חבל נחלתו
.שמציע הראשון
ולכן מותר למוכר למכור את הרכב
.לשני

 הראשון לקח פסק זמן מהקניה עד.ב
.לאחר הבדיקה במכון לבדיקות רכב
 המחיר שהשני מציע גבוה מהמחיר.ג
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זקן ואינה לפי כבודו
של כבוד הבריות לגבי מצוות עשה
?ומצוות ל "ת

 מקור הדין.א
:במסכת בבא מציעא )ל ע"א( נאמר
ekxc oi`y [xac lke] dtew e` wy `vn"
- ?ilin ipdpn .lehi `l df ixd ± lehil
- ( ד, א, )דברים כבznlrzde :opax epzc
dz` i`y minrte ,mlrzn dz`y minrt
xn` ...eceak itl epi`e owfl `l` ...mlrzn
inp exiag lya ± xifgn elyay lk :`ax
lya ± orehe wxet elyay lke ,xifgn
 ולפי "ז מצאנו את."orehe wxet inp exiag
ההיתר בזקן ואינו לפי כבודו – במציאה
.ובפריקה וטעינה
xn`" :(ומבאר המאירי )ב"מ ל ע"א
mdy dtew e` wy `vn m`y ixi`nd
eid m` s`y cr mz`ada i`pb yiy mixac
lehi `l df ixd ,ecia okilen did `l ely
ok dyer epi`y lky daeg zxezn l"x
`d ,mixg` lya eze` oigixhn oi` envrl
eceak lgen `edy ea zrcd ocne`y lk
."mixg` lya elgen `ed s` envrl
myk" :מוסיף המאירי בעמוד הבא
lya xifgn elyay lky dpyna epx`ay

הקדמה

:מובא בספר חיי אדם בהקדמה
gibyn xac zeyrl dvexyk d`bznd"
dleg xwal el oncfp ,eceakl `ed m` skiz
epi` df m` envra lwey ,mila` mgpl e`
xac lk jke ,ipelt zial jliy eceak cbp
minrt znlrzde ,di`x rxd xvid el `ian
ghe ,eceak itl epi`e owf ,mlrzdl xzeny
i`pb ly xaca `wec df ik ,mzeal ze`xn
el oi`y xac ok oi`y dn ,el oeifa `edy
oelwa cakzn cinz zeidl mxebe .oeifal
hrnne ,zn`d lr dcen epi`e ,exag
zecind on `idy mixag zexagzd
lkn cenll yiiazne ,mda zipwp dxezdy
milclczne mikled mc` ipa dnke ,mc`
xne`e mceaka lflfl mivex mpi`y iptn
ixac mal lr eny `le ,ip` milecb oa `ld
`p` `pdk xn`z l` ( א, )פסחים קיגax
."'ek `p` `ax `xab
וא "כ צריך ללמוד באיזה מצוות מותר
.להתעלם

שאלה
באלו מצוות פוטר הגדר של 'זקן
 ובכלל מה ההשפעה,' לפי כבודו3 ואינו

.מלבד בציטוטים נקטנו 'אינו' ולעתים בש "ס וראשונים מופיע 'אינה לפי כבודו

.1

364

סימן נא

―

dpirhe dwixt oiprl oicd jk xifgn exag
wxet exag lya jk orehe wxet elyay lky
."da xeht eceak itl dpi`e owfe orehe
היינו המאירי מלמדנו שפטור זקן ואינה
לפי כבודו הוא בהשבת אבידה בהזדקקות
להשבתה ובפריקה ובטעינה.
יש להעיר כי המילה 'והתעלמת' מופיעה
פעמיים בתורה בעניינים סמוכים ,פעם
אחת במצות השבת אבידה ופעם שניה
במצות טעינה .כאמור בפרשת כי תצא
)דברים כב ,א(e` jig` xey z` d`xz `l" :
`maiyz ayd mdn znlrzde migcp eiy z
 ."jig`lושוב בפסוק דz` d`xz `l" :
znlrzde jxca miltp exey e` jig` xeng
 ."enr miwz mwd mdnומפרש רש "י
שהמדובר בטעינה .וכן בספרי )דברים פיס'
רכב( מופיע הלימוד לגבי זקן ואינו לפי
כבודו בשני הפסוקים .ופשוט בגמרא בב "מ
שפריקה וטעינה הוקשו זל "ז .ולכן מובן
שאך לגבי מצוות אלו מצאנו התייחסות
ישירה של התעלמות.

ב .באלו מצוות נוהג דין זקן ואינו
לפי כבודו

פטור 'זקן ואינו לפי כבודו' הוא היתר
מהתורה 'לעבור' בלא תעשה של 'לא
תוכל להתעלם' והיתר שלא לקיים מצות
עשה של השבת אבידה ,כמבואר בדף כו
ע"ב ששתי המצוות הללו שייכות בהשבת
אבידה .וכן לגבי פריקה וטעינה ישנו
איסור התעלמות ונוסף לאו כדברי
הרמב"ם בריש הל' רושה "נ במניין
המצוות) :טו( לפרוק עם מי שנכשל בדרך.
)טז( לטעון עמו) .יז( שלא יניחנו בדרך
נבהל במשאו וילך לו .והשאלה היא באלו
מצוות עשה ול"ת נוהג גדר זה של זקן

זקן ואינה לפי כבודו
ואינו לפי כבודו.
נראה שפטור זקן ואינו לפי כבודו אינו
נוהג במצות לימוד תורה כאמור
במכילתא דרשב "י )פרק יט(ohw y` dn" :
ohwd on wilcn lecbe lecbd z]` wilcn
lecbe lecbd] on cnl ohw dxez ixac jk
 ."ohwd [on cnlוכן שנינו באבות )פ"ד מ"א(:
"lkn cneld mkg edfi` xne` `nef oa
`) xn`py mcתהלים קיט( icnln lkn
 ."izlkydונראה שאין זו רק מידת חסידות
אלא חיוב של לימוד תורה ממי שיודע
ויכול ללמדה לאחרים.
במצוות המוטלות על האדם מחמת
עצמו כגון סוכה או לולב וכד' ,וכש"כ
במצוות ל"ת המוטלות על גופו ,הפטור
הזה מיושם במצוות של אדם כלפי
אחרים ,בגופם או בממונם – מצוות
גמילות חסדים.
השאלה היא האם בכל מצוות גמילות
חסדים ישנו הפטור של 'זקן ואינו לפי
כבודו' כלומר פטור אישי לאדם זה כיון
שמפאת חכמתו בתורה או גילו או מפאת
הרגליו או כבודו אינו רגיל לעשות כן
בשלו .או שדוקא במצוות מסויימות.
כתב הרמב"ם בהלכות אבל )פי"ד ה"א(:
",mileg xwal mdixac ly dyr zevn
,dlkd qipkdle ,znd `ivedle ,mila` mgple
ikxv lka wqrzdle ,migxe`d zeelle
eiptl jlile ,szkd lr z`yl ,dxeawd
dlkd gnyl oke ,xeawle xetgle cetqle
od el`e ,mdikxv lka mcrqle ,ozgde
,xeriy mdl oi`y etebay micqg zelinb
`od ixd mdixacn el` zevn lky t"r
mixacd lk ,jenk jrxl zad`e llka
dyr ,mixg` jl mze` eyriy dvex dz`y
`."zevnae dxeza jig`l oze` dz
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חבל נחלתו
הרמב "ם מונה מספר חיובים של מצות
גמילות והשאלה היא האם קיים בהם
הפטור של זקן ואינו לפי כבודו.
מצינו בגמרא לגבי קבורת המת חיוב
אפילו אין זה לפי כבודו )ב"מ ל ע"ב(ipzc" :
) :sqei axשמות יח ,כ( df ± mdl zrcede
,micqg zelinb ef ± jxcd z` ,mdiig zia
)אשר( ef ± da ,mileg xewia df ± ekli
dkxvp `l ± !micqg zelinb epiid .dxeaw
` ."eceak itl epi`e owfl `lהיינו אף זקן
ואין זה לפי כבודו חייב בקבורה ,וכ "כ
רש"י )ב"ק ק ע"א ד"ה וביקור חולים( .לא
הובהר בגמרא מה בין קבורה לפריקה,
טעינה והשבת אבידה .הר "ן בתשובה )סי'
עה( מוכיח מכאן שמצות קבורה חשובה
יותר משאר גמילות חסדים אבל אינו
מברר במה.
וכן מובא בקידושין )לב ע"ב(dyrn" :
eidy wecv iaxe ryedi iaxe xfril` iaxa
,l`ilnb oax ly epa dzynd ziaa oiaeqn
ozp ,mdilr dwyne cner l`ilnb oax dide
ryedi 'xl epzp ,elhp `le xfril` 'xl qekd
,ryedi ,df dn :xfril` iax el xn` ;elaiwe
`cner [iaxa] l`ilnb oaxe oiayei ep
epnn lecb epivn :dil xn` ?epilr dwyne
:ea aezke ,did xecd lecb mdxa` ,ynyy
)בראשית יח( `nye !mdilr cner `ede
el encp `l ?el encp zxyd ik`lnk ,exn`z
`l`ilnb oax `di `l ep`e ,miiaxrl `l
iax mdl xn` ?epilr dwyne cner iaxa
ly eceak migipn mz` izn cr :wecv
d"awd ?zeixad ceaka miwqer mz`e mewn
xhn cixene mi`iyp dlrne zegex aiyn
cg` lk iptl ogley jxere ,dnc` ginvne
cner iaxa l`ilnb oax `di `l ep`e ,cg`e
"?epilr dwyne
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נראה ללמוד מהתנהגותו של רבן
גמליאל שאפילו נשיא ישראל מותר ,ואולי
אף חייב ,להכניס אורחים ,אפילו גדול
לקטן .וכן ניתן ללמוד מאברהם אבינו אף
שעדיין לא נצטוינו.
וכן ניתן ללמוד מהרמב "ם לגבי מצות
לוייה ומצות ביקור חולים שפטור זקן
ואינו לפי כבודו אינו נוהג בהם שכתב )הל'
אבל פי"ד ה"ג( לגבי מצות לוייה:
"ziae ,dwcvl oiteky jxck diiell oitek
xaerd mc` zeell oigely oipwzn eid oic
dlrn df xaca elvrzp m`e ,mewnl mewnn
diel xeriy dnke ...minc ekty eli`k mdilr
dxear cr cinlzl axd ,da mc` aiigy
 ."xir lyמבואר שהרב חייב בכך כלפי
תלמידו אע"פ שאין זה חיוב למודי וכד'.
ובהלכה ד לגבי ביקור חולים כתב:
"lecb elit` ,lkd lr devn mileg xewa
minrt daxd oixwane ,ohwd z` xwan
`ly calae gaeyn siqend lke ,meia
lhp eli`k dlegd z` xwand lke ,gixhi
xwan epi`y lke ,eilrn lwde eilgn wlg
 ."minc jtey eli`kובהמשך לגבי ניחום
אבלים כתב שהיא חסד עם החיים
והמתים וע "כ קודמת לביקור חולים .וא"כ
אף בה נראה שלא קיים הפטור של זקן
ואינו לפי כבודו.
ניתן ללמוד מן הדברים שבגמילות
חסדים שבגופו לאחרים חייב אף גדול
לקטן ואין פטור זקן ואינו לפי כבודו,
ונשאלת השאלה היכן החילוק בין מצוות
שנוהג בהן פטור זה למצוות שאינו נוהג
פטור זה.

ג .חסד בגופו לממונו של אחר
ונראה

שהחילוק

הוא

בין

גמילות

זקן ואינה לפי כבודו
ecnl drenyd itn ,ezeg`le aezkd
znl `ed `nhn la` `nhn epi` ezeg`l
ixd mdixacn exeqi`y xac la` ,devn
,mewn lka zeixad ceak iptn dgcp `ed
xacd on xeqz `l dxeza aezky t"r`e
jkitl ,zeixad ceak iptn dgcp df e`l ixd
erxew epi` mdixac ly fphry eilr did m`
ribny cr weya ehyet epi`e weya eilr
."cin ehyet dxez ly did m`e ezial
dne" :(וכך כתב המאירי )מגילה ג ע"א
`xeqi` eceak itl dpi`e owfa my evxizy
l`e ay uxzl did leki opitli `l `pennn
m`y ipyn dpin `ticrc `l` ,ip`y dyrz
oennl epnvr lflfl `ly dxez epl dlgn
."dxn`p `l `din xeqi`a mixg`

 מיהו זקן שמתחשבים בכבודו.ד

מדברי הרמב"ם בהלכות כלאים
שהובאו לעיל נראה שבזקן ואינו לפי
כבודו כלולים כל המקרים של כבוד
 דבריו אלו,הבריות ולא רק תלמיד חכם
חולקים על האמור בריטב "א )שבועות ל
eceak itl epi`e owfc `kdn opirnye" :(ע"ב
`axev epiid dcia` zayd iab xen`d
yipi`a `le ,ezxez ceak meyne opaxn
devn ly dyrc ,exyer ceak meyn `nlrc
`kdc ,enewna dyriy in oziy e` ,sicr
`l` lifil `l exn` `l `zecdq iabl
 ודברי הריטב "א נראים."opaxn `axevl
מוקשים מכך שהראשונים לא דייקו כמותו
.וצ"ע
:ואף בשו"ת הרדב "ז )ח"א סי' תקכד( כתב
elyay xac lky bdep miypae owfa `dc"
 ולא."xifgdl aiig exiag lya lehil ekxc
 ודברי הריטב "א אולי.הגביל זאת רק לת "ח
:(מתבססים על דברי הרמב"ן )ב"מ לג ע"א
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חסדים בגופו לגופו של חבירו שלכך אין
 לבין גמילות חסד בגופו לממונו,שיעור
של חבירו וכאן קיים הפטור של זקן
 ואם לגבי ממונו היה.ואינו לפי כבודו
מפסיד ממון ולא גומל חסד עם ממונו
 ואפילו אם בשלו היה.אף בשל חבירו כן
מוציא ממון כדי לשמור על שלו או
 בכ"ז לגבי ממונו של,'לפרוק ולטעון וכד
אדם אחר אינו מצווה להוציא ממון כדי
.להשיב את של חבירו
וניתן ללמוד זאת מהשוואת הגמרא
לעוד שני מקרים שפטור מהשבת אבידה
– כהן והיא בבית הקברות או שהיתה
 במקרה.מלאכה שלו מרובה משל חבירו
הראשון הוא עובר על איסור אבל
במקרה השני זוהי מגבלה ממונית ששכר
 וא "כ.ההשבה יצא בהפסד ממון גדול
.רואים שההתחשבנות היא ממונית
וכן ניתן להוכיח מדברי הפני יהושע
`l zeixad ceak oiprlc" :()ברכות יט ע"ב
zaydc `pennn `xeqi` slinl jiiy
l"iiwc oeikc znlrzde aizkc dcia`
lk lye eaxe eia` zcia`l zncew ezcia`
itl epi`e owfa `teb `nrh i`dn k"` ,mc`
elit` xifgdl lthl ekxc oi`y eceak
epenn ciqtdl xzei el gepe envr zcia`
zcia`a lthl aiiegn oi`y oky lkn k"`
."il d`xp ok ,mc` lk
וכן נראה להוכיח מדברי הרמב "ם
mi`lk d`exd" :(בהלכות כלאים )פ"י הכ"ט
weya jldn did elit` exiag lr dxez ly
eax did elit`e ,cin eilr erxewe el utew
dgec zeixad ceak oi`y ,dnkg ecnly
dnle ,dxeza yxetnd dyrz `l xeqi`
ly e`l `edy iptn dca` ayda dgcp
hxte li`ed zn z`neha dgcp dnle ,oenn

חבל נחלתו
מקור המחלוקת שמביא הטור היא
 הגמ' בב"מ.בסוגיית הגמרא
התקשתה במי שדרכו להחזיר בשדה ולא
בעיר האם חייב בהשבה שלמה ולכן פטור
 או,לגמרי מהשבה כיון שאין זה כבודו
שכיון שבשדה צריך להשיב אף בעיר חייב
.והגמ' נשארה בתיקו
izi`x" :(הרא "ש כתב בפסקיו )סי' כא
opilf` `hiyti` `lc oeik ewqty milecb
oeike dcya xifgdl aiigine `xnegl
oeik il d`xie .xira s` aiigi` aiigi`c
lflfl el oi`y owfd z` dxez dxhty
lflfny dicic iabl `ed xeqi` eceaka
meyne aiig oi`y mewna dxezd ceaka
lflfi `l ea aiig `ed m` exiag oenn wtq
."xeqi` wtqa
('ונראה שכוונת הרא "ש )'גדולים שפסקו
.כלפי דברי הרמב "ם
qtl` axe" :והביא הב "י מדברי הרא "ש
ekxc oi`e dcya xifgdl ekxc (: )טזazk
jklid `hiyti` `le `ira xira xifgdl
in aezk did extqac d`xp .xira xifgi `l
e` ixecd`l ekxc `din dcya opixn`
`lc oeike opira `ziilrn dayd `nlic
wqte dcya elit` aiigin `l xira aiigin
epi`e `xnegl aiigin dcyac `xnegl
aiigzp dyikdl inc `le eceaka my lflfn
daxc`c `ziixa ixbp dihwp` `lc da
dcyan xzei xnzynd mewnl dkiled
."l"kr
 יש לפנינו שלש שיטות ראשונים,היינו
 שיטת הרמב "ם שחייב,בהכרעת הספק
 שיטת הרי "ף שחייב.בהשבה אף בעיר
להשיבה לעיר ובעיר פטור )וכ "כ הטור בדעת
.(הרא"ש והב"י העיר שאין זו שיטת הרא"ש
 ושיטת.ושיטת הרא"ש שפטור לגמרי

()ל ע"ב

owf `zixe`c g"a xrvc oeik il dywe"
`ki`e ,wxet epi` i`n` eceak itl dpi`e
 ואמנם."sicr dxez ceakc dyr xninl
הר"ן דחה טעמו של הרמב"ן וכתב שכל
 ולא בגלל,צעב"ח הותר לצרכי האדם
.כבוד תורה
ומצאתי שתלמידי הריטב "א כתבו בשמו
itl dpi`e owf" :()חי' הריטב"א ב"מ ל ע"א
itl dpi`e eznkga owf epiax yxit .eceak
igc ezxez ceak meyne eznkg iptn eceak
aiyg `l `nlrc cakp e` owf la` ,dl
ozi e` da lthi e` `l` ,eceak itl dpi`
."dinc
מכאן מוכח החילוק שאמרנו לעיל
שהמדובר דוקא בחסד בגופו לממונו של
חבירו ובו הרמב"ם סובר שכל בעלי כבוד
 בעוד שהריטב"א סבר,כלולים בהיתר
,שהפטור בכללותו הוא רק לתלמיד חכם
ואילו שאר בעלי כבוד מצווים או לעשות
בגופם ולמחול על כבודם או לשכור
.מישהו שיעשה את החסד במקומם
ekxc oi` m`e" :(כתב הטור )חו"מ סי' רסג
ipan yiiazn `edy iptn xira da lthil
yiiazn `ly dcya da lthil ekxce xird
,`hiyti` `le `irain dcya d`vne
epi` xira d`vn m` azk l"f m"anxde
dxifgdl aiig dcya `vn ,da lthil aiig
.o`k cr jka ekxc oi`e xirl qpkpy t"r`
oeik miyxtn izi`x :azk l"f y"`xd `"`e
aiige `xnegl opilf` `hiyti` `lc
s` aiigi` aiigi`c oeike dcya xifgdl
owfd dxez dxhty oeik l"p daxc`e ,xira
iab `ed `xeqi` ezxez ceaka lflfl `ly
epi`y mewna ezxez ceaka lflfi m` dicic
dp`iaiy cr dcyd on dpxifgi `l` aiig
."dpgipi f`e xirl
368
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jxevl envra zelw bdepd lke dxeze dpwf
ynn dyr zevn dpi`y s` 'd zevne deab
eikxca zklden opitliy cqg zelinb wx
."dkxa eilr `aze gaeyn df ixd
ויש להביא ראיה לדבריו מדוד המלך
ברקדו לפני ארון ה' ובתשובתו למיכל בת
l` cec xn`ie" :( כב,שאול )שמו"ב פ"ו כא
cer izlwpe .'d iptl izwgye ...'d iptl lkin
xy` zedn`d mre ipira lty iziide z`fn
."dcak` mnr zxn`
וכן בספר באר יעקב )חו"מ סי' ח( העיר
שלכאורה מה שנאמר שכיון שנתמנה
לפרנס אסור לעשות מלאכה בפני שלשה
 אבל,אינו אמור אלא בדבר חול ורשות
בדבר מצוה רשאי לעשות אף לפני שלשה
ומביא ראיה מרב נחמן שבנה בעצמו
 ומביא ראיה שרבן.(מעקה )קידושין ע ע"ב
גמליאל בעצמו הלך לשוק באמאוס לקנות
.(בהמה למשתה בנו )חולין לא ע"ב

 כבוד הבריות בלאוין.ה

dcedi ax xn`" :(נאמר בברכות )יט ע"ב
elit` ohyet ecbaa mi`lk `vend :ax xn`
dnkg oi` ± (` )משלי כ"אnrh i`n ,weya
mewn lk ± 'd cbpl dvr oi`e dpeaz oi`e
."axl ceak oiwleg oi` myd lelg yiy
ומשמע אפילו בבגד שאחרים לבושים
צריך להפשיטם על אף חוסר הכבוד שבכך
 וכן כתב.כיון שעובר באיסור כלאים
.הרמב"ם שהבאנו לעיל
:rny `z" :עוד נאמר שם בברכות
dz`y minrt ± mdn znlrzde ()דברים כב
mlrzn dz` oi`y minrte mdn mlrzn
ziaa `ide odk did m` ?cvik `d ;mdn
e` ,eceak itl dpi`e owf did e` ,zexawd
jkl ,exag lyn daexn ezk`ln dzidy
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,הרא"ש היא משום שמזלזל בתורתו

(ונראה לפי "ז שעפ "י הרא "ש )בניגוד לרמב "ם

 אבל.הפטור הוא דוקא לגבי תלמיד חכם
בעשיר וזקן מודה לרמב"ם או לרי "ף
.שחייב להשיב בשדה
(באבן האזל )הל' גזילה ואבידה פי "א הי "ג
כתב שלכאורה ישנה מחלוקת בין הטור
שכתב שמתבייש להחזירו לבין הרא "ש
 ומסיק שאף הרא "ש.שהזכיר דוקא ת"ח
מסכים שבזקן שאינו חכם בתורה או
מחמת עשרו אף הוא מסכים לרמב "ם
.שמחוייב להחזיר אף בעיר
ונותר עפי "ז הריטב "א יחיד בשיטתו
שהפטור המלא הוא רק לת"ח ולא עשיר
.'או זקן וכד
:בפתחי תשובה )יו"ד סי' רמד ס"ק ד( כתב
l`ypy d"x oniq xi`i zeg zaeyza oiire"
m` xnf ilk ipin dnka obp rceid g"za
e` dlke ozg iptl xepka obpl ecia zeyxd
oi`e ezxez ceak iptn envr zefal xeq`
df dxe`klc azke epeifa lr legnl leki
iab y"`xde m"anxd oiay `zbelta ielz
b"qx oniq n"ga `aed eceak itl epi`e owf
dvex m` s`c my y"`xd ixaclc b"q
azk aeye o`k d"d i`yx epi` xingdl
lkdy ixg` ciar devne ixy r"kl dfac
dyer `edye elnra xky el oi`y mircei
devn xaca wx mpi` y"`xd ixacc y"yl
owfl dxez dxhtc exiagl mc` oia `idy
didy lk exn`y llkk ,eceak itl epi`e
exiag lya p"d orehe ely dcia`a lthn
jenk jrxl zad`e wx dxez dzev `lc
ezxez dfank dyrp xingdl dvxi m`e
.dilr zefal ie`x oi`y envr oenna lthil
y"k mewnl l`xyi oiay zeevna k"`yn
ceak iefia meyn ea oi` `nxb onfdy devn

חבל נחלתו
,exiag icbaa mi`lk d`xy mc` la`
weya el xnel oi` rcei epi` mi`lk yealde
oi` zeixad ceak meync ezial ribiy cr
."bbeyn eyixtdl
וכן כתב בקצרה בברכות )פ"ג סי' יב( וכן
 ותירוצו.(פרש הר "ש )כלאים פ"ט מ"ד
הראשון של הרא "ש נראה קשה מדברי
( וכן בעל המאור )ברכות יא ע"ב.הירושלמי
מביא רק את החילוק הראשון בין כלאים
 וכן ברבינו יונה.דאורייתא וכלאים דרבנן
 והרא"ש בפסקיו.()על הרי"ף ברכות יא ע"ב
למסכת נדה )הל' כלאי בגדים סי' ו( הביא את
.שני התירוצים
הטור )יו"ד סי' שג( הביא את המחלוקת
:בין הרמב"ם לרא "ש
`ziixe`c md m` ecbaa mi`lk `vend"
opaxc mi`lk `ed m`e weya elit` ehyet
ziaa `ed m` oke ehyetl v"` weya `ede
.myn z`vl eliaya xdnl v"` yxcnd
lr dxez ly mi`lk d`exd m"anxd azk
elit` eilrn erxew weya `ed elit` exiag
l"f y"`xd `"`e ,dnkg ecnly eax `ed
`ziixe`c mi`lk `vendy t"r` azk
yealdy `wec weya `ed m` elit` ehyet
d`exd la` ,cifn `edy envra e`ven
v"` rcei epi` yealde exiag lr mi`lk
meync ezial ribiy cr weya el xnel
."bbeyn epyxti l`e wezyi zeixad ceak
 והרמ"א, הב"י פסק כרמב"ם,וכן בשו"ע
הביא את דעת הרא"ש בחילוק בין הלובש
.לחיוב אמירה ע "י אחר
נמצא שבאיסורי תורה נחלקו האם
מותר משום כבוד הבריות שלא לומר לו
.ולגרום לו לעבור בשוגג על לאו שבתורה
:וכן בתרומת הדשן )סי' רפה( שאל
eicba lk hyte ezhn lr akey odk :dl`y"

dnkg oi` :`nil ?i`n` .znlrzde :xn`p
,mzd ip`y !'d cbpl dvr oi`e dpeaz oi`e
- !dpin xnbile .mdn znlrzde :aizkc
."opitli `l `pennn `xeqi`
:ופרש רש"י
itl daeyg dca`d oi` ± eceak itl dpi`e"
."daiydl eceak
ohyet :oxn`c ,mi`lk iabl ± dpin xnbpe"
."weya elit`
."`xeqi`n lw ± `penn"
(אולם בתלמוד ירושלמי )כלאים פ"ט ה "א
yeal `vnpe weya jldn didy ixd" :כתוב
dpxge xeq` xn` cg oi`xen` oixz ,mi`lk
,dxez xac xeq` xn`c o`n .xzen xn`
`xirf iax xn`c `iddk xzen xn`c o`n
devnd z` dgec `edy miaxd ceak lecb
oiwcwcn oi` ipz .zg` dry dyrz `la
iqei iax .yxcnd ziaa mi`lka `le zna
dil wtpc on dzn onz dede ipzn aizi ded
dil xn` `l dil azic on .melk xn` `l
cg xn` ipzn aizi ded ini` iax melk
iax dil xn` mi`lk yeal z` dixagl
."dil adie jp`n gly ini`
נראה מן הירושלמי שבכלאים מן
התורה אין מפשיטין אותו ואין מודיעין
 וכן נראה ממעשה של ר' אמי וכן לגבי.לו
.כהן ומת בבית המדרש
iqei 'x" :(ופרש הרא "ש )כלאים פ"ט מ"ד
yeal z` dixagl cg xn` ipzne aizi ded
lr citwd ,dil ade jpin gly l"` mi`lk
,eyialdle eicba hiytdl edeeve el xn`y
ehyet ecbaa mi`lk `vend zny in 'tae
`ziixe`c mi`lka mzd `nye ,weya 'it`e
`edyk d`xp ile ,opaxc mi`lka `kde
oi`e dnkg oi` ecbaa mi`lk `ven envr
weya 'it`e ehyetl jixve myd cbp dpeaz
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והר "י ג'יקטיליא בספר כללי המצוות
ody dyrz `l zevn yi" :)כבוד ס"ג( כתב
yie ,zeixad ceak iptn zegcpy oenna
ceak iptn zegcpy opaxcn mibiiqe zeevn
...zeixad
ly dxezay dyrz `l zevn lk la`"
zeixad ceak iptn zegcp opi` oixeqi`
xn` dcedi ax xn` mzd opiqxbc ,mdiiga
elit`e ehyet ecbaa mi`lk `vend :ax
oi`e dpeaz oi`e dnkg oi` xn`py weya
oi` myd lelig yiy mewn lk ,'d cbpl dvr
."axl ceak oiwleg
למדנו מדברי הר"י ג'יקטיליא עפ"י
הש"ס שרק בלאוין שבממון שייך להתחשב
בכבוד הבריות בעיקר מדרבנן וקצת לאוין
.מהתורה

 כבוד הבריות בעשין.ו

xa dax xn`e" :(במסכת שבועות )ל ע"ב
rcic opaxn `axev i`d :`ped ax
ial lfinl `zlin dia `life ,`zecdqa
.lifil `l ,dinw icedq`l dipin xhefc `piic
inp op` s` ,ici` axc dixa `yiy ax xn`
- lehil ekxc oi`e dtew e` wy `vn :`pipz
la` ,`penna ilin ipd .lehi `l df ixd
oi`e dnkg oi` ( )משלי כ"א± `xeqi`a
ea yiy mewn lk ,'d cbpl dvr oi`e dpeaz
."axl ceak oiwleg oi` ± 'd lelg
la`" :ופרש רש "י בשבועות שם
mkg iptl d`ad dy` oebk ± `xeqi`a
ig dlray rcei df cinlze `ypil dxizdl
." 'd cbpl aeyg dnkg oi`
(ובתוספות בשבועות )שם ד "ה אבל
הקשה שהרי כבוד הבריות גורם שאינו
מקיים את מצות העדות וא "כ מדוע
בעדות באיסורים לא נאמר שיפטר משום
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cg` exn`e el e`xw me`zte ,mlerd jxck
ynn mexr uetwl `ed jixv ld`a zn
,d`neha ddyi `ly ick ld`l ueg uexle
ld`a zedyl zeixad ceak meyn ixy e`
?micba zvwn yeali xy` cr
`l zeixad ceak meync d`xi :daeyz"
`zi`ck ,`ziixe`c xeqi` mey dyrp
( )ברכות יט ע "בezny in 't `xnba `icda
xeqi` odkl znd ld` z`neha iediye
gkencke b"nqa `icda `zi`ck ,`ziixe`c
mze` mpn` .zeaezkc a"t ixiy`a inp
dligza exdfi z`vle mewl odkl mi`xewy
`l` ,ld`a zn yiy cin el ecibi `ly
mdil` z`vle mewl mzqa el e`xwi
meyn ixy df jxcae ,el ecibi yealiyke
ddey eze` migipny t"r`e .zeixad ceak
`ed bbeye rci `l `ede li`ed d`neha
oke ,ixiy` mya drc dxeia azk b"dke .ixy
b"r` mi`lk zeklda diteb ixiy` azk
exiag yeala `ziixe`c mi`lk `vendc
`l zeixad ceakc weya elit` epnn ehyet
m` `weec epiid n"n ,`ziixe`c xeqi` igc
yyeg epi`e mi`lk `edy rcei yaeld
ehyetl v"` bbey `ed m` la` ,dxiara
oecpk ynn epiide ,zeixad ceak meyn epnn
."izazk c"rl d`xpd ,ocic
odk" :(וכן פסק הרמ "א )יו"ד סי' שעב
`le znd mr ld`a `ede ,mexr akeyy
,mzq el e`xwi `l` ,el cibdl oi` ,rci
m` la` .dlgz envr yialiy ick `viy
yialiy cr oizndl xeq` ,el ecibd xak
`edy ,znd ld`a `ed m` `wece .envr
ziaa `ed m` la` ,`ziixe`c d`neh
,opaxc d`neh `edy ,minrd ux` e` qxtd
zeixad ceak lecbc ,dlgz envr yiali
."()ת"ה סימן רפ"ה

חבל נחלתו
:(וכך כתב המאירי )שבועות ל ע"ב
`ede zecra exagl rceid mkg cinlz"
`l m` epnn zegt lv` jlil jka wwcfn
jka gxkd oi` jlile eceak lr legnl dvx
dn oiprke mixg` liaya eceak llgl
oi` m` dtw e` wy `vn dca`a exn`y
`wece lehi `l ely did m` lehil ekxc
xeqi` ly mixaca la` ,oennay mixaca
mewn lk 'd cbpl dpeaz oi`e dnkg oi`
ipice ,axl ceak oiwleg oi` myd lelg yiy
oiwiwfne md oixeqi` llka zekne zeytp
 ועיין."oixcdpqa epx`iay enk eze`
.(סנהדרין )יח ע "ב
dnn" :(וכך כתב המאירי במגילה )ג ע"א
dxezd on devn s`y cnl dz` epazky
dcear ixdy zeixad ceak iptn zigcp
."`id dxezd on devn gqtd zaxwde
,כתב בס' חכמת שלמה )חו "מ סי' תכו
oic dxe`kl c"prtl d`xp" :(למהר"ש קלוגר
oeifa jxc epi` m` `wec epiidc ycg
dlvd ied m` la` eteba elivdl livndl
xekyl leki epi` m` livndl oeifa jxc
elivdl aiiegn epi` f` elivdl mixg`
dxzi `gxh e` oeifa el ied m` eteba
opitlic oeik mrhde .dneck e` owf `edc
q"ya y"nk 'eke el ezeayden eteb zlvd
dca` zayd mrhnc oeik k"` ,k"b r"nqae
minrt znlrzde l"iiw dca`a enk `ed
owf oebk l"fg eyxcy enk mlrzn dz`y
xeht eteb zaydn p"d k"` eceak itl epi`e
n"n xeht dca` zaydnc idp l"`e b"dk
mc lr cenrz `lc weqtd gkn ip`y eteb
q"ydl l"pn k"`c elivdl aiiegn jrx
eteba i`c jixtc gkn xkya elivdl aiigc
`l jxvp jkl `nlic `wtp ezeayden
s` e"` eceak itl epi` lr s` cenrz

 והרי כך ענו בברכות לגבי מת.שב וא"ת
מצוה שחייבים לקברו משום כבודו אפילו
מי שהולך למול את בנו או לשחוט קרבן
.פסח ותרצו משום שב וא"ת
lecb i`pb mzdc l"ie" :ותרץ תוספות
ay jkl mixaew el oi`y devn znl `ed
igc `l miaexwac rcz ixy dyrz l`e
mi`lk heytl oke ,dline gqt edcic ceak
jixt ikdl devn zn i`pbk lecb i`pb weya
jk lk i`pb `kil zecr iab `kd la` dpin
dyrz l`e aya 'it` `xeqi`a ixy `le
mzde dtew e` wy `vnc i`pb dil ince
jixt y"kn dtewe wy `vnn jixtc inp
xza ipynck dyrz l`e ay iiepyl n"de
adizi`c oenn ip`y ipyn xityc `l` ikd
dizrc` wiq` `l izk` `ny e` dlignl
eci lr xeqi` oiyerykc l"ire `iepy i`d
yxitck `kde dyrz l`e ay ixwin `l
mkg iptl dy` d`ay oebk qxhpewa
ig dlray rcei df cinlze `ypil dxizdl
eci lr oenn oi`iven 'it` ixy `pennae
dtew e` wy `vne oick `ly eilran
elhil xg` dvexy oebk dipin di`x iziinc
iiepyl jixhvi`c `d `gip inp `zyde
."dlignl adiz`c `penn ip`y mzd
עולה מדברי התוס' שיש חילוק מדרגות
בכבוד הבריות בין מת מצוה או עדות על
דבר איסור שחייב לעשות משום כבוד
 לבין עדות בענייני ממונות או,הבריות
קבורת קרובים כשיש עליו מצות מילה או
קרבן פסח שמותר שלא להחמיר בכבוד
ולעשות מצוות אחרות המוטלות עליו או
 ועי' בתוס' ב "מ.שלא להעיד בעדות ממון
)ל ע"ב ד"ה אלא( שהביא תירוץ זה וכתב
שבכלאים עובר באיסור בכל רגע ואם היה
.רק שוא "ת היה מותר משום כבוד הבריות
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חבל נחלתו
."xeht cenrz `lc e`ln
ודבריו מרפסין איגרי .וחתן הרה"ג זאב
נחום מביאלא בעל שו "ת אגודת אזוב )אבי
האב"נ ,והמעיר הוא גיסו של האב"נ בהערות

לשו"ת אגודת אזוב( הרבה להשיב על דבריו
שהרי כל שבשלו עושה חייב אף בשל
חבירו ואין אדם מוסר את גופו ולכן
מצווה ודאי להציל את חבירו .ואשתמיט
ליה ראיה מפורשת מסוטה )כא ע"ב(`ed" :
ciqg inc ikid .'ek dhey ciqg :xne` did
,`xdpa `zzi` drah `wc oebk ?dhey
da ilekzqi`l `rx` gxe` e`l :xn`e
 ."dlev`eהא קמן שלא יועיל כבוד הבריות
שלא להציל נפשות.
בשו "ת משפטי עוזיאל )כרך ג או "ח סי ח(
דן האם רשאי תלמיד חכם שהוא מזרע
הלויים להשתמט מיציקת מים על ידי
הכהנים לנשיאת כפים.
מסיק הראשל "צ הגאון הרב בצמ "ח
עוזיאלon `id efy c"rlp dkldl mle`" :
,car xnk carc :mdilr exn`y mixacd
zlertn hnzynd lke ,car xnk carce
d`exy itl ,dxez ceak meyn z`f dwivi
`ed dryde xeavd ztwyd itl ,jka jxev
dyerd lke ,jenql dn lr el yie ,dyer
zad` ceake miny ceak meyn z`f
."minkg zkxa eilr `eaz dkxade deevnd

ונראה שכיון שאין המדובר בפעולת
גמילות חסדים מותר להשתמט לשם כבוד
תורה בשוא"ת.

סיכום

א .היתר זקן ואינו לפי כבודו נאמר
רק בגמילות חסד בגופו לממונו של
חבירו .ובדבר שאדם היה נמנע לעשות
לממונו פטור אף בשל חבירו.
ב .יש אומרים שכל הפטור הוא רק
לתלמיד חכם אבל לגבי השאר שאינו לפי
כבודם חייבים לשלם ממון כדי לגמול
חסד עם ממונו של חבירו .וי"א שהפטור
אמור בכל מי שאינו לפי כבודו.
ג .במצוות ל"ת אסור לעבור עליהן
משום כבוד הבריות ,ובאיסורי דרבנן
הותר לעתים.
ד .יש אומרים שאיסור תורה לא הותר
כלל משום כבוד הבריות אפילו לשעה,
וי"א שהותר לשעה.
ה .לגבי ביטול מצות עשה משום כבוד
הבריות ישנן מצוות חמורות שלא הותר
ויש מצוות קלות יותר שהותר בשב ואל
תעשה.
ו .במעשי מצוה שאינם מצד גמילות
חסדים הותר משום כבוד תורה בשוא"ת
להימנע מהם.

סימן נב

שומר אבידה
הצגת השאלות
מחלוקת

ידועה

בש "ס

לגבי

שומר

אבידה )ב"ק נו ע"ב ,בבא מציעא כט ע "א,

שבועות מד ע"א(:xn` dax .dcia` xney" :

."xky xneyk :xn` sqei ax ,mpg xneyk
ופרש רש "יaiig epi`e ± mpg xneyk" :
`.driyta `l
",dcia`e daipba aiige ± xky xneyk
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