
יצג ה שמ משפטתושן ת ו ר גא
 שנטלו כ:ה אבל שתובעין. לאלו רק להחזיריצטרך
 כיון שמחלו משום תובעין שאין וה לצורךמאחרים
 שבוי כמותר הוא להביאם שניתן הוא צדקהשכסף
 לשלוח ולראות עבורם לההויק ויצטרכו לשבוישהוא
 שהם להתובעיז אבל לשלוך. ואסשר שצריכים מהלהם
 מהאחרים מי יתבעו אם וכן להחז'ר יצטרך ובההשרה

 להאמין דיש להףזיר יצטרך הרשאה כתב ע"י אובעצמם
 שאומר מ' כהיש דהלכה כן ע"ד התנדבו שלאלהם
 ו', סעי' רנ"ג סי'ביו"ד

 ללא היה אך הוצאות רא,בן הרב הוציא אםד(
 לכל צריך ש'היה המעות השבון לפי להחשיב ישתועלת
 ב' ערך ראובן הרב שאמר כסי שהוא משםההבאה
 ומן על שהתנו טוענים שהם מכיון אבל ויותר,אלסים
 ל:רוזי רק שהוא אף ולכן הכל להם יחזירוואף"כ
 יהי, שלא הוצאות מהם ינכו שלא לעניז מ"מבעלמא
 רק ונ'שאר זה על נתנ. שלא גמור תנאי הואלתועלת

 עיקר והוא כלום התנו שלא ואומר מכהיש ששמעוןמה
 נתן. דרבי מדינא רק ראובן הרב את ותבעוהבע"ד,
 ההוצאות חצי רק להם לנכות פשרתי ישבעו שלאוכדי

 לפ' להתובעין יהזירו והמותר חלקם סך ה:1בוןלסי
 הנסשות, ג' של יהיה תובעין שאין מאלו והסךחשבונם
 בהן לומר ראובן הרב יצטרך שהוציא סך עלה(
 ת"ח שני בצרוף לפנ' שהם ב"ד לפני שלוצדק

 אלי.שאצרף
 מאונגארן להביא ברור ומן לקבוע שקשה אףו(
 חיוב ויש לחשוד מקום ש'ש כיון מ"מ רוסלאנדשתהת
 זמז לקבוע מוכרחין החשד מן א"ע להוציא האדםעל
 שנת הפסח חג עד הזמז וקבעתי זה חיובמצד

 7:ולטין שאין למקום מאונגארן 'צאו לא שבאםתשי"ה
 ויצטרך כלום לעשות מה שאין :חשב או עדהסאוועטן

 ג'. בסעיף שנכתב כמו להתובעיז לההזיר ר::ובןהרב
 הזמן קודם אף לעשות מה שאין ראובן הרב ידעואם
 ג', כבסעיף להתובעין להחזירצריך

 מרחיון .' בשבת שנ' ביום לראיה וחתמתיוכתבתי
 יארק, בנוא השי"ושנת

 פיינשטייןמשה

- - -
 מחסימן

 מיתה עונשבענין
 תשמ"אפורים
 עלינו והחביב הנכבד המדינה שר כבודמעלת
 וממשלתו 2,1נותיו ימיו יתברד השם 'ארידמאד,
 ובנעימים.בטוב

 הכבוד וביראת באהבה רגשיתי להביע הנניראשית
 התורה דעת לידע רצונו בדבר המדינהלשר

 בהבאור רבנו משה ידי על יתברך מהשםשניתנה
 עד דור לחכמי דור מחכמי שנמסר פה שבעלבתורה
 ועוד עריד והשלחז הרמב"ם ובפוסקים בגמראשנכתבה
 בטחון המדינה לשר שיש במה וגם האמתית, דעהשהיא

 שעל התורה דיני לפ' והנכון האמת להשיב יודעשאני
 בכל. יתברך מהשם יתברךזה

 עונשי בתורה נאמרו בעצם כי בקצרה, אשיבועתה
 ומיני ארם, נפש כרציחת מאד החמורות לעבירותמיתה
 זרה עבודה שעובד אחר ועל עריות, ומיני אדם,גניבת
 הוא שאז וכדומה ולאבן ולע, ולירח לשמששהוא
 ואכזריות נבלות ממיני שבלבו מה כל לעשותמופקר
 היה לא אבל עצמס, לטובת הרשעים שיבדושבעולם

 לקיום יראה ומ,צד הרע דבר לעושי שנאה מצדזה
 בעל יבא ע"ב( פ"ג )ב"מ בגמ' איתא זה דעלהעולם
 הרמב"ם כדססק כן והלכה קוציו את ויכלההכרם
 עדדעו הוא אלא הפ,סקיפ, וכל ה"ם( ס"ה חובל)ה'

 ומצד זה, על 'עברו ולא אלו האיסורים הומרהאינש'
 ועוד נפש, כ,ל של חשיבותו על הדגשה 'ששני,

 כשרים אינם נפ::ות דיני שלדון נצטוינו ולכןחשבונות,
 לוה סומכין ואין לזה שנסמכו סנהדרין סי עלאלא
 בשאר גדולים וגם התורה בחכמת ביותר לגדוליםאלא

 ושונאי יתברך השס ויראי מאר ענוים ויהיוחכמות,
 בעל' שהם בזה לבריות ואהובים האמת ואוהבימכען
 בנחת ונל4-אן ודבורן טדבה וחברתן שפלה ונפ;1טובה
 עליהם רע שם ולא גנאי שים יהא ולא הבריותעם

 מוסלג זקן מעמידיז אין וה ומטעם ביותר.ורחמנים
 ולא בנים גדול צער קצת ממנו נשכח שכברבשנים

 ויכעוס רחמנות קצת לו חסר שאולי בנים ל, שאיןמי
 אין אלו וטובים גדולים ואנשים מדי. ייתר העובריםעל

 ולבד סנהדרין, ושלשה עשרים כשהם אלא לדוןיכולים
 בתורה גד,לים שורות שלש לפניהן לדושיב צריכיןזה

 אבל הסנהדרין למדרגת הגיעו לא שעדיין ארמאד
 יחייבי שלא כדי גדולה שמירה שהוא להםקרובה
 בטעות שמוכין השורות לג' נדמה כשיהא דהאבטעות,
 שייך לא וכן דבריו. את כלל שומעין ואין אותומשתקין
 גדולה היותר מאומדנא אף לחייבו נפשות דינילדון

 שאינם כ,ברים עדים ,1ני סי על דוקא אלאשבעולם
 שמבטיהים עדים ע"י לא ובטח בדבר, נוגעים3כלל

 שמזהירין אחר' אחרים, על יעידו אם מעונשלפ,טרם
 איסור וחומר בכלל שקר דערות האיסור חומראותם
 וקבלת התראה צריך וגם ביותר, גדול ואיום נפשרציחת
 הוא זה כל שיודע שאף בפירוש שיאמר וגםהתראה
 אלא מיתה שיחייבוהו למי נארע היה לא ש:כןעובר,
 נפשות דיני לדוז אפשר לא וגם שנים, לכמהאחד
 ע"(: של סנהדרין וישבו קיים היה כשב'המ"קאלא
 שלכן בביהמ"ק, הגוית בלשכת גדולים יותר עודשהם
 מהמלכות רשות שהיה במדינות אף נפשות דיני דנולא



 ה שמ משפטחושן ת ו ר גארצד
 היה לא ומי'מ התורה, בדיני לעצמן היהודיםשידו:ו
 חומר מפנ' ביהודים רוצחים הדורות בכל כמעטנמצא
 עונשי ון"י התורה ע"י שנתחנכו מה ומפניהאיסור
 מתיראים היו סתם ולא האיסור חומר להביןהתורה
 גבר. ד'אלים כל של כעניןמהעונע'

 אלא הרציחה איסור הופקר כשלא הוא זהוכל
 טענת על מדיבה איזה או גדולה תאוה איזהשגשביל
 מחמת נפשות שהורג מי אבל זה, עשה וכבודממון

 וכן ביותר, אכזרי והוא הרציחה איסור אצלושהופקר
 מלתא למיגדר דנין היו ר2עה ועושי רוצחיםכשנתרבו
 המרינה. הצלת שהוא רציחה מעשהלמנוע

 המדינה שינהל המדינה לשר בברכה חותםוהננ'
 יתגרל ועוד ימיו כל הראוי במשסט וגם וביושרבצרק
 הברית. ארצות מדינהנו בכלשמו

המברכו.

 פיינשטייומשה

 סטטימי

 בשביל אף שאסור לברר עובר הפלתבענין
 האםצער

 תשל"ז סוטתאסרו"ח
 טענדלער דוד כה2ה ר' הרה"ג כבני חתנימע"כ

שליט"א.

 בין רצירה באשר אסורת עובר שהייגת לכ-ר4נ
 גישראל ביןבעכהש

 מפורש בישראל אמו במעי עובר הריגת בדברהנה
 דאסור ליכא ד'ן; ע"א נ"ט דף סנהדריןבתוס'
 דלישראל מירעם דליכא משום רציחה באיסורבפשיטות

 אסור דהוא להו פשיטא כך וכל אסור, ולעכו"םשרי
 סבורים שהיו מה לפי שהקשו עד רציחה,ובאיסור
 את להרוג אסור דבעכו"ם ראשון ובתירוץבקושיתם
 והוצרכו בישראל זה מותר איך אמו את להצילהעובר
 כדי להרוג מצוה איכא דבישראל משום דהואלתרץ
 דבדבר הדבור באותו מזה לעיל כללם וכפי האםלהציל
 ואם מידי, איכא המי אמרינן לא לישראל מצוהשהוא
 בעלמא איסור אלא ממש רציחה מאיסור זה היהלא

 איכא המי נתקיים לישראל אסור שעכ"פ שכיוןונימא
 ד"ה ע"א י"ג דף חולין מתוס' לכאורה כדמשמעמירי,
 בלאו נאסר לא שישראל מה על שתירצו במהאחד

 דהוא נאסר שעכו"ם אף טמאים בבהמות החי מןדאבר
 טמאין, דבהמות לאו באיסור אסור עכ"פ דישראלמשום
 בבהמה אלא לישראל דאמה"ח הלאו דליכא לר"מואף

 משום דהוא תירצו טהורים ועופות בחיות ולאטהורה
 איסור רק שהוא אף זבוחה אינה באיסור נאסרודעכ"פ
 נירחין איסורין כל דהא קושיא שום היה לא הריעשה,
 האיסור נרחה שלכן בהם דוחי מקרא נפש פקוחמשום
 האסורין ואמה"ח גזל דאף פ"נ מפני עוברדהריגת

 פ"נ. בזה כ'2איכא לה2ראל הותרו נח לבניגם

 אם אף מידי איכא רמי לכללא סתירה בזהוליכא
 משום פ"נ משום האיסורין הורחו לא נח דלבנינימא
 בקושיתם התוס, סוברין כרהיו בהם וחי בהו כתיבדלא

 הביאו לא שלכן נח, בן ד"ה ע"ב ע"ד דףבסנהדרין
 נח לבני גם נדחו לישראל דנדחו מזה ראיה שםהתוס'
 משבת רפ"ב להרמב"ם רק לא מידק איכא מימטעם

 ניבטו אם אף אלא פ"ג אצל דחויה נחשבודאיסורין
 איכא דמי לכללא סתירה זה אין נמי הותרהשנחשבו
 התורה מקבלי ישראל דחיות טעס דאיכא מאחרמידי

 דכתב סברא ד"ה ע"א ע"ד דף בסנהדריןכדמרש"י
 בעיניו דיקרה כץ?וט המצות על לעבור רחמנא אמרדכי

 איכא סוף רסוף כיון רוצח גבי והכא ישראל שלנשמה
 המקום רבר הלכך לעבור מותר יהא למה נשמהאיבוד
 איכא דמי כללא ליכא טעם וכשאיכא לדחות. ניתןלא
 תואר ביפת ש'א נ"ט סנהדרין הגמ' דמתרץ כהאמידי

 כברב בני רלאו משום אסור ולעכו"ם שרידלישראל
 נינהו, מחילה בני דלאו משום משו"פ פחות ובגזלנינהו
 עוברין הריגת דאיסור התוס' דסברי מ'ןום הואאלא

 זה איסור נאמר לא אך רציחה מדין נמי הואלח2ראל
 שפיר הקשו שא"כ האם את להציל כשהואלח2ראל
 איך להציל אף העובר להרוג אסור דבעכו"םדבטוחר
 מצוה שהוא דמו2ום לתרץ והוצרכו לישראל, מותרהתנ

 כללא, האי ליכאלישראל

 התוסי מקושית להוכיח דאין נימא אם אףוגם
 דמה דאה"נ משהם בישראל, אלא בהם וח'דליכא
 פ"נ מפני שלהם האיסורין נדחו לב"נ דגם שםשתירצו
 איסורין לרחות  בישראל לכתוב דהוצרך בהם וחיוהקרא
 מרוצה מצוה שאר ניליף דלא היכי כי הוא פ"נמסים
 נצטרך דהא מאד, דחוק ת'רוץ שהוא המאורסה,ונערה
 כדי יעבור ולא דיהרג העבירות לג, צריכותאלמצוא
 הא וגם כאחד, הבאים כתובים ושלשה שנים יהיושלא
 מקרא שכואל אמר יהודה ר' לטעם אלא זה שייךלא
 פ"ה, דף ביומא מקראי ג"כ שהוא ולהתנאי בהםדוחי
 כדי מסברא דהוא שם מנסיא בן שמעון לר'אבל

 דהוא משמע שמפרש"י ואף הרבה, שבתותשישמור
 בשבת יזהרו שמשמעותו השבת את מושמרו למודג"כ
 כל גם שנרחו הא נמי הרבה, שבתות שמירת בקתםזו


