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תרומת מח עצ הבטי הלכתיי*
ד .א כופי גדול לתרו מח עצ ?
לאחר שנתבאר שאד מישראל מצוה לסבול אפילו חבלה כדי להציל את
חיי חברו ,מסתבר מאד שבית די א כופה על כ .26ונלמד זאת בק"ו מדי
צדקה .מעיקר הדי לא היה מקו לכו על מצות צדקה ,שכ זו מצות עשה
שמת שכרה בצדה ,וא על פי כ נפסק להלכה שכופי ,אי בעית אימא
משו הלאו שבה ,27ואי בעית אימא משו צור עניי .28התור מח עצ
לזולת מקיי מצות עשה של "ואהבת לרע כמו" 29שאי מת שכרה בצדה.
מי שאינו תור עובר על לאו של "לא תעמד על ד רע" .מלבד זאת התור
מח עצ עונה על הצור הקיומי של הזולת .פשיטא איפוא שיש למקו
לכו את התור לתת מח עצ כדי הכפיה על הצדקה ."30
נראה להביא לכ אסמכתא מדי מינקת .פוסק בעל השלח ערו" :אבל
א הכירה ואינו רוצה להניק מאחרת ...אי מפרישי אותה מפני סכנת הולד
אלא כופי אותה ומניקתו עד כ"ד חדש" .31והנה ידוע שלנשי רבות ההנקה
כרוכה בטורח גדול .מלבד זאת סובלות נשי רבות מכאבי הנגרמי בי
*
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מתו מאמרו של הרב נפתלי בר איל  ,ספר אסיא ט ,עמ' .354 366
הרב ד"ר הלפרי במאמרו ,נטילת אברי להשתלה מתור חי – הבטי הלכתיי ,אסיא מה
מו טבת תשמ"ט עמ'  ,37 61ספר אסיא ט עמ'  ,321 348כותב כאילו יש קשר בי השאלה
א חבלה היא אביזרייהו דשפ"ד ובי א כופי לתת תרומת ר – ראה ש עמוד  .47דבריו
צ"ע מכמה טעמי:
א .הדיו היסודי הוא מה איסור מה רשות ומה מצוה .איסור אביזרייהו יהא קיי רק א
נניח שיש איסור בדבר.
]תשובת העור :בודאי שקיי איסור נטילה בכפיה ,וא איסור זה הוא אביזריהו
דשפ"ד – אז הוא ג לא נדחה מפני פיקוח נפש[.
ב .לא מצאנו מי שיאמר שחבלה היא בגדר "אביזרייהו" )ראה לדוגמא א"ת ער חובל
שאינו מזכיר זאת כלל( .א הרב וולדינברג שליט"א המחמיר מאד בעניני אלו לא
כתב שיש בכ משו אביזרייהו ,ראה מאמרו הנזכר לעיל בציו .19
]תשובת העור :לא ראינו אינו ראיה .וראינו את ר' יונה שמחשיב חוורו פני
)בהלבנת פני( כאביזריהו דשפ"ד[.
ג .אפילו א תאמר שיש חבלה שהיא בגדר אביזרייהו הרי בודאי לא מדובר בחבלה שאי
בה נציו או בזיו  ,ונדחות בזה כל ראיותיו בציוני  48ו . 54
]תשובת העור :ג א אי חובל כשאינו דר נציו  ,איסורי אחרי לא פסו ,וקל
וחומר מאיסור הלבנת פני לר' יונה[.
תוס' בבא בתרא ח ב ד"ה אכפיה.
רדב"ז על הלכות מתנות עניי ז י ,וכיו"ב כתב ג בעל ערוה"ש יו"ד רמ ו וראה ג מש"כ
הריטב"א על כתובות מט ב ועל קידושי עו ב.
ראה מתנות עניי ח י בעני פדיו שבויי.
הרב הלפרי ד בשאלה זו ,ראה מאמרו הנ"ל ציו  1עמוד  ,48וכתב שלא מצא לכ
התיחסות מפורשת בספרות הפוסקי.
שו"ע אבהע"ז פב ה.
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השאר בשל סדקי או פצעי בפטמותיה  .לא שמענו שהפוסקי הורו
לפטור מינקת בנדו דיד בשל טורח או פצע.32
לפי שיטות הפוסקי הסוברי שאד מישראל מחיוב אפילו לסכ את
עצמו על מנת להציל את חיי חברו מסתבר מאד שא כופי אותו על כ.
מסתבר שמותר לתור מח העצ להתנות את תרומתו בקבלת פצוי
כספי על החבלה הכרוכה בכ.33

ה .הא כופי גדול לתרו מח עצ לקרוב ?
מכללי הצדקה שהקרוב קרוב קוד .הרמב" הסמי די זה לפסוק
מפורש ,34ומכא  ,שהמצוה להעדי ולתת לקרובי היא מדאורייתא .35רבי
מ הראשוני כתבו זאת בפירוש.36
מוסי בעל הצפנת פענח ומחדש ,שג הראשוני הסוברי שלא כופי
על מת צדקה בעלמא יודו שכופי לתת צדקה לקרובי .37כ משמע ג
מדברי בעל הנתיבות ,המורה ש"די בית די לכופו על הצדקה כגו לפדות
קרובו או לית לקופה ולתמחוי של העיר" .38מכא שפשיטא לו שאי כופי
לתת צדקה לעני סת שאינו קרוב.
לפיכ ,בעני תרומת מח עצ מסתבר לומר ,שאפילו א ימצא מי
שיורה ,שאי כופי אד לחבול בעצמו על מנת להציל את חיי חברו ,יודה
שכופי אותו לחבול בעצמו על מנת להציל את חיי קרובו.39
במיוחד אמורי הדברי בכל הנוגע לחובת האב להציל את בנו ,שכ
מלבד מצות הצלת נפשות של קרובי יש בכ ג משו קיו מצוות פרו
ורבו של האב .מחדש בעל האתוו דאורייתא" :ואולי יש בזה נפקותא לדינא
לעני כשיהי' ש האב ואיש אחר ויהי' צור לעבור עבירה עבור פיקוח נפש
דב דאז יהי' האב קוד בחיוב זה ...כיו דהאב יש לו יותר מצוות .40"...
.32
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ומסתבר שא הצער גדול מאד היא פטורה מכ וראה לעיל ציו .12
בדומה למה ששנינו בעני פודה חבירו ראה שו"ע יו"ד רנב יב בהג"ה וראה שו"ע אבהע"ז
פב ה בהג"ה שמשלמי למינקת שאינה רוצה להניק תינוק שחייו תלויי בה ,ובית די כופה
אותה ונותני לה ממו .
הלכות מתנות עניי י טז
יש מקו להסתפק הא ג בעני גמילות חסדי יש מצוה מיוחדת להעדי קרובי משפחה.
לדוגמא :א נערכות שתי חתונות ,אחת של בני משפחה והאחרת של חבר ,הא יש חיוב
גמור ללכת דוקא לחתונה של בני משפחה ,ואכמ"ל.
ראה פירוש הר" ונמוק"י לנדרי סה ב וכ או"ז צדקה סימ ט ומרדכי ב"ב סימ תצד אשר
כתבו שמקור החיוב מהפסוק המובא במשנה "וחי אחי עמ" .בעל החינו הזכיר את
המצוה לתת לקרובי בעני הלאו של "לא תאמ "3מצוה תעח.
צפנת פענח על הלכות מתנות עניי ז א.
ביאורי על שו"ע חו"מ סימ רצ אות ח וראה ביאורי על שו"ע חו"מ רנ אות ד וש כתב
שיש שעבוד נכסי של צדקה לקרובי ולא הזכיר פדיו שבויי דוקא ,ואכמ"ל.
כמו כ יש מקו לומר שאפילו להצלה רק אבר של קרוב כופי אד לחבול בעצמו.
סו כלל כב .יש מקו לדו במיוחד בחובת ב לתרו לאביו .הלא ב מחויב לכבד את אביו
אפילו א מתו הוא בטל ממלאכתו ויצטר לחזר על הפתחי )שו"ע יו"ד רמ ה( .ב צרי
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ו .הא מחנכי חרש שוטה וקט לתרו מח עצ ?
אי מצוה לחנ חרש ושוטה ,41וממילא אי מחנכי אות לתרו מח עצ.
א אב המצווה לחנ את בנו לקיי אפילו מצוות הכרוכות בצער כגו
תענית יו הכפורי 42בודאי מצווה לחנכו לתרו מח עצ ולהציל נפש
בישראל .כא המקו להעיר כי לא מצאנו בדברי חז"ל שעל ההורי להפריש
את ילד מפעולות הכרוכות במאמ 3גדול )משחקי שוני( ואפילו בסבל
)הליכה למקו רחוק בתנאי מזג אויר קשי וכד'( .א לא מצאנו שמוטלות
על האב הגבלות כל שה לגבי הטרחת בנו מכח מצות כיבוד הורי .א הב
אינו שומע בקול אביו ,רשאי האב להעניש את בנו בעונשי גו – "חוש
שבטו שונא בנו" .בעני לימוד תורה למדנו בפירוש כי האב יורד לחיי בנו
שאינו לומד וא מרעיב אותו .43ברור איפוא שאב מצווה לחנ את בנו להציל
את הזולת א א הדבר כרו בצער או סבל כל עוד אי בכ סכנת חיי.44
אבל מסתבר שאי כופי אב לחנ את בנו לתרו מח עצ ,45אלא תחילה יש
לנסות לשכנע את הקט לתרו וא לא ישתכנע ,בית די יכו אותו לתרו.

ז .הא יש תוק להסכמת חרש שוטה וקט לתרו מח עצ ?
במקרה שקט מסכי מרצונו הטוב לתרו מח עצ ,הא אפשר
להסתפק בהסכמתו? לכאורה נראה שלשיטת הראשוני לפיה פתוי קטנה
46
אונס הוא אי תוק הלכתי להסכמת קט  .אלא שיש לדחות ולומר ,שפתוי
נדו כאונס רק באותו עני שאנ סהדי שגדול לא היה מסכי .בכל מקרה בו
יש אומדנא שג גדול יסכי ,יש תוק הלכתי להסכמת הקט  .47משו כ
פשיטא שמאפשרי לקט לקפו 3ולהציל את מי שטובע בנהר.


.41
.42
.43
.44

.45
.46
.47

א לירא שלא להכלי את הוריו אפילו א "באו אביו ואמו וקרעו בגדיו והכוהו על ראשו
וירקו בפניו" )שו"ע ש רמ ג( .כלו תרומת מח עצ תהא גרועה ,מצד הסברה ,מכבוד
הורי מסוג זה? ופשיטא שאי לראות תרומה מעי זו ככבוד הורי "משל ב " שהרי רק
לגבי ממו פטור הב מלכבד משלו.
מנחת חינו על מצוה ה אות ב )מהדורת מכו ירושלי אות ד( ,ואכמ"ל.
שו"ע או"ח תרטז ב.
כתובות נ א רש"י ד"ה יורד עמו לחייו.
בעני השאלה הא רשאי אב לכו את בנו לעשות בדיקה או טיפול רפואי בעני הנוגע
לשיפור מצב בריאותו )של הב ( א אי בו סר פקוח נפש ,נ"ל שהאב זכאי לכו את בנו,
מדי חינו ,לנהוג כגדול ,בכל מקרה בו יש אומדנא ברורה כיצד גדול נוהג ,שכ שהאב
מצוה לחנ את בנו שלא יהא מפונק יתר על המדה וכו' .וראה מש"כ הרב זילברשטי
שליט"א במאמרו הנ"ל בציו  ,8ולאמור לפנינו מובנת הסברה ,ואכמ"ל.
כ משמע מדברי הרדב"ז מאכלות אסורות יז כח ,שכתב" :א אביו מתרשל בו )להפריש
את הב מאיסורי( מצוה על בית די לזרז את האב לגעור בב כדי להפרישו "...ולא כתב
שכופי ,ואפשר לדחות ,וראה כיו"ב בכס משנה ש ,ואכמ"ל.
בעני זה נחלקו כידוע הרמב" והראב"ד ראה איסורי ביאה ג ב וסוטה ב ד וראה ג משנה
למל על אישות יא ח וראה שו"ע אבהע"ז קעח ג.
ראה כיו"ב בשו"ע חו"מ רלה א.
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יתירה מזו .נראה שלא רק בעני הצלת נפשות אלא שבכל עני בו ניכר
שהקט מבי את משמעות מעשהו ויש להניח שג גדול ינהג כ ,יש להרשות
לו לעשות פעולות ג א ה כרוכות בסיכו מסוי מצדו או בחבלה עצמית.48
לדוגמא ,מצאנו ,שא שני גדולי נאבקי מתו שעשוע והאחד הזיק לחברו,
פטור המזיק מלשל .49מסתבר שהוא הדי א אחד הנאבקי הוא קט ולא
נאמר שעל הגדול לשל משו שאי לקט דעת להסכי להאבק.
על תוק הסכמת קט למדנו ג מדברי הב"ח הסובר שכאשר בית די
עומד להלקות קט על נזק שגר ,רשאי הקט על דעת עצמו "לפדות" את
עונשו בממו  .50נמצא שאי כל מניעה לשכנע קט להסכי ולתת תרומת
מח עצ כאשר משתמשי בנימוקי הוגני ,דהיינו נימוקי שג גדול היה
מקבל .לעיל נתבאר כי ביד גדול לדרוש תשלו בעבור החבלה ולפיכ
מוב שג לקט יש להציע תשלו זה.

ח .הא כופי חרש שוטה וקט לקיי מצות "לא תעמוד על ד רע" ?
פוסק בעל השלח ערו" :קט – אוכל נבלות אי בית די מצווי
להפרישו ,51"...ומשמע מדבריו שהדברי אמורי ג ביחס לקט שהגיע
לחינו .52אלא שיש מקו להסתפק הא יש הבדל לדעת המחבר בי איסור
הנוגע רק לקט ובי איסור הנוגע ג לאחרי.
מחדש בעל המג אברה" :ומילתא דנפיק מיניה חורבא כגו תקיעת
שופר שהקול נשמע לרבי ויבואו לתקוע בשבת בי"ד מצוי להפרישו".53
מכא שבדבר הנוגע לרבי מודי הכל שבית די מצווי להפריש את הקט .
מעתה יש מקו לדו א בית די כופה קט לתרו מח עצ כדי להציל חיי
אד .בעל המג אברה עוסק במקרה שבו הקט במו ידיו מכשיל את הזולת
בקו עשה .הא יש לדעתו מקו לכו את הקט ג במקרה שהקט עובר
על לאו רק בשב ואל תעשה ?
מפסק השולח ערו לפיו אי מוציאי מממו יתומי אפילו לצור
פדיו שבויי 54משמע ,שאי כופי קט לקיי מצוות הנוגעות לרבי ,וה
מצוות שהוא עובר עליה בשב ואל תעשה .הוא הדי בנוגע לחרש ושוטה.
מקור :אסיא נא נב ,עמ' 1992 ,64 69
.48
.49
.50
.51
.52
.53
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על א שבעלמא אי מחילה ליתומי כמבואר בפסחי נ ב וראה בציו הקוד.
שו"ע חו"מ תכא ה.
אורח חיי סו סימ שמג.
שו"ע או"ח שמג א.
הרמ"א ש מביא שתי דעות בעני זה" :וי"א דכל זה בקט דלא הגיע לחינו אבל הגיע
לחינו צריכי להפרישו .ויש אומרי דלא שיי חינו לבית די אלא לאב בלבד".
שו"ע או"ח ריש סימ שמג.
שו"ע יו"ד רמח ג.

