בששיעוח יא״ש זקנך שער

 והם כקרקע ודיט לגזז עומד אינו לנ״ע
 ריע הזכיר לא למה ובכלל לכתונה ],משועבד
 ודרך הראש שמר כ״א כלל הזקן שמריח
 דמוב״מ הק׳ החום׳ דהרי יומר י״ל סלסול

 כפירת הוי הא משכח״ל היכא רחמנא דחיינה
 רל״ל וחי׳ שעי״ק כסירח מל יא״ג שעייק
 שמבואר כיון וקשה השיעבוד לי חחל או קרקע

 הקרקע ודיט לגוז עומד איט הזקן דהערוח
 כשאין כ״א מונ״מ חשכח״ל יהי׳ לא א׳כ

קרקס לי' איח ממיר הרי זקן לי דכיש זקן לי
WW
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z׳ץ ׳0 ׳/} ל£יור׳
עכרם הלכות דעה יורה טור

ץ־

 מהרן ועזריה מישאל וחנניה עצמו את להרוג יכול שאהו .
 ן׳קיש ושאול כעצמם פגעו לא סם אבל אתרים ביי עצתם

 תינוקות ששחט דדלאיוי ומעשה עשה. תכתים כרצון שלא
 לת על אותם ירו שיעב ירא שהיה התמה כשעת הרכה

 חשש לא והוא רוצח וקראו עליו וכעת אתר רב עתו היה
 כמיתה רב אותו יהרג כדבריו אם המונע רב ואתר עליו

 ונותכ< עורו תושמין והיו גויס שתפסוהו וקהיה משינה
 לא ואם הגזירה ניאכשלט ואא״ב והבשר העוד בין חול

 אלמי• לורגים הי !לא ניצולים שהיו אפשר אותם שחש
 עצמוליהרג על להתמיד רוצה אס הפוסקים מצו ירחם

 תוכל נקרא ואינו רשאי מצות שאי■ על בצינעא ס“עלו מיל
לאינו ישא מז על גוייהכא ה״ס ע בג" לאחד* והא כעצמו
 על הבא ישראל זק להעביר ולא להנאתו אלא מ^ן

 נגעו עריות מסעם לא עלישראל הצא בגוי ו*״א הפרסית
 וכן ערהסיא הוא אם מטעם «יא תעשה עושה לאינו כה

 ליהרג ואינ׳מצוה הית־ס עולם קרקע לאפתר בההיא פאת
 רי״ו ש“מ וגני הצית כדק אלם בגי עשרה פיהסיא ומה

 מתכוין כשהגוי ולוקא שם סיים נעצמו אובל וא*מ זל
 המחבר ע"כ-וא בעצמו חובל נקרא להנאתו אבל להעבירו
 א׳ אות נכ״ח ועיין כב״י כאן מזלו שכבר מפני השמישו
 א״ח לשם הכית בדק בתפר ומ״ש א'זנ>\ט אות תש'ן*
 ■יאאול לי נח אינו עבד חכמים כיצון שלא ק*ש בן דשאול
 עלר ומין אתה תחר שמואל עיי ה הקב" אא״ל ה' »זיר

 ליכא ד?עאול נראה ולכן כדין שלא׳ כעצמו יפגע במחיצתי
 מחר שמואל לו שאמר עזי יחיה שלא ע יזי היה שכבר רא־ה
 פלשת< בו יתעללו ולא עצמו שיהרג ומוטב ובניךעתי אתה
 ינצל אולי שאסלאיהרזגאתעצתו סהק שהוא ימי אכל
יעי־אל נחי אי ןן9 שיסה פב בעצמי למגיע אין

אומי ויש בפרהסיא יוקא י״א כו׳ינ׳יב הכותית על גא ק
שיסה מ בז אות בש״ך ועיין בצתעא דוקא
 המלה על והפילו 'נ״ב ט את דעת שהוא נראה וכן גלה

 נתב הלביש כספר אבל בהגהותיו ש״י בא״א אפ< להקל
 ר״ת ידעת לאע׳ג שין ונתב אבללאאי׳א כינויה דוקא
 של יינן וכעיקר הפוסקים כל לעת כן אין נמי א״א לאמי

 לח"ממשא והאב האמנם י»ת שק ?׳מ האג נתב ה^גנן
כף גא'א {אפ או קמפד מנויה דוקא אי ־!נותן
 נזה עליו השיג היק• *"ב פו' אותו אץמלקין מ״ד שישה

 ע";ן ול האמנם בכד הלין המורה יסודי תה׳ ׳:וי׳ה כ״מ31
 השיגו בוה גם נ״ב מ׳ אליל אם מגה ח“נ שלשה כת

כו וכליה ולישבכ״מ היא ®־יעלי י דק" האמן
 יד מתארן ולצרוח נפשו את למלס יכיל אס אגל ‘מ שיסה
 מי אכל השמדנו כעת והס מונים דבריו ׳ג״ב ת יימלן
 שיהרגוהו לאו ואם׳ שיעבור עליו ומצוה ההלך בפני שסוח
 ראשו את יחייב הציתו על יעבור ואם יברח מפניו אנה

כע' כך א מ׳קע׳ האינש במלכות למורד להלך
 לבא אשתו אוהל אם ס"לכו׳נ״ב כ"אאלמאהסי תימה

 הרב בשם המפה מסר שרי הערוה על שנא ושיסבזר אליו
 פח הפרה צריך כן דאעס* נלו וכתב הבהקי
 כותינמצו להם שאמיין ל"בתקבפ״תיתרוימו׳נשים שיסה

 כולם יטמאו במשנה שם לסייס נ״כ ' מ ונשמאנה תמו ׳ א
 פנויה b6 להם מו׳סרין אין מישראל אחת נפש ימסרו ואל

 יראה בם ם'יו'ש חסידים תפר א״א הליל ל
 ימסרו מיאנה עומימפל ידועה m שם לידאגזהיתה

 הרהרה שמא לפקפק שיש כולהיאלא יטמאו <1ו החנה את
 ומורה ן׳יסורא גאלושיו-לפי־ק המאיר* הרב בלבה תשובה
 העור' יסולי מר.ל;ו׳ הפנלנש״ה ה*שצאשהביא ,’זבתשו
 ’ותסע ׳בלבה ן לס הרהרה ישמא• דאיךמוסי׳ייןאחזה המכים

 ללכת אחתמהצשיס־רוצה דללע_אס ר״ל ו וגזיה יש־ ע אחר
 האלאמרינן ל כידה מוחין אין הגזים עס

בילית למסרה ה״ה מישראל ‘א נפש ימסרו ואל מלם יעמאו

 ועיין •א ’ס גתשו' שתמהאם^יסרלאכן בדברים אבל
 נולם אפי כ״ה גרסה ל# בת׳ד למנתו במי׳ש

 ,כאוס היין וכן 'נ*נ כו מישראל א' מש יחמדו לא נהרגים
 אהרוג לאו ואס זה ישר את ואהרוג זיינן לי תן לישראל
 ליתנו לו שאין מדעתי שלא ליסלו יכול אינו והגוי אותך

 ההשיש♦ בשם צ״בJ0 נחודססות האלבו נפשו לפדות קי
 ובלאו באגרוף או באבן להרגו הגוי יבול אה לב
 להמו׳אתעצמו חייב איגו למקטליה מצי זה של זיינו כלי

'כשר מ6 אס לג ק< ■ מ אלבז ה צל״ע וה ולס-
 ממנו מת שחיק אתי אבר לקצן לי הנח לישת! השלטון או

 קיק;ן להניח כחיוב *א חנרן ישראל את אמית לאו ואש
 אם תה חכרו את שיהרוג יניח ולא מת כיקלאינו אצר לו

 חכם אחד לנו תנו אמרו לד מ׳ע ס< הריקנע־
 ’ביניה׳שחשי רשע אחל אם כילם כהרוג לאו איז ונהרגהו

התקוטט אל לו ואומרים ים הגו עם עצו שהקן בסכנה כולם
 הגו* את והרג חושש ואינו בתכנה כולנו משיים אתה לחה

 עצמו את .שס הוא שהרי יהרגו שלא כדי אותו ציתנין
 שצים לת ש ת ;ס חסידים מפר במכנה כולם ואת

 הא׳ת׳חוהכ׳סדיזט אם מהם אחד להרוג ובקשו שיושביו
 י♦ ס'חכר חברי את תהרוג ואל הרגני לומר לזדיוס חצוה

 ונהרגהו א׳מכס תנו אמרו אם לו ת*מס שי
 לא אפי ביניהם ערפה היא אם כולכם את נהרוג לאו ואם

 לו שם המאירי הרב בידם ימסרוהו יחיזהו
 י5הפ וקטן רצים אצל ויחיד עצמו כהצלת שאף למיס
 לח שם התאיי*־ הרג כסש מבני נפש לוחין ן אי גדול

 און לנו מנו כלומר נ״ב '1כ להם יחדוהו שיסה באואה
 כל להם ימתרהו כוללם את נהרוג לאו ואס ונהרגהו ס'

 דיל אמר שם שאמרו &א ׳ א בשביל שנים הצלת נו שיש
 שלא אעפ< אמר ואי שנתחייבמיתהכש»נ)נכר )הוא

 הלכה שניהם מחלקי כל שהרי כאי ויראה מיס־ נתרדיב
 כל מיתס נחיזייב לא אס ומעתה שלו כתלמוד ולש כמותו
 ואל אותריהרג הורג הרי לאו זאט לז תנוהו שאתר

 אמר אס אבל עצמו מפני זה את ליאות לו שאיו ימסרהו
 יהרגהו ואל ימתרהו והוא אנ!ה או כולכם הורצאת הריני
 ימסרהן ישראל אףכדיני נתחייבתיתה ואם לס נו או שריהם

 אינו ואם אחר בהצלת אף לי ויראה עצמו להצלת אף
 להצלת כל הא דעלמא נישיאל הוא הרי ישראל כדיני חייב
 בדינינו ולא שנתחייב או מיתה נתחייב• לא אפי רכים

 ט׳ לעכב הוא אמידות ת שמו אלא מותי ויחדוהו הואיל
 ?ימןלידןסותק חזית מאי דאמרי׳ למדתדהא ימך לפי
 אם אגל לך קטילנא לא ואי ‘קנויללס בדאמר היינו גופי

 להורגו לא אגל מותר.למסרו לךולייייה אמרקעילנא
 והוא ז'5 שיטה ט ל שם הרנהתאירי בידים
 שיהא בו פירשו נ״ב ,ט בכרי בן כשבע חייבמיתה־ שיהא

 1טי ומזב המאירישס הרב ישראל בדיני מחוייביייתה
 צא תורה שיזין דאעפי לומר בכרי ב! ישבע נקט ללהט

 מוהר* ביול שארד המלכות מק מצד אלא מיתה חייב היה
 ומורי שפושע מי וה בזמנינו אף זמינה יחדוהו אם אחזו

 שא׳מוחזלן כבירות בשחר וה״ה אותו חותרין שלו במלכות
 סכם׳ בהם שיש דברים שאר או ברוכים עוהק מזן בהם

 לא אע׳ אותו למסור הראוי ומן ו לו א שמוסדין העיעא
 הר>ני'שעושה מעשיו ע״י לישראל ף רו׳' דהוא כיון יחדוהו

 עודנ״ליבמקו׳שאיומומרין י* ע״צ בפשיעה
 איסורים לשאר אז למיתה ביץ:מתירה חילוק את אותו

 הפיתה גריימי שהם פאיסא ■יתורין כין דלג לממון אפי או
 ועייןמ*'ש ט! לממון אפ< אלא מ׳ נג/׳זא אלמלא כדאמיי׳

 ומש' כ״ח שיטה מא מ '30 נשם ד ניר לפנינו
 רוא* הירוש׳איכי מן קאמר השמע >!י ב נ* ©״ כאי דהלכה

 קסרי בר יעולא פוניא חתוך ."אדי-בא כאי סונר שהיייש'
הגלל מפא ואי למינו המחבר א והמ״ת נאל מז״ל משמע

דאל

f
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לו עכרם הלכות דעה יורה טור
 למע' לשונו ש״ש המאירי הרב ובמ״ש מ״י הלכה ואי ד״ל

 אל7 כאי וקיל למימי• ליה איבעי הכי לקאתי משמע מאי
 מב המאירי הרב תתלתוכמ״ש בר כאי הלנה וא•

 וסמ׳יק וסמ"גלאויןק׳מה כוינ״ב האן ומלבדי ל״ט שישה
 מג י בה לפרק נחדושיו המאירי והרב ע״ת הי

 ננימן אנל ב 'נ" כוי לנשים "הדה וכתבו שישה באותה
 נפש ימהרו In כולם יטמאו יתווה לאפי מזב תי׳ג נא זאב
 סבלת פי על מיוהדת היא שסברתו ויראה מישראל אתת

 מומרין אין יחדוהו אס* מיתה חייב שאינו דנל האמבם
 מיתה‘לחיי כפלו(;תא תלוי זה ונ"מכספרט׳יזדלין תו א;

 יחוד מהני דלא מומחין אין )ל ילהאתבס בכדי בן כשבע
 מהם א' יחדו לאם מ״ל אלא הזה כלשון וסיים אעה גבי

 כולכם נהרוג אזי איותה לטמא תתנוה לא אם ואמרו
 כאן אין אותהדהא ומיסרין ייחוד ליה דמהני ימיטא

 עצמ׳אינה היא כן ואס ג'ע בכלל ואינה האשה מן העשה
 ימלוה אם אותה מוסרין כן על תעבוד ואל לתהרג בכלל

 לנו או'תיו בין ימתלק דבריו מחוך הבין שאני ומה כג׳ב
 להשאמרו כולכם את יסמא לאו וחם זננזמאנה אחתתלם

 את נטמא לאו ואם צזלכסלכשאמרו את נהרוג לאו אה
 אותה מוסר* אין יתדוה אס* או מיתה כאן דאין כולכם
 דית אתכם נהרוג ו לא ואה כשאתר אבל האמצם ליעת
 מזהרים תעבור ואל דתהרג מהדברים ואינם מיתה כאן

 את נהרוג לאו ואם שאמרו היה זאב ננימן ונלון אותה
 אתת נפש ימסרו ואל כולם שיהרגו פסק p ואצגפי כולכם

 כפ״ס הי׳מכס אבל ל״א שיעה מג מישראל
 דברים של פשטן נ״ב י ט כאל פסק ה^דה יסודי מהי

 פ!סק והוא כאי שפסקי והרן האש חילק ובם אנלהא
שמפנו זו שתים דבר האת )ל המחבר לא ואפשר כאל

 שפסקו )ל והאן האש על האמלסתילק אצל וה״ק ׳®מדבריו
 אשה גני שמ״ש נפיק נמי ומינה כאל pp!a והוא כאי
 ומלש האמנם פסק לפי ליתא להם ימ:ןה יחלוה אס

מדברי* שנראה שמזג המחבר א הכיח שזהו ויראה

 כותים דייקא לתהמות ׳ ומתני משום כאל תפס >ת)ל
 יחלוה ללא יחלוה בין תלאן לא האשא שבאלי-קת
 להם מאתרו אלם בני של בשיעה הירושלמי כיאתלק
 למשו'לסיעה ועכ״ל אותו ונהרוג מכם אחל לנו גויאתנו

 חלקו מיתה חיוב בלא יחדוהו מהני בביאדסדלא של
 חיוב כהו שיין דלא בנשים אבל יחדוהו ללא ביחלוהל

 הסי לבין יחלוה ללא צץיאדוה המשנה חלקה לא מיתה
 וזהו מישראל אחת נפש ימסרו ואל כולן יטמאו הכי ובין

 יחדוהו ללא יחדוהו כין תילק המיתה נחלוקיז שהאמבם
 שA אבל יאדוה יחדוהללא בין חילק לא הנשים ובחלוקת

 גם חלקו מיתה לחיוב צורך ואין כ*י כהלכה לס״ל אן ה ז
 בהגהת ועיין יחלוה יחדוהללא בין הנשים בחלוקת ק

 בקראק' שנדפס לסנהדרין מררני בהגהת מטיקנלן האם
 משו׳דהוי האמגס לטעם מזב ל״מ והאב ונט״ו נב״א ועיין
 גויס ביר בידיהם ימסרוהו שלא ולהחמיר משות גהה
 מדברי נראה ושכן כהאתלם האגודה הסק לק סכ״ח וכתב
 מת 1ת ול'כ כ נקסינןע והסי המפה ספר

 אמרה שלא ל ד" נ״ב נו' לים חסי משנת וזו ל״א שישה
 יחריבו אם שיראה עד המתין ולא הדני• שמיהר על אלא
 חס* מלת על שלא הפרשים ייש ימ״ה לאל אה העיר את
 בדיני חית' חייב היה שלא וחמה עליו מתרפס היה לבד

 של החטא שעיקר כתב ושיו שם מאירי ה סרב ישראל
 המון ביד הדבר להניח לו והיה ומסרו שהלך היה דיבל
 במדדי ושז"תצאחי נכין ואינו ש’ע שירצו מה שיעשו העם
יעולאבד תעשה סובא ש" נם ל צר הרשה ויגש »ןדר יבה

 לבאי מיבעי היא חסידים משנת וכי ומסיים שם קסי*
 מורה וזה ע״ב ידך על ולא אחדיני י ע" לאתעבדא מלהא
 האס כתב כך ומפני מ שיסה מו ז נו 0 כת קצת

 ל נדי סובי דהיתש' המחבר לא כו׳גיבצ׳ילמנ״ל נמ)ל
 ומפני חייב היה לא דלמא מיתה חייב היה דעולא

 מוסרקאותו לכד דביחלוהו יס״לכ^י להם ממר שיחדוהו
 כאלותתשונה אוזי ’דסירוש מלקדק )ל המחבר לא ל זג׳

 רכי.ד היה אמת ואס עשיתי משנה ולא ר*גל שהשיב
 שכלב' לרינל מלל מי מסרו הכי ואס* מיתה חייב היה שלא
 עשה ולא כ^ל ולא כמשנה שעשה עצמו שינצל כדי כאי
 אנל מיתה חיוב בו ביש אלא התירס דלא המשנה כלין
 ולא השיב יפה היה תימה חייב דעולא במונח נשים אם

 ומצריך ימחמיר שנל4כ להלכה תאמר• שאס* עשיתי משנה
 השיבו ואליהו פיתה חיוב וגא יחוד בכאןהיס מיתה חיוב
 כזו חסידים משנת וזו עשית בדין הדין שמן אף

 שאלה שאותה בין היכאדיאדוהולפ' דבל מבואר נראה
 של שאינן ועונשין יסור׳־ן שאלת כין הריגה שאלת היא

 ידי על בנן■ פ'חייב לבדאםא.תי ממון שאלת או מיתה
 וכס' גויס בידי למסרו יטלין הגזים מגל שעשה מעשיו

 ידי לנפשיסעל גייס דאיהו דמאקר לאל אליניה האמנם
 לגרם הוא בראשו דמו אלא עליז נתפסים איןאנו מעשיו

 כךאין לכתחלה יאיןמורין צ1כנ דהאמבס ;ואפס לנפשיה
 במתם אכל בפירוש להרגו אותו t ששואל היכא אלא זה

 על עובר ואין ןלמסרו יטלי להרגו באו דאששרדלא שאלה
 תימה חייב אם ביבר חילוקים ושלשה חסידים משנת זה

 אינו אס ב' לכתחלה מורין מרי בן כשבע האורה בדין
 לאו להאגו ושאלו בדיניהם אלא תורה ביין מיתה חייב

 שאלוהו ג׳אס כךלכהחלה מורין ואין היא חסידים תשנה
 אם להורגו יעתס מרע.אם ולא להם שימסרוהו מתא

 למוסרו יכולין להם שימסרוהו בליניהס חייב אם לאו
עצמן מצד שדבריו םב״אןזא להתחלה p ומוריו להם

 )לפתותו הוא שפסק האמבם ברבו* מ״מ לאתרם אפשר
 הראשון כחילוק )לחייב שהוא והמאדה קיום להם אין
 כבו* כשנעבן התורה כיין מיתה וחייב שיחדוהו דבל

 p מורין שאין כתב. האמבם ואלן לנתחלה p מזדין
 נכו* בן כשבע מיתה מחויב היה אס להא יחדוהו ואם ו)ל

 דאם ומינה לננזחלה p להם מולין ואין להם אותו יתנו
 בדיעביאין אף בצרי בן כשבע התודה מן מיתה חייב אינו

 p מותן דאין השני כחילוק כתב )ל והוא כן תזדיץ.
 האתבמשם »ןכ ובביאור שרי דמלינא למשמע לנתחלה

 נפש להם ימסרו ואל כולם יהרגו מיתה חייב אינו ואם
 בכדי ן' כשבע מיתה חייב אינו לאם ומלאי מישראל אמת

 בן מצע מיתה מחריב היה אם שכתב דאדלעיל מאתר
 בדנו* מדקדק )ל שהוא הצ״ח בעד להלין יש ולוה בכרי

 ואם נתב לא ולמה מימה חייב איגו ואם שכתב האמנם
 שאינו וא סתם כמי אלא בכרי בן בשבע מיתה חייב אינו
 בדקלו׳שהוא דבריו באו דהאתבם סובר ולזה מיתה חייב

 בכיי ן מנע הדין מן מיתה כשחייב הקצוות שתי כלל |ל
 שהיא האמצעית אבל בדיניהם אס* מיתה חייב וישאיט

 הזכירה לא תורה מיין חייב ואינו בדיניהם מיתה חייב
 אעיקרא האמנם על השיג והאמן נכון ואינו )ל הרג

 אמרי׳ דנל׳ה בגמ' מסיק דהא ‘כהןידוש דלאק׳ל דדינא
 דדתא חיית דמאי הוא לסברא גש״דדיהרגואליעכור

 כול*והוא ליהרגו סברא האי ליכא והבא טפי סומק דידך
 ית* כ ע" טלם יהרגו ואל עצתו הוא שיהרג ומוטב עצמו

 שיחלו שאני דהתם למימר ראיכא לל־׳ק בנ״ת המחבר א
 לא חזית דמאי טעמא לאו אי ומ״ה קטוללפלניא זא״ל לד

 סיס׳יחלוהו דקתני והיינו יעבור ואל אתדינןדיהרג הוה
 לממזר שייט איתהם ככל יחדוהו שלא ברישא אכל להא
א״א זו טענה פי ועל 'P חזיתו מאי למימר איכא אותו

להם
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עפרם הלכותרעה יורה טור
 כרבשהאמן שהבין א׳מהםע״כנראם שום למסור להם

 יהרגו למה יחדוהו לאד בחלוקה אהי האמבה על גמשי
 וממהטנמנא טוןדהואוהןנהיגין •משרוהו ולא כולם

 נשים וכן יתכן לתרומות מתג' ל1 להאתך תקשי כפי דאי
 ו« 1של ישתאו ונשמאנה מק איד! תנו גויס להם שאמדו
 איך ותו כמתאים והן רסיא טון למה מישראל נפש ימסרו
 ימסרו יתדוה כלא■ {דאפ ישבור שהאמך היעת על יעלה
 ליק ממ׳נא מהי שותק לידץ דהזא שזית דמאי אחת להן

 א לנו תט אמרו דאם מורה דהאמך וע*כ זל הרב ומלש
 טלם.ואל דיכרגו כילה את כהרוג לא ואש ונהרגהו מכם

נשים גבי דתרומות וכמתניתין מישראל אשת מש ימסרו
 שפס? האמנם על אלא ליה קשיא ולא תוית דמאי־ זמסעם

 ואל כולם יהרגו מיתה חייב אינו אם אותו שיתרו לאס•
 ואם יחדוהו לכנר טון ואמאי מישראל אח! נפש ימסרו

 ימנו לא למה בכשל בולןנהרגיןאפ< אותו מוסרין אינם
 מ״ש אינרא השק בלי בהשגתו באמן שנת היא זה אותו

 טעמא ידעגא לא כלברין נמצא ממושספא כאמךאע״ג
 לאם האמן לאדרבאכעוססתאתומו.כדברי זה לשי קשה

 שלם יסיגו יפסייהוואל מיתה חייב שאינו ‘אפ יסדוהו
 כאמן שקושית להבין ול לרב רםג וס שהכרת ספק ואץ

 לא אותר ואני .אדם שום יחיו שלא אחלוקת היאאף ל1
 ימולא נאפשר הריקי בוקי מיו בהאהך נתלה■ זה מפני

 יאל מיימי דניתש׳ בירושלמי ל וצי סיס היא בתוססעא
 אם ואף ו»'ש דעער׳כל נראה וכן מיתה שיריב זהוא
למיקתני זל ל?אמך ליה משמע הגירסא לקיים שיאה

 לומר .לכס שהיה בכדי p ימלזהומבע .אם בתוספתא
 שבא fib בבדי בן כשבע לומר להם למה יחדוהו ואס אהס
 ימשחהו ן'ככרי סכע מיתה יריב והיה יחדוהו ואם לומר

 fo' דמדומו בתוספתא מצאתי זה שסיסעי אחר ׳ כו
 היעה תני ס' ’מ ציי פרשה וינש סלד בנא והובאה

 ונהרגגו מכם אחד לנו תנו יגויס להם שאתרו אדם בני של
 נפש ימסרו ואל שלם יהרגו אתכם הויגיש אנו לאו אם1

 שתנין בהדי p כשבע להם יחדוהו ואס מישראל אמת
 מביאן והם מבססים שהוא בזמן ני-׳א א^י שלן זאליהרגו

 נהרגים והן נהרג והנא הואיל ■מבפנים והן הנא ל3א
 אל כאשה ותנא מ״ש שלם יהרגו ואל לכם ימנו
 להם נהרגיסתנוהו והם נהרג והוא הואיל בתכממה ההם
 המורל כל להם אמחה גן אמר אש טלגם תהרגו ואל

 ר< דברי לפרש שרעישיאפ מיתה חיב דוד בית במלכות
 אפר כלא ת'? יכני מיש שנא לפרש אפשר אנסי בתרי

p כשהוא אלא מתסןלהס ככרי בן כשבע יתנוהו דאם ק
 מבעים כשהוא אבל הרעה תדבק דלכולס מבעים זהם
 מסאי ימסרו ואל שלם יהרגו יחדוהו אפ• ן מבת. והס

 אתר שלא לומר אי שנא אחד בירך לפרש מישראל.ואפשר
 מכהנים כשהוא אלא לו. שתנין אין יחדוהו לא שאם מ*ק
 יהרגו ואל לו ששנים מבעים והס הוא אגל מבש.־ן והס
 אם פירט איכא הפירושים שני ועל יחזי כלא אפ קולס

 מיושב אינו הברייתא לשון לאקשר* איכא לפירושאקמא
 או׳בויא אי ס'לל שנן תניא נדלא הניא ^אופמיתלי

 מביתן והם מבעים כוא אבל מבפנים והם שהוא בזמן
 שהוא כזמן בד־א ברק* אומר שאי ולא לו ניתסין אין

 יתנוהו מבפנים והם הוא אם אגל מבחון והם הנעים
 בעינן ילא מתיק יותי להקל שבא מדבריו יימנה לכס

 ׳וכן מנעי הוא אם אכל מבעים והם כשהוא מלא יחדוהו
 אף קשה נשיא לפיתשא ואס בעינןיחדגהו לא מבאן
 אלתי ייזת■ כאן מאחי-שאין מבעים והם שהוא עלפי
 לא מהם אחד את לתש חיטא אתיעסי ואם ישנו תטלס
 סומק ידסיייס חזיתו מאי ליתן שבחרו אומי נס ת יזעק
 מיתה סיוג פאן כשיש מדבר שתיק ולמר דייי ממא מ«

ס5מ’ והספבסני שהוא שבזמן אי קאמד ה'׳*ן ו5פה *אאי

 אפשר אי יה יתייה א’ה מיתה שחיוני יחדוהו אףלא לו
 חייב דור ביס במלכות המודד כל אומד אש את׳ה לכאמרו

 ויש מיתה חוב כאן כשאין מדבר שתיק משמע מיתה
’איבר'שביקרו מוה גילוי ת'ק בדברי שאין גם ימה חרשו

 מה7 מרי ני כשבע יחדוהו ואב שאחר תיק ביברי א'
 ירא' ייחיוהו ואס סתם לומר ולא בכיי p כשבע לומר לו

 p לשבע יחיוהו ואס פרס ולזה מיתה חוג כעי מן*ק
 בנרימיון כשנע.כן מיתה וחוב יאוי נעינן כלומר בכרי
 חוב כן גם גלמוד בניי בן משנע היחוד ללמוד באין דאנו
 מיג, דשני לומר נראה והיה ככת כן תשבע מיתה
 שנאמר שמשון הא׳הואטחזד מחברו סמוי האחי יחוד
 עליתם ישו^למה איש ויאמר בלח וימתו פלשתים ויעלו

 אף כי הוזכר לא ושם עלינו שמשון את לאסור ויאמרו
 שעשה מנוחתצרעה p שמשון אמרו ולא לני שמשון שם

 כ,ה,קל יחוד נכדי ק נשבע שמוכירץ כמו כזאת הרעה
 הם מתחי ידעינן ולא מוקא איכא שמשון יהמה הוא

שהי'נודע נהיות טוב יחוד היה שמשון דגני יאע׳ג שואל*
 ׳אחר במקו אומרים היו ישראל שופט מנוח בן שמשון שעל
 יוסף את לכו תנו יאמרו־ אם המשל סוב וה יחוד אין

 ואין הוחזק לא אם אפי שמעון p <1מיו לתי*י חיישינן
 ואם ואומר תיק קורח כוס יזסףמיחוד את להם מתנין
 בכרי כןכענן יחוד בעינן מר כל כנרי כן כשבע יחדוהו
 ולא שעשה זהחסא עירו ושם אביו ושם שתו שם שהיה
 להם ימסרו ואל כולס יהרגו שמשון ובימ!ד שמשון כיסוד

 מרי נן כשבע קיחוד“ת נכי אימתי והמר י' בא זה כל
 וקן מנמים בזהןשסוא יחוד ליס חשיב לא כשמשון ויסוד
 אבל גיחזי:כשתשוןהגי מנעים. והם הוא אם אבל הגחון

 אל האשה מותנא ראיה חייתי מה דא*כ זה יהישב לא
 כיח> שמוסר* מגעים והס שהוא לכיכא בחסותה כעם

S3 דבהש ראיס איכא מהתם אדרבא שמשון טחוד דהו 
 ן׳נכר, טחוישנע יחוד ציין מנ»יס ומם שהוא שאפילו

 ניבר נכנס שתיק זו בנריתא אתית ירך לירון נראה ולכן
 ימסרו ואל כולם יהרגו אמר אחרנתחלה בדבר ויוצא אמד
 נחי ן כשבע יחדוהו ואם יוצא ואחיה מישראל אחת נפש

ומס ברישא שאמר נמו להם ימסרו אומר ואינו להם יתנהו
 ונסיה־ ל׳נתיגה ולא אסירה לשון מני דדיישא הדבר היה

 שיואוד' ^א »וי לא’ ההירה!’ל^אלן תנילשוןנתינה
 שהוא כזמן אימתי אי אאר שאומר מסירה ללשון מגור

 ימסרוהו מבפנים והס הוא אס אבל מבחין והם הבפנים
 אשי פה הרב מזב הזאת הבריתא לישג אנא ונזה להם
 ברקסרי יעולא עוניא גט טרוש יאמרינן הא על

 דפייסיס ואזגיג חסידים משנע וזז ללינל זל שאתראליכו
 קל למהול בעצמו ?ליס אדם אין ט מסירה היל ואפיים

 5jjh פיתוי עיי אלא מתפייס היה לא למיעתו ועוד מו
 פן שמע לי יכול שהיה אעס* :מסרוהו לשמשין דמי ולא

 ירא שלא שתש;ז דשאגי כיה שמדעתו מעי הסנשתים
 הויא מדעתו ולאארו לפייסו (שאפ באופן עם מרננות

 שהיה ת״ק סעס וזבו יפה לש מה שכתב מהטעמים מסירה
 מדעתו שלא למסירה מדעתו מסירה בין חלוק משים
 אחד לנו תנו גויס להם שאמרו אדם בני של סיעה ותני
 להם ימסור אל כולם את נהרוג לאו ואם ונהרגנו מנם
 ככרי p כשבע יחדוהו ואם מדעתו שלא נין מזעמו נין

 אלא כ ,נע ימסרוהו לא ואעזהט כלומר להם נותנים
 מוטו• אינו ולכן לשמשון יאודה כני שעשו כמו מדעתו

 יחדוה אע< היסרין אין נע״ר מגמירה מפני מסירה כאן
 לערש יאודה י נא זא ועל כשיחריהו ממנתו דוקא אלא
 הבחון והס תנפטם שהוא נותן א בדי יאמר ק ת דברי

 כשהוא יחדוהו אפ< ימסרוהו אל שבעיה בלא כלומר
 רל» הגירסא הניא וכן נשמשון »ו והסמבתון מבפנים

תנסנים הוא שהיה סלוסר גשמשון יאודה מי שעשו »ו
מהסלע
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לו עכרם הלכות רעה יורה טור
 אלא מסרוהו לא שיחדוהו ואפי מבחוץ היו והם מהסלע
 השיבוהו והם אתם בי תפגעו אס .לי שנאיהשבעז מדעתו

 שמשוןבזה ונתפייס נמיתך לא והמת נאסרך אסור הי לא
 נהיג הוא אף נהרגים הס דאם מבפנים והם הוא אבל

 ג(העט האשה ותבא כמ*ש אותו מוסרין כע״ב אפילו
 בין לת״ק דסין תזה לה1דע בע'כ ומסרוהו בחכמתה

 תנפני' והם והוא יחדוהו כאן שיש כל דבריו דמפרש לויי
 ׳ מה בפ״ה האמבט על לתמוה יש וא״כ בע״כ אותו מוסרין

 והסמבפני׳ויתדוהו הוא שם ביאר לא למה התורה יסודי
 ואף כזה מודים אי בין ת׳ק דבין כיון נע״כ אותו מוסרין

 ן׳בכרי לומדיטיחדוהומשנע שאנחנו מאחר אי דברי >לא
 והם הוא דאם ככרי בן משבע ג״כ לומדים אנו אין לתה

 ואם כתב דהאמנם לכיון ׳ל י ושמא אותו מוסרין תבפנים
 הוא שיהיה שצריך ג׳'כ כלל ככרי כן נשבע מחויב היה
 עוד לומר ואפשר בכרי בן כשבע שהיה נמו מבפנים »הם
 קאמר דלא ס״ל דאי ת״ק בפירוש יאודה אא חולק דאש

 מבפנים בהוא אלא איןתיסריןלהם ביחדוהו ת׳קשאפי
 והם הוא שהיה בכרי בן משבע לה ויליף מבחוץ והם

 מבחוץ והם מבפנים דהוא וסובר עליו חולק ואש הבפנים
 ת״ק אתר שלא הוא העיקר אלא מוריד ולא מעלה לא

 שם כשאין דוקא אלא בע״כ לו איןתוסרין יחדוהו (דאפ
 אפילו בכרי בן כשבע מיתה חיוב שם יש אכל מיתה חיוב

 חנתה האשה פתה שבטענה אוקובעי׳כ מוסרין בע״כ
 י“דר זה לפי נמצא בכרי בן לשבע למסור העיר לאנשי

 והם הוא ראם סובר דאי ת״ק לברי בפירוש גי פלי ואש
 יהיה שלא אעפי בע*כ אותו ימוסרין ת״ק מולה מבפנים

 יחדוהו לאפי ת״ק אמר דלא סוכר שמעון וא מיתה חייב
 אם אכל מיתה חייב כשאינו בע"כאלא אותו איןמוסדין

 ולח ע״כ3 אותו מוסרי! בכרי בן כשבע מיתה חייב הוא
 מבפנים והם להוא מבחוץ והם מבפנים הוא בין לן שאנו

 בין גוונא בכל אותו מוסרין מיג<ה ח־יב והוא שיתלוהו כל
 ופסק מבפנים והם הוא כין מבחוץ והם מבפנים הוא
 דס״ל א1ן אותי מוסרין מיתה וחייב דביחדוהו נאש הרב
 לנתחלה ק מותן דאין כתב ולכן חסידים משנת זו דאין
 רב( מ״ש מימה חייב היה קסרי בי דעולא דעובדא ל ,לס

 הלכה שמעון זא יי קיל. תהא“וא ״מ5ב המחבר
 כותיה מוכיח לקרא וי״ל אי במק,ים כאש פסק ולמה כאי

 ידן נשא שמו ככרי בן שבע אפרים דאשדקאמראישמהר
 והוא כדוד במלך ירו ומדהוצרךל:ודיעדנשא בדוד במלך
 המיתה חיוב אל צורך יש הדין שכפי משמע מיתה חייב
 א*נ יחדוהו שהוא שתו ככת בן שבע לומר חיוב שיש במו

 לישנא שפי דייקא דאל זסתיה דאש כותיה דרלמ׳ל ביון
 והרב בדבריו שנאמרו הפירושים וכפי המחבר א p»״

 פי׳ת״ק בריתאזו על כתב תוארי יפה בשפר יפה מהאש
 שיהיה ופיריש נותנין בכרי בן נשבע יחדוהו ואם קאמר
 הא בירושלמי אקבל וכדקאמר בכרי בן כשבע מיתה חייב
 סליג יאודה ורבי שיחדוהו אעם* מתנין אין הסי לאו

 והם מבפנים שהוא בזמן מיתה חיוב בד״אדבעינן זאמד
 נהרגיןמהני' כולם דס״ס כיון מבפנים כשכולם אבל מנתץ

 ומייתי הועיל ללא בעבורו יסתכנו לוה המיוחד להם
 כשענה שפי'שבאה בחכמתה העם אל האשה מותבא ראיה

 חכמה תה דא״כ דיזייבמיתה משום לטענתה משמע דלא זו
 ראית ודחי בעינן מיתה לחייב וקאמר סליג ואש זאת היא
 ר״א דגתס הילקוט גירסת לפי אותר אני נו'וזה אי

 ש דד* נ״ל יותר גירספינז לפי אבל להם אמדה כך אומר
 דס״ל בירושלמי שהביא שבל א הוא אלא הוא תנא לאו

 לאמייתי ולהכי בכרי נין כשבע מיתה חייב שיהא דבעינן
 בדוסא דמילתא נראה הנדיתא דמתוך משום אי סברת

 ליה שמיע הוה דאי כריתא הך ליה שמיע וה ה לא ואי היא
ישבק האמנם לישנדעת שוני- ת ז! ביה הדר הוה

 שמצא היא זזו זו נריתא על שסמך לא כרל ופסק אי
 וסםמכפני כשהוא נין חילק ולא האמנם ליעת ההגהה
 אלא אינו זה שחילוק מפני מבחוץ והם מבפנים לכשהוא

 לפ< כין מיש ומכל ע״כ ס'לה ת"קלא אבל אי לדעת
 שאין הכין יןכ בבריתא שפירשתי לתה בין יפה מהיש

 יחדוהו ?לא חלוקת על אף האמנם הימךלהשיגעל כזנת
 ניחדוהו הרמבם על שקושיתו אלא המחבר א שהכין כמו
 משמע דכתימכתא דאע״ג וקאמר מיתה חיוב הצריך למה

 הרב דביןלפי' כבא שהובאה תוספתא הך והיינו כדבריו
 אף בעי מיתה דחיוב מינה מוכח לפירושיו בין יפה מהיש

מותר ימי'ה שיש מה לפנים צריכה אינה וזו כיתרוהו
 הנמקי הרב נשם המפה שפר כלאים לכוש הוא אכ< כז׳נ״ב

 אבל הראש מדברי בתרא הגוזל נפרק רש׳ל דקדק וכן
 לו דאין לדקדק יש קצ׳יש סימן חסידים ספר דברי מתוך

 דבריו הביא שותנין היו פרק באגודה וכ״כ כלאים ללכיש
 וייל חשו׳תסאי !בסיף קע׳ח בכף וב״ת בסי'הנן אשל
 עליה' תמה ועי שעשני ללטש אסור הסכנה בשעת דאפ<
 א מ" שיעה מט 1סי'הנ הגוזל בסרק שם אשל

 סי׳ ה ‘וכת ב נ" כו' ומורה סורר בן דפרק מההיא אסור
 ה׳הנמקי מדברי מבואר ס״ה סי' כמודפסות ובהארבז 1קצ

 המפה במפר ול־נ זת״ה האאש וכ׳יכ סמה במקום לחקא
 סמהליש׳באית' ואיכא בדרך כשהולך דה׳יה הב״ת וכתב
 ילבש שלא ובלבד מלבישו יטללשנות שפימלעכו״ס הדרך

 וכתב ע״כ דרכים והולני הסותרים רוב נהגו וכך כלאים
 הדרכים דכל השום הדרפים ביל כן נהגו והאימא ש״ך

 האריות שגזרו במקום פסק דנת״ה ג “ואש מכנה בחזקת
 לשנות דאסו׳ליאודי נפשות כאבוד שסיאודי יעבור שלא

 מכניס ומתחילה הואיל סמה חשיב ילא שם לילך בגדיו
 דאפשר התה שאני מדינה ותה א ירך לעכור לץ עצתו
 ׳ עוברי להיות העול שדרך כאן משא״כ שם דרך יעבור דלא

 סגי !לא לנפשם שרף למצוא דרכים ולכי ורובם'ה ושבים
 דהאידנא 'זאפש׳כיון כו התם שמני7 נראה ועול הכי כלאו
 ם עכו" כגדי שים3לו דרכיסיאודיס והולכי הסוחרים רוב
 לעבו׳בסיאודי שלא האומות שגורו התקימית באותם גם

 בדרך שהוא שמחמת יחשכו יכירוהו אם לאף לעבור יטל
סימן וע׳ל להקל נוסגין שכן לי כמיומה לבישתו שינה

 ‘הב"חמ׳שנהשו כתב נ קע׳חסיתבהגהה &
 שהוא יכירוהו שלא בגדיו לשנות יכול אדם זל מהאמץ

 על פרצות לגזיר כשחצים הגויס דעת לחקור כדי יאודי
 שום שס כשאין דוקא היינו הכי דכלאו דמש»ע ישראל

 שימשנו בגדיו משנה הוא עצמו :נאת ל אלא סכנה תשש
 ׳ כלאי לבוש אינו אפי אמור בזה וכיוצא מכס ירן ולא לגוי
 ע״כ מתייין כיש ולא ש״ע בהגהת הרב פסק וכן
 כשרוצים כת והוא עצמו :נתת ל שהוא כתב איך אבין ולא

 שזה לו שאין כיון טכתו ואולי ישראל על פרצות לגזור
 קאת'כשרוצים דהכי נמי אי עצתו כהנאת ה״ל סכנה משש

 כדי כן עושה והוא המכס בענין עלישראל פרצות לגזור
 דלוקא לשא כתב נא המנסוצ״ע ליפשרמן

 'עבלא לו אבל סכנה במקום שלא אסור נכרי מלנוס ללבוש
 מוהר שיפשחהומכאגא כלי לשתים ולבו אנא דנורא

אסור גאפאר סיאודים ופורעין לא״י העולים נב
 שהוא שיחשבו כיי נכרים מלבוש ללבוש לישראל

 מזנה הזא בין מאליו מוכס הוא בין יפרע ולא גוי
 לעוברי היייוחר מלביש ללבוש תותר אבל דמלכותא מדינא
 ס״ה שימן במודפסות אדבז לגוים מיוחד שאינו ירסים

 יכול השמד בשעון ‘דאס י״מ בספר שכתוב מה נג
 ג' שישה ע״ג נד שייך ליתא נכרים בגדי ללכיש
 קצ״ח סימן כתובבת״ה ב נ" זשכו׳ כלל הראש בתשו׳

 האמת לדת חזר1 הכלל מן שיצא פרסי תומר על שנשאל
מצות כל על שעבר תה כהי סיגופים ג להתכפר צריך אם

שבתור'
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עברם הלכות רעה *ורה פזור
 היראה למי תיאור יש ב״י נדרו* גט אחרים בדפוסים
 כעל א P במי זימ"ש כזה מ״ש ח בבי ועיין לשונו מסגנון
 ובינם בינינו שאץ וגמ״ס בו׳ סכנה למקום או הטורים

 אותה חוי*יין ין א היומית שיטה ב מלחמה
 סימן ;וחיית נ ש כמי ועיין זט״ז ב״ח עיין נ"ב מ׳ בידים

 המינץ יאכל ו שיטה ג ז אות ב״י בהגהת תכ״ה
 בהג"הט ושם תליה נ^יסי בח״ח זה הביא בע״הט א כן׳

 המדבר< הפוסקים כל !דברי כדבריו הארכתי ב״י והגהת
מורייץאותהנידיסכו׳ 1 שיטה ר בוהיעש

׳•ם יומ3 ’’’
 ב״נ בשכר ליפאתן ומ״ש י׳ שיטה ק״סע״ג דף א

 הגוים וה קודם להוסיף וצריך שלפני י בב" חסר בכאן
 איטם הרואה על אין סכנה למקום או שיורדיסלנור

 שם שכר לו יתן אס אף ומ״ש ז דע" פ״ב כריתא להעלותן
 אגיי א'ל איכה שרימשוס כשיר אסוקי למ< יוסף רב סבר
 ימות אוו*דמ לא כלו'זאם אאיגרא בו* קאי למיתר יכול
 כאגיי דהלכה ותשמע דואר לכי זימנא נקיטאליה א״נ
 יומףתשמע א סבי מדקאתר ועוד ליה שתק יוסף רב ,_ץהא
 שינן' ב כ״ח ועיין כ ע" הכי הלכתא קמה ילא

 רופא להיות הרמנה סמך וע׳ז הוה בשכר ודאי אלא
 שימי רב שפשה לדחות שיש אע״פי לישמעאלים במצרים

p לאויןמיה סמי'ג לישא לעשותה היא טובה אם לנסותה 
נאות'שטה ,נ ביבריו שם שפירשתי מה ועיין
 תחנם לא זיכת ואע״ג נ"ב הוה בחנם נמי י״לדהתם ועוד

 נא©• דלא סיבר שימי רב חנם מתנת תחן לא ודרשינן
 תועלת שום לישר' מגיע שאין אלא חנם מתנת להם ליחן

 רוצה שהיה שימי דרב כהא לו מגיע אס אכל ז! במתנה
 הא ובתוספת'גני מותר לישי־אל לעשותה הוזרזפה לנסות
 מכירו שאינו בגוי בד״א תניא כוי לא תחנם לא ותניא

 אן שכנו היה אס אבל למקום ממקום עובר שהיה או
 אסור אינו אלת' כ ע" לו פמכרו אלא שאינו מותר אוהבו
 הנאה לישר'שוס ליה בילית דוקא אלא החנם לא משים

 מיהו מיהי פורתא הנאה אפ• איתלהוהנאה אבל
 לרפאתו שאסור הזה כלשון שכתב אצלי קשין אשי דברי
 שנתן ימה מורידץובודאי ולא מעלין לא אמין דהא בחנם
 תחנם לא דכריב משום אמר לא ו בחנם לאמור טעם הרב

 בריתא לישב שרצה מפני הוא חנם מתנת להם חתן לא
 מ ששנה דמי גם ומה חנם מתנת ן לית ישרי למאן אפ׳י
 דאי קשה איפה חנסוא״כ מתנת לגוי לישן מתיר את הוא
 מול( ולא תעלי( לא משוס נמי ליכא תחנם לא משוס ליכא

 למיחש דליכ אע״ג שיי דנשכי אשי תדברי נראה ללכאורה
 והרוע! דתגיאהגוי ומ״שמהא מתיראמהס לאיבה.ואינו

 דאפילו עלה יאהמר מורייין ולא מעלין לא דקה בהמה
 המיליתדאשי' מצילאשתתזטיומ״שג׳כ אמוראי נשכר
 דבשלמ' וצ*ל לאיבה למיתש כדליכא אלא מותר אינו כשכר

 ונמילד׳צייךטעת' מורייין ולא מעלין לא דתניא הא גבי
 עושה שהמילית מעשה’שבאו לפי לע״ז בן שמילדת משום
 לעמי עתי שהוא בן העולס לאויר יצא כבר ההולדה והיא

 הצ< כנר הבור מן מעלהו כשהוא לעע״ו בהעלאה גם ע״ז
 אפש'שימית שמרפהו ,אעם ברופא אכלהכא המיתה מן

 והתרופ׳לא שימית דעדיןאפשר וכיון שיחיה ויאי ואיני
 מותר בשכר לע״ז בן שמגדל למימר שייך לא לו הועילה

 1ל תחנם לא השום אס!ר בחנם אבל תחנם משום דליכא
 להם תתן לא משום יברופא וכיון חנם מתנת להם התן

 דלינא ליכא מעלין לא משום גם ליכא לאת חנם מתנת
 דגם תימא יאי כדכתיבנא לע״ז בן שמגיל משום טעמא
 אם אפי׳כשכר אסור יהא מעלין דלא איסור איכא ברופא

 זלקשין אשי דברי וא״כמח״נ לאיבה למיחש דאיכא לא
 ז״ל האמנם כדברי מתפרשין אשי יכו* דאף נראה ולכן

זהתוס׳

 מדאי יותר עליו ולהרבות להוסיף דאין והשיב שכתורה
 שבת נכרי נח הבית בלק לדבר טעם ונתן

 מות סכנה לידי ויבא שיתפרסם זהיש׳מתיירא להתגייר
 לגלות מיתר עישיגיירנו מלהניחו בו מהזיק ואס לדחותו

 וה ודוגמא הממה מן ישראל וכל נפשו הציל למושללמען
 ל ו מהריל המצוה התבטל אם גם להנצל מותר כלמצוה
 שאין (עפ אף בן דרשותיו שאחר נלקוטים

 מי דברי התלמיד ודברי הרב דדביי עבירה לדבר שלית
 בדיני חייב אדם מדיני שפטור אעפ׳י המשלת מ״ת שומעיו

 והרוג צא לשלות! סאומר בפרנןהאומר כדתניא שמים
 הוקןאו׳שולתו שמאי פתור ושולתו תייב הוא הנפש את

 וטרי ושקיל עמון בני ניורב הרגת ואותו שנאמר הייב
 ולכ׳ע בינייהן איכא זוטא ודינא רבה דדינא ומשיק
 ׳אין נבלו שאוכל pp גורם כדין זוטא חייבכדינא המשלת

 אם אבל עצמן מדעוץ שעושה ודוקא לההרין! מצחין ג*ר
 צוה שגדול Pp»־. שמבין גדול ע*ד• שעושה מלתא מוכחא

 תיובא נר שייך דלא ודוקא להפרישו ומלווין אסור בכן■ לו
 הקטן כאיסור חיובא בר שייך אס אצל הקטן באיחוי■

 נכלה אמל לן לומר שאסור ומאתר להפרישו עליו מצחין
 חותם או מכיתת לי הבא כשבת לתינוק אדם יאמר לא

 שאינו תפציץ תילש יוקא ולאו מיק או תולש מניתו אלא
 אפי'בישות אלא דרבנן דאיסורא לנרמלית וזורק נקוב

 ולא לחיסן הגיע שלא מאתר אותו חפרישין אץ הרבים
 הקטן בדין ח״א בנ״א ?זל ר האיסור בידים ליה ספי

 בזה הקטן כדין דינם והשוטה שסתרש כתב ובנ׳חח״ג
 או שכת תללתי או הנפש את ואמייהרגתי דין לבית הבא

 ואין אותו מלקין ואין אותו מניין אין עבירה עברתי
 עצמו משים אדם דאין דהלבהכרבא לעדות אופו ©סלן

 ופושין אותו מלקין תשובה שותעל רוצה אם אבל רשע
 עומד* יא ה מיתה במקום ימלקית כפרה היא ווו כשדה לו

 לענין לא רשע עצמו משים אדם אין רבא דאמר >הא
 בתשובה הגאונים כתג.־ ין ני מיתת לעניו אלא כי*תנפ

 ולשמש פיו שחוק לולאות אסור כגון דרבנן אי©ז*ן
 וכיוצ' ?סוס משינת יותי■ ביום ולישן רעבון בשני מיטתו

 אותו קורין אלא בדוי ולא מלקות לא עליו אין גהה
 אפי יאודי לשום לומר אס.ר חכמים תקנת על עוכר
 ליתם ויה וה בעיקר כפר שכבר ן עני ע״א להרגו רוצץ
 בענין מעלה שום לו שאין או למי שלא לספור מותר אבל
 הבית בדק ע׳־כ למדו שלא יאודים במה ליש מצוה של א'
 איהו׳ע״ז על ונ*י האן בשם המפה בספר כתב בן

 ציץ בעלמא לאו רק מיתה בו שאין דאעפי זש״ד וג״ע
 מכשול התן לא עזר דולפני הלאו אבל יעבור ואל ליכאג
 ופירשו קנה ס בסי המחבר זרנ !הביאו יהרג ואל יפטר

fp לעז לבר להשאיל שאנסוהו כנין עור דלפני לאו ן וש 
 לכ"עמשמע נח »אות בש"ן ועיין בו והיוצא

 וכן הוא ופשוט יסיג ואל יעבור דרננןלכ״ע יבערוה
׳עבירה מות־לג״ב, אם נם משמעכב׳ישסשך

 עיין וכיוצ׳בו להתיר שרוצינ/לאנסו חכרו להציל בשביל
 הט״ז כתב ם י“ס שלית וכז< ש"ו סי“ס בא׳ח

 כשיעבור תלוי נפשות הצלת דאם בסי׳נךג׳טמ״זתשמע
 ז לעשז מותר הצלה לו מבא זה ידי ועל מעצמו אחת עבירה
קע״טאותד׳ נס' וכ״כ כןע*כ

תם ובו קנח מן סי מור
tfאיחם ד׳הגויסעע״ומדפאיז שיטה קי׳סע״ב יף ׳ 
 שירדו הטיס וכצ״ל חיסרון יש <יניציא ידפ!ס ב נ כי

 יתד אפי להעלותן הרואה על אץ מכנה למקום או ככור
 מהם מתיייא ואם בשכר ‘אס לרפאתם לו אין להיכן שכר

 בטור הנסחא וכן בחנם לא כשכר מרפאם איכה משום או
נמצא ק ו נציל p דרישה ה ונתב זב״יז פרישה עש שנדפס
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מב סימןלב קב

 .לקיים כדי לבנו ולהפסיד להזיק לו ואין המילה לעשות לאב

מצותו.
 הובאו הלבנון פצי בשו״ת צרלזון המהר״י דהנה ועוד

קס״ז סימן בהלכה מצוינים שפרים בספר דבריו
 ואמרו עקומות ברגלים שנולד שתינוק במעשה כתב

 להולדו הראשונים בימים עוד לו יעשו שבאם הרופאים
 יאמרו אס אבל כראוי, ישרות תהיינה אז גפסיס תחבושת
 תועיל ולא הרגלים יתקשו ימים שבפת עבור עד לעשותה

 לא התחבושת ידי שעל אלא פסח, וישאר תחבושת עוד
 אמד מעם שם וכתב רב, זמן אחר עד למולו אפשרות יהי׳

אבידה דהשבת עשה מצות היא התחבושת דההעלת להיתר

 )ב״ק בש״ס כדאיתא היא מדאורייתא נמי גופו והשבת
 ממונו קטן מלק על רק אפילו שבממון וכיון ע״ב( פ״א

 על רק אפילו גופו בהשבת ה״נ אבידה בהשבת מחויב
 עיי״ש. גופו, ולרפאות אבידה להשיב מחויב אמד אבר
 השבת בענין בידים עוסק שאינו אע״פ דידן בנידון כן ואם

 שעל עכשיו המילה מעשה מניעת גס מקום מכל גופו,
 כמו ולהיות להוליד ראוי שיהא לתקנו אפשר יהא זה ידי

 השבת בכלל גס זו מעשה מניעת גם הרי אדם כל שאר
 הנתוס לעשות אפשרות ,תהי זו מניעה ידי דעל כיון גופו
 מניעה של זה הכשר גס הוי גופו השבת ולעשות כך אחר

גופו. השבת בכלל כן גם

מב סימן
)7SX\Iנפש הצלת בענין

 כל פסק ,י״ד הלכה ,א פרק רוצח בהלכות הרמב״ם
תעמוד לא על עובר הציל ולא להציל היבול

 לסמים בים,או טובע חברו את הרואה וכן רעך, דם על
 )לשונו שהשכיר או בעצמו, הוא להצילו ויכול עליו, באים

 להצילו אחרים שישכר( או וצ״ל ט״ס כנראה הרמב״ם של
 דם על העמוד לא על עובר אותם העושה וכו׳, הציל ולא

 סעיף תכ״ו סימן משפט בחשן הש״ע פסק וכן פ״כ, רעך.
 הוא להצילו ויכול וכו׳, בים מובע חברו את הרואה א'

 על עבר וכו׳, הציל ולא להציל אחרים שישכור או בעצמו
 אחרים שישכור דינא האי ועל רעך,.ע״כ. דם על תעמוד לא

 דאבידת נפקא לו מוהשבותו בגופו ,דלהצילו הסמ״ע כתב
 רעך דם על תעמוד ומלא לו, להשיב צריך חברו של גופו

 להצילו אחרים שישכור ע״י ממון להוציא אפילו מרבינן

 דאיתא ע״א ע״ג מסנהדרין הוא זה דק ומקור ע״כ. צריך
 חייב שהוא בים טובע שהוא חברו את לרואה מנין התם

 הגמרא ומקשה רעך, דם על תעמוד לא לומר תלמוד להצילו
 ומתרץ גופו, לאבידת לו דוהשבותו מקרא ילפינן זה והא
 למיטרח אבל בנפשיה, ה״מ אמינא הוה מהתם אי שם

 רעך דם על תעמוד דלא ומקרא לא, אימא אגורי ומוגר
 ודברי חברו. את להציל כדי ממון להוציא דמחויב ילפינן

 דמחויב דילפינן כיון דהא ביאור מעונים באמת אלו הגמרא
 להוציא הוא מחויב בודאי לו מוהשבותו חברו את להציל
 דמחויב ולולב סוכה כגון עשה מצות בכל כמו זה על ממון

 על תעמוד לא וא״כ לקיימם, כדי עליהם ממון להוציא
? ל״׳ל רעך דם

 על תעמוד דלא בפסוק מרומז האיך מובן אינו וגם
של העשה ואם ממון, להוציא דצריך רעך דם

 ואין בגופו להציל מחויב שהוא מפרשים אנו והשובותו
 "דלא הלאו כמו״כ בממונו, להצילו מחויב שהוא ראיה

 אינו אם בלאו לחייבו רק ג״כ שהוא להיות יכול תעמוד"
 לחייב אבל ועשה, בלאו התורה וחייבתו בגופו, מצילו

 כלל, ראיה כאן אין אחרים לשכור ממונו ע״י בהצלה
ד״והשבותו" מקרא רק ,הי הלימוד דאם לפרש ונראה

 עד להוציא רק מחויב היה אז מ״ע רק דהוי
 בסוף או״ח בשו״ע להדיא וכמבואר מ״ע כל כדין מומש
 מצילו, אינו אם לאו גם דיש דילפינן ועכשיו תרנ״ו, סימן

 )קנ״ז ביו״ד הרמ״א כדפסק ממונו כל להוציא הוא מחויב
ליתן צריך לו, אשר בכל עצמו להציל יוכל "אם א׳( סעיף

תעשה". לא על יעבור ולא לו, אשר כל
לל״ת. מ״ע בין החילוק בטעם לחקור יש באמת אבל

 להוציא צריך הלאו חומד משום דרק הוא הטעם אס
 דבמ״ע הוא הטעם דעיקר או עליו לעבור שלא כדי ממונו כל

 עושה ואינו תעשה, ואל בשב רק עובר מקיימה אינו אס
 מעשה לעשות שלא כדי אבל ה׳, רצון נגד בפועל מעשה
 ולפי״ז ע״ז, ממונו כל להוציא הוא מחויב בפועל עבירה

 להוציא מחויב אינו ג״כ תעשה ואל בשב לאו רק יהיה אם
 איסור של מעשה בידים יעשה לא יעבור אם דהא ממונו כל

יהי׳ ג״כ בפועל מ״ע יעבור )ואם ממ״ע. עדיפא ולא
 לעבור(. שלא כדי ממונו כל להוציא מחויב

שהביא הנ״ל קנ״ז סימן ביו״ד רע״א בחדושי ומצאתי
 על וגם אלים שלאו משוס הוא לל״ת מ״ע בין שהחילוק

 תשובות ובשם ממונו, כל להוציא מחויב תמשה ואל דשב לאו
 מחויב בפועל כשעובר דרק הב׳ כצד שמה הביא יאיר מוות
לא לאו גם תעשה ואל שב אבל ממונו, כל להוציא הוא

החכמת אוצר תכנת ע״י תודפס 109 מס עמוד {8}הלוי מרדכי בן ליב אריה גרוסנס,
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 מחויב ולפיכך בלאו, לעבור מחירו אינו אבל ממצוה,
חברו. את ולהציל המצוה להניח הוא

 לאו הוא דהלאו שכתבנו כמו נתפוס אם גם איברא

p גם מ״מ להעשה, שייכות לו ואין עצמו בפני
 כיון במצוה עוסק אם מהצלה פעור להיות צריך לכאורה

 הפרי שהעלה מה לפי תעשה, ואל שב של לאו רק הוא דהלאו
כ״ס, אות ב׳ מלק כוללת בפתיחה חיים באורח מגדים
 דפעור כיון בזה מוזהר ואין יראה דבל מלאו גם פעור דאונן

 גם פטור כן כמו תשביתו של ממשה במצוה עוסק ־מטעם
)הובאו תעשה ואל שב של לאו שהוא כיון יראה דבל מלאו כן
* T1234547 1 ;אה״וז || י

 ירושלים והחומת (,ז אות שמ״א יור״ד בפ״ת כן גם דבריו
לפי כן ואם פעור אינו יראה דבל דמלאו וסובר עליו משיג

 מוסק מטעם חברו את להציל פטור יהי׳ מגדים הפרי דברי ו
 ברץ מבואר הא עוברת מצוה הוי דהצלה ואע״ג ^׳במצוה,

במצוה, העוסק פטור עוברת ממצוה דגם כ״ה סוכה
וצ״ע*(.

 שלא באופן חברו הצלת של הדין להבין נראה אמנם
זקן או במצוה עוסק מדק לבא כלל שייך יהי׳

 ילפינן ע״ב( )פ״ה יומא בגמרא דהנה כבודו. לפי ואינו
 מהקרא זה ונלמוד כולה התורה כל דוחה נפש דפיקוח

 התורה דיני דכל והיינו בהם, שימות ולא בהם" ,וחי
 סכנת שיש במקום אבל בהם" ,וחי במקום ורק אך ניתנו
 להציל חייבתו שהתורה וכיון התורה, דיני כל נידחו מיתה

 כמו כן אס רעך", דם על תעמוד ד,לא מקרא חברו מיי
 אהתורה דיני כל נידחו עצמו של נפש בפיקוח דאמרינן

 נפש פיקוח של דין כן גם זהו חברו חיי להציל כן כמו
 זה דאין כבודו, לפי ואינו זקן של הפטור כלל שייך ולא
 ובמקום נפש פיקוח של דין אלא אבידה השבת של מצוה רק

לומר מאד תמוה ובאמת הכל. נדחה נפש פיקוח

 בזיונו או כבודו דמשום בממכ״ת שלמה" ,החכמת כדברי
חברו. נפש מלהציל פעור יהי׳

 כבודו לפי ואינו דזקן נאמר דאם במ״ש שהוכיח ומה
מאי א״כ תעמוד" ,דלא מקרא חבירו להציל מחויב

 להציל דמחויב ללמד תעמוד" ,דלא קרא ל״ל הגמרא מקשה
 דקרא י״ל הא לו" ד,והשבותו מקרא כבר זה נלמד הא
 מחויב כבודו לפי ואינו זקן דגם ללמדנו בה תעמוד דלא
 מהעשה שפעור כיון כבודו לפי ואינו דזקן ע״כ אלא

 חדא כלל, ,ראי אינה זה מהלאו ג״כ פטור לו" ד,והשבותו
 דשום נפשות, בהצלת כלל שייך אינו כבודו לפי ואינו דזקן
 נפש להצלת שעושה מה בכל כבוד אי ירגיש לא ■אדם

 אם שבגדולים גדול גס יחשב גדול לכבוד ואדרבא אדם,
 לבזיון להחשב יכול שהי׳ מעשה וכל אדם, חיי מציל

 ונערך נחשב הוא נפשות הצלת לענין אחרים, דברים לענין
 שהסברנו מה דלפי ועוד. גדול, הכי לכבוד הבריות בעיני

 אינו נפשות הצלת שענק מלמדנו תעמוד" ,דלא דהקרא
 מחויב אינו דבאבידה אבידה, השבת בפרשת כלל נכלל

 ממונו, כל לימן מחויב נפשות ולהצלת ממונו, להפסיד
 כיון מחויב כבודו לפי ואינו שזקן ג״כ נכלל בזה וא״כ
 הצלת של אחר דין והוא אבידה להשבת פלל שייך שאינו

שייכים אינם אבידה בדיני שנמצאים הפעורים וכל נפש,
כלל. כאן

 שכתב הרמב״ם מדברי מוכח נמי נראה שכתבנו וכמו
,רוצח" בהלכות סכנה במקום נפש דהצלת זה דק

 תעמוד ד,לא דמלאו אבידה בהלכות ולא י״ד( הלכה -)פ״א:;"
 במקום חברו את מציל אינו דאם לומדים אנו רעך" דם על

 שלילת ע״י חבירו ברציחת גרם כאילו הוא כרי סכנה
עוסק מטעם פעור שיהי׳ שייך לא בודאי כן ואם פעולתו

כבודו. לפי שאינו משום או במצוה

הערה
 מפורשת ממשנה כעת לי קשה הפמ״ג שיטת והנה

 בנו את למול "ההולך התס דתנן ע״א מ״ט פסחים
 ולבער לחזור יכול אס ביתו בתוך חמץ לו שיש ומכר וכו׳

 וקשה בלבו*. מבטלו לאו ואס ויבער, יחזור למצותו ולחזור

 הא דהשבתה המצוה לקיים יחזור בנו את למול בהולך למה
 רק הוא אם גס דהא בנו, דמילת במצוה עכשיו עוסק הוא

 בסוכה איתא דכן אחרת, ממצוה הוא פטור מצוה בהכשר עסוק
במגן ועיין מסוכה*, פטורים הרב פני לקבל *ההולכים

 ששית שעה דאתר י*א, ס״ק תמ*ד סימן חמץ הלכות אברהם
 את ולבער לביתו לחזור ׳צריך החמץ את לבטל עוד יכול דאין

 ימול, השמיני דיוס עשה מצות יבוטל זה ידי דעל אף החמץ
 שיטת לפי הא ואמאי יראה, דבל לאו על יעבור שלא בכדי

 הרי תעשה ואל בשב הוא יראה דבל דהלאו כיון הפת״ג
 מילה במצות דעסוק וכיון במצוה, העוסק לענין כעשה הוא
 לנר ערוך נספר ומצאתי וצ״ע. ולבער, לחזור הוא מחויב למה

עיי״ש. מספיק, תירוצו אין אבל זו קושיא שהקשה כ״ה סוכה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 111 מס עמוד {8}הלוי מרדכי בן ליב אריר גרוסנס, א



269 • סנהדרין מאירי : 2y דף

 בלילה. במחתרת לבא גנבים רוב שדרך בהווה שדבר אלא מהתרת נאמר לא
 לו יש שם חותר היה אפילו שלו ומהר דיר או כרמו או שדהו או גנתו אבל

 נפשות. עסקי על בא ולא בהם מצויים בעלים שאין הללו מקומות סתם דמים.
 במחתרת שהבא הפחח דרך לנכנס במחתרת נכנם בין יש חלוק מקום מכל
 ועוד הוא. למיתה עצמו ומתיר התראתו היא זו מחחרתו התראה צריך אינו

 במסתרים עומד שהוא אעפ״י הפחח דרך שנכנס כל אבל ברודף. הוא שהרי
 מקום ומכל שיהרגהו. לאו ואם משם שיצא בעדים התראה צריך גנב וכדרך

 אני כן מנת ועל אני יודע כלומר למיתה עצמו ויתיר שיקבלנה צריך אינו
 ואין בו חולקין א הרבנים וגדולי דין. בית במיתת אלא כן נאמר שלא עושה

נראין. דבריהם
 לאשה איש בין לקטן גדול בין חלוק בו אין שהזכרנו זה במחתרת בא

 להרגו ארם כל ביד רשות יש גנב בחזקת תכירו ברשות הנמצא כל אלא
 רודף שהיה בין בקטן אפילו הריגתו הותרה רודף שהוא וכל רודף. שהוא מפני
שבארנו. כמו התראה צריך ואינו גדול אחר רודף שהיה בין קטן אחר

 נקרא אינו 3בגנבה שלא ה; בגנבה הן לו והולך הבית מן הגנב לו יצא
 אעפ״י נהרג אינו אדם בני הקיפוהו דמים. לו יש כן אחר הרגו ואם רודף עור

 שאמרו והוא עליו. קם הוא אם מצילים לו יש שהרי במחתרת עדין שהוא
 להתירא בכדי היו לא אפילו ליהרג. נתן אינו מושיעים לו יש אם 5במכילתא

 נמנע בעריו שרואה והוא יהרוג.י אם עליו שיעידו ראויים שיש טכיון מהם זה
 יראה וכן ה המחברים גדולי מדברי יראה וכן דמים. לו ויש הורו. ואינו הוא

וכר. דסהדיא עינא אם 5אונקלום של מתרגומו
 רודף גדול בשהיה אפילו פירושו כנפשו להצילו שנתן ברודף שבארנו זה

 ר,:־י. והנרדף גדול שהרודף אעפ״י רודף של בנפש; אותי שמצילין הקטן את
 לים. האל מעובדי ולא ברית ובן חברים מכלל ושהוא לעשות שלא בוי ומחרין

 דין שאין בנפשו אוחו מצילין התראה עליו קבל לא אפילו נמנע שאינו וכל
 ואם הוא. רודף מות מכת חבירו את להכות החושב וכל לרודף. התראה
 הרודף היה אפילו בנפשו. מצילין לאו ואם עושין מאיבריו באחד להציל יכולים

 ליד שבא אלא להצילו יכול היה לא ואם שבפחותים. פחות והנרדף גדול צדיק
התראה. עליו קבל כן אם אלא נהרג אינו דין בית

 פשיטא הא וא״ב זה כ׳ הי׳א פ־-ט גניבה בהל־ הרמב-ם גם ב• היא• זו ד״ה ב׳ ע׳ב בסונייז רש״י א•
 בירושלמי עיין ממונו על עצמו יעמוד לא שבעה״ב אפשר שעדיין אעפ״י להרגו אסור ויצא נגב אם מה הוא•

 הי״א פ־ט גניבה בהל׳ הה־מ שב׳ כמו לא ד• ב"• כ-ב שמות ג. כלל• גנב לא אם מכש׳־כ ה״וו בפרקין
 .יראה*. וכן רבינו כ׳ מדוע וצ״ב שם ברמב״ם להדיא הוא כן ה• שיגנוב• עליו שיעירו הרמב״ן בשם

 ורק דמים שפיכות על שמורים שבתורה מקראות הרבה נקטו לא מדוע שהקשה חיות ר״צ בהגהות עיין ו•
 חיות הר*צ שתירץ ומה א׳ ל-וז רף ל״א סי׳ יאיר תות בשו״ת הקדימו כבר זו ובקושיא גת בבן שנאמר זה

אמרה• והתורה ז~ה ב׳ ע׳ב להדיא כאן רש״־י כתב כן ואולי. בלשון
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 העובר לחתוך מותר קשויה. מרוב ונסתכנה לילד מקשה שהיתה עוברה
הואיל " נפש נקרא זה שאין חתיכות חתיכות ולהוציאו ביד בין בסם בי! שבמעיה

לרעה בו נונעין ואין ..........הוא הרי ראשו יצא העולם. לאדר יצא ולא
 הנרדפת האם את להציל כרי כרודף אוחו דנין ואין נפש. מפני נפש דוחין שאין

 נפש רוחק אין רודף שם שאין שכל שבארנו זה ררפוה. השטים שמן בנפשו
 אף אלא זה. של בנפשו זה את מצילין שאין באחרים דבר סוף לא נפש. מפני

 והוא יחיד. בנפש רבים ואפילו חברו. בנפש עצמו להציל לו אסור בעצמו
 ונטטאנה מכם אחת לנו חנו גוים להם שאמרו נשים 3תרומות של בשמיני שאמרו

 ושנו מישראל. אחת נפש ימסרו ואל כולן יטמאו כלכם אח נטמא לאו ואם
 ואמרו גוים בהם ופגעו בדרך מהלכין ארם בני סיעת 1המערב. בתלמוד עליה

 כלם יהרגו כלבם את הורגין אנו הרי לאו ואם ונהרגהו מכם אחר לנו חנו
 בהצלת יחיד ואף עצמו. בהצלת שאף למדת מישראל. אחת נפש ימסרו ואל

 טבל שבארנו. כמו גדול מפני קטן ואפילו נפש. מפני נפש רוחין אין רבים
 פלוני אח לנו תנו כלומר בכרי בן כשבע להם ייחדוהו שאם .גשם אמרו מקום

 שנים הצלת בו שיש כל להם. ימסרוהו כלכם את נהרג לאו ואם ונהרגהו
 בשבע מיתה שנתחייב והוא לקיש ריש אמר שם ושאמרו אלא אחד. בשביל

 כל שהרי יוחנן כר׳ ויראה מיתה. נתחייב שלא אעפ״י אמר רוחבן ור׳ בכרי בן
 נתחייב לא אם ומעתה שלו. בתלמוד שכן וכל כמותו הלכה שניהם שנחלקו

 שאין ימסרוהו ואל יהרג אותך הורג ץזריני לאו ואם לי תנהו שאמר כל מיתה
 אתה או כלכם את הורג הריני אמר אם אבל עצמו. מפני זה אח לדחות לו

 ישראל בדיני אם מיתה נתחייב ואם כלם. או שניהם יהרגו ואל ימסרהו והוא
 בדיני חייב אינו ואם אחר. להצלת אף לי ויראה עצמו. להצלת אף ימסרהו
 נתחייב לא אפילו רבים להצלת כל הא בעלמא. כישראל הוא הרי ישראל
 חסידות שמדת אלא םותר.י •ייחדוהו הואיל בדיננו ולא שנתחייב או מיתה
 מעליו הפקיע בכך שממהר וכל נפש. של דכדוכה עד ברבר מתון וליחן לעכב
 ללוד ערק מלכוחא תבעתיה קיסרי בר עילא השם שאמרו והוא חסידות. מדת

לן יהבין אחון ליח אין אמרין מרינתא אקפון אחון לוי בן יהושוע ר׳ גבי
הוה לון ויהביה פייסיה לוי בן יהושוע ר׳ גביה סלק מדינחא מחרבין אנן

ליה אחגלי צומין כמה צם איחגלי ולא ליה מחגלי יליף לטוב זכור אליהו
ליה אמר עשיתי שלימה משנה ולא ליה אמר טתגלי אנא ולמסור ליה אמר

הדבר את שמיהר על אלא אמרה שלא לי ויראה זו. היא חסידים משנת וכי

 רש״י כ״ב ובאמת עליו והקשה מסמ״ע זה שמביא ואמנם ד״ה נ״ם סי- חו־מ מה״ת בנו״ב עיין א•
 ודברי סק״וו קנ״ז יו״ד בטו״ז עיין ד• ה״ד• שם ג• מי״ב■ ב• ראשו• יצא ד״ה בסוגיין להדיא
 בלי להרגו ישראל! למלך רשות נתנה דהתורה ר״ל תורה מדין חייב הוא דוד במלכות דמורד ק״ק הט״ז

 ירושלמי ה• תורה• מדק הייב שאינו שלו במלכות שמורד למי לדמותו אין א״ב תנאים ושאר התראה
קסרי• גרם קנ״ז יו״ד ובב״י -קושב" בר שלנו בדפוסים ו• ה״ד• פ״ח תרומות
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 מפרשים יש טקס ומכל לאו.* אם העיר את יחריבו אם שיראה ער המתין ולא
שלא ומטה הדין. מן אלא עליו מתרעם היה לבד חסידות מרת על שלא ’ * !1.”■1?4יי׳כ׳סצ
 שנתחייב והוא שאמר לקיש כריש בםםקו וטכאן ישראל. בדיני מיתה חייב היה

 והדברים ישראל. בדיני מיתה טחוייב שיהא בו ופרשו בכרי. בן כשבע מיתה
 רירך דדטא חזית טאי ’שאמרו במה למרת דרכך ולפי ראשון. כדעת ברורים

 לו אמר אם אבל לך קטילנא לא ואי לפלניא קטליה לו שאמר דוקא ובו׳
 מקום וטכל להרגו. לו מותר ולדידך לרידיה קטילנא לא ואי לפלניא קטליה
 אבל עליו יתחרט או כפר טטנו יקח שטא לו לטסרו אלא הותר שלא יראה

לא בידים להרוג
 עוטרת ידועה זונה ביניהם והיתר• נשים של סיעה היתה שאם לי יראה

 אח ימסרו ונטמאנה אחת לנו תנו שאמרו אלא ייחד לא אפילו מנהגה על
 טרפה ביניהם והיה אדם בני של בסיעה לומר צריך ואין יטםאו.י ואל הזונה

 1חרוטות. של כשטיני שראיתי ממה פטור. ההורגו שהרי יהרגו ואל ה שימסרוהו
 אחת לי חן נכרי לו ואטר בידו חרוטה של וככרות למקום ממקום עובר היה

 אומר אליעזר ר׳ כלן את טטטא אני הרי לאו ואם לאכלה ר״ל ואטמאנה
 " כבר שם היתר. אם כן מסתברא לא ,בירושלמי עלה ושנו כלן. את יטמא

 " בלבה. חשובה הרהרה שמא לפקפק שיש אלא כן. בזונה שאף לי ויראה טמאה.
 אחת יניח לשם שאמר יהושוע כר׳ הלכה מיהא תרומה לענין מקום ומכל
 ט שני בפרק ששאלו ראיתי זרה עבודה של המערב ובתלמוד הסלע. על מהם
 בו נוגעין אין ראשו טיצא להם וכשהשיבו גדול מפני קטן נפש לדחות מהו

 הורג מי יודעין אנו שאין היא שניא תירצו הם נפש. מפני נפש רוחין שאין
 קטן הרוג לו שאמרו במי שאלחם שאף ונראה שם. נתבררה ולא מי. את
 טסוגיא מקום ומכל בנפשו. עצמו להציל מותר אם אותך נהרוג לאו ואם זה

 עצמה האשה תהא כן לא שאם אלו לענינים כגדול דינו שהקטן יראה שבכאן
 שהאשח ר״ל כן כתבוה שלפנינו הדורות שחכמי אלא ראשו. ביצא אף הורנתו
מחויקין אחידים שאין במקום טיהא ונרדף היא. שנרדף לחתכו יכולה עצמה

 רק ה״ה ם־ה התורה יסודי בהל׳ הרמב׳״ם פסק כן ב• סק״ז• קנ״ז ביו״ד הטו״ז קו׳ מיושב ובזה א■
 חל- בכ״מ מובא כרשב״א דלא ד. א'• ע״ד במסכתין ג• לבתחלה• כן מורין אין בזה שאף שמוסיף
 מה״ת בנו״ב עיין ה• לרבינו• מסכים ודינו ס-* קנ״ז יתד מרבבה בדגול ועיין ה״ה פ״ה יסוה״ת

 מלהרגו יתחרטו אולי כי הטרפה את למסור רק התיר לא רבינו וגם שתמה ומה ד״ה נ״ט סי׳ )זו״מ
הירושלמי שדברי מפרש ורבינו ה״ד שם ז• מי״א• ו• לעיל. רבינו שסיים במו כופר יקוזו או

 וא״כ בבי״ת בכ״י הוא כן ה. שם• במה״ם ועיין כפנ״מ דלא נשים משנת על ולא ככר משנת על סובבים
 ורק ככר משנת על שסובב סבר הרשב״א דגם יען מ״ש כ׳ ואעפ״כ בבי״ת כן גרים הרשב״א שגם אפשר

 אמת הן ד״ה ע״ד סי* יו״ד מה״ת בשו״ת חנוב״י של בגו כמש״כ ולא שם כמה״ם ודלא לבכר אשה בין חלק
 במסבתין בירושלמי גם אי׳ ממש וו סוגיא והנה ה״ב ט• בתשובה• שם הרשב״א כ״ב ה• עיי״ש•

 לעיל כתבתי וכבר במסכתין זו סוגיא היתה לא רביגו שבספרי ברור ע״ו ממם׳ מביאו ורבינו הנס פ״ה
ז״ל• קדמונינו לפני שהיו ממה אחר במקום הם שלנו בירושלמי סוגיות שהרבה ג׳ משנה סוגיית סוף בפ״ג
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 אנו הרץ״דף קטן מסוגיח מקום ומכל רשאי. עצמו הוא ברודף הרורפו אח

 שטצילין וחברתה הטרפה על ממנה ראיה לו שיש אלא כגדול שדינו למדים
באלו. עצמן

 אחר הרודף בנפשם אותם ילין צ שט בואלו )מתני׳(.*
 חבירולהרגוואחרהזכורואחרנערההמאורשהאבל

 אין ז ע" והעובד השבת את והמחלל בהמה אחר הרודף
בנפשם. אותם ן לי מצי

 על בו ונתגלגל החמישי. החלק לבאר בה והכוונה השישית המשנה
 לין צי ט ש אלו זה על ואמר להרגו. ארם לכל רשות שנתן במחתרת בא ירי

 שמזהירין בארנו וכבר להרגו חברו אחר הרודף בנפשם אותם
 קבל שלא אעפ״י עדין רודף שהוא אלא נמנע לא ואם לעשות שלא אותו
 להצילו יכולין שאם בארנו וכן הנרדף. את להציל אוחו הורגין התראה עליו

 חבירו את להכות שחושב בכל הדין שכן בארנו וכן עושין. מאיבריו באחר
 איש של במבושיו במחזקת גתורה שאמרה כמו מיתה. לידי המביאה מכה

 לרבעו הזכור אחר הרודף שאף כלומר הזכור אחר כפה. את וקצוחה
 בנפשו ׳אותה מצילין המאורסה נערה אחר הרודף וכן לו. בורח והזכור
 מושיעה אתה מושיע לה יש הא לה מושיע ואין המאורסה בנערה י שנאמר

 שבאיש העריות לשאר הדין והוא רודף. של בנפשו ואפילו להושיעה שאפשר בכל
 הבהמה אחר הרודף אבל דין. בית מיתות בין כריתות בין ואשר.

 ששבת אעפ״י ע״ז. לעבוד או בשבת מלאכה לעשות רודף שראוהו או לרבעה
 ויביאוהו לעשות ויניחוהו יחרוהו אלא אותי טמיתין אין הם התורה יסודי וע״ז

וידינוהו. דין לבית
 בגמרא תחתיה שנכנסו ודברים היא הלכה וכלה המשנה ביאור זהו

הן. אלו
 אם שלו לנרדף נרדף ונעשה שחזר ברודף שאלו ה המערב ד תלמו ב
 רודף כשהוא אף שהרי שם נתבררה ולא רודף. של בנפשו אותו מצילין

 כמו שמים בידי מיתה חית. עשה ולא מאיבריו באחר להצילו יכול היה אם
 מחחלתו רודף שהיה שאעפ״י ונרדף הופך הרודף שרואה שכן כל שיתבאר.

רודף. של בנפשו אותו טצילין נרדף הוא שעכשיו כיון
 חייב עליו באים ליסטים או נוררחו חיה או בנהר טובע חברו שראה מי
על שהרי סכנה בלא יכול הוא אם בעצמו דבר סוף ולא בהצלתו. להשתדל

ד. י-ב• י״א כ״ה דברים ג• "הן"• נוסף שלנו בדפוסים ב• לר״ם-• ר -משנה מסומן בב״י א.
 כאן נוסף ישם אלה גבינו דברי מביא וחיי בהמרא ו■ במה״ם• ועיי״ש ה-ט בפרקין ה• כ״ז• כ״ב שם

בבפנים• וכר שחרי אותו שמצילין הדברים ונראין
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 אנו הרודף קטן מפונית מקום ומכל רשאי. עצמו הוא ברודף הרודפו את

 שמצילין וחברתה הטרפה על ממנה ראיה לו שיש אלא כגדול שדינו למדים
באלו. עצמן

 אחר הרודף בנפשם אותם שמצילין בו ל א ו ׳(* )מחני
 חבירולהרגוואחרהזכורואחרנערההמאורשהאבל

 אין ז ע" והעובד השבת את והמחלל בהמה אחר הרודף
בנפשם. אותם ן מצילי

 על בו ונתגלגל החמישי. החלק לבאר בה והכוונה השישית המשנה
 ן י ל י צ ט ש אלו זה על ואמר להרגו. ארם לכל רשות שנתן במחתרת בא ידי

 שמזהירין בארנו וכבר להרגו חברו אחר הרודף בנפשם אותם
 קבל שלא אעפ״י עדין רודף שהוא אלא נמנע לא ואם לעשות שלא אוחו
 להצילו יכולין שאם בארנו וכן הנרדף. אח להציל אותו הורגין התראה עליו

 חבירו את להכות שחושב בכל הרין שכן בארנו וכן עושין. מאיבריו באחד
 איש של במבושיו במחזקת חורהי שאמרה כמו מיתה, לירי המביאה מכה

 לרבעו הזכור אחר הרודף שאף כלומר הזכור אחר כפה. את וקצוחה
 בנפשו אותה; מצילין המאורסה נערה אחר הרודף וכן לו. בורח והזכור
 מושיעה אחה מושיע לה יש הא לה מושיע ואין המאורסה בנערה ד שנאמר

 שבאיש העריות לשאר הדין והוא רודף. של בנפשו ואפילו להושיעה שאפשר בכל
 הבהמה אחר הרודף אבל דין. בית מיתות בין כריתות בין ואשר.

 ששבח אעפ״י ע״ז. לעבוד או בשבת מלאכה לעשות רודף שראוהו או לרבעה
 ויביאוהו לעשות ויניחוהו יתרוהו אלא אותו ממיתין אין הם התורה יסודי וע״ז

וידינוהו. דין לבית
 בגמרא תחתיה שנכנסו ודברים היא הלכה וכלה המשנה ביאור זהו

הן. אלו
 אם שלו לנרדף נרדף ונעשה שחזר ברודף שאלו ההמערב ד בתלמו

 רודף כשהוא אף •מהרי שם נתבררה ולא רודף. של בנפשו אותו מצילין
 כמו שמים בידי מיתה חיי^ עשה ולא מאיבריו באחר להצילו יכול היה אם

 מחחלתו רודף שהיה שאעפ״י ונרדף הופך הרודף שרואה שכן כל שיתבאר.
רודף. של בנפשו אותו מצילין נרדף הוא שעכשיו כיון

 חייב עליו באים ליסטים או גוררתו חיה או בנהר טובע חברו שראה מי
על שהרי סכנה בלא יכול היא אם בעצמו דבר סוף ולא בהצלתו. להשתדל

ד• ■3י״ י״א כ״ה דברים ג• "דן'• נוסף שלנו בדפוסים ב• לר*ם־• ז׳ -משגה מסומן בב-י א.
 כאן נוסף ישם אלה רבינו דברי מביא והיי בהמרא ו• במה״ם• ועיי״ש ה*מ בפרקין ה■ כ-ז• ב*ב שם

כבפבים• וכו׳ שהרי אותו שמצילין הדברים ונראין
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 והוא אחרים ידי על אף אלא שכן. כל גופו אבדת על חייב ממונו אברח
 לו פורע וחברו להצילו. הדברים באותן ובקיאים ופועלים שכירים שישכור

 עצמו להציל שאסור שאעפ״י בכך. לימנע ....לפרעו במה לו אין אם הרין מן
 חביריהם. להציל חייבין עצמן בעלים אבל הבעלים מדעת שלא רוקא חברו בממון

 כיוצא בכל הענק וכן רעך. דם על תעמוד לא משום עובר כן עשה שלא וכל
 ובספרא מודיעו. ואינו רעה עליו מחשבים מוסרים או שגוים לו שנודע בנון באלו

בזה. כיוצא וכל מעירו ואינו לחברו עדות ביודע אף קדושים" בפרשת אמרוה

 לפקפק יש המאורסה בנערה וכן יעבור ואל יהרג בכאן שאמרו רוצח
בע״ה. למסה ענינם ויתבאר דברים בקצת בהן

 כריתות חייבי בין בנפשו להצילו נתן העריות שכל במשנה בארנו כבר
 אם וכן בנפשן. אותן מצילין אק לאוין חייבי אבל דין. בית מיתות חייבי בין

 להצילה עוד נחנה לא גמר שלא אעפ״י העראה כגון חיוב בכרי התחיל כבר
 ואומרים צווחים והנערה הזכור היו אפילו בעבירה התחיל שלא כל אבל בנפשו.

 פנים. כל על להצילן משתדלין אלא להם שומעין אין יהרגנו שמא לו הניחו
 כפה אח וקצוחה עשה על שעבר 3המחברים גדולי כתבו בזה המתרשל וכל
 עליהם. לוקין שאין אלא רעך. רם על תעמוד ולא עינך תחום לא לאוין שנ• ועל

 להצילה אדם שום ביד רשות אין בעבירה מתרצים ששניהם כל מקום ומכל
 אלא בנפשו להציל בערוה נתן שלא דין לבית ויביאום בהם יתרו אלא כלל
___ -................ ..................- - בעצמו. שמקפיד על

בתורה. בהם האמור קנם משלם בתולה נערה המפתה או האונס
 מיתה שהרי משלם אינו דין בית במיתת אצלו שהן העריות מן אחת על בא ואם

 וקנס מיתה נתחייב העראה משעת הרי תאמר ושמא כאחר. באי! וחשלומין
 מיתה מקום מכל שהרי כלום זה אין בחוליה. הוצאת שזה שיגמור עד אינו

 מעשה באותו עליו חלין תשלומין שאין נראה קורמת שהמיתה וכל קדמה.
 מיתה ביאה שבגמר ונמצא הוא הביאה שעת בכל מיתה שחיוב ועוד בעצמו.

 ואינו לוקה בו החרו אם כריתות וחייבי לאוק חייבי כאחד. באין וחשלומין
 שנתן וכתבת הואיל באנוסה אבל במפתה תינח תאמר ושמא קנם. משלם

 וחשלומין מיתה חיוב הרי קנם משלם למה מיהו כריתות בחייבי בנפשה להצילה
 אלא תלוי הדבר אין מקום מכל הרי מיתה שם היתה שלא ואעפ״י כאחד. באין
 כלום זה אין להמיתו. יכול אדם כל שהיה מיתה דין כאן יש והרי מיתה. בדין

 בנפשו. להצילה עוד ניחן לא והערה הואיל שהרי מיתה חיוב פקע שמשהערה
האומר לרעת אלא זו שטה נאמרה שלא ויראה באים. הם העראה אחר ותשלומין

 ס״ז• הס-ו פ־א רוצח הל׳ ב• ס״ז• י'ס ויקרא א.
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 שישראל זה מטעם נאמר * ובגמרא שלה, ופסק המשנה ביאור זהו נ׳[ כ״י! ].־ף
 רואה שהוא צד באותו אצלו ולחברו פקוחות עיניו להיות צריך בדרך גוי לו שנטפל
 בירידה או במעלה עולים היו להרגו. שיבא בו ירגיש אם עליו לקום יותר מזומן שהוא
 גלגלתו, את יריץ שמא לפניו ישוח ולא למטה, ולא למעלה עצמו אדם ישים לעולם

 עד ב שנאמר לעשו יעקב שהרהיב כדרך הדרך לו ירחיב הולך הוא להיכן שאלו ואם
 מה לפי בזה כיוצא כל וכן סכתה, נסע ויעקב ’וכתוב שעירה אדני אל אבא אשר

דבר. זו משנה על בגמרא עוד נתחדש ולא עטו, המתחבר ולפי הזמן לפי שרואה
 שאמר והוא שלפניה, המשנה כענין וענינה השלישית המשנה I*' 'יכ ]יו

 שמילדת מפני י בגמרא פירשו נכרית, של בנה את תלד לא ישראל בת
 באשה דוקא ה ונראה איבה, משום בשכר לה לילד התירו בגמרא מקום ומכל לעיז, בן

 איני ולומר להשמט היא יכולה בכך מפורסמת שאינה כל אבל בכך מפורסמת שהיא
 אני צריכה לומר היא יכולה איבה בה אין בחנם הא אצלי. כבוד שאינו או בקיאה
 להלל בירה שאין ולומר להשמט היא יכולה אסורה במפורסמת אף ובשבת ידי, למעשי

 שאע״ף תורה, איסור כאן שאין ואע״ף השבח, את משמרת שאינה אשה על השבת ׳-"את
מגדולו, דבר עוקר משום שחייב שבמעיה עובר ודלדל בהמה למעי ידו בהושיט י שאמרו

 ציריה ,ונהפכו לצאת זמנו שהגיע כל אבל לצאת זמנו הגיע בשלא אלא נאמר לא
 שאף ודלדול להושטה צריך שאין במקום שכן וכל בה, נאמר מגדולו דבר עקירת אין

 מילדת נכרית אבל בכך, להשמט היא יכולה מקום מכל בו, אין סופרים באיסור
 לבינה בינה לא אבל גבה על עומדות □שאחרות דוקא בגמרא ופירשו ישראל, לכת
 אף שמא או n בבקיאות, דוקא הדברים ונראין דמים, שפיכות על הם שחשודין מפני
 לא אבל מבחוץ מילדת אמרו ט המערב ובתלמוד מהם, היא מתיראה בקיאות כאין

 ואם עקרין כום תשקוד. ולא במעיה העובר תמוך שמא בפנים ידה תכנים לא מבפנים
 שהתירו שזה ראיתי י הדור ולגדולי מותר, אומן רופא היה אם כהדא מותר חכמה היתד!

 שרפואתו מפני בחולי התירו דוקא אומן ברופא שאף י* עקרין כום בהשקאת דוקא בחכמת
 5צירי ברוב לתלות לה אפשר מילרת אבל נפשיה ולא_טרע הבריות אצל מחזיקתו
אלא דברים בכמה לתלות לו יש רופא שאף נראין, הדברים ואין קשוייה,יב והפלגת

’’לכלום. לחוש אין חכמה שבמקום ודאי
בן שמגדלת מפני זו ואף נכרית. של כנה תיניק לא ישראל בת

 מזהמת איני ולומר להשמט יכולה איש אשת היא שאם בשכר אף בגמרא ופרשו לע״ז.
 כדי בעצמה לסלסל שרוצה שכן כל פנויה היא ואם חיקי ביושב להבאישני עצמי

 ברשותה, ישראל בת של בנה מיניקה נכרית אבל קופצים, לה שיזדמנו
 על הם שחשודים □יחוד לח להניחו ואסור אחרות, בפני או ובפניה ישראל בת של

הבהמה ומן הנכרית מן והולך תינוק יונק אמרו יי המערב ובתלמוד דמים, שפיכות

וע׳ בסשנה, וה כתוב במפרינו ד( י־ו. שם ג( י״ד. ליג בראשית ב( ב׳. כ*ה א(

 ב׳. ק*ו שבת ו( קנ״ד. יו*ד בטור סובא הרשב׳א כ׳׳כ ה( לי׳. שננ־י בסשנה וגם תוי*ט,

 תנא זרבינו בבקיאות אף אפור, לבינה בינה הא ה( סגיא. מאלו דבא׳ ם'ל סבר ד״ה חום׳ אכל ו(

 אסור מוטחה רבמיילרח נזכר לא פוסק בשום הש״ךן עליו שב׳ ם״א קנ״ר יו*ד בשו״ע להטוזבר ומסייע

 בירושלסי הפנ״ם כפי׳ ולא יא( הרשכ״א. י( בשינויים. ב׳ ט׳ ה״א בפירקין ט( ענ׳ל. וצ״ע

 קושיתו. מיושב זה פי׳ ולפי סק״א שם ש׳ץ־ ע' קנ*ד יו׳ד הב״י שנתב מד. ובעי! יב( הנ*ל.

א׳. קי*ד יבמות בבלי אי׳ ונה׳ג א׳ י׳ ה׳א בפירקין יד( שטת. בפנ״ם מפרש ורבינו יג(
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 משום ולא שקץ משוש לא חושש ואינו מקום מכל חלב לו ומביאין טמאה ואפילו
 שאין סכנה בו שאין חולי * בגמרא פרשו ממון, רפוי מהם פאין ושוזר טומאה,

 נפשוח, רפוי לא אבל מטון, ולהוצאת חולי להארכת אלא נפשות לירי להביאו בידו
 ואין רפואותיו, בקלקול סכנה לידי לבא שאפשר או סכנה בו שיש חולי והוא

 מצויים שרכים אע*ף הרבים. ברשות אפילו פירוש מקוש. בכל מהם פסתפרין
 שם שאין שוחר, הרבים ברשות אומרים וחכמים רמים. שפיכות מחשש שש,

 בינו ולאו לבינו, בינו לא אכל שם, מצויים שרבים אחר דמים שפיכות חשש
 שפיכות מחשש אסור לבינו •שבינו יחוד כל תספורת בלא אף כן שאם נדוקא לבינו
 כזדמנין שלפעמים אלא תמיד שש מצויים רבים שאין במקום בפירושו אלא גדמים,

בשוקי מסתפר שהיה חנא ברב י בגמרא האמור כמעשה זוית, וקרן סימטא כגון שש
 במקומות אלא מסתפר היה בשוק לא וודאי לזוגא. קועך יאי כמה ליה ואמר יי־־רנהררעא
כחכמים. והלכה שש, מצויים אדם כני שאין חיצונים

 רפואה שבענין אלא היא, הלכה שביארנוה הצד על וכלה המשנה ביאור זהו
 אף תספורת ולהחר סכנה במקום אף מהם רפואה להתר אחריש תנאים יש ותספורת

הם. אלו בגמרא זו משנה תחת שנכנסו ודברים בגמרא, שיוזכרו כמו ביחוד
כלל, אלו מדברים נזהר אדם אין אלו שבזמנים על שמתפלאים ראינו ~״הרבה

 ימי שיעידו כמו סובבת היא אומה זו אי על הספר כוגת עיקר " ביארנו כבר ואנו
 והן הדתות בדרכי גדורות היו שלא הקדומות לאמות כלם שהם י שהזכרנו אידיהן

 הם בהן וכיוצא אלו שכל והטליזמאש והכוכבים האלילים בעבודת ומתמידות אדוקות
 מאכלות איסור וחשש שבח איסור חשש לענין מקום ומכל שהתבאר, כמו עיז עיקרי

 הן בהנאה שנאסרו הן לאלו הדומים איסורין ושאר יינם וסתם נסך כיין ומשתאות
 חוץ בו, שוות האומות כל חחנוח מחשש עליהם שגזרו מאותם הן באכילה שנאסרו
 ומעתה זו, במסכת י במקומו שיתבאר כמו מפרשים רוב לדעת יינם בסתם הנאה מאיסור

 שתהא אלא ודבר, דבר בכל להשיבם נצטרך ולא לבך על מיושרים אלו דברים יהו
 הכל, כלל על מפרש אתה זו ובאי הקרומות האמות על מפרשם אחה זו באי בוחן אתת
ותדע. ובין

 עד בו ומשוקעים בגזל n מתמידים שמתטם ישראלים דקה בהמה והרועים הגוים
 אלא עושים הם פיקור מחבת שלא אלא חורה עול מעליהם כפורקים בכך שנעשו
 בהצלתם. להשתדל ט מצווים אנו אין מאליו ההיזק להם שבא כל מקום ומכל מטון מחטת

 דיל כן אומר הוא גוי זה באי ’שהקדמנו מה לבחון אתה צריך גויש של בזו ואף

 וכל עבירה כל ואדרבה י* הדתות בדרכי גדורים היו שלא נאמר האלילים שבעובדי
כל הא דת, לו שאין מי הרגו ישינפווםילהפ שרא אמר וכבר בעיניהם יפה כיעור

הגם׳ פי׳ לכאורה כי הקור. ד*ה שם עטיש להלנתא הגסרא פי׳ ובינו וכוונת א׳ נין לקטן א(

 .’א כיב נדלעיל ג( אבל. דיה א' כים לקמן תום׳ נם כיב ב( בהטה. ריל טטון שרפוי

 למטה. המתחיל דבור כ׳ ו׳ וע׳ טקשים יש דיה דטסכתין א׳ בפרק לעיל ה( אי. ביט לקטן זי(

פיד רוצח הלנות הנים קושיית סיושב בזה ח( ב׳. סיד לקם; ו( ב׳. משנה א׳ פ־ק ו(

 הרין אבל ובינו. לדברי כוון נחי׳ שם זיל זהבים מטון חטרת משום לתיאבון עושים הרועים הא חיי

 להעלותם. אסור ריל פעלין שלא כתבו הראשונים כל ני לגםרי חדשה שיטה ט( אחר. באופן טתר׳ן

 החכם טחותני לי כתב יב( בל. דיה א׳ ייא בהוריות גם ובינו וניב יא( הרכה. דיח לעיל י(

לצדק העיונים •סאזני בספר כתוב שהרי לאריסטו ונינו שכוונת ניי צובל נהוס טשה טהו״ר הטוים
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 * ירקח וכבר וחם, חלילה זה בדין אינו הדח טכלל שאינו א?ףפ האלהות מעובדי שהוא
להחיותו. מצווה שאתה מצות שבע עליו שקבל והוא חושב בגר

 ע״ז ומיני * האלילים את לעבוד מינים ונעשו שפקרו ישראלים *׳[ ב־י ]יף
 ולהורידם בידים להזיקם מותר פקור דרך המצות את המבזים והם ואפיקורוסים ומסורות

 שלאמעליןולא מפרשים* יש לתאבון אם איסורין באכילת המשומד אבל תחתיות, לבור
 שחייבין הדברים ועיקר י דקה, בהמה רועי מדרגת על אותו דנין שהם מפני ■-מורידין

 ליה ואמר ללודאי נפשיה דזבין גברא ההוא י השולח בפרק שאמרו והוא ”להצילו, אנו
 ליה אמרו לתאבון דילטא להו אבר הוא נבלות אוכל לרבא ליה אמרו פרקן לרבאי

 היה שאלו אלמא דאפרקך, לי שבקי לא זיל ליה אמר איסורא ואכיל התרא שביק והא
 אנו חייבין שכן ״ ואחר ח הוריות של כאחרון ביארנוה וכן להצילו, טחוייב היה לתאבון
אבדת לכל אמרו עליו שהרי ממנו רבית ליטול שאסור הרין והוא אבדתו לו להחזיר
המשומד אח לרבות אחיך,ט

 הואיל המינין בכלל שאינו אחר אחרת לעברה בין לנבלה בין להכעיס משומד
 ושלא להעלות ושלא להוריד שלא כגוי שרינו *,אומרים יש האלילים, את עובד ואינו

 אמרו זו בסוגיא שהרי ’’טורידין, בכלל שהוא הדברים ועקר אברתו, להחזרת להתחייב
 אבדת לכל שונה אני והקשה טעלין, ולא מורידין ’והמשומדים והמסורות המינים אבל

 והקשה ’משומר, מכאן סטי ותירץ מורידין, אמרת ואת ’המשומדים את לרבות טיךחא
 הוצרך ולא הוא, מין דלהכעים סבר דהוא ומשני להכעיס, כאן לתאבון כאן ליה ולישני

 אינו כן ואע*פ הוא, מורידין מכלל משומד שהוא האומר לדעת שאף למדת להחזירו,
 תשרף אומרים אין חורה ספר כתב ואם האלילים את עובד שאינו אחר המינין בכלל

 ואין בהנאה, ולא באכילה אלא אסורה אינה שחיטתו וכן הגנז, אלא *’מין ככתבו
 ובתלמוד ממנו, רביח ליטול ושמותר חיוב בתורת אבדה לו מהזירין שאין לומר צריך

 מסתפקין היו אבותיכם אבהו ר׳ קומי בעו כותאי יי אחרון פרק זו במסכחא אמרו המערב
 אמר בשלנו מסתפקים אינכם מה מפני אתם שלנו, מיין נזהרים שאין כלומר משלנו,

 דקסרי כותאי בה °י ותנינן מעשיכם, קלקלתם אתם מעשיהם קלקלו לא אבותיכם להם
 מכשול חתן לא עור לפני משום אמור ממנו ללות מקום ומכל ברבית, להלוותם מותר
לוה שעובדיה יטבדרש שאמרו ומה עליו, ומוזהר שחטא אע״פ הוא ישראל בכלל שהרי

 של זמנו כ! טונפלייר מעיר תכזן ן׳ מביר כן יעקב ר׳ עיי לעברית שתורגם אלגואלי האטד לאבו השרעפים•

 •ולזה ההבטה נפש בסגולת ב׳( מחברת באוצ־נ רוקם דייל ,,ע )נתשרסם הניל הספר של י׳ כפרק רבינו

 דת*. לו שאין טי 'הרגו ואסר: ונו׳ ותעשה שתדע הבונה אסנם לבד שתדע הבונה אין אריסטו: אטר

 לי ותמוה סם*ג בשם רניא יויד וביי טור ע' ג( נעשה. דיה להלן ע׳ ב( א׳. כ׳ לעיל בדאי׳ א(

 לפדותו• חייבים אינם אכל בדבר איסור אין לפדותו רצו 'אם בלתאבון דלהרטבים שם בניי סרן טונאם־ש

 ומרן דמו• ע_ל לעטוד ואסור להצילו טצוה שלחאבון חייב פיד רוצח הל׳ הרטבים ב׳ להדיא הלא

 ב׳. ח׳ בביב כדאי׳ נפשות בסכנת הוא ששבוי ופשיטא קניה ססי׳ יויד בניי אלו דברים ב׳ בעצמו

 לרועים. דוסים אינם מדוע רבינו כ׳ הגוים דיה ולעיל ה( גוולים. מטון תאוה טחטת הם שגם ד(

 אבל הגטרא לשון את רכינו בן בתב כל המתחיל דבור א׳ א יי בהוריות גם ז( ב׳. מיו גיטין ו(

 אני. דיה בסוגיין תום׳ וביב הדורות גדולי בשם בל דיה א׳ ייא ח( רבים. שינויים שלנו ,בגט.

 ציינו. לא ובדים ברבינו גרים אלחנן ר׳ בתוספות וגם יטוטר• שלנו בגם׳ י( ג׳. כיב דברים ט(

 אני. ד״ה חופפות ועי׳ הצרפתים חנטי בשם בן רבינו כתב )השני( כל דיה א׳ י״א בהוריות יא(

 היד יד( ב׳. טיה גיטין בדאיתא יג( הדורות. גדולי נשם שם בהוריות גם רבינו ב׳ זו ראי׳ יב(

ד׳. אות ליא פ׳ רבה שטות טז( א׳. ליד שם טו( ב׳. ליג
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61 זרה עבודה שני פרק מאירי

 בזו משומד, ישראל שהיה אע״פ הנביאים, את לפרנס כדי ברבית אחאב בן מיהורם
לעצמו. התיר נפש פקווז משום

 בכלל והוא המינים בכלל הוא הרי האלילים לעבודת כלומר לע״ז משומד נעשה
 ואם ומותר, שפטור רבית ונטילת אבדה בהחזרת לומר צריך ואין הכל לדברי טורידין

 ישראל שם בשעדין כלם אלו ודברים כהנאה, אמורה ושחיטתו ישרף, תורה ספר ."כתב
 דת מכלל שיצא כל הא הרבה חמור ענשו הדח את ומחלל מתפקר שהוא ומאחר עליו

 לכל בה שנכנס א הדת אותה ככני אצלנו הוא הרי אחרת דת בכלל לו ונכנס יהודית
 הרי מיהא ובנו בבמקומו, שיתבאר כמו אשד. זיקת כל או וקדושין טגיטין חוץ דבר
וקדושין. גיטין לענין אף גנמור גוי הוא

 חוששין אין עצמו ולאיבת אדם בר, ידע שלא דוקא כאן שהוזכרה הורדה
 מקום מכל בכך מכנה לו שאין במקום אף אחרים שבידיעת כל אבל שם ימות שהרי

 אין שאמרו זו וכן י איבה, לכלל עצמו להכניס לו ואין הרואים לאיבת לחוש לו יש
 אלא מבעיא, לאמוקי דלא מחחינן אחותי דהשתא טמש העלאה דבר סוף לא מעלין

 שלא גורמין ההיזק לו שבא כל אלא איבה, שם יהא שלא בכרי לעלות שלא שישתדל
 ואומר מעלה בבור שלו סלם היה שאם כגון טענה קצת לו שיש כמקום מטנו להנצל
 לדוכתא קושיא אכתי הלשאול ויש בזה, כיוצא וכל מאיגרא, ברי לאחותי בעינא

 שאין במקום דוקא שההורדה י ומתרצים מבעיא, סלם העלאת מחתינן אחוחיה דחשתא
 רואים, במקום שלא אלא וסכנה איבה איכא וראי רואים שבמקום כל שהרי רואים,

 ומכל איבה, להפקיע עלה למצא לו שאפשר כל רואים במקום אף סלם העלאת הא
 הורדה בלומר נאמרה. טורידין שעל בה וכיוצא זו מלם בהעלאת ’ מפרשים יש מקום

 לא לחוש ושאין רואים שאין במקום אף □מש דהורדה ממש הורדה לא כאן שהוזכרה
 י׳ הצלתו במניעת להשתדל לו מותר מעצמו ירד שאם אלא אמור למכנה ולא לאיבה

עיקר. וכן מאיבה, להנצל לו שאפשר כל
דבר. לכל משומד כישראל שהוא ° יבמות במסכת יתבאר לסורו וחזר שנתגייר

למול לו מותר מלוהו ולא □ילה מהמת אחיו שמתו כגון ערל שהוא ישראל
 הוא ואפילו לעולם ימול לא גוי אבל חשובים, הם כמולים ישראל שערילי אחרים אח

 חשובים, הם כערלים האומות שמולי מהולות, אומות שהם וגבעונים ערביים כגון מהול
 שהרי ישראל, מוהל אין ואפילו דמים, שפיכות חשש שם שאין אחרים בפני ואפילו

ישראל יד על חגמר ידו על הוחחלה ואם תשמור, בריתי את ואתה י נאמר מקום מכל

 ולא הרש דבר והוא רבותי• הורו *וכן ונתב המינין ד״ה א׳ י״א בהוריות גם רבינו כ*כ א(

 ד״ה ב׳ ט״ז ביבמות וגם ישראל ד״ה ב׳ ט״ט ובקידושין ב׳ ם״ו יבמות ב( ו״ל. בראשונים מצאתיו

 הפוסקים נל ובאמת לבנו אב בין הבדל מה רב וצ״ב סיירי. משומדת או ישראלית ובאמו ע״ב ג( גוי.

 צ״ב אבל א' כ״ב יבמות רבינו ועט״ש ט״ד אהע״ו וב״י טור ע׳ קידושין לעניין ישראל בנו שגם פסקו

 איבה*. במקום שלא ממש "דטורידין שב' כן ס״ל הריטב״א גם ד( כמותם. בבנו פסק מרוע

 ובתי׳ הר״ן, שקדמו ראה ולא מדעתו כן הקשה קנ״ה יו״ד ו״ל והטו״ו והר״ן, הריטב״א גם ב״ה ה(

 הריטב״א ב־כ ז( הם. טי יודע אינני ו( נדפסה(. לא עוד )שבימיו הריטב״א לתי׳ הטו״ו כוון

 טרבותי ויש 5 כי הריטב״א אבל מבעיא* לאסוקי ״דלא קשה עדיין אבל ח( מרבותי. ויש כשם
 יבולה השתא דפרישנא גוונא האי בני סעלין שאין דקתני מורידי! דמאי מפרשים דהשתא מתרצין

 טעלין אין או ממש מורידין נימא דלא תרווייהו להו תני יתירה טלישנא האי ולאששועינן היא הדא

ט׳. י״ז בראשית י( ב. ט״ו ט( רבינו. דברי גם היטב מובנים ולפ׳י עב״ל ממש
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א סגה f»Gאבן
 ממון אינם אנל לגמרי ד*א בתמידות אישות לנהוג

 נקום חז*ל מרח לנטל • אונס חשיב דלא סשיטא
 אפילו עצמו על להחמיר שירצה מי גם )לד( : עשה

 'העובר שכל י תד״ת ד״ס שחמורים רשאי נפש בסכנת
 שיש ונתקום מיתה ח״ב מזנריהם קל ונרי על אפי׳
 למסור היא וחובה מצוה מילחא ולמגדר י שעה צורך
 קהל על כללית נורה היחה אס כ״ש י זה על נפש

 לעשות הצמר חייבים חכמים חצות לנטל ■ מישראל
 בעקירת להסכים ולא דירה לעקור אפי׳ ־ טצדק• כל

 דמסאנא תערקתא גרע ולא • גימא כמלא חו״ל ונרי
 • כך על לאונסו שטצין עצמו אדם לאותו ואצ״ל

 הנאת לא כאן אין שהרי וה על נפשו למסור שמחויב
 .:עשרה שיש במקום וגס • עוצם קרקע ולא עצמן
 אומרים שאס הרדב״ו תשי׳ נשם נשכנה״ג וכתב )לה(
 תשה תורת שאין לפי וו חצוה על עבור מישראל לאדם
 בשעת ושלא נציכעא אפי׳ אותה שהחלפנו או י אמת

 בגוף עצמווצ״ע למסור ח״ב י עצתו ולהנאה השמד
 ומה י עבירות משלשה אינה אס • הא חנליה החשו׳
 ענו״ם פשיטאכל • העכו״ס של בדבורו לן איכפת

 לישראל והמעביר • האתחיח היא בלבד שאמונתו חושב
 שאם שר״ל וצל״ד ־ בה תאמין אינו בודאי דתו על

 ושמפני י הוא כן שכדנריו מלא נפה לו להודות יצטרך
 • יהרגנו כן יעשה לא ואס • המצוה על יעבור כך

 בתורה לכפור ולא נפשו למסור הישראל צריך יה באופן
 דינור לומר חפי׳ ונראהדלפ״ז ובמעשה• בדבור חשה

 והוא הוא דינא חד גת׳ ־ בפועל הוראה בלי טה מגונה
 חז״ל דברי להכחיש אוחו שאונם׳! למי גמי הדין

 הכחשת עס הוא ד״א ח״ו פלסתר שנע״פ חורה ולעשות
 דהא ונראה היא אחת ופירושה היא כ׳ י שנכתב תורה
 :עכו״ם שהוא לומר ליהודי שאסור חח״של גרע ודאי
 שנועה המחויב היהודי להשביע שרוצה עכו״ם )לו(
 הוא כוונתו אם הראש ובגילוי בקריאתו המיוחד נשם

 יעבור ־ שבועתו על יעבור שלא • ישראל על להחמיר
 שם ולחלל דת על להעביר תיא .ואסטוגחו • ׳הרג ואל

 • בפרהסיא הוא אס יעבור ואל הרג’ פשיטא ־ המיוחד
 וכ״ע • המוכרח קצת חקון עם סנה״ג מהעמקת פסו*כ
 להזכיר שלא תפורש איטר כך כל יודע שאינו נשמו
 ואינה בה שמחויב שבועה לצורך הראש בגילוי השם

 קפידא נהדיא אשכחן לא ראש ובגלוי לנטלה• הוכרה
 לילך אסור שהרי ־ היא יהודית מדח בודאי מ״מ י ע״כ
 .בהזכרת כ״ש ־ שתים מורא מפני הראש בגילוי ד״א

 מכל עצים נוטלין שהעכו״ם שנהגו במקום )לז( : השם
 • לשפה תשפה קופצים והס העצים ושורפים ובית בית

 • ע״י למסור חיוב בע״כיאין ישראל מבית אף ונוטלי!
 • העכו״ם אלא ־ מחש בידיו להם ליחן אסור ומיהו

 שלהם לגבאים סיוע ליחן אסור וכן • תעצמו •קח
כ״כ • ע״ז בנין לצורך מעות לגנות בית לכל כשהולכים

 ודימונק׳ דקווק׳ מההיא כדמשמע מוכרח ואינו בכנה״ג
 אפי׳ דוחין אין השמד כשעת )לח( : להו היכ״הנינן

 ממילא להקל העם נהגו אס ומ״מ • השמד תפני תקנה
 בידיהם: מוחין אין ־ השמד תן להציל כדי ־ תקנה באותה
 שלא ־ הקנה אותה בקיום סכנה שס היתה אם )לט(

 ולעקור התקנה לנטל דתי שפיר אז השמד מחמת
 דבר שאירע אלא • ברורה הסכנה אין ואפי׳ ־ לגמרי

 לאו )ת( : סכנה ליד׳ באין דבר אוחו שמחמת • בתקנה
 גם כי התקנה עוקרי! בלבד הסכנה תפני דווקא
 כל מיהו )תא( : התקנה מנטלין האונס מחמת

 דאם • ממעטיגן התקנת ניטול למעט דאפשר תה
 למעט יש • התקנה שיבטלו מבלי האונס מ| להגצל אפשר

 מקצתה שבטלה תקנה אמרינן ולא תאפשר־ כל בנטולה
 התקנה • והסכנה האונס עבר )תב( : כולה בטלה

 התקנה לנטל ב״ד ניד כח ואין )תג( : עומדת במקומה
 : |’יכול אחר ליום' זה מיום לעקרה אבל • וכל מכל

 היינו ־ הפסיד לא המקל אונס במקום האדאמרינן )מד(
 ונהרא״ם שע״ז סי׳ הרינ״ש נחשו׳ )וצ״ע ממון אונס אפי׳

 במידי ודווקא )תה( : במצות אונס וה״ה סנ"ט(
 המקל ־ ותקלה סכנה חשש דתחתת דאתרינן הוא דרבנן

 תקלה דמחמח אפשר ־ תורה של בדבר אבל הפסיד לא
 חשש משוס )תו( : ברורה בתקלה אפי׳ • תקליגן לא

 רגלים שיהו עד ־ תורה בדברי להקל אין נת׳ סכנה
 משוה )מי( : איכאבדבר דסכנה תילחא ונרירא לדבר
 כל • האונס ברור אפי׳ • בדי׳ח להקל אין נמי אונס

 לומר לאדם אסור )מט( : נפשות סכנת אינו שהאונס
 מותר אבל !נ( : יהרגוהו שלא כדי • עכו״ם שהוא
 שהוא יבינו שהעכו״ם • אפי לתר׳ דתשתתע לשון לומר

 לצורנא שר• שאתרו כאותה • להשס •כוין והוא עכו״ם
 י כרגא ׳היבגא לא • אנא דנורא עבדא לתימר מרבנן

 ולבו • פרסיים של ע״י האש• מעובדי שהוא חושב שהעכו״ם
 נאמת שהוא אלאלח״ח• תותר אינו ווה • אוכלה אש לשמים
 לקחת עליו בא בעלילה והעכו״ם • התם תן פטור
 •תפקר שלא בטוח הת״ח וגס • לו חייב שאינו תה ממנו

 הפסד משום ת״ח גני דחקיל׳ לזימנין אשכחן )דכווחה
 • דעכו״ס וריבית • בשנת נכסי דסיור הערתה כגון מתון

 יוכן באיסורי! ח״ו שיזלזל ח״שינן ולא • ביתו לבני וכן
 תורהן נטול משום טלי׳ האפלת ע"׳ ביום מטחו לשמש

 לתת ח״ב שהרי י ממון משום כה״ג שרי לא לע״ה אבל
 את גוזל הוא והרי • והמס המכס להעביר לו ואסור
 • אישור לעשות וגס • לו נתיר שלא פשיטא • המלך

 הפסד משום ליה שרית דאי לתיחש איכא נע״ה כ׳
 • שרי נמי הא אונס משום דקסנר וסלח אזיל ■ ממון

 נפשות הצלח משים מיהו • כה״ג אסיר לע״ה הילכך
 שאומרים ששומע ישראל )נא( • אדם לכל חותר ודאי
 כתוב כך • אנכי יהודי שיחתר צריך עכו״ם• שהוא עליו

בשעת אבל ■ סכנה נתקוס שלא דהיינו ונראה • נס״ח
הגזר
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 דר,מירח נפשות סכנת דנתקום
 עצמו להציל אדם שרשאי
 בלי ידועה ומאומה עכו״ס

 כדי אס )נד( : וצ״ע
בשעת מלבושו משנה • יהודי

 צריך וחינו שתי־!’ אס קפידה ן דת גדתה • סגורה
 ־ דעו׳ גננת לעני! כדאמרינן • ■ מטעיהם להוציאם

 דגנבתדעת הכחאע״ג ה״ה • שרי נפש׳ דתטעי דהיכא
 ובזה- • ה3 נ! לית ם״נ במקום ־",מ ■ ממורה זו

 שהייתו מנתם ההר״ר תשו׳ י בי! מחלוק־ כאן אי!
 קצת נמי מוכת' והכי )סקי״ז( ם"־ וכי; • ההחרונים

 שיהיו העכז״ס להטעות דצח'ח״ש )סקצ״ט( ס׳ כאותו
 • כפניו אומרים שאפי׳ ומשמע • ישראל שהוא שכירים

 מר׳־מ ג״כ וראיה י הגזרה כשעת ל; לי־ ענו״ם שהוא
 כאילו אותן והטעה • האשור בדבר אצבעו שטבל

 נו כשראו עכו״ם שהוא אמרו וכו־א• • לפיו הכניסו
 במקום תקל ויש עכז״ם נשם שמו לחתום אסור )נב( : כך

 האשה שגם פשוט ן ,)נג : נראה ואינו י מעות הפסד
 לומר לה התיר ונש״ח י ערלית שהיא לומר אשורה

 ונראה י הפריצים בה יתעללו שלא כדי ערלית שהיא
 להמלט דרכה ישראל מפריצי כי י בהווה אלא דינר שלא
 כשתאמר מלחללה ימנע שהעכו״ס ידוע אש וה״ה ■ בכך

 קצת תשמע לפ״ז • כן לעשות רשאה • ערלית שהיא
 פשיטא • מזנות טפי

 שהוא בעלמא באמירה
• ע״א שם שיזכיר

 שהוא יכירוהו שלא
שאינו כיון תותר השמד

 ת׳ כל על שמד גורו ואם )נה( : עכו״ם שהוא חותר
 • בזו תחלקי! ויש יעבור ואל ׳הרג עכוי׳ס מלבוש ילבש שלא

 . יהודי שהוא אותו מכירי! כשהעכו״ם אלא אסור דאינו
 ליכא דאז שרי מכיריו באין אבל י לעבור לכופו ורוצים

 עטיפתן ששינו דתר"׳ )והיינו מסתנרא והכי • השם חלול
 שהוא דמאחר • דתסאנא לערקתא ול״ד השמד( בשעת

 דמסאנא דערקתא בשינוי הוא ניכר כישראל גופו כל לבוש
 שפוגעים ושמעה י בדרך ההולכת אשת )נו( :ח״ת ואיכא

 בגדי ללבוש יכולה עתה ישכנו ויראהפ! י עכו״ס בה
 • ׳שכבוה ולא כותרת שהיא סבורים שיהו כדי י כומרת

 • אדידיה דידיה קשיא לכאורה תש״ב( )סי' נס״ח כ״כ
 עצמו להציל י לאיש כותרים בגדי התיר לא קצ״ט דבסי׳
 • <ו מעברת ודאי ממירי דנפשות אע״ג י הגזרה בשעת
 בגדים בשינוי עצמו להציל לו נאפשר מ״רי דהתם ולק״ת

 ממשכב בזה להנצל לה יועיל שלא • באשה תשא׳־כ בעלמא
 • כותרת נבגד׳ לא אס בערלי' גס מתעלל שהעכו"ם

 וה״ה י בה מלנגוע ביותר ותתיראיס מלחללה נוהרין שנה
 רשאי לאיש י גרידא נגדים שינוי תספיק שאינו ידוע אם
 ללבוש תותר וכן )נו( : כומר בנגד׳ עצתו להציל כן גת׳

 לו תספיק אס אבל • ברורה נפשות סכנת תפני כלאים
 ללבוש לו דאסור פשיטא כשרה בתפירה בגדים שינוי

 הנ״ל סי' בס״ח מ״רי ובתכי ס״נ מפני שלא •' שעטנז
 ותתרש״לבהגוזלנתרא)סי״ט(כמדומה כפרה■ שהצריכו

 שעטנז שם ת״ש גס • בהא דק לא ריהטא לפוש
 שעטנז ודאי הוא בחוט דתפירה • תמוה ־ רבנן איסורא

שינוי לו יהא בש״רא שהולך אדם )נח( : דאורייתא

5־׳־ כט בוחן
 במלבושי לך’ ומם • שעטנז נלת עכויים כשל בגדים
 )שמתוך נכונס רעה גורס ונמצא לאחרים תזיק יהודים

 נהם( ויתגרו יהודים שכולם יכירום ■ עמהם שמתחבר
 • עצמו על להחמיר שרשאי אע"פ "ל שר )נראה יעשה נא

 והגורם בחסידותו( לחנירו רעת לגרוס דשאי אינו
 רעה הגורם וכן ־ בידים עשאה כאילו לרבים טונה

 בחסיד תעשה בעלמא(: גרמא חשוב ואינו ר״ל ■ לרבים
 תלבש לו אמרו • החבורה עם נדרך הונך שהיה אחד
 שתפור מפני אתר ־ בך יכירו שלא מקטורן בגדי

 • לפדותו והוצרכו אוחו תפשו י אלבש לא בשעטנז
 • גרמתי תני אמר כי ־ שפרע עד טרח צדיק ואותו

 שתפור בגד לדרך להכין שהי״ל פירוש ■ בס״ח כ״כ
 שמותר כר״ע דהלכה סבור היה שתא או י בקנבוס

 מהכוין שאינו דדגר י המכס להעביר אפי' כלאים ללבוש
 שחב במקום ;עצתו על להחמיר שרצה ואע״פ • הוא

 עד טרח לכן י נכון אינו • ממון להפסידם לאחרים
 צריך היה לא זאת ולולי ־ פדיונו דתי והשיג שנשתכר
 מ׳ וכל ־ השנית תן לפדותו היא שמצוה לפי • לטרוח
 לעשות עת )ס״ר( ע״ש )נט( : נ״ל כך נו ח״ב שיכול

 כלי יהיה לא תורה שאמרה אע״פ ־ תורתך הפרו לה'
 צרו אם י אשה שמלת גבר ילבש ולא י אשה על גבר

 וכשיודעים י בדרך הולכים אם או י עיר על אויבים
 נחרב ואף אנשים במלבוש תלכנה ־ שכבום’ נשים שהם

 ׳ויקום ולא אנשים שהם סבורים שיהיו כדי תחגורנה
 )דאי בעלה עס נדרך שהלכה מאד יפה באשה תעשה

 ־ זקן חברתה משער ועשתה טבדא( איטורא בעלה בלא
 איש שהיתת סבור אותה הרואה י שלה נפנים ושמה

 לובשים • וקן להם שאין בחורים וכן )ס( : ונוצלת
על הגזירה שהיתה דת״ר׳ צ״ל ־ להנצל נשים נגדי

 בחיים האשה מניחין אין שאפי' עוד וי״ל ־ בלבד אגשים
 להציל דתי שפיר נת׳ • עליה זיינה דכל' משום אלא

 זו בתחבולה מידם וימלטו ינצלו או תמ״נ • בכך עצמן
 ־ זכרים אותם כשימצאו יהרגום או ־ בהם יגעו ולא

 אין • .זכור במשכב עמהם לשכב ירצו שאם הדין והוא
 דהו״ל • כך משום י להריגה עצמן למסור מחויבים

 על שמד דנשעת אלא עצמן להנאת גס עולם קרקע
 נ״ל כנר גם כתש״ל • זה כל תועיל אינו בלבד ישראל

 וי״ל קלו!• לידי יבוא שלא עצמו להמית רשאי דמחד״ת
 פ״נ משוס העכו״ם להטעות יכול וכן )סא( : טוב שכר

 פיו לתוך האחרת ולהכניס יסורבדברקא אצבעו לתחוב
 תנו~' • להםעכי"ם שאמרו /)סב(־־לשיס: ר"מ שעשה כמי
 מטמאים אגו הרי לחו ואס • ונטמאנה מכס אחת לנו
 נפש להם ימסרו ואל ־ כולן אח יטמאו • כולכן את

 בה להציל מוסרין אין פנויה אפי' )כג( : מהן אחת
 אין כבר מחוללת מהן אחת ואפי׳ )סד( : איש אשת
אפי'היתה• עוד ולא י כלום והכשרה הטהורה לבין נינה

 ולמסרה לאנסה רשאין אין לשעבר מופקרת זונה יהן ינ3
 אבל )סה( :השונה הרהרה עתה שמא מדעתה שלא להם
מחזקת עודה פרסית נתותרת עצתן להציל •כולין אס

בטומאתה זיין



m פנה אבן «׳!
 שאינה אע״פ י אוח? דמוסרין פשוט נראה • בטומאתה

 ישראליח שחטאה אע״פ בזו אותרין ואין לזנוח מתרצה
 אס שנ״ל נשכנה״ג כתב )סו( : )סגכ״ח( עש״׳ • היא
 נראה ולי • בידה מוחין אין תעכו״ס עם לילך רוצה אחח

 להציל שמתכוונח אע״פ • בידה היא שעברה פשוט
 עון נידן אין • כולן יטמאו ואם רשאה אינה האחרות

 למחות צריכין ודאי וא״כ • הנה אנוסות כי • חטא אשר
 ח״בין י קעבדת דחצוה וסברת טועה היא אס ג״כ נידה

 למסרה שאסור כ״ש ולפ״ז • נ״ל כך • וללמדה להוכיחה
 בדברי׳ וכיוצא נאה שהיא ואח קחו לעכו״ס לומר נדברים

 איסורא דודאי : כרחה בעל לקחחה באוניה הנכנסים
 ■ חבירו ממון ומראה דמסור מדינורא שנא ותאי • הוא

 • עאכ״ו נפש בעסקי ליה קלי דמיקלי בידים כעושה דחשיב
 שבכה״ג שהעתי' בחשו׳ הרמ״א לסוףדעח ירדתי לפיכךלא

 בלטמא כאן האמור שבכל פשוט נראה )סז( : משתו
 למשכב הזכרים מבין זכר נמנקשים הדין הוא • אשה
 אשהאו לטמא עכו״ס דמנקשים זה בענין )סח( : זכור
 פ׳ אשת להם יחדו שאפי' חילוק אין י וכור למשכב איש

 : בידים להם ימסרו ואל • כולם יטמאו פ׳ וכר או
 אם אבל להרגם העכו״ס ביד כשאין ודווקא )סט(

 הרי • לאו ואם לטמא אחד או אחת לנו תנה אומרים
 בידיהם מסורים והם הואיל כולכם את הורגין אגו

 קרקע הו״ל גם . בלבד עצמן לתנאח ומתכוונים להריגה
 בט״ו שגם ■ראיחי שוב • פשוט נ״ל כך • תותר עילם

 ג״כ תנאי וצריך היטב דבריו פירש שלא עם דעתו כך
 מתכוונים יהיו שלא וגס • השמד שעת יהא שלא והוא

 כוונתם שאם • הואי הכי ודאי )וסחמא דח על להעביר
 שא״ל באופן להיות יוכל מ״מ כולם לטמא הי״ל לכך
 צריכין • עשרה תם אש ואז • כולם לטמא כך כל פנאי

 פרהסיא הוו ג״כ נשים עשרת אס )וצ״ע נפשם למסור
 ודאי הא • כתיב ישראל דנני אע״ג ■ ק״ה על וצ״ל
 נפקי לא ק״ה לענין א״כ • כגברי • אק״ת מפקדי נשי

 והכי • דידהו פרתסיא נמי היינו א״ה • דגנרי מכללא
 זאב בנימן משם בכנה״ג כמ״ש די״ח איברא מסחנרא(

 משום טעמיה ונ״ל • מישראל נפש ימסרו לא אופן שבכל
 • כרתה בעל המלך לבית שנלקחה אסתר שאני ט״ל ד

 ביד שהיה אע״פ רשאים היו לא בידים למסרה אבל
 שגתנות כחוב אין • יתנוה לא אס להרגם המלך פקידי
 מעשה שס כי ■ הוכחה מות אין אבל • שלקחוה אלא להם

 שאף נראה מ״מ שמצאו מה לקחו הפקידים כי • היה כך
 אלא • מתם א' לתח מותר אינו • להרגם במגויסים

 אבל • נפשות עסקי על דבאיס דומי׳ דווקא ניחדוהו
 • מהם א׳ בנפש עצמן להציל יכולים אינן יחוד בלא

 אחת רצון דתהני מסחברא וכה״ג חזית מאי דאמרינן
 לתא משום כאן ואין ■ תוחרין הדין דמן כיון י מהם
 להקל שיכולים אלא נידם חסורין שכולן תאחר • דג״ע

 מצד אלא אינה והמגיעה מתן א' שימסרו ע״י האיסור
רוצה אחת יש ואם : תלוי הדבר ברצונם כן על בחירתם

בוחן
 : זה באופן לה הוא זכות * כילם -הצלח בשביל להמסר

 • ונהרגנו לגו^אחז^תכס עכו״ס^תנו אמרו אס וכן )ע(
 להם ימסרו ואל כולם יהרגו כולכם נהרוג לאו ואם
 ואמרו • להם יחדוהו ואס )עא( : אדם תבני אחת נפש
 מיתה מחויב היה אם י כולכם נהרוג או פלוני לנו תנו

 : לכתחלה כן מורין׳ ואין לתם יתנוהו נכרי בן כשבע
 לתם ימסרו ואל כולם יהרגו מיתה חייב אינו ואס )עב(

 יעוין והחלוקים הסברות רבו זה בדבר אדם תבני נפש
 )סמ״ג( בתשו׳ תב״ח ומסקנת )עגן :שהאריך נשכה״ג
 חורה בדין מיתה חייב אס א נדבר יש חלוקים דשלשה

 כחתנו דלא ת״ה מיתה ח״ב בודאי במלכות ב)תורד"3כש
 אשר כל מלא דמקרא ישראל במלך בלבד זו ולא • בט״ו

 אפי׳ אלא י יומת תצונו אשר דבריך לקול ישמע לא
 התורה מן מיתה דתחויב פשיטח או״ת במלך המורד
 שבועת דברת ועל שתור תלך פי אני כמש״ה גת׳ תיקרי
 כבודו הוקש • ומלך בגי ה' את ירא וכתוב י אלהיס
 דרקיעא מלכותא כעין דארעא דתלכותא המקום לכבוד

 פירשו וכן י ח״ב רעהו את איש ־ מוראה ואלמלא
 או״ה תלך על הללו כתובים חז״ל האלהיים החכמים
 שבועת על עבור לך יאתר שלא והוא ('פט״ו )עבת״ר

 מפניו תנהל אל אז ־ התורה קיום שהיא • אלהיס
 אמנם ז״ל הר״ת כדעת שלא )וזה לכתחלה תורין (תלך
 ■ דריב״ל מעובדא שלמדה בזו מוכרחת ידעתו אין

 אליהו וקפידח כן ותורי! ודאי הא שהלכה נראה ויותר
 כתהיא • שאני חשוב שאדם תפני רק היה ריב״ל על ז״ל

 דקסיד ור״א ירחון ,לא הוא מתחשב ואם התם דתנן
 ור״יפ׳נערה • ארתאה קפילא תיאדאחיס דשתי אר״נ

 של ופיוסו • דכווחיה וטובא קצבה שי״ל רפואה גני
 אס ב י פצ״ד( בב״ר תוכח והכי כפית היינו • רינ״ל

 ושאלוהו י בדיניהם אלא תורה בדין מיתה חייב אינו
 לכתחלה כך מורין ואין היא חסידים השנת לאו • להרגו

 • להם למסרו 'כולי! להם שימסרוהו בסתם שאלו ואס נ
 נין עוד לחלק )ויש זה בכל וצ״ע לכתחלה כך ומורי!

 ולהתיישב בלבד( הס או ־ הסכנה בתוך והס הוא
 היכא וכל )עד( : יבוא שלא מעשה לעגין הרנה

 ליסורין או הריגה שאלת היא שאלה שאותה בין דיחדוהו
 אחד הכל לבד מתון שאלת או מיתה של שאינן ועונשין

 אותו אם ")עה( : מוסרי! אין וא״ל מוסרי! חייב אם
 לעכו״ס שעשה הרעים מעשיו ע״י בכך חייב פלוני
 דתו נידם למסרו יכולים התראת( אחר )ואצ״ל בזדון

 לתחוייב דומה יו ואין נפשו לחייב לעצמו וגרס • בראשו
 יד הרים אפי' או באקראי הנפש שהרג מחמת מיתה

 עכ״פ)כעניןשאר הי׳ מוטעה דבודא׳ נכרי בן במלךכשבע
 ישועתה אין עזבו אלתים אמרו כי תב״ד על החולקים

 המורדים כל וכן ־ היו מיתת חייב ואעפ״כ לו(
 ואפי' ראשם מחייבים בשגגת בין באונס בין במלכים

 אין אבל תות מלאכי תלך חמת כי מתחייבין קל בחטא
משא״כ בלבד המלך ניד אלא אדם כל ביד תסור דמו

המכניס



tt rue אבן
 רודף הוא הרי י בנפש בשאט בשכנה חבריו -המכנים
 אחד אס )סתרצ״ט( בס״ח כחוב ־ וכן למשרו ומותר
 התקוטט אל לו ואומרים תעכו״ם עם שמחקוטט ביניהם

 אח והרג חושש ואינו בסכנה כולנו משים אתה צמה
 הואשם שהרי יהרגום שלא כדי אוחו טתנים העכו״ם

 ללמוד לנו ויש י ע״כ בסכנה ואותם עצתו אח
 שמשון אח ואשרו עלו יהודה בני שהרי הכתוב תן זה דבר

 מחמת בסכנה אוחס ששם מפני פלשחיס ביד ומסרוהו
 שלפי ואע״פ בתם מושלים שהיו לפלשתים הרבה שהרע
 אלא הסכנה בתוך היה לא גם פלשתים על דין הי״ל דעתו

 גבורתו על בטחו יהודה שבני אפשר קצת לדחות שיש
 שהוכיח כתו לו להרע יוכלו לא בידם ימסרוהו שאפי'

 מי שכל בישראל היא רווחת הלכ׳ מ״ת • העני[ סוף
 לו חוששי; אין ־ בפשיעה בסכנה להתריס שתכנים
 מי יה בזמננו אף הט״ז וכתב עט״ס ביד אותי ומוסרי!
 נשאר וה״ה ■ אותו מוסרי! שלו במלכות ומורד שפושע
 שאר או בזיופים שעוסק כגון בהם תוחזק שאחד עברות
 ומן אוחו שמוסרי! פשיטא • סכנה בהם שיש דברים
 רודף שהוא כיון יחדוהו לא אפי׳ אוחו למסור הראוי

 ידוע דבר שאינו מה אבל )עו( : שפ*ח( )ועח״ת לישראל
 שיש אע״פ ולזולתו לעצמו נפשות סכנת לגרוס ותפורסם

 מפגי מיתה ח״ב שאינו למי מיתה לדון המלכות ניד כח
 ב״ד שאפי' בודאי דין ודינו שעה ולצורך העולם תקנת
 נראה ת״מ תילתא ולמגדר שעה להוראת והורגין מכין
 ויש י יחדוהו אפי' המשפט ניד למסרו רשאין שאין

 דבר שהוא מת על )נוסף זה לדבר ג״כ ראיה צהביא
 אבו שלא בגבעה דפלגש ממעשה הנ״ל( כל תטעם פשוט

 שבט להלחם ועמדו אחיהם בקול לשמוע בנית! בני
 נכלל השבט היו רשעים ולא שבטים ׳־'ב נגד אחד
 לעמוד כך כל בגבורתם שיבטחו שוטים לא גס ח״ו
 בהסתכלות שיראה )כמו נעול אף ישראל כלל נגד

 שחשט מחמת לא אס המעשה( ומר רע כ׳ ראשון
 בטחו שהשבטים אלא • עמהס והיושר הצדק לפחות

 המיעוט שחייבים וחשבו • הרב ובקבוצה בגבורתם
 לתקון שחשבוהו מאחר להטות רבים אחרי להמשך
 ידמו כן לא בניתן בני אמנם ־ וגדר ולצורך העולם

 וירא( פ׳ הרמב״ן ש“במ )עיין שבטו לדון השבט על כ׳
 הפלגש שענו אותם מיתה חייבין תיו לא הדין שמן וכיון

 נידם שאין למשפט חשנו ע״כ • נגרמתם שתתה ואע״ם
 לענוש רוצים היו ואולי למיתה הפושעים אותם למסור
 סמכו זה ועל דעתם שקול כפי ויסורין בהכאות אותם

 רבים אחרי ל״ח ולקיים להם לוחמים מרבים לגור שלא
 ישראל בני נענשו כן שמפני ונראה י דעתם לפי לרעות
 ה׳)~ אח לדרוש במקום תחלה נמלכו שלא בפרט נתחלה

 / המאירי בשם שכנה״ג כתב )עז( : עושים תם כדין אס
 אצל וקטן רבים אצל ויחיד עצתו בהצלת שאף למדנו

 שנים אבל )עח( : נפש משני נפש דוחי! אין גדול
והשני ח״ח הא׳ אם מהם אחד להרוג ובקשו שיושבי!

59 ד בוחן
 חברי תהרגי ואל הרגוני לומר להדיוט מלוה הדיוט

 לא ואם ונהרגהו אח' חנו אמרו אס )עט( : ת״ח
 צא אפי' ניניהם טריפת והיה ־ כולכם את נהרוג

ע״כ )פ( : המאיר׳ הרב ־ בידם ימסרוהו יחדוהו
 להם ימסרוהו יחדוהו אס דאמרינן אהא בשמו שכנה״ג

 תתני לח אחד בהצלה ד )תשמע שנים הצלה נו שיש כל
 : יע״ש מיתה חייב אינו שאפי' כר״׳ ושפסק יחוד(

 ואהרוג זיינך כלי לי תן לישראל האומר )םא(עכו״ם
 אינו והעכו״ם אותך אהרוג לאו ואם זה ישראל את

 נפשו לפדות לו לתת לו אין מדעתו שלא ליטלו יכול
 כיון חזית תאי הנא שייך דלא נראה כ׳ וצ״ע הרדב״ו

 מותר אם שנסתפקת׳ ואע״פ י בידיו הורג שאינו
 היכא ה״נו להחמיר ונטיתי דש״ד בגרתא עצמו להציל

 להראות או ■הכלב את המשסה כגון תעשה דעושה
 תשא״כ לי־ קלי דמיקלי טמון היהודי היכן לעכו״ס

 )ואע״פ מיד׳ קעניד לא דאיהו לעכו״ס ז״ן כלי נתח
 עצמו למסור א״צ אבל נ״ז להם מוכרין אין ששנינו

 גזים דילתא ־ ספק אלא שאינו כ״ש כך על להריגה
 קנאה כי הוא לוודאי דקרוב שי״ל אע״פ עביד ולא

 בישראל אפי.' וא״כ נקם ביום יחמול ולא גבר חמת
 באיש שכול דוב פגוש כחוב וכן ־ להחמיר יש נה״ג

 ע״כ )שב( ־. ישראל ל"ש עכו״ם ל״ש נאולתו כסיל ואל
 כ״ז בלא באגרוף או באבן להרגו העכו״ם יכול אס
 בשם ונתב )פג( ־. עצמו למסור חייב אינו זה של

 לקצץ לי הנח לישראל שלטון אמר אם ריקנטי הר״מ
 אח אמות לאו ואם • נו מת שאינך • תאיבריך אחד אבר
 ולא אבר לו שיקצץ להניחו שחייב ׳"א חברך אדם

 זה לדבר ראיה ואין ע״כ חברו את שיהרוג ׳ניחנו
 מאיבריו באחד להציל רודף שאינו מישראל אדם שיחויב

 שמעט ההפך אבל שתענו לא זה מזולתו הנרדף אח
 מידחי לא דגופא בזיונא אפי' דהיינו י מזו בגדולה
 • גרידא ותצוה היא דרשות נראה אמנם נם*ד כתש״ל

 הגוף כל סכנת נו יש שלפעמים אבר בסכנת צ״ע גס
 ׳סורק גם המטריפים ראשיים מאיברים שאינו ואע״פ

 • חברו הצלח בשביל לסבול שא"צ נראה • ומרים קשים
 ליסורין למסרו רשאין שאין וכמו מחותא קשי דגגידא
 יתנוהו לא אם נהרנין הן אפי' • ח״ב אינו אס בעלילה
 ביד עצתו למסור חייב אדם שאין ק״ו נס״ד כתש״ל

 לחת ואפי׳ )פד( : חברו הצלת בשביל ליסורין גויס
 נפשם פדיון וייקר ־ איש פדה לא אח לו אשר כל בעדו
 עם כרינ״ח ־ רחוקות לעתים לא אס לעולם וחדל

 סודק אין : ביה אימתו טלהו דשני )ואע״ג רינ״א
 נראה פה?~~גם | ד דמיה[( כדי על יתר השמים .את

 להציל להריגת עצתו למסור רשאי אדם שאין פשוט
 אם • נדבר תלויה שאינה ומאהבת פשוט מרצון חברו
 תמנו יותר וצדיק נשר ח״ח שחברו בבירור יודע אינו

 כדלקמן( ורבו אביו בשביל או • ס״ח נשם )כדלעיל
מרידך סומק דידיה דדתא חזית תאי אמרי' ודאי דאל״ה

ולפיכך
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 להציל יכול אינו אהב אשר יחידו בגו אפי׳ ולפיכך
מצות עוד לקיים. לו שא״א, זקן שהאב לא אס זה באופן

 אפי' לפחות כשר אדס כשהבן להקל נראה נזה פ״ו
 קטו ׳לז^ אשהו או מקומו חתלא ולא כמותו גדול אינו

 :^)פו^עש׳יץ צ״ע ועדיין במעלליו התנכר לא שעדיין

fילדים' תשני ׳
דת

 נפשו להצלת קודם שהזכר והוריתי העכו״ס בין ולטתעו
 ששניהם נותן שגינו וכן )פו( : גופו להחיות כמו

 בלחם ופירשה׳ לאשה קודם האיש לקלקלה עומדים
 שהית כמעשה או ■למשכב מזומנים בשניהם דהיינו שמיה

 נצרכה )ולא הוכר להציל נקבת שמוסרי! בגבעה בפלנש
 לומר דאפשר שם כתבתי עוד יע״ש( איש לאשת אלא

 תאן שהיה ומעשה שוין ואיש אשת בידים לתשור לעגין
 גני גת׳ בתורה שכתוב )אע״פ עבד דשפיר לן ליתא
 אלא תורה( ניחנה לא עד"! התם' כה״ג לוט בנות

 הוא המיתה ומן הקלקלה מן הנכרים מיד בלבד לפדות
 :לישראל לוי • ללוי קודם כהן וכן )פח( : הזכר שקודם
 יש אלו יוחסין שלשה של נקבות גס אס צ״ע )סט(

 ג״כ כתנת שקדושת לפי זה ן בעני זע״ז מעלת להן
 תחנות וי״ל הקדשים מן ובמורם בתרומה שאוכלת מרובה
 לוי ובת בשריפה( בעל בזיקת זינתה )ואס כהונה
 מסופקני ת״ת הבכורה מן פטורי! ובניהם נתעשר אוכלת

 מנת מדשחקו הוכתה וקצת לאחרות לחוב כדאי זה אם
 פדיון לענין קדימת! דין הזכירו ולא לגמרי הפוסקים

 שמקדימה מי מימינו שמענו לא צדקה לענין וכן שבויות
 בדורות ירדו ותלויה הכהונה שמעלות האתת היות עם

 בדברים קדימה דין נוחנין אין לזכרים שאפילו הללו
 אלא שאינם תפני וזה מפורסם( באיש לא )אס אלו

 ■ ישראל )צ( : אצלי שקול הדבר מ״מ • חזקה כהני
 נראה חורין בן שחציו )ומי לשתוקי • חלל ־ לחלל

 מתור לממזר אסופי לאםופי שתוקי לשתוקי( שקודם
 שבעה של ונקבותיהן תשוחרר לעבד נר לגר נתין לנתי!

 : זע״ו קדימה להן שיש פשוט נראה ־ אלו יוחסין
 תרש על אלו לכל קדימה דין עוד שיש ונ״ל )צא(
 השלשה אלו היו ואפי' לשוטה קודמי! ותם • וקטן

 עם פקחים גדולים יוחסין העשרת כל מיוחסים ישראלים
 יש עוד )צב( : שלהם בחש״ו ואל״ל קודתין נקבותיהן

 לבחור בפ״ע א׳ בכל יוחסין בעשרה אחרת קדימה מין
 סרים על ולחולה חולה על בריא ולזקן סתם וקן על

 בן אבל הטריפה טל ולמסוכן המסוכן על ולסריס
 אס !ה בטנין חילוק שאין נראה לשלם אבר מחוסר

 אפי׳ הגדם א״ג סריס נכלל והיינו הגויה בראש לא
 כשלם חרוכה קדושתו אין שמא שהיא איות אחת בז

 לקיים יכול הקטע אבל חפלין להגיח יכול שאינו מפני
 חסר טרפה חוליסריסוח דהיינו ארבעה והגי המצות כל
T אלה בכל להקדים יש עוד )צג( : בחש״ו נחי שייכי 

ונקבה לנקבה אנדרוגיגם לאנדרונינום חחים וכר המינין

 א' בחובו לקחה נא )סס"חךתעשיד־הנושת
על להעבירו ורוצה • נקנה ואחח וכר שהאחד

בוחן
 _j נשכיל אימתי )צד( : לסריס( קודם והוא לטומטום

 )ר״ל ת״ת ממזר היה אס אבל ובתע״ט בתורת שוי״ן
 עי׳ה וכ״ג הנפל( תמנו טוב שאל״כ שמים וירא הגון
 : חברו את קודם בחכמה הגדול וכל קודם ת״ח

 דאינה חשיבא לא ודאי זה בעגין זכר לגני ואשת )צת(
 ואשת ומשכלת צנועה אחת היתה אם מיהו ת״ת על מצווה

 תתהלל היא ת' יראת אשה ודאי הדיטות ואחרות חיל
 רק ולהציל לפדות בידינו יש אס תתחלל לבל וקודמת

 חילוק אין בידים דלמסור )אע״ג שנראה איזה תהנה אחת
 מהם אחד היה ואס )צו( : כדלעיל( לטובה שוות וכולן
 רבו בחכתה מתם גדול שס שיש אע״פ אביו או רבו

 : בחכמה מהם גדול שהוא לוה קודם ת״ת שהוא אביו או
 אינו אם ת״ת על מעלה לו אין אב אצל בן אבל ()צז

 כך בשוין הבן ולבן לאח קודם הוא אבל כמותו גדול
 קרוב הקרוב וכל להצלה קודם בנחלה הקודס שכל ג״ל

 שבזי' ופדיון צדקה לעני! כמו הכל שוין בשניהן קודם
 ביד במסורין זה וכל )צח( : בס״ד( שיתבאר )כתו

 מנית להוציאך אבל בודאי ג״ע או נפשות עסקי על נכרים
 ולרבי: לאביו קודמת ואמו לאיש קודמת אשה סתם השבית
 להוציא בין נפשות להצלת בין לכולן קודם הוא )צט(

 יכול המיתה מן דלהציל נ״ל )מיהו )ק( :מהשניה
 כמותו ת״ת אייו אפי׳ אביו בשביל דתו על למחול

 במשכב לטמא אבל כדלעיל פשיטא מובהק רבו ובשביל
 אומרים ויש בבחירתו( לוותר רשאי שאינו נראה וכור

 כל מלפצמו קודמת_אפילו אתו השנית מנית דלהוציא
שאחד' )קא(עש״הקעשה f נפשותסכנת בה שאין

 שם היו שלא ולפי בדיניהם ונחפש במזיד נפש החית1
 שהוא חמורה שנועה להשנע עליו גורו מספיקים [עדים

 שוא בשבועת עצתו להציל רשאי היה שלא הרוצח אינו
 )סמ״ג( ועש"' )קב( : היתר לו תורי! שאן וכ״ש
 סס לגמוע מותרת שלדעתי ונתעברה שזינתה נא״א

 הכשר נעולר )אבל כח״ו׳ דלא הממזר העובר להמית
 עובר כשאר הוא הרי הגדה בן אפי' דאסור פשיטא
 אפשר עצמה את היא להמית שאפי' עוד ולא כשר(
 מעוברת כשהיא זינתת אס אבל )קג( : נענשת שאינה
 הכשר העובר מחמת מסכנה עצמה להכניס לה אסור

 ׳ נחלאים אמרו כך באונס? שאמרו כעני! f )קד?: שבמעיה
 שרפואתו הרופאים ואמרו לתות ונטה שחלה ת׳ כיצד

 וחתרפאין לו עושי! שבתורה מאיסורין פלוני נדבר
 היינו מע״א חו־ן סכנה במקום שבתורה איסורי! בכל

 סתם אבל מתים וזבת׳ שנתנסך "ן ודכוותה אשרה )עצי
 איסורי! 4שאח ודיני בעז״ה עוד דינו יתבאר "גס

 סכנה במקום שאפי׳ וג״עש״ד מא״א( בה״ל במקומן
 עונשין ונתרפא עבר ואם )קה( : נהם מתרפאין אין

 ולא המדע נם׳ לשון הוא כך לו תראו׳ עונש ב״ד אותי
 למעלה שכתב דבריו כסוחר ונראה זה לו מנין ידענו

עצמה נע״א ואס ברצונו לעובר אלא מלקי! שאין

ימ

עבודתהשאין רפואה דרך ק״ו כך החמורה
ואצ׳ל

מך
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 דווקא בדוחק וי״ל עברות נ׳ דאינך נאניורייהו ואצ׳יל

 ולא אוחו עונשין אין עומדת מיחה דנמקוס מלקות-
 עונש אוחו קונסין אבל הגוף עונש נשום
 שנראין ואס מילתא למגדר לב״ד הנראה לפי ממו!

 הינא איברא ראיה צריכין עדיין מ״מ מסברא הדברים
 ואכל היחירא ושביק התוחרין בדברים להתרפא דאפשר
 שעונשין פשיטא סכנה במקום שעושה אע״פ איסורא

 ההיתר אס שבתורה איסורי! משאר היה ואפי' אוחו
 בנפש בשאט יד במי עובר ה״ז האיסור כתו מיד מזומן
 ומנקין אוחו מלקי! שלמט' ב״ד לפיכך כפר׳ וצריך
 על עוברין אין ס״ג במקום שאפי' ומניין )קו( : אוהו
 בכל אלהיך ת' אח ואהבת שנא' אלו עברוח מג׳ אחת

את נוטל הוא אפילו מאדך ובכל נפשך ובכל לבבך
או אחר' נפש לרפאת אדס מבני נפש והריגת נפשך
הוא לו נוטה שהדעת דבר אנס מיד אדם להציל

 נלמדנו לא )מדוע נפש מפני נפש מאבדי! שאין
 לנפשות הוקשו ועריות כמוך( לרעך ואהבת מהכתוב

 כן נפש ורצחו רעהו על איש יקום כאשר כי שנא'
 מן חמורה שע״א הוא פשוט דבר )קו( הזה: הדבר

 עכו״ם אצל ישראל'בשביה שאס נ״מ כולה ההורה
 על לעבור או התורה ולשמור לע״א הברירה לו ונותן

 התורה כל על יעבור בודאי לע״א ושלא התורה קל
 באופן וש״ד בג״ע גס לעבור יכריחנו ואפי׳ יע״א ולא

 מעשה עושה שאינו עולם קרקע שהוא דהיינו שזכרנו
 או בערוה אוחו לתקוע איש או אשה לאנוס כגון

: למעכו החנוק על להשליכו וכן וכר במשכב לשכנו
 חמורה ש״ד ודאי האחרות העברות בשתי אבל )קח(
 הישראל ביד האנש יעמיד שאס עצמו זה באופן מג״ע

 )וכן מערוה לתקנגו להניחו אס לו שיבחר האנוס
 להכשילו לו יבחר נפש בו לתעך או אותה( לבעול אשה

 פשוט נרא' זה בש״ד ולא כרחו בעל שבערוה בדבר
 שא״ל עברה היא וש״ד נפש להחזיר אפשר שאי לפי

 לה דאית בעריות משא״כ שופכו בדם נ״א כפרה
 לפני קומתו בכפיפת בלהעבירו וגס בחשובה חקנחא

 אחר חמור איזה צ״ע הנפש בו למעך או ע״כ3 ע״א
 לדבר שליח שאין אע*פ )קט( : תעשה עושה שאינו
 הנפש והרוג צא גדול לשלוחו האומר ת״ת עברה

: לכ״ע זוטא ובדינא שמים בדיני חייב שלחהמ
 ו?יה שנפפינה אדם מי )סחש״א( בס״ח כחוב )קי( )
שאם גורלות להטיל רשאים אין )כולל( סעית רות /

 זה לעשות אין נים להפילו צרי׳ מהם אח׳ על יפול
קגיא לא אסמכתא דהשתא אמתי בן ליונת עשו כאשר

היא אסמכתא לאו ממון לענין שגם )צ״ע ממון לענין 1
I נמי האידנא קיי״ל והכי בגורל נחחלקה הארך כי

 ודאי אמג' חולק שם שרא״ש אע״פ סקע״ג( )עח״מ
שלא נפשות לעני! נ״ש מממון( נפשות למדין אין /

 ביני הפילו שאול ויאתר כתוב ואשר הגורל על יסמכו
דעכן מעשה לאחו" )הו״ל יונתן וילכד בני יונתן ונין
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 הגורל( ע״פ נפשות לדון הגבורה חפי שנצטוו דקדים
 לסמוך אין עתה אבל משפטו כל ומת׳ הארון היה שם
 • ה' לפני פה גורל לכם ויריתי שג׳ הגורל על

 נשות כשחולקין אלא גורל תפילין אין בממון ואפי׳
 ור״ל שוין להיות יות*כ שעירי שגי צריכין תיו ולכך

 דומה אחד שאין הוא ידוע דבר אדם בבני משא*כ
 ובבריאות בכח ולא בקומה ולא במראה לא לחברו

 בני אבל )קיא( : שוה דעתן ואין שוין פרצופיהם ואין
 לשבר סערת רוח עליהם ועמדה ביס שעוברים אדם

 בשלום עוברות הספינות ושאר להטביעה או הספינה
 גורלות להפיל ורשאים שחייב ת׳ בספינה שיש בידוע

 להפיל רשאים רצופים פעמים שלש הגורל שיפול מי על
 החייב על אלא הזכאי על יפול שלא ומתפללים נים

 ויפול וכתיב • חמים הבה ישראל אלהי ת' שנא'
 I הים אל והטילוני שאוני ויאמר וכתוב יוגה על הגורל
 ; לא אלא הים אל עצמך תשליך ליונה אמרו לא ולמה
 ; ומוטב בספינה תיו עכו״ם ועוד עצמו להשליך רצה

 ׳ אל עריבת או כלי שס יש ואס הס שישליכוהו
\ )אל כלי באותו יתנוהו אלא בים ישליכוהו

 שם ר־ץכךב(3סת>־ע"ט1_בס*ח כ״כ ינצל ינצל סוא
 יהודי ולהיות לשוב ליהודים שאל פרסי מומר )סקצ״ח(

 לי מאמינים ותעכו״ם כסף מעט אלא לי אין אך
 הכל עם לברוח ואח״כ ־ הרבה מתם ליקח ורצוני

 לשוב שרצונך כיון אחד חכם לו ותשיב יהודי ולהיות
 אפי' אדם משום חקח ואל תגנוב אל יהודי ולהיות

 אלא התיר שלא כיון אחד חכם ואמר העכו״ם תן
 מן שיקח מוטב נפשו חאות לו היה שלא בשביל

 תהא וימיתוהו יתפשוהו ואס כו' יברח ואח״כ העכו״ם
 טוב כי לכם דעו השלישי החכם אתר כפרתו מיתתו

 לעכו״ם יניד מיד הוא כי לעשות מת לו תגידו שלא
 לכך סכנה לידי ויבואו זה על עצה לו נחנו שהיהודים

 וכמעט לעכו״ם שהגיד היה וכן לו תדברו אל
 )ע״ש זה על הרנה ממון ונתנו תרגום שהעכו״ס

 ,ידוע פרסי חומר יש ואם ס״ג( ,ועש" סקפ״ח עוד
 יברח ואם בחשובה חוזר היה שברצון העיר לחשובי

 היהודים שיאמרו העיר לאנשי סכנת תהא
 ללכת שרוצה לומר מעצמו הוא ויכול הבריחות

 מן שיצא עד שלהם( )חג לחוג מקום לאיות
 על התרעומת יהיה ולא אותו שמכירים המקום

 שבא עכו״ם מהרי״ל בספ׳ ונחו׳ )קיג( : היהודים
 לידי ויבוא שיתפרסם תתיירא והיהודי • להתגייר

 • שיגיירנו עד מניחו אינו ואס ■ לדחותו חותר סנצה
מן ישראל של נפשו הציל למען למושל לגלות מותר

 רע שתי׳ שר )סחכ״ג( בס״ח )קיד( : הסכנת
 עד ותפשס משם לברוח רוצים ותיו שבעירו ליהודים
 על ישאלו תאמר אם • יברחו שלא לו ונשבעו שדחקס
 יתרה חסידות )באתח השם חלול להסיהיה ויחירו השבוע׳

אינה החרה ואפי' היא כלום לא אונס שבועת כי זו היא
צריכת
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 העט״ס גס כי בכך לח״ה מקום אין נס צריכה
׳איזין שלא ועוד שנועה( באונס שנועה שאין יודע

 עוד יניחהו ולא • אחד ׳הפוש ושמא י יוחר ליהודים
 נדול שר עם או המלך עס יתעסקו אלא י נשנועה

 נעיר שם עוד )קטו( :כרחו נעל משם אוהם לקחה
שנעיר היהודים להעניר רוצת והיה • רע שר היה אחה

 ידור שלא הרס לגזור קהלות ואמרו וברחו • הדת מן
 מכשול תתנו אל החכם איל לעולם נעירו עוד •הודי
 שהשר לזמן הגורו אלא אחרינו הנאים דורות לפני

 אחת בעיר היו אדם בני שני עיש )קט!( : בחיים ההוא
 שאין לנרות וחפץ הרבה ממון לעכו״ס ח״ב היה ואחד

 יגלה שלא שמיס ירא שחברו יודע אס • לפרוע מת לו
 אני וחושש ח״ב אני כ׳ לברוח רוצה אני לו יאמר לעכו״ס

 ידחקו אס אנל שאברח קודם תצא י עליך יעלילו שמא
 יברח • לברוח יכול אס הדח שימירו ליהודים עכו״ם

 להפקיע שבועת התיר שלא סתכ״א )ע״ש יעכב ואל
 א״א ושם כחיב )סתכ״ז( שם )קיו( :דעכו״ס( ממון

 רגלים שלש ליה וסמיך ־ פיך על ישמע לח תזכירו לא
 יאמר שלא לך לומר הקישן לתה ז נשנה ל׳ תחוג

 ועד פ' ע*א של חג יום עד לך אלוה אני לעכו״ם ישראל
 שבועות וכך כך עד יאמר אלא ־ אליל אוחו של יום

 להזכירם לאחרים תגרמו שלא )מהנוסף( תזכירו לא וכתוב
 עוד ל׳ חקראו ולא וכתיב י בשמם אחריה השביעו ולא

 יזכרו ולא ־ מפיה הבעלים שמות את והסירותי • נעלי
 יזכיר אל ־ מלאך שקורין חג שם ואפי׳ בשמם עוד

 יאמר ולא אמונתך על משביעך אני יאתר ולא ישראל
 ביהדות ישבע ולא בה להחלוצץ אפי׳ ע״א שם לגר
 לו אשבע י לעכויס לישנע כשרוצה אדם יאמר ולא שלו

 אדם יחשוב ואל יעשה לא זה גס ■ לשקר נאלהותו
 עליו צואת אעשה או עליו ואשחן לע״א ביזוי אעשה

 ׳עזרך אדונינו או חלקינו העטים יאמר אם
 כ׳ ־ אמן היהודי יענה אל עמך יהיה או יצילך או

 אלהיך יאמר אס אבל י שלו לאלילים עכו״ם מחשבת
 : איזן אחריו יענה אז י יצילך אדוניך או אלהיס( )או

 )בש׳צע ׳עזרך אלתיך לעטים לומר אסור וכן )קיא(
 אבל שם( האחרונים כמ״ש עעות נפל בהג״ה סקמ״ז
 : ׳עזרך אלקים לו ולומר עכו״ם ידי להחזיק חותר

 ואמרו י למוח ונטה וחלה באשה עיניו שנתן מ׳ )קיט(
 תבעל ואל ימות לו שתבעל עד תקנת לו אין הרופאים

 הנדר אחורי עתה לדבר ואפי׳ פנויה היחה אפי' ■ לו
 לפרוץ אלו בדברים ויבואו הפקר ישראל בנות יהו שלא

 אחת על אונם בלא מדעתו העובר כל )קכ( : בעריות
 להכעיס בנפש בשאט בתורה החמורות מצות מכל
 מישראל בעשרת עבר ואם השם את תחלל זה הר■
 או מעברה הפורש כל וכן ברבים השם אח חילל זה הרי

 ולא יראה ולא פחד לא בעולם דבר מפני לא עשהמצוה
כמניעח הוא ברוך הנורא מפני אלא »צמו כבוד לבקש

בוחן
 : השם את מקדש זה הרי י רבו מאשת הצדיק יוסף

 שיעשה והוא ח״ה נכלל שהן אחרים דברים ויש )קכא(
 דברים בחסידות ומפורסם בתורה גדול אדם אותם

 עברוה שאינן ואע״פ בשבילם עליו מרננים שהבריות
 המקח דמי גוחן ואינו שלקח כגון השם אח חילל היו

 והוא חובעין המוכרים ונמצאו י לו שיש והוא לאלתר
 לך לרעך א״ת ■ נלאו בקבלה מפורש זה )ודבר מקיפן

 )שמרגיל בשחוק שירבה או אתך( ויש אתן ומחר ושוב
 או בדיחוחא( ענין על במ״א ועמ״ש לערוה האדם

 עם שדבורו או וביניהן הארץ עתי אצל ושהיה באכילה
 יפוח פנים בסבר מקבלם ואינו י ננחת אינו הבריות

 גדלו לפי אלרהכל בדברים וכיוצא וכעס־ קטטה בעל אלא
 תשורת לפגים ויעשה ־ עצמו על שידקדק צריך- חכם של

 דבורו והיה עצתו על החכם דקדק אם וכן )קכב( :הדין
 ומקבלם ־ עתהס מעורבת ודעתו הבריות עם בנחת
 מכבד ■ עולבס ואינו • מהם ונעלב יפוח פנים בסבר
 ירבה ולח באמונה ונותן ונושא לו• למקילין ואפי' להם

 אלא תמיד יראה ולא • וישיבת! הארץ עתי באריחות
 בתפילין מוכתר בציצית• עטוף שמיס־ לשם בחורה עוסק

 שלא )והוא הדין תשורת לפנים מעשיו כל ועושה
 מקלסין הכל שימצאו עד ישתומם( ולא הרבה יתרחק

 קידש זה ■הרי למעשיו• ותתאוים אותו ואוהבים ־ אוחו
 ישראל אתם׳ עבד• לי ויאמר אומר• הכתוב השסיעליו את

 הוא ־ להמון הנאהב כל ולא )קכג( : אתפאר בך אשר
 ואחרו תזיל קדמוהו שכבר • אמיתי שמיס וירא החסיד

 משום לא מתיה בגי ליה דמרתתו מרבנן צורנא האי
 וכן י דשתיא בתיל׳ להו מוכח דלא משוס אלא דמעל׳
 ושלא חסידותו תפני פומבדיחא׳ ליה סנו הוו רבה להפך

 שס מיש על דאבות פ״ג בלח״ש )ועמ״ש פנים להם נשא
 הוא וכן דעתך( ותנוח • הימנו נוחה הבריות שרוח כל

 שונאים פתאים ב״א רוב זה בזמנינו ביחוד הדורות בכל
 ■ הרמאים שונאיהם ואוהבים הנאמנים האמת״ם אוהבים
 אלא אינו • הללו קויפיס מעשי וכל דעתם הגונבים

 הוא בצעם על כ״א עינם ואין ההמון בעיני חן למצוא
 לטף ראש יניעו עליו תחון הנקרא המפורסם נכר אלות

 שמו ואח מכבדים כחם בכל שבדים אוחו • כאגמון
 להשתחות יום יום שעשועים אתון אצלו יהיו למען מייחדים

 להם לעשות מטמון להם יגלה אולי ־ רמו״ן בבית לו
 בית עד השוטים תאבל • ארמון להם ולבנות ושם יד

 הרמאים במעשי להאריך המקום כאן ואין • הישימון
 אכן אומר־ לא אס ל׳ איי אומר־ אם ל׳ אוי ובעניניהם

 נוטל היה בפרק הפקחים תזיל שהורונו בתת לנו ד׳
 הצנועים מן הזהר ואמרו • הם פרושים שבע )וכמיש
 ובאחרון כפנחס( שכר ומבקשים ומרי תעש• שעושים
 נחעוותו הנאה נעלי משרבו נפיסקא בגמרא דסוטה
וכולו • בעולם נוח ואין המעשים ונתקלקלו הדינין

כתיש
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 המפורש שם מקצת השם שזה חסני ג״כ( עליו שלוקין עיניו פקח שלא ומי נע״י( לא באורך בגמרא )כמ״ש
צדי״ק • יטד״י דל״ת 'שי״ן הכוחב אבל )כ( : הוא לו יועילו ולא בסנוורים מופה הוא בודאי חו״ל בדברי

 יסיר הי״ת לנאמנים שפה ויסיר והדברניס־ הדרשנים כל
 מאסו אבן לישנה־ הנעדרת האמת עטרת וישיב בדילנו כל

־. פנה לראש היתה ־ הבונים
ב פנה

 שנקרא הטהורים הקדוש׳' השמות מן שם התאבד כל )א(
אותר הוא שהרי התורה תן לוקה הקב״ה בהם

 לא ההוא המקום מן שחם אח ואבדתם בעכומ״ז
 הם שתות ושבעה )נ( : אלהיכם לה' כן תעשון

 • המפורש השם והוא • ה״א ו"ו ה״א יו״ד הנכתב השם א
 • אלהיס ה ־ אלוה ד ־ אל ג ־ אדני הנכתב ב
 וי״ג )ג( : הנכונה הגירסא זוהי • צבאות ז • שדי ו

 שנכתב תקום ככל הוי״ה שם )ד( :אהיה אשר אהיה נם
 .יחזקאל וסוף כ״ג בירמיה אפי' קדוש הוא ־ במקרא
 שלא כתוב כעמים אדני שם אבל )ה( : למחקו ואסור
 ־ גא סורו אדוני גא הגה כגון ־ הקדוש שם לכוונת

 הויה השם גס )ו( : עמש״ל קדוש הוא אדני נא אל אבל
 היה )ו( : ונמחק קדוש אינו קדושה לשם נכתב כשלא
 ולא וטעה יהודה לכתוב ונתכוון ־ השם לכתוב צריך
 אותיותיו כל על הקולמוס העביר אח״כ ־ דל״ת נו הטיל

: רי״ו ־ כרבנן והלכת ■ ורבנן דר״י פלוגתא ־ לקדשו
 )אם קדושים שאינם בכתובים רבים יש י אל שם )ח(

: אלות וכן אלהיס וכן בהם( תוססת קדושה אין קדשם
פשוט שמיא אלה • ושבעזרא’דניאל שבתרגום אלה )ט(

 : שלח אלהי הנטפל וכן ־ במחוקה ואסור ־ קדוש שהוא
 גא״ט בלעז דיא״ו כגון האו״ה שקורין השם ואפי׳ )י(

 שדי )יא( : אדם בני כתבו אס למחוק אסור בל״א
 נמחק ־ שדי צורי עמישדי כגון נ״א משם חלק כשהוא

 צבאות יצאו כגון להשם כינוי שאינו במקום צבאות וכן
 ענין שהיא באילות או בצבאות ואצ״ל )יב( : נמחק ה'

 בחשו׳: מהרי״ל למחוק תותר השם נקודות )יג( : אחר
 או ׳"י כזה יודין בשני !« בסדורים שנכתב השם )יד(

 להחמיר נטה ׳’מהרא בכתבי יי כזה גביהם על א׳ ביו״ד
 גריד׳ בין בתחיק׳ חילוק אין )טו( : למחקו שלא

 המוחק כל )טו( : האוח שפוסל קולמוס להעברת בסכין
 כל )יז( : לוקה אלו שמות משבעה אחת אות אפי׳

 מן לת״ד כגון למחקו תותר ־ מלפניו לשם הנטפל
: השם בקדושת אינן בהן וכיוצא ־ מבאלהיס ב׳ • לי״י

• אלהיך של ך׳ כגון • מאחריו לשם הנטפל וכל )יח(
והרי • נמחקים אינם בהם וכיוצא אלתיכס של וכ״ס

ואע״פ מקדשם שהשם מפני • שם של אותיות כשאר הס
 • הנטפלות האותיות אלו המוחק למחקם ואסור שנתקדשו

 כתב )יט( : חרדות מכת אותו תכין אבל ־ לוקה אינו
 • נמחק אינו • תהוי״ה ה״א יו"ד ־ מאלהיס למ״ד אל״ף

 תנה )ולא עצמו בפני שם שהוא • יה לומר צריך ואין
• פשוט אבל הויה שם נכלל שהוא תפני למעלה אותו

 • השם גמר שלא עד ־ נמחק זה הרי ’ מצבאות בי״ת
 אחת אות אפי׳ למחוק אסור השם כל משכתב אבל

 אלהץ■ פתוח( נין צרוי )בין אלהי יו״ד )נא( : מאלו
 שהוראתם )במקום אלהיכס אלהיה אלהיכס אלהיו

 במחיקה ואסורה • היא שרשית ודאי • אלהינו בקדושה(
 הגח* מלשון בהדיא כדמוכח עליה ולוקק התורה מן

 במ״ב על שהשבתי )סקנ״ב( ועש״י דלעיל ז״ל והר״ת
 מלפני יצאה גדולת שגגה בת״כ ־ בארוכה ז״ל ובט״ז

 השמיט אם וע״ש )כב( :זה נענין האלה השליטים
 שם גס ־ דינו תה נטיות ושאר מאלהינו יו״ד הסופר
 ושם ־ קדוש הוא אם .מאלוה ו' כשהשמיט תתבאר

 וכל )כג( :במקומו( אי"ה )ייזכר קדירה בעני! )סקג״ג(
 חנון כגון הקב״ה את בהן שמשבחין הכינו"! שתות שאר

 • וחוק קנא הנאתן • והנורא הגבור הגדול ורחום
 למחקן וחותר הקודש כתני כשאר הן הרי בהן וכיוצא
 • עליו כחוב השם שהיה כלי )כד( : הספר תקון לצורך

 חקוק השם היה ואפילו וגונזו השם מקום אח קוצץ
 זה הרי ־ הכלי והחיך זכוכית בכלי או .מתכות בכלי׳
 היה אם וכן )כה( : וגונזו מקומו אח חותך אלא לוקה

 יעמוד ולא יסוך ולא ירחון לא ה״ז נשרו על כתוב שם
 כורך • מלוה של טבילה לו נזדמנה ־ הטנוכח במקום

 בבגדי• כורכו ־ גת׳ תצא לא ואם וטובל ־ גמי עליו
 אלא עליו לכרוך אמרו שלא יחון שלא כדי ־ יהדק ולא

 ונראה ערום כשהוא ־ השט בפגי לעמוד שאסור מפני
 כשנזקק וכן רגליו את להסך כשהולך גם יעשה שכך

 אחת אבן אפילו הסותר )כו( :ותהדק טרך ואז לאשתו
 משאר או ־ ההיכל מן או המזבח תן השחתה דרך

 • תחוצון מזבחותם את כי בע״א שנא' ־ לורף העזרה
 עצי השורף וכן אלהיכס לה׳ כן חעשון לא וכתוב

 חשרפון ואשריהם שנא׳ ־ לוקה השחתה דרך הקודש
 כתני )כז( : אלהיכס לה' כן חעשון לא וכתוב באש•

 או לשרפם אסור ־ ובאוריהן ופירושיהן כולן הקודש
 : מרדות מכת אוחו תכין ־ ניד והתאנדם ביד לאבדם
 הקודש כתני על וגזרו ־ הפסד להם לגרוס ואסור )כח(

 להצניעם אסור לפיכך • זה מטעם הידים את שיטמאו
 צריך וכן וישחיחום העכברי׳ יבואו שלא האוכלים אצל

 חים מלחלות ולשמרם הדלף עליהם ירד שלא להזהר
 צדק הוציאו פ״א בס״ח וכתוב המפסידם דבר ומכל
 כשהייתי לפי ואמר נחלום לאחד נא והכוהו מקברו אחד

 לכך בטבלאות קושרם הייתי לא נמחקים הספרים רואה
 ניד ספרי׳ אדם ימשכן אל שם• )כט( : והכני הוציאוני
 לעכו״ס יאתר לא ־ יהודי ביד הספרים ואפי' העכומ״ז

 : המפתח לך וקח בביתי והניח׳ הספרי' על לי חלוה
 הסכמת כ״ה • תיל׳ לכל היא מעליית׳ כתיבה דפוס )ל(
דהמותק ודאי המדפיס ישראל אם א״כ ־ מאחרונים כל

3ש



מכ״ב תשו׳
 בעל בבית מעותיו מלוה שהי׳ #חד במלמד מעשה לן(

הטיס עס נתפשר ולא משכנות קצת והפסיד ביתו
 ביתו בעל וראובן שמעופן ביד טעיתיו מקצת והניח לו והלך
 טטעותנו לי תן בשבילו הטיס לפייס צריך אני טוען

 אם כלום שטעון על לראובן לו אין טורי, תשו׳ שבידך.
 אם ואפי׳ לביד ויתבעט אחריו ילך המלמד על דין לו יעו
 כדאט׳ מיניה מסקי׳ לא שמעוןא( ניר טעות למלמד יש

 לטליה דאחתי׳ דיינא הדוא ע־א( נקעיד בסופו פשוט בנט
 עד וכו׳ חנן ר' סלקי* לרינא דלתבעי׳ טקטי׳ דלוד. לנכסי
מן •יתבע לא ותנן ביה ערכין אינון דאיניש נכסי קסבר

תחלה. הערב
 הטעכנ׳ד אורות על עינינו שתאיר עדיך באנו הנה לח(

כ״א היתרים וחלות אשתקד עלינו מושל ,שהי
 ער שלו ערבים להיות הקהל מן ונקש ליטר׳ בל׳ ליטר׳

 אותו נגד שלהם ממם אייתם שינכו הטס שיתנו[ ]זמן
 נהפך ועתה חתימתם בכתב הקהל וקבלו קיימו וכן .זחוב

 השעות כל הקהל והפסידו מממשלתו הטעכנ״ד שירד הגלגל
העורפי׳ ליטר׳ הטי היתרי׳ מאותן להוציא הקהל נאי׳ ועתה

משיבי׳ והטלוים הקהל על הי׳ שאחריותם יען הקרן על
 ואתם ליטר׳ הל׳ לנו חייב הגוי כי עטכם עסק לנו אין

 הטס בקצבת שנתעכבא( עבורו החוב לפרוע עליכם קבלתם
 עטכם עסק לנו אין ושוב עשינו וכן החיב דמי עד שלנו
 לפרוע חייבי׳ שהקהל נוטה דעתי כך טורינו. יורנו ועתה

 ]קרן[ זקפו שהמלוי׳ כיון אולי׳ זקיפה דבתר ליטר׳ הל׳ כל
 איזהו ם׳ כראט׳ קרן דגל נעשה כבר הגוי עם ורבית
 עליו וזקפו מישראל מעות שלוה גוי ע־א[ ]ע׳ב נשך

 אזלי־ זקיפה דבתר והרבית הקרן את גובה ונתגייר בטלוה
 בניהג דמלכותא טדינא להטעכניד הקהל שנתחייבו ואחרי

במם לעובדיהם לוטר הזמן קודם שמקדימה שבמלכות
 בטעטד נתחיינו הקהל גם חייבים שרט בטקום עבורם ולהתחייב
 לא דטעיש ואעיג הרבית בין הקרן בין לטלוים שלשתן

 מה לטי תן לישראל שאמר ה״ט כרפרית בטי שייך
 תן לישראל שאמר גוי איפכא אבל לי חייב שאתה

 הפקיעו ישראל טמון אם טק־י קנה במעט״ש אחר לישראל
 זטן טטא לא דאכתי כיון את״ל ואפי׳ כיש. לא גוי טמון

ולא עלה לוסיף דלא דגו כה״ג כל ניטא הטם גביית

 תא טעטא בלא טלתא טשא דודא כיין בטעט׳ש לקנו
 דטעכניר פטרי ידם שעל כיון למלויי חייבי׳ הקהל טיט

 בתר בדיניהם דטים כיון דטעכניד בפי׳ פטרו לא אפי׳
 גרע לא פטרום דע־י כיון פטרום כאלו תיל אזלי ערבא
 דיכא אע־נ קנין, בעי דלא(5] מעות טתן בשעת מערב
 טעות מתן כשעת הכא הוי[ טעית כתן בשעת שלא
 סמיך דאדכירא כיון טאי טעטא מעות[ טתן ]דשעת דטיא

 מקראי כדיליף משתעבד טעות שחלות טעשה ונעשה
 והערבים[ הטעכניד, נםטר־<] הקהל ע״י ה*נ משתעבד ]ויערב[

 דביר כערב הקהל מעשה של ערמת ועור דטשתעכדו כ״ש
 שייך דלא תא ערבות כטעם לאו ועוד קני{ בעי דלא

 הכא אבל לגברי נפטר הליה שאין נטקום אלא ערנות
 גמירי׳ חייבים הם דגי תחתיו הקהל ונכנס הטעכניד שנסתלק

 למעלה שכתבתי ומה קנין בעי ולא ערבות מטעם ולא
 עלה שלא רנית אפי■ חייט קרן נעשה דגנית דבזקיפת

 אחר מיד הטי בא הי• ואם קין נעשה כשזקפו דמיד עדיין
 והיי הרבית ■ מן בדיניהם נפטר לא הקרן לו לתן הזקיפה

 ט״מ ]עלה[ שכבר רנית דוקא את״ל ואפי׳ לתני צריך
 ל׳ לד& ונתחייב לטעכניד הלוו שהם כיון חייבי׳ הקהל

 לעיל. כדפי׳ חייבי׳ פטרת הקהל ועיי בדיניהם ליטי׳
הי וראובן שנתפסו ושמעון ראיבן על וששאלת לט(

 בשליחות יציאות ראובן והוציא ירוד הי׳ ושמעין עשיר
 את ראובן תובע ועתה השבי .מבית להוציאם אמו אצל

 הוציאו פיו על כי ואמי הוצאה מן חלקו שיתן שטעון
 כבר כלים. אמר לא כי ואומר כופר ושמעון ובבקשתו
 לו שהי* טלמד על נשאלתי ועוד טטיידמרק. ע״ז נשאלתי

 לבעל וצוד. ריקות בעלילות ונתפס ביתו בעל כיד פקחן
 טהתא בעגוראיי איתו שפודה וכתבתי לפדותו שלא ביתו
 תקברהי אל מת אם האיטר עיא< )ס׳ח שנתפתתה נערה דם׳

 בניו את שיעשיר הימני׳ כל לאו לו שוטעי׳ איץ מנכסיו
 )י־ח דקידושין מפ״ק ראי׳ הצבור^עוד על עצטז ויטיל
 טשום דאב בע*כ תלטידא ומפרש בע״ב איתה ומפרין עיא<
 ]נכפינת[ נטי עברי עבד איה תלטידא ופריך טשפחח פגם
 האב את דניפי׳ וכיון משפחה פגם טשום משפחה לבני

 עצמו את לפדות זה את דכופי׳ כיש בתו את לפדות
אמר דלא דכא ביש תפדוני אל וצווח דערטר־ היכא אפי׳

 הי׳ המלמד סל דהמעוה אי׳ דשם תלע״ד למז נ״ב סוף מלרכי חנהוח ועיין רליב רמז הכותב פ׳ כתומה מרדכי לץ(
 יש אס ואפי׳ כאן להניה דיש אפשר הניל מרדכי הגהות עפ״י <א לעכגו. יצול דאין פסק ואפיה ביתו נעל ניד

ודו׳ק. מיני׳ מפקי׳ לאונן ביד ממוח למלמד
 אי׳ ושם ח׳ב קייב סי׳ איד וכיי קפ׳ח סי׳ דיק המלצר. העעננד, נמקום אי׳ ושם שליד רמז נשך איזיהו פ מרדני לח(

א׳י. וננ״י במרדכי היא <כןנ איל. ובכיי נד׳יק הוא <כןג איד. וככ״י נדיק הוא נןא( כאן. כמו חטעכנד
 סי׳ מאימא כיי פמ״ה סי׳ דיל "1ל״ ל״ב סי׳ ליק ט״ז, סי׳ נזיקין נס׳ מיימוני ותשו' נ׳ח רמז הכונס פ׳ מרדכי ל£(

מחונל ח ופ נ׳ אוח ממון מנזקי פ״נ וחנמי׳י עיר רמז גזירות דייני שגי פ׳ מרדכי ועיין וקכיט קניה סי׳ ואיד שפיד
 הוא איד י וכ נייק אנל פארמא ובכיי בדיל מקר ראי׳ ועור ער לדחות ואין <מןא סי״ב. רניב ‘סי יויד ושו״ע ו׳ איח ומזיק
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*<

 לברך יש טתי שחרית ידים נטילת על שאלת אשר מ( - לחבירו ומברו א׳ יהודי בבית סיס שאנס בשר הגולה מאיי
]לרבנא[ שהשיב גאון עמרם רב לשון לך הא אותת לשב בלל יליד חי ונש בחנם להחזירו חייבי ולא >שראל

 ]בתי[ כמכירת פשע שי-אוב da!- דשאני לדחית ואץ4" נדד•
 ]לכיף( דד-י־ל דתם כשסע עת! שהר• אותי כיש•׳ לדגי
 ד״דישי׳ משים לא• א• פשעו דלא אע׳נ כשפחה לגני
 לשבי ניים יעים ניד הנתפס ב׳ש נפש•׳ ונ«בק אזל תדיר

 בעיכ אותו דפה-ין כיה איתנוע יכילהו ולמשיסה ולביזה
 פציאת בפי יא•׳ יעיד כשפינה. פנס טשיס עצמו כשל

 לי טתני׳ לדתפיינס ריצה יאינה לו יש ע-ב< >ס־ז האשד,
 שהילי ]לא[ תי ופריך סמי ונפרש׳ וחחח׳ מתנה לשם

 ]לא[ דתו הששא לאו א• אלפא נדתה לאחר י׳ם ומשני
 ספגו נפרע•׳ זה בנדון א׳ב פודים כפנו נפרש׳ חייט שקיל
 תפיסה דהא שקילי[ לא תו דלפא4’] לצדחש דליכא כחיים

 ביפי׳ מזונות ובשביל וכיון מונות נסו איתא יוסא כל לאו
 הגיף את שטסנף אלא כך כל סכנה שא-ט יאשם אותו
 ]יטפע[ שלא ניים מידי להיציאי כ׳ש הוא בעלמא צעי וחיי

 קצבי• להן שאין בהכאות ייסריהו או יהרגוהו ושלא ביניהם
 כדאטר0 להם יודה היסורי׳ מתיך ושפא מפיתה רחנורא

 ועזיי׳ מישאל לחנניא ננדוד, אלמלא שב< ל״ג- )בתיבות

 איתי וקובי־י׳ משפחה בני באין קנדי את הפוכר יאפי׳4“ כו׳
 ולץ־4' טשפחה פגם משים ע־בז ק׳ >נ*כ דלוקה בשב*

 הוא בעלמא מנכסיו איי דפבריח חבית[ ]של חובי לפורע
 דהתם פ-ד( ,)נדרי בירושלמי כדאי׳ דוחק וזוב( ]נבעל יאפי׳
 יש הדין דק ר*י כדפי׳ ההשסי ק ולא הצער ק מצילו

 אז ההפסד ק שמצילו ודכא אבל לטליה לפרוע ללוד. לו
 כדין שלא כי ההפסד ק מצילו ודכא איי מבריח הוי לא

 וצי דלרכי ר״י[ דפי' שני ]ללשון ואפי׳ הלהשים תפסי
 שמרחפים איהנים לי יש לכיטר דפצי ארי מבריח הונו סייע
 הים הצער ק' להצילני כדי בעבורי השב מרעי׳ ידיו עלי

מפסק לדני ,וראי0] לא נזל אבל ודיב הי׳ הדין שק בחוב

 הזיקא ברי[ לא פרעו ,הי לא אם שאפי׳ ליהודי חייב שהי׳
 כבסר ונתוא סוף לדבר אין טים לסטים ניד הטפל אבל

שההנהו פר, מטנו וניטל וחוזר משובח הה לשצ-א והזריז

 »יםי ברשות כיורד שותף שב< טיב )ב״ב אפיו מזו וגדולה4’
 העשוי׳ כשדה ליטע עשוי שאינה בשדה שנוטל לוטי•
 דסתטא כיש בע׳ב איתו פידין מוחה דאפי׳ ביון דת ליטע
 חשבון לפי זמהשבין הלקו ויתן דמי ברשות כיורד ,דירי
 דפטור רוחותיו מ׳ הכירו את למקיף ל׳ד נטי יפורט4[" מטון

 את דא׳ל משים לאו אי פטור ,הי ריחיתיו מד׳ ואפי'
 בעינא לא אמר דאי דתם דשאני יתירתא הקיפא לי נרמת

 לא אמר אפי׳ הכא אבל להקיף ליה כייפי׳ לא הקיפא
 דכיורד סתטא בשככ״ש משלו איתי פידין שתפדוני נא נע

 טדאמר נטי וראי׳ מטון[ לפי הלקו לתת וציייך דט• ברשות
 לעשות זא׳ז העיר בני כוסי׳ ע״אז ה׳ ע-ב, )ז׳ דב־ב ]במק[

 כל טיתטי אפי׳ ולטירזיינא לפרשא וביייה ילתים שטה
 טילי דתם דאיכא אעיג ליתט• נטיוותא ביד• דאית ’נדל

 לא עתה כפו כך כל טוציאי׳ היו נטי איהו לאו דאי טיבא
 איכא רבא וטעטא סדום טדת על מפין זה כמן שייך
 והיה צריך איני איטר הי׳ א׳ כל כוסי׳ הייני לא שאם

 ויבא הרבי ידחה כך וטתיך מפני חוץ ימשח חבירו פחשב
 ואמר4' ונידב "אלו על[ רבנן אהמור־ז(] לדגי סכנה לידי
 הבירו את דהרואה מקרא דיליף עיא< )ע*ג סירר בן בם׳

 פשוט ודבר אמרי ולטינר ולמטרה להצילו דחייב בנהר טובע
 מה טטנו וטוציא וחוזר שטצילו תצילני אל צוח אפי׳

 שצריך כטתחא כניעתא פשוט נ*ל דבר סיף שהוציא.
 לא כי נפשות לפי ולא טמון לפי ומהשבין הלקו לתת

 מוציאי׳ השבאין שטא לומר ואין מטון. בשביל אלא נתפפי
 פודי׳ אלא נפשות נספק תלינן דלא בחנם אותו'לבסוף

 שרגא קשוט נוף לכל ופשוט ידוע דבר ועוד בע־כ אותו
 ושלום כלל ובממונו נטפו ]שלם[ לצאת א״א שודדי׳ לידי

שיי, ברוך בר׳ מאיר לטשטעתך סר כני

 ראיט כך כו׳ נט״י על וששאלת יוסף דרביט ברי׳ מאיר
 אדם שישן כיון לעצמו אלא עשויי׳ אינה נטילה שאותה

כשעומד לפיכך בטפו ומטשטש הן עסקניות יחם קיי״ל

 נכח** אבל א״ד נת*י5 הוא כן יי ליחא. ומרדכי פארמא נכיי אבל א״ד נכ״י אי׳ כוי מד מכאן4’ נמידכי, הוא כן4’ נאן. כמי
 אמור חקנרות ניח א&חו הורישתו עיב( )נ'נ נכיר יש נפ׳ יש וה*ג עוד אך א״ד נכת״י ושם וליד, עד מכאן חסל פארעא

 משום עצמו לפדות אוחו דכיפי׳ זח ננדון כיש דאו׳ הנעל ירושת דקסנר אע־נ משפחה פגם וליסדי-משוה דמי לשקיל ינגן
 כאן, כמו הסדר איד נכת״י אנל לקמן מקומו חוט דפורע סך פאלמא בכת״י4" ׳.’כישר מילי ושאל משפחת פנס

 וחמור שמולו גסי לשטף וליד אי׳ ■א׳יד '<נכח*י איג. ד״ת פ׳א ניח נ״ק מיס׳ ומיין וא״ד פאימא כת״י ע״פ תיספסי0
 מציאות דאלו חסלע »ן נטל חי׳ וכן א(’ע קט״ו )נ״ק שכרו אלא צו דאין חנירו הל את והציל שלו אח והגיח סנייו

 ופודי׳ לו שומעי׳ אין תפדוגי אל וצרח עימד חי׳ אפי' תא להודיעו צריך הי׳ מת הכא אנל לאתטיי דהו׳ל משוס עיא( )ל׳
 חסר אנל חמויו לשטף דל״ר הך ניכ אי׳ פארמא ונכח״י וכו׳ מזו וגדולת דעהא. נעי* לא א״כ כדפי׳ משלו נע־כ אותו
 אלו טפי׳ ינגן אמרי לתכי אי׳ א״ד נכחיי אנל פאדמא נכת״י הוא כן4® א״ד. נ״י פ״פ הוספתי4" מזו. דנרולה הא שס

אי? נא״ד אנל נפאימא ליחא4’ נאלו. וכיוצא
 אלף סי׳ חיסנ״א ותשו' אי סי׳ ד' כלל תרא״ש תשו׳ ועיין ק׳ל סי׳ ומיגכען שפית סי׳ פארמא וכסיי פמ״ו סי׳ ד״ל ט(

קלי

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס49 מס עמוד מרוטנבורג ברוך בן מאיר ברוך בר׳ מהר״ם שו״ת



שיק מהרם רפ׳נדמ׳דרכדה רמ׳ב רמ׳א מציה מצרת תרייג על

 וכך תשובה לפשות יוכל ואז לשלם לי' מחייבים שאנו עדיף דהרי
 אפשר אי חשלומין בלי אבל מיתס יתחייב לא ואז פליו מצוה הוא

:וא׳ש ממיתה גס לסמור יוכל תשלומי! ופי• בתשובה לשוב

רלח מצוה
 רי״ג מצוד, ולהרטב•! ־ קמ״א ל״ת להרמסם והיא

• קל״ו ול״ת

ע

 תפמוד לא שנאמר מסכנה חבירו את מלהציל למנוע שלא מלית
בשאר או בנהר בפ1ס חבירו ראה כגון רטך דם טל

 חברו להציל גס זה ובכלל דאפשר מה בכל להציל מחויב סכנות

 ואין ברפואתו ולהשתדל לחברו פדות לכבוש ושלא ממון מהפסד

 פריך פ״ג דף ובסנהדרין מפשה, בו שאין לאו דהוי ט׳ז צוקין
 השבת ילפינן מני׳ לו מוהשבותו לי׳ תיסוק תפמוד דלא קרא דל׳ל
 והובא מרוצח פיא מיי' הגהות לדברי מכאן קשה ולכאורה גופו

 להצילו חייב סכנה בוודאי חכירו דאס סק׳ב חכ׳ו שי׳ בסמ׳ס
 מקרא נודפ אינו בוודאי וזה סכנה ספק לכלל הוא יבא אם אפי׳

 . וצ״ע פריך מאי וא*כ להתעלס תוכל דלא ומקרא לו דוהשבוחו

אפי' הומר נפשות ספק משום הא לי תמו' הדין גוף ובאמת
 לא שהתורה דהיינו בהם דומי מקרא שבת לחלל

 התורה שציוותה אפשר ואיך סכנה ספק שיש במקום מצות ציוותה
 במקום הרי סכנה לספק פצמו להכניס רטך דם טל תפמוד לא

 מסברא רק אמרינן דמים בשפיכות ואפילו התורה ציוותה לא סכנה

 ובסוגיא אפשר איך סכנה בספק סצמו להכניס אבל וכו׳ מזית מאי
 בב*מ ובים דר׳ע סלוגתא דזה דנראה כתבתי יטבור ואל דיהרג

 במיתת יראה ואל שניהם שימותו מוטב אומר דביס ט׳א סיב דף
 סליג ור׳ט וודאי ומכירו הפק דאיהו דירושלמי כגוונא היינו חבירו

 חבירך לחיי קודמין שחייך טמך אחיך מוחי ויליף הירושלמי פל
 אמנם . כר׳ט דהלכתא אליבא דסוגיא דאיכ׳ל הנ׳ל קו׳ א׳ש כ’וא

 יספק ממש סכנה בחשש קאמר לא כירושלמי דגם לי נראה כפת

 כא~ספק221_הרייטפ אבל המיעוט עסיי חשש אדאיכ אלא השקול
 דאז? לה דף וביומא דכתובות בפיק כרב הירושלמי וסובר נפשות

 בכה״ג גס חבירו להציל דחייב סובר ולכך רוב בחר נפשות בדיני גס
 בכלל הוא מיטוט דנם לשמואל אבל רטך דם טל תפמוד לא בכלל

 מחויב אינו סכנה חשש פטמים מיטוט רק אפילו א*כ בהם וחי
 ולא בהם וחי כתיב כ’ג סכנת מיטוט דבמקוס טצמו להכניס

 שלא כשם רטך דס טל לטמוד שנא סכנה מיפוט כמקים נצטוו
 הכיל הוגי׳ איש וא׳כ כנלטנ״ד שם גס הכנת מיטוט במקום נצמוונו
 המיט קושי' מיושב ובזה כשמואל דהילכהא אליבא ששיר דפריך
 עכ׳נז דידן ש״ה דטכים דירושלמי לדינו ושיט כטור הביא לא דלמה

 מוכרח הי' לא וגה כלל פריך הי׳ נא כירושלמי ס״ל דאי טליו פליג
 והרי יתורא מכח רק מוכח דזה ולמיגר למטרח דצריך הרין כלל

 פסקו ולמיגר למטרח דצריך הזה דין והרי דירושלמי לדין איצטריך
שהביא השמיט טל וציט כירושלמי קיי׳ל דלא וטכ׳ח כפוסקים כל

: להלכה זה דין

רלט מצויה
קל״ז ול״ת רי״ד מצור, היא ולהרמב״ן ♦ קט״ב ל״ת להרטב״ם והיא

 את תשנא לא שנאמר מישראל ככר אדם בלב לשנוא בלא מלית
שנאה על אלא זה בלאו התורה הזהירה לא בלבבך אחיך

 תקום לא משום עובר המחרפו או חבירו את כמכה אבל שבלב

 כמוה׳ הובר דהרמב״ה פ׳י הי׳ לעיל הפר״ד במ׳ש הפיר והמעיייח

 אותו שונא חבירו גס שונאו שהוא כיון טיב קייג דף פסחים בפרבי
 דהרמב״ס עליו השיג והוא לכוף ומצוה גמורה שנאה לידי והאין
 מלשון נראה ולטנ׳ד ל״ב דף בב״מ וכתוס׳ דקרא אשנאה רק קאי

 חשש משוס דהוא המעיי״ח כמ׳ש ולא פקחים כתוק׳ דק׳ל הרמב׳ם
 העבירה מחמת שלא שנאה אח'כ לזה זה שונאים הס שבוודאי אלא

 דהביא הניל דף בב*מ בש־מ ופיי׳ יצרו את לכוף כדי המצוה ולכך
פסחי' המוס׳ כמ׳ש וא׳ טפי ששונאו לחוש שיש א׳ לשונות כב' זה

: הנ׳ל

 הנ׳ל ובבית בפסחים דמבואר דניהו עוד להסביר ולעמד ב(
שם הנאמר כאופן לשנאותו מותר רשע הוא דאס

 דמזה ביד עפ׳י לטנפו שא׳א אחד עד אלא לו ואין בו דהתרו
 לפשות להכותו דאסור נראה מ'מ בלב לפנאוהו מותר דרשע מוכח

 דהוא כיון פמך בבני חקו' לא כי' דכתיב תקום לא בכלל והוא מסשה בו
 בו לטשות אסור כולה התורה לכל מומר שאינו דהיינו ישראל בן

רכלל הוא לו יוהיייו איז אח ו־דרד דלרה הוא אח יחיייוא מ-זחה

 וכן . בזה לרעך ואהבת במצות אי״ה לקמן שאכתוב מה ומיי׳ .יצרו
 מה לפי לי היו לאויכיס שנאתים שנאם תכנית המלך דוד אמר

 שאינו היינו דשנאה כהניס תורת מל והמצוה המורה בפי׳ שביאר

 כוונת וזה נקמות פ־י כגלוי שנאתו מראה שהוא ואויב בגלוי מראה
 ממשיכם טל בלב כרשטיס שנאתי אני שנאתים שנאת מכלית הקרא

 לי היו שהם לי היו לאויבים וטייז עליכם אותם שהוכחתי הרעים
 שיה אמר רכבר זיל ההפלאה שביאר וכמו לי שינקמו בגלוי לאויבים

 ומרגיש האדם אל האדם לב כן פנים אל פנים כמים במשלי פיה
 ובנקמות בגלוי שונא לו הוא נפשה ופיז בלב שונאו ה׳ שהירא הרשע

: הנ׳ל דרכים דברי'כפרשת ואיש

ר־מ מצוה
ע״ח ונדע רט״ו מצוד, היא ולהרסכין . צ׳ת ט״ע להרמב״ם והיא

 ויוייטנו פמימך את תוכיח הוכח שנאמר לחוטא להוכיח מיע
שבין בעבירות בין הרפים במסשיו פצמו על חוטא שהוא

 דרשו תוכיח מהוכח לחכירו אדם שבין בעבירות ובין למקום אדם
 והקשה לרב תלמוד אפילו חז׳ל דרשו וטוד פעמים, מאת אפילו רזיל
 הביא לא דמות מה׳ בפיו והרמב׳ס מנלן דרשות חרי מ’בב הרין

 מצות דהרי נכונים הרמכ׳ם דברי ולטנ׳ד בזה שם עמד והלחימ זה
 אבל שישמע כדי לטובתו רצוים טובים בדברים מתחלה הוא תוכחה

 הבאה טד פטמים מאה אפי׳ להוכיחו חייבים שומע אינו הוא אס
 דנקט הקרא לפון על קשה ולפייז לי׳ כדאית מר לכל קללה או

 דלשון כמו׳כ על והמצוה התורה בשי׳ שכיאר מת לפי תוכיח הוכח
 לצערו חזקה ביד ולא הדברים לו שיברר בירור לשון הוכהה

 אלו בם׳ וכדיליף אותו וליישר לצערו אפילו הוא תוכחה דמצות וכיון

 הונח לשון נקט ולמה וכו' ואכם ואמרטם הנביא שאמר מגלחין
 אלן בס׳ הריטב׳א כ׳ כבר לרב תלמיד להוכיח ־מחויב הא אמנם תוכיח

 כמו רבו את להוכיח צריך וכבוד הכנעה כדרך דדווקא כ״ח מציאות
 כבור דרך שהוא הזה בלשון וכיוצא רבינו למדהנו כלא בגמ׳ פמצינו

 מאה אפי׳ תוכיח מהוכח שם דיליף הסוגיות ליישב לי נראה ולפי*(
 איש ולהנ׳ל לרב תלמיד אפילו תוכיח מהוכח ילפינן ושוב ספמיס

 מקרא ידפינן וודאי זה כבוד בדרך ארס להוכיח מחויב שיהיי׳ דוודאי
 גופו השבת ילפינן לו דוהשבוחו ומקרא רטך דם על תעמוד דלא

 ולא חוטא הוא אס נפשו השבח וקיו מיג דף בסנהדרין ח כדאית
 ומהרב לשמוט רוצה אינו שאפילו אלא תוכיח דהוכח קרא איצטרך

 אסיה לו ומוהשכותו תעמוד מלא למילף יוכל לא ואז פעמים כמה
 בתלמיד וא*כ זה על .בפיע עפה ומצות תוכיח הוכח מצד מצווה

 מוהשבוחו ידפינן בבר זה כבור דרך אלא תוכחה מצות דאינו לרב
 אפילו שהוא הוכיח נקט למה דקשיא משוס אלא העמוד ומלא לו

 הכ'מ אמר פ״ז לצערו ונא ניחוחא בלשון תוכחה לשון פעמים ק'
 בדרך אלא רשאי אינו לרב וחלמיר לרב תלמיד תוכחה מצות דבכלל

 כנלפ׳ד ניחומא בלשון רמשמע תוכיח הוכח לשין נקט ע״כ כבו־
: ליישב

 יוכיח אס התוכחה מקבלין שאין יודעין אנו אס והגה ב(
מה׳ בפיו מיימני בהגהות המובא הסמ״ג בזה פליגי

 מקבל דאינו יודמין אנו אס להוכיח צריכין אין דבנה״ג ס״ל דעות
 מוטב מזיר הוא אס דאפילו ליד סי׳ יראים בם׳ הראיס ביאר וכן

 והמרי׳ ס׳ה מיבמות וראי' בהתראה משיעשנה התראה כלא שיעשה
 שאינו דבר לומר שלא מצוה כך הנשמע דבר לומר שמצוה כשם

 פומעין שאי! ידע אפינו ובמזיד כ׳ שם ביבמות הנמק״י אבל נשמע
 באויח והטור שוגגין פ:הי' מוטב אמרינן בשוגג רק להוכיח צריך נו

 נכי אפי׳ בתורה המפורש דבדבר העיטור בעל בשם הביא תריח הי׳
 בקרא רמסורש כיון הוא וסברתו טעמו ונראה להוכיח צריך כוגג
 מ'מ זדון עולה תלמי־ דפגגת במזיד והויל וללמוד למידע הויל

 אינו בוודאי כגוי דדינס שכת לחילול או לעיז או להכעיס במומר

 הי' לא לכאורה קלים אנשים בשחר דאסילו חמה ואני נביע מחויב
 שאמך טס חז״ל שו וד, טמיחך מדכחיב להוכיח מחויב להיות ראוי

 רשע שאינו מי רק להוכיח מחויב דאין משמע ובמצות בתורה
 דאינו די׳א שם מביא אונאה לענין כ׳א סעיף רניח סי׳ ובמוימ

 עמיתך דכח־ב מצותיו ולשומרי השם לירא רק דברים באונאת חייב
ריפה הפוסקים הביאו לא למה לי וקשה . עמיתך כתיב ה'נ וא״כ

־. וצ׳ע הכא גס זו

מצוהרמא
 טצוד׳ היא זלהרסכ׳ין • קמ״ג ל׳ת להרטב״ם והיא

• הל״ח וליה רט״ז



שמד סימן חו״מ חלק מהרשד״ם שו״ת

 ורצה סוחרים אחרים יאודים עם אחת דוגיא בתוך היה יצ״ו שמכאס שלמה בר יוסף שרבי היתה מעשה מפטראס שאלה
 עליהם חמל יתברך החומל והנה ממשי שאקי יחיאל מר׳ שם היה סחורה גם להם אשר וכל להם ולקחו ונשבו העון

 היהודים יתנו עד תפוסים והנם מהשבאים קצת לוקחו מויניציא השררה ידי על יר״ה המלך אדוננו שבאמצעות באופן
 אם אחיהם הערלי׳ לפרו׳ כדי ליהודי׳ להחזי׳ מרוצי׳ היו כבר השבאי׳ והגוי׳ שלקחו /הסחורות/ הסוחרו׳ וכל השבויים

 הנז׳ ר״י השבויי׳ והנ׳ כלל לזה תקנ׳ ואין חלקו א׳ כל לקח /רק/ רב כי בעול׳ שלקחו והסחור׳ המשי שאין שאומרי׳ לא
 יחיאל שרבי אלא תקנה שאין שרואים אחר מנכסיהם פרוטה להם יתנו שלא ע״פי אף השביה מן לצא׳ רצת׳ וחבריו
 עם הנז׳ יוסף שרבי באופן שלו המשי לו יתנו לא אם השררה ביד הנתפסים לערלים לפטור רוצה ואינו מעכב שאקי
 אם ושואלים יחיאל רבי משי בשביל נמות ה׳ בעיני הייטב באמרם שבייתם צרת מתוך צועקים השבויי׳ חביריו שאר

 שאין נאמר אם או היהודים השבאים יתירו זה ועם לערלי׳ השררה שיפטרו כדי תביעתו להניח הנז׳ יחיאל רבי מחוייב
ממונו: יפסד למה כי זה על יחיאל לר׳ לחיי׳

 גבר׳ ההוא ומאכיל הגוזל בפרק בגמרא אמרינן מזו דגדולה נראה שהרי יחיאל לרבי לחייב דאין נראה לכאורה תשובה
 א״ל פטריה דרבא /לקמיה/ לקיה אתי ניהלייהו יהבה /שקלה/ סקלה עליה גנבי סליקו דכספא כסא ליה מפקי דהוי
 אדעתא לא ואי אתו דידיה אדעתא הוא אמיד אניש אי חזינן אשי רב אמר אלא הוא חבירו בממון עצמו מציל והא אביי

 שהוא חברו בממון עצמו להציל יכול אינו בעצמו איהו ק״ו הדברים נראים והשת׳ אשי כרב הלכתא והכי אתו דכספא
 השבויים להציל כדי ממונו שיפסיד שאקי יחיאל לרבי ונעשה אחרים בממון וחביריו יוסף לר׳ ונציל אנן ניקום איך בידו
 דאית מוכחא שפיר ענינא בהאי מעיינינן דכד בעיני שנר׳ אלא שלי המשי לי ותפרעו אתם הצילו לנא יימר דאיהו ודאי

 גברא ההוא הנז׳ בפ׳ בגמרא דאמרינן מהאי והראיה לשבויים שיפטרו כדי תביעתו שימחול יחיאל לר׳ לאכפויי לן
 גברא דההוא לחמרא מלח גברא ההוא אתא לאטבועי בעי במברא אינשי דסליקו קמי למברא חמרא ואסיק דאקדים
 רבא הוה רודף מעיקרא האי א״ל חברו בממון עצמו מציל הא אביי א״ל פטריה דרבא לקמי׳ אתא וטבע לנהרא ושדייה

 וכתב הרמב״ם העלה ומכאן מגופו עליו חביב ממונו יהא שלא פטור רודף של הכלים את ששבר ונרדף עד כו׳ לטעמיה
 בים והשליך ממשאה והקל מהם אחד ועמד המשוי מכובד להשבר שחשבה ספינה וז״ל ומזיק חוב׳ מהלכות בפ״ח
 הר״ם כתב בעצמו הזה והלשון עכ״ל: והושיע שהשליך עשה רבה ומצוה להרגם אחריהם רודף כמו שבה המש׳ פטור

ע׳: מצוה עש׳ מצוו׳ בחלק מקוצי

 אותם פוטרים השבאים היו שלו המשי הוא ממונו היה לא דאלו השבוים אלו אחר רודף שאקי יחיאל שרבי נמצא א״כ
 הנ״ל במעשה הגוזל בפ׳ רש״י וכ״כ האומללים לאלו רודף יחיאל רבי ונמצא לפטר׳ א״א שלו המשי בשביל ועכשו

 הכא אבל הספינה טובע היה שהחמור נפשות סכנת דאיכא התם תינה וא״ת נפשות להרוג הוא רודף החמור בעל וז״ל
 פרק בב״ב דאמרי׳ לדבר וראי׳ ודאי מזו גדולה נפשות סכנת לך דאין ברור זה שדבר ונר׳ איכא נפשות סכנת מאי

 לחרב ואשר למות למות אשר עד כו׳ נצא אנה יאמרו כי והיה מדכתיב ראיה ומייתי רבא מצוה שבויים דפדיון השותפים
 וכתב ומחרב ממות ומר רע מקרה לכל מעותדים הם הרי א״כ ביה. איתנהו כלהו שבי עד וגו׳ לשבי לשבי ואשר לחרב

מצווין ישראל כל הרי קטן הרודף היה אפי׳ להורגו חברו אחר הרודף דכל וז״ל נפש ושמירת רוצח מהל׳ פ״א הרמב״ם
 המ״מ הרב וכתב כו׳ כפה את וקצות׳ שנאמר הרג לא שעדיין אע״פי עד כו׳ בנפשו ואפי׳ הרודף מיד הנרדף בלהציל

 אם מנין עד כו׳ ס״נ בו שיש דבר כל בקצותה הוא והרי לס״נ בו לו שיש מיוחד מבושיו מה במבושיו וז״ל מספרי ראיה
 אפי׳ להציל מחוייבי׳ אנו נפשו׳ סכנת שיש דבר שבכל הרי עינך תחוס לא שנא׳ בנפש׳ הצל בכפה להצילה יכו׳ אין

אחר: בענין א״א אם הרודף להרוג

 אותם רודף/ /הוא הרודף הרי כשבויים האנשים לאלו מעמיד יחיאל ה״ר שממון שכיון לע״ד למדים נמצינו א״כ
 ס״ט ס״ס ח״מ הטור כמ״ש הרמב״ם על השיג שהראב״ד ואעפ״י הרג לא שעדיין ואפי׳ ירדוף שלא לכופו אנו ומחויבים

 רודף דין כאן שאין תבלין כאן ואין מלח כאן אין אברהם אמר וז״ל הרמב״ם לעזרת יצא המ״מ הרב עכ״ז ז״ל הטור הוא
 בגמרא כדאיתא משאם לפי כלם על מחשבין ממשא שהטיל אע״פי לים ממטיל זה ודין דחמרא למעשה דומה זה ואין
 להא ים של נחשול עליה׳ דעמד ההיא בין מחלק שהרב ואמר הרמב״ם בעד הליץ ז״ל והוא ההשגה. לשון ע״כ

 ואין הים מגלי כבד צער הוא ים של נחשול עליהם דעמד דההיא המשא מכובד להשבר הספינה שחשבה דהרמב״ם
 שנים או שאחד מדאי יותר טעונה שהספינה אלא כדרכו מתנהג כשהיה הוא כאן שכתב ומה מדאי יותר טעונה הספינה

 ממלח חסרה הרב קדרת ואין טעם של ודברים מבואר החלוק וזה דחמרא עובדא והיינו כרודף המשוי ואז טענוה מהם
 טעם ונתן הראב״ד בעד הוא והליץ המ״מ והלצת הראב״ד והשגת הרמב״ם דין הביא הנז׳ בפ׳ ז״ל והנמקי ותבלין
 חשבה ואז מדאי יותר אותה שטוען ידוע שאם מדבר שאינו ניכר הרמב״ם דברי שמתוך אחר והתבלין המלח לחסרון
 משא בין חלק שלא ממשאה והקל שאמר המחבר דעת כן שאין מבואר הוא ועוד דחמרא למעשה זה בין דמה להשבר

הגורם מי יודעים אנו ואין בה כבד שהיה המשא הוא שהגורם יותר שמכביד באחרונה לטוען מכבי׳ שאינו א׳ טוען של
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 דמי ולא שוין בחלקין בממונו אחד כל אלא חברו בממון לו נציל מדוע מזה יותר גורם זה שאין שכיון עד הסוחרים מן
 לא הדיוט ואני ע״כ: כנ״ל טעם הרב בה טעם לא ולפיכך ממש כרודף וטבע בא שהוא ידוע שהיה דחמרא למעשה

 אנו ואין ומוטעמים מתוקים וישרים נכוחים הרמב״ם דברי בעיני כי נתחבטו מה על הגדולים אלו דעת לסוף ירדתי
 מיירי ואבירה גזלה מהלכות י״ב פרק ז״ל הרמב״ם שכתב דנחשול דההיא אלא בקדרה מ״מ הרב שנתן לתבלין צריכים
 כמו רודף שהמשוי מפני טעמא הוי נמי והתם ערכו כפי מהם אחד כל רבות סחורות רבים סוחרים בה שהכניסו בספיג׳

 לפי מחשבין ממשאה והקלו וכמ״ש הנפשות לפי ולא הממון לפי לא משאו לפי א׳ לכל מחייבי׳ שאנו לדבר וראיה הכא
 ק׳ וזה ברזל ליטרין ק׳ מטיל זה ברזל ליטרין אלף ולזה זהב ליטרין אלף לזה היה אם ופרש״י ממון לפי ולא משוי

 לי ומה זהב ככר לי ומה הרודף הוא שהמשא רואים שאנו מפני אלא זה היה ולמה המש׳ להקל לזה זה שוה זהב ליטרין
 דפשי׳ דבריו סתם ולכן רודף מכללם ומזיק חובל דיני אלא לבאר הרב נחית לא ומזיק חובל מהלכות ח׳ ובפ׳ ברזל ככר

 שהחליף אלא הרמב״ם בדברי הוזב׳ שלא הנ״ל דחמרא מעשה ההוא ממש והיינו הרודף הוא מי יודעים שאנו דמיירי
 אבל בהשגתו הראב״ד כיון שלזה שאיפש׳ ממש ומזיק כחובל דהוי חמרא דוקא לימא דלא לאשמועינן הלשון הר׳

 שמוליך מי ויש כלל סחורה מוליכים שאין אנשים בספינה בשיש מיירי וא״כ רודף: נקרא המשא שגם ס׳׳ל הרמב״ם
 מבלי שם העומדים האנשי׳ ואין הרודף מן המציל כדין ופטור רבה מצוה עשה הסחורה שהטיל שמי אמר ולכן סחורה
 שכבר לפי כאן הרב דבר לא ודאי בזה הנמקי שחשב כמו רבים מאנשים סחורה שם יש אם אבל כלל פורעין סחורה

 תלו ולמה הרב בדברי עול הגדולי׳ אלו ראו מה ידעתי לא לע״ד פשוטים אלו ודברים ואבדה גזלה בהלכות זה דין ביאר
 דמה וכמ״ש מודו דכל״ע ליה פשיטא הגורם הוא מי בידוע ז״ל הנמקי דברי כפי שהרי לנ״ד נחזו׳ ומ״מ סריקי בוקי ביה
 כדי לערלי׳ ויפטר /תביעתו/ תבועתו שיניח יחיאל לרבי לכוף ראוי דכל״ע אליבא א״כ הנז׳ חמרא לההיא זה בין

 נמי נ״ד על חולק שהראב״ד בבירור יודעים היינו שאפי׳ אומר אני דמלתא ולרווחא רודפם יהיה ולא השבויים שיתירו
 אחרון שהוא המ״מ והרב כהרמב״ם ס״ל )שהרי( ז״ל מקוצי הר״ם שהרי חדא יחיאל לה״ר לכוף הלכה לפסוק ראוי

 אומר אני ועוד לאכול. אנו נניח לא לחיכו בקדרה תבלין מצא לא ז״ל שהראב״ד מפני וא״כ לדעתו ג״כ הסכים אחרונים
 דלא לאו והם אחד ועשה לאוין שני על שעובר בספק יום בכל עומד יחיאל רבי הרי ספק אלא הדבר היה לא אפי׳

 להציל ויכול הרודף את הרואה שהרי והטעם כפה את דוקצותה עשה ועל תחוס דלא לאו ועל רעיך דם על תעמוד
 ספקי שאר מכל זה גרע דלא פשיטא וא״כ כ״ש עצמו רודף זה כל על עובר תעשה ואל בשב ועמד הציל ולא הנרדף

 נפשות סכנת ביה דאית איסורא להאי וק״ו שכן כל לחומרא ביה אזלינן דאורייתא דאסורא ספק דכל דקי״ל דאורייתא
 שכבר וק״ו כ״ש עליו העומדים האיסורין אלו לכל הוא ישראל מבני אם יחיאל רבי זה להתאפק יוכל איך ידעתי לא

 הנמקי כמ״ש הרודף הוא שהוא הגורם הוא מי ברור דמוכח דכיון מודו דכ״ע בנ״ד דפליג מאן דליכא לע״ד הוכחתי
 רוצה ואתה בעין היא שהסחורה אלא התם פליג לא כאן רעד בנ״ד יודה ז״ל הראב״ד דודאי אחר מטעם אומר אני ועוד

 בעין אינה שהסחורה כזה בנדון אבל בממוני לפלו׳ להציל לך אין הסחורה בעל יאמר לפלו׳ להציל כדי עתה להפסידה
 ידו שיפטור יחיאל לרבי לכו׳ דראוי יודה הראב״ד שאפי׳ ופשיטא פשיטא בסכנ׳ והנפשות ממנה תקוה שאין וכמעט

 שמי וחתמתי כתבתי הנלע״ד שזכרתי טעמים מכמה עמהם שהדין השבויין אלו אח׳ רודף יהיה ולא המשי מתביעת
מדינה: די שמואל הצעיר
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שאלה

 יצא מבניו שאח׳ טהור בלמי מקרי י לו קרה פלוני ה*ר ךך שאלה
עם לחברה וארח סאלוציקי פה זיתו והחליף פממיצחו

 עלה חפר אנשי ושם מוניפטריו העיר והגיעו עמהם והוליטהו אק פועל*
 כוצחו צראה שהיה הצער מן דברים שמעו כי מידם להוציאו נדפחם

 ממוח שן־ להוציא שהוצרט עד ימים צ׳ נמו והחביאוהו אביו אל לשוב מונס
 ועמה לו לרע לעצמו רגער שלקח האדון עם הנער נשאר ט בידם חרם והעלו

 בעד שהוציאו הפך הנז׳ הנער אבי מפ׳ שואלים ההוא הסך הוציאו אשר האנשים
 חייב הוא אס הנער אבי שואל ועתה נתכוונו בט וטובת לטובתי ט הנער הצל׳

־. שמים בדיני או אדם בריר אם ההוא הסך לפרוע
 חייב הנער אט שאין נטתחא מביעתא יותר פשוט הדבר תשובה

 לא אס פרוט׳ שוה אפי׳ שמים בדיר ולא אדם בדיני לא
 להפיס מ״מ ראיה צריך ואין לפנים צריך !ה שאי; ואעפ״י כפועל טרחו שכר
 בחביתו בא זה ומאכיל הנוזל בם׳ תק בטעמו הדין לכתוב ראיתי השואל דעת

 חברו של והציל יינו את זה ושפך דבש של חבי׳ נסדקה דבש של בכדו וזה 1״ של
 חייב שלי חת נותן ואתה שלך אח מציל אני הרי אמר ואס שכרו אלא לו חין

 שאלה !ו א״ל מהו הציל ולא להציל ירד מרבי רנא מיניה בעא ובצע׳ לו ליחן
 ממוט להפסיד חייב ־ם א שאין במקום שאפי׳ הרי ע״ב שכרו אלא לו אין היח
 שכרו: אלא איולו חציל חסלא חכירו להציל נרי ממוט והפפיד ממוןחנרו להציל כדי
 להפסיד חייב שאין במקום אם ק״ו והדברים ז״ל הפוסקים ונל הרי״ף נתב וק

 שטרח הטורה מצר שהפסיד אעפ״י הציל לא אם חברו של להציל בדי ממוט
 או הבעל ברשות ירד ואפי׳ שלו את לו לשלם חייב הלה אין חברו של להציל

 את להציל חייב שאדם מקום שנדו, אלא לו אין הציל שלא טון עכ״ז נ״ר בישות
 ומנין לשלם, חייב שאינו הציל ולא הוציא עאכ״ושאס בממוט נין בנופו נין חברו

דתניא בממוט בין נצופו נין חברו את להציל אדם שחייב p אתהאימר

 שקיינטהו אחר במקום חורה מרביץ היה ראובן ךך*,
חמור׳ שטעה ונשבעו בסנה נךמירישנה קצוב לזמן וקבלוהו

 ופקפוק ערעור שום כלי סנה בכל תנאו לו ולשלם ולקיימו להעמידו כו׳ כראוי
 ט חפצי׳ שהיו אחר ממקום כתני׳ הנז׳ להחנ׳ באו כך ובתוך כלל

 ושל&ו העיר נאותה לו טתגים שהיו ממה מאד סרנה לו טרדם ושיו ביותר
 פרגמי מראשי וחתום כתוב כתב השליח וניד ממקומו להביאו מיוחד שליח

 עד לקיימו תקף בכל בש״י חמורה נשטע׳ ההיא העיר וממוני ומנהיגי
 למיס אלף כתני השליח וטר ואז׳ הזמן מכל תנאו לו ולשלם שנים חמש פוף

 האלף עם השטר השליח לו ומסר הדרך להוצאות להחכם גמורה במתנה
 לקשור חבלים וקנה עמי בא לו ואמר הנז׳ החב׳ ביר הכל ונתן לבנים

 קבן הנז' והחכם לררט הנין אשר והרנרי׳ המטלטלים
 השטר הרואות עיניכם להם ואמר ההי׳ העיר טוני לחטט
 ללכת זאת מעסות לי חלילה אמנם מוקדמים לטיס אלף אלי שהביא והשליח

 בשכרי לי טתניס אתם אשר המעות ני וגם ברשותכם לא אם אחר מקום אל
 הוא אותי מוליכים אשר והמקום ביוקר נמכרים הדברים וכל לי מספיקים אינם
 ולק בשנה שנה מידי יתרים לבנים אלף ב׳ שנרי לי ומרבים בזול יותר
 לו אמרו אז בטובתי חפצים חתם ט ממני הטוב תמנעו אל נגדכם ימט אחלי
 מעמם התנאי לך מפפיק איט ואם בעולם צד בשום ללכת אותך נניח לא ח״ו

 לזמן הקצוב קדום הקהל תנאי מלבד לברם אלף מסלט ולקבץ לאסוף נחחיינט
 א׳ וכל יחד שניהם ערבים נכנסו קדוש הקהל מחשובי אנשים ושנים שנים שלש

 והיה שנים הג׳ בעד יותר לו לתת נדרו אשר לבנים אלפים הג' כל בער מהם
 בשביל הודאי יטח ולא התנאי על נטן לט שיהיה נרי להשביעם החכם רוצה

 לקיים אחרת מהעיר שסולחי' ממור׳ שנועה עם השטר רואים אתם כי הספק
 האלף לקבץ בכס כח אין כי למחר או היום תאמרו פן שנים הה׳ עד תנאי לי

 ערבים ואנחט לעולם יקום דבריט אמרו אז קנז' הק״ק תנא• על היתרים לכנים
 ודברט ט׳ קבלן ערב כרין הכל בעד ממט אחד וכל יחר שניט ופרטנים קבלטס

 לשליח והשטר המעות פיהם על והחזיר נהם האמין ואז כשנועה היא הרי
הרוב על חדשים ד׳ או נ׳ ופד נפש בפחי לדרכו הלך והשליח בערו בא אשר

כפ
p או גוררחו חיה או כנהר שטובע חברו את לרואה מרן חרא ומורה פורר 

 רם על תעמוד לא לומר תלמור בנפשו להצילו חייב שהוא עליו באין לסטין
בדברים׳ עמלו לא והלאה ומשם לבנים מהאלף בחדש הנוגע לו לתת תנאם קיימו חייב נעי אגוריה ואגיר מטרח אלא חייב שהוא בנפשיה אצוליה מנעיא ולא רעך

 לטרוח אפי' רעך דם יאבד שלא הצדדי! כל טל חזור פירוש ט׳ ל״ת הנ״י ופירש
 במעוט נין כגופו בין לטרוח חייב חברו דם להציל ואס להציל שכירים ולשטר
 שאיט שבמקום סמציט כיון וא״נ שחייב עאכ״ו שחת מר נפשו להציל להצילו

 כמקום שכרו אלא לו אין הציל ולא להציל כר* והוציא טרח אם להציל חייב
 שטורח שמה שנמצא להציל טור׳ לא אס עליו ועובר להציל עליו מוטל שהחוב
 לצאת עצמו להציל ג״ב עצמו בשביל אלא לכד חברו בשביל טורח איט זמוציא

 ברגל ששברו אלא עוד ולא יתברך לו שחייב חוט מידי
 פכנה בספק עצמו להכניס שאפילו בירושלמי וכתב מאד עד

 אפי׳ לדברי א״כ תימא וכי : שכרו אלא לו שאין ופגזי׳ פשי׳ הציל לא אס חייב
 בן הנר' שכפי אע״פ כן כתבתי מ״מ כנו' עצמו להציל גס שטורח טון הציל
 חייב והנצול וז״ל חייב לו יש שאם הרא״ש שכתב כיון מ״מ טחן הרעת היה

היכא נממוט חברו נפש להציל מחוייב ארס שאין שהוציא מס למציל לפרוע

 נהחל בי והתלתס ההוא הרב הסכר להניח לי הרעותס למה מהם מתרעם והיה
 יורם לשמים דיני מוסר הנני המעות החזרתי ובסבתנם ארס נר משאר נאח'
 תחלה ממנו לגנוח שירצה איזה לכל לחייב החכם עם הדין אס צדק מורה מורט
 מדוע לאמר השיט ואחור ידיס בשתי לשליח שרחפו כיון לו שנדרו לברם האלף
סשכרתו תהיה ומה לאו אס שלט חורה המרביץ ולקחת גטלט להשיג בא אחה

, * החלמה, יאיצו

:שלמה
 השנים אלו היו שלא שאעכ״י נר׳ והיה ראובן עם שהדין נלע״ד תשובה

היה לא הקהל ראשי שהם כיון עכ״ז הס' הפך בעד קבלנים ערבים
 חרא״ש ממ״ש לזה ראיה וים לו המניע חלק מהקהל א' סכל לגבות ראובן צריך

 ואמר משמעון מנה מבע ראובן ון״ל הפימן נפוף קנ״ח סי׳ בט הביאה נחשו'
 מס בשביל אוח־ שמשכט בשביל לתופסו רוצה אני אכל טרי לך היה אמת

תופש הוא אס הקהל מם כשביל אומו שמשכנו כיק ענט הדין ער ט' הקמל
מכל הפנקס פי על לנמת מחוייב אינו ני בחוט יתפסנו מהקהל אחד כממון חייב. אינו נציל לא אם הא למרטדדוקאהנצול מ״מ לניצול ממינא ליה דאית

 אם הנע׳■ את לפטור נדי צריך היה זה שכל ימלחאלפי לרווחא כתבתי זה וכל קץ
 ואם שהוצי׳ מה למצילו ליתן חייב היה ממון לו היה אם אומרים שהייט נצזל היה
 שהיה הבית כעל דפאה פ״ה דחנן וכסא פטור הי׳ שעה באותה לו היה לא

 וכשיחזור יטול ער ומעשר ופאה שכמה לקט ליטול וצריך למקום ממקום עובר
 שההלכה וידוע שעה באותה היה עני אומ׳ וחכמים דנרי׳ר׳אליעזר ישלם לביתו

 לו ותמו למקום ממקום ההולך בע״ה וו״ל רנ*נ פי׳ י״ד העור וכ״כ כחכמים
 צריך אק לכיחו וכשיגיע הצדקה מן ליקח לו מותר יאכל לומה ואין בדרך מעות

 מה להחזיר צריך שאין שהעשיר כעני ליה היהורוה עני לקח שהוא לשלסדכקעה ,,"א
 לחבנט האנשים אלו ובאים משלו לו היה הנער שזה עצמך הנע שלקחע״ב'וא״כ

 אביו כ״ש הצילוהו, שלא כיון פטור הי' הוא שאפי׳ פשי׳ להצילו שהשתדלו לפי
 ליה אית אי הבן את לפדות חייב שהאב מהר״ס בשם המרדני דכתב יאע״ג ק

 יהיה ולא הצבור על נט ויפיל עצמו ר שיטשי הימט כל דלאו לבן לי׳ ולית לאב
 קורם דדוק׳ לומר אפשר היה אפ״ה קודם קרוב קרוב ואחר אחר אלא

 מן מוצי׳ שהמציל יאמי־ לא מהר״ם אפי׳ אפשר שפראוהו אחר אבל שפדאוהו
 נצול שלא כל אבל נצול כאשר אלא חייב v'i> רלכ״ט כתבתי כבר ומ״מץכאנ
 נפ״ז הרמב״ס כתב שהרי אחרת זאת'ועוד לנ״ע פטור השטיעצמו אפי׳
 להנעים נבלות אוכל שהיה כגון אפי׳למצוה שנשתמר שטי עניי׳ מחטת מה׳

 אחת על העוכר עני אליעזר הר׳ כתב ח״ל ייד הרינ״ה ונתב לפדותו אסור 3 2
 ששב שידעו ער צדקה לו ליתן חייבים ואק אחיך וחי נכלל איט המצו׳ מכל

 הס ולא אביו לא כלה התורה לכל משומד נעונוח שהיה שזה וא״כ ע״כ בתשר
 וא״נ שלמה, בחשו׳ ששב כודאי יידוע גלוי שיהיה עד לפדותו חייבים היו

החוגרים בין קטני׳ עשו שלא להס גלה סמי הצבי קרן על מעותיהם הניחו

 החדורס מיד לצאת רוצה היה שמא לשמים טנתו שודאי ידעו מנין או והוא, ,
לשא׳ אלא להחביאו להם היה מה ועוד נהפכתו, לענט' דעתו אמנם ההם ,

 להם היה כת מה להם חייב היה לא ואס יפרעו להם חייב היה אם עמהם ולתת
 מידם לצאת יכול היה שכדין ופשי' שטי היה לא הלא עמה׳ ולעמוד ליופי
 אבי פ' שה״ר הצרחן מכל פשוט שהדין רנר פוף טעיו' כמה □טעו חלא

 וחתמתי כתבתי לע״ד הנר׳ שמים בדיני ולא אדם יניבד אל חייב איט הנער
:מדינה די שמואל הצעיר שמי12־4^^

 ננ״ר נמי הנא ע״כ לזה זה אחראי! והס חובו לפרוע שותפים כיחס וא' א׳
 מאיזה חוט לנבוח ויכול לזה זה אחראין הקהל כל לראובן חייבין שהקהל כיון

 ואע״ג לו המניע חלק וא׳ א׳ מכל עצמולנטח להטריח לו איו כי שירצח מהם
 שהיה בשביל סרא״שאלא קאמר לא ע״כ לומר על' לחלוק שירצה למי שאיפשר

 מסר' סרמ״בם שנס המלך מס הייט זה דמם דאפשר יעוד תפים כנר ראוק
 על נתפס לך אין אומר ריב״ל ומאכיל הגוזל בפ׳ המרדני וכתב אחרי׳ וכן לזה

 העלן מס שאינו כל חבל י״ש ט׳ בטלגולת או בארנון אלא ליחן וחייב חבירו
 נשוב חייבים הקהל סכל המלך כסם נמי דהא ראיה לט ים מ״מ נן הדין אין
 הא לערער המערער יר' הדן אס אמנם אך לזה זה קבלנים ערב־ס והם זה
 ראיס עם החט קהל וז״ל י״ז סי' ו׳ כלל הרא״ש מחסו׳ חחרת ראיה לך

 הקהל מן שנים שיחמייט עד רצה ולא ביניהם תורה וירנין עמהם שידור בתנאי
 הקהל מחוייביס כו׳ ראובן עם הקהל שהתט אחר חשו׳ ט׳ התנא• לו שיתנו

 שני׳מןהקהלשנחנדיט נחר שהוא כיון שנן וכל לי לתת שהתט מה לראובן לימן
 ׳0 חחוס פחקא לו עשו שהקהל כתוב דהרא״ש שבהא ואע״פ יע״ש כו׳ לו

 קנןבנ'רפ״פ6ממש התנאי כעבור לו שיצאו השני' זהסמט ושעל הקהל טובי
 לרווחא אלא הרא״ם זה אמר שלא השכל בעין יראה לדעת לב לו שיש מי כל

 עלב דהר כ״ש מההוא דעדיף אחר נ״ש איכא וכנ״ד כו' וכ״ש אמר שנן רמלתא
 לנר׳ האלף לראובן ונתן סס האחרת העיר שליח היה שהרי מעות מתן בשעת

 וראי בהא נפש בפחי השליח וחזר לברם האלף החזיר הב' אלו של דבורם ועל
 ט לחח ונחחייט שנדרו מה כל לפרוע השנים אלו שחייבים כסמש ברור הדבר
 ’פי אחר כמקום וללמד דמלתא לרוומא אלא אני נס הארכתי ולא הקהל בשביל

 • שמי וחתמתי אמרתי >חשר שגדרו מה לקיים השנים

 הלם נצר הקדש של בית לו שהיו נ״ה ממני נשאל שאלה על תשובה״רו
* הבי׳ והקים א׳ יחיד בא הנה ועתה שם שהיו נמוך אחר

 ההקי׳ז על שהוקם ההקדש של המי׳ היחיד זה השלי׳ כי עד הא' ההקדש
 לא סס ונס אליהם הועיל ולא ע״ז טענו הניזק ההקדם של והיחידים האחר

 די אלא דיגא ציית ולא הזה המזיק ליחיד הזמיט כי חורה לרין להביאו יכלו
 ברי! רבינואס ילמדט כלל אזן הטה ולא הבית הרם גדולה ובחוצפה ירמה
 למתת רצה דלא הזה האיש משפט ומה שעשה מה לעסות היחיד יכול

רימז

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 150 מס עמוד די[ משה בן שמואל ]מדינה, אה״ע או״ח,יו״ד,



מה בדבר ד״ה נד סימן ה מהרש״םחלק ,

אדם מחויב אם נסתפק ובתחלה לשלם לו יהי׳ ולא עני דהוא היכי חבירו בממון עצמו= =את א״ע להציל מותר אם בדין שפלפל מה בדבר
 בשוא״ת הוי מ״מ ע״ג בסנהדרין כדאיתא /רעך/ רעיך דם על תעמוד דלא לאו גם דהוי דאף בממונו נפשות= =מסכנת מסכ״נ חבירו להציל *

 יתן לאיש אשר וכל כנפשו חבירו לאהוב דמחויב כיון י״ל אבל מחומש יותר לבזבז א״צ במ״ע הרי וא״כ חו״י בשו״ת כמ״ש למ״ע ודמי
 הוא דדוקא משמע ס״ב ב״מ וש״ס ה״ד דנדרים פ״ט מירושלמי אבל כנפשו אותו לאהוב דוקא דלאו כ׳ קדושים פ׳ דהרמב״ן ואף נפשו בעד

 השמיטו והפוסקים חבירו להציל סכנה בספק א״ע להכניס דחייב בירושלמי דמשמע תכ״ו סי׳ וסמ״ע בב״י שהובא הגמ״יי דברי והביא
 דיהי׳ היכי משא״ב חבירו להרוג מעשה לעשות דבא דשא״ה י״ל אבל שם הפ״מ לפי׳ ה״ח דסנהדרין פ״ח לירושלמי דכונתו כ׳ וכת״ר

 דואהבת י״מ בשם א׳ מ״ה סנהדרין תוס׳ יעוין חבירו אהבת בענין מ״ש )והנה הפוסקים /השמיטו/ השמטו ולכן משם ראי׳ אין בשוא״ת
 כו׳ במחתרת אם ר״י נענה ע״א פ״ה דיומא דבש״ס משום דהשמיטו הא ולענ״ד יעו״ש(. קודמים דחייך מחיים ל״ש כמוך /לרעך/ לרעיך

 דר״י ומבואר כו׳ שדוחה לפ״נ ק״ו בנפשו להצילו ניתן כו׳ מטמא דמים= =ושפיכות ושפ״ד בא נפשות על ספק בא ממון על שספק זה ומה
 א״א דחזקה כדרבא דדלמא פירכא לי׳ דאית קאמר דהש״ס ואף גופי׳, ר״י דברי הם שם ובירושלמי להרוג מותר בספק דגם בפירוש סובר

 ועכ״פ ר״י לדברי מודה הוא גם שבת דוחה פ״נ דספק דיליף לבתר ובפרט תנא על לחלוק אמורא ביד אין הדין בגוף מ״מ כו׳ עצמו מעמיד
 שלום שאת יודע שאת זמן כל שם הירושלמי דז״ל הפ״מ כדברי אינו ירושלמי כונת דגם אהנר ולכן ו\להרג מותר דמספק סובר דר״י מפורש

 ההורגו והרג ודאי לגנוב בא שאם אמרת וקאמר בכה״ג( הדין איך רבעי )פי׳ להרוג בא שהוא פעמים לגנוב שהוא פעמים נהרג ההורגו כו׳
 הגנב נהרג שפיר ספיקא רק הוי אפי׳ להרוג בא דפעמים היכי )פי׳ נהרג להרוג בא שהוא פעמים נהרג( דההורגו ודאי בכה״ג )פי׳ נהרג,

 היפך רדב״ז בשם קנ״ז סי׳ יו״ד בפ״ת וע׳ להרגו, מותר דבספק בכה״ג לפרש דיש המעיין ימצא במכילתא הפ״מ גי׳ כפי׳ וגם להרגו( דמותר
 א״ע להביא דא״צ מוכח דציבורא דוחקא משום טעמא הס״ד ולפי דמיהם מכדי יותר השבוים פודין דאין מ״ה מגיטין ומ״ש הגמ״יי. ד׳

 עכ״ד, ראי׳ אין א״כ דוחקא משום טעמא הוי לא למסקנא אבל ממ״ע בפ״ח הרמב״ם כמ״ש פ״נ בי׳ אית ושבוי שבוים פדיון בשביל לעניות
באריכות זאת ביאר והרמב״ם מחומש יותר לבזבז א״צ שבוים דפדיון דפיאה פ״א ריש ורע״ב להרמב״ם בפיהמ״ש מפורש הדבר גוף והנה

 מתקנת רק הוא אבל מחומש יותר לבזבז וא״צ כעשה רק הוי ואפ״ה רעיך דם על תעמוד לא משום בי׳ אית דפ״ש כ׳ גופי׳ ׳ם הרמב והרי *
 לכביסתן קודמים אחרים חיי דלרבנן ע״ב פ׳ בנדרים קצת שהובא דב״מ פי״א התוספתא א״ש ובזה להדיא שם הרמב״ם כמ״ש אושא _
תקנת קודם דהתם ניחא ולפמ״ש ממונם להפסד קודם חבירו דחיי ומוכח דר״י לגבי כת״ק הלכה ומסתמא קודם בהמתן ולר״י ובהמתן ~

 אבל חומש, בהפסד רק הוי בהמתן דמפסידין דהתם י״ל וגם חומש. רק להפסיד א״צ תק״א אחר אבל ממונם כל להפסיד צריכים אושא
 דהרמב״ם י״ל א״כ כר״י פסק והרמב״ם וראב״ד רמב״ם פלוגתת דהוי וב״ש וח״מ סי״ב פ׳ סי׳ באהע״ז יעוין ורבנן דר״י הפלוגתא בגוף

 גבי ס״ז בגיטין דמבואר משום הטעם ונראה כר״י ופסק זו תוספתא שהביא ראה פ׳ משאלתות הביא בהשמטות שם ש״ל ובהגהות לשיטתי׳
 רב׳ והא שם, הב״ש קושית ומיושב בזה וה״נ יעו״ש עליו פליגי דרבים היכי אפי׳ כותי׳ והלכתא עמו נימוקו דר״י לשליח מימסרי מילי אי

 ולא הפודה ממון חומש עד רק הוי מ״מ אבל מהשיווי יותר ליתן דצריך אף היינו דמיהן מכדי יותר פודין סכ״נ דבדאיכא נ״ח בגיטין התוס׳
 כת״ר כ׳ יפה לשלם לו דאין היכי חבירו בממון א״ע להציל .מותר אי הדין בגוף אבל קע״ז, סוס״י ח״מ בח״ס יעוין ההערה וגוף יותר,

0\ו/ מקור שממנו ב״ק שילהי מלחמות רמב״ן שמדברי
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כט יצחק ז סימן מנחת

 ימנע לא אכל נפשו, יציאת לעכב רק כא משמש
 וצ״ע לעשותו, אין שיטתו, לפי אף הגסיסה, ממנו
 ז״ל חיות לכגמר״צ הוראה דרכי בם׳ )וע״ע בזה.

מזה(. ולהלן א*( )סי׳
 בכלל הוי שעה, חי׳ אף במקרב מזה, ודאתאן יא(

אף הותר ולא ודאי, דמים שפיכת
 הצלה, ודאי בזה דימי׳ אף אחרת, נפש הצלת משום
 ע״ד ספיקא ספק רק הוי וכ״פ ספק, רק וכ״ש

 צריך אס הפוסקים, למחלוקת עגין זה ואין הרחוק,
 חבירו, חי׳ להציל בשביל וגופי, חייו לסכן אדם

 הג״נב בשם תכ״ו( סי׳ )חו״מ הסמ״ע שהביא
 בספק אפי׳ עצמו להכניס דצריך מירושלמי, שהביא
 הוא, שהטעם ונראה הב״י וב׳ חבירו, להציל סכנה
 המחבר והשמיטו מכ״ל, ספק והוא ודאי שהלה מפני

 והטור והרא״ש והרמב״ם שהרי״ף מאחר והרמ״א,
 אות נ״ט )שער ובאו״ה עיי״ש, בפסקיהן הביאו לא

 מסוכן ג״כ הי׳ בודאי אם ומיהו ח״נ כתב, נ״ח(
 הסכנה, מן חין שהוא מאחר גופי לסכן לו אין שמו,

 אחיך וחי כדדרשינן חבירו, במיתת שרואה אע״פ
 ידאיח, למיתה סכנה בין חיליק מצינו ולא שמך,

 ח׳(, אית שכ״ט )סי׳ רבה באלי׳ יהביאו פכ״ל,
 )בסי׳ כסמ״ע למש״כ סותר לכאורה וזה ע״ז, וכתב

 וסייעתה סכנה, בספק עצמו להכניס דצריך חכ״ו(,
 הרדב״ז בתשו׳ בפשיטיח כתב יכן פכ״ל. שם נש״ע
 בפוסקים ראיתי וגם טיי״ש. חרכ״ה( סי׳ )ח״ג

 כירושלמי דלא דע״ג(, )מסנהדרין ראיה שהביאו
הנ״ל.

 דתרימוח )בפ״ח היא הנ״ל הירושלמי והנה יב(
אנא קטיל דאנא עד רשב״ל, דאמר ה״ה(,

 אוח תצא )פ׳ חמדה כלי בספר וראיתי מתקעיל,
 כיון ר״ל, דאמר שם, הירושלמי דברי דפי׳ ו־־ה(,
 מוטב א״כ מתקטיל, שאני להיות יכול קעיל דאנא
 היא מילא, לפרש דיש החילא, ני׳ וחשזיב שאיזג
 הירושצמי בין סתירה ואין הזה", "חיל כמו ממון,

עי״ש. לבבלי
 תכ״י(, סי׳ )תו״מ שם מ״ח ראיתי כן כי והנה יג(

רוצח(, מה׳ )פ״א הרמב״ם מדברי דדייק
 שלסטין אי בנהר טובע שחבירו הריאה שכתב,

 דדווקא למשמע ונו׳, לכצילי" "ויכול עליי באין
 להכניס חייב אינו אבל להצילו, פיוכג ספק בדאין
 ימש״כ -- טיי״ש. חבירי להצלת סכנה בספק עצמי
 דברי שהביא אחרי שכתב שם, הטיר בכיונת הב״ח
 כנ״צ וכי׳ כתב והרמב״ם שם, )בסנהדרין( הש״ס
 להצילו, דהייב משמע הברייתא דמלשין משום היא,

 והרמב״ם כ׳ לכך להצילו, שיוכל לו ברור איני אפילו
 עיי״ש, תחילה מש״כ טל שחילק כנראה יכו׳, כתב

 בלשון תטעה שנח לשלול רצה דהטיר דבריו, פי׳
 דבודאי כן, ס״ל הברייתא נם באמת אנל הברייתא,
 הנ״ל לפי ומכ״ש הברייתא, על יחליק נא הרמב״ם

 שם, הש״ם מדברי גם כן דהוכיחי הפוסקים בפס
 שם, להב״י ניחא דלא י״ל ומה״ט שם, בפת״ש ועי׳
 נהרמב״ם, הבריתא בין להו״א רק פליגחא לעשות אף

 דברי שהביא מה הטיר, בדברי אחרת כוונה וכתב
 "ויכול למלשין ברור זה מ״מ עיי״ש, שם הרמב״ם
 להצילו ביכול דוקא מוכח הרמב״ם, שכתב להצילו"
 וממילא סכנה, בספק עצמו שיכניס בלא בודאי,
שהעתיק בש״ע, שם המחבר מדברי ג׳׳כ כן מוכח

 אור בספר הוכיח יכן עיי״ש, כנ״ל הרמב״ם לשון
 שם, הרמב״ם מדברי כ״ז( רוצח מה׳ )בפ״י שמח
 )יו״ד ברכה שיורי בם׳ הובא כילל בית בם׳ וכ״כ

 נ״ס(. )ס״ק שס ובדרכ״ת סק״ד( קנ״ד סי׳
)קדשים חמימה תורה בספר ראיתי והנה יד(

 קצת להביא דאפשר שכתב ק״י(, אות
 להציל כדי סכנה, לספק עצמו להביא דמחויב ראי׳,

 ל״ג דף )בברכיח דאיתא ממה סכנה, מודאי מכירו
 באו הברייה, את מזיק שהי׳ בערוד מעשה ע״א(,

 לי הראו להו אמר דוסא, בן חנינא לו׳ והודיעו
 ומת ונשכי יצא החור, פי על עקבו נתן חורו, את

 רחב״ד הכניס איך שם, המהרפ״א והקשה הערוד,
 פפי״מ וי״ל בקושיא, ונשאר סכנה, במקום עצמי

 כאגדות, יבכ״מ ע״ב( כ״ד דתענית )בפ״ג דאיחא
 רחב״ד דלפני נמצא בנסים, מלימד שהי׳ רחב״ד, מל
 כיין סכנה, ספק המרוד של חורו טל העמידה הי׳

 סכנה, ידאי הטריד הי׳ האחרים ולפני בנסים, שרגיל
 חבירו להציל סכנה, בספק עצמו להכניס וחייב

 דאס דבריו, טל ותימא — עכת״ד, סכנה מודאי
 שוב בזה, מלומד שהי׳ מהמת כנם, על סמך רחב״ד

 איתא וכה״ג אצלי, סכנה ספק בכלל אף דל״ה י״ל
 קישי׳ אח ליישב שם, )ברכות( יעקב בעיון באמת

 בעצמי, מובטח שהי׳ רחב״ד דשאני הנ״ק המהרש״א
 בו, תלוי הרבים יזניח ונו׳, ידו על מצוי׳ שהצלה

שוב וא״כ עיי״ש, וכר שאני דרבים מסכנה והציל
כלל. משם ראי׳ אק

 מחויב אין בידאי למעשה, דלהלכה באופן טו(
הצלח בשביל בספק, מפילי נפשי׳ לסכן

 רק יהי׳ אפילי מיתה, קירוב דהוי והיכא הבירו,
 ודאי, דהלה טעמיהם, דל״ש אסיר, לכ״ע שעה, מי׳

 בנד״ד וא״כ — ודאי, היי הוא דגם ספק, והיא
 חי׳ אח שהאריכי באיפן ואף — שפ״ד, בכלל הוי

 מיתתו אח מקרבים אח״ז דאם פשיטא, מ״מ החינה,
 הסרת לענין שם בבל״י מש״כ )יצ״ע שפ״ד, בכלל כיי

 ודאי, הצלה דל״ה היכא ימכ״ש — עיי״ש(, המלח
 הרחיק ט״ד ס״ס, כמי רק דהוי בנד״ד, כמי וביותר

 יידע אנושי, שכל רק לי שיש מי ילכל שייעיל, מאד
 לדבר בהגיעני ומכ״ם מזה, יותר רצח מעשה שאין

כנ״ל. הברירה הלכה
 הפיסקיס, שפלינו מה בדבר כ״ת, מש״כ וע״ד עז(

עין עקירת ע״י עצמי, להציל מיתר אם
 ברירה בידו אין אם חבירי, מכל אבר כריתת אי

 ט״ו(, ס״ק קנ״ז סי׳ )יי״ד בפת״ש יכמביאר אחרת,
 אבר להקריב רשאים, עכ״פ או מחויבים, אנו יחם

 אעכי״כ מת של אבר אחת, נפש לקיים כדי מי
 גיפו על בעלים קריביי או הנידב היא חיך וא״כ
 עכת״ד. הסכמתם למניע או לתת נפש פיקוח בדבר

 אבר להעכיר בנוגע בזה, כ״ח כוונת ובודאי —
 הרי בנד״ד, כמי מחי ליקח בנינע דאצי נחי, ממת
 אחד, לאבר רק נינם ילא ממש, מיתתי קיריב הוי

 נפש, לפקיח נוגע בריא, מאדם אבר ליקח דאף
 באבר ובייחר בחולה, ומכ״ש שם, ברדב״ז יכמ״ש

 בידאי ירק הנ״ל, דברינו וככל בו, תלוי׳ שהנשמה
 של כמיבן לפניני, שהחולה להיכא מכוונים, דבריו

 אבר להעביר לשיטתי, למנוע מותר האם הנוב״י,
א׳. באות דבריו בהתחלת וכמ״ש לחי, ממת
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יצחק ז סיפן מנחת ל

 להניב״י, אך בדבר חיוב אי! לדעחי והנה ח(
בפליגחת כ״ח, שהביא במה ואחחיל

 חבירו, של באבר עלמי להציל מותר אם הפוסקים,
 כדברי העיקר למעשה להלכה בודאי לדעתי הנה —

 אברו לחתוך חבירי על חיוב דאין דאסיר, הפוסקים
 לכל סכנה דל״ה היכא אפילו חבירו, הצלת בשביל
 )סנהדרין הש״ם מדברי לזה, ברירה וראי׳ גיפו,
 )מלא נ&קא מהכא והא דפריך שם, ע״א( דע״ג

 גופו אבדת נפקא, מהחם רעך(, דם על תעמול
 בנפשי/ ה״מ הו״א מהחם אי לי, יהשבותי ת״ל מנין
 טכ״ל, קמ״ל לא אימא אגירי ומיגר מימרת אבל
 הצלת משום איברי, לחתיך אך דמחויב נאמר יאם

 דאם יותר, גדולה נפ״ח לומר יכיל היה חבירו,
 דל״ש כמי איברו, לאבד מציה דאין הי״א מהשביתו,

 כה״ג שכתב יכמי ממין, אבדת בהשבת זה חייב
 לענק להיכיח, רל״ז(, )מצוה להמנ״ח מנחה בקיכרן
 שלמה חכמת ובהגהת עיי״ש, לדעת עצמי מאבד

 להיכיחמשם, ייתר, צעד עיד אזל תכ״י( סי׳ )חי״מ
 מחויב אינו לכסציל, בזיון דרך ההצלה היי אם דאך
 אברוכיב״ז, בחתיכת ומכ״ש עיי״ש, גיפי באבדת אך

שם. שמח אור בספר יכ״כ
שפנפלו מה הביא שם, חמדה כלי בספר והבה ית(

 המהרש״ק הגאין בדברי הרבנים ינתויכחו
 לן דמגלה דאחרי המשיג. עם הסכים והוא הנ״ל,
 שראה כגון שוטה, חסיד דה״ד )בסיעה(, הש״ם

 מזה, מביאר להצילה, רוצה ואיני בנהר, טיבעת אשה
 מוכח וכן כבודו, לפי אינו גדר כלל יתכן לא דכנ״ד

 ,משובח ה״ז הזריז כל דבפק״נ בש״ם, מהמבואר
ביאיר וביתר ה״ג(, שבח מה׳ )פ״ב וברמב״ם
 גדולי ע״י רק דעישין ע״ב(, דקכ״ח )שבח בפיה״מ

ילא שם, כהכ״מ דלא וזה ממש, יחכמיהם ישראל
אותו של כבידי לפי איני דאס לימר, אישתמיט

 צריך יהא לא החילה, עבור בעצמו להציל הגדול
כבודי, לפי דאינו גדר בזה של״ש וכיון שבת, לחלל
 הזהב, רביד מספר שם הביא יכן — לזה, קרא א״צ

 להצילו. חייב לדעת, עצמי במאבד דאך שם, דמביאר
 אדם דאין מטעם, יעכ״ת הנ״ל, כהמנ״ח ידלא

 לאפרושי השום ג״כ בזה ויש גופי, על בעה״ב
 אות ש״א סי׳ )או״ח בברכ״י איתא יכן מאיסירא,

 יצ״ע לזה, מיוחד קרא 5דא״ י״ל, יע״כ עיי״ש, ף(
 יהיבא נ״א( סי׳ )ח״ב אמת זרע בשו״ת מש״כ5

 ל״ש כ״ז אבל — עיי״ש, נ״ז( )ס״ר, שם בדרכ״ת
 עשה מדלא שפיר, ומוכת אבר, לחתיכת בניגע
להצלת איברי לחתוך אך לחיוב, הצריכחא הש״ם

מחייב. דאינו ש״מ חבירו,
הגאון שהביא עפי״מ בגו דברים וערד יט(

 מהא הנ׳> לדיני ראי׳ שם המהרש״ק
 אלאלמ״ד ופריך ע״א(, דפ״ה )בסנהדרין דמבואר

 פגם משום ר״פ ומשני האי, טלי מאי היחה פנוי׳
 ימות משפחה פגם משום אסו וקשה וכר, משפחה

 בגופם להצילו מחויבים בעצמם המשפחה כלא זה,
 פסורין, משפחה פגם דאיכא היכא א״ו וממינם,
 ואין מתעלם, שאתה שפעמים מוהחעלמת דילפינן

 — עיי״ש, רעך דם על ול״ת והשבותו משים בזה
 שהוא בתיו] בין לחלק כתב שם, חמדה בכלי והגאון

 בתיק לשם לחוש אין דאז הצלתו, בזמן שטה לפי
אחר נם שנמשך בתיק ובק מהסכנה, חבירי להציל

 מודו מ״ד השאר דאך )וי״ל לר״פ ס״ל דבזה הצלה,
 כבודם על מוחלים אם דאך ס״ל רק לדינא, ני׳

 משפחה, פגם מפום דחוששין בהחלט( שם תסור
 ממה דחוק אבר, לחסרק בנוגע וא׳׳כ - עכת״ד,
 וכת שבח ריפוי צער הנזק אברו, בהסרת לי שנגרם

 ובתיק בושת משום גם הגלוי, באבר יש סוד וכי/
 חיוב עליו דאק דפשיטא חייו, ימי לכל הנמשך

 בזה. בהרדב״ז יהלכה בזה, בכיוצא חבירי להציל
מהמת אבר נתוח בדבר לחקירתו, נביא ובזה כ(

 פק״נ משום והותר לפנינו, שהחילה היכא
 לפי ברור דלענ״ד בדבר, חיוב נם יש אם להנוב״י,

 האיסור בלחי אך דהרי בדבר, חיוב שאין הנ״ל,
 יש מת, קבורת של יל״ח ועשה הנאה, ואיסור כיול,

 דמ״ו )בסנהדרין להי זכדאיבעיא בזייני, משים גם
 כפרה, משים אי בזייני, משים קבירה אי (,3ע׳׳

 ואיפסקא וכר, בעינא לא אמר אם דנפ״מ יקאמר
 משום כמיני׳, כל דלאי שמ״ח(, סי׳ )ביי״ד להלכה

 פיי״ש, לקרוביו היא ובתיק בזיוני, משים דהיי
 שלא עד ונמשך מעשה בכעת נמשך כביזיון והרי

 יהה״ד בחי, הצלה חיוב משים ליכא כה״ג וכל נקבר,
 הכלבו בשם מ״ז( דאבית )פ״ב כתוי׳ע ועי׳ בעת,

 מתבזה שהגוך שתראה לנפש שקשה הקבירה, בטעם
 ע״ב( די״ז )שבח חיית 5מהר״ בחי׳ ומש״כ עיי״ש,

בבשר במחט למת רימה קשה שם דאיתא מה על
החי.

 לחלק שם, חמדה בכלי שכתב מה כפי וגם כא(
דבפנם בתיק, לשאר משפחה פגם בין

 והרבה המשפחה, כל לפגם מגע הדבר משפחה,
 וכשיגדלי הצלה, מצית עליהם מוטל שאין קטנים,

 שייך כ״ז עיי״ש, חכמים אסרו לזאת בושין, יהיו
 וכדמוכח המשפחה, בתיק משים גס דיש בנד״ד, נם

 כלשין משפחה, פגם והיינו בנ״ל שם )בסנהדרין(
 שייך א״כ עיי״ש, ע״א( דפ״ד )בכתוביח הפ״ס
 הצלה חיוב משום אק דבכה״ג חמדה, הכלי מש״כ

5כנ״
 בחשובה הרדב״ז כדברי בזה לומר יש ועוד כב(

נועם, דרכי דרכי׳ דבחיב וחי וז> שם,
 השכל אל מסכימים יהיו תירתינו שמשפטי יצריך

 לסמא אדם שיניח דעתנו, על יעלה ואיך יהסברא,
 ימיחי שלא כדי רגלו או ידי את לחתוך אי פיני את
 עכ״ל, זה לדין טעם רואה איני הלכך הבירי, אח
 איברו, לחתוך ומכ״ש מת, בנתוח אך שייך וכ״ז —

 הדפת על יפלה איך כי לפניני, בחולה אך חי, בצירך
 שבישראל, נשיא או הדור, גדול מת אס כן, לפשוח

 ל״ה ואם מצוה, שייך אצלם גס מצוה, הי׳ ואם
 והתירה מצוה, ל״ש פשוט באיש גם אצלם, מצוה

בככ״ג. מצוה דל״ש טכ״ח אלא לכל, ניחן

 שלהמקבל דנ״ל ז׳, באוח כ״ת מש״כ וע״ד כג(
דהא יתירה, קפידה אין כזו, השתלה

 שאינה סם זמן, לאחר למות שעלול לחולה לחח מותר
 ימהר לתרופה לו יהי׳ לא שאס באופן בדוקה,
 ע״ה( סי׳ )ח״ג יעקב שבות בשו״ת במבואר מיתתו,

 אחד חולה רק אפילו יש אם ולכן פוסקים, ועוד
 שתילת ע״י להבראה סטיים שהראה או שהבריא,

 מותר זה, מגיזוח מחו חולים שכמה הגם כזה, אבר
טכת״ר.

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס37 מס עמוד יהודה יוסף בן יעקב יצחק ווייס, ה ־ יצחק מנחת



יא יצחק ז סימן מנחת

 שסיים שם, יעקב השבית מסקנה נפי הנה :ד(
כפשיעי הרופא לעשית אין ומ״מ בזה>

 פס לפר,ת בדבר, מאד מתון להיות צריך רק :ן,
 דהיינו דעות, רוב ע״פ שבעיר, מומתק •יפאין

 דעת, לקלי לחוש שיש לפי כפל, שהיא דמינכר רובא
 יהסכמת הריפאים, דיעות רוב פ״פ יעשה ע״כ

דמדיין לנד״ד דבנינע פשיטא עכ״ל, כבעיר החכם

 נא עדיין בעצמי, כ״ח וכמ״ש ניסיון מגדר יצא לא
 וממילא הנ״ק התנאים קיום להתחלת אף הגימל

סי. השתלה המקבל להאולה אף היתר אין
למעשה. להלכה לפנ״ד הנראה כתבתי כ״ז

הימים. כל ודושה״ט בברכה ואסיים

ווייס יעקב יצחק

ח סימן
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 הרב עיני למראה הי׳ הנ״ל תשובתי והנה
 איזה כזה וכתב שלימ״א, פיינשנזיץ מדהר״ט הגאון

בזה. שכתבתי ומה דכריו לדעתי? הנני וכזה הערות

 דבר ולמעשה להצכה בתשובה אומר אני 1ולכ ח״ל:
בזה, ילפלפל לדין כגג שייך ונא ימוחנט בריר

 רציחת היא נפשית הרופאים שהתחילי הלב שתילת בי
 שלקחו מי את בידים שהירגק ממש, נפשות שתי

 התורה דיני פ״פ רק נא חי היא פדיין כי הלב ממני
 לדברי אף אלא מיתה, חשיבית לני שנמסרו

 שעדיין אומרים האמת שמנידים מהם שיש הרופאים
 זה נהיית היכשין אק רשעותם מצד אבל חי, היא
 ינס ימים. היי ונפעמים שפה חיי רק שהיא שלו

 ולפעמים שנים הרבה של ממש מחיים בידים הורגים
 כידיע הלב במתנת החולה את בפנים פשרות אף

 ובזה ישנים, ימים הרבה מאריכק הלב חוצי שהרבה
 הא אחר מאיש לב בו ומשתילין הלב ממנו שניטלה

 בימים מחי וקצת שפות של ריבן קצר בזמן מתו כינס
 כבר חי שעדיין שבאפריקה האחד ואף מועטים,
 אף ופלא לחיות. לו שא״א ששמעתי נפ״מ הסכימי

 להריפאים שמניתין המדינית שבכג המצכייית על
 מאחר פעם בכל נפשית שחי בזה לרצוח הרשעים

 נהם והיה מזה חי איני אחד שאף כבר כריאין
 הסכימי אם אף כי גמורים כרוצחים איתם נעניש

 ונם הרשעים ים ריפא ה הסחת מצד שטית היא הרי
 רשאינהריג אדם שאי; כנים הסכמתם אין זה בלא
 זה בלשון נפרסמה ים אשר התשיבה זהו עצמי. חת

יותר. ינא פחות לא
 שדן כארוכה בחשיבתו כ״ג כדברי נשתעשע רעתה

 שפזרני כפי לע״ד הנכון יאגיד דברים בכמה
דעת. לאדם המוכן השי״ת

 מפרכס, היא יפדיין ראשי שניתז אדם בדבר הנה
מפורש הט״י מטימ״מ פ״א ברמב״ם הרי

 מרפרף היא שפדיין אפ״פ מטמא ה״ז ראשו שהיתז
 פ״ח דתנן הא דמפרש משים עיי״ש, מאבריי כאחד

 טמאי; שמפרכסי! אפ״פ ראשיהן היתזו מ״ו דאהלית
 אדם פל גס קאי מפרכסת שהיא הלטאה זנב כנין

 עילת דנת כהב חיתא כ״א דף שבחולין ואף דברישא.
 להרמב״ם דנם נראה ממש, הותזו נחשב לרבנן העיף
 שני בי דבנשחטי מהא כלים קשה ונא כן, הוא

 שתצא עד מטמא דאינו שם הרמב״ס כתב הסימנים
דף כגיטק שמואל אמר שאר״י ממה והיא נפשו,

הנ״ל
ימיי; י• *]*ד

 כותנין לאשתו גט שיכתבו ורמז שנים בו ושחט ע׳
 נ׳ דף כחולק איחא וכן חי, דהוא משום וניתנין
 כרי מפרכסת היא יעדיק שנים בה דשחט בבהמה

 במלקת דהא בכ״מ, כדאיתא דבריה לכל כחיה היא
 ובגיעק ומפרקת שדרה בחתיכת גם הוא העוף עולת

 השדרה אבנ הסימנים בשחיטת רק היא ובמונק
 דהקשה הכ״מ מרן על גדונ ופלא קיימין. והמפרקת

 דבשחיטת בתולין הכ״מ דמפרש דמשמע דחילק מגט׳
 הכ״מ ידחק הותזו, נחשב נמי לבד הסימנים שני

 ממש הותז* לר״נ הוי דאמרי דלאיכא צימר זה בשביל
 ורוב מפרקת דנשברה משום והוא הציאר כל שנחתך

 איני הסימנים שנחתכי אט״פ צא״ה הא עמה בשר
 שגי לחתיכת הותזו קרי קמא נלישנא ירק מטמא

 הלשונות שפניני משמע נא דהא עיי״ם, הסימנים
 ■אחי מני א״ר אסי ר׳ פי׳ נא שנ״ין אנא זה בדק

 ור׳ בר״ש כר״א או כרבנן אם העוף עונת הבדלת
 מני א״ר אסי ר׳ פי׳ לאמרי ילאיכא זה בעי ירמיה
 דאין כז־פרש״י, צרבק העוף עילת כהבדלת שהיא

 שדחק ומה שמיכרחק. ממה ייתר החניקת נעשות נני
 ממש הותזו נר״צ כיי נג״ק דגם ייתר עוד הכ״מ

 דהא כלל, מובן נא כפרש״י, דנא לגמרי הראש כנ
 פליגי לא נרבנן העוף עולת כהבדלת שנם מפורש
 צירך שוס יאין כלל קושיא שום אק הא אבל אר״ל.

 בחתיכת גס היא העוף עולת מליקת דהא נדי־זוק,
 דבשחיטת כפשוטו, הכג וניחא ומפרקת שדרה

 חייתכמפירש בו שיש זמן כל חי היא לבד הסימנים
 הטוף עילת כמציקח אבל בבהמה, ובחינין בגיטק
 בשר רוב בלא אף ימפרקת שדרה חתיכת דהיא

 כדק באהל האדם ומטמא כמת היא הסימנים ושני
 ממש כמתים שנחשבו כנבלה מטמאה יהבהמה מת
 הותז* יזהו ימפרכסק מרפרפין הן שעדיין אף

 כזנב רק היא דהפרכום דאהלות דמתני׳ ראשיהן
 בשר יריב מפרקת נשברה וכן ומפרכסת, הנטאה

 באדם מת בדק הוא הסימנים נחתט שלא אף עמה
 כ׳ דף בחולין זמירי כדאמר בבהמה נכנה ובדק

 והכ״מ כאדם. כ״א בדף שמואל אמר ור״י בבהמה
 והוא הצואר כל שנחתך הייני ממש הותזו שמפרש

 נפרש א״א עמה, בשר וריב מפרקת דנשברה משים
 בשר ורוב מפרקת נשברה דין רהא ברמב״ס, כצל זה

 חתיכת בנא אף והויא שם הרמב״ם נקט פחה
 בפני ראשו הותז נם למינקע לו ולמה הסימנים

וצע״ג הסימנים, גם נחחכי דהא ידנרוע עצמי
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יצחק ח מימן מנחת לד

 שיעצמו קודם כלל כדעת כיסח בלא ממוען איזה
 והמלמולים והנענועים כדכרים ושאר המינים
 א׳, סעיף של״ט בסימן שנחשבו למת לעשות פצריכין

 הולד את להוציא האשה במן קריעת שלגבי אף ולכן
 עצימת לפנין מ״מ כן עכשיו גוכגין שאק הרמ״א כתב

 שגם משוס כלום הרמ״א השיג לא וכדומה העמים
 גם שבארתי למה להחמיר ראוי אבל מותרין. עתה
 זמן ייתר להשהית וכדומה הפינים פצימת לענין

 מיניטן, איזה רק אף הפסק בלא לבדוק שקשה
 מעט משיהוי יותר הרבה לשהות שגוהגין וכמדומני

 פינוי ראו כשלא לסמוך יש זה שעל כרמב״ם, שכתב
 משך שבדקו אחר פעמים, איזה נבדקות בהנשימה

 הדפת להיסח לחוש שים אף כפסק בלא מינוטן איזה
בקיאין. שאין לנו קצת

 לכרסה קרעינן שלא השיבו הגאונים שנם ה2ונ
היו שהם שמסתבר אף הולד את לאפוקי

 נקט אחריהם רב זמן שהיה הרמב״ם דהא בקיאין
 סתם שהיו למקום זה שהשיבו נראה לממשה, זה דין

בקיאים. אינם לשמא שחששו אנשים
שרוצים מי את לקיים הרופאים שעושין ובדבר

 שלא אף שיהיה אבר איזה ממנו ליטול
 עד מלאכותיים אמצעים ע״י לחיות כבר ראוי היה

 דכיון לע״ד נראה בהחולה, להשתיל מוכן שיהיה
 אם שעה, אתו חייו להאריך אלא לרפאותו שאינו

 יהיו הרופאים של האמצעים ע״י שימיה השטה חיי
 בזה, יודה כ״ג שהביא השבו״י ואף אסור, ביסורים
 המעכב דבר להמיר שמותר הטפם דזהו דמסחבר

 סי׳ ברמ״א כדגיתא מעשה בזה כשאין הנפש יציאת
 ואם היסורים, משים שהוא א׳ סעיף סוף של״ס
 אף שעה חיי להאריך אמצעים לעשות מותר היה

 להסיר להתיר שייך היה איך יסורים לו כשיהיו
 צריכין היו אדרבה הא הנפש יציאת המעכב דבר

 עי״ז דהא הנפש יציאת המעכבים הדברים להביא
 אמצעים לעשות דאסור ודאי אלא יותר, מעט יהיה

 וסתם ביסורים, שיהיה באופן שעה חיי להאריך
 כדמובא ביסורים הוא בגיסם הנפש יציאת עכיב
 חסידים ספר בשם הש״ע נליון על יהודה לחם בבית

 מעשה שלעשית אף פיי״ש, לצעוק שאוסר בטפם
 שהיא אף שם ברמ״א כמפורש אסור מיתתו לקרב

 איסור באותי ממש שאסיר רוצח בדין יהוא ביסוריס
 בעל אדם כשיהרוג מיתה גם וחייב תרצח דלא

 בקשתו. ע״פ ואף עליו רחמים מצד גדולים יסורים
 שהסכים י״ח דף בע״ז חרדיין בן דר״ח ועובדא

 של הספוגין ולהסיר בשלהבת להרבות להקלצטונירי
 אולי עוה״ב, לחיי שיביאנו לו נשבע וגס מלבו צמר

 רציחה, על מצוים הם שגם אף התיר לטכו״ם דוקא
 דר״ח כהא בנ״א אותי שממיתין המיתה באותה 'אולי

 אף בקלות המיתה שתהיה לפשות רשאים תרדיין !3
 לעשיח אבל בהעובדא. צ״ט יעדיק זמן, קירוב שהיא

 שאסור וכיון אסיר, נמי ביסורין חייו להאריך מעשה
 זה לפשות שאסור כ״ש עצמי חיי בשביל זה לטשיח
 שאינו הרופאים שיאמרו ומה אחרים. חיי בשביל
 לא אפשר כי להאמינם אק ביסוריז כבר מרגיש

 הנפש יציאת שפכוב משמע דכא זה שידוע שייך
 האמת אם וגם לנו, ניכר שלא אף ביסורים היא
 להפסק אסור יהיה הרי יסוריס לו יהיה שלא

מאחד האבר ממנו ליטול שרוצים ממי הרפואה

 למשות שאסור ברור ולק לשעה, רק אף חייו ליאריט
זה.

 לו מראה רל״ז מצוה מנחה בקומן המנ״ח ומש״ב
מחוייבק אין לדעת עצמו מאבד אחל דאם

 שלמה בחכמת ז״ל קלוגער שלמה ר׳ והגאון להצילו,
 ההצלה אין כאס יותר עוד חידש חכ״י סיק חי״מ

 פשוט כ״ג כדהביא להצילו מחוייב אינו כבודי צפי
 גמור טעות הוא אשר אלו גאונים כבוד במחילת

 ודאי היו שלמה חכמת דדברי מרייהו, להו ושרי
 כל נדחו דהרי נדחה שמים כביד דאם לאומרם ח״ו

 ומאכלות כשבת ביותר הממירים התירה איפירי
 ואפי׳ שבפחותים פחית של נפש פקוח מפני אסורות

 בשר כביד שנדחה כ״ש לתיאבון עבירות עובר בשביל
 עשה דצא להא ול״ד שבגדולים. הגדיל של אף ידם
 כרפי׳ שהוא ס״ו דף בנדרים שמים מכביד ק״ו ר״ש

 בעלה לה שקינא סוטה להשקאת ול״ד שם הרא״ש
 אדרבה היה בקונם עליו שאסרה ובמה שמיס לשם

 דלא להטעם הגמ׳ הוצרך לפ״ז אף ונם באיסור,
 מטעם הב״ח מוחק ועוד שיבח דהא למידר, למירגלי

 לטעום רצה לא ולהכי שכתב שם ברש״י מפורש דכן
 נימאשלכרא״ש אם ואף למידר, למירגלי דלא היכי כי

 טעם צריך עכ״פ הרי טעמים שני והם ועוד גורסין
 טעם שאיכא בזה ואף שמים. מכבוד למילף שלא
 כזה גדול דמק״ו דסובר משים יהודה ר׳ פליג

 הק״ו, לדחות כאלו בטעמים סגי לא שמיס דמכבוד
 יש יהודה כר׳ הלכה ור״ש יהודה דר׳ הכלל ולפי

 בוטא בן שמא ובפרט למעשה יהודה כר׳ לפסוק
 הטרגי ששברה אותה ברך דהא כווחיה שסובר משמע

 לה ציוה שכן בטעותה שחשבה מחמת ראשו על
 שרקקה רשב״ג גם ואולי ביותר, גדולה בברכה

 טצמה שמהעובדא דאף יהודה כר׳ סובר אלבושיה
 שלא ועשאה מרקיקתה ידע לא שרפב״ג לימר אפשר

 בידיעתו שביתה משמע מהר״ן אבל בהסכמתו,
 לאשמועק עובדא האי הכא ואייתי כתב דהרי

 ככא דאייתי היכי כי בוטא ן3 דבבא חסידותיה
 הר״ן מפרש הרי ישמעאל ודר׳ דרשב״ג כובדא

 לא ואם מרשב״ג חסידות נמי כיה דרשב״ג דמילחא
 וגם מחסידוחו, זה לחשיב שייך היה לא יודע היה

 מעשה נמי עשה דסיטה פ״א בירושלמי דר״מ מציגו
 לא זה ובלא לגביה? יחיד ד״ש והוי יהודה כר׳

 אס אף ראיה איזה בשביל נפשות בהצלת להקל שייך
 המנ״ח כדברי גם להקל אק דלכן לכאורה ראיה היה

עובה. ראיה היה אם אף
אמר דלא דהא כלום, של ראיה אינו הא אבל

 תעמוד דלא קרא דצריך ע״ג דף בסנהדרין
 כבודו לפי ואינו לזקן גיפו להצלת רעך דם על

 כממון שדינו אומרים היינו לו דוהשביתו דמקרא
 משום פפיט הוא בממון, כמו כזקן נפטר דהיה

 אימתי דהא בממון, גם להשיב חייב היה דבנה״ג
 מפורש עודו לפי שאינו מחמת אבדה מהשבת נפטר
 כזו אבדה דוקא שהוא דרבא כללא ל׳ דף בב״מ

 יותר לו שוה שכבודו משום מחזיר היה לא שבשלו
 היתה אס שלכן האבדה, ששוה כזה הממון מהפסד
 היה טצמו אבדת היתה שאם גדול סך שרה האבדה

 אבדת נם להחזיר ממוייב היה הרי בכבודו מזלזל
 נפש הצלח דבשביל נפש הצלת כשהוא וא״כ אמרים,

הצלת דק שהיה שאף נמצא בכטדו מזלזל היה עצמו
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לה יצחק ח סימן מנחת

 דגם השים חייב היה נהי ממק כאבדת רק נפש
 אם וחף מחזיר. היה שבשני ככ״ג חייב כיה בממון

 אסיר הוא הרי מחייו, לי 'יףע שמיי' אדם הוא
 הה כנוס איני ודאי ינק הכביד זלזול בשביל נמות
 בשביל אחרים מהצלת לפיטרו לזה, רשע שהיה

 שכבודו נימר אדם שים נאמן איני זה ולבד רשעתי,
 כל אצל דעתו נבטל היה וגם מחייו. לי עדיף היה
שטעות נמצא ולכן בדבר, איסור היה שלא אף אדם

גופה. הראיה הבאש אף הוא גמיר
לפטור המנ״ח לחדוש גם כלום של ראיה איני וכן

 לאבדת כלל ל״ד דהא לדעת, עצמו מאבד להציל
 שיאבד הפקר במקום לחיז שלהשליך מדעת, ממון

 עצמי בשל כן לעשות אדם שרשאי דבר היא המונו
 ישליך אם ואף ולהשיב, הרציני למנעי מחיייבין יאין

 הרי תשחית, בל איסיר שיש כעולם מן אבוד נמקים
 אלא דוקא נו נהשיב זה בשביל לחייב שייך לא עכ״פ
 אף ולהניחי האבוד המקים שקח לחייב שייך היה

 להציל לאדם חייבה צא הא וזה הפקר, במקום
 בידים להשחית רק אסרה והתירה מהשחתה דברים

 הפסד מצד לחייבי כשאין מהשחתה להציל ולא
 נפש אף רשאי אינו הא נפש לאבד אבל הבעלים,

 נפשי שהפקיר מה שבשביל שייך נא ודאי יצק עצמו,
ואף מלהצילו, אחרים יפטרו לזה הרשית לו שאין

 איסיר עליו שהיה כה״ג מציאית היה אס בממון
 אין שלכן לו, להחזיר מחוייבין היו נמי להפקיר

 דאף זה בשביג רעך דם על תעמיד דלא לקרא צירך
 כדין רק שהוא אומרים דהיינו לו והשטתי מקרא
 מאבד נס להציג שמחיייבק יודעין היינו נמי ממין
 המנ״ח. לחדוש גם ראיה שליכא ונמצא לדעת, עצמו
 שבת לחלג יאף להצילי שחייבין ופשיט ברור ולכן

 הגאין של בספר מפירש שכן ואמרו הצלתי, על
בפשיטות יואב חלקת יבספר דיסקין מהרי״ל

שאיבד מי את גם שבת בהניל גס להציג דמחיייבין
לדינא. בריר יהיא לדעת עצמי

לבעול באיסור ר״פ מטעם שלמה החכמת וראיית
 משפחה פגם משים להתרפא פנייה

 ג״כ בדבר בושין שהיו שפרש״י ע״ה דף בסנהדרין
 החימרא מצד הנאמר דק הוא דהא כניס, אינו

 יתרפא ולא שימות יעביר ילא שיכרג עריית שבגילוי
 ברמב״ס וכן הסוגיא כג שם איירי זה בענין שהרי
 ואיסיר הדברים בג׳ נפש מסירית בענין זה דין נאמר

 מצד הוא יאם ה״ע, מיסוה״ת בפ״ה בהן להחרפאיח
 שייך לא כבודי לפי כשאיני להצילו מחיייבין שאין

 רפוי ואיסור נפש מסיריח בדיני זה דין להינקט
 הביא סק״י קנ״ז בסימן הש״ך הא וגם בערייח,

 יעטר ולא יהרג בעלמא לאי על דאף ראיה שמזה
 לא משפחה בזיון מצד היא ואם יש״ד, ינ״ע בלנ״ז
 איקא בדר׳ ר״א לטעם ואף כלל, לאיסיר אף שייך

 אף לגזור חכמים ביד כה שיש ינייוא גזירה משים
 לא ר״פ לטעם יגם היא. ראיה אי׳י ולמית ליהרג

 היה ראיי יותר יאדרבה היתר אלא איסור זה היה
 שייך שלח בריר ילכן המשפחה, בני יקפידי כלא

 גזירת מצד לא יגם אתרים דעניגיס בזיון לענין
 שליכא ולמוח. ניהרג לגזור כלל כח אי; דאילי חכמים

 מאיסירי דנחשב משים היא אלא התירה, דיני בכל זה
 שבושין משפחה יפנם בסם, מתרפאק שאק עריות

אס כמו זונה פנייה אף במשפחתם כשאירע בזה

 זה גם להחשיב עישה זונה א״א במשפחתם היה
 הטרייה מזה לפרון שאפשר ממה יכן בעריית, מתרפא

 מתרפא שנחשב וכיין בעריות, מתרפא זה להחשיב יש
 ואיסור לאי באיסור דגם שימית אף אסור בערייח

 הש״ך כדהיכיח מזה שימית אף אסור דבג״ע דרבנן
 שאיכא המעשה תחלח הביא שהש״ך יחף הזה.

 א״א דהיהה שסובר למ״ד אלא הביא שלא למימי
דאף משמע זה למ״ד דהוא הזכיר שלא כיון מ״מ

עצמו. זה מטעם הוא פנייה למ״ר
להתרפאית איסיר לענק רק הוא דבפגויה נראה אבל

 אף זה שלמנין בהאיסור, רצוני מצד דהוא
 יאףלהרמב״ס השיטות לרוב מדרבנן רק ערוה שהיא

 דחייבי ערוה רק היא דקדשה בלאי לוקה פנויה לעל
 דנענין משים בעריות כמתרפא זה נחשב לאוק,
 יכריתית, דאורייתא עריית עם אחד איפן הוא הרפיי

 אפשר הרי בזנות רציני מחמת בלבי שעלתה דהעינא
 שפעם אף בזנית דהרפיי ונמצא נחיי״ג גם להיות

 להיות אפשר זכ^ממש הרי דפנויה בזנית היא זה
 דפנייה זה רפיי להחשיב שייך ולכן ובחיי״ק בא״א

 בפנויה נס הוא זנות דשם כיון דעריות אביזרייהי
 מזה שנפרצי וממה -מזה המשפחה מפגם כדחזינן
 ולא ימית איסיר נמי איכא אביזרייהי יעל לעריות,
 שאק פנויה לבעיל עכו״ם באנסוהו אבל יעבור.
 שפיפה בזה אלא בזנות שריצה מצד נשיבעיל הצלתו

 ג״ע דע״ז עביריח בג׳ שמ״מ ורק המאנס רצון
 דכל ביאיש שייך לא לעבור ולא ליהרג מחיייב וש״ד

 לימר אחד כענק כולהו להחשיבן לי האסירות הנשים
 בלאו רק אסורות ועל מדרבנן שהן פנויית ביאית על

 שפיר ולק יחיי״כ, דאירייתא דטריית אביזרייהו שהן
 דבערוה משמע ימ״מ בסיפי זה בס״ק הש״ן בחב

 ולא היא, יפשיט יהרג ואל יעביר לכו״ע דרבנן
 אמרו היתה דפנייה מ״ד דלחר מהא ננל לו היקשה

 מדרבנן, רק היא כשיטות שנריב אף דימית ג״כ
 שרצוני בשביל עינא לבי כעלה מפנק משום

והוי אחד כענין דזנות ביאית כל נחשבי בהסבירה
 מזניש נם ררפיי אבחרייהי דסנויה בזנות הרפיי

 ענק היא אשה כל עכו״ם באנסיהי אבל דחיי״ק
 זי מזנית אביזרייהו להחשיב שייך ולא עצמה בפני
 השיעית לריב שהיא דרבנן בעריה ילכן זו, נזנית

 יהרג, ואל יעביר לביעלה כשאנסוהו פנויה בביאת
 ואל יעבור לאיין בחייבי שאף דסברי גם ואיכא
 הביא מהרש״א ובגליין שם רעק״א כדסיבר יהרג

 נם כן הביא יבברכ״י אברהם זרע מספר גם כ;
 שפיר מ״מ אך עיי״ש. יי״כ תום׳ בספר מרמב״ח

 דלא דלא• אבתרייהי על דגס ראיה הש״ך הביא
 ינפיק יחבוק פרומה לפניי כעמדת שהיא חקרבי

 אף עכי״ס שאנסיהו שהיא יעבור ילא יהר: יכדימה
 דאם משים עינא, דהעלה ברפוי איירי הא דבגת׳

 ולא דיהרג הדין לינא וש״ד ג״ע דבע״ז הלאיין טל
 הכרחדוקא איסיר דהיא הביאה על רק אנא יעביר

 דלא מהלאי להתרפאית גם לאסיר לני היה לא
 וחף בסכנה התירה איסורי בכל היתר דהא תקרבו

 כנין להאיסיר פנתאוה מצד לי באה כשהסכנה
 צריך אלא ס״א, דף בכתיבית עיין חזיר בשר בהריה

 יעביר יאל יסרג נמי דבעריית הלאיין דעל לימר
 ממילא אך זו, בעריה לאי הוא ,תקרב לא ואיסור

הפלהטינא בק לאוין וחייבי פנייה בביאת חלוק יצא
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יצחק ח סימן מנחת לו

 ואל שימוח שהדין לה ובכקרבוח בביאתה להתרפא
 ובין בפנויה, נס ש&יפסק וכפי וחד לחד יעבור

דיעבור לאוין וחייבי פנויה לבעול פכו״ס אנסוהו
~ כדבארחי. יכרג ולא

 בשביל אברו למחוך לאחד חיוב יש אס ובדבר
רבוותא שפליני כיון חברו, של נפש הצלת

 בפת״ש שהביא בתשובה ככרדב״ז לחייב אין בזה
 לע״ע הספר בידי ואץ ס״ו ס״ק קנ״ז סימן יי״ד
 תעמוד דלא משום הוא שהטעם ונראה בדבריו, לעיין

 כל להיציא שמחוייב הלאוין כבל הוא רעך דם על
 ברמ״א בדאיתא הלאו על לעבור שלא כדי ממוני
 ואם סק״ג שם הש״ך וכתב א/ סעיף קנ״ז סימן

 ימסיק לממון או לנפש דמי אי צ״ע אבר סכנת יש
 נקע שלא מטעם שהוא ונראה לקילא, דנראה
 שלא כדי למחוך צריך אבר דאפילי רבותא כרמ״א
 בשביל מחוייב איני אבר ולחתוך אלמא אלאו, נעבור

 שאין אבר שהוא אף אברו יחתוך ולא ויעבור לאו
 אסור אבר סכנת בשביל שבת שנחלל יאף סכנה. בי

 וה״ה י״ז סעיף שכ״ח בסימן באו״ח בדאיתא
 סכנת בשביל לאוין איסורי בשאר נהתרפא שאסור

 סימן באו״ח לעיץ שציין הש״ך כוונת וזהי אבר,
 חש לא ומ״מ לאיסור, לראיה שהיא י״ז סעיף שכ״ח

 שהשם פשוט נראה לקינא, שנראה ימסיק ש״ך לזה
 לאו איסור לעשות לו אין בהאבר יש כבר שהחולי

 כשהוא אבל אברו, אח לרפאות נדי שבח ילמלל
 אבר בחתיכת אך לאו על נעביר אנוס שהוא להיפוך

 האבר לחתוך מחוייב אינו הלאו על מלעבור ינצל
 שלא מאחר הרדב״ז וסובר הלאו. יעבור שלא בשביל
 חמור יהיה רעך דם על תעמיד ללא לאו שפל מליט
 אברו לחתיך גם מחוייב שיהיה שבתורה לאוי] מכל

 לנו אץ נאוץ משאר להחמירי ראיה יבלא חברו, להציל
 בשביל אבר לחתיך מאוייב איני ינק כזה חדוש לומר

חברי. הצלת
 מביא שהוא ה״ח מרוצח פ״ז שמח באור ועיין

כדי שלו אבר לקון דחייב הרדב״ז בשם
 שם בזה להגידין כיונתי )יאולי חברו, את להציל
 הוא אבל מחיייב(, שאיני לדינא סיבר הרדב״ז דהא

 מ״ד דף מסנהדרין וראייתי מחיייב. דאיני מסיק
 שלשמעון בט על שהעידו הרשעים דעדים מעיבדא

 הועילה לא חך בהן וחזרו מיתה שחייב שעח בן
 ומגידץ אחיין שאץ מדץ ממיתה לפוטרו חזרתן
 נפטר שהיה ידיהם שיקטעו להפדים להם שהיה

 ידי דעל אף להצילו ירן גקטיע מחוייבין דאין ע״כ
 אףשהב״ר דסא ראיה איני בחנם, נהרג בשקר עדיתן

 דמה לדיגא נאמנים אין דהרי שיחייבום שיין נא
 היו ידם על שיהל־ג שידעו עצמן הן מ״מ בהן, שחזרו

 טל יעברו שלא כדי ידם לקטיע ידאי מאוייבים
 חטא על גם שמיס בידי יענשו ילא רציחה איסור

 איסור מל מרק טובא גדול היא והעונש דרציחה
 ד׳ דף שבת דתים׳ להא כצל ול״ד לבד, שקר עדות
 שהדביק הפח מלרדות שנמנע דבמה קודם ד״ה

 על סקילה יתחייב לא לו שאמרו מה ע״י בתנור
 מחיייב אדם דאין שטמא שאף חדא הפת, אפיית
 אסרני לא ודאי עכ״פ הרי חברו להצלת אברו נקטוה

 איכא חסידות שמדת כרדב״ז כתב אדרבה דהא
 כשנא חייבי? העדים יהיי וממילא בפח״ש, כלהביא

רק הא יעיד נשמיא, רציחה בטינש ידם יקטפו

 ששב מאחר מסקילה שגפטרהו שייך שבת באיסור
 אך הפת שירדה במה האיסור לתקן ורוצה בחשובה

 ברציחה אבל האיסור, לתקן אוחו מניחץ אין הב״ד
 יהרג ולא ידם וכשיקטטו כשיהרג תשובה מועילה שלא

 לפוטרו, כלל C6 השקר עדות ע״ח תשובתם תועיל
 ומוכרחים ידם, לקץ מחוייבץ כפלים היו ודאי ולכן

 שבו לא כי ידם לקיץ אלו רשפים רצו שלא לומר
 ראיה ליכא וממילא בהם שחזרו אף גמורה בתשובה

 להצלת אבר לקץ לחייבו שאין אמת לדינא אבל משם,
 נכון. שהוא שנארתי ומהעם כהרדב״ז נפש
רעך דם על תעמוד דלא דלאו שכתבתי הטעם ולפי

 לאדם לחייב אץ הלאוין, כל כדץ הוא
 דהא סכנה, מודאי חברו להצלת סכנה בספק ליכנם
 צריך שאינו רק לא ודאי הלאיץ כל מעבירת להנצל

 דאדרנה סכנה, לספק עצמו להכניס אסור שגם אלא
 וכ״ש סכנה מספק לרפאות אף שבת מחללין הא

 מחלול להנצל סכנה לספק עצמו להכניס שאסור
 עצמו להכניס לחיינו אץ וא״כ הצאוץ, ומכל שבת

 מסתבר אבל חברו. נפש להציל בשביל גס סכנה לספק
 משאר רעך דם על תעמוד דלא לאו חלוק שיהיה

 להכניס אסור הא לאוץ דבשאר איסור לענין לאוין
 כדלעי> אלאו יעבור שלא נדי סכנה לספק עצמו
 גם עצמו על להחמיר דרשאי להסוברץ אף דהא

 קנ״ז ברים מפורש עבירות בשאר לעביר ולא ליהרג
 על להעבידו מכוץ המאנסו כשהעכו״ם דוקא דהיא

 ונקרא להחמיר אסור עצמו להנאת כשהוא אבל דת
 שאינו שמי וכ״ש סק״ב, בש״ך כמפורש בעצמו חובל

 שהוא אחריס ואיסורץ שבת חלול בשביל מתרפא
 ומאבד בנפשי מתחייב שהיא וכ״ש בנפשי, מתחייב

 במעשה סכנה לספק עצמו כשיכניס לדעת עצמי
 שג״כ אף חברו נפש להציל אבל לאוין. איסורי בשביל

 עצמו להכניס מותר יהיה לאו באיסור רק הוא
 לפ״מ מישראל נפש אצל דעכ״פ מאחר סכנה בספק

בטעם סברא ד״ה ע״ד דף בסנהדרין שסרש״י
 ויהרוג וכשיעבור משום ברציחה יעבור ולא שיהרג
 ועבירה נשמה אבוד תרתי איכא הרי ינצנ יהיא

 דכי נשמה אבוד חדא רק איכא ימכור ילא וכשיהרג
 בהם וחי משום המצוות טל לעבור רחמנא אמר

 גבי והנא ישראל של נשמה בעיניי דיקלה משים
 יהא למה נשחה אביד איכא סיף דסוף כיון רוצה

 ישל שלו נפש זה לדין דשיין אגמא לעבור, מותר
 בשביג שלו נפש ספק נהתיר שייך וממילא חברי
 סכנה לספק ליכנם לחייב אבל חברי. נפש ודאי
 יותרמלשאר להחמיר חץ לאי ברין הוא שעכ״פ כיין

 בנשץהב״י אבל הרדב״ז. בטעם פבארתי למה נאוץ
 מירישלמי הביא שהגמ״יי איתא תנ״ו סימן "מ ח!

 הוא שנ״ה צריך בלשו! כתב סק״ב והסמ״ע שחייב
 בטפסהרדב״ז כדכחבחי דלא הוא וא״כ חייב, כלשון
 לא אבל חברי, נפש להצלת אברו לקץ שא״צ לעגין
 רק דלא פסק הא דרדב״ז הרדב״ז, טל זה קשה

 אף אלא סכנה בספק עצמי להכניס מחוייב שאינו
 דידיה דספק שוטה חסיד רה״ז חסידוח מדת שליכא
 יגם טיי״ש, בפת״ש כדהכיא דיזבריה מודאי עדיף

 הסמ״ע. בדכתב כירישלמי פסקו לא הפוסקים כל
 הצלת בשביל סכנה נספק ליכנס שרשאי אף אבל

לשאר ול״ד מחוייב שאיני אף חברו נפש
שהוא מישראל נפש דניצול מטעם שאסיר, לארץ
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לז יצחק ח סימן מנחת

 חברי, ושל שלו נפש זה גענק דשיק דפרש״י אליבא
 הצנה בשביג ודאית למיתה נפשי שיפקיר להתיר אין

 יימר דמי הטעם דהא ידאית, ממיתה חברי נפש
 נברא דההיא דמא דנמא טפי סומק דיד־ דדמא
 נגזר שכן שריאה כמו בריר דבר היא טפי סומק

דידיה דמא שאוצי לימד יכיל איני ולכן מסשי״ת

 ממיני, כל מעל ייתר מתי על בהי: דארם מ״ד דף
 ממיני כל שיערך. אך היא מדניקה הצלה איסי־־ יהא
 ולהציל במזיד לכבייי יבא שלא כדי להתיר חששי ילא
 יהידה ,כר הנכתא שאיפסק נמה התירי מתי את
 במזיד לכבייי החי לי שריית לא דאי מטעם לקיש בן

 שמחייב אלא מצתי שלא יכיין ביית*. שמצטער משים
 יותר שהיא ברבר לחייב לני אי; ממונו כל נהוציא

הדיו כמי טיבא המצטעריו נ5א יהיא ממיני, מכל

 יותרמתיקניס שהעשיי שיודע באופן אף טפי, סומק
 לעלמא החזקה הוא שכן באופן ואף חברו ממששה

 רק להציג ואפשר בסכנה פומדין שנים היו שאס
 שחק כפי חברי את ילא אותי מצינין היי מהן אחד

 אסיר ט״ה. וחברי ת״ח שהיא ואף הוריות בסוף
 ניהרג, שלא כדי הע״ה רציחת על נעביר לת״ח

 כסתירה שהוא אף יימר דמי עצמה הסברא ימאוחה
 ח״ח מעלת נגבי יכסתירה נהצנה הקדימה לעי״ין

 קרא נאמר שלא ידעינן מהסברא רק דהא מ״ה, נגד
 יהיא שם, בגס׳ כמפירש יעביר ולא שיהרג ש״ד על

 לא פלוני את נהרוג לו צייה שהעכי״ם דזה מעעס
 גוזרי! דאין שיהרג פלוני עג משמיא שנגזר נחשב

 יהרוג שהעכו״ם נגזר יהיה איסירין לעביר משמיא
 אך עניו היא משמיא שהגזירה ע״כ3ו הפליני, את

 ונמצא דרציחה, בעבירה עצמי להציל שיכיל באיפן
 ע״ה יהשני מעשים יבעל ת״ח שהיא שאף שרואה
 ולא להקב״ה הע״ה דפליני דמא הריגה לענין סימק
 שלא מטעם מעשים יבעל ת״ח שהיא אף וידיה דמא

 פעלי יוזמים יודע בעצמו הקב״ה אנא לבנ״א נמסרו
 ט״ה שהיא אף דפלניא ברציחה נהגצל ני אסור ילכן

ממש. זי מסברא
 וצמית ניהרג פנניא על שנגזר להיפיך כשהיא וא״ב

שהוא ודאית מסכנה נהצילי ריצה והיא
 ת״ת הוא עליו שנגזר שזה אף תחתיי ויהרג ימית
 מ״ה היא בחייי להצילו שריצה יזה מעשים ובעל
 דמא דעתה ריאה דהרי בחייי נהצילי לי אסיר

 אסיר שלכן סימק דיריה ידמא סומק נא דחבריה
 וליניינים שפפים יזה עצמי. של וראית בסכנה להציגו
 כדי המנך בת הרגי שהם עצמם על שאמרי אחים
 ברש״י י״ח דף בתענית כדתיתא ישראל את נהציל

 היי נא שהם שמשמע אף י׳ דף ב״ב ברש״י וכן
 שהרי גדיל הייתר דבר שעשו מדחזינן הגזירה בכלל

 במחיצתן נעמיד יכונה בריה כג אין זו מציה בשביג
 שאני. ישראל דהצנת משים הוא שם, בגוד כדאיתא

 אין יהיה היא שגם שאפשר נספק רק ניכנס אבל
 ימית שפליני ודאי כנגזר להחשיב עישה שלי ספק

לחייבו שאין אף גכן שניהם שייצלי שאפשר מאחר
רשאי. עכ״פ כדצעיג

 ממת אבר ליקה לס לחייב דאי; כתר״ה דמש״ב
שייך היה הנה ב׳יין, שהיא מצד ממש

 טעות שהיי* שנתבאר שגמה החכמת שיטת נפי הז
 אבל שנתבאר. למה אינם חמדה הכלי דברי יגם

שבת בתים׳ איתא דהא חייב שניכא נראה נדינח

בעור שתעירי; אע״פ קח״נ. דיביחא רכיני, דמפרש
)באיהלית( •׳ט יבתיי פשיטת דאל״ב הגיף,

ל׳-ה מפרנסין שה; דאט־־פ כנומי ע״ז, כתב שם,
בעיר שמעירה r מה דזיני נ, ור" עיי״ש, ננל רבותא

הלטאה" "כזנב יל״ה > ״ ׳•־* רירי י * ריש" פסיק היי הגיף
הפי׳ דלהרמב״ם ה׳ה, יש״מ ממש, הלטאה" "זנב רק

הבשר טס הציאר כג נחתר הייני ראשו. היחז

 יהיה שנא ימסתבר חייב, שאינו אברי דהתיכח
 מתי שית: ע״י לאיין כל מעבירת להנצל מחיייב
 ייתר מתי עג טיבא ;,המצטער באלו ולבזותו לחתני

 של הבר בחתיכת שמיקל להש״ך ממיני כל מעל
 האדם שטבע שאף איכא ידאי מציה אבל עצמי.

 הסתבר ממיני מכל יותר מתי על טיבא להצטער
 ייציל טיבא יצטער שנח מציה ילכן ע״ז ציכא שחיוב

 איכא חסידית מדת הא יגם מחי, של באבר נפש
 כדכתב ישראל נפש להציל נדי אברי לחתיך אף

נם היא מהמת אבר לחתיך להניח וממילא הרדב״ז,
מוכרח שהוא חי שהיא מעצמי דלחחוך מציה

**יי נימיי שייך נא מזה מצטער ארם דכל
משים יצטער שנא צימר שייך במת אבל יצטער ונא
לעשית ראיי דבר שהיא מאחר דפלוני נפש פקיח
לחתיך ייניח טיבא יצטער שלא מצוה גם הוא שלכן

דעדיפא. נפש הצגת בשביל מהמת אבר

מאד מוקירי ידידי _והנני

פיינשטייו משה

:תשובה

 על כעכרי מאד ושמחת* קכלתי, גיי״ח את
 הלכה כרכה לד״א נסכמנו כי וכיותר אמרותיו, כתרי

 מידי כי וכאשר הדברים, כטעם לא אם אף למעשה,
 דעיוגי העיר לאפר, כתב אשר תורתו כדברי עיוני
כת״ה. לפני להציעם אס-תי הערות, איזה

 שיטתהרמב״ס בפירוש כהד״ג, האריך אשר ע״ד ח(
בהיתז הט״י(, מת טומאת מה׳ )פ״א

 ריב בלא המפרקת בחתיכת דבריו ופירש ראשי,
 כ״א(, דף )בחילין הבעה״מ יכשיטח והסימנים, בשר,
 הרמב״ס, על שם הכ״מ קיש" דלק״מ נתיישב ובזה
 בחי׳ מצאתי כן כי אף הנה — עכת״ד, לדחוקו וא״צ
 מ״י( פ״ה )אהלות התפא״י כל יעקב תפארת כג׳

 כהד״ג, יכדכרי הכ״מ, על להפליא הכי ג״נ דכתב
 מנני, בריר הכ״מ דהרי הדברים, הבנתי נא אבל

 הייני גהרמב״ם, רחשי הותז דהפי׳ צ״ל, דעכ״ח
 הסימנים, וכל בשר ירוב המפרקת הציאר, כל חתיכת

 אה״ט מס- )בפ״ד שרצים גבי מדבריי מפירש דכן
 לשם, מת( טימאת )בה׳ שם הכ״ה שציין הי״ד(,
 שאה״ט(, מה׳ )בספ״ר מדבריו נראה ,.יזה בזה״ל,

 דכחב יר״ל עכ״ל, שק" דגני ראשיהם היתזי גבי
 שימית עד מטמא איני השרך בזה״ל, הרמב״ם שם

 בעיר מעורה הראש שעדיין אעפ״י ראשיהם "היתזי
 הטמאין הנטאה כזנב מפרכסין שה: אעפ״י הגיס",
 יפ״ק דאהלית )פ״ק המהיר שם הנ״מ יציין עכ״ל,
לימר, הכ״מ שם יהיסיה עיי״ש. ינר״ל כ״א( דחינין
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מבחת רפג

טד סימן

 הנפש כהצלת כבודו לפי ואינו זקן בעמן

ט־ז(. >י־ט רעך דם על תעמוד לא

 בחכמת קלוגר שלמה רבי הגאון כתב
תכ״ו סי׳ משפט חושן שלמה

 פטור כבודו לפי ואינו דזקן לחדש
 והשתית בנהר, הטובע חבירו מלהציל

 ע״א ע״ד בסנהדרין הגמ׳ דברי על דבריו

 לו" מ״והשבותו גופו השבח דילפינן
 על תעמוד ד״לא קרא למ״ל שם והקשו

 ה״מ הו״א מהתם "אי ותי׳ רעך" דם
 אימא אגורי ומיגר מיטרח אבל בנפשיה

 גופו השבת דילפינן וכיון קמ״ל", לא

 בפטור נכלל הוא גם אבירה דהשבת מקרא
 דאף לומר ואין כבודו, לפי ואינה דזקן

 אינו מ״מ לו" ד״והשבות מעשה דפטור
 דא״כ רעך דם על תעמוד דלא מלאו פטור

 דם על תעמוד דלא קרא רלמ״ל הקשו מה

 שאינו מי את לחייב קרא צריך הלא רעך
 שפטור דכשם ע״כ אלא כבודו, לפי

עי״ש. מל״ת, אף פטור מעשה

 זמנינו מגדולי כמה בדברי שראיתי ואף
מהלכה, ודחאום דבריו על שתמהו

 התמיה גודל את ראו שלא לענ״ד נראה

דיחוי את היטב ביארו לא וגם שבדבריו

 את בזה ואכתוב הגרש״ק של ראיותיו

בעניי. לי הנראה

 על להעלות כלל אפשר אי לכאורה הנה
התורה כל שדוחה שפקו״נ הדעת

 כבודו ואטו האדם כבוד משום ידחה כולה
 ע״א ל״ב ב״מ ועיין המקום מכבוד חמור

 דוחה מצוה דכל ע״א ל״ב בקידושין וכן

 של בכבודו חייבין דכולם משום אב כיבוד
 ה׳" ד״אני מקרא זאת דילפינן ואף מקום

 המצוה ידחה אב דכיבוד נימא דלא היינו

 כבודם הוקש אמרו אב בכיבוד שגם כיון
 בכל חז״ל דנו עכ״פ אך המקום לכבוד

 חזינן וא״כ המקום כבוד משום מצוה
 פקו״ג משום כבודו על מחל דהקב״ה

 לנגדו, עומד האדם כבוד דאין ופשוט
 כלל יתכן דלא בתכלית פשוטה זו וסברא

 האדם, כבוד משום תדחה הנפש שהצלת

 לפי ואינו דזקן זו קולא מצינו לא ובאמת
 אבידה בהשבת אלא מצוה בשום כבודו

 ביארו )וכבר בלבד וטעינה ובפריקה

 ואינו זקן דאין ע״ב ל׳ בב״מ האחרונים
כאן דאין כיון הבריות לכבוד דומה לכבודו
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רפג אשר קדושים פרשת מנד<

 השבת דהוי הני דשאני ופשוט גדול( בזיון

 התורה הקילה ולפיכך גרידא והטבה ממונו

 למען בכבודו לפגוע חייב האדם דאין

 אינה זו דקולא פשוט אך חבירו, ממון

 דבמצוה נימא ואיך מצוה בשום נוהגת
 הצלת דהיינו שבמצות והחמורה הגדולה

 אף כמותה מצינו שלא זו קולא נוהג הנפש

אתמהה. קלות, במצוות

 דהדברים נראה בסברא התימה ומלבד

הראשונים מדברי אף נסתרים

 בגמ׳ מבואר דבאמת הש״ס ומסוגית
 איסורא ללמוד דאין ע״ב י״ט ברכות

 מדין ל״ת דוחה הבריות דכבוד מממונא
 דאין בב״מ התוס׳ וכ״כ לפי״כ ואינה זקן

 דהוי אבידה מהשבת ומילה פסח ללמוד
 הגרש״ק ולפי״ד עי״ש, איסורא ולא ממונא

 לפי״כ ואינה בזקן נדחה איסורא גם הרי

 אינו דודאי הנפש הצלת מצות דהיינו

 בנמוק״י ל״ב בב״מ עוד ועיין "ממונא",

 דאם שהקשו הראשונים בשם ובשיט״מ
 ואינו זקן פטור איך דאורייתא בע״ח צער

 דכבוד תי׳ והרמב״ן מפריקה, לפי״ב

 אין )ולשיטתו בע״ח צער דוחה התורה
 התורה בכבוד אלא לפ״כ ואינה זקן פטור

 בדרך כתב והר״ן שם( הרא״ש גם וכמ״ש
 כיון איסורא משאר בע״ח צער דשאני אחר

 כבודו גרע ולא האדם לצורך שהותר

 גשנו־מ( >מובא והרדב״ז עי״ש, צרכיו משאר

 תורה איסורי כשאר צעב״ח חמיר דלא כתב

 משום ונדחה עשה ולא לאו לא בו דאין

 דאין דבריו ביארתי אחר )ובמקום כבודו
רצויה, ומדה התורה רצון אלא בצעב״ח

 ד״נכוף הא לפני אף הוא נדחה ולפיכך

 ודו״ק(, ע״ב ל״ב שם כמבואר ליצריה"

 דפשוט דבריהם בכל להדיא מבואר ועכ״ם

 אפילו נדחה תורה איסור שאין להן

 בצעב״ח אלא לפי״כ ואינה בזקן בשוא״ת

 תדחה לא הנפש הצלת דמצות פשוט וא״כ
 לא הרמב״ן תי׳ )ואף לפ״כ ואינה בזקן
 התורה כבוד דאף דפשוט בהצלה שייך

בפקו״נ(. נדחה

 הראשונים כונת אין דבאמת לדחות ואין
לפ״כ ואינה שזקן הנמנע מן דזה

 רק הוי קושיתם וכל ממצוה פטור יהיה
 כיון אבידה מהשבת פריקה ילפינן איך

 לדמותו אין וא״כ צעב״ח יש דבפריקה
 הנפש הצלת )משא״ב אבידה להשבת
 זאת דמלבד מ״והשבות"(, דילפינן

 מבוססת דקושיתם יותר משמע דמלשונם

 צעב״ח כאן דיש דכיון פשוטה הנחה על

 דזקן פטור כלל יתכן לא איסור שהוא

 האדם לכבוד כלל משקל דאין לפ״כ ואינה

 ועוד ממונית, שאינה התורה מצות נגד
 גם יש דבאמת )נשט־מ( שם כתב דהרדב״ז

 ואינה זקן דפטור יתור וטעינה בפריקה
 כן ס״ל הראשונים שאר דגם ואפשר לפ״כ,

 מאיסור דיפטר מסתבר דלא הקשו ואעפ״ב

 בכונת כן נניח אם אף אך כבודו, משום
 דלפי״ד קשה עדיין בקושיתם, הראשונים

 דפטור נילף לא דלמה לק״מ הגרש״ק

 הנפש מהצלת אף דפטור ממה מפריקה

 זה פטור כלל דאין וע״כ הקושיא, ומה

 פשוט דזה בלבד, ממון בהשבת אלא
משקל לכבודו הזקן דאין בעיניהם
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 לא ובודאי ה׳ מצוות נגד כלל ומשמעות

 פטור למה הקשו ושפיר פקו״נ נגד

בזה. ודו״ק מצעב״ח,

 הרמב״ן, התום׳, דמדברי נתבאר וא״כ

מוכח והרדב״ז הנמוק״י, הר״ן,
בחידושו. הגרש״ק כדברי שלא

 לדבריו, בפשיטות להקשות יש ועוד

שבשלו דכל שם בב״מ רבא מדברי
 בהצלת וא״כ בהכירו, גם מחזיר מחזיר

 דרך בכל נפשו את מציל היה דודאי הנפש
 בתשובת וראיתי חבירו, להציל גם יתחייב

 ■נשנילי )נקינץ שליט״א אלישיב הגרי״ש מרן

 ואף הגרש״ק, לדברי כן שהקשה ט׳< הרפואה■
 יש רבא דברי בגוף דהנה בזה, שיש״לדון

 האם האמת במבחן רק יסודם אם לחקור

 הוא וזה לא או כבודו לפי הוי זה מעשה

 הרי לעצמו כן עושה היה דאם הבוחן אכן
 כל הם רבא דברי שמא או כבודו, לפי שזה

 דלא לפ״כ, ואינה דזקן הפטור מהות
 שלא מה חבירו למען לעשות תורה חייבתו

 חייב שאינו וכמו עצמו למען עושה היה

 חבירו ממון להציל כדי ממונו להפסיד
 חבירו בממון תורה עליו הטילה לא כמו״ב

 חייבתו ולא כשלו עליו חביב שיהא אלא
 משלו יותר חבירו של את לחבב תורה

 אף הוא פטור מציל היה לא שבשלו וכיון
 הראשונה כדרך נימא ואם חבירו, בשל

 הוי אם הבחנה אלא רבא דברי דאין הנ״ל

 על קושי׳ מזה אין לא, או כבודו לפי

 היה דאם אמרינן בממון דרק הגרש״ק
 כבודו לסי דזה הדבר סימן לעצמו מציל

בנפשות אבל לעצמו מציל היה לא דאל״ב

 אלא כלל כבודו לפי זה אין דבאמת אפשר

 אבל נפשו, בעד יתן לו יתן אשר דכל

 אף וא״כ כבודו לפי ואינה זקן הוי באמת
 דפטור אפשר עצמו את מציל שהיה

בזה. ודו״ק חבירו, מלהציל

 דאין הגרש״ז ערוך בשלחן מבואר והנה

הדברים, ביסוד סברא רבא בדברי
 לעשות פטור לעצמו טורח היה שלא דכיון

 לפ״כ, ואינה רזקן פטור כל וזה לחבירו כן

 בזקן דרק ל״ז סעיף מציאה בהלכות דכתב

 הבריות כבוד משום פטור לפי״ב ואינו
 משום לעצמו מציל היה לא אם אבל

 בעיניו חשוב הדבר דאין משום או עצלות
 הרי לחבירו, להציל הוא חייב עשרו מרוב
 לטרוח חייב שאינו מוחלט כלל זה דאין

 שהיה במידה אלא חבירו ממון להצלת

 משום אלא פטור כאן ואין לעצמו עושה

 זה דאין התוס׳ שכתבו )ואף הבריות כבוד
 שבתורה ל״ת שדוחה הבריות כבוד ככל

 פטור דבאבידה תורה גילתה מ״מ כנ״ל,

וז״פ(. מועט, בזיון משום אף

 אלא פטור דאין מדבריו שמבואר אף אך
יש עדיין בלבד כבודו לפי באינו

 לטעון דיש רבא, בדברי כנ״ל להסתפק

 אך כלל כבודו על לותר חייב אינו דבאמת

 דזה ראיה מזה יש לעצמו כן עושה היה אם

 באמת אם דאף כונתו שמא או לפי״כ, הוי
 על מוחל היה דמ״מ כיון לפי״ב זה אין

 כן לעשות חייב עצמו ממון לצורך כבודו

 לענין נפ״מ מזה )ויהיה חבירו, לממון אף

כנ״ל(. נפשות
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רפה אשר קדושים פרשת

 נ״ט סי׳ ח״ב יצחק פרי בשו״ת וראיתי

לבאר שכתב נ"ו סי׳ בח"א..וגם

 לכבודו זה דאין בהחלט ידעתן אם דאף

 כן עושה שהיה כיון מ״מ הבריות בעיני
 גם כבודו על למחול הוא חייב לעצמו
 בדבריו עי״ש חבירו, ממון להציל

 לדברי כנ״ל קשה שוב ולפי״ז הנפלאים,

 דכיון בנפשות הדברים דק״ו הגרש״ק

 חייב נפשו לפקוח עצמו מבזה שהיה
 צורך אין באמת אך לחבירו, גם כן לעשות

 מוכרחים הדברים דלענ״ד זה, לפלפול

 כדי אלא כאן הארכתי ולא הנ״ל מטעמים

 פטור עיקר בכל הדברים יסודות לבאר

כבודו. לפי ואינה דזקן

 סי׳ באו״ח מבואר דהנה בזה נראה ועוד
אדם יאמר דלא א׳ סעיף ר״נ

 הסוגיא מן הגרש״ק בראית נדון ועתה
על מיוסדים דבריו הנה בסנהדרין,

 פטור לפ״כ ואינה דזקן א׳ הנחות, ב׳

 מ״השב דפטור כמו ד״והשבות" מעשה
 ד״לא מל״ת אף דפטור ב׳ תשיבם",
 ל״ת דצריך לתרץ הו״ל דאל״ב תעמוד"

לפ״כ. ואינה זקן לחייב

 ראיה הגט׳ מדברי דאין פשוט ונראה
תעמוד, דלא מל״ת הזקן דפטור

 דניחא ובפרט נקט טעמי מתרי דחדא
 אדם בכל זה מלאו דילפינן חומרא למנקט

 בכל )וכה״ג לפ״כ ואינה בזקן רק ולא

 חרא אלא הנ״מ כל נקטינן דלא הש״ס

בהא והנמק״י הרמב״ן וכ״כ טעמים מכמה

 בהכנת עצמו להטריח לו הוא שבושה

 את שמכבד כבודו "דזה שבת צרכי

 פ״ל ברמב״ם מקורו זה ולשון השבת"

 שאסור דאף וכתתו ה״ו, שבת מהלכות

 ולעשות בכבודו לפגום חכם לתלמיד

 לצרכי כשטורח מקום מכל ברבים מלאכה

 זהו דאדרבה וזילותא פגם בזה אין שבת

 לכבוד עושה שהוא לכל שניכר כיון כבודו

 הוא זה במצוה שטרחו שניכר וכל שבת

 ניכר שאין אבידה בהשבת ורק כבודו

 שלו החפץ דשמא מצוה כאן שיש במעשיו

 עי״ש כבודו לפי ואינה דזקן דין יש הוא

 השו״ע, כתת את כך שביאר הלכה בביאור

 כאן שיש לכל דניכר הנפש בהצלת כן ואם

 ואינה זקן של מציאות כלל שייך לא מצוה

וז״פ. כבודו לפי

 אבידה דהשבת עשה דאין ע״ב ל׳ דאמרו

 וז״פ(, עי״ש, כהנים דטומאת ל״ת דוחה

 דמשמע למה אלא כן לומר אין באמת אך

 דם על תעמוד מ״לא דילפינן שם מרש״י

 שכתב מסברא למיגר דחייב רעך"

 הצדדים כל על "חזור דקרא דמשמעות

 שם בחידושיו הר״ן מדברי אך להצילו"

 דחייב ילפינן יתור דהוי משום דרק מבואר

 יש ראם להקשות יש שפיר וא״כ לאוגיר

 ללמוד אין שוב אחר דבר מיתור ללמוד

 הני דכל ואפשר לאוגיר, דחייב הא ממנו

 ילפינן לשיטתיה דאף תרוייהו ואתי שוין

 הצדדים כל על לחזור דצריך מל״ת

להציל. כדי והאופנים
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א> קדושים פרשת מנחת רפו

 קרא צריך דלא פשוט נראה מזה יותר אך
זקן לרבות רעך דם על תעמוד דלא

הו״א כלל דאין כיון כבודו לפי ואינה
 ראף בודאי ידעינן קרא לולי ואף לפוטרו

 כנ״ל הנפש את להציל חייב ואלפ״כ זקן

 במקום לכבוד ומשמעות משקל כלל דאין

 הנפש השבת מצות דילפינן ואף פקו״נ,

 אין אבירה בהשבת דכתיב לו" מ״והשבות

 ואלפ״ב דזקץ דפטור כלל הכרח מזה

 זה אחיוב נמי קאי מ״והתעלמת" דילפינן

 מסויימים דדינים מצינו מקומות דבכמה

 במה ולא בקרא שמפורש במה רק נוהגים
 בתום׳ ע״א ג׳ ב״ק עיין מריבוי, דילפינן

 בור על רק קאי אדם" ולא ד״שור דפטור
 נראה וה״נ מריבוי, דילפינן ט׳ אבור ולא י׳

 השבת על רק קאי ד״והתעלמת" דפטור

 אהשבת ולא בקרא דמפורש ממונו אבירת
 בזה דיש ובפרט מריבוי, דילפינן גופו

 חייב ואלפ״ב דזקן כ״כ עצומה סברא

בזה. ודו״ק כנ״ל, בפקו״נ

 שאין פשוט נראה זו סברא לולי אף אך
דצריך אמרו שלא ממה כלום להוכיח

 טעמי מתרי דחדא וכדו׳ ואלפ״כ לזקן קרא

 לטרוח דצריך זו דרבותא ובפרט נקט
 הנפ״מ מכל יותר שכיחה הוצאות ולהוציא

 מה גם לדחות יש זה ומטעם האחרות,

 ז׳ סי׳ "ה ח יצחק מנחת בשו״ת שכתב
 כדי אחד אבר לאבד חייב דאינו להוכיח

 לתרץ לגט׳ הו״ל דאל״ב חבירו להציל

 להשמיענו רעך דם על דל״ת קרא דצריך
 מזה אין ולהנ״ל עי״ש אבר לאבר דצריך

ח׳ בסי׳ עי״ש הדין בגוף אך וז״פ, ראיה

 מטעם עמו הסכים פיינשטיין הגר״מ שגם

עי״ש. אחר

 בסנהדרין מהמבואר ראיה שהביא ומה

דאמרו בגמ׳ אחד לדרך ע״א ע״ה

ערומה" לפניו תעמוד ואל "ימות חכמים
ן17ןה״?וז^«5

 משפחה דפגם הרי משפחה פגם משום

 כל בזה דאין פשוט נראה פקו״נ, דוחה

 לפי לאינו משפחה פגם לדמות דאין ראיה,

 שלא חכמים תיקנו משפחה דבפגם כבודו,

 גדולה סיבה בזה וראו ערומה לפניו תעמוד

 טעם שם שאמרו כמו הדת חומת ותיקון

 פרוצות ישראל בנות יהיו שלא אחר

 בזה דאין נראה הדרכים ולשני בעריות,

 שתיקנו תקנה אלא פשוטה והנחה סברא

 לחובה ענין זה ואין קדשם בדעת חכמים

 כבודו על למחול האדם על המוטל פרטית

 דנתי אחר )ובמקום הנפש את להציל כדי

 פקו״נ במקום לגזור חכמים של בכוחם

 נדחה התורה דכל דכמו לדון מנ״ל דלכאו׳

 תסור דלא לאו נדחה כמו״ב פקו״נ מפני

 חכמים יאסרו ואיך חכמים איסורי וכל

 נראה הדבר וטעם פקו״נ, במקום מעשה

 משום נדחה אינו באמת תסור דלא דלאו

 ששכינתו הקב״ה אמר כאילו דהוי פקו״נ

 התורה חכמי של גרונם מתוך מדברת

 נתגלה וכאילו אלקים כדבר הוי ודברם

 )וכעקידת נפשו את עליו וצוה הקב״ה

 דסומא מה לבאר גם זה בדרך ודנתי יצחק(

 מכל פטור הוא אם אף חכמים במצות חייב

 ס״ח סי׳ בראשית אשר מנחת עיין התורה

ואכמ״ל(.
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רפז p12 /) אשר קדושים פרשת

 דין דסנהדרין בהא דאין עוד ונראה

טבעי זה דאין ממש נפש פקוח
 ממנו יוסר וכדו׳ לפניו שתעמוד שע״י

 כן יעשה שאם שיערו שכך אלא המחלה

 יעשה לא ואם וינצל רוחו תשקט אולי

 נראה אך נפש מדאבון יסתכן אולי כן

 ממש, נפש פקוח דין בזה דאין פשוט

 דכבוד משם להוכיח אין שכן וכיון

 לכאורה ונראה נפש, פקוח דוחה האדם

 היה דאם ממש נפש פקוח זה דאין הכרח
 בכח כלל יש אם לדון יש פקו״ג בזה

 נפש פקוח במקום לאסור חכמים

 כמו דרבנן איסור גם נדחית דמסתמא
פקו״נ במקום התורה מצוות כל שנדחין

 ישר שערי לספר במפתח ועיין

 במקום חכמים כח בענין דן שהגרשש״ק
 מקום דיש לעיל כתבתי כבר )אך פקו״נ
 חכמים בכח יש פקו״ג במקום דאף לדון

 עוד )וראיתי בכ״ז. ודו״ק ולאסור( לגזור

 חמדה הכלי בשם שהביא במנח״י שם
 דאינו זמן לאחר הנמשך בזיון בין לחלק

 משפחה דפגם כהא פקו״נ מפני נדחה
 ומתוך דנדחה הצלה בשעת רק לבזיון

 המת אבר נטילת לגבי בהלכה דן כך
 לא לכאו׳ אך עי״ש, הנפש הצלת לצורך

 לבזיון עובר בזיון בין בזה לחלק מסתבר

 יותר ונראה בזה לחלק דמהי״ת נמשך
הנ״ל(. ככל

 מצוה המנחה בקומץ חינוך המנחת והנה
את להציל חיוב דאין כתב רל״ז

 הם דבריו ויסוד לדעת עצמו המאבד

 מעשה דפטור המהרש״ק כסגנון ממש

 גם ופטור ממון בהשבת כמו ד״והשבות"
 לתרץ לגט׳ הו״ל דאל״ה דל״ת מלאו

 דחייב ללמדך תעמוד דלא קרא דצריך
 דבריו וגם לדעת עצמו מאבד אף להציל

 ראית את לדחות שכתבתי מה לפי נדחין

 וגם בסנהדרין הגט׳ מדברי הגרש״ק

 תמוהין המנ״ח דברי דגם נראה מסברא
 משקל כלל שיהא הדעת על יעלה שלא

 לאיבוד בנוגע האדם של לרצונו ותוקף

 סי־ח )רדב־ז כממונו שלו נפשו שאין נפשו

 מאבדה שהוא במה לן ומה מסנהדרי!(
 שאינם כ״כ פשוטים והדברים לדעת

אריכות. סובלים

 בביאור פרלא הגרי״ם שגם וראייתי
)עמוד כ״ח מ״ע לרס״ג לסהמ״צ

 ממש המנ״ח כדברי מדנפשיה כתב קע־נ<
 את פודין דאין ממה כן להוכיח והוסיף
 לדמות אין ובאמת לעכו״ם, עצמו המוכר

 סכנה אין שבשבוי ממש שבסכנה למי זאת

 הגרי״פ שהוכיח מה )וגם ומוחשית ברורה
למעיין(. כמבואר כלל הכרח בו אין מהר״ן

 פודין דאין זו הלכה דגם עיקר נראה אך

אלא סברא אינה לגוי עצמו שמכר מי

 שלא כדי לפדותו שלא שתיקנו תקנה,
 דאף נראה ומ״מ עצמו, וימכור יחזור

 הוי לא כבפקו״נ שבויים בפדיון דהחמירו

ד׳. אות לקמן כמבואר כסקו״ג ממש

 בדברי הזמן גדולי דנו שכבר ידעתי והנה
משה אגרות עיין שלמה, החכמת
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קדושים פרשתמנחתרפה

 יציב דברי ג׳, ענף קע״ד סי׳ ח״ב יו״ד
 הגרי״ש ויבדלח״ט ע״ט, סי׳ משפט חשון

שהסתייגו הנ״ל בתשובה שליט״א אלישיב

 דבר בשו״ת ולעומתסכ^כתב מדבריו,

 דבריו, לקיים כ״ד סי׳ ח״ב יו״ד יהושע

כתבתי. והנלענ״ד

 אוח ל־ח סי׳ נראשיח אשר מנחת )עיין אחר ובמקום

בשם מובא שראיתי במה דנתי !׳<

 לבזבז דאי״צ שליט״א אלישיב הגרי״ש
 לו דוהשבות הנפש הצלת על מחומש יותר

 לגט׳ הו״ל מל״ת דחייב ואת״ל מ״ע, הוי

 דבריו וגם הל״ת, את צריך דלהכי למימר
 נסתפק )וכבר הנ״ל. החזיון ככל לדחות יש

 צריך אם נ״ד סי׳ ח״ה בשו״ת המהרש״ם
עי״ש(. לפקו״נ מחומש יותר להוציא

 גדולה ראיה להוכיח יש לכאורה אמנם
להוציא דאי״צ הרמב״ם מדברי

 בו דיש אף הנפש הצלת על מחומש יותר
 כתב דהנה רעך דם על תעמוד דלא לאו

 ה״י עניים מתנות מהל׳ בם"ח הרמב״ם

 עניים לפרנסת קודם שבויים "פדיון
 פדיון כמו רבה מצוה לך ואין ולכסותן

 הרעבים בכלל הוא הרי שהשבוי שבויים,

 בסכנת ועומד הערומים ובכלל והצמאים
 זה הרי מפדיונו עיניו והמעלים נפשות,

 לא ועל תקפוץ ולא תאמץ לא על עובר

 מצות וביטל וכו׳ רעך דם על תעמוד

 עמך אחיך וחי ומצות ידך את תפתח פתח
 שבויים" כפדיון רבה מצוה לך ואין וכו׳

 על עובר שבויים מפדיון דהנמנע לן הרי

 הרמב״ם כתב ואעפ״כ רעך. דם על ל״ת

 "כשהאדם א׳ משנה דפאה פ״ק בפיה״מ
כאשר לפדותם חייב שהוא שבוים יראה

 ערומים או רעבים או הקב״ה צוה

 וכו׳ מערומיהם ולכסותם להשביעם

 שיצטרכו מה או להם שיחסר מה כשיהיה

 כפי או ממונו מחמישית פחות לפדיונם
 יותר להם לתת יצטרך אם אבל חמישיתו,

מלתת ויסתלק בלבד חמישית יתן מחומש
j»M5tyn»nwl

 בהמניעו־להשלים עליו עון יהיה ולא עוד

 מן יותר שצרכם לפי להם שצריך מה כל

 יותר להוציא צריך דאינו לן הרי החומש"

זה. לאו על אף נכסיו מחומש

 בפדיון יש אם דאף בזה י״ל ולכאורה
על תעמוד "לא חומרת שבויים

 עליו מוטלת המצוה אין מ״מ רעך" דם

 תדרים וכהא כולו הכלל על אלא בלבד
 נפל" דידי עלי דמעני כל "אטו ע״ב ס״ז

 מחומש יותר להוציא חייב אינו ומשו״ב

אחרים. ויתנו יתן אלא

 סכנת יש כלל דבדרך דאף עוד ונראה
הרמב״ם וכדברי לשבוי נפשות

 פדיון מצות עצם זה אין עניים מתנות בהל׳

 ממציאות הנובע צדדי ענין אלא שבויים

 כותב עניים מתנות בהל׳ ומשו״כ החיים
 שם בפיה״מ אך להלכה זה ענין הרמב״ם

 המשנה את מפרש אלא הלכה פוסק אינו

 מצד שבויים פדיון למצות הרמב״ם וכונת
את לאדם להחזיר ענינה שכל עצמה
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רפט אשר קדושים פרשת מגד•

 להאכיל כמו גמ״ח בכלל והוי דורותו
הרמב״ם וכמ״ש ערומים ולהלביש רעבים

הוא. ופשוט בעיני עיקר זה ודרך שם,

 דיש שאמרו במה עיקר שנראה מה אף
בדרך אלא אינו פקו״נ שבויים בפדיון

 מי וכדו׳ בנהר מהטובע שאני אך רחוקה
 זה ודבר ומוחשית קרובה בסכנה שעומד

 בהלכות שם עצמו הרמב״ם מדברי מוכח

 עצמו שמכר מי פודין דאין בהלכה מתנ״ע

 ופודין להורגו" בקשו "אם אבל פעמים ג׳
 דבפדיוץ הרי רבות פעמים אפילו אותו

 בעלמא שבוי בין הבדל יש גופא שבויים

 דבר כי ודו״ק להורגו, שבקשו מי ובין

הוא. ברור

 הרמב״ם מדברי כלל להוכיח אין סו״ד
 על ממונו כל להוציא חייב דאין

בכ״ז. ודו״ק הנפש, הצלת

 לא לו דמוהשבות הגט׳ דברי ובעיקר
ולמיגר, למטרח דחייב ידענא

 פקו״נ של לאופן הכתה דאין נראה היה

 דרך בכל לטרוח דצריך פשיטא דבזה ממש

 למטרח צריך אינו )ואם מלא עולם להציל

אלא היה( שלא אפשר שוטה חסיד גם

 מצער אלא ממות הצלה בו שאין למקרה

 בפיה״מ כמבואר מצוה יש בו דגם ויסורין

 לרפאות המצוה רכל מ׳ דף נדרים לרמב״ם

 ארוכה גט׳ ועיין זו ממצוה נלמד החולה

 בין תועה חבירו "הרואה ע״ב פ״א בב״ק

 משום לדרך להעלותו שמצוה הכרמים"

 בסהמ״צ וע״ע עי״ש. גופו, השבת

 דלא ל״ת אף דיש רצ״ז ל״ת להרמב״ם

 והצער הנזק מן להציל רעך דם על תעמוד

 מרוצח בם"א הרמב״ם מש״כ עוד ועיין

 על עובר הציל ולא להציל היכול "כל הי״ד

 את הרואה וכן רעך דם על תעמוד לא

 או עליו באים ליסטים או בים טובע חבירו

 הוא להצילו ויכול עליו באה רעה חיה

 הציל ולא להצילו אחרים ששכר או בעצמו

 מוסרים או כוכבים עובדי ששמע או
 ולא פח לו טומנין או רעה עליו מחשבים

 בעובד שידע או והודיעו חבירו אוזן גלה

 חבירו על בא שהוא באונס או כוכבים

 מה ולהסיר חבירו בגלל לפייסו ויכול

 אלו בדברים כיוצא וכל פייסו ולא שבלבו

 דם על תעמוד לא על עובר אותם העושה

 מכל להציל דחייב משמע מזה וגם רעך"

זה באופן הסכנה מן רק ולא ונזק צער

ולמיגר. למטרח דצריך קמ״ל
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חינוך רעים דם על לעמוד שלא רלז, מצוה קדושים, מנחת רלב
 ס״א[ ל״ט ]סי׳ נאו״ח עיין מוסר, שכחנו ומזוזוח וחפילין מוסר, שחיטת
שרי, גרמא ידי על מ״מ ממונו, לאבד דאסור דאף ודע ס״ט[. נ׳ ]סי׳ וניו״ד

מקומו. כאן ואין באריכוח, ]בש״ך[ עי״ש אסור, ממונו ולמסור
י־ניע־ט שיקבל צריך דמוסר ה״י, שס הר״מ בכוונת מנ5 המחנר הרב והנה נמ

כדעח  דעתו כ״ד[ ]ס״ק שפ״ח סי׳ וכש״ך שס. משנה כמגיד
 ניד. ונסן דנשא אף האונס מחמס דפנוור והגאונים, הראב״ד

him מיתה חייב אונס טענת בלא מעצמו דהראה והיכא 
מחובל ס״ס משנה כמגיד עיין התראה. ידי ועל וכו׳

יערי!

 שילא דרב עונדא גני שכחב ה״י ומזיק
 שלא או בו דהחרה או ע״א, נ״ח בברכוח

]שם[ למלך ובמשנה נו. להמרוח סנאי היה
 אבל בו, להחרוח צריך אחר דוקא כחט

 להחרוח צריך אינו הנרדף או גופיה הנמסר
 צריך היה לא כן על במוסר, או בהרודף בו

עי״ש. מ, להחרוח שילא רב
 רודף דין לו יש למסור הרוצה והנה ני[

 כממאר להרגו, אחד כל דמומר
 חו״מ ובשו״ע ובראשונים ה״י שם בר״מ

 מסר דאם לומר יש א״כ ס״י, שפ״ח סי׳
 אחר רודף כמו לשלם חייב אינו מרצונו
 או אחרים של כלים אפילו כלים ושבר חבירו
 מממח מתשלומין דפטור נרדף של כלים
לכל, מופקר הוא כי מיניה בדרבה ליה קים
 ובאמח מלשלם. פטור גמי במוסר א״כ

ס״ב[ ]שם ובשו״ע ה״א[ ]שם בר״מ משמע
 למה רודף דהוי כיון וצ״ע לשלסי', דחייב

דפטוריי*. מרודף שגא מאי לשלם, ימחייב
 במקוס רק חייב דאינו דנראה קצת, וצ״ע
 דאינו דינים כמה עי״ש מימה, חייב דאינו

עי״ש. לשלם, חייב ומ״מ מיחה חייב
 כן למסור, מוחזק שהוא ולמי mo זזקל״°יי

 ועיין הי״א, שם הר״מ דעת
 הרמ״א דעת שהביא סט״ו שם בשו״ע
 עי״ש בידים, ולא שרי גרמא ידי על דדוקא

ס״ה-ס״ו[. נס״ק ובש״ך
מוסר. ממון לאבד ואסור סנס מוסר כידת

 שס חו״מ שו״ע עיין
ג׳[ אוח רכ״ט ]מצרה לעיל והבאנו סי״ג,

 ובש״ך עי״ש, ליקס, יכול דלעצמו דעות דיש
 כ״ו ורה ]עבודה מוס׳ בשם סקס״ק נשס
 לו מחזירי! אי דנסחפקו אני[ ד״ה ע״ב

 ]נבא אשרי הגהוח נשם ועי״ש אבידחו,
 דאנידחו נרא״ש[ כ״ט סי׳ שני פרק מציעא
ממונו, לאבד דאסור אף לו להחזיר אסור

ולענין לעדוח. פסול מוסר וכן

קלבדר׳ח
במוסר

 בתשלומין. שחייב ביד ונתן נשא שכן וכל להנצל,
ביד, ונתן נשא האונס מתוך שהראה לאחר ואם
 ושוב נשרף כאילו הדבר את רואין שהראה משעה

 ומשום ונתן, נשא משום עליו מתחייב אינו
 האונס מתוך שהראה כיון חייב, אינו נמי שהראה

 גברא ההוא ]שם[ התם אמרינן והכי כדכתיבנא.
 פפא, דרב בני פנחס ורב מרי דרב חמרא דאחוי
 דרא ,ג’ואמטי דרי ליה אמרי האונס, מתוך פירוש

 מיקלא עילויה דאוקמינהו דכיון ואסיקנא ואמטי,
עליו. מתחייב אינו ושוב י’קליא

 עי״ש. לעדות
ולשחיטה

 דיש כיון מעשה דקודם וצ״ע המראה, עליו
 מרוצח פ״א הר״מ כחג וברודף רודף דין לו

 עליו קיבל שלא ואע״ם אומו דמזהירין ה״ז
 נמי כאן א״כ עי״ש, נהרג זה הרי המראה

 המראה". עליו שיקבל יצטרך למה
 נשהמוסיקס, ג״נ קטן דאף פשוט לי דנראה ׳ןךע

 בסנהדרין דמבואר רודף, כמו נהרג
 להצילו ניחן קטן רודף דאף ע״ב[ ]ע״ב

 האי דקסבר הטעם בש״ס ועי״ש בנפשו,
 לסי א״כ המראה. צריך אינו דרודף תנא
 אפשר המחבר הרב שכחב וכמו הר״מ דעת
 עליו שיקבל דצריך כיון נהרג, קטן דאין

 מעשה דקודס לי נראה מ״מ אך המראה,
 א״כ המראה[, עליו ]שיקבל כלל צריך אין
 אך למסור, ירצה אם להרגו יכולים קטן גס

 שהזיק קטן כמו חייב אינו בודאי בתשלומי!
פשוט. לי נראה כן שפטור, שגנב או

רלז, מצוה
רעים דם על לעמוד שלא

 ועשה לאו מצילו אינו ואס וכו׳. נמנע שלא ]א[ )א(
הזה הלאו חון ג״כ עובר

 נ׳[ נ״ב ]דברים וגו׳ לו והשטמו עשה משום
 לשכור אך ע״ב[״<. פ״א ]ב״ק גופו אבידח זו

 נפקא דלא ע״א ע״ג בסנהדרין מבואר להצילו
 ואפשר עי״ש. תעמוד, מלא רק מוהשטחו,

 למיטרח אף דמחייב גילחה דהמורה כיון
 נעשה עובר הדר א״נ הזה, מלאו ולאגורי

 השתא אבל זה, ידעינן לא עצמו דמהעשה ג״נ,
 חץ בעשה ג״כ עובר זה מפסוק לן דנפקא

 להציל עכ״ם אבל ואגורי=<. נמיטרח אף הלאו
 אף עוברים ודאי ואגורי מיטרח בלא בנפשו
 הי״ד מרוצח פ״א הר״מ על וצ״ע נעשה.
 וכתב בנהר, לטובע מנין אלו, דינים שכתב

 ונהט״ו תעמוד, דלא בלאו עובר הציל לא ואס
 ולא להציל ויכול חטרו אחר רודף הרואה כתב

וקצוחה בעשה וגס הזה בלאו עובר הציל,

 אונם טענת בלא מעצמו דהראה והיכא )ה(
 ההוא ]שם[ התם דגרסינן ותשלומין™, מיתה חייב
 אתא דחבריה, תבנא בי '“דנחוי בעי דהוה גברא

 כלומר הכי, תעביד לא רב ליה אמר דרב, לקמיה
 קמיה כהנא רב יתיב הוה צאית, הוה לא בו, התרה
הרגו. כלומר ,’’לקרעיה שמטיה כהנא רב קם דרב,
 האידנא כהנא, לרב רב ליה דאמר הא מוכח והכי

דמים. אשפיכות וקפדי היא דפרסאי מלכותא
 דבעיא מאי גבי ע״א[ קי״ט ]שם בגמרא נמי ואמרינן

 יהא לא ומהדרינן לאבדו, מותר אם מוסר ממון לן
לאבדו. מותר דגופו אלמא מגופו, חמור ממונו

התראה, ידי ועל מעשה בשעת דוקא מיהו
 עליו שיקבל צריך ואינו כהנא, דרב וכמעשה

 שמוחזק ומי ".’מיתות חייבי כשאר התראה
 ומותר ועומד, כמותרה שהוא נראה למסור,
שעה. בכל להורגו

 פ״ח ומזיק ]חובל לברכה זכרונו הרמב״ם ודעת
 שאמר כיון הוא, כך מוסר בדין שכתב י״א[ - י׳ הל׳

 ממון ואפילו בממונו או בגופו פלוני מוסר הריני
 ואומרין בו ומתרין למיתה, עצמו התיר זה הרי קל,
אלא כי לא ואמר פניו העיז אם תמסור, אל לו

 הוהזק כן אם אלא להורגו, שאסור לי יראה ומסר, זמם אשר המוסר עשה זכה. להורגו הקודם וכל להורגו מצוה אמסור,
 ,”’התראה ושיקבל למסור, מוחזק שאינו למי התראה הצריך הרב. לשון כאן עד אחרים, ימסור שמא יהרג זה הרי למסור

התראה. צריך שאינו דבריו מתוך נראה למסור מוחזק שהוא ולמי )ו(
 מותר לציבור, המיצר אבל מעונשו? פוטרו זה שאין גוים, ביד מוסרו אני לי מיצר שפלוני בשביל לומר יכול המוסר ואין
 ילבש־/ וצדיק יכין רשע משום מוסר, ממון לאבד ואסור )ז( ]שם[. לברכה זכרונו הרמב״ם כתב וכן גוים, ביד למוסרו לציבור

]שם[. הגוזל בפרק כדאסיקנא

רלז מצוה
רעים דם על לעמוד שלא

שנאמר צד, בשום להצילו יכולת לנו ויהיה והאבידה המיתה בסכנת כשנראהו מישראל נפש מלהציל נמנע שלא )א(
גוררתו חיה או בנהר שטובע חבירו את לרואה מנין תניא, ע״א[ ]ע״ג בסנהדרין ואמרינן רעך. דם על תעמוד לא ט״ז[ י״ט, ]ויקרא

 ורבינולמד יה. שברמפרקתו. יז. להראות. ,”אחו טז. וי. אות מנ״ח ועיין "ותשלומיו", המנ״חליתא בדפוסי טו. נשרף. כאילו אונס ע״י היין על יאוקסינתו מיד פי׳, יד. המלך. לבית עמנו והולך שא יג.

 מעליא. ברא ליה הוי דילמא כלומר י״ז. כייו, איוב נא. ע״א. ו׳ גיסיו עיין נ. טי. אות מנ״ח עיין יט. יצחק(. )מנחת כלל למיתה בו התרה לא ר״כ ונם התראה עליו קיבל לא גברא דההוא כתנא, דרב ממעשה בן

תכ״ו. סי• זזו־מ סור ע־זז. סס־ק קס־ה. דאוין סוז־נ הי־ד. פ־א רוצח הלכות רצ״ז, ל־ת רסב־ס כי. לאו קדושיס רמד. רלז.

שם. ט״ו בהערה וראה ותשלומיך׳, מיתה "חייב שלפנינו בחינוך וכ״ה ד(
 ד״ה ע״ב קי״ו ב״ק הפנ״י כן הקשה שכבר העיר המנ״ח על יואב חלקת בהגהות ה(

 סי׳ ח״א אחיעזר שם, ב״ק שמחה מאיר ר׳ בחי׳ עוד וראה ליישב. מש׳־כ ועי״ש ויתיב,

שפ״ח. סי׳ חו׳־מ יעקב ובית י״א אות כאן יצחק מנחת ב׳, אות י״ח

שהוא להתרות א־־צ הנרדף שרק הרמב״ם בדעת הבין רל״ח סי׳ ריב״ש בשו״ת ו(

 בדעת מש״ב תנ״ה סי׳ חו״מ וב״י טור ועיין בו. להתרות צריכים בי״ד אבל בהול,
י״ז. אות כאן יצחק מנחת וראה הרמב״ם,

לו. משיב אתה עצמו את אף לו, והשבותו וז״ל, רכ״ג פי־ דברים בספרי וכ״ה א(

 מחי׳ אך עשה. דליכא סובר ח׳ סי׳ גוף נזקי הל׳ חו־מ הרב בשו״ע אולם ב(

מ״ג. סי׳ ח״א מרחשת ועיין כרבינו. משמע שם סנהדרין להר״ן המיוחסים



HHjD ,רלג חינוך רעים דם על לעמוד שלא דלו, מצוה קדושים

 עצמו מאבד
לדעת

 הלאו חון געשה דעונר כאן ביאר לא נועמא ומאי י״ב[, כ״ה, ]שם כפה אח
לזמרי/ מלמוד ד״ה ע״א ע״ג סנהדרין מוס׳ ועיין /1גופו אבידח משוס

P1 להצילו, אחד ויכול לדעח עצמו מאבד אחד דאם לכאורה, >נראה
 העשה דעל מיבעיא לא הלאו, על מוזהר דאינו אפשר

 אינו ודאי גופו אבידח לרבות והשנותו
 אינה אבידה דהשבח העשה כי מצווה,
 כמבואר מדעח נאבידה בממון נוהגת
 על אף אלא ס״ד[, ןרס״א סי׳ חו״מ בשו״ע

 הש״ס דמקשה מוזהר, אינו הזה הלאו
 בנהר טובע על הלאו לי למה שם בסנהדרין

 אבידח לרטת ליה נפקא לו מוהשטתו הא
 במאבד מינה דנפקא לומר יכול הא גופו,
 גופו, אטדת על מצווה דאינו לדעת עצמו
 מדעח, ממונו אטדח על מצווה דאינו כמו
 אלא הזה, הלאו המורה כחנה כן על א״כ

 מוזהר אינו הזה נלאו דגם כרחך על
ברור"/ לי נראה כן ומצווה,

 שהקשו להצילו, ד״ה שם במוס׳ ועיין
 הא וגו׳ מעמוד לא הפסוק לי למה

 בנפשו, להצילו דנימן מרוצח ליה נפקא
 עשה אלא הוי לא מרוצח דאי שמירצו ועי״ש
 דאף ונראה בלאו. דיעבור המורה כמנה
 במקום לאו התורה כחנה מ״מ לוקין, דאין

 ]הגמרא[ מקשה מאי צ״ע, ולכאורה עשה.
 מוהשטחו והא וגו׳ מעמוד לא לי דלמה
 מעשה בלא עליו לעמר איצטרין הא נפקא,

 דהמורה כיון אן עשה, רק אינו מהמס דאי
 א״כ ארדה השבת בכלל הוא דזה ריבחה

 תוכל לא על ג״כ עובר ממון אמדת גר כמו
 המורה ורינחה ג׳[, כ״ט ]שם להתעלס

 זה נלאו ג״כ עוברים גופו אטדת על דגם
המורה דנתבה ולמרץ וגו׳י/ מוכל דלא

 ואפשר ימירי׳/ נלאוי מוקמינן לא לוקין דאין כיון אפשר[, ]אי לאוין הרבה
 עוד השי״ת ובעזרח וצ״ע, ולמיגר, למיטרח דאפילו עדיף טפי משני דהש״ס

מנחה<. קומץ — למועד חזון

(MP ובטור ב׳[ סי׳ פ״ח ]סנהדרין נרא״ש עיין וכו׳. ואגיר מיטרח 
להמציל, לשלם צריך ממון להניצול יש דאס תכ״ו סי׳ חו״מ

]סק״א[. סמ״ע ועיין השמיטו נשו״ע והמחבר
 מיימוניומ"/ הגהוס בשם שמרא הי״ד שם משנה בכסף עוד ועיין ]ד[

שכחב ועי״ש חררו, להציל סבנה נספק עצמו להכניס דמחוייב
 נסמ״ע ועי״ש השמיטו, במו״מ והמחבר ספק. והוא ודאי דהאחר משום

 השמיטו כן על זה, הראו לא והרא״ש והר״מ הרי״ף שהפוסקים כיון ]סק״ב[
ג״כ. המחבר

 עושה ואינו לאו רק דהוא כיון צ״ע, מיימוניוח הגהות דין גוף ולדידי
סכנה, נספק עצמו להכניס יתחייב למה הלאו בהעברת כלל מעשה

ספק אפילו הכל, דוחה נפש ופיקוח ה׳[, י״ח, ]ויקרא נתיב בהם וחי והלא

 בנפשו, להצילו חייב שהוא עליו באים ליסטים או
 מיבעיא ולא רעך. דם על תעמוד לא שנאמר
 אואגיר מיטרח אלא )ב( דמחייב, בנפשיה אצוליה

חייב. אגירי נמי
 שלא זו באזהרה לברכה זכרונם כללו ועוד )ג(

 וכן ממונו. חבירו יאבד שלא כדי עדות, לכבוש
 שאינו עדות לו נודע שאם מנין ,כ בספרא הוא

 דם על תעמוד לא שנאמר עליה, לשתוק רשאי
 ומנין )ד( וכו׳. בנהר טובע גראיתו שאם ומנין רעך.

 להצילו חייב שאתה להורגו חבירו אחר לרודף
וגו׳. רעך דם על תעמוד לא שנאמר בנפשוי,

 את האחד שיציל כמו כי ידוע, זו מצוה שורש
 בכך, העולם ויתיישב אותו, יציל חבירו כן חבירו
 נתבארו וכבר .היצרה לשבת כי בישובו חפץ והאל
סנהדרין. במסכת זו מצוה דיני

 ונקבות. בזכרים זמן ובכל מקום בכל ונוהגת
 עבר בידו, יכולת ויש מלהציל ונמנע עליה ועובר

 בו שאין לאו שהוא לפי עליו לוקין ואין לאו, על
עליו. לוקין אין ילן דקיימא מעשה,

 ח׳. פיס׳ ד׳ פרק כאן ב. א׳. אית מנ״ח ועייו להצילו. אחרים לשכור א.

 הדפוסים ברוב "רעהו", המנ״ח ובדפוסי כת״י. לפי ובסה״ס בדפ״ר כ״ה ג.

 להצילו כדי אדם בכל ליהרג ניתן כי הרודף, של ד. "ראית". ובספרא "ראהו",

 תיבת מחק שם והגר״א העבירה. יעבור ואל שימות שמוטב חהיא, העבירה מן

ועוד. ע״ב ס״ג בסנהדרין ו. י״ח. מ״ה, ישעיה ה. "בנפשו".

 כמבואר מעשה בעושה דוקא זה דאידך, נפש פיקוח משוס ואי נפש. פיקוח
 ר״ן ע״ב ג׳ כמובוח רא״ש מה ד״ה ע״א פ״ב יומא ]מוס׳ בראשונים

 אבל חזית, מאי משום לחררו יהרוג ולא עצמו דימסור ע״ב[ כ״ה פסחים
 דמא דילמא דאדרנה עצמו, למסור צריך אין מררו על להפילו רוצים אם

 בספק הדין הוא א״כ טפי, סומק דידה
 דלא היט עצמו למסור צריך אין ג״כ סננה
 ס״א קנ״ז סי׳ טו״ד ועיין מעשה. ערד

 מרא זה דין נאמת אך וצ״ע. ]ברמ״א[,
 צריכין הירושלמי בשם מיימוניומן ]הגהות

 דין צ״ע למעשה ומ״מ באימה. לקבל אנו
 הראשונים השמיטוהו כן דעל לי ונראה זה,

/0כן להו סררא דלא
 הוא וכן וכו׳. כללו עוד\1ה<נג>

ז״ל הר״מ וכו׳. בספרא
 אינו דאס רוצח[ ]בהל׳ כאן מרא אינו

בהל׳ לא וגם זה, בלאו שעובר מעיד
 עוברים עדים שני דדוקא לי ונראה עדות*/

 דלא דאפשר אף אחד, עד אבל זה, בלאו
 נ״ו בב״ק במבואר עובר אינו מ״מ ישבע
 בדיני רק חייב אינו עדותו דכובש ע״א

 הוא דאורייתא שם הש״ס ומקשה שמים,
 ומתרן א׳[, ה׳, נשם וגי׳ יגיד לא דואס

מדאורייתא, חייב דאינו אחד בעד דמיירי
עובר, אינו הזה הלאו משוס דאף נראה

ז׳[. אוח להלן ]וע״ע פשוט וזה
 עיין וכו׳. לרודף ומנין >י(]י[

ע״א, ע״ג בסנהדרין
מהיקישא, למדינן דרודף בש״ס מבואר

 א״כ מהיקישא דילפינן כיון אך שם. עיין
 כן דגם ואפשר /“’הזה בלאו ג״ב עוברים

 אי״ה רודף וענין גופו, דארדח בעשה
נח ובן מ״ר[. ]מצוה במקומו נאריך

 נאריך. רודף בדין ואי״ה חררו, להציל חייב ואינו זה לאו על מוזהר אינו טדאי
 הבעלי עליהם קיבלו אס פסולים או קרובים או אחד דנעד ונראה נח

 אף מעמוד, דלא זה בלאו עוברים להגיד רוצים ואינם דין
 ]ט״ו בשטעות ר״ן עיין עוברים, אין עוונו ונשא יגיד לא דאם דבלאו

 ]כ״ח סי׳ החושן בקצות והובא והס[ ממני׳ ד״ה הרי״ף מדפי ע״ב
 עובר. הציל ולא מטרו להציל דינול היט דכל עובר זה נלאו מ״מ סק״ג[,
 לי דנראה החושן, הקצות על גם [3קכ״ מצוה ]לעיל השגתי כנר ובאמת

 חייב דאינו רק כתב לא ]והר"][ )והרב( עובר, ג״כ יגיד דולא נלאו דגם
 פרק נ״ק מוס׳ עיין בקרבן מלוי אינו יגיד דולא הלאו אבל שבועה, קרבן

 דאין דברים הרבה יש א״כ הט לאו דאי פשיטא, ד״ה ע״א נ״ו הכונס
 בר״מ שכחוב כמו ושטרות קרקעות כגון שבועה, קרבן העדים חייטס

 מלוי זה דאין אלא יגיד, לא נאם יעברו לא א״כ ה״ג, משבועות פ״ט
 דיכול היט ענין בכל עוברים בודאי הזה הלאו אבל ]שם[. לעיל עיין מה,

פשוט. לענ״ד נראה כן מטרו, ממון להציל

עדותו כובש

 עצמו להכניס
סכנה בספק

הנרדף להציל

גוי

 ועדים ע־א
פסולים

 שבהל׳ הלאוין צל עובר אינו י״ד בהל׳ אמאי מבאר רי׳־ח סי׳ ח״ה רדב׳־ז בשו״ת ג(

גופו. דאבידת בעשה גם העובר הרמב״ס נתב לא אמאי ביאר לא אך ט״ו.

 תרתי. קרא מהך דילפינן שם התום׳ תירוץ ליה לית דהרמב״ם רבינו דכוונת ואפשר ד(

 ויאכיל אהד עגל ימכור לא עגלים מצא שאם ע״ב, כ׳־ח בב״מ המבואר הדין רק אלא

 הביא לא ומשו״ה הי־ט, ואבירה מגזילה בפי״ג זה דין הביא והרמב״׳ם האחרים, מדמיו

גופו. דאבידון ר־ז
 ל״ט סי׳ פראג( )דפוס רוטנבורג מהר״ם שבשו״ת העיר תצא כי פרשת חמדה בכלי ה(

 להו פשיטא וכן שמצילו. תצילני אל צוח אפי׳ פשוט ודבר וז־׳ל. להיפך ליה פשיטא

 ובשו־ע תפ׳-ד סי׳ ריב״ש ושו״ת קפ״ו סי׳ מיגאש ר״י שריון עיין ואחרונים, לראשונים

 שבת דאף מבואר ו׳ אות ש״א סי׳ או״ח יוסף ובברכי ד׳. סי׳ הגוף נזקי הל׳ הו״ם הרב

 ומצוה ל־ד מצוה לעיל לשיטתו אזיל רבינו אולם לדעת. עצמו מאבד להצלת נדחית

 על אלא תרצח לא על עובר אינו לדעת עצמו ומאבד גופו, על רשות יש שלאדם מ״ח

 שעובר כתב ס״ה רט״ו סי׳ יו״ד מאיר בבית אולם אדרוש. לנפשותיכם דמכם את אך

 שלא היינו תתרצה, לא תרצח לא שדרשו פכ״ד רבתי להפסיקתא וכיוון תרצח, לא צל

 קאי רעך דם על תעמוד שלא רל״ט מצרה להלן רבינו ממש״ב רצ״ע עצמו. את ירצח
 ב׳. בהערה ועי״ש עבירה, יעבור שלא כדי להצילו חייב וא׳־כ העבירה, מן להצילו גם

מסנהדרין. רבינו ראיית ליישב מש״כ חמדה כלי ועיין

א׳. אות ל״ח שאילתא שאלה העמק ועיין שם. סנהדרין להמהרש״א בזה כיוון ו(

יתירי. בלאוי מוקמינן לא מלקות דאין דהיכא לעבור, ד״ה ע״א ס״א ב־־מ בתום־ כ״ה ז(

ופרנקל. המקורות אל מהדורת ברמב״ם ומשם הט״ו, שם רס״ט קושטא דפוס ברמב׳־ם ח(

 הרזו״ו ובהגהות שם. מנחה ובקומץ ל״ב אות רצ״ו מצוה להלן גם כך על ועמד ט(

 להכניס שאין כרבינו כתב שאכן ל״ח דין נ״ט כלל והיתר איסור לספר ציין לייטער

 ואף סקי״ט. שכ״ט סי׳ ומשנ״ב המג־׳א פסקו וכן חבירו, עבור סכנה לספק עצמו

 כל על שמצוה ישראל, עיירות על שצרו בגוים זה דין הביא תכ״ה מצוה להלן שרבינו

 מלחמת ומדין ישראל באח מיירי ששם לחלק יש סכנה, ספק דהוי אף להצילם ישראל

 ועוד מ״ג סי׳ )מלובלין( אליהו ויד )בסופו( קמ״ו סי׳ יאיר חוח שו׳־ת ועיין מצוה.

 הביא ז׳ סי׳ ונפש גוף נזקי הל׳ חו׳׳מ הרב ובשו״ע בזה. שהאריכו האחרונים מן רבים

 ובספרו ה״ח, מרוצח ס״ז שמח באור וע״ע להקל. נפשות דספק כתב ומשו־ה דעות, ב׳

 המבקשים האנשים כל מתו כי מצרים שוב לך צה״פ י״ט, ד׳, שמות פרשת חכמה משך

נפשך. אח

 החינוך דברי מקור שהם כאן בסה״מ זה דין הזכיר שהרמב־ם העיר פערלא הגרי״פ י(

 שם. המשפט ובשער סק״א כ״ח סי׳ חו״מ תשובה בפתחי ועיין כאן.
 להרמכ״ם לסה״מ דבר ובפתח כאן. מצוות תרי״ג על החכמה המעין כתב וכן יא(

קס״ד. ל״ת בסמ״ג מבואר שכן מביא י״ב( )עם׳ הלר להגר״ח



מותו המחבר הרב שכתב ומה זה. על מקשה משנה ובלחם ה״ס, מדעות
כאן. הר״מ מדברי נראה וכן /11להכלימו חייב אלא דוקא, לאו הוא להכלימו,

דוב תלמיד

מנחת
-— ?1 ר׳ ח)_כ ־

רלהחינוךלנקום שלא רמא, מצרה קדושים,
 ל״א בב״מ עיין וכו׳. הגדול להוכיח חייב הקטן שאפילו )הנח

הביא לא כאן ובר׳׳מ להוכיח, חייב לרב תלמיד דאפילו ע״א
 ועיין ה״ט. חורה מתלמוד ס״ה ר״מ3 שמבואר ה״ו כאן למלך במשנה ועיין זה.

 ואם, ד״ה נרש״י ועי״ש תושב גר להוכיח חיוב דאין ע״א ע״ה סנהדרין
רעהו, בכלל אינו תושב וגר כתיב דעמיתן

 לשתוק מצוה כך הנשמע דבר לומר שמצוה עי״ש אסור, איסור דבר על לו להודות מ״מ
 קלון בענין שיהיה לפי נשמע, הדבר שאין במקום לשלום• לך לו דאמר נעמן גבי

הוכח. לאשר תועלת ולא למוכיח
 נפש בעל לכל להתיישב יש מקום ומכל
 ולראות ולחשוב אלה, בענינים הרבה ולהשגיח

שיוכיחנו, החוטא אל בדבריו תועלת יהיה אם
שונאיו, עם בהלחמו יעזרנו הוא כי בשם ויבטח

אוהביו כל את שומר יי כי יירא, ולא לבבו ירך ואל ■ינפש אגידח דהוא העבירה׳ מן להצילו יכול
 מחטאו החוטא ישוב ואם ישמיד", הרשעים וכל ]להשזייו חייג כודאי ׳1ל5ל' א5יחמ וגוסו

, , , , '.3ולהצילו למוטב
 להשיבו שבידו ומי גדול. שכר בזה לו יהיה <־להנעיס נגילןמ אונל אס לכאןךה—

 וזה חטאו, על נתפש הוא מיחה, ולא בו ולמחות
".,הכתוב מן גם רבותינו' מדברי ברור דבר

ע״א[ ל״א ןב״מ לברכה זכרונם אמרו ועוד
 יראה אם הגדול, להוכיח חייב הקטן שאפילו )ד(

 זו מצוה פרטי ויתר טוב. לא בדרך הולך הגדול
בתלמוד. מפוזרים במקומות נתבארו

 בזכרים זמן ובכל מקום בכל זו מצוה ונוהגת
שאמרנו, בענין הוכיח ולא עליה ועובר ונקבות.

כן. שעושים הרשעים מכת שהוא ועוד עשה, ביטל

 דחון היא, התוכחה דחיוב לי ונראה ני[
אלא מתחייב עוד זו מעשה

 י״ט, ]ויקרא רעך דס על תעמוד דלא תעשה
 לא על דעובר בנהר מטובע גרע דלא ט״ז[,

 נ׳[ כ״כ ]דברים והשטתו וגס תעמוד,
דאם וכמה כמה אחת על גופו. אבידת לרבות

 עבודה ועובד שבת ומחלל
 דאינו דוכתא ובשאר אבידה גבי שמבואר זרה,
 אפשר ע״בן, ]כ״ו ע״ז נמס׳ עיין אחיו, בכלל
 רעהו. בכלל דאינו כן גס להוכיחו חייב דאין

 דאפשר אצלו ספק דאם לי נראה מ״מ אך
 למוטב דיחזור להוכיחו חייב ממנו דיקבל
 בע״ז ועיין /1לי נראה כן אח, בכלל ויהיה

שם. מעמידין אין פרק

רמ, מצרה
 מישראל אדם פני להלבין שלא
 בדברי אבל וכו׳, לבייש שלא )א(]א(

 מותר וכו׳ שמים
פ״ו הר״מ דעת הוא כן וכו׳. להכלימו

 ™□'?™ח חכייול אדס 1שר גדכייס המחני והינ הי״מ השחיל דמה ל' ונראה
 הוא ברוך למקום אדם שבין דברים ובין להכלימו, דאסור

 לחבירו חוטא איש אס דוקא היינו דמכלימין,
 על שימחול דמוטב לביישו, לחבירו אין

 אם אבל הר״מ, בדברי שס כמבואר החטא
אחרים, לאנשים חוטא שחבירו רואה אדם

חוזר, אינו אם להכלימו ג״כ דמותר נראה
 בפרהסיא הוכיחו השלום עליהס הנביאים כי

 וספרי לחבירו, אדם שבין עבירות על גס
 דבר הבעל אלא /3מזה מלאים הנביאים

 אבל שימחול, ומוטב להכלימו אסור בעצמו
 לענ״ד ברור נראה לאחרים חוטא אם

בצנעה, מקבל אינו אס להכלימו ג״ב דמותר
/1תוכחה ממקבלי חלקנו ישים והשי״ח

 דנריסופריס מדברי עבירה עובר אם מסופק >ןאני

 ברוך למקום שבינו מה סופרים
 הוא מבירו דלבייש להכלימו, רשאי אס הוא
 העמידו לא ועשה ונקום ועשה, בקוס לאו

 במקומות אלא חורה איסור במקום דבריהם
 האשה פרק יבמות במוס׳ עיין המבוארים,

— קצת וצ״ע וליגמר[, ד״ה ע״ב ]צ׳ רבה
מנחה<. קומץ

לנקום שלא רמא, מצוה
פ״זר״מ עיין לנקום. שלא )א(]א[

 כ״ג וביומא ה״ז. מדעות
 לאו על עובר בממון דדוקא ]מבואר[ ע״א

 על עובר אינו דגופיה צערא על אבל הזה"/
ממדת רק והוא מטור, דלא לאו ועל זה לאו

ו־מ מצוה
 מישראל אדם פני להלבין שלא

 העוון וזה מישראל, אחד לבייש שלא )א(
 את תוכיח הוכח י״ז[ י״ט, ]ויקרא שכתוב מה הוא זה על הבא והלאו ברבים, חבירו פני מלבין לברכה" זכרונם רבותינו יקראו
 הוכח שנאמר והוכח, חזור פעמים חמש או ארבע אפילו הוכחתו שאם מנין ,3בספרא ואמרו חטא. עליו תשא ולא עמיתך
חטא. עליו תשא ולא לומר תלמוד משתנות, פניו אפילו יכול תוכיח,

 אפשר כי כך, כל בריותיו מלצער האל מנענו כן ועל ממנו, גדול אין לבריות, גדול צער שהבושת לפי ידוע, המצוה שורש
כך. כל החוטא יתבייש ולא ביהוד לתוכחה
 בדברי אבל להכירו, אדם שבין בדברים אלא בכך הוזהרנו הדברים בכל שלא 1לברכה זכרונם שאמרו מה המצוה, מדיני

 כדרך למוטב, שיחזור עד ולקללו ולבזותו חטאו ולפרסם ברבים להכלימו מצוהי שבסתר התוכחה מן חזר לא אם שמים
לישראל. הנביאים שעשו

 ילבין ואל האש לכבשן עצמו שיפיל לאדם לו נוח זה, בענין האזהרה דרך על ע״ב[ מ״ג ]ברכות לברכה זכרונם שאמרו ומה
 הערבון שמצאה ולולי הרה, היא שממנו בפרסום לאמר חמיה פני להלבין רצתה שלא מתמר לן, מנא ברבים, הכירו פגי

ובמדרשות. בפיזור מהתלמוד במקומות המצוה, פרטי ושאר פניוי. תלבין ולא בשריפה נידונת היתה ברמז הדבר והודיעו
 על עבר שאמרנו, הענין על עבירה מחמת שלא במזיד, ברבים חבירו פני והלבין עליה ועובר זמן. ובכל מקום בכל ונוהגת

רצונו. מעוברי להפרע למקום שלוחים וכמה מעשה, בו שאין לפי לוקה אינו אבל מלך, מצות

רמא מצוה
לנקום שלא

מכל באחד לחבירו ציער או שהרע ישראל כגון הוא והענין מישראל. נקמה מלקחת שנמנענו כלומר לנקום, שלא )א(
 בסי׳ הרמ״א כוותיה שפסק ביבמות פ״ו סוף יוסף בנימוקי ודלא בזה, לרבים יחיד בין חילוק שאין מבואר וגם נשמעים, דבריו שאין ויודע רשע כשהחוטא להוכיח חייב אינו אחת פעם שאפילו

 ני, )ישעיה ושריו עמו זקני עם יבא במשפט ה׳ דכתיב יא. עי״ש. ביתו, אנשי על נתפס מיחה ולא ביתו לאנשי למחות שאפשר מי כל ע״א, נ״ה בשבת כמייש כי. קמ״ה, תחלים ט. סייב. תר׳יח

ע״א(. נ״ה )שבת בשרים מיחו שלא הזקנים על אימא אלא חטאו, מה זקנים חטאו שרים אם י״ד(,

 והוא ה״ח, כאן ברמב״ם ב״ה ג. חי. פיסי ד׳ פרק כאן ב. ע״ב. נ״ח ב״מ מי״א, פ״ג אבות א. קכ״ו. ממ״ק וי. דאוין סמ־נ ה״זז. פ״ו דעות הלכות ש־נ. ל־ת רמב״ם כ״ב. לאו קדושים רמו. מ.1
 ודלא האיסור מפרטי דזהו רבינו מדברי מבואר ה. כאן. מנ״ח ועיין "מותר". הדפוסים ברוב ד. יצחק(. )מנחת ע״ב לי שבועות ועיין השם. חילול מפני החנופין את מפרסמין ע״ב, פ״ו מיומא

 ב״ה. לייח, בבראשית עוזיאל בן ויונתן ירושלמי ובתרגום ע״ב, י׳ בסוטה עיין ו. קמ״א. סי׳ גי שער יונה לרבינו תשובה בשערי מבואר רביע וכדברי עיייש. רשות דהוי שבי ע״ב יי סוטה כמאירי

ק״ל. סמ״ק י״א. לאוץ סמ״ג ח״ז. פ־ז דעות הלכות ש־ד, ל״ת רמב״ס כ״ג. לאו קדושים רמז. רמא.

 לפי להעיר ויש הי. הערה דל״ז מצוה לעיל וראה ר״ד. סי׳ יו״ד מהרשד־ם לשו״ת וכיוון ב(

 במזיד עבירה בעובר הרי א״ב תעמוד, לא ליבא מדעת גופו שבאבידת שם רבינו מש״ב
כ׳־ח. עשה לרס־ג סה־מ ועיין שנא. דמאי וזעמוד לא ליכא

 ואינו שונאך שהוא לרשע תוכחה חובת שאין פי״ח מתנדב״א מביא תר־׳ח סי׳ בביה״ל ג(

להכעיס. נבילות ואוכל בפרהסיא שבת מחלל להוכיח שאין כתב ולכן ומצות. בתורה עוסק

להכלימו". "מצוה היא הגירסא שלפנינו בחינוך א(

למקום. שב״א בדברים רק היו הנביאים דתוכחות ליה פשיטא ס״ה סי׳ אפרים שער בשו״ת ב(

 עיד. תקשו לא דוערפכם בלאו עובר תוכחה מקבל שאינו שמי מבואר ט׳ סי׳ בסמ״ק ג(
 סמוך כתוב תטור ולא תקום דלא דקרא משום הטעם מבואר ל״ט סי׳ השלם ביראים א(

גזל. עושק, שכיר, פעולת שבממון, לאוין לשאר



רנה סולת מנחת

 רל״ז מצדה

רעים דם על לעמוד שלא

 ש״ל מהרש״ק מהגאון שלמה חכמח בהגהות ראיתי הנה
בזיון דרך הי׳ דאס שמחדש מכ״ו סי׳ חו״מ פל

 כבודו לפי ואינו בזקן באבדה כמו להציל מחיוב אינו להמציל
 מהכא ע״ג דף בסנהדרין הש״ס דפרין ממה לזה וראי׳
 ה״א מהמס דאי ומשני לו והשבות נפקא מהתם נפקא

 באינו דבעינן והול״ל קמ״ל לא ואיגר מיטרח אבל בנפשיה
 לפ״כ ואינו בזקן פטור תעמוד מלא דגם וע״כ כבודו לפי

 משפחה פגם משוס דאמר ע״ה דף מסנהדרין ראי׳ ועוד
 דבבזיון וע״כ להצילו מחיובים כולו המשפחה הא וקשה
 הנקרא א׳ בפינה מהריע״ץ עוז במגדל מצאתי וכעט שאני
 להציל חיוב לא גדול שבבזיון ג״כ שכתב י״ג אות בוחן אבן

 במלוא ועיין טעמיס עוד ע״ש אבר איבוד כמו שהוא
 ולדעתי היטב סכ״ה הבריות גדול ג׳ אות א׳ חלק הרועים

 בשל מחזיר שבשלו כל אמרינן ע״ב ל׳ דף בב״מ דהא ז״א
 כל עושה הי׳ אצלו הי׳ דאס כאן וממילא מחזיר נמי חברו

 כן עצמו להציל כדי וצערו בזיוט על מסתכל ולא פעולות
 מי ע״ב כ״א דף בסוטה והרי חברו להציל נמי מחיוב

 שוטה חסיד נקרא מצילו ואינו בנהר טובעת אשה שרואה
 דז״א וע״כ מחיוב לא לק וצער בזיון דהוי הול״ל ולדבריו

 ע״ג דף שם בסנהדרין שם פירש רש״י הרי גס ומה
 דם יאבד ולא צדדין כל על חזור אלא תעמוד לא שדרשינן

 כבודו להניח והן ממונו להניח הן בכלל הכל הוי ושוב חברך
 על יסחכל שלא לרבוחא נקיט והש״ס ע״ז יסמכל שלא

 מכבוד אדם בני רוב על חביב שממון כבודו על וכ״ש ממונו
 לבריות מצטרך ואל בשוקא נבילתא פשוט וכדאמרינן

 י״ל גם ומה עדיפא שזה ש״מ קי״ג( ובפסחים ק״י )בב״ב
 כאן הביא הסמ״ע דהא וראי׳ נקיט מינייהו חדא דהש״ס

 עבור פק״נ אפי".בספק עצמו להכניס דצריך ב׳ בס״ק
 חעמוד לא דבעינן למרץ להש״ס הול״ל מקשה וא״כ חברו

 אין מדעח דבאבדה לזה ידעינן הוי לא לו דמהשבות לזה
 דחד וע״כ לזה בעינן לכן סכ״ג בספה עצמו להכניס
 חשובה שבפתחי אמת הן כן י״ל נזה וה״ה נקיט מינייהו
 הפוסקים השמיטו דמש״ה אזוב אגודת בשם הביא סק״ב

 רדב״ז בשם וציין כן ל״ס דידן "ס דש דסובריס הדין זה
 במנ״ח ועיין דחברי׳ מודאי עדיף דידי׳ דספק ג״כ שכחב

 בסוף בדבריו ועיין זה דין על ג״כ שהשיג ב׳ באוח כאן
 בח״ב הרדב״ז דברי ג״כ שמצא רצ״ו למצוה מנחה בקומץ
 שמבואר הירושלמי הביא דלא בצ״ע הניח רק ג״כ שכתב

ע״ש להיפוך

 תקפ״ב אלף סי׳ חמישי חלק ברדב״ז ראה לא אמנם
ומסיים הירושלמי הביא ששם רי״ח הוא ובישנוח

 להציל עצמו למסור א״ח הודאי אל נוטה הספק אם ומ״מ
 הספק אס אבל עצמו למסור א״ח מוכרע בספק אפי׳ חברו
 הציל וצא יסחכן לא והוא ההצלה אל נוטה אלא מוכרע אינו
 ומפרשו הירושלמי דראה הרי ע״ש חעמוד לא על עבר

 שבממון גם שכתב ע״ש יוחר ההצלה אל שנוטה בכה״ג
 לא דבעינן הול״ל חקשה לפ״ז גס וא״כ מחיוב צא בכה״ג
 ה״ב וראייתו וז״ס נקיט מינייהו דחד וע״כ לזה תעמוד

 אינו ג״כ ראי׳ אינו ג״כ משפחה פגם משוס ממ״ש הנ״ל
מאבד אחד דאם מנחה בקומץ כאן המנ״ח צפמ״ש ראי׳

 בעצמו דהוא כאן ה״ה א״ב להצילו צריטן לא לדעת עצמו
 צריטו לא לכן לדעח עצמו כמאבד והוי ע״ז טינא נתן

 על דאמר קכ״ט דף משבח לדבריו יש ראי׳ ]וקצח להצילו
 ועיין שאני דט״ש לדחוח ויש עליו אחוס אני חס לא חייו

 בר״ח ומעשה בצל אדם יאכל לא דאמר כ״ט דף בעירובין
 צריכה שהשעה רחמים עליו ובקשו למות ונטה שאכל וכ"

 דאולי ניחא ולפ״ז ע״ז שהקשה מה יעבץ בהגהות ועיין לו
 ל״ה ביומא ועיין לדעת עצמו כמאבד שנחשב מפני חושבו

 שהכניס מפני הכוונה ואולי השבח אח עליו לחלל זה ראוי
המחבר[ נכד הירשפרונג פנחס לסכנה עצמו

 לא דבעינן ראיימו דעיקר ל״נ בזה דבריו גוף אמנם
ידעינן הוי לא צו דמוהשבח לזה רעך דם על חעמוד

 ובאמח ע״ש בכה״ג מחיוב לא מל״ת דגם וע״כ בכה״ג
 וחדא תירוצים עוד דהומ״ל כתבחי דכבר כלל ז״א לפמ״ש
במצוה הוא לפמ״ש גם ומה כן י״ל לזה וה״ה נקיט מינייהו
 רעך דם על דל״ח לאו ג״כ יש חוכמה מצוח דעל ^רל״ט
 חמורה עבירה דהוי לדעח עצמו לאבד רוצה באם שוב וא״כ
 וגם מעבירה להצילו האפשרי כל לעשות מחיוטן בודאי

 דהוי מעבירה להצילו דמחיוב ידעינן הוי לו מוהשבוח
 הרמב״ם על בפירושו ברדב״ז עיין גם ומה נפשו אבדת

 של אלא קנינו אדם של נפשו שאין דסנהדרין פי״ח סוף
 הוי ושוב שלו שאין בדבר הודאחו מועיל לא לפיכך הקב״ה

 בהלכות והרי להצילו ומחיובין אחר קנין לאבד כרוצה
 טריפה עצמו שעשה מי שכתב רל״א סי׳ ח״ב קטנות
 וא״כ אחר נפש כהורג דהוי אוחו ממיתין שב״ד בו והחרו
 מחיובין בודאי וא״כ אחר של נפשו כהורג דהוי ראינו

 שלמה החכמח ראייח על חירוצו נדחה שוב וא״כ להצילו
 כרציחה ממש והוי ברטס ובזיון פגם דהוי טק נ״ל וע״כ
 ילבין ואל האש לכבשן עצמו שיפיל לאדם לו נח אחז״ל וכבר

 נח ד״ה ע״א יו״ד דף סוטה בתו״ס ועיין ברבים חברו פני
 יבזה ואל שימוח לו טוב כאן ה״ה שוב וא״כ וכ" לאדם לו

 שלו יצה״ר מכח דהוי טון גס ומה ברבים המשפחה את
 אמנם מש״ה עצמו לבזות להניח המה מחיובין לא בודאי

 לחיי קודם כביסחן אם דחולקין ופ״א ע״ב פ׳ בנדרים עיין
 ג׳ דף שבת במו״ס ועיין גדול צער דהוי בר״ן וע״ש אחרים

 לא״ע בב״ש ועיין כצער הוי שבזיון שכחבו בשביל ד״ה ע״ב
 בבאר ועיין יוסי כר׳ פוסק שהרמב״ם שכתב סקט״ו פ׳ סי׳

 ולא סכנה בספק דרק מהב״ש שמוכח י״ד ס״ק היטב
 חשש יש דבכטסה מוכח בגמרא וגס היטב ע״ש בודאי
 עצמו להכניס מחיוב אי חולקין ואולי בזה יל״ע ע״כ סכנה
כנ״ל וכהירושלמי חברו בשביל סכ״נ בספק

 תעמוד לא למ״ל הקשו שם ע״ג בסנהדרין החו״ס והנה
בנפשו להצילו טצל שרודף שם דילפינן מקרא ח״ל

 בקומץ ועיין ללאו בעינן וכאן עשה רק ל״ה דמהך ותרצו
 בעינן הא מוהשבוח פריך מה דא״ב שהרגיש כאן מנחה
 במקומו שם במהרש״א ראה ולא שמירץ מה ע״ש ללאו

 לפ״ד והנה אחר תירוץ ועוד כן ותירץ בזה שהרגיש
 מחוס מלא לרודף דיליף הט״ו רוצח מ״ה פ״א הרמב״ס

לא למ״ל לדוכמי׳ התו״ס קו" הדר שוב ומהקצוח עינך
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סולת מנחת רנו

 יליף לא שם דבסנהדטן והא לאו ג״כ יש שם הא תעמוד
 וקצוחה בקרא תצא ב״ס כספרי יהודה לר׳ דאזיל י״ל מכאן

 כן בש״ס דהביאו ע״א כ״ח בב״ק ועיין לממון דמוקי
 ועיין רודף לענין דמוקי שם כרמן שם פסק והרמב״ס

 לרבינו ועכ״ס ע״ש אחר טעם נ״ט סי׳ חו״מ חלק בנוב״ח
 והא לאוין לב" דאמי וצ״ל לדוכחי׳ התו״ס קו" ההדר
 אחר באופן pni דאיכא דהיכא י״ל מוהשבוח דפריץ
 הורגין לא דבטריפה תר״ו במצוה המנ״ח ולפמ״ש מתרץ

 אע״ג טריפה להציל דבעינן ל״ח דבעינן י״ל לכן הרודף
 במצוה המנ״ח כמ״ש נאמר ואס בו אין הרודפו דלהרוג

 ההורגו להרוג מחיובין לא עצמו להרוג מצוה דאס ל״ד
 לאבד ברוצה דגם חעמוד לא דבעינן י״ל שוב א״כ ע״ש
היטב והבן וכמ״ש להצילו מחיובין עצמו

 שגילמה עחה באם מסופק מ׳ באות כאן המנ״ח והנד,
בעשה גם אס להצילו ממונו להוציא דמחיוב רחמנא

 דעיין זה לפשוט נראה ולדעתי ע״ש ממונו הוציא בלא עובר
 המומר לרבות אחיך אבדח לכל שדריש ע״ב כ״ו דף בע״ז
 לו מוהשבוח מכאן ילפינן לגופו דגם שכמבו בתו״ס וע״ש

 מכאן ילפינן דלא במומר שגס הרי ע״ש לפדוחו בעינן לכן
 משם ילפינן ומ״מ במצוח רעך ל״ה והוא רעך דכחיב טון

 בעיט העשה מכח דגם ש״מ בעבורו ממון ליחן גם לחייב
 בכלל הוי ושוב בו שגילתה דאמרינן לדחות ויש ממון להוציא

 בסנהדרין שם מהר״ס קו" חירצתי ובזה ג״כ הלאו
 מל״ת ח״ל גופו אבדח לרבוח והשבות למ״ל שהרגיש

 טבחה בממון רק ה״א דבלא״ה למומר דבעינן ניחא ולפ״ז
בעינן לכן בע״ז שם המו״ס וכק״ו בגופו ולא רחמנא

 עדותן הכובשים שעדים כאן כחב החינוך והנה והשבות
 דגם בתשובה שם הרדב״ז כתב וק זה בלאו עובטן בממון
 מחזיר שלא מי דא״כ אבין ולא זה בכלל הוי ממון לענין
 הלאו ע״ז יעברו שטר שכר בכובש או בגזל ומכ״ש אבדה
 זה גס חשיב ולא שמות ה׳ דחשיב קי״א דף בב״מ ועיין
 איני אמר דאס לתקן דא״א עדות בכובש רק ואולי הלאו
 חוזר אינו שהגיד דטון בו למזור יוכל לא שוב בב״ד יודע

 לא לב״ד הולך בלא ולפ״ז לחזור שיוכל בהני ולא ומגיד
 משפט בשער ומצאתי יודע איני שיאמר עד ע״ז עובר

 דהמ״כ ומצדד בזה הרבה שפלפל סק״ב כ״ח סי׳ לחו״מ
 י״ט דף בכתובות והנה היטב ע״ש בממון ולא בד״נ כוון
 שקר יחתמו להם שאמרו עטם ר״מ קסבר אר״ס כ״א

 מסכח בשם שהביא בשממ״ק וע״ש שהר יחממו ואל יהרגו
 והא נפשו למסור מחיוב הגזל דעל ס״נ דר״מ חיצוניות

 והיינו שקר לחתימת גזל בין דמחלק צ״ל חולק שם דרבא
 שלא הוא חועבה ל״ס שבכלל תכ״ט במצוה בחינוך דעיין
 אטזטהו דהוי סובר דר״מ י״ל וא״כ לרשותו גזל ממון יביא

 יבאו דלא שקר דחתמו ע״ו נפשו למסור בעי לכן דע״ז
 לבזבז דמחיוב בסנהדטן כאן לפמ״ש והגה לרשותם הממון
 חושב למה תקשה וא״כ מהטגה ישראל להציל כדי ממונו

 ממונו לבזבז מחיוב הלוה הא שקר יחממו ואל יהרגו ר״ח
 הי׳ דאם בסנהדטן כאן ברא״ש ועיין גזל כלל ול״ה ולהצילם

 משוס אדם כל של כלים משבירת פטור הי׳ מלשלם פטור
 ולמה כן י״ל כאן ה״ה וא״כ שברם וברשות להציל דמחיוב

 לקיים אומו וכופין א״ע לגזול להניח מחיוב הוא הא יהרגו
 לחשו״ק שמייט ודוח״ל הכל ברשות עושים ושוב זו מל״ת
במצות מחיובים דאינס

 רל״ח מצוה

אחים לשנא שלא

 גדול הונטרס זהב קב בספרי הדפסתי זו מצוה על הנה
היטב באר ה» נתבאר ושם י״ד דף עד ה׳ מדף

 י״ב בדף אח״כ שאמרתי מה הערות איזו אציין בכ״ז אמנם
 בעבר רק הוא לשנאתו מותר דרשע שאחז״ל מה שכתבתי

 מצאתי עתה גטדא בעשה ולא מכות חיוב בו שיש ל״ח על
 עבר אחד דאם שם שכתב ו׳ קרא ג׳ קאפיטעל משלי ברש״י

 על שעבר רעה גמלך לא אס שם דז״ל לשנאו מומר עשה על
 רשע שהוא ומי כמוך לרעך ואהבת בחורה שכתובה מצוה
 ומה בספרי כמ״ש דלא בפירוש הט לשנאתו מותר

 אע״ג דעוכר חטור ולא מקום דלא מלאו בספט שהוכחתי
 אסרה ומ״מ ואהבת על ועבר גמ״ח לו עשה לא דחברו
 י״ל שחמור בלב בשנאה ומכ״ש ולנטור לנקום רחמנא
 שבהעדר ע״ב ל״א דף בשבת כמהרש״א יסבור דרש״י
 על עבר אזי במעשה רעה לו בגמל רק עשה ליכא טובה
 מקורו ואולי לשנאתו ומותר רשע והוי דואהבת עשה

 ויסבור לנקום מותר הגוף בצער דאמר כ״ג יומא מש״ס
 בכה״ג לנקום מחיוב ת״ח ורק בכה״ג מותר דכ״א רש״י
 רשע והוא ואהבת עשה על עבר דבכה״ג הטעם וע״כ
 אסור בזה טובה העדר רק דהוי בממון רק לשנאתו מומר
 דאם הפרמ״ג בשם ע״א י״ג בספט שם הבאתי וכבר

דהוי סובר רש״י ולפ״ז ע״ש לשנאתו מותר לחברו ההניט

 קידושין ברש״י וע״ע רשע ככל לשנאו ומצוה רשע מטעם
 ג״כ שסובר ש״מ לשנאו ומוחר רש״י דכחב רשע ד״ה כ״ח

 בעיניו שקשה בעצמו רש״י כחב ע״א דף בב״מ אמנם
 שם כוונתו ואולי להיפוך שסובר ש״מ עי״ז היתר שיהי׳
 שמומר רש״י מודה לשנאו לענין אבל פרנסתו מיעוט לענין
 דבט בסתירה מ״ש אפטם שער לספר בהקדמה ועיין
 משפטים פ׳ בזוה״ק ולפמ״ש ע״ש לקידושין מב״מ רש״י
 להטמו שמותר היינו לחייו עמו יורד לפרש ע״א קכ״ב
 לעיטור בהשמטות עיין במטפחת עליו שמהמה ומה ללחיו

 כן שם הר״י שפירש נ׳ כחובות לשטמ״ק שציין סופטם
 בחנם להכותו ומותר רשע הוי הגוף צער דמשום מוכח א״כ

 דגם ע״א ד׳ דף בספט מ״ש והנה יוסיף דלא לאו וליכא
 ואהבת חז״ל שדרשו ממה לשונאו אסור נקימה בדרך רשע
 בשטמ״ק מצאתי כעת דח״מ אע״ג יפה מיתה לו ברור

 ומכח העשה בכלל הוי רשע שגס שכתב י״ז דף כתובות
 זה אמנם ע״ש חסידים דהוי ממדרש והוטח טן בו שנעשה

 מקנה לו דאין אביי סובר מ״ז דף בסנהדטן שהרי תמוה
 מיקט לא דחסיד עבדיך רק חסידים מיקט לא לרבא ואפי׳

 דבדרך בספט כמ״ש העיקר וע״כ מעולם חטא שלא מי רק
 דף בהוטות הרא״ש בתוספות ועיין אסור לרשע גם נקימה

שרק מבואר רמ״ה בשם שמטא מה הארץ מעם ד״ה ב׳
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מעיל
 סומק דוזברך דדמא חזית מאי דאמרינן ולולא רעך. דם על

 את שימסור צריך היו! טפי, סומק דידי דמא דילמא טפי
 התינוק, על אותו שישליכו עצמו את להניח ולא .נפשו

 והוא איםוו/?ציחה אינו רעך דם על תעמוד דלא ואע״ג
 נפשו את שימסור נותן הדק היה אפ״ר, בעלמא, לאו רק
 התורה ת״ל חזית, מאי בו״׳ה בסוגי? מבאר דרש״י זה, על
 של נפשו חיבת מפני אלא המצוד. את לדחות התירה לא

 שנפשך יאמר מי אבודה ונפש נעשית עבירה וכאן ישראל
 חכיבא זה של דילמא זה משל יותר המקום לפני חביבה

 נמצא עכ״ל, אבודה ונפש נעשית עבירה ונמצא עליו טפי
 לא אבודה ישראל של נפש כך דב? דבמקום רש״י מדברי

 את להציל כדי התורה ממצות מצוה שום על לעבור הותר
 על אותו שישליכו עצמו את להניח לו הותר לא לכן עצמו,

 טפי, סומק דוזברך דדטא חזית מאי משום אלא התינוק

רעך דם על תעמוד לא על לעבור נכרים אנסוהו אם אולם
 לא על יעבור ולא נפשו למסור ז...נדאה״ךצריד1ועש .בקום

 אחד כג? בעלמא, ל״ת שהוא אע״פ רעך דם על תעמוד
 אליו לשוט סירה על לעלות רוצה והמציל בים טובע

 שלא כדי הסירה תשבור אחד לאדם ואמר אנס ובא "להצילו
 אני הסירה תשבור לא ואם להצילו אליו לשוט המציל יוכל
 תעמוד לא על לעכור אותו דאונם? כזה במקרה אותך, הורג

 ישבור ולא נפשו למסור צר? ועשה בקום רעך דם ■על
 בזאת דמעשה משמע הגר״ח מדברי אולם בידים. הסירה
 פהלכין שהיו דשנים שם דכתב תעשה ואל שב נקרא דסירה
 מהן אהד ישתה דאם מים של קית? מהן אחד וביד בדרן■

 תעשה, ואל בשב עמך אחיך וחי על פטורא לבן דעובר
 דבר לוקח דבידים גב על אף זעד״ח של דטעמו ונראה
 כי? ועשה בקום נקרא זה א? הכי אפילו מחברו הצלה
 תעמוד לא לצייר יש אמנם האדם, בגוף מעשה עושה דא?

 אחד אחר רודפים היו אם כגון ועשה בקום רעד דם על
 לישראל ואמר נכרי ובא מהם לברוח יכול והיה להורגו

 ויהרגוהו הרודפים שיבואו כדי לעץ וקשרהו הנרדף את תפוס
 יסבור הגר״ח גם בזה אותך הורג אני כן תעשה לא ואם

 של בגופו מעשה דעושה כיון תעשה ואל שב נקרא זה דא?
 מקובצת ובשיטה זר" על נפשו למסור וצריך ,האדם,

 בלא ברוצח וכן ח״ל כתב במגילה מיהו ד״ד, )ג( כתובות
 תינוק עליו חורק? אותו מעביר? היו אילו מעשה שום

 ומגזמין הואיל עצמו להשמיט חייב זה א? מתמעך ;והתינוק
 מושלך ישראל היה אם וכן משם, ישמט שלא במיתה על?

 אני תעלהו שאם תעלהו שלא הזהר אנס לו ואמר ;בבור
 מדבר הבא והרי עב״ל. להעלותו חייב אינו אותך אהרוג

 ובודאי התינוק על אותו שזורק? לא עליו תינוק שזורק?
 מושלך אחד היה אם וכן רציחה■ משוס בזה שייך דלא

 משום בזה דא? תעלהו שלא הזהר אנס לו ואמר בביר
 קאמר ואפ״ה רעך דם על תעמוד לא משום אלא "רציחה
 להעלותו מחוייב אינו בבור ובן עצמו, להשמיט מחוייב דאינו
 היה מעשה ידי על היה דאם ומוכח מעשה, בלי דהוי משום

 על תעמוד דלא איסור דק דחוי אע־פ נפשו למסור מחוייב

 ובל ילפינן דמרוצת היא כד התום' דברי ופירוש רעך, דם
כמעשה במעשה דעך דם על תעמוד לא דהיינו לרוצח -דדמי

סזשמואל
 יש כך דב? כי? אמרינו ברוצח דכמו שהבאנו דסידה
 דידך דדמא חזית מאי ליה אמרינו מישראל נפש איבוד
 טפי סופק דתברך דפא דילמא מעשה ותעשה טפי סומק

 איבוד יש כך דבין כי? דסירה במעשה היא הסברא p כמו
 טפי סופק דידך דדמא חזית מאי ליה אמרינן מישראל נפש

 דחברך דמא דילמא הטירה את לשבור. מעשה עושה ואתה
 הנח לו אומרים אם אבל הסירו" את תשבור ולא טפי סומק

 רעך דם על תעמוד לא דהוי התינוק על לחרק עצמך את
 מאי אדרבא דאפרינן נפשו למסור מחוייב אינו מעשה בלי

 טפי. סוטק דידיה דמא דילמא טפי סומק דחברך דדמא חזית
דידך דדמא חזית פאי דאמרינן הא שם הגר״ח בתב .עוד

 הם דשקולים דני? גווני בתרי לפרש יש טפי, סומק
 אינה הם ושקולים דכי? או תעשד- ואל בשב לה?ת צריך

 עשייה ובין תעשה ואל בשב ב? נפש פיקוח מפני נידחית
 שהיו שנים )סב( בב״ט דאיתא השני כפירוש ונראה בידים,
 שות? tat מים של קיתון מהן אחד וביד בדרך מהלב?
 בן דרש לישוב מגיע פה אחד שותה ואט מתים שניהם
 מתם אחד יראה ואל וימותו שניהם שישתו מוטב פטורא

 עפך אח? וחי ולימד עקיבא ר׳ שבא עד חברו של במיתתן
 ואל בשב הוי דהתם דאע״ג הרי חנירך. לחיי קודמים חי?

 משום ורק רציחה דין התם הוי דלא יותר ועוד תעשה
 דתייך עפו אחיך וחי לקרא צריכים מקום וסכל הצלה

 קרא דליכא ברציחה אבל קרא דאיכא בהצלה ודוקא קורס?
 היה אם תעשה ואל בשב אף יעבור ואל יהרג עג? בבל

 פסק לכן מעשה, בלי רציחה איסור דיר,יה כזה מציאות
 ואל דתיהרג עולם קרקע דאשה אף בעריות הרמב״ם

 בלי רציחה מציאות היה דאם שכתב מה עכ״ל, תעבוד
 הלא לי קשה זד" על נפשו למסור מחוייב היה מעשה
 טפי סופק דוזברך דרמא חזית מאי נכונה התום׳ סברת
 מישראל נפש נפשו גם והלא טפי סומק דידיה דמא דילמא

וענוגה והדרך חברו מנפש מפי נפשו את יאבד ולמה הוא
 דאין משום לומר וא? עדין? תעשה ואל שב לומר בזה

 באמת דהנה תעשה, ואל בשב אפילו רציחה איסור להתיר
 דדמא חזית דמאי סברא לומר הגפ׳ צריך דלפה להקשות יש

 לא דהתורד. היטב די מסביר רש״י הלא טפי, סומק דידך
 והנא ישראל נפש חיבת משום אלא עבירה לעשות התירה

 עבירה. לעשות הותרה לא אבודה מישראל נפש כך רב?
 טפי סומק דידיה דדפא המציאות היה דאם מזה מוכה אלא

 והיה נפשו, את להציל כדי חברו את להרוג מותר דהיה
 שאר על לעבור שמותר כמו רציחה איסור על לעטר מותר

 איסורי דבשאר ואע״ג נפש, פיקוח מפני שבתורה איסורים
 את לדחות התירה דהתורה לומר רש״י סברת יש התורה
 איסור יש הנא אבל ישראל, של נפשו חיבת מפני המצוד.
 דכיון מותר היד, הכי אפילו אבודה. ישראל ונפש רציחה
 כנגדו כלום חשובה חברו נפש אין יותר חביבה דנפשו

 חברו נפש ולאבד רציחה איסור על לעמר לו מותר והיה
 בסברת שכתבנו מה א״ב ?תר, החביבה נפשו להציל נדי

 ואל בשב אפילו זר. רציו איסור להתיר דא? משום הגר״ח

 גם לו מותר אז ספי סומק דידיה דמא דדילמא ז״א תעשה
טפי סומק דמי דמא יודעים אנו שאין והיות רציחה איסור

שב

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 135 מס עמוד אהרן שמואל 'ביץ, יוד שמואל מעיל



 המיוחד שם נכלל הוא אדנ״י שם שנס ודעתו המיוחד שס נכלל
 א״כ דווקא לאו הוא וע״כ הוי״ה שם כתיב דוהפלא ונקרא

 ודעת עליהן דלוק" ה״נ באזהרה שהן כמו הכינוי" דנם "ל
 המיוחד דשם וכחנ הרמנ״ס על שהשיג הרמ״ה כדעת הראנ״ד

 דנמחני׳ הוא הרמנ״ס על לחמוה שיש מה אך ה|ןוה שם הוא
 עונד הכינוי" מן נאחד עצמו דהמקלל נמי תאמר דשנועח

 ושמור לן השמר דכתוב דאזהרחי׳ נג׳ ואמר" תעשה נלא
 נל״ת אלא אינו ואל סן השמר שנאמר דכ״מ וכדר״א •גסשך

 דהמקלל הנהדר" בהלכות שם כתב עצמו הלמנ״ס וגס
 לו ה" וא״כ וכוי לך השמר שנאמר לוקה חנילו כמקנל עצמו

 ללאו הסמ״ג שחושבו כמו מיוחדת למצוה עצמו מקלל למנות
רי״ב: נם" נפ״ע

והכוונה נ״ו( )ישע" עולים צופיו המקרא לשון וכוי. צופיו2

החכמה מעיז
ל" קרמ״ק

לפוקה לך זאת תהי אל30 המשפם לבר ב59
ומבולקה בוקה3’ מעוקל המשפט יצא31 נדיב פני שאת ב
הרחיקה פנים משוא עמיתך תשפוט צ־ק ב

בצדקה. ושביה תפרה ציון33 במשפט
קמו קמה מל״ת

 כאשון תצרנהו35 תסובבנהו גברו ביום ומאחיך י34
 ראשון האדם יחידי ברא מאשר תבונות דרך36 ודענו י
 לחשק ולוחשי• רכיל הולב־ ונחשת ברזל37 רוע י

הלשון. לבעל יתרון ומה לחש בלא הנחש38 ישוך
בלבבכם

 דלא וזהו לעזרתו מהר תחיש לנל תעמוד אל אחיך צרח •_יוס כי סי; א׳( )י^ובדי׳’ המקרא לשון ביונר־נככו. אחיך יום3
 רציו ס" ובמל״ת וכו׳ מעמוד לא ח״ל וכו׳ צוררתו חי׳ או בנהר טובע מבירו את לרואה מנין ע״ג( )הנהדר" ואמרי רעך דם על תעמוד

 מגיא והחינוך זה לאו על נס עובר יגיד לא דאם אזהרה שמלבד לחנירו שיודע עדות כובש ג״כ זה שנכלל הספרי לשון הרמב״ם כחג
 מחננד" דבריו ולכאורה וכוי תעמוד לא שנאמר בנפשו להצילו חיי׳ שאתה להורגו חבירו אשר לרודף מנין גסנהדרי׳ דאמל" הא ג״כ ע״ז

 בנהר טובע חבירו לרואה מני) לכדתני לי׳ מינעי הא דאת׳ הא להני האי ופריך זה ממקרא רודף דין ללמוד רצה דנחמלה דשה לסוגי׳
 הדרשות שני הרב כתב ואיך לה• דמושיעי׳ מכלל לה מושיע ואין גניי דכתיב מאורס׳ לנער׳ מהיקש רודף וילפי׳ ה״נ אין וקאמר וט׳

 רק דדלמא תעמוד דלא מקרא זה ללמד אין בנפשו להצילו ניתן דרודף ידעינן כ״זשלא דודאי דלק״מ נראה העיון אחרי• אבל זה ממקרא
 לנה'» מהיקישא בנפשו להצילו ניתן שרודף דילפי׳ בתר אבל טפי סומק די-יאי דדמא חזית מאי נרודף אנל גוררחו בנהר~או״ח״ בטובע •

»׳( )ישעי׳ המקרא לשון36 ל״א(. )דברי׳ המקרא לשון35־ נלאו. עונר בנפשו להצילו והנמנע לזא קאי׳נס מעמוד דלא דלאו ידעי׳ שפיר
 יחידי אדק נברא לפיכך פ״ד( )הנהדר" במשנה וכמ״ש יחידי .אדם שברא מה הזה ענין גודל תבונה נדרך הודיענו יתעלה שהמקום סי׳

 בעמך תלו־־רכי! דלא לאו ־וזהו ו׳( )ירמי׳ המקרא לסוו37מלא./ עולם קייס כאלו מיםראל אקח נפט המקיי׳ וכל וכו׳ המאבד תנל
 ט״ו( )ערכי׳ גדולות מדברת מנשון דרשו כאשר ממורות עבירות ג׳ נגד ששקול עונשו בגודל הפליגו אשי לה״ר אזהד"למספרי זהוא

 מהי גי צפכק שכתב »ה פי י על לי נראה ש״א גסי׳ זה השמיט והרמנ״ט מעשה נו שאין לפי זה נלאו מלקות שאין כתב ובחינוך
נערה

 שישיא מהעצה להיות שעתיד. מה שכלו בהתבוננות שהצופה גזה
 סומא שהוא למי הפרא ולשר,ן מכשול חתן לא עור דלסני לאו וזהו עיניו לאות לפי וטונה נכונה בלתי עצה לייעצו יכשילהו לא לשואלו

 נידו ה" לא עזרתו נלי אשר איסור דנה לעשות חבירו שעסייע הי נזה ונכלל הוגנת שאינה עצה לו תתן לא ממן עצה ונוטל נדבר
 זה לאו טל עונד" והעד" העלב גס שלפעמים א״נ ס״פ ונשום' עור דלפני לאו על עובר" נרינית והלוה שהמלוה אמרו ולזה לעשות

 מפקדיגן לא דלפני אלפני מפקדינן אלפני דפ״ז בפ״ק דאמרי׳ הא רל״ב ק" נסה״ח כתב המצוה ומדיני ועד" ערב בלא מלוה היי לא אס
 נטעהו( מסתפק הוה דלא עור לפני משוס או ומולי אזול משום מדתני טעמא לן איבע" דכי נ״ג שם פירשנו כן ומפני נזה״ל ע״ז וקחב

 מחני׳ שאר אבל עול לפני משוס ב" דאית אפשר ובכה״ג לתקרובת "3 לחזי מידי לנכרי הישראל דיהיב עמהס ולתת נלשאח אלא דמחני'
 דלא ל" יהיב זוזי גמי ולפורען ולהלוותן בעיני׳ הירא דשאלה ל״ל עול לפני דמשוס הוא ומודה דאזיל משום וכו׳ להלוות כגון כולה

 מיקרי אי בזה לפקפק ויש עכ״ל׳ שאמרנו כמו קפדיגן לא האי ונכי דלפני לפני הו״ל תקרובת נהו זנין דלמא אמרת מאי לתקרובת חזו
 האיש כשאין אלא כן מצינו לא דבג׳ לו שנותני׳ זה בדבר אותו עושה שאינו רק האיסור עושה בעצמו הזה כשהאיש דלפני לפני בכה׳יג

 דלמא וליחל כ״א ובדף ומיקטרו לאחריני ומזגן אזיל דלמא וליחוש י״ד נדף מצינו נכה״ג האיסור נו שעושה אחל לאיש שנותן אלא האיסור עושה הזה
 שכשברח מצינוואמח לא דלפני לפני הנ״ל דלפניאבלשיהייינענין לפני דהו״ל אמרי׳ הנן ועל למרי ומזבין היאך ואזיל נכרי למד ומזנין ?שראל האי אזיל

 שנמה משמע וכו׳ לי׳ דזוזייהיב כיון לתקרובת נהו למיחש דליכי ומודה אזיל משוס דהטעס פשיטא ולפורען דלהלווחן ההוגי׳ גסהר״ןבריש כתב החינוך
 כיון וממכר במקח הטעם הוי ומודה דאזיל משוס האינעי׳ צל דלהך צ״ל ולפ״ז עור' לפני משום בי׳ ליח ע״א צרכי נמעוח לקנות שיכול

 שם הר״ן וכ״כ ומודה דאזול משו׳ הטעם דודאי דה״ל ולפורען להלוותן כמו תקרובת דלאו במידי נמי שייך רוצה שהי׳ מה לידו שנא
 תקרונת דלאו במידי גס דשייך ומודה אזיל משו׳ הטע׳ דס״ל מוכח לא או לתקרובת שראוי" דבר" בין חילק ולא סתם הרמנ״ס מדכחב

 דלמא או ד״ה התוה׳ כחבו ויו שבדף דלפני לפני הוי לא דנכהז׳ג להדי׳ מוכח לשי׳ דלדעח כל״ח ודלא כלש" דלא הוא זה ס" וא״כ
 ראייתו עיקר הרי במתני׳ ר״ת ולפי ע״א צרכי לקנות מעות לו שממציא ומתרצים איכא עור לפגי מאי דנמקח לסירשי׳ מקשיי יש וט׳

 והרץ החינוך לדעת ואלו דתקרונת במידי אלא ולתת לשאת אסור לא האינעי׳ צדדי דלכל א״ו תקרובת דלאו במידי נ״מ נש״ס -מדל״ק
 והטעם עור לפני לדידהו ל״ש ולפורען להלוות שהרי רוצה שה" מה לידו שנא על ומודי אזיל שיין נמי תקרובת דלאו נקידי גם ע״כ

 הטעם ודאי ולפורטן דנלהלוותן אדרבה נראה ר״ח ולפי׳ תקרובת דלאו במידי נ״מ ל״ק דאמאי■ לדוכת׳ ק׳ הדרא וא״כ ומודי אזיל משוס
מ״ה(. )תהל"58 שירצה. מה לעשות יכול. דנמעות כיון עור לפני .משוס___

 מנעלי א׳ לכבד שלא והייצו גלול פני תהדר ולא במשפט עול תעשו לא אחת ומ״ע מל״ת שני רמוז" נזה וכו׳ המשפט ברבר29
 דק5ב היא ומ״ע האזהרה פה ונכפלה בריבו תהדר לא ודל משפט" בהדר למעלה נאמר כבר דל פני תשא דלא ולאו מחנירו יותר דיני׳

 שכולל מהכוונו׳ אמת שזה קע״ז נסי׳ הרמנ״ם וכתב קצר לו יאמר ולאחד צורכו כל מדבר א׳ יהא שלא בספרי הפי׳ ונא עמיחך תשפוט
 והביא תשפוט נצדק של מ״ע מלבד המצות במני׳ מנאה ק״ז בס" שהסמ״ג- תרחק שקר מלבר של עשה למעט נזה שכוונתו נ״ל זו מצו׳
 שוש דר הנך דכל לס״ל ונ׳יל מרחק שקר מדבר של מ״ע מנה לא והרמנ״ם זה ממקרא ל״א דף שה״ע פי. נגריית׳ דדרשינן דרשות ע״ז

 שננריית׳ הכוונת כל שגם מהכוונת אמת זו מדרשה שכתב והיינו תשפוט מגצדק נמי למילף איכא תרחק שקר דילפאמדנר הנ״ל דנריית׳
 השופט הדיין על קאי לא תשפוט בצדק וע״כ בשלשה מדאוריית׳ ממונות דיני כמ״ד ה״ל דנריית׳ התנא רק זה ממקרא למילף איכא הנ׳ל

 מקרא ל״א שנדף דרשי הנך, לכל מייתי לכן זנות לכף מבירו את דן אדם שיה" ~ל׳ בדף שננרייח׳ אחר כדבר מפרש לק למנירו איש נין
 דרשי הנך כל למילף דאינא ה״ל תשפוט נצדק שנאמר מה״ח לדון שמותר'ליחיד כ׳ ה׳ מה״ס בפ״ב הוא לפמ״ש אבל תרחק דמדברשקר

א!^ד-2)ישעי33 בי(. ונחוס32 (.,א )חסקוק3' כה(. )ש״א30 מיניי.
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קמח קמז ל״ת קה מ״ע החכמה מ^׳לן
 ושעו השתעשעו“אלתבניסו" רעהו רעת איש לבבכם ב39
 השמיעו תוכחות דברי לצאנכם גדרות לכם11 בנו

 ינוגעו לא אדם *ועםנ נשמעים חכמים *דברי2 בנחת
ידעו. לא והכלם יבושו **לא בוש

קב קמט ל״ת קו מ״ע
 להקם הזאת התורה דברי דבריך '*נאמנים

 קם4תש עדניך *מנחל6 אביך ורע לרעך אהכתך טה נ
 והרהיקם מלבבך כעם הסר שנאה ונטרת קימה נ

ומתנקם. אויב להשבית48 חמה ובעל ה•’7 נוקם

ממנה

 והוא רכיל תלך לא הוא רע שם מוציא שאזהרת נפכה”^
 איכא מ״ו דף ובכתובת אותו ויקרו כדכחיב ארנעי׳ לוקס

 מכל ונשמרת רנ״א רכיל תלך לא רא״א מבדי נאזהר׳ &לוגת•
 ור״נ החם דאמרי׳ משוס כר״א שפיסק הנועם ונ״ל רע דבר

יהא שלא לדיין מנין לכדתני׳ ליי מינעי רכיל תלך לא אהו0
 למשמע איכא זה ודבר רכיל תלך לא ת״ל לזה וקשה לזה לן ■ ״’■

 דנצדק ס״ל תנא דלהך י״ל רק עמיתך תשפוט דבצדק קלאמ •":ך
 לדעת אבל הקודמת נחרוזה שכתבתי מטעם אדיין ל״ק משפוט — •־

 אזהרה רכיל ל״ת וע״כ תשפוט מנצדק לה ילפי׳ שפיר סלמנ״ס י■׳■—-:
1 יי( )קהלת” ״ל.משל

שהצילו הצדיק שגס בחילולו הוא.גורס הרי כבתמלה קודש שבת ומחלל לאיתנו וחזר ברשעו עומד והוא רשע אדם על שנת חללנו -ואם

 דלא אזהר׳ וזהו ח׳( )זכרי׳ רעהו. לעת איש בלבבכם”

 ואס נספר׳ כדאית׳ מדבר הכתוב ונשנאהשנלב בלבבך אחיך את תשני
 דואהנח עשה על כ״א זה לאו על עובר אינו בגלוי השנאה לו הכאה
נקי׳ הרמנ״ם כמ״ש תטור ולא תקום דלא לאו ועל כמוך לרעך
מצוה אלא איקור נו אין הרשעים בשנאת אבל זה לאו על כתב החינוך ובקפר הכל מן יותר חזק חטא הלב שנאת אבל ומסיי׳ ש״כ

משפטיי בקדר לעיל כתב זה ומשוס וכן׳ משנאיך הלא שנאמר בהן לחזוי רצו ולא פעמיי כמה חטאתם על אות׳ שנוכיח אחל לשונאם ־
וזהו עמו שלם לנו■ שאין אלא עבירה מחמת בשונאו מיירי דלא יצרו, את לכוף כדי בשונא מצוה לטעון ושונא לפרוק אוהב דאמרי׳; אהא

דאיהב זה דין על וש״נ רוצח הלכות בקוף שכתב הרמנ״ס כדעת ושלא דקרי בשונא מיירי לא בריית׳ דהך ל״ב דף נב״מ החוקי במ״ש !
אמרו וכוי תשנא לא אומר והכתוב מישראל שונא שלאל ל יהי׳ ואיך. מישראל אלא מא״ה לא נתור׳ שנאמר השונא לטעון ושונא לפרוק
עשה לא שעדיין ואעפ׳יי מרשעו וישוב תשונה יעשה עד לשונאו מצוה ה״ז חזר ולא נו והתרה עביר׳ שעבר לנד אוחו שראה כגון חכמי׳

והתורה סכנה לידי ויבוא ממונו בשביל ישהה שמא למות נוטה יניחנו ונא עמו ולפרוק לטעון מצוה במשאו ננהל מלאו אס חשובה
 בשוב אס כי וכוי אליה׳ אמור שנאמר הדח בעיקרי ומאמיני׳ אליה׳ נלוו" שהם מאחר צדיקי׳ בין רשעי׳ נין מישראל נפשות על הקפידה

 יחזקאל נבואת מקראי הרמנ״ס של זה לשון ע״פ לפרש אמרתי לחות )וע״ד הנ״ל החוק׳ דברי על שחולק הרי עכ״ל וחיה מדרכו ישע=^~
 חללו שבתותי ואת וכוי מאסו ובמשפטי הלכו לא נחוקותי ישראל בית ני וימרו וכוי השליכו לא עיניהם שקולי איש ני כי'וימרו הי׳־׳***•י

 תורי אמר׳ שנת דוחה נפש שפיקוח מאמרם ע״פ וירצה עבירות נשאר כן עשה שלא מה מאוד ואמר שנת חילול בעבירות דקדק ךחאוד=3
הני׳ל הרמנ״ס כדברי צדיק נפש על כמו עבירה נעל רשע אדם הצלת על שנת לחלל אנו ומייני׳ הרבה שנתות שישמור כדי א׳ שנת הלל ?

ץ ׳.י// VJU \J\J\JJ VZW«|ZIV ׳.!>' WMI/.V M/ljz ״z- z/1,״׳ »z׳» 1׳✓ mx.z z/ziiz 1z ik . jzm z w»1z/14 *״z V׳ ׳״׳•’■'
 שהקשו ע׳׳פ נפי החוקי למ״ש נוטי׳ הנ״ל הר״מ שדברי כתב ע׳ דף לחינוך בהגהותיו פ״ד בעל והרב מאודן אמרו וזהו בחנם שבת ^^חילל

 וכוי גמורה לשנאה כך מחוך ובאיי וכוי הפנים כמיס כדכתיב שונאו חניכו גס חנילו”שונא“שהוא דכיון ומתרצי׳ הנ״ל קושיית׳ ג״כ *סם
סכנה. לידי ויבוא ממונו בשביל ישהה דאס שכתב לטעם צריך הוה לא דא״כ התוקיהנ״ל תי׳ עס הרמב״ס דברי להלום ידעתי ולא ע׳יש

 למ״ד רק הוא גמורה לשנאה יבואו כך שמתוך בפקח" החוק׳ דקברת ולומר הנ״ל ודפקחי׳ דנ״מ שנחוס׳ הסתירה ליישב ונ״ל
 דשמא מטעס גמורה בשנאה לא רק לשנואחו שמצוה בשונא אפיי עדיף דטעינה י״ל שוויי ופריקה טעינה דלדידי׳ דאוריית׳ לאו נ״ח יצער

 דאוריית׳ צב״ח ולמ״ד ונוי שאמרו שונא ‘והתני נכרי שונא אילימא מדקאמר לד״א צג״ח למ״ד ע״כ קאי דפקחי׳ וקוגי׳ גמורה לשנאה בואו-~5=ך
 צב״ח דס״ל א״ו מידי מוכיח ולא לטעון בשונא דמצוה בריית׳ אהך אלא דקרא אשונא קאי לא וכוי שאתרו שונא דנלי־ת׳ בנ״מ אמרי׳^־

 לרב מנ״ל קשה הוה דא״כ דקרא אשונא קאי לא לטעון בשונא דמצוה דנריית׳ ננ׳־מ כחירוצס להו ניחא ולא כסברת׳ שפיר ומתרצי׳ ===לד״א
ברייתי אהך אלא דקרא אשונא קאי לא שאמרו השונא ובריית' דאוריית׳ דצנ״ח א״ה בשונא מיירי .דקרא שונא דלמא לשנאוהו

א״כ דקרא אשונא קאי לא דנריית׳ דשונא לפרש לרב נראה שאין א״ו דאוריית׳ צנ״ח למ״ד ננ״מ הש״ס כדמחרץ לטעון בשונא __
התוק׳ כקנרח א״ל דאוריית׳ צנ״ח למ״ד דקאי דנ״מ סוגי׳ אבל כתירוצס כתבו ומש׳יה כן לפרש דוחק לטעון בשונא דמצוה |נם'ברייתי

^דדמצוה

 מיירי דלא מתרצי׳ לכן טעינה במצות ויעסוק צב׳יח מטוס בה דאית פריקה מצות יניח גמורה שנאה לידי שיבואו חשש דמשוס !^בגפקחי'
דאוריית׳ צב״ח ולמ׳יד מצב״ח יותר והוא תשנא דלא ולאו יצר כפיית משום נ" אית וודאי ונזה עמו טלס לבו שאין אלא דקרא בשונא

 לידי שיבוא ממשש אלא יצר דכפיית טעם בדבריו הזכיר שלא דל והרמנ״ס דקרא אטונא לי׳ק שאמרו דשונא ברייתי הך גם לדידי׳ הלי1|§|
ZJssS שייך סבנה לידי שיבוא הנ״ל טעם הרי1נ קודם שונא לטעון ושונא לפרוק דאוהב הקודמת בהלכה שכתב הדין על קאי לא ע״כ הכנה 
 כמ*ד הוא שפוסק מה ולפי מישראל אלא מא״ה לא בחורה שנאמר דשונא זו הלכה נתחלח אמ״ש קאי אלא מנטעינה ויותר בפריקה ^.גס^

 בישראל דנם ועז״כ בחנם לפרוק צריך ישראל בשונא אבל בשכר אלא בחנם ?פרוק א״צ א׳־ה דבשונא הוא דהפי׳ צ״ל ע״כ דאוכיית׳ צב״חן^ת
S- מפריקה גמרי' זה דלעניי־ נקרא שונא כתיב לא דבטעיג' אע״ג לטעון נמי שחייב וה״ה הנ״ל מטעם בחנם לפרוק חיי' לשנואתו שמצוה

משוס הטעם כתב טפי שייבא בפריקה שהכי דקכנה טעמא ל״ש 'לטעון ושונא לפרוק דאוהב לכן שקודם בהלכה אבל שם הכ׳׳מ כמ״ש
עם דבריו שמשוה הנ״ל כהרב ולא דב״מ התוק׳ דברי עם מכווני׳ הרמנ״ס דברי וא״כ לשנואתו שמצוב משונא מיירי ולא יצר כפיית
דברי עם מכוונים משפטיי בסדר הני׳ל החינוך דברי וגס כוותי׳ קיי״ל דלא לד״א צב״ח למ״ד המה הנ״ל החוקי דדברי ע״פ דפי חוס׳

 *לשון‘ אי(. )ישעי' יונק ושעשו מלשון ואהבה בדיבוק יחד שישעשעו הכוונה זה ובעני׳ כ״ט( )ישעי׳ ושעו. השתעשעו40 הלמב־׳ס.
 תוכחה דבלי ולהשמיעם בה ילכו הדרך להודיעם לצאנם גדרות יגדרו וחכמיו דור דור המה הצאן שלוע והכוונה ל״ב( )במדבר המקרא'

 עיי׳ עזאי ובן יהושע ל׳ נגד וכל״א ור׳יי שמואל נגד כלב הכאה עד להוכיח שמחוייב• הלמנ״ס ומ״ש תוכיח דהוכח מ״ע וזהו ננחת
 בני ולגאץ להריב ולא ריצוי בדברי דבריהם להשמיע ינעם למוכיחים ע״ג( *)חהלי׳3 טי(. )קהלת42 דיעות. מה׳ פ״ו ובכ׳־מ נהנמ׳יי

 ונרמב׳ס חטא על'ו תשא ולא ת״ל משתנות ופניו מוכיחו אתה יכול בערכי׳ וכדאמרי׳ חטא עליו תשא דלא לאו והוא חי( )ירמי־44 אדם.
ברבים. וכש׳־כ ישראל את להבלים לאדם שאסור מכאן שס =*'5=

<< fF'VJ 5V 1C נ׳)סג ״י
 והנטירה הנקימה ועניי חטור ולא תקום דלא ל״ת מצות ושני כמוך לרעך דואהבח מ״ע זו בחרוזה נרמזו דבריך. נאמנים4

a , נפ״ב 31 .,ח *1
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זנריה, במילת והרה מילתי בעצם ממיינת שאינה אף >םם».

 מילתם היי שלה שהם שין שעבדים קצת לחלק שיש )אף
 כאכילה ממכבים הס מה מצי ונרים מילת אנל משכנתה,

 שאר אי אחיי נם יטע דא׳ב קירבה מצד לא סיב סאב את
 שייך מילה מצות מושלת שעליו שהאג משוס אמ״נ קרוביו,

 הפסח אכילת שמנוב חזינן עכ׳ם אנל להאס. לא אנל לשכב
 מצד מילה מצית אל שיינה אינה ומכריו זנריו מילת מצר

 שו״מ ננה. נחילת נס הנ*נ א״נ1 עבריה נמילח וכמו עצמה,
שנתנשי. נמו וחי׳ נח׳ר כקישיח מחד נתי*ס שמוהרש״א

 חיסל כאן הי׳ כשלא לה חוקי לא אמאי כח׳ר שתמה ומה
 הדשביא נזה הרגיש כנר נאמת — נשכר או נתנם למול

 אפשר והא ניני, ביני שנקרע דשומטוס הא על נחי׳ ז״ל
 כאן שאי! משים ואם נצסרא, גס מהילא נר והוי למקרע

יהי* ניב למיל נקי האב נשאין גס נ»6י לקרוע שנקי מי
 חשיב במילה הס נקיאין דרוג משים ותי׳ מהינא בר לאו
תשוב בקיאק הכל שאין הטומטום בקריעת משא׳ג מהילא נר

:הישייסט נס ומתירצת ש.»1יע מהילא. נר_1לא---------
מ׳ד קמייתא למילתא הפעם ונשוב הצדה ממט נטינו ז(

 כדי ממוט כל לבזבז •סשייב אם כת׳ר של ספיקי
:סמנה מילה חצות לקיים

 שהרי שמעתי, כזה נכיונא אנל שמפחי, לא בזו ודגה
על אף ממוט בל לבזבז ממוייב שאיט דבר מיקר

 יותר יבזבז אל דמנזבז מהא ז׳ל הראנ״ד למדה עוברת מצוה
 המעלים וכל המצית מנל גדולה צדקה מצות והרי מחומש,

 תאמץ דלא לאו ניב בה ויש פ״ז כעובד הר׳ו הצדקה מן עיניי
 דמשו׳ה נ׳( )ת׳ בביב כתיס׳ שב׳ ונמו ידן אח תקפץ ולא

 אינו ואעפיב בצדה, שכרה ששתן אף סליה ביד נופי!
 ולא מילה, במצות נס הניג איה *( ממונו כל לבזבז מחוייב

 שבעולם צדקות מיני כל ניב כיללת צדקה מצות שהרי מוי,
 גרילה מציה לך ואין רבה מצוה שהיא שטייס פדיון חצית וגס
החים׳ גש כמו שטייס, פדיון לצורך סית מוכרים דגם מזו

 נראה מילה מצות ולקיים היא, דפשיטא דמילתא שם בביב
 אלא נקיט מדלא לקיימה בדי ס״ת מוכרין דאין לכאורה

מילה, מצית נמי ינקוט איתא ואס אפה, ולישא תירס ללמוד
 מאין אינו זה — למיחני ול״צ היא דפשיטא דמילתא זאיל

 גדולה וודאי שבויים פדיון מצות הרי וא״כ כ,’כ לפשוע לנו
מחומש, יותר יבזבז דלא אמרו בה גס ואעפ׳כ מילה ממצות

 את פווין דאין )ע׳ב( בנימין דאמרינן מהא דחונח וכמו
 דוחקא משוס ננמ׳ ומפרש דמיהם מנדי יותר השטיק
 ק6 מעני דלא כדי הרי מעני, דלא ופר&׳י ולבורא

 מכש״ב ואיה שנויים, פדיון על ממונם כל לבזבז מחוייבים
:ממונו כל לבזבז מחויב ראיט מיניה דקילא מילה מצות טל
מייב ]שהוא והא :אימא א׳( )ע׳ג בסנהדרין ודגה מ(

נפקא, רעך[ דם על תעמוד ]מלא מהנא להצילו[
 אי לו, והשביתו ת״ל מניין, ניפו אבדת נפקא: מהחם
 אימא אמרי ומיגר מיטרח אנל בנפשיה ה'מ סו׳א מהתם

 משאר לו דהשטתו זו מצוה כעורה וני לי וקשה קמ«ל. לא
 סיר הוי ואיך ע׳ז ממין להוציא שמחויינ שכתורה מצות
 מישראל נפש הצלח מצות והא זאגורי, למיטרח מתיייב דאיט
 לשכור מחוייב יהי׳ לא ואיך שבתורה, המלות מכל גדולה

דאמריגן דהא לי נראה וע*נ ז להצילו נדי ממוט ולהיליא
J ממונו, כל ולטט להוציא היינו — לא ואנירי מיטרח אכל 

מצית נשאר דהוי הוא לו השכותו ומלוח דסויא משוס והייני

 מעמוד מלא קרא קמ׳ל 'ליה ממיט כל למט מחיייג שאיט
 ומידייב עצמך סל תעמוד לא שפירש•׳ וכמי רעך דם סל

 הרי ולס״ז רעך. ים יאנד שלא כדי 1ליי' כל טל לעמוד
 אותר הייתי עדיר תעמוד דלא קיא לאי יאי מכאן מונח
 הרי מישראל. נפש להציל נדי ממיט כל לטט מתיייג דלא
 ל״ת כל ודימה שביצרה ,עשה מכל שחמורה נפשות הללת שגם

 להביא ס״ז פמוט נל לנזט מחוייב הי׳ לא מ*מ שבשרה,
 מצות ואש׳ מצית משאר מנש*נ יא»כ מניות, לידי פלש

»:’ע משט כל לטט מחוייב שאיט טדאי מילה
סל לסידק לכאורה יש דבאמס 1st לדחות יש אמנם (ם

 כל לסט מחיייג דאינו ז״ל הראנ״ד שלמד מה
 ייסר יטס אל דהחטט מהא שנרח אתי׳ מטה סל משט

 .׳זהר• מלוח, לשאר צדקה ממצות היא ראי׳ ומאי — חשמש
 משום שדם שלו תכירו ואנרת אנדש אמרו אבדה בהשבת

 שבסצוות הרי אדם. כל לשל קידם שלך — אביק כך יהי׳ דלא
 לקיים נרי פשט לטט סשיינ איט לחנירו אדם שנין
 דצוקה מצדקה, ראי׳ אין וא*נ למכרו, הנוגס כרכר מטה

 כזה פ׳נ ארס, לכל קידם שלו וביה למכרו שניגס סטה הוי
איטר מטת שאר אנל משמש, יומר יבזבז שאל דווקא אחרו

 ן ע״ז פשט כל לבזבז שמשייב

שהמטה וכדומה אנדה בהשבת דודא' לק״מ, באיות אכל
 דנמקים אמרי נ’וע כים תכזרין כה אין מלמה מנד

 זו מט? לקיים פשייב אים להמשיב ניס חסרון כה שיש
 לנחמלה שהמציה נמקים אבל אדם. לכל מידם משלך זה ולמדו

 נזה — הצדקה מטת כש ס״ו משט להוציא שמחייב נאסרה
 לא זו דבסטה אדם, לכל קודם שלך שיב לומר שייך לא

 א*כ כלל, צדקה מצית יקיים לא דאל*נ זה דין כלל נאסר
 שסל וכיון אדם, לכל קידם שלך ככלל נכנסת לא זו מטה מיכ
 דומה הר׳ז א'נ כיש, ולמסר ממונו להוציא משייב זי חטה
 שגס שאסרו וכיין ממיט, להיליא שמשיב שכשרה מטת לכל

 יותר יבזט אל ואפפ״ב משט להוציא שמחייב לוקה במצית
אפיט מטש לשאר נס מזה !•ל הראביד למד שפיר משרש,

:יא׳ש שביש מטה
 $ ואנוש סיפרת אנל כמהדרין דאמרו הא מעתה י(

למלא משייב שאיט שהי׳א לומר יש נאמת
 השנת לרמת ט מהשנוש לן דנפקא כיין מ*ז, משוני כלל

 ממיט דנהשבת וכש משני מהשבת ממיר לא א*כ טש,
 משלך שלמדו בפו ניסו ולמסר ממיט להוציא משייב איני

 דשלך אמרינן גוש השנת בטלות הנ״ג אדם, לכל קידם
 דנסצלת תפשד דלא מקרא קמ״ל ולוה אדם לכל קודם

 ראי' אין ומפתה פ׳ז. ממונו נס להוציא משייב נפשות
 דהי׳א שאני טש כשנת דמטת כלצ וסנהדרין »מ' מסינית
 דנפקא ואתר עיי, נלל משט להיטא חשייב שאיט כאמת

 משט להיטא משייב נאמת אז רפך. לס על דל׳ת מקרא לן
 חשייב נ'כ מעשה ואל ר&ב ל׳ש מטת דעל נאמר אס ע״ז

 ש׳ הפיח הביאו הפמיג בזה שנסתפק כמו ממונו כל לבזבז
 זיל סריניש מש יוצא מפורש הדבר ובאחת סק״ד. קנ״ז
 נ״ס תעשה ואל ושב ל׳ת על יסביר שלא שאף שפ*< סי׳

 סל וחיפה לעשה, דומה ואיט ממוט כל לטט שזו״ב
 והא אלו. ויל הריב״ש וכרי מהם שנעלמו !•ל האחרונים

 שהוכחש נמו משנו כל לנוס משייב איט שטייס דבפויק
 מטה לשי אף שסיים דנפריו! משים שיט נימין, מנמ׳
שכא אלא שאיננו רטן דם מל לים משים נס אץ מיס רבה

 פרי גם בה שיש צדקה במלוח כ’א סליה, לעבור ולבלי ממונו כל לבזבז חשייב מליח על הלא לעיין יש ולכאורד! *(
x .'^שהג למה לז? מ''ם יה1ליא 'היי' י”ממ נל ,3’3ל 3מחי" איני אמתי לאיי
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שובו במקום אלא שאינה תאחר בל במטח
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 אף שבי אבל ברורה, משיח ס»ח נס שיש ביס מונס חברו שרואה
 נפשות סננח לידי לבא שעלול אלא איני מ״ה נס איתנהו דכולהו

 שוב עד״ר. ל״ח משים בוס ואין נפש סמת בס אין עדין אבל
 נחלת שו״ח בשם וסביא בוס שהעיר סק׳ד רע״ב סי׳ בפ״ת ראיתי
 ביותר אפי׳ סרדין לקטלא למיחש דאיכא דנמקום יהושע
 מפ״ש עירו שהמפלים משוס ראי׳ ב״י נשם והביא שדמיו

 :יפו״ש ממונו, הל לבובז מתוייב ל״ס ובמצות מד״ר ל׳ת עובר-על
ס׳ס הנ׳ל, דסנהדרין מסוניא ראי׳ לנו שאין אף שיט׳ א״ך

 רבה מצום שהיא שסיים פריון מצית דנם דמזינן טק
 מילה פצית אף ודאי וא״ה מ״ז, ממיט כל לבוס מחוייב איני 1

ממצות תמירה אינה מ״ח היא, חמורה שפשה אף נופנה
ן מ״ז ממיני כל לנונו וא״צ שסיים פריי! ___)

פ״יך והרא׳ש הר״ן מלשין לי הינד קשה חוות אמנם י«(
 שהקפיד מציני הירושלמי: שהביאו וקדושי;

 אומר הואי בבבידו מבסס, יומר אי״א בסד מל הקרה
 פסור, לאו ואס חייב מתון לך יש אם — מהונך ה׳ את נכד

 נין לו יש בין אתך, ואת אביך את כנד אמר או״א ככבוד
 והל'; הרא׳ש נ׳1 הפתחים, פל סחור הוא אפי׳ לו, אין

 שיכבדוהו לא הפתחים על מחזר ואשי׳ אמרינן דקא והא
 אלא אב, משל קימ״ל דהא הפחתים על יחוור והוא משלי
 על לחזור צריך כך וממוך ממלאכתו ובעל מכבדו בנופו

בן, של דאמר ולמאן מדבריהם ומבואר ;עכ״ל הפחחים,
 הפחחים, פל יחזור והוא משלו לכבדם כאמת סחיייכ ט׳

 ממונו כל אח לבזבז חתוייב איט הא לכאורה, תמוה והוא
 והוא ממונו לבזבז מחיייב הוא והיך פשה מצית לקיים כדי

 משל למ״ד ואף הפחחים, פל יחזור כי מד עמת לירי יפיל
 אינה מ״ס אכל זה, פל חסינו להוציא שמחוייב היינו בן,

 לבא כדי ממונו לבזבז מחוייב שאיט fi'n משאר חמורה
 בכבודם מחריב ט׳ בן משל דלמ״ד נתבו ואיך פניות, לידי
 או״א כסר דמציס דם*ל צ״ל ופ״כ הפסחים, מל יחזור והיא

 מחריב טא וע״כ המקום לכטד שהיקשה משים מסירה
 ש1מצ דפיקר ס״ל אב משל למ״ד ודווקא ממיני, כל לבזבז
 דאף ס״ל בן משל למ׳ר אבל כיס, חסרון בלא נאמר בניד

 כל לבזבז ממו״ב טא שחמורה וביין נאמדה, כים בחסרון
 חחוייב שחמורה חילה מצוח דגם לומר אפשר נ’וא ממוני,
 לא והר״ן שהרא״ש שנאמר לא אס וצ'פ, ממונו. כל לבזבז
 אינו בודאי אב משל דלמ״ד בפשישוח אמרו וע*כ לזה נחתו
 בן משל דאסר דלמאן איה״נ אבל הפחחים, על לחזור צריך
 הפחחים, פל שיחזיר נדי פד בבתיו פל לבזבז ממוייב איט

 ממונו יבזבז לא שאם ביק נאו׳א, דבמציח י״ל ועוד וצ״נג
 ופמ״נ הפחחים מל ומחזיר פניוח לידי בא האב הרי
 לנכד מחריב זה משום א״ב הפחחים, פל יחזיר מנטן מד

 מצוה, נמי ומקיים הפחחים פל יחזיר והוא ממינו ולבזבז
 וכו׳, מזית דמאי משום ימכור, ואל יהרג ברציחה שאמרו ונמו
 לפני ישראל של נפשו דחביבה משום ביומא שפרש״י ובמו

וימי׳ המצוה חכטל :הקנ״ה אמר המצוח, מן יומר המקים
 למס נמלה והסצוה נהרג — ישראל כאן שיש טכשיו אבל זה,

 כיון והב*> יעו״ש, מצומו פל למסר כמקים בפיר יימב
 לקיים יוחר מיטב ע״ב מניית לידי יבא מהם אמד דממ״נ
 סחוייב איני מ״ס טא, שחמורה אף מילה בחצים אבל החצוה,

 וס מגס ואפשר פניות, לידי יבא שלא נדי ממונו כל לבזבז
וע״י כמת חשוב דפני בהם שימח ולא בהם וט שום בכלל

:נפש סננח לידי פטמים הרבה לטא יוכל פניית
ממוייב שאיט זה דבר דפיקר לי נראה ובאמת יב(

 עוברם מציה פל אף מחוט נל לבזבז
 מכבד וסר׳ן הרא״ש שהביא טרושלמי מדרשת שלמדו אפשר

 ור׳ל פטור לאו ואם טיב מחין לך יש שאס מהונך ט אס
 מסא ויליף ממוני, כל לבזבז בצריך טיט מטור לאו ואס

 דאמרינן וכפו הונך כל ולא ממנך ודרשיק מהונך דכטב

ד» אחוזתו שדה כל ולא אחיזתו משדה ואס נ״ח נפרטן

 יותר יבזבז דאל זה דק נ׳ב מהחם יףדיל ויסו׳ש לממס, מן
 שאר נק לן שני לא א״ב ה׳ מכבד דיליף שכן וכיק מחומש,

:החמורות אשי' המצות ולכל מילה למצות מצות
דמפמנרא כחנו בסונה הר״ן וק ז״ל סראב״ד ולגד! יג(

 לבזבז מחוייב ל׳ת במצית אבל במצו״ט דכ״ז
 דדרשיגן מהא ט׳ז לי וקשה ל׳ח, מל לטנור ולא מסוגו כל

 נפשך-אפי׳ בכל מאדך, ונבל נפשך בבל ונו׳ ׳0 אח ואהבת
 חביב שממונו אדם לך דיש — מאדר ובכל נפשך, את טמל
 קרא לזה וכי לי חאדך,.ותמוה בכל נאמר לכן מגופו, מליו
 דאהניו ל׳ח סל לטביר ולא ממיט כל למסור שחתוייב צריך

 מל שקאי נפשך דבכל כמו זרה, מנידה איסור על שקאי ׳0
 דואהבח קרא דהאי מינח דפ״ב בפסחים סר׳ן שכ׳ כמי ע׳ג

 ולא בהם וחי כחוב הא מצות דבשאר משוס בע״ו, חיירי
 1 ט״ז איסור שהוא ׳0 אהבה של עיקר על יע״כ נסם, שימות

 באיפור דווקא זה אין מאורך בכל אבל נפשך בבל מינח והא
 ולא ממונו כל למסיר מחוייב שבתורה לאיין בכל הלא ס׳ז,

 למסור מאודך דבכל קרא צריך מאי א״נ ל״ח, על לפסר
 מי מצאתי לא טצימה קושיא וטא ע״ז, איסור סל ממוט

 הגרח״ס ידידנו לפר קושיא כבאתי וכאשר בזה. שצתטירר
 על לנר מריך בפל הגאון נזה שפחד ומצא חפש שליט׳א
 ל״ת סל דגם ראי׳ חט׳ מזה ואולי בקושיא. ונשאר סנהדרק

 עליה, לעטר שלא כדי ממונו כל לבזבז מחוייב אינו שבשיא׳ת
 דהא fi’f) וא״ב ן לטיל שהבאתי י״ל הרינ״ש כדעת ושלא
 מעצי חון מחרפאין דבכל דהא כמב שס בפהחיס הר״ן

 ממוייב ג׳ב אביזרייהו על ע״ז איסירי כל על דנס אשירה
 על נס לה משנחח ולפ׳ו יעביר, ואל ויהרג נפשו למסור
 דטינו פליה, נפשו למסור שמחיייב בשוא׳ת שהם ט״ו איסורי

 יתרו ס׳ בחומש ז״ל רש״י דלדטת ביתו בתוך ע״ז במקייס
 מה הרמב׳ן לדטח ואפי' לך, יט׳ דלא קרא על טיבר הוא

 דר׳ אפשר מ״מ יוסי, ר׳ של יחיד דברי אלא אלו שאין
 דבמקייס יוט כר׳ ס״ל לממונו מאודן בכל דדריש אליעזר

 צריך שפיר א״כ לך, יט׳ דלא בלאו פובר ביתו במוך פ״ז
 טל לעבור ולא ממונו כל למסור שמחוייב מאודך דבכל קרא
 מחוייב אינו שבשוא״ת ל״ת שאר דעל אף לך יהי׳ דלא לאו

 מתחייב הוא דממיר דס״ז בל״ח מ'מ ממוט, כל למסור
 מליו חביב שממונו באדם אף ממוט יכל - נפשו למסור
 בברכות אליעזר ר׳ מל דפליג עקיבא דר׳ ואפשר מטפי,
 מאודך, בכל ק״ו נפשך בכל נאמר אס ואמר נ׳( )ס״א

 דס׳ל משום וטיט הילקוט, בשס סס הנליון על שהובא בסו
 משבחם לא א״ב ניסו, במוך ע״ז כמקיים לאו דלינא כרבנן

 לדידיה א״ב ומשה, בקזס אלא ז’מ איסור פל לפטר לה
 למסור מחוייב ל״ח מצות דבכל מאודך, רננל קרא צריך לא
דבכל קרא דרים וט'כ ע׳ז, בפכירח לכתוב וא״צ ממוט כל

:ונו׳ ומדם מדס בכל מאודך
 מאורך דבכל קרא מצריך דלר״א מזה שמטנו עכ״ם יד(

ואי פ״ז, באיסור ממוט כל למסור שמחוייב
 כל למטר מחוייב איט פ״ו באיסור אף אומר טימי לא״ס
 שנשאר מוכח ממילא א״ב כשוא׳ח, פ״ז שעובר טבי ממינו
 בה, וביוצא מילה בטן שבמצוח. הגדולה אף עשה, מצות
 אית מילה שמצוח ואף ממיני, כל למסור מחיייב אינו טדאי

 בר לאו רקמן ברת, בס אין טמנה במילה מ״מ כרת. נס
 שב׳ ונמו בלבד, משה חצית אלא אינו האב ומל היא נרם

:א׳( )צ״ב בפנזמיס רש״י
W□ שהביא סק׳ס קנ״ז סי׳ יו״ד הגר״א בנאור מצאחי 

להוציא עמוייב ישאיט שהוכיח יוייל ,,סוהר ששו' בשם
 מאירך בכל חורם מדכתנה ל׳ת »רמ מל גס ממונו בל

 ובנר קמייא, מן חד גזה הרגיש שכנר למצוא שמחתי נפ״ז,
 הראנ״ד בשס והרא״ש הר״ן דעת ליישב שיש נסה נתנתי

:נזה להאריך »ד רגיני ואי! ז״ל

סרמנ׳ם

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 168 מס עמוד ראובן שמחה בן הניך חנוך אייגש, א - מרחשת ספר •



338 הגולה באר
 וכפו כגמרא שם:

 pi סואיש כפי•
 לדנו׳ הרין זי'

 היה הי׳ pi הריף
 הדיונים '.דברי

 דשם נמשיה 0: נ
 פיה נו״תא נגמנא

 נפינ ממנים וניס
נר״תא בגפי שס ה

שבט סימן שבת הלבות
 נפש כפקוח הולכים אין3 ב ! העכור שלא נדי מנכי] )נ( סבנה לידי )א( )א( ויבא וו להצר
 ונפל אחרת להצר מהם אחד ופירש )ד( כחצר אחד וישראל כוכבים עובדי ט׳ היו אפי׳ )ג( הרוב אחר
 על נמחצה )ו( * ליד, השבינן במקומו הראשון קביעות )ה( שנשאר כיון מפקחין מפולת שם עליו

 אין עליו ונפל אחרת לחצר מהם אחד פירש עקירתן ובשעת נעקרו־-כלם )ב( אם זן>4אב מחצה-
 םיג ג ! פריש מרונא דפריש כל אמרינן ממקומו הראשון קביעות * שנעקר שכיון עליו ספקתין
 עליו מפקחין )י( שם אינו ספק שם הוא )ט( ספק מת ספק חי ספק )ח( ]א[ מפולת עליו שנפלה

שעה לפי אלא * לחיות יכול יישאינו מרוצץ מצאוהו יאפילו ך !ספיקות נמה נו שיש אע״פ

היטב באר תשובה שערי
.להבריחנו שא״א קטנים או חולי שם שיש גנון . סננה לידי )א( שהיא פם,ימומ או בערי. נ׳ סימן לוי כן קול גשו״ח ועיין . ני׳ ח• הפק !א[

מלאנה דהוי לכנות מוטב ר״ה דרך להנילם אפשר דאפילו ונ״ל מיוללץ נוה נספק דגם הפלה אתו או וה היא אם לספק שיש אלא מרפא
:אהרן היד עליו ועמ״ש ע״ש מ״א דאורייתא הוי זה אבל לגופה שא״צ • S 8,5״B ״י״ מתשונת אנרהס נאכל ועיין סכנה משום שנת

 אולינן קכיפותס ממקיס נולס פורשים ויום יום דנכל כיין שנת עליו מחללי! אין כוננים עובדי שרובה נעיר שנמצא ותינוק .נעקרו )ב(
 • מפקחי! )נ( : מ״א או״ה קביעי נמי הא אחת בבת דאי זה אחר נזה כולם ר״ל נעקרו והאי סל"ד ד' סימן נא״ע עיין הרוב אחר
שימן נח״מ ועיין נננה הלנות רמנ״ס הוא קעילא דגנרא עליו מפקחי! אין גל עליו נפל אע להרגו שמותר נענין במחתרת הבא

ברורה משנה הלכה באור
שאינם קטנים או הולים שם דאינא )א( כגון . סכנה לידי )א( הכי אמרינו דלא פני!נ פיו לגתונות הריטניא בחידושי וראיתי .נמזגה •

של נכלים להעעיק דשרי )נ( וה״ה .מכבין )ב( :לברוח יכולים 8'8 ל" ,אם אבל למנודה לתויר mi היה שפירש דום סיני רק
 :פוסקים נשאר ום ראית• ולא פריש מרונא ופריס כל ניה אפדינן ליזזור דפתו

 סדין שפירשום! מם ןונפי כהרייף נזה סתם הפחנר סנה .הראשון קביעות *
 אם דיקא ס״נו זה וכל היא נום רש" ישיעת יסראיש יהרמנים והדסים[

 השני מצר דרך הלני אס אנל השני חצר לאיתי נילס הלנו לא האנשים איתן
 לדרכו אתו נל הלן אלא נקניעי דומה ולהוי ניתד נתחנרו שלא ]אפיה

 מומרא דמשים מפקחי! מהן אחד פל מסולת ונפל יש"[ ונרי נכיאיד ריענית
 אלא יש" נשיפת גינ מחזיקי! ניופא שש ותום' נקנים׳ להי ד״נינן דנפשית
 המפולת שנפל ונאות! זה אתר נוה המצר ירך פנרו ואפילו נוה דהוסיפו

 אתת יפעם וכיון מפקוזץ נמי אתו אלא נשאר ולא ט' או רונה פנרו נני
 נעל לא אחד אלא נשאר לא ואפילו ממש נקנים׳ להו ד״נינן חצר כאותו היו

 אדם ונתכמת חנינ נן למהר׳ס סכפוריס יום תוספת נספר יעיין סקניעית
 .שפם לפי אלא * :ום נל פל פליגי לא וסייעתי סימנים דגם שאפשר שנתנו
 משום סרנה שנתות שישמור נדי אתת שנת חלל הפעם הנא ש״ך ולא ואפיג
 ואפס"׳ וזיל ניומא המאיר׳ שנתנ נמו מצות שאר היה שנת דוקא דלאי

 ויתוים נלנו ישינ שפם שנאותה אתת שפה אפילו לחיות לו אפשר שאי שנתנרר
 כלל תלו• לא לדינא אנל נפלמא לעפפא הוא וה ויכל נראה נאמת אמנם פכ״ל

 המצות כל דחיע אלא מצות כרנה בסביל אחת מצוה וותיק כפעם דאין נמנות
 ס'כ הימנים כדכתב נהם מימי שמואל לה וכדיליף ישראל של ח״ם נשכיל

 ושלום יחסי רחמים אלא נפולס נקמה התורם משפע׳ שאין שנת מהלכות
 מוכרת וממתחרת ומחילה ממונת לה דילס• תנאי הני לכל כן וכמו כעולם

 מוכרת וכן וכוי( אתת שכת וחלל מההיא )כר רחמנא קפיד אדם של דאה״ם
 יהיה דין פי וסל אפיס דמסקתין א" כרוע מושלך תינוק נכי ואמר לשמואל

 הרוג אתר הולכין אין נפש וכפקוח כיון אפפיכ מצוה שום •ק״ס ולא גמור א"
 אפס" מחללי! נמי מרוצן קיק ואפילו ברור ולפיו .הוא מישראל שמת מיישינן

 וכמו מתללין אפפ׳כ גדול לכלל יניא ולא יתווה לא נם שנתית ישמור ולא
 מקיימי ולא דכא עליהם מתללין מ'מ נוצות נ:• ואינן אפ׳ג ישועה הדש גיה
 ועוכר להכעיס מומר ישראל אלא זה מכלל נפיק ולא אונש״הו מכים היא מציה

 וורש גני וה ומלכד אונס״הו מתחת פפדינהו התווה !:וכיה תדש אכל כמד־
 נכלל הם דנם עליהם נהדגין אפילו והא שנת עליהם דמתללין פכיפא וכיפה

דם על תפמוו לא ככלל הם וגם 1קפ כמו נפש והוא כל נפש כל יכה נ׳ ; י

 ירך חכליט להניא צריך אפילי מיס מלאים חרס בנלי או מתנות
 החילין את להציל יניל אס המ״א נתב . אישורים הרנה דאיכא ר״ה

 נ״א הוי דלא לכבות מוטב חעפ״נ ר״ה דרך אותם לישא וקטן
 דהרנה ר״ה דרך לעבור משא״ב עלה דפעור )ג( שאצ״ל מלאכה

 נחג הנערה נכלל והר,"א ר״ה לנו יש נומניני דנס סונריס פוסקים
.ונו' אשילו )ג( :עי״ש משיננה ר"ה דרך לענור מוטב דלדעתו

 נשל ישראל ומד א״י ע׳ נה שהיו חצר נאותה אם )ד( מנעיא לא פי׳
 כאן ואין דמי מחצה טל כמחצה קנוע דבל מפקחין דנודאי מסולת

 אחד דוקא לאו .אחד ופירש )ד( :ונו' ט׳ היו אפילו אלא א״י רוב
 קביעות שנשאר כיון טעמא ונדמסיים רונא פירשו אפילי אלא )ה(

 אמרו דנעלמא ואע״ג .במקומו הראשון קביעות )ה( •י ונו' הראשון

 גני נמקימו נשאר דהקניעית הינא אפילו פריש מרונא דעריש נל
 נהם שימות ולא נהם וחי ינתיב (1) רחמנא אקילא נפש פיקוח
.נמחצה )ו( :ישראל מיתת לידי ענין נשום לנוא יוכל שלא משמע
 נעיר שנמצא דתיניק סל״ד ד' סימן נא״ע ועיין להקל נפשות וספק

 שורפים ויום יום דננל כיון השנת את עליו מחללי! אין עו״ג שרובה
 שס פליג נהג״ה ורמ״א הרוב אחר אולינן קביעותם ממקום נולס
 ליינא ודמיא נקניעי משיני העיר ימי הגל את עליו דמפקחין וש״ל

 נדרך נמצא ואס עי״ש נהרמ״א לפסוק שם הנר״א ודעת דהנא
 נעקרו אס )ז( :]פמ״ג[ דוכא נתר אולינן לכו״ע עו"ג העוברים ורוב
 קביעותם ונתלה לדרכו אחד נל להתפור שנעקרו )ו( פי׳ . כולם

 אחת כחבורה הס דעדיין ניון זה אחר זה יחי תנושיס יצאו אס אבל
 תנותגם הלשון . חי ספק )ח( :נדמעיקרא ודינו קניע נקרא
:במשנה איתא יכו חי ספק ואח"נ ישנו ספק נתחלה לחשוב ליה דהוי

 הספיק אס ידוע ואינו המפולת נעת 00 שהיה ומיירי . שם הוא )ט(
מתחלה אותו ראינו לא אפילו דה״ה ונראה ההפנה מתוך לצאת

)אפים עליהן ימלקן תקלליחרש ׳התירהלא
 צו היה מס יפתי’ולא י. דף נסנהירן כפטאר הס ירתה מפיר נפי ומלקות פפך( מעשה נפישה נפמן ונשיא דנתינ התם שאני "

 אם או הגל נפקות עליו פאללין עד גוסס יהיה פוי ווע • היעג פ״ש מאד תפוסים ויכרו כליו הוינין ואם מתללין אם נום :נסתפק קפנית הנכות
 שפס ח" פשוס אפפיב דפיפופ• פיפוע׳ אפילו נום יליכא פגיסם ונדע כוא גוסס מי פרוק יהא חייו יגעי להאריך לו יועילו אלו :סממנים אימי

אומו ומוציאי! עציו פפקפין פפע נ׳א לנדות ׳נול יאיט פיתו שנתיוצן אפים פי מצאוהו ח׳ל וכמיק פפ׳ג נשם האויה יכ'נ גונשש p וכפו עציו פתצצין
ליי•

הציץ שער
 »•* )ו( : סאמוזלפ וניב פ׳פ )ס( : נפרא )י( : של׳י סימן סיף פ״! כריש דפ׳ל כפוסקים לריב ם״פ )נ( :ואיספית גמרא )נ( :ד:" )א(

כץ פעם שום ניאר לא יים'כ פרק נר׳ן אט ספפ׳ג נום נאק:ם 'כנר ננד פקצא״סו בפרש אפילי א'כ קיק אן פה׳ת דהיא ימשמם פ׳ם "פא וששי
: פ׳ש פיס סימן טפ5ה שפר אדם ננינת שכיאדו פם וכפי אויס נשם פיא 0) : פיש רונא נתר אולי? לא זפק־נ סיעוא פנים



הטלת באר קע של שבט סימן שבת הלכות

 ש׳ pi וני׳א
 שש ו נפ'נ רמנים

 פירונין ז ננדייתא
 זמנים n מיה

 כתני ט נ׳ נפרק
 ישראל ר׳ מהרב
 פיר י סקנ׳ג

 ירמניסנפינמהא׳
 י׳ש דר,פנית משגה

 וימניים נשזר שם כ
 מייה פירונין ל

ננר״תא
משנס קניין שנת א

 בראשו פגעו שנא לא מת ודאי אז )י( חיות בחוטמו הרגישו לא אם חוטטו עד ובורקים פבקתין

 תחתונים מהו כבר יאמר לא מתים עליונים ימצא ה ! תחלה ברגליו פגעו שנא רא )יא( תחלה
 עסקי על )יב( באו אם ישראל עיירות על שצרו 'כותים ו נ חיים הם עדיין שמא עליהם מפקח אלא

 בכלי עליהם יוצאים סתם ואפילו0 )יג( נפשות ■עסק על באו חשבת את עליהם מחללין אין ממון
 וקש תבן עסקי על אלא באי לא אפי' )טו( לספר )יד( הסמוכה ובעיר השבת את עליהם ומחללי! זיין

 שאומר ם• יש“ ז : )א״ז( לבא רוצים אלא עדיין באו לא ואפילו הנה .השבת את עליהם מחללין
 ממונו ולבוז לשלול ישראל יניחנו לא שאם )טז( )ד( מחללין ממון עסקי על באו אפילו הזה שבזמן

 ספינה הרואה’ ח :ק״נ( סי' מהרא"י )פסקי הענין( לפי הכל )יז( )ומ״ע נפשות עסקי והוי יהרגנו
 על מצוה אנם )ה( מפני )יה( הנרדף יחיד )וכן(־ שוטף נהר. וכן בים המטורפת ישראל בה שיש

 מחללין אס לאנסו כרוצים מי פ׳יו סי׳ כוף )וע״ל להצילם )ו( כדי )יט( שבת עליהם לחלל אדם בל

 s למקומם )כא( ויינם בכלי חוזרים )כ( להציל היוצאים יכל ט !כבת( עליו
: סעיפים י״א ובו • בשבת יולדת דיני של

קיראין שצריכה מה לכל השבת עליה וטחללין )א( ]א[ )א( סכנה בו שיש כחולה היא "יולדת א

תשובה שערי
ניולדיז שנת יזלזל נפנין נ״ט סימן יפקנ נית תשונת יפיין .ומתללין )א(

ברורה משנה
 ומפקחי! מהללי! נמי הזאת נעת אדם בני מציין יה כבית רק להדיא

 נפל התירתו וכעת להרני שמותר בענק במחתרת הנא .הנל את
 .הגמרא( נשם )פוסקים הוא קנוילא דננרא איתי מפקחי! אין גל עליי

 נראה )ח( בתורה כופר שאין ומן' כל לתיאבון עבירות נעל ישראל
 אסור להנעים היא אס אבל )ט( להצילו נדי שנת עליו דמחללין

נשאר או הגל בפיקוח שנת עליו להלל דאהיר וב״ש נחיל אף להצילו

. החם ואפילו )יג( :שבת איסור היתר לא ממין הפסד דנשניל

 הלכה באור
 פכ'צ דמים שיפן היא הרי מת של פיניו המפלים שמתות נמס' כדאמר שפה לתי׳
 ואץ לת״ס גוססים דמיפיע מטפם גאו דהס אלא מיד דף ננדה חים' ונ'כ

 וז" מיס מת כודאי אפילי דכא תמוה ולכאורה רוב אחר נפש כפיקוח הולכין
 נוה כללו דהתיס' יאפשר מפקחי! שפה ת" יכשניל הגל פיקות פ" יש שפה
 פציי לסמיך דמיתר פ״ו לנמר׳ שיתרפא ואומר סימנים לו נותן דהרופא כיני

 פק*נ בפניני פליו וסימני! לחיים ניססץ דמיפוט וכדומה ננישולס שנת ולחלל
 ׳ שראיתי פוד ק•:מ״ררדארילי-מיפומ-אכא-איכ-נוד-אי- אמריו! ריי אח אול

 הגל עליו ונפל הקדמונים[ וכימים ניד מיתת ח״נ שהיה דמי שכתב נפמ׳ג
 לא ילפניד פכ'פ יש שפה וחיי נשכת אותי ממיתי! אין דהלא עליי דמפקחין

 לאפיק• שלי ת״ס על שתהה למי היינו שפה ח" פל חסה דהתירה כלל נהירת
 דקייל דקה נהמה מדופי מדיף ולא רשפתו מחמת היא קעילא דגנרא כזה

:הניר מן אותו מפלי! דאין יתקנ ניויד__________
יכו' )•רדלספר :להקל

היטב באר
 הבת יהלל יצא המתין ליקה דיניחנו וצ״ע .זכי׳ שאם )דיו : תכ״ה

 יעמיד שמא חיישינן ממוני על עלמי מעמיד אדם דאין כיין יאפשר
 א״י מפני דור,א לאו .אנם )ה( : רמ״ח סש״י עמ״ש מ״א שבת יחלל ילא ממונו ליקח יניח יחידי כאדם אבל מחללי! ולכן ייהרג ננדם א׳

 שראה אף להכנה חין שהיא מאחר נופי לסכן לי אין כנכה לי יש אס ימ״מ . להצילם )ו( : י״א אליהגהימן יד ישראל מפני ה"ה אלא
:תתנ"ח פימן ש"ח שבת יהללו שלא מע״ש הכל חומין ע' לחדש כשתגיע ולכן .ומחללי! )א( : או״ה הנידו במיתת

“נבול נין שמבדלת-

1
... עיר .ונו׳ נספר )•ר( :להקל נפשות דספק . . _ . ,... _ . , ___

כישהקיל ר״ל .וכי׳ נאו לא אפילי )טו( : לפניהם ליננש גיחה הארן תהא משם ילכדיה שאס )י( יח״שינן העו״ג לנבול בה דרים שישראל
]לשון נפק״ג מדקדקין דאין יביאו שלא נדי נעיר קיל ולעשות לשמיר ויין נלי ללביש מותר עדיין באו שלא אעפ״י לביא שרוצים יוצא

 אחד שיעמוד לחיש יש דבידאי רבים על כשבאו )יא( יה״מ .וכי׳ יניהני לא שאם )טז( :]אחרונים! קאי גמי ארישא זה ודין או״ז[
!א יחלל ולא מחינו ליקק יניח יחיד על רשבאז א־ל גר-שוח עםד,י על שבאו כמי היי ולכן ויהרגוהו ממוני להם לינתן ירצה ולא נגדם

נודו-נו ולבוז שלל לשלול לנבולינו שחץ מהאומית כשבאו דהיום ידע )ופחוותן כעסן שמשער מה לסי היינו .כעני! לפי הבל f)׳! השבת: .
יושבי' יכעסו שמא חשש דאיכא דהינא ואנודה ברוקח מבואר יכן דמלניתא ינדיגא ממין קיעס על אפילו ויין נפלי לצאת אנו מחויבים 3

 ן5ו בנפשו להצילו ניתן דהא סננה שינוא־־לידי משער הוא:5)יג(־ מישראל’ )יב( וה״ה .אנס (-ד־דיה־ראסגי* עי"ש מחלליו עלינו /|הא>־ז
 אח־זמ■ ומ״ח . להצילם כד' )יט( :] ]רמנ"ה| בשבת מלאכות כמה פשייח2_צילו-גאפ^גלה והצמ ג׳'נ4|נשאדםאותע

 לשקול צריך אילם דחברו מודאי דידיה ספקי נמי־עדיף סכנה ספק ואפילו )או״ה( חנירי לחיי קודם דחייו מחויב אינו להמציל מסכנה

:תכ״יו סי' חו"ח חשובה חי]פת גך לידי בא בפו עצמי המדקדק רישאח תהנאו ביותר לדקדק ולא סבנה פקם זב יש אס היטב י|סדברים
---------:ח"ו כסימן לקמן מיק . למקומם )נא( :עוד להציל ירצו שלא לביא זגרד־־בדרךידךפל^ל^לס"לעלזיד חווריס )צ(

 ולא בשנת לידתה יזדמן דשמא לה הנצרכים הדברים נל ע״ש ננל להזמין מי״ת לחודש שהניעה לאשה הראוי מן ולק .ומחללי! )א(
מצערן • דינא דמלניתא דינא נגמוא נפסק זכני •(

הציון שער
! אוזרורע )יב( : ושיא כמ׳א מצדד )יא(.כן :יש׳י )י( : ניו׳ד שם )ט( :שיר הננור נשם שם ונפית כנר׳א נניאיר ירא בריון ניויד פיק )יו(

:דפנים )יד( : לספים טפד או עטים משג• כגמרא קאמר אמא• דאל'נ ננ׳ל )יג(
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1׳״ ופשוט. תמר
’ תהיי1 נפשך את ים

 דישה/ח היה לא פשו
זירשתק׳

LL‘

 שבאמירה מרמז לכן שם רש״י עיין משורר שהלוי שיר
 יזז״ל כדרש נחש הראוהו ולכך ישראל על לה״ר שדבר זו

 על רז״ל שדרשו וכמו כהן ואהרן לוי הוא נעשה נזה
 הוא ונעשה לוי ואתה כהן הוא עכשיו הלוי דאהרן קרא

 שבאמירה ויאמר משה ויען וזה הלוים בעבודת משורר
 שהשיר הזוהר דרך ולפי בקול, בעניה משורר נעשה זו

איש והכהן דין בעל הוא והלוי דין הוא אלקיס משמח
יותר. א״ש חסד

 פרעה את יכה כי לו רמז הנה כו׳. ארצה השליכהו
נחש נקרא פרעה כי למנוה הנחש שם כאשר

 אשר בדיעות משחתים הס אשר ישראל כי ושנית נריח,
במעלתם ויזדככו מאושרים יתהוו ע״ז עובדי היו

 יתהוו השי״ת רצון בשינוי אשר המצורע הנשר ^־־יאות
 נותן ואינו אחרת לארץ שמכניסם ומה ד' עם קדוש "

 ומורישס המצרים את הורג שאינו או במצרים. גדולה להם
מקום בשנוי אשר היאור כמימי כי אתר לזה מפניהם

 במקום לסגולה ראוי הישראלי העם כן ביבשת. לדם יהיו
 אשר לנשמתם ומסוגל הורתם הוא אשר מקום מחצבתם

נזה רז״ל דברי כידוע לבד השי״ת השגחת תחת הוא
ודו״ק.

 כאן כתוב אין יאמינו. לא אם והיה כו' יאמינו למען
תתנו הנבואה התגלות פסקה לא כי ד' ויאתר

 מעליו סר ידו וכשנצטרע לנחש כשהיה רק כך בתוך
 כתוב לכן הרעה, על שמו מיחד השי״ת אין כי השי״ת

 מעליו סר ולא שמו יתד הטובה על כן לא ויאמר כך אחר
 ופשוט. ויאמר כתב לא לכן הדינור באמצע היה ___ועדיין

ה האנשים כל מתו כי מצרים שוב לך
נפשו את המבקשים חיים היו דאס תוכח 1

 ישראל שכל אעפ״י ממצרים בנ״י להוציא לילך צריך
 יצא ומזה בסכנה עצמו להכניס ריךצ אינו אליו צריכים

 ישראל כל אפילו מקלט לעיר שהגולה במשנה לרבנו
הל׳ שמת אור ועיין יוצא אינו ב״צ כיואב אליו צריכים

 לאותו חו״ש יתרו פ' המכילתא יתפרש ומזה נזה. רוצת
 סכנת הרי ויצא ימול קו״ח משה דרש אבל כו' צדיק

 מתו כי השי״ת לו אמר הרבים להצלת דתה פי' עגשות
שכן כל בסכנה עצמו להכניס מחויב ואינו האנשים

I נפשות סכנת דוחה שאינו לבד התינוק על שהוא שתילה
מאוד. וברור --------1

 לכן נו יאמינו לא פן תשש הוא אשתו. את משה ויקח
 בטוח הוא כי ידעון אשר ואשתו בניו הכניס

 בניו את יכניס מי לא, אס כי ממצרים להוציאן ה' נדבר
 שנענש כתו ולכן כזה. ומסוכן עבדות מקום אל ואשתו

 את שלקח תה על נענש כן לי יאמינו לא והן שאמר על
 ליקת צריך היה שלא כיון בנו, את מל ולא עתו בניו
 להמיתו ויבקש המצוה עליו הגינה לא לכן בדרך בניו את

ודו״ק. סכנה משוס בנו למול רצה שלא לעבור

 שהוא משוס שנים פי נוטל בכור שבן ישראל בכורי בני
 להשי״ת כביכול עשו ישראל כן לאב אותו עשה

ויחוד״רנתבלחפשוט. השגחתו הכירו שהם להעולם לאב

 שהיו דמעיקרא משום נראה תבן. לתת תאספון לא
המצרים על מס היה המלוכה מן תבן להם נותנין

 התק ויאספום גובים היו והשוטרים תבן יתן אחד שכל
אמר וכעת לבנים בהם לעשות לישראל נתנו ואת״כ

 יקחו מעצמו ישראל שבני רק מהמצרים התבן יאספו שלא
 ודו״ק. החסיל אוסף מלשון באלף נכתב ולזה תבן

התנ״ך בכל הנה אשור בארץ האובדים ובאו בהפטרה
 חרפת מי את באשור רק וגדוף חרוף נמצא

 הושע אתר לכן במצרים הוא הזימה ומקור כו׳ וגדפת
 )למצרים( סוס ועל יושיענו לא אשור התשובה בדרכי

 שאומרים הפועלים המה אלודינו עוד נאמר ולא נרכב לא
 כי האובדים ובאו אמר ולכן אלקיס הוא ידיהם כת כי

 תעיתי שאמר וכמו מינות נדיעות התועה על הוא אובד
 זה לד' והשתחוו התאוה מסיבות והנדחים אובד כשה

ערוה גדר שיש מקום שכל הקדש נהר להשי״ת הכנעה
ודו״ק. קדוש נקרא

וארא
 כמו הוא והוצאתי גאולה של לשונות ד' והוצאתי

כעוברה גוי מקרב גוי להוציא על שדרשו
 שהיו על הוא מבטן להוציא כמו הוצאת וזה אשה מתוך

 מת על זה והצלתי משחתות ונדיעות נע״ז משוקעים
 כמציל זה כו׳ הילוד הבן כל וכמו לכלותם אותם שענו

 בלתי ים חפש להיותם עבד מעבודת הוא וגאלתי הרוצח מן
 נימוסיי לעס הוא כו׳ לעס אתכם ולקחתי משועבדים

ודו״ק. למלך עליהם וד' וסדר במשטר ולאומי
 והצלתי והוצאתי גאולה של לשונות ד׳ כנגד כוסות ד׳

 קידוש. ראשון כוס )ירושלמי( ולקחתי וגאלתי
 לכם הזה החודש שאמרו וכמו לזמנים מקדשי דישראל

 קדושים וסמך קדושים כשהם ואימתי ר״ה ירושלמי עוין
 מוצא את ערוה גדר מוצא שאתה שנכ״ת לעריות תהיו

 קדושות שתי בהם שנאמר השרת ממלאכי וגדולים
 הזמן את מקדשין שהן היינו קדושים והייתם שתם

 במצרים העריות מן גדורים כשהיו ולכן רנא( )ויקרא
 נכרית בני להוציא יכול איך שאל״כ והוצאתי יתכן שלכן

 הזמנים מקדשי קדושים ונקראים שני בבית וכמו כמותה
 תן אותן וחציל אותן רודף כשנכרי להציל יתכן והצלתי.
 גלו שלא וזה זה את זה רודפין כשהן לא אבל הגייס

 שעיקר ברהמ״ז כוס אל רומז וזה שנהן מסתורין
 ומחסרון בהשגתה האמונה מהעדר בא הוא המלשינות
 ניזון אחד שכל שתאמין הוא המזון וברכת הסתפקות

 וכביצה, כזית עצמן על שמדקדקין ומההסתפקות מהשי״ת
 עד שפלה רוחו שענד הוא וגאלתי לחבירו מקנא ואינו

 שכיחא ליה זילא ב״ח שיעשה לעבד הוא חוב אתרו כי
 ליה לית דענד אבותיו יחס תרגיש שאינו מצד וזה ליה

 ראובן אבותיהן יחס דזכרו שמותיהן שנו לא והן חיים
 שאומרים השני כוס על רומז וזה וסלקין נחתין שמעון

 האומה יחס זכרון על שמיוסד הראשון ההלל חצי עליו
 זה לעם, כו' ולקחתי הקדומות וזכרונותיה מאבותיה

 ולהלאומית להגאולה מקוין שהיו לשונן. את שנו שלא
 במצרים חשיבותו גודל שעם מיוסף, זה ולמדו העתידה,

 להעתיד מקוה שהיה אליכם המדבר פי כי נו נאמר
 על שמיוסד השני ההלל חצי הוא וכו^-וזה פקוד ואמר

 מכוון וזה כו׳ המצר מן נאמר שע״ז העתידה הלאומיות
 במכילתא ועיין מצוה תדא בכל עניד דלית כוסות הד׳

ודו״ק.
 שהבדילו בשביל נגאלין היו שהם היין על תקנו לכן

ויהיו זה נגלות י-שראל יבדילו וכן תהמצרייס עצמן
מצויינין



וארא משך
 הוראה דאין היין על מורה ולכן יגאלו ומה מצויינץ

 נופל זנוב החן שהלשין וכמו מהיין יותר ההגדלה על
 משום יינן על וגזרו ג״פ מדיתו כו' ואדוני כו׳ לכוסו

 ננ״א. ויגאלו יגדלו כעת מה שגם גגותיהן
הארן אל אתכם והנאתי כו' לעם לי אתכם ולקחתי

כו׳ לי אתכם ולקחתי נאמר אותר סיתאי ר'
 רנוא מס' שנים כו' לארן לניאתו ממצרים יציאתו מקיש

 האותות כל כי הוא המופלג הזה המאמר כוונת כו׳.
 מכות ני' למצרים עשה אשר גדולים ושפטיס והמופתים
 רנוא מס׳ שנים שינואו נשניל שוה סוף ים ונקריעת

 הכל נתדנר שעשה זה שכל וכמו האלקית המטרה אל
 לא כן רנוא מס׳ ישארו אנשים שני אשר לתועלת היה

 והשגחתו זרועו ולהראות הטנע לשדד מהשי״ת ימנע
 אל ראוים אינם כי אף עולם, נאי לכל נפרט נניו על

 מס' שנים רק התכליתית והמטרה לאלקות הדניקות
 תועליות ענור יאנדון השם שונאי אלפים ומאות רנוא

 וכן רנא אמר ולזה נהשגחתו מאמינים מצוינים פרטים
 ד' לכס וכו׳ אשר ככל אותר הוא וכן המשיח לימות

 ולהניט לכולם עשה הנפלאות כי לעיניך במצרים אלקיכס
 ליחידים רק זה טהורה ואמונה צדק מוסר מזה וליקח
 מי אין כי נראותו המאמין ידי ירפה לא לכן מהכלל
 משנע כי סגולה יחידי רק האלקית המטרה אל שראוי

 ההשגחה כן העולם, כל יאיר סוער נרות נהריתו אש
 משפט רות יריחו אשר סגולה ניחידי נהדנקה האלקית

 נסמך ולכן יה שלהנת לוהט ולאש עולם לאור תהיה וצדק
המשפחה כל מזכה ממשפחה אחד קודם שהניאו מה אל

מושכל. זה כי ודו״ק יעו״ש כו'
כו' אלקיכס ד' אני כי וידעתם לאלקיס. לכס והייתי

 דנרי י עפ" הענין הארץ. אל אתכם והנאתי
 כו׳ נמדנר אתרי לכתך כלולתיך אהנת זכרתי הנניא

 הלכו כמוהו גדול עם אשר נורא ן עני נאמת זה כי
 ולכן תוליכנו. דרך נאיזה שאלו ולא ציה נתדנר ננטהונם

 נתוס אתרי ותלכו ני שתנטתו זה נשכר נאמת כי אמר
 נספרי( הרנה זה )וכנזכר הארץ אל תנואו זה נשכר לג

 לכס הסיבותי כי לכס נראה כעת נאמת כי שאמר וזה
 כי תראון ונכ״ז תנן להם ליתן לנל עולם ולהכניד רעה

 לעס לי אתכם ולקחתי הדרור ותכלית הטונה עוצם זה
 כו' ד' אני כי נטח שתדעו ציווי נלשון פירש וידעתם כו'

 הארץ אל אתכם והנאתי כי תדעו ומזה אתכם, המוציא
 תנסון ולא תלכו אשר נכל ולכו תורשה לכס ונתתי כו'
 נזוה״ק אמר וכן רועה אתר כצאן אחריו ותלכו ד' את

נלשון דריש הרי כו' למינדע דא פקודא מהימנא נרעיא
ודו״ק. צווי

 הנאה ענין פירוש משה אל שמעו ולא כו' משה וידבר
קשי דרך כי קשה ומעבודה רות מקוצר לא״י

 לשמוע ולא מצרתם לצאת כדי רק לשמוע יחפוצו אשר יום
 ד' וידנר ו'_ולכןכ נפלאות ונהצלחות עתידות נהנטחות

 מארן ננ״י להוציא וכו' פרעה ואל נ״י אל ויצוום וכו'
 לקמן שנזכר וכמו זה אודות רק לדנר כלומר מצרים

צחות. ע״ד והנן ותשכח( )דו״ק
ננ״י את להוציא כו' פרעה ואל ישראל נני אל ויצום

 האומה גדולי היו במצרים אז גם כי יתכן כו'
 משענדים היו והס ואפרתיס נכנדיס שרים היו אשר
היו ואולי להם המצרים שמכרו לענדיס ישראל נני את

חכמה
 שהנהיגו ולוי ושמעון ראונן שנטיס השלשה המה

 של! לוי י״ג פ׳ נשא נמדרש שאיתא כמו נמצריס
 ראו וכן נארן, נחלה נטל לא לכן מצרים נשענוד

 אחלקם עליו נתקיים ושמעון הירדן נענר רק נטל
 ושריכ הרנה חורין נני היו ומהם רמנ״ן כמוש״פ

 מהממש! להם הנמכרים ישראל את משעבדים היו
 פרעה גס ישראל שנני השי״ת צוה לכן פרעה,

 כ יחוס לזה סמך ולכן מהשענוד ישראל נני את
 א> הוציאו כו' וחשה אהרן הוא ומסיים שנטים
 צנא ושנט משפתה כל שיהיו צנאותס על ישראל

 המדנרי הם לזה. זה ישראל ישתענדו ולא עצמו
 פ״ג ר״ה הירושלמי כיוון שלזה וכנראה פרעה
 נ לוח פרש\ על צוום תה ישראל נני אל ויצום
 תחת ששע^ מישראל ענדיהס שישלחו ]ר״ל

 נריי כרתי אנכי כו' אמר כה הה״ד כמוש״כ[
 ר שנים שנע מקץ כו' אותם הוציאי ניום אנותיכם

י ל״ג נירתיה הנאמר וכו' הענרי אחיו את איש
ודו״ק.

 שנטיס ששלשה נשא המדרש נדעת לומר ויתכן
נתיחסו לפיכך נמצריס, שררה הנהיגו

 שלי נגאלו דנרים ד' דנשניל נמכילתא דאמרו עפ״י
 ל עצמן והחזיקו לגוי .צויינין וכו' ולשונן שמן

 אותם נירך שיעקב ד' לתשועת מצפים שהיו מפני
 על וירכתו שאתר כמו הארץ נתלוקת כנרכתו איש
 אילו רהקן שיעקג הללו שנטיס שלשה אנל וכו'

 נמצריס מתערנין היו אחיהם ככל משועבדים
! לפיכך ישראל נקרב ונתלה חלק להם שאין מדמים

 ודו״ק. ולנניס נחותר אותן מהשתענד ההשגחה
השי״ת העמיד הנה אנותם. נית ראשי ואלה

 ספק יפול לנל ומנהיגים לנביאים ואהרן
 ז! שהם נהם נתר לכן נשליתותס, ופקפוק ישראל נני

 ו! אתרים לרמות רמיה תחבולות יעשה נל והזקן
 אתר כצאן ולהניחם מסודר בלתי שלם עם להוציא

 אנדי כנר רוחו ותום נגדו המות ופחד האיש זקן
 פע מנקריס^זרי יהיה כי נאופן השי״ת נחר
 י שלא לרעי^^ נטיה נכל אתריו ומהרהרים משה

 ארג והיו אתריו הנאים לדורות נננואתו פקפוק שוס
 נמושכלות רק טרוד ולננם וכרס משדה פנוים שנה

 עורף קשה עם וכן ופרט, פרט נכל אחריו מניטיס
 לכן ימחק. לא לעד חרות הוא קשה נדנר הנחקק

 הכנענית נן שאול שמעון ונני פלוא ראונן נני כי
 ש! ושנט פלוא נני אלה כל אשר ופינחס, קרת יצהר
 י ופינחס פרט נכל משה אל מתנגדים היו וקרת

 משה פני נשאו לא אלה כל אשר לד' וקנא מעצמו
 י אשר ומשה אהרן הוא לזה מפעליו את מנקרים

 ינתילו הס כי כו' ממצרים ננ״י את הוציאו להם ד'
 פק שום נלא האלקית וידיעת האמיתיות המושכלות

 פו אל נדנרס כו׳ שתניס נן ומשה לדורות מורשה
ישקרו לא כאלה זקנים כי ישראל נס שיאמינו כדי

והנן. כו' נמדנר להוציאם אותם ירמו
פרעה אל דנר ד' אני לאמר משה אל ד' וידבר

 ק טען שמשה הענין, אליך דונר אני אשר—
 1 וזה פרעה ישמעני ואיך אלי שתעו לא ישראל נני הן

: פרכא לו יש אולם נתורה, וחותר קל מעשרס
ישראל
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 לקיים כדי לבנו ולהפסיד להזיק לו ואין המילה לעשות לאב

מצותו.
 הובאו הלבנון פצי בשו״ת צרלזון המהר״י דהנה ועוד

קס״ז סימן בהלכה מצוינים שפרים בספר דבריו
 ואמרו עקומות ברגלים שנולד שתינוק במעשה כתב

 להולדו הראשונים בימים עוד לו יעשו שבאם הרופאים
 יאתרו אס אבל כראוי, ישרות תהיינה אז גפסיס תחבושת
 תועיל ולא הרגלים יתקשו ימים שבעת עבור עד לעשותה

 לא התחבושת ידי שעל אלא פסח, וישאר תחבושת עוד
 אחד טעם שם וכתב רב, זמן אחר עד למולו אפשרות יהי׳

אבידה דהשבת עשה מצות היא התחבושת דההעלת להיתר

 )ב״ק בש״ם כדאיתא היא מדאורייתא נמי גופו והשבת
 ממונו קטן חלק על רק אפילו שבממון וכיון ע״ב( פ״א

 על רק אפילו גופו בהשבת ה״נ אבידה בהשבת מחויב
 עיי״ש. גדפו, ולרפאות אבידה להשיב מחויב אמד אבר

 השבת בענין בידים עוסק שאינו אע״פ דידן בנידון כן ואם
 שעל עכשיו המילה מעשה מניעת גס מקום מכל גופו,

 כמו ולהיות להוליד ראוי שיהא לתקנו אפשר יהא זה ידי
 השבת בכלל גס זו מעשה מניעת גם הרי אדם כל שאר
 הנתוח לעשות אפשרות ,תהי זו מניעה ידי דעל כיון גופו
 מניעה של זה הכשר גס הוי גופו השבת ולעשות כך אחר

גופו. השבת בכלל כן גם

מב סימן
נפש הצלת בענין

 כל פסק ,י״ד הלכה ,א פרק רוצח בהלכות הרמב״ם
תעמוד לא על עובר הציל ולא להציל היכול

 לסטים בים,או מובע חברו את הרואה וכן רעך, דם על
 )לשונו שהשכיר או בעצמו, הוא להצילו ויכול עליו, באים

 להצילו אחרים שישכר( או וצ״ל ט״ס כנראה הרמב״ם של
 דם על העמוד לא על עובר אותם העושה ,,וכו הציל ולא

 סעיף תכ״ו סימן משפע בחשן הש״ע פסק וכן ע״כ, רעך.
 הוא להצילו ויכול ,,וט בים טובע חברו את הרואה ,א

על עבר ,,וכו הציל ולא להציל אחרים שישכור או בעצמו
 אחרים שישכור דינא האי ועל רעך,,ע״כ. דם על תעמוד לא ־“־

 דאבידת נפקא לו מוהשבותו בגופו ,דלהצינו הסמ״ע כתב
 רעך דם על מעמוד ומלא לו, להשיב צריך חברו של גופו

 להצילו אמרים שישכור ע״י ממון להוציא אפילו מרבינן

 דאימא ע״א ע״ג מסנהדרין הוא זה דק ומקור ע״כ. צריך"
 חייב שהוא בים טובע שהוא חברו את לרואה מנין התם

 הגמרא ומקשה רעך, דם על תעמוד לא לומר תלמוד להצילו
 ומתרץ גופו, לאבידת לו דוהשבותו מקרא ילפינן זה והא
 למימרח אבל בנפשיה, ה״מ אמינא הוה מהתם אי שם

 רעך דם על תעמוד דלא ונקרא לא, אימא אגורי ומוגר
 ודברי חברו. את להציל כדי ממון להוציא דמחויב ילפינן

 דממויב דילפינן כיון דהא ביאור טעונים באמת אלו הגמרא
 להוציא הוא מחויב בודאי לו מוהששותו חברו אח להציל
 דמחויב ולולב סוכה כגון עשה מצות בכל כמו זה על ממון

על תעמוד לא וא״כ לקיימם, כדי עליהם ממון להוציא
? ל״ל רעך דם

 על תעמוד דלא בפסוק מרומז האיך מובן אינו וגם
של העשה ואם ממון, להוציא דצריך רעך דם

 ואין בגופו להציל מחויב שהוא מפרשים אנו והשובותו
 "דלא הלאו כמו״כ בממונו, להצילו מחויב שהוא ראיה

 אינו אם בלאו לחייבו רק ג״כ שהוא להיות יכול תעמוד"
 לחייב אבל ועשה, בלאו התורה וחייבתו בגופו, מצילו

 כלל. ראיה כאן אין אחרים לשכור ממונו ע״י בהצלה
ד״והשבותו" מקרא רק ,הי הלימוד דאם לפרש ונראה

 עד להוציא רק מחויב היה אז מ״ע רק דהוי
 בסוף או״ח בשו״ע להדיא וכמבואר מ״ע כל כדין מומש
 מצילו, אינו אם לאו גם דיש דילפינן ועכשיו תרנ״ו, סימן

 )קנ״ז ביו״ד הרמ״א כדפסק ממונו כל להוציא הוא מחויב
לימן צריך לו, אשר בכל עצמו להציל יוכל "אם א׳( סעיף

תעשה". לא על יעבור ולא לו, אשר כל
לל״ת. מ״ע בין החילוק בטעם למקור יש באמת אבל

 להוציא צריך הלאו מונה• משום דרק הוא הטעם אם
 דבמ״ע הוא הטעם דעיקר או עליו לעבור שלא כדי ממונו כל

 עושה ואינו תעשה, ואל בשב רק עובר מקיימה איט אם
 מעשה לעשות שלא כדי אבל ,,ה רצון נגד בפועל מעשה
 ולפי״ז ע״ז, ממונו בל להוציא הוא מחויב בפועל עבירה

 להוציא מחויב אינו ג״כ תעשה ואל בשב לאו רק יהיה אם
 איסור של מעשה בידים יעשה לא יעבור אם דהא ממונו כל

יהי׳ ג״כ בפועל מ״ע יעבור )ואם ממ״ע. עדיפא ולא
 לעבור(. שלא כדי ממונו כל להוציא מחויב

שהביא הנ״ל קנ״ז סימן ביו״ד רע״א בחדושי ומצאתי
 על וגם אלים שלאו משוס הוא לל״ת מ״ע בין שהחילוק

 תשובות ובשם ממונו, כל להוציא מחויב תמשה ואל דשב לאו
 מחויב בפועל כשעובר .דרק,הב כצד שמה הביא יאיר חוות
לא לאו גם תעשה ואל שב אבל ממונו, כל להוציא הוא
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 הובאו תרנ״ו סימן או״ח בפמ״ג וכ״כ עי״ש, מעשה מדיף
 שיטחה דלפי ד׳( אות קכ״ז )יו״ד תשובה בפתחי דבריו

 של הלאו מומר מצד גם דהא יפה, עולים דברינו אק

 שב רק דהוי ממונו כל להוציא מחויב אינו תעמוד" ,לא
למקומה, קושיתנו חזרה וא״כ מצילו, אינו אם תעשה ואל

 כנ״צ אחרים לשטר דמחויב ילפינן דמהיכן
על תעמוד לא ,קמ״ל וז״ל: שם כתב ברש״י והנה

 חזור אלא משמע עצמך על תעמוד לא רעך דם
 להדיא הרי עכ״ל, רעך" דם יאבד שלא צדדים כל מל

 תעמוד" ,דלא כמקרא משמעות דמעצס מפרש דרש״י
 שבידו האמצעים כל לעשות ומחויב לעמוד דאסור ילפינן

 ומוכח זה, על ממונו כל להוציא גם חברו, חיי להציל כדי
תעשה ואל שב של לאו דעל יאיר" כ,חוות שובר דרש״י 1

ןאוצר_הוזכמהכ 1
 הר״ן דגם מוכח וכן מ״ע, מכל יותר לבזבז מחויב ^יאינו
 תעמוד דלא למימרא ,לאו :וז״ל שם דכתב הכי, ס״ל

 קרא אתא דלא אפשר דהא הכי משמע רעך דם על

 ממונו" דמרבינן הוא דקרא דמיתורא אצא לגופי׳ אלא
 לא מלקות לענין נ״מ דליכא דכיון ׳להר״ן )וס״ל עכ״ל-.

 שמחויב לרבות דרשינן אלא יתירא ללאו הפסוק מוקמינן
 דבלא הנ״ל, כהחוו״י סובר הוא דגם הרי בממונו(, להציל

 לאו רק דהוי כיון ממונו כל ליתן חייב הי׳ לא יתורא
 ,והשבותו של הפסוק לנו דיש דכיון אלא תעשה, ואל בשב
דרשיק ולכן מיותר, תעמוד" ,לא של הפסוק וא״כ לו"

בממונו. להציל לחייבו דבא
פסוקים, שני לנו דיש שהזכרנו הגמרא דברי בעצם והנה

בגופו, חברו את להציל לחייבו לו" ,דוהשבותו קרא
 בממונו, להצילו שמחויב רעך" דם על תעמוד ,דלא וקרא

מציל אינו ואם נפרדים, חיובים שני הם אם להסתפק י^יש
 עובר אינו בגופו להצילו יכול דאינו במקום בממונו חברו

 תעמוד" ,דלא הלאו על רק לו" ,והשמתו של העשה על
 של דהחיוב לנו מגלה תעמוד דלא דהפסוק או גרידא,

 בממונו ובין בגופו בין הוא העשה דהיינו לו" ,והשמתו
בגופו בין חברו להציל לו אפשר דהי' היכא כל וממילא

ועשה. בלאו עובר בממונו ובין
רל״ח מצו' חינוך מנחת ספר בסוף מנחה בקומץ ומצאתי

 בלאו גילתה דהתורה כיון ,ואפשר וז״ל שכתב
 הדר כן אם ולאגורי למיטרח אף דממויב תעמוד" ,דלא
 אבל זה ידעינן לא עצמה דמהעשה כן, גם בעשה עובר

כן גם עובר תעמוד" ,דלא מפסוק ליה דנפקא השתא
ע״כ. ואגורי, במימרת אף מהלאו חוץ בעשה

תעמוד" ,דלא הלאו דעכשיו דסובר מוכח מדבריו והגה
 דהרי שניהם על קאי לו" ,והשמתו של והעשה

 בהעשה כן גם עובר בממונו להציל שמחויב דבמקום כתב
 על יעבור כן גם בגופו להציל שיכול דבמקום שכן וכל
הנ״ל. בהרמב״ם צהדיא שכתוב כמו תעמוד", ,דלא לאו

 חושן על שלמה" ,חכמת בעל הגאון .שתפס משמע ובן
ההצלה שאם חדש דין שם שהעלה תכ״ו סימן משפע

 להצילו, לאחרים לשכור יטל שאינו במקום בזיק, דרך היא
 דכיון הוא, דידיה וטעמא בגופו, להצילו מחויב אינו

 בפרשת דהוא לו" ,מוהשבותו בגופו הצלה חיוב דילפינן

 שאתה פעמים ,והתעלמת שם דדרשינן אבידה השבת
 ואינו דזקן הוא הדין ממון באבידת כמו כן ואם מתעלם"

 ומסיק הכי, דינא כאן אף השבה, ממצות פעור כבודו לפי
 היא דההצלה במקום תעמוד" ,דלא מלאו נמי דפעור שם

בזיון. דרך
 בספק תלוי שלמה" ,החכמת של חידושו לכאורה והנה

,דלא דהפסוק השני כהצד נאמר דאם שלנו,
 דמחויב לו" ,והשבותו חיוב הוא היכן פד לנו מגלה תעמוד"

 של דהעשה ממון,וכיון הפסד במקום כן גם להשיב
 דזקן שם דהדין אבידה השבת בפרשת נכתב לו" ,והשמתו

 מעיקר דנפטר דכיון כאן כן כמו פעור כבודו לפי ואינו
 צד. לפי אבל כן. גם מהלאו נפער השבה של העשה חיוב

 חיובים שני הם והעשה דהלאו אמרנו הרי שצדדנו הראשון
 השבת מדין היא לו" ,והשמתו של דהעשה דהיינו נפרדים
 שאין מיוחד חיוב הוא תעמוד" "דלא הלאו אבל אבידה

 ואינו דזקן נניח אם אף ואז השבה, לדק שייטת שום לו
 להצילו מחויב יהי' מקום מכל מהעשה, פעור כבודו לפי

 אבידה השבת מפרשת דאינו תעמוד" ,דלא הלאו משום
 מצינו לא ושם בזיון דרך ההצלה יהי׳ אם באופן כלל

כבודו. לפי ואינו דזקן פטור שום
והעשה דהלאו שאמרנו השני הצד לפי גם באמת אולם

 דכיון דמסתבר לומר נראה מ״מ שניהם על קאי
 השבה לדק שייכות שום לו אין תעמוד" ,דלא דהלאו

 הפעור קאי לא ועליו אבידה, השבת בפרשת נכתב לא דהרי
 כבודו, לפי ואינו זקן לפעור מינה דילפינן ,דוהתעלמת"

 גם להוציא דבא תעמוד" ,דלא הלאו לנו מגלה כן אס
 והוי דממון, אבידה השבת מדין לו" ,והשמתו של החיוב

זקן דגם דעלמא עשה ככל דהיינו דאיסור דינא כמו
בה. מחויב כן גם כבודו לפי ואינו

 מה דלפי דינא, לענין אחרת נ״מ יהי׳ לכאורה אמנם
של נפשו דהצלת החיוב דעיקר החכ״ש שהעלה

 ד,והשבותו מעשה דהיינו אבידה השבת מפרשת הוא חברו
 שיש במקום אלא עובר אינו תעמוד" ד,לא והלאו לו"

 יהי׳ אם זה לפי כן אם לו" ד,והשמתו העשה של החיוב
 המצוה, מן פעור במצוה העוסק דקיי״ל במצוה, שסק

 הראשון צד לפי אבל חברו, את מלהציל פעור יהי׳ אז

 וא״כ נפרדים, חיובים שני הם והעשה שהלאו שאמרנו
 דיהי׳ לומר שייך לא תעמוד" ד,לא לאו כאן שיש כיון

לפוטרו רק נאמר הכלל דזה במצוה, עוסק מעמם פעור
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 מחויב ולפיכן בלאו, לעבור מחירו אינו אבל ממצוה,
חברו. את ולהציל המצוה להניח הוא

 לאו הוא דהלאו שכתבנו כמו נתפוס אם גם איברא

p גם מ״מ להעשה, שייכות לו ואין עצמו בפני
 כיון במצוה עוסק אם מהצלה פעור להיות צריך לכאורה

 הפרי שהעלה מה לפי תעשה, ואל שב של לאו רק הוא דהלאו
כ״ח, אות ב׳ מלק כוללת בפתיחה חיים באורח מגדים
 דפעור כיון בזה מוזהר ואק יראה דבל מלאו גם פעור דאונן

 גם פעור כן כמו תשביתו של ממשה במצוה עוסק ־מעעם
)הובאו תפשה ואל שב של לאו שהוא כיון יראה דבל מלאו כן * י i234567Jn׳׳nw י

 ירושלים והחומת ז'( אות שמ״א יור״ד בפ״ת כן גם דבריו
לפי כן ואם פעור אינו יראה דבל דמלאו וסובר עליו משיג

 עוסק מעמם חברו את להציל פעור יהי׳ מגדים הפרי דברי ו
 ברץ מבואר הא עוברת מצוה הוי דהצלה ואע״ג ^׳במצוה,

במצוה, העוסק פעור עוברת ממצוה דגם כ״ה סוכה
וצ״ע*(.

 שלא באופן חברו הצלת של הדין להבין נראה אמנם
זקן או במצוה פוסק מדק לבא כלל שייך יהי׳

 ילפינן ע״ב( )פ״ה יומא בגמרא דהנה כבודו. לפי ואינו
 מהקרא זה ונלמוד כולה התורה כל דוחה נפש דפיקוח

 התורה דיני דפל והיינו בהם, שימות ולא בהם" ,וחי
 סכנת שיש במקום אבל בהם" #וחי במקום ורק אך ניתנו

 להציל חייבתו שהתורה וכיון התורה, דיני כל נידחו מיתה

 כמו כן אס רעך", דם על תעמוד ד#לא מקרא חברו מיי
התורה. דיני כל נידמו עצמו של נפש בפיקוח דאמרינן

 נפש פיקוח של דין כן גם זהו חברו חיי להציל כן כמו
 זה דאין כבודו, לפי ואינו זקן של הפעור כלל שייך ולא
 ובמקום נפש פיקוח של דין אלא אבידה השבת של מצוה רק

לומר מאד תמוה ובאמת הכל. נדמה נפש פיקוח

 בזיונו או כבודו דמשום במחכ״ת שלמה" #החכמת כדברי
חברו. נפש מלהציל פעור יהי׳

 כבודו לפי ואינו דזקן נאמר דאם במ״ש שהוכיח ומה
מאי א״כ תעמוד" #דלא מקרא חבירו להציל מחויב

 להציל דממויב ללמד תעמוד" #דלא קרא ל״ל הגמרא מקשה
 דקרא י״ל הא לו" ד#והשבותו מקרא כבר זה נלמד הא
 מחויב כבודו לפי ואינו זקן דגם ללמדנו בה תעמוד דלא
 מהעשה שפעור כיון כבודו לפי ואינו דזקן ע״כ אלא

 מדא כלל, ראי׳ אינה זה מהלאו ג״כ פעור לו" ד#והשבותו
 דשוס נפשות, בהצלת כלל שייך אינו כבודו לפי ואינו דזקן
 נפש להצלת שעושה מה בכל כבוד אי ירגיש לא אדם

 אם שבגדולים גדול גם יחשב גדול לכבוד ואדרבא אדם,
 לבזיון להחשב יכול שהי׳ מעשה וכל אדם, חיי מציל
 ונערך נחשב הוא נפשות הצלת לענין אחרים, דברים לענין
 שהסברנו מה דלפי ועוד. גדול, הכי לכבוד הבריות בעיני

 אינו נפשות הצלת שענק מלמדנו תעמוד" #דלא דהקרא
 מחויב אינו דבאבידה אבידה, השבת בפרשת כלל נכלל

 ממונו, כל ליתן מחויב נפשות ולהצלת ממונו, להפסיד
 כיון מחויב כבודו לפי ואינו שזקן ג״כ נכלל בזה וא״כ
 הצלת של אחר דין והוא אבידה להשבת פלל שייך שאינו

שייכים אינם אבידה בדיני שנמצאים הפעורים וכל נפש,
כלל. כאן

 שכתב הרמב״ם מדברי מוכח נמי נראה שכתבנו וכמו
#רוצח" בהלכות סכנה במקום נפש דהצלת זה דק

 תעמוד ד#לא דמלאו אבידה בהלכות ולא י״ד( הלכה )פ״אה״״ה
 במקום חברו את מציל אינו דאם לומדים אנו רעך" דם על

 שלילת ע״י חבירו ברציחת גרם כאילו הוא הרי סכנה
עוסק מעעס פעור שיהי׳ שייך לא בודאי כן ואם פעולתו

כבודו. לפי שאינו משום או במצוה

הערה
 מפורשת ממשנה כעת לי קשה הפמ״ג שיטת והנה

 בנו את למול "ההולך התם דתנן ע״א מ״ט פסחים
 ולבער לחזור יכול אס ביתו בתוך חמן לו שיש ונזכר ,וכו

 וקשה בלבו". מבטלו לאו ואם ויבער. יחזור למצותו ולחזור
 הא דהשבתה המצוה לקיים יחזור בנו את לחול בהולך למה
 רק הוא אם1 גס דהא בנו׳ דמילת בתצוה עכשיו עוסק הוא

 בסוכה איתא דכן אחרת, ממצוה הוא פטור מצוה בהכשר עסוק
במגן ועיין מסוכה", פטורים הרב פני לקבל "ההולכים

 ששית שעה דאתר י״א, ס״ק תמ״ד סימן המן הלכות אברהם
 את ולבער לביתו לחזור צריך החמץ את לבטל עוד יכול דאין

 ימול, השמיני דיוס עשה מצות יבוטל זה ידי דעל אף החמץ
 שיטת לפי הא ואמאי יראה, דבל לאו על יעבור שלא בכדי

 הרי תעשה ואל בשב הוא יראה דבל דהלאו כיון הפמ״ג

 מילה במצות דעסוק וכיון במצוה, העוסק לענין כעשה הוא
 לנר ערוך נספר ומצאתי וצ״ע. ולנער, לחזור הוא מחויב למה

עיי״ש. מספיק, תירוצו אין אנל זו קושיא שהקשה כ״ה סוכה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 111 מס עמוד {8}הלוי מרדכי בן ליב אריה גרוסנס, א
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 הנפש, שמירת בהלכות והקירות חידושים הערות ביאורים

 רעך", דם על תעמוד "דלא בלאו בהם", ד״וחי היתר

ועוד. ורודף, במחתרת בא בדין

תשובות קונטרס

שליט״א קנינסקי הגר״ח מרן מרבנו

פקו״ג במשנת תשובות ממאה למעלה ובו
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קפב

 סימן ב׳ חלק יו״ד משה באגרות ]שו״ר וכדאמרן, לעצמו, זאת
 המשפחה דסגם דביאר שלמה, החכמת וראיית כד״ה ג׳ ענף קע״ד

דבריו[. הבנתי ולא עיי״ש, עריות בגילוי כמתרפא חשיבא

 לפניו תעמוד ואל ימות דאמרינן דמאי נמצא ולפמשנ״ת ו(
זאת כל הגדר, מאחורי עמו תספר ולא ימות

 לא ומ״מ כן, לעשות מסכימה היתה עצמה שהאשה במקום היינו
 אינה האשה אס אבל שבדבר, האיסור משוס זאת חכמים התירו

 חייבת אינה עמו, לספר או לפניו לעמוד ומואסת להתבזות רוצה
 בהא לעיין יש לפ״ז אק שלו, שאינו לדבר מתאוה דהוא כיון בהכי,

 משוס הדבר התירו לא מ״מ היתה פנויה דלמ״ד בגמרא דמשני
 אס לכאורה והרי בדבר, בושין שהיו ופירש״י משפחה" "פגם
 פגם משוס כרצונה לעשות עליה לעכב א״א בזאת חפצה האשה

 לפניו תעמוד אם דשו״ט והסוגיא דהברייחא לומר וצריך משפחה,
 זה שדבר להס לומר דין הבית על שהיה היינו עימו תספר או

 דין בית הציעו דלא משני ובזה יבריא, עי״ז אולי ק ושיעשו מותר
 להציל חייבת האשה ואין דהואיל משפחה, פגס משום כן לעשות

 להם להציע דין לבית ענק אין שלו, שאינו לדבר שמחאוה אדס
 יהיו שלא כדי או משפחה, פגם גורמים אנו בזה כי כן, לעשות

 דהצלת חיוכא כאן היה דאס ונראה - בעריות, פרוצות ישראל בנות
 מתחשבים היינו לא וגם משפחה, בפגם מתחשבים היינו נפש"לא

 אלו כטעמים דאין בעריות, פרוצות ישראל בנוח יהיו שלא בטעמא
 כלא״ה דהכא דבנידון אלא התורה, לכל דוחה אשר פקו״נ לדחות

 שאינו לדבר מתאוה שהוא להצלתו כלום לעשות חייבת האשה אין
 לספר או לפניו לעמוד חכמים הציעו לא מ״ט הוא הנידון וכל שלו,
 נפש להציל להשתדל עלינו מ״מ בהכי חייבת דאינה והגס עמו,

 פגם נהם יש שהרי אלו עיצות עבדינן דלא אמרינן זה ועל מישראל,
 רוצה האשה דאס נמצא ולהאמור דפריצות, חשש או משפחה
 דייקא והכי לה, מותר נפשו על חסה ט עצמה מצד כן לעשוח

 מאחורי עימה לדבר "ואפילו התורה מיסודי בפ״ה הרמב״ס לשון
 מאחורי עימה לדבר יורו ולא וימות בכך, לו מורק אין הגדר

 והבן, לו", מורק "דאין אלא דאסור הרמב״ס כתב ולא הגדר",
 סוף טו״ד רע״א בגליון לדבריו שציין כהונה בתי בשו״ח שו״ר
]וברמב״ס משנ״ת כעין הרמב״ס לדברי ביאר שכבר קנ״ז סימן

 בבתי שס וביאר דינא, מעיקר אסור הפנויה על דלנוא משמע
 ואל ויהרג עריות בכלל הוה לאוין דחייבי להרמב״ס דס״ל כהונה

 אינס לאויס דחייבי כתב רצ״ו מצוה החינוך כספר אמנס יעכור,
 ירושלים( מכון )כהוצאת בחינוך ועיי״ש עליהם, ליהרג עריות בכלל

 נותנק לא דין“דבית והיינו כן, לו "מורק" דאין שכתב דבריו בהמשך
 שו״ר להם, מושר כן לעשות בעצמם רוצים הם אם אבל כזאת, עיצה

 ההלכה בכל הרמב״ם נוסחת ספרים שבהרבה פרנקל כרמכ״ס
 היה כהונה בתי ולהרב בחינוך, כאמור וזה כן", לו מורק "שאין

 לו, תבעל ואל ימות הרמב״ס כתב דברישא דידן כספרים הגירסא
 מגדל כספר ויעיין כן[, מורק דאין וכתב הרמב״ם חילק אח״כ ורק
 יפה המהר״ס ובהגהות י״ג, אות א׳ פינה בוחן באבן להיעב״ץ עוז

 ענינא בהאי שהאריכו רמ״ד סימן או״ז מהר״ח לשו״ת בפתיחה
 סימן בשו״ע שלמה חכמת וכספר שם. נאמרו מדכרינו ומקצת
 וכגון כושה לאדם שיש דכמקום משפחה דפגם מדינא הוטח מכ״ה

 טוכא, עליו תמהו וככר לחטרו, מלהציל פטור ככודו לפי ואינה זקן
 דעלמא, לפקו״נ מסוגיין לאוכחיה ליכא ולפמשנ״ח ואכמ״ל,
 עי״ז שיהא כאופן גס להציל כאמת חייכיס פקו״ג דהוה וכמקום

משפחה. פגם

 דין לטח לכא כושה אשה אכיי אמר מכ,כ כיכמות ויעיין ז(
את והורגת כנה[ אח לזון מהיורשים ממון ]ולתכוע

 כושה לאדם שיש דכל כזה חזינן ולכאורה עיי״ש, כרעכ, שימות כנה
 טוכא דתמוה כודאי אכן רעך, דם על תעמוד לא משוס עוכר אינו

 וחייכת כן לנהוג לאשה שאסור דאה״נ לומר יש וכפשוטו ק לומר
 חששו מ״מ אולם כנה, את לזון כדי שיכולה מה כל ולעשות לדאוג

 לישא שאסור גזרו ולכן הולד, יסתכן בושה דאשה טון שמא חז״ל

 היאך וכיאור פירוש צריך הדבר דבאמח נראה עוד חבירו, למעוברת
 ומת הולך כטנה ופרי עוללה את האס שתראה בישראל כזאת יתק

 משוס אותו לזק ממון מהיורשים חכקש ולא עיניה לנגד ברעב
 כל שמוכנה בעולם הקב״ה שברא הטכע כנגד זה והרי הבושה,

 דבודאי נראה וע״כ בנה, את לזון כדי וגופה נפשה להקריב אשה
 בדבר, שתצמצם הרי מועטים שנכסיה טון אבל בנה את שתזון

 הולד יינזק שלא זאת על תסמוך מהיורשים לבקש הבושה ומשוס
צורכו. די מזון יקבל לא ט ימות, הולד שמא חז״ל וחששו בהט,

נה סימן

לחבירו להציל כדי ולהצטער לטרוח אדם חייב כמה עד

 דלא לקרא בעינן למאי דמקשינן עג,א כסנהדרין יעוין א(
כנהר הטוכע לחכירו להציל שחייכ רעך דם על תעמוד

 אכידת לרכות לו והשכותו אכידה כהשכת דילפינן מהא תיפו״ל

פיקוח משנת

 מיטרח אכל כנפשיה מילי הני אמינא הוה מהחם אי ומשני גופו,
 כמה עד שיטות כמה כפוסקים ומצינו - קמ״ל, לא, אימא ואגורי

לחמור. מהקל ונפרטם מסכנה, חכירו להציל כדי לטרוח אדם חייכ

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס196 מס עמוד חיים קנייבסקי, ־ יעקב שלמה שיין, - אריה יוסף לורינץ, נפש
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קפגפהו״נ

 כל שכתבו דלולא כתב קמ״ו סימן יאיר חוח בשו״ת ב(
ולשכור ממון להפסיד אדם שחייב הפוסקים

 שאינו לומר אפשר היה בנהר, הטובע לחבירו להציל פועלים
 ריבתה דלא להחזיר, לחבירו שאין יודע אס משלו להפסיד מחויב
 אב, משל דקיי״ל אב בכבוד לדבר דומיא עבורו לטרוח רק חורה

 דלא בדבריו כן דמשמע בסנהדרין שם רמ״ה ביד ויעוין עכ״ל.
 חייב לא אבל פועלים, ולשכור לטרוח דחייב אלא מקרא ילפינן

 דחייב בגמרא קאמרינן רק ולכן לחבירו, להציל כדי ממונו להוציא
 אמנם ׳7”בממוניה, לאצוליה דחייב קאמר ולא ולאגורי למטרח

 להפסיד אדם שחייב כחבו הראשונים שכל יאיר החוח כמב כבר
 השעור כמה עד נחפרש לא אולם לחבירו, להציל כדי ממון ולהוציא

 לא ובמצוח חומש, עד להוציא שחייב עשה במצות דמצינו בזה,
 דלא מקרא דמרבינן לאחר וא״כ ממונו, כל להוציא חייב תעשה
 רק חייב אס לדון יש ממון להוציא גס שחייב רען דם על תעמוד

 כל להוציא שחייב לארס חייבי כשאר דהוה דנימא או חומש עד

 א׳ סעיף קנ״ז סימן ביו״ד רע״א בהגהות יערן והנה ממונו,
 להוציא צריך אס בשוא״ת שהוא בלאו הפוסקים שנחלקו שהביא

 ולפ״ז המהרש״א, בגליון גס ועיי״ש חומש, עד רק או ממונו כל
 כחב וכן בהא, חלי בשוא״ח שהוא רעך דם על תעמוד דלא בלאו

 רש״י לשון אמנם ד׳, ס״ק רנ״ב סימן ביו״ד תשובה בפחחי
 עצמך על מעמוד לא רעך דם על תעמוד "לא בסנהדרין בסוגיין

 דהכא משמע רעך", דם יאבד שלא צדדין כל על חזור אלא משמע,

 נכלל בפשוטו וא״כ הצדדין, כל על לחזור שחייב בפנ״ע רבוי הוה

 בשו״ח בזה האריך וכבר ממונו, כל לזאת להוציא שחייב בזה

 ח״א שלמה במנחת לדבריו ]וציין נ״ד, תשובה ח״ה מהרש״ס

 כסוף נ״א סימן ח״ב אמת זרע ובשו״ת [.מ״ב ,עמ ,ז ימןס
 וכן לארס, חייבי כל וכשאר ממונו כל להוציא שצריך כחב התשובה

או״ז המהר״ח לשו״ת בפחיחה יפה המהר״ס’ בהגהוח צידד

 )בהוצאה ד׳, אוח פ״ו סימן ח״ב במנח״ש נקט וכן רמ״ד, בסימן
 הרבה זצ״ל סלענטר דהגר״י שם והביא המחבר(, מבני החדשה

זה. בענין הסתפק

שנחלקו הביא ט״ו ס״ק קנ״ז סימן ביו״ד תשובה ובפתחי ג(
 הצלח עבור דידיה אבר לסכן אדם חייב אס קמאי

 לדבריו ]והעמקנו דחייב נקט רקאנטי המהר״ס ובפסקי חבירו,
 ודאי דזה משמע ולכאורה - עליו, חלק והרדב״ז הסימן[, בסוף

 הוא מגופו אבר אבוד שהרי מחומש, טפי לזאח להוציא שחייב
 ח״א או״ח משה אגרות בשו״ת וכדכתב ממונו, מחומש כיותר
 משם לצאת רב צער לו ויש חולים בבית שנמצא דחולה קע״ב סימן

 מחומש יותר להוציא חייב אדם שאין דכיון שופר, תקיעת לשמוע
 פטור ממונו כחומש אצלו שקול זה שצער כל מצוה, לקיום

 שוב דחומש שעור בזה היה חבירו להציל אס וממילא - מהמצוה,

 לחבירו, להציל כדי אבר להפסיד אדם חייב אס לדון מקום אין

 אדם חייב אם הראשונים שנחלקו מכ״ו כסימן כסמ״ע ויעוין

 משמע ולכאורה לחבירו, להציל כדי סכנה כספק עצמו להכניס
 לעצמו לסכן שהרי ממונו כל זה על להוציא אדם שחייב ודאי דזה
האדם יחן לו אשר וכל ממונו, כל להוציא מאשר טפי חמור הוא

נפשו. בעד

שצער י״ב סעיף ס׳ סימן באבהע״ז שמואל בביח ויעוץ ד(

 בנדרים יוסי לרבי וכדס״ל חבירו, להצלת קודם דידיה

 כבר אמנם בצמא, שימותו אחרים להצלח קודם דידיה שככיסה
 נ״ח[, בסימן לדבריהם ]והבאנו עליו להשיג באחרונים האריכו

 שחייב כתב ד׳ אות קכ״ט סימן שלח בפרשת שאילה ובהעמק
 כתב שכן לחבירו, להציל כדי שבעולם צער כל עצמו על לקבל אדם

נראה ולס״ז רעך, דם יאבד שלא הצדדין" "כל על חזור רש״י
>79ממונו.> כל לזאח להוציא שחייב וכ״ש דבודאי

 ההצלה ל״ה והרי פועלים, ולהביא לטרוח חייב יהא שלא מיחי מהיכי טירחה, בזה שיש הגס בנהר הטובע חנירו להציל גופיה איהו דחייב דכיון עיון צריכים והדברים (78)

 בזה לו יהא שלא ]באופן נעצמו להשיב יכול כשאין פועלים ולשכור לטרוח חייב אנידה בהשבח גם ולכאורה חבירו, להצלח שיכול מה שיעשה אלא ש״נגופו", מצוה

 ל״ה אבידה השבח שהרי האבידה, להשיב לעכו״ם אף או לישראל לקרוא ולילן לטרוח מחויב הקברוח נניח אבידה שרואה וכהן מהנעלים(, ויוציא שיחזור ממון הפסד

 שו״ר וצ״ע. דגופו, השבה משוס חיפו״ל רען, דם על חעמוד דלא קרא איצטריך למאי וא״כ ־ לבעלים, האבידה שתחזור ולדאוג לראות שחייב אלא שבגופו מצוה

מחבירו. לבקש חייב אס בעצמו האבידה להחזיר יכול כשאין דנסתפק ט״ו אוח בשע״צ רנ״ט סימן האבידה משפט בספר

 קמאי דשי״ט מהא והרי בהכי, היקל מ״ט אני וחמה - חומש, עד רק הוא דהמיוב שליט״א אלישיב דהגרי״ש משמיה שהביא קנ״ב עמוד מ״ה אברהם נשמח נספר וראיתי (79)

 חיים החפץ כחב שק להלן והבאנו וכמשנ״ח, לחבירו, להציל ממונו כל להוציא שחייב ודאי חה הה אנר, להפסיד חייב אס וכן לחבירו, להציל כדי עצמו לסכן אדם חייב אס

 חיוב הוא כמה עד אלא דממון נידון כאן אין שהה הראיה, עליו מחבירו דהמוציא להקל ממון דספק כללא כאן ול״ש חומש, עד להקל מנלן וא״כ חסד, אהבח בספרו

 5הגה״ של ובדרשחו - בפקו״ג. להחמיר עליט הה דחבירו לסקו״נ נוגע כשהדבר וכ״ש לחומרא, דאוהימא דספיקא למימר לן והוה רעך, דם על תעמוד דלא המצוה
 האדמו״ר ה׳ קדוש הגדול אחיו בשם הלנה פסק פירסס צדיקים[ דרך בחוברח שם ]ונדפסה הגדול, הזעם שנוח באמצע חש״ד בשנח בנודאפעשט שנאמרה מבילגוהיא

 ידי יצא לא עדיין נימו הון כל איש יחן אם ואפילו נפשוח, להצלת הונו כל לפזר אדם מחרב מחומש, יותר יבזבז אל חכמנו שאמרו שאע״ם זצוקלה״ה, מבעלזא מהר״א

 רבנו לי כחב ]וק נ״ל, ועוד בד״ה ג׳ סימן חוף ח״א יעב״ץ שאילח נשו״ח הוא וק באורך, עיי״ש נהביס, נחי על ולדפוק הפחחים על ולחזור להשמדל עוד ומחויב חובחו

 הוסיף אולם ממונו, כל ליחן צהך רעך דם על תעמוד דלא דבלאו קע״ז סימן חו״מ סופר החחס נשו״ח שו״ר ממונו"( כל ליחן צהך "דלכאורה שליט״א קנבסקי הגר״ח

 בזה יש שהה השבוי לפדוח ממונם כל שיתנו נאמר לא הצינור על אולם יפרנסו, הציבור אלא נרעב ימוח שאח״ב חשש אין ממונו כל כשיתן דאף ליחיד היינו ואח דנל

זה היה והחס הנפשוח, להצלת ממונו כל ליחן שחייבים הזעם בשנות פירסס מבעלזא דהמהר״א בהא להחבונן יש לפ״ז אמנם - ברעב, מהם חלק שימותו נפשות סכנת

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס197 מס עמוד חיים קנייבסקי, ־ יעקב שלמה שיין, ־ אריה יוסף לורינץ, נפש פיקוח משנת



משנת רעך" דם על תעמוד "לא ו: שערקפד
נה סימן

פהו״ג

 וביד כדרך מהלכין שהיו שנים תניא סכ,א »״מ ׳בגמ והנה ה(
ואם מחים שניהם שותין אס מיס של קיתון מהן אחד

 שמיהם שישחו מוטב פטורא בן דרש לישוב, מניע מהם אחד שוחה
 רבי שבא עד חבירו, של במיחחו מהם אחד יראה ואל ממומו
 ומשמע - חברך, לחיי קודמין חייך עמך אחיך וחי ולימד עקיבא

 אבל לישוב שניהם יניעו לחבירו המיס יחן שאם באופן הוא שאם
 ורק במים, להחחלק שצריך מודו כו״ע בצמא, רב צער יצטערו

 כדי רב צער לסבול אדם שחייב הרי חבירו, לחיי קודם דידיה חיים

 — צריך אדם שאין דס״ל פוסקים הנהו על וצ״ע לחבירו, להציל
 שמואל הביח על תיקשי ]וכמו״כ לחבירו להציל מחומש טפי להוציא
 מקרא דילפינן דלאחר לומר וצריך חבירו[, לחיי קודם דידיה שצער
 חיים רק המכוון אין חברך, לחיי קודמים דמייך עמך אחיך דוחי

 קודמים, חייך בכלל הוה האדם לחיי שנצרך מה כל אלא ממש,

 כהאי שכתב מכ״ו סימן חו״מ ח״ה אברהם נשמח בספר שו״ר

 חשוב דעני עוד והוסיף שליט״א, אלישיב דהנרי״ש משמיה סברא

 דהצלח שם שכתוב מה ]אמנם עמך, אחיך וחי בגדר ול״ה כמח
 להבין קשה מחומש, טפי חייבים ולא אבידה השבת כדין הוה חבירו

 קודם ושלו להפסיד צריך לא חומש גס אבידה דבהשבת הדברים,
 להצלת ממון להוציא דחייב מקרא דמרבינן ולאחר חבירו, לשל

 דבאופן לדון יש עוד דמומש[, שעורא בזה דאין י״ל שסיר חבירו

 לעצמו הקיתק האחד מלוקח מיס, של אחד קיחק רק במדבר שיש

 אדם שחייב רעך דם על תעמוד לא משוס רק בזה הנידון אין

 כגרם והוה דחבירו, החיים מוטל חשיבא אלא לחבירו, להציל

 מסבב לא שם שעומד האדם הרי בנהר טובע וכשחבירו רציחה,
 כזה במצב במדבר כשנמצאים אבל להצילו, דחייב ורק כלל למיחתו
 חשיב לעצמו הקיתון שלוקח כל שלהם, החיים הוא המיס שקיתק

 ויש ביניהם שיתחלקו פטורא לבן ס״ל ולק חבירו, של מוחו כגורם
 אס אבל חברך, לחיי קודמים דמייך דרש ור״ע שעה, חיי בזה

 במים להתחלק אדם דחייב מתיו כו״ע הצמא, צער רק הוא הנידון

 אבל דידיה, צער משום לחבירו מימה לגרום ואסור חבירו עם
דלא מקרא שהוא בנהר הטובע חבירו אח להציל דנים כשאנו

 מחומש טפי להוציא מחויב שאינו י״ל שסיר רעך דם על חעמוד
רב. צער לסבול חייב אינו וגס

הלך האחד דאם לרמ״ך שהביא בב״מ שם בשמ״ק ויעוין ו(
 בעל ומת עצמו להציל ושתאן מבעליו המים את וחטף

 עכ״ל, טפי סומק דדמיך חזית דמאי שמים בדיני חייב בצמא, המים
 דמייך הדין נאמר דלכאו״א לומר מקום שהיה כוונתו ולכאורה
 מהבעלים המיס לחטוף לשל שמומר ובאמת חברך, לחיי קודמין

 סימן חו״מ בשו״ע ]כאמור פקו״נ דהוה במקום לגזול מותר שהרי
 דחייך שהוכרע דכיון ק דאינו הרמ״ך דחידש וזה ד[, סעיף שנ״ט

 לשל הימר בזה ואין לבעלים שייכים המיס א״כ חברך, לחיי קודמין

 החזו״א כתב ]וכן חזית, דמאי סקו״ט משוס בגזילה המיס ליקח
 אק קמ״ה[, סימן ח״א יו״ד ובאגר״מ ב׳, ס״ק ס״ט סימן ביו״ד
 דקאי למימר ליה והוה שמיס" בדיל "חייב הרמ״ך לשון קצ״ע

 כגרם דחשיב שמים, בידי "מיתה" דחייב בכוונתו נראה ולכן באיסור,
 גס הוא ובן נשמתו, בנוטל הוא הרי המיס שנוטל ע״י שהרי רציחה

 לחבירו הרואה והנה - ודו״ק, חבירו״, נפש גחל ״והוה החזו״א לשון
 אבל רעך, דם על תעמוד לא משוס עובר מצילו ואינו בנהר טובע

 המיס כשנוטל הכא ושאני שמים, בידי מיתה זאת על שחייב מצינו לא
 בידי מימה חייב ולכן רציחה כגרם הוה ימות שעי״ז כיון מחבירו
 קודמין דחייך לדרשא ס״ל דלא פטורא דבן לעיל מש״כ וא״ש שמיס,

 שע״י רציחה כגרם אלא דחבירו, הצלה חיוב משוס בזה הנידון אין
 השחר באילת למו״ר שו״ר בצמא, חבירו ימות לעצמו המים שנוטל

 שכ״ח סימן ריש נשו״ע ]והנה עיי״ש. ק כתב שכבר בב״מ שם
 ויסתק, החולה יחלש שמא דמים" כשופך הוא הרי "דהשואל כחב
 מיתה חייב ואינו כרוצח רדון אינו דמ״מ ונראה בירושלמי, איחא וכן

לשמים, מימה וחייב בידו הריגה עוון גרמא ע״י בהורג ורק לשמים,
עיי״ש[. ב׳ הלכה מרוצח ב׳ בפרק הרמב״ם וכדכחב

בנהר הטובע כדלהלן: להוסיף הרינו האמור ולבחירות ז(
 אס ליבשה, עליו לעלות שיכול סולם שם ונמצא

 מחבירו מונע שהרי רציחה, כגרם הוה לסולמו הבעלים נוטל
רעוע והסולם בנהר, טובעים דהסולס בעליו גם אס והנה להנצל,

 "חשש" בזה שיש אף להצילם חייבים "ודאי", נפשות שמח לפנינו שיש דבמקוס לחלק יחק אק סופר, כהחחם דלא זה ולכאורה ק, כולם שיעשו הציבור לכלל הוראה

 ובעירובק ועיין. רעב, סמח חשש להם גס יש דעי״ז ממונו כל ליחן צריך לא הציבור ונזה דהשבוי סכנה חשש רק דיש במקום מיירי סופר והחחם רעב, חרפח של דסמה

 ולא כפקו״נ, משינא לא ומ״מ בולו הציבור של הממון ליטול באים החם והנה כנגדם, להלחם שנח מחלליך אין ממק עסקי על ישראל עיירוח על שצרו נכדם שנינו מה,א

 אסור סובא עניים שהם לצעור וגס בהם", ד״וחי להיחרא נפשוח סמח בכלל ל״ה דצינורא דדוחקא נראה וע״כ ברעב, מהם חלק שימומו נפשוח סכנח בזה שיש אמריכן

 ואיך סכנה חשש הוה נמי דציבורא דדומקא אמרינן ובזה סכנה, "חשש" אלא דל״ה שברים פדיון מצות לענק רק נאמרו סופר החחם ודברי פרנסה, לצורך בשבח לענוד

 יהודים מאוח ובו שמפעל נפולק דמעשה המזו״א שסיפר קפ״ד עמוד ח״ג החזו״א( )ח" הדור פאר נספר וראימי השבר, פדיון עבור ממונם כל למסור חייבים הצינור
 לנקשחם נענה ולא נשנח, לעבוד שאסור שיפרסם חיים להחפן הרבנים ובאו מענודחם, יפוטרו יסרבו ואס נשבח לעבוד כולם צריכים שיהיו וחששו הממשלה ע״י הולאם

 ע״י לפקו״נ חשש בליכא מיירי דהחם לומר וצריך ישראל, עיירוח על שצרו מנכרים שנא מאי וצ״ע - נפש, פקוח בשאלח נוגע זה הרי לשם ממוסרי יהודים מאוח ואמר

 שאינו כחב ל״א אוח א׳ פינה בוחן באבן עח מגדל ובספר פקו״ע משום נשבח פרנסה בענק קפ״ה עמוד הדור בפאר שם עוד ועיק והענק, המקום לפי והכל העניות,

 במור גס עוד כמג וכיוצנ״ז מזה. גדול פקו״ג לך דאק עצמו, להחיות לחם פת לו יהא ולא כל ובחוסר בעירום שישאר במקום בל״ח לעבור שלא ממונו כל ליחן חייב

 דמי ט״ז ס״ק רמ״ח סימן נמג״א ]רערן נפשם. להחיוח מטן להם יהא שלא פקו״ג חשינא העיר בני דכל ממונם מטילת דפעמים ז׳ סעיף שכ״ט סימן בשו״ע וקציעה

לנפשו[. להחיות במה לו יהיה שלא כפקו״ג חשינא בגדיו או ממונו כל נטילת במדבר שהולך

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס198 מס עמוד חיים קנייבסקי, - יעקב שלמה שיין, - אריה יוסף לורינץ, נפש פיקוח משנת



רעך" דם על תעמוד "לא ו: שערמשנת
נה סימן

מפהפמו״ג

 עליו, לעלות יוכל לא השני ושוב יתפרק הראשון שיעלה שאחר

 חשיבא לא ואז קודמים, דחייך משוס להצלה קודמים הבעלים
 ואס עצמו, להציל שקודם ודינו זכותו זה כי דחבירו המיתה דגורס
 חשיבא בנהר טבעו הבעלים כך ומשוס בסולם ועלה קדם השני

 מותו, נגרם ועי״ז כדין שלא דחבירו הסולם שסילק רציחה, כגרם

 והנה - וכמשנ״ת, שבמדבר, דמים בקיתון הנידון גם הוא וכן

 דבשפיכות החוס׳ לשיטת הביא ספרו בראש הלוי חיים ברבנו
 ]ולכן למיתה עצמו למסור חייב אינו בשוא״ת דהוה במקום דמים

 עליהם וחמה עצמו[, למסור חייב אינו תינוק על אותו בזורקים
 דגם דחזינן מיס של בקיתון ור״ע פטורא דבן מפלוגתא הגר״ח

 לאו אס הצלה, משוס ורק כלל רציחה דל״ה במקום וגס בשוא״ת

 ולפמשנ״ת עיי״ש, נפשו, למסור חייב היה קודמים דחייך מילף

והוה רציחה, גרם הוא הנידון התם דגם התוס׳ שיטת א״ש אוגרתחכם?1
 המיס ששותה בזה שהרי ועשה, בקוס דמים דשפיכות כאביזרייהו

 נחשב לאבוד סתם המיס ישפוך ואס דחבירו, ההצלה בכך מסלק

 ימות ועי״ז מהבור סולם דהמסלק וכמו רציחה, גרס דקעביד

 שכבר השחר באילת ]ויעו״ש רציחה, כגרם דחשיבא בצמא חבירו

 יו״ד אחיעזר בשו״ת בזה קדם שכבר שו״ר הגר״ח, על כן העיר

ה׳[. אות ט״ז סימן

 צער לסבול אדם שחייב דס״ל הנהו דגם לדון מקום ויש ח(

אינו כמיתה שהוא גדול צער מ״מ חבירו להציל כדי

 ומה״ט חברך, לחיי קודמין דחייך בקרא נכלל זה וצער חייב

 לא משפחה פגם שמשום דטינא בענינא עה,א בסנהדרין אמרינן

 ובושה בדבר", "בושין שהיו ופירש״י להצילו, דחינסביה אמרינן

 האש לכבשן עצמו להפיל לאדם מוטב וכדאמרינן כמיתה צער הוה

 שער יונה לרבינו תשובה בשערי וכתב ברבים חבירו פני ילבין ואל

 נספר שו״ר ממוח", מר ההלבנה צער "כי קל״ט אות שלישי
 שכתב פ״ג ״ג^ואותי אות ,א פינה בוחן באב! להיעב״ז עוז מגדל

 בבזיון חבירו את להציל חייב שאדם מצינו "ולא והוסיף כדאמרן

 אבר באבוד להצילו מחויב שאינו כמו הנפש, עד שנוגע כזה גדול

 ומה״ט - כמות״, קשה דבר הוא ערומה לפניו ולעמוד מאיבריו,

 להנשא אשה חייבת אס נ״ד בסימן לעיל בהאמור לדון מקום יש

 כל להיות זה דבר דגם די״ל להצילו, כדי בו חפיצה שאינה למי
 יש דגם ויתכן מיתה, כצער הוה בו רוצה שאין אדם תחת ימיה

 לדון יש והרבה דעתה, לפי לה ראוי שאין למי להנשא בושה בזה

 מי וכגון לחבירו, להציל כדי לסבול אדם חייב צער איזה עד בזה
 בבית השומר ויכול כדין, שלא עכו״ם ע״י מיתה עליה שנגזר

 ולא עולם מאסר זה שומר על יגזרו אז אבל להבריחו האסורים
 אדם שחייב נימא האס ביתו, ובני משפחתו את שוב לראות יזכה

 כמיתה, שקול שהוא צער שיש או לחבירו, להציל כדי צער כל לסבול
חברך. לחיי קודמין וחייך

 ד׳ ענף קע״ד בסימן ב׳ חלק יו״ד משה באגרות ויעוין ט(
כל כשאר הוא רעך דם על תעמוד דלא דלאו דכתב

 הלאו, על לעבור ולא ממונו כל להוציא אדם שחייב שבתורה לאויס
 שבחורה לאויס בכל שהרי חבירו להציל אבר לחתוך חייב אינו אולם
 אינו גס ומה״ט בלאו, לעבור שלא כדי אבר לחתוך מחויב אינו
 לאויס, כל בשאר וכמו לחבירו, להציל כדי סכנה בספק להמס חייב

 להציל חייב שאינו דה״ה הסימן[ ]בסוף באגר״מ שם עוד והוסיף
 כיוחר אצלו הוא אשר גדול צער עי״ז לו שיהא במקום חבירו אח

 להציל ממונו כל להוציא שחייב מצינו דרק ממונו, כל מהפסד
 אצלו שהוא גדול בצער חייב אינו אבל בלאו, לעבור שלא או חבירו
 יפה המהר״ם בהגהות כתב ]וטוצב״ז ממונו, כל מהפסד כיותר

 לנו יש ולפ״ז ־ רמ״ד[, בסימן או״ז המהר״ח לשו״ת בפתיחה

 לחבירו, להציל כדי לסבול האדם שחייב הצער בשעור ההלכה גדר
 שהיו בשנים סב,א בב״מ מסוגיין דבריו על להקשוח יש אמנם

 חבירו עם במים להתחלק שצריך פטורא לבן דס״ל בדרך מהלכין
 וחזינן שעה, חיי הצלת בזה שיש כיון ימותו שניהם שעי״ז הגס

 לחבירו, להציל כדי בצמא מיתה של צער אפילו לסבול אדס שחייב
 וצריך חברך[, לחיי קודמין דחייך דיליף משוס היינו דפליג ]ור״ע

 תלויים שניהם וחיי במדבר שנמצאים דבאופן לעיל כדאמרן לומר
 מיתה כגורם חשיבא מחבירו המיס שמונע כל המיס בקיתון
 דחייך ס״ל ור״ע שניהם, דימוהו פטורא לבן ס״ל ולכן דחבירו
 רעך דם על תעמוד לא משוס הוא שהנדון באופן אבל קודמין,

 באגרות ויעוין ממונו, כל מהפסד טפי שהוא בצער חייב אינו בזה

 פטורא דבן פלוגחא בענין שהאריך קמ״ה סימן קמא יו״ד משה

 לדון יש לעצמו המיס שבנוטל סברא להאי בדבריו והזמר ור״ע,

 ומסלק מיס בבור חבירו לנפל הדבר ודומה רציחה, כגרם דהוה
 ההעמק כדברי שלא הוא זאת כל אמנם - לעלות, יוכל שלא הסולם

 צער כל עצמו על לקבל אדם שחייב שכתב לעיל שהבאנו שאילה
זה. לצער שעור שאין ומשמע לחבירו, להציל כדי שבעולם

 סעיף כ׳ פרק ח״ב חסד תאהב פרובס חיים להחפץ שו״ר י(

חומש, עד הוא צדקה שחיוב דאמרינן דהא שכחב ב׳

 שיכול בעני הוא כשהנדון אבל סכנה, חשש בזה כשאין רק היינו

 השעור בזה נפשות סכנח כשיש עכו״ס ביד שבוי או ברעב למוח
 פטורא דבן בברייתא סב,א בב״מ וכדאמרינן ממונו, כל הוא

 לא אבל חברך, לחיי קודמין ד״חייך" בדרך מהלמן שהיו בשנים
 דלא ממונו, כל לימן גמור חיוב שהוא דס״ל הרי ־ "עושרך",

 ממונו. לא אבל חבירו לחיי קודם דידיה דחייס אלא מקרא ילפינן
 דהגרשז״א משמיה הביא ר״מ עמוד חו״מ אברהם שמתנ ]ובספר

 כל חבירו להצלת להוציא דמוחר חזינן רק חיים דמהחפץ ז״ל,
 שהוא לא אבל מחומש, יותר יבזבז דאל האזהרה בכך ואין ממונו,

 זה דבר ז״ל הגרשז״א שאמר יתכן לא ולענ״ד ־ בכך, חייב
חסד[. אהבת בספר למעיין כמבואר
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משנת רעף" דם על תעמוד "לא ו: שערקפו
נה סימן

פקו״נ

 לפרוש דהביא ל״ח שאילתא להנצי״ב שאילה בהעמק ויעוין יא(
דפדיון דכחב דסיאה בס״ק להרמכ״ם המשנה

 עליו והקשה מחומש, יומר יבזבז שאל דצדקה כדין הוה שבויים
 ומאי ח,ב דף בב״ב כדאימא סקו״ג בכלל הוא שבויים פדיון שהרי
 חייב דבפקו״ג פשוט לדבר הנצי״ב ]ונקט להכא דחומש איריא

 הלשון בזה ותירץ לחבירו[, להציל כדי ממונו כל אפילו להוציא
 כך לידי שיבוא ברור דאינו ממש פקו״ג זה שאין לומר "וצריך

 דאינו לן אכפח ומאי ביאור וצריך • לזה״, לבוא ומעולל קרוב אלא
 חשיבא ג״כ לזה ומעולל דקרוב טון סו״ס כך לידי שיבוא ברור

 לעיל יעוין אמנם שבח, מחללין מיעוט משוס אפילו דהרי פקו״נ,
 כשיש ממון להוציא חייב אדם שאין שנחבאר י״ח אוח א׳ כסימן

 לצורך להסתכן לאדם דמוחר וכדמצינו דסכנה, מעט חשש רק
 וצ״ע. הנצי״ב, כוונח נמי הוה זה דרך דעל ואפשר פרנסתו,
 ולשונו הנצי״ב כדברי ג״כ כתב לעיל שהבאנו חסד אהבת ]ובספר

 נוגע אס אבל ממש, לסקו״ג נוגע שאין באופן דמיירי "ונראה
 לידי לבוא יכול הרעב או למות עומד שהשבוי כגון ממש לפקו״ג

 דל״ה דכוונחו לפרש יש אכן - חומש״, שעור בזה שייך אין סכנה
עיי״ש[. בהגה״ה, שם משמע וכן פקו״ג, כלל

 בראש שהבאנו יאיר והחות רמ״ה היד שיטת ובעיקר יב(
להציל כדי ממון להוציא חייב אדם שאין הסימן,

 דגופיה, טירחה אלא מקרא מרבינן ולא בנהר, הטובע לחבירו

 להצילו ויכול לפניו, מת לחבירו אדם שיראה מאד מתמיה הדבר
 כאן יש בלא״ה אמנם להציל, פטור שיהא דפרוטה הפסד ע״י

 מחסורו, לכל לו ולדאוג לעני צדקה לימן מה״ת מצוה שהד תימה
 הלא וכדכתיב לזונו דחייב ללחם שרעב אדם רואה שאס וכשם
 עאכו״כ לנשימה לאויר דרעב בנהר הטובע לחמך, לרעב פרוס
 מקומות בכמה בש״ס דמפורש תמוה עוד (8להצילו,)® שחייב

 מז,א בגיטין ויעוץ רבה, מצוה והיא שבויים לפדות שחייבים
 חששא דאיכא כל פעמים כמה לעכו״ס עצמו במכר דאפילו

 להציל ממון להוציא שחייבים הרי ולפדותו, לחזור חייבים דקטלא
 חייב שאין יאיר ובמות רמ״ה ביד כתבו והיאך ממיתה, אדם

חבירו. להציל כדי ממק להוציא

 הטובע חנירו דלהציל ודאי דזה דאה״נ נראה ע״כ ואשר יג(
צדקה במצות אכן לעני, צדקה מליתן גרע לא בנהר

 וכמבואר מנכסיו, חומש עד או ידו השגת כסי שעור בזה נאמר
 כדי ליתן חייב גם זה ממון ושעור רמ״ט, סימן ריש יו״ד בשו״ע

 חייב שלא והחו״י רמ״ה היד ומש״כ ימות, שלא למבירו להציל
 רעך דם על תעמוד דלא דמקרא היינו חבירו, להציל ממון להוציא

 ממונו כל לזאת להוציא צריך היה דאז ממון, לחיוב מרבינן לא
 או ממונו חומש להוציא שחייב אה״נ אולם לאוים, חייבי כל כשאר

 כבר אס דנפקמ״נ עוי״ל צדקה, מצות ככל ידו משיג אשר כפי
 לחבירו, להציל ממון להוציא חייב לא דשוב לצדקה חומש נתן

 חייב הרי ממון לחיוב גס מרבינן תעמוד דלא בקרא אס ומשא״כ
 בחומש נפטר ואינו מעמוד, דלא קרא משוס ממון ולהוציא לחזור

 אולם סתומים, קצת דבריהם דלס״ז וידעתי לצדקה, נתן שכבר
 ח״ג שלמה במנחת שו״ר וכמשנ״ת. כן, לומר שצריך ע״כ לכאורה

 ממון להוציא צריך שאין הרמ״ה לשיטת דגם ד אות ק״ג סימן

 העובר להציל כדי ממונו חומש להוציא חייב מ״מ רעהו, להציל

 האשה שהם שוביו מיד השבוי כפדיון זה דהרי להפילו, רוצים אשר
 כשבוי הוא הה בנהר הטובע שבכל ה״ה ולס״ז - המנתח, והרופא

 וכדאמרן. הדבהם הן והן להצילו, כדי ממונו חומש להוציא וצהך

 שאין רק כוונתו דכל לדחוק מקום יש הרמ״ה דבשיטח ]ובאמת
 הבעלים, מיד וגובה חוזר אלא דידיה בממון חבירו להציל חייב

 חייב מ״מ מהבעלים ולגבות לחזור יכול שאין דבאוסן אה״נ אולם

 ממון, להוציא חייב שאין להדיא כתב יאיר בחות אולם להצילם,

מלהצילו[. פטור להחזיר לחבירו שאין יודע ואס

 ממון להוציא חייב שאין דס״ל הנהו על להעיר יש עוד יד(
בקיתון סב,א בב״מ מהאמור לחבירו, להציל כדי דידיה

 סליג ור״ע וימותו, שמיהם דישתו סטורא לבן דס״ל מיס של
 דידיה ממון ליתן דחייב הרי ־ חבירך, לחיי קודמין דמייך משוס

 המיס עבור לשלם רוצה דחבירו לומר יש אמנם לחבירו, להציל כדי

 במדבר שנמצאים זה דבמצב לעיין יש דאכתי אלא הימנו, ולקנותם

 כל קיתון האי שווה המצילס, הוא הוא זה מיס וקיתון מיס, בלא

 שחייב הראיה והדרא עבורם, לשלם חבירו ביד ואין דעלמא הון
 לא המים דשוויות לדון יש אכן דידיה, בממון מבירו להציל אדם

 הערך כסי אלא עכשו, בו שנמצאים זה מסוים מצב לפי נחשב

 מיס דקיחון ודאי ]וזה מים, קיתון שוה כמה לכו״ע האמיתי

שהם במה מתחשבים לא אולם שבעיר מיס מקיתון יקר שבמדבר

 שחייבים לרבויי אחי רען דם על חעמוד דלא וקרא דצדקה, חיובא משום לחבירו להציל מומש להוציא שחייבים דבודאי שכמב רכ״ג שימן יו״ד משה באגרות ויעוין <80>
 לרבות לו" ד״והשנוחו מקרא דדרשינן מהא חבירו להציל דליחייב עג,א בסנהדרין גסוגיין מקשינן מ״נו דלס״ז גדולה מימה באן ויש ־ ממונו, לכל אפילו להוציא

 לעני דלעזור בדבריו דמגואר כ״ב סימן דיסקין המהרי״ל גשו״יו יעוץ אמנם בקרא, המפורש צדקה מצות משוס דשיפו״ל נופי למיפרך לסוגיא ליה הוה גופו, השבח

 הטובע חבירו להציל חייב שיהא דצדקה מקרא למילף ליכא ולפ״ז עיי״ש, ב״ממונו", היינו דצדקה וחיובא דחסד, מענינא אלא דצדקה חיונא משום בזה אין בגופו

 צריך אס ממילא שוב דגופו, השבה משוס לחבירו ולהציל בגופו לטרוח שחיינים לאחר אמנם גופו, השבח לרבוח לו" ד״והשבוחו מדרשא הגמי מקשה ולכן בנהר,

 דחייב לרבויי אחי תעמוד דלא דקרא באגר״מ שכחב וזה צדקה, מצוח משום חומש עד בכן חייב הרי הוצאותיו[, לו להחזיר יובל ולא עני ]וחבירו ממונו לזאת להוציא

טובא. בזה קיצרחי כי היטב ודז״ק חומש, רק ולא ממונו כל להוציא
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פקו״ג רעך׳ דם על תעמוד "לא ו: שער משנת
נה סימן

קפז

 כמחיר ישלם המיס קיתון אח אדם יזיק ואס צמא[, בסכנת עתה
 עבורו, לשלס חבירו שיכול ונמצא יומר, ולא דעלמא מיס קיתון

 אמנם - דידיה, בממון חבירו להציל שצריך ראיה מהתם ואין
 בנפש חבירו להציל אדס צריך אס דסו״ס בזה הועלנו לא עדיין
 בממון חבירו להציל שחייב כ״ש דמותו שניהס וישחו דידיה

 שנותן ומה דממילא, מידי הוה דידיה דנפש דנימא ]זולת דידיה,
והחוח רמ״ה היד מודו ולפ״ז מיס, הקיתון רק היינו לחבירו

 הפסד לו יהא שעי״ז הגס חבירו ולהציל להתעסק שחייב יאיר
 בתות ועיי״ש דמיפטר, ס״ל בממונו חבירו להציל ורק ממון,

 כתבנו כבר אכן דקיתון[, מסוגיין העיר שכבר בסוגריים יאיר
 חשיב לעצמו המיס שלוקח כל דקיתון דבמעשה ה׳ באות לעיל

 מהתם להוטח וא״א טפי, חמירא ולכן דחבירו למיתה כגורם
 הטובע לחבירו להציל כדי נפשו לסכן או ממון להוציא חייב דגם

בנהר.

★ ★ ★

 חייב אס ת״ע אות הריקאנטי לדברי כאן להעתיק אמרנו טו(

הספר אין ט לחבירו, להציל כדי אבר להפסד אדם

 השלטון אמר "אס הראשונים[ מן אחד ]והיה אדם, כל ביד מצוי

 אמית או ממנו מת שאינך אחד אבר לך לקצץ לי הנח לישראל
 מת, ואינו הואיל האבר לו לקצץ להניח שחייב י״א חברך ישראל

 ]משוס בשבח לכוחלה מותר בעינו החש בע״ז מדאמרינן וראי׳

 אחר אבר הא משמע תלו, בליבא דעינא דשורייקי פקו״נ[ דהוה

 אחד אבר שאין שחמורה שבת ומה מק״ו הנידון יבוא והשתא לא,

 שבש מפני שנדחה אחד אבר סקו״ג, מפני נדחית היא אותה דוחה
 דיעוין תימה, כאן ויש <81עכ״ל,> פקו״נ, מפני שתדחה דין אינו

 דס על תעמוד דלא קרא איצטריך למאי דמקשינן עג,א בסנהדרין

 השבת לרבות לו והשבותו באבידה דמרבינן משוס תיפו״ל רעך
 אבל בגופו למטרח מילי דהני אמינא הוי מהמס דאי ומשני גופו,

 להוציא לענין גס והרי - ממונו, ולהוציא פועלים לשכור חייב אינו

 נדחית שאינה החמורה שבת דמה משבת, ק״ו האי נימא ממון

 אינו שבת מפני שנדחה ממון לפקו״ג, נדחית ממון הפסד מפני

 וטעמא ק״ו, כהאי דל״ש ע״כ ומוכח פקו״נ, מפני שנדחה דין

 היינו לפקו״נ, שבת לחלל שמותר בהס דוחי דינא דהאי דמילתא

 בכך אין אבל פקו״נ, במקוס דחורה איסוטס דליכא "היתר", רק
 לא משוס הוא לחבירו להציל החיוב ויסוד לחבירו, להציל "חיוב"

דידיה אבר להפסיד חייב שאינו י״ל ושפיר רעך, דס על תעמוד

 דכלל לי כתב שליט״א קניבסקי הגר״ח ורבנו - לחבירו, להציל כדי
 שבח דוחות זמן להם הקבוע מצות שהרי ק״ו, כהאי לדון ל״ש

 במצוה להוציא צטך אין ומ״מ קלא,ב[ ובשבת נ,א ביומא ]עיין
 דבל״ת הגם ל״ח, דוחה דעשה עוד להוסיף רש - מחומש, טפי
 חד שדוחה שבזה וע״כ חומש, רק ובעשה ממונו, כל ליתן צדך

 צ״ע הטקאנטי ודברי - החיוב, שעור על מינה למילף ליכא לאידך

מש״כ ד׳ אוח ק״ו סימן ח״ג שלמה במנחת ]ועיין לישבם. -רב
ק״ו[. בהאי

 אדס שאין כתב ג׳ אוח קנ״ז בסימן ביו״ד הש״ך והנה טז(
שס וציין בלאו, לעבור שלא כדי אבר להפסיד חייב

 אבר סכנת דמשוס י״ז סעיף שכ״ח בסימן באו״ח לשו״ע הש״ך
 בזה ועמד בתוכ״ד, אהדדי סתט והדבטס שבת, לחלל אסור

 נאמרו הש״ך דדבט וכתב ז׳ ס״ק שכ״ח בסימן במשבצ״ז בפמ״ג
 וזה אבר, בסכנת ומיתסר חמירא שבת אבל לאויס, חייבי בשאר
 ח״ב ביו״ד באגר״מ רערן בהט, לחלק להש״ך ליה דמנא דוחק

 ובא אבר סכנת לו יש שכבר אדם נין דחילק ד׳ ענף קע״ד סימן
 שבת לחלל אנס כשכופהו לבין דמיחסר, שבת חלול ע״י להתרפאות

 מדבט אמנם - ושט, כאונס דחשינא אבר לו יחתוך לאו ובאס
 האנס שכופהו זה באופן גס שבת לחלל שאסור מוכח הריקאנטי

 שיהא הק״ו בטל א״ב שבת לחלל שט דא דכגון נימא דאס לכך,
וכמובן. לחבירו, להציל כדי אבר לקצוץ חייב

 קרא איצטטך למאי דמקשינן עג,א בסנהדרין בסוגיין יעוין יז(
בקרא מדכתיב ומיפו״ל רעיך דס על תעמוד דלא

 מקום כאן רש ־ גופו, לאבידת גס ומרבינן לו, והשבותו דאבידה
צריך חבירו אבידח רואה דאס מצינו רק אבידה לענין דהנה לעיון,

 מחרביס אין בשדה סרה לו שאבדה מי אבל לבעליה להשיבה

 דרק שימצאוה, משעטס אס גס ולחפשה לילך רודעיו שטניו
 להשיבה, נצטרנו וגס להתעלס תוכל בלא עובר אז אבידה כשרואה

זה לדבר ]ושאלתי שמענו, לא האטדה ולחפש לילך אבל

 הדין מן עונשין אין ל״ש דא דבכגון סמומים והדברים - הדין״, מן עונשין ״שאין עליו וכתב שהזכירו, בלא נ״ב אלף חשובה ח״ג ברדב״ז לישנא כהאי זאת בל והובא (81)

 לפי דרוצח מק״ו בנפשו אוחו מצילין שלא ע״ו לעבוד רודף לענין עד,א בסנהדרין כיוצנ״ז מצינו והנה חנירו, דלהציל בהחיוב שעור אלא דין דביח עונש ל״ה שהרי

 ביהודה בנודע כן וכדביאר קטלא, רחמנא דחייגיה עונש דין הוא רודף הריגח דין עיקר מ״מ אבל דין דביח עונש ל״ה דאמנס החס שאני אכן הדין, מן עונשין שאין

 סופר החמס בחידושי שו״ר הדין". מן "עונשין שאין הכלל ל״ש דא ובכגון המצוה בחיוב שעור אלא עונש ל״ה חנירו ■להציל החיוב אבל עיי״ש, ס׳ סימן חו״מ קמא

ט׳[. אוח לעיל בדברינו נתיישב פטורא, דכן מברייחא שהקשה ]ומה ענינא, בהאי והאריך הרדנ״ז חשובת על נזה עמד שבבר ע״ב ס״א בכתובות

החכמה אוצר תכנת ע״י הח*פס201 מס עמוד חיים קנייבסקי, - יעקב שלמה שיין, ־ אריה יוסף לורינץ, נפש פיקוח משנת



משנת רעך" דם על תעמוד "לא ו: שערקפח
נו סימן

פהו״נ

 בזה שאין "מסתבר באגרתו והשיב שליט״א, קטבסקי הגר״ח לרבנו
 מעכו״ס שמענו דאס נראה לכאורה וכמו״ה אמדה"[, השבח מצות

 כאשר ורק אמדה, השבת במצות מחוימס אין בשדה אמדה שראה
 ־ תשיבם, ובהשב להתעלם תוכל בלא מוזהרים אז האבידה מוצאים

 סכנה רש במדבר תועה שחבירו יודע אס נפשות הצלח לענין אולם
 שסיר וא״כ ולהצילו, אחריו לחפש חייבים פשטא לפוס בצמא שימוח

 ומאי דא, כגון למילתא רעך דם על מעמוד דלא קרא איצטריך
 דקושית די״ל והגס גופו, אמדת משום דחיסו״ל בגמרא מקשינן
 שפיר ובזה ביס, דטובע לחבירו ד׳רואה׳ דחניא הברייתא על הגמרא
 היאך תיקשי אכתי סו״ס אולם גופו, אמדת משום דתיסו״ל מקשינן
 דלא קרא והרי ולאגורי, למיטרח דחייב תעמוד דלא מקרא מרמנן
 ולחפשו, לילך שמחויב במדבר תועה שחבירו באופן איצטריך תעמוד
 דהא דכחבו בסנהדרין שם במהר״ם וכן הר״ן בחידושי ]ויעוץ

 משוס רק היינו ולאגורי למיטרח דחייב תעמוד דלא מקרא דמרמנן
 מילחא כהאי הקשה ב׳ אות רל״ו מצוה ובמנ״ח מייתרא[, דהקרא

 לא משום דגם מינה והוכיח לדעת, עצמו מאבד לענין דנסקמ״נ
 לומר טובא וקשה ־ בכה״ג, מוזהרים לא רעך דס על תעמוד
 כשרואה אלא למדנו לא רעך דם על תעמוד דלא מקרא גס דבאמת
 אבל להצילו חייב אלא דמו על לעמוד דאסור וטובע דהולך לחבירו

מיובא. ליכא להצילו כדי חמרו הוא היכן ולחפש לילך

 הגרי״ש ממרן אאמו״ר שקיבל במכתב לדברים בזה וזכינו יח(
חייבים אס היה הנידון ]אשר שליט״א אלישיב

שעי״ז כדי המחלה את בה שיש מופקרת אשה של שמה לסרסם

 לרואה מלן שנינו עג,א בסנהדרין וז״ל: ממנה[, האנשים יזהרו
 תעמוד לא ת״ל להצילו חייב שהוא בנהר טובע שהוא חבירו את
 מנין גופו אבידח נפקא מהתם נסקא מהכא והא רעך, דם על

 ואגורי מיטרח אבל בנסשיה הו״א מהתם אי לו, והשבוחו ת״ל
 להשבת גופו השבח מצות בין הבדל שאין מבואר - קמ״ל, לא

 שלא דידן ובנדון לא, ותו ואגורי מיטרח של בזה אלא ממונו
 הפרוצים לאלו לדאוג יש אס הוא והדיון לפנינו בטביעה מדובר

 וימות, לרשע הלעטהו אמרינן שפיר זה על הצלה, בזה יהיה שמא
 אחד שנאבד שמענו כאשר דלעיל בנידון אס לעיין ויש עכ״ל,

 להצילו, חיוב אין בפנינו טביעה דל״ה דכיון הכי הוה נמי במדבר
 כטביעה חשיבא נאבד שכבר אדם על שיודעים דכל אפשר או

 כאן דאין איחתא בההוא ושאני ממש, בפנינו בעינן ולא בפנינו
 יסתכנו שבעתיד אנשים להציל נוכל דאולי ורק כלל, טביעה עתה

 לא משום בזה דאין שליט״א הגדש״א מרן דן ובזה ידה, על
 שמענו אס דאבידה בפרשחא דגם עוד ויתכן רעך, דם על תעמוד
 כל מ״מ ממש, בפנינו דל״ה והגס לחפשה חייבים בהמה שאבדה

 תוכל לא בכלל ג״ב הוה ולמוצאה לחפש ובידו שנאבדה שיודע

 ישוב למקום שחדרו במחבלים לפ״ז לעיין יש עוד וצ״ע, להתעלס,
 ללוכדם תעמוד לא משוס חייבים האס מכלובו שברח אריה או

 שעלול דבר שיש רק ב״סנינו", טביעה ל״ה לכאורה הכא גם שהרי
 כאן ואין בפנינו טביעה דל״ה במקום דגם ודאי זה ]אמנם להזיק,
 בסימן לעיל וכדנתבאר שבת לחלל מותר מ״מ תעמוד, לא משום

תעמוד[. דלא בחיובא תליא לא בהם" ד״וחי דהיתר א׳

נו סימן

 היכן למלכות לגלות ולא צער לסבול אדם שחייב המג״א דברי בביאור

חבירו מתחבא

 כיון לרשב״י להרוג רצתה רומי שמלכות לג,ב בשבח אמרינן א(
מדרשא, בבי והתחבא בנו עם והלך בגנותם, שדיבר

 השתדלו הרומאים ואח״כ אכילתן, צרכי להם מביאים נשותיהן והיו
 מצערי דילמא קלות דעתם נשים לבנו ר״ש ואמר למוצאם, יותר

 וכתב - במערה, והתחבאו והלכו מקומנו, אח להם ויגלו להו
 וכן הש״ס, בגליון רע״א לדבריו ]וציין קנ״ו סימן סוף המג״א

 לברוח לו שמותר "משמע קנ״ז[ בסימן ביו״ד בשו״ע בהגהותיו
 ומשמע לחבירו, צער גורס זה שמתוך אע״ס נפשות סכנת כשיש
 וכתב ־ בחנם", חבירו יהרג שלא כדי צער לסבול מחויב שהוא

 "הא ד׳ אות קכ״ט סימן שלח פרשת שאילה בהעמק דבריו על
 כדאיתא נפש להצלת שבעולם צער כל לקבל אדם שמחויב ודאי

 ועיין בנהר, טובע שהוא חבירו אח לרואה מנין עג,א בסנהדרין
סימן המג״א על והתימה להצילו, הצדדין כל על חזור אלא ברש״י

 הדין והרי קלות, דעתן נשי הני רשב״י מדקאמר שדקדק קנ״ו
 הבאנו דכבר המג״א על השגה כאן אין והנה - במקומו״, פשוט
 טסי להוציא חייב אדם שאין דס״ל רבאוותא דנפישי הקודם בסימן

 כל על חזור רש״י דמש״כ וע״כ חבירו, אח להציל כדי ממומש

 להנהו וגס חומש, עד ממון והוצאת בטרחא היינו להצילו צדדין
 דצער י״ל מ״מ חבירו להציל ממונו כל להוציא אדם שחייב דס״ל
 לדינא נקט וכן ממונו, מהפסד טפי לאדם חמור הוא הגוף

 אצלו שקול שהצער דכל הקודם בסימן שם שהבאנו משה באגרות
 רש״י כוונת ואין חבירו, אח להציל חייב שאינו ממונו מכל טפי
 צריך שאין הרדב״ז כתב שהרי כפשוטו, צדדיך׳ "כל כל על חזור
 לסבול חייב אין דגם אפשר וא״כ חבירו, להציל כדי אבר לסכן
 ממון והפסד בטירמא היינו צדדים כל על וחזור חבירו, להציל צער

שלא כדי צער לסבול שצריך המג״א מש״כ דגם ובאמת לחודא,

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס202 מס עמוד חיים קנייבסקי, - יעקב שלמה שיין, - אריה יוסף לורינץ, נפש פיקוח משנת



פקו״ג רעך" דם על תעמוד "לא ו: שער משנת
נו סימן

קפט

 לסבול, חייב כמה עד הצער בשעור נחפרש לא חבירו, יהרג
וענוייס. ביסוריס ולא בעלמא, בצער דמיירי לפרש דאפשר

שהרי במאד, גדול בצער גס המג״א כוונה דע״כ נראה אכן ב(
 והיאך צדקניות, היו ובנו רשב״י של שנשותיהם ספק אין

 בעליהם, נמצאים היכן לרומאים ימסרו בעלמא צער שמשום יתכן
 אלמנה להיות רצונה ואין אישה נפש על חסה אשה דכל עוד ומה

 כאן שייכא ומאי לבעלה, להציל כדי שבעולם טצדקי כל ותעשה
 האכזרים שהרומאים רשב״י דחשש וע״כ קלות, דעתן דנשיס הא

 שוהים היכן מסיהם שיוציאו עד תחתיות שאול בענויי לנשיהם יענו
 וטירוף אונס ומתוך כאנשים וגבורה סבל כת אין ולנשים בעליהם,

 וזה מפיהם, זאת להוציא הרומאים יצליחו היסוריס שע״י הדעת
 שרק המג״א דכתב מהא וא״כ הגמרא, בביאור ומוכרח פשוט
 אסור הדין מעיקר אבל רשב״י, חייש קלות דעתן דגשים משוס

 עבור שבעולם צער כל עצמו על לקבל אדם דחייב חזינן כן, לעשות
 האג״מ דברי על מהכא תיקשי ולס״ז הנצי״ב, וכשיטת זאת,

 חבירו, בהצלת מחויב אינו ממונו כל מהפסד יותר שהוא דבצער
 כל להפסיד מוכנים ובנו דרשב״י נשותיהם שהיו בודאי והרי

 כ״כ יסוריס יהיו שמא הוה והחשש בעליהם, להציל כדי ממונם
אדם שחייב המג״א כתב ומ״מ בהם, לעמוד יוכלו שלא גדולים
האג״מ. לדברי סותר לפו״ר וזה חנם, חבירו יהרג ולא בהט

בחיובא האג״מ לנידון כלל ל״ש המג״א שדברי איברא ג(
להורגו, מהמבקש שמתחבא דאדס חבירו, דהצלח

 רציחה, גרם והוה גמור רודף חשיב מקומו ומגלה חבירו הולך אס
 חייבים היו נשי הנהו וא״כ רודף, דהוה דעלמא מוסר לכל ודמי

 דכחב תמוה והדבר דרשב״י, למקומו למסור ולא ליהרג אף

 דמיירי באופן והרי "צער", לסבול שחייב ׳בגמ דמשמע המג״א
 בשו״ח ]והנה חבירו, למקום לגלות ולא ליהרג גס חייבים ׳בגמ

 להם שאמרו אדם בני בסיעת דשנינו דהא כתב י״א סימן הרמ״א
 דייהרגו לכולכם, נהרוג לאו ואס מכס לאחד לנו חנו העכו״ס

 בדברים אבל מהם לאחד בידים למסור שאסור רק היינו כולם,
 אפשר ולפ״ז עיי״ש, שריא, מהם לאחד שיטלו לומר בעלמא
 לגלות ולא צער לסבול הנשים חייבים שהיו המג״א כתב דמה״ט
 באמת היה נפשות סכנת בזה היה אס אבל ובנו, דרשב״י למקום

מעוין ביאור, צריטס הרמ״א דדברי איברא הס, היכן לגלות מותר
וצ״ע[. מ״ט, סימן בסוף בזה במשנ״ת

על הקשה ה׳ אות י״ג סימן או״ח בינה אמט בספר והנה ד(
 הגס מהמלכות לברוח לאדם דמותר המג״א מש״כ

 מיתסר לחבירו יהרגו עי״ז שאס משמע לחבירו, צער גורם שעי״ז
 וקיי״ל נפשו אח מציל הבורח והרי הט הוה ומ״ט לברוח, לו

 ספיקא כאן להציע ואמרנו - חברך, לחיי קודמין דחייך בעלמא
 נידון מהם שאחד אסיטס בשני מעשה דהמג״א, לנידון הדומה
חותר למיתה שנידון והאסיר מה, לזמן לתפיסה וחבירו למיתה

 זריז[, פתוח ט עימו לברוח יכול לא ]וחבירו מהכלא, לברוח חתירה

 גילה שלא על השני את יתבעו ברח שהאחד המלך שט וכשיראו
 מותר האס להסתפק מש למיתה, אוחו מדונו לשומטס הדבר

 מותר האם וכמו״כ חבירו, שימות עי״ז שגורס הגס לברוח להאסיר
 גורס ועי״ז ממיתה, עצמו להציל כדי לשומטס זאת לגלות לחבירו
 שימות והגזירה אנשים שני שנתפסו במקום והנה הבורח, שימוח

 אולם חברך, לחיי קודמין חייך ט לברוח לשני מותר מהם, אחד
 חבירו שיענש הגורס שהוא נמצא שבורח עי״ז ט גרע דהכא נידון

 כן, לעשות לו ואסור לחבירו, וכרודף מיתה כגורם והוה במיתה,
 וכדין למלכות למוסרו מותר יהא לברוח חותר זאת בכל אס וממילא

 מהרג למלכות למוסרו אסור שיהא דא בכגון אמטנן ולא רודף,
 שיהרגו הגורס הוא הוא לברוח שרוצה אוחו דאדרבה יעבור, ואל

לכאורה. נראה ק עליו, ילשין לא אס לרעהו

אם לנשותיהם הורגים שהיו יצמר לו דרשב״י במעשה ומעתה ה(
 על כרודפיס דהוה נמצא מחבואם, למקום יגלו לא

 אסור והיה לנשותיהם תהרוג שהמלכות הגורמים הס ט נשותיהם,
 לברוח לאדם שמותר המג״א שחידש וזה מהמלכות, לברוח להם

 כשהלכו אמ״כ שהט לחבירו, צער יגרום שעי״ז הגם מהמלכות
 יודעות שהן יחשבו ט לנשותיהם יצערו הרומאים במערה והתחבאו

 חשש איכא שעי״ז באופן מהמלכות לברוח אבל מחבואם, למקום
 צער להם שגורס במקום ורק מיחסר, הוה לנשותיהם הורגים שהיו
 האסיר שיברח ע״י אס לעיל שהבאנו בנידון גס ]ולפ״ז לברוח, שטנן
 אסור וממילא לברוח, לו מומר לחודא בצער רק חבירו יענש האחד

 דמדאמטנן נוסף חידוש המג״א והטא הוא[, שבורח למוסרו לחבירו

 צערא משוס להם היה אסור הדין דמעיקר משמע קלות דעתם נשים

 להציל זכות לאדם שאין לומר מקום דהיה והיינו למחבואס, לגלות
 בהאי לסבול חייב חטרו אין וממילא לחבירו, צער שגורס עי״ז עצמו
 להתחשב צטך לא עצמו שהבורח נימא אס ואף למוסרו, ומותר צערא
 וכו׳[, חזית מאי אמטנן בשפט׳ד ]ורק כאונס, ונידון חטרו בצער
 ע״ח עצמו מציל שהבורח טון צער בהאי לסבול חייב חבירו אין מ״מ
 גדול צער לסבול חייב אדם שאין ט״ל לעיל וכדהבאנו טדיה, צער
 לאדם שמותר דרשב״י מסוגיא המג״א שלמד חה לחבירו, להציל כט

 זה לאדם שאסור ועוד למטרו, צער שגורס עי״ז עצמו להציל

 מטרו למסור ולא צער האי לסבול וחייב למקומו, לגלות בהט שמצטער
 הגורס הוא שהבורח טון דא, בכגון חייבים לא למות אולם למלכות,

והבן. המג״א, דבט ביאור כנלענ״ד חברך, לחיי קודמין וחייך לזאת,

בעיקר אבל המג״א, לדבט לבאר כדי הוא בזה מש״כ וכל ו(
 טעוין בזה, לדון יש הרבה האסיטס בשני דלעיל הציור

 להציל כדי עושה שאדם מה דכל מ״ה סימן בתראי גאוני בשו״ת
 טון רודף ל״ה חבירו שיהרג הדבר גורס שעי״ז הגס לעצמו

 ולפ״ז ט׳[ באוח להלן לדבטו ]והבאנו דידיה, בהצלה שמחעסק
חבירו יענש שעי״ז הגם לברוח לאסיר דמוחר לדון יש
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פקו״נ רעך" דם על תעמוד "לא ו: שער משנת
נו סימן

 היו וגנו שרשנ״י ע״י ואס כן דלא משמע כמג״א אכן כמיתה,
 לעשות להם אסור היה לנשומיהס הורגים הרומאים היו מחחנאיס

 המג״א כפג לחנירו צער אלא גורם שאינו כאופן לכרוח ורק ק,
 דיש ככרי כן דשכע ממעשה ענינא כהאי לדון יש עוד דשרינן,

 היו כמלכות מורד מדין מיפה מפויכ שהיה משוס שרק ששוכרים
 שצריך ז׳ ס״ק קנ״ז סימן כיו״ד כנו״ז ויעוץ להורגו, מופרים
 כשאינו ]גס כורת לכל נידון לא מ״ט וקשה כה^שיטה, להחמיר

 וע״כ העיר, כני לכל ויהרגו יכואו שעי״ז רודף משוס מיפה[ חייכ
 כפראי, להגאוני וכדס״ל רודף ל״ה עצמו להציל כדי שכורח דכיון

 נגרם היה אס גס להתחכאופ וכנו לרשכ״י מופר היה וממילא
 היה לא לעיר כשכורח דהפס יתכן אמנם לנשותיהם, שיהרגו כזה

 אח״כ ורק העיר, כני כל את להרוג הרודפים יכקשו שעי״ז נודע
 ומאי כשוא״ת הוה עמה שהרי רודף ל״ה ולכן ענינא, האי נתחדש

 חייכ שאינו פינוק על אומו שכשזורקיס התוס׳ וכדכמכו וכר, מזית
שוא״ת. דהוה כיון ליהרג

 שיהא דכעינן דהא א׳ ס״ק ס״ט סימן כיו״ד כמזו״א ויעוין ז(
מימה שחייכ הכוונה אין ככרי כן כשכע מיתה מחויכ

 כדינם, מימה שחייכ מסרס אדם מיחדין שהעכו״ס דכל אלא כדין,
 כולם יהרגו לעיר נמלט שהוא שעי״ז כרודף הוא זה דאדס נמצא

 רק מהם אמד לשוס זיקה להם אין אס אכל למוסרו, מומר ולכן
 ימסרוהו ואל כולם יהרגו מהם אמד על הראו ליכס כשרירוח
 הדכר שנעשה כיון מ״מ כולם להריגת הגורס שהוא אע״ג להריגה
 כמעשה ולפ״ז - דהחזו״א, עכפו״ד רודף, מיקרי לא כמקרה

 ושפיר כמלכותס, מורד משוס מימה כדינם נתחייכ הרי דרשכ״י

 חשיכא לאשמו הורגים היו שהולךזממחכא עי״ז דאס לומר יש
 כחזו״א ועיי״ש דא, ככגון שרינן צער לגרוס ורק לאשמו, כרודף

 להציל שעשה כיון הדין מן רודף דין כו שאין "ואף וכתב: שהוסיף
 הגורס שהוא כיון נפשם למסור כולם חייכיס אין מ״מ נפשו, אח

 כיון אס דממ״נ סתומים דכריו ולפו״ר ־ למוסרו", ומומרים
 למוסרו, מומרים היאך א״כ רודף ל״ה נפשו את להציל שעושה
 אולם כנפשו שמתחייב רודף דין כאן אין דאמנס ככוונמו והנראה

 למימה הגורם הוא דסו״ס עכורו, ליהרג כולם חייכיס אין מ״מ

 כזה ול״ש למיתה, הגורס למסור הדין שורת הוה וכן דכולס,

 לאנשים דרק נראה כחזו״א ]ולהאמור והכן, חזית, דמאי טענתא
שיחדוהו אחד לההוא למסור להם מומר להורגם שרוצים אלו

 אחרינא לאדם אכל עכורו, נפשם למסור צריכים ואין העכו״ס,
 שמואל וכזכרון למוסרו, אסור יהא והסכנה, הגזירה ליכא שעליו
 כחזו״א יעו״ש אמנם עיי״ש[, כזה, נסתפק ל״כ אות פ״ג סימן

 דהוא כמקום רק היינו למוסרו דשרינן כיחדו דגם דכריו כהמשך
 ולהנצל, מאויכיו להימלט הכורח שיכול כמקום אכל נהרגים, והן

 החזו״א הכיא דכריו וכסוף אומו, כיחדו גס להם למוסרו אסור
 גם ולפ״ז כארוכה, עיי״ש כן, כחכ דלא כחשוכה הכ״ח לדכרי
 לנשותיהם הורגים היו אס דגם לדון מקום יש וכנו דרשכ״י כנידון
 שהיו כיון למקומם לגלות לנשותיהם אסור היה החזו״א לדעת

 וכנו רשכ״י דחשיכי לדון יש הכ״ח לדעת ומשא״כ ניצולים,
 היה שרי וא״כ כגנומה שדיכרו כיון למלכות מימה כחייכיס
 זרע כשו״ת ויעוין ממיתה, עצמם להציל כדי למוסרם לנשיהם

 וכסכרת הכ״ח על לחלוק ממילה שרצה נ״א סימן ח״כ אמת
הכ״ח. כשיטת נקט ולכסוף טוכא, כזה והאריך החזו״א

 כין הגלות כשנות מצויים היו לעיל האמורים ודברים ח(
לתפוס רוצים כשהיו רכות שפעמים הצוררים,

 איש כמקומו לוקחים היו מהם, ממחכא והיה מסוים אדם להריגה
 האחר יהרגו אליהם יכוא לא הכורח שאס אומרים והיו חשוב

 עצמו, לגלות הכורח חייכ אס השאילה מתעוררת הרי וכזה תחתיו,
 סימן חו״מ כש״ך ויעוץ מכרך, לחיי קודמים דחייך דנימא או

 כרשתו, ונלכדו ידועים אנשים על גזירה המלך הטיל שאס קס״ג
 לאחרים, חיק עי״ז אס לפוטרם עכורס להשתדל רשאי אחר אין

 להשתדל אחד יכול כסתם אנשים כ׳ על להטיל גזירה יצא אס אכל

 אחרים יכנסו שודאי אף הגזירה ככלל יהיו ולא אנשים איזה על

 לכוא הכורח חייכ דידן כנידון לכאורה ולפ״ז עיי״ש, כמקומס
 אדם כין לחלק יש אכן כמקומו, אחרים יתפסו שלא כדי למלכות

 דכזה עצמו הנידון לכין חזית, ומאי ככך להחערכ לו שאסור אחר
 הש״ך על רע״א כגליון יעו״ש והנה חכרך, לחיי קודמין דחייך י״ל

 רואה היה כהגה״ה כ׳ סעיף שפ״ח כסימן השו״ע לדכרי שציין
 לאחר, הנזק כא שעי״ז אע״ס עצמו להציל מותר עליו כא נזק

 עליו הנזק כא ככר שאס יוסף להנמוקי שהכיא כסמ״ע ועיי״ש
 כרע״א ומשמע - לחכירו, החק עי״ז כשגורם הימנו לסלקו אסור

 אס ליכרוח לו שאסור דהמלך כגזירה ה״ה וא״כ שוה, שדיניהם

 שהרי דשאני י״ל דידן כנידון אולם ,>«<כמקומו תכירו נתפס עי״ז
ולמסור לכוא חייכ שאינו אפשר וא״כ למלכות נתפס לא עדיין

 מחפיסה אדס להציל שאסיר לש״ך שההיא ה׳ הלנה השירה מיסודי הפ״ה מכת״י[ רע״א דו״ח הספר הסיף ]שנדפסו הרמה״ם על ז״ל איגר הגר״ש ההגהות וראיחי (82)

 עצמו לנתפס אהל הדהר להשערה אסור לאשר דרק והיינו שפ״ח", סימן חו״מ שו״ע כהגהש עצמו את להציל רשאי "והנתפס והוסיף המקומו, אחר יוחפס עי"( אס

חהירו, יינזק עי״ז אם ממנו לדחותו לו אסור הנזק עליו הא נהר שאס להנמו״י ההיא שם הסמ״ע והלא שפ״ח, הסימן הרמ״א מדהרי נן דיליף הא צ״ע אמנם - שד,

 שכנר המקום דגם ז״ל להגרש״א דס״ל ואפשר אייגר[. הגר״ש נדנד דכתה אהרהם יד ההגהות קנ״ז סימן ניו״ד השו״ע ]ועי׳ וצ״ע, מיתסר, עצמו לניזק דגם הד

 דמה ועוד אליו, הגיע לא אהל לו "מזומן" העונש המלך כשתפסו דגם חדא אחדם, לשדה שילן להטותו דאסור שדהו לתוך הנזק דהגיע כדינא ל״ה המלך תפסו

לתפוס לפדות לו אסור אחרינא דלאינש היינו הש״ך נידון דכל הגרש״א נקט ולכן הוה, מגרמא ופחות כלל דדיה מעשה ל״ה אחר נתפס ועי״ו מהתפיסה שהורח
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קצא

 בגליון ויעוין עבורו, שנתפס לחבירו להציל כדי להריגה עצמו
 וידוע אדם נתפס "אס וז״ל א׳ סעיף קנ״ז סימן ביו״ד המהרש״א

 אס אבל ולהצילו, לפדותו אסור תחתיו אחר ייתפס יסדוהו שאס
 שירצו", למי להציל רשאים נתפס לא ועדיין אחד לתפוס נגזר

 מותר נתפס שלא זמן כל מסוים, אדס על נגזר אס דגס משמע
 איזה יהודי שיתפסו גזר שהמלך דכוונתו לדחות יש אכן להצילו,
 שירצו, מי להציל להשתדל מותר נתפס לא שעדיין כל ולכן שימצאו

 מ״ג סימן הב״ח בתשובת מעוין - אחר, יתפסו שעי״ז הגס
 זרע ובשו״ח ס״ט[, בסימן ביו״ד החזו״א עליו שנחלק ]ובמה

 סימן יו״ד חנינא ביהודה נודע ובשו״ת נ״א, סימן ח״ב אמת
המעיין. לב להעיר אלא באנו ולא ע״ד,

 שהשר במעשה מ״ה סימן בחראי גאוני נשו״ח יעוין והנה ט(
ביקש שהשר בתוכם אדם והיה אחת, קהילה על העליל

 לביתו, לחזור רוצה ועתה ממקומו, חוץ לשלחו והוצרכו אותו, דוקא
 שם וכתב הגדולה, הסכנה ונעור יחזור עי״ז כי בידו מוחים והקהל

 מיתה נסבב זה ובדבר בדין, לעשותו לו שמותר דבר שעושה דכל
 - עיי״ש, רודף, ל״ה לחבירו לרדוף מתכוין שאינו כיון לחבירו,
 מסוים אדם ביקש שהשר דכיון בעינינו, נפלאת היא זאת וחשובה

 בן דשבע לנידון דומה הדבר הרי העיר, לכל סכנה נסבב ועי״ז
 אותו, יחדו כי רודף דחשיב ליואב ומסרוהו לראשו שחתכו בכרי
 .כשבע מיתה מחויב שיהא דוקא בעינן אס נחלקו הראשונים והנה

 שם וכתבו קנ״ז, סימן ביו״ד השיטות לשני הרמ״א והביא בכרי, בן
 מיתה, במחויב רק למיתה למסור ואין מספק להחמיר שצריך הנו״כ
 שלא ההוא לאיש למנוע העיר אנשי יכולים דלכתחילה ודאי אולם
 בתראי הגאוני בתשובת ויעו״ש המקוס, לכל ויסכן לעיר יבוא

 בכרי בן בשבע דדוקא בדבריו והנראה ענינא בהאי טובא שהאריך
 ומשא״כ רודף, חשיב שס להיות זכות לו שאין אחרת לעיר שברח

 זה וכל רודף, ל״ה ומקומו לעירו לחזור זכות לו שיש העיר בבן
 לסכן ועי״ז לביתו לחזור לאדם מותר שיהא חיתי דמהןכי רב צ״ע
 סכנת בזה לו ואין לעיר חוץ להשאר שיכול כיון והרי העיר, לכל

 דם על תעמוד לא משוס בזה עובר לעיר נכנס אס א״כ נפשות
 שאין דס״ל דנימא זולת בחוץ, שישאר ע״י להצילם יכול שהרי רעך,
 חייב בממונו ורק לחבירו, להציל כדי ממקומו לעקור חייב אדם

 גרע הכא הרי אולם ג״ה, בסימן בזה וכדהארכנו יותר, ולא לטרוח
 יתכן ואולי וצע״ג. הסכנה, להם גורס הוא הרי לעיר שחוזר שבזה
לדור שיוכל עבורו לדאוג העיר בר דעל במראי הגאוני דכוונת לומר

 תעמוד לא משוס דאמנס ונזקיו, הוצאותיו כל ולשלם אחר במקום
 בעיר ולדור לבוא שלא וכ״ש חבירו את להציל אדם חייב רעך דס על

 רשאי הוא הרי רודף דל״ה טון אולם בסכנה, לכולם מכניס ועי״ז

 יחזור שלא ע״י לו שנגרם מחסורו לכל שידאגו העיר מבני לבקש
 שיעזבו העיר לבני לומר גברא ההוא דיכול אפשר עוד בעירו, לדור

 בעירו, ולדור לחזור דזכותו מהסכנה, עצמם ויצילו העיר אח הם
אחר. באופן עצמם להציל דרך לחפש ועליהם

 דמותר דכחב הסימן בראש שהבאנו המג״א דברי ובעיקר י(
לחבירו, יסודם יעשו עי״ז אס מהמלכות לברוח

 יערן הנה מיתסר, לחבירו יהרגו שעי״ז באופן דלברוח ומשמע

 לו שיעשו למלכות חבירו דלמסור ח׳ ס״ק קנ״ז סימן ביו״ד בט״ז
 ]והארכנו ממיחה קשים דיסוריס יעבור ואל יהרג בכלל הוה יסוריס
 חילוק אין לכאורה ולפ״ז י׳[, אות כ״ו בסימן לעיל דבריו בביאור

 להם שיעשו או לנשותיהם יהרגו עי״ז אם מהמלכות לברוח בטן
 דלטנא אפשר ולפ״ז הט״ז, על בהא פליג דהמג״א ומשמע יסודם,

 להדגה נפשו למסור אדם חייב ואין המג״א, על בזה לסמוך יש
 באבן להיעב״ץ עוז ]ובמגדל וצ״ע, לחבירו, יסודם יעשה שלא כט

 יתכן עוד הט״ז[, כדברי סתם פ״ג ואות ע״ד אות א׳ פינה בוחן
 יעשו עי״ז אס מהמלכות לברוח דמותר המג״א מש״כ שבאמת

 לחטרו, יהרגו עי״ז אס מותר דגם דה״ה אה״ג לחבירו, יסודם

 וכדברי מיתה לבין צער בין חילוק ואין חברך, לחיי קודמין דחייך

 המעשה היה דכן משוס היינו "יסודן" המג״א ומש״כ הט״ז,
 בזמן שהיה מעשה ושמעתי ־ לעיל, כמש״כ ודלא ובנו, דרשב״י
 מנין עם לקוברו אדס להוציא רשות ימ״ש הארודס שנתנו השואה
 לאחר והנה לגיטו, אח״כ כולם שיחזרו עליהם שומדס והיו אנשים,
 כאילו נעלם והעשיד אנשים תשעה רק נשארו הקבורה שגמרו

 היאך ופליאה כעס מרוב מדעתם יצאו והארודס האדמה, בלעתו

 מכות בנשאדם להכות והתחילו לאפס, מתחת היהודי להם נעלם
 הענוייס, מרוב מתו מהם ושניים הוא, היכן להם שיגלו עד רצח

 קבר חלל באדמה ראה שנעלם שהיהודי הוה דעובדא וגופא
 האם השאילה נשאלת ועתה בעפר, וכסהו שם עצמו הטמין ובזדזות
 לאחיו מטס הארודס היאך כשומעו לצאת חייב היה שנטמן היהודי

 למי מותר היה האס וכמו״כ נפשות, סכנת בהם שיש רצח מכוח

 לדון ויש האחדס, ונפש נפשו להציל כט לארודס זאת לגלות שידע
למעיין.* הנחתי ומקום לעיל, האמור לאור פנים וכמה מכמה בדבר

 על שם בגליונו רע״א דגם ואפשר אמרים, לשדה נזק יהא דעי״ז הגם לשדהו להציל לו דמוחר לדינא הדבר ודומה שריא, עצמו לנתפס אגל אחר, יתפסו שעי״ז כיון

 לביתו להצילו לו ואסור הנזק אליו נהגיע חשיבא ביתו להחריב המלכות גזרה דאם מבואר רי״ג סימן יאיר חות ]ובשו״ח וצ״ע. לעיל, כדאמרן ודלא כן נתכוין הש״ן

ז״ל[. הגרש״א בשיטת כדאמרן דלא וזה חבירו, לבית יחריבו עי״ז אס

התעלומה, פתרון לו נתגלה ואז ש״נעלם" לאותו לפתע פגש המלחמה ]שלאחר ז״ל רייזנר דוד משה הר״ר וחסיד צדיק המופלא המוהל שם, שהיו ס״המעונים" אחד עובדא להאי סיפר *

 בני הינם חבריה אשר ב״ב, בעיה״ק קדישא התברא וראשי ממייסדי והיה נפטרים, למאות עצומה נפש במסירות קבר זה וחסיד צדיק קפידא־..[, שום עליך לי "אין ואמר: פתח ומיד

ת.נ.צ.ב.ה. תשנ״ח פיון ד׳ נלב־׳ע הטהורות, פניו מזיו ומתבשם הח״ק, במשרד בחודשו חודש מידי פוגשו הייתי רבות שנים • גמורה, בהתנדבות מלאכתם כל שעושים עליה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס205 מס עמוד חיים קנייבסקי, - יעקב שלמה שיין, - אריה יוסף לורינץ, נפש פיקוח משנת



פקו״נ רעך׳ דם על תעמוד "לא ו: שער משנת
ם סימן

רא

ס סימן

 אזהרה משום החוטא להוכיח דחייבים חיים והחפץ המנ״ח בדברי
רעך דם על תעמוד דלא

הדח חיזוק במאמרי חייס מהחפץ דתה תתומ בספר יעוין א(
 מובע חבירו אח שהרואה דכשס בהגה״ה, ג׳ מאמר

 מאזהרה דמו על לעמוד ואסור להצילו שמצוה סכנה שאר או בנהר
 וכמו״ב להצילו, אחרים לשכור חייב ואף רעך, דם על תעמוד דלא

 דחייב שהורגו דבר לאכול רוצה דעחו חלישוח שמרוב חולה הרואה
 חורח מהם שנשתכח אנשיס רואים כשאנו ה״ה ולהצילו, למונעו

 בודאי החיים מארץ נפשם שנכרת בדברים לעבור עי״ז ובאים ה׳
 ה׳ אף חרון עליהם יחול שלא כדי בתשובה לשוב לזרזם שחייבים

 חבירו שהרואה וכשם דיליה, גבי לבסוף אבל אף מאריך הקב״ה כי

 ואפילו ולהצילו לשחות שיודעים אנשים לחפש מחויבים בנהר טובע

 של לבן להמשיך גדולים דרשנים אחרי לחפש צריכים כך בשכר,

 חשיבא זה דבר דגם בלשונו ומשמע - שבשמים, לאבינו ישראל
 חיוב או כרח בהם שיש עבירות שיעשה ע״י שהרי בנהר כטובע
 להחזירו וחייב זמנו, קודם וימות יענש ענש שבסוף הרי מימה

 ומאממהחפץ אגרות בספר ויעוין ממיתה, מצילו שבזה בחשובה
 יותר שהאריך בקשה"[, "מכתב בשם ]שנקרא ס״ה מכתב חיים
 חייבי משוס מות סכנת לידי באין הרי העבירות שע״י ענינא בהאי

 כתב וכיוצב״ז בנהר, הטובע לחבירו כלהציל והוה וכדומה, כריתות
 חבירו להציל שבת לחלל דמותר קט״ז סימן ת״א משה באגרות

 שאס נמצא לפ״ז אכן שבח, דדוחה פקו״ג ככל דהוה כרת מעונש

 שיוכל הרי יוכיחנו ואס במזיד, שבת לחלל עומד שחבירו שמע

 והוה אליו, להגיע כדי שבח לחלל לו מותר דיהא מהכי, למונעו
לחלל מותר שיהא פלאי דבר זה ]ולפו״ר שבח, דדוחה פקו״נ ככל

שבת[. יחלל שלא לחבירו לשכנע כדי שבח

סימן בסוף ביו״ד הרמ״א דכחב לעיון, מקום כאן יש אמנם ב(

 בעוברי למתוח כדי ממון להוציא צריך שאין של״ד

 וביאר קנ״ז סימן מהרי״ו בתשובת הוא הדברים ומקור עבירה,
 ממון להוציא שצריך מקרא עג,א בסנהדרין מדילפינן לטעמו שס

 להוציא חייב אינו דבעלמא משמע בנהר, הטובע חבירו להציל
 שהעתיק ה׳ אוח קנ״ז סימן ביו״ד הגר״א בביאור ]ועיין ממון,

 מאיסור חבירו דלהפריש קמן מפורש הרי המהרי״ו[, לתשובת
 ממון להוציא חייב ולא רעך דם על תעמוד לא משום בזה אין

 חיים החפץ נחית שלא תמוה והדבר חיים, בחפץ כאמור ודלא
 לאויס חייבי בשאר מיירי דהרמ״א לדחוק וצריך הרמ״א, לדברי

חייבים וכרח מיתה דבחייבי אה״נ אולם מיתה, חיוב אין בהם אשר

 כמו זה והרי מאיסורא, להפרישם יוכל עי״ז אס ממון להוציא
בנהר. הטובע חבירו המציל

חיים החפץ דברי כעין כתב כבר רל״ט מצוה במנ״ח והנה ג(
 רעך דם על תעמוד דלא מקרא לחבירו להוכיח דחייב

 גופו אבידת משוס תעמוד בלא חייב דאס בנהר, מטובע גרע דלא
 משמע דהמנ״ח ובלשונו - ונפשו, גופו אבידת משוס עאכו״כ

 בקיצור שנכרת פקו״ג כאן יש עבירה שעושה שע״י כוונתו דאין
 וזה גופו, מאבידת טפי חמירא בחטא שקוע דלהיות אלא ימים,

 תיקשי עליו גס אמנם - נפשו״, אבידת משום ״עאכו״כ ■שהוסיף—י■
 דלא וזה מאיסור, חבירו להפריש ממון להוציא גס חייב יהא דא״כ

 למימר ]וליכא להכי ממון להוציא חייבים דאין הרמ״א כדברי

 אלא מהאיסור יפרוש לא בלא״ה דחבירו באופן מיירי דהרמ״א
 כתב שם הרמ״א שהרי עבירה, בעוברי למחות מצוה יש דמ״מ

 באופן רק נאמר זה ודבר עוון, באותו נתפס מוחה אינו דאס

 סימן ברורה במשנה עיין מהאיסור, חבירו יפרוש ימחה שאם
 בשו״ת מפורש כבר המנ״ח שכדברי ובאמת ה׳[, אות חר״ח

 בזה דיש להשתמד שברח ישראל בבן ר״ד סימן ביו״ד מהרשד״ס
 והוסיף שחת, מיני נפשו להציל רעך דם על תעמוד לא משוס
 להוציא דמחויביס וכמו לפדותו, ממון להוציא גס מחויבים דלכן

 על פליג המהרשד״ס ולכאורה בנהר, הטובע חבירו להציל ממון
 חיים והחפץ המנ״ח דברי אולם דורו[, בן ]והיה דהרמ״א, דינא

הרמ״א. של שולחנו על סמוכים אנו שהרי כן, שסתמו תמוהים

דקיי״ל שליט״א קניבסקי הגר״ח רבנו לי הקשה עוד ד(
 תתן לא עור לפני משוס מוזהרים לא דלפני דאלפני

 עובר באסור חבירו בלהכשיל ואס יד,א( דף ע״ז )עיין מכשול

 דסו״ס דלפני, בלפני להתיר ל״ש תו רעך דם על תעמוד לא משוס

גדולה. תימה וזה באיסור, יכשל שלא לחבירו להציל מוזהר הרי

חבירו דלהוכיח חיים החפץ דכתב דהא נראה ע״כ ואשר ה(
 רעך דם על תעמוד לא משוס מוזהר ה׳ דבר לקיים

 להחזירו שיכול באופן היינו שמיס, בעונשי ימים מקיצור שמצילו
 יכול אס אבל לחיים, ממיתה מצילו דעי״ז ונמצא גמורה בתשובה

 סו״ס הרי חלב, אכילת או שבת מחלול זימנא בחד מחבירו למנוע
 וליכא בחטא, שקוע דעדיין מאחר לחיים, חבירו יינצל לא עדיין
וגס תעמוד לא משוס מוזהר לא אבל תוכחה, מצות רק דא בכגון

החכמה אוצר תכנת ע״י הח־פס215 מס עמוד חיים קנייבסקי, ־ יעקב שלמה שיין, ־ אריה יוסף לורינץ, נפש פיקוח משנת



רעך" דם על תעמוד "לא ו: שער
ם סימן

פקו״גמשנת רב

 בלסכי מוזהרין דאין הא וא״ש ממון, זאת על להוציא חייב לא

 זימנא בחד שימנע ובזה עבריין, בלא״ה שחבירו דמיירי דלפני

 הרמ״א א״ש וגס לחיים, ממיתה יינצל לא דם או חלב מלאכול

 דמיירי עבירה, בעוברי למחות ממון להוציא חייב שאין שכחב

 כנגדם למחוח שיכול אלא גמורה, בחשובה להחזירם יכול כשאינו

 בחטאים שקועים יהיו עדיין אבל שלפניו המעשים באלו ולמונעס

 מצות משוס מחרב ורק לחיים, הצלה כאן שאין ונמצא אחרים,

 מש״כ גס ומעתה ממון, להוציא חייב לא ובזה חוכחה

 תעמוד בלא ממהר שחח מיני חבירו נפש דלהציל במהרשד״ס

 לבין שברח בנער התם דמיירי באופן היינו ממון להוציא וחייב

 ובזה למוטב להחזירו רוצים אנו שנפדהו וע״י להשתמד, הגרים

שחת, מיני נפשו להציל רעך דם על מעמוד בלא מוזהרים אנו

 זימנא בחד חטא מניעח אלא כאן דאין עבירה בעוברי למחות |||ל

 ואין חוכחה, מצות משוס אלא בזה ואין דינא, בהאי הוה -לא

 דברי וגס דהרמ״א, אדינא פליג דהמהרשד״ם לומר הכרח

 למוטב", "ולהחזירו שהוסיף וזה מילתא, כהאי לפרש יש המנ״ח

הרמ״א. לדברי דבריו סתרי ולא

 בן לאמר אלי ה׳ דבר "ויהי ל״ג פרק ביחזקאל ויעוין ו(

אביא כי אק אליהם ואמרת עמך בני אל דבר אדם

 אוחו ונחנו מקציהס אחד איש האק עם ולקחו חרב עליה

 תקע ולא באה החרב אש יראה כי והצופה לצופה, עליהם

 בעונו הוא נפש, מהם וחקח החרב וחבא נזהר לא והעם בשופר

 נתתיך צופה אדם בן ואתה אדרוש, הצופה מיד ודמו נלקח

 לרשע באמרי ממגי אוחס והזהרת דבר מפי ושמעת ישראל לבית

 בערנו רשע הוא מדרכו, רשע דברחלהזהיר ולא תמות, ..,ת

 מעט[, בקיצור הנביא לשון ןע״כ אבקש", מידך ודמו ימות

 ומת מדרכו חוזר אינו ועי״ז לרשע מוכיח שאינו דמי וחזינן

 והנביא זאש, על ויתבע דמו על אחראי אדם אוחו הרי בעונו,

 העיר בשומר התם והנה האויב, מפני העיר לשומר זאת השווה

 יכול היה שהרי רעך דם על תעמוד לא משוס דעובר בודאי

 הרשע מזהיר שאינו מי דגם בפשוטו ומשמע ולהצילם, להודיעם

 רעך דם על תעמוד לא משוס דעובר כמו״כ הוה מדרכו לשוב

 חיים החפץ במכתבי ]שו״ר חיים, והחפץ המנ״ח כדברי וזה

עיי״ש, ל״ד פרק ביחזקאל הנביא דברי אח שהביא ס״ה מכמב

 יוחר שהוא ל״ג שבפרק לנבואה הזכיר לא מ״ט וקצ״ע

מפורש[.

 עובר למוטב החוטא חבירו דלהחזיר המנ״ח דברי ובעיקר ז(

מדברי שהעירו ראיחי רעך דם על מעמוד לא משוס

 עצמו דהמאבד למנחה בקומץ ב׳ אוח רל״ז במצוה לעיל המנ״ח

 חייבים שאין מדעת דאבידה וכדינא להצילו, צריך אין לדעח

 אין וממילא לדעחו עצמו מאבד הרי החוטא גס וא״כ להשיבה,

 דאדס דמי דלא ונראה ־ רעך, דם על תעמוד לא משוס כאן

 כאומר הוא והרי בעונשו, ולא בחטא מאמין דאינו היינו שחוטא

 מסמא היצה״ר התאוה דע״י היינו לתיאבון במומר וגם מותר,

 ייסוריו, הגיהנוס ומשפט המיתה יום זוכר שלא ודעתו עיניו את

 שטותו מרוב כן עושה כי מדעת, אבידה ל״ה דא כגון וממילא

 כדי להוכיחו שחייב כתב המנ״ח שהרי כן שהוא וע״כ וטעותו,

 של וחשבונו החטא בחומר התוכחה דע״י הרי מהחטא, להפרישו

 דעח, מחוסר הוא שחוטא מה וא״כ מאיסור, חבירו יפרוש עולם

 דטעה ונמצא אבן לזורק הדבר ודומה מדעת, כאבידה זה ואין

 במאבד ומשא״כ האבידה, להשיב דחייבים דודאי יהלום זה והיה

 כי כן ועושה עצמו להמית מעשה שעושה יודע הרי לדעח, עצמו

 דהוה להצילו צריכים שאין המנ״ח כתב ובזה לחייו, חש אינו

 איכא הרי לדעת עצמו דבמאבד לדון יש אמנם ־ מדעח, כאבידה

 שצריך תיפו״ל וא״כ לעוה״ב, חלקו ומאבד חמירתא איסורא בזה

 על מעמוד לא משוס ומוזהר שחת, מיני נפשו להציל כדי להצילו

 דהנה חיקשי דבלא״ה איברא זה, חמור מחטא להצילו רעך דם

 יעבור שלא כדי ממנו לקורעו צריך כלאים לבוש חבירו הרואה

 להמאבד להציל חייבים דאין המנ״ח כחב מ״ט וא״כ באיסורא,

 זה מאיסור לאפרושיה כדי להצילו ליחייב דמ״מ לדעת, עצמו

 הוה דהנפקמ״נ ונימא שנדחוק זולח לדעת, עצמו דמאבד החמור

 להפריש כדי שהרי להצילו, פועלים ולשכור ממון להוציא צריך שאין

 שהבאנו הרמ״א וכדברי ממון להוציא צריך לא מאיסור חבירו

 במאבד ליכא ואבדון מחטא חבירו נפש הצלח משום וגס לעיל,

 למוטב עי״ז יחזור לא מהנהר עתה שיצילו דע״י לדעת, עצמו

 לרס״ג המצות ספר על במפרש ]שו״ר ברשעו, עומד ועדיין

 אינו מאיסור ולמונעו לחבירו להוכיח דהיכול דכתב כ״ח בעשה

 מדעחו כן עושה חבירו שהרי רעך, דם על תעמוד לא משוס עובר

להצילו[. מוזהרים שאין לדעח עצמו כמאבד והוה

 תשס״ב, טבת ט״ו "ויחי" מוצש״ק נלב־ע דוי, ערש על בשוככו לאוי״ט(, תחי־ מורתי אימי כבוד של ]אחיה צוקר משה ב״ר יעקב ר׳ דודי על בשמרי ונתחדשו נלמדו מהדברים חלק א״ה,

ת.נ.צ.ב.ה. ובשמחה, בהידור ומכבדה משמשה היה בשנים רבות עשרות אשר ע״ה, הצדקנית לאמו בסמוך הזיתים בהר נטמן נשמתו, ולעילוי לזכותו אלו ד״ת ויהיו
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פקו״נ רעך״ דם על תעמוד ״לא ו: שער משנת
סא םימן

רג

סא סימן

רעך דם על תעמוד לא משום חולה על להתפלל חייבים האם

 נחש מפני בצל אדס יאכל לא ת״ר כט,ב בעירובין שנינו א(
נחש וחצי בצל חצי שאכל חנינא ברבי מעשה שבו,

 שהשעה מפני וחיה עליו רחמים חביריו ובקשו למוח ונכוה וחלה
 מפני בעצמו לחוב כדאי שהיה ואע״ס הריטב״א וכתב לו, צריכה
 תני מ״ט לריטב״א דהוקשה והיינו - חכמים, דברי על שעבר

 לבקש מצוה והרי לו", צריכה "שהשעה מפני רחמים עליו דבקשו
 הריטב״א הוסיף ולכן מדרבנן, חד על וכ״ש חולה, כל על רחמים

 וכדאי מיתה חייב באמח הוא הרי חכמים דברי על שעבר דכיון
 ולכן טרפון, דרבי במעשה י,ב בברכות וכדתנן בעצמו, לחוב היה

לו. צריכה שהשעה לאו אם עליו מתפללין היו לא

 חייבים מ״מ חכמים דברי על שעבר מי דנם ודאי זה והנה (3

מיתה דחייב דאמרינן ומה שבח, עליו ומחללין להצילו

 אדם ככל הוא הרי דידן הנהגה לענין אבל דשמיא מילי הוא
 דרבי ובמעשה רעך, דם על חעמוד לא משוס להצילו וחייבים

 אס ]גס לרפאוחו כדי שיכולים מה כל לעשוח חייבים היו חנינא
 לחוב כדאי שהיה הריטב״א דכחב ומה לו[, צריכה שהשעה לא

 דשמיא מילי הוה דזה רחמים עליו לבקש לענין רק היינו בעצמו,
 שייכא דשמיא מילי דהוא תפילה ולענין טבעית, השתדלוח ולא

 לאו אס עליו להתפלל ראוי ואין בעצמו, לחוב כדאי שהיה החשבון
פשוט. וזה לו, צריכה שהשעה

 שליט״א גרוס להגר״מ האבידה משפט רבספ וראיתי ג(

של לרפואתו להתפלל דחייביס צדק באיפת בפתיחה
 יראה במקורותיו ]והמעיין רעך, דם על תעמוד לא משום החולה

 חפילה שהרי כן נראה לא ולענ״ד ראיה[, שוס זה לחידוש שאין
 כדי ואתחנן כמנין תפילות התפלל רבינו ומשה שעור לה אין

 במד״ר ואמרינן תוסף, אל לך רב הקב״ה לו וקאמר לא״י להכנס

 ביקש ולכן נשמעת היחה שתפילתו ע״כ להתפלל מוסיף היה שאס

 שיעור ללא להתפלל חיוב שיהיה ימכן ולא תוסף, אל הקב״ה ממנו
 חייב הרי ברחוב שוכב מסוכן אדם דהרואה ועוד חבירו, על

 ההולך וכמו״כ עליו, ולהתפלל לעמוד שחייבים שמענו ולא להצילו,
 כאו״א על להחפלל שחייב שמענו לא רבים חולים ובו החולים לביח

 על שהיא רפאנו בברכח זאת נכלל הרי ]אכן שיבריא, שישמע עד
 ענין על לזעוק בחיוב תענית בהלכות ברמב״ס ויעוין החולים[, כל

 דחפילה וע״כ מעמוד, לא משוס חיובא כלל שם נזכר שלא צרה
 להחפלל ראוי ישראל ואהבח החסד מידת ומשוס בפנ״ע ענין הוא
דלא חיובא בזה אין אבל בים, המטורפת ספינה על או חולים על

 שהחיוב שליט״א קניבסקי הגר״ח רבנו לי כתב וכן תעמוד,
 החולה והנה - החסד, מידת משוס רק הוא חולה על להתפלל

 בדבר והמתרשל לרפואתו שמועיל מה לעשות ומוזהר חייב עצמו
 הוא ולהתפלל בתשובה ולחזור לנפשוחיכס, ונשמרחם משוס עובר
 דחסר חמור דעונשו הגם כן עושה שאינו וכל המועיל, עיקר הוא

 ונשמרתם משוס בזה עובר אינו מ״מ בהי״ח, ובבטחון באמונה לו
 דאם חנינא דרבי מהמעשה זאת כל דמוכח ובאמת לנפשותיכם,

 דם על תעמוד לא משוס תיובא הוה חבירו על דלהתפלל נימא
חכמים, דברי על שעבר על בנפשו מתחייב דחבירו הגס א״כ רעך,
 שצריך ובודאי רעך, דם על תעמוד בלא לעבור טעם בזה ^אין

 הוא דתפילה וע״כ ולהצילו, לרפואתו שיכולים מה כל לעשות
 דברי על עבר שמכירו דכל הסברא שייכא ובזה בפנ״ע ענינא

 יו״ד בשו״ע ויעוין עלינו, אחריותו אין בנפשו ונתחייב חכמים

 כישראל הוא הרי דממזר ד׳ סעיף רס״ה סימן מילה בהלכות
 רחמים עליו מבקשים אין אבל הברית, ברכת ומברכין אותו ומלין

 ובביאור בש״ך ]ועיי״ש וכו׳, הזה הילד את קייס אומרים ואין
לעולם[, צער ומביא ביניהם, ממזר שיהא לישראל נוח דלא הגר״א

 רעך דם על תעמוד לא משוס ממזר על דמוזהרין ודאי זה והנה
 עליו מבקשים לא ומ״מ שבת, עליו ומחללין להחיותו, ומצווין
 ובזה דשמיא, ענינא הוא רחמים דבקשת והיינו שיחיה, רחמים

הדברים. הן והן הממזרים, קיום על להתפלל ראוי דאין אמרינן

 בעמוד נדפס זצוק״ל יסרמן מהגר״א מאמרים בקובץ והנה ד(

כותב ובו תרצ״ט בקיץ לארצה״ב ששלח מכתב ס״ה

 מימות כמותן היו שלא ואבדון להריגה האיומות שהגזירות
 הכפירה היא שלהם הסיבה הטבע, כדרך שלא שהינס החורבן
 זאת לכפירה והגורס הגויים, ככל להיות והרצון ישראל באלקי

 האמונה, להתרופפות שגרס וזה התורה מלימוד שסרו משוס

 התורה להפיץ היא להצילנו להועיל היחידה העיצה וממילא
 לזה מסייע ואינו מרחוק "והעומד ז׳ באות שם וכתב בישראל,

 המפיצים אלו ולהיפוך רעך, דם על תעמוד לא אומר הכתוב עליו

 האנשה משפט בספר והביא כולנו", את ממש רשפים הם כפירה
 דם על תעמש בלא עובר חולה על מתפלל שלא דמי מהכא סמך
 ביאר בבר דזה כלל, אהדדי שייכים הדברים אין ולענ״ד רעך,

 בהגה״ה ג׳ מאמר הדת חומת בספרו חיים החפץ רבנו בארובה
 לעבור עי״ז ובאים ה׳ תורח מהם שנשתכח אנשים דהרואה
בחשובה לחזור לזרזם חייבים החיים מארץ נפשם שנכרת בדברים

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס217 מס עמוד חיים קנייבסקי, ־ יעקב שלמה שיין, - אריה יוסף לורינץ, נפש פיקוח משנת



פהו״ג משנת רעך" דם על תעמוד "לא ו: שעררד
סא סימן

 חכירו אח כרואה ממש והוה רעך, דם על חעמוד לא משוס
 הוה והתם ס׳[, כסימן לעיל לדבריו ]והכאנו כנהר, הטובע

 ני״ד ומיתח כריחוח חייכי ושאר שכח דחלול טבעית, השחדלוח
 ממוח, נפשם ולהציל להוטחם חייכיס ולק הממיח, מעשה הם
 חהא שלא הגורס הוא חורה דלהסיץ ז״ל הגרא״ו שכתב מה

 כזה ונצטוינו ואכדון, הרג של העונשים יהיו לא ואז כסירה
 שלא חולה על להחסלל אכל רעך, דם על מעמוד דלא כאזהרה

 ענין כשלעצמה המפילה כעצם ואין טכעיח, השאדלות ל״ה ימוח
 דינו ויגזור החולה על שיחוס מהי״ח כקשה הוה אלא הרפואה,

 דלא לאזהרה דא ככגון נאמר ולא דשמיא, ענינא הוה וזה לחיים
 מרן מו״ר לי אמר וכן לעיל. וכדאמרן רעך, דם על מעמוד

 כהשחדלוח הוה העמוד דלא דלאו שליט״א שטיינמן הגרא״ל
דשמיא. ענינא שהיא כתפילה ולא טכעיח

 וכספריס כמדרשים כש״ס מקומות הרכה מצינו והנה ה(
ולרפאות, להציל ככוחם שהיה צדיקים על הקדושים

 רק זאח כהנהגה השתמשו לא ומ״מ מקיים, והקכ״ה גוזר וצדיק
 רצון זה אין ט עמהס, הכמוסים מטעמים לכך צורך כשראו

 תעמוד דלא לאו דא ככגון היה ואם הכריאה, סדרי לשנות הקכ״ה
 לקיים צריך ט ככוחם להשתמש לעולם חייכיס היו הט רעך דם על

 אלא והכן, משכונות, כזה לחשוב וא״א אופן ככל המורה למצווח
 דטכע, כהנהגה רק היינו רעך דם על תעמוד דלא דחיוכא ע״כ

 שמים כחשבונות מלוי ככר וזה אחרים כגדריס הוה דנס והנהגה
 דל״ה דחפילה כענינא גס הוא וכן וטוצכ״ז, לכך ראוי האדם אס

 להתפלל צדך אין לכך ראוי שאין וכאדם הטכעיים, הדכריס ככלל
 דחיוכ כחכ חי״ג משוכה ח״א הרשכ״א וכשו״ח וכמשנ״ח, עליו,

כסגולוח, ונין הטבעיות כדרטם כין כרפואוח להחעסק האדם על

 נסים, מעשה ולא הפילוח נזה נכלל דאין ונראה כאורך, עיי״ש
 טכעייס כוחות שיש עולם של ממנהגו ג״כ הוה סגוליות דחרופוח

 גסים מעשה אנל שננריאה, דנטם הוא והכל סגוליים כוחות ויש
 אין וכמו״כ אלו, כדכרים רחמנא חייכיה ולא ההנהגה שנוי הוא

 נקשה דהוה אלא למכה, הרפואה כשלעצמה המפילה נעצמות
 סגולי כח נהם דמונח בסגולות ומשא״כ שירפאהו, להקנ״ה
 על דהחולס כתנ כ״ה סימן ח״א דנר משיג ]ונשו״ת לרפואה,

 על מעמוד לא ככלל והוא עליו להחענוח חייג רע חלום חכירו
 כאש לחלום תעניח טסה "סגולית" הצלה דהוה והיינו ־ רעך, דם

 שיכול כמקום שכתורה מצוח שאר לענין דכמו״כ ונראה לנעורת[,
 אליו להגיע ויוכל לולב לו שאין ]וכגון נס כדרך רק המצוה לקיים

 לקיים ההשתדלות דחיוכ כהט, מחויב אדם אין כשם[ קפיצה ע״י
 צורך כשרואה גדול דאדס אלא נסים, מעשה ע״י נאמר לא מצוה
המצוה. לקיים שיוכל נסים כמעשה להשתמש רשות לו יש כדכר

 תכירו אח להציל האדם על חיוב דאין דהגס נראה אמנם ו(
שאר ולדחות שכת לחלל מותר מ״מ נסים, כמעשה

 דלהציל כחיוכא תלי לא כהם דוחי דהיתרא זאח, לצורך איסוטם
 לכן דהחיה כאליהו חזינן וק א׳, כסימן כאורך כזה וכמשנ״ח
 מ״מ כהן היה דאליהו דהגס קיד,כ ככ״מ התוס׳ וכתכו האלמנה

 שייכא נס שכדרך דכהצלה הט סקו״נ, משום למת להטמא לו הותר
 היה דלא ודאי דאליהו כמעשה והנה נאיסוטס, דלעכור היתרא

 תעמוד דלא קרא כזה ול״ש מת היה כנר האלמנה דנן נהט חיוב
 לחיוב ל״ש איסוטם דדומה פקו״ג דדין ע״כ אלא רעך, דם על

 ט״ו. ס״ק מ״ח כסימן הערות כקוכץ כזה העיר וככר דהצלה,
 לחלל מומר אס מילתא נהאי עוד שהארכנו י״ב כסימן לעיל ]ויעוץ

"סגולה"[. וכדרך נס שכדרך כהצלה כאיסוטס ולעכור שכת

 רגע העולם יהא דאס י״א פרק ד׳ שער החיים כנפש כתב ז(
מצב יצויר דלו ונראה - לתוהו, יחזור תורה ללא אחד

 מסוכן חולה לפניו ויש כתורה כעת עוסק ויחיד אחד אדם שרק
 ולא החולה, להציל חייב טהא ממשנתו, להפסיק עליו להצילו שכדי
 זאת דכל מיד, יחרב העולם כל הט ממשנתו יפסיק דאס נאמר
 של כמנהגו הינס ומצוותיה התורה וטני היא, כשמים דלא בכלל

 נראה ע״כ סקו״נ משוס ממשנתו להפסיק שצטך שכן וטון עולם,
 מה עושה שהאדם דמאחר לתוהו, העולם דא בכגון יחזור שלא

 אחת לכל זה אדם טפסיק ןוה״ה כזאת, שיהא יתכן לא שנצטווה
 ואין מצוה, לדכר דפוסקיס תורה תלמוד ככל כמו המורה ממצות

 מלעשות דנאנס הכלל כאן דמהני ויתכן דפקו״נ[, משכון כזה
 כאילו והוה עשאה, כאילו הכתוב עליו דמעלה עשאה ולא מצוה

 התלמוד כזכות עומד דהעולם לזה גס דכר, לכל ממש עשאה
 האמורה לשאילה שליט״א קניבסקי הגר״ח לרכנו ושלחתי תורה,
 מהצלת יומר ח״ח גדול חז״ל "אמרו והשיב החיים, דנסש כנידון

פיקוח משנת

 דסו״ס לרככו ושאלתי וחזרתי - ת״ת, דוחה פקו״נ ומ״מ נפשות
 מיד העולם כל יחזור החולה להציל כדי מתלמודו יפסוק אם

 איכוד אלא נפש הצלת כאן אין שיפסיק שעי״ז ונמצא לתוהו,
 הצעתי שוב יקרה". לא שזה ידאג "הקכ״ה רכנו והשיב נפשות,

 שקיום ואמר שליט״א, שטיינמן הגרא״ל מרן מו״ר קמיה הדכר

 פוסק כאשר וממילא התורה, כמו העולם מעמיד ג״כ מצות
 גס הט כתורה המצוה שזה טון מישראל נפש להציל מתלמודו

 מעשה דכאמת עוד והוסיף לעולם, המעמידה תורה הוה זאת

 משום הוא שעושה מה כל שהט כתורה כעוסק הוה המצוה קיום
כמורה. עוסק הוא זה כזמן הט וא״כ בחורה כתוב וכך שכך

 דרכים ת״ת דעל תרומה פרשת בסוף חכמה במשך ויעוץ ח(
שלא יהושע נענש ולכן למיתה עצמו למסור צטך

 חידוש כחכ היאך תמוה ומאד יטחו, מלחמת כזמן כתורה עסק
מצאנו ולא וכפוסקים, בקדמונים מקום בשום נזכר שלא זה גדול
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 רש״י כחב יהושע דנענש והא עבירות, בג׳ אלא יעבור ואל דיהרג
 מלחמה, זמן שאינו בלילה בתורה לעסוק להם שהיה ג,א במגילה

 יהודה בן לפפוכן דקאמר סא,ב בברכות עקיבא דרבי ]ומעשה
 השמד שעת הוה דהתם היינו דנאבד, ודאי מהתורה נבטל דאס
במהרש״א[. שס וכדסירש יעבור, ואל יהרג קלה מצוה על גס ולכן

 חכמה במשך האמור על שליט״א הגרת״ק לרבנו ושאלתי ט(
הוה דלא באופן רק הס "דבריו באיגרתו לי וכתב

 בתשובות דיעוין הדבר, בגדר להוסיף ונראה להדיא", פקו״נ
 רחוקים קצת דברים דיש מ״ת סימן ז״ל החזו״א ממרן וכתבים

 שבת, לחלל ולא בהקב״ה ולבטוח להחמיר רשות יש ובזה מפקו״נ
 לעיל לדבריו ]והעתקנו עיי״ש שבת, לחלל לו מותר שרוצה מי אבל

 דת״ת וכיון חכמה, המשך מיירי אלו ובדברים ו׳[, אות כ״ג בסימן
 ואורב, אויב מכל ביותר הגדול והעתר המציל הוא הרי דרבים
 שבזה דרבים ח״ח לבטל אסור דפקו״ג בעלמא חשש משוס ממילא

 לעסוק חייב ממש בפקו״ג אבל מהפקו״נ, מאשר סכנה יותר יש
 ואין לנפשותיכם, מאד ונשמרתם מצות ולקיים בהשתדלות

 גס יש ולפ״ז - ומצלא, מגנא דחורה בהא דא בכגון מתחשבין
 דלא דהא מסתבר דהנה מיהושע, חכמה המשך לראיית לבאר
 להמשיך למחר כת להם שיהא כדי היינו בלילה בתורה עסקו

 יהושע נתבע זה ועל לבטלה, ליבם פינו דח״ו ולא במלחמה,
 אבל מהתורה לבטל להם מותר היה המלחמה בשעת ביום דאמנס

 ולעסוק נפשם למסור צריכים היו דסכנה "חשש" רק דהוא בלילה
 הא לפרש ששמעתי מה להוסיף טעם בנותן כאן ויש ־ בחורה,

 שביטלו על לתובעו צבא" "שר בתורת ליהושע בא דהמלאך
 תורה לבטל בלילה גם להם דמותר חשב דיהושע והיינו מהתורה,

 שר אני המלאך לו ואמר ביום, להלחם כראוי כת להם שיהא כדי
 מכחיש זה הרי בלילה חורה שביטלתם ובזה לכם הלוחם ה׳ צבא

לכס והעוזר המציל הוא הוא התורה לימוד ואדרבה לכוחי

 ט״ו סרק הבית תורת כספרו חיים בחפץ ]מעוין במלחמחכס,

 בפרסום חבורות ע״י דת״ת שכתב לעשות" "עת במאמר

מחרב[. ישראל על להגן סגולה הוא בביהמ״ד

 מתגרין המזיקין "אין כתב תתשע״ב אות חסידים ובספר י(
אעשה אדם יאמר ולא בהם, שמתגרה במי אלא

 מקצר הוא כי חכמה זה אין כי וקמיעות, בהשבעות סקו״נ בשביל
 תהיה תמים ונאמר נפש, מפני נפש דוחין ואין זרעו וחיי ימיו

 גוי דאס ונראה - ותחנונים״, תפילה אלא לו ואין א׳, ה׳ עם

 דיעבור יהרגהו, לאו ואס שס להשביע או קמיע לו לכתוב כופהו

 דוחין דאין כאן לומר ואין שבתורה, לאויס כל וכשאר יהרג ולא
 במילי בזה להתחשב דא״א זרעו, חיי שמקצר נפש מפני נפש

 מחויב הרי התורה לכל דוחה דסקו״ג שההלכה וכיון דשמיא,

 דהא זאת על אח״כ יענש לא גס וממילא ליהרג, ולא לעבור

 ומ״מ וזרעו, הוא בברת הוה שבח חלול גס והרי קעביד, בהיתרא

 אמורים חסידים הספר ודברי כרת, ליכא ואז שבת דוחה פקו״נ

 ובזה וכיוצב״ז, השבעות ע״י מחולי או סכנה ממצב אדם להציל

 קרא וכן רעך דם על תעמוד דלא בהט, חיוב אין דינא מעיקר

 סכנה וממילא הטבעיים, בדברים רק הוה לנפשותיכם דונשמרתס

 שהוסיף וזה נפש, מפני נפש דוחין ואין בזה להתעסק לאדם
 דאין והיינו א׳, ה׳ עם תהיה תמים ונאמר וכתב חסידים הספר

 דוחין ואין סכנה בכך יש ע״כ ואשר אלו, בדרטס ללכת האדם על

 יהרגנו לאו ואס כן לעשות עכו״ס כשכופהו אבל נפש, מפני נפש

 דהוה תהיה, לתמים סתירה עשיה בהאי אין הט לחברו יהרוג או

 בכרת שהיא שבת מחלול עטסא ולא טבעית, השתדלות כל כשאר

 אות )ברלין( חסידים בספר ]ויעוין בפקו״נ, נדחית ומ״מ

 כשא״א רק היינו בשם דהשתמשו בחז״ל דמצינו דהא תחחתט״ז

השם[. קדוש עי״ז שיש במקום ודווקא אחר בענין לתקן

סב סימן

המגיפה עוצרת דקטורת דהורח במעשה

 ואהרן משה על ישראל בני עדת דהתלוננו דקורח במעשה א(
בישראל, מגיפה והחלה ועדתו קורת את דהמיחו

 המזבח מעל אש עליה ותן המחתה את קח לאהרן משה וקאמר
 בין ויעמוד אהרן כן ועשה העדה, אל מהרה והולך קטורת ושים

 להא רש״י שם הביא וכבר נעצרה, והמגיפה המתים ובין החיים
 גילה המגיפה עוצרת דקטורת זה דענין פט,א בשבח דאמטנן

 בנצי״ב וימוין התורה, לקבל למרום כשעלה המות מלאך למשה
 לעשות הגבורה מפי משה גצטוה דלא דמאחר התורה על בפרושו

פיקוח משנת

 דסקו״נ משוס היינו דאיסורא מילתא דהוא בחוץ דהקטירו הא כן
 שהט דכרת, איסורא בזה היה דלא הגם ]והנה התורה, לכל דוחה

 מהני דבקטורת )והגס מזבח, ע״ג הקטורת אח אהרן הקטיר לא
 ל״ה בידו הקטורת כשמחזיק אולם קרקע, ע״ג אף הקטרה
 ה׳ לשם העלאה בעינן כרת דלענין ועוד העלאה(, מעשה

 מ״מ אמנם בעלמא, לסגולה רק כן עשו דלא י״ל דאהרן ובקטורת
 מאש דהקדש קטורת ליקח דאיסורא מילתא בזה היה סו״ס

בדרך שהוא בדבר דגם וחזינן כדין[, ושלא בחוץ ולהקטירה דמזבח
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פהו״ג משנת והוספות השמטות - השערים חותםרט
עה סימן

 הנמוג על שימרעמו סכנה נשקפת זאת דמכח אלא הישראל,
 עם כנגד להעליל גאים ומסיתים מומרים כאשר אכל במורה,
 ולהשמין, להכאיש כדי במורה מאמרים ומחפשים ותורתו, ישראל

 לבנות מהרשעים למנוע כדי דבר, הסחר ה׳ כבוד אדרבה בזה
 העמיס, בעיני התורה ותתחלל כזבים עלילות של מגדלים להם
 הפרו לה׳ לעשות ועת הדברים לשנות מצוה ה׳ חלול למנוע וכדי

 לעבור דמוחר החזו״א לדברי הבאנו ב׳ אות ס״ג ]ובסימן מורתך,
 סימן ב״ק ובחזו״א ה׳, חלול למנוע כדי החמורות עבירות בג׳

 חלול מינה דיצא באופן ההלכה קובעין דאין כתב ה׳ אות סוף י׳
המורה לידע רוצים הגויים כאשר אמורים הישש״ל ודברי ה׳[,

 הגויים יבואו לא אבל מסוימים, בדינים סכנה יש ואז תומס לפי
 בביאור להוסיף ויש רהב, ודברי כזבים עלילות להמציא עי״ז

 התורה דין לשנות שאסור ונכון דאמת אחרות, בפנים האמור
 שהגויים במקום אכן סכנה, בזה כשיש גס שקר לגויים ולומר
 אס אדרבה בזה ודמיונות בכזביה המורה כנגד להעליל באים
 בעיני התורה לשנוי הגורס הוא זה הרי האמת להם נאמר

 והישש״ל הדברים, כוונת ולשנות להסתיר מצוה ולכן הגויים,
 עצמו הדין דמשוס אלא ושקרים כזבים מוסיף לא שהגוי איירי

 לשנות ואסור נפשו למסור צריך ובזה לישראל סכנה נשקפת
התורה.

עה סימן

 שקר עדות להעיד ובדין השלום, מפני בדבורו לשנות דמותר ההלכה בגדר

פקו״נ משום

שמעון ב״ר אלעזר ר׳ משוס אילעא א״ר סה,ב ביבמות שנינו א(
 צוה אביך שנאמר השלום מפני לשנות לאדם לו מותר

 שנאמר מצוה אומר נתן ר׳ וגו׳, נא שא אנא ליוסף תאמרו בה וכו׳
 וכתיב רש״י ופירש וגו׳, והרגני שאול ושמע אלך איך שמואל ויאמר
 לשנות, צוה הקב״ה וגו׳ לזבוח ואמרת חקח בקר עגלת ה׳ ויאמר
 שאול "ושמע קאמר שמואל דהנה עיון, מקום כאן ויש עכ״ל,

 מינה למילף לן מנא וא״כ פקו״נ, משוס בדבר שהיה הרי והרגני"
 דדוחה דפקו״נ מדינא דהוא אפשר השלום מפני לשנות שמותר

 לשמואל לו היה םקו״נ משוס דאי לומר ]ואין כולה,* התורה לכל
לדון ל״ש ותו שילך לו אמר הקב״ה שהרי לדוד, למשוח לילך שלא

בהט[. שנצנווה דע״כ פקו״נ, משום מינה להיפטר

שיורהו שייכא הוה ולא אמת, הקב״ה של דחוחמו בזה והנראה ב(
 תקצר ה׳ דהיד פקו״נ, משוס לשקר לשמואל הקב״ה

 ע״ב אלא לשמואל, להרוג שאול יוכל שלא לעשות לפניו דרטס והרבה
 שקר איסור דיסוד וכלל, כלל דשקר לתא משוס כאן אין השלום דמפני
 הוא זה אדרבה השלום מפני אבל "לשרות", שלא האדם שהולך משוס
 והראוי האמת זה ט לשנות לשמואל הקב״ה לו אמר ולכן והאמת, היושר
 גוונא ובכל השלום מפני לשנות דאסור נימא אס אבל כן, לעשות ומצוה
פקו״נ, משוס לשנות לו אמר שהקב״ה לומר ל״ש א״כ שיקרא חשיב

והבן. מילחא, כהאי כלל ל״ש הקב״ה דכלפי

אות )בערלין( חסידים בספר דיעוין בזה להוסיף יש עוד ג(
בקר, עגלת קח לשמואל הקב״ה אמר וז״ל חחחחרי״ז

 ט א-ח בירמיהו שנאמר כמו להציל בידו והלא לה צריך היה ומה
שקל נס בלא להיות שיכול דבר שכל מכאן אלא להצילך, אני אתך

 שהיה נפשו על ברח ואליהו וכו׳ מעלה כלפי להטריח אין לעשות
 לכל האש תאכל אחד דבר מדבר שהוא חשב לא ולמה מאיזבל ירא

 הנס על ולבקש הנס על לסמוך דאסור הרי רעתו, מבקשי
 דאמר הענין דכל לפ״ז ונמצא - עכ״ל נס, בלא להיות כשאפשר

 משוס היינו לזבוח, שהולך ויאמר בקר עגלת בידו שיקח הקב״ה לו

 לשנות שלא בעולמו הקב״ה הנהגת הוא וכן הנס, על סומטן דאין
 אמנם חסידים, בספר שם בזה וכדהאריך לצורך, שלא הטבע לגדרי
 אין נס בלא לעשות ש״קל" דבדבר בלשונו חסידים הספר דאיק

 לדחות זאת לצורך בעינן דכאשר י״ל ומעתה מעלה, כלפי להטריח
 דינא דא בכגון ול״ש נס, בלא לעשות "קל" בגדר ל״ה איסורא,
 דפקו״נ, מצב כאן שאין באמת שהרי התורה, לכל דדוחה דפקו״ג
 שקר שיאמר לשמואל הקב״ה דקאמר דהא למימר ליכא וממילא

 וע״כ פקו״נ, חשיבא לא דא דבכגון דפקו״ג, דינא משוס הוא

כלל. שיקרא ל״ה השלום דמפני

 היזקא דשטח דבמקום מבואר ח,ב בפסחים בסוגיין והנה ד(
דקאמר מהא ניזוקין אינם מצוה שלוחי אמרינן לא

 המאור מנורת בספר ויעדן והרגני, שמואל ושמע אלך איך שמואל
 או עקרב ורואה בתפילתו דהעומד דהגס דכתב י״ת פרק ג׳ נר

 אשר החסיד זה כל עם היזקא, שטח דהוה פוסק כנגדו בא שור
 תפילתו, יפסיק ולא יסובבנו חסד בה׳ ובוטח במצוה זהיר ימיו כל

 מהו א״כ וקשה א׳[, סעיף ס״ו סימן או״ח רבה באליהו ]והביאו
 גס המצוה לקיים דרכו החסיד והרי אלך איך שמואל דקאמר
 המצוה לקיים שיכולים דכל נראה אכן היזקא, שטח דהוה במקום
ושפיר הנס, על לסמוך ולא כן לעשות החסיד חייב אחרינא באופן

 מיית׳ לא מ״ט שהעידו חנ־ע{.וואיחי ק, משמע דלא כ״א כפסוק כרש־' ]וזין וא״ש, שיהרנוס, חששו לא דהאתים כתב דכי בהעמק אפנם פקו־נ, משום דשינו דאפשר תיקשי ג־נ יוסף ואחי ובהא *

סקו־נ. משום ושיוו כן, לעשות יוכלו שלא בסכנה יהיו ואז רש׳־י( שם )וכדכתב להביאו יוסף מהם שיבקש חששו התם אמנם השלום. מפני דשינו הרי מת־, ־ואחיו שאמרו יוסף מאתי הגט׳

החכמה אוצר תכנת ע׳׳י הודפס254 מס עמוד חיים קנייבסקי, - יעקב שלמה שיין, ־ אריה יוסף לורינץ, נפש פיקוח משנת
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 שמואל נתכוין דלא דודאי והיינו אלך", "איך מה׳ שמואל שאל
 לילן, שחייב וע״כ בהט צוהו ה׳ שהרי לילך, יכול שאינו לומר
 אין שהרי שיסתכן בלא ילך היאך ה׳ שיורהו שמואל דשאל אלא

 שיסתכן, בלא המצוה לעשות להשתדל וצריך הנס על סומכין
 אינס מצוה דשלוחי להקרא ליכא היזקא דשכיח במקוס שהרי

 ל״ש ניזוקין, אינם מצוה שלוחי דאמרינן במקום ]אבל ניזוקים,
 ליכא ולפ״ז מקראי[, זאת דילפינן טון הנס על סומטן שאין בזה

 שהט פקו״נ, משוס שיקרא לומר לשמואל מותר דהיה למימר
להפסיק שלא דרכו החסיד ט סקו״ג משוס דא בכגון אין

 מפני לשנות דמותר יינזקל־וע״כ ולא סכנה במקום אפילו תפילתו
 תקח בקר עגלת לשמואל ה׳ צוה ולכן כלל, שיקרא ול״ה השלום

 להכניס אסור שיסתכן בלא המצוה לקיים דאפשר דבמקוס בידך
 הגר״ח לרבנו ושאלתי - הנס, על ולסמוך דסכנה למצב עצמו

 דשמואל ממעשה למילף מנלן דלעיל לקושיא שליט״א קניכסקי
 פקו״נ, משוס בזה היה התס והרי השלוס מפני לשנות דמותר
 דהיינו ונראה אחרות", עצות יש פקו״ג משוס "אי רבנו והשיב

 בהשמטות בזה עוד משנ״ח )ויעוין ודו״ק. דאמרן, קמא כתירוץ
פ״ב(. סימן לאחר שנדפסו

★ ★ ★

אלא כלל שיקרא ל״ה השלום מפני דלשנות לעיל נתבאר ה(
 מעט להרחיב ואמרנו והיושר, האמת זה אדרבה

 רבנן עבידי מילי בתלת אמרינן כג,ב בב״מ בסוביין הדברים, כיסוד

 לומר היינו וב״מסכת" ובאושפיזא, בפוריא במסכת מילייהו דמשנו
 שלא כדי שיקרא ריב״ל דקאמר עז,ב בכתובות ]ויעוץ למד שלא

 הענוה, מידת ממעלות הוא זה ודבר לנפשיה[, טיבותא להחזיק
 להבין וצריך כלל, חטא נדנוד בזה אין שלמד מודה דאס בודאי אבל

 אלא דענוה, חסידות מידת משוס בשיקרא לעבור מותר היאך
 לחבירו[, רעה גורם ]כשאינו דשקר האיסור דכל הוא הביאור

 ועיין אמת, הקב״ה של וחותמו השיקרית ההנהגה משוס היינו

 משוס היא בזה שהאשמה קפ״א אות יונה לרבינו תשובה בשערי

 כאן אין מידותיו לקישוט צורך בזה לו כשיש אבל לשקר, אהבתו
 במעשה ל,ב בב״מ בסוגיין הט חזינן עוד כלל, דשיקרא לתא משוס

 העצים ]דהפקיר דשיקרא מילתא שאמר יוסי ברכי ישמעאל דרבי
 טעינה, במצות אח״כ יתחייב שלא כדי גברא[, לההוא ולא לכו״ע
 משורת לפנים רק היה כטעינה להתחייב רצה שלא מה כל והנה

 דלפניס חסידות לקיים כדי דגם וחזינן בסוגייא, עיי״ש הדין

 שאומר דכל כדאמרן והיינו שיקרא, לומר מותר הדין משורת

<92שיקרא.> ל״ה שוב שבתורה[ צורך ]שהוא דהו כל לצורך השקר

להם שאמר והאטסין יוסף דרב במעשה קט,א בב״מ ויעוץ ו(
 הפסד לידי יבוא ושלא להפחידם, כדי נכון שאינו דבר

 כז,ב ובנדטס מסלקינן, בד״ה בע״ב התוס׳ שם וכדכתבו ממון,
 הט המלך, בית של הוא בידו שיש דהממון לאנסים דנודריס תנן

קו,א ביבמות אימא וטוצב״ז ממונו, להציל כדי שקר לומר דמותר

 ולומר כסף לו ולהבטיח להטעותו מותר לחלוץ רוצה שאינו טבס
 היעב״ץ[, בהגהות יד,א בגיטין ]ועיין בך, אני משטה אח״כ לו

 וע״כ שבתורה, איסור שום שטנן לא ממון הפסד משוס והנה
 וכדאמטנן היושר, מידת הוא כן אלא שיקרא ל״ה דא דכגון

 עם דכחיב ברמאות אני דאחיו לרחל יעקב דקאמר יג,ב במגילה
 מהא שנא מאי להקשות יש אכן ־ חחפל, עקש ועם תתבר נבר

 מדבר דכתיב שקר, טענת לטעון שאסור לא,א בשבועות דאמטנן
 ויעוץ להפסידו, ורוצה שקר טוען שחבירו הגס תרחק, שקר

 חייב שחבירו באדם נשאל אשר פ״א סימן ח״ג הרשב״א בתשובת
 מותר האם שקר, יטעון אס רק ממנו להוציאו ויכול ממון לו

 משוס פסידא במקוס לחבירו להכות דמוחר היט ט כן לעשות
 לזרעא ליה דחס הרשכ״א והשיב לנפשיה, טנא אינש דעביד

 ישראל שאטת דכחיב פסידא במקום אפילו שיקרא דלימא דאברהס
 מאי עיון וצטך בזה, שהאטך עיי״ש כזב, ידברו ולא עולה יעשו לא

 דמותר לחרמין, דנודטן ומהא והאריסין יוסף דרב מהמעשה שנא
 קניכסקי הגר״ח לרבנו זאת ושאלתי יפסידוהו, שלא כדי שקר לומר

 שהבאנו בהערה ]ויעוץ שאני", דין בבית "טענה והשיב שליט״א
 צטך הדבר אמנם המשולש[, חוט כשו״ת טוצב״ז כתכ שככר
 דין כבית מ״ט מהפסד עצמו להציל לשקר דמותר דטון ביאור

 תרחק" שקר "מדבר הקרא שייכא דין לבית חוץ גס והלא מיתסר,
 מצוה וביראים ק״ז עשין כסמ״ג הוא וכן יז,א בכתובות ]וכמפורש

 היינו ממונו להציל שקר לומר דמותר הא לפמשנ״ת אכן רל״ה[,
 דבית בטענה אבל חתפל, עקש דעם והאמת היושר הוא דכן משוס

 גוונא בכל בזה הדין להטות ולגרום הדיינים לפני לשקר שבא טן
<9גוהבן.> דשיקרא, לאיסורא דחי לא ממונו והפסד שיקרא, חשיבא

 דמזיק והגס כדין, שלא הפסד לו ולגרוס הפקר, נאמת שהס נעצים לזכות גברא מההוא למנוע יוסי נר׳ ישמעאל לר׳ מותר היה דהיאך עיון, מקוס כאן שיש אלא (92)
 שכיון יתכן אכן טעינה[, נמצוח חסידות מידת לצורך ישמעאל ר' כן עשה ]והיאך מנעליו, טוג למנוע שאסור ודאי מ״מ רווח, מניעת אלא כאן שאין הוה, לא ממש
 נפני העצים שהפקיר נחנו נתוס׳ אמנם הפסד, שום לו נגרם דלא ונמצא שם, להשאירם ויצטרך עימו לנוטלם גנרא ההוא יוכל לא שוב העצים שיטעון מי יהא שלא

 קנאס ישמעאל שר׳ מה דכל שידע מאחר כראוי, שלא הוא נעצים ולזכות לחזור גנרא ההוא שרצה דמה לומר וצריך טעינה, למצות מקיימים היו שהם ואפשר שלשה,
חחנר. ננר עם יג,נ נמגילה דאמרינן הא נזה ושייכא נעצים, ולזכות לשיג יוכל שלא לגרום מותר שכמוהו חציפא ולגנרא לטעון, אח״כ יצטרך שלא כדי היינו ממנו

ווכז ה/ חילול נזה אין ואז לאניו החוג שפרע לעכו״ם שיאמר רש״י נפירוש נהם שכתונ ספרים ויש מותרת, דעכו״ם הלוואתו דהפקעת שנינו קיג,נ ננ״ק והנה (93)

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס255 מס עמוד חיים קנייבסקי, - יעקב שלמה שייך, ־ אריה יוסף לורינץ, נפש פיקוח משנת
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רמב

שיוכל כדי שיקרא קאמר חגה בר דרבה איחא גג,ב ובברכות ז(
 שאסור פשוט זה והנה שאכל, במקום ולברך לחזור

 דכגון אלא במקומו, ולברך לחזור כדי שבחורה איסור בשוס לעבור
 דשיקרא, לחא משוס בזה אין מצוה דקיוס צורך בזה שיש דא

 כלה לומר מוחר אס וב״ה ב״ש דפליגי יז,א בכתובות ובברייתא
 הוא שהיושר לב״ה דס״ל היינו כעורה, כלה על וחסודה נאה

 ויעוין שיקרא, משוס בזה אין ושוב בעיניו, ישבחנו מקח דהלוקח
 כיסופא משוס שיקרא דקאמר פפא דרב במעשה מג,ב בברכוח
 הרי מ״מ הבריות כבוד דגדול הגס והנה הלכה, בדבר שטעה

 שיקרא לומר שרינן והיאך בקו״ע, שבחורה איסור דוחה אינו
 שיקרא, ל״ה צורך שיש דכל הדברים הן הן אכן כיסופא, משוס

 שיקרא, לומר היא והיושר האמח מידת פפא דרב כיסופא ומשוס
 יעקב[ הקהילות בעל ]ממרן פרץ ברכח כספר ראיחי והלום -

 דוישמע אקרא קא,א בזבחים דאיתא להא שהביא שמיני בפרשת
 אלא שמעחי לא לומר בוש ולא משה שהודה בעיניו, וייטב משה
 הדברים "ולכאורה בזה״ל זאח על והקשה ושכחתי, שמעתי אמר

 שקר אמר שלא ע״ה רבינו משה על היא רבותא איזו חמוהים
 הבנתי ושכחתי״,^א בשמעחי שיש הבושה מפני שמעם, שלא

 כיסופא משוס שיקרא קאמר פפא דרב חזינן דהרי חמיהתו
 וזהו דא, בכגון שיקרא לומר דמוחר וע״כ הלכה, בדבר שטעה

ושאלתי ושכחחי. דשמעתי לומר בוש ולא משה דהודה הרבוחא 12ג4547אה׳'׳ח

 שם לעיין ק׳( )באות והשיב שליט״א, קניכסקי הגר״ח לרבנו זאח
 מידת ומשוס כלל טעה לא פפא דרב מפאנו הרמ״ע בשס בגליון

בזה(. מש״כ בהערה )ועיי״ש ברבו, הגדולה תלה חסידות

היינו השלום מפני לשנות דמוחר דהא הדברים יסוד אמנם ח(
 אדרבה אלא כלל, שקר בגדר ל״ה כה״ג דכל משוס

 הרמ״א בתשובת מצינו השלום, מפני לשנות היא והישרות האמת
 שיהיה כדי רע שם להוציא דמותר י״א בסימן דכחב כדברינו שלא

 ולעבור השלום מפני דיבורו לשנות שמותר דכשס העיר, בכל שלום
 בפרשת השם את למחוק ומותר תרחק", שקר ד״מדבר באיסור

 השם, דמחיקת ללאו ודוחה לאשתו איש בין שלום לעשות סוטה
דנקט וחזינן עיי״ש, רע, שם דמוציא ללאו דוחה שלום דלעשוח ה״ה

 הגדול דהענין היינו השלום מפני לשנות דמותר דהא הרמ״א
 מפני שהוא דכל כדאמרן דלא וזה שקר, לאיסור דוחה דשלום
 דמפני טובא מחודשים הרמ״א דברי ועיקר שיקרא, ל״ה השלום
 בסימן לעיל ויעוין שבחורה, לארס כל על לעבור מותר יהא השלום

 מהרמ״א, אינה זאת שתשובה עוררין ושיש בזה, מש״כ ט׳ אות ל״ח
 ל׳ אוח כותים למסכת שליט״א הגרח״ק רבנו בפרוש ראיתי והלום

 ורצה הצורך, מפר בדיבורו לשנות דמוחר ענינא בהאי שהאריך
 לא לחבירו הפסד גורם כשאינו דשקר משוס בזה דהטעס לומר

עיי״ש. לדבריהם, העמידו לא הצורך ובמקום מדרבנן, אלא מיתסר

 ששאלנו מה כאן לכתוב אמרנו ענינא בהאי ואדעסיקנא ט(

בעירובין יערן שליט״א, קניכסקי הגר״ח לרבנו

 ואמרינן יוסי, דרבי משמיה הילכתא יוסף לרב רבה דקאמר נא,א

 אלא יוסי, מרבי רבה זאת שמע ולא נכון הדבר דאין ׳בגמ שם
 וחזינן עמו, נימוקו יוסי דר׳ משוס מיניה דליקבלו היכי כי כן קאמר
 כדין והוה ממנו, ההלכה שיקבלו כדי נכון שאינו דבר לומר דמותר

 קנ״ו סימן או״ח נמג״א זה דין והובא דשריא, מצוה לצורך שקר

 אדם בשם לאמרו מותר כן, שהלכה לו ונראה דין שמע "אם ח״ל
 שומטן היאך דא״כ פליאה והדבר ־ מיניה", דליקבלו היט ט גדול

 כן שאמרו ניחוש ותמיד גדול, אדם בשם שנאמרו הלכות אותם על
 בשם דבטס לומר מרבים שכה ובדורנו מינייהו, דליקבלו היט ט

 כן אמר לא שמעולם ויטענו יבואו השמועה, מפי החזו״א מרן
 רבנו זאת על לי והשיב המג״א, לדברי האומרים קיימו אלא החזו״א

 ט גדול אדם בשם הלכה דבר לומר דמותר דהגס שליט״א, הגר״ח

 אמר שלא להודיעם צריך הימנו שיקבלו לאחר מיניה, דליקבלו היט
 דאורחא דבריו, בביאור להוסיף ונראה - כלל, גדול האדם כן

 נשמעים לא כלל דבטו מחודש הלכה בדבר אדם בא דכאשר דמילתא

 כאשר אבל לאלתר, אותו דוחין אלא ולהטנס לישבס מתיגעיס ולא

 ולהבינם, הדברים לישב מתיגעיס אז או גדול אדם בשם כן אומטס

 בשם שהביא מה יושר השערי בהקדמת ]ועיין תאמין ומצאת ויגעת
 מודיעים אס גס ושוב לי"[, תשמש "לט כ,ב בב״ק ׳הגמ לבאר גיסו
בלב התישבו כבר הדבטס מ״מ הגדול האדם כן אמר שלא

 מהא הקשה ט״ו סימן המשולש חוט ובשו״ח ברש״י[, כן הביא ג״כ שנדמ״ח שס״ט נסימן חו״מ ובב״י הצנזור, ע״י הושמט ואח״ב המדויקים, בכח״י הגירסא היא
 חובעו כשהעכו״ם נאמרו רש״י ודברי דין ניח בפני היינו דאסרינן דהא ושירן כדין, שלא ממון יפסיד אס אפילו שקר טענת לטעון שאסור לא,א נשבועוח דאמרינן

 שלא הפסד מעצמו למנוע כדי שקר לומר דמושר לעיל שהבאנו דוכחי כשאר הוה מושרש הלוואשו דהפקעש דכיון והיינו עכשו״ד, דעכו״ם, נני״ד או לבי״ד חוץ
 הוא הרי האמח יאמר אס גם כי לאביו, החוב שפרע לומר מותר יהא דישראל בבי״ד העכו״ם כשחונעו דאף לומר מקום יש ולענ״ד מיחסר, הדין להטוח ורק כדין,
 חלול למנוע החוב לפרוע יכפוהו אף דב״ד ]ואפשר ה׳ חלול משוס החוב לפרוע שמיא כלפי חייב יהא דאז אלא מושרת, הלוואתו הפקעח דהא החוב מלפרוע סטור
ראיתי והלום ועיין. הדין, הטיית עי״ז נגרם אין לאביו החוב שפרע שאומר דמה ונמצא מומרח, הלוואתו שהפקעת באמש הרי הדין ומשפטי ממון מהלכות אבל ה׳[,

 כ״ש לכאורה א״כ ממון הפסד משוס שקר לומר דמושר לפמשנ״ח והנה פקו״נ, בזה כשאין להתרפאוח, כדי שקר לומר שאסור קנ״ג אוח )ברלין( חסידים
 להפסידו או למונעו בא חבירו כאשר היינו ממון, הפסד משוס לשקר דשרי׳ דהא חסידים, הספר בשיטש נראה ואשר וצ״ע. דגופא, וצערא חולי משוס מותר

 אסור ולפ״ז - מיחסר, יחרפא שעי״ז כדי והנאי שקר דברי לחולה לומר אבל תחבר, נבר עם דכחיב ברמאות אני אחיו לרחל יעקב וכדקאמר שוא, וחואנת ;
 פ״ב סימן לאחר שנדפסו בהשמטות ]ויעוין ספרים. היש נגירסת ברש״י כאמור ודלא ועושקו, מרמהו העכו״ס אין שהרי דעכו״ס, הלוואתו להפקעת [קר
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רמגפהו״נ

 "דלאחר שליט״א רבנו דקאמר מה וזה ויקבלוס, השומעים

 יש שמא ולומר לבוא למתעקש מקום ]ואין יודיעם", שיקבלום

 בשם שמועה לומר שמותר כפשוטם והמג״א הגמ׳ לדברי שפירשו

 כן, שמע שלא אח״כ להודיעם חייב ולא מיניה דליקבלו גדול אדם

 דדברי דבאמת השמועה, מפי שנאמרו בדברים רעותא יש ועדיין
 דברי בתורתם רבותינו שינחילו יתכן ולא מאד עד מוכרחים רבנו

 שהוא מוכיח הדבר כפשוטו, המג״א לדברי שיפרש ואדם שקר,
 כן ובשמועותיו, בדבריו מתחשבים אין בלא״ה אשר וע״ה בור

והבן[. שליט״א, דרבנו לשיטתו לומר צריך

 לומר דמותר ׳הגמ לדברי שהביא לאחר שם במג״א והנה י(

כתב: מיניה, דליקבלו היכי כי גדול אדם בשם שמועה

 ממנו גמרו ולא חכם בשם דבר האומר איתא כלה מסכת ובסוף

יונה, ברבינו ע״ב כז דף בברכות הוא וכן שתסתלק, לשכינה גורם

 לשנות גדול דאיסור היטב, א״ש שליט״א הגרח״ק ולדברי - וצ״ע,
 הקב״ה של דחותמו שתסתלק לשכינה גורס וזה והקבלה המסורה

 אדם בשם שמועה לומר דמותר והא אמת, תורת לנו ונתן אמת
 למעשה קודם תנאי מיניה, דליקבלו היכי כי נכון שאינו הגס גדול

 אס ]וכמו״כ הדבר, שמע שלא יודיע יתקבלו שהדברים שלאחר
 שלא ולפרסם להודיע חייב הדברים, לקבל מוכנים לא השומעים

 דברים של תערובת בתורתנו שתהא וח״ו הגדול[, האדם כן אמר
 שיהו נפה בי״ג לדבריהם לנפות חז״ל דקדקו וכמה נכונים, שאינם

 זה ועל וכהוויחם, בלשונם אומרם בשם השמועות כל מכוונים
הימנו, שמע שלא חכם בשם דבר שהאומר כלה המסכת קיימא

 שו״ר מישראל, שתסתלק לשכינה גורס זה, באופן השמועה וישאיר
 בד״ה ז׳ פרק נזיר במסכת הירושלמי על הקרבן שיירי בספר

במג״א[, שם רע״א בגליון לדבריו ]וציין ליה מלקי ואנא איתוניה
המג״א. לקושית לתרץ כן כתב שכבר

★ ★ ★

 יפסיד שלא כדי שקר לומר לאדם דמוחר לעיל נתבאר יא(
כן הדבר אין דין דבית בדינא אבל כדין, שלא ממן!

 בטענת להפסידו בא שחבירו הגס שקר טענת לטעון לאדם ואסור
 חלב אכלת שנים לו אמרו יא,ב בכריתות במשנה יעוין והנה שקר,
 וטעמא פוטרים, וחכמים חטאת מחייב ר״מ אכלתי לא אומר והוא

 שיכול דהיינו התוס׳ ופירשו הייתי, מזיד לומר דיכול משוס דרבנן
 שוגג אכלתי דלא היינו אכלתי לא שאמר דמה דיבורו את לתרץ
 והוסיפו ה״א[, משגגות בפ״ג ברמב״ם הוא ]וכן מזיד, אלא

 אם אבל לדיבורו, עתה מחק שבאמת דמיירי ג,ב בב״מ התוס׳
 קרבן, להביא דחייב רבנן מודו כלל אכל שלא דעתו על עומד

 לומר זה לאדם מותר אס לעיין ויש - מפיו, יותר נאמנים דהעדיס

 קרבן חייב ואינו אכל שלא שיודע דכיון מזיד, אלא שוגג אכל שלא
 דהוה ועוד כדין, שלא יפסיד שלא כדי שקר לומר מותר א״כ
 כמפורש מצוה לצורך שקר לומר לאדם ומותר בעזרה, חולין

 לומר שאסור דין שבבית טענה כדין דהוה דנימא או נג,ב בברכות
 קרבן להביא יחיבוהו שאס זה אדם שיודע והגס גוונא, בכל שקר
 לומר צריך והוא עליו, הדבר אחריות אין בעזרה, חולין זה הרי

 ושאלתי העדים. בצואר תלוי והקולר האמת, את דין בית בפני
האמת. שיאמר והשיב שליט״א הגרח״ק לרבנו הדבר

 לאדם דמותר נ״ז ס״ק ע״ה סימן חו״מ בש״ך ויעוין יב(
יצטרך שלא כדי יודע, שאינו ולומר דין בביח לטעון

 טוען שרק כיון תרחק שקר מדבר משוס בזה ואין להשבע,
 יש הרי חלב אכלת שנים לו באמרו גס ולפ״ז עיי״ש, "שמא",

 מספק וממילא מזיד, או בשוגג זה היה אס זוכר שאינו לומר בידו
 טוען שרק כיון ליכא שקר טענת ומשוס קרבן, להביא יצטרך לא

כלל, חלב אכל שלא סובר איהו דהרי גרע דחלב נידון אמנם שמא,

 שאכל כאומר הוה מזיד או שוגג היה אס זוכר שאינו שאומר ובזה

 והס חלב שאכל עליו מעידים שהעדים דכיון יתכן אכן חלב,
 ל״ה חלב שאכל כדבריהם שאומר מה א״כ דין, בית בפני נאמנים
 מ״ט דמילתא סברא הבנתי לא הש״ך דברי ובעיקר וצ״ע, שיקרא,

 הוא דכן ואולי שיקרא, ל״ה יודע שאינו ואומר דבר שיודע אדם
 לומר לשונך למד ]וכדשנינו יודעים שאינם שאומרים חכמים מידת

 האמת הוא שכן במקום דין שבבית בטענה גס ולכן יודע[, איני
 יודע איני טוען כאשר כראוי, שלא לחייבו ובאים מידי חייב שלא

תרחק. שקר מדבר משוס בזה אין

 משוס דין בבית שקר לטעון לאדם דמוחר ודאי זה והנה יג(

ומשכחת כראוי, שלא מיתה עליו יפסקו שלא פקו״נ

 פלוני, במקום בצפרא הייתם בעמנו נפשות עידי כשהחמו כה״ג לה
 עדים והוה פרחא לגמלא חיישינן דלא ה,א במכות בסוגיין ואמרינן
 העדים דאס תוס׳ בשם שכתב בריטב״א שם ויעוין ונהרגין, זוממין
 אלו הרי פרחא בגמלא שהעידו למקום אח״כ שהגיעו טוענין

 שהעידו, במקום היום כל שהיו יודעים העדים דאס ונראה נאמנים,

 שקר, עידי הס סלוני במקום בצסרא שהיו להזימס שבאים והעדים

 בגמלא אח״כ באו אבל בצפרא פלוני במקום שהיו לומר להם מותר
 יט,א בכתובות ]ויעוין כולה, התורה לכל דוחה סקו״נ דהא פרחא,
 בזה לדון שיש אלא סקו״נ[, בזה כשיש שקר לתחום לעדים דמותר

 שהעידו אדם אותו הרי פרחא בגמלא שבאו העדים יטענו שאס
 פי על בעדותם אדם שיהרגו גורמים שהעדים ונמצא יהרג, עליו

 דהא שקר עדות ל״ה הרי עדותם דעיקר אפשר או שקר, עדות
 העידי כנגד בא רק פרחא דגמלא וענין העדות, ראו שהם באמת

 שבאו העדים יאמרו אס דגם יתכן עוד ועיין, להזימס, שבאו שקר
בזה. ואכמ״ל בריטב״א עיי״ש פטורים, יהיו והס הוא פרחא בגמלא
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קו סימן
רמד

 מי ממון, בעדוח היה כשהנידון סרחא דגמלא במילחא לחקור ויש
 שקר, עידי היגס להזימן שבאים שהעדים יודעים שהם שהגם נימא
 בזה אין מ״מ כדין, שלא הזמה משלומי לשלם יחייבוס הדק וביש

 דין לביח לשקר לאדם אסור שהרי פרחא, בגמלא שבאו לומר הימר
 וכ״ש כדין, שלא להפסידו ובא שקרן שהמובע שיודע במקום גס

וצ״ע. לשקר, לעדים אסור שיהא

 פלוני לחייב עדים בבאו ענינא בהאי איסתפקנא עוד >ד(

שעידי שיודעים עדים שני ויש שבמ, שחלל על מימה

 בימ אולם לעדומ, ופסולים לזה זה קרובים דהם אלא הס שקר
 לבוא אלו עדים חייבים האס קרובים, שהם יודע אינו דין

 לכל דוחה דפקו״ג פסולים, שהם הגם הכחשה עדוח ולהעיד
 או ויסקלוהו, לפלוני דין הביח יוציאו עדוחס ולולא המורה
 כדת, שלא דין לביח ולהעיד לבוא התורה דרך זאת דאין דלמא
 דסו״ס כיון המורה לכל דדוחה דפקו״ג דינא דא בכגון ול״ש
 המורה, ציווי כפי דנים אשר דין ביח ע״פ נסקל פלוני אומו

 לפסולים שאסור והשיב שליט״א הגרח״ק לרבנו זאח ושאלחי
להעיד.

עו סימן

 עצמו להמית שרצה ,ב!פא !בקידושין אשי בר חייא דרבי במעשה
בחטא דנכשל משום

 בדבר שנכשל חשב אשי בר חייא דרבי פא,ב בקידושין יעוין א(

בתנור וישב הלך לבימיה אחא כי אשה, על ובא עבירה
 ׳בגמ עיי״ש עצמו", את להמית "כדי רש״י ופירש באש, הבוער

 להמית רצה היאך ופירוש עיון צריכים והדברים באורך, המעשה
 לדעת עצמו ולאבד נפשו, שמירח על אדם מוזהר והרי עצמו, אח

 והנה לעוה״ב, חלקו שמאבד שבחורה החמורים מהאיסורים הוא
 שנכשל באחד שנשאל קי״א סימן ח״ב יעקב שבוק קבשח יעוין

 דין, ביח מימות ארבע דין עצמו על וקיבל איש אשח באסור
 דילמא או לדעת, עצמו מאבד כדין דינו האס בנהר, עצמו והמביע

 דקידושין לסוגיין והביא קעביד, שפיר חשובה משום דעשה כיון
 תשובה דמשוס להדיא הרי עצמו, להמיח אשי בר חייא רבי דהלך
 חולדות בפרשח רבה למדרש שם עוד והביא עצמו, להמיח מומר
 ואמר דין ביח מיחוח ארבע בעצמו שקיים צרורות איש ביקום

 הרי עדן, לגן זה קדמני קלה בשעה צרידה איש יוסי רבי עליו
 והוסיף עצמו, להמית קעביד שפיר חשובה משוס שעושה דכל

 שעשה עבירה על מימה שחייב דמי כחב במדרש שם חואר שהיסה
 דמכם אח ואך נאמר עליו וגס עצמו להמיח רשאי אינו

 בכתובות שאמרו ומה ה/ ביד הדבר ויניח אדרוש, לנפשותיכם
 בן בר״א יז,א בע״ז וכן הגג, מן עצמו שהפיל כובס בההוא קג,ב

 לחיי עי״ז חכו נשמתו, שיצאה עד ברכיו בין פניו ששם דורדאי
 ידעו ולא דקדקו לא חמאחס על נפש עגמת מרוב התם העוה״ב,

 וכחב בשגגה, כן עשו כי משובתם תוקף מפני לעוה״ב וזכו הדין,
 אין תואר היפה שהביא דוכתי הנהו דמכל אמת דהן בשבו״י עליו

 אולם עוונוחיו, על לכפרה עצמו להמית לאדם שמומר ראיה
 לאדם דמוחר מוכרחת ראיה הוה אשי בר חייא דרבי מהמעשה

 מחודש דבר זה אכן עכחו״ד, חשובה; משום למיחה עצמו להביא
 שאל חיים בשו״ח ועיין כן, נקטו לא הפוסקים וכל טובא

פיקוח משנת

 חייא דרבי מעשה פירוש וצריך בזה, שהאריך מ״ו סימן )החיד״א(

 ח״א אמח זרע ובשו״ת עצמו, להמיח בתנור ישב היאך אשי בר

 נפשו ועגמת עוונו בהלח דמשום כחב ע״ג( צ״ה )דף ס״ט סימן
 על כן לומר תמוה וזה - כדין, שלא עשה ובאמת בזה, דיקדק לא

וצ״נג מאמוראי, חד

 שנכשל אשי בר חייא רבי שחשב אשה אותה דהנה בזה ויתכן ב(

רש״י[, ]לשון בעיר" ניכרת "זונה הימה עמה

 לגברא במצודתה להפיל שהצליחה מתפארת שהיחה ומסחברא
 עם להיוח ביכולחן שמתגאוח הפוקרוח וכדרך דיהודאי, רבה

 שבזה הגדול ה׳ לחלול אשי בר חייא רבי וחשש חשובים, אנשים

 דמוחר דוכתי בכמה נתבאר כבר והנה שלהבח, נפלה שבאחים
 א׳[, אוח ט׳ בסימן לעיל !עיין ה׳ חלול משוס עצמו להרוג לאדם
 ויחרדו יראו כאשר ה׳ חלול האי יהא לא שוב עצמו שימית ובזה

 ויבינו בחטא, שנכשל על עצמו שהמית ויראתו קדושתו מתוקף

 היה שלא באופן שהיה משוס היינו שנכשל מה גס דע״כ כולם

 השטן שיכול כיוצב״ז עובדא כמה ׳בגמ ]ועיי״ש בזה לעמוד יכול
 דיעוין להוסיף יש עוד עבירה[, לדבר להתאוות האדם להכריח

 ההיא דחבעתו צדוק דרבי במעשה מ,א[ !דף דקידושין ס״ק בסוף
 צערו גודל וכשראתה בחנור וישב והלך עבירה לדבר מטרוניתא

 שיעשה רוצות לא המופקרות הנשים דגם הרי לנפשו, הניחתו
 בר חייא דרבי במעשה גס ומעתה מהכי, ויצטער הדבר האדם

 וכמה שגרמה הגדול האסון מופקרת אותו תשמע כאשר אשי
 הדבר תספר ולא במעשיה ותבוש תתחרט ממנה, שנצטער

 דרבי ונמצא בעבירה, שנכשל לאיש הדבר יודע■ ולא לחברותיה,
 מילחא כהאי וכל ה׳, לחלול למנוע עצמו להמית רצה אשי בר חייא

נפשו. למסור שריא
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עח סימן

רמז

 יהרג אמרינן לשוק ויבמה דכהונה לאויס בחייבי גס אם האריכו
 דעריוח ונשוק חבוק דרק או דעריות, אביזרייהו כדין יעבור ואל
 בכלל ל״ה לשוק ויבמה כהונה איסורי אבל אביזרייהו בכלל הוה

 יו״ד בשו״ע רע״א בגליון עיין דעריוח, אביזרייהו בכלל ולא עריות
 עיי״ש כהונה והבתי הרא״מ לדברי וציין בזה, דן אשר קנ״ז סימן

 והנה בזה, שהאריך בשו״ע שס יוסף בברכי ויעוין בדבריהם,
 דפקו״נ היחרא ל״ש הבעל לגביה בלא״ה הרי באגר״מ להאמור

 דלא ראבווחא הנהו כל דנקטו ומוכח לדעת, אלא קישוי דאין כיון
 המהרש״א הגליון בדברי לפרש רצה שם ]ובאגר״מ כהאגר״מ

 מסתימת אולם לאשתו, מקושה היה שכבר או האשה לגביה ,דאיירי
 האגר״מ החמיר היאך ותמהני כן[, דלא חזינן האחרונים כל

 האגר״מ דלדברי לעיין יש עוד האחרונים, גדולי כל כנגד בפקו״נ
 יהרג הכפוריס ביום אשתו על לבוא עכו״ס אנסוהו דאס נמצא

 ]שו״ר גדולה. תימה וזה לדעת, אלא קישוי דאין כיון יעבור ואל
 דכהונה לאדן דחייבי לפשוט דנקט ע״ה סימן ח״א יו״ד באגר״מ

 עיי״ש בסקו״ג, שנדחין לאויס כשאר והוה עריות בכלל ל״ה
 ביוה״כ אשתו על לבוא שבאנסוהו כמו דהוה והוסיף באורך,

רב[. צ״ע דידן האגר״מ ודברי ־ יהרג, ואל דיעבור דודאי

 יעוין משנה, הכסף מדברי זה יסוד האגר״מ שלמד ומה ה(
באופן לדברים דביאר ז׳ סימן בכתובות שמואל בברכת

 זאת מהני הוה בהם דוחי להיתרא נאמר היה בעריות דאס אחר,

 בזה שיש כיון מ״מ לדעת אלא קישוי דאין דהגס הבעל, לענין גס
 )בסנהדרין מהיקש ילפינן דזה אלא שריא, רחמנא פקו״נ משוס
 ולא בעבר אמנם יעבור, ואל ויהרג כרציחה הוה דעריות עד,א(

 כיון אותו עונשין אין ובע״ז דברציחה הרמב״ס חילק בזה נהרג

 שוב לדעת אלא קישוי דאין בעריות ומשא״כ באונס, היה שסו״ס

 הוה דינא דבעריות לאחר רק שייכא זאת וכל ונהרג, אונס ל״ה
 דאין הגס בהם דוחי להיתרא דנאמר במקום אבל יעבור, ואל דיהרג

 הדבר לאריס בחייבי ולכן היתרא, האי שייכא מ״מ לדעת אלא קשוי

איסורים כל כשאר דהוה או עריות, דגילוי כאביזרייהו הוה אס תלוי

 מדינא שריא ביוה״כ אשתו על לבוא ובאנסוהו בפקו״נ, דמוחריס
 דנקט יונה לרבינו הביא ה׳ באות שמואל בברכת ]ושם בהם", ד״וחי

 אלא דרציחה להיקשא צריכינן לא לדעת אלא קישוי דאין דבעריות
 וזה שיטתו, לבאר והאריך דפקו״ע היתרא בזה דל״ש מסברא הוה

 וכוונתו כלל, זה דבר נמצא לא יונה ברבינו אמנם באגר״מ, כאמור
 בתוס׳ ועיין - בזה, ואכמ״ל והבן, בדבריו עיי״ש אחרינא למילתא

 בדבריהם שביאר ומה דהשאלתות, משמיה שהביאו מה פב,ב ביומא
האגר״מ[. דברי כעין חה מ״ט, סימן הערות בקובץ

בדבר פ״ב סימן ח״ב העזר אבן סופר החתם בשו״ח ויעוין ו(
 אותה דלעגן הרופאים ואמרו קטן ליבם שזקוקה אשה

 דא״א סופר החתם וכתב דפקו״נ, חשש בזה יש יגדל שהקטן עד
 אס וביאה ביאה בכל לשער יהא א״א שהרי לשוק להנשא להתירה

 לצורך שלא גם לשוק יבמה באיסור לעבור ויבואו פקו״ג, בזה יש
 שיבוא דכיון הנער בענין באגר״מ כאמור זה ולכאורה - פקו״נ,

 לדון א״א ממילא פקו״נ דל״ה במקום גס האסורים דברים לאכול
בזה. מש״כ ג׳ ב׳ אוח כ״ג בסימן לעיל ויעוין דפקו״נ, להיתרא כלל

חולים בבית מאושפז להיות שרינן היאך לעיל שהערנו ומה ז(
 באיסורא שיעבור שיודע באדם מרובה הפרוץ שבו

 סוף דכסנהדרין בלא״ה תיקשי לכאורה הנה והרהור, דמראה
 ערומה לפניו תעמוד ואל דימות אמרינן ומורה סורר בן פרק
 הוה דעריות דראיה הרי הגדר, מאחורי עימו תדבר ואל ימות
 בש״ך ]עיין יעבור ואל ויהרג עריות דגילוי אביזרייהו בכלל ג״כ

 בבית לשהות לאדם אסור יהא וא״כ י׳[, ס״ק קנ״ז סימן ביו״ד
 באגר״מ יעוין אמנם במראה, שיעבור יודע אס בפקו״נ גס חולים
 הנאה לשם אפילו בעלמא דבהסתכלות נ״ו סימן העזר באבן

 טינא ליבו דהעלה המעשה ושאני עריות, גילוי בכלל ל״ה ותאוה
 דעריות אביזרייהו הוה וזה לזנות הכנה לשם אצלו האשה שבאה
 חסידים ]ובספר בזה, שהאריך באגר״מ עיי״ש יעבור, ואל ויהרג

לחודא לראיה בו מתגרה היצה״ר כאשר דגם משמע קע״ח אוח
וצ״ע[. באגר״מ, כדנקט ודלא יראנה, ולא ימות

עח סימן

לחבירו להציל כדי למיתה נפשו את למסור בדין

 גדול כהן ישמעאל דר׳ נאמר מלכות הרוגי דעשרה בפייט א(
תחילה ליהרג מהמלך ביקשו גמליאל בן שמעון ורבי

 סוף ח״נ יו״ד משה באגרות דיעוין להתבונן ויש במדרש, הוא וכן
 נפש לא ואף חבירו, נפש תחת נפשו למסור דאסור קע״ד סימן
 היאך שעה חיי על גם אדם דמוזהר וטון לח״ח, להציל כדי ע״ה

והמלך בשוא״ת לנהוג להם והיה תחילה, ליהרג מהמלך ביקשו

 דרק מדבריו דהמתבאר באגר״מ יעו״ש אמנם כרצונו, יעשה
 תחתיו, נפשו למסור לו אסור חבירו על מיתה נגזרה שכבר באופן

 הגס דחבריה, מדמא טפי סמיק דידיה דדם משמיא חזינן דאז
 יצא משניהם מי נקבע לא כשעדיין אבל ת״ת, וחבירו ע״ה דהוא

 באגר״מ, עיי״ש לחבירו, להציל כדי נפשו למסור לו מותר להריגה
דידעו י״ל עוד תחילה, ליהרג ורשב״ג■ ישמעאל ר׳ ביקשו ושפיר

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס261 מס עמוד חיים קנייבסקי, ־ יעקב שלמה שיין, - אריה יוסף לורינץ, נפש פיקוח משנת



פקו״נ והוספות השמטות ־ השערים חותם משנת

קח סימן
רמח

 יתעכב וממילא תחילה ליהרג יבקש דכאו״א ורשב״ג ישמעאל ר׳
 להטיל מחילה צריכים דהיו היה דבאמח וכמו להורג, הוצאתם

גורלות.

דעשרה במדרש דיעוין האגר״מ דברי על להעיר יש עוד ב(
 זקן שם שהיה בבא בן יהודה דר׳ במעשה מלכות הרוגי

 רצונן אס יהודה לר׳ ואמר שמו, אצטרובול בן ראובן ורבי אחד
 וצריך כן, לעשות אסור הרי האגר״מ ולדברי - תחתיך, אני אמות
 קיבל לא רב״ב באמת ולכן זה לדין גברא ההוא ידע דלא לדחוק
 זקנים לחמשה סמך דריב״ב הא דהנה נראה יותר אכן הימנו,
 דהיה משוס היינו יד,א בסנהדרין וכדשניגו למלכות נתפס ועי״ז
 מסר ולכן הסמיכה, ודין מהמורה ישראל עם לבטל הגזירה שעת
 תחתיו למות זקן ההוא דרצה דהא י״ל ומעתה זאת, על נפשו
 הראויים, לתלמידים ולסמוך להמשיך ריב״ב יוכל דעי״ז כדי היינו
 התורה קיום על הנפש למסור מותר השמד שעת שהיה וכיון

נגזירה כי ידע כי ממנו קיבל לא ריב״ב אולם הסמיכה, והמשך
במדרש. שם כמבואר הגזירה עליו

דר׳ מעשה מהאי הוכיח באמת תרצ״ח אות חסידים ובספר ג(
 נפשו למסור לע״ה דמצוה אצטרובול בן ראובן

 האויבים ובקשו שיושבים "שנים וז״ל הת״ח, מתח שיהרגוהו
 לומר להדיוט מצוה הדיוט והשני ח״ת אחד אס מהם, אחד להרוג
 שיהרגוהו שביקש איצטרבולי בן ראובן כר׳ לחבירי, ולא הרגוני

 דלא וזה - עקיבא״, לר׳ צריכים היו רבים כי עקיבא, לר׳ ולא
 יושבים "שנים חסידים הספר דלשון והגס האגר״מ, כדנקט
 כשעדיין דהיינו לפרש אפשר מהם" אחד להרוג האויבים ובקשו

 דרשאי האגר״מ מודה הרי ובזה להריגה, יצא מהם מי נגזר לא
 הספר של מראייתו אולם לת״ח, להציל נפשו למסור הע״ה

 לאחר דגם חזינן האיצטרבולי ראובן דר׳ מהמעשה חסידים

 תחתיו, נפשו למסור הע״ה על מצוה הת״ח, על הגזירה שנגזירה

 ובקשו חסידים הספר לשון דהנה לדחות קצת יש אמנם -
 עם כנגד שבאים באויבים דמיירי ואפשר וכו׳, להרוג "האויבים"

 להציל נפשו למסור הע״ה על מצוה ואז תורתם, לעקור ישראל

 כדין והוה וחכמיה, יבנה לי חן וכענין התורה, קיום זה כי לת״ח
 התורה, של ותג תג כל על נפשו למסור לאדם שמומר השמד שעת

 עקיבא", לר׳ י צריכים היו רבים "כי חסידים בספר שהוסיף וזה
 שבאו או מיס של קיתון לע״ה ויש במדבר וע״ה ת״ח בהלכו אבל

 סתימת אכן חסידים, בספר מיירי לא בזה סתם, רוצחים עליהם
 להרוג "האויבים" דבקשו ומש״כ כן, משמע לא חסידים הספר

 א׳ פינה בוחן באבן עוז ]ובמגדל בעלמא, לדוגמא הוא מהם אחד
 לתיבת והשמיט חסידים הספר לדברי העתיק ע״ת אוח

 לר׳ צריכים היו רבים "כי שהוסיף מה וכמו״כ "אויבים"[,
וגס מ״ח, היה נמי האיצטרבולי ראובן דר׳ לומר נראה עקיבא",

 שמ״ח דין אין מ״מ בחכמה, ממנו גדול היה עקיבא דר׳ טמא אס
 נפשו שימסור מצוה ע״ה ורק הימנו, גדול לת״ח נפשו ימסור
 לר׳ צריכים היו רבים ט חסידים בספר הוסיף ולכן ח״ת, להציל

 אשר למ״ח להציל נפשו שימסור מצוה בת״ח גס ולכן עקיבא,
 הלשון בזה כתב פ״ה באות שם בוחן באבן אכן לו, צריכים רבים
 להציל להריגה עצמו למסור רשאי אדם שאין פשוט נראה "גס

 יודע אינו אס בדבר, תלויה שאינה ואהבה פשוט מרצון חבירו
מומר למ״ח דגם משמע ממנו", יותר וצדיק ת״ח שחבירו בבירור

הימנו. שגדול ת״ח הצלת עבור נפשו למסור

הע״ה על דמצוה חסידים מהספר דהבאנו הגס והנה ד(
 נראה מ״מ לת״ח, יהרגו ולא שיהרגוהו נפשו למסור

 להציל כדי נפש חיי בו שיש אבר מגופו לתרום לע״ה דאסור
 המוציאה היא הרשעה דהמלכות איירי חסידים דהספר לח״ח,
 משוס היינו הח״ח תחת נפשו למסור מותר אם והנידון להורג,

 דמותר חסידים הספר חידש ובזה לנפשותיכם, דונשמרתס דינא
 אבר לתרום אבל לדעת, עצמו מאבד משום כאן ואין נפשו ,"למסור
 היתר ואין רציחה, משוס בזה יש הרי להורגו הרופא שצריך מגופו
 עכו״ס הרופא אם וגם לת״ח, להציל כדי דרציחה בלאו לעבור

 להרוג הארץ העם רוצה אס וכן עור, לפני משוס עליו מוזהרים
 דנפשיה דארציחה מיחסר, מגופו אבר ליקח יוכלו ועי״ז עצמו

 סימן ח״ב קטנות הלכות בספר ]ויעוין תרצח, בלא עובר ג״כ
 עליו וקיבל טריפה, ועשאו בעצמו שחבל באדם דן אשר רל״א

 מפורש הרי אותו, הורגין חיה אינה דטריפה דלמ״ד התראה,
 חו״מ באגר״מ נקט וכן דרוצח, פרשה בכלל הוה דנפשיה דהריגה

 בהאי שהאריך כ״ו-ל סימנים ח״ג במרחשת ועיין ק״ד, סימן
 עובר אין שבזה הח״ח במקום למלבות עצמו למסור ורק ענינא[,

 משוס הנידון וכל עור, לפני משוס לא וגס דנפשיה רצימה משוס
 לנפשו למסור שר עצמו, יאבד ושלא נפשו לשמור האדם דמוזהר
 ח״ב המחבר( בני )בהוצאת שלמה במנחת ויעוין לת״ח, ולהציל

 הספר לדבר שגם דן שכבר ג׳ אוח רס״ג עמוד פ״ו סימן
הסברא היטב נתברר ולא ת״ח, להציל אברס לתרום אסור חסידים

ברם. בד״ה רס״ד בעמוד במנח״ש שם עוד ועיין שכתב,

נפשו למסור לאדם שאסור שכתב לאחר באגר״מ ושם ה(
 דאמרנן דהא הוסיף חבירו, נפש להציל כדי למיתה

 כדי להרגה נפשם שמסרו ולוליינוס דפפוס במעשה יח,ב בתענית
 חשיב ולכן הגזירה בכלל היו לא עצמם ]והם לוד, לאנשי להציל
 שאסור הגס במחיצתן[, לעמוד יכולה ברה כל שאין גדול דבר שעשו
שאט", ישראל "הצלת לחבירו, להציל כדי למיתה נפשו למסור לאדם

 דדם משוס היינו ובפשוטו דמילחא, טעמא באגר״מ נתפרש ולא ־
 משוס דהוא יתכן עוד היחש, מדם טפי דסמיק שאי רבים
 מדעלמא, שונות פקו״ג הלכות גדר בה אשר "דמלחמה" לתא

למלחמת גס יוצאים ומ׳׳מ ופקו״ג סכנה הוה מלחמה כל דהר

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס262 מס עמוד חיים קנייבסקי, - יעקב שלמה שיין, - אריה יוסף לורינץ, נפש פיקוח משנת



פקו״ג . והוספות השמטות - השערים חותם

עח סימן

רמטמשנת

 הלוי רי״ז מרן ובחידושי מכ״ה מצוה במנ״ח ]עיין הרשות,
 ענינא בזה דל״ש מלחמה מדיני דזה בשלח פרשח בסוף עה״ח

חה מלחמה, בזמן נפשו למסור ליחיד מומר ומה״ט דפקו״ג[,

 מהו לעיין יש אמנס שאני", ישראל "דהצלח האגר״מ כוונח
 או אחח אק על בגזירה דוקא האם זה לענין דישראל השעור

אחד. בציבור אף דסגי אפשר או אחח עיר

★ ★ ★

מיס של קיחון מהס לאחד ויש במדבר שנים בהלכו לעיין יש ו(
סב,א(, )בב״מ חברך לחיי קודמים דחייך כר״ע דקיי״ל

 ® דדוקא דאפשר לחבירו, המיס לימן הקיחון לבעל מומר האם
 כדי נפשו למסור לאדם רשוח שאין קאסרינן להריגה עצמו למסור
 וקדימה, "זכות" רק היינו קודמין דחייך דינא אבל לחבירו, להציל

 מחנה בשו״ח נשו״ר לחבירו, וליחנס מימיו על למחול לו ומוחר
 לחבירו לימן דמוחר ס״ה סימן סוף יו״ד ח״ג )סופר( חיים

 אקרא י״א פרשה קוהלח רבה במדרש ויעוין דידיה[, מיס לקיתון
 למקום הרוח שנטלה בספינה מעשה המיס, פני על לחמך דשלח
 אס במזון, יחד כולנו ונשחחף בואו ואמרו מהלכין, המיס שאין
 וניצלו נס ארע ולבסוף כולנו, נחיה נחיה ואס כולנו נמות נמות
 יהושע ור׳ אליעזר לר׳ המעשה סיפרו לרומי שהגיעו כיון כולם,

 דאוחס משמע - המים, פני על לחמך דשלח קרא דהיינו ואמרו
 כאחד, שימומו כדי האחרים עם להתחלק רשאין אוכל להם שיש

 דמייך קיי״ל דהא כדין שלא עשו שבאמת הרד״ל בהגהות ויעו״ש

 ואמרו מעשה להאי שיבחו ור״י ר״א שהרי דוחק, חה קודמין,
כבן ס״ל חנאי דהנהו י״ל ]אמנם הנס. להם ארע זה שבזכות

לחבירו[. גס דידיה מים קיתון ליתן דחייב דקאמר פטורא

הוא לישוב ויגיע אחד ישתה אס דרק הרד״ל שס כחב עוד ז(
 גס דבפשוטו טובא מחודשין ודבריו קודמין, חייך דשייך

 משה בדברות שו״ר קודמין, דחייך מילף האי שייכא שעה בחיי
 לחיי קודמין נמי דידיה שעה דחיי כתב שכבר י״ז, הערה ב״מ
 דה״ה ונראה - בב״מ, שס השחר באילת וכ״כ דחבריה, שעה

 ישחה הוא שאם כגון דחבירו, עולם לחיי דידיה שעה חיי דקודמין
 לחבירו הקיחק ימן ואס טובא, נחלה כי לישוב להגיע יוכל לא

 לאו הוא דחבירו, "שעה" לחיי משה בדברות ומש״כ לישוב, יגיע
ס׳ סימן ב׳ חלק ביו״ד באגר״מ דכתב להא דומה ]ואינו דוקא,

 דכיון התם דשאני עולם, חיי מפני נדחין שעה דחיי ב׳ ענף
 ויתכן לכולם[, הסכנה גורם שהוא כרודף חשיבא לפלוני דיחדוהו
 המים יחן אס שהרי בעצמו, המיס ישחה פטורא לבן גס דבכה״ג

 לנר בערוך כיוצב״ז ועיין ממנו, עדיף חבירו שיהא נמצא לחבירו
 ב׳ אוח ס״ט סימן ביו״ד בחזו״א יערן אמנם ־ נג,נ ביבמות

 לאחד יחן דלר״ע צמאים, שני ולפניו מים לאחד יש שאס שכתב
 אמרה קודמין חייך דבשביל "דמון עולם, לחיי שיחיה כדי מהם

 צריך הנותן גס שניהם, של שעה לחיי קודם שלו עולם דחיי תורה
 הדברים ולהאמור המזו״א, עכ״ל עולם", חיי בהצלת טפי להשתדל

 משוס ל״ה קודמין חייך לר״ע דס״ל מה דהא פירוש צריכים
 חיי רק לשניהם ביש גס שהה שעה, לחיי קודמין עולם דחיי
 דביש הרד״ל כדנקט להחזו״א דס״ל ומשמע קודמין, חייך שעה
 ושלחתי וצ״ע, שניהם, דישחו מודו כו״ע שעה חיי רק להם

 הקיתון בעל צהך אס שליט״א קנינסקי הגר״ח לרבנו ושאלתי

 לישוב, להגיע שיוכל לחבירו הקיתון לימן שעה חיי רק לו שיש

 מסייעים החזו״א ודברי קודם", חבירו שאז "יחכן רבנו והשיב

 דקיי״ל במדבר שנים בהלכו לרבנו שאלתי עוד וכדאמרן, לדבהו,
 וליחן זכותו על למחול הקיתון לבעל מוחר האס קודמין דחייך
 כדנקט וזה רשאי", אינו שווים שניהם "אס והשיב: לחבירו, המיס

 דבאיכא ב׳ אוח ע״ג סימן ח״ב אגר״מ בשו״ח שו״ר - הרד״ל,

 רק שם רש נמק לטפול להכניסם שצהכים מסוכנים חולים ב׳

 והשני שעה חיי אלא לו ואין אנוש מצבו אחד וחולה לאחד, מקום
 קדמו דאס קודמין, העולם דחיי עולם, לחיי לרפאותו יכולים

 ובמקום במיטה זכה כבר ליחידה, האנוש החולה את והכניסו

 שיתן לו אסור גם ואולי מחרב אינו האנוש והחולה להוציאו, וא״א

 שזכה מה ולכאורה <94עיי״ש.י עכתו״ד האחר, לחולה זכותו אח
מהם, לאחד דשייך מיס של קיתון כדין היינו ובמקום במיטה

 ואס עולם, לחיי להמרפאוח שיכול אומו נמרץ טיפול ליחידת להכניס להקדים צרין מ״מ העולם, לחיי קודם החולים לניח נא שעה חיי אם דגם כמג נאגר״מ ושם (94)
 להכניס עלינו אז למוח[, אוחו עוזנים ולכן אנוש שמצבו ]ויבין אחריו, שנא ברעהו אלא נו מטפלין שלא בראותו ויסתכן דעתו תיטרף שעה חיי של החולה אוחו עי״ז

 יחד שניהם באו באמח אס בעצמן והגע השעה, דחיי דעחו בטירוף להתחשב עלינו מ״ט העולם לחיי להקדים הוא שהדין דכיון צ״ב והדברים - השעה, לחיי קודם
 חיטרף לא העולם )וחיי דעחו חיטרף חבירו אח שמכניסים יראה ואס ראהו, לא השעה מיי אבל לבוא, הקדים אף העולם שחיי או קודם, שבא סבור השעה חיי אבל

 השעה חיי של דעתו דחיטרף נטענה להחמשב וא״א נדוחא דזה ודאי העולם, לחיי השעה חיי נקדים זה באופן גס אטו מהנעשה(, מאומה יודע ולא ישן שהוא דעחו
השעה, חיי לנוא דנקדס נראה ואשר ליה, מקדמינן דעחו נחיטרף מ״ט העולם, לחיי להקדים הוא דדינא כיון השעה חיי בקדם גם וא״כ העולם, חיי של זכומו למנוע
 גמורה "ממונית" זכוח הוה דהחם אוחו, מוציאין שאין ליחידה לנכנס דומה ]ואינו העולם, דחיי החיים משוס "זכות" להאי דדחינן אלא קודם, להיוח דזכותו נאמח
 זכוח ל״ה ראשון, טיפול לקבל שזכותו חולים לביח לבוא שהקדים מה אבל חבירו, לחיי קודמין דחייו לחבירו להציל כדי לממונו ליטול וא״א ובמקום, במיטה שזכה
 זכות ממנו שנוטלין ע״י סכנה להאי לו גורמים שאנו חשיבא דעחו חיטרף עי״ז אס אולם העולם[, חיי לצורך נדחה זה קדימה ודין "קדימה" דין אלא ממון וקנין
והבן, קדימה זכוח לו שאין כיון מהני לא השעה דחיי דעחו תיטרף אס גם ובזה העולם, בחיי לטפל להקדים עלינו יחד שניהם נבאו אבל הראשון, טפול לקבל זאת

החכמה אוצר תכגת ע״י הודפס263 מס עמוד חיים קנייבסקי, ־ יעקב שלמה שיין, - אריה יוסף לורינץ, נפש פיקוח משנת



פקו״ג והוספות השמטות - השערים חותם משנת ו־נ
קח סימן

 הקיתון דבעל דנקט הרי זכותו", על לוותר מתויג "שאינו ומדכחג
 שיחיה לאותו דידיה קיתון ליתן חייג אינו שעה חיי רק לו שיש
 ומה שלינו״א[, הגרח״ק רכנו כדנקט ]ודלא עולם, חיי עי״ז

 אפשר זכותו, על לוותר לו "מותר" אס האגר״מ מרן דנסתסק
 לנעל מותר האס ססיקא האי הוה מים של קיתון דככל דה״ה

 להא דומה ]ואינו לחבירו, הקיתון וליחן זכותו על למחול הקיתון
 להציל כדי לסכנה עצמו להכניס לאדם שאסור לאגר״ת דס״ל

 ותיי שעה בחיי דרק יתכן או ו׳[, כאות לעיל וכמשנ״ח לחבירו,
אסור. שווים כשניהם אבל דמותר י״ל אז עולם

 נ״ח ]אות כהר כפרשת הזוה״ק לדברי שציין ברד״ל ריעו״ש ח(
חייא כרכי דמעשה התם דאיתא הסולם[ כהוצאת

 רעב לאדם מזונו ונתן במדכר שהלך גברא לההוא שראו יוסי ורבי
 חכה שכודאי עליו ואמרו מזון, שוס כלא הנותן ונשאר שם, שמצא
 ליתן לאדם ומותר קעביד דשפיר משמע באורך, עיי״ש לנס, עי״ז

 בודאי ל״ה דהתס לדחות יש אמנם לחבריה, דידיה מים קיתון
 שהיו אחרים מאנשים מזון שימצא דאפשר ברעב ימות שהנותן
 דמותר מודו כו״ע ובזה ישוב, למקום להגיע שיספיק או כמדכר

 ריעוין כרעב, לחכירו ולהחיות סכנה למעט עצמו להכניס לאדם
 כשלת פרשת בזוהר דאיתא ד׳ ס״ק קנ״ז סימן ברורה במשנה

 שכן באמת והנה אחרינא, ליומא מיומא מזונא אינש ליעכב דלא
 שיש מי כל אומר הגדול אליעזר רבי תניא מת,ב בסוטה מפורש

 אמונה, מקטני אלא אינו למחר אוכל מה ואומר בסלו פת לו
 מזונותיו על יום בכל שיבקש כדי לזה הטעם מבואר בזוה״ק אמנם

 במשנ״ב, שם "וכאמור לעילא, יום בכל ברכאן ידו על וישתכחו
 באמונה, חסרון משוס דהוא מבואר הגדול דר״א ובברייתא

 ]ומש״כ מחר, מזונו על שדואג משוס היום ממאכלו שמשייר
 מחר שמא שדואג דהיינו נראה אחרינא ליומא יבשל שלא הזוה״ק

 למחר ויצטרך כן יעשה שלא אמרינן ולכן לבשל, עצים לו יהיו לא
 מותר אבל לבשל, ובמה לאכול מה לו שיהא מהקב״ה לבקש שוב

(’5’בטירחא[. שחוסך משום ימים לכמה אוכל לקנות או לבשל

 מהלך שע״פ בזמן אמורין והזוה״ק הברייתא דדברי ונראה ט(
שמא שדואג אלא אוכל, להשיג מחר גס יוכל הטבע

 באמת הוא אס אבל וכיוצב״ז, לחמו כדי ירויח שלא או מחסור יארע
 וחייב הנס, על סומכין דאין קיי״ל הרי רעב, וימי דסכנתא עידן

 בהלכו סב,א בב״מ וכדחניא הבאים, לימים ולדאוג במאכלו לצמצם
 יגיעו לא שניהם ישחו ואס מים של אחד קיתון רק להם ויש במדבר

 אמרינן ולא חברך, לחיי קודמין דמייך כר״ע דקיי״ל וימותו, לישוב
 זה דבר שאלתי ]שוב המחר. ליום ידאגו ולא היום שניהם דישמו
 במקום מיירי לא דהזוה״ק והשיב שליט״א קניבסקי הגר״ח לרבנו

כמשנ״ת[. וזה פקו״ע דהוה

 בך הרך "האיש כתיב כת,נד( )דברים דהתוכחה בקרא והנה י(
לאחד מתת חיקו ובאשת באחיו עינו תרע מאד והענג

 עין לו היה לא דאס משמע - יאכל״ אשר בניו מבשר מהם
 בזמן מיירי התם והנה חיקו, ואשת לאחיו נותן שהיה הרי "רעה",

 חברך לחיי קודמין דחייך כר״ע קיי״ל ובזה ונורא, גדול רעב של
 מהכא ומשמע לעצמו, האוכלין ששומר כדין עושה הוא והרי

 מהקללות וזה קודמין, דחייך זאת זכותו על לוותר לאדם דמותר
 ובאשת באחיו עינו תרע דרעבון ושגעון יסורים שמרוב דהחוכחה

 שהם מיס של דקיתון נידון דשאני לטעון יש אמנם - חיקו,
 אינו ובנותיו בניו בשר אבל חבירו, לחיי קודמין חייו ולכן "שלו",

 הדין בזה ול״ש לאחרים, מאשר יותר בהם זכות לו ואין קנינו
 שאם מסתברא דהנה כן, הדבר שאין נראה אכן קודמין, דמייך
 חבירו של מים קיתון ולקח חבירו, בממון עצמו להציל רוצה

 שעומד נוסף אדם איחו ויש עצמו, להחיות אחר[ במקום ]שנמצא
 המיס דאין והגס קודמין, דמייך אמרינן בכה״ג דגם בצמא למות

 דחייך זה דדין קודמין, חייו בהם תפוס שהוא כיון מ״מ שלו
 שלו שהמיס ובאופן במים, ראשון להשתמש בזכותו תלי קודמין

 המיס בעל האחר ביד המיס אס וגם קנינו, משוס היא זכותו הרי
 שהמיס ובאופן ג׳, אות ס״ט סימן ביו״ד החזו״א וכדכחב קודם,

קודם במים שתפוס ומי גבר דאליס כל בזה הרי שלישי אדם של

 של רובם דרוג משוס והוא הטיפול, להקדים וכיוצג״ז קשריס להפעיל במקומנו מצוי והנה קודם, להיוח וזהותו ראשונה, גו לטפל צריך לנוא הקודם שווים ]ובשניהם
 עליהם לחלל ואף להחיותן מצוה דמה״ט היינו החזו״א, וכדנרי שנשנו, תינוקות הינס מהם דהרנה והגם קודם, נמצוח שאחין ובודאי עול סורקי הינס המטופלים

להחיותו[. קודם מורה השומר מ״מ אולם ואפיקורסין, מומרין נגדר ול״ה שכח,
 למשמרת להניח ציוה משרי ח׳ גיוס אולם מחר, לצורך אוכל להניח ולא כיומו, יום דגר הצורך נפי לאכול המלחמה ממן הקפיד ולה״ה מנריסק הלוי רי״ז מרן והנה (95)

 ולבסוף שנידו, מה ולעשות להשחדל האדם צריך נזה מצוה שהיא יוה״ב ערב אכילח אבל "גשמיוח", על שייך דנטחון בסעודה, להרבוח שמצוה כיון יוה״נ לערב
 להשאיר צריכים היו ולא הצורך, כפי ויום יום כל ה׳ לו שיספיק בטחון בהא גס שייכא אכילה הוא המצוה שענין דכיון שכנראה ז״ל מרן ואמר שהשאירו, מה נשרף

 כוז,א בניצה דמניא להא והוסיף בירושלים, נריסק ישיבת ראש ז״ל הגרי״ד הגדול ממו״ר שמעחי כן חדש, אוכל אמ״כ להם ונזדמן שהשאירו, מה נשרף ולכן מאתמול
 אבל הראשונה, את ואוכל השניה את מטח הימנה נאה אחרח מצא לשבח, זו אומר היה נאה בהמה מצא שבח לכבוד אוכל היה ימיו שכל הזקן שמאי על עליו אמרו

 דשמאי והיינו לשבח[, נאה בהמה לו שמזדמן בה׳ בוטח היה דהלל רש״י !ופירש יום יום ה׳ ברוך שנאמר שמיס לשם מעשיו שכל לו הימה אחרת מידה הזקן הלל
 ס״ל דשמאי לחלק דיש אלא בטחון, בהא גם שייכא דאכילה מידי דהוה כיון דסו״ס ס״ל והלל דנטחון, מילחא נזה ל״ש השבח אח למד דגצטוינו דכיון ס״ל הוה

 בהמה אבל לאכול, מה לאדם שיהא הא על שייכא דבטחון אפשר ועוד שנח, לכבוד שנאה מה חמיד הגיח ולכן כבודה, דזה לשבח ודואג מכבד השבוע כל אדם דיהא
 ושייכא ד״היום" צורך נכלל הוה א״כ נאה נהמה לו שתהא דשנח שמהחפצא דטון ס״ל והלל המצוות, כל כשאר להשמדל צריך ובזה שבח דנבוד ענין הוה "נאה"

ועזרנו". צרכנו את לנו "'עמס רש״י שהוסיף וזה דנטחון, עניינא בהא גם

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס264 מס עמוד חיי□ קנייבסקי, ־ יעקב שלמה שיין, - אריה יוסף לורינץ, נפש פיקוח משנת



והוספות השמטות - השערים חותםמשנת
עח סימן

רנאפמו״נ

 שהביא מה סב,א בב״מ שם השחר באילת ]ועיין נפשו, להחיות
 לדברי סתירה מהחם אין ולהאמור - דהפקר, במיס מגמ/!נדריס

 כיון ובנותיו בניו בבשר דהתוכחה בנידון גס וא״כ והבן[, החזו״א,
 בקרא ומדכתיב קודמין, דחייך ההלכה שייכא בהס תפוס שהוא

 הלכה האי על למחול לאדם דמותר משמע באחיו, עינו "תרע"
שדחה ס״ז אות שליט״א הגרח״ק בתשובות ויעוין קודמין. דחייך

ראיה. להאי

 אדס בשר שיאכלו דתוכחה בפרשה דכתיב מה ובעיקר יא(
לעשות דמותר נראה לכאורה ברעב, נפשם להציל

 החתם ובשו״ת ר״י סימן מה״ת יו״ד ביהודה בנודע דיעוין כן,

בפנינו, פקו״נ יש כאשר מת לנתח דמותר של״ו סימן יו״ד סופר

 חשיבא מצוי שהדבר דכל ל״ב אות כ״ב סרק באהלות בחזו״א ועיין
לאדם חיוב דאין כתב קנ״א סימן ח״ב יו״ד ובאגר״מ "לפנינו",

O ללמוד יוכלו מת שינתח שע״י יצויר לו גס ולכן רפואה ללמוד 
 כשיכוליס אולם עיי״ש, מיתסר, ג״כ שלפנינו חולים להציל היאך
 וגס לכה״ח דוחה דפקו״ג שריא, אדם להציל דהמת איברים ע״י

 הולך אדם שאם ה״ה ולס״ז דמח, ניוול ואיסור הנאה לאיסור
 ולכן דשריא, מת בשר שיאכל ע״י עצמו להציל ויכול ברעב למות

]אמנם כדין, הוא ובנותיו בניו בשר שיאכל מה דהתוכחה בפרשה

 פקו״נ, לצורך גם מת לנוול קאסר ק״ע בסימן ציון הבנין בשו״ת
 ובנותיו בניו בשר אדם שיאכל דתוכחה בפרשה דכתיב הא ולדבריו

 גס בניו מבשר יאכל שבאמת אפשר ולס״ז כדין, שלא באמת הוא
 לרעבונו לו "ימתק רש״י וכלשון נפשו, להציל כדי רק ולא לתאבון

הרחמנות מידת משוס שהרי עינו", "תרע דכחיב וזה בניו", בשר
חיקו[. ואשת לאחיו גס ליתן היה צריך

 כדי מחים שאר או בניו בשר לאכול חייבים האס לעיין ויש יב(
שיכול כל לעשות אדם מוזהר שהרי ברעב, נפשו להחיות

 חייבים שוב א״כ פקו״נ משום מותר שהדבר וכיון נפשו, להחיות כדי
 ומרוב ק, לעשות מסוגל לא אדם הרגיל שבדרך נראה אכן בהט,

או״ח בשו״ע מעוין בהט, שימות סכנה עצמו זה הרי וצער מיאוס

 להאכילו ולא בשבח לחולה לשחוט דעדיף י״ד סעיף שכ״ח ,^שימן
 יהיה דשמא הרא״ש לדברי ל״נו בס״ק שם במשנ״ב והביא נבילה,

 וכשא״א "חשש" קצח רק הוה והתם בהט, ויסתק נבילה באכילת קץ
 רובם שרוב בודאי אדם בשר לאכול אבל נבילה, אותו מאכילין לשחוט

 בשו״ע מערן בהט, דסכנה גדול צד מש נוובא בזה קצים אדם דבני

 בזה יש חטרו ששתה מכוס דהשותה ט״ז סעיף ק״ע סימן או״ח
של רוקו בכוס שמעורב משוס מיאוס, מרוב שימות נפשות סכנת

מיאוס. מחמת דימוח י״ל חטרו בשר דלאכול עאכו״כ חבירו,

 כ; גס מת

 בו פלוגתא

 דשו דס״ל
 א״> ובזיונו
 להצי לאדם

י המת אבל

 להרחיב קצת אמרנו לידן ואחא הואיל מח דנחוח וענינא יג(
 לנתח דקאסר ציון הבנין לשו״ת לעיל הבאנו - בהא,

 דמצינו ציון הבנין של וטעמו לפנינו, פקו״ג בזה יש1
 הנהו וגס חבירו, בממון עצמו להציל מותר אם קמאי

 המת צער אבל להחזיר, אח״כ כשיכול רק היינו ■יא

 שרי חבירו בממון דרק הוסיף עוד ולשלם, להחזיר א
להצילו, כדי ממונו להוציא מחרב חבירו שהרי עצמו ל

רשות לנו אין וממילא המצות, מן ופטור חפשי הוא ־רי

 שי״ק המהר״ם ובשו״ת סקו״נ, בזה כשיש גס ולצערו לנוולו
 בממון עצמו להציל לאדם דמותר עליו חלק שמ״ח סימן ביו״ד

 יעבור ואל יהרג מצינו ולא לשלם, יוכל שלא יודע כאשר גס חבירו

 פקו״נ, בזה כשיש המת לנתח מותר וממילא עבירות, בג׳ רק

 לרעהו, ומצער דמזיק זה לאיסור וגס לכה״ת דוחה דפקו״נ

 לזה, זה בתשובותיהם שהאריכו שי״ק ובמהר״ס ציון בבנין עיי״ש
 סופר והחתם ביהודה הנודע כשיטת הפוסקים נקטו ולמעשה

לפנינו. פקו״נ בזה כשיש מת לנתח דמותר

 דגם ט׳ אוח כ״ו בסימן לעיל דהבאנו עיון, מקום כאן ויש יד(
חבירו בממון עצמו להציל לאדם דמוחר דקיי״ל למאי

 אדם רשאי שאין ודאי זה מ״מ לשלם, יוכל שלא באופן אף
סכנה לחבירו כשאין גס דחבירו, באבר נפשו ולהציל להתרפאות

 ממיתה[, אדם להציל כדי כליה לתרום אדם לכוף יכולין ]ואין כלל,

 יסוריס שיעשה ע״י עצמו להציל רשאי אדם שאין שם הבאנו עוד
 גודל הקדושים כספרים מבואר והנה - לחבירו, ועצומים רבים

 רשאים והיאך לקבורה, לבוא זוכה כשאינו למת שיש והעונש הצער

 חולה, לרפאות כדי ולנוולו לצערו דמת בגופו להשחמש אנו

 בזה וכתב נ״ב סימן ת״ד קודש בד בספר בזה שעמד ומצאחי
 נפש, להציל שגורס למת היא גדולה דזכות דודאי יקרה סברא
 מצילין שמכוחו זה דבר עצמות מ״מ מצוות, קיום בר שאינו והגס
 על עולה למת עי״ז שיש והתיקון זאת וזכות למת, זכות הוה נפש

 ולק בהט, למת ליה דניחא סהדי ואגן לקבורה, זוכה שאינו הצער

 ממת דהנאה האיסור משוס דנו רק סופר והחתם ביהודה הנודע

לכה״ת. דדוחה פקו״נ משוס להשיר כתבו ובזה הקבורה, ומצות

 חיוב שאין ד׳ ענף קע״ד סימן ח״ב יו״ד באגר״מ ויעוץ טו(
טון המסוכן, להציל המת אבר ליחן היורשים על

 אדם ואין ממונם, כל מהפסד יותר טובא גדול צער להם שהוא
 לא מ״ט לעיין ויש עיי״ש, לחבירו, להציל כדי טובא להצטער חייב

 אלא לקבורה יזכה שלא עצמו דהמח הצער משוס האגר״מ דן
 שלא מצוה היורשים על גס דבאמח באגר״מ יעו״ש אמנם ינוולהו,

 אמנם ואס פקו״ג, לצורך לעשות שראוי דבר שהוא טון יצטערו
מ״מ טובא, להצטער היורשים טבע דסו״ס בהט לחייבם דא״א
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משנת והוספות השממות ־ השערים חותםרנב
עט סימן

מקו״נ

 ומעמה בהט, להצטער ולא המצוה בתועלת להתבונן עליהם מצוה
הגדולה במעלה האמת מטר דהוא ט״ל ודאי עצמו המת לגביה

צערו. על ומוחל בהט ליה וניחא מישראל נפש הצלת של

 צד רק כשיש מת לנתח מותר היאך לעיין יש דלפ״ז אלא ■יטז(
שרובה בעיר הנמצא בתינוק וכגון דפקו״ג, מיעוט

 כאן א״א שהרי הרוב, אחר בפקו״ג הלכו דלא דקיי״ל עכו״ס
 עכו״ס שהוא צדטס רוב שהרי בהט, למת ליה דניחא דודאי לומר

 אסור דבאמח לחדש טובא וקשה בהט, זכות שוס למת יהיה ולא
להגאון זאת להערה ושלחתי קרובה, ההצלה כאשר רק מת לנתח

 בפקו״נ הולטס דלא טון דסו״ס לישב וכתב קודש", "הבד בעל
 למת ליה ניחא א״כ התינוק, להחיות מצוה עלינו ומוטל הרוב, אחר

 שהתינוק צד דלהאי נימא אס וגס המצוה, לקיים לסייע לגרוס
 לעשות מהתושב גרע לא מ״מ כלל, מצוה מעשה כאן אין עכו״ס

 שיתגלגל למת וניחא עשאה, כאילו הכתוב עליו דמעלה ונאנס מצוה
 בעלמא אמנם רע״א[, בעמוד למכתבו ]והעמקנו זכות. להאי ע״י

 ומצוה לבזותו תורה אסרה דהרי מצוה, קיום לצורך מת לבזות אסור
 דהוה במקום ורק בהט, למת ניחא אס אף מהל ולא לכבדו, רבה

 ניחא ג״כ גופיה דהמת הסברא מהל בזה לכה״ת דדוחה פקו״נ
ענינא. בהאי עוד משנ״ת רע״א בעמוד ויעיין בהט, ליה

עט סימן

רודף משום הרגו ולא שאול על דוד דחס 1סב,ב ]בברכות הגמ׳ בדברי

 תעשה לא מצות זו אף ה״ט מרוצח בפ״א הרמב״ם כתב א(
עינך", תחוס "לא שנאמר הרודף נפש על לחוס שלא

 היינו זאת דכל שליט״א, שטיינמן הגרא״ל ממו״ר ושמעתי
 ליכא עצמו הנרדף על אבל הנרדף, אח להציל חייבים דאחריס

 ול״ה רודפו, בנפש עצמו את להציל עליו מוטל ואין תיובא להאי
 דשאול אמעשה סב,ב בברכות דאמרינן מהא כן והוטח רשות, אלא

 דוד ואמר מעילו, לכנף דוד דחתך רגליו להסך למערה כשנכנס
 רודף שהד אתה הדגה בן התורה דמן מהמערה כשיצא לשאול

 צניעות אלא להורגו השכם להרגך הבא אמרה והתורה אמה
 רק הוה עצמו דלנרדף מהכא ומוכח עליך, שחסה היא בך שהיתה

ולא שאול על לחוס דוד היה יכול ולכן לרודף, להרוג "רשות"
הרגו. ן

 לרודפו להרוג לנרדף היתר שיש טון דסו״ס להתבונן ויש ב(
דונשמרתס טנא משוס כן לעשות ליחייב א״כ

 חייב לנושכו אחטו שרודף עקרב שהרואה דכשס לנפשותיכם,
 שרודף אדם ברואה כמו״כ לנפשו, להפקיר ולא לעקרב להרוג
 משוס בהט מחויב יהא לרודף להרוג שמותר מאחר להורגו אחטו

 נפש הוא דהרודף דטון לומר יש אכן נפשו, דשמירת אזהרה
 דחבירו, נפש להציל כדי בנפשו להסתכן לאדם מומר מישראל
הנרדף, להציל התורה מצות דזה הרודף להרוג חייבים ואחטם

"רשות" לו טש אלא תיובא, האי בכלל ל״ה עצמו הנרדף אבל
 בנפשו ולהסתכן זאת רשות על למחול יכול ושפיר לרודף, להרוג

 בודאי הדבר דאין במקום רק ולפ״ז - הרודף, יהרג שלא כדי
 אבל לרודף, להרוג ולא עצמו לסכן לנרדף מותר הרודף, שיהרגנו
 לרודפו, להרוג הנרדף חייב להורגו עליו עומד שהרודף במקום
 ]והארכנו לחבירו, להציל כדי למיתה עצמו למסור לאדם דאסור

 הוסיף שליט״א מו״ר אצל בקודש בהיותי שוב הקודם[, בסימן בזה

פיקוח משנת

 להרוג הנרדף חייב אז להורגו עליו עומד שהרודף דבמקוס ואמר
כדאמרן. וזה לרודפו,

 שהרי לו, יוכל לא ששאול דוד ידע דהנה לפרש יש עוד ג(
דאס אלא ־ ישראל, מלך להיות משחו הנביא שמואל

 לבטוח דוד יכול היה לא א״כ לרודף להרוג לנרדף מצוה היה
 דהנרדף וע״כ וכמובן, התורה, מצות לקיים חייב אלא נהקב״ה

 לעשות חייב ולא שיצילנו בה׳ דוד ובטח לרודפו, להרוג חייב אינו
 דפקו״ג בענינא החזו״א כתב וכבר לשאול, להרוג ההשתדלות

 תשובות ]בספר בהי״ת" בטחונו חוזק לפי הטן נשתנה "ופעמים
מ״ח[. סימן מהחזו״א וכתבים

שביקש באדם נסתפק י״ג אוח ל״ד מצוה במנ״ח והנה ד(
 דרק דאפשר רודף, טן לו יש האס להורגו מסבירו

 ביקש הנרדף כאשר ולא רודף הוה בע״כ מטרו אחר הרודף
 קנין הוא והנפש ישראל נפש על רחמנא דקפיד טלמא או להורגו,
 גוונא ובכל נפשו, על לוותר עצמו על בעלים האדם ואין הקב״ה
 רוצה הנרדף כאשר דגם צד להאי ולכאורה - רודף, חשיבא

 חייב עצמו הנרדף שגס מסתברא רודף, חשיבא יהרגהו שהרודף

 הוא והנפש מישראל נפש על קפיד הקב״ה ט לרודפו, להרוג
אין ט מעליותא שוס לו אין לעצמו ביחס והאדם הקב״ה, קנין

ודו״ק. קנינו, הנפש

דמוזהר הגס לשאול דוד הרג דלא הא לומר מקום יש עוד ה(
 שאול יראה דכאשר דוד דחשב נפשו, שמירת על אדם

 הוא ושלם ברעתו חפץ דאינו יבין כן עשה ולא להורגו היה שיכול
 בפסוקים שס וכמבואר לדוד, רדיפתו על שאול ינחם ועי״ז עימו,

 שאול ובאמת חנם, שרודפהו זאת על שאול את דוד שהוטח
לדוד טנא מעיקר היה מותר אמנם עמו, השלים השעה באותה
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קנז וי ל ה ו סימן משפטי
הזולת להצלת חיים סיכון

ו סימן

 חייו את לסכן צריך האם
הזולת חיי להציל כדי

שאלות:

באש. בוער בית מףוך2יי^ לחלץ עצמו, לסכן צריך האם א.
 חייבים יהיו דין שע״פ האס^יתכן לעם. וסכנה מלחמה בשעת ב.

רעך". דם על תעמוד "לא מטעם תלמידים בחורים להתגייס
 אש תחת פצוע, חבר להציל כדי עצמו לסכן צריך חייל האם ג.

האויב.

תשובות:

מצוות: שתי מכח בסכנה, הנמצא חבירו בהצלת להשתדל מחויב אדם א.
גופו. אבידת לגבי גם שנאמרה אבידה השבת מצות לו" ״והשבותו א.
 כל לעשות יש כי זה, מפסוק חז״ל ולמדו רעך", דם על תעמוד ״לא ב.

א׳( )אות הזולת. להציל כדי ובממונו, בגופו השתדלות

 צריך הניצול הרי הזולת. להצלת הנחוצות כספיות הוצאות הוציא אם כ.
א׳< )אות לשלם. לו יש באם הללו, הנחוצות ההוצאות לשלם

 הפוסקים נקטו המציל. של חיים בסיכון כרוכה ההצלה אם ואולם ג.
 בסיכון להסתכן רשאי ואינו שלו, גופו שמירת על מחויב שאדם למעשה
 שרשאי נראה ודאית, היא וההצלה קטן, הוא הסיכון כאשר אך מהותי.

ט׳< ועי״ע א־-ו׳ )אות חיים. הצלת לצורך במקצת. להסתכן

 אדם ולחייב לכפות אפשרות שאין הפוסקים נקטו מלחמה, בשעת גם ד.
י״ז( )יכ-י״ד אחרים. הצלת למען חייו שיסכן

חירום, בשעות חבריהם הצלת למען חייהם מסכנים שחיילים המקובל ה.
)י״ת-י״ט( ובסברא. בהלכה נכון טעם לכך יש
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הלוי ו סימן (׳שפטי

הזולת להצלת חיים סיכון
קנח

ונימוקים: מקורות

חכירו להציל בשביל עצמו לסכן א.

איתא: ע״א עג דף סנהדרין במס׳ כגט׳

 או גוררתו חיה או בנהר טובע שהוא חבירו את לרואה מנין "תניא
 והא רעך" דם על תעמוד "לא ת״ל להצילו חייב שהוא עליו באים ליסטים

 מהתם דאי לו" "והשבותו ת״ל מנין גופו אבירת נפקא מהתם נפקא מהבא
קמ״ל." לא. אימא ומיגר מטרח אבל בדנפשיה, מילי הני הו״א

 והן בגופו הן לטרוח חייב אדם כי היא, זו ׳גמ ע״פ הדין משמעות
 שחייב לומדים לו" "והשבותו ומהפסוק הזולת. חיי להציל כדי בממונו,
 סי׳ יו״ד ערוה״ש עי׳ - ברפואה ובקי יודע )אם לרפאותו, וגם להצילו בגופו לטרוח

 "לא ומהפסוק לרפא.( הרופא למצות המקור שזהו של״ו סי׳ יו״ד בגר״א )ועי״ע של״ו(.
 כולל - הזולת להצלת דרך בכל לעשות שיש לומדים רעך״ דם על תעמוד

וכדו׳. מצילים לשכור כגון כספיות, הוצאות

 כסף הוציא שאם כתב, בסנהדרין הסוגיא על הרא״ש בפסקי ואמנם
 שהוציאו ההוצאות לשלם הניצול חייב אזי לשלם, לניצול ויש להצלה,

עי״ש. להצלתו.

 טובע חבירו את דהרואה הנ״ל המקרים דבכל להבין לכאורה ואפשר
 לחייו, סכנה חשש ויש לנהר ליכנס שצריך למציל גם סכנה מצב שזה בנהר,
 שמציל דהיינו "בדנפשיה" להציל צריך שבודאי הגט׳ דברי לפי זאת ובכל

להציל. דחייב אמרה התורה סכנה, קצת בכך ויש בגופו,

 תכ״ו. סי׳ חו״מ הטור דברי על תכ״ו סי׳ חו״מ בטור הב״ח כתב וכן
 שכתב הרמב״ם דברי הביא ואח״ב הנ״ל. הברייתא דברי את הטור שהביא

 אליו באה רעה חיה או עליו באים ליסטים או בים טובע חבירו את דהרואה
 ששמע או הציל ולא להצילו אחרים שישכור או בעצמו הוא להצילו ויכל

 על תעמוד "לא על עובר אותם העושה אלו בדברים כיוצא וכל וכו׳ גויים
עכ״ל. רעך" דם
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קנט

הכירו להצלת עצמו לסכן דא״צ ברמב״ם הב״ח הבנת ב.

 דחייב משמע הברייתא דמלשון דלפי "נראה ת״ל: שם הב״ח וכתב
 סכנה בספק עצמו להכניס חייב להצילו, שיוכל לו ברור אינו אפילו להצילו.

 ספק בדאין דדוקא דמשמע וכר, להצילו" "ויכול כתב: הרמב״ם אבל להצילו.

 לכך חבירו, להצלת סכנה בספק עצמו להכניס חייב אינו אבל להצילו, שיכול

עכ״ל. תחלה." שכתב מה על שחולק כנראה כתב", "והרמב״ם הטור: כתב

 אפילו איירי הברייתא דסתמות הטור, מלשון שלמד הב״ח מדברי לנו הרי
 אלא להציל. כדי סכנה לספק עצמו להכניס חייב ואעפ״ב למציל, סכנה שיש

 לו ברור אין אם אבל חייב, להציל כשיכול שדוקא אחרת, משמע שברמב״ם
להציל. מחויב אינו אז להציל, שיכול

 "והרמב״ם הטור: שלשון הטור, בדברי מהב״ח אחרת למד הב״י אמנם

 בכל דבברייתא בברייתא. שאין הרמב״ם בדברי תוספת דיש כוונתו כתב"
 אבל וכר. בנהר טובע היה שכבר כגון בסכנה, נמצא דכבר מדובר המקרים

 להרע שרוצים שמע רק כאשר כגון הסכנה, בתוך כבר נמצא שאינו באופן
 את הטור הביא ולזה לחבירו. להודיע חייב אם בברייתא מבואר לא זה לו,

 ליסטים או עכו״ם שמע שאם שכתב בכך הברייתא, על שהוסיף הרמב״ם,
העכו״ם. לפייס או חבירו, אוזן לגלות צריך רעה עליו מחשבים

הכירו להצלת עצמו לסכן שיש מימוניות הגהות דעת ג.

 ובירושלמי וז״ל: שכתבו מימוניות הגהות את הב״י הביא דבריו ובהמשך
ע״כ. חייב בסכנה עצמו להכניס אפילו מסיק

 המקיים וכל ספק, והוא ודאי שהלה מפני הטעם "ונראה הב״י: וכתב
ע״כ. מלא". עולם קיים כאילו אחת נפש

 שחולק, מי הביא ולא מימוניות הגהות דעת הב״י מדהביא הנראה, ולפי

 שנכנס אע״פ בסכנה, הנמצא חבירו להציל אדם דחייב נקטינן דהכי משמע
סכנה. לספק
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הזולת להצלת חיים סיכון
קם

הגמי׳ לדעת בירושלמי המקור ד.

ד׳( קמ״ז שאילתא )ועי״ע ד׳ אות קכ״ט שאילתא שאלה העמק בספר הנצי״ב

 ח׳ פרק תרומות מסכת מירושלמי הוא מימוניות הגהות לדברי שהמקור כתב
 התיאש יונתן ור׳ ליסטים, ע״י שנשבה אמי בר׳ מעשה איתא שם )בסופו(

 לנסות שילך אמר לקיש ריש ואילו בסדינו". המת "יכרך ואמר ומחייו מהצלתו
 שיהרג או ויצילו שיהרגם או הן האפשרויות כי שיודע למרות בכה להצילו
 "רבי שם: הירושלמי וכלשון והצילו. הליסטים לפייס הצליח ולבסוף בעצמו.

 שמעון רבי אמר בסדינו, המת יכרך יונתן רבי אמר בספסופה איתציד איסי
 בחיילא. ליה ומשיזיב איזיל אנא מיתקטיל, ואנא קטיל דאנא עד לקיש, בן

ליה" ויהבוניה ופייסון אזל

 ומחשובי אמורא שהיה אמי בר׳ מדובר היה שכאן להעיר יש ואמנם
 סי׳ חסידים בספר שכתב וכפי שאני, חכם הצלת ואולי בזמנו, החכמים
 ראיה דאין שכתב ה״ז, רוצח מהל׳ פ״ח שמח באור ועי״ע תרח״צ,.

 הצלת בנדון להלן ועי׳ זו. לסברא נתכוון ואולי דבריו. פי׳ ולא מהירושלמי.
זו. מקושיא הראיה, ליישב שיש ת״ח,

 הירושלמי בשם מימוניות הגהות את הביא ב׳ ס״ק תכ״ו סי׳ חו״מ הסמ״ע
 יש ובזה ז״ל, ומור״ם המחבר השמיטו זה "גם לשונו: וזה ע״ז וכתב הנ״ל,
 בפסקיהן, הביאוהו לא והטור והרא״ש והרמב״ם הרי״ף דהפוסקים כיון לומר
עכ״ל. ג״כ. השמיטוהו הכי משום

 להצלת להסתכן ואוסר הירושלמי• על שחולק כככלי המקור ה.
הכירו

 אגודת בשם וכתב הסמ״ע, דברי את הביא תכ״ו סי׳ שם תשובה ובפתחי
 את השמיטו והרא״ש והרמב״ם דהרי״ף דהטעם זאב מהר״ם מהגאון אזוב
 וכתב בזה, הירושלמי על פליג דידן דתלמוד דס״ל משום הירושלמי, דברי

 לספק עצמו להכניס אדם חייב דאין דהטעם הרדב״ז, בשם תשובה הפתחי
דחבריה. מודאי דידיה ספיקא דעדיף משום חבירו, להציל כדי סכנה

אלול( לחודש א׳ דרוש סוף הדרשות )בספר אזוב" "אגודת בספר הדברים ובמקור
איתא שם ע״א ס״א נדה בגמ׳ הוא הירושלמי על חולק דידן שתלמוד כתב
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קסא

 וינצלו. שיחביאם טרפון לר׳ ובאו נפש. שהרגו קול עליהם שיצא גלילא בבני
 יחביאם ואם אותם. יתפסו הרי יחביאם, לא אם נעשה, איך טרפון ר׳ ואמר

 בביאור ותום׳ רש״י שם ונחלקו שהרגו. לקול לחוש שיש משום יכול. אינו הרי
 להם, לסייע לו אסור רצחו,אזי באמת אם דלרש״י טרפון. ר׳ של החשש
 וזהו המלך. ע״י למיתה יענש שמא שחשש השאילתות, פי׳ הביא ובתום׳
 לפי וא״כ בסכנה. הוא יהיה שמא אותם להציל לו שאין שלו החשש

 סכנה, לספק עצמו להכניס שאסור טרפון ר׳ שהחליט ראיה יש השאילתות
ממיתה. אחרים להציל כדי

 חייב אם והירושלמי הבבלי דפליגי הנ״ל, האחרונים מדברי לנו היוצא
חבירו. להציל כדי סכנה בספק עצמו להכניס אדם

 וישוב קטן, לסיכון גדול סיכון כין לחלק כרמכ״ם הרדכ״ז פירוש ו.
והירושלמי הבבלי

 רוצח בהלכות הרמב״ם דברי את הביא רי״ח סי׳ ה׳ חלק הרדב״ז אמנם
ח״ל: כך ופירשו הנפש ושמירת

 שיסתכן בלא להדיא להציל שיכול במי איירי וכו׳, להציל היכול "כל
 ולא משנתו להעירו יכול שהיה רעוע כותל תחת ישן שהיה כגון כלל, המציל
רעך. דם על תעמוד לא על עובר להצילו, עצות לו שידע כגון או העירו,

 בים טובע אותו ראה כגון סכנה, קצת בו יש אפילו אלא בלבד זו ולא
 חייב אפ״ה סכנה. ספק אלו בכל שיש רעה. חיה או עליו באים ליסטים או

 להצילו חייב אלא בכך נפטר לא בגופו להציל יכול היה לא ואפילו להציל.
הרמב״ם. דברי פירש ע״כ בממונו.

 יעמוד שלא זה, לאו בכלל שיש יודע "והוי ח״ל: כתב דבריו ובהמשך
 בשביל סכנה לספק עצמו להכניס חייב שאינו אלא חבירו. ממון הפסד על

 דאיכא במקום אפילו הערוה, על יבוא שלא או חבירו נפש להציל אבל ממונו.
בירושלמי. איתא והכי להציל. חייב סכנה ספק

חבירו. להציל עצמו למסור חייב אינו הודאי, אל נוטה הספק אם מ״מ
סומק דידך דדמא חזית דמאי נפשו, למסור חייב אינו מוכרע הספק אם ואפי׳
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קסב

 אל נוטה אלא מוכרע אינו הספק אם אבל טפי. סומק דידיה דמא דלמא טפי
עכ״ל. רעך." דם על תעמוד לא על עובר הציל, ולא יסתכן לא והוא ההצלה

סכנה, ספק כשיש דאפילו להוסיף הרמב״ם דכוונת הרדב״ז בביאור והנה
 דברי הביא ובסופו חבירו. להציל כדי לסכנה עצמו להכניס חייב נמי

 להציל כדי סכנה לספק עצמו להכניס חייב סכנה במקום דאפי׳ הירושלמי
 אלא מוכרע שאינו בספק אמורים דהדברים בירושלמי הרדב״ז ופי׳ חבירו.

שיסתכן. קטן חשש רק שיש דהיינו ההצלה אל נוטה

 והירושלמי הבבלי בין מחלוקת דאין לרדב״ז דס״ל לומר יש ולפ״ז
 נוטה הספק כאשר ורק לסכנה, עצמו להכניס חייב אינו שקול דבספק דלכו״ע

 של עצמו בחיי שיפגע בלי להצלה סיכויים רוב שיש דהיינו ההצלה, אל
 סמ״ע - הנ״ל כהאחרונים דלא לכאורה וזה חבירו להציל דחייב אז המציל,
 אינו דלבבלי שקול. בספק והירושלמי הבבלי תחלקו הסוברים תשובה ופתחי

 דידיה ספיקא דעדיף הרדב״ז שכתב מטעם סכנה, לספק עצמו להכניס חייב
 הב״י שכתב מהטעם שקול, בספק אף להכניס חייב ולירושלמי דחבריה, מודאי

 כאילו מישראל אחת נפש המציל וכל דחבריה, מודאי דידיה ספיקא עדיף דלא
מלא. עולם קיים

 להצלה, הם הסיכויים שמירב דהיינו ההצלה, אל הנוטה בספק אומנם
 עצמו להכניס חייב יהיה הבבלי, לדעת הנ״ל האחרונים לדעת שאף אפשר
 הרמב״ם דעת שפירש כן, לא הב״ח דעת אמנם חבירו. להציל כדי קטן לסיכון
 פטור יכול אם דבספק משמע להציל, חייב להציל יכול שודאי היכא דדוקא

מלהציל,

הכירו להצלת עצמו לסכן דאין פסקו האחרונים ז.

 פליג דהבבלי משום הירושלמי השמיטו דהפוסקים הסמ״ע כתב ולהלכה
 בעל הכריע וכן לסכנה. עצמו להכניס חייב אין סכנה דבספק והדין עליה

 י״א סכנה, בספק ליכנס "...ואפי׳ ז״ל: ז׳ סעי׳ ונפש גוף נזקי בה׳ התניא
 להקל." נפשות וספק בזה, וי״ח ודאית. ממיתה חבירו את להציל כדי שצריך

 מנחת ובשו״ת י״ב. סעי׳ פ״א סי׳ לאה״ע אחרון בקונט׳ הפלאה בס׳ וכן ע״כ.
 אזוב אגודת בשם ופת״ש כסמ״ע א. כתב: ט״ו אות ט׳ סי׳ ה׳ חלק יצחק

להצלת סכנה לספק עצמו להכניס א״צ ולכן הירושלמי על פליג דהבבלי
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 והוא סכנה בודאי כשהכירו דוקא הוא להסתכן בירושלמי ב.מש״כ חבירו.
 .להסתכן דא״צ הירושלמי מודה סכנה בספק רק חבירו גם אם אבל ,סכנה ספק

 א״צ יצילו ספק אם אבל יצילו כשודאי דוקא להסתכן יש לירושלמי גם ג.
להסתכן.

אבר( סכנת בדין להלן. הוב״ד פ״ד סי׳ ג׳ חלק דעת יחווה בשו״ת )עי״ע

 בחורי לגייס אם )בנדון מ״ז. סי׳ ה״א מבשר קול בשו״ת פסק הסמ״ע וכדעת

 או״ה מספר והביא לקמן{ ועי״ע - רעך דם על תעמוד לא מדין מלחמה בשעת ישיבה
 או בנהר טובע חבירו הרואה דין שכתב אחר ל״ח, סי׳ נ״ט שער יונה לרבינו

 הרגו כאילו נחשב מציל, ואינו להצילו ויכול עליו באים ליסטים או רעה חיה
 הוא ג״כ היה אם "ומיהו וסיים: רעך. דם על תעמוד לא נאמר זה ועל ביד

 שרואה אע״פ הסכנה. מן חוץ שהוא גופגמאחר לסכן לו אין עמו, מסוכן
 למיתה סכנה בין חילוק מצינו ולא עמך. אחיך וחי כדדרשינן חבירו. במיתת
 הרואה שם בשו״ע שכתוב מה על שכ״ט או״ח על רבה אליהו ובס׳ ודאית.
 כל על מצוה וכו׳, שוטף נהר וכן בים, המטורפת ישראלים בה שיש ספינה

כנ״ל. האו״ה דברי את שם הביא להצילם. כדי שבת עליהם לחלל אדם

 מותר הסכנה, בתוך נמצא כאשר כי לדייק יש יונה ר׳ מדברי ח.
חבירו להציל כדי להסתכן

 שניהם כאשר כי מדבריו, יראה יונה רבינו של דבריו בדקדוק והמתבונן
 וינטוש עצמו להציל להתאמץ יכול הוא אם להחליט א׳ ועל בסכנה, נמצאים

 מקרה על סיכון. בכך שיש אף עמו. חבירו בהצלת גם שישתדל או חבירו. את
 סיכון. בכך שיש אף עמו, חבירו להציל לפעול לו שיש יונה ר׳ יודה כזה
 בגלל רק דהיינו הסכנה." מן חוץ שהוא מאחר גופו. לסכן לו "אין כתב: שכן

 אם אבל לסכנה. עצמו להכניס לו אין לכן לסכנה, מחוץ קיים במצב שהוא
 אע״פ עמו, חבירו ולחלץ להשאר הוא שצריך משמע הסכנה, בתוך כבר הוא

הסכנה. בתוך מה זמן עוד להתעכב לו שגורם

שוטה חסיד הוא כן והעושה אסור. אזי מלהסתכן כשפטור ט.

 מעצמו לתחוך להסכים צריך אם נשאל תרכ״ז סי׳ ח״ג הרדב״ז בשו״ת
וסיים: להלן( )יובא טעמים מכמה זה בענין ופטר חבירו. חיי להציל כדי אבר
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הלוי ו סימן (ושפטי
הזולת להצלת חיים סיכק

קסד

 מוודאי עדיף דידיה דספיקא שוטה, חסיד זה הרי נפשות סכנת ספק יש "ואם
דבריו. וביאר נ״ז סי׳ י״ב חלק אליעזר ציץ ״תשוב דהוב״ו ע״כ. דחבריה."

 הוא אין להסתכן, חייב אינו הדין דמן כיון בזה. איסור שיש לומר ורצונו
 וז״ל: ה״ו מסנהדרין י״ח בסי׳ הרדב״ז שכתב וכמו לסכנו. כדי גופו על בעלים
 לי הנפשות שנאמר כמו הקב״ה של קנינו אלא קנינו אדם של נפשו "שאין
הנה".

 לענין רק שלא ד׳, סעיף הגוף נזקי בה׳ הגר״ז בשו״ע כתב מכך ויותר
 כשאין אף - גופו את להזיק גם אלא עצמו, על בעלים הוא אין הנפש איבוד

 כלל, גופו על רשות לאדם אין כי שם, שכתב לו. אסור נפש איבוד בכך
עכ״ד. צער. בשום לצערו ולא לביישו ולא להכותו

 כתב סנהדרין מהל׳ הל״ו פי״ח לרמב״ם בפירושו ברדב״ז גם ואמנם
 האדם את מלקין ולא ב״ד ממיתין שאין שם, שכתב הרמב״ם דברי לבאר

 כתב: שם וברדב״ז הכתוב,עכ״ד. גזירת וזה עדים, עפ״י אלא פיו בהודאת
 )יחזקאל הנה לי הנפשות שנאמר הקב״ה קנין אלא קנינו אדם של נפשו "שאין

 דמיתה פלגא ומלקות שלו, שאינו בדבר הודאתו תועיל לא הילכך י״ח(
הוא...״עי״ש.

חייב, אינו הדין דמן כיון מ״מ נפש, להציל רוצה הוא דידן דבנדון ואף
 דהיכא הרדב״ז בדברי ז׳ פרק כ״ה סי׳ י׳ חלק אליעזר הציץ למד וכן לו. אסור
שוטה. חסיד הוא כן והעושה עצמו. לו אסור למציל, נפשות סכנת ספק דיש

 חייב ההצלה, אל הנוטה שבספק מהרדב״ז, להלכה חידוש לנו יהא ועוד
בזה. לחלוק כתבו לא האחרונים הפוסקים דאף לעיל כתבנו וכבר להציל.

שמותר מצעו ולתועלת אסור גופו לייסר י.

 במודה גם שלכן הוא" דמיתה פלגא "מלקות במש״כ הרדב״ז ובדברי
 גם כי שלמד מוכח גופו. על בעלים הוא שאין כיון ילקה, לא מלקות בחיוב

 האדם ברשות אינם ממש. גופו מזיק שאינו מלקות כמו צער ואפילו לגוף נזק
 לאדם מותר איך צ״ע ולפ״ז צער. שיסבול כדי להודות יכול ואינו עצמו.
הקהל "כל עיו״ב, בדין ו׳ סעי׳ תר״ז סי׳ או״ח בשו״ע ומבואר בעיו״ב, ללקות
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• הלוי* ו סימן משפטי
הזולת להצלת חיים סיכון

קסה

 'לשוב לבו אל יתן כך שמתוך כדי המנחה תפילת אחר ארבעים מלקות לוקה

 למרק ואחרים צדיקים שנוהגים סיגופים מיני כל או ע.כ, שבידו", מעבירות
 שסימאו יוסף ור׳ חרש בן מתיא דר׳ מעשה וכן וכדו׳. עוונות לכפרת עצמם

 שאם שצ״ל אלא ועוד, שומן סלי מבטנו שהוציאו בר״ש דר״א ומעשה עצמם,
 שבי״ד רק עצמו. לייסר רשאי אז תועלת, בכך לו שיהיה עצמו לאדם קי״ל
 דעות לקמן ועי" הודאתו. סמך על פלוני ליסר לעצמם להורות יכולים אינם

לכך. שנחוץ למי הפנים מראה לשפר ע״מ פלסטי בניתוח הפוסקים

חבירו להצלת עצמו לסכן שיש מהבבלי יאיר החוות ראיית יא.

 הפוסקים מכל שנטה נראה תשובתו בסוף קמ״ה סי׳ יאיר הוות ובשו״ת
 דחייב כהירושלמי ס״ל הבבלי דאף והירושלמי. הבבלי פליגי דלא וס״ל הנ״ל,

 בב״מ מהגמ׳ לזה ראיה והביא סכנה. בספק שנכנס ואף חבירו להציל אדם
 מים. של קיתון אחד וביד בדרך, מהלכין שהיו שניים התם דאמרינן דף,סב.

 ר״ע דרש לישוב. מגיע מהן, אחד שותה ואם מתים. שניהם שותים שניהם אם
 והשני שותה הקיתון בעל ולכן חבירך. לחיי קודמין חייך עמך אחיך וחי

 מתים. שניהם שותים שניהם דאמרינן מחא יאיר החוות ודייק .׳הגמ ימות.ע״כ
 ישתה. הקיתון דבעל אמרינן אז ודאי מתים דשניהם זה באופן דדוקא משמע

 אמרינן ולא ישתו, ששניהם הוא הדין ימותו, שניהם אם ספק זה אם אבל
 להציל כדי סכנה לספק עצמו להכניס צריך אלא לבדו, ישתה הקיתון דבעל

כהירושלמי. והיינו חבירו.

ישתו, שניהם אם דהא מהירושלמי. יותר חידוש אף יש החו״י ולדברי
 אפשר הרי לחבירו, נותן הקיתון כשבעל וא״כ ימותו, ששניהם ספק יש

 חידוש וזהו ימותו. ח״ו ששניהם אף ואפשר ינצל. לא חבירו גם שלבסוף
 תכלית שום מזה יצא שלא חשש ויש לחבירו, גם שלו מים שיתן ביותר. גדול

נפשות. שתי שיאבדו רק

 דזה החו״י. לראית חששו לא האחרים הפוסקים גופא, טעמא דמוה ונ״ל
 שניהם שאם דוקא שמדובר החו״י שהבין כמו הגט׳ שכוונת לומר תימה דבר

 שניהם. ויסתכנו חבירו, עם׳ יתחלק ספק רק יש ואם ודאי. ימותו שניהם ישתו,
לספק להכנס ע״מ שלו המים את לא׳ שיקחו הדעת על עולה שלא דבר שזה
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הזולת להצלת חיים סיכון

הלוי ,סול

 שניהם, ישתו אם הגט׳ שכוונת הבינו ולכן תכלית. ללא נפשות שתי שיאבדו
 שתי לסכן שא״צ הגט׳ אמרה זה באופן ואדרבה שניהם. ימותו שמא ספק

שלו. המים עם לחיות יוכל ודאי א׳ שיש בעוד נפשות.

 ששניהם הסיכויים רוב כאשר ההצלה, אל הנוטה שבספק יתכן ואמנם
 להציל כדי קל סיכון לקחת שיש הירושלמי, כמו הבבלי גם יודו כו״ע יחיו,

חבירו.

הקרב בשדה חייל דק יב.

 לספק עצמו להכניס לאדם אסור סכנה דבספק הפוסקים דפסקו ומעתה
 האם הקרב. בשדה מלחמה בשעת הדין מה לדון יש חבירו להציל כדי סכנה
 חשש שיש במקום הפצוע, חבירו להציל כדי לאוייב עצמו לחשוף צריך חייל
ימות. יצילו לא שאם

במלחמה לחיילים לסייע במטרה גיוס לחייב אם השאלה

ר׳ הגאון כתב כן ואמנם שנא. דמאי חילוק דאין נראה היה ולכאורה
 הרב ע״י דנשאל מ״ז, סי׳ ראשון בחלק מבשר קול בספרו זצ״ל ראטה משולם
 קשה המלחמה היתה תש״ח במלחמת המדינה בקום דאז( הראשי )הרב הרצוג
 לצבא להתגייס התגייסו, שלא אנשים לחייב יכולים אם השאלה, בפני והביא

 לא משום בכך יש וממילא קשה במלחמה החיילים שמצב כיון המלחמה.
רעך. דם על תעמוד

ז״ל: טז סימן א׳ חלק מבשר קול בשו״ת לו והשיב

 הרי מ״ע, בשביל חייו את לסכן שכופין מצינו שהיכן ע״ז מאוד "נפלאתי

 להפסיד מחוייב אינו ממון הפסד דאפילו תרנ״ו סי׳ או״ח בש״ע מבואר
 כגון במ״ע דאמרינן: ע״ב קל״ב דף ובחולין רכושו, של מחומש יותר ולבזבז
 עד אותו מכין עושה ואינו לולב עשה עושה ואינו סוכה עשה לו אומרים
 חסרון בהן שאין לולב עשה סוכה עשה לו אומרים כגון פירש״י: נפשו, שתצא

עכ״ל. האי. כולי כיס
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קסז הלוי£ םיטזו משפטי
הזולת להצלת חיים סיכק

 "לא לאו, מאיסור להנצל כדי ממונו כל להוציא שצריך אע״פ יג.
 עבורו להוציא וצריך מעשה, בו שאץ לאו הוא רעך" דם על ואעמוד

ממונו חומש רק

 לא מדין נשאל הרי מבשר", "קול הרב על תימה קצת לכאורה ואמנם
 מצות אלא חומש, עליה שמוציאין עשה מות אינה וזוהי רעך, דם על תעמוד

 או״ח הרמ״א שכתב וכפי לעבור, לא כדי ממונו כל להוציא שצריך תעשה. לא
 לו, אשר בכל עצמו להציל יוכל ואם א׳: סעי׳ קנ״ז סי׳ וביו״ד תרנ״ו סי׳

 הגזול לולב פ׳ בר״ץ ומקורו תעשה". לא על יעבור ולא הכל ליתן צריך
 סכנת יש "ואם כתב: סק״ג שם )ובש״ך עי״ש. שפ״ו סי׳ וריב״ש וראב״ד ורשב״א

 ונראה סי״ז שכ״וז סי׳ ובא״וז שכ״ו סי׳ בריב״ש עי׳ לנפש, או לממון דמי אי צ״ע אבר

לקילא-״״עכ״ל•(

 להוציא צריך כמה לענין הנוגעת ההלכה את הביא מדוע קשה וא״כ
 חייו. את לסכן שצריך מצינו לא ל״ת במצות גם עשה.אמנם מצות על ממונו

השאלה. בנושא דק לא לכאורה אך

 בגופו טורח שאם איתא עג. סנהדרין הגט׳ דהנה בדבריו לבאר וחשבתי
 ממון להוציא צריך ואם גופו. אבירת לרבות לו" "והשבותו מ״ע מקיים להציל

 אלא כסף מוציא שאינו מקום בכל וא״כ רעך". דם על תעמוד מ״לא לומדים
 הנלמד גופו, אבירת השבת עשה במצות כלול גופו, סיכון כולל בגופו, טורח

 זמן דכל עשה, מצות על להוציא צריך כמה כאן דן לכן לו". מ״והשבותו
 "והשבותו של עשה במצות כלול ממון,הוא הוצאת ללא גופו בטירחת שהוא

רעך." דם על תעמוד "לא ללאו ענין ואינו לו".

תעשה, ואל בשב דבל״ת, הסברא ע״פ דבריו ביאור יותר נ״ל האמת אך
 קנ״ז סי׳ יו״ד בפ״ת דבריו הובאו תרנ״ו, סי׳ באו״ח והפרמ״ג החו״י, דעת

 מדובר הרי כאן גם וא״כ ממונו. כל להוציא מחויב דאינו כמ״ע, דהוי סק״ד,
 שצריך כמ״ע הוא זה ודין אחרים, מהצלת שימנע תעשה, ואל שב שיהיה

חומש. עד להוציא

בזה״ל: תרנ״ו סימן לאו״ח בהגהותיו ז״ל סופר החתם דעת גם ראה וכן
 או ועבור, קום אי אלא מילתא, תליא ול״ת עשה במצות לאו לפענ״ד "נ״ב

וכן עשה, אלא שאינו אע״פ שביעית פירות לאכול ע״כ אשר תעשה. ואל שב
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הזולת להצלת חיים סינון
קפח

 יעבור, ולא לו אשר כל יתן מ״מ דעה, לחד עשה אלא שאינו כעיקר טעם
 עד ממנו תותירו לא לידי יביאוהו שלא ממונו כל להוציא צריך אין וההיפוך,

 כל להוציא צריך אינו ועבור בקום שאינו כיון מ״מ ל״ת שהוא אע״פ בקר

עכ״ל, כנלפע״ד". ממונו

 ממונו כל להוציא צריך אין תעשה, ואל בשב שהוא ל״ת כל דבריו ולפי
 ביותר מדוקדקים ולפ״ז בלבד. מנכסיו חומש עד אלא זה, על יעבור שלא כדי

כנ״ל. מבשר בקול הרב דברי

 על תעמוד "לא דלאו כתב קע״ד, סי׳ ב׳ יו״ד משה אגרות בשו״ת -אמנם
וצ״ע. והחת״ס כהפרמ״ג ס״ל לא ואולי ממונו, כל להוציא צריך רעך" דם

ז״ל: כדבריו ראטה משו׳ הר׳ והמשיך יד.

 ליסטים או בנהר טובע שהוא חבירו את לרואה מנין ע״ג. דף "ובסנהדרין
 מהכא והא רעך, דם על תעמוד לא שנאמר להצילו, חייב שהוא עליו באין
 ה״מ ה״א מהתם אי לו, והשבותו ת״ל מנין גופו אבדת נפקא מהתם נפקא

 בסכנה עצמו להכניס אבל קמ״ל, לא, אימא אגורי ומיגר מיטרח אבל בגופו,
ע״כ. שמענו." לא חבירו להציל כדי

 להציל בגופו שטירחא להבין יתכן כי ראיה אין בלבד זו מסוגיא ואמנם
 יונה רבינו מדברי הביא לפיכך אך המציל. חיי סיכון גם כוללת הטובע חבירו
וז״ל: והיתר" "איסור בספר

הכירו להציל כדי לסכנה עצמו להכניס לאסור יונה ר׳ דעת טו.

 חברו הרואה שכתב אחר ל״ח, סי׳ נ״ט שער יונה לרבינו או״ה "ובספר
 מציל, ואינו להצילו ויכול עליו באים ליסטים או רעה חי׳ או בנהר טובע
 אם ומיהו סיים: רעך, דם על תעמוד לא נאמר זה ועל ביד. הרגו כאלו נחשב

 הסכנה, מן חוץ שהוא מאחר גופו, לסכן לו אין עמו מסוכן הוא ג״כ היה
 בין חילוק מצינו ולא עמך, אחיך וחי כדדרשינן חבירו, במיתת שרואה אע״פ
 שכתוב מה על שכ״ט, סי׳ או״ח על רבא אלי׳ ובס׳ ודאית. למיתה סכנה

שוטף נהר וכן בים המטורפת ישראלים בה שיש ספינה "הרואה שם: בש״ע

החבטה אוצר תכנת ע״י הודפס 184 מס עמוד יצחק הלל הלוי, ב - הלוי משפטי



ל,םמ £ וי הל י סיט? משפטי1”*5‘'׳""׳
הזולת להצלת חיים שיכון

 דברי את הביא להצילם", כדי שבת עליהם לחלל אדם כל על מצרה וכו׳
________________האו״הדאיןלולסכןגופו.״עכ״ל.

 לסכן שצריך כירושלמי לפסוק שדעתו בסמ״ע הבין רבה אליהו טז.
הכירו להציל עצמו

 ואמנם ח׳ סעי׳ שכ״ט סי׳ או״ח רבה אליהו בספר פתחתי העני ואנכי
 בדעת הבין דהוא בו, יש חדש דבר אך הנ״ל. יונה ר׳ דברי את הביא שם

 לסכנה עצמו להכניס צריך שכן כהירושלמי, לפסוק שדעתו תכ״ו חו״מ הסמ״ע
 "מיהו :שם ח״ל כהסמ״ע דלא מוכחים יונה ר׳ שדברי רק חבירו. להציל כדי
 הסכנה. מן חוץ שהוא מאחר גופו, לסכן לו אין עמו מסוכן ג״כ היה בודאי אם

 )איסור ודאית למיתה סכנה בין חילוק מצינו ולא עמך. אחיך וחי כדדרשינן

 עצמו להכניס דצריך תכ״ו בסי׳ הסמ״ע למ״ש סותר לכאורה וזה נ״ט(. והיתר
עכ״ל. שם." לש״ע וסייעתא סכנה, בספק

 לא אך השמיטוהו ומור״ם השו״ע דאמנם הסמ״ע, בדברי שהבין וכנראה
 ג״כ לכן השמיטוהו, והרי״ף דהרמב״ם משום אלא להלכה שאינו משום

 עצמו לסכן שצריך כירושלמי להלכה זה לדין שמודים אפשר אבל השמיטוהו,
 השמיטו שהפוסקים שכוונתו בסמ״ע הכינו האחרונים הרבה )ואמנם חבירו. להציל כדי

ועוד.( קע״ד, סי׳ ב׳ יו״ד האג״מ כ״כ כבבלי. אלא כירושלמי להלכה ס״ל ולא הירושלמי.

 השמיטו למה שתמה הסמ״ע דברי הביא תכ״ו בסי׳ הגולה בבאר גם
 עולם קיים כאילו מישראל א׳ נפש המקיים כל וסיים: הירושלמי, את בשו״ע
הגמי׳.. לדברי טעם לתת הב״י מש״כ אמנם וזה מלא.".

 דם על תעמוד "לא מטעם לצבא גיוס לכפות שלא הטעמים יז.
רעך"

בתשובתו: ראטה ש הרם" והמשיך

 והוסיף עצמו( לסכן )דאין כן, כתב שם התניא בעל הרב של בש״ע "וגם
 שיבוא ולא בהם וחי נאמר הרי מ״מ ודאי וחבירו ספק שהוא ואע״פ בלשונו:

 בחו״מ והסמ״ע רעך. דם על תעמוד לא מ״ש שיקיים ע״י מיתה ספק לידי
להכניס צריך סכנה דבספק הירושלמי בשם הב״י דברי הביא סק״ב תכ״ו סי׳
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הזולת להצלת חיים סיבון
קע

 התניא הרב הכריע וכן ס״ל. דלא משום זה השמיטו הפוסקים וכל עצמו,
 ח״ג רדב״ז ובתשו׳ להקל. נפשות דספק משום ז׳ סעיף ונפש גוף נזקי הלכות
 חבירו להציל א״צ אחד אבר בסכנת דאף כתב קנ״ז סי׳ יו״ד בפ״ת הובא

 לי ויש רבים הצלת או יחיד הצלת בין זה בכל לחלק דאין ופשיטא ממיתה.
צריך. אני לקצר אך ע״ז ראיות

 ממש נפשות דיני לדון כזו לשאלה יזדקק שהבי״ד מאוד, קשה ובאמת
 ע״פ שלא עושים הם הלא לגיוס. בכח כפייה של האחריות את עליו ולקבל

 שאין כתבו ג׳ א׳ במדבר ורמב״ן רש״י והלא ואילך, י״ז מגיל שנוטלים דין
 עכ״פ ברור אינו והלא תשא. פ׳ רש״י וכ״כ עשרים מבן פחות לצבא יוצא
 להקל. נפשות וספק ואחד, שבעים של בי״ד צריך וא״כ מצוה מלחמת שזה

בי״ד. הוראת ע״פ אותם לכוף לא אבל מוטב מתנדבים יש אם בודאי

 לשאר בכח לכוף שיכולים כהד״ג ישיב ידיהם לרפות שלא כדי דעתי, לפי
 מלא לגיוס בכח לכוף לא אבל וכדומה, ושמירה אספקה בענין שירותים
עכ״ל. המערכה. בחזית להלחם

אחרים להציל כדי מלחמה כזמן להסתכן להתיר מקור יח.

 על הנצי״ב דברי הביא ק׳, סי׳ וחי״ג נ״ז סי׳ חי״ב אליעזר ציץ ובשו״ת
 אחיו איש "מיד הפסוק בפי׳ זה ענין דמסביר פ״ה פ״ט בבראשית התורה
 בשעה נענש האדם אימתי הקב״ה, "פירש ח״ל: האדם". נפש את אדרוש
 להרוג עת אז לשנוא, ועת מלחמה בשעת כן שאין מה באחוה, לנהוג שראוי

 הך דקטלא... מלכותא בשבועות, כדאיתא העולם נוסד כך כי כלל. עונש ואין
 אע״ג הרשות, מלחמת לעשות מותר ישראל מלך ואפי׳ מיענש. לא מילתא
 קמ״ג סי׳ מ״כ שו״ת בשם כתב ועוד עכ״ל. עי״ז." יהרגו מישראל שכמה

 דוחי מכלל הם יוצאים דמלחמות הכלל שעניני והוא לזה בדומה שמגדיר
 נפשות להכניס היתר מצינו ואיך היא מותר רשות מלחמת גם שהרי בהם,
עכ״ל. שאני ציבור והלכות דמלחמה אלא רוחב. בשביל בסכנה רבות

 מפני א. שאני. דמלחמה הגדרות ב׳ בזה לנו דיוצא אליעזר הציץ וכתב
 להציל כדי נפשו למסור מחויב אחד כל מלחמה דבעת ]פי׳ העולם נוסד שכך

שאני המדינה והנהגת צבור דהלכות מפני ב. חבירו[
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הזולת להצלת חיים סיכק

קעא

 אליעזר הציץ מסיק לכן לדבריו מפורשת ראיה כמעט דמצא עוד וכתב
 ימות ודאי אותו יצילו לא ואם הקרב בשדה הפצוע דחייל הנ״ל בטעמים
להצילו כדי לסכנה עצמו להכניס חבירו חייב מפצעיו

 להציל כדי להסתכן כמלחמה לחיילים להצריך חדשות סכרות יט.
חכריהם

 להסתכן לענין מלחמה בזמן ופשוטות חדשות סברות כמה לומר ולענ״ד
פצוע: חייל להציל כדי

 הרוח מצב - למוראל רבה חשיבות דיש המלחמה בשעת ידוע דהנה א.
 המלחמה. בשעת ההצלחה הרבה תלוי שבהם למוטיבציה, וכן החיילים של

 חלילה אם אף כי יודע שהחייל היא והמוטיבציה למוראל חשובה סיבה והנה
 הוא כן ובגלל להצילו. כדי הכל ויעשו הקרב, בשדה יפקירוהו לא יפצע,

 המלחמה בשעת החיילים כח ובכלל יכולתו, במיטב המלחמה בזמן מתאמץ
 החיוב ולפיכך אחד. בעד וכולם כולם עבור נלחם שא׳ הידיעה מכח הוא

 נפשו מחרף א׳ שכל וכפי ממש. המלחמה מצרכי חלק הוא חבר להציל לפעול
 אם גם הפצוע להציל שידאגו המלחמה להצלחת צורך יש כן הכלל, עבור

למצילים. סיכון יש

 להתייאש אין כי התודעה היא הלוחמים בתודעת החשובים הדברים א׳ ב.
 בכך יש הרי הסכנה, בגלל פלוני להציל נמנעים ואם היצר(, מלחמת )וכדוגמת
 שתודעת הלוחמים, של הרוחני מכח הגורע דבר וזה אדם, מחיי ביאוש הודאה

 עד כלל, שלב בשום להתייאש ואין להצליח, שחייבים להיות צריכה הלחימה
 חלק היא למצילים, סכנה של במקום גם פצוע, חייל הצלת ולכן לנצחון.

 שמסכן המציל כולל כולם, ינצלו שבכך הסופי, ולנצחון להצלחה הנחוץ חיוני
עתה. חייו

 מהם א׳ שכל יתכן כי כולם ויודעים אחת, למטרה יחד ולוחמים היות ג.
 פצוע, להצלת עצמם מסכנים שהם מוסכמה, יש ביניהם הרי לסכנה. יקלע

 זאת עושה חבירו עבור והמסתכן לזה. זה גומלים והם הואיל זע״ז ומסכימים
 אין ובכה״ג מצב. בכל להצילו יחושו בסכנה, יהיה הוא אם שגם בידיעה

תכלית. ללא עצמו מסכן כאשר הוא שוטה שחסיד כיון שוטה, חסיד של סברא
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הזולת להצלת חיים סיכון

הלוי קעב

 הוא היום במלחמה, משא"כ תכלית, ללא בעולם נשמה להפסיד יכול והקב״ה
להצילו. שיסתכנו אפשר האחרים ומחר חבירו, למען מסתכן

עצמו, לסכן דאין הטעם עיקר נ״ט סי׳ או״ה בס׳ יונה הר׳ עפש״כ ד.
 אבל לסכנה. עצמו להכניס לו ואין לסכנה, חוץ הוא שהמציל משום הוא

 ולצאת לנצח לכולם מסייעים וכולם בסכנה. החיילים כל מלחמה, בשעת
 שנמצאים מפני אם הסכנה, בתוך שהם נחשבים המצילים גם ולכן מהסכנה.

 דומה במצב מסוכן ח״ו יהיה ומחר, שאפשר מצד אם המלחמה, בסכנות
 ומכניס לסכנה, מחוץ כשנמצא רק יונה ר׳ לדעת האיסור וכל היום, לחבירו

הסכנה. בתוך נמצא גם עצמו כשהמציל משא״כ לסכנה. עצמו

 של זה לנדון מבשר, קול הרב דתשובת נדון בין קשר דאין י״ל ולפ״ז
 אזרחים לסכן חיוב לכפות אין לדעתו דאמנם הקרב. בשדה פצוע חייל הצלת
 החיילים פועלים כאשר אבל אחרים, להציל בשביל למלחמה, מחוץ שהם

 ולבצע מראש לקבוע מלחמתם הצלחת בשביל חיוני צורך יש הקרב, בשדה
 דהס אצלהם מוסכם ומראש חבריהם. של סיכון ע״י חיילים הצלת של פעולות
בסיכון. מדובר כאשר גם חבירו, להצלת איש לזה, זה גומלים

 לסכנה להכנס להתיר כדי בעיקר מועילות אלו, סברות שלכאורה אלא
 משא״כ המלחמה. לנצח יחדיו מהלוחמים א׳ שהוא חייל דווקא להציל כדי

 לסכן מצדיקות אינן הנ״ל, הסברות לסכנה, שנקלע אזרח להציל מדובר כאשר
כנ״ל. אליעזר הציץ בסברת להשתמש צריך כך ולשם להצילו, כדי חיילים

 נותן והקב״ה ודור, דור שבכל התורה גדולי להכרעת נתון הדבר ולמעשה
 בכל הדור ולהנהיג לנהוג כיצד ולהחליט המצב, להבין הנכונה הראיה בלבם
ומצב. מצב
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חולה על תפילה וחיוב רבים, להצלת חיים סיכון

קעג

ז סימן

הזולת את להציל כדי עצמו לסכן
הקודם( סי׳ המשך - ב׳ )פרק

שאלות:

משפחה. קרוב להציל כדי כליה, לתרום רשאי אדם האם א.
 ע״י להצילו ואפשר חיים, בסכנת נמצא בישראל גדול רב באם כ.

ת״ח. הצלת לגבי מיוחד דין יש אז האם יסתכן. אחר שאדם
 עם הצלת למען מסוכנת ריגול לפעולת לצאת שמתבקש אדם ג.

חייו. על סיכון לקחת רשאי האם ישראל.
 לבוש אינו כשהוא להצלה שמוזעק "הצלה" בחברת חבר ד.

חיים. הצלת של למטרה להתבזות צריך האם כראוי,
לדעת. עצמו לאבד שמנסה מי להציל מצוה יש האם ה.
לרפואתו, להתפלל שמבקשים מסוכן חולה על מודעה ראה ו.

להתפלל. חובה עליו יש האם

תשובות:
 שאם הפוסקים נקטו אחר, להצלת מגופו אבר בתרומת צורך יש כאשר א.

 מומחים רופאים דעת ע״פ כאשר ואולם יתרום. לא לתורם. סיכון קיים
כ׳-כ״ד( )אות מצוה. בכך ויש לתרום רשאי משמעותי, סיכון אין יר״ש

ר׳ כמו ת״ח, חברי ולא הרגוני לומר להדיוט שמצוה חסידים בספר כתב ב.
 היו רבים כי עקיבא, ר׳ את ולא שיהרגוהו שביקש איצטרבולי ראובן

 דוגמת בחכם דווקא מדובר אם בפוסקים תסתפקו עקיבא. לר׳ צריכים
ב״ו( )אות ת״ח. בכל או עקיבא, ר׳

 עצמו למסור אדם רשאי ישראל, לכלל ממשית הצלה על מדובר כאשר ג.
עצמם שמסרו לוד הרוגי על חז״ל ואמרו ינצלו. שהאחרים בשביל למיתה
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במחיצתם" לעמוד יכולה בדיה כל ש״אין הכלל הצלת למען להריגה
------ כ״ס )אות העליון. בעולם

 מתבזה אם אף להציל צריך אדם ודחוף, ממש נפש בפיקוח מדובר כאשר ד.
 בפקו״נ מדובר אם יודע ואינו לעזרה שהוזעק "הצלה" חבר אך בכך.

)כ״ח-כ״ט( ההצלה. מצות לשם כראוי מלובש שיצא ראוי ממש.

כך. לשם שבת לחלל ואף להצלתו לפעול יש להתאבד, שמנסה מי אף ה.
)ל׳(

 לחולם שראוי רע, דבר חבירו על שחלם מי על חסידים בספר כתב ו.
 השמים מן כי הדבר שטעם הנצי״ב ופירש שיחיה, חבירו על להתענות

 שבלא לדייק ויש בו. תלוי שהדבר לו לרמז חבירו, על בחלום הראוהו
 להתאמץ ראוי אבל חבירו. על להתפלל ממש לחייב א״א כזה, מיוחד רמז

א׳ בכל מרגיש כאשר רבה מצוה בכך ויש הזולת. להצלת ולהתפלל
ל״א-ל״ב( )אות שבשמים. לאבינו בן ממש הוא שהרי כאחיו, מישראל

ונימוקים: מקורות

הכירו להציל בדי אבר ולתרום להסתכן כ.

 סכנת לספק עצמו להכניס לאדם דאסור הפוסקים דפסקו לאחר והנה
 לסכנת עצמו מכניס אינו כאשר הדין לברר יש חבירו. להציל כדי נפשות
 לומר יש האם גופו. מאברי אבר שיאבד לסכנה עצמו מכניס אבל נפשות
 שיסכן איסור אין בלבד, אבר לסכנת שמא שאסור, גופו כל מסכנת ששונה

עצמו. את

להסתכן לאסור הרדב״ז דעת

 מקרה אודות דנשאל תרכ״ז סי׳ הרדב״ז בתשובת דן כבר זו בשאלה והנה
 שאמית או בו. מת שאינך אבר לקצוץ חייב הנך לישראל, אמר דהשלטון

 ואינו הואיל אבר לו לקצוץ דיניח אומרים דיש טען והשואל חברך. ישראל
בו. מת

 לכוחלה מותר בעיניו חש התם דאמרינן בע״ז מהגמ׳ ראיה השואל והביא
דדוקא משמע תליא. בלבא דעינא דשורייני משום והטעם בשבת. תרופה( >-לשים
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 נפשות. סכנת ספק ואיכא בלב דתלוי משום שבת לחלל מותר העין לרפא
____ _______ת.שב לללח אסור נפשות. סכנת שאינו אחר באבר אבל

 אחד אבר שאין החמורה שבת ומה משבת ק״ו ללמוד יש דידן נדון וא״ב

 אינו שבת מפני שנדחה אחד אבר נפש, פקוח מפני נדחית היא אותה דוחה
השואל. טענת ע״כ נפש. פקוח מפני שידחה דין

 לסכנת מה תשובה יש לדין אבל חסידות, מידת "זו ז״ל: הרדב״ז והשיב
 אבל שבת. דוחה אבר סכנת אין לפיכך משמיא, דאתי אונס שכן דשבת אבר

 אבר חתיכת ע״י דלמא ותו, שמענו. לא חבירו, מפני עליו אונס הוא שיביא
 דדמא חזית ומאי וימות. הרבה דם יצא שמא בו, תלויה הנשמה שאין אע״פ
 ע״י שמת אחד ראיתי ואני טפי. סומק דידיה דם דלמא טפי סומק חבירו

 והרי שמת. עד כ״כ ויצא דם, מהם להוציא דקות שריטות אוזנו את ששרטו
אותו יחתכו אם וכ״ש כאוזן. קל אבר באדם לך אין

 לאו ואי השבת את לשמור חייבין ואיבריו הוא שכן לשבת דמה ותו
 בו שיש חולי על אפילו אמינא הוה בהם שימות ולא בהם וחי קרא ראמר
 על עצמו למסור מחוייב שאינו בחבירו תאמר השבת את מחללין אין סכנה

איבריו. בסכנת לא אבל בממונו להצילו דחייב אע״ג הצלתו

 שיחתוך אומר שאתה מזה גדול עונש לך ואין ק״ו מדין עונשין דאין ותו
 חתיכת כ״ש ק״ו מדין עונשין אין מלקות ומה והשתא ק״ו מדין מאיבריו אחד
 שמא חששו ואפ״ה כויה תחת כויה פצע תחת פצע אמרה דהתורה ותו אבר.
 ולכך עין תחת ועין נפש ולא עין תחת עין אמרה והתורה ימות הכוייה ע״י

 יותר הכויה מן שימות הוא רחוק שיותר ברור והדבר ממון שמשלם אמרו
 חמירא אבר דסכנת תדע בנ״ד. כ״ש לה חיישינן ואפ״ה אבר חתיכת ידי מעל
 ע״י אפילו מדבריהם שהם מלאכות בכל השבת את עליה לחלל התירו דהא

ישראל.

 אל מסכימים יהיו תורתינו שמשפטי וצריך נועם דרכי דרכיה דכתיב ותו
 לחתוך או עינו את לסמא אדם שיניח דעתנו על יעלה ואיך והסברא השכל

 זה לדין טעם רואה איני הלכך חבירו את ימיתו שלא כדי רגלו או ידו את
סכנת ספק יש ואם בזה לעמוד שיוכל מי חלקו ואשרי חסידות מדת אלא
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והנראה דחבריה. מוודאי עדיף דידיה דספיקא שוטה, חסיד זה הרי נפשות

 שאין אבר סכנת למציל דיש היכא א. הלכות ב׳ הרדב״ז מדברי העולה
 ספק שיש היכא ב. חסידות, מדת יש אבל להציל, חייב אין סכנה בחסרונו

 הרי ומסתכן, והעושה כאן. אין חסידות מדת אפי׳ האבר, הורדת ע״י נפשות
שוטה חסיד זה

כרדכ״ז משה האגרות דעת כא.

כתב: ד׳ ענף קעד סימן כ׳ יו״ד חלק משה אגרות ובשו״ת

חברו, של נפש הצלת בשביל אברו לחתוך לאחד חיוב יש אם "ובדבר
 יו״ד בפת״ש שהביא בתשובה כהרדב״ז לחייב אין בזה, רבוותא שפליגי כיון

 משום הוא שהטעם ונראה בדבריו. לעיין הספר בידי ואין ט״ו ס״ק קנ״ז סימן
 כדי ממונו כל להוציא שמחוייב הלאוין ככל הוא רעך, דם על תעמוד דלא
 שם הש״ך וכתב א׳. סעיף קנ״ז סימן ברמ״א כדאיתא לאו, על לעבור שלא
 לקולא, תראה ומסיק לממון או לנפש דמי אי צ״ע אבר סכנת יש ואם סק״ג

 כדי לחתוך צריך אבר דאפילו רבותא הרמ״א נקט שלא מטעם שהוא ונראה
 ולא ויעבור לאו בשביל מחוייב אינו אבר דלחתוך אלמא אלאו, לעבור שלא

סכנה. בו שאין אבר שהוא אף אברו יחתוך

 דא״צ מעשה כו שאין בלאו דס״ל והוות״ס הפרמ״ג דברי שהבאתי י״ג אות לעיל )ועי׳

ה.ה.( - בזה פליג האג״ט דאולי וצ״ע עשה. מצות כדין חומש רק ממונו, כל להוציא

 שכ״ח סימן באו״ח כדאיתא אסור אבר סכנת בשביל שבת שלחלל ואף
 וזהו אבר. סכנת בשביל לאוין איסורי בשאר להתרפא שאסור וה״ה י״ז. סעיף
 לאסור, לראיה שהוא י״ז סעיף שכ״ח סימן באו״ח לעיין שציין הש״ך כוונת
 שהחולי שהתם פשוט נראה לקולא. דנראה ומסיק הש״ך, לזה חש לא ומ״מ
 אברו, את לרפאות כדי שבת ולחלל לאו איסור לעשות לו אין בהאבר יש כבר
 ינצל אבר בחתיכת אך לאו על לעבור אנוס שהוא להיפוך כשהוא אבל

עכ״ל. הלאו." יעבור שלא בשביל האבר לחתוך מחוייב אינו הלאו על מלעבור

 קנ״ז ביו״ד הש״ך מפסק להלכה, הרדב״ז דברי לחזק מדבריו העולה
חבירו. להציל כדי אבר בסכנת להכנס דא״צ
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אליעזר הציץ דברי כב.

 סכנת בו דאין אבר דבסכנת דמבואר דהא דכתב אליעזר בציץ ועיין
 רוב פי על כלל דבדרך רבים, בו שדשו באבר ה״מ חסידות מדת איכא נפשות

 בהוצאת דאף כתב הרדב״ז שהרי לא הכי בלאו אבל נפשות סכנת בו אין
האוזן. במעשה שראה הרדב״ז שהעיד כמו נפשות, סכנת חשש יש אבר

 ההיפך לומר הסברא היתה הרדב״ז סברת דלולי אליעזר הציץ כתב ועוד
 מדת דאיכא לומר היה בזה נפשות סכנת ספק דאיכא דהיכא הרדב״ז מדברי

 שהוא דבזכות חבירו את להציל כדי נפשות סכנת לספק עצמו להכניס חסידות
 כדי אבר להוריד אבל וינצל המצוה עליו תגן חבירו הצלת למען עצמו מוסר

 ובזה בכך. לו יחסר שהאבר ודאי אלא לו, שיחסר ספק אינו הרי חבירו להציל
 רשות לו אין א״כ חייב, אינו דין ע״פ ראם משום שוטה. חסיד דהוי י״ל

 או להמיתו ואבריו גופו על בעלים איננו האדם כי לעצמו, אבר להוריד
הרמב״ם. של כלשונו הקב״ה של קנינו המה אלא מעצמו, להחסירן

 מעילה הוא לגמרי נפש שאיבוד הפוכה, סברא לומר אפשי־ ואמנם
שאני, אבר איבוד אך אופן, בשום נפשו לאבד לאדם דאסור הקב״ה, בפקדון
 כתב הגר״ז שבשו״ע ואע״ס הקב״ה, מצוות ולקיים חי להיות ימשיך דהאדם
 הרי הקב״ה. של קנינו הוא כי עצמו, לצער או לחבול אפילו לאדם שאסור

 ממעשה בעצמגדמצאנו לחבול מותר האדם ותועלת צורך שבשביל לדחות יש
 מהא ללמוד הרמ״ה, בשם ע״ב< )צ״א ב״ק ובשטמ״ק ע״ב צ״א ב״ק חסדא דר׳

 אמר למאניה, מדלי הוה )קוצים(, היזמי ביני אזיל הוה כי חסדא רב דאמרינן,
 לחבול רשאי דאדם מינה שמעינן ארוכה, מעלה אינו וזה ארוכה מעלה זה

 וכן ע״ש. הוא. דבתרא חסדא, כרב וקי״ל ממונו, לאבד רשאי ואינו בעצמו,
 הוא והטעם יקרע, שלא חלוקו דהרים חלקיא באבא ע״ב, כ״ג דתענית בגמ׳

אחרת. ממשית לתועלת דה״ה וי״ל לממונו. תועלת משום

 ס״ו סי׳ ב׳ חו״מ משה באגרות וכדו׳. קוסמטיקה לצורך ניתוח בענין בפוסקים )ועי״ע

 בשם רס״ב עמ׳ טורצקי - משה ישיב וס׳ י״ב חו״מ ח׳ אומר ויביע ב׳ - ק״ה סי׳ ח״ו ומנח״י

 בשו״ת ועי״ע מ״א. סי׳ חי״א אליעזר כציץ דלא וכ״ז פלסטי. ניתוח להתיר אלישיב הגרי״ש

חו״מ.( ג׳ פז עטרת
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 בהורדת חסידות מדת דאיכא דס״ל להרדב״ז דאף א׳ הציץ שם כתב ועוד
 חבירו. להציל כדי אבר ממנו שדורשים היכא דה״מ נראה סכנה בו שאין אבר
 הרדב״ז שדיבר באופן כמו ממנו, שידרשו בלי עצמו שינדב שאדם לא אבל

חבירו. יהרגו ולא אבר לו שיורידו ממנו דרש דהשלטון

 אסור סכנה ספק בו שיש אבר א. הרדב״ז, דברי ע״פ הצ״א שם ומסיים
 ]ונראה יקרא שוטה חסיד בשם כן והעושה חבירו להציל כדי לנדב לאדם

 לנתח לרופא ואסור ב. גופו[. על בעלים אדם דאין משום עבירה עבר דאף
 ואם מתנדב. שהוא ואע״פ התורם, את מסכן דהוא משום האבר להוריד כדי

 ודמו הניתוח שביצע לרופא יחשב דם למתנדב, אסון ויהיה כזה ניתוח יבצע
 לא גם חיוב אין כי אם האבר, בתרומת לעין סכנה אין אם ג. מהרופא. ידרש
 אלא שמותר, רק שלא הסוברים ישנם כזה אבר המנדב מ״מ דין עפ״י מצוה

 לבצע לרופא מותר שלם בלב מנדב המנדב אם ולכן חסידות. מדת כאן יש
חסידות. מדת בזה דאין סוברים ויש הניתוח,

כליה כתרומת סבנה כשיש לאסור המנח״י דעת כג.

 השתלה, לצורך כליה תרומת לענין ק״ג, סי׳ ח״ו יצחק מנחת בשו״ת
 שהדבר נמרץ בקיצור והשיב השתיים. מתוך אחת כליה תישאר לתורם כאשר

 הרדב״ז דברי ולפי חבירו. הצלת לצורך עצמו לסכן צריך אם בענין תלוי
 ובתרומת שוטה. חסיד הוא והתורם לתרום, אין סכנה אבר בנטילת כשיש
 כליתו. לנטילת הניתוח בזמן לתורם הסכנה א. פנים. מב׳ סכנה כאן יש כליה

א׳. מכליה חסר שנשאר מכיון בעתיד ב.

כליה כתרומת משמעותי סיכון דאין משום התיר דעת כיחווה כד.

 אליעזר הציץ וכ״ד המנח״י, דעת הביא פ״ד סי׳ ח״ג דעת יחווה ובשו״ת
נפשות. בסכנת כרוך שהדבר מכיון כליה לתרום שאין מ״ה סי׳ ח״ט

 מומחים רופאים מאת דעת חוות שקיבל משום עליהם לחלוק והעלה
 מאוד, מועטת היא התורם לאדם הכליה בהוצאת הסיכון שדרגת שמים, יראי

 ולפ״ד התקינה. לבריאותם חוזרים מהתורמים אחוזים ותשעה וכתשעים
 להציל כדי במקצת עצמו לסכן יש ההצלה, אל נוטה שהספק במקום הרדב״ז
להצלת מכליותיו אחת לתרום מצוה ואף שמותר למעשה פסק ולכן חבירו.
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חולה על תפילה וחיוב רבים, להצלת חיים סיכון

 ושומר מומחים. רופאים ע״י רק זאת לעשות ויש בסכנה, השרוי אדם של חייו
רע. ידע לא מצוה

כליה לתורם רחוק בטווה בסכנה גם להתחשב יש האם כה.

 תשכ״א. בשנת נכתבה יצחק מנחת הרב תשובת א. דברים ב׳ להעיר ויש
 הרפואה שנשתכללה ויתכן יותר, מאוחר שנה כעשרים יוסף הגר״ע ותשובת

 יצחק במנחת ב. ביותר. קטן נהיה הניתוח בשעת שהסיכון עד הזמן במשך
 נוספת לסכנה גם הכליה, תרומת ללקיחת הניתוח בזמן לסכנה התייחס,פרט

 חולי יהיה ח״ו אם א׳. כליה עם נשאר כשהוא רב זמן לאחר שתהיה לתורם
 תהיה שבעתיד ח״ו ויתכן מקומה. למלאת הנותרת אחרת ואין הנותרת, בכליה
 התפקוד כל כאשר והזיקנה, ההתבגרות שנות שלקראת אפשר כנראה או סכנה.

 הרופאים של ובחוו״ד א׳. כליה של לחוסר משמעות תהיה אז יורד, הגוף של
 לסכנה התייחסות ואין מהניתוח, ההחלמה על רק דיברו ביחו״ד, המובא כפי

יצחק." "מנחת הרב העיר עליה הנוספת

 לחוש שא״צ או בעתיד, שיהיה למה לחשוש יש אם לדון בזה שיש אלא
 שיבא שאפשר דבר בין לחלק יש והינה שבפנינו. המצב מה על רק העתיד על

 נוגע הדבר אם ואמנם הטבע. בדרך לבא העומד דבר לבין יבא, שלא ואפשר
 עומד הדבר הרי כללי, באופן הגוף תפקוד לרדת עלול בהם הזיקנה לימי

 נראה שבת, חילול לצורך סכנה של בענין שבת ובהל׳ הטבע. לכךבדרך
 אותו רואים רב, זמן לאחר קיים ממצב שיתהווה סיכון שגם למעשה שנוקטים

היולדת. תורת בס׳ עי״ע סכנה. של כמצב היום כבר

 שנתן דיסקין, מהמהרי״ל שליט״א זילברשטיין הגר״י לי שסיפר ומעשה
 ושאלוהו, בהם. חסר שהיה לבתים מזוזות קניית לצורך היתומים בית מכספי

 והשיב: )פחותה(. אחרת לצדקה מחליף אתה וכיצד ליתומים, מיועד הכסף הרי
 בניכם" וימי ימיכם ירבו למען ביתך" מזוזות על "וכתבתם כתוב במזוזה כי

 הבנים יהיו לא וממילא לאבות. גם ימים לאריכות היא מהמזוזה התועלת וא״כ
 ונסייע יתומים שיהיה לחכות מדוע כי הצדקה. מטרת קיימנו וא״כ יתומים,

 ומכאן ע״כ. היתמות. את עתה כבר למנוע הכסף באותו באפשרותינו אם להם.
 הבעיה מניעת הלכתית מבחינה אלא שיהיה, למצב לחכות צורך שאין ראיה

כאילו עתה כבר ומתייחסים שנוצרה. לאחר הבעיה כפתרון כמוה לעתיד
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חולה על תפילה וחיוב רכים, להצלת חיים סיכת

 נוקטים זמן לאחר לבא העשוי בחולי וגם עתה. כבר קיימת העתידית הבעיה
 שבספר )וכמדומה עכ״ד. כאן. כבר החולי כאילו ההלכתיים בהיתרים עתה כבר

תח״י.( עתה ואינו נוספות, ראיות הביא היולדת תורת

 אבר לקוץ דחייב הרדב״ז בשם שמביא ה״ה מרוצח פ״ז שמח באור ועיין
 מסיק עצמו הרדב״ז דהא שם, בזה להנידון כוונתו )ואולי חברו, את להציל כדי שלו

 שהביא ועי״ש מחוייב. דאינו מסיק האו״ש אבל אג״מ(, - מחריב שאינו לדינא
וו. ראיה לדחות שכתב קע״ד סי׳ ב׳ יו״ד אג״מ ועי׳ סנהדרין, מגמ׳ ראיה

 מחשובי בא׳ מעשה בא״י פה נתפרסם לדפוס זה ספר מוסר היותי ועם
 בין מריבה והיתה כליה, לתרומת שנצרך א.ר. הרב הקודש בארץ העסקנים

 בגורל. הבכור הבן שעלה עד לאביו, כליה לתרום יזכה מי ובנותיו בניו
 ויש סכנה, בכך שאין מעידים המומחים שהרופאים פשוט כזה במקרה והגה
 שהרי ימים, לאריכות הבטחה עם מצוה בזה שיש כך על לסמוך נוספת סיבה

 יש וא״כ ימיך". יאריכון למען אמך ואת אביך את "כבד צותה: התורה
 נפסק ואמנם אביו. שמכבד למי ימים, אריכות של מיוחדת הבטחה כאן

 בודאי אך ה׳(, סעי׳ ר״מ סי׳ יו״ד )שו״ע בן משל ולא אב משל שהוא אב בכיבוד
 במצות גם זכה שהבן וכנראה משלו. לכבדו רשאי אבל חיוב, שאין הכוונה
 הדגול האב עשה ובחכמה לרבים, המעשה שנתפרסם ע"י כביר ה׳ קידוש

ה׳. קידוש במצות בנו וזיכה הענין לפרסם שביקש

בגופו, חייב אבל ממונו לתת חייב אינו שאמנם שם נפסק שהרי בזה להתבונן שיש )אלא

 כי משלו, נחשב אבר תרומת אם לברר יש ועוד בגופו. מכבדו בכלל והו אבר תרומת ואולי

 שותפין שלושה חו״ל שאמרו מה י״ל צד ולאידך כתבנו. שכבר כפי הקב״ה של הוא גופו

הגשמי...( החלק אח יש ולהורים וקב״ה. ואמו אביו באדם

ת״ח להציל כדי להסתכן דין כו.

 תלמיד הצלת דשאני נוסף חידוש לנו חדש תרח״צ סי׳ החסידים בספר
 מהם אחד להרוג אוייבים ובקשו שיושבים "שניים וז״ל: אדם. מסתם חכם
 חברי, ולא הרגוני לומר להדיוט מצוה הדיוט, והשני חכם תלמיד אחד שאם

 היו רבים כי עקיבא, ר׳ את ולא שיהרגוהו שבקש אצטרובלי בן ראובן כר׳
עכ״ל. עקיבא. לר׳ לו צריכים
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 להציל כדי הנפש למסור דמצוה גדול חידוש חסידים הס׳ בדברי נתחדש
 א. אופנים בב׳ המעלה לבאר ואפשר מיוחדת, מעלה ת״ח תבהצל דיש ת״ח.
 דאיש ע״א י״ג הוריות למשנה ובדומה שלו, מצוות וקיום תורתו משקל מצד

 יותר בו יש וממילא במצוות יותר שחייב מצד נפשות בהצלת לאשה קודם
 כהצלה הוי ולכן לרבים, תועלת בו שיש מצד ב. ועוד. ברש״י עי״ש קדושה
לרבים.

 דהמצוה כוונתו האם חסידים. הספר בדברי הסתפק אליעור ציץ ובספר
 צריכים שרבים ת״ח דוקא זה האם ח׳ תלמיד להציל כדי נפשו למסור להדיוט

 כתב דבריו דבתחילת הס״ח של לשונו מחמת כך ונסתפק ת״ח. כל או לו.
 לר׳ לו צריכים רבים כי כתב דבריו ובסוף חכם. תלמיד סתם חסידים הס׳

חכם. תלמיד כל לא אבל עקיבא, כר׳ לו צריכים דרבים משום משמע עקיבא.

 מצד דאם לעיל, שכתבתי הסברות בב׳ לתלות יש הספק דיסוד ונראה
 יותר מעלה יש כן בהצלה, לאשה קודם שאיש דכמו י״ל ומעלתו קדושתו

 אין א״ב במצוות, יותר שמחויב מצד היא באיש המעלה ואם ת״ח. לסתם
 מעלה שיש רק בשווה. מחויבים האנשים דכל ת״ח, שאינו למי ת״ח בין הבדל
לרבים. הצלה והוי לרבים תועלת ממנו שיש מצד

 משום לו, צריכים שרבים חכם תלמיד דדוקא לומר דמסתברא בצ״א וכתב
 מקומות בהרבה מציגו כזה שעל רבים. הצלת למען עצמו שמוסר דנחשב
 הצלת עבור להריגה נפשם שמסרו כאלה יחידים של בשבחם שהפליגו בחז״ל

רבים.

 שהרי קשה שלכאורה מה לישב, כתב לו צריכים רבים דדוקא זה צד ולפי
 מימרא מובא שהרי תנא דהיה ומוכח הדיוט, היה לא איצטרובלי ראובן ר׳

 תלמיד היה הוא גם הרי עצמו מסר אמאי וא״ב פט״ז. נתן דר׳ באבות בשמו
לא. הכי בלאו אבל לו, צריכים היו רבים עקיבא ר׳ משום רק ע״ב אלא חכם.

 ס' דדברי רישא את העתיק קנ״ז סי׳ בע״ד כנה״ג שיירי דבספר והביא
שהאריך. עוד ועי״ש חכם. תלמיד כל על נאמרה דהלכה מזה ומשמע חסידים

 ראובן ר׳ עם חסידים הספר שמביא הסיפור שמקור קשה למעשה אבל
 העיר יוסף זכר בשו״ת וגם שלנו, בתלמודים נמצא לא עקיבא ור׳ איצטרובלי

והמעיין הס״ח. כוונת שזאת י״ז. דף מעילה ממס׳ ראיה להביא וניסה כך, על
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 ההלכה אין ברורה, הראיה שאין ומכירן ראיה. משם להביא מאוד שקשה יראה
.......... למעשה. ברורה חסידים ,הס של

רבים להצלת עצמו לסכן כז.

איתא: ע״ב יה דף תענית במסכת

להם, אמר בלודקיא, אחיו ופפוס לולינוס את להרוג טוריינוס "כשבקש
 מידי אתכם ויציל אלהיכם יבא - אתם ועזריה מישאל חנניה של מעמו אם

 מישאל חנניה לו, אמרו נבוכדנצר. מיד ועזריה מישאל חנניה את שהציל כדרך
 הגון מלך ונבוכדנצר נס, להם ליעשות היו וראויין היו, גמורין ועזריהצדיקים

 נס לעשות ראוי ואינו הוא, הדיוט רשע ואותו ידו. על נס לעשות וראוי היה,
 הורגים הרבה - הורגנו אתה אין ואם למקום, כליה נתחייבנו ואנו ידו. על
 והורגין בנו שפוגעין בעולמו למקום לו יש ואריות רובין והרבה למקום, לו יש

 מידך. דמינו ליפרע שעתיד אלא בידך הוא ברוך הקדוש מסרנו לא אלא אותנו.
 ופצעו מרומי דיופלי שבאו עד משם זזו לא אמרו: מיד. הרגן כן פי על אף
בגיזרין. מוחו את

 - בלודקיא היו. גמורים צדיקים - אחיו ופפוס ״לוליינוס שם: ופרש״י
 בריה כל אין לוד הרוגי ב< י, בתרא )בבא דוכתא בכל דאמרינן והיינו לוד, היא

 מלך של בתו על שנהרגו אומרין, ויש עדן, בגן במחיצתן לעמוד יכולה
 ישראל, של שונאיהן על גזרה וגזרו הרגוה, היהודים ואמרו, הרוגה, שנמצאת

בלבד. לאלו המלך והרג הרגנוה, אנו ואמרו, ישראל, את ופדו אלו ועמדו

 למיתה עצמם מסרו גמורים צדיקים שהיו אלו אחים ששני מבואר א״כ
מישראל. הרבים להציל כדי ודאית

 הגזירה בכלל היו והם היות ראיה מכאן שאין לדחות שרצו שיש וראיתי
 מסירת בלא שגם עצמם מסרו לא כן אם ישראל. את להרוג צריכים שהיו

נהרגין. היו עצמן,

 ופפוס לוליינוס - לוד ״הרוגי כתב: ע״ב י׳ דף בתרא בבא ברש״י ואולם
 על יח:( )דף תענית במסכת כדאמרינן בלודקיא הרשע טוריינוס שהרגם אחים

 וחשדו הרוגה מלך בת שנמצאת על להשמיד ישראל על שנגזרה גזירה ידי
הרגנוה." אנו ישראל, על לכם מה ואמרו הללו האחים ועמדו עליה ישראל את
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 לא שהם משמע הרגנוה. אנו ישראל, על לכם "מה שכתב רש״י ולשון עכ״ל.
רה■הגזי בכלל היו

 אומרים שהרי כלל. מישראל היו שלא משמע לכאורה הלשון )ואמנם
 עי׳ ואולם לכאורה. יהודים. אינם שמותיהם וגם ישראל". על לכם "מה

 השם קידוש משום "... שכתב: רבא סוד״ה ע״ב ס״א דף סנהדרין תוספות
 להם שנתן אחים ולוליינוס פפוס כגון )פ״ס, דשביעית בירושלמי כדאמרינן

צדיקים(. יהודים שהיו מוכח קיבלו." ולא צבועה בזכוכית מים

ד׳ ענף קע״ד סי׳ ב׳ יו״ד משה אגרות בשו״ת כתב שכן מצאתי אח״כ
 בת הרגו שהם שקר עצמם על שאמרו אחים ולוליינוס שפפוס "וזה וז״ל:

 ברש״י וכן ברש״י. י״ח דף בתענית כדאיתא ישראל את להציל כדי המלך,
 דבר שעשו מדחזינן הגזירה, בכלל היו לא שהם שמשמע אף י׳, דף ב״ב

 כדאיתא במחיצתן לעמוד יכולה בדיה אין זו מצוה בשביל שהרי גדול היותר
עכ״ל. שאני." ישראל דהצלת משום הוא שם, בגמ׳

 רבים או ישראל כלל הצלת שלמען מיוחד מקרה זהו שם שאמנם והיינו
מיתה. סכנת לספק וק״ו למיתה עצמו למסור מותר מישראל,...

 ע״פ למלך להיכנס עצמה שסיכנה המלכה מאסתר ראיה להביא יש עוד
 המלך אל שנכנס מי שכל ידוע שהיה ואע״פ הסנהדרין. ראש - מרדכי בקשת

 וא״כ השרביט. את המלך לו יושיט מאשר לבד להמית, דתו אחת הזמנה, ללא
ישראל. כלל להציל כדי לסכנה להכנס עליה כי פסק שמרדכי מוכח

חבירו להציל כדי עצמו לבזות כח.

והאחרונים קלוגר הר״ש מחלוקת

 כדי עצמו לבזות צריך דאין כתב תכ״ו סי׳ שלמה בחכמת קלוגר הר״ש
כבודו, לפי ואינה בזקן פטור אבידה שבהשבת כפי - וסברתו חבירו. להציל

 בכך לו כשיהיה פטור ולכן חבירו, של גופו אבירת שהיא הצלה לגבי כן

בזיון.

 כאן דיש עג. בסנהדרין כתבה הגמ׳ דהרי דבריו, על להעיר שיש ופשוט
על לעבור אסור כי וידוע לאו, וזהו רעך" דם על תעמוד "לא נוספת מצוה
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 שיש י״ט, ברכות במס׳ מצאנו כלאיים, לגבי דהא בזיון. במקום גם לאו
 תבונה ואין עצה אין כי הבריות. לכבוד לחוש ואין בשוק, כלאיים לפשוט

ה׳. לנגד

 כ/ ענף קע״ד סי׳ ח״ב יו״ד משה באגרות הוכ״ד פיינשטיין והגר״ט
 מצאנו אם א. טעמים. מכמה דבריו לדחות כתב ח׳, סי׳ ה״ה יצחק ובמנחת

 כבוד ק״ו פקו״ג, מפני נדחו שמים כבוד בהם שיש שבתורה איסורים שכל
 נר ששברה לאשה שהרשה בוטא דבן ממעשה ב. פקו״נ. מפני ידחה הבריות

 שלום משום בפניו, לו שרקקה ר״מ וכן בעלה. עם בית שלום מפני ראשו, על
rcg, .לוקח היה לא לעצמו גם שהזקן באופן הוא כבודו לפי ואינה זקן דין ג 

 ואסור מחיר בכל נפשו לשמור מחויב אדם כל פקו״ג במקום אבל האבידה.
 זלזול בשביל חבירו ימות לא גם וא״כ עצמו. של בזיון משום למות לאדם

בכבודו.

 דמצינו מטעם דבריו דחה ג״כ ו׳, אות ח׳ סי׳ ח״ה שם יצחק מנחת והרב
 הפסוק מטעם ממנו שקטנים בי״ד בפני להעיד חייב דאין ל״ב בשבועות
 בעדות מדובר כאשר ואעפ״כ, כבודו. לפי ואינה זקן מדין והיינו - והתעלמת

 שטעם לנו הרי כבודו. לפי ואינה זקן של טעם ואין להעיד, חייב נפשות על
 ודלא ממונות. בעניני רק אלא נפשות לענין הנוגע במקום עומד אינו זה

כמהרש״ק.

 בביתו והוא פקו״ג כשיש הדן ההצלה" "תורת הנדמ״ח בספר ראיתי ועתה
 הגר״ש בשם וכתב מלובש. כשאינו להציל לצאת צריך אם מלובש ואינו

 אם אולם ערום. אפילו לצאת חייב לפנינו ממש פקו״נ דאם שליט״א וואזנר
 שיוכל כדי הכרחי במינימום ילבש אז מדובר, במה בברור יודע ואינו הוזעק
יצא. ואח״כ להתבייש בלא הבריות בן לימצא

וכדו׳ "הצלה" כהכרת החברים לענק מיוחד טעם כט.

 וכפי הדין עיקר הוא שליט״א וואזנר הגר״ש שפסק מה וודאי ולענ״ד
 כלפי מדבר ההצלה" "תורת הספר של הנדון אך והמנח״י. האג״מ שפסקו

 ויש אנשים. להצלת עזרה קריאות לקבל מתנדבים שהם "הצלה" חברת חברי
 יסכים לא דעת בן אף להציל, ערום אפי׳ לצאת שצריך ידעו שאם לומר סברא

להציל כדי בגדים בלא לעיתים להופיע שיאלצו כזו, חבורה עם להימנות
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 מלהציל. וימנעו מכך. ימנעום משפחותיהם בני וגם וקצף, בזיון וכדאי נפשות
 שילבשו להם לומר יש מצילים, מצויים שיהיו וכדי הניצולים לטובת ולכן

 וזהו נפשות. להצלת שלהם קודש לפעולות כבוד דרך ויופיעו ההכרחי, הביגוד
 הגר״י כוונת זה ואולי נפשות. להצלת תועלת שיהיה כדי הכרחי חלק

בשמו. שם במש״כ זילברשטיין

לדעת עצמו שאיבד מי להציל ל.

 אין לדעת עצמו שמאבד כתב רל״ז מצוה המנחה בקומץ חינוך המנחת
 מדעת ממון אבידת שאמנם מטעם הנ״ל, באג״מ עליו והשיג להצילו. חיוב
 לו ואסור שלו אינה הנפש אך שלו. שהממון מטעם זה אך מלהשיב. פטור

 וכן דיסקין במהרי״ל מפורש שכן וסיים להצילו. חייב אחד כל ולכן לאבדה,
 ועי״ע לדעת. עצמו לאבד שרוצה מי אף שבת בחילול להציל יואב בחלקת
 לחלל שיש שוטה, להיות שעלול במי שבת חילול לענין סי׳... הלוי בשבט

שוטה. יהיה שלא למנוע כדי שבת

מסוכן חולה לרפואת להתפלל לא.

רעך" דם על תעטוד "לא מדק להתפלל חיוב יש האם

פלוני" לרפואת להתפלל "נא :בנוסח שונים במקומות מפרסמים לאחרונה
 תעמוד "לא של הדין מצד להתפלל חיוב יש אם בקיצור לברר יש והנה וכדו׳.

 פעולה כל לעשות שיש עג. סנהדרין בגט׳ מצאנו אמנם והנה רעך". דם על
בממונו. הוצאה ע״י והן בגופו טירחא ע״י הן הזולת להצלת אפשרית
 חולה כשהחבר חבירו על להתפלל שיטרח שה״ה לומר מקום היה ולכאורה

מסוכן.

 פעולה היא סנהדרין במס׳ המובאת שהטירחא בפשיטות לחלק יש אמנם
תיענה, אם בתפילה אך ולהצלה. לתועלת ממשי סיכוי בה שיש בחוש שנראה

 תועלת שתהיה בכך בטחון ואין וכדו׳, המתפלל של בזכויותיו תלוי הדבר
במאומה. תועיל ולא שאפשר בתפילה, לפעול אותו לחייב וקשה בתפילתו.

 אותו לחייב קשה אך התפילה, בשומע ולבטוח להתפלל מצווים אנו ואמנם
 נוקט המציל שם בסנהדרין, לסוגיא דומה אינו דהרי בסנהדרין, הסוגיא ע״פ

הזולת. להצלת להועיל אמורה והחוש הטבע שע״פ מעשית בפעולה
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קפו

 דמעות, להזיל ויודע תחנונים, תפילתו שעושה ליה שקים במי ואמנם
 דמעה שערי אבל ננעלו, תפילה שערי ביהמ״ק, שחרב מזמן חכמים ואמרו

 בתפילתו, תועלת שתהיה לודאי שקרוב אפשר א״כ לב:(, )ברכות ננעלו לא
 אם א׳ כל על יודע שהיה ברכות, במשנה כמבואר רחב״ד שהרגיש וכעין

 ואמנם השעה. באותה בפיו שגורה תפילתו שהיתה מה לפי מטורף, או מקובל
 על זכות ללמד כרי וכיו״ב, טובים ממעשיו להכיר הנחוצים צדיקים יש

 ידם על צדיקה^חשובה שיתנו או זכויותיהם, לדעת צריכים כך ומשום החולה,
 ויש נפשו, מרת לב ויודע בתפילה. להתעורר סיבות לעיתים וצריך וכדו׳.

 אחרים של בעיות על בחוש מרגישים שבהם, ישראל אהבת שמכוח צדיקים
 הצדיקים מדרכי דברים עוד ויש ולרצות. להעתיר ויודעים ממש, להם שנוגע

 ברברים בקי א׳ כל ולא בתפילתם, שמים רחמי ולעורר סנגוריא לומר היודעים
ואכמ״ל. אלו.

 צריך - הכירו על רע שהולם כמי הנצי״ב מדכרי ראיה לב.
להצלתו להתענות

 מספר ללמוד שציין השואל דברי הביא כ״ה סי׳ ח״א דבר משיב ובשו״ת
 כדי להתענות לחולם שיש חבירו על רע דבר שחלם במי תמ״ד, סי׳ חרדים

 לו, יודיעו אלא יתענה עליו שחלמו שהנחלם כתב ולא מהצרה. ינצל שחבירו
רשאי. לדבר, לחוש רוצה אינו ואם טצדקי, כל יעשה לעצמו חושש ואם

 הוא אם האדם, כדעת תלוי הכל "באמת וז״ל: דבר במשיב וביאר
 אין אוי ד״ל, טוב לא אות שהוא שמקובל בחלום שראה המראה מן מפחד
 לבו אם אבל חלילה. ברעה יפול לבו ומקשה כתיב וע״ז לעצמו, להקל

 ס״ק )רפ״ח במג״א וכמבואר להפחידו, לנו אין ודאגה, פחד מרגיש ואין חזק

 לדבר חושש אינו, אם רע, חלום לו שחלם חבירו שהודיעו מי וה״ה ז׳(.
לו. לחוש לנו אין

 והוא להתענות. אפילו האפשר בכל לחבירו לחוש מחויב החולם משא״ב
 מן לו שהראו אחר לו. והשבותו בכלל או רעך, דם על תעמוד לא בכלל

 הנחלם. אודות לכתוב הס״ח חש לא ולהכי בו. תלוי הדבר מסתמא השמים,
 צריך מכ״מ הדבר לו לא דאף לחבירו, דהחולם אשמועינן הרבותא ועיקר

עכ״ל. להתענות."
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סנהדרין הגם׳ ע״פ עצמו, על להתענות א"צ חושש שאינו דמי הדברים ליסוד מקור )נראה

 מזליה - חזי לא דאיהו גב על אף דמבעית, מאן האי מינה, שמע רבינא, ״אמר - ע״א צד רף

 קאי ואי שמע. קרית ליקרי - נמי אי גרמידי. ארבעה מדוכתיה לינשוף - תקנתיה מאי חזי.

 לאדם ח"ו סכנה כשיש והיינו ע״ב. מינאי." שמינא טבחא דבי עיזא הכי, לימא הטנופת במקום

 שגם הוא סימן חושש שאינו מי ולפ״ז נבהל, הוא ולכן ראה. שמזלו משום נבהל מרגיש הוא

 באמירת הענין, לתקנת עצות גם ללמוד יש כן ואגב לחשוש. ממה לו ואין ראה, לא מזלו

וכדו׳( "ש ק

 על מהשמים שהראוהו מיוחד ענין שזהו מדבריו, ללמוד יש ועכ״ם
 החלום. דבר להיטיב לפעול ביכולתו ויש לענין קשר לו שיש סימן זה חבירו,

 ב״לא עובר מהשתדלו, ובהמנעותו וכדו׳, בתענית להשתדל חיוב יש ולכן
וכדו׳. להתענות חיוב עליו שיהיה לומר קשה בסתמא אך רעך". דם על תעמוד

 חולים על להתפלל ראוי חסדים וגמילות חסידות מצד שאמנם נראה ולכן
 על תעמוד לא דין מצד שחייב ולומר לחייב א״א אך שמותיהם. לו שידוע

 מי וכגון בו, תלוי שהדבר מהשמים סימן לו שיש במקום רק רעך, דם
דבר". ה״משיב וכדברי חבירו, על בחלום שהראוהו
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פנינים

הלוי

בעליו נפש מציל הממון אימתי

מפניהם" חמס הארץ מלאה "כי

I '־ג ו- )כראשית

 על אלא המבול( דור )-של דינם גזר נחתם לא רש״י: ופירש
הגזל.

 בערווה היה חטאם בי לבן קודם אמר בעצמו רש״י והלא קשה,
הגזל? על אלא דינם גזר נחתם לא איפוא ומדוע וזנות,

 תחילה" בנפשות נוגע הרחמים בעל "אין חכמינו: אמרו ברם
 ורק ברכושו לאדם לו מענישים תחילה כלומר - פי״ז( רבה )ויקרא
הוא. בנפשו האדם את מענישים מועיל, זה שאין לאחר

 מיד המבול דור של עונשו התחיל למה לכאורה אפוה קשה
ברכושם. פגע לא מדוע האדם"? את ב״אמחה

 רק אלא בעליו, את להציל עשוי אדם של ממונו אין באמת אך
 מאבד שהאדם יוצא אז בי והוגנות. בשרות בדרבים נרכש בשהממון

 הממון אם אבל עונשו. את מקבל הוא כך ידי ועל שלו, ממונו את
 להציל בכוחו אין אזי האדם, של קנינו בכלל ואינו ועשוק גזול הוא

מעונש.

המבול, דור אנשי של והחמס הגזל חטא שאילולא איפוה יוצא
 שבן בממונם, תחילה נענשים היו אלא לכליה. מיד נידונים היו לא

 ממונם שהיה מכיון אבל תחילה". בנפשות נוגע הרחמים בעל "אין
הארץ". את משחיתם ל״הנני דינם גזר מיד נחתם גזול,

 במשפט ולא עושר "עושה בירמיהו: הפסוק של משמעותו גם זוהי
 בדרבים שלא עושר שעשה מי - )י״ז-י״א( יעזבנו״ ימיו בחצי

 כספו שאין מאחר עוונותיו, בעד )ח״ו( בחייו לשלם עליו כשרות,
כופר-נפש. לו לשמש עשוי

העוטר"( "טלא כשם תורה של )טעינה

  .  —■---------------- -----------------------------------

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס204 מס עמוד יצחק הלל הלוי, ב - הלוי משפטי



יג סימן חו״מ - ד כרך עוזיאל משפטי שו״ת

כ״ח(. סימן משפט )לחושן
העדים השבעת

נשאלתי:
? עדותם אמתת על העדים את להשביע שבישראל דינין בתי נהגו לא מדוע א.
הערכאות? של המשפט בתי בכל שנהוג כמו העדים, השבעת לתקן ראוי אם ב.
 לו? שומעין אם העד את להשביע שכנגדו מי תובע אם ג.

תשובתי: וזאת

עונו ונשאיגי׳לא אם א.

 מישו איש כל
 מחו משתמט

לחברו עדות
 א׳ סעיף כ״ח *

נ רעך)סה״מ

 ואם ולהעיד, לבוא תורה מדין חייב הוא הרי דין לבית עדותו ולמסור לבוא תובעו זה וחברו לחברו, זכות של עדות היודע יאל
 היודע :׳בגמ גרסינן וכן א(, ה׳ )ויקרא עונו, ונשא יגיד לא אם יודע או ראה או עד והוא כדכתיב: עון, נושא הוא הרי זאת כתו

 סימן משפט וחושן נ״ו )ב״ק ממון, מחייבו שאינו אחד עד הוא אם ואפילו שמים בדיני וחייב אדם מדיני פטור לו מעיד ואינו
 דם על תעמוד לא לומר תלמוד לשתוק רשאי אתה שאין עדות לו יודע אתה שאם מנין :הספרא דברי הביא ז״ל והרמב״ם (.

רל״ז(. מצוה חנוך רצ״ז ל״ת

 אין ממונות שבדיני אלא נפשות, דיני או עבירה אסורי של עדיות כל כוללת היא ממונות, שבדיני עדות לענין שנאמרה אעפ״י זאת חובה
 להעיד אדם כל מצווה נפשות, בדיני או אסור בעניני אבל לזכותו, מועילה שהעדות דבר בעל שהוא מי תובעו כן אם אלא חלה זאת חובה
 כבר והלא זאת? ולצרה לי מה תאמרו שמא וכר העדים על מאיימין כיצד מדתנן: מוכח וכן זאת, עדות ממנו תובע שהוא מי אין אם אפילו
 איסורין שאר ובדיני החנוך: כתב וכן יגיד(, לא אם תד״ה נ״ו ב״ק ועין ל״ז )סנהדרין עונו ונשא יגיד לא אם ידע או ראה או עד והוא נאמר:

 בכל חברו, את האחד שהכה מכות בעדות או חברו את שהרג מי שראה כגון נפשות בעדות וכן אסור, על שעבר אחד שראה כגון שבתורה
קכ״ב(. מצוה )חנוך מאסור האדם ולפרוש הרע לבער כדי דין בית לפני העדות ולהגיד מעצמו עליהם להעיד אדם חייב זה

 שהיא רעך, דם על תעמוד לא משום א( בחינות: משתי ממונות בדיני מישראל אדם כל על מוטלת העדות הגדת שחובת למדים אנו מכאן
 העדר על מחייבים דין בית שאין בדיינים יוצא זה היזק שאין אלא לחברו, ומזיק חוטא הוא עדותו מלהגיד והנמנע לחברו, אדם שבין מצוה

 וגזלנים, דמים שופכי מרבה שהוא כולו, לצבור חוטא מלקיימה שנמנע שמי חברותית מצוה שהיא עוונו ונשא יגיד לא אם משום ב( מעשה.
והמשפט. הצדק במדת עולם של בישובו רוצה שהוא העולם יוצר כלפי גם חוטא הוא זו ומבחינה

 למדי אנו מזה
או י״ב( סעיף

 כ״ח וסימן ב׳ סעיף כ״ו סימן משפט חושן )עיין ממוניים במשפטים ערכאות של דין בבית גם תקפה בכל קיימת זו שחובהים
העולם. וישוב הרע ולבער ממון הצלת משום בזה ויש הואיל עדות דבר שיודעים מישראל שניים לכל פליליים

בר-אילן** את׳ - השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך / הגליון קדושת על לשמור נא **
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קמד סימן א״י( )עניני כהן משפט שו״ת

 דבלא״ה דכיון היא, רשות דילמא או חובה, היא קודמים עצמו החיי הא אם דידי ספיקא לפשוט כת״ר שכתב ומה טו.
 דמא דילמא טפי סומק דהאיך דדמא חזית מאי משום חיוב, שאין אלא בהם, וחי משום כאן אין אבודה מישראל נפש

 דמכם דאת כללא דילמא או דרשאי, דה״נ י״ל חבירו חיי להציל כדי נפשו למסור רוצה אם אבל טפי, סומק דירי׳
 דבכה״ג נמי י״ל וממילא חבירו, חיי את נפשו במסירות שמציל במקום אפילו הוא, גווני בכל וכו׳ אדרוש לנפשותיכם

 אחד יראה ואל אמר: למה פוטירא בן בלשון ומדקדק א׳. ס״ב דב״מ הברייתא מלשון - בהם, וחי מצות עליו חלה ג״כ
 בעל נתן דאפילו דקמ״ל, לאו אלא הקיתון, בעל כלומר חבירו, במיתת יראה ואל אמר: ולא חבירו, של במיתתו מהם

 פוטירא דלבן וכיון חבירו, הצלת בשביל שלו, שעה חיי על לותר להנותן רשות אין להאחר, קיתונו את ברצון הקיתון
 חיי על לותר לו אסור פוטירא שלבן לומר, מקובלת סברא זו אין ולע״ד לגמרי. קודמים עצמו דחיי שלר״ע ק״ו כך, הוא

 וכמשכ״ל שעה מחיי הרבה הם יקרים ודאי עולם חיי שהרי ק״ו. נראים והדברים חבירו. של עולם חיי בשביל שלו שעה
 להיות צריך הרי המחייב והכה ב׳, כ״ה דע״ז מסוגיא וכדמוכח שבו״י, מתשו׳ עולם, חיי בשביל שעה חיי ויתור בענין

 של שעה חיי להציל כדי שלו, עולם חיי על לותר אותו מחייבים אין פוטירא דלבן וכיון המרשה. מהכח גדול יותר כה
 של עולם חיי ולהציל עולם, מחיי יקרים פחות שהם שלו, שעה חיי על לותר רוצה שאם הוא, כפול ק״ו א״ב חבירו,
 לשיטתי׳, קאמר דינא פוטירא בן ובודאי חבירך, לחיי קודמים שחייך דורש ב״פ שאין כיון משובח, זה שהרי חבירו,

 ג״ב שכולל אלא ש״ח, במיתתו מהם אחד וא״י וימותו שניהם שישתו שמוטב הדין, זהו לותר רוצה אינו אחד כל ראם
 יראה ואל רק: אומר הי׳ אם יודע הייתי לא וזה בשבילו, חייו על מוותר חבירו אם גם לקבל, לו אסור שהשני בזה

שיראה לקבל, לו אסור דכ״א משמיענו ע״כ לקבל, לו מותר מוותר חבירו אם דמ״מ אומר שהייתי חבירו, במיתת
 כשאחד אפילו הוא, עומד הזה שהדין וכיון לו. נותן חבירו אם גם מחלקו יותר לשתות לו אסור וממילא ש״ח, ,במיתתו

 כך בשביל הוא ומוכרח בחבירו, בין הקיתון בבעל בין בשוה, בשניהם נוהג הוא ע״כ שלו, שעה חיי על לותר רוצה מהם
בשוה. שניהם על להיות הוא יכול האיסור, שייך ויתור בדרך שאפילו שכיון חבירו, במיתת מהם אחד יראה ואל לומר:

 ולא בנפשותם, ההולכים האנשים הדם בחייו, חבירו נדבת את לקבל לו שאסור המקבל, מצד רק שייך אינו זה אמנם
 לא בקיתון וכאן חבירו. חיי להציל כדי עצמו חיי תמיד לוותר הוא שיכול י״ל, עצמו המוותר מצד אבל לשתותם, אבה

 רוצה אם דמשכח״ל אלא חי. שחבירו כ״ז לשתות לו אסור וזה שישתה, חבירו מצד מעשה שצריך כיון לה, משכחת
 אבודה, בלא״ה א׳ שנפש דבמקום נאמר ואם לשתות, לחבירו מותר יהי׳ ודאי מיתתו אחר ואז וימות, לשתות שלא אחד

 אמת עכ״פ מחייו. יקרים יותר לדעתו הם חבירו שחיי רואה אם ככה, להתנדב לו מותר בהם, דוחי חיובא שייך לא
 ה״א, הכי תני דאי חבירו, במיתת יראה באל לי׳ סגי ולא ש״ח, במיתתו מהם אחד יראה אל לומר: שהוצרך הדבר,
 קאי, השני על דגם ש״מ מהם כ״א על דתני כיון אבל חלקו, תובע כשהכירו רק הוא וממילא קאי, הקיתון אבעל דדוקא
 בחד תרוייהו ויתור ולענין אסור, ג״כ מוותר הקיתון כשבעל דאפילו ש״מ השני, על חידושא לאשמועינן משכה״ל והיכי
 שום מזה אין חייו את בהמוסר רק דתלי במידי אבל המקבל, מצד כ״א המוותר מצד איננו האיסור אבל קיימו, דרגא
ר״ע. לדעת ולא ב״פ לדעת לא שאסור, ראי׳

 אלא רבים, לגבי היחיד של נפש מסירת של חיוב יש שוים כשהם ליותר דבשנים שי״ל שכתבתי, ע״מ כת״ר ומש״כ טז.
למסור איכא ג״כ דחיובא וי״ל אומדנא, בתר אזלי׳ דגופי׳ מצוה לגבי אבל בד״נ, אומדנא מצד בזה לדון לנו שאסור?

 יהי׳ רבים אבירת דאלת״ה רבים, לגבי גם חבירך, לחיי קודמים חייך ר״ע מיני׳ דדריש אחיך, דמשמע - בכה״ג, נפשו
 ללכת הרחיק למה ותמיהני, בי׳. כתיב אחיך לפטורא, לפ״כ ואינו זקן מיני׳ דדרשינן דוהתעלמת, דקרא בה, מחוייב זקן

 מלהשיב. פטור רבים דאבידת נאמר האם אחיך, בי׳ דכתיב אבדה, השבת מעצם נקיט ולא לפ״כ, ואינו דזקן לדרשא
 יחיד דוקא דאחיך אבדה, השבת מדין מוכח באמת שהרי אבדה. מהשבת זו ראי׳ שעזב במה כת״ר עשה יפה אמנם

 דב״מ וכסוגיא ש״פ, מהם לכ״א בה כשיש כ״א להחזיר חייב אינו שותפים של דאבידה קיי״ל, שהרי רבים. ולא משמע
 בה יש בכלל שלהרבים כיון רבים, של אבירה להחזיר חייב להיות צריך הי׳ רבים אפילו אחיך הכונה היתה ואם ב׳. כ״ו

 רבים, של אבירה להשיב שצריך והא רבים, ולא משמע דוקא יחיד אחיך א״ו בה. ש״פ מטיא לא שלחו״ח אע״פ ש״פ,
 שיש היחידית הש״פ משום היא החובה אבל ביחד, מחוברות רבות, אבירות שהן משום הוא ש״פ, בה ואחד לכ״א שיש

 מצד אלא רבים, שהם מצד לרבים אבירה השבת מצות כלל שמענו לא א״כ משמע. יחיד דאחיך משום בפ״ע, לכאו״א
 שאין רבים, בשל נחייבנו איך ליחידים מלהשיב פטור לפ״כ ואינו שזקן כיון וא״כ לו, להשיב חייב מהיחידים שכאו״א

 גם לפרש ואפשר מוכרע שהדבר אומרים, היינו אם ואפילו בכללותם. הרבים של היתרון מצד כלל אבירה השבת דין בה
 טפי סומק דחבראי דדמא חזית מאי היא יחיד אצל הסברא דעיקר וכיון סברא, בתר אזלינן ואז רבים, על 6וג יחיד על

 דרבים דדמא יודעים דהכל משום זו, סברא שייכא לא רבים נגד יחיד דלגבי נאמר ואם טפי. סומק דידי דמא דילמא
 נאמר, אם אפילו ביחיד, ולאוקמי׳ מפשטי׳ קרא האי לאפוקי דלא טפי שפיר אתי ודאי דיחיד, מדמא טפי סומק

רבים. לאפוקי בדוקא היחיד הלשון את דרשינן לא כזאת, אלימתא סברא דליכא אחרים, דבמקומות
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 הדבר שעומד במקום דידי׳, במצוה הכי ל״א למה חזית, מאי בהו דל״א בהצלה, הדרגות חילוקי בענין שאלתו וע״ד
 להצלת שנוגע במקום וביותר הנ״ל, פ״ג דהוריות וברייתא מתניתין כערך וביחש, בתורה גדולה יותר דרגא בעל להציל

 בדרגות. לחלק שלא הוא, גזיה״ב חבירך, לחיי קודמים שחייך עמך, אחיך דוחי דקרא דכללא כת״ר כתב יחיד, נגד רבים
 דסברת כיון רבים, נגד ביחיד כן הדין אם נדע לא עדיין אבל יחיד, נגד יחיד של לדרגות ביחש ישרים הדברים באמת

 מיקר לנו שנראה מה כל עם פחותים, הם הרבים ושמא האומדנא, ממנו שנטלה נאמר אם אלא כאן, ליכא חזית מאי
 מבד״נ, חוץ במצות, בכהת״כ אומדנא בתר אנו שהולכים כיון אבל ונקלה. רש לעינינו הנראה היחיד, זה נגד חשיבותם

 דבפשיטות ביארתי, כבר קרא, משום ואי כן. לדון לנו ואסור ע״ז, כופין שאין אע״פ המצוה, חיוב לגבי ניזול כאן גם
 בכהן מצינו שהרי לגמרי, מיושב אינו יחיד נגד ביחיד וגם סברא, לזה כשמסייע וק״ו דוקא, יחיד בלשון הפסוק מבואר
 משום והיינו קרא, איירי בשוין דדוקא א׳, כ״ח במגילה קיי״ל מ״מ דרגות, של חילוקים בלא סתמא וקדשתו, בי׳ דכתיב

 אחיך וחי דהאי נאמר, לא למה וה״נ עדיף, תורה דכבוד מכללא לצאת שלא כדי בשוים, קרא לאוקמי יותר דמסתבר
 יותר שחייו גדולה, יותר מדריגה בעל הוא כשחבירו אבל מיירי, קא בשוים דוקא ג״כ חבירך, לחיי קודמים שחייך עמך,
 בתואר באה שאינה דבמצוה, משום חזית, מאי כאן שייך דלא סברא, בתר ואזלינן קרא, בזה מיירי לא עצמו, מחיי יקרים

להן. והדומה המקובלות המדריגות ע״פ לדם, דם בין דידן באומדנא להבחין יכולין אנו בנפשות, וכפיה דין של

 לנו היה הסוגיא סגנון ולפי מחבירו. כר״ע דהלכה משום כר״ע, וב״פ דר״ע בפלוגתא קיי״ל אי מסופקני הענין ובעצם
 היכי כי לי׳ אהדר עמך, אחיך וחי קרא דרשינן וע״ז בדיינין, יוצאת קצוצה דריבית כר״א, קיי״ל שהרי כב״פ, לפסוק
 כר״ע. דס״ל משום ריבית, אהשבת עמך אחיך וחי להאי דריש לא בדיינין, א״י קצוצה ריבית דס״ל וריו״ח בהדך, דניחי

 רק דקיתון. דינא האי כלל הביאו לא והפוסקים והרמב״ם כב״פ. דקיי״ל לומר צריך הי׳ אריבית, לי׳ דדרשינן לדידן א״כ
 דריו״ח אליבא דרק דחזינן, בסוגיא, אנן ובשלמא בסתמא. הברייתא את שמביא מפני כר״ע, דס״ל נראה, הרי״ף מדברי

 את הביא שלא להרי״ף, אבל כב״פ, ולפסוק מחבירו כר״ע הלכה של הכלל את למשבק להוכיח יש כר״ע, מוקמינן
 כר״ע הלכה של הכלל אחר ילך שהרואה ודאי בסתמא, הברייתא את ומעתיק כשסותם הש״ס, של וטריא השקלא
 דעתו מסתמא ריבית, להשבת עמך אחיך דוחי קרא דרשינן דאנן משום כב״פ, הלכה דכאן הרי״ף, העיר ומדלא מחבירו.

 דרשינן דלא בהדיא ל״ק מ״מ עמך אחיך מוחי ריבית דהשבת דרשא ג״כ לעיל שמביא ואע״פ כר״ע, הלטה לקבע
 יחד, הפסקים שני יתאימו איך ביאור, הדבר צריך הענין בעיקר אבל .׳הגמ מדברי שמתבאר כמו זה, מקרא תרוייהו
 במקום עמך, אחיך וחי משום בדיינים, יוצאת קצוצה דריבית כר״א לפסוק וגם קודמין, שחייך אחיך דוחי כר״ע, לפסוק
אאידך. ליה דרשינן לא מילתא אחדא לקרא דרשינן ואי זו, את זו סותרות הן שהדרשות מפורש, אומרת שהגמ׳

 רעך: ע״ד תעמוד מלא להצילו דחייב דמפיק בנהר, טובע חברו את דרואה אהא דמקשה א׳, ע״ג דסנהדרין ובסוגיא יז.
 לא, ואגורי מטרח אבל בנפשי׳ ה״מ ה״א מהתם אי ומשני גופו, לאבידת לו והשבותו נפקא מהתם - נפקא מהכא והא

 רק אתי כב״פ, דס״ל דלר״א, דמשום הוא ואולי נפ״ל. עמך אחיך מוחי לו אוהשבותו ג״כ פריך לא למה לי קשה קמ״ל,
 לו מוהשבותו דאי אומרים, שאנו דכמו י״ל ואולי וכר״א, ס״ל כב״פ זו ברייתא דאולי מקשה, מצי לא ריבית, השבת על

 קרא עסיק דבממון ממונו, דוקא ה״א אחיך מוחי ה״נ לא, ממונו הוצאת אבל גופי׳, טורח דהיינו בנפשיה דוקא ה״א
 אם ס״א: דברכות וכמתניתא ילפינן, לא מחבריה דחד להאמר, צריכים הדברים ושני לא. בגופי׳ למטרח אבל התם,
 עליו חביב שגופו אדם לך יש אם אלא בכ״נ, נאמר למה מאדך בכל נאמר ואם מאדך, בכל נאמר למה נפשך בכל נאמר

 אפילו דמשכח״ל, וכיון מאדך. בכל נאמר לכך מגופו עליו חביב שממונו אדם י״ל ואם נפשך, בכל נאמר לכך מממונו
 לשכור דמחייב צ״ל מטרחתו, עליו חביב שממונו דמשכח״ל ק״ו מגופו, עליו חביב שממונו מי ממש, נפש בנטילת
והשבותו. לפרש צריך לכך מממונו, גופו טורח עליו שחביב אדם שיש אפשר ומ״מ בממונו,

 דה״א ,׳הגמ כונת דזאת ואפ״ל, ל״ל. רעך ע״ד ל״ת וא״כ בממונו שחייב יודעים כבר אחיך מוחי א״כ קשה, לפ״ז אבל
 הדברים שני ע״ז נדרש אם אבל מוהשבותו, בנפשי׳ או עמך, אחיך מוחי דהיינו בממונו, או אחד, בדבר רק שמחוייב

 ואגורי מטרח אבל הכפול: הלשון ומדוייק עד״ר. ל״ת איצטריך משו״ה לא, ממונו, הוצאת גם זה ועם גופו טורח יחד,
 בכה״ג דאפילו וקמ״ל שניהם, כשנצרכים בממונו, לאגורי זה ועם בגופו לטרח יחד, הדברים שני היא שהכונה לא,

 מגופו, עליו חביב וממונו מממונו עליו חביב לגופו ובכ״מ, מבכ״נ דברכות במתני׳ כשלמדים לפ״ז דקשה אלא חייב.
 וממונו נפשו למסור מחויב אינו דבע״ז תנא, חד אשתמיט לא ובודאי וממונו, נפשו תרוייהו, למסור הוא דחייב לן מנא

 לחלק, או דבעינן בפלוגתא שייכא מישך מתניתא אי לעיין ויש ממונו. או נפשו למסור מחויב שהוא כשם ג״כ, ביחד
 וגם מטרח לתרוייהו, וחד לממונו וחד לגופו חד פסוקי, תלתא צריכים דבנ״ד נאמר אם מ״מ אבל ועוד. א, ס״ו סנהדרין

 לחלק, או דל״ב למ״ד ועכ״ם יחדו. ומאדך לנפשך וחד למאדך וחד לנפשך חד תלתא, התם גם צריכים היינו אגורי,
 דרשינן א״כ יחדיו, נמי דמשמע מודה הרי לדידי׳ דגם משום דל״ק, אלא קשיא. לדידי׳ ג״כ, בפ״ע כ״א דמשמע אלא

 ולא אדם, לך יש לאם מוקי למה אמתניתא דקשה אלא שניהם, למסור צריכין אם גם מאדך ובכל נפשך בכל לכו״ע
הממון, וגם הגוף בטורח רבותא שיש נאמר לא כאן שעד לדון, ואפשר לתרץ. צריכים וע״ז יחד, שניהם למסור לענין
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 דוגמא תורה, חייבה לא האי דכולי וה״א הממון, ועול הגוף עול עולים, שני עליו ומטילים בחיים שעומד בנ״ד אלא
 בדבר בשלמא ממש, נפש במסירות אבל לטעות. מקום הי׳ אבל דומה, שאינו אע״פ רשעיות, שתי על חייבה שלא לדבר

 היא קצבה שא״ל ביסורין והרי נפשו, מנטילת אצלו גרועים הם עוני שחיי אדם, שיש אפ״ל וממונו גופו בין הבחירה
 ב״ב )ע׳ איוב מיסורי יותר ש״א, ביתו בתוך עניות וקשה ממיתה, דחמירי ב׳ ל״ג כתובות בגמ׳ מקוימת פשוטה סברא

 נתקבצו ואילו שבעולם, יסורים כל בו דבוקין כאילו בעניות מדוקדק שהוא מי כל עמך, העני רבה משפטים +ע׳ קט״ז(,
 עליו חביב שממונו אדם די״ל זו, סברא שייבא ע״כ לכולן+ מכרעת העניות אחד לצד והעניות אחד לצד יסורין כל

 י״ל ריקם, אותו ומציגים לו, אשר כל ממנו ונוטלים בחיים אותו שמניחים וכיון בנ״א, של טבעם במציאות מגופו
 נפשו, למסור שחייב כבר כשידענו אבל - ממיתה, לו חמורים קצבה להם שאין צער דחיי משום מנפשו, אצלו דחמיר

 חיבה איזה לו תהי׳ אותו וממיתין נפשו את ממנו שנוטלים שמאחר הדעת על יעלה איך ממונו, למסור שחייב ידענו וגם
 הכפל על כלל קרא א״צ ע״כ חלילה, ד׳, מאחרי הוא יסור ליורשים ממונו שיניח דכדי סברא, אינה בודאי וזאת לממונו.

 בחיובים אבל כלל. תרוייהו לה ול״מ שלו, הממון אין שוב אותו שממיתין שאחר וביחוד וממונו, נפשו מסירת של
 שהי׳ משום בזה, האריכה לא שהגמ׳ אלא זה, אכפל קרא עיקר דצריך י״ל תרוייהו, דשייכי בחייו, האדם על המוטלים

ואגורי. למטרח של הלשון מדיוק כ״ז ולמדנו כך. כל להאריך חשה ולא ובכנ״פ, בכ״מ הדרשות הבדל את לבאר צורך

 אפילו עצמו, את לסכן שא״צ הרדב״ז, לד׳ יסוד מצאנו מש״כ שלפי שכמו כת״ר, דברי נראין הענין בעיקר אמנם
 מפקינן א״כ חייב, אינו ואגורי ממטרח דיותר זו, מסוגיא רואים שאנו משום חבירו, חיי הצלת בשביל אבר, בחסרון

 ממנו, גדול יותר שהוא מי בשביל אפילו עצמו, למסור וק״ו עצמו, לסכן חיוב שום דאין י״ל ה״נ לפטור, אבר חסרון
 דר״ע, אליבא הוא כ״ז מיהו ואגורי. ממטרח גדול יותר חיוב ללמוד מהיכן מקום לנו שאין כיון רבים, בשביל ואפילו
 ממונו כל הוצאת היא ואולי ואגורי, ממטרח גדול יותר חיוב לנו אין א״כ חבירך, לחיי קודמים חייך אצלו הוא דהכלל
 כמבואר ממונו, כל עליה להוציא מחוייב שאינו שבתורה, מ״ע מכל זו מ״ע חמורה לפ״ז ותהי׳ חבירו. נפש להצלת
 הנ״ל, סי׳ באו״ח והפרמ״ג החו״י, דעת דשוא״ת בל״ת הרי עד״ר, דל״ת ל״ת כאן דאיתא ואע״ג תרנ״ו. סי׳ באו״ח
 אפילו חייב דכאן לזה, צריך הפסוק דעיקר וי״ל ממונו, כל להוציא דא״מ כמ״ע דהוי סק״ד, קנ״ז סי׳ יו״ד בפ״ת הובאו

 לחדש מקום אין וממילא מצאנו. לא מזה גדול יותר חיוב אבל מישראל. נפש להציל כדי ממונו, כל להוציא כשצריך
 חבירו נפש שלהצלת לומר, אנו צריכים לב״פ אבל לחיובא מסייעא חזית מאי דסברת במקום אפילו נפש, מסירות חיוב
 שלו, עולם חיי על לוותר חייב חבירו של שעה חיי בשביל שאפילו והראי׳ מממונו, יקר יותר שהוא במה אפילו חייב
 שחבירו אבל ימותו, שניהם או יחיו ששניהם או דהיינו המרה, להשוית כ״א מוטל זה חיוב אין דבשוים נהי י״ל וא״כ
 ממש. השויה לשון שהוא עמך, אחיך וחי או כמוך לרעך ואהבת של הפסוק כן שפירש מפני וזהו לא, ימות והוא יחיה

 בא דהתם שבנדון עד ממש, השויה עמך לו טוב מכי דמייתי כל, ד״ה א׳ כ׳ קדושין תוס׳ דמייתי הירושלמי, )ואולי
 כיון מיהו קודמים(, חייך מעמך ליה משמע דלא אתי, פטורא כבן סדום, מדת על כפיה משום העבד, הקדמת לידי הדבר
 ביחיד או בדרגות, ממנו מעולה שחבירו אלא שוים, דבאינם י״ל חייו, במחיר אפילו חבירו הצלת של החיוב נכנס שכבר

חייהם. בשביל נפשו למסור הדין מן חיוב יהי׳ רבים, נגד

 מד׳ שדייקנו וכמו כר״ע, דהלכה דעלמא מסוגיין קצת שנראה מה לן ירווח כר״ע, אתיא דסנהדרין שסוגיא דלפ״ד, אלא
 דחייך יודעים אנו דר״ק, אהשבה עמך אחיך וחי להאי דדרשינן ואע״ג כר״ע, הלכה לקבע מכרעת זו דסוגיא הרי״ף,
 כותי׳ ס״ל לא מ״מ דינא, לענין כר״ע ס״ל שלנו דסוגיא ואע״ג ואגורי, למטרח כ״א דא״צ מהא חבירך לחיי קודמים

 גדולים יותר חיובים על יסוד לנו אין וממילא חבירו. לחיי חייו להקדמת אחיך דוחי לקרא ל״צ דלדידן משום בטעמי׳,
 ממנו גדולים ולהצלת גדול, היותר מילתא מגדר של ההוראה תמיד שהיא ישראל, כלל מהצלת חוץ בזה, ששנינו ממה

 מה״ת שלא ועונשין שמכין דבר ככל דינו מילתא למגדר שהוא יכריעו אם ב״ד, בהוראת תלוי חשוב, ציבור או הרבה,
 ג״כ מסייע נפשו. היחיד שימסור כללית מרה היא הכלל בעד אבל וכמש״כ. כר״ע דקיי״ל דדינא אליבא שעה, לצורך

 החיים, עצם היא כזו נפש ומסירות היא, רבה דמצוה ש״מ נפשו, למות הערה אשר הצדיק דמשבח יב(, )נג, דישעי קרא
ושלשים/+. /מאה ע׳ ח״א ראיה ואגרות י״ד, סוטה +ע׳ בחיים חלקם מחלד ממתים
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לטנץ ישראל נזרנטחים30
.חבירו הצלת )כב(

 שטובע חבירו לרואה מנין ע״ג( )סנהדרין בג□׳
תעמוד ולא ת״ל להצילו חייב שהוא כו' בנהר

 מנין נופו אמדת נפקא מהתם כו׳ ופריך רעך דם על
מיטרח אבל בנפשי' הו״א מהתם אי לו והשבותו ת״ל

 כנון גופו אמדת ,פירש" .עכ״ל קמ״ל לא ואיורי
 עצמך על תעמוד לא פירש״י .קמ״ל .בנהר נטבע

 וברמב״ס .רעך דם יאבד שלא צדדין ע״כ מזור אלא
 וכן הציל ולא להציל היכול כל הי״ד רוצח מהל׳ פ״א

 מוסרים או עו״ג ששמע או כו׳ טובע במבירו רואה
 עובר כיו״ב וכל הודיעו ולח כו׳ רעה עליו ממשבין

 מנין ספרא בשם הביא ובחנוך .כו' תעמוד בלא

 ל״ת שנא׳ לשתוק רשאי שאינו עדות לו יודע שאס

 שנא׳ כו' לרודף ומנין טובע ראהו שאם ומני; עד״ר

 נופי בהצלת מיירי כ״ז והנה .כו׳עכ״ל תעמיד לא

וצער נזק משום אבל העולם מן ואבדן ממיתה

• A
י*סאר בהק; ו7 צעג די; בכה״ג מצינו דלא משים נלענ״ד

נדון ואם להציל ג״כ חייב אם ננו נודע לא בעלמא
 צריך למה מ״כ כש״כ. לא גופו ממונו מהשבת קו״ח

 לומר ודוחק .מממונו קו״ח לילף לו והשמתו קרא

 הש״ס דרך דרק כו׳ טרח בקו״ח דאתיא מלתא

 דאין משום לומר ואין .מעצמנו לא אבל כן לומר

 בו דאי; מלקות כהן אין דבלא״ה מה״ד עונשי;

 מזהירין דאי; משום ואולי שם הרמב״ם כמ״ש מעשה

 המת על דמקרע צ״ב( )ב״ק ומנמ׳ .וצ״ע מה״ד

 ודחי גופו וכ״ש ולוקה בב״ת עובר מדאי יותר

 מממונו קו״ח דאי; ראי׳ מזה שאני. בגדיה דלמא
 מעלה זה וכמ״ש וצער בנזק חבירו הצלת לעני;

 כמ״ש לאבדו דאסור מוסר דממו; ומהא .כו׳ ארוכה

 .לאבדו דמוהר מגיפו קו״ח דני; דאין קי״ט( )ב״ק

 זרעא מיני׳ דנפיק משוס טעמא דהתס ראי׳ אין

 שונה. אני ד״ה כ״ו( )ע״ז ובתוס׳ עיי״ש. מעליא
 פלט דממונן מיתות חייבי משאר גריעי דלח ועוד

 .דלמה לכך מטה והדעת .קי״א( חלק )סוף כמ״ש

 בטענת כ״ב( )יומא בגמ׳ וכמ״ש ממונו לאבד לנו

 הנדחת בעיר ורק כו׳ מטאו הם אם המלך שאול

 כמ״ש ב״ד והפקר מרס ומדין כו׳ החרס משום
 ראי׳ שוס אין בלא״ה אך .כו׳ רכושו כל החרס

 אמנם .הצנה מדין לזה עבירה בעלי מדין ומקור

 דהזה־רה דבע״ח מצער דאדס צער גרע דלא י״ל

 והרבות טעינה פריקה מסימה בדין כמש״ל בכ״מ תורה

בג בטובע קרא דצריך והא .וכיו״ב במשאה

 ולמיתה לשמיטה בהמה וסוף נתנו דלהנאה בע״ח

 שלא ולרפאותה מסוכנת בהמה להציל דחייב היתכן

 אבידה השבת משום לא אס צעב״ח מדי; תמות

 שם כו׳ שנפלה בהמה קכ״ח( )שבת ובנמ׳ .לבעלים

 גופו השבת דיליף א״ש ובזה בחיי׳. צעב״ח איכא

 יליף ולא לו מוהשבותו גופו ואבדן מיתה במקום

 צערא איכא דבממון ממוני מהשבת קו״ח מדין
 במקום משא״כ עיי״ש ל״ב( )ב״מ בנמ׳ כמ״ש דישראל

 .עד״ר תעמיד דלא קרא צריך צעב״ח דליכא מיתה

 הציל ולא להציל שיכול במקום זה לעני; נפש וכהורג
 במקום אבל נופו באבדן דכ״ז לו דוהשבותו ומקרא

 צעב״ח משוס דחייב ודאי וצערא.דגופא ונזק פגם
 סי׳ לחו״מ בחכמ״ש דחקר בהא י״ל ובכ״ז .כמש׳יל

 .בנהר טובע להציל כבודו לפי ואינו זק; בדין תכ״ו

 דיליף מטעם חייב דאינו לדי; קרוב להלכה ומסיק

 ג״כ פטור מהשב״א דפטור ובמקום אבידה מהשבת
 תעמוד מלא דנילף לומר ואי; .בגופו חבירו מלהציל

 תעמוד דלא קרא דמוקי שם מנמ׳ דמשמע .ע־״ר
 .ואלפ״כ דזקן בכה״ג מוקי ולא ולאגורי למיטרח רק

 ואלפ״כ בזקן עובר אינו תעמוד בלא דגם אע״כ
 צ״ע זה שדין ומלבד עכ״ל. אבידה השבת וכדי;

 וטוען פורק מחזיר שבשלו כל שם ב״מ מגמ׳ הרבה

 טובע דדין לפמ״ש נניע״ד עוד .כו׳ נמי חבירו בשל

 יהירא. מקרא רק השב״א מדין למילף אין בנהר

 אך ואיסור הצלה לעמן נפש והירג רוצח לדין והדרא

 בזקן דגם וממילא .ממש כהורג מיתה לחייב לא

 דגוף וצער נזק בדין צ״ע אמנם .להציל חייב ואלפ״כ

 מדק ואלפ״כ בזקן ג״כ חייב אס להציל ביכול חבירו

 דפטור בר״י ישמעאל בר׳ שם מגמ׳ דמשמע צעב״ח

 וכמ״ש דישראל צערא ג״כ הוה דשם אף זה מטעם

 צערא איכא וטעינה פריקה דבשניהם בגמ׳ שם
 דבפריקה כו׳ וטוען פורק שבשלו דכל ומהא . דמרא

 גופא מזה י״ל אמנם .צעב״ח משוס הטעם ודאי
 וצערו מנזקו מבירו להציל ג״כ דחייב כי׳ בשלו דכל

 ואגורי מיטרח ולענין .כנ״ל ואלפ״כ בזקן אף בכה״ג

 וכ״פ כפירש"י תעמוד לא מפסוק דחייב בנמ' דאי'
 מקטלא גופו בהצלת דוקא דזה לכאו׳ נראה להלכה

 וצער נזק בהצלת משא״כ .שם הרמב״ס וכמשמעית
 ממונו הוציא ואס .עליו ממונו להוציא מחויב אינו

 הרא״ש כתב מיתה דבהצלת חילוק יש ג״כ והציל

 מחויב להניצל יש דאס שם חו״מ והטור שם סנהדרין
שם בסמ״ע מביאו שהוציא מה להמציל להחזיר

וחמה



לסבץ ישראל נזר גכוחים

 ׳,ס ליו״ד ציין ובש״ך .בשו״ע הזכירו דלא ותמה

 השבי׳ מן מבירו הפודה וז״ל שב׳ שס ברמ״א רנ״ב

 מכבשי ארי מבריח דהוא אמרינן ולא לו לשלם חייב

 ומשמעות .עכ״ל הכונס פ׳ ממרדכי ומקורו מבירו

 דמבריה שם והמרדני מבריח ד״ה נ״ח( )ב״ק התום׳
 ברור הפסד ולא בעלמא צערא אלא דאינו ארי

 דהמציל י״ל וה״נ .דפטור עיי״ש חובו בפורע וכמ״ש

 לו אין ברור ההפסד אס בגופו היזק מאיזה חבירו

 ובאם .הוצאותיו להחזיר הלה וחייב ארי מבריח דין

 בשס בחנוך במ״ש וכן פטור. ברור ההפסד אין
 בלח עובר מעיד ואינו לחביירו עדות דביודע הספרא

 נ״ו( )ב״ק בגמ׳ דמבואר להבין יש .עד״ר תעמוד
 להעיד חייב שבועה בלא דאף שם ותום׳ ברש״י

 בב״ד כשיתבענו ודוקא יניד לא אס משוס מה״ת

 עדיס בשני וזה .כ״ח סי' וטוש״ע הרמב״ס וכמ״ש
 על בכ״מ. וכתב .מה״ת עובר אינו באחד אבל

 משמע ממון בדיני יתבענו אס דמ״ש הרמב״ס
 ואפשר תביעה בלא אפי׳ להעיד חייב נפשות דבדיני

 וסמך ממט לנקום העדיס דמייביס משוס דטעמא
 חייב ערוה דבר שהרואה דמכות פ״ק מהרא״ש לזה

 ולדברי .עכ״ל מקרבך הרע ובערת ומשוס להעיד

 עובר ממון בדיני אס קאי דבמאי צ״ע שס הספרא
 תעמוד לא שייך מה בחד ואס בתרי יניד בלא

 חו״מ ופ״ת .בעדותו ממון להוציא וא״י הואיל עד״ר

 שהרבו ושעה״מ יעקב משכנות מס׳ הביא ב״ח סי׳

 מהא יתבענו אס שס וטוש״ע הרמב״ס במ״ש לתמוה
כל תבעו בלא וגס עד״ר בל״ת דעובר דספרא

טז
 להעיד מניעתו ע״י מפסיד והוא זכות לו שיודע

 דלכאו׳ י״ל ואולי עכ״ל. השב״א משוס בזה יש ונס
 עדותו. לכובש קראי תרי לנו למה לתמוה יש בלא״ה

 כשלא דבהלואה הפו׳ מדברי נראה דבאמת עכצ״ל

 סי׳ בחו״מ ועי׳ חייב.לשלם. הלוה אין המלוה תבעו

 הלוה כשנשבע דאף שב' שס וש״ך בסמ״ע ס״ו ע״ג
 שס והט״ז .תביעה בלא עובר אינו לזמ״פ לפרעו

 דא״ח מודה שבועה בלא מ״מ בשבועה וחולק שהשיג

 זה של זכותו שיודע בעד וה״נ .תביעה בלא לשלם

 חיוב עליו ואין עצמו. מהלוה נרע לא ממון בדיני

 נודע אס אך .להעיד לבוא יתבענו כשלא כלל הגדה

 יתבענו כשלא אפילו אזי עדות לו יודע שזה לבע״ד

 דזה .עד"ר העמוד לא משוס ולהעיד לבוא מחויב

 מעותיו. להציל יכול שזה הבע״דיודע באס רק שייך

 דקאי בגמ׳ משמע עד״ר תעמוד דלא לפמש״ל ורק

 כמ״ש אקרא מז״ל סמכו דרק ג״כ וי״ל אקטלא. רק
 עה״ד תאכלו בלא וכמ״ש .עד״ר ל״ת בכלל דנכלל

 נ״ל בכ״ז אמנם הכל. וא״ש הרבה דברים דכולל

 .ממונו מאבידת ק״ו גופו דאבידת בפנים מ״ש לדוחק

 כלל יליף לא דלפמש״ל .אבידה השבת מצות דהייט

 יתירא מקרא רק אבידה מהשבת והפוסקים בנמ׳

 tn על תעמוד לא מפסוק ועוד לו דוהשבותו

 הזכיר דלא שס רוצח הלכות ברמב״ס וכ״מ .רעך

 אס כי גופו בהצלת אבידה השבת מדין כלום

 וכן .עיי״ש תכ״ז סי׳ בטוש״ע וכ״כ עד״ר מל״ת

 בכלל הוא לענ״ד השב״א מדין וצער בנזק במ״ש

:דרבנן או דאורייתא צעב״ח

טהורות אמרות
 .מאחרים תשמע ואם פה גבול )כה( ליצנות )כד( שקר מלדבר ת*הר )«( יא(

אפשר בלתי ואם מהם תתרחק ואסורים מגונים דברים מדברים
 י :ע״א( ה׳ דף )כתובות כמשז״ל האוזן באלית או באצבע אזניך תסתום )בו( להתרחק

השח כל כי ז״ל שאמרו כמו פיך את תמנע לצורך שלא בטלים מדברים גם יב(
• בטלים בדברים ולא בם ודברת בעשה עובר חולין שיחת

נכוחים
 פרשת בעמיתו איש תשקרו דלא בתורה הל״תשקדים. )כג(

ומפרשי המבארים וכ״כ חז״ל דרשו קדושים

תרחק שקר ומדבר .ממון בעסקי דמיירי התורה

למבין
 לעני; ל״א( )שבועית בנמ׳ ג״כ פי׳ משפטים דפ'

 עשה במני; נמנה ואינו .עיי״ש גווני בכמה ממון
 דגמ׳ צדק שלך וה; אמנה מחוסר ובענין .ול״ת

חבירי וטובת בממון בנוגע דרק משמע מ״ט( )ב״מ



עני ואני ד״ה לג סימן חו״מ חלק השלחז נכח שו״ת

,תבל עני ואני
חייב שהוא *
אמינא הוה *
 ואג, למטרח *

הוד לחודיה
ק דבשלמא *
 י1דהו רעך דם *

ואגו! למטרה
 ת׳ דלא ל״ת *

שיש בל״ת

 וכו׳ בנהר טובע שהוא חבירו את לרואה מנין דע״ג שם דאיתא מהרי״ו שהביאה סורר בן דפ׳ סוגייא מההיא זה לדבר מצאתי ין
 מהתם אי ומשני לו והשבותו לומר תלמוד מנין גופו אבירת נפקא מהבא והא בגמרא ופריך רעך דם על תעמוד לא ת״ל להצילו

אפילו מיניה דשמעינן רעך דם על תעמוד לא דכתיב דהשתא וקשה ע״ב קמל״ן לא אימא ואגורי למטרה אבל בנפשיה ה״מ
 רעך דם על תעמוד דמלא ותי׳ זה על עמדו בחי׳ מלובלין ומהר״ם בחי׳ ז״ל הר״ן וכבר לו דוהשבותו קרא לי למה א״כ חייב יי

 קשה ולכאורה עכ״ד ולאגורי ולמטרח בנפשיה למטרח ילפינן דקראי דמיתורא אלא בנפשיה למיטרח דוקא כן גם אמינא
על תעמוד לא דכתיב השתא אבל לא ואגורי למטרח אבל בנפשיה למטרח דה״מ למימר איכא שפיר מ״ע דהוי לו דוהשבותו

ור׳

רא
דאפי׳ שפיר ילפינן ומיניה תעמוד דלא קרא לן תיסגי וא״כ ממונו כל ליתן שחייב שבתורה ל״ת מכל זה ל״ת נשתנה מה ל״ת

 האי דשאני א״ש מעשה בו שאין ל״ת ובין מעשה ביה דאית ל״ת בין לן דשני מ״ש לפי אכן לו דוהשבותו קרא לי ולמה חייב רי
אלא אמרוה דלא ואגורי למטרה דחייב מיניה גמרינן לא ולהכי ממש למ״ע ודמי מעשה שום בביטולו שאין רעך דם על ,עמוד

ואגורי. למטרח מיינייהו למילף דקראי יתורא איצטריך ומשו״ה גמור מעשה גביטולו

בר-אילן** אוג׳ - השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך / הגליון קדושת על לשמור נא
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דדה.י״ב־י״ד סי׳ או״חגפש
IcC

 להוציאו £ הועילו עכ״פ למצוה מכוון כשאינו גס לאשר

עשה. ביטול מאיסור

וכו׳ נודלין דהיינו אצבעות מג׳ למעלת לא ט' פ ס"
 ע״ב ה׳ כתיבות עיין לגוף הסמיך העב הבוהן הוא גידל

 יותר רחב והוא רפ״ח, שבת ובפהמ״ש ע״א מ״א מנחות
 מנחות עיין אצבעות כשתי רחב אינו אבל אחר מאצבע

מהמציאות, נראה וכן ה״ד פ״ב כופרים ומס׳ ע״א ל׳
סע׳ שח״ט סי׳ לקמן הבאתי הנה שלנו במידות ולשער

 ע״ב מ״א במנחות ועיין צנטימטר ט׳ הוא שטפח א׳
 ורביעית ב׳ הוא גודל א״כ בגודלין ד׳ הוא שטפת

 התם שעד צנטימטר שבעה לערך הס גידלין וג׳ צנטימטר,

כנף. הוי
 סוף עד גודל מקשר שיש מכשיעור לטסה לא שם

סי׳ ביו״ד והש״ך בב״י, עיין בזה רבו הפירושים יכי׳ הצין־ן

 ב׳ שימור שהיא הראב״ן בשם הביא י״ג ס״ק מ״י
אצבעות.

 מלטין השחי חוטי אם וה״ה י״ז ם״ק מג״א י״א פעי׳
הפירושים בשני יעוין יכי׳ מסתפק שתי בלא ערב או עדב בלא

המלל. מן חוץ אמרס על מ״ז פכ״ח כלים שברע״ב

וכו׳ סמול הוסיף ואם בו׳ ציצית חוטי מני; י״ב סע׳ ,
 על הוסיף אס נסתפקתי כתב י״ג ס״ר, משב״ז בפמ״ג *

 נשארו ובנדיל הגדיל עד היתירות קצן ואח״כ החוטים
 הט״ו פ״א ציצית הל׳ בראב״ד ועיין וכו/ מהו היתירות

 חוצץ היתר שהחוט חציצה מפום פסול אחד חוט דהוסיף
 בהל׳ כתב זו ולשיטתו והקשר׳ המקריים החוטים בין

 אמנם תוסף, בבל עובר אחד שבחוט ה׳ג פ״ד ממרים
 דמין כרבא שפסק הי״ב פ״ז לולב הל׳ ברמב״ם ימוין

ב/ סע׳ ע״ד בה׳ לקמן ועחש״כ חוצץ אינו במינו
 הבאתי כבר אולם היכי, כי ־ד״ה ע״א ל״ז סוכה --׳ובתים׳3

כענף. נחשב א״כ מכשיר הגדיל שלפעמים ד׳ סע׳ לעיל

בשני לעשות כתב ובשלמה כ׳ב ם׳׳ק מג״א י״ד סע׳
וכו׳ חוליין י״ג רכ״ז פנחס ברט״מ יעיין גי׳ ח׳

שנפסק ציצית חוט שאלה םק״נ טו״ז א׳ סע׳ י״ב סי'
 הקשירה ע״י שלם חוט שנעשה מה מועיל אם מהי וקשרו וחזק

k מנגעים שהביא סק״א ט״ו סי׳ לקמן ב*ג״א •עוין 
 ציצית ב׳ לקשור נוהגים יש ב׳ הע׳ כ״ג ובסי׳ פ־"/

 ס״ק ל״ב ובס׳ שס, ובמג״א וכו׳ הקברות לבית כשנכנסים
סי׳ מלואים ובאבני אחד. עור חשוב יחד תפור אי נ״ב
 שם ותוי״ט מ״א פי״ט כלים להרמב״ס בפהמ״ש ויעל; ד׳,

הקשר. נימי לענין
 בכרמלית כשהוא בשבת לו נודע אם נ׳ כע׳ י״י □י'

 דגדול לביתו שיגיע עד מעליו שירנו לא פסול שעליי שדטייית
 אדם שהוא מה לפי שהכל בבאה״ט עיין יכי׳ הב־יות כבוד

 הדין משורת לצאת מיתר דאס וצ״ע וכו/ מתבייש הוא אס
 שאמרו כעין לעולם ידחה שלא ניחא בזיונו על ולוותר

 לעשה א־תא מי בעינא לא אמרה אי רע״א מ׳ בכתובות
 שכבודו כבידו על שמחל זקן גבי גס שלפ״ז ואף כלל,

 לא לומר יוכל דאי כיון ימתול דוקא נימא פ״ה ב״מ מחול

מ״ה סע׳ קכ״ה סי׳ לקמן וטמש״כ לעשה ליתא בעינא

בזיון, על לייתר לא אבל למחול םכוליי כביד על דדוקא .. .

 הרואה ד״ה שלמה חכמת בהגהות תכ״ו סי׳ בחו״מ וימוין
 דהיינו חדש דין נלפע״ד שכתב כו׳ ביס טובע חבירו את

 הצלה הוי א• אבל כו׳ להמציל בזיון דרך אינו אס דיקא
 להצילו לאחרים לשכיר יכול ׳אינו אס להמציל בזיון דרך

 טירחא או בזיון לו הוי אס בגופו להצילו מחויב אינו אז
 דא כגון מל והנה עיי״ש, וכו׳ כדומה או זקן דהוא יתירא
 יצאו אס אני ותמה התורה מן אסור דחדש אמרו בוודאי
 שיכול דא כגון שטל ונראה הקדוש, מפיו הללו דברים
 שוטה חסיד ה״ד כ״א בסוסה אמרו להציל לאחרים לשכיר

חסיד בסצמו מזדרז כשאינו ואך הוי רשט דאל״כ וכו׳

 שחיי? מירושלמי סק״ב שם בסמ״ע ומבואר הוא שוטה

 שם ,ובהגהות נפשות סכנת לספק גם עצמו להכניס
 א״ל אניסא סמכת מ״ט רע״ב ס״א כחובות מגמ׳ הבאתי

 ממש פק״נ גבי ומכ״ש עלוהי, פרחה דקא צרעת רוח חזאי

 חינוך )מנחת באימה הירושלמי דברי לקבל שצריכים

 אן< מצמו מסכן שאינו במקום וק״ו רצ״ו( מצוה קול״מ
 צדקה שרודף קטרח יתירא טירחא או כבודו על מוותר

זכבוה צדקה חיים ימצא וחסד
 ע״ב פ״א בשנת יעון הבריות □כוד דנדול שם

 דרבנן תרי נדחק* הבריות כבוד דחשום יכו׳ פרפוסא
 דתרי ה״א פ״ד ולוה מלוה במל״ח ועיין ומוקצה תלוש

סמ״ג. פ״ג בעירובין הרע״ב ועמש״ב מל״ת חמור דרבנן
 הואיל דקאמר קל״א בשבת וכ״ם סק״ת טנ״א שם

 וכו׳ לעכו״ם ליתנם ובידו הואיל &םו־ ולא להפקיק ובידו
 מ״ז למכו״ם מתנה ליתן דאסור כן לומר יכול לא בלא״ה

 הנאה טובע מפני חכר בתורת דהו־ כשמכירו אך רע״א כ׳
אסור. בשבת ממ״נ וא״כ פ״ג שם תוספתא עיין

S!?, 'לעשותן כשירה האשה םק*ב מג״א א
 ישראל בנות ולא ישראל בני דרשינן דובתא בכל דהא א״ע
 ישראל בני מדכתיב נשים דאמעטו בזת כיוצא מצינו וכו׳

 ואמטטו וכלל דחזר אחרינן אליהם ואמרת אח״כ וכשנאמר
 )ומיוסד ט״א כ״ו וסוטה ע״א ס״א נזיר מיין עכו״ם אך
 מכילתא עיין גו׳ יטקב לבית תאמר כה פס׳ דרשם על

 וגו׳ ועשו אליהם ואמרת כתיב הרי הכא גם והנה שם(,
e נשים. איתרבאי

 מחבירו טלית ובשוכר יגי׳ מליח השואל נ׳ סע׳
 אמרינן דלחוחרא מיד ציצית לעשות שיחויב נראה לכאורה

 של״ץ וס׳ סק״ז שי״ב סי׳ חו״מ ש״ך ועיין קניא שכירות
 *דעתי לא שכתב סק״ב ש״ך ר״ב סי׳ שם ויעיין הק״ב,

 שהאריך שם החושן בקלות וטיין משכירות שאלה יגרט למה

 ע*/ מ״ז בקדושין הריטב״א ע״ד העירו שלא ומהפלא לחלק
 ברמ״א וימוין בו, פיק טעם בטיב שחילק דר״ה הא ד״ה

 ביתו השכיר או שהשאיל ישראל א׳ סט׳ שפ״ב סי׳ להלן

 כתב ל״ו ס״ק כ״ח סי׳ אהע״ז ובמו״ז וכו/ לטכו״ס
 אינש מביד כדמצינו ממכר ליומא ושאלה כשכירות דשאלה

 סי׳ הריב״ש בתשובות ועיין ט״א י״ד ב״מ ליומא דזבין
 היינו שקניא דאמרינן הא שכירות גבי שגם ומהנראה כ״ד,

 שהקרקע כשם סמ״א ע״ט בב״ק כדשנינו הקרקע שכירות דוקא

 • והקשו וכו׳ שכירות כך ובחזקה בשטר בכסף גיקנית
 בני מטלטלין דמטלמלין, שכירות לימא אי דמאי שכירות

 במטלטלין אבל דקרקע, שכירות אר״ח )בתמי׳(, נינהו שטרא
 - * חו״מ ש״ך עיין לא ותו קניא שכירות אונאה למנין דוקא

 • הלת״מ קושית מלכים כבוד בספרי ישבתי ובזה שי״ג, סי׳
 אהדדי הרמב״ם דברי ליסתרו דלא ה״א פ״ז שכירות בהל׳

בם. עיין
 משום בא״א יכו׳ הפסיד י* המברך סק״ה טג״א שם

 מברכק אחרים אף לכן לבעלים הוא ציצית בר שהבגד
 אינה שהיא מאשה כזה טלית שאל אם צ״ע לפ״ז טליו,

 רוצה היא ואם הואיל שמברך אפשר אולם מהו, מחויבת

 אמנם בהגה. נ׳ סט׳ י״ז סי׳ להלן עיין לברך תוכל

 עיין לעשות לו שאסור כשבת מצוה שכל גוי של בטלית צ״ע
ה״ט. פ״י מלכים רמב״ם

אפי' יבי' ייברך הבירי ית*ט “י'ליט ייי’פ םע<
 זרוע האור כ״כ בעלים דבריו לי׳ ניחא דלא וצווח טומד

 חדש הפרי חש״ב יעיין אילם תרי״ח, הי׳ יביס הל׳ הגדיל
 אך מצחו של מלית להשואל כשיש יצ״ע תל״ז, סי׳ להלן

 לאינש לי׳ דניחא אמרינן אי יותר מהודר חבירו של מלית
 אחריק לא או בממונו המובחר מן מצוה חבירו דליעבד

 מ״ב ל״ד ביומא והנה החצוה, בעיקר אס כי לי׳ ניחא
מוחבחר ונפקא שנעדרו מיוחד דלהוי האחד לכשב מדכתיב

וצריך
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רלט תכו סי־ בחבירו חובל הלכות משפט, חושן

בממונו בין בגופו בין חברו את להציל אדם חייב תכו סימן
 באה רעה חיה או עליו באין ליסטים או בים טובע חברו את הרואה א סעיף

ולא להציל אחרים שישכור )א( או בעצמו הוא להצילו ויכול עליו

אברהם נשמת

 נפש שהיא מהעובר להאם שאיכא היתרון שעל נמצא גמור, נפש עדיין אין שבעובר
רודפת. אינה והאם רודף העובר רק הוי גמור, נפש עדיין אינו והוא גמור

 בהריגת שהמצוה הרמב״ם שבאר שאחר כותב: 154חסד תורת בשו״ת (8)
 לילד מקשה שהיא שעוברה חכמים הורו "לפיכך" הנרדף הצלת משום הוא הרודף
 היא שרדיפתו ואף להורגה. אחריה כרודף שהוא מפני במעיה העובר לחתוך מותר
 הצלתה ולצורך אמו נפש מפני שנדחה משום רודף הוא קרוי מ״מ ולאונסו, כרתו בעל

 שאין משום בו נוגעין אין נפש, חשוב והינו ראשו כשהוציא אך להורגו. עלינו מצוה
 זהו הנרדף, נפש מפני הרודף נפש אנו דוחים רודף שבכל ואף נפש. מפני נפש דוחים

 זה עובר כן שאין מה לבו, ובזדון בכוונה רדיפה מעשה עושה שהרודף משום רק
 מפני נפש דוחים אין לכך מרצון, עושה ואינו עולם של בטבעו הוא רדיפתו שמעשה

נפש.
'.55אליעזר ציץ בשו״ת גס וראה

 על חיוב אין אמאי שליט״א' ואזנר הלוי הגר״ש נשאל אהרים. שישכור )א(
 מרובות להוצאות הזקוק מסוכן חולה עבור ממונו כל להוציא מישראל ואחד אחד כל

 תעמוד דלא בלאו מוזהר ואחד אחד כל דהא וכד, ניתוחים לעבור כגון חייו, להצלת
 על לעבור שלא ממונו כל אפילו להוציא שצריך תרנו סי׳ כאו״ח ומבואר רעך דם על

 הריב״ש למש״כ רק הספק והא :בתשובה וכותב דסוכה. פ״ג הר״ן מדברי והוא לאו
 שיש לאו בין הבדל אין ממונו, כל גם להוציא צריך תעשה לא על לעבור דהא שפז סי׳
 דהעבירה אע״ג זה בכלל תעמוד דלא הלאו גם וא״כ מעשה, בו שאין ללאו מעשה בו

 מגדולי כמה ועמו קלט סי׳ יאיר החוות למש״כ אבל תעשה. ואל בשב נעשית
 היא דהעבירה וגו׳ תעמוד לא כעין לאו אבל מעשה, דקעביד בלאו דדוקא האחרונים

 בחי׳ היטב ועיין בזה, להסתפק מקום אין א״כ ממונו, כל להוציא חיוב אין המניעה,
 חו״מ החת״ס משו״ת שהביא מה שם וראה עכ״ל. שם. ובפ״ת קנז סי יו״זי הגרעק״א

 בנהר שטובע חברו את הרואה לגבי ע״א עג סנה׳ הגט׳ בהבנת שדן ומה קעז סוסי׳
 אלא מצילין שאין במקום ליחיד כזה יארע דאם בזה גדרים ב׳ יש כותב: ובסוף וכד.
 לענין הפוסקים במחלוקת תולה זה החת״ס לדעת גוררתו, וחיה בנהר טובע כגון הוא,
 דלא בלאו בעניי למש״כ ומכ״ש ממונו בכל חייב אם תעשה, ואל בשב דעובר לאו

 דעת הרי ובלא״ה עליו דוקא שהמצוה במקום בממונו גם שחייב רעך דם על תעמוד
שד״ח עיין כהריב״ש, בזה דהעיקר הפוסקים וכתבו חייב, לאו דבכל כנ״ל הריב״ש

מב. סי׳ אהע״ז (154
יא. או״ק פ״א ג שער נא סי׳ ח״ט (155

קעד. סי־ "ה ח הלוי שבט שו״וו (1

החכמה אוצר תכגת ע״י הודפס254 מס עמוד אברהם סופר, אברהם ג - אברהם נשמת



תכו סי׳ בחבירו תובל הלכות משפט, רם

 ולא פח לו טומנים או רעה עליו מחשבים מוסרים או עכו״ם ששמע או הציל,
ויבול חברו על בא שהוא באנס או בעכו״ם שידע או והודיעו, חברו אוזן גילה

אברהם נשמת

 דברי לדחות ד ס״ק רנב סי׳ יו״ד הפ״ת מש״ב ג״כ נדחה ובזה בזה, קז סי׳ הל׳ מערכת
 ממונו בכל חייב נפשות סכנת דבמקום מהרש״ק והגאון הלל .הבית עם והצדק בה"י
 הציבור וכל דוקא, היחיד על מוטל הדבר כשאין איברא לשם. בחי׳ בעניי מש״כ ועיין
 מחויב עצמו בפני יחיד שאין לי פשיטא שבשאלה, המציאות כעין הקריאה בכלל

 דלא הלאו כולם על דשייך נגדיר אם )גם זה בענין המצוה וצורת ממונו, כל להוציא
 אין עכ״פ היחיד את אבל הרבים את יעשו בראש העומדים או דין שהבית וגו׳( תעמוד
עכ״ל, בכנ״ל, לחייב

 שלמעשה יודע אם מ״מ ברור, לא עדיין :שליט״א אויערבאך הגרש״ז לי וכתב
 דלכאורה רעך, דם על ל״ת על לעבור לו מותר איך אותו, עוזרים ואין נמנעים אחרים

 לו לשלם צריכים העיר שבני דין מבית דין פסק אח״כ ולפרסם להצילו מיד צריך הוא
עכ״ל. ממון, הפסד בגלל מהצלה להמנע לא אבל חלקם, את

 אגורי ומיגר למיטרח אדם שחייב 2מהגמ׳ שלמדנו הכספית הוצאה עצם ועל
 יטרח לבד להציל יכול אין אם הרי״ף: על רש״י כותב מסכנה, חברו את להציל כדי

 חייביה לא כאן דעד שכותב שם רמה ביד ועיין ע״כ. לו, לסייע שכירים להשכיר
 מה ולגבי לא. בממוניה לאצוליה אבל אגורי, בתר בלהדורי למטרח אלא רחמנא
 כך כותב מפורש ממונו, בכל חייב נפשות סכנת דבמקום לעיל הלוי השבט שכתב
 שאין באופן מיירי ונראה מחומש, יותר יבזבז אל דאמרינן הא :וז״ל ןזצ״ל חיים החפץ

 או למות עומד שהשבוי כגון ממש, נפש לפקוח נוגע אם אבל ממש, נפש לפקוח נוגע
 בב״ק אמרו ולא חומש, שיעור בזה שייך אין רעבונו, ע״י סכנה לידי לבוא יכול הרעב

 עכ״ל. מצינו, לא חברו לחיי קודם דעושרו אבל חברו. לחיי קודם דחייו רק ע״א סב
.4במרחשת גם ועיין

 ואינו שמותר רק רואים חיים מהחפץ :שליט״א אויערבאך הגרש״ז לי וכתב
עכ״ל. בכך, חייב שהוא לא אבל מחומש, יותר יבזבז לבל חז״ל אזהרת על עובר

 נפש להציל מחוייב אדם דאין להצלתו שהוציא מה למציל לפרוע חייב והניצול
 ימנע לא לפרעו במה לו אין אם אבל ,5לניצול ממונא ליה דאית היכא בממונו חברו

 "טוב על רש״י מסביר וכך .6רעך דם על תעמוד לא על עובר נמנע ואם זה, בשביל
 לשלם חייב עצמו, להציל ממון לו יש אם מיהו :שכותב כאן בטור ועיין שברופאים״.

לו שיהיה דוקא בעינן אי לעיין ויש .8ואג״מ 7מהרש״ם בשו״ת גם ועיין ע״כ. לזה,
ע"א. עג סנה׳ (2
ב. ס״ק חומש ענין פ״כ ח״ב חסד אהבת (3
מג. סי׳ ח״א (4
ב. סי׳ פ״ח סנה׳ רא״ש (5
;בהגה יב סע■ דנב סי׳ יו״ד ;כאן וסמ״ע שו״ע (6

 ,נזק הל׳ הרב שו״ע ;ח סע׳ קפד סי׳ שו״ע קיצור
ז. סע׳ ונפש גוף

נד. סי׳ ח״ה (7
סג. סי׳ ח״ב חו״מ (8
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רמא תכז תכו, סי׳ בחבירו חובל הלכות משפט, חושן

 אלו, בדברים וכיוצא פייסו ולא שבלבו מה ולהסיר חברו בגלל לפייסו
רעך. דם על תעמוד לא על עובר )ב(

 ועשיית נפשות סכנת בו שיש מכשול כל להסיר עשה מצות תכז סימן
לגגו מעקה

 ולהשמר להסירו עשה מצות נפשות, סכנת בו שיש מכשול כל וכן ח סעיף
לא ואם נפשך, ושמור לך השמר שנאמר יפה בדבר ולהזהר ממנו

 בלא ועובר עשה מצות ביטל סכנה, לידי המביאים המכשולות והניח הסיר
דמים. תשים

 וקצתם נפשות סכנת בהם שיש מפני חכמים דברים.אסרו הרבה ט סעיף
הן, ואלו אהרים דברים יש ועוד קטז. סימן יו״ד בטור )א( נתבארו

אברהם נשמת
 בעל :9מובא ובמשנה שנא. לא או אח״כ ממון לו בא אם לא אבל הצלה בשעת ממון
 יטול עני, ומעשר ופאה שכחה לקט ליטול וצריך למקום ממקום עובר שהיה הכית

 ע״כ. שעה, באותה היה עני אומרים וחכמים אליעזר, ר׳ דברי ישלם לביתו וכשיחזור
 וכן להרמב״ם המשניות בפי׳ עיין אמנם כחכמים. 11ובשו״ע ‘1’ברמב״ם להלכה ונפסק

 על שמקשה רע"ק בתוספות שם ועיין חסידות ממידת שישלם שכתבו ‘2שם בתפא״י
 וראה שם. בבועז ועיין חסידות ממידת גם פטור שהוא ומסכם הזרוע מר״פ הרמב״ם

 גם מביא '4והמהרש״ם בחבורו. כן פסק לא למה הרמב״ם על שמתמה ‘5בערוה״ש
ע״ש. לשלם. צריך שמים ידי לצאת חסידות ממידת דמ״מ ע״ב קל חולין מגמ׳

 שעה באותה עני והוא הואיל התם שאני :שליט״א אויערבאך הגרש״ז לי וכתב
 ולמה מעכשיו חייב כבר שניצל זה הכא משא״כ נטל, שלו דמ״מ שנתעשר כעני דינו
עכ״ל. ממון, לו כשיהיה לו ישלם לא

 וראה מפקו״נ. להציל כדי גזל לגבי שכתבנו מה ‘5חיו״ד אברהם בנשמת וראה
א. ס״ק שמ סי׳ לעיל גם

 17ובהמעיין ‘6חאו״ח אברהם בנשמת בדברינו עיין תעמוד. לא על עוכר )ב(
סכנה. מודאי חברו את להציל כדי סכנה לספק עצמו את להכניס לאדם מותר אם

 ובל ונפש גוף שמירת הל׳ הרב בשו״ע גם עיין קטז. סימן יו״ד בטור )א(
תשחית.

שם. יו״ד על תורה דעת (14 מ״ר. פ״ה פאה (9
.1 ד ס״ק קנז סי׳ (15 הט״ו. פ״ט עניים מתנות הל׳ (10
ה. ס״ק שכט סי׳ (16 ד. סע׳ רנג סי׳ יו״ד (11
.31 עם־ תשמ״ב ניסן <17 י. ס״ק (12
יא. סע׳ שם יו״ד (13
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תכו סי׳ בחבירו חובל הלכות משפט, חושן רמב

 מהבארות בלילה ישתה ולא וישתה המקלח הסילון על פיו יניח לא
 קי״ו שי׳ אלו דברים כחכמי וכבר הגה רואה. אינו והוא עלוקה יבלע שמא ומהאגמים

ח ווו" דטה דיירי. =_

 בעצמי מסכן הריני ואמר בהם וכיוצא אלו דברים על העובר כל י סעיף
 מכת אותו מכין בכך, מקפיד איני או בכך עלי לאחרים ומה

טוב. ברכת תבא עליו )ב( מהם והנזהר מרדות,

אברהם נשמת

 לכל )וה״ה סיגריות עישון לגבי חיים' החפץ כותב טוב. ברכת תבא עליו )ב(
 עצמכם להרגיל לכם התיר מי להם, אמרתי :עצמו( את מסכן שעי״ז עושה שאדם דבר

 אבל פטור, רשאי שאינו אע״פ בעצמו החובל ע״ב צ ב״ק אמרו חז״ל אמת כך. כל
 לנפשותיכם, ונשמרתם משום ראשית בעצמו. לחבול רשאי שאינו אמרו הלא עכ״פ
 אחד לכל ונותן בראנו ולכבודו היא הקב״ה של ומלואה תבל דהלא הוא, דין ועוד.

 רצונו. כפי לעצמו לעשות העבד ירשה ואיך ולעולמו לתורתו צרכו כפי כח בחסדו
 על לדין לבסוף יתבע בודאי כוחותיו, יגרעו העישון ע״י ואם לאדונו. שייך הוא הלא

 מגודל בנפשו האדם יתכונן כאשר וא״כ וכו׳. באונס ולא לבו ברצון זה עשה והוא זה,
 סי׳ לעיל גם ועיין עכ״ל. בזה. עצמו ירגיל שלא יתחזק זה ע״י עצמו על שמביא הרעה

ב. ס"ק קנה
 הוא הנפש שמירת על התורה שהזהירה הטעם נלע״ד :2הגולה הבאר וכותב

 ולעבוד גדולתו שיכירו להנבראים להטיב בחסדו העולם את ברא שהקב״ה מטעם
 וליתן וכו׳ בראתיו לכבודי בשמי הנקרא כל כמש״ה ותורתו מצותיו בקיום עבודתו

 לא רוצה ואינו בוראו ברצון מואס כאלו עצמו את והמסכן בעמלם, טוב שכר להם
 ויהי יונעם ולשומעים מזה, יותר אפקירותא זלזול לך ואין שכרו במתן ולא בעבודתו

עכ״ל. ואמן, אמן לעולם השם ברוך עלינו, כוננה ידינו ומעשה עלינו אלקינו ה׳ נועם

 כח ליעף הנותן ברוך

הזה לזמן והגיענו וקימנו שהחיינו וברוך

כאז. 12פי״ג. אמרים ליקוטי (1
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קנא תכו סי׳ נפש, שמירת הלכות משפט, חושן

בממונו בין בגופו בין חברו את להציל אדם חייב תכו סימן

 רעה חיה או עליו באין ליסטים או בים טובע חברו את הרואה א סעיף

להציל אחרים שישכור )א( או בעצמו הוא להצילו ויכול עליו באה

 לו טומנים או רעה עליו מחשבים מוסרים או עכו״ם ששמע או הציל, ולא

 על בא שהוא באנס או בעכו״ם שידע או והודיעו, חברו אוזן גילה ולא פח

 בדברים וכיוצא פייסו ולא שבלבו מה ולהסיר חברו בגלל לפייסו ויכול חברו

רעך. דם על תעמוד לא על עובר אלו,

אברהם בשמת

 כן, שמפרש הוא משה הפני ורק זקנה, לעת כחו להניח כדי זה היה שהתנהגותו

 אשר שבו התורה כבוד משום ככה דהתנהג לומר יש אלא כן, דלא יתכן אבל

 ונושאי לתורה כבוד לחלוק כדי וכו׳, לערס מערס אדם בני ע״י נטען כך משום

 על זה מול דבריו את סמך דהרמב״ם לומר יש וכו', אבהו דר׳ ומהעובדא דגלה.

 )לעשות בכשורי איעסק ששת רב דאיתא: ע״ב סז גיטין במם׳ זה נגד דאיתא מה

 שמציין וכפי בעליה. את שמחממת מלאכה גדולה אמר רש״י(, — ומשאות קורות

 אליו שמציין הרמב״ם על בהגהותיו מלך הקרית רק )לא משם הרמב״ם לדברי

 בכל בכלל וכו׳. בהרבה(, לו )שקדם שם גיטין בש״ס משפט עין בהגהות כבו׳(

 שמצינו ממה והטבעיים הגופים שנשתנו פעמים בהרבה אמרינן בזה וכיוצא דא, כגון

 וא״כ בשו״ע, מקומות ובכמה ואחרונים מראשונים מזה וכתוב הש״ס, חכמי בימי

 ומבחינים רואים שאנו ממה אחרת בזה שהיה קדום בזמן שמצינו ממה להקשות אין

 הרפואה חכמת עפ״י לדעת שנוכח מה עפ״י דבריו את כתב והרמב״ם בכהיום, בזה

עכ״ל. וכו׳, בזמנו אדם בני בטבעי

 את להציל החיוב על כאן חחו״מ ד בכרך שכתבתי מה ראה אחרים. שישכור )א(

בכספו. חברו

 להציל כדי מרכושו לתרום אדם חייב כמה עד הזולת. עבור רפואיות הוצאות

 סע׳ )פ״ב חסד האהבת לפי שליט״א!: זילברשטיין הגר״י של דעתו וזו הזולת? את

 כל את ליתן אדם חייב בז(, ס״ק קנז סי׳ תשובה הדרכי )הביאו אמת הזרע וכן ב(

 לחיי קודמים חייו רק ע״א( סב )ב״מ חז״ל אמרו לא כי חברו את להציל כדי כספו

 נד( סי׳ )ח״ה המהרש״ם מאידך, מצינו. לא חברו לחיי קודם דעשרו אבל חברו

הוא וטעמו ממות. חברו את להציל כדי רכושו כל להוציא חייב אדם דאין מצדד

 תשנ״ג. בטבת שמסר משיעור מודפס .1
 תשנ״ה טבת נ״ה חוברת באסיא וראה

.46 עט׳
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תכו סי׳ נפש, שמירת הלכות משפט,

אברהם נשמת

 דלכן תרנו(, סי׳ או״ח ובב״י פ״ג סוכה הרי״ף על בר״ן )מובא הראב״ד כתב שהרי

 נחשב והעוני עוני לידי יבא שלא כדי מהומש יותר עשה מצות על לבזבז צריך אין

 כמיתה נחשב שהעוני כיון לומר יש תעשה ועל בשב התורה על ולעבור כמיתה.

 סי׳ )יו״ד הרמ״א על תמה כג( או״ק ויצא )פ׳ תמימה התורה גם פטור. לכן קצת,

 )פ׳ במכילתא מבואר הרי ממונו, כל לבזבז אדם חייב תעשה לא רעל קנזןהסובר

 אמרו מכאן לגופן, בהמתן השוו בצמא(, מקני ואת אותי להמית הפסוק על בשלח

 שיקחו אדם חושש כתב טז( ס״ק רמח )סי׳ והמג״א חייו. הוא אדם של בהמתו

 נפש כפיקוח הוי נפשו, להחיות במה לו יהיה ולא ממונו כל או בהמתו את ליסטים

 יותר ליתן חייב אדם שאין שליט״א אלישיב הגרי״ש ממו״ח ושמעתי שבת. שדוחה

 מהפסוק הוא נפש להציל החיוב שמקור וטעמו מישראל. נפש להצלת נכסיו מחומש

 אבירה השבת מצות שעבור כשם כן אם גופו, השבת לרבות שבא לו" "והשבותו

האהבת שהוכיח ומה חברו. חיי הצלת עבור כך ממונו, כל להוציא חייב אדם אין I 1234547 אוז״ח *

 עקיבא רבי שבא עד וכו׳ בדרך מהלכין שהיו שניים ע״א(, )סב ב״מ מהגמי חסד

 גילתה שלולא חסד האהבת והוכיח חברך, לחיי קודמין חייך עמך" אחיך "וחי ולימד

 וגילתה התורה באה וימותו, שניהם שישתו אומרים היינו עמך אחיך וחי התורה לנו

 ליתן. חייב ממונו לתת אבל חייב, לא וימות המים את שיתן כך כדי שעד לנו

 אלא מסברא לא היא פטורא בן שדרשת שליט״א אלישיב הגרי״ש כך על והשיב

 חברו עם המים בחלוקת להשתתף שחייב עמך" אחיך ה״וחי את כך הוא שדורש

 דורשים אנו שאין לדידן כן אם מהפסוק. כך דרש פטורא שבן בספרא וכמבואר

 אלא קודמים החיים גוף רק לא חברך, לחיי קודמים שחייך אנו דורשים אלא כך

 ולכן מחומש. יותר מלתת פטור ולכן מיתה, כעין נחשב והעוני מאחר רכושו, גם

 כדי ורכושם דירתם למכור הורים על חיוב שאין שליט״א אלישיב הגרי״ש סובר

 מאדם יותר בנם עבור להוציא ההורים חייבים צדקה מדין אמנם ילדם, את להציל

 יצחק המנחת דלדעת א, ס״ק עא סי׳ אהע״ז בחלק לעיל שכתבתי מה )וראה אתר

הפתחים(. על לחזור גם צריכים

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 162 מס עמוד אברהם סופר, אברהם ה ־ אברהם נשמת



חי כל ;מט סימן יותש !נשמת
 הליוטר אכי׳ חד ימליח רני׳א ניפ״ה ובשמואל אס

 >ז>יר אתי א״צ טעסלצריציםסמ-כים ס״ל וצא כשיבל״ת
 תדי׳ון תותחים *ב ל ממונא דתיי למון שנומף«*מ

 וכרבי• ניבא ס״ל גלךיא ראג״ן '.י.נהדיו>וותאנצ&1
 מי לרש׳יי ועיין ג׳ ר׳ישי בת״ת ש׳ך י!רכ וכת״ש א;לו

 נחג וצא והוגים עמיה חיוב שנתב ע״א לכ״ה הערום
 דוזד אחא כיג לרפייי ל1דס צומי ואנשר דגים אץר

 ח״אי יעזב -זניח הרי■־ שהגיה וכמו ■מדאורייתא כשר
 לבד״מי דלתה ל ר״סי בח/ץ הסמ״ע ע״י חל״ו ;ץןם

 ועיין יעייש נרשייי חוא וכן הניא נאסירי ונץ מי שגי
 צורב וחי׳ש ע״צ ד״א סתועיז יבין ר5נם צ^ישנ״ן

 לראג״ץ לומר אעמר מחום ומכל rtf סימן מחוובותיו
 הפוגיאי ס? 51 עשה כן ויזרי*ף כשרייף לפויץ דיצו

 דאין דעתו ראשוני׳ ושאר והרשנ״א הריין ופייסו נסחו
מ׳גן חרי׳יף )נתבו י?נ דליכא .משו• היא בזמן נוגין

ודון ניע״ש תנס אי

מ״ח סימן
 גון חנירו אח להציל אלפ חייג אי לחיור »® י#י

אי* הגיל ואש אתרים •ל במתון •ממה
 חייב אי אחרים במתון נפשות נסכגת מזיח וזמרו אח
מטורינו שביהם א״ל הניצול או המציל «5לש

 פחותי על ע״ג ליש ןמא ננא גמשכת הנר!
מנור מים יצסני מי ויאתר דוד ויחאוה

 אתי־ ר״ה ליה מאמנעיא תאי בשער אשי ניתלחס
 שלשתינו מטחי' דהוו הוו לישראל לשעורין גרימיין

ירונח וממון עצמו להציל מהו ציה מנעיא קא ?וב

ייברא

 כתב וצן נפש פהוח תפני כפהציל לשלם חייב אי ציה
 דליכטר אדעת' חנרו כממון עצמו לחציל לאשור ה״א״ש

 הניצול ד;ויינ להדיא הרי t ויסלס עצמו יציל אלא
 להדיא לרא״ש חב כ וכן בעדו שהוציא מה כל לתל©

 בויי־ואד׳זחנישםתנין דע"געל נןס"ות פי בסנהדרין
 עליו נאים לסטים או בנהר טובע חביתו אח לטאה
 והא ופייך רעך דס על חעתול לא ת״ל להצילו ל׳זייב

 ומשני לו והשנותו ת״ל תנין גופו השנת גשןא מהתם
 אבל מפשיה מ’ה הו״א מהחם אי הש״ס

 הרא״ש שם וכתב ןמ״ל לא איתא אגורי ותער יציטרגז
 נערו שהוציא מה כל למציל לפרוע חייב ולניצול

 דאית היבא נממווו נזכירן לכצילנפש אדסמחוייב דאין
 את ששבר נרדף ל>ןמן כדאתרינן לניצול תמונא ליה

 את להציל מהוייב ואשהיה חייב אדם •שלכל הצליח
 מתון שהרי הכלים משבירת יפטר א״כ בממונו הניד*
 וכן להנצל נדי שנר® וברשות להציל מחוייב חכרו
 דאם זה חנל ונראה יע״ש תליה הי׳ נהיית הטור כס?
 לשלם חייב המציל פטורי דאו לשלה לניצול חמץ אץ

 נעל שתגידו לנד מוטלת ההצוז שעליו ציוו לדגיו
 בהשגה ממונו נהרייע לא שה היה שלא כל לממון
 גתי נראה והכי נחחייבה דממוכו-לא הרא״ש ונת"ש
 תותי אי ליוד מנעיא א ד? הכונס דפי ■זהוב׳מעץ-
 מלא מנח על דהיינו חנייו כמתון לישראל להציל
 לאחרים להציל היה והרי לאסור ציה ושלא! לשלה

 הך דשאני די״ל דתלנד כלל ראיה מצאן לאין יאזשייל
 נעצמו כאלו והז״ל לכולם והמנהיג המלן דלולשהוא

לשלם לחט שחיה וגס ?ניצול

נשאלתי
מים ,סי

 לזוכייו יש חללו הדא״ש דמלנרי
 גהצלת מחהייג אינו לממונו דמאחר

 עצתו להוא הינא לממונו פטרנו מעמא ומהאי מבירו
 דעייר פ׳מהניז תמייפשרכנ׳יץ יפלסץ״ל והמציל חמכיל

 בין דהחועה הוא מהן וא׳ ^אושע שהתנה תנאים ני׳
 אלו לדרי שמעלהו ויורי י>5תפ ועולה משהג הכרמים

 המציל עושה אחרים של בכרמים לאעי' כויומשתע לעיר
 הראגי׳רר׳ל שס נגת׳יכמב שם כמבואר כן יזכירו ארו

 שתייכ על״ר שי׳ ח״ת והטור פס מריו הוצאו בש״ת
 ע״ר נש׳ית שם הרשנ״א קשה שח ומה הפסדו לשלם

 כבר העור ע־יד האחרונים רנני ושאר אלו חראנ״ד
 לנשוי שדרשתי ראכץ גירוש כדישיחי מדיהם ישנתי
 לשלנו דתייב אמת והטיר ודץהראב״ד ונטר נצץ בישוב
 ש״גן הפסדו דנותן נעצמו נהוא הלין• פסק שהשיר וכחן

 כעזר לת״ש־ לוער כנוודזצ-־יך התעשב אבירו זיכשהזא
 מכירן ע״י נץ יווא צתתייהונין הוא יזפסט ומשלם

 ארד להציל כדי מכירו נפרס להמעשנ tfn תונח כן ואם
 הרא"שדכל לרעת וי׳יל המציל ולא הניצול חייב חנירו
 לנעל לשלם המציל חייב לודאי לשלם לניצול שהוא
 זליד וההשבה החיוב דידיהרמיא לעליה כיון הנרש
 הבית את לזציל לו7מ. נתחייב דלא כיון העדי לנעל

 ז״ל להדאצ״י ראיתי ושוב לבד בפניו צשהא אם ני
 עייר דקגי׳ה ע׳יב ללקי״ו בש״ת־ מייו הובאו כעצמו

 לשלם־ הניצול מיע נתמונו חייטי את דהמציל שהכריע
 נמי־ והיינו תזה המתון מבעל האונס לו נא שלא כל

 לוהאונשמנעל שלאבא מושלם הכרתים בין להאועיז
 תנז״יאו&ר׳ג צזיש דהדץ למאמר יזקוה וה ועל יזכרם
 שלאבפני לעשות רשאי היה שלא דאמדיליה וחי׳ צמה

 וכן כר ולשלם לפפג מוח׳־ שיהא הוא והחנה הנעלים
 ואם היה־ הבעלים בפני שלא לאשור שהשיבו לדוד הא

רוכש־ ידה דלא יאישעייל זי תחב תוחל שהרי תאשר
, . יע״ש לשלם

להציל אדנו נתבארהמירתינולחייב מעתה
יאושע נתהץסברומחואי אתחבירו *

 ישלם שהניצול הייגו הבעלים בפד שלא אפילו דיזנתר
 שלא המציל שהציל כל המציל חייב לשלם ואס׳לניציל

 וכן שביארנו כתו המציל כטור שה הממץ בעל בגני
 יע״פ ר״ל הימן מי״ל מהרש״ם ה־׳ה פחשו' לקלק נר׳

ודון המעיין יראה כאשר

 בית נימיי מקיתוני חורפיי בימי
 חולים רופא שהיה אוזל יזכנ&ח

 רוצה והוא לנגפיםנמנפה רופא היה ב״מ מבעה ובזמן
 נירו עצבים יו והיחידים הכנסת בבית ולהכנס לבא
 והוא יו’י1 בנוגע יתעסו שתא יראים שהם להמס שלא
 איזיה לעזות ירצה אם ונם לו יש ומזומן לרשותי טוען

 רוצים אינם והיחידים יעשו יגשו^ו לנל ומחיצה לרג
 שיעזש ע״י יכנס ואם ועקד כלל יכנס שלא וגם לעשות
 מה אהרון ויצא ראשון שיכנס היחידים טועניה מחיצה

 יכול אי לעצב יכולין היחידים ואם נזה רופא של דינו
לא או גדי לעפות

הבלע יחידי עם ין לאי גיא* לכאייה חשודה
לבה׳יש להכוס שלא לעכב שיכולים

 הצהלה נעל וליחייב ד״ה ע״א דכ״ג בגיא התו' חת״ש
 ליצהר לאדם יש דיותי ללקק מכאן ונראה שכחין

 לשמור ?"ל’שת יוזןן מפלא אחרים יוק שלא ןמ5ע

לביתו ליצגס ר»ות .לו שאין אעע״י ח^נ מן תלת1

0) החכמה אוצר תכנת ע״י
הוד^ס)422 חייסבןיעקבעמודמס נשמתכלחיפאלאג׳י,



תכז חסידים ספר

 קטן בשבט יגרשהו לגרשו יהודי חפץ אם בבית יכנס אם נושך שאינו כלב עתר

אותו לדחות או גדול במקל להכותו או רותחים מים עליו יזרוק לא אבל

]א[. יתכן לא לעוורו או בדלת

 וסרים וזקינה זקן שהורג ממי להוליד הראוי בחור ההורג עון יותר תרעא

כי ]ב[ אחר מאדם הרבים את שמזכה שהורג עון ויותר ]א[ מולידים שאינם

]ג[. העוה״ב לחיי שהביאו לפדותו לאביו קודם רבו

 חכם א״ל מחלוקת ביניהן והיה בביתו נכריות מניקות שתי לו היה אחד תרעב

לי יגנבו שמא יחדיו באהבה היו אם אמר מחלוקת בביתך גורם אתה למה

 )דברים נאמר עליך א״ל ]א[ תגיד רע דבר מחברתה תראה אחת אש עתה אבל

 שאתה תשען אל בינתך ואל ה׳( ג׳ )משלי וכתיב בביתך דמים תשים ולא ח׳( כ״ב

 ואתה המנקת זאת של ילד זאת או מניקה שאותה הילד את תמית זאת שמא גורם

 כ״א( ה׳ )שמות שנאמר בידם חרב ונתת עשית אתה כאילו עליך ומעלין פשעת

 לתת עבדיו ובעיני פרעה בעיני ריחנו את הבאשתם אשר וישפוט עליכם ה׳ ירא

להרגנו. בידם חרב

 שהוא אדם ירחץ שלא ]א[ י״ד( י״ט )ויקרא מכשול תתן לא עור לפני תרעג

י״ח( שם )שם שנאמר ]ג[ יודיענו א״כ אלא ]ב[ אחר יהודי עם שחין מוכה

ג

חסד מקור
)רמ״א(. קט״ז ס״ס יו״ד ובטו״ז ע״ב ז׳ חולין ע׳ ןאן תרע.

 וסריב זקן מעתה אלא כו׳ פירות לעשות הניחו שלא א מ״ו מסוטה רבינו למדו ]א[ תרעא.

)רמ״א(, דבנים ומפירות ממצות שמונעו תרתי איבא בבחור עכ״פ אבל מצות, אלא ובו׳

 להלן ]ב[ פ״ו. ראשית קרבן יבוק מעבר וע׳ זרעיותיו ודם דמו כ״ב פרשה רבה בבראשית ויעוין

א. ל״ג מציעא בבא ]ג[ שם. ובהגהותי תרצ״ח סי׳

רעה עליך השתים תיעצנה שמא תלת נסיב תרתי• נסבת אי א קי״ג פסחים ע׳ ןא[ תרעב.

השלישית. לך ותגלה

שם זהר ובניצוצי כמשמעו מכשול תתן לא ולפ״ע א פ״ה קדושים זהר ע׳ ]א( :.

רל״ב, מצוד, חינוך מנחת ע׳ מפשטו לגמרי יצא זה שמקרא כמ״ד דלא שזהו ח אות

 ויק״ר ע׳ ]ב[ הי״ד. פי״ב רוצח הל׳ והזהר הרמב״ם בס׳ ראה קנ״ו, סי׳ או״ח פתים

פליגי ולא אמה, מאה אפי׳ אמר רשב״ל אמות ארבע מצורע של במזרחו לילך אסור רי״א

 א מ״ג גטין וע׳ יוצא, שהרוח בשעה אמה מאה ומ״ד יוצא הרוח שאץ בשעה אמות ארבע \

 ור-יל שחין ומוכה במנוול ומשני זיקאן כלפי דאוקמי ב פ״ד סנהדרין וע׳ קמיה למיקם חזי \,א

 בעלי של מזבובי ד,זד,רו יוחנן ר׳ מכריז ב ע״ז ובכתובות זיקא, כלפי לאוקפיה סכנתא שאז

 רש״י[, — אחר איש על חולי אותו להביא שקשות ראתן בעלי על השוכנים ןמזבובים ראתן

 לא אלעזר ר׳ שם[, — שניהם על אחת רוח שתנשב ובמקום בזיקיה יתיב הוד, לא זירא ר׳

לא מאיר דר׳ שם ובויק״ר מבואה, דהר,יא מביעי אכלי הוו לא אסי ור׳ אמי ר׳ באד,ליה עייל

וצרעה סק״ב( צ״ה סי׳ יו״ד טו״ז גע׳ מנקובת הביצה שקליפת דמצורע, מבואה מן ביעי אכיל

דהא הוי לא נמי ומצורעים כו׳ אלא ד״ה ע״א ה׳ ע״ז בתום׳ אמרם נבין ובזה מתדבקת, מחלה

כתיב דהא מצורעין שהיו למימר וליכא ע״ב ז׳ נדרים ובר״ן כו׳ יושבים היו המחנה בתוך

 לא ולה,אמור מצורע, פרשת עוד אז נשנה לא הרי שם הגרצ״ח שתמה כו׳ ישראל כל בקרב

 דברי גם ויתישבו ממנה, התרחקו מעולם מתדבקת מחלה שהיא לפי רק קאי טומאה מטעם

 משום איכא עדיין בתר,"מ מותר מוחלט מצורע למ״ד אף כו׳ ואכתי סד״ה ע״א ה׳ יב&ות התום׳

 ל״ט סי׳ אהע״ז לטור ב״י וע׳ הצרעת, מנגע גברא טהור כבר כי בידע-, עמו שתדור בית שלום

ומי לו הגיד מי שלמה ר׳ וכתב היא וטמאה מצורעת שהיא באשתו מום הטוען התשב״ץ ע״ד



חסידים ספר תכח

 ]ד[. רעיך דם על תעמוד_ ולא .ט״ז( שם )שם וכתיב כמוך לרעד ואהבת

הרבה אם ]א[~אבל ־רעיך דם על תעמוד ולא ט״ז( י״ט )ויקרא כתיב תרעד
 ואם ]ב[ בגופו פשיעה יעשה ואל בסכנה עצמו ישליך אל עליו מתלחמים

]ג[. עמו יטבע פן לו יעזור אל כבד והוא בנהר טובע אדם

 בפשעו אדם מת אם ה׳( ט׳ )בראשית אדרוש לנפשותיכם דמכם את ואך תרעה
לעצמו שגרם הדין את ליתן עתיד אותו שהורגים עד שמתקוטט כגון

 במים נפל אם החורף בימות קרח על כגון סכנה למקום הולך אם או ]א[. מיתה
 ורוצח אלם אדם עם המתקוטט וכן עליו. ונפלה הלך ישנה בחורבה או ונטבע.
 לעצמן מיתה שגרמו הדין את ליתז עתידין אלה כל ומכעיסו מחרפו וזה לו ומגזם

 ועם ומכשפות מכשפים עם שמתקוטט או ]ב[, לו משחקת שהשעה מי עם להתקוטט
 ומרובים. גבורים ונלחמים מועט שהם אדם בני או ידם. על ונענשים מענישים

ז׳ בעל שהיה שאותו אהבה בר אדא רב ע״ד ושמואל רב )א( שציוה כמו אף יכול

פירוש
 כמו וצ״ל משובשת שהגי׳ נראה )א( תרעה

יעקב בר אחא רב על אביי שציור.

 ז׳ בעל שהוא אותו ועי״ז אותו יקבלו שלא

ר״א על ור״ה ושמואל ורב לו גסלו ראשים

 אך לנפשותיכם דמכם את אך ת״ל אהבה בר

 זכותו ור״ה ושמואל רב שידעו כיון חלק

 שיכנס מוטב ר״ה אמר ע״כ מרובה ראב״א של

וכן כעס הוא אעפ״ב החורבה יפול ולא

חסד מקור
 אסורה אינה והמצורעת מתים ממאי כלנו הלוא ליה איכפת מאי טמאה היתד. אם וגם הסגירה

 ואי דמאיסה משום אי מזה גדול מום דאין הם תימה שדברי הב״י מה והעיר עכ״ל, בתשה״מ

 דתנן להוציא אותו כופין מצורע האיש אם שאפי׳ שם הבית ובבדק המתדבק, חולי שהיא מפני

 בזהר וע׳ מצורע, דהיינו הרמב״ם פי׳ שחין מוכה להוציא אומו שכופין ואלו המדיר בס״פ

 ליה דחמי מאן דכל והובא, אלא כתיב לא ובא הכהן, אל והובא באדם כתיב א מ״ח תזריע

 ב י״ג תזריע עזרא אבן ר״א מפי׳ ב אות שם זהר ובניצוצי כהני, קמי לאקרובי ביה אתחייב

 עוד כל כי עם שיבא, יכריחנו אלו מסימנים אחד בו הרואה כי ברצונו ושלא ברצונו והובא

 עומד בטהרתו ממילא הרי כהן לו יזדקק לא ואם טומאה דין עליו אין טמא אומר הכהן שאין

 שהתורה ג י״ג ויקרא רמב״ן ע׳ הכהן לפני לבוא לכופו הכהן אל והובא תורה צותה עכ״ז

 לנגעים הרא״ש בפירוש וע׳ בתחילתו הזה החולי והרחקת גופם ובנקיון ישראל בטהרת רצתה

 בחלון שישב עכו״ם ע״א כ׳ בתרא בבבא ויעוין בהעלותך, פ׳ לתורה הטור ופירוש מ״ב פ״ג

 דאפילו ]לרבותא עכו״ם נקט דמשו״ה אלא ישראל נמי דה״ה שם עה״ג גרשם רבינו ובפירוש

 וע׳ שעתו, קודם ימות .שלא הסכנה מפני המצורע מן מבדלי נמי דעכו״ם ליה שרי לא עכו״ם[

 כי מוזהר הוא אין שאז ר״ל ]גן פ״ז. סוף כתובות ותפא״י מ״ז, פ״א טהרות רע״א תוספות

 שחייב ל״ע מחלה_מתדבקת לכל ילפינן ומינה ןד! י. סע׳ תכ״ז סי׳ חו״מ ׳ע עמו הרוחץ אב

 קצ״ה סי׳ הרשב״ש שו״ת ר" אות קט״ז סי׳ יו״ד ובד״מ י״ט, סי׳ הרמ״א שו״ת וע׳ להודיע

מ״ט. סי׳ חו״מ ח״ב פאלאגי מהגר״ח חי כל נשמת ובם׳

 חייב, סכנה בספק עצמו להכניס אפי׳ מסיק דבירושלמי הי״ד רוצח הל׳ כ״מ ע׳ ואן תרעד.

ג סע׳ י״ג סי׳ חיה נפש בס׳ ועמש״ב ספק, והוא ודאי שהלה מפני שהטעם ונראה

 שכ״ח סי׳ או״דו ובפמ״ג תרכ״ז סי׳ ה״ג וברדב״ז ס״ב תכ״ו סי׳ חו״מ סמ״ע ע׳ בע״ח ]ב[
בדרך מהלכיו שהיו שנים רע״א ס״ב מציעא בבא ע׳ ]ג[ קנ״ה. סי׳ יו״ד שיק ומהר״מ בק״ז

 סי׳ ישראל עזרת שו״ת תכ״ו סי׳ חו״מ מפת״ש ובחס״ל וכו׳, מים של קיתון מהם אחד וביד

ראה. ום״פ שלח ם״פ השאלתות שעל שאלה והעמק קמ״ז

ע״ב. ז׳ ברכות ע׳ ובן תרע״ו. סי׳ להלן ומש״ב רל״ו ס״ס לעיל ע׳ ואז תרעה.



חםט חסידים ספר

 י־ב שידעו כיון חלק אך לנפשותיכם דמכם את אך ת״ל וגז לו שנפלו ראשים
 שיכנס מוטב אמר אותו קבלו לא מרובה אהבה בר אדא רב של שזכותו ושמואל

כעוס. הוא אעפ״ם החורבה יפול ולא
 הוא שאם ]א[ עצמו נזקי על הייב כך חבירו נזקי על אדם שחייב כשם תרעו

ומשבר עצמו כסות את ומקרע בשערו ומתלש עצמו בפני וטש שרק עצמו
 מסור ודינו אדם מדיני פטור ]ב[ בחמתו מעותיו את ומפזר בחמתו הכלי את

 ]ג[. אדרוש לנפשותיכם דמכם את ואך ה׳( ט׳ )בראשית שנאמר לשמים

יכול והוא מידו ממונו לקחת וחפצים וגוזלים חומסים עליי שבאו אדם תרעז
 שלוקחים כיון ואמר ]א[ כנגדם להלחם יכול שאינו בבירור ויודע לברוח

 וכן ונהרג ממנו שגבור הרוצח אחר שרודף הדם גואל או חיים לי למה ממון אותו לי
 עוברים אלו כל מתלהטת והאש ממונו להציל דליקה עליו שנפל בבית נפשו המוסר

אדרוש. לנפשותיכם דמכם את ואך )שם( שנאמר מה על
 שחטא ומי יפול פן גגות על ולא חיות במקום ילך לא סקילה שחייב מי תרעו־ו'

בספינה עצמו ירגיל ולא בנהר ירחוץ לא בשגגה אפי׳ חנק בו שיש בדבר
]א[. בו מכיוצא יזהר דבר מכל וכן

 או הספינה לשבר סערה רוח עליהם ועמדה בים שעוברים אדם בני תרעט
מי בספינה שיש בידוע ]א[ בשלום עוברות הספינות ושאר בים להטביעה

פירוש
ור״ל  מרובה שזכותו אחא רב על שידע ,אבי׳

 הוי דכי רבנן בי שהי׳ בקדושין דאיהא

 ובא מיתזקו הוי ביממא אפי׳ בתרין עיילי

 אביי וצור, מתא לה,הוא יעקב בר אחא ר׳

 ללון ויצטרך אושפיזא אינש לי׳ ליתב דלא

 לי׳ אידמי שם ולן על רבנן בי בד,היא

וכריעה כריעה כל רישוותא דשבעד, כתנינא

איקפד

 בתענית איתא ושמואל דרב והא רישא. חד נתר

 רב שם חלפי הוי דלא רעועה אשיתא דהוה

 עמו חלפו הוו התם ראב״א וכשבא ושמואל

 ההוא לי׳ הוי ר״ה וכן זכותו מחמת שם

 עיילי לפניי ובעו רעועה ביתא בד,הוא חמרא

 בשמעתא משכו לה,תם אהבה בר אדא לרב

 ר״א ארגיש ביתא נפל דנפיק בתר דפנייה עד

ע״ש.

חסד מקור
ע״ב. כ׳ תענית ב, כ״ט קדושין ע׳ וגן

 לאבות הראש אבות וע׳ כר, רשאי שאינו אע״פ בעצמו החובל ב צ״א קמא בבא ע׳ ןאן הרעו.

השדה פאת חמד ובשדה פ״ג דיעות הל׳ בלח״מ ע׳ ובמק״ח אן, קי״ג וח״א פ״ג דר״ג

 הוי בעצמו החובל איסור אי רנ״ד סי׳ ח מערכת דרבנן ארעא ע׳ ובע״ח מ״ו, סי׳ א אות כללים

 יעקב חלק בם׳ אבל מדאורייתא דהוי משמע לשמים מסור ודינו שכתב רבינו ומדברי מדאורייתא

וע׳ שמים בידי חייב לומר שייך דרבנן במידי דאפי׳ ראיה הביא כ״ח סי׳ עדות הל׳ הו״מ

נח ילקוט ספ״ט, קמא בבא תוספתא ]גן ב. ק״ה בשבת יעוין ןבן סל״א. ת״ב סי' בחו״ט

מ׳. אות ח מערכת חמד שדה וע׳ ס׳ רמז

כל אמרם הרא״ש כד,סברת היא במחתרת הבא נגד לעמוד תורה התירה ואשר ןאן תרעז.
אסיר עליו קמים רבים אם אבל החותר, על איתגבר עמו שהצדק שהאדם גבר דאלים

ממוני. בשביל נפשו למסור

כר. בטלו לא מיתות ארבע דין רע״ב ל׳ כתובות ע׳ ןאן תרעח.

 בשתיקות בשלום ושבות עוברות היו האניות שכל יונה גבי פ״י דר״א פרקי ע׳ ןאן תרעט.
למש״ב יסתר לא דלפ״ז ובחס״ל כר, גדולה בצרה היתד, יונה בה שירד והאניה הים



שלה אליהו עב דף - סנהדרין עיז
 להיות עתיד ולא היה לא המנוגע בית

 תנירשר״י ^איתא“)בס״דמןצותרי בו־״ש. כר״א
 עמדו עליהם באים שישראל כנענים ששמעו כיון

 אני הקב״ה אמר ובשדות בבתים ממונם והטמינו
 לארץ בניהם את מכניס שאני לאבותיהם הבטחתי

 מה טוב כל מלאים ובתים שנאמר טוב כל מלאה
 סותרו והוא בביתו נגעים יברא עושה הקב״ה

 ר״ש שהוא רשב״י סובר וא״כ סימא. בו ומצא
 בנו ר״א על ול״ק בעולם. הנגעים דהיו סתם

 ומה וכו׳ גריסין שני לפעמים דהיו סובר שהוא
 סבר הברייתא ר״ל כר״א כמאן הגט׳ דקאמר

 על פליג והברייתא וכו׳ גריסין שני דבעינן כר״א
וה כי בתים נגעי היו לא דמעולם וסוברת רשב״י

בדין. שטעו כנ״ל לתרץ דוחק

 וכי אומר הגלילי יוסי ר׳ תניא עג דף קיד
בשר תרטימר זה שאכל מפני

 הלא המפרשים שהקשו הקושיא על והנה וכו׳.
 אינו תגזול לא על ויעבור הבריות מלסטם אם אף

 נפרש אם אפילו ועוד מלקות. אם כי חייב
 סייף רק חייב אינו הלא הבריות ויהרוג שמלסטם

 והנראה אותו. שיסקלו התורה צותה ולמה
 למה שהקשה בתרא( פרק ביומא )בר׳ץ דאיתא
 נבילה אכל אם הלא החולה עבור שוחטין בשבת

 ישחוט ואם לאו על אם כי יעבור לא טריפה או
 ישחוט שאם הר״ן ותירץ סקילה איסור על יעבור

 סקילה איסור על אחת פעם אם כי יעבור לא
ורגע עת בכל א"כ וטריפה נבילה יאכל אם אבל

 רבות פעמים שיעבור מה וחמירא לאו על יעבור“-”- י״-׳
 פעם שיעבור ממה קלים שהם אף לאוים על

 דחזינן יבואר כזה וא״כ סקילה. איסור על אחת
 כשיעבור חמור יותר הוא הרבה לאוין יעבור אם
 הבריות שמלסטם הכוונה וה״נ סקילה איסור על

 כמה הלאו על יעבור וא״כ הרבה בריות ר״ל
 סקילה איסור על עבר כאלו ונחשב פעמים
 התורה צותה ולכן סקילה מאיסור ג״כ וחמור

 על שיעבור הגט׳ קאמר דלא ומה שיסקלוהו.
 אדם שבין עבירות הוי דהתם סקילה איסור

שבין עבירות שיעבור לומר רוצה והגט׳ למקום
לחבירו. אדם

וכו׳. סופו שם על נדון במחתרת הבא
 בעין מדבר אם במחתרת הבא פלוגתא בגט׳ עיין
 קנה. לא שמואל ולדעת קנה רב לדעת קנה. אם

 אחד במדרש דהנה לדעתי היטב יבואר וכזה
 תורי הכסף נקודות עם לך נעשה זהב תורי דרשו

 ביזת וו הכסף נקודות עם הים ביזת זו זהב
 )תהלים המקרא על דרשו אחר ובמדרש מצרים

 מצרים ביזת זו בכסף נחפה יונה כנפי ס״ח<:
 והנה הים. ביזת זו חרוץ בירקרק ואברותיה
 מתחלה דרש אחד מדרש זא״ז. סותרים המדרשים

 דרש אחר ובמדרש מצרים ביזת ואח״ב הים ביזת
 והנראה הים. ביזת ואח״כ מצרים ביזת מתחלה

 שעשו מה עבור לשלם המה מחויבים אם דהנה
 מה עבור מיתה מחויבים הם הלא אצלם ישראל
 שהם וכיון כדמי קנינהו רב לדעת בהם שעבדו
 ולדעת לשלם מחויבים אינם מיתה חייבים
לא אצלם שעשו מה בעין שהדבר כיון שמואל

בדמי. קנינהו

 שלוליתו מיד המציל מפורשת משנה והנה
 א״כ בדמי דקנו למ״ד פליגי ובזה קני נהר של
 חייב אם שהדין ]ואף קנו. לא תפסו אם אף

 בא ולא דתפס היכא היינו קני תפס אם מיתה
 בתורת בידו בא אם אבל שמירה בתורת בידו

 ריש קצות עיין הרמב״ן וכדעת מהני לא שמירה
 שהלכו בעת קנו אימתי וא״כ אבידהן הלכות

 רב. כדעת והוא ג״כ צרים ביזת היה ואז בים
 כשתפסו וא״כ קנו לא בעין דאם שמואל ולדעת

 קנו מתחלה וא״כ בדמי קנו דלא מחמת קנו
ע״ד והוא הים ביזת קנו ואח״כ מצרים הביות

החידוד.

 טובע שהוא חבירו את לרואה מנין עג דף
וכו׳. להצילו חייב שהוא בנהר

 אם בנהר עצמו השליך בעצמו אדם אם נסתפקתי
 משמע ולכאורה לא. או להצילו אנחנו מחויבים

 דמחויב נאמר דאם להצילו מחויב דאינו מהגמ׳
 נפקא מהכא והא הגט׳ פריך מאי א״כ להצילו
% "׳לו והשבות ת״ל מנין גופו אבידת נפקא מהתם

החכמה אוצר חכנת ע״י הודפס338 מס עמוד בנימין בן אליהו שיק, ג - אליהו עין



אליהו עד דף - סנהדרין עיז שלו

 דאיתא כן הדין אין לכאורה באמת אך להצילו.
 מחויב הז כל א״עעם ממית dk ה-ע״נץכ״ קד גב״ס

 ואין לו יש דאמר ר״ש לדברי ואף להעביטנו
 היכא דוקא היינו לו נזקקין אין להתפרנס רוצה
 השליך ראם היכא אבל א״ע לפרנס ויוכל לו דיש

 לדברי להציל יכול אין בעצמו וא״כ לנהר עצמו
 ר״ש לדברי ואף להצילו מחויבים בודאי ת״ק
 אנו מחויבים עצמו להציל יכול אין שכעת כיון

להצילו.

 פשוט דבר להגמ׳ היה רזה והנראה
 כמו קרא צריכין לא זה ועל להצילו שמחויבים

 הנופל אחר האבן ידחה שלא בקדושין שאמרו
 בודאי גופו אבירת לו והשבותו דכתב: וכיון

 כמו הוא רזה ה״א אבל להצילו אנו מחויבים
 להשיב פועלים לשכור מחויב דאינו אבירה

 מחויב. ג״כ ומוגר דמטרח דאפילו קמ״ל האבידה
 אם אפילו דקמ״ל הגט׳ מתרצת דלא הא ועוד

 הוא הברייתא של דמשמעות השליכו בעצמו
 מנין אומרת שהברייתא בעצמו השליך שלא

 חיה או בנהר טובע שהוא חבירו את לרואה
 בלסטים כמו משמע עליו באין לסטין או גוררתו
 ג״כ שנטבע במה כן כלום עשה לא בעצמו שהוא

 אם אך נטבע. ממילא אלא טבע לא שבעצמו הוא
 דאינו מוכח דמהברייתא לומר יכולין כן נאמר

 דאל״כ עצמו את הטביע כשהוא להצילו מחויב
 מעצמו אם אפילו אחריתא רבותא הברייתא אמר

 ראיה אין באמת אך להצילו. מחויב ג״כ הפילו
 אגורי דאגיר דמסיק כמו איירי ברייתא דהלא

 מחויב אינו הפיל בעצמו אם הברייתא וסוברת
בודאי בחנם אבל להצילו פועלים לשכור

להצילו. מחויבים

ft'
 )הספרי היטב יבואר כן הוא דהדין נפרש ואם

 אתה עצמו מת אפילו לו והשבותו :תצא( כי כפ׳
 מת. מלת דמוחק אברהם בורע ועיין לו שיבמ

 ר״ל עצמו מת אם אפילו יבואר הנ״ל ולפי
 מחויבים לנהר עצמו שהפיל כגון עצמו שהמית
 דבחנם אבירה כהשבת דין לו ויש להצילו אנחנו

אם אבל בשכר לא אבל להצילו אנחנו מחויבים

 יעבור שלא פועלים לשכור כן גם מחויב פשע לא
 דכתיב מהקרא וג״כ רעך דם על תעמוד לא על

 אבל רעך. והוא עבירה עשה שלא משמע רעך
 הדביק גבי בשבת ועיין להצילו מחויבים בחנם

 דלדעה באו״ח עיין וגם שם ובתום׳ בתנור פת
 הדביק אם אפילו שבת לחלל מותרים אחת

מעצמו אם לשכור מחויב אם צ״ע כן גלל במזיד,
למים. נפשו הפיל

 ערקתא על אפילו הגזירה בשעת עד דף
יעבור. ואל יהרג ג״ב דמסאניה

 אדם מתן ראה(: בם׳ תנחומא )מדרש בארתי בזה
 וכו׳ אמרפל אחר כשרדף אברהם זה לו ירחיב

 וגו׳ עליון קל ה׳ אל ידי הרימותי אברהם אמר
 אתה הקב״ה לו אמר נעל. שרוך ועד מחוט אם

 בנך את בלשון בו מקיים אני חייך מחוט אמרת
 דרשני. אומר והמדרש בנעלים פעמיך יפו מה

 מחוט אם כתיב דבקרא יבואר הנ״ל לפי והנה
 ולכאורה לך אשר מכל אקח ואם נעל שרוך ועד

 עוד אמר ולמה וגו׳ מחוט אמר הלא כפל למה
 דהא יבואר הנ״ל לפי אבל לך אשר מכל אקח אם

 ערקתא שהם מחמת יקח לא נעל שרוך ועד מחוט
 קיים ואברהם אברהם מן היו משונים דמסאניה

 יקח דברים שארי אבל ניתנה שלא עד התורה
 ולא לך אשר מכל אקח ואם ואמר כפל ולכן

אברם. את העשרתי אני תאמר

 בנעלים פעמיך יפו מה המאמר בארתי והנה
 בנעלים ישראל של רגליהן יפין כמה נדיב בת

 בנעלים דוקא למה ובארתי לרגל. שעולין בשעה
 עד לוי ר׳ ואמר מ״ו< פ׳ לך בלן )במ״ר שמבואר
 נתון שהוא מי וכל כובא דרוס ברגלך דסנדלא

 המנוח הרב דודי וביאר מתיירא. הוא מהם למטה
 הקוצים על דורס אדם אם כמו הנחלים באשד

 המזל מן גבוה שאתה המזל על דרוס כן במנעלים
 הונח נעל שם וא׳׳כ לך להזיק יכולים ואין וטבע

 ברגל שעלו בעת והנה יזיק ולא הדבר על שידרוס
 ואין באפר רועה שפרה הטבע נגד כן גם היה
נגד הכל שהוא ארצך את יחמוד ולא מזיקתו חיה
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הצדק עיר

 ׳לומר רבעי

לא וממילא)

 מיד נעלה הציל למען המגונה הדבר לעשות דנתכוונה דכך,

 ועיין ודו׳־ק במשלומין הב׳ פירש התורה על לש״י וכן מכהו,
 בגליון ופירשתיו יעו״ם, מגומגם הוא כי שלפנינו הספרי בל׳

 דברי לתקן תדע שב׳ וממה :קצרתי כי ודו״ק זוללבאך, דפוס

הכף בקציית להציל יכולין אין ואס דכצ׳יל, שלפנינו הספר

:עינך תחוס לא שנאמר בנפשה אותו ^.,מצילין

 את ראית אם דייל רעך. דם על תעמוד לא ■•ט( סי׳־יא קסה
באין רעה חיה או ליסטים או בנהר טובע חגירך

 כל כי רעך דם על תעמוד ולא להצילו חייב אתה עליו
 שופך זה הרי בכך טרח ולא מאבריו כאחד להציל היכול

:מיתה וחייב דמים

 דהסמ׳יג ודע מיתה, וחייב עד וכו׳ רעך דם על תעמוד לא

דמפרש בפיקדושי׳ המ״כ דברי שהבי׳ אחר ודל כתב הארוך

 אמר לרודף שאף ומנין הקצר, נספרו לפנינו שהוא כמו לקרא

 להצילה חייב שאתה מאורסה נערה אחר רודף או להרגו סבירו

 ולמעלה הברייתא, כ’ע׳ רעך, דם על תעמוד ולא ת׳יל בנפשו,

 לפי כי בדבר להתישב עינדךוצריך תחוס מלא זה דבר יץ,באנו
 בפרק אמנם משה, יבינו וכ׳יכ הזה, בדבר לאוין ב׳ יש *נלאה

 להצילו וניתן אמת, הזו הברייתא שאין אמרו ומורה סורר ן3
 כאשר כי שנאמר מאורסה, לנערה רוצח מדהוקש דורש בנפשו

 אחר וברודף הזה, הדבר כן נפש ורצחו רעהו על איש יקום

 מושיע לה יש אס הא לה, מושיע אין כתיב מאורסה נערה

 וי״ל בעיני מימא והוא עכ׳יל, וכוי להושיע שיכול בכ״ד מושיעה
 דלית, לאו וגס עינך, תחוס לא כפה את דוקצות לאו דיש שפיר

 דרוצח וכו/ רעהו על איש יקום כאשר דכי מקרא דירשו ואעיג

 וכמש׳יכ בדבר לאו דיש ידעינן הווי לא בנפשו, להציל ניתן

 לרואה וכו׳ רעך דם על תעמוד דלא קרא דאיצטליך שם המוס׳

 דכי מקרא ילפינן ולא להצילו, שצריך בנהר טובע סבירו את

 א״כ הרודף, בנפש ואפילו מבירו את להציל יצריך וכוי כאשר

 שפיר והשיק רודף, מיד להציל במונע לאו דיש ידעינן ממילא

 לא אכתי אבל להציל, דמחויי' רק ידעינן לא ל״ת דמקרא קאמר

 מנערה דילפינן השתא אבל להציל, חיוב יש בנפשו דאפילו נדע

 דלא מקרא ידעינן ממילא אפילו, בנפש להציל דניחן מאורסה

 אפילו, הרודף להרוג שצריך במקום הוא רעך, דם על תעמוד

 משוס היינו כפה, את מוקצות רבי יליף דלא והא ייייי׳י־ *’יי"‘*
 אב״ד וקאי בממון, וכוי וקלות דדריש לר׳יי אפיי

 דרוצח מניל ואי־כ קאי( עליהם ג״כ עינך המוס
 מיהן מאויסה, מנערה דילפינן לז״א בנפשו, להצילו ניתן

 יעבור ואל ליהרג צריך דהרי ההיקש מיימי לדבנן׳דקפרילא

 דלא קרא ובאמת ע״ש, כס והחוק׳ רש״י וכד׳ עריות, בגילוי

 סכנת ספק במקום דאפילו לומר, דבא מיותר, אינו עינך תחוס
 לא זו דאשה ועוד להציל, צריך במבושיו והחזיקה כעין נפשות

 הזה והמכה מכהו, מיד אישה אח להציל רק להמית, נתכוונה

 מלעשות האשה למנוע התורה צותה ואפ״ה גמור, רשע הוא

 וכן׳ רעך דס על תעמוד דלא קרא ועקר בנפשה, ואפילו כן
 הרואה שצריך שמיס בידי במסוכן אפילו בלאו שיעבור צריך

 רציח׳, עבירת מלעשות דמונע ברודף, ומכש״כ ולהציל להתעסק

 הוא כ״א אבל הזה בדבר לאוין ב׳ דיש הרמב׳יס דברי וצדקו

ודו׳־ק: לצורך

 איתן גחל אל העגלה את העיר זקגי יורידו יא( )"ריס קסן

ול<ן לעבוד לא וגוי. יזרע ולא בו יעבד לא אשר
 ההלל על המובאה העגלה שם שנתערפה במקום לזרוע

:הנמצא

 זריעה שאמרו סוטה מש״ס מבואר הארוך בקמ״ג וכו׳ והורידו
לך ולומר אליה להקי׳ יצאה ולמה היתה עבודה בכלל

 יצאו קרקע, עבודת כל אף קרקע, עבודת מיוהדת זריעה מה

 ס״המ־3 ועיין קרקע עבודת שאינן פשתן וסדיקת אבנים ניקור
 רק וזורע בחורש חייב שאינו ראי׳ שהביא קי׳ש״ט ל״ת להר״מ

 ואזהרמי׳ איתן נמל זורע נמי וליחשוב דכ׳יב במכות מדהק׳ א׳

 ונראה וכו׳, א׳ לאו שהוא התבאר כבר הנה בו יעבד מהכאלא

 משוס דלימייב אימן בנמל אחד מלס במורש נקיט כוונחןמדלא

 משוס עובר אינו כבר בזרוע בחורש דגס לרמז דבא א״ו חורש

 לא משוס ולא יעבד ולא משוס דנקיט ועוד יזרע, ולא יעבד לא

 קשה ולדידי וכוי, זורע נמי ולימשוב בקושיחו שהתחיל כמו יזרע
 אמרו היאך דא״כ זורע ומשום עובד משוס ב׳ לחייבו אין דבלאיה

 ב־, והזורע החורש לחייב איצטריך דהרי וכו׳ הימי בכלל זריעה

 ולא דרשי׳ למידרש היכי כל משוס הוא כן, באמת דל׳יא והא

 שלדעתי החינוך בק׳ ועיין וכידוע, ׳3 לחייב ימירא לאו3מוקמינן.
כגירקחנו ל׳יג דהר׳־מ חבין ומזה עיש, הר״מ לשון יפה העמיק לא

:ודו״ק שס בש׳יק

 סולם אדם יעמיד לא בביתך. דמים תשים לא קסז

ביתו: בתוך רע כלב יגדל ולא ביתו בתוך רעוע

 ר״נ מדברי ראי׳ הארוך הקמ״ג והביא וכוי דמים תשים לא

רעוע קולם ארס יעמיד שלא מנין שאמר דמ״א בכתובות

 דמים משים ולא שנאמר ביתו בתוך רע כלב יגדל ולא בתוךביחו,

 לעמוהד־ שאינו כלב אבל לגדל אסור רע כלב שדווקא בביחך

 משרי )ולא כלבא חרבי לא ארמלתא דע״א ב׳ בפי כדאמלינן לגדל

 מותר, אקר דאדס ומשמע החשד, מפני כצ״ל באשפיזא רב( בי בר

 דביה בשלשלת בקשור לגדל מותר אחר ארס דדילמא א״ר ולכאורה

 אסור בעלמא במגדלח אפילו במשנה,והיא דביק פ״ז בקוף החילו

 דל״ר ע״א דע״א ב׳ימ המוס׳ )וכ״כ ג”הקמ כיד בפתיס לזוח משוס

 ל״ע. ע״א ובמק׳ שם רש׳יי מד׳ מיהו הבהמה(, ועל הזכר על ישראל

 ויראת• ביאה, טעם כבר שטעמה מתוך אלמנה דבאשה אלא כן,

 דימוי ועוד שפיר, חיישינן תתעבר, שלא אחר אדם עם לזנות
 משאיכ מזה, נזהר להיות דקשה הבהמה, עם ישרי הוא בעלמא

 קונו את ואוהב מכיר הוא כלב וגם תמיד, אצלה המצוי בכלב

 שפיר חיישינן ולכן כידוע, בנו את האב כאהבת אותו ואוהב

 )ולדברי ומיה בהמה משאר יומר אוחו מאהבתו לו שתבעל

 שיאמרו אדם הש״סדימשדוההבני דברי בפי׳ לדחוק צריך המוס׳

 בח נסיך שהוא ע׳יי בדבי שירגישו יראה ואינה לו שנבעלח
 עיש בהלה מיסלך ליה דשדיי׳ אומצא משו׳ דיחלו אחריה, והולך

 אחרי׳ שהולך בכלב דמיירי נלאה אכן כמשמעו( הפי׳ לרש״י אבל
 לדעתי אגל בשיק, שאמרו מירהתה בה דמיקלך כיון שייך דביה

 אדס, בכל שמותר ע״א ד״פ ביק בש״ס אמרו כופרי דבכלב >״ל,

 א״ר רע, כלב שנקיט נתן ר׳ ומד׳ אסור, דג״ז וודאי ובארמלמא
 מהשיק( הביא ולכן בעצמו בקמ״ג הרגיש מותר,)כאשר אחר דבכלב

 שמא משש אבל לע, בכלב רק ליכא דמים דל׳יח הלאוו דוודאי

וכ״ע שם במתני׳ לש״י כד׳ מכהו, מעוברת תפיל או בנשיכה יזיק

מהש״ס
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“,קו ותשובות ישראל עזרת שאלות
 נאחריוש שלא משדה יותר שוס אחריות עם ישרה משוס משיא

 ס״ק נס״ח ש״ז מימן ועיין גדמים לו שלה האחרית p ואש
 והקונה לעצמו האחריות שהשאיר טעי עדיף הכא אולם א׳.

 ליומא ארעא דודן אינש יעניל משום הוא אחריות כלא שקנה
 אח״ג נהראשון האחריות שייר p ואס י״ד כ״מ כדאמריק

 ולה״ס אאמ״ו נכתב הגליק על נמוג שם משפט במשן ראיתי
 זצוקלל״ה איגר עקיכא ר׳ המנוח הגאון יד מכתב העתיק אשר
 חשכ״ז בחי׳ ח״ל שלו משפט משן גליזן על כתוב ,שהי מה

 פלא לאחר היךנה סכר אם דאף מטאר כ״ח( .!קידושין
 ועיי״ש האחריות וגובה מור ראשון הלוקח p גם באחריות
 והלוקח די״ל ולב״ג לן הראשון המוכר כתב אם שמסתפק

 נהגתי כתב סימן כתשובה ו״ל והרמב״ן מכמ בא מקרי השני
 כל לוה טחן אני זה ואג״ק ומכר מתנה כשטר לכתוב אני

 שעטדה ובכל בסם ויזכה זה קרקע על לי שיש אוטת שטרי
 כתוב זה כל הרמב״ן פכ״ל לו טסט אני ממני לטרוף שיוכל

 מפורש תזיק עכ״ס ז״ל איגר מקיבא ר׳ מהגאון מליון מל
לו כתב לא אס במכר רגם p מוכח מהרמב״ן גם מהרשב״ן

ז להראשון האחריות שייך כחך ולבאי

 רו״כ מאה תתנו בפד שהשליש מי בפנין כבודו שדרש וט״ד
 יחים מדש בעוד מביחו שילא באופן שלו טו״ס בטי ׳

 פשרנים עוד וישט חתט ילא לא ואח״כ בקגא״ם p ונטשה
 יקח שהמתן רק מושלשים ,יהי רו״כ יהמאה בהבית שישב ועשו

 שיתט מבקש ומחט הבית נשרפה ועתה רו״כ מהמאה הריווח
 לפנד״נ .קרן בלא נעשה השני והפשר חזרה רו״כ המאה לו

 מטאר דהא מעמים. כמה מחמת לחתט שייך רו״כ דהסאה
 נתן אס דה״ה דווקא לאו דקנין ד׳ סעיף י״ב 1ימ0 בש״ע
 דהמפות הכא p ואס הקני׳ דרכי מנאי א׳ או מליו שנזר

 השני מהסשר גם להשליש נידע וטוראי שליש ניד משלשים
 נפ״ח זעק חחט זכה p אם חתט במד המעות החדק והוא

 לרין איט בשלשה רפשרה פוסקים הרבה דדטת י״א ם״ק שם
 פשר מחמח גם להשליש שהי׳ דהזני׳ לומר אפשר וגם קניו.

 וז״ל כרמ״א ז׳ סעיף ר׳ סימן עק יחבטל לא p גם הרחשץ
 נפל אפילו לחזור יטל מהם אחר אין המקח שנתקיים כל

 אח״כ ירוט אלא מקתו לו לתת המוכר ומיאן ביניהם חילוקים
גם לזאת מ׳א סעיף קע"ו סימן ועיין .פכ״ל שכיניהם מה סל

:לחתט שייך המפוש אשר כת״ר לדעת טטה דע®

 אם אדע לא כי בזה דעתי לחוות אוכל לא הספינה בטנק
ולנטת להשתמש שמחוייב גמור תעמד ביניהם הי׳ 1 ׳

 לכתוב דדרך משוס הטעם השדה דגט ידוע והא ממוט לו
 שכ״ת סימן סמ״ע מק במיסנא אשלם אעביד ולא אוניר אם

 הנישא ם׳( )כחומת תום׳ ועיין פטור הי׳ בלא״ה אבל ג׳ ס״ק
 רמתי לחיות אוכל לא .לזאת .שס וברא״ש אמרן ולא ד״ס ק״נ
 הנראה כפי להריאה שנדבק הורדא מטם השאלה ומ״ד ,בזה
 לטרן אוכל לא אך ובדיקה מימין■ וצריך של״כ סרכא הוא

 לממן בחסזי להשיט ראיתי אלה כל אח .היטיב בכתב המנץ
 מכתבי איחור מל בעיניו יפלא פלא היקרה נפשו את להרגיע
קרט ה׳ ירם וערוכה בכל שמורה וברכה שלום ואוסר ואסיים

:כנפשו וטונה ישלים תפלו וכל
.כאהבה חורחו ושלום שלימי החרש וכנפש

הנ״ל חופ״ק שפירא אישר ישראל רפאל

קטז סייטן
 לסטים או נים טובע חכירו אח הרואה מכ״ז שימן בחרט

אחרים שישטר או נעלמו להלילו ויטל עליו נאים
 סמ״ע ועיין רעך דם על ל״ת טל עובר ס׳ סליל ולא להציל

אפילו דלריך חשים לנירושלחי כחג דנמ״ח נ׳ ס״ס סס
r בד h

 הטעם שם וכתב יוסף הביס והניאו סננה נספק פלמי להכניס
 י״ל ונזה המחבר והשמיטו ענ׳׳ל שסק והוא וודאי שסלה מעני
 נמסקיק הביאו לא והטור זהרא״ש והרמכ״ס שסד"ף כיון

:עכ״ל p נם השמיטהז מ״ה

 סטאר פ״ח( )חרומיח שבירושלמי אחרי להחטק לחך לחלח
חבירו אח להציל נספק עצמו להכניס דצריך שם

 כן אס זה על שיחלוק מליט לא יילן ובש״ם .פ״נ מוודאי
 דבש״ם גלפע״ד pל .דירושלסי להא נפסוק לא טעסא מאי
 ס״ב ב״מ דאמריק דימשלמי להא להי שנירא דלא מוכח דלן
 לכדתניא לי ®בעי ליה מניד מאי עמך אחיך וחי האי יוחנן זר׳

 06 סיס של קיתון סהס אחד וניד בדרך מהלכץ שהיו שנים
 בן דרש לישוב מגיס ס® אחד שוחה ואס סחים שניהם שוחין

 מהם אחד יראה ואל ימותו שניהם שישתו מוסב פטורא
 חייך מסן אחיך וחי ולימד ר״ע שבא סד מבירו סל נסיחתו

: חבירך לחיי קודסין
 שישתו דע® על עלה מה פטורא p דעת להבין מתנה

תנאים יחוסי בספר ראיתי שניהם וימותו שניהם
 רביט של דודו בן הקדמונים אשכנז מרבני לאחד ואמוראים

 שניהם בורך שסהלכין לפרש ונראה וז״ל שנתב החסיד יהודה
 טודאי חבירו אח ישקה לא אם פסורא p ופכר ט׳ בספק

 כל ולחד רפך דם על תעמוד לא אמרה והתורה לעיניו ימות
 אפילו לשטים מירי או חיה מידי חבירו אח להציל מישראל אחד
 חזינן פכ״ל מיס לו חדק יפלה ושמא בספק p»n הוא

 משום הזא פסירא p דסברח הנ״ל המחבר רביט מדברי
 ונשישחו חקוה יש ועדיין משים בספק עצמו להכניס שמחוייב

 גשמים פ״י או שיטא שיירא י’ע מיס ימצאו מדק שפא שניהם
 דפליג ר״ס p ואם שניהם שיש® פטורא בן »בר ולזה

 בספק דאפילו דם? ®נח קודמים חייך עמך אחיך וחי ו«בר
 לא ולזה תכירו בשביל עלמי אח להכניס מחריב איט סננה
 דאגן משוס וירושלמי להא והרא״ש והרמכ״ם הרי״ף הביאו

:עקיבא כר׳ פסקיק
 ראיה הביא 6® שנם מ׳ג סימן אליהי יד בספר וראייתי

דאסרינן מסא דירישלמי הא ס״ל דלא דילן מש״ס
 שמחריב בנהר שובע חבירו את לרואה מק ס״ג( )בסנהדרין

 מהתם נפקא מהכא ופריך רפך דם מל תעמוד לא ת״ל להצילו
 ה״ס ®"א מהתם אי טט אבידת זה לו והשט® גפקא

 ילדיך ס״ד ואי קמ״ל לא אימא ומינר במטרח אבל בנפשי׳
 ועוד אטד לסיגר סלח® על קיא בעי מאי על® לסכן אפילו

 לסכן אפילי דלריך אתו תעתור דלא דקרא לשמר ט״ל טפי
ז מכ״ל פלמו

 ת״ל שכתב שם( )סנהדרין הר״ן בחי׳ שראיתי מס לפי לועה
להציל נד הרודף את להרוג הוא דמלוס וכק וא״ת

 דהוא פשימא רעך דם סל תעמד רלא קרא ל״ל הנרדף אם
 עליו נאין לסטין או בנהר שבע כגון בהצלתו לטרוח מחריב

 שברור ב® אלא שמפיק לא בנפשו להצילו דניחז ומקרא ר״ל
 שיטבע כשמש לי שברור ב® ונכה״ג להורגו שרוצה כשמש לו

 לא ספק על אבל להצילו. דמחריב ®א יצילט לא אם בנהר
 רעך דם על תעמד דלא קרא אתי ומשו״ה .מיד שמשק

 ל® p ואם סר״ן עכ״ל הספק על אה לסרוח שמצוה לומר
 קאמר סדלא אלי׳ הד שהביא מה ראיה ט® אין הרץ דנרי
 קרא ל״ל וגם עצמי pלם אפילי דצריך מחר רטתא »מ׳

 ל® והשתא .סצ® לסכן שמחריב כיין אטרי למיגר דחחוייב
 איט וודאי ס״נ בספק ®א נשחטרי א ר ראיה אץ סר״ן דברי

 אבל נעשות סכנת בספח על® אח לסכרם מא גס מחריב
 עצמו אש להכרם סוח דמחו״ב להיות יטל גרד® כשחדרו

:הירושלמי כרפס בספק

 )ע״ד( בסנהדרין דאסרינן מהא ראיס אלי׳ יד הניא ערד
מלשלם פטור הכלים אס ששינר רודף אחר רודף ׳

ומפרש
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«uעאלות
 הרודך מיד חסדו אס שסלל אדם סל לך אן ״נ5דא ומסרש

in אס לעמוד דצהך דדינא ס״ז vfa נס® כסכנת אפילו 
 שילל ארס לך אין קאמר סאן ק אם חסדו סצלס מסל

 להא מקים לה אין w וראיס ,עג*ל ממון מסל חסרו אש
 מקרא לעיל כדאסריק להציל מחריב 'מודאי poe pro מסל

 יתעצל א מזה ידע לא שהוא שיחזיק דאק רק העמוד ולא
 אפילו עצמו אם להכניס דסחדיב לטיס •סל באמש אכל כזה

 ראיה אלי׳ סיד שהביא סס 0חסח.ג הצלה מסל מהסס ממק
 לחיי קודמין כביסתן אוסר יוסי ר׳ פ*א( )נדריס ואמרים ססא

 יסוסי בסהר שראיתי מה נסי כלל ראיס כסח^כאס אחרים
 יוסי ר׳ ®דה דוודאי וז״ל הנ״ל קדמון לגאון ואמוראס סנאס

 ואין מיס סל חסום אמד וסד כמדבר ססלסן שניה סי׳ ם6
 יניע• ימוש לא ואס .מהם לאחד וכביסה שסה שיעור אצא מ

 משכי תכירו כמישת אמד יראה ואל סניהס שיששו ססונוג 3לי«
 להשתדל pi ברור מש פקוח שיש opo כל חוואי תענוגו

 דסממי׳ רק להציל אחר כמין אפשר אי אם ועינוי שורש ס״י
 ממעיין להסתפק סורח פ״י להם דאפשר דמיירי ממס יוסי דד'

 דנביסתן יוסי ר׳ סובר יחשו״ה אחר ל»ץס שילט א אחר
 ®ד אק p ואם .פכ״ל אחר ממהוס יבקשו והאחרים קודמת
 תניח חיי וודאי כשטל לספק עצמו להכניס לפנק מכאן ראה
 קודמין חיין עקיבא ר׳ דדרש מהא ב״מ מס׳ מטגייח אכל
 נפש סכנת בספק רסיירי שהבאתי קדמון מאון טרזש לשי

 דתייו פקינא ר' סוכר מקום ומכל תדאי. ולחמו אצא
 לקיש ודיש בוה מירושלמי הלנה דאין שפיר מונח קדמין

 פסקינן אק אכל פהזרא p כסיסת קחי שם הרוסות כירושלמי
 והלכה יןדחין תייך עמק אחיך דחי עקיבא נר׳ דדדיש ־יחנן כל׳
 בשבח נפש פקוח בדני א״ה בספר וראיתי .מחסדו ע’כר

 חיה או מהר נוינע חסרו הרואה וכן וז״ל שכתב ל״ס( )נד׳
 כאלו נחשב מלל ואט להצילו ויסל סליו באין לססין א רעה
 לו אן עמו פסוק ק נס הוא טודאי אס ונדהו ,ט ביד הרגו
 מרשת רואה שהיא אפפ״י מסכנה חין שהוא מאחר גו® לסק

 חילוק מלט ולא קודמין ידך סמך אחיך ותי כדדרשיק סמרו
 נקצרה הניאו וק הא״ה סכ״ל ודאית למיתה סכנה בין

 והיתר אישר מדברי גס תזיק ו׳ ס״ק שכ״ס א״ח הבאה״ס
 ור* פסורא דבן שהבאנו הקדמון מאון נדרך הלך שלא דאך

 מכל נוודא מיירי שהם רק נפשות סכנת בספק נדרי עקיבא
 קוראן חייך ">0 ובוודאי דכמו האו״ה רביט ילין! »ץס

:יץדמין דידך אחר׳יק ק גס בספק ק נ® רר״ס אליבא

 ואן ארישלמי בשם נסנ״מ הלמ דאין נמר הדק
.חסרו יד בשביל סכנה נספק גס עצמו להכניס

 כדאסריק ידו לאל אשר ככל להשתדל מחריב במשוט רק
 להללן מחייבם חיוכי סדאריישא ת( ובקידושין ס״ג )בסנהדרין

 ויטל רטסא צסרא רק נפש סכנת לינא שם רמןחשין אך
 מחריב הוא סיץס סכל הכלב נשיבת ס״י w ליד לבוא

a ונל שלו המר אס צו לישן הסרה or להלנה ברור נראה
לפג״ד:

סיטןקמח
0 no*■®מ^זריט^ז י
נח צייץ p ™"י0 יר״א תאיות תייג ירידי כבוד

ראדזץ. ילק

itfK* דיש i*t6 1 אונם נאחס לחסרו שאנס באמי 
דבר אחה לו לישן לשבע טכרת זה אלי ,מס

 ®ל. אס ממלשו שנסש&ק מה והגה ®bos לקיים מחריג
י\קטגן צ״ת( )מדדים »נא דלרג ראך אנש. מניל מזטפם

ותשבות
 הלא מקום סכל .כשטעה אך ®ששק דלנ״ה בססניסין 00
 לפסוח אבל .כשטעה דשואלין ב*ה לדברי שם מיקי אשי רב

 הלנה תרדה t"d נלח״ס עיין פכת״ד. שמעט לא מטסה
 סקש לא ואפילו כסב רל״ב דעה יורה והנמר וז״ל שנסב א׳

 ט׳ נשבע והוא שידיר מסס שבקש א סדר והוא סידור ממנו
 ,פכ״ל נשטפה ויפתח ליה ליש כלל לנדר מזקיקו אז אס אבל

 ק «כר יוסך הסח נס הלח״ס דמיי ל® ק ואס הלח״ס.
 בשבועה ®שחין אן ק ואס הסור לשק הסשיק חסך הביס והא
 בש״א במסה שכחב שם בנדרים מקובלת בשישה ראיתי אן
 הרי׳ך לסם זה על כסב א יפתח ונה״א מדר א יפתח לח

 במפרשי ראשי וכן .עכ״ל מח׳ כדמוכח כשטעה ואפיא ז״ל
 בנדרים ®מר בפי טון פס הירושלמי דברי שמפרשים הירושלמי

 בשמי ל״ת אמר ישמעאל ר׳ שני אשכח לא נשטפות אבל
 והכוונה המפרשים וביארו .ט' להרנק אח נשבע לשקר

 הביס דברי טונת שם הפ״מ ביאר וכן נשטפה. דפותחין
 שפירשו כ® ודלא אא. הירושלמי דברי הניא שלזה חסך

 ובזה ל״א ס״ק רל״ב טמן דעה ביורה והש״ך יו״ס התוספות
 הנשבע ואחד שם שנתב חה״ש בפ״ג הר״מ דברי סאר

 דפוהחין בזה טוג® לחרמין נשצפין לפיכך ט׳ באגם ותחיל®
 סלח״ס שתמה מס לי ניחא ובזה .הס״ח סנח״ד נשטפה

 תדרים ד»החין דין הרס' הוסר שלא מס על סהל״ג בפ״ד
 נשטפה. דטתחין דין הרס׳ הזכיר שכנר דכיק ניחא ולדבריו

 מהירושלמי ראה ®ר אן ולפי״ז מדר דפותטן מכש״ב ק אס
 נס לשנס דסותר מהירושלמי שם שהוסת הש״ך לדברי

 נא פה דאל״כ מפיו שקר שמוציא אך דלססבר נשטפה
 טרושלעי בא הפ״ח ולדברי המשנה על לטטך טרושל®

 מדברי שם הש״ך שהוסת מה וכן .נשטפה רשחחין לטטך
ראס שאן הש״ך על שהשיג 0ם דג״מ עיין .יו״ע התוספות

:ח״ע התוספות מדברי

אמ אשד סר ח״ל חל׳א טמן חטדים בספר ראשי וכל
ס' לעבדי טיב והיא נכרי סלוני של ממק בידך יש ליטדי י

 אך עירו זקני לו אמרו לשבע ורצה לי תשבע השר יאמר
 שא. ושלך שאסה משא א תן אמרו הרי להס אמר תשבע
 סכל תכירי ושל שלי שבידי מה הרי ט׳ הכל ממך ס וכטנ

 פלמי של שאן לשבע רצה דלזה )והטונה שס כצ״ל הקב״ה של
 חלילה א אמרו .הקנ״ה( של הכל נידו אשר בכל מטם בידי

 אט א אפרו ט׳ להרגץ סדרי! והלא להס אמר זה על לשבע
 שקר על אבל לשקר נשבע אס דבר שאגו דבר לא® דימה

 חזיט .הס״ח פנ״ל תשבע לא דעתי על אמר שלא אעפ״י
 דלהבת שטעה סל רק טא ט׳ להרנין רסדרין יהא מדבריו

 וק דלשעבר. שטעה מל לא חבל מטו שקר «ליא דאט
 וז״ל רס״ה ששיבת שנ״ג טמן ראש כשמים בתשובת ראט

 דבר לך אן נפשות סכנת אינא אי דלשפבר נשטפה אבל
 וכל הביטולים כל מ®! בשביל אבל ס״נ. נ»י שעומד

 והמורה וט׳ ששב® דלא לא על לפטר יועיא לא המודעות
 ועיין מכ״ל. ישראל ועוכר נטר רשע זה הרי טסר נזה

 כלל הרא״ש שאבת לשק לי קשה ואפס וז״ל ש״כ שם במניה
 פב״ל כראשון זה רק ברבר תה׳ש אן אס שנתב ב׳ דין לס

 שמובא כט הרא״ש תטבח לשק שכתב להמגיה לי נרם יבאמח
 סעיך רל״ג נטמן הרמיא לשוט הסטק וק שם יוסך בנית

 ולזה ראבן. מסל נידו שאן לשבע הנפקד דיטל י״רשנחב
 הג״ל לדט אצו הרמ״א מדברי ראיה שם הש״ך גס הביא

 נחשונס נאמת אלם ולשעבר. נשטפה גם לשבע ממחר
 הפקיד ראט בשטנה הרא״ש וז״ל זה ל«ן כלל ליחא והרא׳ש

 שלו שאנו מס מרשו® שיוציא להשביעו הנכרי ונא שמעת גיד
 אבל ולהבא שטעה מל נ®׳ הרא״ש קא ק ואס עג״ל,

 בזה. ®שיר הראשונים מן לאחד מציט לא ולשעבר אשטסה
דברי מס׳ש זצס״ס הפשל ®הר״י סרה״ג לי הראן וק

סריעב״ד
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סה יראים מג סימן ספר

מג סימן
קצו[ ]

 כהנים בתורת ותניא <.א רעך דם על תעמד לא ט״ז( י״ט )ויקרא תהיו קדושים בס׳ הקב״הצוה

לא ת״ל להצילו, חייב שאתה עליו באין לסטין או בנהר טובע חבירך ראית שאם מנין

להורגו <כחבירו אחר לרודף ומנין רעך. דם על תעמד

הארזים עמודי
 רעך, דם על תעמוד לא קדושים בפרשת הקב״ה צרה א(

חברך את ראית שאם מנץ כהנים בתורת ותניא

 ע״ג )דף סורר בן בפרק והובאה התם איתא הכי וכר. טובע

 גופו, אבירת זו לו מוהשבותו אתי דהרי בש״ס והקשו ע״א(,

 מטרת אכל בנפשיה מילי הני אמינא הוה מהתם אי ומשני

 להצילו, ד״ה בתום׳ והקשו קמ״ל. לא אימא אגורי ומיגר

 ילפינן שפיר הרי רעך, דם על תעמוד דלא קרא לי דלמה

 מנערה דנלמד בנפשו להצילו ניתן דרוצח לן מדקיימא

 ומשום לבד, מ״ע אמינא הוה דמהתם ותירצו המאורסה.

 בלא עליו לעבור רעך דם על תעמוד דלא קרא אתא הכי

ע״ש. תעשה

 דאתא, הוא להכי והא בש״ס מקשה מאי כן ראם לי וקשה

מנערה מנ״ל להצילו ניתן ואלא נמי הכי אין ומשני

 עשה מצות אלא מהתם ילפינן לא אכתי דהרי המאורסה,

 מנין, תעשה לא אבל עשה, מצות ביטל לא ואם דיושיענו

 בלא עליו לעבור רעך דם על תעמוד דלא קרא איצטריך וע״כ

 דאתא בש״ס שהקשו מה דגם דס״ל לומר נראה וע״כ תעשה,

 ברוצח גם בחיוב ראיתיה דידעינן מקמיה היינו בנהר לטובע

 להציל, חייב וכיוצא בנהר כטובע דדוקא דס״ד להורגו,

 חזית ומאי נפש הריגת כאן יש דעכ״ס כיון ברוצח משא״כ

 שמא נפשו מוסר דבהכי גם ומה טפי. סומק דהאיך דדמא

 מהלכות )פ״א למלך במשנה ועיין נפש, והכהו עליו יקום

 אבל ליה. דחי הכי ומשום להכי אתא דלא ס״ל וע״כ רוצח(,

 יש שפיר א״כ המאורסה, מנערה להורגו חיובא דאיתרבי כתר

 חבירו אחר לרודף אתי רעך דם על תעמוד לא דגם לומר

 ז״ל חיים תורת להרב ראיתי וכן בל״ת. עובר לאו ואם להורגו

הסוגיא*׳, כפירוש כתב רכן

 התוס׳, כקושית שהקשה בחי׳ י״ל להר״ן ראיתי ואולם

רוצח כעין שימות דברור דוקא אמינא דהוה ותירץ

להכי מידי, שמעינן לא בספק אבל להורגו, שרודף שברור

 ע״ש. ספק על גם לטרוח שחייב רעך דם על תעמוד לא אתא

 כיון ומיהו איצטריך, דהרי עשה מצות כאן אין ולדבריו

 ספק, שהוא למידי אתא דע״כ רעך דם על תעמוד לא רכתיב

 לספק שכן כל כן אם הר״ן, כמ״ש אתי מרוצח לודאי דאי

 )פ״א והרמב״ם נמי. עשה מצות מרוצח דנילף י״ל וע״כ

 הסמ״ג וגם <,כעשה מצות בזה כתב לא רוצח( מהלכות

 מצות כתבו לא קדושים( )פרשת והחינוך קס״ה( )לאוין

 ותו קראי, דאיצטריכו ז״ל הר״ן שכתב כמו דס״ל נראה עשה,

 בפרק כתב והרא״ש ודו״ק. וכאמור לבד ל״ת אם כי לדון אין

 לו, יש אם לו לפרוע חייב דמים הוציא דאם ומורה סורר בן

 ועיין שם, ובש״ך ובסמ״ע תכ״ד( )סימן חו״מ טוש״ע ועיין

ודו״ק. שם וסמ״ע בהגמי״י

 נערה ואחר הזכור ואחר וכו׳ חבירו אחר לרודף ומנין ב(

פרשת כהנים בתורת איתא הכי וכו׳. המאורסה

 והאי דהקשו ע״א(, ע״ג )דף סורר בן פרק והובאה קדושים

 לרואה מנין לכדתניא ליה מיבעיא האי דאתא הוא להכי

 ניתן ואלא נמי, הכי אין ומשני וכו׳, כנהר טובע חבירו

 דכתיב הכתוב דהקישן ר״ל המאורסה, מנערה מנ״ל להצילו

 הדבר, כן נפש ורצחו רעהו על איש יקום כאשר כי בנערה

 בהדיא כתיב המאורסה דבנערה דכמו למד ונמצא ללמד ובא

 רבינו על קשה הוא ומזה ברוצח. נמי הכי לה, מושיע ואין

 וגם כאמור. בש״ס שנדחה אחר כהנים כהתורת דפסק ז״ל

 וכן כן. כמו קשה רוצח( מהלכות )פ״א בחיבורו להרמב״ם

 ז״ל להסמ״ג ראיתי וכבר קדושים. פרשת הרא״ה על קשה

 סורר, בן דפרק מהסוגיא הרמב״ם על שתמה קס״ה( )ל״ת

דבריו. ודחה
 דש״ס למסקנא דע״כ א׳( )בסעיף שכתבתי דלמה איברא

איתיה בל״ת דגם י״ל המאורסה, מנערה דיליף

 חיים תורת הרב שכתב וכמו רעך דם על תעמוד דלא מקרא

איתיה ע״כ דהרי צ״ע, חיים תורת הרב דדברי אלא ז״ל.

 ובסדרי ד׳, אות רל״ז מ׳ חינוך במנחת וכ״ב ע״ש. רעך דם על ל״ת על עובר ברודף אף דלמסקנא אחר. מצד כן הכריח שם סנהדרין לנר בערוך א.
ע״ש. ע״ב קכ״ג דף אקלות טהרות

ע״ש. לה מושיע דואין עשה חשיב לא למה הרמב״ם על שתמה וקצותה, ד״ה ע״ב קכ״ד דף אהלות טהרות קדרי עיין ב.
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בנפשרי', להצילו חייב שאתה המאורסה, נערה ואחרג(הזכור ואחר

עמודי
 ופסקו הגמי״י והביאו בספרי כמ״ש עינך תחוס מלא בל״ת

 ע״ש. רוצח( מהלכות )בפ״א והרמב״ם קס״ד( )ל״ת הסמ״ג

 ואם שם, כמ״ש כפה את דו־קצותה מקרא איתידו בעשה וגס

 נראה ז״ל והרב בל״ת. עליו לעבור נאמר צורך לאיזה כן

 מרחו שפיר כן ואם בל״ת, עובר היה לא הכי דבלאו מדבריו

 א׳( )סעיף לעיל שהקשיתי מה קשה לא זה פי ועל בש״ס.

התוס׳. דברי על

 להו, סבירא ז״ל ורבינו והרא״ה דהרמב״ם לומר צריך וע׳׳כ

בלא עובר הכי אפילו ול״ת בעשה דעובר דאע״ג

 ואין משמע הכי דקרא דפשטיה אחר רעך, דם על תעמוד

 בן בפרק הקשו וכי במשמע. זה דגם פשוטו מידי יוצא מקרא

 הקשו הכי ומשום משתעי, בהכי דדוקא דס״ד היינו סורר

 בעי נמי, הכי אין דא״ל דבתר ומשום בנהר, לטובע נמי דאתא

 הרודף ברוצח תוקמא ולא אתא להא דדוקא נימא כן ואם

 גם דמיירי עינך תחום דלא קרא ליה שמיע ולא לאסור, ומנ״ל

 כן אם המאורסה, מנערה דאיתרבי לבתר ומיהו בהכי. כן

רעך. דם על תעמוד בלא גם דעובר לומר יש שפיר

 שמיע לא כדכתיב דקרא בעיני, טובא קשה זה דכל איברא

בספר הגדול להרב הוית חזה החיפוש ואחר ליה.

 לאו דאי דכתב ע״ג(, רצ״א )דף תצא פרשת רב דבי ספרי

 במבייש קרא האי דרשינן הוה המאורסה דנערה הקישא

 עובר השתא כן ואם היקשא, האי לן ואהני כר״י, ולממון

 ועפי״ז ע״ש. עינך תחוס לא כפה את דוקצותה ול״ת בעשה

 דילפינן דאחר רעך, דם על תעמוד דלא בקרא גם לומר יש

 לעיל, וכמ״ש להציל הריגה להתיר מנלן בנהר לטובע דאתא

 ז״ל. ורבינו ז״ל להרמב״ם קשה ולא היקשא, אהני ולהכי

 דעת וכן לאוין, וב׳ בעשה דעובר דלהרמכ״ם ס״ל ועכ״פ

 ודעת ע״ש, ותר״ג( תקנ״ו )סימן תצא פרשת ז״ל הרא״ה

 ז״ל סמ״ג• כדעת נראה תכ״ו( )סימן חו״מ והשו״ע הטור

 קדושים( )פרשת החומש בפירוש רשב״ם ודעת ודו״ק.

ע״ש. ורבינו הרמב״ם כשיטת

 ונערה כריתות חייבי כל הדין הוא וכו׳. הזכור ואחר ג(

לאוין חייבי אבל פגם, לה דאית משום המאורסה

 פסק וכן שם, סורר בן פרק כמ״ש בנפשו להצילו ניתן לא

 וגם תכ״ה(. )סימן חו״מ וטוש״ע החינוך בספר הרא״ה

 ומיתית כריתות חייבי והם עריות כתבו שם וסמ״ג הרמב״ם

 הגדול ולהרב אישות( מהלכות )פ״א להרמב״ם ועיין בי״ד.

ודו״ק. ח״י( )סימן אהע״ז לב חקרי בספר נר״ו אבא מרן

הארזים

 בן פרק בירושלמי להו איבעיא להצילו. חייב שאתה ד(

מהו נרדף שנעשה רודף ה״ט<, )פ״ח סורר
 המאירי והרב איפשטא. ולא נרדף, של בנפשו להצילו

 הכנסת גם והביאו אותו, דמצילין דמסתברא כתב בחידושיו

 שם בפירושו משה פני והרב תכ״ה(. )סימן חו״מ הגדולה

 קיימא דהרי אזלינן, השתא בתר גוונא כהאי כל דודאי תמה

 דמו הותר הראשון והרודף להורגו, השכם להורגך הבא לן

 קשה, לא המאירי הרב ולדברי ע״ש. כנפשו הנרדף להציל

 אותו, דימית דברור בשעת אם כי דמו הותר דלא לומר דיש

 י״ל הנרדף נתאמץ שכבר מיתה סכנת דאין עכשיו כן ואם

 וגם להמיתו. שיכול ספק אין דעכשיו כיון להצילו הדין דחזר

 כמ״ש שיהרגהו בברי דוקא דהיינו כתב שם בחי׳ ז״ל הר״ן

 כיון שמא ליה מיבעיא הכי ומשום א׳(, )סעיף לעיל

 אח״כ יהרגנו עכשיו יהרגנו לא אם להורגו בא דמתחילה

כן להורגו, שבא הנרדף להרוג שאין שכן וכל מיתה, וחייב

ליישב. לי נראה

 דהשתא כיון המאירי, כשיטת אותו מצילין דמספק ונראה

יקום דלעתיד ספק משום לדונו ואין רודף מדין ׳יצא

 )פכ״ב בראשית פרשת רבה דבמדרש אלא .ג<נפש והכהו

 והתחנן הבל תחת קין שהיה אמרו והבל קין גבי ח׳( סימן

 תעביד לא לביש טב דאמרי והיינו והרגו, קם ואח׳־כ אליו

 דהתם האמוראים דלכל וצ״ע קנ״ד(. )דף היפה ובהרב ע״ש

 מדיינים שהיו למ״ד אלא מיתה, קין שיתחייב צד מצינו לא

 לישאנה רוצה היה דקין הבל עם שנולדה יתירה התאומה על

 הבל עם שנולדה דכיון נאמר אם ואף דבכור. שנים פי מטעם

 לצאת הו״ל לו דאי ליה יהבו שמיא דמן כארוסתו חשיב

 ואירע כמנהגו ז־עולם רורש אני בזה שגם מה קין, בשילית

 ארוסה דין לה שיש נימא הכי משום ולא עם־הבל שנולדה

 ביאתו על אם כי נהרג נח בן אין הכי דאפילו ועוד להבל.

 לקין, הורג הבל היה איך כן ואם עלמא, לכולי חבירו באשת

לביש ומאי נרדף, דין לו שהיה קין הרגו כדין לא וממילא

נענש. ולמה דקאמר

 להבל, להרוג קין קם המריבה ידי שעל לומר יש ובדוחק

שהתחנן ומשום לו, היה נרדף דין הבל הכי ומשום

 לא לביש טב אמרו זה ועל והרגו. קין עליו וקם הניחו לו

 נרדף כשנעשה הרודף את דמצילין איתא אם והשתא תעביד.

 קאמר ואיך להניחו, הנרדף שחייב שכן כל נרדף, של בנפשו

 מוכיחין מעשיו לרדוף דהתחיל דכל לומר וע״כ לביש. טב

עליו, לרחם אסור נרדף הרודף בנעשה ואף להמיתו שסופו

 דלא שפירש כהפנ׳־מ ודלא אותו. ומצילין אזלינן השתא דכתר הבעיא דנפשטה הירושלמי דברי לפרש כתב ע״א קכ״ה דף אהלות טהרות בסדרי ג.
נפשטה. לא דהבעיא להדיא כתב המאירי גם אמנם ע״ש. הבעיא נפשטה
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עמודי
 שיש יודע והוי וז״ד, שכתב שם להרב שראיתי קשה ועוד

שאינו אלא ממונו, הפסד על יעמוד שלא זה לאו בכלל

 ודברי הברייתא בפירוש ולדבריו ע״ש. בסכנה ליכנס חייב

 קל למדין ואין בממון גם שהוזהרנו למדנו מהיכן הרמב״ם

 ע״א( נ״ג )דף חזקת כפרק דאיתא לומר נראה והנה מחמור.
 הכוגס בפרק איתא וכה״ג הוא, חבירו מנכסי ארי מבריח האי

 ואין עביד, מצוה חבירו מנכסי ארי דהמבריח ע״א( נ״ח )דף

 ועיין התם, כמ״ש פסידא לו ואין מדעתיה דעביר כל לשלם

 להציל דחייב מינה נפקא כן אם מקובצת, ובשיטה בתוס׳

 שראיתי אלא רעך. דם על תעמוד מלא דאתי וע״כ ממונו.

 אלו בפרק כמ״ש אבירה השבת מדין עלה דאתי שם לרשב״ם

 נפ״מ זה ולפי קרקע, אבידת דמרכה ע״א( ל״א )דף מציאות

 פסקת מאי קשה כן ראם אלא תעשה. ולא בעשה ראיתיה

תלמוד. וצריך נמי, בל״ת עליה למיקם

 זה על סמכי דהפוסקים לומר יש שכתבתי למה ומיהו

דאין שכתב ואף להצילו, חייב בלסטים שגם במ״ש

 נמי בממונו שיש עיקר למדנו זה ולפי כגופו, דממונו ל״ק עליו

 דלמה הפוסקים וכל ז״ל להרמב״ם קשה כן ואם ול״ת, עשה

 הסמ״ג. כמ״ש ול״ת עשה דאיכא כתבו נפשו הצלת גבי

 ממונו גבי ואילו ל״ת, וב׳ עשה המדורה הגדיל ז״ל והרמב״ם

 עשה על דעובר נמי לומר והי״ל בל״ת, דעובר אלא כתבו לא

 מצוה דעביד ארי מבריח שכתבתי כמו דס״ל וי״ל דהשבה.

 אתי. לא אבירה ומדין רעך, דם על תעמוד לא מדין דחייב היינו

 תעמוד לא דמדין י״ל בפניהם, שגודר שוטפין מים ראה ומ״ש

 מלא ע״כ ואז עומרין בדאיכא דמיירי או אפקיה, רעך דם על

 באבוד אלא אינו דאבידה דעשה כיון הוי, רעך דם על תעמוד

 שלא חייב הכי דאפילו אלא אבירה, אינו עדיין וזה ממנו

חבירו. הפסד על לעמוד

 ע״א(, )ל״א מציאות דאלו בסוגיא לי קשה זה דלפי אלא

דע״כ קרקע, לרבות אתא אבירה דלכל רבא דאמר

 בחנם אם לו להחזירו לידו שבא דהיינו ומצאו אבד בשכבר

 שההיזק אלא אבד לא כשעדיין אבל במעות, במעות אם בחנם

 תעמוד מלא להצילו חייב להצילו בידו ויש עליו ובא מעותד

 הו״ל לך, דמסייע תניא לרבא כשאמרו כן ואם רעך. דם על

 אבל רעך. דם על תעמוד מלא דההיא תסייעיני לא למימר

 מלכל אלא איתרבי לא אבוד ומיקרי ממנו נאבד כשכבר

 וחמור שבשור השוה דהצד אמינא הוה הכי ובלאו אבירה.

 קרקעות. ויצאו ממון וגופו המטלטל דבר דהוו ושלמה ושה

 לפרש ונדרוש קרקע גם דאתי אבידה כל רבי הכי ומשום

 ופרטי, בכללי דרשינן ולא התם כמ״ש וכיוצא איזה לריבוי

 ליה דמה קשה כן ואם אחר. במקום זה פרק על עמדתי וכבר

 אינו בעומרין גם תידוק לכי דהרי עומרין, דבדאיכא למימר

כמ״ש. אבירה השבת מדין

 דאבידה רעשה רשב״ם, כפירוש להכריח לי נראה זה ומתוך

זה ולפי לאבוד. מעותז־ ובין כבר אבוד אם בין כולל

הארזים
 כר כבר דלאבוד ול״ת, עשה האופנים בב׳ דאיכא מינה נפקא

 על תעמוד לא כתיב לאבוד ובמעותד להתעלם תוכל לא

קוש הדרא כן ואם שניהם. כולל תשיבם דהשב ועשה רעך,

וצ״ע. ול״ת עשה דאיכא כתבו לא למה לדוכתא,

 ע" ע׳ )דף הכונס בפרק שאמרו זה, בענין לי קשה ועוד

או מדיני פטור מעיד ואינו לחבירו עדות דהיודע

 הו דאורייתא פשיטא בתרי אי והקשו שמים. בדיני וחייב

 ומו שבועה, אם כי ממון מחייב דאינו והיינו בחד ואוקמוה

 דאורייו הוי אבא דר׳ כנסכא ממון דמחייב אחד בעד מקום

 מי ונפקא מקובצת. בשיטה כתב וכן עדים, כשני הוא דהרי

 דמי בספרא דמ״ש ע״כ כן ואם מד״ת, הוי לא אחד דבעד

 בתרי דמיירי ע״כ עדות, לכובש אתי רעך דם על תעמוד

 כו וכן מד״ת, הוי לא הכי ובלאו דוקא ממון כשמחייב בחד

 ואי דוקא. מד״ת הוא דבממון עדות( מהלכות )פ״א הרמב״ם

 קע כן ואם ול״ת, עשה איכא ממון דלעדות מינה נפקא

 <, כי בעדות מנו דלא והסמ״ג המצוות במנין ז״ל להרמב״ם

ה רזה וכתבו ידע, או ראה או עד דוהוא דוקא עשה מצות

ל״ת. ולא לבד עשה מצות

 דק עשה, מצות קרא מהאי משמע דמהיכא לי דקשה אמת

עוג ונשא יגיד לא אם כתיב אלא יעיד, עד והוא כתיב

 1 עשה, מצות כאן ואין עונש אלא שמענו לא דהאזהרה וי״ל

 רע דם על תעמוד לא בכתוב שהזהיר למה קאי דקרא אם
 וצרי עונו, ונשא בל״ת ועובר יגיד לא אם ידע או ראה שאם

 הכת פרק בש״ס ליה למה כן אם תאמר ואם תלמוד.

 קר ליתו עד, דוהוא קרא להביא ע״ב( ל״ז )דף ובסנהדרין

 דמלב לאגזומי רבעו בסנהדרין תינח רעך, דם על תעמוד דלא

 ל להביא הו״ל הכונס בפרק אבל עון, נשיאות איכא דעובר

ה< להביא להו דניחא לומר דיש קשה לא רעך. דם על תעמוד

טפי. בעדות דמבואר קרא

 עשר דהוי י״ל ע״ב( ל״ז )דף דסנהדרין דמההיא ושו״ר

ופירק עד, והוא נאמר כבר והלא ליה קאמרי דהכי

 מו תגידו לא אם עון ונשיאות חובה מוטל עליכם רש״י

 1דהת לומר ואין קרא. מהאי ילפינן דפי׳ נראה ע״כ. שראיתם

 לחובו שהוא כיון רעך דם על תעמוד מלא אתי לא ע״כ

 מלהעיו תעמוד לא נמי בכה״ג נדרש דקרא י״ל דהרי להמיתו,

 שהרמב״ג איברא מהתם. מייתי לחובה ואף רעך דכתיב משום

 והרג רמ״ד( )סימן והחינוך רצ״ח( )ל״ת המצוות בספר

 ממון שמפסידו במקום להברייתא פירשו אהרן, קרבן

צרין והדבר מזהיר, גוונא בכהאי דגם לומר יש שכתבתי ולמה
תלמוד. אצלי

 )פ״א ז״ל הרמב״ם למש״ב לי קשה דסנהדרין מההיא ומיהו

ממונות בדיני שיתבענו והוא ה״א( עדות מהלכות

 נפיק. קרא מהאי לנפשות גם דהרי וכו׳, יגיד לא אם שנאמר

 בעינן דבממון דר״ל שם ז״ל משנה כסף למרן דראיתי ואמת

ואפשר מעצמו. להגיד דחייב בנפשות משא״ב שיתבענו,
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עמודי
 מצאתי לדבר וסמך ממנו. לינקם העדים דחייבים דטעמא

 חייב ערוה דבר הרואה שכל י״א(. )סימן דמכות פ״ק להרא״ש

 דהרי תמוהין ודבריו ע״כ, מקרבך הרע ובערת שנאמר להגיד

 להגיד חייב נפשות בדיני דגם ע״ב( ל״ז )דף בסנהדרין מבואר

 וכ״פ וכו׳, הרע דובערת מקרא סמיכות לי ולמה קרא, מדאי

 )סימן והחינוך קע״חן )מצוה המצוות בספר ז״ל הרמכ״ם

 י״ל ממתני׳ דאי בדבריו, תמיהה איכא להרא״ש וגם ק״כ(.

 אבל דובערת, חיוב גם דאיכא הנפש את בשהרג דמיירי

 קרא מהאי חייב דבר דבכל נראה ערוה דבר דכתב בהךא״ש

ישוב. וצריך

 דבר לכל עדות במניעת מנו לא למה קשה דאכתי דבר סוף

דם על תעמוד דלא מקרא ל״ת מהריגה חוץ לפחות

 מיירי דלא ברייתא כהך לן קיימא דלא דס״ל לומר ואין רעך.

 כנז״ל, כתשו׳ הרדב״ז שכתב ע״ד דנפשו בהצלה אם כי
 דבסמ״ג וגם אדידיה. דידיה סותר הרמב״ם זה דלפי דמלבד

 לן דמהיכא זאת עוד להחינוך. קשה כן וכמו קשה גופיה

 דפרק מההיא לומר ואין חולק, בלי ברייתא לדחוייה

 חדא לומר דיש דליתא יגיד, לא דאם קרא שהביאו הכונס
 שכתבתי כמו טפי דמבואר להו ניחא דטפי ועוד נקט. מינ|יהו

וצ״ע. לעיל

 כל כי במש״כ עוד הרא״ש דברי על להקשות דאין ודע

ובערת שנאמר להעיד מחוייב בחבירו ערוה דבר הרואה

 לחבירו רע שם מוציא הוי והרי באחד, אפילו דנראה וכו׳, הר|

 דמיירי קשה דלא מינגד. וזיגוד חטא טוביה כמ״ש אותו ומכין

 המשנה בפירוש רש״י וכמ״ש שלוש, או שנים כשראוהו

 ואינו ג״כ, כן ז־כתב הרא״ש קאי ועלה ע״א(, ו׳ )דף דמכות

 הג׳ העד עם להצטרף בא הוא אלא אחיו העיד שכבר יודע

 לא יחיד במעיד ואף בדבר. עדים שני דאיכא והיינו כשר שהוא

 צריכנא ולא ראה, הוא שגם השני גם יעיד סוף דסוף כיון אסור

 הגמי״י שכתב ע״ד מאיסורא לאפרושי במעיד דמיירי למימר

 נ״ב משרים ירוחם רבינו דברי גם זה ולפי ע״ש. רעדות פ״ד

 בחו״מ עדות הלכות למוהר״ם ועיין מתפרשים. בכה״ג ח״ב

 הרא״ש דברי ראה שלא ונראה דבריו, על מש״כ כ״ח( )סימן

שכתבתי. וכמו עדים שני כדאיכא מיירי דע״כ

הארזים
 מ״ב( )סימן ווייל הר״י כתשו׳ תמהני האמור כל דמתוך ודע

כ״ח(, )סימן חו״מ הגדו׳לה וכנסת וש״ך סמ״ע והביאוהו

 בע״ד אותו אי בסוד, עליו שקבל מעיד שאינו העד אמר דאם

 ומדכתב ע״ש. הדבר לגלות לו יתיר לגלות שלא בסוד לו אמר

 שתבעוהו כל דהרי אני ותם להגיד. שלא שנשבע כנראה יתיר

 נשבע הוי לגלות שלא שנשבע וכל מד״ת, להעיד חייב להעיד

 חכם להיתר צורך ומה שוא, שבועת והוי המצוה את לבטל

 רכיל, תלך לא על דקאי דספרי בברייתא וגם שוא. בשבועת

 אהרן קרבן הרב וכמ״ש עדות לגבי סוד דאין אשמועינן להכי

 כמו התרה, בעי שוא בשבועת דאפילו ליישב יש ולזה שם. ז״ל

 רל״ח(, )דף ז״ל הראק״ח הביאה הרמב״ם מתשו׳ שנראה

 יו״ד לב חקרי בספר נר״ו אבא מרן מו״ר הגאון הרב פסק וכן

 וכל שוא, שבועת להוי כתב שלא לי דקשה אלא ל״ג(. )דף ח״ג

 טובא שבועה, שם היה דלא נאמר ואם לבאר. לו היה האי כי

דמד״ת אחר להעיד, שירשהו לבע״ד לומר צורך דמה קשיא

< וצ״ע. חייב

 מי על דכתב ק״י(, )שורש מוהריק״ו למש״ב לי קשה וכה"ג

שיודע מי רגמ״ה תקנת פי על הכנסת בבית שהכריז

 יגלו ולא בסוד קבלוהו אבל שידעו ואמרו שיודיענו, מאבידתו

 מאם סוד קבלת עדיף דלא עליהם מוהריק״ו ותמה הדבר.

 רגמ״ה תקנת שיש כיון שוא שבועת דהוי לגלות שלא נשבעו

 ע״ש. הקהל תקנת נגד בנשבע בתשו׳ רש״י שכתב ע״ד ז״ל,

 האבידה, היכן שיודעים גוונא דכהאי נאמר אם דאף לי וקשה

 מקום מכל עדות, דהגדת מ״ע שייך לא אדם שום ביד ואינה

 מד״ת ממונו להציל דחייב רעך דם על תעמוד לא איכא הרי

 תורה דברי על לעבור נשבע הו״ל כן ואם לעיל, שכתבתי כמו

ורגמ״ה, הקהל תקנת נגד דנשבע משום לנו ולמה בפירוש,

עיון. לי צריך והדבר

 שבועת חשיב לא ווייל דמוהר״י עדות הגדת דלגבי וי״ל

הדבר יבא אם שנשבע בעת ידע שלא כיון שוא,

 לו דפותחין וההיתר דחלה י״ל גוונא ובכהאי עדות, לענין

 ומכל תלמוד. וצריך עדות דהגדת בעשה עתה דעובר פתח

 לגלות שלא כשנשבע דהרי צ״ע, ז״ל מוהריק״ו בדברי מקום

אכידת שהוא ידע שלא י״ל ובדוחק חבירו, אבידת שהוא יודע

וצ״ע. ישראל
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 קודם נמצא בין חילוק יש העגלה שלענין ואע״ס פג
אין הרוצח לענין ט״ם עריפתה לאחר עריפחה

 ואחר העריפה אחר אפילו הרוצח א נם? ראם חלוק
 ערופה עגלה פרשת דלאחר אותו הורגת ט״ם קבורתה

 הקבלה ובאה מקרבך הנקי הרם תבער' ואתה כתיב

 העגלה ומ״ם עריפתה אהר אף הנקי הדם שתבען רה״פ
 מ״ך[ ]רש״י מצותת שנעשית כיון בהנאה באיסורה נשארת

: באיסורו נשאר הגהל ובן
 אסור העגלה בו שנערפה הנחל ל’ז הרמבי׳ם כתב פד

בו יעבד לא אשר שנאם- לעולם ועבורה בזריעה
בגו! קרקע של בגופה עבודה שם העובד וגל יזרע ולא

 לוקה ה״ז באלו וביוצא נטע או זרע או חפר או שחרש

 בטי שזהו אבנים שם ולנקר פשתן שם לסרוק ומותר
 הקרקע בגוף מלאכה שאינה תפרו או בגד שם שארג

 של בגופה זריעה מה יזרע ולא יעבד לא נאמר לכד
 בגיפה אלא אינה שם שנאסרה העבירה בל אף קרקע

 שנתאחרו הקרובה עיר דאגשי עור וכתב עב״ל קרקע של
 ואפילו ומניאין אותן מפין ערופה עגלה הביאו ולא

 עליה שעבר ערופה עגלה שחייבי שנים כמה לאחר
 אינו ריוה״ב עכ״ל יוה״ב אחר להביא חייבים יוה״ב
 יוה״ב קודם הביאו בשלא תלוי אשם על רק מכפר

: טשגגות פ״ג וברמב״ם בכריתות כמבואר

 בממונו כין כגופו בין תכירו להציל אדם ]חייב תכו סיטן
:סעיפים[ ד׳ וכו

 עליו באים ליסטים או במים טובע דבירו אתא
 או בעצמו להצילו ויבול צרה מין שאר או

 שונאים ששמע או הציל ולא להצילו אנשים לשביר
 שאנס ידע או היחעו ולא רעה לו לעשות מלחשים

ובן פייסו ולא לפייסו יבול והיא לתבירו לאנקו חצה

 הרואה
היד אי

 כיוצא כל

 ום״מ רעך

 לו יש אם
 ונזק תקלה

 נזק להציל

לה שקרוב

 נוסע ואיני בקרון גיסעים אלא ברגל הולבין

 עיבורה עד לתלמיד הרב לויה שיעור ובמה
ער לרבו ותלמיד שבת תחום ער להכירו ואדם יער של

 דם על תעמיד לא על עובר אלו בדבחם
 לו להחזיר הנצול מחיייב בממון הצילו אם

 מבל הביריי את להציל שמחיייב וב״ש פיר[
 שמחריב וכ״ש להכשילו רוצים שאחרים

 דבר שעושה באחד יידע אם לפיכך רבים
 לכהות מחוי־ב ליהיר אפילו או לרבים נזק ת■

?2 שפ״ח־< בסי׳ ועמ״ש למחות ביבלתו אם
ג/ייי?( //׳ה’ ״1

 מי כל חכמים ואמרו אירחים יילווה מדבריהם ס״ע ב
ב״ד וידוי זהי והרי רמים שיפך באלו מלוה שאינו

 ללויה פין וב ס״ו סעיף תב״ה בסי׳ כמ״ש עריפת בעגלה
 אדם ילווה שלוחים המתקנים וב״ר לצדקה שכופין |בדרך

 מעלה זה בדבר נתעצלו אם למקים מקום□ העובר
 בזה נהגו לא ועכשיו דמים שפכו כאלו הכתוב עליהם

שאין מפגי
]נ״ל[ לבדו

 מאבל[ פי״ד ]רמב״ם פ־סאות ג׳ ער מובהק ולרבו פרסה
 כבודם על מוחלים דבזמה״ז בד״ם הרמ״א רביגו וכתב

 או העיר שער לפני עד חבירו עם או עמו לילך ויש
: אמות ד׳ הפחות לבל

 ונחום חולים בקור כגון שיעור להם שאין שבגופו גמ״ח ג
אורחים והלוית כלה והכנסת המת והוצאת אבלים

 ואהבת בכלל הם הרי מדבריהם אלו מצות שבל אע״פ
 לך אותם שיעשו רוצה שאתה הדברים וכל במוך לרעך

 מן מרובים אורחים הלוית ושבר להם אתה עשה אחרים

 בה שנהג החסר ודרך אאע״ה שחקקו החוק והוא הבר
 וגדולה אותן ומלוה אותן ומשקה דרכים עוברי מאכיל

 שלשת וירא שנאמר שבינה פגי מהקבלת אורחים הכנסת
 מעל תעבר נא אל להקב״ה ואמר לקראתם וירק אנשים

 יותר הלוייתן ומצות חים האוי־ לקבל והלך והגיהו עבדך
: שם[ ןרמב״ס מהכנסתן

 להכניס אדם דתייב ירושלמי בשם הביאו הפוסקים ך
והראשונים תכירו להציל בדי סבנה לספק א״ע
 להפנים חייב שאינו סופת שלנו שבש״ם מפגי זה השמיטו

 בפלם העגין לשקול ויש העגין לפי הבל ומיהו א׳ע
 אראנו ושם נאסר ובזה מדאי יותר א״ע לשמור ולא

 נפש המקיים וכל אורחותיו ששם זהו אלהים בישע
5 רג״ב סי׳ ועיו״ר מלא עולם קיים באלו מישראל

 מרשותו מכשול כל ולהסיר מעקה לעשות ]מ״ע תכז □ימן
:סעיפים[ י״א ובו

 ל מ״ע א
ולא

דר מרוצח

להריא מרבת ובספרי למעקה זקיק אינו בהם וביוצא

תש
 לגנך מעקוי ועשית שנאמר לגגו מעקה עשית

 ׳א בפי הרמב״ם ודעת בביתך דמים ים
,)n תבקר ובית אוצרות בית אבל דירה בבית ולא

 משום ז״ל הרמב״ם יעת שתירצו ייש במעקה דחייבין
 פסק והרמב״ם מחלוקת יש ובמזוזה במזוזה תלוי דמעקה
 לפי אבל טמעקה דפטורין פסק ולפיכך ממזוזה דפטירי

שתייגין וראי במזוזה שחייבין רפ״ו סי׳ ביו״ד ל דליי מה
במעקת



קנו!פענח רזאקדושים
 וקשת מש, קרקע אפי׳ )יג( פאת במם׳ אמרו שדך פאת תכלה לא :אחרים

 בגון (ייי וייל’ אחיה קנה בכדי אפי׳ נאמר 'שהוא כל לא<1 אפשך, ד״ז איך
 וסמיך שכיר, פעולת תלין לא שמעתי: א׳, בקנה עולין )»י< שבליו שבע

 לא, שבעה״ב וכן תקללנו, לא שכרך ילין אם שאף לומר תקלל, לא לי׳
 ל״בטשפט,עו תעשו לא לי׳ מיךוס טאלהיך ויראת :במלאכתו שכירו יקלל
 לשון >טז( נקט רכיל, תלך לא ן לה׳ אם כי" תשפוטו לאדם לא כי לומר

 רכיל תלך 1)י" לא לבן רגליו ונקצצו)יז( רכיל הולך הי׳ הנחש כי הלוך,
 בללינהו• וגר, דם על תעמוד לא וגו׳ רכיל תלך לא :כמוהו לך יארע שלא
 נאכל־ רכיל תלך <)יט לא לענין גם תעמוד לא דהאי לומר קרא בחד

 תשפך שלא כדי רכיל תלך לא רישא מפרש דקרא דסיפא א׳, טצוה לעשותן
 רכיל אנשי יחזקאל אמר וכן הטיל )כ( 'תלאאי לשון זיל כאמרם רעיך דם
 אומה הוא ולהלן)כא( רעיך דם על תעמוד לא :דם שפוך למען בך היו
 עליו אוכלין הנפש את ההורגין )כב(' ניחוש דרך שבן הרם, על תאכלו לא
 פי׳ נכט בלבבך אחיך את תשנא לא ממנו: נקמתו ינקמו שלא במלח פת
 לומר פניו אל מלהוכיחו כמחריש תהי׳ לא איסור עו׳שת רואהו אתה אם

 הוכח אלא וימות, רשע ילעט למען וכהנה כיהנה עוד ויעשה הלואי בלבבך
 <)כו וגר לרעך ואהבת. וגו׳ תקום לא פעמיים: מאת »ד״< אפי׳ )כי( 'תוכיח

דמאיר ריוא
 משל׳ אפי׳ אסור ולכס לאחרים• אפי׳ יטשה שלא מזהיר לכאן פי׳ ט״כ אחריס 'אלהים
 הקא משמט הי׳ לך יהי׳ למלא )יט וק״ל. זאת נשמט לא לך יהי׳ למלא אחרים

 ה< פ״ג פאה הירושלמי ז״ל )יי( שס. ז״ל הר״ש ובפי׳ מ״ו מג m יהי׳. לא משלך

 וכו׳ שיור כאן אין משקצר כאן.חיוב אין קצר שלא טל א׳ שכללת שם שהי׳ טצמך הנע
 לפרעה. בחלום שנראה כמו והוא )טו( שס. ומ״ז מ״ו פ״ג פאה במס׳ בתוי״ע וט׳

 בפה הוא לה״ר עיקר הלא )יח לה״ר. זו רכילות זו ה״א פ״א פאה ירושלמי ע׳ 0)ט

 שרגלים בראשית פרשת בפירש״י והובא ב״ל ע׳ )יח( וכו׳. פי׳ ט״כ בהליכה תלוי ולמה

 יתכן )כא( עזרא. באבן מזה וע׳ )כ{ ע״ש. ט״ב ע״ו רף בערכין כ״ה )יט< לנחש. הי״ל
 שפי׳ בחזקוני כלאיתא )כב( רעיך. רם על טמירה איסור ענין זה מה ,על" מלח שק״ל

 על חאכלו לא שנאמר כ״ר הרוגי על מברין שאין מנין מ״א ס״ג בסנהדרין ראית׳ מס

 הנרצח. קבר על אוכלין היו הדם שגואלי אחוריים מנהג הי׳ שכן הכונה פי׳ הדס

 פי׳־ ע״כ לו שסמוך לתוכחה שונא טנין מה ועוד בלבבך מלח ייתור שק״ל יתכן>כג(

 וחשב החוכחה ע״י בתשובה חבירו לזכות לבלי השונא דרך כי לרישא מפרש לסיפא
 בפסחים שאמרו ממה להקשות ואין הכתוב, הזהיר וע״ז בחעאו וימות לרשע הלעיטהו בלכו
 לשנאתו מלוה אמר ורנב״י לשנאתו מותר ערוה דבר בחבירו רואה אס ע״ב קי״ג
 קבל ולא בהוכיחץ מיירי דשם וי״ל וגו׳ תשנא לא נאמר איסור בעושה כאן אחר ואיך

 עושה באינו המוצא ל״ה ע״ב מ״ע בפסחים חפירש״י וראי׳ לרצועתו וחוזר תוכחתו
 שלא. כ״ז אע״כ אחיך קראו איך איסור שעושה זה זא״כ הוא אחיך לאו עמך מעשה

 כ״ס )כה( תוכיח. הוכח לשון מכפל זה ללש נכד( ה^א. כשרוח בחזקת עדיין הוכיחו

 וטלן זכ״ז שתלוי למשמע ואהבת של הוי״ו ייחור דק״ל יחכן )כו( ע״א. ליא ב״מ בש״ס
 ט״כ. ל״ה ב״מ כבש״ם מתחתון עליון וילמוד ראשון ענין על מוסיף ו׳ כדקי״ל הוא א׳

 ממנו. ינקום ולא יאהבנו טכ״ז• רעה לו בעשה אפי׳ להזהיר הוא א׳ מכין שבאחת פי׳

בשר־ מאתך שהי׳ לאדם מעל וגו׳ תקום לא כיצר היד פ״ע נדרים הירושלמי לשון >כ!(

ומחת 7 20

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס348 מס עמוד הלוי יהודה בן יצחק רזא פענח



רם
נפש פקוח

 ולחולה נפש לפקוח הנוגעות הלכות ומלבן מברר

ית; השם וקידוש סכנה בו שאין

ראשון חלס

 בחך ב־י מאיר אליהו מרן תיור פאר תצדי־ן הגאוןמאת

דקופישאק. הגאב-י פייוולזאן

רבתא מתיבתא ראש פייוולזאן יוסף ברוך ידי על נסדר

זצ״ל. הסתבר הגאון בן בראדין. חיים" .חפץ

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס1 מס עמוד ברוך בן מאיר אליהו פייבלזון, נפש פקוח



סימן פהורז !6

 באמת: רשאי שאיני יחרה, באגל אלא מילין איק דצמחים
נפשות׳ בסכנת רק בהם לוחי נאמר אם גם p צ״ל וע״ב

 למכס את מיאן־ הפי בלאו אסור למשכב ליפול ללגרוס
למעלה: כמבואר ונו*

 י״ל בהם, וחי מצות נגל חמניות בכלל לקבעו הא1 ?נד,
ואיכא מעל״ט, מתמנית רק הראי׳ תלישות למיקר

 סמוך י״ח:( ר״ה י״מ ח* )זכרי׳ גללי* צום קבעו איך למילק
 אין מפל״ט, חמנית מ״י ללוקא וצ״ל למת/ מעת כפור לצום
 אין יום תענית אבל יום, מ׳ לאחר אלא חוזר המינים מאור

 יום: מ׳ בתוך מסל״ע חמנית מל יחרה חולשה גורמת
וכרוחה סיג לצרך בשוא״ת המורה מן לנר סקירת ועוד

נפש *
 וחי מצות למקור לנכון למצאו אלא צ:( )יבמות לחכמים הרשית
יום: מ׳ בתוך ממל״ט מפניית ב* לגזור נכרי בהם,

הבריאות, לשמור מ״ע בהם" .מוחי לק דלר׳ מזה היוצא
:ה׳( )קמ״ר והימר האיסור וכ״כ

 )יי״ף הוא" לבתראי סמטנן לילן גמרא ,לעל לנקמיק והגם
ירושלמי שבק ברורה במחלוקת זו אבל ערובין( סוף ורא״ש

 למעלה כמבואר חולק, שהבבלי הכרח אין בנל״ל אכן ובבלי,
 נמש שפקוח למדו לא פ״ה( )יומא התנאים מרכל ואדרבא

 יש נפש, פקוח ספק גם למדינן שמכאן בהם מוחי שבת לוחה
 הבריאות לשמירת עשה מצות בהם דוחי שס״ל לומר מקום

:בכלל

ד.
ת״ו( )שם לנפשותיכם" מאד .ונשמרתם מ׳( ל׳ )אתחנן מאד" נפשך ושמר לך השטר "רס

 בא בדרך, מתפלל שהי׳ א׳ בחסיד מעשה רבק ועך י•נק
כו׳ שלום לו החזיר ולא שלום לו ונתן א׳ שר

 ט׳ ונשמרתם וכ* כו׳ השמר רק בתורתכם כ׳ והלא ריקא א״ל
ל״ב(: )ברטש כו׳ ראשך מותך הייתי אם

האלה הכתוצים בפרשו להאמח השר טק לא אולי אבל
 ומדלא תקמץ( מ* חנוך במנחת העיר )וק נפש לפקוח

 להסתק אסור הרי הכי דבלאו ראי׳ אין ג״נ מ״ז, החסיר השיט
:בדברים פייסו רק הלכה של במו״מ עמו נכנס ולא נאמת,

 " מ׳ השמר ,רק הכתוב )ואתחנן( הרמב״ן ולפירוש ?גזי
סיני הר מעמד •חשכת שלא ל״ת מצות

 )סנהדרק )ובמלחמות ששממו, סקול אמר ישעו שלא י,נשמרחס"
:דמכם.( את מלך למדו פ״ח(

התורה לשפחת ט׳" השמר .רק הכתוב )שם( ולמהרש״א
:מ״ה( )פ״ג באבות כלהק

 לדברי עצמו דמקלל לך" נעהשמר ל״ו( )שבימות למד ינאי ור׳
י״ל מיהו המיוחד, שם בלא גס תעשה, בלא עיבר הכל

 בכלל, עצמו קללת ונם הנפש, שמירת פניני כל טלל דהכתוב
 בקללה תימה ושמור, ל״ה מתום׳ נראה וכן סגולית, סכנה מצד
 חבלה צ״א:( )ב״ק פלונתא איכא עצמם ובחובל חייב, ד״ה
 .ונשמרתם"( ל לצי )נראה מ,והשמרו" או קרא מהאי ס״ל נמי

 קללת לאסור הכתוב שכונת מיוחדת, קבלה באה דלא ומשמע
:מחבלה קשיא לא שאל״ב עצמו,

 ממקלל חברו מקלל גמרו דלולי התום', דברי מסוף מיפח וכן
•שלא כיק זה מכתוב עצתו מקלל גמרינן הוה לא אטו, ’

:בחברו״ שאסור מצינו
 נמי תלמודם לי* לריש ,בשבועות כ׳ )ברכות( ימהרש״א

לא וזו עצמי' למקלל מ׳ אחריתי למלסא
:כדברי

V•ולא השר לברי מל אמרה דלא »מ׳ מסתימת וב״ל ״ 
מעמד לשכת מבלי באמת הכתונם דטנת היו/

 כפשוטם, שפרשה והרמב״ן נטנה, הגיל להשר ראי׳ ט׳ הנבחר
 אחר, לענק להלכה כחוב חז״ל שדרשו במקום גם לנראה מטעם

 ם״ג.( )שבת פשוטו מידי יוצא מהרא אין הכלל קייס ט״ז גם
:אחרת להלכה גס

 מדברי יד( כתב אליהו מאור ]כסמרי מ״ז וראי׳ *?נט
ייאש בן אמצי* פי׳ ו׳( י״ל ב* )מלכים הכתוב

 בני ואס אביו, המלך את המכים עבדיו .את הכה יהודה מלך
 לאמר ה׳ צום אשר משה מורת בססר ככתוב המית המפיהןלא

 כ״א אבוס, על יומתו לא ובניה בניס מל אבוס יומתו לא
: יומת״ בסטי^ איש

 על אבות יומתו .לא כ״ז:( )סנהלדק ת״ר הא פלא וזה
בניס בעק אבות יומתו שלא ללמד אס ת״ל מה בנים"

 M0) יזמתו״ בחמאו .איש נאמר כבר הרי אבות, במק ובנים
 ובנים בגיס, בעדות בניס מל אבות יומתו לא אלא ט״ז( כ״ד

 לעו, ענין הכתוב אק א״כ אבית", בעדות אבות מל יומתו לא
ובנים: אבות

 יומתו", בחטאו "איש הכתוב לסוף אמצי׳ דכונת לומר ואין
בתורה ב( ט׳ יומתו לא הכתוב התחלת הביא למה א(

 נ( יילד. בלשק .יומת" אמר ואמצי׳ רבים לשק ,יומתו" כתוב
:במורה נמצאו לא אסי ,כי המלות

על מטם הוא הכתוב שסוף קבל אמצי* כי דצ״ל אלא
 ,ט מלות והוסיף כו* אבות יומתו לא דלכן התחלתו,

 .יומתו" הכתוב בלשון דקדק לא וע״כ בדבר להטעים אס•
יחיל: לשק בחשאו" .איש הציור כסי יחיד בל׳ .ימות" אמר כ״א

 ס״ס שונוס הלכות למדינן אחד דממקרא ברור הרי
המיוחסות בתשוטת כתוב מצאתי וק והפשט, הדרש

 של לאסם טניס "שכמה זה מכתוב ראי׳ רס״ח( )ס׳ לרמב״ן
סורה":

 דדרשינן .אע״ג בה( אין ועד ד״ה ו. )הוטה רש״י כ״כ1
מידי יוצא מקרא אק ט׳ בסוטה נאמן א׳ לעד למיל

 טדקין המים אק מד בה יש הא ט׳ נמי לי׳ ודרשיק פשוטו,
 רבא דאמר דאפ״ג בחי( ל״ה )ב: יבמות תום׳ וכ״כ אומה"
 מולדת אמך בס או אביך בס אחותך ערות קרא אמר )כ״ג.(

 לאביך לו שאומרים בין מ׳( י״ח )ויקרא תון מולדת או בית
 מחייבי היא )שהאם הוצא לאביך לו שאומרים טן קייס

 ללמד פשוטו מידי יוצא מקרא אין מ״ס היא אחותך ט׳ כריתות(
 בק האם מן גם אחוס שהיא בית במולדת בק אחותו דאיסור
 ה״ס( פ״ט )גמה הראב״ד וכ״כ אחרת מאשה חץ מולדת
 ס( כ״ב )משפטים השמש מליו זרחה אס חכמים שדרשו .אע״ס

 נפשות מסקי טל בא שלא כשמש הדבר לך ברור אם משל דדך
 איט ביום פשוטו, מידי מצא איט אטם״כ ע״ב( )סנהדרין ט׳

שומט להשמיט יכול אם אלא טום בא גנב שאק להרגו, רשאי
ט׳": וטרח

 מגלה דסק בהא ר״ל שאלם טל יוחנן דא״ר הא1 ?®י♦
כאן איקרי ב.( )מגלה ט׳ וט״ב בי״א נקראת

 ששגורדו לא הא אגומם, ח1גוד6 תעשו לא י״ד( )ראה התנודדו לא
 מ' סס על חבורה תעשי לא רחמנא דאמר לטפי" לי' ',מיגע

 מאי תגורו לא קרא לימא א״כ דאה/ היא לשנאי טלי׳ ואימא
 אין דסצד אמרו ולא י״ג:( )יבמות חרסי ש״מ תתגודדו לא

 י״ל סס, מל מטרה איסור נס לסמנן פשוטו מידי יוצא מקרא
ט אסס בנים הקרא לפרש דיש ע״ז מכלית אין הפשט דגם
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* פימן פהוח
 :אחר מנין ט׳ קרחה תשימו ולא )לאגודות( התגודדו לא

צרתה ומה משניסת גרושתו המחזיר יהודה רב דבעא והא
 הואדכתיב בסושה שימאה רבנן דאמור אמ״ג כו' מהי

 פשומו מידי יוצא מקרא אין ד( כ״ד )תצא הוממאה אשר •אחרי
דאימקר כיק דלמא או משניסת{ גרישתו במחזיר )דמיירי

י״א:(: )שס איעקר
 אס דזקא דאולי ביסוד ספק כאן דבגמ׳ לומר צריך אין

חרבך ,חגור כהנא רב כדברי להלכה ניגע אין הדרש
 מקרא אין נאמר כתיב, תורה בדברי מ״ה( )ההליס ירך" על

 ולא ס״ג.( )שבת ממש חרב על גס וקאי פשישי, מידי יוצא
:להלכה נדרש הדרש אם

 שומאה למקרי מסתבר דלא אחר, ספק כאן לומר דיש אלא
לומר אפשר וע״כ וצרתה( לרבות, )תוד״ה גרושה לנשיאי

:לגמרי הסברא שעד הפשש דנעקר
תכ״ז )ם* ובחו״מ ה״ד( פי״א )רוצח הרמב״ס כתב וכץ •סב?

 עשה מצית נפשות, סכנת בו שיש מכשול כל ס״ח(
 לך ,השמר של יפה יפה בדבר ולהזהר ממנו ולהשמר להסירו
סכנה לידי המביאין המכשילות והניח הסיר לא ואס נפשך" ישמור

ט׳: עשה מצות בישל
 בדבר הזהירות למד מאד" נפשך ,ושמור דמהלשין כנראה

יפה: יפה
 המניח כל יוחנן לר׳ והרי עשה, מצות שבמל דכתב והא

נמי דעשה דהשמר בלאו עובר החמה שקיעת אחר תפלין
 דשלילת כיו; י״ל הי״א( פ״ד תפלין ה׳ רמב״ם ל״ו: )מנהות לאו

 נ״א תעשה, ואל בשב שזו שמירה בגדר אין בידים הסכנה
 מצית לכי״ע ובכה״ג ועשה, בקוס המכשילות להסיר בעיקרה

 )תוד״ה לוקה אינו הניח לא שאס ביום, תפלין כהנחת עשה
:האי•(*( ד״ה קל״ב: שבת סיס׳ ויל״ע צו, ערובין השמר

17 & נפש
 עצמו r>f> להמית דנשבע פ״ג( )שבועות הר״ן כתב וכן םג,?

מהשמר א״נ מ׳ ממש חורה דברי על לעבור הוא "נשבע
 לעיל כדברי דוו ונ״ל כו׳" עצמו במקלל כדאמריק ט׳ לך

סגולית: סכנה מצד ג״כ עצמו קללת דאיסזר ק״ס( )ס״ק

JV3W1 סקע״ב, )יו״ד וחת״ם )פ״י( ישרים ומסלת ס״י( )יו״ד 
כתוב ג״כ מביאים קע״ד( וס׳ ס״א ס׳ ח״ב וא״ה

נפשית: מסכנת להשמר זה
הבריאות לשמירת מצוה ללמוד יש לך השמר לדו^אס ויש

 ת״ח אק הללו דברים משרה בה שאין עיר כל תניא •?םד
רופא כו' המרתן ובית כו׳ בתוכה לדיר רשאי

 לכבוד ט לרחוץ )שס( הרמ״ה וכתב י״ו.( )סנהדרין ט׳ ואומן
 אדם וחייב ,1לנון רפואה ט שיש אלא עוד ולא ויו״ש שבת

 ולעבור ובמצות בתורה לפסוק שיוכל כדי עצמו, ברפואת להשתדל
ט׳: לך רקהשמר בוראודכ׳ בעטדת

הבריאות לשמירת גם עשה מצות לך דמוהשמר שישתו זה לפי
 אינו דמרחן ל״ט( )ברכות נפש לפקיח דוקא ולאו בכלל,

להבריא כ״א סכנה שא״ב לחולי לא וגס נפשות, לסכנת רפואה
הגוף:

 לכך, צריך יהי׳ אם לרפאו רופא שימצא כדי פי׳ ורופא
רופא שפי׳ ברש״י מיק וצריך דס ולהקיו למיל ואומן

 שהרי ברופאים, להשתמש שא״צ שס״ל לומר שא״א תינוקות, למול
 גמורים, לצדיקים רק זו מדה קל״ח( ס״ק הרמב״ך)לעיל לפי׳ גס

דס: להקיז אומן ל״ל א״כ ועוד לבינינים ולא
אבל מוסל, דברים עשרה בין נמצא דלא לי׳ דדחיק ךי״ל

 מוהל הא דם ומקיז מוהל אומן ס׳ לא למה א( :קשה
ולמול: לרפא רופא לפרש יש הא ב( קל״ג:( )קבס אומן נקרא

ה.
ל״ס כ״ה )בהר עמך" אחיך "וחי

 לפרנסו היחידים על מושל כ׳ תום׳ אבל קרובים, הזכירו ורא״ש הנאה חברו אח שלמדיר ס״ה:( )נדרים מאיר א״ר י*•0?
:סתם.( סי״א( פ״ו )שבועות הרמב״ם וכ״כ ממך אחיך וחי שבחורה הכתוב מן גם לו פותחין

 בעמלו, מסוק נפש לפקוח זו עשה שמצות כ״ש מובן א״כ1 הנופל דכל לפרנסו יכול אתה ואיו יעני שמא ל״ו( כ״ה )בהר
להציל גופו הפרתס )ע״ג.( בסנהדרין מבואר שהרי וההיא ומתפרנס מקרובק שואל ,אלא תחלה גבאי ליד נופל אינו

)חיו״ד סיפר )החתם חצילים ואגורי מלמשרח פשושה יותר נפש ברש״י גס )ר״ן, עמך" אחיך וחי דכ׳ אקרא קעבר שעתא
לסמ״א

 "שמירת וז״ל ה״ג( פ״א הבחירה )בית מדבריו גם הרמב״ם ע״ד עיון מצריך תקמ״ז( )מצוה חינוך המנחת ♦(
 )קרח מועד" אהל משמרת את "ושמרו נאמר והרי ט׳ העדות" אהל לפגי אתך ובניך ,ואתה שנ׳ ט׳ עשה מצות המקיש

כי׳(: קדמה המשק לפני והחניס ל״ח, ג* )במדבר הקדש משמרת שומרי כו׳ קדמה והחזנים ונאמר ד׳( ב׳ י״ח
 אזהרה מזה למד דבספרי וצ״ע (,ה שם )קרח הקדש" משמרת את ,ושמרו שנ׳ תעשה בלא עברו שמירה בעלו ואם

 כמובא סועד" אהל ,משמרת וצ״ל סופר דמעות ונ״ל ט׳ כשקונה מבודה שתהא הכהנים את להזהיר ישראל של לב״ד
 ששמירתו למדת הא היא, אזהרה שמירה מלשון "ושמרתם" נו׳ הקדש במשמרת אבל ,ושמרו" דמתחיל והראי׳ למעלה,

ומשה: בקום הו״ל דהכא כאן, ל״ש הנ״ל ותירוצי ל״ס דהשמר דפסק הרי ל״ח, מצות שמירתו ונימול מ״ע
 שמירה לקלן ענין מת (3 ל״ס, הבישול לומר אפשר איך מ״ע, השמירה דאס א( :בכלל כאן דבריו להבין יש אק

:שמירה בלשק שנאמרה אזהרה לאיזו ממש, שמירה שהיא במקדש,
 ובניך ואס& וישרתוך עליך ,וילוו הכתוב דברי ע״פ עשה מצות הוא המקדש לשמור חיוב דעצס הרמנ״ם דכונח ונ״ל

 טטול על ל״ס לסוסיך מועד" אהל משמרת את ,ישמרו" הלשין אבל כ״ו:( )תמיד מלחמה ולוים מלמעלה שומרים כהניס ט׳
 שלבד ל״ת", מצות שמירתו "וביעול לפרש צריך זלפ״ז מועד" אהל ,משמרת מצות מל יעברו בל כתיב כאילו השמירה

עשה: במצות גס שעובר
עשה, מצות סו״ל הסכשולוס, כלהסיר ועשה בקום הפקודה שאס שמירה, בל׳ נאמר הפקודה עצם לאס ענין זו ואין

:בלאו עובר החמה שקיעת אחר חפלק להניח שלא כמו תמשה, ואל בשב הפקידה ואס
נו׳ לוקה מצסו המקלל ס״ג( פנ״ז )סנהדרין הרמב״ם מ׳ מהא חקמ״ו( ,מ )השממות המג״ח קישית גם ניחא ומפ״ז

:תמשה ואל בשב הפקודה התם כי נפשך, ישמור לך השמי שנאסר
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סייען פהוח •י

 נפשו, שתצא עד אותו שסכין שבתורה ס״ס .בכל כ' סרמ״א(
 הטעם וכתב שונה ימשה או ממלין שיניח כדי לנכסיו לירד רשות אין

 קי״מ( דב״ק )הסא דמעלי׳ בנין מיני׳ נפקא דלמא משום
 ולא »ון«/ סמולס ע"* המשממות דוהשבושו סלד דהסס וי״ל

 דפשמות נראה אבל סמק, מהוצאת קלה יוסר דמרחא מסמס
 ניבית ישיב אי רבית, מאסו יהח שלא קאי עמך" אחיך ד,חי

 למשות שעליו הפירוש וע״ב משלו, פרנסה חיוב וסנ״ל קצוצה
בכלל? הגיף עמל נם א״כ עמו, אחיו יחי׳ כי הטרם דבר כל

 ,ח סרפ״ב ש׳ ליק שערי )מאסף השאלתות בשם ומובא
ישראל ביס דמחייבין סק״ב( ,מ ,ס י״א—ס*

 שמיא קמי ועדיף עמך אחיך וחי שנאמר בחברי׳ מד לרחוסי
כו׳": ממה לקיומי מחללין סקילה דאיסור דאפי׳ נשמה לקיומי

 עמך אחיך ,וחי ס״ה( שע״ד )ח״א קדושה בשערי כסב וכן
סיני וכל נפש פקוח דיני ולכל קצוצה רבית לו להחזיר

בהם": שיחי׳ המצאות
P•* ס״ב.( )ב״מ זה מכסוב דלמד עקיבא לר׳ זה ולפי

קיחק מהם א* וביד בדרך מהלכים שנים דאם
 דחייך עמך* אחיך ,יחי •ימותו, שניהם שוחים שאס סיס׳ של

 עצמו, נפש לפקוח לס״ע ג״כ מכאן מקור חברך לחיי קודמם
:זולחו נפש דפקוח מס״ע נס יעדיפא

ואל וימותו, שניהם שישתו מושב דס״ל פעורא לק אבל
 בר נחמן לרב וגם חברו, של במיתתו מהם א׳ יראה

 מוחי בדיינין ייצאה קצוצה ררבית דר״א מסמא דאסר יצחק
 זה דנמוב י״ל לדידהו דניחי, היכי ט לי׳ דליהדר עמך אחיך
 ואילי מכאן, יל® לא לעצמו אבל זולסו, נפש לפקיס פתור
 דתיי עמך ממשמעות נשמע ממילא דר״א אליבא דלרנג״י י״נ,

דבמשמעות והשתא( ד״ה ו. )ע״ז התום׳ וכ״ד לחייו, שפלים אחרים
:לו ממלים שאחרים וממך אתך

נפש *
4®P רביא שיחזיר לדידי׳ הקרא דסצם כיון לדון יש מיהו 

חייו דבנד״ד הרי הלוה, דניחי היכי ט קצוצה,
 קודמין, דחייו מכאן אחר למקום נלמד ואיך לזולתו, ספלים

 הטני ,אחיו" א״כ הלוה, וחברו הסלזה דהזא כיק דהכא וי״ל
 לר״א נם אבל דיחי׳, היכי כי הרמת, לי׳ יהדר ומ״כ כנגדו,

 בסכנה שיים ששניהם במקום ספלים אחרים חיי מקום בכל
 חברו ואבדת כאבדתו בהצטרכות שויס או מים, של כבקיסוו

 אינם דהכא אלא נופל, שחברו ,דעמך' ממשמפוס נ״ג.( )נ״מ
 מני, זהלזה לאחרים, גס להלזח ידו ולאל עשיר הסלוה שיים
 פליג ור״י מחסור הלוה ואצל כסוחר, המלוה אצל הרבים מ״כ
רק כ״א הרבית, החזרת על כלל קאי דלא דס״ל בזה, רק

:קודמים שמייז להורות

 המ*ע עמך" אחיך ד״ומי כ׳ נ״י יוסף ברוך ה׳ ובני ?סחי
היא קודמים, דחייו והא האחר, חיי על רק היא

 נשמע לא אבל יותר, תורה חייבתו ולא החיוב, שעור דכך משום
:עצמו נפש פקוח על מ ס* מזה

P•®® חייו סל לותר לו מותר אם לפ״ז להסתמן ויש 
עצמו, נפש לפקוח גס מזה ידטיק דאס הקודמים,

 הקודמים חייו על יותר אם קדם, והוא תורה שצוחה וכיון
החיוב, שעור נגמר דכבר ואם "דעמך*, מ״ע על עובר א״כ

:בידו הרשות לותר רוצה דאם לדק יש

F•חי בני הסביר כו׳ שישתו מוסב פסורא בן ודברי ״ 
ובנתים שמה, חיי ויחיו שניהם שישתו באפשר

 בהקיסק אין אם אבל מים, עוד להם שיזדמן גם אפשר הלא
 מודה, פטורא בן דגם בודאי שעה, חיי גם־ שניהם להחיות
 ישסו נאמר לא חברו, במיתת ח׳ יראה שלא הסברא שבשביל

 בממיר חייו שגם חדש, דבר ולמד עקיבא ר׳ ובא וימותו, שניהם
לחת לאדם חורה חייבה דלא בהיה, חברו של לחייו קודמים

:חברו חיי בעד בסכנמס ולהכנם שהם איזה חייו

ר.
נ׳( כ״ב )תצא לו" "והשבותו

פ״ג(: )סנהדרק לו" והשבוסו ת״ל מניין גופו ת1<אב

 שמותר ס״ד( פ״ד נדרים המשניות )פ׳ הרמב״ם כתב וכץ
חיוב ר״ל מצוה שהוא ,לפי הנאה מודר חולה לרפאות

 מ״ש פ'3 נכלל וזה ישראל, חולי לרפאות התורה מן הרופא
 אותו כרואה שהוא ני® אח לרמאות לו" •והשמתו הפסיק
בחכמתו": או בפמוט או בגו® או להצילו ויכול מסוכן

יהושע, שהחנה לתנאי ל״ל הקשו )פ״א:( קמא ובבבא
שמשיג ועולה מפסיג הכרמים בין החופה ט

 ת״ל תנין גו® השבח דהניא היא דאורייתא הא ויורד
ט׳: דמפסיג חקק הוא אתא מצרי, בי דקא• הוא דאוריתא והשמתו,

 נכסיו, סל חיוב נכללת והשמתו עשה ובמצות מכאן וא״כ
ומדאורייתא הס׳ דמ״כ חברו, את להציל ידימסו, בלי גם

 בשממ״ק הגת׳ כדברי הפסד, איזה לו דמגיע מצרי, כי דקאי
 לתועס מוהשטתו למדינן מאי דאל״כ למניו" המיצר את "לפרוץ
 לכ״ט שריא המצרים דרך ההליכה הא הכרמים, בין בעצמו

שפי׳ ורש״י כלום, לו מפסיד שאין טק לחופה, דוקא לאו
הפסד

 זיפכודס", בתוכם יעטר ולא הכרמים מצרי סביבות ,יקיף
 חברו אח הרואה מל דקאי בשנוח״ק, הרמ״ה כדברי שט׳ נ״ל

 על להעלותו בגו® לערות רק דמתויב הכרמים, בק תועה
 דסנהדרין, כסוגיא in חבלו, להפסיד לו אסור אבל הישר, הדרך

 על דקאי למאק יאבל נפשו, עמל ע״י דוקא רטהשטמו
 אחר לומר צריך המצר, גם להפסיד שסוחר מצמו, התועה
 גס ממילא ואמרי, מישרח גס רעך ע״ד תעמוד מלא דידעינן

בכה״ג: דוהשטסו ח״ט
irF• נחסיצן לא בצדקה פ״ד( כמוטת דלרשב״א)בר״ן ואף 

זל״ן ה״י( ס״ז עניים )מהנות ולרמב״ם לנכסי׳,
 סק״א( )סל״ע והקצה״ח לא, בפניו ושלא נחתיק בפניו )שם(

 שיקיים כפי׳ מעעס הוא בנכסיו דההורדה מבאר דרמב״ן אליבא
 ונחתיק ממון חוב זו אין הכא פ״י( )שם הר״ן וכ״ב הסצוס,
 במצר הייט גופא, מסן *( באותו כ״א חוט, שישולם לנכסיו

 ואין המורה, מן ס״ז חיוב ומ״כ הצלתו, תלוי׳ הגאק לס׳ שלו,
 א״ע כמציל לשלם דחחויב אה״נ ואח״ב בידיססו, כלל תלוי

 סליגי לא ע״כ ( מהו תוד״ה :0 )ב״ק חברו בממק
לשלם חייב דאין וס״לי בשממ״ק( הראב״ד )על ורשב״א הרמ״ה

 ישמעאל לר׳ ב״ד מתנאי ורק לו ישלם נם אס בממוט, לא אבל בגי®, .כ״א חייב איט ממק אבדת כהשבת אבל •(
 רם״ו מ״מ ממש״ע )עי׳ בבשרך תלוי׳ שההצלה אף קי״ד:( )ב״ק נחילו להציל כח חברו של שוט של לקלק ריב״ב של בנו

ורמ״ד(: וב״ח וסרס״ה ס״ה, כג״ה
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19 י נפש «סיס פמיח
 סק״ב( סי׳ י״א—ט׳ ח׳ )פ״ב ציון שפרי !במאסף ♦F,1 פשזר לטוש הי׳ יהושע שנאי דע״כ להנצל, משורש נמסד

ל״ח )שאילתא שאלה העמק דברי מביא בלא p הדין מן דמים דבנתינת לשנאו/ א״צ דאל״ב מששלומין
:להשפלס שובל ילא בלאו גס עובר רממילא סק״א( דחייב ודאי הקנה, ע״ז שאין מצרי בי בקאי וא״כ תקנה/

ההפסד: לשלם

ז.
נפש. הצלת בשביל המזבח על בהן עבודת מהפסקת וחוט• קל

 עקיבא ר׳ נענה השבת את שדוחה נפש לפקוח מניין ח,8?
מזבחי מעם וגו׳ רעהו על איש יזיר ,וט ואמר ’

 הוא כק )אם מזבחי ממס י״ד( כ״א )משפעים למות" תקחנו
 אין בעבודה התחיל )אס מזבחי מעל ולא עבודה( לעבוד שבא

חנא בר בר רבה ואמר עבודתו( משלים אלא לירון לבא מפסיק

 ללמד שיודע )כגון להחיות אבל להמית אלא שנו לא יוחק א״ר
 זה ומה מזבחי, ממל חפי׳ ליהרג( בב״ד שנדון אדם על זכות

 שבת דוחה ועבודה בדבריו ממש אי; ספק בדבריו ממש יש שספק
 נפש( את להצלת מפסיקת השבת את שרוחה ממורה )מבודה

: .[פה ]יומא נפש. לפקוח ק״ו

ח.
ממחתרת, ו ק•

 את שדומה נפש לפקוח מניין ס״ה. ביומא איתא ?עי•
במחתרת אם ואמר ישמעאל ר׳ נענה השבה

 ומה א[ כ״ב !משפטים דמים( לו אק ומת )והוכה הגנב ימצא
 דמים ושפיכות בא, נפשות על ספק בא ממק על שספק זה

 להצילו ניחן מישראל שנסתלק לשכינה וגורס הארץ אח מטמא
 בק״ו והלמד השבת את שדוחה נפש לפקוח וחומר קל בנפשו

 בהא שנשאל ל:( )יומא זומא לבן כדאמרינן עשה, מצות הו״ל
 שיטבול עד טהור אפי׳ לעמדה לעזרה נכנס אדם אין דחק

 מעק כו' לקיש מקדש המשנה ומה להם אמר למה זו סבילה
 אינו כו׳ לקדש מחול המשנה הכפורים( ביום גדול )כהן טבילה

בעשה: קאי וומא לק שם ואמריק טבילה שמעין דין

 מי״ג באחת הנלמד דבר שכל הרמב״ן, לדברי מיבעי ולא
אלא ע®/ מצות הו״ל נפש פקוח הוא, דאורייתא מדות

 בנאור בפיני שמעו שלא מה כל ,ט הרמב״ס לדברי אפילו
 שימצא מה כל לא פי כן גס כחב הא סופרים' מדברי היא הדי

 פעמים ט דרבנן, שהוא מדות/ מי״ג אחת אל שיסמכוהו בתלמוד
 יבארו שאם ומסיק בסיני־ תמשה מתובל ההוא הפירוש יהי'

 לעשותם אסור—מדות מי״ג מאחת הנלמד הדבר שזה ,ויאמרו
 אומו נמנה הנה תורה, גוף שהוא יאמרו או דאורייתא, ואסורו

 )ספל " כו' בהיקש ולא בקבלה נודע הוא כי המצות במבין
ראשין(: שרש המצות

JOH1 את דוחה נפש שפקוח זה׳ בק״ו ישמעאל ר׳ למד הלא 
לא שא״כ סיפריס, מדברי להיות אפשר אי וזו השבת,

:הוא דאורייתא עשה שמצות בקבלה נודע וע״כ שבת, דוחה הי׳

 כטבילת עשה, ממצות ק״ו בלמד רק רזו לומר, דיש אלא
במחתרת אבל כ״ד( ט״ז )אחרי וכו׳ ורחץ ׳דכ ביו״כ כ״ג

 אין חזקה דמחתרת מ״ט רבא מדברי אך רשיי/ רק דהו״ל י״ל
קאי ואי כו' אמר מימר והאי ממינו על עצמו מעמיד .אדם

 להרגו השכם להורגך בא אם אמרה והתורה לי׳ קטילנא לאפאי
:להורגו להשכים דחצוה משמע .(עב )סנהדרין

:רשות רק דהו״ל כ׳ אף( ד״ה .ט״ג )שם תום׳ אבל

8F’• ואשמעינן •רשות רק דבמחתרת התום׳ לדברי לי וקשה 
בפקוח מנלן מצוה א״כ דמים' לו דאין קרא

 דסקי״נ לי׳ סבירא ישמעאל ר' נמי הכי דאין ולומר נפש,
 דהלמוד שם:( )יומא רבא יאמר א״כ רשות רק שבת דוחה
 כמבואר פוסקים רוב )לדברי מצוה דהי״ל מדיף בהם מוחי
 ע״ז לומר שייך לא פרכא מיהו במחתרת, משא״כ קמ״ו( ס״ק
 ׳רשוח רק שנת דוחה דפקו״נ ישמעאל לר׳ ס״ל באמת אס

 לומר יש מדיפא, דירי דאמר ושמואל פרכא לשצא רצה ורבא
ע״ז: נס כוון דאה״ג

 המאורסה לנמרה רוצח מהיקש שלמדינן דעכשו לומר יש מיהו
גס להרגו, חברו אחר הרודף בנפש להציל דחובה

 ממחתרת ר׳י יציף ושפיר שנא*( דמאי חובה הו״ל במחתרת
 :פשה מצות שבח דוחה דפקו״נ

n8F• הנ״ל, מהיקש משה למצות הלמוד דמיקר טון ויל״ע
 ותלי זה מהיקש הלמוד ר״י אמר לא למה א״כ

תניא: בדלא תניא
 ללמוד א״א וזו שנת/ דוחה ספק דגם ללמוד דרצה ךי״ל

 רספק במחתרת משא״כ בא נפשות על דודאי מרודף,
בא: ממון מל

 חובה בא נפשות על רודאי ברודף רק דלמא יל״ע א״כ אבל
:במחתרת משא״ב בנפשו להציל

 נפש דפקוח ישמעאל ר׳ יליף לא למה לחידק איכא ועוד
נערה מה הגט׳ כדברי גדול, יומר מק״ו שבת דוחה

 להצילה טמן תורה )אמרה לפוגמה אלא בא שלא המאורסה
 השבת: את שדוחה לפקו״נ ק״ו ע״ג.( )סנהדרין בנפשי

מטעם דהמץ־ משמע בנפשו, להצילו ניתן דהלשק הגס ת״ל

 הו״ל שוב רודן/ של דמו התירה שהתורה ידעיק דממחתרת כיק עיון, מצריך ומבואר( ד״ה רצ״ו )מ׳ חנוך המנחת •(
:לי למה המאורסה לנערה וההיקש וכו׳ בהם וחי מ״ם מצוה

 לא ע״פ ולא בהם, שימות ולא בהם' ,וחי מצות ע״פ שייך לא אחר הריגת ט״י ישראל דלהציל אמינא הוה זאת דבכל וג״ל
:רשות רק להמיתו מצוה דאין כיק עוד, נשארה ונו׳ דידך דדמא חזית מאי דסברח רעך, דם על תעמוד דלא תעשה

:ממון הפירוש כ״ח.( )ב״ק לגח׳ אכל הספרי׳ דברי ט״ס זו תחוס״ ,ולא כפה״ את ס,וקצומה וללמוד

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס24 מס עמוד ברוך בן מאיר אליהו פייבלזון, נפש פקוח



נפשא פיספמרח20
 קח'ל( ד״ה מ״ב: )שם כדיש״י ממיתה הנרדף את אם הצלה,

 מהמגרה הרודף אח או י״א( ח׳, ה״ו, פ״א )רוצת ורסב״ס
 כמיתתו איכא אבל מ״ג.( )שם להצילו בהור״ה לומר שרצו כסו
 נטרה ולאנוס לרצוח רדיפה דפל הכתוב דנזרת מונש, גם

 שגורה כמו עשה, כאלו הרמה מחשבתו מל נענש המאורסה
וממר. כאשר יענשו זוממים למדים תורה

מליגי זו בסברא לומר ייש אחר< במקום וכתבתי ,?®י
 וט״כ ממש, ממעם זו לאין ס״ל הונא רב

 חסדא ורב בנפשו, להצילו ניתן הרודף קנון וגם התראה א״צ
מ״ב(: )שם בקטן שייך ולא התראה pוצ פוגש מטעם דזו ס״ל

 )סנהדרק מהרש״א סברת טל החמורה קושימי חרצתי ובזאת
מברה שכשה זה ד״אימא הרק מן עונשין דאין ס״ד:(

:ממנה״ בקלה המפורש במונש מהכפר איט מזו, החמורה

 מה וחומר הקל טל מג.( )סנהדרק הגמ׳ קושיה מה וא״ב
אחר רוקן בנפשו להצילה ניחן זכו׳ המאורסה נערה

 לפיד הדק, ק עונשים וכי וכמה, כסה אחת על להרגו חברו
 שלא ממיתים אס אבל העברה, משה בשכבר שייך זז סהרש״א,

 יהרוג שלא בכדי להמית שצריך טאכו״כ המאורסה נמרה לפגום
:חברו

 הנם׳ ץשים5 שפיר איד עונש מסעם הרודף מיחס באם אכן
הדיז: סן עונשין וכי

 אח דוחה נפש דפקזח ישמעאל, ר׳ למד איך קפה דא״כ אלא קי•
דחיהזי במיתה נענש הסם י״ל הא רודף, ממיתת השבת

(••( * ללא: אה״נ נפש להציל שבת לחלל אבל כפרה, בעצמו לו

 כקושיוהי המאורסה, ונמרה מרודף למד לא זה דמממם ׳׳ל*1
במחתרת אבל' עונש, מטעם י״ל דהתם קע״ט( )ס״ק

 דגקטינן סונש, מטעם לומר וא״א ממון, על בא ספק הו״ל
 מספק ממיתים נפש הצלה מטעם וע״כ להקל, נפשות ספק

:פשה מצות והו״ל השבת, את שדוחה נפש לפקוח וצ״ש

P•*■ אס כו׳ במחתרת הבא כ׳ ה״ז( פ״ט )גנבה הרמב״ם אמ 
 לכל יש ורשות פמורק, האדם שאר או במה״ב הרגו

מ׳: להרגו
 כמי ולא רשות, רק במחתרת לאמת אליבא דבריו ולפי

 דאחרי פ״ג.( )סנהדרק הסום׳ בשימת למיל שהמלט
:חובה במחתרת גס המאורסה לנמרה מהיקש שלמדיק

 הנרדף להציל דמצווין הרסב״ם פסק להרוג רודף דבכל הגם
t ביטל זה הרי הציל לא ואס רודף, של בנפשו ואפי׳ וכו׳

 מל ועבר י״ב( כ״ה )תצא כפה" את "וקצותה שהיא משה מצות
 דם מל תעמוד לא וטל (0)ש מינך סחוס לא של לאומן ב׳

:ט״ס ה״ו פ״א )רוצת ז(’מ י״ט )קדושים דעך
רק מ״כ רודף ודאי הו״ל לא דבמחסרת לרמב״ם דס״ל י״ל

ודאי הו״ל ממחתרת רבא דאסר והא מציה, ולא ישות

 כרודף דהו״ל אא״ל אבל חזקה. מצד הייט פה:( )יומא נפשות
 יספיק שאולי ספק, הלא ובמחתרת להרגו, מערש חברו אחר

*•( להבעה״ב: שיודע בטרם לגנוב
3®Fוהכה' בשלמא מ״ב:( )סנהדרין »מ׳ דברי פירוש שזו ת״ל ׳,

,לי דקים הוא במה״ב סד״א איצטריך אדם בכל
 אס כלומר לא, אחר אבל ממוט, על עצמו מפסיד אדם דאין

 ודאי רודף דין אז במחתרת, הבא מם נפגש כבר הבעה״ב
:בעה״ב מס יפגש הגנב אם ספק הו״ל אחר משא״ה עליו,

 לגטב חברו לבית מכנם "זה הרמב־ם לשק מדויקת "ן רעם
 כרודף ה״ט( פ״ט )גנבה להרגו חברו אחר כרודף

: רודף ולא
 אחר ואפי׳ הוא דרודף קמ״ל אמרו בגט׳ הא פיון וצריך

 על ודאי רודף דדין הגס׳ פשטות א״כ )שם:( נמי
מצוה: מיתתו וא״כ במחתרת, הבא

:לי כתב נ״י יוסף ברוך הרב ובט
חדשות מגלה )מ״ב.( סנהדרק למס׳ בחדזשיו הר״ן הנה 4"י®

 במתחרת .הבא לשונו: ,וק דמחמרת, נדינא
 שם על נידון זמורה סורר דבן דסנא איידי סופו, שם מל טדק
 דבא דדיני׳ אע״ג סופו ע״ש כידון במחתרת הבא תנא סופו

 אינו דאס אלא מיתה בסתם בסייף כהלכתו טדק במחתרת
וכדאיחא שירצה מיתה באמה להמיתו יטל בסייף להמיתו יטל

בגמרא":
 סופו" שם על נידק במחתרת "הבא דהלשון רואים אט ה1מ

מצד הוא דנהרג במחתרת ובא מדויקת במשנה האמורה
 ונסמכה הנרדף, הצלת מצד ולא הנידק, של עונש גמור דק

 שם מל נידק ומורה סורר ד״ק הקודמת למשגה זו משנה
 בא ב״ד, במיתת נענש ומורה סורר בן התם היט דכי סו©",

ידו: על ונענש אדם כל ע״י נידק במחתרת
דנידון טק בסייף, נידון במחתרת דבא הר״ן קאמר לשפיר

 חברו את והרג זממו ה©ק כאילו והוי סו©, שם על
:מיתה באותה נהרג וע״כ בסייף, דנידון

 סופו שם מל דנידק כיק בסקילה נהרג ומורה סורר דבן להא
ט׳ אביו נכסי מגמר שסוף דעתו לסוף חורה שהגיעה

 רציחה דזוהי הבריות, את ומלסטם דרכים לפרשם יוצא
בסייף: ומיתתה

 ומסיק, )מא:( לסגהדרק רמה ביד כרמ״ה מ״ז עמד כבר
בחמורה, ונידק בסקילה, זדיט שבס, גם דיחלל טק

:בסקילה נידק ומורה סורר בן ומ״כ
 "והכה )עב:( הברייתא דברי מובנים הר״ן ובדברי ?יי

להמית־" ימל שאתה מיתה בכל ומת אדם בכל
 כתובים דשני הדם וגואל מרוצח ללמוד דא״א בגס׳ ומסיק
 שאס "ומת" מיוחד רימי צריך ומ״כ מלסדין, אין כאחד הבאים

 מיסה בכל אוהו ממיתין בו הכתובה בסיסה להרגו א״א
י להסיתו: שיטליס

ותמוהים

 דמים שפיכת דהא עונש, מטעם כ״א פקו״ג מצות מצד הורגק אק במחתרת דבא צ״ל פ״כ דהא להקשות יש וביותר •(
 הא במחתרת, מבא פקז״נ טלף "היכא כיוב״ז ארי בגמרת גם כתוב ומצאתי פקו״נ. בשביל• נדחות שאיק עברות מג׳ הוא

 מד.( )סנהדרק זרה אמבורה ישמעאל ר׳ דפליג ואע״ג ושפ״ד, ג״ע מע״ז חץ ט׳ רציחה דוחה דפחי״נ סטעמא לאו סתם
 דהו״ל כו׳ חזקה דמחסרס מ״ט ט׳ בסמוך דקאמר הא הייט וכ״ת כו׳ מזית’, מאי היא סברא דהא פליג נא ודאי דמים אשפיכוס

 ראי׳ שפ״ר של חמורה בעברה נרדף להציל סדניחן דהראי' לי ונראה סהא" נפקא לא נמי ודאי כו׳ א״כ ט׳ מדף
 דרסו אה״נ, בזדון נחש לרצוח שבא טק והכא וכו׳ ומיס דמאי סברא איכא מקום דמל אלא האדם, חיי בגלל נדמות מגברות

טפי. סומק נקי׳ נפש נרדף של
 בלאצקאיוא רב שלימ״א שיין יטקב שלמה ר׳ הרב גיסי היטב הסביר פה:( )יומא ודאי אשכחן דקאמריק והא ••(

ספק ישראל ספק שהוא שבמשנה מל ספקחק לטנק דמיירי ביומא דהחם דוקא, דלאו י״א סימן שלמה נחש שיש אבט בסורו
וספק השורים בק שנכנס בארי סנ״ז יו״ד דרוסה גט דסציט כמו ודאי, מחתרת מקרי זס דלגבי ממחתרת דמי שפיר מ״ז נכרי
נכנם דודאי במחתרת וה״נ סוחר, מל ספק או כלב ספק ארי ספק אבל ודאי דורס כאן דאיכא כיון אסור, אותם השיג אם

הזי נל גגי ו״נתשות אדעסא דאסא יכדרבא ממט שנטמן סבעיי׳ב את מיג לא אולי אלא איט והספק כדרבא, !•המצת הדורס
צ הלב שתק ארי בשסק

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס25 מס עמוד ברוך בן מאיר אליהו פייבלזון, נפש פקוח



21 יאא טיטןפהוח

 ינינעי במחתרת, בבא נתונה מיתה איזו הדברים ותמוהים
 במיתה אפשר אי אס מיתה, בכל להמיתו ריבוי

בו: הכתובה
 אמינא הוה רבי׳ לא "אי מפרש שני בד״ה רש״י אמנם

 לחונק לא אבל הכאה כגק בו הכתובה מ־תה ליבעי
במים": להנובימו

 איזו דא״י הכאה", "כגק רש״י כונח מיתה לאיזו יודע ואיני*
לא הנדחים דבעיר מו״הכהו", למילף אפשר מיתה

 רק בסייף דמיתתן. מ״ז( ׳"ק )דברים תכה" מ״הכה נמרינן
נב:(: )סנהדרין חרב" מ״לפי

 דוקא לימן צריך הי׳ הלא מיתה כסתם בקלה טמן הי׳ ואם
לדידן: שבכלן הקלה בחנק,

 נידון היו ד״זמת' ריבויא לאו דאי שפיר, אתי הר״ן ולפ״ד
דנידון מצד סייף, מיתת בו הכתובה במיתה דוקא

 בסייף להמיתו א״א דאם למדינן, ממת ומריבייא סופו, שם על
מיתה: בכל ממיתין

בסייף: להורגו צריך לכתחלה במחתרת הבא ולהר״ן

 להרג דרשות לפיל באה המ ,הרמב״ם שינות גס זוהי ואולי
סופו שס מל שנידק עונש דמצד במחתרת, הבא את

 שנידק ומורה סורר בבן מציגו וכיוב״ז אדם, לכל רשות זוהי
 )סנהדרק לו מוחלק לו למחול ואמו אביו רצו שאם סופו, ע״ש

:)רש׳י( בו ותמו בהס תלה שהכתוב פ״ח:(

P•סנהדרין רש״י דברי גס יתישבו אולי הר״ן ובדברי ®״( 
מליו נפל חותר כשהיו "אם לפקח( ד״ה עב:

 בא אס אבל נפשות עסקי על בא דלא היכא מליו מפקחין הגל
 קעילא גברא התראה בלא להרגו דניתן כיון נפשות עסקי מל

 דאס מיירי, היכי הדברים, מאד ותמוהים סחירה", משעת הוא
 שנחלל נאמר איך וא'כ הבית, בעל את שיהרוג חשש עוד יש

 אם1 להורגו, והדין דמים לו דאין טק להצילו, שבת עליו
השבת: את מליו ■ולחלל להצילו הדק בודאי הלא רדיפתו פסקן

 ועונש הנרדף, הצלת מנינים: שני יש במחתרת הר״ן ולפ״ד
מצד אס והנה סופו. ע״ש דנידין מצד במחתרת הבא

 בסוף הסכנה של האחרונה בשעה להורגו דיש נראה הלא הצלה
 להציל, שמות שיש עוד כל אבל יותר, שהות עוד שאק הרדיפה

 אס אבל נהרגו, ולא במתחרת הבא של שמה לחיי נחוש הלא
 שיש בשעה הרדיפה בתחלת נהרג הלא סופו, מ״ש דנידון מצד
 נידק ומורה סורר ,שבן )וכמו סופו מ״ש ולדון לשמר, כבר

זמן(: לאחר וכו' הבריות את ללסמס שעתיד סופו, מ׳ש מתחלה

 שהות עוד ויש החתירה בתחלת במחתרת בא לפ״ז וא״ב
ולא סתירה משעת רש״י טנח בדיוק )ואולי להציל

 השבת את עליו ולחלל להצילו מצוה הי׳ הגל מליו ונפל כהנ״ה(
 וכשיעמוד שבת מחללין שעה חיי על דגם דידי׳ שעה חיי מצד

בנפשו: אח'כ יצילוהו להורגו פליז
במחתרת דבא אף נפשות, עסקי על בא דאס בזה, וקמ״ל

 משעש קטילא גברא מקרי בכ״ז להרגו, רשות רק
השבת: אש עליו ואין־מחללין סתירה

 המובאה הרמב״ס כשיטת ס״ל דדש״י לזמר אפשר ובכלל
דאף כ׳ וע״כ רשות, במחתרת הבא דהריגת לעיל

 נברח דהוא מצד שבח לחלל אסור להצילו אבל רשות, דלהורגו
:להצילו חצוה אין מיסה דין עליו דיש ומכיון קטילא,

נפש
 דינו שנגמר ,דמי שר״ל שכ״ט סימן שנת ה׳ אמ״ג )ויל״ע

ב״ד מיתת דאין בשנת הגל את מפקחין בב״ד למיתה
 דלא ע״ז כ׳ הלכה ובבאור מפקחת" שעה וחיי שבח דוחה

 סל שחסה למי היינו שעה חיי על חסה דהחורה כלל נהירא
 ולא רשעתו מחמש הוא קטילא דגברא בזה לאפוקי שלו חיים
 אוחו ממלין דאין קנ״ח ביו׳ד דקיי״ל דקה בהמה מרוטה עדיף

ואכמ״ל(: הבור, מן
 נפש לפקוח במחתרת מבא ללמד אפשר איך הר״ן לפ׳ד אך

דק מצד הנהו במתחרת דבא כיק השבת אח שדוחה
 ישמעאל יר׳ שנאמר לא אס מיני׳ למגמר אפשר ואיך ועונש,

נ״י: בני מכ״ל זה, על פליג

כתב: נ״י בענדט ישראל ר׳ הרב ואחי

 ישמעאל דר׳ הא מל ת״ר( )מצוה החכמה במעין HtfpH פו,^
)עב:( בסגהדרק ,הרי ממחתרת ק״ו דיליף

 צריך מה וא״כ בשבת בק בחול בין דמים לו אין אמרגן
וממר': למל

 בחול בין דמים לו "אין דריש לא ישמעאל לר׳ ומתרצים
שאמרו כמו נצרכה, זו דרשה שהלא בשבת" בין

 קמ״ל" בשבת קטלינן דלא ב״ר אהרוגי דהוי מידי ,סד״א שם,
 בכל אש תבערו "לא הדרשה ישמעאל לר׳ לו למה וא״כ

 )סנהדרקלס( השבת את דוחה אינה ב״ד שמיתת מושבותיכם"
 רק בשבח" בין בחול בין דמים לו "אין מן כבר נדע הלא

ב״ד: במיתת ולא במחתרת
 שגם זו, דרשה ידרש לא שר״י ראי׳ מזה דאק ובראה

צריכה בשבת" בין בחול בין דמים לו "אין בדרשו
 התורה שבאה אומרים, היינו ט תבערו" מ״לא הדרשה לו

 )כדברי רשות שהיא הגם בשבת, אף במחתרת בא מיתת להתיר
 כמצוה ב׳ד מיתת אך למעלה( המבוארים והרמב״ם המוס׳
 רציחה השבת, את שדוחה עבודה מה מק״ו שבת שתדחה אפשר
 שתהא דק אינו עבודה מפני שנדחית שבת וכו' אותה דומה

 מ״לא הדרשה באה ולזה שס( )סנהדרין אותה דוחה רציחה
השבת: אח דוחה ב״ד מיתת שאין מושבותיכם' בכל אש תבערו

 הבא מהריגת כי נראה החכמה" "מעק קושית ולישב
את דוחה שפקו״נ כ״כ ראי׳ אק בשבח במחתרת

 פטור לגופה צריכה שאינה שמלאכה סבר ר״י אולי כי השבת,
 אחריו רצק שאק אע'פ בשבת, מזיקק כהריגת והיה בשבת,
 הגמ׳ כדברי ללמדט המורה ובאה ברצין( ובתוד״ה קכ״א: )שבת

 ט ל" קמ בשבת קטלינן דלא ב״ד אהרוגי דהוי מידי "סד״א
 )סנהדו£ כפרתו עצמו למומת תקין שהיא ב״ד כמיתת שלא
 ו במחתרת הבא הריגת בשבת, אסורה לכן אין( חיד״ה ל״ה.

 כקטן הרודף את שגם והראי׳ הנרדף, להצלת רק שהיא רודף,
צריכה שאינה כמלאכה הוה ה״ו( פ׳א רוצח )רמב׳ס מסיחים

:בפקו״נ ומותרת לגופה
 מקלקל זה ד״אין חד( ד״ה מ״ג: )סנהדרין בתום׳ אמרו אמנם

במיתה" דמחויב כיון נברא מקוני דאיכא בחבורה,
 לחלל לחסן גס בנפשו מהצלה נתמעט לא אס רק אמרו זה

 נתמעט באשר אך נפשי, לתקון המיתה נראה הי׳ שאז שבח,
 לפגמו או להרגו חברו אח לרודף רק בנפשו מצילים ואק מזו,

מלאכה והוה הנרדף, להצלת רק היא המיתה ט ראי׳ בזמה,
:נ״י אחי מכ״ל לגופה. צריכה שאינה

 הוה במחתרת, ובא רודף בכל לעיל האמורים הרק ולפ״ד
סופו: ט״ש דנידק עונש מצד דנהרג גברא תקוני

אר
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ט.

י״ג( ל״א )תשא תשמרו שבתותי את אך

פה.(: )יומא חלק אך ה״ל לכל ינול תשמרו שבתו® f<1> אומר יהורא כר יוסי ,ר ,ט השבת את שרוחה ;סש לפקוח מנין קפז

♦ר
י״ס ל״א )תשא לכם היא קדש כי השבת את ושמרתם

 אחס ולא לידכם מסורה היא לכס היא >זיש כי אומר יוסף p יונתן **( ר* ט׳ השבת את שרוחה נפש לפקוח מבין ,nBf׳
בידה: מסורים

יא.
פ״ס ל״ח )תשא השבת את ישראל בני ושמרו

P®”• שמעק ר׳ ט׳ השבת את שדוחה לפקו״נ מנין p שבת עליו חלל תורה אסרה השבת את ישראל בני ושמרו אוסר מנסיא 
:הרבה שבמות שישמור כדי אחת

יב.
ממילה. וחומר קל

 אלעזר ר׳ נענה ,ט השבת את שדוחה נפש לפקוח ,מבין’^*•
p מרמ״ח אחד שהיא מילה ומה )שס:( ואמר ,עזרי

 של מאבריו ,א תקין )שהיא השבת דוחה אדם של *בריס
 כך זמן, לאחר כרס ,פלי שחייבין לפי השבת אס דומה אדם
*( השבת״: את שדוחה נוסו לכל ק״ו פס״ז( )שבת בתוספתא ,שנוי

 גורמת ששלילתה מנד שמילה הטגה אס להבין, יש1
דוחה כרס פ״י סגולית סכנה זמן לאחר

 ע״י גס שהרי גו®, לכל ק״ו לומר שייך לא א״ב השבת, אס
הגוף: כל סכנת מילה

 מצד שבכרס, ל״ח דוחה מילה דלק לראב״ס, ס״לי ואולי
כדברי זק, לאחר שבכרת עשה מצות מילה שנס

 מסילה שבכרס תעשה לא דוחה דמשה ללמוד דא״א הגס׳
:ה:( )יבמות כרת שק ופסח

 האבר, לחולי ר»אה היתה מילה אם הק״ו, לפרש קשה אבל
רפואת בשביל שבת דמחללין השתא שפיר, הק״ו אז

 שדוחה מאיה רק מילה אבל נפשות, סכנת בשביל כ״ש ,א אבר
 וברית אות דנק לרנב״י הלכה, יצחק ,ור )לעילא השבת אס

 משמיני( יעקב בר אחא ולרב מביום יוחנן ,ולר ,מ ודורות
ק״ו השבת אח דוחה ,א שבאבר מנוה אס ק״ו זו מה וא״כ

:גו® לכל

 היא שמאוסה לא:( )נדרים לשיטתו דראב״ע לפרש יש )ואולי
הגוים כל ט שנאמר הרשעים בה שנתגנו הערלה

 אמי באבר האדם גנות בשביל אם ואמר (,ס ,)ירמי ערלים
 סרןח בשביל שבח שמחללין עאט״ב שבת, לחלל תורה אשרה

:ודוחק( נפש

MP* סצזה בהם" ,יחי דלכ״ע ר״ל נ״י יוסף ברון ,ה ובני 
מ״י בהם שימות ולא כשמואל דר® דלא אלא

 א* שבאבר עצוה בשביל אם ראב״ע אמר ומ״כ התירה, חוקי
:גו® לכל הנוגעת בהס וחי מצות בשביל עאכו״כ שבת מחללין

 אומר אחא ,ר סס״ז( )שבם התוספתא מדברי ראי׳ ת״ל
במחתרת אם אוסר הוא "הרי עקיבא ,ר משוס

 אס ®דחו הוא דק בספק, נפש להחיות נפש הורגק אם ,מ
 אלא לישראל מצית נסנו לא הא בספק, נפש להחיות השבת
 ולא ,ק בהס וחי האדם אותם יעשה ,אשר שנאמר בהן לחיות

:בק* ®מוס

 קודם ידועה היסה בק ®מות ולא בהם ו® דדרשה הרי
ממחתרת ללמוד הוצרך מה זא״כ שמואל, מר שדרש

 למדו לא אבל למצוה, בהם ו® דפר® לומר וצריך וכדומה,
•*( :נפש להחיות בשביל המרה חוקי מל נס לסבור מכאן

אלא

דוחה אדם של מאבריו א* באבר יחידים מצוה לקיום אלא שאינה מילה ,ומה ,סוס בשם מפרש קל״ב.( )שבת כרשב״א •(
)שם(: הריטב״א וכ״כ המצות" כל רעשה שישמור המצית כל לקיום שהוא נפש לפקוח ק״ו השבח אח

דו® דרשה לי' איס הא ממחתרת שבת דוחה נפש שפקוח לימוד ישמעאל ,לר ל״ל מקשה פה:( )יומא הרש״ש בהג״ה **(
הנ״ל. תירוצי ל״ש והכא יהרג, ואל יעביר בצנעה מ״ז עבוד לאדם לו אומרים אם לענין פד.( )סנהדרק בסם

ממחתרת. זולתי פקו״נ בשביל גם סברה, רסיברים ולמד יהרג, ואל יסבור שבעצמו רק זו דדרשה לר״י דס״ל לומר ואפשר
אחרים* נפש לפקוח נס דחידש ל ישע ר׳ קד® כבר הא שמואל חידש מה קושיחו נס ניחא ובזאת

ר׳ אש הזה, הכתוב סן זו בדר®; גדול דבר חדש שמואל ואמנם כסב: בשיקאין רב נ״י במנדט ישראל ר׳ הרב ואתי
ישמעאל
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m סימן פסוח
 שימות ולא התוספתא דברי סוף עס״ז, לפרש יקשה אלא

שבת שדוחה נפש לפקוח שמואל מר לשון ג״כ שזו בהן,
 למצוה, זו דרשו שלא התוספתא דברי לפרש יש ואולי וכדומה,

 המצות ימיך. ואורך חייך "היא כמו חורה של לשבחה כ״א
ימים: לקצור ולא חיים להוסיף נתט

23 יב נפש
 כו" נחנו לא ,הא התוספתא דברי מפרש במרים והמנחת

אכן שבח, שדוחה נפש לפקוח מיוחדת ראי׳ לעוד
 סהס דברי או עקיבא, ר׳ דברי כיף דזו משמע הלשון מסגנון

 דוחה נפש שפקוח הקודמים הלמודים של הכל לסך, תוספתא,
כר: נתנו לא הא שבו/

יג.

המאורסה. לנערה הקישא

ןאוצרהחכמוג

 על איש יקום כאשר כי הוא תנאהיקישא רבי "דבי ?*י♦
מה וכי כ״י( כ״ב )דברים נפש ורצחו רעהו

 רוצח מקיש למד ונמצא ללמד בא זה הרי מעתה מרוצח למדנו
 אף בנפשו להצילה ניסן המאורסה נערה מה המאירסה לנערה

 כדתנא מנלן גופה מאורסה ונערה בנפשו להצילו ניתן רוצח
 לה מישיע_ יש הא לה מושיע ואין דתדבר״י ישמעאל ר׳ דבי

כ״ז(: )שם להושיע שיכול דבר בכל

 דרוצח ילפינן דמהכא פיק "וא״ת להצילו בתוד״ה ומקשים
וחי׳ בנהר בטובע קרא ל״ל בנסשו להצילו ניתן

 מסתבר ולא כ״ש לא התם להציל כדי הורג חברו השתא גוררתו
 דאי נראה אלא מאיסורי לאפרושי׳ טפי הורג דחברו למימר
 על תעמוד דלא בלאו דעובר התה קמ״ל עשה ה״א מהכא

רעך": דם
:נפשות להצלת עשה מצות המאורסה לנערה דמהיקישא וראי'0

I •
יד.

דם על תעפד לא
 חי׳ או בנהר טובע שהוא חברו את שרואה "מבין *•?גי

להצילו חייב שהוא עליי באין לסטין או גוררמו
 נפקא מהתם נפקא מהנא והא רעך דם על תעמד לא ת״ל

 מהתם אי ב׳( כ״ב )תצא לו והשביתו ת״ל מנין נופו אבדות
 קמ״ל לא אימא אגורי ימינר מיטרח אבל בנפשי׳ ה״מ הו״א

:טג( )סנהדרין
 דרוצח ילפינן דמהכא "כיון מקשים להצילו( ד״ה )שם והתום'

וחי׳ בנהר בטובע קרא ל״ל בנפשו להצילו נייק
 אלא ט׳ כ״ש לא התם להציל כדי הורג חברו השתא נוררתו

דלא בלאו דעובר הסס קמ״ל עשה ה״א מהכא דאי נראה

מ״ז(. י״ס )קדושים רעך

רעך": דם על תעמד
 אס אלא ידענו לא דמהיקש מתרץ לסנהדרין בחדושיו והר״ן
ידענו, לא סכנה לספק אבל ט׳ כשמש לו ברור 1

 על שאפי׳ ללמדנו רעך, ע״ד תעמד לא הכתוב בא לפיכך
:דמו על לעמוד ולא לטרוח מחויב הספק

,שלא מכשול תחן לא עור לפני כ׳ )תרע״ג( חסידים ובספר
 אא״כ אחר יהודי עם שחין מוכה שהוא אדם ירחון

 דם על תעמוד ולא וט׳ כמוך לרעך ואהבת שנאמר יודיענו
דאס לפרש וצריך בכך, מה חסכים חברו ואס ויל״ע רעך,

:עצמו אס יזהר מודיע

טו.
בביתך. דמים תשים ולא

 בהוה אלא הכתוב דבר לא ט דוקי/ לאו זה וציוד דמים תשים ולא לגגך מעקה ועשית חדש בית תבנה "כי קיו,
רע כלב אדם יגדל שלא מנק אומר ניק ר' כדתניא ח׳(: כ״ב )תצא ממנו" הנפל יפל ט בביתך

בתוך ______________________

 שיעטר מנין תהרג, ואל זרה עבודה עבוד לאדם לו אמרו שאס סטן ישמעאל, א״ר "תניא מאמרים אינם על דרשה ישמעאל
 ודרשה עד.( )סנהדרין ונקדשתי" קדשי שם את מחללו ולא ת״ל בפרהסיא אפי' יטל בהם, שימות ולא בהם וחי ת״ל יהרג, ואל

בהם". שימית ולא בהם "וחי נפשו באונס גס שמואל
 ולא ועבר יעבור, ואל יהרג בו שנאמר מי "וכל :ז״ל הרמב״ם מפסקי נחזה נאשר האונסים, שני בין יש גדיל ״וחלוק

 ל״ת מצות מל ועבר השם, קדוש שהיא מ״ע ובטל ברבים השם את חלל ה״ז מישראל, בעשרה הי׳ ואס השם, אס תחלל ה״ז נהרג
" וכו׳ באונס הרג אט' ב״ד אותו מסיתין שאין לומר וא״צ אותו מלקין אין באונס, שעבר מפני ואעס״כ השם, חלול שהיא

ה״ד(. ס״ס התורה יסודי )רמב״ם
 אין סכנה במקום ואט' ושפ״ד, ג״ע סע״ז חון סכנה במקום שבתורה איסורים בכל ומתרפאים אוסר: הוא "ולהלן

ה״ו(. )שם לי" הראוי עונש ב״ר אוחי עומק ונתרפא עבר ואם מהם מתרפאים
 שהלא האין, ופעל עשה כלא ט׳ החמורות, העברות על לעטר אחרים שאנסוהו במקום :היא ביניהם הגדול ״והחלוק

 ב״ד אין ומ״ז חללו, וסוד השם את קדש לא נפשו את מסר ולא מכריטו נגד התיצט לא על אך רצונו, נגד גמור באונם משה
,)ועי פ״ז" עונשים וב״ד מטקה חעקהו להתרפאות רק שהיא f ברצוט, ועבר מאחרים, אנוס הי' לא אם אך עונשים משה של

ח״רץ מצוה י"? כ״ה תצא י׳; מצוה י״ח י״ב בא, ישראל" "סגלת ,נס׳
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 ימים ולא ונאמר בישו בתוך לע סלם יומין■ ולא בישו בתוך
:מא:< )כתובות בביתך דמים

 ששים ולא ת״ל מנין במתנה לו ונתן ירש לקח ,ט הבנה .כי
:ס״ה( שם )ספרי מקום״ מכל בביתך דמים

 ולא ת״ל ומילין חריצים ומערות שיחק בורות לרבות ומבין
:0*0 שם )ספרי בביתך דמים תשים

 מעקה דיקא ולאו וניס ע דוקא לאו בונה, רוקא לאו א״כ1
 )ב״ק להמית כדי בו שיש בטר שהרי הענק לפי כ״א
:בכיסוי כ״א תורה חייבה לא ג*(

 ח׳( ס״ז )תכ״ז ובחו״מ ה״ד( פי״א רוצח )ה' הרמב״ם ב״כ1
,ט כגק ט* סכנה בו שיש דבר כל וא' הגג, אחד

 כו׳ או מפחים י' גטהה חוליא לעשוח חייב ,ט וחצר בור
 להסירו מ״מ נפשות סכנת בו שיש מכשול כל וק כו׳ כיסוי

 ,ט המכשילות והניח הסיר לא יאס כו׳ השמר שנאמר כו*
:דמים חשים בלא ועבר משה מצות ביטל

 מעקה משה בלא )ה״ג( הרמב״ם נקש דלא הא ב״ל1
)ח׳ המנ״ח כקושית השמר על נס שעובר לגגו,

 המכשילות, הסרת השמר שבכלל ביאר לא. עוד כי באשר תקמ״ו(
:ע״ז נס לגג מעקה שלילת על עובר ודאי אבל

מכשולי הל הסרת טלל בביתך דמים תשים לא כי והגם
מפייס וכן דוקא, לאו דבית כיון נפשות, סכנת

 דמעקה דמ״ע נראה אבל דמים"/ חשים ב״לא מבר הרמב״ס
 אבל המכשילות, להסיר הנתון בנק איזה של מגדר יצאה לא
 זו, למ״ע מנין זו אין בנק בלא המכשילות להסיר אפשר אס

 המנ״ח שהמיר כמו המכשילות בהסרת זו מ״ע נזכרה לא ומ״כ
:)שם(

nxp* הרבה ס״ש( )תכ״ז ובחו״מ ו׳( ה״ה )שם הלמב״ם כ׳ 
נעשות סכנת בהם תיש מפני חכמים אסרו דברים

 ט׳ וישתה המקלח הסלון מל פיו אדם יניח לא הן ואלו ,ם
 איסור .לכאורה )שם( המנ״ח מ״ז ,וכ ט׳ מלוקה יבלע שמא

 אלא אינו כו* דמים תשים לא ואפשר ט׳ מכשולות כמו תורה
 הוא דלדהר״ח ישמור, השחר רק כו׳ לאחרים מכשול ים אם

 :בדבר״ תורה איסור איכא א״כ עצמו על וקאי עשה
גס הטפל, יפול שלא מצד המעקה משיית כי נראה, ולי

 יכול בעצמו היא רגם אחרים, שיבאו חשש שאק במקום
 השמירה אבל קבועים, מכשולים הסרת על קאי דזו אלא ליפול,

 אסרו הרמב״ס דכ* והא לך, להשמר עגין זו עובר, ממכשול
 אלא דרבנן, איסור זו כי הכינה דאק׳ לומר אפשר חכמים,

דברי על גס תז״ל עוררו ק בתורה נאמר הנג שמכשול כשש
לך": "יהשמר נכלל והם סכנה

טז.
י״ז( ואתחנן י״ג, )יתרו תרצח. לא

 עצמו אח "ההורג ה״ב( י״ב רוצח )ה׳ הרמב״ם ב׳ זימ,
 בידו הריגה ומין הוא דמים שופך ט*

:״ ט׳ שמיס בידי מיתה וחייב

תרצח: לא על שעובר מלשיט כנראה

pi אבל( ד״ה פ״ד הבטחין )שער הלבבות חובת מדברי נראה 
כו׳ זילחו המית כאלו מ״ז .נתבע טצמו הממית ט

 לא באמרו גלגול בשום אדם שום להמית שלא הזהירין וכבר
 העונש יהי׳ הממית אל קרוב המומת יהי* אשר וכל תרצח,

כו׳": ראוי יותר
 ת* תרצח" .לא מל שעובר אמ״פ ארי .אחורי הגר״א כ״כ1

:ס״א.( ברטת נועם )אמרי כו׳ בהם״ וחי
 תרצח, דלא לאו בכלל דאינו כ׳ ל״ד( )ס* חנוך והמנחת

 כלים שיבר אם )ונ״מ שמיס בידי מיתה חייב רק
:ט׳( ממשה בשעת

האדם דם שיפך שנאמר .לפי ( )יתרי במכילתא לאיתא •י
לא ת״ל שממנו לא אזהרה שמענו עינש כו׳

 מות ומת איש .מכה הכתוב דברי על אמרו מדלא תרצח",
 דמ״ז שמעט, לא אזהרה וכדומה, ב( י כ״א )משפטים יומת"
 שאין בדבר הכא דמיירי זע״נ תרצח, לא היא דהאזהרה תשיט

כ״כ: פשוט
 נח, p רציחת על שמים ביד עונש דק בזה דמרוסז ב״ל1

מהן "קודם כ״א( משפטים )שם עקיבא בן איסי כדברי
 תחת תורה, מסן לאחר דמים, שמיכת מל מוזהרים הייט תורה

 ודם, בשר סדיני סמור אמרו באמת בנכרי הוקלו שהוחמרו
לשמים": מסור וריק

 שנתחייב סי בטלו לא מיתות ד* דין דרך מל המנה לפרש יש1
דמו זה״נ צ( )כחוטת ט* הגג מן נופל א סקילה

 וכיוצא )ב״קנה:( שמים( בדיני חייב ,כפ )לא שמיס בדיט ישפך
:'שמים בידי ומיתה מכרת מזהירין, אא״כ עונשין אין בזה

 הדבר, נכון ואס תרצח לא היא דהאזהרה אמרו וע׳ץ •רא
עצמו, דם שפיכת עונש על גם זו דאזהרה י״ל

 זה אין אבל אדרוש, לנפשותיכם דמכם pf> אך הקודם שבכתוב
 וי״ל מיתתו, לאחר הוא לדעת עצמו את מאבד דעונש הכרח,

 הרבה כדמצינו מזהירין, אא״כ עונשין אין אמריק לא דבכה״ג
 ג״ה: )ב״ה שמים בדיט וחייב אדם מדיני שפטור מקק גרמות
 אזהרה חצינו ולא מיתה לאחר עונש מפרשים פוסקים דרוב נ״ו.(

 וכן ב״ב:( )ב״ב שאסור אך בסקק, »(גרמא על מיוחדת
 לומר שאפשר תגזול, לא בכלל זו אס בידים במזיק מפופקנו

דוקא: להנאתו גזלה של גדר
 )מרדכי יקר הר״ר בשם כ׳ סקי״ב( סל״ד )ח״מ הב״ח *3י

כדאשכחן דחמס, רשע נקרא לשלם, ע״ס דמזיק (
 לשלם כ^ שעורים של גדישיס להדליק שרצה רדוד במעשה
 ס:( )ב׳ק כו׳ ישלם גזלה רשע חבול לי׳ קרי עדשים, של גדישיס

כו׳: למדות לפוסלו וראוי
 ליפן ט* דליטול השאלה מל »מ* מובא הזה הכתוב צ״ע1

:להנאתו לוקח וא״כ ט׳ לשלם מ״מ בהמתו לפני
 לפסול דאין מ״ז, חולק ולפי( ד״ה סמ״א )א״ה המהרי״ט

 סובא וכן קבלה, דמדברי רשע שם ע״ס לעדות
:היש׳ש בשם סל״ד )ח״מ הגרמק״א בהג״ה

 נפרש אם ס״אס )ב״מ כפל לשלם וע״מ למיקט ע״מ בגונב
כדמשמע בהחלט, החפן, לעצמו להחזיק מכוין דאק

 שמס, לסי בממסרו גס חגטב, דלא ראי׳ לפרש״י, לכאורה
בהחלס: סדאורייתא שאסור שי״ל כ״ש וא״כ

:לעצמו להחזיק דכונתו פ׳ בשטס״ק אבל
ויל״ס

סמן לא
 עור .ולפני גס ולהרמ״ס כמוך* לרעך ,ואהבת על ע״ז דעוברים והחינוך לב״ב הרמ״ה דברי הבאתי י״ג ״ק0 לפיל

יעי״ש: ממל"
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1a׳e פקוח

 דנלמד ל״ל, מזל לאי סא.( )ב״ט מש׳ במרי ויל״ע •יג
 למזיק לאו דצריך לומר אפשר הא ואונאה, מרעיה

ואונאה: ברביש משא״ב נהנה שאץ
 שחסרן, מצי חיוב דעיקר לחלק, סברא בזה יאק ס״ל ואולי

ס״ג )גולה ורמב״ם לרי״ף נמה לא וזה חסר זה
 הייט יפטור/ אין( זה י״ה ט )ב״ק לתום׳ וגס חייב/ ה״ט(

 בידים, במחסני משא״ב לאגרא, יקיימא בחצר כור בעלמא, בגרמא
 :שם( הא י״ה תו' )יל״ט זה של החסרק .מצי דטיקר
לא "כתוב כ׳ משה ד״ה מ״א פ׳א לאבות יונה רבעו ובפי׳

הלאו": אותו בכלל נזיקין וכל תגזול
החמור לרמת א׳ס מאבר טון הוא מה להבין יש ובכלל •יי

 וגם שמ״ה( יי״ד פ״ב, שמחות )מ׳ כמבואר כ״כ
 ב״מנ״ט. יהושע בפני גס )מובא למוה״ב חלק לו שאין מוסכם

 ק מפורש נמצא שלא והמירו ק״ג. כתובות במהרי״ט ומי׳
 ילייס מאות י׳ של מהספק ע״ז מקור ולרייי חז״ל, ביברי
לחיי באין אט בים טובעים אט אם שקלון, שנשבו וילדות

k 25 יג צפע

סשכ״ו(: חיו״י חת״ס ועי׳ נ״ז:( )נימק הטוה״ב
לנפשותיכם יסכם אס ואך בעונש המרומז הוא יטק וי״׳ל

 נשנית ולא סח לק שנאמרה ימצוה מבואר אבל אדרוש
נ״ט.( )סנהירק דר״י ואליבא משה גיד, אלא לט אין בסיני,

תרצח": ב״לא בסיני האיסור משנה צ״ל וא״כ
גם תרצח, בלא עובר לרעת א״ע המאבד אס לפ״ץ ■”י

 כי תרצח, לא בכלל לימת א״ע אבוד גרם
 או חברו את להרוג כשוכר גרם ע״י חברו את דהורג היכי
בידו הריגה וטון דמים שופך דהוא כו׳ הארי לפני והניחו כפתו

ה״ב(: פ״ב רוצח )רסב״ם לשמים מיתה וחייב
לישנא, לחד סוך ד״ה ט״ז. סנהדרין הסום׳ ולפ״ד אב״ה

והרגי/ מצוי' ברוח שנפלו ומשאו סכיט אבני דגם
 תרצח, בלא רעובר וע״כ חציו, משום ראשו למ״ד מיתה חייב
 ד״ה נב. ב״ק כדהתוס׳ ק! חציו לשומרו לו והי׳ שמע יכל

ג״כ דקאזלי, בהדי הרגוהו שמיח המכשולים אם ק כמו אסו,
תרצח: בלא עובר

ק.

י״ט( כ׳ )שופטים תשחית, לא

 ממט כי ט׳ מצה את תשחית לא כו׳ טיר אל תצור "כי יי׳
י״ט( כ׳ )שופטים כו׳" חכרת לא ואתו תאכל

 מאכל אילט קוצצין אין :נפהק ה״ח( פ״ו מלכים )ה׳ וברמב״ס
 במצור ולא לוקה, הקוצץ וכל פצה את השחית לא בנאמר כו׳

 לוקה השחתה דרך מאכל אילן הקוצץ כל מקום בכל אלא בלבד
 כלים המשבר כל אלא בלבד האילטת ולא פסק: י׳ ובהל׳
 לוקה ואינו תשחית בלא עובר השחתה דרך כו בגדים וקורע

מדבריהם: מרדות מכת אלא
 באילני ב( המצור בימי א( :מיירי מקרא של פשוטו והנה ירז

השחתה: בדרך נ( מאכל
 אילטה הקיצץ )מלקות( נמי וליחשוב רבינא לה מדמחקיך אבל

חכרת לא ואותו תאכל ממט כי סהכא ואזהרתי׳ טובות
 י״ל תשחית, לא המקרא תחלת נקט ולא כב.( )מכוח כו'

השחתה: דנץ דוקא דלאו ללמדנו
)ב״ק מיתר )לבנין( בדמים מעולה הי׳ אס רבינא מדאמר אכן

 וי״ל השחתה. בדרך דוקא דהאיסור דס״ל ראי׳ צ״א:(
 חכרת, לא הצואה דכפל דס״ל כו׳ תאכל ממנו רבינא דהניא

 הרתב״ס לדברי מפרש מקיר וזו המצור, בימי דוקא דלאו לתורות
להכפ״מ צרר ואין במצור דזקא לאו עצה pf> תשחית לא דאיסור

מל״ט: בהנ״ה עליו שהקשה )שם(
מאכל אילני דבלא משמע טובים, אילנית רבינא מדנקט אבל

 באסאן הגר"♦ כדברי מדרבק שאסור אלא כך, הדין אין
שם(: מל״מ )הג״ה

קכ״ט.( )שבת כלים בשבירת »מ׳ דלשון לומר יש ולפ״ז •יח
וקריעת ק״מ:( )שם יקרים מאכלים ובאכילת

 קטבר הא טובר( תוריה לגרסת צא: וב״ק ל״ב )קדושין בגדים
 דאין לרמז חשחית בל טל דעובר אמרו ולא השחית, בל משים

 )אמנם השחית דבל אביזרי׳ זו כ״א ממש, תעשה לא עברח זו
 בלשון אבל ועוד( כ״א: ס״ז ר׳ )מכות במלקות משים לשק מציט

מ״שוס"(: מלשון "על' יותר יתק עובר
בל איכא .לבנות פרדות בקטלת יאיר בן פנחס ר׳ ולערן

תשחית: דבל גררא זו לכונה ג״כ :(ז׳ )חולין חשחיש
 ליישב יש דרבנן, איסור רק דבר כל דבהשחתח ועפ״ז *י#

בלי וכדומה בגדים דקריעת כיון לי, דקשה מה
 סרק אילני • לקצוץ מומר מרוע תשחית; בל מל עובר מועלת

 והמיסך )שם( הרמנ״ם( וכ״כ צ״א: )ב״ק כדמוכח לצורך, שלא
)שופטיט תשחית" "אפו מפורק בסוד• דפסוב דכיק סקכ״ט( )מ׳

 סי׳ יו״ד סמ״ז )כסברת איסור ע״ז צנזור לחכמים א״א כ"( כ׳
סק״א(: קי״ז

 דאורייתא, איסור דבר כל בהשחתת דגם לרבינא דס״ל אך
 שטטין כמו מפרש, איסורם דאק כיק פ״ו לוקק דאין אלא

. ):«( המנ״ח וכ״כ והחיטך הרמב״ם דלרי
 על לוקק כ״ז( תעשה לא מ׳ המצות )ספד ולהרמב״ם

דבר: כל השחחת
 דאמר לבנק בימים מעולה מאכל יאילן בהא לי ונלאה י?

ראנ״ד רמ״ה, דלר״ח לקוצצו, שמותר רבינא
 של אש רמניחין ומאירי ולגאק קוצץ, שירצה איזה יהונתן והר״ד

 בסברא ג״כ דסליגי י״ל שס( )שטמ״ק מאכל של וכורתין סרק
 מילוי גם להשחית אסור דאו׳ איסור דבר כל השחמש דאס זו,

 השתתת ואם לבנין, בו ישתמש לא באם לבנק, מאכל עילוי דמי
 הדמים עילוי בהשחתת דאו" איסור אין מדרבנן, איסור דבר כל

 שאין טרם דבמילוי אלא תורה הקפידה אילן השחחח על דרק
 וממילא לבטן, מאכל באילן להשתמש בכה״ג, השחמה דרך וו

יקצץ: שירצה אחה
 כל בהשחתת דאורייתא דאיסור ל&״ד 1הגון בהשחתת לפ״ז

אלמזר א״ר תניא הנס׳ כדברי הגוף בהשחתת כ״ש דבר,
 צ״ל תו" )לגר" לוקה מדאי יוסר המס על שהמקרע שמעשי

צא:( )ב״ק גופי וכ״ש תשחית בל משים עובר(
הוא הדר דלא דפסידא שאני בגדים ודלמא ע*ז אמרו אכן

 להו מדלי והיגי החמי ביני מסגי כדהוה חסדא ורב ס׳
התנהג וכן ארוכה, סעלה אינו וזה ארוכה מטלה זה אמר למאני

ע:( )שטנית חלקי׳ אבא
•(Jfi ב״ק )שממ״ק הוא דבסרא חסדא כרב קיי״ל הרמ״ה וב׳

 מטס יוצא לפטמים נס ואס כנ״ל, קלה בסרימה כ״ז אבל
הרם ט נשמה מקצת נוטל מקצתו כשטפל ולר״ת דם,

 אפיסת מצד רזו וי״ל דם( ד״ה ה׳: כתובות )תום' הנפש הוא
 האדם מחליש דם מפט גרסק כל לא אבל היוצא, בדם החיות

בזסנט: הרופאים דטס וכן
 אבל הוא, הדר דלא פסידא בודאי אבר חסרק ואולם י**

טל להסתכן שאפשר מלבי הגוף חולשת גס
 החולשה גם אחכה מסלה זו בבימר לומר אפשר ואי זה ידי

 אסור דסיאורייסא לס״ד וודאי הדר, דלא פסידא סו״ל בז»«
הגרף: מחטת דכ״ש דבר, כל להשחית
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א ביטן פהודו »
 הגיף השחתה גם א״כ מדרבנן, מר נל דהשחתת ולמ״ן*

חשחית: מל אינה מדאורייתא
 ביומא שרשיפא לי׳ )בקעו( צלחו דלרבה בהא למיין ויש יי*•

תשחית. בל משוס סר קעבר הא אביי וא״ל דהקזה
 מדאורייתא אס קכ״מ.( )שבת עדיף דגופא תשחית בל א״ל
 מיירי, דרבנן מאיסור לפרש צריך אביי קושית מיהו הוא/
 אילן דאס תניא הא קשה אבל השחתה, דרך הוי לא דהא

 מקרא וילפיק סרק לאילן קודם הוא בדמים, מעולה מאכל
 בתורי/ מפורש ההיתר וא״ב צ״ב.( )ב״ק תדע אשר סן דרק

 וגס סק״א( קי״ז סי׳ יז״ד הט״ז )כסברת לגזור לרבנן וא״א
 הקשה מקור מאיזה וא״כ בכה״ג, מדרבנן איסור מצינו לא

לרבה: אביי
 דוקא דזו מיירי תדע אשר עץ ריק יקיא לאביי ס״ל ואולי

 בכה״ג התירו ור״ח ורביגא שמואל הלא אבל במצור,
:מקום בכל

 השחתה, דרך בלא נס מר, כל השחתת איסור דלאביי וי״ל
רבה, על להקשות שייך לא מדרבק דאילו וכדאורייתא,

רבנן: שנזרו נמצא לא כי אחר
 והשחתת השחתה, בדרך דוקא מדאורייתא דהאיסור השיב ורבה

:השחתה דרך הוי לא הגוף השחתת עד כלים
דשערי נהמא למיכל לי׳ דאפשר מאן האי דאמר חסדא רב1

 פפא א״ר וכה״ג תשחית בל משום קעבר דחינו יאכל
דמים: בעילוי גם דבר, בכל השחתה דאיסיר ס״ל ק״מ:( )שבת

 דאורייתא, איסור דזז ס״ל חסדא דרב למר, זכר ת״ל 4’י
»:( )תענית חוצים בין בהלט בגדיו מדהרים

 הקוץ את בו נימול יד של מחט בשבת לטלטל מוסר והלא
 צפרא דמשזם מ׳ה( פ״ב )עדיות מזרסא להפיס וק קכב:( )שבת

 וכיוב״ז ק״ז.( שבח וממאי והוד״ה ורש״י שם ,)סוס גזור לא
קי״ד. ביבמות

נפש
צער במקום בנד, להשחית איסור רבנן גזור לא מדאי וא״ב

:קוצים סריטת של
עצמו את לצער הא ק, עצמו על החמיר חסדא דרב ולומר

נזיר גט ברט הקפר אלעזר כדא״ר אישור ג״כ
 נקרא בתענית דהיושב שמואל א׳ ועפ״ז היין, מן א״ע שציער

:יא.( )תענית מטא
 דס״ל ג״כ צ״ל ועפ״ז ניחא, דאורייתא איסור דזו ס״ל אם אבן

 אוכל שהדי השחתה, דרר בלא גס תשחת בל דאיסור
דגול(: ניחותא משום היקר מאכל

 ולאו קח:( )שבת פפא ורב חסדא רב דברי על ,בנמ ומפיה
נפרש גם ואס מדין/ דנופא תשחית בל היא מלתא

 על לקוץ שמותר וכסו השחמה דרד זו אי; שבכה״ג שהכינה/
 איסור אין כן מפירות יתר לבנק בדמים מעילה הוא אס מאכל,

 של עדיפות ע״ז דא״צ מלבד הטף, לצרך זו באס השחתה,
 כיון הא עדיף דגיפא תשחית בל לזמר וא״צ הנוף השחתת
כנ״ל מר בכל השחתה איסור דמדאורייחא כאן דנקטיק

 הוא שק ומכל בכלל, *( הטף דהשחתת שמעינן ממילא א״ה
צ״א:(: )ב״ק אלעזר כדר׳

 בל משוס בזה חש כפשוטו לפרש מורה והלשון ייי,
הגוף השחתת דאיסור וראי׳ דגופא, תשחית

יוסר המבריא המאכל אוכל איע אס כמו וא״ת בשב גם

 ללא דהדר פשיר/ טן החילוק ס״ל דגם׳ ססמא אס ויל״ע
)חמנית ארוכה מעלה אינה וזו ארוכה מעלה זו הדר

 ק להתנהג דוקא אסורה ביותר, מבריא מאכל ושלילת ע:(
 למי לפרקים גם אסורה אי תמידית, חולשה הגורמת בתמידות

בידו: שיכלת

פימת:. על השרץס חש מכאן ישמעאל ר׳ ומד׳
חלק( הגליק נשאר )כאן

יח.
 לבבך את תאמץ לא כ״ה(. )בהד בו והחזקת י״ע(. )קדושים בטון■ לרעך ואהבת

 והעבט ידךלו את תפתח פתח בי האבק מאחיך ידך את תקפץ ולא
 תחוס לא בפח את וקצותח ט״ס. )ראה לו יחסר א^ר מחסרו די תעביטנו

כ״ד(. )תשלי למות לקוחים הצל נ״ה(. )מבא עינך

 ס״ע ט״פ גם המסוק להכיל חיוב ט לי ונראה י*•
"ט ומלוי ל׳( כ״ה )בהר בוי "והחזקת

 לפרנסו מחויב שעפ״ז ח׳( ט״י )ראה לו" יחסר אשר מחסורו
 בדברי בכסף דוקא ולאו ס״ז:( )כתובית צרטז כל ולמלא
 גס כ״א א׳( ט״ו )ראה ט׳" לו ידך אס תפתח "פתח הכתוב

 מילק, ג׳ טוטם בן מני לפני רץ הלל שהרי בכלל, הגוף עמל
ס״ז:( )כתובות לפניו לרוץ עבד מצא כשלא

)מחטת הרמב״ם כ׳ שבוים ספדיק עק ובמעלים תזז,
 לא מל סובר זה הרי ה״י( פ?ז עניים

 ,ט רעך דם על תעמוד לא ועל תקפוץ ולא לבבך אה תאמץ
 לרעך ואהבת עמך, אחיך וחי ,מ תפסח פסח מנות ובסל

לכל נס שייטת אלו ומצות מ׳ לסוס לקוחים והצל כמוך,

נפש: פקוח
 וקצוסה מצד החיוב להרמב״ם הרודף מיד הנרדף אח ולהציל

ה״ז( פ״א רוצח )ה׳ עינך חחוס ולא כפה אח
 סכנה שאין אך חברו, בריאות בשמירת דגם נראה ולכאורה

:כמוך לרעך ואהבת מחסירז די ומלאת בו והחזקת מצות בדבר,

 גמ׳ח לטנק וברמב״ן בי( א׳ )שרש המצוח בספר ויל״ע
והלבשת כמוך לרעך ואהבת בכלל דנכנסות שבגופו

 הרמב״ם כ׳ חולים ובבקור מחסורו, די ומלאת בכלל ערומים
 חיוב אין אמאי ויל״ע מדבריהם, שהוא ה״א( פי״ד )אבל

 ברפואתו עסק בלי סתם במ״ח ואולי מחסורו* מו״די מדאורייתא
: כמוך לרעך ואהבת בכל חיט למה אב' מחמרו, בכלל כ״כ אין

ויש

 שיל דלא ט׳ דססם אס סאן א תשחית בל משום אסורה דחבלה דשמואל אליבא כ׳ ה״א( פ״ג דעות )ב* והלח״מ ♦<
ט". שאני קמלא ודלמא דדחי דיח(י, סר
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יט.
 זו מה נפש, בפקוח רטת פשה למצות טון להבק יש1 ייוז,

)יומא השבח אח שדוחה נפש לפקוח מניין שאלה
 פקוח ספק על להשאלה זי"ל תעשה, לא לוחה פשה הא פה.(
 )שם( רבא אמר וכן ל״ת, דוחה מ״פ ספק דאין שדוחה, נפש
 שונים, ממקורות שלמדו תנאים הנהו א״כ אבל מנ״ל, ספק
 קרא ל״צ א״כ שם, ,הגמ כדברי ולא/ רק מהם ללמוד וא*א

ל״ת: דוחה דעשה דת״ל
 )יבמוח שבכרה ל״ת דוחה עשה דאק לשיטתו דלרבא ןי״ל •רימ

ל״ת הו״ל דשבת לודאי, גס למוד צריך א״כ ח.(
 זוטא או רבא חומרא לי דמה דגמ׳ לסתמא אבל שבכרח,

 לדחות שבת שנתנה בתורה רמז יש ואם לודאי, א״צ ז.( )שם
 או בידי׳ מסורים אתם ולא ט׳ לכס היא קדש או חלק מאך
 ור׳ אחי, לספק ע״כ א״צ שלודאי וכיון ,כו שבת מליו חלל

 אדם שאין זי חזקה כי דס״ל י״ל ממחתרת דלמד ישמעאל
 לטיל )כמבואר ודאי כ״כ הוי לא כו׳ ממונו על עצמו מעמיד

 שתדחה בכיוב״ז דעלמא לפקו״נ קו״ח מזה למד וא״כ יעיי״ש(
 על זכות ללמד עבודה דמפסיק דלמד עקיבא לר׳ וגס שבת,
 אס לידע דרבק זוגא לי׳ מסרינן אס שאך להרג, בב״ד הנדק
 הדינים גם רוב דע״ם ודאית, הצלה זו אין בכ״ז בדבריו, ממש
 שבודאי להחליט דרבנן לזוגא אפשל ואיד בדין, חושדים אינם

דבריו ואין בדבריו, ממש שיש להכריט, דיטלים אלא יזכוהו,
*( יצא: לא ספק בהחלטוא״כמכלל בטלים

דחיא לא מילה דספק אף שדוחה, ממילה דיליף וראב״ע
תקון על אם ק״ו דלדידי' י״ל אולי קלה( )שבח

 מספק גס שבח לחלל דיש כ״ש בודאי, שבת מחללים מאבריו א׳
:גופו כל מקין על

 ממילה ,הראי שעל פמ״ז( )שבת בתוספתא מפורש רכן •3י
ולא ודאי כאן אף ספק ולא ודאי להלן "מה אמרו

 ספק השבת, את שדוחה עבודה ומה ט׳ עקיבא א״ר ספק,
 השבת, אח דוחה נפשות שספק למדת הא כו׳ אותה דוחה נפשות
 ודאי מהו בעה״ב כו׳ במחתרת אס הה״א רע״ק משום רא״א

 בספק, נפש להחיות נפש הורגק אס ספק, אומר הוי ספק או
 נחנו לא הא בספק, נפש להחיות השבת את שידחו הוא דין

 שימית ולא כי' בהן וחי ט' של בהן לחיות אלא לישראל מצות
כל": מע״ז חק פקו״נ בפגי העומד דבר לך אי; בהן,

 ישמעאל ר' שמות דנתחל© )אלא הברייתא במקור מפורש הרי
 לרע״ק וכי נפש, פקוח לספק השאלה דעיקר ברע״ק(
:ספק רק ומחתרת בעבודה

 ול״ת)שבת עשה הוי אם אלאביו״ט פליגי לא ע'כ ועוד רכא,
)אמור שבתון כלשון דל סוף( חוד״ה ;ח׳ ביצה ;כ״ד

 )משפטים תשבת" השביעי ,וביום דכתיב בשבת אבל כ״ד( כ״ג
 )ויל״ע ול״ח עשה הו״ל לט״ע לשבת, ציווי בלשו; י״ב( כ״ג

נגמר(: ד״ה ל׳. יבמות ,בתים
:ול״ת עשה שהוא אף שבת שדוחה לפקו״נ מנין שאלו וע״כ

 כבעידנא, ל״ת דוחה עשה תנאי בעיק דלא נ״ח ועוד ייכב
 הותר נפש שפקוח למ״ד שניהם לקיים א״א וגס
הודח: ולא

 כנבטל הוי וא״כ ל״ג:( )סנהדרין תהרג אל דנקי מדינא מחדש אומו ודנק דמחזיריןאותו דהדין לומר,כיק דיש •(נ״ל
 דגם אני שמסתפק אלא עוד ולא כאלה, שטה חיי בשביל שבח גם ומתללין חיים חייו אז ועד מחדש גמ״ד וצריך דין, הגמר

 דנגמר הסברא עיקר דכל ה.( )מכות קטל קטילא דגברא מצד דפטור דינו שעמר מי הורג ככל הזי ולא חייב, ,יהי ההורגו
 לודאי ,דקרוב חיובא בר נקרא דין גמר קודם גס ממונוח בדיני וע״כ יהרגוהו, דודאי משים הוא קמילא, כנברא הוי דיט

 הוי לא דינו שעמר דקודם אמרינן ודאי אז וחקירה דרישה דבעינן נפשות בעדות ,אבל וכן( הוד״ה )שם ויעידו" מדים שיבואו
י. י. חיובא בר הוה לא שוב א״כ אותו ומחזירים בדבריו ממש דיש כיון דינו שנגמר אתרי גס נפ׳ז א״כ1 חיובא" בר
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שכז חושן פתחי

הצלה אגב הבא ונזק וממון גוף הצלת מצות יב. פרק
 להצילו, ויכול עליו, באה רעה חיה או עליו, באים ליסטים או בים, טובע חבירו את הרואה א.

 והודיעו, חבירו אוזן גילה ולא פח לו טומנים או רעה עליו מחשבים מוסרים או עכו״ם ששמע או

 וכיוצא פייסו, ולא שבלבו מה ולהסיר לפייסו ויכול חבירו על שבא אנס או בעכו״ם שידע או

 קיים כאילו מישראל אחת נפש המקיים וכל )א(, רעך דם על תעמוד לא על עובר אלה, בדברים

)ב(. מלא עולם

)ג(. רעך דם על תעמוד לא בכלל זה וגם שבוים, פדיון במצות והפוסקים חז״ל הפליגו וכן ב.

 ממש הצלה הצלה, סוגי כמה כאן ומנה הרמב״ם(, מדברי כג הערה להלן )עי׳ א סעיף תכו סימן שו״ע א()1
 וכל פיוס ע״י רעה ממנו למנוע או עליו, לבא העומדת רעה מפני להזהירו או ליסטים, או בים טובע כגון

 בגופו, לטרוח מצווה אינו כבודו לפי ואינו שזקן לומר שמצדד שלמה חכמת בהגהות )עי׳ בזה, כיוצא
 השבת מדין אלה בכל חייב חבירו ממון בהפסד שה״ה ונראה ודוחק(. בזה, בצ״ע נשאר למעשה אבל

 עכו״ם שמע דנקט דהא הרדב״ז בשם כתב קמד כלל הל׳ מערכת כללים ובשד״ח להלן. וכמ״ש אבידה,
 באבקת הב״י בשם כתב ועוד תעמוד, לא משום עובר סכנה בספק שאפילו לאשמעינן רעה, עליו מחשבים

 להלן ועי׳ מה, סימן ששון מהר״א שו״ת ועי׳ מסכנה, חבירו להציל שקר להעיד שמותר קצה סי׳ רוכל
 בו אין עצמולסכנה, שהמכניס השו״מ מדברי הבאתי מב הערה ד פרק ולעיל בינה. האמרי מדברי ל הערה
 ההצלה שאין או פתאום, הבא דבר שהוא נראה לכאורה השו״ע דנקט הני ובכל תעמוד. לא משום
 מוטלת שהמצוה מצינו לא חולה, רפואת וכן שבוים פדיון כגון הצלה, סוגי שאר אבל ידו, על אלא מצויה

 משום גם יש תוכחה שבמצות כתב כה עשה לרס״ג לסה״מ בביאורו והגרי״פ להלן. ועי׳ יחיד, כל על
 הב״י בדברי שם )ומ״ש בודאי להצילו כשיכול אלא עובר שאינו שאפשר אלא רעך, דם על תעמוד לא

 להצילו חבירו להרוג יוכל לא למה שם ודן יג(, הערה להלן ועי׳ צ״ע, סכנה, לספק עצמו להכניס בדין
 חייב אם קלו סי׳ ח״ג יעקב חלקת שו״ת ועי׳ בינה. האמרי מדברי ל הערה להלן ועי׳ עיי״ש, מעבירה,

 אח״כ, יסבול שממנו לכלה או לחתן שיש מחלה אודות מהמחותנים אחד לצד להודיע לרופא מותר או
 הנשואין ובספר א. סימן ט כלל חיים חפץ ועי׳ עור, לפני משום גם ואפשר תעמוד, לא משום שחייב ודעתו

 זה, בחיבור מקום להם רואה שאיני נפש, בפקוח קשורים זה שבפרק הלכות והרבה פ״ג. כהלכתם
 ג״כ הבאתים משפט בחושן אלו מהלכות כמה הביאו שבטושו״ע מפני ורק ממונות, לדיני בעיקרו שנועד

 מקומות. ומראי פרטים כמה בציון אם כי בהם הארכתי לא אבל להם, הדומים מקומות משאר וקצת כאן,
 מג סי׳ ח״א )במרחשת ב סעיף רנב סימן ביו״ד כמבואר )ג( הגמרא. דברי עפ״י שם, הגולה באר )ב(

 נתבארו ושם וצ״ע(, עיי״ש, פקו״נ, ודאי שאינו תעמוד, לא בכלל אינו שבוים פדיון שבסתם לומר מצדד
 וכ״ש נפשות, סכנת חשש משום בו שיש בשבוי שם איירי ולכאורה שבוים, פדיון במצוות פרטים כמה

 לא נפשות, סכנת שם אין שבודאי במקום אבל ביה, איתנהו כולהו שבי וכמ״ש נפשות, סכנת בודאי
 מן אפילו מישראל אדם להציל מצוה שיש שבודאי ואע״ם שבוים, פדיון בכלל הוא אם בהדיא מצאתי
 אבל הגוף. בצער וכ״ש רעך, דם על תעמוד לא בכלל זה שגם אומרים שיש ממונו מהצלת הוא וק״ו הצער,

 דעכו״ם בהא קא סימן זהב בפעמוני ראיתי שוב שבוים. פדיון מצות חומר בכלל הוא אם להסתפק יש
 הכלא בבית ענוי שיש דכל נפשות, סכנת בו שיהא בעינן דלא שכתב תפיסה, סכנת משום חוב לגבות קודם
 לשאר דגם מוכח לא קדימה לענין כשבוי שנחשב שאע״ם אפשר מיהו עיי״ש, כשבוי, חשיב הגוף וצער

 באדם(, צעב״ח דין יש אם ו הערה ב פרק )עי׳ קכה סי׳ ח"ד החכמה בצל שו״ת ועי׳ כשבוי, דינו דברים
וכן צדקה, הלכות שאר בין יו״ד בשו״ע שבוים פדיון מצות השו״ע ומדקבע א. הערה ד פרק ועי׳



חושןיב פרקפתחישכח

 חייבים אין ומ״מ לפדותו, איסור אין לתיאבון, מומר אבל לפדותו)ד( אסור להכעיס מומר ג.
)ו(. דמו על לעמוד ואסור להצילו מצוה בסכנה הוא ואם )ה(, בכך

 בכלל שהוא משמע וכר, לבבך, את תאמץ לא על עובר שבוים מפדיון עינו שהמעלים ב בסעיף שם ממ״ש
 אם שק ז שורש מהרי״ק שו״ת )עי׳ בזה וכיוצא ותמחוי דקוסה דומיא הכלל על המוטלת צדקה מצות
 שאינו אופנים יש מ״מ ויחיד, יחיד כל על מוטלת צדקה מצוות שגם ואע׳־פ צדקה(, בכלל שבוים פדיון
 סוגי שאר לבין פתאומית מסכנה הצלה בין לחלק לעיל מ״ש ולפי ומשפט, צדקה בספר וכמ״ש עובר,

 ישראל כל ולשתף לקבץ אפשרות ויש פתאומית סכנה בכלל אינו שבוים פדיון שגם קצת, ניחא הצלה,
 יו״ד שו״ע )ה( ב. בפרק כמבואר להרגו, מצוה ואף )ד( וצ״ע. היחיד, על מוטלת אינה ולכן זו, במצוה

 דכל ונראה אחת. בפעם רק או בכך ברגיל איירי אי שם וש״ך בט״ז ועי׳ שם, ורמ״א ב סעיף רנא סימן
 פרק ומשפט צדקה ספר ועי׳ להחיותו. בדין זה דבר הפוסקים תלו שהרי שבוים, לפדיון דומה גופו הצלת

 הישמעאלים בידי שנתפס במי כתב טו סימן מלובלין מהר״ם ובשו״ת נה. הערה ב פרק לעיל ומ׳׳ש ג,
 שנה שלא כל לעכו״ם עצמו מוכר שאפילו משמע דגיטין שמסוגיא וכתב לפדותו, חייבים אם זנות על

 סכנת במקום וכ״ש מומר, מיקרי לא אחת פעם משום לתאבון, מומר מדין וכן לפדותו, מצוה ושילש
 מפורסם בגנב דן קלט סימן ובשו״תחו״י דמיהן. מכדי ביותר שבויים פדיון בדין שהאריך ועיי״ש נפשות,
 ד(. פרק )עי׳ למסרו שמותר בזיופים עוסק כמו הרבים מסכן בכלל ואינו ולפדותו, להצילו שמצוה שנתפס

 להוציא צריך וכמה אם השלטון ע״י שהומת לאחר שדן מה )ועיי״ש לתיאבון אלא אינו מומר מדין וגם
 אפילו הוא, מפורסם שגנב דכיון החו״י על תמה שם ביו״ד ובפת״ש ישראל(. לקבר להביאו ממון

 וא״כ לפדותו, שמצוה ודאי הבריות את שגונב מה שמשום משמע )ועכ״פ לפדותו מצוה אין לתיאבון,
 כנסת שו״ת על תמה וכן ד(, בפרק מ״ש ועי׳ סכנה, חשש במקום דהיינו אפשר מיהו למוסרו, שאסור כ״ש

 בענין שם דן )וגם לפדותו שמצוה נפשות לסכנת קרוב והוא שנתפס וגנב נואף בדין לח סימן יחזקאל
 שור בכור ספר בשם בפת״ש הביא ושוב הוא. פעמים כמה לתיאבון מומר והרי דמיו(, מכדי ביותר לפדותו
 שאפילו מדבריהם דמשמע כו דף בע״ז התוס׳ דברי הביאו שלא והאחרונים הב״י על שתמה מז דף לגיטין

 מצוה לתיאבון שמומר הרמב״ם, לשון פשטות משמע וכן לפדותו, מצוה לתיאבון פעמים כמה עבר
 סימן ביו״ד פת״ש ועי׳ להצילו. שמצוה שם משמע לתיאבון בספק ואפילו דמו, על לעמוד ואסור להצילו

 אין שאם והעלה שנתפס, לרבים שמזיק גזלן בדין קנד סי׳ ח״ד הלוי שבט שו״ת ועי׳ וסק״י. סק״ד רנב
 "כ ואח כעסו מתוך חבירו שהרג במי דן קמו סימן ובשר״תחו״י עיי״ש. לפדותו, חיוב אין נפשות סכנת
 איך למלכות, למוסרו הדם גואל על שמצוה שמכיון וטען אחד ועמד להצילו אחד ורצה גניבה, על נתפס

 למסרו רשות לו אין להרגו, הדם לגואל רשות תורה שנתנה שאף דאפשר החו״י וכתב להצילו, נשתדל
 בדברי לדון שם )והאריך להרגו לכתחלה רשות לו שאין אפשר הדם לגואל הרשות בעצם וגם למלכות,
 אמנם הדם(. גואל בדין ב בפרק מ״ש ועי׳ להרגו. לכתחלה הדם לגואל מותר אם והראב״ד הרמב״ם
 לה אין הנהרג שנפש כל בפי ששגור במה שדן )עיי״ש בזה לחוש שיש אפשר המלכות מעונש להצילו

 גניבה עון על כשנתפס אבל הרציחה, עון על כשנתפס דוקא היינו מיהו ברוצח(. נקמה שיעשו עד מנוח
 או שנתפס גמור רשע לשאר דמי ולא להצילו, שאין לומר מצדד ומ׳׳מ הרוצח. מיתת בכלל זה שאין אפשר

 שמומר ושו״ע הטור במ״ש שם ודן תורה, מדין מיתה שחייב במי אלא נאמר שלא להצילו, שמותר חלה
 השבת בכלל הוי רזה עבורו, להשתדל אסור ממון מקנס ואף להצילו להשתדל שאין’ והעלה להצילו, אסור

 ב. סימן הפוסקים קובץ ועי׳ עיי״ש. ממות, להצילו המשתדל ביד למחות אין ומ״מ למומר. שאסור אבידה
 מחא מ״ש הקשה "א סק רנא סימן ביו״ד ובט״ז ה, סעיף תכה סימן וחו״מ א סעיף קנח סימן יו״ד שו״ע )ו(

אינו לבין לפדותו, מצווין שאין בכך רגיל בין לחלק משנה הכסף דברי עפ״י ותירץ לפדותו, מצווין דאין



שכט חושן יב פרק פתחי

 כשיש לפדותו קרוביו את כופים וכן )ז(, מנכסיו כרתו בעל אותו פודים נכסים לשבוי יש אם ד.
לו>ט(. יש אם לשלם הנפדה חייב בממונו השביה מן חבירו את פדה ואם )ח(, נכסים להם

 דאע׳׳פ וכתב סתם תכה סימן בחו׳׳מ בש״ך אבל סז. סימן ח"ו חת״ס שו״ת ועי׳ להצילו, שמצוה רגיל
 ה סעיף ונפש גוף נזקי ה׳ הרב בשו״ע אמנם החילוק. ביאר ולא לפדותו, מצוה אין מ״מ להצילו שמצוה

 חייבים ממון הוצאת בלא הגוף טורח אבל רעך, בכלל שאינו להצלתו, ממון להוציא חיוב שאין כתב
 דרשינן גופו השבת וגם טירחה, אלא שאינו משום מצווין אבידתו בהשבת ואפילו גופו, הצלת בשביל

 שיש הרב בשו״ע כתב ומ״מ כשר, ישראל באבידת כמו ממון, הוצאת בלא טירחה שהוא לו מוהשבות
 ממון להוציא חייבים ולכן אבירה, לגבי שנתרבה כשם ורעך, אחיך בכלל הוא לתיאבון שמומר אומרים

 גם )עי׳ רבית גבי הרא״ש דעת שכן שכתב שם בקו״א ועי׳ כשר, כישראל גופו הצלת ועל פרנסתו על
 יחוש שמים שירא הרב בשו״ע וסיים ל(, פרק יהודה ברית ועי׳ סק״ב, ממון נזקי ה׳ בקו״א בדבריו

 סימן יו״ד שו״ע )ז< בזה. שהאריך כד סי׳ חו״מ כת״ס שו״ת ועי׳ תורה, בשל עצמו על להחמיר לדבריהם
 סב כלל בד״ג וכתב קודם, קרוב והקרוב שם, וברמ״א יב סעיף שם שו״ע )ח( להלן. ועי׳ יא, סעיף רנב

 בגניבה, שנתפס מחמת השביה מן אחיו שפדה האחים מן באחד כד סימן יעקב שב שו״ת בשם טו סימן
 וג ב א סימן ח"א יעבץ שאלת שו׳׳ת ועי׳ ממון, לפי חלקו לפי אחד כל לסייע האחים שאר גם שחייבים

 לבן, ליה ולית לאב ליה אית אי שם בשו״ע ומ״ש חמורה. מעבירה האחים מן אחד להציל הוצאות בדין
 בשו״ת )צ״ע ארי מבריח בדין להלן ועי׳ שם, רמ״א )ט( סה. הערה ז פרק שכירות בדיני בזה מ׳׳ש עי׳

 ישלם הפודה על טענה לו יש שאם הרמ״א וסיים הזיקא(, ברי הוי לא דהתם ואפשר תכו, סי׳ "ג ח הרשב־׳א
 קטנים יתומים מנכסי נפרעים שגם הש״ך וכתב חבירו, את פודה אדם אין זה שבלא לדין, יתבענו ואח״כ
 ולא צדקה מצות לשם פדיון בשעת נתכוין שאם ונראה בממונו. יתום מציל אדם אין דאל״כ זה, מטעם

 מה צדקה לקופת להחזיר אח״כ חייב הנפדה אם להסתפק ויש ממנו, לתבוע יכול אינו ממנו להשתלם ע״ד
 סימן ביו״ד הטור מדברי ומדייק זה, בכעין דן ג סימן עבדים ה׳ שהמחנ״א ראיתי שובה מצדקה. שנהנה

 ועי׳ ארי, מבריח והו״ל שעה, באותה עני דהו״ל לשלם א״צ במקומו מעות לו אין שאם הרמ״ה בשם רסז
 עיי״ש. מיד, מעות לו כשיש אם כי לשלם שחייב אמרו שלא דאפשר שכתב רנב סימן ביו״ד ש״י ערך
 ביותר פדאוהו שאם שם וכתב כרחו, בעל שבוים פדיון בדין שהאריך טו סימן הכונס פ׳ יש״ש ועי׳

 חייב עצמו שהוא כיון נפשות, עסקי על נתפס אם אבל לשלם, חייב אינו ממון עסקי על נתפס אם מדמיו,
 וכתב הפוסקים, מדברי והביא קכח, וסימן שפח סימן כנה״ג ועי׳ לשלם, חייב מדמיו, ביותר עצמו לפדות

 עיי״ש. מדמיו, יותר גם לשלם חייב ת״ח השבוי אם מלשלם, פטור מדמיו שביותר הרש״ל לדעת שאף
 שלא מוחה והוא בתפיסה שהושיבוהו במי קמח סי׳ יעקב בית שו״ת בשם כתב ג סימן סב כלל בד״ג

 סי׳ מהר״ם שו״ת מדברי והביא לשלם, שחייב ופדאוהו, בו השגיחו ולא ה׳, לקדש שרוצה מפני להצילו
 ממנו, וגובים וחוזרים להציל חייבים יצילוהו שלא צווח שאפילו הוא פשוט דדבר בנהר שטבע במי לט

 אבל שנתפס, לאחר דוקא דהיינו מסיק ומ״מ חייב, מוחה והוא ממונו מציל אלא גופו מציל דוקא ולאו
 אפשר עבור, הוצאות לעשות שלא מוחה והוא שיתפסוהו חשש ויש לעכו״ם שחייב אלא שנתפס קודם

 לפדות הוצאות שהמוציא ד סעיף רסד בסימן הרמ״א וכתב יב. הערה להלן ועי׳ לשלם, חייב שאינו
 דיני )עי׳ חסר לא וזה נהנה דזה משום פטור בהוצאות להרבות הוצרך לא אם חבירו, גם ונפדה עצמו

 וחייב סדום מדת על כופין אמרינן לא סכנה שבמקום ב״ב מהר״ם בשם שם במנח־׳פ וכתב ח(, פרק לאבירה
 לב חקרי ועי׳שו״ת הרמ״א, כדברי שלא והוא סכנה, לידי יבאו כך ומתוך צריך שאינו יאמר דאל״ב לשלם,

 בפדיון שהרי לשלם, הבעל חייב חבירו אשת שהפודה שם היש״ש כתב עוד מב. סימן חו״מ מהדו״ב
עליו ותמה כן כתב שלא השני חוט בשם הביא רנב סי׳ ש״י תשורת ובשו״ת ארי, כמבריח הוי לא שבוים



I חושן יב פרק פתחי של

 ממון לניצול יש ואם )י(, להצילו כדי ממון להוציא חייב מסכנה חבירו גוף הצלת בכל וכן ה.

)יא(,לו להחזיר חייב

 ולא מירושתו, חלק לו מנכין השביה מן אביו שפדאו מי ג, סעיף רפו סימן הרמ״א כתב היש״ש. מדברי
 לדברי ציין הגר״א ובביאור במתנה, לו נתן דהאב דעת אומדן יש אא״כ במתנה, לו נתן שאביו אמרינן
 פת״ש ועי׳ ז(, פרק סוף גניבה בדיני בזה מ״ש )עי׳ עמי אכול לחבירו האומר בדין רמו בסימן הרמ״א
 בספר מ״ש ועי׳ שיצילוהו, אחרים לשכור כגון א, סעיף תכו סימן שו״ע )י( עט. סימן משפט ובשער
 הרשלר הגר״מ דן ח״ג ורפואה הלכה ובספר להלן. ועי׳ הרמ״ה, בשיטת כג הערה א פרק ומשפט צדקה

 לאו יש כן>וה״נ לעשות שחייב לאו כל כדין ממונו, כל להוציא חייב אם בממון הצלה חיוב בדין שליט״א
 )עי׳ ממונו כל לבזבז חייב תעשה ואל שבשב בלאו אם הפוסקים שיטות והביא רעך, דם על תעמוד דלא
 הפוסקים ובדברי הרמ״ה בדברי לדון והאריך ט(, פרק שכירות ובדיני שם ומשפט צדקה בספר בזה מ״ש
 שיציל מי כשאין אבל לבזבז, חייב אינו רבים על מוטלת המצוה שאם לחלק ומסיק שבוים, פדיון לענין

 טור )יא( להלן. ועי׳ צער, במקום הצלה חיוב בענין ח"ד בסוף בדבריו ועי׳ עיי״ש, בכך, שחייב אפשר
 שהרמ״א הש״ך כתב זו, הלכה הביאו שלא והרמ״א המחבר על הסמ״ע שתמה )ומה הרא״ש בשם שם

 ממון לו כשהיה דוקא דהיינו המשפט באולם וכתב לעיל(, וכמ״ש שבוים, פדיון בדין ביו״ד מ׳׳ש על סמך
 שנוטל למקום ממקום העובר דבעה״ב דומיא פטור, לו היה ואח״כ לו היה לא אם אבל הצלה, בשעת
 ט סעיף א פרק ומשפט צדקה ספר )עי׳ שעה באותה היה עני דאמרינן משום להחזיר חייב ואינו צדקה

 אח׳׳כ לו יש שאם נראה שמסברא כתב )בהשמטות( ברוך אמרי בהגהות אבל הטור(, מלשון כן שדייקתי
 באותה לו היה לא שאם ג״כ שסובר נד סימן יו״ד הרשד״ם בשם תכו סימן בכנה״ג ראיתי שוב לשלם, חייב

 להוציא חייב ממון לחבירו שיש שאע״ס משמע ועכ״ם עיי״ש. פטור, אח׳׳כ שהעשיר אע״פ שעה,
 מנכסיו, כרחו בעל אותו שפודים בשו״ע כתב שבוים פדיון ולגבי ממנו, יתבע ואח״כ להציל כדי משלו
 שכשיש נראה דסנהדרין פ״ח וברא"ש מצינו, לא להמתין אפשר כשאי אבל כן, לעשות זמן כשיש והיינו

 קרובים כופין אם גופו בהצלת לעיין יש עוד וצ״ע. בממונו, להצילו כלל חייב אינו ממון לניצול
 כפיה מצינו ובצדקה צדקה, מדין שהוא שבוים בפדיון אלא כופין שאין שאפשר בהוצאות, להשתתף
 הצלה קודם מקרובים לגבות כשאפשר הצלה בכל גם ואפשר ב(, פרק ומשפט צדקה ספר )עי׳ לקרובים

 ואין הוא צדקה מדין שלאו אפשר שהצילו לאחר אבל כן, עושים היחיד או הצבור על שמטילים לפני
 דם על תעמוד לא ואיסור הצלה שמצות נראה הרב שו״ע ומדברי א. סי׳ ח״א יעבץ שאלת ועי׳ כופין,

 ועי׳ להחיותו, בכלל שהוא שבוים לפדיון דומה הוצאות בו שיש וכל הוצאות, בה שאין בטירחה הוא רעך
 הוצאות שהמוציא א סעיף קח סימן הרמ״א וכתב ח. פרק אבירה ובדיני בהצלה טרחו שכר בענין להלן

 נפש דפקוח להוציא, אמר לא שאפילו וכתב הרא״ש, מדברי והוא היורשים, מן גובים ומת חבירו לרפואת
 חבירו על הוצאות מוציא שדיני ומכירן סק״ב. שם משפט שער ועי׳ משובח, ה״ז הזריז וכל הוא

 דנפלה בהא ע״א( נח )דף בב״ק גרסינן זו. בהלכה הפוסקים מדברי קצת אביא ארי מבריח בדין קשורים
 מדין פטרו שלא אמרו שם שבגמרא אלא לו, מלשלם פטור חבירו מנכסי ארי דמבריח ונהנית, לגינה

 שם והרא״ש התוס׳ וכתבו הגוף(, טורח )רק פסידא ליה בדלית נמי אי מדעתו, כשעושה אלא ארי מבריח
ופטור, ארי מבריח חשיב פסידא ליה אית אפילו מדעתו ארי דמבריח אהדדי, שייכי לישני תרי דהני

V <?12

 שחבירו אלא מדעתו שלא אפילו נמי אי ארי, מבריח מדין שפטור חבירו של חובו פורע גבי וכמ״ש
 ליה לית נמי אי פסידא, ליה אית אפי׳ מדעתו ולכן פסידא, ליה לית מ׳׳מ מעדרו, ארי להבריח מכריחו
 ובדיני פסידא. ליה ואית מדעתו שלא תרתי, דאיכא עד ארי מבריח חשיב מדעתו שלא אפי׳ פסידא

דוקא היינו פטור ארי מבריח דאמרינן דהא התום׳ מדברי הבאתי שם לט ובהערה כ סעיף ח פרק אבירה



שלא חושן יב פרק פתחי

 מן ומצילו יבא, אם ידוע ואין רחוק שהארי כגון ארי, דריסת לידי או הפסד לידי שיבא ברור הדבר כשאין
 שם והבאתי שכרו, לו שנותן ודאי ארי דריסת או הפסד לידי שיבא ברור אם אבל יבא, שמא והפחד הדאגה

 קכח סימן משפט בדברי עי׳ והריטב״א, הרשב״א מדברי שם )ומ״ש זו בהלכה הפוסקים מדברי קצת
 הפוסקים מדברי הבאתי יא סעיף ח פרק גניבה ובדיני לד, סעיף ה פרק הלואה בדיני וכן רסד(, ובסימן

 אשלים וכאן ארי, מבריח מדין פטור אופן ובאיזה לו לשלם חייב אופן באיזה חבירו של חובו פורע בדין
 ענינים כמה נתבארו חבירו על נתפס בדין להלן וגם זו, בהלכה הפוסקים מדברי עוד בידי שעלה מה

 מבריח לפטור אמרו שלא נראה היה לכאורה חבירו. על נתפס מדיני קצת כאן נתבארו וכן זו, בהלכה
 גם ארי מבריח דין הוזכר הפוסקים בדברי אבל חבירו, מנכסי ארי מבריח וכמ״ש ממון, בהצלת אלא ארי

 ארי מבריח בכלל אינו השביה מן חבירו שהפודה המרדכי בשם שם ביו״ד הרמ״א וכמ״ש מסכנה, בהצלת
 לשלם חייב והניצול חבירו גוף להציל ממון להוציא אדם שחייב דמ״ש צ״ל ולפי״ז הזיקא, דברי משום

 ומדברי חבירו, להצלת ממון מלהוציא פטור הזיקא ברי בדלא וא״כ הזיקא, דברי באופן ג״כ היינו לו,
 ברי בכלל שאינם דברים שם מנה לכאורה שהרי כן, משמע לא א סעיף לעיל שהבאתי והשו״ע הרמב״ם

 בשו״ת משמע וכן ממון, הוצאת חיוב אין לשלם חייב הניצול שאין שבמקום נראה ומסברא הזיקא,
 נראה קעביד, דמצוה משום ארי דמבריח בטעמא הפוסקים מ״ש וגם וצ״ע. מה, סימן ששון מהר״א
 מפרשים שיש שנראה הכונס דפ׳ בסוגיא בראשונים ועי׳ לפוטרו, שיש קעביד דמצוה גופו בהצלת דכ״ש

 בשו״תשבות סג. הערה א פרק אבירה בדיני מ״ש ועי׳ וצ״ע, לו, לשלם חייב מצוה שיש רכל להיפף,

 ידלק שלא כדי העליה גג ושיבר העליון השכן ובא שריפה בו שאחזה בית בדין נשאל קנח סי׳ ח״א יעקב
 קיי״ל דבעלמא ואע״ג הגג, לתקן בידו שיסייעו מהתחתונים תובע ועתה הבית, ניצול כך ומתוך הבית כל

 הם גם כך ומתוך הבית, להציל קלקלו הכא אבל מעצמו כשנתקלקל היינו טו(, פרק )עי׳ לתקן העליון שעל
 לודאי וקרוב פסידא ליה אית דהא ארי מבריח בכלל זה ואין טענה, העליון טענת שלכאורה וכתב ניצלו,

 שעשה משום התחתונים לפטור ואין שריפה. בשעת הגג להסיר הצלה דרך הוא וכן הבית, כל שישרף
 פסק וכן ד, שורש המהרי״ק כתב שהרי נוספת, הוצאה בלי מעצמם נהנו והתחתונים עצמו להצלת בעיקר
 יעבור עליהם שגם לחוש שיש הקהלות כל אחת, קהלה על עלילה באה שאם ו, סעיף קסג סימן הרמ״א

 עצמו להצלת הוצאות שהמוציא ד סעיף רסד בסימן הרמ״א ממ״ש שקשה אלא לזה, ליתן חייבים זעם
 לו, לשלם חייב אינו חבירו בשביל בהוצאות להרבות הוצרך שלא לב״ד נראה שאם עמו, אחר גם וניצל
 כדי להשתתף כולם חייבים צבור בהצלת דדוקא לחלק השבו״י יצא סותרים הרמ״א פסקי יהיו שלא וכדי
 וזה נהנה זה אמרינן יחיד עם ביחיד משא׳־כ בסכנה, הצבור יהיו כך ובתוך שותפי דבי כקדירא יהא שלא

 חומה, לעשות זה את זה כופין העיר דבני בהא ג״כ שכתב לט סי׳ ב״ב מהר״ם שו״ת בשם והביא חסר, לא
 לא שאם עמ״ס, כופין בזה שייך דלא משמע יחידים, בשביל גם אלו הוצאות מוציאים היו דבלא״ה אע״ג

 דברי על שתמה חכ״צ שו״ת ועי׳ עיי״ש, סכנה, לידי ויבואו הדבר וידחה משתמט היה אחד כל כן
 ובח״ב הרמ״א. כדברי דלא הם ב״ב המהר״ם שדברי ג״כ שכתב קכח סימן במנח״ם גם ועי׳ המהרי״ק,

 השלטון שמטעם אלא הגג, שיבר העליון שהשכן איירי לא ששם אלא זה, בכעין השבו״י נשאל קנו סימן
 שתחתונים פסק דלעיל שבשאלה דאע׳׳פ וכתב הבתים, להציל כדי הגגות ושיברו השריפה לכבות באו

 להשתתף התחתונים וחייבים שניהם ע״ד כירדו הוי השררה ע״י שנעשה הכא וזל״ח, ז״נ מטעם פטורים
 שהיה, הישן הגג במקום חדש גג עתה שעושים במה נהנה שהעליון כיון שמ״מ שכתב אלא הגג, בתיקון
 פרי שו״ת בשם כתב כו ס״ק קסג סי׳ ובפת״ש עיי״ש. זו, הנאה ערך לפי ממנו לנכות התחתונים יכולים
 הקהלות שאר שגם ע״ד אלא משלהם הוצאה לעשות רוצים כשאינם איירי דהמהרי״ק נח סי׳ תבואה

 וגם עיי״ש. שם, רסד בסימן הרמ״א וכמ״ש חייבים, שניהם שבכה״ג שניהם ע״ד כירד וה״ז ישתתפו,
 צבור שבין בחילוק תירוצו על וגם הרמ״א, דברי על שהקשה במה השבו״י על תמה יהודא ארי גור בשו״ת
ששיבר שבשעה הגוא״י כתב השבו״י בנדון וגם להוציא, שבאים קודם איירי דמהרי״ק ג״כ וכתב ליחיד,



חרשן יב פרק פתחי שלב

 שבנדון )ואפשר שניהם ע״ד כירד וה״ז מהם, לגבות ע״ד ועשה התחתונים גם שמציל חשב כבר הגג
 להלן )עי׳ נחשול עליה שעמד לספינה לדמות שיש הגוא״י כתב השבו״י ובנדון כך(. טוען אינו השבו״י

 דלא )וכתב הנזק גורם בתר אלא ההצלה בתר אזלינן דלא קכד בשורש המהרי״ק מוכיח שמזה יח<, סעיף
 משא״כ עלילה, חשש יש עליהם וגם בעלילה הוא הנזק גורם דהתם ד, בשורש המהרי״ק מדברי תקשה
 המהרי״ק ונדון עיי״ש, מעצמם, ניצלו והחבילות זה של בחבילה השר עין שלטה שלא קכד בשרש

 צריכים התחתונים ואין הנזק, גורם הוא והגג הספינה כדין הבית דין וה״נ לי(, נתברר לא קכד בשורש
 בלא אבל רודף דין לו יש כשפשע דדוקא ד סעיף שפ בסימן הרמ״א כתב ספינה דגבי ואע״ג לסייע,
 החמור בקפיצת היה לא אחרים של משאוי כשכלי איירי דהתם צ״ל רודף, הגג אין ה״נ וא״כ לא, פשיעה

 הבתים היו לא הגג שבלא כיון וה״נ ורודף, פושע מיקרי לא חמור להכניס דרך אם ולכן הספינה, לסכן כדי
 השבו״י בנדון שגם הגוא״י כתב ועפי״ז להשתתף. חייבים הם אין לנזק, גורמים אינם והבתים נשרפים,

 כהשבו״י ודלא לנזק, גורמים אינם שהם כיון התחתונים, לפטור יש הגגות שיברו השררה שמטעם בח״ב
 דן ט( )אות רלט סימן יו״ד חת״ס ובשו״ת טז. סימן סט כלל גאונים דברי ועי׳ עיי״ש, חייבים, שבכה״ג
 שההיזק הקהל אנשי וכשראו ביהכנ״ס, של החומה בקיר שביתה אלמנה והיתה בעיר שפרצה בשריפה

 ואם לה, לשלם שצריכים שפשוט וכתב ביהכנ״ס, ניצל ועי״כ ביתה גג להרוס צוו לביהכנ״ס לבא קרוב
 לו בסמוך רק הנזק היה לא שעדיין אינו, זה הנהר, מן כמציל והו״ל נשרף ביתה היה שבלא״ה יאמרו
 מצד ועכ״פ תבר(, תבירא מנא אמרינן באש אם ט פרק )עי׳ בעלים יאוש כאן ואין ה׳ לרחמי מצפה והיתה
 כמ״ש שכונתו ואפשר )צ״ע, כפחותשבגגים שישלמו אלא לשלם, הצבור את שכופין והטוב הישר עשיית

 במי דן שפח סימן חו״מ רשד״ם בשו״ת עיי״ש. לישן(, חדש גג בין ההפרש שמנכין בח״ב השבו״י
 שלכאורה והוציא, המתין ולא ימים, כמה תוך שיבא לו הודיעו וזה חבירו, על הוצאות להוציא שהוצרך

 הוצאות, בלי להציל יכול היה לא בא והיה לו ממתין היה אילו וגם הזיקא, שברי משום לו לשלם חייב
 לו יש אם לשאלו יכול שאינו כגון מדעתו, שלא אפילו שבוי שהפודה שכתב הגהמ״י מדברי שמדייק אלא

 פטור שאל ולא לשאלו יכול שאם דמשמע לעיל(, )עי׳ ארי מבריח חשיב ולא וגובה, וחוזר פודה לפדות,
 שמהר״י אותלז הגהב״י קכח סימן בכנה״ג וכתב להמתין, עליו והיה בא שהוא הודיע הרי וה״נ הנפדה,
 לדעת שאף ברור שנראה הכנה״ג והוסיף לשלם, שחייב בפשיטות ופסק שאלה באותה נשאל אדרבי

 בשו״ת כרחו. בעל שבוי פדיון בדין לעיל ועי׳ עיי״ש, לשלם, חייב לבא יכול שאינו כל הרשד״ם,
 שחייבים שודאי וכתב היתומים, ממון להצלת הוצאות שהוציא באפוטרופוס דן של סימן חו״מ רשד״ם
 והצילו חבירו בית בנה בדין בתשובה הרא״ש מדברי לדייק יש הוציא אחר אדם אם אבל לו, לשלם

 שאין שכל דמשמע הרא״ש(, דברי שהבאתי נו הערה ח פרק גניבה דיני )עי׳ לו לשלם שחייב מנפילה
 כשלא הוי בפניו קטן וכן ח(, פרק אבידה דיני )עי׳ לו לשלם חייב עמו להתנות יכול ואינו שם הבעלים

 לפטור יכול שאינו שכתב הצבור, לטובת הצבור הוצאות בענין בתשובה הרשב״א דברי והביא בפניו,
 ס״ל דעלמא שבאיניש ומשמע ממונים, או כאפוטרופסים הם שהפרנסים לפי ארי, מבריח מדין עצמו
 דידיה בנדון ודן הרשד״ם וחזר הכי. דס״ל רש״י מדברי גם ומדייק ארי, מבריח מדין מעותיו שאבד
 שהיו לודאי שקרוב שכל לעיל( )עי׳ ד שורש המהרי״ק דברי והביא ניזוקין, הנכסים שהיו לודאי שקרוב
 שהיו ושמעון ראובן בדין בתשובה שכתב כן, משמע לא הרשב״א שמדברי אלא להשתתף, חייבים ניזוקין

 ההגמון והעליל שחוק, שם ועשו בפורים ויהודה לוי ובאו ההגמון, של כרחו בעל להגמון בסמוך דרים
 גם הרשב״א ופטר העלילה, להסיר הוצאות להוציא והוצרכו הקהל כל על והעלילו מדתם שחוק שעשו

 הרשב״א וסיים לשלם, שיתחייב חבירו על נתפס אדם שאין מטעם ויהודה לוי את וגם ושמעון ראובן את
 להם שיש אע״פ מהקהל, להוציא יכולים אינם מאתיים או במנה ופטרועצמם ויהודה לוי על העלילו שאם

 ושמעון שראובן התם דמה "ו, ק שהדברים הרשד״ם וכתב ההיזק, גרמו שהם כיון הקהל, כל עם שיתוף
מעלילים היו אילו ובודאי הנזק, שגרמו ויהודה לוי ואף השנאה, נמשכה שמשם ההגמון של בע״כ שדרו



שלג חושן יב פרק פתחי

 חייבים שאין מחמתם באה העלילה כשאין כ׳׳ש הרשב״א, פטרם ואפ״ה גדול, היזק להם מגיע היה עליהם
 להם, מודה היה דבריו רואה המהר״יק היה ואילו הרשב״א, כדעת להלכה שנראה הרשד״ם וסיים לשלם,
 מהפסד שמצילו שכל וכתב בעלילה, נתפס בדין בארוכה דן עו סימן ששון מהר״א ובשו״ת עיי״ש.

 הקשה ששון הר״א וגם לפוטרו, יכול שהיה בטוח שהוא אומר מאוהביו כשאחד ואפילו לשלם, חייב
 שהרי לעיל, הרשד״ם שהקשה כמו המהרי״ק דברי על בפורים השחוק דעלילת בההוא הרשב״א מדברי
 כחלק חייבים שהם דאה״נ לפרש ורצה ויהודה, לוי או ושמעון ראובן על תפול שהעלילה עלול היה בודאי

 העליל הרשב״א שבנדון וכתב כונתו, זו שאין הרשב״א מדברי ודייק העלילה, בכל לחייבם ולא הקהל מן
 המהרי״ק בנדון אבל חבירו, על נתפס אדם שאין הטעם שייך ובזה ששחקו, ויהודה לוי מחמת הקהל על

 זה אין כוס, תעבור הקהלות שאר על שגם לחוש שיש אלא עצמם, מחמת זה קהל על בעיקר הגזירה היתה
 שחייבים ודאי עצמם, ויהודה לוי על גם תפול שהעלילה לחוש יש אם ואה״ג חבירו, על נתפס בכלל

 דלר׳ וכתב חבירו, על נתפס בדין !־ירושלמי בסוגיא המהרא״ש עוד שם ודן הקהל, מן כחלק להשתתף
 עבור משלו שתופסים שיודעים חבירואו משל תופסים שהם חושבים אם נ״מ אין כותיה דקיי״ל יוחנן

 p מה ובסימן ואילך. סד מסימן בהגהב״י קסג סימן כנה״ג ועי׳ קעב. בסימן בדבריו עוד ועי׳ חבירו,

 הם מי להגיד רצה ולא מהם אחד ותפסו לקחתו, אסר שהמלך רכוש שנטלו אנשים כמה בדין ששון הר״א
 היו האחרים שגם דכיון והעלה ניצלו, האחרים היהודים וגם עצמו להציל הוצאות והוציא האחרים,

 לא שאפילו עוד וכתב עמו, שותפים כשהם וכ״ש עמו, להשתתף חייבים בגללם גדלו וההוצאות בסכנה
 וסיים לחייבו, יש חבירו לנכסי יורד מדין וגם להשתתף, חייבים ממון עסקי על אם כי נפשות בסכנת היו

 בדין מהריב״ל מדברי והביא ב״ד. אומד עפ״י שישומו או ויטול ישבע או הוציא, כמה שלענין
 לודאי שקרוב כיון חובו, לפורע דמי ולא לו, לשלם שחייבים יתומים מעות להציל שהוציא אפוטרופוס

 בדמשק שאירע במה כתב מד סימן ח״ב מבי״ט בשו״ת עיי״ש. לשלם, חייבים ניזוקים היתומים שהיו
 הבתים מבעלי אחד וקם ריקם, זמן כמה הבתים ועמדו שלהם, המרגז שאצל הבתים מן היהודים שהוציאו
 בפ׳ ורא״ש בתוס׳ גרשום רבינו דברי שעפ״י לבתיהם, לחזור יוכלו למען מעות בסך השופט עם ונתפשר

 כיון ה״נ ארי, מבריח בכלל זה ואין ישראל, ליד שיחזור מצוי אין ישראל מחזקת הבית שיצא דכל הכונס
 שזה מפני אלא בפחות מתפשר היה שהשופט שטוענים ומה עמו, להשתתף צריכים הבתים מן שיצאו

 יש ואם בשוה, יחלקו והשאר יותר קצת עליו יטילו עליו, החמירו ברשות שלא לביתו נכנס שהתפשר
 כיון להשתתף צריכים אינם מעלילות, עוד שיראים מפני לעכו״ם למכרם אלא לחזור רוצים שאינם כאלה

 במקום חבירו ממון או גוף להצלת הוצאות המוציא שכל הפוסקים מדברי ונראה עיי״ש. נהנים, שאינם
 עוד ועי׳ ג, סימן סב כלל גאונים בדברי וכ״כ לו, לשלם הניצול חייב לודאי קרוב או ודאי הוא שההפסד

 גניבה בדיני וכן פעולה, או טובה לחבירו עושה בדין שכירות בדיני עוד ועי׳ חבירו, על נתפס בדין להלן
 דבר. הוא אם ד״ה ג סעיף קעח סי׳ שלום משפט עי׳ העסק להצלת הוצאות שהוציא שותף ובדין ח. פרק

 עשה, וכן מסכנה, להצילו עבורו שישתדל משמעון שביקש ראובן קעב, שורש מהרי״ק בשו״ת כתב
 אחר רודף שפטרו שכשם לו, לגלות חייב שאינו וכמה, נתן למי לו שיגלה רוצה וזה הוצאותיו, ותובע
 ואם נפסד, שבודאי בנ״ד כ״ש טו(, סעיף להלן )עי׳ חבירו שיציל אדם לך שאין מטעם כלים ששיבר רודף

 בדין צא סימן רמ״א ועי׳ הוציא, כמה לישבע צריך ומ״מ חבירו, שיציל אדם לך אין לשלם נחייבנו לא
 פטור, ארי שמכריח שבמקום לדייק אפשר יג סימן הכונס בפ׳ היש״ש 'מרבעי ברשות. הוצאות מוציא
 דלא״ב התוס׳, במ״ש נראה וכן מלשלם, פטור הפסד מספק להנצל כדי ממון קצת נותן היה שבודאי אע׳׳פ
 הזיקא בברי אפילו שהרי ועוד הפסד, מספק שהצילו במה נהנה סוף סוף הזיקא, ברי בדלא פטור אמאי

 ובנה״מ ב סעיף רלו בסימן וכמ׳־ש שההנהו, מה אם כי הנזק כל לו נותן שאינו הפוסקים מדברי משמע
 עיי״ש. הנזק, כל לו משלם חבירו לטובת שעשה כל שם הקצה״ח ולדעת גניבה בדיני בזה מ״ש ועי׳ שם,

 בדעת לומר מצדד אהרן בני )בשו״ת טרחו שכר לשלם גם צריך אם ההוצאות לשלם שחייב ובמקום
תשורת בשו״ת כתב עיי״ש(, טרחו, בשכר עכ״פ חייב הוצאות לשלם צריך שאינו במקום שאפילו הש״ג
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לולב(. לשלם חייב אינו חבירו עבור ממונו נתפס אם אבל

 דס״ל הת״ש וכתב מעותיו, ריוח ביטול וגם בשכ״ט גם שחייב קעח סי׳ ח״ג התשב״ץ בשם רנב סימן ש״י
 מחייבו שאם קצוצה רבית הוי דכאן )ומ״ש מצוה לצורך דהוי משום רבית משום בזה שאין להתשב״ץ

 סובר וגם קציצה(, כאן אין דסו״ס צ״ע, לכאורה ריוח, לשלם ע״ד מתחלה הלואה נעשה מעותיו להחזיר
 )עי׳ כן קיי״ל לא ולהלכה קס, סימן ביו״ד כהט״ז ודלא פקו״נ, במקום רבית ליקח מותר למלוה שאפילו

 של שבתו שבנ״ד אלא לו, לשלם שצריך ש״י התשורת מודה בשכ״ט שעכ״ם ונראה א(, פרק יהודה ברית
 של הוצאותיו שאפילו פסק לאביה, והחזירה מעותיו לשמעון ונתן לוי ובא שמעון ופדאה נשבתה ראובן

 לשמעון, לשלם חייב ראובן היה אם ואף משמעון, אלא מהאנס פדאה לא שהרי מלשלם, ראובן פטור לוי
 והמציל עיי״ש. מעותיו, ושכר שכ׳׳ט ללוי להחזיר צריך שאינו וכ״ש חובו, כפורע אלא אינו לוי לגבי

 _ תקעה. סימן ש״י תשורת שו״ת ועי׳ ח, פרק אבידה בדיני בזה מ״ש עי׳ שלו, חפץ נאבד ובינתיים חבירו
 ־ ועד. שחלה, אחיו עבור אחרת מעיר רופא להביא שהלך במי דן כד סימן חו״מ השרון חבצלת בשו״ת

 ״Vסכנת דהוי כיון קודם, התנה שלא דאע״ם וכתב ההוצאות, לו לשלם רוצים ואינם הוטב־ליו הרופא שבא

 כבר אם ומעתה להתנות, צריך היה לא "ד ב בפני ואפילו דמי, דכהתנה להתנות יכול אינו כאילו הוי נפשות
 הרמ״א וכמ״ש הציל, ולא להציל כירד וה״ז מאליו החמור כעלה הוי הרופא שבא קודם סכנה מכלל יצא

 צריך מאליו דבעלה וס״ל הרמ״א על חולק שהסמ״ע ואע״פ ח(, פרק אבידה דיני )עי׳ ד סעיף רסד בסימן
 לשלם צריך שהיה כפי והיינו לשלם, צריך לו הראוי שכרו ומ״מ המוחזק, מיד להוציא אין הכל, לשלם
 שנותן שהבריא ומצא ובא לחולה דורמסקין להביא פועל לשוכר יותר דדמי כתב ושוב עיר, באותה לרופא

 ברשות שביורד ואע״ם שכרו, כאילו הוי פקו״נ במקום וה״נ יב(, פרק שכירות דיני )עי׳ משלם שכרו לו
 דיני )עי׳ לעשות צריך שהיה מה כל שעשה אע״פ שבח, אין וכאן שבח, שיעור הוצאות אלא נוטל אינו

 אבל נכנס, כן וע״ד השבח, יטול ההוצאה על יתר יהיה שאם שבח ע״ד שירד התם שאני ח(, פרק גניבה
 כלום יטול לא נפשות להצלת הוצאות שהמוציא לומר אפשר אי ריוח ע״ד ולא מצוה לשם שעושה בנ״ד

 לו, לשלם חייבים הדין ומעיקר עצמו, החולה כרשות הוי לו דוהשבות התורה ורשות יבריא, או ימות אם
 הציל לא אם נפשות בהצלת שגם רדנראה סימן יו״ד רשד״ם ובשו״ת ולפשר, הדין מן להתרחק יש ומ״מ
 על שנתפס מי ו, סעיף שפח ובסימן ב סעיף קכח סימן בשו״ע כתב )יב( וצ״ע. עיי״ש, לו, לשלם א״צ

 ויהיה חבירו על שנתפס מי לך אין לו, לשלם חייב חבירו אין חבירו, בגלל ממונו עכו״ם ולקח חבירו
 התשורה על הנתפס או שנה בכל ואיש איש כל על הקצוב המס מפני הנתפס מן חוץ לו לשלם חייב חבירו
 בפירוש ממנו שיקחו והוא לו, לשלם חייב ה״ז חיילותיו או הוא עליהם בעברו למלך ואיש איש כל שנותן
 לפרוע אותו שמשכנו מי שכתב, הטור מדברי הם המחבר דברי ותחלת ע״כ, עדים, ובפני חבירו בגלל

 חיוב שעליו זה צריך אז ליתן חבירו שעל המס בשביל משכנוהו אא״כ לו, מלשלם פטור חבירו בשביל
 מס על חבירו בשביל תפסוהו אבל הקצוב, מס בשביל כשמשכנוהו דוקא כתב והרמב״ם לו, לשלם המס

 קצוב שאינו במס ואף הרמב״ם על שחולק משמע הטור ומלשון ע״כ. לו, לשלם צריך אינו קצוב שאינו
 חבירו, על איש אלו דברים למשכן המלך שמחוקי אלו שנקט הרמב״ם בדעת פירש והמ״מ לו, לשלם חייב
 במס אף בלא״ה אבל חבירו, על אחד לתפוס המלך כשמחוק דוקא )ולפי״ז זה שיפסיד בדין אינו ולכן

 לו לשלם חייב פרעם וזה המלך מחוקי שהם דכיון דאפשר המ״מ כתב ושוב לשלם(, חייב אינו קצוב
 המ״מ של שני שלצד ונראה חבירו, מחמת בדין לקחם אם ואצ״ל כדין, שלא ממנו המלך לקחם אפילו

 בדעתו, הטור שהבין כמו הוא ראשון בפירוש הרמב״ם בדעת ואילו הטור, וכדעת לשלם חייב מס בכל
 ועי׳ שם. ובנו״כ קכח סימן רמ״א ועי׳ עג, סימן שמואל משפטי ובשו״ת עו סימן ששון מהר״א שו״ת ועי׳

 זו בהלכה וגם יב, סעיף ח פרק גניבה בדיני הבאתי זו בהלכה הפוסקים מדברי וקצת זו. הערה סוף להלן
וכבר ענינים, כמה נתבארו ארי דמבריח בהלכה לעיל וגם הפוסקים, מדברי בידי שעלה מה בע״ה אשלים
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 שתופס שיודע או חבירו של שהוא חושב האנס אם נתפס בדין נ״מ שאין ששון הר״א מדברי שם כתבתי
 אצל לשקול והלכו לעכו״ם סחורה שמכר בראובן דן דכא סימן "הריט״ץ בשו״ת חבירו. עבור משלו

 ולאחר גדול, בסכום וקנסוהו המכס להבריח לראובן שיעץ אחרת בעיר שמעון על העלילו ואח״ב שמעון,
 חייב הרמב״ם שמנה אלו בשני דדוקא עיקר העלה לו, לשלם שחייב אמרו מס באיזה המ״מ בדברי שדן
 בנ״ד אבל מתא, אבר מתא בבר אלא אמרו שלא ועוד המלך, מחוקי שהם אע״פ מסים, בשאר לא אבל
 חבירו על נתפס שלא דידיה בנדון וכ״ש מלשלם, ופטור המס על נתפס בכלל אינו אחרתלכו״ע לעיר שבא
 לו, מלשלם שמעון פטור ולכו״ע שלו, עלילה אלא ואינו המכס, להבריח יעץ שהוא עליו שהעלילו אלא

 וגם שמעון, של חפצים בידו מופקדים שהיו בראובן נשאל קכד סימן ח׳׳א מהרי״ט בשו״ת עיי״ש.
 ועתה שמעון, של חפציו גם ובהם חובותיו, עבור השלטון ע״י נכסיו ונתפסו ראובן וברח אחרים, משל
 כיון שתפס מה להם שיתן תובעים ראובן של חובות בעלי ושאר ולקחם, אחר ביד ראובן נכסי שמעון מצא
 חפציו עבור לשמעון לשלם חייב ראובן אם המהרי״ט ודן ראובן, ביד לו היו חפצים כמה הוכחה לו שאין

 שתפסו במה הנאה לו שאין לומר שיכול חובו כפורע אלא אינו שלכאורה חובותיו, עבור ממנו שנתפסו
 החביא שלא במה ראובן שפשע לטעון יכול ששמעון אלא חובותיו, בעלי עם מתפשר היה שסופו ממנו,
 מפני ניצולים היו לא אחר ביד מפקידם היה שאפילו נאמר אם ואפי׳ שברח, קודם שמעון של חפציו
 שאין והעלה הוא, שבורח יתגלה שמא ירא שהיה משום הוא אנוס א״כ השררה, מפני להסתיר שא״א
 בא אם אבל מתפייס, שהיה דאפשר מדעתו כשפורע אלא אמרו שלא חובו, פורע מדין ראובן את לפטור
 ומה לשלם. צריך חובו בפרעון שנהנה וכיון איתפייס, דלא חזינן הרי כרחו, בעל ונטל לביתו בע״ח

 אע״פ חובות שבשאר דמשמע וגלגלתא, בארנונא אלא וחייב חבירו על נתפס לך אין בירושלמי שאמרו
 לו שיש איירי דהירושלמי הכונס, דפ׳ מהא קשה לא מתחייב, אינו נטלו בע״כ אלא מדעתו נתנם שלא
 אין בארנונא ואפ״ה מהתפיסה, נהנה שלא לומר ויכול עליה, שנתפס תביעה מאותה להפטר טענה

 בשאר אבל לערב, גם משועבד ערב,שהלוה כדין משתעבד הוא הרי הוא מתא דבר כיון לטענתו חוששין
 חובו פורע בטעם דמ״ש המהרי״ט כתב עוד כרחו. בעל חבירו על שנתפס אע״פ ב^זענה נפטר דברים
 ידו שתהא ברשות שלא העושה של עונשו שזה אלא עיקרית, טענה אינה ליה, הוינא דמפייס משום פטור

 הפקדץ שמסר נפקד בדין זה שכתב'מעין הרמב״ן מדברי והביא שיפרע, לו אמר דמי התחתונה, על
 דלא בע״כ ממנו כשנטלו אבל ו(, פרק הלואה בדיני בזה ובמ״ש קה סימן שו״ע )עי׳ מפקיד של לבע״ח

 לו, לשלם חייב התפיסה, מן להפטר טענה לו שאין ברור הוא והחוב ברשות, שלא דעושה טעמא שייך
 לחייב, שלא או עצמו לפטור מהני מדעתו שלא שפרע טענה אם קה בסימן הב״י בדברי מ״ש ועיי״ש
 על כנתפס ראובן של דינו שמעון, מרשות ראובן ממון שכשתפסו המהרי״ט מדברי ונראה עיי״ש.
 מלשלם שמעון נפטר וא״כ לשלם, חייב אינו ברור שאינו ובחוב לשלם, חייב ברור הוא החוב ואם שמעון,
 ראובן בדין נג סי׳ ח״א מישרים דובב בשו״ת וכ״כ חייב, ברור שאינו בחוב אפילו מס ובחוב לראובן,
 עיקול מחשש מביתו סחורותיו כל ופינה לשלטון, מם חייב היה ושמעון שמעון, אצל סחורה שהפקיד
 לשלם, וחייב הוא מס שחוב דכיון והעלה הסחורה, והחרימו ובאו פינה, לא המפקיד וסחורת השלטון,

 שאם קכח בסימן הנה"מ דעת נתפס בסתם והיינו מס, חוב בלא גם שבנ״ד והוסיף מלשלם, שמעון פטור
 שביד שם ומ״ש הנה״מ<, בדברי מ״ש ח פרק גניבה דיני )עי׳ עיי״ש לשלם, חייב אינו בידו ממונו היה

 אלא שאינו האמת, על אפילו לישבע רוצה אינו והוא לראובן, ויחזירוה שלו הסחורה שאין לישבע שמעון
 גבית דיני אפרים ובמחנה יב. סימן סב כלל ד״ג ועי׳ האחרונים, מדברי ד בפרק בזה מ״ש עי׳ גרמא,

 שלא לשמעון אנסו אם ברור, הוא שהחוב שאע״ם משמע שפח בסימן הטור שמדברי כתב ד סימן חוב
 דמפייסנא דטעמא הרמב״ן מדברי המהרי״ט ומ״ש לשלם, חייב שאינו חבירו על נתפס בכלל ה״ז כדין,
 כתב לשלם, חייב בע״כ ממנו לקחו שאם המהרי״ט למד שמכאן ברשות, שלא שעשה למי עילה אלא אינה

 חבירוחייב ואין לזה אנסוהו דמשמיא לומר יש כדין שלא שאנסוהו דכל מכאן, להוכיח שאין המחנ״א
שלא מצאו שעילה הרמב״ן כתב בזה אנסוהו, דמשמיא טעמא שייך דלא חובו בפורע אבל לו, לשלם
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 סי; פט וכלל ט סימן עג כלל בתשובה הרא״ש שמדברי המחנ״א וסיים ברשות, שלא שעשה משום לחייבו
 השבה,ואע״פ חובת חל הנפקד שעל המהרי״ט סברת הסביר ובמנח״פ עיי״ש, המהרי״ט, כדברי נראה ט

 שער עוד ועי׳ שם, המנחה בשיירי בדבריו ׳ ועי ההשבה, חובת נפקע לא שנהנה כיון באונס, ממנו שניטל
 וקכה. קכד קכג סימנים שלמה בית ובשו״ת פב סימן סוף הלואה דיני בינה אמרי לט, ס׳׳ק עב סימן משפט

 המס, מן חוץ אמרו שהרי חבירו, על נתפס בכלל ה״ז ברור בחוב שאפילו כתב סח סימן חכ״צ ובשו״ת
 המחנ״א כתב עוד קלב. סימן בדבריו ועי׳ פטור, מס שאינו שבחוב ומשמע ברור, בחוב איירי במס והרי
 קלא סימן בשו״ע וכמ״ש אופן, בכל לחייבו יש הממון, בעל בגלל נתפס שזה לומר סיבה יש שאם שם

 ועי׳ צח(, הערה ג פרק )עי׳ בעלילה שתפס מה על גם לפייסו חייב עכו״ם כנגד ערב הכניסו שאם ז סעיף
 ושמעון בהקפה, במנה סחורה משמעון שקנה ראובן בדין סו סימן אלשיך מהר״ם בשו״ת כתב להלן.

 ולא לשמעון, שחייב המנה להם שיתן ראובן את ותפסו למלכות הדבר ונודע רב, ממון למלכות חייב היה
 בעין שבסחורה היתה וכתתו הסחורה, זאת אלא לשמעון חייב שאינו להם ואמר מהם, להפטר יכול היה

 מנכים היו במזומן מנה נתן שאילו טוען ושמעון לשמעון, קצת בכך ויציל במזומן ממעות יותר יתרצו
 המנה פרעון זמן הגיע לא עדיין שאם והשיב בפחות, הסחורה שישומו יתכן ועתה המנה כל בחובו

 ההמתנה, בגלל אלא המנה נתחייב לא שהרי המנה, לשלם לראובן שהיה לטעון יכול שאינו ודאי לשמעון,
 כיון הזמן, עבר כבר ואפילו כב(, פרק יהודה ברית )עי׳ המנה כל חייב אינו מהמתנה נהנה וכשאינו
 נתפס ששמעון שראה בראובן הריב״ש מדברי והביא פטור, בסחורה קצת שירויח שמעון לטובת שנתכוין
 הדבר ונודע לוי, לבית ונתנם זהב חפצי ארגז מביתו לקח שמעון ממון להציל וכדי המלכות, ע״י למיתה

 עליו, לו אין תרעומת ואפילו להפסיד, ולא למצוה שנתכוין כיון ראובן, שפטור לוי, את וקנסו למלכות
 דן כג סימן ח״ב מבי״ט בשו״ת עיי״ש. מלשלם, פטור יסורים באונס שהראה שכיון כתב ועוד ע״כ,

 מבית גם שגנב והודה הגנב נתפס ואח״כ לאחד, סיפר ולא ממנו וגנבו שמעון, בבית שהתאכסן בראובן
 ראובן שאין עצמו, להציל הוצאות להוציא והוצרך הגניבה על הודיע שלא על לשמעון ותפסוהו שמעון,

 בהוצאות שהודה במה חייב שהגנב שם מדבריו ומשמע בעלילה, גורם הוא שאין כיון לשלם, חייב
 מתוך הנראה כפי אבל נמצא, לא השאלה ותוכן ה, סימן הרלב״ח שו״ת ועי׳ וצ״ע. עיי״ש, שמעון,

 אנשים גם ונתפסו עצמם, הטמינו וחלק מהם, חלק ונתפסו שגנבו אנשים בקבוצת השאלה נדון התשובה
 שאין פשוט נלע״ד עצמם והטמינו שברחו אותם וכתב, קנסות, עליהם הטיל המלך ופקיד גנבו, שלא

 עכ״ז העבד, בא ובגללם נכשלו לבדם הם ואפילו הגניבה, בלקיחת תחלה שנכשלו אע״פ כלל, חייבים
 )נראה דין ואינו גזל הוא מהנקיים העבד שלוקח שמה כיון נקיים(, והיו שנתפסו לאותם )מלשלם פטורים

 בא כולם ובסבת עמהם, נכשלו )תוגרמים( אחרים בנ״ד-שרבים כ״ש חבירו(, על לנתפס דדומה כתתו
 שאם נלענ״ד נקיים(, מהם ויש שנכשלו ביניהם )שיש התפוסים ובענין דגרמי, דינא כאן שייך דלא העבד
 וגוזלים שאוכלים המלך עבדי כדרך מהם, לקח כ״ז ועם נכשלים בלתי כאנשים העבד עם כולם נתפסו
 ונמצא כנכשלים נתפשרו אם אבל כרשע, כצדיק הגזל בפרעון שוה כולם יד כדין, ושלא כדין בידם הנופל

 כשיהיו אפילו המלכות ליד הנופלים אנשים שפורעים כדרך הנקיים יפרעו אז נכשלים, שאינם מי ביניהם
 והביא זה, בכעין דן שפט סימן חו״מ רשד״ם ובשו״ת נקיים. שאינם אותם יפרעו השאר וכל נקיים,
 מדברי כן והוכיח התפיסה, לו גרם שחבירו אע״פ פטור, חבירו על שהנתפס וכתב הרלב״ח, דברי

 תפיסה לידי לבא שעלול מי שכל מדייק ד שורש מהרי״ק שמדברי אלא צט, אלף סימן בתשובה הרשב״א
 על שכתב מוטל מהר״א בשם שכתב כה אות הגה״ט שפו סימן בכנה״ג ועי׳ עיי״ש. עמו, להשתתף חייב
 אלא תבע לא השר אם אבל נכשלים, השאינם ובין הנכשלים בין כשנתפסו דוקא דהיינו הרלב״ח דברי

 אותה לבטל ממון פיזרו והנקיים שיוציאום, כדי נקיים קצת תפס עצמם את שהחביאו ובשביל לנכשלים,
 אחרי החיפוש המלך ביטל הממון שע״י כתתו ונראה עיי״ש, הכל, לשלם הנכשלים חייבים תפיסה

שארית בשו״ת לעיל. וכמ״ש תפיסה, לידי לבא עלולים היו הממון נותנים היו לא ואילו הנכשלים,
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 נקנה כמה לו ואמרו לשר והלכו הקהל, לראשי ונודע גנובים, חפצים שקנו בשנים נשאל לב סימן יוסף
 הגנב הוכר ובינתיים ידוע, סך על עמו תתפשרו הקהל על השר והעליל הקונים, הם מי אמרו לא אבל

 ראשי הלכו שאם וכתב מהעלילה, הקהל נפטרו לא ואעפ״כ הגניבה, ממנו שקנה מהם אחד על והודה
 לעכו״ם ערב שנכנס מי כדין לשלם, שחייבים ודאי עמו, להתפשר כדי הגניבה הקונים בידיעת לשר הקהל
 שנתכוונו אע״.פ משלם, פטורים מדעתם הלכו לא אם אבל מדעתו, טובה לו עושה וה׳־נ חבירו, עבור

 לשאול יכול היה כשלא דדוקא מדעתו, שלא השביה מן חבירו פודה גבי המרדכי וכמ״ש השנים, להציל
 זו, מסכנה לפוטרם נותנים היו כמה אומדנא עפ״י רק העלילה על לחייבם ואין יא(, הערה לעיל )עי׳ אותו
 נח סימן טו כלל גאונים בדברי עיי״ש. לענשם, יש הגניבה קוני שיוסרו כדי העולם תיקון מפני ומ״מ
 ונתן ראובן, של סוכן שהוא שמעון בדין ל סימן ל״ג הריב״ל בשם שכתב אהרן מטה הפרח מדברי הביא
 שאינו עצמו, להציל הוצאות להוציא שמעון והוצרך בערכאות ונתגלה מראובן, שקיבל מזויפים מעות
 שאפילו )ומשמע הזיקא ברי דהוי חולק והפמ״א ג(, פרק )עי׳ צמחו שלא גינה דזרעוני דומיא גרמא אלא

 הד״ג כתב ב סימן סב ובכלל עיי״ש. שהוציא, בשוחד אף וחייב וצ״ע(, מזויפים, שהם ראובן ידע לא
 המכס, שהבריחו עליהם מסר והמוכסן סחורה, עם מיריד שנסעו סוחרים בחבורת צבי עטרת שו״ת בשם
 כיון עמו, להשתתף השאר שחייבים המוכסן, עם והשוה ותפסוהו לאחד פרט הלכו כבר הסוחרים וכל

 היו הם שגם דאיירי ואפשר בסכנה, היו לא כשהם כולם ע״ד שירד מהני מה ולכאורה כולם, ע״ד שירד
 דלעיל המ״מ לדעת ואפילו לשלם, שחייב במס בנתפס אמרו לא שע״כ ונראה וצ״ע. להתפס, עלולים
 חייב חבירו אין חבירו, בגלל עליו שהוטל מם אבל חבירו. על המוטל במס היינו כן, הדין מס שבכל

 חייב בטחון בחגורת חגור אינו הנוסע שאם חוק כיום שיש במה נראה ולכן לכך, גרם חבירו ואפילו לשלם,
 עד לעצור לו שהיה בנסיעה, והמשיך חגור שאינו הנהג כשראה ובפרט בכך, חייב הנוסע אין לשלם, הנהג

 לא והנהג הנסיעה באמצע עצמו התיר אפילו או חגר, ולא שיחגור לו אמר אם שאף ואפשר שיחגור,
 וצ״ע. גרמא, דהוי נראה בכה״ג ומ״מ שפתים, עקימת אפילו עשה לא שהרי מוסר, בדין אינו הרגיש,
 דין לו יש אם עצמו להציל רוצה ואם חבירו, על נתפס מדין בהם שיש הלכות כמה עוד נתבארו ד ובפרק

 נכסיו להבריח שרצה ראובן בדין כתב קסג סימן ח״ג מלכיאל דברי בשו״ת יד. סעיף שם עי׳ מוסר,
 על גם לוי מיורשי עזבון מס תובע והשלטון לוי ומת לוי, שם על מחובותיו אחד ורשם חובותיו, מבעלי

 להם כשנתן דוקא דהיינו אפשר פטור, הפקדון בשביל באו שאם ח סעיף קצב בסימן דמ״ש וכתב זה, חוב
 אם ואף ג(, פרק פקדון דיני )עי׳ מהפקדון לגבות יכול אינו אחר ממון להם כשנתן אבל הפקדון, מגוף
 לא בנ״ד אבל הפקדון, דמי כדי עד לנכות שיכול בהוצאות שקידם שומר מדין היינו לגבות, שיכול נאמר
 הפקדון כאילו דהוי לומר ואין קב, ס״ק קכו סימן הש״ך וכמ״ש לוי, של שהוא שחושבים מפני אלא באו
 היורשים יכולים היו שאם אלא מלשלם, פטור ראובן וא״כ צ״ע(, זו )סברא הוא בעלמא שטר דהכא גרם,

 זה )גם לו לשלם שחייב בשכר כקידם הוי לראובן להפסיד שלא כדי ונמנעו שלהם, אינו שהחוב להוכיח
 עוברי ידי מסייעים הם לגבות יוכלו שלא חובות בעלי על להערים שהמסייעים כתב דבריו ובסוף צ״ע(,
 סי׳ בקצה״ח כתב לו, לשלם חייב המס על נתפס שאם השו״ע ובמ״ש עיי״ש. גמור, גזל והוא עבירה
 חבירו עבור מס שילם אם אבל כרחו, בעל כשנתפס דוקא דהיינו כא סי׳ הגוזל פ׳ היש״ש בשם סק״ב שסט

 והוכיח שלו, את לו להחזיר צריך בו ושילם בידו שלו ממון היה ואפילו כמיניה, כל דלאו פשיטא מעצמו
 מס כחוב דינו הקהל מס דגם משמע הרא״ש )מדברי קכח בסימן הטור שהביא בתשובה הרא״ש מדברי כן

 חובו, פורע חשיב לא מס בחוב שלא אפילו חבירו, ממון בידו שיש כל דודאי חולק והקצה״ח זה(, לענין
 עבור שבידו מה לעכב שבא איירי התם הרא״ש, מדברי היש״ש ומ״ש ב, סעיף קכח סימן הרמ״א וכמ״ש

 אפילו מסים דגבי הקצה״ח כתב ועוד חובו, לפורע ענין ואינו כמיניה, כל לאו ודאי דבזה דלהבא, מס חוב
 לשלם צריך מעצמו ששילם ערב והרי לזה, זה כערבאין הוי מס שבחוב משום לו, לפרוע צריך מעצמו פרע
בערב דוקא היינו ערב, גבי החולקים לדעת ואפילו יד(, פרק הלואה דיני )עי׳ קל סימן בשו״ע כמבואר לו,



חושן יב פרק פתחי שלח

סכנהדג(. מודאי חבירו להציל סכנה בספק עצמו להכניס אדם חייב אם הפוסקים נחלקו ו.

 הרי עצמו והמונע לרפאותו, עליו שמצוה לרפאותו, ויכול חולה כשחבירו גופו הצלת בכלל ז.

עריות וגילוי מע״ז חוץ איסור בדבר להתרפא מותר סכנה בו שיש וחולה )יד(, דמים שופך זה

 האחד שרשאי שלוו כשותפים שדינם ועוד כרחם, בעל ערבים מתא אבני מתא בני אבל מעצמו, שנכנס
 קעו סימן עי׳ חבירו, על שנתפס שותף ובדין עיי״ש. חלקו, לו להחזיר חייב וזה חבירו עבור לפרוע
 הביא תכו סימן בב״י )יג( שו״תשא״י. ועי׳ בד״ה יב ובסעיף שם, שלום ובמשפט שם, לזובנו״כ סעיף
 חייב שאינו הרמב״ם בשיטת הטור מדברי מדי״יק והב״ח בכך, שחייב הירושלמי בשם הגהמ״י בשם

 אזוב אגודת בשם כתב ובפת״ש וצ״ע(, הצלה, בספק אפילו חייב הירושלמי שלדעת משמע הב״ח )מדברי
 רדב״ז בשו״ת וכ״כ פליג, דידן דתלמודא דס״ל משום זו הלכה והרא״ש והרמב״ם הרי״ף השמיטו שלכן

 היטב לשקול צריך שמ׳׳מ וסיים דחבריה, מודאי עדיף דידיה דספק חייב, שאינו בפשיטות תרכז סי׳ ח״ג
 כתב קמו סמן חו״י בשו״ת אבל תכה, סי׳ בכנה״ג פסק וכן ביותר, לדקדק ולא סכנה ספק בו יש אם

 להציל סכנה בספק עצמו להכניס שחייב מים של דקיתון בהא נשך איזהו בפ׳ דילן מש״ס גם להוכיח
 ז סעיף ונפש גוף נזקי ה׳ הרב ובשו״ע א״נ, פ׳ ריש כ סימן לב״מ ליקוטים חזו״א ועי׳ בצ״ע, וסיים חבירו,

 מדברי אבל סכנה, לספק עצמו להכניס לו מותר רוצה שאם משמע זה ומלשון להקל, נפשות שספק כתב
 שכט סימן באו״ח א״ר בשם כתב רי סימן ח״ב מהרש״ם ובשו״ת שאסור, משמע לכאורה דלעיל הרדב״ז

 אף מותר שעכ״פ העלה קעד סימן ח״ב יו״ד משה אגרות ובשו״ת חבירו, צער בשביל עצמו לצער שא״צ
 כתב רנו סימן תשובה פסקי ובספר קג. סימן וח״ו ז סימן ח״א יצחק מנחת שו״ת ועי׳ חייב, אינו אם

 חייב אינו ע״ה, שניהם או ת״ח ששניהם כגון במעלה, שוים והניצול המציל שאם מג סימן אליהו יד בשם
 במדרגה עכ״פ או ת״ח, אינו והניצול ת״ח כשהמציל וכ״ש חבירו, להציל סכנה לספק עצמו להכניס
 ואפילו מותר, הניצול כמו ת״ח אינו המציל אם אבל איכא, נמי איסורא אפילו זה ובאופן ממנו, פחותה
 האחד להציל שנים כשיש שדן עוד ועיי״ש איכא, נמי שמצוה ואפשר הוא, חסידות ומדת סכנה, לודאי
 וכתב רנב. סימן ליו״ד בהערות קכה סימן ח״ב הלוי שבט שו״ת ועי׳ סכנה, בודאי והשני סכנה בספק

 אחר ישראל שיתפסו חשש יש שאז אלא להצילו ויכולים גוים בידי שנאסר במי שפו סימן בכנה״ג
 סימן בשו״עיו״ד ועי׳ עיי״ש. להצילו, מצוה ספק במקום אבל לזה, להציל אסור ודאי הוא אם במקומו,

 כך, על נפשו למסור חייב אופן באיזה להריגה, למסור או מישראל אדם להרוג אותו שאונסים מי בדין קנז
 סימן יו״ד שו״ע )יד( להלן. ועי׳ חבירו, חיי להציל סכנה לודאי עצמו להכניס חייב אינו לכו״ע ועכ״ם

 מי יש ואפילו ובו׳, היא ומצוה לרפאות, לרופא רשות התורה נתנה דבריו, בתחלת וכתב א, סעיף שלו
 מכאן במ״ש והאחרונים הראשונים האריכו וכבר ע״כ, להתרפאות, זוכה אדם הכל מן שלא שירפאנו,

 מחצתי כמ״ש רחמים, בקשת ע״י היא האמיתית שהרפואה כתב שם ובט״ז לרפאות, לרופא רשות שניתן
 שחלה ולאחר וכו׳, יחלה שלא עד רחמים אדם יבקש לעולם ע״א( לב דף )שבת בגמרא )ואמרו ארפא ואני
 חכם אצל ילך ביתו בתוך חולה לו שיש מי דףקטזע״א( )ב״ב בגמרא ואמרו בתפלה, יותר להתאמץ צריך

 אומרים(, יש בשם הרמ״א כתבו למה )צ״ע י סעיף שלה סימן ביו״ד הרמ״א והביאו רחמים, עליו ויבקש
 לכך זוכה האדם שאין אלא לו(, מועלת אדם בני סתם של רחמים בקשת שגם משמע "א ע מ דף בנדרים וכן

 וזהו הרפואות טבע ע״י הרפואה ונתן זה על הסכים יתברך והוא העולם, טבע עפ״י רפואה לעשות וצריך
 בזה והאריך רפואתו, לעשות הרופא על חיוב יש לכך, האדם בא שכבר וכיון הקב״ה, של רשות נתינת
 דנתנה הך שמפרש משמע ולכאורה עיי״ש. בכך, תלוי שחיותו האדם על ומצוה חיוב שהאידנא וסיים
 שכונתו ואפשר כן, נראה לא מדבריו אבל ברופא, לדרוש רשות לו שניתן החולה, על קאי רשות תורה

וכ״ב החולה. על והן הרופא על הן וחיוב מצוה נעשה ושוב טבע, עפ״י הרפואה לענין רשות תורה שנתנה
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 רפואה ערך יועץ ובפלא שכח. סי׳ לאו״ח וקציעה וכמור עי״ש שם, ביו״ד ובברכ״י קצב סימן בקצש״ע
 לצער לי מה )הרופא( יאמר שלא רשות, תורה נתנה במ״ש הרמב״ן דברי עפ״י כתב שם והש״ך ורופא.

 נפשות(, בדיני להזהר שיש כמו מאד מאד שיזהר והוא ,סיים )בטור בשוגג הורג ונמצאתי אטעה שמא הזה
 טעות חשש בשביל למנוע א״צ שמ״מ הש״ך כתב גולה, בשוגג המית שאם בשו״ע במ׳׳ש סק״ג ולהלן
 לעסוק הרופא את לעודד נאמרו והמצוה שהרשות מדבריו נראה ולפי״ז ע״כ. שנתבאר, כמו היא ומצוה

 בזמננו והנה דמים. שופך ה״ז עצמו מונע שאם נפש פקוח הו״ל ושוב מטעות, לחשוש ולא ברפואות,
 בשאר ואפילו ומסוכנים מסובכים ומח לב ניתוחי לידי והגיעו שטחים, בהרבה הרפואה התפתחה
 חלקים בד׳ רוכזו מהם )וחלק נפש ופקוח הלכה בבעיות קשורים דברים וכמה כמה יש וניתוחים טיפולים

 אלה, בענינים לעסוק זה בחיבור באתי ולא זמננו(, מגדולי ושו״ת חיבורים ובעוד ורפואה, הלכה ספר של
 אינן אלו שאלות שכל ומכיון ההלכות, מן קצת אביא ומ״מ נפש, פקוח משום בהם שיש דברים ובפרט
 הרופאים, בנאמנות להזהר מאד שיש לעורר ברצוני הרופאים של דעת חות עפ״י אם כי לפתרון ניתנות

 ועי׳ נפש, פקוח בעניני והן הלכה בעניני הן דעת וקלי רוח גסי שהם רופאים הרבה יש בזמננו שבעוה״ר
 נפש לפקוח הנוגע בכל וע״כ לגיהנם, שברופאים טוב שם בגמרא במ״ש קידושין בסוף המהרש״א מ״ש

 בזה יש ובלא״ה שבהם. נאמנים והיותר לפחות רופאים שני של חוו״ד לשמוע ישתדל הלכתית בשאלה או
 לא מיהו שם, ביו״ד הטור כתב להלן. ועי׳ להתרפאות, זוכה אדם הכל מן שלא בשו״ע כמ״ש מעלה
 יודע שאינו כל אבל ממנו, גדול שם יהא ולא ובמלאכה, בחכמה ויודע בקי יהא אא״כ ברפואה יתעסק
 והוראות דינים משאר ק״ו כלל, בה יתעסק לא ממנו גדול יש אם וכן בה, עוסק יהא לא זו מלאכה בטיב

 ובן דמים שופך ה״ז כלל בה נתעסק לא ואם ממנו, גדול שיש במקום נפשות בספק יורה דהאיך שבתורה,
 דמים שופך כלל בה נתעסק ואם האדם(, )בתורת ברמב״ן שהגירסא הב"י וכתב ע״כ. בודאי, הוא גיהנם

 שאינו מי על קאי הטור לגירסת אבל ממנו, גדול שיש במקום שמתעסק מי על קאי ולפי״ז וכו׳, בודאי הוא
 הם. דמים שופכי וזה דזה איתניהו, תרווייהו הדין שלענין הב״י וסיים ממנו. גדול שאין במקום מתעסק
 ה^ קשה הטור שלגירסת שם דרישה בהגהות העיר )וכבר הטור כגירסת ולא גירסתו כפי העתיק ובשו״ע

 בטיב יודע אינו שלגבי הטור בדברי לדייק יש ועוד דמים. שופך ה״ז עצמו שהמונע בתחלה כתב כבר
 נראה שלכאורה כלל, בה יתעסק שלא כתב ממנו גדול שיש ובמקום בה, עוסק יהא לא כתב המלאכה

 שאם הטור גירסת מפרש והדרישה וצ״ע(. המלאכה, בטיב בקי אינו מאשר ממנו גדול כשיש חמור שיותר
 ה״ז בזה( נסיון לו שיש )מבלי ישראל ברפואת להתעסק להתחיל עתה בא אלא ברפואה, כלל נתעסק לא

 שכל לעיל כתב כבר שהרי צ״ע, דבריו וגם בישראל(. רפואיים ניסויים בדין מ״ש ב פרק )עי׳ דמים שופך
 בקי כשהוא אבל דמים, שופך הוא שבזה לומר שבא ואפשר בה, יעסוק לא המלאכה בטיב יודע שאינו

 ובין הטור לגירסת ובין בזה. יעסוק לא שלכתחלה אלא דמים, שופך הוא אין ממנו, גדול שיש אלא
 הגדול, לרופא לילך שצריך החולה על אזהרה נזכר ולא בכך, מוזהר שהרופא לכאורה נראה הב״י לגירסת

 התנאים הם שאלו משמע הטושו״ע מלשון שהרי בכך, מוזהר עצמו שהחולה שכ״ש נראה מסברא אבל
 לדרוש שלא החולה מוזהר שוב רשות, לרופא וכשאין ברפואות, לעסוק לרופא רשות ניתנה פיהם שעל

 ה״ז עצמו מונע שאם בשו״ע ובמ״ש התשב״ץ. מדברי להלן ועי׳ שלו, סימן בברכ״י משמע וכן בו.
 לילך עליו מוטל אם לעיין יש להתרפאות, זוכה הכל מן שלא משום שירפאנו, מי לו יש אפילו דמים שופך

 ישתמט ולא ברפואתו, להתעסק צריך לו שקורא או החולה אליו בא שאם או ולרפאותו, לחולה מעצמו
 צריך ואפ״ה כמותו מומחה שיש דאיירי לומר צריך וע״כ כן, נראה ומסברא שירפאנו, מי שיש ולומר
 עלמא, אכולי דרמיא מצוה דהוא ג סעיף שם ברמ״א מ״ש )וצ״ע החולה, ממנו מבקש אם ברפואתו לעסוק

 חולה לכל ולילך לטרוח הרופא צריך אם לעיין יש ובלא״ה מח(, סעיף ח פרק שכירות בדיני בזה מ״ש ועי׳
 כלל להתעסק רוצה אינו שאם שם וכתב החולה, כשיקראוהו עליו שהחיוב משמע ובברכ״י לרפאותו, כדי

מניעתו אם ואף שמותר, פשוט יטעה, שמא שירא מחמת מניעתו אם לו שוה אחר רופא ויש ברפואה
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 מפני לגמרי נמנע אם שמותר לומר מצדד לו שוה כשאין ואף להתיר, צד יש לגמרי ונמנע אחרת מסיבה
 רופאים וכמה כמה בעיר מצויים ובזמננו ,ע״כ. החולה לפי והכל חייב, שהוא פנים שיש וסיים היראה,

 ביותר המומחה לרופא לילך אחד כל על מוטל האם יותר, מומחים שיש וכמובן ברפואות, העוסקים
 ולנסוע לטרוח החולה על מוטל האם אחרת, במדינה או אחרת, בעיר יש אבל בעיר אין אם וכן שבעיר

 רופא יכול איך השו״ע דברי עפ״י לעיין יש ובלא״ה יותר, המומחה הרופא למצוא כדי רחוקים למקומות
 כשיש ברפואה יעסוק שלא זו הלכה למד הרמב״ן והנה ממנו. יותר גדול מומחה כשיש ברפואה לעסוק

 סייגים כמה רמב סימן יו״ד בשו״ע מצינו והיתר איסור הוראות ולגבי והוראות, מדינים בק״ו ממנו, גדול
 זה שדבר ופשוט רבו, כבוד משום אלא אינו שם הנראה כפי אבל רבו, במקום להורות מותר אופן באיזה

 אחר לדין ומדמהו דין לידו שבא מי כל ממונות, דיני לגבי כתב ב סעיף י סימן ובחו״מ כאן. שייך אינו
 גס שלבם הרשעים בכלל ה״ז בו, נמלך ואינו בחכמה ממנו גדול בעיר עמו ויש ופסקו, כבר לידו שבא

 וכתב בתרא, וכלישנא הלכה לדבר עצמו תוקע במ״ש קטע״ב דף יבמות הגמרא דברי עפ״י והוא בהוראה,
 מה׳ >פ״כ משנה ובכסף נפשות. דיני כעין שהוא בנ״ד וכ״ש גם ולפי״ז והיתר. לאיסור דה״ה התומים
 לומר וצריך במקומו, בכלל דן איך ברבו דאם רבו, דוקא דלאו הרמב״ם בדעת כתב ח( הלכה סנהדרין

 הראב״ן בשם הביא יוסף ובברכי הדין. עיוות לידי מביא הרוח שגסות שם וכמ״ש הרוח, גסות מפני שהוא
 אפשר רבו, במקום דן איך להב"מ שהוקשה ומה דוקא, רבו ומשמע שבעיר, רבו את שואל ואינו שכתב
 נתכוין לא הראב״ן שגם להברכ״י נראה יותר אבל רשות, ממנו ונטל מובהק שאינו ברבו דאיירי לתרץ
 שצריך בדבר דאיירי משמע והטושו״ע הרמב״ם ומלשון והטושו״ע. הרמב״ם וכמשמעות דוקא, לרבו

 הביא בקצה״ח אמנם ממנו. שגדול במי להמלך צריך אינו ממש הדין באותו אבל למילתא, מילתא לדמות
 הרמב״ם ומדברי פעם. בכל רבו את ולשאול לחזור צריך ממש דין אותו שאפילו הטור בדעת הב״ח בשם
 איןחוששין אבל הדין. עוות לידי בא כך ומתוך הרוח גסות ה״ז נמלך ואינו להמלך שצריך שבמקום נראה
 מדברי ואילו דעתו, שקול עפ״י לפסוק לו שמותר דמשמע בעיר גדול כשאין יעשה מה דאל״ב יטעה, שמא

 גדול כשאין לפסוק לו שמותר דמה לומר וצריך יטעה, שמא לחוש יש שלעולם נראה לכאורה הסמ״ע
 שאם ,וכתב בזה שהאריך י בסימן יוסף בברכי ועי׳ תורה, של דרכה וזו סוף, לדבר אין דא״כ משום בעיר.

 בקובץ כתב זה וכעין העיר, חכמי בשאר להמלך חיוב מתורת צריכי לא תו בדין, ומתונים ג׳ של ב״ד יש
 הוראה ומורה רב כל וכן דינים, בתי בכל כהיום נהגו שעפי״ז ונראה נאמן. אורח ספר בשם שם הפוסקים
 הביא שם הפוסקים ובקובץ בעירו, שישנו אע״ס מהם בגדול להמלך מבלי והוראות דינים שפוסקים

 זה דכל דכו״ע אליבא מוכח רעכ״פ הפוסקים. בספרי ולעיין להתיעץ נכון שמ״מ אחרונים כמה מדברי
 אתו. ולהתייעץ לפניולהמלך ומזומן בעיר גדול כשיש והיינו הרוח, גסות מחמת נמלך כשאינו אלא אינו
 מפני אתו להתייעץ שקשה אלא בעיר ישנו אפילו או בעיר, שאינו בגדול להמלך חיוב שום אין אבל

 שאינו שכל והמורים, הדיינים על עוד להליץ נראה היה ולענ״ד לפניו. מזומן אינו או טרוד העיר שגדול
 החיוב שעיקר שנתבאר מה עפ״י דידן, לנדון ומעתה קלקול. משום בזה אין גסות, מצד כן עושה

 על חיוב יש אם שכתבתי כפי אלא שבעיר, לגדול דוקא לילך החולה על ואין הרופא, על הוא להמלך
 על שאין וכל רוח, וגם רשע בכלל שהוא הרופא על לסמוך שלא בכך מוזהר החולה גם שוב הרופא,
 שאין פשוט נראה שבזמננו, ובמציאות חשש. בלא אצלו להתרפא החולה יכול להמלך, חיוב הרופא

 רופאים לגבי מסוימים סדרים שהונהגו שמכיון ונראה אחרת, שבעיר בגדול להמלך חיוב הרופא על
 חשש בו שאין חיצוני טיפול אלא כשאינו וכ״ש שגרתי, הוא הטיפול כלל ובדרך מרפאות, או פרטיים

 אפילו בכך, מוזהר אינו החולה גם וממילא להמלך, חיוב הרופא על ואין בכך, נהגו כבר הרי נפש, פקוח
 את לחייב שאין נראה לכאורה רצינית, יותר בעיה שיש במקרה אמנם יותר. גדול מומחה בעיר יש

 שגם ובפרט בזה, וכיוצא חולים בית באותו שלא כגון בקשרים, עמו עומד שאינו ברופא להמלך הרופא
הרופא על שאין ומסתבר שבזמננו(, העגומה המציאות )לפי שירצה עת בכל לו יענה לא המומחה הרופא
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(.1מותר)ט דרבנן באיסור אבל תורה באיסור להתרפא אסור סכנה בו שאין וחולה דמים, ושפיכות

 לסמוך הדין מעיקר ומותר רוח, וגס רשע בכלל הרופא אין וממילא ההתייעצות, עבור ממנו לגדול לשלם
 מומחה, ה»ותר לבקש חייב שהחולה כתב "י שהבו־כ ראיתי )שוב בדעתו מתון שיהא ובלבד ידיעותיו, על

 שאינם רופאים שיש במקום אלא כן כתב שלא נראה דבריו מהמשך אמנם בעצמו. חובל הוא לאו ואם
 כשעושה אלא הקפיד שלא טז(, הערה להלן )הבאתיו הרשב״ץ בשו״ת משמע וכן עיי״ש. כלל, בקיאים

 עלול בגדול להמלך החיוב דין בלא גם הרי רוח גס באמת הוא ואם ממש(, בפניו ומשמע ממנו, גדול בפני
 רופא עם שיתייעץ ממנו מבקש כשהחולה וכ״ש לא, או ממנו גדול יש אם תלוי זה ואין עיוות לידי לבא

 כן(, לעשות צריך החוק מצד גם לי שידוע כמה )ועד כן לעשות רוצה ואינו החולה, חשבון על מומחה,
 ובפרט עוות, לידי ח״ו לבא רוח,ועלול וגס רשע בכלל שהוא כזה ברופא אימון לתת לא הראוי מן בלא״ה
 אע״פ בו, אימון לו ויש בעיר רופא כשיש דכ״ש נראה ועפי״ז ממש. נפש לפקוח הנוגעים בדברים
 העיר מן לצאת הדין מעיקר חיוב החולה על אין למדינה, מחוץ וכ״ש לעיר, מחוץ ממנו גדול שיש שיודע

 עליו המוטל וזהו לרפאות, לרופא רשות ניתנה מ״ש בכלל וה״ז גדול, יותר מומחה אחר המדינה מן או
 לו שישלח בשר כל רופא אצל חכם ותפילות בתפלותיו ויסמוך הט״ז, מדברי לעיל וכמ״ש תורה, מדין

 שמא נוקפו לבו אפילו או שבעירו, ברופא אימון לו אין אם אמנם פלוני. וסם פלוני איש ע״י רפואה
 בו לו שיש הרופא למצוא לטרוח שחייב מסתבר ברפואה, יותר יצליח פלונית במדינה או פלוני רופא אצל

 שם בש״ך ועי׳ בשכר, עכו״ם רופא אצל להתרפא שמותר א סעיף קנה סימן ביו״ד הרמ״א וכתב אימון.
 שאצל משמע עו סי׳ יו״ד חת״ס שו״ת בשם שם בפת״ש וגם סכנה, בו שיש בחולה אפילו עמו שהסכים

 הרופאים שכל חולה בדין מה סימן ח״ג שבותיעקב בשו״ת כתב שם. דרכ״ת ועי׳ מותר, מומחה רופא
 אפשר ומאידך מחליו, בה שיתרפא שאפשר רפואה עוד שיש אלא יומיים, או יום תוך למיתה אמדוהו

 לחיי חיישינן או הרפואה לו לתת מותר אם שתיים, או שעה תוך מיד ימות ח״ו הרפואה תצליח לא שאם
 אלא בו אין אם מעכו״ם, להתרפאות שאסור במקום שאף קנה סי׳ יו״ד בשו״ע מ״ש עפ״י והעלה שעה,

 להצילו החולה לטובת שהוא דכל התוס׳ וביארו מעכו״ם, להתרפאות ומותר להו חיישינן לא שעה, חיי
 רופאים עם לפקח בדבר מאד מתון להיות רק כפשוטו כן לעשות שאין שם וסיים שעה. לחיי חיישינן לא

 לחוש שיש לפי אחד( נגד שנים )היינו ככל שהוא דמינכר רובא דהיינו דיעות רוב ע״פ שבעיר מומחים
 כשהרפואה דהיינו השבו״י מדברי נראה ולענ״ד שם. ביו״ד מהרש״א בגליון וכ״כ ע״כ. דעת לקלי

 שעה חיי להאריך אבל האדם, כאחד ויחיה לו, יוקל עכ״פ או לגמרי, שיבריא ספק צד בה יש המסופקת
 שלמה חכמת הגהות בשם בדרכ״ת כתב שעה, חיי ובשיעור וצע״ג. להתיר. צד כאן שאין יתכן ביסורים,

 רפואה לגבי כתב ציון בנין ובשו״ת עיי״ש. שעה, חיי בכלל הוא חודש י״ב לחיות יכול שאינו שכל
 עיי״ש, רציחה, ספק ה״ה פקו״ג, מפני מותר עבירה ספק שכל שכשם שימות, ואפשר שיציל שאפשר

 יעשה לא אם סכנה חשש שאין במקום אף יחסית, קלים ניתוחים שעושים עלמא נהוג ובזמננו וצ״ע.
 זה, לחשש עצמו להכניס מותר איך ולכאורה סכנה, חשש בו שיש דבר הוא הנתוח שעצם ואע״ם הנתוח,

 אין שוב בכך, עלמא נהוג שכבר בדברים וכ״ש פרנסתו, משום סכנה למקום לילך שהתירו שכשם ונלעג"ד
 ומותר, העולם, מנהג בגדר הם שהנתוחים בנ״ד ה״נ ב(, בפרק מ״ש )עי׳ סכנה לכלל עצמו מכניס בגדר זה

 קרוב של למצב האדם את מביאים הנתוח שבשעת לב נתוחי כגון וקשים, מסובכים בניתוחים אמנם
 אלה, בדברים וכיוצא שבו והדם האדם גוף והקפאת שעות, לכמה הלב שריר הוצאת ע״י לפעמים למיתה,

 טז, סי׳ ח״ב אחיעזר ובשו״ת פקו״נ בדיני פרטים כמה שכח סי׳ ריש או״ח פמ״ג ועי׳ בכך. הרבה לדון יש
 סימן יו״ד שו״ע )טו( מקומו. כאן ואין אלה, בענינים תשובות עשרות יש שבדורנו הפוסקים בספרי וגם
 עבור שבת חילול בדין שכח סימן או״ח בשו״ע ועי׳ בזה. פרטים כמה נתבאר ובנו״כ שם ג סעיף קנה

בו ואין סכנה בו שיש חולה בהגדרת וגם פרטים, הרבה נתבארו כהלכתה שבת שמירת ובספר חולה,
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שם. ובנו״כ ד סעיף רכא סימן יו״ד שו״ע עי׳ הנאה, למוהר רפואה דין

)יח(. שמים בדיני וחייב אדם מדיני פטור )יז(, והזיק שטעה )טז( הרופא ח.

מז. סעיף ח פרק שכירות בדיני נתבאר הרופא שכר דין

 הפוסקים דנו וכבר בהם, לדון יש ועפי״ז באיסורים, הכרוכים רפואיים טיפולים וכמה כמה ויש סכנה,
 סירוס, איסור בו שיש שבר( נתוח גם )ולפעמים פרוסטט ניתוח כגון איסור, חשש בהם שיש ניתוחים בדין
 במקום איסור לעבור רוצה שאינו חולה בדין הרדב״ז בשם סק״ד שם בפת״ש וכתב בזה. כיוצא וכן

 מה לעשות אותו כופין או כרחו בעל אותו ומלעיטים בנפשו מתחייב אלא חסידות מדת זה שאין שמותר,
 קנה סימן בפת״ש עי׳ כך, על ממון לפזר שצריך אלא באיסור שלא להתרפא שיכול ובמקום שאמדוהו.

 כתב הרדב״ז ובשם חומש, או ממונו לבזבז צריך דרבנן איס־ר על לעבור שלא כדי אם שמסתפק סק״ד
 מה לו יהא כשלא סכנה כשיש דוקא שם ומשמע ללוות, צריך אינו לו כשאין אבל ממונו, כל לבזבז שצריך
 ברשות שלא ריפא ואם כתב, א סעיף שלו סימן יו״ד בשו״ע )טז( שם. תשובה דרכי ועי׳ וצ״ע. לפרוע,

 מרשין ב״ד שאין בקי, שאין באחד וכ״ש הוסיף )בטור בקי הוא אפילו בתשלומין חייב והזיק[ ]וטעה ב״ד
 שהאידנא בערוה״ש )וכתב שמים בדיני וחייב אדם מדיני פטור ב״ד ברשות ריפא ואם בקי(, שאינו למי

 הרמב״ן מדברי והוא עיי״ש(, ב״ד, ברשות שלא כריפא ה״ז זה ובלא מהממשלה, מוסמך להיות צריך
 אדם מדיני פטור ב"ד ברשות שריפא אומן רופא דב״ק בתוספתא כמ״ש שם, בב״י והובא האדם בתורת

 ועי׳ ידו, על גולה ה״ז והרג, ב״ד ברשות שריפא רופא עוד תניא דמכות )ובתוספתא לשמים מסור ודינו
 קעביד, דמצוה משום מגלות שפטור ב״ד ושליח אתבנו המכה מאב מ״ש שהקשה פג סימן ח״ג ברשב״ץ

 בגליון אברהם ביד ועי׳ ל, סימן דיינים דיני בינה ובאמרי רוקח מעשה בשם יוסף בברכי הקשה וכן
 וה״נ חייב, ב״ד ברשות שלא דן ואם שפטור, וטעה ב״ד ברשות שדן לדיין דדמיא הרמב״ן וכתב השו״ע(.

 הרג ואם הנזק, שישלם עד שמים מדיני פטור שאינו אלא אדם מדיני פטור וטעה ב״ד ברשות ריפא אם
 בין אדם מדיני בין מכלום פטור שהדיין כמו כלום, חייב אינו שלו הודע בלא שמ״מ הרמב״ן וסיים גולה,
 לו נודע בלא ולכאורה ע״כ. בפשיעה. יזיק ולא נפשות בדיני ליזהר שראוי כמו שיזהר והוא שמים, מדיני

 שמת או החולה והוזק ברפואתו, הצליח שלא שאע״פ ■הרמב״ן שכונת ואפשר יתחייב, תיתי מהיכי שטעה
 רצה הש״י אלא אותו, המית לא שהוא שכתב שם בדרישה משמע וכן שמים. מדיני אף לחשוש צריך אינו

 שוגג אינו ברפואתיו שטעה המומחה שהרופא כתב הנחנקין פ׳ ריש לסנהדרין הר״ן ובחידושי במיתתו.
 שאע״פ כתב ובמאירי "ד, ב רשות לו יש מסתמא מומחה הוא שאם ונראה מרפא, הוא שברשות אנוס, אלא

 ועכ״פ נכון, חשב שלא מתוך אלא במזיד, שלא היינו דפשע לומר וצריך פטור. והדק הרופא שפשע
 בדיני אף חייב במזיד הזיק שאם כתב בש״ך )יז( .וצ״ע כן, משמע לא לכאורה והטושו״ע הרמב״ן מדברי

 מן יותר עשה שאם שם בתוספתא דמסיים מה עפ״י שכונתו ואפשר פטור, שיהא ס״ד מאי ולכאורה אדם,
 ודוחק. כן, לעשות שצריך שחשב אע״פ המקובלת, הדרך מן יותר לחתוך שהוסיף והיינו חייב, לו הראוי

 שם ובתשב״ץ שם, שו״ע )יח( ביאור. צריכים ודבריו שגג, לבין טעה בין לחלק כתב הנ״ל ובתשב״ץ
 יעסוק לא שאל"כ העולם, תיקון מפני אלא לעולם, מועד דאדם חייב הדין שמן דגיטין תוספתא עפ״י כתב
 במלאכת החבורות רופא הוא אומן דרופא ונראה וז״ל, פב(, סימן )ח״ג הרשב״ץ כתב ברפואות. אדם
 ובמרקחות ובמשלשלים במשקים חולים רופא אבל וכו׳. כברזל ורציחה חבלה הוא וזדונו ששגגתו היד

 להתחייב חבלה לידי בא שאינו זה, בכלל ואינו סתם, רופא אלא אומן רופא נקרא אינו ומרחצאות,
 פטור להזיק, נתכוין ולא לרפאות ונתכוין מכאוביו על מכאוב הוסיף או והמית הזיד או שגג ואם בנזיקין,

 בחכמה, ממנו שגדול מי בפני לדבר לו שאין אלא רואות, שעיניו מה אלא לו שאין שמים, מדיני אף הוא
כראוי נהג אם ז״ל, הרמב״ן וכ״ב לגיהנם, שברופאים טוב אמרו וע״ז נסיונותיו, על לסמוך ולא דיין, כדין



שמג חושן יב פרק פתחי

 הוא הרודף אפילו אחריו)כ(, רודף ועדיין והזהירוהו )יט( להרגו ישראל אחר הרודף ט.

את להרוג ואפילו הנרדף, להציל מצווים ישראל כל הרי הרג)כב(, לא שעדיין אע״פ קטן)כא(,

 הניח יוסף ובברכי ע״כ. לי, נראה כן בה, ונזהר לסטים אומנות שאומנותו לשמים, מרובה שכרו וכשורה
 רפואה ליקח לו שאמר אלא ממש, בידו הזיק לא שאם הרשב״ץ כונת ולענ״ד בצ״ע. הרשב״ץ דברי

 בהמה, לפני המות סם נותן כדין גרמא אלא אינו לכאורה ידו, על והוזק מסוים טיפול לעשות או פלונית
 משמע הרשב״ץ ומדברי פטור, להזיק, נתכוין שלא וכיון ביד, ונתן נשא שלא כדיין גרמי, היותר ולכל
 יהא ב״ד ברשות שלא עשה אם ואה״נ עליו. וקיבלו מומחה כדיין וה״ז ב״ד, ברשות שעשה ארופא דקאי
 בידים, מזיק הוא הרי שבידו, בברזל כשריפא משא״ב ד(, פרק )עי׳ שטעה דיין כדין דגרמי מדינא חייב

 מנחת שו״ת ל, סימן דיינים דיני בינה אמרי ועי׳ פטרוהו. העולם תיקון שמפני אלא הדין, מעיקר וחייב
 ב״ד ברשות שלא כשעשה והזיק בטעה לעיין ויש קנא. סי׳ ח״ד הלוי שבט ובשו״ת קד סימן ח״ג יצחק

 טבח גבי יחפור לא פ׳ ובג"י להזיק, נתכוין לא מ״מ ב״ד ברשות שלא שעשה דאף דברים, בד׳ גם חייב אם
 הביאו )והב״י הצער משלם אינו וחלה דם הקיז שאם כתב הדר, דלא פסידא ליה דחשוב שקלקלו ואומן
 נזק שעכ״ם ומשמע לרפואה(, שנתכוין משום אלא הטעם, עיקר זה שאין ונראה גרמא, בדיני שפו בסימן

 כשריפא כתב ובערוה״ש דם. בהקזת נזק מצוי שאין אפשר או ב״ד, ברשות שלא דאיירי ואפשר משלם,
 וצ״ע. בריפוי, שחייב ליה דפשיטא ומשמע חייב, רפואות על ממון להוציא וצריך והוזק ב״ד ברשות שלא
 דוקא דלאו נראה ועפי״ז רודף, מדין הוא מוסר דין שעיקר ד פרק עי׳ )יט( המאירי. בשם לעיל מ״ש ועי׳

 מדין להרגו מותר להרגו, מותר מוסר גבי דבכה״ג להרגו, עליו ומאיים אומר אפילו אלא במציאות, רודף
 וכמו בכך, הוא שמוחזק או ממש שיש שידע ובלבד להרגו, השכם להרגך הבא נאמר זה ועל רודף,

 אלא התראה, שיקבל ממש בו להתרות שא״צ סק״ג תכה סימן הסמ״ע כתב )כ( מוסר. בדין שנתבאר
 הסמ״ע וסיים ישפך. דמו באדם האדם דם שופך אמרה והתורה ישראל אחר רודף אתה לו אומרים

 הבחנה, בר שאינו מקטן וראיה רודף, של בנפשו הנרדף מצילין אפ״ה כך, לו אמרו לא אם גם שבדיעבד
 עיי״ש, אזהרה, לכה״ם צריך בגדול אבל התראה, א״צ קטן גבי שדוקא נראה הב״ח מדברי אבל כדלהלן.

 סי׳ הריב״ש וכ״כ לכתחילה. אפילו בו להתרות א״צ עצמו שהנרדף כתב ה״ח חובל מה׳ פ״ח והמשל״מ
 נראה היה ולכאורה ולמוסר. לרודף התראה בדין שהאריך ועיי״ש להרגו, השכם להרגך דהבא תלח,

 אפשר עובר, גבי וכן להלן כמ״ש רודף, דין בו דנים חמור שלגבי ואע״ם רודף, דין לו אין בשוגג שרודף
 מיתה חייב אינו אנוס, וכ״ש בשוגג, דעת בר אבל רודף, הוא כך ומשום כלל דעת בר שאינו התם דשאני
 וצ״ע(, אונס, או שוגג בין נ״מ אין מתשלומין פטור שלענין שאפשר הרודף, ממון לענין לדון יש )ועוד
 בשוגג רודף שגם נראה רודף, דין לו יש בזה וכיוצא בגרמא רודף שגם שכתבו הפוסקים מדברי אמנם
 וברש״י והבחנה, התראה בר שאינו שאע״ם קמ״ל )כא( הנרדף. להציל מצווים אנו דסו״ס להרגו, מותר
 שו״מ ובשו״ת גדול. אחר לרדוף קטן של דרך שאין לפי בפרישה וכתב קטן, אחר הרודף קטן כתב

 מחשבה, לו אין דקטן כיון להרגו, לאחר אסור גדול אחר הרודף שבקטן לחדש יצא נ סימן ח"ב מהדו״ד
 להרגו, לאחר גם מותר קטן אחר רודף בקטן משא״כ להרגו, יכול הנרדף אבל להרוג, מתכוין אינו שמא
 להרגו חבירו אחר וברודף צע״ג. והדברים עיי״ש, עצמו, להציל יכול קטן שהוא הנרדף שאין כיון

 אוכל שקטן אע״פ ולכן הנרדף, נפש הצלת משום אלא מאיסורא, אפרושי משום להרגו ההיתר שאין נראה
 איסורים בכל שכן מד. סימן ח״ג מהדו״ב בשו״תשו״מ כמ״ש להרגו, מצוה להפרישו, מצווין אין נבילות

 בם׳ המשל״מ וכ״כ הניזק. ממון להציל כדי להפרישו שמצוה בודאי ומזיק, גונב כגון לחבירו אדם שבין
 המשל״מ נסתפק עריות, אחר רודף שלגבי אלא להרוג. הרודף בשבת להרוג שמותר ז הלכה שבת מה׳ כ״ד
גם מסתפקים ועפי״ז בשבת, עונשין ב״ד ואין עונש דין בכלל שהוא דאפשר בשבת, להרגו מותר אם



חושן יב פרק פתחי שרכז

 אומרים ויש )כד(, להרגו אסור מאבריו, באחד פגיעה ע״י להצילו אפשר ואם >כג(, הרודף
)כה<. רודף של מאבריו באחד להצילו כשיכול אפילו להרגו יכול עצמו שהנרדף

 אומרת שהיא אע״פ הבהמה(, אחר ברודף לא אבל זכר, אחר )או ערוה אחר הרודף וכן י.
 את להרוג מצוה אחר באופן להצילה אפשר אי ואם לה, שומעין אין יהרגני, שלא הניחוהו

)כו(. הרודף

 שמח באור מביא ומ״מ להרגו, מותר אם עריות אחר רודף בקטן רוצח מה׳ פ״א שמח ובאור הנ״ל בשו״מ
 ז פרק לנער ובחנוך עיי״ש. להרגו, מותר עריות אחר הרודף ט׳ בן שקטן המצוות בספר הרמב״ם בשם

 שבת במחלל שגם הפוסקים לדעת שאפילו יח אות טו סימן )לופטביר( אברהם זרע בשם כתבתי יט הערה
 להרוג רודף שאפילו רוצח מה׳ פ"א שמח באור כתב כן. אמרינן לא קטן גבי בנפשו, להצילו ניתן

 נפש להציל הכונה שעיקר כיון בנפשו, להצילו ניתן בזה, וכיוצא הנחש את בו להסית כגון בגרמא,
 בנפשו. להצילו מצוה גרמי אלא שאינו מוסר גם והרי לא, או חיוב מעשה ע״י נעשה אם לי מה ישראל,

 הג׳ מערכת פאה״ש כללים שד״ח ועי׳ רודף, בדין פרטים ובכמה בזה מ׳׳ש יט סי׳ ח״א אחיעזר שו״ת ועי׳
 לומר שבא הסמ״ע )כב(כתב נח. בבן גם נוהג רודף של בנפשו להצילו דניתן דין אם יג ס״ק ו סימן

 ובאור ב״ד. עפ״י שלא להרגו אסור שהרג שלאחר היא, דפשיטא מילתא אבל למיתה, דינו שיגמר שא״צ
 א, סעיף תכה סימן שו״ע )כג( ורוצח. לגזלן מוחזק שאינו שאע״פ דקמ״ל כתב רוצח מה׳ פ״א שמח
 עשה מצות ביטל ה״ז הנרדף, הציל ולא להציל יכול היה שאם טו( הלכה רוצח מה׳ )פ״א הרמב״ם וכתב
 שאין ואע״פ רעך. דם על תעמוד לא ועל עינך תחוס לא על לאוין, שני על ועבר כפה, את וקצותה שהיא
 כל אבד כאילו מישראל אחת נפש המאבד שכל הם, חמורים מעשה, בהם שאין מפני אלו לאוין על לוקין

 שאם העלה שם ובמשל״מ כולו. העולם כל קיים כאילו מישראל אחת נפש המקיים וכל כולו העולם
 עיי״ש, אחריו, שרדף הדם אתגואל שהרג ברוצח ומסתפק עליו. נהרג ה״ז המציל, את והרג הרודף נתחזק

 שיכו כגון הרמב״ם, וכתב שם שו״ע )כד( רודף. בדין פרטים כמה תר מצוה חנוך מנחת ועי׳ להלן. ועי׳
 את להציל כשיכול דכ״ש ופשוט עינו. את יסמו או רגלו את ישברו או ידו את ויקטעו באבן או בחץ אותו

 מ״ש רוצח מה׳ פ״א שמח אור ועי׳ הרודף, את להרוג שאסור בזה, וכיוצא תריס ע״י כגון עצמו, הנרדף
 ליה ותיפוק וכו׳, תורא קטל אילו ממונו משום אשו למ״ד דמקשה לו כפות גדי דהיה הגמרא בסוגית
 של בנפשו הציל אלא בכך טרח ולא מאבריו באבר להציל היכול כל הרמב״ם, כתב רודף. מדין שחייב
 )בהשמטות תכה בסימן הטור ותמה אותו, ממיתין ב״ד אין אבל מיתה, וחייב דמים שופך ה״ז והרגו, רודף

 להציל. אלא מתכוין אינו שהרי התראה ביה שייך דלא הב"י ותירץ אותו, ממיתין ב״ד אין למה הצנזור(
 שו״ת ועי׳ שם. שמח ובאור בזה, מ״ש לא סימן יאיר חות שו׳׳ת כנה״ג, ועי׳ לשמים, מיתה חייב ומ״מ

 בזה, מ״ש שמח באור ועי׳ אומרים. יש בשם חובל מה׳ פ״ה משל״מ )כה( שמח. סי׳ יו״ד שיק מהר״ם
 בשם גם כתב לא סימן סוף חו״י ובשו״ת עי״ש, פטור, יהא הנרדף את אז הרודף יהרוג שאם והעלה
 עצמו נרדף דוקא דלאו משמע שם )ומדבריו כן שסובר לו( ויצר בפסוק וישלח פרשת פירש״י )על הלבוש

 לזה, הלבוש נתכוין שלא כתב בחו״י אבל עיי״ש. עצמו, כנרדף ה״ז ביתו ובני אשתו אחר ברודף אלא
 כתובות רעק״א חידושי ועי׳ הכרי, תרומת ועי׳ כן. משמע לא הש״ס סוגיות שמכל החו״י וכתב עיי״ש(,

 בשם תכה סי׳ בכנה״ג וכתב הגר״ש. בנו מדנןרי ועיי״ש הלבוש, כדעת דלא ג״כ שהוכיח ע״ב לג דף
 כך ומתוך סכין באותו תפס ושמעון שמעון, על קצת והוציאו בסכינו שתפס ראובן בדין הרמ״מ נימוקי
 ג סעיף תכה סימן שו״ע )כו( ב. פרק ועי׳ הוא, רודף שראובן יפטור, שמעון מת, ואפילו ראובן, נפצע

 רודף לא אבל להרגו, מצוה הזכר אחר הרודף גם ולכן שם, בסמ״ע ועי׳ פגמה, משום והטעם ד, וסעיף
ועי׳ אותו, ממיתין אין החמורות, מן אפילו אחרת, עבירה לעבור שברודף הפוסקים והסכמת בהמה, אחר



שמה חושן יב פרק פתחי

 אבל )כז<, להצילה כדי שבמעיה העובר להרוג מותר ומסתכנת, לילד המקשה אשה יא.
נפש>כט(. מפני נפש דוחין שאין בו)כח(, נוגעין אין ראשו העובר משהוציא

 אין בלא״ה אבל באיסור, רודף כשהוא אלא אחר אדם להציל כדי אדם להרוג הותר ולא יב.
אחר)ל(. של בנפשו עצמו להציל אסור עצמו הוא ואפילו נפש, מפני נפש דוחין

 כרודף שהוא מפני הטעם שכתב הרמב״ם לשון העתיק והמחבר ב, סעיף תכה סימן שו״ע )כז( לעיל.
 והיינו לחייו, קודמין שחייה הטעם אמרו דאהלות פ״ז שבמשנה האחרונים תמהו וכבר להרגה, אחריה
 לומר וצריך העובר, להציל כדי לאם נתוח שעושים במה לעיין )יש להלן ועי׳ נפש, בכלל אינו אמו שבמעי

 על מוזהר נח שבן ופוסקים בגמרא ומבואר וצ״ע(. בניתוח, נפשות לסכנת חוששין אין שבזמננו
 ע״י לעשות מוטב הפלה, לעשות שמותר שבמקום פוסקים כמה דנו ועפי״ז מישראל. יותר העוברים

 בן המאיריבפ׳ ולשון אסור, בו לחבול שאפילו זה מלשון לדייק )כחןנראה עכו״ם. מאשרע״י ישראל
 סיים כאן וגם שם, שו״ע )כט( חבירו. להציל לחבול מותר אם להלן ועי׳ לרעה, בו נוגעין שאין סורר

 בן פ׳ סוף ובגמרא שם. במשנה נאמר לא זה ודבר עולם, של טבעו וזהו שכתב הרמב״ם מדברי המחבר
 מי, את הורג מי יודעים אנו שאין היא שניא תירצו דע"ז פ״ב ובירושלמי לה. רדפו קא משמיא אמרו סורר

 כהירושלמי דלא משמע דידן שמסוגיא כתב המאירי אבל בשניהם. נוגעים אין שלכן לנר בערוך ופירש
 ההשלמה( לספר כונתו כלל )בדרך שלפנינו הדורות חכמי ובשם להרגו, מותרת עצמה האשה תהא דאל״ב

 כרודף הרודפו את מחזיקים אחרים שאין במקום נרדף בכל וכן לחתכו. מותרת עצמה האשה שבאמת כתב
 שאחרים רודף, הוא אם ספק שיש שבמקום שכוונתו ואפשר סתומים, הדברים ולכאורה רשאי. עצמו הוא

 מי הוא שספק משום הולד, מלהמית מצווין שאנו לילד דמקשה דומיא מותר, עצמו הנרדף להרגו, אסורים
 ואפשר התראה, בלא להרוג מותר שנרדף המשל״מ בשם מ״ש לעיל ועי׳ מותר. עצמה היא אבל הרודף,
 וצ״ע. הולד, להרוג עצמה לאשה שיתיר מי בפוסקים מצאתי לא להלכה ועכ״פ זו. מסברא שהוא

 שהאשה להוסיף )אפשר העולם טבע שכן דכיון קמ״ל רודף, הוא הולד שמ׳׳מ נאמר שלא כתב והסמ״ע
 הרה אשה מנגף כדמוכח עליו, נפש שם אין במעיה משא״כ רודף, נקרא הוא אין זו(, לסכנה עצמה הביאה
 אם שדן לא סימן חו״י שו״ת ועי׳ א. סעיף תכג בסימן כמ״ש הולדות, בדמי אלא מיתה חייב שאינו והפילה

 אח"כ, או יום ארבעים קודם בין לחלק יש ואם עובר להמית איסור בעיקר וגם ממזר, עובר להפיל מותר
 השחתה, איסור בזה יש ואם חיישינן(. לא "ע לב דעובר שעה שלחיי לומר )ומצדד שנעקר לאחר עובר ודין

 כתב ח סימן ח״ג מאירות פנים בשו״ת דברים. בכמה עליו השיג מג סימן ח״א יעבץ שאלת ובשו״ת
 ימותו העובר יחתכו לא באם שמסתפק אלא כילוד, הוא הרי רובו משיצא מרגלותיו, דרך יצא אם שגם

 דרך רובו ביצא אלא נסתפק שלא ומשמע בצ״ע, וסיים נפש, מפני נפש דוחין דבכה״ג דאפשר שניהם,
 דעת הביא נט סימן חו״מ ובשו״תנוב״ת וצ״ע. הספק, בכלל ראשו ביצא שגם אפשר מיהו מרגלותיו,

 לן בדקים אם כי נפש מפני נפש דוחין שאין בולד אמרו שלא לחדש שרצה פיק( מהר״י )הגאון השואל
 טריפה להרוג שאסור פשוט שדבר אגב דרך שם וכתב לדבריו. הסכים לא והנו״ב חדשיו. שכלו ודאי

 על בתימה ונשאר הרמב״ם, דברי ליישב במ״ש שם עוד ועי׳ פטור. טריפה שההורג אע״פ השלם, להציל
 הריגת עצמוע״י להציל שאסור להנו״ב ליה דפשיטא ובהא ראשו. בהוציא רק שלעולם טבעו שזהו "ש מ

 בין לחלק שיש ואפשר חי, אדם להציל כדי טריפה למסור שמותר כתב רלו מצוה חנוך במנחת טריפה.
 בזה שהאריך קנה סימן יו״ד שיק מהר״ם שו׳׳ת ועי׳ לעכו״ם. מסירה לבין הנו״ב, דן שבזה בידים הריגה

 מרדכי לבושי ובשו״ת שם, האזל ובאבן רוצח מה׳ בפ״א הגר״ח חידושי ועי׳ חיים, המחנה עם בויכוחו
טפי סומק דידך דדמא חזית מאי אמרו זה ועל מקומות, בכמה ופשוט לעיל כמבואר )ל( לט. סימן חו׳׳מ
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 ואף ממון, עסק על רק בא שלא ידוע ואם להרגו, שמותר כרודף דיני לגנוב, במחתרת הבא יג.

)לא(. להרגו אסור יהרגנו, לא כנגדו הממון בעל יעמוד אם

 שלא נפשו למסור חייב אופן באיזה פרטים כמה קנז סימן ביו״ד ועי׳ הגוא״י(, מדברי יא הערה לעיל )עי׳
 ועי׳ להלן(, )עי׳ אחר אדם להציל כדי שלו אבר לקצוץ חייב אם שנחלקו שם אברהם ביד ועי׳ אחר. יהרג
 הגוף צער לסבול שמחויב כתב קנו סימן סוף ובמג״א אלו, בהלכות פרטים כמה סט סי׳ יו״ד חזו״א עוד
 שיסורים לג דף בכתובות הש׳׳מ בשם כתב ביו״ד ובדרכ״ת להלן(, )עי׳ בחנם אחר יהרג שלא כדי

 א״צ שבעובר רלומצדד מצוה ובמנ״ח עיי״ש. חולקים, ויש לסבול חייב ואינו ממיתה, חמורים ממושכים
 פשוט שזה ריג סימן חו״י בשו״ת וכתב נפשו. למסור חייב קטן אם כה ס״ק שם דרכ״ת ועי׳ נפשו. למסור
 כנה״ג ועי׳ ליכא. חסידות מדת ואפילו שבוים. לשאר לחוש לו ואין השבי, מן לברוח לישראל שמותר

 מי בשל לידע גורל על סומכים אם להשבר העומדת ספינה בענין הס"ח מדברי ג אות הגה״ט קעג סימן
 שחייב דלעיל המג״א דברי הביא ה אות יג סימן או״ח בינה ובאמרי עיי״ש. לים, ולהטילו הסערה
 קלות דעתן נשים דרשב״י בעובדא לג דף בשבת דאמרינן מהא כן שהוכיח חבירו, להציל כדי צער לסבול
 ותמה לחבירו, צער גורם שזה אע׳׳פ סכ״נ, כשיש לברוח שמותר ומשמע לן, ומגלי להו מצערי דלמא

 דכיון כן, משמע ולא אסור, לחבירו נפשות בסכנת אבל לברוח, מותר צער במקום רק דמשמע האמ״ב
 להציל שמותר שפח סימן הרמ״א כתב ממון בהיזק ואפילו לחבירו, סכנה יתגלגל אם לי מה עצמו שמציל
 דוקא היינו שאסור, הנזק בא שכבר לאחר ואפילו כג(, סעיף להלן )עי׳ לחבירו נזק שיגרם אע״ס ממונו

 המג״א מ״ש וגם נפשו, להציל וכ״ש מותר, ודאי המזיק בדבר מעשה עושה כשאינו אבל מעשה, כשעושה
 להציל סכנה בספק עצמו להכניס שחייב הירושלמי בשם הב״י כתב מזה יותר הרי צ״ע לסבולצער שחייב
 ולמה עצמו, בשביל סכנה לספק עצמו להכניס אסור הרי בכך יתחייב למה קשה ובאמת לעיל(, )עי׳ חבירו

 לסבול שצריך ודאי ולגלות, מעשה לעשות אה״נ אבל מעשה, עושה כשאינו וכ״ש חבירו, בשביל יתחייב
 השלטון לו כשאמר תרכז( סי׳ )ח״ג הרדב״ז דברי האמ״ב ומביא הדין. מן בכך וחייב לגלות ושלא צער
 מק״ו האבר לקצוץ להניח שחייב אומרים שיש חברך, ישראל אמית לאו ואם מת שאינך אבר לקצוץ הנח

 שאין באבר גם שלפעמים ועוד וכו׳, תשובה יש לדין אבל הוא, חסידות שממדת הדרב״ז והשיב משבת,
 או עינו לסמא אדם שיניח דעתנו על יעלה ואיך נעם, דרכי שדרכיה ועוד סכנה, לידי יבא בו תלויה הנשמה
 יש ואם חלקו, ואשרי חסידות, מדת אלא בזה רואה איני הלכך חבירו, ימיתו שלא כדי רגלו או ידו לחתוך

 או תמית אתה האנס לו אומר שאם שכח סימן או״ח הפמ״ג וכתב ע״כ. שוטה, חסיד ה״ז נפשות סכנת
 צער, לסבול מחויב דהא הוא, דפשוט האמ״ב וסיים מיתה, וחייב הוא דרוצח לומר יש אבר, לך אקוץ
 הב"י מדברי בינה האמרי תמה סכנה, לספק עצמו להכניס חייב שאינו להרדב״ז ליה דפשיטא מה אמנם

 שלו. פקו״נ במקום בחבירו לחבול שמותר לומר שמצדד יוה״כ תוספת מדברי ב פרק ועי׳ דלעיל,
 חבירו פני המלבין ומ״ש חבירו, ביוש ע״י עצמו להציל מותר אם מסתפק קעב סימן ציון בנין בשו״ת

 תיבת בשם ומביא דשפ״ד, אביזרייהו דהוי אפשר מיהו דוקא, לאו הוא כאילו דלשון אפשר הרגו, כאילו
 עצמו למסור חייב ישן, הוא אפילו גדול, ישראל שבביוש ציון הבנין ומסיק בזה, שמסתפק להפמ״ג גמא

 בדין כב הערה ד פרק ועי׳ ז. סימן שלמה שו״תמנחת ועי׳ וצ״ע. עיי״ש. מותר, קטן בביוש אבל למיתה,
 ונפש גוף נזקי ה׳ הרב שו״ע לשון ואעתיק א, סעיף תכה סימן רמ״א )לא( זיופים. מעלילת עצמו מציל
 כרודף, הוא לגנוב במחתרת הבא וז״ל, במחתרת(, הבא בדין הפוסקים דברי תמצית )שהם יא סעיף

 כנגדו יעמוד שאם נפשות, עסקי על אלא בא ולא ממונו, להציל כנגדו יעמוד שבעה״ב לו ידוע שהדבר
 בא שלא ידוע הדבר אא״ב תחלה, הגנב ולהרוג עצמו להקדים לבעה״ב מותר לפיכך ויהרגהו, עליו יקום
הנמצא ואחד לבנו, כאב ביותר לבעה״ב אוהבו שהוא כגון נפשות. עסקי על ולא ממון עסקי על אלא
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 אדם, כל של ובין נרדף של בין רדיפתו, בשעת כלים ששבר )לב( להרגו שמותר הרודף יד.

שעה>לג(. באותה בנפשו מתחייב שהוא מפני מתשלומין, פטור

 שלא כדי פטור, אדם כל של ובין רודף של בין כלים ושיבר להציל, הרודף אחר שרודף מי טו.

)לד(. הנרדף את מלהציל להמנע יבואו

 ואחד בלילה הנמצא ואחד שם, מצויים הבעלים שרגל מקום וכל חורבתו או בגגו הנמצא ואחד במחתרת
 הבעלים רגל שאין ממקומות בו וכיוצא וסהר דיר לתוך במחתרת הבא אבל להרגו, מותר ביום הנמצא
 בעה״ב, שימצאנו כלל דעתו על עלה שלא לבד, ממון עסקי על שבא חזקתו כי להרגו, אסור שם מצוים

 לחתור נפשו ומסר שטרח שכיון במחתרת, בבא אלא התראה בלא להרוג התורה התירה שלא אומרים ויש
 תחלה בו להתרות צריך פתח דרך וחצירו בגגו הנכנס אבל יהרגנו, כנגדו בעה״ב יעמוד שאם בא כן ע״ד

 כשבא אלא נהרג שאינו אומרים יש וכן התראה, עליו יקבל וזה ואהרגך, כנגדך שאעמוד ראה לו ולומר
 עורף, ופנה הואיל המחתרת, מן ויצא שגנב והגנב לדבריהם, לחוש ויש במחתרת, אפילו ביום ולא בלילה

 עדים יש אם וכן נהרג, אינו להרגו הגנב יקום אם שיושיעוהו מושיעים לבעה״ב יש אם וכן נהרג, אינו
 יגנוב לא ובודאי בתשלומין, שיחייבוהו יודע שהרי נהרג, אינו אותם רואה והוא וגונב שנכנס הגנב שראו
 הגניבה במעשה שממשיך רואים וכשאנו לחזור, עליו הרי בתשלומין שיחייבוהו ממה חושש שאם )צ״ע
 שהביאו הצנזור( )בהשמטות ונו״ב וב״י בטור ועי׳ הרב, שו״ע דברי ע״כ מב״ד(, חושש שאינו מוכח

 חשש שיש כל ובודאי כללים, לקבוע קשה בזמננו ולמעשה ככנה״ג, גם ועי׳ בזה, הפוסקים דברי בארוכה
 בא בדין חידושים כמה ז סימן שלמה מנחת בספרי ועי׳ משטרה, להזעיק שמותר וכ״ש להרגו, מותר סכנה

 ב. פרק לעיל עוד ועי׳ ע, הערה מא פרק כהלכתה שבת שמירת ועי׳ גנב, כשבא שבת חילול ובדין במחתרת
 כמזיק וה״ז ג, סעיף שפ סימן שו״ע )לג( לעיל. שנתבאר כמו הערוה, אחר או להרוג, רודף כגון )לב(

 שהרי למיתה, עצמו התיר הרודף וזה מיניה, בדרבה ליה קם מדין התשלימין מן שפטור מיתה בחיוב
 הוא(, מיתה חייב מ״מ עתה, שיהרגנו מי במציאות שאין שאע״ם נראה )לכאורה להרגו אדם כל ביד רשות
 מיתה חיוב עליו אין העבירה, במעשה מיתה שחייב אע״פ להרגו, שאסור עבירה לעשות הרודף אבל

 יא. בפרק שנתבאר וכמו בזה, וכיוצא שבת שחילל כגון העבירה, מעשה בשעת הזיק אא״כ רדיפה, בשעת
 רודף בכלל הוא אם בו, פוגעים שקנאים ארמית אחר ברודף דן כח כלל )להפמ״ג( העמקים בשושנת

 המשפט ובאולם סק״ח, סמ״ע ועי׳ נערות, אלו פ׳ ריש לרעק״א דרו״ח עי׳ קלבד״מ, לענין מיתה בחיוב
 חמור ממונו יהא ולא נהרג, אינו לפנחס הרגו שאם דכיון דאפשר פנחס, של כלי שיבר כשזמרי מסתפק
 של כלים כששיבר ועכ״פ מדינא, להרגו חייב שאינו כיון שם, מסתפק כלים שיבר כשפנחס וגם מגופו,

 רודף אחר כרודף דהוי שאפשר אלא לזה, ונפשות לזה כממון דהוי אפשר להרגו רשאי שזמרי כיון אחרים,
 ששיבר ארמית אחר שהרודף ליה ופשיטא בזה, שהאריך רוצח מה׳ פ״א שמח אור ועי׳ שפטור, שנראה

 בזה נפטר אם הדם לגואל מיתה שחייב בשוגג ברוצח שמח האור מסתפק חובל מה׳ ובפ״ח חייב, כלים
 חייב להרגו, שאסור מאבריו באחד להצילו שניתן שרודף הכרי בתרומת וכתב עיי״ש. מתשלומין,
 כאן בשו״ע הזכיר מדלא לדייק כתב המחבר מבן בהג״ה ע״ב לג דף כתובות רעק״א ובחידושי בתשלומין,

 אף להרגו מותר שהנרדף הלבוש כדעת דס״ל דאפשר מאבריו, באחד להצילו כשא״א דוקא דאיירי
 התינח דא׳׳כ שהקשה אלא נרדף, לגבי מיתה חייב וממילא לעיל(, )עי׳ מאבריו באחד להצילו כשיכול

 בתשלומין, מחייבים שיש לזה ותשלומין לזה מיתה הוי אחר של כששיבר אבל נרדף, של כלים כששיבר
 חריפתא בפלפולא כדמשמע אסור, לכתחלה )אבל ג סעיף שפ סימן שו״ע )לד( יז. סי׳ חו״מ חזו״א ועי׳
יהא שלא מטעם פטור רודף של כלים על אבל אחר, של כלים על לפטור אלא אינו זה וטעם הכונס(. בפ׳
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)לו(, חייב אחר, של כלים שיבר אם אבל )לה(, פטור הרודף של כלים ששיבר הנרדף טז.

 להציל יכול שאפילו כתב בתרא הגוזל בפ׳ שם אנשי )בחידושי להרגו מותר שהרי מגופו, חמור ממונו
 עשה לא שהוא כיון הנרדף, את לחייב סברא שאין בערוה״ש וכתב התקנה(, מכח פטור שישבור מבלי
 נראה ומ״מ ברוך, מקור בשם בכנה״ג וכ״כ הדין, מן דפטור נרדף של כלי שיבר כשהמציל וכ״ש הנזק,
 להצלת הוצאות מוציא כדין לו, לשלם הנרדף צריך הנרדף להציל עצמו של כלים המציל שיבר שאם

 מרוצת לחבירו לסלק שהבא הריב״ש בשם כתב סק״א קעג סימן ובנה״מ לעיל, שנתבאר וכמו חבירו,
 יזיקו שלא לתקן בעצמו המסלק על עצמו, למסלק המים מזיקים וכשמסלק המים, וכשמסלק המים,

 ולא ע״ב, מזיק, הוא המסלק שבגרמת כיון המזיקים, הם שלו שהמים אף לסלק, השני על ואין לעצמו,
 ממון להזיק הולך חבירו הרואה אבל להרגו, שמותר ברודף ג״כ דאיירי ונראה בריב״ש. מקומו מצאתי
 ועי׳ לו, אסור אחר אבל להלן, כמ״ש ממונו, להציל המזיק ממון להזיק מותר עצמו שהניזק אע״פ אחרים,
 שרצה באחד רמ״ץ שו״ת בשם כתב ג סימן כא כלל גאונים בדברי לה. הערה להלן ועי׳ תכה, סי׳ כנה״ג
 רחוק במקום להניחו ובהחפזו בשק, אותם ושם הדליקה מפני חבירו של יקרים זכוכית כלי להציל

 וכן שפטור, שהזיק, ברשות דרופא דומיא לפטרו השואל ורצה הכלים, ונשברו מידו נשמט מהשריפה
 כשעושה אלא פטרו שלא דחה והרמ״ץ חבירו, ממון להציל עשה מצוה ברשות וה״נ ומלמד, ב״ד שליח

 להציל הכלים בעל ביקשוהו שלא זה אבל מהחולה, רשות שקיבל רופא כגון עליה דרמיא מצוה ברשות
 נרדף של כלים ששיבר רודף אחר רודף כדין לפוטרו שיש נראה היה ולכאורה עיי״ש, ברשות, מיקרי לא

 דין כאן אין הכלים שלגבי כהרמ״ץ לומר יש שפיר מיתה, שחייב ברודף דדוקא לפימ״ש אמנם שפטור,
 נפש פקוח לצורך חבירו של מכונית שהלוקח דרודף, זו מהלכה למד כ פרק היולדת תורת בספר רודף.

 שלגבי כשואל, דינו במכונית נמצא עצמו החולה ואם מרודף, מציל דין לו שיש מלשלם, שפטור וניזוקה
 ולכאורה כ, סעיף ט פרק פקדון בדיני בזה ובמ״ש סק״ו שמ סימן נה״מ ועי׳ התקנה, מכח פטרו לא עצמו

 ג, סעיף שפ סימן )לה(שו״ע להלן. ועי׳ ב״ד. תנאי מכח פטור עצמו להצלת שאף משמע מדבריו
 להבריחו, כדי רודף של כליו כששיבר איירי ולכאורה מגופו, חמור ממונו יהא שלא הטעם כתב ובשו־׳ע

 בשעת רודף של כלים כששיבר דה״ה נראה ומ״מ עצמו, להציל כדי בו חובל או שהורגו דגופו דומיא והוי
 שאפילו נראה היה ולכאורה לכך, גרם עצמו הרודף מ"מ זה, טעם שייך לא שלכאורה ואע׳׳פ פטור, מנוסה
 אבל מגופו, חמור ממונו יהא שלא מטעם לפוטרו מקום יש הצלה בדרך שלא רודף של כלים שיבר

 בדרך אלא פטור אינו בגופו דגם משום וצ״ל פטור, להצלתו שנוגע במה כששיבר דדוקא כתב בערוה״ש
 אבל הרודף, אחר והרודף הנרדף אלא פטרו שלא שכתב סק״ב בקו״א ממון נזקי ה׳ הרב שו״ע ועי׳ הצלה,

 שו״ת בשם שפ סימן בכנה״ג כתב וצ״ע. פשיטא, חייב הצלה בדרך שלא ואי חייב, אדם כל שאר
 עצמו הציל ואם רודף, דין לו ויש נפשות סכנת מיקרי מגוים ממון בעלילת שאפילו שפט סימן רשד״ם
 מ״מ לשברם, לו מותר והיה הצלתו לצורך ששיבר ואע״ם שם, שו־׳ע )לו( עיי״ש. פטור, הרודף בממון

 שעח סימן הש״ך ומדברי שיתבאר. כמו לשלט, דעת על שלא חבירו בממון עצמו להציל אסור הרי
 דתליא נראה מיהו אונס, דהו״ל פטור, מתכוין בלא אבל חייב, במתכוין כששיבר דדוקא משמע סק״ב

 עוד ועי׳ המחנ״א, מדברי מ״ש ועיי״ש א, בפרק וכמ״ש פטור, גמור באונס המזיק אדם אם שם בפלוגתא
 אחר רודף שאם משמע שמסק״ו סימן ובנה״מ המחבר. בהגהתבן קכא סימן חו״מ שלמה בית בשו״ת

 הנרדפים, הצלתשאר משום גם בזה שיש כיון פטור, אחרים של כלים שיבר מהנרדפים ואחד אנשים כמה
 שלא חבירו כלי בשואל פסק כך ומתוך נרדף, עצמו הוא שגם אע״פ התקנה, מכח שפטור אחר כאדם ה״ז

 דברי הבאתי כ סעיף ט פרק פקדון ובדיני מאונסין, שפטור מדליקה להציל או שונאים עם להלחם מדעתו
דשלא טעם כאן שאין משום התקנה, בכלל שאינו כלי שואל דשאני שחולק, עב בסימן נתיבות המשובב
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לשלם)לז(. ע״ד שלא חבירו בממון עצמו להציל שאסור

 דברי דחה במנח״פ אבל מודה, הדין שבעצם ומשמע בכה״ג, תיקנו לא עצמו לנרדף ואפילו יתמהמה,
 דינו חזר נרדף עצמו שהוא דכיון הנה״מ, של חידושו עצם על שחולק משמע ומדבריו אחר, מצד הנה״מ
 דדוד בהא הכונס פ׳ חריפתא פלפולא ועי׳ אחרים, נרדפים גם שיש אע׳׳פ חבירו, בממון עצמו כמציל

 ע״ב( פא )דף ב״ק בגמרא הנרדפים. בין היה דוד שגם אע״פ חבירו, בממון מציל ליה דחשיב והגבורים
 לו שמותר והיינו ועולה, ומפסיג ויורד מפסיג הכרמים בין התועה יהושע שהתנה התנאים בין חשיב

 דאסור דאע״ג הראב״ד בשם הרשב״א בשם מביא שם ובש״מ לדרך, לצאת כדי חבירו של זמורות לחתוך
 והרשב״א פקו״ג, בפני העומד דבר לך שאין מותר, לשלם ע״ד אבל בחנם ה״מ חבירו, בממון עצמו להציל

 והביא יהושע, תקנת לן למה דאל״ה דמים, נתינת בלא אפילו איירי יהושע דתקנת נראה דבריו שלולי כתב
 הברייתא מלשון ולכאורה כהראב״ד, שסובר נראה במאירי אבל כהרשב״א, שסובר הרמ״ה בשם הש״מ

 שיכול הזמורות, לנתק ממש פקו״נ שאין נראה הגמרא ומסוגית הכרמים בין תועה חבירו הרואה שם
 לנתק יכול אלא לדחוק צריך שאינו יהושע התקין ואפ״ה הכרם, סביב שיקיף ע״י בדוחק עצמו להציל

 כסברת משמע ולכאורה עצמו, מציל ליה קרו אמאי דלא״ה סכנה, חשש יש דמ׳׳מ וצ״ל הזמורות,
 המחבר מבן בהגהות קב סימן חו״מ שלמה בית ובשו״ת לכאורה, ביאור צריך הרשב״א ותמיהת הראב״ד,

 עצמו הוא בין נ״מ יש הרי כהרשב״א ואי וכר, וכן מאי בגמרא התם דקאמר הרשב״א לסברת עוד הקשה
 עיי״ש. לעיל, כמ״ש פטור, אחר אדם ואילו חייב כלים ששיבר נרדף גבי שמצינו אחר, אדם לבין
 ע״דשלא אלא איסור שאין נראה שם והרא״ש סע״ב דף ב״ק התוס׳ ומדברי מקומות, בכמה כמבואר )לז<

 שהמציל אלא אסור אחרים להציל דה״ה כתב שם חריפתא )ובפלפולא מותר לשלם ע״ד אבל לשלם,
 גם א״כ לשלם, ע״ד להציל שמותר הרא״ש לדעת וצ״ע אחרים. ממון מציל לך אין שאל״ב פטור אחרים
 פ׳ היש״ש וכתב אחרים(. ממון מציל לך אין שוב וא״כ לשלם, ע״ד רק לכתחלה מותר אינו אחרים במציל
 בסנהדרין רמה וביד בנפשו. מתחייב הכי עביד לא ואי עצמו, להציל מחויב לשלם שע״ד כז סימן הכונס

 לאיתצולי ליה בדאפשר חבירו, בממון עצמו להציל דאסור הכא דאמרינן הא וז״ל, כתב ע״ב עג דף
 ג״ע ע״ג אלא נפש פקוח בפני העומד דבר לך דאין מותר, הכי בלאו סגיא לא אי אבל קאי, אחרינא באנפא
 תשלומין דלענין מיחייב, הכי ול״ש הכי שנא לא חיובא לענין אבל איסור, לענין לכתחלה וה״מ וש״ד,

 חבירו, בממון עצמו להציל דאסור טעמא גמרא נקט ואמטולהכי לשלומי, ליה ומיבעי הוא, דאפשר מידי
 דלכתחלה נהי אחר, דבר ע״י להציל יכול אינו כי אסור, אחר דבר ע"ד להציל יכול כי דלכתחלה דכיון
 דבר אפשרע״י שאי שבמקום נראה ומדבריו ע״כ, ומיחייב, הוא דאפשר מידי תשלומין לענין אבל מותר,

 חייב אופן דבכל לא, או לשלם ע״ד עושה אם נ״מ ואין אסור, שאפשר במקום ורק לכתחלה אף מותר אחר
 במקום גזל בדין ציון הבנין עם בויכוחו שמח וסימן שמז סימן יו״ד שיק מהר״ם שו״ת ועי׳ בתשלומין.

 ולא לו שאין כשיודע והרא״ש התוס׳ לסברת לעיין ויש א(. פרק ולעיל א פרק גניבה דיני )עי׳ נפש פקוח
 ואפשר נפש, פקוח בפני העומד דבר לך אין סוף סוף דלכאורה עצמו, להציל מותר אם לשלם, לו יהיה
 ע״ד לעשות צריך ולכתחלה להציל, מותר אופן שבכל לשלם, ע״ד דוקא שצריך והרא״ש התום׳ כונת שגם

 ולכשיהיו עצמו, להציל מותר לשלם לו אין אם אף וממילא חייב, לשלם שלא נתכוין אם אף מיהו לשלם,
 ועי׳ ב, סעיף גזילה דיני הרב בשו״ע משמע וכן נד. סימן ח״ה מהרש״ם בשו״ת פסק וכן ישלם, מעות לו

 לשלם ע״ד שאפילו שסובר יסורים, במקום או חולי במקום גזל בדין א פרק גזילה בהלכות בדבריו מ״ש
 בענין שם גניבה בדיני ומ״ש עיי״ש. נפש, פקוח במקום אם כי תורה, באיסור מתרפאין שאין אסור,
 עצמו להציל התירו ואיך הוא, גזל איסור שלכאורה ולשתות, ולהערים לחנויות לילך לו שמותר דם מקיז

 שבדרך והעלה בזה, שהאריך קיג סי׳ ח״ג החכמה בצל בשו״ת ראיתי לשלם, ע״ד שלא חבירו בממון
חנויות לאותם לחזור צריך אם לשלם לו כשיהיה צ״ע ולדבריו לשלם, לו כשאין ומותר יותר קיל הערמה
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 ממשאה והקל אחר ועמד )לח<, לטבוע עמדה כך ומתוך ממשאה, יותר הטעונה ספינה יז.
 נחשול עמד אם וכן )לט<. שהצילם עשה ומצוה רודף מיד הנרדף כמציל ה״ז לים, והשליך
 מזיק)מא(. מדין חייב המשליך ואין )מ(,להצילה משאה והקל הספינה, להטביע

יותר המשאוי בהכנסת פשע לא אם המשאוי>מב(, לבעל שנגרם ההפסד תשלום ולענין יח.

 נפשות רודף בין חילוק אין רודף, הוי דסחורה זו בהלכה שנתבאר מה דכל בערוה״ש כתב )לח( ולשלם.
 מאבדין הסחורות, לא אבל עצמם להציל שיכולים הספינה, לאנשי סכנה שאין כגון ממון, רודף לבין

 להלן שיתבאר כמו המזיק, בממון עצמו להציל מותר שהרי טעמו ונראה אחרים, ממון הרודף הממון
 הסמ״ע וכתבו שם, רמ״א )מ< להרוג. כרודף הוא שהמשאוי ד, סעיף שפ סימן שו״ע )לט( כג. סעיף

 אחר. באופן הספינה להציל היה אפשר כשאי דהיינו ופשוט שם. שו״ע )מא( בזה. מודים שכו״ע והש״ך
 והקילו לטובעה נחשול עליה ועמד בים מהלכת שהיתה ספינה ת״ר ע״ב(, קטז )דף בב״ק )מב(גרסינן

 זה ישליך זהב ליטרין מאה השליך זה אם ופירש"י ממון, לפי מחשבין ואין משאוי לפי מחשבין ממשאה,
 לספינה חמור )הכניס למברא חמרא ואסיק דאקדים גברא ההוא ע"ב( קיז )בדף ושם ברזל, ליטרין מאה
 ליה מלח גברא ההוא אתא בקפיצתו( הספינה להטביע החמור )עמד לאטבועי בעי אנשים( בה והיו

 הוא. דרודף משום פטריה דרבה לקמיה אתא וטבע(, לחמור ודחפו אחד )בא לנהרא ושדיה לחמרא
 כתב, טו ה׳ חובל מה׳ ובפ״ח ואבידה, גזלה מה׳ בפי״ב נחשול עליה שעמד דספינה הך הביא והרמב״ם

 כמו שבה שהמשא פטור, לים והשליך ממשאה והקל אחד ועמד המשאוי, מכובד להשבר שחשבה ספינה
 איש דהטיל זה ודין דחמרא, למעשה דומה זה ואין כלל, רודף דין כאן שאין הראב״ד וכתב וכו׳. רודף
 שאין דנחשול דבההיא מחלק שהרמב״ם המ״מ וכתב ע״כ. בגמרא, כדאיתא כולם על מחשבין אחד

 איירי וכאן משאוי, לפי מחשבין אמרו זה על משליכים, הם הים להשקיט אלא מדאי יותר טעונה הספינה
 והנ״י ע״כ. דחמרא, עובדא והיינו כרודף, המשוי ואז טענוה, שנים או שאחד מדאי יותר טעונה שהספינה

 למעשה דומה ואינו מדאי, יותר הטוען מי ידוע באם מדבר שאינו הרמב״ם בדברי הבין שהראב״ד כתב
 הגורם הוא המשא כל אלא אחרון, לטוען ראשון טוען של משא בין הרמב״ם חילק שלא ועוד דחמרא,

 היה שלא במים שתלך קודם בה שהחזיקו או יחד שטענוהו ובין הגורם, הסוחרים מבין מי יודעים אנו ואין
 חבירו, בממון לו נציל ומדוע נחשול כעמר וה״ז גורם, אחד שום שאין להשבר, חשבה ואח״ב ההיזק, ניכר
 הראב״ד, השיג ולכן ממש, כרודף בא שהוא שידוע דחמרא למעשה דמי ולא בממונם. שוים כולם אלא

 איירי ע״כ דהרמב״ם ופירש הב״ח וכ״כ המ״מ. כמ״ש הרמב״ם דברי לפרש צריך שע״כ הב״י וכתב
 דומיא דמחשבין אה״נ בלא״ה אבל דחמור, דומיא והוי הוא, רודף ומשאו האחרון הטוען מיהו כשידוע

 באחרונה, שכרו מי אלא באחרונה, הכניס מי נ״מ דאין לבאר הוסיף והש״ך והט״ז, הסמ״ע וכ״כ דנחשול.
 שהוא למשאוי שהשכיר הוא פושע המשכיר דא״כ )וצ״ע האחרון הפסיד לא ביחד בשוה שכרוהו אם אבל
 בדעת הנ״י כמ׳׳ש הש״ך סובר הדין ובעיקר גרמא(, אלא אינו דסו״ס וצ״ל הספינה, משא יכולת מכדי יותר

 ושפיר נב, סימן בתרא הגוזל פ׳ היש״ש בשם וכ״כ אחרון, לטוען ראשון טוען בין מחלק שאינו הרמב״ם
 וזה כך שזהיטעון ביניהם השוו אם אלא שכרוהובשוה, דוקא דלאו עוד כתב ובערוה״ש הראב״ד, השיגו
 נ סימן נזיקין לספר מיימוני ובתשובות כרודף. דינו ביניהם, שהשוו מה על הוסיף ואחד כך, יטעון
 "כ ואח בכך רגילים היו אם אבל בספינה, חמור להכניס סכנה מתחלה שהיתה דחמרא מעשה הך פירש
 החמור, בהכנסת רודף החמור בעל שאין המשליך, חייב הספינה להטביע ורוצה מקרטע החמור נעשה

 מסכנת עצמו הציל אפילו חייב חבירו בממון עצמו והמציל הוא, אנוס מקטרע החמור שנעשה ומה
 ותמה דבריו. תוכן ע״כ דברים, ג׳ אלא נפש פקוח בפני העומד דבר לך שאין הוי לא רשע ומ״מ נפשות.

 אחרים, יוזקו שלא כדי המזיק דבר ולסלק להרגו שחייב המזיק דבר או רע כלב לו שיש מי דאטו הב״י
קיימי שימור בחזקת החמורים שכל מזיק, מיקרי לא דזה תירץ והד״מ מחייבי, מי והרגום אחרים וקדמו
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 דלכו״ע ודאי להזיק, ומתכוין משנה החמור שאם כתב המשפט )באולם הוא שינוי ולאו בקפיצה ודרכן
 מ״מ החמור. ולהטביע עצמם להציל שמותרים אע״פ פתאום, אונס אירע ואם השליכוהו(, אם פטורים
 שלא בכלב דה״ה דאה״נ הרמ״א סיים קיג סי׳ ובתשובה הב״ח. וכ״כ דנחשול, דומיא לו, לשלם צריכים

 סעיף ה פרק לעיל ועי׳ לו, לשלם שחייב והרגו, אחד קדם להזיק שהתחיל ראשונה ופעם להזיק רגיל היה
 וכ״כ משליכין, מי משל ודנים להשליך, שעומדין לפני דאיירי נראה דנחשול בהך רש״י ומדברי מד.

 של בממונו הנרדף והציל אחר דכשעמד היכי דכי לעיין, יש השליכו שכבר לאחר אבל בהדיא, המאירי
 שסחורתו גרם זה של שמזלו נימא ה״נ לעיל, וכמ״ש לו, לשלם חייב הנרדף אין וגם מלשלם פטור אחר

 ישלם "כ א סחורה, "כ ג לו כשיש חייב המשליך שעכ״פ נימא ואי לו, לשלם צריכים אחרים ואין הושלכה
 גם שיש דכיון לומר צריך וע״כ אחרים, בממון עצמו להציל אסור עצמו והנרדף נרדף הוא גם שהרי הכל,
 למה א״כ הנה״מ<, מדברי לו הערה לעיל )עי׳ נרדפים שכולם יחידי, נרדף הוא מיקרי ולא נרדפים, עוד

 לפי גובין בנפשות היתה שהסכנה שכל דמשמע דשיירא, דומיא נפשות, לפי ולא משאוי לפי ישלמו
 היתה שהסכנה כהוברר ה״ז המשאוי, הקלת ע"י באה שההצלה דכל ליישב אפשר ובדוחק נפשות.

 ספינה בדין הרמב״ם סתם שלכן נראה היה האחרונים דברי ולולי הצ״צ. מדברי להלן ועי׳ במשאוי.
 הוא שאין ונמצא בספינה, כלל משאוי לו אין שהמשליך דאיירי משום פטור, שהמשליך המשאוי בכובד
 בעלי גם ומעתה מלשלם, פטור נרדף ג״כ שהוא שאע״פ רודף, של בממונו עצמו כמציל וה״ז כלל, רודף

 האחרונים מדברי אבל פטור, שהוא אחר של בממון כהציל דהוי משום לזה, זה משלמין אין המשאוי
 הגהמ״מ תשובת הביא מח סימן ח״ב חו״מ לב חקרי בשו״ת ט״ז. ועי׳ וצ״ע. כן, פירשו שלא נראה

 אם כי משא היה לא ולשמעון חטים, אתו הביא וראובן בספינה, באים שהיו ושמעון ראובן בדין אשכנזי
 שהוא כסבור לשמעון החובל רב ובא הספינה, ממשא הקלו סערה רוח עליהם עמד וכאשר מזומנים, מעות
 והחל המשליך, הוא עצמו המשאוי שבעל ומהמנהג החטים, ממשאוי גם להקל ממנו ותבע החטים בעל

 הוא שגם מפני לו ירע שאל לו אמר כועס שראובן ראה וכאשר לו. שיעזרו מהספנים וביקש להשליך
 בהפסד גם להשתתף ראובן את וחייבו שמעון ברח לנמל באו וכאשר שבידו, ממון לפי בהפסדו ישתתף

 דתני הברייתא בלשון השואל שם ודן ממון. ולפי נפשות לפי ההפסד מחשבין מנהגם שלפי הסחורות,
 ובאו הקלו שכבר לאחר דאיירי ומשמע הספנים, ממנהג ישנו ולא משאוי לפי שמחשבין ממשאם והקלו
 להשליך, ממי ודנים ים בלב עומדים כשעדיין הברייתא שמפרש מדייק רש״י שמדברי אלא חפצם, למחוז
 בעל של שמזלו המשליך, פטור לחוף ובאו הקלו כבר שאם כהרמב״ם סובר שרש״י אפשר ולפי״ז

 לפרש שאפשר אלא לעיל(, )וכמ״ש להשליך כשבא אלא משאוי לפי שמחשבין אמרו ולא גרם, המשאוי
 באים אנו שהרי נפשות, לפי וגם ממון לסי מחשבין חפצם למחוז באו כבר שאם אחר, באופן רש״י דברי

 דומה וה״ז ממונו, וגם נפשו הציל והרי זה, של מהפסדו שניצול מפני ממנו השליכו שלא זה עם לחשב
 ממון לפי לחשב הספנים שמנהג ובמקום נפשות. לפי גם מחשבין נפשות עסקי על גם באו שאם לגייס
 שמעון שהשליך במה להסתפק שיש אלא והציל, שקדם במה נ״מ ואין אחריו. שהולכים השואל כתב

 שמעון של החטים היו אפילו סו״ס דילמא או ביד, ונתן ונשא חבירו בממון עצמו למציל דומה אם בעצמו
 ממק לפי לחשב הספנים מנהג בענין שם דן ועוד ממון, ולפי נפשות לפי עמו להשתתף צריך ראובן היה

 גרוע מנהג נפשות ולפי ממון לפי לגבות שמנהג כתב "ל והחק המשאוי. אלא גורם הממון שאין במקום
 הרשד״ם מדברי הביא משלהם, שהשליכו במשא הספנים שחייבוהו מה וגם אחריו, הולכין ואין הוא

 הספן ושיבר סערה, רוח באה ובאמצע בספינה, הבאה חבירו סחורות שביטח במי שדן רב סימן חו״מ
 הצלה, בהוצאות גם חייב המבטח אם להשתתף, הסחורה בעל את וחייב עליה, להקל הספינה וכלי התוק

 שקידם לש״ש דמי שלכאורה הרשד־׳ם וכתב פטור, קיימת שהסחורה וכיון בהפסד אלא חייב שאינו או
 הבהמה בהפסד רק חייב אינו שהשומר ומשמע ההוצאות, לשלם המפקיד שחייב בשכר ומקלות ברועים

לא אילו והרי מאונסין, שפטור התם דשאני לחלק שיש אלא פטור, המבטח וה״נ ההצלה, בהוצאות ולא
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 ולא משאו כובד לפי אחד כל הפסדו, לו לשלם שבספינה המשאוי בעלי שאר צריכים מאחרים,
 הכניס אם אבל )מד(, ממשאם להקל והוצרכו נחשול עליהם כשעמד וכן )מג(,משאו שווי לפי

 כל לסבול ועליו הוא, פושע באחרונה, שהכניס זה הספינה, משא ליכולת מעל לספינה משאוי
)מה(. ההפסד

 ואין לים להשליכו מצוה ונוסעיה, הספינה את ומסכן קופץ והיה לספינה חמור המכניס וכן יט.

קופץ, מטבעו הוא שהחמור או לספינה, חמור להכניס דרך אין שאם אלא מזיק)מו(, דין לו

 הוצאות הוציא שאם שמסתבר לשואל דמי אונסין מפני גם המבטח משא׳׳כ פטור, היה להציל יכול היה
 וסיים הבהמה, מתשלומי שיפטר כדי עצמו לצורך אלא הוציא שלא עליו, שההפסד אונס מהפסד להציל

 טרח שלא הסחורה, בעל לחייב רשות הספן ביד היה שלא מפני המבטח את לפטור יש שבנ״ד הרשד״ם
 עלילה אלא זה ואין טובעת, הספינה היתה אלה הוצאות שבלי ברור הדבר שאין ועוד ספינתו, להציל אלא

 הספינה כל נחשול עליה בעמד שהרי הרשד־׳ם על החק״ל ותמה הרשד״ם. דברי ע״כ המבטח, שפטור
 שצריך ■שני טעם וגם ספינתו, להצלת עשה שהספן היא סברא ומה בסכנה, היו והמשאוי הנפשות עם

 שנדחק ולאחר ופוסקים, בגמרא כן משמע לא נטבעת, הספינה היתה לא זו הקלה שבלי ברור שיהא
 ולתקן בית לו להעמיד חייב שהמשכיר דקיי״ל מה עפ״י דבריו לפרש כתב ודחאם, הרשד״ם דברי בפירוש
 הסחורה בעל את פטר ולכן מסכנה, השוכרים להציל כדי הספינה כלי לשבר הספן חייב ה״נ הקורות,
 בא לא שהאונס משום השוכרים לחייב מקום שהיה משום שני טעם שהוסיף ומה הספינה, כלי מהפסד

 במה שמעון את לפטור בנ״ד החק״ל העלה ולפי״ז הצלתם, שזוהי ברור זה שאין כתב וע״ז המשכיר: מצד
 עמו היה ששמעון לספנים סיפר שאילו ראובן שטען ומה הספינה. בעל כלי בהשלכת ראובן את שחייבו

 אם לדון האריך דבריו ובסוף כמוסר, דינו היה שאז החק״ל כתב אותו, מחייבים היו הרבה ממון לו והיה
 לילך לחייבו אין ישראל בין מנהג אינו זה שמנהג ומכיון ישראל, בין לדון עכו״ם מנהג אחר הולכין
 סימן רמ״א )מג( הרשד״ם. דברי על מ״ש דמיהן כדי ד״ה שג סימן ש״י בערך עוד ועי׳ עיי״ש, אחריו,

 ממונו שמפסידים כל וממילא רודף, בכלל אינו פושע שאינו דכל והסמ״ע, המ״מ וכפירוש ד, סעיף שפ
 שם, רמ״א )מד( נחשול. עליהם כשעמד דלקמן בדין וכן ההפסד, בכל חייב אינו אחרים ממון להציל

 אין לגבות איך הספנים בין מנהג יש )ואם המשאוי היא לסכנה שהסיבה יז, סעיף ערב בסימן ובשו״ע
 מהרי״ק )בשו״ת ברזל בעל כמו מפסיד זהב משאוי שבעל והיינו לעיל(, ועי׳ שם, שו״ע ממנהגם, משנים
 מועט, דבר כ״א הזהב של הראשון למשליך בספינה נשאר לא שאפי׳ רש״י מדברי מדייק קכד שורש
 הזהב, בעל משל גדולה יותר הברזל בעל של שההצלה ונמצא טובות, אבנים הרבה נשארו הברזל ולבעל

 בתר אלא ההצלה בתר אזלינן דלא מכאן משמע שניצל, הרכוש כנגד יותר להשליך שיצטרך אמרינן לא
 מדברי לעיל ועי׳ עיי״ש, ממון, לפי ולא משאוי לפי מחשבין הגורם הוא שהמשאוי וכיון הנזק, גורם

 לכוף הזהב בעל יכול משאם להקל עתה באים שאם הצ״צ בשם סק״ב שם בפת״ש כתב ומ״מ הגוא״י(,
 חבית נסדק בדין ה סעיף רסד בסימן המחבר כדעת והוא לו, ישלם והוא משלו יותר שישליך הברזל לבעל

 בכך, חייב אינו שם הרמ״א ולדעת לו, לשלם כשרוצה הדבש להציל יינו לשפוך זה ,שצריך דבש של
 זהב וגם ברזל גם לאחד כשהיה לעיין ויש לו. לשלם חייב אינו הזהב השליך אם שבדיעבד ומשמע
 וכשיטת שם, רמ״א )מה( אנפשיה. אפסיד דאיהו שפטור, ומסתבר ההפרש, לשלם חייב אם זהב והשליך

 להציל הניזק ויכול המזיק הוא ממונו שאז אומרים(, יש בלשון הרמ״א מ׳׳ש שתמהו )אלא והסמ״ע המ״מ
 י. בפרק ובמ״ש סק״י שפג סימן סמ׳׳ע ועי׳ להלן, שיתבאר וכמו רודף, כדין המזיק בממון עצמו
להשליך שצריך מודים כו״ע שלכתחלה ונראה והט״ז, הב״ח וכפירוש ה, סעיף שפ סימן מ״א1)מו(
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 להכניס דרך אם אבל )מז<, לו מלשלם הספינה בני ושאר המשליך פטורים ברשות, שלא והכניס
 וחייבים רודף, החמור בעל שאין אומרים יש להשתולל, החמור התחיל שבמקרה אלא כזה, חמור

לו)מט(. מלשלם פטורים זה באופן שגם אומרים ויש >מח(, החמור הפסד לו לשלם הספינה בני

 עצמם, להציל כדי בממון עמו להתפשר והוצרכו גייס עליהם ועמד במדבר שחנתה שיירא כ.
 לפי חצי גובים להודיעם דרך מורה לשכור והוצרכו תעו ואם ממונם, לפי השיירא בני מכל גובין

)נ(. הנפשות לפי וחצי הרכוש

 ממון להציל בגופו לטרוח אף וחייב להצילו, עליו מצוה נפסד, חבירו ממון הרואה כא.
 ממון להציל הוצאות הוציא ואם )נב(, רעך דם על תעמוד לא גם שעובר אומרים ויש חבירחנא(,

ה. סעיף לעיל שנתבאר כמו לו, לשלם זה חייב ברור, מהפסד חבירו

 )כפירוש החמור שבעל שם, רמ״א )מז( ברשות. שלא ובין ברשות הכניס אם בין רודף, כדין החמור
 לעיל. שנתבאר כמו עצמו, הנרדף ואפי׳ פטור, הרודף נזק ע׳׳י המציל וכל הרודף, הוא והש״ך( הט״ז
 ה״ז פשע לא שהבעלים כיון בהפסדו, משתתפים הספינה בעלי שכל לבדו, המשליך ולא שם, רמ״א )מח<

 מחמת ולא הממון מסיבת לא שהרי נפשות, לפי ההפסד שבזה הט״ז שכתב אלא עליהם, שעמד כנחשול
 הקשה פתים במנחת הספינה. נפשותשהיו לפי מחלקים בסכנה היו שכולם וכיון הסכנה, באה המשאוי

 ראשו שיצא לאחר ואף להרגו, מותר העולם לאויר שיצא וקודם רודף דין לו שיש מעובר מ״ש זו, לדיעה
 רודף החמור וה״נ הוא, רודף באונס רודף דאף משמע לעיל(, )עי׳ העולם דרך שהוא הטעם הרמב״ם כתב
 חייב החמור בעל דסו״ס מדבריו, לעיל וכמ״ש הב״י דעת )מט( בצ״ע. ונשאר לו, ישלמו ולמה הוא

 שורו, מנזקי פטור ובאונס הוא, אנוס ברשות שהכניס דכיון הרמ״א לדעת הפוסקים והסכימו חמורו, בנזקי
 חבירו שור ע״ג שעלה בשור ב סעיף שפג דסימן מהא מ״ש להבין יש ולענ״ד היש״ש, בשם הש״ך וכ״כ

 המזיק השור כשבעל דוקא דהיינו צ״ל וסייעתו הרמ״א ולדברי המזיק, בגוף ממונו להציל שמותר להרגו
 ליה, רדפו קא משמיא דאמרינן בעובר וכמו ברשות, כרודף הוא הרי פושע שאינו דכל וס״ל פושע, הוא
 בשבי אותם ולקחו שודדים ע״י שנתפסו אנשים בחבורת דן שו־מ סימן רשד״ם בשו״ת לעיל. ועי׳

 לשחרר השודדים שאר והסכימו המלכות, ע״י מהשודדים חלקי ונתפסו מהם, אחד של משי גם ולקחו
 טוענים והשודדים המשי, את גם שיחזירו מהם דורשים שהמלכות אלא חבריהם, לשחרר כדי השבוים

 בהלכה שהאריך ולאחר אותם, ישחררו ואז יוותר, המשי שבעל אלא תקנה ואין המשי, כבר להם שאין
 בערך ותמה השבוים, לשחרר כדי לוותר וחייב רודף הוא המשי שבעל העלה הפוסקים ובדברי דספינה

 ממון לשבויים לכשיהיה מ״מ פקו״נ, במקום העומד דבר לך שאין ואע״פ פשע, לא המשי בעל הרי ש״י
 יניחו לא אם אף יחזירו שלא דאפשר בעולם המשי אם ספק שיש דכיון ותירץ המשי, לו לשלם חייבים יהיו

 אילן כדין ה״ז מספק, הם והתשלומין פקו״ג משום עתה לוותר חייב שבודאי וכיון לצאת, לחבריהם
 בסוגיא רי״ד התוס׳ בשם ד סעיף רסד בסימן למ״ש וציין דמים, נותן ואינו שקוצץ קדם מי בספק שאמרו
 להשליך לכופו יכולים וחמור בספינה ואף דדינא, ספיקא דהוי והעלה כהב״י, דס־׳ל דמשמע דספינה
 שהסכנה שכל הוא והכלל טו, סעיף ערב סימן שו״ע )נ( עיי״ש. מוחזקים, שהם כיון לשלם, ולא החמור

 מחלקים. שניהם על הסכנה ואם נפשות, לפי גובים הנפשות על ואם ממון, לפי גובים ממון מחמת באה
 וכן ועלילות, וגזירות סכנות במקום הוצאות גבית בדין שם ובאחרונים ג סעיף קסג סימן ברמ״א עוד ועי׳

 ממון נזקי ה׳ הרב שו״ע )נא( קלב. סימן חכ״צ שו״ת ועי׳ מקומו, כאן ואין צבור, לצרכי הוצאות שאר
 וכתב ח, פרק אבידה בדיני מ׳׳ש ועי׳ ממון, להוציא חייב אינו אבל אבירה, השבת ממצות והוא ה, סעיף

חייב שאינו וכ״ש הפסד. מודאי חבירו להציל הפסד בספק עצמו להכניס חייב אדם שאין צג סימן במנח׳־פ



חושן יב פרק פתחי שנד

 גניבה דיני ועי׳ סכנה, לספק ואפילו מו, סימן חו״מ צ״צ בשו״ת כמ״ש חבירו, ממון להציל עצמו לסכן
 יורשיו על והיו ראובן ומת בבית, שותפים ושמעון בראובן דן קעא סימן פתים במנחת כ. הערה א פרק

 יצא ובדיניהם בערכאות, ללוי יהודה ותבעו נסתכסכו ועתה בחובם, בבית חלקם קנו ויהודה ולוי חובות,
 טוען ששמעון לדין, ושמעון יהודה ובאו פומבית, בהכרזה שמעון של חלקו וגם הבית כל למכור שצריך

 ואע״פ שמעון, עם הדין שלכאורה וכתב אגוד(, או גור בדין גם שם )ודן בבית חלקי שתמכור ולך לי מה
 ב סעיף שפח בסימן וכמ״ש חבירו, בנזק עצמו להציל אסור לוי, מיד שלו להציל בדבר מוכרח שהוא

 בהא שם )ודן אסור לנזק גורם אלא אינו שאפילו סק״י שם הסמ״ע וכתב אסור, הנזק בא שכבר שלאחר
 דהא הפנ״י בשם וכתב חמור, לחבירו להזיק דאיסור וצ״ל איסורים, בשאר שמותר קמכוין ולא אפשר דלא

 וכשעושה לכתחלה, אסור מעשה לעשות אבל מאליו, הבא בדבר אלא אינו מכוין ולא אפשר בלא דמותר
 ואפשר כן, ועושים גמור להיתר נתפשט שהמנהג שכמדומה וכתב מעשה(, בעושה חשיב בערכאות

 לו, לשלם כשרוצה חבירו, של יינו להציל כדי דבשו לשפוך שחייב ה סעיף רסד בסימן מ־׳ש על שסמכו
 ראשונה לדיעה ואפי׳ ליבדובשי, ניחא לומר שיכול חולקים שיש כתב הרמ״א שהרי בזה, לדון יש ומ״מ

 המבי״ט בדברי שדן שס סימן משפט השער מדברי והביא בקרקע, לא אבל במטלטלין דוקא דהיינו אפשר
 כתב והשעמ״ש ד(, פרק גניבה דיני )עי׳ השבים תקנת בזה יש מדעתו שלא חבירו קרקע על בנה שאם

 הפת״ש דברי גם והביא למטלטלין, קרקע בין מחלק שאינו ומשמע ויין, דבש גבי הנ״ל בפלוגתא דתליא
 יכול לפדותו יוכל שלא באופן ממושכן המשכיר בית היה שאם שם הרמ״א במ״ש שדן סק״ב שיא בסימן

 הוא וגם הנ״ל, בפלוגתא ג״כ שתלוי אור עמודי בשם וכתב ה(, פרק שכירות דיני )עי׳ השוכר את להוציא
 אינו המושכר הבית נתקלקל שאם א סעיף שיב סימן הרמ״א במ״ש וכן למטלטלין, קרקע בין מחלק אינו
 ולכאורה ממושכן, דבית להא דדמיא שם הנה״מ וכתב ממנו, מבקשים אלא לצאת לשוכר לכוף יכול

 וסיים משכיר, של ביתו להציל מחויב ואינו דגופא צערא שהוא הבית מן לצאת דשאני לחלק אפשר
 אבירה בדיני הבאתיו המצוות, בספר הרמב״ם )נב( עיי״ש. דמלכותא, דינא על שסמכו דאפשר המנח״פ

 בהפסד גם קאי תעמוד לא אם לדון שהאריך סק״ב כו סימן משפט שער ועי׳ שם, ובהערות כ סעיף א פרק
 יב סימן הרמ״א כתב עיי״ש. עובר, ודאי עדותו בכובש ועכ״ם כן, הסוברים ראשונים כמה ומביא ממון,
 שכתב מי שיש קשה( דין בעל כשיש תורה מדין להסתלק הרוצה דיין בדין שם המחבר )במ״ש א סעיף

 והוא למלכות, ימסרנו שלא בדבר סכנה שיש משום עבירה בעוברי למחות שלא עכשיו נוהגים דמ״מ
 ממונו כל והפסד הריגה בחשש שאפילו מפורש דבספרי הב״ח ותמה כן, שכתב קלז סימן מהרי״ו מדברי

 תגורו קאילא דאהא לחבירו, אדם שבין בדין איירי דהספרי מחלק שהמהרי״ו ואפשר להם, להזדקק חייב
 מישראל סכנה כשיש דדוקא תירץ ועוד סכנה, במקום להקל יש עבירה בעוברי למחות אבל איש, מפני
 בשם הביא ש״י ובערך בהם, וחי בכלל שהוא לעכו״ם ממסירות בסכנה איירי והמהרי״ו להזדקק, חייב

 להמנע מותר תוכחה במצות שדוקא הב״ח של ראשון תירוץ כעין שמחלק קמג סימן ח״א שבו״י שו״ת
 בדיני שאפילו משמע דיינים בדיני כאן זו הלכה שהביא הרמ״א שמדברי הע״ש וכתב סכנה, מחשש
 בקום לעבור כשצריך דדוקא משמע הגזול לולב בפ׳ שבר״ן ועוד סכנה, מחשש להסתלק מותר ממונות

 כתב וע״ז תעשה, ואל שב אלא אינו המסתלק דיין והרי והפמ״ג, החו״י וכ״כ הונו, כל לבזבז חייב עשה
 כעין תגורו לא תורה שאמרה אלא חזית, דמאי הבע״ד, ממון מפני הדיין שיפסיד תורה אמרה שלא הע״ש

 בינה ובאמרי עיי״ש. הרשד״ם, בשם וכ״כ המהרי״ו, כתב שפיר מסירות דשכיחי ובעוה״ר הבטחה,
 דחייב בהא הפוסקים מדברי והביא ממונו, הפסד חשש במקום לדון הדיין חייב אם דן עט סימן דיינים דיני

 דסנהדרין מהא והוכיח חייב, שאינו תוכחה בענין המהרי״ו דברי והביא תעשה, ואל בשב ממונו כל לבזבז
 אי ומתרץ גופו, אבירת דרשינן לו מוהשבות ופריך הכירו, להציל שחייב רעך דם על תעמוד מלא דילפינן

 יתירא, קרא בעינן מישראל נפש להציל שאפילו ומשמע לא, ולאגורי למטרח אבל בנפשיה הו״א מהתם
למסור חייב השם דבקדוש לומר ודוחק מאודך, רכל קרא מדאיצטריך ראיה ועוד דתוכחה, בעשה וכ״ש



שנה חושן יב פרק פתחי

 בממון עצמו ממון להציל וכ״ש אחרים)נג<. בממון חבירו ממון להציל אסור אבל כב.
אסור)נו(. נזק גרם ע״י ואפילו אסור)נה(, להזיקו הבא של בממון ואפילו )נד(, אחרים

 ולכן ממונו)נז(, להציל מותר המזיקו ממון באותו אבל אחר, בממון אמורים דברים במה כג.
 המזיק שור נפל כך ומתוך ששמטו ע״י שורו את והציל להרגו, שורו על עולה חבירו שור הרואה

אבל )נח<, פטור אחר, באופן שלו את להציל יכול היה לא אם ומת, המזיק לשור שדחפו או ומת,

 נפש הצלת בין לחלק יש דודאי האמ״ב והסביר ע״כ, יש, שיעור מה דא״ב בתוכחה, משא״ב ממונו כל
 ואפילו ממונו, להפסיד חייב אינו ואפ״ה להתעלם תוכל דלא לאו יש ממון באבידת גם שהרי ל״ת, לשאר

 חייב נפש דבהצלת קרא גלי ובזה ח(, פרק אבידה דיני )עי׳ רב הון שוה אפילו אבידה להשיב מועט, דבר
 וא״כ לעיל(, )עי׳ ממנו וגובה חוזר אלא ממש להפסיד חייב אינו תעמוד דלא מקרא ואף ולאגורי, למטרה

 כשלא בממונו יטרח לא ולמה ממון מהצלת עדיף שבת שדוחה נפש הצלת ודאי הא תוכל, דלא קרא למ״ל
 אחר ע״י לו שבא מה אבל גופו, שעל בל״ת אלא ממונו כל לבזבז חייב שאינו המהרי״ו למד ומזה יפסיד,
 ממות חבירו גוף להציל ורק גרם, הוא שלא כיון ממונו לבזבז א״צ לבא שעלול מה לכל וסוף קץ שאין

 משום שפטור לגבות ממה אח״כ לו יהיה שלא יודע שאם לפרש החו״י ומ״ש תעמוד, לא תורה אמרה
 עצמך על תעמוד דלא בהך במ״ש רש״י כונת גם שזה שאפשר האמ״ב כתב טרחה, אלא תורה ריבתה שלא
 הצלה אופני נקט שבברייתא בינה האמרי כתב עוד רעך. דם יאבד שלא הצדדים כל על חזור אלא

 גרם, עצמו הוא אם שאף יתכן אמנם וכר, חיה או בנהר טובע כגון אחר, ממקום עליו הבאים מסיבות
 דנילף הגמ׳ קושית קשה לא ולפי״ז תעמוד, לא בכלל זה שגם להצילו, חייב ג״ב לדעת, עצמו לאבד שרצה

 משום בה שאין מדעת אבידה הוי גרם עצמו הוא ואם ממונו, לאבידת דמיא גופו דאבידת לו, מוהשבות
 לעצמו גרם אם שאף שאפשר אלא בכך(, חייב אינו שבאמת מכאן להוכיח אפשר )לכאורה אבידה השבת

 שפיר ועכ״פ בהשבה, חייב בממון גם ובכה״ג שאחזתו, שטות רוח אלא ממון, גבי מדעת כאבידה הוי לא
 מודה זה ובאופן גופו, על המוטל בל״ת אלא ממונו לבזבז שחייב תורה אמרה שלא המהרי״ו למד

 עוד שהאריך עיי״ש בזה, וכיוצא תוכחה במצות משא׳־כ תעשה, ואל בשב שהוא אע״פ שחייב, המהרי״ו
 מצוה שאין כתב רלז למצוה המנחה בקומץ חנוך ובמנחת לעבור, שלא כדי ממונו לבזבז דחיוב בהלכה
 הערה א פרק אבידה דיני ועי׳ כד. סי׳ חו״מ ח״ב יעקב שב בשו״ת משמע וכן לדעת, עצמו מאבד להציל

 בתשובה. להחזירו גופו דהשבת בכלל הוא מעבירה חבירו הצלת שגם והגרי״פ המנ״ח בשם סה
 וכ״ש אסור, לשלם ע״ד שאפילו ונראה הכונס, פ׳ חריפתא בפלפולא וכ״כ ע״ב, יט דף ב״ק )נג(מאירי

 אחרים, בממון ממונו להציל שמותר לפעמים מצינו ומ״מ )נד( מזיק. של בגופו ואפילו חבירו, בגוף
 ועי׳ כא, סעיף ח פרק אבידה בדיני זו הלכה וביארתי א, סעיף ערד בסי' הרמ״א וכמ״ש ב״ד, מתנאי והוא
 ואפילוע״ד להלן, ועי׳ מקומות, מבוארבכמה )נה( ובהערותשם. ט סעיף א סרק גניבה בדיני בזה מ״ש

 האחרונים מדברי גניבה בדיני הבאתי וכבר לשלם, ע״ד מותר נפשות סכנת בו שיש ברודף ורק לשלם,
 להזיקו. שבא במי לחבול מותר אם ב פרק ועי׳ סכנה, או חולי במקום אחרים בממון גופו הצלת בדין

 כמ״ש פטור, ממון מחמת שבאונס דמוסר מהא כן שלמד ונראה ב, סעיף ממון נזקי ה׳ הרב )נו<שו״ע
 )שצוה עדות אחר השר וגזר זה את זה שהכו יהודים ב׳ יד, סעיף רלב סימן ביו״ד הרמ״א כתב ד. בפרק

 יעידו להשמט יכולים אינם ואם אונס, נקרא מדינו יותר המכה יענישו אם ויעידו(, שיבואו חרם להטיל
 שיתבאר, כמו )נז< ד. בפרק בזה מ״ש ועי׳ ע"כ, חבריהם, בממון עצמם יצילו ואל נזקו לניזק וישלמו

 שפג סימן שו־׳ע )נח( ממש. המזיק ממון אפילו להזיק אסור אחר אבל עצמו, הניזק דוקא דהיינו ונראה
ועי׳ בב״ד. ולתבעו ניזק להיות להניח עליו אין בב״ד, נזקו לגבות יכול שהיה מועד הוא ואפילו ב, סעיף



חושן יב פרק פתחי שנו

חייב)נט(. הנזק, למעט עכ״פ או חבירו, של את להזיק מבלי שלו את להציל יכול היה אם

 שהיה חייב, החבית, ונשבר ונטלו הכלי בעל ובא חביתו, בו וסמך אחר של כלי אחד לקח כד.
(.0) החבית תשבר שלא אחר בדבר לסמכו לו

 דאם הניזק, ברשות דאיירי כאן והשו״ע הרמב״ם במ״ש והסמ״ע והב״י המ״מ בשם מ״ש כד הערה ה פרק
 יוכל שלא הוא ברשות מזיק וכי הוא, מזיק מ״מ דפטור דנהי שצ״ע אלא מלשלם, פטור הרי המזיק ברשות

 יש תם, כגון בב״ד, מלשלם שפטור שבאופן דאדרבה נראה הפוסקים מדברי והרי ממונו, להציל הניזק
 שפטור מקום דכל נראה דבריהם ולפי לנפשיה, דינא איניש עביד מדין הצלה להתיר יותר סברא

 שו־׳עשם )נט( וצ״ע. המזיק, ממון הפסד ע״י הנזק למנוע לניזק אסור ברה״ר, ורגל שן כגון מתשלומין,
 שאם אלא אבידה, השבת מדין כן לעשות חייב טורח ע״י בנזק למעט יכול היה שאם הרב בשו״ע )וכתב

 מדבריו משמע ומ׳׳מ פטור, אבידה מהשבת שהנמנע טעמו לכאורה ונראה אדם, מדיני פטור כן עשה לא
 אבל לא, או בנחת לדחפו לו היה בין חילוק יש כשדחפולעליון דדוקא הסמ״ע וכתב חייב(, שמים שמדיני

 עוסק אלא בידים העליון את מזיק הוא שאין פטור, בנחת לשמטו יכול שהיה אע״פ שלו, את כששמט
 גם אם הטור בדעת מסתפק ובכנה״ג הרב. שו״ע מדברי לעיל ועי׳ בכך, לדקדק עליו ואין שלו בהצלת

 דהך מפרש ובסמ״ע מועד, ובין תם בין הטור בדברי גרס והב״ח הנזק, כל לגבות יוכל לא שהרי חייב, בתם
 סימן רמ״א (0) לשמטו. יכול היה לא אם פטור במועד שאפילו וקמ״ל ארישא, קאי מועד ובין תם בין

 בנחת, לשמטו לדקדק צריך אינו שלו בהצלת שכשעושה הסמ״ע כתב שור גבי דלעיל ואע״ג ב, סעיף שפג
 להנזק עומד שלו הכלי אין הכא משא״כ מהיזק, שלו להציל ובא להזיקו בא העליון שהשור התם שאני
 שלו את כשמט ה״ז להשבר עומד הכלי היה שאם נראה ולפי״ז כליו, לו שיחזיר בב״ד לתבעו יכול והיה

 פסידא דליכא במקום שאפילו דמשמע כדים חבירו חצר דמילא מהא הקשה משפט ובדברי ופטור.
 חבירודשאני שור על שעלה דשור מהא לחלק שכתבו שם התוס׳ דברי ועפ״י לנפשיה, דינא איניש עביד
 דבר לפניו מצוי שהיה דאיירי דצ״ל וכתב אחר, בדבר לסמכו טירחא איכא ה״נ א״כ טירחא, דאיכא התם
 אבל במנח״פ, כתב זה וכעין פטור, אחר בדבר לסמוך טורח לו כשיש אה׳׳נ אבל טירחא, בלי אחר

 דרך זה אין להכלי, שהוצרך ואף בו, לסמוך אחר דבר ולמצוא לחפש לו היה לא אם שאף כתב בערוה״ש
 יכול שהיה מ״ש שצ״ע אלא המשפט, האולם מדברי להלן ועי׳ וצ״ע, וחייב, המזיקים דרך אלא ב״א

 בין חילוק שיש וצ״ל בב״ד, ולתבעו להניח חייב שאינו הסמ״ע כתב שור גבי והרי בב״ד, כליו לתבוע
 מטעם לפוטרו שאין ג( סימן קא )כלל בתשובה הרא״ש וכתב נזיקין. דמי תביעת לבין בעין חפץ תביעת
 שהוא ונראה לסמוך, מה על לה שאין החבית תתגלגל שודאי הזיקא דברי גרמא, זו שאין בנזקין, גרמא
 הסמ״ע ומדברי אינושוגג, דמ״מ ואפשר שלו, את ליקח אלא להזיק נתכון לא הרי וצ״ע דגרמי, מדינא
 גדול היה שלא אע׳׳פ אחר, בדבר סמכו שאם הסמ״ע וכתב וצ״ע. בידים, מזיק ליה דחשיב נראה

 לעמוד יכול היה לא ואם אח״כ, נשבר איך ועוד פשיטא, בזה לעמוד ראוי היה דאם וצ״ע פטור, כראשון
 ונטל הדלי בעל ובא חבירו של בדליו בורו מהמכסה מ׳׳ש הקשה תי סימן ובד״מ בסמיכתו. הועיל מה
 שנשברה הכא דשאני מד ס״ק שם הסמ״ע ותירץ אחר, בדבר לכסותו לו שהיה אמרינן ולא פטור, שלו את

 דרו״ם בהגהות כמ״ש אלא כן, משמע לא הרא״ש מדברי שהרי מיד, כונתו שאין )נראה מיד החבית
 אלא זה, מעשה מכח בא ההיזק אין בור במכסה משא״כ השבירה(, מעשה בא האבן לקיחת שמחמת
 אם נ״מ דמאי הסמ״ע תירוץ על הקשה המשפט ובאולם חבירו. שור שם שנפל ע״י היזק נגרם שלאח״כ

 שיט דסימן מהא מ״ש ועוד חבירו, של חבית להציל שלו כלי להשאיר חייב אינו סו״ס מיד, ההיזק בא
 פקדון(, דיני )עי׳ להודיעו שצריך אלא להוציאם שיכול ברשות שלא חבירו בחצר פירות במניח א סעיף
לו שאין משום ונכנס למשבר דמי דלא שעלה שור גבי התום׳ וכמ״ש לא, או טורח יש בין לחלק כתב וע״כ
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 למנעו יכול עליו, לבא עומד נזק רואה אם חבירו, בממון ממונו להציל שאסור אע״פ כה.
לאחו־וסא(. הנזק יבא כך שע״י אע״פ עצמו, ולהציל

 שלא לגדור יכול שדהו, לתוך נכנסה שלא עד שדהו, לשטוף באה המים אמת הרואה ולכן כו.
 נזק יגרם עי״כ אם להוציאה אסור לשדהו משנכנסה אבל חבירו, שדה תשטוף שעי״ז אע״פ תכנס,

)סב(. לאחר

 לשר שוחד ליתן ליחיד אסור אכסניא להם לתת העיר בני וחייבים לעיר הבא המלך חיל וכן כז.

)סג<. אחרים על ויוטל אכסניא מחובת לפוטרו החיל

 שבשעת בור דכסוי בהא וכן טורח, לו כשאין היינו לסמכו לו שהיה באבן ה״ה ולפי״ז לשמטו, טורח
 דסימן וכההיא להודיעו, צריך שנטל לאחר אה״נ אבל ליטלו, יכול ואינו לדליו כשצריך הוא טורח מעשה
 הבא משא״כ בהול, כזמנו והוי בורו לכסות צריך שהוא בור כסוי דשאני תירץ ובערוה״ש וצ״ע. שיט,

 אם אלה בענינים כיוצא שבכל וסיים אחר, בדבר לסמוך או החבית לבעל להודיע יכול והיה בהול זמנו אין
 כל בממלא וכמו להרגו, חבירו על שעלה לשור ודומה מיד, ההיזק גרם אפילו פטור בהול הזמן הענין לפי

 ועי׳ ע״א, ח לדף השותפין בפי הנ״י מדברי והוא ב, סעיף שפח סימן רמ״א )סא( עיי״ש. כדים, הדרך
 שהרי הרמ״א, של הכלל על ללמד כדי זו בדוגמא אין ולכאורה הירושלמי, בשם שם נ״י )סב( להלן.
 נגרם ועי״כ בשלו גודר אלא חבירו, לשדה הנזק להביא מעשה עושה אינו ההיתר שבצד נראה הנ״י מדברי

 נזק מעשה עושה להוציאה ובא לשדהו נכנסה כבר המים כשאמת משא״ב חבירו, לשדה יתפשטו שהמים
 למנוע יכול אם אלא לאחריו, או הנזק קודם בין חילוק שאין אפשר וא״כ חבירו, לשדהו המים שמכוין

 יכנסו שלא לגדור יצליח אם שדהו לתוך המים שנכנסו לאחר ואף אסור, ובמעשה מותר מעשה בלי הנזק
 נקטו האחרונים כל ומ״מ הנזק, שבא כקודם ג״כ הוי הנוספים המים לגבי שבזה ואפשר מותר, יהא עוד
 לסתום שיכול מצדחבירו, בפשיעה חבירו משדה מים נכנסים שאם נראה ומ״מ הרמ״א. כלשון זה כלל
 דשור כההיא המזיקו בממון עצמו כמציל הוי לחבירו, נזק יגרם שבזה ואע״פ אליו, המים יכנסו שלא

 לביתו נכנסים העליון השכן של והמים שנסתם חבירו של ביוב בצנור בזה כיוצא לדון ויש שעלה.
 ש״י ובערך יג. פרק להלן ועי׳ בצנור. להשתמש העליון יוכל לא שבזה אע״פ הצנור, לסתום לו שמותר
 אע״פ חובו, בעד לתפוס שמותר כהפקר, עכו״ם נכסי גבי הבתים חזקת בס׳ והג״א התוס׳ מדברי הקשה
 שהרי אחר, לבין מסלק עצמו הוא בין לחלק ואין סק״ד, נח סימן בנה״מ וכ״כ לאחר, מזה נזק שיגיע

 הוי חובו בעד דכשתופס ותירץ בא, שכבר לאחר הנזק לסלק אסור עצמו הוא שגם משמע בירושלמי
 הנ״י מדברי זה וגם ג, סעיף ממון נזקי ה׳ הרב שו״ע ג(0) עיי״ש. לתפוס, ומותר הנזק הגיע לא כעדיין

 סי׳ ח״ג בתשב״ץ משמע )וכן מותר לעיר שנכנס קודם לו נותן שאם הרב, בשו״ע וסיים הירושלמי, בשם
 על יכביד עי״ז אם לפוטרו, להשתדל במס חייב שכבר למי אסור מסים עניני בכל שכן עוד וכתב מו(,

 אחר לישראל ויש ב׳ או אחד עשיר על דבר איזה שמטיל שר או מלך וכן מוסר. נקרא כן עושה ואם אחרים,
 לא אם אבל לפוטרם, להשתדל אסור אחרים על בודאי יכביד עי״ז אם לפוטרם, להשתדל המלך בהיכל כח

 אנשים איזה או זה איש על להשתדל רשאי ה״ז אנשים, ב׳ סתם על אלא ידועים אנשים על הגזירה סרט
 בשם יח ס״ג קסג בסימן הש״ך מדברי והוא תחתיהם, אחרים יכנסו שבודאי אף הגזירה, בכלל יהיו שלא

 הריב״ל בדברי לעיין ויש לסלקו, שרשאי הנזק שבא לקודם דומה שזה הרב בשו״ע וסיים מהריב״ל,
 לא הרב בשו״ע אבל הנזק, שבא לאחר אף עצמו לפטור מותר עצמו שהוא ואפשר אחר, במשתדל דאיירי

 נפשות. בדיני גם או ממונות בדיני רק הוא זה כלל אם שדן קסג בסימן הקדשים בכסף ועי׳ כך. חילק
הנ״י, בשם הרמ״א מדברי ולא הריב״ל מדברי הש״ך הביא שלכן כתב עד סימן יו״ד נוב״ת ובשו״ת



חושן יב פרק פתחי שנח

 חת״ס שו״ת ועי׳ זה. מעל הנזק לסלק להשתדל לאחר גם מותר הנזק שבא שקודם מוכח הריב״ל שמדברי
 עיי״ש. אחרים, יקחו שעי״ב כשיודע עצמו לפטור מותר אם לצבא הנלקחים ישראל בני בדין כט סימן ח״ו

 על גזר שאם בחומה, אחד בית לפרוץ השר גזר שאם הנ״י בשם הרמ״א דברי מכח כתב חו״י ובשו״ת
 שלא להשתדל מותר פלוני בית על שנגזר שקודם ומשמע עצמו, לפטור להשתדל לו אסור פלוני בית

 לדברי ציין ל סימן טו כלל ובד״ג עיי״ש. חבירו, של ביתו שיפרצו יגרום שבזה אע״פ ביתו, יפרצו
 באורחות וכתב לאחרים, נזק שיגיע אע׳׳פ בשלו להוזיל שמותר יט סימן חו״מ ח״א חיים דברי שו״ת

 אנו הכא משא״ב ממש, שלו בתוך שעושה התם דשאני לזה, דומה הנדון שאין כט סימן טו כלל המשפטים
עיי״ש. להשתדל, לשר לילך לו מותר אם דנים



ה סימן צבאקעח
 להרגו, שיכולה ודאי עצמה הנרדפת אבל להרגו
 בד׳ אדם לכל נרדף בין חילוק מצינו והנה

 מ״מ מאיבריו באחד להציל ביכול שאף הרא״ם
 לאחר נרדף בין החילוק ולכא׳ להרגו, יכול נרדף
 מאי וצ״ע להרגו השכם להרגך הבא משוס הוא
 ת״ר, מצוה במנ״ח כן והק׳ בערוה, כן שייך

 נרדף אין דבערוה שמסיק דבריו בהמשך וע״ש
 שכ׳ אלא מאיבריו בא׳ להציל ביכול להרגו יכול

 דוקא וזה מדקדק אין שנרדף משוס דהטעס
 ועכ״ם ע״ש, לעריות בנרדף ולא להריגה בנרדף

 הבא בזה שייך מאי להריגה נרדף שאינו כיון
להרגו. השכם להרגך

 שנמנע דכל מרוצח סופ״א ברמב״ס ע׳ והנה
דם על תעמוד בלא עובר הרודף מלהרוג

 הערוה, אחר ברודף גס כן ומבואר רעך
 דם בזה שייך מאי הק׳ תר״א מצוה ובמנ״ח

לרוצח המאורסה נערה דאיתקש דכיון וכ׳ רעך,

 של׳ דוד ר׳ בשעורי וע׳ זה, לענין גם הוקש
 ורצחו רעהו על איש יקום כאשר הוא הפסוק

 הבא בזה לומר מקום יש וכן והואיל נפש,
 כפקו״נ דהוי גם מבואר שלפ״ז ובאמת להרגך,
 רק לא שבת לחלל מותר יהא וה״נ שבת, לדחות
 שאפשר גווני בכל אלא הרודף את להרוג

להצילה.
 דאסורה נתקדשתי שאומרת באשה ויל״ע

אין זינתה אס אבל אנפשי׳ שויא משוס
 איך ע״ב, ס״ד בקדושין כמבואר מיתה חייבת
 להצילה ניחן אם אחריה רודף אחר אם הדין

 באיסור אסורה אין לגבי^הרררף שהרי בנפשו
 כאשת לנהוג צריכה עצמה לגבי ורק איש אשת
 בפגם רק דתלי׳ למש״נ לדון יש והשתא איש,
 דכיון או אוחו הורגים אס שלו באיסור ולא שלה

 לו אין איש לאשת נחשבת אין העולם כל שלגבי
רודף. דין

ו סימן
ח$ך דם תעמוד לא

 טובע שהוא חבירו את לרואה מנין א׳ ע״ג דף
עליו באין לסטין או גוררתו חיה או בנהר

 דם על תעמוד לא שנאמר להצילו חייב שהוא
 אבדח נפקא מהתם נפקא מהכא והא רעך,
 הו״א מהתם אי לו והשבותו ת״ל מניין גופו
 אימא אגורי ומיגר מיטרח אבל בנפשיה ה״מ

קמ״ל. לא
 שנמנע דכל ככ׳ מרוצח סופ״א ברמב״ם והנד.

דם על תעמוד בלא עובר הרודף מלהרוג
 הערוה, אחר ברודף גם כן ומבואר רעך

 דם בזה שייך מאי הק׳ תר״א מצוה ובמנ״ח
 לרוצח המאורסה נערה דאיתקש דמון וכ׳ רעך,

זה. לעניו גם הוהש

 הובא רעך דם על תעמוד לא דין עיקר והנה
היכול כל הי״ד פ״א רוצח הל׳ ברמב״ס

 דם על תעמוד לא על עובר הציל ולא להציל
 או ביס טובע חבירו אח הרואה וכן רעך,

 ויכול עליו באה רעה חיה או עליו באים ליסטים
 להצילו אחרים שישכור או בעצמו הוא להצילו

 מחשבים מוסרים או גויס ששמע או הציל, ולא
 וכל כו׳ גלה ולא פח לו טומנין או רעה עליו

 לא על עובר אותם העושה אלו בדברים כיוצא
 משמע הלשון ופשטות רעך, דם על חעמוד

 ולא הריגה בסכנת שהוא באופן בא זה שלאו
 הוא זה שלאו הרמב״ס בד׳ נתבאר ולא הצילו,

חבלה. ממנו למנוע גס
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קעט ד״לוי ו סימן ־ ץא

 חבלה ממנו למנוע דצריך נ׳ באמת והנה
מקצת דגם י״ל דבזה גופו, השבח משוס

 הלאו גס בזה נאמר אם יל״ע אבל בכלל, גופו
 דהנה בזה ונפ״מ רעך. דם על שעמוד דלא

 אבדח נפקא מהמם נפקא מהכא והא אי׳ בגמ׳
 הוה מהחם אי לו והשבושו ת״ל מנין גופו

 אגורי ומיגר מיטרח אבל בנפשיה ה״מ אמינא
 דאחר רל״ז מצוה במנ״ח וע׳ קמ״ל, לא אימא

 גם עובר שוב ואגורי למטרח צרין שגס דילפי'
 פועלים, לשכור טרח לא אם גופו השבח על

 )צויין ח׳ אוח ממון נזקי הל׳ הגר״ז בשו״ע אבל
 מעמוד דלא הלאו משוס שרק כ׳ השלם( במנ״ח

 הוי גופו השבח משום אבל פועלים לשכור צריך
 שכ׳ וע״ש פועלים, לשכור וא״צ אבידה כהשבח

 בו שאין שי״ל לתאבון מומר לענין בזה נם״מ
 ומ״מ רעך משוב שאינו רעך דם על מעמוד לא

 גופו השבח ה״נ וא״כ חייב אבידה השבת לענין
 פועלים לשכור אבל בעצמו לטרוח כ״ז וא״כ
 ומבואר מעמוד, דלא לאו בו שאין כיון א״צ

 דלא הלאו משוס רק למסקנא גס דבאמח
 השבח משוס אבל פועלים לשכור צריך מעמוד

 שהולכים ראה אס לדון יש והשתא לא, גופו
 שכירת ע״י אלא להצילו כול‘ ואין בפלוני לחבול

 מעמוד דלא לאו גם בו יש אס והשחא פועלים,
 אלא בזה אין אס אבל פועלים לשכור צריך

פועלים. לשכור א״צ גופו השבח
ל׳ אבל גוררחו רעה חיה הגמ׳ ל׳ והנה

 חיה תכ״ו חו״מ ובשו״ע שם הרמב״ם
 הגר״א בבאור ע״ז וכ׳ עליו, באה רעה

 ב׳ ח׳ בקדושין וכמ״ש ל״ד גוררחו "דמש״ש
 לי התקדשי בקדושין ע״ש והנה הוא", ופשוט

 כלב היה ואס מקודשת אינה לכלב תנהו בככר
 מהו אחריה רן כלב מרי רב בעי מקודשת, שלה

 גמרה מיניה נפשה מצלה דקא הנאה בההוא
ליה אמרה מצי דלמא או נפשה ליה ומקניא

 חיקו", לאצולן מחייבת חיובי מדאורייתא
 בחיה רק לא מדאורייתא להצילה דחייב ומבואר
 והוסיף עליה, באה בחיה גם אלא גוררת
ראי׳ הגר״א כ׳ ומ״מ כן פשוט שהוא הגר״א

 רק אלא נפשות סכנת אין בכלב לכאו׳ והנה זו,
 בב״ק דאי׳ מהא כן להוכיח ויש חבלה, סכנת
 אא״כ הכלב את אדם יגדל לא ב׳ עמ׳ ע״ט
 ומנבח שנושך מפני ופרש״י בשלשלת קשור היה

 דף שם בגמ׳ מבואר וכן מיראתו, אשה ומפלת
 תפיל מעוברת שמא בכלב החשש דזהו א׳ פ״ג

 סתם, הריגה סכנת בו שאין ומבואר ממנו,
 של חשש בו אין אחריה רץ כלב שהיה מה וא״כ

 במעוברת ואמנם חבלה, של חשש אלא הריגה
 משוס נפשות חשש דחשיב י״ל אחריה רץ שכלב

 נפש שאינו ואף נפש חשיב דעובר די״ל העובר,
 שיש מצינו אבל ע״ב, ע״י לעיל ברש״י גמורה

 פקוח על שבת שמחללים שסוברים ראשונים
משמע בקדושין הגמ׳ מ״מ אבל עובר, של נפש
 וביותר אשה, בסחם אלא במעוברת איירי ™דלא

 רמב״ם ע׳ להתקדש, אסורה מעוברת שהרי
 סי׳ אה״ע ושו״ע הכ״ז-כ״ח מגירושין פי״א

 לא יש נפשות חשש בלא שגם ומוכח סי״ב, י״ג
 דצאמת אפ״ל הי׳ והנה רעך, דם על תעמוד

 מצוה דמ״מ אלא בנפשות רק נאמר תעמוד לא
 הוכיח הגר״א אבל גופו, השבת משוס מה״ת

 באה בחיה גס שהוא תעמוד דלא ללאו משם
 שפי׳ ומשמע גוררחו, בחיה רק ולא עליו

 רעך, דם על תעמוד דלא לאו על ד״ז הגר״א
 לענין איירי הגמ׳ דאמנם לדחות יש ומ״מ
 עליו בבאה שגם חזינן ועכ״ם גופו השבת מצות

 גם זאת לדמות יש כן וכמו גופו השבת יש
 שכ׳ הזקן לר״י במיוחס וע״ש תעמוד. לא לענין
 אלא בקדושין נתרציתי ולא מחייבת חיובי "או

נפש להציל חייב שאחה כמו שתצילנו לך אמרחי
נפש. בהצלח דאיירי ומשמע מישראל", אחת
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קפא הלוי ו סימן ו סימןצבאקם

 הכלב אח בו שיסה חנן ב׳ ע״ו שלקמן אלא
מחיוב ואיירי פטור הנחש אח בו שיסה

 ואפשר ממיח, שכלב שפעמים ומבואר רוצח,
נפש. הצלח חשיב דמש״ה

רען דם על מעמוד דלא נ׳ באמח ומיהו
נפש, סכנח שאין באופן גם נאמר

 ל״ח המצווח בס׳ הרמב״ם בד׳ כן ומבואר
 אמד נפש בהצלח מלהחרשל "הזהירנו שכ׳ רצ״ז

 לנו ויהיה ההפסד או מוח בסכנת כשנראה
 נדע ואנחנו טובע שהיה כמו להצילו יכולת

 משחדל לסטים יהיה או להצילו, ונוכל לשמוח
 נזק ממנו לדחוח או מחשבחו לבטל ונוכל להרגו
 רען", דם על מעמוד לא באמרו האזהרה ובאה

 ממש״כ וכן ההפסד, או וממש״כ^רמב״ם
 כשאין דגם משמע נזק, ממנו לדחות אח״כ
 כן מבואר וביותר ד״ז, נאמר נפש סכנת

 שיכבוש שמי אמרו "וכבר הרמב״ס ד׳ בהמשן
 רואה הוא כי האזהרה זאת גם תכללהו עדות
 באמת אליו להחזירו יכול והוא אבד מבירו ממון
 ונשא יגיד לא אס כן גם הענין בזה בא וכבר
 לו יודע אמה שאם מנין ספרא ולשון עונו,
 תעמוד לא ח״ל לשמוק רשאי אהה שאין עדוח

 אמרו ממון בהפסד שאף ומבואר רען", דם על
 החו״כ ד׳ הובאו וכן רען, דם על מעמוד לא

בהלכות שהרמב״ס ורק רל״ז, מצוה החינון בס׳
ד״ז. הביא לא

 באיבוד רק אינו מעמוד דלא שלאו הנ״ל וע״פ
להציל שגם א״ש נזק בכל גם אלא נפש

 רען דם על העמוד לא יש עריוח אחר מרודף
נזק. מכל גרע לא דעריות דפגס

דמהכא וכיון וא״ח כ׳ להצילו ד״ה במו׳ והנה
 למ״ל בנפשו להצילו ניחן דרוצח ילפי׳

 חברו השחא גוררחו וחיה בנהר בטובע קרא
 בועז הב׳ והעיר כ״ש, לא החם להציל כדי הורג

נאמר רעך דם על מעמוד לא דאם נ״י משולם

יהי

 להן דצרין הוא להכי א־־כ מחבלה להציל אפי׳
 ממיתה להצילו רק מצינו דברודף קרא

 מכל להצילו רעך דם על תעמוד לא ואיצטריך
 אמר שליט״א קפלן דוד יצחק ר׳ והרה״ג היזק,

 וחיה בנהר בטובע קרא לי למה הוא המו׳ של׳
 אלו אופנים על אמרו דבגמ׳ והיינו גוררמו,

 נפש סכנת שהוא ובזה מעמוד, לא בהם שיש
 שבאמת אלא מרודף, ללמוד דאפשר התו׳ הק׳
אלו אופנים דוקא בברייתא הזכירו למה צ״ב

_______נפש. סכנת שהם
 גוי דאם כ׳ כ״ה דף פסחים והנהבריטב״א

אח שאהרוג זיין כלי לי חן לראובן אומר
 )ד: א׳ סי׳ גדול באורו יעבור. ואל יהרג שמעון
 עור לפני משוס שהוא תחילה פי׳ הספר( מדפי

 דשפיכוח אביזרייהו דחשיב וס״ל דמים דשפיכות
 כ׳ סירקין סוף ונמק״י הרמב״ן שהרי אלא דמים

 משוס דג״ע, אביזרייהו חשיב לא דג״ע דלסנ״ע
 מסוים איסור ואינו דבר בכל שנוהג איסור שהוא
 על מעמוד בלא דעובר גדול באור כ׳ ושוב לג״ע,

 ואמנם דשפ״ד, אביזרייהו חשיב וע״ב רען דם
 שעובר מצילו ואינו בנהר טובע חבירו שרואה מי

 מצילנו אס עכו״ם לו אמר אם תעמוד בלא
 דבמה משום וזה יהרג ולא יצילנו לא מהרג
 ובזה מעשה בלא תעמוד בלא עובר מציל שאינו

 אבל עולם, קרקע וכמו נפשו למסור א״צ
 למסור חייב מעשה ע״י תעמוד לא על כשעובר

 בהצלת רק הוא אם דבשלמא להעיר ויש נפשו.
 אם אבל דשפ״ד אביזרייהו דחשיב אפשר נפשות

 דשפ״ד אביזרייהו חשיב למה הפסד כל כולל הוא
 ע״ש הריטב״א ד׳ ]ובעיקר עור, מלפני יותר
 שוס על לעבור שאין אחר באופן שפי׳ גדול באור

 ס׳ את יש ע״ז דגם יהרג אחר שישראל כל איסור
 י״ל וגס ע״ש, א׳ ע״ד ברש״י כדאי׳ חזית מאי
 ואל יהרג ג״כ יש וע״ז ברציחה גרמא דהוא עוד

יעבור[.

 הק׳ חכ״ו, סי׳ חו״מ שו״ע על שלמה. גחכטת
השבת משום חיפו״ל בגמ׳ הק׳ דמאי

 והרי רעך, דם על תעמוד דלא לאו ולמ״ל גופו
 שפטור כבורו לפי ואינה לזקן נפ״מ לכאו׳

 דלא לאו משוס יחחייב ומ״מ אבידה מהשבת
 בחכמת הוכיח זה ומכח רעך, דם על תעמוד
 מלאו גס פטור כבודו לפי ואינה שזקן שלמה

 ברורה ראי׳ שיש וכ׳ רעך, דם על תעמוד דלא
 שנתן אחד באדם מעשה פירקין מסוף לזה

 ושאלו ובאו טינא לבו והעלה אחת באשה עיניו
 חכמים אמרו כו׳ תקנה לו אין ואמרו לרופאים

 תעמוד ואל ימות כו׳ לפניו מעמוד כו׳ ימות
 האי כולי מאי הימה פנויה למ״ד אלא כו׳ לפניו

 רש״י ופירש משפחה פגם משום אמר פפא רב
 בדבר, בושין שהיו האשה משפחה פגם משוס
יתחייבו לא למה בלא״ה וימוח הואיל ולכאו׳
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 שכיון וע״כ רעך, דם על מעמוד לא משום
 שהק׳ ואך בכך, חייבים אין כבודם לסי שאינו

 מחים בקבורת שחייב ע״ב ל׳ דף מב״מ ע״ו
 ע״ש. כבודו לפי ואינה זקן הוא אס אף
שיפיל לאדם לו נח ע״ב י׳ סוטה ע׳ והנה

 פני ילבין ואל האש כבשן לתוך עצמו
 כאן שהיה ולפ״ז כו׳, מתמר מנלן ברבים חבירו
 פטור היה עצמו יהודה שגס הרי ליהודה בזיון

 להציל כדי להתבזות חייב שאין משום מלהצילה
 זו אין שם שהרי חילוק קצת יש כי ואם אחר.
 לשורפה אמר הוא אלא סתם נפשוח הצלת
 שלא כל להריגה גורס עצמו שהוא חשיב וא״כ

 דהנה בזה, לחלק דאין נ׳ או״ש בד׳ אבל יצילנה,
 שמביאים כ׳ ה״ח פ״ז רוצח הל׳ שמח באור
 כדי אבר עצמו אח לקוץ שחייב רדב״ז בשם

 להוכיח וכ׳ כן, שאינו כ׳ ובאו״ש חבירו, להציל
 אחד באדם מעשה ע״ב מ״ד בדף דאי׳ מהא
 בדבר חכמים וכששמעו כו׳ אמר ליהרג שיצא
גזירה נגזרה שכבר אפשר אי להחזירו אמרו

 פשיטא עדים בצואר מלוי קולר ויהא יהרג אלא
 וכי סהדי בהו הדרי דקא צריכא לא כמיניה כל

 ומגיד חוזר אינו שוב שהגיד כיון הוי מאי הדרי
 למילמייהו, טעמא יהבי דקא דאע״ג צריכא לא

 והרי העדים, בצואר מלוי קולר יהא אמרו ולמה
 וכדאי׳ ממיתה הנידון פטור העדים יד נקטעה

 שיקוצו לעדים לומר היה וא״כ ע״ב, מ״ה בדף
 כרחין "ועל הנידון, יפטר ועי״כ ידיהם אח

 רע"' אף פלוני להציל ידו לקטוע מחויב דאינו
 סעד", קצח וזה בחנם נהרג שקר עדוחן

 להציל דבר לעשות חייב שאין היכא דכל ומבואר
 אין ג״כ ידו על נגרם שהדבר דאף ה״ה חבירו

 אמר שיהודה אף וא״כ כן, לעשוח חייב
 להצילה שיכול מה אם מ״מ ותשרף הוציאוה

 שעשה צ״ל ולס״ז סטור, יהא בזיון ע״י רק הוא
 כן עושה היה לא ואילו הדין משורת לפנים כן

מביעה. עליו היה לא
 על תעמוד דלא בלאו דגם ד״ז בעיקר והנה

לסי ואינה זקן של פטור יש רעך דם
 אי׳ ע״ב ל׳ בשבועוח שהרי כן להוכיח נ׳ כבודו,

 ביה וזילא בסהדותא דידע מרבנן צורבא האי
 לאסהודי מיניה דזוטר דיינא לבי למיזל מילתא
 אידי דרב בריה שישא רב אמר לחיל לא קמיה

 דרכו ואין קופה או שק מצא תנינא אנן אף
 מבואר בתו״כ והרי כו׳, יטול לא זה הרי ליטול

 מחבירו הפסד למנוע שיכולה עדוח שהיודע
 רעך דם על חעמוד לא משוס עובר מעיד ואינו
 רצ״ג ל״ח להרמב״ם המצוות בס׳ שהובא וכמו
 דינא דהך ומבואר רל״ז, מצוה החינוך ובס׳

 הרי סטור כבודו לפי ואינה שזקן דוהתעלמח
 רעך. דם על חעמוד דלא לאו לענין גס היא

שחבירו באופן ד״ז יחכן שלא אכלבאמח
אי׳ ע״ב ל׳ שבב״מ ומשוס נפשות, בסכנח

 נמי חבירו בשל מחזיר שבשלו כל רבא אמר
כבודו לסי ואינה דזחן דסטור ומבואר מחזיר,
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ו סימןצנאקפב

 כל אבל בשלו כן עושה אינו אס רק נאמר
 חבירו, בשל גס כן לעשות חייב בשלו כן שעושה

 היה אילו כבודו לפי ואינה בזקן שגס פשוט והרי
 בזיון בדרן אף עצמו מציל היה נפשות בסכנת

 מה ואמנם חבירו, להציל דצריך ה״נ וא״כ
 אף משפחה פגם משום ע״ה דף בגמ׳ שאמרו
 עצמם, להצלת אף עושין היו לא כזה גדול שבזיון

 שהיה פשוט כבודו לפי ואינה זקן בשאר אבל
 לחבירו. לעשות צריך וה״נ לעצמו כן עושה

שלמה בחכמת שהביא במה לדון ועפ״זיש
 לגבי שהרי בזה גס י״ל אס קבורה לענין

 ה״נ וא״כ מלקבור נמנע היה לא עצמו
 קובר שהיה אופן במציאות שאין ואף לאחרים,

 כן שייך היה שאילו דכל נימא אולי מ״מ עצמו,
 ל״נן בנדרים וע׳ וי״ל, לאחרים ה״ג עושה היה
 אמר אלא כו׳ שיעור לה אין חולים בקור ע״ב
 "שלא במפרש וע״ש קטן, אצל גדול אפי׳ אביי

 בשו״ע וכ״ס כמוני", גדול אלא אבקר לא יאמר
 של פטור בזה אמרי׳ ולא ס״ב, של״ה סי׳ יו״ד
 כנ״ל ג״כ י״ל ואולי כבודו, לפי ואינה זקן

וע״כ עושה היה לעצמו כן שיין היה שאילו
וי״ל. חבירו בשל גס חייב

לטרוח שחייב דאמרו הא על זזרא״שכ׳
 למציל לפרוע חייב "והניצול ולאגורי,

 חבירו נפש להציל מחויב אדם דאין שהוציא, מה
 כדאמר לניצול, ממונא ליה דאית היכא בממונו

 רודף של הכלים אח ששיבר נרדף )עד.( לקמן
 להציל מחויב היה ואס חייב אדם כל של פטור,

 הכלים משבירת יפטר א״כ בממונו הנרדף אח
שברם וברשות להציל מחויב חבירו ממון שהרי

ה!וי■

 )וע׳ תכ״ו, סי׳ חו״מ בטור וכ״ה להנצל", כדי
 בממון עצמו להציל מהו ע״ב ס׳ דף בב״ק
 בממון עצמו להציל אסור ליה שלחו חבירו

 לשלם חייב אי ליה איבעיא בתו׳ וע״ש חבירו,
 קי״ז בב״ק וע״ע פקו״נ, מפני עצמו כשהציל

 אדם כל של הכלים את ששיבר דנרדף דינא דהן
 חבירו(, בממון עצמו להציל שאסור משוס חייב

 ע״ב ח׳ בקדושין קאמר דמאי להבין יש ולפ״ז
 מחייבת חיובי מדאורייתא ליה אמרה מציא

 להצילה כסף להוציא חייב אין והרי לאצולן,
 בו, לקדשה ויכול הככר על לו לשלם חייבת וא״כ
 אין לכלב חנם שאמרה דבמה הגמ׳ שכוונת וי״ל
 זה שמעשה לו אמרה אלא להמקדש שרוצה ראי׳
 לשלם חייבת ואמנם הצלה מחיוב לעשות צריך

 ראי׳ אין זאת לעשות שחייב כיון אבל לו,
 של״ו סי׳ ביו״ד וע׳ לו. להתקדש שמסכמת

 בחנם לרפאות רוצה שאין רופא אודוח ס״ג
 וכ׳ לו, ליתן שחייב הרבה שכר התנה אלא

 שכל לרפאותו עליו מצוה שיש ואע״ס הרמ״א
 ולא לא׳ נזדמנה אס עלמא אכולי דרמיא מ״ע
 הממון מוציאין אין בממון אלא לקיימה רצה
 ח׳ בקדושין ממ״ש הגר״א בבאור וכ׳ כו׳, מידו

 להו איפשיטא ולא כו׳ דלמא או כו׳ רץ כלב ב׳
 כו׳ הסמוך עני ואפי׳ אמר דשם דבעני ואע״ג

 שבאמת הגר״א בד׳ ומשמע עכ״ל, כו׳ מ״ט
 ע״ז קוצץ אם דמ״מ ורק בחנם הככר לימן חייב
 חייב שרופא דאף ויל״ע לו, לימן צריך שכר

 א״צ משלו ככר ליתן אבל בחנם לרפאות
 להחזיר ליתן צריך שהנרדף כאן נרא״ש כמבואר

וצ״ע. לו
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קלז עח עז סימן

 לעיל שאמרנו תיובא זמן דלימטי מקמי עיניו יעצים שלא לומר העש׳ מן הלאו לחלק שיש ד(

 הובל לא נאמר לכך ז( נתחייב לא חיובא זמן מטא דלא כמה וכל ו( פגיעה בה שיש ראיה (,ד א[

:להתעלם

 חכמים ואמרו רעיך. דם על תעמוד לא ם(י )ייקרא דכתיב ריע דם על לעמוד שלאא([3 עח
להצילו יכול והוא ג( עליו באים לסטים או רעה חיה אוב( בנהר טובע חבירו לרואה מנין ג[

שחייב
:א׳ ע״ג דף סנהדרין נ[ :תכ״ה סי' טותי"ת קס״ה לאוין סמ״ג ו־צ"! ל״ת סה"מ פ"א רוצת הל׳ רמנ"ם נ[ :נ"ד סי׳ א[ ציונים

 העמודיםצביר

ז( וע״כ מיכול נהם

דאיכא

לאחרי! ונא נפניהס ז
כדלפלינו: והנכון הוא,

 ז״ל רבינו כיונה העשה. מן הלאו לחלק ע)יש ד(
 היכא בכל שיטתו נפי דקשה מאי נתרן בזה,

במנינא אתי דלא ול״ת, עשה מינתה בחדא
 איך א״כ בכ״ד, בס״ד וכמש״נ מינייהו, מדא אלא

 סי׳ לעיל הביא דכבר אחרי הל״ת, במנינא כאן הביא
 וע״ז דעעינה. להעשה נ״ה ובסי׳ דפריקה להעשה נ״ד

 דשלא בהא העשה, על בהל״ת הוספה דיש לתרץ, כתב
 עדיין דהעשה חיובא, זמן דלימעי מיקמי עיניו יעצים

 זו הוספה ומפני איכא. ל״ת ואזהרה עליו, הלה לא
 קשה דלפ״ז אלא העשה. מלבד ביהוד במנינא ל״ת

 מאי משום להל״ת, הכא דאייתי דכיון גיסא,
הל״ת. באזהרת נכלל דכבר אחרי להעשה, להביא

 ה אתי
 לאידך
הוצרך
 העשה, גבי א׳ אות נ״ד סי׳ לעיל ע״ז עמדנו וכבר

 דרכינו דכיון מובן, אינו גופא זה לכאורה דהנה וכתבנו
 וגם להעשה גם במנינא דהשיב עעמא לפרש לחית ז״ל

 אידך ושביק הדבר הצי רק פירש למה א״כ להל״ת,
 משים במנינא אתי דהל״ת עעמא דפירש דבר, הצי
 גם פירש ולא בהעשה, האמור על הוספה בה דיש

 די״ל בס״ד, נראה ולכן במנינא. אתי דהעשה עעמא
 הדברים שני את לנו ופירש מידי, שביק לא אה״ל דבאמת

 עיניו יעצים שלא לומר אתי דהל״ת דכתב דבמאי יהד.
 בה שיש ראיה לעיל שאמרנו היובא זמן דלימעי מקמי

 נתחייב, נא חיובא זמן מעא דלא כמה וכל פגיעה,
 דהל״ת הכוונה, עכ״ל. להתעלם, תוכל לא נאמר לכך
 מלהתעסק ימנע שלא האזהרה דאין להכי, רק אתי

 מצות בחיוב עצמו מלהכניס ימנע שלא אלא בפריקה,
 שיש ראיה שיעור בתוך להכנס ירצה שלא במה פריקה,

 ליכא הי זה, שיעור בתוך שנכנס לאחר אבל פגיעה, בה
:הפריקה מעשה עצם על העשה רק אלא ל״ת, אזהרת

 ושני אמות רס״ו דהיינו פגיעה. בה שיש ראיה ה(
בסי׳ בס״ד שכתבנו מה ועי׳ האמה. שלישי

ד: אות נ״ד

 וכי הנום׳ קוש׳ בדפוס הסוף. עד כו׳ במה וכל ו<
האבידה, על חיובא זמן מעי דלא היכי

 ולס ע״כ. להתעלם, תוכל לא נאמר
הורי* **Sמקרא ראיה מביא אלא ועעינה, I *׳lx

קאי לא

.י *
נפני קאי דהנאו הכוונה התם דגם באבדה, הנאמר

 שכתבנו מה עי׳ להתעלם. תוכל לא נאמר לכך
____________ו׳: ואות ב׳ אות לעיל בס״ד

 בזה נכללו ובפשוטו ריע. דם על לעמוד שלא
מהם. מלהצילו למנוע שאסור סכנה, סוגי כל

 לי יודע אתה שאם מנין קדושים, פ׳ בתו״כ דאי׳ וכהא
 דם על תעמוד לא ת״ל לשתוק רשאי אתה שאין עדות
 עמדו וכבר ב״ע. יונתן בתרגום וכ״ה עיי״ש. ע״כ רעך,

לזה: הביאו לא ז״ל שהפוסקים על ז״ל האחרונים
 ,נוס לפי עליו. כאיס לסטים או רעה חיה או ב(

 מכוונת אלא בו, נגעה לא עדיין המיה זו
 הנוס׳ קוש׳ ובדפוס דהצלה. החיוב יש כבר אליו, הילוכה

 בחיה ולפ״ז עליו. באים לסטים או דורסתו היה או
 וכן בו. נגעה כבר כשהחיה רק הוי דהצלה החיוב

 מהל׳ פ״א ז״ל והרמב״ם גוררתו. חיה או בגמ׳ הוא
 והוא עיי״ש. עניו, באה רעה חיה או כתב הי״ד רוצח

 דאין די״ל נראה דייקינן, כד אך כאן. שלפנינו כהנוס׳
 אי׳ דבגמ׳ נתכוונו. אמד לדבר הנוס׳ וב׳ שינוי. בזה
 ז״ל. רבינו בדברי קוש׳ דפוס בנוס׳ וכ״ה סתם, חיה
 שלפנינו הנום׳ לפי ז״ל רבינו וכן ז״ל הרמב״ס אבל

 רעה בחיה דבאמת י״ל, ולפ״ז רעה. חיה וכתבו דייקו
 הצלה. חיוב חל כבר אליו הילוכה מכוונת רק אפילו

 תיובא ליכא בו נגעה שלא זמן כל סתם, חיה אבל
 אמר ע״א ל״ג דף ברכות הגמ׳ סוגיה ועי׳ דהצלה.

 ופשוט שם. ז״ל הראשונים ובדברי כר, שנו לא ששת רב
 רק אם הנוסחאות כל דלפי דמו, רעה כחיה דלסטים

דהצלה: מיובא יש כבר כנגדו, הילוכם מכוונים
 בעצמו דיכול הכוונה אין להצילו. יכול והוא ג<

 מדכתיב דינא הך דיליף בגמ׳ דהרי להציל,
 מהתם נפקא מהכא והא פריך רעך, דם על העמוד לא

 אי ימשני לו, והשבותו ת״ל מנין גופו אבדת נפקא,
 ומיגר מערה אבל בנפשיה, מילי הני אמינא הוה מהתם
 נא קמ״ל וז״ל, ז״ל ופירש״י קמ״ל. נא אימא אגורי

 אלא משמט, עצמך על העמיד לא רעך, דם על העמוד
 עיי״ש. עכ״ל רעך, דם יאבד שלא צדדין כל על מזור

 דהוא היכא איצעריך קרא הך עיקר דכל ומבואר
 כבר להציל בעצמו ביכול דאי להציל, יכיל אינו בעצמו
 רביני דמש־׳כ ע״כ וא״כ לו. והשבותו מדכהיב שמענו

 מעשה על כיונהו אין להצילי, יכיל והיא :אן
הכיינה, אנא להציל. יכול עצמי כשהיא

א(

ז"

השבה, חיוב זמן שמגיע
בס בס״ד וכמש״נ

 תו נא שם נאמר וע״ז

ואגורי: מערה ע״י אפי׳:עיי״ש ג׳, אות ־קידם ־־־
-,!גו, דע!

וכ!



עח סימן שני יום )סמ״ק( גולה עמודיקלח
 חייב ק להרגו חבירו אחר רודף א[ וכן ד( ס רעיך. דם על תעמוד לא שנאמר להצילו שחייב )א(

רודף של מאיבריו באחד הנרדף להציל דיכול היכא ג[ וכל רודף. של בנפשו הנרדף להציל הרואה
ולא

:א' 7ע״ ודף א׳ נ"! דף סנהדרין ג[ :והזהירוהו ש״ע, ג[ :א׳ ע"ד ודף א׳ ע"ג דף סנהדרין א', פ"נ דף יומא נ', כ"ה דף פסחים א[ דיונים

חדשות הגהותהעמודים צכיון

להוציא אפילו דתייב נש״ס ומסיק להצילו. שחייב )א(
 יש ואם להצילו, אדם נני ולשכור ממונו

:הרא״ש כתב כן לו. לשלם מחוייב לתנירו
תעמוד לא משום נמי עונר פי' בו׳. אחר רודף וכן )ב(

 סמ״ג ועיין רודף. של ננפשו אף הצילו לא אם
ועשין: לאווין

 המאורסה, נערה אחר ברודף ישנו רעך ע״ד העמוד דלא הלאו
דהנה והנראה, עיי״ש. הט״ו, פ״א רוצח בהל׳ להדיא ;ן

בנהר: הטובע
 במי שייך היכי וא״ת וז״ל, כתב רי״ה סי׳ ז״ל הרמב״ם ■ללשונות מ״ה ז״ל הרדב״ז בשו״ת דהנה נראה, ולפ״ז

על תעמוד לא משמע הכי דקרא וי״ל להורגה, רוצה אינו שהרי רעך, ע״ד תעמוד לא הערוה על שבא
 מתיישב ובזה עיי״ש. עכ״ל האנס, ויהרגנה התרצה לא לפעמים א״נ זו, בעילה ע״י נפגמת זו ואשה רעך, הקלת

 דלא קרא אזהרת בכלל הוי זה דגם כיון דעריות, בהך גם דהצלה
טעמא מהך בעריות, שייך לא באמת וגו׳ העמוד דלא דקרא דס״ל ל,

 באזהרת דאיירי כאן ומש״ה קרא. קאי להרגו חבירו אחר ארודף ורק דם, על מיקרי דלא ז״ל, הרדב״ז דקושית
 אבל דהצלה. חיובא יש דבזה להרגו, חבירו אחר דרודף הך רק אלא הביא לא רעך, ע״ד העמוד דלא קרא הך

 הני כל בין הרצח, לא אזהרה גבי שם להלן הביא וזה הרצה, דלא מקרא דנתמעט רפות אלא אינו בעריות
 לרודף מנין שם בברייתא דדייק שם, בגרר מבוארת בזה ז״ל רבינו דשיעת י״ל דייקינן, וכד זו. מאזהרה דנתמעטו

 דרודף הך גם הזכיר לא ואמאי עיי״ש. ע״כ רעך, ע״ד העמוד לא ת״ל בנפשו, להצילו שניתן להרגו מבירו אחר
אחר

 כר. הרואה חייב להרגו חביירו אחר הרודף וכן ד(
דהרודף גם כחן הזכיר לא למה למידק, איכא

 בגמ׳ כמבואר בנפשו, אותה מצילין המאורסה נערה אחר
 הזכיר פ״ג בסי׳ ולהלן עיי״ש. ע״א, ע״ג דף בסנהדרין

 נערה ואחר להרגו חבירו אחר דברודף היתר, דרך
 עיי״ש. להורגו, ומותר תרצח דלא לאו ליכא המאורסה

 ד! לשניהם, ג״כ ■להזכיר הו״ל הצלה, בדין דאיירי וכאן
 :. ז״ל הרמב״ם וכמש״כ להרגו. חבירו אחר ברודף כמו

 לי למה בנפשו, להצילו ניתן דרוצח ילפינן דמהכא וכיון וא״ת כר, להצילו בד״ה וז״ל שם, התום׳ דהקשו אהא
 הו״א מהכא דאי נראה אלא כר, כש״כ לא התם להציל כדי הורג חבירו השתא גוררתו, וחיה בנהר בטובע קרא

 תעמוד לא דכתיב דהשתא כוונתם, ובפשוטו עיי״ש. עכ״ל רעך, ע״ד העמוד דלא בלאו דעובר התם קמ״ל עשה,
 אבל רל״ז. סי׳ המנחה קומץ ובמנ״ח קס״ה, לאוין דחיי ובדינא ז״ל, מהרש״א בחי׳ עי׳ ול״ת, עשה בזה יש וגו׳

 הוי וגר, תעמוד דלא הפסוק כתוב היה לא דאם קאי, גופא לה מושיע דואין קרא אהך דבאמת לפרש, גם יש
 בחיוב היינו ומסתמא להושיע, דצריך למדנו הפסוק דממפמעות משום עשה, הוי לה מושיע דואין דקרא מפרשינן

 מיוחדת, ואזהרה נוסף חיוב אינו לה מושיע ואין דהך מפרשינן תו רעך, ע״ד תעמוד לא דכתיב השתא אבל עשה. של
 אזהרת בהמניעה והוי יציל, מסתמא מלהציל מלמנוע דהוזהר דכיון סמך, וגו׳ תעמוד דלא דאקרא הכוונה אלא
 כוונת היא דזו נפרש אם ובין לה. מלהושיע המונע על ל״ת אזהרה לה מושיע דואין בקרא דנרמז והיינו, ל״ת.

 הקושיא, בעיקר עוד י״ל גם אך קושיתם. כן לתרץ מקום יש מ״מ לזה, נתכוונו לא אפילו אם ובין התום׳,
 ואתי בנפשו. להצילה כן לעשות דמותר רשות, אלא כלל, חיוב רמז ולא חיוב בו אין לה מושיע ואין הך דבאמת

 מהתם נפקא מהכא והא בגמ׳ הקשה לא ולהכי איכא. דהצלה חיובא דגם לאזהרה, וגו׳ העמוד דלא קרא
 ואיצטריך רשות, אלא אינו דזה משום הקפה, לא לה מופיע דואין מהא אבל לו, דוהשבותו מהא רק נפקא

לחיוב: וגו׳ העמוד דולא קרא
 ת״ל בנפשו, להצילו שניתן להרגו מבירו אחר לרודף מנין דקתני הברייתא על שם בגמ׳ דפריך בהא נראה, וכזה

חבירו את לרואה מנין לכדהניא ליה מיבעי האי דאתא, הוא להכי והא ופריך רעך, ע״ד תעמוד לא
בנפשו להצילו ניתן ואלא אה״נ, ומשני רעך, ע״ד העמוד לא ת״ל להצילו, חייב שהוא כו׳ בנהר טובע שהוא
לכדהניא ליה מיבעי האי פריך מאי לכאורה, ביאור וצריך עיי״ש. ע״כ כף, המאורסה מנערה בק״ו אתיא מנלן,

להצילו דניתן היכא טעמא דמהך הצלה, ענין הוי דבפניהם כיון קרא, מהך למשמע איכא תרווייהו הא כו׳,
 הצלה לסוג אלא אתי לא דקרא דיתכן דהכוונה וצ״ל, בהכי. סגי ההצלה דלענין כיון חייב, והרגו מאבריו באחד

 וזהו הצלה. לדין ליכא אולי בהריגתו ההצלה דהלויה ברודף אבל בנהר, דטובע וכהך נפש, באבוד תלויה שאינה
 ניתן ואלא אה״נ קאמר וע״ז גרידא. ההצלה אלא בו שאין כזה לסוג ר״ל כף, לכדתניא ליה מיבעי האי דפריך
 דואין דקרא החיוב, עיקר ידעינן לא באמת דמהתס הכוונה, כף, המאורסה מנערה בק״ו אתיא מנלן, בנפשו להצילו
 נפשו, באבוד חיישינן לא תו הרודף, הריגת התירה דהתורה דחזינן דכיון ורק לרשות. אלא לחיוב, אתי לא לה מושיע

הצלת ובין הרודף, מיד דנרדף זו הצלה בין חילוק דליכא רעך, ע״ד העמוד דלא מקרא הצלה דחיוב הדין הדר ולכן

 חיובא דאיכא דס״ל במאי ז״ל, הרמב״ם דעת
ז״ל רבינו אבל וכמש״נ. רעך, ע״ד העמוד
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אותו. ממיתין דין בית אין <ה אבלג() מיתה חייב לרודף הרגו אלא הציל ולא
ותנן

חדשות הגהות

 כיון ■והסח״ג, הרמב״ם פסק כן ב״ד. אין אבל )ג(
לזה, להצילו רשות לו וניתן לחצות שנתכוון

:הרא״ש ועיין

העמודים צכיון

 דכתנא צ״ל, ז״ל הרמב״ם ולדעת המאורסה. נערה אחר
 ולא קרא, הך באזהרת דנכלל מאי כל לפרש נמית לא
להרגו. מבירו אחר דרודף זה לדין מקור למצא אלא בא

משום היינו כו/ לכדתניא ליה מיבעי האי דפריך והא
 משום להרגו, חבירו אחר רודף התנא נקע דבדוקא בפשיטות, מפרש ז״ל רבינו אבל לעיל. וכמש״נ מיוחד, סוג דהוי

 וכמש״נ: העריות, אחר דרודף להך ולא להרגו, חבירו אחר דרודף להך אלא אתי לא באמת לאזהרה קרא דהך
 דוקצותה מקרא עשה ול״ת, עשה עוד ז״ל הרמב״ם הביא וגו׳, תעמוד דלא קרא הך מלבד רודף, בדין והנה

 רצ״ג בל״ת )שם( עינך תחום דלא מקרא ול״ת הרודף, את להרוג רמ״ז במ״ע יב( כה )דברים כפה את
 במנינא הביא לא ז״ל רבינו למה קשה וא״כ עיי״ש. רוצח מהל׳ בפ״א וכ״כ עיי״ש. מלהרגו, הרודף על לחוס שלא
 תעמוד דולא קרא מדא לי, למה אחד דבר על לאוין דב׳ גיסא, לאידך היא הקושיא דבאמת אלא אלו. מצות לב׳

 בהל׳ בהשגותיו ז״ל הראב״ד וגם קס״ה. לאוין בסמ״ג כן הקשה וכבר עינך. תחום דלא קרא ומדא רעך, ע״ד
 דוקצות מקרא יליף דלא שם, בסנהדרין תלמודין שיטת זו ואין הכי דריש דבספרי ז״ל, הרמב״ם על הקשה רוצח

 ז״ל רבינו במש״כ וע״ע ז״ל. המפרשים בזה מש״כ ועי׳ בנפשו. להצילו דניהן רודף לדין עינך תחוס לא כפה את
בס״ד: שם ובמש״כ רמ״ז סי׳ להלן

 ואיני וז״ל, תכ״ה סי׳ חו״מ הטור ותמה עיי״ש. הי״ג, רוצח מהל׳ פ״א ז״ל הרמב״ם כ״כ ממיתין. ב״ד אין ה(
לומר דא״א בזה״ל, לתרץ בכ״מ וכתב עיי״ש. עכ״ל אותו, ממיהין ב״ד אין למה מיתה שחייב כיון יודע

 עליו נהרג שאול בן יונתן ר׳ נקט ולא התראה, ביה שייך לא להציל אלא נתכוין שלא שמאחר אותו, ממיתין שב״ד
 שמיס. בידי מיתה על נהרג בלשון בגמ׳ דנקט דוחק, קצת ואמנם עיי״ש. עכ״ל לשמים, מיתה חייב שהוא אלא
 בידי מיתה חייב בקצרה נימא אותו, ממיתין ב״ד אין אבל מיתה חייב ז״ל, הרמב״ם לשון אריכות מהו וגם

 בזה שייכא דלא דכיון ור״ל "לשמים", דייק אלא שמים, בידי למיתה הכוונה אין דבאמת די״ל, אלא שמים.
 ולא מאיבריו באחד להציל "ויכול בגמ׳ וכדדייק לו. יש הרי רוצח דין אבל לב״ד, מסור הדבר אין א״כ התראה

 מאיבריו, באחד סגי דלהצלה דכיון וע״כ הוי. מיהא להנרדף דהצלה אחרי הציל, לא שייך מאי ולכאורה הציל",
 בנפשו הציל אלא בכך טרח ולא וז״ל, שכתב ז״ל והקמב״ם רוצח. דין עליה והוי הצלה, מיקרי לא ההריגה תו
 מיתה". וחייב דמים שופך "הר״ז דמסיק מאי על דסמך משום הוא הציל", "ולא נקט ולא עכ״ל, כו׳, רודף של

 ז״ל ורבינו התראה. שייכא דלא משום יתכן לא זה המציאות דמצד ורק דמים, כשופך מיתה דין בזה דיש ור״ל
 בב״ד נהרג דאינו מאי ועכ״פ וכמש״נ. הך, דהיינו דמים, שופך הר״ז לסיים הוצרך לא הציל", "ולא לשון שהזכיר

 שיתרוהו מזדמן היה אילו ובאמת מיתה. חיוב בזה יש הדין מעיקר אבל התראה, שייכא דלא המציאות מפני הוא
 נהרג לשון עוד להסביר ויש עיי״ש. סק״ו, הכ״ה סי׳ השלחן בערוך וכמש״כ בב״ד, נהרג היה ההתראה וקבל
דמכות כההיא אלא שמים, בידי מיתה מדין ולא שיהרג, הדבר מזמינים השמים דמן דר״ל בגכר, דנקט עליו

הרג אחד הנפש, את שהרגו בנ״א בב׳ מדבר, הכתוב במה כו׳, וגר לידו אנה והאלקים צדה לא ואשר ע״ב, י׳ דף
 תחת יושב במזיד שהרג זה אחד, לפונדק מזמינן הקב״ה עדים, אין ולזה עדים אין לזה במזיד הרג ואחד בשוגג

עיי״ש. ע״כ גולה, בשוגג שהרג וזה נהרג במזיד שהרג זה והרגו, עליו ונפל בסולם יורד בשוגג שהרג וזה הסולם
שיהרג, הדבר מזמינים השמים שמן היינו עליו, נהרג מאיבריו באחד להציל יכול כשהיה הרודף את ההורג וה״נ

 להבחין לשמים, הוא החיוב ממילא התראה, משכחת לא אדם דבידי דכיון לשמים", מיתה "חייב שם הכ״מ וכדדייק
במזיד: כשהיה וליהרג למזיד, שוגג בין

 דר״ל ז״ל, הרמב״ם שכתב מיתה חייב ולשון בגמ׳, עליו" "נהרג לשון לפרש כתב ל״א סי׳ יאיר חוה ובשו״ת
זו ואם עיי״ש. עכ״ד התראה, שייכא דלא משום לה, משכחת לא בב״ד אבל להרגו, יכול הדם דהגואל

 את להרוג יכול הדם דגואל דינא הך איכא בזה״ז דגם דס״ל ראיה, מזה יהיה כאן, ז״ל רבינו כוונת גם היא
 וכאן בזה״ז, להמיתו יכול אינו הדם גואל גם הא אוהו, ממיתין ב״ד דאין דינא להך הביא למה דאל״ה הרוצח,

 במקום העבירה, חומר להודיע בכדי דהביא י״ל דמיהה, ח*ובא דעקר ואה״ג הדם. גואל ע״י מיתה דין אלא ליכא
 שיכול דכל דינא להך הביא ולכן אחר, באופן יכול ואינו להצלה דכוונהו לומר בדבר, קולא לידי לבא שאפשר

 אותי ממיתין ב״ד דאין הא הבל מיתה. דחייב אדם כל שאר כהריגת הריגתו הוי הרודף, בהריגת שלא להציל
 מסור אינו דמיתה חיובא עיקר דגם דכוונהו וע״כ האידנא. ב״ד מיתת לדין ליכא דבלא״ה כיון להביא, הוצרך לא

 דבשו״ת אמת והן הדם. דגואל לדינא איכא האידנא דגם דס״ל ומוכח הדם, גואל ע״י והיינו אחר, ע״י אלא לב״ד,
 ז״ל דרבינו לומר היא נפלאה לא הרי מ״מ עיי״ש. הדם, דגואל דינא להך בזה״ז דליכא הוכיח, קמ״ו סי' שם יאיר חות

 הביא וכן עיי״ש. ז״ל, רבינו בדעת ו׳ אות פ״ד סי׳ להלן בהגח״ד וכ״כ דינא. להך איכא האידנא דגם אלא הכי, ס״ל לא
:ואכ״מ בזה, להאריך עוד ויש עיי״ש. ז״ל, אברהם ה״ר בשם מ״ג סוף ל״ב נתיב מישרים בס׳ ז״ל ירוחם רבינו

ותנו
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 לנו תנו ואמרו לסטי׳ בהן ופגעו מהלכי׳ שהיו ז( ישראל של חבורות א[ תרומות במס׳ ותנן ו(

א להם יחדו ואם מישראל אחד ימסרו ולא כול׳ יהרגו כולב׳ נהרוג או ונהרגנו מכם א׳
כשבע

:פ"ה יסה"ת הל' ררזנ"ס הכ"ג, פ"! תוספתא א[ ציונים

צכיץ

 מקום, בשום משנה אינה כו׳. תרומות במם׳ ותגן ו(
נלמד זה דין דיסוד משום משנה לה וקרי

 נשים וכן התם, אי׳ דהכי דתרומות, במשנה מהמפורש
 לאו ואם ונטמאה מכם א׳ לנו תנו נכרים להם שאמרו

 ימסרו ואל כולן את יטמאו כולכם, אה מטמאין אנו הרי
 דתרומות ובתוספתא עיי״ש. ע״כ מישראל, א׳ נפש להם
 דאמרו דינא הך לזה מדמה ה״ד פ״ח ובירושלמי הכ״ג פ״ז

 אנו הרי לאו ואם ונהרגנו מכם א׳ לנו תנו נכרים להם
 א׳ נפש להם ימסרו ואל כולן יהרגו כולן את הורגין

 דבמשנה להך ממש דדומה וכיון עיי״ש. ע״כ מישראל,
 לשון ע״ז ושייך להדיא, שם כמפורש הוי שם, דתרומות

 ע״ב, כ״ה דף לפסחים ז״ל חלאוה מהר״ם בחי׳ וגם ותנן.
 דכתיבנא טעמא מהך ואולי עיי״ש, דתנן, ע״ז למכתב דייק
 מהמשך דהרי צרכו, כל מדויק זה אין עדיין אך הוא.

 הדברים, מקור דמציין ז״ל רבינו בדברי כאן הדברים
 משמע לירושלמי, ומציין יוחנן, ור׳ דר״ל פלוגתא ומייתי
 החלה, שציין מקור באותו מבואר כאן עד דמייתי דמאי
 בין החילוק גם והוי תרומות, במס׳ דתנן בהך והיינו

 התירא דהרי תימה, וזה זה. בכנל יחדוהו לא ובין יחדוהו
 ולא בתוספתא, אלא כלל במשנה ליתא ביחדוהו למוסרו

 לדייק דרך איזה נמצא אם ואפי׳ המשנה, מדין נלמד
 הנו דאמרו נקט דבדוקא ונימא המשנה, מדין זה וללמוד

 פלונית תנו אמרו אבל מוסרין, דאין הוא מכם, א׳ לנו
 לא מפורש מ״מ ליומא[, ז״ל הר״ן בדברי ]ועי׳ מוסרין,
 בדברי גם לדייק יש והכי ותנן. לשון ע״ז שייך ולא מיקרי,
 בדברי כאן ובכת״י עיי״ש. שם, ז״ל חלאוה מהר״ם

 דאה״נ י״ל ולפ״ז דאמרינן. אי׳ והנן במקום ז״ל, רבינו
להתוספתא: דהכוונה

 אי׳ "דאמרינן", הך דלפני שינוי, עוד יש בכת״י והנה
דרך הוא כאן נזה דהביא מאי וא״כ וצ״ע. שם

 מילי תרי הנך ליה קשיא קא מאי מובן ואינו קושיא.
 דנכרים דינא והך מיניה, לעיל דמייתי רודף דין אהדדי,
 לפי דגם אמת והן כו׳. ונהרגנו א׳ לנו תנו שאמרו
 דינא גבי כאן דינא להך דהביא מאי שלפנינו, הנוס׳

 ודלא עיי״ש. קס״ה לאוין בסמ״ג הוא וכן דרודף,
 ה״ה, יסה״ת מהל׳ בפ״ה לזה שהביא ז״ל כהרמב״ם

 דוחין דאין דמים, בשפיכות יעבור ואל דיהרג דינא גבי
 ס״ל, ז״ל ורבינו דהסמ״ג ומוכח עיי״ש. נפש, מפני נפש
 משום הוא ביחדוהו להנכרים דלמוסרו התירא עיקר דכל

 יהרגו ועי״ז מתחבא שהוא דכל רודף, בגדר ג״כ דהוי
 ואף רודף. בגדר הוי בהריגתם, תלויה דהצלהו כולם,
 כילם, שיהרגו כלל כוונתו אין דהא הוי, לא ממש דרודף

 מיהא רודף בגדר מ״מ עצמו. הצלת על רק אלא דעתו ואין
ע״ב דף בסנהדרין רצו ראשו שיצא בעובר אפי׳ דהרי הוי.

 ורק בהצלתו. תלויה אמו דמיתת כיון כרודף, לדונו ע״ב
עיי״ש. לה, רדפו קא דמשמיא התם דשאני שם, ,בגמ דדחו

 הרמב״ס מש״כ עי׳ עולם, של טבעו דזהו משום והיינו, _
 כאן שייך לא וזה שם. ובכ״מ ה״ט, רוצח מהל׳ פ״א ז״ל י

 ממש להרגו ואמנם רודף. דין לו יש ולכן גוים, גבי
 להגוים, למוסרו אלא הותר ולא דאסור, אה״נ בידים
 איכא דהא רודף, דין מהני לא ממש דע״ז משום והיינו
 מלמסרו יותר מבקשים אין והם שעה, מיי לענין נפ״מ
 תלויה ההצלה עיקר כל דהתס ממש, לרודף דמי ולא להם.

 אסור מאבריו באחד להצילו דאפשר היכא דהרי בהריגתו,
 הריגתם על דעתו אין דבכ״ז כיון ואמנם וז״פ. להרגו,

 בהצטרפות אלא ממש רודף דין כאן אין לכן הצלתו, על אלא
 הוא גם דליהוי או מיתה, חייב דניהוי או תנאי, עוד

 באות להלן עי׳ ליה. כדאית ולמר ליה כדאית למר בסכנה,
 עוד לכאן דסמך שלפנינו הנוס׳ לפי זהו ועכ״פ שלאמ״ז.

 דג״כ שם, הסמ״ג בכוונה גם צ״ל וכן רודף. דין של סוג
 בדברי בכת״י הנוס׳ לפי אבל קושיא. דרך לזה הביא לא

 מאי מובן אינו קושיא, דרך לזה דהביא כאן, ז״ל רבינו
בזה: ליה קשיא קא

 דבמקום אחת באות קלה הגהה ע״פ די״ל והנראה,
קאמר, מילי ותרי "ואמרינן", צ״ל "דאמרינן"

 אהריתא מילתא דהוי "והנן", שלפנינו הנוס׳ לפי וכמו
 רודף. בגדר ג״כ דהוי במאי מיניה, דלעיל למאי דדמיא

 קאי, מיניה ואדלעיל כלל, לזה שייך לא וצ״ע, דכתב ומאי
 חייב והרגו בנפשו להצילו שניתן דברודף דכתב אהא

 הרמב״ם לשון והוא אותו. ממיתין ב״ד אין אבל מיתה,
 שהבאנו הטור לקושית וכוונתו וצ״ע, כתב וע״ז ז״ל.

 ב״ד אין למה מיתה חייב דאם זה, שלפני באות לעיל
 דא״כ ז״ל, הרמב״ם על לחלוק כוונתו ואין אותו. ממיתין

 דרך רק אלא הספר, בכל כמו כלל, מביאו היה לא
לו: מוסבר הדבר דאין קושיא,

כו׳. ואמרו לסטים בהן ופגעו מהלכי׳ שהיו ז(

 סיעות תני שבירושלמי, הברייתא בלשון הוא כן
 כו׳. ואמרו גויס להן פגעו בדרך מהלכין שהיו בנ״א

 בהם ופגע יחיד, בלשון הביא לתרומות ז״ל ]והר״ש
 הליכה נזכרה לא התוספתא ובלשון כו׳[. ואמר נכרי

 כו׳. נכרים להם שאמרו בנ״א של סיעה סתמא אלא זו,
 "לסטים", אי׳ ]ושם צ״ד פרשה בראשית במד״ר הוא וכן

 לפסחים ז״ל הריטב״א גרים וכן ז״ל, רבינו שהביא כמו
 מהר״ם בחי׳ ועי׳ עיי״ש. להירושלמי, בהביאו ע״ב כ״ה דף

 פ״ה ז״ל הרמב״ם הביא וכן לפסחים[. ז״ל חלאוה
 לי מה ביאור, צריך והנה עיי״ש. ה״ה, יסה״ת מהל׳

 דברייתא הנא הוצרך ולמה בעיר, או בדרך היה אם
כו׳. להן פגעו בדרך מהלכין שהיו ולפרש להאריך דירושלמי

ואולי



קמא עח סימן )סמ״ק( גולה עמודישני יום
 מיתה שחייב והוא )ד( ר״ל אמר ח( א[ תרומות דמסב׳ בירושלמי ואמרינן ימסרוהו. בכרי בן כשבע
עמהם בסכנה שהוא דמיירי ונראה ט( ס מיתה. חייב אינו אפילו אמר יוחנן ורבי )ה( בכרי בן כשבע

אבל
:ה״ד ס״יז א[ ציונים

חדשות הגהות
)ד(

ור׳ )ה(

 היה נכרי
וזמורש וכן

דנירוכנמי
V,ומכוס

 נן שנע כי בו׳. מיתה שחייב והוא
נחלכויז, מורד שהיה מיתה, תייג

:פ״ז מתרומות התוספתא
 מכוס כר״ל, פסק ז״ל והרמנ״ס יוחנן.

 כ כסונר שנראה שס עונדא מייתי שס
רנינו: הכריע לא זה
 יוחנן לר' היינו כר. בסכנה שהוא דמיירי ונראה

וזהו מיתה, חיע אינו אפילו למסור דמתיר
 לר״ל אנל נכרי, נן שנע7 הך וכמו נסכנה, הוא דגס

 לסכנה יזון שהוא דאף נראה מיתה, נדחייג וקא7 איירי7
מ״ג: סימן נ״ת נתשונות ועיין אותו. מוסרין

)ו(

והא7

העמודים צביון

מפרש, שם דבתוספהא הא על לרמז דרצה י״ל ואולי
הסכנה, בתוך והם כשהוא רק הוי דמסירה דהתירא

ט/ באות בס״ד ויתבאר בסמוך, ז״ל רבינו שהביא וכמו
 להאריך צורך דאין דירושלמי, הנא הך וסבר עיי״ש.

בדרך, מהנכין שהיו לשון, בקיצור אגב דרך אלא ולהסביר,
בהם, הפוגעים הגוים לפני ועומדים מגונים דכונם ור״ג
 אלת החבורה. כל ולא המתבקש לא לברוח אפשרות ואין

בדרך, תיבת הזכיר לא ז״ל דרבינו אמאי למידק דאיכא
 דהתנא מזינן הרי אך בדרך, הוי הליכה דסתס דאף

בדרך: מהלכין לפרש נחית
הב״ח אבל בדבר. הכריע לא ז״ל דרכינו כתב ה׳ אות הדשות בהגהות כר. אמר יוחנן ור׳ כר ר״ל אמר ח(

 ע״ב סי׳ אפרים שער בשו״ת וכן עיי״ש[, שלאח״ז באות להלן ]הובא מ״ג, סי׳ ובתשובותיו קנ״ז סי׳ יו״ד
הכלל כפי לפסוק כוונתו מסתמא פלוגתייהו דהביא דכיון הוא, ודיוקם עיי״ש. יוחנן, כר׳ פסק ז״ל דרכינו כתבו,

כר״י: דהלכה ור״ל ר״י דפליגי מקום בכל
הכי מפורש כ״ב, כ׳ לש״ב ובפירושו יצא, ד״ה ע״ב ע״ב דך סנהדרין ז״ל פירש״י לפי כו׳. דמיירי ונראה ט(

מבחוץ, והן מבפנים שהוא בזמן בד״א יהודה א״ר התם, אי׳ דהכי הכ״ג, פ״ז דתרומות בתוספתא
 עיי״ש. ע״כ כולן, יהרגו ואל להן יתנוהו נהרגין והן נהרג והוא הואיל מבפנים והם מבפנים שהוא בזמן אבל

 יכול והוא בסכנה ואתם מבחוץ, ואתם מבפנים שהוא כגון להנצל יכול הוא היה אם וז״ל, שם בש״ב ז״ל ופירש״י
 ונהרסו הואיל עמכם יהרג הוא שגם עכשיו אבל הצלתכם, בשביל להורגו נפש מפני נפש דוחין אין להמלט,
 ז״ל הגר״א בהגהות ]ועי׳ עיי״ש. שם, בסנהדרין וכ״כ עיי״ש. עכ״ל כר, לבדו ימות מוטב להמלט, כה ואין החומות

 בסכנה שהוא דמיירי כאן ז״ל רבינו שכתב זהו ובפשוטו מ״י[. פ״ח לתרומות ז״ל הרא״ש ובפי׳ שם, לתוספתא
 :בתוספתא להדיא מבואר דהדבר אחרי מדעתו, כן שחידש דמשמע כאן, שכתב ״ונראה״ לשון מובן אינו ולפ״ז עמהם.

 דאסור בד״א גיסא. ולאידך אמר באופן פירש מ״ג סי׳ הב״ח דבשו״ת התוספתא. כוונת הכי מפרשי כו״ע לא אולם
 והרבותא אוהו. ימסרו ואל יברחו ולברוח להמלט דיכולים דכיון לסכנה, מחוץ והם הסכנה בפנים שהוא למוסרו,

 דמשו״ה ס״ל בכרי, בן כשבע מיתה בחייב רק איירי דינא דהך דמפרש דר״ל יוחנן. ור׳ דר״ל בפלוגתא תליא בזה
 אוהו מוסרין דאין קמ״ל מיתה, חייב הוא דמ״מ כיון בהסכנה, אינם הם אפילו גווני בכל דימסרוהו הו״א

 בלא״ה. מיתה דחייב כיון אותו מוסרים בהסכנה אינו הוא אפילו בהסכנה כשהם אבל בהסכנה, אינם דהם כיון
 דאפילו דס״ל יוחנן ר׳ אבל שם[. הב״ח בשו״ת עי׳ יוחנן, כר׳ ולא כר״ל דפסק ]ומאי ז״ל. הרמב״ם פסק והכי
 כשהם ובין בסכנה אינם והם בסכנה כשהוא בין חילוק אין א״כ אותו, מוסרין בכרי בן כשבע מיתה חייב אינו

 היכא אלא דמסירה התירא וליכא מיתה. חייב דאינו כיון אותו, מוסרים אין גווני בכל בסכנה, אינו והוא בסכנה
 מבחוץ הוא או גם נקט ולא מבחוץ, והם בפנים כשהוא בד״א רק התנא דנקט והא בהסכנה. הם וגם הוא דגם
 מבפנים הוא דאפילו טפי, רבותא הוי דבזה מפום או לאידך, וה״ה נקט מינייהו דחדא או צ״ל מבפנים, והם

 דפשיטא מבחוץ והוא מבפנים כשהם ואצ״ל בהסכנה, אינם דהם כיון להם, יתנוהו לא אפ״ה קעילא, כגברא דהוא
מוסר*; אין וממילא מיתה, חייב באינו אפינו היי דיינא דהך יוחנן, כר׳ ז״ל רבינו פסק והכי להם. יתנוהו f דק

 הב״ח עכ״ד בסכנה, והם שהיא דמיירי ונראה כאן שכתב וזהו בהסכנה. הם וגם הוא דגם
 וכיון תרתי. בדאיכא דוקא הוא דמוסרין דהא לומר בתוספתא, הכוונה על מתפרש ונראה :ון

 שהוא כל בסכנה הם דאפילו גיסא, לאידך רבותא האיסור בצד שייך הו תרתי, בדאיכא ההיתר בצד דה(תחיל
אותו: מוסרין אין בסכנה אינו

וז״ל, ביחדוהו, למוסרו דמותר בגוונא דמסירה ההיתר בטעם שכתב ע״ב כ״ה דך לפסחים ז״ל הריטב״א בחי׳ ]ועיי׳
כן, לעפות תקיפה וידם וז״ל, ע״ב פ״א דך ליומא ז״ל הר״ן כתב וכן עיי״ש. עכ״ל לעפות, בידם סיפק שיש

שכולם דמיירי התוספתא, לדברי לרמז אתו כפה״נ אך סכנה. כאן אין אל״כ דהא מיותר, זה ולכאורה עיי״ש. עכ״ל
הוא דגם היא הרבותא אם בדבריהם נתברר נא אך להמלט. יכולים אינם הם וגם הוא דגם הסכנה, באותה

:וצ״ע[ ז״ל, רבינו בדעת וכמפ״נ בהסכנה, הם שגס החבורה, כל על היא הרבותא או ז״ל, וכפירש״י בסכנה
היינו, ובפשוטו ע״כ. כר, הוא אם אבל וצ״ע עמהם בסכנה שהוא דמיירי בזה״ל, הנוס׳ כאן אי׳ בכת״י והגה

דהך

 ו דגם תרתי, בדאיכא רק
ונראה לשון ולפ״ז עיי״ש.



עם ע" םי־ז (P׳W) גללה ,"TOV שני יי־ ל,מב

 משנת משנה(י אותה דאין m א[ התם ואמרינן אותו. מוסרים אין לסכנה חוץ הוא אם אבל
:חסידים

מסית להציל שלאא(א[ עט
דכתיב

:כ״ס לאוין סת"ג י"ט ל״ת סה"מ פ"ה ע"! הל' רמנ"ם ב[ ;ה״ד "ה פ תרומות בירושלמי א[ ציונים

חדשות הגהות העמודים צכיון
 אפילו ואפשר יחדוהו. אס כו׳. משנה אותה דאין )ז( כשאינו ובין עמהם בסכנה כשהוא בין לחלק דיכא דהך

מהמלכות אלא מיתה חייב דאינו כיון לר״ל, מספקא מאי לי נתברר ולא עיון. צריך הסכנה, בתוך
ז״ל: הרמב״ס מדנרי משמע וכן ב״ד, ע״פ ולא וריש יוחנן דר׳ אפלוגתא דקאי למימר דליכא בזה. ליה

מינייהו, כמאן הלכתא הוא והספק לעיל, שהביא לקיש
 משום ה״ונראה" את תחלה להביא רצה ואם לפלוגתייהו. בהביאו מיד ה״ונראה", לפני וצ״ע הך למכתב הו״ל דא״כ

 דאיירי הך לאחר החילוק ביאור באמצע הוצ״ע את קבע המל כא״ ן,ומני ׳רל רק וקאי בפלוגתייהו, תליא זה דגם
 למכתב דהו״ל אותו, מוסרים אין לסכנה מוץ הוא אם אבל כ״מש ישגה החלק שמסיים לפני עמהם בסכנה כשהוא
 די״ל נראה, יותר אך הראוי. ממקום ונעתק הוא, ״סדט יתכן ואמנם וצ״ע. למכתב ואח״כ הדיבור כל ולסיים
 מהל׳ פ״ה בהגמי״י וכמש״כ המציאות, על קאי אלא }יןהד לעיין בעלמא כמו פירושו אין וצ״ע, הך דבאמת
 ה׳, ס״ק משה בדרכי להלכה והובא עיי״ש. ע״כ רנו,מסשי קודם צדדים כל על תחלה לחזור דצריך יסה״ת,
 בסכנה שהוא דמיירי ונראה הך גבי ז״ל רבינו דדייק וזהו עיי״ש. ע״ב ע״ב דף לסנהדרין ז״ל המאירי וכ״כ עיי״ש.
 לידע אותו, כשמוסרים בדבר היטב לעיין דצריך ור״ל וצ״ע, כתב וע״ז אוהו. מוסרים דבכה״ג והיינו, עמהם,

החלק מסיים ואח״כ עליהם. כמו ממש אינה עליו כנהסשה לומר צד איזה יש או עמהם, בסכנה ממש הוא אם
כך: כל דקדוק א״צ למסור שלא דעל תו,רא מוסרים אין לסכנה מון הוא דאם

הביא וכן עיי״ש. חסידים, משנת וזו א״ל עשיתי, נהמש ולא לאליהו ריב״ל דא״ל אי׳ בירושלמי משנה. י(
< הא לענין קאי דהרי ממש, למשנה הכוונה ואין עיי״ש. קנ״ז סי׳ יו״ד והב״י בתרומות, ז״ל הר״ש

לשון דנקט משנה אלא ו׳[. אות לעיל מש״כ ]עי׳ בתוספתא. אלא במשנה מבואר אינו וזה אותו, מוסרין דביחדוהו
וכן חסידים. של לימוד אינו שלמדת מה לו והשיב עשיתי, שלמדתי מה ולא דקאמר לשינון, והכוונה הוא, מושאל
חסידים, משנת וכי אמר כו׳, בנ״א של סיעה היא מתניתא ולא א״ל התם דאי׳ פצ״ד, בראשית במד״ר מוכח

:וז״כ שינון, מצשון הוא כאן דמשנה כדכתיבנא ןע׳׳כ במשנה. ומסייס במתניתא פתח הנה עיי״ש. ע״כ_______
נרחס”שלא החמלה, עצם על הכוונה ובפשוטו מסית. לחמול שלא הנוס׳ קוש׳ בדפוס מסית. להציל שלא" 0?

 ובזה ע״ז. עובר עליו שמרחם כל להצילו, מתעסק אינו אם דאפילו בהצלתו, הליא ולא המסית על
 ללמד דשלא מיוהדת אזהרה חשיב קי״ז סי׳ דלהלן אימ3 המצות, מנין לענין שיטתו לתרץ לכאורה אפשר היה
 הצלתו על הוזהרנו וכבר בכך. דמצילו משום הוא בפשוטו זכות לימוד דנאסר הא והרי עיי״ש. המסית, על זכות

במנינא חשיב שפיר בהצלתו, הליא ולא מסית, לחמול שלא קוש׳ בדפוס כאן הנוס׳ לפי אבל כאן. דחשיב בקרא
אחר: במקום כך טל הוזהרנו לא שעדיין זכות, עליו ללמד דשלא מיוחדת לאזהרה שם להלן

דקרא בפירושא שם להלן ז״ל רבינו מביא זכות, עליו ללמד דשלא דהך עובא, דתמיהה מילתא כאן דיש אלא
 תחמול דלא גופא קרא להך כאן הביא איך וא״כ עיי״ש. ראה, פ׳ הספרי דרשה ע״פ והוא תחמול, דלא

 דרשות מצינו לא ובאמת הכי. קשיא החמלה, לעצם הכוונה אי ובין להצלה, כאן הכוונה אי ובין אחריתא. למילתא
 עוד איכא שם בספרי ואדרבה זכות. ללמד שלא לענין דספרי הך מלבד דוכתא בשום תחמול דלא אקרא אלו

 אי יכול רעך, דם על תעמוד לא שנאמר מכלל עינך, תחוס לא מיניה לעיל שם מסית גבי דכתיב אהא דרשה,
 שלא לענין תחוס דלא לקרא דריש דהספרי ומבואר עיי״ש. ע״כ עינך, תחוס לא ת״ל זה, של דמו על עומד אתה
 דרבינו לומר יתכן לא והרי עיי״ש. כ״ע, לאוין וסמ״ג י״ע ל״ת בסה״מ ז״ל הרמב״ס הביא וכן להמסית. להציל

 לחמול דשלא אחרת לאזהרה הביא זה ובמקום להציל, לשלא עינך תחוס דלא מקרא לאזהרה במנינא הביא לא ז״ל
 שאר הביאו והכי שם, בספרי היא פשוטה דדרשה אחרי בזה, הטעם נתברר דלא מלבד דהרי תחמול. דלא מקרא

 רבינו שהביא וכמו זכות, עליו ללמד דשלא אחרת לדרשה איצעריך תחמול דלא קרא דהא ועוד, ז״ל. המצות מוני
 כאן זו אזהרה מקום קבע למה א״כ החמלה, עצם לענין כאן הכוונה באמת דאי ועוד, שם. להלן בעצמו ז״ל
 בלב. התלויות האזהרות בין לעיל לזה להביא והו״ל בלב. תלויה דהממלה אחרי במעשה, התלויות האזהרות בין

 לא דכתיב צ״ל עליו, תכסה ולא תחמול לא דכתיב אי׳ דלפנינו מאי ובמקום כאן, הוא דט״ס נראה, כך ומתוך
 נשתרבב תחמול דלא קרא להביא הטעות ומתוך להצילו. שלא בזה דהוזהרנו הספרי לדרשת והכוונה עינך. החום
על הכוונה אין לחמול, שלא לשון דגם י״ל, או מסית. לחמול פלא לשון על נופל לשון משום האזהרה בלשון טעות

:עליו שיחמול ע״י להציל שלא התוצאה, על אלא החמלה, עצם
 שלא לענין ביחוד במנינא תחמול דלא קרא אתי איך קושיא הדרא להצילו, שלא הצלה מדין דהוי דלפ״ז ומאי

ללמד
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נו סימן ת " ו ש

 בגיבוב בזה לבוא ולא בפרהסיא, שבת לחלל במומר

קולות.

ונוכח רואה בזה התשובות בספרי המעיין ובכלל ו(

 להמליח שכותבים אלה שאפילו לדעת

 רובם בפרהסיא, שבת במתללי בזה היתר צד ולמצוא

 מזה להמנע יכולים שאינם לכאלה רק זאת כותבים

 ללמד בכדי או טפי, יפקרו שלא כדי או סיבות מכמה

 גם המד, ההיתר כתיבת ועם נמנעים, ד,אינם על זכזת

 לדוגמא )יעוין כזה למצב בעוה״ר שהגענו על נאנחים

 בשד״ת מהמובא וכן סק״ט, ב׳ סי׳ שחיטה ה׳ יהודה ביד

 להתיר היתר שערי בזה ולפתוח לבוא אבל שם(,

 מאן כך על יחושו שלא בזה למדקדקים לכתחילה

 הספר מחבר של היתרו על אומר אני כן על שמיה, דכר

 הדבר וישתקע כן, להורות כלל ניתן שלא נתן" "להורות

לכאן!. השייך עוד א׳ אות ל״ז סי׳ לעיל ]יעוין יאמר. ולא

מרובה ובידידות רב בכבוד והנני

כרו״ע ומכבדו מוקירו ונאמנה באר,"ר דוש״ת

וולדינברג יהודא אליעזר

ששולחים קורה פעמים דהדבה בזה, בעיא עוד ישנה ז(

 הנמצאים יין בקבוקי להביא כאלה עובדים

 הזה שלא באופן הפקק עם רק מהודקים והמה במקו״א

 ראשית להתיר, דיש נראה בזה אך חותם, בתוך חותם

 מעבר דרך ולהביאם להביא נשלחים המה דרובא דרובא

 שבדיעבד ז׳ סעי׳ קי״ח סי׳ בי׳ו״ד נפסק ובכה״ג רבים

 אפילו בחותם שהא מינה דוק חותם. בלא אפילו מותר

 בדרכי )יעוין לכתחילה אפילו בכר,"ג מותר אחד רק

 ס״ק בכד,"ח וכן התשב״ץ, בשם מ״ש ס״ב ס״ק תשובה

 אם כי זה נאמר שלא לומר מסתבר ולא ע״ש(, פ״א

 במעי׳ שם בשו״ע כדמחלק חשוד בישראל ולא בגוי

 דד,א אחד, חותם לענין חשוד ישראל לבין גוי בין א׳

מירתת של הסברא גם ישנו אחד להחותם נוסף כאן

 כגנב. עליו ויתפוס מהעוברים אחד יראנו לשמא

כדחיישינן בכאן לחוש אין מתעסק דרך נגעו ולשמא

 בחותם מיד,ת חתומים דהא ד׳, סעי׳ קכ״ח בסי׳

 אותו כשפותחים יהיה שלא פקק ואיזה הפקק. הוא אחד

 סגור שלא בזה אי זאת ניכר מיכן לאחר אותו ומחזירים

שבירת או נקב. או קמט בו שנתהוה בזה ואי כמקודם,

הפקק. מהות לפי הכל פח,

 דבזה״ז בכלל פוסק סק״ד שם ביו״ד הט״ז הא ושנית.

עיקר דהא אחד, בחותם דסגי ביין מודים כו״ע

 שהוא אע״פ חותמות ב׳ שצריך ביין דחיישינן הטעם

 לאו ובזה״ז עליו, נסך היין שחיבת מצד הוא דרבנן,

 וממילא נסך חיבת שייך אין ע״כ הם כוכבים עובדי

 גדולי אליז והסכימו ע״ש, אהד בחותם די לכו״ע

 כמה דהסכימו י״ג בסעי׳ הערוד,"ש כותב וכך הפוסקים,

 ככל אחד בחותם ביין ודי זה שייך לא דבזה״ז מהגדולים

 וחוזר להורות. יש וכן בלשון ומסיים דרבנן, איסורי

ביין גם די דבזה״ז י״ח. בסעי׳ גם ההלכה זאת וכותב

קנז חי״ב אליעזר ציץ

 הט״ז כדברי כן כתוב ומפורש ע״ש. אחד בחותם

 מנסבין אין הכותים "דמיך,ו תצ״ו סי׳ הרוקח בספר

 לו יש אם עכו״ם ביד שלנו כחומץ והוי הזה בזמן

 באזר גם כתזב זכך לזיזפי". חיישי דלא אחד חיתם

 שאין הזה בזמן דכ״ש ק״ס, סי׳ פ״ב ע״ז בפסקי זרוע

 בדאמרי׳ חותם בתוך חותם צריך לא לע״ז מנסכין גוים

 משום ואי ליה מנסך לא ניסוך משום דאי חומץ, גבי

 עיי״ש. ומזייף טרח לא אחד חותם דאיכא כיון איחלופי

 שייך לא שבכלל בישראלים האמור כל שייך ובמייחד

אם סק״ד. בש״ך יעו״ש ניסוך דחיבת טעמא בהם

רח״ל. בנשתמדו לא

 קבועים דבעובדים סברא גם לומר יש האמור כל על

וחושש אומנתו מידע לא ז־אומן חזקה גם איכא

 שכותב מצינו כזאת וסברא אותו, יפטרו שלא כדי לזייף

 עיי״ש. נ״ה סי׳ חיו״ד ח״א מהרש״ג בשו״ת לומר

 להתיר יש דבלא״ד, דמילתא, לרווחא רק זהו ולנידוננו

הנז״ל. לפי

חששא. אין הך משום אי לכן

נז סימן

 להכניס רשאי או מחויב חייל אם במלחמה
 החייל חבירו את להציל כדי סכנה בספק א״ע

 וחשוף מסוכן בשטח פצוע שמוטל כגון מסכנה
וכדומה. לאויב

 הבאתי י״ג אות פ״י ט״ו סי׳ ח״ח צ״א שו״ת בספרי א(

דס״ל תרכ״ז סי׳ ה״ג רדב״ז שו״ת דברי

 סכנת בספק עצמו את להכניס צריך אדם שאין בפשיטו!

 על מחמיר ואם מסכנה, חבירו את להציל כדי נפשות

 דידיה דספיקא משום שוטה, חסיד זה הרי בכך עצמו

 בחו״מ הסמ״ע לדברי גם וציינתי דחבריה. מודאי עדיף

 אפילו דצריך מסיק דבירושלמי שמביא סק״ב תכ״ו סי׳

 שהלה מפני מסביר והב״י סכנה, בספק עצמו להכניס

 ז״ל ומור״ם המחבר שאבל כותב אך ספק, הוא ודאי

 הרי״ף שהפוסקים כיון זה, דהוא ומסביר זה. השמיטו

 מ״ד, בפסקיהן זה הביאו לא והטור והרא״ש והרמב״ם

 אגודת ספר בשם מביא בסק״ב והפ״ת ג״כ. השמיטוהו

 בזד, הירושלמי דברי הביאו לא שמשו״ה שמסביר אזוב

 בהא הירושלמי על פליג דתן דתלמודא דס״ל משום

 וכן מ״ה סי׳ בח״ט באריכות זד, לבסס והוספתי ע״ש.

 הירושלמי שגם שי״ל ובאופן כ״ת פרק כ״ה סי׳ בח״י

 בסכנה א״ע להכניס חייב אינו שקול דבספק מודד,

 עיי״ש. ודאית מסכנה הכירו את להציל כדי כזד,

חייל אם במלחמה, בזד, הדין יהא מה ונשאלתי

 כדי סכנה בספק א״ע להכניס דשאי או מחדיב

 שמוטל כגון ודאית, מסכנה החייל חבירו את להציל

 ויחיש ימהר לא ואם לאויב וחשוף מסוכן בשטח פצוע

הדומה וכל מפצעיו, בודאי ימות מהשטח אוחו להוציא

לזה.

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס165 מס עמוד גדליהו יעקב בן יהודה אליעזר ולדנברג, ב י - אליעזר ציץ



חי״ב אליעזר ציץ נז סימן ת " ו ש קנח

 האמורה המסקנא ■אותד כך על להחיל יש לכאורה

לעיל.

 שאני, דבמלחמה לומר דיש נראה העיון לאחר אבל ב(■

למסיבותיה המלחמה עצם שהותרה וכשם

 מהלכותיה אחת כך רב, עם בסכנה ולהכניס ולמשימותיה

 נפשו את למסור מחויב הקרב מאנשי או״א שכל היא

 המלחמה. מגרמת בה שנקלע מסכנה משנהו את להציל

 דקטלא מלכותא דאיתא: ע״ב ל״ה ד׳ בשבועות יעוין

 דקטלא ד״ה שם ובתום׳ מיענשא. לא בעלמא משיחא חד

 ע״ש. קאמר הרשות למלחמת דבהוצאת שמבארים

 נ״ב סי׳ חיו״ד אש אמרי שו״ת בספר יעוין וכמו״ב

 יחפוץ כסף רצי בעד אשר גבר למצוא מותר אם שנשאל

 דהיוצא מבאר תשובתו ובדברי וכו׳ הצבא אל ללכת

 ח״ו לדעת עצמו כמאבד דינו אין עצמו מדעת למלחמה

 ועובר לסכנה עצמו כמוסר רשות מלחמת הי׳ דא״כ

 מרבה המע״ה דוד אדונינו הי׳ ולא ונשמרתם, על

 הרשות מלחמת ללחום דמותר הרי וכו׳ הרשות במלחמת

 בבית כמו ותומים אורים שאין אע״פ הסתם מן ומשמע

 יצאו לא או״ת שהי׳ בדמן גם ואף או״ת, שחסרו שני

 בזמן וכן וכו׳ למלחמת היוצא כל דהרי סכנה מספק

 הכשרים חשמונאי בית מלכי נמנעו דלא נראה שני בית

 עיי״ש. וכו׳ לרוחה למלחמה לצאת

מסביר ט׳־ה׳( )בבראשית עה״ת בפירושו ז״ל והנצי״ב

 אדרוש אחיו איש "מיד הכתוב בפי׳ זה ענין

 נענש האדם אימתי הקב״ה פירש :וז״ל האדם״ נפש את

 ועת מלחמה בשעת משא״כ באהוה, לנהוג שראוי בשעה

 העולם נוסד כד כי כלל עובש ואין להרוג עת אז לשנוא

 לא משיתא חד דקטלא מלכותא בשבועות וכדאיתא

 הרשות מלחמת לעשות מותר ישראל מלד ואפי׳ מיענש,

גם ויעו״ש עכ״ל עי״ז יהרגו מישראל שכמה אע״ג

דבר. בהרחב

 הסי׳( )בסוף קמ״ג סי' כהן משפט בשו״ת יעוין ועוד

דמלחמות הכלל שעניני והוא, לזה, בדומה שמגדיר

 רשות מלהמת גם שהרי בהם, דוחי מהכלל הם יוצאים

 רבות נפשות להכניס היתר מצינו ואיד היא מותרת

 שאני צבור והלכות דמלחמה אלא הדוחה, בשביל בסכנה

 עיי״ש. אחר למקום מזה ללמוד אפשר ואי וכו׳

מפני הא׳, שאני, דמלחמה הא הגדרות ב׳ מזה למדנו

 צבור דהלכות מפני והב׳ העולם, נוסד שכד

 גאונים ב׳ שעוד מצינו ובאמת שאני, המדינה והנהגת

 חחו״מ סופר חתם בשו״ת בכזאת. להגדיר כתבו כבר

 שיש מפני הנ״ל בשבועות הגס׳ דברי מסביר מ״ד סי׳

 ובשו״ת ע״ש, הנהגתה וצורך המדינה תיקון משום בזה

 מנהגו שהוא מפני זאת מסביר כ״ז ,סי חיו״ד אריה שם

 דבר בכל "וכן בלשון דבריו בתוך וכותב דבר של

סכנה ודאי דהוי במלחמה לרדת כמו העולם צורך שהוא

עיי״ש. הרשות" במלחמת ואף שרי

ללמוד אפשר שאי דכשם לומר, מסתבר שכן ומכיון

אפשר אי כך אחר, למקום במלחמה מהמותר

 וכשם מלחמה, לגבי אחר במקום מהאסור ללמוד גם

 של הכלל כך במלחמה, חל לא בהם וחי של שהכלל

 אחד כאיש אלא במלחמה חל לא ג״ב קודמים חייך

של חייו הצלת בעד נפשו תא או״אכ למסור מחויבים
החכמה!

 והנהגת ציבור הלכות בכללי ג״כ זה ונכנס משנהו,

ותקנתה. המדינה

סק״א, קנ״ז סי׳ ביו״ד בש״ך מציגו לזה ודוגמא ג(

 שכותב קצ״ט סי׳ התה״ד בשם שם דמביא

 דרבותא בפלוגתא דאפי׳ י״ל השם לקידוש דבנוגע לומר

 לקולא בזה אזלינן דלא נפשו למסור רשאי או צריך אם

 דלענין די״ל משום להקל, נפשות ספק בעלמא כדאמרינן

 נפשות איבוד על תורה הקפידה שלא השם קידוש

 משום בהו דלית ספיקות משאר לה ילפינן לא מישראל

 דג״ע הדין על שם רע״א ובחדושי ע״ש. השם קידוש

 פ׳ ריש פמ״ג להרב גומא תיבת בספר לעיין מציין

 שם ועיינתי איש. אשת ספק היא אם לענין מ״ש וישב

 גם ללמוד דיש כותב הנ״ז הש״ד דברי שעפ״י וראיתי

 ויהרג לקולא פ״נ ספק בזה אמרי׳ דלא א״א ספק לענין

 למלחמה, בנוגע גם בכה״ג י״ל ה״ד. וא״כ ע״ש. וא״י

 איבוד על בה התורה הקפידה שלא שמצינו דמכיון

 בעלמא ספיקות משאר לה ילפינן לא מישראל נפשות

 מודאי חבירו להצלת סכנה בספק ליכנס מחויב שלא

בה אזלינן ולא שאני דמלחמה אמרינן אלא סכנה,

וכנ״ל. לקולא

ספרי בספר לדברי מפורשת ראי׳ כמעט מוצא ואני ד(

 דוד חסדי הבעל מהגאון הספרי על רב דבי

 ונשמרת :איתא תצא ם׳ דבספרי התוספתא. על ל ז״

 ובמעשרות ובטמאות בטהרות אני שומע רע דבר מכל

 ערוה אלא לי אין ערוה, לומר תלמוד מדבר הכתוב

 ת״ל השם וקללת דמים ושפיכות ע״ז לרבות מנין

 רב, דבי הספרי ע״ז וכותב וכו׳, רע דבר מכל ונשמרת

 איש יהרגו שלא למימרא לא בא שפ״ד לאיסור דהריבוי

 אזהרה עליה שיבוא שצריך המחנה נשתנה ]דמה אחיו את

 להרוג שבא גוי רואה שאם לומר, בא אלא ע״ז[ מיוחדת

 תעמוד לא על יעבור ולא עיניו יעלים לא אחיו את

 נפישי דהא בסכנה עצמו דמשים ואע״ג רעך, דם על

 חייב הכא פטור בעלמא דבכה״ג עליו ויקומו נכרים

 הרי שם(. בזה לפרש עוד שכותב מה )ועיי״ש עיי״ש

 בכוונת מפרש רב דבי ספרי הבעל שהגאון בהדיא

 מיוחד דין במלחמה לרבות כתבה דהתורה הספרי דרשת

 כל ומחויב צריך שבמלחמה והוא, סטור, שבעלמא מה

 תבירו לעזרת לבוא כדי בסכנה א״ע להכניס או״א

 ולומר לדחוקי שיש והגם האויב. אצל בסכנה הנתון

 ולא ממש, בקרב עמידה בשעת רק הוא הזה שהחיוב

 פצוע ומוטל הממשי לקרב מחוץ כבר נמצא כשחבירו

 אלא בכך, לחלק כלל מסתבר לא מ״מ לזה. וכדומה

 אין הקרב ובשדה שבמלחמה הוא בזה התורה דדין

 לחרף מחויב או״א כל אלא קודמין חייך של הדין

א״ע כשמכניס אפילו מסכנה חבירו את להציל נפשו
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 כשספק אפילו וכן סכנה, ספק לידי בודאות עי״כ

 בחיים ישאר הצלתו בלי אם חבירו על גם הוא השקול

 דבי הספרי כוונת אין בודאי ]מאידך יהרג, או ימות או

שניהם[. וימותו ודאית מיתה לידי א״ע שימסור רב

העם. וטובת המדינה לתקנת ציבור מהלכות וזהו

ה׳ פרק י״ז סי׳ ח״ט צ״א שו״ת בספרי עוד ויעויו ה(

 להכניס לרופא גם להתיר נימוקים כמה מ״ש

 מדבקת, במחלה בחולה למפל בכדי סכנה בספק א״ע

 גדרו שזהו מהנימוק גם שם והזכרתי לזה, והדומה

 רק לא המדובר הרי מידתנו וגם עיי״ש. עולם של

 גם אם כי המסוכן. מהמקום הפצוע את בלהוציא

לפי רפואית עזרה לו להגיש א״ע הצבאי הרופא בלסכן

להאריך. ויש שעה.

נח סימן

 לבעל מותר אם גבוהה בקומה שגרים זוג א.
להוריד טומאתה בימי לאשתו לסייע
 לאשה מותר אם ב. העגלה, את ולהעלות

 בקמיטת בעבודתו לבעלה לסייע הנ״ז בימיה
 להוביל בדין וכן המכונה. בסיבוב או בגדים

בדרך. הסומא בעלה

 בקומה גר והוא היות אחד, ת״ח מאברך נשאלתי

בהורדת לאשתו לסייע תמידי צורך ויש שלישית

 ביכלתו אין ג״כ לבדו והוא בהעלאתה, וכן למטה העגלה

 לסייע מותר אם לה, שיסייע מי אחר ואין זאת, לעשות

טומאתה. בימי גם בכזאת לה

ליד מיד הושטה כוונת בכאן ואין היות ואמרתי א(

 ביו״ד כנפסק נגיעה בלי אפילו אוסר שרש״י

 כישיבה היותר לבל זה הו״ל לכן ב׳. סעי׳ קצ״ה בסי׳

 אחת, וספינה אחת עגלה על או שמתנדנד אחד ספסל על

 דרך דרק ה׳ סעי׳ קצ״ה בסי׳ הרמ״א פוסק הרי ושם

 מותר לצרכיו לעיר מעיר הולד אם אבל אסור טיול

 שלא בדרך שישבו ובלבד לבדן הם ואשתו שהוא אע״פ

 מפסיק אחר כשאדם מתיר בספסל וכן בזה, זה יגעו

 היות להתיר יש בנידוננו גם וא״כ ביניהם, ויושב

 וישיבה בעלמא. ושעשוע לבילוי ולא לצורך זאת ועושים

 שמה כי מנידוננו, בכלל זה דגרוע לומר יש ספסל על

 כן לומר שכותב וכדמצינו היא, חיבה דרך הישיבה

 ביחד הספסל על "דישיבה רנ״א סי׳ התה״ד בהדיא

 ולהתוועד יחד להתקבץ אוהבים דרך חיבה בדרך נראה

 תיבה דרך בזה שאין בנידו׳ננו ומשא״ב ע״ש, בכה״ג"

 לציין להוסיף ויש חובת־עזרה, ומילוי טירחא אם כי כלל

 חיבה דרך דהוי י״ל ספסל על ישיבה גבי דשם דאע״ג

 והב״י היא, בעלמא דחומרא שם התה״ד כותב זאת בכל

שנוהגים שמעתי ספסל דישיבת זו דזזומרא כותב בטור

ע״ש. בה נהגו לא הספרדים אבל האשכנזים בה

ויהא ידיו על כפפות אז שילבש חומרא והוספתי ב(

מציגו שינוי של ובכה״ג להיכרא, זה

 שהעלה פ״ה סי׳ אומץ יוסף שו״ת בספרו ז״ל להחיד״א

 לבן סנדקת להיות רצתה נפשה שאוות ביולדת להקל

 אבי ליד ולתתו המילה שעושין לבית להוליכו הילוד

 הילד ויקשרו שיתנו שינוי ע״י להתיר והסכים הבן,

 ידים לה וישימו הילד תאחז והיולדת כסתות שתי על

 ע״ש. השני בכסת אוחזת ידו הבן ואבי הראשון בכסת

 שהוא מפני הוא שההיתר הדגיש שם דהחיד״א והגם

 שאפ״ה מציגו וגם בימיה, א׳ ופעם רגע כמו וגם ■למצוד

 מכל ע״ש, סק״ט קצ״ה סי׳ בדר״ת כמובא עליו נחלקו

 שם ישנו שמ״מ מפני זה דהוא ולומר לחלק יש מקום

 וגם חיבה משום בזה ויש לידו מידה הושטה כוונת

 כל שאין בנידוננו משא״כ אבל יגע, שמא חשש משום

 שמותר יודו כו״ע כה״ג שכל י״ל ולכן הושטה כוונת

כנ״ז. שינוי גם עושה כשעכ״ם

אות תרפ״ח )תמוז "תל־תלפיות" בקובץ ומצאתי ג(

 צבי דוד הרב העורך שהרה״ג מ״ה(

 והקובץ והיות בזה. רבא פתחא לנו פתח ז״ל קאטצבורג

 לשונה. את בזה אעתיק ארוכה איננה והתשובה מצוי לא

 על קמטים לעשות שאומנתו מאחד נשאלתי ת״ל:

 נעשית זו ומלאכה פליזירן, הנקרא לנוי הנשים בגדי

 למטה, והשני למעלה הבגד אוחז שאחד שנים, ע״י רק

 שיש זאת עוד פועל, לו לשכור ביכלתו שאין מזה וחוץ

 כי לזולתו לגלות רוצה אינו אשר באומנתו סוד לו

 דינו מה ועתה מסייעתו, אשתו לכן מזה, היזק לו יבא

 כיון חשבתי ראשון ומושכל וליבונה? נדתיה בימי

 עבירה הרהור לידי יבואו לא עוסקין הם שבמלאכתם

 עוסק הוא אם ביין■ נכרי שמגע קכ״ד בסי׳ דאמרינן כעין

 מותר שם כי בי חזרתי אכן אוסר. אינו במלאכתו

משך כל להתיר כאן אבל פתאום, בפתע קצר במזמן רק

לי. נראה לא וליבונה נדחה ימי

ולא קצ״ה בסי׳ דינא הך הנה קצת העיון לאחר אבל

 בבשרה יגע שמא דבר שום לידה מידו יושיט

 המפתח לה להושיט נזהר שהיה הוא רש״י שימת רק

 על חולקים פוסקים שאר אכן פ״ק שבת במס׳ כדאיתא

 ד׳ כתובות ובמס׳ הנ״ל, סי׳ ריש בג״י כמבואר רש״י

 דביתהו לי׳ מחלפא שמואל הכום במזיגת איתא ס״א

 לה למשמש גבי י״ז אות בפ״ת ועיין שמאלא, בידא

 הרופא לבעלה מותר ואז הדופק על דק בגד שיניח הדופק

 דרך שהוא הכום במזיגת אם ומעתה הדופק, לה למשש

 למשש ממש ובנגיעה לשמאל, מימין בשינוי מותר חיבה

 דק, בגד שיניח מותר עכ״ז לכו״ע שאסור הדופק לה

 רק נגיעה שום כאן שאין בנ״ד להתיר שיש מכ״ש

 רק ממש איסור נזכר ולא יגע, שמא חיישינן לרש״י

 בתי מהם אחד שילבש ע״י להתיר יש בודאי נזהר, שהיה

 שכל כיון זב״ז יגעו שלא טובא היכר יעז שבזה ידים

 בבתי ועכשיו ידים בתי בלא מלאכתם עושים הימים

 אחד שלחן על הזבה עם הזב יאכל דלא הך ומה ידים,

 שהיא נ״ד הך מכש״ב היכר, מחני במשנה, המבואר

מחני. כזה היכר בודאי זהירות מצד דש״י שיטת רק
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צט סימן ת " ו ש

 הקדימו ופעם להקפיד המשיך לא ג״כ דלמעשה עוד לו

 חיים בגנזי עוד כיעו״ש הדמתקרי הקדימו ופעם הכהן

עיי״ש. וע״ה ס״ב אותיות שם

במכתבנו לו לציין שאמרתי שמה לדעת הראתי ה(

 קכ״ט בסי׳ בזה הערוד,"ש לדברי הקודם

 היחידה דעתו כבחירת זה בדבר היה לא ק״ד סעי׳

 כתר״ה של )כביטוי הפוסקים" גדולי רוב דעת "נגד

 להכרעת בזה מקום כמראה רק בזה היה אלא במכתבו(

 שלפניו שפוסקים במקום אחרון ופוסק גאון של דעתו

 )כביטויו רבים" וכן "ושלמים בזה בדיעותיהם נחלקו

 של מדעתם גיסא לאידך גם סברו ז״ל( הגרח״ם של

 איפוא בזה ובא ועוד. בפ״ת. המובאים הפוסקים גדולי

 דבריהם ג״ב ראה שבודאי ז״ל, ערוה״ש בעל הגאון

 מדיעותיהם, מביא תמיד כאשר בזה, והג״ט הג״פ של

 להקדים תמיד יש שבדמתקרי הסוברים כדעת והכריע

גם כן מורה ואשר הכהן. לכתוב ואח״כ הדמתקרי שם

ז״ל. הרמ״א רביגו של פסקו סתמיות

יצחק מנחת שו״ת בם׳ בזה נכבדה תשובה ]שו״ר

 חשובים דברים כמה שם ויש ס״ה, סי׳ ח״ד

 רואה היה ואיהו כיעו״ש. בזה לדעתנו שמסייעים

 בולה מהג״ני שהבאנו ממה שלימ״א הגהמ״ה

 עי״ז מבסס בודאי היה ז״ל להגרח״פ ושלום והחיים

אשר וכפי שם, שבתשובתו העיקרית לדעתו ומסתייע

הרמ״א[. דברי מסתמיות יוצא

 בחיר בספר גם שראיתי מה מלציין אמנע לא ולבסוף

אב״ד ז״ל וולפרט חיים רבי להרה״ג חיים

 על ומקובל מובהק גיטין מסדר )שהיה ־לטביה ליבוי

 שבא ז״ל שמח אור בעל הגאון וביניהם דורו גדולי

 גיטין בעניני גיטין( בעניני גס אתו מכתבים בחליפות

 הכהן לכתוב רגילים כלל שבדרך ובא שמעיז־ ג׳ סימן

 לכתוב שצריך במקום ובפרט השמות כל כתיבת אחר

 הכהן לכתוב שצריך מודים הפוסקים דכל דמתקרי

עיי״ש. דמתקרי אחר

מרובה ובברכה רב בכבוד

וולדינברג יהודא אלעזר

ק׳ סימן

 מותרים, עכ״פ או מהוייבים, אם במלחמה א.
 להציל כדי סכנה בספק עצמם את להכניס

 מסוכן בשטח פצוע המוטל החייל חברם את
לאויב. וחשוף

 ואל יהרג אם העבירות בג׳ עבירה ספק ב.
יעבור.

 חי״ב, צ״א שו״ת בספרי כתבתי כבר הראשון הנושא על

הנושא על הרצאתי כאשר מיכן לאחר אולם

 והבהרתי הרחבתי מיימון" הרב "פרס לי כשהעניקו

שס נגעתי הב׳ הנושא על וכן הדברים. את ביותר

רג חי״ג אליעזר ציץ

 בשניות בכאן בזד. בא אני לכן נמרץ, בקיצור כך על

מרובה. ובתוספת חדשות בפנים

 והוא בשדה־המערכה, שנפצע חייל :היא השאלה

לאויב, וחשוך• מסובן בשטה מוטל נשאר

 עזרה לו להגיש או מהשטח אותו להוציא יחישו לא ואם

 אם שקול הדבר אפילו או מפצעיו, בודאי ימות רפואית

 "ה העז את לו להחיש שימהרו אלו ומאידך, לא. או ימות

 אש בהם יפגע לפן סכנה בספק עי״ב עצמם את מכניסים

 והספק מצידנו. להם שיתנו האש חיפוי למרות האויב

 כן על מבוסס. ספק הוא אלא מופשט, ספק סתם איננו

 להכניס , מותרים עכ״פ או מחויבים, אם היא השאלה

 מודאי חברם את להציל כדי סכנה בספק עצמם את

 מחויבים, שאינם לא, או סכנה. מספק אפילו או סכנה,

 כפק או בסכנה עצמם את להכניס רשאים לא גס או

 קודמים. חייך כי היא שההלכה בטענה כך עבור סכנה

השאלה. את ולפשוט לברר בע״ה ונבוא

את לרואה מנין אמריגן: ע״א ע״ג ד׳ בסנהדרין א(

 גוררתו חיה או בנהר טובע שהוא חבירו

 לא ת״ל להצילו חייב שהוא עליו באים לסטים או

 אבדת נפקא מהתם נפקא מהבא והא רעך. דם על תעמוד

 למדרש הוא יתירא ]קרא לו והשבותו ת״ל מנין גופו

 ה״מ דיו״א מהתם אי רש״י[. לעצמו. גופו את השב

 קמ״ל לא אימא אגורי ומיגר מיטרח אבל בגפשיה

 יצילהו. להצילהו יכול הרואהו זה אם בנפשו. ה״מ1

 עצמך על תעמוד לא רעך, דם על תעמוד לא קמ״ל

רעך. דם יאבד שלא צדדים כל על הזור אלא משמע

"ףמן«»ין ;אוצרהח^

 רוצה מה׳ בפ״א ברמב״ם הפסוקה ההלכה גם היא ככה

את דהרואה א׳ סעי׳ תכ״ו סי׳ וחו״מ ובטור הי״ד

 "ער. חיה או עליו באים לסטים או בים טובע הבירו

 אהדים שישכור או בעצמו הוא להצילו ויכול עליו באה

 לא על עובד אלו בדברים וכיוצא וכו׳ הציל ולא להציל

רעך. דם על תעמוד

 אפילו הוא שהמדובר זה מכל עדיין ברור דלא אלא

סכנה בספק עצמו את המציל יכניס כשעי״ב

 כדי וה למצב עצמו את להכניס מחויב ג״ב אפ״ה אם

תבירו. את להציל

מיימוניות הגהות בשם מביא שם בטור הב״י והנה ב(

 להכניס דאפילו מסיק שבירושלמי שכותב

 שהטעם דנראה מדידיה ומסביר חייב. סכגה בספק עצמו

אחת נפש המקיים וכל ספק והוא ודאי שהלה מפני

מלא. עולם קיים כאילו מישראל

:דמסיפר ה״ד, פ״ח תרומות במסכת הוא הירושלמי

סבנהן ]במקום בסיפסיפה איתצד אימי רבי

 אמר ממנן] ]נתיאש בסדינו המת יכרך יונתן ר׳ אמר

 או אהרוג אני ]או מחקטיל אנא קטיל דאנא עד רשב״ל

אזליופ״סין בהיילא. ליה ומשיזיב איזיל אנא נהרג] אני
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רה חי״ג אליעזר ציץ ק שימן שחת

 והיינו ע״ש. הנהגתה וצורך המדינה תיקון

 הבושם ערוגת מבעל אריה שם בשו״ת ב( כהן. כהמשפט

 מנהגו מפני שהוא מסביר, כ״ז סי׳ חיו״ד יו״ד על

 למלחמה לרדת מותר ולכן העולם, צורך וזה דבר, של

 הרשות במלחמת אף ומותר סכנה, ודאי דהוי אע״ם

ז״ל. כהנצי״ב והייני ע״ש,

 חיו״ד אש אמרי שו״ת בספר שמצינו מה להזכיר אוסיף

אשר גבר למצוא מותר אם שנשאל, ג״ב סי׳

 ישוחרר )ועי״ז הצבא, אל ללכת יחפוץ כסף רצי בעד

 בהונגריא נהגו כן באשר בשיחרורו(. שרוצים אחר

 דברי ובתוך לאסור, פה פוצה ואין פולין, במדינות וכן

 דינו אין עצמו מדעת למלחמה דהיוצא מבאר, תשובתו

 כמוסר רשות מלחמת הי׳ דא״כ ח״ו לדעת עצמו כמאבד

 אדונינו הי׳ ולא ונשמרתם, על ועובר לסכנה עצמו
 מן ימשמע וכו׳, הרשית במלחמת מרבה המע״ה דוד

 שני בבית כמו יתומים אורים שאין אע״פ הסתם

 מספק יצאו לא או״ת שהי׳ בזמן גם ואף או״ת, שחסרו

 כריתות גט דוד בית למלחמת היוצא כל הרי סכנה

 נמנעו דלא נראה שגי בית בזמן וכן לאשתו, כותב
 למלחמה מלצאת הכשרים חשמונאי בית מלכי

עיי״ש. לרווחה

 מסתבר שאני, דמלחמה מהאמור שלמדני וכן בהיות

מהמותר ללמוד אפשר שאי דכשם לומר,

 גם אפשר אי כך אחר, למקום גם מותר שיהא במלחמה

 מלחמה, גבי גם אסור שיהא אחר במקום מהאסיר ללמוד

 חל לא בהם וחי של שהכלל דכשם אומרת, זאת

 אחיך וחי :של הכלל שגם לומר מסתבר כך במלחמה,

 במלחמה, חל לא ג״כ קודמים, חייך שדורשים עמך,

 למסור מחויבים אחד כאיש המלחמה אנשי כל אלא

 דבר וגם משנהו. של חייו הצלת בעד נפשו את כאו״א

 הנהגת יבגדר צבור, הלכות בכללי ג״כ נכנם זה
ותקנתה. המדינה

 מדברי להביא נראה האמורים לדברי ראיה ודמות ח(

 סי׳ ביו״ד בש״ך גם מובא קצ״ט, סי׳ הדשן התרומת

 י״ל השם לקידוש דבנוגע לומר, כותב הוא סק״א. קנ״ז

 למסור רשאי או צריך אם דרבותא בפלוגתא דאפילו

 כדאמרינן לקולא בזה אזלינן לא מ״מ לא, או נפשו,

 קידוש דלענין די״ל מפני להקל, נפשות ספק בעלמא

 נפשות איבוד על תורה הקפידה שלא השם
 משום בהו דלית ספיקות משאר לה ילפינן לא מישראל

ע״ש. השם. קידוש

 לעיין מציין דג״ע הדין על שם ביו״ד רע״א ובחידושי

וישב פ׳ ריש פמ״ג להרב גומא תיבת בספר

 וראיתי שם, ועיינתי איש. אשת ספק היא אם לענין מ״ש

 לענין גם ללמוד דיש כותב הנ״ז הש״ך דברי שעפ״י

 ואל ויהרג לקולא פק״נ ספק בזה אמרינן דליא א״א ספק

התורה התירה העבירות דבג׳ דמכיון והיינו ע״ש. יעבור

ולא נפשו למסור צריך בספק אף תו ישראל של דמו בהן

לעבור.

בכה״ג נמי לומר יש הדבר דאותו דמינה, נראה וא״כ

הקפידה •שלא שמצינו דמכיון למלחמה, בנוגע גם

 לה ילפינן לא מישראל, נפשות איבוד על בה תורה

 ־שאיננו הוא שהדין בעלמא ספיקות משאר איפוא תו

 סכנה, מודאי חבירו להצלת סבנה בספק ליכנם מחויב

 לקולא בה אזלינן ולא שאני דבמלחמה אמרינן אלא

 סכנה בספק עצמו להכניס וצריך מחויב אלא לדידיה,

סכנה. מספק ואפילו סכנה, מודאי חבירו את להציל כדי

 מוהר״ר הגאון הרב דודי לי כתב מכבר זה והנה ט(

דברי על להשיב ז״ל ראגין וואלף זאב

 דוקא הוא עבירות הג׳ על דגם ולהוכיח הדשן התרומת

 עבירה, ספק על ולא ודאית עבירה היא כשהעבירה

 לפקו״ג מנין דקאמר ע״א פ״ה ד׳ ביומא מפורשת מגט׳

 במחתרת אם ואמר ישמעאל רבי נענה השבת, את •שדוחה

 נפשות על ספק בא ממון על שספק זה ומה הגנב ימצא

 דאף לר״י דס״ל הרי וכו׳, בנפשו להצילו ניתן וכו׳ בא

 הותר מ מ" בא נפשות על או בא ממון על אם ספק שזה

 מ״מ פקו״ג ספק שהוא ואף במחתרת הבא את להרוג לו

 שהוא הרי פקו״ג. בספק נפשו את לסכן מחויב אינו

 ספק משום עבירות מהג׳ אחת שהוא שפ״ד על עובר

 התירה שהתורה עבירות הג׳ על דאף מזה ומוכח פקו״ג,

 עובר הוא אם דוקא זהו זאה בכל ישראל של דמו

 יסיים עבירה, ספק על עובר כשהוא ולא בודאי •ל״ז

הדשן. התרומת על חזקה קושיא דזהו

 התזז״ד, על השב בכדי בזה דאין לו, והשיבותי

•של וביה מיניה הקושיא לדחות יש ראשית

 לאחר דוחה שם ביומא דכשהגמ׳ ולומר שם הסוגיא

 ישמעאל דר׳ וכו׳ פירכא לחו אית לכולהו ואומרת מיכן

 חזקה דמחתרת טעמא מאי רבא •דאמר כרבא דילמא

 דקאי ידע מידע והאי ממונו על עצמו מעמיד אדם אין

 ואשכחן וכו׳ ליה קטלינא לאפאי קאי אי ואמר לאפיה

 רבי דירי לדחות לא בזה ד.גמ׳ כוונת מנלן. ספק ודאי

 מסתברא •שבודאי לומר אלא רבא, מדברי ישמעאל

 שהתירה שהטעם כדרבא בהא ס״ל ר״י שגם מילתא

 דמילתא וכו׳, חזקה משום במחתרת הבא של דמו תורה

 מנלן, ספק אבל ודאי אשכחן יא״כ הוא, דמסתברא

ודאי. •של בבחינה ג״כ הוא דר״י אליבא שגם באופן

 תבואות בס׳ הגס׳ בדברי הנ״ז לפירושי סיוע ומצאתי

יומא, על בחידושים שור בכור בקונטרס •שור

 פירכא להו אית תנאי דכולהו דכיון לומר שם דמבאר

 שבת דוחה דספק לכולה׳• באמת ס״ל לא מנלן ספק

 )חוץ שכולהו כנ״ל הרי עיי״ש. וכו׳ עקיבא רבי כ״א

 הוכיחו ולא דיברו לא ישמעאל רבי גם לרבות מר״ע(

ודאי. על אם כי

 בתוספ«א דאיתא ממה עדיין להקשות שיכולים אלא

ר׳ בכזאת: •שכתוב י״ד הלכה דשבת ט״ז פרק
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ק סימןת " ו ש

החכבזוד :אוצר

רו

 הגנב ימצא במחתרת אם אומר הוא הרי ר״ע משום אחא

ספק, אומר הוי ספק או ודאי מהו הבית בעל וגר

 את שידחו הוא דין בספק להחיות נפש הורגין אם

 בתוספתא בהדיא הרי בספק. נפש להחיות השבת

 תשאר עדיין וא״ב ספק על הוא ממחתרת שהלימוד

 לא !אם התוספתא מדברי התה״ד נגד כת״ד הוכחת

התוספתא עם דידן תלמודא בזה שמחולקים שנאמר

דידו]. כתלמודא והלכה

 דקושיא בכזאת, התה״ד דברי ליישב לי נראה כן על

עצם במחתרת דבבא משום ליתא, מעיקרא

 תורה התירה וחתר שבא ומכיון התראתו, היא מהתרתו

 דמים שפיכת איסור של הדין כלפיו והוסר זה של דמו

 האורבת סכנה ספק מכל יצא לא עליו שבא שזה זמן כל

 על במחתרת הבא הזה האיש י כי זה. של בגרמו לו

 לפנינו עומד וממילא למיתה, עצמו שהתיר הוא מעשיו

בספק הנתון לי שחתר הבית הבעל של ההצלה דין רק
]12345671ןאה״ו

 פקו״ג, של הדין הומר ירד במחתרת הבא ומזה פקו״ג, ־

 ]עיין נפש. פקוזה ספק מפני נפש שהורגין רק ונקרא

 וזהו בביאורים[. יחזקאל ובחזון שבת בתוספתא שם

 פקו״נ בספק הנתון הבער,"ב רק שלא מה בזה הדין יסוד

 נתונים שאינם אדם בני שאר גם אלא■ להורגו מותר

 בספר ]עיין להורגו מותרין ג״כ סכנה ספק בשום כלל

 ר״י יליף דלא מדוע שמבאר מה יומא על יוד,"כ תוס׳

 להגדול גדול אור בספר ויעוין עיי״ש[. בהם מוחי

 דמשו״ה שמסביר מה ע״ב( ח׳ ב״ד א׳ )סי׳ ז״ל ממינסק

 לו להניח מחויב ואיננו בנפשו להצילו ניתן במחתרת

 מחויב פקו״ג דבשאר אף יהרג שלא בכדי הממון

 והיינו ע״ש. לעצמו גרם דהוא שאני דכאן משום בממונו,

 דמו את תורה התירה ולכן בחתירתו לעצמו שגרם כנ״ז

 מד, וא״כ בעה״ב. של פקו״ג[ ספק ]או פקו״נ משום

 אזלי׳ לא עבירות מג׳ דבספק מזה להוכיח לבוא מקום

 של דמו חורה התירה במחתרת כאן הרי לחומרא,

 ממש רודף של דין עליו ונתנה כולו העולם כל כלפי זה

 שורש להרמב״ם סה״מ על אסתר במגילת גם ]ויעוין

 שמבארים מה ר״צ כלל להב״י שמועה יבין בספר וכן ט׳

עבר שלא במי אלא להקל נפשות ספק אמרו דלא נמי

עיי״ש[. עבירה

 והמכניס הגורם הוא הרי במחתרת, שהבא זאת. ועוד

על ואיו פקו״ג, הספק ליד הבעה״ב את ידיו במו

 השם קידוש משום במחתרת הבא את מלהרוג במניעה כן

 זה של דמו לשפוך שפיר לבעה״ב לו הותר כד ומשום

 לד־ן להשוות נעריך דמות ומה נפשו, ספק להציל כדי

 לכך, אונסו אנס אשר עבירות בג׳ ספיקות שאר זה

 למסור צריך בספק דאף לומר מקום יש שפיר דבהם

התה״ד ובדברי הגדול, שמו קידוש למען לעבור ולא נפשו

והפרמ״ג. הש״ך

לעניננו. ונחזור
 מפוי־שת ראיה כמעט מצאתי כאשר שמהתי ורבתה י(

הספרי על רב" רב־ "כפרי בספר לדברי,

חי״ג אליעזר ציץ

התוספתא. על דוד חסדי בעל מהגאון

אויביך על מחנה תצא "כי :עה״פ תצא פ׳ בספרי

 מכל ונשמרת כתוב: רע". דבר מכל ונשמרת

 הכתוב ובמעשרות ובטמאות בטהרות אני שומע רע. דבר

 לרבות מנין ערוה אלא לי אין ערוה. לומר תלמוד מדבר

ונשמרת ת״ל השם וקללת דמים ושפיכות ע״ז

וכר. רע דבר מכל

 שהריבוי לבאר, רב" דבי "כפרי הספר ע״ז וכותב

שלא למימרא לא בא שפ״ד לאיסור בספרי

 שיבוא שצריך המחנה נשתנה ]דמה אחיו את איש יהרגו

 רואה שאם לומר בא אלא ע״ז[, מיותרת אזהרה עליה

 על יעבור ולא עיניו יעלים לא אחיו את להרוג שבא גוי

 בסכנה עצמו דמשים ואע״ג רעך דם על תעמוד לא
בעלמא דבכה״ג עליו ויקומו גברים נפישי דד,א

עיי״ש. חייב, הכא פטור,

 בכוונת ביאר ז״ל דוד חסדי בעל שהגאון מפורש הרי

לרבות כתבה דד,תורה דר״ל, בדרשתו, הספרי דברי

 פיזור, שבעלמא מה חיוב, של מיוחד דין במלחמה

 א״ע להכניס או״א כל ומחויב צריך שבמלחמה והוא
 אצל בסכנה הנתון הבירו לעזרת לבוא כדי בסכנה

האויב.

 מפני מפורשת, ראיה כמעט בלשון לכתוב נזהרתי

ולטעון לבוא יוכל א״ע, לדחיק שירצה שמי

 הוא הזה שהחיוב הוא, רב" דבי ב״הספרי שהמכוון

 נמצא כשחבירו ולא ממשי, בקרב עמידה בשעת רק

 לזה. וכדומה פצוע, ומוטל הממשי לקרב מחוץ כבר

 כוונת אין בודאי ]מאידך בכך. לחלק מסתבר שלא הגם,

 וימותו ודאית מיתה לידי א״ע שימסור רב דבי הספרי

שניהם[.

 הרבי ברור לעיל, ביררנו א־שר כל עם בצירוף אבל

הוא בזה התורה דין אלא בכך, לחלק מקום כל שאין

 ו ד• ואין בהם וחי של דין אין קרב ובשדה שבמלהמה

 בפ״ז הרמב״ם שפוסק כשם אלא קודמים, חייך של

 ישען המלחמה בקשרי שיכנס "דמאחר ריט״ו מלכים מה׳

 בכפו נפשו וישים צרה בעת ומושיעו ישראל מקור, על

 בבניו ולא באשתו לא יחשוב ולא יפחד ולא יירא ולא

 למלחמה", דבר מכל ויפנה מלבו זכרונם ימחה אלא

 הפרטי זכרונו מלבו למחות שצריך הוא הדין כך

 הלוחמים חבריו כל עם אחד מרכזי כגוף ולהתאחד

 לחרף מחויב או״א שכל באופו הקרב, בשדה והנמצאים

 א״ע כשמכניס אפילו מסכנה חבירו את להציל נפשו

 כשחבירו רק ולא סכנה, ספק לידי בודאות עי״ב

 כשנמצא אפילו לרבות גם אלא ודאית, בסכנה נמצא

 ינצלו שלמעשה נפלאות ד׳ יעשה אז ואו סכנה. בספק

 בסיום שם הרמב״ם הבטחת מתס אחד בכל ויקוים כולם,

 בלא לבו בכל הנלחם וכל ובקבעו: באומרו ההלכה,

 לו מובטח בלבד, השם את לקדש כוונתו ותהיה פחד

 נכון בית לו ויבנה רעה, תגיעהו ולא נזק ימצא שלא

העולם לחיי ויוכה עולם עד ולבניו לו ויזכה בישראל

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס222 מס עמוד גדליהו יעקב בן יהודה אליעזר ולדנברג, יג ־ אליעזר ציץ



רז חי״ג אליעזר ציץ קא סימן ת " ו ש

 כי נאמן כית לאדוני ה׳ יעשה עשה כי שנא׳ הבא,

 והיתד, וגו׳ בך תמצא לא ורעה נלחם אדוני ה׳ מלחמות

 אלקיך. ה׳ את החיים בצרור צרורה אדוני נפש

במהרה כולנו שנזכה שבשמים אבינו מלפני ויה״ר

 בקרב דגלה ונושאי התורה קרן בהרמת לראות

ומלאה :של הנבואי החזון ולגישום כולו, ישראל בית

אמן. מכסים, לים כמים ה׳ את דעה הארץ

קא סימן

אדם בבני רפואיים נסיונות עריכת בענין
 תובב״א. עיה״ק ירושלים תשל״ו. טבת כ״ו ב״ה.

 וירד״ש בר־אוריאן המהולל הרופא למכובדי
 נ״י אברהם סופר אברהם־ ד״ר

וברכה. שלום

 החשוב מאמרו על •שנית לעבור כעת לידי נזדמן

י״ז. בנועם שהדפיס אדם" בבני רפואיים "גסיונות

 לו אכתוב להעיר. לי שיש מה בזמגו ששאלני ובהיות

דלקמן. שירותי בזה

 השיטות את למצות השכיל ויפה ממאמרו, נהנתי

ולנתחם. בזה

 סבירה אפשרות שום אין "דאם :לומר למסקנתו אולם

הדין מצד הוא חייב אדם, של לבריאות לנזק

 בו לערוך גופו את ולתת הכל לעשות חסדים דגמילית

 לאחרים. רפואית תועלת מזה לצאת יכולה אם נסיונות

 אנכי תועלת". שום מזה יפיק לא כשלעצמו שהוא ,גםיד

דלקמן. ומנימוקים עמדי, כן לא

ובממונו, בגופו בגמ״ח •שמחויבים שמצינו מה א(

 לטרוח כגופו, להשתדל הוא "בגופו" •של הכוונה

 חבירו, עם גמ״ת לעשות ביכלתו אשר בכל ולחזר

 גם •שזהו מסביר דנדרים בפ״ד בפיהמ״ש והרמב״ם

 נכלל דזה ישראל, חולי לרפאות הרופא חיוב ענין

 להצילו ויכול מסוכן אותו כשרואה לו" "והשבותו במצות

לא אבל כדיע״ש. בחכמתו או בממונו או בגופו או

מגופו. גם לתת כך עבור שמחויב מצינו ■

להוכיח •שרוצים בתרומות הירושלמי לשיטת אפילו ב(

 להכניס מחויב שאדם שסובר שמוכח משם

 מודאי חבירו את להציל כדי הכנה כספק עצמו את

 מקום מכל תכ״ו( סי׳ חו״מ בטור בב״י )יעוין סכנה

כך לשם להחסיר גם שמחויב מזה הוכרח עוד אין

מגופו. ביראות
 רוב הכרעת כפי להלכה שפסקינן לדידן •שכן ומכל

עצמו את להכניס מחויב אדם •שאין הפוסקים

 ?וישנה ודאית מסכנה חבירו את להציל כדי סכנה בספק

 פסקינן כן וכמו בכך(. רצונו אם רשאי אפילו אם שאלה

 חבירו הצלת לשם מאבריו להחכיר מחויב אדם שאין

 •שלמעשה )וכן האמור כל את להוכיח ]והארכתי מסכנה

 דתרומות מהירושלמי אפילו זה נגד ודאית הוכחה אין

 ויעוין צ״א. שו״ת ספרי מחלקי מקומות בכמה הנ״ז(

הקודם[, בסימן לעיל גם זר, על בקצרה שציינתי מה

 מחויב איננו שגם ממילא די״ל הדין הוא כן אם

 לחבירו עי״כ להועיל כדי שבגופו וממה גופו עצם למסור

 שכותב להרדכ״ז שמצינו הנימוק ואותו בסכנה. הנתון

 שיהסיר לחייב אין שלכן נ״ב( אלף סי׳ )ח״ג בתשובותיו

 דבתורה משום מסכנה, חבירו להצלת מאבריו אבר

 יהיו תורתנו שמשפטי וצריך נועם דרכי דרכיה כתיב

 ישנו בעצמו הנימוק אותו והסברא, השכל אל מוסכמים

 אדם, של בגופו נסיונות עריכת על מדובר כאשר גם

 לו נשקף שלא הגם אחר, חדלה לטובת חולה, יאו בריא

 לחייב נועם דרכי זה שאין מפני והוא, סכנה, כל מזה

 עבור נסיונות בי לבצע כדי גופו את למסור אותו

 בשום אפילו כלל בדרך מרשים שלא דבר הכירו, תועלת

מתוקנת. מדינה

בספרו ז״ל יעב״ץ לד,גאון מצאתי מהאמור בגדולה ג(

א׳ פנה בוחן )באבן ג׳ חלק עוז מגדל

 ראיה ואין :וז״ל דבריי בתוך שם שכותב פ״ג( אות

 להציל רודף שאינו מישראל אדם שיחויב זד, לדבר

 אבל שמענו, לא זד, מזולתו, הנדרף את מאבריו באוזד

 דגופא כזיונא אפילו דהיינו מזה, בגדולה •שמענו ההיפך

 ומצור, היא דרשות נראה אמנם בס׳״ד, כמש״ל מידחי לא

 הפשוט לדבר להגריעב״ץ דס״ל לנו הרי עכ״ל. גרידא

 חבירו הצלת לשם דגופו בזיון אפילו אדם לחייב שאין

 אדם לחייב שאין דמכש״ב נלמד מינה וא״כ מסכנה,

הדבר ברור כי חבירו, הצלת לשם לניסוים גופו למסור

בעלמא. דגופא מבזי׳ונא גרוע יותר הרבה שזה

לא בגופו שיבצעו בעצמם ד,ניסוים הרי זאת. וערד ד(

 לחבירו ורפואה הצלה שום כשלעצמם יביאו

 לרופאים יודע עי״כ שאולי שיתכן רק אלא החולה,

אדם לחייב איפוא אפשר ואיך מחלה, לאיזה דרכי־רפואה

ז מחקר לשם הבאים לניסויים גופו למסור

לו סכנה כל "שאין בהגהה אפילו הוא האמור כל ה(

 עוד אין למעשה אבל בגופו", הניסוים בעריכת

 בגופי •שעורכים ניסוי וכל אחוז, במאה כך על בטחון

 נשקפת להיות במיעוטא( )ולו לפעמים עלול אדם של

 בהיות בעקיפין. או במישרין סכנה, מזה ונצמחת

 עם ובזעזוע •שבפנימיותו מדי עם במגע עי״ב ובאים

 שכתוצאה קורה פעם ולא ולפנים", החלל "מן שנקרא מה

 מראש צפוי היה שלא בדבר האדם מסתכן מניסויים

 לא ובכלל, ,— דם בהתרמת גם הדבר ואותו — כלל

עצביהם ותגובות וברגשת במבניהם שוות הגיפות כל

בהם. המתבצעת פעולה עקב

הרופאים דאם דנהי היא. להלכה דעתי כן וצל ו(

שמציעים, כאלה בניסוים סכנה בל •שאין קובעים

 ניסוים לעריכת עצמו את למפזר לאדם לו מותר •שאז

 מדמו, לתרום וכן אחר. חולה לטובת בגופו •שכאלה

עבור אותו לתייג אבל בכך, מצוד. מקיים וגם וכדומה.

פנים. בשום אפשר אי זה תורה, דין פי על כן

ובהערצה רב בכבוד
ררלדינברג יהודא אליעזר

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס223 מס עמוד גדליהו יעקב בן יהודה אליעזר ולדנברג, יג ־ אליעזר ציץ



חס*ו אליעזר ציץ ע סימז n ״ ו ע קפח

 מל הרשאתם כח מקום מכל דקמאי שליזזוחייהו

מדאורייתא. הוא כד

 עוץ מאתנו שיוסר שבשמים אבינו מלפני ויה״ר

ויקרים כבראשונה, שופטינו שיבת עם ואנחה

 ויועציך כבראשונה שופטיך וואשיבה הנסיא: תזון !™י״^בנו

נאמנה, קריה הצדק עיר לד יקרא כן אחרי כבתחילה

אמן. בצדקה• ושביה תפדה במשפט ציון

ע סימן

 לספק ליכנס אדם רשאי אד חייב אם א.
 מודאי ועירו את להציל כדי סכנה
סכנה.

 למען הצלה פעולת לעשות רשאים אם ב.
 זאת ידי על כאשר ממיתה רבים הצלת

יחיד. ייהרג הפעולה

תשמ׳ע. כסלו ב׳ ב״ת

ההלכה( חלק דש״ס, לסי׳ומא )הדרן

 תנפק גלילא בני הנהו :אי׳תא ע״א ס״א ד׳ דה0ב

דרבי לקמיה אתו גפשא, דקטיל קלא עלייהו

נעביד, ודכי לחו אמר מר, לטמדינן ליה אמרו טרפון

 אמוד הא אטמהעסו ית״זכו, הזו אטמרחנכו לא אי

מבעי ל« דלקבולי אע״ג בישא לישנא האי תסנן

נפשייכו, סמרו אתון זילא מסעי, ליה מיחש

הרגתם ושמא מבעי, ליה "מיחש :מפרש רש״י

 השאילתות בשם והתום׳ אתכם"• להציל ואסור

 אתכם אטמין ואם הרגתם שמא מפרשים: אתאי דרב

 מבאר חרפ״ג סי׳ חסידים !•ובספר למלך" ראשי חייבתם

שלמד, ׳בחכמת גם ויעדיו ז״ל, רש״י של עפר,"ד ג״כ

יעו״ש[. שם הש״ס על

 בספרים כותבים הסוגיא שבזאת חזה מהסיפור

בעל מהגאון )דרושים( אזוב אגודת

 מהגאון מ״ג סימן אליהו v ושו״ת הצובאות, מראות

התום׳ פירוש לפי וביותר — להוכיח ז״ל מלובלין

 את להכניס צריך אדם שאין — השאילתות בשם

סכנה, מודאי הכירו את להציל כדי סכנה בספק עצמו

 חייבים תצאו אם סכנה בודאי היו גלילא בני דהא

 לא שמא כי סכנה בספק רק היה הא ור״ט שהרגו,

טרפת ר׳ יכיל היה וכמו״ב שהטמינס, הדבר יתגלה

בדבריהם. עיין שהרגו, שא״י להתנצל

קכ״ט שאילתא שאלה בד,עמק ז״ל הנצי״ב והגאון

 לאידך זאת מעובדא להוכיח אדרבא כותב

 להציל בכדי סכנה בספק להכנם חיוב יש שבן גיסא,

 )לפי ר״ט דמדקאמר והוא, ודאית, מסכנה הבירו את

למילתא" איתא ,"דילמא שם( השאילתות גירסת

 עלילת אלא שאינה לר״ט ברוד היה אם שהא משמע

 מסתייע לא שא־ אע״ג לאטמינהו מזדקק היה שקר

מפני והיינו ראשו, ומחייב בעצמו מסתכן הי׳ מלתא

 של פ״נ ודאי בשביל 1ם״ בספק ליכיס דמחויב
יעו״ש. הבירו,

 שאין לבאר במקו״א לוזה בנוגע הארכתי למעשר,

לכאן, ולא לבאן לא ז!את מסוגיא הוכתה

 בגירסאות וכן וחוס׳ רש״י בפירושי תלו* הדבר ופי

 סי׳ ח״ט צ״א שד״ת בספרי )יעדן בסיפור השונות

עיי״ש(. מ״ה

 ולממותא שאלה דהעמק אליבא שגם ועשב אנו וכעת
רסיס דחצלת ולומר לדחות יש ג״ב דידה־,

 יחיד הצלת משום לא היד, דר״ט רבעובדא שאני,

 גמרא□ ככתוב רבים הצלת משום ואם סי בלבד

 ביש״ש וכדסצינו רבים, לשון בני בגי־גלילא, בלשון

 דס״ל סק״ו תקע״ד סי׳ אד׳ח ומג״א כ׳ד סי׳ פ״ו ב״ק

 והיינו ע״ש, הציבור עבור נפשו למסור צריך דיהיד

סכנה. מודאי הדסים את להציל כדי סכנה בספק ליכגם

 והוכחתי יבזה ההלכה הכרעת בעצם הארכתי כן כמו

וספרי וביררשלט־ בבבלי אזזריק ממקומו!

 סכנה בספק א״ע להכניס לאדם חיוב שאה ההלכה

 שאפילו ושיתכן סכנה, מודאי הסיחו את להציל כדי

 בח״י וכן ח״ט, צ״א בספרי ׳)יעו״ש בכך רשאי איננו

 ־מלחמה בשדה פרט עיי״ש(. ופי״ה פ״ז כ״ר, סי׳

 סימן הי״ג אליעזר ציץ בספרי מזה סיררתי כאשר

יעו״ש, ק׳ סי׳

 ר״ט של זאת עובדא לפרש הוא כעת שברצונו ומה

שנלפענ״ד אחרת המורד, להלכה פתיה מ״ם

בה. להכריע

 הבגי־ עם טרפון ר׳ שניהל הויסות להבין יש דהנח

להם שהסביר בזע־,סבר ר״ס כוון מד, גלילא.

 באו כן־ לשם הרי אותם, יראו אותם יטמין לא שאם

 צרידליעץ היה למד, כן ובמו שיטמיונם, בבקשה אליו

 הם וכי מחבוא, להם למצוא בעצמם שילכו להם

 יחסתא לא ר״ט שאם זאת מבינים היד לא בעצמן

 איזה למצוא ברירה באין בעצמם הם שצריכים אותם

 הדבר. בנפשם הלא 1 אותם יראו שלא ומקלט מחבוא

 שלא השלילית תשובתו להם ישיב שר״ט מספיק היד,

 שאמרו מכיון יהביאם שהוא למבוקשם לד,ענות יכול

 מבעי לא דלקבולי אע״ג סישא לישנא דד,אי רבנן

מבעי. ליד, מיחש

 שכותב ק״ז סי׳ יעקב ובית שו״ת בספר ]וראיתי

ר״ט רצה לא שלכן התום׳ כוונת לפרש

 והי׳ למלך ראשן יתחייבו שמא משום אותם, להטמין

 תבני על עדים ד,ע שלא משום אותם למסור לו אסור

 ולכן מיתה היעים חיו לא וא״כ קול יצא רק גלילאה

למלך ראשו ר״ט ויתחייב אותם למסור אסור חיד,

ע״ש. להחביאו רצה לא ולכן

 שכותב מ״ג סי׳ מלובלין אליהו יד בשו״ת ויעיין

 דברי שהוציא אלד, יעקב סית שו״ת ע״ד

ע״ש[. דק ולא מפשוטו התום׳
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ע סימן 1ו " ו ש

 בכזאת, זעם׳ דברי כוונת לפרש נראה ול©מ״ד
לסנהדרין ז״ל התזו״א תנאון דברי ובהקדם

 דמה למעשה, המורה הקידה לחקור שכותב כ״ה סי׳
 רבים אנשים להרוג הולד היו שרואה באחד ההין יהא

 אחר, שבצד אהד רק וייהרג אחר לצד להטותו ייבול
 יהרגו כלום יעשה לא ואם יצזלו, זד. שבצד ואלו

 תחזו״א נוטה ומתחילה בחיים■ ישאר והאחד הרגתם
 למוסרים דמי ולא האחר לצד להמיתו שצדק לומר
 לצד זה מצד החץ שהטיית מפני וכר להריגה אחד
 כלל קשורה ואיגד. הצלה פעולת בעי׳קרה התא אחר

 נמצא במקרה ועכשיו ודק האחר שבצד היחיד בהריגת
 יהרגו זה שבצד אתרי ולכן, מישראל, נפש האחר בצד

 לנו דיש אפשר אחד, רק האחר ובצד רבות, נפשות
 דאפשר. מאי בכל ישראל אבירת למעט להשתדל

 וכותב מזה, ז״ל החזו״א מסתייע סיכן לאחר אולם
 דמוסרין, אלא מציגו ולא בידים, דהורג ■גרע הבא דמיהו

 דהרגו והא דיורגין, דאין אפשר בידים להרוג אבל
 לבסון* ונשאר היה. במלכות דמורד מפני בכרי בן שבע

עיי״ש. בזה בצ״ע
 צריד שבן ראיה להביא אפשר היד. לכאורה והנה

לעשות מיתר ושעכ״ם תאחר, לצד להטותו
 סימן בתו״מ לזה בדומה שנפסק שמצינו ממה זאת,

 עליו בא נזק תאה היה :דז״ל ברמ״א, ב׳ סע־׳ שפ״ה
 לאחר הנזק בא ■זה שע״י «ע׳׳פ עצמו להציל נצתר
 מנזק עצמו להציל לאדם לו שמותר בהדי* הרי עכ״ל.
 שדתו לחור ובאה שוטפת המתם אמת שרואה ]כגון
 בשם שם בוער״וא כחמבא אחר, למקום לפנותו רשאי

 תימא ולא לאחר, הנזק יבוא שעי״ז אע״ם הירושלמי[
 איוש ולא כן לעשות לו מותר בעצמו הנזק בעל שדק
 סו׳ חיו״ד פהדו״ת כיהודה נודע בשו״ת וייעוץ אחר,
 אחתים דנם דה״ה לבאר שכותב מבהמ״ח בתשובה ע״ד

 הש״ר מדברי זאת ומוכיח עבורו להשתדל יכולתם
יעד״ש. י״ח ס״ק קס״ג סי׳ בחו״כז

 ממה ללמוד דאין אינו, דדה נראה העידן לאחר אבל
 מותר שיהא לחבירו נזק גרימת לגבי שהותר

 לחייב דלענין והגם לחטירו, הריגה בגרימת גם בכזאת
 בפועל כשהרג אם בי להרוג שלא ביותר מקילינן מיתה
 החיק כשלא אפילו שמחייבי־נן לגזקין .דמי ושלא ממש

 ד׳ לסנהדרין בחידושיו הר״ז בדמבאר ממש בפועל
 לכתחילה עשרה להתיר לעניין אבל כדיער׳ש, ע״ב ע״ז

 שהותר ממה ללמוד ואין מד״מ בזה זזמיר ד״נ בודאי
ופשוט• בד״ג, גם מותר שיהא בד״מ

 ז״ל הזזזו״א חקירת של דא כגון דבכל נלענ״ד ולכן
 שנה1 הרי כי עדיף תעשה ואל השב תותר קובע

 חבירג של מדמו מוסק זה של דדמו ■חזית מאי של טענה
 אמתנן ולא לרבים, יחיד בין חילוק אין ודאית ובהריגה

 לחציל בשביל שנהרגו ופפוס ילוליסוס עדיפא, דרבים
 )שמביא ע״ב י״ח ד׳ בתענית רש״י סמ״ש ישראל את

היו המה גם שאחרת מפגי הוא מזה( שם החזו״א

px קפנז חמ״ו אליעזר

 יד בשו״ת בכזאת ולומר לחלק וכ״כ ליהרג, בד&כנדי
 משם, ללמוד דאין וי״ל וגם יעו״ש, מ״ג סי׳ אליהו

 עבור א״ע מוסר בעצמו היחיד אם הדבר שונה כי
 שאחרים מה לבין דמותר, לומר מקום יש דזה הכלל
 מדאי שזה רבים עבור שיההג וימסרוהו אחד יקהו

 דאם היא מפורשת והלכה מפורשת ומשנה אסור,
 לאו ואם תהרגנו מכם אחד לנו חגו לנו אוסרים

 אתת נפש להם תמסרו ואל כולם יהרגו כולכם גהרוג
 ה״ה התורה מיסודי פ״ה דמב״ם ׳)עיין מישראל,

ע״ש(. א׳ סעי׳ קנ״ז סי׳ רד״ד
 אחד בדברי האמורה להנוזהי מתכת ראיה ומצאתי

 ז״ל ידני. הרביעו והוא הראשוסים, מגדולי
 ונקרא תשט״ז בשנת שנדמ״ח ע״ז למס׳ בחידושיו

 בדן• שם הכותב שנה". רבינו תלמידי "חודשי בשם
 : ראתתא ע״א ע״ד ד׳ בסנהדרין הגם׳ דברי על כ״ח

 מרא לי אמר ליד. האבזר דרבא לקמיה ראתא ההוא
 אמר ולד, קסלי׳נא לא ואי לפלניא קפליה ל ? אי תד
 סומק רידד דדמא יימר מי תיקגצל, ולא לקנזלוך ליה
 ע״ז וכותב טפי, סומק גברא דההוא דמא דילמא ספי

 פירוש, ספי, סומק דתבדך דסא ד״למא וז״ל: הר״י
 מצות ויקיים שתר יהיה אדום שתר שדמו וכיון

 וא״ת החיים, ידי על שתר הקב״ה של רצונו ויעשה
 לומר יש הוא, יהרג ואל אותו יהרוג ספק שהדבר כיון
 מלעשות למנוע לו יש שהאדם שאני, תעשה ואל שב

עכ״ל. מדים עביוד. שום
 גדול כלל לנו הניח ז״ל יונה שהרבינו לנו הרי

כגון על הז״ל לנו שהתוו שהקו־המנחה בזז/
 במצב בזד. להוות לבחור הוא נפשות שאלת של דא
 ואל השב היוצא צד ולאיזה תעשה". ואל "שב של

 אפשר ואי כהיות להתנהג, צריך צד כזצתו תעשה
 לנו יש כן ועל בזו/ טפי סומק דמא איזה לקבוע לנד

 בידים" עבירה שום מלעשות "מניעה של בקו לנקוט
 מעשה עב־ד אי בין חילוק שיש וזה דבר של ועיקרו

 חתום׳ מדברי גם בעצם יזוצא מעשה עפיד לא לבין
 להכלל נחתי דלא ורק אסתר, והא ד״ר. שם בסנהדרין

בר״י. בזה האמור
 ז״ל התזו״א של חקירתו בנידון גם איפוא כן ואם

להיות בכזאת, בהחלטיות לפסוק ג״כ לנו יש
 החץ את ועשה בקום להטות ולא תעשה ואל בשב
 לא הוא הזה המנחה דהקו הדבר דפשום אחר, לצד

 אם כי אחר, ועל עליו ההעדפה שאלת כשנעמדת רק
 בתר דזיל אחרים, לשני בנוגע היא כשהשאלה גם

טעמא.
 לא היא זע״ל "ל ז הזזזו״א חקירת כי לדעת וזאת

ראית של דמיוני ציור בתיאור תיאורטית רק

 כפי להטותו, אפשרות שיש והיכא להרוג" וצלו "חץ
 היא, ממשית מעשית שאלה אלא החזו״א, שמצייר

 רכב כליי על כגת לזו/ בדומל על השלכות לה ויש
לפגי ®זאומית ונקלעים למשל בדומה כשנוסעים
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חנדר אליעזר ציץ ע שימן ת " י ש קצ

 עצירת לעקדת ויש הכביש את שחוצצים רכים אגשים
 מהעוברים שרכים סדי אחורנית נסיגה ע״י ©הארמית

 באופן שמד יחיד־ שם נמצא באחורה אבל יהרגו, לא
 והשאלה לזה, הדומה בכל רכן עי״כ, שיהרג שבריר
 במצב לנהוג יותר לבחור לו ויעד במת בכאמור ;שאמת

 ועי״כ תמשה ואל שב של במצב לישאר אם סזה
 ועי״ז פקו״ע אחוק־ן לןןגית או שלפנש, אחדים יהרגו
 בשב בזה להיות יש לדעתנו וכאמור היחיד, ההרג
יונה הרבינו מדברי בכזאת מומז כאשר העשר, ואל

 במעשה המתבטאת ®עולה שום לעשות ,ולא *״שד.ם»תי“י.ז ״־
 כוונתו שהוא מד, הדבר משנה ולא ועשה, שם של

יהרוג הוא ולמעשה בהיות הצלה, ®עולת לשם בזה
 אפילו ביד,תר המור עוד מאן היחיד, את בודאות עי״ב -

 אתודנחוע גסיעה בפעולת ?או כי אחר, לשד חץ מהמיית
 שלו ובפועל ובכת ממש כחו של פעולה זאת הרי

 לההיא בכלל אפילו זה דמי לא ולכן היחיד את יהרוג
 רק דבשם וע״ל, נזק הסרת לגבי שפ״ח סי׳ דזזו״מ
המים הולכים הבירו לשדה אכל אחר, לצד ממים מהגה

וכנ״ז. כאן ומשא״כ ישלוט, הזרימה מכח
חייבים שאין הטריפה את בהורג דאפילו לציין ויש

 חחו״ט במהדז״ת זי״ל הנו״ב להגאון מציגו עליו,
 הותר מי ואטו :בזה״ל דבריו בהמשך שכותב נ״ט סי׳

 שמענו לא !זה השלם, את לחציל. הטריפה את להרוג
 איסור מ״מ חייב אינו הטריפה שעל בכך ומה מעולם,
 החמורה שבת ואפילו הסחיפה להרוג עושה בידים

אינו אם השלם אה ולהציל שעה חיי על מחלליגן
 דפשיטא לנו הרי עכ״ל. תעשה ואל בשב הוא הרי ‘מצה *

 להיות שצריכים בסותחא כביעתא ז״ל להנו״ב לוד,
פעולת יעשו לא שאס במקרה אפילו תעשה ואל בשב

 ]ויש הקולה 5עי*״ ימית הטרופה את להרוג קו״ע
 מסוכנים ואינם כסוכנים חולים לגבד השלכות מזה

 לזה, מזה רפואייזם הצלח כלי ולהטות להסיר בנוגע
 שאין רק שלא גם, מינה ו»׳׳כ ואכמ״ל[. אה, והדומה

 הרבים את עי״ב להציל כדי השלם האדם את להךוג
 שהיחיד בגומא אפילו אלא וא״ת, בשב להיות אם סי

 אין זאת בסל טרייסד" גם הוא השני בצד הנמצא הזה
 אלא הרבים, את עי״כ להציל סן* בידים להורגי ג״כ

וננ״ל. תעשר׳ ואל בשב בזה להיות יש
לכוון מקים יש כן אם האמורים, בדבריגו צדקנו לאם

 עובדת גם מקורי כפירוש הדרד יזה *ל ולפרש
 כעת. בה עסוקים שאנו הבני־גלילא עם טרפון ר׳

 עלתיען, שעמדנו הדקדוקים נם ממילא זדתיישבו
 גלילא, לבני בזה ההלכה את הסביר טרפון שר׳ והיינו,
 והסכי׳ר אותם, שיחבייא ממנו מבוקשם על לרם והשיב

 לעין גלדים ככה אותם להשאיר לגזור שאמנם להם,
 אותם שיראו וברור בהיות דין ע״ם אפשר אי בל

 אותם מושרים כאילו והו״ל אחריהם, המחפשים
 יחביאם שהוא ממנו כך משום לדרוש מאידך אבל בידים,

 שיכנס ממנו שדורשים כמו דכמוהו אפשר, אי ג״ב
 דזה עבורם, ליהרג עלול להיות ׳ועשה בקום בסכנה

היעוצה העצר. אולם רשאי, איננו וגם מחויב, איננו
ימצאו בעצמם שהם הי!א בזה להם ליעץ שיכול
המצב יתהפך ואז בעדם, יפריע לא ואיש מחבוא

 לגלות דין ע׳׳פ אח״כ כבר אסור יהא אז כי לטובתם,
יצטרכו אלא לכך, דרישה כשתבוא ולמוסרם אותם

 בכדי בזה והיה עי״ב, וינצלו תעשה ואל בשב להיות
ותהא הכל, שפיר ׳ואתי דעתם• את ולהניח לרצותם

ופרח, כפתור
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ווט״ז אליעזר ציץ כב סימן

 את בזה ולזכות להתגדר מקום לכם והניחו לכי קזבו

ישראל. בית

 ובאהבה בידידות

רולדינברג יהרדא אליעזר

בג סיבנו

 וכו מדמו לחדדם לאדם מותר או חייב אם
מ שיש חולה להציל סדי דמו מכדוריות

 נדיר דם לסוג כשזקוק ובמיוחד סכנה
אחד. במקום להשיגו שאיו

תובב״זג עיד׳״ק ירושלים תשמ״ג• אייר ז׳ ב״ד,

 ובד תחרב מרה״ג לכבוד
שליט״א. ויינגולד יעקב מ־הר״ר

אחדשה״ם.

 למעשה שאלת• על בקצרה בזה לו להשיב הנני

 כי ובאמתלא דבר להשיבו כך כל בי שמפציר לאחר

אלי. לפג־ת תודה גדולי יעצוהו כך

 לתרום מזג ורך לחלוש חיוב יש אם היא השאלה

 לסוג הזקוק מסובן חולה לצורך דם כדוריות או דם

הדם, בבנק כסף תמורת אף להשיגו שאין גדיד דם

 עובר אי דם כדוריות א* דם תרם ולא נמנע ואם

 דעי״ז כויז לא או רעך, דם על תעמוד דלא לאו ,על

שאיב״ט, ולחולי למשכב ליפול ויזדקק ביותר יחדש

 בדודיות לבין דס תרומת ביו בזה לחלק יש אם וכמו״ב

 ע״ב. עבורו, סכנה ספק כשיש הדין ומה דם׳

 בדינא במכתבו נת״ר ח תשובה חגי חכם יכשאלת

 בספק א״ע להכניס מחויב תאדם אם

 אם וכן סכנה׳ מודאי חבירו את להציל כדי סכנה

 בחולי יחלה קיומה ידי כשעל מ״ע לקיים מחויב

 ואותו בשואי׳ת להיות בבה״ג שיטיל או שאיב״ס׳

 והשיב דן זה ובכיוון בשוא״ת׳ להיות בל״ת הדבר

 גורף תשובתו שהעתק שליס״א וואזנר הגר״ש לו

 דם תרומת בין בזד. לחלק בד מתוך ובא אלי, למכתבו

דם. כדוריות תרופת לבין

הגיד־ן. לבל אחרת גישר, יש לי והנה

 "בי ז וקבעה העידה והתורה דתיות היא דעתי א(

י״ז_י״א(, )ויקרא היא בדם הבשר נפש

 יחז״ל )רש״י(, תלויה" היא בדם בריח כל נפש "בי ז״א

 של חיותו שיעיר היא דם דרביעית עפ-״ז קבעו

 ל״ח, גזיר )עייו מחליד שגזעו מח ק־כע ולא אדם.

 לחייב אפשר אי בן אם ועוד( ע״ב׳ וחולין ד, סגהדדין

 קיום עבוד מדמי מרביעית יותר לתרום האדם את

 נחשב כי הידועות, המגוות ג׳ עבור פרט מגור׳ שום

 ובאמת מחיותו, שיעוד לתרום לחייבו כרוצים הדבר

 לתרום אדם על חיוב שיהא מקום בשום מגינו לא

 פרט שהיא, סצוה שום קיום עבוד מדמו ולהקריב

בגז/ העבירות מג׳ א׳ על לעמד לא בדי בשהמדובר

ת ו" ש מח

 בתשמיש אלי באת לומר לעולם פזז פתחון יש עכשיו

 אתה טיל הדבר כד שלא לפרסם וכדי וכו׳, המטה

 ויתפרסם ובו׳ בני ותן הברכה דהיינו אגלי שהבאת

בזה. עוד מ״ס יעו״ס לביתי באת ה׳ שבדבר

 לד,•סיף נ״ל היה הנ״ל והמד״ת הדד״ל ועפי״ד

"בת"-" בר״ת בפרדר׳א כתוב שהי׳ ולומר

המטה", ב״תשמיש של ר״ת שהוא המדפיס חשבו "" ,
החכמהן ןאוצר

 והיינו הבית*׳ "בתוך של ר״ת הוא לאמיתו אבל

 שלי הבית בתוך לגור שבאת מפני זה שהיא שמענה

 שמת העונש זה ועקב והרינון, החשדא שהביא וזהו

 האלמנה על ׳׳הנם ה׳ לפני אליהו שטען וזהו בנד,

 ויורדת ברד״ל, וכנז׳ ובו׳" עמה מתגורר אני אשר

 יונה של אמו כזאת כשידה אשה דאין התימה לפי״ז

 כפי אליהו על האלה בדברים דברה שם הנביא

שם. המדד״ת כד על שמת׳

 מביא ב״ג את במלוא ברמז כ״ב — כ״ב במל״א ו(

שמבאר פ״ט בסנהדרין המהרש״א פי׳

 היזדעאיי נב־ת של לרוחו רשות נתן דהקב״ה דהגם

 את לסתות נביאיו כל בפי שקר רוח ולהיות לגאת

 אמד זאת בכל גדעד׳ ברמת וליפול לעלות אחאב

 אחר רשות לו שנתן ספג* מסחיגתי׳ גא הקב״ה לו

 מוליבין לילד רוצה שאדם דבירך זה׳ על שביקש

אותו.

 מדברי המהרש״א לדברי ראיה להביא לי תראה

פה ואתה ד״ה ע״א פ״ז ד׳ בשבת התוס׳

 על ומדים אהדו ערערו שלבן שמבארים עמדי׳ עמוד

 שמתחילה מפגי ידו׳ על הסכים שהקב״ה אע״ש משה

 דהסבים ואע״פ מדעתו׳ משה לגמרי ממנה פירש

 לא שאילו לפי עליו נתרעמו מ״מ ידו על הקב״ה

 שאדם דבדרך מסכים הקב״ה היה לא מדעתו פירש

 אמד לא ומדים לאהרן שהרי אותו מוליכין בה הולד

 יוצא הרי ע״ש, מדבר היה עמהם שגם אע״ג לפרוש

 בתחילה לעגמו בחד האדם דאם התום׳ מדברי לנו

 הקב״ה מסכים מינן דלאחר אע״ג בה שילד הדרד

 עליו תעדומת מיד־ מוציאה זאת הסכמה איז ידו על

 מוליבין רוצה שאדם שבדרך הדרך׳ היא טובה לא אם

אלד, הזם׳ ברי■® מפורשת ראיה הרי וא*כ אותו,

דמזד, תדרך׳ זה על גמי שמבאר המתדש״א לדברי

 בפי שקר ולהיות לצאת רשות לדוח הקב״יז שנתן

 עונש מידי מיציאתו זאת ר׳ספפד. אין נביאיו כל

 שאדם ובדרך זה. על מתחילה שביקש שהוא מכיון

זה, על מקים מכל מכל נענש ולכן אותו, פוליכין רוצה

אלהים" בישע אדאינו דדך "ושם אמרו לחנם לא ואכן

שיוכר. כדי בעוה״ז ארחותיו לשים ומדם שגדיד

לעזה״ב•
 להוסיף ה׳ שיזכהו דיה״ר הפתיחה, מעין ואחתום

משמיא אשד הגדולה עבודת־קודש בעבודתו הילים
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מס run אליעזר ציץ בג סימן ת " ו ש

 מסתייע בתשובתו שליט׳׳* וואזגר שהגר״ש ומה

עושים שהיו מזה לתרום לחייב יש שכן להוכיח

 דם, בתרומת סכנה כל מיז מזה וראי׳ דם הקזת

 בהקזת הדנה השלימה מהסוגיא להיפד׳ אדרבא לדעתי

 הסכנה! על משם עומדים אט קכ״ם ד׳ בשבת דם

 הזהירות מן כמה ועד ההקזה של בכנפיה הברוכה

 של תחליף לקבל כדי מיכן לארור לאחוז שצריכים

 שאינו מי ועל שם(, ד״גמ׳ )כלשון נפש*" תחת "ספשא

 "על בשם תו עליו קבעו הזהירות באמצעי אוחז

 ימים על שם בסוגיא הזהירו ועוד חס", לא זייו1

 שסמיא ומה סכנה. בגלל בהם להקיז שלא ידועים

 זד, דם בהוצאת הכרוכה מהסכנה משנה זה אין ביה

 מורידה אינה לחשיב״ם שמגישים רפואה שכל בשם

 אותו מוציאה שהרפואה עד השיב״ס שם את טמנו

 כי מפני ודא ההקזה עצם שהתירו ומה זה מכלל

 אחרות המורות יותר מסכנות עי״ב להצילו היא רפואה

 והדעת ממנו. יקיזו לא אם אצלו להופיע העלולות

 נוהגים לא העולם שרוב שזה לומר איפוא נותנת

 טבחו מפני באמת זדי דהוא הקזה לעשות בזה עכשיו

 הניקז אצל מופיעים ותסבכות סיכונים כי לדעת

 התעלפויות פעם לא ראינו אט וגם מיכן, לאחר

 דם זריקות מהם שלוקחים כאלה אצל אפילו מדומה

 שהדם אע״ם אצלם, רפואיות בדיקות עריכה לשם רק

 פחותמהקזתדם. יותר הרבה הוא בד עבור שנעציאים

ומתר רביעית לתת האדם על חיוב אין כן ועל

 ולא שיב״ם אפילו אחר הצלח לשם מדמי

 ברצון שתפץ מי זרק במקו״א, זה דם סוג משיגים

 חסידות מדת מזה, יוזק שלא ומרגיש מדמו לתרום עצמו

 כביטויו בזה׳ לעמוד שיוכל מי חלקו ואשרי פזד" יש

 נ״ב. אלף סי׳ וז״ג רדב״ז שו״ת של והגדרתו

דמצרבינן ע״א ע״ג ד׳ סנהדרין בגם׳ חזי וסרק ב(

 חבירו והצלח לחיוב דקראי ריבזים ב׳

 דם על תעמוד דלא מקרא הא׳ וכי׳, בנהר שטובע

 גופו, אבידת לרבות לו" מ״והשיבותו זהב' רעך,

 להצילו שצריד מרבים היינו א׳ ריבוי דק היה ואילו

 לטרוה גם מחויב היד. לא אבל לכך עצמו ביכולת אם

 מרבינן נוסף ריבוי בגלל ורק להצילו, אנשים ולשכור

 כן אילולא אבל אגורי, ומיגר למימרה גם שמחויב

 למיגר למיטרח אפי׳ מחויב שאיננו אומרים חייט

 ברש״י יעו״ש בעצמו, להצילו לו אפשר כשאי אגורי

 שמרבינן מד. אלא לך אץ ו«״כ מלובלין, ובמהר״ם

 כתרומה כך עבור לתת גם מחויב שיהא לא אבל בלבד,

 ממה שמרבה דנדרים בם*ד בפיהמ״ש ווזרמב״ם מדמו

 בחכמתו, או בממוט או בגופו ועירו להציל שמחויב

 לתת לא אבל בגופו, שתית פעולה על דכונתו פשוט ג׳־כ

 העצמיים, חייו ומבנה טפו שבעצמיות ממה כד לשם

 כן על ביתר שס״ל שם בסגהדרין דמה ביד ויעויז

 הוא והרימי להצילו, מחויב אינט בממוט שאפילו׳

בממונו לאצילי *בל אגודי לסיגר לטרוח דצריד דק

 כלי בספר רמה היד ע״ד מ״ש ]וראיתי עיי״ש. ל*

 ואכמ״ל[. ע״ד וי״ל ע״ש תצא ׳0 חמדה

האדם מגוף ההסרה של דא בכגון שעל והאמור ג(

 לחוש אחד כל בידי הרשות ומבנהו

 שקבעו ממה גם למדים אט מדמו, לתדזם ולא לנפשו

 לממון הבונה בתורה הנאמר פצע תחת דפצע הז״ל

 גם לזה בדומה ללמוד שכותב■ וכפי שישלם,

 ! וז״ל וכותב נ״ב אלד סי׳ בח״ג שם רדנ״ז בשו״ת

 בויזה, תחת כויה פצע תחת פצע אמרה דדיתורה "ותו

 אמרו ולכך וכו׳ ימות הבויה ע״י שמא חששו ואפ״ה

 פן לנפשו לחוש כ״א דשאי וד,״נ ממון", שמשלם

 כך עבור עליו ואין הדם הוצאת ע״י אסון יקראנו■

 שמת אחד שראה ובא שמעיד ברדב״ז ויעו״ש עון, בל

 מהם להוציא דקות שריטות אזט את שסרטו ע״י■

 עליו המות בזה בא ולפעמים שמוב עד כ״ב ויצא דם

 סי׳שכ-ח. באו״ח הפרמ״ג וכדכותב הפחד בגלל אפילו

 בזמנינו, גם קורים אלה ככגון ומקרים עיי״ש- סק״ז

 שהתורה הדבר מסתבר אבל כנדירים דמוגדרים והגם

 שכותב שם הרדב״ז וכדברי דא׳ כגון על חייבה לא

 שמשפטי וצריך טעם דרכי דרכיה כתיב דבתורה

 והא ע״ש, והסברא השכל אל מסכימים יהיו התורה

 לחקיקת לפעול יש הרי בזה חיוב שיש נאמר אם

 במתוקניסשבהם שאפילו דבר וזהו בך, על לחייב חק

 דם מהם ולהוציא אנשים לתפוס בכך מחייבים לא

 איפוא ניתז הא בטן ועל אלד" מטרות לשם בכח

 ולומר! שם הרדב״ז בשו״ת בתוב במשפט להשתמש

 הסירות מדת אלא זה לדת טעם רואה איני "הלכך

בזה". לעמוד שיוכל מי הלקו ואשרי

 בזה ויש ולתרום להתנדב מיהת שרשאי זה ר(

דם בתרומת הבל זהו חסידות, מדת משום

 לומר מקום יש דם כדוריות בהחרמת אבל רגילה,

 בדבר וישנו הואיל שוטה חסד זה הרי כן שעשושד, ז־מ

 שם הרדב״ז בכזאת וכדכותב נפשות סכנת ספק זה

 מספק יותר עוד מה מבחינת הוא הזה ונידון ע״ש,

 דמו כל מוציאים הכדוריות השגת לשם דהרי סכנת

 הכדוריות להוציא כדי שעות כמה למשך המתנדב של

 ויוצא' לגופו, דמו מחזירים מיכן לאחר ורק הנצרכות

 של למצב מיד אותו מכניסים דבר שראשית איפוא

 ספק נוצר בזד׳ הרפואה חכמת עם ורק ממש סכנה

 יובלו לגופו דמו החזרת של נוספת פעולה ע״י אם

 מהי גם בזה משנה לא כן ועל לקדמותו, למחזיר־

 הדי בדיקות הרבה מתחילה עורכים שהרופאים

 ממות יצילוהו אם שבידם הרפואה חכמת ע״פ להוובח

 כל מוציאים הרי סוף סוף בי לטפו, דמו החזרת ע״י

 ,דם!רד ממש. סיכון של פעולה הי* חאת מתהילה דמו

הנמש. הוא

 לאדם לו מותר או צריך אם והספק ובבעיא ה(

כדי סכנה לספק עצמי את להכניס

לבדר האדבתי כבר סכנה מודאי חבירו אח להציל
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זזט״ז אליעזר ציץ נג סימן שחת נ

 ׳■והוכחת אליעזר ,ציץ שי״ת בשערי מקומות בבמה זאת
 הפוסקים רוב הכרעת בפי להלכה שהעיקר והעלתי

 להציל כדי סכנה בספק א״ע להכניס מחויב אדם ן שא

 רשאי איננו שאפילו ושיתכן ודאית, מסכנה חבירו את

 דחי מ״ה׳ סי׳ בחיש למשל יעוין בכך, רצונו אם גם

 ע״ש, ק״א ק׳ סימנים וחי״ג י״ה׳ ופרק פ״ז כ״ד. סי׳

 מה׳' בפ״ז שמה האור דברי במפורט בכאן לזה אוסיף

 דד׳גולת שפוסק שם הדמב״ם דברי שמסביר דחח רוצה

 ישראל כל אפילו וכו׳ לעולם מקלטו מעיר יוצא אינו

 יצא ואם וכו׳ צרויה בן כיואב לתשועתו צריכים

 למון' טעם רבינו הוסיף שלכן למיתה, עצמו התיר

 שבתורה' מצות כל דוחה נפש פקוח הלא יוצא, אינו

רק תוכיח׳ ■ואסתר ישראל, דכל נפש פקוח ומכש״ב

 הטבע, יוצר מצות אחרי להוסיף לנו אין הטבע דנגד

 הג־אל לבב יחם אם כי אמר• הוא ולב כליות חוקר

 דין בית יכולים אין תו מות, משפט לו אין להרגו

 להכניס לו אין הדם לגואל דמו שהותר וכיון להמיתו.

 ודאית" מסכנה הכירו הצלת עבוד סכנה בספק עצמו

 הירוש׳ בשם כהגמ״י דלא מזה שמוכח האו״ש ומסיים

 אינו ושסהידושלמי סכנה׳ בספק עצמו להכניס דחייב

יעו״ש. היטב בו למעיין מוכח

 בכזאת- ולהסביר לד־מה בדומה להקיש משם ונלמד

כדי הדם כל• להוצאת בנוגע לנידוננו גם

 דברים של מטבען בי ולומר! הכדוריות■ להוציא

 עי״יב, ימות- הטבע דרך לפי מהאדם הדם כל הוצאת

 הרי נפש הצלת עבוד בבך אדם איזה נחייב אם ולבן

 לעשות אסור כן ועל למיתה, אותו מתירין כאילו זה

 מיכן שלאחר ממה מעלינו להקל הדבר יוכל ולא בן,

 בתקוה בחזרה דמו את לו להכניס חדשה פעולה יעשו

 דאסור לתחיה, אוחו וישיבו בגופו למסלוא שיחזרו

 לספל אפילו או• כזאת, סכנה של למצב אותו להכניס

 מיכן לאחר הצלה לפעולת בחשבה קיזזה ע״י סכנה

 מסכנה אפילו חבידו את להציל עבור דמו׳ החזרת זע״י

 בדמו, להצילו שיוכל זולתו אזזר אין ואפילו ודאית,

 כל אפילו מקלטו מעיר יוצא שאין לגולה ובדומה

 והאדם צרויה, בן כיואב לתשועתו צריכים ישראל

 על למהול עצמו על שליט אינו כן גם בעצמו אפילו

 והמקרא צ״ד(. ס׳ סוף בראשית יפה מהר״ש )עיין דמו

 שלא שישתדל חיוב עליו מטיל בם" "וחי של כתוב

 שאילת׳ שאלה העמק )עי׳ סבנה אדי ענין בשום יבוא

 במצב א״ע יכניס שלא במה אחת ועל סק״ד(. קס״ז

 מיכן שלאחר מה על בהסתמכות ודאית סבנה של

 ע״י המסוכן ממצב אותו להוציא הרופאים ישתדלו

 למסלולה החזרתם והשתדאת לצופי הדם החזרת פעולת

 מזח, גדול מעשה מחוסר לך ואס הקודם,

לשאילת׳ בנוגע בפשיטות נלעג-ד האמור בל לאור ז(

 חלוש •אדם על חיוב בל אס כי מר. דשאיל

 הזקוק מסובן חולה לצורך מדפו לתרום מזג דך

דגם ויתכן אחר׳ במקום להשיגו שאס נדיר דם לסוג

 מוכסצת ידים ישנם באשר זאת לעשות לו אסור

 מביא זה שדבר למשכב׳ ונופל עי״ב שניזוק מזה

 תבוא סכנה שגם איפזא ויתכן אודגגיותו, בכל זעזוע

 ולא שנים( כמה לאזזר )אפילו מה זמן כעבור ח״ו

מגופו. הזה הדם הוצאת עקב זה לו שהגיע אפילו ידעו

 שעמר, נותנת הדעת שבכלל מה על מסף זה וכל

לעשותם חיוב אין בשוא״ת ל״ת או מ׳ע קיום

 בחולי רק יחלה מזה שכתוצאה אפילו אם לקיימם או

 הי״ב צ״א שד׳ת בספרי בכזאת וכדהבאתי שאיב״ס׳

 החדש בספרי וכן שלמה׳ בנס ספר בשם מ״ג סי׳

 סימן בע״ה( הו״ל ממש עתה )שזה חט״ו צ״א שו״ת

 ק״א סי׳ בחי״ג הבאתי זאת ועוד ע״ש, ה׳ אות ל״ו

 בוחן )באבן ח״ג עוז מגדל בספר היעב״ץ בשם שם

 לא דג־פא בזיונא דאפילו דס״ל פ״ג( אות א׳ פנה

 ה4ומצ רשות ורק מסכנה חבירז את להציל כדי מידחי
 בקד יואב בחלקת גם ]דיעוין יעו״ש גרידא היא

 חאו״ון שיק מהר״ם ובשו״ת ע״ש׳ ז׳ ענף אונס דיני

 כדיעו׳״ש, עצמו על להחסיר רשאי באי המדובר ר״ס סי׳

ואכמ״ל[.

 רשאי איננו וגם מחויב שאיננו וכמה כמה אחת ועל

הוצאת׳ ידי על זאת שעושים דם כדוריות לתרום

 להוציא כדי שעות כמה למשך המתנדב של דמו כל

 ■תלוש אדם רק ולא הנצרכות׳ הדם כדוריות משם
 וחזק בריא אדם גם אלא זאת לעשות לו אסור כזה

 אצל זה על איפוא לחזר ויש וכנ״ל, בכך רשאי איננו

זאת. המתירים ובדומה מאו״ה אהד

ובהוקרה בברכה והנני

יהודאוולדינברג אליעזר

כד סימן

 שמסדרים לב בניתוח הלכתיות שאלות
 סיום עד החולה מן הלב ניתוק מתוך

הניתוח׳

בבהמה טריפות אלו :במתניתין ע״א מ״ב ד׳ בחולין

6קרו ניקב הגרגרת ופסוקת הוושט נקובת ..
 התום׳' וכותבים ובו׳. חללי לבית הלב ניקב מוח של

 רדק»ר והריאה הלב וניטל וז״ל! הלב ניקב בד״ה
 הרא״ש• וכ״ב זכר׳ הוא נקובים דבכלל איצטריך לא

 וריאה׳ וקיבה לב כגון בנקב דמטרפי הני דכל «׳ בסי׳

 יעו״קו?• טריפה׳ ביד בין מעצמו בין ניטלו אם ודקס

4ושו״עשם מ׳ סי׳ יו״ד בטור ההלכה נפסקה ועפי״ז

 מחמת בין ביי בין הלב 'הניטל■מ׳ סעיף

טריפה. חולי

 אבל טריפה׳ בכלל הוא הלב דניטל מהאמור נלמד

מזכירים היו דאל״ב נבילה׳ בכלל לא עכ*פ י

 לעגין מבכזאת שמזכיר בשר׳ע שמצינו בשם מזה

ע״ש. נ׳ סעי׳ ל״ג בסי׳ וושט
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סימן ת " ו ש

בזריהחד." חמר. כניצוצי העיגול סביבות בולטות

 מ״ש מ״ו ס״ק שם ביו״ד בדד״ת גם ויעוין עיי״ש.
 דבההיא י*ל לפי״ז וגם עיי״ש. הקטנה היד בשם בזה

 חמה כמו בלבד עיגול אלא היה לא ג״כ דיהושע

 בלטו שניצוצות חמה וצורת בדמות היה לא אבל

הותר ולכן בזריחתה, חמה כניצוץ העיגול סביבות

יותר. להאריך ואין זאת. לעשות

אחרינא באופן הקושיא לתרץ בדעתי עולה כעת י(

 ביהושע רש״י כוונת אין שבכלל ולומר

 כוונתו אלא כלל, חמה צורת שהעמידו לומר י׳י^^שם

 כתמונת יזכרו שעי״ז חרס תמונת שם שהעמידו

לחרם האומר כמו הרס תקרא החמה באשר החמה

שם. הרד״ק וכדברי יזרח ולא

בדברי ראיתי כאשר זה תירוצי אצלי ונתחזק

 שכתוב קרא בההוא ו׳ ב׳ בשופטים רש״י

חרס, בתמנת זה: בלשון בזה שכותב חרם• "בתמגת

 על חבל כלומר קברו על חרס תמונת שהעמידו ע״ש

 בהדיא הרי עכ*ל, בקבר ומוטל החמה שהעמיד אדם

 העמידו חמה תמונת שלא כותב בשופטים שרש״י

 והיינו קברו, על שהעמידו הוא חרס• "תמונת אלא

 החמה באשר החמה את מזכיר הרם שתמונת מפני

 מה דגם זה על ולימד זה בא וא״ב וכנ״ל, חרם תקרא

 על החמה תמונת ,שהעמידו ביהושע רש״י שכותב

 לתמונת אלא ממש חמה לתמונת כוונתו אין ג״כ קברו"

 שהקושיא באופן החמה, תמונת בגינה המזכירה חרם

ובטילה מאליה יורדת יהושע שברש״י הדרש על

מעיקרא.

התשובה• בשולי

 מי כה״ג בקיומו רוצה וכי ע״א: ס״ד ד׳ ע״ז במס׳

העובד שימברנה עד בקיומו )כשרוצה אסיר

 אביהן שירשו כוכבים ועובד גר והתנן כוכבים(

 עבודת אתה טול לו לומר יכול גר כוכבים עובד

וכו׳ פירות ואני נסך יין אתה טול מעות ואני כוכבים

 שיטול עד תשתבר שלא בקיומה רוצה דגר ]אלמא

 עולא בר רבא אמר רש״י[ ומותר. וכנגדה מיד

 תינח שבריה, לפי המתחלקת כוכבים בעבודת מתני׳

 בחרס למימר, איכא מאי נסך יין כוכבים עבודת

 יאבדו ושלא יגנובו שלא בקיומו רוצה והלא הדרייני,

הגר ירושת שאני קאמרת הגר ירושת פפא א״ר אלא

לקלקלו. יחזור שמא גזירה רבנן בה דאקילו

היתה איד בזה״ל: אלי במכתבו ח״א לי והקשה

 יי״נ השאלה על לענות ד.גמ׳ של אמינא ההד

 לעבודה ולהשוותו הדרייני. בחרס למימר, איכא מאי

 של ע״ז הלא שבריה, לפי המתחלקת מתכת של זרה

חרם אבל ע״ז, יותר היא אין נשברה אם מתכת

עכ״ל. קטנה חתיכה בשל נסך יין יש הדדייגי

בכזאת, היתה הגם׳ של אמיגא דההוי לו, והשבתי

שהיא כפי הע״ז של בקיומה רוצה הישדאל שאין רכל

קעה ח״ט אליעזר ציץ מד

 בקיומו רוצה של האיסור עליה ליכא תו כעת לפנינו

 הגם׳: וכשחירצה מדמיה, ליהנות שוב לו ומותר

 היתה לא לשבריה, המתחלקת כוכבים בעבודת מתני׳

 מלהיות מתבטלים דשבריה מפני לומר כלל הכוונה

 מתבטלים שלא הלקים גם ישנם ]והרי ע״ז, יותר

רגל[ תבנית או יד תבנית מצא כמו ע״ז מלהיות בכלל

 דוקא שתישאר לגר איכפת שלא מפני הכוונה אלא

 כבר נקרא וזה בשלימותה, עתה שהיא כפי להתקיים

 הגם׳ תירצה כן על שכך ומכיון בקיומו. רוצה אינו

 דסיידי למימר" איכא מאי נסך "יין הקושיא גם שפיר

 דוקא רוצה אינו ג׳יש דא בכגון כי הדדייני" "בהרס

 ובשלימות בעין לפנינו שהוא כפי נסך היין של בקיומו

 מכיון לחתיכות בשבירתה ליה איכפת דלא הקנקן,

 רוצה כאינו זה גם מיקרי ולכן הדרייני, חרם שהוא

מהדמים ליהנות לו ומותר שלפנינו כזה בקיומו

לפנינו. שהוא כפי זה נסך יץ תמורת הבאים

 מיהת רוצה שהוא דבל הגט׳ סוברת במסקנא ורק

 זה סיקרי שהוא דרך באיזה בעולם דבר של בקיומו

 בקיומו רוצה והלא :שואלת ולכן בקיומו. רוצה כבר

 על רק לא היא והקושיא יאבדו. ושלא יגנובו שלא

 אלא נסך יק גבי הדרייני• "בחרם של האוקימתא

 "במתחלקת דמיירי זה שלפני האוקימתא על גם

 בקיומו מיהת רוצה הרי דבשניהם שבריה", לפי

 חזרה זאת קושיא ומשום יאבדו, ושלא יגנובו שלא

 :אחר באופן ותירצה הקודמות האוקימתות מכל הגט׳

 בה דאקילו הגר ירושת שאגי קאמרת הגר ירושת

פפא. רב אסר אלא הלשון: בזה כתוב כן ועל רבנן.

לגמרי חזרה על מורה "אלא" שלשון הכלל וכפי

וז״ב. הקודמים, מהתירוצים

מה סימן

 לאדם שהיא כל מצרה או חיוב יש אם
 לשתלו בכדי מאבריו אבר לנדב בריא
ממיתה. עי״ב ולהצילו מסוכן אדם בגוף
 מותר אם בכך מצור. או חיוב אין ואם

זאת לבצע ולרופא בכזאת לנדב עכ״ם
כך. על איסור גם שיש או

 בכדי משלו אבר לנדב לאדם מותר אם לברר יש

למות, הנוטה מסוכן אדם בגוף ולשתלו להרכיבו

 רוצה והוא כליותיו מב׳ כבר מחוסר שהמסוכן כגון

 בגוף וישתלה אחת כליה ממנו יוציא שהרופא לנדב

 שקראנו )כפי שחת מרדת יצילהו ועי״ב המסוכן האדם

 אחת כליה בארץ באן נדבה אחת שאשה האחרון בזמן

 ועי״ז בנה בגופת אותה שתלו והרופאים מכליותיה

 לנדב הן לשתים, מתחלקת והשאלה ממות(. הצילוהו

 והן נפשות, סכנת בספק כרוך ממנו שהוצאתו אבר

 כלל ברוך אינו ממנו שהוצאתו כזה אבר לנדב אפילו

בנדבתו רק כרוך היה ההצלה דבר ואילו סכנה• בספק

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס189 מס עמוד גדליהו יעקב בן יהודה אליעזר ולדנברג, ט ־ אליעזר ציץ



ח״ם אליעזר ציץ מה סימן שו״ת קם

 השאלה תהיה אזי שלו, האבר את בלבד הזה האדם של

 החיוב גם אם אלא זאת לעשות לו מותר אם רק לא

 האבר ממנו ולהוציא להוריד לתת זאת לעשות עליו

 שאינו או בטוח, ממות זזבירו את עי״כ להציל בכדי

 סבנה בספק כן עבור א״ע להכניס לא בכך מחויב

 יהא לא הדבר אם אפילו אבר ממנו להחסיר לא וגם

 הוא בזה הספק מקום וכמו״ב כלל. סבנה בספק כרוך

 מחויב, אפילו או מותר, שאדם נאמר אם שאפילו

 מודאי חבירו להציל בכדי סכנה לספק א״ע להכניס

 יחסר לא שינצל להצד כשמיהת זהו אולי אבל סכנה,

ממנו יחסיר שהוא גוונא כשבכל לא אבל דבר ממנו

מאבריו. אבר עי״כ

סכנה לספק א״ע להכניס מחויב אם בנוגע והנה א(

 הבית ודאית, מסכנה חבירו להציל כדי

מיימונית הגהות בשם מביא תכ״ו סי׳ חו״מ בטור יוסף
החכמה: אוצר

 עצמו להכניס אפילו דמסיק הירושלמי שכתב_בשם

 שהטעם דנראה זאת מסביר והב״י חייב. סכנה בספק

 אחת נפש המקיים וכל ספק והוא ודאי שהלה מפני

מלא. עולם קיים כאילו מישראל

 חולק אין כאילו בסתמא זאת הביא שהב״י אע״פ ב(

 הטהור. משלחנו זה דין השמיט מקום מכל בדבר

 וכתב סק״ב תכ״ו סי׳ שם בחו״ם הסמ״ע כך על ועמד

 והרא״ש והרמב״ם הרי״ף דד,פוסקים כיון די״ל לתרץ

 ג״כ השמיטוהו מ״ה בפסקיהן זה הביאו לא והטור

 בטור הב״ח שמבאר מה דלפי ע״ז להוסיף ויש ע״ש.

 להצילו" -ויכול בלשון שכותב הרמב״ם דברי שם

 דס״ל הרמב״ם של זה מלשונו הוכחה עוד ישנה

חייב אינו אבל להצילו שיכול ספק בדאין דדוקא

עיי״ש. חבירו להצלת סכנה בספק עצמו להכניס

ד׳ סעיף שם בחו״מ בזה כותב השלהן והערוך ג(

 ירושלמי בשם הביאו הפוסקים וז״ל:

 להציל כדי סכנה לספק א״ע להכניס אדם דחייב

 שלגו שבש״ס מפני זה השמיטו והראשונים חבירו

 לפי הכל ומיהו א״ע להכניס חייב שאינו מוכח

 א״ע לשמור ולא בפלס הענין לשקול ויש הענין

 איך הערוה״ש פירש לא והנה עכ״ל. מדאי יותר

 ודלא א״ע, להכניס חייב שאינו מוכח שלנו שבש״ם

 בעליל נראה אך מוצאו. מקור ואיה כהירושלמי,

 שכותב בסק״ב שם הפ״ת מדברי לקוחים שדבריו

 זאב מהר״ם מהגאון אזוב אגודת ספר בשם בכזאת

 והרא״ש וההמב״ם דהרי״ף מה נכון טעם שכתב זצ״ל

 דס״ל משוס בזה, הירושלמי דברי הביאו לא והטור

 שכתב וכן בהא. הירושלמי על פליג דידן דתלמודא

 בו יש אם היטב הענין לשקול צריך דאולם זאת גם

 לא ברם ע״ש. וכו׳ ביותר לדקדק ולא סכנה ספק

 הוכיח דידן בתלמודא מקום מאיזה הפ״ת לנו ציין

על דפליג משם דמוכח אזוב אגודת בעל הגאון זאת

בהא. הירושלמי

 )דרושים( אזוב אגודת ספר דברי בגוף ועיינתי ד<

מדברי היא שראיתו וראיתי ע״ב ג׳ בד׳

 גלילא בני הנהו דאיתא: ע״א ס״א ד׳ בנדה הגם׳

 דרבי לקמיה אתו נפשא דקטול קלא עלייהו דנפק

 נעביד היכי להו אמר מר, לטמריגן ליה אמרו טרפון

 אמרו הא אטמרינכו יתייכו, חזו אטמריכו לא אי

 מבעי לא דלקבולי אע״ג בישא לישנא האי רבנן

 התום׳ וכתבו נפשייכו, טמרו זילו מבעי, ליה מיחש

 הרגתם אם מבעי׳ למיחש השאילתות בשם והרא״ש

 הרי רוצחים, מלקבל שהתרה למלך ראשי חייבתם

 שיבול סכנה הספק משום להצילם טרפון רבי שמנע

 מחויב דאינו אלמא אמת, הקול שיהי׳ באם להיות

 ל״ח ובד׳ חבירו. הצלת בשביל סכנה בסק להכנם

 להסביר אזוב אגודת בעל הגאון הוסיף הספר מדפי

 וכו׳ הרגתם שמא השאילתות דמדכתב זאת, ראיתו

 שום היה לא הרגו שלא זכאין יצאו שאם מבואר

 רק הוא החשש וכל זו מהטמנה לר״ט סכנה חשש

 בספק לד,כנם שמחויב איתא ואם חייבין, יצאו אם

 אותם להטמין מחויב היד, חבירו הצלת בשביל סכנה

 אפי׳ כאן אין הרגו שלא זכאין יצאו שאם בממ״ג

 רק הוא החשש וכל זו בהטמנה לר״ט סכנה חשש

 להטמינם לו הי׳ אכתי שהרגו חייבים יצאו שמא

 לא שמא בספק והוא סכנה בודאי הם שאז משום

עיי״ש. שהטמינם הדבר יתגלה

שהרגיש כפי דראשית זאת. בראי׳ להנדז יש אבל

 פי׳ לפי רק היא ראיתו בעצמו אזוב האגודת

 ליבא שם. רש״י של פירושו לפי אבל השאילתות

 לגמרי, אחר באופן הכונה מפרש דרש״י כלל, לראיתו

 ראיתי אמנם אתכם. להציל ואסור הרגתם דשמא

 הבונה אל ג״ב רש״י דברי להסב שרוצה לנר בערוך

 להציל ואסור רש״י דמ״ש ומפרש השאילתות, של הגז׳

 להצילכם אסור תורה דין שע״פ הפי׳ אין אתכם

 אפילו או בסכנה אכנס וא״כ המלכות חק ע״פ אלא

 סכנה לידי אבא אם להצילכם אסור עי״ז ד״ת ע״פ

 בונה אל מטין אינן רש״י דברי פשטות אכל ע״ש,

 במאירי. וכן שם והרא״ש מהתום׳ וכדמובח זאת,

 בגלל להצילם אסור הרגו דאם בפשטות ר״ל אלא

 תרפ״ג סי׳ הס״ח פירש וכך שרצחו, בעצמו הדבר זה

 אדם י״ז(—כ״ח )במשלי כתוב מקרא על ובהסתמכו

 וכך בו, יתמכו אל ינוס בור עד נפש בדם עשוק

 קמ״ו סי׳ יאיר חות בשו״ת רש״י דברי בכונת פירשו

 לפי׳ אפי' ושנית, עיי״ש. ט׳ סי׳ ח׳־ב יעב״ץ ושו״ת

 דהתם ולומר לדחות נותנת הדוחה היד השאילתות

 להכנס לעצמם גרמו במעשיהם שהם מפני שאגי

 עבור להכנם לאחרים חיוב אין כך ומשום בסכנה

 בהעמק ראיתי מזו ובגדולה סכנה. בספק הצלתם

 שמעובדא ד׳ אות קכ״ט שאילתא השאילתות על שאלה

 חיוב יש שכן גיסא לאידך להוכיח רוצה דר״ט זאת

ודאית, מסכנה חבירו להציל בכדי סכנה בספק להכנם
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קפא ח״ט אליעזר גיץ no סימן שו״ת

 שם( השאילתות נירסת )לפי ר״ט דמדקאמר והוא,

 ברור היה אם שהא משמע, למילתא- איתא דילמא

 מזדקק הי׳ שקר עלילת אלא שאינו טרפון לר׳

 מסתכן הי׳ מילתא מסתייע לא שאי אע״ג למטמרינהו

 דמוזויב בהגה״ם כמש״כ והיינו ראשו ומחייב בעצמו

 ע״ש. הבירו של פ״ג ודאי בשביל 1ם״ בספק ליבנם

 היא: שלפנינו כפי שם השאילתות גירסת ושלישית,

 מילתייכו מסתייעא ולא למילתא איתא דילמא

 אטמירו אחון אזילו נמי לדילי צערא וגרימתון

 דילמא לא היה ר״ט של שפחדו מזה ויוצא נפשייכו.

 בשביל והרי צער, לו יגרמו דיל&א אלא עי״ב, יסתכן

 כך משום להמנע שיכול שיסבור אחד אף אין צער

 שאלה בהעמק מזה וכדהעיר מסכנה, חבירו מלהציל

 שגם פירש שהשאילתות לומר צריכים ובע״ב שם.

 יצערום לדילמא אלא לפיקו״ג חשש היה לא להם

 לשמא מחסה להם ,מלתת א״ע ר״ט מגע כך ומשום

 נמי", לדילי צערי "וגרימתון לשון וזהו לו, גם יצערו

 כדמפרש הוא דהפירוש או ולדידכו, לדילי והיינו

 גם לאטמורי יכולים שהיו דמיירי שם שאלה העמק

 ר״ט אם הדבר וקל לפניהם טוב שהיה אלא בלעדו

 בכלל מזה אין וא״כ עיי״ש, וכו׳ להם מזדקק היה

 ערך )ובספר הכירו סכנת על שהמדובר להיכא ראי׳

 ראיתי ג׳ סעיף קנ״ז סי׳ יו״ד ז״ל למהריק״ש לחם

 וכותב יחד ותום׳ רש״י של הפירושים ב׳ שמיזג

 להחביאו אסור הנפש את שהרג ספק שהוא מי :בלשון

 ספק בהחבאה היה אם וכן עצמו את יחביא הוא אלא

ע״א ס״א ד׳ נדה ותום׳ רש״י למחביא נפשות סכנת

להאריך(. ויש עכ״ל.

 גיסא לאידך מהירושלמי הראי׳ גם מאידך ה(

כדי סכנה בספק א״ע להכניס שצריך

 דז״ל מוכרחת. אינה ג״כ ודאית מסכנה חבירו להציל

 איתצד אימי רבי ה״ד! דתרומות בפ״ח הירושלמי

 המת יכרך יונתן ר׳ אמר סכנה[ ]במקום בסיפסיפה

 לקיש בן שמעון ר׳ אמד ממנו[ ]נתייאש בסדינו

 אני או אהרוג אני ]או מתקטיל אנא קטיל דאנא עד

 הרי וכו׳. בחיילא ליה ומשיזיב איזיל אנא נהרג[

 כדי סכנה בספק ליכנס בנפשיה עובדא עבד דרשב״ל

 ראית היא כזו סכנה. מודאי אימי רב את להציל

 ולומד, בתרתי לדחות יש אבל מהירושלמי. ד,גה״מ

 א״ע מנע ולכך עליה פליג יונתן דר׳ י״ל דראשית

 איפוא ואין בסכינו, המת יכרך ואמר להציל מללכת

 יתכן ושנית יונתן, כר׳ ולא בזה כר״ל שהלכה ראי׳

 כן על ואין חסידות מדת משום זאת עשה שר״ל

 יונתן ור׳ כך, על חיוב גם שיש לנמר מזה הוכחה

 לומר אין ולכן מדינא זה שאסור לפי״ז שסבר יתכן

 כותב הב׳ וכהאופן חסידות, מדת משום לעשות בזה

ר׳ על פליג לא דר״ל שם שאלה בהעמק לפרש גם

ע״ש. עצמו על החמיר אלא בדינא יונתן

 קדושים פ׳ עה״ת תמימה תורה בפי׳ ראיתי והלום 0

להצד ראי׳ להניא שכותב ט״ז(—)י״ט

 למען סכנה לספק עצמו להכניס מחויב כן שאדם

 ל״ג ד׳ בברכות דערוד מעשה מההיא חבירו הצלת

 בן חנינא ר׳ הכניס דאיך המהרש״א שמקשה ע״א

 על וכותב בקושיא, ונשאר סכנה במקום עצמו דוסא

 של חורו על העמידה היתה רחב״ד דלפני לפרש כן

 כדאמרינן בנסים רגיל שהיה כיון סכנה ספק הערוד

 מלומד שהיה באגדות כ״מ ובעוד כ״ד ד׳ בתענית

 ודאי הערוד הי׳ אחרים שלפני מכיון ולכן בנסים,

 מבואר הרי וא״כ בזה, א״ע רחב״ד הכנים סכנה

 להציל כדי סכנה בספק עצמו להכניס אדם דמחויב

למדין אין לומר בזה שייך ולא סכנה- מודאי חבירו

 עיי״ש. שהיה מעשה שזה אחרי האגדות, מן

ולומר בנקל זאת ראיה לדחות דאפשר נראה ולענ״ד

 ומובטח בנסים מלומד היה דרחב״ד דמכיון

 לגבי הזה המקום הו״ל א״כ רצונו יעשה שהקב״ה לו

 בספר באמת ראיתי וכך כלל, סכנה בו כאין דידיה

 ליישב בכה״ג שכותב ז״ל להחיד״א עיגים פתח

 בתענית הגם׳ דברי גם לפרש ועי״כ המהרש״א, קושית

 אהבה בר אדא רב את הכנים שר״ה איך ע״ב כ׳ ד׳

 ובתר וכו׳ חמרא שם דהו״ל רעיעא ביתא בההיא

 דעי״ז לציין ויש באריכות. ע״ש ביתא נפל דנפיק

 בקדושין יעקב בר אחא ברב העובדא גם תתישב

 הכרח יש דלדעתי אלא עוד ולא כיעו״ש, ע״ב כ״ט ד׳

 היה לא אזי בדבר ספק היה דאילו משום כך, לפרש

 נחשב היה אלא סכנה, לספק רק להחשב יכול הדבר

 דהספק בהיות והוא סכנה, לודאי א״ע כמכניס זה

 למעלה אלא הטבע בגדר ספק אינו ינצל דשמא הזה

 להחשב יכול אינו כזה ספק ולכן הטבעי המושג מגדר

 בגדר זה שנחשב סכנה הודאי עי״כ להוריד לספק

 למקום א״ע להכניס איפוא לו אסור והיה הטבעי,

 מצינו ובכה״ג מסוכן, כודאי דין ע״פ שנחשב כזה

 וע״ד בד״ה של״ח סי׳ חיו״ד סופר חתם בשו״ת

 שחוץ נפלאים ומקראים שמעשים שמבאר הברייתא׳

 חוששים של בגדר נכנסים אינם הטבעיי להיקש

 נכנסים שאינם נמי ה״ה וא״ב עיי״ש, בפק״ג למיעוט

 הודאית, המוחשית הסכנה למעט ספק של בגדר

 שמוכרחים ובע״כ ז לכך א״ע רחב״ד הכניס ואיך

 הפתח גם שמבאר וכפי כנ״ל, רחב״ד עובדת לבאר

 תמימה. התורה של ראיתו ממילא יורדת וא״כ עינים,

הראיה אבל היא גדולה האמור כל ולעומת ז(

בד׳ שם אזוב האגודת שכותב הנוספת

 להכניס דאסור ס״ל דידן תלמודא להביא ע״ב ל״ח

 סכנה. מודאי חבירו להציל כדי סכנה בספק א״ע

 דאיתא: ע״א ל״ח ד׳ בסנהדרין הגם׳ מדברי והוא,

 או בנהר טובע שהוא חבירו את לרואה מנין גופא

 להצילו חייב שהוא עליו באין לסטין או גוררתו חיה

מהתם נפקא מהכא והא רעך׳ דם על תעמוד לא ת״ל
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ח״ס אליעזר ציץ מה סימן שו״ת קפב

 מהתם אי לו׳ וד,שבותו ת״ל מנין גופו אבידת נפקא

 אגורי ומיגר מימרת אבל בנפשיה ה-מ אמינא הוד,

 סכנת בספק דאפילו איתא ואם קמ״ל. לא, אימא

 דקמ״ל למימר הו״ל עדיפא להצילו חייב נמי נפשו

 אלא ובו׳ להצילו חייב נמי נפשו סכנת בספק דאפילו

 להכניס לא אבל דמחייב הוא ואגורי מטרה דוקא ודאי

 בודאי לד,כגם מחויב דאינו דכיון סכנה בספק נפשו

 הוא א״כ ס״ב בב״מ כדאיתא קודמין דחייו סבנה

 ודאי בהם וחי דרשינן פ״ה וביומא בהם וחי בכלל

 על לנר בערוך גם ראיתי והכי עיי״ס. ספק ולא

 סויגיא מהך להוכיח בכזאת נמי שכותב סנהדרין

 נפשות דבספק וס״ל הירושלמי על פליג דילן דש״ם

 לתרץ א״ע ודוחק חבירו, להציל כדי א״ע להכניס א־צ

 הר״ן שפירש כמו הגם׳ פירוש מפרשינן דלהב״י

 ממשמעות ולא אגורי מיגר דרשינן דל״ת דמיחורא

 ובאמת והשבותו התירוץ לפי מצרכינן שפיר ולכן

 זאת, גם בעצמו ומסיים ל״ל. והשביתו הי׳ הקושי׳

 כדעת באמת דסובר י״ל הכי פירש דלא רש״י דאבל

 דין ד,ך הביאו שלא פוסקים ושאר והרמב״ם הרי״ף

 שמבאר שם בסנהדרין רמה ביד ויעוין עיי״ש. דב״י

 ל״ל תעמוד דלא היתד, ד,גמ׳ שקושית בהדיא נמי

 ממשמעותא אלא דרשינן מיתורא דלא הוא והתירוץ

 כלל עצמך תעמיד לא כלומר תעמוד, דלא דקרא

להצילו יכול שאתה ענין ובבל הצלתו אחת חזר אלא

ע״ש.

 לכתוב שם אזוב ד,אגודת עוד שמוסיף מה ברם ה(

לפמ״ש במכ״ש היא בזד. ראיתו שדבר

 דתבירו מטעם להצילו שחייב הסברא מפאת הסמ״ע

 הסמ״ע לא ]אגב. סכנה בספק ואיד,ו ודאי בסכנת הוא

 שסוהסמ״ע בטור הב״י כ״א הסברא זאת שכותב הוא

 לי למה קרא א״ב כיעו״ס[, זאת דמעתיק הוא משמו

 בש״ש ממון גבי מצינו הא ואגורי למטרח דחייב

 כדאי׳ המפקיד בהמת להציל ואגורי למטרה שחייב

 עצמו להכניס מחויב ואינו צ״ג ד׳ האומנין בם׳

 בספק נופו להכניס שחייב זה וכ״ש סכנה בספק

 ואגורי מטרה דוקא ודאי אלא כ״ש לא ממונו סכנה

 עיי״ש. סכנה בספק נפשו להכניס לא אבל דמחייב הוא

 הגז׳ דבקושיתו לפענ״ד, להנדז יש זאת ראי׳ על

 הק״ו דדל דכו״ע, אליבא להקשות עדנה יש הרי

 דבכאן גופא מזה ק״ו עוד יש הרי סכנה מספק

 המדובר האומנין בם׳ ובשם גופו בהצלת המדובר

 ואגורי לממרח חייב ממונו להצלת ואם ממונו בהצלת

 פירכא דדינא דגופא ובע״ב גופו, להצלת מכ״ש

 שאני דש״ש דהאומנין מההיא כלל ללמוד דאין

 לק״ו גם ליכא וא״כ לכך, עצמו וחייב עליו שקיבל

 שאני דשם דהסמ״ע, אליבא אזוב האגודת של

 שלא וזה ש״ש, להיות עליו בקבלו כך על שהתחייב

 בהמת להציל בדי סכנה לספק א״ע להכניס גם חייב

עצמו על קיבל לא בזה דחיוב משום הוא חבירו

 לספק א״ע להכניס דליכא בודאי הרי תורה וחיוב

 איסורא עוד ואיכא חבירו ממון הצלת לשם סכנה

 דאע״ג חבירו של גופו בהצלת ומשא״כ כך, על

 אבל חבירו, של גופו להשבת תורה חיוב דאיכא

 גם להפעיל פעולות גם לעשות דמ״מ אומר הייתי

 מחויב. לא כבר זה ואיגודי ולמיטרח להצילו אחרים

 שהיא, סכנה באיזה כבר כרוך לא הדבר אם אפילו

לממרח בזה גם שמחויב דקרא ריבויא איצטריך להכי

ואיגורי.

 על גם זאת כקושיא להקשות באמת יש ובעצם

מנין גופו אבדת דאיתא: דברייתא גופא

 נטבע כגון גופו אבדת ופרש״י לו. והשביתו ת״ל

 ליה תיפוק לכך ריבויא דלס״ל וקשה וכו׳, בנהר

 כ״ש להחזיר חייב ממונו דאם מממונו מק״ו זאת דנלמד

 דהגה״ם אליבא תתיישב הקושיא אדרכא ובכאן גופו.

 בכדי לס״ג לד,כגם אפילו דמחויב דסבר ודעימי׳

 בק״ו נלמד לא הרי דזה סכנה, מודאי חבירו להציל

דאינו בודאי הרי חבירו ממון הצלת דמשום מממונו

 כמובן. סכנה, לספק להכגס כן גלל מחויב

ק״ב סי׳ חחו״ם יעקב ברית שו״ת בספר ומצאתי

דלמד. הברייתא על בזאת באמת שמקשה

 ב״ש א״ב להשיב מחויב דממונו כיון להבי קרא לי

 קרא דבעינן לומר דיש ומתרץ להשיב, דמחויב גופו

 בזקן כגון ממונו אבידת להחזיר דפטור גווני להגי

 דאינו הבירו משל מרובה בשלו או בבורו לפי ואינו

 ולזה חייב גופו בהשבת אבל אבידתו להשיב חייב

 תירוץ על לעיין יש אך עיי״ש. לו דוהשבותו קרא בעי

 כבודו לפי ואינו זקן של הפטור בכאן שייך דמה זה

 חבירו בשל מחזיר שבשלו דבל הוא דינא הרי הא

 בשלו מחזיר ודאי הדי גופו ובהשבת מחזיר נמי

 מ״ש ]יעוין וכדומה, ולבניו לאשתו בכזה קרר, אילו

 י״ז סימן לעיל ז״ל הגרש״ק על לזה בדומה להעיר

גופו השבח בשאלת שייך מה וגם ע״ש( ב׳ אוח פי״א

חבירו. משל מרובה שלו של ענין

שמביא סנהדרין על הים מרגליות בספר וראיתי

אחר, מפרש בשם גם להקשות זאת קושי׳

 כשרואה דמיירי לפרס דיתכן לתרץ מדידיה וכותב

 שישהה אלא נפש בסכנת שאינו בדרך תועה אדם

 ע״ש, וכו׳ הישרה הדרך שימצא עד שעות הרבה

 דמפרש דרש״י אליבא ארובה יעלה לא וה תירוץ אך

 נטבע "כגון היינו גופו סאבידת שהמכוון בהדיא

 זד, נקם לדוגמא רק שרש״י שנאמר לא אם בנהר".

 שאינו אע״פ בדרך תועה גם בזה בלול באמת אבל

 מבאר בעצמו שרש״י באמת מצינו וכך נפש, בסכנת

 "והשבותו, דכותב ע״ב 'פ״א ד׳ בב״ק זאת כוונה אל

 להעלותי צריך אתה חברך טעה שאם משמע גופו את

 גם זאת שלמדים הגט׳ מסקנת ולפי ע״ש, לדרך"

 שקרא זאת לומר צריכים בודאי תעמוד דלא מקרא

בספר וכדראיתי ם״נ, דליכא להיבא אתא דוד,שבותו
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קפג זדם אליעזר ציץ מה סימן שו״ת

 הר״ף תלמידי בשם שמביא סנהדרין על וחיי חמרא

 לז דוהשבותו קרא לי דלמה להקשות שכתבו ז״ל

 למיכתב דאצטריך ותירצו תעמוד, לא דכתיב כיון

 ענין בכל להצילו דחייב לאשמועינן לו והשבותו

 אלא הוי דלא דס״ד תועה אם כי דאינו היכא אפילו

 ההו״א ועל ע״ש. אותו להרוג דרוצים היכא דוקא

 וכתב טרה בק״ו דאתיא דמילתא לתרץ גם אפשר

 מפני בכזאת ותירצה הקשחה לא שד,גמ׳ וזה קרא, לה

וכנ״ל. לכך צריכנא לא המסקנא לפי שהא

 קרא דאיצטריך לומר דיש לתרץ בדעתי עולה עוד

לדעת עצמו דמאבד היכא אפילו גופו לאבידת

 ]עיין להצילו חייבים בכה״ג דאפילו הסוברים דרבו

 אותיות פ״ד ט״ו סי׳ ח״ח צ״א שו״ת בספרי בזה מ״ש

 )כמבואר להציל חיוב אין בממון דבכה״ג ד׳[ ג־

 הי״א מאבידה פי׳א וברמב׳־ם ע״ב כ״ה ד׳ בב״מ

 ק״ו אין דא כגון על וא*כ ד׳( סעיף רם*א סי׳ וחו״ם

דקרא. ריבויא לזה איצטריך ושפיר

 הראיה אבל הנוספת, לראיה ומסביב בנוגע כ״ז ט(

מההיא אזוב אגודת בעל הגאון של היסודית

 היא חזקה סכנה לספק להכנם חיוב דאין דסנהדרין

 ז״ל שיק המהר״ם שגם ראיתי רואי ואחרי וכנ״ל.

 על להשיג כותב רל״ח מצוה המצוות על בחיבורו

 לתמוה כותב וכמ״כ דסנהדרין, זאת מסוגיא ההג״ם

 נפשות ספק משום דהא הגה״ט של הדין גוף על שם

 דהיינו בהם דוחי מקרא שבת לחלל אפילו הותר

 סכנה ספק שיש במקום מצות ציוותה לא שהתורה

 רעך דם על תעמוד לא התורה שציוותה אפשר ואיך

 לא סכנה במקום הרי סכנה לספק עצמו להכניס

 מסברא רק אמרינן בשפ״ד ואפילו התורה, ציותה

 איך סכנה בספק עצמו להכניס אבל וכו׳ חזית מאי

 עיי״ש[, רל״ז מצוה המנ״ח לתמוה ]וכ״כ אפשר

 לבאר שיק המהר״ם שם כותב הירושלמי ודברי

 אלא השקול וספק ממש סכנה בחשש קאמר לא דג״כ

 ברב הירושלמי וסובר המיעוט עפ״י חשש דאיכא

 שם הכריח ועכ״פ וכו׳. רוב בתר בד״נ גם דאזיל

 כל פסקו ומיגר למיטרח דצריך הזה דהדין דמביון

 דלא עכ״ח יתורא מכח רק מוכרח והוא הפוסקים

ע״ש. כירושלמי קיי״ל

 דזהו דנראה לומר שיק המהר׳ם כותב וכמו״כ

דב״פ ס׳ב, ד׳ בב״מ וב״ס דר״ע פלוגתא

 חבירו במיתת יראה ואל שניהם שימותו מוטב אומר

 פליג ור״ע ודאי, וחבירו ספק דאיהו בגוונא היינו

 חבירך, לחיי קודמין שחייך עמך אחיד מוחי ויליף

 העמק שגם ראיתי זאת ובנקודה עיי״ש. כר״ע והלכתא

 דפליגי לבאר נמי כתב ד׳ אות קמ״ז שאילתא שאלה

 והכריע שם, דמביא תנאים עוד וכן וב״ם, ר״ע בד,כי

 ודאי בשביל ם״נ לחשש להכנם שאין כר״ע דהלכה

עיי״ש. חבירו של ם״נ

 סנהדרין על המאירי בחידושי מצאתי זה וראה י(

כשלא היא הגם׳ שדיברת לבאר שהדגיש

 בלשון: וכותב חבירו, להציל בלכתו סכנה א צפוי

 לסטים או גוררוזו חיה או בנהר טובע חברו שראה מי

 דבר סוף ולא בהצלתו, להשתדל חייב עליו באים

 אבדת על שהרי סכנה בלא יכול הוא אם בעצמו

 על אף אלא שכן כל לא גופו אבדת על חייב ממונו

 ובקיאים ופועלים שכירים שישכור והוא אחרים ידי

 מדברי גם נלמד הרי עכ״ל. להצילו הדברים באותן

 בחיוב המדובר שכל בפשיטות גמי שס״ל המאירי

 יהא לא כשלמציל הוא בסכנה הנתון חבירו הצלת

סכנה. שום מזה צפוי

 בזה ההצלה שחיוב דס״ל מדבריו נלמד זאת ועוד

וצריכים ממונו. מאבידת מק״ו בעצם למדים

 לרבות הוצרכה שהגמ׳ דוה לדידיה גם איפוא לפרש

 בק״ו זאת דאתינן דאע״ג משום כג״ל מוהשבותו זאת

 בזה. שכתבנו הפירושים כיתר או קרא, לה וכתב טרח

בהשמטות שם אזוב האגודת וכותב מוסיף זאת עוד יא(

 בתשובת ראיתי שוב :וז״ל שבסוה״ם

 מחויב אם בענין שם שנשאל תרב׳־ה סי׳ ח״ג הרדב״ז

 בשביל סכנה בו שאין אחד אבר ממנו לחתוך להגיח

 בזה מחויב שאינו והשיב המיתה, מן חבירו הצלת

 ספק יש אם אולם בלשונו וסיים חסידות ממדת זולת

 עדיף דידי׳ דספיקא שוטה חסיד הר״ז נפשות סכנת

 בפשיטות ש שכתב הגם עכ*ל דחבריה מודאי

 שהביא הירושלמי ראה לא גם דנפשי׳ מסברא

 השמיטו והרא״ש הרי״ף גם הלא להפך הסמ״ע

 נכונות בראיות ונתבאר הסמ״ע כמ״ש הזה הירושלמי

 לשקול צריך אולם כנ״ל, הירושלמי הפך דילן סהש״ם

 ביותר לדקדק ולא סכנה ספק בו יש אם היטב הענין

 לכל קודם שלך גבי ל׳-ג ד׳ א״מ ס״פ שאמרו כאותה

 וכ״ה כך לידי בא סוף כך בעצמו המדקדק שכל אדם

 אזוב האגודת עכ״ל ע״ש רס״ד סי׳ ח״מ בש״ע

סי׳ יו״ד ובפ״ת שם חו״מ בפ״ת בקצרה מזה )והובא

עיי״ש(. ט״ו ס״ק קנ״ז

 ענין מסביר תרכ״ז( סי׳ )לפנינו רדב״ז בשו״ת ושם

מאבריו אבר לתת האדם על חיוב שאין זה

 שאע״ג מפני בטו״ט, מסכנה, חבירו להציל כדי

 למסור מחויב איננו אבל בממונו להצילו דחייב

 דכתיב ותו אבריו, בסכנת לא גם הצלתו על עצמו

 יהיו תורתינו שמשפטי וצריך נועם דרכי דרכיה

 דעתנו על יעלה ואיך והסברא השכל אל מסכימים

 או ידו את לחתוך או עינו את לסמא אדם שיניח

 השואל וכלפי חבירו. את ימיתו שלא כדי רגלו

 לקצץ להניח שחייב אומרים שיש לו שכתב

 בע׳״ז מדאמרינן והראיה מת ואינו הואיל האבר

 טעמא' ומפרש בשבת לכוחלה מותר בעיניו חש

 אבר הא משמע תליא בליבא דעינא דשורייני משום

החמורה שבח ומה מק״ו הנדון יבוא והשתא לא׳ אחר
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ח״ט זוליעזר ציץ מה סימן שו״ת קפד

 פקו״ג מפני נדחית היא אותה דוחה אחד אבר שאין

 שתדחה דין אינו השבת מפני שנדחה אחד אבר

 מכמה זה ק״ו ודוחה הרדב״ז לו עונה פקו״ג. מפני

 אבר לסכנת מה ראשית, לארבעה. ומתרכזים אגפין,

 סכנת אין ולפיכך משמיא דאתי אונם שח דשבת

 מפני עליו האונס הוא שיביא אבל שבת דוחה אבר

 אע״פ אבר חתיכת ע״י דילמא ותו שמענו, לא חבירו

 הרבה דם ממנו יצא שמא בו תלויה הנשמה שאין

 הוא שכן לשבת דמה ותו וכר, חזית ומאי וימות

 דאמר לאו ואי השבת את לשמור חייבין ואבריו

 חולי על אפי׳ הו״א בהם שימות ולא בהם וחי קרא

 שאינו בחבירו תאמר השבת את מחללין אין שיב״ם

 עונשין דאין ותו הצלתו, על עצמו למסור מחויב

ק״ו מדין עונשין אין מלקות ומה והשתא ק״ו מדין

עיי״ש. אבר חתיכת כ״ש

 הלכתא וכמה כמה הרדב״ז מדברי למדנו הרי

כביעתא הדבר ליה פשוט שהיה א( גבירתא:

 בספק א״ע להכניס לאדם חיוב כל שאין בכותתא

 עוד ולא בסכנה, הנתון חבירו את להציל כדי סכנת

 אם בירר לא ורק שוטה. חסיד הר״ז כן דהעושה אלא

 ומבנים בהיות מאעל״ד גדר של איסור על גם עובר

 כל שאין זאת גם ליה דפשוט ב( סכנה. לספק א״ע

 שהוא אבר איזה ממנו להפסיד לתת האדם על חיוב

 סכנה מודאי חבירו את עי״כ להציל בכדי מאבריו

 וכמה בכמה הדבר את ונימק נועם דרכי זה דאין

 לעשות דהרוצה דרגא חדא רק בזה ונחית סברות,

 מדת אדרבא אלא יכונה שוטה חסיד בשם לא זאת

 לעשות שרוצה מי שכאמור אע״פ ג( זאת. היא חסידות

 הצלת עבור מאבריו אבר איזה להפסיד לנדב זאת

 כשלא דוקא היינו מ״מ זאת, היא חסידות מדת חבירו

 חסיד הו״ל תו הרי דאל״ב נפשות, ספק בדבר כרוך

שוטה.

 שזאת שנאמר הדבר יצויר מתי לעיין יש ובאמת

הא שוטה, חסיד נקרא ולא חסידות מדת

 הפסדת שכל לבאר בדבריו מאריך שם הרדב״ז הדי

 אוזן חתיכת ואפילו סכנה בספק כרוך מאדם אבר

 כויה תחת וכויה עין תחת עץ מדרשת זאת ומוכיח

 החיים, במציאות בזה שראה ממה וכן לממון שהמכוון

 לשאול כשיבואו שאעפ״י הרדב״ז שסבר לומר וצריך

 על נדקדק לא מ״מ סכנה ספק בגדר הכל נגדיר לנו

 שאין אבר כל לבו מרצון לנדב שרוצה למי כך

 החלל מן שאינו אבר כל וביותר, בו, תלויה הנשמה

 עי״כ יקרא שלא לו ונאמר להתנדב לו נתיר ולפנים

 חסידות, מדת של גדולה דרגא זוהי כ״א שוטה חסיד

 וכפי רבים בו שדשו כפי חיצוני אבר חתיכת בל בי

 ועפ״י בלל בדרך כרוך אינו הרופאים בין המקובל

 החלל שמן אבר חתיכת כל אבל סכנה, בספק רוב

 אז סכנה בספק ובסתמא בלל בדרך הכרוך ולפנים

שוטה חסיד ובשם סכנה לספק א״ע כמכניס כמוהו

 לחח ברצותו שם שהרדב״ז שרואים וזהו יקרא,

 בו ויש בו מחויב שאינו אבר חתיכת של דוגמא

 דוגמא נותן חסידות מדת משום בהתגדבותו מיהת

 אבר שהוא רגל, או יד חתיכת או עין סימוי של

 שיש יקבעו שאם לכתוב מדגיש ע״ז וגם חיצוני,

דספיקא שוטה חסיד הר״ז נפשות סכנת ספק בזה

דחבריה. מודאי עדיף דידיה

סק״ג קנ״ז סי׳ ביו״ד הש״ך דדעח לציין ריש יב(

 לעבור אותו כשאונסים אבר בסכנת להקל

 דדמי ולומר אבר ממנו לחתוך או תורה איסור על

 לו יקצצו שלא כדי לעבור לו ומותר נפש לסכנת

 סק״ז, במ״ז שכ״ח סי׳ ביו״ד הפרמ״ג גם וכ״כ האבר,

 שבת. לאיסור איסורים שאר בין בזה לחלק כותב ורק

 בתשו׳ הנ״ל הרדב״ז דברי הפרמ״ג שם מביא וכמו״ב

 להקל כותב שם דבריו ועפ״י כוותיה, לפסוק וסתים

 ספק מטעם אבר לו לקצוץ כשרוצים בשבת גם

 ג״כ ישנם בלבד אבר בסכנת ואפילו עיי״ש. נפשות

 שבת, באיסור גם להקל הסוברים ראשונים כמה

 אליעזר ציץ שו״ת בספרי בזה שהארכתי מה יעוין

 גם בזה מ״ש ועיין עיי״ש. י׳ פרק ט״ו סימן ח״ח

והדברים עיי״ש ר׳ סי׳ חיו״ד שלמה לך האלף בשו״ת

ארוכים.

 ד׳ כתובות אנג׳יל להגר״י הש״ם בגליוני ]ויעיין

כל וחיסרון אבר חיסרון להסתפק שכותב ל״ב

 ולכאן לכאן בסברות ומאריך יותר, גדול מה ממונו

 ז״ל קלוגר להגר״ש החיים בספר וכמו״ב עיי״ש,

 ע״ב ס״א ד׳ )בברכות חז״ל דרשת עפ״י לומר כותב

 מגופו עליו חביב שממונו לך יש אם מאדך בכל ועוד(

 חביב שממונו כוה דאיש מאדך, בכל נאמר לכך

 כופין באם ממונו כל לתת מחויב אינו מגופו עליו

 אך ע״ש, מהג׳ חוץ עבירות שאר על לעבור עליו

 על אברהם באשל בתוקף עליו להשיג כתב כבר

 על שהתווכח שם וכותב תדנ״ו, סי׳ מהדו״ת או״ח

 משווי משם המשתקף וכפי ז״ל, הגרש״ק עם פא״פ כך

 שם שמזכיר ומה עיי״ש, ביה, הדרנא ז״ל הגרש״ק

 יוה״ב תוס׳ בספר גם לומר כתב כבר זה שבכעין

 גם מזה הובא כבר ע״ש, ז״ל׳ חביב בן למהר״מ

 וכותב ט״ז, ס״ק קנ״ז סי׳ יו״ד תשובה דרכי בספר

 דבריו ודחה הביאו סנהדרין על מבין פני שבם׳ שם

 סתמא אלא כן נראה לא הראשונים כל דמדברי

ממונו כל למסור מחויב גוונא דבכל ומשמע קאמרי

עיי״ש. יעבור ולא

 מבאר ברכות על ז״ל דהגר״א להעיר יש וכמו״כ

חביב שממונו אדם לך יש של הביאור

 לעניו הכוונה אלא מיתה, לענין לא מגופו עליו

 שיעשה פי׳ מגופו עליו חביב שממונו גופו, טרחת

 כי בממונו מצוה שיעשה ממה יותר בגופו מצוד.

 ובפירוש ע״ש, וכו׳ גופו מטורח יותר עליו חביב ממונו

על הח״ס גם כותב זאת דרך ועל עיי״ש. הרר״א
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קפה ח״ט אליעזר ציץ מה סימן שו״ת

 בספר גם -בזה מ״ש ויעוין ואתחנן׳ ם׳ התורה

 עיי״ש. למשה בהלכה הנז׳ בפ׳ עה״ת משה וידבר

דרשא מההיא הדיוקים לכל מקום בכלל אין ולפי״ז

מאדך. דככל

 סי׳ ח״א יו״ד גזר אבני בספר ראיתי זאת ועוד

דאמרינן ע״ז להקשות ששמע שמביא קכ׳-ח

 נאמר לכך מגופו עליו חביב שממונו אדם לך יש אם

 נדחים אינם עבירות שאר אפי׳ הא מאדך, בכל

 דכיון לתרץ וכותב בפוסקים׳ כמבואר ממון משום

 דאין משום פטור ויראה מאהבה ע״ז העובד דקיי״ל

 מותר יהי׳ ממון משום דאפי׳ הו״א ע״׳ב לע״ז, לבו

 וגם אריכות׳ ביתר ע״ש עבירות משאר וקיל לעבור

האמורים, הדיוקים לדייק ממילא נמי ליכא לפי״ז

מזה[. יותר ואכמ*ל

 הדבר, שכן לודאי הדבר וקרוב לומר, ויתכן יב(

לו דיש דסברי ודעימי׳ להגה״ם שאפילו

 ודאית. מסכנה חבירו למיל כדי לס״נ ליכנם לאדם

 אבר לו להוריד לתת לאדם לו שאין מיהת יודו ם״מ

 הדבר היה אם ואפילו חבירו, להציל בכדי מאבריו

 עצמו דבלחכגיס ברור בזה והחילוק בדידיה, רק תלוי

 בהיות לכך לחוש א דאין רבנן הני סברי סכנה לספק

 לו ויש נפש הצלת של גדולה מצוה לעשות שהולך

 שלם ויצא דע כל לו יאונה שלא ■בזד לבטוח כן על

 בדבר ספק אין הרי אבר בהורדת משא״ב אבל בגופו,

 שאין מדו הם גם כן ועל האבר, עי*כ לו שיחסר

 שמסביר כפי והכל בכך, האדם את לחייב נועם דרכי זה

 חבירו להצלת ממון כשמוציאים )וגם הרדב״ז בזה

 יעו״ט למציל, אח״כ זאת להחזיר הפוסקים חייבו

 הבונים עמלו וכמה ועוד. ומאירי סנהדרין רמ״ה ביד

 שניתן הטעם גלל חבירו בממון עצמו להציל להתיר

 פ״ו י״ז סי׳ לעיל בזה שציינתי מה יעוין להשבה,

 מחבידו אבר בהחסרת שייך לא וכ״ז ע״ש. ב׳ אות

להשבה(. ניתן שלא

 פיקוח ספק ודאי שיש דבמקום העולה. תורה זאת יג(

אבר לנדב לאדם שאסור'לו להכריע יש נפש

 עי״כ ולהצילו חבידו של בגופו לשותלו בכדי מאבריו

 וישבו שוטה, חסיד הר״ז כן והעושה ודאית, מסכנה

 לסכן שלא המבצע הרופא על גם כך על איסור איפוא

 )ועל חבירו של דמו להציל בבדי זה של דמו בקו״ע

 חזית דמאי בספק( שקול ההצלה דבר כשגם כמה אחת

 הוצאת גלל ימות הזד. והאיש אסון יקרה ואם וכו׳,

 זאת שביצע לרופא יחשב דדם נראה ממנו האבי

 נשקפת סכנה ספק שאין ובמקום ממנו. ידרש ודמו

 אדם שום על מצוד, ולא חיוב כל שאין אע״פ אזי לעין

 של בגופו לשתלו כדי מאבריו שהוא כל אבר לנדב

 למדת זאת המנדב ם״מ ממיתה, עי״ב ולהצילו חבית

 וגמור שלם בלב מגדב ואם זאת, לו יחשב חסידות

 וטור הי״א ומזיק מחובל פ״ה ורמב״ם צ׳ ד׳ ב״ק )עיין

זאת, לבצע לרופא מותר י׳יב( סעיף תב״א טי׳ וחו״ם

 על לפניהם )בשהרצאתי הרופאים לי שאמדו וכפי

מהאברים וכדומה כליה הוצאת זה( נושא

 בספק בסתמא כרוך בריא שהוא אע״פ מאדם הפנימיים

 לרופא ואין בסתמא כך על להתנדב אין כן ועל סכנת

 מומחים רופאים של חבודה סגל אא״ב זאת, לבצע

5גםם׳ ברוך לא שהדבר מדוקדק עיון אחרי יחליטו
ואולי. האי וכולי נפשילמנדב, סכנת

מר סימן

 איסור ענין וחומר המות קביעת גדר
ובנסתר בנגלה מת הלנת

 קביעת גדר הוא לבירור לפנינו העומדות הבעיות

להשהות בהלכה מנהג יש ואם בהלכד" המות

 שאמנם בבירור לידע כדי שעות מ״ח או כ״ד המת

 בכמה כן שנקבע ממללים אחרים ששפעתי כפי מת.

 איסור עגין חומר וכן חכמים׳ ע״פ י״י״ל מקומית

מת. חלנת

 ביומא הגם׳ מדברי המות. קביעת גדר אדות והנה א(

הוא בזה הקובע דעיקר למדנו ע״א פ״ה ד׳

 עד בודק הוא היכן עד ח״ר דאיתא: שבחוטם י הנשימה

 כהני תנאי הני נימא וכו׳ לבו עד אומרים ויש חוטמו

 תימא אפילו וכו׳ נוצר הולד מהיכן דתניא תנאי

 אלא התם שלום אבא אמר קא לא כאן עד שאול אבא

 לענין אבל מיוגצר ממציעתיה מידי דבל יצירה לענין

 באפיה חיותא דעיקר מודה שאול אבא אפי׳ נפש פקוח

 אמד באפיו. חיים רדח נשמת אשר כל דכחיב הוא

 למטה מלמעלה אבל למעלה ממטה מחלוקת פפא רב

 דכתיב צריך אינו שוב חוטמו עד ליה דבדק כיון

באפיו. חיים רוח נשמת אשר כל

הוא שנשימת־החוטם מודים דכו״ע מזה למדנו הרי

 נהלקו ולא מת׳ או חי הוא אם באדם הקובע

 בדקו לא אם אפילו קובע הלב דפיקת גט אם אלא

 וכשמגיע שם! בפיהמ״ש רמב״ם וכ״כ נשימת־היזוטם.

 יותר לחפור לו אסור אז נשמה בו נמצא ולא לחוטמו

 הי״ר בספר לפסוק סתם והכי מת. הוא שבודאי לפי

 בו מצאו ולא חוטמו עד בדקו הי״ם! משבת בפ״ב

 הטור פסקו וכך מת. שכבר שם אותו מניחין נשמר.

 הרגישו לא ראם ד׳ מעיף שכ״ט סי׳ באו״ח והשו״ע

מראשו פגעו שנא לא פת ודאי אז היות בחוטמו

תחלה. ברגליו פגעו שגא לא תחלה

לאחר לשהות עוד יש בטיחות לשם ואעפ״ב ב(

 נפסקה אמנם אם להווכח קצת מיכן

 הרמב״ם מדברי זה דבר ונלמד לחלוטין. נשימתו

 עיניו הסעמץ וכל :וז״ל שפוסק ה״ה אבל מה׳ בפ״ד

 מעט ישהה אלא דמים שופך זד. הרי נפש יציאת עם

 חברתה, על מלמד אחת והלכה עכ״ל. נתעלף שמא

 ,בה ההלכה על מלמדת שבת בה׳ ההלכה דהיינו.

לא אם היא ההבחנה נפש" יציאת "עם דז״ש אבל

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס195 מס עמוד גדליהו יעקב בן יהודה אליעזר ולדנברג, ט - אליעזר ציץ



חט״ז אליעזר ציץ ג םימן ה שר"

 ביחידות ומתפללים צדדי לחדר או ביהכ״נ לעזרת לצאת

 מוטב אלא תפלתם׳ נשמעת לא בם שתהא מפסידים כי

בתוך היחיד תפלת תפלתם את אעפ״ב להתפלל להם

 נשמעת, .תפלתם שתהא ירויחו ועי״ב ביהב״ג, £±;^כתלי

 שתפלת וי״ם ור״ח בשבת ישיגו עי״כ אם כמה אחת ועל

 של המוסף תפלת עם מכוונת תהא שלהם שחרית

האמורים. הצל״ח וכדברי הציבור,

 הלב תשומת את להסב גם כדאי אה ובהקשר ז(

ח׳ בד׳ שם בברכות נפלא. צל״ח לעוד

 בעירו ביהכ״ג לו שיש מי דכל שם הגם׳ ע״ד ע״א

 וכותב וכו׳, רע שכן נקרא להתפלל שם נכנם ואינו

 ביהכ״ב שיש במי להלכה זה מכח להסתפק הצל״ח

 ומשם לביהכ״ג שם לו פתוח וחלון ביתו כותל אצל

 כמבואר לעשרה עמהם מצטרף שזה לציבור פניו מראה

 להיות זה מועיל אם י״ד, סעי׳ נ״ה סי׳ או-ת בשו״ע

 דנחשב אף דילמא או בביהכ״ג, עומד כאילו נחשב

 ומסיים לביהכ״ג, נחשב אינו מ״מ בציבור מתפלל

 דוחקא טורח עליו שקשה חלש אדם דלצורך וכותב

 דהא מזה איפוא ונלמד עיי״ש. להקל אפשר דציבורא

 )כפי בזה להקל להנהיג אין חלש אדם לצורך לא

 צדדי בחדר לעמוד בעצמם קולא נוהגים שראיתי

פתוח( חלון דרך לציבור פניהם ולהראות ביהכ״ב שע״׳י

 שנוסף כדי ביהכ״ג לתוך אכנס לדקדק עליהם אלא

 ועמידה כניסה גם בנפשם יקיימו בציבור לתפלה

ופקפוק. שאלה בלי בביהכ״ג

ד סימן

 ולא נרתיק לא אצלה נמצא שלא בתורה
בניתות לה ובנו בלמד שמלות אלא ^י־־׳^ירהם

 לקיים שתוכל מנת על נרתיק פלסטי
לעולם, תוכל שלא בטוזז וללדת אישות׳ יחסי

 לבחור כד על להודיע הרופא מחובת אם
 מכשול להסיר כדי לו להנשא שעומדת
 ללה״ר. חשש כל ומבלי מלפניו

. שאלה

תשמ״ג. כסלו כ״ג

שליט״א. וולדינברג י. א• הגאון הרב לכבוד

שליט״א, הרב כבוד

 גבי״ח עבודתי בעת זוכרני כבודו כי מקוד, אני
 עובד אני כעת נשים׳ במחלקת כרופא צדק שערי

 מדיות במרפאת וכן נתניה, צאנז בקרית לניאדו בבי״ח
בת״א. זמגהוף מרפאת קופ״ח של המרכזית במרפאה

 19 בת רוקה אשד, בטיפולנו נמצאת באחרונה
 הבדיקות במסגרת הומת, הופעת אי בגלל אלינו שפנתה

רחם ולא נרתיק לא לה אין בי נמצא אצלה שבצענו

 בספרות. היתעה נדירה תסמונת זוהי בלבד. שחלות אלא

 לה שהוסברה ולאחר לד,נשא עומדת שהאשה מכיון

 נרתיק לה לבנות מאתנו בקשה היא במדויק הבעיה

 אישות, יחסי לקיים שתוכל מנת על פלסטי בנתוח

 ואכן לעולם. תוכל לא שללדת כפירוש לה הוסבר

 מירבית ובהצלחה בשלום עבר הנתוח אותה. נתחנו

 מדובר שאין לגלות יוכל לא מקצועי בלתי שאדם כך

 אינו להתחתן עומדת היא אתו הבחור טבעי. בנרתיק

 בכל בקשה והאשה אשתו. של הבעיה על כלל יודע

דבר. כך על לו נספר שלא בקשה של לשון

 לבחור לספר מחובתי האם הי< מכבודו שאלתי •

 או לעתיד, אשתו בדבר אלינו פונה הוא אין אם גם

 דמיון יש האם מפורשת׳ בשאלה יפנה הוא אם רק אולי

 ממארת במחלה הועלה אשד, של בעיר, ובין זו בעיר, בין

לחתן. לספר יש כי נפסק שאז נשואין לפני ועומדת

 כאשר דומים במקרים קיימת בעיה שאותה במובן

 לחלוטין מנוונים אשכיו —לחלוטין עקר שהבחור ברור

 האם תקנה. לו אין היום הרפואה מדע ידיעת ולפי

 עומד אתה הנערה של אזנה את לגלות סחובתינו

מלפניה. מכשול ולהסיר להתחתן הוא

הכבוד בכל
ממס יעקב ד״ר

נתניה. לגיאדו, ע״ש צאנז קרית בי״ח נשים מחלקת

תשובה.
תובב״א. עיה״ק ירושלים תשמ״ג. טבת ו׳ ב״ה׳

 נ״י ממט יעקב ד״ר הנכבד הרופא לכבוד

 נתניה. צאנז, קרית בביר,"ח נשים במחלקת רופא

רב. שלום

 להשיבו והנני יומיים, לפני קבלתי מכתבו יקרת

שאלותיז. על בזה

 הבחורה ממום לבחור לגלות הרופא מחויב לדעתי

 על בשאלה אליו לפנות דעתו על עולה שלא הגם

 שהבוזורד. והגם מהחיסרון ידיעה הוסר מפאת מצבה

 ואותו לה. לשמוע לו אין לו, לספר שלא ממנו ביקשה

 איננה והבחורה עקר שהבחור להיפך קורה אם הדבר

לבחורה. מזה להודיע מחובתו מזה יודעת

בהלכה. דברי אח ואבסם

 הי״ד נפש ושמירת רוצה כדי׳ בפ״א הרמב״ם א(

הציל ולא להציל היכול כל < ח״ל פוסק

 אתחבירו הרואה וכן רעד׳ דם על תעמוד לא על עובר

 באד, רעה היד, או עליו באים ליסטים או בים טובע

 אחרים ששכר או בעצמו הוא להצילו ויכול עליו

 מחשבים מוסרים או עכר׳ם ששמע או הציל ולא להצילו

 והודיעו חבירו אזן גלה ולא פה לו טומנים או רעה עליו

ויכול חבירו על בא שהוא באונם או בעכו״ם שידע או
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 וכל פייסו ולא שבלבו מה להסיר הבירו בגלל לפייסו

 תעמוד לא על עובר אותם העושה אלו, בדברים כיוצא

עכ״ל. רעד דם על

 סימן ח״מ בשו-ע גם בפשיטות נפסק הלשון רמה

הנוסחא ברמב״ם שלפגינו דבמקזם ]אלא תכ״ו

 הגירסא שם בשו״ע להצילו*, אחרים ששכר "או בלשון

 אם לענין מזה גפ״ם ויש להציל* אתרים שישכור *או

 מתני אם בעצמו להציל שיכול במקום אחרים שכר

ואכמ״ל[.

 האיסור שבכלל הגז׳ והשו״ע הרמב״ם מדברי למדנו

רק לא כלול רעד דם על תעמוד לא של

 על כולל הוא אלא ממש, דמים שפיכות על כשהמדובר

 להציל כדי פעולה מלעשות ונמנע מנגד העומד כל

 סח מכל או עליו שחורשים רעה מכל חבירו את

 להצילו יכול והוא ממש, רציחה דוקא ולאו לו, שטומנים

 חושב את שיפייס פיוס ידי על הן פיזי, באופן הן מזה

 את מזה לגלות להקדים הקדמה ידי על והן הרעה,

 עובר הוא אלה בכל זאת, עושה ואיננו חבירו, אוזן

רעך. דם על תעמוד לא של לאו על

 פח וטמינת רעה חרישת לד היש לנידונגו, ומעתה,

להטמין בחור לאמלל שרוצה ממי מזה, גדול

 ויהא בחיה" תולדות להביא יוכל שלא מראש סח לו

 של בבנינו ולעסוק ורביה פריה מצות מלקיים מנוע

 בהלם ילקה מזה מיכן לאחר לו בהודע והלא עולפו

 בנפשו, או בגופו לחלות מזה כתוצאה יוכל אשר גדול

 כשור פתאום אחריה הולך הוא ידיעה מחוסר וכעת

 פח, אל צפור כמהר כבדו חץ יפלח עד יבוא, טבח אל

 שלא הדעת על היעלה וא״כ הוא, בנפשו כי ידע ולא

 ע*פ הדבר ברור ולכן ו מכך להודיעו גדול חוב מוטל

 להזהירו לו מגלה ואיננו מזה שיודע מי שכל הדין

 בכלל כלול הדבר כי דמו, על עומד פשוט דהוא מזה

 רעך. דם על תעמוד לא של התורה אזהרת

לו בהודע בי כך, כל נורא הדבר אין כי תאמר מה

 מקח על לדין אותה לתבוע בידיה סמא יהא מזה

 הפקעת לדרוש כי ג״פ, בקבלת לחייבה ולבקש טעות

 ואיננו בסתם וכונסה מקדשה דהרי אפשר אי הקדושין

 סי׳ אה״ע )יעוץ וכד כך ע״מ לו מקודשת שתהא מתנה

 בג״פ. לחייבה רק לדרוש ויוכל קט״ז( וסי׳ ל״ט

רעה חרישת ענ״ם כאן שיש מלבד כי כן, הדבר אין

 כמה יודע ומי מזה, לו שיודע עד פח וטמינת

 התקשרות לאחר גירושין שקשין ומלבד ? שיעבור זמן

 לו לגרום ואסור בריתו, אשת עם אהבה בעבותות

 מכל חוץ כך, לידי להגיע לבסוף שיצטרך לכתחילה

 כמה יודע במוני ומי הדבר, לו יעלה בנקל לא זה,

 מקבלת להשתמט תוכל שהאשה במה ועד הדבר, קשה

 ולעגן נלוזות, ודרכים אמתלאות וכסה בכמה הג״פ

 עולה הדבר פעמים ובהרבה שנים, על ימים הבעל את

 שתסכים לפצותו; כדי גדולים כסף סכומי בהפסדי לבעל

גיטזע את לקבל

 סירוב של במקרה נשואת היתר קבלת על ולהסתמך

עולה לא זה נם הגט, את לקבל מצידה

 עד גלגולים במה לעבור וצריכים בנקל, כך כל הדבר

 אור שו״ת בספר זה מכל רמז וכבר זאת, שמשיגים

 כמה אשר הוא "וידוע בכתבו! י״ב ס״ק ה׳ סי׳ גדול

 בעתים לסבול נצרך ועינוי צער של הרפתקאות וכמה

 עפ״י אחרת לישא או בע״כ לגרשה שיוכל עד הללו

 כך בזמנו ואם ע״ש, עמו דהדץ היכא אף מבי״ד היתר

 את סוף סוף כשיקבל וגם וכמה כסה אחת על בזמננו

 כי סבל, של חדשה פרשה מתחילה אזי נשואין ההיתר

 עם להנשא מתרצות כולן דלא אחריתא, ליה יהבו לא

 בצידה. צרתה את אצלו תמצא אשר שכזה

)תרתי הדמים שפיכות איפוא הוא רב מה כן ואם

 לו שתגרם והרוחני הגופני והסבל משמע(

 ד,דםר על לו מלגלות עצמו את המונע כל ולכן מזה.

 מונע גם הוא דמו, על עומד שנמצא מלבד מראש,

 גם ממונו ואבידת גופו אבידת לו מלהשיב עי״כ א״ע

מכך. לו הנשקפת יחד

 לחיות בכלל אסור שגם יתכן שאולי מהרהר ]ואני

לארק אשר שכזאת אשה עם תורה דת עפ״י

 כי מבעי נרתיק גם לה אץ אלא מבעי, רחם לה שאין

 נוטה והדעת פלסטי, בניתוח נרתיק לה בנו אשר אם

 לבטלה, זרע הוצאת משום חשש בכה״ג שיש לומר

 צד משום כאן ואין בהיות והאבנים, העצים על כמטיל

 לברר למועד חזון ועוד האשה, של הטבעי מבשרה בשר

 זה בלי שגם הדבר ברור ובנידונגו ובל״ג, בע״ה זאת

 וכנ״ל[. מחסרונה לו ולהודיע לספר מחויבים

שתשאר בחורה איזה לאמלל רוצה כשבחור להיפך, וכן

 ומרא לידה חוטרא לו תהא ולא ימיה, כל בודדה

 ורמב״ם ס״ד. וכתובות ס״ה! יבמות )עיין לקבורה,

 ע״ש(, ו׳ סעי׳ קנ״ד סי׳ ואה״ע ה״י, אישות מה׳ פט״ו

 הדבר על לגלות מחויב מזה שיודע שמי ג״כ בודאי

האמור. ככל כך על זחלים לבחורה,

 בת או בן עם להנשא ולתת עץ להעלים כאמור, ב(

האמורים, החסרונות לה או לו אשר זוג

 שמחויבים ממון, מאבידת יותר הרבה לה או לו הוא

 מרובה במדד. גובל וזה יאבדו, שלא ובהצלתם בהשבתם

 הצלח משום גם זה בדבר וישנו גופו, השבת חיוב עם

עושקו. מיד עשוק

 על תשובה פתחי בספר שכותב דאיתי לזה ובדומה

המוסר ספרי כל וז״ל: קנ״ו סי׳ או״ח

 העולם מרעיש ואני לה״ר, ערן על העולם מרעישים

 מניעת והוא יותר, מצוי הוא וגם מזה גדול עץ להיפוך

 עושקו מיד עשוק להציל שנצרך במקום מלדבר עצמו

 וכן וכו׳ אבידה השבת בכלל הוא ממון לענין וכו׳

 ורע ובליעל רע איש שהוא יודע והוא שידוך בעניני

 עיי״ש, וממונו גופו השבת בכלל כולן עמו, להתחתן

 שידוך בעניני מלדבר עצמו במניעת הדבר' ככה ואם

איזו עם להתחתן הרוצה ובליעל רע איש לסתם בנוגע
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 סמיא וגם לו, גם רע שיהא ברוד כ״ב לא שעדיין אשה,

 של חיוב עליו מעלים זאת בבל דרכיו. להטיב בידו

 הוא באשר מזה ■האשד לגלות עושקו מיד עשוק הצלת

 על וממונו. גופו השבת של מכה גם עליו ובאים שם,

 שהמום נידוננו כגון על כזה חיוב שישנו כמה אחת

 בידם ואין גלויה וההונאה ומבורר ברור והחיסרון

 שאסור בושש צריך דין לית כן ועל א״ע, לרפאות

 להצד מזה ומלגלות מלדבר עצמו למנוע מזר. לד,יודע

 גם וממונו גופו השבת חיוב בכלל והוא מזה שיפגע

עושקו. מיד עשוק הצלת חיוב ובכלל יחד,

 להגה״צהבעל חיים חפץ בבפר גם ראיתי יהלום ג(

 שפוסק ד׳ סעי׳ ט׳ בכלל ז״ל ברורה משנה

 לדבר ולא מנגד לעמוד שאין לזה בכדומה על במפורש

 יש וגם שמותר אלא הרע, לשון איסור משום ולחשוש

 רואה אחד דאם שם. דכוהב זה, והוא לגלות, חיוב

 כי להרואה ויודע אחד עם להשתדך רוצה שאחד בחבירו

 מזה יודע אינו והמחיתן עצומים חסרונות לו יש החתן

 לו. לגלות יש לזד" מתרצה היה לא יודע היה ואילו

 וכותב, החסרונות, מהות ז״ל הח״ח מפרט ו׳ ובסעי׳

 אינו והמחותן ג־פ־ חולי מצד הוא החיסרון אם דהיינו

 לכל, נגלה לא אשד פנימי דבר שהוא מצד אותו מכיר

 רכילות. איסור והדש זה ענין המגלה על דאין הוא פשוט

 מצד היסרון כשיש בליהפוך, שהוא היכא כן וכמו

 מי דאם ז׳, בסעי׳ לפסוק ז״ל הח״ח ממשיך הכלה,

 הם אך במשודכת שיש הפנימית חולי יודע שהיא

 רכילות, איסור חשש המגלה על אין מהחתן, מסתירים

 דאם וכותב, שם י׳ בסעי׳ גם ההלכה זאת לכפול וחוזר

 נגלה לא אשר פנימית מחלה לה יש שהמשודכת יודע

 מזה. לו לגלות מותר מזה יודע אינו והחתן לכל

 מום כגון על במכש״ב ז״ל בח״ח מהאמור איפוא תלמד

 איסור של חשש כל שאין כבנידונגו גדול

השני. להצד מזה מלגלות לה״ר

 מותרים אם זל״ז, משודכים שבבר היכא הדין ומה

ז השני לצד מזה עדיין לגלות אפ״ה מחויבים או

 מזד" נוגע ט״ו בס״ק שם חיים מים בבאר הח״ח הנה

משודכת כבר שהיא הגם הוא בזה שההיתר ומבאר

 מסתפק ורק דיבורו ע״פ יתבטל שהשידוך והגם לו

 ואין יחידי רק הוא מזה שהיודע היכא גווגא האי על שם

עיי״ש. כך על עדים שני

 הח״ח של ספיקא הך שייך לא גידונגו דבכגון תראה

הדבר אמיתות לבדר ניתן הא דראשית ז״ל,

 הא זאת ועוד שהיא, כל רפואית בדיקה ע״י בקלה על

 ידוע בנידוננו, אלי, כבו׳ ממכתב היוצא כפי למעשר"

 הרפואי הסגל ה״ה ויותר, עדים לשני גם כבר מזה

בוז. שטיפלו

 כ״ט ד׳ בשבועות המשנה שדין הדבר מעניה ]ואגב,

שבועה והעדוני, בואו לעדים אמר דאם ע״א

 הרמב״ם וכד,פוסק שוא שבועת היא זו וכו׳ נעידך שלא

יחיד לעד בנוגע בם ט״ו הלכה שבועות מה׳ בפרה אותו

חט״ז אליעזר ציץ

 שהוא "מפני נימוק ובהדגשת לחבירו, עדות היודע

 זאת רמב״ם בשיטת שגו״נ מד, ויעזין להעיד". מצווה

 בספר וכן י״ד, סי׳ עדות ה׳ חחו״ס לב חקרי בספר

 ואכמ״ל[. יעו״ש ח׳ סי׳ עדות ה׳ חחו״מ בינה אמרי

 בכל מדבר ז״ל שהח״ח דהגם לבאר, זאת והיתה

 מזכיר ולא לגלות, מהיתר רק לכאורה דבריו

 ברור נראה מקום מכל כך, על חיוב גם שיש בדבריו

 ולפסוק לברר בספרו דקעסיק הוא דבזד, מפני זה שהוא

 ומה ורכילות, דלה״ר ליח!א משום לדבר שאסור ״מה י■

 ומשמיענו שלפנינו בדבריו בא ולכך שמותר,

 לדבר ומותר ורכילות לה״ר איסור אין הנ״ל שבכגון

 יש אז כי הדבר ברור כבר ממילא p ואם ולגלות,

 מובן הדבר כזה דבענין מפגי לגלות, כך על חיוב כבר

 ממילא אזי איסור שאין בפנינו מתברר דאם מעצמו

 ולגלות להגיד חיוב כבר שיש הוא מזה יוצא הפועל

 בפשיטות יסבור הח״ח וגם וכנ״ל, וכו׳ תעמוד לא משום

 מטרת זה שאץ היות מזה מפורש אזכיר לא ורק בכזאת,

 מפורש מזכיר לא "ורק בלשון לכתוב הדגשתי ספרו,

 שלמעשה להבין ניתן בדבריו דייקינן דכד מפני מזה"

 בלשון כותב ד׳ בסעי׳ כי חיוב, על גם מרמז הוא ברמז

 מובנו יש של זה לשון ומשמעות לו" לגלות לו 'יש

 לו. לגלות בדבר מחויב שגם אלא שמותר רק לא

 החפץ דברי של וסתימתן דסתמן לבאר, זאת וגם

 דוקא לאו והמכוון שהמדובר משמעותן חיים

 כל על והמכוון המדובר אלא מסוכנת, שהמחלה בהיכא

 ונמצאת חלוף בת ואיננה בגוף המקוננת שהיא מחלה סוג

 והפרעות נוחיות ואי לסבל וגורמת הצדדים מן באחד

 ופשוט. השני, לצד מזה לגלות ליודע ושיש וכו׳, בחיים

 לאחד כאשר מזה גדול יותר חיסרון לך היש ומעתה,

 על אשר אברי־לידה, אצלו חסר הצדדים מן

 רק כמעט בא למשנהו אחד התקשרות דבר כל רוב פי

 זאת למטרד, ואשר י תולדות להעמיד כדי זה דבר עבור

 ולהדבק ואמו אביו את איש לעזוב האלקי הצו מכוון

 על ועומד מצווה אשד האיש לגבי ובפרט אשתו, עם

 איפוא לך היש וכמו״כ ולרבות, לפרות הזה הדבר

 לא האחד כאשר מזו גדולה יותר ואונאה פח טמינת

 להחשב שניתן הזה והמום מהחיסרון למשנהו מגלה

 ז המשפחה בחיי גדולים היותר והמומים מהחסרונות
 ספק מכל הדבר נעלה לדעתי כאמור כן על באשר

 מהמום השני לצד לגלות הרופא שמחויב

 כבר כשהיא אפילו הוא לגלות והחיוב הזד" הגדול

ז״ל. הח״ח בדברי וכנז׳ משודכת

 לעשות לו יש בנידוגגו כי להבהיר עוד אוסיף ד(

על נענה כבו׳ אפילו לבחור מזר. לגלות

 לבחור מזה לגלות שלא הבחורה של למבוקשה אתר
הדבר. על לה והבטיח

 רכ״ט סי׳ ביו״ד ז״ל להרמ״א מצינו מזו ובגדולה

לגלות שלא שהנשבע שפוסק ז׳ סעיף

מצוה לבטל נשבע הוה ההפסד מן שיצילנו דבר לחבירו
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המצור. בכלל שהוא מסביר בסק״ב דל והגר״א הל, ואינו

 במכש״כ עוד מינה דון וא״ב ע״ש. אחיד אבידת לכל של

 שיכול שבודאי נשבע ולא הבמיה שרק היכא לכגון

 אותו להציל כדי השני לצד לגלות וכן הבטחתו להפר82־־-1’

וכנ״ל. כזה גדול מהפסד

 יש מקום דמכל וכותב׳ מוסיף שם שהרמ״א והגם

דלא לגלות ואזז״ב השבועה את תחילה להתיר

 כשנשבע מיהת זהו ע״ש, חכמים מדרש שהוא ממה עדיף

 לשום שא״צ הדבר פשוט בלבד בהבטחה אבל בפועל׳

 את לגלות מחויב, וגם ויכול, לכתחילה אפילו התרה

מתחי׳ יודע היד. שאילו הדבר ברור והרי לבחור׳ הדבר

לגלות. שלא מבטיח היה שלא בדבר איסור שיש

 למה אב בית מקור לנו ישמשו הנ״ל הרמ״א דברי ה(

 לשבועת בקשר בנידוגנו לדון עוד שיש

 נשבע, הוא לתפקידו שנכנס רופא כל דהרי א^יייי-יהרופאים,

 ויוצא רפואית", "סודיות על ;שמור המפורסם, כפי

החולה, לרצון בניגוד רפואי סוד מגלה כשרופא איסוא

 על עי״ב עובר הוא הרי מצידו, הסכמה בלי אפילו או

 נתיר ואיד לגלות שלא כך על שנשבע שבועה איסור

ז בכזאת לו

 חלה שלא למדים נמציגו הנ״ל הרמ״א דברי לפי אבל

מצוה, לבטל נשבע דד,דל דא כגון על השבועה

 התרה מקודם לעשות לכתחילה מוטב היותר ולכל

 ואזז״ב מצוד" לדבר שמתירים הדין כפי שבועתו על

לגלות.

C הרופאים, דשבועת דא דבכגון ייתכן והרששבתי

בדייקא צריד רופא בתור כי יתכן

 בכולל היא השבועה דהא שיגלה, לפני התרה לעשות

 היא, כללית דהא מצוה דבר ועל הרשות דבר על

מצוד" דבר על גם חלה היא הא בכולל היא וכשהשבועד,

 כ״ח סי׳ מזרם יתומים האורים כן שמבארים כדמצינו

 בפ״ת וכן בסק״ג, ופ״ת סק״ב, המשפט ושער סק״א,

יעו״ש. עדים להעדאת בנוגע י״ד, ס״ק ל״ד בסי׳

 לעשות צריו וגם בזד" מועיל שפיר התרה אפל

 שמבאר וכפי המצוה, על יעבור שלא כדי בכזאת

 סימן שם בחו״ם השלחן הערוך לזה בדומה באמת

 לענין השבועה שחלה שבמקרה וכותב ה׳ סעיף כ״ח

 השבועה לו להתיר מצוד. מקום דמבל אחד, עד העדאת

 ממון להציל כדי מצוד. דבר והוא היות חרטה ידי על

ומינה. מינה ודון ע״ש. חבירו

 שצריך 'יתכן* של בלשון מה לכתוב נזהרתי ובכלל

לאידך לצדד גם יש למעשה כי התרד" לעשות

 כוון לא הדתי. הרופא ובפרט שהרופא, ולומר גיסא

בד, לכלול הרופאים" ׳שבועת שבועתו פשעת בכלל

 על יעבוד מלגלות בהמנעותו אשר דבר לגלות שלא

 שלא בזה כלול שלא הדבר שפשוט כשם תורד" דבר

משנהו, את אחד או הציבור, את לסכן שיכול דבר לגלות

 שיזהרו כדי ל*ע פלוני אצל מדבקת מחלה לגלות כגון
אק ןוהדי לזה הרוסה וכל אתו, במגע לבוא שלא סמנו

יג חט״ז אליעזר צח ד סימן

 בכלל אין וא״כ ובו׳[, דעתך על בלא זאת משביעים

 תדיגים מקרים כגון על זאת שבועה חלות של שאלה

התרה. להצרכת מקום בכלל גם את וממילא כאלה,

 כי היא, לדעתי להלכה המסקנה האמור כל לאוד ז(

 הזה הגדול מהמזם לבחור לגלות מחויב כבו׳

 אליו יפנה לא הבחור אם אפילו הבחורה שאצל

 מקודם שיעשה טוב ומהיות כך, על מפורשת בשאלה

 מקרה על הרופאים, שבועת מחשש שלשה אצל התרה

 לחשוש שנרצה מקרה ועל דא, כגון על תלות לה שיש

מצוד" דבר על גם בכולל חלד. היא לאולי

זד" והוא נוטפת, הוגנת עצה לו ליעץ ברצוני אלא

 הבחורה שאצל מהחיסרון להבחור שיגלה שלפני

 הבחורה את אליו יזמן הפוך( במקרר. גם לעשות יש )וכן

 על עליו המוטלת זאת מחובה בשפת־נועם לה ויסביר

 כן ידי על פן לבחור, זד. ממום לגלות תורד, יין סי

 עלבון ימנע ועי*כ לבחור, מזה לגלות בעצמה תסכים

 יהא אזי לו שמוע תאבה לא ואם ממנה, פנים ובושת

 כדי הסכמתה בלי גם ממומה לבחור ויגלה מכל, נקי

 וכדי רעך, דם על תעמוד לא של לאו על יעבור שלא

 גופו השבת מצות ולקיים עושקו, מיד עשוק למציל

בע״ה. בדברינו לעיל שנתבאר כפי הכל יהד, גם וממונו

מרובה ובברכה רב בבבוד והנני

ח־לדינבדג יהודא אליעזר

ה סימן

 ניתנת תמיכתך שע״י תורה בלומד התומך א.
 תחזק מתוך תורה ללמוד האפשרות לו

 לו יש אם בתורתו חלק לו שיהא ומתנה
הדחק. מחוך פהלימוד גם חלק

 מהעבירה כענף נחשב אם דלפ״ע הלאו ב.
ואין וכולל נפרד לאו שהוא או הפרטית

 שחבירד העבירה סוג לעצם שייכות לו
הדד. על נכשל

תובב״א. עיה״ק ירושלים תשמ״ג סידן כ״ד ב״ה.

 הרעיון זך המצוין הגאון הרב היקר ש״ב לכבוד

 שליט״זג פרנק פסח צבי סוה״ר וכו׳

צבי*. "שעשועי היקר ס׳ בעה״מ

באהבו" אחרשנת״ר

 לו מוח־. ואני שעבר. בשבוע קבלתי מכתבו יקרת

 צ״א שו״ת החדש ספרי אודות הנעימים דבריו על

ובגשם. ברוח דמיטב מילי בבל יתברך והמברך חט״ו,

 דברי אודות על אמריו צוף מנועם במיוחד נהגתי ד(

 החדש בספרי המובאים דל מואלזין הגר״ח

תגיד זאת אך :בזה״ל תורד, לד,לומד שאמד ל״ד. סי׳
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 כל אשר ההלכות־של־התורה, עפ־י ובאים משמשים
פיהם. על נברא העולם

 כלי להם שניתן ישראל הביבים ובאשר
חיים". תורת לגו נתן פניו 'ובאור חמדה

 הלכות השונה 'כל ודורשים: עפי־ז חז־ל מוסיפים לכן
 היום בחיים הלכות־התורה ששונה ר־ל, יום־, בכל

 מובטח כזה אדם הליכותיו. כל ישק פיהם ועל יומיים
 לבטח תלך 'אז במשלי ככתוב הבא, עולם בן שהוא לו

תגוף־. לא ורגלר דרכך

» •
*

ההלכה. לחלק נעבור
 עלייהו דנפק גלילא בני הנהו ע־א: ס־א ד׳ בנדה

סרפון דרבי לקמיה אתו נפשא, דקטול קלא
 אי נעביד, היכי להו אמר מר, לטמרינן ליה אמרו

 רבנן אמור הא אטמרינכו יתייכו, חזו אטמרינכו לא
 מיחש מבעי לא דלקבולי אע־ג בישא לישנא האי
נפשייכו. סמרו אתון זילו מבעי, ליה

 אתכם. להציל ואסור הרגתם שמא מפרש: רש־י
לא שמפרש השאילתות בשם מביאים התום׳ אולם

 ואם הרגתם ־שמא אלא: הדין מן איסור משום
 מיבעי מיחש והיינו למלך ראשי חייבתם אתכם אטמין

 לגבי להאמינו הרע ללשון לחוש שיש למיחש ליה
 עכ׳ל. לאחרים' ולא הפסד לו יבא שלא שיזהר זה

לפרש הוא דתימא רש־י: פירוש על מקשה הרא־ש גם
 קול בשביל שחטא אדם על קול יצא אם דוכי כן,
 דנראה כן על וכותב נפש, להציל אסור יהא בעלמא

 שבמקום אלא בתום', שמובא השאילתות דברי
 הרע ללשון לחוש ־שיש בלשון מועתק שבתום׳

 ולא הפסד לו יבוא שלא שיזהר זה לגבי להאמינו
 דוקא זה וכענין בזה־ל: זה הרא־ש מעתיק לאחרים־

 היזק לידי לבוא שיכול היכא בישא ללישגא לחוש יש
לאחרים־. או לו

 סרפון ר׳ שהוסיף העצה היא מה להבין ויש
וכי נפשייכו־ טמרו אתון 'זילו להם לומר

 להחביאם רוצה לא ר־ט שאם זאת הבינו לא מעצמם
 את בעצמם שיחביאו אם כי ברירה להם אין שאזי

עצמסז
 למעשה אחת שאלה בהקדם זה ליישב לי ונראה

חכם המכובד מהרופא לאחרונה שנשאלתי
 ומה שליט־א אברהם ם. אברהם פרופ׳ יתקרי ורבי

בפתרונה. לי שנראה
 בו שאין תעשה לא לגבי הדין מה שאלתו: ח״ל

קום בה שיש תעשה כלא דינה האם מעשה,
כעשה דינה האם או ממונו, כל ליתן וצריך ועשה

 )בחלק חמד בשדי וראיתי חומש, עד רק ליתן וצריך
 בין גדולה מחלוקת שמביא ל־ס< סי׳ חכמים דברי

 ופ׳ת ס־ז, ם־ק קג־ז )סי׳ בדו־כ־ת ראה וכן הפוסקים,
 תעמוד דלא שבלאו נראה הסברא מן אך סק־ד(. שם

 במרחשת מצאתי כעת וב־ה דצריך. פליגי לא כו־ע
 ידוע שאלתי: לכן בפירוש. כן שכותב מ־ג( סימן )ח־א

 יבצעו שלא הרופאים מחליטים מסוימים שבמקרים
 בגלל מתפקד שאינו זקן בחולה כגון החייאה, פעולות

 ההלכה שלפי אף על במוחו, קשה פגיעה או מחלה
 בחק, מוגן גם הדבר בארה־ב דבר. לכל חי נקרא הוא
 המשפחה עם יחד הרופאים צמד יחליטו כזה בחולה אם
 אסור יהיה החייאה, פעולת כל הצורך לעת לבצע לא

 איפוא, היא שאלתי כן. לעשות לרופא המדינה מטעם
 כזה, חולה יד על שנמצא תו־ם שומר רופא יעשה מה

 לאבד יוכל ועי־ז ההלכה ממנו שדורש מה יעשה האם
 לאו על לעבור לו מותר האם או ורשיונו, פרנסתו

 עב־ל. תעמוד לא של חמור לאו אף מעשה בו שאין
למעשה. להלכה בזה הנלפעג־ד וזאת

מעשה בו שאין תעשה ללא בנוגע בראשונה. א(
 החתם און1ד הפוסקים לגדול מצינו

 בזה שהכריע תו־נ־ו סימן לאו־ח בהגהותיו ז־ל סופר
 תליא ול־ת עשה במצות לא לפעג־ד וז־ל: וכתב

 אשר תעשה, ואל שב או ועבור קום או אלא מילתא
 עשה, אלא שאינו אע־פ שביעית פירות לאכול ע־כ
 מכל דעה לחד עשה אלא שאינו כעיקר טעם וכן

 צריך אין וההיפוך, יעבור, ולא לו אשר כל יתן מקום
 ממנו תותירו לא לידי יביאוהו שלא ממונו כל להוציא

 ועבור בקום שאינו כיון מ־מ ל־ת שהוא אע־פ בקר עד
עכ־ל. ממונו כל להוציא צריך אינו
 גאון מפי ומוחלטה ברורה הכרעה לנו הרי

מעשה בו שאין תעשה דבלא ז־ל הח־ס ההלכה
 עליה יעבור שלא כדי ממונו כל ליתן מחויב איננו
 הוא וכדאי ועבור. בקום שאיננה כעשה דינה אלא

 בשעת שלא אפילו עליו לסמוך ז־ל סופר החתם
 שסוברים פוסקים ספרי עוד גס רבו כי ובפרט הדחק,

 צריך אין מעשה בו שאין תעשה לא שעל בכזאת ג־כ
 שציין הליקוטים בספרי כמוזכר ממונו כל להוציא
השואל. אליהם

רעך, דם על תעמוד לא של להלאו ובנוגע ב(
 דמכיון מסברא רו־ל הנכבד שהשואל

 ממונו, כל לועציא דצריך פליגי לא כו־ע דחמיר
 בספר גם כן שסובר שמצא ממה סברתו לחזק ומסתמך
מרחשת.

 בדבריו שמסתמך וראיתי מרחשת, בספר עיינתי הנה
ומבאר ע־א, ע־ג ד׳ בסנהדרין הגם׳ סוגית על

 אגורי ומיגר מיסרח 'אבל בלשון: שם דאמרינן דהא
ממונו, כל ולבזבז להוציא היינו קמ־ל*, לא אימא
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 דהוי הוא לו והשבותו דמצות דהו׳א משום והיינו,
 קמ׳ל ולזה ממונו, כל לבזבז מחויב שאינו מצות כשאר

 לא שפירש־י וכמו רעך, דם על תעמוד מלא קרא
 כדי צדדיו כל על לעמוד ומחויב עצמך על תעמוד

ע־ש. רעך דם יאבד שלא
וכדאבאר. כן, דלא ולפענ״ד

חבירו את לרואה מנין גופא שם. בסנהדרין הגט׳ ודל
 עליו באין לסטין או גוררתו חיה או בנהר טובע =־שהוא—׳׳

רער, דם על תעמוד לא ת׳ל להצילו חייב שהוא
 ת׳ל מנין גופו אבירת נפקא מהתם נפקא מהכא והא

 אבל בנפשיה ה־מ אמינא הוה מהתם אי לו, והשבותו
 רש־י ומפרש קמ׳ל, לא אימא אגורי ומיגר מיטרח
להצילה!, יכול הרואה! זה אם בנפשו, מילי הגי ודל:
 עצמך על תעמוד לא רער, דם על תעמוד לא קמ״ל

 רעך דם יאבד שלא צדדיו כל על חזור אלא משמע,
עכ״ל.

 ולשונו הגט׳ דברי מפשטות באמת משמע לכאורה
הנ״ל מרחשת הספר כדדייק דל, רש״י של

 עי'כ שיפסיד בגוונא הוא אם אפילו הוא שהמדובר
 רער דם על תעמוד מהלא למדין אעפ״ב ממונו

 שלא כדי ממונו כל אפילו להפסיד הנהו שמחויב
רער. ע״ד דל״ת זה לאו על יעבור

 כי לכך, הוכחה שאין לי נראה העיון לאחר אולם
זאת רק היא בזה הגם׳ שכוונת לפרש יש

 אבל שיצילוהו, אגשים אחר לחזר לטרוח שמחויב
 רק הוא זאת גם שמחויב הגט׳ שמרבה אגורי המיגר
 מהניצול ולגבות לחזור אח'כ אבל שיוכל בגוונא
 דם על תעמוד דלא הלאו ואילולא שהפסיד, הכסף
 שצריך אומר הייתי לו דוהשבותו העשה מכח ורק רעך

 מחויב איננו אבל לעשות, עצמו שבכח מה לעשות
 הל״ת קמ״ל ולזה שיצילוהו, אחרים גם ולשכור לטרוח

 שיפסיד כדי עד לא אבל לטרוח, מחויב שכן רעך ע״ד
 מדין שמחויב ממה יותר מחויב איננו ועכ׳פ ממונו כל

צדקה.
 שמפרש קס״ה סימן יאיר חות בשדת מצאתי וכך

דיקדוק על עומד הוא הדרך. זה על באמת
 דהול״ל 'דמיטרח', לישנא נקטה דלמה הגט׳, בלשון
 יאיר החות מבאר לכן קמ״ל. לא 'אגורי' אבל בלשון:
 בלבד לו דמהשבותו ה׳מיטרח', הוא הרבותא דעיקר

 חבירו של מממון לאגורי מצי דאפילו אמינא ד!ה
 ע׳ד תעמוד הלא קמ״ל כך, על למיטרח מחויב איננו
 פשוט כי דאף לבאר, החו׳י ומוסיף מחויב. שכן רעך,

 בממונו גם לאגורי שמחויב נפש הצלת גבי להפוסקים
 ממונו הצלת בצורך מ־מ לו, להחזיר שמחויב רק
 אפילו כלל ואגורי למיטרח מחויב איננו חבירו של

עיי־ש. חבירו משל

 בכוונת ליה פשוט היה יאיר ושלהחוח כנ״ז, לגו הרי
מהלא שלמדים לנו לומר באה שלא הגם׳

 כך, עבור מממונו להפסיד שמחויב רעך ע׳ד תעמוד
 תעמוד מהלא שלמדים הוא ללמדנו שבאה מה אלא

 בצורך מחויב שאינו מה כך עבור למיטרח שמחויב
חבירו. של ממונו הצלת

 ברוך בר מהמהר׳ט גם לנו יוצא שכזאת והתבוננתי
שם, דמבאר ל׳ט, סימן בתשובותיו

 ולמיטרח להצילו דחייב בסנהדרין הגם׳ שאומרת דזה
 מצילו מקום מכל תצילוני אל צוח אפילו הוא אגורי
 מזה ומשמע ע״ש, שהוציא מה ממנו ומוציא וחוזר

 בגם׳ בזה הכוונה שעיקר נמי ביאר ברוך בר שהמהר׳ם
 אגורי למיגר גם כך ולשם למיטרח, שמחויב זאת היא

 יוציא מיכן לאחר אולם לכך, מתנגד הניצל אם אפילו
שהוציא. מה ממנו מיד,ת
 רש׳י בכוונת גם כן מלפרש רחוק לא תו ככה, ואם

בעצמך אתה רק שלא דר־ל, שם, בסנהדרין דל
 חזור להצילו, ביכלתך אין אם אפילו אלא תצילהו,

 ולשלם שיצילוהו, אנשים למצוא וטרח צדדין כל על
 מה בחזרה ממנו מיהת תגבה אח*כ אבל זמנית. להם

 לפרש לכך סיוע ויש מחויב, איננו ואחרת שהוציא.
 פירש אשר הנ׳ז יאיר מהחות גם רש־י בכוונת כן

 לכך סתירה שיש מצא ולא כנ״ז הגם׳ בכוונת בכאמור
אתר. על רש״י מדברי

 ברורים דברים מצאתי זה ראה זאת, גם זאת ג(
חיוב שאין לפיטורא, בזה ומפורשים

 הראשונים, מגדולי אחד בדברי כך, על ממונו להפסיד
 מהתם אי ומפרקינן, דדל: שם לסנהדרין רמה ביד ה״ד.
 בנפשיה לאצולי דיכול היכא מילי הני אמינא הוה

 אגירי מיגר מיטרח אבל עצמו, ידי על כלומר
 לא ליה אצטריך למיסרח, מיחייב לא אימא לאצוליה

 כלל, עצמך תעמוד לא כלומר רעך, דם על תעמוד
 להצילו. יכול שאתה עגין ובכל הצלתו אחר חזר אלא

 ואצליח. אגוריה ואגר דיטרח דהיכא לן ומסתברא
 למטרח אלא רחמנא חייביה לא כאן דעד מיניה, שקיל

 לא, בממוניה לאצולי אבל אגירי בתר בלהדורי
 טטרח אבל בנפשיה מילי הני מהתם אי מדאמרינן

 בטמוניה אבל אמרינן ולא קמ״ל, לא אגירי ומוגר
רמה. היד עכ׳ל קמ׳״ל. לא

 רמה, ביד בזה ומפורשים ברורים דברים לנו הרי
הגם׳ כוונת בדבריו ביאר לכן שמקודם שלמרות

 'שמחויב הוא שהחידוש דל. רש־י של כלשונו כמעט
 להצילו', יכול שאתה ענין ובכל הצלתו אחר לחזר
 מקום שמכל בפשיטות וביאר רמה היד הוסיף אפ׳ה

 בתר בלהדורי לממרח רק הוא זה שכל ליה מסתבר
 הגם׳ מלשון כן והוכיח לא, בממוניה אבל אגורי

אומרת ולא לא. אגורי ומיגר מיטרח אבל שאומרת,
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 לא שבממוניה מזה כן על ומוכח לא' בממוניה 'אכל

לאצוליה. מחויב
 ז׳ל הראשונים מגדולי מאחד איפוא יוצא ומפורש

לא של הלאו על לעבור שלא שכדי דס׳ל
ממונו. להפסיד מחויב איננו רעך דם על תעמוד

לי יש כי ולומר, האמור על להוסיף ברצוני עוד ד(
 ז׳ל סופר החתם הגאון כי ברורה הוכחה

 שעל תרנ״ו סי׳ לאו״ח בהגהותיו לנו כייל שכללא
 ממונו כל להוציא צריך אינו ועבור בקום שאינה ל׳ת
 תעמוד דלא הלאו גם בזה שהכליל א׳ באות כנ״ז

איננו תעשה ואל בשב שהוא ומכיון רעך, דם על
 לאו על יעבור שלא כדי ממונו כל להוציא ־®^מזויב

 סימן בחחו״מ בתשובותיו לו שמצינו ממה והוא זה,
 להסוברים שם לו דהקשו להסוברים, ומ״ש ד׳ה קע׳ז

 לבזבז צריך תעשה ואל בשב ל׳ת בביטול דאפילו
 השולח ׳בפ אמרינן אמאי דא״כ יעבור, ולא הונו כל

 עברי הא דמיהם מכדי יותר השבוים את פודין אין
 דדוחקא ליישב והשיב וכו׳, רעך דם על תעמוד לא על

עיי־ש. נפש פיקוח בכלל דהוי שאני דציבורא
הקושיא שכל סופר בחתם במפורש לנו יוצא הרי

 מכדי יותר השבוים את פודין דאין מההוא בזה
 ל׳ת בביטול דאפילו להסוברים רק להם היתד, דמיהם

 אבל ממונו, כל לבזבז צייר תעשה ואל בשב
 לבזבז צריך אין תעשה ואל בשב דבל׳ת להסוברים

 הגאון והן השואל, הן בפשיטות, היו סבורים ממונו כל
 דאין בההיא קושיא בכלל דאין ז״ל, הח״ם המשיב
 והא דמיהם מכדי יותר על פודין אין דלמה פודין,
 דומיא רעך, דך על תעמוד דלא ל״ת על קעברי

 וא׳ת בשב ל׳ת בביטול דאפילו להסוברים שנתקשו
 ואל בשב שהוא מכיון והיינו ממונו, כל לבזבז צריך

ממונו, כל לבזבז א'צ וא׳ת דשב ל׳ת ועל תעשה
 שהוא הלאוים כל מכלל יוצא איננו זה לאו גם וכי

 ולכן ממונו, כל להוציא מחויב שאיננו וא׳ת בשב
 מבלי דמיהם, מכדי יותר השבוים את פודין אין שפיר
 להם היה הקושי וכל אחר, ישוב איזה לחפש צורך

 ואל בשב ל׳ת בביטול דאפילו דהסוברים אליבא רק

 ואליבא יעבור, ולא ממונו כל לבזבז צריך תעשה
 דדוחקא לתרץ סופר החתם דהוצרך הוא דידהו

מה !ואכמ׳ל נפש פיקוח בכלל דהוי שאני דציבורא
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 בעוד פודין דאין מההוא הקושיא לתרץ מקום שיש
דרכים[.

 שנשאלתי השאלה אודות מסכם אני האמור לאור ה(

שהרופא דמכיון ואומר, למעשה, להלכה
 לחק יציית לא אם ורשיונו פרנסתו את לאבד עלול

 של הלאו על לעבור לו מותר כן אם בזה, המדינה
 מעשה בו שאין לאו שהוא רעך דם על תעמוד לא
 דברים אריכות לי !ועוד החייאה. פעולת לבצע ולא
 ובמילואים מ׳ סימן י״ח חלק צ׳א שו״ת בספרי בזה

יעו״ש[. הספר שבראש
 שפיר איפוא מתיישבת ובהמבורר בהאמור (1

העצה ולמהות טרפון דר׳ העובדא
 סמרו אתון ׳זילו להם לומר סרפון ר׳ שהוסיף

 מפי לדעת כשנוכחו גלילא דהבני והיינו, נפשייכו",
 שלא כדי להחביאם הדין עפ״י מחויבים שלא טרפון ר׳

 כספי בעונש ולו והיזק, הפסד עי'כ להמחביאים יגיע
 על בכזאת שמטילים ידוע כאשר וכדומה, קיבוצי,

 עצה, אבודים גלילא הכני היו כאלה, מקרים כגון
 עצמם, את יטמינו אם אפילו להם יועיל שלא וחשבו

 ולגלות למצוא המקום בני ישתדלו הצורך בעת כי
 ולהנצל מבקשיהם לידי למוסרם כדי מחבואם את

 טרפון רבי אותם הרגיע זה על ומהיזק, מהפסד עי׳כ
 תעשה ואל בשב דלהיות דנהי לכך, לחוש להם שאין
 ולמוסרם ועשה בקום להיות אבל דין, פי על מותר
דיכולים להם יעץ ולכן דין, עפ״י. אסור זה בידים

ו1234_567אוד׳ח

 ושום עצמם את ולהחביא ללכת ובטוח שקט בלב המה

מחבואם. מקום את יגלה לא אחד

* *
«

 עלז, והדרך עלך 'הדרן במלים: ההדרן את אסיים
בספר שראיתי וכפי עלן', ודעתך עלך דעתן

 שמפרש, מפראג, המהר״ל מאחי פ״ג( )זכיות החיים
 ישראל, אצל רק מהודר אינו שהתלמוד לפי’ דר״ל,

 התורה בשביל רק השי־ת לפני מהודר אינו ישראל וכן
 ישראל בין והמבדיל המובהק הסימן שהוא שבע״פ
 מסכת סיום בכל לומר נוהגים אנו כן על לעמים,

עלן'. והדרך עלך הדרן

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס10 מס עמוד



ה חי׳ט אליעזר ציץ ב סימן ת ’ ו ש

ב סימן
הקודם שבסימן בהנ״ל עוד א.
 שמביאה ביבמות הגט׳ דברי ביאור ב.

 מהכתוב חיים איכא דלעכו״ם הוכחה
 מהכתוב הוכחה מביאה ולא במלא״ב,

בעור. בן בלעם כגון בתורה

 תש־ן תורתנו מתן חג ערב
 שליט־א וולדינברג הגא׳י מו־ר לכבוד

לרבו. מתלמיד כיאות אחדשה־ט

 ־לא של בשאלה כ־ת לי שכתב למה בהמשך
היד שכותב ומה רעו־ דם על תעמוד

 חייב אינו עליו לטרוח שחייב דאף בהדיא רמה
 בהרא־ש ראיתי כעת להצילו, כדי ממונו להוציא

 לפרוע חייב והניצול שכותב: שם סנהדרין על
 נפש להציל מחויב אדם דאין שהוציא מה למציל
 עכ־ל, לניצול ממונא ליה דאית היכא בממונו חבירו
 על וכותב הי־ד, פ־א רוצח בהל׳ בכ־מ גם ומובא

 פה הפוסקים דלכל קמ־ו סי׳ בשו־ת יאיר החות זה
 רק חבירו להציל מממונו לשכור שמחויב אחד

 עכ־ל. הרא־ש כמ״ש לו יחזיר שחבירו
ראשונים, מחלוקת כאן שיש נראה ולכאורה

 להוציא שחייב משמע הרא־ש דלפי
 מקבל כן שאחרי רק חבירו את להציל כדי ממונו

 אלא לו, יש אם רק אך מהניצול, בחזרה כספו את
 ממונו להוציא חייב דגם נראה ממון, לחבירו אין אם
 'כל בשם יאיר החות כותב וכן להצילו, כדי

הפוסקים*.
 תורה אך כ־ת, את מטריח אני ששוב סליחה אבקש

 ללמוד. אני וצייר היא
 שמח חג בברכת

אברהם ם. אברהם

תשובה
תובב־א עיה־ק ירושלים תש־נ, סיון י׳ א׳ יום ב־ה,

 חכם היו־ש המהולל הרופא ומכובדי ידידי לכבוד
 ג־י אברהם סופר אברהם ד־ר פרום׳ יתקרי ורבי

רב. וישע שלום
 להשיבו והנני השבת, לפני קבלתי מכתבו יקרת

בע־ה.

 שכותב בסנהדרין רמה מהיד שהבאתי מה על
חייב אינו עליו לטרוח שחייב דאף בהדיא

 שראה ממה כבו׳ מעורר להצילו, כדי ממונו להוציא
חייב והניצול שכותב: שם סנהדרין על בהרא־ש כעת

 להציל מחויב אדם דאין שהוציא מה למציל לפרוע
 לניצול. ממוגא ליה דאית היכא בממונו חבירו נפש

 זה על וכותב הי־ד, פ־א רוצח בה׳ בב־מ גם ומובא
 אחד פה הפוסקים דלכל קמ״ו סי׳ בשו־ת יאיר החות

 שחבירו רק חבירו להציל מממונו לשכור שמחויב
 דלכאורה ובא מעיר וע־כ הרא־ש. כמ־ש לו יחזיר
 הרא־ש ולפי ראשונים, מחלוקת כאן שיש נראה

 רק חבירו את להציל ממונו להוציא שחייב משמע
 רק אך מהניצול בחזרה כספו את מקבל כן שאחרי

 דגם נראה ממון לחבירו אין אם אלא לו, יש אם
 החות כותב וכן וכו׳ להצילו כדי ממונו להוציא חייב
עכ״ד. הפוסקים כל בשם יאיר

זה. על תשובתי וזאת
 שבא מה דהעיקר חזינן דייקינן כד הנה א(

הוא לאשמיענו שם בסנהדרין הרא־ש
 בממונו, חבירו נפש להציל מחויב אדם דאין זה,

 בדבריו שמביא שלו הראיה מתבססת זאת דעל
 הכלים את ששיבר דנרדף דאיתא ע־א ע־ד ד׳ מלקמן

 הנרדף את להציל מחויב היה ואם חייב, אדם כל של
 ברשות שהרי הכלים משבירת יפטור א־כ בממונו
 חייב הניצול דה־נ מזה ולומד להנצל, כדי שברם
 של לשונו מתוך ורק שהוציא. מה למציל לפרוע
 להציל מחויב אדם שאין ־מפני זאת שמנמק הרא־ש

 לניצול־, ממונא ליה דאית היכא בממונו חבירו נפש
 דהא הן, שומע אתה לאו ממכלל זאת גם נלמד
 המציל מחויב כן לניצול ממונא ליה דלית היכא

 יש שפיר שכן ומכיון בממונו, חבירו נפש להציל
 כדי עד רק הוא שהחיוב אבל הוא שהמכוון לומר
 סי׳ או־ח בשו־ע להנפסק בדומה וכו׳ מנכסיו חומש
 מצות על לעבור שלא כדי בכזאת שמחויב תו־נ־ו
 בהיותו לזה בדומה הוא בכאן שהלאו מכיון עשה,

 יהא, בזה והחידוש תעשה. ואל בשב זה על בהעבירה
 משל רק בזה מחויב שאיננו אמינא שהוה מפני

 שו־ת של בדעתו שעלה למה בדומה דחבירו ממונא
 מהא לדבר דוגמא ומביא בכזאת לומר שם יאיר חות

אב. משל אב כיבוד דקי־ל
 דברי בכוונת להאמור ברורה יותר והוכחה

הרא־ש בתוספות לכך רואה אני הרא־ש
 של בזה־ל: בזה כתוב ששם ע־ד בד׳ סנהדרין על
 חבירו, בממון עצמו להציל דאסור חייב אדם כל

 חבירו נפש להציל מחויב אדם דאין משמע מכאן
 כל של כלים הנרדף שבר א־כ ]לא־הן דאי בממונו

 מחויב אדם כל של ממונו שהרי פטור יהא אדם
 למיטרח דמחויב לעיל דאמרינן הא הלכך להצילו,

 לשלם הניצל חייב המציל שהוציא מה אגיר, למיגר
שמיהו מידי בכאן מזכיר לא הרא־ש הנה עכ׳ל.
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 הרי עכ״ל, חבירו משל אפילו כלל ואגורי לממרח
 הוא הפוסקים בשם במ׳ש יאיר החות שכוונת לנו
 ממונו להצלת בלצורך זה דמי שלא לאפוקי לזה, רק
 אפילו כלל ואגורי למיטרח מחויב שאיננו חבירו של

 לאגורי מחויב כן נפש בהצלת ובכאן חבירו, משל
 החות ואץ לו. להחזיר מחויב חבירו אבל בממונו, גם

 שאין מפני והיינו לו, שאין בהיכא כלל מזכיר יאיר
 יותר בזה מחויב איננו כי בזה, יתר חידוש בכאן
 על לעבור שלא כדי בעלמא כך על שמחויב ממה
תעשה, ואל בשב הוא דבכאן שהל־ת מכיון עשה

 וכפי — הגם׳ שאומרת בכאן דקרא חידושא ועיקר
 בעיקר הוא — דדבריו ברישא יאיר החות שמדגיש

 חבירו של מממון לאגורי מצי אפילו דהו׳א מפני
דמחויב. קמ״ל מחויב איננו

 ובהערצה בידידות
וולדינברג יהודא אליעזר

התשובה בשולי
 הגם׳ על בפגישתנו ששאלגי שלמה בקשר

הוכחה שמביאה ע־א ם*ב ד׳ ביבמות
 ההיא בעת במלא״ב: מהכתוב חיים איכא דלעכו־ם

 אלמא ומפרש׳י: וכר בלאדן בן בלאדן בראדך שלח
 בתורה מהכתוב דעבחה הביאו לא דלמה מיקרו. בנים

וכדומה. בעור בן בלעם כגון בכזאת
 כך על שעמד מצאתי הביתה בבואי הנה

בקו׳ ג׳ בחלק האדמה פרי בעל הגאון
 בתורה מציגו לא ומקשה,דוכי הבכורים, תוספת
 יוכיחו. וכיוצא בלק או בלעם או לבן הלא כן שנקרא
 דבשלמא אפשר, ולע״ד וז־ל: לתרץ וכותב

 איזה להודיענו כדי שהוא אפשר כולד!
 אחרים שהיו אפשר כי וכיוצא, בלעם, איזה או לבן
 כתוב ולכך היה מי נדע אביו שם ידי ועל כן, גם
 שנקרא הכא אבל ביחוס, כנים שנקראים לא פ׳, בן

 גם שמו שנקרא כינוי שם הוא בלאדן ושם מרודף
פלוני, בן שהוא לעולם להודיע אביו בשם בלאדן כן

 כן ואם וכר, מרודך זה אב יכבד בן שאמרו וזהו
 לכתוב ל׳ל סדודך, זה הוא מי נודע שכבר מאחר

 שנקראים לאשמיענו שהוא ודאי אלא בלאדן, בן
עכ״ל. ביחוס בנים

 בחידושי הבחנתי דבעיוני זה על אוסיף
בכוונת שבפירושו יבמות, על הריסב׳א

 האמורה הקושיא כן גם מתורצת שם הגס׳ דברי
 ונשמא כשמא דיחסינהו הכא שאני וז׳ל: דכותב

 כדכתיב אכוהון שם בשמם שהראה פי׳ דאבוהון,
 בסמוך דאמר כאידך זה פירוש ואין בלאדן, מרודך

 פי׳ דהתם דאבהתייהו ובשמא בשמי׳ יחסינהו הדר
עכ׳ל. דאבוהון דאבי ובשמא באבוהון דיחסינהו
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 ממונא לו דלית היכא בממונו להציל חייב המציל
 ובא מתכוון הוא זה שלא מפני והיינו להניצול,

 להוכיח בעיקר שבא הוא דזאת אלא לאשמיעגו,
 חבירו נפש להציל מחויב אדם דאין ולאשמיענו,

 אין דבר של דמעיקרו שכן ומכיון וכנ׳ל, בממונו
 לומר יש שפיר א'כ בממונו, חבירו להציל חיוב

 מיהת להוציא המציל מחויב איננו לו כשאין שאפילו
 רק בזה הנהו מחויב אלא להצילו, כדי ממונו כל

 בקיום תעשה ואל בשב להיות שלא שמחויב כפי
 והסברא תעשה. ואל בשב הוא זה שלאו מכיון מ׳ע,

 כותב הרי הרא׳ש שהתוספות מכיון זאת מחייבת גם
 להציל מחויב אדם 'דאין התנאה כל בלי ברורות

בממונו'. חבירו נפש
 נזכר לא כך דמשום מה מובן ובהאמוו*

חילוק שיש ע*ד ד׳ דסנהדרין בההיא
 דלית היכא לבין להנרדף ממונא ליה אית בין בזה

 חיוב עליו קיים דדינא שמעיקרא מפני והיינו ליה,
 על זה ונקרא שיהא, גוונא בכל הבלים שבירת על
שם(. מהרא׳ש )כדיוצא ברשות שברם שלא כן
חות שו׳ת דברי גם איפוא מכוונים ולזה ב(

 בחצאי מוקף במאמר בכתבו קמ׳ו בסי׳ יאיר
 לשכור שמחויב אחד פה הפוסקים שכל שלולי ירח,

 כמ״ש לו יחזור שחבירו רק חבירו להציל מממונו
 משלו להשכיר מחויב שאינו לומר אפשר היה הרא׳ש

 תורה רבתה דלא לו להחזיר לחבירו שאין יודע אם
 לדבר דוגמא חבירו משל ר׳ל ומ״מ עבורו לטרוח רק

 דברי דלולי והיינו עכ׳ל, אם משל אב כיבוד דק־ל
 יודע שאם מדידיה יאיר החות סובר ודעימי׳ הרא׳ש

 להצילו כלל מחויב איננו לו להחזיר לחבירו שאין
 לעבור שלא על שמחויבים כסי לא ואפילו בממונו,

אב, משל שהוא אב לכיבוד דומה זה כי עשה על
 וסובר דעתו מבטל ודעימי׳ הרא׳ש דברי אחרי אבל
 יעבור שלא כדי בממונו להצילו כן שמחויב נמי
 רק מיהת הוא החיוב אבל תעמוד. דלא הלאו על
 וכנ״ל. יותר ולא עשה על לעבור שלא שמחויב כפי

 משיטת יאיר החות ידע שאילו לומר ניתן )ואגב,
 בדעתא ועומד קיים נשאר היה דאזי בזה רמה היד

חבירו, משל רק בממוגיה כלל מחויב דאינגו דידיה
 מגדולי אחד בדברי לכך סיוע מוצא שהיה אחרי

הראשונים(.
יאיר החות מדברי גם יוצא כך וכהאמור, ג(

 בסימן לו והיא אחרת בתשובה
 מיטרח, הוא רבותא דעיקר ונ׳ל בזה׳ל: שכותב קס׳ה
 איננו חבירו של מממון לאגורי מצי אפילו דה׳א
 גבי להפוסקים פשוט כי ואף דמחויב, קמ״ל מחויב
 שמחויב רק בממונו גם לאגורי שמחויב נפש הצלת

מחויב איננו ממונו הצלת בצורך מ־מ לו, להחזיר
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ה פרק
 להכניס לו מותר עכ״פ או מחויב אם רופא

 שנחלה בחולה לטפל בכדי סכנה בספק א״ע
לזה• ובכדומה מתדבקת במחלה

שבח״ח נפש' "משיבת מקונטרסי י״ג אוח בפ״י א(

 הרדב״ז תשו׳ דברי הדברים בתוך הבאתי

 סכנת בספק עצמו להכניס לאדם לו דאין שסובר

 בכך עצמו על מחמיר ואם חבירו להציל כדי נפשות

 דיוצא בקצרה שם עוררתי ועפי״ז שוטה. חסיד הר״ז

 בספק א״ע להכניס מחויב אינו רופא שגם דעתו לפי

 מדבקת במחלה שנגוע מסוכן חולה להציל כדי סכנה

 בסיכון כרוך הטיפול והגשת מזה להיזהר דרך לו ואין

 תרע״ד סי׳ חסידים בספר עוד ]ויעוין יעו״ש. עצמו

לו יעזור אל כבד והוא בנהר טובע אדם דאם דאיתא

עיי״ש[. עמו יטבע פן

 אינו גם כאילו הרדב״ז דלדעת איפוא לפי״ז יוצא

עצמו על מחמיר דאם סובר דהרי לכך רשאי

 יעזין ליבא, בודאי לטפל וחיוב שוטה. חסיד הר״ז בכך

 ובהעמק קנ״ה סי׳ חיו״ד שיק מהר״ם בשו״ת עוד

 ושאילתא ד׳ אות קכ״ט שאילתא השאילתות על שאלה

עיי״ש. t אות קמ״ז

י״ט, סי׳ רמ״א בשו״ת לעיר גם שם ציינתי אולם ב(
 א לצאת יוכל בתשובה שם דבריו ולפי

 כדי סכנה לספק ליכנם צריך שכן יודו כו״ע שברופא

 יקרא שלא כמה אחת ועל לחולה׳ הטיפול להגיש

 לספק אכנס עצמו על יחמיר אס שוטה חסיד בשם

 רמ״א בשו״ת כי לחולה. הטיפול להגיש כדי הסכנה

 קנין ונגמר לשמעון ביתו שהשכיר בראובן נשאל שם

 אשתו חלתה לבית שמעון כניסת וקודם השכירות

 שמעון על לעכב ראובן ע׳׳כ ורוצה המתדבק בחולי

 לעכב׳ יכול שאינו לברר והשיב לבית׳ מליכנס

 לחזור שראוי אונם זה דאין כותב דבריו ובהמשך

 הבל כולו מתדבק חולה שהוא שאומר מה "כי בגינו

 המוחץ הוא יתעלה השם כי כן אומר נוקפו שלבו ומי

 ביקור דיני כל בטל המשכיר בדברי היה ואם והרופא

 חולי בין שחלקו מקום בשום מצינו לא כי חולים

 ראתן בעלי מלענין חוץ מתדבק לשאינו מתדבק

 זה ופסקו אריכות. ביתר ע״ש בצלו" לישב דאסרו

ואמנם שי״ב סי׳ בהו״מ בש״ך גם מובא הרמ״א של

 ע״ש. המתדבק בחולי שהמדובר להזכיר מבלי רק

כותב בסק״ב שם ובגתה״מ גדול׳ חידוש אמנם וזה

 אם אבל השכירות אחר בחלתה דוקא דזה לחלק

 מקח זה הוי ידע לא והמשכיר המתדבק חולי הי״ל

 של״ד. סי׳ יו״ד על גבוה שלחן בספר וגם ע״ש, טעות

 כיעו״ש. הרמ״א דברי על בתוקף להשיג כותב סק״א

 היתד- בזה הרמ״א רבינו דעת הנראה כפי אבל ג<

ובגם׳ הז״ל, דברי אלא בזה לנו דאין מפני

 לגו אין ולכן ראתן׳ בעלי על רק שמדבק גזבר לא

 אחדות מחלות שגס כיום שאומרים למה לחוש

 מחלות וכמה כמה על באמת רואים ואנו מדבקות.

 סוברים וכיום מדבק שזה הרופאים אמרו שלפנים

 הנכפה, מחלת כגון כלל, מדבק לא שזה בהחלטיות

 ע״ש. קט״ז סי׳ ח״א חאה״ע סופר חתם שו״ת יעוין

 שהיתה שם ברמ״א שמדובר עצמה המחלה אותה ועל

 הרופאים דעת ג״ב זוב״ט" קע״ל שקורין הקדחת "חולי

 מדבקות מחלות על ואפילו מדבקת. שאינה היום

 הנגועים אל לגשת להתיר הרופאים כהיום מקילים

 פיהם מאויר מלנשום להיזהר ובלבד ל״ע בהם

 )אזולאי( לאברהם חסד בספר ראיתי ובכה׳־ג וכדומה.

 דבר למקרה בנוגע גם שכותב כ״ח נהר משפט בעין

כיעו״ש. ל״ע

 חז״ל מיעטו שלא דמחלה הרמ״א עוד סבר ואולי ד(

ביקור ממצות נפטרנו לא קדשם ברוח

 בעידנא המצוה א״ב בהביקור מצוד. שיש ומכירן הולים

 אליו תאונה ולא מהחולה ידבק שלא ומצלא מיגבא

 וכמה כמה על מהמסופר קוראים שאנו ־]וכמו רע כל

 אונה ולא מדבקות במחלות בנפגעים לש״ש שעסקו

רע[. כל להם

 בביקורו שמקיים למה נוסף הרי לרופא בנוגע וא״ב

חולים הביקור •זהו שהן חולים, ביקור מצות

 בזה מקיים ע״א(, מ׳ ד׳ בנדרים )כמבואר האמיתי

 יו״ד )עיין ירפא׳ ורפא גופו השבת של מצוה עוד

 הוא מכש״כ דעוד לומר יש ולכן א׳( סעי׳ של״ו סי׳

 שיגינו אלה גדולות מצוות קיום על לסמוך לו דיש

סיכון. לידי יבוא שלא עליו

ספק לידי ליבנס כגון על הוא ברדב״ז והמדובר

 להביא שיבול אבר בקציצת מוחשית, סכנה

 לסטים למקום ליבגס כגון או גופו, לכל סיכון לו

 שנכנס שיוצא וכדומה מים במעמקי או טורפות וחיות

 בעלי או בחירה בעלי של לחסד או לשבט טבעי באופן

 שירחמו גדולות לזכויות שצריך איתני־הטבע ובידי חי

 סכנה בהספק ומשא״ב מהם, שינצל השמים מז עליו

 יש בזת מוחשית. ואינה מופשטת, סיבה בגלל הוא

 כן ועל ממש סכנה כספק מיקרי לא זה דספק לומר

 ממש, בזה למסוכן עזרה להגיש בכדי בה ליכנם מותר

 הוא יתעלה השם "כי בלשון שם הרמ״א שכותב וזהו

שמיימית סיבה ובכאן בהיות והיינו והרופא", המוחץ

וכנ״ו. מיוחדת

 לא דאזי ודאית שהסכנה כל זה מכלל שיוצא ברור

אסור גם אלא בזה ליכנס מחויב שאינו רק

בכך. עצמו את לסכן הדבר א

ההיתר מהו דאל״ב בבאמור לחלק הדבר והכרחי

 שיתרצו מלא בכסף אנשים מיהת לשכור

 בשלחן מזה וכדבותב המדבקים, בתלאים בחולים לטפל

 לידי חבירו את להכניס הדבר מותר ואיך שם, גבוה

שמתרצים באלה לאנשים ניתן לא ואיך סכנה, ספק
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 ורפא של הריבוי בכלל ג״כ דהוא י״ל בכאן גם אבל

 החולה את לרפא לרופא רשות תורה בזה שנתנה ירפא

שהוא. גווגא בכל עזרתו לו ולהגיש

 כן עושה דהרופא דבהיות נלפענ״ד זאת ועוד טן

לו מותר א״כ פרנסתו עבור בחולים ליטפל

 שהתירה למה ובדומה סכנה׳ בספק גם ליכנס כך משום

 פרנסתו עבור סכנה למקומות ליכגם לפועל תורה

 בב״מ ודרשינן נפשו" את נושא הוא "ואליו כדכתיב

 באילן ונתלה בכבש זה עלה מה מפגי ע״א: קי״ב ד׳

 סי׳ יו״ד )עיין שכרו, על לא למיתה עצמו את ומסר

 עצמו את למסור לאדם דמוחר הרי ה׳(, סעי׳ קט״ז

 שיהרג שיתכן מסוכנים למקומות ליכנס דהיינו למיתה.

 בספר ויעוין אסור. הרי ]דבל״ב פרנסתו. לשם שם

 על כגון סכנה למקום דההולך תרע״ה סי׳ חסידים

 וכו׳ לעצמו מיתה גורם וכו׳ ישנה בחורבה או קרח

 פרנסה׳ לשם העובד ברופא גם ה״ה וא״כ עיי״ש[.

 בכזאת יתנהג לא שאם הוא המדינה כשמחוק ובפרט

 רשיונו ממנו ישללו כאלה בחולים ליטפל ויתרשל

ממנו. פרנסתו ותישלל

 ביהודה נודע בשו״ת גם באמת מצינו וככזאת

יהודי לאיש שהתיר י׳ סי׳ חיו״ד מהדו״ת

 הוא עני אם רעות חיות גדודי למקום א״ע להכניס

 התירה התורה דלזה ובנמקו, לפרנסתו, זאת ועושה

 לצורך שהוא מה שכל לים. מעבר ימים סוחרי כל כמו

 הוא ואליו אמרה והתורה ברירה אין ופרנסתו מחייתו

 בכבש עלה זה מה מפני רז״ל ואמרו נפשו את נושא

בכנ״ל. הרי עיי״ש וכו׳

 להתפלל לו יש כזה בחולה לטפל הרופא בגשת אך י(

תמיד שצריך מה ]חוץ לד׳ מיוחדת תפלה

 ע״י[ החולה של רפואתו ד׳ שישלח להתפלל

לסכנה א״ע שמכנים מה לעון זאת לו יחשוב שלא

 במעשיו. ולהצליחו להצילו לימינו ויעמוד כן עבור

 יפה באופו שמבאר שם הנו״ב מדברי נלמד זאת וגם

 תפלה מתפלל סכנה במקום המהלך שאמרו חז״ל דברי

 העבור פרשת בכל וכו׳ עמך את הושע ואומר קצרה

 העבור פרשת מאי (ע״ב כ״ט ד׳ )בברכות ואמרו ונו׳

 שאתה בשעה אפילו עזקבא מר אמד הסדא רב אמר

 אפילו כו׳ דאמרי איכא כו׳ עברה עליהם מתמלא

 מפני והיינו, כו׳, תורה דברי על שעוברים בשעה

 תורה דברי על עובר הוא סכנה במקום שהמהלך

 עונותיו מזכירין וגם לנפשותיכם מאד ונשמרתם דכתיב

 במי ולכן, וכו׳, עברה עליו מתמלא הקב״ה וממילא

 ז״ל חכמינו לנו הורו פרנסתו מחמת לזה שמוכרח

 הנעימים. בדבריו יעו״ש עצמו על שיתפלל תפלה

 מכל הדבר רצוי שמאד לבגידוגנו גם מינה דון וא״כ

 כל לרופא כזאת תפלה מעין הרופא שיתפלל הבחינות

 ישמע וד׳ כזד" בחולה הטיפול אל גישתו לפני בשר

יחד. גם ולחולה לו מקודש עזרתו וישלח לבקשתו

 כל נשמת בספרו ז״ל פלאג׳י דהגר״ח זה וראה יא(

חולים רופא על הוא דיונו מקום שם חי

 ורוצה במגפה לגגפים רופא היה ב״מ מגפה שבזמן

 שלא בידו מעכבים והיחידים בביהכ״ג ולהכנם לבוא

 וכל אליו, בנוגע יתנגפו שמא יראים שהם להכנם

 אינו אבל עליו, לעכב יכולים אם זה רק הוא שח מה

 אם עצמו לרופא בקשר לרון כלל דעתו על עולה

 שהיה ומשמע אלה, חולים בריפוי להסתכן לו מותר

 מסיים זאת ועוד מותר. שרופא הדבר בעיניו פשוט

 כנ״ל[ בזה וכנה״ג הרמ״א על שהשיג אחרי ]גם שם

 דמי ודאי נראה דמ״מ אדם, בגי שאר על אפילו

 דידיד. לגבי הרי וכו׳ יהלוך באוכל מדבר בורח שאינו

 מצוד, !שומר וכוומת מתים ולקבור בק״ח מצוה איכא

 כסדר עושים השם מיראי ורבים רע דבר ידע לא

 רעה עליהם תאונה ולא כלל ניזוקים ואינן הזה

 מ״ש מעין הרי ]וזהו עיי״ש חיים ושנות ימים ויאריכו

 עליו מהשגתו הרמ״א דברי ליישב ו׳ באות לעיל

עליו[. איפוא השיג ולחנם וכג״ל.

שמביא מה שם הספר של בהשמטות ראיתי ועוד

אפי׳ לבקר דיוכל שכתב ז״ל האר״י רבינו בשם

 מעיד וכן ובא׳ הולך יושב ולא עומד בהיותו במגפה

 אנשים שלוקחים נוהגים איזמיר בעירו דגם שם

 אנשים כמה נוהגים וגם לזה, בשכירות מיוחדים

 החולה את לבקר מגפה בזמן להטפל ה׳ את יראים

 לא הרוב ועל וכו׳ ובממונם בגופן ברפואתו ולהשתדל

עיי״ש, רע דבר ידע לא מצוד. דשומד להם נזק אירע

מזה. יותר להאריך ואין

 לרופא שפיר לו דמותר ברור נראה האמור מכל יב(

במחלות נגועים בחולים גם לטפל א״ע לסכן

 ועוד האופנים, ובכל ל״ע הסוגים מכל מדבקות

 לזה בהצטרף גם ומה הדבר, לו תחשב רבה למצוה

 וסברי ודעימיה הרדב״ז על החולקים הפוסקים דעות

 ודאי בשביל ס״ג בספק להכנם חיוב יש שבכלל

 ואתם כתוב: מקרא בו ויקוים חבירו, של פקו״ג

היום. כולכם חיים אלקיכם בד׳ הדבקים

ר פרק

 או טריפה מאדם אכר להוציא מותר אם
 של בגופו לשותלו בכדי אדם בידי מגוסס

ושלימותו לבריאותו להשיבו מסוכן אדם

 כהיום שהתחדשו החדישות הרפואיות ההמצאות לאיר

מאדם להוציא מותר אם להסתפק בדעתי עלה

 לשותלו בכדי מיתתו את זה יקרב אשר אבר טריפה

 התרופה לו תביא זה דבר אשר אחר מסוכן חולי בגוף

לתחיה. שישוב

 שנוטה גוסס מאדם זה להוציא על כלל הספק אין

קנ״א ד׳ דשבת במשנה אמרו זה על דהרי למות,

דמים. שופך זה הרי הנפש יציאת עם דהמעצים ע״ב
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עג ח״ח אליעזר ציץ טו סימן ת " שר

 שבת לחלל ההיפך מ״מ בשבת הזאת המצוה לעשות

 ובהערת עיי״ש דלא וודאי שעה חיי להחיותו כדי

המגיה.

 בחה״מ כ״ז סי׳ חו״מ על ישראל ישועות ובספרו

דזהו מעיר אך בכזאת, נמי כותב סק״ה,

 של בב״ד עבירה מחמת לכך דינו שנגמר במי דוקא

 דמחללין פשיטא בעכו״ם דינו שנגמר מי אבל ישראל,

 ומבין ע״ש. שעה לחיי להחיותו ומצווין השבת את עליו

 בישראל דינו בנגמר דגם נשמע דבריו של השיטין

 פי על ששפטוהו כשר ׳דין בבית דינו כשגמרו דוקא

 את תו עליו מחללין דאין הוא וכדין כדת תורה דין

 בכזאת דנוהו לא אם אבל שלו, השעה חיי משום השבת

 גם אזי תלה( על הדת להעמיד בידנו שאין בתקופה )כגון

 השבת את עליו מחלליך ג״כ בישראל דינו בנגמר

שעה. לחיי להחיותו ומצווין

 סי׳ או״ח על הדבר פתח בספר יעיין הג״ל לעומת

בל ליסד הפרמ״ג דברי שתפס ב׳ סעי׳ ש״ל

 שהרתה בא״א שם חקירתו בנידון העלה ועפי״ד ימוט,

 לחלל דמחויבים בשבת, לידה חבלי לה ובאו לזנונים

 קטלא דבת דאע״ג נפשות, םםי, מפני. בעבורה שבת

 שעה, חיי על דמפקחין הוא דינא אבל ב״ד, הוה אי היא

 אינה להמיתה בב״ד דינה ונגמר בה החרו ׳דאפי׳ ומכיון

 ה״ה א״כ הפרמ״ג, כדברי עליה ומפקחין בשבת נהרגת

 ומסיים חיישינן. שעה דלחי לילדה חייבת דהמיילדת

 דעבדא ואיסורא סנהדרין לגו דאין השתא ב״ש :בלשון

 הבורא לפני שלימה בתשובה לשוב לה ואפשר עבדא

 ע״ש. כליות בוחן לב חוקר ויקבלנה לבה מצפוני המכיר

 נטה ז״ל עובד בית הרב הנראה שכפי הביא שם בדבריו

 הויא הלידה בצער הזאת האשה דסכנת דהיות בזה דעתו

 מחמת נסתכנה ולא לזנונים הרה שהיתה העבירה מחמת

 האריך אבל עדיף, תעשה ואל שב הא דבבי אחר דבר

 ויש עיי״ש. כנ״ל והעלה נכונים בדברים דבריו לדחות

 בא שלא מדוע הדביר פתח הספר דברי על הצת להעיר

 שהרי העובר, גלל גם ההצלה לחיוב כלל בדבריו העלה

 להוציא כדי שבת מחללין ומתה המשבר על ביושבת אפי׳

 והרי ה׳, סעי׳ שכ״ט בסי׳ כנפסק חי ימצא שמא הולד

 עוד חכם תלמיד וממזר להחיותו לממזר גם אנו מצוין

 ונפסק ע״א י״ג ד׳ בהוריות כדאיתא ע״ה. לכד,"ג קודם

 ישועות בספר ויעוין ובשו״ע. ברמב״ם להלכה כן

 שכותב ה״א משבת פ״ב לרמב״ם ארבע בקרית מלכו

 עליה מחללין שאין מאותן היא דהאם דהיכא לזה בדומה

 העובר סכנת בשביל מיהת שמחללין פשיטא השבת את

עיי*ש,

 מפני מזה הדביר הפתח הזכיר לא כך מפגי ואולי

למילדת דאפשר אומרים היינו הא משום ׳דאי

 בסכנת אמו את אבל ותניח הולד את ותשפר שתחיה

 באמת שכותב וכדמצינו לה, הראוי לעשות שלא מיתה

 ג׳ כלל חאו״ח הספרדי ורדים גנת בשו״ת לזה בדמה

קראית ליילד אודות על שמעתי, שוב ד״ה א׳ סי׳

 להזכיר שלא הדביר פתח הבעל בחר כך ומשום עיי״ש,

כלל. זה מצד בדבריו

ד פרק
 לדעת עצמו מאבד על שבת לחלל מותר אם
 אם וכו לסכנה, באיסור עצמו מכניס או

 מעבירה האדם את להציל בכדי לחלל מותר
 או באונס עליה לעבור שעומד גדולה

בפשיעה.

שבות מהבעל יעקב העין על יעקב עיון בפירוש א(

 את לבאר ל״ה ד׳ ביומא כותב ז״ל יעקב

 "ראוי הלל על ואבטליון שמעי׳ שאמרו ההדגשה דבר

 ע״ש היום ואותו !לשונו וזה השבת״. את עליו לחלל זה

 וע״ם ע״ש שהיה דאף כלומר היה. טבת ותקופת היה

 סימן העולם ונתנו בע״ש הקרירות מתגבר הרוב

 גובר להיות דרכו טבת תקופת וגם שת בני כל וקרקר

 וסמך התורה אהבת בשביל עצמו סיכן ואפ״ה הקרירות

 רע, דבר ידע לא מצוד, שומר דכתיב אמה עצמו

 השבת, את עליו לחלל זה ראוי שאמרו מדוקדק והשתא

 משום אפילו דהא אחר מאדם זה מ״ש קשה דלכאורה

 רבותא ומה השבת את עליו מחללין יומו בן תינוק

 הוי דבאחר אפשר ודאי אלא ראוי, דקאמר דידיה

 ליידי עצמו להביא לו היה שלא לדעת עצמו כמאבד

 בזה רק השבת, את עליו לחלל שיצטרך כזו סכנה

השבת את עליו לחלל ראוי התורה לכבוד הכל שעשה

עכ״ל. בכה״ג אף

 למדנו יעקב שבות הבעל של זה פירושו דרך לפי

לדעת עצמו דמאבד להלכה הדבר לו פשוט שהיה

 השבת, את עליו מחללין אין סכנה לידי עצמו ומכנים

 ואבטליון שמעי׳ שהצביעו שזהו לפרש לו בא כך ומשום

 עצמו שהביא הלל של זה כגון על שאבל החידוש, על

 את עליו לחלל ראוי כן התורה כבוד משום סכנה לידי

השבת.

זו בשיטה לו נקט יעקב שבות שהבעל זה ודבר ב(

 גם באמת ללמוד נוכל למעשה להלכה גם

תשובותיו. שבספר אחת תשובה מתוך

 לו ששלחו מי נפסק: י״ד סעיף ש״ו סי׳ באו״ח דהנה

ישראל מכלל להוציאה בשבת בתו שהוציאו

 ויצא בהצלתה להשתדל פעמיו לדרך לשום מצוה

 ליה. כייפינן בעי לא ואי פרסאות לג׳ חוץ אפילו

בב״י בהדיא ומבואר השו״ע, מלשון המתבאר וכפי

 והיא באונם כשהוציאוה בזה המדובר בטור,

 לאדם בזה דאומרים להשו״ע ס״ל כך ומשום פשעה, לא

בטור בב״י בזה בהרחבה עיין חברך, שיזכה כדי חטא

כ״ו. ס״ק הגר״א בביאור וכן שם

הלך שבנו במי נשאל פ״ג סי׳ שבעה נחלת ובשו״ת

 עליו לחלל מותר אם דתו להמיר במזיד

ובדברי להחזירו. יוכל אולי אחריו לרכוב השבת
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ח״ח אליעזר ציץ טי טיטן עו״וו עי

 התיר שלא הב״י מדברי דגשמע דאע״ג כתב תשובתו

 נמי שפשע היכא דגם נ״ל מ״מ פשע, שלא בהיכא רק

 האסורים בדברים שבת להלל ואפילו לכתחילה שרי

 ואין חולה, גבי כמו זה מספק שבת ודחינן התורה, מן

 בלא מיתה דאין אינו זה פשע, דלא חולה דשאני לומר

 נפשו להציל הוא דכ״ש שאני, דמיתה לומר ואין חטא,

 האי פשע אם אף ועוד נצחית, ממיתה שחת מני

 ע״י או תקפיד, דע״ז דיצריה הוא לאונס דומה פשיעה

 לא למה וא״כ יתחרט, הרעה השעה ואחר הסתה,

 כולה בכה״ת ככופר בע״ז המודה דכל ע״ז מן יצילוהו

הוי זוטי איסורא ע״ז לגבי שבת חילול האי בודאי

אריכות. ביתר עיי״ש

 בחריפות יצא שבעה הנחלת של זאת תשובה ונגד

דכל וכתב ט״ז. סי׳ ח״א יעקב שבות בשו״ת

 בלא מיתה אין דמ״ש מופרכים, דבריו בזה שכתב מה

 דאפסיד דאיהו שאני ופושע שוגג אלא חטא אין חטא

 אינו זה גם שחת מני נפשו להציל כ״ש מ״ש גם נפשו,

 מ״מ ההורגו מן יותר המחטיא גדול דאמרינן דאע״ג

 כי יהרג ואל שיעבור אמרינן החמורות בעבירות הרי

 עצמו שמאבד וזה בהם, שימות ולא בהם וחי כתיב

 שיזכה כדי חטא אמרינן לא ודאי הבא בעולם לדעת

 בחיים ולא במות שבחר בעצמו פושע הוא כי חבירך

 רק בחיים ובחרת לפניו דרכים שני יש אדם וכל

עיי״ש. גדול עונשו דהמחטיא

של השוואתו לסתור בכדי יעקב השבות ומדהוצרך

 מיתה אין שג״כ לחולה שבעה הנחלת

 הדבר כן דלא ולומר בחילוק עלה לבוא חטא, בלא

 שאני פושע ואילו שוגג אלא חטא דאין חולה דשאני

 אילו דהא זה מתוך נשמע הרי אנפשיה, דאפסיד דאיהו

 דגם יעקב להשבות ס״ל הוי פושע ג״כ החולה היה

 מכנים או לדעת עצמו במאבד וא״כ מחללין, אין עליו

 משמע אנפשיה דאפסיד פושע בכזה דאיהו בסכנה עצמו

שבח מתללין לא שבאמת להשבו״י ס״ל דא דבכגון

עבורו.

 לו פשוט שהיה שבעה הנהלת מדברי נלמד ומאידך

ג״כ בסכנה עצמו ומכניס פושע על דגם

 כל על שמחללין כשם להצילו השבת את עליו מהללין

בלא מיתה דאין בהיות פושע ג״כ הוא שלדעתו חולה

חטא.

 רל״ז מצוד, מנחה בקומץ חנוך להמנחת ]ומציגו

עצמו מאבד אחד דאם לומר בכלל שמצדד

 כדבר מחויב דאינו אפשר להצילו אחד ויוכל לדעת

עיי״ש[.

 להמיר הלך של הדין דבעצם נהי לדינא אולם ג(

יעקב בהשבות להכריע הפוסקים דעת ברצון

 דאורייתא, במלאכות לא ועכ״פ עבורו, שבת לחלל דאין

ס״ק יוסף ברכי ל״ג, ס״ק תו״ש ל״ג, ס״ק בא״ר עיין

עיי״ש, נ״ו ס״ק ומ״ב סק״ה, שע״ת י״ז,

פקו״נ במקום שבת לחלל יש אם זאת בנקודה אבל

 דאיז נראה בסכנה עצמו ומכניס מאעל״ד של

 השבת את לחלל יש ושפיר בזה, יעקב כד,שבות הלכה

 לבמה. כלל בדרך ההצלה חיוב ]ועל שכזה עבור גם

 יש דשפיר והוכיחו בזה, מ״ש המנ״ח על השיגו כבר

 ד׳ סנהדרין על הים מרגליות בספר עיין להצילו. חיוב

 עיי״ש[. ספרים כמה בשם בזה מ״ש י״ב באות ע״א ע״ג

 שכ״ם סי׳ בשו״ע שנפסק שמצינו ממה דידי וחילי

באו אפילו שבזה״ז שאומר מי יש :וז״ל ז׳ סעי׳

 לשלול ישראל יניחנו לא שאם מחללין ממון עסקי על

 המג״א וכותב נפשות. עסקי והוי יהרגנו ממונו ולבוז

 יחלל ולא הממון ליקח דיניחנו עיון דצריך בסק״ה

 על עצמו מעמיד אדם דאין כיון דאפשר ומתרץ, שבת,

 ולכן ויהרג נגדם אחד יעמוד שמא חיישינן ממונו

 יחלל ולא ממונו ליקח יניח יחיד באדם אבל מחללין,

 שימצא האחד לזה לחוש יש מה ולכאורה ע״ש, שבת

 ויעמוד שבת ובחילול בסכנה עצמו יכניס אשר אולי

 עצמו את מכנים הזה האחד הרי הא ויהרג, נגדם

 מכנים אם דגם מזה מוכח ובע״כ כדין. שלא לסכנה

 עבורו שבת לחלל לנו מותר מ״מ כדין שלא לסכנה א״ע

 בו עצמו את שהכניס פקו״ג של מהמצב להצילו כדי

 במי גם ה״ה וממילא כדין, של זאת שעושה ואע״פ

חשבת את עליו דמתללין הכי דינא נמי שמאעל״ד

שחת. מרדת להצילו בכדי

 לו פשוט דהיה ז״ל מהחיד״א גם משמע והכי ד(

לו דמצינו מעל״ד. עבור גם דמחללין בכזאת

 שאלה שנשאל ו׳ אות ש״א סי׳ או״ח יוסף ברכי בספרו

 כ״י בספר אחת סגולה שמצא אחד באיש מעשה כזאת:

 לכתוב המות סם ששתה למי מהראשונים גדול מאדם

 לבריאותו, וחוזר הארס כל מקיא ותיכף קמיעא לו

 בכעסו נפש מר או גער שאיזה פעמים כמה ואירע

 והצליח ועשה זו קמיעא כתב האיש וזה המות סם שתה

 אירע ש״ק ליל היום ויהי והבריאו, אותו שהקיאו

 דבקי לה והתחילו המות סם שתתה ישראלית שנערה

 וכתב וקם שבת בליל הלז האיש אצל ובאו מיתה

 וביום בוריה, על ועמדה הקיאה ותיכף לנערה הקמיעא

 מדינה עליו ולעזה נעשה אשר כל בעיר נודע השבת

 והוא בידה, ונתן וכתב בנפש בשאט שבת שחילל

 לזאת אי בדבר מגמגמין והיו שבת, דוחה דפקו״ג השיב

עבר אי שחטא ואת״ל בזה חטא אם האיש שאל שאל

אדרבנן. או אדאורייתא

 הוא שדן מה כל ע״ז תשובתו בדברי יוסף והברכי

בעשיית שבת לחלל מותר אם בקשר רק

 ביה דלית שם בנידונו העלה בזה וגם סגולית, רפואה

 עשה, גדולה מצוד. ולמפרע מדרבנן אפילו איסור סרך

 איבדה שגערה בשם היתר, הרי שהעובדא זה על ואילו

 כגון על אי כלל זאת בנקודה דן לא לדעת עצמה את

 טבעית, רפואה בהגשת אפילו השבת את מחללין דא

 שם במ״ש דד,מכוון לומר א״ע נדחק אם ואפילו

שגחלף ובשגגה ידיעה בלי דר״ל המות" סם "דשתתה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס82 מס עמוד גדליהו יעקב בן יהודה אליעזר ולדנברג, ח - אליעזר



עח ח״ח אליעזר ציץ טו סימן שו״ת

 כן, משמע לא הלשון שפשטות אע״פ אחר, במשקה לה

 בהדיא, זאת גם בפשטות בשאלה מסופר הרי מ״מ

 בכעסו נפש מר או נער שאיזה פעמים כמה דאירע

 והצליח ועשה זו קמיעא כתב האיש וזה המות סם שתה

 לדעת עצמם במאבדי והיינו והבריאו, אותו שהקיאו

 בדברי לבאר עכ״פ להיות צריכה זאת היתד. וא״כ ממש,

 אין זאת כגון על דמיהת יוסף הברכי של תשובתו

 פגע ולא נגע ומדלא בכאלה, על שבת לחלל בכלל

 שגם ז״ל להחיד״א לו פשוט שהיה משמע כלל, בזה

 להצילו. בכדי השבת את ג״כ מחללינן מאעל״ד על

ג״כ שכותב ו׳ אות תצא פ׳ חמדה כלי בספר ש״ור

 מהר״מ משו״ת ומביא המנ״ח על להשיג

 אל צוח שאפי׳ בהדיא שכתב ל״ט סי׳ מרוטגבורג

 הנ״ל, יוסף הברכי דברי גם ומביא שמצילו, תצילני

 אדם אין ונפשו גופו דעל בסברא גם הדבר את ומסביר

 הוא אם אפי׳ בהצלתו מחויבים ומשו״ב עליהם בעלים

 דא״ב מאיסורא, אפרושי משום רק ולא בכך, רוצה אינו

 לאדם אומרים אין דהרי עליו שבת גם מחללין היו לא

 חיוב בו יש אלא דפשע, היכא חבירך שיזכה כדי חטא

 מוסיף זאת ועוד שבת. ודוחה פק״וג משום הצלה

 עומד אם גופו באבידת דגם נאמר אם דאפילו שם לבאר

 משום להצילו חיוב שאין בהצלה רוצה שאינו וצות

 מחללין דאין ונפ״ט מאיסורא, לאפרושי מצד רק פקו״ג

 חוזר ועתה מדעתו בים טבע אם מ״מ השבת, את עליו

 סם בשתה וכן א״ע להציל ורוצה תשובה ועשה בו

 חיוב דיש בודאי לחיות ורוצה בו חוזר ועתה המות

 שהנפש הזה והיסוד עיי״ש. לכו״ע. פקו״ג משום להצלה

 בעליה בעלות לאדם לו ואין הקב״ה של קנינו הוא

 ה״ד רוצח מה׳ בפ״א ברמב״ם בעיקרו מבואר עליה

 והרדב״ז ה״ו, סנהדרין מה׳ בפי״ח הרמב״ם על וברדב״ז

 אדם של נפשו •"שאין במפורש הדברים את מסביר שם

 וכן הנה", לי הנפשות שגא' הקב״ה קגין אלא קנינו

ונפש גוף נזקי ה׳ הגרש״ז בשו״ע גם בכזאת מסביר

ארוכים. והדברים עיי״ש ה״ד

או׳ח על שלמה חכמת בהגהות ראיתי אמנם הן ה(

 להלכה שהעלה שכ״ט בסי׳ ז״ל קלוגר מהגר״ש

פיקו״נ של סכנה לידי עצמו הביא פשיעתו ע״י דאם

 פקו״נ. מפני נדחה לא זה דבאופן פקו״ג ספק או

בשבת דגרסינן ממה בונה הוא לכך ראיתו כל אבל

 שרגא לטלטולי מהו דרב מיניה בעו מ״ה ד׳

 עליו לסמוך ר״ש הוא כדאי להו אמר וכו׳ דחגוכה

 סכגד. הוי אם טובא וקשר. סכנה, ופירש״י הדחק בשעת

 דבר לך אין זה בלא הלא ר״ש הוא דכדאי אריא מאי

 ול״ל השבת את דוחה פקו״ג ספק ואפי׳ סקו״ג בפגי שעומד

 לו דבא דבמקום מוכח ובע״ב ר״ש, הוא כדאי למימר

 הקשו דהתום׳ וכיון פקו״ג מפני נדחה לא פשיעה ע״י

 שלחנו על מניחו הסכנה דבשעת אמרינן דהרי שם

 א״כ ע״ש, הניחה שלא אירע אם דסיירי ותירצו ודיו

וגם שבת, דוחה כזה נפש פקוח אין בזה דפשע כיון

 הדין דמן כיון הפירוש הוי שם התום׳ של הב׳ לתירוץ

 אם ולכך הסכנה שעת דהוי כיון מלהדליק פטור היה

 הטעם לולא לדחות שבת ניתן ולא פשיעה הוי הדליק

 עוד שמפלפל מה עיי״ש עליו, לסמוך ר״ש דכדאי

שבדומה וראיתי שם. התום׳ מדברי זה בכיוון להוכיח

רע״ט י׳ם ח״אן על יש ערך בספר גם לפרש מתב לןה
עיי*ש.

 הפוסקים מכל הוכחה יש שבא ממקום הרי משו״ב ואם

מחללין נמי שפשע בכה״ג שאפי׳ בלהיפך דס״ל

 שבת התוספת רק דלא נפש. פיקוח משום אח״ב עליו

 מבאר שם, שלמה החכמת שמזכיר סק״א(, רע״ט )בסי׳

 הוא אפי׳ דא״ב קאמר ממש סכנה לא דרש״י כך משום

 אלא רע״ח סי׳ כמ״ש סכנה בספק ואפי׳ שרי דולק

 גם אלא הרחבה, ביתר ע״ש לסכנה קרוב הוא דקצת

 סכנה דביש רש״־י על בכזאת ג״כ מקשה בסק״ד הא״ר

 דלעיל בסי׳ לכבות דמותר כמו מותר דולק עדיין אפי׳

 רש״י דמ״ש נמי מבאר המחצה״ש וכן ב״מ. פ' ובמשגה

 שעומד דבר לך אין דא״כ ממש סכנה לאו הסכנה שעת

 לכבותה ואפי׳ ור״א ר״כ נסתפקו ובמאי פקו״ג מפני

 הפרמ״ג לרבות וגם לסכנה, קרוב ר״ל אלא מותר

 סכנת ל״ד רש״י שכותב דבסכגה נמי מבאר שם בא״א

 ע״ש וכדומה. ממון הפסד או אותו שיכה אלא נפשות

 מ״ש עיין וכן שבת. על יוסף ראש בספרו גם ובמ״ש

 ע״ש. שבת מס׳ על מי של שבת בספר גם לפרש בזה

 יוסף יד ובספר יעקב בישועות גם בזה מ״ש ויעוין

 שהיה רבנן הגי מכל מוכח הרי וא״כ עיי״ש. שם. או״ח

 מותר היה נמי דא כגון בכל שגם הדבר להם פשוט

 של סכנה ספק או סכנה משום בזה היה אילו לחלל

 רבינו של לפירושו לעיינין לאנהיר לזה ואוסיף ממש.

 פקו״ג של שאלה כל כלל היה שלא שמפרש גאון נסים

 בחי בכל מחזרין חברים שהיו זה הוא שהיה ומה בשם

 והיה נר בית מכל ולוקחין הגרות את ומכבין ישראל

 את שמוליכין מפני המעשה מזה לישראל גדול צער

 רש״י כוונת גם לפרש יש ולפי״ז ע״ש, לע״ז נרותיהן

 השרגא שיקחו סכנה דר״ל סכנה" הדחק "בשעת במ״ש

 הדחק שעת בשם רק להיקרא שפיר ראוי ולזה ממנו,

 היא רש״י דכוונת לזה ראי׳ גם להביא ויש בלבד.

 הסכנה מפרש ע״ב כ״א בד׳ שם בשבת כי לבכזאת,

 לתם שהיה מפני הוא דחנוכה בשרגא בזה הנאמר

 בבית אלא נר יבעירו שלא אידם ביום חוק לפרסיים

 מבואר בגיטין ושם י״ז. ד׳ בגיטין כדאמרינן שלהם ע״ז

 נמצאת שהיתה השרגא לוקחים היו שרק בהדיא

 שהיו כ״א ד׳ שם בשבת התום׳ גם וכ״כ לפניהם.

 ]ומה כיעו״ש. מוצאים שהיו דחנוכתא השרגא לוקחים

 משום לסכנה עצמו להכניס בנוגע שם שי הערר שמדבר

 את עליו לחלל אח״כ יצטרכו עי״כ אשר מצוה דבר

 בספרי בזה שכתבתי דברים אריכות יעוין השבת.

 ח״ד אליעזר ציץ שו״ת בספרי וכן ו׳ פרק הים שביתת

מדובר הכל בשם אבל עיי״ש, ז׳ סי׳ וח״ה פ״א ה׳ סי׳

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס83 מסעמוד גדליהו יעקב בן יהודה אליעזר ולדנברג, חאליעזר



ח״ת אליעזר ציץ נזו סימן שחו! ער

 לידי עצמו את להביא רשאי אם הלכתחילה אודות על

 באיסור אם סכנה, לידי א״ע הכנים כשכבר אבל כך,

 שמותר בדבר ספק דאין לומר שפיר יש אזי בהיתר, אם

שלו, פקו״ג משום עליו להלל דכו״ע אליבא אזי

ופשוט[.

 שמבאר ז״ל דיסקין הגרי״ל להגאון ומצאתי ו(

מאעל״ד על שמחללין האלה כדברים

 בשו״ת והוא ש״ו. בסי׳ השו״ע של גופא זה בדין

 שם דכותב ל״ד, אות ה׳ סי׳ בקו״א דיסקין מהרי״ל

 מוזללין אי ש״ו סי׳ סוף באו״ת הפוסקים במ«ש וז״ל:

 הלא בלא״ה לענ״ד לאנסה, שרוצים בתו בשביל שבת

 קידוש על נפשה ותמסור כדין שתעשה לחוש לנו יש

 לאנסה כשרוצין ואפי׳ ממש, נפש פיקוה הוי א״כ השם

 ריש כמבואר נפשה דמסרה לצגועד, לחוש יש הא

 לא דאכתי לטעות, לחוש יש בפנויה ואפי' כתובות,

 חשיבא, עריות דלא או היא, עולם דקרקע להם דרשנו

 נפש למסור שא״צ במקום דאפי׳ להפוסקים ובפרט

 העבירות בכל גם לחוש יש א״כ להחמיר שרי מ״מ

 את עליו אנחנו נחלל למה לומר טענה זו ואין לזה,

 על עצמו למסור שלא עצמו את להציל בידו הרי השבת

 עצמו לאבד שרוצה מי אפי' דלענ״ד השם, קידוש

 ממה סתירה ואין בשבת, אפי׳ להצילו אנו מצוין

 על במחתרת בא דאם ב׳( )ע״ב סנהדרין רש״י שכתב

 אף בשבת מפקתין דאין עליו הגל ונפל נפשות עסקי

 בעת דמעיקרא שאני דהתם רודף, אינו כבר דהשתא

 דמי, וכהרוג להרגו עליו אז מצוין היינו עליו הנפילה

 אין לקטלא נפשית דאפקר פשיעותא משום לא אבל

 מסר קא התורה ברשות הא דכאן ובפרט לו, גזקקין

 כלל דיגא הך הביא לא שהר״ט ולפלא לקטלא, גפשיה

 על לפקפק ואין מפקחין, אין נפשות עסקי על דבבא

 ממה ולמד צא רחוק, חשש שהוא לפי הטעם עיקר

 ארנונא, מפגי טעמא לחד בשביעית לזרוע שהתירו

 והתירו בורר, זה פרק תום׳ ועי׳ בתפיסה, שמתין מפני

 כל והותר העניים, כסיפוא משום והיינו לעשירים, ג״כ

 עכ״ל מה״ת בזה״ז שביעית למ״ד אפילו הנ״ל

 במחתרת דבא בהד,יא הנ״ז ז״ל הגריל״ד של ]בהסברו

 שכהרוג מפני עליו מהללין אין דלכן הגל עליו ונפל

 בספרו ז״ל מקוטנא הגר״י שמקשה הקושיא יתורץ דמי,

ה״א שבת מה׳ בפ״ב ארבע בקרית מלכו ישועות

 אות י״ח סי׳ חאה״ע אחיעזר בשו״ת גם ועיין כיעו״ש,

 עיי״ש. בזה מ״ש הי״ג גניבה מה׳ פ״ט האזל ובאבן ג׳

 דמיירי שמסביר שם בסנהדרין רמה ביד גם ויעוין

 ג״כ והמאירי שחתר. מחתרת דרך המפולת עליו שנפל

 לבאר ומוסיף עליו, חתירתו שנפלה דהכווגה מבאר

 הוא אם אבל מת, ספק חי בספק כ״ז דאולי ולחדש

 וכמו״ב עיי״ש. רודף אינו עכשיו שהרי מפקחין חי ודאי

 בספר שראיתי הדיוק נדחה ז״ל הגריל״ד דברי עפ״י

 ולחדש רש״י מדברי לדייק שרוצה א׳ סי׳ גדול אור

מחללין, אין עליו הסכנה בעצמו דהביא דהיכא ג״כ

 כן לומר חדש דין שהוא בעצמו שם שכותב דבר

 שם, תאזל באבן וכן עיי״ש למעשה לדינא בזה ושצע״ג

 הגר״י בזה מ״ש ויעוין הדקדוק. יורד הנ״ל לפי אבל

 סי׳ חו״מ על ישראל ישועות בספרו בעצמו מקוטנא

 מה גם עיץ וכן עיי״ש, וההשמטות התיקונים בלוח כ״ז

 זבול בית בספר רש״י דברי כוונת נאות באופן שמבאר

 בזה שמובא מה וכן עיי״ש. ט׳ ח׳ אותיות א׳ סי׳ ח״ב

ויש עיי״ש סנהדרין מם' על הים מרגליות בספר

להאריך[.

 לדיגא הדבר פשוט היה ז״ל להגריל״ד דגם הרי

אנו מצווין עצמו לאבד שרוצה מי דאפילו

 גם כך מתורת עלה שבא עד בשבת. אפי׳ להצילו

 בשם לדון צריכים שלא באופן לאנסה, שרוצים בד,היא

 מג׳ אחת על עבירה למנוע כדי שבת לחלל מותר באי

 נפשה, שתמסור שהיישינן מפני והיינו העבירות,

 אינה שמדינא ואעפ״י בפנויה, אפי' לבך וחיישינן

 או בכך שתטעה חיישיגן מ״מ נפשה למסור מחויבת

לחלל לנו מותר ולכן נפשה, למסור עצמה על שתחנדר

 עצמה, להציל שבידה ואעפ״י הצלתה, עבור השבת 'את

 אבל כלפיה, הנוגע דין זהו אפ״ה לחלל, יצטרכו ושלא

 שם, הוא שבאשר המצב על להביט עלינו דידן כלפי

 לכן פיקו״ג של חשש יש שלפנינו המצב שלפי ומכיון

 במאעל״ד גם כי השבת, את זה עבוי לחלל לן מותר

 בדומה ממש וזהו בשבת. אפי׳ להצילו אגו מצווין

 כשבאים שכ״ט דסי׳ מההיא לכך שהבאנו לההוכזזה

 עד להקל הגריל״ד הרחיק כך כדי ועד ממון. עסקי על

 שעלול נפש פיקוח של רחוק לחשש אפילו בזה שחשש

בזר" להתרחש

 סי׳ חו״מ על ישראל ישועות בספר גם ראיתי והכי

דלעגין בפשיטות גמי שהעלה סק״א בעי״מ כ״א

 עצמו בהביא אפילו מחללין פיקו״ג עבור שבת חילול

עיי״ש. הסכנה עליו וסיבב כך לידי

דשו״ע בדיגא לבוא הגריל״ד של חידושו ובעצם ז(

 להציל כדי שבת חילול של מטעם לא שם

 פיקו״ג, של חשש משום ממש אם כי העבירות מג׳

 הלבוש. בכזאת פירש כבר שלמעשה וראיתי התבוננתי

 הנזכר הדין הלבוש כשמביא י״ד סעיף ש״ו דבסי׳

 קרובו או בתו שהוציאו בשבת לו שנודע דמי בשו״ע

 ישראל, מכלל להוציאו דתו להמיר כרחו בעל מביתו

 וכותב נפשות, הצלת של חיובא מכת מיד עלה בא

 פעמיו לדרך להשים לו ומצור׳ נפשות בהצלת זו דהרי

 פרסאות לשלש חוץ אפילו ויוצא בהצלתו להשתדל

 לא דאי להסביר, עוד ומוסיף דאורייתא, תחום שהוא

 יציל אם ספק שהוא פי על אף ליה כייפינן ללכת בעי

 להתעקש ירצה מישהו ואם להקל. נפשות ספק לא אם

 מעבירה להצילו בכדי ג״כ באמת הלבוש דכוונת ולומר

 נביא נפשות. הצלת בשם קורא לזה שגם אלא החמורה

 בהמרת בד״א :וז״ל שכותב שם הלבוש דדברי סיפא לו

ואל יהרג בהו דינא דהוי העבירות מן בה וכיוצא הדת
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עז מ״ח אליעזר ציץ סו סימן ״■« ו ש

 והוי למיתה עצמו למסור הנאנס זה יצטרך והרי יעבור

 שאין עבירות בשאר אבל לחיים, ממות מצילו המצילו

 השבת את עליו מחללין אין יעבור ואל יהרג בהן הדין

 :]צ*ל י״ב סעי׳ שכ*ח סימן לקמן טעמא שיתבאר כמו

 יוכל שלא ובאופן בהדיא הרי עכ*ל, י״ג[ סעי׳

 בחיוב עלה אתי דהלבוש אגפי, לתרי בשו״א להשתמע

 זה שיצטרך בהיות ממש נפש פיקוח מכה ההצלה

 לחלק דבא הוא זה ומכה למיתה. עצמו למסור הנאנס

 לבין העבירות מג׳ אחת על אותו כשאונסים בין בה

יהרג בהן הדין שאין עבירות שאר על אותו כשאונסים

יעבור. ואל

 דבאחת הלבוש בדברי מפורש רואים דבזה אלא ה(

ז״ל, הגריל״ד בזה שחושב כפי דעתו אין

 אותו כשאונסים גם בזה להקל הגריל״ד סובר דכאמור

 לאולי רחוק לחשש שחושש בהיות עבירות בשאר

 דבשאר בהדיא כתוב בלבוש ואילו נפשו, ימסור

 מתללין אין יעבור ואל יהרג בהן הדין שאין עבירות

 דאזי שסובר מפני לא זה דהוא ונראה השבת. את עליו

 אז מחויבים שאין לסכנה במזיד עצמו כמבנים הוי

 רחוק לחשש לחוש לנו שאין מפני פשוט אלא להצילו,

 לכך נותן הדין שאין במקום נפשו למסור שיבוא כזה

לפיקו״נ. מבוסם חשש ממילא וליכא

להביא יש הלבוש בדברי זה להסברי ברורה וראיה

 בדבריו שמציץ י*ג סעי׳ שכ״ח בסי׳ ממ״ש

 דאין הטעם במפורש להסביר כותב דבשם שם, למ״ש

 על אותו שאונסים מי על להצילו השבת את מתללין

 ממות נפש פיקוח ודווקא זה! ובלשון עבירות, שאר

 העבירה מן אחד להציל אבל כתיב בהם דוחי לחיים

 חוץ גדולה היא אפי׳ עבירה שיעבור לאונסו שרוצים

 כדי השבת את עליו מחללין אין וש*ד ג*ע מע*ז

 באונם נאנס הוא שאם כלום מצילו שאינו להצילו

 מצווה שאינו שעושה מה לעבירה לו נחשב אינו גמור

 אלא עצמו את להציל הוא יכול ואם נאנס אם עליה

 ויעבור עצמו את יציל ולא יתפתה שמא הוא שירא

 שבכל הרי עכ״ל. הכירו שיזכה כדי לחטוא צריך אינו

 מלהזכיר נזהר בזה הלבוש של הארוכים הסברו דברי

 את ימסור שאם מפגי עבורו לחלל מחויבים אין שלכן

 למזיד בסכנה עצמו כמכניס הוא הרי כדין שלא נפשו

 זה רק הוא שהסביר ומה עבור, לחלל מחויבים שאין

 ראשית כי נפש מפיקוח הצלה של שאלה לפנינו שאין

 בכלל נחשב לא העבירה על באונס יעבור הנאנס אם

 ויעבור יתפתה אם ושנית, עבירה, איזה בזה שעבר

 אנו אין אזי מעבירה להצילו שיש שאלה ותתעורר

 א״ע שמבנים מעבירה זה להציל כדי לחטוא מחויבים

 חבירו, שיזכה כדי לחטוא דא בכגון צריכים ואין בה

 חשש לא נפשו את למסור יחמיר שאולי מזה אבל

 ואילו ,p הדין שאין בהיות כזה דבר שיהא כלל הלבוש

 דיש הלבוש גם שפיר מודד, היה אזי לזה חושש היה

כדין, שלא אה א״ע שהכניס אעפ״י עבורו שבת לחלל

 מחללין ג״כ לסכנה עצמו ומכנים מאעל״ד על גם כי

ז״ל. הגריל״ד וכדברי השבת, את עליו

 ובסי׳ ש״ו בסי׳ המקומות בשני הלבוש ובדברי ט(

להבנת גם פתרון מוצאים אנו שכ״ח

 ש״ו, סי׳ סוף של זה בדין ז״ל הרמ-א הגדול רבו דברי

 חולק הרמ״א אם בו, מתלבטים השר׳ע שמפרשי דבר

 סעי׳ שכ׳ח בסי׳ כי לא, או בזה המחבר של דינו על

 עבירה שיעבור לאנסו שרוצים דמי הרמ״א פוסק ו׳

 וזה להצילו, כדי השבת את עליו מחללין אין גדולה

 בזה, הרשב״א כדעת אלא המחבר כפסק דלא לכאורה

 כשרוצים בין לחלק כותבים אחריו והבאים והמג״א

 לפי רק שיעבור כשרוצים ובין לגמרי דתו שימיר

 ובמ*ב כ*ט .סעי׳ ש*ו בסי׳ הגרש״ז בשו״ע עיין שעה,

 ל״ז סי׳ תאה״ע מהדו״ת גו״ב בשו״ת גם ויעוין ח,*1 ס״ק

 הדברים מתיישבים הלבוש דברי לפי אבל עיי״ש.

 ,בוזה העבירות מג׳ א׳ על המדובר ש״ו דבסי׳ בפשיטות,

 שמזכיר שראינו וכפי דמחללין, הרמ׳וא מודה'גם שפיר

 וכפי סק״ה, שכ״ח בסי׳ ]הארוך[ בד״ם זה דין באמת

 בסי׳ שלו במפה גם וכן חיים, רות בספר כך על שמעיר

 והיינו ש*ו. שבסי׳ זה לדין .ג״כ -מציין ח׳ סעי׳ שכ״ט

 ובנ״ל פיקו״ג ספק מכה עלה אתינן שבכדדג מפני

 ברמ?א המדובר שכ״ח בסי׳ אבל הלבוש, בדברי

 וזה העבירות, משאר א׳ על שיעבור לאונסו כשרוצים

 אפילו ר״ל גדולה* עבירה "שזעבור בלשון שכותב

 וכדמבואר העבירות, משאר גדולה עבירה שיעבור

 בך ומשום ז״ל, הלבוש הגדול תלמידו בדברי בכזאת

 השבת אח עליו מחללין דאין :שפיר הרמ״א בזה פוסק

 ספק של שאלה כל בכאן שאין בהיות להצילו כדי

 עיי״ש, לחם ערך בספר גם בזה מ״ש ]ויעוץ פיקו״נ.

 ל׳א ם*ק שכ*ח בסי׳ המ״ב גם לזה לרמז כוון ואולי

 שעל מתבאר הרמ״א מדברי שגם לפי*ז ויצא ע״ש[.

 כדברי ובדלא נפשו ימסור לפן לחוש אין עבירות שאר

וכנ״ל. האמורים, ז״ל הגריל״ד

קסתים כ״ט בם*ק שם ש״ו בסי׳ המג״א והנה י(

 להוציאה שרוצים מפגי רק לחלל דהותר לפסוק

 אבל שבת, חילול ימיה כל שתעביד באופן הדח מן

 ע״ז לעבוד אפילו אחרת לעבירה לאנסה רוצים אם

 דאורייתא במלאכה שבת עליה מחללין אין א׳ פעם

 כ״ט בסעי׳ תגרש״ז ובשו״ע ע*ז. כעובד שבת דמחלל

 במאמר לפרש הוסיף ועוד דהמג*א, כוותיה ג״כ פוסק

 המכוון השבת את בזה עליו מחללין שאין דזה מוסגר,

 שבח ניחנה שלא מפני אחרים בין בעצמו הוא בין

עבירה הצלת בשביל ולא פ״ג בשביל אלא לדחות

ע״ש. ממנה חמורה

 מוחלטים, אינם יהד גם הפסקים דשני להעיר ויש

שחוקר במה ה״ז שבח מה בםכ*ד במל״מ דיעוין

 בשבת זה היה אם העריות מכל אחת אחר ברודף אם

 ובתוך העבירה, מן הצלתו בשביל שבת מחללין אם

אותם שמצילין אותם דבל דס״ל מהרי״ף מוכיח דבריו
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ח״וז אליעזר ציץ טו טיטן עו״וז עוז

 ברכה מחזיק בספר וכן ע״ש ׳בשבת אפי הוא בנפשם

 רבינו בשם גם בכזאת מביא סק״ה של״ט סי׳ או״ח

 סי׳ חו״מ בכנה״ג גם פסק ושכן סנהדרין, על יונה

 בשם גם כן הביא הערוה אחר רודף ולענין תכ״ה,

 בספר גם ויעוין עיי״ש. מלובלין אליהו יד וספר התו״ש

 דברי על וכן המל״מ, בחקירת מ״ש א׳ סו״ם גדול אור

 אין עבירה דבשום מדבריו שמשמע למה בנוגע המג״א

עיי״ש. אותה לבעול לאנסה רוצים אם אף מחללין

 אומרים שורש בח״א הרמב״ם על הים שרשי ובספר

לשדות כותב חבירך שיזכה כדי חטא לאדם

 מכח עלה דבא מה בזה המג״א סברת בעצם נרגא

 דדוקא ולומר לדון דיש מפגי ע״ז, כעובד שבת דמחלל

 דהוי דאמרו הוא להכעיס השבת את ומחלל בעובר

 יש כי בבורא להאמין הוא שבת שעיקר מפני כעע״ז

 את המחלל אבל ימים, בו׳ העולם את וברא מצוי

 אותה עובד דאפי׳ ע״ז יעבוד שלא חבירו להציל השבת

 שיהרג עבירות מג׳ א' דהיא בה מצווה הוא הרי באונס

 גוונא האי כי דכל למימר איכא שפיר יעבור ואל

 ע״ז יעבוד שלא תכש״ח שבת באיסור לאדם אומרים

 שבת במצות מאמין שאינו מפני לא שמחלל זה דחילול

 מחללו הוא דאדרבא כעע״ז הוא דהרי שנאמר כדי הוא

 שניתן כפוקו״ג הוא והרי ע״ז חבירו יעבוד שלא כדי

 פיקו״נ משום לעע״ז ניתן שלא מה אצלו לחלל שבת

 ושפ״ד ג״ע משום ואף יעבור. ואל יהרג אמרו שהרי

 שלא חבירו להציל כדי שבת לחלל "ז לפי נמי שרי

 וכו׳ דידהו לגבי קיל דשבת כיון וש״ד בג״ע יחטא

עיי״ש.
 לבסוף קבע לא בעצמו הים שרשי דהבעל אלא

לדבריו סתירה במצאו זאת, בסברתו מסמרים

 שמקשים ע״ז, למעוטי ד״ה ע״ב ע״ג ד׳ סנהדרין בתום׳

 שבת קמחלל גופיה מציל הא שבת למעוטי קרא דל״ל

 וכו׳ שבת מחילול חבירו להציל שבת יחלל ואיך

 כסברת ואי כראב״ש. דגזה״ב ס״ד דמ״מ ומתרצים

 דשאני י״ל כי לתירוצם צריכים הוו לא הנ״ל חילוקו

 משום בו אין לכן להכעיס מחללו דאינו גופיה מציל

 בעובד הוא שהרי להכעיס ומחללו העובד משא״ב עע״ז

עיי״ש. בזה בצ״ע כן על ונשאר ע״ז.

 מוקשה ג״כ הים השרשי סברת דעצם להוסיף ויש

בתר אזלינן לא שבת מלאכת חומר לענין כי היא,

 לא או נברא שהעולם עי״כ כופר אם דא מחשבתא

 דצריך ומכיון מחשבת מלאכת בתר בזה אזלינן דבעיקר

 עליה, שיתחייב גמורה מלאכה זו הרי למלאכה ומתכוון

 מלאכה ויעשה יעבור שהוא מי אם בעצמך והגע

 הגמורה דעתו ויגלה יצעק והוא בו, ויתרו דאורייתא

 יועיל האם העולם בבורא לכפור עי״כ מתכוון שאיננו

 עוד יש מזה וחוץ ו המיתה מחיוב אותו לפטור זה לו

 דאיסור אביזרייה כל בכלל זה הוי דעכ״פ לומר סברא

המחצה״ש למ״ש ובדומה כע״ז מ״מ ג״כ דשקול שבת

 דבריו את שכותב המג״א דברי להסביר שם ש״ו בסי׳

 דאורייתא דהוי למ״ד שאפי׳ פרסאות דג׳ איסורא לגבי

 בזה לדון לבוא ואם עיי״ש. וכרת סקילה בו אין מ״מ

 לגופה שא״צ מלאכה דהו״ל מכח אולי לבוא יש

 התום׳ קושית לתרץ דא בגווגא שכותב וכדראיתי

 סי׳ ח״ב מהדו״ב ומשיב שואל בשו״ת שם בסנהדרין

 היה שלא משמע הרי התום׳ מדברי אבל אך עיי״ש. כ״ז

 בזה. למעוטי קרא שצריכים עד כזה מתירוץ דעתם נח

להאריך. ויש

 דאין לומר שמוסיף הגרש״ז לדברי בנוגע וכמר״ב

מציגו אחרים, ובין בעצמו הוא בין בזה חילוק

 להיפך, הדבר לו שפשוט שם שבת בה׳ המלך להשער

 דנראה המל*מ, לחקירת בנוגע דבריו בתוך שם דבותב

 גבי דוקא אלא בזה המל״מ נסתפק לא כאן דעד ודאי

 העבירה, מן להצילו כדי שבת לחלל מותר אם אחרים

 את לחלל דמותר ודאי פשיטא עצמו רודף גבי אבל

עיי״ש. דת על יעבירנו שלא כדי השבת

 אות האל״ף מערכת ישי גזע בספר ראיתי אמנם

וכותב בזה השעה״מ על להשיג שכותב ע״ה

 גבי להמל״מ ליה דמספקא היכא דכי פשוט דהדבר

 לו הותר אם עצמו נרדף גבי ליה מספקא ה״נ אחרים

 וכמו״ב ע״ש, העבירה מן עצמו להציל כדי שבת לחלל

 לעולם היא אות בספר בכ״ז להאריך שכותב מה עי?

 עכ״ם אבל עיי״ש, בשבת עונשין אין ערך הא׳ מערכת

 סי׳ או״ח בפרמ״ג ויעוין בזה. נפקינן לא ספיקא מידי

 מסתברא בעצמו דהוא נמי שכותב סק״ד במ״ז שכ״ח

 ואונם הוא דמשאצ״ל תורה איסור כאן דלית דמחלל

 ואכמ״ל עיי״ש. וא״י יהרג וג״ע וע״ז פטריה רחמנא

יותר.

 דבכלל לנו יוצא הרי מהלבוש שהבאנו מה ולפי

מג׳ חבירו להציל כדי שבת לחלל לן מותר

 פיק״ג של חששא מכח לעבור, לאונסו שרוצים העבירות

וכנ״ל. ממש

 ראוי בלשון! שאמרו ביומא דהלל עובדא וההיא יא(

אור ]בספר השבת את עליו לחלל זה

 לפרש, מד״ע שהעיר אחד אברך בשם מביא שם גדול

 בעצמו פשע דהוא משום יעקב, העיון שפירש כפי

 פתח בספר יעוין ע״ש[ הסכנה עליו הביא ובעצמו

 באופן זאת אגדה לפרש שכותב ז״ל מהחיד״א עינים

 שבח לחלל מותר מישראל אדם דלכל אמת דהן נאות,

 בעבורו שבת שחיללו האדם זה דאח״ב אפשר אמנם

 שבת עליו חיללו לא אם לו וטוב מאד עוגות יגדיל

 לזה כען ועד מריש גמור צדיק הוא אם ברם מת, והיה

 וכו׳ סירקו שכבר אחר וז״ש להצילו, גדולה מצוד.

 גברא חזו גמור צדיק זה כלומר וכו׳ לחלל זה ראוי

 עצמו מסר דהוא השבת עליו לחלל ונאות ראוי שלו

 ויעוין עיי״ש. גופו כל ונתקדש התורה בשביל למיתה

לישנא הך לפרש נמי שכותב יהוידע בן בספר גם
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 מיד הכל לו ונותן אותו אומדין השבת וכן וכו׳ מיד
 השבת. גם שאומדין בהדיא הרי וכר,

ולא ת׳ח וכמה לכמה כך על שאל שכבר ואמר
 הפג׳י דברי ליישב בפיהם מענה היה

שנפסק מה עפ׳י הפנ׳י דברי ליישב והשבתי
 כיצד וז׳ל: י־ז בסעי' שם בשו״ע

 ויום יום כל של שבתו לו נותן וכו׳ השבת משערין
 וכר, ממנו שבטל מלאכה אותה של בסל כפועל

 י׳ח, בסעי׳ להאמור סתירה זה מהוה ולכאורה
 ויום, יום כל של שבתו לו שנותן פוסק שבכאן
 בסעי׳ ואילו מיד, הכל נותן שאינו בפשטות ומשמע

 למה ובכלל מיד, הכל נותן בשבת שגם פוסק י׳ח
 השבת', משערין ה׳כיצד את לכפול השו״ע הוצרך

 משערין הכיצד עם יחד זאת לכתוב יכול היה הרי
 י׳ח. בסעי' באמת שכותב כפי הריפוי את

שבת סוג יש שבת, סוגי שני דיש ג״ל לכן
 ויש לריפוי, כזקוק והיינו הריפוי, עם שכרוך

 שהרופא במקום והיינו לבדו, כשהוא שבא שבת סוג
 למנוחה זקוק הוא אלא לריפוי זקוק שאינו מחליט
 לעבודתו, לחזור שיוכל עד ימים למספר בלבד
 לו יש באמת הריפוי עם הכרוך הראשון והסוג

 המדובר זה ועל לריפוי, אומדנא שיש כשם אומדנא
 ריפוי בלי לבד כשבא השני הסוג אבל י׳ח, בסעי׳

 שלוקח ויש זמן יותר שלוקח יש אומדנא לו אין זה
 נפסק ולכן י״ז, בסעי׳ המדובר זה ועל זמן, פחות

 ומיושבים ויום, יום כל של שבתו לו נותן שבכה׳ג
השו״ע. דברי היטב

 הפני דברי ממילא כבר מיישבים ולפי״ז
הגם' ע״ד מוסבים דבריו שהרי יהושע,

 גם לבד, שבתו על והיינו פשיטא', שבתו’ ששאלה
 הגט' יכלה לא שע־ז שפיר כתב ולכן הריפוי, בלי

 שייך לא דבשבת משום וכו', דאמדוה לשנות כ’ג
 בדיוק ויום, יום שבכל שבת נותן המזיק אלא אומנא
 על כששאולת ורק י׳ז, בסעי׳ שם בשו״ע כנפסק
 ואז וכו׳, דאמדוה בהכי לאוקמי שפיר שייך ריפוי
 הריפוי, עם שכרוך היכא שבת גם בזה מקופל כבר

הכל. וא׳ש

סג סימן

 על אדם בידי עונש להטיל ניתן אם א.
לקנסו, מישראל, נפש מלהציל הנמנע

הנפגע. את לפצות לחייבו או
 תביעה זכות ליורשיו או לנפגע יש אם ב.

מלהציל. הנמנע נגד שהיא כל

תש׳ג. כסלו כ׳ד ועש־ק יום ב־ה.
תובב׳א עיה׳ק ירושלים

 עו׳ד. נ׳י, שלמה בן אליעזר מר לכבוד
ולמשפט לרפואה באגודה עברי למשפט החוג ראש

בישראל

רב, שלום
שאלותיו. על לו לענות והנני קבלתי, מכתבו יקרת

 עונש להטיל ניתן האם היא: העיקרית שאלתו
נפש מלהציל הנמנע על אדם בידי

 הנפגע, את לפצות לחייבו או לקנסו, מישראל,
 ליורשיו או לנפגע יש אם נוספת, שאלה זה ומתוך

 מלהציל. הנמנע נגד שהיא כל תביעה זכות
בקצרה. תשובתי וזאת
 על כספי פיצוי שום לתבוע דין פ’ע ניתן לא

לרבות לו' 'והשבותו של מ׳ע על העובר
 כספי פיצוי שום לתבוע ניתן שלא כשם גופו, אבידת

 ממון באבידת לו והשבותו של זו מ״ע על העובר על
 וכמו זו. מ׳ע של עיקרה מוסב זה שעל חבירו של
 דם על תעמוד לא של הל׳ת על עבירה על לא כן

 'שלא זאת גם וכולל שבכללות, לאו שהוא רעך
 כדכותב מנזק' חבירו של ממונו להציל נמנע

 ע*ש. רצ״ז ל׳ת המצות בספר הרמב׳ם
כשנימוקם האמורים לדברי אב בית ומקור

 הש״ם על הרמב׳ן בחידושי נמצא בצידם,
 שבעדות דזה שם, דמסביר דגרמי', 'דינא בקונטרס

 פטורים מעידים ולא עדות שיודעים תרי בי אפילו
 אינם שהא מפגי שמים, בדיני רק וחייבים אדם מדיני

 שחייבה חסדים גמילות מדין אלא להעיד חייבים
 אין מצוה אותה לקיים רצה לא ואם להעיד, חורה

 לטרוח רוצה אינו ואם וכו׳ ממון לחייבו הדין מן
חייב. אינו לזה להצילו

 דהא וכותב, הרמב׳ן ממשיך לדבריו וכבסיס
של כיסו שרואה למי דומה, זה למה

 ליתן רוצה שאינו מי או מצילו, ואינו אבד חבירו
 בכך, אתו מחייבין דין בית שאין לעני, משלו פרוטה

שלא מביתו, לשלם מחייבין דין בית אין כאן אף
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 ואינו זו היא המצות כשאר אלא בכר התורה חייבתו
ממון. בדין
 מי דגם וכותב, הרמב־ן ממשיך כן, על יתר

או לפלוני מתנה ליתן רוצה חבירו שראה
 לחייבו הדין מן אין מעכבו, והוא ממונו להציל הולך
 ממילא. בא וההיזק מונע אלא היזק גורם זה שאין

עיקר". 'וכן בלשון: ומסיים
 מבית ויוצאה ממשמשת פסוקה הלכה לגו הרי

המונע דכל דל, הרמב־ן של תורתו מדרש
 שצוותה מצוד, מלקיים תעשה ואל בשב עצמו את .

 כך, על לטרוח רוצה ואיננו חבירו, להצלת תורה
 התורה חייבתו לא כי אדם בדיני כלל לחייבו אין

 ואיננה התורה מצוות כשאר מצוד, רק והיא בכך,
 חבירו את המעכב אפילו אלא עוד ולא ממון, בדין

 זה אין כי לחייבו הדין מן אין ג־כ זאת מעשות
 ממילא. בא וההיזק מונע אלא היזק גורם
שייך לא דגרמי אלה רמב״ן דברי יסוד על

 בדיבור או במעשה היזק שעשה היכא אלא
 ביה לית חבירו אבידת להשיב רוצה שאינו מי אבל

 ס־ק ס־ו סי׳ בחו־מ להקצוודח מצינו מזיק, משום
 בהקונה בשו־ע שם להמדובר גם עפי׳ז שהעלה כ־א

 וכו׳ הלוה ומת הלוה על לו שיש שט־ח מהמלוה
 חוזר רוצה אינו ואם היורש נשבע מת המוכר דאם

 צריך לישבע רוצה אינו שאם דזה עליו, הלוקח
 את מונע שרק מכיון דגרמי מדינא לא הוא לשלם
 מדין רק הוא והחוב אמת, משבועת אפי׳ עצמו

עיי־ש. וכו׳ אחריות
 בדרישה גם מצינו האמורים לדברים בדומה

שהעלה סק׳י, רע־ב סימן חו־מ בטור
 במקום טען לא דאם וטעינה, פריקה חיוב לענין
 לחייבו יכול אינו היזק, לו וגרם לטעון חייב שהיה
 בו אין שלאו משום מלקות בו אין וגם לו, לשלם
 עד אותו מכין משום בזה לית וגם הוא, מעשה

 מוטב המצוד, לקיים שיכוהו ב־ד דאותו מ־ע, שיקיים
 יעו־ש. וכו׳ הבהמה לטעון או לפרוק שישלחו להן
בידי עונש להטיל ניתן לא כאמור, כן על

 ולא מישראל, נפש מלהציל הנמנע על אדם
 והנמנע ליורשיו או הנפגע, את לפצות לחייבו

 חמורים ול־ת עשה שאר על כעובר דינו מלהציל
שמים. בידי שעונשו

 ובברכה בכבוד
וולדינברג יהודא אליעזר

סד סימן

 מדרשות ובתי כנסיות בתי א.
 ולימוד לתפלה בגגותיהם שמשתמשים

במעקה. חייבים אם
 להתקין לפועל אומר כשבעה״ב ב.

עשייתה. על מברך מי המעקה
לבוד. בזה אמרינן ואם גובהה בשיעור ג.

 תש־נ. שבט לחדש ט׳ ב׳ה.
 ידידיה מוהר״ר המהולל הגאון הרב לכבוד

שליס׳א ברגסדופר
ברק. בבני הרי־מ חידושי בישיבת רוחני משגיח

 'וחי החשוב ספרו של כמבוקשו הסכמתי בזה יקבל
 הדפוס. מזבח על ועולה שמדפיס בהם־

הערות. מספר לו אכתוב הקודש ולחיבת

 למעט גגך במיעוט ג׳, סעי׳ ב׳ בסימן א(
כותב מדרשות, ובתי כנסיות בתי

 פשוט, ונראה וז־ל: קי'ב< )עמוד סק־ד בביאורים
 היינו מדרשות, ובתי כנסיות בתי לגבי המדובר דכל

 הכי דאפילו גגותיהם, על ולומדים כשמתפללים
 שלך, דאינו משום ואי עראי, דירת משום אי פטור,
 דאין ודאי כלל גגותיהם על משתמשים כשאין אבל
 עכ״ל. במעקה לחייבם אמינא הוה שום

לפטור כך כל פשוט הדבר נראה לא ולדעתי
 אפילו מדרשות ובתי כנסיות בתי

 גדולי ודעת גגותיהם על ולומדים כשמתפללים
כן. דלא פוסקים

 וילקו־ש תצא פ׳ בספרי יעוין דבר ראשית
על וכותב היכל. לרבות בית דדריש: שם

 מגן מהבעל הילקו־ש על הרחב רענן זית בפי׳ זה
 וז־ל: כנסיות לבתי פרס של הדרשה על ז׳־ל, אברהם
 עבר לבני שאף בו חלק מהם לאחד שאין פרש״י

 לכפרים, כרכים בין לחלק צריך ולפי־ז הוא, הים
 האחרון טעם כתב והרמב־ם דירה, בית שאינו ועוד
 היה והלא מעקה דצריר מהיכל מ־ש וקשה לבד,
 ואפשר לדירה, עשוי אינו וגם בו חלק ישראל לכל

 ביומא ועיי׳ התאים גגות על משתמשים היו דבהיכל
 המג־א של זה מחילוקו למדנו הרי עכ׳ל. י־ב ד׳

 בתי של הפטור שטעם כנסיות, לבתי היכל בין
 הגגות על משתמשים אין שבסתמא מפני כנסיות
 גגותיהם על משתמשים כשכן דהא מינה דון שלהם,

במעקה. חייבים שפיר דאז
 על בחיבורו שיק המהר־מ גם מבאר ועז״ה

הוא מעקה דמצות תקמ״ז, מצוה המצות
 הגג על לשמש רוצה אינו אם אפילו אופן, בכל

ג־כ )וזה לגגו מעקה שיעשה עליו הוא מצוד, אפ״ה
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 בזה השו״ע דדין זאת, גם לצייין יש האמור, כל על נוסף ה<
ראשונים, הרבה אבל דהרמב״ם, אליבא רק הוא

 יונה רבינו וכן המאירי, הריטב״א, שם, בסוכה כרש״י
 דשינת להלכה סוברים ועוד, ועוד, כ״ג, ד* בברכות והרא״ש

 המגבלות כל בלי גם בכלל, מותרת בתפילין עראי
 בברכות יונה הרבינו דבר של מעמו שמסביר וכפי האמורות,

 סוכה, גבי כמו קבע אסו גזריגן לא דמשו״ד, וכותב, שם
 עראי דגזריגן אמרו אסורה עצמה דשינד. סוכה דגבי משום
 איבה עצמה קבע שינת דאפילו תפילין גבי אבל קבע, אטו

 אסו עראי גזרינן לא בהם יפית שמא גזירה משום אלא אסורה
 בסור בב״ח גם ומובא ע־ש, גזרינן לא לגזירה דגזירה קבע
 כ׳ סעי׳ מ״ד בכלל אדם החיי על )ולפלא ט׳ד סימן ריש

 שמא עראי שינת אפילו בהם לישן אסור •אבל בלשון שטתב
 שיגת זמן על הוא יפית שמא של שהחשש דם־ל ומשמע יפיח•

 במ*ז בפרמ׳ג ויעוין קבע, דשיבת גזירה משום ולא העראי,
 דברי ושו״ת ם*א, סימן תאו״ח יעקב משכנות ובשו״ת סק־א

ואכט״ל(. יעו־ש •ג’ י״ב סימנים )פרידבורגז מרדכי

 הפוסקים גדולי אלה ראשונים גדולי של בשיטתם ונו־נ
שם בשו״ע בט־ז וכן ובפו-ד, בב״י יעו-ש האתרוגים,

אחריהם. ובהבאים סק״א,
 שכותב ואחרי להלכה, כדבריהם סובר ז״ל הגר״א ורבינו

לשון הוא בזה השו־ע דדין שם, בשו־ע בביאוריו
 וכן כפרש״י ס׳ל הפוסקים כל דאבל וכותב, מוסיף הרמב׳ם,

עיי״ש. והטור הרי*
 אלה גדולים עמודים גם איפוא לו יש עראי והמנמנם

עליהם. להסתמך
 בזה להקל ג״כ אפשר עראי, שינת לשיעור ובנוגע ו<

בצורת מנמנם שהוא כל לזה שיעור דאין ולומר
 שהדיעה בסק״ג בטג״א יעו״ש השלחן, ,ע• כזאת ישיבה

 מיכן ולאחר בראשונה, מביא לזה שיעור דאין דס״ל הסתמית
 וא״ב בסק*ד, המ״ב וכ*כ אמה, ק׳ הילוך כדי די*א מוסיף
הסתמית. כהדיעה נקטינן
 דכל לומר סברא שכותב שם בסור בב*י !nr עלה. ומוסף

קבע, הוו לילה שינת וכל עראי סיקרי יום שינת
 בין חילוק יש ביום דגם וס״ל הב״י על חולק שם והדרישה

 כפי שמבאר כ*ו ד׳ בסוכה במאירי ומצאתי לשינה. שינה
 ע*ש. הוא עראי שינת היום שינת דסתם הב״י, שמבאר

מאה משיעור יותר דאפילו ס״ל שם בסור הב״ח כן וכמו
 לומר אלא שיעורא הך אתמר ולא עראי, מיקרי אמה

 להקיצו, וא'צ עראי שינת אפילו הוי לא אמה מק׳ דבפחות
 להקיצו שלא יכול גם להקיצו, יכול ואילך אמה מק׳ אבל
 אלא קבע שינת נקרא ולא בשינה, נשתקע שלא בעוד

 על )סופר< חיים תורת בספר גם ויעוין יעו״ש מובא כשנרדם
יעו״ש. בזה מ*ש או*ח
 בדעת לומר שטתב סק״א תמיד עולת בספר יעוין ועת־

לא אמד, סאה של שיעורא דהאי והשו־ע, הרמב״ם
ראשו מניח אינו אפילו עראי שינת דמתיר למאן אלא אתמר

 א״צ ברכס בין ראשו שיהי׳ דמצריך למאן אבל ברטו, טן
 •ש• ע עראי משינת יותר לישן לו דא׳א שיעור
גם במאת דאמרינן הדין הוא לעיל המתבאר לאור וא״ב

 הו־ל דהא שיעור דא-צ ידיו אצילי טן ראשו במניח
ברטו. בין ראשו כמגיח זה
 בשאלתו להלכה נלענ-ד והמתברר האמור כל לפי 0

יושב אחד אם בתפילין שינה איסור שייך דלא דמר,
 לו ואץ לפעמים, קצת מתנמנם לימודו ובאמצע ברבים ולומד
 תפילין של הגדולה המצוד, לקיים כך משום א*ע למטע
 תורה וללמוד התפלה לבשעת טסף היום שעות טתר בראשו
 עמודים באמתחתו לו ויש עלה, נקרא ה׳ שם כאשר ברטם
 שישב באפשרי הדבר אם המובחר ומן עליהם, לסמוך חזקים

 וכנז׳ל, טלם ידי עי־כ ויצא ראשו על בטליתו מעוטף גם
בהרחבה. וכדנתבאר דדינא מעיקרא מותר בל״ז גם אבל

 ומכבדו שקירו יתדו
וולדינברג יהודה אליעזר

מ סימן

 ובני שעה חיי רק שחייו מסוכן חולה א,
 "להחיותו", יותר ישתדלו שלא חתמו המשפחה
ימשיך זאת בכל שאם טוען המשתדל והרופא

 ממנו שישללו להפסיד עלול הוא "להחיותו"
 דולרים, למליונים בערכאות ידונוהו וגם תעודתו
להחיותו. להשתדל להמשיך הוא מחויב האם

 תרנ״ו סימן באו״ח הרמ״א דברי ביאור ב.
 שלא כדי ממונו כל להפסיד מחויב שאדם שפוסק
 ועשה בקום רק הוא אם תעשה לא על יעבור

 כדי בזה הדין ומה תעשה. ואל בשב אפילו או
רעך. דם על תעמוד דלא ל״ת על יעבור שלא

 תובב־א עיה״ק ירושלים תשם־ת מנ״א טו״ב ב־ה
 בעהמ*ח האשכולות איש הנעלה הגאון הרב ידית לכבוד
 א’שליט קאהן דוד מוהר״ר יקרים ספרים

בברוקלין. יעבץ גבול טהם־ד רב
אחדשכת־ר

 לו. להשיב והנני שעבר, שמע בטף קבלתי מכתט יקרת
בע״ה.
 שאם טוען רופא והיא: למעשה, גדולה שאלה שואל כת״ר

בני עליו חתמו שכבר חולה •להחיות• ישתדל
 ממט שיקחו להפסידו שיטלים מה, ישתדלו שלא המשפחה
 האם דולרים, למליונים בערכאות ידונוהו וגם תעודתו

 רק שהוא באופן שמדובר כמובן אעפ*כ, להשתדל הוא מחויב
השאלה. עכ*ל שעה לחיי

 על להתיר יש דלדעתו כותב תשובה חצי חכם וכשאלת
ממוט כל לתת שמחויב שמה הח״ס של יסודו פי

לנגדו שעומד אלא דוקא, ועשה בקום הוה ל־ת לעבור שלא
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חי״ח אליעזר ציץ מ סימן ת " ו ש עב

 שמחויב בדבריו שמתבאר ע״א ע־ג ד׳ בסנהדרין רש־י דברי

 דם על תעמוד לא על לעבור שלא כדי ממוט כל להפסיד

 לא אבל לגמרי, להצילו דוקא שהיינו לחלק רוצה לכן רעך,

 שב משום להתיר יש שעה לחיי שהוי בנ״ד לכן שעה, לחיי

ע־כ. תעשה, ואל

 דם על תעמוד לא דמשום נאמר אם דלדעתי ואשיבבו, א(

אזי ממוט, כל להפסיד מחויב עולם לחיי רעך

 הלאו חל ע־ז שגם מכיון שעה לחיי אפילו גם יהא הדין אותו

בזה. לחלק מקום ואין הזה

a של עולם לחיי להצלה גם שלמעשה נראה לעג־ד אולם 

משום ממוט כל להפסיד מחויב איננו חבירו

 שדברי דהח־ם כללא נתפוס אם רעך דם על דל־ת הלאו

 דוקא אמורים קג־ז סימן ויו״ד תרג־ו סימן באו״ח הרמ-א

 תעשה. ואל בשב בעבירה ולא ועשה בקום לאו על בעבירה

מפורשת הוכחה כל אין ע־־ג ד׳ בסנהדרין רש־י ומדברי

שם: דז־ל שאני, רעך ע-ד ל־ת של זה דלאו דס״ל

 משמע עצמך על תעמוד לא רעך דם על תעמוד לא קמ״ל

 לומר ויש עכ-ל, רעך דם יאבד שלא צדדים כל על חזור אלא

 אפילו אלא תצילהו, בעצמך אתה רק שלא הוא בזה, דכוונתו

 אחרים אנשים למצוא וטרח חזור להצילו, ביכלתך אין אם

 אגורייי, ומיגר •טיטרח שם הג״מ וכשלשון להם, זמני ולשלם

 ברוך בר מהר׳ם בשו־ת וכדאיתא בחזרה, ממט תגבה ואח־כ

 ולמיטרח להצילו דחייב הגם׳ שאומרת דזד, שמבאר ל־ס סימן

 וחוזר שמצילו תצילני אל צוח אפילו הוא אטרי, ולפיט־

 מחויב אינט שהוא אופן ובכל ע־ש, שהוציא מה ממט ומוציא

 נאמר אם צדקה, מדין שמחויב ממה יותר כך לשם לתת אבל

ממונו. כל להוציא מחויב אינט דבשוא־ת

 על שעומד קס־ד, סימן יאיר תות בשו״ת ראיתי והכי ג<

אטרי דהל׳ל מיטרח, נקט דלמה בג׳מ הדקדוק

 מצי אפילו דהו־א מיטרח, הוא רבותא דעיקר מבאר לכן לא,

 כי ואף דמחויב, קמ׳־ל מחויב איט חבירו של מממון לאטרי

 בממוט גם לאטרי שמחויב נפש הצלת גבי להפוסקים פשוט

 מחויב אינו מטיט הצלת בצורך מ־מ לו להחזיר שמחויב רק

 אריכות. ביתר ע־ש חבירו משל אפילו כלל ואטרי למיטרח

 שלא ד.ג׳מ בכוונת ליה פשיטא יאיר להחות דגם לט הרי

 סתירה מצא ולא ממוט, כל להפסיד שמחויב לומר באה

 כג״ז. ג־כ רש־י של טונתו שביאר מפני והייט לכך, ברש־י

 דבשב דהח־ס ככללא ג־כ דס־ל בזה לשיטתו הולך והתו־י

 כדמציט ממונו, כל להפסיד מחויב איט בלאו גם תעשה ואל

 ומובא ע־ש קל־ם בסימן בתשובתיו כן בהדיא דס־ל

 דליית הלאו גם מזה עדיף דלא ליה פשוט והיה בפוסקים,

 כך, עמר ממוט, כל להפסיד מחויב איננו וג־כ רעך, ע־ד

בשוא־ת. שהוא מכיון

 מציט הנה בזה, סתומים מיהת באו ־י רש דברי ואם ד<

רמה ביד הייה הראשונים מגדולי לאחד

 חייל: לפיטורא, בזה מפורשים דברים שכותב שם לסנהדרין

 לאצולי דיכול היכא טילי הגי אמינא הוה מהתם אי ומפרקיגן

 אגזרי מיגר מיטרח אבל עצמו, ידי על כלומר בנפשיה

על תעמוד לא איצטריך למיסרח, מיחייב לא אימא לאצוליה

 הצלתו אחר חזר אלא כלל עצמך תעמיד לא כלומר רעך דם

 דטרח דהיכא לן ומסתבדא להצילו, יכול שאתה ענין ובכל

 רחמנא חייביה לא כאן דעד מיניה, שקיל ואצליה אגורי ואגר

 בממוגיה לאצוליה אבל אגורי, בתר בלהדורי למטרח אלא

 ומיגר מטרח אבל בנפשיה מילי הני מהתם אי מדאמרינן לא

 עכ״ל. קמ־ל לא בממוניה אבל אמרינן ולא קט־ל לא אגורי

*ל דם ׳ה רם to בוה ומפורשים ברורים דברים לגו הרי

 הג׳מ כוונת ביאר לכן שמקודם שלמרות בפשטות,

 •לחזר שמחויב הוא שהחידוש ז״ל רש־י של כלשונו כמעט

 הוסיף •ה אם להצילו־, יכול שאתה ענין ובכל הצלתו אחר

 למטרח רק הוא זה שכל ליה מסתברא דם־ט בפשיטות וביאר

 מלשון כן והוכיח לא, בממוגיה אבל אגורי, בתר בלהדורי

 אומרת ולא לא, אגורי ומיגר מיטרח אבל שאומרת, הג׳ם

 לא באמת שבממוניה מזה ומוכח קמ־ל־, לא במטוניה •אבל

מיניה. ושקיל חוזר אלא לאצוליה, מחויב

 רצ־ז ל־ת המצות בספר הרמב־ם הנה בעצמך, והגע ה< -

רעך דם על תעמוד לא של בהלאו כייל מיכל

 כדיעו־ש, מנזק חבירו של ממוט להציל נמנע שלא זאת, גם

 כן עבור שמחויב נאמר חבירו של ממוט בלהציל שם גם האם

 שלא ודאי ן הלאו על לעבור שלא כדי ממונו כל להפסיד

חזית. דמאי

 רמ־ה הד של בדבריהם להגדיר היותר לכל שטכל מה ו(

ממוט כל להפסיד שמחויב נמי ס־ל אם הרמב־ם וכן

 מאידך אבל דם־ל זאת. רק הוא ל־ת, על לעבור שלא כדי

 לא על לעטר ולא ממוט כל להפסז שמחויב שזה זאת גם

 בשב גם לא אבל ועשה, בקום שהוא היכא רק דהוא תעשה

 ובקמאי בגדולים, נפתח הזה שהדבר וכדמציט תעשה, ואל

 הגאון כעמיר וקיבצם אספם כאשר בכה, וזד, בכה וזה דקמאי,

 ובחלק ק־ז, כלל הלם־ד מע׳ בכללים ז־ל חמד שדי בעל

בארימת. •ש יעו ל־ט כלל חכמים דברי

 דבכלל כהסובדים דמה והיד להרמב־ם דם־ל דנאמר או

חוץ תעשה, לא עבור ממוט כל להפסיד מחויב אינט

 יו־ד הגר־א בביאור מזה כדמובא מאדך, בכל שנא׳ מבע־ז

 סימן ח־א מרחשת בספר וכן שם, ח■ ובשד סק־ה, קנ־ז ם־י

יעו־ש. מ־ג

 בטגע בזה ההלכה בהכרעת הפוסקים בדברי והמבוכה ז<

מאד, גדולה היא בשאו־ת לאו על לעבירה

 ס׳י שם באו־ח בפרט־ג עיון מתוך כך על לעמוד ואפשר

 ביו־ד הגרע־א ובחיתשי מדבריו, מקומות כמה ועוד תרב־ו,

 סק־ד, תשובה ובפתחי שם, מהרש־א וגליון קנ״ז, ס׳י שם

 ועוד. סק־א, בפ״ת שג״ז בס׳י וכן , שם תשובה ודרכי

גאון ה־ה החיתום, אחר בזה למיזל להלכה נקטינן ואנן

 בזד, לגו כייל כללא אשר ז־ל סופר החתם הדורות

 במצות לאו לפענ־ד בזה־ל: תרנ״ו סימן לאו־ח בהגהותיו

 ואל שב או ועבור קום או אלא מילתא, תליא ול־ת עשה

 אלא שאינו אע־פ שביעית פירות לאכול ע־כ אשר תעשה

 יתן מ־מ דעה, לחד עשה אלא שאיט כעיקר טעם וכן עשה,

 ממוט כל להוציא צריך אין וההיפוך יעבור, ולא לו אשר כל

שהוא אע־פ בקר עד ממנו תותירו לא ל^ יביאוהו שלא
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עג חי״ח אליעזר ציץמ סימןת " ו ש

 כל להוציא צריך אינו ועבור בקום שאינו כיון מ״ם ל*ת

 צריך אין תעשה ואל בשב שהוא ל*ת כל וא*כ עכ*ל, ממונו

 להוציא לא וכן וה, על יעבור שלא כדי ממונו כל להוציא

הרגילה. מיכלתו למעלה

 הלאו גם הכלל בזה הכליל סופר שההתם הוכהה לי ויש

שמציגו ממה והוא בהשוא־׳ת שמא רעך דם על דל*ת

 להסוברים, ומ״ש ד*ה קע״ו ס׳י בחחחם בחשובתיו לו

 וא*ת בשב ל*ת בביטול דאפילו להסוברים רק שם לו שהקשו

 בם׳ אמרינן אמאי דא׳יב יעבור, ולא הונו כל לבזבז צריך

 על עברי הא דמיהם, מכדי יתר השטים את פודין אין השולה

 בדוחקא ליישב הח״ס וכתב וכו׳, רעך ע׳־ד תעמוד לא

 בהדיא משם ומשמע עיי-ש. פקו׳־נ בכלל דהוי שאני דציטרא

 ל*ת דבביטול להסוברים דהא בפשיטות, להח׳ם דס׳־ל

 בכלל אין דידהו דאליבא הונו, כל לבזבז א׳־צ בשוא״ת

 שאני, דציבור תירוצו לדוחק צריכים ולא הגט׳, על קושיא

 לבזבז א׳־צ בשוא״ת ל״ת דבביטול הזה שהדין מפני והיינו

 רעך ע*ד תעמוד דלא בל׳ת גם בפשיטות הוא ככה הונו, כל

 כדי על יתר אותן פודין אין שפיר ולכן בשוא״ת, ג*כ שהוא

דמיהם.

 להלכה לשו״ע בהגהותיו סופר החתם הכריע וכאמור וס

ממונו, לבזבז מחויב איננו תעשה ולא דבשב

 נכלל תעשה ואל בשב שהוא רעך ע״ד דל״ת הלאו גם וא־כ

להלכה. זה בכלל ג׳־כ

 הדין שכל ולומר לטעון בכלל שיש ואומר מוסיף והייתי ט(

קג*ז ס׳י ובי״ד חרנ״ו סימן באו״ח הרמ״א של

 רק נאמר ל״ת על לעמר שלא כדי ממוט כל לבזבז שצריך

 לחבירו, אדם שטן בל״ת לא אבל למקום, שביט תעשה בלא

 מקום שיש בזה שעעו שראיתי ונדמה רעך, ע׳־ד דל*ת כל״ת

 אדם שבין בל״ת דא שבכגון לומר טכל ואז בכזאת, לחלק

 מכיון ממוט, ע׳־ז לבזבז מחויב שאיננו יודו כחע לחבירו

 אין ומהרמ״א מהרמ״א, ביסודו טבע לבזבז שחייב זה שדבר

 לחבירו. אדם שבין לל״ת בנוגע גם שאומרו ראיה

ע׳־ד דל־ת וה לאו שגם י*ל שפיר ההלכה בהכרעת עכ׳־פ י<

 בשוא״ת שהם הלאוים כל בכלל כלול רעך

 ממונו •ז ע לבזבז מחויב שאיננו ההלכה לגבם שהוכרעה

וכנז״ל.

 שהוא שמי ראינו לא ומעולם דבר, עמא מאי חזי ופוק יא<

להשתדל כדי ממונו כל לבזבז עצמו על יחמיר

 ולא לזה, וכדומה המסוכנת, ממחלתו חבירו את להציל

 שחת דברי זה על להחיל יש כן ואם בכך שיחייגוהו שמענו

 כלל וזה וז׳ל: שכותב ל־ט סימן ח״א חאגיז למהר־׳י הלק׳ט

 מה חזי פוק בידך רופפת הלכה אם בידיט, מוסד שהיה גדול

 ישראל עמו את ה׳ באהבת אשר הוא פשוט כי דבר, עמא

 אילו היחיד אחר העולם כל יטו ולא מדרכיהם מכשול יסיר

עכ״ל. דחויה סברתו

 רבים דהרי זה הוא שככה דיוננו לנשוא בק׳־ו נקח ומינה

לפסוק גם וממילא זה, עולם מנהג להצדיק אתט אשר

 בכללותו הציטר רק בזה ומחייבים וכנ״ל. לכתחילה גם כן

מעני. לא דציטר

 מחויב איננו נידונו של שהרופא נ״ל האמור מכל יב<

שזה מאחר החולה את "להחיות* עוד להשתדל

 וענקיים, גדולים כספיים בהפסדים אצלו הדבר כבר כרוך

 וט׳ הזהרת כי ואתה ל*ג־ט,<! )ביחזקאל נאמר דה כגון ועל

הצלת. נפשך ואתה

ובידידות באהבה

וולדינברג יהודא אליעזר

מא סימן

 בימי חדש בגד ולבישת שהחיינו ברכת אודות א.
וחוהמ״־פ. הספירה

 בימי לדרך לצאת או בנהר להתרחץ ב.
הספירה.

 הבית את להתקין הספירה בימי מותר אם ג.
שיבלולים. בו ולהכניס להרחיבו

לח״א

 ללבוש או הספירה בימי שהחיינו לברך מותר אם "ד ע

ומעיקרא ונו״ב, בשחע מקור לזד, אין הנה חדש. בגד

 מזה כתב וכבר מקומות, במנהג תלוי זה אולם מותר. דדינא

 דברי בשו׳ת זצ״ל וועלץ הר׳־י הגה־צ נשכח הבלתי ידידי

 יוסף בספר שראה ממה וציין כ*ז, סימן בליקו׳ת ח״ב ישראל

 סי׳ החדש חיים וארחות כ״א סי׳ חאו״ח הד*ט ועיקרי אומץ,

 ולפלא יעו״ש, קל״ג סי׳ חאו״ח מבין פני ושחת סק׳־ב תצ׳־ג

 קנ״ג סימן >תרצ*ז< מרדכי לבושי שו׳ת לדברי גם ציין שלא

 כותב אך רחא, פוסק בשום מזה נמצא שלא ג*כ שכותב

 אך בזה, מחמירין )באונגריף העליון בגליל *כי שיודע

 אין דדינא ומעיקרא מקילין* ויש מחמירין יש אלו בגלילות

 קי*ט סימן וסאטמאר( לדוד קרן ולשחת יעחש, לאסור

 שהחיינו ברכת לאסור מציט דלא הד״ט להעיקרי שמסכים

 למסור מיחוש בית שאין שם ם*ל ומה׳־ט ומי, הספירה בימי

 אלא בעומר בל־ג רק לא ומחולות בתופים לביהכ״ג ם*ת

 אפרקסתא לשחת וכן עיי״ש. הספירה ימי בשאר אפילו

 על חיים התוספות דדברי גם שם וט*נ קע*ו, סימן דעניא

 יוסף גנזי בספר גם מזה וכתב כדיעחש. י*ב ם*ק אדם החיי

 כדיעחש. י* אות ותיקונים ובהשמטות ם־׳ט סימן זשווארטץ(

 תורת שחת בספר בזה שכותב דברים אריכות ראיתי כן

ע־ש. מ׳־ח סימן יקותיאל

 סי׳ ח*ב ללב יפה מספר מצטטים הנזכרים בהספרים והנה

במועד ז*ל הגרח־פ אביו בשם ט*ש ז׳, אות תצ*ג

שראוי חדש מלבוש לחנך שלא טוב דמנהג י*ב אות חי לכל
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סימן ת ו" ש קכד

 החי לאדם שונים תיקונים בכנפיהם מביאים באשר

 מי כל לזכות יכול זה ולדבר ונעלמים. גלויים בהם

 מצב ויהא אדמות, עלי בקרבו מפעמת שדי שנשמת

 יודעים, ובלא ביודעים וזאת שיהא, מצב באיזה גופי

לקפח רשות כל אין ולכן ההכרה, לסף ומתחת בהברה

 השמים. מן לו שהוקצבו חייו פתיל את ולקפוד

לפסק ומגיעים דברינו לראשית חוזרים אנו ומזה

 להוציא היתר להוראת מקום בל אין כי ההלכה

וסובל מרפא חשוך שהוא כזה ממסוכן גם להשתלה לב

ל״ע. נוראים יסורים

 טובים ושנים ימים לאריכות יזכנו הוא הרחמן

ובדעה שלם בלב לעובד' ונזכה ונעימים

 כשגם רק להיות יכול שזה פנים, ובהארת צלולה

 דעות מה׳ בפ״ד הרמב״ם וכדברי ושלם, בריא הגוף

 מידיעת דבר ידע או שיבין לאדם לו אפשר דאי ה״א,

 ושלם בריא הגוף היות ולכן: חולה והוא הבורא

 אל שישים האדם: צריך כן ועל הוא. השם מדרכי

ישרה נפשו שתהיה כדי וחזק שלם גופו שיהא לבו

ה״ג(. בפ״ג )שם ה׳, את לדעת

ז פרק

לחיים מחיים אברים השתלת

 אברים והשתלת הוצאת אודות על הוא בזה ביררנו

אחריו גורר אינו האדם מגוף שהוצאתם

 לודאי קרוב או הדבר ודאי אם אפילו או ודאי, מות

 חייב אם היא והשאלה לנדבן• מות אחריו יגרור שלא

 בדי כאלה אברים לנדב לאדם לו מותר עכ״פ או

 אבר בגופו ישתלו לא אם בטוח ממות חבירו להציל

 בך על מצוה וכל חיוב כל שאין דילמא או כזה,

 זאת מעשות בדבר איסור גם שיש אלא עוד ולא

 שזה ואע״פ אבר איזה מגופו שיחתכו ולהסכים לנדב

על גם מתפשטת והשאלה ממיתה. חבירו להציל בא

כזה. ניתוח לבצע לו מותר אם הרופא,

להקדים לנו יש השאלה של לבירורה לבוא בכדי

 מותר או חייב, אם א( והמה הלכות, שתי לברר

 בכדי נפשות סכנות בספק עצמו את להכניס לאדם לו

 אם אפילו ב( נפש בסכנת הנתון חבירו את להציל

 סכ״ג בספק א״ע להכניס לו שמותר לומר תמצא

 ספק גם כשיש דוקא זהו אם לברר עוד יש כך, עבור

 ולא ינצל הוא שגם יתכן דבר של שבסופו השני לצד

 הדבר שברור היכא משא״ב אבל רע, כל לו יאונה

 ידי על מאבריו אבר שהוא אופן בכל יפסיד שמיהת

 לומר יש כה״ג בכל לחבירו, שיעשה בזאת הצלה

 חיוב כל עליו אין שעכ״פ או זאת, לעשות שאסור

 כזאת, לעשות חסידות ממדת משום לא גם כך על

 נפש, סכנת כל בזה כרוך יהא שלא היכא ואפילו

אבר בודאות יפסיד שעי״ז מיהת שברור מכיון

מאבריו.

’ת" אליעזר ציץ נה

 ח״ט צ״א שו״ת בספרי דנתי כבר זאת בשאלה והנה

בדברים החדש מן באומר אבוא וכאן מ״ה, סי׳

 וכן זאת חמורה בהלכה בע״ה ונתבהרו שנתחדשו

האמור בעפ״י מזה לנו היוצאות ההלכות בסיכומי

זה. בפרק שנתחדשו וממה שם בספרנו

 את לרואה מנין :ע״א ע״ג ד׳ בסנהדרין איתא א(

 ליסטין או גוררתו חיה או בנהר טובע שהיא חבירו

 על תעמוד לא ת״ל להצילו חייב שהוא עליו באין

 גופו אבידת נפקא מהתם נפקא מהכא והא רעך. דם

 השב למדרש הוא יתירא ]קרא לו והשבותו ת״ל מנין

 בנפשיה ה״מ הו״א מהתם אי רש״י[ לעצמו. גופו את

 אבל רש״י[ יצילהו. להצילו יכול הרואהו זה ]אם

 על תעמוד ]לא קמ״ל לא אימא אגורי ומיגר מיטרח

על חזור אלא משמע עצמך על תעמוד לא רעך דם

 רש״י[. רעך. דם יאבד שלא צדדין כל

ההלכה את פוסק הי״ד רוצח מה׳ בפ״א והרמב״ם

 הציל ולא להציל היכול כל : בזה״ל בזה

 את הרואה וכן רעך, דם על תעמוד לא על עובר

 חיה או עליו באים ליסטים או בים טובע חבירו

 לשכר או בעצמו, הוא להצילו יכול עליו באה רעה

 כוכבים עובדי ששמע או הציל, ולא להצילו אחרים

 פח לו טומנין או רעה עליו מחשבים מוסרים או

 בעובד שידע או והודיעו, חבירו אזזן גלה ולא

 לפייסו ויכול חבירו על בא שהוא באונם או כוכבים

 כיוצא וכל פייסו, ולא שבלבו מה להסיר חבירו בגלל

 על תעמוד לא על עובר אותם העושה אלו, בדברים

 הנ״ל בסנהדרין הגם׳ מדברי ]אגב• עכ״ל רעך דם

 בפיהמ״ש הרמב״ם לדברי המקור גם שהוא ברור

 לרפאות מה״ת הרופא חיוב :שכותב דנדרים בפ״ד

 לו, והשבותו הפסוק מ״ש בפי׳ נכלל וזה ישראל חולי

 ויכול מסוכן אותו כשרואה שהוא גופו, את לרפאות

 היינו, ע״ש• בחכמתו או בממונו או בגופו אי להצילו

 דקרא לנו אמרה בסנהדרין הנ״ז שהגם׳ שבהיות

 למד גופו, אבידת לרבות בא לו דוהשבותו יתירא

 שמחויבים קרא דהך בריבויא שכלול הרמב״ם מזה

 השבות סוגי בכל חבירו של גופו בהשבת לטרוח

 בממונו הן בגופו הן גופו את עי״ב לו להשיב שיכלתו

 להצילו, הרופא על החיוב מזה, בחכמתו, לרבות וגם

 בסנהדרין רש״י בדברי גם זה כלול ואולי בחכמתו.

 שלא צדדין כל על חזור "אלא שכותב בלשונו שם

 הגם׳ שדורשת ממה לזה סתירה ואין רעך". דם יאבד

 שניתן מכאן ירפא דרפא מקרא ע״א פ״ה ד׳ בב״ק

 רשות לרופא היה לא דאילו לרפאות, לרופא רשות

דוהשבותו בקרא ריפוי של זה ענין כלול היה לא לכך

מזה[. יותר להאריך.בכאן ואין ופשוט. לו,

דבגמ׳ הגם׳, מלשון ברמב״ם לשון שינוי רואים אנו

 ואילו להצילו". חייב שהוא החלטי: בלשון כתוב

 מקום וניתן להצילו". "ויכול בלשון: כתוב ברמב״ם

ולפרש לבוא כאילו בזה רצה שהרמב״ם לחשוב
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קכה ח״י אליעזר ציץכה סימן

 היכולת כאשר אלא להצילו חייב שאינו הגט׳, כוונת

 בעצמו. עי״ב להסתכן יצטרך ולא כידו

דאחרי לכך. נחית דלא נראה הכ״מ מדברי אמנם

 בזה הדמב״ם לדברי המקור בדבריו שמביא

 הגהות דברי מיכן, לאחר מביא דסנהדרין, מההיא

 להכניס דאפי׳ דמסיק הירושלמי שם שמביא מיימון

שהטעם הדבר, מסביר וגם חייב. סכנה בספק עצם־

 הכ״ם העיר ומדלא ספק. והוא ודאי שהלה מפי הוא,

 של דבריו מלשון כדמשמע דלא לכאורה שזה

 בלשון לדקדק ס״ל הוה דלא כנ״ז משמע הרמב״ם,

 שכוונתו מזה משמע שיהא "ויכול" שכתב הרמב״ם

 הספק, על אפי׳ עי״כ להסתבן יצטרך כשלא דוקא

 הנ״ל לדיוקא ממקו״א סייעתא נמצא שנווכח כפי אבל

הרמב״ם. מדברי

 כפילות שכתב מצינו תכ״ו סי׳ בחו״ט בטור והנה ב(

לשון פוסק מתחילה האמורה. בההלבה דברים

 או בנהר טובע חבירו את הרואה ובזה״ל־ בזה פסקו

 בין בנופו בין להצילו חייב עליו באין שלסטין

 חייב עצמו להציל ממון לו יש אם ומיהו בממונו,

 ההלכה זאת לכתוב חוזר מיכן ולאחר לזה. לשלם

 במלואו. בזה הנ״ל הרמב״ם של פסקו לשון בהעתיקו

 טובע שחבירו הרואה כתב והרמב״ם בלשון: ומוסיף

דבר. פשר להבין ויש וכו׳. בנהר

הטור חזר שלכן לפרש וכתב כך על עמד הב״י

 מה "בשביל דהוא הרמב״ם לשון גם להעתיק

 עליו מחשבים לסטים או עכו״ם שמע שאם שכתב

 והוא העכו״ם. לפייס או חבירו אוזן לגלות צריך רע

 זאת נקודה הוספת שבשביל לומר לפענ״ד דחוק

 דברים גם להעתיק הטור חזר הרמב״ם בדברי שישנה

מהרא״ש הלכה בהוספת )ועוד כן לפני הזכירם שכבר

לזה(. אוז״כ לשלם חייב לו יש שאם

לעיל שכתבנו הדקדוק בנקודת נגע הב״ח אולם

 כוונת לפרש וכותב הרמב״ם בדברי לדייק

 דברי . גם מיכן לאחר להעתיק הוסיף שלכן הטור

 דחייב משמע הברייתא דמלשון דלפי בזד« הרמב״ם

 חייב להצילו שיוכל לו ברור •אינו אפילו להצילו

 הרמב״ם אבל להצילו סכנה בספק עצמו להכניס

 ספק בדאין דדוקא דמשמע וכו' להצילו ויכול כתב

 בספק עצמו להכניס חייב אינו אבל הצילו שיכול

 וכו׳ כתב והרמב״ם אמר לכך חבירו להצלת סכנה

 עמד שהב״ח הרי ע״ש. תחלה מ״ש על שחולק כנראה

 במה הרמב״ם שבדברי הלשוני הדקדוק על כבר

 גם ולפרש ליישב כתב כך ומתוך הגמ׳, מלשון ששינה

 הדמב״ם לשון גם להביא הוסיף כן שעל הטור דברי

 כפי בזה ההלכה הטור כתב שבתחילה מפני בזה,

 כאילו להצילו", "חייב בלשון והיינו בגמ׳< שכתוב

 כדי סכנה בספק עצמו להכניס אפילו שמחויב לומר

 לא הרמב״ם שאבל לומר כאילו הוסיף לכן להצילו,

מחויב דאינו ס״ל אלא האוזור, על וחולק כן, ס״ל

 סכנה ספק כל בלי להצילו" "יכול כאשר אלא להצילו

עבורו.

 להכניס מחויב אדם אם זה שבדבר לנו שיוצא באופן

הנתון חבירו להציל כדי סכנה בספק עצמו

 לדעת והטור, הרסב״ם מחולקים ודאית בסכנה

 מחויבים. הטור ולדעת מחויבים אינם הרמב״ם

 הטור לדעת כוונתנו מחויבים הטור שלדעת ובאמרנו

 לאחר הטור בדברי אין הכרע אבל אחרת, כוונה לפי

בזה. הרמב״ם דעת גם שהביא

לאחר בא כאילו נראה שם הב״ח מדברי אמנם ג(

 דלאחר האמור, מפירושו בהסתייגות מיכן

 בהגהת מיהו :וז״ל וכותב מוסיף הנ״ל ביאורו שכתב

 ובירושלמי וז״ל שכתב לשם נמצא ישנים מיימוני

 ב״י ומביאו סכנה. בספק עצמו להכניס אפי׳ מסיק

 לכתוב הב״ח שמוסיף "מיהו" של זה ומלשון עכ״ל.

 שביאר ממה ביה" "הדרנא להשוות בזה שבא משמע

 שכתוב הירושלמי בשם מובא ומצא בהיות כן לפני

הרמב״ם, של דבריו מלשון לדייק שרצה ממה ההיפך

סכנה. בספק עצמו להכניס מחויב דכן אלא

דהמעיין לפענ״ד, הכרע אין הא משום אי אבל

 שטרחנו דאחרי יראה שם צ״א שו״ת בספרי

 הירושלמי דברי של משכנו מקום איה מתחילה להביא

 אין דבר של שלאמיתו ולהוכיח לבאר הוספנו בזה,

שמחויב בכזאת שסובר מהירושלמי מפורשת הוכחה כל

 כיעו״ש. סכנה בספק גם בך עבור א״ע להכניס

הב״ח של בדעתו עלה שכאשר מצאתי זאת לעומת

 בדעתו העלה הרמב״ם, דברי בכוונת לבאר

 מהראשונים אחד הגט׳ בכוונת כן לבאר בפשיטות

 מי דז״ל: לסנהדרין, המאירי בחידושי והוא ז״ל,

 ליסטים או גוררתו חיה או בנהר טובע חבירו שראה

 דבר סוף ולא בהצלתו, להשתדל חייב עליו באים

 אבדת על שהרי סכנה בלא יכול הוא אם בעצמו

 אף אלא שכן, כל לא גופו אבדת על חייב ממונו

 ופועלים שכירים שישכור והוא אחרים, ידי על

 הדין מן לו פורע וחברו להצילו דבר באותו ובקיאים

 ז״ל הראשונים מגדולי לאחד בהדיא לנו הרי עכ״ל.

 חייב "שהוא באמרה הגט' שכוונת בפשטות נמי שפירש

 בלא להציל יכול הוא "אם דוקא המכוון להצילו"

 סכנה כל כלל לו צפוי יהא לא כשעי״ב והיינו סכנה",

 שניתן הדבר ודאי שכן ומכיון ספק, של לא אפילו

 ששינה במה הרמב״ם דברי כוונת גם שזהו לפרש

 "ויכול בלשון ההלכה את לנו וכתב ,הגט מלשון

 ההלכה שכוונת עי״כ לנו להדגיש כדי והוא, להצילו",

 לפי להצילו יכול כשאבל היא בגט׳ בזה האמורה

 סכנה זה ידי על לו נשקפת שתהא מבלי הדברים טבע

 להצילו. שמחויב הוא ואז סכנה, ספק לא גם הוא לחייו

 רעך. דם על תעמוד לא על עובר הצילו ולא עבר ואם

בפשיטות שהעתיק הב״י גם הרי הא אלא עוד, ולא

בכ״מ גם הירושלמי בשם מיימון הגהות דברי
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ח״י אליעזר ציץ כה סימן שו״ת קכו

 ההלכה פסק לכתוב בואו מדי זאת בכל בב״י, וגם

 ההלכה כלל והביא הכנים לא הטהור בשלחנו בזה

 להכניס שמחויב הירושלמי בשם כאילו שהביא הזאת

 וגם חבירו, להציל כדי סכנה בספק אפילו עצמו את

 בחו״מ הסמ״ע ביאר וכבר כלל. מזה העיר לא הרמ״א

 המחבר זאת השמיטו שלכן סק״ב תב״ו בסי׳ שם

 והרמב״ם הרי״ף שהפוסקים מפני ז״ל המור״ם וגם

 משו״ה בפסקיהן מזה הביאו לא והטור והרא״ש

 הרמב״ם מלשון דברינו ולפי ע״ש. הם. גם השמיטוהו

 להכניס מחויב שאינו להיפך על הוכחה עוד יש בזה

 שהב״י הוא הדבר שמעניין ומה סכנה. בספק עצמו

 הכתוב את הביא שלא בלבד זו לא שם בחו׳־מ בשלחנו

 את גם אלא הירושלמי בשם מיימון בהגהות בזה

 בים טובע חבירו את שהרואה שם שכתב בזה ההלכה

 אלא הטור כלשון לא ג״כ כתבה להצילו שחייב ובו׳

 להצילו". "ויכול בלשון והיינו הרמב״ם, כלשון ממש

 הטור שכתבה כפי להצילו" "חייב בלשון כתבה ולא

כיעו״ש.

n הארכנו שם שבספרנו מה נזכיר האמור כל על 

הפוסקים גדולי ומדברי דידן מתלמודא להוכיח

 אדם שאין בזה ההלכה את ופסקו וביארו שהוכיחו

 להציל כדי סכנה בספק עצמו את להכניס מחויב

 מיכן לאחר כדראיתי דלא ]וזה סכנה מודאי הביר*

 ולומר בזה לחלק שכותב צ״ו סי׳ אור עמודי בספר

 גם שהדבר והיינו מחויב, אינו וספק בספק דדוקא

 כשעל אבל הצלתו, פעולת ע״י ינצל חביו־ו אם בספק

 להכניס מחויב אז ברורה חבירו הצלת' פעולתו ידי

 למעשה ובנוגע אינו. וזה עיי״ש, סכנה לספק עצמו

 של ההצלה מסוכן בגוף השתלה פעילת כל בנידוננו,

 העמודי גם למעשה וא״כ ודאית, איננה עי״כ המסוכן

 דאבל שם, וכדכותב בזה, מחויב שאיננו מודה אור

 חברו הצלת עדיין סכנה לספק עצמו בהכניסו גם אם

 עצמו להכניס מחייב לא דבבה״ג פשוט דבר מסופקת

 כולם ובראש עיי״ש[. עדיף שוא״ת כי סכנה לספק

 הרדב״ז זאת בהלכה הדרך את לנו שסלל מה הבאנו

נ״ב(. אלף סימן )ובחדשות תרכ״ז סי׳ בתשובותיו ז״ל,

 לעינים קילו/ין המה הדדב״ז שדברי ובהירת ה(

מדבריו למדים אנו גבירתא הלכתא וכמה

 מתמציתן, רק הבאנו בספרנו ושם לנידוננו, בנוגע

 ממני שאלת :וז״ל הרדב״ז. לשון כל בזה נעתיק לכן

 השלטון אמר אם כתוב שראית מה על דעתי אודיעך

 אמית או מת שאינך אחד אבר לקצץ לי הנח לישראל

 האבר לקצץ להניח שחייב אומרים יש חבירך ישראל

 בעניו חש בע״ז מדאמריבן והראיה מת ואיבו הואיל

 דשורייני משום טעמא ומפרש בשבת לכוחלה מותר

 והשתא לא, אחר אבר הא משמע תליא בלבא דעינא

 אחד אבר שאין החמורה שבת ומה מק״ו הנדון יבוא

אחד אבר נפש פקוח מפני נדחית היא אותה דוחה

 פקוח מפני שתדחה דין אינו השבת מפני שנדחה

 זה. טעם על לסמוך יש אם לדעת ורצית נפש,

תשובה יש לדין אבל חסידות, מדת זו תשובה.

 דאתי אונס שכן דשבת אבר לסכנת מה

 ש־ביא אבל שבת, דוחה אבר סכנת אין ולפיכך משמיא

 דילמא ותו שמענו׳ לא חבירו מפני עליו האונס הוא

 שמא בו תלויה הנשמה שאין אעפ״י אבר חתיבת ע״י

 חבירו דדם חזית ומאי וימות הרבה דם ממנו יצא

 ראיתי ואני טפי, סומק דידיה דמא דלמא טפי סומק

 להוציא דקות שריטות אזנו את שסרטו ע״י שמת אחד

 אבר באדם לך אין והרי שמת, עד כ״כ ויצא דם מהם

 שכן לשבת דמה ותו אותו, יחתכו אם וכ״ש כאוזן קל

 דאמר לאו ואי השבת את לשמור חייבין ואבריו הוא

 על אפילו אמינא הוד, בהם שימות ולא בהם וחי קרא

 תאמר השבת, את מחללין אין סכנה בו שיש חולי

 אע״ג הצלתו, על עצמו למסור מחויב שאינו בחבירו

 ותו אבריו• בסכנת לא אבל בממונו להצילו דחייב

 שאתה מזה גדול עונש לך ואין ק״ו מדין עונשין דאין

 ומה והשתא ק״ו מדין מאבריו אחד שיחתוך אומר

 ותו אבר. חתיכת כ״ש ק״ו מדין עונשין אין מלקות

 ואפ״ה כויה תחת כויה פצע תחת פצע אמרה דהתורה

 תחת עין אמרה והתורה ימות חבויה ע״י שמא חששו

 שמשלם אמרו ולכך עין תחת ועין נפש ולא עין

 הכויה מן שימות הוא רחוק שיותר ברור והדבר ממון,

 כ״ש לה חיישינן ואפ״ה אבר חתיכת ידי מעל יותר

 לחלל התירו דהא חמירא אבר דסכנת תדע בנ״ד•

 אפילו מדבריהם שהם מלאכות בכל השבת את עליה

 וצריך נועם דרכי דרכיה דכתיב ותו ישראל. ע״י

 והסברא, השכל אל מסכימים יהיו תורתינו משפטי

 עינו את לסמא אדם שיניח דעתנו על יעלה ואיך

 את ימיתו שלא כדי רגלו או ידו את לחתך או

 מדת אלא זה לדין טעם רואה איני הלכך חבירו,

 ואם בזה, לעמוד שיוכל מי חלקו ואשרי חסידות

דספיקא שוטה חסיד זה הרי נפשות סכנת ספק יש

 הרדב״ז. עכ״ל דחבריה מוודאי עדיף דידיה

למדים שאנו הדינים פרטי ונפרט שנדייק ולפני

 זה דמתוך ואומר, אקדים הרדב״ז, מדברי

 לכאורה שישנו ירושלמי מדברי הזכיר לא שהרדב״ז

 אזוב אגודת בספר כך על שעמד דבר מזה, ההיפך

 שהיה בעליל נראה י״א, אות שם בספרי שהזכרתי

 לכך, הוכחה כל אין שמהירושלמי להרדב״ז ס״ל

 לנחוץ מצא שלא עד שם, בספרנו שביארנו וכפי

 הגם׳ ודברי ראיה. שאין לסתור כדי אפילו להביאו

 הרדב״ז לדעת משם ראיה שיש ע״ג ד׳ בסנהדרין

 בדביארנו סכנה, בספק עצמו להכניס מחויב שאיני

 בדבריו, להזכירה רמזה שהרדב״ז נראה שם, בספרנו

 להצילו דחייב "אע״ג בלשון: דבריו בתוך במ״ש

 דחייב זה דדבר אבריו". בסכנת לא אבל בממונו

גסלמיטרח דמחויב שם בסנהד׳ מבו׳ בממונו להצילו
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קכז ח״י אליעזר ציץ כה סימןת ו" ש

H |אר

 הראיה של לגופה גם הרדב״ז כוון ואולי אג־רי, ומיגר

 שהוכיח אזוב. ־;אגודת בשם ח׳ באות שם שהבאנו

דמחייב הוא ואגורי מטרה דדוקא שם דגם׳ מתירוצא

ביעו״ש. סכנה בספק נפשו להכניס לא אבל

לדעת נוכחים אנו דברים, של לגופן בבואנו וכעת

 השאלה את לחלק בדבריו שיכל ז״ל שהרדב״ז

 לספק א״ע להכניס מחויב אם א( והמה: לשתים

 לסכן מחויב אם נפש סכנת כל כשאין אפילו ב( --סכנה

 ודאית. מסכנה חבירו להציל בכדי מאבריו אבר

 אם א( והמה: לשתים, ג״כ חילקן השאלות ופתרון

 מיהת לו מותר אם חיוב אין אם גם ב( לכד חיוב יש

 לכך. איסור גם שיש או זאת, על א״ע לנדב שהוא למי

 זה כן שכזה בהחלטיות הכריע חיוב, יש אם אודות

עצמו את להכניס לא חיוב כל האדם על אין

 להציל כדי אבר בסכנת לא וגם נפשות סכנת בספק

 ומסברא. מקרא כך על ובא נפש, מסכנת חבירו את

 מחויב יהא שאדם בהלכה מצינו דלא מקרא:

 הצלת מפני בלבד, אבר סכנת ולו עליו, אונס להביא

 לא כדי אבר לסכן שמחויב לשבת דמי ולא חבירו.

 כך על האונס דבשם דאירייתא, במלאכה שבת לחלל

 גם מחויב שיהא מזה ללמוד ואין משמיא, עליו בא

 הוא דבשבת ועוד בידים. אבר סכנת עליו להביא

 צריכים ואדרבא השבת, את לשמור חייבין ואבריו

 בהם שימות ולא בהם וחי של מיוחד לימוד כן על

 שבת, שמירת לשם נפשו למסור גם מחויב שאיננו

 הצלתו, על נפשו למסור מחויב שאיננו בחבירו תאמר

 מיהת שמחויב מיוחד ללימוד צריכים ואדרבא

 בממונו, לרבות וגם לו סכנה כשאין בגופו לדצילו

 ספק במקום חבירו להציל פנים בשום לחייבו אין ולכן

 ללמוד לנו היה אילו אפי׳ אבר בסכנת לא וגם ם״נ

 דהתורה — ומסברא: הדין. מן עונשין אין לכך ק״ו

 שתהא הדעת על להעלות אין לכן נועם דרכי דרכיה

את לסמא להניח האדם שעל תורתנו משפט בכזאת

 את ימיתו שלא כדי רגלו או ידו לחתוך או עינו

 ומכ״ש והסברא, השכל אל בניגוד שעומד דבר חבירו,

 נפש. סכנת בספק כן עבור דהכנס לו עאין

הפריד בזה לכך א״ע לנדב מיהת יכול אם ואודות

אבר, סכנת לבין נפש סכנת ספק בין הרדב״ז

 והוא זאת, לעשות לו דמותר פסק בלבד אבר דבסכנת

 בזה. לעמוד שיוכל למי וקילס חסידות, מדת דוד

 וקרא זאת, לעשות גם אסר נפש סכנת בספק אבל

כי שוטה, חסיד בשם בכזאת, לעשות שרוצה למי

דחבריה. מודאי עדיף דידיה ספיקא

ישנו כלל דבדרך ז״ל הרדב״ז השמיענו זאת ועוד

 ובהיות נפשות, סכנת ספק גם אבר בחתיכת

פנימי, אבר ובפרט אבר, בנדיבת שגם יוצא הרי כן

יקרא. שוטה חסיד בשם כן שעושה מי

ולומר בזה להגדיר צריכים בספרי שם שכתבתי וכפי

לנו לשאול שכשיבואו שאעפ״י להרדב־׳ז דס״ל

 כל על נדקדק לא מ״מ סכנה, ספק בגדר הכל נגדיר

 לנדב משנהו סכנת של כזה במקרה שרוצה מי

 על וביותר בו. תלויה הנשמה שאין כל מרצונו אבר

 שלא לו נאמר אלא ולפנים, החלל מן שאינו אבר כל

 מצידו זה תהא אדרבה אלא שוטה חסיד עי״כ יקרא

 חתיכת וכל בהיות חסידות, מדת של גדולה דרגא

 עפ״י כרוך אינו רבים בו שדשו כפי חיצוני אבר

 יצויר לא הרי דאל״ב סכנה• בספק כלל, ובדרך רוב,

 הרדב״ז לו שקורא המקרה כך על שיחול פעם בשום

 לבאר מאריך בעצמו הרדב״ז הרי חסידות^דהא מדת

 ואפילו סכנה בספק כרוך אדם אצל אבר הפסדת שכל

 עוד להקרא צריך תמיד וא״כ וכנ״ל, באוזן חתיכה

כנ״ז. בכוונתו צ״ל ודאי אלא שוטה, חסיד בשם

להיפך לומר אפשר היה ז״ל הרדב״ז דברי ולולי ו׳

 שוטה חסיד יותר להקרא צריך אבר דבגדיבת

 עצמו דלהכנים משום סכנה, בספק עצמו במלהכנים

 הנתון חבירה אח עי״כ להציל כדי סכנה בספק דק

 מדת משום בכך דישנו לומר יש בזה ודאית, בסכנה

 א״ע שימסור דעי״ז העולמים בחי דמאמין חסידות

 תגן מישראל נפש הצלת של גדולה מצוד. לקיים עבור

 בל למעשה לו תאונה שלא זאת גדולה מצוה עליו

 אולי היא ]וזאת בגופו. שלם ויצא ינצל הוא וגם רע

 להכניס לו שיש ודעימי׳ מיימון הגהות של הסברא גם

 אבל סבנה[ מודאי חבירו להציל סכנה בספק א״ע

 כדי מאבריו אבר ממנו להוריד רשות בנתינת משא״ב

 עי״כ לו שיחסר הדבר ברור הרי חבירו להציל

 בשם דיקרא הוא דבזה לומר יש בכה״ג ולכן האבר,

 תוה״ק ומשפטי נועם דרכי זה אין כי שוטה הסיד

 הסכמה לתת לאדם רשות לתת לכך תסכים לא

 ולא להשבה. ניתן שלא דבר מאבריו אבר להחסיר

 מדת של ענין בזה שייך דלא ביותר די״ל אלא עוד

 לא תו כך על חיוב עליו אין דין עפ״י ואם חסידות,

 איננו האדם כי כך, על האדם הסכמה בזה שייך

 ממנו. להחסיוץ או להמיתו ואבריו גופו על הבעלים

 בפ״א הרמב״ם של כלשונו הקב״ה של קנינו המה אלא

 :ה״ו מסנהדרין בפי״ח הרדב״ז של כלשונו או מרוצח,

 כמו הקב״ה קנין אלא קנינו אדם של נפשו "שאין

 של כלשונו לרבות וגם הנה". לי "הנפשות שנאמר

 לאדם אין "כי ד׳ סעי׳ גוף נזקי ה' הגרש״ז שו״ע

לצערו ולא לביישו ולא להכותו כלל גופו על רשות

צער". בשום

 בשם כן שקורא הרדב״ז לדעת אפילו זאת ועוד ז(

מאבריו אבר החסרת שמנדב למי חסידות מדת

 ז־זהו לומר יש ודאית, מסכנה חבירו הצלת עבור

 שהיו שם שנשאל למקרה בדומה כגון על דוקא ג״כ

 ואמר כך לשם אליו פנה וההגמון לאברו, גם דורשים

 מת שאיננו אחד אבר לו שיקצוץ לו יגיח שאם לו

 ומשום ימיתנו, ולא חבירו ישראל את עי״כ יניח מת,

התיר אבדו גם דרשו שמלכתחילה מכיון כך

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס133 מס עמוד {9}גדליהו יעקב בן יהודה אליעזר ולדנברג, :י - אליעזר ציץ



ח״י אליעזר ציץ כה סימן ת ו" ש קכח

 וקרא חבירו של הצלתו לשם אותו לנדב הרדב״ז

 דרישה וכלל כלל כשאין אבל חסידות, מדת בשם זאת

 מהגמון דרישה זאת תהא זה, של לאברו שילטונית

 הארץ כל ממלך שמימית דרישה כביכול או ב״ו, של

 כזאת דרישה כל שאין כבנידוננו כגון לפניו, שהשלטן

 יודה הרדב״ז שגם לומר יש זאת כגון בכל מהנדב,

 אברו לגדב לבוא חסידות מידת משום אפילו בזה שאין

מסכנה. חבירו להציל כדי

לנדב לאדם שיותר ההלכה זאת של בעיקרא ברם ח(

 שאינו אע״פ חבירו, הצלת למען מאבריו אבר

 דעתו -מפני דעתנו לבטל עלינו דין, עפ״י בכך מחויב

 כנ״ז לחלק מקום שיש מה )פרט ז״ל הרדב״ז של

 דמו הדורש כשמיהת דוקא הוא דהרדב״ז אליבא שגם

 תנאי והתנה זה של אברו גם דרש דורש חבירו של

 ומה חבירו(, של המתתו על יותר לכד יסכים שאם

 באבן עוז מגדל בספרו ז״ל להיעב״ץ שראיתי גם

 מד״ע לזה בדומה ג״כ שמחליט פ״ג אות ,א פנה בוחן

 לו שיקצץ להניחו גרידא ומצוה היא רשות דמיהת

 מה מעין מעורר כי אם חבית, יהרוג שלא כדי אבר

 בסכנת דצ״ע מיכן לאחר וכותב הרדב״ז על שהערנו

שאינו ואע״פ הגוף כל סכנת בו יש שלפעמים אבר

יעו״ש. המטריפין ראשיים מאברים

עוד נייחד לא אם שלם דבר לפנינו יהא ולא ט(

 לסכנת להתנדבות בנוגע הדיבור את קט לרגע

 זה. והוא בס״ג. הנתון חבית את להציל כדי מות

הספר דברי הבאנו שם בספרנו מ״ה לסי׳ במפתחות

 שנים :וז״ל שכותב תרצ״ח סי' חסידים

 אהד אם מהם אחד להרוג אויבים ובקשו שיושבים

 הרגוני לומר להדיוט מצוה הדיוט והשני הסם תלמיד

 שיהרגוהו שבקש איצטרובלי בן ראובן כר' חבירי ולא

עקיבא לר׳ צריכים היו רבים כי עקיבא לר׳ ולא

עכ״ל.

 גדול יותר עוד חידוש חסידים הספד מדברי למדנו

דהרדב״זח־דש ז״ל, הרדב״ז לנו שחידש ממה

 הספר ואילו בו, מת שאינו אבר להתנדבות כנוגע

 תלמיד הוא למות שהנדרש שהיבא לנו חידש חסידים

 כי ואם רשות, רק ]ולא להדיוט מצוד, ישנו חכם,

 במקום שיהרגוהו וחיותו עצמו את לנדב חובה[ לא גם

הת״ח•

 דוקא חסידים הס׳ כוונת אם ברור לא דעדי־ן /'לא

או לו לתת בכזאת מלכתחילה מתנה כשהדורש

 הציעו לא כשמלכתחילה דאפילו דילמא או זה, או יה

 זאת בכל הת״ח, של דמו רק ודרשו ד,נודב את סלל

 חבירי, ולא הרגוני לומר ההדיוט על מציה ג״כ ישנה

 שהמדובר משמע חסידים הם' דדברי דמרישא

 "שנים בלשון וכדכתוב דמו, גם הציעו סשמלכתחילה

 והיינו מהם" אחד להרוג אויבים ובקשו שיושבים

 וא״כ ההדיוט, או ד,ת״ח או שיהיה איזה הקפדה בלא

דישנה הוא בבה״ג דדוקא חידושו אלא בו לו אין י״ל

 לא אבל חבירי", ולא "הרגוני לומר ההדיוט על מצוד,

 י״ל כה״ג בבל כלל, דמו דרשו לא כשמלכתחילה

 לא חסידים הם׳ דדברי מסיפא אך מצוה, גם דליכא

 ראיה מביא שהרי בכד,"ג, דוקא המדובר אם ברור

 ייר׳ ולא שיהרגוהו שביקש איצטרבולי בן ראובן מר'

 ר׳ של דמי כלל דרשו שלא כנראה ושמה עקיבא

 להצעתו, הסכימו שלא תחילתו על מוכיח וסופו ראובן,

 מקום יש ומאידך תמורתו, ר״ע את בחיים להשאיר

 חסידים הם׳ דדברי שבסיפא זאת מתוכחה לדייק

 להדיוט לומר דמצוה דדבריו ברישא שהאמור ולומר

 חכם, תלמיד בסתם לא המדובר חבירי, ולא הרגוני

 וכדמסביר צריכים, שרבים חכמים בתלמיד אם כי

 ראובן ר׳ ביקש שלבן דדבריו, בסיפא חסידים הם׳

 צריכים היו רבים "כי מפני! ר״ע במקום שיהרגוהו

 הלכה יותר או פחות לגו יוסבר וככה עקיבא". לר׳

 מובנת אינה דלכאורה חסידים שבם׳ זאת מחודשת

 ת״ח בין חילקו לא חזית מאי חז״ל וכשאמרו סלל,

 צריכים כשרבים הוא שהמדובר מפני והיינו להדיוט,

 הצלת עבור נפשו כמוסר זה נחשב דאזי כר״ע לו

 בחז״ל מקומות בהרבה מצינו בכזה שעל רבים,

 נפשם שמסרו כאלה יחידים של בשבחם שהפליגו

 שיש מה עי״ז ]ויתיישב רבים הצלת עבור להריגה

 תנא והי׳ הדיוט היה לא ראובן דר׳ להקשות עוד

 ע״ש.אלאדשאני פרט״ז באדר״ג בשמו מימרא ומובא

כנ״ל[. לו׳ צריכים היו שרבים ר״ע

שבשיירי על הכנה״ג על קצת כן על תימא ריש

 העתיק ל״ה אות הגהב״י קנ״ז סי׳ יו״ד כנה״ג

הרושם ומתקבל הס״ח, דדברי רישא רק בדבריו

 כיעו״ש, ת״ח כל על נאמרה שההלכה

פנה בוחן באבן עוז המגדל דברי תמוהים וביותר

 מדברי ג״ב העתיק ע״ח שבאות רק שלא א׳,

 שבאות אלא הכנה״ג, שהעתיק האופן באותו הס״ח

 עפי״ד ולהורות ללמוד היריעה את הרחיב שם פ״ה

 עצמו למסור רשאי שאדם רק שלא הנ״ל, הס״ח

 ת״ח שחבירו בבירור יודע אם חבירו להציל להריגה

 הלכה עוד מזה מוליד אלא ממנו׳ יותר וצדיק כשר

 עוד לקיים לו שא״א זקן והאב לאביו יחיד בבן שגם

 נפשו למסור לאב ולהתיר להקל ג״ב יש פ״ו מצות

 גדול אינו אפי׳ לפחות כשר אדם כשהבן בנו עבור

 שעדיין קטן ילד שהוא או מקומו, ממלא ולא כמותו

 ולא מבהילים והדברים עיי״ש, במעלליו התנכר לא

 המג״ע מזה הרגיש וכנראה כזאת, להלכה מקור ידעתי

 צ״ע". "ועדיץ בלשון: דבריו את סיים ולכן בעצמו,

 יש הרי עדנה, בספק הדבר המג״ע לדברי גם ואם

 בשב בזה להיות דהיינו להקל, נפשות ספק בזה לומר

על עבירה של בספק בקו״ע להיות ולא תעשה, ואל

לנפשותיכם. מאד ונשמרתם

שמסתמך וכו׳ ראובן בר׳ המעשה דעצם ודע י(

לכך מפורש מקור אין לפנינו הס״ח, עליה
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כה סימן ת ר" ש

 להגאון יהוסף זכר שו״ת בספר ומצאתי בהתלמודים,

 ט״ו אות ע״ח בסי׳ ז״ל שטערין הגרי״ז העצום הבקי

 "ונעלם בלשון ע״ז וכותב מקורה למצוא שמתקשה

 ולא הרגוני לומר להדיוט שמצור, מקומו ממני

 זה סיפור של מקומו ממנו שנעלם ור״ל לתבירי",

 לומר להדיוט שמצוד, האמורה ההלכה מזה שנלמד עד

 א״ע דוחק מיכן ולאחר הת״ח. לחבירי ולא הרגוני

 ולפרש י״ז ד׳ במעילה ראובן בר׳ המעשה לכך להביא

 עצמו הכניס ראובן שר' מזה להוכיח הס״ח שכוונת

 דחוק והוא עיי״ש אותם שהטעה כשיכירוהו לסכנה

מבין. לכל מאד

 היתר להורות מאד שהקשה נלפענ״ד האמור מכל יא(

שם בספרי שכתבתי באופן לא אם בהאמור,

 כגון להתיר לצדד מקום בלא״ה שישנו היכא והיינו

 אומר הרפואי והמדע ודאית איננה שהסכנה היכא

 בחיים. כן ידי על ישארו ששניהם נותנת שהדעת

 הסוברת הדעה אותה גם לזה לסניף לצרף יש ובכה״ג

 סבנה בספק א״ע להכניס לאדם לו מותר שבכלל

 היא נדחית כי אם ודאית מסכנה חבירו להציל כדי

מהלכה.

 ואליה יד ״תשו ספר לידי הגיע לאח״ז שרב יב(

נשאל שאול מ״ג שבסי׳ ומצאתי מלובלין

 בסכנת עמו להכניס מחויב אדם אם שלפנינו ביסוד

 עכ״ס אם מחויב אינו ואם חבירו, להציל כדי נפשות

 מחמת או חסידות ממדת רוצה אם כן לעשות רשאי

 ג׳ בזה העלה דברים של ובבירורן חבירו• אהבת

 עצמו להכניס חיוב אין א( והמה! דינים, חילוקי

 הוא המציל אם ב( אחרים הצלת בשביל סכנה בספק

 דאיסורא ופשיטא פשיטא הניצל מן יותר במעלה

 בודאי והניצל בספק דהמציל היכא אפילו איכא נמי

 מותר המציל מן במעלה יותר והוא ת״ח הנצול אם ג(

 )ובתוך איכא נמי דמצוה ואפשר בסכנה עצמו להכניס

 בנוגע ]וגם עיי״ש הס״ח( מדברי גם ציטט דבריו

 אליהו היד חידש בסכנה נתונים וע״ה שת״ח היכא

 בודאי נתון הע״ה אם דאפי׳ לומר שם דבריו בסוף

 ובזה קודם הת״ח מ״מ סכנה בספק רק והת״ח סכנה

 לענין מזה נפ״מ ויש עיי״ש• בצ״ע לבסוף עוד נשאר

 שניתם הצלת עבור הרפואה בכמות כשאין רפואה

סכנה, בס׳ רק שנתון אע״פ לת״ח לתתה להקדים אם

סכנה[. בודאי נתון והע״ה

השלישי לדין שם אליהו היד של ראיותיו כל והנה

 כ״מ ועוד ס״א ד׳ בב״ק שמצינו ממה המה

 וא״כ הלכה איזה שיקבלו בשביל לם״נ עצמן שמסרו

 ועפי״ז ת״ח, הצלת בשביל עצמו לסכן שמותר כ״ש

 לקיש ריש כוונת גם היתר, דבכזאת לפרש רוצה

 איסי רב את להציל נפשו דמסר דתרומות בפ״ח

 ממה וחוץ סיוע׳ כדי מזה אץ ולפענ״ד כיעו״ש׳

 להוכיח יש דב״ק דמההיא מרגיש שם בעצמו שהספר

לשתותם, דוד אבה לא דמשו״ב כתוב דהא להיפך

קכם ח״י אליעזר ציץ

 שוים, הנידונים דאין לדחות נותנת הדוחה היד עוד

 לה, מיוחד מעמד וגילויה ההלכה עצם של רקיומד,

 לעצם נוגע איננו שדבר בד,יבא מזה ללמוד לבא ואין

 וזרח ישראל כל מצוים שע״ז למעמידה אם כי קיומה

 הוא מעמידה עבור שגם עי״כ ולומר השמש, ובא תשמש

 ולמטותי׳ להריגה, עצמו למסור להדיוט מצוד, הת״ח

 חכמים התלמידי שם הרי משם נלמוד אם דמר,

 ההלכה של קיומה עבור לסיכון א״ע מסרו בעצמם

 גם אלא הדיוט רק שלא משם ללמוד צריכים כן אם

 תלמיד להצלת נפשו שימסור ג״כ מצוה חכם תלמיד

 ובכלל הדיוט. על רק משם לומד ומדוע חבירו? חכם

 על לא הוא המדובר לכך שם שמביא בד,מקורות

 של אלא ממש הריגה של לסכנה כניסה של המושג

 כדוגמת לכך, והנפש הגוף כחות בכל התמסרות

 נפשם נותנים שב״ד דבר שכל שם שמביא המאמר

 הוריות דסוף ובההיא כיעו״ש, בידם מתקיים סוף כו׳

 דהוא בסתמא אמרו באמת ממש של בהצלה שהמדובר

 מיהת מותר שם אם שאפילו ורבו. לאביו גם קודם

 שעי״ב מפני ג״כ הוא עליו, להקדימם בכך רצונו אם

להריגה. ממש עדנה עצמו מוסד איננו

והדעת מובנים, בלתי הראשונים חילוקיו שני גם

 סכנה בספק עצמו להכניס חיוב אין דאם נותנת

 במעלה איננו המציל אם גם אזי אחרים, הצלת בשביל

 עצמו להכניס עליו איסור גם יש ג״כ הניצל מן יותר

 בעצמו שואל אליהו שהיד מה כך על ונשאול לכך,

 חסידות בזה לומר שייך דאיך והוא, בדבריו, להלן

 אינו מחויב דאינו הוא דינא ואי דרשאי, דינא או

 משיב הוא ושמה לסכנתא, פירוקא וכי ג״כ, רשאי

 החילוקים בשני אבל שאני, דת״ח ולהוכיח לחלק

 אלא ת״ח כשהניצול לא המדובר הרי הראשונים

 וכנ״ז. בזה, לחלק שיה מאי וא״ב המציל, במעלת

 בעצמו אליהו שהיד רואים דבריו בסוף להלן ובאמת

 לחלק כתב אלא המציל, במעלת בזה לחלק חזר לא

ובשביל עצמו לסכן רשאי אינו חבירו דבעד זאת רק

כיעו״ש. מחויב ואינו רשאי רבו

ראה לא אליהו יד שהבעל נראה דין כל מן ובר

 לא כי שהבאנו, רדב״ז בשו״ת בזה מהכתוב

 פסק הרדב״ז והרי תשובתו, דברי בכל כלל הזכירו

 להכניס לאדם לו דאסור ובפשטות, חריפא. בסכינא

 מבלי חבירו, להצלת סכנה בספק אפילו עצמו את

 שעושה מי כל וכי המציל, מעלת ממהות כלל לחלק

מודים כו״ע הרי סכנה ובודאי שוטה. חסיד זה הרי כן

המציל. במעלת חילוק כל ומבלי בזד,

האמור. מכל להלכה לנו היוצא

בהסרתו שיש מאבריו אבר לנדב לאדם לו אסור זב

 של בגופו לשותלו בכדי נפש פיקוח ספק ממנו

 שנשקפת ודאית מסכנה כן ידי על ולהצילו חבירו

שוטה. חסיד זה הרי כן והעושה זה. בלי לו

כנ״ז ניתוח לבצע הרופא על גם איסור ישנו ב.
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ח״י אליעזר ציץכה סימןשו״ת

 כזה ניתוח ביצע ואם וכר, חזית דמאי א׳. בסעי׳

 זאת שביצע לרופא יחשב דם למנדב אסון ויקרה

ממנו. ידרש ודמו

 אם האבר, בנדיבת לעין נשקפת סכנה אין אם ג.

 אבר גם לנדב דין עפ״י מצוה לא וגם חיוב אין כי

 ישנם זאת המנדב מקום מכל חבירו, להציל כזה

 משום גם שיש אלא שמותר רק שלא הסוברים

 מותר ושלם גמור בלב מנדב ואם חסידות. מדת

 לומר מקום גם יש אמנם כזה• ניתוח לבצע לרופא

כלל. חסידות מדת משום גם בזה שאין

 ישנם חכם תלמיד הוא כזאת להשתלה הזקוק אם ד.

 עצמו למסור ת״ח שאינו לאדם שמותר הסוברים

 עבורו לנדב מותר ולנידוננו, הצלתו, עבור למיתה

 ממנו ובהוצאתו בו תלויה שהנשמה אבר אפילו

 על חיוב כל אין כי אם לו תחשב ולמצוה ימות,

 כזאת להתיר אם הרבה לשקול ויש כך, על דין פי

 שרבים ת״ח הוא הניצול אם הוא קל ויותר למעשה,

לו. צריכים

 אב התנדבות גם ד׳ בסעי׳ כנ״ז המתירים ישנם ה.

 יחידו בנו •הצלת לשם ורביה פריה קיים שכבר זקן,

 או כמוהו, גדול שאינו פי על אף כשר אדם שהוא

 ויש במעלליו. התנכר לא שעדייו קטן ילד כשהוא

 על לשקול שיש ממה יותר עוד זה בדבר לשקול

ד׳. בסעיף האמור

 ודאית איננה האבר מהורדת הנשקפת כשהסכנה ו.

 ששניהם היא הנותנת שהדעה אומר הרפואי והמדע

 לפסוק מקום יש כזה באופן בחיים, עי״כ ישארו

 בסעיפים האמורים באופנים זאת ולבצע להתיר

ה׳. ד׳

 ממה כללי באופן לנו היוצאות ההלכות המה אלה

דברים של בגופן והמעיין בפנים, שביארנו

 ויה״ר נחוצות. פרטיות הלכות הרבה עוד בזה ימצא

 כארז יפרח כתמר צדיק :הפסוקים מקראי בנו שיקוים

 אלקינו בחצרות ד׳ בבית שתולים ישגה, בלבנון

יהיו. ורעננים דשנים בשיבה ינובון עוד יפריחו.

בו. עולתה ולא צורי ד׳ ישר כי להגיד

ח פרק

 מחריבים אי חי מאדם שחותכים אבר
בהנאה מותר ואי לקוברו

 חיוב יש אם לקחי שומעי הרופאים שאלוני

 עליהם ואיד החי, מן שחותכים אבר לקבור

כזה. ניתוח בבצעם בזה לנהוג

 וברמב״ם בגמ׳ מזה מפורש מציגו לא והנה א(

שאין לומר נותנת הדעת ושו״ע,ולכאורה

 הגם׳ דהרי החי, מן הפורש באבר קבורה חיוב

 אי קבורה דמצות בטעמא נו״נ מ״ז ד׳ בסנהדרין

הפורש באבר והרי בזיוגא, משום ואי כפרה משום

 משום שיקברוהו טעמא שייך לא בודאי החי מן ונחתך

 דליכא מוכח וממילא בחיים, עודנו דהאדם כפרה

 על דגם ס״ד דאי בזיונא, דמשום טעמא גם בזה

 הרי דבזיונא טעמא נמי איכא בחיים שפורש אבר

 לומר הטעמים בין נפ״מ שמחפשת שם הגמ׳ יכלה

 ליכא כפרה דמשום החי מן הפורש באבר שנפ״מ

 הפורש באבר דגם לומר ודוחק איבא, בזיונא ומשום

 מדברי יוצא וכך דכפרה. טעמא גם ג״כ שייך החי מן

 כשמורידים הוא דכפרה דטעמא שם בסנהדרין רש״י

 טעמא וכן בתחתיות, אותו ומשפילין מותו לאחר גופו

ונבקע. ונרקב מת אותו שרואים בל שייך דבזיונא

דאי ולומר לדחות מקום יש העיון לאחר אולם ב(

שהגם׳ דמה די״ל אריא, לא הא משום

 הנפ״מ גלל רק הוא הוא בזה דנה שם בסנהדרין

 לההוא דליקברוה בעינא "לא דאמר היכא מזה שיוצא

 מצות עצם ביסוד אבל שם, בגט׳ כדאיתא גברא"

 בגם׳ שרשב״י בעינא[ לא אמר דלא ]היכא הקבורה

 תקברנו" קבור "כי בתורה כתוב ממקרא זה לומר שם

 על גם ביסודה מתפשטת הזאת שהמערה לומר יש

 אבל מה׳ בפי״ב ברמב״ם ויעוין החי, מן הפורש אבר

 לו שומעין אין יקבר שלא צוה שאם שפסק ה״א

וכתב הקבורה מצות עצם מבח דבר של טעמו ונימק

 תקברנו". קבור בי שנאמר מצוה "שהקבורה

תש״פ סי׳ ח״ב רדב״ז בשו״ת מצאתי מזו בגדולה

 לה מיבעיא דמאי הגם׳ על להקשות שכותב

 לההוא דליקבדוה בעינא לא דאמר נפ״מ קאמרה ומאי

 תקברנו דקבור קרא מהאי זאת לפשוט יבלה הא גברא,

 ישראל כל דחייבין מזה ושלומדין רשב״י דקאמר

 לתרץ בבואו שם והרדב״ז התורה. מן מתיהם לקבור

 הרמב״ם דברי גם להסביר בדבריו כורך זאת קושיא

 ובותב וכו׳, מצוד, שהקבורה לו שימעין דאין שפוסק

 משום קרא, מהאי תלמודא פשיט דלא והא וז״ל:

 באומר אבל בנ״א בסתם איירי דקרא למימר דאיכא

 דהוי וכיון לן מספקא גברא לההוא תקברוהו אל

 וקברינן לוזומרא אזלינן דאורייתא דאיסורא ספיקא

 בזיונאהוא דמשום למפשט מהדרא דתלמודא ותו ליה,

 קבורה דעיקר כיון אדיחוי סמכינן לא דדהינן ואע״ג

 בשני דרך ז״ל שהרדב״ז רואים אנו עכ״ל. ניד״ת

 דאין שפסק הרמב״ם של פסקו להסביר כיוונים

 גס בו שדרכו הכיוון הוא השני הכיוון לו, שומעין

 בכיוון אבל ובלח״מ, בכ״מ כמובא הפוסקים יתר

 דקרא שפשטות מפגי זה מכה כך על בא הראשון

 לנו ואין לו, שומעין דאין משמע תקברנו דקבור

 כן שהגם׳ שרואים ואע״ם דקרא, טעמא למידרש

 לא שמיד,ת מכיון מ״מ הקרא, בכוונת ספק לה היתד,

 ככל לחומרא בזה למיזל לנו יש האיבעיא נפשטה

 בכל לקבור לחייב הקרא שכוונת ולומר תורה ספק

נראין כך דקרא. טעמא למידרש ולא שהוא גוונא

ז״ל. הרדב״ז דברי בהסברת הדברים
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סלוגיל יהונתן רגמו פירוש קכד

 ומן ־העבירה מן אותן מצילין כלו׳ ׳»משן אוהו ממצילין ואלו א[ ]עג יב.
 לרודפין אותן שיראה מי לכל ליהרג שניתנו כלו׳ אותן, הרודפים של בנפשן »• הקלון

 ואין •• בה דכתי׳ המאורשה נערה מן להו ילפינן וכלהו העבירה, מן להצילן בדי
 של בנפשו אפי׳ שתוכל, מה בכל להושיעה אתה חייב מושיע יש הא לה מושיע

 ילפינן נמי וזכור אותה, שיפגום הפגם ומן העבירה מן להצילו כדי אונם אוחו
 אהר שרודף דמי• ללמד נער וכתי׳ ה״א בלא חסר זו שבפרשה נערה כל מדכתי׳

 מדכחי׳ נמי ורוצח שיוכל, מי כל בנפשו להצילו מיהייב לפגעו כדי אחד גער
 מה וכי ואמרי׳ הזה, הדבר כן נפש ורצחו רעהו על איש יקום כאשר כי בפרשה

 לנערה אין »• כתי׳ הרי היא דאנוסה הגערה להאשים שאין לומ׳ בא אם ללמד זה בא
 מה מאורשה לנערה רוצח מקיש למד, ונמצא ללמד בא זה הרי אלא *», מות חטא

 •8הנרדף להציל ניתן רוצח אף אונס של בנפשו להצילה ניוון המאורשה נערה
המאורשה. )נערה( גערה כמשפט בתורה האמורות עריות וכל רודף, של בנפשו

 ובמחלל לבהמה, תקלה וליבא בחמה גבי פגם דליכא כיון בהטד, אחר הרודף אכל
 רשע לאותו חוששין אנו אין קלון ו6ו פגם לא ליכא גמי ע״ז ועובד השבח את

 שאין וכ״ש כאלו••, לחלל במחשבתו נתפש שאינו אע״ם השבת; את לחלל שרוצה
 מיד ואעבוד אלד שאמר דכיון ע״ז, לעבוד במרוצה שהולד אותו מציליז אנו

 ישראל בית את תפוש למען דכתי׳י• נמי, עבד כבר וכאילו במחשבתו נתפש
 שאם עבירה, בהן נעבדה לא שעדיין דוקא בנפשן אותן שמצילין אלו וכל •י, בלבם
 והורגין לב״ד אוחו מוליכין אלא רודף של בנפשו אותן מצילין אין שוב נפגמו כבר
: והתראה -ועדים בעדה אותו

כנפשו אצוליה מיכעיא ולא ופד שמובע כחברו לרואה מנין הניא א[ עג1 גמרא'

 מם ועיין ליה, דטא עלוהו נפלת דסהדיא עינא אם מכתב כ״ב מסווו אונקלום תרגום

ונערה זכר כגון קלון בה מי® העברה מן שר״ל נראה 81 וברמב״ן. בפרמ״י

 וקלון, ערוה מהיא סדבר אלא להצילו ניתן מלא כהוב בסמנה וכרמ״י הסאורסה.

 מסגיח הב׳״ח בהגהות ועי׳ש כאן, נסו וקלון עברה כתוב הריחי מעל ברמ״י אבל

ד״ח הר״ן בתי׳ עי׳ 84 מם. 83 כ״כ דברים 82 וקלת. ערות

 מקומות בכסה ובנם׳ לה. סומיע ואין המאורסה הנערה צעקה הפסוק אה מסביא גמרא,
רביגו שב׳ לעיל ראה 85 דבר. העשה לא ולנערה הפסוק ההלת את סביאה

 העברה מן אותן מסצילין הרודפין על מצילין קאי וא״כ העברה, מן אותן טצ״לין

 ממצילין להיפו נתב כאן ואילו העברה, יעשו שלא כדי אותם שהורגים כלוסר בנפשן,

כבד צ״ל 86 בזה. מש״כ הר״ן ובחי׳ להצילו, ד״ח בתוס׳ ועי׳ הנרדף, על קאי

ואין מקוס, בשום נזכר שלא חדש פירוש זהו 88 ה׳. י״ד יחזקאל 87 חילל.

 פן וע״ז שבת פסעטים ב׳ ע״ג בגס׳ הרי מסברא לכתוב דביגו צריך לסר, להקשות

 עונשין שסבר למי דוקא שזהו א׳ ע״ד בדף התום׳ כתבו שכנר לפי נערה, נער הפסוק

 הפסוק, סן ושבת עכו״ם ל&עם צריך לא הדין סן עונשין אין שסבר לסי אבל הרין, סן

עי״ש.
עבד, כבד וכאילו בסהשבתו נתפס שכבר נע״ז סש״ב צ״ע רבינו שסברת אלא

 לא למה ע״ז פעם עוד לענוד הולד עכשיו ואם ועבודה עבודה כל על חייב מרי בנד ופה

כסובן. כביכול, נפגם מכבר לוסר שייר לא ידאי גנוה ובענם בנפשו, נצילנו

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס137 מס עמוד )מהדיר( הלוי יעקב ליפשיץ, ב - >סנהדרין< גדולה סנהדרי



קכח שפיני פרג( סנהדרין

 אנדה•• חשבת גבי מדכחי׳ להצילו כדי בעצמו הוא לטרוח שחייב כלו׳ דחייב,
 לעקור חברו רשאי הכרמים בין שטועה כגון גופו השבת מיניה ודרשי׳ לו והשבותו

 דם על תעמוד לא איצטריד ולמאי הסלולה, לדרך הטועה שיצא כדי הגפנים"•
«,להצילו פועלים לשכור ממונו להוציא שחייב לרבות ודאי אלא דעד,

 ולא בהם וחי •»׳ דכתי משום יהרג, ואל יעבר האיש, שם נתזה, בית א[ ]עד
בהם. שימות

ואזיל. כדמפרש דמים, ושפיכות עריות וגילוי טע״ז חוץ

אחר. אל לשום תמירנו שלא משמע ה׳ את ואהבת

 <• לרוצח למדנו מה וכי •». החביב מכל יותר לר חביבה אהבתו תהא כלו׳ נאט׳ לכף
 נבעלה כרחח שבעל לפי שתיפטר מאורסה נערה על ללמד בא אם •מעתה, )אלא(

 רוצח ללמד בא ואם מות, חטא לנערה אין דבר תעשה לא ולנערה נאם׳ כבר הרי
 ומשני מאורסה, מנערה ללמד רוצח צריד הוא ומה שואל לכך מאורסה מנערה
המאורסה. מנערה רוצח ללמוד דצריך

 שרודפין חבירו את שרואה מי אף בועל של כנפשו להצילה ניתן מאורסה גערה מה
 פשוטו מידי יוצא אינו נטי ומקרא רודף, של בנפשו להצילו ניתן להרגו אחריו

רוצח. לי בא המאורסה נערה על דללמד דמשמע

 אח הרוג לך לעבדו אחד מלך אט׳ אם כלו׳ יעבור, ואל יחרג דרוצח היבי דכי
 ירצה ואם לו, ישמע שלא הוא הדין אותך אהרוג אני לי תשמע לא ואם פלוני
 בסמוך מפורש והטעם אדם, שום הוא•" שיהרג לו דמוטב יעשה להרגו המלך

 נפשו מפני ועבירה נשמה איבוד ]תרתי! דאיכא חברו נפש תדחה דלא דסברא
 על לעבור רחמנא אט׳ דכי יעבור, לא והוא גשמה איבוד דהיינו חדא אלא דליכא

 דליעביד חיכי כי ישראל של נשמה בעיניו דיקרה משום בהם וחי משום מעות כל
 חכא אבל הרבה. שבתות שישמור כדי אחת שבת עליו חלל •• כדאמרי רבות מצות

 לעשותם עתיד שהיה מצות יעשה לא ושוב להאי גשמה איבוד דאיכא כיון רוצת גבי
 יותר רבות שנים ויחיה ליוצרו חביבה שנפשו יודע דמי לעבור מותר יהא למה

 לעשות ויוכל ממנו יותר ויחיה השם לפגי יקרה חברו נפש דלמא חברו מנפש
 המאורסה, נערה אף •». נפש מפני נפש לידחות ניתן לא הילכו ממנו, רבות מצות

אהרוג לי תשמעי לא ואם לי ותיבעלי פלוני למקום לכי אחד מלך לה יאט׳ אם

דפיתורא חר״ן, בחי׳ גס ב״ב 91 ב׳. פ״א ב״ק 90 ב״ב, דברים 89
 תעמוד לא דקרא שפפשסצות רש״י שב׳ בפו ולא ומפוניה, גופיה דמרביגן הוא דקראי

כתוב ברש״י 93 ב״ב ויקרא 92 בפסוגו. הצלה גם משמע רעך דם על

פדברי חפתבאר לפי ואולם פרוצח, הגירפא לפגינו וברי״ף בגם׳ 94 לך. החביב

 א׳ ע׳ע בחוש׳ ועי׳ חרי״ף, בשם בפלחפות וכ״ה לרוצח. שגורם משמע בסמוך דביגו

ב׳. פ״ה יופא ב/ קנ״א שבח 98 יהרוג. ואל אצ״ל 96 זח. הרי ד״ה

אחר. באופן פפרש ורש״י שגי, בלשון עריות ד״ה רפה ביד כ״ב 99
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אלמדארי יהודה רבינו פירוש רסב

 חייב, ימות .אל זכאי ימות תורה אמרה הבריות את ומלסטם דרכים בפרשת
 דכתי׳ פטור קטן קמ״ל חייב נמי קטן סד״א )ג( חטאו שם על נהרג דאינו וכיון

 הבן אישות לכלל כשמגיע כלוט׳ איש, של לגברותו הסמוך בן לאיש יהיה וכי
ומורה: סורר לו קורא הכתו׳ הזה

העבירה•*. מן אותן, שכמילין ‘ואלו* מתני׳. א[ עג1

העבירה. מן להצילן כדי אדם לכל ליהרג נתנו כנפשו,

 ‘דכתי׳י מאורסה, מנערה בהקישא דגמר בגמ׳ מסר׳ להרגו, הכירו אחר הרודן"
 מאורסה לנערה רוצח מקיש הזה הדבר כן נפש ורצחו רעהו על איש יקום כאשר כי
 ונערה בנפשו, להצילה ניתן רוצח אף בנפשו להצילה ניתן מאורסה נערה מה

 להצילה ניתן מושיע לה יש הא לה מושיע ואין דכתי׳« לן מנא גופה מאורסה
 נערה זו נערה זכור, זה נער הכי דרשי׳ דבר תעשה לא ולנער והאי בנפשו,

 את להביא נער מסורת, ונדרש מקרא נדרש נערה וקרינן כתי׳ גער סי׳ ,?מורסה
 ב״ד, מיתות חייבי אלו מות כריתות, חייבי אלו חטא כמשמעה, גערה הזכור,
 רחמנא וניכתוב בגמ׳ והקשה כולד,ו, דצריכי בגם׳ ופי׳ לאוין, חייבי ולא כלוט׳
 בעי ולא ב״ד ומיתות כריתות להו דאיתרבו פי׳ נערה נער בעי ולא מות חטא
 לי למה נערה נער ואלא גמי הכי אין ומתרה אחד, בכלל הן שהרי נערה נער
ושבת. בהמה למעוטי וחד ע״ז למעוטי חד

לרבעה. חכהטה, אחר הרודף אכל

 ומיתות כריתות חייבי שאר שכן וכל ע״ז ולקכוד חשכת את לחלל ‘והרוצה"
 בה ויש »עבירה שהיא מדבר אלא בנפשו לחציל ניחן דלא עריות, שאינן ב״ד
‘ביה» כתי׳ בהדיא רוצח ומיהו מאורסה, ונערה זכור כגון לנרדף ופגם קלון

אלנוואם. פן אלצגר פיסן נ״ר )ג(

לפרט שהכרח ובר״ן בתום׳ ועי״ש במשגה, רש״י מפרש כן 13 הן. ואלו כתוב

 רודף, של בנפשו הנרדף את שמצילה מפרשים ובנמו״י ובמאירי רמה ביד אבל כן,

 שודאי ביניהו, איכא המשגה משמעות ורק האלה, הפירושים בין נפ״ט אין שלדינא תראה

 נתרצו שניחם אם — העברה מן אותן שמצילים שמפרשים והר״ן ותום׳ לרש״י אף

 בגמרא שם וכדאיתא אפגמה, רק קסדה התורה שחרי בנפשן, אותן מצילה אה בעברה

 פנמה על מקפדת לא היא אם אבל משמע פגמה, על מקפדת והרי רחמנא קפיד אפגסה

 עי״ש. נ״ו, באות כאן בתסא׳י כמוש״כ ודלא ופשוט, מקפידה, אגו שאה ודאי

אח והמחלל כתוב וברי״ף במשנה 16 שם. 15 כ״ב. דברים 14

 והוא במשנה, רש״י מלמה זהו וכו׳ לחלל וחרוצה רבינו וםש״כ ע״ז, והעובד השבת׳
 כבר שאז בנפשו, להצילו בזח שייך לא ע״ז עבד כבר או שבת חילל כבר שאם מבואר,

לבי״ד. מסור יינו

 ההולך את מצילה מאה מכמ״ב ׳מכ קכ״ד עם, מלוניל יהונתן רביגו בתי׳ ועי׳

 עבד כבד וכאילו במחשבתו נתפש מיד ואעבוד אלד שאמר פכיה ע״ז, לעבוד במרוצה
בהערה. ועי*ש כלבם, ישראל בית אח תפוש למען ,שב יכסו

 בהגהת ועי״ש עברה, כתוב הרי״ף שעל בדש״י אבל ערוה, שהיא כתוב במשנה ברש׳י 11

היקש מכל חוא: הקישא בד־ח רש״י כמומ״ב הכוונה 18 ערוח. ממניה הב״ה
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רסג שפמי פרק סנהדרין

 וחומר בקל חיתי דס״ד משום וע״ז לעריות, דדמיא משום בהמח דנקט וחאי
: ><» )ה( שוח בגזירה תיתי ס״ד נמי ושבת •*, בגמי כדמפר׳

 חייב, גטי אגירי ואגיד הצילהו. אלא דמו על עצמו תעמיד לא תעמוד, לא .,גמ
מממונו**. שכרם נותן הוא ואפי׳ להצילו כדי עמו לשכור

 פגם שם שיש אע״ם לאונסה אלמנה אחר הרודף גדול כהן גדול, לכהן אלמנה
 בנפשם להציל ניתן דלא כדפרשי׳ בנפשו אותה מצילין אין חללה לה משוי דקא
לאוין. חייבי ולא ב״ד ומיתות כריתות חייבי אלא

 אפגימה וקרא לה איפגימא דהא מצילין אין כבר )ו( עבירה בה ]נעבדה[ )נעברה(
אחידות. בעבירות ולא בחגי מדגלי קפיד

 בהם. שימות ולא בהם וחי דכתי׳»« יהרג, ואל יעבור האיש. שם גתות, א[ ]עד
 משמע וכר, אלהיד ה׳ את ואהבת לה. יליף לקמן וכו׳, עריות וגילוי מע״ז חוץ

 מכל יותר לד חביבה אהבתו תהא כלוט׳ ופר, נאם׳ להד בע״ז. תמירנו שלא
 לגערה ללמוד צריכת אנו אין כלום׳ מעתה, מרוצח למדנו טה וכי לך. החביב

דבר. תעשה לא ולנערה *4כתי׳ הא לפטרה אם מרוצח מאורסה

 מה מפח ועתה ממגד- «למד אף ונמצא מאורסה לנערה ללמד, בא זה הרי אלא
ללמד. בא

בסקילה, וע״ז בסייף דד-ורג וחוסר ועל בסקילה שבת כך בסקילה מאורסה ונערה זכור ג״ר )ה(

מהעריות. עררה נ״ר )ו(

I!23 א׳ ע*ג דף ותום׳ רש״י כ״כ

 לנערה מהיקשא ילסינן ורוצה ממנו, ועונשין בקרא נמסרש הוא הרי המופנית שוה עזרה

הילול חילול היינו 20 א׳. ע״ד דף 19 בגמרא. כמפורש המאורסה

שחניצי שב׳ כאן ברא׳־ש עי׳ 21 שם. שמעון ב״ר ר״א שסבר כמו מעכו״ם
 ליה דאית היכא בממונו חברו נפש לחציל מחויב אדם דאין שהוציא, מה לו לפרוע חייב

 שכרם נותן הוא ואפילו שב׳ דבינו ומלשון והמאירי, רמה, היד וכ״כ לניצל, ממונא
 לתת צריד שלכתחלה לפרש שאפשר זה על ממונו להוציא שמחויב להוכיח אץ מממונו

 אץ אם שהכוונה ואפשר חמאירי, כמוש״כ הדין מן ממנו ונפרע וחתר מממונו, שכרם

 שמשמע וכמו מממונו, שכרם ונותן דמו על עצמו להעמיד אסור ם״מ לפרוע לחברו

שם. וחרא״ש המאירי מן נ*כ
 ממנו ונפרע שחתר לגמרי הזכירו לא תכ״ו סימן בחו״ם והשו״ע חרמב״ם אולם

עי״ש. ע״ז, שם בסט״ע עמד וכבר עליו, שהוציא מה
 הוא מחויב מ״ם לו לפרוע כאן לו ואין אחר ממקום הוא הניצל אם אפילו ונראה

 לשלם ציץ• ולעולם הבדל, שאץ משמע בזה הפוסקים חילקו מדלא הדין, מן לו להחזיר

 העובר בעה״ב ס״ח בפאר! המשנה שאמרח למה דומה זה ואץ עליו, שהוציא מה לו
 להחזיר צריך ואינו יטול עני ומעשר פאח, שכחה, לקט, ליטול וציץ• למקום ממקום

 נטל דוקא דלאו ירוחם רבנו בשם שב׳ במלא״ש ועי״ש שעה, באותה היה שעני לפי
 לו, לשלם צריו אמו חסד בדרך בעלמא מאדם נטל אם אפילו אלא צדקה של מקופה

 לאכול, מה לו היה שלא עני, בתורת שנטל התם דשאני שעה, באותה עני שהיה כיון

 מרלו כאן שייך ולא שוים, ועשיר עני הצלה לגביש בתורתיעני, לו נתן לא כאן אבל

יציאותיה לו להחזיר חייב ולכן שעח, באותח חיה גי

כ״ב, דבריס 24 כ״ב, ויקרא 23

II
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 חגר״א נידפת
 אחיו• קרוב לא ואם

 אלא לי איו שיכול
 ת״ל מנין רחוק קרוב

 אחיך קרוב לא ואם
 אלא לי איו אליך.
 שמכירו וקרוב רחוק

 ת״ל מנין מכירו איו
 ואספתו. :ידעתו ולא

 להאסף שדרכה מציאה
 והיה :השבורה להביא

 עד ברשותך. עמך.
 וכי אותו. אחיד דרוש
 שאתה דעתך על עלתה

 יתו שלא עד לו נותן
 נאמר למה א״כ סימניו“

 אותו אחיך דרוש עד
 אחיך את שתדרדש עד
 אינו אם הוא רמאי אם

 לו. והשבותו :רמאי
 לו תשיבנו האיד ראה
 עגל יאכיל שלא

 לסייחיס. סייח לעגלים
 ואוכל שעושה וכ״ד
 עושה ופרה חמור בגון

 לו. והשבותו :ואוכלת
לו: משיב עצמו אח אף

סיסקא( )סליק
 לחמורו. ונעשה וכן

 אוכלת. והיא עושה
 לל׳ אחת מנערה כסות

 לצרכה שוטחה יום.
 כלי לכבודו. לא אבל
 נחושת ובלי כסף

 לצרכו בהם משתמש
 כלי לשוחקו. לא אבל

 כדי בהם משתמש עץ
 תעשה וכן ירקבו. ׳שלא

 תעשה וכן לחמורו
 אלא לי אין לשמלתו.

 אבדה שאר בלבד אלו
 וכן לומר תלמוד מנין

 אחיד אבדת לכל תעשה
 שמלה נאמר למה א״כ

 היתד. השמלה אף והלא
 ולמד, אלו כל בכלל
 מה אליה להקיש יצאת

 שיש מיוחדת שמלה
 לה ויש סימנים לה

 שיש כל כד תובעים
 לו ויש סימנים לו

 תאבד אשר תובעים:
 לפחות פרט ממנו.
 יהודה ר׳ פרוטה משוה
 פרס ומצאת אומר

 :פרוטה משוה לפחות
 ליתץ להתעלם. תוכל לא

:תעשה בלא עליו
פיפקא( )סליק

 חפור את תראה לא
 לא מצות זו אחיך.
 אומר הוא ולהלן תעשה

 עשה. מצות תראה כי
 אחיך תמוד אלא לי איו

 ת״ל מנת שונאך חמור
 א״כ ם״מ שונאך חמור
 אלא אחיד נאמר למה

 תורה דברה שלא מלמד
:היצר כנגד אלא

r
lib} M

הלל תצא דברים ספרי פרשת רבעו
 איצטריך למאי כלומר וכו׳. דעתך על תעלה צג( וכי

 עד לו שיחננו לבך טל עלמה וכי אוהו אחיך דרום עד למכחב

 לא ידרשנו שלא ועד צד( פשיטא ככי דכחיב ידרשנו שלא

 לאשמועינן אוחו אחיך דרוש טד כחיב להכי אלא ליה יהיב

)צא( אחיך אתה דרוש עד
 דדלמא וכו׳ הוא רמאי אם

 וה״ג הוא דידיה לאו אבידה כך
 על עלתה וכי )צב( כתם ליה

 שידרשנו קודם לו שיחננו דעתך

יתן שלא עד ככא כדכתיב ולאו

 אח לו והשכותוסימניו\ את
 לו. משיב אתה עצמו את5

 נמי אי בנכר נשטף הוה דאי
 טליו באי! צה( לסטים או חיה

 אתה מיחייב להצילו מצית אי

אימים אי נמי והכי ולהצילו

 מחייב אתה בהר או :מדבר
 לו דכשבותו יאבד שלא !השיבו

 וה״ג ויאבד יטעה שלא משמע

 )צג( ומורה סורר דבן ^בפרקין

 אותן מצילי! דאלו נהלנתא

 ת״ל מנין גופו השבת בנפש! ן

וכר: והשביתו

פיסקא סליק

 ואוכלת. עושה חטור היתה
 ליה והמיך לו והשביתו מדכתיב

 מינה כפקא לשמלתו תעשה וכן

 ואוכל עושה חמור מצא יאם
 את יאכל שלא בטל יהא ולא

 תשיבנו היאך ראה דמשמע דמיו
 אלא דמיו יאכל שלא לחמורו לו

 התם ליה ומפרש ויאכל יטשה

 שהוא דבר בכל בכלכתא )צד(

 חודם פשר שנים דעד עושה
 שם ואילך מכאן ואוכל עושה

 אטרחיה דלא ומניח דמיו

 :חדש עשר משנים טפי רחמנא

 ראה דמשמע מנערה. כסות
 שלא לשמלתו לו השיבנו היאך

 אחת מנטרה ולהכי טש יאכלוה

לצורכה. שוטחה :יום לשלשים

 כדי )צה(. לצרכו ולא צו( אוירא: בה דתשלוט כיכי כי
 נחושת וכלי כסף כלי בה: להתכבד כדי טשיר שהוא שיתראה

 עד בהן יגע לא זכוכית וכלי זהב כלי לצרכו בהן משתמש
 משתמש נחושת כלי )צז( כתם וגרסי׳ )צו(. אליהו שיכא

 ע״י לא אבל בחמין ]צז( בהן

 כסף כלי שמשמיקו מפני האור

 לא אבל בצונן בהן[ משתמש

 זהב כלי שמשחירין מפני בחמין

 עד בהן יגע לא זכוכית וכלי

 אינו דאפי׳ משום אליהו שיבא

)צח( :מחזקי לא בכן משתמש

 כל בכלל היתה השמלה אף
 אבידת כל בכלל דהיינו אלו.

 דכתיב יצאת. ולמה אחיך:
 להקיש לשמלתו: תעשה וכן

סיטנין. לה שיש וכו׳ אליה
 רחבה ומדת ארכה מדת דהיינו

 מדת או גמיה מדת או
תובעין. לה ויש משקלותיה:

 לבעלים דאית דכיון צח(

 אלא מינה מיאשי לא סימנין

 דיכבי ממוצאיה לה תבעי

וכו' כל אף :לה ושקלי סימנין

 ומאן )צח(. להכריז חייב
 אשר :להו שקיל סימני! דיכיב

 לפחות פרט מטנו תאבד
 אבידה דלאו פרוטה. משוה

 לאו פרוטה משיה דפחות היא

 אומר יהודה ר׳ :הוא ממונא

 שאין לאבידה פרט ומצאתה

וגרסי׳ )צט(. פרוטה שוה בה
 דאף בהלכתא )ק( התם

 בין כלומר בינייכו מאי כשמלה

 מפאות לה מפקי למר ובין למר

 אמר בינייכו מאי פרוטה משוה

 איכא דורשין משמטות אביי
 מאשר ליה מפיק מר בינייכו

 מומצאתה מפיק ומר תאבד

כתם: כדגרסי׳ וכו׳

פיסקא סליק

 קרוב אלא לי אין אחיך קרוב לא ואם רכג
ואספתו לומר תלמוד מניין רחוק

 עד עמך והיה אחר לבית ולא ביתך תוך אל■
 דעתך על עלת וכי ל. אותו אחיך דרוש
 כן אם סמניו יתן שלא עד לו נותן שאתה

 שתדרוש עד אותו אוזיך דרוש עד נאמר למה
רמאי אינו אם הוא רמאי אם אחיך את

לו.[ משיב עצמו את )מת( אף .מ לו וחשיבותו
פיסקא סליק

 עושה חמור הייתה לחמורו תעשה וכן רכד
אחת מנערה כסות .נ אוכלת והיא

 לכבודו לא אבל לצורכה שוטחה יום לשלשים
 לצורכו בהם משתמש נחשת וכלי כסף כלי
 כדי בהם משתמש עץ כלי לשוחקו לא אבל
 אילו כל בכלל היתה השמלה ם. ירקבו שלא
 מיוחדת שמלה מה אליה להקיש יצאת ולמה
 שיש כל כך תובעים לה ויש סימני׳ לה שיש

 אילו אלא לי אין תובעי׳ לו ויש סימנים לו
 אבידת לכל ת״ל מניין אבידה שאר בלבד
 משוה לפחות פרט ממנו תאבד אשר אחיך

 לפחות פרט ומצאת אומר יהודה רבי פרוטה
 עליו ליתן להתעלם תוכל לא פרוטה משוה

תעשה. בלא
פיסקא סליק

 לא מצות זו שונאך חמור תראה לא רכה
תראה כי אומ׳ הוא ולהלן תעשה

 חמור אלא לי אין עשה מצות ה( כג נשמות
 שונאך חמור ת״ל מניין שונאך המור אחיך
 אלא אחיך נאמר למה כן אם מקום מכל

 היצר כנגד אלא תורה דיברה שלא מלמד
נופלים

הלל ענף
:תנאים במדרש איתא רבינו ופני׳ )צח( :כת ב״מ )צד( לעמוד שייד קרוב״ אלא לי איז

כט: ב״מ בגט׳ כדאיתא בספריז רבינו דגי׳ נראה )צו(
 כ״ה )צט( כו: שם בגס׳ איתא הכי )צת( ל: שם )צז(

ספרדי( קימיז )לחסם וכיאורים הגהות
 אחיד קרוב לא ואם דמכילתיז וה״פ ידעתו ולא ת״ל מנין מכירו אינו אס ורחוק קרוב שהוא בזמן אלא ל' איו במכילתא ה״ג נ״ב .וגר ״לת מנין רחוק

™י ,מני מכיר אינו אם רו,במכ איידי רחוק ובין קרוב בין זד, וכל לו תשיבנו השב כתיב וביה בקרוב איירי השתא דעד מכלל דהינו!-חוק
 ;1?כו׳ א״ב קוד^שידרשנו לו נותן שאתה ע״ד עלתה וכי ה״ג סימניו. י״ו שלא כמ״ש: מוכיח ויה עכ״ל כקרוב הזיק! לא׳קרוב-ףשות ואם פסיקתא ולשון

:ע״ש ובו׳ בינייהו איכא והוקרה והוזלה שהוקרה א״ב דורשיז משמעות אביי אמר מ״ב מציאות אלו בפ׳ נ״ב מש״ס. לפחות פרט

 ד״זה )צ*( שם: ותוספתא ב״ק
 ד״ה כז ב״מ פירש״י וכו )צא( וביאורים: בהגהות עיי״ה שלאחריו,

עב: סנהדרין )צג( כז: ב״מ )צב( עה״ת: טוב לקח בם׳ ועיי׳ ,"דרשהו׳

:פסז״ו עיי׳ כז ב״מ ל.
הספרי מסדרת

:פסז״ו עיי׳ כס ב״מ נ.:פסז״ו עג סנהדרין פא ב״ק עיין מ.

 לעיל כדפרשןל״ת. מצות

טפלין

:פסד׳ו כז שם ס.

ד״ה כפי׳ נוסחאות חלופי , s בעדים הרשהו דרבנו סימניו דאמר למאי ליה דחי ובגט׳ לא או רמאי הוא אם בסימניו ידרשנו שלא עד ליה יחזיר דלא פשיט׳ ט צד( עלתה. ם

לד ™י ש ״“צ יי’?כב^א£יראע SSU’T Z" ’’מ״ייי^ב^ש^בד^ ׳£״ =
 לפחות פרט ממנו תאבד יאשר ליה, ותבעי סימניו יד,בי אלא מיניה מייאשי לא סימניו נטלודבעלי אלי לו הייא סימניו לה שאין דמציא׳ גמרי

היא. אבידה ולאו ממונא דלא פי׳ פרוטה משוה

צג(
אם

במדב!
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 :כהרא״ע יחבל טמא הקזה על רגעו נקיט M דבטונה

 לסוטר דרגה ושיטתם י ר*א כדברי כ׳ ז״ל והרמב״ם תסט
 קיי״ל לא דד״ג לדייני׳ ואכן דד״ג דאין דלא משום הוא

 בטעמו המ״ע ונמ״ש ח׳ ה׳ מחו״ט ס״ז ברמב״ם ועי׳ .כרבה

הי׳ שהוא סייב ג״ה שהזורק

 צ״ז סי׳ בנסו׳

.ע״ש שהטמינו

 מי בפניו סתם להחרים לו יש ירצה דאם

 דהרי״ף צ תשי׳ שנעלם נראה שם מהש״ן וגם
הביאו־ מדלא

!Wf חרכ״ז סי׳ ג׳ מלק ברדב׳יז .מק״ו הנדון יבוא והשתא 
שק דשבח אבר לסכנת דמה השיב *

אין ולפיכן משמיא דאתי אונס וכסתות כרים תחתיו והיו הגג טראש כלי הזורק ftDD זריקתי ואלמלא הגורקיהראשון
 בב״י והובא צד בשום נשבר לא

 העור תמיהת לתרץ שפ״ו סי׳
 להזורק גם הרמב״ם מחייב דלמה

 דהרמב״ס די״ל והנ״ל ע״ש

 ד׳ דבב״ק .אזלי לשיטתם והטור

 במקצת ליכאהכשר ותו פרט׳ י׳

 והאיכא הנזק בכל להתחייב נזקו

 והזיק אחד ופשע לממשה שורו מסר

 אילימא ה״ד הש״ס ואמר חייב

 סשיטא מינטר ל״ה איהו דבלאו

 איהו דבלאו אלא קמביד דאיהו

 ופרש״י קעביד מאי מיגטר גמי
 הרא׳ש וכ״כ כלום נדיב דאינו

 פירשו והתום׳ .שצ״ו סי׳ והטור

 וישלם מאסרינא טפי קעביד מאי

 זהרמב״ספ״ד . ט׳ חלקו כ״א

 כהחוס׳ סובר ז׳ ה׳ מנז״ע
 אלו בשארן דבמשתמר שכתב

 והרי . מ״ש חיינק הנשארין
 כמ״ש גרמא על גס חייבים שומרים

 מהריטב״א ס״ו ס״ס בח״מ הביי

 היא בעלמא גרמא לפשיעה

 שומרים חייבה שהתורה אלא
 . ע״ש עליו שסמך מפני בפשיעה

 דפטרי ודעימי׳ הטור וא׳׳כ
 דס״לדהראשון משוס הוא להראשון

 כשנשארו כלל טרם שום איט

 שפשעו האחרונים ורק הארבעה

 מהממשהסטור מ״יאחד גם נשמר הי׳ אם ואפי׳ .לההיזק גרמו

 היה לא הראשון פשיעת לולא הרי הד׳ עמר מצי ולא הראשון

 גורם הראשון משיב לא האחרונים דאינהו דכיון . פשיעתיט מזיק

 זרק לא אלמלא הכרים סילוק מזיק הי׳ שלא אף וה״נ כלל

 .הכריס שסילק האחרון רק כלל גורם הראשון ל״ח מ״מ סראשק

 .גרמי מטעה הכרים להמסלק כשנחייב דאף הטור מגה ושפיר

 דמחייב והרמב״ס .כלל גורס ל״מ דהראשק יתחייב למה הזורק

 דגם וסובר להד׳ שהניח אף השור בהיזק בחלקו להראשון גם

 מוליד לא פשיעתו בלא דפשיעחס כיק גורס חשיב הראשון

 כיון חשיב גורם הוא דגם בחלקו הערק חייב ה״נ . ההיזק

 בספר ועמ״ש .כנ״ל ההיזק הי׳ לא זריקתו בלא הכרים שסילוק

 דבטסלק הרמב״ם בשיטת מהשה״ג הרגל מצד נוס דוד נחלת
 להיזק לחוש ולא שלו את ליטול דיטל המסלק פטור שלו כרים

 שס״ג סי׳ בח״מ עמ״ש יחלוק דהרמב״ס די׳ל וכ׳ עי״ז שיתהוה

 דיין חביתו ט וסמך דשמעון כלי שלקח בראובן הרא״ש מחשו׳

 חייב שמעון יין החבית ונשבר שלו כלי ונטל שמעון ובא יפיל שלא

 יפטור דלא די״ל ולענד״נ . ע״ש אחר בדבר למעט דה״ל

 נגע שלא כקיר סכלי כשעוד אלא שלו כריס כשנופל הרמב״ס

 ]כהא הכרים על נפל כשכבר אבל אחר דבר ע״י אפי׳ בהכלי

 ע״י נדחנרי׳ הוא נוגע ע״נ שלו כשטטל דבזס יין[ מביס דסמך

 חשיב רמברי׳ בכלי מעשה כעבד אלא גרמי ל״ח ונשבר פלו

 מחשש טטל שאינו כל פלו בנוטל אף וחייב מגרמי חמיר ומעשה
 להציל שפ״גדבא בסי׳ המבואר מכירו על דשורשעלה היזקכהא

 ובפ״מ בחבירו שעלה דכור בהא המטח ר״ס בירוש׳ ועי׳ .שלו

 נראה .לו שיחזירנו בידו ישט שאם להשביעו יטל אבל :שה

 ס״ו נסי׳ הש״ך שהביא וכמו דנסשי׳ מדעתי׳ רנינו כ׳ דזה

 הרי״ף מתשו׳ ואינו . ע״ש הכי דסברי מהפוסקים קנ״ד ס״ק

הרי״ף כ׳ בהדיא דהא . רביט לשון מסגנון לכאורה כדמשמע

 דבעידנא פטור וסילקן עצסו הוא קדם אפי׳
 . לב״ע דפטור בגיזקין גרטא וה״ל נירי׳ פסקו דשדא
 לממון היזק עושו! עצמו דהוא הייט רחייב דנרמי ודינא
 גדור לו ואומר חבירו של שטרותיו השורף כגון תבירו

 והוי הזרעים אוסר יאוש ע״י נדרוז ולא הימנה ונתייאש
 הוי ההיזק עושה מעשה דבשעת היכא א׳ג מעשה כמו

 הגג מראש כלי הזורק קורא אלפס ורב דנרמי דינא
 והר״ט עליו חולקים הגאונים וכל ומחייב דגרמי דינא

 בתשובה אלפה רב אומר גם אלפה רב כדברי כתב בסז״ל
 שיאבדו בו כיוצא או כשורף דוקא אלא דד״ג מיקרי דלא

 נו ופשע שטר בידו הפקיד הכירו אם אבל בידים
שיחזירט בידו ישנו שאם להשביעו יכול אבל פטור ונאבד

 אבר לץ לקצץ לי! הנח לישראל השלטון אמר אם

 יש חבירך ישראל אמית או ממט מת שאינך אחד
 .מת ואינו הואיל האבר לו לקצץ לחניה שחייב אומרים

 בשבת לכוחלח מותר בעינו החש בע׳ז מדאמרי׳ וראי׳
 חא משמע תלו בלבא דעינא דשורייקא טעמא ומפרש

 שבת ומה מק״ו הנידון יבא והשתא לא אחר אבר
 מפני נדחית היא אותה דוחח אחד אבר שאין שחמורה

 דין אינו השבת מפני שנדחה אחד אבר . נפש פקוח
:נפש פקוח מפגי שתדחה

 שיביא אבל שבס דוחה אבר סכנת

 לא מבירו מפט עליו האונס הוא

 דא״צ דס״ל ומבואר טכ״ד. שמעט
 כרי אבר לחתוך עצמו אס להטת

 לעבור שלא כדי או שבח לחלל שלא

מג'מכירו' שאינה אמרת מניר׳ מל

 קנ״ז סי׳ ביור״ד ונש׳ן .הידועות
. ע״ש לקולא והכריע בזה נסתפק

 אך . כהכרעתו נראה ומהרדב״ז
 הלשון בהגטן תלוי לכאורה

 חבירו במיסת השלטון דכשהסחיל

 לקצץ להגיח בידו הברירה שנתן רק

 בזה חבירו ימית לא ועי״ז אברו

 אלא חנירו למיתת בא עיקרו חשיב

 מכירו מיתת לפדות לו ברירה דנתן

 שבת בחילול וכן אברו בקציצת

 שנק אלא השבח שיחלל דהתחיל

 קציצת הנחת דע״י בידו ברירה
 משיב זה שנת מחילול יופטר אברו

 מחוייב ואיט עליו האונס מביא

 אברו בקציצת כשהתחיל אבל .בזה

 רק בזה למאן לו רשות שנק רק

 או למכירו השלטון ימית שעי״ז ביתר את השר ולקח השר מחמת שברח יהודי תעא
חשיב שבח האבר בעל שיחלל שהי׳ בחובו השר מן וקנאו אחר יהודי והלך ׳

רק אברו לקציצת בא עיקרו דבל התום׳ פשקו חבית לו הקנה ותשר לו חייב השר

ע״י או שבח חילול ע״י מזה שינצל מופסד בספק הי׳ סידו והצילו קנאו לא דאלו היבא

ודמי לחבידו השלטון שימית נוטל

 משמיא דאתי כאונס האבר הכנת
 סכנת טק דלא לסבירו השלטון כמיתת או שבח בחילול ומתרפא

 השלטון שהתחיל דרביט בנידק וא״כ . בזה להתרפאות אנר

 משמיא דאתי האבר כחולי; האבר הכנת חשיב האבר בקציצת

 כ״ש הדין מן עונשין אין ומלקות הרדנ״ז השיב עוד . כנ״ל
.ע״ש מזה גדול עונש לך יאיץ שיחתוך אומר שאתה אבר מתיכת

 להורות שלא שפקפק ש"^ סי׳ ראש בשמים מתשו׳ לסייעו ויטלט

 דאין דטון וכתב נפשות דיט כדן דהוא יעטר ולא דיהרג בדיטס
 ברורה סברא והוא 'b מדות מי״ג אחת שהוא אף מה״ד עונשין

 עליו לענוש שלא וגדרו התורה משפטי בכמה לבטלו וא״א ט׳

 יבטלט הטשאים ימס שינוי או מרו לחו קולו שיהפוך דחששו כי׳

 התלמוד חכמי מדברי יוצאות וראיות קושיות על דייק לבנות ק״ו

 בזה הוראה דממשיב הרי .באורן ע״ש ט׳ מפורשים שאינן
 דהורו גאונים וכמה מהרמב׳ם למש״ש אך . נפשות דיט כדן

 וה״נ .ד״נ כדן חשיב לא בזה דהוראה דסברי ומ״כ בזה הוראות

 ובפסחים .ול׳׳ח!כדןד״נ בק״ו שיוצא במה הוראה להורות יש

 השם קדושת על מם6ע שמסרו מו״ע חנניה ראו מה לג״גאיתא
 קצת ומשמע .וקס׳ ברש״י יעי״ש ט׳ מצפרדעים ק״ו נשאו

 סרדב״ז השיב עוד . מה״ד כעונש ואיט עק״ו בזה דמורינן

.ע״ש דחברי׳ מודאי עדיף דידי׳ וספק ס״נ חשש יש אבר דחיתוך

 בהשמטות אזוב אגודת ספד בסוף הובא אלו הרדב״ז ודברי

 בסמ״ע שהובא הירושלמי היפך שהוא אף הרדב״ז לדברי והשכים

. »״ש כהירושלמי דלא משמע דס״א דבנדה ומשום חכ״ו סי׳
 על דסליג מנדה ראי׳ דאין כתב צ״ו סי׳ אור עמודי בתשו׳ אן

כהידושלמי דסובר רביע על השגה איט וא׳׳כ . ע״ש הירושלמי

------- : נפש להצלת סכנה בספק עצמו להכטם דחייב

 א״נ בשוד״ה ע״א דנ״ח כב״ק מי׳ . ט׳ התום׳ פסקו
 סק״ז שם ובנתיטח וש״ך ובסמ״ע ס״ז רל״ו סי׳ ובח״ע ׳

 נתכוונתי לטובה הקנה כשטען רק הדמים להחזיר א״צ7 כ׳
זירז

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס129 מס עמוד בנימין בן מנחם ריקאנאטי, ריקאנטי ספר



נפש ושמירת רוצח הלכות
לזןJז/

 תעשה לא מצות ועשר עשה מצות שבע מצות עשרה שבע בכללן יש
פרטן הוא וזה

 ליקח שלא ד( בשגגה הרוצח להגלות ג( יומת אלא רוצח לנפש כופר ליקח שלא ב( לרצוח שלא א(
 רודף של בנפשו הנרדף להציל ו( בדין עמידה קודם חכשירצ הרוצח יומת שלא ה( גלות למחוייב כופר

 את לערוף י( הדרך להם ולכוין מקלט ערי להפריש ט( ן דם על לעמוד שלא ח( ץ הרודף על לחום שלא ז(
 מעקה לעשות יג( דמים לשום שלא יב( תזרע ולא קרקע באותה יעבד של* יא( בנחל העגלה

 בדרך יניחנו שלא יז( עמו לטעון טז( בדרך שנכשל מי עם לפרוק טו( בדבר תמים יכשיל שלא יד(
לו וילך במשאו נבהל

משנה כסר

אלו בפרקים אלו מצות וביאור

משנה כסףראשון פרק

 ונר. בל״ת עובר מישראל אדם נפש הורג כל א א פרק
נמחניתין )עז:( הנשרפין אלו נפרק בסייף מיתתו וצצ״ש

 השמועה מפי ינקם נקום שנאמר ומ״ש !:’נהוג בהיי רוצח מני

בין ומ״ש :נ״ג עלה מיתות ארנע נפרק סייף מיתת שזו למדו
בין בברזל הבירו את שהרג

 הכי בסייף מיתתו באש ששרפו
 הנשרפין הן אלו פרק נמחניחין משמע

 פסוק על מסעי פרשת ונסיפרי )ע!:(

הנהו: יד נחנן ואם

 שנאמר הדם גואל ביד מצוד, ב
 את ימית הוא הדם גואל

 )מה:(. הדין נגמר נפ|ק הרוצח.

 גואל ירדוף פן שופטים( )ס׳ ונסיפרי
 לרדוף: הדס גואל גיד מצוה הדס

 הוא לירושה הראוי1 וכל ומ״ש

הדם: גואל

ב״ד
 נגמר
ומנין

 :מקוס מכל נו נפגעו שנא׳ גואל לו מעמידי! שנ״ד גואל לו לוין שאם

י״נ: עלה הגולים הם אלו פרק נסוף ונו׳. בנו את שהרג האב ג

 הדם בגאולת הנקבה ואחד הזכר ואחד ומ״ש
וכו׳ הרוצח מן כופר ליקח שלא דין בית ומוזהרים ד

לפטרו: הדם גואל רצה ואפילו

 ונו׳ הדם גואל רצה לא
 פי בסייף. הרוצח את ממיתין

הדם כגואל מצוה )שם( הדין

 ממיתין אין בזדון שהרג רוצח ה
הרואין ולא העדים אותו

 ונו׳. דין לבית שיבא עד אותו

 י״נ. עלה הגולים הן אלו נפרק

 לפי מסעי( )ס׳ נסיפרי תניא ועוד
 שומע הדם גואל ורצח אומר שהוא

 מלמוד עצמו לנין נינו יהרגנו אני
 עמדו עד הרוצח ימות ולא לומר

 הדין והוא ומ״ש העדה: לפני
 שס דין בית מיתות חייבי לכל

 ומשנאף משהרג אוחו יהרוג יכול

 עד הרוצח ימות ולא לומר תלמוד

ונו׳. עמדו

וציונים מקורות
 עשק המ״ג מ״ע שבע

 מל״ת ועשר עה־שא.
קש־קשט. לאוין שם

 רטט, ל״ת סה״מ א(
רפ״א. לקמן לו, מ׳ חינוך

 חינוך רצו, ל״ת סה״ע ב(
ה״ו. פ״א לקמן תינ, מ׳
 חינוך רנה, ע׳ סה״ע ג(

רט״ה. לקמן תי, מ׳
 חינוך רצה, )"ת סה״מ ד(

רפ״ה. לקמן מיג, מ׳
 מינוך וצג, ל״ת פה״ע ד.(
ה״ה פ״א לקמן מט, מ׳
 חינוך רמז, ע׳ שה״ע ו(
ה״ו. ס״א לקמן מר, מ׳
 חינוך רצג, ל״ת פה״ע ז(
ה״ט. ש״א לקמן חרא, מ׳
 חינוך רם, ל״ת תה״מ ח(
הי״ו. ס״א לקמן ולז, ע׳
 קינון קפנ, ע׳ הה״מ ט(
 ס״ק. ריש לקמן תקג, מ׳
חינוך קפא, ע׳ סה״ע י(

 רט״ט. לקמן שקל, מ׳
 שיען שק, ל״ת פה״ע יא(

 ה״ט. פ״י לקמן חקלא, מ׳
 חינוך רצח, ל״ת סה״ס יב(

 ה״ג. פי״א לקמן מקמז, מ׳
 קינון קקו, ע׳ פה״מ יג(
 רפי״א. לקמן מקמו, מ׳
 מינון רצק, ל״ת תה״מ יד(
הי״ו. טי״נ לקמן רלג, מ׳

 חינוך רנ, ע׳ סה״ע טו(
ה״א. פי״ג לקמן פ, מ׳
 קינון רג, ע׳ סה״ק טז(
 ה״נ. סי״ג לקמן תקמא, ע׳

 חינוך ער, ל״ת שה׳׳מ יז(
 ה״נ. פי״ג לקמן תקע, מ׳

)יג( מ״ע שהוסיף וערמנ״ן
ימיתנו. הדס שמאל

 ק״ס. לאוין שמ״ג ה״א.
 פ״ע מלנים נ״נ וין כל

 ל׳, ל״ה מפעי נפש ה״ו.
 פעור. וננפל ה״ו עפ״נ

 פ׳׳נ לק׳ ע׳ מישראל
 ופ״ר. הי״א וק״ו הי״א
 א׳. ל״ז סנהדרין וט׳ ה״ג,

 הונרות(. )עשרת שג׳
 וללא שם, מפעי עדים
 ה״ה וס״ו ה״וו עפ״ו עוות

 בסייף רס״נ. והנהו׳
 )וע״ש ה״א סי״ו סנהו׳
 וע״ש הי״ל ופס״ו ה״ת(
 שג׳ פ״ף. מימת ניצו ה״ו

 מפי נ׳(. נ״א )משקמים
 הנהו׳ עלת״ע השמועה

לק׳ ששרפו בין רפי״ו.
רפ״נ.

 על נו׳ ובסיפרי כס״מ,
 עיין באבן ואם פסוק

 מהספרי שמעום נילקוט
 ומה זה ספוק על זועא

 על מהספרי פס שהונא
 זע׳ נשנאה, ואס הפסוק

:ספ״ג
 גוה״ד ביד מצוד, ה״ב.
 )מסעי שג׳ ה״ו. טפ״ה

 ספרי יכול של״ה יפ(. לה,
 הנ״ל לס' נילק״ש זופא

 ה״ה[ פ״נ מנות ]וירושלמי
 להקנילו א״י אמר אפי׳

 בסייף רענן. זית ונפי׳
 מיתה ננל רוופק ונשא״א

 7סי׳ )פנה׳ אום וננל
ה״ת(.

 רש״י על למעיהה במל״מ,
 לר״ן המיותהיס תי׳ עי׳

 ע׳ הרמנ״ן על ולתמיסה
 אות עשין הרקיע טוהר
 :המקתק נס׳ וע׳ נ״ג,
עיין הנקבה ה״ג. פוף

 את להמית הדם גואל
ומוזהרין ד :

 בלא עובר מישראל אדם נפש הורג כל א
בזדון רצח ואם תרצח. לא שג׳ תעשה

ינקם. נקם שנאמר בסייף מיתתו עדים בפני
 שהרג בין סייף. מיתת שזו למדו השמועה מפי
 מיתתו באש ששרפו בין בברזל חבירו את

 גואל שנ׳ הדם גואל ביד מצוה ב : בסייף
 לירושה הראוי וכל הרוצח. את ימית הוא הדם
 שלא או הדם גואל רצה לא הדם. גואל הוא
 בית דם גואל לו שאין או להמיתו יכול היה
 האב ג : בסייף הרוצח את ממיתין דין

זה הרי בן לנהרג היה אם בנו. את שהרג
 נעשה האחין מן אחד אין בן לו אין ואם גואל. שהוא

 הדם בגאולת הנקבה ואחד הזכר ואחד אותו. ממיתין
 שאין לפטרו הדם גואל רצה ואפילו שבעולם ממון כל נתן ואפילו הרוצח מן כופר ליקח שלא דין בית

 דבר לך ואין רוצח. לנפש כופר תקחו ולא שנאמר הקב״ה. קנין אלא הדם גואל קנין הנהרג זה של נפשו
 : הארץ את יחניף הוא הדם כי הארץ. את תחניפו ולא שנאמר דמים. כשפיכות עליו תורה שהקפידה

 למיתה. וידינוהו דין לבית שיבא עד אותו הרואים ולא העדים אותו ממיתין אין בזדון שהרג רוצח ה
 שעברו דין בית מיתת מחריבי לכל הדין והוא למשפט. העדה לפני עמדו עד הרוצח ימות ולא שג׳

למלך משנה

 מפני אביו אבי הורג
דין בית אלא אביו

את ימית הוא הדם גואל שנאמר הדם גואל ביד מצוה ב פ״א
מ״ר׳ שוגג דנרוצח פירש )מה:( הדין נגמר נפרק רש"׳ הרוצח.

 הרמנ״ן וכ״כ איירי נמדד דנרוצח מונחי דקראי תימה והוא קרא.
 >שס( להרמנ״ן וראיתי רש״י. סנרת ודחה י״ג סימן שלו המצות נמיין
 רנינו דנרי שהרי תימה והוא ז״ל. רש״י סנרת לרנינו לייחס שרצה
 לקמן עיי! )א״ה קרא איירי כמזיד דנרוצח דס״ל מללו נרור הללו

עוז מגדל
אב ג. :הנשרסין ס׳ נסנהורין נפייף. מיממז עד נפש הזרג 'כל א. פ״א

 :ושוטרים שופעים פרשיו ’נספר הדם. נגאולת הנקנה עד נו׳ |ננו את שהרג
 )פר׳ נספרי הארן. את יחניף הוא עד נו׳ נופר ליקת שנא דיו נינו ומוזהרין ד.

 שיגער עד נו׳ נזוון שהרג רוצח ה. :)לז:( נערות אנו פ׳ וננחונוח מפעי(
 או משהרג אותו יהרגו ינול ובמכילתא מסעי, פרשת נספרי ננ״ו. ויק

 עדה הרי שם עוד נמשפט. העדה לפני עמדו עד הרוצח ימות וצא ת״ל משנאף

נוסחאות שנויי
 נזיקין ס׳ ובראש נאן נח"׳ וננמה נוסוסין נ״ה בדבר י״ר. המצוות כפרטי
 נח״י נהרגה הי״ד[. נפי״ג ]ונעי״ז מדע ם׳ שנואש המצוות נמניז החתום ונספר

בדרך. נזיקין ס׳ ובראש ן0כ

 טל ]ח״א מצותיך נדרך המחנר הרג נדרשות ועיין ט״ו. דין נפרקין
ע״נ(: ס״א דף הנ״ל[ הרמנ״ן

 אותו הרואין ולא העדים אותו ממיתין אין בזדון שהרג רוצה ה
כו׳, כספרי תניא ועוד נכ״לז !"ל מרן מ״ש כו׳. לב״ד שיבא עד
 נפרק הונאה אליעזר ר׳ סנרת והיא כהלכתא דלא היא זו נרייתא

ודוק: )ינ.( הגולין

רעק״א
 בדף נסוגיא ואמרי׳ נהא ק׳ לנאו׳ גור,"ד. הוא לירושה הראוי וכל ה״ב.

 נלא״ה והא ולקללו, להכותו שנית געשה הנן דאין לאני! הורגו אינו דננו ׳"נ
 ומשכחת לק״ע אמנם יורשו. דאג להנהרג יורשו דאינו כיון יזום גואל הוי לא

 ג׳ הלנה הרמנ״ס ול׳ והא אמו. של היורש הוא והנן גרושתו אמו את הרג ותגיו
 האג והא גואל אינו והוא ומטעם ומשמע ונו׳ מהאמין א׳ אין נן )ו אי! ואם
 שאניו נגו! גואל והוא סיני אפילו נאמת והא ננו, שהרג נ6נ מירי והא יורש
 שלית נפשה הנן ואק אמרי׳ נזה גלות לעניו וווקא י״ל הורגו, ננו אין לאמו הרג

 הנא אנל ]שם[ נהריטנ״א ונמ״ש עמך מעשה עושה מקד הרג וגג ונש וכיון
 וווזו״א[. ערנה״ע ע׳1] :ודוק * לאניו הורג גואל והוא והיני שלית נעשק הנן ונמזיו

הי״נ-י״ג. פ״ה קממחס צ״מ »
:מרכה״ט

 ערדנ״ז הקב״ה קנין לו. ומתל מה זמן הנהרג נתקיים שאפי׳ רפמ״א ת״ג עמו״נ רצה ואפי׳ נ׳. ל״ז נתונות ע׳ נ״ד, נ׳ לא ונפה״ע רפ״ה לק׳ ונ״ג ב״ד ומוזהרין קפא. ל״ת שמ״ג ה״ד.
 ]הנומ״ת[ ונרמנ״ן ה׳ שורש נפה״ע ע׳ נו׳ תחניפו ולא ס״ק. עפ״ד כשפ״ד נו׳ ואין ה״ג(. ס״ק )תונל נוטר יש לחבלות אנל רוצח לנפש ל״א־ל״ג(. ל״ה )מפעי שג׳ ׳שנ ספי״ח. סנה׳
 ניראיס ונ״ה קנ״נ אות ל״ת הרקיע נזוהר והונא ע״ש( הנ״ל האופנים שני עה״ת נסי׳ ]ונ״ל הספרי ע״ס נפ״ע, לאו שמנאו נה״ג, לדעת מש׳׳נ ועע״ש נו', ושמי לפי אנל ונטוסה השגתו נריש

 ל״כ נו׳ אותו יהרגו יכול ובמכילתא )ונכס״מ( במג״ע הי״ב ס״א וערכין ה״ע ס״ז ממרים עי׳ דינם שיגמר עד '"נ(. ס׳ )שם שג׳ קסג. ל״ת פמ״ג ה״ה. רמ״ת: י׳4 ]השלם[
 נר״ע והיינו שם, נפה״ע הובא נו׳ שראתה עדה הרי שם, ע״ז[. נל״ת ע׳ נמונר לס׳ מכילתא הניא שרננו מקומות ננמה ]ומציגו מפעי פ׳ נילקוס הו׳ זוטא נספה והיא ״נ,5ר ג״ת נסה״»

 המפתת. שנה׳ אמרזניס ונשאר א׳ נ״ו ר״ה אנן וטורי א׳ מ״ח סנהדרין ומיי חמרא ונה׳ ולח״מ ונם״מ ה״ח עוות ס״ה ע׳1 דח". וינא כ״כ הרואים׳, ,ולא נמש״כ כאן רננו כיון ולזה נ.(1 )ומכוח
ה"׳: ט״ה כס״מ נ״נ כהלכתא דלא במל״ט,



n j»>f/ 11נפש ושמירת רוצח הלכות
וציונים מקורות

 תעשה לא מצות ועשר עשה מצות שבע מצות עשרה שבע בכללן יש
פרטן הוא וזה

 ליקה שלא ד( בשגגה הרוצח להגלות ג( יומת אלא רוצח לנפש כופר ליקח שלא ב( לרצות שלא א(
 רודף של בנפשו הנרדף להציל ו( בדין עמידה קודם חכשירצ הרוצח יומת שלא ה( גלות למחוייב כופר

 את לערוף י( הדרך להם ולכוין מקלט ערי להפריש ט( ן דם על לעמוד שלא ח( ץ הרודף על לחום שלא ז(
 מעקה לעשות יג( דמים לשום שלא יב( תזרע ולא קרקע באותה יעבד שלא יא( בנחל העגלה

 בדרך יניחנו שלא יז( עמו לטעון טז( בדרך שנכשל מי עם לפרוק טו( בדבר תמים יכשיל שלא יד(
לו וילך במשאו נבהל

אלו בפרקים אלו מצות וביאור

משנה כסףראשון פרק משנה כסף

 מקום: מכל נו נפגעו שנא׳ גואל לו מעמידי! שנ״ד גואל לו אי! שאסא פרק

:׳״נ עלה הגולים הס אלו פרק נסוף וכו׳. בנו את שהרג האב ג

 הדם בגאולת הנקבה ואחד הזכר ואחד ומ״ש
 ונו׳ הרוצח מן כופר ליקח שלא דיו בית ומוזהרים ד

לפטרו: הדם גואל רצה ואפילו

וכף. בל״ת עובר מישראל אדם נפש הורג כל א
 במחניתין )עו:( הנשרפין לולו נפרק בסייף מיתתו ומ״ש

 השמועה מפי ינקם נקום שנאמר ומ״ש נהרג׳!: נהו׳ רוצח מני
 בין ומ״ש :נ״נ עלה מימות ארבע נפרק סייף מיתת שזו למדו
בין בברזל וזבירו את שהרג

 הכי בסייף מיתתו באש ששרפו
 הנשרפין הן לולו פרק נמחנימין' משמע

 פסוק על מסעי רשת6 ונסיפרי )עו:(

הכהו: יו באבן ואס

 בלא עובר מישראל אדם נפש הורג כל א
בזדון רצח ואם תרצח. לא שג׳ תעשה

 ינקם. נקם שנאמר בסייף מיתתו עדים בפני
 שהרג בין סייף. מיתת שזו למדו השמועה מפי
 מיתתו באש ששרפו בין בברזל חבירו את

 גואל שנ׳ הדם גואל ביד מצוה ב : בסייף
 לירושה הראוי וכל הרוצח. את ימית הוא הדם
 שלא או הדם גואל רצה לא הדם. גואל הוא
 בית דם גואל לו שאין או להמיתו יכול היה
 האב ג : בסייף הרוצח את ממיתין דין

זה הרי בן לנהרג היה אם בנו. את שהרג

 ממיתי! אין בזדון שהרג רוצח ה
הרואין ולא העדים אותו

 וכו׳. דין לבית שיבא עד אותו

 ׳"נ. עלה הגולים ה! לולו נפרק
 לפי מסמי( )ס׳ נסיפרי חנילו ועוו

 שומע הדם גואל ורצח אומר שהוא
 תלמוד עצמו לנין נינו יהרגנו אני

 עמדו עו הרוצח ימות ולא לומר

 הדין והוא ומ״ש העדה: לפני

 שם די! בית מיתות חייבי לכל
 ומשנאף משהרג אותו יהרוג יכול

 עו הרוצח ימות ולא לומר תלמוד

ונו׳. עמדו

 שנאמר הדם גואל בידי מצוה ב
את ימית הוא הדם גואל

 )מה:(. הוי! נגמר נפרק' הרוצח.
 גואל ירדוף פ! (0ש|פנף )פ׳ ונסיפרי

 לרדוף: הדם גואל נין מצוה הדם
 הוא לירושה הראוי וכל ומ״ש

הדם: גואל
 ב״ד וכו׳ הדם גואל רצה לא

 נגמר פ׳ בסייף. הרוצח את ממיתין
ומני! הדס נגואל מצידה )שם( הוי!

ומוזהרין ד : הדם בגאולת הנקבה ואחד הזכר ואחד אותו. ממיתין דין בית אלא אביו
 שאין לפטרו הדם גואל רצה ואפילו שבעולם ממון כל נתן ואפילו הרוצח מן כופר ליקה שלא דין בית

 דבר לך ואין רוצח. לנפש כופר תקחו ולא שנאמר הקב״ה. קנין אלא הדם גואל קנין הנהרג זה של נפשו
 : הארץ את יחניף הוא הדם כי הארץ. את תחניפו ולא שנאמר דמים. כשפיכות עליו תורה שהקפידה

 למיתה. וידינוהו דין לבית שיבא עד אותו הרואים ולא העדים אותו ממיתין אין בזדון שהרג רוצח ה
 שעברו דין בית מיתת מחוייבי לכל הדין והוא למשפט. העדה לפני עמדו עד הרוצח ימות ולא ׳שנ

למלך משנה
 את ימית הוא הדם גואל שנאמר הדם גואל ביד מצוה ב פ״א

מיירי שוגג דנרוצח פירש )מה:( הדין נגמר נפרק רש״י הרוצח.
 הרמנ״ן וכ״כ איירי נמזיד דנרוצח מוכחי דקר&י תימה והוא קרא.

 )שה( להרמנ״ן וראיתי רש״י. סנרת ודחה י״ג סימן שצו המצות נמנין
 רנינו דנרי שהרי מימה והוא ז״ל. רש״י סנרת לרנינו לייחס שרצה
 לקמן עיי! )א״ה קרא איירי נמזיד דנרוצח וס״ל מללו נרור הללו

עוז מגדל
אב ג. :הנשרפין פ׳ נסנהדדן נה״ף. מיחחו עד נפש הורג כל א. פ״א

 : ושומריה שופפיס פרשת נספר׳ הדס. נגאולת הנקנה עד נו׳ ננו ו>6 שהרג
 )פר׳ נפסח הארן. אח יחרף הוא עד נו׳ נופר ניקח שנא דין ניח ומוזהדין ד.

 שיגמר עו נו׳ מדון שהרג רוצח ה. : )לו:( נערות אלו ם׳ וננחושוח מסעי(
 או משהרג אומו יהרגו יכול ונמנילתא מהעי, פרשת כספה ננ״ד. ויק

 עדה הרי שם עוד למשפט. העדה לפני עמדו עד הרוצח ימות ולא ת״ל משנאף

נוסחאות שנויי
 נזיקין ס׳ וכראש כאן נת"׳ ונכמה נדפופין נ״ה בדבר י״ד. המצוות בפרטי
 נת"׳ נהרנה הי״ד[. נפי״נ ]ונע׳"! מדע ס׳ שנראש המצוות נממן החתום ונפפר

בדרך. נזיקין ,ס ונראש נאן

 על !ח״א מצותיך נדרך המחנר הרג נדרשות ועיין ט״ו. וין נפרקין
ע״נ(: ס״א דף יא״ל[ הרמנ״ן

 אותו הרואין ולא העדים אותו ממיתין אין בזדון שהרג רוצח ה
כו׳, נספר׳ תניא ועוד ננ״מ ז״ל מרן מ״ש כו׳. לב״ד שיבא עד

 נפרק הונאה אליעזר ר׳ סנרת והיא כהלנתא ולא היא זו נרייתא

ודוק: )ינ.( הגולין

רעק״א
 בדף נשוגיא דאמרי׳ נהא ק׳ לכאו׳ גוה״ד, הוא לירושה הראוי וכל ה״כ.

 נלא״ה והא ולקללו, להכותו שליח נעשה הנן ואין לאניו הורגו אינו דננו ׳"נ
 ומשנאת לק״» אמנם יורשו. דאג !הנהרג יורע, דאינו ניון הדס גואל הוי לא

 ג׳ הלנה הרענ״ס דג׳ והא אמו. של היורש הוא והנן גרושתו אמו אח הרג דאניו
 האג והא גואל אינו והוא ומטעה ומשמע ונו׳ מהאחין א׳ אין נן לו אין ואס
 שאניו נגון גואל והוא היני אפילו נאמת והא ננו, שהרג נאג מירי והא יורש
 שליח נעשה הנן ואק אמרי׳ נוה גלות לערן דווקא ׳"ל הורגו, ננו אין לאמו הרג

 הנא אנל ]שה[ נהריענ״א ונמ״ש טמן מעשה עושה מקד הרג ונשוגג וכיון
 וחזו״א[. מרנה״ע ]וע׳ : ודוק * לאני! הורג גואל והוא והיפי שליח נעשה הנן דנמזיד

הי״נ-ד׳ג. פ״ה מממדס צ״ע »
:מונה״מ

 ערונ״ו הקב״ה קנין לו. ומחל מה זמן הנהרג נמקים שאמי׳ רפמ״א ח״ג עמו״נ רצה ואפי׳ נ׳. ל״ו נאונוח ע׳ נ״ד, נ׳ לא ונסה״מ רפ״ה לק׳ ונ״נ ב״ד ומוזהרין קפא. ל״ת פמ״ג ה״ד.
 ]הנדמ״ח[ ונרמנ״ן ה׳ שורש נםה׳׳מ ע׳ נו׳ תחניפו ולא ה״ע. עפ״ד כשס״ד נו' ואין ה״ג(. פ״א )חובל נופר יש לקנלות אנל רוצת לנפש ל״א־ל״ג(. ל״ה )מפעי שג׳ שג׳ הפי״ח. הנה׳
 ניראים ונ״ה קכ״נ אות ל״ת הרקיע נווהר והונא ע״ש[ הנ״ל האופנים שר עה״ת נפי׳ ]ונ״נ השפר׳ ע׳פ נפ״ט, לאו שמנאו נה״ג, לועת מש״נ ועע״ש נו', ועשי לפי אנל ונסופה השגתו נריש

 נ״נ נו׳ אותו יהרגו יכול ובמכילתא )וננפ״מ( במג״ע 4הי״ פ״א ופרנין ה״ע פ"! ממדה עי׳ דינם שיגמר עד •"נ(. פ׳ )שם שני קסג. ל״ת סמ״ג ה״ה. רמ״ח: סי׳ ]השלה[
 כר״ע ותינו שם, נסה״מ הונא נו׳ שראתה עדה הרי שם, [,1ע״ נל״ת ע׳ נמדנר לס׳ מכילתא הניא שדננו מקומוק ננמה ]ומצינו מסמי ס׳ נילקונו הו׳ ווסל( נססד והוא ל״תרצ״נ, נסת״מ
 המהתח. שנס׳ אחרונים ונשאר א׳ נ״ו ר״ה אנן ועורי א׳ ע״ס סנהדרין וקי ממרא ונפ׳ ולק״מ ונס״מ ה״ח עדות ה״ה וע׳ וחי. יינא כ״ג ם׳,»61סר ,!נח ב»ש״כ !6כ רננו כיון ונזה ינ.ז )ומנות

ה"׳: פ״ה נס״מ נ״נ כהלכתא דלא במל״ט,

 עשין פמ״ג מ״ע שבע
 מל״ת ועשר עה־פא.

קס־קסס. לאוין שא
רפש, ל״ת םה״מ א(

רפ״א. לקמן לו, מ׳ חינזו
 חינוך רצו, ל״ת סה״מ נ(
ה״ד. ה״א לאמן תינ, א'
 אימן רנה, ע׳ סה״ע ג(

רפ״ה. לאמן ת», מ׳
 אימן רנה, ל״ת פה״א ד(

רפ״ה. לקמן חיג, ע׳
 חינוך רצב, ל״ת סה״מ ה(
ה״ה פ״א לאמן תא, מ׳
 תימן רמו, ע׳ סה״ע ו(
ה״ו. ה״א לאמז תר, מ׳
 אימן וצג, ל״ת סה״מ ז(
ה״ה. ה״א לאמן חרא, מ׳
 חיצון רע, ל״ת תה״מ ח(
הי״ו. פ״א לאמן רלו, מ׳
ווינון■ קפב, ע׳ סה״מ ט(
פ״ח. רש לאמן תאג, מ׳
אימן קפא, ע׳ םה״מ י(

רפ״א. לאמן מאל, מ׳
 חינוך שא, ל״ת סה״מ יא(
ה״א. פ"׳ לאמן מאלא, מ׳

 חינוך רצח, ל״ת פה״מ יב(
ה״ג. פי״א לאמן מאמו, מ׳

 חיצון אפו, ע׳ תה״מ יג(
רפי״א. לאמן מאמו, מ׳
 חיצון רצא, ל״ת סה׳׳מ יד(
ה״׳ו. פי״נ לאמן רלב, מ'

 חיצון נ,1 ע׳ שה״מ טו(
ה״א. פי״ג לאמן פ, מ׳
 חיצון רג, ע׳ םה״מ טז(
ה״נ. פי״ג לאמן מאמא, מ׳
 חיצון ער, ל״ת פה״ה יז(
ה״נ. פי״ג לאמן מאמ, מ׳

לב( מ״ע שהופיף וערמנ״ן
ימיתנו. הום שגואל

א״ם. לאוין סמ״ג ר״א.
 פ״א מלניא נ״צ דין כל

ל', ל״ה מפעי נפש ה״ד.
פאור. ונצפל ה״ו עפ״נ

פ״נ לא׳ ע׳ מישראל

’?,.Znw® ,עי׳ מג® את להמית הדם גואל שהנע והאחי ימ אחד ואי וב לו איו ואם •גואל שהוא מפני אביו אבי הורג
הונרות(. )עשרת שג׳
 ונלא שא, מפעי עדים
 ה״ה ופ״ו ה״ק עפ״ו עד!מ

 בסייף רפ״ה. והנהו׳
 )וע״ש ה״א פי״ו הנהו׳
 וע״ש הי״נ והע״ו ה״ח(

שג׳ קיף. מיתת כיצד ה״ד
 מפי נ׳(. נ״א )משפאים
שצהד׳ עלח״מ השמועה

לא׳ ששרפו בין רפי״ו.
רפ״נ.

 על נו׳ ובסיפרי כס״מ,
 עין באבן ואם פסוק

 מהשפרי שמעוא נילאוע
 ומה וה פהוק על ווטא

 על מהפפר׳ שם שהונא
וע׳ נשנאה, ואס הפסוא

:ספ״ג
 גוה״ד ביד מצוד, ה״ב.
 )מפעי שנ׳ ה״ו. עפ״ה

 הפר יכול של״ה יא(. לה,
 הצ״ל לס׳ נילק״ש וועא

ה״ה[ פ״ג מנות ]וירושלמי
 להאכילו א"׳ אמר אחי׳

 בסייף רענן. זית ונפי׳
 מימה ננל רודפת ונשא״א

 פי״ו )פנה׳ אדה וננל
ה״א(.

רש"׳ על לתמיהה במל״מ,
 לר״ן המיואשים חי׳ עי׳

ע׳ הרמנ״ן על ולמעיהה
 אות עשין הרקיע מוהר
:המפתח גס׳ וע׳ צ״ג,
ע״ן הנקבה ה״ג. סוף



משנה כסף פ״א נפש ושמירת רוצח הלכות נזיקיןמשנה כסףקפה
נוסחאות שנויי

 נקצת קטן. הרודף ה״ו.
 }ובחינוך ונסמ״ג נת"׳

 ]עי' הנרדף מ״ר[ »׳
 וע׳ ״פ[1שג ביצקום פירושו

שעש״ה. ווו" וינא

 מצא( ם׳ )ספרי שם ונו/ להרגו הבירו אחר הרודף אבל ומ״ש ו
הרודף היה ואפילו ומ״ש :נמשלה )עג.( ומורה סורר נן ונפרק

 להצילו ניתן הרודף קטן 6נ1ה רג אמר (:)ענ ומורה סורר נן פרק קטן
 קטן: שנא ולא גדול שנא לא המראה צריו אינו רודף קסנר ננטשו

להצילו יבוליו

וציונים מקורות
 בשעבר בד״א ה״ו.

 פ״ח וחובל הי״נ ענ״מ
שס הרודף נמ״מ.1 הי״א

ה״ס פ״ס דגנבה הי״ב
סמ״ג וש״נ, נה״ז וע״ש

:ע״ז עשין
אם שם. סמ״ג ה״ז.
ר״ם סוש״ע הזהירוהו

 והגר״א ועראנ״ו מנ״ה
 ומ״מ ה״ו פי״נ אימו״ג

 הזהירוהו מ׳׳מ. פ״ט גנבה
 ממר״ה שצריך סבין ספור
 אלא שא"} נ׳1 וחלק

 ישראל שהנרדף שיודיעוהו
 פ׳ רננו שאף וענ"׳
 סמרו מדל״נ קוטור

 פימן וינ״ש וע׳ ופנ״ח,
 יבולים ואם רל״מ.

 פלה׳ מופפמא להצילו
 עסי״ג־ עושין ה״ס. פי״א

 ׳"נ(, נ״ה )מ}א שג׳ יג.
 פי׳ סגר״א וע׳ עהט״ו,

 פ׳. ס״ק שפ״ח
 ל״ת סמ״ג ע׳ ראב״ד,

 מסרש״ל ובביאור קפ״ה
 נפשי! ממש״ג נו ]ומור

 )נ((, ג»"'0 )הניאו ע״ו
נפי׳ פרלא סר"׳ נ״נ

ואם ומ״ש ה ז־
ונו/ הרודף מאברי באבר

 פרק וכריש )מט.( הדין נגמר כס״ס
 סורר כן פרק ובסוף )נס.( המניח
 שלא אע״פ ומ״ש :)עו.( ומורה

 ל׳ נוח אע״פ לשון אין הרג
 הוא עדיין הרג שלא מפני דאדרנה
 ואילו יהרגנו שלא כדי שהורגין

 וצריך להורגו רשאין אינם הרגו כנר
 היה לא הרג שלא כיון דה״ק לומר

 אוחו הורגין נן אע״פ1 להורגו ראוי
ומ״ש הנרדף: אח להציל כדי

 ואחד ונו׳ כפה את וקצותה שנאמר
 נפשות סכנת בו שיש דבר כל

:מצת< )ע׳ כסיפרי וכו/
 חכמים הורו לפיכך שכתב ומה ט

 וכו׳. מקשה שהיא שהאשה
 מקשה שהיא האשה ואהלות כספ״ז

 כמעיה הולד אח מחחכיס לילד
 שחייה איכרים איכרים אותו ומוציאי!

 נוגעין אין ראשו יצא לחייו קודמי!

 וכפרק נפש. מפני נפש ווחין שאין כו
 ]הונא[ רכ ואמר אהא )עג:( סורר כן

 כנפשו להצילו ניתן הרודף קטן
כו נוגעין אי! ראשו יצא איחיכיה

 וזהו לה, רדפי קא דמשמיא החס שאני נפש מפני נפש דוחי! שאין
עולם: של טבעו וזהו רכינו שכתב

המאורסה נערה אחר או להרגו חבירו את הרודף אחד יא י־
 שמצילים אלו )עג.( ומורה סורר כן כס״ס משנה ונו׳. לאונסה

אחר

 בבית דינם שיגמר עד אותן ממיתין שאין ועשו
 ועשה בשעבר אמורים דברים במה ו : דין

 הרודף אבל דין. בית מיתת עליו שחייב העון
 הרי קטן הרודף היה אפילו להרגו חבירו אחר

 הרודף מיד הנרדף להציל ]א[ מצווין ישראל כל
אם כיצד. ז : רודף של בנפשו ואפילו

 קיבל שלא אע״פ אחריו רודף הוא והרי הזהירוהו

 נהרג. זה הרי רודף הוא שעדיין כיון התראה עליו
 כגון הרודף מאיברי באבר להצילו יכולים ואם

 את ויקטעו בסייף או באבן או בחץ אותו שיכו
 עושין. עינו את יסמו או רגלו את ישברו או ידו

 כן אם אלא להצילו ולא לכוין יכולין אינן ואם
 הראב״ד השגת אלו •הרי לרודף הרגוהו
 הורגיו אלו הרי ה״ז. שעדיין ואע״ם אותו הורגין

וקצותה שנאמר הרג. לא
 : עינך תחוס לא כפה את
 כל ואחד מבושיו. אחד ח

את שאחז האיש אחד נפשות, סכנת בו שיש דבר

 לא שעדיין אע״פ אותו
 וקצותה שנאמר הרג
 נספר׳ א״א כפה. את

סכי. לס וריש קא

מחובל ס״א וע׳ ע״ש[.
רבנו ונהיןדמת ס״ס

וכאשר( )ד״ה לשית״ע
נמ״מ, 1ה״ גרבה ופ״ע

:שם ומש״ג ה״י ׳ לק וע׳
ול״ת טו עש׳ סמ״ג ה״וז.

:קפד
קסד, ל״ת סמ״ג ה״ט.

שהוא ס״ב. שם שו״ע

 בכפו הנרדף את מצילין אותו הממיתה הכייה חבירו להכות החושב שכל הכתוב ענין האשה.
 מצות זו הרי )ט( עינך תהום לא ]נ[ שג׳ בנפשו. אף אותו מצילין יכולין אינן ואם רודף. של
 מקשה שהיא שהעוברה חכמים הורו לפיכך : הרודף נפש על לחום שלא תעשה לא

 להורגה. אחריה כרודף שהוא מפני ביד בין בסם בין במיעיה העובר לחתוך מותר לילד

אחד י : עולם של טבעו וזהו נפש מפני נפש דוחין שאין בו נוגעין אין ראשו משהוציא ואם
על איש יקום כאשר כי שג׳ לאונסה. מאורסה נערה אחר רודף או להרגו חבירו אחר הרודף
לה יש הא לה. מושיע ואין המאורסה הנערה צעקה אומר הוא והרי הזה. הדבר כן נפש ורצחו רעהו

העריות כל לשאר הדין והוא יא : הרודף בהריגת ואפילו להושיעה שיכול דבר בכל מושיעה מושיע
 או לרבעה. הבהמה אחר הרודף אבל עריות. כשאר הרודף בנפש אותו מצילין הזכור אבל הבהמה. מן חוץ

 שיעשה עד אותו ממיתין אין הדת עיקרי וע״ז שהשבת אע״פ ע״ז. לעבוד או בשבת מלאכה לעשות שרדף
 ביאתו גמר שלא אע״ם והערה ושכב ותפשה ערוה אחר רדף יב : וימות וידינוהו דין לבית ויביאוהו

הניחוהו להם ואמרה להצילה אחריו רודפין אחרים והיו ערוה אחר רדף בדין. עמדו עד אותו ממיתין אין
 למנעו יכולין אינן ואם באיבריו, מלבעול, אותו ומונעין אותו מבהילין אלא לה שומעין אין יהרגני שלא כדי

בנפשו הציל אלא בכך טרח ולא מאיבריו באבר להציל היכול כל יג :שביארנו כמו בנפשו אפילו באיבריו

 עוו מנול טי׳ כרודף
 משהוציא מונל. פוף

 ה״ו מאיסו״ג עפ״> ראשו
 ״׳.0 מנמלומ ופ״נ

 ה״ו. עפ״נ נוגעין איו
 ׳פוה״ת נפש דוהין שאין

 נו׳ טבעו וזהו ה״ו. פ״ס
 ס״ו פי״ו שנת ירושלמי ע'

 :ושי״ק פפ״ח וסנסורין
 קפה. ל״ת סמ״ג ה״י־יא.

 אומר הוא והרי נו׳ שנ׳
 נ״ו־נ״ו( נ״נ )תצא נו׳

 ״נ5ר ל״מ נםס״מ נ״נ
 ונפיס״ע שם, ׳סוס״ם וע׳

 :וגמ׳ נורשא נ׳
 שם שו״ע הי״א-יב.

 וע״ז שהשבת פ״ג־ו.
 ס״ו פ״נ ט״ז עיקרי
 אין וש״ל. שנת ופס״ל

 למנעו צרינין רק ממיתיו
 מסריגמו מון התפשר בכל

 מעניים ועפ״ג )פיס״ע(
 י״נ.0 תמו״ע ופ״ו פס״ס

 נמו״ל סטעס שיעשה עד
פ״מ. ח״נ

 דאף משמע רעק״א,
 מאיסו״נ ערפ״ו נדה

 רפ״ס ס״מ1יס ועמל״ע
:וא״׳ ו״סרג

 נו׳ אע״ם והערה הי״כ.
 שסנועם נראס ממיתיו איו

 איפנמא ימשסערס משום
 מנואר וסוא )נ"׳(. לס

 משעת נ׳ ע״ג נגע׳
 איפנור פגמס סעראס
וע׳ )נלס״ג(. נו׳ מקעלא

נ״ח מ שתמה ומה כס״מ
ססר וע׳ ע״ש מ״ר ,מ

הליתוסים.
עשה כבר בכס״מ,
ס״א נמ״ש העבירה

:ה״י מאיסו״ב
שם. וסור סמ״ג הי״ג.
כו׳ אבל מיתה וחייב
וע׳ ה״ד מלכים ס״ס
וע׳ שם, ובנו״כ בהשגות

סדין. ננמר ס״ס מאירי

למלך משנה
 המחנר הרב נוכרי עיי! )א״ה נו׳. העריות כל לשאר וה״ה יא

:ז׳( וין שנח מהל׳ כ״ו פרק

 שנחנחי מה עיין )א״ה כוי. מאבריו באבר להציל היכול כל יג
:ז״ל( המחנר הרב של משמו י׳ וין ומזיק חובל מהל׳ פ״ח לעיל

עוז מגדל
 6)1 ת״ל נ״ו אצל יעמוד שלא עו אומו ׳סוגו יכול סנפש את שסוג אחו תס6שו

 עו 0עש1 נשענו בד״א ו־ז. : ע״נ )משפע סעוס לשני עמד! עו הרוצח יומת
 : מצא נ׳ פ׳ ונספו• ועורה סודו נן פ׳ נסנסדוי! עושק. עיי! ת6 ישמו !6

סואנ״ו כתב :הרודף לשש על לתום 6של עו נו׳ לנוק •נולי! אינן ואם ז־ח.
שננו וגס מקומו שלמדנו נקו "שר אומר ואני :סכי לס וריש 6ק נתפר׳ !״ל

מיומו מנושיו מס נמנושיו ספרי ולשו! ת״ל רצג( )ל״ת המצות נם׳ ר״מ פירם:
סכנת נו שיש ונר נל כן כפס ת6 נוקצומה 610 וסר׳ נפשות סכנת נו לו שיש

 ננפה להצילה ת״נ 0ת6ש מלמו כפס ת6 וקצומס נפס ת6 נוקצותס 610 סר׳ נפשות
 והרשום ע״נ עירו תמום לא ת״ל ננפשס סצל ננפס לסצילס יכול י!6 06 מניין

 1011 טו נו׳ מנמיס סורו לפיכך ט. : מצא נ׳ פרשת נספר׳ ודאי ממ6 ננחג
 :׳נמות[ 6ותוםפת פ׳׳פ ]וסוף ומורה פורר נן פרק נסנסדרין עולם. של ענעו
 ס׳׳פ נפנסורק סנסמס. מ! חון עו לסוגו מניר! קמר הרודף אחד י־יא.

מצילק שנור אבל יא־יב. :עמוס( דתוספתק ס״מ )וסוף ומורס סורר נן
 : )ה״ו( ספרק נזה והנאור 6מר6מ6 ופורה סורר נן ס״פ שניארנו. נמו עד אומו

 סיפרא ולשון ומורה סורר נן פ׳ הפרק. פוף עד נו׳ להציל הינול כל יג־טז.
מעמוד לא מ״ל עליה לשמוק רפא׳ אמה א׳ עוות ל! יודע אם עניין קדושים( )פר׳

הגר״א
 נש״ע פפ״ח ועמי׳ נו׳ ראה א״ל ליה מה״עא סמא נ׳ ע״נ הזהירוהו. אם ה״ו.

 שילח דרג נעונוא נמו נו׳. שעדייו ואע״פ :ונמ״מן מ״׳ פ״מ מונל )ה׳ והג״ה
סק״מ־ם(. )מנת :שם חובל[ )ה׳ שפ״ת ועסי׳ נס״מ ועיין נרנות. נמוף

 תכירו אחר הרודף כנפשם אותם
 נערה אחר או הזכור אחר או להרגו

 הנהמה אחר הרודף אכל המאורסה
 אין ע״ז והעוכד השנת אח והמחלל

 כגמרא ויליף כנפשם אוחס מצילי!

 מיתות חייכי נין עריות ולכל מקרא
 :כנפשם אותם מצילי! כריחות חייכי נין

 ושכב ותפסה ערוה אחר רדף יב
 הרודף שם ונו׳. והערה עמה

 ואחר הזכור ואחר להרגו תכירו אחר

 כנפשו. אותם מצילי! מאורסה נערה

 מצילי! אין ענירה כה נענדה
 השורש על הולך זה כנפשו. אותת

 שענרו מימות שמחוייכי )ס״ה( שקדם
 שיגמר עד אוחם ממיחי! אין ועשו

 כנר שהערה כיון וזה ננ״ד דינם

העכירה: עשה

 סורר כן נס״פ וכו׳. ערוד, אחר רדף
יהווה דרכי פלוגתא )שם( ומורה

 הוא פשוט ודנר כרכנן ופסק ורבנן

ומונעי! ה״ק באבריו שכחב שמה
מלנעול: אנריו נחחיכח אותו

מאבריו באבר להציל היכול כל יג
 שאול כן יונח! ר׳ )פד.( שם ונו׳.

 תכירו אחר רודף שתית רודף אומר
מאנריו נאחד להצילו ויבול להרגו

מיימוניות הגהות
 דכעיל גכרא לההוא אלקייה שיצא ר׳ )נח.( הרואה פ׳ נכרכות ]א[

 וקרי חזו וקאמר אזיל הוה עו וכו׳ מלכא ני קורצא כיה ואכל אזל גויה
 השכם להרגך הנא אמרה והמורה הוא רודף האי אמר חמרי לכו

כחכמים מצא( )פ׳ כספרי ]נ[ :ע״כ וקטליה נקולפא מחייה להורגו

רעק״א
 הרודף נקשו ]שו! י״א שימו אליהו יו שו״ת עיין קטן. הרודף היה אפילו ה״ו.
 נ׳ וצ״ג ל״ת נמה״ע שדננו נהי״ג או״ש וע׳ ע״ש, ננפשו מצילי! אי טווס אמר

:השמיטו( ונאן שמצילין
 תוו״ה א׳ נ״ע סנהדרין טי׳ נן לעשוס מומו נכר■ ואס העובר. לחתוך ה״ט.
 והא לנאווה, תמוה ונו׳. כרודף שהוא מפני שם, לפו״ע(. )מי׳ :לינא
 הפעם אע״ג נו נוגעין אין רונו ניצא והרי עלה אמינן 'רודף משוס לא! הנא

 נוה שהאריך מ״ס סי׳ נמרא׳ גאוני ״מ1ש וע"! נפש. נקרא נא דעינר משנס
 אף ה״ד[ פ״פ מלנים נו: ]סנה׳ העונריס להרוג אסור נח דנן משום )ואפשר
 : *( לה קודמו דמשמיא אף כרודף דהוי לפעם צריו ע״ו נהוג אינו שישראל

פפ״ו(. אהלומ רע״ק )שוס׳
 לאונסה. נידה על לנוא נרווף ואף משמע העריות. כל לשאר וה״ה הי״א.

 זונה ונעשים ממור שמולו ונו׳ רנה אפגמה ו״ה נ׳ ע״ג דף ’רש" מלשון אנל
נכלל. נידה אין ממילא

 מהצנזור נשמע ]נדפו״ח שפ׳׳מ פי׳ ח״א הרדנ״ו מ׳ ע׳ גנו', והערה הי״ב.
לשו״ע(. )מי׳ :הליקוטים[ נס׳ והנאנוהו

ל״א. סי׳ יאיר קום נ״נ •

 טבעו וזהו :לח"! קוומין שמ״ס מפני מתח׳ ל׳ נו׳. כרודף שהוא מפני ה״ט.
 נוי לשאר וה״ד■ הי״א. :צא’ ו״ה שם וערש״' וענס״מ )עג:( שס נע׳ נו׳.

ע־טו(. ס״ק )תנה :וינמות נרק״ו נמ״ש נו׳. והערה הי״כ. :שס נר״מא



המפתח ספר הי״כ —ה״ג פ״א הנפש ושמירת רוצח רעח

 אחיו את ויורש אשתו שמייבם אף
 גוה״ד. נעשה אינו
.36 מנינא צ״ס

 נעשים הקרובים שאר שאין משמע
גוה״ד.

 ג. הל׳ פי״נ אישות צ״פ

 גוה״ד, נעשה אינו הנהרג אחי ובן
לזה. הטעם
 נל׳ ;נ סעיף מנ״ה סי׳ חו״מ ערוה״ש

ויגש. ר״פ חפוה

 הדם. בגאולת הנקבה ואחד
 הורגין שאין גרמא שהזמן דהוי אף

בשבת.
ת״נ. מרנה״מ ע׳ ;קעו קפה, מורה מכמני

 דין. בית ומוזהרין ד(
לב״ד. רק אזהרה היא אם

 והוא מסעי פ׳ רמנ״ן )וע' מי״נ #׳ מנ״מ
 ל״ו, מות ל״ת הרתיע טוהר נ״נ1 שוחד איסור
 ע״ש פ״ו ל״ת לרס״ג הרי״פ נפי' ״ו9 הונא

 הנה״ג מנאה שלא נמת וגם מה שתאריך
האזהרות[. נכלל

גוה״ד. ה״ה
 ;ד—קמו ת״ה חמוה נל׳ ;רקח מעשה

רפ״ה. לקמן ע׳1

 קנין אלא ובה זה של נפשו שאין
הקכ״ה.
 ועשה הרוצח חזר אפי׳ ומה״ט

תשובה.
 ס״א. אות והלכות וילין ו״ל מהר"׳ שו״ת

 והרגו להורגו לחבירו האומר ומר,"ט
ח״מ.
ד(.—)לד לו מ' מנ״ת

 ובו׳. הרואים ולא העדים ה(
ומקורם. דבריו באור

 סנהונ״ן ות» תמרא ;תסג לאוין ות״ וינא
 טור״א ;תמו שי' תו״׳ ;פרפת ו״ת עת.
 ח״א 9ר וני תפרי ;ע׳׳נ ו״ה ». ר״ה

 ; ו(—)תשו והיו ו״ה נ פ׳ משעי פ׳
 ;ונהשמפות תפז סי' את״ע ת״א ימתנ שנות

 שי״ת :וה״ל ו״ה ע״ח. סנהורין ערול״ג
 ;רע"׳ ו״ה )ו:( ה״ו פ״נ מכות •רוש׳

 א; אות נ ש׳ שאלה העמח ;המלך יו
 עוד אני ; 532 עת׳ ח״נ וספרי אמנוהא
 וע׳ ;ה״׳ פ״ה ע׳ ;ה״ה פ״א מליחאה
ורחמנא. ו״ה נו. ו״ה ערול״ל

 צ״ע וגם סנהדרין, שהשמיט צ״ע
 שאסור פשיטא לבי״ד שבאו דקודם

 בזה. ומו״ט ביאור להורגן,
תמכו. •ו

 רוצח. כדין ח״מ אי ההורגו
 הנצי״נ עמת ; ג(—)לו חע מ׳ מנ״ת
 הרי״פ ופי׳ ;שפו( עת׳ )ח״נ 9״i מסעי

ג(.—)תל פ״ו ל״ת ת״נ לרס״ל

 להורגו. רשאי גוה״ד ואם
 סי׳ )מניתלשפורג( צ״צ ;תמו שי׳ תו״'
 נ פ׳ מסעי מ״א רה וני ספרי ;תיא
 אוריס נ סי׳ או״ת ;ו(—)תסו והיו ו״ה
 ישועות ;א ס״ת שש תצוה״ת ;נ ס״ת

 )ח״נ פ״נ מפעי הנצי״ג עמת ; שם ישראל
 ומו״מ ו, הל׳ פ״נ או״ש ;שפו( עמ׳
 אמנוהא ; 61—62 ע׳ מכות צ״ס ;הי״נ פ״ח

 עורי אני ; 531—533 עמ׳ ח״נ וספרי
ת״ס. פ״ה

הרוצח. ימות ולא שני
 אמאי לאו אזהרת דהוי אף קשה

 בזה. ומו״מ מיתה חייב הד,ורגו
 ג(,—)תג פי ל״ת ח״נ לרס״ג הרי״ש פי׳

 ועוד הגולין הן אלו כפ׳ כ״ט:
 ובו׳. כספרי תניא
בדבריו. צ״ע
 דססרי אמנוהא ; רקח מעשה ;קמו פי׳ חו״י
המלך. יד ; 531 עמ׳ מ״ב

 ובו׳. הכירו אחר הרודף ו(
 לו יש אי להורגו לחבירו האומר

רודף. דין
ו(.—)נו לו מ׳ מנ״נו

קטן. הרודף היה אפי׳
להפרישו. מצווין בי״ד דאין אף

מו. סי׳ ת״ל נ מהוורא ״מ1ש

 ערוה. אחר הרודף בקטן הדין
 כלי ;רצ״ג ל״ת סה״מ ועי׳ ;הי״ג או״ש
 יחזקאל הוון וע׳ :ו אות וארא פ׳ תמוה

 נערה. אחר ו״ה ה״ה פי״א סנהורין

מצווין.
 )גניבה ממחתרת רודף דין חלוק
 רשות. דהוי ה״ז( פ״ט

 הפור הגהות תכה סי' ח״נ חו״מ ננה״ג
 אפיתי ;ה סי׳ •ו״ו מסכת גליא ;לא אות

 נג סי׳ ׳תזתאל ונרי ;מ סי׳ ח״נ ים
 כאן, עזרי אני ; 46 השלמה צ״ס ;י אות

ה״ז. פ״ס וגנינה

וכר. הנרדף להציל
 דשבת מהעבירה, הרודף את ולא

 בנפשו. להצילו ניתן לא וע״ז
הרווף. ו״ה פי״א סנהורין תס״ו

 האדם את מצילין פי׳ ותוס׳ ורש״י
 מו״מ עצמו, של בנפשו העבירה מן

בזה.
 פי״א סנהורין תס״ו ;עז משין ות״ וינא
הרווף. ו״ה

 רודף. של כנפשו ואפי׳
בשבת. ואפי׳
 ;שס מרנה״מ ;ז הל׳ פנ״ו שנת מל״מ

 רתח מעשה ;)רש״ש( שס הליתוסיס פ'
 ה׳ מנה ס׳ ח״נ מו״מ ננה״ג ;יא הל׳

 סי׳ ת״א נ מהוורא שו״ס ;נו אות הפור
 —)פז פתיחה ת״ג לרס״ג הנ״״פ פי׳ ; תכא

 מאירי ע׳ ;ה״ז פ״פ גנינה עזרי אני ;א(
נשם. ו״ה עג: סנהדרין

 שלא אע״פ וכו׳ הזהירוהו אם ז(
 התראה. עליו קיבל

 תכ״ה. סי׳ והטור הרמב״ם במחלוקת
 סי׳ ת״א אה״ע ני״צ ;ומ״ש ו״ה ונ״ת נ״׳
מג, סי׳ ת״א ו מהוורא שו״מ ;י אות תיש

הרמב״ם. לפי״ד בסוגיא באור
נהערה. עג: סנהודן הלנות לתום׳

 וכוי. להצילו יכולים ואם
 אבר. לו לחתוך חבירו אחר רודף
רתח. מעשה

 וככ״נג הרג, לא שעדי? ואע״פ
ביאור.

 ;עז עשין ות» וינא ;ה ס״ת מנ״ה סי׳ פמ״ע
 אות ח״ג כוללת פתיחת או״ח פרמ״ג ועי׳
או״ש. ; נה

 כפה. את וקצותה שנאמר
 הדרשא הביא ד,"ט פ״א חו״מ בהל׳
בושת. לענין

 נמנושיו ו״ה מג פ׳ תצא פ' רג וני ספח
 ע״א הלו וף החכמה מעיז ;נ(—)רצ"א

 סי׳ חו״מ מש»"* ;ע״א( ר׳ לנוג )כדפוס
 ת״ג לרפ״ג הח״ס פי׳ ;רתת מעשה ;ענ

 הנו אהלות סו״פ ; ו(—)תעג לג פרשה
תאזל. אנן !והצומת ו״ה ע״נ

 שאול בן כר״י פוסק דאינו משמע
נז. בסנהדרין

יג, תל׳ לתמן ע' ז עג סי׳ חו״מ משננ״>

 רצב. פ׳ תצא כי ס׳ בספרי באור
 מ״נ וונרים ,87 ותרומות ,97 מנינא צ״פ
נפ. עמ׳ ח״א ונ״ת רכח, עת'

טו. בהל׳ לדבריו סותר
א(.—)תעו ג פרשה ח״ג לרס״ג הרי״פ פי׳

 וככ״בג וכו׳, כספרי ראב״ד:
 הרמב״ם. דעת ובישוב כונתו באור

 פ׳ נ1 וני ספרי ;עז משין וח״ וינא
 ;ג(—)רצא נמנושיו ו״ה מג פ׳ מצא נ׳

 יו ;הרווף ו״ה ׳״א פ׳ סנהורין תס״ו
 כנה״ג י; ע אות הרמנ״ם כללי מלאני

 מורת שו״ת ;נ!ננ וף ת״ו •ו״ו רש״׳ לשונות
 ע״א הלו וף החנמה מעין ;ר״ח סי׳ חסו

 ;נס פי׳ חו"מ נוני״ת ; ע״א( ר׳ נ1לנ )ופוס
 מרנה״מ ;יו ס״ת שפ״ו ת׳ סי׳ ׳ו״ו סמ״ג
 סנהוחן אהרן מנחת ;רתת מעשה ;ח״נ
 סו״ע ;ה סי׳ ו״ו’ מסכת גליא ;א׳ ע״ג

 הרי״ס פי׳ ;וקצותה ו״ה ע״נ תנו אהלות
 אנן ;;ג(—)תעג לג פרשה ח״ג לרס״ג

 מתס״ג( )משנת נתונות חת״ס וע׳ ;האזל
מה. ו״ה ל:

 סכנת שי״כ דכר כל ואחד ח(
נפשות.
 נחש בו להסית ברודף דגם משמע
 כב:. ב״ק לפי״ז ומו״מ וצ״ע

 מר ומ׳ א(—)פ״ג נו מ׳ ועמנ״ח ;או״ש
 ועי׳ ;ה סי׳ •ור״ו מסכת גליא ; א(—)ת!

>״ס. ׳"ח סי׳ ח״א אחיעזר

להכות. החושב שכל
 דודאי ממכתו ניכר שיהיה צריך אם

ימית.
הרווף, ו״ה ה״ה פי״א סנהוחן יחזתאל תזון

 הממיתה. הכאה הכירו להכות
 רודף. דין לו יש אי עבדו מכה

 ;)כפו( היה ו״ה ה״ז פ״ו נ״ת מרה״פ
הי״נ. פ״נ לתמן ועי׳

 ורש״י וכו׳ כספרי ב׳: אות הנה״ט
וכוי.

 והסכים בו חזר קסה בלאוין הסמ״ג
לרש״י.

ג(.—)תעג לג פרשה ת״ג לרס״ג הרי״פ פי׳

 וכו׳. חכמים הורו לפיכך ט(
 מאי סברת ל״ש דבעובר תיפו״ל

וכו׳. חזית
חזו״א.

וכו׳. שהעובדה
ב״נ. בענין

 עת׳ וסנהוחן ה״ה, פ״ה ׳סוה״ת הל׳ צ״פ
תיג.

 וכו׳. העובר לחתוך מותר
 ספ״ט התוספתא שהשמיט בטעם

 בשבת. ואפילו דיבמות
 תנג אהלות סד״פ ;האשה ו״ה שס חס״ד
ואפי׳. ו״ה ע״נ

 וכף. ברודף שהוא מפני
 דאינו ועוד נפש שאינו תיפו״ל צ״ע

 עולם. של טבעו שזה רודף
 ;לא סי׳ תו״׳ ז תסד לאוין וח״ וינא

 נמרא׳ הגאונים שו״ת ;נס סי׳ חו״מ נוני״ח
 ;ז סעיף מנה סי׳ ״מ1ח ערוה״ש ;מה פי׳

 ני״צ ;מחמנין ו״ה ע״נ תנג אהלות פו״פ
 רצו מ׳ מנ״ח ;ו אות תסנ סי' ח״נ •ו״ו
 ;ע״נ נו א סי׳ גוול אור ; נ(—)תת
 מ, הל׳ פ״ה ׳סוה״ת צ״ס ;רמ״ה חי׳

 כאן, עורי אני ;אנהא״ז ;תיג עת' וסנהורין
רח״ה. לחי׳ החזו״א נגליונות ע׳1 ;ו ונהל׳

 חבירו. בממון מציל הדבר גדר
 ח״א צפ״ו ושו״ת רח, עמ' ח״נ נ״ת צ״ס
•נ. סי׳

 תשמיש לאחר זרע השחתת באסור
 סכנה. במקום
נ, אוח נג סי׳ ח״א אתיעזר

 בתחלת העובר לחתוך שרי אי
 לידה, סכנת משום העבור
ג. אוח ענ סי׳ ח״ג אחיעזר

 וכף. ראשו משהוציא ואם
 חדשיו. שכלו לן קים בדלא ואפי׳
 אחרונה משנה ועי׳ ;נס סי׳ חו״ע נוני״ת

ואהלות. ספ״ז

 נפש. מפני נפש דוחין שאין
 וכו׳, מהלכין שהיו שנים סב. ב״מ

 במשכ״כ. שנכלל השמיטו ורבינו
והנה. ו״ה סו סי׳ ת״א אה״ע אפרים נית

עולם. של טבעו וזהו
כוונתו. באור

ו. אות זארא תמוה נל׳

 הירושלמי. טעם כ׳ לא למה צ״ע
 ו״ה )מו:( ה״פ פ״ת סנמוחן ירוש׳ שי״נן
שניא.

 וכף. כאשר כי שני י(
 נערה רודף קראי, ג׳ דצריד בהא

 במחתרת. ובא המאורסה
 ו׳, לנונ )נופוס ע״א הלו וף החנמה מעין
א׳(.

העריות. בל יא(
 נראה ורש״י בכלל דנדה משמע

דחולק.
נ(.—)תו מר מ׳ מנ״ח

לאוין. חייבי לאפוקי
 אוח משפע עין עג. סנהורין הלנות לתום׳

ל.

בשבת. ה״ה אם
 אות הפור ה׳ מנה סי׳ ח״נ תו״מ ננה״ג

 ;שם שעה״מ !ה״ו פנ״ו שנת מל׳׳מ ;נו
 או״ח פמ״ג ; שלמה( )ננין שס הליתופיס ס׳

 חו׳׳מ נוני״ת ;נ״ו אות ח״ג נוללת פתיחה
 ל: פ״ג נתונות תת״ס ;נהג״ה פ סי׳

 סי׳ או״ח ני״צ ;מתסג( )משנת מוי ו״ה
 אות נו ורוש וחו״מ המנמג, נשול׳ פ
א(.—)פז פתיחה ח״ג לרס״ג הח״פ פי׳ ;נ

וכו׳. והערה יב(
 העראה משעת :עג מסנהדרין מקורו
וכו׳. דפגמה

 ;ונל ו״ה מנה’ סי׳ מו״מ נ״ח ;ספר תריח
 הלנות לתום׳ ;ע״נ נו א פי׳ גוול אור

 נס׳ וע׳ ;מ אות משפם עין עג. סנהורין
הלתופיס.

 אחר. ע״י או ע״י כבר נפגמה
 מו״נז נ״ח ;שפח פי׳ ח״א רונ״ז שו״ת

 פ״ג גנינה שעה״מ ;ונל ו״ה מנה סי׳
 סי׳ ת״נ מו״מ ננה״ג ;נ(—)לס ה״נ
 סנהורין ערול״ג !נת אות הפור הגהות תנה
 ;נגון ו״ה שם: ווו יו ! נענוה ו״ה עג.

 מ׳ מנ״ח ; ח סעיף תנה סי' חו״מ ערוה״ש
 לתום׳ ;נו א פי׳ נוול אור ;ג(—)תו תר

מ. אות משפע עין עג. סנהורין הלנות

בזכר. בהערה צ״ע
ג(.—)תו תר מ׳ מנ״ח

 יהרגני. שלא כדי הניחוהו
 תהרגוהו. ואל הניחוהו באומרת

 סמ״ע ;ומ״ש ו״ה מנ״ה סי׳ ונ״ח נ״׳
ינ. ס״ת

 עכירה. כה נעכרה רדף: ד״ה כ׳׳מ
 כרש״י. דלא לפרש הכריחו מי קשה

ע״נ. נו א סי׳ גוול אור

 על הולך זה וכו׳ מצילין אין שם:
וכו׳. השורש

 לענין הוא מצילין דאין דהא צ״ע
 שנפגמה. ומשום הביאה גמר

 מנ״ח ; נ(—)סו נא נלל העמתיס שושנת
ומיןו״צ. הגר״א וע׳ ;ג(—)תו מר מ׳



קפטהלויקעג סימן יחדשבט
 דשרש משים יהיינו לפרנסתו, לו הסר אינו אפילו ומשמעותי

 גרשוני כי שאמר מדיד דילפינן והא קבע, בדירת רק האיסור
 ונקרא לדיר דאסור מזה וילפינן ה׳ בנחלת מהסתפח היום

 שם שישאר דיד שחשב היינו לזמן רק שהי׳ אע״פ כעע״ז
 יעבדיי נשיי עם משנה יותר שם דישב תדע רב זרק לדיר

כ״ז. א׳ שמואל כמביאר
 ■בצורך אבל כלק לצורך שלא לצאת אסור לחזור בדעתו אבל

צירך, נקרא לא סברא ע״פ ובעיול גזרו, לא דהו כל
 של העבע פלאי לראיה מאד מיעע לזמן הולכים אם ומכ״מ

 להפך צריך כמובן להקל, לצדד מקים יש ב״ה בראשית ייצר
דמו״ק. פ״ג ריש וירושלמי בבלי יעיין מציה, לדרך הכל

הביל דין מה הוחתם לא והבול בדואר מכתב המקבל ב(
 אחר צד שיש אי להשולח או למקבל שייך אם

 שלא הביל קרעו בחו״ל מעשה שאנשי מאז שמעתי בזה,
 מידת זה אמנם דמלכותא, מדינא להמלטה עוול לעשות

 סילק דהשולח להמקבל, דשייך לכאורה הדין ימעיקר חסידות,
 כל ילא השואגים ששולחים הבולים ובענין מזה, כבר עצמי
ר״י סי׳ ה״ב מהרש״ם בתשובת עיין להשיב, אפשר פעם

בזה. ז״ל האדר״ת להגאון בתשובתי
ה׳ לרחמי מצפה באהבה, דוש״ת הריני

קעד סימן
אוברנאו. לוצרן פה תש״מ, עקב עש״ק יום

 ויינגולד יעקב ר׳ וכו׳ ומפואר היקר הה״ג מידינו כבוד

לאי״ט.

 והרני מכתבו שקבלתי כמה זה באהבה, יש״ת אחדשה״ט
לדינא מסופק כבודו והנה חו״ט מפה משיב

 ממוני כל להוציא מישראל ואחד אחד כל על חיוב אין אמאי
 כגון חייו להצלת מרובות להוצאות הזקוק מסוכן חולה עבור

תעמוד דנא בלאו מוזהר או״א כל דהא וכו׳ נתוחיס לעבור
 אפי׳ להוציא שצריך תרנ״ו סי׳ באו״ח ומבואר רעך, דם על !

פ״ג הר״ן מדברי והוא לאו על לעבור שלא ממונו כל
השאלה. בציור קצת והאריך דסיכה

דמר ספיקי והנה אתנו, יהי׳ ברחמיו וה׳ להלכה ואומר
 על דלעבור דהא שפ״ז סי' הריב״ש למפ״כ רק ודאי

 בי שיש לאו בין הבדל אין ממינו כל גם להוציא צריך ל״ת
 תעמוד דלא הלאו גם וא״כ מעשה, בו שאק ללאו מעשה

וא״ה, בשב נפשית דהעבירה אע״ג זה בכלל רעך דם על
 מגדולי כמה ועמו קל״ט סי׳ יאיר החווה למש״כ אבל

 לא כפץ לאו אבל מעשה דקפביד בלאו דדוקא האחרונים
 כל להוציא חיוב אק המניפה היא דהעבירה וגו׳ תעמוד
בחי׳ היעב ועיין בזה, להסתפק מקום אק א״כ ממינו,

שם. ובפ״ת קנ״ז סי׳ יו״ד הגרפק״א
שנשאל קע״ז סו״ם חו״מ בתשובות להח״ס דמצאתי אלא

 דלמש״ב השואל הג׳ פס דשאל כב׳ חקירה כעין
 שבויים מפדיון עק דהמעלים עניים ממתנת ה״י פ״ח הרמב״ם

 תרדנו דלא ולאו רעך דם על תעמוד דלא בלאו עובר ה״ז
 ע״א מ״ה גיטין תנן למה א״כ יעש״ה, וכי׳ לעיניך בפרך
תקון מפני דמיהן מכדי יותר השבויים אח פודיו דאת

 שם ,וכפרש" דצבורא דוחקא מפני לישנא נחד יהייני העילם,
 שעיברים בלאי דגם הסוברים לשיטת הא הצביר עניות מפני
 נהעני גם מחייבים הם ממונו כג נבזבז צריך וא״ת בשב
 שט אלא ביסודו, להשיאל מודה הח״ס ומק עצמם, אה
 שונאי על תקיפים העולם שאומות יבזהק הנדחק דצבור נת׳

 הרא״ש כמש״כ נפש פקוח בכלל דצבורא דוחקא הוי ישראל
לדוחקא. חפי כן על רנ״א סו״ס יו״ד יבשי״ע דב״ב, פ״ק

 נהשיטוה דדוקא חדא בזה כללא תרתי הח״ם מדברי ולמדתי
לבזבז צריך וא״ת בשב שעובר בלאו דגם הסוברים

 למדנו ועוד כן, לעשות תעמוד דנא בנאי חייב ממוני כג
 דם פג עומד הוא אם היחיד על מוטל זה דצאי מדבריו

 דם על לעמוד שיין אם הצבור על ימיסג אחר ולא חבירי
 שלא הזה זנק של דבמציאות למדנו עוד ומתירוצו חביריהם,

 ופקו״ג סכנה לידי אותם יביא דצבורא שדוחקא הענין שייך
ממונם. בכל חייבים עכ״פ שיטות דנאיתם דינא הדר

הנ״ל הפוסקים בשיטת תינה זה דדבר הח״ס דמש״כ אלא
 מש״ס צל״ע יא״ת בשב דכובר בלאו נם חייב אם

 שטובע חבירי לראה דמנין זה דין דיניך ע״א ע״ג סנהדרין
 וגו׳, תעמיד לא ת״ל להציצי שחייב גוררתו חיה או בנהר

 ת״ג מנין גופו אבדת מדין כבר נפק״ל דהא הש״ס ימקשה
 מיטרח אבל בנפשי׳ הו״א מהתם דאי הגמ׳ ומת׳ נו, והשבותו

 דלא הקרא משמעית דהכי ופרש״י קמ״ל, נא חגורי ימיגר
 רעך, דם יאבד שלא הצדדין כל על שתחזור דמשמע תעמוד

 דנפרש לומר ואין בממוני, גם דחייב לכ״ע דמפורש הרי
 נפסוק ממונו כל יוצרך ואם ממוני, בכג לא אבל נאגירי, דחייב
 ודאי רש״י דלשין ממוני, זה יאבד ינא רעך ח״י דיאבד

 שלא הצדדין כל על נחזיר חייבין שאנו מדכ׳ כן משמע גא
 ונפש חוזר דממק פשוט מחשבון ודאי יהיינו רעך, דם יאבד
אחת דמטרה ממונו, כל גם לבזבז מחייב יזה אבד, שאבד

שאפשר. הצדדים בכל למות לקוחים להציל לפניני

 דלמ״ל הגמ׳ בקושיית דהנה גיסא, נאידך גם צלכ״ק אמנם
לדקדק יש לו מוהשבותו הפ״ל להתעלם תוכל לא

 ועיק ללאו תוכל לא צריך א״כ עשה רק הוא לו דוהשבותו
 והשביתו דאם תי׳ בהד וט בזה הרגיש שם סנהדרק מהרש״א

 קאי להתעלם תוכל לא גם א״כ הגוף אבדה על קאי לי
 מת׳ וע״ז תעמוד, לא ול״צ ל״ת גם ואיכא הגיף אבדה על

 ל״ת דבכל נהסוברים וא״כ למיגר, גם דתייב יצטרך שא הגמ׳
 תוכל מלא כבר נפיק זה גם א״כ חייב וא״ת בשב שעיבר

 בכל ואפילו הגוף מהשבת תתעלם שלא יר״ל להתעלם,
כה״ג. ל״ת ככל ממינך

 לכתוב דלא הגנר דקושית דרך עוד כ׳ דמהרש״א ואע״ג
הלאו כבר דאיכא הראשק דרכו מ״מ לו, והשבותו

 הגוף בהשבת עשה דאיכא דכיין מסתבר להתעלם תוכל דלא
 גרע לא דודאי איכא להתעלס תוכל גם'לא לו, מוהשבותו

 חייב לא ישם לממון הלאו דפיקר כיון י״ל ובדוחק מממון,
 חייב. לא בגוף להתעלס בל״ת גס ממונו בכל

דלמ״ל שהקשה סנהדרין בחי׳ הר״ן מש״כ פפ״י וחשבתי
 תפ״ל בנהר שנטבע ראה להציל תעמוד דלא קרא

 דמים בשפיכות אפי׳ הנרדף להציל דמצוה שם דילפינן
 שמעינן לא דמרודף הר״ן ותי׳ בממון, ומכ״ש פי׳ רודף, של

 שמעיק, לא הספק אבל בנהר שיטבע כשמש ברור אם אלא
הוכחתי וכבר הספק, גס שמעינן תעמוד דלא מקרא אבל

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס197 מס עמוד הלוי שמואל ואזנר, ה ־ הלוי שבט



י ו ל ה קעד סימן יחד שבטקצז
^וצרהחכמה|

 ספק על הר״ן כוונת דאק ס׳ סי׳ ה״א הלוי בשבע בעניי
 אבל משם, שומעק הייני זה דגם מתלה על דמחצה פשיע

 ספיקא וספק ספק דכולל העמוד דלא הקרא דחידש מה
 ולא תעמיד, דלא חיוב בכלל שהוא הרחוק ספק ואפילו

 לפשות דמצוה המצוה, צורת דכך ודאי דרך אנא ספק דרך
 מיעיטא על ואפילו האמצעים, יבכנ שבעולם טצדקי כל

 ע״א פ״ד ביומא לחז״ל יצא ימזה פקו״נ, של דמיעוטא
 דהיינו י״נ יא״כ הרחוק, ספק על אפינו דחייב ובפוסקים

 ייתר ל״ת למצות ממון הוצאת בדק הכא תירה דחידשה
 וס״ס ספק על אפינו בממונו שחייב שבתורה ל״ת מכל

נ״ת. בשאר נה שמעינן דלא הרחיק ומיעוט
חייב דהניצנ בסנהדרין הרא״ש למש״כ בפשיטות י״ל ועוד

 מחוייב אדם דאין עליו שהוציא מה להמצינ לפרוע
 עצמו, לניצל ממון לי׳ דאית היכא בממונו חבירו נפש נהצינ

 שם, בסנהדרק הרמ״ה בחי׳ וכ״ה לזה ראי׳ הרא״ש והביא
 לי׳ איה דאם יותר זה בל״ת תורה דחידשה היינו וא״כ

 הצלתו על ממונו להוציא רוצה יאינו עצמו לניצל ממונא
ויתבפני* בממונו, גם להצילו טביעתו שראה מי חייב דמ״מ

הנ״ל. הרא״ש דברי ע״פ נדינא אח״כ
בזה גדרים ב׳ יש ענ״ד לפי דמר שאלתי לענין והשתא

 אלא מצילין שאין במקום ליחיד כזה יארע דאם
 תולה זה הח״יס לדעת גוררתו וחיה בנהר טובע כגון הוא

 חייב אם וא״ת בשב דעובר נאו לענק הפוסקים במחלוקת
 דם על תעמוד דנא בלאי בעניי נמש״כ ימכ״ש ממונו, בכל
 ובלא״ה עליי, דוקא שהמצוה במקום בממונו גם שחייב רעך
 הפוסקים וכ׳ חייב, לאו דבכל כנ״ל הריב״ש דעת הרי

 ק״ז סי׳ סל׳ במערכת שד״ה עיק כהריב״ש, בזה דהעיקר
 ס״ק רנ״ב סי׳ יו״ד הפת״ש מש׳׳כ ג״כ נדחס יבזה בזה,

 מהרש״ק יהגאק הלל הבית עם יהצדק בה״י דברי לדחית ד׳
בעניי מש״כ יעיין ממוני בכל חייב נפשות סכנת דבמקום

לשם. בחי׳
 הציבור יכל דוקא, היחיד על מוטל הדבר כשאין איברא

לי פשיטא כב׳ שכ׳ המציאית כעין הקריאה בכלל
 המצוה וצורת ממוני, כל להוציא מחייב בפ״ע יחיד שאין

 תעמוד דנא הלאו כולם על דשייך נגדיר אם ]גם זה בענין
אבל הרבים, את יעשו בראש העומדים או שהבי״ד וגי׳[

בכנ״ל. לחייב אין עכ׳׳פ היחיד את
דו״ש, זח־כם והרבי בזו/ אסתגר ולע״ע

ה׳. לחסדי מצפה

קעה סימן
 מתחתן ובנו שבעה, תוך ב״מ אבל שהוא אב בענק נשאלתי

מחמירים אנחנו שבזה לחופה ללכת אם שבעה תיך
 חופה, לשמוע יוצא דאינו 3ם׳׳ ׳׳ג5ש סי׳ השו״ע פשטוה ע״פ

 ממש לצורך היינו לצורך בלילה דיוצא שם רמ״א ומש׳׳כ
 בנו חופת שהי׳ בעובדא נשאלתי מיהו וכיו״ב, ממון כהפסד

 ולפעמים בלילה יציאה חדא תרתי ואיכא אבילות של שביעי בליל
 ח״ג הרדב״ז דעת לצרף איכא וגם לצורך, בנו חופה נקרא

 שכ׳ ואפ״ג ככולו, הלילה מקצת דברים דלמקצת תקנ״ט סי׳
אלא בזה, כהרדב״ז כלל קיי״ל לא דלמעשה האחרינים

 הלילה מקצת הדברים דלכל שצ״ה סי׳ השו״ע כסתימת
 בטול אק הדברים דביסוד בנ״ד מכ״מ ככולו, נחשבה לא

הנדון. צירך כפי הנ״ל פ״פ להקל מקום יש בזה, האבלית

קעו סימן
שס״ח וסי׳ שס״ד סי׳ יו״ד

 איסור בדין ועפרו, קבר של הנאה איסור בדיני
 הנאה איסור בדין עצמו, הקברות בית של הנאה

בזה״ז מצבות של הנאה איסור ובדין תכריכין, של

 עינם בקרקע דקבר ע״ב, מ״ז ■סנהדרין הגמ׳ מסקנת א(
דכ׳ מע״ז שם לה דילפינן בהנאה מיהסר לא

 מיתסר בנין יקבר אלהיהם ההרים ילא הסרים על אלהיהם
דאיתקש בקבר והה״ד בע״ז תלוש היי חברי לבסוף’ ^-דהליש
 הקרקע, ק למעלה שבנאו בנק קבר כ׳ רש״י יהנה לע״ז,

 היא יהמפירס האדמה בעומק כרגיל חפר דאם מזה ומשמע
 לא זה לבנים כותל ע״י הקבר דופני שחיזק אלא הקבר עצה

 הכל שמכסים כיון וגם הקבר, לעצם דבטל בנין קבר נקרא
 לכאירה זה איברא עולם, לקרקע נתבטל א״כ בעפר אח״כ
 סי׳ שבעור ישעי׳ רבינו על שחולקים והטור סרא״ש לדעת
 ולבסוף שתליש בהנאה אסור המת בו שמכסין שמפר שס״ד
 עולם קרקע נקרא שמהזירו כיון חולק והטור הוא, חברי
 בהנ״ל י״ל יה״נ עולם, קרקע של לעפר עפר נתבטנ דשיב

 המכוסה, נקרקע נתבטל האדמה במעבה יהי׳ שלעולם כיין
 העפר שמהזירק נפני קבר כהיום שמכסין במה נמי יהה״ד
 הקבר עפר שופכים זה יעל תלושים, מנבנים גג כעין ועושק

פשיעא ישעי׳ לרביני אבל האר׳ן, לעפר בטל הנ״ל טעם לפי
בהנאה. אסור דכזס

 בפת״ש והיבא מ״ה סי׳ בתשובה הגרעק״א רביני רלמש״ב
כשיעור דוקא הוא ישעי׳ רבינו שאסר דמה שם

 י״ל מזה שלמעלה מה אבל המת לכבוד שזה המת פני כסוי
 אה׳ק פה בדידן י״ל וא״כ שוה, הקרקע שיהי׳ כדי שעושים

 בנסרי עושים המת כסוי עצם דהא יותר עיד ניכר הדבר
 וכסוי הנפטר על אהל כמי ינעשה רחבים ולבנים נעמענט

 כיון מהכסוי לגמרי העפר ונפרד העפר שמים וע״ז גמור
 דזה פשיטא הגרעק״א ילדעת לגמרי, נפרדים דברים ב׳ שהם

 סי׳ באו״ח דמבואר ממה חזר עצמו הגרעק״א איברא מותר,
 קבירה, גדר נקרא תל עשית דעד ומג״א בט״ז ס״ב תקכ״ו
 נדחות בעניי כתבתי קפ״ז סימן לקמן עיין אמנם
 ואיסור דאורייתא קבורה דשיעור די״ל שם מאו״ח הראי׳
 אבל המת, על כיסיי דבשימור דדי י״ל דבזה לחוד הנאה
 סוף חל נא הקבר תל עשית עד להמשיך דרגילים כיון מ׳׳מ

 ולטנין יו״ט, מלאכת לענין והנפ״מ אז עד הקבורה מעשה
 בתשובת איברא בקבורה, מטפלים שעדין כיון האבלות חלות
 האו״ז דמדברי בעניי כתבתי ר״ח סי׳ קמא יו״ד הלוי שבט
 פד נאסר אסור חפירה דעפר זו דלדעה משמע תכ״ג סי׳

 לאסור סמיכין ג״כ עשה ר״ט סי׳ יו״ד איש ובחזון למעלה,
שס״ב, סי׳ יו״ד שבטיל גאון ר״נ מדברי מעלה של שטח עד

דענמא. סוגיא הוא דהכי יכנראה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס198 מס עמוד הלוי שמואל ואזנר, ה ־ הלוי שבט



משפט כח סי׳ עדות הלכות
 אקמכתא היא ליען דם על תעמיד לא נמי שיין ממין לערן דאף והרא׳ה

במתגי*וכך יגיד לא אס הוא דאורייתא פרדתכונסד בר״פ משמע וכן נמאזע
 טען דם עי מעמוד דלא הלימוד הוזכר ולא יגד לא דאס מיימיקרא דפאטמ

 כאדם דתנין זו ברייתא בש״ק הובא נרג דף בקכהדטן וכן עדות חיוב לערן
הברייתח מחלת והשמיטו בנהר שטובע

שער

 כין עשו אי ער שיש כק )ננ״ד( לו שיעיד יתנעט אם להעיר ח״ב ב
:שם־ם נדיגי וחייב אדם הריני ר1פם עדותו כבש ואם רברו שדוא

 נדבר או שמעיז לידי אסד שמניא ממון נמל אלא יעיד לא א׳ ועד הנה
דאיעאלא יעיד לא האישור נעשה ננל אם אנל מאישורא לאערושי אשול

 פי על אף יודע שאיט נמל להעיד לאלם ואשור סנירו כל לע שס כמוציא
 א' עד עם ועמוד בא לו אמל ואפילו משקל שאינו נו שיודע אדם לו שאמל

 לא לי ויודה עדים שני לי שיש וישמל פוני נעל שיפמד לק מעיד ולא לי שיש
לו: ישמע

 ויעיד: שיבא ערות לו שיודע מי כל על הכנסת בכית לחוזרים רשאי ארם ב

 נלאה אם מיהו עונו ונשא יגיד לא אם אלא להשניען יונל לא אנל הנה
 שעיף י׳ו שי' וע״ל נידן הלשות האמת שינידו להשביען שעה צורך לנ״ד

 צרכים הקדונים אף נעלות פלס י׳אנשגוחצים ס', ז' סעיף ע׳א שי׳ ונקיק ,נ
 שי' ני׳ד ועי עיקל ונן שילקק וים להעיד צלין נעצמו דנל נעל ואפילו להעיד

:נעדות סלם למת שצוה מלן דל*נ
 ישראל עד לענו׳ם עדות יורע ישראל ויש לישראל תובע עברם אם נ

ואין

 נהעיד חייב דאינו ק״נ והט״ו דהרמנ״ם כיון וא״כ המצות את נגעל נשבע
 כשנשבע א*כ להעיד חייג איכר חבע״ד תביעת תבע״דאנלבנא כשיתבענו אלא
 א*כ מלוה דניכא תבע״ד אומו ימנע כשלא השבועה חל הדגל לגנוח שלא

 שלא כשבע כמו דהוי להעיד סבע״ד שימבענו אף בכולל השבועה נמי חל
וביו״ד בירושלמי דמנואר יאכלןזלה

 משח בליל אף דאקור ק׳ה רל״ז קי׳
 ימת! כל של בכולל השבועה דחל

 דבלא כיון בכולל חל ה׳כ וא*כ השנה
 כמי חל מלוה ליכא סבנרד מביעמ

 הבע״ד •pin הבפ׳ד גמביעמ
 למיידי בממכימין מקא*כ לו שימיר
 והס וסעידוכי בואו לעדי׳ שאמד

 ליכא א׳כ נעידן שלא שבועה אומדים
 המלוה אם לבטל נשבע והד כלל כולל
 בירד כווי סח׳ ולפ׳ז קוא שנועם וסר
 מרס נומנין אס דמייט רכ׳ח קי׳

 בכדי הקהל מתקנת והוא בעדות
 משובת בשס כת״שסב״י האמת לברר

 דש״ק דבטנא משוס והיינו הרשנ״א
 ומפי עטם ביסוד אלא עובר אינו

 טפ הנ״א וכורש מפישלומו ולא המובע
 דתקנח כיון וא*כ העדות שבועות

בלי ואף האמת לברר בבדי הוא הקהנ
 שלא כנשבע הר מדבר לגלות שלא כשנשבע א׳כ להעיד חייב סבע׳ד תביעת
 משא*כ שם הנרז כמ״ש סמרה ואיל שוא שבועת דהוי הקהל למקנת ליכנק
 המר׳ דצרין מוהד״ו כתב יפת בעדות חרס נומנין שאין ובמקום דש׳ק לטנא
 נרו דין שבועות מה׳ בורה סרמב״ס לשק על להקשו׳ יש ל™ אן ונכון דא״כז

 שלא או מדעה שאני זו עדות לן אעיד שלא לסנירו הנשבע וכן שס שכתב
 מלוה שהיא מפני שיא שבועת משוס לוקה ס*ז עדות לן אדע אם לך אעיד

 אינו תבע׳ד תביעת בלא דהא בכולל השבועס סל לא ואמאי עטל לו להעיד
 מוהרי״ו הים־מדבט מהו להעיד שיתבענו אף בכולל מלנמי א״כ להעיד מלוה
 חייב הבע״ד מביעח בלי דאף שאמ״ז בק״ק שאוכיח מה לפי אך וטע הטל

 וכ״כ לו. שיעיד יתבענו אס להעיד חייב 3 נכונים: הרמב׳ס דבט להעיד
 רפ״א הרמב״ס מדבט והוא לו שיעיד שיתבענו עי להעיד חייב ואינו העזר
 דכל העדות שבועת בע׳ דאמריכן מהא כן שלמדו ובטע בטי וכתב מסיע

 שאינו וכיין קרנושטעם אינוחייב והעידוד בואו לסם שאמר מפיו שמעו שלא
 לתמוה יש |וגפעטד המורע וטכ עון נשיאות בכלל אינו שבועה קרבן חייב

 מציה שלו המלות במרן הרמב״ם והביאו בקפרי דאימא מהא זה בטן טובא
 דלא הפקוק על רוצח מה' וסגמי׳יבפ״א רל״ז מלוה החינוך בק׳ והראיה דצ׳ז

 לשמוק רשאי אתה שאין עדות לו יודע אמס שאם מנץ טען דם על מעמוד
 חיו׳ או בנמר טובע אומו ראית שאס ומנין דעך דם על מעמוד לא ת«ל עליו

 וכתבו ריעך דס על מעמוד לא ת״ל להצילו חייב שאמס עליו באין וליקטיס
 זאת אזהרה תכללהו ממון בענין עדות שיודע דאף שם והרא׳ה הרמטס

 וא*כ הלאו בזה עובר אליו להחזירו יכול והוא אבד חנינו ממון רואה שהוא
 מניעת בלא אף משמע טען דם על מעמוד דלא מקרא עדות חיוב כיוןטלפיק

 יודע שהוא אדעמיס קליק לא ומנירו למטרו עדות יודע שהוא כיון הבע׳ד
 רש*י כתב זה וכעין לחבירו הפקד 4ינור שלא בכדי להצילו נדיב עדות לו

 חייב כמי אמרי למיגר למטנח דאף משמע זה דמקרא ע׳א נרג דף בקנס׳
 סלדדין כל על חזור אלא משמע עצמך על תעמוד לא טמן דם על תעמוד דלא
 מעמוד לא נמי שיין סבע׳ד תביעת בלי ס״ס א״כ ע״ש טען ידם יאבד שלא
 דפקק בטנ וכמו ממוןמבירו יאבד שלא מחדבלראות דבכלצדטן טען דם על

 בכל מקרבן הרע דובערת מניעס בלי אף לסעד דמייב ה״ע בריש סרמנ׳ם
 חיוב נש״ק המס טליף הא הטנק בטפ סתוק׳ לפמ״ש נאף משמע מוט
 כדכתיב דוקאבהשביעו ורירי דקרא אף נטרו ונשא יניד לא דאס מקרא עדות

 יגיד לא שאם נדבר דכשעובר קאמר סכי דקרא משמע ע״מ אלה קול ושמעה
 עין נשיאת איכא נמי שבועה בלא אבל שבועה קרנן יניא אז עון משא סיס

 טלפיק כיון י״ל לכאורה וא״כ הקורע כמ״ש עון ישא כתיב מדלא לס וטיק
 משמע א״כ יגיד לא לו אס יגיד לא אם מדכתיב סנע׳ד תביעת דנעי בש״ק
 מ׳מ שבועה בלא איירי קרא דהא כלל להעיד חייב אינו סבע״ד מניעת דבלא
 יגיד לא דאם מסעקס פטור מביעס דבלא מיעט החרא טלמא קשס אכמי
 השבת לענין דמצינו ובמו טען דם על מעמוד דלא סנאו על עובר נרע אבל

 דסשב העשה ועל להתעלס היכל דלא הלאו על עובר ראיס דמשעת אבדם
 ס״נ ״כ6ו רטט טק הקורע כמ״ש דוקא לדו שיבוא עד עונד איט תשיבם
 על מעמוד דלא הלאו ועל דוקא כשיתבענו אלא עובר איס העשה על דילמא

 יומר דקש׳ וטש משמע נווט בכל מעמוד דלא מביעה בלא אף טפךעובר דם
 לסעד דחייב יגיד לא מאם טלעי׳ הכוכקדסא טע בחידושיו סרשטא לפורש

 אעו בלבד אלה קול שמיעת על קרבן סתורס עדחיינס היינו שנועה בלא אף
 וקרובין מחייב מי סגד ולא p שתאמר עלין אני ע משב לפנינו שאומר מי

 לסעדו חייבים ואינן כלום בעדותן מאץ מפני חייבים איק לו מעדי׳ שאיק
 והיינו אמן ענו שלא כל לסעדו חייבין היו לא אס בהן בכיוצא סכשטם ואף

 הירישלמי נשם ל׳ס דף סעדו׳ שבועת פנק במי׳ שכתב לטעיד׳ דסרשב״אאזיל
 דלא דמקרא טון וא׳כ ורש העדות שבועת קיק חייב עצמו מפי קרוב דאף

 תביעת על קרא קעיד כי דילמא א״כ להעיד חייב גווני דבכל משמע תעמוד
ההנרא1’יונ*|ג כלב חייב להעיד אבל שבועה קרבן לענין מקא הוא הנע׳ד

עדות לו דע77את שאס מנץ בקפרי דקתכי הא ק״ל וסטור דסלמב״ם בזס
 רוצי׳ חב׳ד דאס אייט בסט דקרא דפשעא נפשות טט לעכין דוקא קאי וכו׳

סרעב״ס דכמבו והא לו לסצניד מחויב עדומלסלילו לו יודע מימסוסוא לפיינו

)h/lsS ׳5׳ *

 משמט עדות ט יודע אתה שאם מרן
 נלמי והוא דיה לערן מייט זו דנרייתא

 בנהר שטובע דאדם מההיא ממילא
p לפעטד ז״ל/אמנס לדעתם נראה 
 עדות טקדמיוב מהש״ק להוכיח יש

 טען דם על תעמוד דלא בלאו הוא
 איחא העדות שבועת נטע דהנס

 טהגת ספרית דשבועת במשנה
 עלה ואמרינן בנשים ולא באנשי׳
 עלם וטרי ושקיל מיני הני מנא בש״ק

 היכא דבל דק״ל הרשב״א שיטת ולפי
כקרובי( הוי להעיד מחויב שאינו

 א״ב שבועה קרנן חייב ואינו ופקולין
 כשטס דגשי׳ ניני נהי קושיא מאי

 משבועה לפוטרם יש מ״ת להעיד
 עדות חיוב דילפיק הא דסא הפדות
 יטעלבד אלא אילו יגיל דאסלא מקרא
בעניו pi מה״ע רפ״א הרמב״ם כמ״ש

 נךר בעשין הקמ׳ג pi ע׳ע רמ״לן במכין אותו מנה קע״ם מלוה שלו המצוס
 מקבלי דאין כ״ד בקעיף המחבר והרי קטב מלוה החינוך בק׳ והרא״ה

 העוקקיב נוב פקקו וכן קבלה אותס ע׳׳פ דנין אין קבלוהו ואם בלילה עדות
 דילפיג בלילה דנין ואין טן כתחלת פיות דקבלח והטעם מכללם ותלשב״א

 דהו מלהעיד פטורח דנש־ם וא״כפשיטא ברו את הנחילו ביום דוחיה מקרא
 מליליר פטורות דכשיס דקדושץ בפ״ק כדאיתא פטורות דנשים שהזמ״ג מ״ע

 שהז״ו מ״ע דהוי דפטורות שם סמוק׳ כתבו בנה את למול ממילה וכן ותפילין
 שאי כיון בלילה נוהג אינו דעדות כיון ה״כ וא״כ בלילה טהג שאינו כיין

 דגשי שהז״ג מ״ע הוי א״כ מלהעיד ופטורו׳ בהן לחזור ויכולין בעדותן תועלת
 לשיטנ ואף שבועה בקרנן חייבים אינן מלהעיד דפטורות כיון וא׳כ עטורות
 דאמט מהא להקשות יש מ״מ סרשב״א כקברת ק״ל דלא הטנק דטע החוק׳
 'b3 אנשים וני בבע״ד ראי מדבר הכתוב בעטם האנשים שר ועמדו המס
 >מ שר להלן ונאמר שני כאן נאמר לומר כעשן ואם לדין באין אין ונשים לדין
 נא אשה וטת ומקני לומר נפשן אם מאי ופרין בעט׳ כאן אף בעדים להלן
 המוק והקשו וכו׳ שני כאן נאמר פנימה מלך בם כבודה כצ ארעא אורח

 מקוב אנשים דנקט הא דילמא נשים למעוטי מטל בעדים דמייני נמי השתא
 עז מפי עד דאין משום לבוא לריכה ע״כ עדים דגני ומי׳ וט׳ כבודם דכל
 יצפיג פדות דמיוב אמרת ואי אמר ביד למקורטעמתיה יכולה לטן אבל כשר

 וא״> פעורות נשים שהדג ומ״ע מ״ע רק הוי לא יגיד לא דאס מקרא
 הוו עדות דחיוב א״ו פכימס מלך בת כבודה כל שפיר ישיץ להעיד פטורות

 כשרה היו אס להעיד חייבות נשים אף וא״כ טען דם על תעמוד דלא בלאו
 7 טן מה״ע בע״ט הרמב״ס דברי למק יש ונזה לפענ״ד נכונה ראיה וזו

 ל1 זכר לשון עדים שנים ע״פ דכמיב התורה מן להעיד פקולות נשים שכתב
 שו מועמדו הש״ק ראיות מרס למס מאוד תמה שם והטמ נקבה לשין

 לעדו פקוליס לקטנים כתב ז׳ דבדין תימס וביותר בעטם דמייט האנשים
 ש> דמועמדו י״ל ולפוטש קטרם ולא האנשים שני ועמדו מדכמיב המורה ק

 ב כבודה דכל קרא נקט דמילחא אורחא למימר דאיכא למילף ליכא האנשים
 שהוי עדים שכיס ע״פ מהפקוק אבל מלהעיד פטורות משים פרמה מלן

 פקולו! משים הוא דטקא משמע זכר לשון ורקע עטם דטר קרא עיקר
 ובט המת יומת עדים שרם ע״פ דכמיב• בטר מיירי המם דסא ועוד להעיד

 הי׳ טש סטמ כמ״ש מחביט לסנקס דחייביס להעיד הנשים אף מחויבים
 כת בזה אין מ״מ אן .יא״ש טען דם על מעמוד דלא בהלאו הוא ונכלל

 ינפי ממץ לערן פדות חיוב דאף ט״ל בש״ק המפורש ערון לימוד לדחות
 דט׳ נשאלחות מצאתי 31g./דחקפט דלישנא וכפשטא תעמוד דלא מחקרא

 מחיי דחנט׳ בקסדומא טדע מאן דאלו שאילתא שכתג ויקנא בע׳ גאון
 וסד שחטא כי וכפש שנאמר באיקורא קאי מקהיד לא ואי ואקהודיליס למיזל

 מקשא ומרא בחטא קאיס כמי שבועה שמע לא כי אלמא אלה קול ושמעה
 טע דם על מעמוד ונא ת״ל עליו לשחיק רשאי אמס שאין עדו׳ לו יודע אתה
 לפר אף עדות חיוב דילפינן הגאון של בפיו הוא מדון דלימוד סכי עטל
 זג סמכע לא תעמול דלא בקרא יב״ע תרגם וכן תעמוד דלא מקרא ממק

 טו pו לא או סבע״ד תבעו בין חילוק אין א״כ בטנא עליי למקסדא דסברן
 ושמעו וסדר תחטא ט ונפש מדכתיב עדות חיוב ינפיק הגאון שיטת דלפי
 מביעו בלי אף שבועה קרנן בלא עטת דמיוב י״ל מקברא א״כ אלה קול

 אלו קול אישמעס סבע״ד תביעת ילפינן דמיני׳ יגיד לא דאם הוא סבע״ד
 הקט* לשון מקתימת משמע P’ ז״ל הגאץ קמימת לשון וכמשמעות קאי

 קרב מסייג לא דכי והט״ו שיטמהרמב״ם לסי לתפוס לי יש עוד ק״ח. בעשין
 שטעו בע׳ דמבואר ענדו ניד נשולח ׳כ א עון נשיאות נסלל אינו שנועס
 יבי לא לו אם ידישיק יגיד לא אם מדכתיב שטעה עקרנן דפטוה העדות

 הבע׳ מביעת בלא כמו דהוי מלהגיד ופטור כלל עץ נשיאו׳ בכלל אינו וא״כ
 במשכג דעבואד הא וא׳כ בש״ק כדאימא ליה ממענוינן קרא מהאי דג״כ

 בנוילסוסטעכ עדותו להעיד דהכיעלשכר בהג״ה קי״ח ל״ד קי׳ ולקק בבטרו׳
 דמו ה׳ לוט דכאשר מקרא דילפיק בחכם להעיד משוסדמחויב סז״ל דקנקוהו

 דל> שם בהגה והרב סרשטא פקקו ימה״ט במכם אמס אף בחנם אני
 לס• וא׳כ סעדות לראות מחויב דאינו משוס שכר ליטול מומר העדות לראות

בשלח

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס44 מס עמוד וולף זאב בן איסר ישראל משפט



משפטכח סי׳ ערות הלכותשער
 לו ומותר כשר העדות שכר לו שנתן עי לילד כלה ולא לו שיעיד שלותו נשלח
 אשתודט ולא פלא דבר וזהו ג רכס" להעיד מתויג שאינו כיון נכמקיגח ליטול
 להעיד מחויב גווני יבכל א״ו זח דגר ובתראילסשמיענו קדמאי וםוקקי׳ בנףק

 חייב אינו הבעיד תביעת דגלא ומחבר בטור דמשמע הא על לי קשיא עוד
בתשובת והרי מדרבנן אף להעיד

 עד מעי כעד דהוי לא שנים אכל דייר׳ ג׳ אליו שקולחץ פי׳ הקמיע .ומעיד
 מפי עד שם מוי לא ב״ד בשליחות דהולך כיו] ג׳ בלא דקגי עליו חולק והט״ז

 שאח'( בסעיף מבואר הלא זה דבר יאמר קדיש פה עליו תמה ואני עליו עד
מעמידץ שהב״ד דאף לסדיא משמע המתורגמן מפי שומע•] הדיינים יהיו שלא

 גנו שאלו ו׳ סי׳ ל״ט כלל הראיש
 ע*פ בכינו שהרחיק במי יחיאל רנינו
 בדין טעו והדיינים הדיינים פקק

 אם ככה על שאלוני לא דיני׳ וסנעלי
 היה שלא לשמעון לומר מחויב אני

 דמצוס סרא״ש והשיב להרחיק צריך
 להרחיק מחויב דאינו לשמעון לומר

 בדבר דטעו הוא אבידה דסשבת
 זו תשונה וסובא עכ«ל ומוזר משנה
 שאלו דלא אף הרי קרד ק" בטור

 הורס יחיאל לרבינו דיני׳ מנעלי
 חשבת משום להם לומר הראישדמלוה

 להעיד עדות חיוב גרע ואמאי• אביד׳
 השנת נמי דהוי הבע״ד מניעת בלי

 מיא״ש שהורה דמה ואפשר "אבזם
 כתב ולכך חסידות מדת אלא אינו
 לומר חיוב אין מ״ע אבל מנוה לשק

 מוכח וכן מדרבנן אף מנעו כשלא
 הכובש דקאמר הכונס רים גש״ק
 בדיני וחייב אדם מדיני פטור עדותו
 הוא דאורייתא פשיטא ופריך שמים

 ומשני עינו ונשא יגיד לא אס דכמיב
תביעת בלא דמייני מוקי ומדלא בע״א

 לחייב מכרם שריגי בסקום לו שיעיד תובעו והענו׳ס הוא אלא ער ואק
:אותו טשכתץ העיד ואם לו להעיד אסור ג «׳ ער ע׳ם פסק

ששקל לנדר יש אס אנל העמי א»ז לומר דינול לשלס קייב אינו אנל הנה
אותו: משמתין אין העיד שאמת מודה מר נעל ואס לשלס יסיע העיד

 יעז לא אם ה' חילול איכא עד להיות לישראל העטים יהרו פתחלה ואם
לו(: )ויעיל לו

 לו להעיד סוסי אהד עד לעט׳ם ויש וכושר לעכדם התובע ישראל ד
:יתבעהו אם

 פיהם על יהסיינ ישלאל נלין גם שהדי להעיד ינולין עדים שני שק וכל הגה
קלוניס נ׳ להעיד. עולי׳ אמי עי פי מל ממון מוציאי! שאין במקום וגן

:אשי עד פי על ממון מוציאין אנו אין בדינינו דהרי אפל נעל הם הלי
הוא אס פפט קפן ב״ר לפגי שיעז ותבעו לישראל עדות שיודע ח־ח ה

ומעיד( אליו שולסין הס )אלא ד להעיד לילך חייב איט פסק ערות
 לו שיש פי וכל ולהעיר לילך חייב פאשורא אשדושי צד בו יש אס אבל
 וטען אלם דינו שבעל בז זעו ואם לביר להביאם בהם פטשל בעדים ראיה

 הרי לינתו( הונפה )וים רהעז לטא דינו מבעל פשהריש שהעדי' התובע
 אלו בדברים טמא כל וכן העדים הוא שיביא דינו בעל את כופץ ביד
ת*ח הער ואם סעוטד להעז לכתחילה העדים צריכים ה לאלם בהם דנק

:זה( סימן סוף )יע״ל אותו פושיבין
 צריך העדות קבלת בשעת יושבים להיות ו לכתחילה הדיינים צריכים ו

שיביט

 שתנע״ד אף מהכי לא המתורגמן
 שאץ כיון מיט הביר לפני עומדץ
 מפי עד כמו הוי לשונם מכירים הביל

 כשסב«ד כיש וא׳כ המתורגמן עיי עד
 דגרע לפנינו העד ואין להעד שולחי׳

 דמטת בפ«ק הרץ מיש לפי וכן טפי
 מתורגמן עיי עטת מקבלין אץ דלכך

 עדות בלשק המתורגמן יחליף דשמא
 העדים מפי סם דכשישמעו ועוד
 הכי כל יוהר אותה לחקור להם יתק
 לביתו שליח עיי נמי ■שייכי טעמי
 מלמא הוי שליח דמיי לומר ודוחק
 מתורגמן מעיי יותר לגלייי דעביד

 דמרל לשינם שמנין מי שאין כיין
 דהא לומר אץ וגס בכך לחנק לרי״ו

 מעי שומעין מדינים יסיו שלא דלריך
 כשהעדים דווקא סוא סמתורגמן

 הדיינים אס אגל התורגמן העמידו
 דמקתימת חדא מומר אומו העמידו

 דהא ועוד כן משמע לא הפיס׳ כל
 דקיל הערוך ובעל ריח דעת לפי

 ע»י הנעיל טענת לשמיע דרשות
שבועת בר״פ הרץ פי׳ מחירגמן

 אף פטור דבכה״ג משמע הנעיל
 קיימם עדותו שכר עליי ונעל להעיד שלוחו לי בכלח מ׳׳מ חך בעלמא חסידות
 לא בעלמא מצום אצא ואיט מדרבנן אף להעיד מחויב דאינו כיון זו לשיטה

 דמוסר כדרים במס׳ דמבואר מקרא משכר גרע דלא בחנם אני מה בזה שייך
 חידושי כל וכן מדרנק אנא שאינו טעמי׳ פיסוק שכר דנוטל משום שכר ליטול

 ליטול דמוהר בהג״ה ק״ה דמיו קי׳ ניו״ד חיתא מדרבנן שנתקן מם קוענים
 דרבנן דנדנר אלא ה׳ לוני דכאשר מקרא ג״כ נלמד שזה אף ללמדו שכר

 שהיבחתי מת לפי אך בעלמא. חסידות מדת אלא דאינו בזה וכיש מקילינן
 פשיטא א*כ שליחו עיי וכ«ש מדאוריי׳ להעיד מחויב הבעיד תביעת בלא דאף

 והקמ׳ע הב" דברי לילי_(ובאמת בטילה עלותו להעז שכר בנטל דבכהיג
 לאפיקי היינו לו שיעיד נדתבענו~ והוא והטור סרמבים דמ׳ש אומד הייתי

 עם זה שדרן או זה עם זה דנין אין עדיין והבעיד למטרו עדות יודע כשאדם
 משאי׳כ ולהעיד לנ״ד לילך מחויב איני בעדותו מלוי □דגר אס שאיי אלא זה

 פשיטא אבל מקרבך הרע ובערת לקיים מעצמו לילך מחרב אורג חיקור בדבר
 יש וכן נו תלוי והדבר ביחד דרן שסבע׳ד כשיודע להעיד מחויב נדיע אף

 חילוק יש ואולם וז*צ שכתב קכיב מצום סחינוך בס׳ הראיה מדברי להוכיח
 אא״כיתבענו עליהסמעצמו מיינלהעז דם6אץ ואיסיליןשבד*מ לד״ב ביןד*מ

 א^סור על שעבנ א׳ כגץשראס איסורץשנתונם שאר ובדיני ביד או דבל נעל
 זה בכל וכי׳ מטת בעדות או מטרו שסרג »י שנאה מין נפשות בעדות וכן

 ולהפריש הרע לבער כדי הניד לפני העדות ולהגיד מעצמו לבוא אדם חייב
 הנעיל שימנענו עד להעיד חייב אינו דנד*מ שכתב הרי ממל מאיסור האדם

 אינו הניד כשיתבענו דאף דפשיעא אמר לשליח ב״ד בין יש חילוק ומס ביד או
 לא אם כדכחיב עצמו נעיד אחבימת hpm קפז קרא7 שטעה קרנן חייב
rr נע׳ מוכח וכן שמענו לא ביד מפי להשביע אבל יגיד לא צו אם ודרשיק 

 לוי פ׳ איש כהן פ' דאיש טעמא התם דפככינן נדב ליג דף העדות שטעם
 ודחיק המונע מפי שישמעו גנרק סא חייבים ע׳ ניד לפי מנס סא פטורים
 משניעץ אייטשחנ׳ד דמתכיחץ משני לא ואמאי בסרשאס בנא צאוקמא

או עצמו הבע׳ד תביעת בץ סילוק אין להעיד העדות חיוב דלענין אוסםןאיו

מדת אלא ואינומדרבנן
 דקפ״ק לעוזי דהנהו דעובדא העדות

 דלא מהא בשיק עלה ופריך בינייסו ממורגמנא דאוקירבא דממת
 אפית מתורגמן אוקי נופה דרנא אף הרי בעדות מיידי המתורגמן מפי ישמע

 שהאריך של«א קי׳ סיא במשי׳ הרדביז כשברח להטי! ק״ל ואוט אשיר.
 מתורגמן ,ע• ממונות בדיני מקבלץ העדות לשון המכיר דיץ ליכא דאם להוכיח
 סיכא ולכתחילה מדרבק אלא איני המתורגמן מפי הדיין ישמע שלא דההוא

 מילחא ביה זילא דלהכם כיון "ל וא*כ באריכות. טיש מי*שמכירבלשינס שיש
 דסא ני4ש דהכא ייל אכמי צדע אך שליח עיי עדות לקבל גביה הקילי כמקל
 דשמיע' נכונה הרדניז דקברת ינהי כנאה ועוד ג' אליו לשטח מקנמא איכא

 משמע1 וכן הוא עד מפי עד דלאו מדלבק אלא איני התמולגמן ידי על
 מתורגמן בץ לחנק יש אכתי מטו שהבאתי דמכות ספ״ק הרץ מדברי

 עיי אלא לשינס מבינים הב״ד שאין אלא ומעידים לפנינו עומדים שהעדים
 וכן יותר עליו עמפ*ע שם לביתי שליח לשלוח אבל טמפיט הוי 4ל מתורגמן

 שליח ע״י הנדר דאץנשאצץעל ס־״י רט׳ח סי׳ טי״י נדרים התרת לענין הוא
 נרע שליח יעיי ל” הינ וא*כ שכתבתי טעמא »סאי החס שרי מתורגמן ועיי
 והרץ הראיש שהביאו הלט הר״י מדבר להדיא מוכח וכן עמפ׳ע והוי טפי
 ועמדו מדכמיב לעדות פקולית דנשים התם דאמדינן אהא שפירש ש״ה ליע
 ונשים לדיו באץ אנשים וכי בנעיד דאי מדבר הכתוב ובעדים האנשים שני
 להלן מה שר להלן ונאמר שר כאן נאמר לומר נפשך ואם לדין באים אץ

 וכ*ת דהיק ומשני לומר נפשך אם מה משיש קאמר בעדים כאן אף בעדים
 דנשים הלוי סר«י מכאן ודייק וכו׳ שני כאן נאמר פנימה מלך גת כבודה כל

 ואי ביד שליחי ע«י לתו משדרינן אלא לביד לטא נהו מזלזילינן לא יקרום
 פסולות משים ריק היכי א׳׳כ ניד שליח עיי מסר עדים לגני דאף אמנת
 נשים אף דילמא בעדים דמייני מגיש ויליף אנשים שר מדכחיב לעדות
 מזלזיליק ולא ביד שלוחי ע" להו שדרק יקרום דבנשיס אלא לעדות כשרות

 ע־כ עדות דלערן אז פרמה מלך בת כבודם דכל משום לניד לטא בהו
 העיקר ע*כ שם המוס' וכמיש עמפיט יהיה שלא כר לביד לבוא צרימת
 בפר או דיו שסיים ומה ביד שציח מהר לא עזות דלערן סקמ״ע כדברי
הקורע וכורק מסני שלים נרי עדות לקבל מנהג שיש במקום היינו שלומם

משמע מעומד. להעז לכתחילה העזים צריכים ה :הוא ונבון הכנסיג וכ«כ מדויק וכן להעיד לביד מעצמו לילך דא׳ל לאפוקי אתי דתכאיה אלא שלוחו
רעודווז .׳*זדררורץ ייחורררלו יו׳זייי ״x, r________’ י י, י _____י  סנמנ״ס לשון נמי רמא ונזם והקורע כהניי דצא בכור נלפעניד וכן בלשונו

 להעיד אקול 3:/ דוקו יגרש סקודס p»p3 שסקשיתי »מה שביעו׳ מם' נפ*ס
 משואילימ הוי נרניישראל דאף יודע איני הנתבע שטוען היכא "לו.וננאסדאף

 אף עכריס נכסי על כשבעין אץ דהא להעיד אסור ירע ע*ס סי׳ כדלקק
 לגמר נפטר היה נד«י וא״כ דקנקע דומיא 06 נניס כמבואר א׳ רעד שטעה

 לסו שר אמומחא חד נמי אינסו דוואר ני איכא אבל בגמרא דאמניק והא
 ע*פ לישבע צריך היה צא שבדר׳ אף בסג״ס ס*ד כדלקמן להעיד ומותר

 העד ונלאו שטעה אלא נרא נרה מחיינין שאין כיון קאמר דסכי י׳ל נרא
 טענת על סיקם לישבע חייב בררנו ואף נדירסס שטעה לרך היה נטי

 נש*י מלשון אך להעז ומומר מזי לים מפסז צא כ6> פוס׳ לקלח עמים
 מנרנין אבל ממון מוציאץ אין ע*א נרם לה שר אמומת׳ חד שכמט והרי
 ברכינו שאף ססנועסהוא משמע עכרל תוכה כרן מעד להכחיש שטעה גע*ד
 כדפנשתי צ׳ל וע׳יכ ס6 בקי׳ שמבואר מעה היפך וזהו טיא ע*פ שטפם חייב

 נרא׳ סי׳ יזע טונקאיכי והנתבע צעכרס מעז שישראל סיכא נכם*נ ובאמת
 ונזה נרי ופעור שא« טון כדץ בו מחזיק שהנתבע מץ לשלם חייב שהעד

 מחויב שהעד של*ד סי׳■ בי*ד שמבואר דמם ריל סנןורע קומות ציסב יש
 דהא ופוסקים בשוק׳ שמטאל כיון י״ל אכתי ורע אך נכסיג. מייר לשלם
 שהאמת מון ורע מותרלכפור דספקטתסלואחו להעזאף מותרי׳ סהר דתרי

 סיכא שמעיד מרא ס״ה וא*ה להעיד מותרם ממון לו מעקזץ ואין לו שחייב
אליו שולחין סס אלא ד :וצ«ע מס*ע מלשלם שפעול > א* מוען שהנמנע

 העדות שטעם פרק בחזושיו וסישנ״א מסר בישיבה שהעידו אף דברענד
 אותו בודקין שאחזו מי נם׳ שאמרו ממס מפיישם ראיס בזי יש ואר כתב

 סנה מיושב מעזין רל אמר בירושלמי וגרסיק ולעדות ולמתנות למשאות
 אומו טדקץ מדקתר לה ולמד רעבד דהוי קוריייקיס בירושלמי שהכשירו

 על טונא לתמוה יש ולפמרד הלשב״א בשם זו ראיה הניא הרץ וגס לעדות
 סתם דאמדק הא על הש״ס פריך נרא דף שאחזו יר גפ׳ דסא זו ראיה
 למשאות אותו בודקין יקתר זו מברייתא מפ*כ ולא מפיהם עדות לעמן

 בס דאקיצו אשה בעדות מרס ומשר עדיות תיהא קמר ולעדות ולמתנות
 מניאר שם וסרא״ש סמ״ף והביאו יבמות קוף גופא בירושלמי והרי רנק

 אשס בעדות דמיירי ל6 ע״כ וא«כ מפ*כ ולא תפיהס נעיק ממוטת דברני
 דהא נ טוש עדות כשד דבד*מ מייישלט נאיס מאי וא*כ סש״ק כדמשר

 פ6מק גנע דלא מיושב דכשנ פשינר וסתם אשה בעדות טירי הירושלמי
 ונגיש בחזו סל«ט י•! קי׳ נאס«נב וע׳ עגונה משים אשה בעדנה שסכשיכו

 ח־א מבי-נו בתשו׳ יושבים. להיות ו ורק: וצ״ע בדוחק ליישב ויש שם
 אפי׳ וכס״ג בדנך או בשוק כגץ סריניס ישיבת במקום דשלא כשב קי*ו קי׳

 גם מוכרחים דבריו שאץ כתב והש״ך עומדים כשסרירס מסר לא ברענד
 ובאמת כשר דנרעבד הרגיש בשם הביא ד׳ ספר ריש לב בן בתשובת
 צכך7 התם דמשני עיב דףע*ד ק«3ד מש׳ס לסמבייט מפורשת ראיס לכאורה
 הכרס ופריך אור ב«ד בפר דלא משום בקנס מזה הוי לא דר«ג בפונדא

 דהודאה להרא משמע אלטא קאי הות לב«ד מת ומשר הוס אנ״ד כ*י והא
נפר

החכמה אוצר תכנת ע״י הח*פס45 מס עמוד וולף זאב בן איטר ישראל משפט שער



ץ«1ז יז״ן־ספר

(1,1C3 /’ מיהודה שבט
ז

ראשון חלק

שערים ארבעה כולל

 שונים בענינים תורה וחדושי הלכה חקרי סוגיות; בדורי
 גיטין והוכחות, עדות ושבועות, נדרים נפשות, )פקוח

ופסולי-קהל( זיקת-יבמין וקדושין,

דעת לאדם הרזונן בעזרת מאתי חובר

אונטרמן יי אליהו בהר״ר יהודה איסר
והמחוז להל-אביב-יפו הראשי חרב

לפ״ק תשט״ו בשנת עיה״ק בירושלם ^נדפם

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 1 מס עמוד אליהו בן יהודה איסר אונטרמאן, מיהודה שבט



מיהודה לאשיו ע?י שבט ס*

 לך היד. ,שברי משום כהן שהיה אעפ״י הצרפתית בן את החיה הנביא דאלי׳
 נדחה בספקות גם הלא היה ברי כי לומר דלמ״ל ע״ז המפרשים והעירו שיחיהו".

 ומפרש חכמה בדבר מתרץ למעלה שהבאתי שאלה ובהעמק ז פקו״ב מפני איסור
 ולא החיים על קאי בהם וחי דקרא מתים להחיות פקו״ב דין אין דבאמת כך,
 שישמור כדי אחת שבת עליו ד,חלל ממעמא היה שמותר אלא המתים, על

 להג״ר החיים מם׳ מביאים וכן בספק, ולא בודאי דוקא וזה הרבה/ שבתות
 זו סברא להכניס וקשה מזה רמז אין התום׳ בדברי אולם ז״ל. קלוגר שלמה

בדבריהם.
 נכלל ולא כלל ידועה רפואתו שאין ענין כי שפירשנו מה לפי ברם

 גבי הבא הרי כי פשוט, הדבר בספקות, מתירין לא חולי לשום מרפא בפעולות
 משום צ״ל לכן לרפואה, ידועה שאינה פעולה וזוהי עליו" ,ויתמודד כתיב אלי׳
שיחיהו. לו היה דברי

__ ח.
547«12|

 עצמו את להכניס צריך שהמציל היכי נפשות פקוח בענין נעיר עכשיו
ז דינו מה סכנה, בספק או בסכנה,

ס״ב( ד׳ )ב״מ עקיבא ור׳ פטורא בן של הפלוגתא את לזה ונקדים א(
 שותים אם מים, של קיתון מהם אחד וביד בדרך מהלכים שהיו שנים גבי

 שישתו מוטב פטורא בן דרש — לישוב מגיע אחד שותה ואם מתים שניהם
 ולימד עקיבא ר׳ שבא עד חברו, של במיתתו אהד יראה ואל וימותו שניהם

חברך. לחיי קודמין חייך — עמך אחיך וחי
ר׳ לדעת וגם המחמיר פטורא בן לדעת גם ספקות במה ישבן זה בעבין

לאחת. אחת ונפרשם כמותו שהלכה עקיבא
 יהד לשתות לחברו לתת מים של הקיתון בעל את המחייב פסורא לבן

 הטעם האם זו: שבהלכה הדין יסוד מהו —שניהם ימותו שעי״ז אעפ״י עמו,
 להסברת דק נאמר זהו או חברו", במיתת האחד יראה ,ואל שם האמור כפי הוא

 כי היא פטורא בן ודעת חברו, של שעד, חיי משום הוא הטעם ועיקר העגין
 מיתתו. את בזה מקרב הריהו לשתות לחברו יתן לא ואם חיים הם שעה חיי גם

 מחויב חברך לחיי קודמים חייך עקיבא ר׳ דרשת ליה• סבירא דלא וכיון
 וצם« רעב שהוא אדם הריגת על חייבים אם נדון )ולהלן חברו של בפקו״ב
 ולכן מיתתו( קירוב על מיתה חייב שאינו חכמים לדברי למות, וסופו במדבר

הללו. הטעמים שבי בין איכא מובא ונפ״ם וימותו שניהם שישתו מוסב
 חגורת- שם מצא ואחד בים טובעים אנשים ששני יארע לפשל אם כי

אם אבל יטבעו שניהם בזה יחזיקו אם — בלבד, אחד אדם רק המחזקת הצלה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 49 מס עמוד אליהו בן יהודה איסר אונטרמאן, מיהודה שבט



יזמיהודהראשון שערשבט

 גם האם לעשות: עליו מה. פטורא לבן היא והשאלה ינצל, האחד בה ישתמש
 פטורא בן גם התם או חברו* במיתת יראה ואל שניהם שיטבעו "מוטב יאמר שם

 השני את להציל ביכולתו שאין כיון עצמו, את להציל צריך המחזיק דכל •מודה
שעה. לחיי •אפילו

 ביד הוא שהקיתון היכי הדין מהו פטורא, לבן גדול ספק יש כן וכמו
 את לתת רצונו ולק לישוב להגיע ויכול למים צמא אינו שהוא שלישי איש

 לשניהם? מספיקים לא המים אם יעשה מה אבלי הצמאים, לאלה שבקיתון המים
 שיתן או חברו", במיתת האחד יראה "שלא כדי לשניהם, לתת דצריך גיסא מי

שניהם? במיתת יראה שלא כדי מהם לאחד
 של פירושו מהו כל קודם הרבה. להסתפק יש כ ג" עקיבא ר׳ ולדברי ב(

 חייו על לוותר רוצה ואם בלבד קדימה של מושג רק זהו האם קודמין, חייך
 ואין קודמים להיות צריכים דחייך הכי דינא דילמא או רשאי, השני ־לטובת

זה. בדבר וותורים שום לעשות יכול אתה
 שאיננו שלישי איש ביד נמצא שהקיתון היכי הספק אותו יש כן כמו

 קודמים חייך לומר שייך לא שם הא אמרינן מי דרע״ק, אליבא גם למים ־צמא
 סובר דילמא או ממות, בהצלה חברו על האחד פני את לבכר רשאי ואינו
 רשאי גם כן לו נשקפת כשסכנה עצמו את להציל יכול שהוא כמו כי ק דע"
 ז שעי" מפני לשניהם, המים לחלק לו ואסור רוצה, שהוא האחד את להציל הוא

עמך. אחיך וחי כאן ואין ינצל לא מהם אחד -גם
בלבד, שעה לחיי רק להציל יכול לא עצמו את אם הדין מה ולבסוף ג(

 ולעומת לישוב, שיגיע לחזקו יספיק לא שהקיתון עד למים צמא כ כ" שהוא -כגון
 לישוב? שיגיע עד צמאונו את ירווה שבקיתון ובמים כ״כ צמא אינו השני זה

 לא שלו שעה דחיי הוא מודה או קודמים, חייך רע״ק אומר שם גם האם
ממות? חבירו את להציל עליו ולכן חבירו של גמורה הצלה לדחות צריכים

 את להציל שצריך סובר פטורא בן כי לי פשוט הראשון בספק והנה ד(
 חברו, של שעה חיי משום הוא שלו הטעם דעיקר שניהם, יטבעו ולא •עצמו

 שלח לם׳ שאלה בהעמק מצאתי החיפוש ואחרי שאפשר, כמה חייו להאריך שצריך
כן. שפירש קמ״ז סי׳ ■סוף

כלל, בסכנה אינו והלז שלישי ביד הוא שהקיתון היכי השני בספק אולם
 האחד יציל או שלהם שעה חיי להאריך כדי לשניהם לתת עליו אמרינן -מי

 פטורא דבן בטעמא אומר שאלה בהעמק אמנם דיון. דורש הדבר שלמה הצלה
 יזדמן כה עד ואולי—שניהם גם יומים או יום יחיו ם עב״ שניהם ישתו ,דאם
ק. לומר אפשר שלישי איש ביד כשהמים גם ולפי-ז מים", ■להם

וחי לקיים דמחויב משום הוא פטורא בן של דטעמו נראה לענ״ד אולם
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מיהודה ראשה שעי שבט יח

 שנאמר דבריו שמסיים פטורא בן בדברי בהר פ׳ כ בתו" מפורש וק עמך, אחיך
 בלבד לעצמו רק המים יקח אם כי ובתתו זה(, הסר )ובב״ם עמך אחיך והי

 שלא• וכיון בלבד, לנפשו רק דאג והוא עמך אחיך וחי התורה צוו ביטל הרי
 שרוצה שלישי באיש אבל לשניהם, המים לחלק הוא מחויב קודמים חייך ס״ל

 משיאריך שלמה הצלה מהם אחד שיציל מוטב לומר יש עמך אחיך וחי לקיים
מסתבר. וכן שניהם של שעד. היי

רק. ולא מוחלט דין הוא קודמין חייך דדין לי נראה עקיבא לר׳ ובנוגע ה(
 ולהלן חייו, על לוותר רשות לו ואין עצמו להציל שמחויב אלא קדימה, זכות

 ודאית מסכנה חברו להציל כדי סכנה בספק עצמו להכניס יכול אם הדין נפרש
 סעי' ונפש גוף נזקי בהלכות ז הגר" ובשו״ע אסור, לו גם ודאית כשהסכנה אבל

עיי״ש. וכו׳ כלל גופו על רשות לאדם אין כי אומר ד׳
 ואס- אחד, להציל שמחויב בודאי עקיבא לר׳ שלישי איש ביד וכשהקיתון

 בחיי זה דין מקיים הוא ואין ימותו שניהם כי עמך אחיך וחי ביטל הרי לא
 מדברי היא התשובה ? קודם מי השאלה ועל לגמרי, אחד להציל כשאפשר שעה

 וכו׳, לישראל לוי ללוי קודם כהן לאשה, קודם האיש הוריות: בסוף המשנה
עיי"ש. בנהר טובעים הם אם להצילם מפרש רנ״א סימן ביחד והב-י

 י■ אעם" למעשה, הנוגעים שכיחים דברים הם שפרטנו הספקות כל ובאמת
 יקרה כי מים. של קיתון לשאת צורך ואין צחיחה במדבר הולכים לא שעכשיו
 הזקוקים פרטיים, בבתים או חולים בבית בעיר, חולים שישנם תכופות לפעמים

 ואם לכולם, מספיקה בכמות אצלנו נמצאת שאינה מחחל הבאה רפואה למין
 רק יתנוה אם אבל אחד, אפילו לגמרי לרפאות כדי בה אין כולם בין יחלקוה

 שייכים שפרטנו הספקות וכל ן בה נדון האיך — בזה יתרפאו לאחדים או לאחד
 אינו בעצמו שהוא רופא של ברשותו נמצאת הרפואה אם הדין מה דהיינו בזה,
 מעטה. בכמות אבל חולה של בידו שהרפואה במקרה נדון האיך וכן לה זקוק
 גם תספיק התינוק ובשביל חולה תינוק שם שיש אלא ז לרפואתו תספיק שלא

 התינוק של גמורה להצלה קודמין שלו שעה דחיי אמרינן מי המעטה, הכמות
לאז או

 שהקיתון במקרה כי קודם שאמרנו אעפ׳־י כי ברור דבר לענ״ד ונראה ו(
 לחלקה ולא גמורה הצלה מהם אחד להציל מחויב שהוא שלישי איש ניד נמצא

 גביה שייך מהצמאים אחד ביד הקיתון אם בכ״ז שניהם, של שעה חיי בשביל
 דבר של והסברו בלבד. שעה חיי רק בזה ירויח הוא אם אפילו קודמין חייך

 קודמיך אלה וחייו מלא כעולם להאדם חשוב חיים של רגע כל דבעצם הוא, כך
 לומר- שייך מהרבה אחד להציל הבחירה לו שיש אחר לאדם כי אלא לכל,

הם לזה דוגמא שעה. חיי של הצלה על גמורה הצלה להעדיף עליו שמוטל
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יט מיהודה לאשיו י5ש שבט

 באיש רק שזה וכר, לע״ה קודם ת״ח ללוי, קודם כהן - בהוריות המשנה ־דברי
 קודמיך ,חייך מתורת בהצלתו עסוק בעצמו כשהמסובן אבל להציל, הבא אחר
 בנוגע כי להעיר ראוי בזה. להאריך צורך ואין וכדומה, ח ולח" לכהן קודם הוא

 כדברי לאיש, איש בין הבדל אין כ ג" שפיכת־דסים של מעשה בפועל לעשות
 טפי", סומק דחברך דמא דילמא ספי סומק דידך דדמא חזית ,מאי הגמרא
 אחר איש י ע׳ הצלה לענין ורק וכדומה, ות״ח כהן הוא שהראשון י אעם"

הללו. בחינות בה משתמשים

ט.
להציל בכדי זה לספק עצמו להכניס מחויב אם סכנה, ספק ובדין א( מ&»*£7ה״ח

 נבוכים ואנו פירשום ולא דבריהם הפוסקים רבותינו סתמו ודאית מסכנה ־חברו
הזאת. השאלה לפתרון דרך למצוא

 הירושלמי דברי מביא וש״נ רוצח מהלכות א בסס" משנה הכסף דהנה
 הסמ״ע גם ומביאו הברו, להצלת סכנה בספק עצמו להכניס שצריך ־דתרומות

 את הביאו לא והטור והרא״ש והרמב״ם ף שהרי" אחרי כי ומסיים ו, תכי בסי׳
ש. עיי" והטור, המחבר גם השמיטוהו לכן בפסקיהם ד,ירושלמי

 להירושלמי הבבלי בין פלוגתא בזה שיש אזוב אגודת מם׳ מביא ובפת״ש
 שמביא ומצאתי ב ע" ג׳ בדף דרשות( - אזוב )אגודת הספר בפנים ועיינתי

 טמרו אתון זילו גלילא לבני אמר שהרי פליג, טרפון דר׳ א ס" ד׳ נדה מגם׳
 במקום נפשייהו למיטמר יכלו התם כי לדחות, אפשר זו ראיה והנה גפשייכו.

שם(. י )רש" להצילם ואסור איש הרגו באמת שמא ספק היה וגם אחר,
 שבני מעיין גבי ורבנן יוסי דר׳ לפלוגתא לכאורה שייך זה דין אולם ב(

 סבר יוסי ור׳ לכביסתן קודמין אחרים חיי סבר קמא דתנא ממנו, מספקין העיר
 אבל שעמום, לידו מביא דמני דערבוביתא משום אחדים, לחיי קודמת כביסתן

 אם זה בענין ורבנן יוסי ר׳ שנחלקו הרי סכנה, מספק יותר לא זה אופן בכל
אחרים. הצלת בשביל סכנה בספק עצמו להכניס מחויב

 יוסי ר׳ של סלוגתתם ותלה כן שפירש ז קם" פ׳ שאלה בהעמק ומצאתי
 דין הפוסקים הביאו לא לבן כי ותירץ עקיבא, וד׳ פטורא דבן בפלוגתא ורבנן

 קק בס׳ מצאתי וכן עיי־ש, קודמים, דחייך ק כרע" כבר פסקו שהרי משום זה
שם. לנדרים אורה

 ודאית סכנה שיש סיירי כאן כי שרוצ״ל מה הדברים בעיני ונפלאים
 קודמת, כביסתן יוסי ר׳ יאמר שבזה יתכן האיך כי בצמאון, שימותו לאחרים

אתמהה. - יוסי כר׳ דד,לכה מפורש פסק שם ובשאילתות
סבל אלא להאחרים, ודאית סכנה כאן דאין לפרש לי נראה ולכן ג(
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מיהודה ראשיו מזר שבט כ

 לביא■ יכול וגם הרבה בשר יגיעת דורש וזה מרחוק מים להביא שיצטרכו רב
 היינו נפש, חיי כ ג" היא שכביםה מכיון כי יוסי ר׳ סובר ולכן סכנה. לידי

 גם- שהרי קודמת, כביסתן לכן עליהן לוותר שאפשר רות" ,מות ה מסוג שאינה
 כו״ע להאחרים ממש צמאון סכנת יש אם אבל לאדם, שעמום לגרום יכול זה

ממש. סכנה לספק נחשב לא הכביסה צורך כי קודמין, אחרים שחיי יסברו
 אנ< שלה צער בענין ט״ו, ס״ק פ׳ סי׳ ע לאה" שמואל בבית בן ומצאתי

 כביסתן כי וסובר ורבנן יוסי דר׳ פלוגתא שמביא הולד, של סכנה לספק זהקודם
מאד. מסתבר וכן עיי״ש לאחרים סכנה ספק הוא אחרים וחיי צער של ענין היא

 כ1 ב"מ( סוף )תוספתא אחדים לחיי קודמת בהמתן סובר יוסי שר׳ ומה
 ולדעתי לאנשים, ודאית סכנה במקום קודמת בהמתן לומר אין שהרי כן, מוכיח
 כמר סכנה לידי לבוא שיכול רב סבל אלא בהחלט סכנה ספק גם שאינה מיירי

לעיל. שפרשתי
 ,מכאן - בצמא מקני ואת אותי להמית איתא בשלח במכילתא אמנם ד(

 מסתגף בהמתו אין אם בדרך המהלך אדם חייו היא אדם של בהמתו אמרו
 יוכל לא הבהמה שבלי מפגי בדרך, רק מיידי זה כל כי פשוט אבל הוא",
 דאס ט״ז ק ם" רמ״ח סי׳ במג״א מפורש וכן במדבר. וישאר למקומו להגיע
 יוכל ולא הבהמה ממנו ויגזלו לסטים בו יפגעו שמא במדבר להתעכב מתירא

 מלבושיו יקחו אם או עוד, לחיות יוכל לא ממונו יקחו אם או ברגליו, ללכת
 ומותר נפש פקוח מקרי מאלה אחד כל - בקרירות ימות במעט הקור בזמן
ש עיי" עמהם, לילך

 איך בדרך שלא אבל לו, סכנה שיש בדרך דוקא מיירי דזה ופשוט
 ויצא בם׳ תמימה תורה בעל על )ונפלאתי כלל פקו׳ג בגדר הבהמה של קיומה

 בדרך. תיבת ומשמיט שבת לחלל מותר הבהמה בשביל כי שרוצ״ל ג כ" - ח כ״
 יסבור לא ובודאי להאריך( צורך כל ואין הבחמה, את מילדין שאין מפורש והרי

אדם. לסכנת קודמת שהבהמה יוסי ר׳
 מ לחו" ז״ל קלוגר ש להגר" שלמה חכמת בהגהות ראיתי תמוה ודבר

 שיהי- כבודו לפי ואינו זקן הוא שאם חדש דבר לכאורה שרוצ״ל תכ״ו, סי׳
 ובאבידה לו דוהשבות מקרא ילפינן גופו דהשבת משום חברו מהצלת פטור

 שהרי במחמכ״ת, כך לומר יתכן ולא עיי"ש, וכו׳ מתעלם שאתה פעמים אמרינן
 צריכיס א׳כ מחזיר, נפי חברו בשל מחזיר שבשלו כל ל׳( ד׳ )ב*מ אומר רבא

 להשוות צריכים גופו אבידת וכן לאבידתו, — חברו אבירת את להשוות תמיד
 להצלת. שאפשר מה כל מלעשות ימנע לא סטה בשעת כי וברור עצמו, לאבידת

חברו. בהצלת חייב כן וכמו עצמו
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כא מיהודה ראשיו ש?ר שבט

 דתרומות הירושלמי דברי על חולק שום בבבלי מציגו שלא מדברינו היוצא
ז״ל. הפוסקים השמיטוהו למה ביאור וצריך הנ״ל

 ראיה להביא שרוצה וש״ג רוצה מהל׳ בפ״ז שמה אור בם׳ וראיתי ה(
 לעדות לא יוצא אינו שהגולה דמכות פ״ב במשנה שמפורש ממה הנ״ל •לרין
 שהותר "משום דמילתא טעמא מפרש והוא — וכו׳ נפשות לעדות ולא ממון
מסכנה חברו הצלת עבור סכנה לספק עצמו להכניס לו אין הדם לגואל דמו

----------דתרומות" ירושלמי בשם כהגמ״י דלא מזה ומוכח נראה כן ■ודאית,
בו. היטב למעיין מוכח אינו גופא מירושלמי כי שמסיים עיי״ש,

 דבריו אשר ז״ל או״ש בעל הגאון של דעתו לסוף לרדת אוכל לא אכן
 הלא לו צריכים ישראל כל דאם חדא בזה, שפירש מה לעינים, קילורין •תמיד

 כמה שגית יהרגהו, שלא הדם מגואל עליו שישמרו שומרים לו לתת אפשר
 גדולות סכנות תמיד בה יש אשר למלחמה, לצאת שכשצריך הדבר, ■נפלא

 הללו הסכנות מפני פטור הוא אין לקרב, שיוצאין בשעה צד מכל האורבות
 יפטר הדם גואל איזה של סכנה עוד נוספה ואם האויבים, עם ללחום •ומחויב
אתמהה. למלחמה, מלצאת

שאינו הטעם זה שאין רואים עצמה המשנה מלשון הנה זאת ומלבד
---------משם יוצא ״ואינו אומרת המשנה היתה כן שאלמלי נפשות, לעניני -יוצא

דמים", לו אין הרוצח את הדם גואל ורצח------הרוצח יצא יצא ואם שנאם׳
 משום אחר, פסוק מביא המשנה ברם הדם, לגואל מותר שדמו יודעים אנו דמזה

 "שמה - אומרים לכן ובתוספתא( בספרי מפורש )כן פעמים ג׳ ״שמה״ שנאמר,
 שדמו מה כלל הזכירו ולא קבורתו" תהא שמה מיתתו תהא שמה דירתו ׳תהא

מותר.
 והדברים הזאת המשנה בפירוש חדש דבר לומר לענ״ד נראה ולכן

לענ״ד. מאד מסתברים
 לעיר שגלה רוצח הונא ר׳ אמר ע״ב, י׳ בדף הגט׳ דברי קודם ונקדים ו(

 הדם בגואל מות משפט אין ולו קסבר פטור, והרגו הדם גואל ומצאו מקלט
 עליו, חייב הוא הדם גואל שאינו אחר איש הרגו דאם מזה נראה דכתיב. הוא

 ורע״ק הגלילי יוסי דר׳ פלוגתא שם ע״א י״ב דף בברייתא מפורש שהרי ■ותימה
 חייבין אין אדם כל כי מודים שניהם אבל רשות, או הדם גואל ביד מצוה אי

 ובכלל עליו(. חייבין ן י א צ״ל רע״ק בדברי כי שם הגר״א בהגהות )עיין עליו
 לערי מחוץ שהרגו הדם דגואל מפרשי תנאי הלא הונא ר׳ קמ״ל מאי •תמוה
 שיצא זה על קאי דתנאי דפלוגתא מפרש שם הב״ח בהגהות אכן פטור, •מקלט
שרצת מיירי הונא ר׳ אבל עליו, חייבין אין אדם כל גם דאז וס״ל מקלט מערי
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דה ו ה י מראעון שערשבטכב

 שס כמפורש פסור, הדם שגואל הובא ר׳ אשמעינן ואז מקלט, לעיר בדרך אותו
עיי״ש. חייב, אדם כל אבל לבבו" יחם "כי בפסוק

מפני' הוא הפטור מקלט לעיר שהגיע לפני כי הוא, כך דבר של והסברו
 שכבר אחרי אבל הרגו, אם הדם לגואל אונם כעין משוה וזה לבבו יחם בי

 לכתלי שמחוץ העולם לגבי קטילא כגברא הוא הגולה אז מקלט לעיר הגיע
 גברא כי שהזכרנו, בברייתא כמפורש הריגתו על פטור אדם כל ולכן מקלט עיר

הענין. בפירוש נראה כך קטל, קטילא
 על תהמי עונש כמו הוא הגלות דין כי למדין אנו הדברים וממוצא ז(

 הוא זה ידי שעל הדם(, גואל מפני עליו מגינה שהגלות מה )חוץ נפש הריגת
 שמחוצה אלה עם קשר שום לו ואין החיצוני העולם מכל לגמרי ונבדל נכרת

 למדנו זה דבר הכה״ג, מות עד - שאינו כמו הריהו הרחב העולם לגבי כי לו,
 תהא "שטה לנו לומר ,שמה", פעמים שלש הגולה על הזכירה שהתורה ממה

 הכתוב גזרת רואים אנו בזה קבורתו", תהא שמה מיתתו, תהא שמה דירתו,
 שמחוץ להעולם וביחס בלבד שמה אך מצומצמת הגולה של והויתו חיותו שכל

 כי חז״ל פסקו זה מלימוד כתוצאה המצוות, מן חפשי שהוא כמת הריהו לתחומו
 מקריב אינו החיצוני, העולם עם קשר לה שיש מצוה של חיוב שום עליו אין

 ואפילר נפש להצלת לא ואפילו לעדות יוצא ואינו אחר קרבן או פסח קרבן
"שמה". שנאמר ישראל לכלל בנוגע

 המקלט עיר מן ביציאה שיש האיסור מפני שלא בעיני הדבר וברור
 יציאה, איסור ולידחי עשה ליתי מהמחברים כמה הקשו זה על כי עלה, קאתינן
 והתירוץ הכל, דוחה נפשות הצלת אבל עשה מכלל הבא לאו זהו אם ואפילו
 אלא.מפני ע״ז, דנים אנחנו איסורין מתורת לא כי הוא לענ״ד מסתבר היותר
 מצות של חיוב שום עליו ואין החיצוני העולם ובין שבינו הקשר לגמרי שניתק
 שלש תורה עליה שחזרה "שמה" מהמלה ילפינן זה כל הרחב. להעולם בנוגע

 המצוות, בכל כמובן מחויב ודאי העיר ובתוך "שמה" רק חי הוא כי פעמים
לתחומו. שמחוץ לוה בנוגע לא כלל כלל אבל

 משם יצא ירצה ואם יציאה, מאיסור המניעה שאין לכך ראיה והבאתי ח(
 ע״ב י״א בדף הגמרא מדברי בדבר, כלל מחויב שאיננו אלא במשנה המפורש לכל
איפשיטא. לא והבעיא מהם אחד במיתת או חוור כולן במיתת אם להו דאיבעי שם,

 במל״ם עליו ותמה חוזר, מהם אחד במיתת כי פוסק הרמב״ם רבנו אולם
 נפשות ספק כאן שיש מפני לתרץ ורוצה ז זה בספק להכריע לרבנו דמנ״ל שם

 דמשום כן לומר קשה אבל הדם גואל יהרגנו המקלט ערי מן יצא אם כי להקל
 בידר שהרי ויצא, כדין שלא יעשה אם סכנה לספק נחשב לצאת לו דאסור

דבר. שום לו יארע ולא הדין כפי במקומו להשאר
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כג ה ד ו ה י מ יאשיו שעי שבט

 היינו בודאי מה״ת יציאה באיסור דנין היינו אלמלא כי לענ״ד ונראה
 נראה הקרא מדברי אבל לצאת. לו ואסור לחומרא דאורייתא דספיקא :אומרים

 עונשי בכל הוא וכלל שפירשנו, כמו העולם מכל והבדלה כריתה של עונש שזהו
 וכמו העדה. והצילו - העדר. ושפטו משום להענישו, נוכל לא דמספיקא הגוף
 ד״רמב״ם פוסק ולכן מספיקא גלות מהייבינן לא גם כן מספיקא מלקינן שלא

בגלות. לחייבו אין בעין איפשטא שלא דכיון חוזר, אחד במיתת
זו, במשנה רק. נזכר - וכו׳״ דירתו תהא ״שמה של זה דין כל ובאמת

 העולם מן שלו וההבדלה הכריתה מגיעה היכן עד ביותר הודגשה ששם מפני
 יוצא, אינו—כיואב צבא שר ואפילו לו צריכים כולם אם אפילו כי שהוסיפו עד

 העולם. כל לגבי קטילא כגברא ממש שהוא מפני לצאת, מחויב אינו אומרת זאת
רבנן. שבחוהו תורה גדולי לפני המשנה על זה פירוש לומר לי וכשנזדמן

 להכניס מחויב אי דידן, לספיקא ראיה משם אין כי מדברינו היוצא ט(
 הבבלי כי בפירוש מצינו ולא ודאית מסכנה חברו להציל כדי סכנה לספק א״ע
וצ״ע. ע״ז, פליג

 בכך לחייבו שאין ודאי כלל זה דין הביאו לא הפוסקים שכל מכיון ברם
 סכנה, ספק מהו להגדיר שצריכין אלא קודמים. חייך דין בזה נדון ומספיקא

 לספק. יחשב נפש להציל עליו שמוטל זה מצד ופקפוק חשש כל כי לומר שאין
 שחוכך אלא להצילו ויכול לשחות היודע אדם ויש בנהר טובע איש אם למשל
 ז מקרי סכנה ספק זה האם - כך ע״י ויצטנן הקרים המים לו יזיקו שמא בדבר

 עליו התנפלו שאנשים מפני לעזרה הקורא שכנו של צוחה קול כששומע או
 יפגעו שמא החשש מפני כאלה מקרים בכל מלעזור פטור שיהי׳ לומר היתכן

הגדרה. צריך זה שדבר אומר הווה ז בו
 בנכונותו הסכנה מדת את שנעריך עי״ז פשוטה, ההגדרה כי לי ונראה

 היה אם כך, להיות איפוא צריכה האומדנא מנזק. רכושו את להציל האיש של
 של סכנה חשש מפגי נהר ששטפו רכושו את להציל הנהר אל מלקפוץ נמנע

 סחורתו את להפקיר מוכן שהי׳ 'או סכנה, ספק בזה שיש נראה - המים קרירות
 מפני אס אולם וכדומה, ההתנפלות למקום לצאת יצטרך שלא ובלבד וחפציו

 מחויב ובודאי סכנה כאן אין באמת כי מוכיח זה נמנע היה לא גדול גזק
פשוט. וזה רעך דם על תעמוד לא שנאמ׳ חברו לעזרת לבוא

I

 מצינו גמור לאונס ונחשב שבת דוחה הוא אם אבר לסכנת ובנוגע א(
 איתא שכ״ח סי׳ דבאו״ח בזה. שדנו מהאחרונים ויש הפוסקים בדברי שתירה

כתוב ג׳ ק ס" קנ״ז סי׳ ד יו" בש״ך ואילו שבת מחללין לא אבר סכנת על בי
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כללים "' קמג-קמה כלל הלט״ד מערכתהמד שדי ׳

 דרק שסובר מי על לסמוך ואין אשיר הכל הנחירים אבק 'שאיך
 דחו שמל לאחרים ולא המת בפני לאכול דאסרו הוא אוק

 : שס עיין יסאסור אחרים דגם והשכימו זו סברא יםהפוסק
מזה רבותיט שלמדו רעך דם על תעמוד לא ממד •לל

טובע כשרואהו חברו את להציל אדס שחייב ’
 בח״ב הרדב״ז כתב חכ״ו סי׳ משפט בחשן כמבואר וכיוצא בנהר

 זט׳ עכומ״ז שמע אפילו אלא הזיקא כשבריא דוקא דלאו רי״ח ׳ ס
 הכי אפילו עבדי ולא ממלט דדילמא האי כולי הזיקא בריא דלאו
 וט׳ רעך דם על תעמוד לא על עבר הציל לא ואס להציל חייב

 משפט חשן בחלק אברהם .ויען בספרו מיהרא״ף הגדול הרב וכתב
 בפרק אצלי( מצוי )אינו לסנהדרין בחידושיו הר״ן כתב שכן ב׳ סי׳
 היא דמצוה כיון תאמר ואש וז״ל ע״א ע״ג ד׳ ומורה סורר בן

 לי למה הנרדף שינצל כרי לרודף להרוג קיים המקדש שבית בזמן
 בהצלתו לטרוח מצוה דהיא פשיטא רעך דם על תעמוד דלא קרא

 שברור במי אלא שמעינן לא בנפשו להצילו דניתן רמקרא לימר יש
 אבל להצילו דהייב הוא יצילהו לא אם בנהר שיטבע כשמש לו

 טל תעמוד דלא קרא אתא הכי משום מירי שמעינן לא הספק על
 עכ״ל^ועוד הספק על אף בו לטרוח מצוה דהוא לומר רעך רם

 חייב סכנה חשש להמציל יש אש דאף אברהם( )ויען שס הביא
 ובשם סכנה מודיאי חברו את להציל כדי סכנה בספק עצמו להכניס

 כתב השביעית בטענה קצ״ה סי׳ רוכל אבקת בכפר הקדוש מרן
 שעומד דבר לך דאין מסכנה חברו להציל כדי ’שקר להעיר דמיתר

 ממשלת יליד שהוא איש על בנדוגו קצת והאריך נפש פקוח בפני
 להצילו כדי אחרת ממלכות שהוא להעיד מותר היה אש זו מלכות

 לרינא מנגד איט אס הקדישה תירתינו דין פי על הסכנה מן
אם שבועה פי .על דבריהם לאמת העדים יצטרכו ואש דמלכיתא
: באורך שם עיין רהתי מדי; -מותריסבע—_____

כדרשת הנין מרב“להיות שצריך חורה”לימוד קמה כלל
תורה למלאך דומה הרב אם רבותינו 1

 )היא האל״ף מערכת הכללים חלק השדה בפאת הנה וכי׳ יבקשו
 הגאק ירידי דברי הבאתי ס״ד בכלל עשירי( חלק חמד שדי

 רב מפי לשמוע דדוקא לומר שצדד יצ״ו שאיייל ק חי־ מוהריז״ש
 אם אף השפר מתיך לקרות אבל קפידא דאיכא היא היון שאינו

 ותירה הכי דייק וקרא דמי דשפיר לומר יש הגון אינו מחברו
 באורך שם עיץ וכו׳ כתבם מפי ולא מפיהם וכדדרשינן מפיהו יבקשו

 יצ״ו יוליניצא אבד״ק ליפשיץ שבתי מהר״ר הרה״ג ידידי ובמכתב
 לעיין לי איסתייעא ולא זה על השיב חרס״ג אלול בסיף שהשנתיו

 כקש״ת וכו׳ הרים ישאו וזהו וכלשונו ככתבו דבריו ואכתוב בדב״ק
 שמו יהי תוב״ב חברון בעיהק״ו ר״מ מדיני חזקיהו חיים מהר״ר
 הודעתי וכו׳ הטוב שלומו דרישת אחרי שמו ינון שמש ולפני לעולם

 שרי דמרן ספרי כהה יד לידי ובא אלו בימים זכיתי כי כתיב הן
 פי יהלל רננות ושפתי י״א וחלק העשירי חלק השרה ופאת חמד

 ועשרים מאה עד טיבה בשיבה צדיקים של בספרן וכו׳זיזכר וכו׳ שזניתי
 :אמן הקדושה בארן נחת בחיי לטובה קאמרינן שני טלהו שנים

 האי מרב מכתב הדר״ק מביא ס״ד כלל העשירי בחלק 'הנה
אותו שתפס מה על עצמו שהתנצל נ״י מהריז״ש גאון

 רמבמ׳ן בשם דבר שהביא על מבערזאהן שליט״א מהרש״ם החסיד
 בלימוד רק הוא הקפידא שעיקר סיים ולבסוף מאד עצמו והתנצל

 גרע דלא כתבם מפי כן שאין מה וכו׳ תתחבר אל כענין מפיו
 ע״ש וט׳ דרשינן בהו דאית מעלייתא דמילי החיצונים מספרים

 שתיקה ומסתמא לו שתק הדר״ק וגס נ״י מבערזאץ הגאון והרב
 דהא אבי כן לא דמר מטה במטו אומר ואני דמיא. :הוראה

 ואכיל מנכית הוה אייבו ע״ב ל״ה דף זרה עבודה במסכת תא7
 מניה תשתעי לא רנב״י ואיתימא רבא להו אמר מיצרי אבי .!ת

 ופירוש שם עיין דארמאי לחמא דאכל מהרש״א( גרס )כן ■אייבו
 מחנה שו״ת ועיין דאייבו משמיה תירה דבר יאמרו שלא ::דבר
 הבית בתורת ז״ל הרשב״א בשם שהביא י״א סי׳ א״ח על ח״ג דיס
 שאסור רבא דקאמר והיינו וז״ל ז״ל הרשב״א וסיים .כן כהב שגס
 גזירות על שעבר לפי מדה כנגד מדה בשמו שמועה דבר לומר

בית גזירות על ועובר חכמים פי על נוהג שאינו וכל חכמים

 בשם שמועה דבר לומר כחכם נחשב איט דק
 בעל הגאון שכתב מה עיד שם ועיין עכ״ל
 סל חברתי אשר חיים מקור בספרי העני ואני

 הגאון כסב וכבר .בזה קצת כחבתי חתקע״ד
 לנ החיים האור על גנים מעין בספל יששכר
 י רב״י הקדוש הרב כתב וכבר .וז״ל הספר
 » שכתב הגם רשע ארם שחבר ספר מתוך ללמוד

 1 עי״ש טוטם לא מרות ובנשמתו בו מתדבק
 כן ואס בנפעל השעל כח שמבין למי לזה מקום

 יג תורה צבאית ה׳ למלאך דומה הרב אס
 אורות טל בעל הגאק שכתב מה ועיין הטהור

 זהבן. צריו סביביו ליעקב ה׳ צוה פסיק טל
 מפי ולא מפיהם הנ״ל הגאק שכתב כמו חילוק

 שהבין הרמ״א רביט על מהרש״ל רבינו של אפי
 מוהריז״ש הגאון של חילוקו לפי והלא אר־סטו

 להו שבירא דלא וראי אלא הרמ״א דביט טל
 ולו יזכר ולא כלל להו שמיע ולא הזה החילוק

 א ט״ו דף חגיגה במסכת רז״ל אמרו דהא
 ספ הרבה המדרש מבית עימד שהיה שבשעה

 לנטו גורמים הספרים דנם בהריא הרי ע״ש מתיקי
 פיק דרך הקדוש בספר ועיין מפיהו דוקא ולאו

 איזה בביתו כשיש קבלה בידו שיש אחר מגדול ששמע
 נו זרה עבודה הוא כי תורה בדברי לדבר אסור

 פלא מאד ומה .עכ״ל היא ומסתבר לו תאמר
 א )בר״ה ם״ו בפלל בס״ע שליט״א הדר״ק שהביא
 צ' וספר טוב יום והתוספת והרשב״א הקרוש הזוהר

 ואפיקורוי מין שכתבו מספר הביא ושוב מליבאוויץ
 ויפה נאה זה ואין .הנ״ל פ׳ של תלמיד כן גס היה

 ה כי נ״י מהרז״ש הגאק שכתב ומה הקדשים קדשי
 משו" להביא לו היה יותר פ׳ אותו בשם דבר הביא

 שה אחת קושיא על וכו׳ חשובה לו והשיב כן גס
 שאמו כמו מעשיו שהחמיץ שנתפרסם קידם היה

 חייג היה במקצת מודה שהיה זה דבר כי סופר
החילונים ספרים על רז״ל שאמרו ומה עכ״ל משבועות פטור היה הכל כופר שהיה

 בי דוקא היה זה הנה דרשינן בהו
 ודומ הלבבות וחובת והרמב״ס גאון סעדיא

 מ שהמיטת ובפרט יסגי יתירא שהחיצפא
 יכונה ישראל בשם אשר כל את להזהיר

 שאב כי אבתרייהו למשוך יבואו שלא בגס
 מי )רהייט מספריהם ספר שים להביא

 ח! כי תתעבנו ותעב תשקצנו שקץ וכדומה(
 דוד המעתיק )ולי הארץ מן זדון ממשלת ה׳

 אלא דרשינן דמעליא מילי רז״ל אמרו שלא
 אדס היה מחברו וגס כלל מינות ספרי ח״ו

 והנס הריטב״א בדברי )עיין הקודש לכתבי
 המכנים כל נשא פרשת במדרש וגס פירות

 ו ויש בשר( ליגיעת ילא נתנו ללעג וכו׳
 כאן עד דרשינן ביה דאית מעלייתא מילי

 הג׳ הרה״ג ידידי עלי שהתפלא מה המחבר
 השרשים אוצר ספר דברי ס״ו בכלל בספרי

 שכתבת מה עיניו למראה היו לא אם הנה וכו׳
 כתב אשר על הוא דבריו שיסוד אחרי אמנם

 התנצלוח דברי בחתימת כתבתי שהרי תמיהתו
 1 המחברים את ידעתי ולא נכריה בארץ הייתי
 שצ מה על שחולק במה יצ״ו הרב לדברי נודה
 בין לחלק בזה( להכריע נטפלתי לא )כי יצ״ו

 > בזה עלי להתלינן לו אק זאת בכל כתבו
בתו! עיניט יאיר )לפ״ק( הקיך דרך אל

וישרי תמימים צדיקים אבירים מבירות
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ד״ה ע״ב ס׳ בב״ק רש״י מדברי כ; מכירו בממון עצמו להציל י זה עפ״י להתיר אמרי׳ לא נפש פיקוח ני״ב שעומד דבר לך אין טז
 ע״ז ותמה וסימנין( וד״ה ט •י דרוש דרכים פרשת הרב כמ״ש ויצילה
 וכתב חברו בממון ע,/.ו להציג אסיר נפש פקוח דבמקוס יתכן דאיך

 כ’א־ לשלם שנייך רק דמותר מהבאר כס ש והרא התוש׳ דמדברי
 ה״ד ומזיק חובל מהל׳ פ״ח וגח"־מ והראי■'ד הרמב״ם בדברי ועיין

.־־ש הבי;/ אנג( ה )נד החובל ארק ף ס! הירוש׳ ע״ד הפנים ובמראה

מערכת חמד שדי 14
 מיידי דנים ד״מ הא דמשמע דן מתני׳ קחני כי כלומר וזיל( וכשב נזירה
 אין אמרינן וכי דנין לומר לנו ים תורה שמדין כלומר הורה לדברי

 דלא דהא למימר איכא הירושלמי ולפום הוא מדרבנן בע״ש ד״מ דנין
 דין דממתני׳ משום בשבת דנים דאין משום טעמא בגמרא קאמר
 אמאי נמי ל״ק והילכך הכי למיעבד אפשר דלא כלומר קאמר תורה

 כתבו הירושלמי וזה הוא דמדרבנן משום בשבת ולא במתני׳ קתני לא
 מתרגם כד הירוש׳ דברי להדיא דמפרש בעיניך רואה הנך עכ״ל הרי״ף

 להתיר דעתו נתקררה ופירושו הירושלמי דברי ועפ״י פ״מ הרב להו
 הנביאים להקת ה ה הנכבד הסופר ראה אילו מעתה אמור תמיהותיו
 מבעל ,היה זה בפירוש להו דניחא למעלה עליונים ואחרונים ראשונים

 דתלמודא מארי דאינהו חוזר להיות ראוי שכן ביה הדר והוה דעתו
 בעינינו נחשב זר כמו אם אף דבריהם לקבל ראשנו לכוף עלינו וחובה
 שבאמת שכן וכל .בירושלמי הלשון מטבע הוא דכן וידעי בקיאי ואינהו

 מדרבנן שאסור בדבר מותר החכם יאמר דאיך הסופר שמתמיה מה
 פשוט זה ודבר אמת( הן )בד״ה לעיל שכתבתי כמו כלל התימה מן אינו
 וכמו מקומות בכמה בפירושיהם הראשונים בדברי רוג״ל ׳ן עי אצל

 שסייעו ומה הנז״ל ח׳ אות המ״ס במערכת שרשמתי ממה שמתבאר
 מוכח דמהתס כנכדו עזר היא לדעתי ק״ל ד׳ דב״ב מהש״ס המו״ל הרב

 למעשה הלכה לומר צריך למעשה דין פסק על הלכה לומר דכשכונתינו
 ולא לימוד דרך כן שאומר משמעותו למעשה( )בלא הלכה מאמר אבל

 רב מעשה סבר ומר בד״ה ברשב״ס עי״ש למעשה דין לפסוק כן שאומר
 למעשה הלכה שיאמר עד כן לעשות סומכין אין כפ׳ הלכה כשאומר

 אמנם וק״ל עכ״ל הכי אמר לימודו דדרך למימר איכא הלכה אמר דאי
 שונים מושכים ישנם הלכה במלת כי נ״י הנכבד הסופר דבר הטיב

 מקים בכל כי כולו הכלל על אחד המקום דנים ואין חכמים בדברי
 הזה הנכבד הסופר דעת ולהפיס .ושעתה מקומה לפי המלה תתפרש
 הרב בשם ז׳ אות המים במערכת בקונטריסי שכתבתי מה פה אעתיק

 יש מקומות בכניה מהלכה וז״ל תס״ה אות המ״ם במערכת מלאכי יד
 מדרבנן שהוא ור׳ל מהלכה וכך כך לעשות צריך ככון זה לשון בירושלמי

 הוא דרשא איזו מייתי אי אבל דקרא דרשא מייתי לא דוקמכי וכהו
 הנך עכ״ל כ׳יי בפיה״מ ר״ש בשם א׳ סס״י רבנג-בצלאל כ״כ מדאורייתא

 מקומות בכמה שנמצא בגדלו מעיד ז״ל( )רם״מ מקאצניא חד רואה
 דרשא מייתי לא )כי מדרבנן שהוא דבר על הלכה דאומרים ידוש׳ בש״ס

 ל״ה אות ה״ה במערכת לקמן הזה בקונטריסי הבאתי מזו וגדולה דקרא(
 ר״ל א׳לא דוקא ולאו למ״מ הלכה זה דבר רבנן אמור דילן בש׳ים דנמנא
 הרב שמפרש מה רחוקה ולא היא נפלאת לא ומעתה עי״ש דרבנן הקנתא

 הירוש׳ דרך שכן אחרי מדרבנן ר״ל בירוש׳ שאמרו להלכה דכאן פ״מ
 ונמשכו רש״מ של כעדותו מהלכה אומר דרבנן דבר שעל מקומות בכמה
 עוד להרהר ואין מלאכי ויד בצלאל רבנו הגדולים המאורות שני אחריו
 )ר״ן הנז״ל שליטים מעשרה למעלה קדשי שרבנן אחרי כלל^בפרט בדבר

 והב״י ומרן ותה״ד יונה ורבנו והרמב״ם והנמק״י והסמ״ג סתרים במילת
 שראו ומהם כן שפירשו מהם יוסף וברכי העדה וקרבן משה ופני ט ומוי

 בדבר( להרהר מבלי כהודאה השתיקה על שכר וקבל כן שפירש מי
 וראה בא שכן כל לא בעינינו הגון בעיניהם ואס זה פירוש וקיימו אישרו
 ממנו הוא ריק ואם ראיה ראינו לא אין חכמים דברי גדולים כמה

 ובסדקקלאור בחורין שיבדוק צריך שקדמוהו המחברים בדברי והבודק
 ואחר ראשון במושכל הדעת על העולה כפי יכתוב ולא אור חורה הנר

 רשאי כי עם ובשפתיו בלבי דעתו שיבטל צריך הבודק יפה יפה הבדיקה
 משגה חולי כי אמת שהיא לומר השערתו להחליט לא אך דעתו לחוות

 . מאר״ה בעלי הללו גילו לבני גערה תחת ול״ו ההערה בזו ודי הוא
 צבי לעטרת לעינים לגו והיו . ולהאדירה הורה להגדיל לאר״ש המחירים

תפארה ולצפי.ב.ת...

מכני לפעמים

ו ץז*יר >^זן
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כללים
 דוד שנסתפק דמה התום׳ בשיטת דקאי מדבריו דמתבאר הרמב״ן דברי

 פשוט לשלם ע״מ עצמו דנהציל ומשמע לשלם צריך אש היינו המע״ה
 כתב ומפורש שם שהביא דרבוותא השקו״ט מתוך נראה דמותרוכן

 חברו משל ליטול רשאי מוח בסכנת הוא דאם שנ״ט סי׳ ח״מ בטור
 אלא יקחנו לא אבל נפש פקוח בפני שעומד דבר לך שאין נפשו להציל

 מנת שביאר ב״ח לסרג ועי״ש בס״ד שם מרן פשק אח״כוכן לשלם ע״ד
 חברו בממון עצמו להציל מותר דודאי משל״ג הרב כמ״ש והרא״ש התוס׳
 בדברי והמעיין לשלם שלא ע״מ היינו דאסור בש״ס ומ״ש פק״ן משוס

 קסבר ע״א י״ט ד׳ בש״ס עמ״ש לכתובות בשטמ״ק שהביא הראשונים
 מאד דפשוט יראה שקר יחתמו ואל יהרגו וכו׳ להש שאמרו עדים ר״מ

 בממון גם איחיה נפש פיקוח בפני שעומד דבר לך דאין דכללא בעיניהם
 דלר״ט שפירשו מהם ויש חברו להזיק אשל הרג.כדילי חייב חבעדאינו

 אין חסידות מדת משום דגם ס״ל ודכא חסידות מדת משום הוא
 דמותר שפסק מלבד ז״ך סי׳ הכונס פרק בישי׳ש ורש״ל דב״ק טי״ש כאן

 ואי מהוייב ואדרבא כתב ברשות שלא אפי׳ חברו בממון עצמו להציל
 פי׳ כבר דאשור לדוד סנהדרין שהשיבו ומה בנפשו מתחייב עביד לא

 :עכ״ל עיקר וכן לשלם שלא ע״מ דהיינו והרא"ש התוש׳
בזה נסתפק מ״ז סי׳ חיו״ד יסודה בית בשו״ת עייאש מוהר״י והרב

 וג״ע מפ״ז חוץ שבתורה איסורין בכל דקי״ל דהגם ר״ל ובתחלה
 ושוב דוקא ב״ה למקום אדס שבין במה היינו יהרג ואל יעבור וש״ד
 בשם זה כתב )שס הנ״ל שנ״ע בסי׳ הריב״ה שהביא הראי׳ש דברי הביא
 בתשו׳ אינו הטור שכתברבינו זה כי בדקדוק שלא והוא הרא״ש תשו׳

 עתה לו אין אם דאפי׳ דנ״ל ב״י( )הרב וכתב בפסקיו( אם כי הרא״ש
 דצריך שכתב וטס אח״כ וישלם שירויח סמך על ליקח רשאי לשלם כדי

 לשלם דעת על שלוקח כל בכה״ג גס דרשאי מסתברא בזה להתיישב
 ז׳ אות מ״ט בד׳ לבי ישרי והרב זה לולא נפשו סכנת לו יש אם אח״כ
 וסיים שרי אח״כ שירויח סמך על דאפי׳ יהודה בית הרב דברי הביא

 החליט לא ב״י הרב דגם כתבתי וכבר בזה וצ״י ע״ז ואמר מדנפשיה
 זהב מהמשבצות זו חשו׳ שנעלמה כתב נר״ו המגיה וסרב כן לומר

 שלוס דרכי להרב וראיתי מר קאמר מאי לראות ואמ״א מ״ג סי׳ )תשו׳(
 לשלם לו אין דאפי׳ יהודה בית הרב עמ״ש שתמה ל״א ד' וישב בפרשת
 דברי היפך דזה כשירויח שישלם דעת על עצמו להציל יכול עכשיו

 היו לא עדשים של פלשתים של דגדישים י״ב סי׳ הכונס בפרק הרא״ש
 עדשים גדישי להם וכשיזדמן ישראל של שעורים ליקם רצו אלא מזומנים

 שאין דכל דש׳יט וכו׳ דאסוד הוא ומשו״ה להם ושלמו פלשתים של
 ולא שמעתי ואני טי״ש גצ״ע סב״י דברי ומסיק אסור במזומן התשגומין

 בהמתו להצלת מיירי דהדאי׳ש וכו׳ שמיטה ענין ומה ק״ל מאי אבין
 הרב ואילו אסור מזומן התשלומין שאין דכל קאמר אהכי חברו בממון

 שפיר ובזה חברו בממון נפשו מסכנת גופו להציל דאמר הוא מר ב״י
 ע״מ עצמו להציל ויכול סק״ן בפני שעומד דבר לך דאין למימר מציכן
כנלע״ד בכהי׳ג בהמתו להציל מדאסור ראיס ואין לו כשיזדמן לשלם

:נ״ע ודבריו פשוט
 שהביא שם לב״ק בחי׳ חיות הירש מוהר״ן הרב בהגהות וראיתי

פרק בירושלמי דמצינו וכתב הנ״ל דרכים בפרשת מ״ש
 אמר אפי׳ אלא פ׳ אש הרוג האומר דבר סוף לא דאמרו ה״ב דע״ז שני

 בשיטת אזיל דהירוש׳ פי׳ פ״מ שסרב וכ׳ נפשו למסור חייב פ׳ את חמוס
 ואל יהרגו שקר חתמו לעדים אומרים אם י״ט די׳ בכתובות דאמר ר״מ

 דבר לך אין מר מדאמר שם רבא דמתמה כמאי קי״ל ואנן שקר יחתמו
 הגוזל פרק בשטמ״ק שהביא ארוך פסק לעיין וציין פק״ן כפני שעומד

 עפי״ד רש״י דעת ליישב שרצה דאף רואה הנך אתו״ד הראב״ד בשם
 יסודי בהל׳ יד על ובקובץ .פ״מ הרב מ״ש לפי לו הונח לא הירושלמי

 במדרשא שמצא דכתובות בההיא הרא״ה בשם כתב ה׳ הלכה פ״ה התורה
 עי״ש הגזל על אף אומר ר״מ יעבור ואל יהרג מבירות ג׳ על ובמכילתן

 הרמב״ן בשם שם בשטמ״ק כתוב זה ודבר בידי אין הראיה חידושי )ספר
 אומר ר״מ וכו׳ דברים ג׳ חיצונית בברייתא שנמצא ־אמרי איכא בכס

 הראיה גם ואולי כיעי״ש אתר •יכוב כתב הראיה ובכה הגזל על אף
 אמינא דמסתפינא ולולא הרמב״ן( שהביא דאמרי האינא דברי הביא
 כי ידוע כי הנ״ל הירושלמי על מנתו וכו׳ במדרש *שמצא הראיה דמ״ש

לדוגמא )עיין מדרש בנס כירושלמי את הראשונים ם
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 שכתב וכו׳ ועושה המצווה גדול ד״ה ע״א פ׳ז ד׳ החובל בפרק נכטמ״ק
 נקרא ועושהו הדבר מן הפעור כל במדרש דאמרו המאירי הרב בשם

 דברנות( ספ״ב ירושלמי בש״ס נאמר זה דבר כי ידוע והדבר .הדיוט
 הירושלמי כדברי למינקט לן לית דודאי מאד נכונים הרב דברי ועכ״ם

 מנת על נפש פקוח משום לגזול והתירו הנ״ל הפוס׳ חשו שלא כמו
 הגוזל הסבפרק הנ״ל מוהרצ״ח בהגהות שציין הראב״ד יודבר .לשלם

 נמ5ושם־ שבוים פדיון לך אין ד״ה תוך עי״ש עי׳ב קט״ז ד׳ חראב
 יפסיד ולא יהרג אמרו לא חברו יעבור ואל הרגי אמרו דחם מפורש

 דקשה כתב השני( בדרך לפיטור שהם )בהדרכים ושם .חברו ממון
 ויש חברו בממון עצמו להציל דאסור שאמרו מקומות דיש זה בענין

 שיש ליישב וכתב חברו את בממונו להציל אדם שחייב שאמרו מקומות
 נתחייב לא בפניו שלא אדם של דממונו בפניו לשלא בפניו בין לחלק
 בממון עצמו ,להציל דיכול הוא הדבר דכללות וסיים וכו׳ חברו להצלת

 הרי עי״ש וכו׳ פסידתו לו שישלם ובלבד בפניו שלא בין בפניו בין חברו
 שלא אף חברו בממון עצמו להציל דמותר הראב״ד מפי יוצא מפורש

אח״כ: לשלם שדעתו כל חברו בפני
בסי׳ ׳שכ החדשות ציון בנין בשו״ת שראיתי מה על לי והמיה

 קס״ז סי׳ )ח״א ציון בנין בספרו שחקר מה על שנשאל קע״ד
 סברו בממון נפש פקוח מפני עצמו להציל מותר אם גבאי( שכיח ולא

 המאירי קי״דיבשם ב״קד׳ בשמ״ק שהובא ממה מר והשיב וז״ל וכתב
 לענ״ד אבל איירי ממונו שלהציל והבין לא או שס הבעלים בין (לחלק
 קי״ד ד׳ שם שהובא ממה כמבואר איירי חברו בממון גופו דלהציל ברור
 גופו השבת משום הממון בעל דמייב בעלים בפני דרק הראב״ד בשם

 ושלכך לא בעלים בפני שלא אבל חברו בממון גופו להציל מותר להצילו
 וכבר שם הבעלים היו שלא מפני הגדיש לשרוף שאסור לדוד אמרו

 כתב דבספרו הוא מדבריו עכ׳^והמובן רש״י שיטת ג״כ שזה כתבתי
 בפני נין לחלק של המאירי הרב מדברי השואל הרב השיגו וע״ז לאסור

 דוקא ושזה אסור הבעלים בפני דשלא הבעלים בפני לשלא הבעלים
 השיב ולזה ענין בכל שרי גופו להציל אבל חברו בממון ממונו להציל

 של הראב״ד דברי הס שכן והאמת .גופו להצלת דמיירי ברור דנ״ל לו
 דסיים דמילתיה שפיללסיפיה דלא לי חמיה אבל גופו להצלת כן לחלק

 ובלבד בפניו שלא בין בפניו בין עצמו להציל דמותר דבריו בכללות
 דמותר הראב״ד דדעת מזה דמבואר לעיל כאמור פסידתו לו שישלם
 שיטת הביא אם ספרו בגוף לעיין וצריך פ״ן משום בממון עצמו להציל

 הנז״ל שנ״ט סי׳ ח״מ וש״ע הריב״ה ודברי ס׳ ד׳ בב״ק והרא״ש התוס׳
 דמהבאר הנ״ל י״ט ד׳ לכתובות בשטמ״ק הראשונים דברי הזכיר ואם

כמו חברו בממון עצמו להציל דמותר פשוט דהדין מדב״ק
:למעלה שכתבתי

 הרב בהגהות שראיתי מה על לי הוגד קשה חזות בענין האמור ומן
דר׳ ע״ב פ״ג בד׳ שם דאמרינן אההיא ביומא חיות הירש מוהר״ץ י

 לרועה קפחיה יהודה לר׳ בולמוס אחזו בארחא הוו יוסי ור׳ יהודה
 נביאים תורת ספרו על אליו בתשו׳ מפסערבורג שהגאון לריפתא אכליה
 במקום אפילו סברו בממון עצמו להציל אסור הרי כן עשה דאיך הקשה
 אפ״לדהרועה ובאמת ומזיק חובל מהל׳ ה״ד רמב״ספ״ח נפשות סכנת
 הרמב״ס גס לו שיחזיר דידע היכא ובפרט מעצמו לו ונתן חליו הכיר
 דאפ״ל מ״ש והנה ככ״ל נפש פקוח בפני שעומד דבר לך שאין מודה

 הש״סוהיפךפירש״ישכהב לשון פשע זהוהיפך מעצמו לו נתן דהרועה
 שהרועה יפרש דהרמב״ס לומר ודאי וכונתו מידו ככרו ולקח שכפאו

 נענה מס דאנן לתמוה יש זאת בכל אך כפירש״י דלא מעצמו לו ־נתן
 חברו בממון עצמו להציל דאסור דס״ל הנ״ל ס׳ ד׳ בב״ק י רש׳ לדעת

 להציל אסור הא הכי עביד והיכא בע״כ היינו קפחיה פירוש ולדידיה
 הרמב״ם כמי׳ש עצמו להציל דאסור הגאון בשם ומ״ש .חברו בממון עצמו
 שיראה כמו מילי להני ליתנהו בפי' הרמב״ם כחב דכן דמשמע וט'

 אם האנס ביד ונתן נשא אם לענין הוא שס הרמב״ר מ״ש דכל הרואה
 כן מובן אינו חברו בממון עצמו להציל. אסור שיהא אבל לשלם חייב

 צריך ואין דשרי מודה הוא דגם נלע״יד לשלם שדעתו וכל הרמב״ם מדברי
 הניצמ דבדעת מוסרצה״ח( הרב )כמ״ס לשלם שדעתו הממון בעל שידע

 עצמז להציל דאסור בפשיעות נקיע איך ההוא הגאון על לי וחמיה סגי
בפשיטות דגקטי הנ״ל הראשונים כל דברי ממנו ינעלם חברו בממון

 מ ושכח דשחיקליהבזה לתמוה יש מוהרצה״ח הרב על וגם דמוחר
 התו: שדעת יד בפר משל״מ הרב דברי 'ק לגי בחי׳ עצמו הוא שהביא

 דבי עיניו למראה היו וגם רש״י מדברי כדמשמע דלא והרא״ש
 כמי' השיטה לתפוס אפשר איך וא״כ בשעמ״ק שהביא בפסק הראב״ד
 מ׳ )לפי הרמב״ס סברת על להקשות שכונתו להעמיס ודוחק .דאסור

 :דבריו במשמעות זה דאין ר״י כן שעשה ממה בדעתו( שהבין
החת״ג ניסו מר הנראה לפי מוהרצה״ח בהגהות שרמז והגאון
 היל הלא נביאים( הורת ס׳ )ע״ד בזה תשובתו ומצאתי י

 כתל זה ובפרט הנ״ל( ספדו בקבלת לו השיב )ששם ר״ח סי׳ א״ח בחלק
 נפשו להציל חמסן להיות מותר אי פר״מ ומ״ש וז״ל לסופו קרוב שם

 שקר יחתמו דאל והא הרועה את קפחתי ע״ב פ״ג יוה״כ פרק יעויין
 אחר מכיסם להך לשלם להם היה דעכ״ם מילתא ע״א ייט כתובות
 לו לפשוט כתב רק דאסור כלל בדבריו נזכר לא והנה עכ״ל שחתמו

 דאינו כתב דכתובות ואההיא לרועה ר״י מדקפחיה דמותר ספקו
 להס שהיה ר״ל אלא לחברו ממון שיזיק ע״י עצמו להציל שאסור ר״ל

 הרב בשמו דאהור)כמ״ש דנקיט דבריו במשמעות .ואין אמ״כ לשלם
 עוד( ולא )בד׳יה שיי׳ט סי׳ מיו״ד חת״ס שבתשו׳ ומצאתי מוהרצה״ח(

 שצריך רק חברו בממון עצמו להציל שימל הוא דדינא בפשיטות נקיט
 וכונתו הנ״ל פ״ג ד׳ ביומא רש״י לדברי וציין לבעלים ממון אח״כ לשלם
 חברו של ליטול היא דשריותא שמעינן י לרועה שכפאו פירש״י דלפי
להרועה לשלם דעתו היה שר״י לומר נפלאת ולא נפשו להציל בע״כ

:הנ״ל הראשונים כל לדעת שרי ובכה״ג אח״כ שהקשג מה שהביא עק״ד סס״י ח״ב מ״ק שו״מ בשו״ת ומצאתי
 דמאכילין אההיא י״ט דרוש דרכים בפרשת משל״מ הרב

 או מתרומה חמור טבל אי בש״ס ונחלקו תחלה קל הקל החולה אח
 ולערבה ולחזור התרומה להפריש נתקן לא דאמאי מטבל חמורה תרומה
 דל״ש ע״ז והשיב מדרבנן רק א ה איסור מבטלין דאין ברוב ולבטל
 איכא כהן של ממינו דלהפסיד ברוב ו־נט׳נו התרומה דיערב לומר
 גבי סי׳ ד׳ בב״ק עיין נפש פקוח משוס להתיר לנו אין ובכה״ג גזלה
 והרבה דקה בהמה שגדל דחסיד במעשה פ׳ ד׳ ב״ק ובשטמ״ק דוד

 יאמר פ״ק איך שכמותו ולגד על נפלאתי ונוראות8טכ"ל במ״א כתיהאר
 דעת היפך והוא חברו בממון מות מסכנת עצמו להציל דאסור זה דבר

 גבי ס׳ ד׳ דב״ק לההיא שציין התימה יגדל וביותר הנ״ל הראשונים כל
 בטוש׳יע ההלכה נפסק וכן התוס׳והרא״ש בדברי מבואר שם והרי דוד
 עוד ולא .לשלם שצריך רק חברו בממון נפשו להציל דמותר שנ״ט סי׳

 למה גם תובעים לו שאין ממון שהיא תרומה גבי י״ל דגענ״ד אלא
 בממון מ״מ חברו בממון עצמו להציל דאשור דס״ל רש״י מדברי שנראה

 מסכנת עצמו להציל יכול לרש׳י דגם פשוט נראה תובעין לו שאין
 נלע״ד כהונה למכירי התרומה ליתן רגיל אם ואפילו זה ממון ע״י מיתה

 שיהא כהן ליד מטא כאילו למרומה חשבינן לא נפשו להציל שבא דבכה״ג
 אסור בתרומה גס דלרש״י נאמר אם ואף . בה עצמו להציל אסור
הנ״ל רבוותא טלהו כדעת נקיטינן דאנן פשוט עכ״פ .עצמו להציל

:בזה המשל״מ מרן מותיב קא ושפיר
לענ״דאין דחסיד דהכוא במעשה השממ״ק מדברי שהביא ומר,

 לשלם כשדעתו חברו בממון עצמו להציל דאסור הכרח מדבריו
 שבמקום דאעפ״י שמעינן עובדא מהאי המאירי( רב )בשם השטמ״ק וז״ל

 תקנה מכח שנאסר דבר בהם להחרפאית האיסורין הותרו נפש פקוח
 מדב״ק ומתבאר עכ״ל ביותר בו גהחמיר ראוי אחרים פסידח ומחשש

 הללו דברים נאמרו ולא בו להחמיר דראוי היא חסידים משנת דרק
 דשאי )מאריה בבא בן כר״י מעשה ואנשי חסידים שם לאנשי אלא

 במערכת שרשמתי במה ועיין גאון בשם שם בשטמ״ק כמובא עובדא
 על בש״ק העדה קרבן הרב דבר אסר והטיב רי״א( תות המ״ס

 כדק״ל עובדא בהאי לו שהוקשה יו״ד הלכה סוכה דמס׳ פ״ט הירושלמי
 כ״ש תורה איסור אפי׳ פק״ן בפני קעומד דבר אין דהא המאירי להרב
 מוהרסיא במ״ש• דעתו נהה ולא דרבנן הקנחא איסור אלא דאינו
 כמאירי רב הוא ליה דמסייע תנא רב לו )ויש סכנה בו שאין מולי דהיה
 לא דודאי ותירץ ההוא( בחולי סכנה דהיה ליס משמע הוא דגס הנ״ל
 מוטב וכדארע״ק מזה לפרוס סו״ל חסידות ממדת אלא גמור עון היה

לבקרו שהלכו והחכמים חברי דברי על אעבור ולא עצמי מיתת שאמות
וכיון
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 לרפואה לו שצריך ידעו שלא לפי היינו לאחריהם חזרו העז שראו וכיון
 וחייב מותר אדם דלכל פש־טא חסיד!ח מדת אלא שאינו וכיון עכ״ל
 בממון עצמו להציל בנפשו( מהחייב דהוי הנ״ל ביש״ש .מ״ש )לפי נמי

 מדקדוק נלע״ד ועוד קכ״ט אוח לקמן ועיין רחמנא אמר בהם וחי חברו
 חסידוח ממדה אפילו להחמיר צריך אין ממש דבגזל המאירי הרב לשון
 ביוחר להחמיר דיש הוא וכו׳ דרבנן תקנתא מכח שהוא בדבר ורק

 יהרג ואל יעבור נאמר לא גזל דבמקוס דש״מ בקיצור לומר הי״ל דאל״כ
 איסורין משאר חמור דגזל המאירי הרב דכונח נאמר אם אף ועוד
 שו״מ( הרב מדבריו שהבין שנראה )כמו פק״ן מפני לדחוח ניחן ולא
 שפסקו הנזיל ואחרונים ראשונים הפוסקים כל דעח סוחר אינו מ'מ

 שאני דהכא .אח״כ לשלם דעח על חברו בממון עצמו להציל דמוחר
 אכל׳ וכמה אכלה מי של משד׳ ידוע דאין לחשלומין ניחן שלא דבר דהוא

 דס״ל הוא דמשו״ה י״ל בחשלומין דליחיה וכיון אח״כ לשלם שיוכל כדי
 נפלאו בזה ומשיב שואל הרב דברי דבר סוף .דאסור המאירי להרב

תוךסי׳קכ״ד: ח״א מיק ומשיב גאל5ב_2עע .ועיין וצ״ע ממני

מדאו׳ אסיר אי סעודה בלא בנישואין במועד נשים נושאים אץ יז
הנו״ן מע׳ אזן ויעיר תקמ״ו סי׳ יוסף ברכי עיין מדרבנן או י

 בשו״ת ועיין בזה שקו״ט ע״א קל״ב ד׳ קל״ב סי׳ לי אור ובשו״ת ו׳ אוח
 ציון בנין בשו״ם .וכתב זה בענין שחידש מה צ״ו סי׳ מ״ב ומשיב שואל

לישא מה״ת איסור אין דבר״ה פשיט״ל ד׳ בחגיג׳ דהט״א קין סי׳ החדשו׳
 דגם הוכחה קצת יש דמסר ד״ה מ״ז כתובות דמהתוס׳ ע״ד ול אשה י

ויוה״כ: מי׳דמסרבר״ה מדלא מה״ח ור״האסור ביוה״כ
 ל״ד לפסחי׳ בחי׳, לחזקיהו מכתב עיין בשמחה שמחה מערבין אין יח

ע״ג ז׳ ד׳ מכיס שלמה מלאכת ובס׳ ע״ב ח׳ ל״ד מ״ק ובמי׳ ד׳ י
 דברי ואילך ע״ג דל״ז קריספין אהרן בית ולהרב קל״ב סי׳ לי אור ונשו״ת
 שער לק״ט סי׳ א״ח סופר כתב שו״ת ואילך כ״ה ד׳ תכ״ו סי׳ מנחם
יעקב שבות פ״ו סי׳ אה״ע בשו״ת אריה שם שבת מהל׳ פכ״ג המלך

:קנ״א סי׳ ח״ג שו״מ וביחוד ד״ה ל״א סי׳ ח״ג סי״ב נ״ב פי׳ פיקודי פ׳ מוהרש״י בשם כנ״ל מל״ש בספר וכתב
 מערבין דאין הוא ושתיה אכילה בה שיש בש^חה דדוקא

:ע״ג ו׳ ד׳ ח״ב ללב וביפה הנ״ל ושו״מ שבויי ועיין
 סופר חתם עיין עשרים מבן פחות מענישים מפלה של ב״ד אין יט

אות מע׳הבי״ת אזן יעיר ועיין ולפע״ד קנ״הד״ה יו״דסי׳ י
 קס״ב חיו״דסי׳ מ״ב נו״ב ועיין ודוק יאיר חות הרב ע״ד ל״דמ״ש

 נחמד סק״ג שע״ו וסי׳ סק״ט קפ״ה סי׳ יו״ד תשובה ופתחי ח׳ סי׳ ובא״ח
 ישרי ע״ג די״ז השיטה בח׳ לחזקיהו מכתב ע״ד קל״ג ד׳ ח״א למראה

 ואתה בד״ה שם ומ״ש ג׳ אוח קל״ג סי׳ מנחם דברי ע״א ט׳ ר' לב
 מענישין אין דלהנו״ב עהת״ו התום׳ לבעלי הנו״ב בין חי׳ יש לענ״ד תחזה
 מענישיןבחיו החסיד בשסר״י ולהתוס׳ מיתה אחר אלא דעת בן לנער
 ימין שנות תזריע ור״ם וארא ר״פ שלום דרכי ועיין וק״ל ואינן ער כמו
 הרבמוהר״ץ ובהגהות ד׳צ״וע״א ח״א הגדול ימראה מ״זע״א ד׳ ח״א

 דמס׳ פ״ד בפיה״מ הר״מ דברי הביא ע״ב פ״ס ד׳ לשבת חיות הירש
 וע״ע פי״ש וכו׳ אגדה דהוי של מ״ט סי׳ הח״ן ע״ד והשיג סנהדרין

 שאול וביד . משפטים ר״פ יעקב שמע .שרה חיי ר״פ קדומים בנחל
 סנהדרין בפיה״ט הרמב״ם דברי והביא בזה האריך ג׳ אות רס״ג סי׳
 אזן וביעיר מי״ש ביכורים מס׳ בירושלמי הדברים ושמקור מ״ד פ״ו
 שו״מ וע׳ כ״ח ד׳ למ״ק בחי׳ הנ׳ל ולמוהרצה״ח כ״ב אוח הבי״ת מע׳
 בית ובשו״ת מצות בז׳ נח בן לענין ע״ב סוף ח׳ ד׳ י״ד סי׳ ח״א מ״ת

 אבלות מערכת דינים אסיפת בקונטריס מ״ש ומיין ס״ו סי׳ חא״ח שלמה
 בשם כתב אחרים היו ואס ד״ה רס״ה סי׳ ביו״ד הב״י ומרן רי״ג אות

 ולחופה לתורה יזכה כן המילה בברכת שאומרים למה מעם שנתן הרד״א
 א׳ ויום י״ג מבן בהן חייב שהוא מע״ט להקדים לט דהיה ונמע״ס
 כ’א עשרים מבן פחות מענישין שאין לפי אלא י״ח מנן שהיא לחופה
 דעונש אולמיה דמאי לעג״ד הוא דחוק ומעם עי״ש קודמת החופה
 החופה לזמן וקדים י״ג מבן מליו מוטל המצות דחיוב וכיון ביה למיתלי

עשרים מבן בפחות נענש אינו הרי ג״כ ובחופה להקדימו לט *ה
 סי בעונש מלי אי ואף וכו׳ נשא ולא שנה עשרים שעבר כיון ־"ש

לענ״ד הנטן ולכן א׳ ויום י/ מק דמטנישין פטה של נ״י עמה

הנד״מ שלמה בנין בס׳ יצ״ו מווילנא מוהרש״ך הג׳ ידידי בזה מ״ש
חז״ל מ״ש בזה לנו דהורו ג׳ סוסיי הס׳ שבסוף והוספות בתיקונים

בראש ועי״ש למע״ט חופה הקדימו לכן לפרקן סמוך להשיאן דמצוה
;ע"ג ב׳ ד׳ שניה הקדמה הס׳

 הראש אבות נד״מ ספרים בג׳ בזה עיין לג׳ אלא אבות קורין אץ כ
אותל״ו ד׳ ד׳ אברהם שמו שס״ו אות החצר שער ז״ן ד׳ ח״ב י

 אבותינו היו עוע״ז מתחלה בפסקא אחד פה בקונט׳ לפי דבש ועיין
בראה ד״ה ד׳מ״ו כ״ו אות ב׳ סי׳ אש עמודי בס׳ בדורינו וגדול וכו׳

:עי״ש בזה שקו״ט וכו׳
 השיטה בח׳ לחזקיהו מכתב עיין באיזמל מרגיש המת בשר אץ כא

ברכה ושיורי אותל יו״דסי׳שס״ג יוסף ברכי ע״ג כ״ו ד׳ י
 שופר חתם ועיין ודוק ד׳ אות האלף במע׳ קריספין אהרן ובית שם

:וכו׳ שציוה אחר ד״ה ז״ל סי׳ ו׳ בחלק
אזן יעיר עיין איסורא איכא אי הימינו נוחה חכמים רוח אץ כב

 צ״ע אות דינים בכללי גדול הי״מ דברי שם זכר שלא פ״ח אות י
 זיל אוח שם הרא״ש ובק״פ שם במתני׳ ע״ב קל״ג ב״ב ומרשב״ם

 על שכ״כ ז״ך אות אברהם במקנה מצאתי וכן איסורא דאיכא מוכח
 וצ״ל הוא ט״ס הנר' לפי איסורא דליכא ס״ל דהרא״ש שם ומ״ש רשב״ם

 דבר זכר ועיין שס מלאכי יד הרב רימזו שביעית בסוף והוא הר״ש
 ס׳ אות ע״ב צ״ו וד׳ ס׳ אות מ״ח ד׳ לב ישרי כ״ד אות זו מע׳ בחח״מ
 במענה יעקב בקהלת הוזכר כבר שם שהביאו ומוהראנ״ח הרשב״א ודךרי

 ע״ב ח׳ ד׳ זכרון מנחת ועיין בזה שציין מה עי״ש אוחי״ז ח״ב לשון
 יש ע״ב ע״ז ד׳ ובח״ב ע״א ט״ן ד׳ לחיים זכרנו ע״א כ״ב שלום ודרכי

 שו״ת ועיין ראיותיו ודחה הריב״ש דברי הביא ומוהראנ״ח וכצ״ל ס״ס
 הבין וכן איסורא דאיכא להדיא שנר׳ רפ״ב בסי׳ ריב״ה שהביא הרא״ש
היא אוח הרב ה״ד ע״א דק״ן ד׳ הים דרכי הרב הלזו הרא״ש מתשו׳

:ק״י סי׳ ח״ב אמת זרע ועיין ע״א ק״ה ד׳ ח״א לעולם
רשב״גוט׳ ששנה דכ״מ לכלל זה כלל דמי אי כשיטה הלכה אץ כג

בתום׳ ר״ת דעת שהביא י״ח אוח במ״ב אברהם מקנה הרב י
 בסוף והרא״ש שהכי״ף וכ׳ כרשב״ג דנקיטינן שימה אלא ד״ה ס״ט ב״מ

 מפניןד׳קכ״ח בפרק מדבריהם להוכיח יש עי״שוכן ס״להכי ב״מלא
 לית נמי בעלמא והראיס הרי״ף דאעיקרא דקלפ״ד אלא כיעי״ש פ״א
 מלאכי ויד מ״ו דעירובין פיח תוי״ט להרבנים עיין דרשב״ג כללא להו
 האי בעלמא דס״ל למאן מדבריהם ראיה אין וא״כ אזן ויעיר ש״ז סי׳

 קמח• שלמה מלאכת ועיין כותיה נקיטינן לא בשיטה דקאי דהיכא כללא
 הרי״ף מדברי שהכריח תרומה גידולי הרב בשם שם שבת למס׳ בחי׳

 כללא ליה לית הרי״ף אעיקרא דהא דביק לראות ואמ״א ר״ת על שחולק
 דכ״ס כלל בעיקר ק״ל אות הכ״ף במע׳ לקמן ועיין וכו׳ ששנה דכ״מ
לכללא דמי כאי׳ הל׳ דאין כללא )ואי ט״ו קטן באות ועלש וכו׳ ששנה

:ע"ד( אות המים במע׳ לקמן עיין קו״ן ראב״י דמשנת
בכללי שכנה״ג עיין קרנן לענין אמרי׳ אי הדין מן עונשין אץ כד

 דקרבן דבמידי שכתב דמכות בפ״ב הריטב״א בשם הקו׳ י
 שער ועיין הדין מן קרבן חייב להביא דמצינן דר״ל ומשמע עונשין
 מהריטב״א דהבין אלי׳ הליכות בשם ה״א שחיטה מהל׳ פ״ב המלך

 דעניינא במידי שהוא כיון אפשר שמים בידי מיתה להביא דאפילו
 יעקב בריס ועיין ודוק הוית וחזי ד״ה ה׳ לימודי ומיין ודוק טי״ש דקרבן

 מה״ר ע״ג נ״א ד׳ שבועות הל׳ המלך יד ואילך ע״ג ל״ב ד׳ פייתוסי
 הריסב״א והנה ד״ה ה״ד ע״ז מהל׳ בפ״ו יד על קובץ ע״ג ל״ז ד׳ בח״ב
בעזרה שנשחטו דחולין איאמרינן דוקא היא הרימב״א דס׳ כ׳ ושם וכו׳

: וכו׳ הכי כדקי״ל דאורייתא לאו
 דוקא או בד״ש ומיתה כרת בעונש אמרינן אי מה״ד עונשין אץ כה

דר׳ בתוס׳ יעקב קהלת להרבניס עיין אדם דבידי בעונש י
 י״ג דרו׳ פייתוסי יעקב ובריח כ״ד אות במ״ב אברהם מקנה יו״ד אות

 דגם דס״ל מכרת מדות למעוטי ד״ה ע״ב פ״ח ד׳ בב״ב לרשב״ס ומצאתי
 תקת פ׳ החיים אור להרב ועין מי״ש מומה״ד איו אמרינן כרת בעונש

 על בגליון שו״מ והרב עי״ש דעונשין דפשיט״ל האהל אל הבא כל ע״פ
 הרא״ם גם ע״ד כ׳ ע״ד פ״א בד׳ כתר״ו שגת בלעמברג הנדפס הסיפרי

 האחרונים השיגוהו כ״הוכבר יקרב אשר וכל ד״ה ברש״י אמור פרשת
וע״ג ע״ב ל״ז ד׳ בח״ב הרומים מלא ועיין וכו׳ י״ח כלל יעקב באר ועיין

ועיין
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הי׳נ שיד מלח

 בניו אין ואם שברשותו ליתום וה״ה יו ברשותו שהם עליו מוטלת וטובתם
 הוא יכול כי לטובתם ולא עצמו לטובת אפי׳ להכותם מותר בקולו שומעים

 אכור יח בקולו שומעים אם אבל עליהם כמצווה בקולו שישמעו לכופם
 אינו אפי׳ ומשרתו אחרי׳ את להכות שאסור כמו לטובתם שלא להכותם

 מתחלה עמו התנה ואם כנעני עבד הוא אא״ב יט אסור^להכותו בקולו שומע
 הואיל רשותו נתינת מועלת בקולו ישמע כשלא להכותו רשאי שיהיה כששכרו

 להכותו אסור מתנאו המשרת כו חזר אם ומ״ט שישכרהו כדי לטובתו והיא
 שבצעד ועוד שכירות בה׳ כמ״ש הזמן באמצע אפי׳ בו לחזור יכול שהרי
 מחילת לענין ע״ו סי׳ באה״ע כמ״ש בו לחזו׳ יוכל לשלא מועיל תנאו אין הגוף

 למחילה ניתן ואינו הגיף צער שהוא משום בה לחזור יבולה שהיא העונה
: לבר( ברצונו שמוחלו זמן כל אלא עולמית

 וכיוצא באפילה לו שנראה או מאחוריו לו שצעק בנון חבירו את המבעית נ ה
: שמים בדיני חייב ארם מדיני שפטור אע׳'פ בזה

 ליחן שנתחייב הממון לו שנת; אע״פ בכוונה שלא אפי־ בחבירו החובל ו
צערו על לו וימחול ממנו שיבקש עד לו מתכפר אין נא חבלתו בעד לו
 חבירו את הנוזל וכן כב יה״ב בה׳ כט״ש מלטחול אכזרי הנחבל יהיה ולא

 צערו על לו וימחול טמנו שיבקש ער לו מתכפר אין הגזלה את שהשיב אע''פ
 וא׳'צ לו נתכפר לו ששילם מיד חבירו ממון המזיק כג אבל כשנזלו שציערו

: לו למחול לבקש
 הוא להצילו ויבול עליו באים לסטים או בים טובע חבירו את הרואה כד -ז

וחוזר נה ולהצילו ולשכור לטרוח חייב להצילו אחרי׳ לשכור או בעצמו
 תעמוד לא על עובר נמנע ואם ימנע לא לאו ואם לו יש אם טמנו ונפרע

 חבירו את להציל נדי שצריך י״א סכנה בספק ליכנם ואפי׳ נו רעך דם על
:להקל( נפשות וספק בזה וי״ח )כ! ודאית ממיתה

 גילה ולא פח לו טומנים או רעה עליו מחשבי׳ מוסרי׳ שמע אם וכן נח ח
 בטמון לפייסו ויכול חבירו על בא שהוא באגם שירע או והודיעו אזנו

 לא על עובר אלו בדברי׳ וטוצא פייסו ולא שבלבו מה ולהסיר הכירו בגלל
 לתיאבון נבילות לאכול מומר בנון עבירות בעל ישראל ואפי׳ רעך דם על העמוד

 על ממון להוציא חיוב .אין נע וט״ט דמו על לעמוד ואסור להצילו מצוה
 אין וכן רעך דם בכלל אינו התורה מן א׳ לדבר מומר שהוא שכיון הצלתו
 בלא לבדו טורח אלא עמך אחיך וחי בכלל שאינו ולפרנסו להחיותו חייבי׳

 ממונו הצלת בשביל ואפי׳ נופו הצלת בשביל לטרוח י וחייבי׳ ממון הוצאת
 לתיאבון המומר אבדת לרבות חכמי׳ ודרשו אחיך אבדת לכל שנא׳ משום ל

 אותו והשבותו חכמי׳ ודרשו לו והשבות נאמר ולא לו והשבותו נאמר ושם
 בטורח היא ממון אבדת שמצות במו ולהצילו להשיבו אובר גופו שאם בעצמו
 מצות כך מציאה בה׳ שנת׳ כמו נשר לישראל אפי׳ מטון הוצאות בלא בלבד

 לישראל אלא למומר בלבד בטורח אלא אינה והצלתו הגוף אבדת השבת
 א’וי )ג( רעך דם על תעמוד מלא לא גופו הצלת על ממון להוציא חייבי׳ כשר

 אחיך אבדת לכל חכמי׳ שדרשו כמו ורעך אחיך בכלל הוא לתיאבון שמומר
 על ממון להוציא חייבי' ולפיכך אחיך בכלל שהוא לתיאבון המומר לרבות

 עצטל על להחמיר לדבריהם יחוש וי״ש כשר בישראל גופו הצלת ועל פרנסתו
: תורה בשל

 כשאין לתיאבון נבלות שאוכל כגון תמיר ברשעו עומר שאינו במומר וב״ז לג ט
 כשיצרו לפעמי׳ שעובר עבירות בשאר ב*ה כיוצא ובן לפעמי׳ כשר נשר לו

תקפו
אחרון קונטרס

 נפ״ה ונ׳יי בלהחיוחו( ריבית איסור שתלה )ע״ש קג״ט סי' טזי״ד דנ״מ פ״ה ראיש )נ(
מיקרי מסור ואפי׳ אחיך שנקרא כמי האיפור שתלה )ע״ש הרמנ״ן נ׳ דנ״מ

 פא״ג המרדני נמ״ש פ"ל ולרא"ס לו להלוות לכ"ע מדאסור לתיאבון מומר כ״ש אחיך

:ודו״ק( רג״א הי׳ ני״ד הש״ו ונ״ד מע"ז בפ״ג וכ״כ מכוס.* ש”נמנ הוי :ההיתר כ״י נ׳



תתפו ודיניהם ונפש גוף *01 הלכות ..
 שהיו לה בזטן דקה בהמה רועי לד כגון חטיר ברשעו שעומד מי אבל תוקפו

 בל וכן חטיר אחרים של בשדות אותן טרעין והיו ישראל של השדות רוב
 הטיחה להם לסבב ואסור לו טמות להצילם ואסור כנכרים דינם בהם ביוצא

: ע״ז בה׳ כמ״ש ההצלה מדם למנוע מותר אבל
א׳ פעם אפי׳ לח להכעיס עבירה שעבר מי לזאבל לתיאבון במומר זה וכל י

 האיסור ואכל ההיתר והניח בטעמן שוין והיתר איסור לפניו שהיו כגון
: ובנבואה בתורה שכופרים )ר( הם מישראל לט והמינים מין ה״ז להכעיס

 ג״פ במסירות הוחזק אם נכרים ביד ישראל של קל ממון אפי' המוסר וכן יא
הבא וכן מ מטון נזקי בהל׳ כמ׳יש כרודף שהוא מפני ארם בכל מיתתו

 להציל כנגדו יעמוד שבעה״ב לו ירוע שהדבר כרודף הוא לגנוב במחתרת
 ויהרגהו עליו יקום כנגדו יעמוד שאם נפשות עסקי על אלא בא ולא ממונו
 הדבר כן אם אלא תחלה הגנב ולהרוג עצמו להקדים לבעה״ב מותר לפיכך

 אוהבו שהוא כגון נפשות עסקי על ולא טמון עסקי על אלא בא שלא ירוע
: לבנו כאב ביותר לבעה״ב

 שרגל מקום ובל חורבתו או בגגו הנמצא וא׳ במחתרת הנמצא וא׳ מא יב
אבל להרגו מותר ביום הנמצא וא׳ בלילה הנמצא וא׳ שם מצויים הבעלי׳

 מצויים הבעלים רגל שאין ממקומות בו וכיוצא וסהר ריר לתוך במחתרת הבא
 בלל דעתו על עלה שלא לבד ממון עסקי על שבא חזקתו כי להרגו אסור שם

 התראה בלא להרוג התורה התירה שלא אומרים ויש מב הבית בעל שימצאנו
 יעמוד שאם בא כן ע״ר לחתור נפשו ומסר שטרח שכיון במחתרת בבא אלא

 בו להתרות צריך פתח דרך וחצירו בגגו הנכנס אבל יהרגנו כנגדו בעה״ב
 ]וכן התראה עליו יקבל וזה ואהרגך כנגדך שאעמוד ראה לו ולומר תחלה

 )ויש במחתרת[ אפילו ביום ולא בלילה כשבא אלא נהרג שאינו י״א טג
: לדבריהם( לחוש

 יש אם ובן נהרג אינו עורף ופנה הואיל המחתרת מן ויצא שגנב והגנב מד ע
יש אם וכן נהרג אינו להרגו הגנב יקום אם שיושיעוהו מושיעים לבע׳יה

 שיחייבוהו יודע שהרי נהרג אינו אותם רואה והוא וגונב שנכנס הגנב שראו ערים
 אא״ב להכותו אסור להרגו שאסור )וב״ט יגנוב לא ובודאי בב״ד בתשלומין

 העיר וטובי שלב״ר אלא הורה דין אינו לגנב הכאה בי בע״א ממנו להציל א״א
: ליחיד( לא אבל וגדר לסייג להכותו רשות יש

מקפידות שהטלכיות במקום מטבעות חתיכת כגון בזיופים שעוסק מי טה יד
 יעשה שלא בו ומתרין כרודף דינו רבים שיסכן לחוש ויש בזה וביוצא

 אלא בזה מתעסק א׳ שאין ולומר למלכות למסרו מותר משגיח אינו ואס
עושה איני אגי להם לומר יכול בגללו עליו שמעלילים יחיד וכן פו לבדו פלוני

: לבדו פלוני אלא זה
 כגון מישראל קנסות דיגי בל בטלו סמוכים דייגים לנו שאין הזה בזמן טו

בדברים וביישו שחרפו וחירופים רעהו את איש שהבה וחבלות גנבות דיני
 שיפייס ער המחרף או החובל את לכוף פז אלא רשות לנו ואין ש״ר ובהוצאת

 ראות בפי קנסות דיני לרון רשות להם יש העיר טובי ז׳ מח ומ״ט דינו לבעל
 לו אין אם לענשו או מט ממון לקנוס השעה צורך כפי הדור פרצת לגדור עיניהם

 נפשות דיני שבטלו אע״פ למקום ארם שבין העבירות מכל אחת על העובר וכן ממון
בטמון או במלקות המלכות ברשות לעשות רשות העיר לטובי יש נ וטלקןת

או
אחרק קונטרס

 כיש נשסיטס אשי׳ נהם שהקיל קצ״ד סי׳ מהרי״ל קטר זע׳ סר״ו קג״ח סי' ש״ך ע׳ )ד(
: דהכא לאפיקורס דליד להחיומס לעגין להחמיר

 fu כריי׳ לד
 ע׳נ כ׳ו
 סי' י׳ד ש׳ע לה

 א' סעיף קנ׳ר.

 שם טיו 1ל
 טס עי! גמל' לו

 הקיא ט׳ו לח

 יו׳ד ס־,"א ש״ך

 א’רנ סימן

 פ׳ד נמנים לט

 רוצח מה' היי

 חניה סי׳ ש»ע

 סמ*» ה' סעי׳

 נזר ס״ק שס

 ני׳י נש׳ן דצא

 קניח סימן

 נ נ’ע סנהד׳ מ

 שיט רמנ״ם פא

גנינ׳ מה׳ ה*ח

 שס רש׳י מג

כסנהדרין

שם ראנ׳ד מג

 0: רפנ׳ה פד
ייא סלכס

 מהרמימ מה
 שסיח סי' רמיא

י'נ סעיף

 סימן ט’ד מו

 נ׳ שש"ח

פהרמ׳פ

 נשש רי׳ף פז
 הגאונים

 מרדכי מח
א סימן ע’סמ

נ סיר,

 ׳9 רמנים פט
 סנהד־ פה׳ כ׳ד

 זשז׳ע די ס׳

 נ' סימן חייט
 א' סעיף

 טיש/ז רא׳ש נ

שיא נ' סיפן



הרב שו־״ע

ודיניהם ונפש גוף נזקי הלכות

 להצילו ויכול עליו באים לסטים או בים טובע חבירו את הרואה עג.( )סנהדרין ז: סעיף
 הובא )רא״ש ולהצילו, ולשכור לטרוח חייב להצילו, אחרים לשכור או בעצמו הוא

 לא לאו ואם לו, יש אם ממנו ונפרע וחוזר י״ד( הלכה רוצח הל׳ ובמ״ט תכ״ו סי׳ בב״י
 במ״ט הובא ירושלמי ב׳ מיימוני )הגהות רעך, דם על תעמוד לא על עובר נמנע ואם ימנע,

 )סמ״ע ודאית ממיתה חבירו את להציל כדי שצריך י״א סכנה בספק ליכנס ואפילו שם(

להקל(. נפשות וספק בזה )וי״ח סק״ב( תכ״ו סי׳

C

 ולא פח לו טומנים או רעה עליו מחשבים מוסרים שמע אם וכן שם( )רמב״ם ח: סעיף
 בגלל בממון לפייסו ויכול חבירו על בא שהוא באנס שידע או והודיעו, אזנו גילה

 על תעמוד לא על עובר אלו, בדברים וכיוצא פייסו, ולא שבלבו מה ולהסיר חבירו
רעך. דם

 ואסור להצילו מצוה לתיאבון, נבילות לאכול מומר כגון עבירות בעל ישראל ואפילו
 סק״ג בש״ך ע״ש ב׳ סעיף רנ״א סי׳ יו״ד טוש״ע רא״ם בש׳ סמ״ק )סמ״ג ומ״מ דמו, על לעמוד

 מומר שהוא שכיון הצלתו על ממון להוציא חיוב אין לפרנסה( פדיון בין חילוק דאין
 שאינו ולפרנסו להחיותו חייבים אין וכן רעך. דם בכלל אינו התורה מן א׳, לדבר
 בשביל לטרוח וחייבים ממון. הוצאת בלא לבדו טורח אלא עמך, אחיך וחי בכלל
 אבירת לכל שנאמר משום :(כו ע״ז )ברייתא ממונו הצלת בשביל ואפילו גופו הצלת
 נאמר ולא לו והשבותו נאמר ושם לתיאבון, המומר אבירת לרבות חכמים ודרשו אחיך

 ולהצילו להשיבו אובד גופו שאם בעצמו אותו והשבותו חכמים ודרשו לו והשבות
 כשר לישראל אפילו ממון הוצאות בלא בלבד בטורח היא ממון אבירת שמצות כמו
 בטורח אלא אינה והצלתו הגוף אבירת השבת מצות כך מציאה, בהלכות שנתבאר כמו

 שם( )סנהדרין גופו הצלת על ממון להוציא חייבים כשר לישראל אלא למומר, בלבד

 ורעך אחיך בכלל הוא לתיאבון שמומר )*ג( אומרים ויש רעך. דם על תעמוד מלא
 אחיך, בכלל שהוא לתיאבון המומר לרבות אחיך אבירת לכל חכמים שדרשו כמו

 שמים וירא כשר, כישראל גופו הצלת ועל פרנסתו על ממון להוציא חייבים ולפיכך
תורה. בשל עצמו על להחמיר לדבריהם יחוש

 ריבית איסור שתלה )ע״ש קנ״ט סי׳ טוי״ד דב״מ, פ״ה רא״ש אחרון: קונטרס )*ג(
 ( ואפילו אחיך שנקרא במי האיסור שתלה )ע״ש דב״מ^הרמב״ן בפ״ה ונ״י בלהחיותו(

 כמ״ש ס״ל ולרא״ם לו, להלוות לכו״ע מדאסור לתיאבון מומר כ״ש אחיך מיקרי מסור
 ביו״ד הט״ז וכ״ד מע״ז בפ״ג וכ״כ מגופו במכ״ש הוי שההיתר ר״י ב׳ פא״נ המרדכי

ודו״ק. רנ״א סי׳

 כגון תמיד, ברשעו עומד שאינו במומר זה וכל הי״ב( פ״ד רוצח ה׳ )רמב״ם :ט סעיף
 עבירות בשאר בזה כיוצא וכן לפעמים כשר בשר לו כשאין לתיאבון נבילות שאוכל
 כו:( ע״ז )ברייתא כגון תמיד ברשעו שעומד מי אבל תקפו, כשיצרו לפעמים שעובר

 מרעין והיו ישראל של השדות רוב שהיו א( סעיף קנ״ה יו״ד )שו״ע בזמן דקה בהמה רועי
 ממות להצילם ואסור כנכרים דינם בהם, כיוצא כל וכן תמיד אחרים של בשדות אותן
 בהלכות כמ״ש ההצלה מהם למנוע מותר אבל המיתה, להם לסבב ואסור שם( )ט״ז
ע״ז.

 סק״א )ט״ז להכעיס עבירה שעבר מי אבל שם( ע״ז )גט׳ לתיאבון במומר זה וכל י: סעיף

 בטעמן שוין והיתר איסור לפניו שהיה כגון אחת, פעם אפילו רנ״א( סימן יו״ד סק״א ש״ך
 רוצח מה׳ ה״י פ״ד )רמב״ם והמינים מין, זה הרי להכעיס, האיסור ואכל ההיתר והניח

 )*ד( הם מישראל קנ״ח( סי׳ ביו״ד כש״ך דלא ט״ו ס״ק שם סמ״ע ה׳ סעיף תכ״ה סי׳ שו״ע
ובנבואה. בתורה שכופרים

 שהקיל קצ״ד סי׳ מהרי״ל תשובת ועי׳ סק״ו קנ״ח סי׳ ש״ך עי׳ אחרון: קונטרס )*ד(
דהכא. לאפיקורס דל״ד להחיותם לענין להחמיר כ״ש בשחיטה אפילו בהם



 לד סימן ב חלק אש שרידי שו״ת

יעבור ואל יהרג ובדין נפש פקוח בענין תכן ]עמוד

ר״ש הרה״ג ידידי של לזכרונו המוקדש שאול" ב״יד נדפסו הערותי. עם יחד שליט״א שטרנבוך משה הגאון הרב ידידי של מאמרו
המאמר. שבסוף להערותי ציונים הם מרובעות בסוגריים האותיות שצה. - שעא עמ׳ תשי״ג, שנת אביב - תל זצ״ל, וויינגורט

 ביאר, ג׳ ס״ק שם ובש״ך יהרג. ואל יעבור - דמים ושפיכות עריות גלוי זרה מעבודה חוץ עבקת־ת דבשאר איתא, קנ׳^ז סי׳ יו״ד בשו״ע
עכ״ל. להקל. ונראה י״ז ס״ק שכ״ח חיים ובאורח שפ״ז, סימן ריב״ש עיין לנפשות, אי לממון דמי אי צ״ע אבר סכנת יש שאם

 הא בהם, שימות ולא בהם וחי מיקרי נמי דזה משום אבר לסכן מחוייב דאינו ולומר להקל אפשר איך גדולה, תימה לכאורה והנה
 אי הפוסקים פליגו דרבנן איסור ואפילו אבר, בסכנת השבת את מחללין דאין בפוסקים, ומוסכם שכ״ח סי׳ או״ח בשו״ע מפורש
 דבשאר משמע תליא, בליבא דעינא השבת את מחללין העין דבסכנת ב כ״ח, זרה בעבודה מפורשת וגמרא ע״ש. אבר בסכנת מחללין
 מתיר היאך כן, אם בהם. וחי מטעם הותרה לא לחייו סכנה דאין כיון דאמרינן משום טעמא והיינו השבת, את מחללין אין איברים
]א[. בהם? דוחי קרא בזה ליכא והא אבר, סכנת במקום שבת חילול כגון תורה איסור לעבור הש״ך

ב
 לפוטרו, לנו יש - גרידא אונס רק נפשות פיקוח אינה אפילו אונס, במקום שבתורה איסורין בכל דבאמת היא, בזה הנראה אמנם

 הרוצה חולה כן שאין מה האיסור, לעבור כוונתו ואין אותו אנסו אם זה כל אבל ]ב[. כלל האסור מעשה אינו באונס הנעשה דמעשה
 דמותר תורה גילתה בהם, שימות ולא בהם וחי מדכתיב רק דבר". תעשה לא "ולנערה מקרא אונס מטעם פטור אינו הוא רפואתו,

ע״ש. סכנה בו שיש לחולה איסורים להתיר בהם דוחי מקרא מייתינן יומא בסוף וכן נפשו. לפיקוח שנוגע במקום תעשה לא לעבור

 התורה יסודי פ״ה ורמב״ם א ע״ד, וסנהדרין א נ״ד, זרה עבודה )עיין בהם דוחי קרא עכו״ם אנסוהו לענין תמיד דמייתינן הא זה ולפי
קרא. מהאי הביאו שרי להתרפאות דאפילו ילפינן קרא דמהאי כיון רק לזה, צריך לא באמת וכו׳(

 ואפילו הותרה. לא מ״מ דבר", תעשה לא ד״ולנערה מקרא דנדחה אף אונס מטעם משא״ב לגמרי, הותרה בהם וחי דמטעם נראה ועוד
 ואפילו יד. כלאחר ולעשות בשבת לשנות צריך דאין דברים, לכמה הותרה מ״מ דחויה, אלא אינה גופא נפש דפיקוח הפוסקים לשיטת
 היסוד עיקר אבל זה. בפרט להאריך ואכ״מ מדרבנן. אלא שאינו נראה סכנה, בו שיש בחולה אפילו לשנות שהחמירו פוסקים למקצת

בהם. וחי דכתיב מטעם אלא הותרה לא באיסורים המתרפא משא״ב אונם, פטור שייך עכו״ם באנסוהו דתמיד ברור, נראה

ג
 שם הרמב״ן והקשה יהרג. ואל יעבור עצמן בהנאת מ״מ החמורות, עבירות בשלש דאפילו ליה דסבירא המאור בעל דעת בזה ותתיישב

 עבירות דבשלש מפורש הרי עצמו, להנאת אלא אינה נמי דהתם אף ועריות, זרה בעבודה מתרפאין אין הא - עצומה קושיא במלחמות
!יעבור ואל יהרג עצמן להנאת אפילו החמורות

 דוחי מקרא מותר רק אונס, פטור כאן אין להתרפאות אבל כלל, האסור מעשה דאינו באונס מתיר המאור דבעל תתיישב, לדברינו אבל
 בשלש דגם המאור בעל מחלק שפיר יעבור, ואל יהרג לן קיימא דבהו החמורות, עבירות שלש על קאי לא קרא דהאי וכיון בהם,

 קאי לא בהם דוחי וקרא אונס, פטור ליכא להתרפאות משא׳׳כ השם, לקידוש נפשו מוסר הדת על בלהעבירו ורק מותר, אונס עבירות
]ג[. זה על נפשו למסור דצריכים המאור בעל יודה והתם החמורות, עבירות ג׳ על

ד
 דקרא עליהם, נהרג אינו החמורות עבירות שלש על אפילו עבר דאם ה״ד, פ״ה התורה יסודי בהל׳ שפוסק הרמב״ם דעת נמי ותתיישב

 עליו, דנהרג מודה עריות בגלוי או זרה בעבודה נתרפא אם ומ״מ ע״ש, דבר" תעשה לא "ולנערה מדכתיב וכן אנוס" ולא "הוא כתיב
 אמרינן אנסוהו לענין למה בהם" שימות ולא בהם "וחי מטעם הפטור דבשניהם כיון להבין, וצריך ע״ש. ו׳, בהלכה להדיא וכמבואר

]ד[. עליו? דנהרג פוסק נתרפא ואי עבר, אי עליו נהרג דאינו

 והוא יהבך ה׳ על דהשלך ודאי נפש פיקוח כאן "דאין שאני מתרפאין דגבי בקיצור ומתרץ בזה, שעמד כאן המשנה" ב״מרכבת וראיתי
 לפי ובכלל, בהם. שימות ולא בהם וחי מטעם הפטור בשניהם הא לספק, ודאי בין חילוק מצינו דהיאך תמוהין, ודבריו עכ״ל. ירפאך",

]הן. כאן ברמב״ם להמעיין כמבואר אינו וזה עליו, נהרג אינו ריפא אי רפואה דבודאי יוצא, דבריו

 דליכא עבירות תכא[ !עמוד בשלש א״כ בהם, שימות ולא בהם וחי מדכתיב רק אונס פטור ליכא דבמתרפאין שפיר אתי דברינו לפי אבל
 מ״מ עבירות, ג׳ על קאי דלא בהם דוחי פטור דליכא אף עבירות, שלש על לעבור באנסוהו משא״ב דחייב, הרמב״ם פוסק קרא האי
 פטור עבר אי אבל נפשו, למסור דמחוייב ילפותא לנו יש לכחתילה דרק דבר", תעשה לא "ולנערה מדכתיב ופטור גמור אונס הוא

]ו[. שביארנו כמו דבר תעשה לא דולנערה בקרא דנכלל

ה

 דוחי נח בן לגבי ליכא הלא בתוספות והקשו לא, או השם קידוש על מצווה נח בן אי ב ע״ד, בסנהדרין לן דמיבעיא הא זה לפי ומיושב
 קרא, שום דליכא נח בבן אבל עבירות, משלש נילף דלא בהם, וחי צריך בישראל דרק ותירצו, נפשו? מלמסור פטור יהא ולמה בהם,

נפשו. למסור מחוייב דאינו אמרינן מסברא

 דבשלש כאן שכן וכל מלמדין" אין כאחד הבאין כתובים "שני לן קיימא הא בהם, דוחי קרא בעינן למה כן דאם דבריהם, על וקשה
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בהם"? ד״וחי ילפותא בעינן ולמה יהרג, ואל יעבור עבירות דבשאר מוכח גופא מזה יעבור, ואל יהרג ]ז[ עבירות

 זה באיסורים להתרפאות משא״ב נח, בן לגבי אפילו דמותר היא וסברא אונס, מטעם הוא עכו״ם אנסוהו דפטור ניחא, לדברינו אבל
 דאונס אנסוהו, אם נפשו למסור השם קידוש על מצווה אינו דעכו״ם למימר לן אית ושפיר בהם. דוחי מקרא רק מסברא מותרת אינה
 אסור מ״מ השם, קידוש על מצווה שאינו נח בן דאפילו ברור נראה להתרפאות, משא״ב הסברא. שייך נח בבן ואף מסברא, פטור

 בדרך הולך דברינו שבעיקר אף כן נמי שמפרש רצ״ו מצוה חינוך" ב״מנחת )ומצאתי סכנה במקום אפילו שלו באיסורים להתרפאות
אחרת(.

ו
 אבר. בסכנת השבת את לחלל אסור למה והקשינו אבר, בסכנת להקל שפוסק דברינו, בתחילת שהבאנו הש״ך דברי מתיישבים ומעתה

 את לחלל אסור לחייו סכנה דליכא אבר בסכנת לכן בהם", "וחי מטעם הפטור כל דבחולה נכונים, הש״ך דברי שביארנו מה לפי אבל
 פוסק ושפיר לעבור, לו מותר גמור אונס כל רק נפשות, פיקוח דוקא בעי לא אונס, מטעם דהפטור עכו״ם באנסוהו משא״ב השבת,

השבת. את לחלל מותר אבר דבסכנת הש״ך רבינו

 יכולים אין דעדים שהאריך ברש״י ע״ש מיכסא, דבעיא מעשה גבי ב מ״ד, בסנהדרין דהא להש״ך, ברורה ראייה להביא יש ולכאורה
 בקרא וכדכתיב להצילו, חייבים הלוא מיתה, חיוב כאן דאין יודעים עצמן שהם כיון וקשה, הנידון. את והורגין דין גמר אחר לחזור

 משמע ע״כ אלא מיתה? מחיוב אותו יצילו ובזה פטור העדים יד נקטעה לן דקיימא ידם את יקטעו לא ולמה רעיך", דם על תעמוד "לא
שבתורה. תעשה לא מאסור להנצל אבר לחתוך חיוב כאן דאין

 לא משאר גרע לא הא קשה, ולכאורה נפשות. להציל כדי אבר לחתוך מחויבים דאין מכאן ראי׳ הביא דרוצח( )פ״ז שמח באור וראיתי
]ח[. אבר לחתוך מחויבים אין תעשה לא כל דעל משמע וע״כ אבר, לחתוך דמחויבים תעשה

ז
 דם על תעמוד "לא של דהלאו שאני כאן מ״מ אבר, לחתוך מחויבים שבתורה תעשה לא בכל נימא דאפילו כלל, ראיה אינו זה אבל

 בהגהות )עיין מעשה בו שיש לאו על אלא ליתן צריך לא ממונו כל דאפילו סוברים פוסקים והרבה מעשה, בו שאין לאו הוה רעך"
 בהאי כאן אברו, ולחתוך ממונו כל לתת צריך נמי מעשה בו שאין ל״ת דעל נימא דאפילו הכי בלאו נראה קנ״ז(, סי׳ דעה יורה רע״א
 עומד אם דוקא והיינו רעו, דם על לעמוד שלא הוא האיסור שורש דכאן איבריו, לחתוך מחויב אינו רעיך" דם על תעמוד "לא של לאו

 על תעמוד ד״לא לאו על עובר ואינו מחויב אינו מ״מ אבר, למסור רוצה אינו רק להציל, וכוונתו רצונו אם משא״ב לעזור, רוצה ואינו
 רעך", דם יאבד שלא הצדדין כל על "חזור שפירש רש״י עיין ע״ג(, )סנהדרין שם בגמרא וכמפורש ליתן, מחויב ממונו ורק רעך" דם

איבריו. למסור מוכרח אינו אבל

 ממונו כל לתת חיוב בפוסקים נמצא לא שבויים בפדיון דהא ליתן, מחויב אינו ממונו כל דאפילו אמינא הוה דמסתפינא לולא ואדרבה
 לא תאמץ, לא תקפץ, לא על עובר שבויים מפדיון עיניו "המעלים וז״ל ג׳ סע׳ רנ״ב סי׳ יו״ד בשו״ע וכמפורש תעשה, לא דאיכא אף

 דמחויב מצינו לא הכי ואפילו תעשה, לא כמה על עובר שבויים בפדיון ועושה משתדל אינו אם הרי ע״ש, וכו׳ רעיך" דם על תעמוד
ממונו. כל לתת

תכ״ו( סימן סמ״ע ועיין הירושלמי, בשם מיימונית )הגהות נפש להציל נפשות בספק עצמנו להכניס דמחויבים דס״ל הפוסקים על וצ״ע
 בין שנחלק לא אם שבתורה, ל״ת על דעובר אף ליתן מחויב אינו ממונו כל אפילו והא בשו״ת(, רידב״ז בשם שמח )אור אבר לקצוץ או

 ד״וחי מקרא להציל מחויב בספק דגם גדול, דוחק וזה מות. סכנת ודאי שהוא מנהר, חברו למציל נפשות, ספק דהוא שבויים, פדיון
? לספק ודאי בין לחלק לנו ומנין רעך״, דם על תעמוד ״לא או בהם״

 מטעם אלא תכב[ !עמוד החיוב דאין אפשר דאז עני, שהניצול דמיירי מוכרח אינו מ״מ ממונו, להוציא דצריכים שם בגמרא דמבואר ומה
 לו אסור ואז בחזרה, לקבלו דיכול בעשיר מיירי שבויים פדיון על ממונו להוציא דצריכים והא ממונו. כל לתת מחויב ואינו צדקה

]ט[. להצילו ממונו כל לתת דמחויב הכרח אין בעני שא״כ מה לשכור, ואפילו להשתדל צריך רק עין להעלים

ח
 שותין אם מים של קיתון מהן אחד וביד בדרך מהלכין שהיו שנים דאיתא א ס״ב, מציעא בבבא דאיתא מהא לדברינו סתירה יש אבל

חבירו, של במיתתו מהם אחד יראה ואל וימותו שניהם שישתו מוטב פטורא בן דרש ליישוב. מגיע מהן אחד שותה ואם מתים, שניהם
ע״כ. חברך. לחיי קודמין חייך עמך אחיך וחי ולימד עקיבא רבי שבא עד *

 ע״ב אלא חבירו? להציל נפשו למסור מחויב יהא סברא ומאיזה נפשו, למסור מחויב אינו הכי בלאו הא מיוחד, קרא בעינן למה וקשה
 מיימונית הגהות טעם בעצם וזהו נפשו, למסור דמחויב אמינא הוא חברך לחיי קודמין דחייך מיעוט לולא נפשות דלהציל משמע

 בספק עצמו להכניס מחויב ושפיר למעוטי, קרא וליכא דידיה, מספק עדיף חבירו דודאי דס״ל סכנה, בספק עצמו להכניס דמחויב
סכנה.

 יותר. ולא עבירות בשלש רק נפש מסירה חיוב מצינו לא והא חבירו, להציל נפשו למסור דמחויב אמינא הוה באמת למה תמהני, אבל
 דאפילו דס״ל הרמב״ם לשיטת גמרא מהאי ראיה שהביא ע״ש(, התורה דיסודי פ״ה בספרו הגרח״ה הביא )וכן חינוך במנחת וראיתי
 של גמרא בהאי וכמבואר נפשו, למסור מחויב נמי תעשה ואל בשב והתם מרוצח, דילפינן נפשה למסור האשה מחויבת עולם בקרקע
 - נפשות הצלת אלא דאינו כאן אבל דחייב, לומר אפשר שפיר תעשה ואל בשב דרוצח קשה, באמת אבל בדרך״. מהלכין שהיו ״שנים

]י[. נפשו? למסור מחויב יהא למה
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ט
בחיים יותר לחיות שיוכל עצמו להציל לו דאסור מים של הקיתון שניהם. בין לחלק שצריכים היא, פטורא בן דסברת נראה לדעתי אבל
איכפת לא כך אחר בעצמו ימות זה ידי שעל ומה למות, לחבירו להניח לו אסור חציו, יקח אם די עכשיו שלחייו כיון והיינו חבירו, של
נפשו, למסור ודאי הא אבל עמך". אחיך "וחי וכדכתיב עמו שיחיה לחבירו ליתן צריך בסכנה חייו אין דכעת כיון פטורא, בן לדעת לן

לפטור. קרא שום בעינן לא זה ועל פטורא, בן של דעתו על עלה לא ודאי חבירו, בעבור עכשיו דימות והיינו

 לחייו בסכנה עומד כעת אינו אפילו חבירו, להציל חייו על לוותר מוכרח ואינו חברך", לחיי קודמין "חייך עקיבא ר׳ השיב עכשיו אבל
עדיף. בעצמו דהוא לחבירו, מים של הקיתון לתת מחויב אינו ימות, סוף כל דסוף כיון מ״מ

 צריך נמי הכי אין ממונו אבל קודמין, דחייך לוותר צריך אין חייו על דרק ממונו, כל ליתן דצריך מוכרחת ראיה גמרא מהאי מ״מ אבל
 שלא השו״ע, של כלים הנושאי על וצ״ע ממונו. כל לתת צריך בעצמו הוא שיפדו, אחרים מוצא אינו אם נמי, שבויים ופדיון ליתן.

 נראה מציעא דבבא דמהסוגיא לסייע, רוצים אינם אחרים אם נפשות בסכנת שבויים לפדיון ממונו כל לתת דצריכים בפירוש הזכירו
כן. להלכה ודאי

 כרמ״א ודלא תעשה, לא על לעבור שלא ממונו כל להוציא צריכים אין שבתורה תעשה לא כל על דאפילו נראה מהרי״ו מדברי אמנם
 הגר״א בביאור שם עיין שבתורה, תעשה לא על לעבור שלא ממונו כל להוציא דצריכים בפשיטות שפוסק דעה ביורה קנ״ז סימן

 ממונך, כל אפילו ודרשינן מאדך" "בכל דכתיב ממונו כל למסור צריכים זרה בעבודה שרק מוכח ממהרי״ו דאדרבה הרמ״א על שהעיר
שבתורה. ל״ת בשאר לא אבל זרה בעבודה דוקא ומשמע

 אטו ממונו, כל להוציא שצריך במקום שבתורה ל״ת על לעבור מותר יהא למה קשה באמת דהא דבריו, לבאר יש לעיל דברינו ולפי
 לפי אבל ממון? להוציא שצריך משום יפטר והיאך לחייו, שנוגע במקום אלא פטור ילפינן לא קרא מהאי הא בהם, דוחי מקרא מיפטר
]יא[. אונס נמי מיקרי ממונו כל להפסיד צריך אם בהם, דוחי קרא בלא פטור נמי דאונס כיון ס״ל, דמהרי״ו לומר יש לעיל דברינו

 בשאר ורק רעיך", דם על תעמוד "לא מדכתיב ממונו כל לתת דצריך מודה מהרי״ו אף נפשות דלהצלת דידן, לנדון נוגע אינו זה אבל
פליג. תעשה לא

יא
 הפוסקים כל סתמו דחייב, פטורא בן גבי נשך איזהו מפרק ראיה דאין כיון ביארנו כבר חבירו, להציל כדי לסכנה עצמו להכניס ולענין

 מחויב דיחיד אפשר בסכנה עומדים רבים אי אבל יחיד להציל זה כל אבל עיי״ש. תכ״ו, סי׳ משפט בחשן הסמ״ע, פירש וכן דפטור,
מישראל. רבים להציל אפילו עצמו לסכן מחויב היחיד ואין שנא, לא דלמא או להצילם, נפשו למסור

 לעדות או מצוה לדבר ואפילו לעולם, מקלטו מעיר יוצא אינו "הגולה וז״ל: ה״ח, פ״ז רוצח הל׳ הרמב״ם מלשון ראייה להביא ונראה
 מן או הדליקה מיד או הנהר מיד או העכו״ם מיד להציל או בעדותו נפש להציל ואפילו ת»[ !עמוד נפשות עדות או ממון עדות בין

 למיתה עצמו התיר יצא ואם הגדול, הכהן מות עד לעולם משם יוצא אינו צרויה בן כיואב לתשועתו צריכים ישראל כל אפילו המפולת,
עכ״ל. שביארנו", כמו

 עצמו התיר יצא דאם כיון והיינו נפשות, להצלת יוצא דאינו להא טעם הוא למיתה" עצמו התיר יצא "ואם דהוסיף דהא שמח באור ועי׳
 ישראל כל אפילו יוצא דאינו כאן שמפורש וכיון חברו. להציל כדי לסכנה עצמו להכניס מחויב דאינו לצאת, לו אין שוב למיתה
מישראל. רבים אפילו להציל כדי לסכנה עצמו להכניס מחויב דאינו מבואר לתשועתו, צריכים

יב
 מתירו בעולם דבר שום דאין הגדול" הכהן מות "עד דכתיב מהא בספרי דילפינן הכתוב גזירת דכאן מכרחת, ראיה זה אין באמת אבל

 יצא דאם משום הטעם אין אבל ישראל, כל להצלת אפילו יוצא דאינו קרא מהאי דילפינן ע״ש דמכפרת, גדול כהן מות אלא לצאת
 כמו יוצא, דאינו טעם דזהו משמע דהוה למיתה, עצמו התיר יצא דאם סיים שלא הרמב״ם, לשון מדוייק וכן למיתה. עצמו התיר

 וזה לצאת. האסור טעם זה אין אבל למיתה, עצמו התיר יצא אם לצאת היתר לו דאין כיון הוסיף רק שמח, באור דאמת אליבא שפירש
]יש. ברור

 א מ״ה, בערובין דאיתא מהא והיינו מישראל, רבים להציל כדי לסכנה עצמנו להכניס דמחויבים ראיה להביא יש לכאורה ואדרבה
 ממון עסקי על שבאו אמורים דברים במה השבת, את עליהם מחללין ואין זיין בכלי עליהן יוצאין אין ישראל עיירות על שצרו "עכו״ם

ע״ש. הכ״ג פ״ב שבת בהל׳ הרמב״ם פוסק וכן השבת". את ומחללין זיין בכלי עליהן יוצאין נפשות עסקי על באו אבל

 כלל ראיה אינו מצוה למלחמת יוצאים דבעלמא )ומה רבים להציל צריכים מקום מכל בסכנה, אתו זה ידי דעל אף יוצאין, הכל ומשמע
 שלא אף בסכנה העומדים רבים להציל דיוצאין דמשמע כאן אבל רחמנא(, שרי מצוה ומלחמת ותומים ואורים מלך פי על דיוצאים

]יג[. לסכנה עצמו להכניס אחד כל מחויב רבים דלהצלת נראה מלחמה בתורת

יג
 רבים שיציל במקום אפילו נפשו למסור מחויב היחיד דאין ה״ד פ״ח בתרומות מירושלמי מפורשת ראיה להביא דיש אינו, זה אבל

 אנו הרי לאו ואם אותו ונהרוג מכם אחד לנו תנו ואמרו גוים להן ופגעו בדרך מהלכין שהיו אדם בני סיעות שם: דאיתא מישראל,
 דיחדו במקום למסור שרי אי לקיש וריש יוחנן רבי דאיפליגו עיי״ש מישראל. אחת נפש ימסרו לא נהרגין כולן אפילו כולכם את הורגין

מהם. אחד
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סימן וט״ז וב״ח התורה דיסודי פ״ה רמב״ם עיין דיחדוהו, במקום אפילו מישראל אחת נפש למסור דאסור הפוסקים רוב פסקו ולהלכה
מחויב דיחיד נימא ואי היחיד. למסור להם אין מ״מ אנשים, אלף אפילו והיינו כולם, יהרגו זה ידי רעל ואף ע״ש. דעה, ביורה קנ״ז
מישראל רבים להציל כדי נפשו למסור מחויב הדין מצד דאדרבה למוסרו, למיסר לו הוה לא רבים, להצלת נפשו למסור הדין מצד

דמים, שפיכות דהוה למוסרו אסור ולכן רבים, להצלת אפילו נפשו למסור מחויב היחיד דאין משמע ודאי אלא כולם? ימותו ולמה
]יד[. יעבור ואל יהרג לן וקיימא

 רבים דלהציל ]טו[, מלחמה מתורת להציל מחויבים רבים דוקא היינו עיירות, על שצרו בעכו״ם למלחמה ביוצאים דעירובין והסוגיא
 למסור מחויב דיחיד רבים, להציל כדי נפשו למסור מחויב אינו יחיד אבל ע״ש, סוטה בסוף וכדאיתא עלה, מצוה מלחמת דין מישראל

נפש. מסירות כאן אין - רבים של אפילו - נפשות הצלת על אבל דמים, ושפיכות עריות גלוי זרה, עבודה - דברים ג׳ על רק נפשו

יד
 שעה הוראת בגדר רבים להציל נפשו למסור צריך דהיחיד ומסיק בזה, מפלפל זצ״ל קוק מהגרא״י כהן" "משפט שבספר שמעתי שוב

 דעה )יורה ביהודה" "נודע בתשובת ואדרבה מדעתנו, כזה דבר לחדש קשה אבל בו. לעיין כעת ידי תחת הספר ואין מילתא, ולמיגדר
 רוח פי על דינו ובית מרדכי הוראת פי על דעשתה שאני ואסתר רבים, תציל אם אפילו לזנות אסורה ראשה ליה פשיטא קס״א( מהדו״ת
ע״ש. הקודש,

 כחו שתחליש ידי על ישראל להציל היתה שכוונתה ואף לשמה, עבירה גדולה ב: י׳, בהוריות יעל גבי דאמרינן מהא לי משמע וכן
 וכן מישראל. רבים להציל אפילו מילתא למיגדר משום עריות גלוי תמיד התירו שלא ומשמע לשמה, עבירה מיקרי מ״מ להורגו, ותוכל

התורה. חייבה לא אם הצלה חיוב לתקן בידם כח אין אבל מילתא, ולמיגדר עונש בגדר אלא להתיר חכמים ביד כח אין דמים שפיכות

טו
 המפרשים איפליגו יהרג ואל יעבור לך דקיימא מקום דבכל לא, או רשאי אי חבירו להציל כדי נפשו למסור רוצה יחיד אי - לחקור ויש
חסיד. דמיקרי סוברים ורא״ש והתוספות בנפשו, דמתחייב סוברים וסיעתו דהרמב״ם !עמודתכד[ לא, או עצמו על להחמיר יכול אי

 שימות ולא בהם "וחי חז״ל ודרשו בהם" "וחי וכדכתיב התירה, דהתורה כיון עצמו על להחמיר היחיד יכול היאך לתמוה יש ובאמת
 השבת, את לחלל או באיסורין להתרפאות שלא עצמו על להחמיר יכול סכנה בו שיש חולה ואטו לדעת, עצמו מאבד הוה הא בהם",

 התירה, התורה הא חסיד, נקרא עצמו על ומחמיר איסורין דבשאר הפוסקים פסקו היאך קשה, ושוב לדעת. עצמו מאבד מיקרי ודאי הא
 כהרמב״ם להלכה מזה ומסיק כן, מקשה הרמב״ם על בהגהותיו שהפר״ח מצאתי )שוב לדעת עצמו מאבד דמיקרי לומר לן והיה

בנפשו(? מתחייב דהמחמיר

 רק תועלת בלי עצמו דממית במקום אלא לדעת עצמו מאבד מיקרי דלא דס״ל משום הוא, שהתירו הפוסקים דטעם פשוט נראה אמנם
 האי על בילקוט דרשו וכן לדעת. עצמו מאבד מיקרי לא שמים שם לקדש כדי עצמו דהמית במקום אבל הזה, עולם בחיי ומיאס קץ

 לא שוב שמים שם לקדש דכוונתם משום והיינו עיי״ש. אך, ת״ל ועזריה מישאל כחנניה יכול אדרוש" לנפשותיכם דמכם את "אך קרא
 ורק נפש, פיקוח התירה דהתורה שמים, שם בזה קידש לא עצמו על המחמיר סכנה בו שיש חולה אבל לדעת, עצמו מאבד מיקרי

]טז[. לדעת עצמו מאבד מיקרי לא ותו שמים, שם קידש - לעכו״ם להיכנע רצה לא אם מקום מכל תורה דהתירה אף עכו״ם באנסוהו

טז
 והותר בהם" "וחי דכתיב כיון נראה דלכאורה לא. או רשאי אי חברו להציל כדי נפשו למסור רוצה מדעתו יחיד אי לחקור יש ומעתה
 רוצה אי אבל עכו״ם, באנסוהו רק וזה השם, קידוש מטעם אלא וליהרג עצמו על להחמיר שרי לא תו סכנה, במקום נפשות הצלת מצות

 לן וקיימא המקום, לפני חביבים דשניהם נפש" בשביל נפש דוחין "אין לן דקיימא אף חבירו, להציל כדי וליהרג עצמו על להחמיר
 ואין עצמו, ליהרג לו אסור כאן ואף מישראל, נפש למסור אסור מ״מ ימותו, שניהם שאפילו כך כדי עד ולהרוג מעשה לעשות דאסור

 עצמו על להחמיר לו ואסור חייו, על לוותר עצמו על בעלים דאינו חבירו, למוסר עצמו מוסר בין לן שני ולא גופו. על לוותר בידו
]יז[. עצמו את ולהרוג

 וכלשון קודמין, דחייה וליהרג, עצמה על להחמיר לה אין בסכנה, האם אם העובר את דמחתכין מעוברת באשה שכן כל נראה זה ולפי
עצמה. על להחמיר בידה ואין מ״ו, פ״ז באהלות המשנה

יז

 על תמות שהאם לנו ברור אינו אי אבל האם, מסכן ודאי אי דוקא היינו העובר לחתוך דמותר דהא חדש, דבר לומר נראה לע״ד ואמנם
 ל״ת מצות זו "אף וז״ל: רודף, משום דהוא ה״ט פ״א רוצח הל׳ ברמב״ם מפורש העובר הריגה היתר דעיקר להורגו, לנו אסור - ידו

 מפני ביד, בין בסם בין שבמעיה העובר לחתוך מותר לילד, מקשה שהיא שהעוברה חכמים הורו לפיכך הרודף, נפש על לחוס שלא
ע״ש. להורגה", אחריה כרודף שהוא

 להשליך לן שרי המשוי מכובד להישבר העומדת ספינה דאפילו רודף, דין בזה נפקע לא לה, רדפו קא דמשמיא בגמרא דאמרינן ואף
 אבל רודף, חיוב להפקיע רק מועיל לה קרדפו ומשמיא הט״ו, פ״ח ומזיק חובל הלכות ברמב״ם וכמבואר רודף, דמיקרי בים, המשוא

בזה(. שהאריכו האזל" "אבן ובספר זצ״ל הלוי חיים רבי הגאון בחידושי )עיין רודף שם נפקע לא

 וכמבואר רודף, דין כאן אין דבספק כיון נראה א״כ דרודף, דינא משום אלא דהאם נפש פיקוח משום העובר להרוג דאסור מבואר מ״מ
 במחתרת בא כמו הדין ברודף וכן מחתרת, גבי ע״ש ב פ״ה, ביומא להדיא נראה וכן מחתרת. גבי ע״ש ה״ט, פי״א בסנהדרין בתוספתא
 להרוג שכוונתו לנו ברור אם אלא רודף להרוג הותר דלא מסתברא, וכן ע״ש. רוצח, אף ד״ה א ע״ג, סנהדרין בתוספות וכמבואר

אין דבספק להורגו, אסור מספק האם, מסכן ודאי אינו אם רודף, משום אלא אינו העובר הריגת דהיתר מעוברת גבי כאן וא״כ הנרדף,
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העובר, להציל כדי מספק אפילו האם מיתת להניח דצריך לומר וקשה האחרונים, כספרי בירור צריך זה דבר אבל רודף. היתר כאן
]יח[. העובר של מודאי עדיף חייה דספק ואפשר קודמין, דחייה מטעם רק דרודף דינא בלי העובר דהורגין משמע המשנה ולשון

יח
 שיצאה האשה א ז׳, דערכין מהא הוא אמו ירך דעובר ראיה שמביא ע״ש דחולין, פ״ב סוף הרי״ף( )על הר״ן בחידושי ראיתי חדש ודבר

 הכא רק הוא, אמו ירך לאו עובר דבאמת הר״ן ודחה אמו. ירך דעובר משמע היא", ד״גופה משום שתלד עד לה ממתינין אין ליהרג
 חיישינן לא ולכן עובר, בהריגת תורה איסור דליכא ומשמע ע״ש. חיישינן", לא העולם לאור יצא דלא "כיון משום העובר את הורגין

הדין. ענוי במקום העובר את והורגין

 שרי עובר הריגת והרי שרי", ולישראל אסור נח דלבן מידי איכא "מי א ל״ג, בחולין הגמרא קושיית תקשה זה דלפי תמהני, אבל
 על אבל מהתורה, איכא איסורא דלישראל שם ופירשו בזה הרגישו בחולין שם ובתוספות תכה[ !עמוד עלה, חייב נח ובן לישראל מהתורה

 דמקשינן מהא שם בתוספות כדהוכיחו מועיל, אינו בעוברין שלא אסור רציחה דבישראל והא מידי, איכא מי כאן דנימא קשה הר״ן
 ואף מידי, איכא מי מקשינן מ״מ לישראל אסורה מיהת דפרוטה ואף נח, לבן ואסור לישראל דשרי פרוטה משוה מפחות שם בסנהדרין

מידי. איכא מי נימא בישראל העובר להרוג שרי היאך נמי כאן

יט
 ורק ישפך", דמו באדם האדם דם "שופך אזהרת בכלל כולו העולם רכל עובר, להרוג מהתורה דאסור מודה הר״ן דגם נראה אמנם
 עובר, להרוג מהתורה דאסור אף מעוברת להרוג דשרינן והא מהתורה, הוה רוצח אבל נפש, מיקרי דלא פטור ישראל מיתה לענין
הולד. את הורגין ולכו״ע לא או אמו ירך עובר לפלוגתת שייך לא דכאן הר״ן מבאר

 על רחל וכדומה, מרבעת מזיק, גיות, שיחרור, כגון שנולד, לאחר אף למהותו שנוגע מה דוקא היינו אמו ירך לאו עובר למ״ד דאף
 מה אבל עובר, שהוא בשעה עכשיו אף עצמו בפני דין לו ויש הוא, אמו ירך לאו עובר אמרינן אז שנולד, לאחר אף הללו דינים העובר
 דנחשב להורגו, יכולים עכשיו על אלא אינה דהשאלה נמי וכאן מאבריה. כאחד נחשב עכשיו לכו״ע אז עובר שהוא לזמן רק שנוגע
מאיבריה. כאחד

 הא היא", "גופה הגמרא קושיית לשון מהו עובר להרוג מהתורה איסור דאין הוא דהפשט נימא ואי היא", "גופה הגמרא לשון והיינו
 והטעם אמו, ירך לאו עובר למ״ד אף כגופה לכ״ע דכאן הוא דהפשט ודאי משמע אלא מהתורה, עובר על חייבין דאין הוא הטעם

כדפירשנו.

 משום הולד את הורגין אין ודאי וילדה להריגה דינה נגמר שאלו "תדע וז״ל: לדבריו, ראייה והביא הר״ן, שמוסיף מה בזה ותתישב
 זה העובר, שנולד לאחר העובר הורגין אמו ירך עובר אי דמשמע איגרי, מרפסן ודבריו הדין". נגמר עליו ולא הוא אמו ירך לאו דעובר
 וא״א הוא, אמו ירך לאו עובר אמרינן לכו״ע זה דלגבי שנולד, לאחר הולד את הורגין אין דלכ״ע מודה הר״ן דגם נראה אמנם צע״ג.

 משום והיינו לעובר, חוששין אין לכ״ע דהכא לדבריו ראיה להביא רוצה הר״ן רק דעת, בלי עובר כשהוא חטא על עכשיו לחייבו
 דלגבי פטור ודאי שנולד לאחר גבי דהא ראייה, הר״ן מייתי זה ועל לו, רק לאחר נוגע דאינו משום לעיל, כדפירשנו אמו כירך דנחשב

 כירך לכו״ע ובזה מעוברת, שהיא בשעה עכשיו אלא נוגע דאינו משום הוא במעוברת דהורגין הא א״ב הוא, אמו ירך לאו לכו״ע זה
שפירשנו. כמו הוא, אמו

 מותר דלכתחילה דמשמע בעבורו, שבת לחלל לנו אין פטור דההורגו דמטעם מיית, איהו ד״ה א מ״ד, נדה התוספות שפירשו ומה
 היתר בו אין כמו״ב נפש, מיקרי דלא משום פטור שההורגו דכשם ס״ל רק מהתורה, דאסור מודו דודאי כלל, ראייה אינו מהתורה,

מהתורה. דאסור מודו ודאי אבל נפש, דפקוח

 יחיד, להציל שבן כל להצילם, הכלל לטובת נפשו למסור מחויב היחיד דאין היינו חיובא, לענין זה דכל להעיר נכון דברינו בסיום מ״מ
 ראיה, אין הכלל לטובת עצמה שמסרה דמאסתר ואף קדוש, מיקרי הכלל להציל כדי להריגה עצמו ומוסר עצמו על המחמיר מ״מ אבל

 וכן דמותר, מסתברא ודאי כזה ובאופן בסכנה, ג״כ בעצמה דהיא רש״י ופירש וכו׳", להימלט בנפשך תדמי "אל לה ביאר דמרדכי
 פ״ה משנה בכסף )מובא יוסף בנמוקי שפירש כיון נראה מ״מ בסכנה, ג״כ היו דהם דמיירי אפשר א( נ׳, )פסחים לוד דהרוגי מעשה
 שיראו כדי נפשו למסור מותר גדול אדם מ״מ דפטור, במקום וליהרג עצמו על להחמיר דאין הרמב״ם לסברת דאף התורה(, דיסודי

ע״ש. השם. את וליראה לאהבה ממנו וילמדו העם

 ה׳ ויראת אהבה ללמדם בשביל דאי מתים, היו נפשו מסירות שבלי רבים, להחיות נפשו למסור דמותר ק״ו של בנו בן וחומר קל א״ב
 כאילו מישראל אחת נפש המקיים "כל שאמרו רז״ל בדברי פעמים כמה מבואר נפשות הצלת מצות שכר וגודל להחיותם. כ״ש שרי,
 להלכה )מובא שבויים" מפדיון יותר גדולה מצוה לך "אין רז״ל אמרו וכבר למות", לקוחים "הצל מלא ומקרא מלא", עולם קיים

 סוף בראשונים מובא )ירושלמי דם שופך השואל ואפילו דם, שופך הוא הרי בזה והמתעצל ע״ש(. ה״י פ״ח עניים מתנות הל׳ ברמב״ם
 זכאי, ידי על זכות ומגלגלין מאד, גדול הוא הרי שבתורה איסורין כל מפניו שנידחין כזו רבה במצוה המתעסק שכר וגודל יומא(,
אכי״ר. המתים. ותחיית הגואל לביאת בקרוב ונזכה רע מכל ישמרנו וה׳ ישראל. נפשות הצלת זכות ובפרט

 שטרנבוך משה הרב
ירושלים - לונדון

זה למאמר הערותי והנה

א
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משחק אבל מאתמול שחוקי ה״מ מינה סבור הראשונים( ושאר )רש״י הרבנים גדולי בשם שהביא ב ב״ח, זרה לעבודה במאירי עין
אמרו ולא מחללין, אחד אבר בסכנת אף אלא נראין הדברים תכו[ !עמוד ואין עוורון. סכנת אלא לנפש סכנה שם שאין מפני לא לכתחילה
עכ״ל. לבוא, קרובה אבר סכנת שהפסד לומר אלא תלוי, בלבא דעינא שוריינא

 בר״ש ר״י על שחולק דשבת פי״ז במרדכי הובא ר״ת דעת היא כן באמת אבל בזה. חבר לרבנו מצאנו שלא בהערה כתב המו״ל והה״ג
 והחרה עליו נחלק ור״ת לא, העין איבוד משום אבל תליא, בליבא דעינא דשוריינא בשבת לכוחלה מותר שמרדה בעין דדוקא שכתב

השבת. את עליו מחללים מאבריו באחד דאבון דאפילו שמסיק ועיי״ש להיתר, למעשה להלכה

 דעיי״ש כפשוטם. ר״ת דברי הבין הראבי״ה אבל בפרישה, וכן עיי״ש, אחר, באופן דבריו פירש שכ״ח סי׳ באו״ח שהב״ח אמנם
 עשור, דשביתת פ״ב בהג״מ והוא שטרדה, מעין עליו להשיב שיש אחד, אבר בדאבון אפילו שפסק ראב״י בעיני ונפלא שכתב במרדכי

כהראבי׳. ר״ת דברי ג״כ שהביא י״ג סי׳ דחולין בפ״ח ביש״ש ועי׳ תרי״ח. סי׳ או״ח בב״י וכן

 דעויר דבהדי זימנין וכו׳ ממש ס״ד ואי עין תחת ונפש עין ולא עין תחת עין שם דאיתא א פ״ד, קמא מבבא ר״ת לדברי סמוכים ויש
 בליבא דעינא שוריינא משום דלאו ומשמע וכו׳, לי׳ עבדינן מקבל מצי אי לי׳ אמרינן מימר דילמא קושיא, ומאי נשמתי׳. ליה נפקא
 בכל כן ממש לאו עין תחת דעין דכמו דמוכיח לדחות, ויש ממש. אברים שאר אבל לא עין דילמא למפרך מצי הוה כן לא דאם תליא,

 הש״ך דברי בישוב ו׳ ס״ק זהב במשבצות שכ״ח סי׳ או״ח מגדים בפרי שחילק וכעין היסורים, מחמת מת הוא אבר דקוצץ ועוד הפסוק,
עיי״ש. קנ״ז בסימן

 אותם שדחו ומכלל הנ״ל, והמאירי ר״ת דברי הביאו ולא השבת, את מחללין אין אחד אבר איבוד דעל להלכה סתמו הפוסקים והנה
 של איבריו מרמ״ח אחד שהוא ממילה נפש פקוח שם דיליף ב פ״ה, מיומא והמאירי הר״ת לדברי ראי׳ להביא יש ולכאורה מהלכה.

מאיבוד. אבר הצלת שכן מכל דוחה אבר תיקון אם וא״כ מאיבריו. אחד תיקון שהוא שכתב ברש״י ועיי״ש וכו׳, השבת את ודוחה אדם

 דוחה מצוה ע״י תיקון דרק י״ל ולפי״ז עיי״ש, מצותיו לקיום הגוף כל תיקון שכן מכל במצוה אבר תיקון כתב הרשב״א בחי׳ ואולם
 לומר רש״י כוונת אולם כרת, אין בזמנה הא תמה שם וברש״ש וכו׳, כרת שחייבין שכתב כן משמע מרש״י וגם אבר. הצלת לא אבל

 בנו באליעזר כמו המיתה מן מצילו התינוק את שהמל שכתב ר״ח בפי׳ ועי׳ מכרת. שמצילו כ״כ חשוב מילה מצות ע״י האבר דתיקון
 דבהדי דזמנין עין תחת ונפש עין ולא עין תחת עין דא״ש א פ״ד, קמא מבבא להעיר יש וכן הק״ו. נסתר דלפי״ז וקשה וכו׳, משן של

וקצרתי. לדחות ויש נשמתו נפקא לי׳ דעויר

 לחוש יש אבר בסכנת אי צ״ע המקיל, המיעוט בתר אזלינן הפוסקים דבמחלוקת תרי״ח סי׳ או״ח בב״י הובא ירוחם ר׳ דעת לפי והנה
 להתיר יש אי גדול אבר באיבוד צע״ג ולמעשה בזה. שהאריך זצ״ל פייבלזון להגרא״מ נפש פקוח בספר ועי׳ והמאירי. ר״ת לדברי

הנ״ל. דעת כפי סכנה מחשש

 לאווין בשאר אלא התיר לא דהש״ך וכתב סק״ו, במ״ז בפרמ״ג כן הקשה כבר שכ״ח סי׳ מאו״ח קנ״ז בסי׳ הש״ך על קושייתו ובדבר
 שבעצמו הש״ך על גדולה תימה מיהו בהקדמה. טל אגלי בספר תירץ וכן עי״ש, זרה, לעבודה דהוקשה שחמור שבת באיסור לא אבל
 קציצת בין או לאווין, לשאר שבת בין לחלק הש״ך רצה ואם ההיפוך. מבואר ושם שפ״ז סי׳ ריב״ש לשו״ת וכן שכ״ח, סי׳ לאו״ח ציין
וצע״ג. דבריו, לפרש לו היה לרפואה, אבר

 היש״ש דעת ולפי כישוף, ע״י בא החולי אם בקוסמים לשאול מותר אבר דבסכנת מהרש״ל בשם א׳ ס״ק קע״ט סי׳ יו״ד בש״ך ועי׳
 כמש״כ ולא אבר, בסכנת מותר ברפואה דגם וש״מ אבר, בסכנת מותר ומ״מ גמור לאו הוא בקוסמים לשאול האיסור סי״ג פ״ח בחולין
ז׳. סע׳ קע״ט בסי׳ שם הט״ז דברי בביאור ה׳[ ]הערה להלן שאכתוב מה ועי׳ נ״י, רמ״ש הרה״ג

 ל״ב סי׳ יור״ד להועיל מלמד שו״ת הבהיר בספרו ז״ל הופמן רד״צ הגאון ומרן ר״פ, סי׳ יוה״ב הל׳ זרוע באור גם מובאים ר״ת ודברי
 ומדכתבו השבת, את עלי׳ לחלל נפשות כסכנת אבר דסכנת מדבריהם שמשמע ואפילו, ד״ה א כ״ו, סוכה מתוס׳ תכה !עמוד גם הביא
 דוקא לאו תלי דליבא באבנתא דעינא שוריינא ב כ״ח, זרה בעבודה שאמרו דמה כר״ת, דס״ל משמע עין סכנת כתבו ולא אבר סכנת
לנפש. סכנה יש גדול אבר בכל אלא עין,

ב
 ללמוד אין אבל דבר, תעשה לא ולנערה מדכתי׳ באונס שעבר למי מענישין שאין העונש לענין רק הוא פטרי׳ רחמנא דאונס הפטור

הראשונים. לרוב נפשה למסור מחויבת המאורסה נערה גם דהא עבירה, מעשה כאן שאין מזה

 כתבו בסופו אלא תוד״ה ב פ״ב, ביומא וכן כגון, ד״ה א נ״ד, זרה בעבודה דהתוס׳ עבירה, מעשה נקרא אונס שגם להוכיח יש ובאמת
 וכן קומתו, לכופף יוכלו שלא כדי עצמו את להמית מחוייב שאינו ובוודאי כלל, מעשה הוי לא זרה לעבודה קומתו את כפפו שבאם

 מעשה, עביד דלא כיון אסתר והא ד״ה ב ע״ד, בסנהדרין התוס׳ לדעת א״ע למסור מחוייב אינו התינוק על אותו משליכין אם ברציחה
עבירה. מעשה מיקרי דאונס וש״מ עצמו, את למסור מחוייב זרה לעבודה ישתחוה לא או יהרוג לא אם להורגו ברצו אבל

 להורגו רצו אם ובין דמים, ושפיכות זרה עבודה עריות גלוי של עבירה יעבור לא אם מיתה בעונש כפוהו אם בין חילקו לא והראשונים
 כמש״ב ולא א. נ״ד, זרה עבודה בריטב״א עי׳ אונס. מטעם פטור דבדיעבד עבירות מג׳ אחת שעבר עי״ז עצמו את הציל הוא ורק סתם

 א״ע למסור מחויב עבירות בשאר דגם הו״א בהם דוחי הקרא לאו ואי חייב, השני דבאופן קנ״ז( סי׳ כ״ד בפ״ת )המובא חכמים במשנת
 ועיין עבירה. מעשה מיקרי אונס דגם דסברי וש״מ דסוכה, בפ״ג והר״ן ב ע״ד, בסנהדרין התוס׳ וכמש״ב עבירות, ג׳ בהנך כמו למיתה

 שווים. האונסים כל ולאו האונס באופן הבדלים כמה יש ובאמת בזה. שהאריך י״ג כלל דאורייתא באתוון וכן כ״ד כלל האוצר בבית
סק״ט. קע״ט בסי׳ הט״ז בשם ה׳[ ]הערה להלן שאביא מה וראה
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ג
בהגהות שהעיר כמו זה, על עמד עצמו הבעה״מ ואף בעה״מ, על הרמב״ן קושית לתרץ שכ״כ דפסחים בפ״ב הר״ן לתירוץ בזה כיוון

דב״ק. פ״י לנמו״י גם ומציין הב״ח

ד
 דברי ובספר אבן. טורי בהגהות ועי׳ דנהרג הרמב״ם כוונת שאין שכתב בפר״ח דעי׳ עליו, נהרג זרה בעבודה דבנתרפא ברור זה אין

 ובהג׳ התראה. קיבל בלא ה״ה פי״ח סנהדרין בהל׳ שכתב וכעין מרדות, מכות אותו שמענישין הרמב״ם דכוונת כתב הרמב״ם על ירמי׳
להורגו. ברוצים משא״ב זאת, אסרה התורה שהרי אונס הוי לא דלהתרפאות כתב בנימין בני

ה
 רמ״ש הרה״ג וקושיית יתרפא, אם וספק במחלה סכנה יש אי ספק יש דברפואה וכתב המשנה המרככת כמו ג״כ שתירץ בפר״ח עי׳

 מיקרי לא הרפואה ותועלת הסכנה בעצם ספק שיש דבמקום אונס, מטעם לפוטרו אין הרמב״ם דבנידון לומר רצה דהפר״ח קושיא אינה
ברפואה. משא״ב גמור אונס הוא דהתם הריגה, יראת מחמת שעבר למי דמי ולא זרה, ועבודה דמים שפיכות עריות בגלוי לפוטרו אונס

 שבת, לחלל מותר נפש פקוח בספק דאף ביומא מזה דילפינן בהם וחי משום הוא ההיתר התם סכנה, בספק אף שבת לחלל דמותר והא
כנ״ל. לחלק יש שפיר אונס, מטעם בדיעבד לפוטרו שרוצים אלא בהם, דוחי ההיתר דליכא עבירות בג׳ משא״ב

 כמשתחוה שנראה מפני ולשתות לשחות דאסור כוכבים עבודת לפני המושך במעין א י״ב, זרה בעבודה הר״ן דברי ליישב יש ובזה
 אלא אסור דלא כיון מותר סכנה בוודאי אבל לשתות, מים שימצא קודם בצמא ימות דשמא סכנה בספק דמיירי הר״ן וכתב לעכו״ם,

נפש? פקוח בספק אף דמותר שבת מחילול ומ״ש תמוהים, הר״ן ודברי ק״נ סי׳ ביו״ד והובא עי״ש. עין, מראית משום

 משום היתר כאן אין זרה בעבודה משא״ב בספק, אף מותר ולהכי בהם וחי משום ההיתר דבשבת שפיר, מיושב הנ״ל ולפי תכה[ !עמוד
וכנ״ל. אונם כאן אין סכנה ובספק אונס מטעם להתיר דיש אלא בהם, וחי

 משום אין עין דבמראית הר״ן דסובר נימא ואי יעבור, ואל דיהרג באונס, אף נפשו למסור מחויב זרה בעבודה והא קשה, דעדיין אלא
 וסובר לע״ז, מיוחד ואינו כללי איסור דהוא אביזרייהו משום אין עור דבלפני סורר בן בם׳ הרמב״ן וכמש״ב זרה, דעבודה אביזרייהו

 בחילול כמו מותר יהא סכנה בספק גם דא״כ זרה, לעבודה מיוחד ואינו עבירות לכל כללי איסור הוא עין דמראית האיסור דאף הר״ן
שבת.

 קיסר דא״ל בניה ושבעת באשה ב נ״ז, גיטין מגמ׳ נסתר זרה, דעבודה אביזרייהו משום אין עין מראית דבאיסור היסוד דעצם ועוד
 אביי שם דפריך ב ס״א, בסנהדרין וכן נפשם. מסרו זאת ובכל עין מראית אלא הי׳ לא נמי דהתם וכו׳, ושקלי׳ וגחין גושפנקא לד אשדי
 שמשתחוה מי שכל האלה הדברים אחר לפסוק אסתר במדרש ואיתא עין. מראית אלא הי׳ לא והתם חייב, להמן דנעבד מברייתא לרבא
 וההשתחויה מדרש, בשם ס״א בסנהדרין התוס׳ כמש״ב לבו, על צלמים שהיו אלא זרה עבודה הי׳ לא והמן לעכו״ם, משתחוה להמן
 למסור מרדכי הי׳ מחויב ועכ״פ רבא, בתוד״ה קמא לתירוצא נפשם למסור היו מחויבים זאת ובכל עין, מראית אלא אינה עצמו להמן

 עיקרו כל דהרי מסתבר, זה ודבר זרה, לעבודה נחשב גרידא עין מראית שהוא מה אף זרה דבעבודה ומוכח השם, קידוש מפני עצמו את
יעבור. ואל יהרג משום בו יש עין מראית משום בו שיש כל ולכן הבריות, בעיני השם לקדש הוא השם קידוש של

 שעיקר הכל יבינו במעיין משא״ב עצמו, זרה לעבודה דהשתחוה הכל יסברו דהתם והמן, בני׳ ושבעת ראשה הא בין לחלק יש ואולי
 וודאי בין דהחילוק אלא א״ע, למסור מחויב אינו ולהכי בעלמא, כיעור מצד עין מראית אלא זו בשחי׳ ואין מים, לשתות הוא כוונתו

מובן. אינו ספק ובין

 דאיכא מעיין "אבל א י״ב, בע״ז שם הגמ׳ מלשון אבל מאד, רחוק חשש רק שהי׳ אלא סכנה, ספק שם שהי׳ לומר הר״ן רצה לא ואולי
סכנה. ספק הפחות לכל דיש משמע לא" אימא מיית שתי לא דאי סכנה

 כשעושה בעבירה תלוי נפש פקוח דבאם מכאן משמע שכתב: ט׳ ס״ק ז׳ סע׳ קע״ט סי׳ ביו״ד הט״ז דברי עפ״י הר״ן דברי ליישב ונ״ל
וכו׳. מג״ע חוץ האיסורים בכל להתרפאות דמותר ידעינן והרי קמ״ל דמאי תמוהים, ודבריו כן. לעשות מותר להנצל יכול עבירה

 העבירה על כשכפוהו אלא עצמו את למסור מחוייב אינו עבירות בג׳ דאפילו דס״ל הט״ז בכוונת שכתב לבונה עצי בהגהות ועיי״ש
 את שהפקירה מאסתר וראי׳ א״ע, למסור מחויב אינו עבירות מג׳ אחד ע״י עצמו להציל יכול והוא להורגו רצה העכו״ם אם אבל עצמה,
עיי״ש. וכו׳, איש אשת שהיתה אף עצמה

 ונראה מות. מסכנת להנצל שרוצה אלא עבירה מעשה על כפי׳ אין והתם אשירה, בעצי מתרפאין אין דהא תמוהים דברי׳ ולכאורה
 להתרפא יכול באינו אלא נפש למסור חיוב אין אשירה דבעצי הירושלמי בשם חוץ ד״ה א כ״ה, בפסחים התוס׳ כדעת סובר דהט״ז

 עלי אלא מצא ולא סתם בעלים משא״ב עצמה, העבירה ע״י היא הרפואה הנאת דהתם אשירה, עצי לי הבא לו שאמר או מזה, אלא
 וא״כ העבירה. בהנאת כלל רוצה ואינו הסכנה מן מצילתו דהעבירה אלא העבירה, ממעשה ההנאה דאין והטעם להתרפא, מותר אשירה

מותר. - זרה לעבודה משתחווה הוא שעי״ב אלא צמאונו לרוות משתחוה והוא בצמא, שימות שהסכנה דהר״ן, בגוונא גם

 כפי׳ שום היתה לא במעיין משא״ב דהשתחוי׳, עבירה לעשות כפוהו דהתם מהמן, וכן בניה ושבעת מאשה שהקשינו מה ומיושב
עבירה. מעשה עשותו ע״י עצמו את הציל שהוא אלא לעבירה

ולדעת וכמש״ל, אונס זה דאין בדיעבד אף חייב הוא דבכה״ג שכתב הנ״ל חכמים המשנת מדעת בהיפוך והוא גדול, חידוש זהו ואמנם
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העבירה. מעשה עצם על כפי׳ שאין כיון לכתחילה, אף מותר הט״ז

דאז סכנה בוודאי רק זה אבל אונס, מיקרי לא דרפואה הנ״ל הפר״ח כמש״ב ולא אונס מיקרי רפואה דאף מכאן מוכח וגם תכט[ !עמוד
לחלק יש ולכן וכמש״ל, בהם וחי משום ולא אונס מצד אלא ההיתר אין זרה דבעבודה אונס, מיקרי לא סכנה בספק אבל אונס מיקרי

לספק. סכנה וודאי בין

 וחי הכתוב לך וכשפרט תעבדם לא בכלל היה הכל רבא שם דאמר א נ״ד, זרה דעבודה מפורשת מגמ׳ הנ״ל לכל סתירה יש ולכאורה
 חזינן וא״ב בצנעא. הא ד״ה בתוס׳ ועי״ש בפרהסיא. והא בצנעא הא כיצד הא באונס, דאפילו תחללו ולא כתב והדר אונס יצא וכו׳ בהם

 דוחה נפש פקוח ספק דאפילו ילפינן בהם דמוחי ב פ״ה, ביומא אמר גופו ורבא בהם, מוחי לאונס ילפינן זרה בעבודה דגם לרבא דס״ל
סכנה. בספק גם מותר אונס מחמת שמותר דבמקום נימא זרה בעבודה וא״ב שבת,

 דהרי בשבת, אלא נאמר לא זה דהיתר בהם, וחי של היתר זרה בעבודה ליכא שם, זרה בעבודה הגמ׳ מסקנת דלפי סובר, דהר״ן ונראה
 דגילתה וכו׳ אחת שבת עליו חלל וכו׳ ומושמרו וממילה מעבודה דילפינן שבת, דוחה נפש דפקוח אחרות ילפותות יש ב פ״ה, ביומא
 בספק אף ללמד אתי בהם דוחי דילפותא רבא אמר זה ועל לן, מנא ספק וודאי אשכחן :שם דפריך אלא שבת, דוחה נפש דפקוח התורה
 הפסוק את שמביא דשבת בפי״ד הרי״ף מש״כ )ועי׳ מיתה ספק לידי בעשייתם שיבוא ולא וודאי בהם שיחיה שפירש״י וכמו נפש פקוח

 פכ״ג ה״ג מלשון והוא בהם וחי דנקיים היכי כי מספיקא נציל הלכך בהם, וחי מקיים דלא זימנין לספיקא חיישינן ואי וכתב: בהם וחי
דשבת(.

 קרא ואתא עליהן, עצמו את שימית רוצה התורה שאין ידעינן ומזה אותם, דוחה נפש שפקוח לימוד דיש עבירות בשאר דווקא זהו ולכן
 ומה נפש. פקוח להיתר לימוד לנו אין וא״כ בהם, דוחי מכלל ומפקא תחללו דלא קרא דאתא זרה בעבודה משא״ב לספק, אף בהם דוחי

 דמיחשיב נפש פקוח בוודאי אלא הותר לא ולהכי דבר, תעשה לא דולנערה אונס מטעם אלא בהם, וחי מצד אינו המושך במעיין דמותר
סכנה. ספק לא אכל אונס

 עכו״ם, בסתם אלא באונס זרה עבודה על עצמו את למסור מחויב אינו דלרבא רבא, ד״ה ב ס״א, סנהדרין בתוס׳ השני תירוץ לפי והנה
 שהוא יודעים שהכל השם, חילול כאן דאין משום והטעם עצמו. את למסור מחויב אינו ומיראה מאהבה עובדים שהכל בעכו״ם אבל

 הט״ז שכתב קע״ט בסי׳ חבר דחובר באיסור וכן לשתות, שרוצה יודעים דהכל וכמש״ל זה, שייך לא דבמעיין פשוט הדבר - מאונס
 היינו לכתחילה, עצמו את למסור מחויב מ״מ פטור, דבאונס דאע״ג מודה דרבא התוס׳ של ראשון לתירוץ אפילו אלא וכנ״ל, להתיר

 וכמש״כ א״ע למסור מחויב אינו עבירה ע״י א״ע במציל משא״ב השם, חילול בזה דיש עשה מצות של זו עבירה לעבור באנסוהו רק
הנ״ל. הט״ז

 ומצאתי בהם. דוחי היתר זרה בעבודה אין הנ״ל לפי דהא בהם דוחי הפסוק את א נ״ד, זרה בעבודה רבא הביא דלמה קשה דעדיין אלא
עי״ש. א׳ סי׳ גדול אור בספר בזה שהעיר

 לכתחילה אבל דעונש פטורא אלא ילפינן לא דמיני׳ דבר, תעשה לא דלנערה פסוק זירא ר׳ הביא דלמה להיפוך הקשו שם בתוס׳ והנה
 פטרי׳ רחמנא אונס זירא ר׳ פריך דמאי הקשו, ועוד לכתחילה. אף דמותר בהם דוחי פסוק למייתי הוי וטפי עצמו, את למסור מחויב
 מאד נדחקו ז״ל והראשונים נעבד. הוי שפיר וא״כ עצמו, את למסור מחויב דלכתחילה זירא ר׳ מודה ע״כ מ״מ הא נעבד, הוי לא וא״כ

הגמ׳. דברי בביאור

 זו דאין ע״כ פטור, הוא שבאונס דמכיון סבר דר״ז כך, הוא ורבא ר״ז בין וטריא דהשקלא ז״ל, הראשונים דברי תמצית עפ״י ונראה
 אפילו שמים שם לקדש אדם דמחויב וכו׳ ואהבת מצות מצד הוא נפשו למסור דמחויב והא באונס, עבד אם זרה עבודה עבודת

כך. בשביל לאסרו נעבד זה אין והלכך זרה, עבודה לעבודת ההשתחויה את עושה אינה נפש מסירות של זה חיוב אבל נפש, במסירות

 עבודה הוי לא בוודאי עיי״ש באלוה, עלי׳ קבלי׳ דלא משום דפטור ומיראה מאהבה דעובד דסובר ב ס״א, בסנהדרין לרבא מיבעי ולא
 מודה אביי דאפילו הריטב״א כתב מות בסכנת הנה חייב, ומיראה מאהבה דעובד כאביי זירא ר׳ יסבור אם אפילו תל[ !עמוד אלא זרה,

 קדשו, שם חילול מחמת זרה עבודה עבודת בכלל דהוי צ״ל דע״כ לו, השיב ורבא נעבד. הוי לא וא״כ זרה, עבודה קבלת זו דאין דפטור
 מצות רק שיש אלא הכי תימא לא דאי זרה, עבודה עובד שהוא שסבורים ע״י השם חילול בו יש מ״מ מיתה, עונש באונס דאין ואע״ג

לכתחילה. אף לעבור ומותר בהם וחי בהם דנאמר מצות משאר זו מצוה מ״ש א״כ ד׳, את דואהבת עשה

 עשתה שהתורה מכיון ואסור נעבד דין לו יש שפיר וא״כ נפשו, למסור מחויב כך ובשביל זרה עבודה של ענין יש דהכא דצ״ל ובע״ב
 מותר דבצנעא ישמעאל לר׳ וכן נעבד. לגבי גם זה דין לו יש ממילא נפש, מסירות של החיוב לענין זרה עבודה כמו זרה לעבודה אונס

 הוי ולכן קדשו, שם חילול כאן שיש משום נפשו למסור דחייב דבפרהסיא צ״ל מ״מ בהם, וחי בכלל זרה עבודה דגם דס״ל לעבור,
 מוכח אדרבא וא״כ עבירות, משאר שאני זרה דעבודה להוכיח אלא דוחי קרא רבא מייתי דלא מכאן ויוצא נעבד. לענין גם זרה כעבודה

ודו״ק. בהם. וחי נאמר לא זרה דבעבודה מכאן

 ליה דהוא עלי׳ תמה גדול ובאור ב. ס״א, סנהדרין לגמ׳ בדיעבד שפטור אונס לדין שציין י״ח ס״ק קנ״ז סי׳ יור״ד הגר״א בביאור ועי׳
 מגמ׳ להוכיח הגר״א רבנו נתכוין ובאמת לזה, זה שייכים שאינם דברים ז״ל הגר״א הרכיב דעתו ולפי א נ״ד, זרה עבודה לגמ׳ לציין

 שהיא המאורסה בנערה דווקא ולאו באונס, זרה עבודה בעבד בדיעבד פטור זרה בעבודה דגם לר״ז מודה רבא דאף הנ״ל, סנהדרין
 בעבר מכש״ב וא״כ זרה, לעבודה קיבלי׳ דלא כיון ומיראה מאהבה בעובד פטור דלרבא בסנהדרין דאמר מהא והוכיח עולם. קרקע

היטב. ודו״ק כמשכ״ל זרה בעבודה הגמ׳ פירש הגר״א שרבנו ובע״ב מיתה. סכנת מאונם

אלא אבר בסכנת עבירה לעבור התיר לא דהש״ך שכ״ח סי׳ באו״ח הפרמ״ג דעת לפי כמה זה שנתקשיתי מה מיושב לעיל מש״כ ועפ״י
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הניחו ולא לרפאותו מין ובא ישמעאל ר׳ של אחותו בן דמא דבן במעשה ב כ״ז, זרה בעבודה מפורשת מגמרא ראי׳ להביא יש ולכאורה
לא ואמאי בפרהסיא, חלב! !עמוד הא בצנעא הא ומשני יהרג, ואל דיעבור עבירות לג׳ גם בהם מוחי יליף הא דר״י שם ופריך ישמעאל, ר׳

אונס. זה דגם ומוכח אונס. זה דאין ברפואה לא אבל באונס אלא התיר לא דר״י משני

 יעבור. ואל דיהרג וכו׳ עריות מגלוי נילף דלא בהם וחי דאיצטריך נח, בן ד״ה ב ע״ד, בסנהדרין התוס׳ שכתבו ממה להוכיח יש וכן
 לן ומנא לא, ברפואה אבל עריות, בגלוי כמו יהרג, ואל דיעבור קרא דגלי באונס אלא בהם מוחי ילפינן דלא נימא נמי דהשתא וקשה

רפואה. כגון באונס שלא ובין באונס בין גוונא בכל להתיר אתי בהם וחי דדרשה לי׳ דמשמע וי״ל איסורין. בשאר דמתרפאין

 נפש פקוח לספק אתי בהם דוחי וקרא מעבודה, או ממחתרת הוא שבת לחלל דמותר הילפותא עיקר לעיל, מ״ש דלפי דוחק, זה אבל
 לא דלאונס לומר ואין לרפואה. ולא לאונס אלא אינו בהם דוחי נימא זרה, בעבודה להתרפאות מותר דלר״י מנ״ל קשה א״ב וכמשכ״ל,

 זרה בעבודה התוס׳ וכמש״ב לכתחילה אף דמותר ילפינן בהם ומוחי עצמו, את למסור מחויב אבל דפטור אלא ידעינן, דזה קרא בעי
מתקיף. ד״ה א נ״ד,

 דמותר כמו זרה בעבודה לרפאות דמותר לי׳ פשיטא ולהכי איסורים, לשאר בצנעא עבירות ג׳ משווינן דלר״י לי, דמשמע לדחות ויש
עוד. בזה לפלפל ויש לרפואה, שבת לחלל

 זרה עבודה בין לי׳ שאני דלא בפרהסיא, נפשו למסור מחויב איסורים בשאר אף דלר״י שכתבו יכול ד״ה ב כ״ז, זרה עבודה בתום׳ ועי׳
 סכנה דס״ל בפרהסיא, ומחמיר בצנעה ר״י מקיל זרה בעבודה דרק לומר אפשר הי׳ ז״ל דבריהם ולולא בפרהסיא. לענין איסורים לשאר
 בשאר אבל השם, קידוש משום נפשו למסור מחוייב בפרהסיא ורק פטור, לאביי דאפילו הריטב״א וכמש״ב זרה, עבודה קבלת אינה

זה. חילוק שייך לא איסור

ז
 דינים חילוקי יש ובכלל להדדי. הוקשו דמים ושפיכות עריות וגלוי מסברא, ילפינן דמים דשפיכות כאחד, הבאים כתובים ג׳ כאן אין
 למסור דמחויב אמינא הוא בהם וחי לאו דאי שכתב דפסחים פ״ב בר״ן ועי׳ ומורה. סורר בן בפרק הבעה״מ וכמש״ב הללו עבירות בג׳

 מוקמינן מקיל, דוחי וקרא מחמיר דואהבת שקרא מכיון אלא הקב״ה, של אהבתו הוא שקיומן ד׳, את מואהבת המצוות כל על נפשו
 מותר נח בן גם לעיל מ״ש ולפי הקב״ה. של כוונתו עיקר תלוי ובה התורה, בכל כמודה בה שהכופר זרה לעבודה דואהבת קרא

אונס. ג״כ הוי דרפואה באיסורים להתרפאות

ח
 שקר שהעידו בעצמם שיודעים העדים מ״מ תעשה, לא מעבירת להנצל כדי אבר לחתוך מחוייב אדם דאין נניח אם דאפילו ראי׳, זו אין

 שדנו בי״ד פסק עפ״י הם דמחויבים לומר ואין רציחה. על לעבור שלא כדי ידם את לקטוע שמחויבים בוודאי בחנם, נפש להרוג ויבואו
 ולאחרים לעצמו לשחוט מותר ואסרוהו ובודק שוחט על העידו אם באיסור אפילו דהא אינו דזה הראשונה, הגדתם עפ״י הנידון את

 שמחויבים הכא ומכש״ב יאיר, חוות שו״ת בשם ב׳ סי׳ יו״ד בפ״ת עי׳ שקר, שהעידו בעצמו יודע אם אותו, מכירים שאינם במקום
נפש. להרוג שלא טצדקי כל לעשות

 בודאי והבי״ד וכו׳, תהי׳ העדים יד בו לקיים הוכרחו כך ומתוך ידם, את בעצמם לקצוץ רצו שלא ואפשר גדמין, שהי׳ אפשר וע״כ
 וכו׳, שהגיד כיון הכלל עפ״י זו בחזרה נאמנים ואין חזרה חזרתם אין תורה דין עפ״י שהרי ידם, את לקצוץ או לכופם רשאים היו שלא
בכך. רצו לא הם אבל ידם את לקצוץ מרצונם יכולים הי׳ בעצמם הם ורק

ט
 ל״ה שאילתא א׳ אות שאלה בהעמק ועי׳ מחומש, יותר להוציא מחויב אינו שבויים בפדיון דגם מ״א פ״א פאה להרמב״ם בפיה״מ עי׳

 לא מטעם שבויים בפדיון דמחויב שכתב ה״י פ״ה עניים מתנות בהל׳ הרמב״ם מלשון אבל וודאית. סכנה אינה שבויים שפדיון שכתב
 בקונטרס וכן ל״ג סי׳ אליהו הליכות בספר בזה העירו שכבר ומצאתי נפש. פקוח בכלל הוא שבויים שפדיון משמע רעך, דם על תעמוד

שליט״א. גרינשפאן להגר״נ ציון שערי

 סובלתו, הדעת שאין דבר זהו - מחויב תא[ ]עמוד אינו ובעני אח״כ לו ישלם דהלז להצלתו ממונו כל להוציא מחויב דבעשיר שכתב ומה
 רש״י וכמש״ב אגורי, ולמיגר למיטרח דחייב ילפינן רעך דם על תעמוד דמלא חבירו, נפש להציל כדי ממונו כל להוציא שמחויב וברור
רעך. דם יאבד שלא ממונו כל להוציא חייב בוודאי וא״כ רעך, דם יאבד שלא הצדדין כל על חזור

 שהשיג גדול באור ועי׳ א. ס״ב, מציעא מבבא זו ראי׳ הביא זצ״ל קוק להגרא״י כהן במשפט וכן יאיר, חוות בשו״ת כבר הובאה זו ראי׳
 תעשה ואל בשב דגם להרמב״ם ראי׳ יש דמ״מ שכתב ועיי״ש בזה, הרגיש ז״ל הגרח״ה רבנו ואולם נ״י, רמ״ש כמש״ב המנ״ח על ג״כ

 מחויב דאינו קרא דגלי השתא וא״כ נפשו, למסור מחויב הי׳ עמך אחיך דוחי קרא לאו אי נפש בהצלת דמה עצמו, את למסור מחויב
יעבור. ואל יהרג וא״ת בשב אפילו ברציחה אבל בהצלה, דווקא זהו בהצלה, נפשו למסור

 בן דברי של פשוטם נגד זה אבל ז״ל, פייבלזון להגא״מ נפש פקוח בספר בזה העיר כבר ור״ע פטורא דבן מחלוקת בביאור שכתב ומה
 חברו, הצלת על נפשו למסור דמחויב סובר פטורא דבן ונראה חברו. של במיתתו מהם אחד יראה ואל שניהם שימותו מוטב פטורא

 מחויב, דאינו בהם דוחי קרא דגלי אלא המצוות, כל על נפשו למסור מחויב הי׳ בהם דוחי קרא לאו דאי כתב דפסחים בפ״ב הר״ן דהרי
 מה ומדוקדק נפשו. למסור צריך ממילא בהם, וחי בכלל הוא חברו דם גם דהא בהם, וחי ל״ש רעך דם על תעמוד דלא בלאו אבל

 דוחי מקרא דרש ור״ע רעך, דם על תעמוד לא על מצווה אחד דכל חברו, במיתת אחד יראה ואל שניהם שימותו מוטב פטורא בן שאמר
וכו׳. תעמוד לא על עובר שאינו כלומר קודמים, דחייך עמך אחיך
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יא
בבא הראב״ד בחי׳ כתב וכן אונס, חשוב נמי ממון דאונס כתב ב״ק בסוף דהראב״ד אונס. מיקרי ממון אונס אי הפוסקים מחלוקת יש

אונס חשוב לא ממון דאונס שפ״ז בסי׳ כהריב״ש הכריעו הפוסקים רוב אבל כמה. חשוב דעני משום דסוכה בפ״ג הר״ן וכן ב ט׳, קמא
ממונו. כל להוציא ומחויב

יב
 א י״ב, במכות אביי כדאמר גולה, שיצא שוגג והרי למיתה, א״ע התיר מקלטו מעיר יצא שאם נאמר דמדוע מאד, תמוהים האו״ש דברי
 שהוכיח מה לפי ובפרט ? משוגג גרע וכי יהרג, מדוע ישראל להציל מצוה שעושה דסבור שיצא וכיון מתחילתו חמור סופו יהא שלא

 ויש ע״ע להחמיר יכול מ״מ חברו, להציל כדי סכנה בספק עצמו את להכניס מחויב שאינו דפוסקים הנך דאפילו אלי׳, הליכות בספר
משובח. זה הרי לחולה דהזריז רש״י ועי׳ פטור. והבריא קדם ואפילו לגרוגרת, הרופאים אמדוהו א ס״ד, במנחות ועי׳ מצוה. בזה

 ידו, על גולה אדם שאר ובין הדם גואל בין ההורגו כל בשגגה מקלטו עיר לתחום חוץ יצא הרמב״ם כתב שם י״א בהלכה ואמנם
 קשה אבל מקלטו. לעיר שחוזר שיצא מי על דקאי כפירש״י ולא שהורגו, מי על דקאי גולה, שיצא דשוגג הא מפרש דהרמב״ם ומשמע

 דוחה נפש פקוח והרי לצאת לו התירו לא דאמאי קשה ועכ״פ וצ״ע. מתחלתו. חמור סופו יהא לא אביי דאמר הא הרמב״ם יפרש דאיך
העבירות. כל

 ואח״ב סכנה, לספק עצמו את להכניס לו דאין הנ״ל כהאו״ש לפרש רצה ובתחלה בזה, שהעיר דמכות בפ״ב ישראל בתפארת ומצאתי
 לכלל הצלה שאין שכתב איתן אהבת בהגהות ועי׳ בצ״ע, שהניח עי״ש ישראל, כל להציל כדי בסכנה א״ע להכניס מחויב דבוודאי דחה

 בריש כדאיתא מכפרת וגלותו בשוגג מיירי דהרי דרוש, דברי אלא אלו ואין ישראל. לכלל זכותו שתעמוד הגון שאינו רוצח, ע״י ישראל
מידי. ד״ה ב י״א, תוס׳ ועי׳ מכות

 יוצא אינו ומ״ש מקלטו, לעיר אח״ב לשוב דמחויב אלא ישראל, להצלת לצאת אסור דאינו שלמה, חשק בהגה׳ כמש״ב נ״ל ולכן
 דין הוא אלא מיני׳, אדלעיל קאי לא למיתה עצמו התיר יצא ואם הרמב״ם ומש״ב אח״כ. חוזר אלא עולמית אינה שהיציאה הפי׳ לעולם
ישראל. כלל להצלת אפילו בסכנה עצמו את להכניס מחויב דאינו האו״ש ראית ונסתרה חדש. דין הוא במשנה וכן חדש.

יג תלד[ ]עמוד
עצמם. את מצילים והם בסכנה כולם דהתם ראי׳ זו אין אבל כהן", ב״משפט הביא זו ראי׳

יד
 יכולים אחרים אין מ״מ רבים, הצלת בעד נפשו למסור מחויב דהוא נימא דאפילו ראי׳, מכאן אין אבל בזה, העיר כהן" ב״משפט גם

 ג׳ על יעבור שלא כדי למיתה למוסרו לאחרים מותר האם יעבור, ואל דיהרג עבירות בג׳ בעצמך והגע למיתה. אותו ולמסור לכופו
עבירות?

 והן מבפנים שהוא בזמן אבל מבחוץ, והן מבפנים שהוא בזמן אמורים דברים במי יהודה ר׳ אמר ה״כ: פ״ז תרומות בתוספתא וראה
 להן אמרה וגו׳, בחכמתה העם כל אל האשה ותבא אומר הוא וכן כולן, יהרגו ואל להן יתנוהו נהרגין והן נהרג והוא הואיל מבפנים

 מיתה. חייב דוד בית במלכות המורד כל להם: אמרה כך אומר, שמעון ר׳ כולכם. תהרגו ואל להם תנוהו נהרגין ואתם נהרג והוא הואיל
למוסרו. אסור מ״מ נהרג הוא הכי שבלאו פי על דאף וסובר פליג דר״ש הרי

 מצות ככל היא רציחה אי החקירה עפ״י והעלה ור״ש, ר״י ומחלוקת התוספתא בביאור שהאריך א׳ סי׳ ח״ש זבול בית בשו״ת ועי׳
 וכו׳ טפי סומק דידך דדמא חזית דמאי הסברא מצד רק הוא רציחה איסור על יעבור ואל דיהרג והא נפש, פקוח מפני דנדחה שבתורה

 דליכא נפשו מפני ועבירה, נשמה איבוד תרתי דאיכא נפש מפני נפש תדחה דלא א ע״ד, בסנהדרין וכן ב כ״ה, בפסחים שפירש״י וכמו
 ניתן לא המקום דבר הלכך חבירו, מנפש יותר ליוצרו חביבה שנפשו יודע מי לעבור? מותר יהא למה נשמה," איבוד חרא, אלא

 סברת זו רציחה, איסור דוחה דכולם נפש דפקוח למוסרו מותר נשמה איבוד כאן וליכא יהרג וכך כך בין אם ולפי״ז עיי״ש. לדחות,
ר״י.

 יסוה״ת, מהל׳ בפ״ה משנה הכסף וכמש״ב נפש, פקוח מפני נדחות דאינן עריות וגלוי זרה עבודה כמו חמורה דרציחה סובר ור״ש
 סובר ולהכי נפש, פקוח מפני נדחית אינה דרציחה בידם היתה דקבלה הטעם, עיקר אינו טפי סומק דידך דדמא חזית מאי דסברת
 איסור יש מ״מ יחדוהו אם דאפילו משום בכרי, בן כשבע מיתה חייב הוא אם אלא למוסרו אסור מקום מכל יהרג, הכי בלאו אם דאפילו
ודעת. טעם בטוב שהאריך ועיי״ש אותו, למוסרים רציחה

טו
 פ״ה מלכים בהל׳ דהרמב״ם סובלתו, הדעת שאין דבר הוא יחיד, לא אבל מלחמה, מטעם נפשם למסור מחויבים רבים דרק שכתב מה

 מלחמת ובה״ב: וכו׳. עליהם שבא צר מיד ישראל ועזרת עמלק ומלחמת עממים שבעה מלחמת זו מצוה מלחמת היא ואיזו כתב ה״א
בכ״מ. ועי״ש לצאת. העם וכופה עת בכל מעצמו יוצא אלא בי״ד רשות ליטול צריך אינו מצוה

 אדרבה לא, וביחיד מלחמה שם יש דברבים לומר שייך ומה בכך. שמחויב יחיד כש״כ רבים להצלת נפשם למסור מחויבים הרבים ואם
 עצמם על שהודו במחיצתן לעמוד יכול אדם אין לוד הרוגי א נ׳, פסחים במס׳ ועי׳ מזו. יותר מצוה מלחמת לך אין להציל שיכול יחיד

 עלי׳, שיבוא אותו שידלה יעל וכן ישראל, כל להצלת עצמה מסרה דאסתר קס״ז סי׳ במהרי״ק ועי׳ ישראל. להציל כדי מלך בת הריגת
 מזכיר רמ״ש שמביא הנו״ב וגם ישראל. להצלת כן שעשתה והא ד״ה א ק״ג, יבמות תוס׳ ועין תבורך. באוהל מנשים משבחה והכתוב
ישראל. להצלת עשתה שאסתר
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בזה נסתפק כהן ובמשפט א. מ״ה, דעירובין כההוא העיר כל להצלת או למסור, מחויבים ישראל כל להצלת דדווקא לומר דיש אלא
ברורה. ראי׳ הביא ולא

טז
 בחולי. משא״ב להחמיר, ורשאי השם קדוש משום יש דבאונס והכנה״ג והאו״ח הרדב״ז בשם כן שכתב להגרנ״ג ציון שערי בקת׳ עיין

 דכמו להיפוך, שכתב ומורה סורר בן פרק במלחמות ועי׳ להחמיר מותר בחולי דגם שכתב מ״א, בסי׳ יו״ט העונג על מזה והשיב
ז״ל. הרמב״ם כדעת וזה אדרוש, לנפשותיכם דמכם את ואך משום באונס להחמיר אסור כן בחולי להחמיר שאסור

יז תלה[ ]עמוד
 ב כ״ז, זרה בעבודה התוס׳ מדברי כן והוכיח חבר, בעד נפשו ולמסור ע״ע להחמיר שמותר אלי׳ הליכות בשם שהבאתי י״ב בהערה עי׳

וחסיד. קדוש מיקרי חברו להציל נפשו ומסר ע״ע החמיר אם אבל רשות, רק זהו קודמים דחייך דסובר ר״ע דאפילו ונראה עיי״ש.

 לפוטרו בהם וחי הכתוב דבא אלא התורה מצות כל על נפשו למסור מחויב הי׳ הנ״ל דפסחים בפ״ב הר״ן לפי דהרי פשוטה. והסברה
 אלא בא לא קודמים דחייך ר״ע דדריש נהי וא״כ הנ״ל, ש״צ בקת׳ שהוכיח וכמו עשה, מצות לא אבל פטור אלא זה ואין זה, מחיוב

חברו. של נפש פקוח מצות קיים בדיעבד אבל לפוטרו,

 א״ל שקר, יחתמו ואל יהרגו תהרגו ואל שקר חתמו להם שאמרו עדים מאיר רבי קסבר חסדא רב דאמר א י״ט, לכתובות בשטמ״ק ועי׳
 מידת כאן דיש דס״ד ותירץ יעבור, ואל יהרג עבירות דבשאר דר״ח ס״ד דמאי והקשה וכר, לאמלוכי לקמן אתו אלו השתא רבא

 פקוח בפני עומד גזל דאפילו סובר דר״מ מכילתא שהביא ברשב״א ועי׳ עיי״ש. וכו׳ חסיד שאינו עצמו את משים אדם ואין חסידות
נפש.

 דהרי עצמו, על להחמיר שרשאי שקר בעדות יודה מ״מ איסורים בשאר עצמו על להחמיר דאסור דסובר הרמב״ם דאפילו י״ל ולפי״ז
 הנ״ל בשטמ״ק המובא שהרמב״ן לכאורה שנראה מה ליישב יש שבזה ונראה להלן. וכמ״ש חברו, בממון עצמו להציל אסור להרמב״ם

 ומותר נפש פקוח מצות שמקיים בוודאי חברו נפש בזה מציל שהוא במקום ועכ״פ הנ״ל. ומורה סורר בן פ׳ במלחמות לדבריו סותר
צע״ג. ועדיין לענ״ד, נראה כן להחמיר.

יח
 מפני לדחות ניתן ולא נפש בכלל הוא עובר שגם הרמב״ם מדברי להוכיח שאין נ״ל מ״מ ז״ל, הגר״ח רבנו על לחלוק ראוי שאינני עם

 משום העובר מחתכין לילד דמקשה שכתבו הראשונים כל על הרמב״ם יחלוק לא דלפע״ד רודף, דהוה לאו אי אחרים של נפש פקוח
האם. חיי מפני אותו ודוחין נפש לאו דעובר

 שייך עובר גבי שגם משום ביומא, ובר״ן ברא״ש הובא הרמב״ן, שכתב כמו הוא הטעם ראשונים, לכמה השבת את עלי׳ דמחללין והא
 לחלל מותר כלל חיות בו שאין יום מ׳ מבן פחות עובר אפילו הרמב״ן ולפי״ד הרבה. שבתות שישמור כדי אחת שבת עלי׳ חלל הטעם
הנ״ל. מטעם בשבילו שבת

 לא ובמשנה נפש, שאינו דוחין הוציא בלא אבל נפש, מפני נפש דוחין שאין ביצא, מ״ו פ״ז באהלות המשנה לשון משמעות הוא וכן
באהלות. רע״א בתוס׳ וכן יאיר, חוות בשו״ת תמהו כבר הרמב״ם ועל דרודף. טעם הוזכר

 כאן יש שהרי לחתוך, מצוה למימר ליה דהוה וכו׳ העובר לחתוך מותר שכתב מה נדקדק ובתחלה הרמב״ם, לשון ליישב יש ולענ״ד
 פ״ח ומזיק חובל בהל׳ ופסק נפש, פקוח במקום אפילו חברו בממון עצמו להציל דאסור לשיטתו דהרמב״ם ונראה נפש. פקוח של חיוב
 כמו הוא והטעם נפש פקוח בפני עומד דבר אין הא הראב״ד בהשגת ועיי״ש לשלם, חייב ג״כ חברו ממון על אנסוהו דאפילו ה״ד

 לגינה נפלה בן נ״ז, קמא ]בבא בהכונס כדאמרינן מחברו נהנה דעכ״ם קי״ז, בשטמ״ק גם והובא קמא, לבבא הראב״ד בחי׳ שכתב
 מ״מ להצילו מחויבים דהבעלים ואף נפש, פקוח בפני שעומד דבר לך אין חברו בממון אמרינן דלא שכתב ועיי״ש שנהנית. מה משלם

 יכול וכו׳ מפסג שיהא הכרמים בין בתועה שתקן יהושע מתקנת אבל מדינא וכ״ז בפני׳. שלא חברו ממון ליטול אסור בעצמו הוא
חברו. בממון עצמו להציל

 נפש, פקוח במקום מותר איסורים על לעבור דרק לומר יש נפש, פקוח בפני העומד דבר לך דאין ההשגות בעל הראב״ד קושית ועל
 צריך חברו מממון שנהנה וכיון חברו ממון מפקיע נפש דפקוח ההיתר ואין חברו, דממון דין ויש תגזול דלא איסור יש בגזל אבל

לשלם.

 הרמב״ם הוצרך ולהכי עיי״ש, א ז׳, בערכין וכמפורש דבעל, ממונו שהוא העובר, במיתת האם להציל דאסור לומר מקום הי׳ ולפי״ז
 שכן הרמב״ם כמש״ב או לה, רדפי קא דמשמיא רודף, דין בעובר שייך דלא ממש, רודף זה ואין רודף, שהוא דמותר תלו[ !עמוד לומר
 ומזיק חובל בהל׳ הרמב״ם מש״כ כעין והוא להורגו. מותר ולכן זה מכשול גרם שהעובר הרמב״ם שכוונת אלא עולם, של דרכו הוא
 אחריהם רודף כמו שבה שהמשא פטור, בים והשליך ממשאה והקל אחד ועמד המשא מכובד להשבר שחשבה ספינה הט״ו פ״ח

 של כפירושו לפרש א״א וכאן עיי״ש. וכו׳, תבלין ולא מלח לא כאן אין בהשגות ועיי״ש והושיעם. שהשליך עשה רבה ומצוה להורגם
 פטור מצוה כאן שיש וכיון לסלקו, מצוה - מכשול גורם זה שמשא כיון הכוונה אלא דרודף, דין שייך לא המשא דעל ז״ל, הגרח״ון

לשלם.

 אחיעזר בשו״ת ועי׳ רודף. אינו אם דאם נפש בפקוח אפילו להורגו ואסור נפש ג״כ הוא העובר הרמב״ם שלדעת ראי׳ כאן אין וא״כ
 סי׳ חו״מ במהדו״ת בנוב״י ואולם נפש, אינו דעובר משום הוא הטעם דעיקר לא, אם רודף הוא אם נ״מ דאין ג״כ שהכריע ע״ב סי׳ ח״ג
שפירש ונראה האם, בשביל עובר וכן השלם, בשביל הטריפה את להרוג שמותר לו הגיד דמי דמתמה כתב פיק להגר״י בתשובה נ״ט
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משה רבנו ספרי על )רמ״כ( מלוניל הכהן משה ר׳ הרב שהשיג "השגות אטלס שמואל ד״ר הרה״ג הוציא בערך שנים שש לפני
באוכספורד בודליאנא בספריית שנמצא בעולם, יחידי יד כתב עפ״י זמנים מספר שבת הלכות ועל ואהבה מדע הספרים על ז״ל"

דעתי לחוות ובקשני לדפוס מסירתם קודם הכת״י של הצילומים את לי שלח הוא משלו. ופירושים והגהות הערות אליהם וסיפח
עשיתי. וכן הערותיו. על

 מצוי׳ אינה הנ״ל וההוצאה והואיל דברי, נסבו שעליהם המקורות הבאת בלא נמרץ בקיצור נכתבו הנ״ל להערות שהערותי ומפני
אחריהם. לחפש שיצטרך מבלי הקורא על ההבנה את להקל כדי המקורות, את כאן להביא צורך יש אדם, כל ביד

לח סימן ב חלק אש שרידי שו״ת

ונהרגהו מכם אחד לנו תנו גויים להם שאמרו אדם בני של סיעה

ה״ה: - ה״א פ״ה התורה יסודי הלכות רמב״ם
 ולא שנאמר: לחללו, שלא ומוזהרין ישראל בני בתוך ונקדשתי שנאמר: הזה, הגדול השם קידוש על מצווין ישראל בית כל א.

 יעבור יהרגנו, או בתורה האמורות מצוות מכל אחת על לעבור ישראל את ויאנוס עכו״ם כשיעמוד כיצד? קדשי. שם את תחללו
בנפשו. מתחייב ה״ז עבר, ולא מת ואם בהם. שימות ולא בהם וחי - בהם וחי האדם אותם יעשה אשר במצוות: שנאמר יהרג, ואל

 עבור לו: יאמר אם אלו עבירות שלש אבל דמים, ושפיכות עריות וגילוי זרה מעבודה חוץ מצוות, בשאר אמורים? דברים במה ב.
 או בשבת, ביתו לו לבנות שאנסו כגון: עצמו, להנאת מתכוין שהעכו״ם בזמן בד״א? יעבור. ואל יהרג - תהרג או מהן אחת על

 שם ואין עצמו לבין בינו הי׳ אם בלבד: המצוות על להעבירו נתכוון אם אבל וכיו״ב. לבועלה אשה אנס או תבשילו, לו לבשל
 על אלא להעבירו נתכוון לא ואפילו יעבור, ואל יהרג - מישראל בעשרה להעבירו אנסו ואם יהרג. ואל יעבור - מישראל עשרה
בלבד. מצוות משאר מצוה

 ישראל על גזירה ויגזור וחבריו כנבוכדנצר רשע מלך שיעמוד והוא הגזירה. בשעת אבל הגזירה, בשעת שלא האלו הדברים וכל ג.
עכו״ם. לבין בינו נאנס בין עשרה בתוך נאנס בין מצוות, משאר אחת על אפילו יעבור ואל יהרג - המצוות מן מצוה או דתם לבטל

 ולא ונהרג יעבור, ואל יהרג בו: שנאמר מי וכל בנפשו. מתחייב זה הרי עבר, ולא ונהרג יהרג, ואל יעבור בו: שנאמר מי כל ד.
 הן ואלו וחבריו. ור״ע ועזריה מישאל חנניה, כדניאל, ברבים השם את קידש מישראל בעשרה הי׳ ואם השם. את קידש זה הרי עבר,

היום," כל הורגנו עליך כי נאמר: ועליהן מעלתן. על מעלה שאין מלכות הרוגי
 אחת נפש להם ימסרו ואל כולן יטמאו - כולכן את נטמא לאו ואם אותה, ונטמא מכם אחת לנו תנו עכו״ם: להם שאמרו נשים ה.

 אחת נפש להם ימסרו ואל כולם יהרגו - כולכם נהרוג לאו ואם ונהרגנו, מכם אחד לנו תנו עכו״ם: להם אמרו אם וכן מישראל.

 ואין להם, אותו יתנו בכרי, בן כשבע מיתה מחויב היה אם - כולכם את נהרוג או פלוני לנו תנו ואמרו: להם יחדוהו ואם מישראל.
 שם(. ובלח״מ, בכ״מ )ועי׳ מישראל אחת נפש להם ימסרו ואל כולם יהרגו - מיתה חייב אינו ואם לכתחילה. כן להם מורץ

רש״ל(: להלן, ליברמן. הגר״ש פירוש עם ווינה, יד כתב )עפ״י ה״כ פ״ז תרומות תוספתא
 להן ימסרו ואל כולן יהרגו כולכם, את הורגין אנו הרי לאו ואם ונהרגנו, מכם אחד לנו תנו :גויים להם שאמרו אדם בני של סיעה
 דברים במי יהודה: ר׳ אמר כולן. יהרגו ואל להן יתנו בכרי, בן לשבע שייחדהו כגון להם, ייחדוהו אם אבל מישראל. אחת נפש

 והן מבפנים שהוא בזמן רש״ל( מיתה. חייב וגם שייחדוהו דווקא הללו בתנאים אלא אותו מוסרין אין אימתי )כלומר, אמורים?
 והוא מלכבשה שיתייאשו ואפשר בכרי( בן שבע )כמעשה לחומה מחוץ הם העיר על והצרים החומה בפנים שהוא )כלומר, מבחוץ

 הנדרשים היהודים ואף נהרג והוא החומה, לתוך נכנסו כבר שהגויים )כלומר, מבפנים והן מבפנים שהוא בזמן אבל רש״ל( ינצל.
 שהרגיז היהודי הוא מי ידעו סוף כל סוף )שהרי כולן יהרגו ואל להן יתנוהו נהרגין, והן נהרג והוא הואיל רש״ל(, יהרגו. למוסרו

 נהרגין, ואתם נהרג והוא הואיל להן: אמרה וגו׳, בחכמתה העם כל אל האשה ותבא אומר: הוא וכן רש״ל( מכוונין. הם ולמי אותם
 סובר שמעון )ר׳ מיתה חייב דוד בית במלכות המורד כל להם, אמרה כך אומר: שמעון ר׳ כולכם. תהרגו ואל להם תנוהו

 הארוך בביאור ועיין מספיק. אינו הוא מי בברור הגויים ידעו אפילו גרידא, ייחוד אבל מיתה, חייב שהוא להם אמרה שבחכמתה
רש״ל(.

ה״ד: פ״ח תרומות ירושלמי
 את הורגים אנו הרי לאו ואם אותו, ונהרוג מכם אחד לנו תנו ואמרו: גויים להן פגעו בדרך מהלכין שהיו אדם בני סיעות תני

 ר״ש אמר ייהרגו. ואל אותו ימסרו בכרי, בן שבע כגון אחד. להן ייחדו מישראל. אחת נפש ימסרו לא נהרגים כולן אפילו כולכם,
 קושב בר עולא בכרי. בן כשבע מיתה חייב שאינו אעפ״י אמר: יוחנן ורבי בכרי. בן כשבע מיתה חייב שיהא והוא לקיש: בן

 מחרבין אנן לן, ליה יהבון אתון לית אין להן: אמרו מדינתא, ואקפון אתון ריב״ל, גבי ללוד ליה ואזיל ערק מלכותא, תבעתיה
 ואתגלי צומין כמה וצם איתגלי. ולא עלוי, מתגלי יליף לטוב זכור אליהו והוה לון. ויהביה ופייסיה ריב״ל גביה סלק מדינתא,

שם(. במפרשים, )ועי׳ ? החסידים משנת וזו :א״ל עשיתי. משנה ולא :א״ל ? נגלה אני ולמסורות :ליה אמר עלוי.

 השגות
 "אעפ״י

 ד׳ דמים
 > ומוטב

בכי ועי׳

שברמב״ם: ה׳ להלכה ימ״כ
 בשפיכת תמג[ !עמוד אמרינן הכי דמשום בגמרא אמרינן דהא מאי. טעמא ידענא לא הוא, שכתב כמו בתוספתא שנמצא

 עצמו, והוא כולם יהרגו דהא סברא, האי ליכא והכא וכו׳ טפי סומק דידך דדמא חזית מאי הוא: דסברא יעבור, ואל הרג
וצ״ע". עצמו והוא כולם יהרגו ואל עצמו הוא זיהרג

והוא פלוני שיהרוג לו אמרו כ״ה( )בפסחים דהתם התוספתא", על טענה טענתו "שאין וכותב: הרמ״ב דברי שמביא ׳מ
-1 -



 משא״ב יעבור". ואל שיהרג אמרינן הוה לא טפי סומק דידך דדמא חזית דמאי טעמא לאו "אי ולהכי שבסיפא להם ייחדוהו כמו
 דהאי דמא דילמא טפי, סומק דהאיך דדמא חזיתו "דמאי לומר יש מהם אחד כל דעל מהם. אחד למסור אין יחדוהו שלא ברישא

 דאמר קשה ר״ל שעל אלא חברו. על להראות יכול אחד שכל מהם", אחד שום למסור להם אפשר אי זו טענה ועפ״י טפי," סומק
 נהרגים והם הוא שהרי טפי, סומק דידך דדמא חזית "מאי שייך לא דבזה מיתה, חייב אם אלא להם למסור אין ביחדוהו שאפילו

 עיקר "אינו טפי סומק דידך דדמא חזית מאי שהטעם שם, מסיק והכ״מ כולם. את מלהרוג אותם להציל ומוטב ימסרוהו" לא אם
 מה ועל חזית. דמאי הטעם דליכא במקום אפילו יעבור ואל יהרג הכלל קובע דמים דבשפיכות בידם היתה קבלה אלא הטעם",

 ביד בידים ימסרוהו שלא ולהחמיר נפשות ספק דהוי "משום הכ״מ: כתב יוחנן, כר׳ שהלכה הכלל נגד כר״ל הרמב״ם שפסק
העכו״ם".

 הוא שיהרג ומוטב נהרגים והם הוא דהא חזית, מאי ל״ש שברבים הרמב״ם על הרמ״כ קושיית לתרץ כתב בהערותיו אטלס והר״ש
 הכי בלאו שיש וכיון הרוצח וחיי הנרצח חיי את ומעריכים חשבון עושים שאז פירושו אין חזית מאי שהכלל כולם. יהרגו ואל

 ניתן שלא והמוחלט העליון הערך הם שהחיים הוא, הפירוש אלא דמים, שפיכות על יעבור ואל שיהרג מוטב נפש, איבוד
 שום בלא מוחלט איסור הוא דמים שפיכת אחת. נפש של דמים שפיכת ע״י להצלה ניתנו לא רבים חיי ואפילו ולהערכה, לשיעורין

ותנאי. הגבלה
 למורד נחשב לא כי תורה, דין עפ״י מיתה נתחייב לא בכרי בן ששבע סובר שר״י אטלס, הר״ש כתב ור״ל ר״י מחלוקת ועל

 מיתה חייב שאינו שאעפ״י ר״י שאמר כר״י פסק שהרמב״ם י״ל ולפי״ז ישראל. כל ע״י למלך נתקבל לא עדיין שדוד לפי במלכות,
למוסרו. מותר בכרי, בן כשבע ליהרג, שעמד אלא תורה דין עפ״י

מונטרה תשט״ז, באדר כ״ט ב״ה
שליט״א אטלס מהר״ש וכו׳ המופלא החכם הרה״ג לידי״נ

 ועל כת״ר דברי על דעתי את לו ולכתוב בקשתו את למלא והנני בעיון עליהם ועברתי כת״י של הצילומים לידי הגיעו שלשום
הרש״ל. ובין שבינו הדעות חילוקי

 הרמב״ם, דברי ובביאור התוספתא בפירוש נשברו כבר קולמוסים וכמה ואחרונים ראשונים ע״י הרבה זה ענין נידוש כבר בעצם,
הטעם. והכרעת הדעת בשיקול תלוי הכל סוף וסוף הדעת את מניחים אינם הפירושים וכל

 וכת״ר אני, פירושי את אציע ובסוף הרש״ל, ובפירושי כת״ר בפירושי אדון ואח״ב הסדר על כת״ר דברי על אעיר כל וקודם
 ועפ״י התלמודי ההגיון עפ״י אלא ימינו, של המשפטי ההגיון עפ״י יכריע שלא תנאי, עמו מתנה ואני הדברים, את יבחן בחכמתו

התלמודית. בספרות הלשון לסגנון ובהתאם ופוסקים בש״ס המקובלים ההלכה כללי

א
 להרב המלך עבודת בספר עי׳ - וכו׳ מלכותא תבעתיה נש בר בהאי העובדא עפ״י ר״י נגד כר״ל הרמב״ם פסק בביאור ג׳ בעמוד

 הירושלמי מביא לזה ובקשר ריב״ל. להיות צריך ר״ל במקום שהגיה למשה תפארת ס׳ בשם שמביא מווילנא ז״ל קראקובסקי ר״מ
 דינו את הרמב״ם הוציא ומכאן חסידים. משנת זו שאין ואמר עלי׳ אלי׳ הקפיד ואעפ״ב לשיטתו, הלך שריב״ל לומר הנ״ל העובדא

לכתחילה. כן מורין שאין

 זצ״ל". מורי הראני שוב מיתה. חייב שאינו אעפ״י דאמר ר״י לגבי כר״ל שפסק "צ״ע, מיימוני: בהגה׳ שכתוב מה שמביא ועי״ש
 הספרים עקד בבית רמב״ם בכת״י שראה המחבר(, של גיסו )בן סולובייציג הגרי״ד שהביא ועי״ש בחסר. שנלקה לעין וגלוי

 ברמב״ם וגם הקודם". בדף הבאתי׳ בירושלמי אינזיגשהיים במגדל ראי׳ זצ״ל מורי הראני "שוב כתוב: ושם שבברלין המלכותי
 שכוונת פירש, המלך עבודת של והמחבר הנ״ל. קוטב בר דעולא הירושלמי מובא ושם כן, כתוב רפ״ט משנת קונשטנדינא דפוס
נגלה? אני למסורות ואמר: אלי׳ הוכיחו ולכך בכרי בן כשבע מיתה מחויב הי׳ לא קוטב בר שעולא מרוטנבורג הר״מ

 ולא ריב״ל: אמר ולכך מיתה, חייב היה קוטב בר שעולא כת״ר, שכתב כמו מרוטנבורג מהר״מ כוונת אלא יפה, כוון לא ולענ״ד
 שגם המלך, עבודת מהמחבר זה כל ונעלם שם, הגר״א וכן ז׳ ס״ק קנ״ז סי׳ ביו״ד והט״ז והב״ח בכ״מ פירשו וכן עשיתי? משנה
קונשטנדינא. ובדפוס בכת״י שהוא כמו מיימוני הגהות של הלשון מביא הנ״ל בסי׳ הט״ז

ב תמד[ ]עמוד
 זה שאין ימסרנו, שלא להחמיר יש נפשות דבספק משום ר״י, נגד כר״ל שפסק הרמב״ם בטעם שכתב הכ״מ, על משיג כת״ר שם

 שולזינגר, הוצאת ברמב״ם הנדפס בפר״ח כבר העיר הראשונה קושייתו - כולו הציבור את יסכנו בזה שנית, ההלכה. כללי עפ״י
שם. מהרא״י כנמוקי כבר העיר השני׳ וקושיתו

 נפש למסור לו שאסור הרבים, מן ואחד אחד כל על מוטל להחמיר, יש נפשות דבספק זה שדין - השנייה הקושיא ליישב ונ״ל
 וכי לריב״ל, אלי׳ שאמר חסידות מדת משום לכתחילה, כן להם מורין ואין שפסק: הרמב״ם, על שהקשה שם, בט״ז ועי׳ מישראל,

 משא״ב העיר, אנשי על לחוס לו הי׳ יחיד כתור שריב״ל הקושיא, מתורצת ובזה עיר? שבאותה ישראל כל את יסכן חסידות משום
אדם. בני של בסיעה
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משנת זו א״ת בירושלמי: הגר״א הגיה ובאמת לאחרים. זה דבר להניח לו שהי׳ הט״ז קושיית בתירוץ המלך בעבודת ש
וכן וכו׳ אדם בני של סיעה הנ״ל: התוספתא מובאת שם ט׳ צ״ד רבה בראשית עפ״י הנראה וכפי חורין. ע״י למיעבד הו״ל

מיבעי זו? היא חסידים משנת וכי הסיום: לשון ושם וכו׳. מלכותא תבעתי׳ )!( קישר בן עולא שם: תרומות, שבירושלמי
רש״ל. מהרב זה כל ונעלם כנ״ל. הגיה והגר״א זה, סיום חסר שלפנינו בירושלמי ידך. על ולא אחריני ע״י מיתעבדא זא

 מ׳ ועיין
 חסידים,
 הסיפור

מילו לי׳

 )מובא ירוחם רבינו בשם א׳[ בהערה ל״ד בסימן ]נדפס שפ״ב עמ׳ שאול יד בספר שכתבתי מה עי׳ - הראשונה הקושיא ובדבר
 המיעוט בתר דאזלינן הדין הפוסקים במחלוקת גם הוא הרוב אחרי נפש בפקוח הולכין אין שהכלל תרי״ח(, סי׳ או׳׳ח בב״י

שאכ״מ. אלא לכך, ראיות הרבה לי ויש המקיל,

ג
 סנהדרין רש״י מדברי להוכיח ואילך תל״ב עמ׳ שאול", ב״יד שכתבתי מה עיין - קטילא גברא המושג בענין האריך ד׳ - ג׳ בעמוד

קטילא. לגברא מיחשיב להרגו שמותר מי כל אלא תורה, דין עפ״י מיתה שנתחייב משום אינו קטילא דגברא שהדין ב ע״ב,

 שבע )אי זו מחלוקת להכניס נכון ואינו לצורך, שלא פלפול שהוא לו, אומר אם כת״ר לי יסלח - במלכות מורד בדין שהאריך ומה
 בכרי, בן כשבע נקטי׳ דלהכי "נראה שכתב: סק״ח, שם בט״ז ועי׳ ור״ש. ר״י במחלוקת לא( או במלכות מורד הוא בכרי בן

 כיון יחדוהו, לא אם אפילו אותו למסור הראוי ומן בדוד," שמרד המלכות חוק מצד אלא מיתה חייב הי׳ לא תורה דבדין דאעפ״י
ישראל". לשאר רודף כמו שהוא

 למגילה וטו״א עד סי׳ יור״ד נוב״ת עי׳ בבי״ד. לדונו צורך אין במלכות שבמורד האחרונים העלו כבר שכן הט״ז, דיבר גדול ודבר
 תורה. דין ולא רשות כלומר, להרגו". רשות למלך יש ישראל במלך המורד "כל ה״ח: פ״ג מלכים הל׳ הרמב״ם לשון וכן ב י״ר,
 שחייב לומר ל״ש אותו, תובעים ואין יחדוהו בלא אבל דרציחה, לתא משום במסירתו אין להמיתו ובאים כשיחדוהו דווקא ולכן

מיתה.

 שיואב - ימסרוהו לא אם במלכות מורדים הם העיר אנשי כל ממילא במלכות מורד הי׳ בכרי בן שבע שאם קושייתו, סרה וממילא
 רוצה שאינו מי לא אבל היסוד, בחוקי או המלכותי במשטר שפגע מי רק במלכות מורד נחשב ובכלל בכרי. בן שבע את רק תבע

הנרדף. על רחמנות מחמת המלכות ע״י נרדף שהוא מי למסור

ד
 עומד הוא אבל תורה, דין עפ״י מיתה חייב שאינו היינו, - מיתה חייב שאינו אע״פ ר״י: שאמר שמה ומוכיח, עומד כת״ר ד׳ בעמ׳

 הלשון, אל לב שם ולא בפלפול נסתבך במחכ״ת - בכרי״ בן כשבע מיתה מחויב הי׳ ״אם בדבריו: הרמב״ם כוונת וזוהי למות,
 חייב שיהא והוא האומר: ר״ל של טעמו מה פירושו שלפי ועוד, בכרי. בן כשבע מיתה חייב שאינו אעפ״י בפירוש: אומר ר״י והרי

 כמורד דינו ואם לא, או תורה דין עפ״י מיתה חייב בכרי בן שבע אם גם חולקים ור״ל שר״י יאמר וכי בכרי? בן כשבע מיתה
 פוסק שהוא אומר, וכת״ר בכרי, בן כשבע מיתה חייב הי׳ אם ר״ל: של לשונו נקט שהרמב״ם נעמודתמה[ ועוד, לא? או במלכות

בכרי. בן כשבע מיתה חייב שאינו והוא, הגמור, ההיפך שאומר כר״י,

 את להבהיר בדוגמא צורך ל״ל שייחדוהו, בכרי, בן שבע כגון הלשון שפירשו המפרשים, כדעת נימא דאי כת״ר, שהקשה ומה
 בכרי, בן כשבע מיתה שחייב הת״ק שכוונת כך מתוך והסיקו זה דקדוק דקדקו הפר״ח וכן שהכ״מ אף הנה - יחדוהו? של המושג

 למסור. מותר שבייחדוהו זה לדין ומקור ראי׳ מעין היא בכרי בן שבע כגון שהדוגמא דקדוק. זה שאין אני סובר בדבריהם, עי״ש
 עושים, וכך א״ל: יהויקים," את לכבוש נבוכדנצר שעלה "בשעה מ״ג(: סי׳ הב״ח בשו״ת גם )הובא שם רבה בבראשית מצינו וכן

למסור. שמותר הדין את הוציאו בכרי?,""ומכאן בן לשבע זקנך עשה כך לא א״ל: נפש? מפני נפש דוחים

 תירצו זו קושיא הרי ר״י? נגד כר״ל הרמב״ם פסק למה הקושיא מחמת רק וכי הלשון, של זה לסירוס הכניסו מה מבין ואיני
להביאם. צורך ואין אנפי בכמה האחרונים

 נפש להם ימסרו ואל כולן את יטמאו עכו״ם," להם שאמרו נשים וכן מי״ב: פ״ח תרומות ממשנה דינו הוציא שהרמב״ם נראה ולי
 כן, ס״ל לא הרמב״ם - ייחדוה אם מותר שם שגם הר״ן בשם הביא שהב״י ואף מותר. ייחדוה שאם שם נאמר ולא מישראל. אחת
 ל״ש שבנשים ומכיון למסור, מותר מיתה בחיוב שרק וכר״ש, כר״ל היא זו משנה של וסתמא אופן, בכל אוסרת שהמשנה אלא

הנ״ל. כהר״ן זו משנה ויתרץ ידחוק ור״י ואסרה. המשנה סתמה לפיכך טומאה, או מיתה, חייבת אם לומר

 המלכות, מטעם רק מות בן שהוא קושיא, אינה מות? בן הוא אם לכתחילה כן להם מורץ ואין הרמב״ם אומר מדוע וקושייתו:
וגו׳. הרע ובערת משום בזה ואין למלכות, מסירה של מתועב במעשה לטפל לחסידים ראוי ואינו

 רבים להציל צורך במקום חזית מאי הטעם שייך דלא משום בתוספתא הדברים ראשית על גם הקשה שהרמ״ך ה׳ בעמ׳ שכתב מה
ואחרים. רש״ל( אצל גם )המובא אבולעפיא הר״ח כגון רבים, פירשו וכן מאוד נכון הוא -
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מדי יותר מודרני הוא אבל שכמותו, לחכם וראוי מאוד יפה רעיון ע״י הרמ״ך קושית תירץ ז׳( )עמ׳ מאמרו בסוף כת״ר והנה
נפשו פקוח בשביל מישראל נפש להרוג לו שאין א(, ע״ד, )בסנהדרין רש״י של פירושו נראה ויותר רבא. בדברי להכניסו בשביל

רציחה. של עבירה וגם נפש איבוד כאן יש שהרי הוא,

 נערה יליף בגמ׳ שהרי מוצק, יסוד יש מקבלה, הוא הדין עיקר אבל ששייכת, במקום רק היא רבא שסברת הכ״מ, של ולתירוצו
מקבלה. הוא ברציחה, יעבור ואל יהרג של זה שדין ובע״ב חזית מאי טעם ל״ש המאורסה ובנערה מרציחה המאורסה

 ובאמת
 <דוראי

 שרצונו
אח נפש

 שמרי לו וסיפר לפניו בא אחד הי׳: כך שהי׳ מעשה אלא מקבלה, שהוא ידע רבא שגם לפי הדין, לעצם טעם נתן לא 1
זה, לאיש הסביר רבא חזית," דמאי תקטול, ולא לקטלוך :רבא לו אמר וע״ז לך. קטלינא לא ואי לפלניא קטלי׳ זיל לו
 לרפאות מישראל נפש "והריגת ה״ז: שם, הרמב״ם של וכלשונו המוסרי היושר נגד הוא חברו בהמתת עצמו את להציל

נפש". מפני נפש מצילין שאין הוא לו נוטה שהדעת דבר אנס, מיד אדם להציל או רת

ו
 הסיעה מן מבקשים והאנשים להמיתו שרוצים שזה וודאי זה שהרי עומדת. במקומה הרמ״ך שקושיית אני, אומר מקום ומכל

 ליהרג סופו הכי שבלאו שכיון חבריו. להציל כדי עצמו את למסור הדין מצד מחויב שהוא כולם, את יהרגו לאו ובאם לו, שימסרו
 כלומר, למוסרו. האחרים רשאים ממילא עצמו את למסור מחוייב שהוא ומכיון י כולם שיהרגו עד ולהמתין להתעקש לו למה א״כ

 כולם". יהרגו ואל עצמו הוא שיהרג "ומוטב שכתב: הרמ״ך, של בלשונו וראה עליו. המוטל החיוב את שיקיים לכופו רשאים
להריגה. א״ע למסור מחויב עצמו הוא כלומר,

 אם להריגה העומדים ברבים דווקא דלאו שכתב, קנ״ז( סי׳ ליור״ד רע״א בהגהות )מובא ע״ב סי׳ אפרים שער בשו״ת ועי׳ תמי[ ]עמוד
 ר״י, לדעת שמותר, שניהם, ימיתו לאו ואם השני את שימסור מהם אחד על שמאיימים בשנים אפילו אלא הנדרש, את ימסרו לא

 יוצא הכי שבלאו במקום חברו למסור שאסור לא אבל חברו, הריגת ע״י עצמו את להציל שאסור רק הוא רבא של שכללו למוסרו.
 רציחה, מעשה זה ואין הכי. בלאו אבודה שהיא אחרת נפש מסירת ע״י מישראל אחת נפש הפחות לכל שיקיימו ומוטב להריגה,

להלן. אבאר זה, על שחולקים ור״ל ר״ש וסברת הצלה. מעשה הוא אלא

 אינו - מותרים דאז נפשות, סכנת ודאי לבין הנדרש את למסור רשאים אינם דאז נפשות, סכנת ספק בין להבדיל כת״ר שרוצה ומה
 של בנו״ב עי׳ סכנה. מודאי חברו להציל כדי סכנה לספק עצמו את להכניס מחויב אדם שאין הפוסקים הוכיחו שכבר לי, נראה

להלן. שאוכיח כמו בלשון מתיישב אינו פירושו שעצם מלבד שאכ״מ, אלא בזה להאריך ויש קנ״ז. סי׳ יו״ד השו״ע

ז
 ר״ש. כדעת מיתה, מחויב שהי׳ היינו בכרי, בן לשבע שייחדו כגון הת״ק: שאמר מה מפרש רש״ל התוספתא. לפירוש נבוא ועכשיו

 אבל הצלה, של אפשרות שאין במקום רק שהוא תנאי מתנה ורק למוסרו מותר מיתה מחויב באינו שאפילו עליו, חולק ור״י
 וגם למוסרו, אסור הנצורה, העיר מכיבוש שיתייאשו שאפשר בחוץ, והם בפנים שהוא כגון הצלה, של אפשרות שיש במקום
בייחדוהו. רק מותר להצלה אפשרות שאין במקום

 "הוא שכתב: במה עליו כת״ר השיג ויפה הלשון, של לאמיתה פשוט פירוש חובת ידי יצא ולא שונים פירושים צירף במחכ״ת
בפנים. והם שהוא היינו, דבריו, לסוף ראי׳ בכרי בן שבע של הדוגמא הביא שר״י בכרי". בן שבע כמעשה מבחוץ, והן מבפנים

 הוא שהעיקר וכתב, הדברים את סובב וכת״ר בפנים, והוא בחוץ הם היו בכרי בן בשבע שהרי הענין, מצד ג״כ קשה שזה אלא
ודאית. בסכנה נמצאו שם שגם בכרי, בן דשבע למעשה דומה וזה הנצורים סכנת

 שהרש״ל שונים, פירושים של צירוף הוא רש״ל של ופירושו לשון. של פשוטה ואינו פלפול הוא כת״ר של שפירושו אגיד, האמת
 פירש שהב״ח תראה הנ״ל הב״ח בתשו׳ ולכשתעיין התוספתא". בדברי הב״ח של פירושו לקבל מאד "קשה : 135 בהערה שם כתב

 בלשון ממנו יותר דקדק הב״ח אולם דחוק. פירוש לפרש הוכרח כר״י, שפסק הרמב״ם, שלדעת אלא הרש״ל, שפירש כמו באמת
 שיכולים לסכנה, מבחוץ - העיר על הצרים ולא שעמו, האנשים כלומר - והם בסכנה שהוא בחוץ״, והם בפנים ״הוא פירש ולכן

 בן שבע "כגון ר״י: בדברי הלשון זה פירוש ולפי עי״ש. כולם, ליהרג וסופם בסכנה שכולם בפנים, והם והוא בריחה. ע״י להנצל
 המלים בפירוש רש״ל אחרי נמשך וכת״ר יפה, עולה הלשון הב״ח שלפי אלא כת״ר, לפירוש קצת דומה וזה יפה. מכוון בכרי"
הצרים. על שמוסב ו״הם" "הוא"

 מהבאת ואולם רש״ל, ששיער כמו מבפנים" והם לסכנה( )מחוץ בחוץ "הוא גורס: הנראה שכפי אלא כהב״ח, פירש הסמ״ק וגם
 ייחדוהו, בלא אפילו להתיר היא ר״י שדעת מפרשים ויש בו. לעיין הסמ״ק ספר לפני ואין כן, משמע לא הסמ״ק דברי את הב״ח

נהרגים". והם הוא "הואיל ללשון יותר ומתאים יותר עקבי הוא זה ופירוש מהם. אחד למסור מותר בסכנה כולם אם

 בסיס להמציא כדי מיתה, חייב שהי׳ בכרי, בן שבע כגון אחד, להם ייחדו אבל שאמר: הת״ק, דברי לפרש נדחק והרש״ל
"ייחדוהו בפירוש: שאמר הת״ק, בדברי !זה פירוש דחוק ומה ״ייחדוהו״. דורש ר״י שגם שיטתו לפי ות״ק ר״י שבין למחלוקת
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"הואיל :המלים הוסיף וגם הפסוק כל שהכיא ר״י, וכדכרי בכרי, בן כשבע מיתה שחייב הכוונה בכרי״ בן לשבע שייחדו כגון להם
בכרי. בן כשבע מיתה חייב אינו שאפילו הכוונה נהרגים" והם נהרג והוא

 שיהא שצריך סובר שהת״ק מפרשים אינם ר״י, דברי כן המפרשים ואלה זו, דחוקה לפרצה שנכנס זה מובהק מפרש על אני ותמה
 מפרשים הת״ק, על חולק שר״י והמפרשים עליו, חולק ואינו הת״ק דברי לפרש בא שר״י אלא בכרי, בן כשבע מיתה !עמודתמז[ חייב

ודו״ק. בזה. זה שונים פירושים הרכיב ורש״ל למסור, מותר ייחדוהו בלא שאפילו שר״י^סובר

 שלשון אלא הסמ״ק, עפ״י הגיה שהגר״א רש״ל, ששיער כפי לא וזה בפנים". והם בחוץ "שהוא הגר״א: כגירסת נראה ולי
 מבפנים. והם הגר״א: והוסיף אבל," מבחוץ, שהוא בזמן בד״א? ר״י, אמר הלשון: שעיי״ש לכך, הכריחתו שבדפוס התוספתא

 מותר הכי, בלאו להריגה בעומד אבל להריגה, עומד שאינו בזמן למוסרו, אסור אימתי הת״ק, דברי מפרש שר״י הדברים, ופירוש
למוסרו.

 כמו בתוספתא הברייתא אם בשאלה תלוי וזה ייחדוהו. בלא אפילו או דווקא ייחדוהו דורש הוא אם ר״י בדעת להכריע לי וקשה
 להם" ייחדוה אם "אבל הבבא חסרה ר״י לפני שהיתה העתיקה שבברייתא מאוד אפשר שהרי ר״י. לפני גם היתה לפנינו שהיא
 כן, מוכיח "אבל" והלשון העתיקה. לברייתא פירוש בתור זו בבא שהוסיף התוספתא, של המסדר הוספת היא זו שבבא וכר,

ייחדוהו. ואם צ״ל: שהי׳ או ייחדוהו, אם אבל ייחדוהו בד״אישלא למיתני: דהו״ל

 גם שהרי זו, להשערתי ידים ויש לפרשה. בא ר״ש וגם לפרשה, ובא "אבל", של הבבא בלא זו ברייתא היתה ר״י שלפני להניח ויש
 זו מעין בבא חסרה ושם מישראל, אחת נפש ימסרו ואל כולן את יטמאו בתוספתא: כמו הלשון נשים". "וכן דתרומות במשנה

וכו׳. ייחדוה אם אבל שבתוספתא:

 בבבא פטורא בן ממשנת הן "אבל"( של הבבא )בלא העתיקה התוספתא וכן בתרומות שהמשנה אומר הייתי דמסתפינא ולולא
קודמים," חייך רבו: ר״ע בשיטת הולך ור״י חברו. של במיתתו מהם אחד יראה ואל וימותו שניהם שישתו מוטב א: ס״ב, מציעא

 כן שעושים ליישב, יש - שם( בתשובתו, הב״ח בה הרגיש )שכבר אותו? ולהפקיר מהם באחד לבחור תיתי מהיכי רש״ל: וקושיית
ולפני למשה. תפארת ספר בשם י״ג ס״ק קנ״ז סי׳ יו״ד בפ״ת ועי׳ אשר. בת וסרח וגבעונים יונה עם שעשו כמו גורל, הטלת עפ״י

.בכרי בן שבע כגון המלים בפירוש נחלקו ולכן ור״ש, ר״י דברי הוספת בלא בתוספתא הברייתא היתה ור״ל ר״י *

 וכו׳, "אבל" בבת לה והוסיף המשנה נוסח כפי ראשונה ברייתא ישנות. ברייתות שתי חיבר התוספתא מסדר דבר, של קצורו
 כבר למשנה. התלמודית הפרשנות במאמרי שהראיתי כמו רבי, של במשנה העריכה כעין וזה ור״ש. ר״י של מאוחרת וברייתא

לסיים. אני וצריך הדברים ארכו
וויינברג יעקב יחיאל

בר-אילן** אוג׳ - השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך / הגליון קדושת על לשמור נא**
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ומניעתה נפש הצלת חובת
מאת

קוליץ יצחק הרב

א
 לסטים או בים טובע חבירו את הרואה כתב ס״א תכ״ו סימן משפט בחושן המחבר

 תעמוד לא על עובר ובו׳ הצילו ולא וכו׳ להצילו ויכול עליו באה רעה חיה או עליו באים
 עצמו להטים אפילו דצריד מסיק דבירושלמי כתבו ובהג״מ כתב שם ובסמ״ע רעה דם על

 והוא ודאי שהלה משום שהטעם ונראה ז״ל וכתב יוסף, הבית והביאו זה, עמר סכנה בספק
הסמ״ע. עכ״ל וכר ז״ל ומור״ם המחבר השמיטו זה נם עכ״ל ספק

 וכתב הנ״ל, והסמ״ע יוסף הבית דברי הביא ב׳, אות רל״ז מצור. חינוך "־ובמנחת
 סטה לספק עצמו להטיס יתחייב למה כלל מעשה עושה ואינו לאו רק שהוא כיון שצ״ע
 פיקוח משום ואי נפש פיקוח ספק ואפילו הכל דוחה נפש ופיקוח כתיב בהם וחי והלא
 לחבירו יהרוג ולא עצמו דימסור בראשונים כמבואר מעשה בעושה דוקא זה דאידך נפש

 דלמא דאדרבה עצמו למסור צריו אינו חבירו על להפילו רוצים אם אבל חזית, מאי משום
 היבי עצמו למסור צריך אינו כן גם סכנה בספק הדין הוא כן אס טסי סומק דידיה דמא
 סוברים לא שהם זה, דין השמיטו שהפוסקים והוסיף •עיי״ש, בצ״ע והניח מעשה, עביד דלא

זעיי״ש כן
 אינו הבירו על להפילו רוצים שאם בראשונים שמבואר חינוך המנחת שכתב ובזה

 ע״ד בסנהדרין מהתוספות והוא טפי, סומק דידו דמא דילמא דאדרבה עצמו למסור צריך
 התינוק על אוחו שמשליבין טון מעשה עביד דלא היכא אבל שכתבו, אסתר, והא ד״ה ב׳

 דחברך דדמא חזית מאי אדרבה אמר דמצי עצמו למסור חייב שאינו מסתברא ומתמעך
 יום "תוספת בספר אך רוצח, מה ד״ה פ״ב יומא במסכת בתום׳ הוא וכן עיי״ש, טפי סומק

 ללא מעשה עביד בין הבדל אין ולשטתו כן, אינה הרמב״ם שדעת כתב שם ביומא חכפורים"
 עבירות בג׳ לחלק מזה רמז הביא לא קנ״ז סימן דעה ביורה הטור שגם והוסיף מעשה, עביד
 מעשה יעשה לא אם גם הרמב״ם שלשטת והיינו מעשה, עביד ללא מעשה עביד בין אלו

 זה אין יהרג, ואל יעבור מעשה עשה שבלא חינוך המנחת מש״כ וא״כ יעבור, ואל יהרג
שם. וברמ״א ס״א קנ״ז סימן דעה יורה בשו״ע ועיין כתוספות, אינה הרמב״ם דעת כי לכ״ע
• ״ החכמה: אוצר  שכתב הנ״ל, הכפורים יום התוספת דברי חינוך המנחת הביא רצ״ו במצדה אולם

 התוספת על ותמה לתוס׳, מודה הרמב״ם שגם כתב והוא התוססות, על חולק שהרמב״ם
 אחד וביד בדרך שתלכו בשנים א׳ ס״ב מציעא בבא במסכת ממ״ש הנ״ל הכפורים יום

 בן דרש לישוב מגיע מהן אחד שותה ואם מתים שניהם שותין אם מים של קיתון מהם
 רבי שבא עד חבירו של במיתתו האחד יראה ואל וימותו שניהם שישתו מוסב פטורא
 שאף סובר סטורא שבן והיינו חבירך, לחיי קודמים חייך עמך אחיך וחי ולימד עקיבא

אלא מסברא, פטורא בן על חולק אינו ור״ע יעמר, ואל שיהרג הוא הדין מעשה בלי
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שבעל־פח תורהקלד

 חבירו להציל צריד שאינו למדים אנו זה שמקרא והיינו קודמים, שתייד הפסוק מן שלמדים
 אינו אם עצמו למסור חייב אינו כמותו שהלכה לר״ע א״ב מחבירו, כר״ע והלכה בדמו,
 אף עצמו למסור צריך שלחרמב״ם הכפורים יום התוספת ממש״ב תמה ולבן מעשה, עושה

 אינו שאם מסברא, בן כתבו למה המנ״ח, תמה התוססות על ונם מעשה, עושה אינו אם
 גם עצמו למסור חייב היה קרא אילולא אדרבה, הרי עצמו למסור חייב אינו מעשה עושה
עקיבא רבי אמר עמך, אחיד דוחי. מקרא שלמדים משום ורק מעשה, עושה שאינו אף לר״ע,
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עצמו. למסור חייב ואינו קודמים שחייך
 לשנים יהרגוהו, לאו ואם תינוק על להפילו שרוצים מי שמדמה צ״ע, בדבריו אך

 עי״ז הרי התינוק, על אותו מפילים אם כי ביניהם, הבדל יש והרי במדבר, מהלכים שהיו
 שהיו בשנים משא״ב גופו, ידי על התינוק נהרג להפילו שנותן שבזה והיינו התינוק, נהרג

 שהוא חבירו, מת גופו ידי על ולא ידו על לא הרי מים של קיתון אחד וביד בדרך מהלכין
 אמרו ובזה גופו, ולהשבת להחיות אחד בל על מצוה שיש אלא שלו, המים את שותה
 וכמש״ב התוספות, על חולק הוא אם גם הרמב״ם, על קושיא בל אין וא״כ קודמים. חייך

 ר״ע סובר זה כגון הצלה במניעת רק כי קודמים, חייך שאמר מר״ע הכסורים, יום בתוספת
 יעבור, ואל שיהרג אפשר לר״ע אף התינוק, על להפילו רוצים אם אבל קודמים, חייך

 אינו התינוק על להפילו רוצים שאם מסברא כתבו איד לפי״ז, צ״ע התום׳ שטת לפי אך
 נעשה שלא בדרך, שמהלכיו שנים של זה, באופן שאפילו חזינן והרי עצמו, למסור חייב
 הדין הוה זאת ואילולא קודמים, שחייך קרא צריבים גופו ידי על או ידו על מעשה שום
 לימוד שאין תינוק על להפילו רוצים אם וא״כ וימותו, שניהם שישתו שמוטב פטורא כבן

יהרג. ולא יעבור למה מקרא,
בזה, דן ה״א, התורה יסודי מהלכות ה׳ בפרק הלוי חיים רבינו בחידושי ואמנם

 וגם מעשה, עשה לא לבין מעשה עשה בין ברציחה הבדל אין הרמב״ם שלשטת וכתב
 ולא חזית דמאי הסברא שאין אע׳׳פ והיינו יעבור, ואל שיהרגו הוא הדין תעשה ואל בשב

 רציחה שם ואין תעשה, ואל בשב שזה אע״ג בדרך, מהלבין שהיו משנים בן והוכיח כתוס׳,
 הדין היה זאת ואילולא עמך, אחיך דוחי לקרא צריכים ומ׳׳מ הצלה, מדין רק אלא כלל

 דליכא ברציחה אבל קודמים, חייך הצלה לעגין שדוקא למדים ומזה וימותו שניהם שישתו
 ולכן בלל, מעשה ■עשה שלא ואף תעשה ואל בשב אף יעבור ואל יהרג ענין בכל קרא,

 כמו עולם, קרקע שהיא אף תעבור ואל חהרג האשה שאף הרמב״ם סובר עריות לענין גם
 שהיו דשנים זו מסוגיא צ״ע התוספות שטת לכ״ע מ״מ אך בזה, ואכמ״ל ע״ש ברציחה,
 התום׳ כתבו ואיך קודמים, שחייך קרא צריך בהצלה שאף למדים שממנה בדרך, מהלכין
יהרג. ואל שיעבור התינוק על להפילו רוצים שאס מסברא
החכמה! [אוצר

כ
 זו חלבה השמיט שהרמב״ם קודמין. חייך סובר שר״ע הדין, בעיקר עוד צ״ע אך

 אחד וביד בדרך מהלכיו שהיו שנים של זה דבר להלכה כלל הביא ולא קודמין, שחייך
 קצוצה רבית אלעזר א״ר ב, ס״א שם מציעא בבבא בגמרא אמנם מים. של קיתון מהן

 אמרו ואח״ז בדיינין יוצאה אינה קצוצה רבית אפילו אמר יוחנן ר׳ ובו׳ בדיינין יוצאה
 היבי בי לית אהדר עמך. אחיד וחי קרא דאמר דר״א מ״ט יצחק בר נחמן רב אמר בגמרא
 מחלכין שהיו שנים לכדתניא ליה מבעי ליה עביד מאי עמך אחיד וחי האי יוחנן וד׳ דניחי,
בסרק והרמב״ם חבירך. לחיי קודמיו חייך עמך אחיך וחי ולימד ר״ע שבא עד וכו׳, בדרך
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קלה ומניעתה נמש העלה הוגה :קוליץ יצחק הרג

 וחי זח מקרא כן אם בדיינין. יוצאה קצוצה שרבית כר״א פסק ה״ג ולוח מלוח מהלכות ד׳
 אינה קצוצה שרבית הסובר יוחנן ר׳ ורק בדיינין. יוצאה קצוצה לרבית למדים עמד אחיד

 וחי של זו הלכה הרמב״ם השמים לבן קודמיז, שהייד עקיבא כר׳ דורש בדיינין יוצאה
חברך. לחיי קודמין חייו עמך אחיד

 קיתון אחד וביד בדרך מהלכין שהיו בשנים ההלכה מה לעיין יש מאידך אולם
 שישתו שמוסב פטודא כבן והרי •עקיבא, כר׳ דורש אינו אם הרמב״ם. שיטת לפי מים של

 מקרא בדייגין, יוצאה קצוצה שרבית הסובר דר״א אליבא כר אם פוסק, אינו וימותו שניהם
 שם, בב״מ מקובצת בשטה אכן בדרך. מהלכיו שהיו בשנים ההלכה איך עמך, אחיך דוחי
 פסורא בן של הטעם מה לעיין, יש כן עיי״ש. זה מקרא שניהם ללמוד אפשר שלר״א כתב

 הוא אם והרי חבירו, של במיתתו האחד יראה ואל וימותו שניהם שישתו מוטב הסובר
 ואין בגרמה, ולא במעשה לא ידו, על נגרמת השני של מיתתו אין שלו המים את ישתה

 קרא ל״ל לר״ע וגם ינצל, לא השני הרי שניהם, ישתו אם ואף הצלתו, את מונע הוא
 שניהם שישתו שמוטב פטורא בבן סובר היה קרא שאלולא מזה דמשמע קודמיו, שחייך

 הוא שגם היינו שניהם, שימותו הדין יהיה ולמה קודמין. שחייך מקרא שלומד רק וימותו,
 פטורא, בן "דרש" שאמרו, הגמרא, בלשון לדקדק יש עוד השני. את יציל שלא אף ימות
 פטורא, בן אמר צ״ל היה א״ב וימותו, שניהם שישתו מוטב סברא אלא דרשה, זו אין הרי
 מקרא, שדרש זה הוא ר״ע הרי ולימד, למה "ולימד", עקיבא רבי שבא עד אמרו, ר״ע ועל

ודרש, ר״ע שבא עד צ״ל והיה
 בן דרש מבאן נאמר, עמך אחיך וחי הכתוב על בהר, בפרשת כהנים בתורת אכן

 שניהם שישתו מוטב פטורא בן שאמר מה היינו, וכר, בדרך מהלכין שהיו שנים פטורא
 דוחי מקרא זאת למד אלא מסברא, זה אין חבירו, של במיתתו האחד יראה ואל וימותו

 דרש שהוא פטורא, בן "דרש" אמרו לבן עמך, יחד היינו עמך, דורש שהוא עמך, אחיד
 שניהם צריכים היו שלא פטורא בן סובר מסברא, ואדרבה מסברא, ולא מקרא, זו הלכה
 שניהם שישתו שמוטב למדים שמקרא אלא שותה, המים קיתון שבידו מי אלא למות,

 אחיך וחי זה קרא ומפרש לימד שהוא היינו ולימד, ר״ע שבא עד אמרו וע״ז — וימותו,
 וימותו, שניהם שישתו "מוטב" בלשון לדקדק עוד ויש — קודמים. שחייך היינו עמך,
 דוחי מקרא הדורש לר״ע לעיין, יש שלפי״ז אלא — וי״ל, שניהם ישתו בפשטות אמר ולא

 וימותו, שניחם שישתו פטורא בבן סובר היה קרא שאלולא משמע קודמין, חייך עמך אחיך
 לומר ודוחק וימותו, שניהם שישתו אומרים היינו לא הסברא שמצד נתבאר הרי קרא ול״ל

 וימותו, שניהם שישתו אומרים היינו לא הסברא מצד פטורא שלבן הפוכות, שהסברות
שניהם שישתו היינו_אומרים שמסברא להיפך עקיבא לרבי ואילו מקרא, שלמדים רק
r \ 1234567 |אה״ר

קודמים, שחייך עמך אחיך דוחי מקרא שלמדים אלא וימותו,
המים לבעל חיוב בל אין מסברא לר״ע וגם פטורא לבן שגם לומר, שיתכן ונראה

 אלא הצלה, מניעת לא וגם רציחה של גדר כאן שאין מכיון שניהם, למות או לשני, לתת
 לר״ע ואילו וימותו, שניהם שישתו שמוטב מקרא שלמדים הוא הכתוב גזירת פטורא שלבן

 המים את למסור לו שאין היינו קודמין, שחייך היא שההלכה עמך, אחיד דוחי מקרא למדים
 מיתה, לידי עצמו להביא לו אסור קודמיו שחייך מכיון וימותו, שניהם שישתו ואסור לשני,

 חינוך במנחת )וע״ע קודמין. חייך כי יחיה, שהוא לשני חמים את למסור לו אסור ואף
 אילולא גם אך קודמיו, שחייך אחיך, מוחי שלמדים הלימוד וזהו לשני(, המים מסר אם

לידי עצמו אח שיביא חיוב בל עליו אין בי לשני, המים את למסור חייב היה לא סדא
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שמל־פזז מרחקלו

 וע״ע ינצל. לא אחד שאף וימותו שניהם ישתו שלא ובודאי השני, את לחציל בכדי מיתת
 אם יהרג, ואל יעבור שנאמר מקום שבבל שפסק, וה״ד ח״א התורה מיסודי פ״ה בדמב״ם

 משבה עיין — הרמב״ם, על החולקים לשטת ואף בנפשו. מתחייב זה הרי עבר ולא בהרג
 לעיין עוד ויש בזה, ניצל אינו השני שהרי שניהם שימותו שאסור י״ל — ה״ד, שם לסלו
בזת

 למדים עמך אחיד שמוחי הסובר כר״א שפסק הרמב״ם שטת היא שזאת י״ל ולפי״ז
 לשני. לתת לו ואסור לשתות חייב שהוא הסובר כר״ע פסק ולא בדיינין מצאה קצוצה שרבית

 שפסק מכמן בגמרא, נאמר ולא הואיל זה, דיו להלכה הביא ולא פטורא, כבן שלא וודאי
 לבד, לשתות הוא רשאי הרמב״ם לשטת גם אך •עמך. אחיך מוחי כלל דרשינן ולא בר״א,

 שזה אפשר וימותו, שניהם ולשתות — השני, של למיתתו גורם הוא איו כי לשני, לתת ולא
ינצל. לא אחד שאף מכיוז הרמב״ם לשטח אסור

 מהלכיו שהיו שנים של זו הלכה בין מהותי הבדל קיים הרמב״ם שלשטת לפי״ז נמצא
 אין הסברא מצד בדרן, מהלכיו שהיו שבשנים תינוק, על להפילו רוצים אם לבין בדרד
 כמש״כ היא הרמב״ם שטת התינוק על להפילו ואילו — לחבירו, לתת חיוב שום עליו

 ידי על מ״מ שהרי מעשה, עושה שאינו אע״ס יעבור, ואל שיהרג הכפורים מם בתוספת
לעיל. דבריו שהבאנו כפי שניהם משוה המנ״ח אך — התינוק. בהרג גופו

ג
 ורבי עקיבא ורבי ישמעאל רבי היה וכבר בגמרא אמרו א׳ פ״ה יומא במסכת והגה

 עזריה בן אלעזר ר׳ של בגו ישמעאל ורבי הסדר ולוי בדרך מהלכין עזריה בן אלעזר
 רבי נענה השבת את שדוחה נפש לפקוח מנץ בפניהם זו שאלה נשאלה אחריהן מהלכין

 בא נפשות על ספק בא ממון על שספק זה ומה הגנב ימצא במחתרת אם ואמר ישמעאל
 בנפשו להצילו ניתן מישראל שתסתלק לשכינה וגורם הארץ את מטמא דמים ושפיכות

 אמר יהודה א״ר ב׳ פ״ה ושם ובר ואמר ר״ע נענה השבת את שדוחה נפש לפקוח ק״ו
 — וכר, בהם שימוח ולא בהם והי מדידהו עדיפא דמי אמיבא הוה התם הואי אי שמואל

 א׳ ע״ד בסנהדרין דורש עצמו ישמעאל ר׳ והרי שתמהו, ארי ובגבורת מה״כ בתוספת ועיין
רצ״ז!. מצוה במנ״ח בזה מש״כ ועיין בהם, מוחי

 מבא שבת דוחה נפש שפקוח ישמעאל רבי למד איד תמה שם ביומא ארי ובגבורת
 לד אין שהרי רציחת, דוחה נפש שפקוח משום זה אין במחתרת בבא שחרי במהחרת

 שרבי ואע״ג דמים, ושפיכות עריות גילוי זרה מעבודה חוץ נפש פקוח בפגי העומד דבר
 שאם מבין ישמעאל רבי אמר א׳ ע״ד בסנהדרין כמ״ש זרח, עבודה על חולק ישמעאל

 ולא בהם וחי ת״ל יהרג ואל שיעבור מנין תהרג ואל טכבים עבודת עבוד לאדם לו אמרו
 דמאי היא, סברא דהא חולק אינו ישמעאל ר׳ גם דמים שפיטת על אבל בהם, שימות

 זרח דעמדה ד׳ בפרק דהא ותדע ארי מגבורת והוסיף טפי, סומק דידך דדמא חזית
 תעבדם לא בכלל היו הכל רבא דאסר ישמעאל כרבי סובר דרבא לכאורה משמע א׳( )ג״ד

 שיהרג מודח דמים בשפיכות הכי ואפילו אונס, יצא בהם שימות ולא בהם וחי הכתוב כשסרט
 מ״מ אבל יעטר, ואל יהרג זרח שבעבודה סובר שרבא כתבו שהתוס׳ אלא יעטר, ואל

 מח שכן וכיון חזית, דמאי מהסברא דיהרג מודח דמים שבשפיכות מעצמו מוכרע הדבר
•דוחה אינו מרי נפש שפיקוח נפש, פקוח משום זה אין בנפשו להצילו ניתן במחתרת שבא
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.קלז ומניעתה נפש הצלת חוגת :קולח יצחק הרג

 כזה. םש״כ וע״ש שנהג דוחה נפש שפקוח ישמעאל רבי מיניה יליף איד וא״כ רציחה
על להפילו רוצים אם רציחה, בעניו והרמב״ם התוספות מחלוקת הבאנו לעיל והנה

 מלוי, ר״ח בחידושי וכן הכפורים, יום בתוספת שכתב וכפי יעבור, ואל יהרג אם התינוק,
 ה׳ בפרק הרמב״ם בדברי חזינן וכן יעבור, ואל יהרג זה באופן שאף היא הרמב״ם ישטת

 ונהרגנו מכם אחד לנו תנו עכו״ם להם אמרו אם וכן שפסק, ה׳ הלכה התורה יסודי מהלכות
 ואמרו להם יחדוהו ואם מישראל נפש להם ימסרו ואל כולם יהרגו כלכם, נהרוג לאו יאם
 בכרי בן כשבע מיתה מחוייב היה אם כולכם את נהרג לאו ואם ונהרגנו פלוני לנו תנו

 ימסרו ואל כלם יהרגו מיתה מחוייב אינו ואם לכתחילה, כן להם סורין ואין להם יחנו
 שם, בתרומות בתוספתא ועיין ה״א, פ״ח תרומות מהירושלמי והוא מישראל, אחת נפש להם

 הכי דמשום בגמרא מסיק דהא טעמא ידענא ולא שכתב הרמ״ך דברי הביא שם ובכס״ט
 והכא טפי סומק דידך דדמא חזית מאי היא דסברא יעבור ואל יהרג דמים בשפיכות אמרינן

 עיי״ש. וכו׳ בלם ולא עצמו הוא שיהרג ומוטב עצמו והוא כלם יהרגו דהא סברא האי ליכא
 ואל יהרג זאת בכל חזית מאי של הסברא שאין אע״פ שנתבאר כפי הרמב״ם לשטת עכ״פ

 לשמת אך חזית, מאי של זו סברא מביא ז׳ הלבה התורה מיסודי בפ״ה שהרמב״ם אף יעבור,
 לרציחה, הוקשו ועריות חזית, מאי של סברא קיימת וברציחה הואיל הוא, הביאור הרמב״ם

 הוקשו עריות וגם בהם, וחי בד. נאמר ולא היא, תמורה שרציחה היא, הדברים שהגדרת הרי
 הוא הדין קיימת, אינה חזית מאי של שהסברא ברציחה אופן יש אם אף לכן, לרציחה,

 עריות. של העבירה גם וכך ומהותה, עצמה מצד חמורה היא רציחה כי יעבור, ואל שיהרג
 ואל יהרג שברציחה אמרינן חזית מאי של הסברא משום שרק סוברים התוספות ואילו

 בחידושי )וע״ע יהרג. ואל שיעבור הוא הדין — חזית, מאי של הסברא וכשאין יעבור,
 איש בחזון ועיין רציחה, של עבירה אין התינוק על שיטילוהו נותן שאם הלוי, חיים רבנו

ואכמ״ל(.
 גם חזית, מאי של הסברא שאין במקום שגם הסובר הרמב״ם לשטת לומר מראה

 לרבי אבל לרבנן, אלא זה אין — רציחה, של גדר בזה שיש מכיון יעבור, ואל יהרג כן
 ברוצח יעבור ואל יהרג של הדין אין הרמב״ם לשטת גם ולדידיה, כן, הדבר אין ישמעאל

 סובר ישמעאל רבי שהרי נראה, הדברים ובביאור חזית. מאי של הסברא שיש במקום אלא
 הכתוב ישמעאל שלרבי והיינו בהם, וחי שנאמר משום יעבור, ואל יהרג זרה בעבודה שגם
 יהרג, ואל ויעבור בהם, וחי אמרו בלם העבירות בל ועל כלה, התורה כל על הוא בהם וחי

 אך יעבור, ואל שיהרג מודה ישמעאל רבי גם לכן חזית. מאי היא סברא שברציחה, אלא
 יעבור. ואל יהרג בה שנאמר עבירה שום אין ישמעאל שלרבי העבירה, חומר מדין זח אין

 במחתרת בא כי במחתרת, מבא שבת דוחה נפש שפקוח יליף ישמעאל שרבי מבואר ולפי״ז
 אחד אף ירדוף לא ואם רודף, הוא שהרי חזית, מאי הסברא בו לומר שייך ולא רודף, ה״ו
 זה הרי במחתרת, בא א״כ רדיפתו, עקב שיהרגוהו עצמי על שמביא זה והוא יהרג, לא

 ברודף אין חזית מאי כי חזית, דמאי הסברא בלי רציחה, של עבירה היינו רציחת בגדר
 מפגי נדחית רציחה של עבירה שאפילו ישמעאל, רבי לומד במחתרת ומבא שנתבאר, כפי

 רציחה, של עבירה ה״ז במחתרת בא כי נפש, פקוח מפני נדחית ששבח ק״ו נפש, פקוח
ישמעאל. דרבי אליבא נפש, פקוח מפני נדחית היא לכן וכמש״כ, חזית מאי של הסברא בלי

 הובא ח״ב מלכים מהלכות י׳ בפרק למלך המשנה מש״כ לסי נח. בני לעניז גם וכד
 דמסברא דכיון יעבור ואל שיהרג נח בן גם מצווה דמים שבשפיכות דרכים בפרשת מש״כ
הבדל יש הרמב״ם שטת לפי אולם — לעכו״ס. ישראל בין הפרש אין חזית מאי לן נפקא

יגזח־מעניט׳אועמתיאומההחכמה



שבעל״סה תודחקלה

 הרמב״ם לשטת — שבישראל התינוק, על להפילו שרוצים באופן נח, לבן ישראל בין
 שהסברא מכיון הרמב״ם, לשטר! אה יד״רג ואל יעבור נח בבן ואילו — יעבור, ואל יחרג

 הדין נח ובבן טפי, סומק דהברר דדמא חזית מאי לומר יש ואדרבה כאן, אין חזית מאי של
 לכן יעבור, ואל יהרג רציחה שבדיני משום ולא מסברא, רק הוא יעבור ולא יחרג של

 להפיל רוצים אם וא״כ שנתבאר, כמו יחרג, ואל יעבור חזית מאי של הסברא שאין במקום
 יהרג ואל יעבור כן גם — רציחה, עבירת בזה שיש נאמר אם אף — התינוק, על נח בן

חזית. מאי משום רק הוא בישראל שגם הסובר ישמעאל דרבי אליבא כמו

ד
 יהרג ברוצח שמ״ש התוס׳ לשטת — הצלח, מניעת לענין לעיל, האמור לסי נמצא

 עושח שאינו התינוק על להפילו רוצים אם אבל מעשה, עושה אם אלא זה אין יעבור, ואל
 שאפילו הרמב״ם, ולשטת יהרג, ואל יעבור ודאי הצלה במניעת — יהרג, ואל יעבור מעשה

 לעיל, שנתבאר כפי חזית דמאי הסברא כאן שאין אף יהרג, ואל יעבור כן גם מעשה בלי
 בדרך, מהלכין שהיו בשנים כגון יהרג, ואל יעבור הרמב״ם לשטת גם הצלה במניעת מ״מ
 אילולא גם אבל קודמין, שחייך לחיובא, היינו עמך, אחיך וחי קרא לר״ע שצריכים ומה

וימותו. שניהם לשתות ולא לשני, לחת חייב היה לא קרא,
 שיירה לעגין ד הלכה ח׳ סרק תרומות בירושלמי סובר יוחנן שר׳ ליישב יש ובזה

 חייב אינו אפילו ייחדו, שאם ונהרגנו, מכם אחד לגו תנו ואמרו במדבר מהלכת שמיתה
 מחוייב היה אם שרק הסובר כר״ל ולא להריגה, אותו ימסרו כן גם בכרי, בן כשבע מיתה
 למדים עמך אחיך שמוחי כר״ע סובר יוחנן ר׳ והרי צ״ע, ולכאורה בכרי, בן כשבע מיתה

 קרא צריכים זאת בכל מעשה, שום עושה שאינו זה, באופן אפילו א״ב קודמים, שחייך
 ימסרו בכרי בן כשבע מיתה חייב אינו שאפילו יוחנן ר׳ סובר איד וא״כ קודמיו, שחייך

 צריכים זאת בכל שלו הם והמים כלום עושה שאינו הצלה, למניעת אפילו והרי למיתה, אותו
 והרי מיתה, מחוייב אינו אם אפילו למיתה אוחו למסור מותר ואיך קודמיו, שחייך קרא

 בכרי, בן בשבע מיתה מחוייב אם שרק כר״ל פוסקים להלכה אמנם — בידים, אותו מוסר
 למת שתמה ו׳, אות התורה מיסודי ה׳ פרק מיימוניות בהגהות ]ועיין לעיל, שהבאנו ובפי
 תגיינא מהדורא ביהודה נודע בשו״ח ועיין בב״י, ועיין יוחנן, ר׳ נגד כר״ל הרמב״ם פסק
 ל״צ יוחנן שלר׳ ל״ק, לעיל המבואר ולפי — קשה. יוחנן לר׳ אך ע״ד{, סימן יו״ד הלק
 בידים למסור ואפילו מסברא, יודעים היינו שזה לשתות לו להתיר קודמין שחייך קרא

 שמותר ק״ו א״כ יהדג, כה בין שההוא מכיון אותו, יחדו העכו״ם אם שמותר, יוחנן ר׳ סובר
 — עמך אחיך מוחי קרא שצריכים ומה וימותו. שניהם שישתו ולא המים, את לשתות לו

וכמש״ב. וימותו שניהם שישתו ואסור לשני, המים למסור שלא לחיובא, הוא
 הרמב״ם שטת לתרץ הוא פטורא, לבן ר״ע בין המחלוקת בביאור מש״כ אולם

 אמר פטורא שבן נקטו, הרי הסוגיא בפשטות אך שנתבאר, וכפי לגמרי, הזה הדין שהשמים
 היה קרא ואילולא קודמים. דתייך קרא צריך ור״ע וימותו, שניהם שישתו מוטב מסברא

 מש״כ ד׳ אוח קס״ז לשאלתות שאלת העמק ועיין לשתות. המים לבעל שאסור לר״ע נם הדין
 שאילולא זו מסוגיא הלוי הגר״ת בחידושי הוכיח וכן עיי״ש. לר״ע, קרא צריך למה לבאר
 במנחת ועיין הצלה. מניעת אלא בזת שאין אף לשתות לו הדיז^ואסור היה לר״ע נם קרא

ואילולא רציחה, במו בגדר ג״כ ה״ז לדידם, הצלה שמניעת לפי״ז נמצא בזה. מש״כ חינוך

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 133 מס עמוד שבעל-פה לתורה הכינוס כה



קלט ומניעתה נפש הצלת תיבת :קוליץ יצחק הרג

 להפילו רוצים שאם כמו יעבור, ואל שיהרג הדין היה הצלה, במניעת קודמים דהייד קרא
 שמניעת גילתה שהתורה אלא הרמב״ם, לשמת יעבור ואל יהרג הוא שהדין התינוק על

 אלא אמורים הדברים שאין י״ל וא״ב קודמין, חייך כלל, מעשה בזה ואין הואיל הצלה,
 בזה סכנה, בספק אבל ימות, ישתה לא שאם בדרך, מהלכין שהיו שנים וכמו סכנה, בודאי

 יוסף הבית וזמש״ב שלו, נפש סקות ספק על עדיף השני של נפש פקוח שודאי אומרים אנו
 על עדיף שלו נפש פקוח שספק קרא מצינו לא שע״ז והיינו ספק, והוא ודאי שהלה משום
 ומשום קודמים, דחייך מקרא למדים נפש פקוח ודאי על ורק הבירו, של נפש פקוח ודאי

הבירו. להציל בשביל נפש פקוח לספק ■עצמו להכניס שצריך בירושלמי אמרו כך
 להציל בכדי סכנה לספק עצמו להכניס שצריך הסובר שהירושלמי בזה ומבואר

 נפש להם ימסרו ואל בלם יהרגו אמרו בתרומות בירושלמי שהרי לשטתיה, השני את
 אמרינו חזית מאי של הסברא בלי שאפילו שנתבאר כפי סובר שהירושלמי היינו מישראל,

 לכן אהיך, דוחי מקרא קודמין שחייך הוא הדין בהצלה ורק יעבור, ואל יהרג שברציחה
 הביא לא הרמב״ם אולם שכתבנו, וכפי בספק ולא נפש, פקוח בודאי אלא זה שאין י״ל

 ולשטתו ע״ז, חולק דילן שש״ס שסובר משום להלכה, סכנה •בספק האלו הירושלמי דברי
 נפשו, למסור חייב שאינו מסברא ידעינן שזה קודמים, שחייך קרא ל״צ הצלה מניעת על

השני, חיי להציל בשביל עצמו להכניס חייב אינו סכנה בספק גם לכן וכמש״כ,
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ותשומת שאלות
מנין תניא גזפא הורי p נפרק גיסינן ך} יי»ס ל »>ין
 או טונעכמי שהוא לריאהאתקנרי ** “״* •נייי ♦*

f?1c שהוא !,על באים לסטים אי־ גירית! קיק
 נפקא וסאמקכא רען דם על תעמיד חייבלהניציתללא

 א’ק מהתם אי לי יהשבותי תל תנין נופי אניית נפקא מקקס
ע'כ־ קמ'ל אימילא אגיד׳ !מיני טרס מ קבל כנפשיק מיל• הנו

 יצילהו לו להב •כיל והקרואקו קם כנפשי הניחילי 5? ופרסי
 חוור אלא משחע עצמך על תעמיד לא רם על תעמוד גא ל »ןמ
 זל היין וכתבה כ'’ע רעך דס יאכד פלא כדמן כל על

והניצול וזל בה יסיים כתבה בהלכיתייגסהר׳אשזלבפסקיי
נפש להכיל ••כ מק אדם דאין שתיניא מה למניל לפייע חיכ אס

דקיתליקממוכלניצולכדאמ׳לקמןנרדף קביונחמומסיכא ל»יפ »יינ
 יאםהוקםתו״ב קייב יזדם כל פעיישל רודף סל כלים משבר

 הכליששקיי 'רת מש• יפטר אסכן בממינו להבילאתהכרדף
• ע*כ להתנכל כדי יכרשותשברם להניל ממןיחנרימחיייב

 טיכעבכהר התחברו היזאיז ל1י כן כתב מ’ח בסיף וי׳טורזל
ימי' בממיני בין יפי נ כ בין לקבילי קייב עליו באים סלסטין אי

wppj׳M יידע והיי • ל’עב לוה לשלס קייב פנמי להכיל ממין לו יש אס 
jf זל הימב״ה כתב שהרי ולסטין קיה נהר תלתא קני מקא דלאי .,®ג

 לסטין או כים טיבע קברי את הריאה יכן ייזל נהלכייריבספ״א
 נעצמו היא להכילו ויכיל !,על באה רעה סיה או עליז באים

מוסרי' או ים”עכ ששמע אז הכיל ולא להכילו אקרים שישכור אז
 קברז אין גלה ילא פס לי טומנים אי יפה עליו מקשכיס

 לפייסו ויכיל קביו על שבא ׳וקודיעיאושידעבעכ״יםאזאנס
 בדברים וכלכיוכא פייסו ולא שכלכו מה ולהסיר קביו בנלל

 הרי • יען דם על תעמוד לא על עובר אותם העישה אלו
 הוא גווני קנן ככל תלתאאלא קנן f דוק דלאי לןכקדיא

 אלו בכל כ זלג סרמיכם שלדעת במר ודאי וכן לכביל קייב
 זל קר״אש שכתב זבחי שהיניא מה חיכלפיועלמציל הניטל
 דקיק הביא if c היא שהיי גס ומה נהא דפליגי למימי דליכא
 תם א שכל סכיין נ'ד לעני, מינה נפקא כן ואם :לדבריו
 נפשות בסכנת יהיו הנכסים באיתן ופגעו נגעו אשי׳ האנשים

 ישלח אשר האיש מי כ• הענין נתקן היה לא ק״ו אם מכתר כתא
 כדונין שהיו ודאי כדין שלא איתס ילקק ירס’קמלך בנכסי ידי
 עליו העלינו אשר הקו־ האיש נחלכיתונפרע כמורדים ק׳ו

 יימנה סכנתי שהיתה ספק בלי בשאלה קתיכתהאנבעהנזכ'
 לשליח ימקים התלית המכ׳היהלו שראובן ד הפק ימינן משל
יברשו' היפקד הדברים באיתן לכייבא הנכסי׳שקרי באיתן ידי
,נשע לי יאעעיסכיו הגיע לשקול שנפשי דאינו ועכו עביד קא

 פבעיהו הכיקי עכז ,וישמעאל ישראלים אה:ני'ירעיסרכי קמלך
 בישע נתפשים היו אס חיו שהש וקיו כיש איב • כו' דינו יבא

 כסנהו הוי דביל ואיכזדקי כי' ח׳ו בשי ועד מנפש המלכות
יהאמתית׳ הנכנה הסכיק כפי סב״הז ועדיפי שכתבהיתיבס

 ביהורל להנךדפרק ניד דמי לא דאכחי שיאמר לאימי ואין
 היינושהיוכיל התס דכשלמא לימהשהוניא דכענינןדחשלס

 ילהכי לבדי קברי הטלאת לק ההיא להכלה ככרך היק לא
 קנזכ• הפקיד יאונן הלי בניד א-,ל שהוכיא מה חברי לי משלם

עצמיקיניא דלהצלת מקשקיכיאנימא כתפסכעבימיאסכן
 חסד בי א יזה נהכס כזה ליה היה כן ואס נכלל־ ניטלו ותם f״ ww ״

היא מילתי; לאי ודאי דהא כוי יכל מכל פטורים הס זה ולפי :5pp מיני
 המלך קמת תיקףיסזק שכל ידעני שהרי טעמיחדא מכמש
 יד שלקו אנשים וכמה שכחה והעיד: שהגיד! מס כעניי סיתה

 בתיככי ת מ ומלאכי לקיאתרן רן סלקו ילוה ההם כנכסים
 שלקח מי שכל המלך מאמרי בתיך הוזכר ׳כעימש קנזל קעיי
 וכן ליתכסלמלן־ •קווי הכל כרעיו אפיל: הנכסים מאותן

• בשאלה כבז אתו הנלוים האנשים שאר כן גם הוזכרו בפיי׳ש
 שכן וכיון כעבויש נתדבית שהקובאה יפסיטא פאיטא כן אס

שנבלת לי מקתכרא ואדרבה • בקלקס קיינים שהם ודאי

 נימל היה מעוטה ♦כהוכאה ונקלה קלה ייתר קיתס הפקיד

 ז»1קאוח כפי יבא אשי פסיק דלא קלת הגדול הקול קיק לא אם
 שהפקיד לפי :זהב כסף בתיהם מלאו מקבתי העיר אנשי כל כ׳

 יד •שלי הנשמע שכפי ועיד בזה כמישקיהלירשיתנכייבא
 ויום יום וככל נמלכית ראשונה היושבים שערים ושסבפתקי

 - ילטונתן להנאתן יעיז מליניז יביס וקן לעליקה פשוטה ידו
 בעדם טוכ שילין אקד גס אין קיו קיו האנשים שאי אמנה אן

 גם לו נינ הנזכר הפקיד כסבת שודאי כאופן לנד! לה כלתי
 נפריע להם ההונאה נתמעטה יהקוק־ הגדילה ונהינאתי קם

 לכדם נתפשיסכס היו אם היסחיז שלא מה אתי סיעותקלקם
 להם* כיין סיס לא !היא אליו במכין קיו שהם □אופן
מני♦ דאמייק להקיא מילתא קן דדמיא ל׳ ויראה

 לייי• b ?מ? לא עילאי לעילאי מסייע• תתאי דנהרא יהירהלנמא אמריב
 ממי♦ ופירש כו' הכי נמי תניא דמיטרא במיא וחיליפא לתתי מסייעי

 »• י«׳י» €,ננ^ בה ל,ןוכזמ ןשיטז כשמעלה דנהרא לכייא זל דשי
 הכשילין להעכיר איתי ומנקין מן יכי המיס מריצת ומעכבין

 י• למעלה כנגדן מתקטן כשהעליוניס לעילאי מסייעי תתאי
 סמים מעכבים כעליינה שמכשילים לסייעם התקמיניס על
 קעלייג♦' אבל קעליוכילעודתהתחעיניס תיקון נמצא דד מל
 40 ן שתיק למטה כשתתקנין התקתיכיס לס״ע ן צריכ אין

 כנדון כן אס ־ לדעתם אלא לעזרתהעלייניס יזינו חטה
 בנכסי• נתעכלו אשל כעיר בכי ;•אד שנל ספק אין במי דידן
 ’,לעילא דמסייע• כתתאי זקשיכי לפקיד לסייע כמכין ההם
 קינא' לאיתס צייכין ׳:■י שהעליונים פ׳ על שאף שנתברר כיין

 במכין עסכלזס התקתיטם כללבשביל לענמהולזהיסיפי
 נת" בנדיןדידן אסכן כנז'• לעליונים לסייע קתקתיניר

 ילמד כפשייהי לאפטירי הנזכרים האנשים לאמטכלאיתם
 סינאיו לאותה ברין היק עכמו שהיא בשניל כלל ציה יהב• דלא

 לאותו* כמכין היי העליונים במי התם דהא נפשו את לסניל
 נים שחייבי'התקת אמדינן זה כל ועם כבז עניין לכורך הונאה

הסיי> דאל״נלא כת® דשאני ולומר נחלק ואין ־ לס-יעש
 ספין כלי נזיקיס התקתינים היי ליס הקכש אותם ■׳קעל״נים

 לתת(* מסייעי דעילאי דקיטדא fajrj א בהק כן גם יכן כלל
 שלא זמן שכל /ל רש׳ שכתב כמו לעליונים שיזיק מוכיח הדבר

 כמקור• יניס עמדוהעלי י לעיי חק ניס התקתי *רדוהמים
 שהיז לימא דיקמאן בנדון אמנס אך הוא מוכרח דבר וזה

 ולא עלייה! ח־חמי היו משמיא דילמא נזיקין האנשים אותם
 האלו באנשים שהנזק למעלה כתבתי .יי ש כו כלל נתפשים ס־ו

 »נ9 ת1$»>נ ה״כי 7?1זההי בסבת נתמעט ואדיבה כיק !מ ברור היק
 בש־תפין׳ מהיצאות לזה גדולה יאיק יש ועיר מאד• ונייד פס:ט וזח

 ואחד אחד שכל עי על שאף כי' ינגי ל ומנע דלת כבין המצד
 לעצמו• ׳מנעול ונגר דלת ציין נתיכי הדרים הקני מנכי
 לא והמנעיל ימני הדלת ועסה מהם אחד יכא אס זה כל עס

 שותפין הס שהכל כיין מחלקי אח כל ,מםיזהר נפטי׳ זה מפני
 כמי מדן בנדון יאשכן מקומות׳ מ;מה כן גס ברור יזה נו

 דילן סבנמן וחימר וקל שכן וכל זה בנזק כלכה^שותפין
 המס• יס3י כעבורככי וההיבאה הנ׳ק כתיבה ודאי

 שכן וכל קנךדכתיבנא מגל ידאי ועדיפא גמלאשיחנא ולמיס
מסמכי* הית׳לבדס אם הפקיד שהצלת ק״ו של בכי מ'בן1יק יקל
 ס׳ילז עצמו בפני יא' א כל מהצלת נקלה תר י י שהיתס ע לב
 כזסתהמלכזתכנז׳באיפןסבלאס/־ נתפשים לבדס כס היי אם

 אית• בל יכן המלך*ירה מאמר בשם מסהנסגסא&דנקכי ואח
 זה וכל חלקם יתנו המה הנזכרים כנכסים ופגעו נבע: אסר

 נפשוע סכנת היה כי כשאלה יכתיכ שנאת' גןה צפי היא שכתבתי
 הענין כזה ונפרט אלי כדברים בכיונא שנודע כמו בדני

 ככראהנפי וכמי סגדלעדמיזרקיצגדיל»יזיןרכאיןחו.ה
 או גוי לכל כן נעשה מכתאכורילא ולאנשיו הנו לפקיד שהכו

גדול• ק׳תה השמועה כי’ודא יורה וזה המלן ישדאלפקיר
על

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס131 מס עמוד יוסף בן אהרן ששון, אמת תורת



סז ותשובות שאלות

 שסוגי♦ »׳
 io סןנאויג

 1יניי גכס׳
 של♦ גז•

 ן«3 "•גס!
• ♦♦גם

 >ין» »ה
 כיסויגיסל♦

בתת

זהי» רב יכיפס היה כ• הכו' ננכ&־ם הנוגעים האנשים כל על
 יינה אם אף אכל מישראל• רב ממון להוביא כדי ן יעינס מכין

 דממונא דירת דק נפשות סכנת עוד נם היה לזתישלא האזמר
ודא! הנה ממק עסק♦ על יק באז לא הם תפז הנפש שהוא ואף
 ממק עסק• על המקכל דפרק ההיא שהיי חייטם שהם כן גס

 יא־זע כמה עוד א להב■ זיש ־ ש’כמ לחייבים יקתני מיירי
 זלזה לאורך נזין ב? שאין בדכי כעיט ’׳דאתהאריכו לול• לזה

<3!c• ״n,-p גרע דלא ואזמר מסס: מקנת פרקים ראשי יק אכתוב לא 
 אחד על זל המדדכי הביאה /ל מהירס תשובת מההיא זה צדק שסלה ♦ ילל

 הרב גם לפורעו• סח״ב האנס מיד בעיב חברו צפדהאת ♦^סניץ
 שהשיב המעיין כזיראיז הימן השניות בתשובותיו ?ל מהסבל " ”

 הונאות שסיניא אשד אפיטרוטש על הרמתה בתשובתי 06
האייך־ש® האלסוסזאזל יחדיועלהנילננשיהיתמי»מיד1וש

 והיה וזל וכתב מזכר הרב הפליג ועוד • הצז"יעש הענין צנל
 אדם בא היה אפילו אלא האפעיופיש מבעיא דלא אששי׳לומר

 יכנסו שלא כיי ושיסדיית הונאות ולהיניא להניל &וןהשוק
הננסית׳ היו אס ודאי שהיא כיק קאלסהכזכד אנכפיהביד

 לו וע551מי>ביה !מזמששהיו גיזלם שהיה *והיתימיסבידו
 דייני שני בפיק דאמיינן דמאי דסיל מיבוזתא לאיכא ג זאע

 לודבכלחוב8לשל קייב דאינו סביו של דפזיעחובו }זיינת
 יה־המ״ב שלא ממון דכישמישהגיל נדא'לכאויה והיה איירי

שהיאקי' בניד קפן הא אשכתיקבי מעיינינןשפיר לפיועכד
 קרוב א• ודאי שהוא יגם הפסד לידי שיבא ברור והדבר לודאי
 סאפטרופוס פשע דלא הערכא-ע כדין האלסיננס שזה לודאי
 ומכיל בא שחיה דעלמא לו'דאפי׳איניש נראה דכן?;א וכיון
:התיסטתכי שתרנו התירנים לכל לו לפרוע תייביס היו
הנו' בתשיטתיו שם זל הגדול הרב דברי פלקי יאש׳ אלה הן

 הנדון באותו אם והשתא שה המעיין שיראה כעו האריך שהוא
 והיש דבריו כתסלת שכתיהרב וכמו בו להסתפק עק.ס לנו שיש

זאמ׳וכיו, הלין והחליט כתה נס!ף-דכר»ו על כו' לוחי אפשר
 ומכיל-קיז בא שהיה דעלקא איניש דאפילו לומר נראה הוא דכן

 והוא ספק שאין כניד וקיו כיש תעתה כי'א'כ לפרועלו תייביס
 הסם האנשים את תופשים סיו הנוע' הנוגשים שאם גמור ודאי

 כל הנה נפשות שכנת לידי נאים היי שלא שנאמר אף ושצו' חס
 הרמוו האיש אותו ובפרט אונדים היו וממונם וקנינס נבהיהס
 שהיוגיב הפק ן א בו' האנכע מחתיכת עליז שהעלילו בשאלה

מנדקהרבהנוי: פשיטאדעדיף יו׳זבשכנתכפשזתזכיקשכן
,M,tJ נגדדליש־ינס ובר דליתנגר גדולה ראיס להביא יש וע!ד 

 ליבמתשהשהיה זלבשורש קולון מהלי שכתב ממה יקיא :רגא ןגזלם.6>ן>
 שכל זל קרב כו'כתב אחת בעיי סדרים יהודים על שהעלילו ל’־־פ?^ י
מתוייני' כלס מס עליהיישבור שגס לסשוב ראוי הקהלותאסד ם'^*
«b ♦ jw« עליהם מעלילים אין סהיא שכעת ואעע< ולהכיל בגמל לשאת 

 תל נדונים ולכן עליהם מניע היה הפורענות כיף שסוף מפני
 והביא If הרב האריך וכבר כו'־ לסייע ביס ותי הופה שם

 כל שעל שלנו כבדין וקיו שכן כל כן ואם • יטתלזה ראיות
 *׳יה המלך במאמר והמכרז ינאהקנף ענין באותו קמופל־ס

 הנזכר הפקיד מנילאותם היה לא. אס דזלאי בשמלה כבזכד
 היה הפקיד תיו שאם אפשר ואדיבה לאהחמדחתיס-עליהם

אוהבי® לו שהיו לעי כפף כשכף ביבול היק לבד ענמו את ל תג
הנזכר בענין שכלסנטפלים זה מכל העליבו :דכיסכבז'

 הבה הפיעון בשיעור אמנם כנוכלת בהונאה לפרוע חייבים
 היה שאס ספק נישותשאין כיורד אותו לדון נדאס היה כאמת
הסי♦ נעת ת לש; נותנים רשותולאישהיו יוקם שואל הפקיד

 ובפרט היא דמוכח )אומדנא פעמים עשר בוס פניו מסלים והיו
 נראה עכו זה יכחשו עתה שכס אף אבל • עמו שנתפשו לחותם

בישז׳לאיפסיק' שלא סכרו שדה לתוך נרעמהיורד דלא ודאי
 רונה אדם כמה לישעאזמדין העשויה שדה הימה שאם הלכתא

עשתה אינה ואס השדה מנמל ונוטל לנוטעה זו כשדה לימי

 נראה ־לידן נלון ימה : התחתינת על וידו לו שמין ליטע
 יבתב מההיא ’גדע ולא ליטע העשויה לשדה דלתי ודאי

 יא!"® קן היי התניות יזל גזלה מהלכות כפירוש הימ׳כםזל
 /ל הגאוני® 1היד לפיכך ועליית בתים בהן ולחזסיף לבנין

 העשוי® סדק יהכניטע הדי מדעתו שלא תניו נתנד שהבובה
 וס>^ לככ׳יתי זה כבנין צ־תן יונה אדם כמה ליעעדשמקלו

 עכל: מקים איתי כמנהג מני לאת: י קיא בנין שיננה
 פשונד בטעינה הזאת הגאונים שקוראת זל המגיד הרב וכתב

 הלכנו לפשק זל כס’סי» בסם הניאה ה שע סימן מ’ח העזר גס
 ,להן ליטעושמין העשויה יה0 הוי דנדקדידן )אסכןודא•

 שעשנו ו' ההונ על שטעה קייב הפקיד יהיה אס ולענין ־ צו'
 וזלכלמיששמין זלסבתכ היהבס מדברי למדני גס זה סנה

 סתתתיבם• שהיתהירועל ■בק העליונה על לזבקשהיתה׳דו
 אולי ואס היניא כמה תע־ן בנקיטת שישבע עד כלום נוטל איבו

 לעיניה® גלייס היא והיי ההונאה שימת זיעש! הדיינים יצואו
 בפמזתשבשעלו' סאימני ושבי יהס׳ד והאבנים התנים וישעי׳

 ,הזע הפקיד אס בניד כן אם ,כ! שבועה כלא ונוטל לו שומעים
 הדיינין טמיימאז יינה ואם הוביאישנע כמהלישבע יינה

 בעדי® שיברר הכואו אפש׳להעשזתהשזמא ויהיה טמא ויעשו
 פרעז!1 שטעה כלא יפעל המוכרסותהנה הונאות׳! מראיות
 הבקיאי® בעיני שייאס השימא כפי חלקם הקמה האנשים
הנילעד כשלום: יבא מקימו על איש וכל כאל? כדברים
זלהה: ששון נכמיייוסף אהרן הקטן וחתמתי כתבתי

מו שאלה

ז י»מ נקוסטאנדינ כן יא שותפק ושמעין ראובן דכי' ילמדנו
 ושתלה כ»תתלה נתעקקו וכולם כנרוסה ושמעון

5י ופה קושטאנדינס פה ווה שם זה בסחומתם
 סס אשר ה!ג'איה להם יש ובקושטאנדינה איה הוג להם

 גילוכקושטאנדינ' סיושב בן1גזכזיסםתולותיקסזאגנזהדא
 נכסים לק״תקנת ראובן אשת והערכה ביתי בכסי הוא גס

 בעד שנריכי׳ הנכסים תביא לבעלה ואמרה המועד בויך בעד
 • יכול איני אני כ! ותביאם תלן המפתח קבס לה ואמר המועד

 שהיה אמד למשרת אות! ונתנה המפתח לקחה אשתלאוכן ואז
 לא ההם בימים אמנם בשניו לכן קודם משלתבביתראונן

 של קרוב היה כי בכיתם ונכנס יונא היה אלא משיתלהם היה
 נהיות! כי ופלוני פלו דבר ותניא תלן לז ואמדה אשעדאוכן
 הלך יהיה יחידי בקוגאיס אותו שולחים היו מושכדלהם

 מקוג׳ארהולפי׳ דבי חסר ולא מהשהיזאומיילי לסם ומביא
 בהיגארא וסלך המפתח לקח והנער עכשו גם היא אותי שלחה
 מנהגם כן כי מהארגז המפתח ותחתיי סתום אחד ארגז ומנא
 ולק♦ בסף ליטרין כיה מתיבו ולקח ופת׳הארגו המפתח ולקח

 ולא המפתח עם לאשתראינן והביאם לו שאמרה הנכסים גס
 • למכרים והלך א לכפינה הנער נכנס וכיני וביני הדני נודע

 כיה ימכא הארגז ופתח כמנהגו בהוגארה דאואן הלך כ’אח
 כל יפרע יאונן כי נמען שמעון ועתה • חסרים כסף ליטרין

 טוען לנערוראיכן המפתח אשתי שנתנה .הנוקכיפשעבמה
 בעכמה שהיא אמיתי אב■ לאחר המפתח שתתן אמיתי לא ואות
 וחייבת פשעה לותשהיא תמנא ואם לשלם עלי אין p !אם תלך

 שחבלו והם רעה פגיעתן והאשה העבד שנינו ככל לשלם
•שכרו rלברק קמורה רטנו יורנו ועתה • פטורים .באתרים

:אמן השתים מן כפיל

תשתה 3 כ* 0 •כ

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס132 מס עמוד יוסף בן אהרן ששון, אמת תורת
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פודור יונה הרב

תנועה עבירות על ודיווח "הלשנה"

פרקים ראשי

יחיד כל של הדיווח חובת א.
וגבולותיו להעיד החיוב ב.

עד" "והוא מפסוק עדות הגדת חובת .1
אי־נוחיות? או הפסד במקום חובה היש .2
רעך׳ דם על תעמוד "לא מדין עדות חובת .3
מקרבך" הרע "ובערת מדין עדות חובת .4

עבירה לדבר פאסיבית שותפות ג.
נהג בריאות על רופא של דיווח חובת ד.
סיכום ה.

 על העובר נהג על "להלשין" לאזרח מותר דרכים בתאונות המלחמה במסגרת האם
 נהיגה יכולת לשבש העלולים ־ בריאות ליקויי על היודע לרופא מותר האם תנועה? חוקי
 אלא רשות של שאלה זו אין אולי הרישוי? למשרד אודותיו על לדווח - שלו מטופל אצל
מוחלטת? חובה כאן ישנה

יחיד כל של הדיווח חובת א.
 מי בין שנדעהו, מה בכל דין בבית להעיד "שציוונו :קעח מ״ע בסהמ״צ כתב הרמב״ם

 אנחנו - הריסתו או ממונו, הפסד או הצלתו, או עליו, שהעדות מי מיתה בו שיהיה
 מה "בכל שכתב ממה שמענו." או שראינו מה הדיינין ולהודיע זה, בכל להעיד חייבין

1ולפסוק. בם לדון לבי״ד שיש הנושאים כל על הינה הנדרשת שהעדות משמע שנדעהו"
 מאומרו העדות הגדת חיוב על ראיה הביאו "והנה :הרמב״ם כתב דבריו )(®.המשך

 ענשו העדות ויכבוש זו מצוה על והעובר ה,א(. )ויקרא ידע׳ או ראה או עד ׳והוא יתברך
 העדות היתה ואם כללי. דבר וזה )שם(, עוונו׳ ונשא יגיד לא ׳אם אומרו: והוא גדול,

 בהל׳ כתב וכן ויורד." עולה קרבן חייב שקר, על ונשבע בה וכחש ממון עדות אותה שכבש
 בדיני להעיד שיתבענו והוא שיודע... עדות בכל דין בבית להעיד מצווה "העד :א,א עדות

עד...׳." ׳והוא שנאמר ממונות,

 דייק כך - נפשות בדיני אבל שיתבענו״, ״והוא - מיוחד תנאי ישנו ממון בעדות
לינקם העדים דחייבים משום דטעמא ואפשר חייב. תבעוהו, לא "אפי׳ בכסף־משנה:

 ונשא יגיד לא יא□ ז־אזהרת להיפך, ה״ה זה "ולפי :ב( אות סט שאילתא )העמק־שאלה, הנצי״ב דייק וכן 1
תעמוד." דלא ל״ת על שמוזהרין כמו שבעולם, עדות כל על ג״כ קאי עוונו׳

 עד המזיק, דבר ברשותו שיש אד□ שמנדי□ עולה שלד,מג( יו״ד בשו״ע נפסק )וכמותה טו,ב ב״ק מהגמי
 רשלנית. בנהיגה כגון הבריות, חיי את מסכנת שהתנהגותו אדם לנדות שיש אפוא פשוט הנזק. שיסיר
דיווח. חובת שקיימת וחומר קל חייבים, לנדות אם לתאונה. גר□ כבר א□ ובודאי
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 חייב ערוה דבר הרואה שכל דמכות, בפ״ק ז״ל הרא״ש שכתב מצאתי לדבר וסמך ממנו.
 החינוך בדברי מוצאים דומים דברים מקרבך׳." הרע ׳ובערת שנאמר מה לקיים להעיד,
 איסורים לשאר גם תביעה בהעדר אף העדות חובת את מרחיב שהוא אלא קכב(, )מצוה

 מעצמו, עליהם להעיד חייב אדם אין ממונות "בדיני :נפשות לדיני דווקא ולאו שבתורה,
 - שבתורה איסורין שאר ובעדות נפשות ובדיני ;דין בית או דבר בעל יתבענו כן אם אלא
 זה מכל - חבירו את האחד שהכה מכות, בעדות או איסור... על שעבר אחד שראה כגון

 אדם בני ולהפריש הרע לבער כדי דין, הבית לפני העדות ולהגיד מעצמו לבוא אדם חייב
3 2מאיסור."

 בחינוך סט, שאילתא אחאי דרב בשאילתות ומובא בספרא ששורשו נוסף, מקור
 רשאי שאינו עדות לו נודע שאם "מנין :הוא רצז, ל״ת לרמב״ם ובסהמ״צ רלז מצוה

גיט,טז(.״ )ויקרא רעך׳ דם על תעמוד ׳לא :שנאמר עליה? לשתוק

:העדות לחובת כמקור אפוא משמשים פסוקים שלושה עשה מצות - ה,א( )ויקרא ידע או ראה או עד והוא .1 עשה מצות - יג,ו( )דברים מקרבך הרע ובערת .2 לא-תעשה. מצות - יט,טז( )ויקרא רעך דם על תעמוד לא .3

וגבולותיו להעיד החיוב ב.
עד" "והוא מפסוק עדות הגדת חובת .1

 ונשא יגיד לא אם ידע או ראה או עד והוא אלה קול ושמעה תחטא כי "ונפש הפסוק
 הגט׳ מסוגית אך העדות, יודע של מצדו שבועה גם שהיתה מקרה על מדבר אמנם עוונו"
 כנראה מונחת זו חובה שבועה. בלי אפי׳ קיימת העדות הגדת שחובת מובן נו,א( )ב״ק

 ע״י או ראיה ידי על עדות יודע ואתה מאחר עד, להיות חובתך - עד״ ״והוא במילים
עוונו". ונשא יגיד לא "אם בך יתקיים תגיד, ולא זו חובה תמלא לא ואם ;ידיעה

 שכן תעשה, לא מצות וגם עשה מצות גם קיימות פסוק שבאותו משמע מהרמב״ם
 על והעובר ידע. או ראה או עד והוא להעיד... "שציוונו :היא קעח( )מ״ע בסהמ״צ לשונו
 מי "כל :כח,א חו״מ בשו״ע נפסק וכן 4עוונו.״ ונשא יגיד לא אם :אומרו והוא זו... מצוה
להעיד." חייב בעדותו, תועלת לחבירו ויש להעידו וראוי חבירו עדות שיודע

 הזאת, ולצרה לנו מה ואומרים עליה□ בי״ד מאיו□ נרתעים נפשות כשעדי :לז,ב בסנהדרין המובאת במשנה .2
 זה, של בדמו לחוב לנו מה ומפקפקים חוזרי□ ה□ א□ וכוי. עד והוא נאמר כבר והלא :ביה״ד להם עונים

רנה." רשעי□ "באבוד נאמר כבר והלא :לה□ משיבים
 על תעמוד )לא האזהרה זאת ג״כ תכללהו עדות שיכבוש שמי אמרו "וכבר :הרמב״ם כתב רצז ל״ת בסהמ״צ .3

 מעדות בהימנעות שאפי׳ הרי האמת." באמרו אליו להחזירו יכול והוא אבד חבירו רואה הוא כי רעך{ ד□
 )ויקרא במשך־חכמה אמנם כסף. = דמי□ מלשון רעך׳ ׳דם נדרש אולי תעמוד״. ״לא על אדם עובר ממון

 את שהביא סט, שאילתא ויקרא אחאי, דרב בשאילתות ועי׳ מדוקדקים. אינם אלו שדברי□ כתב יט,טז(
 שלפי״ז ב( אות הנצי״ב)העמק-שאלה אר2ב1 רעך, לעמודעלד□ לא כדי להעיד המחייבת תורת-כהני□ דרשת
רלז. במצי והחינוך בסהמ״צ הרמב״ם כתבו שכן מוסיף, הוא בממון. אפי׳ עדות, בכל מדובר

 גדול עונשו העדות, ויכבוש זו מצוה על ש״העובר הוא שכתב כל לא-תעשה, כמצות זאת מנה לא ]הרמב״ם .4
 ל״ת מצות אך ;עדותו הכובש של עונשו את מפרט זה פסוק היינו, - עוונו׳.״ ונשא יגיד לא ׳א□ אומרו והוא
 ד״ר הרב של מאמרו עוד ראה ואכיפתה העדות מצות על ל״ת. מצוות בין זאת מנה שלא והראייה כאן, אין

)א.ד.([ עורך הערת - .63-55 עמי יח בתחומין ערוסי רצון
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אי-נוחיותז או הפסד במקו□ חובה היש .2

 וחייב אד□ מדיני פטור - מעיד ואינו עדותו וכובש זו, בדרישה עומד שאינו אד□
 הוא "שאף - דגרמי דיני בקונטרס הרמב״ן כתב - דמילתא״ ״וטעמא מדוע? שמים. בדיני
 רצה לא וא□ להעיד. תורה שחייבה חסדי□ גמילות מדין אלא לו, להעיד חייב אינו

 שאין פטור, להעיד, רוצה שאינו מי אבל ממון... לחייבו הדין מן אין מצוה, אותה לקיים
 אינו לזה, ולהצילו לטרוח רוצה אינו וא□ חסדים. גמילות מדרך אלא ממון חיוב עליו

 רוצה שאינו מי או מצילו, ואינו אבד חבירו של כיסו שרואה למי דומה? זה למה חייב.
5מביתו." לשל□ מחייבין בי״ד שאין לעני, משלו פרוטה ליתן

 \ :הונא רב בר רבה ״אמר :ל,ב בשבועות הגמ׳ מדברי נובעת אבידה להשבת ההשוואה
 / מיניה דזוטר דינא לבי למיזל מילתא בה וזילא בסהדותא דידע מרבנן צורבא האי

 ׳מצא - תנינא נמי אנן אף :אידי דרב בריה שישא רב אמר ליזיל. לא - קמיה לאסהודי
 בהתנגשה מתבטלת עדות הגדת חובת יטול׳." לא זה הרי ־ ליטול דרכו ואין קופה או שק

 נמשיך א□ נסיבות. באותן מתבטלת אבידה השבת שחובת כפי בדיוק אדם, של בביזויו
נוספות. הלכות לנו יתבררו נוספות, בנקודות ג□ זו בהשוואה

 אבדתו קודמת; אבדתו - אביו ואבדת ״אבדתו לג,א, בב״מ המובאת המשנה לפי
 "אפס בפסוק הוא שהמקור רב, בש□ יהודה רב ביאר בגמרא קודם." שלו - רבו ואבדת

 :אמורא אותו מזהיר בהמשך אבל אד□״. כל לשל קודם ״שלך - אביון״ בך יהיה לא כי
 הטילו שלא פי על "אף שפירושה: אזהרה כך", לידי בא סוף כך, בעצמו המקיים "כל
 בהפסד לא א□ קודם, שלי לדקדק ולא הדין משורת לפני□ ליכנס לאד□ יש הכתוב, עליו

 שיצטרך וסוף וצדקה, חסדי□ גמילות עול מעליו פורק מדקדק, תמיד וא□ מוכיח.
)רש״י(. לבריות"

 של במקרה חסדי□ גמילות מדין עליו מהמוטל להימנע אד□ רשאי שבאבידה כש□
 מוכח הפסד לגרום עלולה כשהיא פוקעת חובתה - עדות בהגדת כך מוכח״, ״הפסד

 סי׳ רוכל אבקת בשו״ת שמופיע כפי בצפת, קארו הר״י של הדין בית פסקו כך לאומרה.
 היה בלבד, ממון סכנת אלא גוף סכנת בדבר היה לא שאפי׳ השמינית, "הטענה :קצה

 כדי ממונך הפסד לזה אומרים ואין להעיד... ראוי היה א□ אפי׳ עדותו, לכבוש מותר
אבידה." במשיב וכדאשכחן בממון... חברך שיזכה

 • נהיגה אודות על לדווח הבא רגיל אזרח הא□ לבחון אפוא אנו צריכים דיוננו, לנושא
 הנזק מידת מהי כן, וא□ מה; דבר מכך כתוצאה להפסיד עלול רעהו של רשלנית

 באופן להיעשות הדיווח יכול לכאורה, העבריין, מצד לפגיעה הוא החשש א□ וההפסד.
 גיסא, מאידך הדדית. חשדנות של כללית אוירה להיווצר עלולה ינהגו, כך א□ אך חסוי.

 ממשי באופן הפוגע ישיר כנזק העד אל העבריין של טינה להחשיב אפשר שאי מסתבר
 עד כלפי שטינה להניח מקו□ שיש עוד, מה עדות. תורת ובטלה סוף לדבר אין דא״כ בעד,
 חוקי בשמירת לצורך מודע נהג כל לנקמה. חלילה תוביל לא והיא לעד, נשמרת אינה

 קיימת בוודאי עצמו. את לרסן - לעיתים - בכוחו שאין אלא לטובתו, ג□ התנועה
 התאונות. נגד במלחמה מועיל טכסיס כל לעשות שיש אחד כל אצל בסיסית הסכמה
6עדותו. את למסור חייב הוא לעד, הפסד כאן שאין כיון ממילא,

 יודע ובאמת יודע שאינו נשבע ואם ולהעיד, לבא העדות מיודע לתבוע דין לבעל מאפשרת שהתורה אע״פ .5
להעיד. בא כשלא ממון חיוב על דווקא מדבר הרמב״ן שכן הרמב״ן, לדברי נוגע זה אין קרבן, חייב

 המחייבת עבירה ונעשתה הנזק אירע שכבר לאחר רק קיימת עדות הגדת שחובת לומר מקו□ היה עדיין .6
1 העי לעיל )עי׳ זה לחילוק מקום יש אכן אם העבירה. נעשתה בטרם אף קיימת זו שחובה לנו ומנין ממון,
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רעך" ד□ על תעמוד "לא מדין עדות חובת .3

 לשיקול מקו□ יש זה לענין ממוני. בענין עדות של בנדון היה כאן עד האמור כל
 אך לשני. הפסד ולגרום מאחד הפסד למנוע מוצדק והא□ למעיד, הפסד יגר□ האמנם

 קרבן נופלי□ הרוגי□ כמה שהרי ממש, נפשות של ענין הוא הדרכים תאונות נושא
רעך". ד□ על תעמוד "לא משו□ ג□ בו ויש מתרחב, החיוב זה במקרה דרכים! בתאונות

 ליסטים או גוררתו חיה או בנהר שטובע חבירו את לרואה "מנין :נדרש זה פסוק על
 חייב זו במצוה רעך׳." ד□ על תעמוד ׳לא שנאמר בנפשו! להצילו חייב שהוא עליו, באי□
 שחייב שבתורה לא-תעשה מצות כל היא כך שהרי נזק, לו יגרום קיומה א□ ג□ אד□
 פ״ח תרומות מירושלמי :כן על יתר עליה. לעבור שלא מנת על הונו כל את להוציא אד□
 משמע א,יד( רוצח הל׳ בכסף־משנה הביאו - בספסופה...״ איתציד איסי )״רבי ה״ד

 ירושלמי דברי נפסקו לא א□ ג□ סכנה. לספק להכנס שצריך בשעה אפי׳ קיי□ זה שחיוב
זה. לאו מפני להישמר החיוב מידת על ה□ מוכיחים עדיין להלכה, אלו

 נהג אודות עדותו ולמסור לבוא האזרח חובת מתחדדת בוודאי זו, מבט נקודת לאור
בנפש. אסונות למנוע ובכך רשלן, או זהיר לא

מקרבך" הרע "ובערת מדין עדות חובת .4

 להשבת להשוואה צמודה אינה מקרבך" הרע "ובערת מהפסוק הנובעת עדות חובת
 תהיה היותר לכל למקיימיה. הפסד בהעדר מותנה אינו זו של קיומה וגדריה. אבידה
 כך, משו□ אחרת. עשה מצות קיו□ לצורך ממון להוציא אד□ של חיובו למידת הגבלה

7נפשות. סכנת ואף נזק גרימת וסכנת בנהיגה רשלנות על ולהעיד לבוא אד□ שחייב ברור

עבירה לדבר פאסיבית שותפות ג.
 הני יטול. לא זה הרי - ליטול דרכו ואין קופה או שק ״מצא :מובא ל,ב שבועות בגמ׳

 שיש מקו□ כל ה׳. לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה אין - באיסורא אבל בממונא, מילי
 מלהעיד להימנע חכם תלמיד שרשאי שאף נמצא, לרב." כבוד חולקין אין ה׳, חילול בו

 להתירה חכם לפני הבאה אשה "כגון - איסור כשישנו אבל ממון, בעניני כבודו מחמת
 חייב והוא שם(, )רש״י " ה׳ לנגד חשובה חכמה אין - חי שבעלה יודע זה ותלמיד לינשא,
ולהעיד. כבודו על למחול

 על לשמור אד□ רשאי איסור בעניני שג□ הגמי, סוגיות מתוך שאלו במקו□ תוספות
מלהעיד להימנע יכול אינו מדוע וא״כ תעשה, ואל שב של בדרך איסור על ולעבור כבודו,

 "ובערת ;רעך״ דם על תעמוד ״לא - האחרים הטעמים מחמת הדיווח חובת נותרה עדיין הנידוי( חובת בדבר
 תורה דין ע״פ דן שאינו משפט בית בפני עדות על מדובר כאשר בטלה העדות חובת אם גם מקרבך". הרע

 מחמת הדיווח חובת בטלה לא עדיין ואילך(, 179 עמי י׳ בתחומין בר-אילן נפתלי הרב של מאמרו כך על )ראה
 שהרי שהיה, נזק על להעיד מאשר הנזק קרות לפני לדווח יש שיותר נראה היה מסברה ]אמנם אלו. טעמים
)י.ש.([ עורך הערת -פ ונפש. גוף נזקי למנוע ניתן עדיין זה בדיווח

 עמי יד כרך תלמודית באנציקלופדיה הדין. בית על רק או היחיד על חלה זו מצוה אם דיון צריך )ועדיין .7
 שלדעת א, אות פתיחה ח״ג לרס״ג בסהמ״צ כתב פרלא הר״י זכה בענין מחלוקת הובאה 111 ציון תריא-ב
 מהדו״ד בשואל-ומשיב כתב וכן הדין, בית על רק היא שהמצוה יד( שורש סוף לסהמ״צ )בהשגותיו הרמב״ן

 )א.ד.([ עורך הערת - אדם. כל על היא המצוה הרמב״ם בדעת )שם( מגילת-אסתר לדעת קנג. סי׳ ח״ב
 שזוהי משמע ,2 בהערה לעיל כמובא רינה״, רשעים ״באבוד לעדים ביה״ד מדברי לכאורה המחבר: תוספת
 שנקטו מזה להיפך, אולי אך מקרבך". הרע "ובערת המצוה מוטלת העדים, על שעליהם, לעדים, פנייתם
העדים. על מוטלת אינה זו שמצוה משמע מקרבך", הרע "ובערת בפסוק ולא רינה" רשעים "באבוד בפסוק
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 שב מיקרי לא ידו, על איסור "דכשעושין :השיבו השני בתירוצם בבודה על לשמור כדי
ועשה. בקו□ כעשייה נחשב פאסיבי, הוא א□ ג□ פעולה, שיתוף :אומר הוי תעשה״. ואל

 ובוודאי. בוודאי מאיסורא"( סכנתא )"חמירא שבסכנתא הרי כך, איסורי□ בכל א□
 פעולה, כשיתוף להיחשב עלולה מסכנה, להציל הבאה מעדות שהימנעות נלמד מכאן
 על או נהג של עבירה על מלדווח הנמנע כזו. עדות חובת כנגד קיי□ אינו שיקול ושו□
והפושע. הרשלן הנהג ע□ אקטיבי פעולה כמשתף הוא הרי בריאותו מצב

נהג בריאות על רופא של דיווח חובת ד.
 של במקרה נהג, של בריאותו מצב על לשלטונות להודיע רופא על חובה מוטלת הא□
 לעיל. שהוזכרו הנקודות את בחשבון לקחת יש לכך בקשר נהיגתו? טיב לגבי השלכות
 לעדות מאשר יותר רב משקל יש הרופא של שלעדותו להניח יש תפקידו, בשל אדרבה,

 אצל גיסא, מאידך התנועה. חוקי על עבירה זוהי ולדעתו מעשה שראה מהרחוב אד□ של
 לשלטונות לקוחותיו על המדווח רופא שכן ממוני, להפסד יותר גדול חשש קיים הרופא

 הדיווח חובת א□ אמנם במרפאתו! מלבקר יימנעו ואנשי□ פרנסתו, את להפסיד עלול
 שכן האישי, ההפסד סכנת תופחת הרופאים, כלל על והמצפון החוק ההלכה, ע״י תוטל

הרישוי. למשרד בריאות□ מצב על לדווח לא ללקוחותיו להבטיח שיוכל רופא יימצא לא

 שהרי גובר, רעך׳ ד□ על תעמוד "לא מצד לדווח השיקול הרופא אצל :כן על יתר
 לשיקולי מקו□ אין זה לאיסור שבנוגע אמרנו, וכבר נפשות, בדיני עוסק בוודאי הוא

 הוא שאף מקרבנו, הרע לביעור לתרום הרופא של לחיובו הדין הוא והפסד. אי-נוחיות
 לדבר כשותפות להיחשב עלולה מדיווח הרופא הימנעות כן, כמו העדות. לחובת מקור

 מוגבלת הדיווח שחובת מכיון עדותו. וכובש היודע לעד ביחס שביארנו כפי עבירה,
 לפגיעה החשש הרישוי, שלטונות כלפי ורק אך קיימת והיא ונהיגה, תעבורה לנושאי
8קלוש. הוא הפרט בצינעת

סיכום ח.  ונשא יגיד לא א□ ידע או ראה או עד "והוא :מקורות מכמה נובעת עדות הגדת חובת .1
 מלהעיד הנמנע לכך בנוסף מקרבך". הרע "ובערת רעך", דם על תעמוד "לא עוונו",

עוון. באותו פעולה" כ״משתף הוא הרי  בחיוב רק קיימות מוכח הפסד מחמת עדות הגדת מחובת לפטור העשויות הסיבות .2
 הנובע בחיוב לא אך אבידה, השבת לגדרי דומי□ שגדריו עד", "והוא מהפסוק הנובע

האחרים. מהפסוקים  נהג של הבריאותי מצבו על לדווח חייב רופא ג□ כך עדות, הגדת חובת שיש כשם .3
סיבות. ומאותן כשיר, בלתי למדווח. להיגרם שעלול נזק ג□ ימנע הדבר בדיסקרטיות. להיעשות הדיווח על .4  - שגרתית לנורמה ותיהפך רבי□ אזרחי□ ידי על תתבצע אכן הדיווח שחובת ככל .5

 בעקבות לבוא שעלול והאישי הכספי הסיכון - הרופאים כלל ע״י :רופא של ובמקרה
והולך. פוחת הדיווח

 פו־ופ׳ של הלכתית-רפואית באנציקלופדיה ראה כך ועל הרפואית, הסודיות של הכללית בסוגיה נוגע זה נושא .8
מערכת הערת - רפואית״( )"סודיות ד כרך סוף שטיינברג, אברה□



בזה נסתפק כהן ובמשפט א. מ״ה, דעירובין כההוא העיר כל להצלת או למסור, מחויבים ישראל כל להצלת דדווקא לומר דיש אלא
ברורה. ראי׳ הביא ולא

 בחולי. משא״ב להחמיר, ורשאי השם קדוש משום יש דבאונס והכנה״ג והאו״ח הרדב״ז בשם כן שכתב להגרנ״ג ציון שערי בקת׳ עיין
 דכמו להיפוך, שכתב ומורה סורר בן פרק במלחמות ועי׳ להחמיר מותר בחולי דגם שכתב מ״א, בסי׳ יו״ט העונג על מזה והשיב
ז״ל. הרמב״ם כדעת וזה אדרוש, לנפשותיכם דמכם את ואך משום באונס להחמיר אסור כן בחולי להחמיר שאסור

יז תלה[ ]עמוד
 ב כ״ז, זרה בעבודה התוס׳ מדברי כן והוכיח חבר, בעד נפשו ולמסור ע״ע להחמיר שמותר אלי׳ הליכות בשם שהבאתי י״ב בהערה עי׳

וחסיד. קדוש מיקרי חברו להציל נפשו ומסר ע״ע החמיר אם אבל רשות, רק זהו קודמים דחייך דסובר ר״ע דאפילו ונראה עיי״ש.

 לפוטרו בהם וחי הכתוב דבא אלא התורה מצות כל על נפשו למסור מחויב הי׳ הנ״ל דפסחים בפ״ב הר״ן לפי דהרי פשוטה. והסברה
 אלא בא לא קודמים דחייך ר״ע דדריש נהי וא״כ הנ״ל, ש״צ בקת׳ שהוכיח וכמו עשה, מצות לא אבל פטור אלא זה ואין זה, מחיוב

חברו. של נפש פקוח מצות קיים בדיעבד אבל לפוטרו,

 א״ל שקר, יחתמו ואל יהרגו תהרגו ואל שקר חתמו להם שאמרו עדים מאיר רבי קסבר חסדא רב דאמר א י״ט, לכתובות בשטמ״ק ועי׳
 מידת כאן דיש דס״ד ותירץ יעבור, ואל יהרג עבירות דבשאר דר״ח ס״ד דמאי והקשה וכו׳, לאמלוכי לקמן אתו אלו השתא רבא

 פקוח בפני עומד גזל דאפילו סובר דר״מ מכילתא שהביא ברשב״א ועי׳ עיי״ש. וכו׳ חסיד שאינו עצמו את משים אדם ואין חסידות
נפש.

 דהרי עצמו, על להחמיר שרשאי שקר בעדות יודה מ״מ איסורים בשאר עצמו על להחמיר דאסור דסובר הרמב״ם דאפילו י״ל ולפי״ז
 הנ״ל בשטמ״ק המובא שהרמב״ן לכאורה שנראה מה ליישב יש שבזה ונראה להלן. וכמ״ש חברו, בממון עצמו להציל אסור להרמב״ם

 ומותר נפש פקוח מצות שמקיים בוודאי חברו נפש בזה מציל שהוא במקום ועכ״פ הנ״ל. ומורה סורר בן פ׳ במלחמות לדבריו סותר
צע״ג. ועדיין לענ״ד, נראה כן להחמיר.

יח
 מפני לדחות ניתן ולא נפש בכלל הוא עובר שגם הרמב״ם מדברי להוכיח שאין נ״ל מ״מ ז״ל, הגר״ח רבנו על לחלוק ראוי שאינני עם

 משום העובר מחתכין לילד דמקשה שכתבו הראשונים כל על הרמב״ם יחלוק לא דלפע״ד רודף, דהוה לאו אי אחרים של נפש פקוח
האם. חיי מפני אותו ודוחין נפש לאו דעובר

 שייך עובר גבי שגם משום ביומא, ובר״ן ברא״ש הובא הרמב״ן, שכתב כמו הוא הטעם ראשונים, לכמה השבת את עלי׳ דמחללין והא
 לחלל מותר כלל חיות בו שאין יום מ׳ מבן פחות עובר אפילו הרמב״ן ולפי״ד הרבה. שבתות שישמור כדי אחת שבת עלי׳ חלל הטעם
הנ״ל. מטעם בשבילו שבת

 לא ובמשנה נפש, שאינו דוחין הוציא בלא אבל נפש, מפני נפש דוחין שאין ביצא, מ״ו פ״ז באהלות המשנה לשון משמעות הוא וכן
באהלות. רע״א בתוס׳ וכן יאיר, חוות בשו״ת תמהו כבר הרמב״ם ועל דרודף. טעם הוזכר

 כאן יש שהרי לחתוך, מצוה למימר ליה דהוה וכו׳ העובר לחתוך מותר שכתב מה נדקדק ובתחלה הרמב״ם, לשון ליישב יש ולענ״ד
 פ״ח ומזיק חובל בהל׳ ופסק נפש, פקוח במקום אפילו חברו בממון עצמו להציל דאסור לשיטתו דהרמב״ם ונראה נפש. פקוח של חיוב
 כמו הוא והטעם נפש פקוח בפני עומד דבר אין הא הראב״ד בהשגת ועיי״ש לשלם, חייב ג״כ חברו ממון על אנסוהו דאפילו ה״ד

 לגינה נפלה ב[ נ״ז, קמא ]בבא בהכונס כדאמרינן מחברו נהנה דעכ״ם קי״ז, בשטמ״ק גם והובא קמא, לבבא הראב״ד בחי׳ שכתב
 מ״מ להצילו מחויבים דהבעלים ואף נפש, פקוח בפני שעומד דבר לך אין חברו בממון אמרינן דלא שכתב ועיי״ש שנהנית. מה משלם

 יכול וכו׳ מפסג שיהא הכרמים בין בתועה שתקן יהושע מתקנת אבל מדינא וכ״ז בפני׳. שלא חברו ממון ליטול אסור בעצמו הוא
חברו. בממון עצמו להציל

 נפש, פקוח במקום מותר איסורים על לעבור דרק לומר יש נפש, פקוח בפני העומד דבר לך דאין ההשגות בעל הראב״ד קושית ועל
 צריך חברו מממון שנהנה וכיון חברו ממון מפקיע נפש דפקוח ההיתר ואין חברו, דממון דין ויש תגזול דלא איסור יש בגזל אבל

לשלם.

 הרמב״ם הוצרך ולהכי עיי״ש, א ז׳, בערכין וכמפורש דבעל, ממונו שהוא העובר, במיתת האם להציל דאסור לומר מקום הי׳ ולפי״ז
 שכן הרמב״ם כמש״ב או לה, רדפי קא דמשמיא רודף, דין בעובר שייך דלא ממש, רודף זה ואין רודף, שהוא דמותר תלת נעמוד לומר
 ומזיק חובל בהל׳ הרמב״ם מש״כ כעין והוא להורגו. מותר ולכן זה מכשול גרם שהעובר הרמב״ם שכוונת אלא עולם, של דרכו הוא
 אחריהם רודף כמו שבה שהמשא פטור, בים והשליך ממשאה והקל אחד ועמד המשא מכובד להשבר שחשבה ספינה הט״ו פ״ח

 של כפירושו לפרש א״א וכאן עיי״ש. וכו׳, תבלין ולא מלח לא כאן אין בהשגות ועיי״ש והושיעם. שהשליך עשה רבה ומצוה להורגם
 פטור מצוה כאן שיש וכיון לסלקו, מצוה - מכשול גורם זה שמשא כיון הכוונה אלא דרודף, דין שייך לא המשא דעל ז״ל, הגרח״ה

לשלם.

 אחיעזר בשו״ת ועי׳ רודף. אינו אם דאם נפש בפקוח אפילו להורגו ואסור נפש ג״כ הוא העובר הרמב״ם שלדעת ראי׳ כאן אין וא״כ
 סי׳ חו״מ במהדו״ת בנוב״י ואולם נפש, אינו דעובר משום הוא הטעם דעיקר לא, אם רודף הוא אם נ״מ דאין ג״כ שהכריע ע״ב סי׳ ח״ג
שפירש ונראה האם, בשביל עובר וכן השלם, בשביל הטריפה את להרוג שמותר לו הגיד דמי דמתמה כתב פיק להגר״י בתשובה נ״ט
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הרמב״ם. לשיטת כמשכ״ל אלא נפש, הוא דעובר דסבר מטעם דלאו ואפשר ז״ל. כהגרח״ה הרמב״ם דברי

 בעובר עצמו את להציל דמותר פשיטא בעצמו דהמסוכן שכתב, י״ד סי׳ או״ח צבי תפארת תשו׳ בשם שמביא גדול אור בספר וראיתי
טעמו. את לראות ידי תחת הספר ואין וטריפה. בעובר להצילו אסור אחר משא״ב ובטריפה,

 הנה ובו׳, שרי דלדידן מידי איכא מי קשה דא״ב מדאורייתא, אינו העובר את להרוג דהאיסור התוס׳ לשיטת רמ״ש הרה״ג שהקשה ומה
ידי. תחת כעת ואינו בזה, האריך ישראל חמדת בספר

 והילד המשבר על שמתה אשה וז״ל רמ״ח סי׳ הגאונים תשו׳ בשם מביא י״ג סי׳ א״ח יעקב בשבות שראיתי מה על להעיר רציתי ואגב
 דימות עד אכריסא אבנא ומחתינן לה משהינן אלא לה קרעינן לא תשובה: לא? או הולד את לאפוקי לכריסה קרעינן מי במעיה מפרכס

 מביאין בשבת ומתה המשבר על שישבה האשה א״ש ר״נ אמר א ז׳, בערכין מפורשת גמרא נגד רזה עליו ותמה ע״כ. לה, וקברינן הולד
וכו׳. כריסה אה ומקרעין סכין

 השבת, את עלי׳ לחלל ואסור גוסס הוא דמפרכס סוברים דהגאונים ותירץ ש״ל סי׳ לאו״ח בכנה״ג זאת הקשה שכבר הביא ובשבו״י
ישוב. מצא שלא ועיי״ש איהו. ד״ה ב מ״ד, בנדה התוס׳ שכתבו כמו השבת, את מחללין גוסס על גם דהרי עלי׳ תמה והוא

 שייך וזה וכו׳, אחת שבת עלי׳ חלל משום הוא השבת את עלי׳ דמחללין והא נפש, הוי לא דעובר כהרמב״ן סוברים דהגאונים ונראה
 עליו לחלל שאסור גוסס, עובר משא״ב שעה, חיי משום עליו דמחללין גוסס לסתם דמי ולא זה. ל״ש גוסס בעובר אבל שלם, בעובר

בשבילו. האם את לנבל אסור וכן השבת, את

בר-אילן** את׳ - השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך / הגליון קדושת על לשמור נא **
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תקסא והנהגות משפט חושן תשובות

 יתן ואם לישוב, יגיע מהם לאחד יתן שאם במקרה
 חייך שייך דאין בנה״ג שעה, חיי יחיו לשניהם
 חיי שניהם שיחיו לשניהם המים יחלקו לכו״ע קודמין.

 עולם, לחיי יגיע לא מהם אחד אף שעי״ז אפי׳ שעה
 כן שדייק שמעתי וכן שם, בח״א במהרש״א ע״ש

 ס׳ בסוף )ונדפס זצ״ל הרי״ם חידושי בעל הגה״ק
 )ועד״ז שם( לב״מ בליקוטים עה״ת הרי״ם חידושי

 יסוה״ת הל׳ הלוי הגר״ח לחי׳ בגליונותיו החזו״א כתב
יעו״ש(.

 חולים לבית השייכת החייאה במכונת הכא ולפ״ז
יכול שאינו ג״כ הדין צי׳ל היה לכאורה

 אולם מהטרפה, שעה חיי ולבטל עולם חיי להעדיף
 את ולתת שניהם לקיים אפשר דהתם דמי, דלא נראה

 חיי שניהם שיחיו עכ״פ ולקיים לשניהם מים הקיתון
 חיי שלפניו בנדוננו אבל כן, לעשות חייבין לכן שעה,
 שעה לחיי יתן ואם זמן, לאחר עולם וחיי עכשיו שעה
 חלוקה חשיב לא זה עולם, לחיי להציל יוכל לא כבר

 הצלת למנוע הגורם בידים מעשה עושה אלא לשניהם
 שיוכל לפניו שניהם שיבואו אח׳־כ וא״כ עולם, חיי

 חיי להעדיף יש ודאי שעה חיי או עולם חיי או להציל
 שמזדמן לודאי קרוב הרופא שלדעת וכיון עולם,

 ולהשהות להניח לו מותר עולם חיי הצלת במוקדם
 עולם לחיי להציל שיוכל כדי זו במכונה מלהשתמש

 ההחייאה שמכונת שכיון נראה ובלא״ה דעדיף, דוקא
 להשתמש אין תקנותיהם ולפי החולים לבית שייכת

 מכונה לבזבז ואין עולם, חיי להצלת אלא זו במכונה
 שאינו נראה גרידא, שעה לחיי טרפה להצלת זו

 יהודי להציל כדי ולגזול התקנון על לעבור מחוייב
 היכא הצלה חיוב מצינו שלא ועוד שעה, לחיי טרפה

 ואף נפש, להציל כדי חבירו ממון לגזול שצריך
 תום׳ )עי׳ פקו׳׳נ במקום אח׳־כ ולשלם לגזול דמותר

 היתר רק אלא חיוב זה שאין אפשר מהו( ד״ה ס: ב׳־ק
 ולמעשה צ״ב, וד״ז ־ טרפה להציל כשמדובר בפרט ־

 החולים בית תקנת לקיים לרופא להתיר נוטה דעתי
 ומיהו כשמצוי, עולם לחיי להציל תורה דין גם שזהו
 זאת בהלכה תלויים ונפשות ברור, הדבר שאין כיון

הוראה, גדולי דעת לשמוע אצפה שעה, לחיי אף

 ישראל, בארץ גדולים מכמה תשובות וקבלתי
תקנת לקיים לרופא להתיר לדברינו והסכימו

 וכעזה״י וכמ׳־ש, תורה דין ג׳׳כ שהוא חולים הבית
עוד לשמוע ואשמח בהם, ונדוז במק״א דבריהם נביא

 וידידי בזה, להתנהג היאך ובגולה בארץ הת״ת דעת
 מחוכמת עצה מצא שליט״א זילברשטיין הגר״י

 יגרום אשר ההחייאה למכונת חשמלי שעון להתקין
 להפעיל דואג )והרופא מסויים, זמן כל לכיבויה

 מותר שיכבה ולאחר שמתכבה( לפני פעם כל מחדש
 איננו שעכשיו כיון עולם, לחיי המכונה להעתיק יהא

 שאינו טען השואל, לרופא ואת כשהצעתי אבל פועל,
 רואים הקרובים שכאשר כיון כן, לעשות מסוגל

 )אף בצעקות פותחים הם לאחר המכונה שמעתיקים
 מת, שעה חיי הבעל ובינתיים כבויה(, שהמכונה

 ושואל חוזר לכן החולה. ברצח אותו שיאשימו ומפחד
 טריפה לבעל המכונה לחבר להתחיל לא אם למעשה,

 אל לחברו כן או חולים( הבית )כתקנת שעה לחיי
 להצילו תורה דין זהו אם שימות, עד שעה החיי בעל

לדחותו. ואסור קדם שהוא מפני

 חולה וחיברו במקרה הדין מה לברר יש עדיין אך
 ושוב טריפה שהוא נמצא ואח׳־כ החייאה ־™™"למכונת

 מותר אם עולם, לחיי להצילו שניתן חולה לפניו בא
 שבניתוקו עולם, לחיי ולחברה המכונה את להעביר

 רק הוא השני הצלת ובאי כרציחה הוא מהמכונה
 לפי דהרי מאוד, חמורה השאלה ובזה הצלה, העדר

 שנדחה נימא אי המכונה, כגוזל הטריפה תקנותיהם
 עם מהנוב״י בפלוגתת לכאורה תלוי וד״ז שלם, מפני

 הנ״ל העצה לעשות יש ובזה הנ״ל, ומנ״ח הבי׳׳צ
 חיי וכשיבוא חשמלי לשעון מחוברת המכונה שתהא
 המכונה וכשתכבה מהחדר הקרובים יוציאו עולם

 נברר במק״א ואי״ה עולם, חיי להצלת המכונה יעבירו
בעזה״י. זה דבר

 קבעו מומחים שרופאים חולה שאלה:

 אף לכליות צינור לו להכניס שצריך

 כן לעשות מהו ־ מסרב אם שכואב,

כרחו. בעל

 חייבין וגם שמותר, ספק אין חיים סכנת שיש במיה
שאיסור ברצונו, להתחשב ולא כן לעשות

 שאין באופן והיינו נפש, פיקוח במקום נדחה הכאה
 חייבין אזי מצבו, להחמרת יגרמו הללו שכאבים חשש

 אף לרפאותו שביכולתם מה כל לעשות הרופאים
 אם בכאבים מתחשבים לא חיים ובסכנת שמסרב,

ו׳ ס״קז ש׳־כ מ״א ועייז בהם. לעמוד שיכול ברור
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תרופה(. לקבל חולה שכופין

 לדעת גם קלושים הסכויים היו שלפנינו במקרה מיהו
לסבול מוכן שאיננו אמר והחולה הרופאים,

 בפיקוח הולכין שאין אף הנה נוראים, ייסורים יותר
 החולה על חיוב מעינו לא מ״מ הרוב, אחר נפש

 רוב הכאבים לאחר שגם במקום נוראים כאבים לסבול
 שלדחות ואף ישתפר, לא שמצבו הם הסיכויים
 היינו יועיל לא רוב שע״ס במקום גם מותר איסורים

 יסודו להצילו החובה אבל בהם, וחי שנאמר מפני
 דם על תעמוד "לא או לו" "והשבותו שנאמר ממה

 נראה שותק או הצלתו דורש וכשהחולה רעך",
 אף להצילו היכולה פעולה כל על מצווה שהרופא

 מוותר עצמו כשהחולה אבל יועיל, לא רוב שע״פ
 חיוב מצינו לא יועיל, דלא רוב ויש לסבול מוכן ואינו

 עלולים גופא שהייסורים ובפרט כרחו, בעל להכאיבו
 ה׳, לישועת לצפות להחליט לו ומותר מצבו, להחמיר

 רוב שיש כיון לעין נראה היה לא שלרופאים אף
 סעיף ד׳ סימן אהע״ז ברמ״א )עיין כהנ״ל. וכאבים

 אין אבל בשבת הגל עליו מפקחין עכו״ם שברוב ל״ד
היטב(. עיי״ש להחיותו ממון להוציא חיוב

 ורוצים לחייו נוגע שאינו אבר הצלת ובמקום
שתלוי נראה רצונו, נגד להכאיבו הרופאים

 אחד כל על מקובל והטיפול הדבר כדאי לרופאים אם
 והוא דעתו דבטלה כן לעשות להם שמותר נראה

 לטובתו שמתכוונים יוסיף בל בזה ואין וטועה, מפונק
 אחד כל ולא חדשה המצאה זהו אם אבל דוקא,

 לסבול חייב אינו נוראים בייסורים או לכך, מסכים
 צער כרחו בעל להכאיבו אפשר ואי איבריו, להחזיק

 להחזיק בייסורים מחוייב שאינו אבר, בסכנת גדול
 טעות בזה טועה הרופאים לרעת אם ואף איברים,

 ומסרב המצב לו הסבירו אם כך, אחר ויתחרט מרה
כה״ג. כרחו בעל אבר בסכנת לרפאותו אין

תתס סימן
 חולה עבור שבת מחללין אם שאלה:

 יש אבל סכנה בה שאין במחלה

 של למצב החולי שיתפתח חשש

סכנה.

 אם עדיין, סכנה שום אין שעכשיו דאף ספק אין
לחלל חייבים ח״ו סכנה של למצב להתפתח עלול

 בסי׳ בשו״ע וכמבואר האיסורים, כל ודוחין שבת
 עי״ש ס״ה שכ״ח ובסי׳ שם הלכה וביאור תרי״ח
 זהירות צר אלא שאינו שבאופן נראה אמנם במ״ב,

 לא ־ סכנה לחשש שיכנס רציני חשש שום אין אבל
 עבורו. שבת לחלל ואסור סכנה, בו שיש חולה נקרא

 דוחין היו בעצמם הרופאים שאף מקרים בחוש ורואים
 רופאים שאין וכגון צורך, איזה במקום הפעולה
 שאין כיון אחר לרופא קורין היו שלא וכדו׳ לפניהם

 לגמרי מזלזלין שבת חילול לגבי רק דחוף, צורך בזה
 שאין נראה כה״ג כל קודש, שבת ערך מבינים שלא
 במדת ספק איזה כשיש אבל שבת, לחלל היתר

 כשעלול שבת לחלל ויש להתמהמה אין הרצינות
להסתכן.

 הטעם י״א( )הלכה דשבת פ״ב המ״מ לפמ״ש ומיהו
משנין לשנות שאפשר מה שכל ביולדת שאמרו

 מתה מאלף אחת אפילו ואין טבעי דבר שהוא כיון
 רחוק דבחשש נראה היה זה לפי ע״ש, לידה מחמת

 הטבעי באופן והשתא הואיל סכנה, למצב שיתפתח
 שינוי ע״י לעשותו להשתדל ראוי מזה יוצאים כולם

 אין לפנינו קרובה בסכנה אמנם עכו״ם, ידי על או
דוקא. אלו לדרכים להתמהמה אפילו

תתסא סימן
 חייבין אם מרפא חשוכי חולים שאלה:

 הזנה הנשמה, להם ולהמציא לדאוג

 קשה סובלים שהם אף ותרופות

להכרה. לעולם יגיעו ולא

 דפשיטא )שכ״ט( בבה״ל ועיין בזה, דנו האחרונים
שסממנים תקוה ויש בגוסס שאפילו ליה

 במקום אף בכך חייבין ברגעים, חייו להאריך יועילו
 אף בחיים ורגע רגע כל התורה ולפי שבת, חילול

 חיים ברגע לזכות ויכולים מאד, חשוב בכאבים
 שאין נצח לחיי בכך וזוכין במאירי, כמבואר לתשובה

לחשיבותו. ערך

 או מרוצץ קטן שאפילו הבה״ל שם מחדש אמנם
מצות, ויקיים יתודה לא שלעולם מרוצץ שוטה

 פ״ק מסוף כן ומוכיח שלו, שעה לחיי שבת דוחין ג״כ
 שמותר עכו״ם שרובה בעיר הנמצא בתינוק דכתובות

 להצילו חייבין ומ״מ שבת ולחלל נבלות לאכול לו
שלא אף חייבין שבהצלה חזינן הגל, את עליו ולפקח
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X
שאלה:

נשאלתי

 המתת לבצע יד לתת שאין לצדד יש וגויים, ביהודים
 ממעשיו להוכיח פעם שעלולים לעכו״ם, אף חסד

 ממש, רצח עון זהו ואצלינו ביהודים, גם כן לעשות
 חולים בבתי וכ״ש בזה, השם חילול שיש מלבד

 להמתת להסכים אין בודאי יהודים של הם שבעיקרם
 שמתעקשים אף שם השוהה חולה לעכו״ם חסד

 אסור הדבר שאצלינו לידע חייבים בכך, שרצונם
בהחלט.

שסו סימן
 חולה להציל החיוב במה עד

 ונגד ובספק שעה לחיי אפילו

רצונו

מאד, חולנית באשה ביוהנסבורג כאן
פי על סיכוי שום אין הרופאים ולדברי

 יש לדעתם אך תרופות, בלא כלל שתחיה הטבע דרכי
 אלף כמאה שיעלה ומכונות ורופאים בתרופות עצה

 שתחי׳ כדי רק ויועיל חסכונותיה, כל והיינו דאלאר,
 והיא יותר, ולא חושים כג׳ ובסבל במטה עוד

 כל והיינו מכספה שיקחו מסכימה שאינה מתעקשת
 הוא רשותה בלי ממנה לכך שלוקח ושמי ממונה,

 אם ושאלו אלי באו בעלה עם היחידה ובתה גזלן,
 עוד להחיותה אצלם, שנמצא כספה, לגזול מחוייבים

 שאינו דכיון או רצונה, נגד יסורים עם חדשים כג׳ עד
 חיוב עליהם אין כשמוותרת, בצער, שעה לחיי אלא

 שאפילו כלל ברור שאינו ובפרט כרחה, בעל להצילה
 תשובה ודרשו כלל. להחיותה יועיל הנ״ל בתוצאה

 כל למות ח״ו עלולה והתרופות הטיפול שבלי מהירה
יום.

 וכמה כמה כן גם כאן ואעתיק זאת, בהלכה ועיינתי
ענינים, בכמה נפשות הצלת בענין חידושים

 לאבד רוצה אחד שאם )רל״ז( במנ״ח מבואר ולכאורה
 שהחיוב כלל, להצילו מחוייבין אין לדעת עצמו

 שאין מדעת כאבדה דהוי ליכא לו והשבותו שנאמר
 אינו בלאו שגם )ע״ג.( מסנהדרין ומוכיח השבה, חיוב

 אינה אם ג״כ כאן וא״כ ברור, שזה ומסיים מוזהר.
 להצילה. חיוב אק גופה לה שיחזירו רוצה

אבירה שייך בממון שדוקא תמוהים דבריו אמנם
 גופו אבל ממונו. על הבית בעל שאדם מדעת

 שאינו מצינו )צ״ב.( ובב״ק עלה, לוותר כלל שלו אינו
למחול יכול שלו ממוז שעל ידי, את קטע לומר יכול

 לוותר שרוצה אף וא״כ חייו. על וכ״ש גופו על ולא
 ואף בזה. העירו וכבר כך, על בעלים אינה חייה, על
 ולא כהמנ״ח, הדין לדעת עצמו שבמאבד נאמר אם

 שהתיר משום אלא מדעת, אבדה מדין דהיינו מטעמו
 חייבין שאין כמומר הוא גופא ובזה למיתה, עצמו

 רק מומרת, אינה כאן אבל אותו, מעלין ואין להצילו
 ואף לסבול, יכולה שאין אותה דוחקים וסבל צער חיי

 למצוה אפילו לזכות הכל לסבול תורה ע״פ שצריך
 שאינה כיון מומרת שהיא עלה נימא לא מ״מ אחת,

 וכבר להצילה, מחויבין וממילא נפש בשאט עוברת
 )פראג( ל״ט סי׳ מהר״ם מתשובות האחרונים הביאו

 אותו שמצילין תצילוני אל צווח והיה בנהר בטובע
 ועיין זה, עבור הממון ממנו ומוציאים וחוזרים

ש״א. סי׳ בברכ״י

 באיסור במתרפא מחלקים שהאחרונים אמת הן
התורה דיסודי פ״ה ברמב״ם שמבואר הנאה

 ע״ז באיסור נפש פיקוח במקום נתרפא שאם )ה״ו(
 עכו״ם ובכפאו לו, הראוי עונש דין בית אותו עונשין

 נענשים. שאין פוסק בנסיון עמד ולא עבירות בג׳
 כפאו שאם מחלקים, פענח וצפנת שמח ובאור

 לו, שנשמע בזה שעבר אף רצונו, נגר ועשה העכו״ם
 רצונו נגד בכפיה רק ברצונו עשה שלא כיק מ״מ
 ברצונו שעושה במתרפאין אבל ופטור, אונס נקרא

 והתורה הצלה לשם כוונתו רק להתרפאות שרוצה
 דחו כבר אמנם חייב, ולכן אונם חשיב לא אסרה

 איתא )מ״א:( כתובות שבגמ׳ זה חילוק האחרונים
 ברמב״ם וכמבואר ממיתה גם פטורה אנסה שיצרה

 כיון שרוצה, אומרת דאפילו ביאה דאיסורי פ״א
 אף כאן וגם פטורה. האונס הוא לרצונה שהסיבה

 הוא לרצונו שהסיבה אונס נקרא רוצה, שבמתרפאין
 האחרונים חילקו ולכן מיתה, ופחד המחלה

 שחייב אותו שעונשין במתרפאין נתכוין לא דהרמב״ם
 לו הראוי עונש איזה עונשין רק מלקות, או מיתה
 עבר לא העבירה גוף אבל ביצרו, עמד שלא משום

 שמעתי וכן מלקות. או מיתה מקבל ולא אונס דחשוב
 דעונשין ברמב״ם ליה פשיטא זצ״ל מבריסק שהגר״ח

 או במלקות הלאו עונש ר׳־ל שאין כמ״ש במתרפאין
 שעונשין נתכוין והרמב״ם שביארנו, מהטעם מיתה
 נגד לעמוד יכול היה שבחולה לו, הראוי כפי אותו
 עונש שמקבל במזיד עבירה כעובר אינו אבל זה, פתוי

 ו״צפנת שמח" "אור הגאונים כדברי דלא גופא, החטא
הנ״ל. פענח"
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 שאין זה על עונש לה שמגיע נימא אי גם אמנם
וצריניס אינה בודאי מומרת בחיים. רצונה

 שמוזוייבין פשיטא לזה כי רוצה, שלא ואף להצילה
 לשעה אפילו החיים ערך מבינה לא והיא להציל,

 מצוה ובשביל בשעה, עולמו בזה קונה שיש אחת,
 לוותר כדאי כבר נצח בחיי שכרה אזי ברכה כמו אחת

 אינה ביסורים שעה חיי בערך ובשגגתה כספה, כל על
מומרת.

 לו בזיון הדבר שאם )תב״ו( שלמה בחכמת יעיין
בזקן כמו ממיתה חבירו להציל מחוייב אינו

 הדין הוא ממון, מהשבת שפטור כבודו לפי ואינו
 כן ומביא בזיון. במקום חיוב עליו אין ממיתה להצילו

 ערומה בפניו תעמוד שאם שאמרו )ע״ה.( מסנהדרין
 דהלא ותמה משפחה, פגם מפני חיוב ואין יתרפא

 וממונם. בגופם להצילו מחוייבין גופא המשפחה
 עיי״ש, מלהצילו פטורין פגם יש דאם מזה ומוכח
 טינא כלבו העלה הוא דהתם מאוד, תמוהין ודבריו

 הוא יסיר אדרכה רק להתבזות, מחוייבין אינן ולכן
 מחוייבין בוודאי בסכנה שהוא מי אכל מלבו, התאוה

 פטור מצינו בממון דרק להצילו. כדי להתבזות אף
נפשות. בסכנת ולא כבודו לפי דאינו

 והשבותו שמדין מפורש )עג.( סנהדרין כגמרא והנה
ממון, אפילו להוציא חיוב אין גופו לרבות לו

 שעיקר ונראה רעך. דם על תעמוד דלא הלאו מכח רק
 רק אלא עצמו על אינו רעך, דם על תעמוד לא החיוב

 הוא ועליו ליה, איכפת דלא יאמר שלא רעהו על
 שאדם לעצמו אבל לאו, באיסור התורה שהזהירה

 אם הלאו, בזה אין בנפשו זהיר הטבע בדרך הכי בלאו
 ד״והשבותו" והעשה נפשו, להצלת לפעול זהיר אינו

 מ״ע על כופין שאין כשם כופין שאין אפשר כן גם
 לבסוף ימנע הכי שבלאו משום בצידה שכרה שמתן

 בלאו כאן וכ״ש השכר, חסרון מפני העשה מביטול
 כופין אין נפשו להחיות הכל יתן אדם כלל בדרך הכי

 וכה״ג השכר העדר הוא גופא החיים שהעדר לקיימו,
כפיה. אין בודאי

 כ״ש שעה, לחיי שבת שמחללין כיון נראה ומסברא
שאפילו ממונה, כל אפילו ליתן דחייבת

 וכאן לעבור, לא כדי ממונה כל ליתן חייבת לל״ת
 ודאי לכאורה התורה, מכל שחשוב בהם וחי למצות
 כמה עד ונראה נא נתבונן אבל ממונה. כל לתת צריכה
)רנ״ב( יו״ד ובש״ע ממיתה, חבירו להציל החיוב

 נתפרש לא אבל עניים, מפרנסת עדיף שבויים שפדיון
 )עג.( בסנהדרין ועיין ממונו, כל להוציא שצריך שם

 ממון להוציא שחייב לומר תעמוד דלא הלאו שצריך
 חיוב אין גופו אבידת דין משום דאי חבירו, להצלת
 טפי חידוש הגמרא קאמר לא אבל ממון, להוציא
 חבירו להציל ממונו כל לתת שחייב מהלאו שילפינן

 רק תייבין שלעשה בזה מעשה חמור לאו שכל כשם
 שאין מוכח ולכאורה ממונו, כל בעינן ולאו חומש
 העשה לחזק שעיקרו לאו, כשיש אפילו כ״כ חיוב

 החיוב אין ומ״מ לאו גם יש שבצדקה וכשם והשבותו,
 כל החיוב אין כאן גם העשה כפי אלא ממונו כל

ממונו.

 נפשו למסור שצריך דס״ד )סב.( בב״מ עיין אמנם
ומשמע קודמין, שחייך אילולי חבירו להציל

 ממונו כל ליתן צריך אזי ממש, לחייך נוגע אינו שאם
 בחידושי ועיין חייב, ובודאי למעט פסוק ע״ז שאין

 ס״ד היאך תמוה והדבר דיסה״ת, פ״ה מבריסק הגר״ח
 והלא חבירו, להציל למות אפילו שחייב קרא בלי

 עדיף למה וגם יעבור, ואל יהרג דין אין דהצלה למ״ע
מדידיה. חבירו הצלת

 של קיתון אחד "ביד כשיש מיירי דהתם ונראה
לו ניתן רק שלו, שזהו נאמר ולא מים",

 וניתן שלו שאינו אף אחד, בקיתון עצמו להציל
 שאינו אף קורם לעצמו דואג ובזה שניהם, להצלת

 קודם הוא באמת שלו כשהמים אבל ממש, שלו
 במהרש״א להלכה שדייקו מה זה ולפי פטור. ובודאי

 חייך קרא ע״ז יש בעצמו לו כשנוגע שדוקא ועוד
 הדין לו, נוגע ולא אדם בני שני כשלפניו אבל קודמין,

שניהם. שימותו אף שוין באמת שהם

 להציל מים או כסף אחד לאדם יש שאם ונראה
עולם, לחיי אחד או שעה, לחיי שניהם

 קיבל אם אבל עדיף, עולם לחיי אחד להציל בודאי
 חיי שזהו אף לשניהם, לתת צריך לשניהם, הכסף
 "כ משא עולם, לחיי אפי׳ בלבד לאחר ולא שעה

 לחיי אף קודמין שחייך לעכבו יכול עולם לחיי לעצמו
 כשנוגע זה כל ומיהו בזה, היטב ודו״ק דחבירו עולם

 צריך ממונו דלענין שמעינן אכתי אבל נפשו, לסכנת
 שכבר ושו״ר חבירו, להצלת ממונו כל אפילו ליתן

 אמרו ולא וז״ל פ״כ חסד באהבת הח״ח כן דקדק
 דעשרו אבל חבירו לחיי קודמין דחייו רק סב בב״מ

שמענו. לא חבירו לחיי קודם
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והנהגותדעה יורהתשובות תכד

 כפדיון הזכיר שלא צדקה הלכות משו״ע ומיהו
מידי, להוכיח אין ממונו כל ליתן שבויים

 דהסכנה נפשות הצלת בכלל אינו שבויים שפדיון
 המלך בתפיסת למות לפעמים שעלולים ואף רהוקה

 נראה משרבו(, )ד״ה כו. סנהדרין בתום׳ וכמבואר
 רק רחוקה הסכנה ובעלמא שמה, נמצא מה על דוזלוי
 אבל סכנה, בו שכרוך כיון צדקה משאר עדיף

 כל לתת חייב ממש מיתה בסכנת אדם לפניו כשעומד
בזה(. שדנו בפוסקים עוד )עיין להצילו ממונו

 מביא תכ״ו ח״מ שבסמ״ע צידדתי ובמק״א
לסכנה עצמו להכניס חייב שלירושלמי

 הפוסקים מסתימת מכריע והוא חבירו, להציל כדי
 בפ״ת, ע״ש עצמו לסכן צורך אין וזבירו שלהציל
 מיירי רק חיוב, אין לירושלמי גם שבודאי וביארנו

 בהם, וחי סטור שאץ רחוקה לעצמו כשהסכנה כמ״ש
 אבל ממש, בסכנה הנמצא חבירו להציל חייב ואז

 כל אפילו ואולי חיוב, אין בודאי שימות ממש בספק
 ממונו, כל לתת צריך שכל״ת ואף חיוב, אין ממונו

 הצד על לעמוד לא הלאו עיקר או מעשה, בו אין כאן
 מפני כשנמנע אבל מציל ואינו להציל כשיכול
 אין עדיין כה״ג ממונו, כל שמאבד לבריות, שיצטרך

ברור. החיוב

 ולא אותו שהורגין במחתרת מבא קשה ולכאורה
יצטרך ולא הממון לו שיתן אמרינן

 דהתם ראיה אינו זה אבל רציחה, איסור על לעבור
 תורה התירה ולכן במחתרת כשבא למיתה עצמו התיר
 עליו מחללין אין ולכן ממונו, כל לתת צריך ולא דמו

 אין כשעכשיו ואף עב:, בסנהדרין וכמבואר שבת
 סימן דקושייתא בקבא ועיין דמו, התיר שיהרוג סכנה

 חייב שהיה במי שכ״ט ס״ס בבה״ל )ועיין וא״ש. א׳
 ותמה עליו, מפקחין הגל עליו ונפל דין בית מיתת

 מוכח שאינו ותמוה למיתה. עצמו התיר הלא בבה״ל
 כאן אבל חיוב, אין עצמו שמתיר דבשעה כלל,

 רק שכן, והוכיח תשובה בעשה מיירי אולי אדרבה
 על ועבר דין בית מיתות בחייבי נכשל בשעתו

 להצילו ראוי עכשיו אבל מיתה, ונתחייב ההתראה
 פה. סנהדרין ועיין ומצות, שבת חובת עוד לקיים

שאני(. דהצלה נראה אבל שבעמך, במקויים

 בזה נגעו כבר אבל זה, בדין עוד להאריך ויש
שכאן לחלק יש דידן בנידון וגם האחרונים,

כל לתת שראוי ודאי בזה עצמה, משל שמוציאה

 הגר״י לי סיפר הדין ובעיקר לחיות, שתזכה כדי ממונו
 האדמו״ר פירסם בודפסט שבגיטו ז״ל וויינברג
 חייב שיהודי זצ״ל רוקח אהרן רבי הקדוש מבעלזא

 מרדכי רבי הגאץ ואחיו אחר, להציל ממונו כל לתת
 ע״פ נימוקים בסטנציל □ניטו הדפיס זצ״ל מבילגרייא

 הדברים כשראה והתפעל זאת, להוראה הלכה
 משתכחין. ולא דאבדין על וחבל וביאוריו, מנימוקיו

 אחד כל חייבין שעה לחיי גם אם להכרעתו זכינו ולא
להציל. ממונו כל להוציא

 )בלשונות הרדב״ז בין מחלוקת שיש עוד ודע
דמסקי פוסקים ועוד תקפ״ב( אלף הרמב״ם

 ליכנם חייב שיינצל יותר נוטה הספק שאם כהירושלמי
 ודאית, כשההצלה חבירו להציל כדי סכנה לקצת
 שהסכמת הביא תכ״ב סי׳ בחו״מ בסמ״ע ומיהו

 בש״ע והגר״ז ע״ש, בכך חייב שאינו משמע הפוסקים
 חבירו להציל נפשו למסור הפטור מפרש שכ״ט סי׳

 כשיש האסורים שבכל כשם כן ואם בהם, וחי שנאמר
 הבאתי ובמק״א כן. כאן גם פטור לחייו חשש נדנוד
 שדוחה כיון אבל "ע, מ רק שהוא דאף מילה לגבי
 ככל ממונו בחומש מספיק לא שבזה לומר יש שבת
 מ״מ לחוד מ״ע מצד אף נפש, להציל כאן ואף מ״ע,
 ללמוד אפשר אי זאת, למ״ע נדחה כולה שהתורה כיון

ובממונו. בגופו החיוב לשיעור מ״ע משאר

 טפי חיוב אין שלאחר נימא אפילו הלא דידן ובנידון
מפני היינו מ״ע, רק שהוא כיץ מחומש

 פניו וישתנו לבריות יצטרך ממונו, כל יבזבז שאם
 בלאו זה, עם שגם כאן אבל מבריות, לשאול ככרום

הדין לכאורה הלוא לבריות, תצטרך ולא תמות הכי
J234547 ™׳׳ n^

 אבל מה״ת, חומש שיעור שיש סו: בכתובות כמבואר
 לבריות, שיצטרך חשש שאין מיתה, לאחר כשמפזר

 לה ראוי כאן הדין והוא היטב. ע״ש יותר גם נותן
 למנוע לה סיבה שום ואין תמות, הכי שבלאו לתת
 יום אפילו בעזרתו שתחיה בטיפול ממונה כל לתת
 האדמו״ר זה )וכעין לבתה. ירושה שתשאיר כדי יותר,

 לצדקה, מחומש יותר הרבה נתן זצוק״ל מבאבוב
 שהטעם ותירץ אסור, מחומש יותר הלוא אותו ושאלו
 הכי בלאו הוא אבל לבריות יצטרך שמא חז״ל פירשו

יותר(. הדין מעיקר חייב לבריות צריך

 לעסוק חייב שהאדם פשוט נראה הדין ובעיקר
עיין ברפואות, חולה כשהוא לעצמו

בודאי שאם תתכ״טו סימז )ח״א והנהגות בתשובות
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תכה והנהגות דעה יורה תשובות

 רק מועיל ואם חייב, יסורים לו שיש אף יועיל
 והבאנו כופין, אין מועיל אינו רוב ועפ״י לפעמים
 מפקחין עכו״ם דרובו ל״ז( ס״ק )ד׳ באהע״ז הרמ״א

 ולכן להחיותו, מצווין אק אבל בשבת הגל עליו
 לגבי בהם וחי דין שחל ומשמע בחנם, רק החיוב
 נגד שזהו כיון חיוב אין ממק לענין ומ״מ שבת לחלל

רוב.

 ביום אפילו חייו להאריך יכולים שאם הוא וחידוש
שבודאי באופן בדיעה, גם יהיה והוא אחד

 לבזבז שחייבין יותר אחד יום אפי׳ יחיה רוב לפי או
 לרפאותו ממונו כל ממנו לגזול ואפילו סכום, כל

 לה אין אדם של ממונו כל בודאי אבל לכך, שיזכה
 וכן ה׳, מצות עוד לקיים שיכול נוסף יום מול ערך
 להשתמש שוזייבין בעיה״ק הוראה מגדולי אחד פסק
 שאסור כאן ומסתברא יום, עוד להחיותו ממונו בכל
 וכיון לרפואתה ממונה כל לתת וחייבת לעכב לה

חיובה. שזהו ליתן חייבת בתה ביד שהממק

 ספק הטיפולים אחרי שגם שנשאלתי בנידון אמנם
כלל יועילו לא הרפואות עם וגם יועיל, אם

 כל תאבד וגם גדול, בצער ותישאר יסוריה להקל
 וגם ברפואות לעסוק כה״ג שמחוייבין ואף ממונה,
 אין אולי יועיל, אם בספק מ״מ שבת, כך על לחלל

 אלא ברפואה לעסוק רצונה נגד בממון אותה מחייבין
 אד שיועיל רוב ע״ס דהיינו יותר רבים הסיכויים אם

 רצונה נגד אפילו הרבה ממון להוציא אותה מחייבין
כנלע״ד.

 זצ״ל דסקין הגרי״ל הגה״ק בשם זה כעין והבאתי
לפניו יש שאם לד: בר״ה הגמרא בביאור

 חידוש כדבר נקטה דהגם׳ דרבנן וודאי מ״ע ספק
 הלא תמהו והמפרשים עדיף, דאורייתא שספק

 וחייב "ת מה לחומרא דאורייתא שספק פשיטא
 בקיומו אם דוקא דהיינו הנ״ל הגאון ותירץ מה״ת,
 אינו כשיקיים אף שם בסוגי׳ אבל ספק, מידי יוצאין

 חיוב אין עיי״ש ספק מידי ויצא המצוה שיקיים ברור
 אינו ברפואות שגם כיון כאן זה כעין וגם מה״ת.

 וכ״ש בכך רצונה שאין לומר יכולה שיועיל, ברור
 שאינו דידן בנידון זה ולפי ממנה, לגזול שאסור

 ממונה כל ולתת להתרפאות רצונה ואין שיועיל ברור
 אינה ואולי וצ״ב, לה שומעין יועיל אם שספק כיון

 ממנה ליקח וכ״ש ממונה כל לתת בספק כלל חייבת
בכפייה.

 )אף וחתנה והבת הם, קדושים ישראל דבר סוף
ולתת הירושה על לוותר היו מוכנים עני( שהוא

 חששם וכל מחוייבק. אין אם אף ממונה כל לרפואתה
 לה ולקנות ללוות החליטו ולכן גזילה, דהוי היה

 ואף מהירושה[ אח״כ לשלם להם יהא ]והרי רפואות
 ימים לאחר נפטרה בינתיים אבל קצר, זמן לחיות כדי

 עוד שצריך מפני הדברים מביא אני ומ״מ ספורים,
 דברים מעתיק ואני בעזהשי״ת, ברורה הכרעה בזה

להכריע. ולא זה בדין כמו״מ הנ״ל

 לחיות, ממונו כל לתת צריך שאדם יוצא ומדברינו
לקיים יכול חיים של ורגע רגע שכל

 והיינו כספו, מכל הוא ויקר בתשובה ולחזור ה׳ מצות
 ספק אם אבל דיק, בנידון וכמו כן הרפואות כששווי

 ואינה מוותרת ואם לכופה, בידינו אין כלל יועיל אם
 אין אבל אותה, מחייבין שאץ נראה להתרפא רוצה
 צריכים זה בדין וההכרעה זאת הלכה לברר כאן בידי

הוראה. גדולי לשאול

* * * *

 שמים ירא ביהודי שנשאלתי שאלה נביא ועכשיו
הרופאים כל ולדעת מסוכן, והוא

 יותר שיחיה כלל תקוה שום אין כאן המובהקים
 לאמריקא, אותו לשלוח מציעים אבל חדשים, מכמה

 עלול זה אבל להצילו, יכולים אולי שבידם ובאמצעים
 דולאר, אלף למאתיים קרוב הנסיעות כולל לעלות

 שבשום וטוען מקמץ מופלג עשיר שהוא והחולה
 ספק רק שהסכויים ובפרט לשלם מסכים לא אופן
 וידידים הקרובים אבל הקב״ה, על לסמוך רוצה והוא

 ימות, הכי שבלאו לפעול שמחוייבין מרה צועקים
 )שאז שמו להזכיר בלי עבורו מגבית לעשות ורוצים

 יחזיר שלא וברור נפשות, פיקוח שזהו יתנו!( לא
 לא ואני שלכם, הוצאות זהו שטוען יבריא, אם הכסף

 ישלמו לא היורשים ימות אם וכ״ש הסכמתי,
לעשות. מה לשאול ובאו התחייב, לא הוא שלדבריהם

 אותו מחייבין אין שמספק לעיל, דברינו ולפי
ודאי שמאחרים מסתברא רב, ממון להוציא

 בספק ל״ד( ס״ק )ד׳ באהע״ז זה וכעין לדרוש, אין
 ממק לענין אבל להצילו, חייבין עכו״ם ספק ישראל

 ודאי שבהצלה לומר ויש מספק, להחיותו מצווין אק
 לדאוג בכה״ג חייב שהוא ניצולים רובם שעכ״פ או

 בספק אבל חייבין, ישראל בית כל גם לחייו,
בגופו אותו כופיז ולא אותו, מחייכיז 1אי שלדברינו
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והנהגות דעה יורה תשובות תכו

 שאולי זאת פעולה שיעשו משתוקק אם ממונו. או
 צדקה לך ואין צדקה, מדין לו לעזור חייבין בכך יחיה

 לשלם, מוכן לא או רוצה אינו כשבעצמו אבל כמוהו,
 עכ״פ רק חיוב, שאין נראה ולחייבם מאחרים לדרוש

צ״ב. וכ״ז קעבדי מצוד, נותנים אם

שסז סימן ,
 ירדו או מתו שכנים שכמה בית שאלה:

לצאת לו ראוי אם מנכסיהם

 >ב.( בסוטה וכן בביתו, גם תלוי אדם של מזלו
יוצא קול בת הולד יצירת קודם יום "ארבעים

 שמזלו ומשמע לפלוני" פלוני בית לפלוני פלוני בת
 שינוי מקום "שינוי בפומן מרגלא וכן בביתו, גם תלוי

 )ו־פ״ה( המיוחסות הרשב״א בתשובות ומפורש מזל",
 וע״ש דוקא המקום מתוך שיצא גורם מזל שלפעמים

 גלות, בגדר כשזהו היינו דמועיל שהשנוי דמשמע
 שהתרחק במרחק יותר לו קשה שמעכשיו והיינו

 דמציעא ספ״ה מפורשת גמרא ובעצם הקודם. ממקומו
 ולא מתא בהאי ליה ביש אם נענה ואינו שצועק )עה:(
 ובס״ח גורם, שהמקום ומשמע אחרינא, למתא אזיל

 יותר יעכב אם חדש בבית זה אחר זה ג׳ דמתו )תע״ד(
זימני ותלתא אנשים בג׳ דקפיד הרי בנפשו, מתחייב

בשנים(. גם מחמרינן שבסכנה )וצ״ב חזקה. הוי

 לסתור, חייבין צרעת עם שבית הבאתי "א ובמק
לתוך נכנס הרע שלשון טעמא והיינו

 אולי כאן גם לומר ויש נתיצה, שצריך עד הבית כותלי
 כמקום נעשה והמקום עבירה איזה כאן נעשה

 מת לפעמים או מזל, שנוי מקום שנוי ולכן פורעניות
 עלבונו ותובע הרגישו ולא וחפרו שם קבור מצוה

 מחלות גם או ילדים בלי שזוג עובדות ויש שיצאו,
 וכשגולה גורם שהמקום מקרים ויש הרבה, שנים

מיד. נושע אחר למקום

 וכיון בהדיה, קפדינן דקפיד רמאן עוד כאן לצדד ויש
כאן לו טוב שלא אשתו או הוא שמרגיש

 וטוענים לצאת, לו אות זהו בודאי לצאת, ומשתוקק
 בבית, וחולים להם טוב לא לבית שנכנסו שמעת
 גלות חובת גם ולקיים זה, בית לעזוב ואמינא

 גלות גדר בזה ויש בו, שרגיל ממקום מעט להתרחק
 עלול שאז מקולקלת לא שהסביבה ובלבד שמכפר,

 נפלאות, ויראה לה׳ ויתפלל בניו, לחינוך להפריע ח״ו
 בסוד לבוא זכיתי שלא ברור דבר כאן בידי אין אבל

 ולב מאסורא סכנתא חמירא ומ״מ אלו, בענינים ה׳
 ויחזור ויגלה מעט יתרחק ואם נפשו מרת יודע

בעזהשי״ת. נפלאות יראה בתשובה

ואבילות קבורה
שסח סימן

למחקר גופו לתת שציוה אפיקורס :שאלה
י י !1234567

 למנוע להשתדל חייב בנו אם

גופו את שציוה אפיקורס ביהודי לפני בא מעשה
 להשתדל חייב אם בשאלתו בנו ובא למדע,

 ישראל, מתי כל לקבור מצווין אנו הנה זאת. למנוע
 והיינו דין, בית בהרוגי הוא בתורה קבורה חיוב ומקור

 מבואר וכן קבורה, מצות נאמרה גמורים ברשעים רגם
 בית בהרוגי קבורה חיוב דיש מו.( )סנהדרין במשנה

 שמ״א(, )יו״ד סופר" "חתם בשו״ת מפורש וכן דין,
 לו שומעין אין לקבור לא שציוה אף דידן בנדון ולפ״ז
 וכמבואר תקברנו קבר שנאמר תורה דברי על לעבור

צוואתו לקיים לנו אין וע״כ דאבל(, י״ב ״פ1) ברמב״ם
מת. כל לקבור מצוויז אנו שהרי

 רשות דנתן היכא בין בזה לחלק שיש נראה מיהי
והנידון יקברוהו, ולבסוף מחקר בגופו לעשות

 ולא למדע לגמרי גופו תורם לבין וניוול, בניתוח רק
 חיוב עיקר דהנה דברינו. ונבאר קבורה. לכלל יגיע

 לקוברו הקרובים על מעיקרא מוטל מת בכל קבורה
 מטומאה, הקרובים על המוטל החיוב וילפינן מיד,

 לבן שאסור כמו עמך מעשה עושה כשאינו ולכאורה
 על מיוחד חיוב אין כך בעמיו, שנאמר אליו לטמאות
 ישראל ככל רק אלא בהקבורה, להתעסק הקרובים

מתיהם. לקבור המצווים

 העץ" על נבלתו תלין "לא הוא מפורש פסוק אמנם
על בנהרג אף דין בית הרוגי בכל ומיירי

 שם וכמבואר בזיון שזה מפני והיינו זרה, עבורה
אפילו מת לבזות שאסור ומשמע זמז.(. בסנהדריז
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\י •

 ליקח אבל מכולל, זה וכל אצלו(. שוין הכל שיהיו
לו. שרינן לא עני הוא כאילו צדקה ממוסדות

 של מקופה תורה הכני יקהו שלא לגבי הוא זה וכל
רוצה שאם ודאי אבל לעניים, המיועדת צדקה

 צדקה מצות בזה מקיים מחסורו, די תורה לבן ליתן
 בכל תלוי זה לצורך, נחשב ומה לו, הסר באמת אי

 סוס אפילו לעני נותנין והלוא המקובל, לפי מקום
 הזכות ולכן לו, חסר אם לפניו לרוץ ועבד עליו לרכב
 כהנ״ל לו שחסר מה לו לתת הבן־תורה לקרובי נתונה

 שלו המעשר כסף חצי עד היינו אבל מעשר, מכסף גם
 חצי עכ״פ ממש לעניים לתת שצריך יותר, ולא דוקא
 אם והיינו בפוסקים, וכמבואר שלו מעשר כסף

ממש. עניים אינם הבני-תורה הקרובים

 ואין תורה, בבני בכ״ז להקל נהגו ובזמנינו
לו יש אפילו תורה, בן כל רק בודקים,

 מכספי תורה לבני הטבות ירצה, אם מקבל, צרכו, כדי
 ואת התורה בני של מצבם את להרים שרוצים צדקה,

 ודור דור ובכל הלומדים, בס״ד יתרבו שבזה כבודם,
 הנותנים, מצד זה וכל הדור. צורך כפי בזה לפסוק יש

 אם פוסקים להרבה מפסיד עצמו, תורה הבן אבל
 שאז לכך, צריך כשאין לצדקה עזר מקופת לוקח

 בכ״ז נראה ולכן בתורתו, שותפין נעשים התורמים
בס״ד. הנ״ל כדברינו

 שבעסק תשא כי ר״פ החיים" ב״אור עיין ומיהו
מפסיד תורה הלומד אין וזבולון יששכר

 אמורים שדבריו ונראה משלם, שכרו מקבל רק כלל,
 אבל ללמוד, שיוכל ההכרח עבור רק שלוקח במקרה
 מבואר בהרחבה, ללמוד שיוכל כדי בשפע כשנוטל

 בזה רק אם ומ״מ שותף. נעשה שהנותן במפרשים
 רוח נחת בזה הלא ולהתעלות, במנוחה ללמוד יכול

 רבי מהגאון בשאלתות עיין כן, ויעשה יותר להקב״ה
כמ״ש. )ב( מוולוז׳ין חיים

רטז סימן
יתנו שאחרים כדי צדקה שנותן לרמות

 את לרמות מותר אם שאלוני לאשר נדרשתי
שבמגבית והיינו צדקה, לצורך הציבור

 עשרת שתורם בשמו להכריז גביר איזה עם מסדרים
 נתינות לתת הציבור את לעודד כדי רק דולר, אלפים

 מסדרים רק לתת, מעיקרא מתכוון לא והוא גדולות,
 כן, לעשות חושש והשואל בשמו. כן להסכים אתו

 ומכריזים שמתחייבים עכ״פ או כשמתחייב, שמא
 שלדברי ואף יחל, בבל ועובר נדר נקרא בשמו,

 אותו דוחקים והם הרבה, בזה ירוויחו הגבאים
 ובא מאומה, בזה יפסיד שלא לו וטוענים להסכים

כזאת. לערמה להסכים לו מותר אם לשאול

 כיון נדר, שמדין כלל, לחשוש אין נדר מדין ולע״ד
מועיל לנדר, מתכוון שאינו מעיקרא שהודיע

 שרבים כיון נימא אי ואף כג:, בנדרים וכמבואר
 כשנודר מ״מ בר״ן, ע״ש שאני זה על וסומכין שומעים
 להתחייב, נתכוון שלא קודם לגבאים והודיע לצדקה

 את נותן כשרק וכ״ש מדינא, נתחייב שלא נראה
 לשון בעצמו אומר אינו אבל בשמו להכריז הסכמתו

 מצידו כאן שיש נחשוש אם אפילו הכי, ובלאו נדר.
 שיתן לוותר כחם הגבאים מ״מ סכום, לתת נדר חשש
 המוסד, לטובת זהו אם כלל יתן שלא אפילו או פחות

 לי, למה מטרתא דהפוכי כקבלה, נחשב ומחילה
 נדרים )כר״ן לו, להחזיר ושוב ממנו לקחת דהיינו
 והוא לו, והחזירו נתן כאלו שייחשב ומסכימים כד.(,
 שיתן או יתן, שלא או לכה״ג, נתכוון מעיקרא הלוא

לו. יחזירו ואח״ב

 שמרמין דעת, גניבת לאיסור כאן לחשוש יש אמנם
שהוא לחשוב להם שגורמים התורמים את

 גמור איסור וזהו נותן, לא שהוא בזמן גבוה סכום נותן
 צד., בחולין וכמבואר עכו״ם של רעתו לגנוב אפילו

 דמצינו בנזקין שבגרמא האיסור, שורש נתבאר ולא
 בש״מ מובא הרמ״ה, פירש כד: בב״ב כדאיתא שאסור

 עור לפני מצד או כמוך לרעך ואהבת מדין שהוא שם,
 )ועיין לעכו״ם. זה איסור שמענו ולא מכשול, תתן לא

 להזיק, אסור לגנוב שאסור כשם שע״ח סי׳ ח״מ טור
 ולהטעמים כגניבה, להזיק אסור לעכו״ם גם ולפי״ז

וצ״ב(. לאסור סיבה אין לב׳ הנ״ל

 אנשים שמרמה ממש, אונאה כעין זהו דידן ובנדון
ולא היתה שלא אחרת נתינה סמך על לתת
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 מתחרט התורם אם ובפרט כגזל, הוי וכה״ג נבראה

 התורם אם ומיהו שנעשתה. הרמאות על לו כשנודע
 אותו שכופין שהדין מופלג עשיר הוא האמיתי
 אלא ככפייה, הוה שכה״ג לומר יש אולי בזה לצדקה,

 ומקבל מרצונו שיתן מסבבים ממש לכפותו שבמקום
 סהדי דאנן אפשר לכפיה, דיינים דצריך ואף שכרו.
 שאם ואף לכפותו. כדי לב״ד וא״צ עשיר כ״כ שהוא
 אבל אחרת, לצדקה מקדימים שהיינו יתכן כופין היינו
 אמנם זה. ובאופן זו לצדקה אלא לכפותו א״א כאן
 הגביר על ולכן לכופו, כדי עד שחייב לן יימר מאן

 שלוחים והרבה לזאת, להסכים ולא להימנע הנ״ל
 ח״ו הכרח ואין להמוסד לעזור ית״ש למקום

 יעקב רבי הרה״ח חמי וכן וגזל. ברמאות להשתמש
 פעמים כמה כזאת לו שהציעו לי סיפר זצ״ל שכטר

דעת. גניבת שזהו מהטעם וסירב

 שם דאיתא בהא כט. בסוכה במהרש״א מצאתי שוב
מפני למלכות נמסרין בתים בעלי שנכסי

 המהרש״א ופירש נותנים, ואין ברבים צדקה שפוסקים
 מרובה צדקה ברבים שפוסקים קהילה מנהיגי דהיינו

 לכך, דעתם היה שלא שאומרים כולה את נותנים ולא
 לפנינו הרי כראוי. נדבות שיתנו אחרים בשביל אלא
 עם זאת סיכמו לא אולי דשם )רק ממש, דידן נידון

 למלכות, הנכסים שנמסרים ח״ו ועונשו הגבאים(,
 להוציא שותף להיות שיסרב כמ״ש נראה שפיר ולכן

וכמש״נ. ורמאות בגניבה ממון

 אומר שהמוכר שמצוי מה הדין דהוא ודע
ואין קונה, כבר לו יש זה מתיר שבער

 או זה מחיר משלם ולכן לו מאמין והקונה לו,
 אפילו שאסור דעת גניבת זהו יותר, אפילו

 היא ברין אדם ששואלים ראשונה ושאלה לעכו״ם,
באמונה". ונתת "נשאת

ריז סימן
לאשה קודם איש

 לאשה קודם שאיש חנן הוריות סוף במשנה
את להקדים שיש והטעם אבירה, בהשבת

וכר מאשה, טסי במצוות שחייב מפני הוא האיש,

 לאשה. איש להקדים צדקה לענין בשו״ע נפסק
 כבוד דמשום קודם, ת״זז בשלמא טובא תמוה והדבר
 מחוייבין אין איש כל אבל לכבדו, ראוי התורה
 בהצלת ובשלמא שמקיים. המצוות מפני לכבדו
 מפני האשה מן להצלה קודם הוא שפיר נפשות
 הרבה מצוות לו שיש יותר ה׳ את לעבוד שיכול

 לאיש להשיב לענין שייך זה מה אבל טפי, ומקודש
 כיבוד חובת שום אין והלוא לאשה קודם אבידתו

 ורמב״ם בש״ע זה דין מצאתי לא וכעת איש. לכל
 וצ״ל וצע״ג. מפורשת במשנה וברור פשוט הדין אבל
 מראה כשמקדימו במצוות, טפי מחוייב שאיש כיון
 לכבדו, דין דאין אף ולכן המצוות. חשיבות את בזה
 אותו מקדימים ואנו ולאשה לו השבה כשלפנינו אבל
 מייקרים אנו בזה מצוות, ביותר שחייב מפני

 חכמים חייבו בכה״ג ולכן המצוות, את ומחשיבים
וצ״ב. להקדימו. טעמא מהאי

ריח סימן
 צדקה הגובה בפני לעמוד

מצוה חביבה כמה וראה "בוא לג. כקידושין
 מביאי ]של מפניהם שהרי בשעתה

 ת״ח מפני במלאכתן[ כשעסוקין ]גם עומדים ביכורים[
 אתה כן לא שאם הטעם די״ל ומסקינן עומדין" אין

 מסיק )נ״ד( אליהו יד ובשו״ת לבוא. לעתיד מכשילן
 שעוסק כיון צדקה שגובה מי מפני לעמוד שחייבין
 לעמוד שיש האריז״ל שכתב מה ומפרש במצוה,

 ולא בעצמו הנותן רק ומשמע צדקה כשנותנים
 אבל בסתר, כמתן בעצמו כשנותן היינו אחרים,
 בפניו ולעמוד הגובה את לכבד כולם חייבין בציבור

 שבכל שס״א יו״ד ט״ז ועיין בכורים, מביאי בפני כמו
 וכן בפניו, לעמוד חייבין בה עוסק שאדם מצוה

 טעמא שמהאי כתב )פ״ג( בכורים במשניות הרע״ב
 נושאי ומפני בה שהמת המטה נושאי בפני עומדים
 שאין עלינו לתמוה יש זה ולפי מילה, לברית התינוק

 בבתי שמסתובבים צדקה מבקשי לפני עומדים אנו
 ולגבות לדרוש צדקה הגבאי שמלאכת ובפרט כנסיות,
 גדולה המצוה )ולכן בזויה כמלאכה נראית כספים

עומדים היו ואילו מאד(. רב הוא שבה והתיקוז

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס215 מס עמוד משה שטרנבוך, ד - והנהגות תשובות
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1 ---------------------------------------------------------------------------♦ רעך דם על תעמוד לא

במצוה: נושאים
מסכנה חבירו את להציל מצוה א.
? בגופו המציל על מוטל מה ב.
? בממונו המציל על מוטל מה ג.
נפשות להציל אחרים של ממון ולהזיק להפסיד ד.
בעבירה הכרוכה הצלה ה.
מצילים לא ומי קדימה דין ו.
למצוה הקשורים ונושאים מצוות ז.

המצוה: יסוד א.
 את לרואה "מניין חז״ל: ובלשון מסכנה, חבירנו את להציל שבכחנו מה לעשות הוא המצוה יסוד

 לומר תלמוד להצילו חייב שהוא עליו, באין לסטין או גוררתו חיה או בנהר טובע שהוא חבירו
 ולדוגמה התרי״ג, מספר בתוך זו מצוה כללו כולם המצוות מוני הראשונים רעך". דם על תעמוד לא

 כשנראהו מישראל אחד להציל להתרשל שלא היא שהמצוה ומפרש רצ״ז, בל״ת מונהו הרמב״ם
להצילו. יכולת לנו ויהיה ההפסד או המות בסכנת

 אדם - בהצלה הוזהרנו שבהם במקורות שנזכרו מהציורים נזכיר שלמה יותר תמונה לקבל בכדי
 לשודדו עליו באו לסטים ??(, )ע״ז לבור נפל עג(, )סנהדרין אותו מסכנת טורפת חיה בנהר, טובע
 כדי להודיעו מצוה באו, לא שעדיין אף לבוא זוממים שלסטים יודע שם(, )סנהדרין להרגו ואולי
 להרשיע רוצים דין בית )ו־מב״ם(, יבואו שלא הלסטים את לפייס יכול אם או מהם, להשמר שידע
 חולה להציל שיודע רופא קדושים(, )תו״כ להצדיקו שיוכל עדות יודע והוא נפשות בדיני אדם

ממיתה. חולה להציל כדי איברים( )או נדיר דם סוג לתרום שיכול אדם כל או מסוכן,

נפשות חשש בלי הגוף סכנת ב.

-. וכגון במצוה מצווים ממש נפשות סכנה שאין במקרים גם
 להפרידם חייב זה, את זה מכים אנשים שני ראה כגון נפשות, חשש בלי חבירו לגוף היזק א(

הכאה(. איסור של מאיסורא לאפרושי תוכחה מצות גם יש )ובזה
? דוגמאות עוד == גופו השבת == בדרך טועה חבירו ב(

וסבל טרחה או נפש ועגמת גדולה מבושה ג.

 שלח שא׳ דוגמא מביא יעקב בשבות מאד. יצטער או ברבים יתבייש מסוים למקום ילך שאם יודע
רעך. דם על תעמוד לא מטעם מהגוי ולמנוע להצילו שמצוה וכותב ברבים אדם לבייש גוי

ממושך, לזמן איתו להסתבך ועלול וגנב רמאי שהוא יודע ואתה אדם עם להשתתף רוצה חבירו
 וכל ורמאים קשים אנשים השני שהצד ויודע לשידוך ליכנס שרוצה ביודע וכן להודיעו. מצוה

?( כלל חיים בחפץ באריכות מבוארים אלו )ציורים כיוצא.

סכנה למצב מלהכנס חבירו את למנוע ד.

 שמתבקש רופא מסוכן, כביש לעבור רוצה ילד מסוכן, במקום לשחות רוצה שחבירו רואה :לדוגמא
לנהוג. שמסוכן רפואית בעיה לו שיש יודע כאשר לנהיגה כשיר שאדם אישור על לחתום

בה הכרוך ועונש מחטא נפשו הצלת ה.

 שנאנס או דת, להמיר שהולך מי להציל שבת לחלל שמותר מבואר שכ״ט סי׳ או״ח בשו״ע א(
במפרשים. עיי״ש בכך

 דם על תעמוד דלא זה בלאו גם כלול מאיסורא ואפרושי לרשעים שתוכחה האחרונים שיטת ב(
??????( )מנ״ח, רעך,



 עד בו ומשוקעים בגזל מתמידים שסתמם ישראלים דקה בהמה והרועים הגוים מאירי:
 מחמת אלא עושים הם פיקוד מחמת שלא אלא תורה, עול מעליהם כפורקים בכך שנעשו
 של בזו ואף בהצלתם. להשתדל מצווים אנו אין מאליו ההיזק להם שבא כל ומ״מ ממון,
 נאמר האלילים שבעובדי ר״ל כן אומר הוא גוי באיזה שהקדמנו מה לבחון אתה צריך גוים
 אמר וכבר בעיניהם, יפה כיעור וכל עבירה כל ואדרבה הדתות בדרכי גדורים היו שלא
 שאינו פי על אף האלהות מעובדי שהוא כל הא דת לו שאין מי הרגו הפילוסופים י>׳א^
 מצות שבע עליו שקבל והוא תושב בגר ידעת וכבר וחס חלילה זה בדין אינו הדת מכלל

להחיותו: מצווה שאתה

 והם ואפיקורסים ומסורות ע״ז ומיני האלילים את לעבוד מינים ונעשו שפקרו ישראלים
 המשומד אבל תחתיות, לבור ולהורידם בידים להזיקם מותר פקור, דרך המצות את המבזים
 מדרגת על אותו דנין שהם מפני מורידין ולא מעלין שלא י״מ לתאבון אם איסורין באכילת

 )מו:( השולח בפרק שאמרו והוא להצילו אנו שחייבין הדברים ועיקר דקה, בהמה רועי
 הוא נבלות אוכל לרבא ליה אמרו פרקן לרבא ליה ואמר ללודאי נפשיה דזבין גברא ההוא
 שבקי לא זיל ליה אמר איסורא ואכיל התרא שביק והא ליה אמרו לתאבון דילמא להו אמר

 הוריות, של באחרון ביארנוה וכן להצילו, מחוייב היה לתאבון היה שאלו אלמא1דאפרקך לי
 עליו שהרי ממנו רבית ליטול שאסור הדין והוא אבדתו לו להחזיר אנו חייבין שכן ואחר
ד:המשומ את לרבות אחיך אבדת לכל אמרו

 עובד ואינו הואיל המינין בכלל שאינו אחר אחרת לעברה בין לנבלה בין להכעיס משומד
 אבדתו, להחזרת להתחייב ושלא להעלות ושלא להוריד שלא כגוי שדינו י״א האלילים את

 והמשומדים והמסורות המינים אבל אמרו זו בסוגיא שהרי מורידין, בכלל שהוא הדברים ועקר
 אמרת ואת המשומדים את אהץי׳לרבות אבדת לכל שונה אני והקשה מעלין ולא מורידין
 ומשני להכעיס כאן לתאבון כאן ליה ולישני והקשה משומד מכאן סמי ותירין מורידין

 משומד שהוא האומר לדעת שאף למדת להחזירו, הוצרך ולא הוא מין דלהכעיס סבר דהוא
 כתב ואם האלילים, את עובד שאינו אחר המינין בכלל אינו ואעפ״ב הוא מורידין מכלל

 באכילה אלא אסורה אינה שחיטתו וכן תגנז, אלא מין ככתבו תשרף אומרים אין תורה ספר
 רבית ליטול ושמותר חיוב בתורת אבדה לו מחזירין שאין לומר צריך ואין בהנאה, ולא

אמרו... המערב ובתלמוד ממנו,

 מורידין בכלל והוא המינים בכלל הוא הרי האלילים לעבודת כלומר לע״ז משומד נעשה
 ספר כתב ואם ומותר שפטור רבית ונטילת אבדה בהחזרת לומר צריך ואין הכל, לדברי
 ומאחר עליו ישראל שם בשעדין כלם אלו ודברים בהנאה, אסורה ושחיטתו ישרף תורה
 ונכנס יהודית דת מכלל שיצא כל הא הרבה, חמור ענשו הדת את ומחלל מתפקר שהוא

 מגיטין חוץ דבר לכל בה שנכנס הדת אותה כבני אצלנו הוא הרי אחרת דת בכלל לו
 לענין אף גמור גוי הוא הרי מיהא ובנו במקומו שיתבאר כמו אשה זיקת כל או וקדושין

וקדושין: גיטין

 שם ימות שהרי חוששין אין עצמו ולאיבת אדם בה ידע שלא דוקא כאן שהוזכרה הורדה
 הרואים לאיבת לחוש לו יש מ״מ בכך סכנה לו שאין במקום אף אחרים שבידיעת כל אבל
 ממש העלאה דבר סוף לא מעלין אין שאמרו זו וכן איבה, לכלל עצמו להכניס לו ואין

 יהא שלא בכדי לעלות שלא שישתדל אלא מבעיא לאסוקי דלא מחתינן אחותי דהשתא
 טענה, קצת לו שיש במקום ממנו להנצל שלא גורמין ההיזק לו שבא כל אלא איבה, שם
 .בזה כיוצא וכל מאיגרא ברי לאחותי בעינא ואומר מעלה בבור שלו סלם היה שאם כגון
 ומתרצים מבעיא סלם העלאת מחתינן אחותיה דהשהא לדוכתא קושיא אכתי לשאול ויש

 אלא וסכנה איבה איכא ודאי רואים שבמקום כל שהרי רואים שאין במקום דוקא שההורדה
 להפקיע עלה למצא לו שאפשר כל רואים במקום אף סלם העלאת הא רואים במקום שלא

 שהוזכרה הורדה כלומר נאמרה מורידין שעל בה וכיוצא זו סלם בהעלאת י״מ ומ״מ איבה,
 ולא לאיבה לא לחוש ושאין רואים שאין במקום אף ממש דהורדה ממש הורדה לא כאן

 להנצל לו שאפשר כל הצלתו במניעת להשתדל לו מותר מעצמו ירד שאם אלא אסור לסכנה
עיקר: וכן מאיבה

V



1 ____________________________________________♦ רעך דם על תעמוד לא

במצוה: נושאים
נפש ופיקוח חבירו הצלת מצות של ודוגמאות דרגות א.
? בגופו המציל על מוטל מה ב.
י בממונו המציל על מוטל מה ג.
נפשות להציל אחרים של ממון ולהזיק להפסיד ד.
בעבירה הכרוכה הצלה ה.
י ך ו& מצילים לא ומי קדימה דין •ו

למצוה הקשורים ונושאים מצוות ז.

? 7x1}ו׳א /)/״>✓ ^0

נפש- ופיהוח חבירו הצלת מצות של ודוגמאות דרגות א.
ספק או ודאית נפש( )פיקוח מומה מסכנת הצלה א(

lyxijt ח׳,? )״מעלין״(, לבור נפל בנהר, טובע 0

אותו מסכנת טורפת חיה 0

)רמב״ם( הלסטים לפייס או לו להודיע מצוה לו זוממים שלסטים יודע 0
. ■sx>h> המלכות( לסטים, אותו )תפסו שבי 0
)תו״ב( ממיתה להצילו לזכותו עדות להעיד 0
איברים( )או דם לו לתרום אדם כל או לרפאות, שיודע רופא ס

גופו( )השבת נפש פיקוח חשש בלי לגופו מהיזק ב(
מאיסורא( אפרושי - תוכחה למצות גם )שייך להפרישם צריך זה את זה מכים אנשים שני 0
, . ר׳רראיי; י)ג >־r/o־ <<—

׳ ׳ וממונו לרכושו מהיזק ג(
 אבירה השבת למצות שייך לכאורה ס
לר״ם המצוות ספר / בממון עדות להעיד ס

 דיבור ע״י הצלה - גדולה טרחה או בושה, נפש, מעגמת ד(
 מום עם שידוך או רעה לשותפות ליכנס למנוע 0
יעקב( )שבות ברבים לביישו שהולך שליח למנוע 0

 1עצמ את לסכן אף שמותר י״א רבים להצלת ה(
אחרונים ועוד חסידים ספר 0

סכנה למצב ליכנס חבירו למנוע ו(
 מסוכן במקום לנהר לקפוץ רוצה 0
 מסוכן בכביש לעבור רוצה ילד ס
חולה לנהג אישור על חותם רופא ס

בה הכרוך ועונש מחטא נפשו הצלח י״א ז(
מהרשד״ם( שות שכ״ט, סי׳ או״ח )שו״ע דת להמיר נאנס או שהולך מי להציל ס
קירו^רחוקיםד ס

בגופו? המציל על מוטל מה ב.
סכנה? לספק נכנס עצמו כשהוא גם חייב האם א(

מיימוניות( בהגהות דלא חייב )לא בשריפה יחנק בנהר, יטבע שהוא חשש ס
אותו גם יהרגו הלסטים ס

s) — ־/ ׳ ע י־ 7׳



לחבית אדם בין מפרשים אוצר ♦ 2

נקמה כשיבקשו יסתכן הוא בעדות, ס
רעוותן בעלי ביקר ריב״ל עז:( )כתובות מדבקת מסוכנת מחלה עם חולה לבקר ס

/ /? אבר הפסד סכנת ב(

vp׳ ׳'/צ/ץ רדב״ז שו״ת ריקנטי, פסקי ס —

בגופו חולשה לו גורם ה(
לתרום זאת בכל מחוייב האם דם התרמת ע״י ונחלה שנחלש אדם ס

כבודו לפי אינו / גדולה בושה לו גורם ו(
 משפחה פגם וכר, לפניו תעמוד עד( )סנהדרין ס
שלמה( )חכמת כבודו לפי ואינו זקן ס

להצילו שלא צועק כשהניצל ז(
עליו( החולקים ואחרונים חינוך )מנחת לדעת עצמו מאבד ס

הסכנה לתוך במויד עצמו את הכניס כשהניצל ז(
מו( )גיטין ללודים עצמו מכר ס

בממונו? המציל על מוטל מה ג.
 ההצלה בזמן לממונו היזק א(

בגדיו נקרעו ס
תפיליו( נתמסמסו סוטה, )ירושלמי במים התקלקל הפלאפון ס
מלאכה ביטול ס

שכרם ולשלם מצילים להביא לטרוח ג(
 מהניצל לגבות שיכול ובראשונים אגורי", ומיגר "מיטרח ס
למציל" כספי "פיצוי £5לקמן) ועיין כסף, לניצל שאין בבירור כשיודע גם האם ס

2
ישלם ולא להצילו לא צועק כשהניצל ד(

שלמה( של ים מרוטנברג, )מהר״ם לשלם וחייב ברחו בעל אותו מצילין 0
חייו את שיציל טיפול לקבל שמסרב חולה 0
לכפותו( אפשר מועיל רוב ע״פ שאם והנהגות תשובות )עיין גדולים בייסורין הכרוך טיפול 0

לפרוע לו ואין עני כשהניצל ה(
 הוא זוז מאתים כעת לו אין שאם פאה לענין עני מדין ללמוד לפרוע? חייב האם כשיעשיר ס
נוטל

להצילו הצליח לא אם ו(
 שכר לו מגיע האם 0
היורשים על חיוב איזה יש האם ס

מלאכה ביטול שכר ז(

ושו״ע( האדם תורת )רמב״ן תרופות מחיר להפקיע אסור ח(

נפשות להציל אחרים של ממון ולהזיק להפסיד ד.
y — דוגמאות כמה יש קיו: ב״ק בגמ׳ Aע/י

 לים לזורקה מותר אותה ומסכנת באוניה שמשתוללת בהמה ס
סוער כשהים כבדות חבילות להשליך ס
לרבים או לחבירו יזיקו ולא שיעזבו כדי ללסטים חפצים לתת 0



3 ---------------------------------------------------------------------- ♦ רעך דם על תעמוד לא

מהרשד״ם( )שו״ת בשבי החבורה כל מסכן ועי״ב ממון תביעת על לוותר רוצה לא 0

אבדה( )השבת כאן נידון לא דבש( להציל יין )לשפוך ממון להציל ממון להפסיד

'־• ?/C׳
- בעבירה הברוכה הצלה ה.

וגו׳( בהם וחי פד, )יומא שבת חילול ס
 משטרה להזעיק מותר האם בשבת ביתו בתוך גנב בא ס
שוטה( )חסיד בערוה הסתכלות איסור 0
אברהם( ויען רוכל, אבקת )שו״ת שקר שבועת או שקר עדות ע״י ס
ממיתה חבירו להציל כדי ברבים לבייש ס

. י ־// קנ״ז( )יו״ד כישוף ע״י רפואה 0
יעקב( שבות )מהרי״ק, הרבים להצלת זנות מעשה ס

מצילים לא ומי קדימה דין ו.
וכו׳ ללוי קודם כהן לאשה, קודם איש בהוריות, המשנה של סדר ס
 הארץ ועם חכם תלמיד 0
 חסידים בריא׳/)קפד ילד לעומת חולה זקן ס

 רוצח / לתיאבון מומר ס
 ואפיקורסים להכעיס /;מומר ס
H'/h ׳/ }/׳י■ו׳) ע״ז ועובדי גוים ס

כפרמ״ג( דלא שכ״ט הלכה ביאור יעבץ, שאילת יאיר, )חוות ב״ד מיתת חייב או רוצח הצלת ס
בנפשו( התחייב הוא כי לפדותו אין )יש״ש בדינם מיתה שהתחייב מי הצלת ס
סנהדרין )רש״י הגל עליו לפקח חייבים האם מפולת עליו נפל מעשה ובשעת רודף שהיה מי ס
עב:(

למצוה הקשורים ונושאים מצוות ז.
 במחתרת בא - חבירו אחר רודף 0
גופו השבת - לו והשבותו 0
וכדומה( נפש פיקוח ענין כולל )רמב״ן להחיותו מצוה עמך, אחיך וחי ס
 עקיבא ורבי פטורא בן מחלוקת / בלבד שעה חיי הארכת ס
וכו׳ רע כלב רעוע, סולם / בביתך דמים תשים לא - סכנה מניעת ס

)מתריעין( בשבת גם עבורם להתפלל - חולים ביקור 0
תכ״ו( חו״מ משה )דרכי סכנה משום אורח לווית ס
איסורים ושאר שבת דוחה נפשות הצלת ס
שבויים פדיון - צדקה מדין ס
 W רי׳^ /kl / ל״ת על לעבור לא ממונו כל להוציא חיוב 0

רשות( או מצוה )מלחמת הכלל להצלת מלחמה מצות 0
רוצח( )הל׳ נפשות הצלת של ענין בה יש הרמב״ם לפי וטעינה פריקה 0



ישעיהוע״ב כ״א דףילקוטתיח

 מעט אלא יודע ואינו הארץ עם בעלה שיהא
 עמה, מיטפל ושיהא ההכרחי הצורך בכדי

 יתירה חכמה ר״ל קבין תשעת לה משיהו
 וכמו חכמתו, מתוך הימנה פורש ושיהא

 לנשותיהם, ואוי אשריהם צפורה שאמרה
 כי מליצותיו בנעם אמר החכמים מן ואחד

 לנשותי׳, ואשרי להם אוי מאשר יבחרו הנשים
 של ואף תורה עול עליה תעמוס היאך ומעתה

)מאירי(. לה. קשה בעלה
מאמר וענין כתב: להרמב״ם המשניות וכפי׳

 באיש רוצה שהאשה הוא יהושע רבי
 אלא לה נותן שאינו ואפי׳ השקר מאנשי זנאי
 חסיד מאדם יותר למזונותיה יום בכל קב

תשעה לה שנותן ואפי' העבירות מן פרוש
יום. בכל קבין

ופרישות. קבין מט׳ כו׳ אשה רוצח רי״א

ואזיל, ר״י דמפרש פרושה אשה והיינו
 לפי בתרה, בדקי׳ פרושה אשה כל ולהכי
 בפרישות, רוצין להיות הנשים דרך שאין
 רצונה שאין תורה מלמדה אין ולה״ג

רד״ל(. וחדושים )הגהות בפרישות.

ב<. סב, כתובות )רש־׳י להתעשר. קבין. מתשעת

 כתב: במאירי ובו׳. שוטח חסיד דמי דויכי
ביותר שמתחסד הוא שוטה חסיד וענין

 או היזק גורם שחסידותו במה אף מדאי,
 או יום בכל שמתענה כגון לאחר, או לעצמו
 במנחה וכתב ע״כ. וכו׳. טובעת אשה שרואה
 כל שאמרינן אף הא מנ״ל וצ״ע חריבה:
 שוטה. לא אבל חוטא נקרא בתענית היושב

שוטה חסיד כתב: להרמב״ם המשניות י׳פוכ
 המרבה הוא זה שענין בגם־ אמרו

 בעיני כבד שהוא עד עצמו על ומדקדק בניוול
 מחוייבים שאינם מעשים ויעשה אדם בני

שבת בגם׳ ואמר בחסידותו שוטה הוא כאילו

 מדבר פטור שהוא מי ה״ב< >פ״א ירושלמי
הדיוט. נקרא ועושהו

 טבעה דקא כגון שוטה חסיד דמי היכי

ארעא אורח לאו ואמר בנחרא ^-,"»יתתא

 ושופך רשע נמי הוי ככה״ג צ״ע לכאורה וכו׳.
 ועושה בפק״נ כלל להציל זריז אינו אם דמים
 דמה״ט ואפשר שטותו מחמת כדין שלא

 אחרת בדרך דמפרש הירושלמי התום׳ הביאו
 להציל ררצה וכו׳ תפילין לכשאחלוץ דאמר
 נפש לאבד וגורם מתאחר שטותו מחמת אלא

 כנ״ל צ״ע דבבלי בגוונא אבל מישראל,
 הגאון להרב תשובה במכתב בזה והארכתי

 בגוונא ואפשר דעטראיטמיש, דק׳ אב״ד
 איבוד כאן יהי׳ ולא להצילה אחרים דאיכא
 מתעצל שטות של חסידות מחמת אלא נפשות

 דמתכוון היכי לדינא ויל״ע ויל״ע, בזה
להצילה שרי אי להנות ורוצה בה לאיסתכולי

 שלש מהנך אבל כה״ת, דוחה דפק״נ -דאף
 יש דרבנן באיסור ואף ודאביזרייהו עבירות

 יסוה״ת הל׳ מנ״ל עיין יעבור ואל דיהרג סברא
 באמת אפשר וא״כ הרא״ט, שו״ת בשם ובח״ס
שבת במס׳ ד׳ ר״א פ׳ סוף ר״ן ועיין אסור,

I בנהר מבעבע תינוק ראה ירושלמי דהביא 
יע״ש פטור ודגים תינוק להעלות ומתכוון '

 בהא משמע שבת איסור דוחה דפק״נ משום
 )ס״ד מנחות ועיין אסור, דוחה אינו דפק״נ
 יע״ש ותינוק דגים והעלה דגים להעלות ע״א(
 בשם כתבו דמי היכי ד״ה דהתוס׳ א״ל ובזה

 אמר בנהר מבעבע תינוק ראה הירושלמי
 דאייתי א״ל יע״ש תפילין לכשאחלוץ

 דבכה״ג דידן גמ׳ על בזה דפליגי ירושלמי
 דילמא כדין דמחמיר אפשר דידן דהגט׳

מנקה) בזה. ויל״ע מא״א להנות איתכוון

ח!■□!,(.

 קוראי׳ איך קצת לברר כתב: רסופ בקולו
לא על עובר אם חסיד כשם אותו

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס424 מס עמוד {1) ברוך בן ישעיהו וינד, :א סוטה - ישעיהו ילקוט



תיטישעיהוע״ב כ״א דףילקוט

 לרעך ואהבת עשה ועל רעך דם על תעמוד
 לומר די והי׳ תכ״ד, סי' בח״מ ועיי׳ כמוך
 ירא זה דחסיד ונ״ל שוטה, יראה בעל איזה

 יפי׳ בסתר ויפת ערומה אותה יראה אם לנפשו
 יבעול לא אם שימות טינא לבו שיעלה עד

 שתעמיד ואפי׳ הוא שימות מג״ע והוא אותה
 ומורה סורר ס״פ עיי׳ אסור ערומה לפניו

 חזית מאי א״ב סק״י, קנ״ז סי׳ יו״ד ובש״ך
 הוא שימות לדמו קודם האשה של דדם

 מי ספק הוא ודמו ודאי הוא דמה רק בעבירה,
 מקץ פ׳ רבה ועיי׳ טינא, לבו יעלה אם יודע

 אביו ישראל אל יהודא ויאמר וז״ל צ״א פ׳
 בודאי כולם ולא בספק אחת נפש תהא מוטב
 אחד נפש שיהי׳ אפי׳ מוטב באמת אבל עכ״ל,

ע״ב. בודאי. א׳ נפש ולא בס׳
שוטה חסיד דמי היכי שכתב: יעקב בעיון ועי׳

 דעיקר משום אפשר וכו׳ דטבעה כגון
 להציל שיוכל הספנים ע״י הוא מהנהר הצלה

 חסידים רובן והספנים שלו, הספינה ע״י
 שוטה, חסיד קרי להכי קדושין, סוף כדאיתא

ע״ש. התוספות שהביאו הירושלמי כוונת וכן
ע״כ.

 שיודע הוא ערום ורשע ערום. רשע דמי היכי
היזק לגרום בהיכר שלא לתחבל

 ופרשו לאחרים או לעצמו להועיל לאחרים
 וכו׳. לדיין טענותיו שמטעים כגון בגמרא

)מאירי(.

 זה יוחנן ר׳ אמר ערום רשע דמי היכי
כעל שיבא קודם לדיין דבריו המטעים

 שמע האיך דיין האי לי וקשה חכירו. דין
 דמיירי ונראה זה. הוא ערמומית ומאי ממנו,

 עם לדין שרוצה אמר ולא לדיין מעשה במספר
שדה(. )מרומי הערמומית. וזהו חבירו,

לדיין־, דבריו המטעים זה :יהוידע הבן וז״ל
 שעובר רשע, נקרא הדיין גם א״כ קשא

מאי ועוד לבדו מבע״ד דברים ששומע לאו על

 איסור עושה הוא והלא בזה, עושה ערמה
 ונ״ל להדיא, לדיין דבריו שמטעים להדיה,

 עמו ומדבר הדיין אצל תחלה בא שהוא בס״ד
 ואינו לענין ולא הלכה לימוד דרך זה בדין

 זה, ענין כמו דו״ד לו יש שהוא לדיין אומר
 וכונתו בעלמא, הלכה ללמוד וטרי שקיל אלא

 הזכות הדיין בלב שיכניס לדיין דבריו להטעים
 בענין הדיין של דעתו סוף לידע כדי וגם שלו,

 כדי בזה לו יש פקפוק ומה שלו, הזכות
 והוא חבירו, עם הדיין לפני דינו יגיש "כ שאח
 בו, הדיין הסכמת מקודם שראה מה כפי יטעון

 לסדר שמקדים הערמה היא וזו זכאי יצא ואז
 לענין ולא דוקא, הלכה בדבר ותשובה שאלה
 הדיין בלב להכניס בזה יקדים שאז מעשה

 הזו התביעה כשתבא "כ שאח כדי שלו, זכות
בדין. נוצח הוא יהיה הדיין, לפני

 כתב בגליון וכו׳. המטעים זה יוחנן רבי אמר
והוא חנינא. רבי איתא אלפס דברב

 יעקב בעיון כתב ראשון(. )פרק בסנהדרין
 המטעים זה חנינא א״ר ערום רשע ה״ד וו״ל:
 ר׳ חבירו דין בעל שיכא קודם לדיין דבריו
 דף דסנהדרין בפ״ק דאמר לשטתו אזיל חנינא

 דבריו יטעים שלא דין לבעל אזהרה ע״ב ז׳
 נמי ביה קרי חברו דין בעל שיבוא קודם לדיין
 לא על שעובר שפרש״י ומה אחיכם, בין שמע
 יליף כהנא רב אלא דר״ח אליבא אינו זה תשא

עכ״ל. וצ״ע. תשא מלא התם

 רשע מקרי כו׳. להשלים לעני דינר הנותן זה
ועיי )מהרש״א. הוא. אחרים בשל רעה דעינו

להשלים(. ד״ה ברש״י

 רש״י, עי׳ זוז. מאתיים וכו׳ דינר הנותן זה
דינר ללקוט דמתחיל כיון בלקט צ״ע וקצת

 בעבורו ללקוט אחר דשולח וי״ל שוב, אסור
 בב״א. ונוטל עני הוא לידו בא שלא ובעוד

ושפ״א(.
סי'

־><
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זילברשטיין יצחק הרב

ההכהלסעשה
שאלה:

אחרים? להציל כדי עצמו לסכן אדם חייב כמה עד

 הרופאה לחייו. נשקפה וסכנה שחלה. לילד עזרה להגיש נקראה ילדים רופאת
באדמת. חולים ומשפחתו שהילד לה ונודע הריון בתחילת היתה

 שנגרמה או באדמת: שחלו מהנשים 20% — שב מראה, בימינו, הנסיון וכידוע,
ד״ל. מומים בעלי שנולדו או ומתו, טבעית הפלה לעוברים

 לו ולהגיש החולה לבית להכנם עליה האם חמורה, שאלה בפני עמדה הרופאה
 סכנה, לחשש עוברה ואת עצמה להכניס לה שאין או תנזק, שלא ולקוות עזרה,
 דין לפי נחשבת הפלה שהרי בסכנה, גם עצמה היא העובר, לסכנת נוסף שהרי
זה? מקרה על הקדושה תורתנו דעת היא מה נפש. לפקוח תורה

:תשובה

הזולת? להצלת להסתכן רשאים או חייבים מתי א.

חברו את להציל כדי סכנה לספק להכנס אדם שחייב היא הירושלמי שיטת
 שאין בבלי, מתלמוד ראיות שישנן כתב תכ״ו בסימן הסמ״ע אולם ודאית. מסכנה

 בסכנה נתון שחבירו אף חבירו, את להציל כדי סכנה לספק להכנס חייב אדם
וודאית. ברורה

שכ״ט. ברורה ובמשנה תקפ״ב, אלף הרמב״ם בלשונות הרדב״ז כתב וכך
את להציל כדי סכנה, לספק עצמו להכניס חייב אדם )שאין דבר של וטעמו

 משום שהוא נפש, פקוח בהלכות והיתר" ה״אסור כתב ודאית( מסכנה חבירו
 וכך חברך", לחיי קודמים "חייך — ה( כ )ויקרא עמך״ אחיך ״וחי בתורה: שנאמר

 נוטה המציל של סכנתו ספק אם שדוקא הרדב״ז סיים אולם ברורה. המשנה כתב
 חייב אינו זה באופן למות, או לחיים שקול כשהספק אפילו או ודאית, לסכנה יותר

 לקצת להכנס המציל חייב ההצלה אל יותר נוטה הספק אם אבל נפשו, למסור
רעך". דם על תעמוד "לא על עבר הציל לא ואם ולהציל, סכנה

 אין המקרים ברוב שהרי החולה, לבית להכנס הרופאה חייבת זה, לפי ולכאורה
 מהחשש יותר גדולים תפגע שלא והסיכויים מאדמת, נפגעים ועוברה האשה

שתנזק.
 לספק אפילו להכנס חייב אדם אין הגרש״ז, ערוך השולחן שלשיטת נראה אולם

 בה שיש ספינה "הרואה ח׳: שכ׳ט בסימן שכתב להצלה. יותר הנוטה סכנה
 כל על מצוה נכרי, מפני הנרדף יחיד וכן שוטף, נהר וכן בים, המטורפת ישראל,

 עצמו לסכן לו אין סכנה, יש אם מקום ומכל וכר, להצילם כדי שבת לחלל אדם
נאמר: מקום מכל מסוכן ודאי וחברו ספק שהוא ואף וכר חבוו את להציל כדי
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 תעמוד לא שנאמר מה שיקיים זה ידי על מיתה ספק לידי שיבוא בהם",ולא "וחי
 התורה מצוות שכל שכשם — רצ״ו במצוה חינוך המנחת כתב וכן רעך. דם על

 על תעמוד "ולא מצות גם כך בהם", "וחי שנאמר: משום סכנה ספק מפני נדחין
בהם". "וחי נאמר: שהרי סכנה, ספק מפני נדחית רעך׳ דם

 המציל אין שבת, עבורה שמחללים סכנה של ספק כל אלו שלשיטות ונראה
 סכנה לספק אפילו להכנס חייב המציל אין ולכן חברו. להציל כדי בה להכנס חייב

השבת. את מחללים כזה סכנה ספק בגלל שהרי להצלה. יותר הנוטה
 אעפ״י יולדת, עבור מומחית למילדת ולקרא שבת לחלל מותר לדוגמא:

אעפ״י דיומא. בתרא פרק ישראל בתפארת כמבואר מילדת, במקום שנמצאת
והא עבורה. שבת לחלל מותר זאת בכל לחיים, יותר נוטה שביולדת הסכנה שספק..-

 גם חוששים אלא הרוב", אחר נפש בפקוח הולכים "אין : כלל שקיים משום
 החולה לבית להכנס חייבת הרופאה אין זו ולשיטה מיעוט, בגדר שהיא לסכנה

בחיים. שתשאר נוטה שהדעת כזו סכנה למידת אפילו ועוברה עצמה את ולהכניס
החולה, לבית להכנס חייבת הרופאה הרדב״ז שלשיטת יוצא שלכאורה כך

הרדב״ז, דברי את ולהגדיר לברר שיש אלא חייבת. אינה הגרש״ז ולשו״ע
 להכנס המציל חייב ההצלה אל יותר נוטה הספק שאם שכתב שמה שמסתבר

לחיים, 60% — ו למיתה 40% הם כשהסכויים כוונתו אין ולהציל, סכנה לקצת
 לו שירשה מראובן דורש השר שאם ח״ג תרכ״ז בסימן כתב עצמו הרדב״ז שהרי

 להסכים חייב ראובן אין חברו, שמעון את יהרוג יסכים לא ואם אבר, לקצוץ
 "דרכיה שהתורה הוא מטעמיו ואחד שמעון, את להציל בכדי האבר את לו לקצוץ

 הם כשהסיכויים נפשות לסכנת להכנס תחייב שהתורה מסתבר ולא נועם" דרכי
 אין אבר הצלת למען שהרי אבר, מאיבוד היא חמורה זו והקרבה למיתה. 40%

 מחללים 40% — מ בפחות אפילו חיים בסכנת ואילו תורה, באיסורי שבת מחללים
 על ליטול מוכן שאדם סכנה מידת שכל היא הרדב״ז שכוונת נראה אלא שבת,
 כבודו למען או ממון, להרווחת הפרטית, תועלתו למען בה ולהסתכן עצמו

 גם להכנס אדם חייב כזה לסיכון — בחיים, שישאר מניח שהוא משום וכדומה,
 אפילו יכנס לא לעולם שאדם סכנה של גדול לחשש אבל חברו. הצלת למען

 ארחות לעבור ולכן חברו. הצלת עבור גם להכנס חייב אדם אין רב, הון תמורת
 או ונהרות בימים לצלול או ומסוכנים גבוהים למקומות ולטפס לעלות או ימים,

 הללו הדברים כל אסורים, בבית בגללם להחבש הוא שעלול הצלה מעשי לעשות
חברו, להציל כדי זה, סכנה לקצת להכנס אדם חייב סכנה, קצת בהם שיש אף

בחיים. שישאר ומניח הפרטית, לתועלתו בהם מסתכן כלל בדרך שאדם משום
 קצת להסתכן המציל חייב להצלה יותר נוטה הספק שאם הרדב״ז כוונת וזוהי

 אפילו בה יסתכן ולא מפניה נרתע שאדם כך כל גדולה כשהסכנה אולם ולהציל.
 הוא אין כדורים, מטר תחת לרוץ או גבוה ממקום לקפוץ :כגון רב, הון תמורת

 לאבד חייב אדם שאין הרדב״ז כתב ולכן חברו. הצלת למען גם זאת לעשות חייב
שבעולם. הנאה כל תמורת אבר על יוותר לא שלעולם משום חברו. להצלת אבר
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 שאדם כזה סכום לשלם חייב חברו יד שקטע שאדם פ״ה, קמא בבבא שנאמר וכמו
 וכי עסקינן, בשופטני וכי הגט׳ ומקשה ידו, לו שיקטעו כדי ליטול מסכים היה

 שאין הרדב״ז כתב לכן — י ממון תמורת יד למכור המסכימים בטפשים אנו דנים
חברו. הצלת למען ידו לקטוע לחייבו נועם מדרכי זה

 עינויים של לסכנה להכנס המציל יצטרך חברו את להציל כדי שאם ונראה
 כדי זו לסכנה להכנס חייב אדם אין החי, בבשרו באיזמל שיחתכו כגון: קשים,
 יטול כמה אומדן, לפי מעריכים ש״צער" אומרת בב״ק שהגמרא חברו, להציל

 הגמרא ושואלת בסייף. אותה יקטעו בסם, ידו לקטוע שבמקום זה עבור אדם
 ממון כל עבור מוכן לא אדם — רש״י: וכתב נפשיה" ומצער שקיל לא נמי "הכא

 לצער עצמו להכניס חייב אדם שאין נראה ולכן ידו. ולקצוץ נפשו לצער שבעולם
חברו. להצלת כזה

 ממצות הפוטרת "סכנה" מהגדרת שונה שבת, הדוחה "סכנה" שהגדרת נמצא
 שבת דוחה אינה אבר סכנת ולכן בהם", ה״ודוי הוא המודד בשבת נפשות. הצלת

 כגון קטן סיכון אפילו ומאידך בסכנה, עצמם החיים ואין מאחר תורה, באיסורי
 המציל את פוטר קטן סיכון אין נפשות בהצלת ואילו השבת. את דוחה יולדת
 המצוות מקיום אותנו הפוטר בהם" שה״וחי משום רעך", דם על תעמוד מ״לא

 בהצלת ואילו כ׳ה, פסחים ברש״י כמבואר ישראל של נפשו חביבות בגלל הוא
 המסוכן של נפשו גם שהרי זה, בכלל להשתמש שייך שלא האו״ה סובר נפשות

 המסוכן, נפש מחביבות המציל של נפשו בחביבות יותר נתחשב ולמה חביבה,
 בהם", ה״וחי הוא סכנה לספק להכנס צריך שאין שהטעם האו״ה כתב לא ולכן
 אבל הרדב״ז, לדעת חייב המציל אין אבר לאבר ולכן קודמים". "חייך מטעם אלא

 האדם חייב בזה בה, מסתכן היה הפרטית תועלתו עבור שאדם לסכנה, להכנס
חברו. ולהציל הסיכון עצמו על ליטול

 הפסוק נאמר למה השואלת עג, בסנהדרין הגמרא בדברי מקור זו להגדרה ויש
 גופו. השבת לרבות — לו״ ״והשבותו :נאמר כבר הרי רעך״, דם על תעמוד ״לא

 בגופו לטרוח חייב שהמציל יודעים היינו לו" "והשבותו שמהפסוק הגט׳ ומתרצת
 הפסוק לנו מרבה וזאת שיצילו, אחרים לשכור גם שחייב שמענו לא אולם להצלה,

 "לא של המצוה שיסוד מהגמרא משמע אחרים. לשכור גם שחייב תעמוד", "לא
 שחייבים בה יש חומרא ותוספת אבידה", "השבת מצות של בגדר הינה תעמוד"

 כלל שקיים כשם כן ואם אחרים לשכור ואף ההצלה, צדדי כל על לטרוח גם
 זה כלל קיים כך מחזיר", חבירו בשל גם מחזיר, שבשלו "כל אבידה: בהשבת
 דרשה שהתורה תכ״ו חו״מ שלמה" ב״חכמת שמבואר וכמו נפשות, בהצלת
 הפרטיות לתועלותינו עושים היינו שאנו ככל נפשות להצלת להתמסר מאתנו

 חברך", דם יאבד שלא צדדים כל על "חזור רש״ע: שכתב וכמו ביותר, הגדולות
 זאת לעשות נפשנו, להצלת זאת עושים שהיינו פי על שאף גדול מסיכון חוץ

קודמים". ש״חייך משום חייבים אנו אין לחברנו
מצוות מלקיים נפטר שאדם סכנה מידת כל והמנ״ח הגרש״ז שלשיטת יוצא
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 נפשות. מהצלת גם פוטרת סכנה של כזו מידה בהם", ה״וחי מחמת התורה
 ולא ה״ריקנטי", וכשיטת חברו להצלת אבר להקריב אדם חייב שלדעתם ומסתבר
 נפשות. להצלת התורה מצוות שאר כל בין הבדל אין ולדעתם הרדב״ז. כשיטת
 להסתכן מוכן היה רב הון בעד שאדם כזו בסכנה ומשנ״ב, ואו״ה לרדב״ז ואילו

 וגם חברו, עבור אבר להקריב חייב אדם חברו,ואין עבור להסתכן גם הוא חייב בה
 טובתו עבור בה להסתכן מוכן אינו אדם שאף כך כל גדולה לסכנה להכנס לא

הפרטית.
 יש אם הדברים היטב לשקול אדם צריך "אולם המשנ״ב: דברי כאן להוסיף ויש

 יבא בכך, עצמו המדקדק — שאמרו: כאותה ביותר, לדקדק ולא סכנה ספק בו
כך". לידי

 אשה ושום מאחר החולה, לבית להכנס הרופאה לחייב שאין נראה זה לאור
 באדמת, חולים נמצאים בו לבית בהריונה להכנס לעולם תסכים לא דעת בעלת

 שחלתה לאשה אסור תורה דין לפי כי דעלמא, הון כל לה יבטיחו אם ואפילו
 מום, בעל יולד שהעובר לנו ברור היה אם ואפילו מלאכותית, הפלה לבצע באדמת

 אלא העולם, לאויר שיצא לאחר להרגו שאסור כשם אמו, במעי להרגו אסור
 שמים, בידי מיתה חייב אמו במעי ההורגו ואילו דין בית מיתת חייב אז שההורגו
 עצבים במחלת תתקף שהאם חשש כשקיים )ורק ויקהל. חכמה" ב״משך כמבואר

 יש אז וגם נפש, פקוח של בגדר שהוא ילדה, לעתיד הדאגה מחמת נפשי דכאון או
 בידי מיתה שענשו עובר רציחת להתיר המוסמך מובהק רב של דעת בחוות לשאול
שמים(.

 בעל יולד שעוברה האפשרות עם להשלים אלא האשה לפני תעמוד לא ממילא
 כזה סיכון עצמו על לקבל מוכן אינו אדם שום אם שכתבנו ה״מודד" ולפי מום,

חברו. להצלת זאת שיעשה לחייבו גם אין הפרטית, לתועלתו
 הפלה לבצע להן שמותר נפסק לגביהן נשים מאותן היא השואלת אם אכן

 ולהצילו. לחולה להכנס חייבת ותהיה הדין, אצלה שמשתנה יתכן מלאוכתית,
 הפלות מלבצע נרתעות נשים אין שבימינו אנו רואים הרב שלדאבוננו משום

 סכנה של בגדר זה הרי שוב כן אם בכך. מה של דברים בשביל ואפילו מלאכותיות
 האשה חייבת הרדב״ז לפי וממילא לכך. נכנסים הפרטית לטובתם שאנשים כזו

 לגרום מותר העובר מצד אם לדון שנצטרך )אלא ולהציל. זו סכנה לחשש להכבס
הילד(. את להציל בכדי הפלה, לו

 עצמה את ולסכן להכנס הרופאה את לחייב שאין הוא עתה עד שדברנו מה וכל
 מצבה על לחשוב מבלי החולה להצלת להתמסר רוצה היא אם אולם ועוברה,

 הצלת למען אבר להקריב חייב אדם שאין הרדב״ז שכתב וכמו 1 חלקה אשרי
 על ואף חלקו! אשרי חברו להצלת אבר לאבד ומוכן מסכים הוא אם אבל חברו,

 מסכנה חברו את להציל כדי סכנה לספק להכנס לאדם שאסור הרדב״ז שכתב סי
 שמי — רמה ביו״ד סופר״ ה״חתם כתב שהרי עליו, חולקים הרבה הרי ודאית,
קדוש עצמו, את ומל סכנה לספק עצמו מכניס זאת ובכל מילה מחמת אחיו שמתו
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ה׳. תצא" "כי חמדה" ה״כלי כתב וכך שיטות. להרבה לו, יאמר
את להציל בכדי סכנה לספק להכנס המציל על שאוסר שהרדב״ז גם ויתכן

 לא אבל למות, או לחיים השקולה בסכנה רק נאמרו דבריו ודאית, מסכנה חברו
 על שמוותר שמי הרדב״ז אמר שהרי לכך וראיה רחוקה. שסכנתה אדמת במחלת

סכנה. קצת אבר בקטיעת שיש פי על אף חלקו, אשרי חברו להצלת אבר

 חייב הוא מדוע האש, בקו פצוע חייל ורואה מוגן במקום הנמצא חובש ב.
להצילו?
:שאלה

 באופן פצוע חייל להציל מוגן במקום הנמצא חובש חייב תורה דין לפי האם
 כי — החייל? להציל בכדי לההרג הוא שעלול למקום ונכנס עצמו את הוא מסכן

חברו? להציל כדי ממש סכנה לספק להכנם לאדם אין הרדב״ז לדעת הרי
:תשובה

 וכו׳ ישראל עיירות על שצרו "גויים נאמר: שבת מהלכות ב׳ פרק ברמב״ם
 מיד ולהצילם שבמצור, לאחיהם ולעזור לצאת לבוא, שיכולין ישראל כל על מצוה

 לאחיו ולעזור לצאת מישראל אחד כל חייב למה השאלה נשאלת הגויים.
 שבשעת לומר, צריך שבהכרח אלא — ? לסכנה הוא שנכנס ודאי הרי שבמצור,

 וכמו נפשו, למסור אחד כל חייב ציבור שלהצלת משום ואולי הדין. שונה מלחמה
 שיעורים"(. ה״קובץ בזה )ונסתפק נפש. פקוח הלכות באו״ה זהב" "זר שכתב

 להצלת אחשורוש לפני בבואה סכנה לספק שנכנסה המלכה מאסתר וראייתו
ישראל.

 להצילם כדי מסתורו, ממקום יוצא אינו שהחובש החיילים ידעו אם וביחוד
 לכלל בסכנה להסתיים עלולה המלחמה ואז רוח, ורפיון אימה פחד מתוך ילחמו

ישראל.
 המלחמה ובתוך ישראל, עיירות על הנכרים צרו אם הוא להסתפק שיש מה

 לסכנה עצמו להכניס הרופא חייב האם הצבא, מאנשי לא מהתושבים אחד חלה
 אדם על שאין הרדב״ז של הכלל שייך שבזה ונראה החולה? את ולהציל שקולה
 הסכנה כן אם אלא ודאית, מסכנה חברו את להציל כדי סכנה לספק עצמו להכניס

 שאז הפרטית, לטובתו לתוכה עצמו את מכניס היה שהרופא כזו במידה רק היא
חברו. את להציל גם הוא חייב

ומיידית? קרובה מסכנה להציל כדי רחוקה לסכנה להכנס חייבים האם ג.
ישחררו לא אם להרגם ואיימו יהודים ערובה בני המחבלים תפסו מה זמן לפני

 לא שאם היה וניכר ביותר רציני נראה האיום המחבלים. חבריהם את הכלא מבית
 ולא במידה להורג, הערובה בני את המחבלים יוציאו עין, כהרף ה׳ ישועת תבוא

 שונאינו, על הם גם יצטרפו המחבלים, את ישחררו אם ומאידך בקשתם, ימלאו
סוף יהיה ולא קרובות, לעתים ח״ו זאת יעשו שהצליחו כשיראו לכך ובנוסף
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 אם דעתם שיחוו כדי ההלכה גדולי לפני הובאה השאלה — י ערובה בני לתפישת
לאו. או מהכלא המחבלים לשחרר

 מכדי יותר השבויים את פודין "אין מה: בגיטין ששנינו ממה נפשט הספק
 בדמים השבויים את שפודים השבאים ידעו אם כלומר, העולם. תיקון מפני שווים

 והקשו רב. בממון אותם שיפדו בתקוה יהודים עוד בשבי ויקחו יתגרו מרובים
דמיו, מכדי ביותר ישמעאל ר׳ את יהושע ר׳ פדה איך כן אם — נח בדף התוס׳
 עוד שם ויעוין להורג, מוצא להיות עמד ישמעאל שר׳ הראשון, בתרוצם ותרצו
 ואין להריגה העומד שבוי שפודים שבתוספות, ראשון שלתרוץ יוצא תרוץ.

 ונחלקו אסור. השני לתרוץ ואילו מעשיהם. ח״ו יגבירו שהמחבלים בזה להתחשב
 גדולי והנה ההלכה. נפסקת תירוץ איזה כפי רנ״ב יור״ד תשובה" ב״פתחי הדעות
 מכדי יותר השבויים את פודים אין " של זה ודין שמאחר הכריעו בזמננו ישראל

 אם ספק לנו ויש ומאחר — העולם״, תיקון ״מפני היא, חכמים תקנת דמיהם״
 בספק כי תורה, דין לפי הדבר לפסוק עלינו לא, או זו תקנה נאמרה להריגה בעומד

 להריגה העומד שבוי לפדות שיש ודאי תורה ומדין איננה. כאילו התקנה הרי תקנה
 כך שבין נוספות, סיבות צורפו בעתיד. חלילה שתיוצר בסכנה להתחשב מבלי

 לנו יש השבויים. את נפדה לא אם ואפילו לעשות, שבידם מה המחבלים עושים
 ואין להצילו יש ברורה סכנה בפני אדם עומד אם תורה דין שלפי מכך ללמוד

מההצלה. כתוצאה בעתיד לצמוח שעלול במה להתחשב
לחולה, עזרה להגשת הלילה, או הצהריים משנת אותו שמעירים רופא זה לפי

 פטור — למחרת, או אחה״צ צלול ראשו יהיה לא ינוח לא שאם יודע הרופא אם
 שהחולה לרופא ברור אם אבל להענות. חייב הוא ואין לו", "והשבותו ממצות הוא

לחולה. ולעזור הכרחית, שהיא אף שנתו על לוותר הוא חייב בסכנה, אליו שפנה
 ברופא הוא הנידון אם ואפילו הפרטית. לתועלתו שנתו את מקריב היה אדם כל כי

 לפניו לבוא ועלולים אחר, בכיר תפקיד בעל או חולים, בבית מחלקה מנהל שהוא
 הוא חייב להם, לעזור יוכל לא צלול יהיה לא ראשו ואם דחופים, אחרים מקרים
 שתבוא בסכנה להתחשב לו ואין ודאית, שסכנתו כעת, לפניו שבא בחולה לטפל

זמן. לאחר לטיפולו

לסכנה. ולהביאה לגרשה מותר האם זרה, לדירה שפלשה שחפת, חולת ד.
חולת אשה עזבה בעולם, שררה כשאנדרלמוסיה הראשונה העולם במלחמת

 חיפושיה שכל אחרי יתומים, לבית ופלשה בחורף, שהתמוטט ביתה את שחפת
 לאכסנה להסתכן מוכנה שהיתה משפחה נמצאה ולא בתוהו, עלו דירה אחר

 אם לעשות: מה ידע לא היתומים, בית מנהל שהיה ז״ל ראי״ב סבי בביתם.
עדיין. היה לא שחפת נגד וחיסון הילדים, תדביק שכן גדולה, הסכנה שם ישאירה

עצות. אובד היה ז״ל סבי — למות, היא עלולה החורף של בעיצומו יגרשה אם
 יעץ הוא זצ״ל. הגריש״ד האדמו״ר כמדומני בלז, של רבה בעצת לשאול נסע הוא

לה ולפרוץ היתומים, לבית להכנם תוכל שלא כדי חדרה את ולנעול מהספק, לצאת
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 במקרה תורה דין הוא מה היתומים. עם במגע תבוא ולא לרחוב נפרד מעבר בקיר

? לא או אחרת עצה כשאין החוצה החולה את לגרש יש האם דנן,

 חברו אחר הרודף אדם כלומר "רודף", בגדר היא כי לגרשה, יש לכאורה

 מהגמרא לכך וראיה להרגו, לנרדף כמותר רעה, כוונה מבלי אף ומסכנו,

 את הוא מסכן ראשו, את העובר שהוציא לאחר לידתה, שבשעת באשה בסנהדרין,

 את נהרוג לא למה הגט׳, מקשה נפש". מפני נפש דוחים "אין שם נאמר האס,

 רדפו "משמיא הגט׳ ומתרצת האם? אחר הוא רודף שהרי רודף, מטעם הולד

 של כטבעו שלו את עושה הולד כי האם אחרי רודפים מהשמיים כלומר בתרה"

 זה היה לא שאם משמע הולד. את כך בשל להרוג אין בסכנה, שהאם ומה עולם,

 אחר רודף הוא שאין פי על אף הולד, את הורגים היו בתרה" רדפו "משמיא בגדר

 רודף, מטעם הזאת החולה את לגרש מותר לכאורה היה כן, כמו בזדון. אמו

 ולא אויביו, שהם בחשבו היהודים אחיו את בטעות שהרג יהודי בחייל ומעשה

 השאלה נשאלה טעותו. על ולהעמידו זאת, לחייל להודיע אפשרות שום היתה

"רודף"? מטעם להרגו מותר אם ישראל גדולי לפני

 היה מה לשאול יש באמת כי "רודף". דין לה שאין לומר יתכן העיון אחר אולם

 היתומים, בית הנהלת את להכריח ומבקשת דין בית לפני זו אשה באה אילו הדין

 לגור תוכל שהיא בכדי פרטיים בבתים היתומים את ויסדרו זו קומה לה שיפנו

 נפש פקוח בגדר היתומים בבית הדיור שלגביה כיון בדין זוכה שהיתה יתכן ;כאן

 היתומים אולם אין, אחר ובית בביתו, לגור לה לאפשר מוכן אינו אחד אף שהרי

 שמדין יתכן כן ואם בחוץ. ללון ישארו ולא אחרים בבתי לינה מקומות ימצאו

 "רודף", דין זו לחולה אין וממילא בדין, תבקש אם עבורה לפנות חייבים תורה

פלשה. אליו מהמוסד לפנותה ואסור

 ואם תעמוד", "לא של זו במצוה חייבים הקטנים היתומים אם לדון שיש אלא

 אכן היא צרכיהם, כל ממש קבלו ששם היתומים מבית היתומים את לפנות התכנית

ביצוע. בת

 בכדי דירתו לה שימסור פרטי מאדם מבקשת החולה היתה שאילו ונראה

 "אהבת בספרו חיים" ה״חפץ לשיטת כן, לעשות חייב שהיה יתכן בה, שתגור

ממונו. כל לתת אדם חייב נפשות שלהצלת הסוברים, וה״מרחשת" חסד",

 וכדומה, פרנסה עבור כגון: גדולים, לצרכים דירה מפנים ואנשים ומאחר

 שאינה המסוכנת החולה לצורך דירתו את לפנות לכך המתבקש חייב ממילא

דברנו. בתחילת שכתבנו וכמו בו, לגור אחר מקום אופן בשום מוצאת
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אלישיב שלום יוסף ומנוחח/חרב אכילה בזמן בחולה טיפול

גאלישי שלום יוסף הרב
ההכסר" ;אוצרירושלים

ivi4!? .......

ומנוחת אכילת בזמן בחולת טיפול
 המונע "רופא ]ס״א[ של״ו סי׳ ביו״ד פסוקה הלכה היא השאלה נידון

 מן שלא שירפאנו, מי לו יש ואפי׳ דמים, שופך זה הרי מלרפאות, א״ע

 דורשיו לכל לענות רופא יחויב לפי״ז האם להתרפאות" זוכה אדם הכל

 לשינה, לאכילה, לו המיועד בזמן גם והלילה, היום שעות בכל

 שופך בכלל יהי׳ אליו להפונים מלהזדקק א״ע ימנע ואם וכיוצ״ב,

דמים?

 לעסוק רגיל רופא רשאי איך בכלל כת״ר, העיר דבריו בראש והנה

 שם ביו״ד נפסק הרי ממנו, וגדול מומחה רופא שיש במקום ברפואה,

 בזמנינו כי מסתברא, ממנו. גדול שיש במקום לרפאות לרופא שאסור

 שהוא עד לרפואה גבוה בבי״ס — ועידנים עידן מתמחה רופא שכל

 בלתי ושכיחים רגילים מקרים לגבי הרי לכך, הרשיון את מקבל

 לרופא פרוס׳, תואר לו אשר רופא בטיפול ניכר הבדל אין מסובכים,

 שלו בפציינטים לטפל רגיל לרופא הדין מצד מניעה לפי״ז ואין רגיל,

 מגדר יוצא שהענין ונראה במקרה אמנם ממנו. גדול שיש במקום גם

 מי עם להתיעץ עליו הדין מן בודאי מסובכת, היא והמחלה הרגיל,

 הכי להרופא לפנות משגת אדם כל יד אין לזה, נוסף ממנו. שגדול

 גדול שאין במקום נמצא הוא כאלו רגיל רופא של דינו וממילא גדול,

ממנו.

 מחויב אדם שאין הדין יסוד על להיתרא, כת״ר העלה השאלה ולעצם

 בנידון וכ״ש סכנה, מודאי חבירו להציל כדי סכנה, בס׳ א״ע להכניס

 להניח שיש כפי סכנה, ספק מגדר יוצא איננו חבירו אצל שגם שאלתו

 מסוכן, ספק ועכ״פ חולה, סתם בחזקת הוא לרופא שהפונה מסתמא

 אם אמנם עכתו״ד. וכדו׳ ומנוחתו אכילתו על מלוותר פטור הוא וע״כ

אם פרט, כל על לשקול הרופא על הרי זה, יסוד על בנוי ההיתר כל

___________________טי___________________
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הרפואה בשבילי
*I *>

-•----------

 מסעודתו חלק על יוותר אם כגון סכנה, לספק נכנס הוא עליו בוויתורו

 ואיה עי״ז, שיסתכן חשש יש רגיל, שהוא ממנה מעט פחות שישן או

 אזוב אגודת בשם ב[ ]ס״ק תכ״ו סי׳ חו״מ פ״ת וע׳ סופר. ואיה שוקל

 לדקדק ולא סכנה, ספק בו יש אם היטב הענין לשקול צריך "אולם

 המדקדק שכל לכ״א, קודם שלך גבי א״מ ס״פ שאמרו כאותה ביותר

כך". לידי בא סוף כך בעצמו

 השבת מדין רק שהוא רופא, של חיובו ביסוד הדיבור את הרחיב עוד

 ממ״ע פטור במצוה העוסק אדם ולפי״ז ע״ג, בסנהדרין כמבואר אבדה,

 הלאו אולם רעך, דם על תעמוד דלא לאו בזה שיש הגם לו, דוהשבותו

 בהמ״ע מחויב שאיננו ובמקום צדקה, של במ״ע כמו מהמ״ע, נובע

 כן ועושה בשינה, או באכילה, העוסק רופא וא״כ מהלאו, גם פטור

 אכילתו בשעת גם הרי במקצועו, לעסוק יוכל ועי״ב כחו, להחזיק

 העוסק באחד יוצא ולפי״ז עכתו״ד. כו׳ אחרות ממצות פטור ושינתו

 מצותו, את לעזוב לו אסור בנהר, טובע חבירו וראה וכדו׳, לולב במצות

 המצוה, מן פטור במצוה עוסק דין זהו כי חבירו, את להציל וללכת

 פטור במצוה דעוסק קרא "ל״ל ז״ל: כ״ה, סוכה הריטב״א וכמ״ש

 קמ״ל דהא וי״ל אחרת, מצוה מפני מצוה זו יניח למה פשיטא מה״מ,

 אין הימנה, גדולה אחרת מצוה לעשות זו מצוה להניח בעי דאפי׳

 למשבק בעי אי אבל מינה, דמיפטר הוא איפטורי סד״א בידו, הרשות

 הרי האחרת, מן דפטור דכיון קמ״ל בידו, הרשות אינך ולמיעבד הא

 של דבר מפני מצותו להניח ואסור הרשות כדבר עכשיו אצלו היא

 חוץ פקו״ג בפני שעומד דבר לך "שאין היא רווחת והלכה הרשות".

 שימות ולא בהם וחי נאמרה ובתורה פ״ב(, )יומא וש״ד" ג״ע מע״ז

 בהם שיחיה המצות האדם יעשה "אשר פ״ה( ד׳ )שם ופירש״י בהם,

 הספק". על מחללין אלמא מיתה ספק לידי בעשייתה שיבא ולא ודאי

 אילו כי להצילו, בידו אשר חבירו לבין בעצמו, המסוכן בין הבדל ואין

 השבת מדין שהוא לו דוהשבותו מקרא חבירו את להציל חיובו כל היה

 השבת ממצות פטור אחרת במצוה דכעוסק לומר מקום היה אבירה,

 אנו רעך דם על תעמוד דולא דמקרא הש״ס דמסיק לאחר אבל גופו,

מיתורא שלא ברש״י ]וע״ש ולאגורי למיטרח מחויב שהוא למידים

טז
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€ אלישיב שלום יוסף ומגוחה/הרב אכילה בזמן בחולה טיפול

 עצמך על תעמוד "לא קאתי׳ דקרא מפשטא אלא זה, למידים אנו דקרא

 וממילא עכ״ל[, רעך" דם יאבד שלא צד כל על חזור אלא משמע,

 היא, אבידה דהשבת כללא כי אבידה, השבת מגדר נובע זה דאין מוכח

 כו׳ מרובה שלו אם ואפי׳ מאומה, מכיסו להוציא חיוב שום עליו שאין

עצמו. מצד לאו הוא כו׳ תעמוד לא של זה דלאו וע״ב פטור, הוא

 דזקן לדון במ״ש אחר, מטעם גם לע״ד תמוהים שלמה החכמת ודברי

 זקן של זה דין כל הרי חבירו, את להציל פטור שהוא כבודו לפי ואינו

 באופן דוקא הוא דוהתעלמת, מקרא פטור שהוא כבודו לפי ואינו

 חבירו. בשל להחזיר חייב מחזיר שבשלו וכל מחזיר, אינו שבשלו

 כבודו על שיעמוד שוטה, בחסיד או עסקינן בשופטני אטו ומעתה

 כבודו? לפי זה שאין מפני בנהר, הטובעת בתו את מלהציל וימנע

 ממות, חבירו מלהציל לפי״ב ואינו זקן לפטור בכלל שייך לא וממילא

קאתינן. לו והשבותו מטעם אם גם

 ומשום לדעת, א״ע לאבד שרוצה למי מלהציל לפטור המנ״ח מ״ש גם

 מיבעי׳ לא לדון, יש אבדתו. לו להחזיר מחויב איננו מדעת דבאבדה

 הפקר, הוי מדעת דאבדה מטעם הוא דהפטור רס״א בסי׳ הטור לדעת

 לאבד החליט אם גם א״ע להפקיר בידו ואין הפקר, נעשה לא גופו הרי

 ממונו "המאבד שב׳ גו״א מה׳ פי״א להרמב״ם גם אלא לדעת, א״ע

 אינו לעצמו ליטול זה דבר לרואה שאסור ואע״פ לו... נזקקין אין לדעת

 שייך שזה נראה לדעת". למאבד פרט תאבד אשר שנאמר להחזיר, זקוק

 מי אנך קפיד לא הוא ואם רכושו, על הבעלים שהוא ממונו לגבי רק

 לחבול לאדם ואסור שלו רכוש זה שאין גופו לגבי משא״ב קפדינן,

 וע׳ א״ע. לאבד רוצה הוא אם לנו מה וא״ב החובל(, פ׳ )ע׳ בעצמו

 האחרים על מצוה כלים בו מזרקין ואמו אביו הי׳ מ״ח סנהדרין

 דאין מעליו, ולנוטלן להצילן אחרים על "מצוה רמ״ה ביד וב׳ להצילן,

 מריריהו דאגב מדעת, אבדה משום הבא וליכא מזו, גדולה השבה לך

 ולא עבדי, קא מריריהו דאגב התם שאני למימר... כדבעינן עבדי קא

 "מצוה סק״ד שמ״ט סי׳ יו״ד ובש״ך מדעת, דעביד כמאן חשיב

 אח״ב, יתחרטו דודאי אבדה השבת משום בו שיש להצילן לאחרים

דכוותי׳. וה״נ

_________________________יז__________________________
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הרפואה בשבילי

 של קיתון א׳ וביד בדרך מהלכין שהיו בשנים ס״ב מב״מ ז־גמ׳ ומהא

 שרק משמע קודמין, חייך עמך אחיך וחי ולימד ר״ע שבא עד מים...

 ימות, ישתה לא שאם מים של בקיתון וכמו ממש, לחייו נוגע כשהדבר

 ישאר שהוא ספק שאין באופן אבל לחבירו, קדימה דין לו יש ע״ז

וחי מדין ויסורין צער מזה כשיסבול גם חבירו את עליפלהציל בחיים,
12345*7 n*nN] ’ י

וכנ״ל. ד״ת על לעבור צורך כשיש וה״ה אחיך,

 חייהן אחרים וחיי חייהן העיר בני של מעיין לענין איתא פ׳ דף ובנדרים

 כביסתן רי״א לכביסתן, קודמין אחרים חיי וכביסתן אחרים חיי קודמיך

 כולם לשתיית מספיק אינו שאם שם )ובר״ן אחרים, לחיי קודמת

 עמך(. אחיך וחי מדב׳ א״נ פ׳ כדדרשינן קודמין דחייהן קודמת שתייתן

 אלא המים לאותם צריכה אינה הראשונה אם "אבל שם ובמאירי

 קודמין, תחתונה בני לחייהם להם צריכין תחתונה ובני בגדיהם, לכיבוס

 ערבובייתא וכמ״ש הגוף, לבריאות גדול צורך לכביסה שיש אע״פ

.קודמיך׳ אלו של חייהן אעפ״כ שעמומיתא, לידי מייתי דמאני

 ספק לולד דמגיע אע״ג לומר "ואפשר סקט״ו בב״ש פ׳ סי׳ אה״ע וע׳

 אחרים וחיי כביסתם פ׳ בנדרים דאיתא כמה לאכול, מותר מ״מ סכנה,

 פליגי ורבנן כן, ס״ל ר״י שם מיהו צער, אלא דאינו אע״ג קודם כביסתם

 ובגליון כר״י". לפסוק להרמב״ם ומנ״ל קודם, אחרים חיי וס״ל ע״ז

 פ״ה דמהרמב״ם ע״ד, העיר כבר ה״ה. דשבועות פ״ח בירושלמי הש״ס

כרבנן. דפוסק מבואר דשמיטה

 מיירי לא "בנדרים העלה יב[ ]ס״ק פ׳ סי׳ בהפלאה אחרון ובקונטרס

 או אחרת מעיר מים להביא שיכולים אלא אחרת, להעיר סכנה ביש

 קודמים זו דכביסה סכנה, בודאי נמי נימא דא״כ תדע משם, שילכו

 תכ״ו סי׳ בח״מ איתא מזה וגדולה סכנה... בודאי אפי׳ אחרים לחיי

 כדי סכנה בס׳ עצמו להכניס שמחויב הירושלמי שהביאו ובסמ״ע בב״י

 מ״מ זה, דין הפוסקים דהשמיטו נהי סכנה, מודאי חבירו את להציל

 בעצמו שהוא וכשם עי״ש. עדיפא", סכנה ודאי לחוד צערא במקום

 גם זה ובכלל טצדקי, כל לעשות מחויב בסכנה נתונים שחייו בזמן

מן להינצל למען וש״ד( ג״ע ע״ז )פרט ד״ת על לעבור צורך כשיש

יח.
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אלישיב שלום יוסף ומנוחח/חרב אכילה בזמן בחולה טיפול

 ועומד מצווה הוא הרי כי להצילן, שבידו מי על הדין כן ויחי׳, הסכנה

וכנ״ל. קדימה, דין לו שיש ורק אחיך, וחי על

 מי להחולה שיש במקום רופא של חיובו בעצם לדון יש אמנם

 מדין גם או גרידא, לו והשבותו מדין חייב, הוא דין מאיזה שירפאנו,

 מהירושלמי הוא זה דין לעיקר המקור והנה רעך. דם על תעמוד לא

 עפ״י נראה ]והטעם להתרפאות זוכה אדם הכל מן לא דנדרים פ״ד

 אותן משביעין האדם, על אותן שמשגרין בשעה יסורין וה׳ ד׳ ע״ז ׳הגמ

 ידי ועל פ׳ ובשעה פ׳ ביום אלא תצאו ולא פ׳ ביום אלא תלכו שלא

פלוני[. סם וע״י פלוני

 רופא בשנכסי ומתוקמא גופו, נפש רפואת "אלא מ״א ד׳ נדרים ובר״ן

 אחר, רופא שם וכשיש בהמתו, ירפא לא ומשו״ה החולה, על אסורין

 גדולה השבה לך ואין אבדתו לו מחזיר תנן דהא לרפאותו, שרי לו דאי

 נפש רפואת מרפאהו ואפ״ה עסקינן, אחר רופא כשיש ודאי אלא מזו,

 איתא והכי להתרפאות, זוכה אדם הכל מן שלא לפי גופו דהיינו

בירושלמי",

 זוכה אדם הכל מן שלא הזאת הנחה אילולא הוא, הר״ן דברי באור

 ויש הואיל ממנו, הנאה להמודר לרפאות לרופא אסור היה להתרפאות,

 אבדה, השבת של מהמ״ע גורע זה אין שלכאורה הגם אחרים, רופאים

 כ״א על שהרי להשיב, היכולים אחרים אנשים שנמצאים במקום גם

 אך אחרים. רופאים יש אם נ״מ מאי וא״כ זו, מצוה חיוב מוטל ואחד

 למצוא ובידו מצבו היודע בחולה אמנם בזה, הבדל אין באבידתו ודאי

 בעצמו שבידו נמצא שיבחר, רופא איזה ע״י למחלתו ותרופה מזור

 בו, לטפל אחריני לאינשי חובה דאין י״ל ובכה״ג ולאגורי, למיטרח

 בטחון כל אין ולפי״ז זוכה... אדם הכל מן שלא בירושלמי נאמר לכן

 יודע מי כי אחר, לרופא שיפנה בזה ולאגורי למיטרח עצמו ביד שאמנם

 רפואתו. תלוי בו אשר הרופא של הנכונה הכתובת ואיפוא יכשר, איזה

 עביר, קא מצוה ודאי איהו כי המודר, את לרפאות רשאי המדיר ולפיכך

 גיסא מאידך אבל ל״ל. דרחמנא כבשי ובהדי אחרים, רופאים כשיש גם

אצל ובבן אחר. ולא לרפאותו בידו אשר הוא איהו כי הוכחה כל אין

_______ט י___________
החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס19 מס עמוד (10) קובץ :ט - הרפואה בשבילי



הרפואה בשבילי (---------

 אביו, את לנתח לברא שבקינן לא אחרינא דאיכא במקום קי״ל אביו

 שגגת וה״ל הרפואה, דרכי לפי צורך שהוא ממה טפי בי׳ חביל דילמא

 רק תבוא לא הרפואה שמא חוששין אנו ואין רמ״א( סי׳ יור״ד )ע׳ חנק,

 גם יתכן הרי חזית, מאי כי כו׳ זוכה אדם הכל מן לא שהרי הבן, מן

 חשש קיים ואצלו שקולים, ושניהם מאחר, דוקא להתרפאות שיזכה

באביו. לטפל לו אסור ע״ב חנק, שגגת של

 אחר, רופא עם להתקשר החולה וביד רופאים, מלאה בעיר נ״פ ולפי״ז

 — רעך דם על תעמוד לא בכלל בהחולה לטפל א״ע המונע הרופא אין

 זקוק לא כך ובין כך שבין וביאורו כו׳, זוכה אדם הכל מן דלא ומשום

 הרופא ע״י תבוא לא הרפואה כי להניח ומנין אחד, לרופא רק החולה

 לומר שייך לא בו, לטפל מוכן אחר שרופא הדבר ברור אם וע״כ השני,

 לו והשבותו של המ״ע ודאי אבל כו׳. תעמוד דולא לאו על עובר שהוא

 מחויב הוא אבל זו, מצוה מקיים בהחולה ועוסק שמטפל מי כי יקיים,

 מלשון משמע וכן אבדה. בהשבת מצווה שהוא החיובים גדרי לפי בזה

 שבת ומחללין והואיל :ז״ל הללו, דינים נובע שממנו בתוה״א הרמב״ן

 רופא כל וש״מ עושה, ואינו המתיאש וכ״ש הן... פק״נ בכלל ברפואות

 ה״ז עצמו מנע ואם לרפאות, הוא חייב ובמלאכה... בחכמה שיודע

 ומרפאו מחבירו... הנאה המודר ל״ח נדרים תנן והתם דמים... שופך

 בירושלמי עלה ואיתמר גופו... נפשות רפואת אלא נפש... רפואת

 זוכה אדם הכל מן שלא לרפאותו, לזה מותר שירפאנו, מי לו יש שאפי׳

היא". דגופו אבידה והשבת עביד עלי׳ דרמיא מצוה אלמא להתרפאות,

 ואם היא פק״נ ובכלל היא "ומצוה השו״ע לשון לפרש צריכים ולפי״ז

 אדם הכל מן שלא שירפאנו מי לו יש ואפילו שו״ד, ה״ז עצמו מונע

 מצווה נמי שירפאנו, מי לו יש שאפי׳ היא, הכוונה להתרפאות", זוכה

 נאמר אם גם כו׳, תעמוד לא מדין לא אבל והשבותו, מדין בו לטפל

 יש שירפאנו, מי לו יש אפילו רעך, דם על תעמוד דלא לאו על דעובר

 בסנהדרין והנה סכנה. של במצב נמצא שהוא באופן דוקא זה אם לדון

 דלא בלאו נלכד שעליהם בברייתא התנא ואזיל דמני מילי הני כל ע״ג

 חייב מהם כ״א ועל חיים, סכנת של במצב כולהו עד״ר, תעמוד

ממונו, להוציא חייב מיני׳ לאשתלומי ובדליכא אגורי, ומיגר למיטרח

____________________כ____________________
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€ אלישיב שלום יוסף ומנוחה/וזרב אכילה בזמן בחולה טיפול

 לשון מפשטות וכ״מ קנ״ז, סי׳ מהרי״ו ובשו״ת שם, רא״ש עי׳

 באים לסטים או בים, טובע חבירו את "הרואה רוצח מה׳ פ״א הרמב״ם

 אחרים ששכר או עצמו, הוא להצילו ויכול עליו באה רעה חי׳ או עליו,

עד״ר", תעמוד לא על עובר הציל, ולא להצילו

 נפש בהצלת מלהתרשל "הזהירנו כ׳ רצ״ז מל״ת בסה״מ הרמב״ם אכן

 או — בנהר טובע שהי׳ כמו — ההפסד או מות בסכנת כשנראהו

 שמי אמרו וכבר עד״ר. ל״ת באמרו האזהרה ובא היזק, ממנו לדחות

 חברו ממון רואה הוא כי האזהרה, זאת ג״כ תכללהו עדות שיכבוש

אליו". להחזירו יכול והוא אבד,

 למטרה דהחיוב בדיניהם, המה חלוקים גווני תרי דהני ז״פ מ״מ

 יאיר חות ועי׳ בסכנה. נמצא כשחבירו רק הוא ממונו, ולהפסיד ולאגורי

 מעט אפילו ממונו להפסיד שחייב מקום בשום מצינו "לא קס״ה סי׳

 רוצח הל׳ ברמב״ם ולכן ע״ש. מרובה" אפילו חבירו ממון להציל כדי

 טובע חבירו כשרואה אלא הזכיר לא ולאגורי, למטרח בחיוב דמיירי

רל״ז[. מ׳ בחינוך ד״ז מבואר ]רכן וכיוצ״ב. בים

 רפואת המודר את לרפאות רשאי דהמדיר מ״א בנדרים ששנינו וזה

 מי לו כשיש גם לרפאותו דרשאי בירושלמי שם ומבואר הנפש,

 בחולה דגם משמע לכאורה להתרפאות. זוכה אדם מכל דלא שירפאנו,

 מה׳ בפ״ו הרמב״ם לשון וכ״מ לרפאותו, המדיר רשאי סכנה בו שאין

 וסתם היא", מצוה שזו בידו לרפאותו לו מותר ראובן "חלה נדרים

 המודר עה״מ פ״ד נדרים בפיהמ״ש הרמב״ם אך שאב״ס. חולה חולה

 שירפא הוא נפשו "רפאות כ׳ הנפש, רפאות מרפאהו מחבירו, הנאה

 חולי לרפאות התורה מן הרופא חיוב ר״ל מצוה, שהוא לפי גופו

 גופו, את לרפאות לו והשבותו הפסוק מ״ש בפי׳ נכלל וזה ישראל,

 או בממונו או בגופו או להצילו ויכול מסוכן אותו כשרואה שהוא

בחכמתו".

 מתניתין וע״כ קמ״ל, מאי סכנה במקום אורה הקרן ע״ד תמה וכבר

 מיירי אי זריזין, בנדרי ז״ל רש״ק הגאון תמה וכן סכנה. בי׳ דלית מיירי

 בחולה דמיירי ובע״ב נדר, איסור מכ״ש נדחה שבת אם פשיטא במסוכן

ע״ש. פקו״נ ובדליכא מסוכן, שאינו

_______________________בא___________________
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k
הרפואה בשבילי

 שיש אע״פ גופו דברפואת לי "ומסתברא כ׳ בנדרים הריטב״א גם אכן

 נפש דפקוח לכך, ראוי הוא אי לרפאותו הוא חייב שירפאהו מי לו

 המאירי וכ״כ מפקחים. אחרים שיש אע״פ לפקח וחייב רבה, מילתא

 בפני שעומד דבר לך שאין נפשו, רפואת המודר את מרפא "הפדןר

ובו׳". הכל מן שלא רופאים כמה במקום ואפילו פקו״נ

 אחרים, רופאים בדאיכא גם גווני בכל איירי דמתני׳ דמכיון ויתכן,

 ובגלל בירושלמי, וכמ״ש להתרפאות, זוכה אדם הכל מן דלא ומשום

 דוקא זה עד״ר, ל״ת על ועוכר ברפואתו, מלטפל א״ע לנער בידו אין זה

 שיב״ס. בחולה דמיירי למתני׳ מוקמינן ה״ט ומשום שיב״ס, בחולה

 ומשנה קמ״ל מאי עסקינן בפקו״נ אי ז״ל, והרש״ק הק״א שתמהו ומה

 ברפאות לטפל רשאי שהמדיר ההיתר איברא היא. צריכה שאינה

 הרמב״ם כמ״ש דחי׳, מדין שהוא הוא דפקו״נ לתא משום לא המודר,

 והמדיר דהואיל הוא ההיתר סכ״נ", אצל שבת היא "דחוי׳ מה״ש פ״ב

 הרי אחרים, רופאים בדאיכא גם עד״ר ל״ת על ועובר בו לטפל מחויב

 נדר איסור כאן אין אלא איסור, דחיית כאן ואין קעסיק, דילי׳ במצוה

כלל.

 גם א״ע לפטור בידו אין שיב״ס, חולה נמצא לפניו אשר רופא ולפ״ז

 מתרשל הוא ואם בהרופא, דין שזה ז״פ אך אחרים. רופאים כשיש

 הרי החולה כלפי אבל עד״ר. ל״ת על עובר הדרוש, הטפול לו מלהגיש

 החולה אי וממילא יתרפא. זה רופא ע״י שדוקא חזית ומאי שוים, כולם

 המדיר, הרופא את לעזוב החולה על לכאורה מהרופא, הנאה מודר הזה

 עדיף וזה וכיוצ״ב[, בזמן הבדל שום שאין ]ובאופן אחר, לרופא ולגשת

 דהמדיר במתני׳ קמ״ל וזה פ״ג(, )יומא הקל הקל אותו דמאכילין מהא

 איסור בזה שאין אלא איסור, דחית מדין בזה אין כי לרפאותו, רשאי

כלל. נדר

 במקום נמצא שהרופא היינו אלה בתנאים כי נראה, לעיל האמור כפי

 שיטפל רופא להשיג החולה שביד ברור והדבר ברופאים, מחסור שאין

 אשר ומסוכן, דחוף ענין איננו הרופא הוזמן אליו אשר המקרה גם בו,

 לקבל לא הרופא רשאי בכה״ג משובח, הר״ז הזריז אמרו כיוצ״ב על

הוא. ובמנוחתו באכילתו עסוק שהוא בזמן החולה, את

__________________ בב___________________
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ע״א עג סנהדרין חסד

 ללבר לאולי מחמש הוא הלק מן עונשין

 כאן לא״כ הזה, כעונש סגי לא כזה

 שייך לא הא הנרלך של להצלתו להעיקר

זה לאק כיק ליה סגי ללא זה עעס

הנרלך. של להצלתו אלא שיתכפר כלי

 אגורי ומיגר מיעלש אבל בנפשי׳ ה״מ

להוי מה לעיין יש לא. אימא

 שצריך מחמת מחויב לאינו ס״ל

 שחוזר אע״פ כסך להוציא בינתיים

 וכ״ה רמ״ה ביל כמש״כ ממנו וגובה

 לאינו ס״ל מ״מ הכונס, פ׳ במרלכי

 לבקש אבל בנתייס כסך להוציא מחויב

 לגרום להא קרא צריך לא בחנם שיעשו

 נפק״מ ומה מחויב הי׳ בולאי להצילו

 שמבקש ע״י או אחר גרם אחה ע״י

 זה נוילחא וגס להצלתו וגולם להצילו

 לצריך כיק למ״מ או בגופו, זה הא

 לאינו ס״ל בזה יתעסק אלם שעול

 למיתורא למבואר בר״ן ועי׳ מחויב.

 לעיין ויש וממוני'׳ גופי׳ מלבינן לקרא

 וס״ל והמללכי רמ״ה היל על חולק אי

 בחזרה יקבל ולא ממונו להוציא לצריך

 לגבות ליה ליש לאי משום או מהנרלך

 חיוב כאן ליש נמצא מחויב ג״כ ממנו

להצילו. כלי כספו שיפסיל

 ואס לשכור לחייב כסב ובמאירי

אח״כ לשלם להנרלך אין

צ* ורץפט

 להציל שאסור שאע״פ ימנע לא מ״מ

 שלא לוקא היינו שבילו בממון עצמו

חייבים הבעלים אבל הבעלים מלעת

 להא צ״ע ולבריו חבריהם. להציל

 לול להסתפק בהא ע״ב ס׳ לך בב״ק

 של לשעורים גלישין ליכוול מותר אס

 עלשיס של בגלישיס ולשלם ישראל

 הסתפק ללא השוס׳ כתבו לפלשתים

 לקחת מותר באם אלא מוסר אם

 ברא״ש שם וכמבואר לשלם לא ע״מ

 בפני העומל לבר לך אין לולאי

 הא ולהפער ליקח לרצה אלא פקו״נ

 א״כ מותר לשלם ע״מ לליקח מיהת

 בממון עצמו מלהציל כאן שונה מה

 לחייב אלא מותר שם לגס חבירו

 והניצל פועלים שוכר כאן וה״נ לשלם

 לכאן למפרש וע״כ לשלם, חייב

 ממונם להפסיל מחויבים הבעלים

 לאם לכיון וצ״ע הנרלך. להציל כלי

 אותם מכריחים היו כאן הבעלים הי׳

 יוכל לא למה להציל ממונם שיתן

 בגופו כופהו שאתה שעד אותם לכוך

בממונו. כופהו

 ילעינן הוי לא כלל אם לעיין יש

לחומש או אגירי לאגורי לצריך

 ס״ל ואולי למחויב. ילעינן הוי נכסיו

 ללחבירו מצוה להוי ג״ז מחויב לאינו

 יהי׳ לא כי מאפס נתמענו הא וזה

ל׳. לך בב״מ כמבואר אביון בך
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ע״א עג סנהדרין ח׳~<צב

 להציל למחויב כיון הקשה ברץ שם.

כ״ש רודף של בנפשו הנרדף אח

 צריך ולמה בנהר מובע להציל לצריך

 רעך לס על מעמול ללא קרא ע״ז

 הא הנרדף הצלת משוס לאילו ותירץ

 לו ברור אא״כ להורגו יכול אינו

 אומו יציל לא אס יהרגנו שהרודף

 אס לרק ס״ל בנהר בנוובע ולכוחה

 בספק. לאפילו וקמ״ל שינובע ברור

 יכול אינו הנרדף דלהציל דמה וצ״ע

 ע״ז אין הא שיהרגנו לו ולאי אא״כ

 להמם משוס מסברא אלא פסוק

 הרוצח אח להרוג הותר לא בספק

 מצוה ליש כיון בנהר כמובע אבל

 מחויב מספק גם בולאי להצילו

 והי׳ לחומרא. דאוריימא לספיקא

 ללא מרבינן דכעח לומר אפשר

 אבל ולאי, במורמ רעך לס על מעמול

 לפניו יהי׳ ואס נפק״מ אין לכאורה

 יצילנו לא אס ימבע ודאי שא׳ שנים

 את להציל יצמרך לכאורה ספק וא׳

 מעמוד דלא הפסוק אחרי גם הודאי

רעך. לס על

 ע״ב מ״ע דף בב״ב הלשב״ס והנה

להקל נפשות לספק להא כתב

 שס הקשו והמוס׳ העלה מוהצילו הוא

 מספק, להרוג אפשר איך בל״ז דגם

 לספק הדין דלולא הרשב״ם ולסברת

 אפשר מספק הורגי! הי׳ להקל נפשות

יש לאס כ״כ פשימא לא ברודף לגס

ומשפט

 להציל, לאסור יהרגנו הרודף אם ספק

 להציל חייב להצילו מצוה ליש כיה

ספק. אפילו

 מוהוכה מאמר ואס רוצח. אף תוד״ה

להמם וי״ל נפקא אלם בכל

 יש למים, לו דאין ואשמעינן רשות

 מקרא ממחתרת דילפינן כיון לעיין

 יהא ממילא להורגו לשות דיש לוהכהו

 מעמול מלא הרודף את להרוג מחויב

 לומר שייך להי׳ מה לכל רעך לס על

 על רעך לס על תעמול לא קאי דלא

 הוי לכן למו המיר דמי משום רודף

 בנהר בעובע רק לי׳ מוקמינן

 מקרא חזינן לכבר כיון אכל ודכוומה,

 חייב לא למה למיס לו דאין דוהכה

 של הריגתו ע״י אפילו הנרדף להציל

 לס על מעמוד לא מחמת הרודף

רעך.

 נראה לפיכך וכו׳ להצילו תוד״ה

מן האדם את למצילים

 משמע וכן עצמו. של בנפשו העבירה

 וצ״ע בנפשן. בל״ה במתני׳ כיש״י

 אס ואפי׳ בקנון, שייך זה מה לפי״ז

 דאינו אע״ג איסור שייך כקען נם

 שייך זה מ״מ מעשה כאן ליש נענש

 אבל לעת בן קצת והוא במזיד בעושה

נהרג יהא ראשו דביצא ס״ל איך
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