
  ה"תשע ● ז"בית יצחק מ

 וויינרהרב יחיאל 

זה מוקדש לכבוד יום הולדתו השבעים של  מאמר
 .אבי מורי הר' אליעזר מלך בן שלמה יעקב שיחי'

רציתי להכיר טוב על כל העסק שעמלת בי לגדל 
אותי לבן תורה ובפרט מה שהתחלת ללמוד איתי 
מגיל מוקדם ולא רק התורה שבכתב אלא גם 

שמות (התורה שבעל פה שעליו הכתוב אומר 
על פי הדברים האלה כרתי אתך  כי" )כז:לד

 .פ"ופירשו חכמינו שהכונה לתורה שבע "…ברית
ועוד יותר ששימשת כדוגמא אישית להראות לי 

והיו עיניך רואות "עד כמה חשובה המושג של 
היינו מה שכל פעם שהביא איזה ( "את מוראיך

הגאון הר' יוסף דוב הלוי חידוש של רבך 
אחרים בשמו ל או ששמעת מפי "יק זצצ'סאלאביי

ועד כמה התקשרות התלמיד  )התעוררת ושימחת
של האיש  "וועלטענשענג"לרבו משפיע על ה

 .היהיודי בעולמו וכמעט אי אפשר לחיות בלי זה
ה יתן לך סייעתא דשמיא "יהי רצון שהקב

שימשיך הלאה מתוך בריאות ויישוב דעת ושיזכו 
 .ביחד לראות נחת הרבה מכל יוצאי חלציך

  חובל בחבירו ועד כמה היא קשור גדר האיסור 
 או לא קשור להחיוב תשלומין של הד' דברים

 :ל"בזה )א:א(ם מתחיל הלכות חובל ומזיק "הרמב

נזק וצער ורפוי  ,החובל בחבירו חייב לשלם לו חמשה דברים
וחמשה דברים אלו כולן משתלמים מן היפה  ,ושבת ובושת

  .ל"עכ .שבנכסיו כדין כל המזיקין

אבל שם  .רק התחייבות ממון ,ו שאין איסור לחבול בחבירומשמע מדברי
 :כתב )א:ה(

ולא החובל בלבד  ,אסור לאדם לחבול בין בעצמו בין בחבירו
אלא כל המכה אדם כשר מישראל בין קטן בין גדול בין איש 

 )ג:דברים כה(שנ'  ,בין אשה דרך נציון הרי זה עובר בלא תעשה



 477    נריהרב יחיאל ווי  

 

רה שלא להוסיף בהכאת אם הזהירה תו ",לא יוסיף להכותו"
 1.הצדיקקל וחומר למכה את  ,החוטא

ם עד פרק ה' לגלות לנו שהחובל "למה המתין הרמב )1(וקשה לי 
והיה לו להודיע מראש וכמו שמצינו בהל' גניבה  ,בלאובחבירו עובר 

שנא' לא  לא תעשהפ ומעלה עובר על "כל הגונב ממון משו"שכתב  )א:א(
בלא כל הורג נפש אדם מישראל עובר " )א:א(ובהל' רוצח  ",תגנבו
ת "ע וגם המצות ל"ם המ"וכן בכותרת שלהם מונה הרמב ."תעשה

 אחתמצות עשה "ואילו אצלינו בחובל ומזיק מובא רק  .השייכים אצלם
ת "ולא מביא כלום לענין הל ."והיא דין חובל בחבירו או מזיק ממונו וכו׳

חבירו דלא לקי עליה וכי תימא שאני לאו דחובל ב 2."לא יוסיף"של 

                                                                                    
לשבר האוזן רציתי להדגיש עד כמה חמורה האי לאו ד"לא יוסיף" בעיני חז"ל שפסק  1

מלקות, כפי כחו שנאמר כדי הרמב"ם (הל' סנהדרין יז:א) "כיצד מלקין את המחוייב 
שאין מוסיפין על הארבעים אפילו היה חזק ובריא  ארבעיםרשעתו במספר, וזה שנאמר 

כשמשון, אבל פוחתין לחלש שאם יכה לחלש מכה רבה בודאי הוא מת, לפיכך אמרו 
שאם יוסיף לו אחת נמצאת  שלשים ותשעחכמים שאפילו הבריא ביותר מכין אותו 

ם הראויות לו" עכ"ד. הרי שלאו דלא יוסיף היא כל כך חמורה שלא הכהו אלא ארבעי
כדי לעשות  שלשים ותשעומכין אותו רק מספר ארבעים שעקרו חכמים הדין תורה של 

גדר שאפי' אם יכהו ארבעים לא יעבור אלאו דלא יוסיף שמעיקר הדין חייב ארבעים. 
אא"כ נגיד דהוי מדין וזה חידוש עצום לפענ"ד. ובאמת צ"ע איך הותר להם לעשות כן 

"יש כח חכמים לעקור דבר מה"ת בשב ואל תעשה". אלא דגם זה חידוש שבדרך כלל 
כמו שמצינו אצל שופר היכי דר"ה חל בשבת דגזרי שמא היחיד דין הזה נאמרה על 

ולכאו' זהירים הם ואין לחוש שמא  בשליח ב"דילך אצל בקי וכו. אבל אצלינו מדובר 
 יטעו.

נאמרה שלא להוסיף  ד"בשליח בשעיקר הקרא  בכותרת אינו בעי', מה שלא מביאה 2
ו ולא פסוק "למדים מק אדם כשרבהכאות אצל אדם המחייב מלקות. ומה שאסור להכות 
ם. אלא דלכאו' יש עוד בעי' דמה "להדיא. אז לקמן בכותרת להל' סנהדרין מביאה הרמב

ד אצל "ו מהשליח ב"פ) ק"שייך חיוב מלקות בהכאת אדם כשר (היכי שאין בהכאה שו
ל דהוי בכלל מאתיים מנה כמו שמצינו "וי ?רשע, והא יש לנו כלל דאין עונשין מן הדין
ו אלא כמו שבכלל כרייה "כ גבי בור אין זה ק"אם על הפתיחה חייב על הכרייה לא כש

שהוא  אדם כשרשהוא כמו מנה על  הרשעיש פתיחה, כאן נמי אם התורה חס על 
כ. ועוד מצאתי חידוש נפלא בבית האוצר כלל נח' בביאור "אין עונשין "כמאתיים לא כש

'ם הל' "ש על פי ל' הספרי). וברמב"מן הדין" שאין מלקות נקרא עונש אלא מיתה (ע
מן הדין, שנאמר  אינן נהרגיןסנהדרין (כ:ב) "נהרג זה שהעידו עליו ואחר כך הוזמו 

קבלה, אבל אם לקה זה שהעידו עליו כאשר זמם לעשות ועדיין לא עשה. ודבר זה מפי ה
פ הספרי "" העיר ר' יוסף ענגיל שכן למדים מלקות מן הדין ורק מיתה לא. וע…לוקין

ל מהו גדר "עונש", "מובן שאין מלקות בגדר עונש. ועי' שם מה שמביא בשם המהר
 ז מובן שאין המלקות בכלל."ועפ
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 ",בפירוש ריבתה תורה חובל בחבירו לתשלומין"ד :וכדמצינו בכתובות לג
כ "ואעפ דניתנו לתשלומיןבגניבה וגזילה נמי אין לוקין  ,חדא .זה אינו

אם הכהו הכאה  ,ועוד .וכן בריש ההלכות וכדחזינן ,מביאם בכותרת שלהם
 3.פ כן לוקין"שאין בה שו

ם הל' חובל ומזיק אחר הל' "ביא הרמבקשה מה שמ ,ובכלל )2(
גניבה והל' גזילה ואבידה ולא מיד אחר הל' נזקי ממון שמתחיל בה 

פי' דיני ממון ( דיני מזיקדלמה לו להפסיק הענין של  ",סדר נזיקין"
ובודאי שיש כונה  ?עם דיני גניבה וגזילה )המזיק ודיני אדם המזיק

  .מסויימת בסידורה

...  מישראל אדם כשרוכן כל המכה " )א:ה( שמלשונו ,עוד קשה )3(
 4אינו בכלל הלאו רשעמשמע שהחובל באדם שהוא  "עובר בלא תעשה

מאיפה יצא  ,חדא .וזה קשה מכמה טעמים ),י:ח מצוה מט"וכן דייק המנ(
 ,נאמרה הכאת רשעעל  "לא יוסיף פן יוסיף"הרי הפסוק שהביא ד ?זה

ד שלא "חמנא השליח בשהמדובר היא באדם שחייב מלקות שהזהיר ר
 ,ם נראה כסותר משנתו"הרמב ,ועוד .יוסיף להכותו יתר ממה שחייב

 ד"בשליח בדבסוף אותו הלכה כשביאר איך למדים מהאי קרא הנאמרה 
אם הזהירה " :הסביר בזה הלשון ,יש איסור לחבול סתם ישראלשגם על 

 הרי שאנו ".קל וחומר למכה את הצדיק החוטאתורה מלהוסיף בהכאת 
ו למדים האיסור אצל "י ק"ורק ע ,הרשעמתחילים עם האיסור להכות 

 5.כשרים

                                                                                    
בעיני חז"ל, דעי' רמב"ם  ורציתי להדגיש עד כמה חמורה האי לאו דחובל בחבירו 3

הלכות סנהדרין (יז:א) שכתב "כיצד מלקין את המחוייב מלקות, כפי כחו שנאמר כדי 
רשעתו במספר, וזה שנאמר ארבעים שאין מוסיפין על הארבעים אפילו היה חזק ובריא 

לפיכך אמרו כשמשון, אבל פוחתין לחלש שאם יכה לחלש מכה רבה בודאי הוא מת, 
בריא ביותר מכין אותו שלשים ותשע שאם יוסיף לו אחת נמצאת שלא חכמים שאפילו ה

ד"ארבעים יכנו"  הרי שלדעתו עוקרים דין דאורייתא". הכהו אלא ארבעים הראויות לו
 לעשות גדר בפני הלאו דלא יוסיף שלא יבא השליח ב"ד להכותו יותר מדי.

שרי. ועי' ך תוכחה דראבל  ,דרך נציוןוכן משמע דהכאת אדם כשר אינה אסורה אלא  4
 בקובץ הערות סימן ע' שדן בזה והביא כמה מקורות שהדין כן.

ל שאין עונשין "ד אף דקיי"ו מהשליח ב"ם מלקות דחובל בחבירו בק"והא דלמד הרמב 5
מנה כמו שמצינו גבי בור  ם"ו אלא גדרו היא בכלל מאתייל שכאן אינו ק"מן הדין י

ח וכי יכרה" אם על הפתיחה חייב על הקראיה המזיק דקאמר בגמ' עלה דכתיב "כי יפת
כ דבכלל כרייה יש פתיחה אז כאן נמי אם התורה מקפיד על הכאה דרשע אותו "לא כש

 



 479    נריהרב יחיאל ווי  

 

ו היה אפשר לת' בפשיטות שהפס' מדובר רק "דלולי הק ,והאמת היא
או מנין (הלט' הכאות  כברשהרי מדובר על אדם שקיבל  ,אדם כשרעל 

 ,ושלא להוסיף על זה הזהיר רחמנא ),י שומת הרופא"המלקות הראוי לו ע
 ,כיון שנקלה "ונקלה אחיך לעיניך"כדכתיב  אדם כשרבר נעשית והוא כ
ואבי  .ורק עליו הזהיר רחמנא אדם כשרהיינו  "אחיך"ופירוש  .הוא אחיך

 ".הרשע"ולא  "החוטא"ם לשונו וקורא לו "מורי הוסיף שלכך שינה הרמב

חובל "כשרצה ללמוד מ .)כתובות לב(דבגמ'  ,ז קשה"אלא דאף לפי
ממונא משלם  "ממון ומלקות"סורין דכל היכי שיש לשאר אי "בחבירו

היינו על הצד (ואי ממונא לקולא "הקשה בעלי הגמ'  ,מילקי לא לקי
ל שאין ללמוד מחובל בחבירו שיש לו צד קל וזה "שממון קל ממלקות י

מה לחובל בחבירו שכן הותר  )הסבה דממונא משלם מילקא לא לקי
 להכות הרשעד "היא דמותר לב לאו דחובל קיל ,פי'( "מכללו בבית דין

לעומת שאר איסורים שלא הותרו  דמשלם ואינו לוקהומפני זה דין הוא 
 .עד כאן קו' הגמ' ).דלוקין ואין משלמיןמכללן וצריכים להיות דינם 

ד להכותו היא "שרשות הניתן לב ,הקושיא מעיקרא ליתא ם"ולדעת הרמב
הכאת הוא ו רשעדיין ובאלו ע ,רק עד שנתכפר לו דהיינו עד מספר לט'

 6!הותר מכללוונמצא דאינו  ,אינו בכלל האיסור רשע

למה לא מצינו  )ח:הל' רוצח ד(שהעיר האור שמח  ,ומצינו בדומה
דכל חייבי מיתת  ,ד"לאו שהותר מכללו בבֶשִיָּקֵרא לאיסור שפיכות דמים 

                                                                                    
פ דברי ר' יוסף ענגאל בבית "קפידא ודאי יש בהכאה של אדם כשר. ועוד יש לתרץ ע

 .2האוצר המוזכר לעיל הערה 
חובל בחבירו שכן הותר מכללו "מה ל ה ואי ממונא, שכתב"י שם ד"והמעיין ברש 6

 ?לב"ד להלקותו" וכו׳. והעירו האחרונים, מה כונתו באמרו "רשות" רשותבב"ד דניתן 
ד להכותו, "המוטל על הב חיובאלא  רשותאי המדובר במי שחייב מלקות, אין זה 

(כדכתיב "והפילו השופט והכהו לפניו") אלא כונתו היא לדין שמצינו (יבמות דף צ. 
אלא  אינו רשע"בית דין מכין ועונשין שלא מן הדין". היינו שמן הדין  מות)ועוד מקו

ש מה שנקרא "הותר מכללו", ". ובזה אתלמיגדר מילתאשראו חכמים דבעי להכותו 
י היא שמקור דין זה אינו "ע לרש"צ . מה דעדייןאדם כשרדבדרך כלל אסור להכות 
ם לא נראה כן. אמנם מצאתי "ש הסוגיא ביבמות. אבל ברמב"מקרא ד"לא יוסיף", ע

שליח בית ל "וכן הרב המכה את תלמידו או "וז בדבריו הל' רוצח ושמירת הנפש (ה:ו)
והמיתו בשגגה פטורין מן הגלות." הרי  הנמנע מלבוא לדין דין שהכה את בעל דין

הוא שמדובר במי שלא רצה לבוא. אלא  אדם כשרד בזמן שהיא עדיין "שמצינו הכאת ב
 ז המדובר בפסוק דלא יוסיף, וגם אין למדים זה מפה."דאי דמ׳׳מ קשה,
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גברא י הגמר דין למיתה כבר נעשה "ותירץ שע ?ד להורגם"ד חייבים ב"ב
אים ווכן ר 7.רציחהד גברא קטילא קא קטילי ואין זה "נמצא דב ,לאקטי

היוצא ליהרג ואמר אחד ערכי עלי שלא אמר כלום "ד :)כתובות לז(מדין 
  .הרי שגברא קטילא קא חשיב ואין לו ערך ",שנאמר וכו׳

   :א] תשלומי החמשה דברים אצל החובל בחבירו
 ?עונש וכפרה או דין ממון

עלינו לעיין בגדר החיוב תשלומין  ,הבעיות האלווקודם שנבוא לבאר 
 .אי לא "לא יוסיף"דחבלה ולראות אם קשור ללאו ד

התשלומין  .לאיסורושלו  הדין ממוןובריהטא קמא נראה לחלק בין 
בדומה להתשלומין אצל  ,ללא שום קשר להלאו חיוב ממוןלכאורה הוי 
 8.שם לאו שהרי אין ,כפרהולא  חיוב ממוןהבא בתורת  ממון המזיק

עדיין היה חייב לשלם עבור  ,והסברא לומר כן היא דלולי הלאו דלא יוסיף
   9.הפסד הנחבל

 .מדין כפרהשהוא עצמו כותב דהתשלומין  ,אלא דקשה להגיד כן
 ,אינו דומה מזיק חבירו בגופו למזיק ממונו"מובא  )ט:ה(מ "שבהל' חו

אבל  ,כפר לושהמזיק ממון חבירו כיון ששלם מה שהוא חייב לשלם נת

                                                                                    
ד כבר נעשה גברא "הרי כל הרוג ב ?ז היאך מקיימים מצות מיתת בית דין"אלא דק' לפי 7

, ובזה נתקיים מצוותן לגמור דינוד היא "נ החיוב על ב"ל אה"וי ?קטילא בגמר דינו
כדכתיב (שופטים יז:ז) "יד  כל ישראלבפרט אלא על  ד"על בוהחיוב מיתה בפועל אינו 

העדים תהיה בו בראשונה להמיתו ויד כל העם באחרונה וכו׳." וכן מצאתי מובא בספר 
 חבצלת השרון שם.

ם "ק שפלפל בזה, וליקט כמה מקורות להגיד שיש לאו. אבל הרמב"י ריש בב"עי' קה 8
(הל' נזקי ם ניצוצות לזה, בהא דפסק "וגם ספר החינוך לא הביאו. אלא שמצאתי ברמב

ממון ה:א) על מי שלא שמר על שורו ופירשה ונכנסה בשדות וכרמים אם התרו הבעלים 
ג' פעמים, אם לא שמר בהמתו ולא מנעּה מלרעות יש רשות לבעל השדה לשחוט אותה 

ולשלם שאסור לאדם להזיק שחיטה כשרה ואומר לבעליה בואו ומכרו בשר שלכם, מפני 
  .בממון המזיקאסור. הרי שיש איזה איסור גם מה שהזיק, אפילו לגרום הנזק 

ך בספרו תקפו כהן סי' "(עי' ש מ אם יכול המזיק לטעון "קים לי כשטה יחידה""ונפ 9
היא והוי בכלל איסור והיתר אין לו טענת "קים לי" שהיא פרט  כפרהקכז') דאי נימא 

 כופיןמ אם "וד נפרגיל. וע חיוב ממוןכ אי הוה "בדין המוציא מחבירו עליו הראיה, משא
כ כמו "אותו עד שתצא נפשו כמו בשאר מצות או רק יורדין לנכסיו וגובין ממנו בע

 בשאר דיני ממון. ועי' שערי יושר שער ה'.
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ואפילו הקריב  אין מתכפר לופ שנתן לו חמשה דברים "חובל בחבירו אע
כל אילי נביות אין מתכפר לו ולא נמחל עונו עד שיבקש מן הנחבל וימחול 

 10."לו

ואף דמשמע בלשונו  .מדין כפרההרי להדיא שגדר תשלומי חבלה 
שהוא כיון ששילם מה "שכתב  מדין כפרהנמי  המזיק ממון חבירודגם 

אבל  .צ לעשות עוד"יש לומר שהכונה היא רק שא ",לו נתכפרחייב לשלם 
עד  עונוולא נמחל "שכתב בפירוש  ,גבי חובל אי אפשר לפרש כן

 .עוןהרי שיש כאן  ...",שיבקש

אבל אם לא היו שם עדים כלל והוא " )ז–הל' ו(וכן ממה שמביא שם 
וחייב בשבת  רפטור מן הנזק ומן הצעאומר חבלת בי והודה מעצמו 

לפיכך אם כפר ואמר לא חבלתי נשבע שבועת  ,ובושת וריפוי על פי עצמו
שהשבת  ,ולמה משלם אדם שלשה דברים אלו על פי עצמו …הסת

שהוא  חסרו ממוןשאם לא יתן לו הרי  ,ואינו קנסהוא  ממוןוהריפוי 
 11.כפרהמשמע דנזק וצער הוי …," מתרפא בו ובטל ממלאכתו

פ זה "וביאר ע ,ם"ח הבין כן בשיטת הרמב"שהגרומצאתי אחרי זמן 
חרש שוטה וקטן פגיעתן " )כ:ד(ם הלכות חובל ומזיק "פסקו של הרמב

פ שנתפתח החרש "אע ,החובל בהן חייב והן שחבלו באחרים פטורין ,רעה
שבשעה שחבלו לא היו  ,ונשתפה השוטה והגדיל הקטן אינם חייבין לשלם

מדין הואיל והתשלומין של הד' דברים  ,ח"והסביר הגר .ד"עכ ",בני דעת
ממון ואילו קטן שהזיק  .אף כשנתגדל פטור ,וקטן לאו בר עונשין עונש

                                                                                    
באמת גם לפני זה משמע כן ששם (א:יא) כתב "זה שנאמר בתורה כאשר יתן מום  10

אוי לחסרו אבר או באדם כן ינתן בו אינו לחבול בזה כמו שחבל בחבירו אלא שהוא ר
לנפש רוצח,  כופרלחבול בו כמו שעשה ולפיכך משלם נזקו, והרי הוא אומר ולא תקחו 

מדין  וכופרלרוצח בלבד הוא שאין כופר אבל לחסרון איברים או לחבלות יש כופר." 
 (ועיין הל' נזקי ממון י:יד). כפרה

שלא בכונה עבד  ם שהתם שהרג"מ י:יד) על פסק הרמב"(הל' נז ועי' במגיד משנה 11
פ דפטור מלשלם הקנס יראה לו שישלם חצי נזק כמו עם הזיק שורו או חמורו "אע

ם ש"אין "שמסביר דדעת הרמב שלא בכונה שלא ישלם כלוםבן חורין לעומת אי הרג 
שאדם בן חורין למעלה מסכום כסף אומד ממוני דמים לבן חורין"(פי' דלא שייך אצלו 

לעומת דמי  דמי כפרהתשלומי נזק דידי' הוי  כ"נגדו) ומתוכל הכסף שבעולם לא יעמוד 
כ חובל "דחק המשפט היא לשלם הנזק, משא חיוב ממוןנזק היכא דממונו הזיק, שהיא 

הוא קנס  באדם בן חורין הואיל שמצד הדין "אין דמים לו", מה שחייבו רחמנא נזק וצער
 .ובתורת כפרה
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וזה מפני דכל חיובו לשלם שם אינו  ,לא מצינו שיפטר כשנתגדל חבירו
רק  ,אז נמצא דבהיותו קטן נתחייב ,חיובי ממוןאלא כשאר  מדין עונש

 12.וכשנתגדל יתחייב ,א לגבות ממנו"שא

  )יא:שם א(עוד ראי' רציתי להביא ממה שפסק 

בין מזיד בין ער בין ישן בין שכור  אדם מועד לעולם בין שוגג
אם חבל בחבירו או הזיק ממון חבירו משלם מן היפה 

מי שנפל מן הגג ברוח "ושם הל' טו' ממשיך  ".שבנכסיו
ופטור  בנזק בלבדנפל ברוח שאינה מצויה חייב ...מצויה

  …מארבעה דברים

אין  עונשולא  חיוב ממוןואי נגיד דכל החמשה דברים הוי בתורת 
אלא  ,ואדם מועד לעולם מ הפסיד הניזק"מקום לחלק בין שוגג למזיד דמ
  .ודאי חלק מהם קנס ומדין עונש

הלא כל " )ט:שם ד(ם "ז מה שמביא הרמב"ומאד מעניין לפי
 ,ומשלם המחוייב מלקות ותשלומין לוקה ואינו משלם שאין אדם לוקה

שהרי בפירוש כך הם הדברים בכל חוץ מחובל בחבירו שהוא משלם 
 רק שבתו יתן ורפא ירפאשנ'  רבתה תורה חובל בחבירו לתשלומין

ולא  )ם הלכה ו'"עי' לעיל הרמב( חיובי ממונאואלו השנים הם  .ל"עכ
 .כדראינו קנס

                                                                                    
:ט:א) שכתב "מיהו קטן חייב לשלם ז להוציא מדעת ההגהות אשר׳׳י בב"ק (ח"וכ 12

", וכן פרש"י לקמן בהגוזל עצים צח: "כפייה רפרם לרב אשי ששרף שטר כשיגדיל
 ממון חבירוחבירו בילדותו ואגבי מיניה גוביינא מעלייתא", שדעתו להשוות אדם המזיק 

חובל ח טוען נגדו, שהיא הנותנת: מה שמצינו הדין רק גבי ". והגרשחבל בחבירולמי 
, לעומת מזיק דין עונשבדקדוק היא, הואיל והחמשה דברים  ממונו, המזיקולא  בירובח

 .חיוב ממוןממונו שאינו אלא 

, במדה חיוב ממוןוממילא מוכרחים להגיד שאף שבעיקרם חלק מהד' דברים הם 
ופוטרים ממלקות כמו בכל ב'  עונשז נחשבים "ועי כפרתומסויימת אף אלו באים כחלק 

ובאותו סגנון כפרה, דברוב  כחיוב ממוןקשה לך היאך שייך לדונם רשעיות. ואל י
המקומות שחייבה תורה תשלומין כמו בגזילה מעילה ולכמה ראשונים אף הקרן וחומש 

י "ה זר) הוו כן, שיש חיוב ממון וע"דתשלומי תרומה (נגד דעת התוס' כתובות ל: ד
ים שאינו חייב אלא אחד או הא דאשכחינן מקר ז אתי שפיר"תשלומיו בא לו כפרה. ועפ

לבד, הדין הוא דמשלם ואינו לוקה. (שם הל'  הרפויאו  השבתב' מהד' דברים ואפי' 
"ומנין שמזיק חבירו חייב בצער בפני עצמו, בשבת בפני עצמו  ט. וז׳׳ל:-מ א:ז"חו

  וכו׳.")
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   "לא יוסיף"ב] החובל בחבירו היכי שלא נאמרה הלאו ד
 ?תשלומין או לא האם יש חיוב

דלדעת  רשעוהיא היכי שהכה  ,אלא שנשאר לנו שאלה חזקה
מה דינו לענין  ",לא יוסיף"ם פטור ממלקות הואיל ואינו בלאו ד"הרמב

כ חייב "ומת ,מי אמרינן האיסור לחוד והתשלומין לחוד ?החיוב תשלומין
כדחזינן ( והממון כפרה או דילמא היות ולא עבר שום איסור ,לשלם
ולכאורה לפי מה שראינו  ?אין כאן על מה להתכפר ופטור )ט:ם ה"ברמב

 .ואם אין לאו עונש מנא ליה ,דהממון עונש ,ל פטור"ם צ"בדעת הרמב
ם ולשאר הפוסקים "והוי ליה לרמב ,אלא דנראה חידוש גדול להגיד כן

 )א:א(ם הל' חובל ומזיק "כשמתחיל הרמב ,ועוד יותר .להביאו להדיא
ולא חילק בין אדם  ,"חייב לשלם לו חמשה דברים רוהחובל בחבי"כתב 

משמע  ",לא יוסיף"כשר לרשע כמו שחילק ריש פרק ה' אצל הלאו ד
ולא מצאתי  .רשעבין אם הכה  אדם כשרשהתשלומין נוהגת בין אם הכה 

 )ק אות קו'"בב(אלא שבקובץ שיעורים  ,ם"מי שעמד בזה בדעת הרמב
ור הד' דברים היכי שחבל ברשע מביא בשם היראים שפסק כן להדיא לפט

ן "אמנם דעת הר .ם"ורצה לומר כן בדעת הרמב ,פ הסברא שכתבנו"ע
אבל החיוב ד' דברים  ,נגד זה דרק מהלאו דלא יוסיף מופקע .)סנהדרין פה(

לכאורה זה לא  ,ם יסכים עם היראים"ואף אם נגיד לרגע שהרמב .יש בו
 )ז–ו:הבאנו לעיל שם ה( נשקנס ועושהם מדין  הנזק והצערניתן רק לענין 

דלא  ,שהנחבל מפסיד עדיין יתחייב חיובי ממוןשהם  השבת והרפויאבל 
שכבר  ,ם לא משמע כן"אבל ברמב 13.מצינו שהפקיע רחמנא ממונא דרשע

אין פ שנתן לו חמשה דברים "אבל חובל בחבירו אע"שכתב  )ח:ה(ראינו 
הרי  .ד"עכ "ל לוולא נמחל עונו עד שיבקש מן הנחבל וימחו …מתכפר לו

ח "מצאתי במנ ,בנוסף לזה .שכולל כל החמשה דברים ביחד לענין הכפרה
 ,כל שוה פרוטה פוטרו ממלקות ,שאפילו חייב רק חד מהחמשה דברים

אלא מוכרחים  14.חיוב ממוןולא סתם  עונשכ הממון "וזה לא ניתן אא

                                                                                    
ם. פי' הדבר דמותר להלואתו "כמו עכו דלמומר תשיךאים להיפך, לדוגמא ההלכה ור 13

 ברבית, אבל גזל או היזק אסור. 
מ למדים מהא דכתיב "כדי רשעתו" דדרשינן משום רשעה "פי' שהמקור לדין קלב 14

אחת מחייבו ואי אתה מחייבו משום ב' רשעיות. הרי להדיא שהמדובר היא בעונשין ולא 
בסתם חיוב ממון. הגע בעצמך, אם א' לוה מחבירו ובאותו שעה הורגו האם יעלה על 

 ודאי שלא. ?טור מדמי החוב הואיל וחייב מיתה באותה שעההדעת דפ
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 ,לומר אחרי שחלק מהחמשה הוי בתורת קנס ועונש נידונים כולם כן
ששניהם  ",רק שבתו יתן ורפא ירפא"ובפרט שמקור החיוב היא מקרא ד

 ,וזה מובן .הרי שהם מגלים גם על תשלומי נזק וצער .קנסולא  ממוןהם 
 .אם לבסוף דנים אותם כולם בגדר עונש

  ג] האם החיוב תשלומין והלאו דלא יוסיף קשורים זה בזה 
 או ב' הלכות נפרדות

ה "אפ חיוב ממוןף אם דין התשלומין א ,והיא ,ל דרך אחרת"אלא דנ
וזה מפני שאין הפשט כאן שהממון בא במקום המלקות  .יפטור ממלקות

לאו הניתוק לעשה אין "דשם דינא הוא ד ,כמו שפועל תשלומין דגזילה
 ,מתקן הלאו מצות השבהפי' החיוב תשלומין הבא מכח ( 15"לוקין עליו

תיקון אין התשלומין  ,ירואמנם אצלינו בחובל בחב ).כ פטור ממלקות"ומת
 ,אלא הסבה דפטור ממלקות היא מחמת דין דקם ליה בדרבה מיניה ,הלאו

רק "מקרא ד החיוב תשלומין ,אצלינו ,נפרדים ב' חיוביםפי' היכא דיש (
ד "אין ביכולת הב ",לא יוסיף"מקרא ד והמלקות "שבתו יתן ורפא ירפא
ואצל  עה החמורהברשואף שבדרך כלל חייבים  ).לחייבו רק בחד מהם

שבפירוש ריבתה תורה "שאני חובל בחבירו  ,היא המלקות "מלקות וממון"
אינו קשור להלאו דלא  הד' דבריםשתשלומי  ,ויוצא .וכדחזינן "לתשלומין

  .חיוב חיצונייוסיף כלל אלא 

לאלו  דגניבהשהחילוק היסודית הזה בין התשלומין  ,והאמת היא
כל היכי  :דאיתא התם ,ב"ת לב עמוכרח כבר מהגמ' כתובוחבלה של 

 ,שנתחייב מלקות וממון דין הוא דלוקה ואינו משלם חוץ מב' מקומות
בפירוש ריבתה  :כדאמר רבי אילעא" .דהיינו עדים זוממים וחובל בחבירו
הכא נמי בפירוש ריבתה תורה חובל  ,תורה עדים זוממין לתשלומין

שהרי מצינו  ,הבנהולכאורה דברי הגמרא מחוסרת  ."בחבירו לתשלומין
 ,הרבה איסורים כאלו דכל חייבי לאוין הניתנים לתשלומין כמו גניבה

ואונאה שכולם ראוין למלקות שהם לאוין  ,רבית ,השבת העבוט ,גזילה
והוה ליה לגמרא  ,ה דינם לשלם ולא ללקות"שיש בהם מעשה ואפ

דבכל אלו הלאוין  ,אלא הפשט היא .ז וחובל בחבירו"להביאם בהדי ע

                                                                                    
ם ריש הל' גזילה משום "לאו הניתן לתשלומין" שהיא הלכה בפני עצמו "ולדעת הרמב 15

  .ולא משום ניתוק לעשה (נגד התוס' מכות טז. ד״ה התם איתא בתשלומין)
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שהצד השוה שבהם היא שלקח ממון  כתיקון ללאופועל דין ממון ה
היינו מקצתם בתורת איסורא אתו (שהתורה אוסרתה כל א' במדה שלו 

ומקצתם בניחותא דבעלים כמו רבית  ,דהיינו גניבה וגזילה ,לידיה
לאו הניתן "וקוראים לאלו  .י חזרתם כאילו לא לקחם"וע )ואונאה

אמנם הלאו דחובל  16.ה דאין לוקיןחידשה תור ובהם ",לתשלומין
 ,אינו כן )ג:דברים כה( "פן יוסיף… לא יוסיף"בחבירו הנלמד מפסוק 

 דין חיצונירק יש  .שייך לו דין ממוןואין שום סניף של  איסוראלא כולו 
 "רק שבתו יתן וכו׳"של תשלומי הד' דברים שלמדים מפרשה אחרת ד

רק ב' מקומות שבפירוש  ז קאמר ר' אילעא דמצינו"ע ).יט:שמות כא(
לקיחת ממון פי' שאין בחובל או בעדין זוממין (ריבתה תורה לתשלמין 

אלא האיסורים כאן שונים האי  ,שיועיל חזרת המעות לתקנם באיסור
אי לאו  דין תשלומיןולא שייכי כלל לאיזה  ,כדאיתא והאי כדאיתא

  ).דריבתו התורה להדיא לתשלומין

דסוף כל סוף בין  ,ין כל כך הבדלואף דבריהטא קמא נראה שא
ובין בעדים זוממים  )כמו גזילה אונאה וכדומה(בלאוין הניתנים לתשלומין 

המעיין יראה שדיניהם  ,וחובל בחבירו הדין הוא דמשלם ואינו לוקה
וכונתי למה שהגמרא מביא שם  .רחוקים זה מזה כריחוק האור מן החושך

ואינו לוקה היכי שהכהו  דבמה דברים אמורים שהחובל בחבירו משלם
הדר דינא דלוקה ואינו פ "הכאה שאינה שואבל הכהו  פ"הכאה של שו

מ "ע חו"ג ושו:ם הל' סנהדרין יט"רמב(ל "וכן לדינא הכי קיי .משלם
פ שאין דין תשלומין "פ אע"ואילו גבי גזילה היכי שגזל פחות משו ),ב:תכ

האיסור אינו תולדה  דגבי חובל ,פ דברינו"וזה מובן ע .עדיין אינו לוקה
כ בגזילה וכדומה כל "משא .פ בין פחות"ונוהגת בשוה בין שו ,דדין ממון

כ חזרת המעות חשוב תיקון הלאו וגם "ומת ,הדין ממוןתולדה של האיסור 
 ,ג"כה דין ממוןפ אין כאן איסור גזל כלל שאין "היכי שגזל פחות משו

 17.כ אינו לוקה"ומת

בירו יש לנו ב' דינים שונים שבאים שאצל חובל בח ,היוצא מדברינו
 ,ושני ,מלקותועונשו  "לא יוסיף"איסור לחבול חבירו משום  ,אחת :כאחת

                                                                                    
אנו דבריו לקמן ה ואי ממונא, הב"עי' רמב׳׳ם הל' סנ' יח:ב, ועי' תוס כתובות לב. ד 16

 אות ה'.
ש "," עדין תורהם ריש הל' גזילה א:ב "ואסור לגזול כל שהוא "ומה שפסק הרמב 17

 כ."שבכהת חצי שיעוראלא האיסור של  בלאו דגזילהבמגיד משנה שכונתו דאינו שעובר 
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 ,ולא דמי לגזל ושאר לאוין הניתנים לתשלומין .דד' דבריםחיוב ממון 
ולא יחד  ,שהחיוב ממון אצלם תולדה של הלאו והיא בה תחת המלקות

 18.עמה

  לתשלומין ד] הא דריבתה תורה חובל בחבירו 
 ?גם כלפי מלקות חיצוני או רק במלקות דלא יוסיף

יש לנו לתרץ קושיא עצומה שהקשו האחרונים על  ,ואם כנים דברינו
מ "הל' חו(שפסק  ,ם היכי שחבל בחבירו ביום הכיפורים"שיטת הרמב

 )ט:ד

 חייב בתשלומיןהחובל בחבירו ביום הכפורים אפילו במזיד 
והלא כל  ,מלקותעליה פ שעבר עבירה שהוא חייב "אע

שאין אדם לוקה  לוקה ואינו משלםהמחוייב מלקות ותשלומין 
שהוא משלם חוץ מחובל בחבירו כך הם הדברים בכל  ,ומשלם

רק "שהרי בפירוש רבתה תורה חובל בחבירו לתשלומין שנ' 
  ".שבתו יתן ורפא ירפא

מצוה מט׳ אות א׳ ד״ה ולכאו׳ ובהמשך ד״ה (מנ״ח וכבר הקשה ה
שהמלקות והתשלומין מחמת הלאו  בימות החולתינח  ,)רמב״םאך ה
 ,כלפי הד' דברים עונש חיצונישהמלקות שלה היא  כ"ביואבל  ,דחבלה

נחזור לדין קם לי'  ?מהיכא תיתי שהדין נשאר משלם ואינו לוקה
אבל לדברינו שהתשלומין דחובל  !כ ולחייבו בעונש החמורה"דכהת

וסיף אלא הם חיוב חיצוני שבא ביחד בחבירו אינו זהה עם הלאו דלא י
פ נתחייב "היכי שחבל בחבירו שו בימות החוליוצא שאף  ,עם המלקות

 ,ג משלם ואינו לוקה"רק שחידשה תורה דכה ,בשניהם המלקות והממון
אז אף  .אבל לא ששניהם באים מחמת הלאו ומקבל אחת תחת השני

א ענין חיצוני שבשניהם הממון נקר כ"ביודין הממון כמו  בימות החול
וכמו שבפירוש ריבתה תורה החובל בימות החול  ,בקשר להמלקות

 .כ"כן הדין ביו ,לתשלומין

                                                                                    
וכי תימא, אם נגיד שהתשלומין חיוב ממון ולא עונש איך פועל הדין קם ליה בדרבה  18

דשה רק בב' רשעיות, והכא אמרינן שהתשלומין הוי חיוב ממון רגיל ולא מיניה שנתח
תשובתך, דאף כאן אין זה כהתחייבות מדעת, שהרי לדעת הרמב"ם ש"אין דמים  עונש?

 מה שהבאנו מהמגיד משנה) 10לבן חורין" יצטרך להיות פטור לגמרי. (עי' לעיל הערה 
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  ם הל' חובל ומזיק "ה] ביאור מה שלא מתחיל הרמב
 עם הלאו דלא יוסיף כדרכו ברוב המקומות להתחיל ככה

ם עד פרק ה' "למה שתק הרמב ,עכשיו נחזור לקושיא שהתחלנו בה
ת דלא יוסיף ולא כ' כן מיד ריש פרק א' "יק להביא הלדהל' חובל ומז

היות שהחיוב ממון  ,פ דברינו"ל לומר ע"ונ .כדרכו בשאר המקומות
ם "והמלקות הם ב' הלכות נפרדות ואינם קשורים אחד לשני לא רצה הרמב

ביתר  .ז יתבלבל הקורא לחשוב שהם שייכים אהדדי"להביאם ביחד ועי
ם שיש לאו דלא תגזול ויש עשה "א הרמבבריש הל' גזילה מבי ,ביאור

לּו יצוייר שהיה  ,וכן אצלינו בחובל .דהשבה ומובן שהם קשורים זה לזה
מביא הלאו והחיוב ממון ביחד היה נראה ששניהם הם דין אחד וקשורים 

אבל עכשיו שלא הביא הלאו מיד נראה לעין שהם ב' דברים  .אחד לשני
ובמקרה שחייב שניהם שהכה  ,לאועונש הוהשני  חיוב ממוןאחד  ,שונים

התורה מחדשת לנו  ,פ היינו אומרים שלוקה ואינו משלם"הכאה שו
 .שמשלם ואינו לוקה

בריש  החיוב ממוןם "למה מביא הרמב ,אלא שנשאר לנו קשה
ולכאו' היה לו להקדים הלאו  ?דחבלה עד פרק ה' הלאוההלכות ולא 

כ להביא הפרטי דין שאם הכה "פ ורק אח"שהיא נוהגת אף בפחות משו
שכן הדרך להתחיל עם דבר הכי כללית  ,פ משלם ואינו לוקה"הכאה שו

 .ורק אחרי זה להביא פרטי הדין

מ נמצא בחלק "ד הסבה שמתחיל עם החיוב ממון היא שהל' חו"ונלע
 בעל הנזקשל  החיובי ממוןשבעיקרו דן על  "נזיקין"המשנה תורה הנקרא 

ומפני זה מובן למה  .שמעשיו גרמו כמו אשו ובורובין שממונו הזיק בין 
ם הל' גניבה והל' גזילה אצלם שגם בהם העיקר היא למלא "מביא הרמב

והאמת היא שהדין חובל בחבירו משלם ואינו לוקה  .ההפסד שגרם להנגזל
היא המקרה הכי חשובה שמראה לנו עד כמה קפיד רחמנא על הפסד 

אהא דקאמר  )ה ואי ממונא"ד( .בל כמה שכתבו התוס׳ כתובות ,חבירו
מה לחובל  )היינו שהיא קל מעונש מלקות(ואי מממונא לקולא "בגמ' 

ת איתגורי איתגור "וא" :וזה לקון התוס׳ ".בחבירו שכן הותר מכללו
גבי מי  .)סנהדרין דף פא(דהכי פריך בפרק הנשרפין  ,שנידון בקלה

 ."מונא של נחבלדחס רחמנא אמל דשאני הכא "וי .שנתחייב שתי מיתות
ה מקפיד כל כך "הרי שלתוס' הסבה שמשלם ואינו לוקה היא מפני שהקב

ז ִויתר "פ שמצד הדין הי' לו להתחייב מלקות עכ"שאע ,על הפסד השני
עכשיו מובן סדר  .ה כדי שיוכל השני לקבל תשלומין עבור הפסידו"הקב
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שבדוקא הקדים החיוב ממון של החובל שזהו הקשר לחלק  ,ם"הרמב
ממון אלא שבחובל אנו ראים את גדלות הענין של  ,ולא רק זה ."נזיקין"

וכבר בארנו למה לא  .כ מביא שיש גם לאו"רק אח ,וכמה שבארנו חבירו
 .הביאו את שניהם ביחד

ם הל' "והשתא דאתינן להכי אפשר שזה גם הסבה שהניח הרמב
ורה אינן שלכא ,גניבה וגזילה אחר הל' נזקי ממון וקודם הל' חובל ומזיק

פי' (דהיה לו להביא חובל בחבירו מיד אחר נזקי ממון דדמי טפי  ,מקומן
ממון שקודם מביא  ,אבל לדברינו אתיו שפיר ).קא מיירי בהיזקשניהם 
 ),שם פרק יב' ויג'( בור ),יא'-הל' נזקי ממון פרקים א( שורדהיינו  המזיק
שמעשיו גרמו  והני ב' אחרונות שונים משור במה 19.)שם פרקים יד'( ואש

ואחרי זה מביא גניבה  .חבירו אייריממון אבל עדיין בדאזיק  ,התקלה
חבירו ותשלומין דידהו באים  ממוןוגזילה שגם אלו הוי בכלל אדם המזיק 
ם הל' "רק אחרי זה מביא הרמב .למלא הפסד הנגזל כמו גבי היזק רגיל

דש של שנתחדש בה חיוב תשלומין ח אדם המזיק אדםחובל ומזיק דהוי 
 .החמשה דברים

                                                                                    
ממונו ולא מתיחחס לאשו משום ם הדינים של אשו משום "ובאש עצמו מביא הרמב 19

פ אותו חשבון שמתחיל עם נזקי "חציו דחייב בה' דברים עד סוף הפרק. וגם זב מובן ע
 ממון ומסיים עם חבלה.


