
קלאממון נזקי הלכות

 ברשות כלל ומתעכבים שוהין שאין לפי החמה בימות אפילו הרבים ברשות לשופכם מותר
 נמוך למקום גבוה ממקום מיד יורדים אלא ועכורים המרוחים כמו הרבים

ד  0עאדם* כל של זבלים הוצאת בשעת הרבים לרשות והגללים הזבל את להוציא מותר כ
:פ? לאלתר לפנותו דעת על אלא אסור זבלים הוצאת בשעת שלא אבל

ה  העפר יצבור לא הרבים רשות אצל או פא? ברשות אפילו הרבים ברשות החופר כ
■קפד•:פדלאלתר? לפנותו דעת על אלא (גטפחיםקם ג׳ הרביםקפב)בגובה ברשות

ודיניהם ונפש גוף נזקי הלכות
סעיפים: י״ז ונו ודיניהם ונפש גוף נזקי דיני

הב שנאמר תעשה בלא עובר הכהו ואם 8חבירו את להכות לאדם אסור א הי  בן אם ו
 רשע בהכאת תורה הקפידה אם וגו׳ יוסיף פן יוסיף לא יכנו ארבעים וגו׳ הרשע הכות

ג. צדיק בהכאת וחומר קל רשעו על יותר להכותו שלא

 ויאמר ה שנאמר דרשע נקרא הכהו שלא פי על אף להכותו חבירו על יד המרים וכל
. תכה למה אלא נאמר לא הכית למה רעך תכה למה לרשע  י

 עשרה למנין לצרפו ואין הקדמונים בחרם ועומד מוחרם הוא הרי חבירו שהכה מי וכל
:ז לדינם לשמוע עליו כשמקבל החרם דין בית לו שיתירו עד שבקדושה דבר לכל

אחרון קונטרם

ם סתימתאה, ה ו׳ וג הוד ה י ה. פליג ולא עב הוא תלמידי כן עלי קי כתב ו מו סף ני  ובפרט .נננ בהדיא יו
תין למסקנאנח־ תני מ הודה כר׳ דלא ד ש עה, י תין לומר י תני מ ם, הוצאת בשעת מייוי ד בלי  שלא אבל ז

ם הוצאת בשעת ה דהלכתא עקיבא, כרבי לגמרי אסור זבלי תי בי׳ כנגד אפילו כוו ת עיין .11ו כתובו
ף [״9 ך ד [ : ת נ

לאלתר לפנותו דעת על שאף םפ״נ, שביעית עקיבא כרבי ם״ב. תיד םיי רמ״א שם. מררכי קעח
אסור(. תיד י/ם ושו״ע טור ב. קיח, ב״וז ברייתא יהודה רבי קעש

ם״ד. ריש לקמן גם וראה ם״א. תב י/ם ושו״ע טור א ם״ב.
 רמב״ם שם. י ורש״ רע״א לנג[, כתובות ב־ג. כה, דברים ב תטז. רמז ב״מ מרדכי מהוורתא. ד״ה שם בתום' ר״י קפ

)פן שם ושו״ע טור יוסיף(. )לא ה״א פ״ה חובל הל׳ הב׳ בתירוץ ד ם״ק קו״א וראה ם״ב. שם ורמ״א טור
א. ם״ק שם וסמ״ע פרישה וראה יוסיף(. דעת על שאף םפ״ג, שביעית עקיבא כרבי הלכה )שאפשר

א. פה, סנהדרין גם וראה שם. ושו״ע טור שם. רמב״ם ג אסור(. לאלתר לפנותו
 טור ה״ב. שם רמב״ם ע״ב. נח, דף סנהדרין לקיש ריש ד סי״ט. לעיל ראה קפא
שם. ושו״ע דשביעית. גי פרק סוף במשנה עקיבא רבי קפב
יג. ב, שמות ה דמותר תטז )רמז מציעא בבא סוף מח־כי עיין קפג

ם״א. שם לבוש שם. לקיש ריש ו סי״ט(, סוף לעיל הובא טפחים. מג׳ פחות בזר לחפור
 ווייל( מהר״י שו״ת )שבסוף בנימוקיו מריזבורק מהר״ם ז אבלו מקום )עושה א עז[, במשנה בתרא מבבא שראייתו

לעיל וראה ד. ם״ק שם םמ״ע שם. רודא חרם. דין ד״ה שוין. וגובה עומק ושם שלשה( גבוה או שלשה עמוק
סי״א. קצט סי׳ םי״ד. נה סי׳ או״ח הלכה )שאפשר ד ם״ק קו״א וראה סכ״ג־ד. כדלעיל קפד

אחרון לקונטרס ציונים
 ר״ע של רבו יהושע רבי כנגד בדפו״ר)אפילו כ״ה עו ב. סב, יבמות ראה עב
הפוסקים כללי וראה ב(. לט, פסחים )ראה הוצאת בשעת דשלא מתני׳, ד״ה ב( )עב, שם ב״מ עג

ו. כלל וההוראה כלל. להוציא רשאי אינו זבלים
 ומר מרבו ולא מחבירו עקיבא כרבי )הלכה ע״ב עז ב. קיח, שם בגמרא עד
 מרבו(. אפילו הלכה סבר בשעת דשלא עקיבא, כרבי לפסוק יש בוראי א״כ עה

לפנותם. ע״ר אפילו אסור זבלים הוצאת



ודיניהם ונפש גוף נזקי הלכות
 חייב ממון חיוב בה ואין הואיל פרוטה שוה בה שאין קלה הכאה חבירו את והמכה ב

התורה״. מן מלקות

 שפסק והוא י הכהו ואפילו 0בדברים וחרפו במריבה עמו התחיל חבירו אם )א( ואפילו
 להציל לו אפשר אי אם עצמו להציל כדי אותו להכות רשאי פסק לא אם אבל יא להכותו

 הרבהיב. יכהו לא מועטת בהכאה עצמו להציל לו אפשר ואם אחר בענין עצמו

 מצוה המכה שיכה לא אם מידו להצילו יכול ואינו חבירו מכה מישראל אחד הרואה וכן
 אפילו אסור הכאה בלא מידו להצילו אפשר אם אבל גי מאיסור להפרישו כדי להכותו
.ידבנחת לשומטו אפשר אם לדוחפו

 10להכותו ורשותו ידו תחת והוא אחרת עבירה דבר איזה שעושה בחבירו הרואה וכן
ק״ לבית להביאו צריך ואין מאיסור להפרישו כדי להכותו רשאי  עשה כבר אם אבל ד

 ויענשוהו: דין לבית יביאנו אלא להכותו רשאי אינו האיסור

 לצאת מסרב ואם יז מביתו להוציאו רשות לחבירו יש ברשות שלא חבירו לבית הנכנס ג
.0אחרי בענין להוציאו יכול אינו אם להוציאו כדי להכותו אפילו מתיריך״ יש

אחרון קונטרם

א( ס׳ עיין ) ש״י אתו ש בו שחזר ע״א דף מציעא בבא בור שין ממ״ קידו מה .ג ב  מהר״ט שכתב ו
תוי, דמותר דמריזבורק כו ה קי דין, לבית לומר רוצה ל סי מ שמע ,זדיץ בהם אין כד ת מ  דבבי

רי דין לו חמור, בלאו עובר המכה והרי .חמיי אפי ק ,טקמא בבא סוף במרדכי מהר״ם אוסר הכי ו  ו
ש' ר הרא״ טו אערוך ושלחץ ו שאי אלא יב להתיר להו סבירא לא י ץ להציל אפשר כ ה אחר, בענ  וז

ל כו שמע ולא מאצלו לילך י פיו י רו שרויה רעה באשה כץ שאין מה .יגח תו ה א זו והכאתה בבי  הי
:יד הצלתו

 ובהל' ה״ג, שם רמב״ם ב. לב, שם כתובות יוחנן רבי ח
ם״ב. שם ושו״ע טור קלא. אות ה״ד פי״ט סנהדרין

 הלי נדלדל ממנו, לגזול אסור וכן א. ס״ק בקו״א נתבאר ט
ם״ו. ממון נזקי הל׳ כדלעיל למסרו, אסור וכן ס״א. גזילה

 קצו, רמז ב״ק במרדכי מרוטנבורג, מהר״מ תשובת י
 טו. י/ם נזיקין לסי מיימוניות בתשובות מיימוניות והגהות

א  להכותו דעתו )ואין שם מרוטנבורג מהר״ם תשובת י
שו״ע טור זמן(. )לאחר יג י/ם פ״ג ב״ק רא״ש עוד(.  ו

 סמ״ע וראה לו(. )וישב שם ט״ז מיד(. סי״ג)אפילו תכא סי׳
כד. ס״ק שם
ב שם. ושו״ע טור שם. רא״ש י
)יכול שם ושו״ע טור להכותו(. )מותר שם רא״ש יג

 להציל כדי אדם בכל )מותר ט י/ם פ״ג ב״ק יש״ש להכותו(.
 וראה המוכה(. את להציל מצוה )עושה שם ט״ז המוכה(.

 כח. ס״ק פ״ב נזיקין הל חויטן פתחי
 גם וראה ב. ם״ק שפג סי׳ ש״ך לח. רמז ב״ק מרדכי יד

ם״ה. ממון נזקי הלי לעיל
ה״ו. סוף פ״א ת״ת הל׳ לעיל )במוסגר(. ס״ד לקמן ראה שו

והוא. ד״ה ביאורים יעקב אמרי
 רמ״א א. כח, קמא בבא מגמרא ריח, י/ם הדשן תרומת שז

סי״ג. סוף תכא י/ם
 ם״ו. תכא י/ם ושו״ע טור סוע״א. מזז, ב״ק יז
 שם. שו״ע א. כח, ב״ק מגמרא שם, טור יח
ם״ב. כדלעיל יש

אחרו? לקונטרס ציונים
 לחבירו קורא ארם שם: בגמרא )שמ״ש ארם ד״ה א

 רב כדברי הפירוש שאין לחייו, עמו יורד רשע
 תבואתו(. שליש לשרוף שרשאי גאון צדוק

 אומנתו(. לתוך לירד רשאי לפרש )שאין יורד ד״ה ב
 למעט רשע, ד״ה א כח, בקידושין רש״י ממ״ש ג

 ד״ה א עה, יומא גם וראה לאומנתו. ולירד פרנסתו
יורד.

מוקיו)שבסוף ד  מי ודין ד״ה ווייל( מהר״י שו״ת בני
ר״י(. )בשם שקרא

 רשע. שקראו לחבירו ה
קרא. ראובן דין ד״ה ו

 מוטל אלא חירופים, שאר או טמא לחבירו הקורא ז
חבירו. לפייס עליו

 הט״ז. בפנים לקמן וראה ח
 שאסור שכן )כל בפנים כאן כמובא קצו, רמז ט

רשע(. שקראו מי להכות
יג. סי׳ פ״ג ב״ק י

 בפנים. כאן הובאו סי״ג, תכא סי׳ יא
 המכה. להכות יב
להכותו. אסור ולכן יג
 רמ״א קב. סי׳ המיוחסות הרשב״א שו״ת ראה יד

אם. ד״ה ביאורים יעקב אמרי ס״ג. קנר סי׳ אהע״ז



קלגודיניהם ונפש גוף נזקי הלכות

 זמן שיכלה קודם אפילו מביתו להוציאו רשאי ממנו שיגנוב וחושש משרת לו שיש מי וכן
נ. שיצא עד להכותו רשאי לצאת מסרב ואם השכירות

 ידי על אפילו מידו להצילו רשאי טלו שכבר או חפץ איזה ממנו לגזול בא חבירו אם וכן
 בהלכות שנתבאר כמו דין לבית להביאו צריך ואינו אחר בענין אפשר אי אם הכאה

:נא גזלה

 על רשות לאדם אין כי ע להכותו רשות לו נותן הוא אפילו חבירו את להכות אסור ד
אכד לביישו ולא ע להכותו כלל גופו ל  מאכל איזה במניעת אפילו 0)צער בשום לצערו ו

 נפשו להציל לו היא טובה זה שצער נו תשובה בדרך עושה כן אם אלא □ז משתה או
 שיכול ומי נז להתענות יכול שאינו מי אפילו לתשובה להתענות מותר ולכן משחת

״ נפשן למרק כדי אלא תשובה בדרך שלא אפילו מותרנ״ להתענות ה׳  טוב שאין ל
זו. מטובה למעלה

 להדריכם כדי אלא ומצות תודה חינוך בשביל שלא אפילו ל הקטנים בניו להכות מותר )וכן
 הדין והוא ברשותו. שהם עליו מוטלת וטובתם לטובתם ומתכוין הואיל לא ארץ בדרך
.בל שברשותו ליתום

אחרון קונטרם

ב( "', גמרא ) א ס׳ צ׳׳ תו ה שם ו ף, תנאי אלא ד׳׳ כ ם ו  שם שכתב מה )אבל סזםש שלמה של וי
לו פי א ך ו צוו מון ל סוו מ שו, א ביי ע׳׳ג ל מו צ א ב מו ב ו ט יז כהנא לו שו  מה וגם כר. נבלה פ

סו עו שאו צ פו ל ע׳׳ג ,1יי גו ב שאכלו יס אבינו מיעקב צ (:כ וקוד! חוו

 שם. רמ״א לה. רמז ב״ק וזח־כי כ
כח. סעיף בא
 ד״ה ב צא, ב״ק תום' גם וראה תפר. י/ם הריב״ש שו״ת כב

החובל.
 שאינו פי על אף בעצמו )החובל ב צ, ב״ק משנה בג

י/ם שו״ע )לחבול(. ה״א פ״ה חובל הל׳ רמב״ם רשאי(.
 עצמו(. )להכות ם״ב ולו י/ם יו״ד רמ״א )החובל(. םל״א תכ

 הל' רמב״ם גם וראה התורה(. מן )שהוא ג ם״ק שם ש״ך
 נפשו )אין פי״ח סוף סנהדרין הל' רדב״ז ה״ד. פ״א רוצח

 גו״נ שמירת הל' לקמן הקב״ה(. של קנין אלא קנינו אדם של
 ולא לקלקלו ולא לאבדו שלא בגופו להזהר )שצריך סי״ג

 ע' ההלכה לאור .12 והערה 106 ע' חל״ד לקו״ש להזיקו(.
 ח. וס״ק ז ס״ק פ״ב נזיקין הל׳ חושן פתחי ואילך. שיח
 צא, שם הגמרא מסקנת )שכ״ה נט י/ם פ״ח ב״ק יש״ש כד

ס״ק קו״א וראה תנאי(. אלא ד״ה שם התום' לדעת ב
ב. כו, ד הלכות חקרי ב.

 עצמו )המצער ב צא, שם בברייתא הקפר אלעזר רבי כה
 עצמו )המונע ה״א פ״ג דעות הל׳ רמב״ם דבר(. מכל

 סי׳ או״ח לעל גם וראה קפו. סי׳ הריב״ש שו״ת דבר(. מכל
עצמו(. לסגף רשאי )אינו ם״א קנה

 הובא עז(. )אות פי״א האהבה שער חכמה ראשית כו
 גם וראה שם. ט״ז א. ם״ק תקענא[ סי׳ או״ח במ״א

 לעבודת צורך בזה יש )אם סיגוף לענין שם קנה סי׳ לעיל
ה'(•
שם. ט״ז שם. מ״א כז
 תניא שם. מ״א ס״א. שם ושו״ע טור רע״ב. יא, תענית כח

וע׳ 130 ע׳ חכ״א לקו״ש וראה ב(. )צב, פ״ג אגה״ת
 ה. ע׳ קעב העו״ב .531 ע׳ ח״ב לקו״ש .42 והערה 132
 שם עוונותיו(. )מתמרקין קדוש ד״ה ע״א שם רש״י כש

 גם וראה לקונו(. נפשו )משלים חסיד נקרא ד״ה ע״ב
רפ״ב. שם תניא

 ם״כ, רמ סי׳ יו״ד שו״ע ראה הגדולים, בניו ולענין ל
 סוף פ״א ת״ת הל׳ לעיל שנה(. כ״ב )אחרי שם וברמ״א

ה״ו.
 אומנות גמיר דאפילו שם )עיין ע״ב ח, דף מכות לא

 כבר כשלמד )ורק שרי התורה( לימוד )שאינה אחרת
 רמב״ם אסור(. אז זו, לאומנות צריך ואינו אחרת אומנות

 לה(. צריך שאינו אחרת )אומנות ה״ה פ״ה רוצח הל׳
 או״ח לעיל וכ״ה דעות. מהלי ו פרק סוף רמב״ם עיין לב

גדולים(. וברחמים בנחת ינהלם כו׳ )ואעפ״ב ס״ט קנו סי׳

ם אחרון לקונטרס ציוני
ח ב. צא, קמא בבא טו ממון(. לצורך בעצמו )לחבול שם ביש״ש י
ט כ. סי׳ אליעזר נעם וראה נט. סי׳ פ״וו טז יתירתא(. )נטירותא ב צג, ב״מ מ. לא, בראשית י
״כ.0 שאלה הלי לקמץ וראה אגרא, ושקיל בשוק נבלה פשוט א: קיג, פסחים יז

 קעט־קפ. עי ח״ר אג״ק וראה שכר. בשביל כ בי וסניא אנא רבא וגברא אנא כהנא תימא ולא
מילתא.



 הוא יכול כי לטובתם ולא עצמו לטובת אפילו להכותם מותר בקולו שומעים בניו אין ואם
 שלא להכותם אסור בקולו שומעים אם אבל לי עליהם כמצווה גבקולול שישמעו לכופם

.הל אחרים את להכות שאסור כמו לטובתם

 ואם לז. כנעני עבד הוא כן אם אלא לי להכותו אסור בקולו שומע אינו אפילו ומשרתו
 נתינת מועלת בקולו ישמע כשלא להכותו רשאי שיהיה כששכרו מתחלה עמו התנה

 אסור מתנאו המשרת בו חזר אם מקום ומכל שישכרהו. כדי לטובתו והיא הואיל רשותו
 שבצער ועוד ל״ שכירות בהלכות כמ׳׳ש הזמן באמצע אפילו בו לחזור יכול שהרי להכותו

 העונה מחילת לענין ע״ול״ סי׳ באה׳׳ע כמ׳׳ש בו לחזור יוכל לשלא מועיל תנאו אין הגוף
 זמן כל אלא עולמית למחילה ניתן ואינו הגוף צער שהוא משום בה לחזור יכולה שהיא

לבד(: ברצונו שמוחלו

 אף ״א בזה וכיוצא באפילה לו שנראה או מאחוריו לו שצעק כגון חבירו״ את המבעית ה
שמים: בדיני חייב אדם מדיני שפטור פי על

 בעד לו ליתן שנתחייב הממון לו שנתן פי על אף מב בכוונה שלא אפילו בחבירו החובל ן
 הנחבל יהיה ולא ״ה. צערו על נזדלו וימחול ממנו שיבקש עד לו מתכפר אין נזג חבלתו

״ז. הכיפורים יום בהלכות כמ׳׳ש נזו מלמחול אכזרי

 וימחול ממנו שיבקש עד לו מתכפר אין הגזלה את שהשיב פי על אף חבירו את הגוזל וכן
.0כשגזלו״ שציערו צערו על לויי״

 :נ לו למחול לבקש צריך ואינו לו נתכפר לו ששילם מיד חבירו ממון המזיק אבל

לנב עליו באים לסטים או בים טובע חבירו את נא הרואה ז כו או בעצמו הוא נג להצילו וי

ודיניהם ונפש גוף נזקי הלכות קלד

 דין(. בית )גבי א ס״ק רם י/ם יו״ד ט״ז ראה לג
 דיניו ונתבארו אמך(. ואת אביך את )כבד יב יט, שמות לד

רט. י/ם יו״ד ושו״ע בטור
 הלי לעיל גם וראה ע״ב. פז, דף קוזא בבא ברייתא לה

הי״ג. פ״א ת״ת
תה, ד״ה רנב־דש לסי' מהדו״ב או״ח לעיל ראה לו  ואילך ו

הכאה(. ע״י לעבור לכופו מותר )מתי
 תכ סי׳ כב״י דלא י״ב, הלכה רוצח מהלי פ״ב רמב״ם לז

 להכות )שאוסרים שם ובנו״כ ם״ב, שם ובשו״ע ם״ה,
 בסופו: שם מהדו״ב לעל וראה שלו. אפילו כנעני עבד

עבד גלנדד ומשם הרמב״ם(. מ״ש למלהו דאשתמיט  עבדי ל
ם בדין אינו שהרי הרמב״ם(, לדעת )גם דלא ם, או יו מיי  יו

 אינו אח״כ מת שאם כא( כא, כנעני)שמות בעבד שנאמר
 כנעני עבד הכאת להתיר שם הרמב״ם למד ומזה עליו, נהרג
שלו.
 גם וראה וש״ג כא, סעיף ושכירות שאלה הלי לקמן לח

א. ס״ק קסט י/ם או״ח מ״א
 שם מחוקק וחלקת וב״ש ם״ה שם ורמ״א שו״ע ראה לש

רפ סי׳ או״ח לעיל גם וראה שם. או״ח ובמ״א ז, ם״ק
ם״ב.

ש, ב״ק ברייתא מ  טור ה״ז. פ״ב חובל הל׳ רטב״ם א. נ
םל״ב. תכ י/ם ושו״ע

 שם. ושו״ע טור שם. רמב״ם מא
 .27* והערה 141 ע' חכ״ח לקו״ש ראה מב
 תכא. י/ם ושו״ע טור ראה מג
 ם״א. תכב י/ם ושו״ע טור א. צב, שם משנה מד
שם. ברייתא מה
 יז תורה דברי קובץ וראה שם. ושו״ע טור שם. משנה מו

קה. ע'
 המבקש לטובת מתכוין הוא א״כ )אלא ם״ד תרו י/ם מז

 יבוא שלא שחושש או הערל, לבבו שיכנע כדי מחילה
 אגה״ת תניא גם וראה לו(. שימחול ע״י רעה איזו לעצמו לו

 .61 הערה 148 ע' דכ״ד לקו״ש א(. )ק, פי״א
 ה״ט. תשובה מהלי פ״ב רמב״ם מח
 ה״ט. פ״ה חובל הל׳ לח״מ מש

בל הלי רמב״ם רמב״ם ב  וראה שם. לח״מ ה״ט. פ״ה חו
.66 הערה 147 ע׳ שם לקו״ש

 ם״ו דרכים עוברי הל׳ לעיל ראה רואה, ואינו יודע ואם בא
וטעינה(. פריקה )לענין

הי״ד. פ״א רוצח הל׳ רמב״ם א. עג, סנהדרין ברייתא בב
ם״א. תכו סי■׳ ושו״ע טור

 ם״ח שכט סי׳ או״ח לעיל וראה שם. שו״ע שם. רמב״ם בג
 8 הערה 120 ע׳ חל״ב לקו״ש יציל(. אם ספק )אפלו

ובשוה״ג.



 נו לו יש אם ממנו ונפרע וחוזר נה ולהצילו ולשכור לטרוח חייב נד להצילו אחרים לשכור
 רעך״. דם על תעמוד לא על עובר נמנע ואם ימנע לא לאו ואם

 01ודאית ממיתה חבירו את להציל כדי שצריך נ״ אומרים יש סכנה בספק ליכנם ואפילו
״א(: להקל נפשות והפק מה״ חולקין )ויש

 אזנו גילה ולא פח לו טומנים או רעה עליו מחשבים מוסרים או נכרים שמע אם וכן ח
 בגלל סג בממון סב לפייסו ויכול חבירו על בא שהוא באנס או בנכרי שידע או והודיעו

 רעך. דם על תעמוד לא על עובר אלו בדברים וכיוצא פייסו ולא שבלבו מה ולהסיר חבירו

 לעמוד ואסור להצילו מצוה לתיאבון נבילות לאכול מומר כגון עבירות בעל ישראל ואפילו
דמוסי. על

 התורה מן אחד לדבר מומר שהוא שכיון הצלתו על ממון להוציא חיוב אין מקום ומכל
 אלא עמךסה אחיך וחי בכלל שאינו ולפרנסו להחיותו חייבים אין וכן רעך דם בכלל אינו

 הצלת בשביל ואפילו גופו הצלת בשביל לטרוח חייבים ממון הוצאת בלא לבדו טורח
 לתיאבון המומר אבדת לרבות סז חכמים ודרשו אחיך אבדת לכל סו שנאמר משום ממונו

שו00 לו והשבות נאמר ולא לו והשבותו ס״נאמר ושם שבותוע חכמים ודר  בעצמו אותו וה
 בלא בלבד בטורח היא ממון אבדת שמצות וכמו ולהצילו להשיבו מצוה אובד גופו שאם

 אבדת השבת מצות כך ״א מציאה בהלכות שנתבאר כמו כשר לישראל אפילו ממון הוצאת
 ממון להוציא חייבים כשר לישראל אלא למומר. בלבד בטורח אלא אינה והצלתו הגוף

־נ. דעך דם על תעמוד מלא גופו הצלת על

0עג אומרים ויש  לכל חכמים שדרשו כמו עהורעך עדאחיך בכלל הוא לתיאבון שמומר 0

ם רון קונטר ח א

ד טור כאמציעא דבבא ה׳ פרק רא״ש )ג( ״ ט סי׳ יו עיין כבקנ״ ת איסור שתלה שם ) ריבי

קלה ודיניהם ונפש נוף נזקי הלכות

 י/ם יו״ד ם״ה. תכה י/ם שו״ע הי״ב. פ״ד שם רמב״ם סד שם. שו״ע שם. רמב״ם בד
ס״א. סוף קנח משא״כ בממונו(. בין בגופו )בין שם טור שם. גמרא בה

 רמה סי׳ וסודק ב( קםב)רז, עשין סודג לו. כה, ויקרא סה ופקדון מציאה הלי חברו)כדלעיל ממון להצלת כשהוא
רוא סי׳ יו״ד ושו״ע טור קנו(, י/ם רא״ם)יראים בשם ם״ג(, דרכים עוברי היל )כדלעיל חיים בעלי צער או םל״ג(,

מחריבים )אין ם״ב שם רמ״א להחיותו(. חייב )אינו ם״א בממונו. ולא בגופו דוקא
דאין ג ם״ק בש״ך שם עיין בדבר(. איסור אין אך לפדותו, ם״א. סוף שם לבוש שם. טור א. סי׳ פ״ח שם רא״ש בו

חיוב )אין תכה י/ם ש״ך לפרוסה. פדיון בין חילוק א. ם״ק שם םמ״ע
לעיל גם והובאה ג, ם״ק בקו״א נתבארה זו דעה לפדותו(. שם. ושו״ע טור שם. רמב״ם שם. גמרא טז. יט, וקרא בז
ב. ם״ק סוף קו״א ממון נזקי הל׳ ירושלמי. בשם )קושטא(, שם מיימוויות הגהות בח
ג. כב, דברים סו שם. ב״י שם. משנה כסף בש
םל״ט. מציאה הל׳ וכדלעיל רע״ב. כו, ע״ז ברייתא סז דעה הביאו )שלא ורמ״א להשו״ע ב, ם״ק שם ע סוד ס

ב. כב, דברים סח לסכן לו )אין שם או״ח לעיל בפשיטות נפסק וכן זו(.
והשבותו. ד״ה ב פא, ב״ק י רש״ סש ולא בהם וחי נאמר הרי כו׳ חבירו את להציל כדי עצמו
שם. סנהדרין שם. ב״ק ע תעמוד לא שנאמר מה שיקיים ע״י מיתה ספק לידי שיבא

לג. סעיף עא 19 הערה 153 ע׳ חכ״ח לקו״ש וראה רעך(. דם על
ס״ז. וכדלעיל שם. סוהדרין עב קובץ כא. סי׳ אליעזר נעם א. כז, ד הלכות חקרי ובשוה״ג.

ג. ס״ק קו״א ראה עג קא. ע׳ ץ תורה דברי
לעיל. שהובא עמך, אחיך וחי בפסוק עד א. קכט, שבת סא
 לעיל. שהובא רעך, דם על תעמוד לא בפסוק עה ס״א. תכו סי׳ ושו״ע טור הי״ד. פ״א רוצח הל׳ רמב״ם סב
ס״ז. כדלעיל סג

ם אחרון לקונטרס ציוני
ט״ז כב נב. סי׳ כא הלי יו״ר לעיל זו רעה הובאה ג. ס״ק שם ו

״פ.0 רבית



ודיניהם ונפש גוף נזקי הלכות

ך בכלל שהוא לתיאבון המומר לרבות אחיך אבדת ח  על ממון להוציא חייבים ולפיכך א
 בשל עצמו על להחמיר לדבריהם יחוש שמים וירא כשר. כישראל גופו הצלת ועל פרנסתו

תורה:

 לו כשאין לתיאבון נבלות שאוכל כגון ״י תמיד ברשעו עומד שאינו במומר זה וכל ט
שר״ בשר  תוקפו כשיצרו לפעמים שעובר עבירות בשאר בזה כיוצא וכן לפעמים כ

 0ישראל״ של השדות רוב שהיו בזמן דקה״״ בהמה רועי כגון תמיד ברשעו שעומד מי אבל
 ואפור כנכרים דינם בהם כיוצא כל וכן פתמיד אחרים של בשדות אותן מרעין והיו

 כמ׳׳ש פב ההצלה מהם למנוע מותר אבל פא המיתה להם לסבב ואסור ממות להצילם
:ג3זרה עבודה בהלכות

 כגון פואחת פעם אפילו פה להכעיס עבירה שעבר מי אבל פד לתיאבון במומר זה וכל י
הרי פט להכעיס האיסור ואכל ההיתר והניח פ״ בטעמן שוין פז והיתר איסור לפניו שהיו

אחרון קונטרם

תו קי (,כגבלהחיו מו סף וני עיין כההרמב״ץ בשם כדמציעא דבבא ה׳ בפרק יו  האיסור שתלה כושם )
לו אחיך. שנקרא במי אפי אבון מומר שכן כל אחק־כז, מיקרי מסור ו תי לי מדאסור ,כח ל  עלמא לכו

ת מו ליה סבירא ולרא״מל .כטלו להלוו הו פרק המרדכי שכתב כ שך איז  הוא שההיתר ר״י בשם לאנ
פו שכן במכל ק ,לגזרה מעבודה ג׳ בפרק כתב וכץ ,לב מגו ק(: ,לדרנ״א סי׳ בי״ד הט״ז דעת ו דו״ ו

 ם״ה. תכה י/ם שו״ע שם. רוזב״ם עו
ך כו, ע״ז רש״י עז כ. ם״ק שם םמ״ע לתיאבון. ד״ה ב מ

ד. ם״ק ב י/ם יו״ד לעיל גם וראה
 שם. שו״ע שם. רמב״ם םוע״א. כו, ע״ז ברייתא עח
 י/ם םמ״ע ישראל(. )בארץ ם״א קנח סי׳ יו״ד שו״ע עש

 מקי הל׳ לעיל גם וראה בהו״ל(. )אפילו יט ם״ק תכה
שם. ובנםמן םט״ז, סוף ממון

 )כנ״ל(. שם תכה י/ם שו״ע בגזל(. )שפקרו שם רמב״ם פ
שם. םמ״ע

 ב״ח שם. ויו״ד שם שו״ע מםבבין(. )ואין שם רמב״ם פא
 לסבב וענין לסבב(. )אסור ומ״מ ומ״ש ד״ה שם יו״ד

 שם. וב״ח ם״ב שם ושו״ע ה״י שם רמב״ם ראה המיתה,
 וכיו״ב. להכעים מומר גבי ם״י לקמן א. ם״ק קנח י/ם ט״ז

 לסבב. אסור ד״ה ביאורים יעקב אמרי
שם. ט״ז פב
לידינו. הגיעו לא בשוע״ר אלו הלכות פג

אחרון לקונטרס ציונים
 בתורה לכופרים ברבית להלוות מותר שלכן כג

 מצוה לתיאבון שמומר מובן )ומזה וקראים
ק עמך, אחיך וחי מפסוק להחיותו ל  להלוותו אסור ו
ברבית(.

רע״ב(. )מב, כד
 לעיל הובא ריבית. בענין ועור ר״ה ב עא, ב״מ כה

 ריבית הלי וביו״ר ב, ס״ק קו״א ממון נזקי הלי
סע״ז.

 והכי אחיך, נקרא לא אותו שמורירין מי כל כו
 שמומר מובן )ומזה אחיך כתיב נמי ]ברבית[

ק אחיך, נקרא אותו מורידין שאין לתיאבון ל  אסור ו
ברבית(. להלוותו

 כד מסור שאפילו שם כותב שהרמב״ן מזו, ויתירה כז
 ס״ח, ממון נזקי הלי דלעיל האי רעה )שהיא

ב(. ס״ק סוף בקו״א שם הרמבץ רברי והובאו

 בפרהסיא שבתות המחלל וכן כולה, התורה לכל אפילו פד
סע״ה. ריבית הל׳ כדלעיל להנעים(, )שלא

ה״י. פ״ד רוצח הל׳ רמב״ם ב(. )כו, שם ע״ז גמרא פה
םע״ט. ריבית הל׳ לעיל גם וראה ם״ה. תכה סי׳ שו״ע

סקט״ז. ב ובסי׳ תא, סי׳ ביו״ד ג ם״ק וש״ך א ם״ק ט״ז פו
 הל׳ להכעים. סוד״ה ח ם״ק קו״א שם לעיל גם וראה

 םל״ט. ופקדון מציאה
לתיאבון. ד״ה ע״ז י רש״ פז
 )ולא דאיסורא טעמא למיטעם דבבעי שם גמרא ראה פח

 מומר הוי רש״י(, טעמו, לטעום מתאוה אלא להכעים
מין. ולא
 ולמרוד )להכעים ח ״ק רם קו״א ב סי׳ יו״ד לעיל ראה פש

 ם״א לט סי׳ או״ח זו(. במצוה מאמין שאינו או בקונו,
 ואכיל היתרא שביק )לענין אבל ד״ה שם קו״א וביו״ד

 אם כלל, עליה חושש שאינו אלא לתיאבון שלא איסורא
מין(. נקרא

 שם, לעיל )ראה רעות לכמה ממסור עריף שהוא כח
סי׳ יו״ר ס״א. לט סי׳ או״ח ב. ס״ק שם ובקו״א

 אחיך. נקרא ובודאי ס״ט(, ב
 לעיל שנתבארו למסור, ברבית להלות משא״כ כט

אחיך. נקרא הוא אם רעות בי ס״ח, ממון נזקי הלי
א סי׳ ל שהי  מומר שגם בפנים(, דלעיל האי רעה קנו)

 שאסור הטעם מהו וא״כ אחיך, נקרא אינו לתיאבון
 כוי ליה רסבירא לומר ויש ברבית. להלוותו

 סעיף ריבית הלי לעיל זה טעם הובא שלה. רמז לא
וש״נ. עו,

שא״כ לב  כיון ברבית להלוותו אסור לתיאבון מופר פ
רין)אף מן שאינו רי אחיך(. נקרא שאינו המו

 תתיר. רמז לג
א. ס״ק לד



קלזודיניהם ונפש נוף נזקי הלכות

 צא ובנבואה בתורה שכופרים )י( והם מישראל והאפיקורסים צ מישראל והמינים מין זה
 ואינו לברוח שיכול או אנוסצג היה לא אם צב לתיאבון אפילו זרה לעבודה שהמיר וישראל

 בעלילות עליהם יבא לאו ואם הורג בפרהסיא להרגן כח בידו יש אם להרגן מצוה צדבורח
 אלו אבל צודין בבית אלא הזה בזמן נפשות דיני בטלו ולא צה המיתה להם שיסבב עד

״:צזכה הקודם וכל אדטצז בכל מיתתם

א פעמים? ג׳ 0צבמסירות הוחזק אם נכרים ביד ישראל של קל ממון אפילו המוסר וכן י
ממוףא. נזקי בהלכות שנתבאר כמו כרודף שהוא מפני אדם בכל מיתתו

 כנגדו יעמוד הבית שבעל הלו? ידוע שהדבר כרודףקי הוא גלגנוב? במחתרתקב הבא וכן
 לפיכך 1ויהרגהו? עליו יקום כנגדו יעמוד שאם נפשותקי עסקי על אלא בא ולא ממונו להציל
 בא שלא ידוע הדבר כן אם אלא ק״ תחלה הגנב ולהרוג עצמו להקדים הבית לבעל מותר
 :0לבנו? כאב ביותר הבית לבעל אוהבו שהוא כגון נפשות עסקי על ולא ממון עסקי על אלא

ב  הבעלים שרגל מקום וכל קי* חורבתו או קי בגגו הנמצא ואחד במחתרת הנמצא ואחד י
 הבא אבל להרגו מותר גביוםקי הנמצא ואחד בלילה הנמצא ואחד שסקיב מצויים

 להרגו אסור שם מצויים הבעלים רגל שאין ממקומות בו וכיוצא וסהר דיר לתוך במחתרת
הבית. בעל שימצאנו כלל דעתו על עלה שלא ידלבד? ממון עסקי על שבא חזקתו כי

ם רון קונטר ח א

עיין .להסק״ו קנ״ח סי׳ ש״ך עיין )ד( שובת ו שחיטה אפילו בהם שהקיל קצ״ד סי׳ מהרי״ל ת  ,ול ב
ק כל ץ להחמיר ש תם, לענ מי דלא להחיו א: לאפיקורס ד דהכ

 גנבה הלי רמב״ם א. עב, סנהדרין משנה א. כב, שמות קב גורם שאינו ה אות רב ע׳ ח״ב אג״ק וראה בדפו״ר. כ״ה צ
ם״א. תכה י/ם ורמ״א ישנים( )בדפוסים טור ה״ז. פ״ט מישראל. והמינים התיבות:

שם. רמ״א קג סודע ם״ה. תכה י/ם שו״ע ה״י. פ״ד רוצח הלי רוזב״ם צא
שם. ורמ״א טור ה״ט. שם רמב״ם קד מציאה הל׳ סע״ח. ריבית הל׳ לעיל גם וראה סקט״ו. שם

 הגנב(. )יודע חזקה ד״ה שם רש״י )חזקה(. שם גמרא קה בקו״א כמבואר ו, ם״ק קנח סי׳ ביו״ד כש״ך דלא םל״ט.
ם״א. שם לבוש וכן. ד״ה ח ס״ק קו״א ב סיי׳ יו״ד לעיל אריכות וביתר ד, ם״ק

שם. לבוש שם. טור קו שבע״פ(. בתורה הכופר )לענין זה וכל ד״ה שם קו״א וראה
שם. לבוש שם. טור שם. רמב״ם שם. גמרא קז וראה ומצות רבנו ומ״ש ד״ה םי״ב רסח סי׳ יו״ד ב״י צב

 שם רמב״ם להרגו(. השכם להרגך בא )אם שם גמרא קח שער יעקב אמרי ט. ם״ק קו״א ב י/ם יו״ד לעיל גם
תורה )אמרה שם לבוש שם. טור יהרג(. )ולפיכך קד. אות הציון

או״ח לעיל התראה(. צריך )אם יב סעיף לקמן וראה להרגו(. שם. לעיל גם וראה ב. ם״ק קנט סי׳ ביו״ד משה דרכי צג
שרדי בשבת, הגל את מעליו מפקחים )אין ם״ה שכט י/ם ם״ק קכד י/ובם שם משה דרכי ד. י/ם הריב״ש שו״ת צד

וש״נ(. להחיותו, מצווין אין שם. לעיל גם וראה ג.
 שם. טור ה״י. שם רמב״ם רע״ב. עב, בגמרא שם רב קט ם״ב. קנח י/ם שם שו״ע שם. רמב״ם צה
שם. לבוש ס״א. תכה י/ם ]רמ״א[ ו)שו״ע( טור צו
 מ״מ ב(. עב, סנהדרין )מברייתא ה״ח פ״ט שם רמב״ם קי ה״ב. פ״ג ממרים הל׳ רמב״ם צז
גם כן שמפרש או הא׳ כברייתא פוסק )שהרמב״ם שם וראה מסור(. ה״י)גבי פ״ח חובל בהל׳ הרמב״ם לשון צח

ישנים(. )בדפוסים תכה סי׳ טור רב׳(. רברייתא ס״ז. ממון נזקי הל׳ לעיל גם
 או״ח לעל וראה רדמב״ם. לשון בהעתקת שם טור קיא שפח סי׳ ושו״ע טור הי״א. פ״ח חובל הל׳ רמב״ם צט

בה(. ומשתמש לביתו סמוכה ס״ג)כשהיא שעו סי׳ סי״א.
הי״ב. שם מ״מ ראה קיב ם״ק שם ש״ך מרוטנבורג. מהר״ם בשם בסופו, שם ב״י ק

 רמב״ם יג. פרשה דנזקין מם׳ משפטים י דר״ מכילתא קיג נז.
שם. טור ה״ח. שם ובקו״א ג״פ(, שמסר )לאחר וס״ח שימסור(, ם״ז)קודם קא

שם. טור הי״ב. שם רמב״ם קיד עיין(. )ד״ה ב ס״ק שם

ם אחרון לקונטרס ציוני
 וכץ. ר״ה סק״ח קו״א סי׳ יו״ר לעיל הובא לו ת״ח בפני חבירו את המבזה או ת״ח המבזה שגם לה

אפיקורס. נקרא



ודיניהם ונפש גוף נזקי הלכותקלח
 שטרח שכיון במחתרת בבא אלא התראה בלא להרוג התורה התירה שלא י0? אומרים ויש

 בגגו הנכנם אבל יהרגהו כנגדו הבית בעל יעמוד שאם בא כן דעת על לחתור נפשו ומסר
 וזה ואהרגך כנגדך שאעמוד ראה לו ולומר 10תחלה? בו להתרות צריך פתח דרך וחצירו

 אפילו ביום ולא בלילה כשבא אלא נהרג שאינו יז? אומרים יש )וכן התראה עליו יקבל
לדבריהם(: לחוש במחתרת()ויש

 הבית לבעל יש אם וכן ?י״ נהרג אינו עורף ופנה הואיל המחתרת מן ויצא שגנב והגנב יג
 הגנב שראו עדים יש אם וכן קי״ נהרג אינו להרגו הגנב יקום אם שיושיעוהו מושיעים

 ובודאי דין בבית בתשלומין שיחייבוהו יודע שהרי נהרג אינו אותם רואה והוא וגונב שנכנם
.נ? יגנוב לא

 אחרינא בענין ממנו להציל אפשר אי כן אם אלא להכותו אסור להרגו שאסור מקום )וכל
 נבוגדר? לסייג להכותו רשות יש העיר וטובי דין שלבית אלא תורה דין אינו לגנב הכאה כי

ליחידקנג(: לא אבל

 וכיוצא כהק מקפידות שהמלכיות במקום כדק מטבעות חתיכת כגון בזיופים שעוסק מי יד
 משגיח אינו ואם יעשה שלא בו ומתריןנז? כרודף דינו נורבים? שיסכן לחוש ויש בזה

 יחיד וכן 0נלבדו? פלוני אלא בזה מתעסק אחר שאין ולומר נ״? למלכות למסרו מותר
 לבדוקל: פלוני אלא זה עושה איני אני להם לומר יכול בגללו עליו שמעלילים

 דיני כגון מישראל בקל קנסות דיני כל בטלו קלא סמוכים דיינים לנו שאין הזה בזמן טו
 ובהוצאת קלל בדברים וביישו שחרפו וחירופים דעהו את איש שהכה וחבלות גנבות

ל שם ? ע  סל״. דינו לבעל שיפייס עד זקל המחרף או קלי החובל לנדות אלא רשות לנו ואין הר

לגרור עיניהם ראות כפי 0,קנסות? דיני לדון רשות להם יש העיר טובי שבעת מקום ומכל

 אידך תניא י/)בפ התראתו היא זו ד״ה שם רש״י קשו
שם(.

 ד״ה ביאורים יעקב אמרי וראה )בעדים(. שם י רש״ קשז
צריך.

 הרמב״ם כתב ד״ה שם ב״י וראה ה״ח. שם ראב״ד קיז
התורה. על בפירושו ר״ח דעת גם שכן

שם. טור הי״א. שם רמב״ם קיח
שם. ראב״ד שם. מכילתא קיש
 שם גנבה הלי מ״מ ב. כב, שמות התורה על רמב״ן קב

ד״ה ביאורים יעקב אמרי וראה הרמב״ם. בדעת
ובודאי.

ם״ג. כדלעיל קכא
םט״ו. כדלקמן קכב
ם״ג. סוף כדלעיל קכג
 י מהר״ שו״ת )שבסוף בנימוקיו וזריזבורק וזהר״וז קכד

תכה י/ום םי״ב שפח י/ם רודא מותר. דין ד״ה ווייל(
ם״א.
ז. ״ק ם שם םמ״ע שם. רמ״א קכה
 שפח י/ם רמ״א לקהל(. )פשיעה שם מריזבורק מרד״מ קכו

)שמסכן שם תכה י/ם רמ״א לרבים(. )שתיק שם
רבים(.

שם. רמ״א קכז

ושם. שם רמ״א שם. מהר״מ קכח
שם. שפח י/ם רמ״א קכש

 וזריזבורק וזהר״וז בשם טז, ם״ק שפח סי׳ משה דרכי קל
שם.

 )אף במילתא ד״ה שם תום' )בבבל(. ב פח, גיטין קלא
ם״א. שם לבוש א. י/ם טור ישראל(. בארץ

 טור ה״ט. פ״ה סנהדדין הלי רמב״ם ב. פד, ב״ק קלב
ם״א. א י/ם ושו״ע

 ה״ח שם רמב״ם ב. פח, גיטין א. ב, סנהדרין משנה קלג
וכסף רמב״ם ראה שבו. הקנס והיינו וחבלות. )גזלות

הי״ג(. שם משנה
 תכ סי׳ רמ״א כב. ס״ק שם סמ״ע א. צא, ב״ק ראה קלד

י/ם רמז ב״מ מרדכי בדעת א, סוס״י ב״י בשם סל״ח
שו.

סל״ח. תכ י/ם רמ״א שם. סנהדרין משנה קלה
 הי״ז. שם רמב״ם הגאונים. בשם ב( )ל, ב״ק רי״ף קלו

ס״ה. א י/ם ושו״ע טור
 שרירא רב בשם א, י/ם וטור טו, י/ם פ״ח ב״ק רא״ש קלז

ו. ם״ שם שו״ע גאון.
ם״א. תרו י/ם או״ח ם״ו. לעיל גם ראה קלח
 סנדע מאייור״א. ר״י בשם שפד, רמז גיטין מרדכי קלש

כ. ם״ק א סי׳
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 העובר וכן קטב ממון לו אין אם ?״א להכותו או ממון לקנום השעה?״ צורך כפי הדור פרצת
?יח ומלקות נפשות דיני שבטלו פי על אף ק״ למקום אדם שבין העבירות מכל אחת על
 או ?י״ בממון או ?״י במלקות עיניהם ראות כפי לעשות רשות ההעיר?״ לטובי יש

 להפקיר רשות להם שיש ישראל לכל ונשיאים כגאונים הם במקומו צבור בבזיונות?״״)וכל
 הדור פרצת לגדור הענין ולפי החטא ולפי החוטא לפי הכל (0עיניהם?״ ראות כפי ממון
 הגורל פי על או 1הצבור? רוב מדעת ונתמנו העיר)שהובררו שטובי לפי השעה צורך כפי

לנא? הצבור כל במקום עומדים הם הרי הצבור( רוב עליו שהסכימו כ  הם במקומו צבור ו
 עיניהם ראות כפי ממוןקנג להפקיר רשות להם שיש ישראלקנב לכל ונשיאים כגאונים
 רשות להם יש וכן קנה כמוהו שאין הגדול דין בית הוא אם נדהפקר? דין בית שהפקר
הנו? בעזרא שכתוב כמו בתורה כתוב שאינו הגוף עונש לענוש כ א  ואמרטם אנשים מהם ו

כן?״: במקומו וצבור צבור כל אף וגו׳

 הוא החוטא אם וכן קנח פרוץ כשהדור הדור פרצת לגדור השעה לצורך זה וכל טז
 שאין פי על אף 0התורה? פי על לו הראוי מעונש יותר קצת לענשו יש 01פרוץ?

 ולא פרוץ הדור אין אם אבל הדור פרצת לגדור שעונשים כמו כך כל ולא פרוץ הדור
 מעונש יותר כלל לענשו העיר לטובי רשות אין מקרה דרך שחטא אלא פרוץ החוטא
 עליה שחייב עבירה עבר אם אף מרדות מכת או נידוי שהוא התורה פי על לו הראוי
 מלקות ולא נפשות דיני עכשיו לדון רשות התורה לנו נתנה ולא הואיל א0דין? בית מיתת

 אחרים. עונשים לא אבל מרדות מכת להכות או לנדות תקנו שחכמים רק ממון קנסות ולא

םב0? שמכין ופעמים שמנדין פעמים חילוק יש השנים באלו וגם ג  תלמיד בין חילוק יש ו
 ד0? סופרים( דברי על )לעובר תורה דברי על העובר בין חילוק יש וגם הארץקסג לעם חכם

אלא האיסור שאין מעונש ופטור סופרים דברי על עובר יש וגם המנמקסה על לעובר

 סוף לקמן וראה )ב״ד. ה״ד פכ״ד סנהדרין הלי רמב״ם קמ
 ב״ד לענין סט״ז וסוף הגדול, ב״ד לענין הסעיף

 שם רמ״א )ב״ד(. ב י/ם טור הצבור(. רוב מדעת שנתמנה
 לעיל הקהל(. סט״ז־יז)ראשי מדות הלי וראה העיר(. )טובי
ס״י. שו י/ם או״ח
שו״ע טור ולהרוג(. כוי )להלקות שם רמב״ם קמא  סי׳ ו

עונש(. דיני כל בין ממון בין מיתה )בין ]ב[ )שמט(
 ולקנסו(. )להכותו שם מדות הלי לעיל גם וראה
 או ד״ה ביאורים יעקב אמרי ב. סוס״י רמ״א ראה קמב

להכותו.
 א. מו, סנהדרין ראה קמג
 ס״א. ריש תכה סי׳• רמ״א ב. סי׳• טור קמד
 ב. סי׳ ושו״ע טור ה. י/ם פ״ט ב״ק רא״ש קמה
 שם. ושו״ע טור שם. רמב״ם שם. סנהדרין קמו
שם. ושו״ע טור קמז
 הלי לעיל וראה ח. ״ק ם שם סמ״ע ה״ה. שם רמב״ם קמח

ס״ל. אונאה
 בסמוך. מלהלן נכפל זה קטע קמט

 ט. ס״ק שם סמ״ע שם. טור שם. רא״ש קב
 ככל העיר טובי שבעה ה״ב: פ״ג מגילה ירושלמי ראה קבא

העיר.
 לכל )כגאונים תשכט י/ם ח״א בתשובה רשב״א קבב

ב״ב מרדכי וראה י. ס״ק שם בסמ״ע הובא ישראל(,

 )טובי ב י/ם רמ״א הדור(. גדולי כמו העיר )דטובי תפ רמז
הגדול(. דין כבית העיר
 טור שם. י/ם ח״ב רשב״א שו״ת ה״ו. שם רמב״ם ראה קבג

ב. י/ם ורמ״א
ב. לו, גיטין קבד
רנג. סי׳ פסקים הדשן תרומת שם. ב״ב מרדכי ראה קבה

יא. ס״ק ב י/ם סמ״ע
 ה״ה. שם רמב״ם א. טז, מו״ק כה. יג, נחמיה קבו
 כנ״ל. ונשיאים כגאונים הם העיר שטובי קבז
 ב. י/ם ורמ״א טור ה״ד. שם רמב״ם קבח
ד קבש  צו, ב״ק מגמרא ב. ם״ק שם ש״ך ג. ם״ק שם ע סו

איקנסיה(. ומןינא הוא עתיקא מלנא אינ־ע )האי ב
ז. י/ם פ״ט שם יש״ש קס

 גאון נטרונאי רב בשם תכה, סי׳ ריש ורודא טור קסא
ה״ה(. פ״ב רוצח הלי כרמב״ם )דלא

 ס״א־ב. תצו סי׳ או״ח לעיל עיין קסג
 אותו מנדין אין שסרח )ת״ח א יז, מו״ק ראה קסג

 מנדין אין חכם )שתלמיד ם״ג שם לעיל בפהרםיא(.
מכין(. אלא

 אין דרבנן איסור על עבר )שאם ס״ב שם כדלעיל קסד
מכין(. אלא מנדין

ס״ב. תצג י/ם לעיל ראה קסה



ודיניהם ונפש נוף נזקי הלכותקט
 ופעמים ק״ התחיל ללא במריבה התחיל בין חילוקים יש וחירופים ובחבלות ק״י לכתחילה

 מלקות עליהם שחייב ויש נידוי עליהם שחייב חירופים יש וגם ק״״ חייב התחיל שלא שאף
לגמרי. שפטור ויש ןקס״שייבול בלבד צער לזכרון ארבעים

 בשום מישראל ארם שום יקנסו לא שמים יראת קצת בהם שיש העיר טובי כל לפיכך
 ואל בלבד?״ שמים לשם דעתם ותהיה כדת להם שיורו דין בית שאלת בלי ועונש קנם
 בני כבוד ובפרט קעב שבתורה תעשה לא דוחה שהרי עא? הבריות כבוד בעיניהם קל יהי

 קעה מנכסיהם שירדו מלכים כבני והם ק״ אמת בתורת המחזיקים ויעקב יצחק אברהם
ק״!. המקום כבוד להוסיף אם כי בכבודם יפגעו ולא

 העיר טובי ולא קנסות דיני גם הם ידונו הצבור רוב מדעת נתמנו שבעיר דין הבית )ואם
כמותם(. בדיניהם בקיאים שאינם

 ולא לדין התובעם יחיד כל עם לדין לירד צריכים העיר לטובי שנמסרו מסים בעניני וגם
ק־ז: גזלנים יהיו הרבים שהמה בשביל

 שבעה מהם אחד בכל שיש בהם לידע ק״״ צריכים העיר טובי שיעמידו דין והבית יז
 אהבת האמת אהבת שלהם אפילו ממון שנאת יראה ענוה בתורה חכמה דברים

.0קע במעשיהם טוב שם בעלי להם הבריות

 תכירו לא א3שנאמר? 3תעשה? בלא עובר שהעמידו זה הרי הגון שאינו דיין המעמיד וכל
 אושיבנו קרובי או הוא עשירקפג פלוני לאמר האישקפב פני תכיר לא כלומר במשפט פנים

 קפה. לחכם דין כל שישאל סמך על הארץ עם להעמיד ואסור פדבדיןק

 ולא ז3כבוד? בשאר לכבדו או 13מפניו? לעמוד אסור וזהב כסף בשביל שנתמנה דיין וכל
 זהב ואלהי כסף אלהי 03חכמים? דרשו שעליו ״בןקפ ולזלזל בו להקל שמצוה אלא עוד
בהקצא: לזלזל שמצוה זרה כעבודה שהם צלך? תעשה לא

 הובא ג( )קסה, ח״ג ימז[ נתיב ירוחם רבנו עיין קסו
 )איפורין הבית בבדק קנש סי־ סוף ביו״ד בב״י

 בשני מטתו ולשמש פיו, שחוק למלאות איסור כגון דרבנן
 לא עליו אין וכיו״ב, סוס משינת יותר ביום ולישן רעבון,
 )לענין ם״א רנא סי׳ או״ח לעיל גם וראה נידוי(. ולא מלקות
 ולמעלה(. המנחה מן ועיו״ט בע״ש מלאכה העושה

 ורמ״א )בחבלות( סי״ג תכנא[ סי׳ ושו״ע טור עיין קסז
 נזקי ובהל׳ ם״ב, לעל גם וראה וביושים(. )בגידופים

 צערו(. על נתפס אדם ם״ו)שאין ממון
 התחיל. אחד ואם ד״ה מב סי׳ דב״ק ״זז3 ש ישי׳ עיי! קסח
מח. סי׳ שם יש״ש קסש

 ב. סי׳ ושו״ע טור ה״י. פכ״ד סנהדרין הל׳ רמב״ם קע
 ב. סי׳ טור שם. רמב״ם קעא
 )לא שם רמב״ם תסור(. דלא )לאו ב יט, ברכות קעב

 ס״ב שיא סי׳ לעיל גם וראה דבריהם(. של תעשה
 נצטוינו זו שבמצוה תסור לא שבתורה, תעשה לא )מצות
 הבריות כבוד )שאין ס״ד יא וסי׳ סופרים(. דברי לכל לשמוע

 תעשה(. ואל בשב אלא שבתורה תעשה לא את דוחה
שם. רמב״ם קעג
 א. כח, ד הלכות חקרי וראה א. סז, שבת קעד
א. צא, ב״ק ראה קעה

שם. טור שם. רמב״ם קעו
 וסמ״ע ד סי׳ רמ״א ראה מוחזקים. נקראים שהם אלא קעז

ו. ם״ק שם
 הב״ד. בחברי לידע העיר טובי קעח
 ה״ז. פ״ב סנהדדין הל׳ רוזבי׳ם קעש

 ס״א. ח סי׳ ושו״ע טור ה״ח. פ״ג שם רמב״ם קפ
 שם. רמב״ם יז. פיסקא דברים ספרי יז. א, דברים קפא
 ב. ם״ק שם םמ״ע קפב
 שם. םמ״ע שם. לדברים תנאים מדרש קפג
 שם. סמ״ע שם. רמב״ם שם. ספרי קפד
 א. ז, סנהדרין גם וראה ם״א. ח סי׳ רמ״א קפה
 טור ה״ט. שם רמב״ם ה״ג. פ״ג ביכורים ירושלמי קפו

ס״א. ח סי׳ ושו״ע
 רבי(. )לקראו שם ירושלמי קפז
 שם. ושו״ע טור שם. רמב״ם שם. דושלמי קפח
 שם לבוש שם. טור ה״ח. שם רמב״ם שם. ירושלמי קפש

ה. ם״ק שם םמ״ע ס״א.
שם. סמ״ע לכם(. תעשו )לא כ כ, שמות קצ

זהב(. ואלילי כסף האלילי )כמו ם״א סוף שם לבוש קצא
 וראה כוכבים(. דעובדי )דומיא ה ם״ק שם םמ״ע

שריא(. כוכבים דעבודת )ליצנותא ב פג, פנהדדין


