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תלמוד בבלי מסכת יומא דף פה עמוד א -עמוד ב
וכבר היה רבי ישמעאל ורבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה מהלכין בדרך ,ולוי הסדר ורבי ישמעאל בנו של רבי
אלעזר בן עזריה מהלכין אחריהן .נשאלה שאלה זו בפניהם :מניין לפקוח נפש שדוחה את השבת? נענה רבי
ישמעאל ואמר :אם במחתרת ימצא הגנב .ומה זה ,שספק על ממון בא ספק על נפשות בא ,ושפיכות דמים
מטמא את הארץ וגורם לשכינה שתסתלק מישראל  -ניתן להצילו בנפשו ,קל וחומר לפקוח נפש שדוחה את
השבת .נענה רבי עקיבא ואמר :וכי יזד איש על רעהו וגו' מעם מזבחי תקחנו למות .מעם מזבחי  -ולא מעל
מזבחי .ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן :לא שנו אלא להמית ,אבל להחיות  -אפילו מעל מזבחי .ומה זה,
שספק יש ממש בדבריו ספק אין ממש בדבריו ,ועבודה דוחה שבת  -קל וחומר לפקוח נפש שדוחה את השבת.
נענה רבי אלעזר ואמר :ומה מילה ,שהיא אחד ממאתים וארבעים ושמונה איברים שבאדם  -דוחה את השבת,
קל וחומר לכל גופו  -שדוחה את השבת .רבי יוסי ברבי יהודה אומר :את שבתתי תשמרו יכול לכל  -תלמוד
לומר אך  -חלק .רבי יונתן בן יוסף אומר :כי קדש היא לכם  -היא מסורה בידכם ,ולא אתם מסורים בידה .רבי
שמעון בן מנסיא אומר :ושמרו בני ישראל את השבת ,אמרה תורה :חלל עליו שבת אחת ,כדי שישמור שבתות
הרבה .אמר רב יהודה אמר שמואל :אי הואי התם הוה אמינא :דידי עדיפא מדידהו ,וחי בהם  -ולא שימות
בהם .אמר רבא :לכולהו אית להו פירכא ,בר מדשמואל דלית ליה פרכא .דרבי ישמעאל  -דילמא כדרבא ,דאמר
רבא :מאי טעמא דמחתרת  -חזקה אין אדם מעמיד עצמו על ממונו ,והאי מידע ידע דקאי לאפיה ,ואמר :אי קאי
לאפאי  -קטילנא ליה והתורה אמרה :בא להרגך  -השכם להרגו .ואשכחן ודאי ,ספק מנלן? דרבי עקיבא נמי,
דילמא כדאביי .דאמר אביי :מסרינן ליה זוגא דרבנן ,לידע אם ממש בדבריו .ואשכחן ודאי ,ספק מנא לן? וכולהו
אשכחן ודאי ,ספק מנא לן? ודשמואל ודאי לית ליה פירכא.

תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף ס עמוד ב
רב הונא אמר :גדישים דשעורים דישראל הוו דהוו מטמרי פלשתים בהו ,וקא מיבעיא ליה :מהו להציל עצמו
בממון חבירו? שלחו ליה :אסור להציל עצמו בממון חבירו ,אבל אתה מלך אתה[ ,ומלך] פורץ לעשות לו דרך
ואין מוחין בידו.

רש"י מסכת בבא קמא דף ס עמוד ב
ויצילה  -שלא ישרפוה הואיל ואסור להציל את עצמו בממון חבירו.

תוספות מסכת בבא קמא דף ס עמוד ב
מהו להציל עצמו בממון חבירו  -איבעיא ליה אי חייב לשלם כשהציל עצמו מפני פקוח נפש.

שולחן ערוך חושן משפט הלכות גזילה סימן שנט סעיף ד
אפילו הוא בסכנת מות וצריך לגזול את חבירו כדי להציל נפשו ,צריך שלא יקחנו אלא על דעת לשלם.

משנה יומא דף פה עמוד ב
עבירות שבין אדם למקום  -יום הכפורים מכפר ,עבירות שבין אדם לחבירו  -אין יום הכפורים מכפר ,עד שירצה
את חבירו .ובגמ' שם מיתה ויום הכפורים מכפרין עם התשובה .עם התשובה  -אין ,בפני עצמן  -לא ,נימא דלא
כרבי .דתניא ,רבי אומר :על כל עבירות שבתורה ,בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה ,יום הכפורים מכפר,
חוץ מפורק עול ומגלה פנים בתורה ומיפר ברית בשר ,שאם עשה תשובה  -יום הכפורים מכפר ,ואם לא עשה
תשובה אין יום הכפורים מכפר!  -אפילו תימא רבי ,תשובה בעיא יום הכפורים  -יום הכפורים לא בעיא תשובה.
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שו"ת בנין ציון סימן קסז
ב"ה :אלטאנא ,יום ו' כ"ה תמוז תרי"א לפ"ק.
כלל גדול בתורה שאין מצו' עומד בפני פקוח נפש חוץ מג' עבירות ע"ז ג"ע וש"ד אכן אם מותר להציל עצמו מפני
פקוח נפש בממון חבירו דהיינו אם מותר לגזול ממון חבירו כדי להציל עצמו מסכנת נפש זה לא ראיתי מבואר
בפוסקים ומצאנו בזה פלוגתא בין גדולי הראשונים והיא השאלה אשר שאל כבר דוד לסנהדרין כדאמרינן בב"ק
(דף ס') ויתאו' דוד ויאמר מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער מאי קמבעי' וכו' רב הונא אמר גדישים
דשעורים דישראל הוו דהוו מטמרי פלשתים בהו וקא מבעיא לי' מהו להציל עצמו בממון חבירו שלחו לי' אסור
להציל עצמו בממון חבירו אבל אתה מלך אתה ומלך פורץ לעשות לו דרך ואין מוחין בידו וכתבו שם התוספ'
איבעי' לי' אי חייב לשלם כשהציל עצמו מפני פקוח נפש עכ"ל וכ"כ גם הרא"ש וז"ל הא לא מבעי' לי' אי שרי
למקלינהו להצלת ישראלים דמלתא דפשיטא היא שאין לך דבר עומד בפני פקוח נפש אלא שלש עבירות אלא
הכי מבעי' לי' מהו למיקלינהו אדעתא דליפטר מתשלומין ואמרו לי' אסור להציל עצמו בממון חבירו אדעתא
דליפטר מתשלומין עכ"ל והנה ודאי פי' זה של התוספ' והרא"ש דחוק מאוד בלשון הגמרא דלא הוי לי' למימר
מהו להציל עצמו בממון חבירו אלא הל"ל מי שהציל עצמו בממון חבירו חייב לשלם או לא רק שהוצרכו
הראשונים לפרש כן כיון שאין לך דבר עומד בפני פ"נ והסנהדרין פסקו דאסור להציל עצמו אבל דעת רש"י אינה
כן דאמה דאמרינן בב"ק (שם /דף ס' )/בשלמא למ"ד למקלי היינו דכתיב ויתיצב בתוך החלקה ויצילה כתב רש"י
ויצילה שלא ישרפוה הואיל ואסור להציל את עצמו בממון חבירו עכ"ל הרי דפשיטא לי' דאסור להציל עצמו
לכתחלה דהורה שלא ישרפוה למען הציל הנפשות מיד פלשתים וראיתי בפרשת דרכים (דרוש י"ט) שהביא שם
דברי רש"י אלה וכתב עליהם משמע דס"ל דמה שנסתפק דוד הוא אם מותר להציל עצמו בממון חבירו והדבר
הוא תימה בעיני דאיך יתכן דבמקום פקוח נפש אסור להציל עצמו בממון חבירו עכ"ל ולענ"ד י"ל ליישוב שיטת
רש"י שלא בלבד דלשון הגמרא מסייעו מה שדחוק מאוד לפי' התוספ' והרא"ש כמו שכתבתי אלא דגם מסברא
יש לומר כן שהרי ביומא (דף פ"ה) יליף ר"ע דפקוח נפש דוחה שבת דעבודה דוחה שבת ופקוח נפש דוחה
עבודה כש"כ שדוחה שבת ע"ש והרי זה פשיטא אף שהתירה התורה לחלל שבת מפני עבודת תמידין ומוספין
מכ"מ לא התירה לגזול דאם לא מצא תמיד אלא מן הגזל לא התירה התורה להביאו דהא סתמא אמרינן להוציא
את הגזול ולא מחלקינן בין מצא אחר ללא מצא אחר הרי אף שהתירה התורה שבת מפני עבודה מכ"מ לא
התירה ממון של אחרים וכיון דפקוח נפש ילפינן מעבודה נאמר ג"כ כמו שעבודה לא דוחה את הגזל גם פקוח
נפש לא דוחה את הגזל ואין לומר דא"כ דרק המצות התירה התורה מפני פקוח נפש ולא מה ששייך לחבירו ל"ל
לרבא לפרש שם (/יומא /דף פ"ב) הטעם דאסור להציל עצמו בנפש חבירו משום מאי חזית דדמך סומק טפי וכו'
תיפוק לי' אפילו לא הוי נפש חבירו רק ממונו ג"כ לא מותר להציל עצמו בו דיש לומר דרבא קושטא קאמר דהא
הוי נפש חבירו ועוד דיש נפקותא באם מוחל חבירו ורוצה שיציל עצמו בו דבממון כה"ג ודאי מותר אבל להציל
עצמו בנפש חבירו אפילו חבירו רוצה בכך אסור מטעם דמאי חזית כיון דחביב לפני הקדוש ברוך הוא נפש

ישראל מאי חזית דנפשך חביבה לו מנפשו כמו שפי' רש"י אבל אם לא מוחל חבירו על ממונו י"ל דגם בממונו
אינו רשאי להציל זה לענ"ד שיטת רש"י.
וראיתי סמך לזה שאפילו לענין פקוח נפש יש סברא לחלק בין איסור ובין ממון ממה דכתיב (שמואל א' כ"א)
שאמר דוד לאחימלך ועתה מה יש תחת ידך חמשה לחם תנה בידי וגו' ויען הכהן את דוד ויאמר אין לחם חול
אל תחת ידי כי אם לחם קדש וגו' ויען דוד את הכהן וגו' והוא דרך חול ואף כי היום יקדש בכלי ויתן לו הכהן
קדש כי לא הי' שם לחם כי אם לחם הפנים המוסרים לפני ד' לשום לחם חום ביום הלקחו ואמרינן במנחות (דף
צ"ה) מאי דרך חול דקאמר לי' הכי קאמר לי' ליכא לחם כי אם לחם חום המוסרים מלפני ד' א"ל לא מבעיא הא
כיון דנפיק ממעילה דרך חול אלא אפילו היאך נמי דהיום יקדש בכלי הבו לי' דליכול דמסוכן הוא דאחזו בולמוס
ופי' רש"י דנפיק ממעילה דכיון דסלקו מותר לכהנים וכל שיש לו שעת היתר לכהנים אין בו מעילה ולא מבעי' הך
שכבר נסתלק אלא אף אם הם מסודרים על השולחן הבו לי' דמסוכן הוא עכ"ל וכתב הפרשת דרכים (שם /דרוש
י"ט )/ויש לתמו' טובא דמאי קאמר ל"מ הך כיון דנפיק ממעילה הותר לזרים והלא קדשי קדשים הם וכ"ת משום
דהי' מסוכן א"כ מה חדש לו דוד אפי' היאך נמי דהיום יקדש בכלי פשיטא כיון דהותר לו לאכול קדשי קדשים אף
שהי' זר משום דהי' מסוכן פשיטא דהותרו לו כל האיסורים עכ"ל אכן ע"פ הנ"ל י"ל דזה ודאי אם אסור להציל
את עצמו בממון חבירו כל שכן שאסור להציל עצמו בממון גבו' דלא חמיר הדיוט מגבו' ולכן הי' אפשר לחשוב
דאף דהותר לזר לאכול ק"ק מפני הסכנה זה דוקא לאחר שיצאו מידי מעילה ונעשו ממון כהן דאז הכהן יכול
להאכיל למסוכן שאין כאן גזל לא מבעי' לר' יהודה דס"ל בקידושין (דף נ"ב) דמקדש אשה בקדשי קדשים
מקודשת דכתיב לך לכל צרכך אלא אפילו לר' יוסי דאינה מקודשת הרי הטעם דכהנים משלחן גבו' קא זכו רק
לאכילה ולא לצורך אחר ע"ש וא"כ כיון דהכהן מאכיל מה שזכה בו לאכילה למי שמותר לאכול מפני הסכנה
פשיטא שאין כאן איסור אבל קדשי קדשים שיש בהם מעילה שעדיין ממון גבו' הם יש לסבור שאסור להאכיל
מפני הסכנה שאסור להציל עצמו בממון גבו' לכן שפיר חדש דוד אפילו אין כאן מה שכבר נעשה חול אלא מה
שקדש היום בכלי שעדיין לא יצא מידי מעילה ג"כ מותר לאכול שאז סבר דוד שמותר להציל עצמו בממון חבירו
וגם בממון גבו' אבל אחר שאינה ד' לידו לחם שיצא כבר מידי מעילה אפשר דעי"ז בעצמו נסתפק דוד במה שהי'
פשיטא לו שמותר להציל עצמו במ"ח =בממון חברו= שאולי שמרו הקדוש ברוך הוא מלחטוא ולכן כששוב בא
מעשה כזה לידו שאל לסנהדרין אם מותר להציל עצמו בממון חבירו (שמעשה זה הי' אחר מעשה דאחימלך
כנראה מהכתובים וממה שהשיבו לו אתה מלך שאז כבר היה מלך) והשיבו לו שאסור וא"כ באמת י"ל שאסור
להציל עצמו ג"כ בממון גבו'.
ובזה נלענ"ד לבאר דברי רש"י באבות (פ' ה') על מה דאמרינן שם לא הפילה אשה מריח בשר הקדש פי' רש"י
מתאות בשר הקדש אי נמי מריח אברים של המערכה שאלו הריחה ובאת לטעום מהם אין שומעין לה להאכילה
בשר קדש עכ"ל וכבר הקשה עליו בתוספ' חדשים שהרי אין לך דבר שעומד בפני פקוח נפש ועוד דגמרא ערוכה
היא ביומא (דף פ"ב) דעוברה שהריחה מאכילין אותה בשר קדש שאין לך עומד בפני פ"נ והניח בקושיא ובשם
הגאון הרב מ"ה שאול זצ"ל אב"ד דק"ק אמשטרדם יע"א כתוב שם בגליון המשניות יישוב לשיטת רש"י דממה

דנקט לא הפילה אשה ולא קתני לא הפילה עוברה משמע דאיירי שלא הוכר עוברה ואז אין מאכילין לה עד
שתשתנה פני' ובזה הי' אפשר שתבא לידי סכנה ואף שסיים שם כן נלענ"ד ליישב פי' רש"י על נכון ע"ש לענ"ד
כמה מן הדוחק לומר שרש"י נתכוון לכך במה שאין רמיזה כלל בדבריו ועוד מה זה שכפל רש"י דבריו אחר
שכתב סתם מתאות בשר קדש כלישנא דמתניתן שוב פרט אי נמי מריח אברים של המערכה הרי זה בכלל
בשר קדש ולא עוד אלא שמה שמסיים רש"י בזה שאלו הריחה ובאת לטעום מהם אין שומעין לה משמע שזה
לא קאי רק על אברים של מערכה דאם על בשר דרישא קאי הל"ל דאלו התאוה ובאת לטעום ממנו אבל לענ"ד
הפי' בזה דרש"י לשיטתו קאי דלפמש"כ יש חילוק בזה בין ב' מיני קדשים אותם שיצאו מכדי מעילה שהם ממון
כהן ודאי מאכילין למסוכן ומהם איירי ביומא במה דאמרינן שם שמאכילין למעוברת דקאמר שם דבתחלה
מאכילין לה מרוטב ואם לא הספיק מאכילין שומן הרי דאיירי מקדשים שנתבשלו שהם חטאת ואשם של כהן
ומהם איירי ג"כ פירוש ראשון של רש"י במה דכתב מתאות בשר קדש דתאו' וחימוד הם בלב כמש"כ ג"כ
התוספת חדשים ונקט כן דלא הי' צריך לנס שלא הפילה משום קדשים שנאכלים לכהנים דהם מאכילים לה אבל
לפעמים הי' אפשר דהתאוה בלב בלבד ולא פרסמה תאותה שיודע להאכילה ולזה הי' הנס שלא הפילה ע"י
תאות בשר קדש אבל באי נמי פי' רש"י דמריח אברי מערכה איירי שהם ממון גבו' דמהם אין מאכילין לה אפילו
הריחה ונסתכנה דאין מצילין בממון גבו' כמו בממון חבירו.
ויצא לנו מזה דלרש"י אין מצילין מן הסכנה לא בממון חבירו ולא בממון גבו' אבל לתוספ' ורא"ש מצילין ומדברי
שאר ראשונים לא ראיתי בזה הכרע שהם כתבו המציל עצמו בממון חבירו חייב וכ"כ גם הרמב"ם ה' חובל ומזיק
(פ"ח) ואף שלא כתבו שאסור להציל מכ"מ אין הכרע ששיטתם כשיטת התוספ' שהרי לא כתבו ג"כ איפכא שאף
שחייב מכ"מ מותר לכתחלה להציל עצמו אכן מלשון הראב"ד (שם /הלכות חובל ומזיק ,פרק ח' )/משמע
ששיטתו כשיטת התוספ' ומכ"מ גם ממנו אין ראי' גמורה דהוא מחלק בין למסור עצמו כדי להציל ובין מציל
בשנוטל ממון חבירו מעצמו ולכן כתב דודאי אינו מתחייב להניח להרוג את עצמו משום הצלת ממון חבירו אבל
אם מותר לכתחלה ליטול ממון חבירו מעצמו להציל עצמו ממיתה עדיין אין הכרע מדבריו ועיין בנ"י בהגוזל
בתרא .כנלענ"ד ,הקטן יעקב.

שו"ת בנין ציון סימן קסח
ב"ה אלטאנא ,יום ה' כ"ג מנחם תרי"א לפ"ק .להרה"ג וכו' מ"ה יוסף חיים קרא נ"י אב"ד דק"ק פיננע יע"א.
כתב אלי מר נ"י  -תמה אני על מה שכתב מעכ"ת נ"י דלדעת רש"י יהא אסור הגזל אפילו משום פיקוח נפש
והלא ש"ס ערוך הוא בכתובות דף י"ט ע"א א"ל רבא השתא אילו אתי קמן לאמלוכי אמרינן להו זילו חתומו ולא
תתקטלון דאמר מר אין לך דבר יע"ש הרי דאי אפשר לומר כן בדעת רש"י ומ"ש מעכ"ת נ"י דגם מסברא יש
לומר כן כיון דפיקוח נפש ילפינן מעבודה כמו שעבודה אינו דוחה את הגזל כך פיק"נ אינו דוחה אותה אינו נראה
לפענ"ד חדא דהא דעבודה אינו דוחה את הגזל היינו טעמא משום דאין מצותה בכך דקב"ה אמר אני ד' שונא
גזל בעולה וכאלו לא הביא כלל דמי וכמו שלא נאמר דאם אין כאן זכר לעולת הבקר יביא נקבה לתמיד וידחה

מצוה דזכר תמים יקריבנו כיון דאין מצותה בכך ועוד דאף אם נאמר דעבודה אינו דוחה גזל מאין הרגלים לומר
דפיקוח נפש דחמיר מיני' דדוחה עבודה שאינו דוחה גזל ג"כ וא"ל מדשאלו התנאים אלו מניין לפיק"נ שדוחה
שבת מכלל דצריך לימוד דוקא א"כ לגבי גזל דליכא ק"ו עכ"פ אין ראי' דידחה ז"א דעד כאן לא שאלו אלו
התנאים רק מנ"ל דידחה שבת דכיון דאיסור שבת במיתה א"כ חזינן דקטלין גברא מפני מצוה דשבת א"כ
מהיכא תיתי נאמר דמחללין שבת להצלה דגברא (ובאמת שאלתי כן בילדותי לאאמ"ו ז"ל) ע"ז הוכיח הש"ס אף
דחילול שבת במיתה אעפ"כ לתקוני עבודה לא מיקרי חילול כלל מכ"ש לפיק"נ דחמיר דלא מקרי חילול וברשות
קא עביד ואי בעית אימא כיון דאמר מר דשקולה שבת כע"ז הו"א דאינו דוחה אותו כע"ז לכך בעי ק"ו אבל גזל
אף על גב דעבודה לא דחי לי' מ"מ הדרינן לכללא דאין לך כו' ואם שדברי כבוד מעכ"ת נ"י שם מלאים חן ושכל
טוב ליישב בסברתו קושיות הפ"ד =הפרשת דרכים= אין המונח אמת כדמוכח מש"ס דכתובות הנ"ל עכ"ד.
תשובה  -הנה מלבד מה שכתב מעכ"ת נ"י על חקירתי הנ"ל כתב לי ג"כ הרה"ג וכו' מ"ה גבריאל אדלער הכהן
נ"י הגאב"ד דק"ק אבערדארף וז"ל אתמה במה שמסתפק אם מותר להציל עצמו מפני פ"נ =פקוח נפש= בממון
חבירו דהיינו אם מותר לגזול מ"ח כדי להציל עצמו מסכנת נפש כתב לא ראיתי מבואר בפוסקים וכו' הלא
מפורש דין זה בטוש"ע ח"מ (סי' שנ"ט סעיף ד') אפילו הוא בסכנת נפש וצריך לגזול את חבירו כדי להציל נפשו
צריך שלא יקחנו אלא על דעת לשלם אלמא דמותר וצריך לגזול וכמש"כ הרא"ש דאין לך דבר עומד בפני פ"נ
ובודאי גם רש"י מודה להך דינא אך איננו פטור מתשלומין כשאפשר לו לשלם אח"כ אבל ספיקא דדינא אין בזה
עכ"ל ועל זה השבתי מה שתימה מר נ"י שכתבתי שהדין לא מבואר בפוסקים והרי מפורש בש"ע לא כתבתי
שהדין לא הוזכר בפוסקים אלא שלא מבואר בפוסקים שיש פלוגתא בו בין גדולי הראשונים והרי הטור לא כתב
רק דעת אביו הרא"ש שהזכרתי ואחריו כ' הש"ע כן אבל לא הזכירו שדעת רש"י אינה כן ומה שכתב מעכ"ת נ"י
שגם דעת רש"י כהרא"ש שמותר לא ידעתי היאך אפשר לומר כן שהרי רש"י כתב בפי' ויצילה שלא ישרפוה
שאסור להציל עצמו בממון חבירו וכמו שדייק ג"כ הפרשת דרכים .ועתה אשיב על דברי מר נ"י שהשו' דעתו עם
הרב הנ"ל נ"י להחליט מכח סברא שלא יעלה על הדעת לומר שפקוח נפש לא ידחה את הגזל ואחרי העמקתי
בעיון הדבר נלענ"ד שלא בלבד שדעת רש"י כן שפליג על הרא"ש אלא שגם כבר פלוגתא דאמוראים ואפילו
פלוגתא דתנאים מצאנו בזה .מר נ"י הביא ראי' דמותר להציל עצמו בממון חבירו לכתחלה ממה דאמרינן
בכתובות (דף י"ט) אמרינן להו זילו חתומו ולא תתקטלון ומתוך כך רצה לדחוק בגמרא דב"ק במעשה דפלשתים
שלא הי' פקוח נפש להם אלא ספק שמא באחר יבא לידי פ"נ מה שודאי לשון הגמרא מהו להציל עצמו בממון
חבירו מתנגד לפי' כזה ולא ידעתי לו יהי כדברי מר נ"י שיהי' משם ראי' הרי רק רבא הוא דאמר כך לרב חסדא
אבל רב חסדא הרי קאמר בפי' עדים שאמר להם חתמו שקר ואל תהרגו יהרגו ואל יחתמו שקר א"כ לרב חסדא
אסור להציל עצמו בממון חבירו וכן כתב בספר הכתובה דס"ל לרב חסדא בהא אם ירצה הגזלן להרוג אותו והוא
בא לפטור עצמו בחתימת שקר על חבירו דאין יכול להציל עצמו בממון חבירו וס"ל דאסור לגזול או להפסיד ממון
חבירו לרפאות את עצמו עכ"ל ולפ"ז יש פלוגתא דאמוראי בדין זה בין רב חסדא לרבא הן אמת דהרמב"ן
והרשב"א פרשו דרב חסדא רק מדרך חסידות קאמר דיהרגו ולא מן הדין ולכן תימה הריטב"א על רש"י שכתב

דאם לא יהרגו משוו נפשייהו רשעים דנראה דדעתו דלר"מ דינא הוא שיהרגו והרי אין דבר עומד בפני פ"נ חוץ
מג' דברים ע"ש אכן ברור שגם בזה רש"י לשיטתו קאי דס"ל דלרב חסדא הדין כן וכיון דגם בב"ק בהך מעשה
דפלשתים יש פלוגתא דאמוראי מה הי' השאלה ורק רב הונא הוא דמפרש ששאלו מהו להציל עצמו בממון
חבירו והשיבו לו שאסור יש לומר דרש"י ס"ל דרב הונא ס"ל כרב חסדא דמן הדין אסור להציל עצמו בממון
חבירו ורבא דפליג על זה באמת מוקי הך דפלשתים בענין אחר כדאמרינן שם /כתובות י"ט /אמר רבא אר"נ
טמון באש קמבעי' לי' וכו' ע"ש ולכן שפיר כתב רש"י ויצילה שלא ישרפוה .שוב ראיתי שפלוגתא דתנאי יש בדין
זה דז"ל הרמב"ן הובא בש"מ בכתובות שם ואיכא דאמרי רב חסדא אמר קסבר ר"מ מדינא נמי יהרגו ואל
יחתמו שקר לפי שנמצא בברייתא חיצונית שלשה דברים אין עומדים בפני פ"נ ואילו הן ע"ז וג"ע וש"ד ר"מ אומר
אף הגזל ורבא אמר אנן ודאי קיי"ל שאין לך דבר עומד בפני פ"נ אלא שלשה אילו בלבד ודלמא אתא קמי' בי
דינא דס"ל כרבנן ואורו לי' הכי ולאו מלתא היא עכ"ל הרי דפליגי בזה ר"מ ורבנן ולר"מ גזל עומד בפני פ"נ ומה
שדחה הרמב"ן פי' זה נראה דס"ל דאף דר"מ ס"ל גזל דוחה פ"נ מכ"מ בהך דעדים לאו גזל הוא שהם אינם
גוזלים בעדותן רק עדות שקר הוא וזה אינו עומד בפני פ"נ והאיכא דאמרי ס"ל כיון דלר"מ דנין דינא דגרמי ובזה
פסקינן כוותי' כדאמרינן בב"ק (דף ק') ועדות שקר דמי לגרמא דדן את הדין וא"כ יש בזה הפסד ממון ודומה
לגזל אבל רבא סובר דאין זה דומה לגזל דגזל דאורייתא הוא דוקא כשלוקח מידו ובזה בלבד ס"ל לר"מ דעומד
בפני פ"נ עכ"פ הנך רואה דר"מ ס"ל דאסור להציל עצמו בממון חבירו אפילו משלם אח"כ ולכן שיטת רש"י א"ש
דמפרש דלאוקימתא דרב הונא הסנהדרין הורו לדור כר"מ שלא ישרפוה ולא צריך לדחוק כמו שפי' התוס'
והראש /והרא"ש /דהשאלה הי' אם חייב לשלם בלבד ובזה א"ש ג"כ מה שפירשתי דברי רש"י באבות שאסור
להציל עצמו בהקדש דאברי המערכה דבזה ג"כ פי' רש"י בחד פירוש אליבי' דהך שיטה שהורו סנהדרין לדוד
ואף דלדינא ודאי פסקינן כפסק הטור וש"ע דמותר להציל עצמו בממון חבירו מכ"מ הרוחנו במה שחקרנו לידע
שלאו כ"ע ס"ל כן ועוד אכתוב אי"ה במה שיש נפקותא לדינא בזה .כנלענ"ד ,הקטן יעקב.

שו"ת בנין ציון סימן קסט
ב"ה אלטאנא ,יום ד' כ"ב סיון תרי"ז לפ"ק .להרה"ג וכו' מ"ה מתתי' מונק הכהן נ"י אב"ד דק"ק קריאנקע יע"א.
העיר מעכ"ת נ"י על חקירתי אם מותר להציל עצמו בממון חבירו שממעשה דר' יהודה ור' יוסי דהובא ביומא (ד'
פ"ג) מוכח שיכול להציל עצמו בממון חבירו דקפחי' ר' יהודה שאחזו בולמוס לרועה ואכלי' לריפתא ולא נזכר שם
שהחזיר ר"י דמי ריפתא לרועה כלל  -לא ידעתי אם פשיטא למעכ"ת נ"י שלא שילם ר' יהודה איך הקשה עלי כן
הרי יקשה לפסק הלכה שנפסק בח"מ (סי' שנ"ט) שאסור להציל עצמו בממון חבירו אם לא ע"מ לשלם ולכן ודאי
צ"ל שר' יהודה לא קפחו רק ע"מ לשלם ושילם לו וא"כ לשיטת התוספ' והרא"ש ודאי אין קושיא אבל יצדק
הוכחת מר נ"י לכאורה נגד שיטת רש"י שהוכחתי דס"ל דאסור להציל עצמו בממון חבירו אפילו ישלם לבסוף
אכן אחרי עיון לענ"ד אדרבא יש ראי' מזה לשיטה זו וכפי אשר ביארתי' דז"ל הגמרא (שם /יומא ,דף פ"ג )/רבי
יהודה ור' יוסי הוו קא אזלי באורחא אחזי' בולמוס לר' יהודה קפחי' לרועה אכלי' לריפתא א"ל רבי יוסי קפחת

את הרועה כי מטו למתא אחזי' בולמוס לר' יוסי אהדרוה בלגי וצעי א"ל ר' יהודה אני קפחתי את הרועה ואתה
קפחת את העיר כולה עכ"ל וק' מה תרעומת הי' לר' יוסי על ר' יהודה שאמר לו קפחת את הרועה הרי במה
שאחזו בולמוס אונס הי' ובמה שקפח לרועה מצו' קעביד להציל את נפשו וכן ק' מה השיב לו ר' יהודה ואתה
קפחת את העיר כולה היאך יקרא זה קפוח הרי ברצון טוב הביאו ונתנו לו אבל יובן זה ע"פ מה שהבאתי במקום
אחר (סי' הקדום) בשם הרמב"ן ברייתא שיש פלוגתא בזה דלת"ק רק ג' דברים עומדין בפני פקוח נפש ור"מ
אומר אף הגזל ולפ"ז י"ל דגם רבי יהודה ור' יוסי פליגי בזה דר' יהודה ס"ל כת"ק דר"מ ובפרט שכפי הנראה
מסוגיא דפסחים (דף י"א) ומסוגיא דסנהדרין (דף מ"ה) פשיטא להגמרא דסתם בר פלוגתא דר"מ הוא ר' יהודה
וכן אפכא ע"ש וא"כ ר' יהודה לשיטתו אזיל דס"ל דגזל אינו עומד בפני פ"נ רק הג' דברים ע"ז וג"ע וש"ד ולכן הי'
ס"ל דמותר לקפח את הרועה אבל רבי יוסי ס"ל כר"מ דאף הגזל עומד בפני פ"נ דאסור להציל עצמו בממון
חבירו ולכן אמר לו קפחת את הרועה ונקרא זה קפוח וגזילה דאסור הי' לך לעשות כן ולכן כשאחזו גם לר' יוסי
בולמוס והביאו לו בני העיר מעצמם אמר ר' יהודה אם אני קפחתי את הרועה גם אתה קפחת את בני העיר
כלומר כמו שאצלך לא הי' קפוח שמרצונם נתנו כן גם אצלי לא יקרא קפוח אף שכפיתי אותו שמן הדין הי' מותר
לי לעשות כן ולפ"ז א"ש דפסק רש"י דאסור להציל עצמו בממון חבירו שהרי בעירובין (דף מ"ו) אמרינן דר'
יהודה ור' יוסי הלכה כר' יוסי וכש"כ כשגם ר"מ מסייע לו ולכן מוקי גם סתם גמרא בב"ק (דף ע') כן .כנלענ"ד,
הקטן יעקב.

שו"ת בנין ציון סימן קע
ב"ה אלטאנא ,יום ג' ט"ו כסליו תרי"ב לפ"ק.
נשאלתי  -חולה אחד נחלה בחולי נפלא ועסקו הרופאים ברפואתו ללא הועיל כי מת בחליו ויש שם עוד חולה
שנחלה בחולי כזה ורצו הרופאים לפתוח את המת לראות ענין החולי למען מצוא תרופה לאשר עוד בחיים אם
מותר לעשות כן לנוול המת או לא?
תשובה  -שאלה קרובה לנדון זה כתובה בשו"ת נודע ביהודה מ"ב חי"ד סי' ר"י רק דשם הי' הענין שלא הי' שם
חולה כזה אלא שרצו הרופאים לנוול את המת ולפתחו למען ידעו למצוא תרופה אם יבא חולה כזה לידם
והשואל שם רצה להתיר דאין לך דבר עומד בפני פקוח נפש ומה דאמרינן בב"ב (דף קנ"ד) במעשה דבני ברק
שאמר ר"ע אי אתם רשאים לנוולו וכן נפסק בח"מ (סי' רל"ה ס' י"ג) שאני התם דבשביל ממון הוא אבל בשביל
פ"נ ודאי מותר שהרי אפילו בשביל ממון אמרינן שם ואלא אי אמרת לקוחות לינוול ולינוול הרי מבואר דמשום
פסידא דלקוחות לא משגחינן בניוול המת והגאון בעל נ"ב הסכים עמו בראי' זו רק שכתב דעכ"פ אם יש שם
קרובים של המת אינם רשאים לנוולו ועוד הביא השואל ראי' להתיר ממה דאמרינן בחולין דף י"א וכ"ת משום
אבוד נשמה דהאי ננוול הרי דפשיטא להגמרא דבשביל להציל הרוצח מותר לנוול הנרצח ועל ראי' זו השיב
הגאון בעל נ"ב דעכ"פ שם התירה התורה לנוול דאם לא אזלינן בתר רובא כס"ד שם ואעפ"כ צותה התורה
להרוג הרוצח ע"כ אי אפשר זה אלא בענין שיבדקו הנרצח דלאו טרפה הי' ועוד השיב דשאני התם כיון דהניוול

הוא למען יעשה דין ברוצח א"כ זהו כבודו של נרצח וכל שהוא לכבודו לא שייך ניוול ושלכן אין ראי' מזה אבל
העיקר כתב דאין מקרי ספק פקוח נפש כיון דאין שם פקוח נפש לפנינו ולשמא יבא לפנינו לא חיישינן ולא מקרי
זה ספק פקוח נפש דא"כ התרת כל מלאכות שבת שמא יצטרך לחולה אע"כ דלהא לא חיישינן עכ"ד והנה ודאי
דבריו נכונים בזה דלא מקרי פ"נ לשאם יבא כזה לידינו אבל לפ"ז בנדון השאלה הנ"ל שיש שם חולה כזה ויש
פ"נ לפנינו יהי' מותר ע"פ סברת הגאון נ"ב לפתוח ולנתחו כשאין שם יורשים המוחים בדבר.
אכן לפענ"ד אין הדבר כן ובתחלה אשיב על ראיות המתיר דמה שהוכיח ממה דאמרינן אי אמרת לקוחות לינוול
ולינוול דמכיון דמשום פסידא דלקוחות לא משגחינן ה"ה לא מפני פ"נ תמהתי היאך הסכים עמו הגאון נ"ב
שלענ"ד אדרבא משם ראי' להיפך שהרי אמרינן שם אמאי שתקי לימרו לי' אנן זוזי יהבינן לי' לינוול ולינוול ע"ש
הרי בפי' דרק משום דבאו מכח טענה דהוא נשאר חייב להם שקבל זוזי מהם לינול ומטעם זה כתבו התוספ'
שם דמשום ירושה דלא מידי יהבי אין רשאים לינוולו /לנוולו /וכן פסק גם הרמב"ם ה' מכירה (פ' כ"ט) ונפסק כן
בח"מ (סי' רכ"ה) ע"ש ברמ"א וא"כ המת דלא נתחייב מידי למה יתנוול הרי לא דמי ללקוחות רק לירושה וגם
הראי' שהביא המתיר מחולין דאמרינן וכ"ת משום אבוד נשמה דהאי נינוולי' מלבד מה שהשיב כבר בנ"ב על זה
בלא"ה לענ"ד אין ראי' משם דהנה בכל עניני התורה אם יארע התנגדות בין ב' מצות אמרינן שב ואל תעשה
עדיף ולכן צריך ילפותא דעשה דוחה ל"ת דמסברא הוי אמרינן מוטב ידחה העשה בשב ולא תעשה ואל ידחה
הל"ת בקום ועשה ולענין ע' ול"ת ולקצת שיטות גם לענין ל"ת שיש בה כרת דלית לן ילפותא דלידחי מפני ע'
באמת אמרינן דידחה העשה מפניהם בשוא"ת =בשב ואל תעשה= ועל כן גם כאן אם ימצא התנגדות בין מצות
פקוח נפש ובין מצו' שלא לנוול המת מסברא אמרינן שוא"ת עדיף ולא ינוול אבל התם דצוותה התורה להרוג
הרוצח רק דהספק הוא אם בלא בדיקת הנרצח או אחר שיבדק קאמר שפיר דמשום אבוד נשמה דהאי נינוולי'
דהרי הבדיקה היא לא לבד להציל הנרצח אלא להציל גם הב"ד והעדים שלא יעברו על עון רציחה שלא כדין
בקום ועשה שאם הנרצח טרפה הי' מיתת הרוצח נחשבה כרציחה ושפיר אמרינן שיש סברא דמוטב לעבור
בקום ועשה על עוון ניוול המת מלעבור בקום ועשה על ספק רציחה ולכן נקט שם הלשון משום איבוד נשמה
דהאי ולא נקט הלשון משום פקוח נפש דלא משום פקוח נפש שיעבור עליו בשוא"ת אתינן עלי' אלא משום אבוד
נשמה בקום ועשה וא"כ בנדון השאלה דאין על הצד של פקוח נפש רק שוא"ת מסברא נאמר תדחה משום פקוח
נפש בשב ואל תעשה ואל ידחה איסור ניוול המת בקום ועשה.
רק דעדיין יש לדון בזה שהרי כלל גדול בתורה דאין לך דבר עומד בפני פקוח נפש ואין חילוק בין ודאי לספק פ"נ
אבל נלענ"ד דגם מטעם זה אין להתיר כאן דכבר הוכחתי במ"א (סי' קס"ז) שדעת רש"י ע"פ גמרא דב"ק (דף
ס') דאמרינן שם שאסור להציל עצמו בממון חבירו שאסור לאדם לגזול ממון חבירו למען הציל עצמו ממיתה
ונגד דעת התוספ' והרא"ש שפירשו הסוגיא שם דוקא לענין דצריך לשלם אבל לא שיהי' אסור לכתחלה להציל
והנה לדעת רש"י כיון שאסור להציל עצמו בממון חבירו כש"כ דאסור להציל עצמו בקלון חבירו דכבודו חביב לו
מממונו כדאמרינן בב"ק פ' החובל בהאשה שבאת לפני ר"ע ע"ש וא"כ האיך נאמר דמשום פ"נ דהחולה יהי'
מותר לבזות ולנוול המת דמסתמא לא מוחל על בזיונו דעד כאן לא פליגי תנאי בשקלים (פ' ב') רק אי מחיל

אינש זילותי' לגבי יורשים ומשמע דלגבי אחר מסתמא אינו מוחל אכן לא בלבד לשיטת רש"י נראה דאסור אלא
גם לשיטת התוספ' והרא"ש דפסקוה הטור וש"ע בח"מ (סי' שנ"ט) נראה שהדין כן דז"ל הטור שם ואפילו הוא
בסכנת מות ובא לגזול את חבירו ולהציל נפשו אסור לו לגזול אם לא על דעת לשלם ודאי אין לך דבר שעומד
בפני פ"נ לכך הוא רשאי לנולו ולהציל נפשו אבל לא יקחנו אלא על דעת לשלם עכ"ל וכן נפסק גם בש"ע שם הרי
בפירוש דאסור לגזול אפילו להציל נפש אם לא על מנת לשלם דאין חילוק בין שיטת רש"י לשיטת התוספ'
והרא"ש אלא דלשיטת רש"י מה דאמרינן אסור להציל עצמו בממון חבירו הוא אפילו ע"מ לשלם לבסוף ולשיטת
התוספ' והרא"ש לא אסור רק אם מציל עצמו ע"מ שלא ישלם לבסוף ולפ"ז בנדון זה דלא שייך שישלם לבסוף
דאי אפשר לשלם למת את בזיונו גם לשיטת התוספ' והרא"ש אסור להציל נפש בבזיון אחר ואין לומר כיון
דפסקינן כת"ק בשקלים (שם /פרק ב' )/דגבו לצורך המת והותיר יתנו ליורשיו דאדם מחיל זילותי' לגבי' יורשי'
כמבואר בטוש"ע י"ד (סי' שנ"ו) א"כ גם הכא שייך שישלם לבסוף דישלמו דמי בזיון המת ליורשיו דז"א דבשלמא
התם שכבר גבו יש סכום /מקום /בזה לומר דבזיון זה מחל ליורשיו אבל הכא מי ישום כמה דמי הבזיון לשלם
ליורשיו ועוד דרש"י כתב בסנהדרין (דף מ"ח) וז"ל תנא קמא סבר מחיים אחלי' לזילותא וניחא לי' שיתבזה
לאחר מיתתו להנאת יורשים עכ"ל הרי שכתב דמחיים אחלי' לזילותי' והיינו דודאי לא שייך מחילה לאחר מיתה
ואף דלא נגבה הממון רק לאחר מיתה אמרינן מסתמא ידע המת שאין לו צרכי קבורה ויצטרכו לגבות בשבילו
לכן מחיים כבר מחל זילותא דהמותר ליורשי' וא"כ לא שייך מחילה רק לענין בזיון דאסיק המת אדעתי' בחייו מה
שאין כן בנדון שלפנינו וא"כ לא שייך בזה השבה וגם לשיטת התוספת והרא"ש אסור להציל בבזיון חבירו ועוד
דבשלמא לענין הצלת עצמו בממון חבירו יש סברא דמותר כיון דהנגזל בעצמו חייב להציל חבירו בממונו משום
לא תעמוד על דם רעך כמבואר בח"מ (סי' תכ"ו) לכן מותר להציל עצמו בממונו דלא מידי גזלו כיון דהוא בעצמו
הי' חייב בזה אבל בנדון השאלה דלא שייך לומר כן דאין על המת מוטל להציל את החי דכיון שאדם מת נעשה
חפשי מן המצות כדאמרינן נדה (דף ס"א) לכן גם מטעם זה נלענ"ד דגם ע"פ שיטת התוספ' והרא"ש אסור
להציל החי ע"י ביזוי המת וכל שכן כיון דהביזוי והניוול הוא ודאי ואם יגיע הצלה לחי עי"ז הוא ספק ושב ואל
תעשה עדיף .כנלענ"ד ,הקטן יעקב.

שו"ת בנין ציון סימן קעא
ב"ה אלטאנא ,יום ה' כ"ז אדר תרי"ב לפ"ק .להרה"ג וכו' מ"ה משה שיק נ"י הגאב"ד דק"ק יערגן יע"א.
מעכ"ת נ"י השיב על מה שכתבתי לאסור לנוול המת לצורך פקוח נפש והביא ראיות שעל פיהם לפי דעתו
מבואר ומוכרח דבמקום פקוח נפש שרי ניוול המת ולענ"ד לא מבואר ולא מוכרח ואשיב על ראיותיו :מה שהביא
ראי' ממה דאמרינן ערכין (דף ז') בישבה על המשבר /ומתה /ומחה מביאין סכין וקורעין בטנה כדי להציל הולד
הרי דמשום הצלת עובר מותר לנוול המת לפענ"ד ג' תשובות בדבר.
(א') ניוול המת לא יקרא רק מה שמשקץ ומתעב המת בעיני רואיו ובפרט מה שנקרא ניוול גם גבי החי אבל
להוציא העובר ע"י חתיכת בטנה מאן לימא לן דזה ניוול יקרא אחרי שידוע שע"פ דרכי הרפואה גם בחי' לפעמים

נעשה כן והרבה פעמים מצאנו בדברי רז"ל יוצא דופן הרי שהי' ידוע דרך רפואה זו אצלם ואין זה ניוול משא"כ
לפתוח בטן המת ולנתח בני מיעיו כאשר צריך לעשות מי שרוצה ללמוד ענין החולי זה ודאי ניוול יקרא.
(ב') כבר כתבתי בתשובתי הנ"ל דמסתמא אדם מוחל זילותא לגבי יורשים כת"ק פ"ק דשקלים ומעכ"ת נ"י כתב
על זה דלא ידע מה אענה לש"ס ב"ב (דף קנ"ד) דמשם הוכיח הנב"י דאין אדם מוחל ניוול משום הנאת יורשים
ותמהתי אני הבאתי ראי' ממה שפסקינן בטוש"ע י"ד (סי' שנ"ו) בפי' דאדם מוחל זילותי' לגבי יורשים והוא השיב
מראית הנב"י מגמרא דב"ב ואדרבא אשאל מה יענה מעכ"ת נ"י לסתירה זו אכן לו מר נ"י שם עיניו על מה
שכתבתי גם הי' יודע מה אענה על ראית הש"ס דב"ב כי כבר עניתי שם במה שהבאתי דברי רש"י בסנהדרין
(דף מ"ח) שכתב דת"ק סבר דמחיים אחלי' לזילותא וניחא לי' שיתבזה לאחר מיתתו להנאת יורשים עכ"ל והיינו
משום דלא שייך מחילה לאחר מיתה וא"כ לא נאמר דאדם מוחל זילותא לגבי יורשים אלא בדבר שעלה על
דעתו מחיים שיבא לידי כך ומוחל זילותי' כגון דהך דשקלים שקבצו מעות לעני והותיר דזוכר שאפשר שימות
ולא יצטרך ומוחל לגבי יורשים מה שאין כן בהך דב"ב שם דאיך שייך דעלה על דעתו מחיים שיצטרכו לפתוח
קברו ולנוולו משום הנאת יורשים וא"כ לא אפשר שמחל מחיים ואין מחילה לאחר מיתה ולפ"ז ביושבת על
המשבר בסכנת מות בהקשותה בלדתה מסתמא עולה על דעתה שאם תמות יפתחו בטנה להציל לולד בפרט
שזה ידוע בדיני רפואה כנ"ל וא"כ שייך בזה כמו בהך דשקלים דמסתמא מוחלת מחיים זילותא לגבי יורשים ומה
גם אצל פרי בטנה אשר נפשה קשורה בנפשו וכי יש דמיון לזה שנאמר דאדם מוחל זילותי' גם לגבי אחר במקום
שלא עלה על דעתו מחיים שיבא לידי כך.
(ג') אפילו נאמר דלהוציא הולד ע"י פתיחת בטנה ניוול מקרי ושאינה מוחלת על בזיונה עם כל זה אין ראי' משם
דלפי מה שכתבו התוספ' בנדה (דף מ"ד) אף דביושבת על המשבר ומקשה לילד מותר להרוג הולד להצילה
מכ"מ היכא דמתה האם מי שהורג הולד חייב דכמונח בקופסא דמי וכ"כ ג"כ הרמב"ן הביאו המג"א (סי' ש"ל)
כיון שמתה האם נחשב הולד כחי ודלת נעולה בפניו ע"ש וכיון דאמרינן בב"ב דאפילו משום זוזי דלקוחות שנתנו
יכולים לטעון שינוול כש"כ שנאמר דמי שתופס את החי בקופסא ונועל דלת בפניו שיתנוול כדי להציל את החי
מה שאין כן לנוול את המת בשביל פקוח נפש של אחר שאין לו תביעה על המת.
והנה על ראיתי מדגזל עומד בפני פקוח נפש ה"ה ג"כ בזיון חבירו השיב מר נ"י דשאני גזל דאמרינן בב"ק כל
הגוזל חבירו שו' פרוטה כאלו נוטל את נפשו והוי כמו שפיכת דמים מה שאין כן בבזיון חבירו ולא ידעתי אם
פשיטא מזה למעכ"ת נ"י דהוי גזל כמו שפיכת דמים למה לא דן ג"כ דהוי בזיון כמו שפיכת דמים דהרי אמרינן
ג"כ ב"מ (דף נ"ח /ע"ב )/כל המלבין פני חבירו ברבים כאלו שופך דמים דאזיל סומקא ואתי חוורא ולא זו בלבד
אלא דלפי טעם זה נאמר ג"כ דחלול מועדות עומד בפני פקוח נפש שהרי אמרינן מכות (דף כ"ג) כל המבזה את
המועדות כאילו עובד ע"ז והרי ע"ז עומד בפני פ"נ אכן על כיוצא בזה כבר אמר הרב ר' יונתן ז"ל אם אמרתי
אספרה כמו הנה דור בניך בגדתי אם נפרש כל כמו שאמרו רז"ל בדרך היקש כל הכועס כאלו עובד ע"ז כל
המספר לשה"ר כאלו כפר בעיקר וכדומה ח"ו יהיו רוב ישראל עע"ז =עובדי עבודה זרה= וכופרים אלא ודאי כל

כאלו שאמרו רז"ל אינו רק שבענין א' דומה לזה אבל לא שנאמר שהיקש הוא לדון שמה שנוהג בזה נוהג בזה
ולכן לענ"ד אין לנו טעם לומר בגזל שעומד בפני פ"נ אלא או הטעם שכתבתי (סי' קס"ז) שהרי ר"ע למד פ"נ
שדוחה ל"ת מעבודה שדוחה שבת וראינו גזל שחמור משבת שהרי עבודה דוחה שבת ואינו דוחה גזל ואף שזה
לא שייך רק לטעם דר"ע מכ"מ מהיכי תיתי נעשה פלוגתא חדשה בין טעם דר"ע לשאר הטעמים או שנאמר גם
אם ילפינן מוחי בהם ולא שימות בהם הרי שם כתוב ועשית' את כל חקותי ואת כל משפטי ובזה לא התיר
הקדוש ברוך הוא שלא למות רק מה שנוגע אליו דהיינו חקותיו ומשפטיו אבל לא מה שהוא לאחרים ולהיות גם
רע לבריות למען הציל עצמו ממיתה או שנאמר אחר דילפינן שע"ז עומד בפני פ"נ מואהבת את ה' אלקיך וגו'
בכל נפשך כדאמרינן בסנהדרין (דף ע"ד) ואמרינן שם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו לכך נאמר בכל
מאודך ולכן כמו דילפינן שם דשפיכות דמים עומד בפני פ"נ ה"ה ג"כ גזל כיון דיש אדם שממונו חביב עליו מגופו
ולכל הטעמים האלה גם ביזוי חבירו עומד בפני פ"נ =פקוח נפש=.
אכן מעכ"ת נ"י רצה לומר דגם להציל עצמו בממון חבירו מותר ומה דאמרינן בב"ק אסור הפי' דאסור לסבב
ולעמוד עצמו במקום שיגרם על עצמו סכנה ויהי' צריך להציל עצמו בממון חבירו ואני תמה איך יעלה על הדעת
לומר כן וכי מותר לעמוד במקום סכנה אפילו אין צריך להציל עצמו בממון חבירו הרי עובר בושמור נפשו מאוד
ולכן אני אומר שכל מי שמפרש דברי רש"י שדעתו שמותר להציל עצמו בממון חבירו הוא יוצא מגדר האמת וכמו
שהוכחתי ג"כ מדברי רש"י באבות (פ"ה) שכ' שאסור להציל עצמו באברי המערכה והיינו שלא גרע ממון גבו'
מממון הדיוט וודאי לשון אסור להציל עצמו בממון חבירו אי אפשר לפרש אלא או כפי' רש"י דאסו' להציל כלל או
כמו שפירשו התוספ' והרא"ש והטור שאסור להציל עצמו בממון חבירו אם לא על דעת לשלם לבסוף אבל בנדון
זה שבא לגזול כבוד המת שאי אפשר שישלם לו לכל השיטות אסור להציל עצמו בשל חבירו כיון שיודע ודאי
בשעת הצלה שאי אפשר להשיב.
עוד רצה מעכ"ת נ"י להוכיח דניוול המת נדחה מפני פ"נ דאל"כ נילף בק"ו דקבורת מת מצו' דוחה שבת ולא
אאריך בתשובות שיש לי להשיב על זה דלענ"ד מעיקרא דדינא ליתא ואין דמיונו עולה יפה שמדמה איסור ניוול
המת לקבורת מת מצוה וז"א דלא משום כבוד המת נאמר דאסור לנוולו אלא משום איסור גזל דאסור לגזול
כבודו דעדיף מממון החי אבל מי שאינו קובר מת מצו' אינו גוזל ממנו אלא שלא חש לכבודו וכבוד המת ודאי לא
דוחה פ"נ דכי יעלה על הדעת מי שבא לידו קבורת מ"מ והצלת החי מסכנה דעדיף לקבור את המת מלהציל את
החי ואני לא אמרתי אלא שאסור לגזול מן המת את כבודו ולבזותו כדי להציל בו את החי ואם הגאונים בעל נב"י
ובעל חתם סופר זצ"ל לא פסקו כן אני אומר אלו שמעו הגאונים זצ"ל את טענותי וחלקו עלי ודאי הייתי מבטל
דעתי מפני דעתם אבל אחר שהם לא נחתי לעיקר ראייתי ממה דאמרינן אסור להציל עצמו בממון חבירו כאשר
כבר הזכרתי (סי' קס"ז) שלא ראיתי לאחד מן הפוסקים שביאר ענין זה שיש עוד דבר חוץ מג' דברים שעומד
בפני פקוח נפש לא נסגתי אחור והבוחר יבחר .כנלענ"ד ,הקטן יעקב.

שו"ע אורח חיים  -סימן יד סעיף ד

(ד) מותר ליטול טלית חבירו ולברך עליה ,ובלבד שיקפל אותה אם מצאה מקופלת :הגה  -וה"ה בתפילין (נ"י
פרק הספינה) ,אבל אסור ללמוד מספרים של חבירו בלא דעתו ,דחיישינן שמא יקרע אותם בלמודו (נ"י הלכות
קטנות):

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף עג עמוד א
גופא :מנין לרואה את חברו שהוא טובע בנהר או חיה גוררתו או לסטין באין עליו שהוא חייב להצילו תלמוד
לומר לא תעמד על דם רעך .והא מהכא נפקא? מהתם נפקא :אבדת גופו מניין  -תלמוד לומר והשבתו לו!  -אי
מהתם הוה אמינא :הני מילי  -בנפשיה ,אבל מיטרח ומיגר אגורי  -אימא לא ,קא משמע לן.

שו"ת הרשב"א חלק ד סימן יז
שאלת במה שכתבתי אני בפ' הכונס צאן לדיר (ס' ע"א) על ההיא דאיבעיא להו התם מהו להציל עצמו בממון
חבירו ,שאני כתבתי שם (א"ה :בחי' על מס' /בבא /קמא /ס' )/בשם התוס' דקא מבעיא ליה אם חייב לשלם.
וכתבתי עוד ונראה שפשוט בעיניהם שיכול על מנת לשלם ושלא מדעת הבעלים .ואתה קשיא לך א"כ למה
שלחו לו אסור ,לשלחו ליה מותר להציל על מנת .ועוד דבהדיא אמרו שם /בבא קמא ס' /אף על פי שמשלם
נקרא רשע.
תשובה מה שכתבתי נרא' לי שהוא פשוט וקרוב אני לומר שלא הייתי בכך צריך לכותבו מרוב פשיטותו .שהרי
אין לך דבר עומד בפני פקוח נפש אלא אותן ג' המנויות .הגע עצמך מי שהיה במדבר ומת בצמא ומצא קיתון
מים של חבירו ימות ואל ישתה ואפי' על מנת לשלם ,והיאך נקרא זה גזלן והבעלים חייבין ליתן לו חנם
ולהחיותו ,עד שהיה בן פטור דורש במס' /בבא /מציעא (ס"ב ע"א) בשנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהם
קיתון של מים .אם שותין שניהם מתים ואם שותה אחד מהם מגיע לישוב מוטב שישתו שניהם וימותו ואל יראה
אחד במית' חבירו .וע"כ לא פליג ר"ע אלא משום דכתיב וחי אחיך עמך חייך קודמין לחיי חבירך .הא שלא
במקום חיותו חייב .וא"כ איזה גזל יש כאן עד שנאמר בו אף על פי שגזלה משלם רשע הוא ,אלא ודאי להציל
עצמו ע"מ לשלם פשיטא .וכי לא שלחו ליה מותר על מנת לשלם מאי דפשיטא ליה ולא מבעיא ליה כלל מאי
לשלחו ליה ,וההיא דקא אמרי אף על פי שמשלם גזילה רשע מיקרי לאו המציל /אולי צ"ל אהמציל /עצמו קאי.
אלא אאידך ללישנא דאמרי דשלח להו מהו ליטול גדישין של שעורין ליתן לפני בהמתו על מנת ליתן גדישין של
עדשים ,ועל זה שלחו לו דאסור .דאין לו לקיחת ממון חבירו שלא מדעתו להציל ממונו ואפי' על מנת לשלם.

שו"ת רדב"ז חלק ג סימן תרכז (אלף נב)
שאלת ממני אודיעך דעתי על מה שראית כתוב אם אמר השלטון לישראל הנח לי לקצץ אבר אחד שאינך מת
ממנו או אמית ישראל חבירך .יש אומרים שחייב להניח לקצץ האבר הואיל ואינו מת והראיה מדאמרינן בע"ז
חש בעיניו מותר לכוחלה בשבת ומפרש טעמא משום דשורייני דעינא בלבא תליא משמע הא אבר אחר לא

והשתא יבוא הנדון מק"ו ומה שבת החמורה שאין אבר אחד דוחה אותה היא נדחית מפני פקוח נפש אבר אחד
שנדחה מפני השבת אינו דין שתדחה מפני פקוח נפש ורצית לדעת אם יש לסמוך על טעם זה:
תשובה זו מדת חסידות אבל לדין יש תשובה מה לסכנת אבר דשבת שכן אונס דאתי משמיא ולפיכך אין סכנת
אבר דוחה שבת אבל שיביא הוא האונס עליו מפני חבירו לא שמענו .ותו דילמא ע"י חתיכת אבר אעפ"י שאין
הנשמה תלויה בו שמא יצא ממנו דם הרבה וימות ומאי חזית דדם חבירו סומק טפי דילמא דמא דידיה סומק
טפי .ואני ראיתי אחד שמת ע"י שסרטו את אזנו שריטות דקות להוציא מהם דם ויצא כ"כ עד שמת והרי אין לך
באדם אבר קל כאוזן וכ"ש אם יחתכו אותו .ותו דמה לשבת שכן הוא ואיבריו חייבין לשמור את השבת ואי לאו
דאמר קרא וחי בהם ולא שימות בהם הוה אמינא אפילו על חולי שיש בו סכנה אין מחללין את השבת תאמר
בחבירו שאינו מחוייב למסור עצמו על הצלתו אף על גב דחייב להצילו בממונו אבל לא בסכנת איבריו .ותו דאין
עונשין מדין ק"ו ואין לך עונש גדול מזה שאתה אומר שיחתוך אחד מאיבריו מדין ק"ו והשתא ומה מלקות אין
עונשין מדין ק"ו כ"ש חתיכת אבר .ותו דהתורה אמרה פצע תחת פצע כויה תחת כויה ואפ"ה חששו שמא ע"י
הכוייה ימות והתורה אמרה עין תחת עין ולא נפש ועין תחת עין ולכך אמרו שמשלם ממון והדבר ברור שיותר
רחוק הוא שימות מן הכויה יותר מעל ידי חתיכת אבר ואפ"ה חיישינן לה כ"ש בנ"ד .תדע דסכנת אבר חמירא
דהא התירו לחלל עליה את השבת בכל מלאכות שהם מדבריהם אפילו ע"י ישראל .ותו דכתיב דרכיה דרכי נועם
וצריך שמשפטי תורתינו יהיו מסכימים אל השכל והסברא ואיך יעלה על דעתנו שיניח אדם לסמא את עינו או
לחתוך את ידו או רגלו כדי שלא ימיתו את חבירו הלכך איני רואה טעם לדין זה אלא מדת חסידות ואשרי חלקו
מי שיוכל לעמוד בזה ואם יש ספק סכנת נפשות הרי זה חסיד שוטה דספיקא דידיה עדיף מוודאי דחבריה.
והנראה לע"ד כתבתי:

רמ"א סי' תרנו ס"א
הגה :ומי שאין לו אתרוג ,או שאר מצוה עוברת א"צ לבזבז עליה רב ,וכמו שאמרו :המבזבז אל יבזבז יותר
מחומש ,אפילו ז מצוה ,ודוקא מצות עשה אבל לא תעשה יתן כל ממונו קודם שיעבור.

הגהות חת"ס שם

תלמוד בבלי מסכת פסחים דף כה עמוד ב

כי ההוא דאתא לקמיה דרבא ,אמר ליה :מרי דוראי אמר לי זיל קטליה לפלניא ,ואי לא  -קטלינא לך - .אמר ליה:
ליקטלוך ולא תיקטול .מאי חזית דדמא דידך סומק טפי? דילמא דמא דההוא גברא סומק טפי?

רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה הלכה א-ב
כל בית ישראל מצווין על קדוש השם הגדול הזה שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל ,ומוזהרין שלא לחללו
שנאמר ולא תחללו את שם קדשי ,כיצד כשיעמוד עובד כוכבים ויאנוס את ישראל לעבור על אחת מכל מצות
האמורות בתורה או יהרגנו יעבור ואל יהרג שנאמר במצות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ,וחי בהם ולא
שימות בהם ,ואם מת ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו .במה דברים אמורים בשאר מצות חוץ מעבודת כוכבים
ב וגלוי עריות ושפיכת דמים ,אבל שלש עבירות אלו אם יאמר לו עבור על אחת מהן או תהרג ,ג יהרג ואל
יעבור ,במה דברים אמורים בזמן שהעובד כוכבים מתכוין להנאת עצמו ,כגון שאנסו לבנות לו ביתו בשבת או
לבשל לו תבשילו ,או אנס אשה לבועלה וכיוצא בזה ,אבל אם נתכוין להעבירו על המצות בלבד ,אם היה בינו
לבין עצמו ואין שם עשרה מישראל יעבור ואל יהרג ,ואם אנסו להעבירו בעשרה מישראל יהרג ואל יעבור ,ואפילו
לא נתכוין להעבירו אלא על מצוה משאר מצות בלבד.

רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה הלכה ו
כל מי שנאמר בו יהרג ואל יעבור ועבר ולא נהרג הרי זה מחלל את השם ,ואם היה בעשרה מישראל הרי זה
חילל את השם ברבים ובטל מצות עשה שהיא קידוש השם ועבר על מצות לא תעשה שהיא חלול השם ,ואעפ"כ
מפני שעבר באונס אין מלקין אותו ואין צריך לומר שאין ממיתין אותו בית דין אפילו הרג באונס ,שאין מלקין
וממיתין אלא לעובר ברצונו ובעדים והתראה שנאמר בנותן מזרעו למולך ונתתי אני את פני באיש ההוא מפי
השמועה למדו ההוא לא אנוס ולא שוגג ולא מוטעה ,ומה אם עבודת כוכבים שהיא חמורה מן הכל העובד אותה
באונס אינו חייב כרת ואין צריך לומר מיתת בית דין ,קל וחומר לשאר מצות האמורות בתורה ,ובעריות הוא
אומר ולנערה לא תעשה דבר ,אבל אם יכול למלט נפשו ולברוח מתחת יד המלך הרשע ואינו עושה הנה הוא
ככלב שב על קיאו ,והוא נקרא עובד עבודת כוכבים במזיד והוא נטרד מן העולם הבא ויורד למדרגה התחתונה
של גיהנם.

רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה הלכה ו
כענין שאמרו באונסין כך אמרו בחלאים ,כיצד מי שחלה ונטה למות ואמרו הרופאים שרפואתו בדבר פלוני
מאיסורין שבתורה עושין ,ומתרפאין בכל איסורין שבתורה במקום סכנה חוץ מעבודת כוכבים וגילוי עריות
ושפיכת דמים שאפילו במקום סכנה אין מתרפאין בהן ,ואם עבר ונתרפא עונשין אותו בית דין עונש הראוי לו.

1HSDO·V2UJDQ7UDLO+RZ7UDIÀFNHUV6WHDO
Kidneys
July 15, 2015
Sugam Pokharel

Kathmandu, Nepal (CNN)

NLGQH\WUDIÀFNHUVVKRZWKHLUVFDUV

Nepal’s ’kidney bank’
:HWUDYHOHGWR.DYUHDWLQ\GLVWULFWFORVHWR.DWKPDQGXDQGZKDWDFWLYLVWVDQG
DXWKRULWLHVVD\LVDJURXQG]HURIRUWKHEODFNPDUNHWRUJDQWUDGHLQ1HSDO
+HUHNLGQH\WUDIÀFNLQJUDFNHWV³ZHOORUJDQL]HGDQGZHOOIXQGHG³GXSHWKHSRRU
DQGXQHGXFDWHGLQWRJLYLQJDZD\DSLHFHRIWKHPVHOYHV
7KHGLVWULFWKDVGHYHORSHGDQXQIRUWXQDWHUHSXWDWLRQDVWKH´NLGQH\EDQNRI
Nepal.”
)RUPRUHWKDQ\HDUVDFWLYLVWVVD\SHRSOHIURPYLOODJHVLQ.DYUHKDYHEHHQ
WKHSULPDU\VRXUFHRINLGQH\VIRUVLFNDQGGHVSHUDWHSDWLHQWVWKURXJKRXW1HSDO%XW
QRZWKHQXPEHUVDUHEHLQJWUDFNHG
,QWKHODVWÀYH\HDUVPRUHWKDQSHRSOHKDYHEHHQUHSRUWHGWREHYLFWLPVRI
NLGQH\WUDIÀFNHUVLQWKLVGLVWULFWDORQHDFFRUGLQJWR)RUXPIRU3URWHFWLRQRI3HRSOH·V
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2QWKHVWUHHWVRI.DWKPDQGXWKHVLJKWRISHRSOHEHJJLQJIRUNLGQH\WUHDWPHQWKDV
become common.
7KHFDSLWDORI1HSDOLVQRGLIIHUHQWIURPPDQ\SODFHVLQWKHZRUOGZKHUHDJLQJ
populations, poor diets and no health insurance systems mean increased organ
disease.
7KHRUJDQLQKLJKHVWGHPDQGLVWKHNLGQH\DQGEODFNPDUNHWWUDIÀFNHUVDUH
PHHWLQJWKDWGHPDQG8SWRNLGQH\VDUH
obtained illegally every year, according to a report
by Global Financial Integrity.
2UJDQ WUDIÀFNLQJ LV DQ LOOHJDO \HW WKULYLQJ
trade around the globe.
7KDW VDPH UHSRUW VKRZV WKH LOOHJDO RUJDQ
WUDGHJHQHUDWHVSURÀWVEHWZHHQPLOOLRQWR
7ZR EURWKHUV ZKR ZHUH GXSHG E\
ELOOLRQD\HDU«

5LJKWVD.DWKPDQGXEDVHGQRQSURÀWKXPDQULJKWVRUJDQL]DWLRQ6RPHDFWLYLVWVVD\
the number is much higher.
´6RFLDO VWLJPD DQG WKUHDWV IURP WUDIÀFNHUV NHHS PDQ\ YLFWLPV IURP FRPLQJ
IRUZDUGµVDLG5DMHQGUD*KLPLUHDKXPDQULJKWVODZ\HUDQGGLUHFWRURI)RUXPIRU
3URWHFWLRQRI3HRSOH·V5LJKWV

’The meat will grow back’
1DZDUDM3DUL\DULVRQHRIWKHPDQ\YLFWLPVRINLGQH\WUDIÀFNHUV
/LNHPDQ\LQ.DYUH3DUL\DUPDNHVDOLYLQJIURPVHOOLQJFDWWOHPLONDQGGRLQJ
VHDVRQDOODERUMREVRQQHDUE\IDUPV3RRUDQGXQHGXFDWHGDOOKHKDVLVWZRFRZV
a house and a tiny plot of land.
3DUL\DUXVHGWRYLVLW.DWKPDQGXWRÀQGFRQVWUXFWLRQZRUN+HZDVRQDVLWHLQ
ZKHQWKHIRUHPDQDSSURDFKHGKLPZLWKDGXELRXVRIIHULIKHOHWGRFWRUVFXW
RXWD´KXQNRIPHDWµIURPKLVERG\KHZRXOGEHJLYHQODNKV³DERXW
:KDWKHZDVQ·WWROGWKHSLHFHRI´PHDWµZDVDFWXDOO\KLVNLGQH\
´7KHIRUHPDQWROGPHWKDWWKHPHDWZLOOJURZEDFNµ3DUL\DUVDLG
´7KHQ,WKRXJKW·,IWKHPHDWZLOOUHJURZDJDLQDQG,JHWDERXWZK\
QRW"·µ
´:KDWLI,GLH"µ3DUL\DUUHPHPEHUVDVNLQJWKHIRUHPDQ
7KHIRUHPDQDVVXUHG3DUL\DUWKDWQRWKLQJZRXOGKDSSHQ+HZDVJLYHQJRRGIRRG
DQGFORWKHVDQGZDVHYHQWDNHQWRVHHDPRYLH
7KHQ KH ZDV HVFRUWHG WR D KRVSLWDO LQ &KHQQDL D VRXWKHUQ VWDWH RI ,QGLD
7UDIÀFNHUVDVVLJQHGDIDNHQDPHWR3DUL\DUDQGWROGWKHKRVSLWDOKHZDVDUHODWLYH
RIWKHUHFLSLHQW7KHWUDIÀFNHUV3DUL\DUVD\VKDGDOOWKHIDNHGRFXPHQWVUHDG\WR
prove his false identity.
´$WWKHKRVSLWDOWKHGRFWRUDVNHGPHLIWKHUHFLSLHQWZDVP\VLVWHU,ZDVWROGE\
WKHWUDIÀFNHUVWRVD\\HV6R,GLGµ3DUL\DUVDLG
´,KHDUGWKHPUHSHDWHGO\VD\LQJ·NLGQH\·%XW,KDGQRLGHDZKDW·NLGQH\·PHDQW
,RQO\NQHZ0LUJDXOD WKH1HSDOLWHUPIRUNLGQH\
´6LQFH,GLGQ·WNQRZWKHORFDOODQJXDJH,FRXOGQ·WXQGHUVWDQGDQ\FRQYHUVDWLRQ
EHWZHHQWKHWUDIÀFNHUDQGWKHKRVSLWDOVWDIIµ
3DUL\DUZDVGLVFKDUJHGDQGVHQWKRPHZLWKDERXW1HSDOLUXSHHV³OHVV
WKDQRQHSHUFHQWRIWKHDJUHHGDPRXQW³DQGDSURPLVHKHZRXOGKDYHWKHUHVW
shortly.
+HQHYHUUHFHLYHGDQ\PRUHPRQH\DQGQHYHUIRXQGWKHWUDIÀFNHU
´$IWHU,FDPHEDFNWR1HSDO,KDGDGRXEW6R,ZHQWWRWKHGRFWRU7KDW·VZKHQ
,IRXQGRXW,DPPLVVLQJDNLGQH\µ3DUL\DUVDLG
3DUL\DULVQRZVLFNDQGJHWWLQJZRUVHE\WKHGD\+HKDVDXULQDU\SUREOHPDQG
FRQVWDQWVHYHUHEDFNSDLQ
%XWKHFDQQRWDIIRUGDWULSWRWKHGRFWRUDQGLVDIUDLGKHZLOOGLH´,I,GLH,FDQ
RQO\KRSHIRUWKHJRYHUQPHQWWRWDNHFDUHRIP\WZRFKLOGUHQ,GRQ·WNQRZLI,ZLOOGLH
WRGD\RUWRPRUURZ,·PMXVWFRXQWLQJP\GD\Vµ3DUL\DUVDLG


3DUL\DU·VH[SHULHQFHLVRQHRIPDQ\VLPLODUVWRULHVZHKHDUGLQ.DYUH
8QGHUVWDQGLQJWKHHFRQRPLFVLWXDWLRQLQWKLVGLVWULFWLVWKHNH\WRXQGHUVWDQGLQJ
ZK\VRPDQ\SHRSOHKHUHHDVLO\IDOOSUH\WRNLGQH\WUDIÀFNHUV
There are hardly any other economic opportunities other than subsistence farmLQJDQGUHDULQJOLYHVWRFN2QHEDGKDUYHVWRUDELJPHGLFDOELOOFDQHDVLO\UXLQIDPLOLHV
´7KHPDLQUHDVRQLVSRYHUW\DQGODFNRIDZDUHQHVV,WLVYHU\HDV\IRUWKHWUDIÀFNHUVWREUDLQZDVKWKHYLOODJHUV$OVRWKHYLOODJHVLQ.DYUHDUHFORVHWRWKHFDSLWDO
DQGDUHHDVLO\DFFHVVLEOHµ*KLPLUHVDLG«
7KHDWWHQWLRQWRWKLVSUREOHPLVJURZLQJLQ.DYUH.LGQH\WUDIÀFNLQJVWRULHVDUH
PDNLQJKHDGOLQHVRQWKHORFDODQGQDWLRQDOQHZVSDSHUV
%XWIRUYLFWLPVOLNH3DUL\DUDQGRWKHUVWKHPHGLDDWWHQWLRQLVWRRODWH
Copyright © edition.cnn.com
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Why is it Forbidden to Steal a Kidney?
IFDSJNFPGPSHBOUSBďDLJOHIBTBTUPSJFEIJTUPSZJODMVEJOHCPUIUSVUI
BOEĕDUJPO"MSFBEZJOŝťťŠ UIFPSHBOJ[BUJPO)VNBO3JHIUT8BUDIQVC
MJTIFE B SFQPSU DPOĕSNJOH BMMFHBUJPOT UIBU UIF $IJOFTF HPWFSONFOU LJMMFE
QPMJUJDBMEJTTJEFOUTGPSUIFQVSQPTFPGIBSWFTUJOHUIFJSPSHBOTGPSUIFCFOFĕU
PGQBUJFOUTJOOFFEPGUSBOTQMBOUT4JODFUIFO VSCBOMFHFOETIBWFBCPVOEFEPG
OFGBSJPVTDPOTQJSBDJFTUPTUFBMPSHBOT*Oŝťťţ GPSFYBNQMF SVNPSTDJSDVMBUFE
UIBUBDSJNFHBOHJO/FX0SMFBOTXBTQMBOOJOHUPESVHWJTJUPSTUPUIFDJUZT
BOOVBM.BSEJ(SBTGFTUJWJUJFTJOPSEFSUPTUFBMUIFJSLJEOFZTBSVNPSUIBU
IBEOPCBTJTJOSFBMJUZ)PXFWFS XIJMFNBOZPGUIFTUPSJFTUIBUIBWFNBEFUIFJS
SPVOETXFSFEJTDPWFSFEUPCFIPBYFT DSFEJCMFJOWFTUJHBUJWFSFQPSUTIBWFCFFO
QVCMJTIFEESBXJOHBUUFOUJPOUPUIFVOGPSUVOBUFQIFOPNFOPOPGJMMJDJUPSHBOUSBG
ĕDLJOH*OŞŜŝŞ UIF#SJUJTIOFXTQBQFSćF(VBSEJBOSFQPSUFEUIBUXPSMEXJEF 
BOPSHBOJTTPMEJMMFHBMMZFWFSZIPVSŴ.PSFSFDFOUMZ JOUIFTVNNFSPGŞŜŝš 
$//GFBUVSFEPOJUTXFCQBHFBOJOWFTUJHBUJWFSFQPSUBCPVUPSHBOUSBďDLJOHJO
/FQBM XJUIGSBVETUFSTMVSJOHEFTQFSBUF JMMJUFSBUFQFBTBOUTJOUPBHSFFJOHUPIBWF
BLJEOFZSFNPWFEGPSBIBOETPNFBNPVOUPGNPOFZ POMZBTNBMMGSBDUJPOPG
XIJDIJTBDUVBMMZQBJEŵ

T

8IJMF XF JOUVJUJWFMZ BOE SJHIUMZ SFBDU UP TVDI TDIFNFT XJUI SFWVMTJPO BOE
DPOUFNQU UIFRVFTUJPOBSJTFT GSPNBUFDIOJDBM IBMBDIJDWJFXQPJOU BTUPXIZ
JMMFHBMPSHBOUSBďDLJOHXPVMECFGPSCJEEFO"GVOEBNFOUBMIBMBDIJDQSJODJQMF
FTUBCMJTIFTUIBUUIFDPODFSOGPSTBWJOHBIVNBOMJGFPWFSSJEFTWJSUVBMMZBMM5PSBI
QSFDFQUT UIFPOMZFYDFQUJPOTCFJOHUIFQSPIJCJUJPOTPGJEPMBUSZ NVSEFSBOE
TFYVBMJNNPSBMJUZ4FFNJOHMZ UIFO QSPIJCJUJPOTTVDIBTUIFę JOĘJDUJOHCPEJMZ
IBSNBOEPUIFSDSJNJOBMBDUJWJUJFTTIPVMECFXBJWFEXIFOUIJTJTOFFEFEGPSB
MJGFTBWJOHQVSQPTF*UXPVMEUIVTTUBOEUPSFBTPO BUĕSTUHMBODF UIBUXIFOB
LJEOFZQBUJFOUTMJGFJTBUTUBLF TUSJDUFUIJDBMWJPMBUJPOTTVDIBTUIFę GSBVEBOE
FWFOVOXBOUFEPSHBOSFNPWBMXPVMECFBMMPXFE$MFBSMZ IPXFWFS UIFQSPTQFDU
PGUBLJOHBEWBOUBHFPGUIFOFFEZCZQSPNJTJOHUIFNNPOFZGPSBLJEOFZ OPU
Ŵ i*MMFHBM,JEOFZ5SBEF#PPNTBT/FX0SHBOJTA4PME&WFSZ)PVSwćF(VBSEJBO .BZ

Şţ ŞŜŝŞ
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UPNFOUJPOGPSDFGVMMZSFNPWJOHBLJEOFZ BTBIBMBDIJDBMMZTBODUJPOFENFBOTPG
TBWJOHBMJGFTFFNTNPSBMMZVOUIJOLBCMF
ćJTUFOTJPOCFUXFFOMFHBMĘFYJCJMJUZVOEFSEJSFDJSDVNTUBODFTBOEUIFOFFE
UPNBJOUBJOMBXBOEPSEFSQBSBMMFMTUIFVOSFTPMWFERVFTUJPOSFHBSEJOHUIFiMBX
PGOFDFTTJUZwXIJDIFYFNQUTPSFYDVMQBUFTPČFOEFSTXIPDPNNJUUFEDSJNFT
EVFUPBOFNFSHFODZTJUVBUJPO"DMBTTJDDBTFXPVMECFBESJWFSFYDFFEJOHUIF
TQFFEMJNJUPSESJWJOHUISPVHIBSFEMJHIUUPCSJOHBQBUJFOUUPUIFFNFSHFODZ
SPPN/FX:PSL4UBUF GPSFYBNQMF TUBUFTUIBUBOBDUJPOXIJDIXPVMEOPSNBMMZ
DPOTUJUVUFBDSJNJOBMPČFOTFJTDPOTJEFSFEMFHBMMZKVTUJĕBCMFJGiTVDIDPOEVDU
JTOFDFTTBSZBTBOFNFSHFODZNFBTVSFUPBWPJEBOJNNJOFOUQVCMJDPSQSJWBUF
JOKVSZXIJDIJTBCPVUUPPDDVSCZSFBTPOPGBTJUVBUJPOPDDBTJPOFEPSEFWFMPQFE
UISPVHIOPGBVMUPGUIFBDUPS BOEXIJDIJTPGTVDIHSBWJUZUIBU BDDPSEJOHUP
PSEJOBSZTUBOEBSETPGJOUFMMJHFODFBOENPSBMJUZ UIFEFTJSBCJMJUZBOEVSHFODZ
PGBWPJEJOHTVDIJOKVSZDMFBSMZPVUXFJHIUIFEFTJSBCJMJUZPGBWPJEJOHUIFJOKVSZ
TPVHIUUPCFQSFWFOUFECZUIFTUBUVUFEFĕOJOHUIFPČFOTFJOJTTVFw
*OUFSFTUJOHMZ UIFMBXPGOFDFTTJUZXBTOPUBMXBZTSFDPHOJ[FEJO&OHMJTIMBX
BTBMFHJUJNBUFMFHBMEFGFOTF*Oŝťţš -PSE"MGSFE%FOOJOHSVMFEUIBUBESJWFSPG
BĕSFFOHJOFXPVMECFQVOJTIBCMFGPSSVOOJOHUISPVHIBSFEMJHIUFWFOJGIFTBX
BNBOCZBXJOEPXJOBCVSOJOHIPVTFEPXOUIFCMPDLDSZJOHEFTQFSBUFMZGPS
IFMQ'PVSZFBSTFBSMJFS -PSE%FOOJOHSFKFDUFEUIFMBXPGOFDFTTJUZBTBEFGFOTF
GPSQFPQMFXIPEFTQFSBUFMZOFFEFEIPVTJOHBOEFOUFSFEFNQUZIPNFTPXOFE
CZUIFMPDBMBVUIPSJUZ)FFYQMBJOFE iyJGIVOHFSXBTPODFBMMPXFEUPCFBO
FYDVTFGPSTUFBMJOH JUXPVMEPQFOBEPPSUISPVHIXIJDIBMMLJOETPGMBXMFTTOFTT
BOEEJTPSEFSXPVMEQBTTy*GIPNFMFTTOFTTXFSFPODFBENJUUFEBTBEFGFOTFUP
USFTQBTT OPPOFTIPVTFDPVMECFTBGF/FDFTTJUZXPVMEPQFOBEPPSXIJDIOP
NBODPVMETIVU*UXPVMEOPUPOMZCFUIPTFJOFYUSFNFOFFEXIPXPVMEFOUFS
ćFSFXPVMECFPUIFSTXIPXPVMEJNBHJOFUIBUUIFZXFSFJOOFFE PSXPVME
JOWFOUBOFFE TPBTUPHBJOFOUSZw
Halacha PGDPVSTF SFDPHOJ[FTUIFMBXPGOFDFTTJUZBOEUIVTQFSNJUT5PSBI
WJPMBUJPOTGPSUIFQVSQPTFPGTBWJOHMJWFT'BSMFTTDMFBS IPXFWFS JTIPXhalacha
CBMBODFTUIJTJOUVJUJWFMZKVTUMFHBMQSPWJTJPOXJUIUIFOFFEUPBWPJEiMBXMFTTOFTT
BOEEJTPSEFSw*OPUIFSXPSET XIBUBSFUIFMJNJUTPOUIFEFHSFFPGiMBXMFTTOFTTw
QFSNJUUFEJOTJUVBUJPOTPGNPSUBMEBOHFS 8IJDIDSJNFTXPVMECFBMMPXFEGPS
UIFQVSQPTFPGTBWJOHBMJGF BOEXIJDIDSJNFTNVTUCFBWPJEFEFWFOBUUIF
FYQFOTFPGIVNBOMJGF

%FTUSPZJOH1SPQFSUZUP4BWF0OFT-JGF
ćF(FNBSBJOMaseches Bava Kama ŢŜC BEESFTTFTUIJTRVFTUJPOJOUIFDPO
UFYUPGUIFTUPSZUPMEPG,JOH%BWJE XIPXBTUISFBUFOFECZ1IJMJTUJOFTPMEJFST
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IJEJOHJOBCBSMFZĕFME%BWJEQPTFEUIFRVFTUJPOPGXIFUIFSJUXBTQFSNJTTJCMF
UPTFUUIFĕFMEBCMB[FJOPSEFSUPQSPUFDUIJNTFMG BOEUIFBOTXFSXBTHJWFOUIBU
UIJTXBTBMMPXFEPOMZCFDBVTFPGIJTSPZBMBVUIPSJUZ XIJDIQFSNJUTCMB[JOHBUSBJM
XIFOOFDFTTBSZ0SEJOBSJMZ IPXFWFS ʸˋʼʴʺ˂ʸˁˁʴʸˁˉ˅ʿʼˉʷʿˋʸ˄ʳJUJTGPSCJEEFO
GPSBQFSTPOUPTBWFIJNTFMGCZEFTUSPZJOHTPNFCPEZFMTFTQSPQFSUZ
3BTIJ BTNBOZAcharonimOPUFE ŶBQQFBSTUPGPMMPXUIFTUSBJHIUGPSXBSE
SFBEJOHPGUIF(FNBSB BDDPSEJOHUPXIJDIhalachaSFRVJSFTPOFUPTVSSFOEFS
IJTMJGFSBUIFSUIBOEFTUSPZQSPQFSUZUIBUCFMPOHTUPBOPUIFSQFSTPO3BTIJXSJUFT 
ʳˁʿ˅ʴˌʼ˃ʼʳʿʳˋʸ˄ʼʳʳʾʼʳJUJTQSPIJCJUFEGPSQFPQMFPUIFSUIBOLJOHTUPEFTUSPZ
QSPQFSUZGPSBMJGFTBWJOHQVSQPTF
TosfosBOEUIF3PTI IPXFWFS FYQMBJOUIF(FNBSBEJČFSFOUMZ DMBJNJOHUIBU
JUJTVORVFTUJPOBCMZQFSNJTTJCMFUPDBVTFTPNFCPEZBĕOBODJBMMPTTGPSBMJGF
TBWJOHQVSQPTF BOEUIF(FNBSBTQFBLTPOMZPGUIFSFRVJSFNFOUUPDPNQFOTBUF
UIFQSPQFSUZPXOFSBęFSXBSE"DDPSEJOHUPUIJTWJFX BTUIFTosfos Ha-Rosh
FYQMBJOT UIFRVFTUJPOQPTFECZ,JOH%BWJEXBTXIFUIFSIFXBTQFSNJUUFEUP
TFUUIFĕFMEBCMB[FXJUIPVUBOZJOUFOUJPOUPSFQBZUIFPXOFS PSXIFUIFSIF
OFFEFEUPDPNNJUUPSFQBZ)FXBTDFSUBJOUIBUhalachaBMMPXFEIJNUPEFTUSPZ
UIFĕFME CVUIFXPOEFSFEXIFUIFSIFOFFEFEUPEFTUSPZUIFQSPQFSUZXJUIUIF
JOUFOUJPOPGGVMMZDPNQFOTBUJOHUIFPXOFSćJTWJFXPGTosfosBOEUIF3PTIJT
TVQQPSUFECZUIFQBSBMMFMBDDPVOUJOUIF5BMNVE:FSVTIBMNJ SanhedrinŞš 
XIJDITUBUFTFYQMJDJUMZUIBU,JOH%BWJETRVFTUJPOSFMBUFEPOMZUPUIFSFTQPOTJCJM
JUZUPDPNQFOTBUFUIFPXOFSGPSUIFEBNBHFŷ
ćFTur $.şšť GPMMPXTUIFQPTJUJPOPGIJTGBUIFS UIF3PTI BOEXSJUFT
UIBUPOFNBZTFJ[FBOPUIFSQFSTPOTQSPQFSUZJOPSEFSUPTBWFIJTMJGF BOEUIF
Shulchan Aruch $.şšťŠ SVMFTBDDPSEJOHMZ
*OUFSFTUJOHMZ 3BW.PTIF'FJOTUFJO JOIggeros Moshe :%ŝŞŝŠ EJTNJTTFT
UIFDPOWFOUJPOBMVOEFSTUBOEJOHPG3BTIJTWJFX BDDPSEJOHUPXIJDITFJ[JOH
PSEFTUSPZJOHBOPUIFSTQSPQFSUZJTGPSCJEEFOFWFOGPSBMJGFTBWJOHQVSQPTF
3BW.PTIFJOTJTUTUIBUTVDIBQPTJUJPOJTVOUFOBCMF JOMJHIUPGUIFVOJWFSTBMMZ
BDDFQUFEBYJPNQFSNJUUJOHBMM5PSBIWJPMBUJPOTGPSUIFTBLFPGQSFTFSWJOHIVNBO
MJGF FYDFQUGPSPOMZUIFUISFFDBSEJOBMTJOTPGNVSEFS JEPMBUSZBOETFYVBMJNNP
SBMJUZ*O3BW.PTIFTWJFX 3BTIJVOEFSTUPPEUIBUUIFBNCVTIFE1IJMJTUJOFT
QPTFEPOMZBWFSZTMJHIUSJTLUP,JOH%BWJETMJGF BOEUIVTJUXPVMEIBWFCFFO
GPSCJEEFOUPEFTUSPZUIFĕFMEJGOPUGPSUIFTQFDJBMQSJWJMFHFTHSBOUFEUPLJOHT
"MUFSOBUJWFMZ 3BW.PTIFTVHHFTUT ,JOH%BWJEQFSIBQTUSVTUFEXJUIGVMMDPO
ĕEFODFUIBU(PEXPVMETBWFIJN BOEUIVTJUXBTOPUWJUBMMZOFDFTTBSZUPCVSO
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EPXOUIFĕFME*GTP UIF(FNBSBTEJTDVTTJPOSFMBUFTUP,JOH%BWJETVOJRVF
DJSDVNTUBODFT BOEEPFTOPUFTUBCMJTIBOZLJOEPGQSFDFEFOUUIBUDBOJOGPSN
OPSNBUJWFIBMBDIJDQSBDUJDF
-JLFXJTF 3BW"TIFS8FJTT Minchas Asher Vayikra šŜ PVUSJHIUSFKFDUFE
UIFQPTTJCJMJUZUIBUhalachaXPVMEGPSCJEUIFęPSQSPQFSUZEBNBHFGPSUIFTBLF
PGTBWJOHPOFTMJGF)FDPOUFOEFEUIBUBDDPSEJOHUP3BTIJTVOEFSTUBOEJOH ,JOH
%BWJEIBEPUIFSPQUJPOTBWBJMBCMFGPSBWFSUJOHUIFUISFBUQPTFECZUIF1IJMJTUJOFT 
TVDIBTTUBUJPOJOHHVBSETBSPVOEUIFTJUFPSFSFDUJOHBNBLFTIJęGFODFćF
RVFTUJPOIFQPTFEXBTXIFUIFSPSOPUIFXBTSFRVJSFEUPQVSTVFUIPTFPUIFS
PQUJPOT KVTUBThalachaSFRVJSFTBWPJEJOH5PSBIWJPMBUJPOTUPXIBUFWFSFYUFOU
QPTTJCMFJOTJUVBUJPOTPGMJGFUISFBUFOJOHEBOHFS0OFNJHIUIBWFUIPVHIUUIBU
VUJMJ[JOHTPNFCPEZTQSPQFSUZUPTBWFBMJGFEPFTOPUDPOTUJUVUFGPSNBM IBMBDIJD
iUIFęwBUBMM BOEUIVTJUXPVMECFBMMPXFEFWFOXIFOPOFIBTPUIFSPQUJPOT
ćFDPODMVTJPO IPXFWFS XBTUIBUUIFęSFTFNCMFTPUIFS5PSBIQSPIJCJUJPOTJO
UIJTSFHBSE BOENVTUCFBWPJEFEFWFOJOTJUVBUJPOTPGMJGFUISFBUFOJOHEBOHFS
VOMFTTPOFTFFTOPPUIFSPQUJPOTGPSSFTDVJOHIJTMJGF

4VSSFOEFSJOH0OFT-JGFUP"WPJEćFę
ćFQSFDJTFPQQPTJUFWJFXJTUBLFOCZ3BW:BBLPW&UUMJOHFS JOBTFSJFTPGSFTQPOTB
QVCMJTIFEJOIJTBinyan Tziyon ŝŝŢţoŝţŝ 3BW&UUMJOHFSEJTDVTTFT3BTIJTWJFX
BUMFOHUI BOEJOTJTUTUIBUUIFTUSBJHIUGPSXBSESFBEJOHPGUIF(FNBSBTVQQPSUT
UIFQPTJUJPOUIBUUIFDPODFSOGPSIVNBOMJGFEPFTOPUPWFSSJEFUIFQSPIJCJUJPO
BHBJOTUUIFę)FQSPDFFETUPEFNPOTUSBUFPOUIFCBTJTPGPUIFS5BMNVEJDQBT
TBHFTUIBUUIJTJTTVFJTTVCKFDUUPBEFCBUFBNPOHUIFTannaim0OFTVDITPVSDF
JTUIFTUPSZUPMEJOMaseches Yoma ŤşC PG3BCCJ:FIVEB XIPGPSDFGVMMZTFJ[FE
GPPEGSPNBTIFQIFSEXIFOIFEFTQFSBUFMZOFFEFEGPPEEVFUPBEJSFNFEJ
DBMDPOEJUJPO3BCCJ:PTTJ XIPIBEBDDPNQBOJFE3BCCJ:FIVEBEVSJOHUIJT
JODJEFOU FYQSFTTFEEJTBQQSPWBMPG3BCCJ:FIVEBTBDUJPO3BW&UUMJOHFSVOEFS
TUBOETGSPNUIJTBDDPVOUUIBUUIFRVFTUJPOPGXIFUIFSUIFDPODFSOGPSIVNBO
MJGFQFSNJUTUIFęJTTVCKFDUUPBEFCBUFCFUXFFO3BCCJ:FIVEBBOE3BCCJ:PTTJ
3BTIJGPMMPXFE3BCCJ:PTTJTTUSJOHFOUSVMJOH 3BW&UUMJOHFSTVHHFTUT CFDBVTFUIF
(FNBSBFMTFXIFSF EiruvinŠŢC FTUBCMJTIFTUIBUhalachaTJEFTXJUI3BCCJ:PTTJ
JOIJTEFCBUFTXJUI3BCCJ:FIVEB
3BW&UUMJOHFSHPFTFWFOGVSUIFS RVBMJGZJOHUIFMFOJFOUSVMJOHPGUIFShulchan
Aruch)FOPUFTUIBUUIFShulchan AruchQFSNJUTTUFBMJOHPSEFTUSPZJOHQSPQFSUZ
UPTBWFPOFTMJGFPOMZJGIFJOUFOETUPDPNQFOTBUFUIFQSPQFSUZTPXOFS
ʿ˅ʳʿʳʸ˃ʺˊʼʳʿˌʽʼˋˉʸˌˇ˃ʿʼˉʷʿʼʶʾʸˋʼʴʺˍʳʿʸʹʵʿʽʼˋˉʸˍʸˁˍ˃ʾ˄ʴʳʸʷʸʿʼˇʳ
ˀʿˌʿˍ˅ʶ
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&WFOJGPOFJTJONPSUBMEBOHFSBOENVTUTUFBMGSPNIJTGFMMPXJOPSEFS
UPTBWFIJTMJGF IFNVTUUBLFJUPOMZXJUIUIFJOUFOUUPSFQBZ

FAMILY & HEALTH

ćFJNQMJDBUJPOJTUIBUJGPOFIBTOPJOUFOUJPOUPSFQBZ PSJGIFLOPXTUIBUIFXJMM
CFVOBCMFUPSFQBZ UIFOIFNVTUTVSSFOEFSIJTMJGFUPBWPJETUFBMJOHPSEBNBH
JOHQSPQFSUZ3BW&UUMJOHFSUIVTBTTFSUTUIBUTosfosBOEUIF3PTIGVOEBNFOUBMMZ
BHSFFXJUI3BTIJ UIBUPOFNBZOPUTUFBMUPTBWFBMJGF)PXFWFS UIFZNBJOUBJO
UIBUJGPOFTFJ[FTPSEFTUSPZTQSPQFSUZXJUIUIFJOUFOUJPOPGSFQBZJOH UIFUFN
QPSBSZMPTTPGQSPQFSUZEPFTOPURVBMJGZBTiUIFęwUIBUPWFSSJEFTUIFDPODFSOGPS
IVNBOMJGF BOEJUJTUIVTQFSNJTTJCMF
0OUIFCBTJTPGUIJTJOGFSFODF 3BW&UUMJOHFSSVMFEUIBUJUJTGPSCJEEFOUPQFS
GPSNBOBVUPQTZGPSBMJGFTBWJOHQVSQPTF TVDIBTUPTUVEZUIFFČFDUTPGBGBUBM
JMMOFTTPOBEFDFBTFEQBUJFOUTCPEZJOPSEFSUPEFUFSNJOFIPXUPFČFDUJWFMZUSFBU
BOPUIFSQBUJFOUTUSJDLFOXJUIUIFTBNFJMMOFTT4JODFPOFDBOOPUFWFSiSFQBZwB
EFDFBTFEQFSTPOGPSUIFEJTIPOPSPGPQFOJOHIJTDPSQTF UIJTJTGPSCJEEFOFWFO
BUUIFFYQFOTFPGIVNBOMJGF
3BW&UUMJOHFSTSVMJOHHJWFTSJTFUPUIFRVFTUJPOPGXIZUIFęPSQSPQFSUZ
EBNBHFEJČFSTGSPNPUIFS5PSBIWJPMBUJPOTXIJDIBSFPWFSSJEEFOCZUIFDPODFSO
GPSIVNBOMJGF*GXFSPVUJOFMZQFSNJUQBUJFOUT DBSFHJWFST BNCVMBODFESJWFST
BOEQIZTJDJBOTUPWJPMBUF4IBCCPTBQSPIJCJUJPOUIBUPSEJOBSJMZDPOTUJUVUFTB
DBQJUBMPČFOTFXIZXPVMEXFUFMMBQBUJFOUUIBUIFNVTUEJFSBUIFSUIBOTUFBM
NFEJDBUJPO
3BW&UUMJOHFSIJNTFMGBEESFTTFTUIJTRVFTUJPO JOsimanŝţŝ BOEFYQMBJOT
UIBU(PESFMJFWFTVTPGPVSEVUJFTUP)JNGPSUIFTBLFPGTBWJOHBMJGF CVUOPUPG
PVSFMFNFOUBSZSFTQPOTJCJMJUJFTUPPVSGFMMPXNBO0OFPGUIFTPVSDFTFTUBCMJTI
JOHUIFSVMFPG ˌˇ˃ʺʸˊˇ XIJDIBMMPXTWJPMBUJOHUIF5PSBIUPTBWFBMJGF JTUIF
WFSTFJOSefer Vayikra ŝŤš ˀʷʴʼʺʸˀʶʳʷˀˍʸʳʷˌ˅ʼˋˌʳʼʻˇˌˁˍʳʸʼˍʸˊʺˍʳˀˍˋˁˌʸ
i:PVTIBMMPCTFSWF.ZTUBUVUFTBOE.ZMBXTXIJDIBQFSTPOTIBMMQFSGPSNBOE
MJWFCZUIFNwćF(FNBSB YomaŤšC GBNPVTMZDPNNFOUTUIBUUIFQVSQPTFPG
(PETMBXTJTUIBUˀʷʴʼʺʸXFTIPVMEMJWF BOEOPUMPTFPVSMJWFT3BW&UUMJOHFS
OPUFT IPXFWFS UIBUUIJTSVMFJTTBJEPOMZJOSFHBSEUP ʼʻˇˌˁˍʳʸʼˍʸˊʸʺiMy
TUBUVUFTBOEMyMBXTwPVSPCMJHBUJPOTUPUIF"MNJHIUZ CVUOPUPVSPCMJHBUJPOT
UPPUIFSQFPQMFćFTFMBXTBSFOPUTVCKFDUUPUIFDPOEJUJPOPGˀʷʴʼʺʸ BOENVTU
CFPCTFSWFEFWFOBUUIFSJTLPGPOFTMJGF
" EJČFSFOU BQQSPBDI JT UBLFO CZ 3BW 4IMPNP ,MVHFS  JO Ha-Elef Lecha
Shlomo :%ŞŜŜ XIFSFIFDPOTJEFSTUIFQPTTJCJMJUZUIBUUIFęJTGPSCJEEFO
FWFOGPSUIFTBLFPGTBWJOHBMJGF UIPVHIIFMFBWFTUIJTJTTVFVOSFTPMWFE 3BW
,MVHFSOPUFTBEJČFSFOUSFBTPONFOUJPOFECZUIF(FNBSBGPSUIFSVMFPGˌˇ˃ʺʸˊˇ 
OBNFMZ UIFSBUJPOBMFPGʷʴˋʷˍʸˍʴˌˋʸˁˌʼˌʼʶʾˍʺʳˍʴˌʸʼʿ˅ʿʿʺi%FTFDSBUFPOF
4IBCCPTPOIJTCFIBMGTPIFDBOPCTFSWFNBOZ4IBCCPTPTw(PEQSFGFSTUIBUUIF
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5PSBITMBXTCFUFNQPSBSJMZTVTQFOEFE BOE)JTIPOPSUIFSFCZDPNQSPNJTFE 
TPUIBUUIFFOEBOHFSFEJOEJWJEVBMDBOCFTBWFEBOEUIFSFCZDPOUJOVFMJWJOH 
QFSGPSNJOHmitzvos BOECSJOHJOHIPOPSUPUIF"MNJHIUZ#VUXIFOJUDPNFTUP
JOUFSQFSTPOBMPČFOTFT JUEPFTOPUIFMQUIFWJDUJNUIBUUIFFOEBOHFSFEQFSTPO
TVSWJWFTBOEDPOUJOVFTMJWJOHBMJGFPG5PSBIEFWPUJPO'PSUIF"MNJHIUZ JUJT
XPSUIDPNQSPNJTJOH)JTIPOPSGPSBCSJFGQFSJPEGPSUIFCFOFĕU TPUPTQFBL 
PGBMJGFUJNFPGSFMJHJPVTPCTFSWBODF CVUGPSQFPQMF UIFSFJTOPTVDIDBMDVMVT
ćFSFGPSF JOUFSQFSTPOBMPČFOTFTUIBUDBOOPUCFSFWFSTFEUISPVHINPOFUBSZ
DPNQFOTBUJPOBSFOPUBMMPXFEFWFOGPSUIFTBLFPGQSFTFSWJOHMJGF
3BW&UUMJOHFSBMTPBMMVEFTUPBEJČFSFOUFYQMBOBUJPO*OIJTĕSTUSFTQPOTVNPO
UIFTVCKFDU ŝŢţ IFBEESFTTFTBRVFTUJPOQPTFECZNBOZXSJUFST SFHBSEJOHUIF
TPVSDFPGUIFSFRVJSFNFOUUPTVSSFOEFSPOFTMJGFUPBWPJENVSEFSćF(FNBSB
YomaŤŞC DJUFT3BWBTGBNPVTBYJPN  ʼˇʻˊˁʸ˄ʽʶʼʶʳˁʶʶˍʼʹʺʼʳˁi8IZEP
ZPVUIJOLUIBUZPVSCMPPEJTSFEEFS wćFSFBTPOXIZNVSEFSJTGPSCJEEFOFWFO
BUUIFFYQFOTFPGPOFTMJGF 3BWBFYQMBJOT JTCFDBVTFOPCPEZDBOFWFSBTTVNF
UIBUIJTMJGFJTNPSFWBMVBCMFUIBOBOZPUIFSQFSTPOTMJGF4FFNJOHMZ UIFOFFEGPS
TVDIBSBUJPOBMFUPGPSCJENVSEFSUPQSFTFSWFPOFTMJGFQSPWFTUIBUPUIFSJOUFS
QFSTPOBMPČFOTFTBSFTVTQFOEFEGPSUIFTBLFPGIVNBOMJGF"ęFSBMM JGFWFOUIFę
JTGPSCJEEFOGPSMJGFTBWJOHQVSQPTFT UIFODMFBSMZUIJTJTUSVFPGNVSEFS BTXFMM
3BWBTSFNBSLTFFNTUPTVHHFTUUIBUNVSEFSJTVOJRVF BTBMMPUIFSJOUFSQFSTPOBM
PČFOTFT MJLFWJSUVBMMZBMM5PSBIMBXT BSFTVTQFOEFEXIFOIVNBOMJGFJTBUSJTL
3BW&UUMJOHFSSFTQPOET  ʸˋʼʴʺˌˇ˃ʼʸʷʳʷʶˋˁʳˊʳʻˌʸˊʳʴˋʶˋˁʸʿˌʼćJTTFFNTUP
NFBOUIBU3BWBTSFNBSLSFHBSEJOHNVSEFSJOUSVUIBQQMJFTFWFOUPUIFę"
QFSTPOTNBUFSJBMBTTFUTBSFQBSUPGIJTiTPVM wJOUIBUUIFZTVTUBJOIJTMJGF4FJ[JOH
TPNFCPEZTQSPQFSUZJT UPTPNFEFHSFF BLJOUPUBLJOHQBSUPGIJTiMJGF wBOEUIVT
UIFSBUJPOBMFPGʼˇʻˊˁʸ˄ʽʶʼʶʳˁʶʶˍʼʹʺʼʳˁFTUBCMJTIFTUIBUCPUINVSEFSBOEUIFę
BSFGPSCJEEFOFWFOJOUIFGBDFPGMJGFUISFBUFOJOHEBOHFSŸ 3BW&UUMJOHFSBMTP
PČFSTBTFDPOEBOTXFS TVHHFTUJOHUIBU3BWBTSBUJPOBMFJTOFDFTTBSZUPFTUBCMJTI
UIBUPOFNBZOPUWPMVOUFFSUPTVSSFOEFSIJTMJGFGPSUIFTBLFPGSFTDVJOHIJT
GFMMPXćFQSJODJQMFPGʼˇʻˊˁʸ˄ʽʶʼʶʳˁʶʶˍʼʹʺʼʳˁFYQSFTTFTUIBUPOFNBZOPULJMM
UPTBWFIJTMJGFFWFOJGUIFPUIFSGFMMPXJTQSFQBSFEUPCFLJMMFEGPSUIJTQVSQPTFŹ
Ÿ ćF.BIBSTIBN ššŠ BEWBODFTUIJTUIFPSZJOQSFTFOUJOHUIFWJFXUIBUBMUIPVHIPOF

NBZTUFBMUPTBWFIJTMJGF FTQFDJBMMZQJPVTQFPQMFBSFFOUJUMFEUPTVSSFOEFSUIFJSMJWFTUP
BWPJEUIFę)FXSJUFTUIBUTUFBMJOHJTBEFHSFFPGiNVSEFSwJOUIBUJUEJNJOJTIFTGSPNUIF
WJDUJNTTVTUFOBODF BOEUIVTUIFSVMFPGˌˇ˃ʺʸˊˇEPFTOPUBQQMZUPUIFęKVTUBTJUEPFT
OPUBQQMZUPNVSEFS
Ź 8FNJHIUBMTPTVHHFTUBEJČFSFOUBOTXFSUPUIJTRVFTUJPO EJTUJOHVJTIJOHCFUXFFODBTFT
XIFSFPOFTMJGFJTFOEBOHFSFECZBOPUIFSQFSTPO XIPGPSDFTIJNUPDPNNJUBUSBOT
HSFTTJPOBUUIFUISFBUPGEFBUI BOEDBTFTXIFSFPOFOFFETUPDPNNJUBWJPMBUJPOUPTBWF
IJNTFMGGSPNBOJMMOFTTPSTPNFTJNJMBSTJUVBUJPO8IFOBQFSTPODPNNJUTBWJPMBUJPO
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/VNFSPVTPUIFSposkim IPXFWFS EJTBHSFFXJUIUIJTSVMJOH"TNFOUJPOFE
FBSMJFS 3BW.PTIF'FJOTUFJOBOE3BW"TIFS8FJTTDMBJNFEUIBUFWFO3BTIJ
BDDFQUTUIFWJFXQFSNJUUJOHTFJ[JOHBOPUIFSQFSTPOTQSPQFSUZUPTBWFPOFTMJGF
-JLFXJTF UIF.BIBSTIBN ššŠ SVMFTFYQMJDJUMZUIBUBQFSTPOEZJOHPGTUBSWB
UJPONBZTUFBMGPPEFWFOUIPVHIIFXJMMCFVOBCMFUPSFQBZUIFPXOFSźćJTJT
BMTPUIFQPTJUJPOUBLFOCZ3BW:FIVEB"ZBTI JOIJTBeis Yehuda :%Šţ ćF
.BIBSTIBNFYQMBJOTUIBUXIFOUIFShulchan AruchGPSCJETTFJ[JOHTPNFCPEZT
QSPQFSUZGPSBMJGFTBWJOHQVSQPTFXJUIPVUUIFJOUFOUJPOPGSFQBZJOH JUSFGFST
POMZUPPOFXIPIBTUIFNFBOTPGSFQBZJOHBęFSXBSECVUGSPNUIFPVUTFUSFGVTFT
UPEPTP*G IPXFWFS POFJTJOBTJUVBUJPOXIFSFIFOFFETUPTUFBMUPTBWFIJT
MJGFBOEEPFTOPUIBWFUIFNFBOTPGSFQBZJOH IFJTBMMPXFEUPTUFBM JOEJSFDU
DPOUSBEJTUJODUJPOUP3BW&UUMJOHFSTQPTJUJPOŻ

FAMILY & HEALTH

VOEFSDPFSDJPO XFDBOMFHBMMZEJWPSDFUIFBDUJPOGSPNUIFJOEJWJEVBM TVDIUIBUUIF
PČFOTFJTOPUBUUSJCVUBCMFUPIJNBUBMM)FJTOPUNFSFMZFYFNQUGSPNDVMQBCJMJUZ CVU
SBUIFSBMUPHFUIFSEJTTPDJBUFEGSPNUIFBDU ćFCBTJTGPSTVDIBUIFPSZJTUIF3BNCBNT
GBNPVTSVMJOHJOHilchos Yesodei Ha-TorahšŠUIBUPOFXIPWJPMBUFTPOFPGUIFUISFF
DBSEJOBMTJOTEVFUPSFMJHJPVTDPFSDJPOJTOPUMJBCMFUPQVOJTINFOU EFTQJUFUIFGBDUUIBU
IFXBTPCMJHBUFEUPTVSSFOEFSIJTMJGFUPBWPJEUIFUSBOTHSFTTJPOćJTDPOUSBTUTXJUIUIF
3BNCBNTSVMJOHJOHilchos Yesodei Ha-TorahšŢ XIFSFUIF3BNCBNSVMFTUIBUPOFJT
MJBCMFUPQVOJTINFOUJGIFWJPMBUFEPOFPGUIFUISFFDBSEJOBMTJOTJOPSEFSUPIFBMIJNTFMG 
ćFSFGPSF POFNJHIUIBWFDPOTJEFSFEQFSNJUUJOHNVSEFSXIFOJUJTQFSGPSNFEVOEFS
EVSFTT TJODFTVDIBOBDUEPFTOPUMFHBMMZDPOTUJUVUFBGPSNBMBDUPGNVSEFSćFSBUJPOBMF
PG ˍʼʹʺʼʳˁJOTUSVDUTUIBULJMMJOHNVTUCFBWPJEFEFWFOJOTJUVBUJPOTPGDPFSDJPO HJWFO
PVSJOBCJMJUZUPDPOTJEFSPOFQFSTPOTMJGFNPSFWBMVBCMFUIBUBOPUIFSQFSTPOT'PSUIJT
SFBTPO 3BWBGPVOEJUOFDFTTBSZUPSFTPSUUPUIFBSHVNFOUPGˍʼʹʺʼʳˁ BTPOFNJHIUIBWF
PUIFSXJTFBTTVNFEUIBUBQFSTPOCFJOHGPSDFEUPLJMMCZBOPQQSFTTPSXPVMECFBMMPXFE
UPLJMMUPTBWFIJTMJGF
ź )PXFWFS BTNFOUJPOFEJOOPUFš UIF.BIBSTIBNBMMPXTTVSSFOEFSJOHPOFTMJGFUPBWPJE
UIFęBTBNFBTVSFPGTQFDJBMQJFUZ
Ż *UJTXPSUISFĘFDUJOHPOUIFCSPBEFSJNQMJDBUJPOTPGUIJTEJTDVTTJPOćFGBDUUIBUB
SFDPHOJ[FEIBMBDIJDBVUIPSJUZSVMFEBTBNBUUFSPGQSBDUJDBMhalachaUIBUPOFNBZOPU
DPNNJUBOJOUFSQFSTPOBMPČFOTFFWFOGPSUIFTBLFPGTBWJOHIJTMJGFVOEFSTDPSFTUIF
QSJNBSZJNQPSUBODFUIBU+VEBJTNBDDPSETUPUIF5PSBITDPEFPGJOUFSQFSTPOBMDPOEVDU 
XIJDIFYDFFETUIBUPGPUIFSGVOEBNFOUBMDPNQPOFOUTPG+FXJTIMJGFTVDIBT4IBCCPTBOE
kashrusćFBMMUPPDPNNPOQIFOPNFOPOPGPTUFOTJCMZPCTFSWBOU+FXTXIPNFUJDV
MPVTMZGPMMPXSJUVBMJTUJDhalachaCVUBMMPXUIFNTFMWFTUPMJF DIFBU TUFBM HPTTJQBOEPČFOE
QFPQMFJTVOGPSUVOBUFOPUPOMZCFDBVTFPGUIFEFGBNBUJPOJUDBVTFTUPUIF+FXJTIQFPQMF
BOEUIF+FXJTIGBJUI CVUBMTPCFDBVTFJUSFĘFDUTBHSPUFTRVFMZEJTUPSUFEQFSDFQUJPOPG
IPX(PEXBOUTVTUPMJWF0VSJOUFSQFSTPOBMPCMJHBUJPOTGPSNUIFCBTJTBOEGPVOEBUJPO
VQPOXIJDIPVSSJUVBMPCMJHBUJPOTSFTU BOEUIVT BDDPSEJOHUPPOFWJFX DPNQSPNJTJOH
FUIJDTBOEJOUFHSJUZJTOPMFTTTFWFSFBCSFBDIUIBOJEPMBUSZ BTJUVOEFSNJOFTUIFDPSF
FTTFODFPGUIF+FXJTISFMJHJPO
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*OĘJDUJOH#PEJMZ)BSNUP4BWFB-JGF
#PUIUIFTFQPTJUJPOTHJWFSJTFUPEJďDVMURVFTUJPOT"DDPSEJOHUPUIFWJFXPGUIF
.BIBSTIBN UIBUhalachaBMMPXTTUFBMJOHGPSUIFTBLFPGTBWJOHBMJGF XFNVTUBTL
XIFUIFSUIJTXPVMEBQQMZBMTPUPJOĘJDUJOHCPEJMZIBSN*UIBSEMZTFFNTQMBVTJCMF 
GPSFYBNQMF UIBUJGUIFPOMZFMJHJCMFLJEOFZEPOPSGPSBDFSUBJOQBUJFOUSFGVTFTUP
EPOBUFIJTLJEOFZ UIFQBUJFOU PSBOZCPEZFMTF JTQFSNJUUFEUPESVHUIFQFSTPO
BOESFNPWFUIFLJEOFZBHBJOTUIJTXJMM&WFOJGUIJTDPVMECFEPOFJOBNBOOFS
UIBUHVBSBOUFFTOPEBOHFSUPIJTMJGF XFXPVMEJOUVJUJWFMZSFDPJMBUTVDIBQPT
TJCJMJUZ*OEFFE XIJMFUIFSFJTTPNFEJTDVTTJPOBNPOHUIFposkimBTUPXIFUIFS
POFJTSFRVJSFEUPTVCKFDUIJNTFMGUPCPEJMZIBSNGPSUIFTBLFPGTBWJOHBOPUIFS
QFSTPOTMJGF żJUTFFNTDMFBSUIBUPOFNBZOPUDBVTFBOPUIFSQFSTPOCPEJMZIBSN
BHBJOTUIJTXJMMUPTBWFBMJGFćFRVFTUJPO UIFO BSJTFT JGUIFQSJODJQMFPGˌˇ˃ʺʸˊˇ
BQQMJFTUPJOUFSQFSTPOBMPČFOTFT UIFOXIZXPVMEXFOPUBMMPXJOĘJDUJOHOPO
MJGFUISFBUFOJOHCPEJMZIBSNUPTBWFBMJGF 8IJMFXFDFSUBJOMZVOEFSTUBOEUIBU
POFNBZOPUFOEBOHFSTPNFCPEZTMJGFUPTBWFBOPUIFSQFSTPOTMJGF XIZXPVME
JUOPUCFQFSNJTTJCMFUPJOĘJDUQIZTJDBMIBSNUIBUEPFTOPUFOEBOHFSUIFWJDUJNT
MJGFXIFOUIJTJTOFDFTTBSZUPTBWFBOPUIFSQFSTPO 4FFNJOHMZ UIJTJOUVJUJWFMBX
JTBDDFQUBCMFPOMZJGXFBDDFQU3BW&UUMJOHFSTQSFNJTFUIBUPOFNBZTUFBMGPSB
MJGFTBWJOHQVSQPTFPOMZJGIFJTBCMFBOEXJMMJOHUPSFQBZ#PEJMZIBSNDBOOFWFS
CFGVMMZDPNQFOTBUFE BOETPVOEFSTUBOEBCMZ BDDPSEJOHUP3BW&UUMJOHFS POF
NBZOPUTBWFIJTMJGFCZQIZTJDBMMZJOKVSJOHBOPUIFSQFSTPO"DDPSEJOHUPUIF
PUIFSposkim IPXFWFS UIJTJOUVJUJPOTFFNTEJďDVMUUPEFGFOE
0OUIFPUIFSIBOE 3BW&UUMJOHFSTQPTJUJPOBMTPBQQFBSTUPTVČFSGSPNB
TJHOJĕDBOUĘBX POFXIJDIJTSFĘFDUFEJOBDPNNFOUNBEFCZBEJČFSFOUTDIPMBS 
TPNFĕWFDFOUVSJFTFBSMJFSćF3BTICB JOPOFPGIJTSFTQPOTB Šŝţ BEWBODFTB
TJNQMFMPHJDBMBSHVNFOUUPQSPWFUIFQFSNJTTJCJMJUZPGTUFBMJOHUPTBWFPOFTMJGF
*GBEFIZESBUFEEFTFSUUSBWFMFSPOUIFCSJOLPGEFBUITVEEFOMZNFFUTBOPUIFS
USBWFMFSXJUIXBUFSUPTQBSF UIFTFDPOEUSBWFMFSXPVMECFIBMBDIJDBMMZSFRVJSFE
UPTIBSFIJTXBUFSXJUIUIFĕSTUUPTBWFIJTMJGF BTNBOEBUFECZUIF5PSBIQSPIJCJ
UJPOPGʽ˅ˋˀʶʿ˅ʶʸˁ˅ˍʳʿi%POPUTUBOEJEMZCZZPVSGFMMPXTCMPPEw Vayikra
ŝťŝŢ "TUIF(FNBSB SanhedrinţşB OPUFT UIJTWFSTFJOUSPEVDFTUIFPCMJHBUJPO
UPSFTDVFPOFTGFMMPXGSPNMJGFUISFBUFOJOHEBOHFS BOPCMJHBUJPOXIJDIBQQMJFT
FWFOXIFOUIJTFOUBJMTĕOBODJBMTBDSJĕDF*OMJHIUPGUIJTPCMJHBUJPO POFXPVME
DFSUBJOMZCFSFRVJSFEUPTIBSFIJTXBUFSXJUITPNFCPEZEZJOHPGEFIZESBUJPO
*OGBDU BDDPSEJOHUPUIFWJFXPG#FO1FUVSBXIJDIJTOPUBDDFQUFEBThalacha
FWFOJGPOFIBTPOMZFOPVHIXBUFSUPTVTUBJOIJTPXOMJGF IFNVTUTIBSFIJT
TNBMMSFNBJOJOHQPSUJPOPGXBUFSXJUIIJTGFMMPXUSBWFMFS Bava MetziaŢŞB 
ż 'PSBTVNNBSZPGUIFWBSJPVTPQJOJPOT TFFNishmas Avraham WPMŞ QQŝŝŞoŝŝş
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BOBMZTJTJOZichron Shmuel Ťş

ŴŴ ćJTBQQSPBDIJTUBLFOCZUIF3BBWBE DJUFEJOShita Mekubetzes Bava KamaŝŝţC )F

FAMILY & HEALTH

*UJTJODPODFJWBCMF UIF3BTICBDPOUFOET UIBUPOFXPVMECFSFRVJSFEUPTIBSF
IJTXBUFSXJUIBEZJOHXBZGBSFS CVUJGUIBUEZJOHXBZGBSFSTFFTTPNFCPEZT
XBUFSBOEUIFPXOFSJTOPUQSFTFOU IFXPVMECFGPSCJEEFOGSPNUBLJOHJUćF
EFIZESBUFEUSBWFMFSJTOPUTUFBMJOHXBUFSBUBMMSBUIFS IFUBLFTUIBUXIJDIUIF
5PSBIDPNNBOETIJTGFMMPXUPHJWFIJN)PXDPVMEUIJTQPTTJCMZCFGPSCJEEFO
8FNJHIUTIBSQFOUIF3BTICBTBSHVNFOUJOMJHIUPGUIF(FNBSBTEJTDVTTJPO
JOMaseches Kiddushin ŤC DPODFSOJOHUIFQPTTJCJMJUZPGFČFDUJOHkiddushin
CFUSPUIBM CZTBWJOHBXPNBOTMJGFćFDBTFBEESFTTFECZUIF(FNBSBJTXIFSF
BEBOHFSPVTEPHSVOTBęFSBXPNBO BOEBNBOUISPXTGPPEBUUIFEPHUPSFTDVF
IFSćFRVFTUJPOCFDPNFTXIFUIFSUIFNBODPVMECFUSPUIUIFXPNBOXJUI
UIFWBMVFPGUIFGBWPSIFQFSGPSNTBUUIBUNPNFOUćF(FNBSBEJTNJTTFTUIJT
QPTTJCJMJUZ OPUJOH i4IFDBOTBZUPIJNA:PVBSFPCMJHBUFECZUIF5PSBIUPTBWF
NFw*OPUIFSXPSET UIJTNFUIPEPGCFUSPUIBMJTJOFČFDUJWFCFDBVTFUIFNBO
HJWFTUIFXPNBOTPNFUIJOHTIFBMSFBEZEFTFSWFECZGPSDFPG5PSBIMBX"TUIF
NBOXBTJOBQPTJUJPOUPGFFEUIFEPHBOEUIFSFCZSFTDVFUIFXPNBO 5PSBI
MBXSFRVJSFEEPJOHTP EFTQJUFUIFĕOBODJBMFYQFOTFFOUBJMFEćFNPOFZBOE
FČPSUIFFYQFOEFEXBTBMSFBEZIFST JOBTFOTF BOEUIVTIFEJEOPUHJWFIFSBOZ
UIJOHPGWBMVFGPSUIFQVSQPTFPGCFUSPUIBMćF(FNBSBTSVMJOHXPVMEDFSUBJOMZ
TVHHFTUUIBUMJGFTBWJOHBTTJTUBODFJTTPNFUIJOHUIBUJTPXFEUPBOFOEBOHFSFE
JOEJWJEVBMCZTPNFCPEZDBQBCMFPGIFMQJOHIJN"TTVDI BTUIF3BTICBBSHVFE 
JUTFFNTEJďDVMUUPJNBHJOFUIBUUIFJOEJWJEVBMXPVMECFGPSCJEEFOGSPNTFJ[JOH
UIFNFBOTPGBTTJTUBODFPOIJTPXOBDDPSE
ćJTBOPNBMZOPUFECZUIF3BTICBTFFNTUPCFBGBUBMĘBXJO3BW&UUMJOHFST
QPTJUJPO*OIJTWJFX BQBVQFSEZJOHPGTUBSWBUJPONBZOPUTUFBMGPPEJGIFXPVME
CFVOBCMFUPSFQBZFWFOUIPVHIUIFQFSTPOGSPNXIPNIFXJTIFTUPTUFBMJT
PCMJHBUFECZ5PSBIMBXUPGFFEIJN
8FNJHIUUIFSFGPSFTVHHFTUBUIJSE NPSFOVBODFE QPTJUJPOŴų/BNFMZ 3BW
&UUMJOHFSJTGVOEBNFOUBMMZDPSSFDU UIBUJOUFSQFSTPOBMPČFOTFTBSFOPUPWFSSJE
EFOCZUIFDPODFSOGPSIVNBOMJGF BOEUIF.BIBSTIBNJTBMTPDPSSFDUUIBUJU
JTQFSNJTTJCMFGPSPOFUPTUFBMUPTBWFIJTMJGFćFSFBTPOPOFNBZUBLFBOPUIFS
QFSTPOTQSPQFSUZUPTBWFIJTMJGFFWFOJGIFXJMMCFVOBCMFUPSFQBZJT
CFDBVTFUIBUPUIFSQFSTPOCFBSTUIFPCMJHBUJPOUPTBWFIJNBOEFWFOUPTQFOE
NPOFZGPSUIJTQVSQPTFćJTMBXJTCBTFEOPUVQPOUIFQSJODJQMFPG ˌˇ˃ʺʸˊˇ 
XIJDITVTQFOET5PSBIMBXGPSUIFTBLFPGQSFTFSWJOHIVNBOMJGF CVUSBUIFSVQPO
UIFDPNNBOEPG ʽ˅ˋˀʶʿ˅ʶʸˁ˅ˍʳʿ XIJDISFRVJSFTIFMQJOHQFPQMFJOEBOHFS
XIFOPOFJTJOBQPTJUJPOUPEPTPŴŴ
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0OUIJTCBTJT XFDBOFYQMBJOUIFJOUVJUJWFEJTUJODUJPOCFUXFFOĕOBODJBMBOE
QIZTJDBMIBSN8IJMFUIF(FNBSBFYQMJDJUMZSFRVJSFTTQFOEJOHNPOFZXIFO
OFDFTTBSZUPSFTDVFTPNFCPEZGSPNEBOHFS JUJTRVFTUJPOBCMFXIFUIFSPOFNVTU
FOEVSFQIZTJDBMIBSNGPSUIFTBLFPGSFTDVJOHIJTGFMMPX"TCSJFĘZOPUFEFBSMJFS 
UIJTJTTVFJTTVCKFDUUPEFCBUFćFDPOTFOTVT IPXFWFS BQQFBSTUPGPMMPXUIF
WJFXPGUIF3BECB[ XIPXSPUFBSFTQPOTVN şŢŞţ FYQSFTTJOHUIFWJFXUIBU
halachaEPFTOPUSFRVJSFTVCKFDUJOHPOFTFMGUPQIZTJDBMIBSNUPTBWFBOPUIFS
QFSTPOTMJGF)FXSJUFTUIBUBMUIPVHIPOFNBZOPUWJPMBUF4IBCCPTUPBWPJEQIZTJ
DBMEBOHFSUIBUJTOPUMJGFUISFBUFOJOH POFJTOPUSFRVJSFEUPLOPXJOHMZQMBDF
IJNTFMGJOTVDIEBOHFSGPSUIFTBLFPGTBWJOHTPNFCPEZGSPNEFBUIćF3BECB[
HJWFTTFWFSBMSFBTPOTGPSIJTSVMJOH QSJNBSJMZUIFGBDUUIBUDBVTJOHPOFTFMGQIZTJ
DBMIBSNDBO JONBOZJOTUBODFT FYQPTFIJNUPTPNFEFHSFFPGMJGFUISFBUFOJOH
SJTL"EEJUJPOBMMZ IFXSJUFT
ʽʼʳʸʳˋʴ˄ʷʸʿʾˌʷʿʳˀʼˁʼʾ˄ˁʸʼʷʼʸ˃ʼˍˋʸˍʼʻˇˌˁˌʽʼˋˉʸˀ˅ʸ˃ʼʾˋʶʷʼʾˋʶʴʼˍʾʶ
ˍʳʸˍʼˁʼʳʿˌʼʶʾʸʿʵˋʸʳʸʶʼˍʳʽʸˍʺʿʸʳʸ˃ʼ˅ˍʳʳˁ˄ʿˀʶʳʺʼ˃ʼˌʸ˃ˍ˅ʶʿ˅ʷʿ˅ʼ
"ʸˋʼʴʺ

*UJTXSJUUFO Mishleişŝţ i*UTXBZTBSFXBZTPGQMFBTBOUOFTTwBOE
UIF5PSBITMBXTNVTUCFBHSFFBCMFUPJOUFMMFDUBOEMPHJD)PXDBOXF
JNBHJOFUIBUBQFSTPOTIPVMEBMMPXIJTFZFUPCFCMJOEFE PSIJTBSNPS
MFHUPCFTFWFSFE TPUIBUIJTGFMMPXOPUCFLJMMFE

ćF3BECB[BTTFSUTUIBUPVSJOUVJUJWFTFOTFPGNPSBMJUZBOEMPHJDQSFDMVEFTUIF
QPTTJCJMJUZPGBSFRVJSFNFOUUPDBVTFPOFTFMGQIZTJDBMIBSNFWFOIBSNUIBU
EPFTOPUUISFBUFOIJTMJGFGPSUIFTBLFPGTBWJOHBOPUIFSQFSTPO )FDPODFEFT 
IPXFWFS UIBUPOFNBZFYQPTFIJNTFMGUPTVDIIBSNBTBNFBTVSFPGFYDFQUJPOBM
QJFUZ
"DDPSEJOHMZ JUXPVMETFFN XIFSFBThalachaXPVMEBMMPXUIFęGPSUIFTBLF
PGTBWJOHPOFTMJGF JUXPVMECFGPSCJEEFOUPDBVTFBOPUIFSQFSTPOCPEJMZIBSN
FWFOGPSBMJGFTBWJOHQVSQPTF4JODFXFBSFOPUSFRVJSFEUPTBDSJĕDFPVSQIZTJDBM
XFMMCFJOHGPSUIFTBLFPGSFTDVJOHBGFMMPX+FX BOFOEBOHFSFEJOEJWJEVBMJTOPU
FOUJUMFEUPSFTDVFIJNTFMGCZQIZTJDBMMZJOKVSJOHBOPUIFSQFSTPO

XSJUFTUIBUPOFJTBMMPXFEUPTBWFIJNTFMGCZTFJ[JOHBOPUIFSQFSTPOTQSPQFSUZCFDBVTFPG
UIFPUIFSQFSTPOTPCMJHBUJPOUPSFTDVFIJN BOEGPSUIJTSFBTPO POFNBZTFJ[FUIFQSPQ
FSUZPOMZPODFUIFPUIFSQFSTPOJTBXBSFPGUIFMJGFUISFBUFOJOHTJUVBUJPOćF3BBWBE
BSHVFTUIBUUIFPCMJHBUJPOUPSFTDVFBQFSTPOJOEBOHFSUBLFTFČFDUPOMZXIFOPOFMFBSOT
PGUIFQFSTPOTTJUVBUJPO BOEUIVTPOFNBZTBWFIJNTFMGXJUIBOPUIFSQFSTPOTQSPQFSUZ
POMZJGUIBUPUIFSQFSTPOLOPXTPGIJTQSFEJDBNFOUBOEUIVTCFBSTUIFPCMJHBUJPOUP
SFTDVFIJN
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DPOUFYUPGPVSEJTDVTTJPOPGUIFIBMBDIJDDPOTJEFSBUJPOTBQQMJDBCMFUPUIFSBUJPOJOHPG
IFBMUIDBSF8FQSFTFOUIFSFKVTUBCSJFGPWFSWJFXPGUIFTPVSDFTSFMFWBOUUPUIJTRVFTUJPO
ŴŶ 4FFPischei Teshuva :%ŝšţŠ şšţŝ

FAMILY & HEALTH

ćJTQFSTQFDUJWF WJFXJOHUIFSJHIUUPTUFBMQSPQFSUZUPTBWFPOFTMJGFBTBQSPEVDU
PGUIFPXOFSTPCMJHBUJPOUPSFTDVFUIFPUIFSQFSTPO XPVME QSFTVNBCMZ BČFDU
UIFRVFTUJPOPGIPXNVDIBOFOEBOHFSFEQFSTPOJTFOUJUMFEUPTUFBM-FUVT
JNBHJOFBDBTFPGBHSBWFMZJMMQBUJFOUXIPDBOOPUBČPSEUPQBZGPSUIFNFEJDBM
QSPDFEVSFIFOFFETUPDVSFIJTGBUBMEJTFBTF BOEXIPIBQQFOTUPXPSLJOB
CBOL"SNFEXJUIBLFZUPUIFWBVMUTBOEUIFDPEFTPGBMMUIFWBSJPVTBMBSNT 
IFDPVMEFBTJMZTUFBMUIFWBMVBCMFTPGBOZPGUIFCBOLTDMJFOUTXJUIPVUHFUUJOH
DBVHIU8PVMEJUCFQFSNJTTJCMFGPSIJNUPTUFBMBDVTUPNFSTBTTFUT MFBWJOHUIBU
DVTUPNFSCSPLFBOEĕOBODJBMMZSVJOFE
*OMJHIUPGXIBUXFIBWFTFFO UIJTXPVMEEFQFOEPOBEJďDVMURVFTUJPOXJUI
XIJDINBOZposkimIBWFHSBQQMFEIPXNVDINPOFZJTPOFPCMJHBUFEUPTQFOE
GPSUIFTBLFPGTBWJOHBGFMMPX+FXTMJGF *TBQFSTPOSFRVJSFEUPQBSUXJUIBMMIJT
BTTFUTBOETVCKFDUIJNTFMGUPQPWFSUZGPSUIFTBLFPGSFTDVJOHBGFMMPX+FXGSPN
EBOHFS 0SJTUIFSFTPNFMJNJUUPUIFFYUFOUPGPVSĕOBODJBMSFTQPOTJCJMJUZUP
IFMQUIPTFGBDJOHMJGFUISFBUFOJOHTJUVBUJPOT Ŵŵ
ćFCBTJDSVMFUIBUBQQMJFTSFHBSEJOHFYQFOEJUVSFTGPSmitzvosJTUIBUPOF
NVTUTQFOEVQUPPOFĕęIPGIJTBTTFUTGPSUIFTBLFPGGVMĕMMJOHBmitzvas asei
BďSNBUJWF#JCMJDBMDPNNBOE BOEUPTQFOEBMMUIFNPOFZIFIBTUPBWPJE
USBOTHSFTTJOHBmitzvas lo sa’aseh #JCMJDBMQSPIJCJUJPO ćJTSVMFJTFYQMJDJUMZ
DPEJĕFECZUIFShulchan Aruch 0$ŢšŢŝ BOEOPUFEBTXFMMCZUIF3BNB
:%ŝšţŝ "DDPSEJOHMZ BUĕSTUHMBODF POFTIPVMECFSFRVJSFEUPTBDSJĕDFBMM
IJTQPTTFTTJPOTGPSUIFTBLFPGTBWJOHTPNFCPEZJOEBOHFS JOPSEFSUPBWPJE
USBOTHSFTTJOHUIFQSPIJCJUJPOPGʽ˅ˋˀʶʿ˅ʶʸˁ˅ˍʳʿ
4FWFSBMposkim ŴŶIPXFWFS EJTQVUFUIJTDPODMVTJPO BSHVJOHUIBUBmitzvas lo
sa’asehXIJDISFRVJSFTQFSGPSNJOHBOBDUJPO BTPQQPTFEUPBWPJEJOHBOBDUJPO 
JTUSFBUFEBTBmitzvas aseiJOUIJTSFHBSE.FBOJOH JGUIF5PSBIGPSNVMBUFTBO
BďSNBUJWFDPNNBOEBTBQSPIJCJUJPO UIFOUIJTDPNNBOEJTDMBTTJĕFEBTB
mitzvas asei BOEUIVTSFRVJSFTBOFYQFOEJUVSFPGOPNPSFUIBOPOFĕęIPG
POFTBTTFUT"TUIFDPNNBOEPGʽ˅ˋˀʶʿ˅ʶʸˁ˅ˍʳʿJTPCTFSWFEUISPVHIBDUJPO 
CZJOUFSWFOJOHUPSFTDVFPOFTGFMMPX JUGBMMTVOEFSUIFDBUFHPSZPGmitzvos asei
XJUISFTQFDUUPUIFJTTVFPGNBYJNVNFYQFOEJUVSF)FODF BDDPSEJOHUPUIJT
WJFX POFEPFTOPUOFFEUPTQFOENPSFUIBOPOFĕęIPGIJTBTTFUTUPSFTDVFB
QFSTPOJOEBOHFS
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ćJTRVFTUJPOIBTOPUCFFODPODMVTJWFMZSFTPMWFE BTTFWFSBMEJČFSFOUPQJO
JPOTFYJTUBNPOHUIFMBUFSposkimćFChafetz Chayim JOAhavas Chesed WPM
Ş ŞŜŞ SVMFEUIBUPOFNVTUTQFOEBMMIJTNPOFZGPSUIFTBLFPGTBWJOHBMJGF 
ESBXJOHQSPPGGSPNUIFGBNPVTSVMFPG ʽˋʴʺʼʼʺʿ˂ʼˁʶʸˊʽʼʼʺiZPVSMJGFUBLFT
QSFDFEFODFPWFSZPVSGFMMPXTMJGFw Bava MetziaŢŞB ćJTSBCCJOJDBEBHFTVH
HFTUTUIBUPOFJTOPUSFRVJSFEUPTBDSJĕDFIJTMJGFUPTBWFBOPUIFSQFSTPO CVU
FWFSZPUIFSTBDSJĕDFJODMVEJOHTBDSJĕDJOHBMMIJTQSPQFSUZJTSFRVJSFEGPS
UIJTQVSQPTFćJTQPTJUJPOXBTBMTPUBLFOCZ3BW:JTSBFM4BMBOUFS JOEven Yisrael
DerushŠ QŝŢ #ZDPOUSBTU JUJTUPMEUIBU3BW:PTFG4IBMPN&MZBTIJWSVMFE
UIBUUIFmitzvaPGTBWJOHQFPQMFGSPNEBOHFSEPFTOPUSFRVJSFTQFOEJOHNPSF
UIBOPOFĕęIPGPOFTBTTFUTŴŷ
3BW4IMPNP;BMNBO"VFSCBDI JOIJTMinchas Shlomo WPMŞ ţŠ ESBXT
BOJNQPSUBOUEJTUJODUJPOJOUIJTSFHBSECFUXFFOEJČFSFOUTJUVBUJPOTPGNPSUBM
EBOHFS)FTVHHFTUTUIBUXIFOBQFSTPOJTUIFPOMZPOFDBQBCMFPGSFTDVJOHTPNF
CPEZ UIFOIFNVTUTQFOEFWFSZUIJOHIFIBTUPTBWFUIFFOEBOHFSFEJOEJWJEVBM
'PSFYBNQMF JGLJEOBQQFSTUISFBUFOUPLJMMUIFJSIPTUBHFJGBDFSUBJOQFSTPOEPFT
OPUJNNFEJBUFMZIBOEPWFSBMMIJTTBWJOHT IFNVTUDPNQMZ EFTQJUFUIFĕOBODJBM
SVJOIFXJMMFOEVSF*ONPTUDBTFT IPXFWFS TVDIBTXIFOBOJMMQBUJFOUDBOOPU
BČPSEBEFTQFSBUFMZOFFEFEQSPDFEVSF OPTJOHMFJOEJWJEVBMDBOCFWJFXFEBTUIF
TPMFQSPTQFDUJWFTBWJPS6OEFSTVDIDJSDVNTUBODFT 3BW4IMPNP;BMNBOBTTFSUT 
UIFPCMJHBUJPOGBMMTVQPOUIF+FXJTIDPNNVOJUZDPMMFDUJWFMZ BOEFBDIQFSTPO
NVTUDPOUSJCVUFJOBDDPSEBODFXJUIIJTĕOBODJBMTJUVBUJPOBOEBCJMJUZUPBTTJTU
"DDPSEJOHMZ JUXPVMETFFNUIBUXIFOPOMZPOFQBSUJDVMBSQFSTPOJTDBQBCMF
PGSFTDVJOHTPNFCPEZJOEBOHFS POFNBZTUFBMBMMPGUIBUQFSTPOTBTTFUTJGUIJT
JTOFDFTTBSZUPIFMQUIFFOEBOHFSFEJOEJWJEVBM*G IPXFWFS TPNFCPEZTJNQMZ
OFFETBTVNPGNPOFZUPSFTDVFIJTMJGF IFXPVMEOPUCFFOUJUMFEUPTUFBMBUBMM 
TJODFOPTJOHMFJOEJWJEVBMCFBSTUIFPCMJHBUJPOUPTBWFIJN

$PODMVTJPO
-FUVTOPXUVSOPVSBUUFOUJPOUPTFWFSBMTQFDJĕDFYBNQMFTPGMJGFUISFBUFOJOH
TJUVBUJPOT BOEUSZUPEFUFSNJOFXIJDIDSJNFTXPVMECFBMMPXFEVOEFSUIFTF
EJČFSFOUDJSDVNTUBODFTJOMJHIUPGXIBUXFIBWFTFFO
• "QBUJFOUGBDJOHJNNFEJBUFEBOHFSXIPVSHFOUMZSFRVJSFTGPPEPSNFEJDB
UJPONBZTUFBMXIBUIFOFFET QSPWJEFEUIBUIFEPFTOPUUIFSFCZFOEBOHFS
TPNFCPEZFMTF'PSFYBNQMF BOBTUINBQBUJFOUTVČFSJOHBOBUUBDLBOEIBT
OPNPOFZXJUIIJNXPVMECFQFSNJUUFE JGIFIBTOPBMUFSOBUJWF UPTUFBM
Ŵŷ Avnei Zikaron QŞŤŢ
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BOJOIBMFSGSPNBOFBSCZTUPSF BTUIFTUPSFTPXOFSJTJOBVOJRVFQPTJUJPO
UPSFTDVFUIFQBUJFOUTMJGFBOEUIFSFGPSFCFBSTUIFPCMJHBUJPOUPEPTPćF
QBUJFOUXPVMEOPUCFBMMPXFEUPTUFBMBOPUIFSQBUJFOUTJOIBMFS VOMFTTIF
DBOJNNFEJBUFMZSFUVSOJU BTUIJTXPVMEQPTFBSJTLUPUIBUPUIFSQBUJFOU
XIPNJHIUOFFEUIFJOIBMFSBUBOZNPNFOU
"QBUJFOUJOOFFEPGBMBSHFTVNPGNPOFZGPSBMJGFTBWJOHNFEJDBMQSP
DFEVSFNBZOPUTUFBMNPOFZUPQBZGPSUIFQSPDFEVSF4JODFOPJOEJWJEVBM
QFSTPOCFBSTUIFPCMJHBUJPOUPTJOHMFIBOEFEMZSFTDVFUIFQBUJFOU UIF
QBUJFOUJTOPUFOUJUMFEUPUBLFNPOFZGSPNBOZHJWFOQFSTPO
0OFNBZOPUJOĘJDUQIZTJDBMIBSNUPSFTDVFIJTPXOMJGF BTUIFHFOFSBMMZ
BDDFQUFEWJFXJTUIBUPOFJTOPUSFRVJSFEUPFOEVSFCPEJMZIBSNUPTBWF
BOPUIFSQFSTPO"TTVDI JUXPVMECFGPSCJEEFOUPTFDSFUMZSFNPWFBO
PSHBOGSPNTPNFCPEZTCPEZ OPNBUUFSIPXVSHFOUMZBQBUJFOUSFRVJSFT
BUSBOTQMBOU BOEFWFOJGJUDBOCFBTDFSUBJOFEUIBUUIFPUIFSQFSTPOTMJGF
XJMMOPUCFFOEBOHFSFECZUIFMPTTPGUIBUPSHBO
4UFBMJOHPSHBOTGSPNBOPSHBOCBOLJTGPSCJEEFOCFDBVTFPOFUIFSFCZ
FOEBOHFSTUIFMJWFTPGPUIFSQBUJFOUTJOOFFEPGUSBOTQMBOUT HJWFOUIF
MJNJUFETVQQMZPGIBSWFTUFEPSHBOT8IFOUIFSFJTBMJNJUFETVQQMZPG
CMPPEGPSUSBOTGVTJPOT JUXPVMEMJLFXJTFCFGPSCJEEFOUPTUFBMCMPPEGSPN
BCMPPECBOL
3BW:JU[DIBL;JMCFSTUFJO Shiurei Torah Le-Rof ’im ŞŝŞť BEESFTTFEUIF
RVFTUJPOPGXIFUIFSBTVSHFPONBZTFDSFUMZUBLFCMPPEXIJMFQFSGPSNJOH
TVSHFSZPOBQBUJFOUXIPTFCMPPEUZQFNBUDIFEUIBUPGBEJČFSFOUQBUJFOU
JOEFTQFSBUFOFFEPGBMJGFTBWJOHUSBOTGVTJPOćFDBTFJOWPMWFEBQBUJFOU
XIPXBTVOEFSHPJOHTVSHFSZBOEIBESFGVTFEUPHJWFCMPPEUPTBWFB
GFMMPXQBUJFOUEFTQJUFUIFEPDUPSTBTTVSBODFTUIBUEPOBUJOHCMPPEQPTFE
OPIFBMUISJTLXIBUTPFWFS3BW;JMCFSTUFJOSVMFEUIBUUIFTVSHFPONBZ
TFDSFUMZUBLFUIFQBUJFOUTCMPPE BTMPOHBTUIFQBUJFOUIBECFFOJOGPSNFE
UIBUBEJČFSFOUQBUJFOUOFFEFEIJTCMPPEUPTVSWJWFŴŸ*UBQQFBSTUIBUUBLJOH
BQFSTPOTCMPPEBTTVNJOH PGDPVSTF UIBUUIJTQPTFTOPSJTLBUBMMPGBOZ
TPSUPGQIZTJDBMIBSNJTBLJOUPTUFBMJOHNPOFZ BTPQQPTFEUPDBVTJOH
QIZTJDBMJOKVSZ TJODFUIFCPEZTCMPPETVQQMZSFQMFOJTIFTJUTFMGBOEUIVT
UIFMPTTPGCMPPEIBTOPFČFDUBUBMMPOUIFQFSTPOTCPEZ"TTVDI JUJT
QFSNJTTJCMFUPiTUFBMwCMPPEGSPNBQBUJFOUEVSJOHTVSHFSZ)PXFWFS POF
XPVMEOPUCFBMMPXFEUPGPSDFGVMMZJOKFDUBOFFEMFJOUPBQFSTPOTCPEZUP
UBLFCMPPEGPSBMJGFTBWJOHQVSQPTF BTIFUIFSFCZDSFBUFTBXPVOEJOUIF
CPEZXIJDIUIFQFSTPOXPVMEPUIFSXJTFOPUIBWFUPTVČFS
'BMTFMZQSPNJTJOHMBSHFTVNTPGNPOFZUPBOFFEZQFSTPOJOFYDIBOHF

ŴŸ ćJTDPOEJUJPOJTCBTFEPOUIFWJFXPGUIF3BBWBESFGFSFODFEBCPWF OPUFŝŞ

FAMILY & HEALTH

•
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GPSIJTPSHBO FWFOXIFOJUJTEFTQFSBUFMZOFFEFEUPTBWFBEZJOHQBUJFOU 
XPVMEDFSUBJOMZCFGPSCJEEFO4JODFUIFQBVQFSBHSFFEUPEPOBUFIJTPSHBO
POMZGPSUIFTUJQVMBUFETVN UBLJOHUIFPSHBOXJUIPVUUIFJOUFOUJPOPG
QBZJOHDPOTUJUVUFTUIFę BOETUFBMJOHBQBSUPGBQFSTPOTCPEZUPTBWFB
MJGFJTOPUQFSNJUUFE CFDBVTF BTXFIBWFTFFO POFCFBSTOPPCMJHBUJPOUP
DPNQSPNJTFIJTQIZTJDBMXFMMCFJOHUPTBWFBMJGF
• *GBSNFEUSBďDLFSTGPSDFBQIZTJDJBOUPSFNPWFBOPSHBOGSPNBDPFSDFE
EPOPS IFNVTUTVSSFOEFSIJTMJGFUPBWPJEQFSGPSNJOHUIFQSPDFEVSF BT
POFJTOPUBMMPXFEUPJOĘJDUCPEJMZIBSNPOBOPUIFSQFSTPOJOPSEFSUP
TBWFIJTMJGF

The message of Rosh Hashana and Yom Kippur
תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף יז עמוד ב
ויעבר ה' על פניו ויקרא ,אמר רבי יוחנן אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו ,מלמד שנתעטף הקב"ה הוא
כשליח צבור והראה לו למשה סדר תפלה אמר לו כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להם.

רמב"ן פרשת וישלח (לב ,ג)
אל עשו אחיו ארצה שעיר  -בעבור היות נגב ארץ ישראל על ידי אדום ואביו יושב בארץ הנגב ,יש לו לעבור דרך
אדום או קרוב משם ,על כן פחד אולי ישמע עשו והקדים לשלוח אליו מלאכים לארצו .וכבר תפסוהו החכמים על
זה .אמרו בבראשית רבה (עה ג) מחזיק באזני כלב וגו' (משלי כו יז) .אמר לו הקדוש ברוך הוא ,לדרכו היה
מהלך והיית משלח אצלו ואומר לו כה אמר עבדך יעקב:

בראשית רבה פרשת וישלח פרשה עה אות יא
וישלח יעקב מלאכים ,למה שלח יעקב אצלו שלוחים אלא כך אמר אשלח לו שלוחים אם יחזור בתשובה אמר
להם ,אמרו לו אל תאמר ,יעקב כדרך שיצא מבית אביו הוא עומד שנאמר כי במקלי עברתי וגו' ,ויצו אותם לאמר
אמרו לו אל תאמר כשיצא מעמך נטל בידו כלום מתפיסת הבית אלא בשכרי קניתי כל הללו בכחי שנאמר ועתה
הייתי לשני מחנות ,באותה שעה שקרא יעקב לעשו אדוני אמר לו הקדוש ברוך הוא אתה השפלת עצמך וקראת
לעשו אדוני ח' פעמים חייך אני מעמיד מבניו שמנה מלכים קודם לבניך ,שנאמר (בראשית לו) ואלה המלכים
אשר מלכו וגו'.

מנהגי מהרי"ל הלכות ערב יוה"כ אות ג
טבילת ערב יום כפור אמר מהר"י סג"ל יש פוסקים לטבול אחר סעודת המפסקת בערב ,כי עיקר הטבילה משום
תשובה היא ויותר שיקרבנה לעצומו של יום יפה הדבר .אמר מהר"י סג"ל דנראה לו להביא ראיה דמשום
תשובה היא דהא נוהגין אז לטבול אנשים ונשים נערים ובתולות בר מצוה ובת מצוה ,בשלמא אנשים טובלים
משום טומאת קרי או שמא נגעו בשום טומאה ,אך נשים אמאי טובלות הא אינן פולטות .וכן הזקנות וכן נערים
ובתולות שברור להן שנקי גופם מטומאה ,אלא ודאי משום תשובה היא .וכן בירושלמי איתא מעשה בריבה אחת
שנשבית בין העכו"ם וכשפדאוה הטבילוה על מה שהאכילוה איסורין .וכן טבילת גר כשנתגייר טובלין אותו משום
תשובה .וכיון דטבילה זו משום תשובה היא גם אם טבל בערב ראש השנה ולא ראה שום קרי אח"כ ולא נטמא,
מ"מ יחזור ויטבול האידנא לטהר לתשובה.

רמ"א יורה דעה הלכות גרים סימן רסח סעיף יב
שראל מומר שעשה תשובה ,א"צ לטבול רק מדרבנן יש לו לטבול ולקבל עליו דברי חבירות בפני ג'.

