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 * הבטים הלכתיים-עצם -מת מחורת
 ?עצם -ם כופים גדול לתרום מחא. ד

ר  שנתבאר  שאדם  מישראל  מצוה  לסבול  אפילו  חבלה  כדי  להציל  את חאל
ו  מדין "למד  זאת  בקנו.  26מסתבר  מאד  שבית  דין  אף  כופה  על  כך,  חיי  חברו
מצות  עשה   וזשכן  ,  עיקר  הדין  לא  היה  מקום  לכוף  על  מצות  צדקהמ.  צדקה

אי  בעית  אימא ,  ואף  על  פי  כן  נפסק  להלכה  שכופים,  שמתן  שכרה  בצדה
עצם -ורם  מחתה.  28י  בעית  אימא  משום  צורך  ענייםאו,  27משום  הלאו  שבה

. ין  מתן שכרה בצדהאש  29"ואהבת  לרעך  כמוך"לזולת  מקיים  מצות  עשה  של  
רם ותהמלבד  זאת  ".  לא  תעמד  על  דם  רעך"מי  שאינו  תורם  עובר  על  לאו  של  

פשיטא  איפוא  שיש  למקום .  עצם  עונה  על  הצורך  הקיומי  של  הזולת-מח
 ". 30 עצם כדין הכפיה על הצדקה-לכוף את התורם לתת מח

אבל :  "ל  השלחן  ערוךעפוסק  ב.  אה  להביא  לכך  אסמכתא  מדין  מינקתרנ 
אין  מפרישים  אותה  מפני  סכנת  הולד ...  אם  הכירה  ואינו  רוצה  להניק  מאחרת

נה  ידוע  שלנשים  רבות  ההנקה הו.  31"ד  חדש"ומניקתו  עד  כ  התאלא  כופים  או
מלבד  זאת  סובלות  נשים  רבות  מכאבים  הנגרמים  בין .  כרוכה  בטורח  גדול

 
 .354-366' מע,  טאסיאספר , ןלאי-מאמרו של הרב נפתלי ברוך מת * 
-אסיא מה,   הבטים הלכתיים–נטילת  אברים  להשתלה  מתורם  חי  ,  ר  הלפרין  במאמרו"דב  רה .26

ותב  כאילו  יש  קשר  בין  השאלה כ,  321-348'  ספר  אסיא  ט  עמ,  37-61'  ט  עמ"מו  טבת  תשמ
דבריו .  47ה  שם  עמוד  אר  –רם    ד  ובין  אם  כופים  לתת  תרומת"אם  חבלה  היא  אביזרייהו  דשפ

 :ע מכמה טעמים"צ
אם   קראיסור  אביזרייהו  יהא  קיים  .  ן  היסודי  הוא  מה  איסור  מה  רשות  ומה  מצוהיודה . א

  .נניח שיש איסור בדב ר
ואם  איסור  זה  הוא  אביזריהו ,  בודאי  שקיים  איסור  נטילה  בכפיה:  תשובת  העורך[

 .] אז הוא גם לא נדחה מפני פיקוח נפש–ד "דשפ
ת  ערך  חובל "ראה  לדוגמא  א"  (ייהואביזר"ר  גד  מצאנו  מי  שיאמר  שחבלה  היא  באל .ב

א  המחמיר  מאד  בענינים  אלו  לא "ליטשאף  הרב  וולדינברג  ).  שאינו  מזכיר  זאת  כלל
  . 19רא ה מא מרו הנזכר לעיל בציון , כתב שיש בכך משום אביזרי יהו

יונה  שמחשיב  חוורון  פנים '  וראינו  את  ר.  לא  ראינו  אינו  ראיה:  תשובת  העורך[
 .]ד"הו דשפכאביזרי) בהלבנת פנים(

יא  בגדר  אביזרייהו  הרי  בודאי  לא  מדובר  בחבלה  שאין הש  ילו  אם  תאמר  שיש  חבלהפא .ג
   . 54 - ו48ונדחות בזה כל ראיותי ו בציונים , ו בזיון אבה נציון

וקל ,  איסורים  אחרים  לא  פסו,  גם  אם  אין  חובל  כשאינו  דרך  נציון:  תשובת  העורך[
 .]יונה' וחומר מאיסור הלבנת פנים לר

 .ה אכפיה"בבא בתרא ח ב ד' סות .27
כ "ד  רמ  ו  וראה  גם  מש"ש  יו"ב  כתב  גם  בעל  ערוה"וכיו,  ז  על  הלכות  מתנות  עניים  ז  י"בדר .28

 .שין עו בודיא על כתובות מט ב ועל ק"הריטב
 .מתנות עניים ח י בענין פדיון שבוייםה אר .29
וכתב  שלא  מצא  לכך ,  48ד    עמו1ל  ציון  "ראה  מאמרו  הנ,  הלפרין  דן  בשאלה  זוב  רה .30

 .התיחסות מפורשת בספרות הפוסקים
 .ז פב ה" אבהעע"וש .31
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 ?עצם -אם מחנכים חרש שוטה וקטן לתרום מחה. ו
 .עצם- אין מחנכים אותם לתרום מחמילאמו, 41 מצוה לחנך חרש ושוטהןיא
ת  בצער  כגון כוכרוה  ת  המצווה  לחנך  את  בנו  לקיים  אפילו  מצוואב  אך

עצם  ולהציל  נפש -דאי  מצווה  לחנכו  לתרום  מחוב  42תענית  יום  הכפורים
ל  שעל  ההורים  להפריש "כאן  המקום  להעיר  כי  לא  מצאנו  בדברי  חז.  בישראל

ואפילו  בסבל )  משחקים  שונים(את  ילדם  מפעולות  הכרוכות  במאמץ  גדול  
ו  שמוטלות אנצמ   אלאף  ).  'ם  רחוק  בתנאי  מזג  אויר  קשים  וכדוהליכה  למק(

אם  הבן .  על  האב  הגבלות  כל  שהן  לגבי  הטרחת  בנו  מכח  מצות  כיבוד  הורים
ושך ח  "–רשאי  האב  להעניש  את  בנו  בעונשי  גוף  ,  אינו  שומע  בקול  אביו

בענין  לימוד  תורה  למדנו  בפירוש  כי  האב  יורד  לחיי  בנו ".  שבטו  שונא  בנו
נך  את  בנו  להציל לחוה  וצמור  איפוא  שאב  רב.  43לומד  ואף  מרעיב  אותו  שאינו

. 44את  הזולת  אף  אם  הדבר  כרוך  בצער  או  סבל  כל  עוד  אין  בכך  סכנת  חיים
א  תחילה  יש לא,  45עצם-ל  מסתבר  שאין  כופים  אב  לחנך  את  בנו  לתרום  מחבא

 .בית דין יכוף אותו לתרום, לנסות לשכנע את הקטן לתרום ואם לא ישתכנע

 ?עצם -חום מרתלהאם יש תוקף להסכמת חרש שוטה וקטן . ז 
האם  אפשר ,  עצם-רה  שקטן  מסכים  מרצונו  הטוב  לתרום  מחקמב

ם  לפיה  פתוי  קטנה ילכאורה  נראה  שלשיטת  הראשונ?  להסתפק  בהסכמתו
אונס  הוא

46
שפתוי ,  אלא  שיש  לדחות  ולומר.    תוקף  הלכתי  להסכמת  קטן  אין

 ובכל  מקרה  ב.  סכיםמנדון  כאונס  רק  באותו  ענין  שאנן  סהדי  שגדול  לא  היה  
ום  כך שמ.  47יש  תוקף  הלכתי  להסכמת  הקטן,  א  שגם  גדול  יסכיםדנש  אומי

 .פשיטא שמאפשרים לקטן לקפוץ ולהציל את מי שטובע בנהר

 
ואמו  וקרעו  בגדיו  והכוהו  על  ראשו ו  באו  אבי"א  שלא  להכלים  את  הוריו  אפילו  אם  רילאף  

מכבוד ,  מצד  הסברה,  עצם  תהא  גרועה-כלום  תרומת  מח).  ע  שם  רמ  ג"שו"  (וירקו  בפניו
שהרי  רק "  משל  בן"הורים    ופשיטא  שאין  לראות  תרומה  מעין  זו  ככבוד?  הורים  מסוג  זה

 .לגבי ממון פטור הבן מלכבד משלו
 .ל"ואכמ, )ן ירושלים אות דכומהדורת מ( חינוך על מצוה ה אות ב תחמנ .41
 .ח תרטז ב" אוע"שו .42
 .ה יורד עמו לחייו"י ד"ות נ א רשבוכת .43
ן  השאלה  האם  רשאי  אב  לכוף  את  בנו  לעשות  בדיקה  או  טיפול  רפואי  בענין  הנוגע ינבע .44

, שהאב  זכאי  לכוף  את  בנו  ל"נ,  אך  אין  בו  סרך  פקוח  נפש)  של  הבן(לשיפור  מצב  בריאותו  
שכן  שהאב ,  דול  נוהגבכל  מקרה  בו  יש  אומדנא  ברורה  כיצד  ג,  לנהוג  כגדול,  וךמדין  חינ

כ  הרב  זילברשטין "וראה  מש.  'מצוה  לחנך  את  בנו  שלא  יהא  מפונק  יתר  על  המדה  וכו
 .ל"ואכמ, ו מובנת הסברהנולאמור לפני, 8ל בציון "א במאמרו הנ"שליט

להפריש (ם  אביו  מתרשל  בו  א:  "שכתב,  ז  מאכלות  אסורות  יז  כח"בדרהשמע  מדברי  מ  כך .45
ולא  כתב ..."  ל  בית  דין  לזרז  את  האב  לגעור  בבן  כדי  להפרישומצוה  ע)  את  הבן  מאיסורים

 .ל"ואכמ, ב בכסף משנה שם" כיוהורא, ואפשר לדחות, שכופים
  וראה  גם  משנה ד  בד  ראה  איסורי  ביאה  ג  ב  וסוטה  "ם  והראב"ן  זה  נחלקו  כידוע  הרמבינבע .46

 .ז קעח ג"ע אבהע"יא ח וראה שות למלך על אישו
 .מ רלה א"חוע "ב בשו"כיו הרא .47
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נראה  שלא  רק  בענין  הצלת  נפשות  אלא  שבכל  ענין  בו  ניכר .    מזוירהתי 
יש  להרשות ,  שהקטן  מבין  את  משמעות  מעשהו  ויש  להניח  שגם  גדול  ינהג  כך

. 48ן  כרוכות  בסיכון  מסוים  מצדו  או  בחבלה  עצמית  הולות  גם  אםעפ  לו  לעשות
, שאם  שני  גדולים  נאבקים  מתוך  שעשוע  והאחד  הזיק  לחברו,  מצאנו,  וגמאדל

תבר  שהוא  הדין  אם  אחד  הנאבקים  הוא  קטן  ולא סמ  .49פטור  המזיק  מלשלם
 .נאמר שעל הגדול לשלם משום שאין לקטן דעת להסכים להאבק

ח  הסובר  שכאשר  בית  דין "דברי  הב  מ  תוקף  הסכמת  קטן  למדנו  גםלע   
את "  לפדות"רשאי  הקטן  על  דעת  עצמו  ,  עומד  להלקות  קטן  על  נזק  שגרם

צא  שאין  כל  מניעה  לשכנע  קטן  להסכים  ולתת  תרומת מנ.  50עונשו  בממון
דהיינו  נימוקים  שגם  גדול  היה ,  עצם  כאשר  משתמשים  בנימוקים  הוגנים-מח

לום  בעבור  החבלה  ולפיכך תשתבאר  כי  ביד  גדול  לדרוש  נ  ללעי.  מקבלם
 .מובן שגם לקטן יש להציע תשלום זה

 ?" לא תעמוד על דם רעך"וקטן לקיים מצות  שוטהאם כופים חרש ה. ח
ל  נבלות  אין  בית  דין  מצווין וכא  –קטן  :  "סק  בעל  השלחן  ערוךופ 

מורים  גם  ביחס  לקטן  שהגיע א  םשמע  מדבריו  שהדברימו,  51..."להפרישו
ום  להסתפק  האם  יש  הבדל  לדעת  המחבר  בין  איסור מקא  שיש  לא.  52לחינוך

 .הנוגע רק לקטן ובין איסור הנוגע גם לאחרים
ומילתא  דנפיק  מיניה  חורבא  כגון  תקיעת :  "דש  בעל  המגן  אברהםחמ

.  53"שוירפד  מצוים  לה"ל  נשמע  לרבים  ויבואו  לתקוע  בשבת  ביושופר  שהק
. הפריש  את  הקטן  לאן  שבדבר  הנוגע  לרבים  מודים  הכל  שבית  דין  מצוויםכמ

עצם  כדי  להציל  חיי -חמ מעתה  יש  מקום  לדון  אם  בית  דין  כופה  קטן  לתרום  
הקטן  במו  ידיו  מכשיל  את  הזולת   בעל  המגן  אברהם  עוסק  במקרה  שבו.  אדם

ן  עובר טקההאם  יש  לדעתו  מקום  לכוף  את  הקטן  גם  במקרה  ש.  בקום  עשה
 ?על לאו רק בשב ואל תעשה 

  מוציאים  מממון  יתומים  אפילו  לצורך ין  השולחן  ערוך  לפיו  אסקפמ
והן ,  שאין  כופים  קטן  לקיים  מצוות  הנוגעות  לרבים,  ע  משמ54פדיון  שבויים

 .הוא הדין בנוגע לחרש ושוטה. מצוות שהוא עובר עליהן בשב ואל תעשה
 1992, 64-69' עמ, נב-אסיא נא: מקור
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