
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 „·ÚÏ ¯ÎÓ	˘Î „ÈÓ „·Ú‰ ˙‡ ÔÈÚˆÂ¯ ÔÈ‡ ÚÂ„Ó  
È	ÈÒ ¯‰· ÚÓ˘˘ ‰Ó ÏÚ ¯·ÂÚ Ê‡ È¯‰?  

 Ô˙˘¯Ù·א ו''כ'ÌÏÂÚÏ Â„·ÚÂ Úˆ¯Ó· Â	Ê‡ ˙‡ ÂÈ	Â„‡ Úˆ¯Â .  
  

Ó‚· ‡˙È‡' רבן יוחנן בן זכאי היה דורש את המקרא  ב''קדושין כ
ה "הזה כמין חומר מה נשתנה אזן מכל אברים שבגוף אמר הקב

 כי לי בני ה''ויקרא כן ששמעה קולי על הר סיני בשעה שאמרתי אז
 ,והלך זה וקנה אדון לעצמו, ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים

  .ירצע
  

˘¯·Â'' ·˙Î Ô˙˘¯Ù· Èל מה ראה אוזן להרצע יותר משאר ''וז
זן זאת ששמעה על הר סיני ואמר רבי יוחנן בן זכאי אאיברים 

 אזן ששמעה על ÂÂÓˆÚ ¯ÎÂÓ Ì‡ ,תרצע, והלך וגנב, לא תגנוב
והלך וקנה אדון ,  כי לי בני ישראל עבדיםה''ה נ''כהר סיני ויקרא 

  .תרצע, לעצמו
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: מדוע אין רוצעין את העבד מיד שנמכד לעבד כיון 
וכן במוכר עצמו דהטעם , שהטעם שנרצע משום דנמכר בגנבתו

יד שמכר כ מ''שנרצע משום דעובר על כי לי בני ישראל עבדים א
וכן , וכן בכלי יקר, וכן המזרחי, כך מקשה החזקוני, עצמו היה צריך לרצוע אותו

וכן בספרו , וכן בחתם סופר בפרשתן, ב''ב ע''וכן המקנה קדושין כ, הפנים יפות בפרשתן
, וכן בדברי שאול בפרשתן, ו''וכן בפני יהושע קדושין ט, ב''מ סימן קע''ת חתם סופר חו''שו

  .ב''ף על עיון יעקב קדושין כ''ריוכן בהגהות ה
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
‡ . ÈÁ¯ÊÓ Â‰ÈÏ‡ È·¯Ô˙˘¯Ù· ˘¯ ÏÚ ‰˘˜‰''È:אם תאמרל '' וז ,

משום אוזן ששמעה במכרהו בית דין בשלמא אם היה הטעם 
 ולא עבדים לעבדים ה''נ, ויקרא כה" כי לי בני ישראל עבדים"

 'ב ב''קדושין כ 'דאיתא בגמכמו , והלך זה וקנה אדון לעצמו ירצע
שהיה ברשותו לצאת , דין הוא שלא ירצע אלא בסוף השש
ולא בתחלת שש דעל , חפשי והוא הלך וקנה אדון לעצמו

אזן "אלא לפי הטעם של , כרחו מכרוהו בית דין בגנבתו
היה לו לירצע , "ששמעה בסיני לא תגנוב והלך זה וגנב

האי ד,  יש לומר,בתחלת שש בעת שמכרוהו בית דין בגנבתו
אלא טעמא דאוזן מכל שאר , טעמא לאו טעמא דרציעה הוא

אבל רציעה עצמה גזרת הכתוב היא ולא מטעם , האיברים
ואם : "י אחר זה" והשתא אתיא שפיר הא דכתב רש,הגנבה

' כי לי בני ישראל עבדים'אזן ששמעה בסיני , מוכר עצמו הוא
שהיה לו להרצע בתחלת , "והלך וקנה אדון לעצמו תלקה

, ולא בסוף שש,  מיד בעת שהלך וקנה אדון לעצמו,שש
דדוחק הוא לומר שמפני שבתחלת שש לא מכר עצמו אלא 

אלא , אינו נקרא שהלך וקנה אדון לעצמו, מחמת דוחקו
  .דהטעם זה רק מדוע באוזן ועצם הרציעה גזירת הכתוב

אין דנין את האדם בשני דינין כי כל גנב אם יש לו שנים  .·
 ואם מכרוהו בית דין בגניבתו , דינו ונפטרואז קיבל, ישלם

 וכן מוכר עצמו מחמת דוחקו גם הוא אנוס ,עונשו העבדות
 אך גם את ,על פי דבר הדוחק הגדול אשר הביאו לידי מדה זו

זה לעומת זה נתנה לו התורה מקום לצאת לחירות אחר שש 
ואם אמר יאמר העבד , והוא מרצון טוב בלתי שום אונס כלל

והרי הוא בוחר , אשתי ואת בני לא אצא חופשיאהבתי את 
אז דין הוא ' להיות עבד לעבדים ומסיר אוזנו משמוע בקול ה

 והנמכר בגניבתו צריך גם כן עונש אחר מן ,שילקה באוזנו
העבדות כי אגלאי מילתא למפרע שאין העבדות אצלו שום 
עונש שהרי עדיין הוא בוחר בעבדות כי טוב לו עמך והיכן 

 לא תגנוב ועל כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים עונשו על
 על כן ירצע באוזן כי בזה יפטר משני 'ז ב''בבא קמא קטלעבדים 

כלי יקר שמות כך תירץ ב, עבירות אלו כי עונש אחד שייך על שניהם
  .א''פרק כ

Ô˙˘¯Ù· ˙ÂÙÈ ÌÈ	Ù‰ ·˙Î ÔÎÂ:אפשר דבתחלה אינו ל '' וז
 ומשום , אין לוקה ומשלם'אמ ''ע' מכות ד ל" משום דקי,נרצע

כ כשמוכרין אותו "א, דכתיב כדי רשעתו ולא שתי רשעיות
ג דחייב "אין לעשות בו עוד חבלה משום שתי רשעיות דאע

מ לא מצינו שיתחייב להשתעבד בשביל "מ, לשלם כדי גניבתו
וכיון שמכרו אותו אין לעשות בו עוד , תשלומי שום חוב

 מלקות ' בב'' עב'' וכתובות לב''ע' מכות דל "ג דקי"ואע, חבלה בגוף
מ הכא חס רחמנא על ממון "מ, וממון לוקה ואינו משלם

 דחס רחמנא על ממונא ג"כתובות ל' גמכדאיתא ב, דבעל הגניבה
אבל זה שאמר אהבתי את אדוני דניחא ליה טפי , דנחבל

, בעבדות מבחירות גלי מילתא שאין זה עונש מה שמכרוהו
ך תירץ בפנים יפות בפרשתן וכעין זה תירץ כ, לכך אמרה התורה שירצע

  .ב''ב ע''ף על העיון יעקב קדושין כ''בהגהות הרי

Ê‡ ‰˘Ú	Í "ל '' על פי מה שכתב באיי הים בביאור דברי חז.‚
˙ÒÎ¯Ù‡Î ,ÚÂÓ˘Ï ÔÈ·Ó ·Ï ÍÏ ‰	˜Â"דיש שני מיני האזנות  ,

, יש ששומע הדברים כמו שאומרים לו אבל אינו מבחין בהם
זה , ויש מי ששומע הדברים ומבחינם, ה סתםוזה נקרא האזנ
לפי זה בתחילה כשנמכר לעבד ניתן להליץ , נקרא לב שומע

שאף על פי ששמע בהר סיני כל לי בני ישראל עבדים , עליו
כ ''וא, אבל עכשיו שהיה כבר עבד, מכל מקום לא הבחין בהם

בודאי הפנים כבר את הדברים שאין חכם כבעל הנסיון ואם 
השואל ומשיב  כך תירץ, נה אדון לעצמו דינו להירצעבכל זאת קו

  .בספרו דברי שאול
¯˘‡ È	„ÚÓ: אבל זה אינו מתרץ מכרו בית דין שנרצע משום 

  .הגניבה
אבל לא בפעם ,  לא רצעינן אלא במי ששנה ונשתרש בחטא.„

  .א''ו ע''כך תירץ בפני יהושע קדושין ט, ראשונה
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 ÏÎ‡È˘ Ì„Â˜ ÔÂ„Ï ÔÈÈ„Ï ¯˙ÂÓ ÍÈ‡  

È¯‰˙Â··Ï È˙˘ ÂÏ ˘È Ì„‡ ÏÎ‡È˘ Ì„Â˜ ?  

Â‚Â Ì‰È	ÙÏ ÌÈ˘˙ ¯˘‡ ÌÈËÙ˘Ó‰ ‰Ï‡Â Ô˙˘¯Ù·'.  
  

· ‡˙È‡¯‰ÂÊ Ô˙˘¯Ù· א''ירמיה כאבא כתיב '  תאנא ר'ב עמוד א''דף קכ 

אלא לבקר עד לא , וכי לבקר ולאו בכל יומא, דינו לבקר משפט

ייכלון דיינין ולא ישתון דכל מאן דדאין דינא בתר דאכל ושתה 

מאי , לא תאכלו על הדםט ''ויקרא ייינא דקשוט הוא דכתיב לאו ד

אזהרה לדייני דלא ייכלון עד דדייני דינא דכל מאן , על הדם

דדאין דינא בתר דאכיל ושתי כאלו חייב דמא דחבריה לאחרא 

ש בדיני נפשות "האי בממונא כ, דהא דמיה ממש יהיב לאחרא

אכלו ושתו דבעו דייני לאסתמרא דלא למידן דינא אלא קדם ד

חזינן מדברי הזוהר דאסור , ועל דא כתיב דינו לבקר משפט

  .לאכול כלל קודם שדנו דיני ממונות ונפשות

  

Â˘·Â''È˘ ˙¯Â˘˙ ˙ נשאל מדוע לא הביאו הפוסקים ד''סימן נ' חלק א 

  .את דברי הזוהר שאסור לאכול קודם שידונו

  

ı¯È˙Â:בית יתא   אב''ע' סנהדרין ז' שלנו חולק על זה דבגמ'  דהגמ

וכי , דינו לבקר משפט והצילו גזול מיד עושק' דוד כה אמר ה

 בבקר דנין וכל היום אין דנין אלא אם ברור לך הדבר כבקר

ל דבר ''חזינן דיליף מקרא הנ, אל תאמרהו ואם לאו , אמרהו

ג ''סנהדרין ס' וכן מקרא דלא תאכלו על הדם נמי דרשינן בגמ, אחר

  .ו הפוסקים את הזוהרלכן לא הביא,  דבר אחרא''ע

  

· ·˙Î ÔÎÂÔÁÏÂ˘‰ ÍÂ¯Ú ודע דבזוהר  ל''וז א'' סעיף י'חושן משפט סימן ה

משפטים הזהיר מאד שלא לישב בדין אחר סעודה וסמיך ליה 

 אבל ,אקרא דדינו לבקר משפט ועל קרא דלא תאכלו על הדם

לא מצאנו זה בגמרא ובפוסקים ואדרבא דגם בדיני נפשות אמרו 

ש "כ גומרין דינו וכ"ואח מ אוכלין ושותין"דבחוה 'ד ב"ק י"ומל "חז

  .בדיני ממונות

  

Â˘· ÔÎÂ''¯ÈÎ˘ ‰	˘Ó ˙ שלנו פליג על '  כתב דהגמ'מ סימן ב''חו

 היו ממעטין ממאכל ולא היו א''ע' סנהדרין מדתנן במשנה , הזוהר

הרי בפירוש דהיו רשאין לאכול אף טרם דדנו , שותין יין כל היום

שלנו ' יו שותין לכן לא הביאו הפוסקים דגמדין רק יין לא ה

' שמותר לשתות יין בדיני ממונות עיין תוס' מ סימן ז''וכן נפסק חו, חולק על זה

  .ב''סנהדרין מ

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:ר אבדימי "א 'מ ב''ב ע''בבא בתרא י'  מהא דאיתא בגמ

נאמר ש, דמן חיפה קודם שיאכל אדם וישתה יש לו שתי לבבות

ומתרגמינן ,  נבוב לוחותז"שמות כ וכתיב, וב ילבב איש נבא"איוב י

 הרי דאין , לאחר שאוכל ושותה אין לו אלא לב אחד,חליל לוחין

כ איך אסרינן לאכול ''א, לאדם דעת שלמה עד שיאכל וישתה

  .'מ סימן ב''ת משנה שכיר חו''כך מקשה בשו, קודם שיפסוק

  

ı¯˙ÓÂ:ה לכאורה לשבח ולמעלא ד''פ מה דכתב המהרש'' ע

לבבות דומיא דנביבה דמייתי ותירוש ינובב ' קאמר דאלו יש לו ב

פ ''עכ, לגריעותא' י פי"דנדרש לשון ינובב לשבח אבל רש' וגו

  .הזוהר יסבור שזה למעלותא

 ‡ÏÂ˜Ï Ô	ÈÏÊ‡ ÔÂÓÓ ˜ÙÒ· ÚÂ„Ó  

ÏÊ‚ ¯ÂÒÈ‡ ˜ÙÒ ‡Â‰ ÔÂÓÓ ˜ÙÒ ÏÎÂ ‡¯ÓÂÁÏ ¯ÂÒÈ‡ ˜ÙÒ È¯‰?  

Ó‚· ‡˙È‡' ניין להמוציא מחבירו עליו הראיה  מ'ו עמוד ב''בבא קמא מ

יגיש ראיה ,  מי בעל דברים יגש אליהםד''שמות כ·Ô˙˘¯Ù  שנאמר

דכאיב ,  מתקיף לה רב אשי הא למה לי קרא סברא הוא,אליהם

נ אמר רבה בר "ליה כאיבא אזיל לבי אסיא אלא קרא לכדר

דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה מניין שאין נזקקין , אבוה

יגיש , לה שנאמר מי בעל דברים יגש אליהםאלא לתובע תח

  .דבריו אליהם
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: נן לקולא ואמרינן המוציא יאמאי בספק ממון אזל

 וספק , הא בספק איסור אזלינן לחומרא,מחברו עליו הראיה

כך הקשה  ,כ ספק איסור גזל ואמאי לא אזלינן לחומרא"ממון הוא ג

מ ''וכן בחדושי הרי, י באסאן"בשם מהר' ו' ס'  בקונטרס הספיקות כלל אות החושןבקצ

  .א''ע' כתובות ט
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

 לא נרויח כלום אם יתן את זה לתובע משום דגם ביד השני .‡

ומוטב שישאר הדבר ביד , יהיה ספק גזל דשמא אינו שלו

מ מסכת כתובות דף ט עמוד "חידושי הרימובא , י באסאן''כך תירץ במהר, המוחזק

  .'א

˘˜‰˘ ˘È‰Ê ıÂ¯˙ ÏÚ ‰: מנין ו"ק מ"ב' יתא בגמ דאא  מה 

ל קרא "ה שנאמר מי בעל דברים יגש אליהם ופריך ל"להממע

 ומאי ,כאיבא אזיל לבי אסיא' סברא הוא מאן דכאיב לי

מקשה דילמא איצטריך קרא דמי בעל דברים להתיר ספק גזל 

ד מפני חשש איסור גזל כמו "צ ליתן ולבא לב"דהמוחזק א

ב ''ם כתובות י''כך מקשה בחדושי הרי, א להתיר ספק ממזרדאיצטריך קר

  . ה והנה''ז ד''ע תנינא סימן ט''ת בית אפרים אה''וכן בשו, ב''ע

ı¯˙Ó˘ ˘È:סובר דגם לזה לא צריך קרא דפשיטא 'גמ דה 

דדעת תורה להתיר ספק גזל שאם יתן לחבירו יכשל חבירו 

  .בספק איסור

 ÌÈÓÂ˙‰Âג''בתקפו קהן סימן כ ‰˘˜‰ ‰Ê ıÂ¯˙ ÏÚ: תינח אם 

 אתי שפיר התרוץ דאצל שניהם יש שניהם שוים בטענתם

 טוען ברי והשני טוען שמא אכתי חד אבל אם א,חשש גזל

 עוד ,הקושיא במקומה דגבי טוען ברי לא שייך ספק גזל

חייב לצאת ידי שמים שלא יתפוס ממון ' פ יהי"הקשה דעכ

י להחזיק פ יהא לבו נוקפו בל"חבירו מספק וגם חברו עכ

  .תחת ידו ספק גזל

È˙Âı¯: כי רק נאמרה הלכה למשה מסיני דלא אסרה תורה 

  . ג"גזל כה

Â·ÈˆÈ È¯·„‰ÂÈÏÚ ‰Ó˙ :דדין מוציא מחבירו עליו הראי  '

ת "מקרא או מסברא ילפינן ולא דהלכה נאמרה על זה ומהכ

  .נאמר דרק גזל ודאי ולא ספק

אי אבל גזל ספק כך המצוה והלאו של לא תגזול היינו גזל וד .·

כך , אם הוא בידך אין כאן איסור גזל ואין כאן ספק איסור כלל

  .ג''תירץ התומים בקיצור תקפו כהן סימן כ

Ù‡˜˘ ÔÂÚÓ˘ È·¯ ÔÂ‡‚‰ ‰Ê ıÂ¯˙ ÏÚ ‰Ó˙Â  בשערי יושר שער ה׳ פ״

דהרי כל היכא שמצינו בש״ס איזה חידוש להקל בספיקות א 

רשו מיתורא ממזר בממזר ד, גלו לנו על זה מקור מן התורה

אבל כאן , קהל ודאי ולא ספק וכיוצא, ודאי ולא ספק ממזר

  .שאין לנו פסוק מנלן להקל



 ·ÈÈÁ Â	È‡ Ï˜Ï˜Â Â˙Ó‰· ˙‡ ËÂÁ˘Ï ËÁÂ˘ ÁÏ˘˘ ÈÓ ÚÂ„Ó  

‰Î¯· ¯Î˘ Ï·˜Ó ¯Î˘ ¯ÓÂ˘ ‡Â‰ È¯‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ב ט''כ'Â‚Â ¯Â˘ Â‰Ú¯ Ï‡ ˘È‡ Ô˙È ÈÎ '.  
  

ÓÈ˜'' Ïחייב , וניבלה בשכר, המה לטבחבנתן  ' דק''ו ס'' סימן שמ''חו

 ואם ,אם היה טבח מומחה פטור ,לשלם דמיהם ואם שחט בחנם

  . חייב אינו מומחה
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:ל ''הרי קימ,  מדוע כששחט מומחה בחנם פטור

, כ הויא השוחט שומר שכר''א, דברכה שויא עשרה זהובים

  .ומדוע אינו חייב
  

 ‰	‰ÌÈ¯Â·‚ ÈËÏ˘· ·˙Î ף אות א" בדפי הרימ '' עה''ק ל"ז ב"פרק הגוזל דף ל' 

מי ששולח את חבירו שליח וראיתי בהגהת מרדכי שנסתפק 

אי הברכה בחנם שישחוט את בהמתו ונתנבלה האם חייב לשלם 

  . אי לאכיון דשויא עשרה זהבים חשיבא שכירות 
  

ÂÌÈ¯Â·‚ ÈËÏ˘‰ ·˙ÂÎ :דפטור כי ב''ט ע''ק צ''ב' בגמנראה מדהביא ו 

ובודאי ,  חשיב לה לברכה בענין זה לשכירותהוי אומן בחנם דלא

ב '' עא'' צק''ב' בגמדידע תלמודא דאיכא לברכה ערך ודמים כדאיתא 

  .א'' עז''חולין פכן בו
  

˘Ó„ ¯ÓÂÏ ÔÈ‡Â"˙Â¯ÈÎ˘ ‰Î¯·‰ ·È˘Á ‡Ï ‰ משום דאין כאן 

דזה , מצוה דשחיטה אינו מצוה אלא כיסוי הוא דקרי לה מצוה

רך עשרה זהובים אפילו כשאין כ הרי יש לברכה ע"דאעפ, אינו

  .ה וחייבו"פרק החובל שם ד' ש תוס"שם המצוה רק הברכה וכמ
  

‰Î¯·‰ ˙Â¯ÈÎ˘Ï ˙ÂÎÈÈ˘ Ô‡Î ÔÈ‡„ ¯ÓÂÏ ÔÈ‡ Ì‚ כיון שהברכה 

 חשיב 'סעיף טדגם זה אינו שהרי הטור , אזיל ליה כיון שנטרפה

פ שמזאת הטריפה אינו "שכירות מה שלוקח הכרכשתא אע

פ "יה לנו לחשוב כאן שכירות הברכה אע והכא נמי ה,לוקח

  .ע"שנטרפה וצ
  

· ÔÎÂ˘"ËÙ˘Ó Ô˘ÂÁ Í ליה אי אמספקד כתב דמה ו''סימן ש 

ואותן ' ש משום הברכות שמברך בשעת השחיט"חשבינן ליה ש

 ,כתב את זה'  תלמיד טועה דאיזנראה לי ,מרויח' ברכו

דאוקמינא התם להך ' דפרק הגוזל עצי' ס ערוכ"ש' ואשתמיטי

פטור ' שכר אבל בחנ' דהיינו כשנוש' המוכר פירו' יתא דפברי

  .ש"אומן והדיוט אפילו בחנם חייב דפושע הוא כדאיתא התם ע
  

Ì˘ ÍÏÓ È	„ÚÓ· ÔÎÂ כתב בטעמא ' ו אות ז"ט' ט סי"פלפולא חריפתא שם פ

, דלא חשיב הברכה לשכירות כיון דניבלה אין לו שכר ברכה

ל שכר רק על הכשרות נמי הוי שומר ל דהיכא דנוט"ג דקי"ואע

לא דמי דהתם כשנטרפה אין לו שכר אבל הפסד אין לו , שכר

ואף , וכיון כשניבלה הפסד הוא לו שמוציא שם שמים לבטלה

  .דאנוס הוא לגבי שמים חשבינן ליה כפושע
  

Ô˘ÂÁ‰ ˙Âˆ˜·Â ו''סימן ש ‰Ê ÏÚ ·˙Îג דברכה "ולי נראה דאעל '' וז

, ה לא חשיב שכר לגבי שומר שכר"אפהוא מערך עשרה זהובים 

רבה ורב יוסף אי  ב''ו ע''ק נ''ב' בגמותדע דהא בשומר אבידה פליגי 

שומר שכר או שומר חנם וטעמא דרב יוסף משום דמרויח 

ותיפוק ליה דמצוה לחודיה בלא ברכה נמי הוי , פרוטה לעני

וכבר נתקיים מצותו , עשרה זהובים וכמבואר פרק כיסוי הדם

שעה שהגביה האבידה ונטלו תוך ביתו והרי הוא עשרה כהוגן ב

אלא ודאי דאין זה שכר לשומר שכר ומשום דמצות לאו , זהובים

עיין חולין ומהאי טעמא מכסין בעפר איסור הנאה , ליהנות ניתנו

  . פשוטג דשכר מצוה שוה עשרה זהובים וזה" אעא''ט ע''פ

ÈÏ ¯ÂÒ‡ È¯‰ ÏÂÙÈË ÏÚ ÛÒÎ ˙Á˜Ï ‡ÙÂ¯Ï ¯˙ÂÓ ÍÈ‡‰ÂˆÓ ÏÚ ¯Î˘ ÏÂË?  

 Ô˙˘¯Ù·ט''א י''כÂ‚Â ‡Ù¯È ‡Ù¯Â '.  
  

Ó‚· 'דניתנה ל''הנמהפסוק דרשינן  א''ע' א וכן ברכות ס''ה ע''ק פ''ב 

  .רשות לרופא לרפאות
  

נראה פירושו דודאי מצוה ל '' וז:‰	‰ ·Ù	Î Ô˙˘¯Ù· ˙ÂÙÈ ÌÈ˙·ו

א שאסור "אלא דה, לרפאות שהרי מחללין שבת על פיקוח נפש

ויליף מהאי , כדין כל מצוה שאסור לעשות בשכר, ז"ליקח שכר ע

משמע , קרא דכתיב ורפא ירפא דצריך לשלם שכר הרופא

ולא אמר , וזה שדקדקו שניתן רשות לרופא, שמותר ליתן שכר

דזה שניתן רשות לרופא שאומנתו , סתם שניתן רשות לרפאות

והטעם שהתירה התורה זה משום שיזרז הרופא ברפואתו , בכך

משמע מדבריו ,  אסיא דמגן במגן מגן שוהא''ה ע''ק פ''ב' מ בגש"כמ

  .שרופא מותר ליטול שכר כמה שרוצה
  

ÌÈ	Â˘‡¯· ÚÓ˘Ó ÔÎÂא ''א  שהו'' שכתבו דלכן צריך קרא דהו

וכמו כל מצוה , אבל בשכר אסור לרפאותשרק בחנם מותר 

ל קרא דמותר לרופא לרפאות אפילו ''קמ, שאסור ליטול שכר

רבי ' וכן בתוס, יעקב מאורלייניש' א בשם ר''ע' הראש ברכות ס' וסבתכך כתב , בשכר

  .'ץ סימן כ''ת תשב''וכן בשו. יהודה החסיד

  

¯˘‡ È	„ÚÓ:לא כתבו מדוע כאן יש היתר ליטול שכר   הראשונים

  .אלא גזירת הכתוב הוא
  

 Ï·‡ ‰ÎÏ‰ÏÓÈ˜''Ï דרופא אסור ליטול שכר 'ק ב''ו ס''ד סימן של''יור 

  . הטורח והבטלה מותררק שכר, החכמה

¯˘‡ È	„ÚÓ:  אסיא דמגן במגן מגן שוהולא שייך לומר על זה ,

  .כיון שמקבל שכר בטלה וטירחה
  

˘‰ È	ÂÈÏ‚·Â''Ò כתב דאפשר דרופא אפילו אם רוצה א''ע' ברכות ס 

  .דאסיא דמגן במגן מגן שוה, למחול על השכר טירחא אסור

  

‡È¯· ‡‰È˘ ˙·˘‰ Ô	Á˙Ó ‰ÏÂÁ Ì„‡˘Î ÚÂ„Ó?  

˙È‡Ó‚· ‡' ביציאתו הנכנס לבקר את החולה בשבת  'שבת יב עמוד ב

  . ורפואה קרובה לבא,˘·˙ ‰ÂÚÊÏÓ ‡È˜אומר 
  

‡ÏÙ	 ¯·„ ÔÈÈˆÏ ‰‡¯	 מה ששמעתי מאבי מורי הגאון המפורסם 

 צ צאנז''רב בית החולים לניאדו ודומא ''רבי חיים יעקב מנחם שוורץ שליט

ש בן יוחאי "תני ר פרשת בראשית פרשה יא רבה מדרשבדהנה איתא 

ליום ראשון יש , ע לכולן יש בן זוג"ה רבש"אמרה שבת לפני הקב

, וליום שלישי יש רביעי ולחמישי יש יום שישי, בן זוג יום שני

וכיון , ה כנסת ישראל היא בן זוגך"ל הקב"א, ולי אין בן זוג

ה זכרו הדבר "שעמדו ישראל לפני הר סיני אמר להם הקב

 זכור 'שמות כראל היא בן זוגך היינו דבור שאמרתי לשבת כנסת יש

ל דהבן זוג של עם ''חזינן ממדרש הנ, את יום השבת לקדשו

ל חולה הולך השבת ''לכן אם יהודי רח, ישראל זה יום השבת

ה ובוכה ומתחנן איזה שותף נתת לי שותף חולה לכן ''לפני הקב

שבת היא ' ה מביא מיד רפואה וזה הכונה בדרך הגדה בגמ''הקב

וזה לבד , השבת הולך לזעוק למה נתת לי שותף חולה, מלעזוק

  .מביא את הישועה ורפואה קרובה לבא



  
  

áäæ ìù úåðçìåù åððîæá úåðáì øúåî íàä 
 øôåñ íúçä áúëã àä ìò úåù÷äì äáåùú éëøãä íùá íúàáäù äîñ äùî úøåú" ô

 åøúéîì à÷åãã"õò ìù úøù éìë íéùåò ã ,ë ïçìù úåùòì øéúäì ùé ùîî äåù åðéàù
îäá ïçìùì åáçøå åëøàá"÷ ,àì éàã"äéøá ìëì ééç ú÷áù àì ä , úåùòì øåñà äéäéå

ïçìù ,é÷ã éàîì ìáà"õò ìù úøù éìë íéùåò ïéàù ì ,à" úåùòì èåéãäì øúåî ë
õò ìù ïçìù ,éôà øåñà úåëúî ìù ïëìå ' éëäå åáçøå åëøàá ùã÷î ìùì äåù åðéà

îé÷''ì ,îâî úåù÷äì ùéã '÷ úáùé''ø éðôì åàéáäù è"áäæ ìù úåðçìù ç , øúåî êéàå
öá åçéðîå''ò .  

  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
 éôì ùã÷îä ïçìù ìù åúãîë åðéà åìéôà ïçìåù úåùòì øåñàã íòèäã õøúì äàøð

ùã÷îá áëòî äãîä ïéàã ,ùá àúéàãë åäùåò íà ùùç ïéà åðéà áëòîã øáã ìáà'' ò
øåé''î÷ ïîéñ ã''ñ à''ç ÷ 'îâá éøééàã áäæ ìù ïçìùä äðäå ' äéä úáù éðá øùò äùù éåùî

íãà ,åá úåòåá÷ óñë ìù úåàìùìù äøùò ùùå , úåéçåìöå úåéðåúé÷å úåñåëå úåøò÷å
åá úåòåá÷ ,à ùã÷îä ïçìùá äéäé àìù áëòî éàãåá íéøáã åìà ìù'' äîåã åðéà ë

úåùòì øúåîå ùã÷îä ïçìùì ììëäæî íâ å.  
  

úáùá ïåéò ãåîìì øåñéà ùé íàä 
 ïåòè äæù ïåéë úáùá ïåéò ãåîìì øåñéà ùé íàä ïéðòá íé÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäù äî

øåñéà àëéì àîìéã åà úáù âðåòî ìèáî äæå äøéúé àçøéè.  
  

èéìù êééø ïåéö ïá éáø ïåàâä'' à äéðúð æðàö úéø÷ íéúá éìòá ììåë ùàø  

áòéä íùá íúàáäù äî"á õúáùá ïåéòá ÷ñåòä íëç ãéîìúù åøåãéñ ,àåä éøä ,
úáù ììçî ,îâá àúéàã àäî äéàø àéáîå 'é÷ úáù''ò è'' áø ' ïðáøã àæåæ éæç éë àøéæ

äéðåììçú àì øîà ,úáùá ïåéòá ãåîìì øåñàù ïðéæç ,ãéçäã íúàáäå'' åøôñá à
ø ïîéñ äëøá ÷éæçî''÷ñ õ"áòéä éøáã úà äçã å''âðåòî åìèáéù äðåëäã õ àìå úáù 

îâá äðåëäã äéçã ãåò íù áúë äëøá ÷éæçîäã øéòäì ùé ìåìéç àéåä ãåîéìä íöòù '
çàå äøåáçá íéãîåìù úîçî ïéìåç úçéùì åàåáé àìù éãë'' ïéìåç éøáã åøáãé íéî÷ ë

à''áòéäì äéàø ïéà ë''õ.  
  

èéìù ãðåî áééì äîìù éáø ïåàâä'' àùîù úéá éðáøî   
ïéðòá ïéðòî øáã ïééöì äàøð ÷éãö ùàøì äøèò øôñá áúëù äî äæ  íéèå÷éì øôñä óåñá

 úáù éàöåî ìò íéùãçúáùá íéãéîìúä úà úåñðì ïéâäåðù äî ìò ãéô÷î äéä , øîàå
äæ ìò øåñéà äùåò äéä íéìåãâäî òåéñ åì äéä íàù ,æçàù åðéöî ãåîéìá óà éøäù'' ì

ì íéøãð''ùá  àúëìéä à÷ñôéà éëäå æ'' òøåé''îø ïîéñ ã''ñ ä''é ÷''ã ãåîìì àìù 
 éàãå íéãéîìúä ïåéñðä ïéðòáå úáùá øòöå çøåè íåùî ùãç ïéðò úáùá úå÷åðéúì

íéãéîìúäå íéãîìîä ïéøòèöîù ,ãåàî íã úëéôù íäì íéîøåâ íéîòô äáøäå , äáøäå
ò íðçá àåä íéîòô'' åà äøåúá íúåìãâå íúåàéâ úåàøäì íéöåøä íéúá ìòáä úåèù é

ù êéà úåìåò ùôçì íéöåøùëòå ãîìîäì íìùì àì'' íà ÷ø úáùá úàæ úåùòì ïéà ô
ìåçä úåîéá úàæ åùòé íúåñðì åöøé.  

  
éæòåìä êéøàúá ïåùàøä ùãåçä øîåì øåñéà ùé íàä 

 åà ïåùàøä éæòåìä êéøàú éôì ïåùàøä ùãåçì àåø÷ì øåñéà ùé íàä íúø÷çù äî
øåñéà àëéì àîìéã ,äæá íéðåùàøä ú÷åìçî íúàáäå.  

  

óñåé éáø ïåàâäèéìù øòééøá éáö '' àäé÷ìç úéá úáéùé ùàø  
åùá éðé÷æ äæá áúëù äî äáåùú ïééöì ùé'' øéëù äðùî ú÷ ïîéñ'' ë àåä øåñéàäù

éòéáøä ùãåçì éùéìù áúåëùë , áúåëùë ìáà2011 ìéøôà 3 éë ììë øåñéà åá ïéà 
íîöò åìéâøä íéîìùå íéàøé íéáøå äøåúä ïî ïðéà äîåãëå øééà ïñéð íéùãçä úåîù 

åçáå õøàá''íäé÷ñòì íéëéøöä åìàì ìåãâ ïå÷éú åäæå íéùãçä úåîù íåùøì ì.  
  

äìéëàá øåñàù øåôéë íåé äéä äæ éøä åøúé íò ìàøùé éð÷æ ìëå ïøäà åìëà êéà  
áîøä íùá íúù÷äù äî'' ìàøùé éð÷æ ìëå ïøäà àáéå åøúé úùøôá áåúëã àä ìò ï

 ÷åñôáå íé÷åìàä éðôì äùî ïúåç íò íçì ìåëàìé'' èåôùì äùî áùéå úøçîî éäéå â
ùøáå íòä úà''íéøåôë íåé éàöåî äéä äæù ùøãîä íùá é , ïúåç íò åìëàù äæã àöåé

 íåéá ìåëàì ìàøùé éð÷æìå ïøäàì øúåî äéä êéà úåù÷äì ùé øåôéë íåéá äéä äùî
øåôéë ,à äøåú äðúéð øáë éøä''åìëà êéà ë ,íéðôåà äùùá íúöøúå.   

  

éì ãåã éáø ïåàâäèéìù ïéöéñ'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  
èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  

 åìáé÷ àìå íéøåôëä íåéá äùî ãøéù ïåéëã øôåñ íúçä íùá õåøú íúàáäù äî
äùî ïúåç íò åá åìëàå àéää äðùá åðòúä àì ìåîúàî úéðòúä , ìëà àì éëä íåùîå

ò åðéáø äùî''î úéðòú ìáé÷ àåä éë íäîò ääðòúäå áøòá , úéðòú éëå øéòäì ùé
íåöì áééç åðéà øåôë íåé áøòá úéðòú ìáé÷ àìù éî øîàð éëå äìá÷ êéøö øåáéö.  

  

èéìù ïòöèàî ÷çöé éáø ïåàâä'' àçî âøåáñîàéìå''äùî ìéàåä ñ  
õøúì äàøð ,ò'' íåéá ìåëàì éàãåã äøåèôäá éãå÷ô úùøô øôåñ íúçä áúëã äî ô

é íãà íà äåöî íùì øåôéëéùä ãåáëì åúáùçî ìë ïååëì ìåë'' úøçà äðåë íåù éìá ú
íéàéùðä úáø÷ä åîë äåáâ êøåö äéä æà óåâä úàðäì , ïîæá åìëà êéà êéøàî äæáå

éò çáæîä úëåðçá äîìù'' åìëà íä êéà øéôù áùééì øùôà äæ éôì äàìôð úåëéøà ù
íéîù íùì éøîâì äéä äæù ïåéë øåôéë íåéá.  

  

 øòå÷ø÷ ãåã íééç áøäèéìù'' à÷øàô àøàá øåâ ììåë  
éøäî ùåã÷ä øôñáã ïééöì ùé''öæ æìòáî ã'' íåé áøòá äéä íäìù äìéëàã õøéú ì

øåôéë íåé íãå÷ åðéééä íé÷ìàä éðôì íçì ìëàì åàáéå äðåëä äæå ìåëàì äåöîù øåôéë .  
  

èéìù èìö éìúôð éáö áøä'' àíéìùåøé  
õøúì äàøð ,á÷äù ãò íéîö åðà íéðùä ìëáã''úé ä ùøãîá áåúëù åîë åðéìà äöø

 áåè áìá äúùå  êîçì äçîùá ìåëà êì úøîàå úàöåé ìå÷ úá øåôéë íåé éàöåîáù
 åðéáø äùî íøùá øåôéë íåé òöîàá äðù äúåàáå êéùòî úà íé÷ìàä äöø øáë éë êðéé

á÷ä äöøúðù'ìåëàì øúåî íäì äéä ïëì íúàèç ìò ä .  
  

èéìù õéáå÷ùåî íäøáà ìàåé áøä'' àñ ììåëíéìùåøé øàîèà  
 íäøáàã àúåìö øôñá áúëù äî õåøú ãåò ïééöì äàøðö ïéøãäðñ'' ãò'' áåúëù äî ô

 éðåòîù èå÷ìéáéúú íéìéäú'' èáîøä éôìå úéùéù äòùá ïîä åì ãøé åøúé àáù íåéáù'' ï
íåéä åúåàá ïîä ãøéå øåôéëä íåéá àá åøúéù ùøéôù , ïî íäì íéàøîù ìàøùé éðá åàø

éøö íðéàù íéîùäìåëàì ïî íäì ùéù äæ íåéá íåöì íéë ,øåôéëä íåéá åìëà êë íåùîå .  
  

àáà åéáàì àåø÷ì øúåî íàä àáà åì íéøå÷ åéáàù éî  
á íé÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäù äî åì àåø÷ì øúåî íàä àáà àåä åéáà ìù åîùù íãà

øåñà àîìéã åà àáà åéáàì àøå÷ù ïá ìë åîë àáà.  
  

äøä''éìù íéåáðâéô ìà÷æçé éáø âè'' àíéìùåøé øéî ììåë  
ù ìò øâéà àáé÷ò éáø úåâäáã øéòäì ùé'' òøåé''ø ïîéñ ã''ñ î''á ÷ ' íúä àúéàã àä ìò

åîùá áàä íù úà øéëæäì øåñàù ,îâá àúéàã àäî äù÷ä 'é úåëøá''ò ç''à á'' ì
àáà àéòá ,øúåî äéä êéàå åîùá åàøå÷ êë åéáà ìù åîù äéäù óàù ïðéæç , ïðéæç

ù äéì àøéáñãïë åîùùë óà àáà àáàì àåø÷ì øåñà.  
  

äáä''éð øâøáñééå äãåäé ìàéú÷é ç'' å÷øá éðá íééç òôù æðàö úáéùé  
îâä éøáãî àáà åúåø÷ì øúåîã äéàø àéáäì äàøð 'ð íéçñô''ò å''ìùä ô'' àúéàã ä

îâá 'ïéîéä õ÷ åéðáì úåìâì á÷òé ù÷éá , íåìùå ñç àîù øîà äðéëù åðîî ä÷ìúñðå
ìåñô éúèîá ùé , ìàøùé òîù åéðá åì åøîàìùä äù÷äå''æå ä'' åàø÷ êéà äøåàëìå ì
åîùá íäéáà úà , åàøùëå äøøùå äìåãâ ìò äøåî ìàøùé íù éë àéùå÷ äæ ïéàã õøéúå

åðéðåãà åúåà åàø÷ åìéàë ìàøùé åúåà ,òàã ïî÷ éøä''î åîù àåä ìàøùéã â'' ïåéë î
øúåî äøøùå ãåáë ïåùìá íâ ùîùîù ,ø÷ì øúåî ïëìå úøåúá åúðååëùë äæ íùá åúå

åîùì àìå ãåáë øàåú.  
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