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יצטרך להחזיר רק לאלו שתובעין .אבל כ:ה שנטלו
מאחרים לצורך וה שאין תובעין משום שמחלו כיון
שכסף צדקה הוא שניתן להביאם הוא כמותר שבוי
שהוא לשבוי ויצטרכו לההויק עבורם ולראות לשלוח
להם מה שצריכים ואסשר לשלוך .אבל להתובעיז שהם
שרה ובהה יצטרך להחז'ר וכן אם יתבעו מי מהאחרים
בעצמם או ע"י כתב הרשאה יצטרך להףזיר דיש להאמין
להם שלא התנדבו ע"ד כן דהלכה כהיש מ' שאומר
' רנ"ג סעי' ו',
ביו"ד סי
ד) אם הוציא הרב רא,בן הוצאות אך היה ללא
תועלת יש להחשיבלפי השבון המעות ש'היה צריך לכל
ההבאה משם שהוא כסי שאמר הרב ראובן ערך ב'
אלסים ויותר ,אבל מכיון שהם טוענים שהתנו על ומן
ואף"כ יחזירו להם הכל ולכן אף שהוא רק ל:רוזי
בעלמא מ"מ לעניז שלא ינכו מהם הוצאות שלאיהי,
על זה ונ'שאר רק
לתועלת הוא תנאי גמור שלא
מה ששמעון מכהיש ואומר שלא התנו כלום והוא עיקר
הבע"ד ,ותבעו את הרב ראובן רק מדינא דרבי נתן.
וכדי שלא ישבעו פשרתי לנכות להם רק חצי ההוצאות
לסי ה1:בון סך חלקם והמותר יהזירו להתובעין לפ'
חשבונם והסך מאלו שאין תובעיןיהיה של ג' הנסשות,
ה) על סך שהוציא יצטרך הרב ראובן לומר בהן
צדק שלו לפני ב"ד שהם לפנ' בצרוף שני ת"ח
שאצרף אלי.
ו) אף שקשה לקבוע ומן ברור להביא מאונגארן
שתהת רוסלאנד מ"מכיון ש'ש מקום לחשוד ויש חיוב
על האדם להוציא א"ע מן החשד מוכרחין לקבוע זמז
מצד חיוב זה וקבעתי הזמז עד חג הפסח שנת
תשי"ה שבאם לא 'צאו מאונגארן למקום שאין :7ולטין
הסאוועטן עד או :חשב שאין מה לעשות כלום ויצטרך
הרב ר::ובן לההזיר להתובעיז כמו שנכתב בסעיף ג'.
ואם ידע הרב ראובן שאין מה לעשות אף קודם הזמן
צריך להחזיר להתובעין כבסעיף ג',
וכתבתי וחתמתילראיהביום שנ' בשבת.
' מרחיון
שנת השי"ו בנוא יארק,

נתנ.

משה פיינשטיין

 - -סימן מח

בענין עונש מיתה
פורים תשמ"א
מעלת כבוד שר המדינה הנכבד והחביב עלינו
מאד' ,אריד השם יתברד ימיו 2,1נותיו וממשלתו
בטוב ובנעימים.
ראשית הנני להביע רגשיתי באהבה וביראת הכבוד
לשר המדינה בדבר רצונו לידע דעת התורה

משה

יצג

י משה רבנו בהבאור
שניתנה מהשם יתברך על יד
בתורה שבעל פה שנמסר מחכמי דור לחכמי דור עד
שנכתבה בגמרא ובפוסקים הרמב"ם והשלחזעריד ועוד
שהיא דעה האמתית ,וגם במה שיש לשר המדינה בטחון
שאני יודע להשיב האמת והנכון לפ'דיני התורה שעל
זה יתברך מהשם יתברך בכל.

ועתה אשיב בקצרה,כי בעצם נאמרו בתורה עונשי
מיתה לעבירות החמורות מאד כרציחת נפש ארם,ומיני
גניבת אדם ,ומיני עריות ,ועל אחר שעובד עבודה זרה
שהוא לשמש ולירח ולע ,ולאבן וכדומה שאז הוא
מופקר לעשות כל מה שבלבו ממיני נבלות ואכזריות
שבעולם שיבדו הרשעים לטובת עצמס ,אבל לא היה
זה מצד שנאה לעושי דבר הרע ומ,צד יראה לקיום
העולם דעל זה איתא בגמ' (ב"מ פ"ג ע"ב) יבא בעל
הכרם ויכלה את קוציו והלכה כן כדססק הרמב"ם
(ה' חובל ס"ה ה"ם) וכל הפ,סקיפ ,אלא הוא עדדעו
האינש' הומר האיסורים אלו ולא 'עברו על זה ,ומצד
שני' ,ש הדגשה על חשיבותו של כ,ל נפש ,ועוד
חשבונות ,ולכן נצטוינו שלדוןדיני נפ::ותאינם כשרים
אלא על סי סנהדרין שנסמכו לזה ואין סומכין לוה
אלא לגדולים ביותר בחכמת התורה וגם גדולים בשאר
חכמות ,ויהיו ענוים מאר ויראי השס יתברך ושונאי
מכען ואוהבי האמת ואהובים לבריות בזה שהם בעל'
טובה ונפ; 1שפלה וחברתן טדבה ודבורן ונל-4אן בנחת
עם הבריות ולא יהא שים גנאי ולא שם רע עליהם
ורחמנים ביותר .ומטעם וה אין מעמידיז זקן מוסלג
בשנים שכבר נשכח ממנו קצת צער גדול בנים ולא
מי שאיןל ,בנים שאולי חסר לו קצת רחמנות ויכעוס
על העובריםייתרמדי .ואנשים גדולים וטובים אלואין
יכולים לדון אלא כשהם עשרים ושלשה סנהדרין ,ולבד
זה צריכין לדושיב לפניהן שלש שורות גד,לים בתורה
מאד אר שעדיין לא הגיעו למדרגת הסנהדרין אבל
י
קרובה להם שהוא שמירה גדולה כדי שלא יחייב
בטעות ,דהא כשיהא נדמה לג' השורות שמוכין בטעות
משתקין אותוואין שומעין כלל אתדבריו .וכן לאשייך
לדון דיני נפשות לחייבו אף מאומדנא היותר גדולה
שבעולם אלא דוקא על סי 1,ני עדים כ,ברים שאינם
3כלל נוגעים בדבר ,ובטח לא ע"י עדים שמבטיהים
לפ,טרם מעונש אם יעידו על אחרים ,אחר' שמזהירין
אותם חומר האיסור דערות שקר בכלל וחומר איסור
רציחת נפשואיום גדול ביותר ,וגם צריך התראה וקבלת
התראה וגם שיאמר בפירוש שאף שיודע כל זה הוא
עובר ,ש:כן לא היה נארע למי שיחייבוהו מיתה אלא
אחד לכמה שנים ,וגם לא אפשר לדוז דיני נפשות
אלא כשב'המ"ק היה קיים וישבו סנהדרין של ע"):
שהם עוד יותר גדולים בלשכת הגוית בביהמ"ק ,שלכן
לא דנודיני נפשות אף במדינות שהיה רשות מהמלכות

רצד
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שידו:ו היהודים לעצמן בדיני התורה ,ומי'מ לא היה
נמצא כמעט בכל הדורות רוצחים ביהודים מפנ' חומר
האיסור ומפני מה שנתחנכו ע"י התורה ון"י עונשי
התורה להבין חומר האיסור ולא סתם היו מתיראים
מהעונע' כענין של כל ד'אלים גבר.
וכל זה הוא כשלא הופקר איסור הרציחה אלא
שגשביל איזה תאוה גדולה או איזה מדיבה על טענת
ממון וכבוד עשה זה ,אבל מי שהורג נפשות מחמת
שהופקר אצלו איסור הרציחה והוא אכזרי ביותר ,וכן
כשנתרבו רוצחים ועושי ר2עההיו דנין למיגדר מלתא
למנוע מעשה רציחה שהוא הצלת המרינה.

והננ' חותם בברכה לשר המדינה שינהל המדינה
בצרק וביושר וגם במשסט הראוי כלימיו ועוד יתגרל
שמו בכל מדינהנו ארצות הברית.
המברכו.

משהפיינשטייו

טימי

סט

בענין הפלת עובר לברר שאסור אף בשביל
צער האם
אסרו"ח סוטת תשל"ז
מע"כ חתני כבני הרה"ג ר' כה2ה דוד טענדלער

שליט"א.

4נ לכ-ר שהייגת עובר אסורת באשר רצירה בין
בעכהש בין גישראל
הנה בדבר הריגת עובר במעי אמו בישראל מפורש

בתוס' סנהדרין דף נ"ט ע"א ד'ן; ליכא דאסור
בפשיטות באיסור רציחה משום דליכא מירעם דלישראל
שרי ולעכו"ם אסור ,וכל כך פשיטא להו דהוא אסור
ובאיסור רציחה ,עד שהקשו לפי מה שהיו סבורים

בקושיתם ובתירוץ ראשון דבעכו"ם אסור להרוג את
העובר להציל את אמו איך מותר זה בישראל והוצרכו
לתרץ דהוא משום דבישראל איכא מצוה להרוג כדי
להציל האם וכפי כללם לעיל מזה באותו הדבור דבדבר
שהוא מצוה לישראל לא אמרינן המי איכאמידי ,ואם
לא היה זה מאיסור רציחה ממש אלא איסור בעלמא
ונימא שכיון שעכ"פ אסור לישראל נתקיים המי איכא
מירי ,כדמשמע לכאורה מתוס'חולין דףי"
ג ע"א ד"ה
אחד במה שתירצו על מה שישראל לא נאסר בלאו
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דאבר מן החי בבהמות טמאים אף שעכו"ם נאסר דהוא
משום דישראל עכ"פ אסורבאיסור לאו דבהמות טמאין,
ואף לר"מ דליכא הלאו דאמה"ח לישראל אלא בבהמה
טהורה ולא בחיות ועופות טהורים תירצו דהוא משום
דעכ"פ נאסרו באיסור אינה זבוחה אף שהוא רק איסור
עשה ,הרי לא היה שום קושיא דהא כל איסוריןנירחין
משום פקוח נפש מקרא דוחי בהם שלכן נרחה האיסור
דהריגת עובר מפני פ"נ דאף גזל ואמה"ח האסורין
גם לבני נח הותרו לה2ראל כ'2איכא בזה פ"נ.
וליכא בזה סתירה לכללא רמי איכא מידי אף אם
נימא דלבני נח לא הורחו האיסורין משום פ"נ משום
דלא כתיב בהווחי בהם כרהיו סוברין התוס ,בקושיתם
בסנהדרין דף ע"ד ע"ב ד"ה בן נח ,שלכן לא הביאו
התוס' שם ראיה מזה דנדחו לישראל נדחו גם לבני נח
מטעם מי איכא מידק לא רק להרמב"ם רפ"ב משבת
דאיסורין נחשבו דחויה אצל פ"ג אלא אף אם ניבטו
שנחשבו הותרה נמי אין זה סתירה לכללא דמי איכא
מידי מאחר דאיכא טעס דחיות ישראל מקבלי התורה
כדמרש"י בסנהדרין דף ע"ד ע"א ד"ה סברא דכתב
דכי אמר רחמנא לעבור על המצות כץ?וט דיקרהבעיניו
נשמה של ישראל והכאגבי רוצחכיון רסוף סוף איכא
איבוד נשמה למה יהא מותר לעבור הלכך רבר המקום
לא ניתן לדחות .וכשאיכא טעם ליכא כללא דמי איכא
מידי כהא דמתרץ הגמ' סנהדרין נ"ט ש'א ביפת תואר
דלישראל שרי ולעכו"ם אסור משום רלאו בני כברב
נינהו ובגזל פחות משו"פ משום דלאובני מחילה נינהו,
אלא הוא מ'ןום דסברי התוס' דאיסור הריגת עוברין
לח2ראל הוא נמי מדין רציחה אך לא נאמר איסור זה
לח2ראל כשהוא להציל את האם שא"כ הקשו שפיר
דבטוחר דבעכו"ם אסור להרוג העובר אף להציל איך
התנ מותר לישראל ,והוצרכו לתרץ דמו2ום שהוא מצוה
לישראל ליכא האי כללא,

וגם אף אם נימא דאין להוכיח מקושית התוסי
דליכא וח' בהם אלא בישראל ,משהם דאה"נ דמה
שתירצו שם דגם לב"נ נדחו האיסורין שלהם מפני פ"נ
והקראוחי בהם דהוצרך לכתוב בישראל לרחותאיסורין
מסים פ"נ הוא כיהיכי דלא ניליף שאר מצוה מרוצה
ונערה המאורסה ,שהוא ת'רוץ דחוק מאד ,דהא נצטרך
לג,
למצוא צריכותא העבירות דיהרג ולא יעבור כדי
שלאיהיו שנים ושלשה כתובים הבאים כאחד ,וגם הא
לא שייך זה אלא לטעם ר' יהודה אמר שכואל מקרא
דוחי בהם ולהתנאי שהוא ג"כ מקראי ביומא דף פ"ה,
אבל לר' שמעון בן מנסיא שם דהוא מסברא כדי
שישמור שבתות הרבה ,ואף שמפרש"י משמע דהוא
ג"כ למוד מושמרו את השבת שמשמעותו יזהרו בשבת
זו בקתם שמירת שבתות הרבה ,נמי הא שנרחו גם כל

