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בשני� התגלו כידוע שהנה בארה"ב, כעת הפרק על העומדת השאלה בדבר א)
התעללות המתעללי� �חינו ואנשי מורי� של רבי� מקרי� העול� אומות אצל האחרונות
הנזק גודל ומחמת אצל�. רב פרסו� קיבל והעני� בתלמידיה�\חניכיה�, פיזית ו\או מינית
מ� (שברבי� כזו להתעללות קרב� הנופלי� לילדי� הנגר� – נפשי ועאכו"כ גופני, –
אלו, בעניני� ביותר להחמיר הממשלה התחילה נהרסי�), משפחת� וחיי חייה� המקרי�
ילדי�, ע� מקצועי במגע שבא מי וכל �חינו אנשי על וה� עצמ�, העברייני� על ה�

וחשד, חשש של מקרה בכל לרשויות דיווח חובת עליה� הנמנע1שמטילי� או והמתרשל
הורי מצד אזרחיות לתביעות וא  ומאסר, קנס לעונשי חשו  מאד, קצר זמ� �תו מלדווח,

מאי&הדיווח. כתוצאה שנפגעו הילדי�

אצלנו ג� כנ"ל שוני� מקרי� והיו הנגע, פסע לא מחננו על א  ובעוה"ר ולדאבונינו
אומרי� שיש לידו, בא כזה מעשה א� וכו' �ומחנ מורה יעשה מה השאלה ונשאלת ר"ל.
לא א� ובפרט לרשויות, למוסרו אסור ולכ� עומד, הוא כשרות בחזקת אד� כל הרי
ואי שכמעט דבר והוא – כהוויית� שדברי� יד� על ונפסק די� בבית תחילה תבעוהו
יבוא א� שג� ועוד בדי�, לעמוד לכופו יפה די� בית כח שאי� הזה בזמ� ובפרט אפשר,
ופסולי� קטני� עדות על מבוססת כאלו בדברי� הראיות תשתית כלל �בדר הרי די�, לבית
של ולא כשרה, עדות �צרי מחזקתו אד� ולהוציא די�, בעל הודאת על או ואומדנות,
ואחרי� רשע. עצמו משי� אד� שאי� הודאתו, לא שכ� וכל אומדנות, או ופסולי� קטני�

נפשות בהצלת הרי קעסקינ�2אומרי�, מאיסורא ואנשי3ולאפרושי מרבני� הנשמע (שכפי

mandatedבלע"ז1 reportingשחל קוד� רבני� של להתערבות מקו� שו� אי� החוק תנאי לפי כמוב�, .

הרבני�. על ג� חל הדיווח חיוב בארה"ב, מדינות בהרבה החוק לפי ועוד, זאת הדיווח. חיוב
שומרי2 מקצוע ואנשי רבני� לדעת הקוד�, בקטע שפורטו ההיזיקי� על שנוס  עוד, יצויי� זה בהקשר

קרב� שנפלו מאלו ה� �הדר מ� הסוטי� השוליי� מילדי ניכר אחוז אלו, בנושאי� העוסקי� תו"מ

כזו. להתעללות
הדור,3 מגדולי מחד בידו שקבלה שליט"א, אחד גדול לי שח שהיה, מעשה ובעקבות שנה כעשרי� ולפני

גדול אד� אותו (ולדברי עכ"ד. דעלמא, נשי� מתאות בהרבה גדולה זו לעבירה התאוה בדבר, שפרו" שלמי
הערנו וכבר יג, סימ� בורר זה פרק בסנהדרי� הרא"ש דברי על ל ס"ק חריפתא הפלפולא קושיית מתורצת

ועיי� ודו"ק). עיי"ש נו, אות לד סימ� השל�) טור מפעל (מהדו' ח"מ לטור והערות בהגהות מזה קצת
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ילדי�, מאות, ולפעמי� בעשרות, לפגוע עלול זה בדבר הלקוי זה, בשטח העוסקי� מקצוע
שא לודאי ממושכת).וקרוב לתקופה מקצועי בטיפול שילווה עד גרידא, בתשובה תקנה לו י�

עני� לרשויות אי� המקרי� ברוב כי ובפרט וכאמור, דיווח חובת מטילות שהרשויות ג� ומה
וחייבי� שרשאי� ספק אי� שלכ� שיקו�. �תהלי לעבור אותו מאלצי� אלא העבריי�, להעניש
בגוו. שדברי� ונמצא מקצוע, ואנשי מובהקי� רבני� ידי על כראוי נבדק שהעני� ובתנאי לדווח,

אלו, בעניני� המטפל מיוחד די� בית הקהילה הקימה בארה"ב ערי� בכמה 4ולדוגמה,

הפנייה את מתירי� ה� ,�הצור ולעת עיניה�, ראות לפי העני� ואימות בדיקת ולאחר
ומסורה"5לרשויות. "תורה של הישיבות ראשי ועד מטע� הנחיות פורס� תשס"ד 6באלול

על המורי� אחד אצל וחשד חשש ומתעורר שבמקרה ספריה�, בבית הפעולה דרכי על
העני�, יברר והמנהל הספר, בית למנהל �כ על המורה ידווח בתלמיד, שמתעולל דהו מא�
מקצוע. איש ע� וכ� אלו, בעניני� נסיו� בעל �מוסמ רב או הוראה מורה ע� התייעצות �תו

בחוק. וכנדרש לרשויות, הלאה לדווח המנהל על לדבר, רגלי� שיש ויתאמת ובמדה

זו. בשאלה הפוסקי� מגדולי תשובות מפרסמי� אנו הנוכחי בקונטרס

שליט"א, אלישיב רי"ש הגדול הגאו� ההוראה עמוד מר� ובראש� הרבני�, גדולי 7והנה,

ולא הדי�, מ� שלא ועונשי� מכי� די� דבית דינא �מה פרשתא להאי פיתחא פותחי�
לתורה. סייג לעשות אלא תורה, דברי על בתשובה8לעבור זה במעי� הרשב"א כתב וכבר

המלכות], בידי להריגה למוסרו מותר א� למסור, המוחזק כי9[בעני� אחרת, עוד וז"ל
צריכה שהשעה וכל וכו', הזאת הנפסדת האומנות ללמוד אנשי� קצת התחילו הדור בעו�

ע"כ. הדי�, מ� שלא ועונשי� מכי� �לכ

רבני� שמעו�10ומקצת ב"ר אלעזר דרבי מעשה פי על להיתר, נוס  טע� שהיה11נותני�

קטו). סי' ד, או"ח משה, אגרות (שו"ת בעני� זצ"ל פיינשטיי� הגר"מ מר� של והנחרצי� החריפי� בדבריו
מורכבי�4 כאלו, מיוחדי� די� בתי הקהלות הקימו ובאלטימאר, אנג'ליס לאס כמו גדולות, בעיירות

אלו. בעניני� לטפל נסיו�, בעלי מובהקי� מרבני�
בפניו.5 שלא מלדונו אפילו או הדיו� סדרי על מקפידי� אינ� ה� א  אמנ�

ע"י6 מנוהלת והיא השואה, לאחר דש� תורה גדולי ויסדוה בארה"ב, דתיי� ספר בתי של אירגו� היא

ורבני�. הישיבות ראשי גדולי של ועד
רלא.7 סימ� ח"ג תשובות בקוב" ג� ונדפסה זו, בקונטרס להל� המתפרסמת בתשובה

ב.8 סימ� ח"מ טוש"ע ג� ועיי� ע"ב, צ יבמות ע"א, מו סנהדרי�

השל�).9 טור מפעל במהדו' רצא (עמ' ח מחו' שפח סימ� ח"מ בב"י הובאה
להל�.10 המתפרסמות בתשובותיה� שליט"א, וייס הגר"א וכ� שליט"א, כה� הגרש"פ

רופא בעני� שנג&שנד) עמ' יד, חלק "צהר" (קוב" שליט"א זילברשטיי� הגר"י תשובת עיי� ,�ומאיד

לעונש וצפוי הרשויות, מטע� דיווח חובת עליו וחל מעשה, בשעת שנפגע רוצח ביהודי שטיפל יהודי
או יאסרוהו רק וא� לדווח, לו אסור להרוצח, הרשויות יהרגוהו שא� ותשובתו ידווח. לא א� מאסר

א� ולא עיניו, במו הרציחה ראה א� רק אז וג� מותר, אבר לו לקצו" כגו� הגו  עונש יענישוהו
ואכ"מ. בדבריו, ולפלפל יל"ד והרבה ,�באור עיי"ש והוכחה, אומדנא מכח רק לו ידוע

ע"ב.11 פג מציעא בבא
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בתשובה והרשב"א להריגה, ומוסר� ומעניש� דמלכא בהורמנא גנבי� מגמרא12תופס מביא
וכאמור. דמלכא, וחיובא הורמנא האיכא דיד� בנדו� וג� עיי"ש. ולמעשה, להלכה זאת

מחייבו שהחוק כל למוסרו וחובה מותר השני שלטע� הטעמי�, שני בי� דנ"מ ולכאורה
במקרה משא"כ בדבר, פרוצי� שהע� וגדר סייג במקו� רק הראשו� לטע� ואילו ,�בכ

שנכשל. יחיד של בודד

ושלוחיה�, הדור ומנהיגי די� בית על המוטלת חובה הוא הראשו� לטע� ,�ומאיד
יהושע שרבי הנ"ל שמעו� ב"ר אלעזר דרבי במעשה מבואר הרי השני, לטע� משא"כ
ושלח להריגה", אלהינו של עמו מוסר אתה מתי עד יי�, ב� "חומ" לו, שלח קרחה ב�
הכר�, בעל "יבוא בחזרה, ריב"ק לו ושלח הכר�", מ� מכלה אני "קוצי� תשובה, לו

ש�, ועוד קוציו". את לידיה,13ויכלה מעשה האי כי מטא יוסי ברבי ישמעאל ר' וא 
אעביד, "מאי א"ל להריגה", אלהינו של עמו מוסר אתה מתי "עד א"ל אליהו, ביה פגע
זה שאי� מבואר ללודקיא". ערוק את לאסיא, ערק �"אבו א"ל הוא", דמלכא הרמנא

הרשב"א ובתשובת אפשר, א� להשתמט וראוי נשוי14לכתחילה לא וז"ל הטע� מפרש
מלהרוג להמנע לה� היה חסידות� שמחמת אלא מפורשי�, בדיני� גמורי� לטועי� להו
נוהגי� היו שלא לומר יי�", ב� "חומ" שקראוהו וזהו מיתה, תורה חייבה שלא מה על

כאבות�, טועי�15בחסידות אלא קראו� לא כדי� שלא ועושי� גמורי� טועי� היו ואילו
ע"כ. כו', 16גמורי�

ואשת בפתאומיות, מת שאחיו אחד ע"י שנשאל נ סימ� ח"מ שיק מהר"� שו"ת [ועיי�
"וגאוני בדבר, הודאה וקצת אומדנות כמה והיו המות, ס� לבעלה שנתנה נחשדה המת
שתיקה זו דמה נ"י הצדיק הגאו� אביו כבוד על אצל� גדולה שתמה לו כתבו המדינה
הדבר שנכו� את"ל וג� בדבר, עדי� ואי� שמאחר והשיב הרע". לבער מצוה ושלדעת�

חידושי12 ש�, ב"מ, ריטב"א וע"ע ב, מחו' ב סימ� ח"מ בב"י הובא שצג, סימ� בח"ג וכ� ,9 הערה הנ"ל
ודאי. אי ד"ה ע"א כז סנהדרי� הר"�

העמוד.13 בסו  ש�, ב"מ
14.9 הערה הנ"ל

ע"א.15 קה חולי� ראה

דמלכא"16 בהורמנא ישראל ברשעי הורג ש"היה דראב"ש �ה שכולל רנא ר"ס ריב"ש שו"ת עיי� והנה,
מכי� ב"ד מדי� הוא דראב"ש �ה שא  דס"ל ומבואר שנוקט, כו' מכי� ב"ד של הדוגמאות יתר בי�

בר"י, ור"י ראב"ש על התביעה היתה מה יל"ע ולדבריו כו'. דמלכא הורמנא לו דהיה במה די ולא כו'

למיגדר שהרי התורה, מ� מיתה מחוייב שאינו מי הורגי� שהיו מפני הרשב"א כמ"ש לומר אי� דודאי
ישראל חכמי יתר עמו משת  היה ולא עצמו, ע"ד עושה שהיה ראב"ש ששאני וצ"ל שאני. מילתא

בצוותא], ולעשות עמ� להתייע" אפשרות היה לא עושה שהיה ובאופ� דמלכא, הורמנא קיבל הוא [שרק

לעשות מוזהרי� שיהו �צרי נפשות ש"ולדיני ב, סימ� ח"מ בב"י הובא בתשובה, הרשב"א כתב וכבר
[ובעיקר ראב"ש. אצל חסר היה וכ"ז ובמיתו�", גדול, �הצור אחר שיעשו כדי עירכ� זקני בהסכמת

דהורמנא �ה בגדר והרביעית) ד"ה רע"א (סימ� אחר במקו� נוקט עצמו שהריב"ש צ"ב, הריב"ש דברי
שידי� ישראל דיי� במלכותו �המל מנה "שא� זה לעני� ומועיל דמלכותא, דינא משו� שהוא דמלכא

וצ"ל בפניו". לדו� דיני� בעלי לכו  ויכול די� שדיניו בדיני�, ובקי מומחה והוא וחבירו, איש בי�
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הדני� לאוה"ע למשפט למוסרה רשאי� "אי� שכ� וכיו� להורגה, אסור א"כ גרמא, רק הוי
שמעו� ב"ר דר"א �מה להיתר הכריע ושוב לכאורה". נראה היה כ� פיו, בהודאת והורגי�

דמי, שפיר דמלכא הורמנא מהת�17דבמקו� אבל לדינא, כ"ז אמנ� וז"ל שהסיק אלא
בתשובה הרשב"א וכמ"ש ולהשתדל, להתאמ" ישראל לגדולי אי� הפחות דלכל מוכח עצמו
הרמב"� כתב לכול� סכנה חשש יש אפילו מזו וגדולה שפ"ח. סי' בב"י המובאת הנ"ל
התורה יסודי מהלכות בפ"ה וכמו"ש כ�, מורי� אי� מיתה חייב ואפילו יחדוהו דאפילו

מהירושלמי. והוא לחלק,18ה"ה, סברות וכתב בזה צידד מ"ג סי' בתשובה דהב"ח 19והג�

בעיניו ישרו לא סקט"ו קנ"ז סי' ביו"ד �הש" מ"מ ולהתיר, לחלק מקו� כא� יש ולדבריו
עיי"ש. דיש20החילוקי� עביד כדי� ומשתדל דעביד ומא� לאחרינא למחות דאי� נהי �ולכ

דמלכא הורמנא מכח שד� הדי� שעיקר רעא דסימ� �ה בכגו� אלא דמלכא הורמנא מועיל לא שלדעתו

למלכות גנבי� מוסר שהיה התורה, מדי� חו" היה הדי� שעיקר דראב"ש �בה משא"כ התורה, כדי� הוא
מו וש� ודאי, אי ד"ה ע"א כז סנהדרי� הר"� חידושי וע"ע בלבד, סהדי ואנ� אומדנא ומכח להריגה,

והגדרה]. צ"ב ועדיי� והב�, ,78 ש� מה"ק) (מהדו' המהדיר ובהערת מכי� ב"ד ד"ה ע"א

על17 חובה אי� הנראה כפי שהרי דמלכא, כהורמנא זה מקרה להחשיב זה הוא גדול חידוש ולכאורה
שהיו ואפשר בדבר, ודורשי� חוקרי� הרשויות היו אותה מוסרי� היו שא� רק למוסרה, הקרובי�

אותה. מחייבי�

יהושע18 רבי גבי ללוד ליה ואזיל ערק מלכותא, תבעתיה קושב בר עולא ע"א): (מז ה"ד פ"ח תרומות
גביה סליק מדינתא, מחרבי� אנ� ל� ליה יהבו� אתו� לית אי� לה� אמרו מדינתא, ואקפו� אתו� לוי, ב�

ופ לוי ב� יהושע צ�רבי אתגלי, ולא עלוי מתגלי ילי  לטוב זכור אליהו והוה להו�, ויהביה ייסיה
וזו ליה אמר עשיתי, משנה ולא ליה אמר נגלה, אני ולמסורות ליה אמר עלוי, ואתגלי צומי� כמה

לו, ואמר לעולא פייס שריב"ל נוספי�, פרטי� ע� ט) (צד, רבה בבראשית ג� [ומובא חסידי�. משנת

יו�, שלשי� צ� אליהו לו נגלה ומשלא ידיה. על ציבורא ליענשי ולא גברא, ההוא דליקטיל מוטב
לו והוסי  שסיי� אלא בירושלמי, המובא ככל אליהו והשיבו מר, אפגר מ"ט ושאלו לו נגלה ושוב

ובשו"ת ."�יד על ולא אחריני, ע"י מתעבדא מילתא להאי ד"מיבעי חסידי�, משנת אינה מדוע טע�

לומדי� היו לא אחר ע"י היה א� אבל לכתחילה, כ� לעשות ילמדו "דממנו מסביר, מג סימ� הב"ח
לכתחילה". לעשות �כ להורות ממנו

חלוקי�19 ש"ג' ש�] רבה בבראשית [מובאת יהויקי� ע� הגדול דסנהדרי� עובדא מכח שמוכיח עיי"ש
בדיניה� אלא בד"ת מיתה חייב אינו א� ב' , לכתחילה שרי ב"ב כשבע בד"ת מיתה חייב א� אחד ה�,

שימסרוהו בסת� שאלוהו א� ג' לכתחילה, כ� מורי� ואי� היא חסידי� משנת לאו להורגו ושאלוהו

�כ ומורי� לה�, למוסרו יכולי� לה� שימסרו בדיניה� א� לאו, א� להרגו א� דעת� נודע ולא לה�
שא� שר"ל דבריו הרצאת �מתו שמוכח עיי"ש כו'", דעת� נודע "ולא ג' בחילוק [ומ"ש לכתחילה".

דמי. שפיר לאוסרו, כוונת� א� אפילו או דיבור, בשו� לתופסו יוכלו אולי אותו לחקור רק כוונת�

דהלא הוא, חידוש לכתחילה כ� מורי� דאי� הרמב"� שכתב זה דדי� נראה ותו וז"ל בב"ח ש� ועוד
ביה לה ומורי� הכי דינא דודאי לומר אלא אינו היא" חסידי� משנת "ולאו דקאמר הלשו� פשט

הבו הוא דחידוש וכיו� כדפרי'. אחר ע"י אלא ע"י נעשה יהא שלו הוא חסידות דממדת אלא מדרשא,

אי� דלמא ספיקא ואיכא אותו, לנו ת� באומרי� אבל בוודאי, למקטליה בבעו דדוקא עלה, לוסי  דלא
ע"כ]. לכתחילה, א  כ� מורי� האסורי� בבית לחבשו אלא דעת�

נודע20 לא דא� כתב מקראקא מוהר"י והגאו� וז"ל, הב"ח על חולק מו סימ� האזרחי אית� בשו"ת וכ�
מחוייבי� אנו שאי� זה ומלבד לכתחלה, כ� ומורי� למוסרו יכולי� בסת� ושאלוהו להרגו דעת� א�

מאי� הטור] על בחידושיו [פי', בהדיא ביאר שלא מאחר ולמעשה להלכה כמותו ולפסוק לו לשמוע
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להיות אלא בזה להשתדל ישראל לגדולי אי� עכ"פ מ"מ עליה�, �לסמו פוסקי� הרבה לו
ע"כ]. וכו', וא"ת בשב

לרשויות, והמסירה הפנייה את להתיר בכדי �שצרי הראיה באיכות יל"ד עוד ב)
אלא וחותכת, גמורה עדות אלו בעניני� אי� כלל �בדר הרי דברינו, בראשית שכאמור
משי� אד� אי� ולפ"ר בע"ד, הודאת ישנה לפעמי� וכ� ואומדנות, ופסולי� קטני� עדות
כתב כבר וכו' מכי� ב"ד שלדי� הוכחות, כאלו על �לסמו דמי שפיר ולהנ"ל רשע. עצמו
לה� "יש שא� ב) סימ� ח"מ בב"י (הובא רעט סימ� לרמב"� המיוחסות הרשב"א בשו"ת
לדו� שיכולי� אמת, שהעני� לה� שנראה בה� וכיוצא עד מפי עד או קרובי� עדי�
וע"ע כו'". בה� וכיוצא כסנהדרי� תורה בדיני אלא גמורי� עדי� הצריכו שלא ולקנוס.
על שג� ומבואר באריכות, יותר ש� הובאה זאת שתשובה שיא סימ� ח"ד רשב"א שו"ת

עיי"ש. רשע, עצמו משי� אד� אי� אומרי� ואי� קונסי�, עצמו פי

ומסר� הגנבי� את הרי תפס שמעו� ברבי אלעזר רבי דמלכא, דהורמנא �ה לעני� וכ�
ש�. דב"מ בסוגיא כמבואר בלבד, דעתו אומד פי על למלכות

ול לדו� יש מקו� באמת והואאכ�, מדינא, אלו בעניני� נאמנת קטני� שעדות ומר
אחד בעיר שאירע על שנשאל קפה, סימ� ח"א מה"ק ומשיב שואל בשו"ת המבואר ע"פ
טימא שבקטנות� מעידי� בקטנות� אצלו שלמדו שהילדי� אחד מלמד על קול שנשמע
באלה עצמו על קיבל והמלמד עדות, לקבל רצה ולא האב"ד הרב לפני הדבר ובא אות�,
נשמע וכאשר בלבוב, מלמד להיות רצה ואח"כ מש�, יסע הזמ� אחר שתיכ  ובשבועה
ב"ד ע� ישב כי השיב והוא אבד"ק להרב מכתב נכבד אחד בעה"ב שלח בלבוב הקול
החזיקו דש� הבעה"ב וע"כ ד"ת, עפ"י פסול שמ" מצא ולא הדבר, ולדרוש לחקור
שני והעידו גב"ע, ע� מכתב הגיע ואח"כ אומ�. שהוא אמרו כי ש� שיהיו המלמד
במשכב אות� מטמא היה פחות או שנה ט' כבני אצלו לומדי� בהיות� שבילדות� בחורי�

הספר. על להעלות מגונה הוא אשר עני� ברוב באו והדברי� זכור,

ואפילו המה, עדות פסולי וקטני� כשרי� עדי� שני �צרי אד� שלפסול שאע"פ והשיב
המהרי"ק לפמ"ש אמנ� וז"ל, שונה נד"ז מ"מ בקטנות�, שראו מה בגדלות� להעיד

בש"ע, הרמ"א וקבעו נאמני�21והתה"ד, כשרי� עדי� להיות [שא"ד] (שא"צ) שבמקו�
שתהיו אפשר ואי גדולי� להיות אפשר אי שבודאי זה בדבר כ� וא� וקט�, אשה אפילו
ורק מעשהו, במסתר אבל ופרי" רשע הוא א� א  הלז האיש ספק דבלי בדבר, עדות
דנאמני� פשיטא כ� א� אני, משחק הלא ואומר בזיקי� וכמתלהלה משחק קטני� בילדי�
זאת, עשה דשמא דאמרינ� רק ולשבועה, לעדות לפסלו רוצי� אנו דאטו ג� ומה להעיד.

מזה נשמע לא מ"מ להריגה, בפירוש תבעוהו מעשה והאי ב"ב דשבע י"ל כי א  זה, פסק לו יצא
מא� אבל למוסרו, יכולי� להריגה בפרוש תבעוהו אפילו אז בכרי, ב� כשבע מיתה חייב הוא א� אלא

נשמע אדרבא אלא מיתה, חייב אינו אפילו למסרו יכולי� להריגה בפירוש תובעי� אינ� דא� יימר
ע"כ. למוסרו, יכולי� אי� להריגה בפירוש תבעו לא אפילו מיתה חייב אינו א� �להפ מזה

סי"ד.21 לה סימ� ח"מ
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מבעיא, מיהא למיחש בעי לא דלקבולי א  בישא לישנא האי ס"א ד  בנדה אמרו וכבר
לנו אוי איפוא כ� וא� אמת, מקצתו עכ"פ בישא לישנא דהאי אמרו י"ח ד  ובמ"ק
טהור, פיה� הבל אשר רב� בית של תינוקות מלמד כזה איש שיהיה �כ עלתה שבימינו
המלמדות כתר להסיר שמהראוי דעתי על וע"כ אות�, יטמא הטמא פיו שהבל לחוש ויש
ישוב ואז כראוי, ובסגופי� שלימה בתשובה ישוב אשר עד לנפש� ויחושו ראשו מעל
לא חטאיו על מתודה שאינו זמ� וכל חטאיו, על לכפרה לו ויהיה חבירות דברי לקבל

.�שמארי ועיי"ש ע"כ, כו', תשובה �שיי

הנה השני, הטע� א  אלא בנ"ד, �ששיי הרמ"א ע"פ הראשו� טע� מבעיא לא והנה,
לעבור אותו מאלצי� אלא העבריי�, להעניש עני� לרשויות אי� המקרי� ברוב כאמור
הרבני� דעת בשיקול ותלוי נסיבותיו, לפי משתנה מקרה שכל ומוב� – שיקו� �תהלי

בדבר. שעוסקי�
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‰ÎÏ‰ È¯Ú˘ Ô‰Î ÏÂÂÈÈÙ ‡‚¯˘ ·¯‰·È˘ÈÏ‡ ÛÒÂÈ ÌÂÏ˘ ·¯‰
milyexiÌÈ„ÏÈ· ˙ÂÏÏÂÚ˙‰ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓÏ ‰Ú„Â‰ ÔÈ�Ú·

‰„ÏÈ· Â‡ „ÏÈ· ˙ÂÏÏÂÚ˙‰ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓÏ ‰Ú„Â‰ ÔÈ�Ú· ‰Ï‡˘

[‡"ËÈÏ˘ Ô‰Î Ù"˘¯‚‰ ˙Ï‡˘]

תשס"ד כסלו בס"ד

שליט"א אלישיב שלו� יוס  הרב כש"ת הגאו� מר� כבוד להוד והשלו� החיי�

דלהל�: השאלות את לשאול בזה רצוני

או מיני באופ� בילדה או בילד מתעלל שמישהו ודאית ידיעה יודע שאחד במקרה א.
ישראל של לב"ד ללכת מבלי הממשלה לפקיד זו ידיעה למסור מותר הא� פיסי באופ�

מאסר]? עונש או ממו� עונש לזה שיענישוהו שאפשר א  [על

שרגלי� רק בזה ודאית ידיעה לו כשאי� ג� כ� מותר הא� �בכ שמותר את"ל ב.
אולי סיבה לאיזו להסתפק שיש רק בזה, אי� לדבר רגלי� ג� אפילו או בזה יש לדבר
אש� א� בדבר יכריעו שה� ישראל של לב"ד ללכת חייב כה"ג בכל שמא או כ� הוא

לא? או �בכ הוא

מסוימי� שאנשי� הממשלה חוק דהוא היכא הדי� משתנה הא� הנ"ל בשאלות ג.
וחששותיה� ידיעותיה� למסור חייבי� רופא] או �מחנ או בישיבה מנהל או רב [כגו�
למאסר אפילו או ממו� לקנס עלולי� ה� החוק על יעברו וא� להממשלה, אלו בעניני�
החוק על שעברו על הילד להורי אזרחי במשפט עתק סכומי להתחייב ה� עלולי� וא 

הילד? על הגינו ולא

ישמעאל דר' ועובדא שמעו� ב"ר אלעזר דר' לעובדא מילתא הא דמיא לכאורה והנה
הטע� וכדפירשו דמלכא, הורמנא היתה �דכ למלכות גנבי� שמסרו השוכר בפרק יוסי ב"ר
שלוחי דה� שפ"ח סימ� בחו"מ יוס  ביתה הובא בתשובה והרשב"א ש� הריטב"א בזה
�מל של ושלוחו העול� לייסר והתראה עדי� בלא וא  להרוג המלכות ומדיני דמלכא
לריבר"י שאמר ואליהו יי� ב� חומ" לראב"ש שקראו קרחה ב� יהושע ר' [וא  כמותו
מזה למנוע לה� היה חסידות� שמחמת שאמרו רק שרי הדי� דמ� מודו לברוח לו שהיה
הפשע דהת� ועוד להריגה, ש� שנמסרו משו� הוא דק"ו נראה וא  ש�] הרשב"א כמש"כ
מושל שהוא �במל אלא כ� נאמר לא שמא מיהו בגופ�, הוא והכא אחרי� בממו� רק הוא

הבר ארצות בכגו� אבל במדינתו נחשבבכיפה שיהא זה בגדר אינו המדינה נשיא שא  ית
העול�. לייסר �המל כדי� דינה בכלליות דהממשלה לומר יש אול� כ�, נאמר לא �כמל

אתו אשר ולכל לו וברכה טובה שלו� בשי� והמברכו טרחתו על שליט"א למר� המודה

הרמתה לתשובתו המחכה
Ô‰Î ÏÂÂÈÈÙ ‡‚¯˘
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‡"ËÈÏ˘ ·È˘ÈÏ‡ ˘"È¯‚‰ Ô¯Ó ˙·Â˘˙

תשס"ד העשירי צו� בס"ד

וכו' כה� הגרש"פ וכו' לידידי

רבנ�, ביה דמפגרי ליומא שהגעתי עד להשיבו בידי עלתה ולא במועדו קבלתי מכתבו
בידינו שאי� ובאופ� מי�, בעניני בילדה או בילד מתעלל שמישהו יודע אחד השאלה תוכ�
הממשלה. לפקיד �כ על להודיע מותר הא� הרעי�, במעשיו �ימשי שלא בעדו לעצור

הברורי� אצל נאמני� העדי� שא� אני "רואה שצ"ג סי' ח"ג בתשו' הרשב"א ז"ל והנה
העול� מקיי� וזה לה� שיראה מה לפי הכל הגו  עונש או ממו� קנס לקנוס ה� רשאי�
שענשה כמו אלא לענוש ושלא בתורה הקצובי� הדיני� על הכל מעמידי� את� שא�
שמ�, העול� נמצא עול� של גדרו פורצי� ונמצאו 7 חרב העול� נמצא 7 התורה
וכ� הדור את לגדור דני� ומקו� מקו� בכל וכו' חבירו את במכה קנסות קנסו וכבר
אמרו והנה 7 �לכ צריכה שהשעה שרואי� ומקו� מקו� ובכל ודור דור בכל עושי�
השעה �צור ראו א� זה שעשו אלו ברורי� �ולפיכ 7 ידא ק" מבבל שהיה הונא דרב
אלעזר ר' שעשו וכעני� דמלכא הורמנא בדאיכא וכ"כ 7 עשו, כדי� 7 המדינה לתיקו�

הפועלי�" בר"פ בר"ש

לחכמי כח יש העול� תיקו� משו� בה שיש דבדבר שמעינ� הרשב"א דברי �מתו
הורמנא של צירו  לנו שאי� במקו� ג� בפר" ולעמוד גדר לגדור ודור דור שבכל ישראל
דמלכא הורמנא של דכחו לכאורה משמע ב'] [פ"ד לב"מ בחי' הריטב"א וממ"ש דמלכא
סנהדרי�, בזמ� ושלא והתראה, עדי� בלא דדאי� והא תפסוהו, להו "אמר וזל"ש הוא
העול� לייסר והתראה עדי� בלא להרוג המלכות ומדיני הוא דמלכא דשליחא הכא שאני
שיש בדבר האמור כפי �א ,"& כמותו �מל של ושלוחו עמלקי גר שהרג בדוד כמו"ש

דמלכא. הורמנא בקבלת א"צ העול� תיקו� משו� בו

ובזה במעל, ידו שאכ� ברור שהדבר באופ� הוא לממשלה להודיע להתיר כ"ז אכ�
נתיר א� דמיו� איזה אלא לדבר, רגלי� אפי' שאי� באופ� �א העול� תיקו� משו� יש
שבגלל ויתכ� כא� יש העול� הרס אלא העול� תיקו� משו� בזה שאי� רק לא הדבר

תל של מרירות שואאיזה דמיו� איזה בגלל או המורה על מעליל המורה כלפי מיד
היתר שו� רואה אני ואי� בכפו, עול לא על 7 מחייו, מותו שטוב למצב אד� מכניסי�

בדבר.

ידידוש"ת בזה והנני

·È˘ÈÏ‡ ÌÂÏ˘ ÛÒÂÈ
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תשס"ד שבט בס"ד

שליט"א אלישיב שלו� יוס  הרב כש"ת הגאו� מר� כבוד להוד והשלו� החיי�

הממשלה לפקידי הודעה של הנידו� בדבר בתשובתו שליט"א מר� שכיבדני לאחר
להודיע נית� מסויימי� שבמקרי� שליט"א מר� שכתב בילדה או בילד התעללות אודות
החשש שא� שנודעתי מה כפי לשאול להוסי  שניות בדברות בזה באתי לממשלה
עלולה אז הילד, הורי על הוא וכדומה] לילד מכות של חשש ג� [כולל התעללות של
אחרי�, בבתי� ולהושיב� ההורי� של בע"כ הילדי� כל מהבית להוציא הממשלה
לאו, א� בילד התעללו ההורי� אמנ� א� הדבר שיתברר עד נכרי� של בבתי� וא 
כזה. במקרה ג� אמורי� תשובתו דברי הא� שליט"א ממר� אני שואל הוא ומדכ�
אשר ולכל לו וברכה טובה שלו� בשי� והמברכו טרחתו על שליט"א למר� המודה

אתו.

הרמתה לתשובתו המחכה

Ô‰Î ÏÂÂÈÈÙ ‡‚¯˘

‡"ËÈÏ˘ ˘"È¯‚‰ Ô¯Ó ˙·Â˘˙ ˜˙Ú‰

שליט"א כה� הרש"פ הגאו� ידידי כבוד

למסור מחייב והחוק לילד] [מכות בילדיה� מתעוללי� וההורי� במקרה השאלה ע"ד
בבתי� ולהשיב� ההורי� מבית הילד להוציא עלולה והממשלה הממשלה לפקיד הדבר
באופ� לממשלה הדבר למסור רשאי� הא� הדבר שיתברר עד נכרי, של בבית א  אחרי�

הדבר. נכו� אמת שאכ�

הרי בבתיה� �ומתחנ תו"מ שומרי בבית נמצא הילד וא� גורמי�, בכמה תלוי הדבר
כי �למול ישראל זרע מסירת בגדר ה"ז חילוני לבית וא  נכרי לבית הילד מסירת ע"י
הילד של חינוכו על ישפיע וזה קצר לזמ� זה א� ג� הילד בנפש יפגע שזה ספק אי�
של בגדר לשקול ג� יש פקו"נ] משו� ההורי� בהתעוללות שאי� במקרה [מדובר בעתיד

משלנו. לגמרי אחרת היא שלה� שבהשקפה ההתעוללות,

בתורה גדולי� ת"ח ע"י והכרעה דעת שיקול �צרי ומקרה מקרה כל על איפוא ובכ�
ויר"ש.

‰ÓÈ˙Á
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‰ÎÏ‰ È¯Ú˘ Ì‡Ë˘¯·Ï‰ ‰˘Ó ·¯‰
zicxgd dcrd u"cad xag

ree`w`yh "miig ixac" zaiyi y`x

dyn ixac" z"ey q"gn

ÂÈ„ÏÈ· ÏÏÂÚ˙Ó˘ ÈÓ· ˙Â�ÂËÏ˘Ï ‰¯ÈÒÓ

מאד' במאד ויעצמו וירבו וישרצו פרו ישראל 'ובני לסדר טוב כי בו שנכפל יו� בס"ד

וכו'... הרה"ג כבוד אל

מעשי� בעשותו שמיה פקיע שכבר כפרה הסורר באב טהור לא במקרה שאלת� בדבר
הרי קיאו על ששב ככלב א� כ�, על פעמי� כו"כ הזהירוהו וכבר ביו"ח, רח"ל מגוני�
להיפטר יד� לאל ואי� ומכחו מתקיפתו יראי� וב"ב הנילוזי�, מעשיו על חוזר הוא

המרושעות. מעלילותיו

בבית באזיקי� שיאסרוהו כדי לשלטונות, מסירה כנגדו לעשות מותר א� בשאלה ובאת
לעוה"ב חלק לו אי� כ� על שהעובר מסירה מדי� זאת לעשות אסור שמא או הסוהר,

ע"א. י"ז ד% בר"ה כמבואר

חסרו� משו� בכ� אי� וא� לשלטונות, למוסרו יכולי� עצמ� ביתו בני א� שאלת, עוד
הורי�. כיבוד במצות

שאלה, לכל בארוכה ולענות תשובות לכתוב איתי זמני אי� עתה לעת כי אומר, והאמת
וההכרח השעה צו ולגודל ידידות לאות ואול� צווארי, על מוקפי� טרדי� שחבילי בהיות

זה. בעני� שנלענ"ד מה הכתב על ואעלה אחכמה אמרתי זה, בעני� דעתי לגלות

ברבי אלעזר לרבי אתיוה ע"ב פ"ג ד% בב"מ הגמ' דברי ידועי� הנה דבר, ראשית
אתה מתי עד יי� ב� חומ( קרחה ב� יהושע רבי ליה שלח ואזיל, גנבי תפיס וקא שמעו�
יבוא ליה שלח הכר�, מ� מכלה אני קוצי� ליה אמר להריגה, אלקינו של עמו מוסר
כ� שלכ� ספיקות ומה שישו, מעי בני שישו אמר וכו', קוציו את ויכלה הכר� בעל
בכ�. שולטת ותולעה רמה שאי� בכ� אני מובטח וכמה, כמה אחת על שלכ� ודאית
תמוז בימי בשמש מיעיו בני את והוציאו לכריסיה קרעו פטירתו שלאחר בגמ' ועיי"ש

הסריחו. ולא ואב

למיתה שידונו� לשלטונות גנבי� למסור מותר א� וריב"ק בר"ש ר"א פלוגתת ל� הנה
לא. או

ולאסור הגנבי�, על טוב להמלי( ריב"ק ראה מה ביאור, הגמ' דברי צריכי� ובפשטות
וריב"ק. בר"ש ר"א פליגי במאי צ"ע ובכלל למלכות. למוסר� בר"ש ר"א על

מהרשב"א שהביא ח' מחו' שפ"ח סי' בחו"מ הב"י דברי פי על בזה, יראה ואשר
להתיר. הרשב"א שכתב המלכות, בידי להריגה למוסרו מותר א� למסור, המוחזק בדי�
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ברבי ישמעאל לרבי זאת אסר אליהו וכ� בר"ש לר"א ריב"ק שאסר שמה עוד, והוסי%
גמורי� לטועי� בר"י ור"י בר"ש לר"א להו נשוי "לא ע"א) ריש פ"ד בב"מ (עיי"ש יוסי
חייבה שלא מה על מלהרוג להימנע לה� היה חסידות� שמחמת אלא מפורשי�, בדיני�

כעי"ז. שכתב שבשיטמ"ק הריטב"א בחידושי וראה ע"כ. מיתה", התורה

מותר א� השאלה בדבר אינה דהכא, התנאי� שפלוגתת הרשב"א, בדברי מתבאר
את למסור שמותר להו סבירא עלמא כולי דלעול� לא. או למלכות הגנבי� את למסור
היתה כ� על מיתה, עונש היה הגנב בתפיסת שהעונש מאחר ואול� למלכות, הגנבי�
היינו להריגה, אלקינו של עמו מוסר אתה מתי עד בר"ש ר"א על ריב"ק של תורעמתו
שבגרימת� הרי במיתה, לגנב התורה די� אי� והרי הגנבי�, את הורגי� שבגרימת� כיו�

זו. עבירה על בקרא האמור העונש מ� טפי והמכביד הגרוע בעונש הגנבי� את דני�

דברי ע"פ וריב"ק בר"ש ר"א ובפלוגתת הגמ' סוגיית בביאור לכא� באו חדשות פני�
שהמלכות אע"פ למלכות הגנבי� את למסור שמותר ס"ל בר"ש דר"א דהכא, הרשב"א
ליה וסבירא בהא, עליה פליג ריב"ק זו. עבירה על והורגת� יתירה בחומרא בה� נוהגת
כפי בה� נוהגת המלכות כאשר דווקא היינו למלכות, הגנב את למסור מותר אמנ� דא�
בה� ומחמירה הגנבי�, את הורגת המלכות כאשר כ� לא בתורה, לה� המושת העונש

למלכות. למוסר� היתר אי� בכה"ג התורה, מדי� טפי

הגנבי� כנגד קשה ביד המלכות תנהג שלא הדבר ידוע שכאשר ל�, אימא ולעול�
שמותר ויודו יענו כול� ריב"ק, ובי� בר"ש ר"א בי� אז, כי בתורה, שכתוב ממה טפי

הרשב"א. דברי ע"פ הגמ' סוגיית ביאור נראה כ� למלכות. למוסר�

לא באומרו, הרשב"א בדברי לדייק נבוא כאשר יתכ�, הנ"ל הגמ' לסוגיית נוס% ביאור
חסידות� שמחמת אלא מפורשי�, בדיני� גמורי� לטועי� בר"י ור"י בר"ש לר"א להו נשוי
של 'חסידות�' הנה ע"כ. מיתה, התורה חייבה שלא מה על מלהרוג להימנע לה� היה
יותר חמור עונש לגנב יגרמו שלא בעד� למנוע צריכה שהיתה היא בר"י ור"י בר"ש ר"א

בקרא. עליו שמפורש ממה

וריב" בר"ש ר"א של שיטת� יתארו סברומעתה ריב"ק אמנ� שא� הדר�, זה על ק
שיענישו ביודעו למלכות מלמוסר� להימנע צרי� היה בר"ש ר"א של 'חסידותו' שמכח
דינו לשנות אמורה חסידותו שעני� ס"ל הוי לא עצמו בר"ש ר"א למיתה, הגנבי� את
הריב"ש שו"ת וראה דמלכא. בהורמנא זה עני� על ממונה היה שהוא אחר [ובפרט ומנהגו

הוא]. דינא דמלכותא דינא מדי� דמלכא הורמנא שעני� והרביעית, ד"ה רע"א סי'

לאליהו יוסי ברבי ישמעאל רבי של תשובתו עני� טע� בטוב יתיישב זה ביאור פי על
לו השיב בר"י ור"י להריגה, אלקינו של עמו מוסר אתה מתי עד לו ואמר בו שפגע
כל החזקה הטענה כלפי זו היא תשובה מאי דלכאורה הוא. דמלכא הורמנא אעביד מאי
היתה אילו דוודאי מאוד, א"ש ולהנ"ל להריגה. אלקינו של עמו מוסר אתה מתי עד כ�
בהא ויישוב תירו( כל שאי� וודאי הרי המסירה, עצ� כנגד ואליהו ריב"ק של טענת�
אי� 'חסידות�' שמחמת הוא הטענה שכל כיו� ואול�, דמלכא. בהורמנא הוא שמעשיה�
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בר"י ר"י השיב זו טענה על לגנבי�, התורה וקצבה שגזרה ממה יותר לעונש לגרו� לה�
אלא חסידות, במידת לנהוג המקו� זה אי� שכ� וכיו� הוא, דמלכא הורמנא אעביד מאי
ועליו חסידותו על לוותר לו שאי� אליהו לו אמר [ומ"מ האד�. ככל לנהוג אני מוכרח

ש�]. בגמ' כמבואר ללודקיא, לברוח

להלכה שנקט שצ"ד סי' ח"ג בשו"ת הרשב"א מדברי שנראה במה מאוד להפליא ויש
כפי הכל הגו% עונש או ממו� קנס לקנוס לה'ברורי�' שמתיר עיי"ש בר"ש, ר"א כדברי
לענוש שעה צור� ראו א� זה, שעשו אלו 'ברורי�' ולפיכ� וכתב, לה�. שיראה מה
הורמנא באיכא שכ� וכל עשו, כדי� השעה ולצור� המדינה לתיקו� גו% או ממו� ולקנוס

ע"כ. וכו', הפועלי� את השוכר פרק בריש שמעו� בר' אלעזר ר' וכעני� דמלכא

כולי בתרא לביאורינו ובי� קמא ביאורינו כפי ננקוט א� בי� דהרי הדברי�, ומפליאי�
בעונש שיענישו� לחשוש אי� כאשר החוטאי� את למלכות למסור שמותר מודו עלמא
טע� מיתה היה לגנבי� שהעונש בדיד� ורק בקרא, עליה� המושת מהעונש יותר החמור
טענתו הוי בתרא ולביאורינו להריגה, אלקינו של עמו מוסר שהוא בר"ש ר"א כלפי ריב"ק
מכדי יותר הגנב את שיענישו לכ� שיגרו� בר"ש כר"א בחסידות להמתנהג ראוי שאי�
שאפי' דס"ל מוכח בר"ש, כר"א הרשב"א ומדפסק בתורה. עליו שהושת ממה וטפי מידתו
שיהרגוהו ידוע הדבר כאשר אפי' הגנב, את מלמסור להימנע אי� חסידות מידת משו�
גיסא לאיד� [ואול�, פלא. וזהו התורה, מ� המגיעו מהעונש יתירה בחומרא עמו ויתנהגו
כאשר כ"א בר"ש ור"א ריב"ק בי� לדינא חילוק שאי� מאחר שאדרבה, למימר, איכא
חסידות, במדת להנוהגי� רק ג� זאת [וכל שבתורה, מעונשו יותר החמור בעונש מענישי�
שבנידו� אחר בר"ש, ר"א דברי מלהביא עצמו הרשב"א מנע לא לכ� אשר בתרא], לביאור�
בדברי� נתיישבו ה'ברורי�' שאלו כיו� בר"ש, ור"א ריב"ק בי� לדינא נפק"מ אי� ה'ברורי�'

והב�]. ש�, הרשב"א בדברי הנברר כפי מעשיה�, עשות� טר� היטב

בדי� נשאל נח סי' ח"ב הלוי שבט שו"ת בעל שליט"א מר� האמיתי הגאו� מו"ר והנה
משפט. בבית אותו למסור צרי� אי הממשלה את שרימה מי ורואה המכס במשרד העובד
עובד שכבר כיו� א� אלו, במקומות לעבוד יאות לא לכתחילה דוודאי תשובתו עיי"ש
שהביא ועיי"ש דינא. דמלכותא דינא מדי� לשלטונות זו רמאות על לדווח מחובתו ש�
עמו מוסר אתה מתי עד טענו ואליהו ריב"ק אמנ� דא� וכתב הנ"ל, בב"מ הגמ' דברי
הדי� מעיקר אבל ישראל, של נפשות לסכנות שנוגע משו� היינו להריגה, אלקינו של

מלכות. די� איכא בזה שג� משמע

חו"מ חלק אג"מ שו"ת ראה זה, בעיסוק מלעסוק להימנע יש שלכתחילה דבריו לעוצ�
הרמאויות את הוא א% ימצא במקומו שיבוא מס חוקר שג� דמאחר הסובר צ"ב סי' ח"א

זה. מעיסוק להימנע צור� ואי� זו, למסירה הגור� הוא שאי� הרי הללו,

נתכוונו לא הריגה לעני� שג� מסיק והיה דלעיל, הרשב"א מדברי הביא שלא ולפלא
להפליא יש וג� בר"י, ור"י בר"ש ר"א של חסידות� משו� לאו אי לאסור, וריב"ק אליהו
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וכדמוכח בר"י, ור"י בר"ש כר"א ההלכה עדיי� וריב"ק אליהו של טענות� דע� העיר שלא
וי"ל. דלעיל, בתשו' הרשב"א מדברי

לחטוא אונסו שיצרו מעללי� רע באיש בזה, הבאה השאלה בדבר לדו� נבוא א�
עצמו ירגיע עדי שני� לכמה בתפיסה שיעצרוהו כדי לשלטונות למוסרו ונית� ולהרשיע,
זו. במסירה ופשע חטא כל אי� הנ"ל מכל המור� ע"פ הנה ליבו. בכל ה' אל וישוב
אי� דהרי בשנית. המגוני� מעשיו מלעשות שימנע גורמי� שבכ� זו, היא מצוה ואדרבה,
שיושיבוהו הוא, עליו שיושת העונש עיקר וכל במיתה, יענישוהו שהשלטונות לחוש

פ או פסיכולוג לו שיצמידו בכ� להרוויח ויוכל הסוהר, בבית שני� סיכיאטערלכמה
הנאבקת לנפשו מזור למצוא יוכל ואולי פקיחא, בעינא תהלוכותיו ועל עליו שישגיח
להצלתו קוד� אחת שעה שיפה הדבר פשוט בכה"ג הנה הפסיכולוגי, הטיפול ע"י והנאנקת

משפחתו. ולהצלת

להריגה למסור שמותר הדברי� לעיקר טעמי� שני מובאי� ש� הרשב"א בדברי והנה
יעקב ב� ר"א תניא ע"א מ"ו ד% בסנהדרי� הגמ' דברי ע"פ הא', למסור. המוחזק את
וכו', לתורה סייג לעשות כדי וכו' התורה מ� שלא ועונשי� מכי� די� שבית שמעתי אומר
האומנות ללמוד אנשי� קצת התחילו הדור בעו� כי אחרת עוד כלשונו, והב', עיי"ש.

ע"כ. הדי�, מ� שלא ועונשי� מכי� לכ� צריכה שהשעה וכל וכו', הזאת הנפסדת

או אד� לכל אמור להעברייני� והענישה ההכאה היתר א� הוא, הטעמי� בי� החילוק
שיראו מי בכל ולהכות לנפשיה דינא לעביד ראוי איניש כל ולאו הב"ד, על מוטל שהדבר
התורה, מ� שלא ולהעניש להכות יכולי� הב"ד רק הראשו�, דלהטע� להענישו. שיש עיניו

זאת. יעשה אד� שכל מניעה אי� לכ� צריכה שהשעה כל השני ולהטע�

וכו', מפורסמי� רשעי� אנשי� יש א� כתב, רל"ח סי' ח"ה הרשב"א בשו"ת עוד
התורה שדיני ואע"פ להמית�, ואפילו ורגל, יד לקו( בי� להלקות בי� הזקני� ע� המנהג

ע"כ. וכו', השעה לצור� בטלו לא עוד הסנהדרי� מ� בטלו

אחת אלמנה בדבר יצחק ב"ר יהודה ע"י נשאל י"ג אות י"ח כלל הרא"ש ובשו"ת
מפורס� כ� כל שהעני� מפני בדעתי עלה וכו' שיניה בי� וכריסה מישמעאל שנתעברה
בעצ� ותראה תרצה א� וכו', הבועל בפני שקשטה פניה תואר לשחר כדי כדת ליסרה
ליסרה דנת יפה תשובה, הרא"ש, לו והשיב אעשה. כ� בדיני לישאר או יותר להחמיר
וכו', רעה לתרבות תצא שלא כדי פתאו� יעשו זה ודבר מנאפיה, על שתתגנה כדי כדת

ע"כ.

מאולתו לשוב רצה שלא אחד על בדבריו ט' ח' סי' כ"א כלל הרא"ש בשו"ת עוד
ר"י הח' נצח יהי שלומ� בזה"ל, ש� דמתא להרב התשובה סיי� וכו', העירוב מעני�
בכל לנדותו מצוה וכו' במרדו יעמוד א� וכו' מוח חסר לאותו ששלחתי הכתב ס"ט,
נפשותינו למסור חייבי� אנו כי ממרה, זק� בדי� למות אותו ידונו וג� ספרד, הקהילות
ע"כ. יחיאל, ב"ר אשר וכו', שלו� ואתה מקרבינו, הרע עושי ולבער האלקי� תורת על

לראוב� שהתחבר שמעו� ענישת לגבי תשובתו עיי"ש קס"ח, סי' ח"ג התשב"( ובשו"ת
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הסוהר בבית אני אסרתי וכבר בתו"ד, וז"ל לו. שהיו המרגליות ממנו וגזל נהור הסגי
ולא אסרתיו, אמת דברי ניכרי� ידי ועל ממנו, שגנב נפוסי אורח עליו שטע� מכא� יהודי
זריזותי על הקהל כל וקלסוני בידו הגניבה נמצאת ואח"כ שפטרוהו, ומושל שר היה

ע"כ. בזה,

בזה"ז ב"ד כח יש א� הראשוני� מחלוקת קל"ח סי' מלובלי� מהר"� שו"ת וראה
ד% ובנדה בזה. ב' סי' חו"מ ושו"ע טור וע"ע מילתא, מיגדר משו� מיתה עונש לדו�
אמרו טרפו� דרבי לקמיה אתו נפשא דקטול קלא עלייהו דנפק גלילא בני הנהו ע"א ס"א
ש� עליה� שיצא אלו בידי לסייע רצה לא טרפו� שרבי ומוכח וכו'. מר לטמרינ� ליה
אתכ�, להציל ואסור הרגת� ושמא מיבעי, ליה מיחש ד"ה ש� ברש"י וראה בנ"א. שהרגו
התוס' ע"ד למוהרש"ל שלמה בחכמת איתא פלא ודבר אטמרינכו. ד"ה ש� בתוס' ועיי�
אסור מ"מ נפשות, דיני שבטלו בעת אפילו ההורג להציל מכא� ראיה אי� שכתב, ש�,
המחפשי� מפני להתחבא [לסייע� בה� תגע אל וידינו ה', אויבי כל יאבדו וכ� להציל,

ע"כ. וכו', אחריה�]

את ולקנוס לענוש שהזדרזו הראשוני� רבותינו אצל מצינו שכבר האמור, מכל המור�
היתה והענישה יצר�, פיתויי מפני אית� לעמוד הצליחו שלא הטועי� מאחינו אלו כל

ויראו. ישמעו למע� ועדה ע� קבל

לעיל הובאו אמנ� א� דהנה לשלטונות, המסירה די� לעני� הוא לעיי� עתה שנותר ומה
בכל העברייני� כנגד ליל� שמותר בב"מ, בר"ש דר"א מהא שהוכיח בתשו' הרשב"א דברי
יש עדיי� עכ"ז, לשלטונות. המסירה לעני� א% בר"ש כר"א דפסק מדבריו והוכחנו החומר,
הבא, לעול� חלק לו אי� שהמוסר מובא דסנהדרי� שבגמ' אחר בדבר, הרבה לדו� צור�

יד. בהינ% להתירו נבוא שלא וודאי הרי איסור, של קל חשש זו במסירה יש וא�

לר' עוקבא מר ליה שלח ע"א ז' ד% בגיטי� הגמ' דברי בהקד� בזה יראה ואשר
אמרתי ליה וכתב שרטט מהו, למלכות למסר� ובידי עלי העומדי� אד� בני אלעזר
לנגדי שרשע אע"פ לנגדי, רשע בעוד מחסו� לפי אשמרה בלשוני מחטוא דרכי אשמרה
ליה שלח בהו, דאיקו� מצינא ולא טובא לי מצערי קא ליה שלח מחסו�, לפי אשמרה
עליה� והערב השכ� חללי�, חללי� ל� יפיל� והוא לה' דו� לו, והתחולל לה' דו�

ע"כ. בקולר, לגניבא ונתנוהו ר"א מפי יצא הדבר מאליה�, כלי� וה� לביהמ"ד

במפור מוכח דהכא הגמ' דברי אצללפו� עליו ולהלשי� אד� למסור היתר כל שאי� ש
ביותר. ומצער מציק הוא כאשר ואפילו השלטונות

ישראל למסור אסור בלשונו, כ�, אכ� פסק ט' הל' ומזיק חובל מהל' בפ"ח הרמב"�
לו מיצר היה ואפילו עבירות, ובעל רשע היה ואפילו בממונו בי� בגופו בי� גוי� ביד
ע"כ. הבא, לעול� חלק לו אי� בממונו בי� בגופו בי� גוי� ביד ישראל המוסר וכל ומצערו,

וכו' והאפיקורסי� והמסורות המיני� אבל ע"א י"ז ד% בר"ה הרמב"� דברי מקור
בה ונידוני� לגיהנו� יורדי� וחביריו, נבט ב� ירבע� כגו� הרבי� את והחטיאו ושחטאו

ע"כ. דורות, לדורי
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ומצער לציבור המיצר כל וכ� שכתב, י"א) (הל' ש� הרמב"� דברי בהמש� לעיי� שיש אלא
ע"כ. למסרו, אסור יחיד צער מפני אבל ולקנסו, ולאסרו להכותו גוי� ביד למסרו מותר אות�

למסרו. היתר אי� ליחיד, הוא הצער דכאשר הרמב"�, בדברי להלכה חילוק ל� הנה
למסרו. מותר לרבי� הוא הצער וכאשר

זאת. לו מני� ליחיד ציבור בי� הרמב"� של זה חילוקו על וגדולי� רבי� תמהו וכבר
ר' של מעצתו זאת למד שהרמב"� שכתב (ש�) לגיטי� בחידושיו החת"ס דברי וידועי�
וכו'. לביהמ"ד עליה� והערב השכ� לו, והתחולל לה' דו� עוקבא למר שאמר אלעזר
מי קרירי, ולא חמימי לא שותפי דבי קדירא בציבור אבל ביחיד, רק שיי� זו עצה והנה

החת"ס. תו"ד ע"כ למוסרו, מותר ע"כ כול�, בעד וישכי� יעריב

דברי דמקור ש� לגיטי� בחידו' הוא א% כתב הכת"ס בעל מר� דאבוה כרעא וברא
בזה לנו דהורה ונ"ל וכו', קשה בעוד תיבת לנגדי, רשע בעוד בקרא מדיוק הוא הרמב"�
דרכ� וכ� לרבי�, כשציער אבל נגדו, רק הרשיע שלא זמ� כל רק מחסו� לפיו ש� דלא

ע"כ. וכו', עוד החשיתי לא רבי� ולצער להרע יצאו רעה אל מרעה וכו' רשעי� של

ביישוב אחד, לדבר נתכוונו הכת"ס ובנו החת"ס בעל מר� המה הלא הנביאי� שני הנה
והב�. הנז', הרמב"� של חילוקו

למסור נוכל לא מדוע דדינא עיקרא קשיתיה הוי דהרמב"� פשוט, באופ� נראה ולי
וגרימת מעשיית למונעו שנית� ואופ� דר� בכל הרי ומקניט, ומצער המיצר את לשלטונות
לשלטונות, מסירתו ע"י א� כי אחרת דר� אי� וכאשר היא, רבה מצוה לאחרי� צער

זאת. נעשה לא מדוע

לרבי�, ובי� ליחיד בי� המצערי�, כל את למסור להורות דהרמב"� דעתיה הוה ולעול�
המצער את למסור היתר שאי� הנ"ל בסוגיא מפורשת גמ' מצאנו היחיד שבצער אלא
זאת שאסרו מצאנו שלא דרבי� בצער ואול�, זאת, לאסור כרחינו ועל השלטונות, לידי
היכא אמרי' גוונא האי כי וכל לשלטונות. המצער את למסור שמותר וודאי הרי בגמ'

איתמר. לא איתמר דלא והיכא איתמר דאיתמר

בדברי שמדייק עיי"ש הנ"ל, בגיטי� הגמ' ע"ד ירחי� גרש בספר מובא חידוש ודבר
על עומדי� היו דא� משו� בכוונתו, ומבאר ולגד%, לחר% שכ' עלי העומדי� ד"ה רש"י
לנגדי, רשע בעוד הכתוב מפרש ובזה וכו'. להרג� הבא כי למוסר� מותר היה ודאי דמו
לפי אשמרה בעלמא להתנגדות רק עלי עומד שאינו לנגדי הוא הרשע כאשר שרק היינו
המסירה. מותרת בכה"ג ומצערני לי ומציק דמי על עומד הרשע כאשר כ� לא מחסו�,

כעי"ז. דמפרש ש� בסוגיא בפנ"י וראה

דדינא שמעיקרא הסובר צ"ט סי' מינ( מהר"� בשו"ת המובא ע"פ להעיר יש עוד
הוא עוקבא מר א� התורה, מדי� בדבר איסור כל אי� עוקבא מר של שאלתו בדבר
בחו"מ הגדולה בכנסת דבריו דחה כבר ואול�, חסידות. מידת משו� עצמו על שהחמיר

עיי"ש. נ"ד, ס"ק בהגהב"י הובא שפ"ח סי'
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לכלות כדי ויעריבו שישכימו לב"ב לומר נית� שלא דיד� בנידו� הנה הדברי�, לסיכו�
בדברי לעיל המובא ע"פ ובפרט לשלטונות. שימסרוהו העצה רק א� נותרה אביה�, את
למלכות, למוסרו היתר היה לא עוקבא מר את וחיר% גיד% שגניבא הת� שרק ירחי� הגרש

כנגדו. תבונה ואי� עצה אי� בידי�, ומפשיע מזיד האב כאשר אבל

דא� מריזבורק מהר"� בש� מהד"מ שהביא מ"ה ס"ק שפ"ח סי' בחו"מ בש"� וראה
באחד להציל או ממונו להפסיד או עכו"� ע"י ידו לקצ( מותר הבריות להכות רגיל

פלוני. את הכה פלוני לשופט להגיד אד� לכל שמצוה עוד ועיי"ש מאיבריו.

צער שעל דכתב אהא י"ב סעי' ש� המחבר מדברי לדייק כתב ל' ס"ק ש� ובסמ"ע
במכות יסרו א� וכ"ש בממו�, מסרו א� אבל בעלמא, צער רק דהיינו למסור, אסור יחיד

ע"כ. מותר, הגו% ועונשי

מותר א� דישראל דארעא מרא נשאל שאול קמ"ח סי' ח"ח יצחק מנחת ובשו"ת
רכב. בכלי בהנהגת� זהירות אי ע"י דר� עוברי המסכני� אלו את לשלטונות למסור
לשלטונות. למוסרו ומותר כרוד% שדינו לומר צרי� ואי� דפשיטא הרמתה תשובתו עיי"ש

ש� דבריו בשלהי דהנה אפשר, אי הערה בלא בכלופטור כמבואר אמנ� בזה"ל, כתב
בזיופי� בעוסק ובי� י') סעי' שפ"ח (סי' במוסר ובי� תכ"ה) (בסי' ברוד% בי� הדיני� אלו
בנד"ד כ� התראה, צריכי� לערכאות אותו שימסור דקוד� מקומות, ובשאר י"ב) סעי' (ש�

ע"כ. וכו', ב"ד התראת בלא מעשה לעשות אי�

תכ"ה סי' בחו"מ הש"� דהנה בב"ד, ההתראה לעני� עיו� לי צריכי� דבריו ולענ"ד
חבירו אחר הרוד% א' סעי' ש� המחבר ע"ד כתב א'] ס"ק ש� בבאה"ט [וכ"ה ג' ס"ק
אלא ההתראה, ושיקבל ממש להתראה כוונתו אי� והזהירוהו דהאי והזהירוהו, להרגו
דמו באד� האד� ד� שופ� אמרה והתורה הוא ישראל אחריו רוד% שאתה זה לו אמרינ�
אפי' לו אמרו לא אפי' ובדיעבד עיי"ש], ובב"י, בטור מובא כבר זה די� [עיקר ישפ�
קט� רוד% דא% מהא דבריו שמוכיח עיי"ש רוד%, של בנפשו הנרד% מצילי� אפ"ה זה

התראה. בר הקט� שאי� אע"פ הקט� של בנפשו הנרד% את מצילי�

בנפשו להצילו שנית� רוד% די� למיל% בעינ� ע"א ע"ג ד% בסנהדרי� הנה לעני�, ומעני�
מ� עונשי� דאי� זה באופ� למיל% דא"א בגמ' ש� ואמרי' המאורסה, מנערה וחומר בקל
תמה וכבר להרוד%. הוא עונש הרוד% בנפש הנרד% הצלת שדי� ומוכח עיי"ש. הדי�,
הרי עונש, מדי� הוה הרוד% הריגת שעני� לומר יתכ� כיצד ש� בסנהדרי� לנר הערו�
בעל א% תמה זו ותמיהה זה. לדי� איכא הרוד% בקט� א% והא הוא, עונשי� בר לאו קט�
על רוד%, די� יש שלקט� דס"ל מא� דאכ� תירוצו ועיי"ש ס', סי' מהדו"ת בחו"מ הנו"ב
ומ"ד לרוד%, התראה שא"צ ס"ל ולפיכ� עונש, מדי� הרוד% הריגת שאי� דס"ל כרח�
הקט� אי� ואול� בהתראה, צור� שיש ס"ל כרח� על הוא, עונש מדי� הרוד% שהריגת
סי' ח"ג מהדו"ק ומשיב שואל שו"ת וע"ע ש�. הגר"ש בנו ומש"כ עיי"ש נהרג, הרוד%
יעקב משכנות ובשו"ת ח"א מהדו"ת רוצח מהל' פ"א הרמב"� על פענח צפנת מ"ט,

עיי"ש. ע"ב, סי' חו"מ
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ברכה במחזיק וראה אליהו, יד בשו"ת [וכ"ה ה"ז שבת מהל' כ"ד פרק במשל"מ והנה
להצילו מותר א� בשבת רוד% בדי� ונסתפק עלה הנ"ל] נוב"י ובשו"ת של"ט סי' או"ח
הרוד% את להרוג מחוייבי� להרגו אד� אחר שהרוד% וודאי דהא שאלתו וביאר בנפשו,
כגו� איסור, אחר ברוד% היא שאלתו ואול�, שבת. הדוחה פיקו"נ כל כדי� בשבת א%
להרוג שאי� הרי בשבת עונשי� שאי� דמאחר נותנת הדעת דהרי הערוה, אחר הרוד%
ועומדת תלויה המשל"מ של ספיקתו תהיה לעיל האמור ע"פ והנה, עיי"ש. בכה"ג, הרוד%

קצרתי. כי ודו"ק לאו, א� עונש מדי� הויא הרוד% הריגת א� הנ"ל בפלוגתא

בסי' הרמ"א רבינו להש"� קדמו כבר ברוד% התראה א"צ שבדיעבד זה די� ובעיקר
[במוסר] להתרות פנאי אי� וא� הגה שכתב, ומרדכי מיימוניות תשו' בש� י' סעי' שפ"ח
ק"ו, והדברי� פלוני]. את למסור הול� שהוא באומרו למיתה עצמו [והתיר התראה א"צ
רל"ו מצוה במנ"ח וראה כ"ש. לא ברוד% התראה, בלא א% בדיעבד התירו במסירה א�
ואכ"מ. הרוד%, אצל התראה הצרי� ולא המוסר אצל התראה שהצרי� הרמב"� על שתמה

אד� שרואי� היכא כגו� הנ"ל, במנח"י המובאת השאלה ע"פ בכ� יש רבתא ונפק"מ
משטרה, מכונית יש קשת וכמטחוי אד�, חיי ומסכ� גדולה במהירות מכוניתו ע� הנוסע
ויקח ויתפשנו כולו הציבור ואת עצמו את המסכ� זה אחר שידלוק לשוטר לומר ונית�
המנח"י דברי דלפי עליו, דעתו תנוח אשר עד באזיקי� יאסרנו ג� וא% רשיונו את מידו
הנה הנ"ל ומהש"� מהרמ"א המוכח ולפי ב"ד, התראת בו התרו בטר� כ� לעשות אי�
נפשות להציל ומצוה ודת די� כל מצד רוד% הוא הרי זו במכונה בחסדו שלא הנוהג זה
והושבתו בדעתו המטור% זה תפיסת ידי על קריה ברחובות לתומת� ושבי� העוברי�

מוקדמת. התראה כל ובלא ודברי� אומר ללא אפי' האסירי� בבית כבוד אחר

רוצח די� אד� בני ראשי מעל ושועט בפראות הנוהג זה שנהג לפענ"ד נראה וביותר
את לבצע יכול בב"ד להתראה נמתי� וא� זממו, להפיק עדיי� בידו עלה שלא אלא לו,
ולרצוח, להרוג זומ� הוא היו� שבתחילת הכוונה שאי� יבי� דעה בר שכל [וא% זמ�. אשר
גרמא די� לבנ"א, ונזק מצר לגרו� שלא דואג אינו מהירותו שלש� הדבר עצ� מ"מ

כרוצח]. להחשיבו

ממש, אלו ברגעי� יו"ח ע� ומרשיע חוטא שהוא מסויי� באד� היודע מעתה, גב� פש
שיאסרוהו ומיד תיכ% השלטונות אל ולפנות עושקו מיד עשוק להציל מחוייב הוא הרי
ולהכניע להשקיט ישכיל אשר עד ממוש� זמ� לפרק האסורי� בבית ויניחוהו ברזל, בכבלי

בשנית. אלו מגוני� במעשי� יעסוק שמא חשש כל יהיה שלא באופ� יצרו,

הרי כ�, עושה שהוא ידועי� הדברי� א� ממש, עתה ומרשיע חוטא אינו א� ואול�,
בא' ציפורנו בקצה יגע שהוא ישמע או יוודע שא� בו להתרות ויפה טוב שמלכתחילה

אז כי למוטב, או לטוב רבי�.מיו"ח ושני� לחודשי� הכלא בית מיושבי להיות דתו אחת
ולפיכ� ובש"�, ברמ"א לעיל המבואר ע"פ וכלל, כלל לעיכובא זו התראה אי� ואול�,

לעיל. כמבואר מיד השלטונות אל לפנות נית� בו, להתרות אפשרות אי� כאשר

הרי אלא הרבי�, את והמצער המוסר מ� גרוע הוא הרי זה חוטא כי למודעי, וזאת
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ולמצוה הרוד%, בנפש הנרד% את להציל אד� כל על שמצוה הערוה אחר רוד% הוא
ישראל כל הרי ה"ו נפש ושמירת רוצח מהל' בפ"א הרמב"� וכדברי לו, תיחשב גדולה
ובנותיו בניו ג� הנה שכ�, וכיו� רוד%. של בנפשו ואפילו הרוד% מיד הנרד% להציל מצווי�
נרד% הצלת ל� אי� דהרי השלטונות. לידי אביה� את ולמסור המצוה, בזו לזכות יכולי�
במשל"מ דהנה מכ�, ויתירא ופשוט. הרוד%, את הורג גופיה שהנרד% מבאופ� גדולה יותר
להצילו שנית� שהיכא האמור שהדי� המפרשי� בש� הביא ה"י ומזיק חובל מהל' פ"ח
בשופי להורגו יכול עצמו הנרד% אבל אד�, כל בשאר רק אמור להרגו אסור מאיבריו בא'
להגרע"א וחידוש בדרוש וראה הרוד%, של מאיבריו בא' עצמו להציל יכול כאשר אפי'
מהל' בפ"א הרמב"� דברי ביישוב זצ"ל שלמה הג"ר בנו דברי ע"ב ל"ג ד% לכתובות
הרוד% אל שהקרובי� מוכח ועכ"פ הנ"ל. המשל"מ דברי ע"פ י"ג הל' נפש ושמירת רוצח
עליה�, זממו להפיק הרוד% מ� למנוע והמצוה החיוב אל קרובי� עצמ�, הנרדפי� ה�
וע"ע המשל"מ. כדברי שכתב לו, ויצר מאד יעקב וירא עה"פ וישלח בפר' ברא"מ וע"ע
הרוד% מיד הנרד% שהצלת ש� הר"� ובחידושי רוצח א% ד"ה בתוס' ע"א ע"ג בסנהדרי�

היא. ומצוה חובה

אשר ג' אות קכ"ד סי' ח"ד הלוי שבט בשו"ת המובא להוסי% יש האמור לכל כסני%
המתחנ� מפורס� גזל� בדבר שליט"א שבה"ל בעל מר� האמיתי הגאו� מו"ר נשאל שאול
דמאחר ומשיב, הכי. למיעבד שפיר הא� האסורי�, מבית להוציאו שישתדלו נפשו על
לאנשי� השתדלות לעשות חיוב אי� השלטונות, בידי בהיותו נפשות בסכנת הגזל� שאי�

כאלה.

להוציא שהמשתדל אלא דא, בכגו� השתדלות לעשות חיוב שאי� די שלא נראה ולדידי
ישוב עכ"פ או במפליליו, יתנק� שלא יתקע לידינו ומי בידו, עוו� האסורי� מבית הגזל�
על ואשר מכ�, שלאחר עלילותיו יסתיימו שוני� אופני� באיזה יימר ומא� במהרה, לסורו

ולחוננו. בעדו להשתדל בדבר יש איסור כ�

שהשתיקה זה חולני באד� והטיפול המאסר בעת והכרחיות חשובות נקודות אמנ� יש
יהיו הפסיכיאטער או הפסיכולוג וכ� בו המטפל שהרופא להשתדל הצור� כגו� לה�, יפה
לשי� יש לו שינת� להרגעה בתרופות הנכו� והמשקל המדה לגבי וכ� ה', לדבר מהחרדי�

וד"ל. כמוב�, מההכרח יותר לא אופ� ובשו� מידתו כפי לו שיתנו לב

מלחטוא, המשפחה מבני או מהאב למנוע שהמזדרז מסקינ� ובהא נחתינ� בהא ועכ"פ
שיהי' צרי� זה ודבר לו. יחשב למצוה לשלטונות, למוסרו וא% לנכו� שימצא אופ� בכל
בני לשאר נזק יגר� שלא בכדי וכדו', בגלוי או בפרסו� ח"ו ח"ו ולא ודעת, בהשכל
חכמה. צנועי� את שלמה, המל� וכמאמר פשעו, ומה חטאו מה הצא� אלו כי המשפחה,

כתבתי. והנלענ"ד

שלו' ואת� עול�. ועד מעתה ישראל בני כל בבתי ושבר שוד עוד ישמע שלא וי"ר
שלו'. לכ� אשר וכל שלו' וביתכ�

רבה ואהבה נאמנה ‰Ì‡Ë˘¯·Ïבידידות ‰˘Ó
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‰ÎÏ‰ È¯Ú˘ ‚¯·„ÏÂ‚ ‰ÈÓÁ� ÔÓÏÊ ·¯‰
w"dir milyexi - c"a`

‡�„ÓÂ‡ ÔÈ�Ú· ÌÈ¯Â‡È·Â Ï"�‰ ÔÈ�Ú·

שליט"א, גרטנר צבי ר' הרה"ג ידידי כב'

תשס"ה א', אדר ב"ה

שיש באחד למלכות למסור מותר א� שאלת� בעני� הרבני� מגדולי הפסקי� קראתי
ואני כמות�, שהלכה בודאי והנה שמותר, והעלו אות�, ומטמא בילדי� שמתעלל אומדנא

אומדנא. בדיני הערות כמה לפלפולא אעיר רק

באומדנא אפילו אומדנא פי על הורגי� שאי� א) לד, (שבועות בגמ' מצאנו והנה א)
ור( לחורבה חבירו אחר שר( באחד שראה שטח ב� דשמעו� מעשה כההיא ברורה,
וז"ל בידי. מסור דמ� שאי� לו ואמר מפרפר, והרוג מטפט% וד� בידו חרב ומצא אחריו
החזק, הדעת באומד הגדרי� לחתו� שלא הדיי� הזהיר רצ) (ל"ת המצוות בספר הרמב"�
אחד בבית יכנס ממנו ולהנצל להרגו, שונאו רדפהו אד� כגו� לאמת. קרוב היה ואפילו
עליו עומד רודפו שהיה ושונאו נהרג הנרד% ומצאו אחריו ונכנסנו אחריו, יכנס והרוד%
אחר הגדר חתו� צד על סנהדרי� יהרגוהו לא ההורג זה הרי ד�. ומנט% בידו והסכי�
אמרו והוא זה, מהרוג בתורה האזהרה ובאה ההריגה. שראו עליו מעידי� עדי� שאי�
ואמרו בו והתרו להרגו, חבירו אחר רוד% ראוהו אמרו, ובמכילתא תהרוג. אל וצדיק ונקי
ומפרפר הרוג ומצאוהו עיניה� והעלימו נהרג, אתה הרגתו א� הוא ברית ב� הוא ישראל
עכ"ל. וכו' תהרוג. אל וצדיק ונקי ת"ל חייב, יהיה אני שומע ביד, ד� מנט% והסיי%

את יכה אשר וחי שמה ינוס אשר הרוצח דבר וזה ד, יט, בדברי� מהכתוב ויל"ע ב)
אינו השונא ב ט, מכות ובמשנה שלשו�, מתמול לו שונא לא והוא דעת בבלי רעהו
אתרו לא והא אמרו, ש� ובגמ' כמועד. שהוא מפני נהרג השונא אומר יוסי רבי גולה,
צרי� אי� חבר אומר, יהודה ב� יוסי ר' דתניא היא, יהודה ב� יוסי כר' מתניתי� ביה,
בתורה מפורש הרי למזיד. שוגג בי� להבחי� אלא התראה ניתנה שלא לפי התראה,
אל וצדיק ונקי תורה שאמרה למה סותר וזה השונא, את והורגי� אומדנא אחר שהולכי�
בלבו. תחוב שהסכי� וראו אחריו ונכנסו לבית ונכנס אחד אחר שרוד% בשונא א% תהרוג

ספרו בסו% חיי� החפ( שהביאו בתשובה המהרי"ק שכתב מה פי על לתר( ונראה ג)
איש על טוענת היתה שאשה וז"ל קכט, סימ� מהרי"ק תשובת והיא ב, אות חיי� חפ(
כתבת כי וא� וכו'. לגמרי מכחישה והוא ופג�, בושת ממנו ותובעת וכו' עליה שבא אחד
והסמ"ג והרמב"� הרי"% שפסקו הוא ידוע הלוא העני�, על מראות רבות אמתלאות שיש
כגו� ואפילו שבעול�, אמתלא בכל הדי� והוא וכו', כרבנ� אלא אחא כרבי הלכה דאי�
קיימא דהא להקשות ואי� וכו'. בסכי� חבירו אחר שר( שטח ב� דשמעו� דההוא כיוצא
אלא לה כתב דלא אע"פ פ' דריש ההוא כי אומדנא, אחר שהולכי� תלמודא בכולי ל�
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זוזי, אצטריכו ולא זבי� גבי נזונית אלמנה בפרק וכ� כוותיה, ל� וקיימא לכונסה, מנת על
וכ� מקומות, בכמה וכ� חוזר, עמד דא� שיור בלא נכסיו כל שכתב מרע שכיב גבי וכ�
חזקת על העמידנה אומרי� ולא ערוה, איסור לעני� אפילו אאומדנא סמכינ� מסוכ� גבי
הדייני� אצל מבורר שהמעשה היכא כל דודאי מידי, קשיא לא הכי אפילו איש, אשת
אבל אומדנא, בתר אזלינ� המגרש או המוכר או הנות� דעת באומד� מסופקי� שאנו אלא
אלא לאו וא� נגחו א� לנו ידוע דלא וכו' הדייני� אצל המעשה גו  נתברר דלא היכא

עכ"ל. וכו', כוותייהו ל� וקיימא וכו' רבנ� פליגי ודאי בהא אומד, �מתו

שאנו שטח ב� דשמעו� וכעובדא בסכי� שרוד  ששונא קושיתינו, מיושב דבריו ולפי ד)
אומדנא, אחר �ליל שלא תורה הזהירה בזה הרוצח, הוא שהרוד  לדעת אומדנא מכח באי�
שהשונא שראו עדי� שיש במקו� אבל בעיניה�, שרואי� מעידי� בעדי� אלא הורגי� ואי�
אומדנא. אחר הולכי� בזה בשוגג, ולא במזיד שהרגו לדעת אומדנא מכח דני� שאנו אלא הרגו,

ואילו אומדנא, אחר הולכי� אי� העובדא בבירור למה הדבר טע� נתבאר לא עדיי� אכ�
מותו, לאחר להקנות אלא מרע השכיב כיוו� שלא אומדנא אחר הולכי� בזה העובדא להבי�
העובדא בבירור תורה שהחמירה הדבר שטע� ונראה וכדומה. במזיד, היה שהרג ושהשונא
המעשה הבנת אבל ההריגה, גו  רואי� עדי� כלל �בדר שהרי שאפשר, דבר שזה לפי
הדייני�. של אומדנא על בנוי די� פסק כל שהרי אומדנא, מכח אלא לדעת אפשרות אי� בזה

ונפסק שנתבאר כמו אומדנא פי על אלא לדו� לנו שאי� דברי� הרבה עוד וכ� ה)
והמיתו, בע" או באב� בזדו� חבירו את המכה וז"ל רוצח, מהלכות ה"א&ג פ"ג ברמב"�

חפ" אותו ראוי א� עליו, שהכהו ומקו� בו שהכהו דבר אואומדי� זה באבר להמית
עד הכהו, בו ימות אשר ע" בכלי או הכהו בה ימות אשר יד באב� שנאמר ראוי, אינו
אשר ונאמר הואיל ירכו. על למכהו לבו על מכהו דומה ואינו להמית, כדי בו שיהיה
המכה, ומקו� בו שהכה החפ" שאומדי� כש� המכה. מקו� שאומדי� מכא� בה, ימות
אב� זורק דומה אינו היד, את שמשערי� מכא� יד, באב� שנאמר ההכאה, כח אומדי� �כ
גדול הוא א� הנהרג, וכח ההורג כח ומשערי� עצמה, המכה משערי� וכ� וכו'. בחבירו
ובפ"ד עכ"ל. וכו', בזה כיוצא כל וכ� חולה, או בריא או חלש, או חזק או קט�, או
וא� וכו'. אותו אומדי� בה� וכיוצא באגרו  או באב� חבירו את המכה וז"ל כתב, ה"ג
המכה, יהרג מת א� לזה, וממתיני� מיד הסוהר בבית המכה את אוסרי� למיתה אמדוהו
המכה משל� הבריאי�, כשאר רגליו על בשוק �והל שלימה רפואה ונתרפא הקל וא�
ולאחר שהיה, ממה והקל למיתה אמדוהו וז"ל, ש� ובה"ה עכ"ל. ונפטר, דברי� חמשה
ובע"כ ברוצח, אומדי� דברי� שהרבה הרי עכ"ל. וכו', נהרג זה הרי ומת הכביד מכא�

אומדנא. אחר הולכי� בזה ההריגה, בהבנת פרטי� שחסר רק הרג שבודאי שכל

אומדנות. שה� סברות על בנוי הדי� בהבנת חכמה מכח שפוסקי� די� פסק כל ובעצ� ו)
עדי� והכשירה לדו� ושונא אוהב תורה פסלה למה הטע� כתב סק"א לג סי' ובסמ"ע
בכוונה שישנה ליה חשדינ� ולא שראה מה מעיד דעדות ותיר" להעיד, ושונא אוהב
או אהבתו מחמת משתנה והמחשבה בסברא שתולה די� משא"כ ושנאתו, אהבתו בשביל
ואומדנא, סברא על בנוי די� פסק שכל הרי עכ"ל. וכו', רשע כוונת בלא אפילו שנאתו,
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ולא בהרג מיתה לחייבו שונא שהוא אחד על לדו� שג� ונראה חושית. ראיה על ולא
כל וכ� לכ�. פסולי� ושונא ואוהב בזה, שידו� ב"ד צרי� במזיד או בשוגג א� יודעי�
שאינ� אנשי� שיאמדו צרי� אלו בכל להמית, כדי בו יש האב� א� לדעת כמו אומדנא
ב"ד, דוקא צרי� להמית כדי בו יש א� שלאמוד התימני שמעו� לדעת וביותר שונאי�.
באב� רעהו את מהכה ודריש להמית, כדי בו שיש באב� שהכהו עדות קבלת מועיל ולא
וא� לב"ד, האב� מביאי� ולכ� לעדה. שמסור אב� א% ולעדי�, לעדה שמסור באגרו% או
כדי בו שיש אב� שהיה שיעידו עדי� על סומכי� אי� העדי�, יד מתחת האב� נאבד
ועל הכהו במה שיודעי� הכהו ב"ד בפני וכי עקיבא, רבי לו אמר להזיק. כדי או להמית,
מראש או הגג מראש חבירו שדח% הרי ועוד נפשו, ציפור או שוקו על א� הכהו, מה
קוד� נפלה א� ועוד ב"ד, אצל הולכת בירה או הבירה אצל הולכי� ב"ד ומת, הבירה
סמכינ� אעדי� אלא לב"ד, גובהה להראות ולבנות לחזור הכתוב מצרי� כלו� ב"ד, שראו

לעדי�. אלא לעדה מסור בעינ� ולא היה, וכ� כ� שאומרי�

עדי�, ולא הדייני� אומדי� אומד שלכו"ע נראה עקיבא ורבי התימני שמעו� ומחלוקת ז)
שהבאנו וכמו בסברא, שמביני� מה ולא בראיה, שראו מה אלא מעידי� אינ� עדי� שהרי
עדי� של אומד על שסומכי� נאמר וא� בעדי�, כשר ושונא שאוהב הטע� שזה מהסמ"ע
שמעו� נחלקו ולא טועי�. ושנאה אהבה שמחמת אפשר שהרי ושונא, אוהב לפסול יש
שהפילו או כזה, בגודל באב� שהכהו ב"ד בפני מעידי� שעדי� בזה אלא ור"ע התימני
כזה במרחק ועמד גדול, אב� עליו שזרק או בגו%, מסוי� במקו� והכהו וכ�, כ� גבוה מגג
להמית כדי כזה באופ� יש א� עדות� ששומעי� מה לפי אומדי� וב"ד מהניזק, או מההרוג
זה ג� האב� גודל כמה להעיד עדות שג� סובר התימני ושמעו� כזה, היזק להזיק כדי או
לדעת כדי עדי� צרי� שעדיי� א% האב�, שרואי� הב"ד על אלא עדי� על סומכי� אי�
אי� עקיבא, רבי לשאלת התימני שמעו� ענה מה בגמרא נתבאר ולא הכהו, זה שבאב�
שלהעיד התימני שמעו� סובר ואולי נפשו, ציפור או שוקו על הכהו, מקו� באיזה יודעי�
זה והרי לב"ד, האב� להביא שנית� כיו� עדי� על סומכי� אי� האב� היה גודל איזה על
איזה על להעיד אבל שטח, ב� דשמעו� מעשה כגו� שהרגו, אומדנא פי על שמעיד� כעדי�
עדות�. על סומכי� בזה עדי�, פי על אלא אלו לדעת נית� שלא כיו� הכהו, בגו% מקו�

תהרוג אל וצדיק נקי של מצוה על כתב רצ ל"ת ש� המצות בספר הרמב"� והנה ח)
בעובדא להרוג שלא הזה שהדי� דבריו ותוכ� כו', הדי� מזה ותתפלא זה תרחיק ולא וז"ל
לא שא� והתשובה רוצח, שהוא ברור שהרי השכל, ונגד הוא פלא שטח ב� שמעו� של
שהיתה מזו פחותה אומדנא שג� אומרי� היינו אומדנא פי על להרוג שלא תורה הזהירה
שאפשר עד חלשה יותר עוד אומדנא שג� תאמר ואח"כ בכלל, שטח ב� שמעו� אצל
ואסר הזה הפתח יתבר� הבורא סגר ולכ� ביותר, קלושה אומדנא פי על להרוג להגיע
רוצח, הורגי� אנו שאי� יוצא כעת שג� וא% מאד, חזקה אפילו אומדנא פי על להרוג

תוכ� זהו רצח, שלא אד� להרוג מאשר רוצח להרוג לא עדי% ישמ"מ ומעתה דבריו.
ולא גמורה ראיה פי על לדעת שנית� בדבר רק הפתח וסגרה תורה גדרה שלא לומר
שיש באב� הרג א� או בשוגג, או במזיד רצח א� להבי� או די�, לדו� משא"כ אומדנא,
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לדונו יתכ� לא זה שכל אומדנא, פי על מרע שכיב במתנת לדו� וכ� להמית, כדי בו
אומדנא. אחר �ליל נית� בזה בחוש, שרואי� בעדי�

פסול �ממונ ואמסור �אל רבי� בפני לו ואמר לחבירו השונא ס"כ לד סימ� בחו"מ ט)
ולא כ� יעשה שנאתו שמחמת חששו בשונא דוקא וז"ל ס"ט ס"ק ש� ובסמ"ע לעדות,
אנו שאי� כיו� אבל העובדא על עדות היה לא זו שבדוגמא א  והנה עכ"ל. באחרי�,
ומהאי כרוד , ולהגדירו עבירה לעבור ממנו למנוע אלא שעשה, מה על להענישו באי�
אפשרות אי� הרי להבא ולעני� למות, רשע נחשב מיתה שחייב שכל לעדות פסול טעמא

אומדנא. על סומכי� ולכ� חושית, בראיה שיקרה מה ידעו שעדי�

דכספא כסא ליה איגניב חסידא זוטרא מר א כד, מציעא בבא בגמ' מצינו והנה
כפתיה האי, היינו אמר דחבריה, בגלימא ידיה דמשי רב בי בר לההוא חזיא מאושפזאי,
בעלמא שבאומדנא הרי גניבה, על חשוד הכו העשיל ר' ורבו �שהש" נמצא וכ� ואודי,
בתשלו� לחייב לא אומדנא על �סמ זוטרא שמר מיושב, ולפ"ז לחשוד. להכותו מותר
יש אכ� הראות. בחוש עדי� שיראו יתכ� לא הרי זה ולעני� להודות, אותו לכו  אלא
שכל סי"ח) לד (סי' הרמ"א ופסק באונס, הודה והרי הודאתו, פי על חייבוהו למה לעיי�
הכוונה ואולי הודאה. אינה באונס הודאה ג� וא"כ ממש, בו אי� שאנסוהו מחמת שמעיד

הגנוב. הכוס שזוהי והבינו דכספא הכסא את שהוציא היינו והודה שכפאו

ביצה ריש וכדחזינ� פיו, על לפסוק המצוה של הטע� אחר הולכי� שאי� א  והנה, י)
בתוספות וכ� הטע�, בנתבטל ג� בטל האיסור אי� חכמי� או תורה שאסרה מה שכל ע"ב) (ג
אומדנא, אחר שהולכי� דיד� לעני� מ"מ יו�, ל' �תו שנפדה בכור לגבי בכור ד"ה יא:, ב"ק
בזה נית�, לא או בעיני� לראות נית� זה א� שתלוי שכתבנו �דר על לחלק באי� שאנו כל
אותו שהורגי� שהרג שונא בי� לחלק שיש בהכרח שהרי הטע�, אחר שהולכי� לומר יש

תורה. שחילקה החילוק שזה לומר יש הטע� ולפי שטח, ב� דשמעו� עובדא לבי�

שמעו� בידי ומצוה מותר היה בודאי שטח ב� דשמעו� שבעובדא פשוט נראה והנה,
אחר שהולכי� ובע"כ לבית, שנכנס לפני בסיי  חבירו אחר הר" את להרוג שטח ב�

הרוצח. להרוג אומדנא אחר הולכי� אי� שהרגו שאחר א  אומדנא,

למחתרת שנכנס גנב ראינו שא� ונראה לגנב, להרוג שמותר ממחתרת שנלמד לומר ויש
נראה ומעתה אומדנא. אלא מחתרת שאי� הגנב, הורגי� אי� הרוג, הבית שבעל �כ אחר ומצאו
בנפשו, להצילו שנית� הזכר אחר רוד  שזהו ילדי� ע� תועבה לעשות לחשוד מבעיא שלא
אינ� שעדיי� ילדות ע� תועבה לעשות בחשוד ג� אלא פ"א, רוצח הל' הרמב"� שפסק וכמו

אומדנא. אחר שהולכי� נראה בזה ג� להכותו, שמותר מאיסורא לאפרושי ג� מ"מ ערוה,

הרעי� מעשיו למנוע זה לערכאות אותו למסור שהמטרה שכא� נראה לענינינו עכ"פ
רבני� לידי הדבר להעביר יש שקוד� נראה אבל אומדנא. אחר �ליל נית� ובזה בעסיד,
למוסרו נית� א� ומקרה מקרה בכל ידונו וה� אלו, הלכות בהוראת הבקיאי� מובהקי�
לתק� אפשר שלפעמי� בדבר, �צור יש א� וכ� שבידינו, והוכחות האומדנות לפי למלכות

וכדומה. למלכות, שימסרנו באיו� להזהירו כגו� אחרי�, בדרכי�
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תשס"ד אב ה' תארי�:

שליט"א גוטסמ� שלמה הרב לבבי ויקיר ידי"נ כבוד

ירח. בלי עד שלו� רב

שיש במי הכאובה בשאלה לנהוג כיצד קמ� דשאיל במאי לעיי� לבי אל נתתי הנה
כ� על למסור מותר הא� מינית התעללות בילדי� שהתעלל לכאורה הוכחות עליו
יוכלו שלא כדי ולאסר� החוטאי� את להעניש תקיפה ידינו אי� דהלא החוק, לשלטונות

הרע. זממ� ולבצע להמשי�

הא' שוני�, נידוני� לשלושה מתחלקת זו שאלה ‰¯‡ÂÈ˙הנה È�È„·אי� לרוב דהלא
בפני לא וג� בפרהסיא אלה מעשי� עושי� בנ"א אי� דהלא אלה לפשעי� כשרה עדות
ב' הוא. לעדות פסול הלא וקט� שנפגעו ילדי� אות� מלבד כלל עדי� לנו ואי� חבריה�

ÌÈ˘�ÂÚ‰ È�È„·ומתעלל קט� של באבריו שנוגע מי על בתורה מוגדר עונש אי� דהלא
הפניה עצ� ג' בתורה. מצינו לא בעול� היו� המקובל המאסר ועונש וכדו' בנפשו

בו יש הא� החוק ולגורמי ÈÒÓ¯‰למשטרה ¯ÂÒÈ‡לעול� חלק לו שאי� נאמר שעליו
בערכאות דיו� יתנהל למשטרה המסירה שבעקבות שג� ומה ט'), סעי% שפ"ח (חו"מ הבא

כ"ה. סי' בח"מ כמבואר פסולה בפניה� ההתדיינות שג� נכרי� של

מגדולי שני� נחלקו ש� ע"ב פ"ג בב"מ הגמ' הוא זו לשאלה הראשו� המקור והנה
למלכות אות� ומסר ישראל גנבי אחרי עקב שמעו� בר' אלעזר ר' בכעי"ז, התנאי�
בניו מוסר מתי עד יי� ב� "חומ( כנגדו טע� קרחה ב� יהושע ור' להורג אות� שהוציאה
וטע� חזר וריב"ק הכר�" מ� מכלה אני "קוצי� לעומתו ענה וראב"ש למיתה" אלקינו של
כ� שנהג יוסי בר' ישמעאל ר' על ש� מסופר וכ� קוציו" את ויכלה הכר� בעל "יבא
נקט דראב"ש כתב ש� הריטב"א ובחידושי יומי� תלתי� לו נתגלה לא הנביא ואליהו
כמותה המלכות ושליחי כשרי� עדי� ללא א% נפשות דיני לדו� אפשר דמלכא דבהורמנא

עי"ש.

נהג יוסי בר' ישמעאל ר' דג� וא% כריב"ק או כראב"ש כמא� הלכה ידענו לא א�
כמא�. הלכה ידענו לא מ"מ בסוגיא, ש� כמבואר כראב"ש

וכ� ראב"ש כדברי עיקר דנקט מבואר שצ"ד סי' ח"ג בשו"ת הרשב"א מדברי א�
לעשות הציבור מטע� שנתמנו אנשי� דהיינו ה"ברורי�" ביד רשות דיש למעשה כתב
להעניש� וכ� עליה� נאמני� ה� א� פסולי� עדי� ע"י א% לדו� עבירה בעוברי ומשפט די�
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העדי� שא� אני ורואה הזה, הקונטרס טענות כל על "עמדתי ש� וז"ל וכדומה במאסר
שיראה מה כפי הכל גו%, עונש או ממו� קנס לקנוס ה� רשאי� הברורי� אצל נאמני�
ושלא בתורה הקצובי� הדיני� על הכל מעמידי� את� שא� העול�, מקיו� וזה לה�,
צריכי� שהיינו חרב, העול� נמצא בזה וכיוצא בחבלות תורה שענשה כמו אלא לענוש
תורה, די� על דיניה� שהעמידו אלא ירושלי� חרבה לא ז"ל שאמרו וכמו והתראה, עדי�
עול� של גדרו פורצי� דעת קלי ונמצאו קנסות דיני בה דני� שאי� לאר( שבחוצה וכ"ש
שתלה שטח ב� בשמעו� הדי� נגמר בפרק אמרו מזו וגדולה וכו' שמ� העול� ונמצא
אחד, ביו� שני� דני� ושאי� אשה תולי� שאי� ואע"פ אחד ביו� באשקלו� נשי� שמוני�

לתורה". סייג לעשות אלא תורה דברי על לעבור שלא טעמא אמרו וש�

אנשי� למנות הצבור ביד רשות יש עול� של תיקונו דמשו� הרשב"א מדברי ל� הרי
לה� ויש עליה�, הנאמני� אנשי� ע"פ אלא כשרי� עדי� ללא א% העברייני� את לשפוט

התורה. משפטי כפי שלא להעניש א% רשות

בשלימות� מעתיק� הנני הדברי� בהירות ומשו� קס"ח סי' בח"ג התשב"( בדברי וע"ע
בבגדו. תפורי� מרגליות קצת נהור הסגי לראוב� והיה ... נהור סגי הוה ראוב� "שאלת
הוא מצא� ולא המרגליות ראוב� וכשבקש אצלו ויש� בדר� עמו מתחבר היה ושמעו�
הדי� מהו כפר ראוב� וכשתבעו מעללי� רוע שמעו� היות ע� לו גנב� שמעו� כי חושד
בכיוצא עדי� פי על לדו� באנו וא� בעדי� גונב אינו הגונב כי הוא ידוע תשובה. בזה.
כמו בזה גדרי� לגדור ודור דור בכל דיי� כל ביד נתונה והרשות הדי� מדת תלקה בזה
שלא ועונשי� ומכי� כ� לעשות מותר התלמוד מדי� וא% קנסות בדיני ז"ל הגאוני� שנהגו
מיד ונעלב עושקו מיד עשוק להציל וכ"ש ע"ב) צ' (יבמות מילתא מגדר משו� כדי�

אלועולבו בפרק בגניבה שהודו עד אחד לאד� כפו אמתלא ידי שעל בתלמוד ומצינו
לההוא חזייה מאושפיזיה דכספא כסא ליה אגנוב חסידא זוטרא מר ע"א) (כ"ד מציאות
אממונא ליה אכפת דלא הוא האי אמר דחבריה בגלימא ונגב ידא דמשא רב בי בר
ואודי. כפתיה מקומות בשני יש ע"א) (קס"ז פשוט גט ובפרק ואודי. כפתיה דחבריה
הש� פר( אחזיהו ע� ובהתחברו עיני� מאור הוא העלוב שזה אמתלא נראית ובכא�
לעשות ולגזו� עליו לאיי� נות� הדי� לעיר, ונכנס ואריות דובי� במקו� והניחו מעשיו
וכבר ז"ל הרא"ש תשובת בש� ס"ד בסי' החש� בספר כתבו וכ� יודה, לא א� וכ� כ�
נכרי� ידי ועל ממנו שגנב נפוסי אורח עליו שטע� מכא� יהודי הסוהר בבית אני אסרתי
וקלסוני בידו הגנבה נמצאת ואח"כ שפטרוהו ומושל שר היה ולא אסרתיו אמת דברי

בזה". זריזותי על הקהל כל

החוק שלטונות לידי אלה עברייני� למסור שמותר מדבריה� ראיה אי� לכאורה א�
ולבי"ד. לתורה כפופי� שאינ� החילוניי� או הנכריי�

בכל עושי� "וכ� הוסי% התשובה דבסו% בזה ג� היתר ללמוד יש הרשב"א מסו"ד א�
המטי� והנערי� השוטי� ולייסר לכ� צריכה שהשעה שרואי� ומקו� מקו� ובכל ודור דור
היד כל פרק בריש כדאיתא ידא ק( מבבל שהיה הונא דרב אמרו והנה עקלקלות�
קציצת שאי� ואע"פ עיניה, לכהיוה נפשא קטל ודאי אי דאמר גלותא בריש ובסנהדרי�
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ראו א� זה שעשו אלה ברורי� ולפיכ� השעה. ולצור� לגדר הכל אלא תורה בדיני אבר
וכל עשו, כדי� השעה ולצור� המדינה לתיקו� גו% או ממו� ולקנוס לענוש שעה צור�

דמלכא, הורמנא באיכא ‡˙שכ� ¯ÎÂ˘‰ ˜¯Ù ˘È¯· ÔÂÚÓ˘ '¯· ¯ÊÚÏ‡ '¯ ÔÈ�ÚÎÂ
ÌÈÏÚÂÙ‰המלכה אחר מעשיה� ולעשות בדברי� להתיישב צריכי� הברורי� מקו� ומכל .

כ"ש דמלכא דבהורמנא מראב"ש ראיה שהביא הרי לשמי�", עת בכל כונת� ולהיות
בה יש דמלכא דבהורמנא מדבריו הוכיח שהרי כראב"ש דהלכה דנקט ומוכח שמותר,

עי"ש. לכ� צריכה כשהשעה תורה ע"פ שלא לשפוט היתר

מזו גדולה "עוד וז"ל הרשב"א של תשובה שהביא שפ"ח סימ� יוס% בבית עוד ועיי�
ישמעאל רבי וכ� להו ועניש דמלכא בהרמנא גנבי תפס ע"ב) פ"ג (ב"מ בר"ש ר"א שהרי
לר' אליהו ליה אמר וכ� וכו' יי� ב� חומ( ריב"ק דא"ל ואע"ג פ"ד) (ש� יוסי ברבי

מפורשי� בדיני� גמורי� כטועי� להו נשוי לא מ"מ יוסי בר' ˘ÓÁÓ˙ישמעאל ‡Ï‡
‰¯Â˙ ‰·ÈÈÁ ‡Ï˘ ‰Ó ˘Â�ÚÏÓ Ú�Ó‰Ï Ì‰Ï ‰È‰ Ô˙Â„ÈÒÁיי� ב� חומ( שקראוהו וזהו

לא כדי� שלא ועושי� גמורי� טועי� היו ואילו כאבות� בחסידות נוהגי� היו שלא לומר
תדע ועוד כמות�, עליו� וחסידי ישראל לגדולי וחס חלילה גמורי� טועי� אלא קראו�
ליה ואהדר הוא דמלכא הרמנא אעביד מאי לאליהו יוסי בר' ישמעאל ר' מדא"ל ל�
הוא דמלכא הרמנא קאמר מאי גמור איסור היה ואילו וכו' לעסיא ברח אבו� אליהו
ודאי אלא טפי סומק דיד� דדמא חזית מאי ע"ב) כ"ה (פסחי� ליה לימא נמי ואליהו
מל� כי המלוכה במשפטי כאילו ועונש ד� המל� מ� כ� על ממונה שהוא שכל כדאמרינ�
ישמעאל ור' כראב"ש בזה דהלכה והב"י הרשב"א מדברי ל� הרי אר(", יעמיד במשפטי�

יוסי. בר'

ועדיי� המלכות, מטע� או הקהל מטע� בממוני� אלא לנו אי� מדבריה� א% אמנ�
כבני"ד. החוק לשלטונות בעיניו החשוד אד� למסור ליחיד מותר א� צ"ע

שחשוד את להכות שמותר דא% קנ"ה סי' ח"ב מאירות פני� בשו"ת כתב כבר א�
משו� הנכרי� ליד מסירתו לאסור הוא חוכ� א� גנב שאכ� לדבר רגלי� ויש בגניבה

יודה ÈÓÏ˙‰שא� Â˙Â‡ Â�Â„Èויש שיהרגוהו. מחשש אלא מסירה בזה אסר שלא ל� הרי
הריגה חשש משו� לא אי מסירה התיר בגניבה החשוד באד� א� דמה מדבריו, ללמוד
קוב( ועיי� גניבה, מעוו� טובא גרע כזה נורא באופ� תמימי� בילדי� דהפגיעה בני"ד ק"ו
להתיר מאירות בפני� זו תשובה על שהסתמ� קצ"ח סי' ח"א אלישיב להגרי"ש תשובות
מנחת בשו"ת וג� הכנסת שבבית הצדקה קופת את שפור( שחשוד מי למשטרה למסור
כמבואר. בני"ד ק"ו של בנו ב� וק"ו היטב, עי"ש לזה רמז ב' אות ט' סי' ח"ט יצחק

·

על חמורי� דברי� כתב שהרמב"� א% הלא מוסר, די� בזה אי� הא� השאלה ולגבי
בפ"ח וז"ל הבא לעול� חלק לו שאי� שכתב עד ממו� בעניני א% לעכו"� ישראל המוסר
בי� בגופו בי� כוכבי� עובד ביד האד� למסור "אסור ומזיק חובל מהלכות ט' הלכה
ביד המוסרו וכל ומצערו לו מיצר היה ואפילו עבירות ובעל רשע היה ואפילו בממונו
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ש�ע י"א בהלכה מ"מ הבא" לעול� חלק לו אי� בממונו בי� בגופו בי� כוכבי� ובד
ולקנסו ולאסרו להכותו גויי� ביד למסרו מותר אות� ומצער לציבור המיצר כל "וכ� חידש
המסירה עו� חומרת עצ� את אנו מוצאי� בשו"ע וג� למסרו" אסור יחיד צער מפני אבל
לציבור דהמזיק הרי הרמב"�, דברי את העתיק ש� י"ב ובסעי% ט', סעי% שפ"ח בסי'
מותר להכות" "שרגיל דמי ס' וס"ק מ"ה ס"ק בש"� ועי"ש העכו"�, לידי למסרו מותר
חבירו מכה רק לא שהוא בני"ד הדברי� וק"ו הרע, במנהגו לנהוג יוסי% שלא כדי למסרו
ידוע והרי בפניו, להתגונ� ביד� שאי� ישע חסרי רכי� בילדי� אנושה פגיעה פוגע אלא
השב ככלב מעשיו על לחזור דרכו הזה הרע בעני� שהחוטא לדבר המומחי� כל מפי
פצעי� אית� ה� נושאי� ימיה� שכל עד נוראה לפעמי� היא בילדי� והפגיעה קיאו, על
הרגיל את למסור מותר דא� הש"� ממש"כ הדברי� וק"ו יגלידו לא שלעול� נפשיי�

אלה. את למסור מותר בודאי להכות

למסרו מותר לרבי� שהמיצר לדבריו מקור כליו נושאי ציינו לא הרמב"� דברי ובגו%
כמבואר הוא דרוד% משו� המוסר את להרוג מותר דא� ה� חידוש לכשעצמ� והדברי�
מותר אי� הרוד%), את הרג שילא דרב ע"א נ"ח בברכות (ומקורו ובשו"ע ברמב"� ש�
ראיה מזה ונראה הרבי�, צער משו� אד� להרוג מותר וכי לרבי� המיצר את למסור
רוד% די� המוסר על אי� תורה די� דמעיקר ג' סי' לפסחי� במנח"א שכתבתי למה גדולה
להעמיד ועונשי� שמכי� שביד� בכח מילתא למגדר שתיקנו תקנה אלא זה ואי� כלל,

קצרתי. כי בו ודו"ק ברור, נראה וזה תילה, על הדת

לגיטי� בחידושיו החת"ס כתב גדול וחידוש הרמב"� לדברי מקור מצינו לא עדיי� א�
למוסר� ובידי עלי העומדי� אד� בני אלעזר לר' עוקבא מר ליה "שלח אמרו ש� ז' ד%
מחסו� לפי אשמרה בלשוני מחטוא דרכי אשמרה אמרתי ליה וכתב שרטט מהו למלכות
טובא לי קמצערא ליה שלח מחסו� לפי אשמרה לנגדי שרשע אע"פ לנגדי רשע בעוד
חללי� ל� יפיל� והוא לה' דו� לו והתחולל לה' דו� ליה שלח בהו, דאיקו� מצינא ולא
ונתנוהו ר"א מפי יצא הדבר מאליה� כלי� וה� לבהמ"ד עליה� והערב השכ� חללי�
אינו כדי� שלא המצערו את למלכות למסור שאסור דמה החת"ס וחידש בקולר", לגניבא
קדירא הרבי� את המצער אבל המדרש, לבית השכמה ע"י לכלות� שיכול משו� אלא
נחמדי� שהדברי� א% א� עי"ש. למוסר�, מותר ולכ� פתרו� בה ואי� הוא שותפי דבי

ובפשט. בהלכה מקו� לה� אי� בודאי דרש, בדר� ה� שאמר� למי וראויי�

אלא הדי� מעיקר ממש כרוד% המוסר דאי� לעיל המבואר ע"פ בזה, ברור והנראה
דאלו הציבור, תקנת ומשו� תילה על הדת להעמיד כרוד% עשוהו דעת� ברוחב שחכמי�
לידי יבואו זו חטא שבריבוי ימלט ולא ה� עול� מחריבי למלכות ישראל בני המוסרי�
הציבור, לתועלת שתיקנו מה ותיקנו ביד� הדבר נמסר שכ� וכיו� ממש, נפשות איבוד
ובפלס דעת� ברוחב וה� למוסרו, מותר לציבור מיצר אד� דכאשר אמרו וה� אמרו וה�

בכ"ז. ודו"ק הציבור, טובת את לשקול ביד� נמסר חכמת�

ועיי� לרבי�, נזק בחשש ולא למסור אסור יחיד צער משו� דרק להלכה ברור ומ"מ
באופ� ברכב� שנוהגי� נהיגה עברייני לעני� שכתב קמ"ח סי' ח' חלק יצחק מנחת בשו"ת
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למשטרה, למוסר� שמותר סכנה בו שיש באופ� רכב� המחני� אלו א% או אנשי� שמסכ�
בני"ד. וק"ו

‚

אמת הא� מגעת שידנו מקו� עד תכלית עד וללב� לברר יתירה זהירות שצרי� אלא
להתפס ולא לסורו, שיחזור לדבר שרגלי� באופ� בילדי� מינית פגע זה שאד� הדבר נכו�
פשע מכל ח% אד� של עולמו להחריב בהולי� הורי� של ובהלה שוא וחשדות לשמועות
ועד או לבי"ד ברור נראה כאשר אבל בכשרי� החושדי� של החפוזה דעת� להפיס כדי
דהלא למוסרו מותר כשרי� עדי� בזה שאי� א% בישראל נעשתה נבלה שאכ� ת"ח של
התשב"(, של העובדא הרשב"א, דשו"ת הא בב"מ, דראב"ש הא שהבאנו, מקורות בכל
הדעת שיקול לפי לדבר ורגלי� אומדנא אלא היה לא בכול� וכנ"ל, מאירות הפני� ושל
דעתנו, שיקול לפי אמי� בירור אלא עדי� דאי"צ הרי לייסרו, או למסור התירו ואעפ"כ
עני� על המופקדי� השלטונות ע� פעולה מלשת% ומפלט מנוס אי� לנו, יתברר וכאשר
יעשה שהטיפול עוז בכל להשתדל יש לשלטונות זה עני� מוסרי� כאשר א% אמנ� זה,

ש"ש. חילול למנוע וג� כשפיכ"ד ששקולה פני� הלבנת למנוע ע"מ בצנעא

דאורייתא ביקרא

ובאה"ר

ÒÈÈÂ ¯˘‡
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‰ÎÏ‰ È¯Ú˘ ÔÓÏÈÒ ‰„Â‰È ·¯‰
wxa ipa opgl` znx miciqg w"wc axÌÈ„ÏÈ· ˙ÂÚÈ‚Ù ÏÚ ÁÂÂÈ„ ÔÈ�Ú·

ÌÈ„ÏÈ· ˙ÂÚÈ‚Ù ÏÚ ÁÂÂÈ„ ÔÈ�Ú· ‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙

„ˆÓ ˙È�ÈÓ ‰ÚÈ‚Ù Ï˘ ‰¯˜Ó· ÁÂÂÈ„Ï ˙Â�ÂËÏ˘‰ ˙˘È¯„ ÔÂ„È�· ,·"‰¯‡Ó È˙Ï‡˘�
.ÁÂÂ„ÏÂ ‰ÏÂÚÙ Û˙˘Ï ‰ÂÂˆÓ Â‡ ¯˙ÂÓ Ì‡‰ ,ÂÈÎÈ�Á· ‰¯ÂÓ

מקורות מכמה בזה לדו� יש תשובה:

סעי  תכה. סימ� בשו"ע המבואר וכפי רוד , מדי� זה, בנושא לדו� שיש נראה א.)
אותו מצילי� מהבהמה חו" לאונסה, העריות מכל אחת אחר או הזכר, אחר שהרוד  ג,
יבמות [וכמבואר הוא. אונס פיתוי ג� קטנה, או בקט� שהנושא וכל הרוד , בנפש א 
סימ� בשו"ע וכמבואר בעתיד שיעשה חוששי� הוחזק, א� מעשה, בשעת שלא וא  סא:]
זה הרי למסור, הוחזק שא� רוד , משו� להורגו שהותר מסור לעני� יא, סעי  שפח
ספק שג� הנספח) (במאמר & ח"ג חוש� דרכי בספר ויעוי� אחרי�. ימסור שמא יהרג
במשחק וכגו� אחרי�, מסכ� שהוא אמיתי חשד נתעורר א� והיינו להורגו מותר רוד 

להגיע. מסוגל הוא גבול איזה עד ידוע ולא הילדי�

המתוקנות, המדינות בכל חוק ע"פ אסור והדבר להרוג היו� בידינו שאי� פשוט אמנ�
לרשויות. למוסרו שמותר שמכ"ש ודאי אבל

והמבוגר מ12& למעלה בת או מצוה מבר למעלה בבחור יועיל לא זה שהיתר אלא
הבחור. בהסכמת כ� עושה

לו שכלו לנרצע מני� ת"ש כח. ב"ק בגמ' המבואר לפי מאיסורא, לאפרושי בדי� ב)
כופר תקחו לא ת"ל פטור, שהוא חבורה בו ועשה וחבל לצאת, בו מסרהב ורבו ימיו
כנענית שפחה רבו לו שמסר בעבד דאיירינ� רנב"י וביאר לשב. כופר תקחו לא לשוב,
אבל פטור, כ� שהעושה רק מבואר הגמ' שבל' וא  איסורא, והשתא היתרא האידנא דעד
ולהפרישו. להלקותו ורשאי וז"ל, איסורא, ד"ה רש"י וכמש"כ לכתחילה היתר ג� הוא
שלש� שידוע לכשרות, מוחזק באד� ודווקא וז"ל שכ' ט, סימ� ש� ביש"ש בזה ויעוי�
לא דא"כ כמיניה כל לאו דאינשי, בסתמא אבל ומופלג חשוב אד� והוא עשה שמי�
רשות נתנה לא והתורה הוכחה, דבר על חבירו ויכה �יל אד� וכל בריה, לכל חיי שבקת
שעה, לפי ג"כ נשמעי� דבריו להיות שראוי חשוב לאד� או לדיי� אלא ורצועה מקל

מאיסור. ולהפרישו חבירו להכות מותר

ג� יכול עשה שבכל מהכא ללמוד אפשר א� ונתה"מ, קצה"ח נחלקו ג. בסימ� והנה
אבל בל"ת הגמ' חידוש דכל לחלק כ' נתיבות ובמשובב שכ� כ' שנתה"מ לכפות, יחיד
ועכ"פ יכול, חשוב אינו דא  וס"ל היש"ש על פליגי אי וצ"ב יחיד, כל יכול לא עשה
להפריש יכול חשוב, יחיד דעכ"פ קע"ז, סימ� חו"מ הח"ס מת' ג� וכ� נלמד כול� מדברי

בל"ת.
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שהע� רואי� א� בא"י, סמוכי� אינ� אפילו ב"ד, דכל מבואר ב. סימ� ובשו"ע ג)
גמורה, עדות בדבר אי� ואפילו עונש, דיני כל בי� ממו� בי� מיתה דני� בעבירות פרוצי�
אלא הע� כל דווקא דלאו ש� הסמ"ע וכ' & עכו"� ע"י אותו חובטי� אל� הוא וא�
שיש באופ� רק שזה פירשו אפרי� ושער שהתומי� הביא סק"א והפ"ת יחיד. אפילו
א� יחיד נגד א  לפעול אפשר אופ� דבכל כ' והשבו"י אחריה�. יגררו שרבי� חשש
ויש יכולי�. לכו"ע רבי� לקלקל יכול כזה שאד� שהנסיו� כזה בנידו� ועכ"פ פרו", הוא
שא"צ, לשקול יש התפטרות יגיש א� אפרושי של דלטע� הטעמי� שני בי� נ"מ בזה
עשיית של לטע� ואילו העניי�, של החריפות לפי ותלוי בטילה להזיק ההזדמנות דעיקר

בכה"ג. א  יכולי� סייג

ב� יהושע ר' ליה שלח ואזיל, גנבי תפיס וקא לראב"ש אתיוה איתא, פג בב"מ ד)
אני קוצי� ליה שלח להריגה, אלקינו של עמו מוסר אתה מתי עד יי� ב� חומ" קרחה,
הסוגיא �בהמש ע"ש קוציו, את ויכלה הכר� בעל יבא ליה שלח & הכר� מ� מכלה
בשרי א  נפשיה על שקרי הגמ' וסיכו� עצמו. את ובח� ראב"ש אצל ספיקות שהתעוררו
לעשות הו"ל דלא דס"ל קרחה ב� יהושע כר' או כראב"ש הלכה כמי ויל"ע לבטח. ישכו�
המאירי אבל הלכה. דכ� דנקט ומ' המלכות מדיני דהוא שביאר הריטב"א בל' ויעוי� כ�,
להתרחק לת"ח יש ולכ� תורה, כדי� שלא נפשות הרבה שיהרגו שגור� כיו� שאסור כ'
מאסר ע"י הציבור על מגיני� אלא הורגי� שאי� דיל� דבנידו� ואפשר כוחו. בכל מזה

דשרי. כו"ע יודו

לימנע חסידות מידת יש א� היתה המחלוקת וכל שרי שלכו"ע ביאר הרשב"א ובת'
שלא ועונשי� מכי� �לכ צריכה שהשעה דכל עוד כ' וש� שפח]. סימ� סו  בב"י [הובא
הזו. הנפסדת האומנות ללמוד החלו אנשי� שקצת כיו� צריכה, דחשוב וביאר הדי�. מ�

ו חמראה) ששתי מי לתפוס ש� ב"מ הגמ' וכלשו� לעדי� זה בכל שא"צ פשוט הנה
כאשר וכמה, כמה אחת על ודאי כ� שלכ� ספיקות מה ראב"ש, אמר ואח"כ מנמנ�, והוא
פחות על ג� �שסמ ומ' הנ"ל, הטע� כמו הגו� טע� שיש במקו� היינו שודאי פירש"י
לאפרושי או המלכות חוק משו� או אלא ב"ד, מדי� עונש זה שאי� פשוט והטע� מזה,
שנודע כל מוחזק ואיזהו וז"ל, עדי�, שא"צ מבואר ש� בב"י הרשב"א ובת' מאיסורא,
צריכה שהשעה וכל בפניו, עידיו ושקיבלו כ"ג, של בב"ד שהוחזק לא כ�, שהוא לרבי�
[ומבואר בשבת סוס על שרכב כההוא זמ� ובכל מקו� בכל הדי� מ� שלא ועונשי� מכי� �כ
שאי� בפניו, עדי� קבלת שא"צ וסיי� המלכות] בכח ולא ישראל של הכפיה בכח דהנידו�
פרצות. בפני גדרי� ולעשות הנזיקי� לסלק האמת ידיעת אחר אלא אלו בכל הולכי�

ספק. לנו בנהיה דסגי בכה"ג דשרי פשוט שרי, רוד  שספק שכתבנו ולטע�

בוררי� שמינו בקהל השיב עוד וז"ל רע"ט סימ� לרמב"� המיוחסת הרשב"א בת' ויעוי�
עיניה� ראות כפי בממו� ולענוש ליסר שיוכלו ההסכמות בתקוני וכתוב העבירות לבער
שיכולי� אמת שהעני� לה� שנראה בה� וכיוצא עד, מפי עד או קרובי� עדי� לה� ויש
אבל בה� וכיוצא כסנהדרי� תורה בדיני אלא גמורי� עדי� הצריכו שלא קנס, על לדו�
ועונשי� מכי� אמרו והרי וכ"ו שעה �צור כפי לעשות �צרי המדינה תיקוני על שעובר מי



äëìä éøòùíéãìéá úåòéâô ìò çååéã ïéðòábqxz

שא"צ מבואר והנה עכ"ל. סייג, לעשות אלא תורה דברי על לעבור לא הדי� מ� שלא
סייג לעשות הכח בכלל שהוא סיי� שהרי ההסכמה, מחמת שזה לומר ואי� עדות. די�
דשאני, נימא אי וא  קט�, כמו עד שאינו למי כקרובי� עדי� בי� לחלק מסתבר ולא
מבוארי� הדברי� הרי קט�, ולא מהני קרוב ולכ� באיסורי� המועיל עד עכ"פ דבעינ�
קצרו דבמיוחסי� אלא התשובה אותה שזו [ואפשר שיא. סימ� ח"ד הרשב"א בת' יותר
הודה א� וכ� יועיל תומ� לפי מסיחי� וקט� אשה שג� בהדיא כ' וש� בח"ד] התשובה
צורכי לפי ועונשי� מכי� שב"ד א.) נפרדי� טעמי� שני בזה דיש ש� מבואר וג� בעצמו,

סגי. לחוד טע� ובכל ההסכמה. בגלל ב.) השעה.

סימ� א חלק קמא, מהדורא ומשיב השואל של תשובה ממש זה בעני� בזה וראיתי
שטימא העידו בקטנות� אצלו שלמדו שהילדי� מלמד על קול שיצא התשובה ונושא קפה,
עדי� שאי� בכה"ג אבל עדי� שני �צרי פסול שלגבי שאע"פ והשיב זכור, במשכב אות�

יד סעי  לה. סימ� חו"מ הרמ"א די� קיי� ג�גדולי�, נאמני� כשרי� שאי� דבמקו� ,
ולענ"ד & להעיד דנאמני� פשיטא בדבר, עדות שתהא אפשר אי הרי והכא וקט� אישה
בנושא ומיהו נפשות. לעני� לתק� א"א ממו�, לעני� שתיקנו שא  מוכרחי� דבריו אי�

בזה. לדו� יש מאסר ולעני� דמי, שפיר & מעבודה לפטרו דיליה,

המלמדות כתר להסיר כדי ספק מספיק אבל לפוסלו לעני� וכ"ז עוד, ש� שכ' אלא
דהאי מהא ד"ז והוכיח וסיגופי�. שלימה בתשובה שישוב עד לנפש� ויחושו ראשו מעל
בישא לישנא האי סא, נדה ובגמ' יח. במו"ק כדאיתא – אמת מקצתו עכ"פ בישא לישנא

מיבעי. מיהא למיחש אותו, מקבלי� דלא א 

ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈ�È„

נפרדי� נידוני� שני כא� יש

˘È„ ,Ú¯ Ì˘ ÂÈÏÚ ‡ˆÈ· È‚Ò˘ Ó"Â˘‰ ˙Ú„Î ‰Ê Ï"È˜ ‰Ê· ,‰„Â·ÚÓ Â¯ËÙÏ ÔÈ�ÚÏ (‡
ÔÈ‡ Ì‚Â ,‰�˘‰ ÚˆÓ‡· Â¯ËÙÏ ¯˘Ù‡ ,¯·„Ï ÌÈÏ‚¯ ˘È˘ ‚"‰Î·„ '�Â .˜ÙÒÓ ˘ÂÁÏ

.ÌÈÈÂˆÈÙ ÂÏ ÚÈ‚Ó

,ÚÂ‚ÙÏ ÍÈ˘ÓÈ˘ ˘ÂÁÏ ÔÈ‡Â ÌÈ¯ÂËÈÙ· È‚Ò˘ ·ˆÓ‰ Ì‡ È¯‰ ,ÔÂËÏ˘Ï Â¯ÒÂÓÏ ÔÈ�ÚÏÂ (·
.Â¯ÒÂÓÏ ‡ÏÂ ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ˘È

¯˘Ù‡ ,‡¯ÂÒÈ‡Ó È˘Â¯Ù‡Ï ÌÂ˘Ó Ù"ÎÚ ,È¯‰ ,ÂÎ˘ÓÈ ˙ÂÚÈ‚Ù‰˘ ˘˘Á ˘È Ì‡ Ï·‡ (‚
ÍÎ ÔÈ· Â�È�ÓÊ· È¯‰ Ï·‡ ,Û„Â¯ ÔÈ„ ‰Ê· ÔÈ‡ ,˘ÓÓ Ú"‚ ‰Ê ÔÈ‡ Ì‡˘ Û‡Â ,ÁÂÂ„Ï

.ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡Â ,�"Ù ÔÈ„ Ì‰Ï˘ ¯Ò‡Ó· ÔÈ‡

Ì„‡Ï Â‡ ÔÈÈ„Ï Ï"˘¯ ˘"ÓÎ ‡Ï‡ ,Ì„‡ ÏÎÏ ‰Ê· ‰ËÏÁ‰‰ ¯ÂÒÓÏ ÔÈ‡ Â‰ÈÓÂ („
.·Â˘Á

˙Â¯Á‡ ˙ÂÁÎÂ‰ Â‡ ÌÈ�Ë˜ ˙Â„Ú Ù"Ú Ì‚ ,ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ˘È ÌÈ‡¯� ÌÈ¯·„‰˘ ÏÎÂ (‰
Í¯„· ‰"‡Ï·Â ,Û¯‚ÈÏÂÙ· ‰˜È„· Â‡ ÌÈ·˙ÎÓ ,˙ÂËÏ˜‰ ÂÓÎÂ ¯È·Ò „˘Á ˙Â¯¯ÂÚÓ‰
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.‰¯ÂÓ‚ ‰ÁÎÂ‰ ˆ"‡ ‰Ê ÔÈ�ÚÏÂ ,˘�ÚÈ ‡Ï Ì‰È�È„· Ì‚ ,‰ÁÎÂ‰ ‡‰˙ ‡Ï Ì‡ ÏÏÎ

‡ ÏÂÓ‚È˘ ÏÂÙÈË Ï·˜Ï ÔÎÂÓ ,„Â˘Á‰ Ì‡ Ì�Ó‡Â (Â,È‚ÂÏÂÎÈÒÙ ÏÂÙÈË Ì‚ ,‰Ê ÏÏÎ·Â ,Â˙Â
È�ÈÚ ˙Â‡¯ ÈÙÏ ‰‡¯� ¯·„‰ Ì‡ ,¯ˆÈ‰ ˙‡ ÂÏˆ‡ Â‡Î„È˘ ˙ÂÙÂ¯˙ Í¯Âˆ‰ ÈÙÏ Ì‚Â
˘È [.˙ÂÓÈ‡˙Ó ˙ÂÈÂ·¯Ú· ÂÈ�ÈÚ ˙Â‡¯ ÈÙÏ ÌÈÓÚÙÏÂ] .ÁÈË·‰˘ ‰Ó ‰˘ÚÈ˘ ÔÈÈ„‰

.Â˙„Â·Ú ˜ÈÒÙÈ Ù"ÎÚ˘ È‡�˙·Â ,ÁÂÂÈ„ ÏÚ ÂÊ Í¯„ ÛÈ„Ú‰Ï

.Ï˜‰Ï ˙ÙÒÂ� ‰·ÈÒ ‰�˘È ,‡˙ÂÎÏÓ„ ‡�È„ ÍÈÈ˘˘ ÌÂ˜Ó· Ï"ÂÁ·Â (Ê

ÌÈ˘�‡ ,‰Ê Í¯ÂˆÏ ¯ÂÁ·ÏÂ Ï"�‰ ÏÎ· ËÈÏÁÈ˘ ÚÂ·˜ „"· Â‡ ÔÈÈ„ ÚÂ·˜Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ (Á
.˙„ÁÂÈÓ ˙ÂÁÓ˙‰ ˙˘¯Â„‰ ‡˘Â�‰ ˙Â·È˘Á È�ÙÓ ,ÂÏ‡ ˙ÂÈÚ·· ÔÂÈÒ� ÌÚ

Û„Â¯ ˜ÙÒ ÔÈ„· ÌÈ¯Â‡È·

Â‚¯Â‰Ï ¯˙ÂÓ È‡ Y Û„Â¯ ˜ÙÒ ÔÈ„· :ÁÙÒ� ¯Ó‡Ó1

:‰Ï‡˘

·¯˜˙Ó˘ Ì„‡· ÔÈÁ·Ó˘ 'ÂÎÂ ÔÂÈ�˜ ,‰„ÚÒÓ Á˙Ù –––– È¯Â·Èˆ ÌÂ˜Ó· ÁË·‡Ó ,È˙Ï‡˘�
ÏÈÁ˙Ó ‡Â‰Â ÂÈÏ‡ ÌÈ�ÂÙÂ ,È·¯ÚÎ ‰‡¯�Â ,‰¯ÊÂÓ ‰¯Âˆ· ‚‰�˙Ó ‡Â‰Â –––– „Â˘Á ‰‡¯�Â
‡Â‰˘ ¯˘Ù‡„ ¯Â¯· ‰Ê ÔÈ‡ ‰�‰Â –––– Ï·ÁÓ ‡Â‰ ‡Ó˘ „˘ÂÁ ‡Â‰Â ,‚"‰Î ÏÎÂ ÁÂ¯·Ï
Ï‡ .„ÁÙ Ï˘ ‰·Â‚˙ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰ÁÈ¯·‰ Ì‚Â ,ÌÈ¯ÊÂÓ ÌÈ˘�‡ ÌÏÂÚ· ˘ÈÂ È„Â‰È

.˜ÙÒÓ Â‚¯Â‰Ï ÂÈÏÚ Ì‡‰ .ÏÂ„‚ ÚÂ‚ÈÙ ‰˘ÚÈ ˙Â˜„ È˙˘ „ÂÚ·˘ ÔÎ˙È

:‰È�˘ ‰Ï‡˘

˙Â·Â¯˜ ÌÈ˙ÈÚÏÂ ,Â„È· Á„˜‡˘ „„Â˘ Ì˘Ï ı¯ÂÙ˘ ,˜�·· „È˜Ù ÏÂ‡˘Ï ˘È ‰Ê ÔÈÚÎÂ
–––– ÌÈÈ‡Ï ‡Ï‡ ‚Â¯‰Ï Â˙�ÂÂÎ ÔÈ‡ È˙ÈÓ‡ ‡Â‰ Ì‡ Û‡Â ,ÚÂˆÚˆ Á„˜‡ ˜¯ ‰Ê˘ ¯¯·˙Ó

.Â‚¯Â‰Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰ ˜ÈÙ� ‡Ï ˜ÙÒ ÏÏÎÓ Ï·‡

:‰·Â˘˙

מילתא �ל פשיטא אי קאמר הכי הת�, בגמ' איתא במחתרת, הבא ב': בפסחי� א)
כליליא, מילתא �ל מספקא ואי בנפשו, להצילו ונית� הוא רוצח קאתי, דאנפשות כנהורא
אסור ספק שבכל מ' הלשו� ופשטות עכ"ל. בנפשו, להצילו נית� ולא כגנב �בעיני יהיה
ספק של מציאות אי� הרגיל שבאופ� לפרש שבאו נ' ש� ותוס' ברש"י ומיהו להרוג.
במחתרת, בנו על שבא באב ואילו ,�להיפ ברור שיהא עד להרוג שבא חזקה אד� דבכל
כליליא, �ל מספקא שאי הגמ' ל' מתפרש ולפ"ז להרוג. בא שלא דחזקתו הורגי�, אי�

להרוג. בא לא שודאי החזקה על תעמיד ובזה באב, דמיירי

ח"ג.1 חוש� דרכי ספר �מתו
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מחפשת שהגמ' פ"ה.: יומא מהגמ' זה ספק להוכיח כ' ש� פסחי� שעורי� ובקוב" ב)
החמורה רציחה מה במחתרת, מבא ק"ו הגמ' ואומרת שבת. דוחה נפש שפיקוח מנ"ל
שדי� ומ' מנ"ל. ספק ודאי, אשכח� ע"ז, הגמ' ומקשה כ"ש. לא שבת פ"נ, מפני נדחית
ומקוקו שבת, דוחה פ"נ ספק שג� ש� איתא הגמ' שלמסקנת וא  בודאי. רק נאמר רוד 

להרוג. שרי בוודאי, דרק די� בזה נשאר דברוד  אפשר בה�, שימות ולא בה� מוחי

בבא התירו בספק שג� הדגיש ישמעאל דר' בברייתא שש� דבריו, על להוסי  ויש
ישמעאל לר' מנ"ל הגמ' ששאלה מה גופא שזה הסוגיא �מהל לפרש נ' ולפי"ז במחתרת.
דינו פ"נ שספק שהוכחנו שאחרי לפ"ז מסתבר עכ"פ אבל בודאי. איירי קרא בלא הא –

להרגו. שרי רוד  ספק שג� לפסוק ישמעאל, ר' כוונת ג� זו א"כ כפ"נ, ג"כ

הכריע ולכ� ישמעאל, מר' כ� לדייק שכ' ל"ג, אות רצ"ו מצוה במנ"ח כ� ומצאתי
ע"ז להוסי  וכ' ישראל. ספק גוי ספק היינו – אסופי אחרי הרוד  את להרוג שמותר
ג� אלו דברי� על וחזר הרוב. אחר בפ"נ הולכי� שאי� משו� הגויי�, רוב אפילו דה"ה

ת"ר. במצוה

א� ספק כשיש ישראל ודאי אחר הרוד  בי� לחלק, לדו� מקו� היה קצת ולכאורה
מ"מ שרי, בספק א� שא  י"ל וג� גוי. רוד  א� ספק דהוי היכא לבי� להרוג, כוונתו
שג� מוכח הגמ' של דמהק"ו ש� הק"ש סברת בהקד� וזה כ�. אמרינ� לא רוב שיש כל
הנרד  שד� אמרינ� דבכה"ג ומשו� פ"נ, משו� שנדחית אלא רציחה נקראת רוד  הריגת
לנו אי� כזה ציור על אז נרד , ישראל שאי� קובע הרוב שא� י"ל וא"כ טפי. סמיק

טפי. סמיק דדמו הוכחה

לירות, רובה מכוי� ביער אד� שרואה במי לדו� מקו� היה המנ"ח דברי לפי והנה
די� לו שיהא יהודי�, שישנ� במקו� אד�, להרוג או שועל, לצוד כוונתו א� ומסופק
על אותו מעמידי� דמילתא וסתמא ספק, חשוב זה דאי� נ' דמילתא לקושטא אבל רוד .

כשרות. חזקת

טובע שהוא חבירו את לרואה מני� ש�, דאיתא ע"ג. סנהדרי� בגמ' בזה מצינו עוד ג)
כתב גמרא. ד"ה ש� ובר"� .�רע ד� על תעמוד לא ת"ל להצילו, חייב שהוא וכו' בנהר,

קראוז"ל: לי למה הנרד , שיציל כדי הרוד  את להרוג היא שמצווה כיו� תאמר וא�
או בנהר טובע כגו� בהצלתו, לטרוח מצווה שהוא פשיטא – �רע ד� על תעמוד דלא
לו שברור במי אלא שמעינ� לא בנפשו להצילו דנית� דמקרא וי"ל עליו. באי� ליסטי�
יצילנו, יצליח לא א� בנהר שיטבע כשמש לו שברור נמי וכה"ג רוצח, שהוא כשמש
אתי הכי משו� מידי, שמעינ� לא ספק על אבל להצילו, דמחויב הוא דבכה"ג והו"א
ומפורש עכ"ל. הספק, על א  בו לטרוח מצווה שהוא לומר ,�רע ד� על תעמוד דלא קרא
כ� מלמדנו שהפסוק שאחרי מסתבר אמנ� אסור. ספק היה תעמוד דלא הפסוק שלולי

מספק. להצילו מותר ברוד  ג� הצלה, בחיוב

השמיטו [ובדפוסי� שפ"ח סימ� ראשו� חלק ברדב"ז תשובה בזה מצאתי עוד ד)
פע� אחריה ורד  וחזר ראשונה פע� מהעריות אחת על שבא במי ש�, ונושאו הצנזור]
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לומר יתכ� דלא לתמוה ש� וכ' נפגמה. שכבר דנימא או בנפשו להצילה נית� הא� שניה,
איפגמה אי למידע בעי להציל, שבא מי דכל ותו וז"ל. והוסי , להציל. אסור נפגמה שא�
בנפשו, להצילה נית� ולא איפגמה שמא אמר דמימר להציל ירצה לא הסת� ועל לא או
זה. לספק עצמו להכניס שירצה אד� �ל ואי� מיתה, וחייב בנפשו מתחייב המציל ונמצא
מיתה חייב רוד  ש� לו שאי� אח"כ התברר א� ספק שהוא דכל דנקט נ' ולכ' עכ"ל.

שרי]. שלכתחילה ננקוט א� [וא 

שעוסק מי וז"ל. שכ' י"ב, סעי  שפ"ח סימ� חו"מ הרמ"א ממש"כ להוכיח, יש עוד ה)
מתרי� הוא] רוד  דג"כ סקע"ד ש� הגר"א [וכ' רבי� שיזיק לחוש ויש וכיו"ב בזיופי�
זה אלא בו מתעסק אחר שאי� לומר למוסרו יכולי� משגיח אינו וא� יעשה, שלא בו
למוסרו. ומותר כרוד  נידו� מ"מ חשש, רק שהוא דא  בזה מבואר ולכ' עכ"ל. בלבד,
סכנה. ספק בגדר רק הוא שג� מסירה בו הותרה – רוד  דספק לדחות יש בדוחק �א

מוות. עונש מסירה על מענישי� שהיו מקומות דיש נ' זה אי�ו אבל

ראיה לזה והביא למוסרו. מותר חששא שג� ד"ז הגיש הנ"ל הגר"א דברי �ובהמש
[ודחוק להורגו מותר ג� ספק אלא ודאי הדבר שאי� באופ� שא  דהבי� ומ' ממחתרת,
בסימ� הרמ"א לשו� את ע"ז להוסי  ויש בספק] לסכנו שרי שרק כוונתו לפרש מאד
על רק בא שלא ידוע וא� כרוד , דינו ג"כ לגנוב במחתרת הבא וז"ל. א', סעי  תכ"ה
מדויק והנה עכ"ל. להורגו, אסור יהרגהו, לא כנגדו הממו� בעל יעמוד וא� ממו� עסקי
אח"כ מיד הרמ"א הביא ובאמת להורגו. מותר ספק שהוא א  ידוע שאינו שכל מלשונו

דלעיל. הזיו  די� את

Û„Â¯ ÔÈ„ ˜ÙÒ· ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈ�È„
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ישונוןהרב צבי גרטנר תקפכ

שעניגהלכה

גרטנר צבי  הרב 
ב ו כפייהג מי"סג -ג הונזהג כנכיג ביה"כג יבנג

בילדים התעללות  על  לרשויות  דיווח  בענין 

עיה"ק ינושליםג תש"ע,ג בובתג י'ג העשיניג צוםג בס"כג

שמו לאוהבי  שלו"ר  שליט"א,  הגאונים  הרבנים  כב' 

שאלה

הפוגע  מחנך  או  הורה  של  האחרונות  בשנים  במחנינו  הפרק  על  העומדת  השאלה  בדבר  א( 
מגדולי  תשובות  קובץ  "ישורון"    במאסף  כך  על  ופורסם  בחניכו,  או  בבנו  מינית  או  פיזית 
מכין  דין  בית  מדין  ונימוקם,  וטעמם  בנידון.  לרשויות  לפנות  דמי  ששפיר  ות"ד  דורנו,  פוסקי 
כתב  וכבר  לתורה,  סייג  לעשות  אלא  תורה,  דברי  על  לעבור  ולא  הדין,  מן  שלא  ועונשין 
המלכות,  בידי  להריגה  למוסרו  מותר  אם  למסור,  המוחזק  בענין  בתשובה    זה  מעין  הרשב"א 
וכל  וכו',  הזאת  הנפסדת  האומנות  ללמוד  אנשים  קצת  התחילו  הדור  בעון  כי  אחרת,  עוד  וז"ל 
נוסף,  טעם  בזה  נותנים  רבנים  ומקצת  ע"כ.  הדין,  מן  שלא  ועונשין  מכין  לכך  צריכה  שהשעה 
ומוסרם  ומענישם  דמלכא  בהורמנא  גנבים  תופס  שהיה  שמעון    ב"ר  אלעזר  דרבי  מעשה  ע"פ 
האיכא  בניד"ז  וגם  עיי"ש.  ולמעשה,  להלכה  זאת  מגמרא  מביא  בתשובה    והרשב"א  להריגה, 

דמלכא. וחיובא  הורמנא 

המקרים  שברוב  הרשויות,  לפתח  הענין  את  לגלגל  בכדי  הנצרכת  והוכחה  הראיה  ובאיכות 
אין בענינים אלו עדות גמורה וחותכת, אלא עדות קטנים ופסולים ואומדנות, וכן לפעמים ישנה 
להסתמך  דמי  שפיר  הנ"ל  ע"פ  הנה   – רשע  עצמו  משים  אדם  אין  לכאורה  אך  דין,  בעל  הודאת 
עדים  להם  "יש  שאם  בתשובה    הרשב"א  כתב  כבר  וכו'  מכין  ב"ד  שלדין  הוכחות,  כאלו  על 
שלא  ולקנוס,  לדון  שיכולים  אמת,  שהענין  להם  שנראה  בהם  וכיוצא  עד  מפי  עד  או  קרובים 
עוד  מבאר  אחר 6  ובמקום  כו'",  בהם  וכיוצא  כסנהדרין  תורה  בדיני  אלא  גמורים  עדים  הוצרכו 

עיי"ש. רשע,  עצמו  משים  אדם  אין  אומרים  ואין  קונסים,  עצמו  פי  על  שגם 

תרלד-תרסו. עמ'  רעך",  "דם  קונטרס  ט"ו,  כרך    

השלם(. טור  מפעל  במהדו'  רצא  )עמ'  ח  מחו'  שפח  סי'  ח"מ  יוסף  ביתה  הובאה    

ע"ב. פג  מציעא  בבא    

חידושי  שם,  ב"מ  ריטב"א  וע"ע  ב,  מחו'  ב  סי'  ח"מ  יוסף  ביתה  הובאה  שצג,  סי'  בח"ג  וכן  ב,  הערה  הנ"ל    

ודאי. אי  ד"ה  ע"א  כז  סנהדרין  הר"ן 

ב. סי'  ח"מ  יוסף  ביתה  הובאה  רעט,  סי'  לרמב"ן  המיוחסות  שו"ת    

יתר. בפירוט  אך  שבמיוחסות,  התשובה  והיא  שיא,  סי'  ח"ד  רשב"א  שו"ת   6
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ואכן במקצת קהילות בארה"ב הוקמו בתי דינים מיוחדים הפועלים ע"פ יסודות אלו, ולאחר 
וכן,  לרשויות.  הפנייה  את  מאשרים  הם  הצורך,  ולעת  עיניהם,  ראות  לפי  הענין  ואימות  בדיקת 
באלול תשס"ד פורסם מטעם ועד ראשי הישיבות של "תורה ומסורה" הנחיות על דרכי הפעולה 
בבתי ספריהם, שבמקרה ומתעורר חשש וחשד אצל אחד המורים על מאן דהו שמתעלל בתלמיד, 
הוראה  מורה  עם  התייעצות  תוך  הענין,  יברר  והמנהל  הספר,  בית  למנהל  כך  על  המורה  ידווח 
שרגלים  ויתאמת  ובמדה  מקצוע,  איש  עם  וכן  אלו,  בענינים  בטיפול  נסיון  בעל  מוסמך  רב  או 

בחוק. וכנדרש  לרשויות,  הלאה  לדווח  המנהל  על  לדבר, 

אמנם  אומרים,  שיש  ומשמאילים,  מיימינים  בזה  ישנם  כי  יצאנו,  טרם  מבוכה  שמכלל  אלא 
מן  אך  ואומדנות,  ופסולים  קטנים  עדות  על  להסתמך  וניתן  גמורות,  והוכחות  עדות  א"צ  כן 
איכות  אור לבחון את  ישכון  זה  רק בדרך  כי  בנוכחות הצדדים,  לקיים עכ"פ מושב ב"ד  ההכרח 
בין  "שמוע  ז"ל  אמרו  בעלמא  ואם  לא.  או  ממש  בהן  יש  אם  לקבוע  המואשם,  נגד  ההוכחות 
אלו  מעין  בנידונים  גמורות-עאכו"כ  והוכחות  בעדויות  תלויה  הדין  שהכרעת  אחיכם"-ואע"פ 
אלא  דברים  של  דיוקנם  על  לעמוד  ניתן  ולא  דבר,  של  טבעו  עצם  מצד  הגלוי  על  הנסתר  שרב 

התקין. הדיון  כללי  כל  על  הקפדה  עם  מסודר  דיון  קיום  תוך 

ולעומת זה אחרים אומרים, על זה וכיוצא בזה ניתן להליץ ולהחל את דברי חז"ל "ענוותנותו 
הלא  הצדדים,  במעמד  דין  בית  מושב  לקיום  הדרישה  מבעיא  ולא  ביתנו",  את  של...החריבה 
ברגישויות  גם  ובהתחשב  יפה,  ב"ד  כח  שאין  כיום  הקיים  המצב  שלאור  נקל  לנבון  דעת 
בגדר  והיא  כמעט  וכלשונה,  ככתבה  זו  נקודה  ביצוע  על  שעמידה  הרי  בפרט,  אלו  שבענינים 

וד"ל. לרקיע,  שתעלה  ע"מ 

דבריך  נתת  הרי  ומסורה,  תורה  של  הישיבות  ראשי  ועד  הנחיות  לענין  גם  זה,  אף  אלא 
בנידונים  להכריע  הוא  הכי  בר  אם  ואתר  אתר  בכל  די  ומנהל  מנהל  בכל  מפיס  דמאן  לשיעורין, 
אלו אם לאו, ובהמשך לפעול ביעילות ובזריזות הראויה – ואפילו תוך התייעצות עם רב ומורה 
מאיסורא  ולאפרושי  נפשות  בהצלת  הרי  ולבינתיים,  צריך.  ערבא  ערבא  הלא  מוסמך,  הוראה 
עלול  זה  בדבר  הלקוי  אלו,  בנושאים  העוסקים  מקצוע  ואנשי  מרבנים  הנשמע  שכפי  עסקינן, 
עד  גרידא,  בתשובה  תקנה  לו  שאין  לודאי  וקרוב  ילדים,  מאות,  ולפעמים  בעשרות,  לפגוע 
העצה  לכאורה,  לדבר  רגלים  שיש  כל  ולפיכך,  ממושכת.  לתקופה  מקצועי  בטיפול  שילווה 
לטפל  ומעשית  חוקית  אפשרות  בלבד  ולהם  הואיל  ומיד,  תיכף  הרשויות  את  לערב  היעוצה 

מאידך. והמשמאילים  מחד,  המיימינים  עכת"ד  בענין, 

ולמעשה  להלכה  אלו  הלכות  בהוראת  הרב  נסיונו  ע"פ  לנו  להורות  שליט"א  מכת"ר  ונבקש 
אלו. בענינים  לטפל  הנכון  הדרך  איזהו 

כתב  ע"ג  ואעלה  הדין,  משורת  כלשהו  בתשלום  הפוגע  את  לחייב  ניתן  אם  נוספת  ושאלה  ב( 
או  בכך,  הודה  אם  כגון  ונתפס,  בילדים  המתעלל  בנידון  כשנתיים,  לפני  שוחחנו  אשר  את 
בדין  לחייבו  ניתן  תשלום  של  סוג  באיזה  בגוו,  שדברים  המוכיחות  מספיקות  ראיות  שישנן 
עשוק  הצלת  ובחינת  מצוה  בע"ח  פריעת  של  הענין  עצם  )מלבד  בכך  והתועלת  בכלל(,  )אם 
אלו  בענינים  הגדרים  נפרצו  שלדאבוננו  באמת(,  לחייבו  שניתן  הצד  על  כמובן  עושקו,  מיד 
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ומטפלים  ומחנכים  מלמדים  של  המקרים  ורבו  בחו"ל,  והן  בארה"ק  הן  האחרונות,  בשנים 
ובודאי שעל הצד שניתן לחייב את המתעלל  ישוער,  והנזק לנפגעים בל  וכדומה שנכשלים בזה, 
אחרים  כלפי  והן  עצמו,  דידיה  כלפי  הן   – הבא  על  הרתעה  כח  בכך משום  יהיה  הגון,  בתשלום 

ויראו. ישמעו  אשר 

הנפשי  במישור  מתבטא  ההיזק  שעיקר  ואע"פ  זה,  הוא  גמור  שמזיק  ליה  פשיטא  ולכת"ר 
שמונה  פרק  שבת  ירושלמי  ראה  לכך  ]וכסמוכין  כולו  דמי  שמשלם  מחרשו  גרע  דמי  והרגשי, 
דאמר  רעיון,  זה  חולי,  כל  ממך  ה'  והסיר  יעקב,  בן  אליעזר  רבי  בשם  לה  "ותני  ה"ג  שרצים 

רעיון"[. זה  צוארך,  על  ברזל  עול  ונתן  אלעזר  רבי 

חזר  אחרת  שבהזדמנות  ]אלא  ריפוי  הנו  העיקר  לחייבו,  יש  דברים  הה'  מן  איזה  ולענין 
כת"ר ופקפק בזה, הואיל ולפי נסיונו הרב הנופלים קרבן להתעללות כזו בימי ילדותם ובחרותם 
השנים  במשך  עוברים  שהם  הטיפולים  כל  המקרים  וברוב  בעצם,  למכתם  תרופה  ואין  כמעט 
 – בעיותיהם  עם  שאפשר  כמה  עד  להתמודד  ומלמדתם  להם  עוזרים  רק  אותם,  מרפאים  אינם 

שליט"א[. כת"ר  בכוונת  אז  הבנתי  כך  ייקרא,  ריפוי  בשם  ולאו  אפשר  כה"ג  וכל 

וברבים  רבות,  שנים  פני  על  הנזק משתרע  אחר  הדבר, שמצד  להחשיב  איך  יל"ד  נזק  ולענין 
זה  ]ובפשטות  שלו  האמיתי  הפוטנציאל  כפי  להתפרנס  הנפגע  כושר  על  משפיע  המקרים  מן 
קשה  ומאידך  כו'[,  מרגליות  נוקב  עבד  דומה  שאינו  בשוק,  הנמכר  כעבד  שומתו  על  משפיע 
דכמה  לעולם,  בא  שלא  דבר  דהוא  ובפרט  נפגע,  אלמלא  להרויח  עלול  היה  כמה  לשער  מאוד 
דיש  ואולי  בו,  ההתעללות  לולי  גם  שלו  הפוטנציאל  את  ממצה  היה  אם  כאן  יש  יימר  מי 

וצ"ע. הממוצע,  לפי  לחשבן 

המתמשכת  הבושת  אף  או  מעשה,  דשעת  הבושת  רק  דנים  אם  יל"ע  בושת  לענין  וכן 
ענין  אינו  לפ"ר  ושבת  צער  ולענין  האשה[,  מציאת  דר"פ  בסוגיא  בזה  ]ויל"ע  השנים  לאורך 

וצ"ע. משמעותי, 

הוה  כך  ]שבאמת  וכדומה  לתלמידו  מלמד  של  במסגרת  שנעשתה  בהתעללות  יל"ע,  עוד 
יל"ד משום הך דרמ"א ח"מ סוס"י קעו )סמ"ח( "אבל מי ששולח  ברבים מן המקרים[, לכאורה 
עליו כשואל שחייב  ליה  דהוי  חייב לפדותו  י"א דאם הלך בשבילו בחנם  ונתפס,  חבירו בעסקיו 
באונסין, ויש חולקין". וגם לדעה קמא יל"ע אם הדברים אמורים אף בקטן שאינו בדין שומרים, 
גרעו  דמי  שומרים,  בדיני  הר"ז  ולפיכך  זה,  למלמד  מסרו  ואמו  דאביו  הכא,  שאני  אפשר  או 

דעלמא. מאפוטרופוס  והאם  האב 

בזמה"ז.  שדנים  החיובים  מן  הוא  אם  יל"ע  בכלל[,  ]אם  לחייבו  ניתן  מה  על  שנקבע  ולאחר  ג( 
שאין  קיי"ל  הרי  באדם  אדם  מזיק  מדין  אבל  בזה"ז,  גם  שדנים  שומרים  דיני  התינח  דלכאורה 
ח"מ  המחבר  דעת  וריפוי  שבת  ולענין  ח"כ[,  בהם  ]דאין  וצער  בושת  שכיח[  ]דלא  היזק  גובים 

דנים. שאין  לפ"ר  נוקט  שם  הרמ"א  ברם  בזה"ז,  שדנים  שם  וש"ך  ס"ב  א  סי' 

וכן  וש"ך,  כמחבר  בזה  הדין  עיקר  דלפ"ר  חדא  איריא,  לא  הא  משום  דאי  מצדד  וכת"ר 
וסברא   – הראוי  בשיעור  שיפייס  עד  מנדים  עכ"פ  לרמ"א  דאף  ועוד  הפוסקים,  בקובץ  נראה 
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ליה  מסתבר  וגם  לרשויות,  הדבר  יתוודע  ואף  ברבים  קלונו  שנפרסם  קודם  לשלם  שירצה  היא 
לכת"ר שכה"ג אם אינו משלם מותר לתובעו בעש"ג – ואני הערתי דלפ"ר לענין לתובעו לעש"ג 
לישבע,  רוצה  ואינו  היסת  בנתחייב  על המנהג שנהגו  לפקפק  הפוסקים  להך שדנו  ולדמות  יל"ד 
ממש,  ממון  יחייבוהו  העש"ג  הרי  ישבע,  לא  שאם  ואע"פ   – בעש"ג  לתובעו  לתובע  שמתירים 
דין,  פסק  ערך  גאונים  בדברי  כ"ז  הובא  לנכסיה,  נחתינן  לא  אך  ליה  מנדינן  דרק  כהלכתא  ולא 

בכאן. שייכים  שם  המנהג  ליישב  שכתבו  הטעמים  כל  ולא 

עצמי,  במימון  פסיכולוגי  רפואי  טיפול  שיעבור  המתעלל  לחייב  שאפשר  כת"ר  העלה  ועוד 
שברשותו,  רע  מכלב  גרע  דלא  ]דפשיטא  לסלקו  שחייב  שברשותו  אחר  מזיק  מכל  שנא  דמאי 
דבר  לאו  הטיפול  והצלחת  שמאחר  עוד  ומוסיף  רע[,  הכלב  עצמו  שהוא  הוא,  כ"ש  ואדרבה 
לחייבו  כגון  ההרתעה,  כח  את  ויעמיקו  שיוסיפו  פעולות  שאר  בנקיטת  גם  לחייבו  יש  לכן  ברי, 
אמצעי  הוא  תשלום  שהחיוב  בזה"ז,  גם  לדונו  יש  גופא  זה  ומצד   – לנפגע  כנ"ל  בתשלום 

בעש"ג. התביעה  להתיר  יש  וכן  בזה"ז,  דנים  שודאי  המזיק  לסילוק 

ד( והנה, לכאורה התינח במודה במעשיו, אבל בכופר אלא שקיימות ראיות מספיקות המוכיחות 
די  אם  יל"ע  אמת(,  דוברי  ונמצאו  מקצוע  אנשי  ע"י  המתלוננים  נבדקו  אם  )כגון  בגוו  שדברים 
דרמ"א  הך  משום  שיל"ד  אפשר  אך  הודאה,  או  גמורה  עדות  בעינן  דלפ"ר  ממון,  להוציא  בכך 
בענין  נאמנים  קטן  או  קרוב  או  יחידה  אשה  דאפילו  שכתב  מי  יש  "ולכן  סי"ד  לה  סי'  ח"מ 
ואין  לזה,  כשרים  עדים  להזמין  דרך  שאין  לפי  ומסירות,  קטטות  שאר  או  ת"ח  ובזיון  הכאה 

להזמין". פנאי 

סי'  דרמ"א  הך  וכן  דמנדים,  ס"ב  א  סי'  דרמ"א  דינא  הך  לדון  כשר  ב"ד  איזה  יל"ע  עוד  ה( 
קבוע  ב"ד  רק  שמא  או  הצדדים,  עליהם  שקבלוהו  כל  בעלמא,  הדיוטות  ג'  אפילו   – סי"ד  לה 

וכו'. וחשוב 

מלמדים  כגון  הצדדים,  בין  התקשרות  של  במקרים  הרי  הרתעה,  כח  משום  שאם  יל"ד  עוד  ו( 
וכדומה ]שכאמור רבים ממקרי התעללות הם במצבים כאלו[ ניתן לערוך הסכם מראש שהמתעלל 
שאע"ג  א  ס"ק  א  סי'  משפט  שער  דעיין  ]אלא  לחייבו  כח  יהיה  ולב"ד  בב"ד,  לדון  מתחייב 
דאינו  כל  ח"כ,  בו  אין  או  שכיח  דלא  במילתא  עלייהו  קבלוהו  דמועיל  ליה  פשיטא  דמתחילה 
כמה  עד  ויל"ע  בורר,  זה  דס"פ  בסוגיא  קושייתו  מכח  בזה  מפקפק  קצת  בהמשך  הרי  קנס, 

לכך[. לחוש  צריכים 

מי  ולמשל  מאוזן,  שיהיה  באופן  לכלכלו  איך  יל"ע  כזו,  מראש  התחייבות  שמועילה  ואת"ל 
תנאים  באיזה  וכן  ולטובתו[,  הילד  ]כב"כ  המוסד  הנהלת  אפשר  או  הילד,  הורי  התובע,  יהיה 

ודו"ק. לחייבו,  אפשר  יהיה  ואופנים 

כט"ס, ובברכת  דאורייתא  ביקרא  ובאעה"ח 

גרטנר צבי 



ישונוןהרב יהודה סילמן תקפי

שעניגהלכה

סילמן יהודה  הרב 
בנק בריג זלירןג נמתג יסיכיםג כק"קג נבג

בילדים התעללות  על  לרשויות  דיווח  בענין 

מינית  פגיעה  של  במקרה  לדיווח  השלטונות  דרישת  בנידון  מארה"ב,  בשעתו  נשאלתי  הנה 
ולדווח. פעולה  לשתף  מצווה  או  מותר  האם  בחניכיו,  מורה  מצד 

והבאתי  מאיסורא,  לאפרושי  ב(  רודף  ;  א(  מקורות:  מכמה  בזה  לדון  שיש  אז  והשבתי   
וכן דברי היש"ש ב"ק פ' המניח סי' ט ושו"ת  ג והמשובב שם,  ונתה"מ ר"ס  מחלוקת הקצוה"ח 
ג(  תעשה;  בלא  להפריש  יכול  חשוב  יחיד  דעכ"פ  כולם  מדברי  והעולה  קעז,  סי'  ח"מ  חת"ס 
שהנסיון  כזה  ובנידון  סייג,  משום  הדין  מן  שלא  ועונשין  מכין  שב"ד  ב  סי'  ח"מ  דש"ע  הך 
דב"מ  הך  ד(  כן  ;  לעשות  הב"ד  שיכולים  מודים  הכל  רבים  לקלקל  יכול  כזה  שאדם  מראה 
הראשונים  מחלוקת  שם  והבאתי  דמלכא,  הורמנא  ע"פ  גנבי  תפיס  קא  הוה  דראב"ש  ע"ב  פג 
על  מגינים  אלא  הורגים  שאין  דילן  דבנידון  דאפשר  שצדדתי  ועיי"ש  לא,  או  כמותו  הלכה  אם 

דשרי. כו"ע  יודו  מאסר  ע"י  הציבור 

על  גם  לסמוך  ניתן  אלא  כשרים,  לעדים  זה  בכל  א"צ  הטעמים  שלכל  שפשוט  שם  ועוד 
או  אלא  ב"ד,  מדין  עונש  זה  שאין  והטעם  ראשונים.  מכמה  לכך  הוכחות  והבאתי  מזה,  פחות 
פשוט  שרי,  רודף  שספק  הטעם  לפי  וכן  מאיסורא,  לאפרושי  או  )בחו"ל(  המלכות  חוק  משום 

ספק. לנו  בנהיה  דסגי  בכה"ג  דשרי 

הראוי,  הדיון  צורת  היא  ומה  אלו,  בענינים  לדון  מוסמך  ב"ד  איזה  ושואלים  חוזרים  וכעת 
אמיתות  על  לעמוד  אפשר  אי  כך  דלולא  הצדדים,  בנוכחות  ב"ד  מושב  דבעינן  אומרים  שיש 

הדברים.

ב"ד  מעשה  אפילו  זו,  אף  אלא  הצדדים,  במעמד  דין  בית  מושב  שא"צ  ל"מ  להיפוך,  וי"א 
ולהם  הואיל  ומיד,  תיכף  הרשויות  את  לערב  היעוצה  העצה  אלא  א"צ,  מוסמך  רב  הוראת  או 

בענין. לטפל  ומעשית  חוקית  אפשרות  בלבד 

הדין. משורת  כלשהו  בתשלום  הפוגע  את  לחייב  ניתן  אם  נשאלתי  עוד 

לעיל  האמור  לפי  הצדדים,  בנוכחות  ב"ד  מושב  שא"צ  ז"ב  אחד  מצד  הנה,  א(  תשובה: 
הורמנא  מדין  או  מאיסורא,  לאפרושי  מדין  או  רודף,  ספק  מדין  או  הוא  לדווח  ההיתר  שסיבת 

תרסא. עמ'  רעך",  "דם  קונטרס  ט"ו,  כרך  ישורון  בקובץ  נדפס    

מ-  ,  למעלה  בת  או  מצוה  מבר  למעלה  בבחור  יועיל  לא  זה  שהיתר  הדברים  את  שמה  שסייגתי  אלא    

הבת. או  הבחור  בהסכמת  כן  עושה  והמבוגר 

ההזדמנות  דעיקר  שא"צ,  לשקול  יש  התפטרות  יגיש  אם  אפרושי  של  דלטעם  הטעמים,  בין  שנ"מ  ועיי"ש    

בכה"ג. אף  יכולים  סייג  עשיית  של  לטעם  ואילו  העניין,  חריפות  לפי  ותלוי  בטילה,  להזיק 
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בכל  כי  ריוח,  נגד  הפסד  לשקול  שיש  גם  ומה  זה.  הוא  ב"ד  דין  לאו  הטעמים  ולכל  דמלכא, 
על  ומאידך  עושקו,  מיד  עשוק  בהצלת  הרי  מדובר  אמת,  שהוא  הצד  על  סביר,  ספק  של  מקרה 

לשלום. החשוד  את  יפטרו  הרשויות  אף  כלל  בדרך  אמת,  שאינו  הצד 

את  אין  אינשי  לרוב  כי  ואחד,  אחד  לכל  זה  דבר  למסור  אפשר  שאי  בוודאי  שני,  ומצד 
סביר,  וחשש  לדבר  רגלים  המדובר  במקרה  יש  אם  אפילו  לקבוע  מקצועי  ו/או  תורני  הידע 
המתמחה  מוסמך,  רב  עכ"פ  או  קבוע,  ב"ד  ורק  אך  אלו  בעניינים  שיטפלו  כן  אם  ההכרח  ומן 
לפי  מקצוע  אנשי  עם  ייעוץ  תוך  שיפעל  הרב  או  הב"ד  על  וחזקה  אלו.  הלכות  בהוראות  היטב 
כי  "ידעתי  שבתי(:  ד"ה  כט,  סי'  פרטית  )הקדמה  סופר  שבתי  מה"ר  בסדור  כתוב  וכבר  הצורך, 
האמת  על  מודה  ואינו  סתריה,  כל  שיודע  חושב  תכליתה  עד  יגיע  ולא  החכמה  מקצת  שיודע  מי 
והוא  יודע  אינו  סב(,  סי'  החכמה  )שער  הפנינים  מבחר  ספר  בעל  אמר  בזה  כיוצא  ועל  לעולם, 

הן. שומע  אתה  לאו  ומכלל   – הרחיקהו"  סכל,  שיודע,  בעצמו  מראה 

קודם  עוד  כלל  בדרך  אבל  הדיווח,  חובת  לשאלת  בנוגע  הוצרכנו  הנ"ל  שלכל  עוד  ויצויין 
ב"ד  מעשה  לא  א"צ  ודאי  זה  ולענין  ממשרתו,  הנחשד  את  לפטר  האם  מקדמי  דיון  יש  לזה 
שואל  משו"ת  הקודמת  בתשובתי  וכמ"ש  דייקא,  הצדדים  ובנוכחות  דיון,  כללי  כל  ועאכו"כ 
ומשיב שמספיק ספק כדי שנהיה מחויבים להגן על הילדים, ויחושו החושדים לנפשם עד שישוב 
בתשובה שלימה וסיגופים. והוכיח דבר זה מהא דהאי לישנא בישא עכ"פ מקצתו אמת – כדאיתא 
מיבעי. מיהא  למיחש  אותו,  מקבלים  דלא  אף  בישא  לישנא  האי  סא,  נדה  ובגמ'  יח,  במו"ק 

מה  למעשה  הדין,  משורת  כלשהו  בתשלום  הפוגע  את  לחייב  ניתן  אם  השניה  לשאלה  ב( 
הנצרך,  פסיכולוגי  הטיפול  הוצאות  ז"א  ריפוי,  משום  בעיקר  הוא  כאלו  במקרים  בו  לדון  שיש 
הנופלים  נסיונו  ולפי  הואיל  ריפוי,  בכלל  זה  אין  שמא  שליט"א  אחד  גדול  רב  שהסתפק  מה  כי 
המקרים  וברוב  בעצם,  למכתם  תרופה  ואין  כמעט  ובחרותם  ילדותם  בימי  כזו  להתעללות  קרבן 
ומלמדתם  להם  עוזרים  רק  אותם,  מרפאים  אינם  השנים  במשך  עוברים  שהם  הטיפולים  כל 
להתמודד עד כמה שאפשר עם בעיותיהם – לא ניחא לי, שהמציאות היא שבחלק גדול מהמקרים 
בכלל  זה  שאף  לע"ד  פשוט  שלכן  בריפוי,  תועלת  יש  עכ"פ  בכולם  וכמעט  לגמרי,  מתרפא  הוא 
לתרופות  זקוק  הוא  מחבלתו  וכתוצאה  למכתו,  רפואה  ואין  באדם  החובל  בעצמך,  והגע  ריפוי, 

אתמהה?! זה,  הוא  ריפוי  שלאו  הדעת  על  היעלה  חייו,  ימי  כל  משך  וטיפולים 

שבת  וגובה  דן  שב"ד  המחבר    כשיטת  הנוקטים  המזרח  עדות  לבני  התינח  שלכאורה  אלא 
משום  אי  ברם,  בזה"ז.  וגובים  דנים  שאין  כרמ"א    הרי  נקטינן  לדידן  אנן  אבל  בזה"ז,  וריפוי 
ולקנסו כפי הנראה  ומסיק: "כופין החובל לפייס הנחבל  הא לא איריא, דעיי"ש רמ"א שממשיך 
המחבר  לדברי  כוונתו  ה,  לסעי'  שציין  ומה  ה".  סעיף  בסמוך  שיתבאר  וכמו  לב"ד[,  ]פי'  להם 
לבעל  שיפייס  עד  אותו,  מנדין  קנסות,  מגבין  אינן  בא"י  סמוכים  שאינם  שדיינים  "אעפ"י  שם: 
היעוצה  העצה  לנדות,  דרך  שאין  וכיום   – לו"  מתירין  לו,  הראוי  שיעור  לו  שיתן  וכיון  דינו; 

טז. ס"ק  שם  הש"ך  הכרעת  וכ"נ  ס"ב,  א  סי'  ח"מ    

שם.   
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על  חתום  שהוא  ובמקרה  נידוי,  חייב  שהיה  במקום  שעושים  הרחקה  בפרסום  עליו  ללחוץ  היא 
ממון. אף  לחייבו  אפשר  יושר,  לפי  לפסוק  לדיין  זכות  הכולל  בוררות  שטר 

כגון  הצדדים,  בין  התקשרות  של  שבמקרים  שליט"א,  אחד  רב  הצעת  לנכון  לי  נראה  גם  ג( 
בהסכם  מפורש  סעיף  להכניס  יש  כאלו(,  במצבים  הם  התעללות  מקרי  )שרוב  והדומה  מלמדים 
העניין  ולתועלת  הבורר.  הכרעת  כפי  ממון  לשלם  מתחייב  הוא  ולפיו  הצדדים,  בין  ההתקשרות 
רצונם  אין  או  אפשר  ואי  ובמדה  הילד,  הורי  יהיו  שהתובעים  ההסכם  בתוך  לעגן  הראוי  מן 

המוסד. הנהלת  אזי  בכך, 

תש"ע אדר  ט"ז  היום  באעה"ח  ובזה 

סילמן יהודה 
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שעניגהלכה

שפרן הכהן  מענדל  מנחם  הרב 
בנק בריג -ג זב"כג

דברים ה'  לשלם  המזיק  לחייב  ובענין  הנ"ל  בענין 

תש"ע זכנג ו"אג בס"כג

למעכ"ת. שוכ"ט  שליט"א,  גרטנר  צבי  מהור"ר  ת"ו  ירושלם  דעיה"ק  מדייני  הרה"ג  לכ' 

מחשובי  אחד  עם  אתי  נדבר  שמעכ"ת  בתלמידו  או  בבנו  שפוגע  מחנך  או  להורה  בנוגע  א. 
לשלטונות  הענין  להעברת  בנוגע  א.  זה.  בנושא  שאלות  בענין  חינוך  בעניני  מארה"ב  העסקנים 
 ]mandated reporting[ מחייבים לדווח וכפי שנקרא בלשונם ]כפי שחוקי המדינות שם ]וגם כאן
עבירה  גופא  זה  הרי  מדווח  ואינו  ישע  בחסר  או  בקטין  מינית  או  פיזית  פגיעה  על  והיודע 
בנזקי  הפוגע  את  לחייב  אפשר  האם  ב.  לדווח.  חייבים  או  לדווח  מותר  האם  עליה.  שנענש 
הנפגע, מדובר בהוצאות פסיכולוגיות גדולות וממושכות של שנים רבות ולפעמים פסיכיאטריות, 
מה  ג.  בעייתו.  עם  לחיות  איך  הנפגע  על  להקל  יכול  הרופא  רק  למכתו  תרופה  אין  ולפעמים 

וכו'. עדויות  איזה  בי"ד,  איזה  בזה,  הבירור  דרכי  הם 

תוספת: קצת  עם  אז  אמרתי  אשר  את  בקצרה  הכתב  על  ואעלה 

ודבריו  שליט"א.  הגריש"א  מרן  בזה  שכתב  מה  אחר  לנו  אין  לשלטונות  למסרו  בנוגע  ב. 
ר"פ  בב"מ  המבואר  המלכות  רשות  ומדין  הדין  מן  שלא  ועונשין  מכין  מדין  אמרים  בקוצר  באו 
הפועלים וע"פ דברי הרשב"א ח"ג סי' שצ"ג המובא בב"י חו"מ סי' ב' מחו' ב' שכ' שני טעמים 
שם  וכמ"ש  קמא  טעמא  על  הוספה  רק  הוא  תניינא  טעמא  אי  הרשב"א  בדברי  ברירא  ]ולא  אלו 
הורמנא  משום  מותר  ועונשין  מכין  משום  ליכא  דאפי'  עצמו  בפני  עומד  או  "וכ"ש",  ברשב"א 
להם,  אמר  ד"ה  דראבר"ש  במעשה  ע"ב  פ"ג  בב"מ  החדשים  בריטב"א  וכדמשמע  דמלכא, 
אלא  בעבירה  וישנה  יחזור  עצמו  שהוא  חשש  שאין  באופן  גם  כבר  כולל  טעמא  והני  ואכ"מ[. 
וכו',  וישלש  וישנה  ויחזור  בזה  שימשיך  ברור  כמעט  המקרים  ברוב  אבל  אחרים,  להרתיע  כדי 
וכמ"ש הרמב"ם הובא בשו"ע שפ"ח סעי' י"א דס"ל דעשה המוסר את אשר זמם אסור להורגו, 
רודף,  מדין  וזהו  למסור  שימשיך  דחזקה  אחרים,  ימסור  שמא  יהרג  זה  הרי  למסור  הוחזק  ואם 
לעתיד  מעשיו  מלעשות  לסלקו  מותר  ובזה  לעשות,  יכול  למזיק  שמוחזק  הקרבנות  ריבוי  וידוע 
ואם  לאונס,  נחשב  ובילדים  וכו'  אחר  רודף  מטעם  או  לעצמו,  כדאי  אחד  שכל  טעמים  מכמה 
ימי  לכל  שגורם  הנפשי  הנזק  כידוע  מזיק  מקרה  בכל  הוא  הרי  רודף  דין  בה  שאין  עבירה  עושה 
פעמים  בהרבה  נעשה  שנפגע  דכידוע  נוספים  וניזקים  נפגעים  שמרבה  למה  ]בנוסף  לנפגע  חייו 
דמותר  להרגו  חבירו  על  שעלה  כשור  דמותר  מהמזיק  הניזק  את  מציל  משום  בזה  ויש  לפוגע[, 
אם  מותר  למלכות  למסרו  דאפי'  שפ"ח  בסי'  מבואר  וכן  שלו,  את  להציל  כדי  המזיק  את  להזיק 
הי'  אם  ה'  סעי'  ברמ"א  וכן  ט'  סעי'  וברמ"א  מ"ה  ס"ק  שפ"ח  סי'  בש"ך  עי'  אחר,  בענין  א"א 
אלא  במחשך  מעשיו  מלעשות  ממנו  למנוע  דרך  אין  מטופל  אינו  שאם  וכידוע  דמותר,  סרבן 
מותר  מ"מ  להרגו  רודף  דין  לו  אין  אם  דגם  מאיסורא  אפרושי  משום  בזה  יש  ועוד  לאסרו, 
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להפרישו  דרך  שאין  וכידוע  ימיו,  שכלו  בנרצע  ע"א  כ"ח  בב"ק  כמבואר  שיפרוש  עד  להכותו 
ואפרושי  הניזק,  והצלת  רודף,  אלו,  ושלשה  מהציבור,  ולהרחיקו  לאסרו  בלי  מטופל  אינו  אם 
המדינה  לתיקון  המלכות  חוקי  מטעם  אבל  ויפגע,  שיחזור  חשש  יש  אם  רק  הוא  מאיסורא, 
וייראו  ישמעו  למען  אלא  ויפגע,  הוא  שיחזור  חשש  כשאין  אפי'  הוא  ועונשין  מכין  בי"ד  ומדין 
זה  איש  אבל  דמלכא,  הורמנא  ואין  שעה  צורך  כשאין  להיפך  נפ"מ  גם  יש  ולפעמים  אחרים. 

אחריני. טעמי  מהני  לאסרו  לי'  דמסלקינן  ומזיק  רודף  הוא  לבדו 

סי'  במיוחסות  הרשב"א  בתשו'  מבואר  כבר  הדבר  צריך  בירור  לאיזה  בנוגע  ששאל  ומה  ג. 
שהענין  להם  שנראה  כל  בהם  וכיוצא  עד  מפי  עד  או  קרובים  בעדים  דסגי  ב'  סי'  שבב"י  ר"מ 
ולא  קונ  עצמו  פי  על  שגם  שי"א  סי'  ח"ד  הרשב"א  לתשוב'  ציין  בהגהות  החדש  ובטור  אמת. 
אם  העיר  בני  תקנת  של  ממון  בקנס  נחלקו  ]וכבר  רשע.  עצמו  משים  אדם  אין  בזה  אמרינן 
בש"ך  ובעיקר  רוקח  שמן  תשו'  בשם  ז'  ס"ק  א'  סי'  פ"ת  עי'  פטור,  בקנס  מודה  בזה  שייך 
של  קנס  דאינו  קנסינן  לכו"ע  כאן  אבל  ה',  ס"ק  ובפ"ת  י"א  ס"ק  ובקצות  נ"א  ס"ק  שפ"ח  סי' 
בסוסי'  ברמ"א  כתב  מזו  וגדולה  ואכ"מ[.  זה,  חוטא  לצורך  עכשו  שמחדשים  קנס  אלא  תקנה 
כל  וז"ל  תקנה,  איכא  כשרים  שם  שכיח  דלא  מקום  בכל  אלא  מילתא  למיגדר  רק  דלא  ל"ה 
דתקנת  י"א  אבל  מדינא,  זה  וכל  להעיד,  כשרים  אנשים  שכיחא  דלא  במקום  אפילו  פסולים  אלו 
דבר  בשאר  או  נשים  של  הכנסת  בבית  כגון  להיות  רגילים  אנשים  שאין  דבמקום  הוא  קדמונים 
ואין  שלה,  והן  פלונית  אשה  לבשה  אלו  שבגדים  לומר  כגון  אנשים  ולא  רגילה  שאשה  אקראי 
או  קרוב  או  יחידה  אשה  דאפילו  שכתב  מי  יש  ולכן  נאמנות,  נשים  בזה,  לדקדק  אנשים  רגילים 
עדים  להזמין  דרך  שאין  לפי  ומסירות,  קטטות  שאר  או  ת"ח  ובזיון  הכאה  בענין  נאמנים  קטן 
הדינים  פרטי  בנו"כ  ועיי"ש  עכ"ל  ברי  טוען  שהתובע  והוא  להזמין,  פנאי  ואין  לזה  כשרים 

מעשיו. על  להעיד  אנשים  וכלל  כלל  שכיחי  לא  בוודאי  ובנ"ד  בזה. 

תלוי  הדבר  הרי  דמלכא  הורמנא  מטעם  אם  אבל  ועונשין,  מכין  בי"ד  על  כשדנים  וכ"ז 
דין  שיש  היכא  וכן  אומדנא,  עפ"י  שדן  בב"מ  בר"ש  אלעזר  דר'  וכמעשה  שלהם  בבירורים 
ראות  לפי  אם  אלא  בי"ד,  של  בירורים  אי"צ  הרי  מאיסורא  אפרושי  או  ממזיק  הצלה  או  רודף 

להציל. חייב  מאיסור  הפרשה  או  מזיק  או  רודף  כאן  יש  המציל  עיני 

דין  ובעל  עד  אלא  דין  בעלי  שני  כאן  אין  הנה  זה.  בפני  זה  הטענות  לשמוע  צריך  ואם  ד. 
אינו,  נוגע  ואפי'  דין  אינו בעל  דין, שהרי הנפגע  והנידון הוא קבלת עדות שלא בפני בעל  אחד, 
יכול  וכמבואר ברמ"א סי' ל"ג סעי' ט"ז דקרובי הנרצח, ובש"ך ס"ק ט"ז דאפילו הנרצח עצמו, 
על  אלא  וכו'  ועונשין  מכין  מדין  הענשה  על  דנים  אין  אם  בנ"ד  וכ"ש  טריפה,  אינו  אם  להעיד 
ומחמת  מאיסורא,  אפרושי  מדין  או  אחרים  מזיק  או  רודף  ומדין  ממנו  שיפגעו  אחרים  הצלת 
בעל  בפני  שלא  עדות  קבלת  הוא  שהנידון  וכיון  מהציבור,  ולסלקו  במאסר  לאסרו  בעינן  זה 
הרבה  כדמצוי  ממנו  מפחדים  שהנפגעים  אלמותו  מחמת  בפניו  עדות  לקבל  א"א  אם  אז  דין, 
בדיעבד  אם  קמאי  דנחלקו  ברמ"א  ט"ו  סעי'  כ"ח  סי'  בשו"ע  דינו  מבואר  כבר  בזה,  פעמים 
מקבלין  בפניו  להגיד  יראים  והעדים  אלם  דין  הבעל  אם  "ולכן  בע"ד  בפני  שלא  עדות  קבלו 
להפליל  מסוגל  הוא  בפניו  יגבה  הבי"ד  אם  לפעמים  וכן  פיו",  על  ודנין  בפניו  שלא  העדות 
נפשית  מסוגל  אינו  העד  אם  או  אלמא,  לכל  דיינינן  והכי  בפניו,  שלא  גובים  דאז  הבי"ד  את 
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כלל,  יעיד  לא  בפניו  שלא  יקבלו  לא  ואם  אלו,  במקרים  פעמים  הרבה  כדמצוי  בפניו  להעיד 
בדעה  ברמ"א  שם  ט"ז  בסעי'  זה  כל  כמ"ש  לפניהם  לדון  חייב  והוא  בא  ולא  לו  שקראו  או 

בפניו. שלא  מקבלין  כה"ג  דכל  השני', 

במקרה  אבל  דמלכא,  בהורמנא  או  ועונשין  מכין  מדין  לענוש  כשבאים  הדין  מעיקר  וכ"ז 
בפניו. שלא  מקבלין  בוודאי  אחר,  בענין  וא"א  מאיסורא  ואפרושי  ומזיק  רודף  של 

ודאי  הבי"ד,  את  שיפליל  חשש  לבי"ד  ואין  בפניו  לשמוע  אפשר  אם  אבל  אפשר,  באי  וכ"ז 
היטיב. הדבר  מתברר  דכך  בפניו  לשמוע  טפי  עדיף 

בזמנו, מה שהקימו  ועודדתי הדבר  הוא,  גדול  ותיקון  דבר טוב  אלו:  לענינים  מיוחד  בי"ד  ה. 
השם  את  ליטול  הרוצה  דיין  כל  דלאו  מקומות  בכמה  זה  לנושא  מיוחדים  דין  בתי  בארה"ב 
זה  בדבר  שמתמחה  מי  שרק  סהדא  דאנן  לדון,  יכולים  שלשה  דכל  הדין  בזה  שייך  ולא  יטול, 
שמספרים  סיפור  וכל  תלונה  לכל  מאמין  אינו  אחד  דמצד  שקול  אדם  והוא  בזה,  ושנה  וקרא 
ביושבי  כן  ראיתי  וכבר  אלו,  בענינים  יש  דמיונות  ודמיוני  דמיונות  והרבה  מתלוננים,  או  הורים 
ואדם  ונברא,  הי'  ההורה  שסיפור  בטוחים  שמיד  כאלו  יש  מקצוע  בעלי  שאפי'  זה  בענין  בבי"ד 
ובסוף  ולהשתכנע באמיתות הסיפור,  להגרר להאמין  מיד  יכול  הוראה  ומורה  דיין  ואפי'  בעלמא 
ומפחד לומר  נפגע  ולפעמים הילד  וקרה בדמיונו של המתלונן  נולד  אחרי חקירה מתברר שהכל 
לברר  צריך  בו  פגעו  אכן  הילד  מצד  אם  גם  ולכן  מסויים,  מלמד  או  מורה  על  הדבר  ומטיל  ממי 
והצטדקותו,  הפוגע  תשובת  את  יקבל  מיד  בזה  מומחה  שאינו  שמי  ראיתי  שני  ומצד  הפוגע.  מי 
והי'  בזה  שאשם  הוא  שהנפגע  שיסביר  טובה  הסברה  בעל  או  מכובד  אדם  הוא  אם  ובפרט 
ונתכוון  שטעה  או  מסוים,  מצב  שהי'  או  פעמית,  חד  מעידה  שהי'  או  שקרה,  מה  של  היוזם 
עצמו  הוא  אלא  ביודעין  משקר  הפוגע  אין  ולפעמים  בבטחון,  לגמרי  יכחיש  אם  וכ"ש  לטובה, 
מאמין עכשו במה שמכחיש, ולכן מסוגל לשכנע שיאמינו לו, ולמומחים בנפש יש להם הגדרות 
על  והתחייבויות  שהבטחות  נפשית  סטי'  עם  באדם  מדובר  כלל  בדרך  אלו  בכל  ובאמת  לכאלו, 
כל  יודע  אם  גם  בדבר  דיין  להיות  יוכל  לא  זה  בכל  בקי  שאינו  וכל  כלום,  שוים  אינם  העתיד 
ה"ה  באנגלית,  שטוענים  דין  בעלי  לדון  יוכל  לא  אנגלית  שפת  מבין  שאינו  שמי  וכמו  התורה, 

אלו. מזיקים  של  וענינם  שפתם  מבין  שאינו  כמי  הוה  זה  בנושא  מתמצא  שאינו  מי 

ו. מסרב לדון לפני בי"ד המיוחד: ולכן רק בתי דין כאלו שנתמנו ע"י נציגי הציבור ועסקנים 
החשוד  ואם  בזה,  לדון  וראויים  הכשרים  הם  אלה  דין  בתי  רק  תורה,  וגדולי  בזה  המתמצאים 
בעריכת  או  ממונות  בדיני  שאיתמחי  כאלו  אפי'  בעלמא  בי"ד  ובוחר  הנתבע  בתר  ליזל  טוען 
שומעים  שאינם  חרשים  לפני  או  דבר,  לאותו  הארץ  עמי  לפני  לדון  שמוכן  כאומר  הוה  גיטין 
לפניהם,  לדון  שמחוייב  הבי"ד  לפני  לדון  כמסרב  ונחשב  זה,  בענין  המדברים  של  שפתם 
ומזיק  כשברודף  ובפרט  ט"ז,  סעי'  כ"ח  סי'  מרמ"א  ד'  אות  כנ"ל  בפניו  שלא  העדות  ושומעין 

נפשות. הצלת  דהוה  עסקינן 

בחקרם  דעת  ובר  שקול  מקצועי  מומחה  לעצמם  שיצמידו  הי'  טוב  ומה  לביה"ד:  יעוץ  ז. 
יעוץ  להם  שיהי'  כדאי  וכן  המציאות,  בהבנת  והן  בחקירות  הן  להם  לעזור  שיוכל  כזה  ענין 
איזה  לקבל  דרך  יש  אם  לבדוק  ויש  בצלם.  חו  אשר  המדינה  חוקי  עם  יסתבכו  שלא  משפטי 
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מסויים,  באופן  לשלטונות  הענין  להעביר  אפשרות  להם  ויהי'  בזה,  לעסוק  מהשלטונות  רשיון 
למשפט  להעמיד  מתי  דעת  שיקול  המשפטי  ליועץ  או  הסעד  לפקידת  יש  בדיניהם  גם  שהרי 

נוספים. מהיבטים  הענין  ולשקול 

דבדרך  הי',  מה  בדיוק  יגיד  שהמעיד  שצריך  הבי"ד  שידעו  מאד  חשוב  גם  מפורטת:  עדות  ח. 
אחר  סיפור  שומעים  בדיוק  וכשחוקרים  אחר,  בלשון  בזה  מסוים  מעשה  מגדיר  אדם  כל  כלל 
בכינוי  העדים  את  דנין  יום  בכל  קרחה  בן  יהושע  רבי  נ"ו אמר  בסנהדרין  וכדתנן במגדף  לגמרי, 
את  ושואלים  לחוץ,  אדם  כל  מוציאים  אלא  בכינוי  הורגים  לא  הדין  נגמר  יוסי,  את  יוסי  יכה 
רגליהן  על  עומדין  והדיינים  אומר,  והוא  בפירוש,  ששמעת  מה  אמור  לו  ואומרים  שבהן  הגדול 
יצא  בפרטות  יעיד  לא  אם  שלנו  בענין  אבל  עדות,  בהל'  דין  וזהו  ע"כ,  מאחין  ולא  וקורעין 
שהעד  יוצא  האם  מדבריו  מבין  שבי"ד  מה  הי'  שלא  יתברר  שאם  הוא  בזה  והגדר  מעוקל.  דין 

עדות. חשיב  לא  כיונתי  כך  שלא  דבריו  לפרש  יוכל  אם  אבל  עדות,  חשיב  אז  שיקר 

דבר  לציין  יש  מובהק:  חכם  הוראת  או  בי"ד  עפ"י  רק  מעשה  לעשות  אסור  ליחיד  ט. 
בי"ד  עפ"י  אלא  עצמו  דעת  על  מעשה  לעשות  אסור  לשלטונות  מסירה  של  שבענינים  חשוב 
בהצרכת  כ"כ  שהחמירו  כ"ו  בסי'  הגאונים  שכתבו  לערכאות  פני'  ודין  בזה,  המתמחה  חכם  או 
ומניעת  כדין  שלא  נזק  גרימת  מניעת  אלא  ערכאות,  איסור  התרת  מחמת  עיקרו  אין  בי"ד  רשות 
הך  מנא  הגמ'  על  י"ז  סימן  דב"ק  פ"ח  הרא"ש  ממ"ש  וכדמתבאר  עכו"ם,  לידי  ישראל  מסירת 
ולא  טהרתיך  יען  דכתיב  עילויה  ושדי  גודא  רמי  ענייך  ולא  לחברך  קרית  אינשי  דאמרי  מילתא 
ומסרב  שמעון  על  תביעה  לו  שיש  ראובן  ז"ל  פלטאי  רב  פסק  "מכאן  עוד,  תטהרי  לא  טהרת 
לבוא עמו לדין שרשאי להביאו לערכאות של נכרים כדי להוציא את שלו מתחת ידו", ולכאורה 
שמזיק  מחמת  הוא  שהאיסור  הבין  פלטאי  שר'  אלא  ערכאות,  איסור  להיתר  זו  גמ'  שייך  מה 
חבירו  מחמת  אחר  בענין  להציל  יכול  כשאינו  שלו  את  שלהציל  מהגמ'  הביא  וע"ז  לחבירו, 
הפוסקים  מלשונות  מתבאר  וכן  עילוי'",  ושדי  גודא  "רמי  לו  שייגרם  בנזק  להתחשב  צריך  אינו 
מבואר  וכבר  ואכ"מ.  אחר[  טעם  וזהו  מהראשונים  והוא  לגיטין  שציין  הגר"א  בביאור  ]ועי' 
]היינו  הברורים  מקום  "ומכל  עצמו  דינא  האי  לגבי  ב'  סי'  שבב"י  הרשב"א  תשו'  באותו  שם 
בכל  כוונתם  ולהיות  המלכה  אחר  מעשיהם  ולעשות  בדברים  להתיישב  צריכים  הציבור[  נבחרי 
מוזהרים  שיהו  צריך  נפשות  ולדיני  הרשב"א  תשוב'  מעוד  בב"י  שם  וכ"כ  ע"כ,  לשמים  עת 

ע"כ. ובמיתון  הגדול  הצורך  אחר  שיעשו  כדי  עירכם  זקני  בהסכמת  לעשות 

על  לפקח  עליהם  הציבור  שבחרו  בברורים  סגי  שעה  דבהוראת  למדנו  הרשב"א  ומדברי 
וסגי  דמלכא  ההורמנא  הי'  דכך  כיון  בי"ד  צריך  שאין  חזינן  שמעון  ברבי  ומר"א  עניניהם, 
ובאפרושי  וממזיק  מרודף  בהצלה  המקרים  בכל  דכמעט  וכיון  מומחה,  חכם  של  דעת  בשיקול 
אצל  אלו  בענינים  שכיח  גיסא  ומאידך  בי"ד  אי"צ  ובאלו  בהענשה,  רק  ולא  עסקינן  מאיסורא 
ובפרט  בי"ד,  אי"צ  אבל  ומבין  חכם  בלי  להתיר  א"א  לכן  לבבו",  יחם  "כי  הנפגע  משפחת 
שע"י הצרכת בי"ד יתעכב הטיפול ובינתיים יפלו עוד קרבנות ונפל כל הצלת הנרדפים והניזקים 

להתיעץ. מי  עם  ידע  יעוץ  יצטרך  הוא  ואם  בזה,  המבין  בחכם  סגי  אלא  בבירא, 

נביא  של  בציוו  דבהוראת שעה שבא  יד[  ]טו,  לך  לך  פרשת  ברמב"ן  לציין מש"כ  ומהחובה 
נענש  פלוני  את  ששנא  שנאה  מחמת  עשה  ואם  מצוה,  עשה  לשמה  עשה  אם  אזי  פלוני,  להרוג 
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בי"ד שלא לשמה  והרגו השליח  בי"ד  מיתת  למי שנתחייב  דומה  זה  ואין  כדין,  כמי שהרג שלא 
כי  והבן  ודע  הרמב"ן  רבנו  של  המתוק  וז"ל  בידו,  לשמה  שלא  מצוה  דאז  שנאה,  מחמת  רק 
מה  שעשה  בעבור  אותו  ההורג  הליסטים  ינקה  לא  להריגה  השנה  בראש  ונחתם  שנכתב  האיש 
פי  על  הגזירה  תצא  כאשר  אבל  יבוקש,  הרוצח  מיד  ודמו  ימות  בעונו  רשע  הוא  עליו,  שנגזר 
עליו  אין  כנגזר  בוראו  רצון  לעשות  ורצה  אותה  שמע  אם  כי  דינים,  אותה  בעושה  יש  נביא, 
אשר  ככל  בעיני  הישר  לעשות  הטיבות  אשר  יען  ביהוא  אמר  כאשר  בו,  זכות  לו  יש  אבל  חטא 
והרג  המצוה  שמע  אם  אבל  ישראל.  כסא  על  לך  ישבו  רבעים  בנים  אחאב  לבית  עשית  בלבבי 
עכ"ל. לו  הוא  ועבירה  נתכוון,  לחטא  הוא  כי  העונש  עליו  יש  אותו,  לשלול  או  לשנאה  אותו 

שהלך  במי  שפ"ח  בסי'  הפוסקים  דנו  כדין  שלא  כעסו  מחמת  מסר  אם  שבדיעבד  ]אלא 
נתפס  אדם  אין  אמרינן  או  נענש  אם  לשופט  ומסרו  הכהו  שחבירו  לבבו  יחם  כי  כעסו  מתוך 

באונס.[ בגרמי  כמזיק  דנחשב  הוא  כן  להסוברים  הפטור  וגדר  צערו,  על 

ובודאי יחלקו  ממון: מחמת דוחק הזמן לא הספקתי להאריך במקום שאמרו להאריך,  חיובי  י. 
יתברר שמעתתא. ומינייהו  ומיני  תורה, מ"מ אכתוב בקיצור  דברים כדרכה של  עלי חברי בכמה 

ריפוי  נזק,  בעיקר  הוא  אלינו  שנוגע  ומה  דברים,  חמשה  אדם  המזיק  באדם  בתורה  מצינו 
דיני  כמו  זה  אין  וצער  בושת  בזמה"ז  דנים  שאין  ואף  וצער,  בושת  על  גם  לדון  ויש  ושבת, 
אחר[,  דין  הוא  תפיסה  דמהני  ]והא  לצי"ש  אפי'  חייב  אינו  בי"ד  חייבוהו  שלא  זמן  שכל  קנסות 
והוה  לדונו,  בי"ד  שאין  אלא  משלם,  אינו  אם  גזלן  והוה  ממש  חייב  כבר  הוא  דברים  ה'  דבהני 
ממה  יותר  תפיסה  מהני  ובזה  חיובו,  לשלם  והמזיק  הלוה  חייב  דוודאי  בי"ד  שם  שאין  כעיר 
יוכל  אם  ולכן  התפיסה,  עצם  ע"י  החיוב  גם  נעשה  דבקנס  ע"ב,  ט"ו  בב"ק  בקנס  תפיסה  דמהני 
יש  בזמה"ז  דנין  אין  ושבת  דריפוי  לקמאי  ]ואפי'  מותר  דין  עפ"י  המותרים  איומים  ע"י  לתפוס 
והשבת,  הריפוי  לדמי  קרוב  עד  לו  הראוי  כפי  המתבייש  את  שיפייס  עד  אותו  שמנדים  תקנה 

בזמה"ז[. דדנין  ממהרש"ל  בש"ך  כמ"ש  אלא  לנדות  אי"צ  ושבת  לריפוי  למעשה  אבל 

הוא  זו  הוצאה  לקדמותו,  האדם  להחזיר  שאפשר  מה  כל  הוא  ריפוי  גדר  ושבת:  ריפוי  יא. 
שיחזור  עד  רפוי,  ע"י  זה  זמן  להחזיר  אפשר  כשאי  ממלאכתו  שמפסיד  הזמן  הוא  ושבת  רפוי. 
שבלי  באופן  בהכהו  ולדוגמא  רפוי[.  ע"י  להחזיר  שא"א  הקבוע  הנזק  הוא  נזק  ]וכן  למלאכתו 
רפוי יהי' חולה חודשיים וע"י סמא יתרפא בחודש אחד, דחודש אחד שא"א לרפאות חייב מדין 
באופן  באדנרונא  הדקי'  אם  וכן  הרפוי,  לשלם  חייב  רפוי  ע"י  להוריד  שאפשר  והחודש  שבת 
ריפוי,  בכלל  וזה  להוציאו  חייב  מרובים  בדמים  להוציאו  אפשר  אם  אז  לעבוד,  יכול  שאינו 
חלקו  ולא  ל"ט,  בס"ק  בקיצור  הגר"א  בביאור  כן  והעתיק  ל"ט  ס"ק  שפ"ח  בסי'  הש"ך  כ"כ 
או  בגרמי  ריפוי  הוצאות  לו  עשה  דאפי'  המרדכי  בדעת  חידש  הקצות  ]ואדרבה  הנו"כ  שם  עליו 
חייב,  זו  הוצאה  לו  גרם  אם  דגם  רפוי  של  התורה  בחי'  מונח  וזה  מה"ת,  ריפוי  חייב  ג"כ  גרמא 
שאם  אלא  ריפוי[,  בכלל  דהוה  ע"ז  פליג  לא  בידים  הדקי'  אם  אבל  זו  סברא  על  חולק  והקצות 
שבת. מדין  חייב  ידיו  מעשי  והפסיד  הזמן  שעבר  עד  הוציאו  לא  או  מהאינדרוני'  להוציאו  א"א 

השבת  את  ולהפחית  לרפאותו  במקום  חדשיים  של  שבת  אשלם  לומר  יכול  המזיק  ואין 
דאין  לרפאות[,  במקום  נזק  אשלם  לומר  שא"י  ]כמו  קודם  רפוי  לרפאות  שאפשר  דכל  לחודש, 

עצמו. בפני  חיוב  הוא  אלא  מלאכה  בטול  לחסוך  בא  רפוי 
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וסופה  וצמתה  ידו  על  הכהו  פ"ו  בב"ק  אאביי  דפליג  כרבא  בשבת  קיי"ל  עוד  שבת:  יב. 
שבתו  דמי  אלא  לו  נותן  אינו  אמר  ורבא  קטנה  ושבת  גדולה  שבת  לו  נותן  אמר  אביי  לחזור 
נזק,  כדין  כעבד  הניזק  ערך  פחת  אתן  לומר  א"י  לחזור  סופו  דאם  והיינו  ע"כ,  ויום  יום  שבכל 
הוא  וכן  נזק,  בכלל  הוה  הפיך  בלתי  קבוע  בנזק  ורק  שיתרפא,  עד  יום  שבכל  שבת  נותן  אלא 

ה'. סעי'  ת"כ  סי'  בשו"ע 

ריפוי: יג. 
חרשו  אם  כגון  רפואיות  הוצאות  בשם  הנכללים  החולה  צרכי  נתרחבו  היום  רפוי:  סוגי  א. 
שאינו  כאבים  משככי  תרופות  יש  וכן  פלסטיק.  רגל  או  יד  צריך  או  שמיעה  מכשיר  וצריך 
זמן  שאחרי  אלא  לגמרי  מרפא  שאינו  זמניות  תרופות  יש  וכן  הכאב  על  מקילות  אלא  מרפא 

בריפוי. נכלל  מה  לדון  וצריך  המחלה  חוזר 

בכלל  אינו  הליכה  ומקל  פלסטיק  ורגל  שמיעה  דמכשיר  ומסתבר  לחולים:  עזר  מכשירי  ב. 
שאינו  דכל  רגל,  בלי  או  שמיעה  בלי  להסתדר  לו  עוזר  אלא  החולה  את  מרפא  אינו  דהא  רפוי 
נהי'  הוא  האלו  המכשירים  בלי  שאם  אלא  ריפוי,  בכלל  אינו  החולה  בגוף  התיקון  פעולת  עושה 
מאתיים  הוא  השבת  המכשיר  בלי  אם  בשבת,  והנה  נזק.  או  שבת  גורם  מוגבלותו  הרי  מוגבל 
מאה  אשלם  לומר  יכול  לכאורה  חמישים  הוא  השבת  המכשיר  וע"י  חמישים  עולה  והמכשיר 
בלי  דאם  כן,  אינו  לכאורה  בנזק,  אבל  במלאכה.  לעסוק  יכול  סוף  סוף  שהרי  מכשיר  וקנה 
כל  דחייב  חמישים  עולה  והמכשיר  מאה  הוא  הנזק  המכשיר  ועם  מאתיים  הוא  הנזק  המכשיר 
כיון  צ"ע  באמת  אבל  וחמשים,  מאה  ואשלם  מכשיר  אקנה  לומר  יכול  המזיק  ואין  המאתיים 

גופו. נזק  בכלל  אינו  בו  להעזר  שרגיל  ומה  ק"נ  רק  יתחייב  מכשיר  לקנות  העולם  דדרך 

משתמש  כזה  שנכה  העולם  דרך  וכך  מקל  עם  מתהלך  דאם  עזר  כלי  באיזה  דתליא  ונראה 
והמכשיר  המקל  אם  גם  ואדרבה  מקל  דמי  ומשלם  מקל  עם  הולך  כמו  נזקו  מעריכין  במקל 
שיישאר  הנזק  את  לשלם  ומוסיף  מקל  דמי  לשלם  המזיק  את  הניזק  מחייב  מהנזק  יותר  עולה 
לשלם  חייב  ומ"מ  לעבד  למכור  כלום  שוה  שאינו  זקן  באדם  הדבר  ומצוי  המקל.  עם  כשהולך 
בהזיק  ג'  אות  ו'  סי'  ב"ק  בחזו"א  מ"ש  כעין  וזהו  בו  להשתמש  כזה  חולה  שדרך  המכשיר  לו 
פלסטיק  ברגל  מיבעי'  ולא  הניזק.  הדבר  שווי  פחת  ולא  תיקון  דמי  דמשלם  לתיקון  העומד  דבר 
דלא  לומר  אפשר  והי'  הניזק  גוף  את  כלל  מתקן  המקל  שאין  במקל  גם  אלא  לגוף  שמתחבר 
פנים  ואינו  הניזק  האדם  של  התיקון  זהו  דמ"מ  הניזק  גוף  דמתקן  שבחזו"א  בית  לתיקון  דמי 
להשתמש  אדם  כל  דרך  שאין  עזר  בכלי  אבל  בו  שמשתמשים  שהדרך  עזר  בכלי  וכ"ז  חדשות. 
אשלם  ולא  כאלה  עם  תשתמש  לומר  יכול  אינו  מדרגות  המפטסים  חשמליות  עגלות  כגון  בו 

כזו. עגלה  לשלם  מחייבו  הניזק  אין  להיפך  או  הנזק  כל 

המכשיר  או  פלסטיק  הרגל  וע"י  מוגבל  שנעשה  ממה  וכאבים  צער  לו  דיש  דהיכא  אלא  ג. 
ואם  רפוי,  בכלל  הוה  זמני  רפוי  אם  ותליא  ריפוי,  הוה  דשפיר  י"ל  וכאביו  מצערו  נרגע  שמיעה 

להלן. עי'  רפוי,  בכלל  הוה  מכאב  הצלה 

תותבות  שיניים  עכשו  שצריך  בהזיקו  ומסתפקנא  לגוף:  המתחברים  רפואיים  מכשירים  ד. 
לגוף  ומתבטל  דמתחבר  כיון  כלי'  השתלת  וכ"ש  בלב  טרנזיסטור  או  לפה  שמחברים  קבועות 



ובענין לחייב המזיק לשלם ה' דברים בענין הנ"ל  תקצאשעניגהלכה

בכלל  והוה  ניזוק  נשאר  והגוף  חיצונית  תוספת  אלא  אינו  אכתי  או  גוונא  בכל  רפוי  בכלל  דהוה 
דדבר  להחזו"א  לשלם  חייב  ודאי  בנזק  נכלל  אם  גם  והכא  ב'.  אות  בהנ"ל  ותליא  הנזק  תיקון 

לתקן. חייב  לתיקון  העומד 

חייו שירפאהו  ימי  כל  יהי'  וכך  יחזור החולי  לי' שאחרי הרפוי  כגון דאמדינן  זמני  וריפוי  ה. 
מצבו  ונאמוד  רפוי  זה  דאין  אמרינן  ולא  הוא,  ריפוי  בכלל  ג"כ  ויחלה  ויחזור  לתקופה  ויבריא 
לרפאות  במקום  שבת  אשלם  לומר  יכול  שאינו  דכמו  נזק,  רק  וישלם  הפיך  בלתי  קבוע  כנזק 
וכיון שדרכן של בני אדם להתרפאות  נזק במקום לרפאות  י"א כ"כ א"י לומר אשלם  וכנ"ל אות 

ריפוי. בכלל  זה  הרי  לזמן  אפי'  שאפשר  כמה 

המשכך  תרופה  וממילא  תיקון  הצריך  האדם  בגוף  היזק  גם  הוא  כאבים  כאבים:  משככי  ו. 
חוזר  כשהכאב  גם  אלא  לגמרי  הכאב  את  שנוטל  משכך  מיבעי'  ולא  הריפוי  הוא  הכאב  את 

ה'. כנ"ל  הוא  ריפוי  בכלל  זמני  דריפוי  ריפוי  הוה  חלילה  וחוזר  שעות  כמה  אחרי 

החלמתם  רבות  שפעמים  בילדים  התעללות  של  נפש  במחלות  כידוע  לנידונינו:  ומהנ"ל  יד. 
שבנפש  הנזק  מתקן  הרופא  אין  ולפעמים  חלילה.  וחוזר  לתקופה  עוזר  הטיפול  ולפעמים  קשה 
ריפוי דכל שהפעולה הוא בנפש לא דבר  כל אלו הם בכלל  איך לחיות עם בעייתו,  אלא מלמדו 
כאבים. במשכך  כנ"ל  בחיים  לו  יפריע  לא  שהנזק  לו  עוזר  הרופא  אם  וכן  ריפוי,  הוה  חיצוני 

המזיק  לו  שעשה  מהטראומות  שיצא  עד  שנים  יעבור  הטיפול  שלמרות  כזה  הוא  הנזק  ואם 
חייב  שהוא  שבת  כאן  יש  לרפוי  שבנוסף  הרי  פרנסתו,  ובסוג  אנשים  עם  בקשריו  מוגבל  והוא 
וכיון  נזק,  זה  הרי  הפיך  בלתי  הוא  הנזק  ואם  שבת,  בכלל  הוה  הזמן  במשך  יעבור  דאם  וכרבא 

גדול. הוא  הנזק  דמי  חייו  ימי  לכל  הוא  והנזק  עסקינן  שבילדים 

ידונו  אם  אבל  דין,  עפ"י  מזיק  בדיני  רק  דנים  אם  וכ"ז  מזיק:  דיני  עפ"י  שלא  לחייב  טו. 
ההרתעה  גופא  זה  להיות  יכול  דאז  ב'  אות  וכנ"ל  כדין  שלא  ועונשין  דמכין  שעה  הוראת  בדיני 
המומחים  עיני  ראות  ולפי  הרשויות,  מבחינת  אפשרי  הדבר  אם  למאסר  למסרו  במקום  לאחרים 

כנ"ל. מאיסורא  ולאפרושי  והניזקים  הנרדפים  להצלת  יספיק  זה 

העבודה  בהסכם  סעי'  יכלל  הוראה  דבעובדי  הצעתי  ופעם  העבודה:  בהסכם  להתחייב  טז. 
או  המדינה  בחוקי  שמחייבים  כפי  גדול  לתלמיד  או  לילד  שיגרום  נזק  כל  לשלם  שמתחייב 
נזקיו  בכל  הניזק  פיצוי  כולל  עיניהם  ראות  לפי  אלו  בענינים  הדן  ביה"ד  עליו  יושת  אשר  כפי 
להמנות  יוכלו  תורה  התלמוד  הנהלת  אפוטרופסיו,  הילד,  והורי  דין  עפ"י  חייב  שאינו  מה  גם 
דידי  בע"ד  לאו  לטעון  יוכל  ולא  עצמו  הילד  וכ"ש  לתבעו,  מעצמם  הילד  וכשליח  כאפוטרוסיו 

דין. עפ"י  שיועיל  באופן  לנסח  וצריך  הילד  לצרכי  רק  יהי'  הכסף  אבל  את, 

אנשי  ע"י  ייבדק  להוראה  מועמד  שכל  לקבוע  כדאי  אם  לשקול  מקום  ויש  התאמה:  בדיקת 
למשרות  במועמדים  המקובל  כפי  יהיה  הבדיקה  ואופן  וכו',  לאלימות  נטיות  לו  אין  אם  מקצוע 
ויש  גרפולוגית,  לבדיקה  המועמד  את  להפנות  מקובל  בארה"ק  )ולמשל  אימון  ומשרות  רגישות 

מקום(. באותו  המקובלים  הנוהלים  כפי  ארץ  בכל  לנהוג 




