
  ה"תשע ● ז"בית יצחק מ

 וויינרהרב יחיאל 

זה מוקדש לכבוד מורינו ורבינו ר' ברוך  מאמר
רציתי להכיר טוב על שהזמנתי  .סיימאן שליטא

זכיתי  .להיות השואל ומשיב בבית מדרשו
בזמן הסדר  "ריתחא דשמעתתא"להשתתף ב

כשהכינו התלמידים לשיעור ועוד יותר בעת 
ו לבין ההתחברות שיש בינ .השיעור עצמה

התלמידים מרגישים כל אחד בפועל ממש וזה 
אך ורק מפני הקשר שהוא מתחזק עם כל 
תלמיד ותלמיד ולא רק בעת שנמצאו בשיעור 
ובתוך כותלי הישיבה אלא אפילו אחר כמה 
שנים שכבר יצאו מהישיבה עדיין הקשר עומד 

יהי רצון שיזכה להמשיך הלאה  .באותו חיזוק
ידים בני תורה ללמוד וללמד ולהעמיד תלמ

 .ויראי שמים מתוך בריאות ומנוחת נפש

  דין החובל בחבירו לעומת דין רוצח
ובפרט האם רציחה וחבלה ב' דברים נפרדים או 

 "אין חבלה גדולה מזו"להיפך דרציחה נקרא 

במאמרים הקודמים הארכנו לבאר הדין של חובל בחבירו לעצמו 
הני תרי לאוין הם מצוות  אם )א(עכשיו נבוא לעיין  .והדין רוצח לעצמו

וגם לעיין בהתייחסות הני ב'  )ב( .שבין אדם לחבירו או בין אדם למקום
עם דינים שונות או שבעצם  אותו מעשהועד כמה הם  ,לאווין אחד לשני

האם כל  ,וביתר ביאור .שונות ולא קרוב זה אל זה כללב' איסורים  הם
או לא ורק עבר לאו דלא  ,מקרה של רציחה יש בכללה איסור חובל בחבירו

  1.תרצח

                                                                                    
, האם הרגו(פי' הלאו דלא יוסיף) ובסוף  חבלהמ לכאו' היכי שהתרו בו משום "ונפ 1

ין הוא דמשלם ואינו יתחייב מלקות משום חבלה (פי' שבדרך כלל היכי דחבל בחבירו הד
לוקה "הואיל וריבתה תורה חובל בחבירו לתשלומין", כתובות דף לב:) אמנם הכא 

) חבלהאלא משום  רציחהשהרגו והוי חייבי מיתות שוגגין (דהא לא אתרו בי' משום 
(כאן, הד' דברים) אז אין סבה לפוטרו ממלקות, או נימא  מתשלומיןשהדין הוא דפטורים 
ולא לקי. וכן להיפך אם  מפרשת חבלהה לחוד ומתוך שהרגו יצא דרוצח לחוד וחבל
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  א] האם מועיל מחילה אצל לאו דחובל בחבירו 
 ?ולאו דהכאת אביו ואמו

שהעיר גבי חובל בחבירו שאם השני  )ג:מח(ח "נתחיל עם דברי המנ
ולא רק זה אלא באיסור הכאת אביו ואמו שהיא  .מוחל שרי ליה להכותו

הרי מוכרח  .שרי ,אביוה אם מחל לו "אפ ,ד"איסור חמור ועונשו מיתת ב
 מצוותנחשבים  )הלאו דחובל בחבירו והלאו להכות אביו(לדעתו ששניהם 
ואף שהיה מקום  .ממונוכמו גבי  מחילה מועלתכ "ומת בין אדם לחבירו

כ "משא ,הבעליםהואיל והוא  בממונועד כאן מחילה מועלת  ,לחלק ולומר
את חבירו או הכאת שאר עניינים בין אדם לחבירו שאינו הבעלים כגון הכ

בין אדם ועוד יותר היינו יכולים להגיד שאינם בכלל  .לא יועיל ,אביו
 .לוקה ,פ דאין דין תשלומין"היכא דהכהו הכאה שאינו שו ,והראיה .לחבירו

וכן מה שאסור לאדם לחבול  ,הרי יש איסור גם היכא דאין חיוב לחבירו
כנראה שאין  )א:מ ה"ם הל' חו"רמב(בעצמו אף שאין מחילה גדולה מזו 

 2.ומחילה מועלת ",בין אדם לחבירו"ח כן אלא דנים שניהם כ"דעת המנ
                                                                                    

וגם הזיק ממונו (כגון שקרע כסותו)  חבל בואלא  לא הרגוובסוף  רציחההתרו בו משום 
באותו שעה, האם יש דין קם ליה מחמת המלקות של החובל ופטור על הכסות או לא. 

ל חבלה (מה שנקרא בל' והתראתו התראה אף ע איסור חבלהיש  רציחהאם נגיד שבכל 
הגמ' "מותרה לדבר חמור הוי מותרה לדבר הקל" עי' לקמן אות ט'), יש דין קם ליה 
ומלקות דחבלה פוטר מתשלומי הנזק, ואם לאו, הוי שוגג לענין המלקות אין דין קם ליה, 

 דקיי׳׳ל כר' יוחנן דחייבי מלקות שוגגין אינם פוטרים מתשלומין.
ועל דין  .לא מוחלאשונה הא דלוקין בפחות משו"פ היינו רק אם ולדעתו י"ל על הערה ר 2

האמת היא שמחילתו ראוי להועיל רק שאנו אומרים שאין דעתו  דחובל בעצמושני היכי 
מיושבת עליו, הא אילו ידענו שכן, משמע שיכול למחול. כך כתב הרמב"ם (הל' חו"מ 

תה פטור הרי זה חייב בחמשה ה:יא) "שהאומר לחבירו סמא עיני קטע את ידי על מנת שא
." ועפ"ז מובן עוד דבר שהמנ"ח מק' לדעת שהדבר ידוע שאין אדם רוצה בכךדברים 

הרמב"ם, למה בגזל פחות משו"פ שאין דין תשלומין עדיין אינו לוקה ואילו חובל בחבירו 
פחות משו"פ שאין דין תשלומין דין הוא דלוקה. ובשערי יושר ריש שער ה' מסביר ר' 

והאיסור נובע ממנו ומת"כ היכי דגזל פחות  ממוןעיקרו  דגזלן זצ"ל שהחילוק היא שמעו
כמו שכתוב "לא  איסורלהיפך, שעיקרו  חובל בחבירומשו"פ לא מקרי גזל. אמנם איסור 

כלל רק שבפירוש ריבתה תורה החובל בחבירו  חיוב ממוןיוסיף פן יוסיף", שמזה לא שייך 
עייין רמב"ם ריש הל' חו"מ)  –שבתו יתן ורפא ירפא"  שו"פ לתשלומין (הא דכתיב "רק

אמנם הלאו שוה בין כשחבל שו"פ או פחות. אז כשאינו שו"פ שפקע הדין תשלומין, 
המלקות במקומם הם ולוקין (עי' רמב"ם הל' סנהדרין יט:ד ל"ת קכה', ועי' במאמרי בית 

י זה באריכות). אמנם "בגדר איסורים הנאמרים אצל ממונו של אדם", בארת יצחק תשע׳׳ג
, והראיה, ממוןעיקרו  חובל בחבירונראה לענ"ד שהמנ"ח לשיטתי' בקו', זו שלדעתו אף 

 , וא׳׳כ דמי לגזל ובעי שיהא פטור ממלקות.מחילה מועלתשלדעתו 
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  עונש לשמים כשאר החייבי מיתות  :ב] מיתת הרוצח
 או נקמת דם השפוך 

דסבר ר' אשי היכי  ,ב"איתא בכתובות ל ע .עכשיו נבוא לדין רוצח
מיניה אלא דיש מיתה לזה ותשלומין לזה לא אמרינן הדין קם ליה בדרבה 

מיתה ה ר' אשי פליגי בה בעלי התוס' אם "ובתוס' שם ד .חייב גם לשלם
נקרא  )כגון שהדליק גדיש חבירו בשבת(בהדי חיוב ממון לחבירו  לשמים

רציחה ע היכי דהמיתה מחמת "אבל לכו ,מיתה לזה ותשלומין לזה אי לא
ב ובאותו מעשה נתחייב ממון לשמעון חשו דהרג את ראובן כגון היכא

הרי מוכח שאיסור רציחה חשוב בין אדם  .מיתה לזה ותשלומין לזה
ולמה לא  ,כמו בשאר חיובי מיתה מיתה לשמיםהוי  ,דאי לא ,לחבירו

 .פליגי בה בעלי התוס'

שבדרך כלל אצל שאר  ,וגם לשון המקרא אצל הרוצח משמע כן
ואילו גבי  ,וכדומה "דמיו בו"או  "מות יומת"החייבי מיתות כתוב או 

הרי שהתורה מגדיר מיתת הרוצח  ",נקום ינקם" )כ:שמות כא(רוצח כתיב 
ואל  .שינקם דם הנהרג והיא המיתה היחידי שנכתבה בל' זה בתורת נקמה

והיאך  )היינו היכא דאדם הרג עבדו(תגיד דהאי קרא מדובר בעבד כנעני 
דהא בסנהדרין  .שהרי הגמ' עצמה למד כן ,למדים מזה לכל מקרה דרציחה

והבאתי "כשהוא אומר  ,נקימה זו איני יודע מה הוא ,נקם ינקם תניא" :נב
וממנה למדים  ."סייףזו  נקימההוי אומר  ",עליכם חרב נקמת נקם ברית

עי' לקמן אות ו' יסוד ( .שכל רוצח אף אלו שהרגו בן חורין מיתתן בסייף
בין אדם ואיך שהיא קשור למה שהאיסור רציחה חשוב  ,מיתת סייף

 .)לחבירו

שהיא המקום  ,באותו סגנון מצינו עוד הלכה בקשר למיתת הרוצח
שהעידו הם  שהעדיםשהדין הוא  ,ד"היחידי שנשתנה משאר מיתות ב

 "יד העדים תהיה בו בראשונה וכו׳" )ז:דברים יז(וכמו שכתוב  ,יהרגוהו
גואל אמנם ברוצח אין העדים הורגים אותו אלא  ),ה–א:עיין הל' סנ' טו(

וגם זה מובן  ).ב:ם הל' רוצח א"רמב(ל נהרג יהרוג אותו קרובו ש הדם
מי  ,נקמהאחרי שדין רוצח נחשב מצוה בין אדם לחבירו ומיתתו מיתת 

  .יוכל לנקום דמיו יותר מקרובו הקרוב אליו

אסור לבית דין לחוס " )ד:כ(ם הלכות סנהדרין "וכן מה שפסק הרמב
בהריגת האחר ונמצאו  על ההורג שלא יאמרו כבר נהרג זה ומה תועלת יש

 ".שנאמר ולא תחוס עינך ובערת דם הנקי וכו׳ ,מתרשלין בהריגתו
הרי התורה מזהירן  .דבעי קרא להזהיר על כך ,חדא .ולכאורה הדבר תימה
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כ "וכי היכן מצינו בכהת !אז חייבים ליהרגו כמו שאר מצות התורה ,להרגו
 ?צווי מפורש בתורהדניבעי לימוד מיוחד כדי שלא יגיד איזה סברא לעקור 

ל דכן סמכינן אסברא לעקור מה שמפורש בקרא מאיזו טעם "את ,ועוד
 !בשאר חיובי מיתות בודאי יצטרכו ילפותא לאפוקי מסברא ,שהיא

וכי מיתתו תיקן  ,מה תועלת יש בהריגתו’במי שחילל שבת נגיד  ,לדוגמא
וכן ‘ .הלא מוטב שיחיה וילמד איך לקדש השבת כראוי ולשמרו ?חילולו

 ,דודאי אין מבטלים דין מפורש מכח איזה סברא ,ל"וי .בכל העבירות ככה
בין אדם אלא דשאני רוצח היות דנחשב  .ז"ולא בעי קרא ע ,חס ושלום
פי' (אז כמו שראינו דמחילה מועלת  ,דלא כשאר מיתות וכדבארנו לחבירו

או לענין  "אך את דמכם"לעקור הלאו דלא תרצח שיהא איסור גרידא של 
ה הכא יש לנו "ה ),חבלה שיהא מותר לחבירו לחבול בו מחמת מחילתו

 .ם"פ הסברא שכתב הרמב"וע ,אילו הנהרג לפנינו היה מוחל לו ,לטעון
אין מי שימחול עבורם ולא  בין אדם למקוםד שהם "אמנם בשאר מיתות ב

ש "וע .כ להוציא משום איזה חשבון שיעלה על דעת האדם"בעי גזה
שמביא האיסור לחוס בעוד עניינים כמו דיני  ,ם"בהמשך דברי הרמב
 ,והצד השוה שבהם שכולם הוו בין אדם לחבירו .קנסות ודיני ממונות

 3.ש למה בעי קרא לאפוקי מהני סברות לפטור המתחייב וכדברירנו"ואת

 "נזיקין"נ בספר "ם מביא הל' רוצח ושמיה"גם מה שמצינו שהרמב
היינו משום  )טו–סנהדרין פרקים יבהל' (ולא סמוך לשאר החייבי מיתות 

 ),כולם חייבים תשלומין והיא במיתה(דאף שענשו חמור משאר הניזקין 
חבירו  שהרגח היכי "וכלשון המנ ,ז כולם מצוות בין אדם לחבירו"עכ
 4).עי' להלן אות ז'( "גדולה מזו חבלהאין "ד

                                                                                    
העמיד יסוד אצל איסורים שבין אדם לחבירו, והיא שאין האיסור  ה סוף סי' ע'"בקו 3

מותר. והביא כמה ראיות, חדא דהרב הרודה תלמידו  לתועלתאבל  דרך השחתהאלא 
אצל האיסור חובל בחבירו, ועוד, האיסור לא תשנא דוקא שנאה של חנם אבל מי שנמצא 

ש. הרי שאצל בין אדם לחבירו הסברא פועל "בו דבר ערוה מותר לשונאו. וכהנה רבות ע
ברא, בניגוד לאלו כ ללמד אותנו שלא להגיד איזה ס"כ מובן מה שמוצאים איזה גזה"ומת

 שבין אדם למקום דלא.
ועפ"ז יש לבאר מ׳׳ד "כופרא ממונא" (פי' במי ששורו הרג אדם התורה מחייבו  4

(שמות כא:כט)  אינו מובן כלל. הפסוק אומר כופר, בב"ק דף מ.) דבריהטא קמא
"והמית איש או אשה, השור יסקל וגם בעליו יומת". אלא שממשיך בפסוק ל' "אם 

" הרי להדיא דדינו כפרה, שהכופר בא תחת …עליו ונתן פדיון נפשו  כופר יושת
המיתה. וכמו שהמיתה ודאי כפרה הוא הדין הכופר שבא במקומו. אמנם לפי דברינו 
י"ל דמ"ד כופרא ממונא סבר דגם מיתת בעל השור בתורת בין אדם לחבירו וכמו 
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ההורג " )ט–ח:שם ד(ם כתב כן להדיא "ואחרי זמן מצאתי שהרמב
אלא ראהו האחד אחר  ,ולא היו שני העדים רואין אותו כאחת ,תנפשו
או שהוכחשו העדים  ,או שהרג בפני שני עדים בלא התראה ,האחד

כונסין אותן לכיפה  ,כל אלו הרצחנין-- בבדיקות ולא הוכחשו בחקירות
ומאכילין אותן לחם צר ומים לחץ עד שיצרו מעיהן; ואחר כך מאכילים 

ואין עושין דבר זה  .ם נבקעת מכובד החוליעד שכרס ,אותן שעורים
לשאר מחוייבי מיתת בית דין אלא אם נתחייב מיתה ממיתין אותו ואם 

פ שיש עונות חמורין משפיכות "שאע ,אינו חייב מיתה פוטרין אותו
ז ואין "אפילו ע ,דמים אין בהן השחתת ישובו של עולם כשפיכות דמים

הן  העונותשאלו  ,שפיכות דמיםצריך לומר עריות או חילול שבת אינן כ
שבינו לבין מעבירות  שפיכות דמיםאבל  ה"שבין אדם להקבמעבירות 

וכל מי שיש בידו עון זה הרי הוא רשע גמור ואין כל המצות  ,חבירו
שעשה כל ימיו שקולין כנגד עון זה ולא יצילו אותו מן הדין שנ' אדם 

 ."עשוק בדם נפש וגו׳

   :וג את זה והרג את זהג] ביאור המח' בנתכוין להר
 :)סנהדרין עח(לרבנן חייב ולר' שמעון פטור 

שההבדל  5והשתא דאתינן להכי רציתי להביא מה שנמצא באחרונים
בין מצות בין אדם למקום לאלו שבין אדם לחבירו אינו רק פשוטו 

המעשה שאצל אלו שבין אדם למקום היא  המחייבאלא בעצם  ,כמשמעו

                                                                                    
ורשי הנהרג למלא מה שראינו ברוצח גופה, אז הכופר שבא במקומו חשוב תשלומין לי

שהפסידן, ודינו ממונא. ואף למ"ד כופרא כפרה דקיי"ל כוותיה (עי' רמב"ם הל' נז"מ 
צריך  י:ד) דמי הכופר היא "כמו שיראו הדיינים שהוא דמי הנהרג." ולכאורה היה

לשלם שוויות עצמו (פי' בעל השור), דהא כתיב "ונתן פדיון נפשו", היינו שהכופר בא 
תחייב מיתה, ומה שייך כאן דמי הנהרג? אמנם לדברינו את"ש, הואיל לפדותו שלא י

דמיתה אצל רוצח שונה משאר מיתות שכולם לשמים ושלו חשוב מיתה לזה (פי' נקמת 
דם השפוך וכמה שבארנו באריכות) אז ע"י תשלומי דמי הנהרג חשוב כאילו ממלא 

 ההפסד שבהמתו גרם.
ויאמר אלהם יוסף אל תיראו כי ל הא דכתיב "עי' בספר כלי חמדה פ' ויחי (נ:כ) ע 5

שביאר הואיל והמדובר התחת אלקים אני ואתם חשבתם עלי רעה אלקים חשבה לטובה" 
היא בין אדם לחבירו (פי' הרע שכוונו האחין לעשות ליוסף) הואיל ולא נתקיימה אלא 

אחר  ה מהפכו לטובה אין להם ליראות, דגבי בין אדם לחבירו הכל הולך"להיפך הקב
 .במעשה העבירהפ שהכונה היתה לרעה, בניגוד לבין אדם למקום שתלוי "אע התוצאה
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מצות צדקה שבין  ,לדוגמא .התוצאהחבירו היא כ בין אדם ל"משא עבירה
אם  ,כגון שנפלו מעות מכיסו ,אדם לחבירו מתקיימים אפילו בלי כוונה

שבין אדם  איסוריםוכן לענין  .קיים מצות צדקה ,בסוף יצאה שבאו ליד עני
  .אינו חייב ,אם עשה דבר רע כלפי חבירו ובסוף לא פעל מחשבתו ,לחבירו

נתכוון לעבור עבירה בחפץ זה ובסוף לא כ היכי ש"עכשיו בכהת
את להרוג אמנם היכא דאדם מתכוין  6.חייב ,עברה אלא עם חפץ אחרת

משנה סנהדרין (ראובן והרג את שמעון באנו למח' חכמים ור' שמעון 
כ "שבכהת ,ל לומר"ונ .ש פטור"שיטת חכמים שחייב מיתה ולר .),עח

זרה שנתכוין לעבוד את  כגון עבודה בין אדם למקוםהמדובר היא במצות 
או כלאי הכרם שנתכוין לזרוע בהני זרעים וזרע  ,זה ועבד את השני

אז אפילו אם המעשה עבירה בזרעים אחרים ובהני דעיקר האיסור היא 
ז "דסוף כל סוף עבד ע ,בסוף יצא שעברה רק על חפץ אחר עדיין חייב

ם להגדירו ש ורבנן א"פליגי בהו ר באיסור רציחה וזרע כלאי הכרם אבל
אז מספיק  בין אדם למקוםרק  ,לרבנן לא .או לא בין אדם לחבירוכמצוה 

פי' שפעל איזה (בצירוף תוצאת המעשה  )פי' ליהרג(מחשבתו לאיסור 
 בין אדם לחבירוש היא "כ לר"משא .לחייבו כמו שבארנו )מיתה בעולם

אז אם לא נתקיים איש פלוני ועיקר האיסור היא מה שרצה להרוג 
נמצא חסר בעיקר המחייב  ,אדם אחראף שהרג  ,באותו איש תומחשב
  .ופטור

והיא הדין  ,ז יש לבאר נקודה שאצלי היה פלא כבר זמן מרובה"ועפ
ושורש הדין היא שהגואל הדם מצווה להרגו  .שההורג בשוגג חייב גלות

 ,ולכאורה הדבר תימה .אלא שהתורה חס עליו ותיקן לו מקום הצלה
 .ובשוגג דינו כך ,עובר איזה עבירה במזיד דינו כךכ מצינו שה"שבכהת

בשוגג  )בלי עדים או באלו שאף בעדים(לדוגמא היכי שבמזיד יש כרת 
ואף במקומות שבמזיד חייב סקילה כמו שבת ועבודה זרה  .מביא קרבן

ומה מצא התורה אצל ההורג בשוגג שיחמיר עליו כל  ,בשוגג מביא קרבן
ובעי' לחיות שאר ימיו בעיר מקלט  ,הרגוד ל"כך עד שיש מצוה על גואה

 ,ואף פעם לצאת ממנה אפילו עם ישראל צריכים לו כמו יואב בן צרויה
מן העץ "כדכתיב  ,היה שוגגהרי  ?ורק כשמת הכהן גדול יוצאת ממנה

                                                                                    
ורק גבי שבת בכה"ג פטור משום דמלאכת מחשבת אסרה תורה. אמנם בשאר  6

ועלתה בידו דבר  דבר היתראיסורים דקיי"ל המתעסק פטור היינו שנתכוין לעשות 
 איסור.



 495    נריהרב יחיאל ווי  

 

היא  התוצאה ,אמנם לפי היסוד שבמצות בין אדם לחבירו ".המתבקע
הכי גדול בעולם שאין אז באיסור רציחה התוצאה היא הפסד  ,העיקר
שכל המאבד נפש אחת " )טז:הל' רוצח א(ם "וכלשון הרמב ,לשייר

פ "שאע" )ט:ושם ד(וכלשונו שם  ",מישראל כאילו אבד כל העולם כולו
שיש עבירות חמורות משפיכות דמים אין בהן השחתת יישובו של עולם 

ין לו אבל התוצאה מחייבו וא ,אז נניח ששוגג היה ".כשפיכות דמים וכו׳
 7.דמיונו בשום איסור אחר

  ד] האם מחילת אדם על חייו 
 ?מועיל להוציא עצמו מלאו דלא תרצח

 ,לחבול בעצמומחפשת המקור שאסור לאדם  .)ק צא"בב(הגמ' 
 :׳ואך את דמכם לנפשותיכם אדרש׳ ר' אלעזר אומר" :והביא הא דתניא

עצמו  פי' שמאבד( !קטלא שאנימיד נפשותיכם אדרש את דמכם; ודלמא 
 ,מקרעין על המת ולא מדרכי האמורי :דתניא ,אלא האי תנא הוא )לדעת

לוקה משום בל  ,שהמקרע על המת יותר מדאי ,שמעתי :אמר רבי אלעזר
הרי שמקור הדין שהמאבד עצמו לדעת חייב  .ל"עכ "גופוש "וכ ,תשחית

 .למדים מקרא דאך את דמכם וכו׳

 שהמאבד עצמו ,גדול שיוצא מזה חידוש ),מצוה לד(ח "והעיר המנ
וכן ( .דלא עבר אלאו דלא תרצח אלא אקרא דאך את דמכם רוצחלא נקרא 
וכן ההורג עצמו נקרא שופך דמים "ב :נ ב"ם הל' רוצח ושמיה"פסק הרמב

שנאמר את דמכם לנפשותיכם  …וחייב מיתה לשמיםועון הריגה בידו 
ואיסור היות  ,פ דברינו"וחשבתי להגיד ע ".)זה ההורג עצמו ,אדרוש

ג מחילה מועלת ואפילו אצל חיובי "ובכה בין אדם לחבירורציחה נקרא 
כ גבי רוצח נמי המפקיר עצמו למיתה "א ,מיתה כגון הכאת אביו ואמו

אך "מ עדיין אסור משום "ומ ,יועיל מחילתו להוציא עצמו מלאו דרוצח
מ טובא "ונפ ).ג:ם הל' רוצח א"עי' רמב( "את דמכם לנפשותיכם אדרוש

לענין הדין יהרג ואל יעבור שנתחדשה רק היכי שנקרא  ,חדא .צא מזהיו
שבאלו מצות  ,ח לשיטתיה אזיל"וגם כאן רואים שהמנ .לאו דלא תרצח

דין יש  )המכה אביו והרוצח ,כמו החובל בחבירו( בין אדם לחבירושהם 

                                                                                    
לעומת דין החובל בחבירו" איך שבארנו עיין במאמר שלי כאן הנקרא "דין רוצח  7

ז שבהם מיתתן כפרה ואילו ברוצח שמיתתו בסייף אינו "שרציחה חמורה אף משבת וע
 כפרה אלא קיום המצוה של "ובערת הר".
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היינו שבחובל מותר (אלא שנשתנית כוחה כפי חומר האיסור  מחילה
דלּו יצוייר שאחד  8"),אך את דמכם"עדיין אסור משום לגמרי וברציחה 

ושמע שמעון ואמר  ,‘ואם לא אהרוג אותך ,הרוג שמעון’אמר לראובן 
ל הדין שראובן צריך "ח צ"לפי המנ ",הרוג אותי ואני מוחל לך"לראובן 

הואיל ומחילתו של שמעון מוציא הריגתו  ,לעבור ולהורגו ולא ֵליָהֵרג
ג אמרינן "וכה ".אך את דמכם וכו׳"סור גרידא של לאי "לא תרצח"מלאו ד

וכן בחולה מחמת ייסורים נוראים  .יעבור ואל יהרג כמו בשאר איסורים
הואיל ואין כאן איסור רציחה  ,שביקש מהרופאים שלא ישתדלו להצילו

ד "מ יו"עי' אג( .אפשר שיש מקום להקל וכמו בשאר איסורים נגד ייסורים
ה "בהערה ו' ד ,ג:א יח"ר' שכטר שליט ר"קעד ובגנת אגוז למו:ב

 .)התאבדות בכדי למנוע מייסורים

ה] הערה בעובדא דר' חנינא בן תרדיון שגזרו עליו מלכות רומי 
 לשרפו והרשה לקלצטונירי למהר מיתתו

עג דן בהא דבעי אדם ליזהר מנגיעה :מ ב"ת אגרות משה חו"ובשו
פי' שגם אצלם ( ?ם"האם זה נאמרה גם לעכו ,בגוסס משום חשש רציחה

בעובדא דר' חנינא בן  .ז יח"והביא ראיה מהא דאיתא בע ")רציחה"נקרא 
תרדיון שגזרו עליו מלכות רומי לשרפו על שהיה עוסק בתורה ומקהיל 
קהלות ברבים והקיפוהו בחבילי זמורות והציתו בהן את האור והביאו 

שמתו ספוגין של צמר ושראום במים והניחום על לבו כדי שלא תצא נ
וכשאמר לו קלצטונירי שאם ירבה בשלהבת ונוטל ספוגין של … במהרה

השיב לו הן וגם נשבע לו ויצתה בת  ,ב"צמר מעל לבו יביאנו לחיי העוה
 .ב"ח בן תרדיון וקלצטונירי מזומנין הן לחיי העוה"קול שר

שאם היה גם לבני נח איסור רציחה בגוסס אף שלא  ,העיר ר' משה
כ "וא ,עים היה אסור גם הקלצטונירי לעשות זהאפשר שיחיה אלא רג

ם הל' מלכים "והקשה מזה על הרמב .משמע שלבני נח ליכא איסור זה
חייב מיתה  הטריפהשפסק דבן נח חמור מישראל שאם הרג את  )ד:ט(
ג חייב "דאף ישראל כה גוססו "וק )ח:הל' רוצח ב ,כ ישראל דפטור"משא(
וכל המאמץ עיניו עם יציאת … כו׳הגוסס כחי לכל דבר ו"ה :הל' אבל ד(

                                                                                    
ח דשרי "אמנם גבי הכאת אביו אף שבלי מחילה יתחייב מיתה, אם מחל דעת המנ 8

ופא מומחה בניתוח דודאי אביו ימחול, לגמרי, וזה נוגע למעשה היכי שאביו חולה ובנו ר
 ח שפלפל בזה. "שדעת המנ׳׳ח דשרי. ומה שמצינו בגמ' דלא נהיגי כן אמוראי, עי' במנ



 497    נריהרב יחיאל ווי  

 

הואיל  ,ח אתי הכל שפיר"'ל שלדעת המנ"ונ ").שופך דמיםנפש הרי זה 
והרשה לו ר' חנינא למהר מיתתו יצא מכלל לא תרצח ואינו רק באיסור 

ג של ייסורים נוראים נדחה האיסור כמו בשאר "ובכה "אך את דמכם"
ם אסור בגוסס "לעכונ גם "ג אה"ם מדובר בסתם וכה"אבל הרמב .לאוין

 .ו מטריפה"ק

  ו] האם מיתת סייף מיתת בית דין מיוחדת 
 ד "או דמי לשאר המיתות ב

רוצח ואנשי עיר  :רק בב' מקומות מיתת סייףכ לא מצינו "בכהת
שהרי אנו יודעים דיחיד  ,אלא דבעיר הנדחת יש קושיא עצומה .הנדחת
לו עבדו כל העיר ואי )פי' מיתה החמורה מכולם( סקילהז חייב "שעבד ע

 ,הקל בסייףה מיתתן "ביחד באופן שהיא חילול ה' הגדולה ביותר ואפ
הביא בשם ר' קלוגר  )אות ט׳ :סנהדרין קיא(ובמרגליות הים  .ע גדול"וצ

 :שבכולם המיתה פועל ב' עניינים ,ד"דשונה מיתת סייף משאר מיתות ב
כדכ' ועוד הבערת הרע  ,כ חלק עולם הבא"כפרה שיהא לו אח ,חדא

ורואים  .כ מיתת סייף שהיא רק לבער הרע"משא ."ובערת הרע מקרביך"
ם בכל ז' מצות בני נח שעבר מיתתו בסייף דאצלו "זה ממה שאצל העכו

עוד מקור לזה רואים  .).סנהדרין נו(אין דין כפרה רק חיוב הבערת הרע 
המורד במלך " )ח:הל' מלכים ג(ם "אצל המוריד במלכות שפסק הרמב

 בסייףואין למלך רשות להרוג אלא … להרגו רשותיש למלך ישראל 
להרגו  רשותשהרי לדעתו יש למלך  כפרהובודאי שאין מיתה זו  ."בלבד

 ,אלא ענין של כבוד המלכות הוא .חיובהצטרך להיות  כפרהואילו גדרו 
הואיל וכן אתי שפיר שמיתתו  .והתורה נתנה למלך רשות להנקם על כבודו

  .ד"ר המיתות בולא בשא בסייףרק 

 )סוף סנ'(ז מובן הדין באנשי עיר הנדחת דאיתא בפרק חלק "ולפי
דלא  לכפרהיוצא שמיתתן אינו  ."ת אין להם חלק לעולם הבא"אנשי עיהנ"

יוצא שמיתת עיר הנדחת  .כמו היחיד שעבדו שמיתתו בסקילה וזהו כפרתו
 9.בסייףומפני זה מיתתו  ,אתי אך ורק להעברת הרע

                                                                                    
. וק' דמה המקור לזה. בסייףכ "ג מלחמת עמלקעי' בזוהר סוף פרשת בשלח דמצות  9

ד אבל לדברינו מובן שעיקר תפקיד המלחמה היא לבער עמלק מן העולם כדכתיב "כי י
ה כביכול שלימה. אז "ה", פי' הדבר כל זמן שעמלק נמצא אין כסא של הקב–על כס י

 וכמו שכ' הזוהר. בסייףש דמיתתן "כלל ואת לכפרהמיתתן אינו 
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שלכאו' עיקר מיתתו  ,באר למה מיתת הרוצח בסייףנשאר לנו ל
פ מה שראינו שזה "ל לחדש ע"אלא דנ .אתי כמו שאר חייבי מיתות לכפרה
ודין הרוצח כדין אנשי עיר הנדחת שעיקר מיתתן להעבירם מן  ,אינו

ד במה שמיתתו "וזה מפני שמיתת הרוצח משונה משאר מיתות ב .העולם
כגון המחלל ( בינו לשמיםאר שהם לעומת הש 10בין אדם לחבירונחשב 

מסביר לנו שדרכי  )ט:ב(ם בהל' תשובה "והרמב ).ז"שבת או העובד ע
אין התשובה ולא יום הכפורים מכפרין אלא "ל "וז ,התשובה אינם שוים

אבל עבירות שבין אדם לחבירו כגון … על עבירות שבין אדם למקום
בהן אינו נמחל לו החובל את חבירו או המקלל חבירו או גוזלו וכיוצא 

פ שהחזיר לו ממון "אע ,לעולם עד שיתן לחבירו מה שהוא חייב לו וירצהו
ז היכי "ולפי ."שהוא חייב לו צריך לרצותו ולשאול ממנו שימחול לו וכו׳

וכל  ,אין לו עצה להתכפר ,דאי אפשר לשאול ממנו מחילה כגון שהרגו
 ."נקום ינקם"כמו שנאמר  ,לדמי הנהרג בתורת נקמהמיתתו היא רק 

 )ט סוף ההלכה:הל' רוצח ד(ם להדיא "והאמת היא שכן כתב הרמב
הרי הוא רשע גמור ואין כל המצות  )פי' רציחה(וכל מי שיש בידו עון זה "

שנ' אדם ולא יצילו אותו מן הדין שעשה כל ימיו שקולין כנגד עון זה 
 ."עשוק בדם נפש וגו׳

 שהוזקשכתב אצל מי  אחר )ה המצוות"מא ד:ג(וכן במורה נבוכים 
 ל "כתב וז ,שיש לו למחול ולהקל

לבד לחוזק חטאתו אין מקילין לו כלל ולא ילקח  ,ההורגאמנם 
ולארץ לא יכופר לדם אשר שופך בה כי אם בדם  ,ממנו כופר

ומפני זה אילו חיה הנהרג שעה אחת או ימים והוא מדבר  ,שופכו
לו אין  יוסלחת מחלתיושכלו טוב ויאמר הניחו הורגי הנה 

                                                                                    
 עדים זוממיםפ שהיא בין אדם לחבירו היא "ד אע"עוד מקום שיכול להיות מיתת ב 10

י עדים זוממין שאין היכי שהעידו על אחד שהוא חייב מיתה. ובקל יש לחלק דשאנ
ד רגיל אלא "חיובם מיתה אלא "כאשר זמם", ומה שלפעמים היא מיתה אין זה מיתת ב

ן ריש מכות אהא דקתני "מה שהם זממו לעשות לאחיהם. אמנם בלי זה עי' בחי' הרמב
ד"אינם משלמים את הכופר" (פי' היכי שהעידו על אחד ששורו הרג) וטעמא מפני "דהני 

ולא ן שם "כלומר עיקר חיובן לשמים כאשר זמם "נהו", וביאר הרמבלאו בני כפרה ני
ה כל עונש "להם." הרי שאף בעדים זוממין יוצא שאין המיתה כפרה (וה נתנה לכפרה

הבא משום כאשר זמם, בין ממון בין מלקות וכו׳). וראיה לדבריו היא שכל עונש העדים 
ך. אלא מוכח שדין כאשר זמם כ לא בעינן כפרה על כ"היא רק כשזממו לעשות, ובכהת

  כ הוא."לא בא לכפרה אלא גזה
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בהשוות הקטן לגדול והעבד  ,אבל נפש בנפש בהכרח ,שומעים לו
 11.שאין בכל חטאת האדם יותר גדול מזה ,לבן חורין והחכם לסכל

 לכפרהדלא בא  בסייףומפני זה אתי שפיר הא דמיתת הרוצח דוקא 
  .כן נראה לי .אלא להעבירו מן העולם כמו באנשי עיר הנדחת

מפני דקים ליה  :שלומי דמי הנהרגז] מה שאין הרוצח חייב ת
 ?או מפני שאין בכלל חיוב כזה היכי שמת ,בדרבה מיניה

ה גם "שם מצוה לד' אות ו' ד(ח "ומצאתי עוד דבר פלא שמביא המנ
  :ל"וז ),נראה

דמים ד פשוט בהא דנודע דהורג אדם פטור מלשלם "ונלפע
ליורשים דמיתה פוטר מתשלומין ואף חייבי מיתות  שהיה שוה

דאם  ,ה כתב"א פ' שור שנגח דו"וע' בהג… וגגין פטוריםש
תפסו היורשים ממון דאין מוציאין מידם וגם חייב בבא לצאת 

ק "י דב"ערש(ל בדרבה מיניה "מ דקי"ידי שמים כמו בכ
 הטרפהכ ההורג את "א )י פלפל באריכות"ח סי' ת"ובקצוה

או  ,ששוה ליורשים הדמיםדאין חייב מיתה ודאי חייב לשלם 
ם היה נוקב מרגליות וכדומה שהיה ראוי לעשות מלאכה א

אין "ד )יד:י(מ "ם הל' נז"אך לדעת הרמב .משלם דמיו ליורשים
  .ח"ש בקצה"ע .פטור מתשלומין "דמים לבן חורין

ח היא שכל פעם שעובר אדם אלאו דלא תרצח יש "הרי שדעת המנ
רק  ,הנהרגדמי מיתת הרג מחמת לא תרצח וחיוב ממון של  ,ב' חיוביםלו 

אפילו היכי דלא אתרו ביה (מ "שבדרך כלל לא ישלם משום דין קלב
ולא רק זה אלא שאם תפסו  )למיתה משום דחייבי מיתות שוגגין פטורים

 .ל בכל פטור תשלומין דקם לי'"אין מוציאין מידם כדקיי ,יורשי הנהרג
 "יש דמים לבן חורין"ד "ז רק אם פסקינן כמ"ח דכ"אלא שהוסיף המנ

  ).יד:מ י"ם שלא פסק כן הל' נז"אפוקי דעת הרמבל(

                                                                                    
ם כאן להדיא דלא יועיל מחילה. "ח, שכתב הרמב"לכאו' יש להק' מזה על דעת המנ 11

שהכהו ונפל למשכב ובההיא שעתא אמר  אחר המעשהונראה דשאני כאן שמדובר 
מה  דכל מאבד עצמו לדעת כן ואף קודם המעשהח מדובר "כ המנ"מחלתי לו משא

שנתחדשו לפי דעתו שאם ראובן ביקש משמעון להרגו לא יהא בה לאו דלא תרצח 
 ם."ג לא דיבר הרמב", ובכהקודם שמעשהדיועיל מחילתו להפקיעו הוי 
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ח "ד יש דמים לב"ח הייתי אומר דאף למ"ורציתי להעיר דלולי ד' המנ
 .לא ,ד"דחייב מיתת ב בידים שהרגואבל היכי  כשממונו הרגהיינו רק 

ובפרט שלא מצינו אף פעם שיגיד לנו בעלי הגמ' דבעינן הדין קם לי' שיהא 
ה בין שוגג "ד :חוץ מדעת התוס' סנ' עט( הנהנרג מדמיכל הורג נפש פטור 

ובאמת משמעות הסוגיות  12).שהבין כן בדין השני של התנא דבי' חזקיה
שבכולם המדובר היא היכי דיש ב'  ,מ מראים ההיפך"שעוסקים בדינא דקלב

לדוגמא זרק חץ ד'  ,ממון חיצוניאיזה חיוב  בהדי מיתהכמו  שונים חיובים
ל לאטרוחי כל "ול .ין או גנב וטבח בשבת וכן הרבהאמות בשבת וקרע שיר

אלא  .נגיד פשוט באחד שהרג חבירו שחייב מיתה ופטור מדמי הנהרג ,כך
  .דאין לו דמיםל "ע קיי"והיכי דהרגו לכו ,א"מוכח שז

ח שמפיו אנו חיין ומימיו אנו שותים למד "שהרי המנ ,אבל מה נגיד
שאינו  ,ועוד יותר .ורים ככהכן ובתוך דבריו מדגיש שלדעתו הדברים בר

ולכאורה הביאור היא  .י"דעת יחיד בזה שהרי הביאו בשם ההגהות אשר
 ד"חיובי מיתות במשונה מכל שאר  שהאיסור רציחה ,פ מה שראינו"ע

שלמידה  )לעיל אות ד׳(ויותר מזה ראינו  ,בין אדם לחבירובמה שהיא 
 ,חיוב ממוןבו  כ אינו רחוק להגיד שיהא"מסויימת ניתנו למחילה ומת

לא  בין אדם למקוםדתינח אי הוה  .שלמעשה הירושים הפסידו דמי הנהרג
הכל  רציחהמסתבר שמתייחסים להפסד היורשים דמיד שנכנס למסגרת 

ד גופא בא בתור נקמת דם "אבל עכשיו שגם המיתת ב ,היא בינו לשמים
 וןההפסד ממלא רחוק להגיד שגם מפאת  ),פי' בין אדם לחבירו(הנהרג 

 .קפיד רחמנא

 ח] עד כמה חובל בחבירו ודין רוצח שייכים אהדדי

  :ח בזה הלשון"ובהמשך שם כתב המנ

אך לא התרו בו למיתה  ,גם נראה אם הרג בריא דחייב מיתה
או מטעם דאין (וגם פטור מממון דחייבי מיתות שוגגים פטורים 

והתרו בו  )ם"ח לדעת הרמב"ש בקצה"חיוב ממון על אדם ע
כי  חייב מלקותודאי  "),לא יוסיף"היינו (או דחובל משום ל

                                                                                    
ואף בזה העיר תוס' דמה שמצינו בגמ' שכו"ע מודו לתנא דבי חזקיה הכוונה רק לדין  12

מתשלומין", אבל דין השני (שלא  הראשון שלהם דהיינו ש"חייבי מיתות שוגגין פטורים
 חלקת בין מתכוין לשאינו מתכוין) והשלישי (בין דרך ירידה לדרך עלייה) לא כו"ע סברי כן.
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חייבי מיתות שוגגין אין פוטר ממלקות כמבואר בחולין פ' אותו 
אין "ועל הלאו הזה ודאי עובר כי  .ב"מ ה' שחיטה פי"וכו' ובר

  .כ לוקין משום לאו זה"א ",שהרגו לגמרילך חבלה גדולה מזו 

נו מבינים שיש ענין שבדרך כלל א ,ולכאורה דבריו מרפסן איגרא
ואף שבעשייתן דומים הרבה אחד  ,הורג נפשוענין שני של  חבלהאחד של 

ז הוי ב' פרשיות נפרדות "עכ ,י איזה הכאה וכדומה"לשני שמתחילים ע
ם כל אחד לעצמו הל' חובל ומזיק והל' רוצח "וכמו שהביאן הרמב

לאו דלא עבר ה הורג נפשאלא כל  ,ח זה אינו"אמנם לדעת המנ .נ"ושמיה
 גדולההכי  חבלהנקרא  הריגהשמעשה  ,יוסיף בנוסף ללאו דלא תרצח

פ שהם ב' "נמצא לדעתו שאע ."אין לך חבלה גדולה מזו"וכלשונו  ,בעולם
היא  עשייתן אחת ,לאו דלא יוסיף ולאו דלא תרצח ,לאווין מיוחדים

 ."בכלל מאתיים מנה"ומסתכלים על מעשה רציחה בקשר לאיסור חבלה כ

רציתי לציין כמה מקומות בתלמוד  ,ששיטה זו מחודשת למרות
 :שכנראה נוטה לאותו הבנה

נטילת ת מדין "גבי האיסור מלאכה דחובל בשבת שלמד ר ,הראשונה
דברים (כדכ'  נפש – לדםוהיות שהתורה קורא  ),פי' מלאכת שוחט( נשמה
הואיל  החובללמדים שאף  ",הנפשהוא  הדםלבלתי אכול הדם כי " )כג:יב
דמה לי קטלה כולה מה לי " ,נקרא נטילת נשמה וחייב קצת דםמוציא ו

  .הרי לפנינו שחבלה בכלל רציחה ."קטלה פלגא

על  )ובילקוט שמעוני פרשת אמור רמז תרנח'( :ק דף פג"בב ,השניה
לרוצח אי אתה נוטל כופר "דרשינן  "רוצחולא תקחו כופר לנפש "הפסוק 

הרי  ).ג:מ א"ם הל' חו"ובא ברמבוכן מ( "אבל נוטל אתה לאברים כופר
ואי חבלה לא קשור בכלל ללאו דרוצח איך מובן  ,חבלהשהדיוק היא לגבי 

ואיך למדים ממיעוט הנכתב אצל  ,הרי חובל דמי לשאר עבירות ,הדיוק
 .רוצח אצלו יותר מהשאר

אין אדם רשאי  :מאן תנא דשמעת ליה דאמר" :ואיתא התם דף צא
ואך את דמכם לנפשותיכם  :דתניא ,נא הואאילימא האי ת ?לחבל בעצמו

פי' כמו (מיד נפשותיכם אדרש את דמכם;  :ר' אלעזר אומר – אדרש
 ,מתרצת הגמרא )."שאסור לאבד עצמו לגמרי גם לחבול בעצמו אסורה

אבל עוד  .היינו שמא יש לחלק בין רציחה לחבלה ."ודלמא קטלא שאני"
ואף למסקנא כאן  ,פעם ראים עד כמה חבלה ורציחה קרובים אהדדי

 ".דילמא"נשארה הענין ב
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 "מותרה לדבר החמור הוי מותרה לדבר הקל"ט] בדין 

 "ואם לא יהי' אסון ענוש יענש"עלה דכתיב  .כתובות לג ,השלישית
מוכח  )חייב בדמי ולדות ,פי' שהנוגף אשה מעוברת הפילה ולא מתה(

תה דהא דעל כרחך בדהתרו בו למי משלם ואינו לוקהשהחובל בחבירו 
 ,אינו אלא בדאתרו ביה "אם אסון יהי' ונתת נפש תחת נפש"רישא דקרא 

הוי מותרה לדבר הקל  )ד דרציחה"מיתת ב(והרי מותרה לדבר חמור 
ולמה הדין הוא  ,חיוב מלקותיוצא שיש כאן  )מלקות דחובל בחבירו(
 !נבעי להיות שלוקה ואינו משלם ),פי' שמשלם דמי ולדות( "ענוש יענש"

 .לפניך דחובל בחבירו משלם ואינו לוקההרי 

ס "ומצינו דין זה של מותרה לדבר חמור וכו׳ בעוד מקום בש
נידונין  – כל חייבי מיתות שנתערבו זה בזה"אהא דתנן  :)סנהדרין דף פ(

 :וזה לשון הגמרא ).פי' במיתה הקלה שבכולם( "בקלה

 לא דאי ,הקל לדבר מותרה הוי החמור לדבר מותרה מינה שמע
 והביאור 13."וליכא התראה בעי הרי בקלה אותם ממיתין יךא

 אלא ".מנה מאתיים בכלל" חשובים נסקלין כלפי דנשרפין היא
 הראשון ,חלקים' ב בעצם יש התראה בכל שהרי ע"צ דלכאורה
 להגיד והשני לו ישמע לא אם שיעבור הפרטי האיסור להגיד
 מיתות החייבי אצל אז .איסור אותו של הפרטי העונש

 על היא הכונה וכו׳ חמור לדבר מותרה דאמרינן הא ,שנתערבו
 שבת שחלל עבור סקילה שנתחייב מי ,לדוגמא .העונש חלק

 שהתרו דמה שריפה יקבל ,שריפה שנתחייבו אלו עם שנתערב
 ושריפה נשתנה העונש רק ,צודקת עדיין שבת חילול על בו

 יהיכ בכתובות אצלינו אמנם .ממנה וקל הואיל סקילה בכלל
 נמצא .בה חבל אלא המעוברת מתה שלא אסון היה שלא

 חלק על רק לא עולה וכו׳ חמור לדבר שהמותרה הגמרא דכוונת
 תרצח דלא בלאו התרו שהרי ,האיסור גוף על גם אלא העונש
 בחבירו שחובל נגיד ואם !יוסיף דלא לאו על אלא עבר ולא

 ,כו׳ו החמור לדבר מותרה כאן שייך מה הדדי שייכי לא ורוצח
                                                                                    

"עשה כן בישראל ונתגייר חייב (אם  ובתוס' שם הקשו למה לא גמרינן מגמ' לעיל עא: 13
היינו  בא על אשת איש ישראל ואח"כ נתגייר) משום דאי עביד השתא בר קטלא הוא",

ם מיתתו בסייף "פ שבשעת העבירה שהיה עדייין עכו"שיתחייב עכשיו מיתת חנק אע
 .המיתהאלא שנשתנה  עבירה אותושהיא חמורה. היינו דהוי 
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 אבל ,קלה מיתה עם עבירה באותו רק נתחדש לא זה דין
 על התראה יחשב חמורה מיתה עם אחת עבירה על התראה
 כמו נראה אלא ?תיתי מהי ,ממנה קלה שהיא אף אחרת עבירה
 הם מזה ויותר ,אהדדי דשייכי ,י"אשר והגהות ח"המנ שהבין
 מעשה שבכל ,הנחמד וכלשונו שונות תוצאות עם אחת מעשה

 .מזו גדולה חבלה אין" נקרא ריגהה

  י] ביאור שיטת התוס' דטריפה ליכא לא במיתה ולא במלקות 
 ל "כ כל שמעיד עליו חשוב עשאאי"ומת

אהא דקאמר הגמ'  .לכאו' נמצא בתוס' כתובות דף לג ,מקום רביעית
בעדות בן גרושה ובן  "והיה אם בן הכות הרשע"שיכול לקיים הפסוק ד

הקשו אמאי לקו אעדות דבן גרושה הא הוי עדות שאי ש ,י מלקות"חלוצה ע
דלא חשיב עדות שאי אתה יכול להזימה אלא  ,ותירצו ?אתה יכול להזימה

 במלקות דאי אפשר לקיומי בשום דבר לא במיתה ולא" הטרפהבמעידין על 
 .ל"עכ ",דגברא קטילא בעו למיקטל אבל הכא נתקיימה הזמה במלקות

לא חשוב  דהכאת טריפהשרצו לומר  ,ולכאו' דברי התוס' תמוהים
דהאי כללא לא  ,אבל זה אינו ."גברא קטילא הוא"מלקות מחמת הכלל ד

פי' היכי דאמר אחד על טריפה (נתחדשה רק בדינים מיוחדים כגון ערכין 
שההורג את הטריפה פטור הואיל (וכן לענין איסור רציחה  ")ערכו עלי"

אבל לשאר דיני  :)מן דף לזעי' לק ,והוא גברא קטילא לא חשוב שהרגו
אדם " )ו:א(המשנה ריש אהלות  ,לדוגמא .כחי לכל דבר הואהתורה הרי 

אינו מטמא עד שתצא נפשו ואפי' מגוייד ואפי' גוסס זוקק ליבום ופוטר מן 
זוקק אשתו  אח טריפהפי' היכא דמת ראובן בלא בנים אם יש לו ( "היבום

וכן היכא  ).שתו מן היבוםפוטר א בן טריפהליבום או אם היה לראובן 
אי לא משום הדין דבעינן עדות שאתה יכול להזימה היה  ,דטריפה הרג
רק שאי אפשר לחייבו אי לא שעשה כן  בר חיובאהרי שהוא  .ממיתין אותו

עי' סנהדרין (וכן אם אחד רובע את הטריפה חייב הואיל ונהנה  14.ד"בפני ב
סא :מ א"אגרות משה חווב .ולא אמרינן דכאילו משמש מת ויפטר .)עח

  :ל"וז ,כתב בהאי ענין לשון מאד חזק

                                                                                    
הנקרא "בגדר מיתת הרוצח לעומת שאר החייבי  עי' בסנהדרין עח: ובמאמר שלי כאן 14

 מיתות" אות ד', שבארתי את זה באריכות.
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 איש שלםככל  טרפהכן ברור שלכל איסורי וחיובי התורה הוי 
ואין שייך וחייבין עליה חנק  אשת איש גמורהואשתו היא 

  .להסתפק ולהקשות בזה

הלא הטריפה כאיש  ,כ איך למד תוס' שלא שייך מלקות גביה"וא
ל שדעתם היא דחבלה "אלא י ?שאר בני אדם ומרגיש הצער כמו ,שלם

 .ורציחה קשורים אהדדי והיכי שלא ניתן רציחה חסר גם אצל חבלה דידיה
אצל ( רציחה במקצתראינו כבר שחבלה אצל רציחה נקרא  ,במלים אחרות

וכאן נמי  ")מה לי קטלה כולה מה לי קטלה פלגה"החובל בשבת דאמרינן 
פי' ( "קטלה פלגה"אף  ,דינו כמת דכבר "קטלה כולה"היכא דלא ניתן 

  .חסר באיכות שלה )המלקות

יש לומר הואיל ובכל  .אמנם ודאי שיש להבין דעת התוס' אחרת
חייבי מלקיות בעי שומא שהרופא יגיד כמה יכול לקבל שלא יבא השליח 

הוא ולא  דגברא קטילאלא ניתן האי שומא  טריפהכאן שהוא  ,ד להרגו"ב
 .ח שחובל היא א' מששים של רציחה"עתם כהמנשד ,ג"שייך מלקות בכה

היא מה  עונששגדר  )סי' ע'(פ דברי הקובץ הערות "ל ע"ועוד י
פי' שיתקן מעשיו ( על העתידאבל מה שעושים לו  על העברשעושים לאדם 

חייבי יוצא דכל  .אינו נקרא עונש )מכאן ולהבא ולא לחזור על אותו איסור
אי לעבור עוד ובודאי שבאים כתשלומין שאין להם פנ עונשיןנקראו  מיתות

עיקרן על  שחייבי מלקיותמובא  )מא:כ:ויקרא יט(ל "ובמהר .על העבר
 "בקורת"והראיה לכך ממה שמלקות נקרא  15.העתיד שלא יעבור בהם עוד

ל כי עיקר המלקות "מסביר המהר ")בקורת תהיה" ,בפרשת שפחה חרופה(
ולפיכך לא … תוכחות )הדיינין גדול(הוא הקריאה שמכין אותו ואומרים לו 

מפני שהמלקות היו מייסרין אותו  במיתהולא  במכותהיה הקריאה רק 
… כאדם המייסר בנו שלא יעשה עוד "אם לא תשמור לעשות"וקוראים לו 

 טריפהכ גבי "א 16.ל"עכ ",הקריאה"ולפיכך נקרא המלקות בקורת על שם 
י זה לא שייך ביה ומפנ ,שגברא קטילא קחשיב על העבראף המלקות שלו 

 .ק"ודו ,מלקות ולא נקרא ראוי להזימה
                                                                                    

היא דמלקות על העבר בא, והראיה, דלאו דחובל בחבירו נקרא  ה"אבל דעת הקו 15
 ד (היינו להלקותו).""הותר מכללו" מפני שהותר בב

ובבית האוצר לר׳ יוסף ענגיל מערכת א' כלל נח' מציין לשון הספרי פ' שופטים אהא  16
אם  מכות מכותל, "אם ממון ממון אם "דכתיב "ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו" וז

 ל."פ ביאור המהר"ש ע"כ. מוכח שאין מלקות נקרא עונש, ואת"" עשים עונשיםעונ
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  יא] עוד בענין הקשר בין חובל לרוצח 
 ובפרט היכא דהוא שוגג ברציחה ומזיד באיסור חבלה

הגמרא ממשיכה להביא עוד מקור שהחובל בחבירו  :ובכתובות לג
 :והכי איתא התם ,דינא הוא דמשלם ואינו לוקה

אם יקום  :מהכא ,משמיה דרבאאלא אמר רב יעקב מנהר פקוד 
וכי תעלה על דעתך  ,והתהלך בחוץ על משענתו ונקה המכה

ואי  ,אלא מלמד שחובשין אותו ?שזה מהלך בשוק וזה נהרג
  .ואי לא מית שבתו יתן ורפא ירפא ,מית קטלינן ליה

כ "וא ,אלאו דרציחה דאתרו ביהוממה דאם מת קטלינן ליה מוכח 
ל "דקיי ,בעי להלקותו משום לאו דחובל הא ?היכי דלא מית למה ישלם

דילמא בדלא אתרו  ,ולמסקנא דחינן .מותרה לדבר חמור מותרה לדבר הקל
פי' אי מת גולה ואם לאו (לענין גלות  ",ונקה המכה"והא דקאמר  ,ביה
ת היכי מיתוקם קרא בשוגג הא "וא" ,ה דילמא הקשו"ובתוס' שם ד ).ישלם

פ "ובשוגג לא מיחייב כדאמרינן בס כתיב שבת בקרא רק שבתו יתן וגו'
דמרבה מפצע תחת פצע לחייב על השוגג  )ושם :ק כו"ב(כיצד הרגל 

דמה  ,ולכאורה לא מובן קושייתם .ל"עכ ."ד' דבריםאבל לא  נזקכמזיד 
ואילו כאן דאוקמה  ,חובל ומזיקששוגג פטור מד' דברים היינו דין בהל' 

נת הפסוק היא אם הכהו בשוגג וכו ,בדין רוצחקרא לענין גלות הוי שוגג 
ואף  .הוא לגבי חבלה דמזידאם לא מת אלא חבל בו ישלם  ,ומת גולה

ועוד למה כתבה בלשון  ?מה סליק אדעתייהו ,שבתירוץ השני כתב כן
דלכאורה היא התירוץ  )מה שלא כתב בתירוץ הראשונה( "ואפשר"

ורוצח  שחובל ,דתוס' לשיטתם אזלי ,אבל לדברינו אתי שפיר 17.המעולה
דלא ניתן  ,הם מעשה עבירה אחת עם דינים שונים וכמו שראינו דעתו

 )פי' חבלה( מלקותהוא הדין  ,אצל טריפה דקחשיב גברא קטילא מיתה
ומפני כך אף  ,כאן נמי אם שוגג הוא אצל רציחה גם חבלה שלו חסר משהו

דלא פשוט שיהא שוגג על רציחה  ",ואפשר"בתירוצם כתבוה בלשון 
ש כאן לא מביא תי' השני "כ שבתוס' הרא"ומצאתי אח .בלהומזיד אח

ל מפני שאף למסקנא דעתו שאם שגג במיתה אף מפאת "ולדברינו י ,כלל
 .לבד נזקאלא  הד' דבריםחבלה חסר משהו ואין לו לשלם 

                                                                                    
כ יוצא דכל "ע אם כונת התוס' שהוא מזיד אחבלה היינו דבעי התראה שא"ובאמת צ 17

כ "אא עונשיןהיכי דלא אתרו ביה אין תשלומי ד' דברים, לא מסתבר, שבדרך כלל רק אין 
 .בתשלומיןכ "מזהירים משא
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  ם שאיסור חבלה ואיסור רציחה "יב] ביאור שיטת הרמב
 הם ב' הלכות חלוקות נגד דעת התוס'

אבל דעת  ,להאמר רק לדעת התוס' ושאר הראשונים ז ניתן"אמנם כ
נתחיל  .ם היא שדין החובל ודין הרוצח הם ב' הלכות נפרדות"הרמב

נטילת שלעומת התוס' שראינו שחייב משום  ,בשיטתו גבי החובל בשבת
ם היא "דעת הרמב ,דאמרינן מה לי קטלה כולה מה לי קטלה פלגה נשמה

 "קטלה פלגה"שחובל אינו נקרא  הרי ).ז:הל' שבת ח(דחייב משום דש 
 .ללא קשר לדין הריגה ,אלא ענין אחר הוא

 אש המזיקם במסקנת הגמ' אצל "וכן מצינו דפליגי התוס' והרמב
מ בינו "מביא שהנ .)ק כג"בב(שלדעת התוס' כשהגמ'  ,אליבא דר' יוחנן

י דכחציו חשוב אדם "פי' לר( ארבעה דבריםלריש לקיש היא תשלומי 
חייב בנזק  ממונו ל דמשום"כ לר"בתשלומי ד' דברים משא המזיק וחייב

נמצא  .אלא חדא מתרתי נקט קם ליהאין הכונה לאפוקי הדין של  )לבד
אדם דהיינו בין לענין  ,לגמרי ,פירושו חציוששיטת ר' יוחנן דאשו משום 

ם לא נראה כן דבהל' נזקי ממון "אבל דעת הרמב .רציחהובין לענין  המזיק
וחבלה בו הרי המבעיר חייב  והזיקה את האדםאש שעברה "כתב  )טו:יד(

 .ד"עכ "…הזיקו בידובנזקיו ובשבתו וברפויו ובצערו ובבשתו כאילו 

ולא מצינו בשום מקום בין בהל' חובל ומזיק ובין בהל' רוצח 
ם הדין שיצא האש והרג את האדם שיתחייב "נ שיביא הרמב"ושמיה

עת התוס' דכמו שחדשה התורה הרי שוב מצינו לד 18.ד"מיתת בהמבעיר 
ה דחשוב רוצח היכי "גבי אש דנחשב כחובל בחבירו לשלם הה' דברים ה

ם אזיל לשיטתיה דהני ב' דינים הם ב' פרשיות "ואילו הרמב .שאשו המית
ומה שחדשה תורה שחייב בחמשה דברים היכא דאשו  .ולא קרבו זה אל זה

לא חשוב המבעיר אבל כשממית אדם  ,חבל באדם הוי דוקא אצל חבלה
 .לרוצח

וכן בדין מותרה לדבר חמור הוי מותרה לדבר קל שיש בזה ב' 
היכא דהעונש נשתנה כמו שנתערבו הנסקלין בהנשרפין  ,חדא ,כוונות

עצם נשתנה אלא  העונשהיכא דלא רק  ,ועוד :),משנה סנהדרין עט(

                                                                                    
היא המקרה דעבד כפות וגדי סמוך שפטור על הגדי, ועי' במאמר שלי  מה שכן מובא 18

ם "ד", איך שבארנו דדעת הרמב"כאן הנקרא "בגדר מיתת הרוצח לעומת שאר מיתות ב
 ק דף כג."ד הלוי ברשימות שיעורים לבב"וכמו שביאר הגרי הפטור טמוןבזה משום 
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ה מעשובארנו דבכל  .כגון שהתרו שלא יהרוג ובסוף יצא שחבל בו האיסור
ורק מפני זה יכולים  "בכלל מאתים מנה"דהוי מעשה חבלה יש  רציחה

וזה מובן רק לדעת התוס'  .לומר דמותרה לדבר חמור מותרה לדבר הקל
ם "אבל לדעת הרמב .שאיסור חובל בחבירו ואיסור רציחה קשורים אהדדי

אדם שיש בידו חתיכת נבילה ובא אחד והתרו  ,דהגע בעצמך ,אין לזה שחר
לחלל שבת האם יעלה על הדעת שהתראתו התראה הואיל בו שלא 

מותרה לדבר הקל  )דמיתתו בסקילה חילול שבת(דהותרה לדבר חמור 
זה מה שיש לנו באיסור חובל ואיסור  ?)שהיא במלקות איסור נבילה(

ם לא "שברמב ,ז"ומאד מעניין לפי .ב' איסורים דלא שייכי הדדי ,רציחה
שום לא תרצח ובסוף לא עבר רק על לא היכי שהתרו מ(מצינו דין השני 

מותרה לחמור הוי מותרה "לבד  העונשדלענין  ,רק דין הראשון )יוסיף
 .וזה מובן לדברינו ",לקל

וגם בדינא דגרמי מצינו מחלוקת גדולה בראשונים אי הא דפסקינן 
מדין  דרבנןאו רק  דין תורה .)ק דף ק"בב(כר' מאיר דדאין דינא דגרמי 

היא שזה רק  )בסוף הדיבור ,ה זאת"תוס' ד :ב כב"בב(א "בדעת הריצ .קנס
הל' (ם "אמנם דעת הרמב ).ה חמור"ד .נד(ק "וכן דעת התוס' בב ,מדרבנן

ובהל'  ,יד גבי הכופף קומתו של חבירו לפני האש עד שתדלק:מ יד"נז
משמע שהוא דין תורה שלא חילק בין  )י גבי גורם היזק לחבירו-ח:מ ז"חו

א במי שמוסר ממון חבירו בידי אנס שפסק דאף :ן שם חוכ .מזיד לשוגג
 ,ואי הא דדיינינן דינא דגרמי קנס הוא ,אחר שמת עדיין גובין מן היורשים

ודע דכל המחלוקת היא רק בדינא  ).ש במגיד משנה"ע(אין גובין מהם 
י גרמי כגון שכפתו "אבל היכא דהרג חבירו ע ,אדם המזיקדגרמי שלא 

 .ד"ע לא פליגי שאין בה מיתות ב"וכדומה כו היכי דסוף חמה לבוא
ם שדין רוצח ודין חובל "שראינו כבר דעת הרמב ,ולדברינו אתי שפיר

מ "ל כר"אז כאן נמי אף דקיי ,בחבירו הם ב' דינים דלא שייכי אהדדי
 .אין זה אלא גבי אדם המזיק אבל ברוצח לא ת"מהדדאין דינא דגרמי 

ה לענין דינא דגרמי לא "ו חבלה ואפואילו לדעת התוס' דכל רציחה יש ב
 מדרבנןז "שלדעת התוס' כ ,לא קשה ,מחייבי אלא בחובל ולא ברוצח

ב בשם :ח שלג"ועי' קצה .ת בשניהם גרמי פטורה"יוצא שמה ,ובתורת קנס
 .ם משמע דחייב"אמנם הרמב .דגרמי פטור מד' דברים ,ה"הרמ

דנתכוין לזה  היכא ,דמי הנהרגוהמקום החמישית והאחרון היא לענין 
דבעי קרא  )ה בין שוגג"ד( :והרג את זה דחזינן כבר שדעת התוס' סנ' עט

היינו שבלי דין השני דתנא דבי חזקיה נניח דפטור ממיתה (לפטור ממנה 
ולדעתו יש מקום להגיד דהפטור היא  ).מ יתחייב תשלומי דמי הנהרג"מ
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י מיתות שוגגין מדין קים ליה כמו דין הראשונה של התנא דבי חזקיה דחייב
ולא רק זה אלא  ,יוצא מזה שיש חיוב לצאת ידי שמים .פטורין מתשלומין

ויותר מזה הבאנו  .ד מוציאין מידם"אין ב ,שאם תפסו היורשים דמי הנהרג
דמי ח דמי שהרג את הטריפה פטור דגברא קטילא קא קטיל אבל "מהמנ
ד "ם לפסוק כמ"אבל דעת הרמב ".אין חבלה גדולה מזו"ד ,ודאי חייב הנהרג

אז בכל מקרה דרציחה לא שייך  )יד:מ י"עיין הל' נז(אין דמים לבן חורין 
דהתוס' לשיטתם  ,פ דברינו אתי שפיר המחלוקת"וע .דמי הנהרגכלל לדון 

אז היכא דלא מחייב מיתה  מעשה חבלהיש  המעשה רציחהשבכלל  ,אזלי
ן השני של תנא ז מחדש די"ע ,מאיזו סבה שהיא נבעי להתחייב בדמי הנהרג

דלא חלקת וכו׳ לחייבו ממון אלא  ,דבי חזקיה דבכוון לזה והרג את זה פטור
אבל אם יתפסו היורשים אין מוציאים מהם וכמו כל חיובי ממון  .לפוטרו

כחילול  ם שחבלה אצל רציחה"כ לדעת הרמב"משא .שנפטרו מדין דקם ליה
לחייבו מיתה היא א "הא דלא משלמים דמי נהרג היכא דא ,שבת אצל נבילה

 .ק"ודו ,חבלהלא שייך  רציחהדבמקום 

 סיכום

מותר להכותו  ",הכני"ח שאם אחד אמר לחבירו "ראינו דעת המנא. 
ולא  )פ"היכי שהכהו הכאה פחות משו(אף שבלי רשותו יתחייב מלקות 

 .אם הרשה לו אביו מותר ,עוד אלא גם במכה אביו שחיובו מיתת חנק
כ "ומתו מצות בין אדם לחבירוב' איסורים הם  והערנו שמוכרח מזה דהני

כמו שמצינו בענייני ממון אצל מלוה ולוה או מוכר ולוקח  מחילהיועיל 
  ).בפנים אות א'(

הוא מצוה בין  שפיכת דמיםהבאנו כמה מקורות שגם האיסור של ב. 
  .אדם לחבירו בניגוד לכמעט כל שאר החייבי מיתות בית דין

נקום  יתת הרוצח בלשון נקמה דכתיבהתורה השתמשה אצל מג. 
ובודאי שהנקמה  .מות יומתלעומת שאר חייבי מיתות שכתב סתם  ,ינקם

 .מראה הענין של בין אדם לחבירו

יהרוג אותו  שהגואל הדםמה שצוה התורה אצל מיתת הרוצח ד. 
יד העדים תהיה בה " כדכתיב העדיםי "לעומת שאר חייבי מיתות שהיא ע

  ."בראשונה וגו׳

ע בדין קם ליה בדרבה מיניה היכא דהחיוב מיתה מכח "מה דלכו. ה
כ "ומת "מיתה לזה ותשלומין לזה"רציחה והחיוב ממון לאדם אחר נקרא 
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לעומת היכי שהחיוב מיתה מחמת איזה דין בין אדם למקום כמו  ,חייב
ופטור אחיוב  "מיתה ותשלומין לאחד"חילול שבת או עבודה זרה דחשוב 

 .)ש עוד כמה ראיות"ע ,אן אות ב'בפנים כ( .ממון

והיא אצל האיסור רציחה  ,ח"אחרי זה הבאנו עוד חידוש של המנו. 
אלא איסור גרידא מקרא  "לא תרצח"אינו בגדר  שהמאבד עצמו לדעת

וביארנו שגם מזה רואים  ."אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש"בפרשת נח 
אמנם רק  ,תושרציחה חשוב מן המצות שבין אדם לחבירו ומהני מחיל

אך את לאיסור גרידא של  רציחהפי' להוציא מיתתו מאיסור (במקצת 
ז יוצא שאם א' נמצא במצב "א דלפי"פ ר' שכטר שליט"והערנו ע ).דמכם

לא טוב עם כאבים קשים מאד יש כבר צד להקל היכי שהחולה ביקש 
אלא  דרציחהי מחילתו אינו באיסור חמור "מהרופא שלא להצילו שע

  .מ למקרה של יהרג ואל יעבור"וכן נפ .ידאאיסור גר

ם שיש איסור רציחה "מ על שיטת הרמב"ז תירצנו קו' האג"עפז. 
שהסבה דשרי ליה להקצטרוני להסיר הצמר  ,אצל בני נח אף באדם טריפה

ד היא דמיד שביקש ר' חנניא "כ למהר מיתת ר' חנניא בן תרדיון הי"ועי
כל זה בפנים ( "אך את דמכם"ל לעשות כן יצאה מדין רציחה להאיסור ש

 ).אות ד'

ד שהם "שאינו כשאר מיתות ב ,במיתת הרגהבאנו יסוד גדול ח. 
 אלא תכליתה היא הבערת הרע כדכתיב ,אינה כן ומיתת הרג ,כפרה

וראיה לדבר שגבי הז' מצות בני נח הדין הוא  ."ובערת הרע מקרביך"
אין מושג של תשובה  ובבני נח ,אזהרתן זו היא מיתתן ומיתתן דוקא בהרג
וראינו  .ואתי שפיר למה רק בהרג .אלא תכלית המיתה היא הבערת הרע

ז "לעומת יחיד שעבד ע הרגשזה הביאור למה אנשי עיר הנדחת חייבים רק 
כ אנשי העיר אין להם חלק "שהיחיד מיתתו כפרה משא בסקילהשהוא 

  ).משנה בפ' חלק סוף מסכת סנ'(לעולם הבא 

י ראיות שגם אצל הרוצח מיתתו אינו לכפרה ובהמשך הבאתט. 
 )פי' רציחה(וכל מי שיש בידו עון זה " )ט:הל' רוצח ד(ם "וכלשון הרמב

הרי הוא רשע גמור ואין כל המצות שעשה כל ימיו שקולין כנגד עון זה 
בפנים כאן אות ( ."שנ' אדם עשוק בדם נפש וגו׳ולא יצילו אותו מן הדין 

 .)כיםש לשונו במורה נבו"ע ,ו'

שבכל מקרה דשפיכות  ,י"פ דברי הגהות אשר"ח ע"ראינו דעת המני. 
אלא  .חיוב דמי הנהרג ,ושניה ,אחד של עונש מיתה ,דמים חל ב' חיובים

אמנם לצאת ידי שמים בעי  .ד יכולים לחייב השני"מ אין ב"שמדין קלב
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 ח דבכל"והוסיף המנ .וכן אם תפסו יורשי הנהרג אין מוציאין מידם ,לשלם
 .ד"מקרה שהרג את הטריפה חייב לשלם בפועל הואיל ואין בה מיתת ב

אחרי שדעתו שמועיל מחילה בין לענין חבלה בין לענין רציחה  ,וצדדנו
לא רחוק  )ורציחה רק להוציאה מדין רוצח לאיסור גרידא ,בחלבה לגמרי(

דסוף כל סוף הפסידו היורשים  ,להגיד שיהא גם חיוב ממון אצל הנהרג
דלא יועיל מחילה אצל  ,ח"אבל לפי הפשטות הוא דלא כמנ( .הרגדמי הנ

כ גבי רציחה לכאורה זה מפני שאין דינם כבין אדם לחבירו "חבלה וכש
כמו שאין דמים  דמי הנהרגוגבי רציחה לא שייך  בין אדם למקוםאלא 

 .)לחילול שבת או למי שעבד עבודה זרה

קצת כדברירנא ח מאד מחודש ואף נגד החוש "ואף שדעת המניא. 
  .ס שלכאורה בנויים על אותו הבנה"הבאתי כמה מקומות בש ,לפני זה

מה לי קטלה "ד ת שהחובל בשבת חייב משום נטילת נשמה"דעת ר .1
  ."כולה מה לי קטלה פלגה

לרוצח "דרשינן  ",רוצחולא תקחו כופר לנפש " :ק פג"דרשת הגמ' בב .2
י שיש קשר בין הר ."אי אתה נוטל כופר אבל נוטל אתה לאברים כופר

אלא חבלה כשאר איסורי התורה דלא שייכי  ,דאי לא ,חבלה לרציחה
  .לרציחה איך למדים ממנה לחבלה

א שהשיטה דאין אדם רשאי לחבל בעצמו "סברה בה :וכן שם צא .3
ודלמא קטלא "ודחה הגמ'  ",אך את דמכם וכו׳"מקורו מקרא ד

ה וכמו א סברה בעלי הגמ' להשוות חבלה לרציח"הרי שבה ."שאני
 ,ואף למסקנא נשארה בספק .הוא הדין לחבול בו שאסור לאבד עצמו

  .קטלא שאנישמא וכלשון הגמ' 
 "כל חייבי מיתות שנתערבו נידיונין בקלה" :)סנ' דף פ(הבאנו סוגיא  .4

 .ובגמ' אמרו שמע מינה דמותרה לדבר חמור הוי מותרה לדבר הקל
המדובר היא קרא  .כ מובא אלא בשנוי קצת"ג .וראינו שבכתובות לג

 )פי' אסון(דאם אסון יהיה חייב מיתה ופטור אדמי ולדות ואם לאו 
פי' דאי לא ( למיתהומזה הוכיחו שמדובר בדהתרו  .חייב בדמי ולדות

שהיא חמורה הוי התראה  )מה שייך כשיש אסון שיתחייב מיתה
וזה חידוש  ).פי' סיפא דקרא היכי שאין אסון אלא חבלה(הקל  לחובל

גם שם ( העונשדכאן לא רק שנשתנו  ,ממקרה דסנהדריןגדולה 
גוף האיסור אלא  )שנתערבו חייבי מיתת חנק עם חייבי מיתת הרג

כ שם שהתרו באיסור הראוי לו וכל התערובת "מרציחה לחבלה משא(
ח שבכל רציחה "אז לפי המנ ).היתה אחרי כן דהיינו אחר שנגמר דינם

תה על חבלה שבכלל יש מעשה חבלה מובן שיועיל התראה למי
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אמנם לפי הפשטות שהם ב' איסורים מחולקים לגמרי  ,מאתיים מנה
דדמי לאחד שהתרה לא יחלל  ,קשה שיועיל התראה לאחד על השני

  .)בפנים כאן אות ט'( .שבת למי שאוכל חלב
שהבינו דגבי טריפה אמרינן דגם מלקות אי  .הבאנו מתוס' כתובות לג .5

 )ל"ש שמפני זה חשוב עשאאי"ע(אפשר הואיל והוא גברא קטילא 
כ "אמרינן כן אבל לשאר כהת והדבר תימה דרק לגבי ב' או ג' דינים

עי' בפנים (הרי הוא כחי לכל דבר ואשתו אשת איש וחייב בכל המצות 
מ שמאוד הקפיד על הגדרה זו של הטריפה ואין "שהבאנו לשון האג

מו שאר ועוד תמוה שהוא מרגיש המלקות כ ).לשום אדם להסתפק בו
אלא גם מכאן מוכח שהבינו התוס' דבתוך כל מעשה רציחה  .בני אדם

והיכי דפקע דין רציחה דגברא קטילא קחשיב  ,יש בה מעשה חבלה
 .בכתובות ש עוד ראי' מהמשך הגמ' שם"וע .ה החבלה שלו חסירה"ה

בחלק האחרון הבאנו שבכל אחד מהני מקומות שלכאורה מראים יב. 
ם "אין הרמב )ח"כדעת התוס' והמנ(לה לרציחה על ההתייחסות בין חב

 ,לדוגמא .או שהוא לא הבין הסוגיא כן או שלא פסק כן לדינא ,מסכים
ולא קשור לנטילת  )תולדה דדש(לדעתו אסורה משום מפרק  חבלה בשבת
ם רק "וכו׳ לא הביא הרמבמותרה לדבר חמור בדין  .ת"נגד ר ,נשמה כלל

 :אבל המקרה דכתובות לג ,יבי מיתותהמשנה דסנהדרין היכא דנתערבו חי
דהתרו על רציחה ונמצא שרק עשה חבלה שדין הוא שילקה מאותו  היכא

עי'  ,וכן בכולם .ם"טעם דמותרה לחמור הוי מותרה לקל לא מובא ברמב
ולכאורה פלוגתתם  ,ם והתוס'"והוסיפנו עוד מקומות דפליגי הרמב .בפנים

לה ואיסור רציחה שייכים עד כמה איסור חב –קשורות באותו נידון 
פי' (עי' פלוגתתם בדין אשו משום חציו אי זה רק לגבי חבלה  ?אהדדי

 .י אש דעת התוס'"ם או גם בענין רציחה ע"דעת הרמב )תשלומי ד' דברים
 )ם"משמעות ל' הרמב( ל דדיינינן דינא דגרמי אי זה דין תורה"וכן מה דקיי

ולא  נזיקיןע זה רק לענין "אבל לכו )דעת הריצבא בתוס'(או קנס דרבנן 
  ).בפנים סוף אות יב'( רציחהלענין 

לדעת התוס'  ,רציחהשל כל  בדמי הנהרג ,אחרון אחרון חביביג. 
כ "משא ,דיש בכל רציחה חבלה ,מ לפוטרו"ח בעינן דין קלב"והמנ
והיכא דיש רציחה לא שייך  ,ם הם ב' חיובים ללא קשר חד לשני"לרמב

 .דמים לבן חוריןדאין  ,לדון דמי הנהרג

 


