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רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק א הלכה ג

כיון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן והתחיל לחשוב ביום ובלילה והיה תמיה היאך אפשר 

שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג ומי יסבב אותו, כי אי אפשר שיסבב את עצמו, ולא היה לו 

ואמו וכל העם עובדי כוכבים  מלמד ולא מודיע דבר אלא מושקע באור כשדים בין עובדי כוכבים הטפשים ואביו

והוא עובד עמהם ולבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה, וידע שיש שם 

אלוה אחד והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכל ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו, וידע שכל העולם טועים ודבר 

ובן ארבעים שנה הכיר  צורות עד שאבד האמת מדעתם,שגרם להם לטעות זה שעובדים את הכוכבים ואת ה

אברהם את בוראו, כיון שהכיר וידע התחיל להשיב תשובות על בני אור כשדים ולערוך דין עמהם ולומר שאין זו 

דרך האמת שאתם הולכים בה ושיבר הצלמים והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה העולם ולו 

יב ולנסך כדי שיכירוהו כל הברואים הבאים, וראוי לאבד ולשבר כל הצורות כדי שלא ראוי להשתחוות ולהקר

יטעו בהן כל העם כמו אלו שהם מדמים שאין שם אלוה אלא אלו. כיון שגבר עליהם בראיותיו בקש המלך 

אחד להורגו ונעשה לו נס ויצא לחרן, והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם שיש שם אלוה 

לכל העולם ולו ראוי לעבוד, והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ כנען 

והוא קורא שנאמר ויקרא שם בשם ה' אל עולם, וכיון שהיו העם מתקבצין אליו ושואלין לו על דבריו היה מודיע 

יו אלפים ורבבות והם אנשי בית אברהם לכל אחד ואחד כפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת עד שנתקבצו אל

ושתל בלבם העיקר הגדול הזה וחבר בו ספרים והודיעו ליצחק בנו, וישב יצחק מלמד ומזהיר, ויצחק הודיע 

ליעקב ומינהו ללמד וישב מלמד ומחזיק כל הנלוים אליו, ויעקב אבינו למד בניו כולם והבדיל לוי ומינהו ראש 

ולשמור מצות אברהם, וצוה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה והושיבו בישיבה ללמד דרך השם 

כדי שלא תשכח הלמוד, והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלוים עליהם ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת 

את ה', עד שארכו הימים לישראל במצרים וחזרו ללמוד מעשיהן ולעבוד כוכבים כמותן חוץ משבט לוי שעמד 

במצות אבות, ומעולם לא עבד שבט לוי עבודת כוכבים, וכמעט קט היה העיקר ששתל אברהם נעקר וחוזרין בני 

יעקב לטעות העולם ותעיותן, ומאהבת ה' אותנו ומשמרו את השבועה לאברהם אבינו עשה משה רבינו רבן של 

מצות והודיעם דרך עבודתו ומה כל הנביאים ושלחו, כיון שנתנבא משה רבינו ובחר ה' ישראל לנחלה הכתירן ב

 .יהיה משפט עבודת כוכבים וכל הטועים אחריה



 ז – פרשת בראשית פרשה ח סימן גרבה  מדרש

 .רבי יהושע דסכנין בשם רבי שמואל אמר בנפשותן של צדיקים נמלך וכו' ויאמר אלהים נעשה אדם, במי נמלך

 לי מסכת סנהדרין דף צג עמוד אתלמוד בב

ורבי  וכו' אזלו להיכן ורבנן וכו'אמר רבי תנחום בר חנילאי: בשעה שיצאו חנניה מישאל ועזריה מכבשן האש 

 יוחנן אמר: עלו לארץ ישראל, ונשאו נשים והולידו בנים ובנות.

 



Answers to the Questions 

 מושב זקנים על התורה

 

 רד"ק בראשית פרשת תולדות פרק כה פסוק כב

דרז"ל )ב"ר ס"ג( שהלכה לבית מדרשו של שם לדרוש את ה' מאת שם מהו יש ב -ותלך לדרוש את ה' 

הדבר הזה שקרה לה; ויאומן כי שם היה חי שהרי היה אחר אברהם אבינו ל"א שנה; ואם הוא מלכי צדק 

היה בירושלים ולמה נאמר שהניחה אברהם אבינו שהיתה עמו והיה נביא גדול והלכה לירושלים אל שם 

ברהם אבינו חי עד שהיו יעקב ועשו בני ט"ו שנה. ומה שאמר ותלך לדרוש את ה', לדרוש את ה', כי א

 .אולי אברהם היה יושב בבית אחד עם קטורה ובניה

 אמרי שפר לבן מהר"ם חלואה

 

 

 רק כה פסוק כבשפתי חכמים בראשית פרשת תולדות פ

דאם לא כן ותדרוש את ה' מיבעי ליה מאי ותלך, והלא מלא כל הארץ כבודו, ואין סברא שהלכה לבית 

מדרשו של עבר בזמן שהיה שם קיים דהוא היה בן בנו של שם, ואין להקשות למה לא הלכה אצל 

הריון שלא יצטער, אברהם שהרי גם הוא היה נביא, ויש לומר דהקב"ה סובב כן להעלים מאברהם ענין ה

 שהרי מת אברהם קודם שיצא עשו לתרבות רעה כדי שתהא מיתתו בשיבה טובה:



 גור אריה בראשית פרשת תולדות פרק כה פסוק כב

דהיתה רבקה סבורה דשמא  לבית מדרשו של שם. והא דלא שאלה את יצחק או את אברהם, יש לומר

צער העבור כל כך, שאמרו רבותינו ז"ל כי הנשים הצדקניות לא היו בפתקא של חוה,  בשביל חטא יש לה

כדאיתא בפרק קמא דסוטה )יב.(, דהם יולדות בלא צער עבור ולידה, והיתה מתיירא שתתגנה בעיני 

 בעלה, או שיאמר אברהם ליצחק שאינה הגונה לו, וישא אחרת או יגרשנה:

 העמק דבר בראשית פרשת תולדות פרק כה פסוק כב

ותלך לדרוש את ה'. העיקר כפרש"י ורשב"ם לשאול את הנביא דעת ה' ורצונו בזה, ולא כרמב"ן ז"ל שפי' 

שת אלקים, ומכאן מוכח ג"כ הכי, דאלו תפלה לא היה לה תפלה, וכמש"כ בשמות י"ח ט"ו במשמעות דרי

לילך למקום אחר, והרי נתקבלה תפלת יצחק כאן, אלא לדרוש מנביא שהוא רואה מה שבנסתר ונעלם, 

וכלשון הכתוב בס' שמואל א' ]ט' ט'[ כי לנביא היום יקרא לפנים הרואה, פי' שהיה שני אופני נביא, אחד 

א מלשון ניב שפתים כי הוא מדבר הרבה וכמש"כ לעיל כ' מקרא ז', והשני מה שמדבר עמו ה' לשעה, והו

הרואה דברים נעלמים ברוח הקדש, וזה האופן היה נקרא רואה, ואברהם היה נביא באופן הראשון לבד, 

 מש"ה הלכה לאדם גדול שידעה כי הוא רואה ויודע:

 תורה שלמה אות צ

 

 

 

 



Selected audio from our listeners 

Comments on the Show 

Comments on the show 1 click here 

Comments on the show 2 click here 

Comments on the show 3 click here 

Comments on the show 4 click here 

Comments on the show 5 click here 

Comments on the show 6 click here 

Comments on the show 7 click here 

Comments on the show 8 click here 

Comments on the show 9 click here 

Comments on the show 10 click here 

Comments on the show 11 click here 

Comments on the show 15 click here 

Comments on the show 16 click here 

Comments on the show 17 click here 

Comments on the show 18 click here 

Comments on the show 19 click here 

Comments on the show 20 click here 

https://drive.google.com/file/d/1e07IoNn5UT2WVInY-awrBTMXAzY52ptl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u9QQwG92sWp5gQsTKsq9ffAaPj18UpJi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vQTBUlTgjnL6K8g_3koa5BRO83XzliU3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AwbcrEX5-JNi6hVaf-5aEL3EAtI5rOB7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qxxbwZiIvIRBzgoBK8us-lSVjxqJuiqP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uSFt78jpJwt1qzqsViHZI8Ax0NtZOzep/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eaOytLQzRj-UPkVd6wUkGUqoaKhahyol/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cALSWIjlZOQYa3-n_k2EZhqNU08-0Wej/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Q1WDPaRDORGWSfm0MU5yM2ywL9nSmiD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Taa9Ht4jFVFAjIJrSUoX35FMrSmvBnr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tGFQ1FDdQmQZ9opaVMWEudjQO4f1TctK/view?usp=sharing


Answers to the Questions 

Answers to the Question 1 click here 

Answers to the Question 2 click here 

Answers to the Question 3 click here 

Answers to the Question 4 click here 

Answers to the Question 5 click here 

Answers to the Question 6 click here 

Answers to the Question 7 click here  

Answers to the Question 11 click here 

Answers to the Question 12 click here 

Answers to the Question 13 click here 

Answers to the Question 14 click here 

Answers to the Question 15 click here 

Answers to the Question 16 click here 

Answers to the Question 17 click here 

Answers to the Question 18 click here 

Answers to the Question 19 click here 

Answers to the Question 20 click here 

Answers to the Question 21 click here 

https://drive.google.com/file/d/1X_tyGrOTypSC0jw-FAXkdoM5l3Lqy7ik/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Kz9QpmmKo4FdLE-CBV6FC83gDfH4d43/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uyHPgWp4FFv_7o9NaD9xKbui6Vi4bdVw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zdpg3dRmijKENWJwXTWlrGILuvaVNhv0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gqQL606obr7sX2WUGuKQ8cbY694d1LKu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KR4tRevq5LfOBoOmJr6eA6r4vKXZCWA6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cpEzxtJyxjicnkA8wz95GRaSHwRN2ixW/view?usp=sharing


Comments on Previous Shows 

Show 246 – Beis Din Should they allow Toanim? 

Comments on the show 1 click here 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1PpM1zR76_PA1fshY0cm3dn7xWYQciPsr/view?usp=sharing


Selected emails from our listeners 

Answers to the Questions 

HI Rabbi Lichtenstein, 

I would like to answer this week's riddle & give thanks for your podcast. I really 

appreciate the work you do. 

So you asked why would Rivka go to Sheim as opposed to Avraham or Yitzchok? 

I would like to answer that not always does every Nevuha automatically go to top 

person of generation for certain reasons (Eldod and Maydod & Chulda & Yirmiyahu) 

The reason Hashem would not reveal this to Avraham is that Rashi says Avraham died 

5 years earlier to not see Esav become a Rasha so it would not be logical to reveal this 

to Avraham in a Nevua. 

The reason Hashem did not reveal to Yitzchok is he was Eisav's father and if he would 

know Esav destiny pre-birth it would make Yitzchok skeptical and not love Esav. Men 

have less patience and less Rachmones.  

Rivka on the other hand was a mother and we know women have more Rachmones on 

their children 

Isaac Sprecher 

---------------------------- 

ז"ל, ואולי לא רצתה לילך לאברהם אע"פ שעדין היה חי, שלא רצתה ע' בספר פרוש הטור על התורה ו

 להודיע לו צערה.

  הצלחה

Rabbi Baruch Fried 

 

---------------------------- 



Comments on the Show 

The other Tzadik in Tanach 

Al Michram BaKesef Tzadiik.  

Amos 2:6. See Midrash for the connection between Noach and Yosef, both fed the 

world.  

Great show — keep up the good work.  

Bsuros Toivos.  

P.S. A show on the Rambam would be appropriate: the original controversy; Brisk and 

the Rambam; Sfardim and Rambam; Chabad and Rambam; etc.  

Yosef Marcus 

---------------------------- 

Hi, in regards to the latest podcast 

Two things should be taken to note 

1. https://hods.org/halachic-issues/videos/video_rdfeinstein/rabbidovidfeinstein/ 

2. I attach from the book of Moshe Sherer on this topic 

Nochum Shmaryohu Zajac 

---------------------------- 

Dear Headlines, 

My name is Tova Gantz, and I am a Mexican Jewish Woman. I happen to be an avid 

listener of your show and it is truly fantastic. You always have speakers from all over the 

world, so I am here to suggest a Speaker for your show. His name is Rabbi Jaime 

Leizorek.  

https://hods.org/halachic-issues/videos/video_rdfeinstein/rabbidovidfeinstein/


He is a very young Rabbi, who happens to be quite popular and also has accomplished 

many things. For example, from what I hear, he is only 28 and is the main Rabbi for 

Aish HaTorah of México for the Shul and for the outreach, has already like 4 degrees, 

works as a life coach, and also is a Professor for three of the most prestigious 

universities here in México City. He works a lot in Kiruv, but lately has been trending 

popular also in the religious communities and dealing with kids who have philosophical 

and practical Judaism issues.  

I think that you can talk to him about a few things but two of them is regarding the idea 

of accomplishing a lot in life, although he is very young, I hear from his wife and others 

that his childhood so pretty and also, he is probably the youngest professors in all three 

universities. Also, I think a very relevant topic for your crowd is this balance of being 

part of the secular and non-Jewish world, the Kiddush Hashem that you can do in the 

Universities and also the challenges that they face etc...  

Your thoughts? 

Warmest Regards 

And I got to say that I love your show! Keep up the great work!  

Tova Gantz 

 





















Rabbi Simcha Scholar 

 

 יורה דעה הלכות כבוד אב ואם סימן רמ סעיף כה רמ"א

 (.קס"וק שורש וכן אם האב מוחה בבן לישא איזו אשה שיחפוץ בה הבן, א"צ לשמוע אל האב )מהרי" הגה:

 



 שו"ת מלמד להועיל חלק ב )יורה דעה( סימן קד

שאלה: אי חיוב על הרופא לעשות חתוך לרפואה )אפעראטיאן( /נתוח/ גם אם האבות של תינוק החולה לא ירצו 

בכך וזאת השאלה נחלקת א. אם הרופא חושב שהאפעראטיאן מביאה רפואה, ב. אם גם לבו מגמגם שתפעול 

 האפעראטיאן פעולה טובה, אמנם בלא אפעראטיאן בודאי ימות. 

לדחות ספק חיי שעה מפני ספק חיי עולם כבר פסק בשו"ת שבות יעקב ח"ג סי' ע"ה בחולה  תשובה: הנה אי שרי

אחד שהרופאים אמרו שבודאי ימות תוך יום או יומים אך יש עוד רפואה אחת שאפשר שיתרפא מחלי' וגם אפשר 

ב מיתת ישראל להיפך שאם לא תצליח ח"ו ימות מיד, ופסק שם דמותר לעשות רפואה זו, אף דפשיטא דאסור לקר

וכל המקרב המיתה אפילו רגע ה"ז שופך דמים, מ"מ אם אפשר שע"י רפואה זו יתרפא לגמרי לא חיישינן לחיי 

שעה והביא ראיות ברורות ובפרט מסוגיא דע"ז דף כ"ז ע"ב, ומסיק דעכ"פ אין לעשות כן הרופא כפשוטו אלא יש 

דהיינו רובא דמינכר שהוא כפל )חד בתרי( וע' מה שהובא  להתיעץ עם רופאין מומחין שבעיר ויעשו עפ"י רוב דיעות

. ומעתה כיון דשרי לעשות אפעראטיאן כזו א"כ בודאי דעת אביו ואמו לא בס' ארחות חיים לסי' שכ"ח סעיף י'

ולא מעלה ולא מוריד דאיתא בי"ד סי' של"ו דיש חיוב על הרופא לרפאות ואם מונע עצמו הרי זה שופך דמים 

זה הוא הדין תורה,  ורה כולה שיש לאב ואם רשות לסכן נפש ילדיהם ולמנוע הרופא מלרפאותם.מצינו בכל הת

 ודינא דמלכותא איני יודע באופן זה.

 אות ד שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ד סימן כד

 אם לנתח חולה מסוכן על כורחו 

ואם יש חולה שצריך ניתוח להצילו, ויש רוב גדול שיצליח הניתוח, יש לעשות לו הניתוח גם כנגד רצונו כל זמן שאין 

 .יותרחשש שעצם מה שכך מכריחים אותו יגרום לו סכנה גדולה 

 תשובות והנהגות כרך ג סימן שסה

 יהודי  -שאלה: אישור רפואי ל"המתת חסד" בחולה שאינו 

נשאלתי ביוהנסבורג מרופא ירא שמים מנהל בית חולים לנכרים לבד, ונמצא שם עכו"ם חשוך מרפא שמתפתל 

ו ולהמיתו בסמים, והרופאים הסכימו, רק ביסורים, ואין לו אלא חיי שעה, והוא וכן קרוביו דורשים להתחסד עמ

זקוקים לחתימת המנהל על מצבו שמאשר את הדברים ואז יבצעו הפעולה להמיתו, והמנהל שהוא ירא שמים 

מפקפק אף שהחולה עכו"ם ומותר לפי דיניהם שמה המתת "חסד", הלוא ע"פ דין תורה בן נח אסור לו להרוג 

כמבואר ברמב"ם פ"ט דמלכים ה"ד, ואם אסור לעכו"ם בודאי אסור עכו"ם אפילו טרפה, וחייב על כך מיתה ו

לישראל לעשות כן דמי איכא מידי שלעכו"ם אסור ולישראל שרי )חולין לג א(, וא"כ אסור לו גם לגרום הריגת 

עכו"ם, ועוד הלוא מכשיל הרופאים עכו"ם לעבור על מצות בני נח, ולהכשיל אסור לבן נח כמו אבר מן החי שאסור 



"ת להאכיל לעכו"ם מדין לפני עור וכמבואר בע"ז )ו ב(, ולדבריו כל זמן שאינו חותם לא יבצעו הפעולה, רק מה

 לדבריו אם יתעקש עלול להזיק לו בסכוייו להתקדם במעמדו, רק רוצה לשמוע, ומוכן ומזומן לקיים דין תורה. 

השנה לבוא מיד לבית הסוהר בפקודת  ועובדא שמעתי אצל מרן הגריז"ס זצ"ל )הגאב"ד דבריסק( שנתבקש בראש

הממשלה שעומדים להרוג יהודי רוצח וניתן לו זכות להתודות בטרם הריגתו לפני רב העיר, והשלטונות דחקו מאד 

למרן זצ"ל שיבוא מיד, אבל דעתו היה דכיון דעל ידי שבא הוא מחיש וגורם מיתתו צריך מסירות נפש לא לבוא, 

, ובשום אופן לא רצה להופיע, עד שבדרך נס ממש נדחה מיתתו, וכעין זה הרופא ודחה אותם בלך ושוב לך ושוב

שלפנינו שואל האם עכ"פ מחוייב לדחות לא לגרום רצח או אינו מחוייב כיון שבדיניהם מותר, ואני נמצא כאן כאומן 

, וההכרעה מסורה בלי כלים, שאין לי ספרים לעיין בהם, רק אען ואומר חלקי, ומה' אבקש שלא אכשל בדבר הלכה

 לבעלי הוראה לבד. 

והנה האיסור לישראל להרוג עכו"ם הוא חמור מאד, ומקורו מפסוק שופך דם האדם באדם דמו יישפך, ו"האדם" 

היינו אפילו עכו"ם וכמבואר בתוס' יבמות סא. )ד"ה ואין העכו"ם קרויים אדם(, רק דרשינן וכי יזיד איש על רעהו 

לכן אין בזה חומר רציחה, וכן מפורש בכ"מ פ"ב דרוצח )הלכה י"א( שחייבין מיתה בידי שאין בעכו"ם חיוב מיתה, ו

שמים על רציחת עכו"ם, וכן ב"משך חכמה" על התורה פרשת משפטים שיש בזה איסור תורה, ואף שבמנ"ח )ריש 

גת עכו"ם מצוה ל"ד( פשיטא ליה דהמכילתא שמביא הכ"מ שדינו מסור לשמים וחייב מיתה בידי שמים על הרי

מיירי בגר תושב דוקא, ולא שייך בזמן הזה שאין דין גר תושב, דבריו תמוהין, שמלבד שהמכילתא משמע דמיירי 

בגוי, שבעיקר האיסור שופך דם האדם באדם לפני מתן תורה כל באי עולם בכלל שזהו בכלל איסורי בן נח, ובמתן 

האיסור בגוי קיים ודינו מסור לשמים, ואם כן האיסור תורה מבואר במכילתא שהקילה תורה בעונשו לישראל, אבל 

 בכל גוי ולא רק לגר תושב. 

ובמנ"ח שם פשיטא ליה עוד דכיון דשורש האיסור לאבד עצמו לדעת הוא מקרא דשופך דם האדם שלא נשנית, אין 

עכו"ם מפסוק איסור לעכו"ם לאבד עצמו לדעת לשפוך דם עצמו, והיינו לשיטתו שאין איסור רציחה ממתן תורה ב

זה, אבל לדברינו שיש האיסור ונתמעטו רק לעונש בידי אדם, האיסור בבן נח גם לרצוח עצמו, ובצלם אלקים עשה 

 את האדם כולל העכו"ם ואין לו רשות להשחיתו. 

ולפי זה לדברי המנ"ח יש כאן פתח להתיר, שמצד הישראל אין איסור להרוג עכו"ם כשאינו גר תושב, ומצד העכו"ם 

וזהר לא להרוג עכו"ם אחר, אפשר דמאחר שמותר לו לשפוך דם עצמו, ע"כ מפרשינן דבעכו"ם גדר האיסור שמ

 ה( דנראה כן.  -הוא כגזל דנפשות שלוקח ממנו נשמתו, וברצונו מותר גם לאחר, ועיין במושב זקנים על התורה )ט 

יל, ואם כן מסברא אף אם רק גורם אמנם דבריו תמוהין, שהאיסור על ישראל שלא להרוג כל עכו"ם וכמ"ש לע

רציחה אסור וכמבואר ברמב"ם )פ"ב דרוצח ה"ג( דשופך דם האדם עוברים אפילו שוכר אחרים ודינו מסור לשמים, 

 וראוי לו למנוע כאן השחתת צלם אלקים אף שהעכו"ם מוכן לכך כשהוא הגורם המכריע. 

דיניהם שמה אין איסור המתת חסד, רק אנו מדין אמנם מאידך בדברינו לעיל נמצא טעם להתיר, מאחר שלפני 



תורה אסור לנו לגרום מיתתו, הלוא העכו"ם החולה אינו שומר ז' מצות ועובר באיסור עבודה זרה כשמאמין בדתו 

וחייב מיתה, והתוס' בע"ז )סד: ד"ה איזהו( תמהו למה בעכו"ם לא מעלין ולא מורידין הלוא חייב מיתה, ותירצו שאין 

כל זמן שלא דנוהו, ונראה דמהאי טעמא אמנם אין חיוב מיתה, והיינו לעשות מעשה ולהרגו, אבל  חיוב מיתה

כשרצונו בכך ומגיע לו חיוב מיתה שהוא כעובד ע"ז ודאי מותר, שהלוא בלאו הכי חייב מדין תורה ולא נקרא 

 הישראל רוצח. 

פוסקים, כיון שבעכו"ם אין חיוב אמונה רק לא ובעיקר הדין בעכו"ם שבזמנינו אם דינם כעובדי ע"ז כבר דנו בזה ה

לעבוד ע"ז ואין הם מצווים לכמה פוסקים על השיתוף )עיין ברמ"א ס"ס קנ"ו(, אבל האחרונים והנוב"י ועוד העלו 

שאף הם מצווים על השיתוף וממילא עוברים הם על ז' מצוות, וכל שכן אלו כאן בדרום אפריקא באמונתם הטפילה, 

ין למנוע לעכו"ם לבצע, שדינם כעובדי ע"ז ואין חיוב למנוע להורגם כשרצונם בכך שמתייסרים. אין אנו מחוייב

)ובמק"א הבאתי שהנצרות איננה רק שיתוף, רק מגשמים אלקינו ית"ש בתוארים עם בן ואמא וכדומה, ולכן גרע 

 ודינם שוה לכל עכו"ם(. 

לאסור רציחה בעכו"ם, שיסודה כששופך דם סתם וביותר אני מצדד בעיקר איסור שופך דם האדם שזהו השורש 

והיינו באכזריות כעין שפיכות דמים דרציחה, ומאבד עצמו לדעת אם אסור בעכו"ם וכמבואר בפרשת נח היינו מפני 

שזהו זלזול בצלם אלקים שגם עכו"ם מוזהר על זה, אבל כשכוונתו לטובה להציל חולה הנוטה למות מיסורים 

ת חסד" לא נכלל עכו"ם באסור זה, ומתיישב בזה מה שמצדדים בתוס' בסנהדרין )נט. כמוות כאן המכונה "המת

ד"ה מי איכא מידי( שגם בעכו"ם שרינן להרוג עובר כדי להציל האם, אף שבעכו"ם חייבין מיתה על הריגת עובר 

נו כעין זה בחזון ואין דוחין נפש בשביל נפש, והיינו משום שכאשר שכוונתו להציל לא נקרא רציחה בעכו"ם. ומצי

איש )סנהדרין כ"ה( בירה חץ או פצצה שיהרוג כמה אנשים ומטהו לצד אחר שרק איש אחד ייהרג, מצדד להתיר, 

ולא דמי לתנו לנו אחד שאסור אפילו יהרגו כולם שכאן המעשה גופא הצלה ע"ש היטב ולא נקרא שפיכות דמים 

 שוטו. דרצח, ובעכו"ם נראה גדר האסור שפיכות דמים דרצח כפ

ותתיישב בזה קושיית הגאון "חלקת יואב" היאך דנו תמר למיתה כשהיתה מעוברת, והלוא הר"ן בפ"ג דחולין 

מפרש הטעם שהורגים אשה מעוברת בבית דין ואין חוששין לולד דהוא משום דהריגת העובר לא נקרא רצח, ואם 

, היה אסור להרוג את תמר מפני העובר והיאך כן לפני מתן תורה שדינם כבני נח שחייבין מוות גם על הריגת עובר

רצו להרוג אותה והניח בקושיא, ולפי דברינו כיון שאין הכוונה להתאכזר ברצח, אלא שהורגין האם וממילא ולדה 

 עמה כה"ג אין אסור בבן נח או לפני מתן תורה וצ"ב. 

שבמקום אחד )צ"ט( נראה שמיקל  ויש להעיר ולתמוה על דברי מהרי"ט שדן בענין להתעסק להפיל עובר בגויה,

מאד אף בישראלית, ובמק"א )צ"ז( הוא גופא מחמיר, ויש הרבה תמיהות בזה בדברי המהרי"ט, רק ברור כשמש 

לדידן שאיסור חמור בישראל להרוג עובר, ואין היתר כשאין סכנה לאם, משא"כ בבן נח דשורש האיסור שפיכות 

כות דמים כמשמעו, אבל כשהכוונה טובה ולא מתכוון לרצוח אין בזה דמים, יש לקיים דברינו דהיינו דוקא שפי

איסור תורה, והוא הדין בהמתת חסד שנעשה בכוונה טובה, וע"פ בקשת הנרצח כדי שלא יתמשכו יסורי החולי 



 הממית יש לומר דלא נקרא שופך דם כשהוא טרפה ועומד למות ואין איסור תורה. 

לא יחתום לדבריו יסלקו אותו ויאבד פרנסתו, ונראה להתיר שמצידו אין בזה ולמעשה צידדתי למנהל לחתום, שאם 

איסור לגרום מיתה לעכו"ם כיון שמדינא הגוי חייב מיתה, ומצד לפני עור שמכשיל העכו"ם שמוזהר, האיסור 

ש, ואין לעכו"ם רפיא טובא, ראשית מסברא לא נקרא לעכו"ם "שופך דם" כפשוטו, כיון שנעשה לטובתו וברצונו וכמ"

יסוד ברור לאסור, וכ"ש שהוא טרפה שדברי הרמב"ם שחייבין ע"ז מיתה הם חידוש ואין להם יסוד בש"ס, דיש 

לומר שדוקא עובר חייבין עליו כיון שעומד לחיות, אבל טרפה לא נקרא חי שחיותו זוטא וכמבואר ברמב"ם )פ"ה 

עכו"ם על טריפה, וכאן הוא חולה בסרטן ונעשה דעבודת יוה"כ הלכה י"ח( ובשאר ראשונים לא מצינו שחייבין ב

טריפה, אין בעכו"ם איסור להורגו אלא לרמב"ם שחידש כן וצע"ג. )ועיין רמ"א ס"ס של"ד ביו"ד שנהגו להקל לא 

למחות בעוברי עבירה כשיש לחוש שיעמדו על גופינו ומאדינו, כאן להפריע לרופאים לבצע זממם במקום שיפסיד 

 לל(. פרנסתו אינו מוכח כ

ואף דמצינו דשאול המלך שהרגו גוי גר עמלקי )שלא היה לו דין גר צדק כדאיתא במכילתא( ע"פ בקשת שאול 

ט"ו( שהרגו על כך, ומשמע  -שפחד מיסורים נוראים, והגוי נענש עליו על ידי דוד המלך וכמבואר בשמואל )א 

ולכן אסור כדיני ישראל אבל לעכו"ם יש לומר  שאסור לב"נ להרוג אפילו מתכוין לטובתו, יש לחלק דשם הרג ישראל

דמותר, והטעם שבישראל הקדוש ברוך הוא מקפיד על חיי יהודי אפילו רגע, ובעכו"ם התורה מקפידה על הזלזול 

בצלם אלקים, ולכן כה"ג שרי, ומאידך גיסא יש להחמיר שבעכו"ם אפילו הרג טרפה חייב וכמבואר ברמב"ם פ"ט 

הסברנו בשם מרן הגריז"ס זצ"ל )הגאב"ד דבריסק( שבישראל טרפה הוי שפיכות דמים דמלכים )ה"ד(, ובמק"א 

ממש ומ"מ אינו נהרג, ובעכו"ם כה"ג נהרג, ולדברינו יש בזה הסבר, דעכו"ם שנהרג על הזלזול בצלם אלקים, חייב 

 ן חיוב. גם על טרפה שאכזריות להורגו, אבל בישראל שחיובו על חייו שסילקו, בטרפה דחייו פורתא אי

ולפי זה לכאורה יש להתיר לו לחתום, ויש להוסיף עוד סניף לההיתר שאינו רק מאשר מצב החולה שמעכשיו תלוי 

ברצון קרוביו, והוא רק כהסרת מונע, ובזה אינו מוכח שיש איסור לפני עור, דיש לצדד דאם אחד מונע עכו"ם 

שול" כיון שהוא ע"ד הסרת המונע וצ"ב, ואכמ"ל. וכן מעבירה והוא מסלק העכו"ם מלפניו שאינו בכלל "לא תתן מכ

יש לצרף מה שהרמב"ם לא הביא הברייתא באבר מן החי שאסור להכשיל עכו"ם, ולכן בנידון שלפנינו דעתי 

להורות לו בזה היתר וכמש"נ, אבל ההכרעה מסורה לגדולי הוראה דוקא כמ"ש, ושמעתי שחכ"א כתב תשובה 

 לאסור וצ"ב. 

שלדבריו חוק המדינה להתיר, ואי אפשר לאחלופי בישראל, שהבית חולים הוא רק לעכו"ם )שחורים(, וכל זה מפני 

אבל בבית חולים שמטפלים ביהודים וגויים, יש לצדד שאין לתת יד לבצע המתת חסד אף לעכו"ם, שעלולים פעם 

ל השם בזה, וכ"ש בבתי חולים להוכיח ממעשיו לעשות כן גם ביהודים, ואצלינו זהו עון רצח ממש, מלבד שיש חילו

שבעיקרם הם של יהודים בודאי אין להסכים להמתת חסד לעכו"ם חולה השוהה שם אף שמתעקשים שרצונם 

 בכך, חייבים לידע שאצלינו הדבר אסור בהחלט.
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Rabbi Raphael Ehrenpreis 

 שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק א סימן קד

ועצם הצואה כיון שנמסרה לדינא וכו' בדבר צואת האשה על כספיה שהיו לה בבאנק ליתן מהם גם לצדקה 

דמלכותא שודאי יעשו כדבריה אף שהיא מתנה לאחר מיתה ואין קנין לאח"מ שכבר אינו שלה שמסתבר שלא יועיל 

 וכו'. זה הא דדינא דמלכותא דינא שתוכל ליתן דבר שאינו שלהבכגון 

אך בעצם מסתבר לע"ד שצואה כזו שודאי יתקיים כדברי המצוה בדינא דמלכותא א"צ קנין שאין לך קנין גדול מזה. 

וממילא כיון שא"צ קנין מועיל מדינא אף נגד היורשין אף שהוא מתנה לאחר מיתה. וראיה גדולה לזה מהא דמפורש 

בב"ב דף קל"א לאביי שלא נתחדש בהתנאי ב"ד דבנין דיכרין אינון ירתון אלא מה שקנו אף שלא היו בעולם אבל 

בשאר דברים הוא כדינא ולכן הוכיח ר' נתן שהוא כר' יוחנן בן ברוקא ואמר אפי' בבריא שיכול להוריש ודחה בהדר 

קבן שאיכא גם לשון מתנה בתוך כדי דבור, וא"כ אמר אביי שאפי' כרבנן אתיא משום דנתקן ביחד עם תקנת בנן נו

הוא מתנה אלאחר מיתה ממש כעין ירושה דהא לא טרפה ממשעבדי ובשביל זה תקנו לשון ירתון. ואם היה כותב 

זה אף בלא תנאי ב"ד היה מועיל אם היה יכול להקנות לדבר שלא בא לעולם ולפי' הקונטרס שהביאו התוס' שם 

משום דסובר דאין בזה חסרון דלא היו בעולם כיון שאין המתנה באה אלא לאח"מ שכבר קנו באמת בלא תנאי ב"ד 

הבנים הם בעולם אף שהיה זה בעודו בריא ולא הושלש. בשלמא אם היה זה לריב"ב לא היה קשה כלום דהא 

אלאחר עושהו רק ליורש שזה יכול אף בבריא וממילא יורש הנכסים אבל לרבנן שהוא מתנה קשה איך יכול ליתן 

 מיתה בבריא. 

ולכן צריך לומר דבר חדש דכיון שא"צ קנין מטעם דכתב בעת הקידושין או הנישואין דהן דברים הנקנים 

באמירה מועילה צואה כזו, משום דיכול אדם ליתן מתנה כזו שיהיה לה דין ירושה היינו שיקנה ברגע המיתה 

ן אז דכיון שלא הופסק אף רגע בין השלו לקנין דזה פירש למיתה וזה פירש לחיים ואף שגם היורשין יורשי

המקבל ברשות היורשין יכול ליתן שיומסר תיכף משלו לרשות המקבל. אבל הוא רק כשא"צ קנין דבצריך קנין 

הלא עכ"פ אינו אז בעולם להקנות וממילא נשארו של היורשין שאין צריכין להקנאתו. וא"כ גם בצואה 

י כדבריה שאין לך גמ"ד גדול מזה וא"צ קנין יקנה המקבל תיכף בלא שנמסרה לדינא דמלכותא שיעשו ודא

 הפסק רשות אחר, שיכול זה ליתן. 

ובזה יש לתרץ שיטת הקונטרס ממה שהקשו התוס' מריש מי שמת דאמר דלדבר שלא בא לעולם אינו מועיל אף 

דכשילדה כבר העובר בעולם, דודאי גם להקונטרס אינו יכול ליתן למי שלא בא לעולם אף שיהיה בעת המתנה 

יורש או בדברים הנקנים באמירה  דהא אח"כ אינו מקנהו אבל כוונתו הוא רק בדבר שא"צ קנין כמו לריב"ב לעשותו

שא"צ להקנותו לכן יקנה כשיבא בעולם דאז אין שוב שום חסרון. וא"כ הוא רק כשבאו לעולם בעת שהוא עדין שלו 

שיכולין אז לקנותו אבל בריש מי שמת בשכ"מ שאמר כשתלד אשתו זכר אחר מיתתו יטול מנה נהי שיהיה אז 

רשין ואינו שייך שיקנה של אחרים מצד צואתו לכן אין לו לקנות. א"כ לפי' בעולם אבל הא כבר נעשו הנכסים של היו

 הקונטרס ודאי צריך לומר כן. 



וזהו טעם גדול למה שבארץ הזאת נוהגים לסמוך על צואות כאלו ואין חוששין מליקח המעות לצדקה ואם כי 

 לא נחתו לזה מ"מ כיוונו האמת ואם אינם נביאים בני נביאים הם.

 

 אות ב אגרות משה אורח חיים חלק ה סימן טשו"ת 

 כתובה שנכתבה ביום והחופה היתה בלילה, אם כשרה מחמת שהיו עסוקין באותו עניין 

בדבר כתובה שכתבוה ביום והחופה תהא בלילה, בזמננו שמקדשין תחת החופה, תהיה פסולה אף שעסוקין באותו 

שנכתבה ביום ונחתמה בלילה, כשעסוקין באותו ענין כשר, הוא רק עניין. דהא דאיתא בגיטין דף י"ח ע"א בכתובה 

בזמנם שהיו מקדשין הרבה זמן קודם שהיו הנישואין, דשייך להתחייב כתובה גם קודם הנישואין, ואיכא גם מ"ד 

דסובר דארוסה יש לה כתובה, אבל לכו"ע יכול לכתוב לה כתובה גם באירוסין. ובתוס' ב"מ דף י"ז ע"ב ד"ה מן, 

ברי דליכא בעצם מאן דסבירא ליה דארוסה לית לה כתובה עיין שם. דלכן כשרין בעסוקין באותו ענין. אבל בזמננו ס

שהקידושין הם כשכבר הם תחת החופה, שא"כ לא שייך כלל עניין כתובה, דלא שייך חיוב כתובה לאשה פנויה, 

שכתבו וחתמו ביום בחשבם שהחופה  שלכן הוא מוקדם כשהזמן יהיה כתוב כשעת הקנין והחתימה. ואם אירע

תהיה קודם הלילה, ואח"כ אירע שנתאחרה החופה, צריכין לכתוב כתובה אחרת בזמן הקידושין שתחת החופה. 

והקניין, אין קפידא מתי נעשית. ואף שרבותינו מפרשי הש"ע בחו"מ סימן מ"ג סעיף ט"ז לא הזכירו חילוק עיין 

 .פשוט לע"ד כדכתבתי בש"ך שם ס"ק ל"ד שנקט דין דגמ' מ"מ



 תלמוד בבלי מסכת כתובות דף קד עמוד א

ההוא יומא דנח נפשיה דרבי, גזרו רבנן תעניתא ובעו רחמי, ואמרי: כל מאן דאמר נח נפשיה דר', ידקר בחרב. 

סליקא אמתיה דרבי לאיגרא, אמרה: עליוני' מבקשין את רבי והתחתוני' מבקשין את רבי, יהי רצון שיכופו תחתונים 

את העליונים. כיון דחזאי כמה זימני דעייל לבית הכסא, וחלץ תפילין ומנח להו וקמצטער, אמרה: יהי רצון שיכופו 

עליונים את התחתונים. ולא הוו שתקי רבנן מלמיבעי רחמי, שקלה כוזא שדייא מאיגרא ]לארעא[, אישתיקו מרחמי 

 ונח נפשיה דרבי.

 מן קצ סעיף ייורה דעה הלכות נדה סי ורמ"א שולחן ערוך

תלבש  טהורה. לפיכך צבוע בגדכן כתם שנמצא על כתם שנמצא על דבר שאינו מקבל טומאה לא גזרו עליו וכו' ו

 .האשה בגדי צבעונין כדי להצילה מכתמים(

 

 יורה דעה הלכות נדה סימן קצו סעיף ג רמ"א

   .ומנהג כשר הוא כשהאשה פוסקת בטהרה שתרחץ ולובשת לבנים

 




