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מושב א
שיח החובות ושיח הזכויות

11

הכרעה בין נורמות מתנגשות :בין שיח הזכויות לשיח החובות
בין "שניים הטובעים בנהר" לבין "שניים שהיו מהלכים בדרך"
 .1קיקרו ( 106-43לפנה"ס) על החובות ,ספר ( 23 ,3תרגום :אביבה קציר)
ומה אם יש בנמצא רק קרש הצלה אחד ,ושני נוסעים העומדים לטבוע שניהם חכמים ,האם יחטוף האחד את
הקרש או יוותר לטובת השני? אמנם כן ,יהיה על האחד לוותר לטובת השני ,אולם לטובת זה אשר לו סיבה
חשובה יותר לחיות למען עצמו או למען המדינה .מה במקרה ששיקולים אלה שווים אצל שניהם? לא יהיה ריב
ביניהם ,אלא במעין הפלת גורל או משחק אצבעות יוותר המנוצח לשני.

 .2תוספתא מסכת תרומות (ליברמן) פרק ז הלכה כ
סיעה של בני אדם שאמרו להם גוים תנו לנו אחד מכם ונהרגהו ואם לאו הרי אנו הורגין את כולכם יהרגו כולן
ואל ימסרו להן נפש אחת מישראל .אבל אם ייחדוהו להם כגון שייחדו לשבע בן בכרי יתנו להן ואל יהרגו כולן.
אמ'[ר] ר' יהודה במי דברים אמו'[רים] בזמן שהוא מבפנים והן מבחוץ ,אבל בזמן שהוא מבפנים והן מבפנים
הואיל והוא נהרג והן נהרגין יתנוהו להן ואל יהרגו כולן .וכן הוא אומ'[ר] 'ותבא האשה אל כל העם בחכמתה'
וגו' אמרה להן הואיל והוא נהרג ואתם נהרגין תנוהו להם ואל תהרגו כולכם .ר' שמעון או'[מר] כך אמרה להם
כל המורד במלכות בית דוד חייב מיתה.

 .3תלמוד ירושלמי מסכת תרומות פרק ח דף מו טור ב /ה"ד
תני :סיעות בני אדם שהיו מהלכין בדרך ופגעו להן גוים ואמרו תנו לנו אחד מכם ונהרוג אותו ואם לאו הרי
אנו הורגין את כולכ'[ם] אפילו כולן נהרגין לא ימסרו נפש אחת מישראל.

 .4ספרא ,ויקרא בהר פרשה ה
"וחי אחיך עמך" --זו דרש בן פטורי :שנים שהיו הולכים במדבר ואין ביד אחד אלא קיתון של מים .אם שותהו
אחד ,מגיע ליישוב; ואם שותים אותו שנים ,שניהם מתים .דרש בן פטורי ,ישתו שתיהם וימותו שנאמר "וחי
אחיך עמך" .אמר לו רבי עקיבא "וחי אחיך עמך" --חייך קודמים לחיי חברך.

 .5תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף סב עמוד א
תניא :שנים שהיו מהלכין בדרך ,וביד אחד מהן קיתון של מים ,אם שותין שניהם  -מתים ,ואם שותה אחד
מהן  -מגיע לישוב .דרש בן פטורא :מוטב שישתו שניהם וימותו ,ואל יראה אחד מהם במיתתו של חבירו .עד
שבא רבי עקיבא ולימד :וחי אחיך עמך  -חייך קודמים לחיי חבירך.

12

 .6תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף עד עמוד א
אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק :נימנו וגמרו בעלית בית נתזה בלוד :כל עבירות שבתורה אם
אומרין לאדם עבור ואל תהרג  -יעבור ואל יהרג ,חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים...
רוצח גופיה מנא לן?  -סברא הוא .דההוא דאתא לקמיה דרבה ,ואמר ליה :אמר לי מרי דוראי זיל קטליה
לפלניא ,ואי לא  -קטלינא לך - .אמר ליה :לקטלוך ולא תיקטול .מי יימר דדמא דידך סומק טפי דילמא דמא
דהוא גברא סומק טפי.
7. Saul Lieberman (1898-1983) , How Much Greek in Jewish Palestine?, in ALEXANDER
ALTMAN (ed.), BIBLICAL AND OTHER STUDIES 123-127(1973).
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 .8רבי יוסף באב"ד ( ,)1874-1800מנחת חינוך מצוה רצה-רצו
וז"פ [=וזה פירוש] מאי שאמר בן פטירא דימותו שניהם ולא אמר דיתן לחבירו ויחי'[ה] דהא חבירו ג"כ [=גם
כן] אסור לשתות מפני דמו של זה ופשוט .ודרך משל אם הולך עם תינוק בדרך בודאי מחויב ליתן לתינוק
שיחי'[ה] והוא ימות.

השלכת נוסע ספינה הימה על פי הטלת גורל

9. U.S. v. Holmes, 26 F. Cas. 360 (C.C.E.D. Pa, 1842).
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 .11ר' יהודה ב"ר שמואל החסיד משפירא ( ,)1140- 1217ספר חסידים (מרגליות) סימן תרעט
בני אדם שעוברים בים ועמדה עליהם רוח סערה לשבר הספינה או להטביעה בים ושאר הספינות עוברות
בשלום ,בידוע שיש בספינה מי שחייב ורשאים להפיל גורלות .על מי שיפול הגורל ג' פעמים זה אחר זה רשאים
להפילו בים ,ומתפללים שלא יפול על הזכאי אלא על החייב שנאמר (שמואל א' י"ד מ"א) ה' אלהי ישראל הבה
תמים וכתיב (יונה א' ז') ויפול הגורל על יונה וכתיב (שם שם י"ב) שאוני והטילני אל הים .ולמה לא אמרו לו
ליונה תשליך עצמך אל הים? אלא לא רצה להשליך עצמו ,ועוד גוים היו בספינה ומוטב שישליכוהו הם .ואם
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יש שם כלי או עריבה קטנה אל ישליכוהו בים אלא יתנוהו שם באותה כלי ואם ינצל ינצל .קודם שנכנסים בים
אם יבא רוח סערה מי שחטא בדבר שיש בו סקילה אפי' בשוגג שיפילו גורלות ועל שיפול להטילו בים לא יפרוש
בים.

 .12ספר חסידים (מרגליות) ,סימן תשא
בני אדם שבספינה והיה רוח סערה אין רשאים להפיל גורלות שאם יפול על אחד מהם צריך להטילו בים ,אין
זה לעשות כאשר עשו ליונה בן אמיתי ,השתא אסמכתא לא קניא לענין ממון וכ"ש [=וכל שכן] לענין נפשות
שלא יסמכו ע"פ הגורל ,ואשר כתיב (ש"א י"ד מ"ב) ויאמר שאול להפילו בינו ובין יהונתן בנו וילכד יהונתן ,שם
היה ארון ומה' כל משפטו והם ידעו באיזה ענין להטיל אבל עתה אין לסמוך על הגורל שנאמר (יהושע י"ח ו')
ויריתי לכם גורל פה לפני ה' אלהינו ,ואפי'[לו] בממון אין מפילים גורל אלא כשחולקים בשוה ,אבל אין משימין
שתי חתיכות כנגד חתיכה אחת אא"כ [=אלא אם כן] שוים שתיהן כאחת ,ולא חתיכה גדולה כנגד חתיכה
קטנה אלא בשוה באומד הדעת ,ולפי שהיו צריכים שני שעירים יום הכפורים גורל לכך היו שוים במראה
ובקומה.

 .13הרב עוזיאל אלחאייך (תוניס ,הי"ח-י"ט) ,משכנות הרועים ,מערכת אות ג סימן ח
גורל :מה שעשו המלחים גורלות על אנשי הספינ'[ה] אשר חשבה להשבר ואשר עלה עליו הגורל תחת ידו ירה
יירה במצולות ,לא תהא כזאת בישראל ולא יעלה על לב לעולם .ומשנה שלימה שנינו :סיעת נשים שאמ'[רו]
גוים :תנו לנו א' מכם ונטמא אותם – יטמאו כולם ולא יתנו לו אחת מהם .אמרו :תנו לנו א' מכם ונהרגוהו –
ימותו כולם ולא יתנו א' מהם ,כדאיתא בשלהי תרומות .ואם איתא אמאי יטמאו או ימותו כולם יפילו גורלות
ונראה בשלמי הרעה הזאת!? אלא פשיטא הס כי לא להזכיר.
והכנה"ג [=והכנסת הגדולה] סי' ר"ז בהגה"ט אות צ"ו כ' משם ס'[פר] החסידים סימן תע"א :בני אדם
שבספינה והיה רוח סערה – אין להטיל גורלות ,שאם יפול על א'[חד] מהם צריך להטילו לים .דאם אסמכתא
לא קניא לענין ממון כ"ש [=כל שכן] לענין נפשות .ותהי עלה ה'[רב] ז"ל דבסי' תרע"ט כ'[תב] דיכולים להטיל
גורל וכל שיפול עליו ג"פ [=ג' פעמים] רשאים להטילו לים עכ"ל [=עד כאן לשונו] וכיון דמדין אסמכתא נגעו בה
מ"ל [=מה לי] הפילו הגורל פ"א [=פעם אחת] מ"ל [=מה לי] ג"פ [=ג' פעמים]? ולענ"ד [=ולעניות דעתי] מהך
מוכח דאפי'[לו] לר"י דגמ' אסמכתא קניא אינם רשאים ,דאי לת"ק אפי' למ"ד [=למאן דאמר] אסמכת'[א]
קניא שפיר עבדי המלחים .ולדעת ה'[רב] ס"ח [=ספר חסידים] בפלוגת'[ר] דתנאי תליא .אלא הכי הול"ל [=הוא
ליה למימר] ואפי'[לו] אי אמרי'[נן] אסמכתא קניא בממון הקל לא אמרי'[נן] בנפשות.
ותו מהא דתנן נתערבו הנהרגין בנחנקין וכו' ואמאי לא יפילו גורלות ומי שיפול עליו הגורל ג"פ למיתה קלה
נידון בקלה למיתה חמורה נידון בחמורה ,אלא ודאי דאין לסמוך על הגורל בענין נפשות .והגורל שעשה יהושע
ע"ה [=עליו השלום] להמית את עכן ח"ו [=חס וחלילה] שרצה לגמור את דינו עפ"י הגורל אלא לברר מי הוא זה
ואיזה הוא וכרכר עמו כמה כרכורים עד שהודה ולא בוש ונמצא אתו השלל ואז נתחייב בדין .וס' חסידים
ליתיה גבאי לראות גופן של דברים...
שוב מצאתי להכנה"ג סי' קע"ג אות ג' בהגהב"י שהביא כלשון ס"ח [=ספר חסידים] וכ'[תב] ה'[רב] ז"ל שבקיה
לחסידותי'[ה] ע"ש [=עיין שם] ולא נסתייע ממתניתין דכתיב'.
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 .14רבי מרדכי מיכאל יפה ( ,)1868-1802תשובות מר"מ יפה ,סימן קטז
לחכם אחד ע"ד [=על דבר] שהפציר מאוד להשיבו עפד"ת [=על פי דין תורה] באנשים הנוסעים על הים והוא
הולך וסוער עליהם באין מנוס ,רק להקל משאה בהשלכת איזה אנשים לים אם מותרין ע"פ גורל.
ראיתי בתשו'[בת] חו"י[=חוות יאיר] סי' ס"א ראינו מה"ת [=מהתורה] מן הנביאים וכתובים שסמכו על גורל
באשר נעשה בלי מחשבת אדם ופעולת אנוש מצד ההתחכמות אך בגורל תחלק הארץ ובו סמכו על גורל במיתת
עכן ויונתן לולי שפדאוהו העם לא מצד הודאתו ונאמר בחיק יוטל הגורל וגו' ואפי'[לו] באוה"ע [=באומות
העולם] היה מקובל זה כמו גבי יונה והמן הרשע לפשטי דקראי מפני שקרוב הדבר שאם הגורל כהוגן ידבק בו
השגחה עליונה כמ"ש [=כמו שכתוב] הבה תמים משא"כ [=מה שאין כן] אם הגורל מקולקל כו' עכ"ל [=עד
כאן לשונו]...
ובי"ד סי' קנ"ז ס"א בהגה :עכו"ם שאמרו לישראל תנו לנו א' מכם ונהרגו לא יתנו להם א' מהם כו' עכ"ל והוא
מירושלמי יהרגו כלם ואל ימסרו להם נפש א' מישראל ול"א [=ולא אמרינן] לעשות גורל להציל אשר לא יפול
עלי'[ו] הגורל ,משמע גם בזה ל"מ [=לא מהני] וכ"מ ב"מ ס"ב א' וזה יל"ק למ"ש בתשו' יד אלי' סי' מ"ג.
אולם מצאתי בתפארת למשה יו"ד שם נ"ל דמ"מ [=נראה לי דמכל מקום] שרי ליתן א' ע"פ גורל שיטילו
ביניהם כעובדא דיונה ,וכ"מ [=וכן משמע] בעובדא דגבעונים דאמרו תנה לנו ז' אנשים והוקענום ונתנו ע"פ
קליטת הארון אף דלא יחדו כו' עכ"ל ונ'[ראה] כונתו כיון דאין סומכין על נס לברר מציאות ,ע' ספר תוספת
יוה"כ יומא ע"ה א' ,מוכרח דדינא הוא לסמוך על גורל ואה"נ [=ואין הכי נמי] דהו"ל [=דהוי ליה] גורל פשוט,
אלא דנקטו גורל שי"ב [=שיש בו] השגחה יתרה ,אבל עדיין יש לדון כיון דהיה לו היתר לשמוע לדבריהם רק
איזה יקח ,לזה מהני גורל אולם אם אי"ל [אין לומר] שום היתר על שום א' מהם צע"ג [=צריך עיון גדול] עדיין.
ומה שיש לצדד ולהסתפק בסברא הוא דהר"מ פ"ב מה' רוצח ה"ב כ'[תב] השוכר הורג להרוג את חבירו או
ששלח עבדיו והרגוהו או שכפתו והניחו לפני הארי וכיוצא בו והרגתו חיה וכן ההורג את עצמו כל אחד מאלו
שופך דמים הוא ועוון הריגה בידו וחייב מיתה לשמים ואין בהם מיתת בי"ד עכ"ל .מדחשבו בין אלו דמצד
עיקר דינא א"ב [=אין בו] מיתת ב"ד גם הורג עצמו ,לא מצד בלתי אפשרות לדונו אלא מצד עיקר דין אינו
בכלל רוצח להיות חייב מיתת בי"ד ,וכ"מ [=וכמו שכתב] שם ה"ג [=הלכה ג] והיכי דעשה עצמו טריפה אין ב"ד
ממיתין אותו גם כשעשה כן לפני ב"ד ,ודלא כמשמע בה' קטנות ח"ב סי' רל"א ,וא"כ [=ואם כן] כיון
דהירושלמי אמר רק דלא ימסרו א'[חד] להריגה ,ונהי דגם בזה אינו רק ככפתו לפני ארי דא"ב [=דאין בו]
מיתת ב"ד ,מ"מ ל"א [=לא אמרינן] להרוג עצמו אם יש בו להציל אחרים ,וכיון דכה"ג [=דכהאי גוונא] גם
בהריגה ממש אינו בכלל רוצח י"ל [=יש לומר] דמותר .וע"ש תשו' יד אלי' העיר לחלק בזה.
ובסמ"ע סי' תמו' סק"ב בהגמ"י כ'[תב] דבירושלמי מסיק דצריך אפילו להכניס עצמו בספק סכנה עבור זה
והביאו הב"י ,וכתב וז"ל ונ'[ראה] שהטעם הוא מפני שהלה ודאי והוא ספק עכ"ל [=עד כאן לשונו] וא"כ יש
לדון בגונא דנוטה ממש בודאי דכולם יוטבעו ובהשלכת אדם למים נמי אפשרות דינצל כמבואר ביבמות קכ"א
א' במים שא"ל [=שאין להם] סוף אין מתירין את אשתו וכן נדון בזה כמכניס עצמו לספק כיון דבכ"ז [=דבכל
זה] עומד בספק כזה ואין כאן רק קדימה להכניס עצמו לאפשרות בזה להציל חברו מותר לשיטה הנ"ל עכ"פ
[על כל פנים] וכ"ש [=וכל שכן] להציל רבים ,ואם נימא כן א"כ יועיל ריצוי כולם בגורל דאז יפילו עצמם למים
וגם אפשר יכופו אותם שיפילו עצמם דהוי כגורל במצוה עמג"א סי' קל"ב ועי"ד סי' רנ"א סי"א.
עוד יש לדון דבעבודה זרה כ"ז ב' ת"ר [=תנו רבנן] ספק חי ספק מת אין מתרפאין מהן ,ודאי מת מתרפאין
מהן ,מת האיכא חיי שעה ,לחיי שעה לא חיישינן .פירש"י היכא דידעינן שא"ל [=שאם לא] ירפאנו ימות ואין
כאן ישראל לרפאותו מתרפאין מהן דנכרי מאי עביד ליה הא בלאו הכי מיית ושמא ירפאנו הנכרי עכ"ל ומשמע
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אף דאינו טריפה דהאמרי' שמא ירפאנו הנכרי אלא מסוכן ואף דההורגו חייב כמבואר סנהדרין ע"ח א' מ"מ
להכניס עצמו באפשרות אף דנוטה יותר שיומת מ"מ כיון דבל"ז [=דבלא זה] הוא בגדר זה אין כאן רק חיי
שעה ובזה כיון דלטובתו עושין ע"י אפשרות רחוקה שיתרפא לגמרי א"ח [=אין חוששין] לחיי שעה ,וא"כ
אפשר גם לטובת אחרים כל דאין עושין בו רק בגדר שהוא מכניסין אותו בגדר זה ממש אלא דיש בו קדימת
מיתתו לצד שלא ינצל בזה היכי דעושין לטובת הצלת אחרים אפשר אין משגיחין בחיי שעה ואין איסור
לאחרים נמי וא"כ אין כאן רק מי זה שנעשה בו כן כיון דכזה כן זה דכלם י"ל [=יש לומר] כן ולכן מהני רצונם
ומהני גורל .יותר מזה אין אתי לברר בזה כעת.

 .15רבי אברהם צבי הירש אייזנשטט ( ,)1813- 1868פתחי תשובה ,יורה דעה קנז ס"ק יג
תנו לנו א'[חד] מכם  ...ועיין בס' תפארת למשה שכתב דעל פי גורל שרי [=מותר] כעובדא דיונה וגבעונים וסרח
בת אשר ע"ש [=עיין שם].

 .16רבי אברהם ישעיהו קרליץ ( )1953-1878חזון איש ,חושן משפט ,סנהדרין סימן כה
בפתחי תשובה הביא בשם התפארת למשה דע"פ [=דעל פי] הגורל אפשר למסור את היחיד כמו שמצינו ביונה
ובבני שאול יבמות ע"ט ,תמוה דא"כ [=אם כן] למה תני בתוספת'[א] ובירו'[שלמי] יהרגו כולם ואל ימסרו הו"ל
[=הוא ליה] לימתני יפילו גורל וימסרו את זה שיצא בגורל .ויונה הגורל גרם להם לדעת בשל מי הרעש ויונה
אמר להם בעצמו להטיל אותו לים .וההיא דבני שאול ע"פ נבואה עשה דוד .אבל סתם בני אדם אין להם רשות
להכריע ע"פ גורל .מיהו אם הסכימו כולם להפיל גורל וזה שנפל עליו הגורל מוסר עצמו שפיר דמי שהרי היחיד
רשאי למסור עצמו כדי להציל את כולם כמו שמצינו בהרוגי לוד כמש"כ [=כמו שכתבתי] לעיל.

 .17רבי משה סופר ( )1839-1762שו"ת חתם סופר ,חלק ו – ליקוטים סימן כט
וע"ד [=ועל דבר] עם בני ישראל הנלקחי'[ם] לצבא המלחמה למלכיות ,השתיקה יפה מדבורינו בזה ,וגדולי
ישראל ע" כ יעלימו עין והניחו להם להממונים מקהל לעשות כראות עיניהם לפי הזמן ועת לחשו'[ת] .ומ"מ
אומר כי גוף ענין דינא דמלכותא להטיל מס על כל עמו להעמיד מהם אנשים לצבא מלחמתו וזה הוא מחק
מלכותו ודינו דין וממילא מוטל אקרקפתא דכל מי שראוי לצאת ושאין לו אשה ובני'[ם] כפי נימוס וחק
מלכותו אך לא אבחורי'[ם] למודי תורה שאפי'[לו] לא פטרום המלכות בפירוש מ"מ מדין תורה פטורים דאמרי'
בפ"ק דב"ב ח' ע"א הכל לכרי' פתייא אפי' רבנן וה"מ [=והני מילי] דלא נפקי באוכלזא ,אבל נפקי באוכלזא
רבנן לאו בני מיפק באוכלזא נינהו ,ומכ"ש [=ומכל שכן] שהמלכות יר"ה פטרום וכבר כמה פעמי'[ם] כשנתתי
אטעסט לבני מדינו' פיהם ומעהר"ין שהם לומדים ויצליחו לנהוג ציבור נפטרו מלהעמיד עצמם לצבא וא"כ כל
הנוגע בהם נוגע בבבת עין.
ואידך הי'[ה] מהראוי שיעמדו עצמם כולם בשוה לפני העדה ויטילו גורל ועל מי שיפול עליו הגורל הוא ישתדל
לעצמו במה שיכול לפטור בממון או להעמיד אחר במקומו או ילך בעצמו וכל ישראל מחויבי'[ם] לסייעו ויקר
פדיון נפשו ,אבל לאנוס אנשים בלי גורל ולומר שהם פוחזים ורקים אפי'[לו] מגלי עריות ומחללי שבת בעיני
הוא כגונב נפש ומכרו כי מי נותן זה חליפי זה כיון שחיוב המלכות ופקודתו על כולם בשוה והמוסרו כמוסר
לתוא מכמר ,אפי'[לו] מחוי אתיבנא חייב ,מכ"ש [=מכל שכן] מוסר נפשו ורע ומר יותר כי הטובי'[ם]
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הנאנסי'[ם] עוברי'[ם] על המצות באונס ולעתים רחוקי'[ם] ואלו יעשו ברצון ואנו מדחי'[ם] אחר הנופל ,עפ"ק
דקידושין לענין מכר עצמו לנכרים.
אך מה שנמצאים עתה למאות המוכרים עצמם מרצונם וברצי כסף ולכן אע"ג דהמה גריעי מכולהי שהרי
בשאט נפשם מתנים לחלל שבתות ולאכול איסורים מ"מ כיון דשכיחי טובא ולא הוה כתרי עיברא נהרי ואם
אין קהלה זו קונהו ימכור עצמו במקום אחר א"כ קלקלתם בעו"ה תקנה קצת וכן עשו בכל גלילותינו והוא
כעין בחירת הרע במיעוטו והנה קצרתי מאוד כי אין ראוי להאריך בענין זה כמובן וה' הטוב יתן כל טוב כנפשו
הטהורה ונפש א"ר דש"ת .פ"ב נגהי ליום ד' כ"ה סיון תק"צ לפ"ק .משה"ק סופר מפפד"מ.

 .18הרב יעקב אטלינגר ( ,)1798 -1871שו"ת בנין ציון החדשות סימן קעג
ב"ה אלטאנא ה' שבט תרי"ג לפ"ק .להרב מו"ה יצחק פראג מירושלים עיה"ק תוב"ב.
 ...ומה שהשיב על מה שכתבתי (שם) דלהציל עצמו בנפש חבירו אפילו חבירו רוצה בכך אסור מטעם מאי
חזית ,ממה דאיתא בספר חסידים (סי' תרע"ט) ובכנה"ג חו"מ ח"ב (סי' קע"ט) ושו"ת ידי אליהו .הנה שני
ספרים האחרונים אינם ת"י [=תחת ידי] אבל מספר חסידים לא ראיתי ראיה נגד מה שכתבתי שאסור לאדם
למחול על נפשו ,ששם אמרו בנברר להם ע" י גורל דבשבילו נעשה הסער כמו גבי יונה ושם מותר ודאי שהוא
כמו רודף .והרי אפילו אם אינו רוצה בעצמו הם מותרים להפילו לים כמו שפי'[רש] שם ,ועוד שהרי אי לא
יפילו אותו הוא יהיה נאבד עמהם ואם כן אין בזה משום ואך את דמכם .ואולי גם בכנה"ג איירי שאם לא
ימסור עצמו למיתה יהרג הוא עם אחרים.
ובזה פשיטא לי אף דבאם אמרו הרוצחים תנו נפש אחת ואם לאו נהרוג את כולכם יהרגו כולם ואל ימסרו
להם נפש אחת וכדאמרינן תרומות (פ"ח) ,מכ"מ [=מכל מקום] כל אחד מותר למסור עצמו להציל האחרים
וליכא בזה משום אך את דמכם וכו' כיון דבלא"ה [=דבלאו הכי] יהרג ג"כ [=גם כן] אבל בשאין רוצים להרוג
רק אחד אמרינן חייך קודמין כמש"כ התוספ' יבמות (דף נ"ג) דמי שרוצין להפילו על התינוק ובספרי ערוך לנר
ביארתי שם שלא בלבד לדעת ר"ע בב"מ (דף ס"ב) הדין כן אלא אפילו לבן פטורא דס"ל [=דסבירא ליה] שם
מוטב ישתו שניהם וימותו מכ"מ [=מכל מקום] מודה בשלא ימות רק א' דחייו קודמין ע"ש ,וא"כ פשיטא דאם
בכהאי גוונא מוחל על נפשו עובר על ואך את דמכם ומשו"ת /ועשו"ת /הלכות קטנות סי' רכ"ט (אף שמצד הדין
לא מיירי שם) אבל יש ראיה לדברי שגם מצד המוסר לא יפה עשה מי שמוסר עצמו למיתה תחת אוהבו כנפשו
שכתב וז"ל הלא תענה מהנמסר אוהב את גופו יותר מחבירו שהניחו בצער .לכן נלענ"ד כמו שכתבתי שם:

 .17רבי משה פיינשטיין ( ,)1986-1895שו"ת אגרות משה חושן משפט חלק ב סימן עה
בעניני רפואה דחולים שא"א לרפאותם לגמרי.
ל"ג בעומר שדמ"ת .מע"כ חתני כבני אהובי הרב הגאון מוהר"ר משה דוד טענדלער שליט"א.
...
ב .מה נחשב חיי שעה לענין הקדמת חולה שאפשר לרפאותו לחיי עולם.
ובנך היקר נכדי הרה"ג ר' מרדכי שליט"א הוסיף שראוי להגדיר בדיוק מה נחשב חיי שעה ומה נחשב חיי עולם,
הנה החלוק הוא אם יש לפנינו שני חולים ושניהם אפשר שיתרפאו בדרך הטבע ממחלות אחרות שאירע להם,
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יש להקדים החולה ששייך שיתרפא שיחיה יותר משנה שהוא לא אבד חזקת חיים שלו מחולה האחר שלפי
דעת הרופאים לא יחיה יותר משנה שהוא בחשיבות טרפה להרופאים ועוד גרוע שלא יוכל לחיות יותר משנה
וטרפה באדם הא שייך שיחיה אפילו הרבה שנים ,אבל כשנידון הוא בשומת חייו שלהרופאים לא יחיה יותר
משתי שנים אין נוגע שוב כלום להלכה דשניהם שוין לחשיבות דחזקת חיים ,ואמירת הרופאים שלא יוכל
לחיות לא מגרע כלום החזקת חיים שלו ,וליכא בשביל זה דין קדימה וצריך הרופא לילך למי שנקרא תחלה
ולמי שקרוב לביתו יותר וכששוין בזה צריך להקדים לפי סדר מתני' דהוריות (י"ג ע"א) ואם לא ידוע זה
להרופא יהי' גורל ,כן נראה לע"ד.
...
והנני חותנך אוהבך בלו"נ ,משה פיינשטיין.

 .19הרב עובדיה יוסף ( )2013-1920שו"ת יביע אומר חלק ו  -חושן משפט סימן ד
שאלה בעיר ואם בישראל עמדו לבחור את רב העיר שלהם ,ע"י גוף בוחר נציגי הצבור אשר מנה שלשים וששה
איש ובהיות שהיו שני תלמידי חכמים מועמדים למשרה זו ,ונחלקו הקולות ,באופן שכל אחד מהמועמדים
קיבל ח"י קולות ,החליט גוף הבוחר על דעת עצמו להטיל גורל ,וזכה אחד מהת"ח בגורל ,והת"ח השני מערער
ואומר שאין לסמוך על הגורל ,ועליהם להתאסף שנית ולבחור רב העיר ,והיה האיש אשר יבחר ה' הוא הקדוש,
וכמה מחברי הגוף הבוחר תומכים בדבריו .ועמדתי ואתבונן אם צדק הת"ח המערער בזה ,או לא?
תשובה ...
(ב) ואזכרה ימים מקדם כי בימי חרפי עמדתי על דברי הגאון תפארת למשה ביו"ד (סי' קנז ס"א) על מ"ש
הרמ"א בהגה שם ,ומקורו בירושלמי ספ"ח דתרומות ,סיעת בני אדם שאמרו להם עכו"ם תנו לנו אחד מכם
ונהרגנו אם לאו הרי אנו הורגים את כלכם ,אפי' כולם נהרגים לא ימסרו להם נפש אחת מישראל .וכ' ע"ז
התפארת למשה ,ונ"ל דמכל מקום מותר למסור להם אחד ע"פ גורל שיטילו ביניהם ,כמעשה יונה הנביא .וכן
מוכח מהמעשה של הגבעונים שאמרו (שמואל ב כא ו) ,יותן לנו שבעה אנשים מבניו והוקענום לה' בגבעת
שאול ,ונתנו להם ע"פ קליטת הארון אע"פ שלא יחדום .וכן משמע ממעשה סרח בת אשר שבאה אליהם ואמרה
שיואב מבקש אלף איש להרגם ,ונתרצו ליתן ,עד שאמרה שאינו מבקש אלא אחד והוא שבע בן בכרי .ובע"כ
שע"י גורל רצו למסרם .עכת"ד .ותמיהני שאיך יתכן לסמוך על הגורל בדיני נפשות ,שהרי אפי' בממון אמרינן
דהוי אסמכתא דלא קניא ,כ"ש בענין נפשות .והראיות שהביא אינן ראיות כלל .שהגורל שהטילו המלחים ונפל
הגורל על יונה ,לפי פשוטי המקראות ,זה היה רק בכדי שידעו בשלמי הרעה הזאת להם ,ולאחר שנפל הגורל על
יונה ,והגיד להם כי מלפני ה' הוא בורח ,חתרו להשיב אל היבשה ולא יכולו כי הים הולך וסוער עליהם ,והיה
ברור כי בשלו הסער הגדל הזה עליהם ,וכמו שהודה יונה הנביא בעצמו ,ואז נאלצו להשליכו לים ,אבל לא
שסמכו על הגורל בלבד .ומה גם לפמ"ש בפרקי ר' אליעזר (פרק י') ,שכל האניות אשר מימינם ומשמאלם היו
עוברות ושבות בשלום ובמישור ,ורק האניה שלהם היתה בצרה גדולה ,שנא' והאניה חשבה להשבר .מה עשו
נטלו כל הכלים שבתוך האניה והשליכום לים להקל מעליהם ,ולא הועילו מאומה .רצו לחתור ליבשה ולא
יכולו .כשראו כך מה עשו נטלו את יונה ועמדו בירכתי הספינה ,ואמרו ה' אל תתן עלינו דם נקי ,שאין אנו
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יודעים מה טיבו של האיש הזה ,אמר להם יודע אני שבשבילי הצרה הזאת עליכם שאוני והטילוני אל הים ,מיד
נטלוהו והטילוהו עד ארכובותיו ,ועמד הים מזעפו .חזרו נטלוהו אצלם ושב הים להיות סוער עליהם ,הטילוהו
עד מתניו והים עמד מזעפו ,חזרו והעלוהו אצלם ,וחזר הים להיות סוער עליהם ,הטילוהו עד צוארו ,ועמד הים
מזעפו ,ושבו והעלוהו אצלם והים הולך וסוער עליהם .עד שהטילוהו כולו ,ומיד עמד הים מזעפו .ע"כ .ומאחר
שעשו כל מיני נסיונות וכלו כל הקצים וראו שאין מנוס ואין מפלט נאלצו להטילו לים .אבל על הגורל לבד לא
סמכו להשליכו לים ,גם לאחר שהודה שמלפני ה' הוא בורח .וא"כ אין מזה שום ראיה .ואעיקרא אין להביא
ראיה מן המלחים שהיו עכו"ם שעשו כפי ההלכה שלנו .גם הראיה שהביא מן הגבעונים ,יש לדחות דשאני התם
שהעבירום לפני ארון ברית ה' כל שארון קולטו למיתה וכל שאין ארון קולטו לחיים .וכמ"ש ביבמות (עט).
ובירוש' (פ"ד דקידושין ה"א) שהעבירם לפני המזבח וכל שהמזבח קולטו לחיים .וע' ברד"ק שם שפי' מ"ש
ויוקיעום בהר לפני ה' ,כי הארון היה שם ואורים ותומים וכו' .וא"כ דמי לגורל עם האורים ותומים ,כההיא
דב"ב (קכב) .משא"כ בגורל בלבד ,וההיא דסרח בת אשר נמי לא שמה מתיא ,כי הכי איתא במדרש תנחומא
(הוצאת בובר פר' וירא סי' יב) ,ובילקוט שמעוני (שמואל ב' סי' קנב) ,אמרה להם היו יודעים כי יואב וכל
ישראל עומדים בחוץ להרוג אותנו ואת בנינו ובנותינו ,אמרו לה למה ,אמרה להם מאה [בבראשית רבה פר' צד
סי' ט ,איתא :אלף] בני אדם הוא מבקש ליטול ולילך ,אמרו לה יטול מאתים ,אמרה להם אינו מבקש אלא
חמשים איש ,אמרו לה יטול מאה וכו' ,אמרה להם אינו מבקש אלא אחד שבע בן בכרי שמו ,מיד כששמעו כך
הלכו וכרתו את ראשו .ע"ש .והנה ידוע היה לכולם כי יואב בא בשליחות של אדוננו דוד ,אשר ה' עמו ,ובודאי
שאינו חשוד להורגם שלא כדין ,כי מלך במשפט יעמיד ארץ ,וכל שכן דוד שבלי ספק ינהוג עמם כדת ,וכתורה
יעשה .ורק לגבי שבע בן בכרי שהיה מורד במלכות עמדו וכרתו את ראשו ולהשליכו אל יואב .שהמורד במלכות
בית דוד חייב מיתה( .וכמ"ש בירושלמי ספ"ח דתרומות) .וא"כ אין מכאן ראיה כלל לסמוך על גורל בדיני
נפשות ,וע' בב"ח (סי' קנז) ,וכן בתשו' הב"ח הישנות (סי' מג) שכ' ,שאם לא אמרו להם העכו"ם תנו לנו אחד
מכם ונהרגנו ,אלא סתם ,וע"פ דיניהם צריכים למוסרו להם ,מותר למוסרו להם .וכ"כ הגאון יעב"ץ במגדל עוז
(אבן בוחן אות עג) .וע"ש .וכ"ש כאן שלא אמרה להם סרח אלא שמבקש ליטול ולילך ,ומסירתם לידים
נאמנות ,שאין בזה חשש כלל .סוף דבר שכל ראיות התפארת למשה בזה במחכ"ת אינן מכריעות כלל .ושוב
אחר זמן מצאתי בספר חדרי דעה על יו"ד (סי' קנז) שהביא דברי התפארת למשה ,ודחה ראיותיו כעין מש"כ
(ואנו הרחבנו הדברים ביתר שאת ויתר עוז ,בס"ד) .וסיים ,ולפעד"נ שחז"ל לא סמכו בשום מקום על גורל,
שהרי בסנהדרין (לב ):ב' ספינות שפגעו זו בזו (בנהר צר) ,ושתיהן טעונות וכו' הטל פשרה ביניהן ויעלו שכר
זל"ז ,ולא אמרו יטילו גורל .ובגיטין (ס ):גבי השקאת שדות ,כל דאלים גבר ,ולא סמכו על גורל .עכת"ד( .וע'
בערך שי חו"מ סי' קנד ס"ג סוף ד"ה הגה .ודו"ק) .וע' בשו"ת משאת בנימין (סי' ז) שכ' ,שגורל לאו כלום הוא,
שהרי לא מצינו בשום מקום שיהיה הגורל קונה ,רק שמברר ומודיע לכל א' חלקו ,וא"י לא נתחלקה ע"פ הגורל
לבדו אלא ע"י רוח הקדש ואורים ותומים כמ"ש בב"ב (קכב) .עכת"ד .ואין להקשות ע"ז מההיא דב"ב (קו):
גבי האחים שחלקו דמהני גורל ,ולרוב הפוסקים א"צ חזקה עם הגורל ,זולת לד' הרא"ש ,דשאני התם דאיכא
טעמא דבההיא הנאה דצייתי להדדי גמרי ומקנו להדדי .משא"כ בעלמא[ .ושו"ר בשדי חמד (מע' ג כלל ס),
שהביא בשם ס' דרכי שלום (דל"א ע"א) שתמה על הנחלת] צ"ל משאת [בנימין סי' ז ,שהרי זוהי דעת הרא"ש
דלא מהני גורל בלי חזקה וסברא יחידאה היא .וכ' שי"ל קצת ע"פ מ"ש הלחם משנה שגם הראב"ד ס"ל הכי.
ע"ש .ולפמש"כ לעיל אף הראב"ד רוח אחרת עמו ,ולא ס"ל כהרא"ש .אלא י"ל שהמשאת בנימין נחית לחלק
בין ההיא (דב"ב קו ):לשאר גורל .ומה שרמז השד"ח למ"ש הזכור לאברהם ח"ב חו"מ (מע' חלוקה דף שט"ז
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ע"ב) בשם מהר"ם די בוטון ,שאפשר לומר קים לי כד' הרא"ש ,לא יעשה כן במקומינו ,שאין לומר קים לי נגד
פסק מרן הש"ע .וע' בשו"ת מהרי"א הלוי ח"ב (ס"ס פד) .ובשו"ת מהר"ש ענגיל ח"ג (סי' יח) .ובשו"ת מהרש"ם
ח"ג (סי' קפו) סוף ד"ה והנה רו"מ .ובשו"ת אמרי יושר ח"א (סי' נו) .ודו"ק .ושו"ר בכנה"ג (סי' קעג הגב"י אות
ב) שהעיר על התשו' משאת בנימין הנ"ל שנראה דס"ל כהרא"ש והרי הרא"ש יחיד בדבר ,ושאין ראיה
שהראב"ד ס"ל כהרא"ש .והביא ג"כ ד' המהר"ם די בוטון .וע"ש .וע"ע בס' פני מבין על סנהדרין ,ח"ב (דט"ז
ע"א) ע"ש .וע"ע בשו"ת בית שלמה (חחו"מ סי' מט) בהגהה מבן המחבר .ע"ש]/+ .הוספות ומילואים /כתבנו
להשיג על התפארת למשה שכ' לסמוך על גורל אף בדיני נפשות ,ודחינו כל ראיותיו ,ובאות ד' הבאנו סתירת
דברי הס' חסידים אם סומכים על גורל בד"נ כשעמדה רוח סערה בים והאניה חשבה להשבר ,כמעשה של יונה
הנביא .ע"ש .והן עתה מצאתי בשו"ת מהר"ם יפה (סי' קטז) שנשאל מחכם אחד בדין אנשים שבאניה והים
הולך וסוער עליהם ואין מנוס אלא להקל ממשאה ע"י שישליכו בנ"א ממנה לים ,אם מותרים לעשות כן ע"פ
גורל .והביא דברי התפארת למשה ,ופקפק בראיותיו ,ובפרט מ"ש ל"ר מהגבעונים .דשאני התם שהותר לו ע"פ
הדיבור למסור להם ,והגורל בא רק לקבוע מי מהם ימסרו .אבל כשאין היתר עקרוני למסור י"ל דלא מהני
גורל .ושוב כ' להסתפק לפמ"ש הרמב"ם (פ"ב מה' רוצח ה"ב) ,השוכר רוצח להרוג את חבירו או ששלח עבדיו
והרגוהו או שכפתו והניחו לפני הארי וכיו"ב ,וההורג עצמו ,כל אחד מאלו שופך דמים הוא ועון הריגה בידו
וחייב מיתה לשמים ואין בהם מיתת ב"ד .ע"כ .וא"כ י"ל שיועיל ריצוי כולם בגורל שאז יפילו עצמם לים ,וגם
אפשר שיכופו אותם לכך ,כיון שזהו להצלת רבים ,והו"ל כגורל במצוה ,ע' מג"א (סי' קלב) .וזהו ע"פ מ"ש
הסמ"ע (סי' תכו) ע"פ הירוש' שצריך להכניס עצמו לספק סכנה להציל חבירו מודאי סכנה ,וה"נ להציל רבים
שלא יטבעו כולם ,וע"י ריצוי שיפילו עצמם למים דלא הוי רוצח ממש ,ויש אפשרות שינצל כמ"ש ביבמות
(קכא)/ .ישוב /ושב הביא דברי החות יאיר שכ' דגורל מהני בד"נ מההיא דעכן ונחלת הארץ וכו' ,ודחה דשאני
נחלת הארץ ע"פ גורל שהיו בה אורים ותומים ,כמ"ש (ב"ב ק"ו .):ושאני עכן דהוראת שעה היתה .ושכן מוכח
בסנהדרין (עט ):בנתערבו דל"מ גורל (וכמש"כ בפנים בשם משכנות הרועים) .עכת"ד .ולא זכר מדברי הס'
חסידים והאחרו' שהבאתי בפנים .ויש להשיב על דבריו( .וס' הנ"ל אמ"א רק כרגע נ"ל בתורת שאלה ,ועוד חזון
למועד)...+.
(ד) ותבט עיני בשורי בספר חסידים (סי' תש"א) שכ' וז"ל :בני אדם שהיו בספינה והיה רוח סערה בים ,אינם
רשאים להפיל גורלות שאם יפול על אחד מהם יטילוהו אל הים ,כאשר עשו ליונה בן אמיתי ,אין לעשות כן,
דהשתא אסמכתא לא קניא אפי' לענין ממון ,וכל שכן לענין נפשות שלא יסמכו על הגורל ,ומה שכתוב אצל
שאול (שמואל א יד מב) הפילו (גורל) ביני ובין יונתן בני וילכד יונתן ,שם היה ארון הברית ומה' כל משפטו,
והם ידעו באיזה ענין להטיל הגורל ,אבל עתה אין לסמוך על הגורל ,ואפי' בממון אין מפילים גורל אלא
כשחולקים בשוה ,אבל אין נותנים שתי חתיכות כנגד חתיכה אחת ולא חתיכה גדולה כנגד חתיכה קטנה ,אלא
בשוה באומד הדעת( .וכמבואר בשבת קמח :ובטוש"ע א"ח סי' שכב ס"ו ,הנ"ל) .עכת"ד .וכל קבל דנא חזי הוית
בס' חסידים (סי' תרעט) שכ' ,בני אדם שעוברים בספינה בלב ים ועמדה עליהם רוח סערה לשבר הספינה או
להטביעה ,ושאר הספינות עוברות בשלום ,בידוע שיש בספינה מי שחייב ורשאים להפיל גורלות ,ועל מי שיפול
הגורל ג' פעמים זה אחר זה ,רשאים להפילו לים ,ומתפללים לה' שלא יפול על הזכאי אלא על החייב ,שנא' ה'
אלהי ישראל הבה תמים (שמואל א יד מא) .וכן נאמר ויפול הגורל על יונה וכו' .ולמה לא אמרו ליונה להשליך
עצמו לים ,אלא לפי שלא רצה להשליך עצמו ,ועוד שהרי גוים היו בספינה ומוטב שישליכוהו הם .ע"כ .והני
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מילי דמר סתראי נינהו ,שהרי בסי' תש"א כתב שעתה אין לסמוך על הגורל ,ואפי' בממון ,וכ"ש בענין נפשות.
וראיתי להכנה"ג חו"מ (סי' קעג הגב"י אות ג) שהביא דברי הס' חסידים סי' תרעט הנ"ל ,וכ' עליו ,ואני אומר
שבקיה הרב לחסידותיה ,במקום הזה שאפי' אם נודה שהגורל עושה קנין בממון ,אין לסמוך על זה בנפשות,
ומעשה של יונה גוים היו שם ואין להביא מהם ראיה ,ומעשה דעכן נמי לא היה יהושע הורגו אם לא שהודה
בדבר ,וכן ביונתן עם אביו .ושו"ר בס' חסידים (סי' תש"א) שכ' בהיפך מדבריו כאן ,שעתה אין לסמוך על הגורל
וכו' .ע"כ .ע"כ/ .תיבה זו כפולה במקור /וע"ע בכנה"ג (סי' רז הגה"ט אות צו) שג"כ תמה על סתירת דברי הספר
חסידים מסימן תרע"ט לסי' תש"א .ע"ש .וחזיתיה למהר"א הכהן בס' מדרש תלפיות (ערך גורל) שעמד ג"כ
בסתירת הס' חסידים ,וכתב ,שאולי י"ל שבסי' תרע"ט מיירי שכל האניות עוברות בשלום ,ודוקא עליהם הים
סוער בהמון גליו ,שענין כזה מורה באצבע שיש ביניהם מי שגורם הצרה שעליהם כענין יונה ,לכן מפילים
גורלות .ובסי' תש"א מיירי שיש רוח סערה בכל האניות .ע"כ( .וכ"כ המפרש לס' חסידים בסי' תש"א) .אולם
לפמש"כ לעיל ע"פ דברי חז"ל שגם אצל יונה לא סמכו על הגורל ,אלא על הודאתו( ,ולפי דיניהם עונשים ע"פ
הודאות פיו של הנאשם) .וזאת לאחר שהשליכו כל הכלים שבאניה ,וגם אחר כמה נסיונות בשעה שהטילוהו
לים ,תחלה עד ארכובותיו ,ואח"כ עד מתניו ,ואח"כ עד צוארו ,ובכל פעם חזרו והעלוהו אליהם ושוב חזר הים
להיות סוער עליהם ,עד שנאלצו להשליכו אל הים .אבל בעלמא מנ"ל לסמוך על זה .ועוד שיונה הנביא אמר
להם כי יודע אני כי בשלי הסער הגדול הזה עליהם ,והיה אפשר לסמוך על דברי הנביא .משא"כ באיש אחר גם
אם יודה שחטא ופשע מי מפיס שבעונו נתפסו כולם ולא בעון איש אחר שבתוך האניה ,והגורל לא מעלה ולא
מוריד לדון בדיני נפשות .ובפרט בזה"ז שאין אנו יודעים באיזה ענין להטיל הגורל וכמ"ש הס' חסידים (סי'
תש"א) .ומחוורתא שר' יהודה החסיד חזר בו ממ"ש (בסי' תרעט) ,והסכים (בסי' תש"א) שבזה"ז אין לעשות
מעשה כזה .וכדעת הכנה"ג הנ"ל שלבסוף אחר שראה מ"ש בסי' תש"א קבלו בסבר פנים יפות .וכן ראיתי
להגאון רד"ל בביאורו לפרקי ר' אליעזר (פרק י' אות לט) שהביא מ"ש הס"ח סי' תרעט לסמוך על הגורל
כמעשה של יונה ,וכתב ,שמדברי פרקי ר"א מוכח שגם אצל יונה לא סמכו על הגורל בלבד ,וכמ"ש מה עשו נטלו
כל הכלים וכו' ואח"כ נטלו את יונה והטילוהו עד ארכובותיו וכו' ,עד מתניו וכו' ,עד צוארו וכו' .וגם כל זה
אחר הודאת עצמו .ואע"פ שאין אדם מת ע"פ עצמו ,שאני הכא שהיה נביא ,וכאותו נביא (במלכים א כ) שאמר
לרעהו בדבר ה' הכני נא ומיאן להכותו ונענש על כך (ויש לדחות) .ועוד שהרי גוים הם ולא דייני בדיני ישראל.
ולעולם נראה שאין סברא כלל לומר שיסמכו בכיו"ב בדיני נפשות על הגורל .והס' חסידים עצמו בסי' תש"א
חזר בו וכתב שאין לסמוך עתה על הגורל .והמפרש שם נדחק לחלק בזה ,ואין דבריו ברורים כלל .ע"כ .וכן
ראיתי למהר"י בנבנשתי בספר תושע יהודה (דרוש א לשבת זכור דף ל"ז ע"ב) ,שהביא מ"ש המדרש תלפיות
לחלק בזה כנ"ל ,והעיר שמד' הכנה"ג מוכח דס"ל שאין חילוק בזה ואפי' בכה"ג שכל הספינות עוברות בשלום
אין לדון דיני נפשות ע"פ גורל ,שהרי כ' הכנה"ג ע"ד הס' חסידים סי' תרעט דשבקיה לחסידותיה במקום הזה,
ושוב כשראה מ"ש בסי' תש"א שאין לסמוך עתה על הגורל נתקררה דעתו .ומשמע שאפי' כששאר הספינות
עוברות בשלום אין לעשות כמעשה של יונה דשאני התם שגוים היו וכו' .עכת"ד[ .ויש לציין שהכנה"ג (סי' קעג
הגב"י סוף אות ב) הביא דברי תשו' הגאונים סי' ס שהעובר על הגורל כעובר על עשרת הדברות ,ועם כל זה כתב
באות ג' שאין לסמוך עתה על הגורל כנ"ל .ובדברי גאונים כלל כ' סי' א תמה על לשון הגאונים בזה].
(ה) ועינא דשפיר חזי להרב משכנות הרועים (מע' ג אות ח) שכ' ,ומה שעשו המלחים (בזמנינו) להפיל גורלות על
אנשי הספינה אשר חשבה להשבר בגלי הים הסוערים ,ואשר עלה עליו הגורל ירה יירה במצולות ים ,לא תהיה
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כזאת בישראל ,ולא יעלה על לב לעשות כזאת לעולם .ומשנה שלימה שנינו (ספ"ח דתרומות) .נשים שא"ל
עכו"ם תנו לנו אחת מכן ונטמאה ,ואם לאו נטמא את כולכן ,יטמאו כולן ולא ימסרו להם נפש אחת מישראל.
[ובירושלמי שם אמרו ע"ז ,]:סיעת בני אדם שא"ל עכו"ם תנו לנו אחד מכם ונהרגנו ,ואם לאו נהרוג את
כולכם ,יהרגו כולם ולא ימסרו להם נפש אחת מישראל .ואם איתא יפילו גורלות ונדעה בשלמי הרעה הזאת
להם ,אלא ודאי דפשיטא כי הס שלא להזכיר לעשות כן .והכנה"ג (סימן רז) הביא סתירת דברי הספר חסידים
(סימן תרעט ותש"א) אם סומכים על הגורל בזה"ז אף בדיני נפשות ,ומכיון דקי"ל דאסמכתא לא קניא ,מה לי
אם נפל עליו הגורל פעם אחת ,מה לי נפל עליו ג' פעמים .ואפי' למ"ד (ב"ב קסה) אסמכתא קניא ,הני מילי
בממון הקל אבל לא לענין נפשות .וכדתנן (בסנהדרין עט ):רוצח שנתערב באחרים כולם פטורים ,נתערבו
הנהרגים בנחנקים וכו' ,ואמאי לא יפילו גורלות ג"פ ,א"ו שאין לסמוך על הגורל בדיני נפשות כלל .ומעשה
דעכן ח"ו שרצה יהושע להרוג את עכן ע"פ הגורל בלבד ,ולא עשה כן רק לברר הדבר מי הוא זה ואיזה הוא
שמעל בחרם עד שהודה ולא בוש ונמצא השלל ברשותו ואז נתחייב בדין .ושו"ר שהכנה"ג (סי' קעז) הביא מ"ש
הכנה"ג (סי' תרעט) לסמוך על הגורל ,וכ' עליו דשבקיה לחסידותיה ולא נסתייע ממתני' דתרומות כדכתיבנא.
ע"כ( .ובסו"ד ציין למ"ש בב"ב קו :אי מה להלן בקלפי ואורים ותומים וכו') .ולפעד"נ שאין ראיה לדין זה
ממתני' דתרומות ,ולא מהירוש' שם ,שיש לחלק בין ספינה המיטרפת בים ,והאניה חשבה להשבר ,וכל האניות
אשר מסביבה עוברות בשלום ,כנידון הס' חסידים ,שנראה שהכל בא בהשגחת השי"ת ,ואז שייך להפיל גורל
לדעת בשלמי הרעה הזאת להם ,אשר כולם נתפסו בעונו ,כמ"ש בשבת (לב) רב לא עבר במברא דאית ביה
עכו"ם ,אמר דילמא מפקיד עליה דינא ומתפיסנא בהדיה .אבל בסיעת בני אדם שקמו עליהם עכו"ם שהם בעלי
בחירה לטמא את הנשים או לשפוך דם נקיים ,כי זה דרכם כסל למו ,ונפש רשע אותה רע אין לסמוך בזה על
גורל .וכיו"ב אמרו בזוה"ק פר' וישב (דקפ"ה סע"א והלאה) בענין ראובן שהציל את יוסף מאחיו לבל יכוהו
נפש ,והציע להשליכו לבור המלא נחשים ועקרבים .וכ"כ הגר"ח בן עטר בס' אור החיים פר' וישב (לז כא):
ויצילהו מידם ,לפי שהאדם בעל בחירה ורצון ויכול להרוג מי שלא נתחייב מיתה ,משא"כ חיות רעות לא יפגעו
באדם אם לא יתחייב מיתה לשמים ,ולכן נאמר ויצילהו מידם פי' מיד הבחירה שבידם .ע"ש( .ובשו"ת כתב
סופר חאו"ח סי' קלו כתב דבר זה בשם הרמב"ן .ולא מצאתי כן ברמב"ן .וע' בפי' הרמב"ן פר' וישב שם) .וכ"כ
בהגהות מראה כהן לשבת (כב) ע"פ הזוה"ק הנ"ל .ע"ש .ודון מינה לנ"ד שי"ל שאפי' אם נאמר שאפשר לסמוך
על הגורל באניה שגלי הים מאיימים עליה להטביעה ,אין לסמוך ע"ז כאשר בני אדם אכזריים קמים עליהם
לרצחם נפש ,ומוכנים לקבל נפש אחת תמורת כולם .והרי זה כמבואר .וראיתי להרה"ג החסיד מהר"א מני
בזכרונות אליהו חו"מ (מע' ג אות טז) שכ' לדחות ראית המשכה"ר ,דמתני' קמ"ל שאם יחדוהו יתנו להם אפי'
שלא בגורל ,כדקתני סיפא .ע"ש .ובאמת דמתני' ליכא להאי סיומא ,רק בירוש' שם אמרו לגבי הריגה ,שאם
יחדוהו ינתן להם ,וא"כ עדיין יש להוכיח כן לכאורה ממתני' .וגם לד' הירוש' איכא מ"ד דהיינו דוקא כשבע בן
בכרי שחייב מיתה .וכן פסק הרמב"ם (בפ"ה מיסודי התורה ה"ה) .וע' בהגהות הרמ"א יו"ד (סי' קנז ס"א).
ע"ש .ובס' טהרת המים (מע' ג אות כח) הביא ג"כ ד' הכנה"ג שהס' חסידים סותר עצמו (מסי' תרע"ט לסי'
תש"א) בדבר זה ,אם יש לסמוך על הגורל .וסיים בדברי החות יאיר (סי' סא) שלמד מענין עכן ויונתן דמהני
הגורל בין לענין ממון בין לענין נפשות .והוא פלא .ע"כ .וכבר כתבנו להשיב ע"ד החו"י .ובדבר ראיתו מעכן ,ג"כ
דחינו לנכון שלא סמך על הגורל בלבד אלא ע"פ הודאתו ,וכמ"ש המשכה"ר הנ"ל .ואמנם כעת ראיתי בחי'
הרש"ש (סנהדרין מג ):שכ' ,שע"פ הגורל בלבד רצה יהושע להרגו ,אפי' לא היה מודה ,וכמו שא"ל עכן ליהושע
בגורל אתה בא עלי וכו' ,וכמו שא"ל הקב"ה שהנלכד באש ישרף .ורק ביקשהו להתודות כדי שידעו הכל
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שמשפט הגורל הוא מה' ושמו יהיה מכובד וגם שתהיה לו כפרה .ודלא כמ"ש הרע"ב שנהרג ע"פ הודאתו ,והוא
לקחו מד' הרמב"ם בפירושו ,אבל לא השלים דבריו .ע"כ .ואין דבריו מוכרחים ,וגם לדבריו שאני התם שהיה
ע"פ הדיבור .והנה הגאון יעב"ץ בס' מגדל עוז (אבן בוחן ,אות ק"י וקי"א) הביא דברי הס' חסידים סי' תרע"ט
ותש"א ,והעמיד ההיא דסי' תרעט באופן שכל יתר הספינות עוברות בשלום והסערה פקדה רק את הספינה
הזאת ,ובסי' תש"א מיירי שהים סוער באופן כולל לכל הספינות( .וכתי' המדרש תלפיות והמפרש הנ"ל) .והעיר
על הס"ח (סי' תש"א) במה שהביא מההיא דקי"ל בממון אסמכתא לא קניא וכ"ש בנפשות ,וצ"ע שהרי גם
לענין ממון ,גורל לאו אסמכתא הוא ,שהרי הארץ נחלקה בגורל .והאידנא נמי הכי קי"ל ,כמ"ש בש"ע חו"מ סי'
קעג .אע"פ שהרא"ש שם חולק .ומיהו מ"מ אין למדין נפשות מממון .ע"כ .ותמיהני ,כי מה ראיה ממה שהארץ
נתחלקה בגורל ,והרי שם היה ע"י רוה"ק ואורים ותומים בסנהדרין של שבעים ואחד .כמ"ש בב"ב (קכב)
ובסנהדרין (טז) .וכן בגמ' (ב"ב קו ):פריך ,אי מה להלן בקלפי ואורים ותומים וכו' ,ומסיק רב אשי דבההיא
הנאה דצייתי להדדי גמרי ומקנו להדדי .וא"כ אין שום ראיה משם שיועיל גורל .וגם מ"ש בש"ע סי' קעג דמהני
גורל בזה"ז ,הוא ע"פ מסקנת הש"ס דבההיא הנאה דצייתי להדדי וכו' ,וזה לא שייך כשהגורל נעשה שלא
מדעת כולם .ועכ"פ גם היעב"ץ העלה שאין למדים נפשות מממון (וכמ"ש ג"כ המשכנות הרועים הנ"ל).
ולפמש"כ לעיל אף כששאר הספינות עוברות בשלום וכל משברי הים וגליו עברו על הספינה הזאת אין לעשות
מעשה לסמוך על הגורל בענין נפשות[ .וע' בחזון איש על סנהדרין (דף ס"ד ע"ד) מהספר .וכעת אמ"א].

 .20הרב אשר וייס ( ,)1953מנחת אשר ,במדבר ,פרשת מסעי ,סימן עב ,אות ד
חקרי הלכה בהלכות הגורל
והנ ה כתב בספר חסידים דיורדי הים שקם עליהם נחשול לטבעם וחישבה הספינה להשבר יטילו גורל בשל מי
הסער הזה ומי אשר יפול עליו הגורל ג' פעמים ישאוהו ויטילוהו הימה ועי"ש דיליף לה ממעשה דיונה והוא
פלאי ברם במקום אחר כתב דיורדי הים שנקלעו לסערת ים חלילה להם להטיל גורל לפי שדורות הראשונים
מסור היה בידם סוד הגורל וידעו תכונתו ומשפטו אולם בדורות האחרונים שנסתמו מעיינות החכמה חלילה
לנו מעשות כדבר הזה וכ"כ [=וכן כתב] בכנסת הגדולה ,ולכאורה סתר הספר חסידים את משנתו בהלכה זו.
ונראה בזה דהא דכתב למנוע הגורל הוא במקום שנקלעו על פי דרך הטבע לסערה בלב ים ובמקום סכנה
הטבעית נאסרו בהטלת גורל דגרע אף מהא דאמר בירושלמי (תרומות פ"ח מ"ז ע"א) סיעה של בנ"א שאמרו
העכו" ם תנו אחד מכם ואם לאו יהרגו כולכם יהרגו ואל יפרישו אחד למיתה אולם הא דכתב לקיים הגורל
היינו דלא עמדה אלא ספינה זו בסכנה וקמו עליה נחשולי הים ואיימו לטובעה ושלא כדרך הטבע הוא או אז
יטילו הגורל לידע בשל מי הסער הזה ומי אשר ייענשו בסיבתו ואם יפול הגורל ג' פעמים על אותו אדם יידעו
אל נכון כי בשלו הרעה ויטילוהו הימה ובאמת כבר כתב רש"י שם (ספר יונה א' ז') לכו ונפילה גורלות רואים
היו שאר ספינות הולכות בים בשלום ושלהם משתברת אמרו בשביל אחד ממנו הוא כן מצינו בפרקי דר'
אליעזר עכ"ל וע"ע במלבי" ם שם שדייק בלשון הפסוק לכו ונפילה גורלות שהפילו הגורל כמה פעמים לברר אל
נכונה דאכן בשל יונה הסער הגדול והיא ראיה גדולה לכונת הספר חסידים ודו"ק בכ"ז.
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מושב ב
תאוריות של זכויות
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זכויות ומשמעויותן בתורת האחרונים
סוגיית "פריעת בעל חוב מצווה"
 .1ערכין כב ע"א
אמר רב נחמן :מרישא לא הוה מיזדקיקנא לנכסי יתמי .כיון דשמענא להא דרב הונא חברין משמיה דרב:
יתמי דאכלי דלא דידהו ליזלו בתר שיבקייהו ,מכאן ואילך מיזדקקנא.
מעיקרא מאי טעמא לא?
אמר רב פפא :פריעת בעל חוב מצווה ,ויתמי לא בני מיעבד מצווה נינהו.
רב הונא בריה דרב יהושע אמר :אימר צררי אתפסיה.
מאי בינייהו? איכא בינייהו בשחייב מודה; אי נמי ,שמתוה ומת בשמתיה .שלחו מתם :דשמתוה ומית
בשמתיה .והלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע.
 .2כתובות פו ע"א
אמר ליה רב כהנא לרב פפא :לדידך דאמרת [=לשיטתך שאמרת] "פריעת בעל חוב מצווה" ,אמר לא ניחא לי
דאיעביד מצווה ,מאי [=אם אמר הלווה שהוא אינו רוצה לקיים את המצווה ,מה יהיה הדין]?
אמר ליה :תנינא" ,במה דברים אמורים? במצוות לא תעשה ,אבל במצות עשה ,כגון שאומרין לו 'עשה סוכה'
ואינו עושה' ,לולב' ואינו עושה ,מכין אותו עד שתצא נפשו".
חידושי הריטב"א שם:
כגון שאמרו לו עשה סוכה ואינו רוצה ,מכין אותו עד שתצא נפשו  -כלומר וכן מצות פירעון חובו עד שאתה
כופהו בגופיה כפהו בממונו ,וכן פירש רבינו [=הרמב"ן] בשם ר"ח ז"ל.
חידושי הרא"ה (מובא בשיטה מקובצת שם):
ומהדרינן :תנינא :במה דברים אמורים במצות לא תעשה כו' עד שתצא נפשו ,והכי נמי בדין הוא דאיכא
למכפיה בהכי ,ומיהו עד שאתה כופהו בגופו כפהו בממונו.

 .3מנחם אלון ,כבוד האדם וחירותו בדרכי ההוצאה לפועל ,עמ' 21-20
לפנינו שתי גישות שונות לעניין מהותה המשפטית של החובה האישית לתשלום החוב .לדעת רב פפא אין זו
חובה משפטית כהשבת גזילה או פקדון ששייכים לנגזל או לנפקד ,אלא חובה "דתית" בלבד ,כעשיית סוכה
וכנטילת לולב ,כי מצווה היא על אדם למלא הבטחתו שהבטיח לפרוע .לעומת דעה זו סובר רב הונא בריה דרב
יהושע כי החובה לתשלום החוב חובה משפטית היא; מדין תורה נכסי החייב משועבדים לנושה ,ועל החייב
החובה המשפטית למוסרם למי שהם משועבדים לו ,ולנושה הזכות המשפטית לדרוש מילויה של חובה זו.
מהבחנה זו הסיק רב פפא את המסקנה שאם יורשי החייב קטינים ,על אף שברור שהחייב סירב לשלם את
חובו ,אין לכפות על הקטינים לקיים מצווה ולשלם את החוב לנושה ,...אך לדעת רב הונא בריה דרב יהושע
ניתן במקרה זה לגבות את החוב מקטינים כפי שניתן לגבות מהם את הפיקדון שהופקד אצל אביהם.
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 .4משה זילברג ,כך דרכו של תלמוד ,עמ' 73-71
ישנה מחלוקת בין חכמי התלמוד ,אם פריעת בעל חוב "מצווה" היא או לא .כלומר :אם זו חובה דתית-
מוסרית הדורשת ככל החובות מסוג זה בגרות אישית מסויימת (ואינה חלה ,למשל ,על הקטן) ,או שהיא חובה
משפטית-אזרחית ,זאת אומרת :הפועל יוצא ההכרחי מזכותו של הנושה ,ואינה מותנית כלל וכלל ב"כושר
החובה" הדתי-מוסרי של החייב...
כל הפרובלמטיקה הזאת אינה קיימת כלל בשיטות המשפט המודרניות ,וכבר לא הייתה קיימת בעיני
היוריסטן הרומאי .אפשר לומר ,עם קב חומטין כמובן ,כי המשפט המודרני אינו מתעניין כלל בחובות ,הוא
מתעניין רק בזכויות ,וחובת התשלום של החייב אינה אלא ציון מקוצר לאפשרות כפיית התשלום על ידי
הנושה .מן הלכסיקון המודרני אינך יכול למחוק את המונח "זכאי" ,אבל יכול אתה להתקיים – גם אם לא
יהא זה נוח ביותר – בלעדי המלה "חייב"; תצטרך רק לכתוב במקומה את הפסוק הארוך" :יכול להאלץ ,על
ידי בתי המשפט ומשרדי ההוצאה לפועל ,לקיים זכותו של הנושה"...
לא כן הוא המצב ,כפי שראינו ,במשפט העברי .ודאי שאין הדבר כן לדעת האמורא שהזכרתי ,הסובר "פריעת
בעל חוב – מצווה" .פריעת בעל חוב היא בנין אב לכל שיטת החיובים האזרחיים .ואם אף היא אינה אלא
מצווה ,כלומר :חובה דתית-מוסרית המוטלת על החייב ,הרי שלפי קונצפציה זו החובה היא עיקר ,והזכות –
טפל ,או אף פחות מזה .אך גם מי שאינו דוגל בדעה הקיצונית ההיא (=של רב פפא) ,לא יוכל להתעלם מן הערך
הרב שהמשפט העברי מייחס לחובת המילוי של ההתחייבות המשפטית .גם אם פריעת בעל חוב אינה רק
מצווה ,הרי היא על כל פנים ,ולכל הדעות ,גם מצווה ,ודבר זה בולט ומשפיע ,במישרין או בעקיפין ,גם על הצד
האקטיבי – צד הזכות והתביעה – של ה obligatio-העברית]...[ .
ידועה האבחנה של המשפט העברי בין שעבוד הגוף ושעבוד נכסים .כל מלווה בשטר יוצרת מלכתחילה את שני
השיעבודים ,אלא שאחר כך עלולים הם להתפצל ולהפרד זה מזה .שעבוד הגוף הוא אישי-פרסונלי ,והוא
משתרע רק על היחסים שבין הלווה והמלווה ,המתקשרים המקוריים .שעבוד הנכסים ,לעומת זאת ,חפצי
ריאלי ,והוא נודד מאיש לאיש יחד עם הנכס (נכסי מקרקעין) או עובר – לזכות – מן המלווה אל קונה החוב,
עם העברת החוב בדרך הקבועה בחוק .ומה הוא שעבוד הגוף ,האישי ,הערטילאי ,אם לא אותה מצווה-פריעת-
בעל-חוב הידועה לנו? היינו :החובה הדתית-מוסרית של קיום ההבטחה ,שיהא הן שלך צדק ולאו שלך צדק,
כדברי רש"י (כתובות פו ע"א).
 .5חידושי הרמב"ן ,מסכת בבא בתרא ,דף קעה ע"ב
הא דאמר רבה אינו גובה אלא מנכסים בני חורין הכי פירושא :שכופין אותו לקיים מצות עשה של פריעת בעל
חוב מצווה ,כדאמר רב פפא בכתובות (פ"ו א') דמקשו ליה 'לדידך דאמרת פריעת בעל חוב מצווה אמר לא
בעינא למעבד מצווה מאי' אמר ליה :כדתניא אבל במצות עשה לולב איני עושה סוכה איני עושה כופין אותו עד
שתצא נפשו .והיינו דמוכחינן מדאמר עולא דבר תורה בעל חוב בזבורית דאית ליה שעבודא דאורייתא ,דההיא
בבני חורין היא ,אלמא לרבה אפילו מבני חורין שעבודא לאו דאורייתא אלא מצווה.
וא יכא דקשיא ליה ומי איכא למימר דמדאורייתא לא נחתינן לנכסיה והא כתיבי תשלומין בתורה ,מיטב שדהו
ומיטב כרמו ישלם ,חיים שנים ישלם ,שלם ישלם המבעיר את הבערה ,ונתן בפלילים ,ובכולהו אבות נזיקין
ובארבעה שומרין תשלומין כתיבי ,ו"שעבודא לאו דאורייתא" בנזקין נמי איתמר בשמעתין ,דהוינן :יורשי בעל
הבור חייבין לשלם.
ולדידי לא קשיא ,דאנן הכי קאמרינן כיון דפריעת בעל חוב מצווה מן התורה וכופין על מצות עשה אף אנו
יורדין לנכסיו ומקיימין לו מצות עשה שלו בעל כרחו ,והא דכתיב מיטב שדהו ישלם ,היינו שמצווה אותו
הכתוב לשלם נזקו במיטב ,וכיון שהוא חייב לעשות כן ,אם לא רצה  -בי"ד יורדין למיטב שלו ומקיימים לו
מצוותו.
 .6קצות החושן סימן לט ס"ק א
וחיוב תשלומין דרמי עליה (=על הלווה לפרוע את חובו) כתב בחידושי הרמב"ן סוף פרק גט פשוט (ב"ב קעה ,ב
ד"ה הא) ,משום פריעת בעל חוב מצווה וכדאמר רב פפא (שם קעד ,א) פריעת בע"ח מצווה ,וכן גבי נזקין איכא
מצווה דכתיב (שמות כא ,לד) "בעל הבור ישלם" ומחוייב לקיים המצווה ,וע"ש שכתב דלא נחתינן לנכסיה
אלא מכין אותו עד שתצא נפשו ,וכדאיתא פרק הכותב (כתובות פו ,א) :אמר לא ניחא לי למיעבד מצווה מאי
מכין אותו עד שתצא נפשו מי לא תניא לולב איני עושה כו' .ואח"כ כתב דנחתינן נמי לנכסיה אבל לא מטעם
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שעבוד אלא משום כפיה ,דכיון שכופין אותו לקיים ,למה יכופו אותו ע"י הכאה? טפי עדיף הכפיה בהורדת
נכסים ,ע"ש.
וכן נראה דנחתינן לנכסיה אפילו למ"ד שעבודא לאו דאורייתא [ ]...וכן משמע מסתימת הפוסקים שכתבו כל
הפוסקים בשבועה דאורייתא נחתינן לנכסים ,ואף על גב דכמה פוסקים סבירא להו שעבודא לאו דאורייתא,
ואפילו הכי במה דנחתינן לנכסים בשבועה דאורייתא אין חולק ,ע"כ דכולי עלמא מודו דנחתינן ,אלא דאינו
בתורת שעבודא למ"ד שעבודא לאו דאורייתא ,אלא מתורת כפיה ,וכמו שכתבתנו.
וז"ל הרמב"ם פ"ז מהלכות מתנות עניים ה"י :מי שאינו רוצה ליתן צדקה או שיתן מעט ממה שראוי לו בי"ד
כופין אותו ומכין אותו מכות מרדות עד שיתן מה שאמדוהו ליתן ,ויורדין לנכסיו בפניו ולוקחין ממנו מה
שראוי לו ליתן ,ע"ש]...[ .
ואכתי קשה למה בפריעת בע"ח מצווה ,וכן בצדקה דהוי נמי מצווה ,יורדין לנכסיו בפניו ומשום כפיה לקיים
המצווה ,וגבי ריבית קצוצה כתב בשו"ע יו"ד סימן קס"א (סעיף ה') דמכין אותו עד שתצא נפשו להחזיר
הריבית ,אבל לא נחתינן לנכסיה ,ואמאי? ניחות נמי לנכסים מתורת כפיה! וצ"ע.

 .7הרב שמעון שקופ ,שערי ישר ,שער ה פרק ב
א ]...[ .לכאורה משמע מפשטות לשון הש"ס בכתובות (פ"ו ע"א) דעיקר דין שיעבוד הגוף בכל
חיובי ממון הוא רק מצווה של פריעת בעל חוב ,דאמרינן שם :א"ל רב כהנא לרב פפא
לדידך דאמרת פריעת בעל חוב מצווה אמר לא ניחא לי דאיעבד מצווה מאי ,א"ל תנינא
במה דברים אמורים ,במצות ל"ת אבל במצות עשה כגון שאומרים לו עשה סוכה ואינו
עושה ,לולב ואינו עושה מכין אותו עד שתצא נפשו" ,הרי מפורש בגמרא דעיקר שיעבוד
למ"ד שיעבודא לאו דאורייתא הוא מצווה גרידא ,ודין כפיית בי"ד על זה הוא רק כמצות
סוכה ולולב ,וקטן שאינו בר מצוות פטור ממצווה זו ,דאינו כמו דיני ממונות על חפץ בעין,
שכפית בי"ד הוא על עניין הממון ולא על מצות הגזל ,דהרי למ"ד שיעבודא דאורייתא לא
קשה ליה כלום איך כופין על זה ,משום דלמ"ד שיעבודא דאורייתא איכא זכות לתובע
בנכסי הנתבע! []...
ב .והנה ראשונה עלינו להוכיח דעניין זה של שיעבוד הגוף [=החיוב החל על הלווה לשיטת רב
פפא] הוא ג"כ חיוב ממון שבין אדם לחבירו ולא מצווה גרידא ,מכמה ראיות מוכרחיות.
דהנה בסיבה הגורמת שיעבוד הגוף על האדם מצינו שני אופנים ,אופן אחד מה שהטילה
תורה ,ואופן שני הוא מה שהאדם משעבד עצמו בחיוב חדש ,וחיוב חדש זה יתחדש ע"י
דרכי הקניינים שנקנים על ידם מטלטלים או קרקעות ,שהם קנין סודר או שטר [ ]...ואם
נאמר דעיקר שיעבוד הגוף הוא מצווה גרידא ,איך שייך קנין על זה? ואיך יתהווה המצווה
ע"י קנין סודר והשטר? ולשיטת רש"י בכתובות בסוגיא בפרק הכותב שהבאנו שכתב
דהמצווה היא "משום הן שלך צדק" היה ראוי להיות ע"י אמירה גרידא ,אבל דרכי
הקנינים מה שייכי כאן?
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ג .ועוד למה לא מהני קנו מידו לחלוק דאמרינן ריש ב"ב דף ג' ע"א וכי קנו מידו מאי הוי קנין
דברים בעלמא הוא [ ]...מפורש עניין זה דעל איזו הבטחה לא מהני קנין [ ]...ולפי זה אם
עיקר שיעבוד הגוף הוא מצווה גרידא הרי זה קנין דברים ,ולמה לא תהא מצווה זו גם
בקנו ממנו לחלוק וכמו כן בקנין אתן ,הרי מוכח להדיא דחיוב הגוף בחיוב ממון הוא גם
זכות ממון ולא מצווה גרידא ,וכן מוכח מהא דלא מהני התחיבות לדבר שלא בא לעולם
כדאיתא במסכת גיטין דף י"ג ע"ב הקנה לנולדים ,יעו"ש ,ואם ישבע או יקבל בנדר ליתן
לנולדים ודאי דמהני ,מכל זה מוכח דבחיוב ממון איכא מקנה וקונה ודבר הנקנה.
ד .וכן מוכח עניין זה מדין כפיית בי"ד ,דכתבו הראשונים ז"ל דאף למ"ד שיעבודא לאו
דאורייתא ,מ"מ נחתינן לנכסיה ,ובריבית קצוצה דקיי"ל דיוצאה בדיינים לא נחתינן
לנכסיה ,כמבואר ביו"ד סימן קס"א ,דכתב הרא"ה ז"ל  -הובא בשטמ"ק כתובות דף פ"ו
ע"א  -וז"ל :לדידך דאמרת פריעת בעל חוב מצווה פירוש דלית לזה שיעבודא דאורייתא
אלא מצווה בעלמא ,ופירש רש"י דהיינו מצווה דהן שלך צדק ,וליתיה להאי פירושא דהא
התם בב"מ מוקמינן ליה להאי קרא שלא ידבר אחד בפה ואחד בלב וכו' ,אבל הנכון פריעת
בעל חוב מצווה ,מדכתיב "והאיש אשר אתה נשה בו" וכו' ,ומאן דאית לי שיעבודא
דאורייתא מוקים ליה להאי קרא למימר דשמעינן מיניה דבעל חוב בזיבורית ,ובודאי רב
כהנא מפשט פשיטא ליה דאפילו לרב פפא נחתינן ליה לנכסיה ,אבל רב כהנא לא קאמר
אלא מאי טעמא ,והא הוא דקשיא ליה ,כיון דליכא אלא מצווה ,כל היכא דלא בעי למיעבד
מצווה אמאי נחתינן לנכסיה? ומהדרינן :תנינא במה דברים אמורים במצות ל"ת וכו' מכין
אותו עד שתצא נפשו ,והכא נמי בדין הוא דאיכא למכפייה בהכי ומיהו עד שאתה כופהו
בגופו תכפנו בממונא ,ובנזקין דכתיב באורייתא מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם לומר שכך
מצותו לשלם ממיטב ,וזה הנכון ,מפי רבינו נר"ו עכ"ל .
ה .וכן הוא להדיא בחידושי הרמב"ן ז"ל סוף ב"ב בשינוי לשון קצת וז"ל :ואיכא דקשיא ליה
ומי איכא למימר דמדאורייתא לא נחתינן לנכסיה ,והא כתיבי תשלומים בתורה מיטב
שדהו ומיטב כרמו ישלם וכו' ,ולדידי לא קשיא דאנן הכי קאמרינן כיון דפריעת בעל חוב
מצווה מן התורה וכופין על מצוות עשה ,אף אנו יורדים לנכסיו ומקיימים ליה מצוות עשה
שלו בע"כ וכו' ,עכ"ל הצריך לנו.
ולעניין ריבית כתב הנמוקי יוסף ריש איזהו נשך וז"ל :ריבית קצוצה כופין אותו בי"ד להחזיר
משום מצוות עשה ד"וחי אחיך עמך" ,ומכים אותו וכו' כמו בשאר מצוות עשה כדאמרינן בפרק
הכותב ,אבל אין בי"ד יורדים לנכסיו לפי שאין נכסיו משועבדים לכך .תדע דאם לא כן בנים
[=יורשי המלווה] נמי לחייבו לאהדורי וכו' [.]...
וקשה טובא ,מאי שנא מצות פריעת בעל חוב ממצות החזרת ריבית ,וכבר נתקשה בזה בספר
קצוה"ח סימן ל"ט סק"א והניח בצ"ע .
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ו .ונלענ"ד דעניין שיעבוד הגוף בכל חיובי ממון הוא דין משפטי שהאדם מחויב ועומד
להמציא מנכסיו לחבירו כך וכך ,שחיוב זה הוא חיוב משפטי גם בלי מצות התורה ,כשם
שסוג הקניינים וחוקי הבעלים בנכסים הוא דבר משפטי ,גם בלי אזהרת "לא תגזול" .וכמו
שביארנו לעיל דלא יתכן בשום פנים לומר דהעניין מה שאנו מיחסים החפץ לראובן הוא
מחמת ששמעון מוזהר על פי התורה שלא לגוזלו ממנו ,אלא הדבר הוא בהיפוך :דאיסור
גזילה הוא לאחר החלטת העניין בחוקי גבולי הבעלים – כמו כן נראה דגם מצות פריעת
בעל חוב הוא אחר החלטת עניין החוב על פי דין משפטי ,שאם חל על ראובן חיוב
תשלומים מסוג חוקי המשפט אז הוסיפה תורה אזהרה ומצווה לשמור לשלם חיובו שחייב
על פי חוק המשפטי.
ז .ואף דבהשקפה ראשונה הוא דבר תמוה ,איזה הכרח וחיוב על האדם יהיה לעשות דבר בלי
צווי ואזהרת התורה ,אבל כשנעמיק בעניין היטב יש להבין עניין זה ,דהרי גם החיוב
וההכרח לעבודת ה' ולמלאות רצונו ית' ,הוא ג"כ עניין חיוב והכרח על פי משפט השכל
וההכרה ,כמו כן הוא חיוב והשיעבוד ממון הוא חיוב משפטי ,שנתחייב על פי דרכי
הקניינים ,או שחייבתו תורה כנזקים ופדיון הבן וכדומה.
ח .ולעניין זה בעינן שיהיו קונה וזוכה זכות זה .אמנם יש לדון בזה מהו עניין הזכות שיש
להזוכה בשיעבוד הגוף זה ,דיש לומר דהחיוב הוא תולדה מהזכות ,היינו דע"י שיש זכות
לזוכה מחמת זה הוא חייב ,ויש לומר להיפוך ,דזכות זה הוא תולדה מן החיוב ,כלומר דזה
עצמו מה שהוא מחויב הוא הזכות.
ט .ועניין זה נראה לענ"ד מכוון בדברי הרמ"ה ז"ל בספר יד רמה על ב"ב בפרק קמא אות כ"ו
בתוך הד"ה מיהא שמעינן ,וז"ל:
והני מילי דקנו מידו דמחויב לחלוק וכו' ,אבל קנו מידו שמחויב לתת כך וכך או לבנות או
לזון ,מסתברא דלאו קניין דברים בעלמא הוא ,אף שהנתינה עצמה אינה ממון ,האי לאו
אנתינא גופא קנו מיניה ,אלא אגופא דממונא קנו מיניה דמחייב למיתב לי כך וכך ממון .ועוד
דכיון דקנייה לממונא גביה איחייב למיתביה ניהליה ,וקרא נמי דכתיב גבי קנין "לקיים כל
דבר" כשהדבר מתקיים בו לבדו ,לאפוקי קנין להקנות או לחלוק שאין הדבר מתקיים בקניין
זה עד שיחלוק או עד שיקנה בהקנאה אחרת ,עכ"ל הצריך לנו.
לדעתי הביאור המכוון בדבריו הוא ,דאפשר לומר דעיקר הקניין פועל על החיוב ,שמחויב
ומשועבד לשלם וממילא הוא זכות להקונה ,או להיפוך דעיקר הקניין פועל שתהיה זכות ממון
להקונה אצל המתחייב וממילא הוא מחויב.

י .ועיקר היסוד בזה לענ"ד הוא מה שכתב הרמ"ה ז"ל דבעינן שע"י הקנין יהיה "קיום
הדבר" ,הוא דגדרי הקנינים הוא להחליף ולחדש כוח השליטה של האדם על החפץ ,אבל
אם יצטרך עוד לרצון הבעלים הקודמים לא נעשה קיום הדבר ע"י הקנין ,ומשום הכי קנין
אתן או קנו לחלוק הוי קנין דברים ,דעדיין צריך שיהיו הרצון ממנו (=מהמתחייב)
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להקנות ,דבלי רצון לא יתהוה בשום פנים ההקנאה הצריכה .ולפי זה בקנין של חיוב ממון
בעל כורחנו נמצא בזה העניין שמתקיים הדבר ע"י הקניין ,שכבר יכול (=הזוכה) לזכות
בסך הממון גם בלי רצון המתחייב ,דאם לא יזכה בממון רק ע"י הקנאת המתחייב הוי
קנין דברים .והנה אם ישבע אדם לחבירו ליתן לו מנה ,ודאי הדין שלא יזכה חבירו בממון
זה בלי הקנאת הבעלים ,דאף שהוא מושבע ועומד ליתן לו ,אבל מחמת זה לא יזכה חבירו
בממון זה בלי רצון הבעלים .ואם יכפוהו בי"ד לקיים שבועתו ,כמו שכופים על שאר מצוות
עשה ,יכריחו אותו שיעשה הקנאה שיאמר "רוצה אני" ,דבלאו הכי לא תתקיים המצווה
כלום ,דאף שהממון יהיו ברשות חבירו ,אבל הלא לא זכה בהם כלום ,והם גזל או פקדון
בידו .ואם יזכה בהם ע"י הפקר בי"ד ,ג"כ לא קיים המושבע את שבועתו כמובן.
יא .ולפי"ז קשה מה שכתבו הראשונים ז"ל דלמ"ד שיעבודא לאו דאורייתא מתקיימת
המצווה של פריעת חוב על ידי שבי"ד יורדים לנכסיו ונותנים למלווה או לשאר בעלי
חובות ,הלא כל זמן שלא יאמר רוצה אני לא יזכה הבעל-חוב בנכסי הלווה ,כיון דאין לו
בהם שום זכות למ"ד שיעבודא לאו דאורייתא! אלא ודאי הדבר מוכרח דסברי דגם למ"ד
שיעבודא לאו דאורייתא יזכה הבעל-חוב בנכסי הלווה גם בלי רצון הלווה ,ומשום הכי אם
רק בי"ד יורדים לנכסיו ונותנים למלווה והוא זוכה בהם  -תיכף נתקיימה המצווה ,דכבר
איתפרע החוב .והטעם בזה בע"כ ,דכיון דיש למלווה זכות בגוף המתחייב על הסכום הזה
יכול ליטול מנכסיו בלי דעתו ,אף דאין לו בנכסים שום זכות בעולם ,אבל כיון דיש לו זכות
על בעל הנכסים ,ליכא שום עיכוב מצד הנכסים עצמם ,דמה שאי אפשר לזכות בנכסי
אחרים ,הוא רק משום כוח ושליטת בעליהם ,ומשום הכי אם יש לו קנין בגוף האדם
שיזכה ממנו או שיתן לו כך וכך ,יכול לזכות ממון זה מנכסיו בלי דעתו .מה שאין כן
בשבועה שאינה רק מצווה לשמים ,וליכא בזה שום חיוב להמושבע מצד עניין משפט
ממוני ,וכמו כן אין זכות לחבירו לתבוע ממנו מצד עניין איזה זכות ממון ,משום הכי עניין
הכפיה מצד בי"ד יהיה רק ע"י שיכפוהו שיעשה הוא בעצמו לקיים שבועתו ע"י רצונו
המוחלט.
יב .ומעתה מובן ההבדל בין מצות פריעת בעל חוב למצות החזרת ריבית ,דרק בפריעת חוב
שייך עניין זה שע"י שאנו יורדים לנכסיו ונותנים למלווה תתקיים המצווה בעל כורחו של
הלווה ,כמו שכתב הרמב"ן ז"ל ,משום דכשהנכסים ביד המלווה ,הוא זוכה בהם בע"כ של
הלווה ע"י הזכות שיש לו על גוף הבעלים .אבל מצות החזרת ריבית אינה רק (=אלא)
מצווה גרידא שהוא מחויב לעשות לה' ,כסוכה ותפילין ,וליכא שום זכות לתובע בגופו של
הנתבע ,ואם יהיו הממון ברשותו לא יזכה בהם כלום בלי רצונו של הנתבע ,בכהאי גוונא
לא נחתינן לנכסיו ,דמה תועיל לנו הירידה לנכסיו כיון דבע"כ של הנתבע לא תתקיים
המצווה כלום ,וכשכופים אותו בי"ד הוא רק שיעשה הוא המצווה ,שיתן הריבית ויקנה
לחבירו ע"י רצונו והקנאתו.
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יג .ולפי"ז נאמר דעיקר ההבדל בין חיוב החזרת ריבית לשאר החיובים שחייבה תורה ,כמו
נזקים ופדיון הבן וכדומה ,דהנה בכל מה שאמרה תורה וחייבה ליתן ,הנה אם יהיו דבר
ההוא דבר בעין כמו תרומות ומעשרות ובכור בהמה ,הקנתה התורה דבר ההוא להזוכה,
ואם הוא חיוב ממון וכדומה דבר שאינו בעין ,זיכתה תורה להזוכה זכות שיעבוד ,ובריבית
לא זיכתה תורה כלום לזוכה ,אלא צוותה תורה למתחייב .ומשום הכי לעניין כפיית בי"ד
חלוק ריבית משאר חיובי ממון ,דבשאר חיובי ממון ,כשנחתינן לנכסיו ויהבינן לזוכה,
זוכה בהם הזוכה בעל כורחם של הבעלים ,ונתקיימה המצווה בעל כורחם של הבעלים,
ובריבית צריך לכוף את הבעלים שיתנו מרצונם .אבל לעניין החיוב על הנתבע  -אין שום
הבדל ביניהם ,דבשניהם חייבה תורה את הנתבע לשלם.
יד .ונראה לפי זה דבכל העניינים הנוגעים לזכיית התובע יהיה הבדל בין חיוב דחזרת ריבית
לשאר חיובים .דהנה קיי"ל בכל זכות תביעת ממון דיורש יורשו ,דכל הזכויות שהיו לתובע
ירש היורש ממנו ,אבל בריבית שאין זכות לתובע כמו שכתבנו ,לא יהיו בזה דין ירושה.
[]...
טו .וכן לעניין מחילה כתבו הרבה ראשונים דלא מהני מחילת התובע בריבית ,ובשיטה
מקובצת ריש איזהו נשך בהביאו שם דעת הסוברים דמהני מחילה לאחר פרעון הריבית,
הביא שיטת הגאונים דסברי דלא מהני מחילה ,וכתב שם וזה לשונו:
ודעת מרי ז"ל כדעת הגאונים ,וטעם הדברים אומר מרי ,דתביעת ריבית לא הוי
כשאר תביעות ,כגזל ואונאה וכיוצא בהם ,דאית ליה על חבריה שיעבוד ממון ,אלא
חיוב הוא שחייב הכתוב להחזיר איסור שבלע .תדע ,דהא רבי יוחנן סבר דריבית
קצוצה אינה יוצאה בדיינים ,וגם לדברי הכל אם מת  -בניו פטורים .ואילו בגזל
ואונאה בניו חייבים כשהניח אחריות נכסים .ובודאי דטעמא כדאמרן ,דחיובא דרמא
עליו רחמנא הוא ,וכעניין חוב למ"ד פריעת בע"ח מצווה ושיעבודא לאו דאורייתא,
אלא דהתם איכא דין ממון לחבירו ומהני מחילה ,אבל הכא לשמים הוא חייב ,וכיון
שכן לא תועיל לו מחילת חבירו ,וכן עיקר וכו' ,הריטב"א עכ"ל.
בדברי הריטב"א האלה מפורש כל מה שכתבנו ,דשאני חיוב ריבית מחיוב ממון למ"ד שיעבודא לאו דאורייתא.
דבכל החיובים איכא דין ממון לחבירו ,היינו דאיכא זכות לתובע ומהני מחילתו ,היינו דשם איכא זכות לתובע
וכיון שמחל זכותו נפקע החיוב .אבל בריבית ליכא זכות ממון לתובע ואין מחילתו מועלת .אמנם לדינא פסק
בשו"ע יו"ד דמהני מחילה כשיטת הרמב"ם וסייעתו.
[]...
טז .והנה על פי מה שכתבנו דגם למ"ד שיעבודא לאו דאורייתא הוא תביעת ממון ממש ,שיש
לתובע זכות על גופו של הנתבע שישלם לו ,צריך ביאור למה ליכא בזה כפיית בי"ד ,על פי
דיני המשפטים כמו בכל משפטי התורה? דכמו דבי"ד כופים מצד מצות התורה ,כמו כן
כופים על כל חיובים שחייב אדם לחבירו!
יז .ונראה לענ"ד דיסוד העניין בזה הוא ממה דמצינו לעניין עביד אינש דינא לנפשיה (בב"ק דף
כ"ח ע"א) דעיקר החידוש בזה ודאי לעניין הכאה ,שיהיו הרשות להכותו בלי גבול עד
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שיציל את שלו אם אי אפשר להציל באופן אחר .אבל זה לא יתכן לומר דשקיל וטרי אם
חבירו רוצה לגוזלו שיניח אותו לגוזלו ,אלא שכל שחבירו מעכבו מלעמוד בדבר שהוא שלו,
ניתן לו הרשות לסלקו מזה בכל מה דאפשר ,עד גם להכותו עד שתצא נפשו ,אם אי אפשר
בעניין אחר .וכדאמרינן שם בההוא גרגותא דבי תרי דאתא חד מינייהו ודלי ביומא דלאו
דיליה ,דאמר רב נחמן "אפילו מאה פנדי בפנדא לימחיי" .ובדיני קנסות בזמן הזה דקיי"ל
דאי תפס לא מפקינן מיניה ,דכתב הרא"ש (בסוף פרק קמא דב"ק) שהוא גם כן משום
עביד אינש דינא לנפשיה ,דלעניין כוח הבעל דין אין חילוק בין זמן דאיכא מומחים או לא,
יעו"ש .ומכל מקום אינו יכול לכוף את הנתבע ע"י הכאה שישלם לו קנס ,אף דחייב לו
מדאורייתא ,משום דרק להציל את שלו כשחבירו גוזלו יכול למונעו בכל מה דאפשר ,גם
על ידי הכאה ,אבל לכוף את חבירו שימלא חובתו המוטל עליו זה אינו בדין.
יח .וכן הדבר הוא אצל בי"ד ,דבית דין והבעל דין כוח אחד להם לכוף הגזלן להציל את הנגזל.
ומשום הכי גם לבי"ד אין להם כוח כפיה ע"י הכאה רק להציל עשוק מיד עושקו ,אבל
לכוף לאיש למלא חובתו מה שחייב לחבירו ,אם אין בזה עניין הצלת העשוק אין להם כוח
כפיה כלל .ורק בעניינים של מצות עשה לשמים נתנה להם תורה רשות לכוף לאדם ע"י
הכאה עד שתצא נפשו שיקיים מצות ה' כסוכה ולולב ,וכוח כפיה זה אין להבע"ד כוח על
זה ,דעל עניין זה לאו בע"ד הוא ,וזהו מה שחידש התנא בברייתא דבמצות עשה כופים
אותו עד שתצא נפשו ,שאם נאמר דבי"ד כופים את כל אדם לעשות המוטל עליו ,גם חובת
האדם לאדם ,לא היה שום חידוש שיכופוהו לעשות מה שמוטל עליו לשמים.
יט .ועל פי זה מתפרשת לנו היטב סוגית הש"ס בכתובות שהבאנו ,דאמר ליה רב כהנא לרב
פפא לדידך דאמרת פריעת בעל חוב מצווה ,דשיעבוד נכסים לאו דאורייתא ,אמר לא ניחא
לי דאעביד מצווה מאי ,דמצד כוח כפיית בי"ד מדיני המשפטים אין בזה עניין הצלת עשוק
מיד עושקו ,דזכות הממוני שיש לתובע אצל הנתבע הוא רק שהנתבע חייב לשלם לו ,אבל
אין בגופו של הנתבע חלק ממון שנאמר שהוא שייך להתובע והנתבע מעכבו תחת רשותו.
ומה שהוא מעכב את נכסיו ואינו משלם לו ,הרי הם שלו [של המלווה] לגמרי ,ואין לתובע
שום זכות בהם דשיעבודא לאו דאורייתא ,ובמלווה על פה גם מדרבנן ליכא שיעבוד
לדידיה .ועיקר הקושיא הוא מה שגובים מלווה על פה ,דבשלמא למ"ד שיעבודא
דאורייתא ,כשחבירו מונעו מלגבות ,הרי מעכב תחת רשותו דבר שיש לתובע זכות לגבותם,
ועל זה איכא כפיית בי"ד מתורת המשפטים ,וגם הבעל דין בעצמו היה יכול לכפות אותו
גם ע"י הכאה כשמונעו מלהשתמש בכוח הזכות שלו ,כמו כן בי"ד כופים על זה מתורת
המשפט ,להציל עשוק מיד עושקו.
אבל למ"ד שיעבודא לאו דאורייתא ,אם גם יש כוח לתובע לזכות בנכסי הלווה בשעה שיגיעו לידו
כמו שכתבנו לעיל ,דעל ידי שיש לו שיעבוד על בעל הנכסים יכול לזכות בנכסים ,אבל אם חבירו
אינו מניחו לזכות בהם הוא עושה בדבר שהוא שלו לגמרי ,דהרי אין שום זכות בהם להתובע,
ולכוף את הלווה שיעשה חובתו המוטלת עליו מצד השעבוד  -אין כוח לבי"ד על זה .ומשני כיון
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דפריעת בע"ח הוא גם כן מצווה לשמים כסוכה ולולב ,יש כוח ביד בי"ד לכופו בהכאה כמו בשאר
מצוות לשמים.

כ .ובקנס שמפורש בתורה "אשר ירשיעון אלהים" וכן יכול הבע"ד לכופו ,אף דקודם התביעה
אין שום זכות לתובע בנכסי הנתבע ,התם גזירת הכתוב הוא שבאופן כזה יתקיים תשלומי
קנס ,שע"י כפיה זוכה התובע ,שאם יהיה מוכרח יתחייב ממון ככל תשלומי ממון ,ובנידון
זה שאני כפיית בי"ד מכפיית הבע"ד ,דבי"ד יכולים לכופו מצד האמור בתורה "אשר
ירשיעון אלהים" ,ומשום הכי יכולים לכופו גם על ידי הכאה ,אבל בעל דין אין בכוחו
לכופו מצד מצות התורה ,רק יכול לתפוס ,שאם יתפוס יזכה ,שעל ידי זה יהיה הנתבע
מוכרח ,וכשם שאם מוכרח ע"י בי"ד  -מתחייב ,כמו כן אם הוא מוכרח ע"י תפיסה ,ולקמן
יתבאר עניין זה בס"ד.
כא .וכן יש להוכיח מן הכתוב שבו גלתה תורה מצות פריעת בע"ח כמו שכתבו הראשונים ז"ל,
והוא מה שכתוב בתורה "והאיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך את העבוט" ,שהכתוב
מצווה עליו לעשות כן ,כמו שכתב הרמב"ן ז"ל .ואם נאמר דשעבוד הגוף הוא המצווה
גרידא ,ובלעדי המצווה אין כל זכות למלווה על הלווה ,איך אומר הכתוב "שאתה נושה בו
יוציא" ,הלא מה שיש לו הכוח להיות נושה בו הוא רק ע"י המצווה הזאת שאמרה תורה
"יוציא אליך העבוט" ,והיה ראוי לכתוב בתורה תחילה המצווה שישלם הלווה ואז אפשר
להחשיב המלווה כנושה בלווה מחמת המצווה! אלא ודאי הוא נושה בו מחמת השיעבוד
המשפטי ,מחמת הנאת הכסף שלווה ממנו או מחמת שנשתעבד ע"י הכסף כמו שאר
הקנינים ,והתורה ציותה שישלם מה שהוא משועבד .ולפי"ז מוכיחים הדברים שהשיעבוד
והזכות קדים להמצווה ,ויוכל השיעבוד להתקיים בלי המצווה ,רק להיפוך בלי הזכות
והשיעבוד המשפטי ליכא שום מצווה .ומשום הכי בספק חיוב ממון דמצד דין המשפטי
הוא פטור מדין המוציא מחבירו ,ממילא ליכא בזה מצות פריעת בעל  -חוב ,ולא שייך בזה
לדון על ספק מצות עשה כספק שאר קיום מצות ה' ,דעיקר המצווה בזה לקיים השלמת
השיעבוד והזכות שיש לחבירו עליו על פי חוקי המשפטים.

הגדרת "שעבוד הגוף"
 .8הרב שקופ ,קונטרס השעבוד ,עמ' רמ
עיקר המחלוקת אי שעבודא דאורייתא או לא ,הוא על עניין חיוב האדם בתשלומי ממון ,אם הוא רק זכות
בגוף האדם שישלם לו בממונו ,או שעל ידי חיוב זה זוכה המלווה זכות בנכסי הלווה ,והיינו דכיון דזכותו על
הלווה הוא שישלם לו ממון הוא זוכה זכות בממונו מן התורה...
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ובקצרה :כל מה שמחוייב גופו בתשלומין מנכסיו ,שוב למאן דאמר שעבודא דאורייתא נתנה תורה זכות
להמקבל בנכסי המתחייב ,אבל למאן דאמר שעבודא לאו דאורייתא ,החיוב הוא רק על גופו ,היינו שזכות
המלווה רק על גוף הלווה שישלם לו כפי תנאו ,אבל לא זכתה לו התורה זכות בנכסי הלווה.

 .9הרב שקופ ,שערי ישר ,שער ה ,פרק ב ,עמ' ה
דכיון שיש למלווה זכות בגוף המתחייב על הסכום הזה ,יכול ליטול מנכסיו בלי דעתו ,אף דאין לו בנכסים
עצמם שום זכות בעולם ,אבל כיון דיש לו זכות על בעל הנכסים ,ליכא שום עיכוב מצד הנכסים עצמם .דמה
שאי אפשר לזכות בנכסי אחרים הוא רק משום כוח ושליטת בעליהם ,ומשום הכי אם יש לו קנין בגוף האדם
שיזכה ממנו או שיתן לו כך וכך ,יכול לזכות ממון זה מנכסיו בלי דעתו.

 .10הרב שקופ ,חידושי מסכת בבא קמא ,עמ' 10
לכן נראה לי שאף למאן דאמר שיעבודא לאו דאורייתא ופריעת בעל חוב מצווה ,יש בזה קנין וזכות להמלווה
אצל הלווה מלבד המצווה .דשעבוד הגוף לדעתי הוא בגדר פועל ,שמשעבד גופו למלאכת יום או יומים או
למלאכה ידועה ,וכמו כן בכל חובות והתחייבות ,גופו של המתחייב משועבד להמציא הסכום הזה שחייבתו
תורה או שהתחייב בעצמו ,כמו שגוף הפועל משועבד לבעל הבית .ועל שעבוד זה לא פליגא בגמרא אם הוא מן
התורה או לאו ,רק על הא דנחתינן לנכסיו קמיפלגי בגמרא אם הוא מדאורייתא או לאו .היינו דלמאן דאמר
שעבודא לאו דאורייתא אין שום זכות ושייכות למלווה בנכסי הלווה ,אלא דיש לו רק זכות ושיעבוד על גופו
בגדר פועל ,אבל אם אינו רוצה לקיים חובתו דמוטלת על גופו  -לא נחתינן משום זה לנכסיו .והא דנחתינן
לנכסיו הוא רק בגדר כפיה לקיים מצותו וחיובו.

 .11ר' חיים שמואלביץ (סיכומי שיעורי הגרש"ש) ,וזאת ליהודה ,עמ' שצג
דעניין שיעבוד הגוף הוא דין בדיני ממונות ,וכמו כל עניני משפטים דעלמא ,והיינו שהוא חייב והמלווה הוא
הזוכה בחיוב ,והיינו שיש לו כוח לקחת חובו ממנו ,וכעין חיוב עבודה שיש על הפועל ,דודאי הוה חיוב דין
המשפטים ולא הוה רק ממצווה לחוד כמובן .ואלו היה שייך למכור גופו [=היינו שבעל הזכות ימכור את גופו
של החייב] ,ועל ידי זה ישיג חובו היה יכול ,דזהו זכותו ליטול מגופו חובו ,ורק דזה אינו ,דאי אפשר למכור
ישראל לעבד כנעני.

 .12שערי יושר ,שער ה ,פרק ב ,עמ' ו
לבית הדין אין להם כוח כפיה על ידי הכאה רק להציל עשוק מיד עושקו ,אבל לכוף לאיש למלא חובתו מה
שחייב לחבירו ,אם אין בזה הצלת העשוק ,אין להם כוח כפיה כלל .ורק בעניינים של מצות עשה לשמים נתנה
להם תורה רשות לכוף לאדם על ידי הכאה עד שתצא נפשו שיקיים מצות ה' ,כסוכה ולולב.

 .13ר' חיים שמואלביץ ,אהל אברהם ,מסכת כתובות ,ירושלים תשנ"ט ,עמ' תז
דבכל חוב דעלמא המלווה יש לו זכות התביעה ,והיינו שהוא הזוכה בחיובים והלווה הוא המתחייב .ועניין
שיעבוד הגוף גם כן הוה זכות ממון ,ולא סתם מצווה בעלמא כדמשמע לכאורה לשון הגמרא בכתובות (פו ע"א)
דהוה כמו סוכה ולולב ,דאם כן יהא חייב מספק כמו על שאר מצוות? ...וכן יהא הכפיה על ידי דיין אחד!
והרבה קושיות כאלו ...ועל כרחך דזכות ממון היא שיש לתובע על גוף הנתבע ,שיכול לגבות חובו ממנו
ומנכסיו .והיינו ,שהנכסים באמת מצד עצמם ניתנים לגביה כמו סתם הפקר ,ורק דהבעלים הוא מעכב ,וזהו
זכייתו של המלווה שלא יהני [=יועיל] עיכובא דלווה .ולכן כשנותנים לו בית דין את הנכסים נעשים הם שלו
מדין זכות ממון שיש לו .ורק דחקירת הגמרא היתה ,דבשלמא למאן דאמר שיעבודא דאורייתא יכולין בית דין
לכפותו כדי להציל העשוק מעושקו דנמצא אצלו חפץ של חבירו .אבל לדידן דסבירא לן דשעבודא לאו
דאורייתא ,אם כן כשהוא מעכב את הנכסים אין כוח וסיבה לכפותו ,כיון שאינו מעכב אצלו חפץ של חבירו!
ועל כך מצאה הגמרא עצה זו דהכפיה היא כמו שאר מצוות.
51

המקרה המיוחד של הלוואה לגוי
 .14שלחן ערוך ,חושן משפט ,סימן שמח ,סעי' ב
כל הגונב אפילו שוה פרוטה עובר על לאו ד"לא תגנובו" וחייב לשלם .אחד הגונב ממון ישראל או הגונב ממון
של גוים ,ואחד הגונב מגדול או מקטן.
הגה  -טעות עובד כוכבים ,כגון להטעותו בחשבון ,או להפקיע הלוואתו – מותר ,ובלבד שלא יוודע לו ,דליכא
חילול השם (טור ס"ג) .ויש אומרים דאסור להטעותו ,אלא אם טעה מעצמו שרי( .מרדכי פרק הגוזל בתרא).

 .15אורים ותומים ,סי' פו ,ס"ק יג
אם ראובן הלווה לגוי וגוי [=אותו הגוי] הלווה לישראל ,אם מצי [=האם יכול] ראובן להוציא מיד ישראל
[=מדין "שיעבודא דרבי נתן"]? נראה ...דקיימא לן הפקעת הלוואתו מותרת ,ואם הגוי תובעו לדין פטור בבית
דין של ישראל ,אם כן תיכף כשהגיע מעות של גוי ליד ישראל [=בשעת ההלוואה] הרי פקע שעבודו של גוי כי
אפקעתא דמלכא [=כמו הפקעת המלך] ,ובמאי ישתעבד לישראל השני מלווה של גוי?

 .16תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף קיג/ב
מכריז רבא ואיתימא רב הונא :דסלקין לעילא ודנחתין לתתא; האי בר ישראל דידע סהדותא לכותי ,ולא תבעו
מיניה ,ואזל ואסהיד ליה בדיני דכותי על ישראל חבריה ,משמתינן ליה .מאי טעמא? דאינהו מפקי ממונא
אפומא דחד .ולא אמרן אלא חד אבל בתרי לא.

 .17תוספות ,בבא-קמא קיד ע"א ,ד"ה ולא אמרן
ולא אמרן אלא חד אבל בתרי לא  -ואם תאמר ,הא לעיל שרי הפקעת הלוואה [=של גוי] ,ואם כן מפסידים
אותו הרבה ,שאם רוצה [=הישראל] יכול [=היה] לכפור! ויש לומר ,דמכל מקום לא משמתינן ליה ,כיון שאין
משלם [=הנתבע] על ידם אלא מה שחייב לו [=לגוי].

 .18מדברי האחרונים על גדרי זכות מלווה נכרי
 .Iעל כן נראה לענ"ד ,דאף דהפקעת הלואה מותר ,אין נפקע השיעבוד בשום אופן עד שיפרע לו.
והטעם לזה הוא על פי מה שכתבנו בפרקים הקודמים ,שדיני המשפטים והאיסור וההיתר הם
ענינים נפרדים .וכמו שהבאנו שיטת הריטב"א לעניין השתעבדות בתשלומי ריבית ,דאף שאסרה
תורה לשלם חוב זה ,אבל החוב המשפטי קיים ,כמו כן הוא עניין הלואת נכרי ,דמה שנוגע לדיני
המשפטים אין חלוק נכרי מישראל ,חוץ מהיכא שגלתה תורה למעט נכרי ,כמו אונאה ודיני
שומרים ותשלומי כפל דמיעטה תורה הקדש ונכרי .באופן דאם לווה מנכרי ,דלא מצינו בתורה
שום חילוק למיעוט נכרי שלא יתחייב בעד הכסף שקיבל או שלא יועיל התחייבות והשתעבדות
לנכרי ,החיוב המשפטי הוא קיים ועומד כמו בישראל ,אלא דאם חייב לישראל איכא איסור
לשמים אם אינו פורע ,ובנכרי ליכא [=אין] איסור אם אינו פורע ...ומשום הכי [=ומשום כך]
כשאינו פורע אינו עובר על שום מצווה ,אבל מדיני המשפטים לא נפקע כלום (שערי ישר ,שער ה,
פרק ה ,עמ' יד-טו).
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 .IIאף היכא דאמרינן הפקעת הלואתו מותרת ,היינו דליכא [=שאין] איסור במה שאינו פורע...
אבל על כל פנים זכות השעבוד דאיכא [=שיש] לכל מלווה בנכסי לווה ליטול מנכסיו כנגד חובו
– דלמאן דאמר שעבודא לאו דאורייתא זכות הוא בגופו של לווה ,ולמאן דאמר שעבודא
דאורייתא יש לו זכות גם בנכסי הלווה – הזכות הזה יש לו גם לעכו"ם בלא שום שינוי ,ובשום
פנים לא יופקע זכותו לעולם ,אם לא על ידי פרעון או מחילה מהעכו"ם (חידושי נדרים ,סי' יח).
 .IIIגם למאן דאמר הפקעת הלואתו שרי [=מותר] ,אין כוונתו שאין להעכו"ם כלום אצל הישראל,
אלא שיש לו אותו החוב והקניין שיש לישראל על ישראל ,אלא דבישראל אם חייב ואינו רוצה
לשלם יש בזה איסור ,ובעכו"ם אם אין הישראל רוצה אין בזה איסור ,אלא רק היכא דאיכא
חילול השם .אבל מצד דיני הממון לא שני עכו"ם מישראל מידי (חידושי בבא קמא ,סי' ה ,עמ'
.)8
 .IVולפי זה יצא לנו לחלק יפה בעניין הפקעת הלואתו בעכו"ם ...דהיינו אם אחד התחייב בקנין
לעכו"ם על מאה מנה ,אז חל שעבוד על גופו ,כמו במתחייב לישראל ,דבכל דבר שהוא משום
קנין וזכות ,עכו"ם וישראל שווים לפי שיטת היראים .אלא דבישראל אם לא קיים חובו שמוטל
על גופו איכא [=יש] עבירה שלא קיים מצות פריעת בעל חוב ...אבל בעכו"ם ,אף אם לא יקיים
פריעת החוב והשעבוד שעל גופו ,לא עבר עבירה במקום שאין חילול השם ,אבל מכל מקום
שעבוד על גופו קיים ועומד עד שיפרענו .ואף שפשטות דברי רש"י ושאר ראשונים בשיטה
מקובצת אינם מורים כן ,אבל אין להבין עניין זה באופן אחר (חידושי בבא קמא ,סי' ה ,עמ'
.)11
 .Vחזון-איש ,בבא קמא ,סי' י ,אות יא " :דאע"ג דהפקעת הלוואתו מותר ,מכל מקום החוב
קיים".
 .VIחידושי הגר"ח השלם בסוגיות הש"ס ,מסכת בבא קמא ,ירושלים תשס"ד ,סי' מז עמ' קלח:
"דדין חיוב לחוד ודין הפקעת הלוואתו לחוד ,דבמה שהותרה הפקעת הלוואתו לא אמרינן
דליכא כלל דין חיוב על ישראל לעכו"ם ,אלא דיש לו רשות לא לשלם משום דהפקעת הלוואתו
מותרת ,אולם עדיין לא נפקע החיוב ,אלא שמותר לו לסרב מלשלם ,אע"ג שיש עליו חיוב
לשלם".
שם (חידושי הגר"ח) סי' מח ,עמ' קלט" :וכבר ביארנו במקום אחר ,דהא דהפקעת
.VII
הלוואתו מותרת ,אף למאן דאמר גזל כנעני אסור ,בודאי אין הביאור בזה שנפקע החוב ,אלא
שמותר להשמט ממנו".
קובץ תשובות חתם-סופר ,סי' סג :דעל כל פנים אם העכו"ם קובל על הישראל בבית
.VIII
דין ,והוא [=הישראל] טוען נאנסו ,צריך בית דין לעשות לו [=לנכרי] כדין .ואם היה צריך
[=הישראל] לישבע שנאנסו ,והרי אינו יכול לשבע [=לשקר] אם כן על כרחך צריך להחזיר .אבל
השתא [=עכשיו] שפטרו התורה משבועה ואומרים הבית דין [=לנכרי] :כך דיננו ,שאינו צריך
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לישבע על טענת ספק שלך ,שוב אין איסור על הישראל במה שטען נאנס ,כי הפקעת הלואתו
מותרת ,אבל אי היה צריך לישבע הרי הבית דין צריך לפסוק הדין.
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מושב ג
זכויות אדם :בין
האוניברסלי לפרטיקולרי
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בין הפרטיקולרי לאוניברסלי בספרות ההלכה
 .1בבלי בבא קמא לז ע"ב -לח ע"ב
מתני' .שור של ישראל שנגח שור של הקדש ,ושל הקדש שנגח לשור של הדיוט  -פטור ,שנאמר+ :שמות כ"א+
שור רעהו ,ולא שור של הקדש .שור של ישראל שנגח לשור של כנעני  -פטור ,ושל כנעני שנגח לשור של ישראל,
בין תם בין מועד  -משלם נזק שלם .
גמ' .מתניתין דלא כר"ש בן מנסיא; דתניא :שור של הדיוט שנגח שור של הקדש ,ושל הקדש שנגח שור של
הדיוט  -פטור ,שנאמר :שור רעהו ,ולא שור של הקדש; ר"ש בן מנסיא אומר :שור של הקדש שנגח שור של
הדיוט  -פטור ,ושל הדיוט שנגח שור של הקדש ,בין תם בין מועד  -משלם נזק שלם .אמרי :מאי קא סבר ר"ש?
אי רעהו דוקא ,אפילו של הדיוט שנגח של הקדש ליפטר! ואי רעהו לאו דוקא ,אפילו דהקדש נמי כי נגח
דהדיוט ליחייב! וכי תימא ,לעולם קסבר רעהו דוקא ,ומיהו דהדיוט כי נגח דהקדש היינו טעמא דמיחייב,
משום דקא מייתי ליה מקל וחומר דהדיוט :ומה הדיוט שנגח של הדיוט  -חייב ,כי נגח דהקדש לא כל שכן
דמיחייב! דיו לבא מן הדין להיות כנדון ,מה להלן תם חצי נזק ,הכא נמי חצי נזק! אלא אמר ריש לקיש :הכל
היו בכלל נזק שלם ,כשפרט לך הכתוב רעהו גבי תם ,רעהו הוא דתם משלם חצי נזק ,מכלל דהקדש ,בין תם בין
מועד  -משלם נזק שלם ,דאם כן נכתוב קרא להאי רעהו לגבי מועד.
שור של ישראל שנגח שור של כנעני  -פטור .אמרי :ממה נפשך? אי רעהו דוקא ,דכנעני כי נגח דישראל נמי
ליפטר! ואי רעהו לאו דוקא ,אפילו דישראל כי נגח דכנעני נחייב! א"ר אבהו ,אמר קרא+ :חבקוק ג' +עמד
וימודד ארץ ראה ויתר גוים ,ראה שבע מצות שקיבלו עליהם בני נח ,כיון שלא קיימו ,עמד והתיר ממונן
לישראל .רבי יוחנן אמר ,מהכא+ :דברים ל"ג +הופיע מהר פארן ,מפארן הופיע ממונם לישראל .תניא נמי
הכי :שור של ישראל שנגח שור של כנעני  -פטור; שור של כנעני שנגח שור של ישראל ,בין תם בין מועד  -משלם
נזק שלם ,שנאמר :עמד וימודד ארץ ראה ויתר גוים ,ואומר :הופיע מהר פארן .מאי ואומר? וכי תימא ,האי
עמד וימודד ארץ מבעי' ליה לכדרב מתנה וכדרב יוסף ,ת"ש :הופיע מהר פארן ,מפארן הופיע ממונן לישראל.
מאי דרב מתנה? דא"ר מתנה :עמד וימודד ארץ ראה וכו'  -מה ראה? ראה שבע מצות שנצטוו עליהן בני נח ולא
קיימום ,עמד והגלה אותם מעל אדמתם .ומאי משמע דהאי ויתר לישנא דאגלויי הוא? כתיב הכא :ויתר גוים,
וכתיב התם+ :ויקרא י"א +לנתר בהן על הארץ ,ומתרגם :לקפצא בהון על ארעא .מאי דרב יוסף? דא"ר יוסף:
עמד וימודד ארץ ראה וכו'  -מה ראה? ראה שבע מצות שקיבלו עליהם בני נח ולא קיימום ,עמד והתירן להם.
איתגורי אתגר? א"כ ,מצינו חוטא נשכר! אמר מר בריה דרבנא :לומר ,שאפילו מקיימין אותן  -אין מקבלין
עליהן שכר .ולא? והתניא ,ר"מ אומר :מנין שאפילו נכרי ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול? ת"ל+ :ויקרא י"ח+
אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ,כהנים ולוים וישראלים לא נאמר אלא אדם ,הא למדת ,שאפילו נכרי ועוסק
בתורה הרי הוא ככהן גדול! אמרי :אין מקבלים עליהן שכר כמצווה ועושה אלא כמי שאינו מצווה ועושה,
דא"ר חנינא :גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה .ת"ר :וכבר שלחה מלכות רומי שני
סרדיוטות אצל חכמי ישראל למדונו תורתכם ,קראו ושנו ושלשו .בשעת פטירתן ,אמרו להם :דקדקנו בכל
תורתכם ואמת הוא ,חוץ מדבר זה שאתם אומרים :שור של ישראל שנגח שור של כנעני  -פטור ,של כנעני שנגח
שור של ישראל ,בין תם בין מועד  -משלם נזק שלם ,ממ"נ? אי רעהו דוקא ,אפילו דכנעני כי נגח דישראל
ליפטר! ואי רעהו לאו דוקא ,אפילו דישראל כי נגח דכנעני לחייב! ודבר זה אין אנו מודיעים אותו למלכות.
 .2ירושלמי בבא קמא פרק ד הלכה גתלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף לז עמוד ב
שור של ישראל שנגח לשור של נכרי כו' רב אמר ראה ויתר גוים התיר ממונה של גוים חזקיה אמר הופיע מהר
פארן והופיע פנים כנגד אומות העולם רבי יוסי בן חנינה אמר הורידן מנכסיהן רבי אבהו בשם רבי יוחנן אמר
כדיניהן אמר רבי לא על הדא איתאמרת אלא בהדא דתני רבי חייה שור של גוי שנגח שור של גוי אחר חבירו
אף על פי שקיבל עליו לדון כדיני ישרא' בין תם בין מועד משלם נזק שלם על הדא אתאמרת רבי אבהו בשם
רבי יוחנן כדיניהן מעשה ששילח המלכות שני איסרטיוטות ללמוד תורה מרבן גמליאל ולמדו ממנו מקרא
משנה תלמוד הלכות ואגדות ובסוף אמרו לו כל תורתכם נאה ומשובחת חוץ משני דברים הללו שאתם אומרי'
בת ישר' לא תיילד לנכרית אבל נכרית מיילדת לבת ישראל בת ישראל לא תניק בנה של נכרית אבל נכרית
מניקה לבת ישראל ברשותה גזילו של ישר' אסור ושל נכרי מותר באותה שעה גזר רבן גמליאל על גזילות נכרי
שיהא אסו' מפני חילול השם שור של ישר' שנגח לשור של נכרי פטור כו' בדבר הזה אין אנו מודיעין למלכות
אפילו כן לא מטון לסולמיה דצור עד דשכחון כולן:
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 .3ספרי דברים שמד
 .4שולחן ערוך או"ח ,סימן של' ,סעיף ב'
 .5משנ"ב שם ,ס"ק ח'
 .6שו"ע יורה דעה ,הל' עבודת כוכבים סי' קנד'
 .7פתחי תשובה ,יו"ד סי' קנד' ס"ק ב
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.8שו"ת חת"ס חלק ב (יורה דעה) סימן קל'
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.9שו"ת חת"ס חלק ה השמטות סימן קצד
החיים והשלום יחדיו יהי' חמים יחולו על ראש צדיק ונשגב הרב המאה"ג מו"ה משה נ"י אב"ד דק"ק סערעט
בוואלעחייא יע"א :
מכתבו הנעים הגיעני בזמנו ונאבד ממנו וחזרתי על כל הצדדים ולא מצאתי' והנה בזו רגע בחפשי אחר כתב
אחר וה' אינה לידי מכתבו ושמחתי מאוד ואמרתי מצוה שבאת לידי לא אחמצנו עוד וע"כ אבוא בקצרה
להשיב כיד ה' הטובה מבלי אריכו' כדרכי כדי שלא יאוחר דבר עוד :
ע"ד רופא יהודי הקבוע לרפאות בשכר ונוסע על העגלה ביום ש"ק לפקח על נפשות חולי יהודים ועובדי ככבים
אם צריך למחות בידו כמו דאחז"ל ביולדות דלא שייך בזה איבה דנימא להו אנן דמנטרי שבתא מחללי' עלי'
שבתא אתון דלא מנטרי שבתא לא מחללי' עליכו שבתא :
הנה בנסיעה על העגלה יש כאן ג' איסורים א' שביתות בהמה ומחמר ב' תשמיש בבעלי חיים דאיכא משום
שמא יחתוך זמורה ,ג' משו' תחומין דאע"ג דהעגלה גבו' עשרה כיון דניחא תשמישתי' אית בי' תחומין למעלה
מיו"ד כמ"ש מג"א סי' רס"ו סק"ז בביאור :
והנה איסור שביתות בהמה ליכא אלא בבהמת עצמו ולא בבהמת של גוי דליכא רק משום מחמר כמ"ש ר"ן
ר"פ מי שהחשיך ורמזו במג"א שם סעי' קטן ה' ועיי' בתוס' שבת שם ס"ק ט' והנה אם הבעל עגלה הוא גוי
והוא המחמר והישראל אינו משמיע קולו כלל ליכא אלא איסור אמירה לנכרי ובשגם דהכא ליכא אפי' אמירה
לנכרי לעשות מלאכות ישראל אלא לעשות מלאכות גוי חברו שהרי הנסיעה היא לצורך חבירו הנכרי והוא
מחמר אחר בהמתו לעשות צורכי חברו וזה מותר כמבואר במכילתא פ' בא על פסוק כל מלאכה לא יעשה
וביארו הרמב"ן על התורה בפסוק הנ"ל ולדעת הרמב"ם איכא עוד איסור דרבנן שמא יחמר הישראל כיון
שדרכו לחמר לפעמים ומ"מ ליכא אלא אי' דרבנן ואפשר דהרמב"ם נמי לא אמרו אלא בבהמה שהיא מכיר את
קולו ולא בבהמת נכרי שאיננה מכיר את קולו של ישראל וכמבואר חלוק זה בש"ס דע"ז ט"ו ע"א ובתוס' שם
ד"ה איסור וכו' וגם בהמות שלנו אינן מכירות בקולינו וליכא למיחש לנסיוני וכו' ע"ש .ומובא בש"ך י"ד סי'
קנ"א סקי"ב והנה לדעת הר"ן שאין מחמר אלא כשמוליך הבהמה מרה"י לרה"ר או ד' אמות בר"ה וכדומה
ויעיי' דבריו בביאור במס' ע"ז דף של"ג ע"ב דפוס זולצבאך א"כ בזה"ז דליכא רה"ר דאורייתא א"כ לא שייך
כאן שום אי' דאורי' במחמר ומכ"ש כשיהי' נזהר לעלות על העגלה כשהיא מהלכת כבר שזה אפשר וכשתעמוד
להטיל גללים ירד ולא יעלה עד שתתחיל בהילוכ' א"כ אפי' בר"ה גמור ובמחמר בעצמו ליכא אלא אי' דרבנן
כמבואר ר"פ מי שהחשיך א"כ בצירוף כל אלו שאינו אלא אמירה לנכרי לעשות מלאכת חבירו וגם אין כאן
רה"ר דאורי' וגם לא מכירה קולו של ישראל ועולה על העגלה כשהיא מהלכת אין כאן אלא איסור דרבנן :
זאת שנית איסור משתמש בבעלי חיים שמא יחתוך זמורה ברור הוא דהך גזרה דרבנן בעלמא הוא ומי ליכא
רשב"ם דמתיר לגמרי בעגלה באומרו שאין דרך שיחתוך הישראל זמורה להוליך הסוסים כ"א הגוי המוליך
ועיי' תוס' עירובי' מ"ג ע"א ד"ה הלכה וכו' ולדעת מהרי"ק שרש מ"ה דגם התוס' לא פליגי אלא כשישראל
מנהיג הסוסים ולא הגוי ומייתי ראי' מלשון התרומה שזה לשונו אסור ללכת בקרון בשבת משום דמשתמש
בבהמה המנהיגה ותנן אין רוכבין שמא יחתוך זמורה ואפילו ינהיגו גויים עצמם הקרון אם הוליכו חוץ לתחום
אסור עכ"ל ומבואר דבמנהיג גוי ליכא משו' שמא יחתוך אלא דצ"ע א"כ מיירי פלוגתת תוס' עם רשב"ם
בישראל המנהיג ומה עלה על דעת רשב"ם דמתיר בשלמא מה שהקשה תוס' עלי' ממה שהתיר לילך לספינה
בשבת דהא איכא משום שמא יעשה חבי' של שייטין כמוכח בחולין קל"ט ע"ב י"ל דס"ל לרשב"ם לחלק התם
האי צורבא מרבנן לא עבר אלא משפת הנהר אל שפת השני' לשמור פירותיו ואורחא דמלתא לשוט ויעשה חבי'
59

של שייטין אבל ההולך למסעי' ממקום למקום לא שייך שישוט בנהר כמה פרסאו' למחוז חפצו וליכא למגזר
אלא משום תחומין ומשו"ה התיר רשב"ם אבל להתיר בקרון כשישראל מוליך הסוסים אין לך חשש חתוך
זמורה גדול מזה וע"כ רחוק הוא שיתיר רשב"ם אלא בגוי מוליך הסוסים וגם בהא פליגי תוס' ואוסרי' ודלא
כמהרי"ק ודברי בעל התרומה י"ל בדוחק וק"ל מ"מ איסורא דאוריי' פשוט דליכא ואפי' באיסורא דרבנן איכא
עמוד גדול הרשב"ם לסמוך עלי' ולמהרי"ק גם תוס' מודים כשהגוי מוליך וא"כ עכ"פ ליכא אלא אי' קל דרבנן
ועוד נ"ל טעם דהתוס' אוסרים אינו אלא כשהגוי מחתך זמורה עושה לצורך ישראל וא"כ בנדון דידן שעושה
לצורך חבירו הגוי קליש טובא :
והשלישית משום תחומין ולפעמים יוליכנו חוץ לג' פרסאות שהוא דאוריי' לכמה פוסקים ודעת מג"א שגם
בעגלה שייך תחומין כיון דניחא תשמישתי' הגם שבתוס' שבת מהדורא בתרא שדי בי' נרגא רס"ו סק"י דמה
שאמר מג"א דה"ל הש"ס למימר נפקא מיני' בהאיבעי' תחומין למעלה מיו"ד ביושב בקרון וכ' הוא ז"ל דאטו
ברשיעי עסקינן שיושב על הקרון בשבת ומשתמש בבעלי חיים אלו דבריו ז"ל הנה לפי הנחה הנ"ל ליכא משום
שמא יחתוך זמורה בקרון וליכא אלא משום תחומין ואי אין תחומין למעלה מיו"ד מותר אפי' לכתחילה ע"י
גוי וה"ל למימר נפקא מיני' בכי האי גוונא ומוכח שפיר כמג"א ויש לדחו' דהיינו ספינה דקאמר בש"ס דמה לי
קרון או ספינה ועוד בקרון שייך עכ"פ מחמר אי איכא רה"ר דאורי' ולא מוכח מידי מ"מ נ"ל מבואר מלשון
התוספ' דעירובי' הנ"ל דבין לרשב"ם ובין להתוספ' ליכא איסור דאוריי' דתחומין כשהגוי מוציאו חוץ לתחום
אלא משום גזירה שמא ירד מהקרון וילך ברגלי' וזה גזירה מחודשת והוא איסור דרבנן קל כי גם הוא שאין לו
אלא ד' אמות הוא אי' דרבנן בעלמא דמן התורה כיון שיצא יצא ומכ"ש דאינהו לא פליגי אלא ביוצא לרצונו
ע"י קרון אבל מי שהוציאו נכרים בעל כורחו לית דין ולית דיינא והכא כמו שהוציאוהו בעל כרחו דמי ואין
צורך להאריך שאין כאן אי' דאוריי' כלל :
ואחר שזכינו לדין נחזי מה דקמן הנה מבואר בש"ע י"ד סי' קנ"ד סעי' ב' דאולדי בשבת בשכר אסור דליכא
איבה ומבואר בתוס' דע"ז כ"ו ע"א ד"ה סבר וכו' דליכא אלא איסור דרבנן בעלמא ומ"מ כיון דלענין חלול
שבת ליכא איבה אסור וא"כ ה"נ ועוד נ"ל דהוה מלאכה שאינו צריכא לגופי' דלא גרע ממנכש בארעי' דחברי'
ובתוס' פ' הבונה ק"ג ע"א ד"ה לא צריכא וכו' ופשיטא דלא ניחא לי' הכא וגם כבר נעקר הולד ביושבת על
המשבר ואפ"ה אסור וזה לשון הרמב"ם פ"ב מה' שבת הלכה י"ב אין מילדין את הגוי בשבת אפי' בשכר ואין
חוששין לאי בה ואעפ"י שאין שם חלול ע"ש הרי שפתיו ברור מיללו דאפי' אין שם חלול כלל מ"מ אין חוששין
לאיבה ואסור מכ"ש הכא דמידי כמה איסור' דרבנן לא נפקא :
אמנם כנ"ל דכל הדברי' לא נאמרו היכא דליכא אלא איבה בעלמא יכול להתנצל ולומר כנ"ל אבל היכא דאיכא
למיחש לסכנתא שאנחנו דרים ביניהם ויוסיפו שנאה ותחרות ויאמרו כי דמו של עובד ככבים קל בעינינו ולא
יקבלו תי' דמנטר' שבתא ועוד ברוב המקומות הרופאי' הם גוים ויותר בעיניהם דמן של ישראל ואולי בש"ס
נמי לא אמרו אלא בימיהם שלא הי' שכיחי תערובות ישראל וגוי' וכמו שכ' תוס' חלוק זה בע"ז ט"ו ע"א ד"ה
אימור וכו' לחלק בין ימיהם לימינו וכן כ' הרא"ש שם פ"ק דע"ז סי' א' לענין לשאת ולתת עמהם דנשתנה
הענין עתה ובהגה' מיימוני פ"ו משבת פסקו בש"ע סי' שכ"ה סעי' ב' דבגוי אלם מותר או משום דרכי השלום
ועיי' בט"ז שם סק"א וגדולה מזה התירו בכיבוי דליקה אפי' יוצאת מבית גוי שאין סכנה לישראל מחמת
יציאת האש מ"מ אם לא יסייע לכבות יבוא לידי סכנה וע"ש בד"מ ובתה"ד בפנים אע"ג דלכאורה גם שם יכול
להתנצל ולומר אתון דלא מנטרי שבתא לא מחללי שבת על הדליקה שבבתיכם מ"מ כיון דליכא אלא אי' דרבנן
ולא סמכינן אפירוקא לסכנתא כי נשתנו העתים ובאמת יש לתמו' קצת על שלא הגיה ברמ"א בש"ע י"ד סי'
קנ"ד הנ"ל ביולדות דהיכא דאיכא למיחש לסכנתא שרי :
ועוד נ"ל להוציא מהרמב"ם כן דהרי הבאתי לשונו לעיל שכ' דאסור אע"ג דליכא חלול ומשמע אפי' אי' דרבנן
ליכא אפ"ה אסור וכן משמע מדמסיי' אבל גם תושב מותר מפני שמצווים להחיותם ובלבד ליכא חילול שבת
משמע בגוי בכה"ג אסור וק' מנ"ל הא מ"ט אית בי' לאסור ע"כ נ"ל דס"ל להרמב"ם דודאי משום איסור דרבנן
דחלול שבת לא הוה אסר אביי ואע"ג דהרמב"ם ס"ל מלאכה שאינה צריכה לגופה אסור מה"ת מ"מ כיון
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דביושבת על המשבר ליכא מלאכה דאו' כמ"ש תו' לא ס"ד למיסר משום התנצלות גרוע כזה ולא הוה פליג
אביי על ר' יוסף ורק משו' שמוליד בן לע"ז שהוא איסור חמור טובא ולא הותר אלא בח"ל /בחול /שאין לו
התנצלות אבל שבת שיכול להטעות ולומר לו שיש כאן חילול שהגוי אינו בקי בדינים א"כ הדר אסור משום
מילד בן לע"ז וא"כ אסור אפי' ליכא שום חילול שבת נמצא שאין כאן איסור מבורר אלא משום מילד בן לע"ז
דחמיר טובא והשתא איכא למימר דוקא להוליד אבל לרפאו' אותם דלא חמיר כולי האי כמ"ש התוס' בגיטין
ע' ע"א ד"ה רב שימי וכו' ליכא להחמי' באי' דרבנן היכי דשייך דרכי שלום וכן נראה מדלא הזכיר ר' יוסף אלא
אולדי בשכר ולא הזכיר נמי לרפאות בשכר בשבת אע"כ רבותא אמר אפי' להוליד שרי בשכר ואהא פליג אביי
אבל לרפאות י"ל דשרי והא"ש דלא הגיה רמ"א בי"ד על אי' הולדה בשבת דמשום דחמיר טפי מאיסור כיבוי
דליקה בשבת ואפשר דאפי' בזה"ז אסור אבל ליסע בעגלה ע"י גוי לעסוק ברפואות גוי חברו אפשר דשרי בזמן
הזה דאיכא משום דרכי שלום וכעין סכנת הכלל :
על כן נ"ל דאם יש שום חולי בתוך י"ב מיל לא יסע להחולי שחוץ לי"ב מיל ומכ"ש אם יש חולי סמוך וקרוב
טפי מאלפים אמה לא יסע אפי' חוץ לאלפים אמה וק"ו בן בנו של ק"ו אם יש שני חולי' בתוך העיר שלא יזוז
ממקומו כלל כי יתנצל לומר לא אוכל לזוז מכאן מפני סכנת זה החולי או פלוני הקדים לזמן אותי לצורכו ולא
אוכל לגרוע אמונתי דבהתנצלות כי האי ליכא שום סכנה והן דברים המתקבלים על הלב ושכיחא טובא אצל
רופאים המתאחרים לבא משום חולי אחר שקדם לזה ואם א"א להתנצל בשום אופן ויסע על העגלה וסוסי' של
נכרי' ויאמר לו שנוסע לצורך נכרי אחר ואותו נכרי ישלם לו שכרו ויעלה על העגלה בשעה שהתחילו הסוסים
להלוך וכשינוחו להטיל גללים ירד מיד ולא יעלה עד אחר נסיעתם :
ומיהו צ"ע קצת דמשום עצמו ליכא למיחש משום עקירתם והנחתם כיון שהחי נושא את עצמו ואלו משום
חפצי' אם העגלה רחב ד' ה"ל רה"י ואסור להוציא ממנו לכרמלית וע"כ יניח כל חפצי' אל תוך העגלה ע"י גוי
תחלה וגם יורידם ממנו ע"י גוי והוא לא ישא מידי וא"כ אין צורך לירד ולעלות כנ"ל אך עיי' במג"א סי' רס"ו
באיזה אופן העגלה נידון כרה"י :
ונ"ל דעכ"פ אסור לחזור למקומו אחר שעסק ברפואו' של אותו הגוי דלא דמי לההולכי' להציל מן הגייס
דחוזרים למקומם דהתירו סופם משום תחלתם שמא לא ילכו ויהי' סכנה לישראלים אבל הכא אף ע"ג דאם
לא ילך לעסוק ברפואות אפשר שהי' סכנה מ"מ אין להתיר לחזור משום תחלתם דהכא שגם הוא בסכנה
אדרבא עיקור הסכנה הוא על עצמו ליכא למיחש שאם לא יתירו לו לחזור לא ילך פעם אחרת ז"א דהוא יחוש
לעצמו משא"כ בהולכי' להציל מן הגייס וכו' שהולכי' להצלת אחרים בהא איכא למיחש וק"ל :
והנה שכרו נ"ל שיתנהו לצדקה כיון שהוא שכר שבת לא יהנו ממנו נהי דאין לומר שירפאו בחנם ולא יקבל
שכר כלל ז"א דהא רב יוסף אולידי בשכר בשבת שרי שהרי קמן דשרי ליקח שכרו ומצוה איכא משום לא תחנם
אבל עכ"פ אינו ראוי' ליהנות ממנו ומחלקים לעניים דבלאה"נ ראוי' לקבל עלי' דבר מה שיהי' לו כפרה עיי'
ש"ע א"ח סס"י של"ד ולכל הפחות למחות בכח איכא סכנתא להמוחה ואין בידינו להעמיד הדת על תילה
בדורות הללו בעו"ה :
וכל דברינו נאמרים לענין גוים עובדי כוכבים אבל לא האומות אשר אנחנו חוסים בצילם כאשר יבין מעלתו
והחכם עיניו בראשו א"נ .פ"ב כאור בקר יזרח שמש עש"ק כ"א כסליו קע"ל .משהק"ס מפפד"מ:
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ואהבת לרעך כמוך מול הצו הקטגורי
ויקרא יט
(א) וַיְדַ בֵּ ר יְקוָק ֶאל מֹשֶ ה ֵּלאמֹר:
(ב) דַ בֵּ ר ֶאל כָל ע ֲַדת בְ נֵּי י ְִש ָר ֵּאל וְ ָאמַ ְר ָת אֲ לֵּהֶ ם

5

ְקד ִֹׁשים ִת ְהיּו

ֹלהיכֶם:
אֲ נִי יְ קוָק אֱ ֵּ

כִ י ָקדֹוש

יראּו וְ ֶאת שַׁ בְ ת ַֹׁתי ִׁת ְשמֹרּו
(ג) ִאיש ִאּמו וְ ָאבִ יו ִׁת ָ

ֹלהיכֶם:
אֲ נִי יְ קוָק אֱ ֵּ

(ד) ַׁאל ִׁתפְ נּו ֶאל ָהאֱ ִלילִים וֵּ אֹלהֵּ י מַ סֵּ כָ ה ל ֹא ַתעֲשּו ָלכֶם

ֹלהיכֶם:
אֲ נִי יְ קוָק אֱ ֵּ
10

(ה) וְ כִ י ִתזְ ְבחּו ֶזבַ ח ְשל ִָמים ַליקוָק ל ְִר ֹצ ְנכֶם ִתזְ בָ חֻ הּו:
ִש ֵּרף:
ִישי בָ ֵּאש י ָ
ּנותר עַ ד יום הַ ְשל ִ
ּומ ָּמחֳ ָרת וְ הַ ָ
(ו) בְ יום זִ ְבחֲ כֶם י ֵָּא ֵּכל ִ
ִישי פִ ּגּול הּוא ל ֹא י ֵָּרצֶ ה:
(ז) וְ ִאם הֵּ ָאכֹל י ֵָּאכֵּל בַ ּיום הַ ְשל ִ
יה:
(ח) וְ אֹכְ לָ יו עֲונו יִשָ א כִ י ֶאת קֹדֶ ש יְק ָוק ִׁח ֵּלל וְ נִכְ ְר ָתה ַה ֶּנפֶש ַה ִהוא ֵּמעַ ֶּמ ָ
15

(ט) ּובְ ֻקצְ ְרכֶם ֶאת ְקצִ יר ַא ְר ְצכֶם
ל ֹא ְתכַ לֶה פְ ַאת שָ ְדָך ל ְִקצֹר וְ לֶ ֶקט ְקצִ ְירָך ל ֹא ְתל ֵַּקט:
כַר ְמָך ל ֹא ְתעולֵּל ּופ ֶֶרט ַכ ְר ְמָך ל ֹא ְתל ֵַּקט
(י) וְ ְ
ֹלהיכֶם:
אֲ נִי יְ קוָק אֱ ֵּ

לֶעָ נִׁי וְ ַׁלגֵּר ַת ֲעזֹב א ָֹתם
(יא) ל ֹא ִתגְ נֹבּו וְ ל ֹא ְתכַ חֲ שּו וְ ל ֹא ְתשַ ְקרּו ִאיש בַׁ ע ֲִׁמיתֹו:

20

אֲ נִי יְ קוָק:

(יב) וְ ל ֹא ִתשָ ְבעּו בִ ְש ִמי לַשָ ֶקר וְ ִׁח ַׁלל ְָת ֶאת שֵּ ם אֱ ֹלהֶ יָך
(יג) ל ֹא ַת ֲעשֹק ֶאת ֵּרעֲָך וְ ל ֹא ִתגְ זֹל
ל ֹא ָתלִ ין פְ ֻעלַת שָ כִ יר ִא ְתָך עַ ד ב ֶֹקר:
ֹלהיָך
את ֵּמאֱ ֶ
(יד) ל ֹא ְת ַקלֵּ ל חֵּ ֵּרש וְ ִלפְ נֵּי עִ ֵּּור ל ֹא ִת ֵּתן ִמכְ שֹל וְ י ֵָּר ָ

אֲ נִי יְ קוָק:

(טו) ל ֹא ַׁתעֲׂשּו עָ וֶל בַׁ ִׁמ ְשפָט
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ל ֹא ִתשָ א פְ נֵּי דָ ל וְ ל ֹא ֶת ְהדַ ר פְ נֵּי גָדול
יתָך:
בְ צֶ דֶ ק ִת ְשפֹט ע ֲִׁמ ֶ
אֲ נִי יְ קוָק:

(טז) ל ֹא ֵּתלְֵּך ָרכִ יל בְ עַׁ מֶ יָך ל ֹא ַת ֲעמֹד עַ ל דַ ם ֵּרעֶ ָך
(יז) ל ֹא ִת ְשנָא ֶאת ָא ִׁחיָך בִ ְלבָ בֶ ָך
יתָך וְ ל ֹא ִתשָ א עָ ָליו חֵּ ְטא:
הוכֵּחַ תוכִ יחַ ֶאת ע ֲִׁמ ֶ
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(יח) ל ֹא ִתקֹם וְ ל ֹא ִתטֹר ֶאת ְב ֵּני עַׁ מֶ ָך
אֲ נִי יְ קוָק:

וְ ָאהַׁ בְ ָת ל ְֵּרעֲָך כָמֹוָך
87

(יט) ֶאת חֻ ק ַֹׁתי ִת ְשמֹרּו
בְ הֶ ְמ ְתָך ל ֹא ַת ְר ִביעַ כִ ל ְַאיִם ָש ְדָך ל ֹא ִתזְ ַרע כִ ל ְָאיִם ּובֶ גֶד כִ לְ ַאיִם ַשעַ ְטנֵּז ל ֹא ַי ֲעלֶה עָ לֶיָך :פ
(כ) וְ ִאיש כִ י י ְִשכַב ֶאת ִא ָשה ִשכְ בַ ת ז ֶַרע
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וְ ִהוא ִשפְ חָ ה נֶחֱ ֶרפֶ ת ל ְִאיש וְ ָהפְ דֵּ ה ל ֹא נִפְ דָ ָתה או חֻ פְ שָ ה ל ֹא נ ִַתן לָ ּה
יּומתּו כִ י ל ֹא חֻ פָשָ ה:
בִ ק ֶֹרת ִת ְהיֶה ל ֹא ְ
(כא) וְ הֵּ בִ יא ֶאת אֲ שָ מו לַיק ָוק ֶאל פ ֶַתח אֹהֶ ל מועֵּ ד ֵּאיל ָא ָשם:
(כב) וְ כִ פֶר עָ לָ יו הַ כ ֵֹּהן בְ ֵּאיל ָה ָאשָ ם לִפְ נֵּי ְיקוָק עַ ל חַ טָ אתו אֲ ֶשר ָח ָטא
וְ נ ְִסלַ ח לו מֵּ חַ טָ אתו אֲ שֶ ר חָ ָטא :פ
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(כג) וְ כִ י ָתבֹאּו ֶאל הָ ָא ֶרץ ּו ְנ ַטעְ ֶתם כָל עֵּ ץ מַ אֲ כָל
לְתם עָ ְרלָתו ֶאת פִ ְריו שָ ֹלש שָ נִים יִ ְהיֶה ָלכֶם ע ֲֵּרלִ ים ל ֹא י ֵָּאכֵּל:
וַ ע ֲַר ֶ
(כד) ּובַ שָ נָה הָ ְרבִ יעִ ת ִי ְהיֶה ָכל פִ ְריו קֹדֶ ש ִהלּולִ ים לַיקוָק:
ֹלהיכֶם:
אֲ נִי יְ קוָק אֱ ֵּ

בּואתו
הוסיף ָלכֶם ְת ָ
ישת ת ֹאכְ לּו ֶאת פִ ְריו ְל ִ
(כה) ּובַ שָ נָה הַ חֲ ִמ ִ
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(כו) ל ֹא ת ֹאכְ לּו עַ ל הַ דָ ם ל ֹא ְתנַחֲ שּו וְ ל ֹא ְתעונֵּנּו:
ֹאשכֶם וְ ל ֹא ַת ְש ִחית ֵּאת פְ ַאת זְ ָקנֶָך:
(כז) ל ֹא ַת ִקפּו פְ ַאת ר ְ
אֲ נִי יְ קוָק:

(כח) וְ שֶ ֶרט לָ ֶנפֶש ל ֹא ִת ְתנּו בִ ְבשַ ְרכֶם ּוכְ תֹבֶ ת ַקע ֲַקע ל ֹא ִת ְתנּו בָ כֶם
ּומל ְָאה הָ ָא ֶרץ זִ ּמָ ה:
נותּה וְ ל ֹא ִתזְ נֶה הָ ָא ֶרץ ָ
(כט) ַאל ְתחַׁ לֵּ ל ֶאת בִ ְתָך לְהַ זְ ָ

20

יראּו
ּומ ְק ָד ִׁשי ִׁת ָ
(ל) ֶאת שַׁ בְ ת ַֹׁתי ִׁת ְשמֹרּו ִׁ

אֲ נִי יְ קוָק:

אבֹת וְ ֶאל הַ ּי ְִדעֹנִ ים ַאל ְתבַ ְקשּו לְטָ ְמ ָאה בָ הֶ ם
(לא) ַׁאל ִׁתפְ נּו ֶאל הָ ֹ

ֹלהיכֶם:
אֲ נִי יְ קוָק אֱ ֵּ

ֹלהיָך
את מֵּ אֱ ֶ
(לב) ִמפְ נֵּי שֵּ יבָ ה ָתקּום וְ הָ דַ ְר ָת פְ נֵּי זָ ֵּקן וְ י ֵָּר ָ

אֲ נִי יְ קוָק :פ

(לג) וְ כִ י יָגּור ִא ְתָך גֵּר בְ ַא ְרצְ כֶ ם ל ֹא תונּו אֹתו:
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(לד) כְ ֶאזְ ָרח ִמכֶם יִ ְהיֶה ָלכֶם הַׁ גֵּר הַ ּגָר ִא ְתכֶם וְ ָאהַׁ בְ ָת לֹו כָ מֹוָך
אֲ נִי יְ קוָק אֱ ֹל ֵּהיכֶם:

ִיתם בְ ֶא ֶרץ ִמצְ ָר ִים
כִ י ג ִֵּׁרים הֱ י ֶ
שּורה:
(לה) ל ֹא ַׁתעֲׂשּו עָ וֶל בַׁ ִׁמ ְשפָט בַ ִּמדָ ה בַ ִּמ ְש ָקל ּובַ ְּמ ָ
(לו) מ ֹאזְ נֵּי צֶ דֶ ק ַא ְבנֵּי צֶ דֶ ק ֵּאיפַת צֶ דֶ ק וְ ִהין צֶ דֶ ק יִ ְהיֶה ָלכֶם

ֹלהיכֶם
אֲ נִי יְ קוָק אֱ ֵּ
אתי ֶא ְתכֶם ֵּמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:
אֲ ֶשר הוצֵּ ִ

יתם א ָֹתם
ּושמַ ְר ֶתם ֶאת ָכל חֻ ק ַֹׁתי וְ ֶאת כָל ִׁמ ְשפָטַׁ י ַוע ֲִש ֶ
(לז) ְ
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רשב"ם ויקרא פרק יט
(יז) לא תשנא את אחיך בלבבך  -אם גמלך רעה לא תתראה לפניו כאוהב [בפיו שלום את רעהו ידבר] ובקרבו
ישים ארבו ,לא טוב [הדבר אשר אתה עושה] ,אל תשנאהו בלבך אלא הוכיח תוכיחהו על מה שעשה ומתוך כך
יהיה שלום:
ולא תשא עליו חטא  -בלבבך:

5

פס' יז
לא זאת

פס' יח

ל ֹא ִת ְשנָא ֶאת ָא ִחיָך בִ לְבָ בֶ ָך ל ֹא ִתקֹם וְ ל ֹא ִתטֹר ֶאת ְבנֵּי עַ ֶּמָך

יתָך
אלא זאת הוכֵּחַ תוכִ יחַ ֶאת ע ֲִמ ֶ
סיום

וְ ל ֹא ִתשָ א עָ ָליו חֵּ ְטא

וְ ָאהַ בְ ָת ְל ֵּרעֲָך כָמוָך
אֲ נִי ה'

אבן עזרא ויקרא פרק יט
(יז) לא תשנא את אחיך הפך ואהבת לרעך (יח) .והנה אלה המצות כולם נטועות בלב ,ובהשמרם ישבו בארץ ,כי
על שנאת חנם חרב בית שני .הוכח תוכיח שמא תחשדהו בדבר ולא היה כן,
וזה טעם ולא תשא עליו חטא ,כי עונש יהיה לך בעבורו:

10

(יח) לא תקם ולא תטר מפורש בדברי חז"ל .ואהבת לרעך על דעת רבים שהלמ"ד נוסף ,כלמ"ד לאבנר (ש"ב ג,
יהם ְבגִ ְבעון בַ ִּמ ְל ָח ָמה) .ועל דעתי שהוא
יואב וַאֲ ִבישַ י ָא ִחיו הָ ְרגּו ל ְַׁאבְ נֵּר עַ ל אֲ שֶ ר הֵּ ִמית ֶאת עֲשָ ה ֵּאל אֲ ִח ֶ
ל :וְ ָ
כמשמעו שיאהב הטוב לחבירו כמו לנפשו .וטעם אני ה' כי אני אלוה אחד בראתי אתכם:

כלל
פרטים

ל ֹא ִת ְשנָא ֶאת ָא ִחיָך בִ לְבָ בֶ ָך
יתָך וְ ל ֹא ִת ָשא עָ ָליו ֵּח ְטא.
הוכֵּחַ תוכִ יחַ ֶאת ע ֲִמ ֶ
ל ֹא ִתקֹם וְ ל ֹא ִתטֹר ֶאת ְבנֵּי עַ ּמֶ ָך

כלל

וְ ָאהַ בְ ָת ְל ֵּרעֲָך כָמוָך

סיום

אֲ נִי ה' (ויקרא יט ,יז-יח).

רמב"ן ויקרא פרק יט
וטעם ואהבת לרעך כמוך  -הפלגה ,כי לא יקבל לב האדם שיאהוב את חבירו כאהבתו את נפשו ,ועוד שכבר בא
רבי עקיבא ולמד חייך קודמין לחיי חבירך (ב"מ סב א) :אלא מצות התורה שיאהב חבירו בכל ענין כאשר יאהב
את נפשו בכל הטוב .ויתכן בעבור שלא אמר "ואהבת את רעך כמוך" ,והשוה אותם במלת "לרעך" ,וכן ואהבת
לו כמוך (פסוק לד) דגר ,שיהיה פירושו להשוות אהבת שניהם בדעתו ,כי פעמים שיאהב אדם את רעהו בדברים
ידועים להטיבו בעושר ולא בחכמה וכיוצא בזה ,ואם יהיה אוהבו בכל יחפוץ שיזכה רעהו האהוב לו בעושר
ובנכסים וכבוד ובדעת ובחכמה ,ולא שישוה אליו אבל יהיה חפץ בלבו לעולם שיהיה הוא יותר ממנו בכל טובה,
ויצוה הכתוב שלא תהיה פחיתות הקנאה הזאת בלבו ,אבל יאהב ברבות הטובה לחבירו כאשר אדם עושה
לנפשו ולא יתן שיעורין באהבה .ועל כן אמר ביהונתן (ש"א כ יז) כי אהבת נפשו אהבו ,בעבור שהסיר מדת
הקנאה מלבו ואמר (שם כג יז) ואתה תמלוך על ישראל וגו':
ספרא קדושים פרשה ב ,ד
"ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא יט ,יח) ,רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה,
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בן עזאי אומר "זה ספר תולדות אדם" (בראשית ה ,א) ,זה כלל גדול מזה.
בראשית רבה כד ,ז
שלא תאמר הואיל ונתבזיתי יתבזה חבירי עמי הואיל ונתקללתי יתקלל חבירי עמי,
א"ר תנחומא אם עשית כן דע למי אתה מבזה" ,בדמות אלהים עשה אותו".
ספרא בהר ה ,ג
"וחי אחיך עמך" [ויקרא כה ,לו] ,זו דרש בן פטורי

5

שנים שהיו הולכים במדבר ואין ביד אחד אלא קיתון של מים
אם שותהו אחד מגיע ליישוב ואם שותים אותו שנים שניהם מתים,
דרש בן פטירי ישתו שתיהם וימותו שנאמר "וחי אחיך עמך",
אמר לו ר"ע "וחי אחיך עמך" חייך קודמים לחיי חבירך.
רש"ר הירש ,פירושו לתורה ,ויקרא יט ,יח
אדם שלם מבחינה רוחנית ומוסרית לא יבדיל בין שלום רעהו לבין שלום עצמו; כי הסיבה המביאתהו לדרוש
את שלום עצמו  -היא גם המביאתהו לדרוש את שלום רעהו .כי גם אהבתו את עצמו איננה אלא הכרת חובה;
הוא רואה בעצמו רק את יציר כפיו של ה'; וה' הפקיד את צלמו בידיו; ועליו להביא אותו לאותה שלמות
גופנית ,רוחנית ומוסרית ,שה' הועיד לו כרצונו; למען אותה שלמות ה' הביאו לחיי חלדו ונתן לו הוראות
בתורתו .ומתוך אותה הכרת חובה הוא אוהב את שלום רעהו; הוא אוהב בו את יציר כפיו של ה' ,שנברא
כמוהו בצלם אלהים; ובאהבתו לבריות הוא מבטא את אהבתו למקום" :אוהב את המקום ואוהב את
הבריות" (אבות ו ,א).
לאלה נכוון את אהבתנו; נדרוש שלומו וטובתו ,כדרך שאנחנו דורשים את טובת עצמנו; נשמח באושרו ונתעצב
בצערו ,כאילו אירעו הדברים לנו; בשמחה נתרום לשלומו  -כאילו היה מדובר בשלומנו; נרחיק מעליו צער,
כאילו נשקפה סכנה לנו (השווה פי' בראשית נ ,יז) .זו דרישה ,שנוכל לקיים אותה ביחס לכל אדם  -אפילו אין
כל קירבת נפש בינו לביננו .שהרי אותה מצוות אהבה מתעלמת לחלוטין מאישיותו של האחר; אין היא
מושתתת על אחת מתכונותיו; אלא טעמה" :אני ה'"; בשם ה' היא מוטלת עלינו ביחס לכל הבריות.
פירוש מלבי"ם ויקרא יט ,יח
וכבר בארו הפלוסופים שהחק הראשי שהוא שורש לחכמת המדות הוא שירצה שכל מה שיֵּעָ שה יהיה חק כולל.
ר"ל שבאם ירצה שיגיע רע לחברו במקום שעל ידו יקבל הוא תועלת ,ימדוד אם רוצה שזה יהיה חק כולל ,שאז
יהיה החק הזה לכולם להפסיד לחבריהם בשיגיע להם מזה תועלת .וזה ודאי לא יכון בעיניו ,שיגיע איש אליו
הפסד בעבור תועלת עצמו ,ובזה ימנע גם הוא מעשות לחברו .וכן אם יש בידו להועיל לחברו וימנע מזה ,ימדוד
אם רוצה שיהיה זה חק כולל ,שאז גם כל האנשים ימנעו מהועיל לו .וזה שאמר ר' עקיבא שזה כלל גדול
בתורה.

אולם הפלוסופים המעיינים שאלו על זה הכלל ,שחק זה הוא עדן בלתי כולל ,כי לפי זה יעשה הכל בסבת
תועלת עצמו ,וראוי שיעשה כל מעשיו בעבור חוקי התבונה העליונה הכוללות ,מבלי יערב עמה תועלת עצמו.
ומטעם זה העלה בן עזאי את הכלל לענין נשגב יותר ,שסמך על "זה ספר תולדות אדם" שכל בני אדם קשורים
כגוף אחד וכולם נבראו בצלם אלקים להשלים הצלם ודמות העליון שכולל כל נפשות בני אדם כולם ,שכולם
כאיש אחד וכגוף אחד המורכב מאיברים שונים ,שהראש יאהב את היד כמו את עצמו.
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רמב"ם הלכות דעות פרק ו ,ג
מצוה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו ,שנאמר "ואהבת לרעך כמוך" [ויקרא יט ,יח],
לפיכך צריך שיספר בשבחו ולחוס על ממונו כמו שהוא חס על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו ,והמתכבד בקלון
חברו אין לו חלק לעולם הבא.
רמב"ם ,הלכות אבל פרק יד ,א
מצות עשה שלדבריהם [של חכמים] לבקר חולים ,ולנחם אבלים,

5

ולהוציא המת ,ולהכניס הכלה ,וללוות האורחים,
ולעסוק בכל צרכי הקבורה ,לשאת על הכתף ,ולילך לפניו ,ולספוד ,ולחפור ,ולקבור.
וכן לשמח החתן והכלה ,ולסעדם בכל צרכיהם .ואלו הן גמילות חסדים שבגופו שאין להם שיעור.
אף על פי שכל מצות אלו מדבריהם הרי הן בכלל "ואהבת לרעך כמוך" [ויקרא יט ,יח],

10

כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים ,עשה אותם אתה לאחיך בתורה ובמצוות.
רמב"ן ,דברים כג ,כ-כא
וביאר בכאן שיהיה רבית הנכרי מותר ,ולא הזכיר כן בגזל ובגנבה כמו שאמרו "גזל גוי אסור" (בבא קמא קיג,
ע"ב) .אבל הרבית שהוא נעשה לדעת שניהם וברצונם ,לא נאסר אלא מצד האחוה והחסד ,כמו שצוה "ואהבת
לרעך כמוך" (ויקרא יט יח) ,וכמו שאמר "השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל" וגו' (דברים טו ,ט) ,ועל כן
אמר "למען יברכך ה' אלהיך" (דברים כג ,כא)  -כי חסד ורחמים יעשה עם אחיו כאשר ילונו בלא רבית ותחשב
לו לצדקה .וכן השמיטה חסד באחים ,לכך אמר "את הנכרי תגוש" (דברים טו ,ג) ,וקבע לו ברכה ,כי הכתוב לא
יזכיר הברכה רק בצדקה ובחסדים ,לא בגזל ובגנבה ובאונאה.
רמב"ם הלכות מלכים י ,יב
וכן יראה לי שנוהגין עם גרי תושב בדרך ארץ ובגמילות חסדים כישראל,

15

20

שהרי אנו מצווין להחיותם שנאמר "לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה" [דברים יד ,כא].
וזה שאמרו חכמים אין כופלין להן שלום בגויים לא בגר תושב.
אפילו הגויים צוו חכמים לבקר חוליהם ,ולקבור מתיהם עם מתי ישראל ,ולפרנס ענייהם בכלל עניי ישראל,
מפני דרכי שלום ,הרי נאמר "טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו" [תהילים קמה ,ט],
ונאמר "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום" [משלי ג ,יז].
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מושב ד
 1איור

כבוד האדם וכבוד הבריות

127

גדול כבוד הבריות לנגד ה'?
כורח וצורך בתורתם של האחרונים
מבוא  -כבוד אדם וכבוד שמים
 .1בבלי ,סנהדרין פה ,א
בעו מיניה מרב ששת :בן מהו שיעשה שליח לאביו להכותו ולקללו?
אמר להו :ואחר מי התירו? אלא  -כבוד שמים עדיף ,הכא נמי  -כבוד שמים עדיף.
רש"י מהו שיעשה שליח  -בית דין לאביו אם נתחייב אביו נדוי או מלקות .ואחר מי התירו  -לקללו ולהכות
את חבירו והלא כל ישראל הוזהרו על הכאת חביריהם ועל קללתם כדילפינן בארבע מיתות (סנהדרין נח ,ב)
אפילו הכי נעשה שליח בית דין לכך ,דכתיב (דברים כה) ארבעים יכנו וכתיב (במדבר ה) יתן ה' אותך.

 .2בבלי ,קידושין לג ,א-ב
א"ר אייבו אמר ר' ינאי :אין תלמיד חכם רשאי לעמוד מפני רבו אלא שחרית וערבית ,כדי שלא יהיה כבודו
מרובה מכבוד שמים.
רש"י מכבוד שמים  -שהרי פני יוצרו אינו מקבל אלא שחרית וערבית הלכך מי שעומד מפני רבו שחרית אינו
רשאי לעמוד מפניו אלא ערבית.

 .3שמואל ב ,ו ,כ-כב
ֹאמר
...וַת ֹאמֶ ר מַ ה ּנִכְ בַ ד הַ ּיום מֶ לֶ ְך י ְִש ָר ֵּאל אֲ שֶ ר ִנגְ לָה ַהּיום ְלעֵּ ינֵּי ַא ְמהות עֲבָ ָדיו כְ ִהּגָלות נִ גְ לות ַא ַחד ָה ֵּר ִקים :וַ ּי ֶ
ִיתי ָש ָפל ְבעֵּ ינָי וְ עִ ם ָהאֲ ָמהות אֲ ֶשר ָא ַמ ְר ְת עִ ָּמם
ֹּלתי עוד ִמז ֹאת וְ ָהי ִ
דָ וִ ד ֶאל ִמי ַכל ִלפְ נֵּי ה'  ...וְ ִש ַח ְק ִתי לִ פְ נֵּי ה'ּ :ונ ְַק ִ
ִאכָבֵּ דָ ה.

מדרשי הלכה
 .4מכילתא דרבי ישמעאל ,מסכתא דנזיקין ,פרשה יב (הורוביץ-רבין ,עמ'

1)291-292

חמשה בקר ישלם… וארבע צאן…
אמר רבי מאיר :בא וראה כמה חביבה מלאכה לפני מי שאמר והיה העולם.
שור שיש לו מלאכה – משלם חמשה ,שה שאין לו מלאכה – משלם ארבעה.
רבי יוחנן בן זכאי אומר :חס המקום על כבודן של בריות.
שור לפי שהוא הולך ברגליו – משלם חמשה ,שה לפי שהוא טוענו על כתפו – משלם ארבעה.

 .5מדרש תנאים דברים כ ,ח (מהדורת רד"צ הופמן ,עמ' )120
 1הציטוט עפ"י כ"י אוקספורד .למקבילות עיין :תוספתא ב"ק ז ,י; ברייתא שבבבלי ,בבא קמא עט עמ' ב ,ושם הנוסח" :גדול כבוד הבריות".
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ויספו השט' לד' אל העם ואמ' מי האיש הי' ורך הל'...
מפני מה נאמרו כל הדברים האלו? שלא יהיו ערי ישראל נשמות ,דברי רבי.
רבן יוחנן בן זכאי אומר :בוא וראה כמה חס המקום על כבוד הבריות ,מפני הירא ורך הלבב ,כשיהא חוזר
יאמרו :שמא בית בנה ,שמא כרם נטע ,שמא אשה ארש.
וכולן היו צריכין להביא עדים חוץ מן הירא ורך הלבב שעידיו

עמו2.

תלמוד ירושלמי
 .6כלאים פרק ט הלכה ב (דף לב ,א)
הרי שהיה מהלך בשוק ונמצא לבוש כלאים ,תרין אמוראין חד אמ' אסור ,וחרנה אמ' מותר.
מאן דאמ' אסור דבר תורה .מאן דאמ' מותר כההיא דאמ' ר' זעירא גדול כבוד הרבים שהוא דוחה את המצוה
בלא תעשה שעה אחת.
תני אין מדקדקין במת ולא בכלאים בבית המדרש.
ר' יוסה הוה יתיב מתני והוה תמן מתה .מן דנפק ליה לא אמ' כלום .מן דיתב ליה לא אמ' ליה כלום.
ר' אימי הוה יתיב מתני .אמ' חד לחבריה :את לבוש כלאים .אמ' ליה ר' אימי :שלח מאנך ויהב ליה.

ב) 3

 .7ברכות פרק ג הלכה א (דף ו,
הסוגיה בנויה משמונה פסקאות ,שבמוקד כל אחת מהן מקרה שונה .1 :טומאת כהן לכבוד רבו.
 .2טומאת כהן לכבוד תורה .3 .יציאת כהן לחו"ל למטרות שונות (דיונים משפטיים ,קידוש החודש ועיבור
שנה ,נישואין ולימוד תורה) .4 .טומאת כהן לנשיאת כפים .5 .טומאת כהן לראיית המלך.
 .6טומאת כהן לכבוד נשיא .7 .טומאת כהן לכבוד אביו ואמו .8 .טומאת כהן לכבוד הרבים.
מהו שיטמא כהן לכבוד הרבים?
(מ)תני היו שם שתי דרכים מתאימות ,אחת רחוקה וטהורה ואחת קרובה וטמיאה .אם היו הרבים הולכין
ברחוקה הולך ברחוקה .אם לאו הולך בקרובה מפני כבוד הרבים.
עד כדון בטומאה שלדבריהם אפי' טומאה שהיא מדברי תורה.
מן מה דמר ר' זעירא גדול הוא (זכות) [כבוד] הרבים שהוא דוחה מצוה בלא תעשה שעה אחת ,אדא אמרה אפי'
בטומאה שהיא מדבר תורה.

 2בספרי דברים ,קצב ,נוסף כאן' :שמע קול הגפת תריסים ונבעת ,קול צהלת סוסים ומרתת ,קול ליעוז קרנים ונבהל ,רואה שימוט סייפים ומים יורדים
בין ברכיו'.
 3לגבי היחס בין סוגיות הבבלי לסוגיות הירושלמי ,ראו :אפשטיין ,מבואות ,עמ' .292-290
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הסוגיה המרכזית
תלמוד בבלי

 .8ברכות יט ,ב – דף כ ,א
[א .הלכת פתיחה :כבוד האדם (באשר הוא אדם)]
אמר רב יהודה אמר רב :4המוצא כלאים בבגדו 5פושטן 6אפילו בשוק ,מאי טעמא?
אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה' (משלי כ"א)  -כל מקום שיש חלול השם אין חולקין כבוד לרב.
[ב .כבוד האבל (הרבים?)]
מתיבי :קברו את המת וחזרו ,ולפניהם שתי דרכים ,אחת טהורה ואחת טמאה ,בא בטהורה  -באין עמו
בטהורה ,בא בטמאה  -באין עמו בטמאה ,משום כבודו7.
אמאי? לימא :אין חכמה ואין תבונה לנגד ה'.
תרגמה רבי אבא בבית הפרס דרבנן.
דאמר רב יהודה אמר שמואל :מנפח אדם בית הפרס והולך;
ואמר רב יהודה בר אשי משמיה דרב :בית הפרס שנדש

טהור8.

[ג .כבוד מלכים]
תא שמע ,דאמר רבי אלעזר בר צדוק :מדלגין היינו על גבי ארונות של מתים לקראת מלכי ישראל ,ולא לקראת
מלכי ישראל בלבד אמרו אלא אפילו לקראת מלכי אומות העולם ,שאם יזכה  -יבחין בין מלכי ישראל למלכי
אומות העולם9.
אמאי? לימא :אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה'!
כדרבא ,דאמר רבא :דבר תורה ,אהל ,כל שיש בו חלל טפח  -חוצץ בפני הטומאה ,ושאין בו חלל טפח  -אינו
חוצץ בפני הטומאה ,ורוב ארונות יש בהן חלל טפח ,וגזרו על שיש בהן משום שאין בהן ,ומשום כבוד מלכים
לא גזרו בהו רבנן.
 4בכת"י אוקספורד ( OPP. ADD. FOL. 23 )366במקום רב מופיע כאן שמואל.
 5בכת"י פריז ( 671להלן פ')" :בבגדו של חבירו".
 6בכתבי היד" :פושטו".
 7בגליון כת"י מינכן" :כך נ"ל הגי' :אם היו באין בטהורה בא עמהן בטהורה בטמאה בא עמהן בטמאה משום כבודם" .והשוה לירושלמי ,ולהלכות
גדולות ,הלכות טומאה ,עמ' "( 463מפני כבוד העם").
 8בכת"י פ' נוסף כאן" :לפי שאי אפשר לעצם כשעורה שלא נישוף ברגל ונתמעט משעורה" ,ובדומה בכת"י מינכן ,ובגליון שם ציין שאינו מלשון
הגמרא.
 9בכת"י פ ליתא "שאם יזכה – אומות העולם"
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[ד .גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה]
תא שמע :גדול כבוד הבריות שדוחה (את) לא תעשה שבתורה.
ואמאי? לימא :אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה'!
תרגמה רב בר שבא קמיה דרב כהנא בלאו (דברים י"ז) דלא
אחיכו עליה :לאו דלא תסור דאורייתא

תסור10.

היא!11

אמר רב כהנא :גברא רבה אמר מילתא לא תחיכו עליה,
כל מילי דרבנן אסמכינהו על לאו דלא תסור ,ומשום כבודו שרו

רבנן12.

[ה .כבוד הזקן]
תא שמע( :דברים כ"ב) והתעלמת מהם  -פעמים שאתה מתעלם מהם ופעמים שאין אתה מתעלם מהם;
הא כיצד? אם היה כהן והיא בבית הקברות ,או היה זקן ואינה לפי כבודו ,או שהיתה מלאכתו מרובה משל
חברו ,לכך נאמר :והתעלמת.
אמאי? לימא :אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה'!
שאני התם ,דכתיב :והתעלמת מהם .וליגמר מינה! – איסורא מממונא לא

ילפינן13.

[ו .כבוד המת]
תא שמע( :במדבר ו') ולאחתו ,מה תלמוד לומר? הרי שהיה הולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו ושמע שמת לו
מת ,יכול יחזור ויטמא  -אמרת לא יטמא .יכול כשם שאינו מטמא להם כך אינו מטמא למת מצוה ,תלמוד
לומר :ולאחותו  -לאחותו הוא דאינו מטמא( ,דף כ עמ' א) אבל מטמא הוא למת מצוה ,אמאי? לימא :אין
חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה'– .
שאני התם ,דכתיב ולאחותו – וליגמר מינה! – שב ואל תעשה שאני.
[ז .פסקת סיום :חתימה מעין הפתיחה?]
אמר ליה רב פפא לאביי :מאי שנא ראשונים דאתרחיש להו ניסא ,ומאי שנא אנן דלא מתרחיש לן ניסא?
אי משום תנויי  -בשני דרב יהודה כולי תנויי בנזיקין הוה ,ואנן קא מתנינן שיתא סדרי!
וכי הוה מטי רב יהודה בעוקצין האשה שכובשת ירק בקדרה ואמרי לה זיתים שכבשן בטרפיהן טהורים אמר:
הויות דרב ושמואל קא חזינא הכא ,ואנן קא מתנינן בעוקצין תליסר מתיבתא!
 10בכת"י פ נוסף" :אלמא מרבנן הוא"
 11בכת"י פ' " :אחיכו עליה מאי שנא מכולהו דלאו לאו דלא תסור דאוריית' הוא"
 12בכת"י פ" :לאו דלא תסור (מ)דאוריית' הוא וכל אסמכתא דרבנן אלאו דלא תסור אסמכינהו והכא משום כבוד הבריות לא גזור רבנן"
 13בכת"י פ נוסף כאן" :דשאני ממון דניתן למחילה"
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ואילו רב יהודה ,כי הוה שליף חד מסאניה  -אתי מטרא ,ואנן קא מצערינן נפשין ומצוח קא צוחינן  -ולית
דמשגח בן!
אמר ליה :קמאי הוו קא מסרי נפשייהו אקדושת השם ,אנן לא מסרינן נפשין אקדושת השם.
כי הא דרב אדא בר אהבה חזייה לההיא כותית דהות לבישא כרבלתא בשוקא ,סבר דבת ישראל היא ,קם
קרעיה מינה; אגלאי מילתא דכותית היא ,שיימוה בארבע מאה זוזי.
אמר לה :מה שמך? אמרה ליה :מתון .אמר לה :מתון מתון ארבע מאה זוזי שויא.

מבט-על סוגיית הבבלי
מבט-על אריתמטי
 .0כלאיים

> כבוד האדם (ערום)

ֵּאין חָ כְ מָ ה וְ ֵּאין ְתבּונָה וְ ֵּאין עֵּ צָ ה ְל ֶנגֶד ה'

 .1טומאת כהן

< כבוד האבל

טומאת בית הפרס

 .2טומאת כהן

< כבוד מלכים

טומאת ארונות – לא גזרו

 .3ל"ת שבתורה

< כבוד הבריות

לא תסור מדרבנן

 .4השבת אבדה

< כבוד הזקן

ממונא
לאו שאינו שווה בכל  /שניתן לשאילה

 .5טומאת נזיר/כהן < כבוד המת

מבט-על גרפי
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בבלי  -סוגיות נוספות
 .9מנחות לז ,ב – לח ,א
רבינא הוה קא אזיל אבתריה דמר בר רב אשי בשבתא דריגלא ,איפסיק קרנא דחוטיה ולא אמר ליה ולא מידי;
כד מטא לביתיה ,אמר ליה :מהתם איפסיק ,א"ל :אי אמרת לי ,מהתם שדיתיה.
והא אמר מר :גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה!
תרגומה רב בר שבא קמיה דרב כהנא :בלאו דלא תסור.
ואיכא דאמרי :מהתם א"ל ,וא"ל :מאי דעתיך? למישדייה ,והאמר מר :גדול כבוד הבריות שדוחה את לא
תעשה שבתורה!
והא תרגומה רב בר שבא קמיה דרב כהנא :בלאו דלא תסור! הכא נמי כרמלית דרבנן היא.

 .10שבת צד ,ב
ההוא שכבא דהוה בדרוקרא ,שרא רב נחמן בר יצחק לאפוקיה לכרמלית.
אמר ליה רבי יוחנן אחוה דמר בריה דרבנא לרב נחמן בר יצחק :כמאן  -כרבי שמעון ,אימר דפטר רבי שמעון
מחיוב חטאת  -איסורא דרבנן מיהא איכא!
אמר ליה :האלהים! דעיילת ביה את ,ואפילו לרבי יהודה (שרי) .דמי קאמינא לרשות הרבים? לכרמלית
קאמינא! גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה.
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פרשנות ופוסקים
 .11ערוך ערך 'שב' (כרך ח ,עמ' )6
שב ואל תעשה שאני ,פי' לא ענש הקב"ה למיטמא ובטל מלעשות פסח אלא ענש כרת לטהור ולמי שלא היה
בדרך רחוקה ובטל ולא עשה פסח ,ולא עבר המיטמא אלא מפני שגם לבטל הפסח ויכול לעשות פסח שני ,וזהו
שב ואל תעשה שאני כלומר קל הוא זה ,מפני כך דחאו כבוד מת מצוה ,אבל לאו דכלאי' כיוצא בו שהוא לאו
גמור אינו נדחה מפני כבוד הבריות ...זה פי' ר"ח
ורב האי גאון פי' האי ברייתא של הולך לשחוט את פסחו אינו מייר בנזיר ,אלא בשאר אדם ,והוה ליה פסח
מצות עשה ולענין מת מצוה נאמר לו שב ואל תעשה פסח ולפי שהיא מצות עשה שהיא קלה דחינן לה בשביל
כבוד הבריות ,אבל כלאים שהוא לא תעשה לא דחינן בשביל כבוד הבריות...
פירוש מגנצא שב ואל תעשה שאני להכי יכול לבטל מצות פסח משום כבוד מת מצוה דלאו איסור גמור דעביד
בידים הוא דלא עביד כלום אלא יושב ומתבטל ממצות עשה דפסח אבל כלאים דעביד בידים אין דוחין אותו
משום כבודו.

 .12רמב"ן ,תורת האדם ,שער הכהנים ,בתוך :כתבי רמב"ן ,ב ,מהדורת שעוועל ,עמ' קלז
ואיכא לעיוני בההיא שמעתא ,דהדרינן התם ואקשינן ת"ש ולאחותו מה ת"ל הרי שהיה הולך לשחוט את
פסחו ...ת"ל ולאחותו לאחותו הוא דאינו מיטמא אבל מטמא הוא למת מצוה ,ומפרקינן שאני התם דכתיב
ולאחותו ,ואקשינן ונגמר מינה ,שב ואל תעשה שאני .הדין הוא גמרא דכתיבא בנוסחי ,ואיכא נוסחי עתיקי
דמוספי וגרסי וכי תימא נילף מנזיר מה לנזיר שכן ישנו בשאלה וכ" ת נילף מכהן מה לכהן שכן לאו שאינו שוה
בכל ,ורבינו האי גאון ז"ל כך כתב בפירושיו .והשתא משמע לפום הני נוסחי דכל לאוי דטומאה נדחין מפני
כבוד הבריות ,דכולהו לאוין שאינן שוין בכל הן ,ואידחיא לה כולה סוגיא דלעיל דבא בטמאה באין עמו
בטמאה אפי' בטומאה דאורייתא ,ומדלגין על גבי ארונות של מתים לקראת מלכי ישראל אפי' בשאין בהם
פותח טפח ודאי דהיא טומאה דאורייתא ,וזו קולא קשה מאד.

 .13תוספות ,בבא מציעא ל ,ב
אלא לזקן ואינו לפי כבודו  -וא"ת תיפוק ליה מולאחותו ,דכבוד הבריות דוחה מילת בנו ושחיטת פסחו .וי"ל
כבוד הבריות דמת מצוה חמיר טפי שמוטל בבזיון פן יסריח או יאכלוהו כלבים .אף על גב דבפ' מי שמתו
(ברכות דף כ .ושם ד"ה שב) מוכח דאי הוה כלאים שב ואל תעשה היה נדחה מפני כבוד הבריות היינו משום
דערום הוי גנות ובזיון גדול ,כדאמר (יבמות דף סג ):אין לך משוקץ יותר מאותו שהוא מהלך ערום ,ומהכא לא
ידעי' דדחי אלא ממונא אבל איסורא כמו פסח ומילה וגם כרת לא.

 .14רמב"ם הלכות כלאים פרק י הלכה כט
הרואה כלאים של תורה על חבירו אפילו היה מהלך בשוק קופץ לו וקורעו עליו מיד ,ואפילו היה רבו שלמדו
חכמה ,שאין כבוד הבריות דוחה איסור לא תעשה המפורש בתורה ,ולמה נדחה בהשב אבדה מפני שהוא לאו
של ממון ,ולמה נדחה בטומאת מת הואיל ופרט הכתוב ולאחותו ,מפי השמועה למדו לאחותו אינו מטמא אבל
מטמא הוא למת מצוה ,אבל דבר שאיסורו מדבריהם הרי הוא נדחה מפני כבוד הבריות בכל מקום ,ואף על פי
שכתוב בתורה לא תסור מן הדבר הרי לאו זה נדחה מפני כבוד הבריות ,לפיכך אם היה עליו שעטנז של
דבריהם אינו קורעו עליו בשוק ואינו פושטו בשוק עד שמגיע לביתו ואם היה של תורה פושטו מיד.
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 .15שולחן ערוך יורה דעה הלכות כלאי בגדים סימן שג סעיף א
הרואה כלאים של תורה על חבירו ,אפילו היה מהלך בשוק ,היה קופץ לו וקורעו מעליו מיד ,ואפילו היה רבו.
(רמ"א :וי"א דאם היה הלובש שוגג ,אין צ"ל בשוק ,דמשום כבוד הבריות ישתוק ,ואל יפרישנו משוגג) (טור
בשם הרא"ש) .ואם היה של דבריהם ,אינו קורעו מעליו ואינו פושטו בשוק ,עד שמגיע לביתו( .רמ"א :וכן בבית
המדרש אין צריך למהר לצאת) (טור) .ואם היה של תורה ,פושטו מיד.

שאלות ותשובות
 .16שו"ת הריב"ש סימן רכו
טרסונה .אל החבר ,רבי שם טוב בן שפרוט ,י"א.
[א] השאלה והמחלוקת
שאלת :תינוק ,שנולד יום ראשון או שני של סכות ,אם יכולין לעשות לו מלבושין בחול המועד ,או לא?
כי יש מתירין משום :דגדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה (ברכות י"ט .):ובנדון זה ,משום כבוד אבי
הבן ,שלא ימולו את בנו בכלים שאולים ,או בכלים ישנים שלו ,מותר .ועוד ,דמשום מצות ברית מילה יש
להתיר; שהרי מילה דוחה את השבת ,והאי כצרכי מילה קצת ,הן.
ויש מי שאוסר ואומר :דלא שייך משום כבוד הבריות ,כיון דאפשר בכלים שאולים ,או בישנים שלו .ומהאי
טעמא נמי ,אינם כצרכי מילה .ועוד ,שאפילו נתיר מטעמא :דגדול כבוד הבריות וכו'; היינו למתכבד עצמו,
אבל לא לחייט אחר ,שיתפור כדי שיתכבד האחר .דאין אומרים לאדם עמוד וחטוא בשביל שיזכה חבירך (שבת
ד').
[ב] איסור תפירה בחול המועד
תשובה :נראה כדברי האוסר ,שכיון שלא הותרה תפירה במועד באומן אלא בהדיוט .כדתנן בפ"ק דמו"ק
(ח' :):הדיוט ,תופר כדרכו; והאומן ,מכליב .גם בנדון זה ,אסורה בכדרכו ע"י אומן ,ואע"פ שהתנוק צריך לה
במועד עצמו .לפי שלא הותרה מלאכה מפני צורך המועד ע"י אומן ,אלא לצורך אוכל נפש ,כגון :לקצור ,במי
שאין לו מה יאכל ...ובשביל כבוד אבי הבן ,אין להתיר.
ואע"פ שמצינו שמתירין לזה ,בשביל כבוד האחר ,כגון :ההיא דמייתי בפרק מי שמתו (י"ט .):בא בטמאה ,באין
עמו בטמאה ,משום כבודו .ומטמאין הכהנים בטומאה דרבנן לכבוד האבל .וכן ,ההיא דמדלגין על גבי ארונות
לכבוד מלכים .כי לזה הותר כדי שיכבד הבריות ,ואין זה בשביל שיזכה חבירך .דהתם הוא להצילו מאסור;
ואין מתירין לאחד אסור ,כדי להציל אחר מאסור.
[ג] מהו "כבוד"?
מ"מ ,בנדון זה ,אין להתירו :לא לו ,ולא לאחר .שאין גנאי לאבי הבן ,אם לא יצא במלבושים חדשים ,כיון
שנולד במועד ,וא"א לתפור במועד .ועוד ,שהרי בכמה מקומות ,נהגו להוציא התנוק במלבושים ישנים מיוחדים
לקהל .ועוד ,שהרי אפשר ע"י הדיוט ,או באומן מעשה הדיוט .ועוד ,שאף אם לא יעשו לו מלבושים ,הרי אפשר
לכרכו ולעטפו ,בשיראין ובסדינין המצויירין ,ויהיה כבודו יותר .ועוד ,שאין לנו לדמות כבוד הבריות זה לזה.
כי אם התירו טומאה ,משום כבוד מת מצוה ,או לכבוד אבל ,או לכבוד מלכים ,או בזקן ואינה לפי כבודו גבי
השבת אבדה ,או בכלאים דרבנן שלא לפשטו בשוק שלא יתבזה; אין לדמות לאלו ,כבוד האב במלבושי
נאום :דורש שלומך ,יצחק בר רבי ששת זלה"ה.
התנוק...
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 .17שו"ת חוות יאיר סימן צה
הגיד לי אחד מופלג בתורה ...שהקשה על מ"ש בעל תה"ד תשובה רפ"ה ...שאם הגידו לכהן שמת בביתו והוא
ערום צריך לרוץ תיכף החוצה ואל ילבוש עצמו תחילה כי אין שום מצוה דאורייתא נדחה מפני כבוד הבריות.
והקשה הרב הנ"ל הא מסקנת התוס' בפרק מי שמתו כ' ע"א בד"ה שב ואל תעשה שאני דא"א להקשות מכה"ג
דמטמא למת מצוה מפני די"ל דטומאת כהנים שאני שאינו שוה בכל וא"כ נקוט מיהא דטומאת כהן נדחה
מפני כבוד הבריות.
והשבתי למופלג הנ"ל דמצינא לשנויי כי הבתה"ד לא חש כלל לדברי התוס' וס"ל כפי' רש"י שסברתו דא"א
ללמוד מטומאת כהנים למ"מ מפני שלא נאסרה טומאה כלל גבי מ"מ...
וכל מעיין ישפוט בצדק דזה שהוגד לו שיש טומאה באהלו ואף כי רץ ערום לבית חבירו שאצלו המותר לו או
לבית זה שכנגדו לא דמי לבזיון של זה שפושט בגדו בשוק .הן מצד המקום שזה בשוק במקום ריבוי עם וכמ"ש
התוס' הנ"ל פרק אלו מציאות דה"ל משוקץ ומתועב ולשון זה ארז"ל בפ' הבע"י גבי אנשי ברבריאה שנקראו
גוי נבל שהולכים ערומים בשוק ע"ש דנקט תמיד גבי ערומים מלת בשוק .מש"כ זה הכהן .שנית מצד המהלך
שזה רץ לבית הקרוב לו וזה הפושט בגדו בשוק צריך לילך מן השוק לביתו הן קרוב או רחוק כמה מבואות
ודוחק לומר שאפשר לילך שם בשוק לבית וישלח לביתו אחר מלבוש .שלישית כי זה שפושט כלאים בשוק
והולך ערום לביתו ובפגעו בבני אדם חוץ לשוק לא ידעו מה היה לו יחשבוהו למשוקץ ומתועב משא"כ זה שרץ
לבית חברו שכינו ידעו למה רץ ועל מה רץ כי מת קלא אית ליה עכ"פ גבי שכיני' ואותה מבוי וזה מוכח מדברי
הפוסקים בב"י וש"ע א"ח ס"ס תקמ"ז .רביעית שגבי זה שהולך לביתו ערום מלבוש שעטנז אפילו אם יודעים
כל הרואים אותו הולך ערום מה נעשה לו הוא לו ללעג וקלס ושמץ אחר שהיה אפשר לו לבדוק ולהשגיח בבגדו
כי ערב זר בו משא"כ זה שמת מת באהלו מה הוי לי' למיעבד .ולכן לא נמוטו פעמי רגלי תה"ד על ידי קושית
הרב המופלג נר"ו...
ואין להאריך יותר ואני קוהה מאד אפילו במידי דרבנן לומר דנדחה מפני כבוד הבריות בדברים שלא נזכרו
כן נ"ל הטרוד .יאיר חיים בכרך
בש"ס...

 .18שו"ת הרמ"א סימן קכה
[א] השאלה  -העובדות
ואשמע אחרי קול רעש גדול אשר העבירו קול במחנה לומר הביטו אחרי משה ,במעשה הנעשה ע"י מקרוב
שסדרתי קידושין תחת החופה כדרך הארץ ,שהכל יודעין סדר הכלה למה נכנסה לחופה .והיה באישון לילה
בליל שבת כשעה ומחצה בלילה .והמעשה והסבה אשר הכריחוני לזה הוא מבואר נגלה לכל באי שער עירנו ,וזה
המעשה אשר נעשה.
איש היה בארץ ותם הכסף ממנו ושדך בתו גדולה לבן זוגה הראוי לה .ויהי בימי שידוכיה ,אשר ארך הזמן עד
כניסתה לחופה הלך האב לעולמו והניח חיים לכל ישראל ,ונשארה הבת שכולה וגלמודה אין לה אב ואם כי אם
קרובים נעשו לה רחוקים והעלימו עיניהם ממנה ,זולתי גואל אחד אחי אמה אשר הכניסה לביתו כי אין לה
גואל קרוב ממנו .והיה כאשר באה בימים זמן נישואיה אשר היה ראוי לטבוח טבח והכן צרכי החופה ,לא
ראתה שום תמונת הנדוניא ושאר צרכים ,זולתי קול אחד הבא לה שתטבול ותכין עצמה לחתונה כי יהיה לה
הנדוניא .והבתולה הנ"ל עשתה כאשר צוו עליה נשים השכינות ושמעה לקולם ,גם כיסו אותה ביום ו' בהינומא
כדרך הבתולות .וכאשר נטו צללי ערב וכמעט קדש היום ,שהיו לקרוביה ליתן הנדוניא קמצו ידיהם וחסרו
ממתנת ידם הראוי להם ,והיה נחסר מן הנדוניא כמעט שליש הנדוניא .גם החתן נסוג אחור ולא רצה בשום
אופן לכנסה ולא שת לבו לכל הדברים אשר דברו אליו מנהיגי העיר ,שלא לבייש בת ישראל מכח כסף נמאס.
ולא אבה שמוע רק כפתן חרש אטם אזנו ולא שמע לקול מלחשים ,ולא קול גערת חכם תנידנו .וע"י זה נמשך
הזמן מכח קטטות ומריבות ,כדרך שאמרו לית כתובה דלית בה תיגרא והצליח מעשה שטן עד שהגיע הזמן
הנ"ל שהשוו עצמן ונתרצה החתן ליכנס לחופה ,ושלא לבייש בת ישראל הגונה קמתי וסדרתי הקידושין בזמן
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הנ"ל .והנה באשר מלינים עלי באתי להסיר תלונתן מאתי להביא ראיה וטעמי ונימוקי עמי ועל מה סמכתי
בזה לומר כזה ראה וקדש.
[ב] איסור קידושין בשבת
גרסינן פרק משילין :כל שחייבין עליו משום שבות משום רשות משום מצוה בשבת חייבין עליו בי"ט .אלו הן
משום שבות וכו' ,ואלו הן משום רשות לא דנין ולא מקדשין וכו' ,ואלו הן משום מצוה לא מקדישין ולא
מעריכין וכו' .ופריך בגמרא אין דנין והא מצוה קא עביד ,לא צריכא דאיכא דעדיף מיניה .ולא מקדשין והא
מצוה קא עביד ,לא צריכא דאית ליה אשה ובנים .וכתבו התוס' ...יש מפרשים הא דקאמר והא מצוה קא עביד
ואמאי גזרו כו' ,ומשני לא צריכא דאית ליה אשה ובנים אבל אם אין לו מותר לקדש דמצוה קעביד...
אמנם מאחר שהראשונים ז"ל ,דהיינו התוס' והמרדכי כתבו בשם רש"י לאסור בכל ענין ...אמשך ג"כ אחריהם
להאמין שדעת רש"י לאסור בכל ענינים .וכן נראה דעת הפוסקים הרי"ף ורמב"ם והרא"ש והטור סי' של"ט
שכתבו כולם ז"ל סתם אין מקדשין ולא חילקו בדבריהם...
מ"מ כל כי הני מילי מעליותא לימרו משמאי להתיר הענין בכה"ג ,שהיה שעת הדחק והיתה הבתולה מתביישת
אם תמתין עם החופה אחר טבילתה עד לאחר השבת .גם כי אינו מדרך המקומות לילך בהינומא עד אחר
השבת ולעשות הנישואין ביום ראשון ,כדרך האזרחים שעושין נשואיהם ביום חגם .וכדאי הוא ר"ת לסמוך
עליו בשעת הדחק ,כ"ש שהסוגיא דשמעתא מוכח כדבריו .וכן פסק בהג"ה אשר"י סוף פרק אחד דיני ממונות
בשם א"ז ...כי בדוחק גדול התירו לקדש בשבת ולא היה מורה כן הלכה למעשה עכ"ל .משמע מיהו דבדוחק
גדול יש להתיר .ואין לך דוחק גדול מזה ,שהיתה יתומה גדולה מתביישת והיה לה לקלון כל ימיה ,כמעט
לשנותה מכל הבתולות .וגדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה בדבר הזה שאינו אלא איסור דרבנן ,גזירה שמא
יכתוב כמו שמפרש בגמרא שלנו +ביצה לז ,א +או משום דהוי כקונה קנין בשבת כדמפרש בירושלמי ...מלבד
דהוי לן למיחש בכאן שלא יתבטלו השידוכין לגמרי ויתבטל הזיווג מכח הקטטות והמריבות שביניהם ,עד
שרצו להסיר ההינומא שעל ראש הכלה מכח ניצוח הקטטות ,וגדול השלום בין איש לאשתו ...כל זה שמתי נגד
עיני לסמוך על דברי רבינו תם ושאר פוסקים המתירים בשעת הדחק.
[ג] קידושין בשבת בזה"ז (לעומת תקופת התלמוד)
ועוד אני אומר דיש לחלק ולומר דבזמן הזה לכ"ע שרי ,דהא תנן אלו הן משום שבות אין מטפחין ולא מרקדין
וכו' וכתבו התוספות ריש פרק המביא :פירש"י שמא יתקן כלי שיר ומיהו לדידן שרי ,דדוקא בימיהם שהיו
בקיאים לעשות כלי שיר שייך למגזר ,אבל לדידן אין אנו בקיאים לעשות כלי שיר ולא שייך למגזר עכ"ל .וכבר
פשוט היתר הטפוח והרקוד בשבת בכ"מ ואף מצווים לכותים לנגן בכלי שיר והכל הוא מטעם דברי התוס'
דלא שייך גזירה זו בזמן הזה .וה"ה בענין אין מקדשין ,דאמרינן בגמרא הטעם שמא יכתוב וידוע המנהג פשוט
בישראל שאין החתן כותב בעצמו הכתובה או שטר אירוסין ,והוא מטעם שאין אנו בקיאים בכתיבה .ואפילו
מי שיודע לכתוב אינו כותב שלא לחלק בין בקיאים לשאינן בקיאים ,ולכן כותבה בכל מקום החזן כמו שקורא
בתורה לכל אדם לתקנת שאינו בקי .ומעתה אין לגזור על המקדש שמא יכתוב ,מאחר שאנחנו אינן בקיאים
ואין מוטל על החתן כתיבה זו .ואין לחוש שהחזן יכתוב משום קידושי החתן ,דגזירה כזו לא מצינו .ועוד שהרי
החזן כותב כל פעם הכתובה ושטרי האירוסין בשחרית או זמן רב קודם הכניסה לחופה כאשר אינו יודע מתי
יהיו מוכנים עם החופה ,ולכן אין לחוש בזמן הזה לגזירה זו כלל...
[ד] המנהג
ומה לי להאריך פוק חזי מה עמא דבר בכל מקום ,ובפרט בעירנו אשר יש בה קיבוץ עם ת"ל ולפעמים עושים ה'
או ו' חופות ביום אחד ונמשכים עד הלילה ואין פוצה פה ומצפצף .ומה לי בתחילת הלילה או שעה או ב'
בלילה ...דודאי יש להחמיר להיות זריזין קודם השבת שלא יבוא לידי כך .אבל אם כבר נעשה מה שאפשר
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לעשות ונטרפה השעה עד שחשיכה ,ויש לחוש לפירוד הזיוג או לביוש הבתולה וכיוצא בזה הסומך להקל לא
הפסיד ,ויתענג לשלום בעונג שבת אח"כ .ויכולה המצוה לכפר עליו אם כוונתו לש"ש ,ושלום.
נאום משה בן לא"א מורי ה"ר ישראל זצלה"ה ,נקרא משה איסרלש מקראקא.
 .19שו"ת יביע אומר חלק ב  -אבן העזר סימן ב
ב"ה .פעה"ק ירושלים .שמן תור"ק /תש"ו /לפ"ק .עמדתי ואתבונן בדין מי שנכשל עם אשת איש ובא עליה
ברצונה באופן שנאסרה לבעלה ,ובא לחזור בתשובה ,אם חייב להודיע לבעלה בכדי שיפרוש מן האיסור ,או
אפשר למצוא איזה היתר ולהקל בזה ,משום פגם משפחה ,וגדול כבוד הבריות.
(א) בברכות (יט ):א"ר יהודה אמר רב המוצא כלאים בבגדו פושטו אפילו בשוק ,מ"ט אין חכמה ואין תבונה
ואין עצה לנגד ה' ,כ"מ שיש חילול ה' אין חולקין כבוד לרב .ופריך מדתניא גדול כבוד הבריות שדוחה ל"ת
שבתורה .ומשני דמיירי בלאו דלא תסור דהוי מדרבנן .והדר פריך מדתניא ,ולאחותו מה ת"ל הרי שהיה הולך
לשחוט את פסחו ולמול את בנו ושמע שמת לו מת וכו' ,אבל מטמא הוא למת מצוה .ומשני שב ואל תעשה
שאני .ע"ש .והרא"ש (בפ"ט דנדה סי' ו) הביא דברי הירושלמי [פ"ט מכלאים סוף ה"א] ,דתני אין מדקדקין לא
במת ולא בכלאים בבית המדרש ...וכ' ע"ז הרא"ש ,דס"ל לר' אמי כאמורא דשרי .א"נ בכלאים דרבנן .א"נ
דוקא המוצא כלאים בבגדו אין חכמה ואין תבונה לנגד ה' ,וצריך לפשטו אפילו בשוק אבל אם אדם רואה
כלאים דאורייתא בבגדי חבירו ,והלובש כלאים אינו יודע ,אין לומר לו בשוק עד שיגיע לביתו דמשום כבוד
הבריות ישתוק ולא יפרישנו משוגג .ע"כ .אבל הרמב"ם (פ"י מה' כלאים הכ"ט) כ' ,שהרואה כלאים של תורה
על חבירו ,קורעו מעליו אפילו בשוק .ואפילו הוא רבו שלמדו חכמה .ע"ש .ומשמע דפליג על הרא"ש הנ"ל .וכ"כ
הטור יו"ד (סי' שג) .וכ' מרן הב"י ,שהרמב"ם גורס המוצא כלאים פושטו וכו' .ואינו גורס בבגדו .ור"ל שמוצא
כלאים על חבירו .ע"ש .וכ"כ הרדב"ז (בפ"י מה' כלאים) ,שגירסת הרמב"ם המוצא כלאים פושטו וכו'.
והפוסקים האחרונים חולקים על הרמב"ם .ע"כ .ונראה שכיון על הרא"ש והטור...
...
(ה) ניהדר אנפין לנ"ד .כי לכאורה באנו למחלוקת הרמב"ם והרא"ש שלד' הרמב"ם שהרואה את חבירו לבוש
כלאים דאו' ,חשוב כקום ועשה ,הואיל ולגבי הלובש הוא בקום ועשה ,ולכן חייב להפרישו .ה"נ בנ"ד חייב
להודיע לבעל כדי שיפרוש מאשתו שנאסרה עליו ,הואיל ולגבי הבעל הוי קום ועשה .אבל לד' הרא"ש דחשיב
שוא"ת לגבי הרואה ,ואינו חייב להודיעו ,אף על פי שהוא עושה מעשה בלבישת הכלאים .ה"נ הכא חשיב
שוא"ת ,ואין צריך להודיע לבעל .וכן ראיתי לרבינו הנוב"י מה"ק (חאו"ח סי' לה) שתלה דבר זה במחלוקת
הראשונים הנ"ל...
...
(יב) ...דרבים ועצומים בתורה עומדים בשטה זו להקל .וכאשר הובאו בדברינו לעיל .ומנייהו מלכי הגאון
מצאנז בשו"ת דברי חיים .והגאון מחנה חיים .וה' טהרת המים .והגאון שערי דעה .ועוד .כל אלה חברו יחדיו
להקל בזה על בעלי תשובה .כי באמת דבר זה קשה מאד ומר ממות על הרוצים לשוב בתשובה להודיע לבעל
ממעשיהם הרעים .וחיישינן דילמא פרשי ולא עבדי .בפרט בזה"ז שהדור חלוש ברוחו בעוה"ר ...וגם הגאון
מצאנז העיד בגדלו שכן נהגו כמה מגדולי הדור להורות שלא להודיע כלל( .הגם כי לא יצא דבר זה מפלוגתא
דרבוותא) כדאים המה כל הגדולים הנ"ל לסמוך עליהם...
(יג) המורם מכל האמור שבכדי שלא תנעול דלת בפני השבים בתשובה ,יכולים להקל שלא להודיע לבעל האשה,
משום פגם משפחה ,וגדול כבוד הבריות .ואין לומר שאין שום תועלת בתשובתו של הבועל ,וכדאמרינן בחגיגה
(ט ):מעוות לא יוכל לתקון ,זה הבא על אשת איש ואסרה לבעלה ,שנטרד מן העולם והולך לו .ע"ש .דהתם אף
אם מודיע לבעלה ופורש ,אינו יכול לתקן פגמו ,וכפרש"י שם ,שיש זכרון לעונו במה שאסרה על בעלה .ע"ש.
ומכיון שיש אומרים שכל שאין שם עדים לא נאסרה על בעלה ,כדאים הם לסמוך עליהם בשעת הדחק גדול
כזה .שלא יחשב כטובל ושרץ בידו .וכמ"ש בשו"ת שערי דעה ח"ב (ס"ס פא) .ומיהו אם הבעל  -תשובה הוא גבר
בגוברין ואמיץ לבו בתשובה שלמה ,מודיעים אותו דרך עצה טובה ,שאם קרוב הדבר שכשיודיע לבעלה של
האשה מעסק ביש זה ,יפרוש מן האיסור ,כי מהימן ליה כבי תרי ,טוב מאד להודיעו ,להקל מעליו האיסור.
ויתמיד בתשובה ומעשים טובים בכל כחו ויהיה שמח ביסורין .ויתענה כפי כחו .וע' גנזי חיים (דק"נ ע"ב).
ויעסוק בתורה הרבה .ושב ורפא לו.
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 .20שו"ת יביע אומר חלק ח  -יורה דעה סימן לב
נשאלתי אודות אשה שבהיותה צעירה פנויה חיתה חיי אישות עם בחור אחד ונתעברה ממנו ,וכשהוכר עוברה
הלכה אצל רופא אחד ועשה לה הפלה מלאכותית ,ואח"כ עברה משם לעיר אחרת ,וחזרה בתשובה שלימה
בשמירת תורה ומצות ,ונישאת לבחור ישיבה החרד לדבר ה' ,וחיו יחדיו באהבה ואחוה שלום וריעות ,ונתעברה
ממנו וילדה לו בן זכר .והנה הביע רצונו לקיים מצות פדיון הבן כהלכת גוברין יהודאין ,כי לא ידע שקודם
נישואיו עם אשתו ,נתעברה כבר מאיש אחר והפילה כשהוכר עוברה ,והאשה באה אל הרב המקומי וסיפרה לו
כל מה שאירע לה קודם נישואיה לאברך הנז' ,ושאל הרב האם חייב הוא להודיע לבעלה ,כדי להצילו מעון
ברכות לבטלה של פדיון הבן ,למרות שאם יודיע לו כל הקורות לאשתו קודם נישואיו ,יופר שלום הבית ,ועלול
הדבר קרוב לודאי שתפרוץ ביניהם מריבה וקטטה ,ואחריתה מי ישורנה ,שאולי יבאו גם לידי גירושין ,או שמא
יש לומר גדול השלום שאפילו שם שמים שנכתב בקדושה נמחק מפני השלום( ,סוכה נג ב) ,ולכן שב ואל תעשה
עדיף...
...
והנודע ביהודה (קמא ,חאו"ח סי' לה) ,תלה בזה מחלוקת הרמב"ם והרא"ש הנ"ל ,שהרמב"ם סובר אפי'
הלובש שוגג כיון שהוא עובר בקום ועשה שהוא לובש כלאים ,אף על פי שלגבי המוצא הכלאים בבגד חבירו
הוא שב ואל תעשה ,חייב לפושטו מעליו ,כתירוץ השני של התוס' הנ"ל .והרא"ש ס"ל אם הלובש שוגג לא
מקרי לגביה קום ועשה ,ולגבי המוצא שרואהו לבוש ושותק הוי שב ואל תעשה .וע"פ זה דן בנידונו באיש
שנכשל באשת איש ברצונה ,והיא ממשפחה מכובדת ומיוחסת בישראל ,ואם יודיע לבעלה שאשתו אסורה עליו,
יהיה פגם גדול למשפחה ,וכתב ,שלא אמרו גדול כבוד הבריות שדוחה ל"ת שבתורה אלא בשב ואל תעשה ,ולא
בקום ועשה ,ולכן לדעת הרמב"ם ,בנ"ד שהבעל שוגג ,אבל הוא בועל את אשתו בקום ועשה ,אף דלגבי הנואף
חשיב שוא"ת ,מ"מ מחוייב להודיעו ולמונעו מן האיסור ,דחשיב קום ועשה ,כתי' השני של התוס' ,אבל
להרא"ש כיון שהבעל שוגג א"צ להודיעו מפני כבוד המשפחה .ושוב דחה דשאני הכא שהבעל יושב עמה באיסור
כל ימיו ,ולא דמי לנידון הרא"ש שהוא רק לשעה אחת .עש"ב .הנה פשיט"ל להנוב"י שיש כאן מחלוקת בין
הרמב"ם להרא"ש ,וכתב שם שהמחבר בש"ע פוסק כד' הרמב"ם ,והרמ"א פוסק כהרא"ש להקל .ע"ש...
ב) והנה בברכות (לג א) איתא ,רבי יוחנן ור"ל דאמרי תרוייהו כל המברך ברכה שאינה צריכה עובר משום לא
תשא את שם ה' אלהיך לשוא .ונחלקו הראשונים אם האיסור הוא מן התורה ,או שמא אין האיסור אלא
מדרבנן ,וקרא אסמכתא בעלמא הוא ,שהתוס' ר"ה (לג א) בשם רבינו תם כתבו להוכיח דהאי דרשא הנ"ל
אסמכתא בעלמא היא ...וכ"כ רבינו ישעיה מטראני בספר המכריע (סי' עח) ,דבודאי דברכה לבטלה לא אסירא
אלא מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא ,וכדאמר רבינו תם .ע"ש .וכ"כ בחי' הרשב"א והר"ן ר"ה (לג א) .וכ"כ
הרא"ש בפ"ק דקידושין (סי' מט) ,וכ"כ תלמידי רבינו יונה (פ"ח דברכות ,קודם המשנה דמי שאכל ושכח ולא
בירך) בשם רבני צרפת .ע"ש ...ולעומתם הרמב"ם בשו"ת פאר הדור (סי' קה) כתב ,שברכה שאינה צריכה
איסורא דאורייתא הוא ,שנושא שם שמים לבטלה .וכ"כ המג"א (סי' רטו סק"ו) שדעת הרמב"ם איסור
בשא"צ הוי דאורייתא ,והכי הוי פשטא דהש"ס בתמורה (ד א) .ע"ש...
...
ג) ומעתה י"ל שהואיל ורוב הפוסקים ס"ל שאיסור ברכה שאינה צריכה אינו אלא מדרבנן ,בנ"ד שהאיסור
בפדיון הבן שהוא מברך "על פדיון הבן ושהחיינו" לבטלה ,הו"ל כדין הלבוש כלאים דרבנן ,דאמרינן ביה גדול
כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה ,דמוקמינן ליה בלאו דלא תסור .וכמו שפסקו כן הרמב"ם (פ"י מה'
כלאים הכ"ט) והטור ומרן הש"ע (סי' שג) ,ואף על פי שיש אסמכתא דלא תשא בדין ברכה שאינה צריכה ,הרי
גם בכלאים של דבריהם יש אסמכתא דלא תסור ,ואף על פי כן אמרינן גדול כבוד הבריות .ואין צריך להודיעו,
ודוקא בכלאים של תורה פושטו מעליו אפי' בשוק" ,מפני שאין כבוד הבריות דוחה איסור לא תעשה המפורש
בתורה" ,כלשון הרמב"ם שם...
...
גם בשו"ת באר משה חלק ח' (סי' רלז) נשאל אודות בתולה שנבעלה לבחור אחד וילדה לו ,ואח"כ מת הילד,
ולאחר מכן חזרה בתשובה שלימה ,ועברה לגור בעיר אחרת ,ושם נישאת לאיש ירא וחרד לדבר ה' ,שלא ידע
מאומה ממעשיה הראשונים ,וילדה לו בן זכר ,והבעל רוצה לפדותו כדת ,ואיש היודע מכל מעשיה של האשה
בא לשאול אם הוא חייב להודיע לבעל ,ולגלות לו האמת שהבן אינו פטר רחם ופטור מהפדיון ,כדי שלא יברך
ברכות לבטלה ,אלא שעל ידי כך בודאי שיבוטל שלום הבית ,וגם יהיו לחרפה ובזיון בעיני משפחתו ובעיני
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תושבי העיר ,ואפשר גם שיתגרשו .והשיב ,שמכיון שאיסור ברכה שא"צ אינו אלא איסור דרבנן ,וקרא
אסמכתא בעלמא ,ועוד שכ' הרמב"ם (פי"ב מהל' שבועות הי"א)" :ולא שבועה לשוא בלבד אסורה ,אלא אפי'
להזכיר שם שמים לבטלה אסור ,שהרי הכתוב אומר ליראה את השם הנכבד והנורא ,ובכלל יראתו שלא
להזכיר שמו לבטלה" ,ובנ"ד האב מברך שתי הברכות ביראת השם ,בחושבו שהוא מברך על מצות פדיון הבן
שהוא מחוייב בה ,והוא אונס גמור בדבר ,וכמעט שאינו עושה שום איסור ,לכן טוב שלא לגלות לו ולא כלום,
כדי שלא לגרום חשש גירושין בין הזוג ,ועכ"פ ודאי שיהיו מריבה וקטטה וביטול שלום הבית ,וגם בזיון גדול
לאשה ולמשפחה .וגם לילד הנולד יגרום הענין להוצאת שם רע ,שיהיה שיחה בפי הבריות עד עולם וכו' ,הילכך
יניחו לאבי הבן לעשות הפדיון עם שתי הברכות ,שגדול כבוד הבריות שדוחה ל"ת שבתורה ,וכיו"ב כ' הנוב"י
קמא (חאו"ח סי' לה) ,שיש לסמוך בזה על הרא"ש דס"ל שבשוגג א"צ להודיעו .וכ"ש בנ"ד דהוי איסור דרבנן
בלבד ,והרי אם יגלו הכל להאב יצמח מזה בזיון ופגם גדול ,והתורה התירה למחוק שם שמים שנכתב בקדושה
כדי לעשות שלום בין איש לאשתו ,אלא יניחו את האב שהוא אנוס בדבר לעשות הפדיון בברכות ,ויחיה עם
אשתו בשלום ובמישור בהשקט ובטח .ושו"ר שכ"כ בשו"ת לחם שלמה (חיו"ד ח"ב סי' נג) .עכת"ד .הנה לפנינו
כמה מאחרוני זמנינו ובדור שלפנינו שפסקו להתיר .ודבריהם נכונים ,שגדול השלום .ונכון שהרב המקומי
שנוכח בשעת פדיון הבן ,והיודע את כל פרשת העיבור ,יבקש מהכהן שידלג על כל השאלות השגרתיות לאשה
האם הפילה איזו פעם? וכו' .לבל תצטרך לשנות מפני השלום ,בפני הקהל הרב הנמצאים שם בשעת הפדיון.
[וכעת ראיתי לידידי הרב הגאון הראש"ל רבי אליהו בקשי דורון שליט"א בספרו בנין אב ח"ב (סי' נד  -נה) שדן
ג"כ בשאלה זו ,והעלה כאמור לעיל .ע"ש] .סוף דבר הכל נשמע שאין להודיע לבעל ולא כלום ויקיים מצות
הפדיון בברכות ,ומכאן ולהבא חושבנא טבא .והנלע"ד כתבתי.

 .21ר' יצחק בלאזר (בהתכתבות עם ר' נפתלי אמסטרדם) ,שו"ת פרי יצחק ,חלק א סימן נב
ומעתה נבא לבאר מחלוקת הראשונים בדין זקן ואינה לפי כבודו גבי אבידה אם הוא בדוקא חכם או אפילו זקן
מכובד בעלמא ,דהנה שיטת הראשונים דזקן הוא דוקא חכם ומשום כבוד תורה וכמו דס"ל להרמב"ן והרא"ש
והריטב"א ,דמשמע לכאורה דהיינו משום עשה דכבוד תורה ,הוא תמוה מאוד כנ"ל דבודאי היכי דניתן לדחות
משום כבוד הבריות הנה כבוד הבריות בלבד הוא דדוחה לכל אדם ואפילו באיסורא וכמבואר בכל הסוגיא
דברכות כנ"ל .ולכן נראה לומר דמש"כ הראשונים דזקן הוא דוקא חכם ומשום כבוד תורה ,אין כוונתם כלל
דעשה דכבוד תורה הוא דדוחה ,דכבר נתבאר למעלה דעשה דכבוד תורה אין בכחה לדחות כלל שאר עשה
וכנ"ל .אולם עיקר כוונתם הוא ג"כ רק משום כבוד הבריות ,והיינו דמשום כבוד תורה אין כבודו לישא שק או
קופה ,וזהו כבוד הבריות דפטרינהו רחמנא מוהתעלמת.
אולם ביסוד שיטתם דס"ל דדוקא בכבוד תורה פטור להשיב משום כבוד הבריות ,נראה דס"ל להראשונים
דמכובד בעלמא שאינו חכם הנה במקום מצוה כמו להשיב אבידה לא הוי זלזול בכבודו ואינו נכנס בגדר כבוד
הבריות כלל ,דאינו ענין לומר שאינה לפי כבודו לעסוק במצות השם ,ואף דבשלו אינו מחזיר היינו משום
דליכא מצוה הוי זלזול בכבודו ,אבל להחזיר בשל חבירו דעוסק במצוה לא הוי זלזול ובכה"ג לא מקרי אינה
לפ"כ דשפיר הוי כבודו בכך ,ולפ"ז הא דפטר הכתוב זקן ואינו לפ"כ להשיב אבידה לא משכחת לה אלא בחכם
דאיכא כבוד תורה ,ומשום כבוד תורה הוי זלזול לישא שק או קופה אפילו בכה"ג שעוסק במצוה ,ולפיכך
משום כבוד חכמתו מקרי אינה לפי כבודו ופטור מלהשיב משום כבוד הבריות דפטר רחמנא מקרא דוהתעלמת.
והא דשקיל וטרי הגמ' בברכות שם לענין המוצא כלאים בבגדו אם צריך לפשוט בשוק או דנדחה משום כבוד
הבריות ,אף דמה שפושט הוא משום מצוה ומ"מ הוא בכלל כבוד הבריות לכל אדם ,וכן מת מצוה דדוחה פסח
ומילה ,אולם באמת לא דמי כלל ,דהתם גבי המוצא כלאים בבגדו נהי דמה שהוא פושט בגדו הוא משום מצוה,
מ"מ הרי עיקר הבזיון הוא במה שנשאר עומד ערום בשוק ובבזיונו זה אין סרך קיום מצוה ,אלא דהמצוה הוא
סיבה להבזיון ,אבל בבזיון גופה שנשאר כרגע עומד ערום בזה ליכא סרך מצוה כלל ,ולכך הוי בכלל כבוד
הבריות לכל אדם אפילו לא מפני כבוד תורה .וכן מת מצוה אם לא יהיה לו קוברין ומוטל בבזיון ע"פ השדה
זהו בכלל כבוד הבריות לכל אדם ,דאין בבזיון זה סרך מצוה ,ואף שהמוצא יקיים מצות פסח ומילה אם יניח
לו מלקוברו מ" מ אין זה ענין שלא יהא נחשב לבזיון מה שהמת מוטל על פני השדה בלא קוברין ,ולכך הוא
כבוד הבריות לכל אדם .משא"כ גבי אבידה דעיקר הבזיון הוא גוף התעסקו במצוה דמה שנושא שק או קופה
זהו גופה עיקר קיום המצוה ,לכך לא חשיב אינה לפי כבודו למכובד בעלמא מפני כבוד עשרו וכדומה ,רק בחכם
מקרי אינה לפ"כ מפני חכמתו אף בכה"ג שעוסק במצוה ופטור מלהשיב משום כבוד הבריות וכנ"ל.
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ועכ"פ נראה דהיינו דס"ל להראשונים דזקן ואינה לפ"כ הוא בדוקא חכם ,לא משום דכבוד הבריות לבד בלא
כבוד תורה אינו חשוב לדחות ,דודאי כל היכא דשייך לומר שאינה לפי כבודו אף בלא כבוד תורה הוא בכלל
כבוד הבריות שדוחה בשוא"ת אפילו באיסורא כנ"ל ,אלא דבאבידה דעיקר הבזיון זהו גוף התעסקו במצוה לא
חשיב אינה לפ"כ למכובד בעלמא ,רק במקום כבוד תורה הוי אינה לפ"כ מפני חכמתו אף בכה"ג ופטור
מלהשיב משום כבוד הבריות וכנ"ל .וזהו מש"כ הריטב"א בזה"ל ,זקן ואינה לפי כבודו פי' רבינו זקן בחכמתו
ואינה לפי כבודו מפני חכמתו ,אבל זקן או נכבד בעלמא לא חשיב אינה לפי כבודו כו' ,ע"ש .הרי מבואר בדבריו
דזקן או נכבד בעלמא לא חשיב כלל אינה לפי כבודו ,והיינו משום דבכה"ג דעיקר מה שאינה לפ"כ הוא גוף
התעסקו במצוה לא חשיב אינה לפ"כ לזקן או נכבד בעלמא כ"א בחכם שאינה לפי כבודו מפני חכמתו כנ"ל...
וכ"ז הוא שי' הראשונים הנ"ל כנ"ל .אולם שי' הרמב"ם והר"ן הוא דגם גבי אבידה שייך משום כבוד הבריות
לכל אדם ,דכל שאין דרכו להחזיר בשלו מקרי אינה לפי כבודו ,וגם זקן מכובד בכלל...
אולם לענ"ד נראה לישב בפשיטות שי' הרמב"ם ,דאף דס"ל דגבי אבידה אפילו זקן מכובד פטור מלהשיב ,מ"מ
גבי עדות בודאי אין שייכות לדין זה כ"א לצורבא מרבנן ,דהנה עיקר כבוד הבריות הוא לפי דעת בני אדם,
והכל לפי הענין ,דלישא שק או קופה הוי זלזול לכל איש מכובד למראה עין הבריות ,ואף דעוסק במצוה מ"מ
מקרי אינה לפ"כ כנ"ל .אולם גבי עדות דאף לצורבא מרבנן לא נחשב לזילותא כ"א למיזל לגבי דיינא דזוטר
מיניה ,וא"כ בודאי אין מציאות לדין זה כ"א לצורבא מרבנן לילך לגבי דיינא דזוטר מיניה ,אולם במכובד
בעלמא או בעשיר משום כבוד עשרו ליכא שום זילותא כלל לילך לב"ד להעיד ,דאיך שיין לומר שהדיין זוטר
מיניה משום כבוד עשרו וכדומה ,והרי צורבא מרבנן גופיה חייב לילך להעיד לפני ב"ד שגדול ממנו בחכמה ולא
חשיב זילותא בכה"ג ,א"כ מכש"כ דעשיר או מכובד בעלמא חייב לילך להעיד לפני כל ב"ד שיהיה ,דלעולם
הב"ד גדול ממנו ,דכבודו אינו נחשב כלל לגבי חכם ,ולפ"ז אין מציאות לדין זה כ"א לצורבא מרבנן למיזל לגבי
דיינא דזוטר מיניה ,וז"ב מאוד.

 .22ר' נפתלי אמסטרדם ,שם ,סימן נג
כי הנה כבוד הבריות לא נאמר רק על דבר שהוא גנאי לכל מין האנושי יהי' מאיזה מין שיהיה ,כמו מת מצוה
או לילך ערום שרוב בני אדם מתביישים מזה ,אבל בדבר שהבזיון מתייחס רק לאדם הזה לפי תכונתו כמו
לישא שק או קופה או לילך להעיד לפני ב"ד קטן וכיוצא באלו בזה לא שייך כלל לפטור מטעם כבוד הבריות.

 .23תגובת ר"י בלאזר ,שם ,סימן נד
לענ"ד אין זה נכון ,דהנה בברכות שם פריך לרב דאמר המוצא כלאים בבגדו פושטן אפילו בשוק ,מהברייתא
קברו את המת וחזרו כו' בא בטמאה באין עמו בטמאה משום כבודו ,ומשני בבית הפרס דרבנן ,ע"ש .הרי דס"ד
דגם בטומ אה דאורייתא מותר להיטמאות מפני כבוד האבל והיינו משום דכבוד הבריות דוחה ללאו דטומאה,
והנה אף דהכא ליכא בזיון כלל רק כבוד בעלמא ,צ"ל דהוה ס"ל להגמ' ,דבמקום שהכבוד מחויב גם העדר
כבוד הוא בכלל כבוד הבריות ,דהעדר כבוד הוי כמו גנאי .ועכ"פ הרי הכא עיקר הכבוד הוא מתייחס רק
להאבל לבד מפני תכונת אבילתו דמשום שהוא מר נפש הכבוד מחויב אליו ,ועי' בכתובות (סט ,ב) מנין לאבל
שמיסב בראש שנא' (איוב כ"ט כ"ה) ואשכון כמלך בגדוד כו' ,ומ"מ הרי הוא בכלל כבוד הבריות.

 .24הרב אהרן ליכטנשטיין" ,כבוד הבריות" ,מחניים ( 5תשנ"ג) ,עמ' 8
הרב סולובייצ'יק אמר לי פעם שבהרבה מקרים בהם הוא בא לפסוק ,הגורם הבסיסי בעל המשקל הרב ביותר
המנחה אותו הוא השיקול של כבוד הבריות .אמנם כשהוא בא לנסח את הפסק ולהעלותו על הכתב הוא נתלה
בגורמים אחרים .ואני משער שתופעה זו אינה קימת רק אצלו ,אלא אף אצל פוסקים אחרים.
שם ,עמ' ... 14קיימת רתיעה [של הפוסקים משימוש בכבוד הבריות – ההוספה אינה במקור] ,עד כדי כך
שבספרות השו"ת בת ימינו כמעט ולא ניתן למצוא מקרה בו נדחה איסור ,ולו מדרבנן ,מפני "כבוד הבריות.
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וחירותו*14

 .25חוק-יסוד :כבוד האדם
עקרונות יסוד  .1זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם ,בקדושת חייו ובהיותו
בן-חורין ,והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל.
מטרה1 -א .חוק-יסוד זה ,מטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו ,כדי לעגן בחוק-יסוד את ערכיה של מדינת
ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
שמירה על החיים הגוף ,והכבוד .2 -אין פוגעים בחייו ,בגופו ,או בכבודו של אדם באשר הוא אדם.
שמירה על הקנין .3 -אין פוגעים בקנינו של אדם.
הגנה על החיים ,הגוף והכבוד  .4 -כל אדם זכאי להגנה על חייו ,על גופו ועל כבודו.
חירות אישית.5 -
אחרת.

אין נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם במאסר ,במעצר ,בהסגרה או בכל דרך

פגיעה בזכויות  .8 -אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל,
שנועד לתכלית ראויה ,ובמידה שאינה עולה על הנדרש ,או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו.
 .11כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכויות שלפי חוק-יסוד זה.
 .12אין בכוחן של תקנות שעת-חירום לשנות חוק-יסוד זה ,להפקיע זמנית את תקפו או
יציבות החוק
לקבוע בו תנאים; ואולם בשעה שקיים במדינה מצב של חירום בתוקף הכרזה לפי סעיף  9לפקודת סדרי
השלטון והמשפט ,תש"ח ,1948-מותר להתקין תקנות שעת-חירום מכוח הסעיף האמור שיהא בהן כדי לשלול
או להגביל זכויות לפי חוק-יסוד זה ,ובלבד שהשלילה או ההגבלה יהיו לתכלית ראויה ולתקופה ובמידה שלא
יעלו על הנדרש.

* פורסם ס"ח תשנ"ב מס'  1391מיום  25.3.1992עמ' ( 150ה"ח תשנ"ב מס'  2086עמ' .)60
תוקן ס"ח תשנ"ד מס'  1454מיום  10.3.1994עמ' ( 90ה"ח תשנ"ד מס'  2250עמ'  – )289תיקון מס'  1בסעיף  11לחוק יסוד :חופש העיסוק ,תשנ"ד-
1994
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בין כבוד הבריות לכבוד האדם
שני מושגים של כבוד
1.UN CHARTER
We the peoples of the United Nations determined:
To reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person,
[…] in the equal rights of men and women and of nations large and small

2.UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
#1 All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason
and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

 .3חוק-יסוד :כבוד האדם וחירותו
עקרונות יסוד  .1זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם ,בקדושת חייו ובהיותו
בן-חורין ,והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל.
1א .חוק-יסוד זה ,מטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו ,כדי לעגן בחוק-יסוד את ערכיה של
מטרה
מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
שמירה על החיים הגוף ,והכבוד  .2אין פוגעים בחייו ,בגופו ,או בכבודו של אדם באשר הוא אדם.

 .4תהילים ח 6-5
ֹלהים וְ כָבוד וְ ָה ָדר ְתעַ ְט ֵּרהּוַ :ת ְמ ִשילֵּ הּו ְב ַמע ֲֵּשי
מָ ה אֱ נוש כִ י ִתזְ כְ ֶרּנּו ּובֶ ן ָא ָדם כִ י ִתפְ ְקדֶ ּנּו :ו ְַתחַ ְס ֵּרהּו ְּמעַ ט מֵּ אֱ ִ
יָדֶ יָך כֹל שַ ָתה ַתחַ ת ַרגְ לָ יו

 .5סוגיית כבוד הבריות ,ברכות יט ע"ב (לעיל)
 .6הרב י"ד סולובייצ'יק" ,שליחות" ,ימי זיכרון ,עמ' 9
הערך של כבוד הבריות ציר-בסיס אידיאי להלכות רבות ,כגון :קבורה ,כבוד המת ,טומאת כהן ,מת מצוה,
אנינות ,אבלות ,זקן ואינה לפי כבודו ,מלבין פני חברו ברבים וכיוצא באלה .ואף ייתכן שכל המצוות בין אדם
לחברו מבוססות על הערך של כבוד הבריות .הרמב"ן כבר פסק שכל העניין שבני נח מחוייבים לקיים שבע
מצוות יסוד הוא תוצאה של השקפה הרבה יותר בסיסית ,היינו "צלם אלקים".
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בפירושו לפסוק "נעשה אדם בצלנו כדמותנו"(בראשית ,א כו) מצביע הרמב"ן על הכתוב בספר תהילים (ח ,ו),
שם הוחלף הביטוי "בצלמנו כדמותנו" ובמקומו כתוב "וכבוד והדר תעטרהו"; "צלם אלוקים" הומר אפוא
ב"כבוד האלקים" ,ותמורתו בלשון חכמים – על פי ההלכה – "כבוד הבריות".
כבוד כערך אינדיבידואלי
 .7משנה מסכת ברכות פרק ב
[א] היה קורא בתורה והגיע זמן המקרא ,אם כיון לבו יצא ואם לאו לא יצא .בפרקים שואל מפני הכבוד
ומשיב ,ובאמצע שואל מפני היראה ומשיב ,דברי ר' מאיר; ר' יהודה אומר באמצע שואל מפני היראה ומשיב
מפני הכבוד ,בפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם:
 .8תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ד
י] ועוד מנהג אחר היה בירושלם מוסרין סעודה לטבח אם נתקלקל דבר בסעודה עונשין את הטבח ,הכל לפי
כבוד האורחין והכל לפי כבוד בעל הבית.
 .9משנה מסכת כתובות פרק ה
[ז] המשרה את אשתו על ידי שליש לא יפחות לה משני קבין חטין או מארבעה קבין שעורים [ ]...ונותן לה חצי
קב קטנית וחצי לוג שמן וקב גרוגרות או מנה דבילה ואם אין לו פוסק לעומתן פירות ממקום אחר ונותן לה
מטה מפץ ומחצלת ונותן לה כפה לראשה וחגור למתניה ומנעלים ממועד למועד וכלים של חמשים זוז משנה
לשנה []...
[ח] נותן לה מעה כסף לצורכה ואוכלת עמו מלילי שבת ללילי שבת ואם אין נותן לה מעה כסף לצורכה מעשה
ידיה שלה [ ]...במה דברים אמורים בעני שבישראל אבל במכובד הכל לפי כבודו:
 .10משנה מסכת כתובות פרק ו
[ג] המשיא את בתו סתם לא יפחות לה מחמשים זוז ,פסק להכניסה ערומה לא יאמר הבעל כשאכניסה לביתי
אכסנה בכסותי אלא מכסה ועודה בבית אביה ,וכן המשיא את היתומה לא יפחות לה מחמשים זוז; אם יש
בכיס מפרנסין אותה לפי כבודה:

 .11משנה מסכת בבא קמא פרק ח
[א] החובל בחברו חייב עליו משום חמשה דברים בנזק בצער ברפוי בשבת ובבשת ...בשת הכל לפי המבייש
והמתבייש
 .12משנה מסכת בבא קמא פרק ח (לפי כ"י קאופמן)
[ו] התוקע לחבירו נותן לו סלע ,רבי יהודה אומר משום רבי יוסי הגלילי מנה; סטרו נותן לו מאתים זוז ,לאחר
ידו נותן לו ארבע מאות זוז; צרם באזנו ,תלש בשערו ,רקק והגיע בו רוקו ,העביר טליתו ממנו ,פרע ראש
האשה בשוק נותן ארבע מאות זוז ,והכל לפי כבודו .אמר רבי עקיבא :אפילו עניים שבישראל רואין אותם
כאילו הם בני חורין שירדו מנכסיהם שהם בני אברהם יצחק ויעקב.
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 .13ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא רכב (ברכות יט ע"ב; ב"מ ל ע"א; סנהדרין יח ע"ב)
והתעלמת מהם ,פעמים שאתה מתעלם ופעמים שאין אתה מתעלם ,כיצד? היה כהן והיא בבית הקברות או
שהיה זקן ואינה לפי כבודו או שהיתה שלו מרובה משל חבירו פטור .לכך נאמר והתעלמת פעמים שאתה
מתעלם ופעמים שאין אתה מתעלם.
 .14תלמוד בבלי ,ברכות נח ע"א
תנו רבנן :הרואה חכמי ישראל אומר ברוך שחלק מחכמתו ליראיו ,חכמי אומות העולם  -אומר ברוך שנתן
מחכמתו לבשר ודם .הרואה מלכי ישראל אומר ברוך שחלק מכבודו ליראיו ,מלכי אומות העולם  -אומר ברוך
שנתן מכבודו לבשר ודם .אמר רבי יוחנן :לעולם ישתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל ,ולא לקראת מלכי
ישראל בלבד אלא אפילו לקראת מלכי אומות העולם ,שאם יזכה  -יבחין בין מלכי ישראל למלכי אומות
העולם.
 .15תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לב עמוד א
אמר רב מתנה :הלכה כאיסי בן יהודה .א"ר יצחק בר שילא א"ר מתנה אמר רב חסדא :האב שמחל על כבודו -
כבודו מחול ,הרב שמחל על כבודו  -אין כבודו מחול; ורב יוסף אמר :אפי' הרב שמחל על כבודו  -כבודו מחול,
שנאמר+ :שמות יג +ויי' הולך לפניהם יומם .אמר רבא :הכי השתא ,התם הקדוש ב"ה עלמא דיליה הוא
ותורה דיליה היא  -מחיל ליה ליקריה ,הכא תורה דיליה היא? הדר אמר רבא :אין ,תורה דיליה היא ,דכתיב:
+תהלים א +ובתורתו יהגה יומם ולילה ]...[ .אמר רב אשי :אפילו למ"ד הרב שמחל על כבודו כבודו מחול,
נשיא שמחל על כבודו  -אין כבודו מחול .מיתיבי :מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי צדוק שהיו מסובין
בבית המשתה בנו של רבן גמליאל ,והיה רבן גמליאל עומד ומשקה עליהם ,נתן הכוס לר' אליעזר ולא נטלו,
נתנו לר' יהושע וקיבלו; אמר לו רבי אליעזר :מה זה ,יהושע ,אנו יושבין ורבן גמליאל עומד ומשקה עלינו? אמר
ליה :מצינו גדול ממנו ששמש ,אברהם גדול הדור היה ,וכתוב בו :והוא עומד עליהם (בראשית יח)! ושמא
תאמרו ,כמלאכי השרת נדמו לו? לא נדמו לו אלא לערביים ,ואנו לא יהא רבן גמליאל ברבי עומד ומשקה
עלינו? אמר להם רבי צדוק :עד מתי אתם מניחים כבודו של מקום ואתם עוסקים בכבוד הבריות? הקדוש ברוך
הוא משיב רוחות ומעלה נשיאים ומוריד מטר ומצמיח אדמה ,ועורך שולחן לפני כל אחד ואחד ,ואנו לא יהא
רבן גמליאל ברבי עומד ומשקה עלינו? אלא אי איתמר הכי איתמר ,אמר רב אשי :אפילו למ"ד נשיא שמחל על
כבודו כבודו מחול ,מלך שמחל על כבודו  -אין כבודו מחול ,שנאמר :שום תשים עליך מלך ,שתהא אימתו עליך
(דברים יז).
כבוד הבריות וצלם א-להים
 .16תוספתא סנהדרין ט ,ז (מהדורת צוקרמאנדל ,עמ' .)429
היה ר' מאיר אומר :מה תלמוד לומר "כי קללת א-להים תלוי"? לשני אחים תאומים דומין זה לזה ,אחד מלך
על כל העולם כולו ואחד יצא לליסטייא .לאחר זמן נתפס זה שיצא לליסטיא ,והיו צולבין אותו על הצלוב,
והיה כל עובר ושב אומר :דומה שהמלך צלוב .לכך נאמר" :כי קללת א-להים תלוי".
 .17מכילתא דרבי ישמעאל ,מסכתא דבחדש ,פרשה יא ,מהד' הורביץ-רבין ,עמ' 245
" וְ ל ֹא ַת ֲעלֶה ְבמַ עֲֹלת עַ ל ִמזְ בְ ִחי אֲ שֶ ר ל ֹא ִת ָּגלֶה עֶ ְרו ְָתָך עָ ָליו" (שמות כ ,כג).
והרי דברים קל וחומר :ומה אם אבנים שאין בהן דעת לא לרעה ולא לטובה ,אמר הקדוש ברוך הוא לא תנהג
בהן מנהג בזיון; חברך שהוא בדמותו של מי שאמר והיה העולם ,דין הוא שלא תנהוג בו מנהג בזיון – אשר לא
תגלה ערותך עליו.
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 .18ספרא קדושים פרשה ב ,ד  ,יב
'ואהבת לרעך כמוך' ,רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה; בן עזאי אומר 'זה ספר תולדות אדם' ,זה כלל גדול
מזה.
 .19בראשית רבה ,פרשה כד (תיאודור-אלבק עמ' ,)7-236
בן עזאי אומר" :זה ספר תולדות אדם"  -כלל גדול בתורה.
ר' עקיבה אומר" :ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא יט יח) כלל גדול ממנו,
שלא תאמר הואיל וניתבזיתי יתבזה חבירי .אמר ר' תנחומא :אם עשית כן ,דע למי אתה מבזה" ,בדמות א-
להים עשה אתו".
(פירוש המהדירים :וכאן סירסו המאמרים להסמיך מאמר ב"ע לפסוק שדורש בו ...ולפי הגירסה העיקרית
אמר ר' עקיבא ואהבת וכו' כלל כדול בתורה וב"ע אמר זה ספר וכו' כלל גדול ממנו וכמו שמפרש כאן במאמר
ב"ע שלא תאמר הואיל וכו' ,ואינו מוסב על מאמר ר"ע).
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סוגיות התלמוד שהובאו במקורות עם פירוש שטיינזלץ:
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