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פתיחה פתיחה פתיחה פתיחה  דברי דברי דברי דברי 

דשמיא בסייעתא

בכוחך  תמצא אשר וכל ענייניהם, בכל להם  ואוהב  ורע אח  היה עדתך, ענייני לכל ודעתך לבך 'שים 
ציבורך  בעבודת אפך זיעת אני, גדול  תאמר ואל עשה, ואדם  אלוקים  עם  ושלומם  שלוותם  להרבות

תהילתך' והיא  תפארתך היא

בדרך  ללכת אותו ומכוון  מדריך  הוא בו ענגעל  לייב משה לר' במכתב  הירש הרש"ר  כתב אלו דברים 
בתקנתם . ושקדו  הדורות לאורך  כתפיהם  על  העם  משא את נשאו  אשר  הרבנים  גדולי  הילכו בה 

קשות  שאלות לפתחיהם  ומובאות רבים אתגרים  הרבנים לפני ניצבים  בזמנינו  אף ואתגריה, תקופה ככל 
כבדות  ומוסריות  הלכתיות הכרעות דורשות  אשר ומשפחתיות קהילתיות  מצוקות לצד  ומורכבות

משקל .

להכשרת  הקמתו מאז  פועל  ישראל גדולי של ועידודם  לברכתם  זוכה  אשר דעת' 'למען  המדרש בית
בית  חברי  של ויגיעתם  עמלם ולצד ונעימה ברורה בשפה  הלכה זו ה ' דבר  יביאו אשר ודיינים  רבנים 
הלכה  של  עומקה מתוך ומלבנים  דנים  עוד ערוך, שולחן  חלקי בארבעת בעיון  ההלכה  בלימוד  המדרש

לזמן . מזמן  העולות אקטואליות סוגיות  התורה ומרחבי 

חז"ל ומקורות  הלכה של  בעיונה תורניים  דיונים  הכתב  על  דעת' 'למען רבני  העלו זה  מחזון  כחלק
תקוותנו  הרי  כמכריעים , להיות  אלו בדברים באו שלא  ואף וקהילה. משפחה לענייני הנוגעות בשאלות

תורה. של כדרכה אלו חשובות בסוגיות ומתן  למשא  יתרום  אלו  דברים  של  שפרסומם 

מכון לבין דעת' 'למען  לדיינות המדרש בית בין ופורה ייחודי פעולה  שיתוף  נוצר זו  משימה במסגרת
השיח בתוך התורנית העמדה  את  להנכיח  מטרה מתוך נוסד אשר מד"ת  מכון  תורנית . למדיניות מד"ת
בסוגיות  והמוסר התורה דרך את מקצועית בצורה ההחלטות מקבלי  בפני ולהביא בישראל  הציבורי
לאור יוצאים  אף ופירותיו  בתקופתנו בישראל הרבנות בסוגיית מעמיק  במחקר עסק גרמן , שהזמן 

בישראל'. 'הרב  בספר הרבנים כנס  לכבוד

ר' וארצו , תורתו ישראל, אוהב ומעש, חזון  איש של ועידודו הנדיב סיועו  בזכות  התאפשרה  זו פעילות
."5800 "ירושלים  בתכנית  הקודש עיר ירושלים לקידום  חזונו במסגרת הי "ו, ברמייסטר (קווין ) עקיבא 

***
הראשית , הרבנות מועצת נשיא לישראל , הראשי  הרב  כבוד  את להזכיר חובה חשים אנו כבוד  ברגשי
ולקדש  התורה כבוד להרבות וזוכה העם  במשא נושא אשר שליט"א, לאו  ברוך דוד  רבי  הגדול  הגאון 
ובפתרון ברבנות הענפה ההלכתית  ופעילותו הכשרות בתחומי הכבדה האחריות לצד  ואשר שמים  שם 
הקים ואף  בישראל  הרבנות  קרן  להרמת מזמנו מקדיש עוד  מדין , על  ביושבו העגונות של  מצוקתן 

והקהילה. המשפחה בתחומי  ישראל  רבני של  הפעילות להכוונת ערים רבני של מיוחד  צוות

אשר הרב  מנכ"ל  ורמ"ט  הי "ו דגן  משה הרב  הראשית הרבנות  למנכ"ל גם  נתונה העמוקה הערכתנו
רבני  כנס בהובלת הפועל , אל  הכח  מן ולהוציאו המהלך את להוביל  עצמם על  לקחו אשר הי"ו מלמד

ההכשרה. ותכנית הערים

וקהילה  משפחה רבנות לענייני  המוקדש המיוחד  הכנס ולכבוד  התורה  קרן להרמת זו  מפעילות כחלק
בנו  שתתקיים במהרה שנזכה רצון  ויהי זה. קונטרס ישראל רבני  לפני  להגיש ומתכבדים  שמחים  אנו
יח (פרק  דרשב"י במכילתא חז"ל ואמרו מכסים ' לים כמים  ה' את דעה  הארץ 'ומלאה ישעיהו נבואת
אותי  הדעת היא הלא טוב  אז ואביון  עני דין  'דן  טז) כב  (ירמיהו  שנאמר המשפט היא זו דעה כג ) פסוק

ה'' נאום 

נכטילר מיכאל קרויזר רפאל

מד"ת  מכון ראש דעת' 'למען  המדרש בית ראש
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בהתמכרויות וטיפול מחטא  הצלה לצורך איסורים אהיתר

מחטא מחטא מחטא מחטא  הצלההצלההצלההצלה לצורךלצורךלצורךלצורך איסוריםאיסוריםאיסוריםאיסורים היתר היתר היתר היתר 
בהתמכרויות בהתמכרויות בהתמכרויות בהתמכרויות  וטיפול וטיפול וטיפול וטיפול 

שליט"א  פרדמן רזיאל  הרב

הקדמה "

פתיחה "

מחטא " להינצל שתזכה כדי  חטא

איסורא " למיעבד  לחבר ליה ניחא או  חברך, שיזכה כדי  חטא לאדם אומרים אין

רבה  איסורא הארץ עם ליעבד  ולא זוטא

הרבה " שבתות שישמור כדי  אחת שבת עליו חלל

במדבר " לנמצא תחומין  איסור היתר

בעריות " לחטוא עליו מתגבר שיצרו מי  בעניין  חסידים הספר דברי 

וגו '" זוטא איסורא למיעבד  לחבר ליה ניחא לעניין  אונס הגדרת

זה " לעניין כאונס התמכרות הגדרת

אלו " בעניינים ציבורי היתר

סיכום "

הקדמה 

למקרים נוגעת רוחנית', 'תועלת לצורך או רוחנית הצלה מחמת איסורים  דחיית שאלת

השו"ת. בספרי  רבים  במקומות ונידונה רב, כל לפני להגיע העשויים  ומגוונים רבים

"דחויה  ג ) הלכה שבת, מהלכות ב (פרק הרמב"ם כתב 'גשמי' נפש פיקוח  לשאלת ביחס

אסור האלו... דברים כשעושים המצוות... כל כשאר  נפשות סכנת אצל שבת היא

השולחן וכתב בהם" שימות ולא בהם וחי  האדם אותם יעשה אשר שנאמר  להתמהמה...

זה  הרי  אלו בעניינים  ש"השואל ירושלמי) פי  על ב, סעיף שכח , חיים (אורח  ערוך

דמים ". שופך

באופן אסורים  להתיר  שיש הכל, דעת על מוסכם  ולא  ברור לא שנראה, כפי זאת, לעומת

רוחני'. נפש 'פיקוח  של במקרה דומה

חמור , מאיסור 'להינצל' כדי קל איסור  לעבור האפשרות גדרי את לברר יש כן  כמו



וקהילה ב  משפחה רבנות ,

ומסויימת. יחידה מעבירה בהצלה אלא  כללי, רוחני' נפש ב'פיקוח  המדובר שאין 1במקום

תעשה" לא  דוחה ש"עשה בהלכה כלל מצינו האחרון  זה בעניין זה 2אמנם , לכלל וביחס ,

תעשה  הלא עבירת נותרת ומתי  תעשה לא דוחה עשה מתי  ברורות הגדרות ניתנו

עשה, מצוות מפני  תעשה לא לדחיית ביחס נאמר זה כלל כי  מצינו כן , כמו בתוקפה.

עשה" מהאי  עשה דהאי אולמיה "מאי  הגמרא אומרת עשה מצוות מול עשה במצוות אך

תעשה. לא מפני  תעשה לא  לדחיית ביחס גם וכך ע"א ), קמא  (חולין 

איסור ודחיית בהיתר עוסקים  אינם  נעסוק בהם  הנושאים כי  להדגיש יש שכאן  אלא

עבירה  עבירת של מסויים  למצב ב'דיעבד ' האדם  נקלע בהם באופנים אלא  לכתחילה,

האדם על ומוטלת יתכן  בהם  שנדון המקרים  מן בחלק הותרה. ולא  נדחתה שלא  אסורה

ובחלק  להצילו, אם דיון המצריך זה למצב שנכנס זה לעצם או ה'קלה' לעבירה האחריות

זו  'בדיעבד' במציאות נעסוק אנו כך, או כך לאונסו. זה למצב האדם נקלע המקרים מן

או  רוחנית, הצלתו לצורך איסור להתיר יש זה למצב האדם  היקלעות לנוכח  האם  ונבחן 

כבד. איסור  מפני קל איסור

עבירת  למנוע בכדי קל איסור התרת כביכול, מעדיפה עצמה, שהתורה מצאנו לעיתים 

תואר" יפת "אשת היתר היא לכך המובהקת הדוגמא יותר . חמורה אליו 3עבירה שביחס ,

יצר כנגד אלא  תורה דברה "לא מברייתא : ע"ב) כא (דף קידושין במסכת הגמרא  מביאה

והיא שנשחטה מסוכנת בהמה [בשר  שחוטות תמותות בשר ישראל שיאכלו מוטב הרע,

שנתפרש  מהיתר ללמוד אין  כמובן , אך נבילות". תמותות בשר  יאכלו ואל מאוסה]

שחוטות' 'תמותות בגדר אלא  העבירה אין  ההיתר אחר  שבו אותו 4בתורה איסור  להתיר  ,

התורה  התירה .5לא

אלו  בעניינים נפשיות  ומחלות להתמכרות  היחס

היא  ההתמכרות התמכרויות. של רבים  בסוגים  המדע מכיר  נפשית כיום  תלות של מצב

את  להשיג שנועדה כפייתית בהתנהגות ומתאפיינת כלשהם , בפעילות או בחומר  וגופנית

המשפט 1. 'ספריית בהוצאת האמצעים ' את המקדשת 'מטרה רקובר נחום  פרופסור  הרב של בספרו

התמקדתי  במאמר אלו. בעניינים השאר בין רבים  מקורות ובליווי בהרחבה עוסק הוא העברי',

אלו. בעניינים מהתמכרויות לסובל ביחס דיון ובפתיחת הדברים יסודות בבירור

הפוסקים .2. ובספרי בגמרא מקומות ובעוד שם, הסוגיא ובהמשך ע"ב ג  דף יבמות

כרחה 3. על עליה  לבא לו  מותר בנכרית, וחשק למלחמה שהיוצא תצא, כי בפרשת נאמר זה היתר

נכרית. ביאת על הכללי האיסור למרות בתורה], האמורים  התנאים  [לפי לאשה לו אותה ולקחת

בקידושין.4. שם  הריטב"א שכתב כמו

להלן.5. שיובאו הרשב"ץ ובדברי ל, סימן חיים  אורח יצחק היכל שו"ת ראה



בהתמכרויות וטיפול מחטא  הצלה לצורך איסורים ג היתר

חשבונם על ובאה שליליות להשלכות מובילה היא כאשר גם  ממשיכה אשר צורך, אותו

מאפיינים בעלות התמכרויות ישנן  גופניים . או נפשיים אחרים, חשובים צרכים  של

ואלכוהוליזם סמים צריכת [עישון , גופניים  ללא6ואבחונים  נפשיות התמכרויות וישנן  [

כבר הוכרה שנראה שכפי  התמכרות – להימורים התמכרות [למשל גופנים  אבחונים 

הראשונים ]. בזמן

עצם מחמת ל'מכור ' מיוחד הלכתי יחס ישנו האם לשאלה פתח לפתוח  נבקש במאמר

נמצא למכור, ההלכתי היחס של זה בעניין  מהיחידים  פתח, שנראה, כפי כ'מכור'. מצבו

הדנים הפוסקים בדברי  מחטא, הצלה לצורך איסורים  היתר  של זו לסוגיא  ביחס

בקוביא'. 'משחק של נפשית בהתמכרות

על  זה במאמר אעמוד לא  נפשיות, ובעיות מחלות של מוחלט  הבלתי האופי  מחמת

זה  בעניין בפוסקים התפרשו שלא מסויימות שאלת 7שאלות על כאמור  אעמוד  אך .

אף  השלכות לה להיות שעשויות שאלה זה, לנושא  ביחס ההלכתית הגדרתו

אחרים. לתחומים 

פתיחה 

אדם בעניין נשאל תשע"ד) ירושלים ב, חלק אשר  מנחת (שו"ת שליט "א  וייס אשר רבי

מרבים שמים וירא מופלג חכם "תלמיד כפייתית: טורדנות של נפשית מהפרעה הסובל

של 6. הנושא דנא, מקדמת ידוע בסמים  שהשימוש אף "על כותב: קטז סימן אברהם  נשמת בספר

את  מתארת 1950 משנת לאומית הבין ההגדרה הנוכחית. במאה רק במדע והוגדר הוכר התמכרות

בגמרא  והנה בו". ותלות דרך בכל להשיגו סם , באותו להשתמש להמשיך כ"מחויבות התופעה

סמים  לשתות תלמד "לא רש"י: וכותב סמא", תשתי לא בריה, לחייא רב "א"ל ע"ב קיג בפסחים

מעות". ותפזר שואלך ויהא ווסת להון שתקבע מפני

דוד 7. ר' עם (שיחות שמים ' 'לנטוע בספר ראה נפשיות בעיות של בחלקו הסובייקטיבי האופי על

"שאלתי  הלכה): פסיקת שמינית, (שיחה פוקס דוד הרב מספר שם  תשע"ו). הרצוג, מכללת פוקס,

חשמלי  מכשיר לו להדליק מותר האם מוסיקה, לשמוע שאוהב מסוכן חולה זלמן: שלמה ר' את

אני  והסביר: מתקשה. אני זה, את יתיר בני היתה: תשובתו בשבת? מוסיקה לשמוע שיוכל מנת על

הללו, החדשים  הצרכים  שתייה. אוכל חימום, כמו צרכים ישנם חולה לאדם שבה במציאות גדלתי

קשה  אבל צודק, ודאי ואתה צרכים אכן שהם מבין אני מוזיקה כמו נפשיים צרכים  הפסיכולוגיים,

אותם ". להתיר מאוד לי

מחלוקות  ישנן אלו, לבעיות ביחס ליום  מיום ומתחזק שניתן המדעי האופי שלמרות גם  לציין יש

לא  כאמור אלו מסיבות לשנה. משנה המדעית בספרות שינויים  וכן הגדרתן, בעניין המומחים  בין

זה. בעניין הפוסקים  שכתבו במה אלא מסויימות בדוגמאות נעסוק



וקהילה ד  משפחה רבנות ,

או  כהלכתה, ברכה להגות מסוגל אינו ולרוב אובססיביות של קשה ממקרה שסובל

שם להוציא  כדי הועיל ללא רב זמן  הוא  נאבק ולפעמים  כהלכתה, השמע את לקרוא

דרך  זה, בתחום המומחים  הרופאים  לדעת עצומה. נפש עגמת לו ויש כראוי , השם 

בפעם הצליח לא  ואם  תפילה או דיבור  על פעמיים  יחזור לא  שלעולם  היא  הטיפול

זו  בדרך נוסף. נסיון כלל לעשות אין  כראוי התפלה או הברכה את להגות ראשונה

ברור כאשר  בשאלתו, נפשו זה ת"ח  מצוקתו. על ולהקל ממיצר  לחלצו רופאיו מקווים 

לאכול". לו מותר האם בברכתו, יד"ח יצא ולא כדין השם  את הגה שלא  כשמש לו

הדין והוא המצוות, על רב הון מלבזבז הפטור מצד להתיר וייס אשר  רבי  דן  בתשובתו

"אף  מוסיף: הוא  כך ועל  עשה, מצוות לביטול ביחס קיים  זה פטור  לחלות. חייב שאינו

יתרפא לא אם שהרי דידן  נידון  שאני  להתרפאות, כדי איסור על לעבור דאסור נאמר  אם

אמרינן כה"ג וכל לנצח, אלה מצוות יבטל המיצר מן  אחת 8ויחלץ שבת שיחלל מוטב

שוטה  ריפוי  להתיר שדן החת"ס מדברי  מביא  הוא  להלן הרבה". שבתות יחלל ולא 

ולא אחת שבת עליו שיחלל מוטב של זו סברא  מצד  איסורים, האכלת ע"י  משטותו

והוא זו, סברא ברפואתו יש כן  על ממצוות פטור שהשוטה וכיון  הרבה, שבתות יחלל

מבטל  ונמצא  יתרפא לא  לעולם במעט , אלה מצוות לבטל לו נתיר  לא "ואם  מסיים:

בה  ישכון  הדרך דזו פשוט כה"ג וכל נפש, ואנחת לב שברון  מתוך תדיר  אלה מצוות

פסק  הוא שגם  דאגרתא  קריינא בספר  זצ"ל יעקב הקהילות מדברי גם מביא הוא  אור".

זו  כעין  בשאלה .9כך

ליטקה  זאב הרב דן נפשית, במחלה איסור  היתר  של אחר, ומצד  באופן דומה, בשאלה

נשאל: הוא  נפש, לפגועי  חינוך מבית לפניו שבאה בשאלה כא. סימן דין' 'פסקי בספר 

שאנשים היא לכך והסיבה אונס, של מקרים  קרובות לעיתים  קורים  אלו חינוך "בבתי

לספק  יכולים שהם היחיד האופן  וזהו כראוי , ביצרם  לשלוט  מסוגלים  אינם אלו פגועים 

לנעשה  היטב מודעות אינן  נפש פגועות הן שאף שם השוהות הנשים  בנוסף תאוותם. את

חלק  לדעת בהן . עושים  שאחרים למה מתנגדות שאינן  רבות פעמים ולכן עמן,

לבטלה, זרע להוציא חולים  אותם את ללמד  היא הבעיה לפתרון העצה מהמחנכים

ללמדם מותר האם הנשאלת  השאלה לסביבתם . סכנה יהוו לא שהם לכך יועיל והדבר

זה". במקרה לבטלה זרע להוציא

נפש .8. פיקוח במקום שבת לחלל להיתר ביחס ע"ב פ"ה יומא

הם 9. מצוות" שומרי במטופלים כפייתית ב"טורדנות העוסק תשע"ה, תשרי ב'אסיא' במאמר

אלו  בבעיות הטיפול רוב פי שעל אף שעל וכותבים זה, בעניין שדנו הלכתיות תשובות לעוד מציינים 

שצוין  הגורף שההיתר נראה מקובלים, והידורים  מחומרות להימנע "היתרים " היותר לכל דורש

ביצוע  לכלול שעשוי בתהליך המטופל של הפעולה שיתוף בקבלת לסייע עשוי וייס הרב בתשובת

'אמיתית'". הלכתית לבעיה חושש המטופל בהם  "מטלות"
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איסורים היתרי  בעניין  הראשונים, והפוסקים הגמרא  בסוגיות במקורות נדון, להלן 

בימינו. שנדונו רבות אקטואליות השלכות בעלת שאלה אחרים , מאיסורים הצלה עבור 

העניין על מסויימת] [במידה כאנוס נפשית הפרעה בעל אדם  בן  בהגדרת נדון  כן כמו

בהתרת  שנאמרו מההיתרים  חלק לצורך מחוייב שיתבאר שכפי דבר  סובל, הוא ממנו

עבורו. איסורים 

מחטא להינצל  שתזכה כדי חטא  א.

הגמר דנה ע"א), ד - ע"ב ג (דף שבת בית במסכת להוות היה יכול שלכאורה בעניין א

חמור. מאיסור  להינצל בכדי  קל איסור על לעבור  אדם  היתר בדבר לשאלה , אב

הפת  אפיית של האיסור בשבת, התנור  מכותל פת ולהפריד לרדות דרבנן איסור  ישנו

בר ביבי רב "בעי הגמרא: דנה דאורייתא . שבת מלאכת איסור והוא יותר חמור  הוא 

התירו, לא או חטאת חיוב לידי שיבוא קודם  לרדותה לו התירו בתנור, פת הדביק אביי :

שהוא אופה משום  ויתחייב שתאפה קודם וירדנה מדבריהם, האיסור  את - לו [התירו

בר אחא  רב ליה אמר רש"י] התנור. מן ולהוציאה לרדותה התירו לא  או מלאכה, אב

- לאו ואלא התירו, למאן  ליה אידכר ולא בשוגג אילימא דמי, היכי  לרבינא : אביי 

תחלתן שתהא  עד  חייבין  אינן חטאות חייבי  כל והתנן : מחייב, מי - ואידכר דאיהדר 

רב  אמר  ליה. מיבעי סקילה איסור  לידי שיבא  קודם - במזיד אלא שגגה. וסופן  שגגה

לאדם לו אומרים  וכי  ששת: רב לה מתקיף לאחרים. - התירו ולמאן בשוגג, לעולם שילא:

איסור לידי שיבא  קודם  ואימא  במזיד , לעולם אשי : רב אמר אלא  חברך, שיזכה כדי חטא 

אמר בעיא]: בלשון ולא  פשיטותא [בלשון  בהדיא  לה מתני דרבא  בריה אחא רב סקילה.

סקילה". איסור לידי שיבא קודם  לרדותה לו התירו בתנור פת הדביק אביי: בר ביבי רב

מצוה  קיום זכות לעומת  מעבירה הצלה זכות 

שתזכה" בשביל "חטא  של זה בעניין  הגמרא  דנה ע"א) מח (דף מנחות במסכת אמנם

להכשירם שכדי קרבנות להקרבת ביחס במפורש], אלו מילים מוזכרות גם  [ושם

לקיים אפשר אי אם קרבנות שבשני  הוא הדברים  וכלל איסור, לעבור  צריך להקרבה

בשביל  זה בקרבן  חטא אומרים  אין  בשני , איסור  על שיעבור מבלי באחד  הקרבה מצות

אחד ביום היא כשהעברה וחטא  עמוד  אומרים אין אחד בקרבן ואפילו בחברו. שתזכה

וחטא עמוד אומרים  אחד  וביום  אחד בקרבן  והמצווה כשהעברה רק שני . ביום והמצוה
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שתזכה  .10בשביל

אינה  זכיה, בשביל איסור לעבור  ההיתר את המגבילה הגמרא  של זו מסקנה לכאורה

אחר. מאיסור הצלה  עבור  אחד איסור לעבור  בשבת בגמרא  שניתן  ההיתר עם מתיישבת

שיבא קודם  לרדותה שהתירו למה לדמות "ואין כתבו בשבת חטא ד"ה שם  ובתוספות

ביאורים כמה כתבו ובאחרונים לדמות, אין מדוע לבאר  הוסיפו לא אך שבת", חיוב לידי 

נראה  וכך נתן , חק בספר  שכתב בהגדרה נסתפק לענייננו בדבריהם. החילוק את להסביר

בהתרת  העוסק בשבת, בגמרא הנידון  בין  להבדיל שיש מבואר  שם אחרונים. כמה שנקטו

מעוון במניעה עוסק שאינו במנחות הנידון לעומת חמור ", מחטא שימנע "כדי  איסור 

יותר גדולה מצוה וקיום  קרבן  ותיקון  ב"זכיה" ההגבלות 11אלא  בלא  התירו לא ובזה ,

במנחות  בגמרא .12האמורות

אחרים  למקומות ללמוד  ניתן  ממנו כלל הם הגמרא  דברי האם

להבין אפשר  וכו'", לרדותה לו "התירו האם בספק דבריה, בתחילת בשבת הגמרא  מלשון

מאידך  אחרים. קלים לאיסורים  לא  אך רדיה, איסור להתרת ביחס מיוחד ספק כאן שיש

ממסקנת  וכן חברך" שיזכה כדי  חטא  לאדם  אומרים "וכי דבריה בהמשך הגמרא  משאלת

חמור. מאיסור להינצל כדי קל באיסור חטא  אומרים  אכן עצמו שלאדם  משמע הגמרא,

בשבת, נתנו "ואם  וכתב: זה, דין פסק ו) סעיף רנד, סימן חיים (אורח  ערוך בשולחן

וכתב  סקילה". איסור  לידי  יבא שלא  כדי שיאפה קודם  לרדות לו מותר  במזיד , אפילו

כמו  כרת במקום דבריהם  העמידו לא למה דיונה קקיון  בספר  "הקשה שם : אברהם המגן 

ביטול  כך ידי על שבא  במקום  אף דרבנן איסור חכמים  העמידו [שם  ואיזמל הזאה בערל

העמידו  שלא דברים  הרבה התם חשיב דהא קושיא זה ואין וכו', דאורייתא] מצווה

דמם 10. יזרוק שאם  שנים , במקום כבשים ארבעה החלות שתי על בעצרת ששחטו כגון הוא ההיתר

אף  ויפסלו ונדחו, לשמם ראויים  שהיו מכיון האחרונים , שנים  יפסלו לשמם הראשונים שנים  של

כשרים  ויהיו לשמם, שלא הראשונים שנים  של דמם לזרוק מותר לכן לשמם, שלא דמם  מלזרוק

שאסור  פי על ואף לשמם. דמם  יזרוק האחרונים  ושנים לשמם , שלא דמם  שנזרק הזבחים ככל

בהקרבתם . שתזכה בשביל בכבשים וחטא עמוד לו אומרים לשמו, שלא דמו ולזרוק בקרבן לשנות

מבסוגיא 11. יותר בקרבן ולהתיר זה, חילוק מכח להיפך גם לומר שאפשר לומר בא שם הוא אמנם

אחרים  לביאורים רעא. או"ח שערים בית בשו"ת וכ"כ החילוק, שזהו בדבריו מבואר ועכ"פ בשבת.

שם . במנחות קדשים  וצאן ע"ב; ע"א פסחים  צל"ח ראה

היינו 12. אם זו הלכה בביאור צדדים שני ט), סימן ב חלק חיים  (אורח משה אגרות בשו"ת ור'

שההיתר  או דרבנן", או דאורייתא או לברור ובידו אחד איסור לעבור שאנוס לאדם "שאירע מצד

והעונש ". מהחטא "להצילו הוא
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שהנידון משמע אברהם  המגן ומדברי  צב". דף בפסחים כדאיתא  כרת במקום דבריהם

איסור מפני  קל איסור  בדחיית כללית שאלה ולא  רדייה, לאיסור  מיוחד היתר  לגבי  הוא 

חכמים [ושהתירו בגמרא  לגביו שנאמר  מפורש בהיתר  תלוי זה בעניין  דין ושכל חמור ,

אלו  בדינים החילוקים  את בפסחים  הגמרא שמונה וכפי שלהם ] האיסור .13את

מהגמרא להוציא  אפשר  היה אם שאף נקטו אחרונים הרבה הדברים , בהמשך שנראה כפי 

ב  - חמור  מאיסור להימנע כדי קל איסור  על לעבור  לאדם, היתר של כללי  פועל יסוד

לחלוטין. כמעט או לחלוטין  זה היתר מצמצמות זה דין בגדר  שנאמרו ההגבלות 

דרבנן  באיסור אלא  התירו לא 

רק  שייך יהיה זה שדין  הינה שהבאנו, המג "א  מדברי  כמבואר  הראשונה, ההגבלה

ביחס  לא  אך לא, או דבריהם חכמים  העמידו אם לדון  שייך שבהם  לפי  דרבנן, באיסורים 

כך  על צריך התורה מן  דבר לעקור  לחכמים  כח שיש במקום  שאף דאורייתא לאיסורים 

שכתב  יז) הלכה ג, פרק תרומות (בהלכות למלך המשנה מדברי משמע וכן  מפורש. היתר

עליו  [דין  חמור  איסור לעבור מחברו למנוע בשביל קל איסור לעבור אדם  להיתר ביחס

לי מה בעלמא  כדאמרינן  הכי  לומר שייך לא  תורה "דבאיסורי  הדברים ] בהמשך נעמוד 

דרחמנא ". אמימרא  עבר  סוף דסוף כרת, איסור  לי מה לאו איסור

מביא המחבר, מבן בתשובה לז) סימן  העזר  אבן תניינא , (מהדורא ביהודה בנודע אמנם

אך  רבא. ואיסורא  זוטא איסורא  לומר שייך דאורייתא  באיסורי שאף מהרשב"א  ראיה

איסור לגבי  אלא נוהג  הגמרא היתר ואין  שאני , שבענייננו מהמג"א מבואר נראה כאמור 

חברו  עבור  איסור  לעשות אדם  להיתר שביחס הגמרא  מלשונות נובע וההבדל דרבנן,

חכמים. שהתירו מודגש אצלנו ואילו רבה איסורא  לעומת זוטא  איסורא  נקטה הגמרא

השואל  והרב יג ), סימן  משפט חושן ד (כרך עוזיאל משפטי בשו"ת גם כתבו כך

דווקא הוא שבת במסכת הגמרא  דנה עליו שההיתר מג ), (סימן דבר משיב בשו"ת

דרבנן. איסור לגבי 

על  לתמוה שכתב א), (שורש  לרמב"ם המצוות ספר  על הרמב"ן  בהשגות מבואר  גם כך

תסור", "לא של דאורייתא הלאו משום  דרבנן איסור  בכל שעוברים שכתב הרמב"ם  דברי 

בתנור פת הדביק ד "ת מפני  תמיד דבריהם "שעוקרין מצאנו היאך - כן  שאם  עליו ותמה

רק  הוא זה כלל כי  שסבר ומוכח  סקילה...", איסור  לידי שיבא  קודם  לרדותו לו התירו

הפת 13. תאפה שלא כדי רדייה התירו שלא בצד העמוד בהמשך שבת במסכת שם  רש"י לשון וכ"ה

בטלו  לא חטאת חיוב לידי שיבא קודם ומשום  במנין, ונגזרה הוא, שבות - הפת רדיית "אבל

גזירתם ..."
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דרבנן שביחס 14באיסורים  הסובר  הנוב"י לדעת הדברים  יתפרשו איך צ"ב שלכאורה אלא  .

אף  לעבור מותר  חמור , איסור מחברו למנוע בשביל קל איסור  לעשות אדם של להיתר

לעשות  מהאיסור יותר  גדול איסור  חבר  עבור לעשות ההיתר  היאך דאורייתא. באיסור 

כזה. איסור עצמו עבור

לאפשרות  ביחס שם, בשבת התוספות שכתבו כפי הוא  ההבדל ששורש נראה בפשטות

כדי קל איסור  לעשות לאדם  המתירה הסוגיא  מכח  בסוגייתנו ההיתר עיקר  את לפשוט 

חמור. איסור  חברו יעשה שלא

המעשרות] על הנאמן  [אדם  לחבר ביחס הגמרא דנה ע"א ) לב (דף עירובין  במסכת

רבי לדעת מתאנתו, תאנים  ללקט  מעשרות] מצוות קיום על [שחשוד הארץ לעם  שאמר 

- הארץ עם שלקט התאנים  על שלו מהתאנים  המוקף' מן  'שלא  לתרום לחבר מותר

והטעם ידו. על טבל הארץ עם יאכל שלא כדי המוקף, מן  שלא לתרום האיסור  למרות

איסורא הארץ עם  ליעבד ולא קלילא , איסורא  הוא  דליעבד לחבר  ליה ש"ניחא כיון -

לאופה  התירו האם הגמרא  לספק ביחס וכי ד"ה ע"א) ד  (בשבת התוספות וכתבו רבה".

ליה  ניחא סבר רבי  מערבין  בבכל דאמר  "והא  שבת איסור  לידי שיבוא  קודם  לרדותה

דאפי ' ריב"א  אומר רבה, איסורא הארץ עם ליעבד ולא  קלילא  איסורא דליעבד  לחבר

שיעשה  ומוטב האיסור , נעשה לא עדיין דהתם להתיר, משם  לפשוט  אין  עצמו למדביק

נעשה  כבר איסור  של המעשה הכא , אבל ידו. על חמור איסור  יעשה ולא  קל איסור 

בשבת  בסוגיא שהאיסור  זה ומחילוק בידים ". קל איסור  אפי' יעשה לא  יגמור וממילא

אין מאפיה, להינצל כדי רדיה על לעבור  שמותר  למסקנא  שאף נובע יגמור' 'ממילא

אף  לעבור שהותר אפשר שם  בעירובין  לסוגיא בניגוד  דאורייתא, איסור  על לעבור היתר

דאורייתא. באיסור

לחילוק  גם  מוביל יגמור", "ממילא  האיסור  שבסוגייתנו זה חילוק מייד שנראה כפי 

אחרים. למקומות מסוגייתנו ללמוד  האפשרות את לחלוטין כמעט שמבטל יותר מהותי

יצרו  את לכבוש  לאדם ליה מיבעי  מוכרח שאינו באיסור

בהרבה  מובאת מאיסור להינצל שתזכה כדי חטא של זה להיתר  מהותית הגבלה

שמצהיר במי  המדובר  אין  שבת, במסכת בסוגיא בתוספות, מודגש שראינו כפי  אחרונים.

כמה 14. שמביא סח) עמוד ח (קובץ הרפואה בשבילי בקובץ שליט"א וייס אשר ר' בדברי גם ור'

בזה. אויערבאך רש "ז בדעת שכתב ומה לכך ראיות
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מעשה  יושלם שמכוחו המעשה את עשה שכבר במי  אלא יכשילנו, הרע שיצרו שחושש

יוגמר ". "וממילא  שלו העבירה

ושבאם חברו עם ידבר  שלא  שנשבע במי דן ולענין ) ד"ה נג , סי' ח"ב (תשב"ץ הרשב"ץ

פתח ידי על השבועה שבהתרת שאף סברו השואלים  משה. בתורת יכפור כן  יעשה

יתחרט שאם  אמר  הוא הרי  כי  אותו, מכשילים  הם  השבועה, על הנשבע מצד  וחרטה

שני מצד  משה. בתורת כופר  שהוא  מתחרטנמצא  שהוא  זמן  כל שזה "לפי תקנה בכך יש

ימיו. כל בעבירה אותו נניח  ולא  לו שנתיר ומוטב בתורה" כופר הוא  במחשבתו

אף  זה של בהיתרו שנסכים  שמוטב "מ "ש עוד. כתב השאלה, לגוף הרשב"ץ שדן  אחר 

בזה  ימיו. כל חרטה של בעבירה שיעמוד  ולא מתחרט  הוא  שהרי עבירה בו שיש פי  על

חטא תחטא שלא  כדי זה, חטא וחטא  עמוד לאדם לומר  שאין  כדבריך, שלא  אומר אני 

וחטא" עמוד  לאדם  לו אומרים "וכי  דשבת קמא בפרק בגמרא  אמרינן  בזה וכיוצא  אחר .

שמים בידי הכל ע"ב) לג  (ברכות דקי"ל יצרו את שישביע ללמדו לנו יש אבל וכו'...

בקוביא ישחק שלא שנשבע מי  על ז"ל הרשב"א  השיב בזה וכיוצא שמים מיראת חוץ

ששחוק  לפי  ז"ל הרב ואסר  לישאל בא שבועתו על לעבור יצרו יתקפנו שמא ומיראתו

בנדון שכן וכל עבירה יעבור שלא כדי עבירה להתיר נזקקין ואין היא עבירה בקוביא

בדעתכם שעלה מה לפי עבירה היא שהחרטה כיון  עבירה הוא בשעתו שההיתר  הזה

שיקיים כדי אחת שבת עליו חלל ע"ב) פה (דף דיומא בתרא בפרק שכתוב מה וכן בזה...

מוטב  ע"ב) כא  (דף דקדושין  קמא  בפרק שכתוב מה וכן מזה. רחוק הרבה שבתות

ענין אינו בהם  וכיוצא  אלו כל נבלות בשר יאכלו ואל שחוטות תמותות בשר  שיאכלו

כלל". לזה

שהרי בשלמות לא  אותה ציטט  לכאורה אך בשבת שראינו הגמרא  את ציטט הרשב"ץ

מאיסור להצילו כדי קל איסור  חברו עבור לעבור לאדם  להתיר ביחס רק כן איתא  שם 

אלא קל. איסור  על לעבור בעצמו האדם לאיסור  ביחס אף זה דין  מביא והרשב"ץ חמור 

את  שישביע לו לומר  לנו יש בשבת לגמרא בניגוד בעניינינו הרשב"ץ שכותב שכפי 

מצוה  הפסד  של חשבון לעשות רשאי האדם  שאין בשבת מהגמרא  שרואים כלומר יצרו,

דוקא היינו כן  אמרינן עצמו שבו ואף כן . אמרינן לא לחברו ביחס ולכן עבירה לעומת

את  'התירו' ובזה יעבור כרחו ובעל האיסור מעשה נעשה שכבר  שם האמור באופן

כן אומרים לא  עצמו, בו גם  כך חברו לגבי  שכמו הכלל נשאר זה בלא  אבל האיסור 

עבירה, מלעבור ההימנעות וריווח  החשש עצם  ואין יצרך את השבע לו אומרים  אלא

איסורים. עבירת מתירה

חרם על לעבור  לאדם  להיתר  ביחס משיב קמד) סימן  ג  (חלק מלכיאל דברי  בשו"ת

אחד דבר "על אשתו על אשה לשאת ושלא  כרחה בעל אשה לגרש שלא גרשום  דרבנו
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ממנה... וברח בעיניו ומאוסה ליה מיתדר ולא  שנים  כמה עמה ודר  עשיר בת שנשא

רעה. לתרבות לצאת החל ימים  עול הוא ובאשר דרשה. ולא גט... ממנו שתדרוש וחשב

לגרש  שיוכל תורתו כבוד ודן  לה. לתת מה לו אין  והאיש מרובה כתובתה הזאת והאשה

לדעת  וביקש בזה. והאריך אשתו על אשה לישא  או כתובה בלי אף כרחה בעל אשתו

בזה". דעתי 

לתרבות  יצא  שלא  בשביל שהקילו מקומות בכמה שמצאנו שאף משיב מלכיאל הדברי 

כן ואם רבה. איסורא הארץ עם ליעבד  דלא קלילא איסורא למעבד לחבר ושניחא רעה

תדיר יעשה שלא כדי קל איסור לעשות עצמו האיש לזה שנתיר וחומר "קל לכאורה

איסורי כל  ח"ו לעשות נבוא כאלה  בסברות לדון  באו אם באמת אבל חמורים. איסורים 

מחמורה  להנצל כדי  זאת שעושה יאמר עבירה דבר לעשות הרוצה וכל כהפקר. התורה

לסברא מקום  שאין יראה ד ' ירא ת"ח וכל לעשותה... עליו מתגבר שיצרו שמרגיש ממנה

איסור לעשות לאחרים  רק הותר  לא  שהותר  במקום  דאף ועוד  זה... אל זה קרב ולא זו

להצילו  שניתן  דברים  בכמה שמצינו ממה נלמד וזה חמור . מאיסור  חברו להציל כדי קל

מן החוטא  את להציל שהכוונה להצילו ד "ה ע"ג דף בסנהדרין  התוספות וכתבו בנפשו

שבת  לחלל הותר  ולזה דשרי ... שם איתא  בשבת ואף אותו. שיהרוג  מה ע"י  זה החטא 

יעבור שלא כדי  נפשו תאות למלא  לחוטא  להתיר  אבל דת. מהמרת חברו להציל כדי

לו". להתיר  אין  בודאי מזה. חמור איסור  על

(מג ) דבר  משיב בשו"ת גם כתבו ברצונו תלויה העבירה כאשר  להתיר  שאין  דומה בסגנון 

סימן חיים (אורח יצחק היכל שו"ת יג ) סימן משפט  חושן  ד  (כרך עוזיאל משפטי  בשו"ת

אחרונים. הרבה ובעוד  ל)

שהאדם – זה  היתר של השניה ההגבלה לאור  ובמיוחד  הנ "ל, ההגבלות לאור לכאורה

נמצא לא הקל. האיסור  את לעבור שבא בשעה החמור האיסור  את יעבור כרחו בעל

שאין כאלו מלאכות ישנם  בהם  שבת ממלאכות חוץ זה, להיתר מינות' 'נפקא  כמעט

אפשרות  את דחו האחרונים  מן  הרבה ואכן  המעשה. בשעת מייד  מסתיימת העבירה

לדברי דומה בסגנון  יותר, חמורה עבירה לעבור עלול שהאדם במקרים  איסורים  היתר

שהבאנו  .15מלכיאל

הוא 15. הרע כשיצרו הרע יצרו מחמת באנוס כזה היתר מצאנו אולי שבו אחד למקום אפשרות על

יובאו  והדברים  (מג ), דבר משיב בשו"ת עמד מאד, קל איסור הוא והאיסור אלבשיה" "יצריה בדרגת

בהמשך.
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למיעבד לחבר  ליה ניחא  או חברך , שיזכה כדי חטא  לאדם  אומרים  אין ב.
רבה  איסורא  הארץ עם  ליעבד ולא זוטא  איסורא

איסור שיתירו לאפשרות ביחס הגמרא הקשתה ע"א ), ד  (דף בשבת שהבאנו בסוגיא 

כדי חטא , לאדם  לו אומרים  "וכי  בשבת אפיה מלאכת מאיסור חברו הצלת עבור רדייה

חברך". שיזכה

וכתבו  זה. כלל הגבילו ולכן  בגמרא אחרות סוגיות מכח זה כלל על הקשו התוספות

מערבין בבכל דאמר  והא  - חברך שיזכה בשביל חטא לאדם  לו אומרים  "וכי תוספות:

הארץ  עם  ליעבד ולא  קלילא איסורא דליעבד  לחבר ליה ניחא סבר רבי  ע"ב) לב (עירובין

תאנים של כלכלה לך מלא  ליה דאמר ידו על טבל ע"ה יאכל שלא כדי  התם רבה איסורא

שלא קל איסור  אפי ' חטא לו אומרים  אין  ידו על האיסור נעשה שלא הכא אבל מתאנתי

וחציו  עבד  שחציו מי  ע"ב) מא  (גיטין  בהשולח  דתנן  והא חמור ... איסור לידי חברו יבא

כל  יהודה א"ר פירקא  דבהאי  גב על ואף חורין  בן  אותו ועושה רבו את כופין  חורין  בן 

היא רבה דמצוה ורביה פריה שאני  תעבודו בהם  דלעולם  בעשה עובר עבדו המשחרר

מצוה  לי' להשלימו עבדו את ושחרר י' שם  מצא ולא  לבה"מ שנכנס בר "א  התם כדמשני

כו' כדי חטא לאדם  לו אומרים וכי  קאמר דפשע היכא  דדוקא  י "ל ועוד שאני  דרבים

בו  שיש דפסח  עשה דאתי ע"א) נט  (פסחים נשחט  תמיד  בריש דאמרי ' הא  שפיר  ואתי

כפורים למחוסר  ומקריבין  דהשלמה בעשה כהנים עברי וקא  דהשלמה עשה ודחי כרת

הפקר מנהג  בה שנהגו חורין  בת וחציה שפחה חציה וגבי  פסחו... שיביא כדי  כפרתו

לזנות  עצמה וממציאה מחזרת שהיתה משום  ע"ב) לח דף (גיטין  בהשולח  רבה את וכפו

דרבים ". כמצוה נמי והוי  לאנוסין  ודומי '

שכמותו  רבי [לדעת אמרינן ידו על נכשל שחברו שבאופן  הוא  מתוספות היוצא  הכלל

איסורא הארץ עם  ליעביד ולא  זוטא איסורא למיעבד לחבר  ליה ניחא הלכה] נפסקה

אף  להתיר יש אימתי  מהלכים שני  תוספות כתבו ידו על נכשל חברו שאין ובאופן  רבה.

להתיר יש ב. פשע, לא שחברו כל להתיר  יש תמיד  א. התירוצים; בין  נפק"מ  כשיש בכה"ג

דרבים. מצוה או רבה מצוה לצורך

שיש  שו) סימן  (או"ח מהב"י  ומבואר נקטינן , התוס' מתירוצי כאיזה יל"ע הלכה ולעניין

[עניין משמד בתו הצלת עבור  שבת חילול לגבי  שם וכתב התוס' תירוצי לשני לחשוש

מצוה  לך שאין  ברור הדבר רבה דמצוה לתירוצא אם  "והשתא  בהמשך] מיד  נעמוד עליו

פשע  ללא  פשע בין דמחלק  לתירוצא ואם  שתשתמד  עד יפחידוה שלא  מלהצילה רבה

התנאים. שני מתקיימים אא "כ להתיר שאין עולה מדבריו פשעה". לא נמי  הכא 



וקהילה יב  משפחה רבנות ,

להשתמד ההולכת בת בסכנת דאף מבואר  מו) ובשעה"צ נו ס"ק (שם  ובמשנ"ב

להקל  יש מ "מ  אנוסה, שתהיה המצריך התוספות תירוץ שייך לא שבזה בפשיעתה,

איסור דאפילו משמע רנ"ד סימן אברהם  דממגן  "אף וכתב דרבנן  איסור  עבורה לעשות

אחד לסמוך יש דרבנן  דבאיסור מסתברא  בעצמה, כשפשעה עבירה לעבור  אין  דרבנן

מצוה  אין והכא  מתחלה , כשפשעה אפילו להקל יש רבה דלמצוה שם , בתוספות תירוצא 

מזה  מגדים ". הפרי  גם והביאו רבה האליה הסכים וכן  בה, תחזור  אולי מזו, גדולה רבה

וספיקא לחומרא  דאורייתא וספיקא בספק, נשארת התוספות תירוצי בין  שההכרעה עולה

התירוצים. משני אחד  על לסמוך נוכל דרבנן  איסור  ובמקום  לקולא , דרבנן

מוגבל  שתזכה, כדי  חטא של ההיתר שראינו כפי  זו: מהלכה נוספים  היתרים  הסקת לגבי

של  זו בהלכה זאת לעומת אפשרית. בלתי כמעט אחרים למקומות שהרחבתו עד ביותר

ולמעשה  להלכה בפוסקים, רחב יותר  שימוש מצאנו וכו' לחבר  ליה .16ניחא

בשבת  לו ששלחו אחד על הרשב"א "נשאל וז"ל: שו) סימן חיים (אורח יוסף הבית כתב

ישים אם  ישראל מכלל להוציאה משומד ישראל ידי  על מביתו בחזקה בתו שהוציאו

פרסאות  לשלשה חוץ אפילו לילך מותר אם  ותשתמד , יפחידוה פן  בשבת פעמיו לדרך

מי המלכות מצד חותם  להביא  ואפילו דאורייתא , פרסאות שלשה דתחום  דאמר  למאן 

ומכל  תלמוד , צריך הדבר והשיב, נפשות. בספק כדדחינן  השבת את זו מספק דחינן 

ע"א ) ד (שבת שאמרו לפי  מהעבירות, הצלה על שבת דוחין  שאין נוטה דעתי כך מקום

שרינן לא זוטא  איסור  ואפילו חבירך', שיזכה בשביל וחטוא  עמוד לאדם  אומרין 'אין 

(עירובין מערבין בכל בפרק אמרינן  לא  כאן דעד רבה, מאיסורא  חברו להציל כדי  ליה

איסורא הארץ עם  ליעביד  דלא היכי  כי זוטא איסורא דליעביד  לחבר ליה 'ניחא ע"ב) לב

פ"ק  כדמוכח  לא  אחר  בענין  אבל חבר , ידי על הארץ לעם  בא  איסור  כשאותו אלא  רבה'

עכ"ל. בוריו" על הדבר שיעמוד  עד  תלמוד  צריך ועוד  בתנור. פת דהדביק בבעיא דשבת

שחציו  'מי מדתנן הקשו כך ואחר  הרשב"א, כדברי  בתחלה דשבת בפ"ק כתבו והתוספות

'כ  וקיי"ל חורין' בן אותו ועושה רבו את כופין  חורין  בן  וחציו עבדו עבד את המשחרר  ל

"עכ"פ 16. כתב המחבר מבן בתשובה לז סימן העזר אבן תניינא מהדורא ביהודה נודע בשו"ת אמנם

אפי' חבירך שיזכה כדי חטא אמרינן לא התלמוד בחכמי בפירוש  מצינו דלא דהיכא מזה לנו יצא

ומשנה  כב, ז אליעזר ציץ בשו"ת (ראה אלה דבריו הביאו פוסקים וכמה מדרבנן". הוא האיסור אם

שנביא  הרשב"א לדעת אלא זה דבר כתב שלא שם בדבריו למעיין נראה אמנם ועוד). ע, ב, הלכות

להוציאה  בשבת מביתו בתו שהוציאו לו ששלחו למי שבת לחלל התיר לא שהרשב"א בהמשך מייד

זוטא  איסורא של זו הלכה מצד בזה שהתיר בשו"ע גם שפסק וכפי הב"י לדעת אמנם ישראל, מכלל

דעת  וזו התלמוד. חכמי התירו כשלא אף לדמות שיש לומר צריך כרחינו על רבה, איסורא מחמת

אברהם  הרב וכ"כ המחבר. לפסק מודה הרמ"א שאף שם , המשנ"ב גם כתב וכך אחרונים  הרבה

ל. סימן לשון מענה בשו"ת חפוטא



בהתמכרויות וטיפול מחטא  הצלה לצורך איסורים יג היתר

בעשה' היכא17עובר דדוקא לומר  יש ועוד היא . רבה דמצוה ורביה פריה דשאני  ותירצו

למיעבד שרי מידי פשע דלא  היכא  אבל לחשיכה, סמוך בתנור פת שהדביק שפשע

אם והשתא  כן ... והוכיחו רבה, איסורא חבריה ליעביד  דלא  היכי כי  זוטא  איסורא

עד יפחידוה שלא מלהצילה רבה מצוה לך שאין  ברור הדבר  רבה, דמצוה לתירוצא 

לחלל  והילכך פשעה לא  נמי הכא פשע, ללא פשע בין  דמחלק לתירוצא ואם  שתשתמד.

ליה, כייפינן למיעבד בעי  לא  ואי איכא , נמי ומצוה שרי , עליה לפקח  השבת את עליה

רבה  כי  ורביה פריה ממצות יתבטל שלא כדי רבו את שכופין עבד שחציו במי כדאשכחן 

שלא דלגבי  דמי , דשפיר  נראה התורה מן האסורים  בדברים שבת לחלל ואפילו היא,

עכ"ל. הוי", זוטא  איסורא  אמרינן שבת חילול ימיה כל ותעבור תשתמד 

בשבת  מביתו בתו שהוציאו לו ששלחו "מי יד) סעיף (שם  ערוך השולחן פסק וכך

חוץ  אפילו ויוצא  בהצלתה; להשתדל פעמיו לדרך לשום מצוה  ישראל, מכלל להוציאה

ליה". כייפינן בעי , לא ואי פרסאות 18לשלש

שרוצים "מי  הרמ "א  כתב ושם י ", סעיף שכח סימן לקמן "ועיין  שם  כתב הרמ"א אמנם

להצילו" כדי  השבת עליו מחללין אין גדולה, עבירה שיעבור בשם19לאנסו (ב"י ,

הלכה  פסק ששם מורה  שכ"ח, בסימן  לעיין  בכותבו הרמ"א ולכאורה הרשב"א ).

למעשה  הרמ"א כוונת שאין  האחרונים רוב נקטו אמנם זה. בסימן  לנאמר הסותרת

כהמחבר. דלא  לפסוק

דמי שם  "דאיתא וז"ל: המג "א ) (ע"פ ש"ו בסימן ברורה המשנה כותב הדבר  ובישוב

סתירה  ואין להצילו כדי שבת עליו מחללין  אין גדולה עבירה שיעבור  לאנסו שרוצים 

עבירה  היא  אם  אפילו ולהכי  אחת פעם עבירה שיעבור  לאנסו שרוצים  מיירי דהתם  לכאן

כן גם  שבת דמחלל להצילו כדי שבת לחלל צריך אין  גלולים  עבודת לעבוד כגון גדולה

עכ"ל. לעולם", שבת ותחלל מומרת שתשאר כאן כן שאין מה גלולים עבודת כעובד 

זו.17. לשאלה הרשב"א תירוץ את שמביא שם  הגר"א בביאור ועיין

כדי 18. שבת לחלל רשאי אחר וה"ה נקט דמלתא ד"אורחא האחרונים  בשם ברורה במשנה וכתב

בעי  לא דאי סיפא, משום  בתו דנקט לי "ונראה הציון בשער והוסיף הגדול", מהאיסור להצילה

וקרובה". גואלה הוא כי ממנה, להתעלם  שלא לה כייפינן

ש "ו.19. סי' לעיל עיין



וקהילה יד  משפחה רבנות ,

הרבה  שבתות  שישמור  כדי אחת  שבת עליו חלל  ג.

שבתורה, איסורים  בכל ואף השבת. את עליו לחלל מצוה סכנה של חולי  לו שיש מי

אפילו  בהם מתרפאים  שאין החמורות עבירות משלשה חוץ סכנה, בו שיש חולה מתרפא 

דמים. ושפיכות עריות גילוי  זרה, עבודה והם: סכנה, במקום 

וביניהם זה היתר לומדים  מהם  דרשות כמה מביאה ע"ב) פה (דף יומא במסכת הגמרא

שבת  עליו חלל תורה: אמרה השבת, את ישראל בני ושמרו אומר : מנסיא  בן שמעון "רבי 

רב  "אמר  מביאה הגמרא שם הסוגיא בסיום  אמנם  הרבה". שבתות שישמור  כדי אחת,

ולא - בהם וחי  מדידהו, עדיפא דידי  אמינא הוה התם  הואי אי  שמואל: אמר יהודה

בהם ". שימות

בהם , שימות ולא  בהם' 'וחי  של הדרשה את מביא ה"א ) משבת (פ"ב שהרמב"ם  אף

אחת  שבת עליו 'חלל של כהדרשה גם להלכה לן  שקיימא ראשונים כמה מדברי  מבואר 

האחרונים הרבה'. שבתות שישמור  מהראשונים20כדי הרבה לדברי  זה בעניין  ציינו

חלל  מטעם אדם , נקרא שאינו ואף חיה, כשאמו גם  העובר  בשביל שבת לחלל המתירים 

ועוד). ע"ב מד דף נדה (רמב"ן הרבה שבתות שישמור כדי  אחת שבת עליו

את  ולאבד 'רוחנית' מיתה למות שעלול מי  עבור שבת חילול להתיר יש האם לדון ויש

אחרונים יש שנראה כפי  גשמית'. ל'מיתה רוחנית' 'מיתה בכך ולהשוות הדתית, אישיותו

שימות  ולא  בהם ' 'וחי מדרשת יוצא שהיתרו החיים  כאיבוד זאת נחשיב לא אם שאף שדנו

הרבה" שבתות שישמור  כדי אחת שבת עליו "חלל של ה'סברא ' בזה שייכת עכ"פ .21בהם,

שייך  לא המצוות את לקיים  הממשית יכולתו את מאבד  האדם שאין  כל אולי שני מצד

כדי אחת שבת עליו חלל של הסברא שמתקיימת באופן שאף גם , אפשר  זה. היתר

מסתפקת  לא  ביומא  הגמרא  שהרי עצמו מצד היתר  זה אין  הרבה, שבתות שישמור 

ואולי השבת את ישראל בני  עליו ושמרו של מהפסוק ילפותא זו אלא הסברא בהבאת

זו. דרשה הגמרא דורשת עליו לאופן מוגבל 22ההיתר

סק"ח.20. א בראשית שאלה בעמק הנצי"ב

אברהם 21. הרב ב. תחומין רוחנית' בסכנה נפש 'פיקוח ישראלי שאול הרב של במאמר בהרחבה ר'

רוחנית'. בסכנה נפש פיקוח 'הלכות כה פה בעל בתורה במאמר שרמן,

דין 22. בית כח בעניין שכתב ד) הלכה ממרים  מהלכות ב (פרק הרמב"ם לדברי לציין יש זה בעניין

דברי  על העם  יעברו שלא כדי סייג ולעשות הדת לחזק שראו כגון שעה, כהוראת תורה דברי לעקור

שבתות  שישמור כדי אחת שבת עליו חלל הראשונים חכמים שאמרו "כדרך כן עושים שהם תורה.

זו, סברא מכח לעצמו היתר להורות יכול אדם  ואין דין בית בכח רק ודאי הוא זה דין הרבה".

וסברא  בפסוק דרשה רק אלא עצמה מצד האיסור את שמתירה סברא זו אין כאמור כי והיינו



בהתמכרויות וטיפול מחטא  הצלה לצורך איסורים טו היתר

הצ  בעניין דנו והב "י הרשב"א שראינו לחברכפי ליה 'ניחא של הכלל מחמת משמד  לה

שאין מוכח הרשב"א  מדברי  רבה'. איסורא הארץ עם  ליעבד  ולא זוטא  איסורא למיעבד 

במאמרו  זצ"ל, ישראלי  שאול הרב וכ"כ שבת לחלל המתיר  רוחני " נפש "פיקוח  של מושג

'הלכות  כה פה בעל בתורה במאמר  שרמן אברהם והרב רוחנית' בסכנה נפש 'פיקוח

הכלל  מצד אלא  התיר שלא  הב"י  דברי פשטות גם  הם כך רוחנית'. בסכנה נפש פיקוח

"מי הזכיר  הרשב"א  בתשובת השואל אמנם  זוטא. איסורא למיעבד לחבר  ליה ניחא של

זו. לסברא  הסכים לא  הרשב"א  אבל נפשות", בספק כדדחינן השבת את זו מספק 23דחינן 

חטא הגדול יעשה אם צ"ע קטנה, הבת אם  "ומיהו כותב שו) בסימן (שם אברהם  המגן 

אפיקוח דהוי  מידי דילמא או שמג , סימן  עיין  להפרישו, מצוין  אין  דהא הקטן  בשביל

ה"נ הרבה שבתות שישמור כדי אחת שבת עליו חלל דאומרים  הקטן על שמחללין  נפש

לחלל  להתיר שהצד  המג "א  שכוונת נקט פג ) סימן  (או"ח  בתשובה החת"ס וצ"ע". כן ,

מצד היינו מאיסורים, להפרישה מצווים  אין  קטנה שבעודה למרות קטנה עבור  שבת

אף  נאמרה זו שהלכה הרבה', שבתות שישמור  כדי  אחת שבת עליו 'חלל של ההלכה

שישמור כדי אחת שבת עליו חלל של זה שהיתר ומוכיח  עליו תמה שם  והחת"ס בקטנים.

גשמי. נפש לפיקוח ביחס אף להלכה נפסק לא  הרבה 24שבתות

רוחני נפש בפיקוח היתר לחדש התכוון  שלא לשונו, כפשטות  המג "א  שכוונת נראה אמנם

כוונתו  אלא הרבה', שבתות שישמור כדי אחת שבת עליו 'חלל של ההיתר  מצד

כיון לפנינו, החטא שאין  אף שיזכה', כדי 'חטא  אומרים כאן גם  אם  הסתפק שמעיקרא

האמור לדין  לדמות יש שאולי כתב זה ועל להפרישה. מצווים  ואין  קטנה עודנה שהבת

את  לפנינו שאין אף שרי  שבקטן  הרבה', שבתות שישמור כדי  אחת שבת עליו ב'חלל

הרבה'. שבתות 'ישמור  של העניין 

ליה  ניחא של זה היתר גדרי על ללמוד  אם דן  שהוא  המג "א  של ספיקו מאד  מובן  ובזה

של  איסורים בעבירת שנאמר אחר מהיתר  חברו, בעבור  קלילא איסורא  למיעבד  לחבר

מתיר היה עכ"פ [או מתיר  זה שהיתר  הרבה, שבתות שישמור  כדי אחת שבת עליו חלל

לפנינו. ההיתר  סיבת שאין באופן אף להלכה] מתקבל היה אם 

ט, בהלכה שם  בראב"ד ועיין שעה, לצורך איסור להתיר בבואם דין הבית דעת לשיקול הנתונה

לה' לעשות "עת מהפסוק הוא שעה לצורך התורה מן דבר לעקור דין הבית כח של זו הלכה שמקור 

תורתך". הפרו

היתר 23. לעניין רק שכוונתו הט"ז, בדברי בסמוך שנבאר כמו לבאר נראה השואל דברי את וגם

כודאי. ספק

בהם .24. שימות ולא בהם וחי של כהדרשה רק קיי"ל שלהלכה וס"ל



וקהילה טז  משפחה רבנות ,

נראה  אבל נפש". מפיקוח עדיף "דזה משמד  הבת להצלת ביחס מזכיר  אמנם שם  הט "ז

מצד היתר  שזה לא  אבל הראשונים , במחלוקת ההכרעה לגבי  רק שהיינו שם  בדבריו

"לקמן הקודם בסעיף שהבאנו שכח  לסימן הרמ"א ציון  בביאור  הט"ז שם  שכתב עצמו.

עליו  מחללין  אין גדולה עבירה שיעבור לאנסו שרוצים דבשביל פסק י, סעיף שכח סימן 

אהדדי , סותרים  ולכאורה י ', סעיף שכח סימן  'ועיין כתב ורמ"א להצילו. כדי  השבת

ותשאר להמירה שרוצים  הכא  דשאני וצ"ל להתוספות. הרשב"א  בין בב"י  הוא ופלוגתא

עדיף  דזה שבת בחילול להצילה דיש כהתוספות הכריע בזה כך, אחר לעולם  מומרת

לקמן ..." משא"כ נפש, מפיקוח 

והב"י , כהרשב"א  דלא  לחדש שבא  כתב ולא חדשה הלכה בדבריו מזכיר  לא  שהט"ז כיון

כדין לקולא להיות צריכה בספק אף אלו בעניינים  שההכרעה היינו הט"ז שכוונת נראה

הדין וכמו לקולא, הפוסקים מחלוקת ספק אמרינן  רוחני נפש בפיקוח  ושאף נפש, פיקוח

להקל  נפשות ספק עצמו 25של מצד היתר  בדבריו מצאנו לא אבל גדול. חידוש וזהו ,

לעשות  לחבר ליה ניחא  של היסודי העניין על מתבסס עצמו וההיתר  נפש, פיקוח שיחשב

חמור. מאיסור  חברו את למנוע כדי  קל איסור 

על  עבירה של לשיקולים בהתאם רק לא  זה בעניין  לדון שיש שחידשו יש באחרונים

נפש, פיקוח של ההיתר מצד אלא  חמור, מאיסור  חברו את להציל בשביל קל איסור 

האמור ההיתר מצד ולהתיר גשמי נפש לפיקוח רוחני נפש פיקוח  לדמות שיש וכתבו

הרבה. שבתות שישמור  כדי אחת שבת עליו חלל של

להוציאה  מביתו בתו את נכרים שהוציאו בשבת לו שנודע "מי וז"ל: הרב השו"ע כתב כך

מיל, לי"ב חוץ אפילו ויצא להצלתה, להשתדל פעמיו לדרך לשום  מצוה ישראל, מכלל

יצילנה, אם ספק הוא אם ואפילו להצלתה, גמורה מלאכה לעשות יצטרך אם  ואפילו

פיקוח לך שאין הצלה, בספק אפילו השבת שמחללין  נפש כפיקוח הוא זה שענין  מפני 

שבת  עליה לחלל ומוטב ימיה, כל שבתות ותחלל ישראל מכלל תצא שלא  מזה יותר  נפש

נפש  פיקוח בשביל שבת מחללין ג"כ זה שמטעם  הרבה, שבתות היא משתחלל אחת

הבת  אם  אף [ולפיכך הרבה שבתות שישמור  כדי  אחת שבת עליו חלל תורה שאמרה

קטנה  הרבה היא שבתות תחלל שלא להצילה עליה יחלל במצות עדיין מחוייבת שאינה

ע"כ. הקטנים ]", נפש לפיקוח שבת מחללין  זה שמטעם  כשתגדיל

מותר אם דן  הוא שם פג), סימן  (תשובות הט "ז, של תלמידו שבעה הנחלת גם  כותב כך

מביא הוא ברצון , נעשית זו המרה כאשר דת מהמרת חברו למנוע בשביל שבת לחלל

ער 25. ובשולחן ע"ב, פג  דף יומא ב.ראה סעיף תריח סימן חיים  אורח וך
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בנדון רק התיר שלא נשמע יוסף הבית  מדברי "והנה וכותב: והב"י  הרשב"א  דברי את

היכא דגם  נראה ולי אסור. הוי  דידן בנדון  כגון שפשע היכא  אבל פשע, שלא היכא  הנ "ל

מן האסורים  בדברים  שבת לחלל ואפילו לכתחילה, שרי נמי דידן  בנדון  כמו שפשע

השיב  לא ועוד תלמוד , צריך שהדבר  סיים רק  לאיסור, החליט  לא הרשב"א  וגם התורה.

השיב  לא והרשב"א נפשות. בספק כדדחינן  זה מספק שבת דחינן  אם  השואל שאלת על

שיחלל  מוטב טעמא, ואמרינן  חולה, גבי  כמו זה מספק שבת דדחינן נראה ולי זה. על

התוספות  של כתירוץ טעמא  דהיינו לומר ואין הרבה... שבתות יחלל ואל אחת שבת

אם שאני , דמיתה לומר  ואין חטא... בלא מיתה דאין  אינו, זה פשע, לא  דהחולה משום

שכן ". כל לא נצחית ממיתה שחת מני  נפשו להציל הוא  שכן כל כן

יעקב  והשבות מוסכם , אינו לגשמי , רוחני נפש פיקוח לדמות זה חידושם  כאמור  אמנם

ליה  ניחא של ההלכה  מצד רק זה בעניין שדנו הפוסקים שמדברי  נקט טז) סי ' (ח "א 

גדושה  במדה "שמדד  שבעה: הנחלת לדברי  ביחס ומוסיף כך. לא מוכח  וכו', לחבר

הכרס, מסברת רק מספקת, ראיה בלי והשו"ע והתוספות הרשב"א  דעת נגד  להכריע

כל  שכתב מה חולה... גבי כמו הרבה שבתות יחלל ואל אחת שבת שיחלל מוטב מטעם 

ההורגו  מן יותר המחטיאו גדול דאמרינן דאע"ג  אינו, זה גם שחת מני נפשו להציל שכן 

בעולם לדעת עצמו שמאבד  וזה יהרג ... ואל שיעבור אמרינן  החמורות בעבירות הרי  מ "מ 

ולא במות שבחר  בעצמו פושע הוא  כי חבירך' שיזכה כדי 'חטא אמרינן לא ודאי  הבא 

גדול". עונשו דהמחטיא רק בחיים ובחרת לפניו דרכים שני  יש אדם וכל בחיים,

וע"כ  באונס, מביתו א "י  שהוציאוה מיירי "וכ"ז ברורה: המשנה פסק מחלוקתם  ולגבי

זוטא איסורא לעשות חייב פושע אינו אם  דקי "ל להצילה, פעמיו לדרך לשום לו התירו

עבורה, שבת לחלל לאביה לו אין  פשעה אם  אבל רבה, איסורא חברו יעשה שלא  כדי

חברך". שיזכה כדי חטוא לאדם לו אומרים  26דאין

וכהכרעת  מיתה נחשבת אינה רוחנית שמיתה מהמשנ"ב להוציא הכרח אין  אעפ"כ אמנם

חטא לאדם אומרים  אין של שהכלל ס"ל מיתה נחשבת אם שאף דאפשר  יעקב, השבות

מפיקוח החבר  הצלת את לעכב אף נאמר בו, שפשע מחטא  להינצל חברך שיזכה כדי

אחת  שבת עליו חלל של הטעם כאן  ששייך שנקט הרב שו"ע דעת נראה וכך רוחני . נפש

אין שבפשיעה מטעם להתיר אין שבפשיעה כתב ואעפ"כ הרבה שבתות שישמור  כדי

חברך. שיזכה כדי  חטא  לאדם  27אומרים

למעלה.26. שהבאנו וכמו לנקוט, התוס' מתירוצי כאיזה מספק היקל דרבנן ובאיסורא

הניצול 27. פשיעת ע"י כשבא אף שמחללים האחרונים  הכרעת גשמי נפש  לפיקוח שביחס ואע"פ

ד. פרק נפש  משיבת ובקונטרס טו) סימן ח (חלק אליעזר ציץ שו"ת עיין שאני. רוחני נפש  פיקוח



וקהילה יח משפחה רבנות ,

שמבואר להדגיש צריך הכי, ליה דסבירא למאן  כמיתה, רוחנית מיתה הגדרת לגבי

תצא ושלא  נצחית מיתה של ביטויים  [שכתבו הרב ערוך ומהשולחן  שבעה מהנחלת

וכמו  ישראל, מכלל יוצאת שהיא כמומר  רוחנית במיתה דוקא  דהיינו ישראל], מכלל

אחת  מצוה שיקול אך נצחית". ממיתה שחת מני נפשו "להציל שבעה הנחלת שסיים 

שישמור כדי  אחת שבת עליו 'חלל של מהדין נלמד לא בוודאי  אחרת מצוה לעומת

קלילא איסורא  למיעבד לחבר  ליה ניחא  של לסוגיא ורק אך שייך וזה הרבה', שבתות

נאמר לא ואם  אלו. היתרים  בין  והנפק"מ  ההבדלים  עם חמור , מאיסור חברו למנוע כדי

חלל  של ההלכה מצד  זוטא  איסורא למיעבד לחבר  ליה ניחא  בכל דנו לא למה יקשה כן ,

הרבה. שבתות שישמור  אחת שבת 28עליו

ישתטה  שלא נפש  חילול היתר

סברא מצד  כמיתה הדתית האישיות איבוד  את להגדיר אחרונים כמה דנו בו נוסף מקום

שלא אדם הצלת ביחס הוא הרבה, שבתות שישמור כדי  אחת שבת עליו חלל של זו

המהרי"ל  בשם  כתב סק"ח ) תקנד (סימן  המג"א משיטיונו. שוטה רפואת או ישתטה

הימים בתשעת ויין בשר באכילת מותר יום  אל מיום  ונתרפא  דעה חסר שהיה מי  בעניין

יתענה. לא  הכיפורים ביום אף סכנה שיש וכל הפרמ"ג והוסיף באב, בתשעה יתענה ולא 

היתר בהסבר  האחרונים משיטות חלק שמביא  כ) (פרק הדעת משפטי  בספר וראה

כיפור. ביום לאכול 29השוטה

רוחנית"28. בסכנה נפש  "פיקוח בעניין ב, בתחומין במאמר ישראלי שאול הרב בדברי ראה אך

איסורא  למיעבד לחבר ליה ניחא של הכלל בעניין והרשב"א התוספות מחלוקת את באריכות שביאר

ההלכה  מצד הוא בזה ההיתר יסוד התוספות שלדעת זה, היתר של ביסודו תלוי שהדבר קלילא,

שלא  באופן אף התירו ולכן הרבה, שבתות שישמור כדי אחת שבת עליו חלל של מהפסוק הנדרשת

הסברא  מצד להתיר יש התוספות לדעת ולדעתו הרשב"א. לדעת משא"כ ידו. על לחברו האיסור בא

מיתה  שאינו במקום  רוחנית הצלה ביחס אף הרבה, שבתות שישמור כדי אחת שבת עליו חלל של

התוספות  לדעת שאף בפנים, שהבאנו יעקב השבות לדברי בניגוד הם אלו ודברים  מוחלטת. רוחנית

שאין  ישראלי הרב גם כתב הרמ"א דעת בביאור להלכה נפש . פיקוח של ההלכה מצד היתר אין

כל  מומרת "כשתשאר מוחלט באופן נפש אבדן על כשהמדובר "כי גמור: נפש  בפיקוח אלא להתיר

פקו"נ  על שהמדובר כה"ג  כל וכו' חטא לאדם אומרים  שאין כהרשב"א ננקוט אם אפילו חייה",

ומצוה  פקו"נ בפני העומד דבר שום  שאין הכללי פקו"נ מגדרי זאת לראות יש רוחני, במובן ממש

הרב. ערוך ושולחן שבעה הנחלת מדברי מבואר כך וכאמור האפשריים ". האמצעים בכל להצילו

שמחלת 29. שביארו יש נפש . כפיקוח ממש והוי עצמו את שימית סכנה ישנה שבשוטה שנקטו יש

מהגרי"ד  שכטר הרב מביא הרב נפש  בספר בכך. בקיאים אנו שאין אף לגוף עצמי סיכון בה יש  נפש

ה"שגעון" סכנה חשש  כשאין שאפילו זצ"ל מבריסק חיים ר' זקנו בשם שאמר זצ"ל סולובצ 'יק

לו. סימן הכרמל הדר בספר גם  וכ"כ נפשות, כסכנת דינו גרידא
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חלל  של זו סברא אחרונים כמה שצירפו דעת המשפטי בספר  שם מביא  ההסברים בין

לנו  יש המצוות מן  פטור  שהשוטה שכיון  הרבה, שבתות שישמור כדי  אחת שבת עליו

המצוות. מן  יפטר  שלא כדי שבת עליו לחלל

זה  לשוטה להאכיל דשרי  "ודאי  ו): סימן דעה יורה (א קודש אדמת בשו"ת כתב כך

בידים ולהאכילו נבלה, כל תאכלו דלא זה לאו על שנעביר  ומוטב נבילה, של זו רפואה

זה  הרי  בזה, הזריז וכל תורותיו. ואת האלוקים  חוקי  את אח "כ וישמור שיתרפא, כדי

ל"ט): סי ' (אבהע"ז יצחק בית בשו"ת כתב וכן  השמים". מן כפול ושכרו ונשכר, זריז

ואף  מצוות, בר  שאינו קטן על שמחללין  כמו לרפואתה שבת מחללין  בוודאי "ולדעתי 

שבתות  שישמור  כדי אחת שבת חלל אמרו שהרי  הדעת, סכנת רק הגוף סכנת בה שאין 

מבואר ". מצאתי לא  מקום ומכל שבת... שומר  אינו שוטה הוא ואם  הרבה,

שאסור באופן שאף שכתב מו) סעיף שכח  (סימן שלמה החכמת שיטת היא לזה בדומה

חלל  של דלטעם עיניים , שתי  על לחלל אפשר שם] [ראה אחת עין משום שבת לחלל

ממצוות  פטור  שסומא יהודה רבי  ולשיטת הרבה, שבתות שישמור כדי  אחת שבת עליו

הרבה. שבתות שישמור  כדי עליו שבת לחלל 30יש

להתיר שאין וכתב זו סברא  על להדיא  חולק פ"ג) סימן (באו"ח  זאת לעומת החת"ס

מצד להתיר  ואין  פיקח, שיהיה רפואתו לצורך נכרי  של חולים בבית לשהות גדול לשוטה 

מכח שם  להתיר  וכתב זו. כסברא  קיי "ל דלא הרבה שבתות שישמור  אחת שבת עליו חלל

מצווה. לצורך זה איסור להתיר שיש מוכיח  שהוא  לקטן איסור  ספית איסור  רק זו סברא

במדבר לנמצא  תחומין איסור  היתר ד .

אימתי יודע ואינו במדבר  מהלך שהיה באדם דנה ע"ב) סט (דף שבת במסכת הגמרא

מחייתו  כדי רק מלאכה לעשות לו מותר  יום  שבכל הוא  שדינו הגמרא ואומרת שבת,

פיקוח מפני  אלא  מלאכה לעשות היתר  לו אין  שבת ספק הוא יום שכל שכיון  ימות, שלא 

לאו  דאי  שירצה... מה כל יכול להלך אבל  - פרנסתו כדי  "עושה התוספות וכתבו נפש.

מעשי 30. באופן לה יש ששם  תשתמד, שלא להיתר ביחס הנ"ל האחרונים  מדברי ללמוד אין אמנם 

המתירים  בפסוקים  נכללת שיטיון שמחלת שכונתם  אפשר וגם  זה. אחרי מצוות לקיים אפשרות

אף  קיימת הרבה שבתות שישמור כדי אחת שבת עליו חלל של שהסברא כיון מחלה על שבת חילול

שמענו. לא כלל, מחלה בלא אך בה.



וקהילה כ  משפחה רבנות ,

מתוך  אחד  ליום  ביחס גם  הוא כך אם  התוס' [ומסתפקים ליישוב". לעולם יגיע לא הכי 

שבת]. למצוות 'זכר' כעין  כשבת משמר הוא  שאותו ימים השבעה

מחשש  הוא הימים בכל מלאכה לעשות לו שאסור  דמה מבואר  סק"א ) שדמ (סימן  במג"א

כמה  אפילו היינו דההיתר מהראשונים, בסק"ג המג"א מביא ואעפ"כ קבוע, של דאורייתא

ראשונים עוד פסקו וכך תחומין . איסור  של דאורייתא  חשש יש שבזה אף פרסאות

להתחשב  בלי שירצה כמה יכול הוא  ללכת חייו, כדי  רק מלאכה לו הותרה שלא שאע"פ

א). סעיף שדמ (סימן ערוך השולחן  גם  פסק וכך 'תחומין '. באיסור 

נפש  פיקוח  של חשש גם בזה שיש החדש בריטב"א  נראה יום, בכל ללכת ההיתר ובטעם

שאין מפני  ילך שלא  תאמר "ואם  כתבו לריטב "א ובמיוחס בר "ן  אבל "ויסתכן ". שכתב

שאין ומבואר גזרה", בארץ וימות שבתות ויחלל במדבר לעולם ישאר א "כ פקו"נ , זה

לעולם במדבר  ישאר "שאם  ברורה המשנה לשון  גם  הוא  וכן נפש. פיקוח משום הטעם

יצטרך  לעולם ילך לא שאם משום שההיתר ומשמע גזרה", בארץ וימות שבת יחלל

שבת. לחלל להמשיך

בעניין דן  הוא  שם  פג), סימן  חיים  אורח  א  (חלק סופר  חתם  בשו"ת יש הדברים בביאור 

מצד להתיר דן והוא משיטיותו, יצא שעי "ז כדי בידים איסור  לשוטה למיספי  היתר

יהדות, לדת ולהכניסו משטיותו להוציאו כדי  שרי  "מ"מ וכתב מהמצוות. פטור ששוטה

ואינו  במדבר להולך קצת דומה הרבה, מצות שישמור כדי  מה זמן  תורה שיחלל ומוטב

הולך  ומ "מ  שבת, ספק משום  נפש פקוח  מכדי יותר  לעשות לו שאסור שבת, מתי  יודע

עושה  ד"ה ע"ב סט שבת מס' תוס' עיין  דאורייתא , תחומין למ "ד  אפילו שירצה כמה

דברים עתה יאכל לא  אי  נמי והכא  ע"ש... ליישוב, לעולם  יגיע לא הכי לאו דאי וכו',

דאורייתא ". חיוב לידי  לעולם יבוא לא האסורים 

יותר , ומחמיר הדברים  בהמשך החת"ס בו חוזר לשוטה שלו הדימוי  לגבי  למעשה אמנם

מהחת"ס  מבואר לענייננו אבל ספייה. איסור מצד בקטן  אלא מתיר  ולא  בגדול ואוסר

ההיתר. שורש שזהו

שבת  עליו חלל של  ביומא האמור  להיתר כוונתו  שאין בהמשך שם בחת"ס מבואר  אמנם

לא דבריו בהמשך שמוכיח  וכפי לחת"ס ס"ל זה שהיתר  הרבה שבתות שישמור  כדי אחת

חלל  של ההיתר  כאן  שייך לא  שלכו"ע שנתבאר  מה לפי נראה זה מלבד למסקנא . קאי

למסקנא קאי  אם אפילו זה שהיתר  כמשנ "ת הרבה, שבתות שישמור  כדי  אחת שבת עליו

במיתה  אלא אינו הדתית, האישיות במיתת גם נוהג  הוא  אם ביחס ואפילו ולא גמורה

שלא נראה בשבת בגמרא האמור שתזכה כדי חטא של ההיתר גם אחת. מצוה לביטול

דרבנן. באיסורים אלא  שייך אינו זה שדין  לעיל כמשנ "ת כאן , שייך



בהתמכרויות וטיפול מחטא  הצלה לצורך איסורים כאהיתר

בתחילת  שהבאנו במנחות הגמרא  דברי  של אחרת למערכת שייך זה שהיתר נראה אלא

חטא בזה שאמרינן עצמו, קרבן באותו עבירה ידי על קרבן בתיקון  העוסקים  דברינו,

בשביל  חטא  של זה בעניין  ע"א) מח  (דף במנחות שבגמרא למרות שתזכה. בשביל

אחד ביום היא  כשהעברה וחטא  עמוד  אומרים אין אחד  בקרבן  שאפילו מבואר שתזכה,

במנחות  שם אמת השפת כתב אכן  לכאן. עניין  זה אין  לכאורה וא "כ שני, ביום והמצוה

דהזכות  דלעיל כהך אמרינן  הזכות שבו ענין באותו דחטא החילוק עיקר  לפרש "אפשר 

אבל  אמרינן  הוי  השבת בענין  לזכות בשבת החטא היה אם  וה"ה הקרבן  בזה והחטא 

בעניינינו. גם כך לדון יש ולפי "ז ענינים...", כב' הוי השבת בענין  אינו לקרבן הזכות

שבתות  שישמור  כדי  אחת שבת עליו חלל של העניין את בהביאו החת"ס כוונת כאמור 

שאין נאמר  ושלא  תיקון  נחשב שזה להראות אלא זו, סברא  מכח  להתיר אינה הרבה

הכמותי. לעניין משמעות

שכתב  הצורך, במקום  להיתר  שיקול בתור זו מימרא שהביא  ברמב"ם  מצאנו לזה בדומה

התורה  מן דבר  לעקור חכמים  לכח ביחס א) הלכה ב, (פרק ממרים  בהלכות הרמב"ם

רבים להחזיר כדי תעשה לא  מצות על לעבור  או עשה מצות לבטל שעה לפי ראו "אם 

השעה. שצריכה מה לפי  עושין אחרים, בדברים מלהכשל מישראל רבים  להציל או לדת

מן בזמן מורים דין בית כך כולו, שיחיה כדי  זה של רגלו או ידו חותך שהרופא  כשם 

חכמים שאמרו כדרך כולם, שיתקיימו כדי  שעה לפי מצות קצת על לעבור הזמנים

הרבה". שבתות שישמור כדי  אחת שבת עליו חלל הראשונים 

בעריות לחטוא  עליו  מתגבר  שיצרו מי בעניין חסידים הספר  דברי ה.

פן וירא עליו מתגבר שיצרו מי  ששאל באחד "מעשה כתב קעו) (סימן  חסידים  בספר 

יכול  אם לו האסורות עריות שאר  או נדה אשתו עם  או איש אשת עם לישכב יחטא

מוטב  א "א  שאם  להוציא  לו יש שעה באותה לו והשיב יחטא שלא כדי זרעו להוציא

יתענה  או החורף בימי  בקרח  ישב כפרה צריך אבל באשה. יחטא  ואל ש"ז שיוציא 

סעיף  כג, סימן העזר (באבן שמואל והבית מחוקק החלקת החמה". בימי  יום  ארבעים

להלכה. זה דין הביאו א)

שתזכה  בשביל חטא  עצמו לאדם שאמרינן בשבת הגמרא  על בנוי זה היתר  בפשטות

המהותי לכלל נוגד  הדבר  לכאורה אך חמור. מפני  קל איסור  עצמו לאדם ודוחים

בע"כ. ויושלם  יגיע העבירה שמעשה שצריך זה בהיתר שהבאנו



וקהילה כב  משפחה רבנות ,

ועון לבטלה זרע שכבת להוציא  ש"אסור  ערוך השולחן  דברי  את הביא  שמואל ובבית

דעון וכאן בזוהר "מ "ש חסידים: הספר דברי  שלפי  וכתב שבתורה" עבירות מכל חמור  זה

דוקא ". לאו - עבירות מכל חמיר ש"ז מוציא 

מ"ש  דלפ"ז מ"ש א ' ס"ק בב"ש "עי' וכתב: שמואל הבית דברי  על השיג שלמה החכמת

חמור הוא דודאי בזה לדחוק א"צ ולפענ"ד עכ"ל, דוקא" לאו עונות מכל חמור  זה דעון

ויש  ש"ז... עון  לבטל מוטב אז זה או זה לבחור עבירות ב' שיש היכי  רק עונות, מכל

הוי צדיקים  של תולדתיהן  והרי  תולדות להעמיד  הותר  דש"ז כיון יותר  הדבר להסביר

דבר לידו בבא  וא"כ מצוה, כעושה שכר  לו נותנין  עבירה עבר  ולא  אדם  ישב והרי  מע"ט

תולדות  הוי  מצוה ועשה מצוה כעושי לו נחשב הרי  עשה ולא  נדה או א"א כגון עבירה

כך". עבור  ש"ז להוציא  לו מותר לכך ש"ז להוציא הותר תולדות להעמיד  והרי

שמוציא באופן עבירה כלל נחשב שאינו זה, עבירה בסוג  מיוחד היתר כאן יש ולדבריו

הוצאת  איסור היות על מבוסס שההיתר שמואל הבית ולדעת עבירה, מניעת לצורך זרע

זה. דבר לו הותר היאך צ"ב יותר , קל לבטלה זרע

חסידים הספר דברי את תלה מד) סימן  ב (חלק דבר  משיב בשו"ת מוולוז'ין  הנצי"ב

אילעי: רבי אומר  שם  ע"א ) יז (דף במו"ק הברייתא  דברי בפירוש הראשונים  במחלוקת

שחורים וילבש אותו, מכירין שאין למקום ילך עליו, מתגבר שיצרו אדם  רואה "אם 

התוספות  בפרהסיא". שמים  שם יחלל ואל חפץ, שלבו מה ויעשה שחורים, ויתעטף

ולא בסתר  חפצו שיעשה לאדם  לו דמוטב "משמע כתבו: ע"א ) טז (דף בחגיגה

לעבור לו שהותר  ח "ו ר "ח  "פי' תוס' הביאו ע"א) מ (דף בקידושין  אבל בפרהסיה".

יצר משברים שחורים ולבישת והאכסנאות דרכים יגיעת אלעאי  ר ' אמר כך אלא עבירה

העבירה". מן  אדם  ומונעים הרע

לפניו  שבאה לשאלה ובמענה זו. במחלוקת  תלויים חסידים הספר שדברי הנצי "ב וכתב

באה  היתה "אם  כתב: תטבול, לא  בלא "ה אם  ביום  לנידתה לטבול לאשה היתר  בעניין

הבושה, מפני בלילה לטבול שלא  אנסה דיצרה לשאול מראש תטבול האשה לא  ואם

לידי תבא  שלא  כדי ביום  לטבול לה להתיר  ראוי אם נדה, איסור  לידי לבא קרובה

רואה  אם הזקן  דאר"א בחגיגה דאיתא  הא  בפי ' היא קמאי  דמחלוקת נראה והיה חמורות,

ופרש"י חפץ, שלבו מה ויעשה אותו מכירין  שאין  למקום ילך עליו מתגבר שיצרו אדם 

במו"ק  פירש"י והכי ור "ח  החמורה, חה"ש לידי יבא  שלא  כדי  בסתר  עבירה דיעשה ותוס'

מצי לא דאם  דס"ל מבואר  כלל, ליד"ע יבא ולא  כך יעשה אלא כו' דח"ו רה"ג בשם 

ומש"כ  חמורה, עבירה לידי יבא שלא כדי קל איסור למעבד לו מתירים  אין  ליצרו לכייף

ותוס'". כפרש"י  הוא כ"ג ) (סי' באוה"ע ס"ח  בשם  הב"ש



בהתמכרויות וטיפול מחטא  הצלה לצורך איסורים כג היתר

איסור לידי  יבוא שלא  כדי הפת רדיית התירו של הכלל עם עניין לה אין  זו מחלוקת

ממילא , תיגמר לא היא  וגם  להינצל בא הוא  ממנה העבירה על אנוס אינו שהרי  חמור ,

והוא יצרו את לכוף מצי שלא  באחד עניינה אלא דרבנן . באיסור המדובר  אין  לכך בנוסף

כדי קלה עבירה לעבור לו מותר האם  בנסיון. יעמוד ולא  האיסור  את שיעשה משוכנע

החמורה. מהעבירה להימנע

להחמיר צריכים  ואנו להלכה, אינם חסידים הספר  דברי שלפי "ז בנצי "ב שם  ונראה

הרי"ף  בנוסף איסור . לעשות לו הותר  שלא  אילעא  רבי דברי  בפירוש הסוברים  כראשונים 

עליו  יצרו שמתגבר  פי  על אף אלא אלעאי לדרבי  "וליתא הלכה לעניין כתב קטן במועד

הביא וכן שמים" מיראת חוץ שמים בידי  הכל דקי"ל בדעתיה, ליתוביה ליה מיבעי 

איסור מנהג  להיתר  היחס ועל חסידים הספר דברי בביאור נוסף אופן על הרא"ש.

בהערה. ראה אלו, 31בעניינים

לעשות 31. היתר של לכלל שייכים הדברים שאכן חסידים הספר דברי בביאור להציע יש נוסף אופן

זרע. השחתת לאיסור ביחס אלא דבריו את אמר ושלא חמור, מאיסור להימנע בשביל קל איסור

הגדול  בב"ד שנגזרה בגזרה דדווקא די"ל שם  השואל הרב כותב מג) בסימן (שם  דבר משיב בשו"ת

חשודה  היא זה היתר כשבלא אף לאשה מתירין אין באמת אפשר בכזה אלאו ואסמכוהו במנין,

בזמן... גזרה רק היא המצוה עשיית בגוף דאינו ביום  טבילה באיסור משא"כ נדה. איסור על לעבור

ועשה  בקום  לעבור ואנסה אלבשה דיצרה כזאת באשה ולכן במנין... נגזרה דלא היא קילא גזרה וגם 

ודאי  ולכן מזה גדול הדחק שעת לך אין לו, להתפתות נתחזקו זה וכבר ובעלה, היא כרת איסור על

כרת. מאיסור קצת האנוס בעלה וכ"ש אותה להציל בזה להתיר יש

זה  דבר מעשיית כלל בדרך מנעו שחז"ל היא הכוונה שבכה"ג  באופן אלו דברים להגדיר שיש אפשר

שתי  יעקב שנשא מה לגבי כתב כא) פרק א (שער החיים והנפש  ציווי. בו אין אבל עוון שהוא וגילו 

על  ח"ו מעמידים  היו לא דא"כ הדין, מצד כך ועושים מצווים  היו לא האבות כי דהיינו אחיות:

בכל  הנעשים הנוראים התקונים שכלם  בטהר השגתם מצד הוא שקיימו מה רק והשגתם. דעתם

בהם  שיגרמו ח"ו והריסה והחורבן הגדולים והפגמים  ותחתונים. העליונים  וכוחות בהעולמות מצוה

בכחות  גדולים  תקונים יגרום  נשמתו שורש שלפי ע"ה, אבינו יעקב כשהשיג  לכן יקיימום. לא אם

יגע  ישראל, בית את שתיהן יבנו והמה ולאה, רחל אלו אחיות השתי ישא אם העליונים ועולמות

ע"כ. לו, שינשאו להשיגם  ועבודות יגיעות כמה

הנפש  כתב שבו נצטוו שלא באיסור הללו הדברים מעין הוא בגזרה נכלל שלא כזה שאיסור נראה

'כדאיות'. שיקולי אחרי ללכת שיש החיים

ל  יש כיו"ב הוצאת ואולי להיתר ביחס מד) (ח"ב יהושע פני שבשו"ת זרע השחתת לאיסור ביחס הבין

ולא  עריות גילוי בכלל לא זה אין דודאי לפנים  דאי"צ  "נ"ל כתב נפש , פיקוח במקום  לבטלה זרע

אסמכתא  שהוא ספק "בלתי הפנ"י כותב תנאף, מלא הגמרא שדרשה ומה דמים ... שפיכות בכלל

כמו  זה על שלוקין כתב ולא  ביאה) איסורי מהלכות (פכ"א זה דבר הביא הרמב"ם  דהא בעלמא

לי  ונראה יושב, הוא בנידוי אם כי כתב, לא מרדות מכת ואפילו שם  שהביא הדברים בכל שכתב

בדבר  אבל סייג, ועשו חז"ל שאסרו בדבר היינו מרדות שלוקין דרבנן איסורי בכל שדרכו שאע"פ

שהם  כאלו אסורין הרבה שמצינו כמו גדול, עוון שהוא מוכח מקראי רק חז"ל תקון שאינו זה

לוקין  אין שבאיסורין הגדול הוא אפילו לאו בהן ואין איסור... שהם וכתובים בנביאים  מבוארים



וקהילה כד  משפחה רבנות ,

זוטא איסורא למיעבד לחבר  ליה ניחא  של ההלכה לעניין אונס הגדרת  ו .
רבה  איסורא  הארץ עם  ליעביד ולא

הארץ  עם ליעביד  ולא זוטא איסורא למיעבד לחבר ליה ניחא  עניין לעיל, כמבואר 

הב"י נקטו וכן אנוס, החוטא  בהיות התוספות מתירוצי  באחד  תלוי רבה, איסורא

בעינן האם אנוס, חוטא של ההגדרה מהי  לעיין  ויש להלכה. להחמיר  שיש והמשנ"ב

לאנוס. נחשב פוטר שאינו שאף או"ד  מעונש הפוטר גמור  אונס

מעונש  הפוטר  ממש אונס דוקא  אינה לאונס שההגדרה מהתוספות מבואר זה בעניין

נחשב  לעבירה פיתוי  שאף ע"א) ד' דף שבת (במסכת התוספות וכתבו התורה, בדיני

מחזרת  שהיתה "משום הרבים בה יחטאו שלא כדי שפחה שחרור היתר  ובעניין אונס,

מעונש  אותם  לפטור  כדי בפיתויה שאין ואף לאנוסין ". ודומי ' לזנות עצמה וממציאה

אנוסים. נחשבים זה לעניין

עצמו  את להציל כדי דרבנן באיסור לעבור  עצמו לאדם  היתר לגבי לדון יש ועפ"ז

בה  בשבת לגמרא מקביל זה דבר  האם עוון , אותו על אנוס שהוא  באופן  חמור מאיסור

שהדברים לומר ניתן  לכאורה יותר. גרוע זה שדבר  או מאליה, תושלם  האפייה מלאכת

שלא בשביל - אחרים בה יכשלו שלא בשביל השפחה את לשחרר לאדון  מותר אם ק"ו;

השואל  מסתפק מג ) (ח"ב דבר משיב בשו"ת אכן שכן . כל לא עצמו הוא  בה יכשל

שהבאנו  זרע השחתת לגבי  חסידים  בספר האמור ההיתר  שזהו צד לו ויש זו, בשאלה

זה. מצד להיתר מכריע לא הוא  ולמעשה הקודם , בפרק

בסברות  לדון באו אם באמת "אבל כתב למעלה הבאנו שכבר  מלכיאל דברי בתשובת אך

יאמר עבירה דבר לעשות הרוצה וכל כהפקר , התורה איסורי כל ח"ו לעשות נבוא כאלה.

עלייהו".

מנהג . להיתר ביחס באחרונים  יש  מאד קל לאיסור ביחס דבר המשיב לדברי דומה באופן

יקלו  לא שאם עוף בהטרפת במנהג  להקלה ביחס דן ג) סימן דעה יורה ו (חלק אומר יביע בשו"ת

שאסרו  האחרונים לרבותינו מצינו שאמנם  שאף פגומה, מטבח בסכין בעצמו העוף בעל ישחטנו בזה

מן  איסור בזה שאין לנ"ד ענין זה אין "מ"מ חמור, מאיסור להציל כדי דרבנן איסור להתיר בתוקף

גם  וראה נבלה". מאיסור להצילו העוף לשחוט להקל טפי עדיף להחמיר, שנהגו מנהג אלא הדין,

בעלמא". מנהג אלא "דאינו בעומר לגלח להיתר ביחס ו) סימן שאל חיים (בשו"ת החיד"א בדברי

לשחרר  שהתיר קל"ב) סי' הדור (פאר בתשובותיו הרמב"ם דברי את גם לזה לדמות שיש  אפשר

פסקנו  כאשר אכן  לכתחלה, לישאנה  יכול אינו ונשתחרה השפחה על הנטען כי "ואף ולישאנה, שפחה

שומן  ולא רוטב שיאכל מוטב ואמרנו השבים  תקנת מפני כך ופסקנו וישא שיגרש  כאלו בדברים

שמענו  שלא כו) סימן (ח"ג  באחיעזר ועיין תורתך". הפרו לד' לעשות עת ז"ל אומרם  על וסמכנו עצמו

לעז. חשש במקום  אלא דבריו



בהתמכרויות וטיפול מחטא  הצלה לצורך איסורים כה היתר

וכל  לעשותה... עליו מתגבר שיצרו שמרגיש ממנה מחמורה להנצל כדי  זאת שעושה

בשבת  התו' כתבו כבר  דהא  זה. אל זה קרב ולא  זו לסברא  מקום שאין יראה ד ' ירא  ת"ח

הכניס  בפשיעה אם  אבל בזה, פשע כשלא רק איסור  התירו שלא דוכתי  ובכמה ד' דף

ובכ"מ (שם) בשבת התו' כתבו דשפחה ובהך דבר. שום  לו מתירין  אין  איסור לאיזה א "ע

הותר לא שהותר, במקום  דאף ועוד כאנוסים . הוי  לזנות א "ע וממציאה שמחזרת דכיון 

שמצינו  ממה נלמד וזה חמור. מאיסור חברו להציל כדי קל איסור לעשות לאחרים  רק -

להצילו) ד"ה ע"א  עג (דף בסנהדרין  התו' וכתבו בנפשו, להצילו שניתן דברים  בכמה

שם איתא בשבת ואף אותו, שיהרוג  מה ע"י  זה - החטא מן  החוטא  את להציל שהכוונה

מזה, חמור איסור על יעבור שלא כדי נפשו תאות למלא  לחוטא להתיר  אבל דשרי ...

נקט וכן היתר , אין באונס אף עצמו שלו מורה דבריו ופשטות לו". להתיר  אין בודאי 

כב). סימן ז (חלק אליעזר  ציץ בשו"ת

זה  לעניין כאונס התמכרות  הגדרת ז.

כאנוס  תורה, באיסורי הכרוכה מהתמכרות הסובל את לדון  יש האם לדון באנו מכאן 

עבורו. קלים  איסורים  לעבור לחברו ולהתיר זה, 32לדבר

התמכרות, וככל מוקדמות. מתקופות כבר  בפוסקים מוכרת להימורים  ההתמכרות הנה

מימושה  לטובת משפחתו ושל שלו וגשמיים  רוחניים  צרכים של מהזנחה סובל המכור

אם גופם... על ששוחקים  הריקים  באותם הדן  שבועות במסכת פ"ד סוף במרדכי  (ראה

בימינו. גם מוכרת זו והתמכרות מהשבי ), לפדותם  33יש

"המשחק  את לעדות הפסולים  בין  מונה ע"א ) כב (דף השנה ראש במסכת המשנה

גזלן נחשב הוא כי  הוא  פסולו ע"א ) כב דף (בסנהדרין חמא  בר  רמי לדעת בקוביא".

(יורה 32. משה אגרות שו"ת ר' דאורייתא, כאיסור היא] [באשר ההתמכרות לעצם להתייחסות ביחס

דינים  עיקרי מכמה אסור דבר שהוא שפשוט סמים עישון איסור בעניין שכתב לה) סימן ג  חלק דעה

וכדומה  אכילה מתאות יותר הוא אשר גדולה תאוה גורם "שהוא שם: כתב השאר ובין שבתורה,

בבן  שנאמר החמור איסור והוא תאותם , ולהעביר לצמצם יוכלו שלא ויש לחיותו, להאדם הצריכים 

להביא  שאסור וכ"ש כשרות, לאכילת שהוא אף לאכילה לו שיש גדולה היותר תאוה על ומורה סורר

שלמלקות  ואף אסור, שהוא בזה להאדם  צורך שום שליכא ולדבר יותר עוד גדולה לתאוה עצמו

סורר  בבן דאיכא הטעם  גם ואיכא זה, לאו על עובר ודאי לאיסורא מ"מ הדין מן עונשין שאין נימא

סורר". בן בפ' בסנהדרין כדאיתא הבריות, את שילסטם  שסופו ומורה

בזק,33. יעקב עברי, משפט בספר ר' הראשונים, בדברי - זו תופעה של שונים הלכתיים היבטים  על

תשע"ד. ירושלים  קוק הרב מוסד הוצאת



וקהילה כו  משפחה רבנות ,

ששת  רב ולדעת קונה, אינה ואסמכתא אסמכתא ידי  על ממון מחברו שנוטל כיון מדרבנן 

עולם. של בישובו עסוק אינו כי הוא  פסולו

לחזק  כך על נשבע הקוביא  למשחק מההתמכרות להיגמל מעוניין  שהיה אדם  לעיתים 

המשחק  עמד  להיכשל, ממשיך הוא זה חיזוק שלמרות משראה לעיתים אך קבלתו, את

שבועה. של החמור באיסור  גם , הוא  ונכשל עובר  שכעת כפולה בעיה בפני 

"ההוא מהירושלמי: שהביאו הראשונים  מדברי  מביא רכח ) סימן דעה (יורה יוסף הבית

נדרית  ליה: אמר נדרת, מאי  ליה: אמר נדרי, לי התר ליה: אמר  יודן דרבי לקמיה דאתא 

ליה: אמר  קאמינא, בקוביא  לצחק ליה: אמר כדין , עבדין וכי  ליה: אמר מרווחנא , דלא

התרתיהו  לנדר דפרטת לאו דאי  הנדר, לפרט צריך שאמרו חכמים  בדברי  שבחר  ברוך

כלל  מזה והוציאו הירושלמי , דברי  את שהביאו הראשונים מדברי הב"י ע"כ ומביא לך".

יוכל  ולא יצרו יתקפנו "שמא ירא אדם שאותו ואע"פ איסור . דבר  להתיר נזקקין  שאין 

נזקקין. אין  אעפ"כ שבועתו", על ועובר  משחק - רעות שתי  עושה ונמצא עצמו, להעמיד 

מבואר רנב) (סימן  לרמב"ן  המיוחסות בשו"ת פירוט  וביתר  תשנה) (א , הרשב"א  בשו"ת

שלא כדי קטנה לעבירה שיזדקקו לאלו אומרים ש"אין זה לאדם נזקקין שאין הטעם

אדם שאותו ואע"פ עבירה. היא עבירה להתיר שההזדקקות כלומר  גדולה". עבירה יעשה

כן. אומרים  אין ביצרו, להיכשל ירא 

עם ליעביד  ולא זוטא  איסורא למיעבד לחבר  ליה 'ניחא  כאן  אומרים שלא  הדבר ובטעם

בקוביא דשחוק לו, נזקקין שאין  "מסתברא שם  הרשב"א כתב רבה', איסורא  הארץ

ישביע  - לעבירה יצרו יכשילנו שלא  מפני ואם לעבירה. נדר מתירין ואין  היא  עבירה

שלא גדולה. עבירה יעשה שלא  כדי קטנה, לעבירה שיזדקקו לאלו אומרים ואין ליצרו.

הארץ  עם לעביד ולא  זוטא  איסורא איהו דלעביד  לחבר  ליה 'ניחא בעירובין  אמרו

כלכלה  ולקוט לך דא"ל ההיא כי  החבר, ע"י לע"ה שבא לאיסור  אלא רבא' איסורא

ע"ה  יאכל שלא  המוקף מן  שלא  עליהם לעשר  לחבר לו שיש דאמרינן  מתאנתי, תאנים

שסוף  נראה התאנים ". סל שילקוט שא "ל החבר  ע"י עובר ונמצא מעשר , בלא התאנים

כשבא היינו שנזקקין היחיד  שהאופן  הב"י , שמביא כשיטתו הם  כאן הרשב"א דברי 

החבר. ע"י 34האיסור

לא 34. כי שהטעם משמע תשנ"ה] א' הרשב"א בתשובת גם [וכ"ה הרשב"א דברי מתחילת אמנם 

שם  שהביא מה ועיין זו לסתירה שציין שם  במהדיר עיין יצרו. את ליישב ליה דאיבעי אנוס חשיב

נא. סימן הר"ן מתשובת זה בעניין



בהתמכרויות וטיפול מחטא  הצלה לצורך איסורים כז היתר

בשם כן  "כתב תשפז) (סי ' העדות שבועות פרק מרדכי שבהגהות הב"י מביא שני מצד

כי קוביא, של נדר  להתיר  יש הזה בזמן דעתה אומר טוביה שרבינו כתב כן ואחר ריב"א

ברוחם ". ולמשול להתאפק יכולים שאינם הוא שגגה כמו

ישירות  עסק לא שאמנם רפא) (סימן  הריב"ש משו"ת גם זה בהקשר  מביא שם יוסף הבית

על  לעובר  ועונש נידוי  בעניין כתב אך בקוביא , משחק עבור השבועה היתר  של בשאלה

דומה  לאנוס, קרוב בו שהרגיל עד יצריה תקיף הצחוק יען  בזה להקל "ואפשר  זו שבועה

הארץ  מעמי  ורבים  אלבשה, יצר  טעמא מאי ע"ב) נא (דף כתובות במס' רבותינו למ "ש

נענשו". ולא  עליו עברו ונוקשו, עליו נשבעו

להזדקק  לאלו אומרים  'אין  כי הוא  לו להיזקק שהאיסור הרשב"א מדברי  שהבאנו כיון

אותם את דן  טוביה שרבינו נראה גדולה', עברה זה יעשה שלא כדי  קטנה לעברה

לחבר ליה 'ניחא של ההיתר בהם שייך שיהיה זה, לעניין כאנוסים להימורים המכורים

מהתוספות, הבאנו שכבר רבה' איסורא הארץ עם ליעביד  ולא זוטא  איסורא  למיעבד 

זה  טעם  ידי על היקל [והוא אנוס שהחוטא באופן היינו זה שהיתר  להלכה נפסק ושכן 

רבה]. כמצווה בקוביא  ממשחק האדם  הצלת את שדן  או בלבד 

השתנתה  הזה שבזמן  הסובר טוביה רבינו כדברי  ערוך בשולחן שם  פסק הרמ"א למעשה,

שאף  פסק שם הש"ך אך זה, נדר בקוביא  למשחק להתיר  ויש הירושלמי  מזמן המציאות 

הרמ"א. כדעת ולא  בקוביא משחק של השבועה את לו מתירין  אין 35בזמנינו

ב  היצר התמכרותאונס

כן], הסוברים  [לדעת זה לעניין כאנוס בקוביא המשחק מהגדרת להסיק שיש אפשר

בעיה  של במקום  הרע יצרו ידי על כאנוס אדם  החשבת לעניין  יותר  כוללת הגדרה

רוקח 35. מעשה בספר אולי ישנה (אלכוהליזם ) ליין להתמכרות ביחס מצווה ביטול של התייחסות

ולתקן  דעותיו לכונן כדי נדרים  שנדר "מי שם: שכתב כג ) הלכה יג (פרק נדרים  הלכות הרמב"ם על

שהיה  מי או שתים, או שנה הבשר עליו ואסר זולל שהיה מי כגון כיצד ומשובח, זריז זה הרי מעשיו 

כולן  אלו, בנדרים וכיוצא לעולם ... השכרות אסר או מרובה, זמן עצמו על היין ואסר ביין שוגה

בספר  וכתב לפרישות", סייג  נדרים  חכמים  אמרו בהן וכיוצא אלו ובנדרים הם לשם  עבודה דרך

דאם  והבדלה קידוש יין ושתיית בשר אכילת על מצוה שהוא וי"ט שבתות דפרט ד"צ"ל רקח מעשה

יד) ו, (במדבר חכמה משך ראה מאידך הפרט". בזה הוא גרוע דאדרבה ומשובח זריז זה אין כן לא

שהיא  לקרובים טומאה כמו מצוות, כמה ממנו שבטל לפי הוא בנזיר החטאת "ענין לנזיר: ביחס

מכל  אבל ומשובח. טוב הוא אז בפרישות, אצלו פעלו ואם היין. על והבדלה קידוש  וכן עשה, מצות

ונראה  חלום ". בתענית לתעניתו תענית למיתב דצריך ר"ח שהביא כמו זה, על כפרה צריך מקום

שיבטל  באופן אף לנדור אדם יוכל מאלכוהול גמילה לצורך וחומר וקל פרישות לצורך שלמעשה מזה

והבד  וצ"ע.קידוש  לה



וקהילה כח משפחה רבנות ,

כתב  עבירה לעשות או מצוה לבטל הרע יצר  שתקפו מי  לכל שביחס ואף נפשית.

הרעה... בדעתו עצמו אנס הוא  אלא ממנו אנוס זה "אין  גירושין): מהלכות (פ"ב הרמב"ם

הרע  יצר של אונס בטענת להיפטר יכול אדם ואין  שתקפו". הוא ישנם36ויצרו עדיין מ"מ ,

ב'טבע'. אנוס נחשב שהוא  מקומות

שתחילתה  כל רבא: "דאמר ע"ב) נא (דף כתובות  במסכת בגמרא מופיע אלבשה' 'יצר  דין 

מותרת, שוכרתו היא לה נזקק שאלמלא  לו, הניחו אומרת היא  אפי ' ברצון , וסוף באונס

אלבשה". יצר מ"ט

בשגגה  בעלה תחת שזינתה "האשה יט ) הלכה כד, פרק אישות (הלכות הרמב"ם פסק וכך

בין מותרת, נתפשה הא נתפשה לא  והיא שנאמר  לבעלה, מותרת זו הרי באונס או

ברצון , שסופה פי  על אף - באונס ביאתה שתחילת וכל ישראל, שאנסה בין  גוי שאנסה

שהיצר מותרת, זו הרי - שוכרתו הייתי  אותי אנס לא שאלמלא  לו הניחו אמרה ואפילו

היתה". באונס מתחלתה לבשה,

גם האשה  פטורה זה שבמקרה הוסיף ט ) הלכה א, פרק ביאה איסורי (הלכות הרמב"ם

שמשהתחיל  מכלום, פטורה ברצון וסופה באונס ביאתה שתחילת "ואשה וכתב: מאונס

לרצות". אותה כופה וטבעו האדם  שיצר תרצה שלא  בידה אין  באונס לבעול

שהיצר אופן לבטא בא  זה בהקשר הריב"ש מביא  אותו אלבשה יצרא  של זה שעניין  נראה

וגשמי. רוחני  טוב בין הבחירה מתחום ועובר  הגוף, בתחום ו'נתלבש' נכנס כבר

וז"ל: החרטה, הוא  הראשון  והעיקר  התשובה, עיקרי  את מונה תשובה בשערי  יונה רבינו

לנגד אלקים  פחד  היה לא איך עשיתי , מה בלבבו: ויאמר הרעים , מעשיו על "יתחרט 

לא לרשע, מכאובים  רבים  כי הרעים , השפטים ומן  עון  על מתוכחות יגורתי ולא עיני ,

לאיש  ונמשלתי  אחד, רגע הנאת מפני משחתו עליו עיני חסה ולא גופי, על חמלתי 

הרמב"ם 36. שכתב וכפי והמצוה" התורה ועמוד גדול "עיקר מהוה אדם' ל'כל החופשית הבחירה

טובה  לדרך עצמו להטות רצה אם נתונה אדם לכל "רשות עוד: שם וכתב ה), פרק תשובה (הלכות

יעבור  אל בידו... הרשות רשע ולהיות רעה לדרך עצמו להטות רצה ואם בידו, הרשות צדיק ולהיות

מתחלת  האדם  על גוזר שהקב"ה ישראל בני גולמי ורוב אומה"ע טפשי שאומרים  זה דבר במחשבתך

רשע  או רבינו כמשה צדיק להיות לו ראוי אדם  כל אלא כן הדבר אין רשע, או צדיק להיות ברייתו

הנביאים  ידי על לנו מצוה היה היאך רשע... או צדיק להיות האדם  על גוזר היה האל אילו כירבעם...

עליו  נגזר כבר ברייתו מתחלת והוא רשעכם , אחרי תלכו ואל דרכיכם הטיבו כך תעשה ואל כך עשה

זה  ובאי כולה התורה לכל היה מקום  ומה ממנו, לזוז אפשר שאי לדבר אותו תמשוך תולדתו או

לצדיק..." שכר משלם  או הרשע מן נפרע משפט ואיזה דין



בהתמכרויות וטיפול מחטא  הצלה לצורך איסורים כט היתר

שניו, בחצץ השופט יגרס שתו ואחרי אכלו אחרי כי ויודע וישבע, ויאכל ויחמוס שיגזול

עכ"ל. יז)", כ, (משלי  חצץ" פיהו ימלא  ואחר שקר לחם  לאיש "ערב שנאמר כענין

אף  – נשלט  הבלתי הדחף את הנמשל, היא  יהודי  איש כל עומד  בה היצר מלחמת בעוד 

כמשל, יונה רבינו מביא  היום], גם  מוכר  הוא שאף [דחף לגניבה - גשמי  הפסד  במחיר

ההחלטות. קבלת של הנורמלית במערכת כשל ישנו לאדם  שבו טבעי  בלתי  מצב שזהו

לסביבתו. או לאדם ההרסנית השפעתם  למרות ופיתוי לדחף נכנע האדם 

ברכות, כהלכה לומר  מצליח  שאינו אדם  לגבי וייס, אשר רבי מדברי דברינו בתחילת

נפשית, מבעיה נובע שהדבר  למרות - הברכות את לומר  יכולת וכחוסר כאנוס שנדון 

בהכרח ואדרבה, כהלכתם . הברכות את לומר  שלא הרע יצר של גירוי שום  כאן  ואין היות

שהשפעת  באופן  הוא כך לכאו' ולפי "ז טבעי. גורם  מחמת אלא  הרע היצר  מחמת זה אין 

בידי רק אנוס שהוא להגיד אפשר שאי  גשמיים , תחומים  על גם  היא הנפשית ההפרעה

הטבעית  ההחלטות קבלת מערכת את מעוותת הנפשית שההפרעה כל לכן הרע. יצרו

כאנוס. האדם יחשב 'גשמיים'], בשיקולים בעיקרה [התלויה האדם 37של

המשמעות, במלוא  אלבשה' ל'יצרא  הריב"ש כוונת אם אף מעונש פטור לעניין  אמנם

בכתובות, שם  היש"ש דברי ע"פ וזאת מעונש לפטור סיבה בכך אין שבעניינינו נראה

אבל  מעשה, עבדה ולא לו, הניחו שאמרה אלא עולם , קרקע שהיא  דוקא "ונ"ל שכתב:

גופה  בהקריבה שהרי  אסורה, עצמה, ומקרבת מעשה, עשתה התשמיש בסוף אם

שייך  ולא  בעלה, על בכך ונאסרה כרת, וחייבת רצון, מעשה הוא  מעשה אותה לתשמישו,

מעשה". שעשתה מאחר אלבשה, יצר לומר

בקונטרס 37. יואב' ה'חלקת של האחרונה קושייתו את ליישב יש אלבשה' ל'יצרא זו הגדרה בעזרת

לאדם  אמרו שאם  שכתב ע"ב) עב (דף בשבת המהר"ם  דברי את שם  מביא הוא דקשייתא'. 'קבא

שחלקו  אמנם  יש  חייב. נפש " פקוח כאן ואין מיתה חשש  בהם שאין עונשים מיראת שבת... "חלל

לגופה  שא"צ  דמלאכה כר"ש  דקיי"ל לגופה שא"צ  מלאכה הו"ל דבכה"ג  מצד המהר"ם דברי על

כתוס' (דלא שס"ל לג ) דף (כתובות בשיטמ"ק גם  ועיין ב). עמוד ד דף שבת יהושע פני (ראה פטור

במקום  עבירות ג' על אף נפשו למסור חייב ואין ממיתה, חמורים  קצבה להם  שאין שיסורים  שם )

יצר  גבי כתובות בש"ס דמבואר "כיון העניין עיקר על הקשה שם יואב החלקת אך כאלו. יסורים

מזה... יותר אלבשיה יצר לך ואין יסורין מחמת שכן ומכל ואונס, כשוגג והוי נאסרת דאינה אלבשיה

להינצל  כדי עבירה לעבור הפיתוי דרגת אם שאף נראה האמור לפי אמנם  וצע"ג". דפטור מוכח

שיהיה  ככל גדול  פיתוי לדמות אין אלבשה , יצרא לגבי האמורה הפיתוי מרמת יותר גדולה מיסורים

למערכת  משתייך כאמור שהוא אלבשה יצרא לעניין חומרית הצלה או טובה מחמת עבירה לעבור

(ויקרא  הרי"ם, בחידושי [וראה אותה]. שאונס לאותו המתרצה [וכאשה הגיונית בלתי החלטת קבלת

ואם  נגדו, לעמוד שיכול כפי אם  כי האדם, נגד השמים  מן מעמידין שאין גדול, כלל זה "אך ב): י,

הזה"]. באופן ממנו מסתירין היו לא זה, נגד לעמוד בכוחו שאין בידוע היה



וקהילה ל  משפחה רבנות ,

שאין כוונתו שאין שלמה של הים בדברי ביאר קצז) (סימן  המלך משאת בספר 

"דהנה  אלא  תעשה, ואל בשב רק להכשיל אלבשה' 'יצרא  מסוג  הרע היצר  בכח 

שהנאתה  מבואר  הרי  דידה מעשה וחשיבא דחייבת ומה עולם, קרקע הו"ל הא היא

עליה, הביאה שהיא בהנאה אלא  זה דאין אמרו בזה למעשה, לאחשוביה לה מהני 

עי"ז  שנעשה נהנית שהיא למה להחשיב בזה סגי לא הלבישה שיצרה הנאה אבל

דידה". למעשה הביאה

מובן במלוא  אלבשה יצרא של כמצב נפשית התמכרות נחשיב אם  אף בענייננו גם  לפי "ז

עבירה  לגבי סברא רק אלא  מעונש, לפטור  כדי  בכך אין  שלמה של הים  לדעת המילה,

חמור. מאיסור  חברו להציל כדי  קל איסור  על

מדב  מביא  סקי "א ) ו סימן העזר  (אבן  תשובה הפתחי  על אמנם  שחלק ביהודה הנודע רי 

אלבשה  שיצר כיון מעשה, עושה שהיא בכך דמה בעיניו תמוה "שדינו שלמה של הים

כתב  לא  בענייננו לדבריו, אף אמנם  ע"ש". כו' באונס היא המעשה גם  אנסה ויצר

נראה  כאמור  והב"י  אלבשיה כיצר להחשב וקרוב לאנוס, קרוב שהוא  אלא  הריב"ש

לא אך זוטא. באיסורא  החבר  עבור לעבור  של ההלכה לגבי זה שיהני  מדבריו שמביא 

מעונש. פטור לגבי

הענשתו  כמו: נוספות הלכתיות השלכות להיות יכולות כאנוס, מכור  הגדרת לשאלת

המשפטית  אחריותו ישירות. הריב"ש בו דן שראינו שכמו עניין בתשובה, חזרתו ודרך

ועוד. לחברו, אדם  שבין עניינים  38לגבי 

המתאים .38. לטיפול מהתמכרות הסובל להפניית ביחס גם חשיבות להיות יכולה האמורה להשקפה

הם  הנפש שרופאי דעות) הלכות ב (בפרק הרמב"ם  כתב כללי באופן המידות לתיקון שביחס אף

מתאוים  חולות שנפשותיהם אדם בני כך מר... ומתוק מתוק המר טועמים  הגוף "חולי החכמים:

הנפשות, חולי תקנת היא ומה בה... ללכת ומתעצלים  הטובה הדרך ושונאים  הרעות הדעות ואוהבים

לדרך  שיחזירום  עד אותם  שמלמדין בדעות חליים וירפאו הנפשות רופאי שהן החכמים אצל ילכו

אמר  עליהם  אותם  לרפא החכמים  אצל הולכים ואינם שלהם  הרעות בדעות והמכירים  הטובה,

הנכללים  חוליים  לאותם ביחס אלא אמורים הדברים  שאין נראה בזו". אוילים ומוסר חכמה שלמה

מעשית  להתנהגות הציווי את רק לא בתורה למצוא ניתן אליהם  שביחס הרגילה, היצר במלחמת

הנכללות  נפש  למחלות ביחס אך אלו. בדרכים האדם  להשתלמות הדרך את גם  אם  כי מתוקנת,

בטיפול  הבקיאים  מקצוע אנשי של עזרה תדרש כאנוס, האדם  נחשב שבו אלבשה' 'יצרא של במצב

אלו. במחלות

מטפלים  או איסורים ידי על להתרפאות איסור על אלו, בעניינים הראוי המטפל בחירת חשיבות על

שומרי  של בעניינם אלו בעניינים  בטיפול רבנים של השילוב חשיבות ובעניין כפרנית, גישה  בעלי

בשבילי  בחוברת ודת", "פסיכיאטריה במאמר וולבה, שלמה הרב בדברי ראה ומצוות, תורה

דתיים: לפסיכותרפיסטים  'מקראה ובספר ה. חוברת צאנז, קריה החולים  בית בהוצאת הרפואה,



בהתמכרויות וטיפול מחטא  הצלה לצורך איסורים לאהיתר

אלו בעניינים  ציבורי היתר ח .

הפוסקים מביאים  אלו בעניינים  כללי  היתר  ובין ליחיד היתר  בין אפשרי להבדל ביחס

החיוב  גודל את שם מבאר  הוא כ'), שער וירא (בפ' עראמה יצחק לרב יצחק עקדת מספר

קיום להיתר  [ביחס וכותב ממשיך והוא  יחידים , מפרצת עין להעלים שלא  השופטים של

על  זה על נתחבטתי פעמים "וכמה וז"ל: הקהילה] של ובחסותה בידיעת בושת בית

עוד ולא  בדורנו, אשר  ישראל שופטי  ביד  רופף איסורן שהיה הקדשות הנשים  אודות

פרס  להם שמספיקין יש גם ביניהם , חנינה להם ליתן הקהלות במקצת יאותו שכבר אלא

החמור איש אשת איסור מחטא הסכלים או הרווקים את שמצילות כיון  אמרו כי מהקהל

סכנת  או סקילה איסור לידי  משיבואו זה לאו על שיעברו מוטב הגויות, מסכנת או

שהחטא להם והסברתי גדוליהם  ולפני לפניהם  רבות פעמים זה על דנתי ואני שריפה,

ב"ד ורשות הרבים, לדעת ושלא  בסתר  ישראל מבית איש איש עליו יעבור  אשר הגדול

נקיים , ישראל וכל מטה או מעלה של ב"ד  ע"י ימות שבעוונו והוא הוא, יחיד חטאת

לבדם ההם הרשעים  האנשים  מוסרים  שלהם  ב"ד  היו אם  בגבעה פילגש עון  שהיה כמו

דיניהם בבתי נתנה והדעת הרבים דעת עליו כשיסכימו הקטן  החטא  אמנם ישראל, ביד

לא אם  למחילה ניתן ולא כולו הקהל וחטאת פלילי  ועון זמה הוא הנה בו, למחות שלא 

שהם סדום  עון היה והוא  בעון , השתתפם על בנימין בבני שהיה כמו הקהל בפורענות

או  שיכרתו ומוטב טוב הוא  ולכן ואביון , עני  יד  להחזיק שלא  הסכימו שלהם דינים  ובתי 

הרבים בהסכמת מהתורה אחד אות משתעקר  בנפשותם  ההם החטאים  יסקלו או ישרפו

עכ"ל. אלוקית", בתורת ונחלה בבינה חלק לו אין  בדעתו זה יקבל שלא ומי  וכו',

יחיד. מעבירת יותר  חמור  הרבנות, או הקהילה ידי על ממוסד  היתר של עניין אומר, הוה

לתת  אין פחות, חמורה עברה לעבור יבחר אם  נכון שיקול יעשה שהיחיד אפשר אם  אף

אינם והרבנים הציבור  פחות. חמורה עבירה בכך 'נרויח' אם אף 'הכשר ' כזה לעניין

לעבירה. לגיטימציה ולנתינת פסולה, תופעה של למיסודה להסכים  יכולים

כמה  "עד ללמוד  ניתן שמכאן נא) סימן  יט  (חלק אליעזר ציץ בשו"ת כך על וכותב

פירצות  שום  יתהוו שלא  הציבורית, המסגרת על הדורות בכל ישראל חכמי  שחרדו

השפעה  להיות יכולה זה ליסוד  לתורת-סיני ". והרתוקות הבצורות בחומותיה וסדקים 

חילונית  במדינה שונות לחקיקות בהסכמה ולשיקולים רבני, בפיקוח  שונים שיקולים על

דתיים. מחוקקים מצד

בעניינים  הופמן שניאור ומהפסיכולוג אילן בר נפתלי מהרב מאמרים  בו וטיפול', הלכה פסקי ענינים,

אלו.



וקהילה לב  משפחה רבנות ,

זו  הגבלה בעניין האחרון, בדור  מלכים  שולחן על שעלו אקטואליים , עניינים  לשני  נציין

פיקוח אפשרות על ויתור  של במחיר אף איסור, לפעולת וציבורי  רבני הכשר לתת שלא 

יותר. חמורים איסורים  על

לבית  הראשית מהרבנות הכשר  תעודת הענקת אודות דן  נה), סימן  (יא אליעזר בציץ

הכשרות, דיני  כל על ולשמור הרבנות של וההשגחה הפיקוח  עליו מקבל אשר מלון

לתת  אפשרות לו ולתת עין  להעלים דורש אך הרבנות, מטעם המשגיח להוראות ולציית

זאת. הדורשים  לאורחים  בשרית ארוחה לאחר חלבי  מאכל

מדברים "והדברים וכותב הנ "ל העקדה דברי  את השאר בין  כך על מביא אליעזר  הציץ

בצדקות  לבוא והקהל הדור ומנהיגי לצדיקי להם  אין אופן שבשום בינה ומאלפנו בעצמם

ויתור תמורת בזדון , עליהם שעוברים  חמורות מעבירות רבים  יחידים  או יחיד להציל

לא אפילו אלא כך על מפורשת רשות לתת שלא  רק ולא  מהתורה, אחת אות עקירת

וחטאת  הוא שפלילי  מפורש לכתוב יצחק העקדת וכדמדגיש מזה, עין העלמת תמורת

כמי דלא  בהדיא וזה בו. למחות שלא דיניהם  בבתי  נתנה כשהדת אפילו כולו, הקהל

ולא האיסור, חומר את כשמורידים דוקא  אמורים  יצחק העקדת שדברי לומר שרוצה

האיסור על כשיעברו למחות שלא  ומסכימים  האיסור חומר על יעברו שלא  כשמשגיחים 

אינו". וזה קל, היותר

מצד לאסור  דן הוא וגם ז), סימן  דעה, יורה ד  (חלק אומר היביע גם דן  ממש זו בשאלה

כותב ד למעשה הלכה אולם  דבריו. את לחזק מקורות עוד  מביא והוא הנ"ל, העקידה ברי 

את  שמורידים באופן מיירי דהעקדה מבואר , שהחילוק באמת "אולם אומר: היביע

שיהיו  המזון  מצרכי  על הרבנות השגחת כל הרי  כאן  אבל לא . ותו ללאו, ממיתה האיסור 

מפאת  למחות המשגיח  ביד  ואין בשר, אחר  חלב לאכול ירצו פרטיים  אנשים ואם  כשרים ,

על  הרבנות של ההכשר עצם  עם  קשר  כל לזה אין בארצנו, השורר  והדרור החופש

אומר היביע נב). סי ' (חיו"ד משה אגרות בשו"ת גם  כתב שכך מביא  והוא המאכלים".

ובחלק  זה, בעניין  כללים מדבריו ללמוד ואפשר  זה, לדין והגבלות ראיות בעוד שם דן

לציץ  השגתו מכתב ואת אליעזר  הציץ דברי את מביא הוא יב), (סימן דעה יורה ח 

זה. בעניין אליעזר

בהם לעניינים  ישירות ששייך באופן  המדובר שאין הנ "ל, הנדון  כל לגבי להדגיש יש

להינצל  כדי קל ולו איסור  לעשות לחברו או לאדם  בהיתר  המדובר אין כלומר עסקנו,

ציבורי פיקוח  של העקידה, בעל לימד אותו והאיסור בחשש ורק אך אלא  חמור , מאיסור

המקורות  מובאים  הנ"ל האחרונים  ובדברי שלו, בהיזק למעט כדי  פסול מעשה על ורבני 

זה. לעניין השייכים



בהתמכרויות וטיפול מחטא  הצלה לצורך איסורים לג היתר

עמאר משה שלמה רבי הראשל"צ דן  ג ), סימן דעה יורה ד (חלק שלמה שמע בשו"ת

הכשר תעודת נתינת בעניין הראשית הרבנות מועצת בפני  שהובאה דומה, בשאלה

הנ"ל, אליעזר  הציץ עם  ואמר  היביע מחלוקת את מביא הוא  בשבת. הפועלת למסעדה

למסקנה  לדרבנן. דאורייתא  איסור בין  זה בעניין  לחלק שיש אומר  היביע מדברי  ומדייק

ושאר למסעדות הכשר  לתת לנו "דאין  חילוקים  ועוד  הנ "ל החילוק מכח מסיק הוא 

להקפיד עליהם  שיקבלו עד  שבעולם, פנים  בשום  השבת את בהם שמחללים  עסקים

אמתית". בהקפדה וכהלכה כדת ישראל ומועדי שבת בשמירת

סיכום

למרות  רדייתה את בשבת פת לתנור שהכניס לאדם  להתיר מסיקה שבת, במסכת הגמרא

לא דאורייתא. מלאכה באיסור  יעבור שלא  כדי בשבת, פת רדיית על מדרבנן האיסור 

להינצל  כדי קל איסור עבירת אחרים במקומות להתיר  הגמרא  מדברי ללמוד  ניתן 

אך  יצרו. את לכבוש לאדם  ליה מיבעי  מאליו נגמר  שאינו שבאיסור כיון  חמור , מאיסור

להקל. צדדים יש איסור  מנהג  של בהיתר

קבלת  ומערכת אלבשה'- -'יצרא  הרגיל מתחומו היצר  עובר  בו מסויים  במקרה ורק אך

אותה, לאונס המתרצה אשה של בהלכה כגון מתערערת, האדם של הנורמלית ההחלטות

המכור את שדנו מי בראשונים יש שראינו כפי  כאונס. זה מיוחד  יצר  התגברות נחשבת

לעבור אחר של לאפשרות מכך והשליכו זה מסוג הרע יצר  בו שנתלבש כמי להימורים 

שבועה. על עבירה של חמור  מאיסור להצילו ה'מכור ' בשביל קל איסור 

יישבו  שבת במסכת התוספות חמור , מאיסור חברו שינצל כדי  קל איסור  עשיית לגבי

שחברו  שהאיסור במקום  אלא  להתיר  שאין  וכתבו זה, בעניין  שעסקו סוגיות כמה

לגבי חברו. את להציל כדי יחטא אם  עליו דנים  שאנו האדם אותו ידי  על בא  יעשה

אם תירוצים שני  התוספות כתבו ידו, על בא  האיסור שאין במקום שמצאנו היתרים

רבה  מצוה מחמת הוא  אלו במקומות שההיתר  או פשע שחברו במקום  אלא אסרו לא 

דרבים. מצוה או

בשבת  לו שהודיעו למי  ביחס יוסף הבית אך  הראשון, החילוק את אלא  כתב לא  הרשב"א

לחלל  עליו שמצוה התוספות  כדברי פסק ישראל, מכלל להוציאה מביתו בתו שהוציאו

דרבנן לאיסורים וביחס להצילה. כדי התורה, מן  האסורים  בדברים  אפילו השבת, את

שביחס  כיון  מרצונה, שתמיר סכנה שיש באופן  אף להתיר שיש ברורה המשנה כתב



וקהילה לד  משפחה רבנות ,

שהיא כל להתיר  יש בפשעה שאף התוספות תירוץ על לסמוך יש אלו לאיסורים 

רבה. מצוה

פוסקים כמה לדעת נוהג הרבה' שבתות שישמור כדי  אחת שבת עליו 'חלל של ההיתר

זה  היתר לצורך זו] סברא  של החשבוני האופי [למרות אך רוחנית, מיתה בסכנת אף

שיטיון. או כהמרה גמורה רוחנית 'מיתה' דוקא  צריך

כדי קלים  מאיסורים  עין העלמת של אלו בעניינים רבני והיתר ציבורית להסכמה ביחס

הפוסקים שהביאו כפי יותר, חמור והדבר  שיש ראינו חמורים , מאיסורים  הצלה 'להרויח '

פיקוח בתחום השלכות ישנם זו לשאלה מוחלט. הדבר  אין  אך יצחק, העקידת מדברי

'להקל' בהסכמות דתיים גורמים השתתפות בדבר נוספות השלכות ויתכנו כשרותי,

דתיים. לעניינים הנוגעת בחקיקה

הרמב"ם דברי  את לציין  יש אלו, בעניינים  לדבר  דבר בדימוי  הקושי להדגשת - לסיום

שיחיה  כדי  זה של רגלו או ידו חותך שהרופא  "כשם שכתב ב) (פרק ממרים  בהלכות

שיתקיימו  כדי  שעה לפי  מצות קצת על לעבור  הזמנים  מן בזמן  מורים דין  בית כך כולו

אותה  לתשובה ביחס מד ) (סימן דבר  משיב בשו"ת הנצי "ב כתב הדברים ובעקבות כולם ",

במהלך הרבה,הבאנו מתון  להיות צריך איסור בשביל איסור דלהתיר  "הכלל דברינו

לחתוך  מחליט פעם  הרבה, כואב אדם של דידו הרופא רואה שאם  הגוף רפואת וכמו

לסבול  דמוטב מחליט  ופעם ויסתכן, הגוף בחלל הלאה הכאב יתמשך שלא כדי אותה

דשני יחד רופאים  איזה דעת בישוב אם  כי  נעשה אינו זה ודבר היד, להפסיד  ולא  הכאב

איזה... עם הרבה ישוב צריך האופן  בזה המקולקל הנפש רפואת כך מסוכנים , הצדדים

ח"ו". חורבה לידי  ליתי שלא  ישפוט אלהים ובקרבם  תורה, גדולי 

lL



אסון  במקרי הרב  תפקיד לה על

אסון אסון אסון אסון  במקריבמקריבמקריבמקרי הרב הרב הרב הרב  תפקיד תפקיד תפקיד תפקיד  עלעלעלעל

שליט"א  שורין משה הרב

פתיחה "

במקורות " הרב חובת

סכנה " בשעת מהעיר לברוח לרב מותר האם

ההלכה " ע"פ רעות בשורות העברת דרכי

סיכום "

פתיחה 

רבנית. מנהיגות בפני  ומורכב גדול אתגר מציבים מזדמנים אסון  קהילות 1מצבי  רבני 

לחץ  במצבי  והנחיות תשובות לתת נדרשים הם שבו במצב לעתים עצמם מוצאים

טראומה. שעברה אחר  או אסון בפני ניצבת ממנה חלקים  או כולה הקהילה עת גדולים,

אסון , מצבי  עם  להתמודד  מעטות לא  קהילות נאלצו האחרונות בשנים  הצער, למרבה

המטפלות, חירום מערכות של נאותות פעולה דרכי  ולגבש רב ידע לצבור  שסייע מה

רוכז  לא כי נראה אמנם הנפשי . המקצועי  מההיבט גם  וכך הלוגיסטי הפיסי , מההיבט 

הקהילה. של הרוחנית המנהיגות עבור ידע שיטתי  באופן ידע

ביכולתו  אסון. מצבי בעת מרובה משמעות בעל תפקיד ישנו הקהילה לרב שנראה, כפי 

הרוחני עולמם את להעצים ואף החירום, מצב את בשלום  לעבור קהילתו לחברי  לסייע

עשוי אסון  בעת הרב של ראוי  תפקוד האסון . עם  בריאה רוחנית התמודדות מתוך

לא חלילה אשר רב - ומאידך הקהילה, בעיני התורה מעמד ואת מעמדו את להעצים

הפוכות. לתוצאות להביא  עלול כראוי, יתפקד 

טראומה  או יחיד  של באסון מדובר  לעתים שונים. לסוגים  למיין  ניתן האסון  מצבי את

החזקה  הקהילתיות אך אחת, משפחה רק לכאורה פוקד אמנם  זה אסון עבר . שהיחיד

הפוגע  רחב באירוע מדובר  לעתים  מאידך, כולה. הקהילה על המשפיעים הדף גלי  יוצרת

אם בין הקהילה, חברי של רחבה קבוצה נפגעים שבו פיגוע למשל, שלמה. בקהילה

חירום 1. בעת הרבנים  'תפקיד על גודמן יונה הרב של המצויין במאמרו נעזרתי ההקדמה בכתיבת

תודתי  כך ועל מאיר), בערוץ פורסם ההלכתי, ההיבט מן לא - קהילתיים \רגשיים (בצדדים  בקהילה'

לו. נתונה



וקהילה לו  משפחה רבנות ,

פתאומי באופן  נוצר  והאסון  יש לשטחה. מחוץ ובין  הקהילה שטח בתוך התרחש הפיגוע

הנמצאים ויש פעמי, חד באירוע שמדובר  יש היתכנותו. על מראש ידיעה שקיימת ויש

מתמשך. אסון של 2במצב

ועדתו  קהילתו בני את ללוות הרב של חובתו בשאלת להתמקד השתדלתי זה במאמר

הנוגעות  הלכתיות שאלות ובמספר חז"ל, ובאספקלריית התורה פי  על אסון במצבי

במקרים מטיפול עצמו להפקיע זכותו האם למשל, אלו. במצבים  הרב של תפקודו לעצם 

השאלות  לכל ניכנס לא ועוד . ההלכה ע"פ רעה בשורה למסור ניתן  אופנים  באלו אלו,

הנה  רבות כי לפרטן  אפשר  אי  באשר  אתם , להתמודד שעליו הפוטנציאליות ,3ההלכתיות

בהם. ועסקו נכתבו כבר רבים ומאמרים  שספרים  4ובפרט

במקורות הרב חובת 

להשתתף  צריך מנהיג  או שרב כך על מפורש חיוב מצאנו לא  חז"ל, ובספרות במקרא 

איננה  התורה ככלל, אלו. קשים  בזמנים ולעזרה לסמך להם ולהיות הציבור  בצרת

שגדולי מצינו, בהחלט  זאת אולם  בישראל'. מנהיג  או רב 'חובת של זה לעניין מתייחסת

אלו  עובדות דוקא  מבליטה אף והתורה נהגו, כך רבינו משה מימות עוד ישראל מנהיגי 

שנבאר. וכפי  חייהם, קורות שאר פני על

שעברו פע 2. השואה היא לכך בולטת דוגמא מתמשך. באופן שלם ציבור פוקדים  אסון שמצבי מים

כל  כי אם ומגוונות. רבות הלכתיות שאלות מולידים טבעי באופן כאלו מצבים באירופה. היהודים

שונות. הלכתיות לדילמות פוטנציאל בו יש  סוג  ומכל זמן בכל אסון

מעט 3. לא השנים במשך יצאו מזעיר. מעט שהם אף ומצויות בולטות דוגמאות מספר אציין

נפשית), ובריאות חוסן של בתחום  הציבור טובת הוא (כשהשיקול בשבת' חללים 'פינוי על מאמרים

'הודעה  על ;(104 עמ' כב כרך (תחומין בשבת חללים  פינוי – הלפרין מרדכי הרב של במאמרו עיין

לקמן; ועיין במהירות), מידע שמפיצה המונים תקשורת שיש  לעובדה היה (כשהדיון בשבת' אסון על

נפשיים), (שיקולים בשבת' פתאומי אסון בעת משפחתו עם  להיות כדי משפחה בן 'הסעת על וכן

.(73 עמ' כג  כרך (תחומין רוזן ישראל הרב של במאמרו עיין

העוסק 4. זצ"ל) אשרי אפרים  הרב (מאת ממעמקים שו"ת את לדוגמא להביא יש לכך בהקשר

ההריגה' 'מגיא שו"ת וכן השואה. בתקופת יום  היום  בחיי שעלו ומשונות שונות הלכתיות בשאלות

יהושע  (להרב מרורות' 'עלי ספר גם  זצ"ל). אפרתי שמעון הרב מאת (שניהם הבכא' 'מעמק ושו"ת

זו. אפלה תקופה על והשקפה הגות ופרקי הלכתיות בדילמות עוסק זצ "ל) אהרונסון

או  מלחמה בזמני צבאי רב של לתפקודו בנוגע השנים עם  שעלו שונות הלכתיות שאלות אף ישנן

שונים  שגדריו יתכן באשר זה במאמר ניכנס לא צבאית' 'רבנות של זה לנושא גם  אולם  אסון.

ירון  של במאמרו עיין צבאי רב בנושא לאריכות ואכמ"ל. כללי, מנהיג  או רב של מזו לחלוטין

ועתיד'. הווה עבר בצה"ל: הצבאי הרב של 'לדמותו זילברשטיין



אסון  במקרי הרב  תפקיד לז על

יום , בכל מועד  לעצמו לקחת צריך אדם  שכל כותב החיים' עץ 'דרך בספרו הרמח "ל

להתבונן א"כ לנו ויש ה''. בהם חשק שכך העולם אבות עשו 'מה ולחשוב: להתבונן

בהם בחר כן שעל האומה ואבות מנהיגי של מעשיהם  מתוך לנו מגלה התורה מה ולעיין 

ה  זו מוסרית חובה על חז"ל ודברי המקרא  מתוך דוגמאות מספר נביא  להלן  מוטלת ה'.

ומנהיג. רב כל על

בסבלתם ". וירא אחיו אל ויצא  משה ויגדל ההם  בימים "ויהי  נאמר : יא) (ב, שמות בפרשת

נפש  משיבת בספר עליו וכתב עליהם ". מיצר להיות ולבו עיניו "נתן רש"י וז"ל:5ופירש ,

כמו  זולתו, בחסרון ולהשגיח עשקו מיד  עשוק להציל הציבור בטובת להשגיח "פי'

הנאה  קבלת שום בלתי  בסכנה עצמו הכניס ניצים  עברים  ובשני המצרי במעשה שתמצא

שנתמנה  מוכיח  וסופו ידו. על הצלה שבא  מי הציבור  על פרנס ממנין וארז"ל הימנו.

כמו  עשקו, מיד עשוק להציל לב אביר כמותו נמצא  לא  כי הנביאים ואדון  נאמן  לרועה

כל  וכן בודאי. לגדולה ראוי והוא  יתרו בנות להציל ונכנס נכרי שהיה במדין שתמצא

להשגיח חייב לגדולה עולה כשאדם  נלמוד ומזה וכו'. זו סיבה ע"י  נתמנו השופטים  ימי 

השמים מן  כי  לו ולשמוע לכבדו חייבים הם  גם בצרתם . מיצר  לבו להיות הציבור  בטובת 

עכ"ל. 6נתמנה"

ויקחו  כבדים משה "וידי נאמר: עמלק מלחמת בפרשת יב) (יז, שמות ספר בהמשך גם

ידיו  ויהי אחד  ומזה אחד מזה בידיו תמכו וחור  ואהרן עליה וישב תחתיו וישימו אבן

וכשהוריד ישראל להצלחת שמיים כלפי  ידיו הרים שמשה והיינו, השמש". בא עד אמונה

אבן הביאו שמיים, כלפי ידיו עם  להישאר שיוכל עליו להקל וכדי בקרב, ישראל נחלשו

בצער שרויין  ישראל אמר , וכסת, כר  על ישב  ולא  רש"י: שם  וכתב עליה. אותו והושיבו

ע"כ. בצער  עמהם אהיה אני  אף

הזקנים מינוי מתנאיי אף הייתה העם במשא  הנשיאה שתפקיד  בתורה מצינו עוד 

אספה  משה אל ה' "ויאמר כתוב שם  טז), יא, (במדבר בהעלותך בפרשת משה שנצטווה

באלזס 5. (1440) ר' שנת סביב ידועה רבנים  למשפחת נולד לוריא, אהרן ב"ר יוחנן הרב מאת

באלזס, קהילות בכמה ודרשן ופוסק רב היה ואח"כ גרמניה, בישיבות למד גרמניה. - צרפת שבגבול

בדורו. הרבנים מגדולי אחד ונחשב

שמונים 6. בן להתבונן; לנו יש זצ "ל: וואזנר הלוי שמואל ר' בשם  מובא רועה' היה 'ומשה בספר 

מאורעות  גבורות. גיל ארוכה, חיים תקופת זו שנה שמונים פרעה. לפני בעמדו רבינו משה היה שנה

ועוד. ועוד ניצחונות, והנחילם כוש  מלך שהיה מסופר במדרש זו. בתקופה רבינו משה על עברו רבים

מנהיג  להיות זכה שבגינם  מאורעות אותם  אלא בה נכתבו לא זכר, לכך אין הקדושה בתורה אבל

בצרתם , הצטער אחיו, על ולבו עיניו שנתן חייו, מקורות מסופר ומה ישראל. של ומושיעם  האומה

נכריה, בארץ היה גר למדין, והגיע נפשו על נמלט למענם . חייו ומסר ומעמדו מכבודו דעתו הסיח

צאנם ". את וישק ויושען משה "ויקם לעזרתן: ונחלץ – הכירן לא במצוקתן, יתרו בנות את וראה



וקהילה לח משפחה רבנות ,

אהל  אל אתם  ולקחת ושטריו העם  זקני הם  כי ידעת אשר ישראל מזקני איש שבעים לי 

שוטרים עליהם שנתמנו מכיר  שאתה אותם  רש"י: שם וכתב עמך". שם והתיצבו מועד

"ויכו  ה,יד) (שמות שנאמר  ידם, על ומוכים  עליהם  מרחמים והיו פרך בעבודת במצרים

התנאי כלומר, ע"כ. בצרתן, שנצטערו כדרך בגדולתן  יתמנו עתה ישראל", בני  שוטרי 

על  שריחמו הזקנים אותם  ושוטריו, העם זקני  בהיותם משה ידיעת הוא הזקנים  למינוי

בגללם. והוכו ישראל בבני 

בעת  הציבור  בצער שהשתתף כמי כו) רבתי (פסיקתא במדרש מתואר  הנביא ירמיהו אף

את  עצמם  על המיטו ישראל שבני למרות זאת כל בצרתם, עמהם עצמו והכניס אסונם 

ונשנות  החוזרות לאזהרותיו שעו שלא אחר  המקדש בית וחורבן הגלות של הנורא  האסון

דרך  באיזו ואומר , צווח  התחיל לדרכו, לו "הלך שם: מובא וכך עצמו, הנביא ירמיהו של

ורואה  הולך היה עמהם . ואובד אלך אני האבודים , הלכו דרך באיזו החטאים , להם  הלכו

פרסות  וראה לארץ פניו כבש ומכאן. מכאן הרוגיה בדם  מרובצת והארץ דם מלא  השביל

לגלות  כשהגיע ומנשקן . לארץ גוחן  היה בשבי . הולכים שהיו ועוללים יונקים  של רגלים

עמהם , ראשו את ונותן  בקולרין  נתונים בחורים של כת רואה היה ונשקם. גפפם

את  ונותן בשלשלאות קשורים זקנים של כת ורואה וחוזר  מהם, ומעבירו בא  ונבוזראדן 

ואמר ענה לנגדו. והם  לנגדם בוכה היה מהם . ומעבירו נבוזראדן  ובא עליהם , צווארו

שהגיע  כיון  נבואתי. לדברי  שומעים הייתם  שלא על לכם  ארע כך כל ועמי, אחי להם :

חשב  מ). (ירמיה בבל" אתי  לבוא  בעיניך טוב "אם  לו: ואמר  נבוזראדן  ענה פרת, לנהר

מהם הנשארת לגלות מנחם  אין לבבל, עמהם  הולך אני  אם  ואמר : בלבו ירמיהו

בבכיה  כולם  געו מהם , שפרש ירמיה וראו עיניהם  הגלויות נטלו מהם . לו יצא  בירושלים.

ע"כ. מניחנו" אתה הרי ירמיה, אבינו ואמרו, וצוחו רם  בקול

עצמו  שהוא אף על זאת הקהל, כלפי מנהיג של התמסרותו עוצם למדים  אנו ומכאן 

של  הכאב גודל את רואים עוד האסון. את ולמנוע למוטב להחזירם  כוחו בכל ניסה

'אבינו  באמרם  הגולים זאת שביטאו וכפי צרה, בעת אותם נוטש כשהמנהיג הציבור

מניחנו'. אתה הרי 7ירמיה,

צרתם. בעת ישראל עמו עם  כך מתנהג  ישראל' רועה 'רוענו - בעצמו הקב"ה כן , על יתר

התוספות  והנה 8וכדברי וירא  הסנה מתוך אש בלבת אליו ה' מלאך "וירא  הפסוק על

בעת 7. שם להיות הראשונים תמיד שהיו דגולים  למנהיגים  זכו הדורות כל לאורך היהודי העם  בני

מן  להוציאם ידם שלאל כל את ולעשות והטראומה, האסון בתוך השרויים אלו את ללוות האסון,

הקשה. התמודדותם  מתוך ולחזקם המיצר,

אפשרות  לו יש  כאשר סכנה בשעת מהעיר לברוח לרב מותר האם לדון שהבאנו במה לקמן ועיין

מאחוריו. קהלו את ולהשאיר לכך,

ירידה 8. ד"ה ב' פרשה הירידות פרקי אליהו' דבי ב'תנא כן נמצא וכבר ב. ג , שמות זקנים  דעת
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מתוך  רבינו למשה התגלה שהקב"ה ב), ג , (שמות אכל" איננו והסנה באש בער  הסנה

בצרתם , אתם  נמצא הקב"ה גם  לישראל, צר שכאשר  לרמוז כדי  קוצני , שיח שהוא  סנה

צר ". לו צרתם  "בכל ט) סג, (ישעיה וכן בצרה", אנכי  "עמו טו) צא , (תהלים  שנאמר כמו

לגמרי הם  ואדרבה, הצבור , מן פרשו שלא  לעיל שהזכרנו הגדולים  המנהיגים לעומת

במגלת  שמופיע כפי אלימלך עם  המקרה שונה מצרתם, לחלצם ופעלו בצערם  השתתפו

יהודה:9רות. לחם  בבית תקופה באותה ששרר  הקשה המצב מתואר  המגילה בראשית

חרב  חללי  "טובים באיכה נאמר  שעליו לשלב עד המצב שהגיע היינו בארץ". רעב "ויהי 

רעב". וחיי10מחללי הכלל חיי  כשנהרסו יד, ואזלת ואנדרלמוסיה מבוכה ימי ובאותם

לעם נשאר  בארוכה, המדרש וכתיאור ברעב עטופים היו יחד גם והגוף והנפש הפרט,

את  ויציל בידו ההנהגה רסן  ויקח  מגדוליו אחד  יקום שאולי תקוה, של קטן זיק רק

המיוחסת  בעיר התקוה, את לתלות במי  היה ואכן  חייו. במחיר  אפילו הטרופה הספינה

אפרתים משפחת ישבה ההם , בימים  הסנהדרין מושב מקום יהודה, לחם בבית שבישראל,

אישית, דוגמא  להוות היה מחובתו הדור '. ומפרנסי  הדור 'מגדולי ולגדולה, לשם  נודעת

ה'. לרחמי עד ותפילה בתשובה העם  את ולהוביל לעודד ,

החובל  רב ארצו, ואת עמו את ועוזב קם ישראל, כל עיני תלויות שאליו האיש, זה והנה

לשער ונקל כך. כל מחפירה בצורה ביתו בני  ונפש נפשו ומילט  הטובעת האניה את עזב

נותנים חז"ל במצולות. להשקיעה עליה קמו שהנחשולים  באניה הנשארים נתיאשו כמה

תקצח). רמז רות (ילקוט -שמעוני, ישראל' של לבם  'שהפיל ההגדרה את

שדורשים רבה), לרות ה' (פתיחה חז"ל דברי מתוך יותר עוד  לנו ומתבהר  מתעמק העניין

ישראל  נביאיך בחרבות "כשועלים ד-ה) יג , (יחזקאל הנביא תוכחת את ובניו אלימלך על

בחרבות  מצפה הזה השועל 'מה – ישראל" בית על גדר  ותגדרו בפרצות עליתם לא היו.

עליתם לא  נביאיך, בחרבות כשועלים כך בורח , יהי צד לאיזה אדם בני לכשיראה

ללמוד היו צריכים הדור, ופרנסי  הדור גדולי בתור  ובניו, אלימלך כמשה'. בפרצות

לצד דגליו הנושא כשועל והלאה, הפרצות מן ברחו והם  הפרצות, את לגדור  ממשה

אדם. מבני  לו צפויה סכנה שאין 

שירד. חמישית

שרלוונטי 9. במה רות) מגילת (על יוסף' 'נחלת הנפלא הספר מתוך חלקים ציטטתי הבאות בשורות

לכאן.

שממילא 10. הרוחני, במובן גם  מובניו, בכל רעב המושג את כולל בארץ' רעב 'ויהי הביטוי אמנם

לרעבון  אחד פעמים , שתי ויהי למה ח): תקצו, שמעוני (ילקוט חז"ל כדברי אחריו, כרוך פיזי רעב גם 

תורה. של לרעבון ואחד לחם של



וקהילה מ  משפחה רבנות ,

מותו, של הטרגדיה עומק כל את נעמי ". איש אלימלך "וימת כתוב: ג ) (פסוק ובהמשך

הדור ופרנס הדור גדול לא שמת, הוא מי  נעמי'. 'איש המלים  בשתי הכתוב מקפל

בעל  קטן, אזרח נעשה - עם  ללכד שקיווה מנהיג  נעמי. איש אלא למלכות, שהתעתד 

שהיה  מי  קודם . מת כבר  לעמו כי  בלבד, לאשתו אלא עוד  נוגעת מיתתו שאין לאשתו,

גרידא. נעמי  איש בתור הבמה מן  יורד  אלימלך

להשתדל  עליו אלא  מספקת, אינה הרב של מצדו הציבור עם  בצער  שהשתתפות פעמים 

שמעון ברבי ע"א -ע"ב) (יז במעילה שמצינו וכעין  המיצר, מן  לחלצם פעולות לעשות

ברבי וכמו"כ המלכות. גזירת לבטל לרומי  שהלכו יוסי  רבי בן אליעזר ורבי יוחאי בר 

ע"א). יט (ר "ה גזירות לבטל ממטרוניתא עצה שנטלו ישראל וחכמי שמוע בן 11יהודה

ע"א). ז (חולין שבויים  פודה שהיה יאיר  בו פנחס ברבי מצאנו וכן 

ותלמיד  רב בין

הקשר והוא יותר , וחיוני  יותר אמיץ הוא  הציבור  עם  הרב של והחיבור שהקשר  פעמים 

בקשר מקומית]. ישיבה או כולל כראש משמש שהרב באופן [וכגון  לתלמידיו הרב שבין

לא התלמיד , של בצערו הרב מצד שתהיה, ככל ועמוקה כנה השתתפות גם זה, מסוג

של  לחובתו הנוגע בכל יותר , לכת מרחיקות הלכתיות השלכות אף לכך יש שם  תספיק,

תלמידיו. כלפי הרב

רצח בעקבות מקלט , [לעיר  שגלה 'תלמיד כי  קובעת ע"א) י  (דף מכות במסכת הגמ'

בסיס  על ניתן לכך הנימוק עמו'. ישיבתו מגלין  שגלה, הרב עמו. רבו מגלין  בשגגה],

לימוד פי  על 'חיים ' וחי ". האל הערים  מן  אחת אל "ונס בשגגה לרוצח בנוגע הפסוק דברי 

גם ראויים  חיים אליה לגולה לאפשר המקלט עיר על פיזי . קיום מאשר יותר  הינו זה,

שאליו  הלמדני  החיים  אורח  את להמשיך לו לאפשר – הנדון ובמקרה הרוחני , במובן

הערים אחת  אל "[ונס "שנאמר  ה"א ): רוצח מהל' (פ"ז הרמב"ם  של ובלשונו הורגל.

כמיתה  תורה תלמוד  בלא ומבקשיה חכמה בעלי וחיי שיחיה, כדי  לו עשה - וחי" האל]

עכ"ל. חשובין",

חולה  שהיה תלמיד על שם) (מכות חמד  חשוקי  בספר  המובאת שאלה ראיתי זה בענין 

לרוצח בדומה כלומר : עמו'. רבו 'מגלים  משום אותו, ללמד יבוא שרבו דרש והוא בבי "ח ,

כן כמו עמו, רבו מגלין  ולכן  שלו התורה למוד  כולל חייו צרכי לו שנותנים  בשגגה

לכאורה 11. וכן הפנימית, למלכות ז' פרק רבתי כלה ראה - לשתדלנות חכמים  משלחות על עוד

ריב  ע"ח פרשה ל"ג , פרשה רבה בראשית ע"א, כד דף מכות לרומי.בבבלי סלק "ל
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ללמד יבוא  שרבו רצה תורה, ללמוד צריך והוא  קשה במצב חולים  בבית שנמצא  החולה

ועי "ש. אותו,

להדגשת יש מעבר החכמה, מבקשי של בחייהם והעיון הלימוד של הקיומית משמעותו

התלמידים ובחשיבות תלמידו, בחיי  הרב של העצומה בחשיבותו הכרה הללו בדברים

את  להמשיך לתלמיד  או לרב לאפשר שיש לקבוע היה די  לכאורה, שכן , רבם . בחיי 

הקשר כי ללמוד  יש שמכאן אלא כולה. הישיבה כל שתגלה ומדוע המקלט , בעיר  לימודם

עם הקשר ידע . להעברת מעבר הרבה וחורג  ומשמעותי, עמוק הינו לתלמידיו הרב בין

די לא לכן הרוחני . לקיומם  חיוני  והוא תלמידיו, בחיי מהותי מרכיב הינו המורה הרב

הכוללת  הגולה, של המקורית בישיבה דווקא צורך יש המקלט. בעיר  ישיבה בקביעת

תלמידיו. את או רבו את

נחמני בר  שמואל ר' של בדבריו כגון  בתלמוד , אחרים  בהקשרים  גם מופיעה זו עמדה

גם ילדו'; כאילו הכתוב עליו מעלה תורה חברו בן את המלמד  'כל ע"ב): יט (סנהדרין 

העולם לחיי  'שמביאו הרב של מעלתו את מדגישה ע"א ) לג (דף מציעא בבבא  המשנה

הזה'. לעולם 'שהביאו האב על הבא ',

התורה  קהילה, ומנהיג הוראה מורה כפוסק, הרב של לתפקידיו מעבר כי אפוא , נמצא ,

החלקים מן אחד  וזהו אסון , בעתות הציבור בהנהגת מרכזי  חלק גם לו מייחסת

ציבור. מנהיג להיותו הבסיסיים 

סכנה  בשעת  מהעיר  לברוח  לרב מותר  האם 

עצמו  ולרב לציבור סכנה שנשקפת באופן  לנהוג הרב על איך לדון יש זאת, שלמדנו אחר 

מותר האם  נפשו. את ולהציל הקהל מתוך עצמו למלט  האפשרות את יש ולו בתוכם ,

כן לעשות לו ראוי  ואין12והאם  קהלו כלפי  הרב של מחויבותו עומדת אז גם שמא  או ,

של  האיסור כלפי  היא האחת פנים , משני היא כאן והשאלה הציבור . מצרת לפרוש לו

הציבור. כלפי הרב של חובתו מצד היא והשניה סכנה, במקום ועמידה שהייה

מחיר,12. בשום  הקהילה בני את לנטוש שלא הרב של מצדו מפורשת התחייבות ישנה כאשר אמנם 

היתר  לו ואין לכך משועבד שהרב מסתבר בזה כך, על סעיף הכולל חוזה על חתום שהוא וכגון

שביניהם . בהסכם לכך התייחסות כל אין כאשר בסתמא רק הוא הדיון לברוח.
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רבים  והצלת פיקו"נ במקום סכנה במקום עמידה

לומר סכנה במקום אדם  יעמוד אל לעולם  אמרו: ע"א ) לב (דף שבת במסכת בגמ'

מזכיותיו. לו מנכין  נס, לו עושין  ואם  נס. לו עושין אין שמא  נס, לו שעושין 

מעקה  "ועשית ממצוות כי  מבואר, וה') ה"ד  ושמיר"נ, רוצח  מהל' (פי"א הרמב"ם  ובדברי 

(דברים מאד" נפשך ושמור  לך השמר  "רק מהפסוקים וכן בביתך", דמים  תשים ולא לגגך

הגוף  על לשמור החיוב נלמד  טו), יט , (דברים לנפשותיכם " מאד  "ונשמרתם  ט ), יט,

ומן הנזקים מן להשמר כדי  לברכה זכרונם  אסרו דברים  ש'הרבה אלא עוד, ולא מסכנה.

לבו  שיתן ראוי  כן ועל בנפשו, לסכן דעה בו שיש לאדם  לו ראוי שאין  הרעים , המקרים

(לשון דרבנן ' מרדות מכת חייב עליהם והעובר  בהם , נזק לו להגיע שאפשר  הדברים לכל

תקמו). מצוה החינוך וספר  הנ"ל, 13הרמב"ם 

סכנה  למקום עצמו להכניס לאדם  שאסור בגמ' סוגיות מכמה להוכיח יש מכך, יתירה

אינם מצוה ששלוחי  פי על שאף ע"ב) לט  (דף קידושין במסכת עיין מצוה. לצורך אף

אסור כך ובשל הנס. על סומכין אין  הזיקא] [קביע ברורה שהסכנה במקום אולם נזוקים ,

א (שמואל מהכתוב זאת ולמדו הקן , שילוח  מצות לקיים בשביל רעוע סולם על לעלות

למשוך  שמואל שהלך פי על שאף והרגני', שאול ושמע אלך איך שמואל 'ויאמר ב) טז,

בסכנה  חייו את שסיכנה שליחות זו והייתה היות הקב"ה, של בשליחותו המלך דוד  את

הנס. על לסמוך רצה לא ברורה,

לימוד לצורך לעיר מעיר  ילדים מוליכין  אין כי מצינו, ע"א ) כא (דף ב"ב במסכת אף

בשעת  מקטרג שהשטן בדרכים יזוק "שמא  וז"ל: ממטינן ), לא  (ד "ה רש"י ומבאר  תורה.

להושיב  עיר אותה בני  לכוף יוכל אלא  ד ) מב, (בראשית אסון ' יקראנו 'פן  שנאמר הסכנה ,

עכ"ל. בעירו", תינוקות מלמדי

לבין שבינו הבית בחור מלבדוק חמצו הבודק את פטרו ע"ב) ח  (דף פסחים  ובמסכת

סכנה. לכלל יבא שמא נכרי, של יח )14רשותו כלל האלף (מערכת חמד  בשדי ובאמת

מסכנה,13. להימנע החיוב בענין נוספים  מקורות בריאות, – רפואית הלכתית באנציקלופדיה וראה

טובות. עצות רק הם  שאלו או מדרבנן, או מהתורה הוא זה חיוב ואם 

מצרים ,14. של מאלכסנדריה דלתות להביא שהלך נקנור במעשה ע"א) לח (דף ביומא ויעויין

מזעפו. הים נח לא ועדיין לים, והטילוה מהן אחת נטלו לטבעו. שבים נחשול עליו עמד בחזירתו

והיה  מזעפו. הים  נח מיד עמה, הטילוני להם  אמר וכרכה, הוא עמד חברתה, את להטיל בקשו

ע"כ. הספינה, דופני מתחת ויוצאה מבצבצת היתה - עכו של לנמלה שהגיע כיון חברתה. על מצטער

עיי"ש , לסכנה, עצמו שהכניס כדין שלא עשה אכן שנקנור כתב תרומה) פרשת (סוף חכמה ובמשך
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אינו  מוהל ולכן  מצוה, לצורך אף להסתכן לאדם  שאין  להלכה, חסידים  ספר  בשם  כתב

שבדבר. המצוה אף על למול כדי סכנה למקום  ללכת חייב

שהורה  גמזו איש נחום על המספרת (כא .) תענית במסכת הסוגיא על לתמוה יש ומעתה

אין שהרי קשה ולכאורה הכלים. בפינוי  ולעסוק רעוע בבית אותו להשאיר לתלמידיו

תנו  ע"א ): לג  (דף בברכות המובא על לתמוה יש וכמו"כ הנס. על וסומכין מסתכנים

הב  את מזיק והיה ערוד  שהיה אחד  במקום  מעשה לרבירבנן , לו והודיעו באו ריות,

החור , פי על עקבו נתן  חורו, את הראוהו חורו, את לי  הראו להם : אמר דוסא. בן חנינא 

בני , ראו להם : אמר המדרש. לבית והביאו כתפו על נטלו ערוד . אותו ומת ונשכו יצא

הערה  ועיין וכו'. ממית החטא אלא  ממית ערוד .15אין 

כדי להסתכן לאדם  שמותר  לכאורה לו נראה כי  (שם ) חמד השדי  כתב כך ובעקבות

הערוד , מפני הציבור  את להציל כדי  דוסא בן ר "ח  נהג כך ינזקו. שלא הרבים  את להציל

המפולת. מפני  תלמידיו את להציל כדי  גמזו איש נחום עשה וכך

את  הביא ח) אות ד  סימן  א, שער  שליט"א. קנייבסקי (להגר "ח  נפש פקוח  משנת ובספר 

כדי המלכים  כנגד במלחמתו אבינו אברהם הסתכן היאך שביאר  חיים , החפץ דברי 

מסכנה  אדם  להציל מנת על הנס על לסמוך שמותר  וכתב, הנס. על וסמך לוט  את להציל

לאדם אסור  ואיסורים , מצוות לענין  אבל הנס, על סומכין  דאין  לכללא  דוחה נפש 'ופקוח

עכ"ד. הנס', על ולסמוך סכנה במקום להחמיר

דוסא , בן חנינא  רבי עם המעשה את שביאר  חסידים ספר  מדברי הביא יג) (אות ושם 

הנס. על ולסמוך להסתכן מותר ה' קידוש לצורך (שם16כי לבאר שהוסיף במה וראה

בימי נפש במסירות מצוות לקיים  עצמם שסיכנו ישראל קדושי  הנהגת את טו) אות

וזעם. עברה

היו  לא כדין שלא עשה נקנור שאם עליו, כתב זצ"ל) אלישיב (להגרי"ש שם ביומא 'הערות' ובספר

שמו. על נקראות הדלתות

קידושין 15. (עיין עצמם  את סיכנו חכמים שבהם  בש"ס המובאים  נוספים רבים מקרים  ישנם והנה

כמבואר  שלא לכאורה וזהו ע"א), לג ברכות ע"א, כא שם ע"ב, כ תענית ע"ב, עז כתובות ע"ב, כט

הם  ע"ב): כט (קידושין מהרש"א א. סמכו: הם מה על לבאר תירוצים כמה ונאמרו בב"ק. בסוגיא

בגלל  סכנה בכלל אין לגביהם ו): אות מה (ט, אליעזר ציץ ב. להנצל, להם תעזור שזכותם  ידעו

ידעו  לא שהם  שכיון לומר ניתן הכל) ד"ה ע"א ל (כתובות תוס' לפי ג. שינצלו, ובטוח צדקותם ,

הדברים  כל את השנה בראש שדנים הרגיל, הדין פי על זה באמת לכן אליה, כשנכנסו מהסכנה

עובדא  כגון שבידינו, הדוגמאות כל את יהלום לא האחרון זה שתי' (אלא האדם על באונס שיארעו 

גמזו). איש ונחום דוסא בן דר"ח

עיי"ש .16. זצ "ל, אלישיב הגרי"ש חמיו  בשם  ע"א) לח (יומא חמד בחשוקי וכ"כ
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צריכים אנו אין האסון, במקום  הרב  הישארות  היינו, לעניינינו, הנוגע שבכל נראה אולם

מדברי להקשות (שם ) חמד בשדי עוד  מש"כ ע"פ וזאת הנ"ל. הביאורים לכל להגיע

שנה  ארבעים  גיל עד  נישאו לא  צלפחד בנות כי  ומשני) ד"ה ע"ב (קיט בב"ב הרשב"ם 

ארבעים גיל עד נישאה שלא אשה כי  בידינו שמקובל אף על הגון. חתן שחיפשו כיון

של  אמו ליוכבד שנעשה כפי נס להם שייעשה צלפחד  בנות סמכו יולדת, אינה שוב

במקרה  כי  דוד, יד ספר בשם  ותירץ הנס. על סמכו הן  כיצד חמד השדי  ותמה משה.

עצמו  המכניס באדם המדובר  אין  גמזו] איש נחום של במקרה [וגם צלפחד  בנות של

חמד , השדי  לדעת כי  ונמצא  תעשה'. ואל 'שב שבבחינת בהתנהגות אלא סכנה, לכלל

מלפעול  נמנע שרק אלא סכנה, לכלל עצמו מכניס לא  אדם  כאשר הנס על לסמוך מותר

להצלתו. הראויה במהירות

חיוב]. שאין [אף הסכנה במקום  להישאר  דידן בנידון  להתיר  טעמים  ג' בידינו ונמצאו

מותר ה' קידוש לצורך ב. (שד "ח ). יזוקו שלא הרבים  את להציל בכדי להסתכן מותר א .

שנמנע  אלא  לסכנה עצמו מכניס אינו כאשר  להסתכן  מותר  ג. חסידים ). (ספר להסתכן 

דוד). (יד להצלתו 17מלפעול

הציבור  כלפי  הרב של חיובו

בנחמתן , רואה אינו הצבור  מן  הפורש כל פסק: ה) תקעד, סי' (או"ח ערוך השולחן הנה

המג "א בשם  ברורה במשנה וכתב ד ). ב, (אבות בנחמתן ורואה זוכה עמהם, המצטער וכל

בתענית  הן בתפלה הן  להועיל באולי  שיוכל דבר דוקא - הצבור מן  הפורש יג ): (ס"ק

בדבריו. מעט  ונרחיב המהרש"ל, הוא  המג"א של מקורו בממון. הן 

הובא (מא, המהרי"ל דברי את הביא כו) ו, (ב"ק (להמהרש"ל) שלמה של ים בספר 

כנס  בעיר  'דבר שאומרת ע"ב) ס (דף בב"ק הגמרא  דברי על ה) קטז, יור"ד ברמ"א

לברוח שצריך ורואים בעיר, דבר  יש כאשר  ממקומו יצא  לא שאדם  והכוונה רגליך',

ע"ב) כט  (דף בסנהדרין  הגמרא  שכתבה שאף המהרי "ל, וכותב מהעיר . הסכנה בשעת

מה  שאין  כלומר, שכיב' לא זימני בלא ואדם מותנא , הוי  שני ש'שב אומרים  שהאנשים

הגמרא התייחסות למות, זמנם שהגיע אנשים רק הורג  שהוא  כיון  הדבר  מפני  לברוח

כתב  חסידים בספר  שגם וכותב אמת. זה אין אבל אומרים , שאנשים למה רק היא

בתוך 17. למנוע שבידו כיון מ"מ אסון, בשעת עדתו את פיזית להציל הרב בידי אין כלל שבדרך אף

ציבורית  למטרה מ"מ שבת, עליו לחלל נפש  כפיקוח נחשב לא שזה אף גדולה, נפשית מצוקה הציבור

המהרש "ל. בשם  להלן שנביא וכפי בזה, אף שמותר י"ל כוללת



אסון  במקרי הרב  תפקיד מה על

יש  ולכן ניצל, העיר  מאותה שבורח ומי אחת, עיר  על רק היא  הגזירה שלפעמים 

מהעיר. 18לצאת

לאנשים לעזור  אפשרות לאדם  יש אם  האמור, שלמרות (שם ), המהרש"ל עליו וכתב

הציבור , מצרת ויפרוש עצמו, שימנע 'חלילה העיר , באותה יישאר שהוא  זה ידי  על בעיר

לעמוד ש'אין  נאמר  אז בעיר , לאנשים  לעזור יכול אינו אם  ורק ציון ', בנחמת יראה ולא 

הגמרא אמרה שעליו נטוי ' 'קיר כמו נחשב הוא  סכנה שמהווה דבר וכל סכנה', במקום

עוונותיו. את מזכיר  זה שם , עומד אדם שאם  ע"ב) טז ר "ה (דף

(עמ ' שלו הזכרון בספר  זצ"ל סופר החתם רבינו אף התייחס הרב בריחת של זו לשאלה

וה  השלטוןל"ו שחיל שמספרת ע"ב) מו (דף בחולין  הגמ' דברי על נסובים  דבריו לאה).

שחסר בהמה של בדינה אותם שאל זירא ורבי  יוסף, ורב רבה וברחו לפומבדיתא , בא 

זו  סוגיא שבלמדו שם, החת"ס וכתב [פליטים]. 'ערוקאי ' בשם  אותם וכינה שלה, הכבד 

רצה  שנים , ששים לפני  במצור  פראג  ק"ק שבהיות שמע כי  הלכה, ונזכר  מעשה ראה

שרצה  ומה לצאת, העיר מנהיגי הניחוהו ולא מהעיר , לצאת ביהודה הנודע בעל הגאון 

לכל  מזכיותיו לו ינוכה שלא  סכנה במקום לעמוד  אין  כי הוא מובן  חוצה, לצאת הוא 

כי בעדם , תגן  שזכותו שרצו כיון הוא לצאת ממנו מנעו הקהל שמנהיגי  ומה הפחות,

בסכנה  להניחם ולא עמו, עבור  מנגד ולהשליכו נפשו למסור  ישראל של למנהיגם  ראוי 

לחוד. נפשו על להמלט  ולצאת

מענץ  ק"ק בהיות שכן פראג, מנהיגי  של דעתם על חולקים  שרבים החת"ס, וממשיך

ארזים ) עצי  (בעל זצ"ל הרש חיים מהו' הגאון  גאונם את שלחו שנים כמה לפני במצור

אח"כ  שמת ז"ל גונדרש זיסקינד  מהו' לרבם  קאבלענץ ק"ק אנשי  עשו וכן לפרנקפורט,

כדי וטעמם , הענויא . לק"ק הפלאה בעל את שלחו במצור  פרנקפורט  וכשבאה בפ"פ,

ויגן עליהם יתפלל שם  שהוא  במקום  גם והרי  צרותם , בעת כבד  למשא  להם יהיה שלא 

גם יש זאת ומלבד יצטער. הוא גם  אם להם  תהיה תועלת ומה האפשר, בכל ויושיע

בכתוב  וכנרמז השונא, ינוצח  העיר גדול בטלטול כי  מהעיר , צדיק של ביציאתו סגולה

אויביך  ויפוצו ה' 'קומה יתקיים עי"ז ע"ב) עב (כיומא  הת"ח  שהוא הארון' בנסוע 'ויהי

להנהגת  פראג  ק"ק מנהיגי הנהגת בין מחלוקת כאן  שיש ונמצא  מפניך'. משנאיך וינוסו

הללו. האחרות הגדולות הקהילות

שאנשים 18. אפשרות יש עדיין בר"ה, נגזר אדם  של שדינו שלמרות כותב (קצה) הרשב"ש בשו"ת גם

וזו  משפט', בלא נספה 'יש  כי אליה, נכנסים  שהם אחרת סכנה בכל או במגיפה עיתם  לפני ימותו

לא  אם  גם ימותו, שאנשים  חשש יש הסכנה שבזמן כלומר, הסכנה', בשעת מקטרג שה'שטן הכוונה

מגיפה. בזמן מהעיר לברוח וכן מסוכנים , דברים  מפני להשמר יש  לכן למות, עליהם נגזר
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שהצדיקים סברו יוסף ורב שרבה שם, בחולין בסוגיא ומתן המשא  החת"ס ביאר  ובזה

ע"ב), ה (ברכות האסורים  מבית עצמו מתיר  חבוש שאין כיון  העיר , מן לברוח צריכים

להם וטוב וצרתם, העם  בתוך בעיר יהיה לא אם הצדיק של תפילתו תתקבל יותר ולכן 

רמז  וגם גנאי, לשון 'ערוקאי ' להם קרא  ולכן  בכך, עשו טוב שלא סבר  זירא ורבי  לברוח.

יגן כך וע"י  והצרה, המרה במקום להיות צריך ההגנה של שהכזית במה זה דבר להם 

אחר. במקום  בהיותו ולא עליהם,

(בראשית  שנאמר  ממה שיסמוכו, מה על עוד  להם  יש פראג ק"ק שמנהיגי  החת"ס והוסיף

עפ"י ופירש"י  שם", הוא באשר  הנער קול אל אלקים שמע "כי  ישמעאל גבי  יז) כא ,

דומה  דאינו משום  הנער, לקול אלא  שמע לא מ"מ התפללה, הגר דגם  דאע"ג  מדרש,

למעלה, יותר רושם עושה שהיא עצמו בעד  החולה לתפילת החולה בעד  אחרים תפילת

תפילתו  ותהיה בצרה, עמם הוא  גם להיות עמו עם  המגין  שישאר  הגון  יותר לפ"ז נמצא 

עכת"ד. מקובלת, יותר 

שהרי סכנה. בשעת קהילתו בני  את לנטוש למנהיג  שאסור  להוכיח יש דעתי  ולעניות

פרנסה  וחפש מהעיר  צא (היינו, רגליך' פזר  בעיר  ש'רעב גם  קובעת (שם) בב"ק הגמ'

וכבר שם ". לגור מצרימה אברם  וירד בארץ  רעב "ויהי  שנאמר  אחרים ), במקומות ומזון

יצאו  וכליון מחלון שאלימלך מכך יג) הערה פי "ב (בראשית תמימה' ה'תורה בעל העיר

היא מסקנתו נענשו. ואעפ"כ רעב, דהיינו בגינה יצא אבינו שאברהם סיבה מאותה ג "כ

בבבא מהגמרא  גם  שעולה כפי  לחו"ל, מהארץ לצאת מסוימים בתנאים מותר  שאכן

דורם על רחמים  לבקש להם  שהיה 'מפני נענשו ובניו ואלימלך ע"א), צא (דף בתרא

אעפ"כ  רעב, בשעת העיר  את לעזוב היתר  יש רגיל שלאדם אף שעל ומבואר  בקשו'. ולא 

דורם. על רחמים בקשת של חיובית פעולה עשו שלא כך על ובניו אלימלך נענשו

על  דורם, על רחמים ביקשו ולא תעשה' ואל ב'שב שנקטו כך על רק נענשו אם  ומעתה,

ישראל', של לבם  'הפלת וגרימת בריחה, של שלילית פעולה שעל וכמה כמה אחת

זה. על עונש מגיע שוודאי  ולתמוך, להישאר  19במקום

טו)19. הערה נ' סימן שם  וע"ע נה. הערה כ (סימן הרמ"א בשו"ת זיו) אשר ד"ר (הרב המגיה והנה

פירושו  את חיבר ושם שט"ז, בשנת לשידלוב מקראקא שברח עצמו על הרמ"א שהעיד מה את הביא

החיבור: בהקדמת וכ"כ מנות. במשלוח לאביו ושלחו פרד"ס בדרך יין מחיר בשם  אסתר למגילת

מקראקא, איסרלי"ש משה הנקרא שלי"ט, ישראל והמנהיג הפרנס מרי אבא כבוד בן משה ואני

גרים  והיינו ל"ע, האויר עיפוש  מחמת לפ"ק שי"ו בשנת מעירנו נתגלינו אשר הגולה בתוך הייתי

י"ל  כי מנהיג, של בריחתו להיתר משם ראיה להביא אין אולם  ע"כ. שידלו"ב, בעיר לנו לא בארץ

הוא  שכתב וכפי לנפשם, הפקירם  ולא הציבור עם  יחד מהעיר גלה שהרמ"א ההוא, המקרה ששונה

מעירנו'. נתגלינו אשר כו' הגולה בתוך 'הייתי בעצמו
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במדין משה אל ה' "ויאמר הפסוק על יט) ד, (שמות חכמה המשך שכתב מה ידוע והנה

חיים היו דאם "מוכח  וז"ל: נפשך", את המבקשים  האנשים כל מתו כי מצרים  שב לך

שכל  פי  על אף ממצרים , ישראל בני  להוציא  לילך צריך היה לא  נפשו את המבקשים 

במשנה  לרבינו יצא ומזה וכו', בסכנה עצמו להכניס צריך אינו אליו, צריכים ישראל

ישראל  צבא  שר ואפילו לו צריכים  ישראל ואפילו מקלט לעיר שהגולה ז) ב, (מכות

ע"כ. יוצא", אינו צרויה בן סכנה 20כיואב במקום לעמוד  לאדם שאסור מדבריו ומבואר

לו. צריכים כשרבים אפילו

לדבריו  ראיה והביא וכל, מכל שמח האור  דברי על חלק פינחס) (פר ' חמדה ובכלי 

לולא למיתה דינה והיה כדת, שלא הביתן לגינת שנכנסה שמלאכימאסתר  נס לה שנעשה

חן. של חוט לה מתחו 21השרת

יצחק, היכל חמדה, כלי  (מהרש"ל, הפוסקים  רוב לשיטת כי  נמצא, לעיל המובא ומכל

לכלל  עצמו להכניס ישראל, כלל לעזרת להיות שיכול מי  ולכל למנהיג יש פראג) מנהיגי 

אסור. חכמה משך לשיטת ואילו סכנה.

(סימן כהן משפט בשו"ת קוק הראי"ה דברי את להביא  טעם בנותן  יש זה בענין לסיום

בשביל  היחיד  נפש למסור התדירית החובה הזהב: לשונו וזה שכז-שכח ), עמ ' קמד,

בשביל  הוא וחיוב שמותר  מוצאים אנו שעה... והוראת מילתא מגדר  משום  היא  הכלל

שמע  ויעל), (...אסתר  תעשה ואל בשב עשה מצות ביטול על לעבור ישראל, כלל הצלת

ההשתדלות  מחובת כלל אותנו פוטר  אינו העליונה ההשגחה של הביטחון שאותו מינה

את  לקשר איך  עלילות נתכנו שמו יתברך ולה' שבידנו, היכולת בכל הכלל, הצלת על

השתדלות  וחובת אחד מצד האומה קיום  על גמור בטחון  הפכים: לנו הנראות המידות

השמד עליה להביא ח "ו שתוכל סכנה שום  להסיר  וק"ו קיומה, את לחזק שיוכל מה בכל

המצוי כל לעשות אנו וחייבים  לן, למה דרחמנא כבשי בהדי  ואנחנו יצילנו, ה' וכילוי,

ה"ח).20. רוצח מהל' (פ"ז שמח באור הוא וכן

סימן21. או"ח הרצוג, י"א (להרב יצחק היכל בשו"ת ועיין ועיין המש"ח. דברי את שדחה במה לט)

לז. סי' מכות אש  שרידי בחידושי גם
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מגמתה  כולה, התורה כל יסוד  שהוא ישראל, כלל הצלת בשביל עושים  שאנו וכיון בידנו.

בה. כלול והכל שבעולם, מילתא מגדר  מיני  כל יסוד זהו 23ותכליתה, 22

האדמורי"ת)22. (בעיקר הרבנית ההנהגה בריחת אודות הפולמוס את בקצרה להעלות המקום כאן

אשר  ומורכבת, סבוכה שאלה הייתה הרב של מילוטו שאלת הגרמניים . הכיבוש  לשטחי מחוץ אל

וכן  הקרובה, ולמשפחתו לחסידיו הרב של מחויבותו עמדה מחד להכרעה. בה להגיע היה קשה

סוג  בהם  ראה אשר חסידיהם בקרב רק ולא הכללי, בציבור מפתח דמויות היו שהרבנים העובדה

נתפסה  הסכנה משטחי החוצה שמילוטם  מכיוון אותם, למלט השאיפה עמדה מאידך מנהיגים. של

והחסידית. התורנית הפעילות ואת החצר את ולקיים  להמשיך היחידה כדרך

קהילותיהם , עם השואה מסלול את ועברו נשארו והאדמו"רים  הרבנים של המכריע רובם ואמנם

הי"ד. וסרמן אלחנן ר' הגאון של דמותו  הייתה לכך וידועה בולטת דוגמא בחירה. מתוך מהם רבים

זאת  ובכל אלחנן ר' של בכיסו מונחים  היו יחד גם  ולארה"ב ישראל לארץ כניסה רשיון כי מספרים

להציל  לו חלילה הבכא, בעמק מתלמידיו אחד אפי' נשאר עוד כל כי באמרו בהם , להשתמש סירב

הוא. נפשו את

חלק  – אברהם 'דבר אביו של לספרו (בהקדמתו אברהם ' ה'דבר בעל של בנו שסיפר מה גם וראה

בשעתם  בקובנה לעדתו אביו של העצומה מסירותו על תשט) שנת יורק בניו נדפס אשר הדרוש'

עצת  פי ועל קשה, במחלה מרי אבא חלה השניה העולם  מלחמת פרוץ לפני כשנה כתב: וכך הקשה,

המלחמה  פרצה החלמה לשם  מספר חדשים שם בישבו נתוח. לשם  לשוויצריה נסע קאוונא רופאי

הנהו  הספינה 'קברניט באמרו: סירב הגדול אבי כו'. לאמריקה לבוא ממנו ובקשתי פולין... בגבולות

בני  עם  מקומי לישראל צרה בעת זו, סכנה בעת הראשון. ולא הבוערת ספינתו את לעזוב האחרון

כשאש  הכבשן, לוע לתוך עצמו והטיל לקאוונא שב לעדרו מסור וכרועה לקאוונא'. נוסע אני קהילתי,

ע"כ. אירופה, של במזרחה ומתפשטת הולכת המלחמה

לאו  חיים משה הרב אל הגיעו 1942 במרץ רעם): בסתר פרבשטיין, א. (מקורות: נוספות דוגמאות

והאמין  אותם חקר הרב המחנה. על וסיפרו 'חלמנו' הריכוז ממחנה נמלטים  שני מפיוטרקוב

עצמו  על הוא אבל נפתלי), לבנו (כולל מהגטו להימלט ליהודים  וייעץ המידע את הפיץ לדבריהם,

בטרבלינקה, עדתו בני בראש  נספה לבסוף זאבים'. עדת מול עדרו את מפקיר אינו 'רועה קבע:

הבדולח  בליל קשות הוכה אשר המבורג  קהילת רב קרליבך, צבי יוסף ד"ר הרב כמו"כ, .42 אוגוסט

להישאר  העדיף אך ב-1938, לצאת היה ויכול לאנגליה ויזה קיבל מביהכנ"ס, ס"ת להציל כשניסה

לצאת). לאחרים שסייע (אף קהילתו בני עם 

רכבת  מאנשי היה אשר מסאטמר, הרבי דוגמת להימלט, בחרו אדמורי"ם  מספר גיסא, מאידך

במטרה  זאת מלמטה, הציבור של החוצה מדחיפה נבעה והאדמורי"ם הרבנים שמילוט יתכן קסטנר.

נוספת  דוגמא מחיר. בכל לאירופה, ומחוץ לגטו מחוץ החצר קיום את ולהמשיך עליהם לשמור

הרבי  של מילוטו סיפור זהו אירופה מזרח יהודי בהוויית מרכזית חסידית וחצר מרכזי רב למילוט

התורה. ושל החסידות של קיומה להמשך חששו ממקום לראות יש שוב, מילוטו, את מבעלז.

ומעמיק  ארוך לדיון פרבשטיין) אסתר להרבנית ,117-122 (עמ' רעם ' 'בסתר בספר לעיין מומלץ

זה. כאוב בנושא

.23.68 הערה לעיל עיין



אסון  במקרי הרב  תפקיד מט על

ההלכה  ע"פ רעות  בשורות העברת  דרכי

או  רופא  באמצעות נעשית לאדם  רעה בשורה העברת כלל בדרך כי  שמקובל אף על

לקחת  מתבקש ואבהית, רוחנית כדמות הקהילה, שרב מצוי  אף פעמים  מ"מ פסיכולוג,

רעה, בשורה העברת של ההיתר  בגוף סייגים שישנם וכיון זו. כואבת מלאכה עצמו על

בפוסקים. שנידונו הנקודות את בקצרה להביא  אבקש הרעה, הבשורה העברת ובדרכי

כסיל  הוא דבה ומוציא

דרב  בריה יהושע לר' רבנן  שדרוה חלש, כהנא רב מספרת: ע"ב) ג (דף בפסחים  הגמ'

ללבושיה  קרעיה נפשיה, דנח  אשכחיה אתא דיניה, מאי בדוק זיל ליה, אמרו אידי,

קאמינא לא  אנא  להו, אמר  נפשיה, נח  ליה, אמרו ואתי . ובכי לאחוריה לקרעיה ואהדריה

להדיא מהר  יבינו שלא לאחוריה, לקרעיה אהדריה ופרש"י : כסיל'. הוא  דבה 'ומוציא 

לא אידי דרב בריה ר "י  כתב: שם  חננאל  וברבינו להם . רמז שעכ"פ ומבואר לבם. ויצא

שעיקר משמע כסיל'. הוא  דבה 'ומוציא דאמר  כהנא , דרב נפשיה דנח  לומר בקש

מותר ברמז אבל במפורש, לאומרו היא  "ראוי24המניעה וז"ל: שם, במאירי  ביאר וכן .

וכיו"ב, גדול אדם  מיתת כגון  פורענות, של לבשורה מזומן יהא  שלא להזהר  ג"כ לאדם 

שאמרו  ולא  דבריו, מתוך הענין  שיבינו עד בדברים  לגמגם רשאי בכך, אותו שואלין  ואם

עכ"ל. להדיא" הוא 

חיטין ליה אמרו אתא, כי לקרייתא , נפק חקוקאה יוחנן עוד : מסופר בגמ' שם ובסמוך

מאי ולחמורים . לסוסים ובשר  צא  ליה אמרו יפות, נעשו שעורים  להם  אמר  יפות, נעשו

שעורים ופרש"י : יפות. נעשו עדשים א"נ יפות, חיטין  נעשו אשתקד  למימר, ליה הוי 

דבר להוציא  רוצה היה ולא יפות, נעשו לא  שהחטים  משמע דבריו ומכלל יפות, נעשו

דבה', 'מוציא  מצד עניינו כאן שגם הסוגיות, מסמיכות משמע ולכאורה ע"כ. מפיו, קללה

מלאומרו. להימנע יש קלקלה בו שיש ענין שכל מפיו', קללה 'להוציא ענין  וזהו

אמר להתם  סליק כי אחתיה. ובר חייא דרבי  אחוה בר  "רב איתא: ע"א) ד (דף ובפסחים

קיים ". אייבו ליה: אמר  קיימת? אימא ליה: אמר קיימת, אימא ליה אמר  קיים ? אייבו ליה

יבין שהשואל כדי  רטורית, עונה המבשר  - השאלה על ישירות לענות שבמקום והיינו,

החיים. בין אינם כבר ואחותו שאחיו מאליו

לדורו 24. הצדיק כי הקלקלה, על משיבין אין מ"מ כן, בשביל אותו דשלחו אע"פ יעקב: בעיון כתב

ונראה  בחרב. ידקר דרבי נפשיה נח שיאמר שמי שאמרו, ע"א) קד (דף בכתובות ועי' ע"כ. אבד,

יצא  כי כך, על מישהו שיודיע רצו ולא יותר, חרדו לכן ישראל, בעם תקופה סיום  היה שרבי משום 

עי"ז. לבם



וקהילה נ  משפחה רבנות ,

לו  שיאמרו חובה אינו לו, נודע ולא  מת לו שמת מי  סי"ד): ת"ב סי' (יו"ד  בשו"ע ,25וכתב

זכרים בבנים ומ "מ  הרמ "א : וכתב כסיל. הוא  דבה מוציא  נאמר וע"ז ואמו, באביו ואפילו

ומבואר ע"כ. להודיעו, כלל מנהג  אין בבנות אבל קדיש, שיאמר  כדי  להודיע, נהגו

דכשאין להם, לומר צריך אין  אבילות), ענייני  ניהוג (של  מצוות כמה שמפסידים שאע"פ

עד טוב', לא  'מבשר  מלהיות להימנע ראוי  כך דכל חזינן ועכ"פ חייבים . אין יודעים

להתירו  גדול לטעם שאל"כ 26שצריך להודיע, אין רמז בדרך  שאפילו גם משמע ולכאורה .

ח"ב) מלוניל, אהרן (לרבינו חיים  בארחות ואולם ברמז. שיודיעו השו"ע אמר לא  למה

הכל  שידעו לסימן המנהג, וטעם בשכנותו, שהיה שאובין  מים  כל לשפוך ומנהג  כתב:

הכתוב  שעליו דיבה, מוציא המודיע ויהיה בפה, צ "ל יהיה ולא מות, מקרה שם  שיש

מניעה. אין  רמז שע"י שוב, ומבואר  כסיל. הוא דבה ומוציא  אומר

לו  יכתבו אבל ר "א ): (סי ' יאיר בחות לו 27וכ"כ ירמזו רק 28או דבה מוציא הוי  דלא  ,

ממש  ועיין29באמירה לקרעיה. דאהדריה פסחים , לגמ ' כוונתו [אולי  בגמרא  כדמוכח 

הגמ ' מדברי  שמדקדק זצ"ל, אלישיב הגרי "ש מאת (שם) פסחים עמ "ס 'הערות' בספר 

להוציא ולא  לדבר , ורגלים רמז ליתן  דיכול קאימנא ', לא  אנא ואמר לקרעיה 'דאהדריה

יודיע  לא ואף כסיל, הוא  דבה מוציא  נאמר מפורש מפיו המוציא דעל במפורש, מפיו

עי"ז]. ליבם  דיצא  בפה, שלא  פעולה ע"י אף בנחרצות

ימהרנה  מהר  לחברו, טובה בשורה יודע "אם  וז"ל: כתב, 'בשורה'), (ערך יועץ ובפלא 

רוחו, שתחיה שהגורם  צדיק, לאיש גם ומה לו, תחשב ולמצוה בגללו, נפשו וחיתה לו,

המבשר רז"ל אמרו שהרי  פיו, על ישמע לא רעה בשורה דנא, קבל כל לו, יוסיפו חיים

אז 25. וגם ששאלו, לא אם כלום חייא לר' לו רומז היה לא אף שרב בפסחים, מהגמ' משמע כן

רמז. בדרך רק השיב הוא

ממש ,26. מדינא הוא לבנים  להודיע הרמ"א שמש"כ שביאר כ"ו) סי' (או"ח שיק מהר"ם  בשו"ת עיין

באריכות. עיי"ש הנפטר, של רעיך' דם  על תעמוד 'לא משום

בזה 27. עוברים  אם  בעתונים , פרסום  על זצ "ל, זוננפלד הגרי"ח נשאל תרכ"ד), (סי' חיים בשלמת

שכוונתם לאחר דבה, מוציא משום בזה שאין 'כנראה והשיב, דבה. מוציא דבר על איזה לצורך

דבאופן  זצ "ל, ראזין מהגר"י שקיבל מתשו' זצ "ל סובל הגר"ש שם , השואל כך על ומוסיף לעורר'.

רמז. כמו הוא שכתיבה וגם לפרסם , צורך דיש  משום  טפי, קיל זה

אריאל 28. (לר"א העין' 'שער מספר הביא תתנג ) עמ' זצ "ל, גניחובסקי (להגר"א אלמוגים ' 'בר ובספר

והשו"ע  מהגמ' אך לרמז, מעצמו שיכול נראה יאיר החות שמפשטות שכתב יב) הע' הראיה ברכות על

החות  על טעם  הברוך בהגהות כן העיר [וכבר אותו. ששואלים היכא אלא לרמוז דשרי מצאנו לא

יאיר].

בשורות 29. 'על מ"ב) (פ"ט בברכות המשנה דברי את בזה וביאר פשוט, כדבר כן נקט הוא אף הגר"א

ששמועה  מפני 'שמועות', רעות ואצל 'בשורות' טובות אצל שאמר מה רעות': שמועות ועל וכו' טובות

הוא  דיבה מוציא כי איש  לו יאמר לא בודאי רעות אבל 'בשורות', אמר לכך לבשרו מצוה טובה

'שמועות'. אמר לכך לו, שיבשר מי אין אבל ישמע, אלא כסיל,



אסון  במקרי הרב  תפקיד נאעל

השולח שאפילו רז"ל, ואמרו כסיל', הוא דבה 'מוציא אומר הכתוב עליו רעה בשורה

משיבין שאין דבר , ישיבנו לא רעה, התשובה אם  דבר , ולהשיבו דבר, איזה לידע לחברו

איזה  משום רעה בשורה איזו לחברו להגיד מוכרח הוא  לפעמים  ואם הקלקלה... על

לישראל  ישלח  ולא עכו"ם, ע"י יגיד  או מעצמו, שיבין באופן ברמז, אליו יגיד שעה, צורך

שאז  פתאום , ידע שלא  שרוצה לא אם תעבד, לא לחברך סני  דעלך אמרו שהרי  אחר ,

עכ"ל. נכון", בסדר דבר שיגיד  לב חכם  30צריך

היא מפורשת אמירה ע"י רעה בשורה העברת על שהאיסור  עוד, מבואר הנ"ל ומכל

אבילות. מצות לקיים  כגון  מסוים , צורך זה במידע יש כאשר  במשנ"ב 31אפילו מבואר  וכן 

כדאי שאין אדם) בחיי  ומקורו סק"א , רכ"ט מטעם32(סימן  קשת שיש לחברו להגיד 

הברית' 'זוכר  עליה לברך שיוכל בכדי הקשת בראיית צורך יש שם אף והרי  דבה'. 'מוציא 

לרמז, מצוה אף ואולי לצורך, לומר  מותר ברמז ומ"מ ס"א ). (שם בשו"ע כמבואר 

קדוש  אמרו שכבר לאחר  בביהכ"נ  היה "אחד ז"ל: תת"ז), (סי ' חסידים בספר וכמש"כ

בענן , נראה הקשת לו, אמרו הקדוש, הקל ברכת סוף עד  וכו', ימלוך וכו' כבוד  ברוך וכו'

עסוק  ואתה המצוה, מן  פטור  במצוה העוסק לו אמרו הקשת, על ובירך מביהכ"נ יצא

שעוברת", מפני עדיפא הברכה זאת אמר, ש"ץ, שאמר  ברכה כל אחר אמן לענות במצוה

באמצע  ביהכ"נ את לעזוב לו שמותר כדי עד  עוברת, מצוה נקרא  שזה ומבואר  עכ"ל.

במ "ב. כמבואר בהדיא  לומר להתיר  אין  ואעפ"כ הש"ץ, 33חזרת

ויו"ט  בשבת  רעה בשורה העברת

כאשר אלא  דבה' 'מוציא משום  רעות בשורות בהעברת איסור שאין  ביארנו כה עד הנה

בשבת  משא"כ החול, בימות זה כל אמנם מותר . רמז בדרך אך במפורש, נאמרת היא

בס"ד. הדברים  ונבאר  לומר . אין  רמז דרך שאף נראה בזה בהם, להצטער  שאסור  ויו"ט 

שכתב 30. באגרת - קל"ד אגרת רעק"א, אגרות בס' (נדפס  זצ "ל איגר מהגר"ש תשובה במכתב ועיין

הגרעק"א), מרן אביו פטירת על מלהודיעו ששתק עליו שהתרעם  על בתשובה החת"ס, בעל לגיסו

לקטני  גם  רע  מלבשר לברוח חוק, לי  ושמתי עצמי הרגלתי מנערותי תהל"י, "ואני בתו"ד: שכתב

עכ"ל. לכמותו", כי אף ערך,

זצ"ל.31. זוננפלד הגרי"ח בשם מש "כ 64 הערה לעיל עיין אולם 

כדאי'.32. ש'אין רק איסור אי"ז רעה בבשורה דיבה' 'מוציא שעניין לדייק יש  המשנ"ב של מלשונו

גדול  אדם  פטירת כנון פורענות, של לבשורה מזומן יהא שלא להזהר כן גם "ראוי המאירי: וכ"כ

ולא  דבריו, מתוך הענין שיבינו עד בדברים  לגמגם רשאי בכך אותו שואלין ואם  בזה. וכיוצא

עכ"ל. להדיא", הוא שיאמרהו

זה.33. בנושא בהרחבה שעסק תשע"ב) (יתרו בחידוד' 'האיחוד בעלון ועיין



וקהילה נב  משפחה רבנות ,

שהיה  מאיר  בר' היה מעשה אמרו, ימצא ', מי  חיל 'אשת איתא : לא ) (פרשה משלי  במדרש

שניהם הניחה אמן, עשתה מה בניו. שני  ומתו במנחה, בשבת המדרש בבית ודורש יושב

אמר לביתו, המדרש מבית מאיר  ר ' בא  שבת במוצאי עליהם. סדין  ופרשה המטה על

ראיתי ולא המדרש לבית צפיתי לה אמר הלכו. המדרש לבית אמרה בני, שני  היכן לה

וכו'. בני שני היכן ואמר  חזר והבדיל. הבדלה של כוס לו נתנה אותם,

או  שמתו מאוהביו (בשבת) אדם  ידבר  אל מרגליות): מהדורת (קי , חסידים  בספר  וכתב

שז) לסי ' (הקדמה המג"א ידי על הובאו ודבריו ע"כ. יצטער , שלא כדי בצער , שהן 

שמתו  מאיר , ר ' אשת בברוריה האמור המעשה הוא לדבריו המקור (סק"ג ). והמשנ"ב

שבשבת, נראה, זה ומטעם  השבת. שיצאה עד  לבעלה מלספר  ונמנעה בשבת, בניה שני

יאמ לא רמז בדרך ר.אף

ז  (דף קטן  מועד  במסכת המבואר  ע"פ וזאת רעה, בשורה להעביר  אין ביו"ט  אף

מהל' (פ"ז הרמב"ם פסק וכן לצער . שלא  כדי והיינו במועד , נגעים רואין  שאין ע"א)

נהפך  חגו ונמצא  טמא ימצא שמא  במועד  הנגעים את רואין  "אין וז"ל: הט "ז) נגעים

עכ"ל. לאבל'",

אפילו  אדם, פטירת על ביו"ט להודיע שאין  שכתב, תת"א) (סי' חסידים  בספר ועיין 

הנ"ל, במו"ק הגמ ' עפ"י קצ"א) סי' (ח "ב מאירות פנים בתשובת וכ"כ ששאלו. למי

בפורים דה"ה צ"ט) (בסי ' שם מהפמ"א גם שם  ומביא סק"ב), ת"ב (יו"ד  בפת"ש והו"ד

להזכיר דאין משום וגו' יענך וגו' למנצח לומר  דאין  ע"א) ד (דף במגילה בתוס' [עי'

בפורים ]. צרה

רעה  בבשורה שקר אמירת הותרה אופן ובאיזה האם

רעה. בשורה לבשר  לא  כדי לשקר  מותר האם  .1 לשתים . מתחלקת זו האם34שאלה .2

הדברים. תמצית את ונביא  יודע'. 'איני ולומר לשקר מותר

י"ב) סעיף ת"ב סימן (יו"ד בשו"ע עיין  רעה, בשורה לבשר  שלא כדי גמור  שקר  בעניין

עליו  שואל אם מיהו וכו'. לו שיאמרו חובה אינו לו נודע ולא מת לו שמת מי  שפסק:

שאסור בפירוש שכתב הרי ע"כ. תרחק, שקר מדבר שנאמר  הוא חי  ולומר לשקר לו אין 

רעה. בשורה לבשר לא  בכדי  הוא  חי ולומר לשקר 

לשאלה 34. ניכנס לא זה במאמר מצבו. על לחולה אמיתי מידע לגילוי בנוגע רחב הלכתי דיון ישנו

מה-מו, חוברת באסיא, ראה בהרחבה, זה בנושא לעיון לכשעצמו. ארוך נושא שהוא מכיון זו

קט. – קד תשס"ג  ח, שלמה עטרת עת בכתב עוד וראה ,175-181 עמ' תשמ"ט,
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דמשתמע  בלשון לומר דיש נראה - לשקר  לו "אין וז"ל: שכתב, סק"ח) (שם בט "ז ועיין 

לחיים סובל הלשון  אלא מת שהוא בדבריו בפירוש מבואר  שאין דהיינו אפי  לתרי

ופירשו  קיימת אימא  א"ל קיים אבא  לרב, ששאל חייא  ברבי מדאיתא וראיה ולמיתה,

הבין זה ומתוך אמי, על שאלני  אבי על שואלני  שאתה עד  אמר, בתמיה דבלשון  התוס'

ע"כ. שמת", בפירוש אמר  שלא  ש"מ אביו, שמת חייא ר'

מותר הבשורה את בקבלו המבושר  אצל לנזק חשש יש  שכאשר  לידע, יש זאת אולם

לשנות, לת"ח  מותר דברים שבג ' ע"ב כג בב"מ מהגמ' שנלמד וכפי  לשנות, יהיה

שלן אכסניה על להגן  כדי – באורחים  היינו ואושפיזא  ובאושפיזא . בפוריא , במסכתא,

כא ), רסב, (חו"מ ובשו"ע ברמב"ם  הגמ ' דברי  והובאו ראויים, שאינם  אורחים מפני  בה

בעניינינו. וכ"ש

והביא ע"ז, שעמד  מג) סי ' (פ"ה ליעקב אמת תתן בספר עיין - יודע' 'איני אמירת ובעניין

ותאחז, תתבדה שמא  יודע איני לומר  לשונך ילמדך שם: דאיתא (פ"ה) רבתי כלה ממסכת

שכשנהרג כט) י"ח, - (ב בשמואל ממש"כ להוכיח וכוונתו ע"כ. באחימעץ, כדכתיב

טוב), איש היה כי על אחימעץ את שלח (ולא  לדוד  לבשר  הכושי  את יואב שלח אבשלום

אמר אבשלום  עם  מה אותו שאל וכשדוד  במלחמה, הנצחון על ובישר  רץ גם ואחימעץ

פרטי כל לי  נמסרו ולא  אחימעץ שאמר  דוד : המצודת שם  וכתב יודע. לא שהוא  אחימעץ

רצה  שלא לפי לו וכחש הוא, יודע הכושי  אבל בבנך נעשה מה ידעתי ולא הדברים

רעה. בשורה לבשר לא  בכדי  יודע איני  שאמר  מצינו הרי ע"כ. רעה, לבשרו

הורה  וכן  יודע. איני לומר  שמותר זצ "ל אויירבאך הגרש"ז לו הורה שכך שכתב ועיי"ש

זצ"ל  אלישיב שלום יוסף הרב זצ"ל 35הגאון  פישר  יעקב ישראל הרב הגאון דעת הוא  וכן  ,

רעה. בשורה לו לבשר שלא בכדי  ידיעה בלי חברו את ולהניח  יודע איני  לומר  דמותר 

למעשה  הבשורה העברת

לגרום עלולים הם לה, מתאימים שאינם  שליחים ע"י נעשית  רעה בשורה העברת כאשר

עצמו. המדובר לאסון מעבר  נוספים וסבל ייסורים  מתאים36למבושר  ידע עם  אדם 

על  הודעה או אסון , על דיווח לרכך הזדמנות מקבל הזה, הקשה העול את עליו שמקבל 

כז.35. סעיף ל' פרק א' חיים  אורח האיש , אשרי

הוא 36. בו התורה' פי על רעה בשורה מסירת 'דרכי נמיר סודי הד"ר של במאמרו לעיין מומלץ

בקטעים  ומחז"ל. מהמקרא רבים מקורות ע"פ רעה, בשורה בהודעת התנהגות כללי לבנות מאריך

מאמרו. מתוך ובציטוטים  מקומות מראי בכמה נעזרתי הבאים 
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עליו. הזו המכה  לבוא  מוכן  לא כלל שלעיתים  אדם  אצל אחר , מזעזע מקרה או חולי

- ושותפות הזדהות השראת שבין  ההבדל כל את להוות יכול מועבר המסר שבו האופן

- ולהשלמה מכוונת לפעילות דרישה עם  הגזירה, קבלת בין עוינות, ואפילו זרות לבין

מוחלט. אונים  וחוסר  סיבוך בלבול, לבין 

ויגף  ביתו אל נתן "וילך טו-יח) יב, (ב- שמואל בספר  הנאמר  את להביא יש זה בענין 

ויראו  הילד  וימת השביעי  ביום ויהי  וגו' ויאנש לדוד  אוריה אשת ילדה אשר  הילד את ה'

שמע  ולא  אליו דברנו חי הילד  בהיות הנה אמרו כי  הילד  מת כי  לו להגיד דוד עבדי

ר"ל  - רעה "ועשה דוד: המצודת וביאר רעה". ועשה הילד מת אליו נאמר  ואיך בקולנו

אנ אלו בפסוקים עכ"ל. בעצמו", למלך יחבל מלהגיד המלך עבדי  של לרתיעה עדים  ו

קבלת  בעקבות פן  היראה בפירוש מבוטאת כאן מלשמוע. חושש כה שהוא מה את

ישיר , לא  באופן  דוד  אל מגיעה ההודעה דבר  של בסופו רעה'. 'ועשה הרעה הבשורה

שאלה  שואל דוד  אירע. מה לבד מבין  והוא  'מתלחשים' האחרים  את שומע דוד כאשר

אמר. עצמו שהוא מה את מאשרים רק ועבדיו בנו, של גורלו לגבי ישירה

שכתב: ולבכתה" לשרה לספוד אברהם "ויבא  הפסוק על ב) כג , (בראשית ברש"י  ועיין 

לשחיטה  בנה שנזדמן העקידה בשורת ידי  שעל לפי יצחק, לעקידת שרה מיתת ונסמכה

דר "א , הפרקי  מדברי  הוא ומקורו עכ"ל. ומתה, ממנה  נשמתה פרחה נשחט, שלא  וכמעט

זרה, כדמות התגלה שהשטן כך על בארוכה וירא ) (פרשת הישר בספר שמתואר  וכפי 

באים הם אם  או מהימנים, דבריו אם  לאשר  או לבדוק ניתן לא  לשרה. קירבה כל ללא 

ללא לשרה הועברו ודבריו למפגש, השותפים  שני  בין  תקשורת כל אין מוסמך. ממקור 

שהיא. כל הכנה

כל  הביאו היום אותו "אמרו, מסופר : ר "א , של נידויו גבי ע"ב) נט (דף ב"מ  ובמסכת

ויודיעו, ילך מי  ואמרו וברכוהו. עליו ונמנו באש, ושרפום  אליעזר  רבי שטיהר טהרות

כל  את מחריב ונמצא  ויודיעו הגון  שאינו אדם ילך שמא אלך, אני  עקיבא רבי להם אמר 

בריחוק  לפניו וישב שחורים  ונתעטף שחורים  לבש עקיבא, רבי  עשה מה כולו. העולם 

לי כמדומה רבי, לו, אמר  מיומיים, יום מה עקיבא אליעזר, רבי  לו אמר אמות. ארבע

קרקע, גבי  על וישב ונשמט  מנעליו וחלץ בגדיו קרע הוא אף ממך. בדילים שחברים

עצם של החשוב הערך על ר "ע של הקפדתו את ורואים  ע"כ. דמעות", עיניו זלגו

נוסף. לאסון  תגרום  לא עצמה שהיא  כדי  תקין , באופן הרעה הבשורה של ההעברה

רעה  בשורה  העברת נראית איך ר "מ , של אשתו מברוריה, ללמוד  לנו יש גיסא, ומאידך

שוב  שאל ר "מ  שהבדיל [אחר  לעיל שהבאנו הברייתא בהמשך שמובא  וכפי  תקין , באופן

לפניו  הקריבה באים. הם ועכשיו אחר , למקום  הלכו לו "אמרה שם : הוא וכך בניו], היכן
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אמר לך. לשאול לי  יש  אחת שאלה  רבי, לו אמרה שבירך לאחר  ובירך. ואכל המאכל,

בא ועכשיו פיקדון , לי ונתן  אחד אדם  בא היום  קודם  רבי, לו, אמרה שאלתך. אמרי  לה,

להחזירו  צריך הוא אצלו פיקדון  שיש מי בתי, לה אמר לא, או לו נחזיר  אותו; ליטול

בידה, תפשתו עשתה, מה אצלו. נותנת הייתי לא מדעתך חוץ רבי , לו, אמרה לרבו.

שניהם וראה מעליהם, סדין  ונטלה למטה, אותו והקריבה חדר , לאותו אותו והעלתה

ורבי ארץ, בדרך בני רבי , רבי בני , בני ואומר  בוכה התחיל המטה. על ומונחים מתים 

אני לי אמרת כך לא  רבי , מאיר , לר ' לו אמרה שעה באותה בתורתן . פני מאירין שהיו

כא). א, (איוב מבורך' ה' שם  יהי  לקח  וה' נתן  'ה' אמר לרבו, הפיקדון  להחזיר  צריך

ע"כ. ימצא '" מי  חיל 'אשת נאמר  לכך דעתו, ונתיישבה ניחמתו הזה בדבר  חנינא, ר' אמר 

העברת  שבמהלך הוא  הקשה הבשורה במסירת החסד  שיא  חנינא, ר ' שמציין כפי 

הבשורה, קבלת של התהליך כל אחר  הנכספת התכלית שהיא הנחמה, נעוצה ההודעה

להביע  ראוי  אחד  שמצד  הוא , לכך והדרך החדשה. המציאות עם הסופית וההתמודדות

להותיר שני מצד  אך הכואבת, המציאות בעקבות הנגרמת הנפש לעוגמת מלאה שותפות

המצב. עם  להתמודדות הנדרשים  בכוחות ניחון שהמבושר ובטחון תמיכה תקוה,

הגדול  (מדרש לספר רבותינו מפליגים חי', יוסף ש'עוד ליעקב האחים הודעת בצורת גם

מנת  על מצרים , בארץ חי  שיוסף ליעקב סמוך לעצמה שוררה אשר בת שסרח כו) מה,

שלבסוף  לכך סייע הדבר  תופחת. הבהלה עוצמת אליו, תגיע המיוחלת הבשורה שכאשר

יוסף. ששלח  העגלות את עיניו במו שראה לפני  לא רוחו, וחייתה המסר נקלט 

סיכום

לציבור המחויבות הוא  קהילה, מנהיג  הרב בהיות בסיסי  שחלק הדברים, מן העולה

להישאר לרב מיוחד  בהיתר ביטוי לידי באה זו מחויבות אסון . בעיתות גם  ולהנהגתו

מוטל  ואף יתכן - מכך ויתירה בסכנה, שרויה קהילתו כאשר  לברוח ולא  סכנה במקום

עצמו. את ולהציל לברוח  ולא כזה במקרה קהילתו בני  עם  להישאר חיוב עליו

ממקום עצמו את ולהוציא  להציל מחויב הרב שאין בלבד  זו לא  הפוסקים , רוב לדעת

הרבים. הצלת לשם  סכנה למקום להיכנס לו מותר אף אלא הסכנה,

אסור כי נמצא והמנהיג , הרב בידי פעם  לא  המופקדת רעות, בשורות להעברת ביחס

הלכות  קיום כגון  מסוים צורך בזה יש אם  אף מפורשת אמירה ע"י רעה בשורה להעביר
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אם אלא רעה בשורה להעביר  לא בכדי לשקר  אסור  מאידך, לצורך. שלא וכ"ש אבלות,

רוצה  כשאינו יודע איני לומר  מותר אך הבשורה, למקבל שייגרם  לנזק חשש ישנו כן 

הבשורה. להעביר 

ש  שמי  למדים , נמצינו טובה עוד בצורה הרעה' 'מבשר  תפקיד את ולמלא לעמוד מסוגל

בכדי ביותר , הטוב הצד על אותו למלא מנת על הזה העול את  עצמו על לקבל עליו –

שבכך  ברור זאת ומלבד  לה, מתאימים  שאינם  שליחים  ע"י  תיעשה לא הזו שהמשימה

ראשונה. ממדרגה חסד מעשה עושה הוא

lL



תורה  שומרי שאינם בזוגות בית שלום נז השכנת 

תורה תורה תורה תורה  שומרישומרישומרישומרי שאינםשאינםשאינםשאינם בזוגותבזוגותבזוגותבזוגות ביתביתביתבית שלוםשלוםשלוםשלום השכנתהשכנתהשכנתהשכנת

שליט"א  כהן אלעד  הרב

פתיחה "

בית " שלום בהשכנת הרב חובת

לאשתו " איש  בין בית שלום הטלת מעלת

בית " שלום מהשכנת ימנע הרב בהם האופנים

במשפחה " אלימות

המשפחה " טהרת שומרים שאינם זוג

תנאיף " לא איסור גדר

מכשול " תתן לא עור לפני 

עבירה " לדברי  מסייע 

סיכום "

פתיחה 

יכולים הם  אין  ושוב שרטון , על עלה ביניהם שהקשר  זוג  הרב אל מגיעים רבות פעמים 

כל  בחיי אלא עצמו, בזוג רק לא  פוגע כזה מצב כידוע, משותפים. משפחה חיי לקיים 

אשר הרב, זו. ממתיחות סובלים כולם  הוריהם , אף ולעיתים ילדיהם הם , המשפחה, בני

בהנהגת  בוערות, בסוגיות חשובות, הלכתיות בשאלות עמוס זמנו הדברים מטבע

הללו  הזוגות את להזניח  לעיתים עלול תחומים, בשלל וייעוץ ובעזרה הקהילה

אחרים. ועיסוקים  בעניינים ולעסוק לעזרה, המשוועים

חובות  ביניהם , השלום  השכנת מעלת אלו, לזוגות הדאגה חשיבות את נבסס זה במאמר

שפי אלו, בנושאים  עולם  גדולי של מדרכם  אור ושבבי פנינים  וכן בכך הרב וזכויות

לאשתו. איש בין  שלום  השכנת עבור עצמם  את לבזות אף ניאותו - שנראה

מלסייע  ידו את למשוך הרב על אימתי  היא ; זה במאמר  נתמקד  שבה נוספת נקודה

ישוב  לא שהשלום  כשניכר או בעלה, תחת סובלת האשה בו במקרה כגון  בית, לשלום 

אלו. במקרים  הרב של תפקידו מהו - וכן וכדו', כנו על עוד

טהרת  על שומרים  שאינם בזוגות בית שלום  השכנת הוא  נעסוק, בו המרכזי העניין

לזוג כמסייע בכך נחשב שמא  או ביניהם, שלום  להשכין  לרב מותר האם  המשפחה,



וקהילה נח משפחה רבנות ,

שבהן הדרכים  את נבאר כן  כמו הוא. כריתות חייבי  בכלל אשר  נדה, איסורי  על לעבור 

אלו. במקרים  ההלכה פי  על לנהוג  צריך הרב

חז"ל במקורות בית שלום  השכנת  מעלת

שויתר שמצינו השלום  הוא  גדול ישמעאל רבי  "אמר ארץ, דרך מסכת בסוף איתא 

לאשתו". איש בין  שלום להטיל כדי המים , על שימחה בקדושה שנכתב שמו על הקב"ה

בין שלום  לעשות ומה בעצמו, ק"ו אחיתופל "נשא ע"ב) נג (סוכה בגמ' אמרו זה וכעין

לכל  שלום לעשות המים, על ימחה בקדושה שנכתב שמי  תורה אמרה לאשתו איש

וכמה". כמה אחת על - טהורה 1העולם  ואם הסוטה, את "לבדוק לעשות) (ד"ה ופירש"י

בינהם ". שלום יהא  היא 

איסור על ועברה ונסתרה, לה, קינא  שבעלה באשה מדובר בסוטה דהרי  להעיר ויש

הדבר2יחוד נחשב ומדוע לבעלה, אסורה היא הרי המים  ע"י נבדקה שלא  זמן  וכל ,

מכאן ומבואר לאשתו. איש בין שלום  השכנת לשם  המים  על שמו למחות אמר  שהקב"ה

תורה  כדין שלא  שנהגה אע"פ בעלה, על נאסרה שלא המים ידי  על שהתברר שאשה

צריך 1. אדם  בני בין שלום השכנת לצורך שאם מוכח, שמכאן שכתב יא) (סי' הרמ"א בשו"ת וע'י

שלא  לאו על לעבור אפילו שהרי מותר, המריבה, תשקוט ובכך מהצדדים  אחד על רע שם להוציא

בין  שלום  להרבות בשביל התירו ה', שם  את למוחק אזהרה למדו שמכאן אלוקיכם , לה' כן תעשון

לחלק  שאין וסיים  השלום, להרבות כדי אדם  על רע שם  להוציא שאפשר כ"ש  א"כ לאשתו, איש

ברכה  בעמק ועי' וכו', שהרי לחברו אדם  שבין למצות ה' מחיקת דהיינו למקום אדם  בין איסור בין

ואכמ"ל. הרמ"א, ע"ד להעיר מש"כ מא) עמ' ד, אות ה' מחיקת איסור (פומרנצ'יק,

יחוד,2. איסור על עברה שלא באופן אפילו וסתירה קינוי ששייך שס"ל הפוסקים  לשיטות ואף

קעח  (סי' השו"ע וכתב יחוד, איסור בזה שייך שלא אחיה או אביה עם תסתר שלא לה שקינא כגון

במקום  פלוני עם  תסתתר שלא לה שאמר או אדם , בני שני עם  תסתר שלא לה שקינא או ס"ב),

נחשב  מ"מ יחוד, איסור  אלו בכל שאין שאף ס"ח) (שם הרמ"א שכתב הרבים , לרשות פתוח שהוא

אי  על שעברה בלא שנסתרה לה שמשכחת אפשר וא"כ בסוטה. האוסרת אינו לסתירה זה כלל, סור

שאין  באופן אפילו וסתירה, קינוי לאחר להסתר אסורה שאשה ב), ס"ק קעח (סי' הב"ש  כתב שהרי

יחוד. איסור משום  בו

חנה  על  שהקשו הב"ש , על בזה  שפליגי משמע אחרונים  ועוד קטו) (סו"ס ההפלאה מדברי אמנם

יחוד, איסור על עברה חנה האיך והקשו ע"ב), לא (ברכות בגמ' כמבו' בזרע, שתפקד כדי שנסתרה

הסתירה  מכח אסורה שמ"מ הב"ש לדברי מודים  ואם יחוד, איסור דליכא באופן דנסתרה ותירצו

להתייחד  מותרת יחוד, איסור שאין שכל ע"כ אלא כלום, בתירוצם העלו לא א"כ הקינוי, שאחר

שמעלה  באשה קיימת לא בית שלום  השכנת שחובת א"ש לדבריהם, וא"כ וסתירה קינוי לאחר

ואכמ"ל. בעלה, רצון כנגד יחוד איסור על ועברה בבעלה



תורה  שומרי שאינם בזוגות בית שלום נט השכנת 

לזכות  הדבר  נחשב ועדיין  השלום ', 'גדול מעלת בה שייכת עדיין - יחוד איסור  על ועברה

בעלה. לבין בינה שלום להשכין -

איש  בין  שלום להרבות כדי בכבודם , להקל נוהגים היו החכמים  שגדולי בגמ' מצינו וכן 

החכמים שגדולי וכתב דלהלן , המעשים  יז), אות פ"ט  (גיטין  הריא "ז שהביא וכמו לאשתו,

לאשתו. איש בין  שלום  להרבות כדי בכבודם מקילים היו

עד לי  נהנית את שאי  קונם  לדביתהו לה דאמר "ההוא ע"ב) סו (נדרים בגמ ' וכמבו'

שלום לעשות ומה ק"ו, אמר ; טעים, יהודה ר' ולר "ש. יהודה לרבי  תבשילך שתטעימי

א בספק,בין המאררים המים  על ימחה בקדושה שנכתב שמי תורה אמרה לאשתו, יש

וכמה". כמה אחת על אני

נשיא שהיה רשב"ג , על שתירק עד אשתו את שהדיר באיש מעשה (שם) אמרו וכן 

בעלה. לבין בינה להשלים כדי  רקיקתה וקיבל לבושו, על וירקה ובאה ישראל,

שקרובים לפי נרות, שני  לו והביאה קישואין , שני  מאשתו ששאל באחד מעשה ועוד ,

בוטא , בן  בבא  של ראשו על אותם תשברי  לה ואמר עליה וכעס ארמי , בלשון בשמם

לה  ואמר ובירכה ישראל, כל את ודן  דין  בית בשער יושב כשהיה עליו ושברתן והלכה

כמוני. בנים  לשני תזכי בעליך, רצון  עשית את

נהגו  כך ואם  לאשתו, איש בין שלום להשכין הרב חובת על למדים  אלו מעשים  ומכל

שלום להרבות אדם  שיכול מה כל בודאי  שלום , השכנת לצורך עצמם  וביזו הדור גדולי 

הוא. גדול מעשה לאשתו איש בין

אהרן את ישראל בכו מה מפני  אחר, "דבר מ "ד ) יב (פרק נתן  דרבי  באבות איתא וכן 

שסרחת, לאשה ולא  שסרחת לאיש אמר לא לאמתו, אמת דין  אהרן  שדן מפני  יום  שלשים

"ויבכו  נאמר  קשים בדברים  שמוכיחן משה אבל ישראל". בית כל אותו "ויבכו נאמר  לכך

אהרן שמם שנקראו בישראל היו אלפים כמה ועוד  ח ). לד , (דברים משה" את ישראל בני

לעולם ". זה בא לא  אהרן  שאלמלא

ועוד שלום, השכנת אחר רודף שהיה הכהן אהרן  של דרכו על באריכות מבואר ושם 

השלום. בשביל אלא אהרן נשתבח שלא ו) ג , רבה (ויקרא במדרש אמרו

עם יעמוד שלא  רבים דעת על בקהל שנשבע אחד  לגבי לז) (סימן  הריטב"א בשו"ת ועי '

וכתב  שבועתו לו להתיר  אפשר  האם ושאלו ונתחרט, ידוע זמן עד אחד במקום אשתו



וקהילה ס  משפחה רבנות ,

עליו. תורה שהקפידה לאשתו איש בין  שלום  מנתינת גדול מצוה דבר  לך "אין  הריטב"א 

סוף". לאין  ושמעתתא בבא בן יהודה דר ' ועובדא  מאיר, דר' עובדא וידעת

בתורה  שנשבע מי  ששאלו איפכא , מבואר לכאורה קכג) (סי' הגאונים  שבתשובות ואף

"אין וכתבו שבועתו, לו להתיר  אפשר האם נתחרט , זמן  ולאחר פלונית אשה ישא  שלא 

יכולין אין בישיבות ואפילו שבועה, ולא נדר לאחר  להתיר שיכול מי שלנו בדורות

ואין עליה, שנשבע האשה ישא ולא שבועתו יתקיים ולכן שבועה, ולא נדוי  לא להתיר

משום שבועה להתיר  שאין  לכאורה מבואר  וא"כ לאשתו". איש בין שלום להטיל בזה

בית. שלום  3הטלת

לאשתו, איש בין  שלום להשכין כדי  שבועה להתיר  שיש מודים הגאונים  שאף לחלק, ויש

הדבר נחשב לא ובכה"ג אשתו, אינה עדיין  אך אשה לישא שרוצה באופן  איירי שהם  אלא

נדר כשאדם  הדין בעיקר אבל עדיין, אשתו אינה שהרי  לאשתו איש בין שלום להשכנת

מחמת  לאשתו בעל בין פירוד  שיגרם  שכל הריטב"א, שכתב לדין מודו - ממש אשתו על

זו. שבועה להתיר שרי שבועה,

כתב  לאשתו, איש בין  שלום להשכין  שידאגו מישראל אנשים של החשיבות ובעיקר

ברורים , אנשים לברור  ישראל "חייבים קיב) (סימן  ושלום  חיים  בספר פלאג 'י הגר"ח

לבני ולהכריח  לכוף כח בידם שיהא לחברו, אדם ובין לאשתו איש בין שלום  שיטילו

להטיל  אדם בני ולרצות לפייס שיודעים אנשים  הברורים אותם  ויהיו השלום. על אדם 

ואופן צד  באיזה ואשתו איש בין ומריבה קטטה "כשיהיה שם  כתב ועוד  וכו'". שלום 

רעים ולהרבות הזמן להאריך - בי"ד בפני אלו ענינים  כשיבואו טוב דהיותר שיהיה,

מאשתו  וביותר גירושין  וקשים לאשתו, איש בין  ובפרט השלום  גדול כי  השלום , לתווך

גט ". לתת ישתדלו אז תקנה, שום  היה ולא  זמן שעבר  הבי "ד , בעיני יראה ואם ראשונה...

אפילו  בית שלום  להטיל להתיר  שיש שכתב יג) אות כא סי ' (ח "ג  אומר היביע למרן ועי '

השלום למתווכי  להתיר נ "מ  "גם  הזהב: לשונות ונעתיק יהודית, דת על שעוברת  באשה

הקורה  לעובי  להכנס מגולות, ובזרועות פרוע בראש הולכת שהאשה כאלה זוגות בין

לגרש 3. נשבע שאפילו פח), נדרים, (הלכות בו הכל מש"כ ע"ד הוא הגאונים , של שטעמם ואפשר

ימים  עברו "שכבר משום  שבועתו, לו להתיר ואין ויקדשנה, יחזור אח"כ ורק יגרשנה - אשתו את

אין  "נדרים סח) (סי' בו בכל וכן ובשבועות", בנדרים  החמירו בישיבה נדרים ספר למדו שלא רבים

ולא  נדרים  גרסינן לא דאנן גאון יהודאי רב אמר וכן שנה, ממאה יותר היום ישיבות בשתי נשנית

ושבועה  נדר בהתרת שהחמירו טעמם זה אולי א"כ שבועה". ולא נדר לא בה ולהתיר לאסור ידעינן

ובשבועות, בנדרים שנהגו חומרא משום  לאשתו, איש  בין שלום  הטלת כגון צורך, במקום  אפילו

בדיניהם . בקיאים  היו שלא מחמת



תורה  שומרי שאינם בזוגות בית שלום סאהשכנת 

להטיל  כדי  המים על נמחה בקדושה שנכתב  שם שאפי' השלום  וגדול ביניהם . להשלים

לאשתו". איש בין שלום

הגירושין , למהר  אין בינהם  בית שלום  שיהא שיתכן  לרב שנראה שכל הנ"ל, מכל ומבואר 

לחיות  עוד יחזרו שלא נראה שכבר  באופן  אבל בינהם . שלום להשכין עליו מוטל ואדרבה

שתעבור שאפשר  כך, ע"י  תקלה ח"ו תגרם  שלא  כדי הגירושים למהר  יש אז בשלום ,

בישראל. ממזרים  וירבו איש, אשת באיסור האשה

יצלח שלא כשניכר או אלימות  של  במקרה בית שלום השכנת 
ביניהם השלום

בין בית שלום  להשכנת לדאוג  ואחד אחד  כל על שחובה לעיל, האמור אף על אמנם

במקום אבל בבית, שורר השלום  שאכן נכיר  כאשר  אלא זה אין  מ "מ  לאשתו, איש

בני סובלים האשה או שכנגד ,שהאיש מהצד  להינקם  בכדי  הגט  את מעכבים  ורק שואיהם

כג ) (סו"ס חיי בעי בספרו החבי "ב מרן בשם  שם  פלאג'י  המהר "ח  האריך כבר בזה

שקרית  בטענה הגט לעכב שאין פשוט וממילא  הגט , לעיכוב הגורמים  כל את שמנדים 

בית. שלום  של

אותו  כופין  שאפילו שיתכן  אשתו את המכה בעל לגבי  ס"ג) קנד  (סי' הרמ"א פסק וכן 

את  לשנות שאפשר ניכר  א"כ אלא  ביניהם, שלום  להשכין  שאין  בוודאי  וא"כ לגרשה,

כופין תמיד  מביתו אשתו ולהוציא לכעוס שרגיל "איש וז"ל: הסורר , ממנהגו הבעל

ב"ד ביד  יש בכך הוא  רגיל ואם  חברו. כמכה בידו היא  עבירה אשתו המכה איש אותו...

אינו  ואם  עוד. יעשה שלא  ולהשביעו וכפייה, רדוי מיני בכל ולהלקותו ולהחרימו לייסרו

או  אחת פעם  תחלה בו שמתרין  ובלבד  להוציא , אותו שכופין  י "א  הב"ד  לדברי  ציית

"מצאתי כתב שם  הגולה ובבאר  וכו'". נשותיהם  להכות ישראל בני מדרך אינו כי שתים,

אינו  דבחברו תבירו, ממכה יותר אשתו המכה של עונשו הישנים , מהרי "ו תשובות בשם 

יורדת  ואינה עימו עולה מגופו, יותר לכבדה בכבודה חייב באשתו ואילו בכבודו חייב

איתו  לבטח יושבת היא  כי חברו ממכה גדול עונשו ועוד לצער . ולא  ניתנה לחיים  עמו,

מצויה". ודמעתה

מעשיו  על וחזר  אשתו, כלפי  באלימות מתנהג שהבעל לביה"ד שנראה שכל מזה ונלמד 

לביתם השלום שיחזור ניכר  ולא  בו שהתרו לאחר  על 4אף להם ובדומים כאלו באופנים ,

במשפחה.4. אלימות קיימת כי לגלות הדרכים  על מאמר 901 עמ' תשע"ו, הדיינים בכנס ראה



וקהילה סב  משפחה רבנות ,

חששות  יגרמו לא שח"ו וכן  בעלה, תחת האשה תסבול שלא הגירושין , לזרז לדאוג  הרב

לעיל. שהובא  ושלום בחיים  שכתב וכמו הגט  עיכוב מכח  ואיסורים 

המשפחה  טהרת  על  שומרים שאינם  ואשה באיש בית שלום 5השכנת

שמגיעים דין  בתי  כן  וכמו בית, בשלום  העוסק רב כל בפני כמעט  עומדת זו שאלה

לדאוג לנסות הדין בית שמחוייבים גירושין , בפני  העומדים שתומ"צ שאינם זוגות אליהם 

שלום להשכין  מותר  האם  - השאלה עולה כזה ובמקרה גט . שמסדרים  לפני בית לשלום 

לא , או לזה חיישינן האם לדון ויש איסורים , על יעברו לשני  אחד  יחזרו שאם  באופן  בית

שיבואר. וכפי 

שע"י הוא המשפחה, טהרת שומרים  שאינם  בזוג בית שלום  בהשכנת שיש החששות

שאם כיון  ולכאורה כרת, שעונשו נדה, איסור על יעברו בודאי  הרי  בינהם  שלום  שמשכין 

האיסור בכלל זה הרי א"כ נדה, איסור עוד יעברו לא בכך הרי  בית, לשלום  מלדאוג  נמנע

שבלא דהיינו דנהרא , עברא  כתרי שהוא מצב זה שהרי מכשול", תתן  לא  עור "לפני של

יוכל  הרי  בית השלום בלא  שאף נאמר ואם עבירה. לעבור  יכול האדם אין  שלנו הסיוע

ומצוות  תורה שומר  שאינו באדם  מדובר  שהרי אחרות, נשים  עם איסור מ "מ6לעבור ,

אפשר הנותן , מבלעדי  אף האיסור את להשיג שיכול דהיינו דנהרא, עברא בחד אף

מלהשכין למנוע יש וא "כ נאסר , זה דבר  שאף עבירה, לדבר  מסייע משום  בזה יש שעדיין

עבירה. לדבר מסייע שבכך משום בית שלום 

נדה, איסור  על החשודים לאנשים בית שלום  השכנת לגבי  הפוסקים , שהעלו נוסף חשש

לעוקב  אזהרה אומר: טרפון בן  "שמעון  ע"ב) מז (שבועות בגמ' שאמרו מה ע"פ הוא 

לו  "נעשה לעוקב) (ד "ה ופירש"י תנאיף". לא תנאף, לא  לומר תלמוד  מנין , נואף אחר 

לניאוף". נשים לו להרגיל אפוטרופוס

על 5. שומרים שאינם  לזוג קידושין לסדר מותר האם  הפוסקים , שדנו לשאלה דומה זו שאלה

כאלו. בזוגות קידושין לסידור אף נוגעים  בהמשך, שידונו מהנידונים  וחלק המשפחה, טהרת

את 6. לו ממציאים  שאנו הדרגה באותה האיסור לו מצוי שיהא ברור זה כשאין האם לעיין ויש

באותה  ישיג  לא לפניו המצוי האיסור שאת כיון דנהרא, עברא תרי נחשב זה האם עכשיו, האיסור

דנהרא, לעברא נחשב אינו האיסור להשיג  יוכל שסו"ס שכיון או"ד עכשיו, משיג  הוא שבו הקלות

לקמן. ויתבאר



תורה  שומרי שאינם בזוגות בית שלום סג השכנת 

תנאיף', 'לא איסור  בכלל זה הרי  זנות על לעבור  לאדם שגורם שכל מכאן  ומבואר 

משום בזה יש לכאו' נדה, איסור  על יעברו כך שע"י  בית בשלום במסייע אף וממילא

תנאיף. לא 

זוג בני בין  בית שלום  השכנת של זה בעניין  מרכזיים  חששות שני ישנם  כי אפוא, נמצא ,

איסור ב. מכשול", תתן  לא עוור  "לפני  חשש א . המשפחה; טהרת על שומרים שאינם

לעניינו. הנוגע מהם ונראה אלו חששות שני על נעמוד  להלן תנאיף". "לא

תנאיף  לא  איסור 

בפרק  עוד  "ודרשינן  וז"ל: קג) (לאוין הסמ"ג, בפסיקת תנאיף" "לא של זה דין מצינו

אחר לעוקב אזהרה ניאוף, תגרום לא - תנאף" מ "לא  ע"ב) מז (שבועות הנשבעים כל

ובעקבותיו  ע"כ. לניאוף", נשים  לחברו להביא  עקביו על הולך בערוך פירש המנאף,

אזהרה  תנאף לא  ע"ב) מז דף (שבועות רבותינו דרשו זה "בכל רצב) (מצוה הסמ"ק פסק

המנאף". אחר לעוקב

על  (בהגה' שלמה ובחכמת כלל, זה דין הביאו לא המצוות ומוני  הפוסקים  שאר אמנם

הרא השמטת על העיר  ס"א) כב סי' זה.השו"ע לדין שונים 

אך  המצוות. במנין  זאת הביאו לא ולכן  בעלמא , אסמכתא  אלא זה שאין שס"ל ואפשר

איסורים אף שמביאים  והרמב"ם  הרי "ף כגון זה דין הראשונים הביאו שלא  תימא עדיין

איסור אינו הנואף אחר עוקב שדין  ס"ל שכנראה לשיטתם , לומר  וצריך מדרבנן. שהם 

עור , לפני משום  שאסור וכל מכשול", תתן לא עור "לפני איסור בכלל שהוא  אלא  חדש,

חדש. לאו בזה ואין  לניאוף, נשים לו להרגיל אפוטרופוס להעשות אף אסור ממילא

מקום ונותן עבירה עוברי  ידי  "המסייע שכתב: ע"ב) מז (שבועות במאירי משמע וכן 

שמים. בדיני וחייב העונש בכלל זה הרי בכך, בשבילו משתדל שהוא או לעבור, לחוטא 

כל  וכן  תנאיף לא  ביה קרי תנאף" "לא  שנ' מנין, נואף אחר  לעוקב אזהרה שאמרו והוא 

ע"כ. בזה", כיוצא

לדבר המסייע בכלל ה"ז אלא  חדש, לאו זה אין  הנואף אחר  עוקב של שבאזהרה ומבואר 

עוקב  דין  להביא הוצרכו לא לכן  עור, דלפני ללאו שפסקו שאחר  א "ש, וממילא עבירה.

בפרטות. הנואף אחר



וקהילה סד  משפחה רבנות ,

על  מחרימין שבי "ד  הרמ"א ע"ד שכתב ג ) ס"ק כו סי ' (חו"מ  הגר"א בביאור משמע וכן 

כל  בפ' "כמ "ש לזה שהמקור הגר "א  וכתב כוכבים, עובדי אצל לדון ההולך ביד  המחזיק

שכל  כללי , לאו ילפינן  הנואף אחר שמעוקב מבואר  נואף". אחר לעוקב אזהרה הנשבעין 

לניאוף. במסיע דווקא  ואי"ז בעצמה, העבירה כעושה הוא הרי עבירה לדבר 7המסייע

של  זה לדין הוצרכו אמאי הגמ ', ע"ד תמה צב) (לאוין הרס"ג על פערלא  שבר"י ובאמת

בכלל  זה שהרי תיפו"ל תנאיף, לא  ודרשינן תנאף דלא מקרא  שאסור הנואף אחר  עוקב

בחד אף קיים תנאיף לא שאיסור  חידש זו קושיא ומכח התורה. מן ואסור עור, לפני

משום בזה ואין המכשילו, בלא האיסור על לעבור שיכול אפילו דהיינו דנהרא, עברא

(בהגה' קלוגר  הגר "ש שכתב ראיתי וכדבריו תנאיף. לא  משום עובר  עדיין  מ "מ  עור , לפני

באופן אפילו איסור שעובר  משמע תנאיף דלא  שמקרא  ס"א) כב סי' אה"ע שלמה, חכמת

דלא בלאו עובר עדיין  דנהרא, עברא בחד קאי  אפילו אלא  עור , דלפני  לאו משום  שליכא

עור , דלפני  לאו על לוקים  אין ולכן  שבכללות, לאו על לוקים שאין  שאף והוסיף תנאיף,

תנאיף. דלא  מקרא  ילקה עדיין 8מ"מ

או  נדה  כגון  זנות  איסור על  לעבור  לאדם שגורם שכל מדבריהם , ללמוד  יש ולכאורה

איסור על לעבור  שיכלו אף תורה, איסור  על ועובר  תנאיף, לא  בכלל זה הרי עריות, שאר

שהרי כיון  נדה, איסור  על מקפידים  אינם אשר לזוג קידושין לסדר ולפי "ז בלעדיו. זה

תנאיף. לא  בכלל הוא

לזוג קידושין  המסדר שכל חיים, דהחפץ משמיה אחרונים כמה שהעידו ראיתי  וכן 

(במאסף  מעסקין  הר "י  וכ"כ תנאיף. לא איסור בכלל זה הרי נדה, איסור  על שחשודים

ווסרמן אלחנן ר' הצדיק הגאון  מפי "ושמעתי וז"ל: (91 עמ ' ג', חוברת יג  שנה הפרדס

במצות  נזהרין שאינן להזוג לשדך שאסור  זצ"ל חיים חפץ הקדוש בשם  זצ"ל (שליט"א )

יעקב  בחלקת וכ"כ ע"כ. הטהור" עכ"ל הוא עריות בכלל נדה כי  תנאף, לא  מטעם  טבילה

שאינם שידוע לאלה קידושין שהמסדר  חיים , החפץ בשם עח) סי' אה"ע ח "ג  (ברייש,

תנאיף. לא  בכלל זה הרי  המשפחה, וטהרת נדה באיסור נזהרים 

אסור 7. עבירה לדבר מסייע שבעלמא שאע"ג  שכתב הגר"א, ביאור על אליהו באר בספר ועי'

שמם  מייקר שבזה בערכאות לדון בהולך וה"ה ובע"ז, עריות דבגילוי להגר"א ס"ל מ"מ מדרבנן,

דאורייתא. באיסור עובר המסייע שאף להגר"א ס"ל בזה רק דע"ז, לתא והוא ע"ז, עובדי של

אם 8. שיש ס"ל טרפון בן ששמעון משום הוא זה דין הפוסקים שהשמיטו שהטעם שכתב וע"ש

אין  ממילא למקרא, אם  דיש  שקיי"ל לדידן אבל תנאיף, לא היינו תנאף לא דריש  ולכך למסורת,

ע"ש . כפשוטו תנאף לא אלא לדרוש 



תורה  שומרי שאינם בזוגות בית שלום סה השכנת 

תנאף ' 'לא  הכתוב פירוש 

דאין יג) כ, (שמות פירש"י תנאף" ד "לא  קרא בעיקר דהנה תשובה, יש לדין  אם אמנם

י ) כ, (ויקרא  שאמרו מה על יתרו) (פרשת במכילתא  הוא וכן איש, באשת אלא ניאוף

ונואפת", הנואף יומת מות רעהו אשת את ינאף אשר  איש אשת את ינאף אשר "איש

תנאף. לא קרא  אמר  - מנין  אזהרה שמענו, 9עונש

המצוות  (ספר  ברמב"ם  הוא וכן  בדווקא , איש אשת על נאמר  תנאף לא שאיסור ומבואר 

ברמב"ן מבואר  וכן יח ), (מצוה ביראים  וכ"כ איש, אשת על קאי  תנאף שלא  רמז) ל"ת

ששני הרמב"ן  ממש"כ משמע וכן דווקא, איש באשת היינו שניאוף שכתב יג ) כ, (שמות

אדם שבין בדברים  עוסק  הוא השני  והחצי למקום, אדם  בין  הוא הראשון  חציו הלוחות 

שבין עניין שהוא שפיר  מבואר  איש, באשת היינו תנאף לא שאיסור  נאמר ואם לחברו,

העריות, בכל היינו תנאף שלא נימא אי  אבל רעך, אשת תחמד  דלא  דומיא לחברו אדם 

למקום , אדם  שבין  כמצוות דינם  וממילא במכילתא ), שאמרו (כמו הם חוקים  עריות הרי

איש. באשת דווקא  היינו תנאף שלא  ע"כ אלא 

(שמות  עזרא האבן  דעת איש, באשת היינו תנאף שלא  מבואר הראשונים שמכל אף אמנם

וכ"כ  תנאף, לא בכלל וכולם העריות, בכל היינו תנאף שלא  וס"ל רש"י ע"ד  לחלוק שם )

העריות. בכל הוא תנאף לא שאיסור  הרס"ג שדעת צב) (ל"ת פערלא הר "י 

נדה, איסור על לחשודים קידושין  המסדר  שאף הפוסקים  שכתבו זה דין לכאורה וא "כ

כל  בכלל היא  הרי  שנדה חיים  החפץ שכתב וכמו תנאיף, לא - תנאף לא  בכלל הוא הרי

הראשונים כל לדעת אבל והרס"ג, עזרא  האבן דעת לפי רק הוא  לכאורה העריות,

באיסור ממילא  א "כ איש, באשת אלא  ניאוף ואין  איש, באשת רק הוא  תנאף לא שאיסור 

זה. איסור שייך לא  נדה

נדה  באיסור יעבור ואל יהרג

האיסור בכלל הם הרי העריות שכל עזרא  והאבן  הרס"ג לדעת שאף לומר יש וביותר

בנדה  האם  הפוסקים  נסתפקו שהרי  העריות. בכלל אינה שנדה אפשר  מ"מ תנאף', ד 'לא

העריות, כשאר  נדה דין  אין שמא  או העריות, כל כדין  יעבור ואל שיהרג  הדין נאמר

נאמר 9. מה ושאלו ומואב, לעמון תורה ליתן הקב"ה שבא (יתרו), במכילתא שאמרו ממה וקצ "ע

נולדו  ומהם  בנותיו, שתי על בא לוט שהרי באנו, מניאוף כולנו ואמרו תנאף' 'לא להם ואמר בה,

כוונת  ואולי תנאף, לא בכלל ה"ז בתו כגון עריות שאר של ביאה שאף ומבואר ומואב. עמון

בזה. ויל"ע העריות בכל קאי תנאף דלא שהלאו הכוונה ואין תנאף, דלא סרך כאן שיש המכילתא



וקהילה סו  משפחה רבנות ,

(דף  ביבמות שאמרו וכמו הוא , ממזר  ממנה הנולד הולד ואין קידושין בה תפסי  שהרי

בעריות. שנאמרו הדינים  כל בה נאמרו לא  וממילא  עריות, לשאר דומה שאינה ע"ב) מט

נדה, אשתו דופק למשש לבעל שאסור  הרמב"ן , בשם שהביא  קצה) סי' (יו"ד  בב"י  ועי '

משום דשרי מדבריו קצת משמע - אחרים  רופאים שם ואין סכנה חשש יש אם  אבל

אלא אסורה אינה בנדה שנגיעה לשיטתו דהרמב"ן שאפשר  הב"י  וכתב נפש, פקוח 

ואסור תקרבו, דלא  מלאו נלמד הוא  בעריות קירבה שכל הרמב"ם  לדעת אבל מדרבנן ,

והניח דג "ע, אביזרא דהוי משום  שאסור אפשר נפש פקוח בזה שיש פי על אף התורה, מן

עריות. גילוי בכלל הוא  נדה שאיסור  הב"י מדברי מבואר  ומ"מ בצ"ע. הב"י

דאמרינן עריות  "דגילוי  וז"ל: הרא"ה, בשם  ע"ב) כה (פסחים יוסף בנימוקי מבואר  וכן 

כגון פגם , דאיכא או במיתה דאורייתא איסורא  דאיכא  היכא דוקא  היינו יעבור ואל יהרג 

פוגעים שקנאים  גויה, על הבא ישראל או הנדה, על או העריות מן  אחת על הבא ישראל

כשר ". שהולד  ולד  פגם  משום דליכא לגוי להבעל לה שאמרו ישראל בת לאפוקי  בו.

יתירה  אימה המטיל כל שאמרו ע"ב) ו (גיטין  רש"י  מדברי  האחרונים דייקו וכן ע"כ.

בעת  טבילתה זמן  כשהגיע עריות "גילוי ופירש"י  עבירות, ג' לידי  בא  סופו ביתו בתוך

(כלל  דאורייתא באתוון מזה ודייק נדה", ומשמשתו טבלתי  לא  לומר יראה והיא צינה

יעבור. ואל יהרג דין לענין העריות בכלל היא הרי  שנדה שס"ל רש"י  מדברי  שמוכח כא )

שאף  שם , במשנה שנו לא  אמאי  שהקשו ע"א ) ב (יבמות הראשונים מדברי  משמע וכן 

הקשו  קצת לשון  ובשינוי שם , ישנים בתוס' כה"ק צרתה, ופוטרת לייבום אסורה נדה

צרתה  שפוטרת כערוה דינה שנדה מדבריהם , ומשמע אשתו). ואחות ד "ה (שם בתוס'

העריות. בכל האמורים דינים  שזה ולחליצה, ליבום  עולה ואינה

היא , ערוה לאו שנדה תירץ (שם), הרא "ש בתוס' ביאור  וביתר  ב) סי ' (שם  ברא "ש אמנם

ע"ש. העולם  כל על אסורה אלא  קורבה, משום איסורה שאין 10כיון 

הם  חלוקים דינים עריות  דיני ושאר משנים' פחות דשב"ע 'אין דין

שכתב  הבית', 'טהרת ספרו בהקדמת וכן  טו), סי' יו"ד  (ח"ו אומר  היביע למרן  וראיתי

(גיטין התוס' מדברי  לדבר  ראיה שלכאורה וכתב שבערוה, לדבר  נחשבת נדה האם לדון

מותרת 10. שהרי האסורה', 'אשה אינה שנדה שביאר הגרי"ז, חידושי ספר שבסוף במכתבים וע"ע

באתוון  וע"ע העריות. לשאר דומה אינה ולכן נאסר, בנדה הביאה מעשה רק אלא זמן, לאחר לו היא

דטומאה, לתא משום  שהוא או איסורין כשאר גדרו נדה איסור האם  שחקר כא) (סי' דאורייתא

או  גרידא, ביאה איסור אלא ערוה משום זה שאין א"ש, הצדדים  שני לפי טומאה, משום הוא ואם

בעלמא. טומאה כשאר



תורה  שומרי שאינם בזוגות בית שלום סז השכנת 

בידו  ולאו איסורא איתחזק אפי ' איסורין  בשאר נאמן  א ' עד אי  "וא"ת שהקשו ע"ב) ב

ע"כ. שבערוה" דבר  כמו דחשיב דעתין דסלקא  וי"ל לעצמה לה וספרה אצטריך אמאי 

וע"ש  בזה. נאמן  ע"א ולכן  שבערוה, דבר  הוי לא נדה שלמסקנא  התוס' מדברי ומשמע

צדקה  המעיל ושכ"כ שבערוה דבר  הוי  נדה למסקנא  האם  מהאחרונים , אריכות שהביא

עדות  צריכים  הצדדים, דם  או מהרחם הדם  האם נידון יש שאם  ע"ד), מא  דף לד (סי '

הנו"ב  דברי  שהביא  עוד  וע"ש משנים, בפחות שאינו שבערוה דבר  כשאר רופאים שני  של

במסקנא. התוס' דברי בכוונת שנחלקו ע"א) סו (קידושין  בהפלאה וכן נה), סי ' (מהדו"ק

דבר נקראת נדה האם הנידון לכלל עניין זה שאין  נראה לענ"ד המחילה, אחר אמנם

היא נדה האם  בתוס' הנידון  וכן וכו', וחליצה יבום פטור  עריות גילוי  לעניין  שבערוה,

למסקנא כתבו וע"ז בזה, נאמן ע"א ושאין משנים' פחות שבערוה דבר 'שאין הדין  בכלל

עריות, בפרשת נדה שנכתבה כיון הדינים שאר לענין  אבל עדים, שני צריכה לא שנדה

לגדולי ראיתי לא  ובאמת וכו'. יעבור  ואל יהרג  לעניין  הדינים כל בה נאמרו ממילא

הי נדה האם  זה, בעניין שדנו ולאהאחרונים  יעבור, ואל יהרג לעניין העריות בכלל א

כמשנ"ת  הוא טעמם ולכאורה עדים , שני צריכה נדה האם  גיטין מריש זו ראיה הביאו

חלוקים. עניינים  שני  ושהם 

מדין עדים שני צריך מ "מ  עריות, בכלל שאינו דבר שאף לזה ראיות כמה יש ולכאורה

משנים. פחות שבערוה דבר שאין 

על  שלהעיד שכתב ע"א ) סו (קידושין רי "ד  התוס' מדברי להוכיח  יש דבר  ראשית

ואינו  שבערוה, כדבר הוי  מכהונה לפוסלה וחלוצה גרושה שהיא  או שנשבית אשה

משניים. בפחות

וכמו  העריות, בכלל אינם  הדיוט לכהן וחלוצה גרושה של לאוין חייבי שבודאי  ואף

פשיטא גדול לכהן  אלמנה כגון  לאוין  דבחייבי ע"א ) עד  לסנהדרין (בחידושיו הר "ן  שכתב

הדיוט לכהן  גרושה כגון  לאוין שחייבי  רצו) (מצוה החינוך וכ"כ יהרג, ואל דיעבור 

יהרג. ואל שיעבור ודינם יעבור , ואל יהרג בכלל אינם גדול לכהן 11ואלמנה

שם 11. וחידש  יעבור, ואל שיהרג  דינם לאוין בחייבי שאף משמע נט) (סימן הרא"ם שבתשובת ואף

יט) ס"ק רצו (מצוה חינוך במנחת עליו תמה כבר יעבור, ואל ביהרג דינה הדיוט לכהן חלוצה אפילו

עבירו  ג ' שבעל שכתב ס"א) קנז סי' (יו"ד ברמ"א וע"ע לאו ע"ש . אלא בהם שאין אע"פ חמורות, ת

יעבור, ואל שיהרג דינם  לאוין בחייבי שאפילו משמע היה ומזה יעבור, ואל כיהרג  דינם  מ"מ בעלמא,

שבזה  לעריות, קירבה של לאו לאיסור הרמ"א שכוונת באריכות י) ס"ק (שם  הש "ך כתב כבר והנה

וכ"כ  יעבור. ואל יהרג משום  בהם  שאין ודאי לאוין חייבי בשאר אבל יעבור, ואל שיהרג דינם



וקהילה סח משפחה רבנות ,

הרי לכהונה לאוסרה בשביל מ"מ העריות, בכלל אינם לאוין שחייבי שאף מבואר  וא "כ

בשב  וע"ע שבערוה. דבר  כשאר עדים שני וצריכה מממון' דבר 'דבר  ההיקש בכלל היא

אשה  על שלהעיד הרמב"ם שדעת והרמב"ם , רי "ד  התוס' בפלוגתת פט "ו) (ש"ו שמעתתא

שהאיסור איסורים כשאר  ודינה בזה, נאמן ע"א לכהונה, ואסורה זונה או גרושה שהיא

שאף  האחרונים הוכיחו כבר  אמנם לוקה. כהן עליה שבא  יתברר אח"כ ואם  יוחזק, בע"א

אינו  זונה, או גרושה שהיא  ומעיד ע"א בא  זו, אשה הכהן שנשא לאחר  אם  להרמב"ם

עדים. שני  וצריך שבערוה דבר  הוי  מבעלה אשה להוציא  שכל נאמן 

כיון נדר, משום לבעלה שאסורה אשה על להעיד  שאפילו ב) (י , האבנ "מ  כתב וביותר

שודאי ואף משנים, פחות שאינו שבערוה דבר  כשאר זה הרי בעלה, מתחת אשה שמוציא 

שבערוה, כדבר  דינו בעלה על שלאוסרה ע"כ אלא גרידא , איסור אלא אינו נדר איסור 

ופשוט. עריות, לדיני  נוגע ד "ז שאין אף

במהד ' עי' קכד-קכה, רע"א  (בתשובות והנתיבות הרע"א שנחלקו ממה להוכיח  יש וכן 

כממזר , שהוחזק אדם  על להעיד  האם  הנתיבות), תשובות הובאו בהערה ששם המאור 

שבערוה  כדבר דינו האם  ממזר , שאינו ומעיד  ע"א ובא  ממזר , שמא לנו שנסתפק או

העולה  אמנם ואכמ"ל. מחלוקתם , שורש באריכות ע"ש איסורין , כשאר דהוי  או

הוא בקהל להתירו זה שנידון אפשר  מ "מ  לאוין , כחייבי  דינו שממזר שאף מדבריהם 

שבערוה. דבר  בכלל

וגיורת  גר  על שעדות שכתב נה) סי' (מהדו"ק ביהודה הנודע מדברי  להוכיח  יש ועוד 

לעכו"ם הנבעלת שאשה לן שקיימא  אע"ג  עדים. שני  שצריך שבערוה דבר  בכלל הם הרי

הרמ "א וכ"פ ולדרוש), ד "ה ע"ב ג (כתובות התוס' וכמש"כ יעבור, ואל יהרג  בכלל אי"ז

ואכמ "ל. בראיות להאריך יש ועוד  ס"א ). קנז 12(סי'

שאין ואע"ג שבערוה, כדבר דינו אשה או איש מעמד  שינוי שכל המבואר  ע"כ אלא

שבערוה. דבר  בכלל זה הרי מעמדו שינוי  על להעיד  מ "מ  עריות ביאת בביאתו

על  שיבוא גדול לכהן אנסוהו שאם  סוע"א) פב (יומא הכיפורים יום בתוספת חביב המהר"ם

ד  סי' (יו"ד אברהם הזרע בשם  קנז) (יו"ד מהרש"א הגליון וכ"כ יהרג. ואל שיעבור פשוט האלמנה,

יהרג . ואל יעבור לאוין שבחייבי ל"ז), עלה

שפשוט 12. אע"ג  שבערוה, כדבר עדים  שני צריך האם נה) סי' (יבמות המרדכי שדן לשוק מיבמה וכן

אפשר  שהיה אף לאוין, חייבי משאר בפשיטות שהוכנו וכמו יעבור, ואל יהרג דין בזה שייך שלא

כשאר  דינה ואולי אישות מקצת בה שייך הרי א"כ זיקה, משום אסורה לשוק שיבמה כיון לחלק

שיבמה  בפשיטות, רצו) מצוה (סוף חינוך המנחת כתב מ"מ יעבור, ואל כיהרג  שדינה איש אשת

יעבור. ואל יהרג  בה אמרינן ולא עריות בכלל אינה לשוק



תורה  שומרי שאינם בזוגות בית שלום סט השכנת 

דבר הוי  אי נדה בעניין  ע"ב) ב (גיטין  הראשונים שדנו ממה כלל ראיה אין וממילא

עדים , שני המצריך באשה, מצב שינוי נקרא זה האם  לענין  הוא  הנידון  ששורש שבערוה ,

ואל  יהרג ודין  עריות, גילוי לגבי  העריות בכלל נדה אם  לנידון  כלל עניין  אי "ז אבל

וכו'. היא13יעבור גדולה פלוגתא העריות בכלל היא  האם נדה שדין  לעיל האמור ולאור 

העריות, כל על הוא תנאף לא  שאיסור  שס"ל לשיטות אף וממילא ובאחרונים , בראשונים 

העריות  בכלל נדה שאין  לפקפק יש לא14עדיין תנאף לא  איסור  בה שייך לא  וממילא  ,

איש. באשת אלא  אינו תנאף לא  שאיסור שס"ל הראשונים  רוב לדעת וכ"ש תנאיף,

אלא אינו תנאף לא איסור שגוף נאמר  אם  שאף ולומר, לחלק מקום יש שעדיין אלא

דווקא אינו ממנו, הנדרש תנאיף' 'לא איסור מ"מ העריות, בשאר אפילו או איש באשת

נשים המסרסר כל לגבי הרחבה הוא אלא תנאף, בלא שנאסרו העריות איסורי  באותם

(שבועות  ברש"י  משמע וכן  תנאיף. לא  של האיסור בכלל שכולם פנויות, ואפילו לזנות,

תנאיף, לא בכלל הוא  הרי  לזנות נשים המסרסר שכל שכתבו ובסמ "ק, ובסמ "ג  ע"ב), מז

בחלקת  שדייק ראיתי  וכן  ערוה. משום האסורות בנשים  דווקא  דבריהם  העמידו ולא 

הרי פנוית ואפילו נשים המסרסר  שכל רש"י מדברי  עח ) סי' אה"ע ח "ג  (ברייש, יעקב

קר שעיקר דכיון הוא , חידוש זה דבר  שבאמת [ואף תנאיף. לא בכלל על הוא  נאמר  א 

מהאיסור חמור יהיה האיסור  בכלל שאינו לדבר שהמסייע יתכן איך עריות, או איש אשת

בכלל  אינה שנדה נאמר אם שאף בבירא, היתרא  האי  נפל וא "כ בזה]. ויל"ע בעצמו,

פנויות. ואפילו נשים במסרסר  שהוא  תנאיף לא  של האיסור  בכלל תהא עדיין העריות,

תנאיף  שלא  כיון שהרי  היתרה, בא משם  בא שאתה ממקום  ואדרבה, להיפך, שנראה אלא

אחר עוקב שהוא  מה הוא  האיסור  גדר ע"כ פנויות, ואפילו לזנות נשים במסרסר  נאמר

שלום להשכין שבא  במקום וכ"ש קידושין, שמסדר  כל אבל לניאוף, נשים וממציא  נואף

לא בכלל ואינו לניאוף סרסור צורה בזה שאין ודאי ביניהם , האישות לקבוע ובא בית

שכל  עח) סי' אה"ע ח"ג (ברייש, יעקב בחלקת שכתב ראיתי  זאת סברא  וכעין תנאיף.

תנאיף. לא  בכלל אינו לזנות, סרסור  של בצורה נעשה שאינו

שני 13. צריכה אם נדה שדין משמע א) אות פ סי' (תשובות הישר בספר ר"ת שמלשון אכחד ולא

וחליצה  מיבום לפטור לגבי העריות, בכלל היא נדה אם  הכללי בנידון תליא שבערוה, כדבר עדים

למעלה  שהוכחנו וכמו הכי, שס"ל הראשונים  משאר הכרח זה אין זאת, תלה שר"ת אף מ"מ ע"ש.

הם . חלוקים  נידונים  שני יעבור, ואל יהרג  לגבי ערוה ודין עדים , שני להצריך שבערוה דבר שעניין

ולכן 14. העריות' בכלל היא הרי 'שנדה בדבריו שסיים  לעיל, שהובא חיים  החפץ של בלשונו ועי'

שנוי. הוא במחלוקת זה דבר למעלה ולהאמור תנאיף, לא בכלל היא הרי



וקהילה ע  משפחה רבנות ,

תנאיף ' 'לא של האיסור בעניין העולים דינים

שממנו  תנאף לא כגדר הוא  תנאיף לא איסור שגדר  נימא אם  שאף הדברים  מן  העולה

בשאר אף קיים עזרא והאבן הרס"ג  לדעת או איש, באשת אלא  אינו א"כ ובא, נדרש

באריכות. לעיל וכמש"נ  תנאף, לא  בכלל שהוא  ברור אי"ז נדה איסור  לגבי אמנם  העריות,

יש  בפנויות, ואפילו לזנות נשים  במסרסר  אף הוא תנאיף לא  שאיסור  נימא אם  ומנגד

או  נדה, אשה  שמשיא  אף לזנות, סרסור  של בצורה נעשה שלא  שכל גיסא  לאידך לומר

תנאיף. לא  בכלל אינו מ"מ ביניהם , בית שלום משכין

שאינם לזוג קידושין  שמסדר  שכל שס"ל חיים החפץ דברי  לנגדנו עומדים  שכאמור  אלא

שטרנבוך  הגר"מ שדעת נראה וכן  תנאיף, לא  בכלל הוא  הרי  המשפחה, טהרת שומרים

איש  לשדך לאסור  יש תנאיף לא חשש מטעם  מ "מ  להקל, יש עור לפני שמטעם דאף

סידור בעניין שדנו פוסקים הרבה מדברי  אמנם נדה. איסור על מקפידה שאינה לאשה

ועוד לב, סי' דבר  משיב שו"ת [כדוגמת נדה, איסור  על מקפיד שאינו לזוג  קידושין

לדבר מסייע או עור דלפני  לאו משום  הוא  שלהם הנידון  שעיקר  משמע אחרונים]

הראשונים שרוב לעיל שציינו וכמו תנאיף. לא  איסור של זה עניין  הזכירו ולא  עבירה,

להלכה. זה דין השמיטו

עבירה  לדבר  מסייע מכשול  תתן לא  עור  לפני

הוא המשפחה, טהרת על שומרים שאינם  זוג  בני  בין  בית שלום  בהשכנת נוסף חשש

מכאן ע"ב), ו זרה (עבודה בגמ' ואמרו מכשול", תתן לא עור  "לפני  שנצטוינו משום

לדון יש וא "כ מכשילו. שבכך משום נח , לבן החי מן  ואבר לנזיר  יין  להושיט  שאסור

יחסי עוד  מקיים  אינו בד"כ הרי הרב לפני מגיע שהזוג שבמצב כיון בית, שלום בהשכנת

ימשיכו  בכך הרי  בית שלום  השכנת וע"י  נדה, איסור על עוברים אינם וממילא  אישות,

לפני משום  חשש בזה יש האם  לדון  יש וא"כ נדה, איסור על יעברו ושוב ביחד לחיות

מכשול. תתן  לא עור 

דהיינו  דנהרא ', עברא  'תרי  של באופן אלא עור' 'לפני  איסור  שאין  (שם), בגמ ' אמרו והנה

עברא 'חד שהוא באופן  אבל הנותן , בסיוע אלא לעבור יכול הלאו על העובר שאין 

עור. לפני  משום בזה אין הנותן סיוע בלא  אף האיסור  על לעבור שניתן דהיינו דנהרא'

שלום נשכין  לא  שאם ומצוות תורה שומרים שאינם  ואשה באיש לדון מקום היה וממילא

ירבו  ואף יותר, חמורות עבירות שיעברו ויתכן  זרים  בשדות וירעו ילכו הרי ביניהם,



תורה  שומרי שאינם בזוגות בית שלום עאהשכנת 

על  לעבור יכולים  שהרי  עור , לפני  משום  בית שלום  בהשכנת אין א"כ כך. ע"י  ממזרים 

ביניהם. השלום השכנת בלא אף נדה איסור 

פג ) (סי ' סופר  והכתב קפה), (סי ' יאיר  החוות מש"כ ע"פ האחד אינו, שזה נראה אמנם

אף  הנותן , מבלעדי  להשיגו יכול שהיה ממה בקלות יותר  האיסור  את שמזמן  שכל

בטורח להשיגו זה בשביל צריך שהיה כיון  עצמו, בכוחות  לאיסור  להגיע יכל שהמקבל

עברא תרי בכלל זה הרי בעבורו, זמין  היותר באופן האיסור את לו ממציא והנותן

כסף  ע"י להשיגו יכול היה שאם  שכתב ע"ב), ו (ע"ז במאירי בפירוש מצאנו וכן דנהרא.

בזה  יש לביתו, לו מביאו והוא בטורח  להשיגו צריך שהיה או במתנה, לו נותנו והוא 

ע"ש. עור  לפני 15משום

קידושין  מסידור יותר חמור שתומ "צ, שאינם בזוג בית  שלום 16השכנת

מסידור טפי  חמור ומצוות, תורה שומרים שאינם  בזוג  בית שלום  שהשכנת לחדד  ויש

בד"כ  קידושין , לסידור שבאים  ומצוות תורה שומרי שאינם  בזוג שהרי  להם, הקידושין

עוב  וכבר  אישות יחסי שמקיימים  במצב קידושיןהם  המסדר  הרב ואין  הלאו, על רים

ומשא"כ  וקידושין. חופה של גג  קורת תחת מכניסם רק אלא בעצמה, בעבירה מסייע

וא"כ  אישות, יחסי  מקיימים  שאינם  בד "כ הוא המצב שאז להתגרש, שרוצים  בזוג 

על  לעבור  גורם וממילא ביניהם, היחסים  את לחדש להם  גורם הוא השלום  בהשכנת

כרת. באיסור  שהוא נדה של הלאו

האיסור על לעבור יכולים שהזוג נניח אם  שגם  והוא נוסף חשש ישנו האמור  לכל בנוסף

ביניהם השלום בהשכנת יש עדיין דנהרא ', עברא  'חד  בגדר זה הרי וא "כ הרב, סיוע בלא 

לקמן: שיתבאר וכמו עבירה לדבר  מסייע משום

עור,15. לפני משום בזה אין אחר, במקום  לקנותו שיכול שכל שכתב קנא, סימן יו"ד ברמ"א וע"ע

בגמ' אמרו שלא וס"ל עליה, פליג  ח), (ס"ק שם  הגר"א ובביאור הנותן, מבלעדי להשיגו יכול שהרי

אם  אבל מכשול, נתינת שם  בנתינתו אין בזה לע"ז, להקריבה שיכול בהמה בבית לו כשיש  רק אלא

בכלל  זה והרי היתר שום  בזה שאין בודאי לביתו, לו מביאו והוא אחר במקום לקנותו יכול היה

וה"ז  לע"ז עצים שמכרו שם שאמרו ע"ב) סב (דף בנדרים מהסוגיא כן והוכיח דנהרא. עברא תרי

שאף  ע"כ אלא מאחר, לקנותם  אפשר ובודאי בעולם עצים הרבה שהרי הגר"א והק' עור, לפני בכלל

ועי' הראשונים, בזה שנח' ובאמת דנהרא. עברא כתרי חשוב ד"ז עדיין אחר, ממקום  לקנות שיכול

בזה. שהאריך כו כלל ו אות בשד"ח ועי' הרמ"א, בדברי שפקפק שמואל האמונת בשם  (שם ) בפ"ת

לקידושי 16. שמסייע נוסף חשש ישנו קידושין, שבסידור שכתב ו, סימן ח"ט משה באגרות ועי'

ע"ש . איסור



וקהילה עב  משפחה רבנות ,

הנותן  סיוע ללא האיסור על לעבור יכול שהמקבל באופן איסור הגשת 

העבירה  את לעשות העובר שיכול במקום שאף ע"א), ג שבת (במסכת הראשונים כתבו

וכ"כ  עבירה, לדבר מסייע משום בזה יש עדיין עור, לפני משום בזה ואין  הנותן בלא 

מצווים בי "ד  נבילות האוכל קטן שהרי  א) סי ' פ"א  (שבת הרא"ש וכ"כ (שם ), התוס'

שישנו  תנ) (סי' בהגמ"ר וכ"כ בידים, לסייעו שלא מדרבנן  שאסור  גדול וכ"ש להפרישו,

עבירה. לדבר מסייע משום  דרבנן איסור

שמותר כתבו ע"ב) ו (דף בע"ז שהרי  ע"ז, שפליגי  מהראשונים  הרבה ישנם  לכאורה אמנם

ומשמע  עור, לפני  משום  בזה ואין  אחרת, בהמה להם שיש היכא בהמה אידיהן  לפני ליתן

לחוש, אין עבירה לדבר  מסייע משום  ואפילו איסור , כלל בזה ואין  להם ליתן  שמותר

לגוי. ליתנו מותר עור, לפני משום בו שאין שכל שם התוס' מדברי  משמע וכן

הראשונים פלוגתת באמת שהוא וכתב קנא), סי' (יו"ד משה הדרכי עמד זו ובסתירה

משום בזה יש האם  אחר , ממקום האסור הדבר את להשיג העובר שיכול באופן  האם

הראשונה  הדעה והביא בזה, דעות שתי הביא  ס"א) (שם והרמ "א  עבירה. לדבר  מסייע

קפה) (סי ' יאיר  בחוות ועי ' מחמירין . שיש וסיים מסייע, משום  בזה שאין לעיקר

השניה  כדעה לעיקר  שנוקט  משמע מחמירים', 'יש בלשון  סיים  שהרמ"א שכל שכתב

להחמיר. שראוי

של  איסור  שאין  ה"ה עור  לפני איסור  שאין  מקום  כל הדין שמעיקר הרמ"א שדעת ואף

פסק  ס"א) שמז, סי' (או"ח  השו"ע אבל הרמ "א , לדעת זה כל אמנם עבירה, לדבר  מסייע

אסור , אבל פטור  בהוצאה שסייע שכל וס"ל ע"א ), ג (דף בשבת והרא "ש התוס' לדברי 

בזה  ואין  הבית הבעל סיוע בלא החפץ ליטול  יכול שהיה שאף השו"ע, על הנו"כ וכתבו

עבירה. לדבר מסייע משום  איסור בזה יש אכתי עור , לפני משום

שאין במקום האם מעשה, לעניין  לרמ"א השו"ע בין  פלוגתא שיש עולה האמור לפי וא "כ

יש  שלדבריו נמצא הרמ "א  דברי  ובעיקר עבירה. לדבר מסייע איסור  יש עדיין  עור  לפני

שאין באופן שאף להו פשיטא בשבת והרא "ש התוס' שהרי הראשונים , בדברי סתירה

התוס' כתבו לזה ומנגד  עבירה, לדבר  מסייע של איסור  ישנו עדיין עור , לפני  משום

לו. למכור  הישראל מותר עור, לפני משום בזה ואין בהמה, לו שיש שכל בע"ז והרא"ש

להקשות  והוסיף סק"ו), קנא סי' (יו"ד  הש"ך וכה"ק מסייע. לאיסור חששו שלא ומשמע

ואכמ "ל. ירוחם , הרבנו בדברי  סתירה

בגוי  עבירה לדבר מסייע

ביניהם], מחלוקת שיש הרמ"א כדעת [ושלא  הראשונים דעות בין ליישב כתב הש"ך

דיברו  שבזה בישראל דווקא  זה כל אך עבירה, לדבר  לסייע שאסור  מודו שכו"ע



תורה  שומרי שאינם בזוגות בית שלום עג השכנת 

בע"ז  והראשונים עבירה, לדבר  מסייע איסור אין  בגוי אבל ע"א ), ג  (דף בשבת  הראשונים 

אבל  החי , מן  אבר  כגון עור לפני  משום להכשילו שאסור  בגוי, דווקא איירי ע"ב) ו (דף

בזה  הישראל, עזרת ללא האיסור את ליטול הגוי  ויכול דנהרא עברא  חד  שהוא  במקום

לגוי. ולא לישראל במסייע רק הוא  מסייע איסור  שכל לסייע, איסור  לישראל אין

לסייע  איסור  יש כשר  בישראל שדווקא לענייננו, הנודע דבר  והוא הש"ך, שם  חידש עוד 

באופן עבירה לדבר לו לסייע איסור  אין  וממילא להפרישו, חובה אין במומר אבל לו,

עור. לפני  משום  בזה שאין

אברהם ובאשל ד) ס"ק שמז סי ' (או"ח להמג "א  ליה פשיטא שכן  נראה הש"ך כדברי והנה

ע"א ), נה (דף בע"ז רש"י לדברי  המג "א  שציין  אלא  מסייע. איסור אין  שבגוי  לפמ "ג , שם 

הגוי עם  שדורך במה מסייע איסור  שאין שכתבו מדפ"ה) ע"א כה (שם הר "ן  לדברי  וכן 

לסייעו. אסור  היה ע"ז מצווה היה שם ומשמע בכך, הגוי  נצטוה שלא משום  ענבים, בגת

כהש"ך. ודלא  בגוי , אף מסייע איסור שיש נלמד והר"ן רש"י  מדברי וא"כ 

מסייע  באיסור לחלק שיש הרמ "ה הרב בשם הביא ע"ב) ו (ע"ז יונה רבנו בתלמידי  אמנם

[רבינו  ז"ל הרב כתב "עוד וז"ל: הש"ך, של לחידושו גדול מקור והוא לגוי, ישראל בין

תנ אצטריך דכי ומסתברא הלוי] הואמאיר  נח דבני סירכא  משום יושיט לא  למתנא א 

נמי למשקליה איהו דיכיל אע"ג נזיר לגבי אבל עור  לפני  משום אלא  איסורא בהו דלית

לא כי דשקליה, הוא איהו גופיה נזיר  אלא  איהו קיהיב דלא היכא  אפילו דהא אסיר ,

איש  "וכשלו כו) (ויקרא דכתיב עליה מתפס לשתיה דלא חבריה ישראל ליה מוכח

למתביה  ליה שרי  דלא  וכ"ש בזה, זה ערבים  ישראל שכל מלמד אחיו, בעון  איש - באחיו"

ע"כ. בידים", ניהליה

דין שעיקר לגוי , ישראל בין עבירה, לדבר  מסייע בין חילוק שיש בדבריו ומבואר 

מכל  עליהם  ומוטל זל"ז, ערבים  ישראל שכל והיינו ערבות, מדין לשיטתו נלמד מסייע

נתמעטו  גרים (שאפילו ערבות בכלל שאינו בגוי  ולכן איסור, על שיעבור  ישראל איש

וכן בו. מסייע איסור  אין ממילא קשים), ד "ה ע"ב ע קידושין התוס' כמש"כ מערבות,

וממילא ערבות, מדין  נלמד  הוא מסייע שאיסור ע"ב) ו (ע"ז הריטב"א  מדברי משמע

אף  הוא  מסייע דאיסור הריטב"א בדברי  שלמד המגיה על (וצ"ע בישראל רק שייך

ע"ש). בגוי 

בדברי שנתבאר וכמו ערבות משום הוא  האם מסייע, איסור בגדר לדון  יש באמת אמנם

גדר שמא  או מאיסורא , אפרושי  מחובת חלק שהוא  או והריטב"א, יונה רבנו התלמידי

בעז"ה. לקמן  ויתבאר  עור . לפני  באיסור  חכמים שעשו הרחבה הוא  מסייע איסור



וקהילה עד  משפחה רבנות ,

במומר  עבירה לדבר מסייע

לדבר לו לסייע איסור  אין  מומר  שבישראל הש"ך, שכתב השני  חידושו לגבי והנה

הוא הרי  שמומר  שכיון  קפה), (סי' יאיר  החוות ובראשם  האחרונים , תמהו עבירה,

דברי והניח מאיסורא , לאפרושי חובה אין אמאי א "כ דבריו, לכל גמור  כישראל

בצ"ע. הש"ך

שאין והוא  הש"ך, דברי  ליישב כתב ס"א), קנא סי' יו"ד  שו"ע על (בהגה' מרבבה ובדגול

הש"ך  כוונת אלא  הוא , ישראל שחטא  אע"פ ישראל שהרי במומר, דווקא  הש"ך כוונת

את  לעבור יכול שאינו כל ודאי  [אבל מסייע. איסור  אין במזיד  עבירה שעובר שכל

ורק  הוא, עור לפני בכלל עדיין  דנהרא, עברי  בתרי והוא במזיד שהוא אף העבירה,

שום בנתינתו שאין  מזיד , והוא סיועו בלא  לעבור שיכול שכל אמרינן  מסייע באיסור 

בפירוש  הרמב"ם מדברי  הדגו"מ על משה"ק טו), סימן ח "ב (או"ח  ביבי "א  ועי' הכשלה.

אינו  אך במזיד , אפילו שייך וזה עור לפני  בדין איירי  שם  הרמב"ם כאמור  אמנם המשנה.

ע"ש). צדקה הגר"י שם לו השיב ויפה למסייע, עניין

מסייע, שאיסור שכיון  הוא  הש"ך, דברי  ליישב כתב טו) סי ' או"ח (ח"ב אומר  וביביע

אחרונים ועוד פג) סי ' (יו"ד  סופר  הכתב וכמש"כ נלמד , ומשם  הוא הפרשה חובת בכלל

כגון לגמרי עול הפורקי "אלו תרח) (סי ' הלכה הביאור  כתב מומרים לגבי והרי  ע"ש,

מחוייב  ואינו עמיתך, מכלל יצא  כבר  להכעיס נבילות אוכל או בפהרסיא  שבת מחלל

עמך  ושהוא  אוהבך שהוא  ועמיתך עמיתך, את תוכיח הוכח  פי "ח  דא "ר  תנא וכן  להוכיחו,

להוכיחו" חייב אתה אין שונאך שהוא  לרשע אבל להוכיחו, חייב אתה ומצוות בתורה

שם. הבאיה"ל לשון ע"כ

ממילא הוכחה, מחובת הוא  נלמד  מסייע ואיסור במומר , הוכחה חובת שאין כיון  וא "כ

היבי "ע. מרן  ליישב כ"כ מסייע, איסור  בו אין מומר שהוא  שכל הש"ך דעת א"ש

בסי ' כן  שכתב אף שהרי ברורה, המשנה דעת עם אחד בקנה עולים הדברים  אין  אמנם

של  דינו את פסק לא  ז) (ס"ק שמז בסי' מ "מ  במומר, הוכחה חובת שאין  ב) (ס"ק תרח

המשנה  דעת וע"כ ישראל. שאר כמו ודינו לו לסייע אסור  מומר שבישראל וכתב הש"ך,

הוכחה  חובת שאין  במקום  ואף עור, לפני איסור של הרחבה הינו מסייע שאיסור  ברורה

מדרבנן. עור  לפני והוי לו, לסייע אסור מ"מ

לדבר לסייע איסור יש בגוי שאף שס"ל לעיל שהבאנו והר "ן  רש"י  שלשיטת ובאמת

מדין אינו וכן  לעיל. כמש"נ  ערבות, משום אינו מסייע איסור גדר  לשיטתם  א "כ עבירה,

עמיתך  בכלל אינו גוי  ובודאי  עמיתך, את תוכיח הוכח שהרי והוכחה, הפרשה חובת



תורה  שומרי שאינם בזוגות בית שלום עה השכנת 

אפרושי חובת יש אם  זה, עניין  שמספק"ל שנראה ג, ב ס"ק כו כלל ו אות בשד"ח (ועי '

הני שלשיטת וע"כ הפוסקים ). בדברי כן מצאנו לא אמנם גוי , לגבי אף מאיסורא 

אף  כן ואסור עור , לפני איסור  של מדרבנן  הרחבה הינו מסייע, איסור גדר פוסקים

דנהרא. עברא בחד

על  שומרים  שאינם  בזוג  בית שלום  בהשכנת שלכאורה לעניינו, הנאמר  מכל המורם 

שיכולים נאמר אם  ואף מכשול, תתן  לא עור לפני של חשש בו יש המשפחה, טהרת

ואף  יצא, לא  עבירה לדבר  מסייע מכלל עדיין  מ"מ אחרים, במקומות באיסור על לעבור 

איסור שאין והמג "א  הש"ך דעת את לצרף אפשר ומצוות תורה שומרים שאינם שבזוג 

של  בעקבותיו הלך ברורה המשנה שהרי הדבר , קשה מ"מ בהם, עבירה לדבר מסייע

וס"ל  הש"ך, דברי  שדחו יאיר  והחוות במומר.הגר"א אף מסייע איסור  שיש

שומרים שאינם  בזוג  בית שלום להשכין  ואין בעינו, עומד  עדיין החשש לכאורה וא "כ

סידור לגבי שנשאל לב) סימן (ח "ב דבר  משיב בשו"ת עי ' אולם  המשפחה. טהרת

ע"פ  הוא יסודו ועיקר  להתיר, שכתב המשפחה טהרת על שומרים שאינם  בזוג קידושין

ג (דף בשבת הראשונים דברי סתירת את ליישב שיש פג ) סימן  (יו"ד  סופר  הכתב דברי 

אלא מסייע איסור שאין  הוא  הוא, החילוק ויסוד ע"ב), ו (דף בע"ז והרא "ש לתוס' ע"א),

לעשות  שיכול אלא  האיסור  גוף שאינו דבר לו שנותן היכא אבל האיסור , גוף לו במושיט

לאיסור הוא תשמישיו שרוב שבדבר  עוד , שכתב וע"ש מסייע. משום בזה אין איסור , עמו

שהאריך  ע"ש איבה, משום  אלא לו ליתן  להתיר אין בזה היתר, הוא  רחוק צד  על ורק

ולכן איבה). משום ההיתר  טעם שביאר בחזו"א ועי' ע"ב), נא  (דף בגיטין הגמ' בסוגיית 

אלא איסור, מעשה הדבר גוף בנתינת שאין כיון שבת, למחללי דירה להשכיר התיר

של  חשש בזה אין  - האיסור גוף נותן המושיט שאין  וכל איסור, עושה המקום  שבאותו

עבירה. לדבר מסייע

ספר , ליהודי ביתו את להשכיר  מותר האם שנשאל קפד) סי' (ח"ב המהרש"ם  הורה וכן 

בכל  הרי לספר , להשכיר  שואלני  שאתה עד  והשיב בפרהסיא, קודש שבת ביום  המגלח 

מאי חזי  ופוק בזה. איסור  יהיה וכו' וכביסה ואפייה בבישול ש"ק למחללי בית השכרת

אא"כ  בזה איסור שום שאין  הנ"ל, וכת"ס ציון  הבנין ד' והביא  [להתיר]. דבר עמא

כ' זה כעין  שבאמת וכ', שרי . הלא "ה מיד , האיסור  את עושה לעבירה, סיועו בשעת

יעשה  לא כאן  שהרי ועוד סק"ח ). רסו (סי ' במג"א וע"ע סק"ו), קסט (סי ' ומג "א  הב"ח

עוברי ידי מסייע משום בעלמא שאסרו למה ול"ד  באווירו, רק אלא  הבית בגוף האיסור 

יחזור שאולי  לצדד  יש וגם האיסור . בו יעשו שנותן הדבר שבגוף היינו דהתם עבירה,

הדר אם אף דירה, להשכיר  להתיר דבריו ע"פ (שם ) ביבי "א  פסק וכן וכו'. בתשובה

ע"ש. שבת מחלל בתוכה



וקהילה עו  משפחה רבנות ,

עור  לפני בכלל זה אין  מכשול, נתינת  מטרת הנותן  במעשה כשאין 

ששונה  עור, לפני איסור בגדר מקומות בכמה שמצינו והוא  בזה, חלקי אענה אני  אף

וכדלקמן. הלאוין  משאר הוא 

אידיהן , לפני לעכו"ם חובו לפרוע שאסור  ע"ב) ו (דף בע"ז בסוגיא מבואר  דבר, ראשית

דהני בגמ ' שם ואמרו חובו, מפרעון  שנפטר כוכבים לעבודת ומודה אזיל שע"י משום

מידם. מציל שהוא משום  שרי בע"פ מלוה אבל בשטר, מלוה מילי 

יש  א "כ מכשילו, הישראל ובכך ויודה הגוי שילך שחיישינן דכיון  צ"ע, הדברים  ולכאורה

היתר מה וא "כ ממונו, כל ליתן  צריך עבירה כל שעל קיי"ל והרי עור , לפני  משום בזה

מותר האיך להקשות, שהעירו ממה להעיר יש ועוד מידם. מציל שהוא  משום בזה יש

שקר בשבועת מכשילו הוא והרי ממונו, את לו שיחזיר  שבועה חברו את לתבוע לאדם 

מה) (סימן  מאש ובמצל קצז), (אלף רדב"ז בשו"ת ועי' ומסייע, עור  לפני משום  בזה ויש

הלוי. בשבט  עליו שהעיר  ומה

הכשלה  משום  במעשיו ואין  שלו, את להציל שבא שאדם  שכל מכאן  המבואר כרחך ועל

וכל  מכשול'. 'נתינת בכלל אי "ז שלו, את להציל היא  פעולתו כל אדרבה אלא  לחברו

עור , לפני של האיסור  הרחבת שהוא  שאפשר  מסייע איסור  [ואף עור  לפני  איסור  גדר 

האיסור שגדר  רצח) (ל"ת המצוות בספר  הרמב"ם שכתב מה ע"ד הוא לעיל] וכמשנ"ת

בדעת, העיוור את שמרמה המכשיל כוונת שזהו כלומר  ומכשילו', 'שמרמה מה הוא 

ע"ש. הסמ "ג  מלשון אף כן ודייק נה) נג  (ל"ת הרס"ג  על בגרי "פ דייק וכן 17ומכשילו.

מה  א"ש ולכן האחר, הכשלת היא מטרתו שכל אלא  עור לפני איסור שייך לא  וממילא

עור. לפני  משום  בזה אין ממונו להציל בשביל כן  שעושה שכל האחרונים שכתבו

להקיף  שרוצה אדם שרואה באשה קפד), סי ' (בשו"ת הרע"א מש"כ עו"ד להוסיף ויש

את  לו להקיף לה מותר הניקף, ואחד המקיף אחד של לאוין  בשני  ולעבור ראשו, פאת

נתמעטו  נשים שהאי בזה, עוברת אינה [והיא  אחד  בלאו אלא יעבור  שלא ולהצילו, ראשו

שיזכה  בשביל חטא משום בזה ואין  ע"א ), כט (דף בקידושין כדאיתא תקיפו לא  של מלאו

היא הרי  עכשיו מ"מ בעצמו, איסור עובר  אם אף שהרי  צ"ע הרע"א דברי  ולכאו' חברך].

לאוין. משני  להצילו כדי  כן שעושה בזה יש היתר  ומה בידים, מכשילתו

שלא 17. שאף וכו', גדול בנו המכה כגון סוגיות מכמה זה על שהעיר מה הגרי"פ בדברי שם וע"ע

שהזמן  אלא שם קושיותיו ליישב אפשר ולענ"ד עור, לפני משום בזה יש מ"מ להכשילו כדי כן עושה

וכו'. קצר



תורה  שומרי שאינם בזוגות בית שלום עז השכנת 

שאין הרי  חבריו, את להציל כדי שמעשהו שכל למעלה, כמש"נ הוא  בזה והמבואר 

שישתרש  ממנו ולמנוע להציל בא הוא  הרי אדרבה, אלא מכשול', 'נתינת במעשהו

עור. לפני  משום  בזה אין ושוב במכשולו,

ממה  להוכיח  יש ספק עוד  אמרינן  לא עור  לפני  ספק שיש שבמקום  האחרונים, שייסדו

בזה  והאריך ג ) (סימן יהושע פני בשו"ת וכ"כ מותר. הדבר אלא לחומרא, דאורייתא

מש"נ , ע"ד  הוא  תורה, איסור  משאר עור  לפני  ששונה והטעם מא ). סי ' (ח "ה הלוי בשבט

שמכשול  ברור  זה אין  שהרי להכשילו, מתכוון ואינו ודאי  מכשול בנתינתו שאין  שכל

לפני עניין  בביאור לקמן שנביא  החזו"א  בדברי  ועי ' עור. לפני בכלל אי "ז ממילא הוא ,

באיסור. יכשל אם בספק עור 

משום  בזה אין  לסייעם מטרתו אלא  להכשילם, הרב כוונת שאין  במקום
עור  לפני

קידושין לסדר  העולם שנהגו ממה היתר  צד למצוא  יש בית 18וממילא שלום להשכין וכן  ,

אלא להכשילם, הרב בכוונת שאין  משום  והוא המשפחה, טהרת שומרים שאינם  בזוג אף

בריש  שכתבנו וכמו ביניהם , האהבה ושתשרה מריבות מהם  למנוע בא הוא הרי  אדרבה

שמניעת  שעוסק כל וממילא לאשתו, איש בין  ובפרט  שלום השכנת מעלת על דברינו

נוגע  הדבר פעמים שהרבה ובפרט ביניהם . שלום להשכין  מותר  ביניהם  המריבות

ויכולים תומך בית בלא  עצמם  ימצאו יתפרק הבית ח"ו שאם הילדים, של לשלומם

לשלום חשש שישנו שבמקום האחיעזר , שכתב ומצינו וכו', וגניבות לפשע להגרר 

ביניהם. שלום להשכין  מותר  הילדים

הדבר עור  לפני ספק שבכל ט ) ס"ק  יב סי ' (שביעית שכתב החזו"א  דברי  הם יפים  וכמה

"ונראה  וכתב: לחומרא, דאורייתא שספיקא  איסורים  משאר  מ"ש שם  ונתקשה מותר,

ראוי והיה עור , לפני ליתן  אסור  ודאי  מכשול דספק אע"ג  בספק חכמים  דהקילו דהא

חסד שנמנע מכשול, נעשה נמי  בספיקות להחמיר באנו דאם משום בספיקות, להחמיר

ועוד תשנא" "לא על ועוברים וביניהם  בינינו ותחרות שנאה מעצמינו, ושלום  חיים  ודרכי 

שקלו  והלכך ממנו... אותם להציל באים  שאנו זה מאיסור  קל איסורן  שאין לאוין כמה

מכשולים נגרום ושלא  מהם, ידינו ולמשוך לקונסם  להתנהג שיש כמה עד  בפלס חז"ל

חלק 18. פה שבעל תורה (בקובץ שרמן הרב וכן עח), סימן אה"ע (ברייש , יעקב החלקת שהעיד וכמו

אף  מורדת, דין פסקו שבהם  ועוד, ז'ולטי והרב הגרי"ש בהם  שדנו פדרי"ם , מהרב להוכיח כתב מ),

בזוגות  ואף בית, שלום להשכנת תיאום  להם  קבעו וכן המשפחה, טהרת על שומרת שאינה באשה

בזה. להקל העולם  שמנהג  הוכיח ומזה הם, גמורים שחילוניים  ניכר שהיה



וקהילה עח משפחה רבנות ,

בספק, ולהתיר לעבירה, ודאי  שהוא בזמן למכרם לאסור והכריעו ולנו, להם גדולים יותר

ע"כ. והישרה", הממוצעת הדרך וזה

סיכום

שאינם בזוג בית שלום  השכנת של זה שנושא  לעיל, האמורים  הדברים מכל ראינו

איסור כדוגמת חששות, הרבה בו ויש מאד מורכב הינו המשפחה, טהרת על שומרים

לזה  ובנוסף מאד, בו החמירו חיים  החפץ רבנו ובראשם  מהפוסקים שהרבה תנאיף, לא 

גדול  עון  שהוא עבירה, לדבר  מסייע וכן  מכשול, תתן  לא עור לפני  של חשש כאן שיש

המכשיל. של בצוארו 19שתלוי

הוא הרי אלא  להכשיל הנותן  במטרת שאין  שכל בזה, להתיר טעמים  כמה שכתבנו ואף

מ "מ לעיל, באורך כמבואר  טעמים ועוד  עוור, לפני  משום בזה אין  חברו את להציל בא 

החזו"א שכתב וכמו בזה, להחמיר שיש שיתכן הפוסקים  מגדולי הרבה שדעת נראה

המשפחה, טהרת שומרים לשאינם  בנישואין לסייע בעניין  רכג) סי ' וחידושים  (בשו"ת

אח כנשואי הוא כרת איסור במכשול נישואין  כי  רחמים , הוא  בזה "האכזריות וכתב

להדיא החזו"א  התייחס שלא ואף ר"ל", אח  נפש כורת הרי  בזה והמסייע וכיו"ב, ואחות

מזה. להמנע שיש שדעתו נראה כך מ "מ  האיסור לטעם

אלישיב, הגרי"ש בשם  קנ) עמ ' (ח"א דעת למען בקובץ אפרתי הגר "י  שכתב ראיתי  וכן 

טהרת  על מקפידים שאינם  בזוג יחוד  חדר על להקפיד ואף קידושין לסדר שאפשר

כיצד ידוע שאין  אע"פ לנידותה, שטבלה שידוע בתנאי  זה כל "אולם  שם  וסיים  המשפחה,

טבלה  שלא שידוע במקום קידושין  לסדר  להתיר שאין  ומשמע הספירה". ימי  בז' נהגה

ע"ש. לנידותה

יג שנה הפרדס (במאסף מעסקין הר"י וכ"כ חיים דהחפץ משמיה שהעידו הבאנו וכן 

זצ"ל  (שליט "א ) ווסרמן  אלחנן ר' הצדיק הגאון  מפי  "ושמעתי  וז"ל: (91 עמ' ג ' חוברת

תורה 19. ישמור לא שהגר להם שנראה באופן המגיירים אלו שכל לה, סימן שלמה במנחת וראה

שהגירות  נאמר אם  אפילו אלא לגירות, נחשב ד"ז האם חשש שיש העניין עצם  מלבד ומצוות,

לפני  מעשיו  כל ומעכשיו ליהודי, מגוי הפכוהו  שהמגיירים כיון מ"מ וכו', שבלב דברים והוי הועילה

לי  ומה מכשול, תתן לא עוור לפני משום בזה ויש  האיסור, בכלל הם  הרי עכשיו בהיתר היו גירותו 

הגר, את המכשילים המגיירים  אלו של בצווארם  תלוי וקולר ליין, הנזיר שמקרב או לנזיר יין מקרב

שלא  לבם, תשומת את ליתן להם שיש  אלו במלאכות העסוקים חובת על נלמד ומדבריו עכת"ד.

מכשול. המניחים  בכלל יהיו



תורה  שומרי שאינם בזוגות בית שלום עט השכנת 

מטעם טבילה במצות נזהרין  שאינן להזוג לשדך שאסור זצ"ל חיים חפץ הקדוש בשם 

יתכן בית שלום  שהשכנת וביארנו הטהור. עכ"ל הוא", עריות בכלל נדה כי תנאף לא 

עכשיו  הרי הרב, לפני  הם שמגיעים  במצב שהרי  קידושין, מסידור יותר  חמורה שהיא

שאינם בזוג  קידושין בסידור  משא "כ נדה, איסור על עוברים  ולא  ביחד חיים  אינם

הם עוברים כבר מסתמא הרי  לפנינו, שבאים עכשיו הרי  נדה, איסור על מקפידים 

טפי. חמור הא  זה שמצד  נראה בית שלום  בהשכנת ולכן נדה, 20באיסור

גדולים של לפתחם להביאו וצריך זה, חמור בנושא להכריע קשה הדבר  למעשה ולכן 

למעשה. זה בעניין  שיכריעו

הדיינים כנס גנוזות תשע"ו, הדיינים בכנס [הודפס ז'ולטי הגר"ב של עצתו שיפה ונראה

האם הדיינים לשאר  קרליץ, הגר "ש בין ויכוח התעורר  ,(294 -294 (עמ ' ששם  תש"מ,

"עוררו  וז"ל: שכתב המשפחה] טהרת על שומרים  שאינם בזוג בית שלום  להשכין מותר

על  מקפידים  הזוג בני  אין  כאשר בית בשלום  להשתדל אפשר  כיצד  השאלה את קודם

כאלו... שבמקרים אומר  הניסיון  מתוך מאד . חמורה בעיה בודאי  זו המשפחה. טהרת

המשפחה... טהרת שמירת משותפים , חיים  לקיום אמתית תרופה להם  מציעים  אנו

האישה  וכאשר המשפחה, חיי  להצלת ביותר  הטובה הסגולה שזאת להם ומסבירים 

שמיא , כלפי לומר, הדיין  יכול השלום, בהסכם זאת ורושמים מבטיח  והבעל מסכימה

הצלתי ". נפשי את אני 

הקפדה  על בהתחייבות השלום -בית, ההסכם  את מתנים  הרב או שהדיין שכל כלומר

מעשיהם כל אדרבה אלא  מכשול, נתינת משום  במעשיהם אין  שוב המשפחה, טהרת על

שמים. לשם 

lL

לדאוג 20. כדי ראשנו להכניס אנו שמחויבים  כיון - בית שלום שבהשכנת איפכא לומר שיש אף

תשנא  לא של מלאו למנוע הוא המעשה כל אלא מכשול, נתינת זה במעשה אין אדרבה, הרי להם,

ואכמ"ל. בשביעית החזו"א בשם  שהבאנו וכמו ועוד,



וקהילה פ  משפחה רבנות ,

דיווח דיווח דיווח דיווח  וחובתוחובתוחובתוחובת צניעותצניעותצניעותצניעות

שליט"א  רוזנברג  צבי חיים הרב

פתיחה "

בשיחה " וצניעות פתיחות

ההלכתיות " השאלות העלאת

לדבריהם " ההלכתיים והסימוכין הפוסקים דעת

סיכום "

פתיחה 

מוכרים היו שלא התמודדויות, שלל הרבנים  לרגלי מציבה המיניות הפגיעות בעית

שמסור רב בתור אלו לענינים הגישה עצם מבחינת הן  הדורות, לאורך הרבנות בתפקידי 

הבעיה, בפתרון  לעשות לרב ומותר  אסור  מה בשאלת ההלכתית, מהבחינה והן  לציבור,

אלו. בנושאים  השו"ת בספרות הצורך די  הרחבה אין  כאשר ,

אנושית  ורגישות דעת שיקול גם  זה בנושא  ההתעסקות מצריכה רב, הלכתי  ידע מלבד

המקרה, עם  בעצמו להתעמת האם ולהכריע לשקול הרב על פעם לא  כאשר  מיוחדת,

אחרת. סמכות של בידיה יותר ונכון מקצועי לטיפול להעבירו שמא  או

רב  הדברים, מטבע חדשני . הוא אלו בעיות כפותר  הרב שמיקום  לומר , ניתן כללי באופן

בסכסוכים כבורר משמש והיתר , איסור  של הלכתיות בשאלות לפסוק מתבקש בישראל

בין שלום הבאת וחסד , צדקה כמו בקהילה חברתיות בעיות של לפתרון  נצרך ממוניים,

יוצא הענין  - וכדו' ממונות דיני  אישות, דיני של בסוגיות זאת, לעומת ועוד . לחברו אדם 

הדין. בבתי  לדיינים עוברת והסמכות הרב, מידי

יותר החופפות הלכתיות שאלות מכילה - מחד שבה גבולית, לסוגיא נקלעים  אנו כאן,

יישוב  או להיתר או לאיסור  הלכה פסיקת רק שאיננה לפי  הדין , בבית שנידונות לשאלות

הוא בה שהטיפול בקהילה, חברתית בעיה בעיקר  מהווה - ומאידך גרידא , ממוני סכסוך

האם להכריע בכדי הענין לעומק נכנס וממילא להם, לדאוג ממונה שהרב הציבור מצרכי 

להסיר שיעזרו כדי  לרשויות  להעבירה שצריך או מקומי, באופן  הבעיה את לפתור  אפשר

ונזק. מכשול



דיווח וחובת פאצניעות

לכל  הרלוונטיות אקטואליות השלכות בעלת הינה זו סוגיא לצערנו, כי  לציין  למותר

בסוגיא הנוגעות יסודיות שאלות מספר  לברר  ננסה זה ובמאמר קהילה, ומנהיג  רב

ההלכתיות  הפסיקות לבירור  וחתירה בנושא  העוסקים המקורות הצגת תוך זו, מורכבת

בו. המופיעות

בשיחה  וצניעות פתיחות

איש  בחיי  בביהכ"ס, צנועה בהתנהגות אם מעשית, כהנהגה יותר  נתפס הצניעות, מושג

במקומות  זאת לראות וניתן ועוד, ובמשתה במאכל והתכסות, לבוש בגדרי  אשתו, עם 

ההלכה. ובספרי בתלמוד מאוד רבים

הפרסיים , את אני אוהב דברים  בשלשה גמליאל רבן אמר "תניא  ע"ב, ח  ברכות בגמרא

ע"א סב דף ברכות בגמרא בד"א". וצנועין הכסא, בבית וצנועין  באכילתן, צנועין הן 

באותו  ועוד דברים", משלשה נצול הכסא  בבית הצנוע כל חנילאי  בר  תנחום "א "ר  נאמר

עירובין במסכת גם  נאמר כן  הכסא". בבית שצנוע למי אלא  צנוע קורין  אין  "תניא  עמוד

שם ופירש"י מחתול" צניעות למדין  היינו תורה ניתנה לא אלמלא יוחנן "א "ר  ע"ב, ק דף

אשה  שנשא אחד  באדם  "מעשה ע"ב נג דף שבת מסכת בגמ' צרכיו". בהטלת "שצנוע

רבי לו אמר  זו, אשה צנועה כמה וראה בא  רב אמר  מותה, יום  עד  בה הכיר ולא גידמת

בא הכיר שלא זה אדם  צנוע כמה אלא בכך דרכה זו בכך חייא  דרכה "זו ופירש"י שתו",

יונתן א "ר  נחמני  בר  שמואל "א "ר  ע"ב י מגילה מסכת בגמרא  עצמה". אשה כל לכסות

דף  שבת במסכת וכן חמיה", בבית פניה דכסתה וכו', חמיה בבית צנועה שהיא  כלה כל

מיושב", נופלות מעומד  עומדות בה, ראה צניעות דבר  תנא "במתניתא  רות, גבי ע"ב קיג

הנהגה  כלפי בצניעות הלכות הוזכרו בשו"ע צניעות". משום  ליטלן  שחה "ואינה ופירש"י

ס"ב). כה העזר  ובאבן ס"ד , רמ  (שם אישות חיי וכלפי ס"ב ) ג  סימן  (באו"ח הכסא בבית

(דברים קדוש" מחניך "והיה דכתיב צנוע, להיות נז' מצוה קטן , מצוות בספר כתב וכן 

הצנוע  אלא צנוע "אין  חכמים ואמרו ו) (מיכה אלוקיך" עם  לכת "והצנע וכתיב כג ),

ולא בצניעות להיות צריך דבר  ובכל בתשמיש גם וכן  וכו', סב) (ברכות הכסא" בבית

רבים מקומות ולמנות להמשיך ניתן  וכך ע"ש וכו' ותפילה תורה בשעת וכן בפריצות,

הצניעות. לגבי בהם שנכתב ובהלכה בגמרא  מאוד 

והוא והסתרה, כיסוי הינו 'צניעות' המושג שפירוש הוא לענינינו הנוגע מקום, מכל

תפא ), רמז (ישעיהו שמעוני בילקוט  גם במפורש מצינו וכך ופריצות, מפרהסיה ההיפך

חכמה", צנועים  ואת טעם  מה שוכח  הוא  במהרה לא בצנעא  בתלמודו והיגע יוחנן "א"ר

הלימוד. לזכרון  מסייע בפרהסיא ולא בהסתר  שהלימוד היינו,



וקהילה פב  משפחה רבנות ,

לדבר שלא שמקפידים נושאים על ושיחה בדיבור גם שייכת זו צניעות כי  מובן  בפשטות

אדם יוציא אל לעולם "אריב"ל ע"א  ג  פסחים במסכת חז"ל שאמרו וכמו בפרהסיא , בהם 

שנאמר מפיו, מגונה דבר הוציא ולא אותיות שמנה הכתוב עקם  שהרי מפיו, מגונה דבר

לעולם ישמעאל רבי  דבי  ותניא טהורה', איננה אשר  הבהמה ומן  הטהורה הבהמה 'מן

לג שבת במסכת מושב". קראו ובאשה מרכב קראו בזב שהרי  נקיה, בלשון  אדם  יספר

אפילו  פיו המנבל כל אלא לחופה נכנסה למה כלה יודעין הכל רבא  בר חנן  "א "ר  ע"א

פרשת  במ"ר וכן לרעה", עליו הופכין  לטובה שנה שבעים  של דין  גזר  עליו חותמין

נחמן בר  שמואל ר ' דיבור, ערות - דבר  ערות בך יראה "ולא  ז) כד, (פרשה קדושים 

הפה". נבול זה אמר

הצניעות, מעלת את יפה ביאר  מרומי ) הרופא  יחיאל (לרבינו המידות מעלות בספר 

בדבריו  צנוע "ויהיה כתב הצניעות דרכי  שאר  בין והנבלה, הפריצות גנות היינו והפכה,

"כי וז"ל הדיבור בחלק מתחיל הפריצות בגנות וכשמדבר נקיה", ובלשון מעט לדבר

לג (שבת חז"ל אמרו שכך המקום  לפני  המגונות המדות מן הן והנבלה הפריצות מדת

את  המנבל כל אלא לחופה נכנסה למה כלה יודעין הכל וכו' פיו את המנבל כל ע"א)

ועוד וכו'", לרעה עליו נהפך לטובה שנה שבעים  של דין גזר  עליו נחתם אפילו פיו

שם. מאריך

וחלק  בדיבור, גם  אלא ובלבוש בהנהגה רק אינה שצניעות בפירוש משמע זה מכל

נקיה. בלשון דיבור  היא הצניעות ממעלת

מיוחדת  שייכות שמצינו לפי האדם , בני  שאר  על יתירה זו במעלה רב של חובתו אמנם

שני על מסופר ע"ב ג  בפסחים  בגמרא נקי . דיבור  לבין  בישראל הוראה הוראת בין

אמר חד  זכאי. בן  יוחנן רבי  היה מהם  ואחד  רבי], לפני [וי "א  הלל לפני שישבו תלמידים 

בטהרה  בוצרין  מה מפני  אמר  ואחד  בטהרה, מוסקין ואין בטהרה בוצרין  מה מפני 

בישראל, הוראה שמורה נקיה] בלשון  [שדיבר  בזה אני מובטח  אמר: בטומאה. ומוסקין 

בישראל. הוראה שהורה עד מועטים ימים היה ולא 

הצורך  בין  מסוים קונפליקט  מתעורר מיניות, פגיעות של זו בסוגיא עוסקים  אנו כאשר

בכדי פרטים לפרטי המקרה את ולברר  כשמלה ומחוורת ברורה בצורה בדברים לעסוק

שלא נקיה לשון של הערך שמירת לבין הפגיעה, ועומק רמת של מלאה להבנה להגיע

תבונה  חכמה, אפוא, נדרשת, בישראל. הוראה מורה אצל ובמיוחד לחלוטין, יפרץ

הצדדים בין  האיזון את לייצר לדעת בכדי המקרה, מגיע שאליו הרב מצד ורגישות

שמירת  בערך לפגוע מבלי  אמינותו, את ולבסס המקרה של מלאה להבנה ולהגיע

הנדרשת. הצניעות



דיווח וחובת פג צניעות

להישמר יתירה זהירות נדרשת לפרטיהם, המקרים  בבירור  הנדרשת הזהירות מלבד

וגו' צניעות מטעמי הן בכך, צורך שאין  במקום הרבים לרשות הספור  יצא שלא ולהיזהר

משפחה  ובני  לקרובים  מיותר ונזק ה' חילול פנים , הלבנת של מטעמים .1והן

ההלכתיות השאלות העלאת 

לעסוק. באים אנו שבהן  מרכזיות הלכתיות שאלות שתי עומדות לפנינו

שיש  וכל גדולים , אנשים  שני  של עדות ללא  ובמחשכים בהסתר  נעשים המעשים  בד "כ א .

לעדות. הפסולים אשה או קטן  הוא המקרים  שברוב עצמו דבר  הבעל של עדות זו בידינו

"אין  ע"ב) ט (סנהדרין  דקי "ל לו, מאמינים  אין הרי  - מודה שהנטען  במקרה אדםוגם 

חוסר ישנו כאשר  בו, ולטפל הסיפור את לקבל ניתן כיצד  כן , אם רשע". עצמו משים 

כשרה? בעדות

ב. בעלמא , חשד רק אלא  לדבר רגליים  שאין במקרה א. לשניים : מתחלקת זו שאלה

אומדנא. רק זהו עדיין אך מוכחים, די שהחשדות מחמת לדבר רגליים שיש במקרה

שאינם שכיון או כך, על לרשויות לדווח מותר האם  - ידיעה או חשד  שיש במקרה ב.

שפח). סי ' חו"מ  (בשו"ע הכתובות מוסר וכהלכות כמסירה, הדבר  נחשב תורה דין דנין

למשטרה? לפנות יכול אחד  כל והאם  קודם , התראה צריך האם שמותר, לצד 

קשים למקרים הנוגעות אקטואליות השלכות בעלות הינן אלו שאלות לעיל, שצוין  כפי 

ואמינותם , המקרים  בבירור מאוד רבה וזהירות  רגישות אחריות, ונדרשת מאוד , וסבוכים

ההלכתי , מההיבט  לנושא נתייחס להלן חלקיו. כל על בהם ובטיפול המקרים  בהבנת

אלו. כגון  בנושאים  שנאמרו ההלכה ומספרי מהפוסקים  דעות ונביא

לדבריהם ההלכתיים והסימוכין הפוסקים דעת 

ורגלים אומדנא  שיש שבמקום  אלישיב הגרי "ש מרן השיב כהן הגרש"פ לשאלת במענה

לדבר רגלים  אין  ואם  העולם , תיקון  משום  בזה שיש כיון לרשויות, למסור  מותר  לדבר,

הגר "א גולדברג, הגרז"נ הלברשטאם, הגר"מ וכן למסרו. אסור  בעלמא , חשד  רק אלא

טו 1. ישורון בקובץ תשובותיהם  הובאו וייס, והגר"א הלברשטאם , הגר"מ הרבנים , פסקו כן

רעך. דם בקונטרס



וקהילה פד  משפחה רבנות ,

לדבר , רגלים של אומדנא על לסמוך שניתן פסקו שפרן, והגרמ"מ סילמן  הגר"י וייס,

בדבר. גמורה עדות וא "צ

ומדוע  בהלכה, המצוים  המקרים  לבין  זה נושא בין  החילוק מה ביאור , צריך זה ואמנם

טעמים , ששה בזה להביא  וראיתי  אומדנא. על להסתמך שאפשר הנ "ל פסקו בעניננו

כדלהלן. הנ "ל, השאלות לכל התשובות יתבארו הבנתם  ידי שעל

ד"ת לפי  שלא  לדון מתיר השעה צורך  - א' טעם

הראשון אני ,2הטעם  "ורואה וז"ל: שצג ) סימן  ג (חלק הרשב"א  בשו"ת שכתב מה עפ"י ,

הברורים אצל נאמנים העדים הכל 3שאם הגוף, עונש או ממון  קנס לקנוס הן  רשאים -

הקצובים הדינין  על הכל מעמידין אתם שאם העולם, מקיים  וזה להם  שיראה מה לפי 

חרב, העולם  נמצא בזה, וכיוצא  בחבלות התורה שענשה כמו אלא לענוש ושלא  בתורה,

שהעמידו  אלא  ירושלים חרבה "לא ז"ל: שאמרו וכמו והתראה. עדים צריכים שהיינו

תורה". דין על דבריהם 

עולם , של גדרו פורצין  דעת קלי ונמצאו קנסות, דיני בה דנין שאין לארץ בחוצה וכ"ש 

מכל  וכו', בהרכיבה או ביד  חברו את במכה קנסות ז"ל קנסו וכבר  שמם. העולם נמצא 

אמרו  מזו וגדולה הדור . את לגדור בהן בכיוצא  לעתים דנין  ומקום מקום  בכל מקום,

ואעפ"י אחד, ביום באשקלון  נשים שמונים שתלה שטח  בן בשמעון הדין: נגמר בפרק

לעשות  אלא  תורה, דברי  על לעבור  שלא  טעמא : אמרו] [ושם  וכו', אשה, תולין שאין 

בימי בשבת סוס על שרכב באחד רבה האשה בפרק ביבמות אמרו וכך לתורה. סייג 

זה  וכל והלקהו; תאנה תחת אשתו את שהטיח  ובאחד וסקלוהו; לב"ד  והביאוהו יונים,

שהשעה  שרואין  ומקום , מקום  ובכל ודור  דור  בכל עושין וכן לכך. צריכה השעה שהיתה

שהיה  הונא, דרב אמרו: והנה עקלקלותם . המטים והנערים  השוטים ולייסר  לכך, צריכה

ודאי אי דאמר: גלותא , בריש ובסנהדרין, היד ; כל פרק בריש כדאיתא  ידא, קץ מבבל,

לגדר הכל אלא  התורה, בדיני אבר  קציצת שאין  ואעפ"י  לעיניה; לכהיוה נפשא, קטל

שעה. ולצורך

לתיקון גוף או ממון  ולקנוס לענוש השעה צורך ראו אם  זה, שעשו אלו ברורים  ולפיכך,

בר ' אלעזר ר ' וכענין  דמלכא; הורמנא בדאיכא וכ"ש עשו; כדין  השעה, ולצורך המדינה

המשיבים .2. הרבנים כל בדברי התבאר

הקהל.3. עבור לדון מקום באותו שנבחרו הקהל נציגי פירוש ,



דיווח וחובת פה צניעות

בדברים , להתיישב צריכין הברורים  מקום , ומכל הפועלים . את השוכר  פרק בריש שמעון

עכ"ל. לשמים" עת בכל כונתם ולהיות המלכה, אחר מעשיהן ולעשות

לשם אלא  תורה, דיני עפ"י שלא גם  לדון  אפשר  שעה צורך שכשיש מדבריו מבואר 

העולם. תיקון 

שם שכתב רלח) סימן  ח"ה הרשב"א (שו"ת בדבריו אחר מקום גם  מצאנו דומה תשובה

עומדים , בתמרוריהם הם  ועוד למתקם , ורצית מפורסמים רשעים  אנשים יש "ואם  וז"ל:

שדיני פי על ואף להמיתם . ואפי ' רגל, או יד לקוץ בין  להלקות, בין הזקנים  עם  תמנה

(דף  היד  כל בפרק אמרו הנה השעה. לצורך בטלו לא  עוד הסנהדרין , מן בטלו התורה

ידא ". קץ הונא "רב ע"ב): יג 

התורה, מן דבר  לעקור מתנין  דין שבית צ): דף (שם  רבה האשה פרק ביבמות ואמרו

אחת  על עבור  לך אמר  אפי' תשמעון , "אליו דתניא : שעה. וצורך גדר , הצריך דבר  לגדור 

למסקנא ,מכל שמע. שעה, לפי הכל הכרמל, בהר  אליהו כגון בתורה, האמורות מצות

התורה. מן  שלא  ועונשין מכין  שב"ד  שמעתי  יעקב: בן  אליעזר  א"ר ותניא: מילתא. למגדר

סוס  על שרכב אחד, באדם ומעשה לתורה. סייג  לעשות אלא  תורה, דברי על לעבור  לא 

צריכה  שהשעה אלא  לכך, שראוי מפני  ולא וסקלוהו. לב"ד  והביאוהו יונים, בימי בשבת

תחת  אשתו את שהטיח  באדם  מעשה ושוב מילתא. למגדר  טעמא אסיקנן: ובכולם  לכך.

עכ"ל. לכך" צריכה דהשעה אלא לכך, שראוי מפני  ולא  וכו'. לב"ד  והביאו התאנה,

שלא לדון  רשאים  הצורך שבמקום זה היתר  על סמך קסח) סי' (ח "ג  התשב"ץ בשו"ת גם

הדין. מדת תלקה בזה בכיוצא עדים  פי על לדון  באנו "ואם שם : וז"ל תורה דין ע"פ

ז"ל  הגאונים שנהגו כמו בזה, גדרים  לגדור  ודור דור בכל דיין  כל ביד נתונה והרשות

מגדר משום כדין שלא ועונשין  ומכין כן לעשות מותר התלמוד מדין ואף קנסות. בדיני

עולבו. מיד ונעלב עושקו מיד  עשוק להציל וכ"ש ע"ב) צ (יבמות מלתא 

מציאות  אלו בפ' בגנבה שהודה עד אחד  לאדם  כפו אמתלא  ידי  שעל בתלמוד  ומצינו

בר לההוא  חזייה מאושפיזיה דכספא  כסא  ליה אגנוב חסידא זוטרא "מר ע"א ) כד (דף

דחבריה  אממונא  ליה איכפת דלא הוא  האי  אמר דחבריה בגלימא  ונגב ידיה דמשא  רב בי 

וכבר וכו', ואודי, כפתיה מקומות בשני  יש ע"א ) קס"ז (דף פשוט  גט  ובפ' ואודי ". כפתיה

'ניכרין ידי ועל ממש שגנב נפוסי  אורח עליו טען מכאן , יהודי  הסוהר  בבית אני  אסרתי 

וקלסוני בידו הגנבה  נמצאת ואח "כ שפטרוהו. ומושל שר היה ולא אסרתיו, אמת' דברי 

עכ"ל. בזה" זריזותי על יש"צו הקהל כל



וקהילה פו  משפחה רבנות ,

יש  בעניינו גם ולכך תורה, כדין  לדון שלא מתיר  שעה שצורך אלו בתשובות מבואר 

ח "ד (שו"ת בפירוש הרשב"א כתב אחר שבמקום וביותר  עדות, דיני  לפי שלא לדון מקום

הולכים ואין  דבר, העל של הודאתו על גם סומכים שעה לצורך שכשדנים שי"א) סימן 

לתורה. סייג עשית של מטרה כאן  שיש כיון רשע עצמו משים  אדם  שאין  הכלל אחר  בזה

הציבור וראשי  גדולי  דוקא  אך שעה, צורך או לתורה סייג של במקום לדון  ניתן לפי "ז

ליחיד. היתר זה ואין כן לעשות 4יכולים 

המלכות מכוח לדון אפשר - ב' טעם

השני ורבי5הטעם  שמעון  ברבי אלעזר  שרבי  שם שמבואר ע"ב, פג  בב"מ  הגמרא  עפ"י

ומבואר אומדנא , עפ"י  למלוכה אותם  ומוסרים גנבים  תופסים היו יוסי ברבי  ישמעאל

שליח שהיה משום הוא והתראה, עדים ללא  דן היה שראב"ש שהטעם  שם  בריטב"א 

משפט. בלא ליסר  למלכות כח  ויש המלכות

את  למסור לו שאסור ראב"ש על השיג קרחה בן יהושע שרבי מבואר  שם  בגמרא  אמנם

כראב"ש  שפסק הרשב"א  בשם  הביא  שפ"ח) סי ' (חו"מ יוסף בבית אך למלכות הגנבים

יונה  ה"ר שהורו אחד  מסור  על צרפת לחכמי  ששלח  אחד  בכתב הרשב"א "ז"ל שם: וז"ל

המלך  וצוה מיתה חייב שהוא למלך והרשב"א ז"ל החסיד  יונה ה"ר של אביו אחי בן 

גנבי תפס ע"ב) פג דף (ב"מ שמעון ב"ר  אלעזר  רבי שהרי  מזו גדולה עוד  וכו', להרגו,

על  ואף ע"א) פד  דף (שם יוסי ב"ר ישמעאל רבי  וכן  להו וקטיל ועניש דמלכא  בהרמנא 

ב"ר ישמעאל לרבי אליהו ליה אמר  וכן וכו' יין בן  חומץ קרחה בן יהושע רבי  דא"ל גב

חסידותן שמחמת אלא  מפורשים, בדינים  גמורים כטועין להו נשוי  לא  מקום  מכל יוסי

יין בן חומץ שקראוהו וזהו מיתה, תורה חייבה שלא  מה על מלהרוג להמנע להם  היה

לא כדין שלא ועושים גמורים  טועים  היו ואלו כאבותן. בחסידות נוהגין  היה שלא לומר

אלא וכו', כמותם  עליון וחסידי ישראל לגדולי  וחס חלילה גמורים  טועים  אלא  קראום 

המלוכה, במשפטי כאלו ועושה דן  - המלך מן כך על ממונה שהוא שכל כדאמרן  ודאי 

ארץ". יעמיד  אלו במשפטים מלך כי

הו"ל  חסידותו שמשום עליו ההשגה את וביאר  ראב"ש, כדעת הרשב"א  שפסק הרי

שצג ' בח"ג הרשב"א וכ"כ ראב"ש, כדברי לנהוג הכריע בעצמו הרשב"א אבל לימנע.

עמו 4. שיצטרפו או כך, לבדו לתקן רשאי בעצמו הרב האם כזאת; תקנה נוצרת כיצד לעין ויש 

לרב. סמכויות יתנו והם הקהל את לאסוף צורך שיש או ביחד, ויחליטו רבנים עוד

המשיבים .5. הרבנים כל בדברי הובא זה טעם  גם 



דיווח וחובת פז צניעות

עונש  כלפי אלא אינה לימנע יש חסידות שמפני הטענה גם  לעיל, שהובאה בתשובה

רק  אלא  מיתה אינו שהעונש שבמקום  ולומר  לחלק וניתן  מהמסירה, הנגרם  הריגה

בה. לן לית חסידות משום אפי' שיקום, מטרות בו שיש ועוד  מאסר,

חובת  שיש שאחרי  משום אומדנא, עפ"י למסור  רשאי  ויחיד  יחיד שכל יתכן  זה טעם  לפי 

אחד. לכל דמלכא  הורמנא של גדר  זה הרי אחד , לכל החוק עפ"י  6דיווח

אומדנא על לסמוך  שאפשר מקומות יש  - ג' טעם

השלישי (סי '7הטעם מהרי"ק בשו"ת וכ"כ אומדנא, על סומכים  שכן  מקומות שמצינו

הדיינים אצל מבורר שהמעשה היכא דכל דודאי  מידי, קשה לא הכי  "אפילו וז"ל: קכ"ט)

אומדנא , בתר  אזלינן - המגרשה או המוכר או הנותן דעת באומדן מסופקין  שאנו אלא

ידוע  דאין  כו' אוחר  דגמל ההיא  כי הדיינים, אצל המעשה גוף נתברר  דלא  היכא אבל

וקיימא אחא דרבי  עליה רבנן  פליגו ודאי בהא  אומד , מתוך אלא  לאו ואם נגחו אם  לנו

למעלה". הנזכר הפוסקים לדעת כוותייהו לן

באה  והאומדנא העדות, ע"פ ברור  אינו כשהמקרה שדוקא המהרי "ק בדברי  מבואר 

האומדנא. על סומכים אין אז דווקא המקרה, את ולהציג  החסרים הפרטים  את להשלים

בנחמה  אראה שטח , בן  שמעון  א "ר  "תניא ע"א ) לד  (דף בשבועות בגמרא איתא לדוגמא,

מטפטף  ודם בידו סייף ומצאתי  אחריו ורצתי לחורבה חברו אחר  שרץ אחד ראיתי לא אם

דמך  שאין  אעשה מה אבל אתה, או אני  או לזה הרגו מי רשע לו: אמרתי  מפרפר, והרוג

המקום אלא המת יומת עדים  שלשה או עדים שנים פי  על תורה אמרה שהרי בידי , מסור

שלא עובדות להשלים באה היא  אך מאד , חזקה האומדנא  זה במעשה ממך". יפרע

אומדנא. על סומכין  אין כך ולשם ראינום ,

דבר , הבעל דעת את לפרש כדי  רק האומדנא  את וצריך ברורות שהעובדות במקום אה"נ 

ששכ"מ ע"ב) קמו (דף בב"ב המשנה היא לזה ודוגמא האומדנא , על סומכים אה"נ אזי

על  רק הנכסים  את שנתן  אומדנא  שיש משום  חוזר , עמד  אם  במתנה נכסיו כל את שנתן

באה  לא שהאומדנא  משום  האומדנא , על סומכים  זה במקרה יותר. יחיה שלא  הצד 

אותן. לפרש רק אלא העובדות את להשלים 

שהדין 6. יתכן וא"כ דינא, דמלכותא דינא מצד הוא דמלכא ההורמנא טעם  האם  לדון שיש אך

או  דמלכותא, דינא בגדר אינה שדמוקרטיה אפשר וכן ישראל, למלכות עכו"ם  מלכות בין שונה

יכול  לכלא, להכניס אפשרות לשלטון שיש  כשם אלא דמלכותא דינא מצד לגמרי זה אין שמא

שליח. למנות גם השלטון

גולדברג 7. הגרז"נ מדברי



וקהילה פח משפחה רבנות ,

"והמצוה  רצ) תעשה לא (מצוה המצוות בספר הרמב"ם  מש"כ עפ"י י "ל החילוק בסברת

אל  קרוב היה ואפילו החזק הדעת באומד הגדרים לחתוך שלא  שהזהירנו היא  הר "צ

ויכנס  אחד, בבית יכנס ממנו ולהנצל להרגו שונאו ירדפהו אדם  שיהיה כמו האמת.

ושונאו  מפרפר והוא הרוג  הנרדף ונמצא אחריהם , אנחנו ונכנס אחריו ההוא  הרודף

יהרגוהו  לא  הרודף זה הנה דם . מנטפין  ושניהם בידו והסכין עליו עומד  רודפו שהיה

האזהרה  ובאה ההריגה. שראו מעידים  עדים שם שאין  אחר  הגדר חתוך צד  על הסנהדרין 

רשע" אצדיק לא כי  תהרוג אל וצדיק "ונקי יתעלה אמרו והוא זה מהרוג  האמת בתורת

כג )". (משפטי'

האפשריים. הדברים  כי  הדין מזה תפלא ולא  זה תרחיק "ולא  וז"ל: שם  הרמב"ם וממשיך

ולאפשר לזה, זה בין  אמצעיים ומהם  האפשרות רחוקי ומהם  מאד האפשרות קרובי מהם

שאפשר מאד  הקרוב באפשר  נפשות דיני לחתוך התורה התירה ואילו מאד. גדול רוחב

שהוא במה הגדר חותכים היינו שהמשלנו, זה כגון המציאות המחוייב מן קרוב שיהיה

האנשים וימיתו הגדרים  שיחתכו עד כן  גם  רחוק יותר  שהוא  ובמה מעט  מזה רחוק

ואמר הזה הפתח את יתעלה סגר ולכן ומחשבתו. הדיין  דמיון  לפי אומד  במעט פעמים 

המעשה  עשה שזה בודאי ידעו שהם  מעידים העדים  כשיהיו אלא העונש גדר  ייחתך שלא 

עכ"ל. כלל" דמיון ובלא ספק בלא באמת ההוא 

ע"פ  פי ' תהרוג", אל וצדיק "ונקי  מהפסוק הוא אומדנא  על סומכין שאין  שהלימוד  הרי

חשש  שהיה אומדנות, על ההסתמכות של הפתח את לסגור כדי הוא , והטעם  אומדנא ,

נתנה  לא  התורה ולכן חלשה, אומדנא על לסמוך גם נבא חזקה, אומדנא  על נסמוך שאם

גמורה. עדות על רק אלא אומדנא שום  על כלל לסמוך

אמרה  עדים פי על לבררו אפשרות שיש בעצמו המעשה לגבי שדוקא  לומר אפשר  להנ "ל

הבעל  דעת את להבין אבל כנ "ל, פתח , לפתוח  שלא כדי אומדנות על לסמוך שלא  תורה

הפתח , את סגרה לא  התורה שם אומדנא , ע"פ היא אותה לדעת היחידה שהאפשרות דבר

האומדנא. על סומכים  ולפיכך

ואמסור אלך רבים  בפני וא"ל לחברו שהשונא  נפסק כ) סעיף לד  (סימן חו"מ  בשו"ע

שאמדינן בשונא  דוקא נאמר  זה שדין  מט ) (בס"ק הסמ "ע ופירש לעדות, פסול ממונך

על  אותו פוסלים  שאנו שמכיון  הוא ההסבר כאן גם  וימסור . ילך באמת שנאתו שמחמת

יהיה, מה עדים ע"פ כרגע לדעת יכולין אנו אין העתיד  ולגבי  וימסור, שילך העתיד שם 

אומדנא. על סומבים  ע"כ

שוב  לעשות מהפוגע למנוע מעונינים אנו כאשר דידן  בנידון שגם  לומר אפשר  לפי "ז

אפשרות  אין  העתיד שעל משום אומדנא, על לסמוך אפשר הנלוזים, כמעשיו בעתיד

עדים. להביא 



דיווח וחובת פט צניעות

רודף  כדין - ד ' טעם

הרביעי עג,8הטעם (סנהדרין בגמרא שמצינו וכמו רודף, כדין הפוגע את לראות שניתן

הנערה  ואחר  הזכר ואחר  להרגו חברו אחר הרודף בנפשן אותן שמצילין הן "ואלו ע"א)

רשות  יש ישראל שלכל רודף כדין למסרו, יכול יחיד  שכל נראה זה לטעם המאורסה".

רודף  בספק גם  קיים רודף שדין לומר נתחייב אך יוצרת 9להרגו, אינה האומדנא שהרי ,

ודאי. רודף

שנמסרנו  קודם  התראה שיצטרכו נראה המנח "י  מדברי  רודף, מצד  באנו אם  אמנם,

הציבור את בנסיעתם  המסכנים  נהגים גבי  קמח) (סימן  בח "ח  המנח "י  פסק שכן לרשויות,

סימן (חו"מ בשו"ע שנפסק כמו קודם בהם  להתרות יש אך למשטרה, למסרם שמותר

שם דהסמ "ע עליו השיג הלברשטאם והגר"מ דידן . בנידון  וה"נ  רודף, גבי  א ) סעיף תכה

לו  להודיע אלא דמו, את ולהתיר  ממש להתרות שצריך הכוונה שאין  מבאר  ג) (ס"ק

מותר כלום  לו אמרו לא  אם גם ובדיעבד  להרגו, אסרה והתורה ישראל אחר  שרודף

מעכב. זה אין  אבל עדיף בו, להתרות אפשר  אם בילדים בפוגע גם  וא "כ להרגו,

מאיסורא לאפרושי - ה' טעם

החמישי ע"א )10הטעם כח (דף בב"ק דאיתא  וכמו מאיסורא, לאפרושי משום  בזה שיש ,

האסורה  הכנענית מהשפחה להפרישו רבו בו וחבל לצאת, ימיו שהגיעו נרצע עבד  גבי

גם שהוא  נראה שם מרש"י  בדיעבד, רק שזהו נראה הגמרא  שמלשון  ואף פטור. עליו,

בדידן , כן ועל ולהלקותו. להפרישו ורשאי איסורא , בד "ה שם שכתב לכתחילה, היתר

מאיסור. להפרישו שרי לדבר רגלים  שיש כיון איסור, על הנחשד שיעבור  חשש משום 

דוקא נאמר מאיסורא  לאפרושי  של שההיתר ט  סימן  בב"ק שלמה של הים כתב אך

רשות  אחד  לכל ואין שמים , לשם  רק שכונתו שודאי שמים לירא  ומוחזק חשוב לאדם 

היתר אין  לפ"ז מאיסור. להפריש רשאי  חשוב אדם  או דיין  רק וע"כ זה. בהיתר  לנהוג

למסור. אחד לכל

יתפטר כאשר  שאם  יוצא רודף, של הקודם  והטעם  מאיסורא לאפרושי  של זה טעם  לפי 

למשטרה  למסרו אין זה במקרה - הפגיעה תופסק מהמקום  יורחק או מעבודתו הפוגע

שפרן 8. והגרמ"מ סילמן, הגר"י הלברשטאם , הגר"מ מדברי

ע"ש .9. כרודף, רודף ספק שגם  להוכיח סילמן הגר"י מאת תשובה מצורף רעך דם  ובקונטרס

סילמן 10. מהגר"י



וקהילה צ  משפחה רבנות ,

גם אך מהמקום. הרחקתו או עבודתו הפסקת של באופן הבעיה את לפתור לנסות אלא

מהתנהגותו  לגמרי  יפרוש באמת האם ומעמיקה מדוקדקת בדיקה לערוך ראוי  בכה"ג

נלווה. שיקום  ללא  הנלוזה

נאמן  פסול שעד  מקומות יש  - ו' טעם

השישי עדויות 11הטעם את לקבל ניתן אבל האומדנא , על לסמוך אפשר  אי  אם שאף

עדות  [שפסולי זה "וכל וז"ל: יד) סעיף לה (סימן  בחו"מ  הרמ"א מש"כ וע"פ הקטנים,

דבמקום הוא  קדמונים דתקנת י "א  אבל מדינא , אנשים] שכיחא שלא  במקום גם פסולים

רגילה  שאשה אקראי  דבר  בשאר  או נשים  של בב"ה כגון להיות, רגילים  אנשים שאין 

אנשים רגילים  ואין שלה, והן  פלונית אשה לבשה אלו שבגדים לומר כגון אנשים, ולא 

קטן , או קרוב או יחידה אשה דאפילו שכתב מי  יש ולכן נאמנות. נשים  בזה, לדקדק

עדים להזמין דרך שאין  לפי ומסירות, קטטות שאר או ת"ח  ובזיון  הכאה בענין נאמנים

ברי ". טוען  שהתובע והוא  להזמין , פנאי ואין  לזה, כשרים 

לסמוך  שניתן  קדמונים תקנת יש - להיות רגילים אנשים שאין שבמקום מדבריו משמע

יהיה  כשרים עדים שיהיו מציאות כמעט  שאין דנן  בנידון  וא"כ פסולים, עדים על גם

קטנים. או נשים  עדות על להסתמך לכאו' אפשר

שאינו  לבית תורני  מבית ויעבירוהו הוריו מבית ילד שיוציאו חשש שיש במקום  מ "מ 

הוא הוריו אצל הילד  שנשאר  מה אא "כ בכה"ג , לרשויות לפנות הגרי"ש אסר  שות"מ,

פיקו"נ. בגדר 

סיכום

כאן מהנאמר להורות אין  אך לענייננו, הנוגעים  דינים  וכמה כמה הדברים מן העולה

המעיין. לב לעורר וכמ"מ הנ "ל למקורות כסיכום רק אלא למעשה, הלכה

ניתן ולכן כשרים, עדים  שיהיו  מציאות ואין  כמעט הדברים מטבע מיניות פגיעות במקרי 

וקטנים. נשים של עדותם  על לסמוך

במקרים לטפל ולהחליט לפעול הציבור ראשי  יכולים  העולם , ותיקון השעה צורך מפני 

התורה. וחיובי  כדיני שלא אף דעתם , פי  על אלו

סילמן 11. הגר"י בתשובת הובא קפה, א קמא ומשיב מהשואל



דיווח וחובת צאצניעות

לדווח יכולים הציבור ראשי  איסור , מעשי  היו שאכן  ואומדנא לדבר רגליים  יש אם

להוצא יגרום  זה כן אם אלא  הצורך, בעת כזה.לרשויות לשאינו שות"מ  מבית ילד ת

לרשויות. למסור אחד כל יכול אחד , כל על דיווח  חובת שכשיש ואפשר 

הצניעות  שמירת חובת קיימת הוראה, ומורה רב על וכ"ש אלו, בנושאים וגם נושא בכל

לפגוע  מבלי  המקרים של ואמינה מלאה להבנה להגיע כדי בחכמה לעשות ויש שבדיבור ,

לצורך. שלא  לרה"ר הסיפור  יצא שלא ליזהר  יש וביותר  הצניעות, שמירת בערך

אך  הרבנים, ידי  על כללי באופן  ניתנו אלו תשובות כי ולהדגיש לחדד חשוב לסיום

ת"ח של והכרעה דעת שיקול צריך לגופו מקרה שבכל פסקו המשיבים  הרבנים  כל

שיטפל  מיוחד ב"ד להקים  הרבנים  המליצו זו מסיבה שמים. וביראת בתורה גדולים

ומטפלים המקצוע אנשי עם  בשיתו"פ ויפעל ההלכתיים בהיבטים  יכריע אלו, בנושאים

לנושא. המומחים

lL



וקהילה צב  משפחה רבנות ,

נושר נושר נושר נושר  נוער נוער נוער נוער 

שליט"א  הלברטל  שלמה  הרב

פתיחה "

לרחק " ולא לקרב

לרשע" תתחבר לא משום בה אין  לתלמיד רב של השפעה צורת

לנער " הציבור של ההלכתיים החיובים

בחוטא " רעך' דם על תעמוד  'לא על ממון  להוציא החיוב

בחינוך " בקדימויות ספק

רעה " לתרבות המנודה לצאת יוכל בו  במקום בנידוי האחרונים מחלוקת

החיוביות " הנקודות ומציאת אמון  בנית

סיכום "

פתיחה 

מאנשי דורשת האחרונים , בדורות לב, לדאבון  והתרבתה, שהלכה הנשירה תופעת

תופעה  על וחינוך. עשייה מחשבה, של רבה עבודה איתה המתמודדים ומהרבנים  החינוך

דברים השואה] שלפני בדור [שחי  הלברשטאם רב"צ מבאבוב האדמו"ר  בשם נכתבו זו

עליונה: ורוחנית חינוכית בחשיבות בה והטיפול העיסוק את המעמידים

מיני בכל יהודים  אצלם שנפקדו ראו הראשונים  בדורות הקדושים  אבותינו "אצל

אך  נוהג , כמנהגו כשעולם בזמנם  היה וזה הטבע. בדרך ושלא  הטבע בדרך ישועות

מדרך  הבנים יורדים  וחרדים  חסידים בבתי שגם  מיוחדים בזמנים אנו חיים  כהיום

שלהחזיר תדעו ה'... לעבודת הצעירים הנערים  לקרב הוא  העבודה עיקר ולכן הישרה,

עבדי של (שיחתן עקרות" מפקידת גדול יותר  מופת הוא ה' לעבודת מהדרך שסר יהודי 

.(183 עמוד  א ' 1אבות

אמור מחד, בנים '; על אבות לב 'להשיב המתמסר אדם למול ניצבים רבים  תפקידים  אכן,

ומביטים בילדם , כוחותיהם  מיטב את שהשקיעו הורים  של העצום כאבם את להכיל הוא 

נפשו  את להבין  כמובן  הוא  אמור - ומאידך בנם, של המרדנית בהתנהגותו אונים  בחוסר

חיוב 1. על קודם  אלו נערים שקירוב שדן (144 עמוד (ח"ו סופרים פליטת גבורים חצי קובץ ועיין

שנשבו. תינוקות של הקירוב



נושר  צג נוער

ברוב  ואמון . כבוד  הבנה  חום, של ולתמיכה לעזרה הזועקת בנם , של והמיוסרת המורכבת

עוד. לבצע מסוגלים  אינם  כבר שההורים  מה את מבצע זה אדם המקרים 

בשאלות  להכריע הוא  נדרש כאשר הרב, של בפתחו להן  להתייצב עלולות קשות שאלות

של  חינוכיות משאלות הוריו. עבורו סללו אותה הדרך, מן שסר הנער  בעקבות שנולדו

כגון סבוכות הלכתיות לשאלות ועד  נפשם , את ולהבין אלו בנערים לטפל הנכונה הדרך

ועוד. מביתו אחרים  לילדים רוחנית המזיק ילד  בהוצאת הכרעה

אלא הנער, הגיע אליו המצב את למנוע אפשר היה כיצד  לשאלה נזדקק לא  זה במאמר

היחס  בדבר ונדון  הנער , עבור הציבור של ההלכתיות החובות על לעמוד בעז"ה ננסה

אחרים. לנערים  רוחנית שמזיק לנער

לרחק ולא לקרב

המתמודד הנוער  את לקרב הוא כיום תפקידינו - שככלל כך על חולק שאין  כמדומה

הדבר מועיל היה הנער  את מרחקים  היינו שאם ייתכן  בעבר  אם  ואף לרחקם , ח"ו ולא 

גדולי של (במחיצתם  החזו"א שהורה כמו לקרבם עדיף ודאי  בימינו למוטב, להחזירו

הורים בין  היחסים  שאלת הפרק על "כשעלתה (108 עמוד  לורינץ ח"א, התורה

ולא אהבה בעבותות למשכם  לנסות יש כי  דעתו הייתה רעה, לתרבות שיצאו לילדיהם

חלילה". 2לדחותם 

מקרב  דהוה זירא  דרבי  בשיבבותיה דהוה בריוני "הנהו ע"א) לז (סנהדרין שנינו ובגמ'

אמרי; זירא, דרבי נפשיה נח כי  רבנן . קפדי  והוו בתיובתא, להו דניהדרו היכי  כי להו

רחמי עלן בעי  מאן השתא  רחמי, עלן בעי  דהוה שקיה קטין  חריכא הוה האידנא עד 

תשובה". ועבדו בלבייהו, הרהרו

בריונים , אותם כלפי לנהוג  הנכונה ההנהגה מהי  זירא  ורבי רבנן מחלוקת  בגמ ' ומבואר 

דהוו  רבנן מחולקים במה "לפרש שם: יעקב העין  על יוסף הענף כתב מחלוקתם  ובביאור 

ולימים 2. בפרהסיא, שבת חילול כדי עד התדרדר שבנו באב היה "מעשה שם : שכתב עוד ועיי"ש

בה  יסע שלא שיבטיח בתנאי לכך מוכן שהוא אמר האב מכונית. עבורו שירכוש בבקשה בנו הגיע

ליעצו  האב אל שלח למרן הדבר נודע כאשר גדלה, ביניהם והמתיחות להבטיח סירב הבן בשבתות

המכונית  את שיקנה כדאי ביניהם, היחסים לרקמת הרקע כל את ידע והוא היות זה במקרה כי

והגר"א  אדלשטיין מהגר"י [שמעתי עליו השפעתו תגדל זו בדרך דוקא כי תנאי שום  בלא לבנו

רוטר]".



וקהילה צד  משפחה רבנות ,

אמרתי להו, צייתי דלא זירא רבי  ודעת בריוני , להנהו דמקרב על זירא רבי על קפדי

ובסנהדרין מז, דף בסוטה כדאי' ראשונים היותר  בזמן דיעות חלוקי  דמצינו במה דתלינן

בשתי לגחזי שדחפו כאלישע לא  מקרבת. וימין  דוחה שמאל תהא  לעולם "ת"ר  קז דף

להו  מקרב דהוי זירא  רבי  על קפדו תלמידים  דהיינו רבנן דהנהו נאמר  ולפ"ז כו'", ידים

לג שדחפו באלישע דראו מהנהו משום  יותר דידע רבם  זירא רבי  ואולם לו. קירב ולא חזי 

שאין האחרונים בדורות ובפרט  כך, לנהוג שלא התנא  שמזהיר הברייתא  גם וידע רבנן ,

האבן לדחות יתירא  בהרחקה הבריוני להרחיק תלה על הדת להעמיד  הכשרים  ביד  כח 

וכל, מכל יפרוש לגמרי דיחוי בדרך דאדרבה זירא, רבי  בחר  באלה לא הנופל, אחר 

התבערה, מוסיף אדרבא  אלא  מכבהו שאינו לבד לא האש לתוך שמן  ששופך כמי  וידמה

בה". נזהר  זירא  רבי וגם  הבריי ' הזהירה ולכך

תלמידים אותם  כלפי הנכונה ההנהגה מהי נחלקו האמוראים בזמן  שכבר עולה ומדבריו

לחזק  שיש נקטו שרבים  בזמנינו וק"ו לקרבם, שיש הייתה זירא  רבי של והכרעתו שסרחו,

מקרבת'. ה'ימין 3את

ו' המעיין כרב' ישיבה 'בן  (מאמר  קהילה לרב בהדרכתו וולבה הגר "ש כתב וכך

הרב  אומלל מה לפעול. הרצון היא לרב שדרושה העיקרית שהתכונה "ייתכן [תשכ"ו])

התורה, כבוד  ועל חשיבותו על לשמור חייב הוא  כי  לו נראה ותמיד תפקידו על השומר

הרב  של כבודו לפי יהיה כבודו. לפי  ואינו לזקן יאה שלא משהו שיעשה וחלילה וחס

בהמונים , הכנסת לבית יבוא שהנוער  לקוות יכול אינו הוא  כמובן  בנוער , במיוחד לטפל

הנוער עם  לטייל עליו הארגון. את להקים  או הנוער  בארגון להשתתף הרב על אך

ללמד הזה הזמן  ובמשך  שלם  לשבוע אפילו או יומיים ליום  מסביבתם אותם להוציא

יכול  הוא ואז במנין אתם  להתפלל לשוחח  לפניהם  להרצות [!] אתם  לשחק אותם,

ולמצוות". לתורה אותם  למשוך

דאיתא וכמו וכשרים חסידים אח "כ נעשו לתורה שנתקרבו הפושעים  מאותם ורבים 

הרבה': תלמידים  'והעמידו שאמרו ב"ה דברי על ג ) פרק א (נוסחא נתן דרבי  באבות

חכם שהוא  למי אלא  אדם  ישנה אל אומרים שמאי שבית – הרבה תלמידים "והעמידו

בהם היו פושעים  שהרבה ישנה, אדם  לכל אומרים  הלל ובית ועשיר, אבות ובן ועניו

וכשרים ". חסידים צדיקים  מהם  ויצאו תורה לתלמוד  ונתקרבו בישראל

האדמו"ר שכתב וכמו גדלותם מתוך דוקא נובע בחורים  אותם של התנהגותם ולעיתים 

אסור זאת עם יחד "אבל וז"ל: (26 עמ ' החינוך (נתיבי  שלום  הנתיבות בעל מסלונים

בספר 3. אחר קצת נוסח ועיין ליפקוביץ'. יהודה מיכל רבי לגאון החיים' ב'דרכי זה בענין ראה

זצוק"ל. שפירא לגרמ"ש  זכרון ספר אהל' שם  'לשמש
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חינוך, קשי לילדים  פתרון  להם אין  באמת כאילו ח"ו, ולהתיאש הידים את להרים  להם 

ולפתור חינוך בעניני  הוראה מורה גם  יהודי בית בכל להיות צריך הדברים  בכל כמו אלא

גם ככה וכיו"ב, כשרות של בשאלות הוראה למורה שפונים  וכמו תורה. ע"פ השאלות

רואים פעמים הרבה הוא. ילדיהם  ובנפש בנפשם  כי  הללו, בנושאים  לשאול מחוייבים

נבעה  שלהם  הבעיתיות למעשה כי  ישראל, גדולי  צמחו הבעיתיים  הילדים  מאלו דוקא  כי 

רגילים ". בלתי ילדים  שהיו גדלותם  בגלל

לרשע  תתחבר  לא  משום  בה אין לתלמיד רב של  השפעה צורת

ז). א, (אבות לרשע" תתחבר  "ואל הארבלי  נתאי אמר (נוסחא4והנה נתן דרבי  ובאבות

עובדיה  ברבינו שם  וביאר  לתורה", ואפילו לרשע תתחבר אל אחר "דבר שנינו ט ) פרק א 

אנו  באים  שאין שפשוט  [ואף ממעשיהם  תלמד  שלא  משום  שהוא  והתפא"י מברטנורא

בהם ]. גם לכאו' שייך ממעשיו ילמד  שמא החשש מ"מ ל'רשע', הנוער את ח "ו להגדיר

הצורה  על גם  אלא  רעים למעשים  החיבור מן  החושש אדם  לגבי רק לא אמורים  והדברים

[אזולאי] לאברהם  החסד בדברי  ועיין מקולקלים. שמעשיו אדם אל החיבור  ואופן

ואל  אמר נמי "ואי הרשע: על להשפיע הראויה הדרך מהי שביאר  לאבות, בפרושו

היה  טפל והוא  עיקר אתה שתהיה אליך מתחבר הוא  היה שאם  כלומר  לרשע תתחבר

העיקר יהיה הוא  כאשר  אמנם  העיקר . הוא  שאתה כיון לדבריך שישמע תקוה שיש טוב,

אליו". טפל אתה שתהיה אליו תתחבר  אל ולזה לדבריך ישמע שלא  ודאי  טפל 5ואתה

אינה  חבר , של בצורה ולא  לתלמיד רב של בצורה שהוא  ת"ח של קירוב צורת וממילא

לרשע. חיבור  בגדר

,(129 עמוד  סנהדרין  אברהם ברכת (בספר  ארלנגר אברהם  רבי הגאון ביאר זה פי  6על

לבאר "נראה וז"ל: לא , או הבריוני  את לקרב האם רבנן  עם  במחלוקתו זירא רבי דעת את

ר ' ודעת וכו" לרשע חבר תהי  "אל נתן  דר' באבות דאיתא מה עפ"י החכמים  שהקפדת

אבות 4. [מגן במפרשים שמבואר וכמו לבריות רע ולא לשמים רע שהוא לאדם המשנה כונת

ועוד]. חיים  רוח בחיי, רבינו לרשב"ץ,

שנתאי 5. "...אלא וז"ל אבות מסכת על ישראל יחל בספרו לאו מאיר ישראל רבי הגאון כתב וכיו"ב

את  חבר אלא הרשע, של לדרכו אתה תחבור אל - לרשע" תתחבר "אל ואמר בלשונו דייק הארבלי

את  לו תפתח השפעה ולקבל ללמוד כדי אליך ובא קרבתך את מחפש  החוטא אם לדרכך; הרשע

יתקן כך אולי אליך, אותו חבר אם דלתך כי אליו, תתחבר אל אתה אבל בתשובה. וישוב דרכיו

המשפיע". ולא המושפע אתה תהיה העיקר, והוא הטפל אתה תהיה קרבתו את תחפש אתה

לדוד.6. מכתם  ספר בשם עוד לק' ועיין מחלוקת לבאר יוסף הענף מדברי שהבאנו מה לעיל ועיין



וקהילה צו  משפחה רבנות ,

רחוקים כי התחברות, בגדר  אינו בתשובה להחזירם  מקרבם שת"ח  דמה דס"ל צ"ל זירא 

כלפיו שירגישו צד כאן ואין מתייחס ממנו, הוא שאין וכ"ש לרעה, וישפיעו כחברים 

תלמיד שיהיה שמצפה מי  אלא מזה, ופחות קטן, תלמיד כקירוב אלא כחברים , אליהם 

ע"כ. קטן",

לנער הציבור  של  ההלכתיים  החיובים

תעמד "לא  המקום על ופרש"י רעך" דם  על תעמוד  "לא טז) יט , (ויקרא בתורה נצטווינו

לסטים או וחיה בנהר, טובע כגון להצילו, יכול ואתה במיתתו לראות - רעך דם  על

יורד חברו את שרואה אדם  על גם מדברת זו מצוה האם דנו ובפוסקים עליו". באים 

כן גם  לדון יש [וכן גשמית מיתה על רק נאמר שהלאו או רוחנית, מבחינה שחת לבאר

ע"א )]. עג  (דף בסנהדרין  כדאיתא  גופו השבת על מצוה שיש אבידה, השבת מצות על

מלרדת  חברו להציל כ"ש - חייב חברו להציל שאם שכתב ר"ד) (יו"ד  במהרשד"ם ועיין 

הוא המהרשד "ם  [נידון  ממון  כך על להוציא שחייב להלכה מכאן  למד ואף שחת, לבאר

את  לרואה מנין "...תניא וז"ל: בדבריו] עוד  שנדון  לק' ועיין  בתשובה מומר  להשיב על

בנפשו, להצילו חייב שהוא עליו באין  לסטין או גוררתו חיה או בנהר שטובע חברו

בגופו  בין  לטרוח  חייב חברו דם  להציל ואם רעך"... דם על תעמוד "לא לומר תלמוד

שחייב". וכמה כמה אחת על שחת מני נפשו להציל להצילו בממונו, בין 

ומשום אבידה השבת משום בזה שיש קדיש אמירת על כתב כ"ו) (או"ח שיק במהר"ם וכן 

דם על תעמוד לא על מצווה מישראל אדם  כל "דהרי  וז"ל: רעך' דם  על תעמוד  'לא 

וכו', בממונו ואפילו מרעתו ולהצילו האדם  גוף השבת של עשה מצות איכא וגם רעך

ולהקל  גיהנום של מדינה המת  את  לפדות הוא המדרשים בשם בפוסקים מבואר והקדיש

וכו'". דאפשר  מה בכל נשמתו להציל מכ"ש להצילו מצווים  אנו ואם מעונשו,

את  שרואה מצב שבכל דכתב תוכיח') ד 'הוכח מצ"ע רל"ט, (מצוה חינוך במנחת ועיין 

תעמוד "לא  של גם  חיוב ישנו עמיתך" את  תוכיח "הוכח  של החיוב מלבד  חוטא, חברו

ד'לא אל"ת מתחייב עוד  זו מעשה חוץ היא  התוכחה דחיוב "ונ"ל וז"ל: רעך", דם על

לרבות  והשבות וגם תעמוד , לא על דעובר  בנהר  מטובע גרע דלא רעך' דם  על תעמוד

בודאי ר "ל וגופו נפשו אבדת דהוא העבירה מן להציל יכול דאם  עאכו"כ, גופו אבדת

ולהצילו. למוטב להחזירו 7חייב

רעך 7. דם  על תעמוד לא שיש  לכך מקורות עוד שהביא ק"י סימן יו"ד דוד" "ויברך שו"ת ועיין

לק'. עוד ועיין הנפש  בצרכי אבידה והשבת
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אבידה, והשבת רעך דם על תעמוד  לא  כגון התורה שמצוות האחרונים מדברי ומבואר 

תעמוד לא גם  יש תוכחה חיוב שבכל מבואר חינוך ובמנחת רוחניים , עניינים גם  כוללות

שכן סובר שאינו די "ל המנ"ח כדברי נקט שהמהרשד "ם  מוכרח  לא ואמנם רעך, דם  על

נקט הרוחניים חייו כל את שמאבד וכדו' במומר ורק תוכחה, וחיוב עבירה בכל הוא 

וע"ל. רעך דם על תעמוד  לא  משום שיש

בדברי נרגא שדי  לסמ"ג המצוות ספר  על בספרו פערלא  ירוחם רבי הגאון  והנה

כדלהלן: דבריהם על והקשה האחרונים ,

תוכחה  מצות בכל כן ועל ממיתה חמור  למוטב' 'להחזירו של זה שעניין ננקוט  אם  א .

גם יעבור ואל יהרג  אומרים לא מדוע א "כ רעך, דם  על תעמוד דלא  משום  גם בה יש

דה"ה  להיות צריך לכאורה יעבור  ואל יהרג  חברו בממית אם  שהרי  עוור', ד 'לפני  בלאו

לפניו  ששם מצב לבין בידים שמכשילו מצב בין  לחלק אין דודאי  [ועיי"ש במחטיאו גם

יעבור ]. ואל דיהרג דין נאמר לא ממש במחטיאו שאפילו וודאי  8מכשול,

לא ע"ז לעבוד או בהמה אחר  הרודף או שבת לחלל ההולך אדם  מדוע תמה עוד  ב.

שלומדים כיון  שהרי ע"א), עג  בסנהדרין  (וכדשנינו בנפשו להצילו שניתן ביה אמרינן

הנרדף, להציל הרודף להרוג  ומותר  להורגו, אחריו שרצים יהודי  להציל שאפשר  אנו

שחמור האיסור  מן להצילו כדי  שבת לחלל שהולך האדם  את שנהרוג  להיות צריך היה

זצ "ל 8. אויערבאך הגרש"ז לי "ואמר לתרץ הגרש "ז בשם שהביא [סופר] אברהם מנחת בספר ועיין

לעבירות, אותו מחנך שהוא כגון על מדובר ההורגו, מן לו קשה האדם  את המחטיא כי לחלק שיש 

גורם  אפילו או עור לפני על עובר כשהוא אולם  נפש. פיקוח דוחה ולכן הדת מן מוציאו כאילו ובזה

ליישב  באנו דאם להבין זכיתי ולא נפש". פיקוח דוחה אינו בודאי לאו, איזה על לעבור בידים  לו

משום  בו יש  תוכחה שבכל נקט המנ"ח שהרי המנ"ח את דבריו מיישבים כיצד חינוך המנחת דברי

רעך. דם על תעמוד לא

העבירה  דין דחמור מוכח יהיה יעבור, ואל יהרג בה דאמרינן עבירה שכל מבואר זה חשבון ובעיקר

חומרת  משום  הוא יעבור ואל יהרג  דאמרינן דהא הסוברות הראשונים לשיטות נכון [וזה ממיתה

מוכח  כן ואם  ע"ד] דף סנהדרין ר"ן ועיין הרי"ף, מדפי ע"ב יח דף סנהדרין רמב"ן עיין העבירה

שאמנם  משום והיינו כך לא נקט עצמו הגרי"פ  [אולם  המחטיאו גדול אמרינן ע"ז דבחטא עכ"פ

ממיתה]. המחטיא חמור לא אך מהמיתה העבירה חמורה

שהם  פי על אף הישמעאלים, שאמונת יודע והוי ז"ל עוד "וכתב שכתב כה' פסחים ריטב"א ועיין

כופר  באמונתם  המודה שהרי ישתמד, ואל ליהרג  חשיבא גמורה זרה עבודה השם ], [את מייחדים

יעבור  מצות בשאר אמרו ולא היא, ע"ז בו כיוצא וכל בידינו, שהיא כמות אמת שאינה משה בתורת

שבת  חלל לו שיאמרו לא דתך, על לעבור שבת חלל לו כשאומרין אלא להעביר במתכוין יהרג  ואל

ולדברים  שמעתי". כך השבת, את לשמור הוא ברוך הקדוש ציוה ולא אמת תורתך שאין כמודה

המחטיאו. גדול ביה אמרינן לכפור לחבירו הגורם  אדם כל אלא ע"ז, דוקא שלאו ייצא אלו



וקהילה צח משפחה רבנות ,

דהצלה. מלתא הוא  שהרי הדין  מן  עונשין  אין  בזה ול"ש אדם , של בדבריו 9מהריגה ועיין 

עוד. שהקשה מה באורך

מדברי הוא  ההורגו, מן  יותר המחטיאו דגדול דינא  הך מקור דהנה הגרי"פ העלה ולכן 

ישראל  את טבעו הם  מצרים אומר  שמעון "רבי  וז"ל: רנ"ב) פיסקא  תצא  כי  (פרשת הספרי

דורות. שלשה עד אלא  הכתוב אסרם ולא בחרב, ישראל את קדמו ואדומים במים ,

עולם , איסור הכתוב אסרם  - ישראל את להחטיא  עצה שנטלו מפני  ומואבים  עמונים

העולם מן אלא מוציאו אין שההורגו ההורגו, מן לו קשה האדם  את שהמחטיא ללמדך

ומ הבא". העולם  ומן הזה העולם מן  מוציאו והמחטיאו כלל הזה, מוכח  אינו הספרי דברי

שבתורה. איסורים  בשארי לא  אולם  בע"ז, שמחטיאו במקום  רק אלא  המחטיאו שגדול

בע"ז  המחטיאו שגדול בספרי, שמעון רבי שכתב מה שכל לומר שיש הגרי"פ כתב עוד 

להצילו  ניתן  ע"ז לעבוד שהולך אדם  שגם שסבר  ע"ב) עג (דף בסנהדרין  לטעמו הוא 

שהולך  שאדם  דקיי "ל לדידן אולם מההורגו, המחטיאו שגדול חזינן  כן  ואם בנפשו,

ע"ז. לענין  אפילו המחטיאו שגדול מקור אין ממילא  בנפשו, אותו מצילין אין ע"ז לעבוד 

בחיוב  שאין וכתב האחרונים  דברי על חלק ולכן האגדות, מן למדין  שאין שם הוסיף ועוד 

רעך. דם  על תעמוד  דלא משום 10תוכחה

יש  תוכחה של חיוב שבכל אנו רואים  חינוך המנחת שמדברי דהגם כתבנו כבר והנה

שסבר המהרשד "ם  מדברי  כלל ראייה אין מ"מ רעך, דם  על תעמוד לא  עוור לפני משום

אך  וכדו' שנשתמד במומר  רק זהו דבריו את המהרשד"ם שכתב מה שכל לומר ויש כן ,

שם. הגרי"פ של קושיותיו רוב מיושבות ולפ"ז עבירה, בכל לא 

בחוטא רעך ' דם  על  תעמוד 'לא על ממון להוציא  החיוב

ומביא ממון , הוצאת של חיוב אין  תוכחה שבמצות קנז) (סימן  וייל המהר"י כתב והנה

עבור ממון  להוציא אדם  שחייב להא מקור  חפשה בסנהדרין  שהגמ' ממה לדבריו ראייה

לאהו' טוב "רב וז"ל: ממון להוציא  חייב שאינו נותן הדין  מקור דבלי  ומוכח חברו, הצלת

ואינו  כו' למחות בידו שיש כל רבותי' דאמרו אהא מר  שכתב מה י "ץ מיישטרלין  מהר"ר

בין 9. הנרדף פגם  מדין הוא בנפשו' 'להצילו דהותר דין שכל מבואר בראשונים דהנה בזה יל"ע

כן  לדון מניין כן ואם  עד' – עג  סנהדרין ובראשונים  בסוגיא וכמבואר המאורסה בנערה בין ברציחה

באחר. ולא בעצמו פוגע הוא סו"ס יותר גדול הפגם  ואפילו בעצמו, לפגוע ההולך אדם  על

דברי 10. את להורגו' השכם  להרגך 'הבא לדין מקור בתור שהביא ע"ב, סנהדרין מאירי עיין ואולם 

הספרי.



נושר  צט נוער

פרצי שרבו כיון מוחין, אנו שאין חובותינו ידי  יוצאים אנו איך מאי טעמא  שאלת מוחה,

מוחים היינו אם למוכיחי ' שומעי' ואינם  ובלומדיה בתורה ומלעיבין המלעיגין  עמינו

מי דאמר והא  מאודנו. ועל גופינו על עלינו עומדי ' שהיו לסכנה למיחש איכא בידם 

עשרה  פרק אמרינן  וכה"ג  סכנה. דליכא  היכא היינו כו' מוחה ואינו למחות בידו שיש

נראה  זה על ממון  להוציא אדם  חייב אם  שכתבת ומה ופירשו. לסכנה עד  ובדקו יוחסין

דחייב  רעך דם  על תעמוד  מלא  דילפינן סורר בן  פרק מדאמרינן וראייה חייב דאינו

תלמוד מניין , גופו אבידת נפקא  מהתם  נפקא  מהכא  האי תלמודא ומקשה חברו להציל

קמ "ל. - לא  ואגורי  למיטרח אבל בנפשיה, ה"מ ה"א  מהתם אי  ומשני לו" "והשבותו לומר

נפש  להציל אפילו ממון להוציא שמחוייב אמרינן  הוה לא יתירה קרא  ליכא אי אלמא 

פסק  וייל המהר "י  וכדברי  ממון ". להוציא  חייב דאין  דתוכיח  עשה גבי הכא וכ"ש חברו.

מ"ח). סעיף של"ד (סימן ביו"ד הרמ "א  גם 

אדם להציל כדי ממון להוציא  חיוב שיש שדן ר"ד) סי ' (יו"ד למהרשד "ם  מצאנו והנה

שהשתמד נער  להציל ע"מ  ממון שהוציא  באדם שנשאל עיי "ש שחת. לבאר ירד  שלא 

הנער של אביו את אדם  אותו תבע ושוב מעשיו הועילו לא  אולם  בתשובה, להחזירו

אדם שכל ומטעם  מלשלם הנער של אביו את פטר  והמהרשד "ם  הוצאתו. את לו לשלם 

אומר אתה "ומנין  שם  וז"ל: למוטב, ולהשיבו הנער  את להציל ע"מ ממון  להוציא חייב

"תניא ומורה סורר בן בפ' דתניא בממונו, בין בגופו בין  חברו את להציל אדם  שחייב כן 

חייב  שהוא  עליו באין לסטין או גוררתו חיה או בנהר  שטובע חברו את לרואה מנין

שהוא בנפשיה אצוליה מבעיא  ולא  רעך" דם  על תעמוד לא לומר תלמוד בנפשו, להצילו

הצדדין כל על חזור פירוש כו' ל"ת הנ"י ופירש חייב. נמי  אגוריה ואגיר  מטרח אלא  חייב,

חייב  חברו דם  להציל ואם להציל. שכירים  ולשכור לטרוח אפי' רעך, דם יאבד  שלא 

כיון וא"כ שחייב. עאכ"ו - שחת מני נפשו להציל להצילו, בממונו בין  בגופו בין לטרוח 

לו  אין - הציל ולא  להציל כדי והוציא  טרח  אם להציל, חייב שאינו שבמקום  שמצינו

שנמצא להציל, טורח  לא  אם  עליו ועובר להציל עליו מוטל שהחוב במקום שכרו, אלא

עצמו  להציל ג "כ עצמו בשביל אלא לבד חברו בשביל טורח אינו ומוציא  שטורח  שמה

יתברך". לו שחייב חובו מידי לצאת

משום תוכחה חיוב בכל שיש לעיל, שהובא חינוך המנחת דברי לפי  לעיין  יש ומעתה

שלמדנו  מה שכל דכיון וביה, מיניה קשים  המהרי "ו דברי  לפי"ז רעך, דם על תעמוד לא 

מוכח אם ממילא גשמית, ממיתה מק"ו הוא וכו' תוכחה בכל תעמוד לא  של חיוב שיש

דעל  ק"ו רעך, דם  על תעמוד דלא  זה איסור  על ממון  להוציא  שחייבים הגמ' מדברי

ממון להוציא חייבים רוחני  על 11ענין שהעיר  ט"ז) סימן  (ח "ג  רב"ז בשו"ת ראיתי וכן ,

ידי 11. לצאת כחיוב רוחני לענין שמתייחסים  וכתב זה, על שעמד קדושים  פרשת השחר אילת ועיין



וקהילה ק  משפחה רבנות ,

המהרי "ו. בשם הרמ "א  מדברי  המנ"ח 12דברי

בדבריו  שהרי  המהרי"ו, על המהרשד "ם  שנחלק נמצא  המנ"ח דלדברי להעיר יש עוד 

דברי ולולא ברוחניות. גם רעך' דם על תעמוד  'לא  על ממון להוציא אדם שחייב מבואר 

דם על תעמוד לא  מצות על ולא תוכחה מצוות על דיבר שהמהרי"ו נראה היה המנ"ח

יודה  המהרי"ו דגם לומר יש ובזה משמד  מצילו בו במקום דיבר המהרשד"ם אולם רעך,

ממון. כך על להוציא  שחייב

כל  "ובאמת וז"ל: בהגה"ה) שלישי  (מאמר  הדת' 'חומת בספר חיים החפץ בדברי ועיין 

שמצוה  סכנה, שאר  או בנהר טובע חברו את שראה למי דומה בה, עוסקין  שאנו עניננו

להציל  בכוחו אין  ואם  רעך". דם  על תעמוד  "לא שנאמר דמו, על לעמוד ואסור להצילו

ופשוט תעמוד. דלא בלאו עובר מזה נתעצל ואם  להציל. אחרים להשכיר  מחויב בעצמו,

דברים לאכול רוצה דעתו חלישת  ומרוב עצומה במחלה שנחלה לחברו רואה אם  דה"ה

אנשים רואים  כשאנו זה ואף מזה למונעו כוחו בכל מחויב בודאי ח"ו, מיתתו הגורמים 

קיום חיוב וגודל ד ' תורת מהם נשתכח הזמן  בהבלי  טרדותם וגודל דעתם  חלישת שמרוב

לנו  אסור בודאי החיים, מארץ נפשם שנכרת דברים  על לעבור באים ועי"ז מצוותיו,

דרשנים אנשים  אחרי  לחפש צריכין  בעניננו כך וכו'. ד' דברי לקיים  מלזרזם  להתעצל

שבשמים ". לאביהם ישראל של לבן  להמשיך היודעים אלוקים ויראי גדולים

כך, על ממון  להוציא חיוב שאין ביו"ד  הרמ "א  כתב דהרי לדבריו תמוה לכאורה והנה

בהם שאין  בעבירות דוקא  זהו והמהרי "ו הרמ"א כן שכתב מה כל לדבריו דגם ע"כ אלא

רעך". דם על תעמוד ד "לא  סרך

ידי  לצאת חייב באמת דאם להבין, זכיתי ולא יד"ש . לצאת שחייב ייתכן ובאמת כגרמא, שמים 

ואעפ"כ  שמים ידי בלצאת הוא נידונו שעיקר שברור ובפרט כן, לומר המהרי"ו אשתמט לא שמים 

ממון. מלהוציא שפטור כתב

השבות  לדברי שהביא עיי"ש בזה, שעמד התשובה) בסוף ח' סימן ה' (חלק יצחק במנחת גם  ועיין

לדעת, עצמו מאבד מטעם  לדון יש  הנפש , להצלת דבנוגע מדבריו, "ומבואר דבריו לפי וכתב יעקב

באבדת  כן אמרינן דלא אף חבירך, שיזכה כדי חטא אומרין אין דבפשע דאמרינן, מהא וכמבואר

בחירה, בעל דהוא הנפש  בחטא משא"כ גופו, על בעה"ב אדם  דאין משום  בדברינו, כמבואר הגוף,

נפשו  דבאבידת ממון, להוציא בנוגע ג"כ לדון יש  מה"ט וע"כ כנ"ל. בחיים ובחרת אמרה התורה ורק

הנ"ל". מהרי"ו שיטת לפי ממון, להוציא מחויב אינו במזיד

תעמוד  לא משום בו יש תוכחה חיוב שכל מבואר במנ"ח דסו"ס להבין, זכיתי לא זה תירוץ וגם 

הוצאת  לענין כן שאין מה תעמוד, מלא לומדים החיוב עיקר לענין מדוע כן ואם בפשע, ואפילו וכו'

וכמו  מחודשים דבריו שבאמת המנ"ח כדברי שלא המהרי"ו בדברי שמבואר נראה ויותר ממון,

הגרי"פ. שתמה

תעמוד 12. "לא על יעבור שלא כדי להוציא אדם  שחייב ההוצאה שיעור מהו שדנו באחרונים ועיין

תנינא  שלמה מנחת קע"ד, ה' חלק הלוי שבט עיין רעך" דם  שצ "ט על ה חלק והנהגות תשובות פ"ו,

קכ"ב. סימן ח"ב לרופאים תורה שיעורי וע"ע



נושר  קאנוער

אמרינן הנפש כרת משום בה שיש עבירה שכל שנקט  עוד מבואר חיים החפץ ומדברי

מדין למדנו שלא  ואף חמורות. עבירות בג' רק ולא  רעך", דם על תעמוד  ד "לא  לאו ביה

אמרינן דלא שאף בסברא , כך למד  דהח"ח י"ל החמורות עבירות ג ' אלא  יעבור ואל יהרג 

הם גרועים מ"מ אך אונס, אלא  מזיד  כאן שאין משום  זהו יעבור ואל יהרג  אלו בעבירות

ודו"ק. הנפש כרת בהם יש שהרי  13ממות,

רס"ז]13. [ז, בתשובה הרשב"א דברי הביא ש"ו בסימן הב"י דהנה הדברים, על להקשות יש  והנה

לחבר  ליה ניחא אמרינן דלא הדבר וטעם  משמד בתו להציל כדי פרסאות מג' חוץ לילך לאסור שדן

החבר  ע"י לע"ה בא שהאיסור היכא רק אלא מאיסור, הארץ עם  להציל כדי זוטא איסורא לעשות

עשה  לא שע"ה שכל מבואר ג ) (דף בשבת התוס' דלשיטת וכתב זה על השיג  והב"י זה. זולת ולא

מצוה  שלצורך או להצילו, ע"מ זוטא איסורא לעשות לחבר ליה שרי איסור, לידי שבא במה פשע

בתו. את להציל פרסאות לג' חוץ לצאת שרי התוס' לדברי כן ואם קטן, איסור לעשות שרי רבה

אם  "ומיהו וז"ל: שרי, כן גם  משמד הקטנה בתו להציל האם  נסתפק סקכ"ט) (שם  במג "א והנה

א"ד  שמ"ג עסי' להפרישו מצווין אין דהא הקטן, בשביל חטא הגדול יעשה אם  צ "ע קטנה הבת

כן  ה"נ הרבה שבתות שישמור כדי א' שבת עליו חלל דאומרים הקטן על שמחללין אפ"נ דהוי מידי

וצ"ע".

המג"א  של מטעמו לא לכאורה אולם המג"א, של בספיקו להקל הא"ר בשם הביא סקנ"ז ובמ"ב

אם  דאף הוסיף בשעה"צ ושם  בגדלותה, גם כן תעשה בהצלתה ישתדל לא אם דסו"ס מטעם אלא

הוא. אונס קטנה דפיתוי קיי"ל מ"מ ברצון כן עשתה הקטנה

וכו' איסורא לעשות לחבר ליה שרי מדין הוא כאן ההתר שכל והב"י הרשב"א מדברי מוכח והנה

מחלוקת  שישנה והגם וכו', אחת שבת עליו חלל מדין או בהם  שימות ולא בהם וחי מדין ולא

הטעמים  משני סו"ס וכו', אחת שבת עליו כחלל או בהם  דוחי כטעם להלכה קיי"ל אם הפוסקים

מדוע  לגשמית, רוחנית מיתה דין להשוות והח"ח המהרשד"ם  מדברי שנכתב מה כל ולפי להתיר, יש

ביאור  [ועיין אחת שבת עליו חלל מדין או בהם שימות ולא בהם  וחי מדין שבת לחלל נתיר לא

שכ"ט]. סי' הלכה

ועיין  וכו', אחת שבת עליו חלל מדין שבת לחלל שרי שאכן לומר שדן פ"ג סימן שבעה בנחלת ועיין

חילול  על שם נסובו דבריו עיקר אולם  שבעה, הנחלת דברי על שתמה ט"ז סימן ח"א יעקב שבות

עבור  שבת לחלל התיר לא אכן הרשב"א מדוע לבאר שם השבו"י בדברי אין אולם  בפשיעה, שבת

לא  הב"י מדוע  וכ"כ גשמית  ממיתה גרע ולא בהם, וחי מדין או וכו' אחת שבת עליו חלל מדין הבת

אחת  שבת עליו חלל של כזו באפשרות דן קטנה לגבי בספיקו שהמג "א [ובאמת כן מטעם לדון כתב

ועיין  זוטא] איסורא לעשות ה"ה בקטן וכו' עליו חלל שאמרינן דכמו משם  ללמוד רצה ורק יתכן אך

ההלכתיים  לעקרונות כפוף אחת שבת עליו חלל של דין שכל לומר יש והנה סכ"ט. שם  הגר"ז בדברי

[לדעת  אמרינן לא פשע שאם כמה כל כן ואם  השני בשביל וכו' זוטא איסור עשיית של דין של

הפוסקים  דיון ולכן וכדו' פושע אדם עבור שבת לחלל שאין ה"ה וכו', זוטא איסור שיעשה התוס']

יל"ע  דסו"ס יוסברו לא הרשב"א דברי אולם שם . הגר"ז מדברי קצת נראה וכן זו סוגיא סביב הוא

שמותר  לדין קשור אינו אחת שבת עליו דחלל או אע"כ חולה עבור שבת לחלל הותר מדוע לדבריו

מדוע  מבורר אינו כן ואם  בהם וחי מדין או מחודש לימוד כאן ויש  וכו' קטן איסור לעשות לאדם

המרה  ששאני לחדש כתב וקציעה ובמור לשמד. אותה שמוציאים הבת עבור שבת לחלל התיר לא

וילע"ע. קצת ליישב יש ועפ"ז מחללינן, נפשות ספק על דאפילו קצ"ע ואכתי בתשובה, שאפשר משום 

זו  קושיא מכח הוכיח שניידר] יהודה חיים  משה ר' הגאון על זכרון [בספר שטרנבוך שהגר"מ שו"ר

של  הלאו נאמר שלא למד זה ומכח ממש, נפשות הצלת לבין משמד נפשות הצלת בין לחלק שיש 
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הדברים: ולסיכום

תמה  והגרי "פ רעך, דם על תעמוד  דלא חיוב גם  מונח  תוכחה חיוב בכל המנ "ח  לדעת א .

הגרי"פ]. כדברי  נראה שמ "ט  סי ' ח "ה והנהגות בתשובות [גם  כך על

רעך. דם  על תעמוד  דלא חיוב ישנו לע"ז שבמומר מבואר  במהרשד"ם ב.

הנפש, להכרתות שגורמת עבירה על שעובר  אנו שרואים  אדם שכל עוד , נתבאר  בח"ח ג .

רעך. על תעמוד  לא  משום  בו יש

בחינוך בקדימויות ספק

לידי שיגיע בסכנה נתון שהאדם מצב בין שחילק מבואר  סופר  החתם מדברי  גם והנה

שיאבד חשש אין בו מצב לבין גשמית, מיתה מסכנת יותר הדבר  נחשב שאז גמור שמד

ממש. כמיתה חשוב שאינו אמונתו את האדם 

כ"ד לינשא  אסורה מינקת אשה שכל 'מינקת' לאיסור  ביחס נכתבו סופר  החתם דברי 

מבוסס  חשש יש מינקות בעודן יתחתנו לא שאם  בנשים דנו והאחרונים הנקה. חודשי 

יאבדו  הילדים בו חשש שיש  מצב בין בזה חילק סופר והחתם  רעה, לתרבות יצא שבנם

חשש  יש מינקת שבאיסור  ואף מינקת בעודה לינשא האשה את מתירים  שאז אמונתם  את

חשש  ישנו בכ"ז אולם  אמונתו, את שיאבד  ממשי חשש שאין מצב לבין דנפשות , ולתא 

"אמנם ל"ו): סימן (אה"ע וז"ל הגזירה. את להתיר  נוכל לא מ "מ  הפרוצים עם  שיתגדל

חשש' דאיכא כיון חדא, מותרת. דבלא "ה הנ"ל, דעת לצרוף צריך לא  שלפנינו בנידון

א"כ  בדתו, וישאר  ינצל הזה לאיש שתנשא וע"י  ויעע"ז עכו"ם  ליד יומסר  היולד  שהילד

נפשות  בסכנת ליכנס לו טוב הלא  הניקה, משום או דחסא משום  לולד  תיקון נעשה למה

בדבריו  גם [ועיין וצ "ע כך לא מבואר והח"ח המהרשד"ם מדברי אולם  רעך. דם על תעמוד לא

לשיטתו]. שם ואזיל שצ "ט סימן ח"ה והנהגות בתשובות

מדברי  הקושיא אך המחטיאו, דגדול מדין באמת להתיר כתב קע"ב סי' לדוד קרן בשו"ת עוד ועיין

בעינה. נותרה הראשונים 

האם  וכדו' כפירה של חמור בחטא להחטיאו חברו אחר ברודף הדין מה הנ"ל כל לאור לעיין יש  עוד

מהלכות  חזינן והנה המחטיאו. דגדול וג "ע מרציחה ללמוד אפשר והאם בנפשו להצילו שניתן אמרינן

יש  כן ואם  וכו', זוטא איסורא לעשות דמוטב הגמ' סוגיית אלולא כך על שבת מחללין שאין שבת

וילע"ע. וכנ"ל] בתשובה דאפשר משום  [ואולי הרודף להרוג  דא"א דה"ה לומר
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חששא היה לא מינץ  דמהר"י  ובעובדה  ההורגו. מן  המחטיא  גדול כי שחת, באר מלירד

על  שם  יתגדל הולד  וגם  ישראל, מבני  פרוצים  של הזונה בבית תשב שהאם אלא  כלל,

האי כי  וכל אבותי'. באמונת ישאר זאת בכל אבל כמותם, וריק פחז ויהי' הפרוצי ' ברכי

משדי גומלי  מחמת לסכנ ' או לדחסא ז"ל חכמי' דחשו וכיון בנפשו, להציל ניתן  לא גוונא 

בהיתר ". מינץ מהר"י נדחק ע"כ אמו,

בחורים המסית בחור ישנו שבכיתתו מחנך בדבר לדון  מקום  יש סופר החתם  דברי  ולאור

אף  הכיתה, בני  שאר על השפעה לבחור תהיה מחנך אותו יפעל לא שאם באופן  אחרים ,

חשש  ישנו הבחור את יזרוק אם  אולם אמונתם. את חלילה  הבחורים  שיאבדו חשש שאין 

זה. במקרה לנהוג המחנך על כיצד לדון ויש רעה, לתרבות הבחור שיצא  סביר 

נכתב  לא  [אכן אותו מסלקים לאחרים שמזיק שתלמיד  היה בעבר שהנוהג  להעיר  ויש

שכתב  (קפ"ט) חסידים ספר עיין  מזיקם], כמה שיעור נמצא  לא וגם בסופו יעלה מה שם 

לגרש " מוטב חביריו, התלמידים  ואת הרב את לקנטר  עוסק ואחד תלמידים  לחכם ואם 

י ')". כ"ב (משלי  מדון" ויצא לץ "גרש שנא ' הטובים האחרים  לתקנת האחד את

לימודו  ממקום  לאחרים  שמזיק בחור להרחיק שיש שכתבו קהילות תקנות מצאנו 14וכן 

.494 עמוד  ח "א  רבינו בארחות וע"ע

רעה  לתרבות  המנודה לצאת יוכל  בו  במקום בנידוי האחרונים מחלוקת

סביר - אדם אותו את ננדה אם ואמנם  נידוי , אדם נתחייב בו במקום דנו האחרונים

סימן (יו"ד  הרמ "א  פסק והנה מנדים . בכה"ג  גם האם  רעה, לתרבות יצא  שהמנודה להניח 

רעה, לתרבות יצא כן ידי שעל לחוש יש ואפילו נידוי, חייב שהוא  למי "ומנדין  של"ד)

בכך". לחוש אין

לצדד שיש שאירי אתה כתבת "...אשר וז"ל: קל"ח  הדשן בתרומת הם הרמ"א דברי ומקור

דכייפינן ממאי  ראיה והביא יותר  ביאר  שי ' ובנך תקלה, לידי תיתי  דלא היכא  כי להתיר

והטבעיות 14. הדיעות כל לאו כי "יען וירונה: תקנת ש "ג עמוד ח"א חינוך של אוצרות ספר עיין

בעיני  טוב לא בדרך ומתהלכים  בדעותיהם  רוח קשי הבאים  לימים התלמידים בין ימצאו וכן שוות

חוטא כי לטובים הרעים ירעו לא למען לכן הממונים , ומע' המלמדים הרבה,מעל' טובה יאבד אחד 

פתוח  הפתח מקום מכל אך לתורה סייג  לעשות החוצה להוציאם  למעלותיהם נתונה הרשות הנה

ה"ה  עם  הסכם  מתוך הפרנסים  ברשות "יש רנ"ו: עמוד שם  אנקונה תקנת ועיין וכו'". לרווחה

כעבריין". או מתאים  כבלתי להם יראה אשר התלמיד אותו תורה מתלמוד להוציא הששה
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וראיה  איריא. לא  הא  משום דאי נראה לתקלה, ישראל בנות תצאנה שלא כדי עליה מאיס

שהוכיח שי', משה מה"ר אבי  מנדי "ל לה"ר  שהיה בקובץ שנים  כמה לפני  שמצאתי  ממה

אחא דר ' נבואה בדרך פטירתו בעת הקדוש רבינו שאמר  הנושא , פ' באגודה דאמר מהא

משום ואשתמוד  שבת, וחללו בכוורא  פירי דאקפו להנהו שמתינהו אושעיה בר 

למאי גופיה הקדוש  ורבינו מילתא, בהך תלמודא אשמועינן מאי  וקשה דשמתינהו.

מנדין שהן שמפני  לחכמים  נראה אם  דאפי ' לאשמועינן אלא זה, דבר  ניבא  הלכתא 

ומלעשות  מלדון  זה בעבור יניחו לא  רעה לתרבות יצא  כך ובשביל דהוא , מאן ומחרימין 

וכו'". כהלכה

לנדות  שאין וכתב הדשן , ותרומת הרמ "א  דברי  על חלק סק"א) של"ד (בסימן הט"ז והנה

טובא מילתא האי  לי  "תמיה הט "ז: וז"ל הנידוי , ע"י  רעה לתרבות שיצא  חשש שיש אדם 

לא באיה כל אשר ח"ו, רעה תרבות לידי  ונביאהו זה שעושה לאיסור נחוש דהיאך

שם בנקה"כ הש"ך אולם וכו'". זאת כהג"ה למעשה לעשות שאין ברור כנ"ל ישובון...

הוא ב"ד  דדין  כיון  דהכא  ראיותיו כל לדחות "ויש דבריו על וכתב הט "ז דברי על חלק

ישראל". דין בטלה דאל"כ לחוש אין  אותו שמנדין 

הרמ "א כדברי  שנקטו פוסקים הרבה בשם  הפת"ש הביא  כן להלכה, הש"ך וכדברי 

במה  משגחינן  ולא  ההוא האיש מנדין  שודאי  ועוד ] היעב"ץ רדב"ז, חוו"י , [התשב"ץ,

לדבר: טעמים כמה והביאו רעה לתרבות הנידוי ע"י לצאת שיכול

שאם "ותו וז"ל: קפ"ז א' הרדב"ז כ"כ הדין, שורת על נעמוד לא  אם  תתבטל התורה א .

אנו  זו חששא שבשביל הדבר  שיתפרסם  כיון לגמרי , התורה תתבטל לזה לחוש באנו

וכיוצא והניאוף והחמס הגזל וירבה לחטוא יוסיפו עולה בני מהרשעים , עינינו מעלימים 

הרשעים את שמייסרים ודור דור  בכל מצינו וכן  בשרידים. אלא  התורה מתקיים  ולא בזה

לחוש  אנו צריכין מאוד  "ומה וז"ל: קמ "א  סי ' בחוו"י  [וכעי"ז זו" לחששא  חששו ולא 

הסוס  על רכב שאחד  כמ"ש בו שנעשה מדין צדיק נקי  נפש להמית אף הדור  לקלקול

מחשש  המשפט  מקו חוץ נצא  שלא כ"ש לכך צריכ' הית' שהשעה מפני וסקלוהו בשבת

שפשע"]. המקולקל קלקול

קמ"ב  תשובה (עי' במשנה אמרו מזו "וגדולה – שם ) (חוו"י וימות לרשע הלעיטהו ב.

פי ' בשביעית בד"א וכו' אותו מציינין רבעי כרם בהשמטה) עליה בסמוך ומ "ש הסמוכה

מפני עבירה, פלוני בדבר שיש ולהודיע להזהירו אין השנה בכל מש"כ הפקר , שהכל

חשו  לא ומעולם וימות, לרשע הלעיטהו זה זולת עבירה בו יש ע"כ נמי הכי דבלאו

הם אף אמרו בכה"ג  ועל עבירה, בעלי ירבו זה חשש ע"י פן  לזה הבית בזמן  סנהדרין 

עמד מחויב, משה של מב"ד  יצא ישראלית אשה בן  והרי בישראל. דמים שופכי מרבים

ליה". דחש ולית וגידף
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להם ומודיעין  עליהם מאיימין  גרים "וגבי  שם) (חוו"י  מהיחיד  עדיפא הרבים תקנת ג .

ש"מ וכו' לישראל גרים  דקשין משום  לפרוש פריש דאי  מ"ט ישראל וגלות שפלות

היחיד ". תקנת נגד שהוא  אף הכלל לתקנת דחוששין 

על  "ואף שסיים : שם  הרדב "ז כמש"כ היא , גדולה בענ"ז להיות שצריכה הזהירות ואמנם

שאין לפי  כאלה בדברים  מתון  להיות הדור  למנהיג  יש מ"מ להלכה זה כל שכתבתי גב

ובוטח בעבירו' רגיל שהוא אדם כיצד הא שוות העבירות כל ולא שוין  האנשים כל

וקרוב  רגיל אינו ואם  התורה ונעמיד  שיהי' מה ויהי' לו חוששין  אין בטענתו בעצמו

מפני להענישו ממהרין ואין  מעט שישוב עד  בדברים אותו ממשיכין  שישמע הדבר

מעשיו  כל שיהיו ובלבד המנהיג הדיין  עיני ראות לפי  והכל בזה כיוצא  כל וכן  התקלה

שמים ". לשום

בתפקידי "בעסקי  וז"ל: לספרו בהקדמתו [יגל] יהושע נתיבות בספר  מש"כ עוד ועיין 

ז  רואה בחינוך והריני זצ"ל. איש החזון  לפני שהבאתי  חינוכיות סוגיות כמה גם ללבן  כיתי 

נסחתי וכו' בהם מתחבט תורה מקום שכל הקשות הסוגיות באחת דרכו את להביא חובה

אך  אותם, ארחיק אם  להתקלקל שעלולים  בעייתים תלמידים  מספר  כדלהלן השאלה את

זו  היתה תשובתו אחרים . לקלקל עלולים הם בישיבה לימודם  המשך את נאפשר  אם

וכו'". נפשות דיני של חמורה בעייה

בב"ד דוקא אמור  רעה לתרבות שיצא  החשש למרות אדם  לנדות של זה דין כל והנה

אם ויל"ע התורה העמדת או הכלל תקנת יש בו במקום דווקא או בנקה"כ, הש"ך לדברי 

לא אך האחרים  מסית ח "ו מהילדים  אחד  כאשר  האדם  של בביתו גם שייך יהיה זה דין 

עדיף. תעשה ואל דשב לט "ז יודו כו"ע שכאן או אמונתם, את ילדיו שאר  שיאבדו 15באופן

לא ומדין שחת לבאר ירדו שלא אלו ונערות לנערים לדאוג  אנו שמצווים  ומכך

יקבלו  בהם המתאימים, וישיבות מוסדות להקמת לדאוג יש רעך, דם על תעמוד

המצוות  וקיום האמונה זיק את שוב בהם  להחיות כדי שצריכים מה כל אלו נערים

להם. שמתאים  16באופן 

פן 15. שירא או מחלוקת בעל ואחד בנים לאדם לו יש  "ואם  קפ"ט חסידים הספר בלשון ועיין

בשמאל  דוחה תהא חכמים אמרו 'והלא יאמר ואל ידים  בשתי הרשע את שידחה מוטב אחיו, יחטיא

את  שקרב לפי דוד שהרי ידיחוהו, לא אם לרעה יבא יותר לאחרים, שחב במקום  בימין' ומקרב

לאבד  להם וגורם  אחרים שמחטיא איירי שם  ואולי בשבילו". נהרגו נפשות כמה הרי אבשלום 

בשתי  [ידחה לשונו מפשט אולם שמדיחו אחד אותו עם יקרה מה בדבריו מבואר שלא ועוד עולמם ,

לגמרי. שנדחה נראה ידים ]

הרוחנית,16. נפשו הצלת עבור ממון בהוצאת הקהל לשאר בחיובו קודם  האב אם לדון יש והנה

אית  אי הבן, את לפדות חייב "האב שבויים: פדיון בדין י"ב) סעיף רנ"ב (יו"ד השו"ע כתב והנה

עצמם  שיעשירו הימנו כל דלא קודם , קרוב קרוב אחר, קרוב וה"ה הגה: לבן. ליה ולית לאב ליה



וקהילה קו  משפחה רבנות ,

החיוביות הנקודות ומציאת אמון בנית 

הנקודות  את ימצאו שאנשים הוא הנער של נפשו שדורשת החיוניים הדברים  אחד  והנה

"שלחן ובספר  בו. שיש הטובים הדברים ע"י בעצמו, האמון את לחזק וכן  שבו החיוביות

יעקבזון. יחיאל הרב מהמחנך זה בעניין  מאלף מעשה מובא תס"ט ) (עמ ' המדות" ערוך

שהם הקושי את בפניו נערים קבוצת העלתה נושר נוער  עם  עוסק בהיותו כי  מסופר  בו

לבחורים הצעה העלה הרב אליהם . המופנים  הציבור  של והזלזול הזעם  במבטי חווים 

שלהם העצמי הדימוי  את יחזקו אלו, וזלזול זעם מבטי עם  נפגשים  הם בו פעם שבכל

בחורים ואותם כ"כ, בהם  מדקדקים  אינם  שהדתיים חילוניים", של ב"מצוות שיזכרו ע"י

לזולת, פנים  שלהאיר  הרב להם הסביר אלו מצוות מהן הבחורים לפליאת אותן . מקיימים

מהרבה  יותר טוב לקיים יכולים שהם  התורה מן מצוות הן לאחרים ולסייע לעזור וכן 

המבטים עם להתמודד נפשיים כוחות להם  שנתנה זו שיטה לפי פעלו הנערים  אדם . בני

זלזול  של עמוק מבט חווה אופנוע על רוכב שבהיותו הבחורים  אחד לעשות שהגדיל עד 

את  בו לחזק כדי  עשה שהוא חילוניים " של "מצוות בלבו להעביר  הצלחה ללא וניסה

של  מצווה באופנוע נסיעה בכל מקיים  שהינו חשב שלבסוף עד  העצמי, הדימוי

הבחור נכנס מעשה לאחר  עצמו. את מסכן  שלא  בכך לנפשותיכם " מאוד "ונשמרתם 

סוף  חילוניים '. של 'מצוות לו שנתן על לקב"ה לבו מעומק והודה והתפלל הכנסת לבית

בתשובה. לחזור זכתה הבחורים קבוצת שכל דבר 

שלפני עקיבא  רבי  דברי  ידועים דהנה זה סוד לנו גילו כבר חז"ל כי  נראה כשנתבונן  והנה

מי אמרתי  הארץ עם כשהייתי  עקיבא רבי  אמר "תניא, מט :] [פסחים אמר  ת"ח  שנהיה

ונלמד  משפחה, פגם  משום  הוא, זה דין וטעם השוכר)". פ' (מרדכי הצבור. על קרוביהם ויטילו

משפחה. פגם משום לפדותה לאמה שמכרה בתו את לפדות האב את שכופין בקידושין הגמ' מסוגית

עיין  והנה קודם. קרוב קרוב לענין רוחנית להצלה גשמית הצלה בין לחלק דאין נראה ולפו"ר

חמורה  עבירה לעשות שרצה מהאחים אחד בדבר שדן א-ב-ג, סימנים ח"א יעב"ץ שאילת בתשובת

פטרו  ושם לה. לעזור הקטנים אחיה את תבעה מעשה ולאחר רב, בממון האחיות אחת ושחדתו

עיי"ש , טעמים ומכמה הקטנים  האחים את מגלוגא] מהר"ם וכן היעב"ץ ובנו צבי [החכם האחרונים

מטה  פרח שו"ת וע"ע ואכמ"ל. בזה ויל"ע בנידו"ד שייכים אלו טעמים  אם  כלל ברור לא אולם

ח'. סימן ב' חלק אהרן

במשנה  כדאיתא אומנות, בנו ללמד עבור בהוצאות להשתתף האב על מיוחדת חובה יש אם  לדון ויש

האב. מן ממון להוציא אפשר יש  אם  בגמ' נכתב לא אולם פב'. דף בגמ' ועיי"ש פ"ד סוף קידושין

וכבר  סק"ל. שם  ובמ"ב ו' סעיף ש"ו סי' או"ח שו"ע ועיין זה, דין הזכירו לא והשו"ע הרמב"ם והנה

בכך]. האב חייב גיל איזה עד גם  שדן שם [ועיין ט"ו הדין שורת ועיין מאמרים  כמה בענין האריכו

ואכמ"ל. ז' פרק ב' ישראל חינוך וכן קכ"ב אברהם  לב וע"ע

כתב  מ"מ התקנה, מדין או צדקה מדין שש  גיל מעל בנו במזונות חייב שאדם  שאע"פ להעיר יש  עוד

בהבנת  רבות דנו ובפד"ר מזונות". לו אתן לא אצלי אינו אם לומר לאב יש שנים , ו' "ואחר הרמב"ם 

ואכמ"ל. ,1 עמוד כ' חלק פד"ר גם ועיין הרמב"ם של סברתו
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זה  להן אמר  ככלב אמור רבי , תלמידיו לו אמרו כחמור. ואנשכנו חכם תלמיד לי  יתן

עצם ". שובר ואינו נושך וזה עצם, ושובר  נושך

מסתכלים הת"ח  בו ומהמבט  מקנאה הוא  לת"ח ע"ה של השנאה דענין  ביאר  שם ובמאירי 

צריך  חכם תלמיד "מ"מ שם המאירי  וז"ל 'דהוה'] ד "ה סב: כתובות בתוס' [וכ"ה ע"ה על

קנאתו  מצד עליו לו יש שנאה שתכלית מפני  בו לבטוח  ושלא  ממנו ולהשמר  להזהר  לו

אמרו  בפירוש חידודין חידודין בשרו ונעשית שכנגדו במעלת ומכיר בפחיתותו כשרואה

אומות  ששונאים משנאה יותר חכמים תלמידי  את הארץ עמי  ששונאים שנאה גדולה

פירש  ושנה בהם  מתגברת הקנאה שמדת מפני מהם  יותר  ונשותיהם ישראל את העולם 

תלמידי של בעיניהם הארץ עמי נבזים כמה שיודע מפני  מכלם יותר הארץ עם ונעשה

תלמיד לי יתן  מי  אומר  הייתי הארץ עם  כשהייתי עקיבא  ר ' אמר אמרו צחות דרך חכמים

עם לי יתן  מי אומר אני  עכשיו עצם ושובר  גדולה נשיכה שנושך כחמור  ואנשכנו חכם

כחמור ". בזו אף גורסין  ויש ככלב ואנשכנו הארץ

חבירו  הדן רבנן "תנו זכות לכף מעבידו את שדן הפועל אודות קכז: בשבת המעשה וידוע

בעל  אצל ונשכר העליון  מגליל שירד אחד באדם ומעשה לזכות. אותו דנין זכות לכף

את  ואזון  ואלך שכרי , לי  תן  לו אמר  הכפורים יום ערב שנים . שלש בדרום  אחד הבית

קרקע. לי תן  לי . אין לו אמר  פירות. לי תן  לו אמר מעות. לי אין  לו אמר ובני. אשתי

והלך  לאחוריו, כליו הפשיל לי . אין וכסתות. כרים לי  תן  לי . אין בהמה. לי  תן לי. אין 

חמורים , שלשה משוי ועמו בידו, שכרו הבית בעל נטל הרגל לאחר  נפש. בפחי לביתו

ואחד  משתה של ואחד  מאכל של שאכלו אחד  אחר לביתו. לו והלך מגדים , מיני של

במה  מעות לי  אין ואמרתי  שכרי  לי  תן לי שאמרת בשעה לו אמר שכרו. לו נתן  ושתו

לי תן לי  שאמרת ובשעה בהן . ולקחת לך, נזדמנה בזול פרקמטיא  שמא  אמרתי  חשדתני

בשעה  אחרים . ביד  מושכרת שמא  אמרתי חשדתני במה בהמה לי  אין  ואמרתי  בהמה

מוחכרת  שמא אמרתי חשדתני במה קרקע לי אין  לך ואמרתי קרקע לי  תן לי  שאמרת

אינן שמא אמרתי  חשדתני  במה פירות לי אין  לך שאמרתי ובשעה היא . אחרים  ביד

הקדיש  שמא אמרתי  חשדתני  במה וכסתות כרים לי אין לך שאמרתי ובשעה מעושרות.

שלא בני הורקנוס  בשביל נכסי  כל הדרתי היה כך העבודה, לו אמר  לשמים. נכסיו כל

לזכות  שדנתני כשם ואתה, נדרי. כל לי  התירו בדרום  חבירי  אצל וכשבאתי  בתורה, עסק

לזכות". אותך ידין המקום

המעשה  על כתב שם] שבת בחידושיו החת"ס [הביאו סג  סימן  מפאנו הרמ"ע ובתשובת

יתרה  בחבה אצלי  תשמישך "תחלת וז"ל הארץ עם  שהיה  בזמן ר"ע היה שכיר  דאותו

ומנו  הבית בעל מאותו קכ"ז מפנין דפ' בעובדא  אהלי , שלום פקדת לבי  בחנת לי נודעת

[שמות  בשאלתות כדמפורש עקיבא, רבי  ומנו שכיר שכר  שכבש הגדול אליעזר רבי



וקהילה קח משפחה רבנות ,

כמה  עובדא מהאי  ללמוד ויש הארץ עם  שהיה בזמן  זה שאירע ספק ואין מ '], שאילתא 

הבית  בעל את ודבר  דבר  כל על זכות לכף דן  היה שככה ההיא בעת גם  הוה ומעלי  צניע

לשמים ". מטלטליו שהקדיש האחרונה האמתלא  גם

וללמוד ללכת אותו ששכנעה רחל עם נשואיו היה רע"ק של בחייו המפנה נקודת והנה

האמינה  ומעלי, צנוע שהיה בר"ע הכירה שהיא ע"י  היה רחל של ההשפעה וכח תורה,

ללכת  ממנו לבקשתה הפתח שהיה מה לחברו, אדם  בין  של תרומיות מידות בו וראתה בו

חזיתיה  הוה, שבוע כלבא  דבן  רעיא "ר"ע [סב:] בכתובות הגמ' וכדברי  תורה וללמוד

אמון ומכח וכו'", רב לבי אזלת לך מקדשנא  אי  ליה: אמרה ומעלי, צניע דהוה ברתיה

היא ". שלה ושלכם  "שלי לתלמידיו שאמר  וכפי ר"ע, וגדל צמח ומעלי' 'צניע של זה

הנקודות  את למצוא שידעה רחל אשתו ע"י  היה התעלותו כל ר "ע, שאפילו אנו רואים

להסתכלות  בנפשם הצמאים נערים  לאותם  וק"ו ונתעלה עלה זה ומכח  שבו, החיוביות

החיוביות. בנקודותיהם  עצמי  ולאמון  כלפיהם , אחרים  של חיובית

סיכום

ושאלות  התחבטויות מעוררת האחרונים, בדורות ובמיוחד  עברו בדורות הנשירה תופעת

הרב  בפני שמונחת הדבר  הוא נפוץ ההלכתית. ברמה - וגם  החינוכית ברמה סבוכות,

הלכתיים. היבטים  מספר  אלו למצבים  ויש כזה, נער  של למצבו הנוגעת שאלה

נערים של בחינוכם העוסק על החובה מוטלת כי  רבותינו ובדברי חז"ל בדברי מבואר 

מה  והערכה, חיוך להם ולהעניק ובחום , בחביבות עמם  לשוחח לרחק, ולא לקרב כאלו,

ואין שגרתית. - הבלתי אישיותם  ומתוך גדלותם, מתוך דווקא נובע מצבם  פעם  שלא גם

שצורת  במקום נאמרה לא זו שהוראה לרשע ", תתחבר "אל משום זו בהתחברות לחשוש

וחברות. כרעות אלא  לתלמידו כרב הינה החיבור

רק  ולא רוחנית בסכנה גם  שזה ומבואר רעך", דם  על תעמוד "לא  בתורה נצטווינו

ויש  שחת, מני  חברו את להציל בכדי  לפעול אחד  כל על החובה מוטלת ולכך גשמית,

דנשמתו. אבידה השבת מצות משום גם בכך

שהקשו  ויש רעך, דם  על תעמוד  דלא  חיוב  גם  מונח  תוכחה חיוב בכל המנ "ח  לדעת

בח "ח רעך. דם על תעמוד  דלא  חיוב ישנו לע"ז שבמומר  מבואר ובמהרשד"ם ע"כ,
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בו  יש - הנפש להכרתות שגורמת עבירה על שעובר  אנו שרואים  אדם שכל עוד, נתבאר 

רעך. על תעמוד  לא  משום 

מצב  לבין ממש למיתה דחשוב אמונתו, את לאבד  שעלול מצב בין  חילק סופר ובחתם

ממש. כמיתה חשיב דלא אמונתו את שיאבד  חשש שאין

על  לרעה המשפיע נער בכיתתו שיש במחנך לדון יש סופר, החתם שכתב מה ולאור

לו  ולגרום הבחור  את לסלק יוכל האם  אמונתו, את לאבד עלול יסלקו אם אך חבריו,

מצינו  אמנם, אמונתו. את יאבד לא אחד אף יסלקוהו- לא  שאם  באופן רוחנית מיתה

נידוי החייב את שמנדין מצינו ברמ "א  וכן  מדון", ויצא  לץ "גרש כנא ' לגרשו שיש שכתבו

לא שאם  א . טעמים; כמה נכתבו זה דין  ובביאור  רעה, לתרבות יצא שמא  חוששין ולא 

לרשע  הלעיטהו ב. התורה, ותתבטל שינדום יפחדו כשלא  זאת ינצלו הרשעים  כן נעשה

דעת  שיקול ולהפעיל להיזהר יש דיחיד .ומ "מ  מתקנתא  עדיפא דרבים  תקנתא  ג. וימות,

זה. מסוג בנידונים ובמתינות במחשבה

תעמוד , לא  מדין שחת לבאר ירדו שלא אלו ונערות לנערים  לדאוג  אנו ומצווים  היות

שבהם עבורם  מתאימים  מוסדות להקים  ראוי  לאחרים, יזיקו שלא  להישמר ראוי  ומאידך

מחצבתם. לכור  ישובו הזמן  ובחלוף בדרכם , האמונה זיק את להחיות יוכלו

ש  מרובה מידה דרושה כך וכפילשם המציאות שמוכיחה וכפי  ביכולותיהם , אמון ל

יוציאו  כך ידי ועל מהם  ואחד אחד בכל אימון לתת אפשר בהם , המטפלים  שמעידים 

הנכונים. לאפיקים כוחותיהם את

lL



וקהילה קי  משפחה רבנות ,

ההלכה ההלכה ההלכה ההלכה  פי פי פי פי  על על על על  כלכליתכלכליתכלכליתכלכלית התנהלותהתנהלותהתנהלותהתנהלות

שליט"א  אייזנר יעקב הרב

פתיחה "

מעוני" התרחקות

והחסכון " הצמצום וחובת למותרות היחס

מצוות " על ובזבוז הוצאה

הממון " על זהירות

הלוואות " לקיחת

עבודה " ומעגל תמיכה צדקה

סיכום "

פתיחה 

כלכלית  ולהתמודדות לקושי  מחושב שאינו אדם  להוביל עשויה המודרנית המציאות

השפע  מופרזים, צריכה הרגלי  האדם  בפני מעמיד  והשיווק הפרסום  עולם  פשוטה. לא 

החיים רמת יכולותיו, עם אחד בקנה עולות תמיד  שלא  לרכישות האדם את מדרבן הרב

גבולות  קצה אל הגעה - פעם  לא  היא והתוצאה עברו מדורות ערוך לאין  עד  עלתה

הכלכלית. היכולת

שונים , ומימונים הלוואות להשיג בכדי  רבים בגורמים  להיעזר  ניתן בדורנו זאת, לצד 

להשיבם. הלווה ביד תמיד שלא מאוד  גבוהים לסכומים  ולהגיע

מהמדינה, שונים  תקציבים  השגת ידי  על הן כספית, תמיכה לקבל האפשריות שפע מנגד,

לקבל  לאדם מאפשרים חסד , וארגוני גמחי "ם  צדקה קופות באמצעות מהציבור סיוע והן 

ההלכה. פי על לו זכאי אינו והוא  שפעמים אף - סיוע

מקשיים הנובעים  מקרים או בשאלות פעם לא  נתקל קהילה ומנהיג  רב הדברים , מטבע

חשוב  הינו זה ונושא משפחה, של או יחיד  של נכונה כלכלית להתנהלות ונוגעים אלו

הציבור. של ובקשייהם בצרכיהם  שמתעסק מי כל עבור ואקטואלי

והאחרונים הראשונים  רבותינו ומדברי  חז"ל מדברי להביא  ננסה שלפנינו, במאמר

גדרי נכונה , כלכלית  התנהלות ובהן; מדבריהם , העולות בנקודות ולגעת אלו, בנושאים



ההלכה  פי  על כלכלית  קיאהתנהלות 

על  הוצאה והחסכון, הרכוש שמירת הראויה, החיים  רמת וההשתדלות, הפרנסה חובת

ועוד. ולצדקה להלוואה היחס מצוות,

מהעוני  התרחקות 

הרווחה  אל ולשאוף העניות מן להתרחק החיוב מוטל האדם  שעל חז"ל בדברי  מצינו

מן קשה מדה לך "אין  לא) פרשה משפטים  (פרשת רבה במדרש שנינו שכן  כלכלית,

באו  וכאלו שבעולם  יסורים  כל בו דבוקין כאלו בעניות מדוקדק שהוא  מי  שכל העניות,

אחד לצד יסורין כל נתקבצו אלו רבותינו ואמרו תורה, שבמשנה הקללות כל עליו

לכולן ". מכרעת העניות - אחד  לצד והעניות

עוני של למצב יתגלגל שלא בכדי הוצאותיו, את לצמצם  מהאדם  דורשת גם  התורה

עניים לשכנע שניסו ורבא נחמיה רבי  על מסופר ע"ב) סז (דף בכתובות לבריות. ויזדקק

שבת  בצרכי שאפי' ומצינו הצדקה. קופת על להכביד שלא כדי הוצאותיהם, את לצמצם

ואל  חול שבתך "עשה ע"ב) קיב (פסחים הגמ' כדברי לצמצם , עליו - מצוה צרכי  שהם  -

זה. בענין בפרטים  נרחיב בהמשך לבריות". תזדקק

העוני אל להתגלגל לא כדי  בזויה, עבודה אפילו לעבוד  מחוייב ת"ח הוא ואפי ' אדם 

זרה  לעבודה עצמו אדם  ישכיר "לעולם  ע"א ) קי  (ב"ב בגמ ' כמפורש לבריות. ולהצטרך

נטוש  כהנא: לרב רב ליה כדאמר  לו, שזרה עבודה – זרה עבודה לבריות. יצטרך ואל

כלומר מילתא". בי וזילא אנא  רבא  גברא תימא ולא אגרא, ושקול בשוקא נבילתא 

זו  מלאכה ואין  הוא  שחשוב אדם יאמר  ולא שכר , ויטול בזויה מלאכה אדם  שיעשה

לו. ראויה

והעני , מכובד חכם היה "ואפילו א): סעיף רנה סי ' דעה (יורה ובשו"ע בטור נפסק כן 

לבריות". יצטרך ואל מנוולת באומנות ואפילו באומנות דברי1יעסוק לציון  ראויים

רבה 1. בקהלת וכן ה"ד פ"ב מעשר בירושלמי למלאכה. להקדיש שחובה זמן שיעור מצאנו לא

"עדה  שנקראה מיוחדת עדה בראש  עמדו מנסיא בן שמעון ורבי המשולם  בן יוסי שרבי כ' ט) (פרשה

ושליש  לתפילה, שליש לתורה, שליש  היום : את משלשים שהיו משום  להם, ניתן זה תואר קדושה",

הרמב"ם  וכ"כ הקיץ". בימות ובמלאכה החורף, בימות בתורה יגעין "שהיו אומרים: ויש למלאכה,

זמן  לו נצרך שאם  ראויה, הנהגה דרך אלא מוכח זמן שיעור שאי"ז נראה מ"מ לזרעים . בהקדמתו

ותפילה. תורה ללימוד מזמנו גם  שיקדיש  ובלבד כך יעשה להתפרנס, רב



וקהילה קיב  משפחה רבנות ,

וכוונתו  כן ". יעשה לא  התורה בזיון  בזה יש אם "אך שכתב שם, השולחן  הערוך

והכל  בזויה, באומנות כשעוסק מתבזית התורה ונמצאת בתורה כגדול שהוחזק באדם 

העניין. לפי

הבסיסי. קיומו לצורך הבריות לעזרת הזקוק אדם הוא כעת בו עוסקים  שאנו העני

רפוא דיור, לבוש, מזון , כוללים האדם של הבסיסיים שצרכיו יש מקובל וכן  וחינוך. ה

רנ"ה, בב"י דבריו והובאו (קסב, הסמ"ג מדברי משמע שכן  הילדים , נישואי את להוסיף

שופך  זה הרי נוטל, ואינו ליטול, שצריך מי "כל בפאה הירושלמי  על סק"ב) ובש"ך ב,

שיש  או יסורין, בעל או חולה או "זקן  על שמדובר הסמ"ג ופי ' עליו" לרחם  ואסור  דמים

הקיום צרכי בכלל ד"ז שגם לנו הרי ולפרנסן "; להשיאן יכול ואינו רבות בנות לו

האדם. של הבסיסיים 

בחברה. כלכלי  שוויון  אי המשקף עוני – יחסי  עוני  היא העוני הגדרת ישראל במדינת

לדוגמה, שלו. הייחוס בקבוצת האנשים משאר  פחות לו שיש מי  הוא עני זו להגדרה

באחת  היא  שהכנסתו מי  לעני ייחשב מדרגות לעשר האנשים ההכנסות את נחלק אם

אף  עני  ייחשב אדם מסויימת שבחברה יתכן  זו שיטה לפי התחתונות. המדרגות משתי

משקף  אינו שכן  רלוונטי  אינו זה מדד  לענייננו לכן  הקיום. צרכי לכל ממון  די לו שיש

מוחלט. עוני 

והחסכון  הצמצום  וחובת למותרות היחס

מקובלות  הן אם אפי' למותרות, להיגרר ולא  האמתית יכולתו ע"פ לחיות האדם מחובת

לעתיד. אחשוש ולא כרגע ממוני  כפי אחיה אדם יאמר  לא כן, כמו חי . הוא בה בחברה

שיש  ממה פחות מעט  להוציא  האדם חובת כי  ביטחון , מידת זו אין - כך שסבור  אדם 

שתפחת  תקופה שתזדמן או מרובות, הוצאות שיגרור מקרה לו יזדמן  שאם  כך לו,

לבריות. יזדקק ולא עצמו בכוחות כך על להתגבר יוכל - הכנסתו

במשפט , דבריו מכלכל חכם "תלמיד י ) הלכה ה, פרק דעות (הלכות הרמב"ם  כתב וכן 

מדאי. יותר עצמו על יטריח  ולא והצלחתו, ממונו כפי  ביתו אנשי את וזן  ושותה אוכל

לאכול  נפשך תאוה כי שנאמר לתיאבון, אלא בשר  אדם  יאכל שלא  ארץ בדרך חכמים  צוו

בשר לאכול כדי עשיר  היה ואם  שבת, לערב שבת מערב בשר לאכול לבריא  דיו בשר ,



ההלכה  פי  על כלכלית  קיג התנהלות 

ממונו, לפי  לו הראוי מן פחות אדם  יאכל לעולם ואמרו: חכמים  צוו אוכל. יום  בכל

לו". הראוי  מן יותר ובניו אשתו ויכבד לו כראוי  וילבש

לפי להיות צריכה המזון  שרמת מבואר  שם  ע"א -ע"ב) פד (דף בחולין מהגמרא ומקורו

עשרה  ירק, ליטרא  [-לקדירתו] לפסו יקח  מנה לו שיש "מי  שם: וכ"כ הכלכלית היכולת

ישפתו  - מנה מאה בשר , ליטרא  לפסו יקח  - מנה חמישים דגים . ליטרא לפסו יקח - מנה

[רב] אבא  יוחנן : א "ר  זקן. לדברי  לחוש אנו צריכים  רב: אמר יום . בכל קדרה לו

א "ר לחנווני. יריצנה כיסו בתוך פרוטה לו שיש מי  אנו כגון  אבל הוה, בריאים ממשפחת

נחמן ורב יוחנן  ר' דברי את שהשמיט הרמב"ם  מדברי ואוכלין. לווין אנו כגון נחמן:

שנצרך  למזון או בלבד, הספציפית למשפחתם מתייחסים  שדבריהם שהבין, משמע

לחיות  החובה ולהנאות לעידון  הקשור  בכל – נשארה הכללית ההוראה אבל לבריאות.

היכולת. ע"פ רק

ויהא ותרנגולין  אווזין תיכול ולא  בצל, ושב בצל "אכול איתא : ע"א) קיד  (דף ובפסחים 

יצטרך  שלא  ואווזים תרנגולים  ולא ירקות שאר או בצל שיאכל כלומר עליך" רודף לבך

(רשב"ם). ביתו למכור

"...שנתרבה  ו): פרק ישראל נפוצות קונטרס ב (חלק עולם שם בספרו חיים  החפץ וז"ל

[וכידוע  זה. על מסכימים אין  השמים ומן  מאד , מאד בעוה"ר  [הלוקסוס] הגבוה ההנהגה

שלמעלה  למי להידמות רוצה אחד שכל הכבוד, תאוות מכוח בא הזה הדבר  שעיקר

רצונו  כפי  שפע האדם משיג  אין  כן  ועל התורה]. דעת היפך וזהו בכוחו, שאין  אף הימנו

אין הרע והיצר  לדבר]. סוף ואין ויותר יותר הלוקסוס יגדל לו, יינתן  [דאם ללוקסוס

עד ויום, יום מדי  וחסר הולך האדם  וממילא  מאומה, הלוקסוס מן  לחסר לאדם מניח

מביתו  לברוח  ומוכרח  גדול, חוב ובעל לחם  וחסר  גדול עני  נעשה לבסוף זה ידי  שעל

עליו  ההצלחה שמש שם  תזרח אולי  ובדעתו ארץ, לקצווי אפילו והעניות החובות מחמת

עולה  ואין  ההצלחה על ומצפה עומד פעמים וכמה לביתו, ולשוב חובותיו לפרוע ויזכה

עבור ועושק לגוזל בעיר  נתפרסם וגם  שנים , כמה וצמאים רעבים ביתו בני  וכל בידו,

ערך  כפי רק ענייניו, בכל ביתו בהוצאת להתנהג  בראשו, עיניו החכם  כן ועל חובותיו.

לא זה ובאופן כך, כל ירוויח  שלא עת איזו תזדמן אולי מעט , מזה ופחות שלו הרווח

לעולם ". רחוקה בארץ להתנודד יצטרך ולא  אחרים בממון  יגע

ע"פ  דווקא ולאו יכולתו ע"פ ולחיות בחכמה צעדיו לכלכל האדם  שעל מפורש

לעת  מעט ישייר אלא הכנסותיו כל להוציא שלא עליו חובה וכן  בחברה. המקובל

אשר בירח, ירח  אגור "בקיץ גאון  האי לרב השכל מוסר בשירי כתוב וכן  הצורך.

וקרח ". חורף ימי  תאכל



וקהילה קיד  משפחה רבנות ,

מצוות על ובזבוז הוצאה

ע"א ) נ (דף בכתובות כמפורש מכוחו, יותר יוציא  לא צדקה מצות בשביל "המבזבז אפי'

מח (דף סוטה בגמ' שכתוב  ומה לבריות". יצטרך שמא  מחומש, יותר יבזבז אל [לעניים ]

הכוונה  אמנה", מקטני  אלא  אינו למחר  אוכל מה ואומר  בסלו פת לו שיש מי "כל ע"ב)

ולא הטבע דרך פי על לחסוך האדם  שחובת ודאי אבל ה', על לסמוך אלא לשאול שא "צ

אבות  במגן  ועי' שם . שדה והמרומי המאירי מדברי  מתבאר וכן  וכו', חוסן  לעולם 

העתיד על לחשוב לאדם  לו יש שודאי  זו גמ' על שכ ' ט) משנה פ"ב (אבות לרשב"ץ

נאמר וע"ז עליו, ידאג  ואל באל יבטח בידו שאינו ומה מרעתו, לו להציל תחבולה "ויקח

יום ". ילד  מה תדע לא כי  מחר צרת על תצר  2"אל

(או"ח הב"ח  פירשו לבריות", תזדקק ואל חול שבתך "עשה לעיל שהוזכרו הגמ ' ובדברי 

למי מתייחסת זו שהוראה סק"א) (שם ברורה המשנה וכן עקיבא) דר' והא  ד"ה רמב

סעודה  יאכל שלא לו עדיף כזה אדם  עבור שלישית. לסעודה לו ואין  בדוחק שפרנסתו

לבריות. יצטרך שלא  באופן הסעודות, בשתי ויצמצם  כלל, 3שלישית

לפרוע  לו אין אם ללוות ולא  טוב יום שמחת במצוות למעט  האדם שעל מצינו כן כמו

ע"א ) לא  (קידושין  בתוספות ומצינו עלי ). לוו ד "ה ע"ב, טו דף ביצה תוספות (עי '

יותר ואם אב בכיבוד  הוא ברוך הקדוש החמיר לפיהם  הירושלמי דברי  את שהביאו

הוריו  את לכבד  ואילו – הפתחים  על לחזר  חייב האדם אין  השם  כבוד שבעבור  מכבודו,

כן. לעשות מחויב הוא

לחזר מחויב אדם שאין רק שלא מוסיף כד ) סי' סוף פ"א  ב"ק שלמה, של (ים  המהרש"ל

לקנות  חייב אינו כסף מעט  לו יש אם  שאפילו ייתכן  אלא  מצוות, קיום  לשם  הפתחים על

בכך. נדחקים  חייו אם  מצווה חפצי  דינו 4בהם  סמכו פוסקים שרוב סק"ז במ"ב שם  וכתב

מחומש, יותר  יבזבז ולא נכסיו עישור  לתת שצריך צדקה גבי שאמרו כמו צדקה לעניין

מצוות  הן הכלל מן  יוצאות ולולב. אתרוג  כגון עוברת מצוה ואפי ' עשה מצות גבי  הוא  כן 

לקיימם. כדי  צדקה וליטול הפתחים  על לחזר יש שעבורן  בפסח, כוסות וארבע חנוכה נר

סתירה 2. משום אין העתיד על ביטוח שבעשיית מה) ד ואו"ח קיא ב (או"ח אג "מ בשו"ת עי'

הביטחון. למידת

טו 3. (ביצה התוס' ותי' פורע" אוני עלי לוו "בני טו: ביצה הגמ' מדברי סתירה הק' הראשונים 

למכרם  שיוכל משכונות לו שיש  במי רק הוא עלי שלוו פוסקים  הרבה פסקו וכך 'לוו') ד"ה ע"ב

ההלוואה  את להשיב שיוכל בטחון לו שאין אדם אבל הצורך. בעת באמצעותן ההלוואה ולהחזיר

שבת. לצרכי אפי' ללוות לו אסור

עוברת 4. מצוה אפילו ד"ה שם הלכה בביאור ועי' סק"ז; תרנו סי' אברהם, במגן דבריו הובאו

בכך. נדחקים חייב אם  להוציא א"צ  מצוה הידור לגבי ורק כך; על שחולק



ההלכה  פי  על כלכלית  קטו התנהלות 

הממון  על  זהירות

ישראל, של ממונם  על חסה התורה שהרי יאבד . שלא ממונו על להיזהר  האדם  צריך

אותו  יטמא שהכהן  קודם  מהבית הכלים  כל את להוציא  שצריך המנוגע בבית הוא  שדין 

ועל  פכו ועל חרסו כלי  על התורה חסה מה "על ה): משנה יב, (נגעים  המשנה כלשון  –

צא (דף חולין ובמסכת החביב" ממונו על ק"ו הבזוי ממונו על התורה חסה כך אם טפיו

מכאן קטנים , פכין על שנשתייר אלעזר: רבי  אמר - לבדו יעקב "ויותר  נאמר : ע"א)

מגופם ". יותר ממונם עליהם שחביב 5לצדיקים 

ע"א ) מב (דף בב"מ  איתא  דהרי "ועוד קלו) סימן ד (חלק מלכיאל דברי בשו"ת וכתב

וכו' מעותיו אדם  ישליש יתן6לעולם  שלא  אע"ה, דיעקב מקראי  פע"ו בב"ר  נדרש וזה

לנו  נתן אשר  ברכושנו להזהר אותנו התורה שלימדה הרי אחת. בזוית ממונו את אדם 

שיש  מה כל למכור  לאדם שאסור ע"א ) כח (דף בערכין איתא זה וכעין  יאבד . שלא  ד '

ומשמע  שעה, בכל בכיסו למשמש עשוי שאדם החזקה על חז"ל העמידו דינים  וכמה לו.

ממונם על וחרדים המגושמים  בבנ "א  רק הש"ס איירי דאטו אדם , לכל לנהוג  צריך שכן 

ימצא שמא יום בכל נכסיו את לסייר  שצריך ע"ב) קו (דף בחולק איתא  וכן מדאי. יותר

ועיניו  זהיר להיות האדם  צריך לרכושו בנוגע שאף למדנו הרי  תיקון. שצריך דבר

ויתקלקלו". יאבדו שלא  פקוחות

אדם לכל וזמין  שמצוי  (אוברדרפט ) היתר  משיכת עניין  על להעיר צריך ורבים7ובפרט 

ריבית  בהלכות לשאלות להתייחס מבלי  היתר. במשיכת בקביעות להשתמש נוטים  רבים 

התורה  יחס ובודאי  הניתן, ככל ממנה  להתרחק ראוי לכשעצמה היתר משיכת בזה, שיש

משיכת  היום הידוע ע"פ בממון. הנכונה וההנהגה הזהירות היפך והוא ביותר שלילי  לכך

ביחס  האדם  עיני את לסמא מוגזמים, צריכה הרגלי  להקניית רבים  במקרים גורמת היתר

המשפחה. של כלכלית לקריסה לגרום ועלולה האמתי , הכלכלי 8למצבו

כז.5. ובמו"ק יב. ובסוטה במנחות פ"ז ובסוף פד. ובחולין כח. בערכין עיין וכן

ושליש 6. בקרקע שליש מעותיו, את אדם  ישליש לעולם יצחק: רבי "ואמר שם: הגמ' וז"ל

ידו". תחת ושליש  בפרקמטיא

שם 7. וארה"ב באירופה כך זה ואין אדם, לכל זמינה היתר משיכת ישראל שבמדינת לציין ראוי

צורך. ולכל התניה ללא אשראי מאושר לא פרטי לאדם 

עצמאות 8. של למצב והבאתן הנתמכים ממעגל משפחות בחילוץ שעוסקת 'פעמונים ' בעמותת

מוחלטת  הפסקה הוא, לבצע המשפחה  שנדרשת הבסיסיים  מהצעדים  אחד רבות פעמים כלכלית,

אשראי. בכרטיסי ובכלל באוברדרפט שימוש  של



וקהילה קטז  משפחה רבנות ,

הלוואות לקיחת

תצריכנו  "ואל המזון  בברכת שאומרים  וכמו הלוואה, מלקיחת להימנע יש כללי באופן

מהאחרונים רבים  כך על הזהירו וכן הלוואתם", לידי  ולא ודם בשר מתנת לידי ,9לא 

וגרוע  אדם" משום  כסף ללוות שלא  מאוד "ליזהר כ) אגרת (ח"א באגרותיו החזו"א  והורה

ה), חגיגה יועץ. הפלא (מבעל אלים אורות בספר כמ"ש מותרות, לצורך הלוואה מכך

ה) (חגיגה המאירי מדברי  משמע וכן  מותרות, לצורך להלוות שלא צריך המלוה שאפי'

צריכים שהם  יודע אא "כ הלוואה, דרך דחקו בשעת לעני  מעות להמציא לאדם לו "אסור 

מגולגל". ונשאר מוציאן  הוא  הרי  שאל"כ לתועלתו, לו

(הלכות  ברמב"ם  כמש"כ רעך", את תעשוק ב"לא  עובר  הלוואתו מחזיר  ואינו הלווה הנה

ברצון ידו לתוך חברו ממון  שבא  זה עושק, הוא "איזה ד) הלכה א, פרק ואבדה גזלה

חברו  ביד  לו שהיה כגון החזירו, ולא בחזקה אצלו הממון כבש שתבעוהו וכיון  הבעלים

אלם שהוא  מפני  ממנו להוציא  יכול ואינו תובעו והוא  שכירות או פקדון או הלואה

יג )". יט , (ויקרא  רעך" את תעשק "לא נאמר זה ועל וקשה,

ונעשית  "מלוה מ "ב) (פ"י  שביעית בירושלמי  שמוכח כמו לגזלה, נחשב הממון  וכמו"כ

אותו  וגובים לגזלה החוב נעשה הלוואתו, הלווה כפר שאם פי ' מעידית", גובה כפרנית

(סי ' בקצוה"ח  מבואר  ההלוואה בזמן  שכופר  אלא למחר להחזיר  בדעתו ואם  מעידית.

דממונא דררא הוי  הזמן  שהמתנת כיון  לגזלה, נחשב שג "כ המהרי "ט  בשם  סק"ב) עג 

זה. לזמן בממונו להחזיק רשות ללוה נתן  לא  המלוה וגם ממון . שווה הזמן  שהרי 

לך  ושוב בלך המלווה את שמעכב אלא  ההלוואה בזמן כופר שלא באופן  אף מזו, ויתרה

קיד (סי' והאבנ"מ מ) סי' ולוה מלוה (הלכות המחנ "א  וכ"כ גזלה דין לזה יש ג "כ ושוב,

גזלן דין  נתן, ולא הזמן  והגיע פלוני  בזמן  מה דבר  לו לתתו לחברו שנתחייב שכל סק"א )

גזלן. כדין שעה אותה של השווי  כפי ומשלם  לו יש

כשווי שמשלם  לגבי  גזילה דיני  לו שיש והאבנ"מ המחנ"א כוונת שלכאורה להוסיף ויש

בב"מ מהגמ' לכך וראיה תגזול. בלא  עובר  אינו אך עכשיו של כשווי  ולא  הזמן  אותו

תשהא בבל אלא עובר אינו ושוב בלך חברו את שהדוחה ע"ב) ק שלא10(דף ומשמע ,

תגזול. בלא  עובר

שתוכל"9. מה כל מהלוואה "ברח שכתב שחרית תפילת שאחר מו"מ בהנהגת יעקב בית סידור עי'

ושורש  יסוד בצוואת ופורענות. קללה שהיא כיון הלוואה על לברך שאין כ' צ"ז) (סימן בתומים

בארוכה. כך כל על שהזהיר יט) (אות העבודה

קבלה.10. מדברי או מדרבנן איסור רק שהוא



ההלכה  פי  על כלכלית  קיז התנהלות 

לווה  שמעיקרא באופן  אבל בהיתר , לידו המעות והגיעו להחזיר  ע"מ  שלווה באופן  וכ"ז

להחזיר אפשרות שום לו שאין שיודע אלא להחזיר  שרוצה ואפי' להחזיר , ע"מ  שלא 

המעות. את המלווה לו נתן לא  כן שע"ד  סהדי  דאנן  הוא גמור  שגזלן נראה ההלוואה,

גזלה  המעות מ "מ  בהיתר לידו המעות הגיעו דסו"ס גזלן שאינו לומר  נדחק אם ואף

כמו  בידו גזילה שהמעות להחזירה רוצה ואינו בהלוואה מכופר  עדיף אינו ובודאי  בידו,

עצמו  הכניס ההלוואה בעת כבר  שהרי  ישלם ", ולא  רשע "לוה בכלל הוא וגם שהתבאר ,

ישלם ". ל"ולא 

לקבל  רוצה היה ולא  וחסר  דל שהיה באחד "מעשה כתב: שיח) (סימן חסידים ובספר 

על  לו ונתנו אדם מבני  ולוה  הלך  אלא  העניים , את גוזל הריני  אקבל האיך אמר צדקה

פורע  ואינו אדם בני  מהרבה לו והיה פלונית. לזמן להם ויחזיר  למחצה להרויח  מנת

לפרוע, במה לי  ואין אפרע מה ואמר פורע, היה ולא שמים אמונת על לו ומלוה להם 

מוטב  אומר  והוא כא ) לז, (תהלים ישלם " ולא  רשע "לוה א "ל לי תלוו ואמר  הלך ועוד 

עליו  נאמר  עניים, גוזל אהיה ולא הצדקה מן אקבל ולא  אפרע לי יהיה ואם  לוה שאהיה

לו  שאין יודע והוא לוה למה רשע, שהוא ועוד  הרבה", צדיק תהי  "אל טז) ז, (קהלת

לווין ". לפני  דלת ונועל ידו על שמים שם  ומתחלל לפרוע, במה יהיה ולא הצלחה

כגון צדקה לקבל מחמתו ראוי  שהוא גדול לצורך ואפי' להלוואה שזקוק שאדם לנו הרי

לקחת  לו אסור - הכסף את להשיב היאך סדורה תכנית לו אין  אם  וכד ', ביתו לנישואי

וגם רשע. לוה משום בזה ויש תגזול, בלא עובר הלקיחה שבעצם  וייתכן  ההלוואה . את

את  מחזירים לא  שהלווים ככל כי הלווים , כלל של באמון  שפוגם  הציבור  את מזיק

מלהלוות. נמנעים  המלווים - הלוואותיהם

שכפי בעצמו ויודע גדול, לצורך לכסף זקוק שהוא  כזה למצב נקלע אדם שאם ונראה

וכן הלוואה. ייקח ולא הצדקה מן  שייטול לו עדיף הלוואתו, את להשיב יוכל לא הנראה

אומץ  יוסף בספר  לאדם11כתב אין "אם שכ' פ) אלף (סי' חסידים  ספר  בשם שנט) (סימן

ממו  שיקח ממה לבריות שיצטרך לו טוב מעט , שמיםאלא  שם ויתחלל  ויבריח  נכרים  ן 

חילול  מפני  נכרים , של בממון  אפילו שלהם, שאינו בממון שמתנאים להם ואוי ידו, על

את  ויוציא בהוצאותיו יקמץ מהצדקה שיקח ע"י  גם  ישראל. בממון כשמדובר  וכ"ש ה',

חינם. של הוצאות להוציא  יתגלגל הלוואות ייקח אם  כמו ולא  12ההכרחי

בפרנקפורט.11. הישיבה ולבני לדיינים  ראש נוירלינגן, האן יוזפא יוסף להרה"ג 

ההלוואה 12. כסף את להוציא לו אסור להחזיר, ובכוונתו בהיתר שלוה באופן שגם לדעת צריך עוד

הלואה  ליקח ללוה "אסור ה"ג) פ""א ולוה (מלוה הרמב"ם וז"ל גדול. לצורך אלא העולם  מן ולאבדו

גדול, עשיר שהמלוה פי על אף יגבה, מאין חוב בעל ימצא שלא עד ולאבדה לצורך שלא ולהוציאה



וקהילה קיח משפחה רבנות ,

העבודה  ומעגל תמיכה צדקה,

מיד לו לסייע יש כלכלית, במצוקה שנמצא  מי  כל האם  לברר ננסה הדברים , בסיום

הנתמך. של פעולות במספר זו תמיכה להתנות יש שמא או צדקה, כספי  בנתינת

יותר המלווה גדול לקיש: בן שמעון ר' אמר  אבא ר' אמר  ע"א): סג (שבת בגמרא  נאמר

לנזקק  הסיוע של העליונה המעלה כלומר, מכולן. יותר בכיס ומטיל צדקה, העושה מן

ויתרה  להחזירו] שיוכל בהנחה [כמובן, ממנו. להתפרנס שיוכל ממון לו להלוות היא

(בהר בספרא זו חובה מבוארת וכן ממנה. שיתפרנס כדי שותפות עמו לעשות מכך,

למה  הא  שירד. תניחנו אל - לה) כה, (ויקרא עמך" ידו ומטה אחיך ימוך "כי ה) פרשה

- לארץ נפל ומעמידו, בו תופש  אחד  - במקומו עודנו החמור; גבי  על למשוי דומה, זה

והחזק  חזור  פעמים, וחמשה ארבעה אפילו החזקת אם  ומנין אותו. מעמידים אין  חמשה

בו". "והחזקת לומר  תלמוד  -

ממנה: למעלה שאין גדולה "מעלה ז) הלכה ה, פרק עניים (מתנות הרמב"ם דברי הם וכן 

או  שותפות, עמו עושה או הלוואה, או מתנה, לו ונותן  שמך, ישראל ביד המחזיק זה

נאמר: זה ועל לשאול, לבריות יצטרך שלא עד  ידו, את לחזק כדי מלאכה, לו ממציא

ייפול  שלא עד  בו החזק כלומר  לה), כה, (ויקרא  עמך" וחי ותושב גר בו "והחזקת

מתנה  אפשרויות: ארבע מציע הרמב"ם  במציאת 13ויצטרך". סיוע שותפות, הלוואה, ,

מעגל  מכלל הנתמך את להוציא  נועדה זו עזרה לצדקה. במעלתן  שקודמות עבודה,

הצדקה. למעלת קודמת מעלתן ולכן  התלם אל ולהביאו הנזקקים 

משנה  (פ"ח פאה במסכת צדקה: בדיני נוסף בדין  מצאנו להתפרנס היכולת חשיבות את

לו  היו עני , ומעשר  ופאה שכחה לקט  ייטול לא  זוז מאתים  לו שיש "מי נאמר: ח -ט)

זוז  חמשים לו שיש מי ייטול. זה הרי כאחת, לו נותנין  אלף אפילו דינר חסר מאתים

עבדין חמשין אמרה: "הדא כ' שם  ובירושלמי  יטול". לא  זה הרי בהם  ונותן  נושא והוא 

היכולת  אלא הקובעת היא בפועל הכסף כמות לא כלומר , עבדין". דלא  מאתיים  מן טבין 

צדקה. לקבל לאדם  מותר אם  שמכריעה זו היא מהכסף להתפרנס

כשלך". עליך חביב חברך ממון יהי חכמים וצוו ישלם, ולא רשע לוה שנאמר הוא רשע זה ועושה

איך  לו  אין שכרגע אלא  להחזיר ע"מ שלווה שמדובר ומשמע ד) סעיף צ "ז (חו"מ בשו"ע נפסק וכן

שם . הסמ"ע להדיא וכ"כ גדול. לצורך לא אם הממון את להוציא לו אסור זה באופן להשיב,

מקבעת 13. לא שמתנה פסיכולוגי, כהבדל רמט) (יו"ד הב"י מבאר למתנה צדקה בין ההבדל את

לתת  האוהבים דרך שכן מתבייש , אינו לגמרי העני לא שעדיין "כיון העני בתודעת המקבל את

לזה". זה מתנות
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נזקק. מלהיות אדם  לחלץ והדרך המעלה על כללית הוראה גם  זו ממשנה ללמוד ניתן 

מכוונת  שתהיה צריכה "הצדקה ד) סי ' פאה איה (עין  זו משנה על קוק הראי"ה וכ'

יהיה  למען  בעתיד , מצבו הטבת על צופייה להיות – וביותר  בהווה, הדל עזרת לתכלית

איחרו  לא כן  על אדם. תשועת בלא כפו מיגיע ידו חיית למצוא  שיוכל תקוה פתח  לו

שיהיה  הדבר קרוב הלא  אז כי המקבל, מכיס פרוטה כל שתכלה עד  העזר את חז"ל

דבריו  ובהמשך זוז". מאתיים  – לדבר  שיעור  נתנו רק תמידי . צדקה מקבל במצב נשאר 

שלא יותר לדאוג  יש – יד  משלח איזה ידי על להרוויח כישרון לו יש שכבר מי "אמנם 

הגבלה  בזה חז"ל נתנו כן על לעצמו. עבודתו מחריצות הצדקה, על הישענו דעתו, תסיח

תכלית  שיראו הנותנים ואל המקבל אל להעיר יהיה למען  זוז. חמישים  מצומצמת: יותר

בו", והחזקת אחיך ימוך "כי  כפם , מיגיע ההתפרנסות במצב המקבלים  להעמיד  הצדקה

וימעד ". יפול לא  למען חז"ל כדברי 

לצאת  לו לסייע להעדיף יש כלכלית למצוקה נקלע שאדם באופן  כי  הדברים מן העולה

עבודה  מקום  למציאת סיוע לעסקיו, סיוע כולל וזה בעצמו, להתפרנס ולשוב ממצוקתו

לקבל  הנתמך את לעודד  ויש והעליונה המעולה הצדקה זוהי  מקצוע. לרכישת סיוע או

לעניות. עתידו את שתבטיח  קבועה קיום  קצבת ולא  זה, מסוג  סיוע

ודאי ראשית בעצמו, פרנסתו להשיג מתאמץ שאינו וניכר  תמיכה מבקש שעני  באופן

נכסיו  כל להקדיש או להפקיר  לאדם  לו "ואסור  שנינו שהרי  באיסור עובר  כן שהעושה

נוספים. רבים במקורות וכן יב) הלכה ה, פרק דעות הלכות (רמב"ם  הבריות", על ויטריח 

(ח"ב  דבר משיב בשו"ת הנצי "ב כ' לעבוד , היכולת במיצוי הצדקה מתן  התניית ולגבי

לנו  מנין זו ידיו, ממעשה ולהתפרנס מלאכה לעשות לה דנכפיה לומר  "ואין ס) סי '

העני את לכפות שא "א  בדבריו מבואר  לצדקה". יצטרך שלא כדי  מלאכה לעשות דכופין 

גם כך ולהתפרנס. מלאכה לעשות שיכול לכך קשר  בלא  צדקה לו ליתן וחובה לעבוד 

לנ מה יאמר  שלא - תאמץ "ולא  כ) (מצוה הסמ "ק דברי  אםמשמעות לפלוני, לסייע ו

נותן אתה שאפילו תאמץ' 'ולא לומר תלמוד מצרכו, יותר  מרוויח היה רוצה היה

באמת  שיכול לאדם  כוונתו ובפשטות תאמץ". בולא  עובר  אתה הזאת מהמחשבה

ערעור. ללא בו לתמוך חייבים  ואעפ"כ יותר, ולהתפרנס להתאמץ

לה) (אלף חסידים ספר כלל. צדקה מצוות אין  שבכה"ג  משמע אחרים  ממקורות אמנם

רוצים ואינם  לכתוב, שיכול וסופר  מבין , והוא ללמוד שיכול איש תראה אם  "אבל כ':

ומשמע  צעקה'", והנה 'לצדקה עליהם אני  קורא - צדקה להם  תתן  ואם ולכתוב, ללמוד

כלל. צדקה זו שאין 

עמנו  בני עניים  מקצת על תשובה "ומכאן  שכ' ה) כג, (שמות יקר  מהכלי משמע וכן 

לעשות  בידם אם אף מלאכה בשום לעשות רוצים ואינן הציבור , על עצמם  את המטילים 
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תגר וקוראים  ביתם, רעבון שבר  להביא יכולין  בו אשר  אחר  דבר  איזו או מלאכה באיזו

ו"הקם עמו", תעזוב "עזוב אם  כי  ה' צווה לא  זה דבר כי  מחסורם די להם  נותנים אין אם

אז  ידו, תשיג  לא  זה בכל ואם לעשות, בכוחו ימצא  אשר כל יעשה העני  כי  עמו", תקים

לו'". יחסר  אשר מחסורו 'די לו וליתן ולחזקו לסעדו מישראל איש כל חייב

שא "א נראה פעמי  חד  בסיוע חיים. דרך לבין  פעמי  חד  סיוע בין  לחלק נראה וקצת

לתמוך  מחויבים  וודאי  לפיו, מזון  שימציא כדי  מידי באופן  מלאכה לעשות העני לכפות

מעוניין ואינו הציבור  על עצמו שהטיל שניכר אדם  אבל מחסורו. די  בידו ולתת בו

לא ששוב לו להודיע וצריך צדקה מצוות מעצמו ביטל הרי עצמו ולפרנס להתאמץ

עצמו. לפרנס יתאמץ שלא עד בו 14יתמכו

סיכום

ומרובות  שונות אפשרויות עם יחד גבוהה, חיים ורמת רב שפע המציגה ימינו מציאות

התנהלות  עקב פרנסה קשיי  של מצב ליצור  עלולים  - וכו' תמיכות הלוואות, להשיג

בהן , לעסוק שיש הלכתיות וידיעות נקודות מספר  הובאו ולכך שקולה, לא כלכלית

הציבור. ובצרכי בקשיי העוסק ומנהיג  לרב גם אקטואליות להיות ועשויות

הייסורים עקב כלכלית, לרווחה ולשאוף העוני  מן  להתרחק האדם  על חיוב בחז"ל מצינו

ולהתנהל  הוצאותיו לצמצם  האדם על כך לשם עניות. לדקדוקי  המתלווים והקשיים 

ת"ח הוא ואפי ' בזויה, היא  ואפי ' בעבודה לעבוד  הצורך ובעת ומאוזנת, שקולה בצורה

התורה. כבוד  בזיון משום בעבודה יש אם  אלא  ומכובד,

הבסיסיים צרכיו את לעצמו לספק יכול שאינו זה היא 'עני ' למושג  ההלכתית ההגדרה

זו  הגדרה בניו. בנישואי  לסייע וכן  וחינוך, רפואה דיור , לבוש, מזון, שהם: האדם, של

כלכלית  יכולת הוא העוני  שלפיה כיום , ישראל במדינת המקובלת להגדרה חופפת אינה

בחברה. למקובל ביחס מעוטה

וכן למותרות, להיגרר ולא  האמתית יכולתו פי ועל דעת בשיקול לחיות האדם חובת

הכנסות  או מרובות הוצאות של למקרה מעט ולשייר  ולחסוך העתיד  את לצפות

או 14. כוחו שתשש אדם במתניו. וכוחו לעבוד שביכולתו במי רק אמורים שהדברים לציין למותר

חובה  ודאי כראוי, לעבוד ביכולתו ואין חולים  הקרובה משפחתו מבני שאחד ואפי' חולי שתקפו

תנאי. ללא לו לסייע
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לשם שאף מצוות, על הוצאה לגבי  והן  הבסיסיים צרכיו לגבי הן נכון  הדבר  מועטות.

דבר על להוציאו חייב אינו כסף מעט לו יש אם  ואף מכוחו, יותר האדם יוציא  לא מצוה

אף  חייב שעבורן  כוסות, וד' חנוכה נר מצוות מלבד זאת בכך. נדחקים חייו אם  מצוה

הפתחים. על לחזר 

מיותרות  הלוואות ללקיחת להיגרר  שלא וכן יאבד, שלא ממונו על לשמור  האדם צריך

ואף  כסף, לו שיש תחושה בו וליצור עיניו את לסמא העלול לאוברדרפט  כניסה או

הלוואה, מלקחת האפשר כמידת להימנע יש כללי באופן כלכלית. לקריסה חלילה לגרום 

להחזירה  כיצד סדורה תכנית לו אין אם  הלוואה לקחת לאדם  ואין מותרות, לדברי  וכ"ש

טוב  יחזיר, מנין  יודע ואינו גדול בדוחק והאדם  במקרה תגזול. לא  בחשש שהיא  בזמנה

הלוואה. ייטול ולא הצדקה מן  שיקח  לו

או  מקצוע לרכוש לו לסייע יותר גדולה מעלה עצמו, בכוחות להתפרנס שיכול עני

שעשויה  קבועה תמיכה לו לתת ולא עצמו את להחזיק ידה על שיוכל עבודה למצוא

ומשליך  עצמו לפרנס בכדי  דבר עושה שאינו אדם  אמנם  העגום . מצבו את להנציח 

בין לחלק והנראה מצוה, בכך שאין וי "א  לו לתת מצוה שאעפ"כ י "א  הציבור על עצמו

קבועה  תמיכה לבין  לו, לתת יש לכו"ע שזה צרכיו למלא  שיוכל בכדי  כעת ח"פ סיוע

באדם וכ"ז עצמו. לפרנס ויתאמץ יקום  לא אם  בו לתמוך שיפסיקו לו לומר  אפשר שזה

לסייע  שמצוה ודאי חולי  שתקפו או כוחו שתשש מי  אבל עצמו, לפרנס שיכול בריא 

תנאי. בלא  לו

lL


	הנצחה 04.pdf
	הקדמות רבנות משפחה וקהילה.pdf
	תוכן עניינים רבנות משפחה וקהילה 02.pdf
	רבנות משפחה וקהילה 04.pdf



