הערות והשלמות לתשובת הרב דוד גולינקי
המחבר הנכבד מציי כבר בראשית דבריו שלא בא למצות את כל החומר בנושא
ושהוא מסתפק בניתוח כללי .לכ ראינו מקו
של ראשוני

ולהביא כמה מקורות וביאורי

להוסי על דבריו כתנא דמסייע ליה
המחזקי

ואחרוני

את פסקו .נפתח

בשני מקורות תלמודיי .
ברייתא מפורשת )סנהדרי ל"ז ע"ב( קובעת שאחרי חורב הבית בטלה סמכות
הסנהדרי לדו דיני נפשות ובכל זאת די ארבע מיתות לא בטלו .וכ שנינו" :תני
רבי חזקיה ...מי שנתחייב הריגה
מכא שהיו מקרי

או נמסר למלכות או ליסטי באי עליו" .ברור

בזמ התלמוד שבה

פושעי ישראל היו נמסרי לשלטונות של

גויי .
המקור השני נמצא בגמרא )נדה ס"א ע"א ,ד"ה הנהו בני גלילא( ובא ללמדנו
שאסור להציל מי שיצא עליו קול שהרג את הנפש .ש
מבני הגליל שהרגו את הנפש .ה

מסופר שיצא קול על כמה

נמלטו אצל ר' טרפו )בדרו

ממנו שיסתיר אות  .רבי טרפו סירב למלא את בקשת
עצמ  .רש"י במקו

ואמר לה

)ד"ה מיחש ליה( מפרש" :ושמא הרגת

אתכ " .בעלי התוספות )ד"ה אטמרינכו( מביאי
)פ' שלח ,קכ"ט( שפוסקי

כ

במפורש .בנידו

האר ( וביקשו
שיסתירו את
ואסור להציל

את דברי השאילתות דרב אחא
שלנו בוודאי ובוודאי שאסור

להסתיר אותו ולהימנע מלמסור אותו .שהרי לא סת

שמועה יש אלא משפט בית

די ונקש עצמו אינו מכחיש את הרצח.
המחבר מביא )סעי

 ,2ד'( מה שמסופר על עולא בר קושב בירושלמי ובבראשית

רבה .לכאורה נראה שהסגרתו של עולא בר קושב על ידי ר' יהושע ב לוי בעיני
אליהו הנביא נגדה מה ש"משנת חסידי " מחייבת במקרה כזה .בר
שריב"ל פסק כמו ר' יוחנ  .וכ

נראה יותר

פסקו הרבה מ הפוסקי  .המאירי )סנהדרי ע"ב

ע"א ,עמ'  270במהדורת ר' אברה

סופר( מפרש" :וייראה לי שלא אמר )אליהו

הנביא לר' יהושע ב לוי( אלא על שמיהר את הדבר ולא המתי עד שיראה א
יחריבו את העיר א

לאו" .הט"ז )שולח ערו  ,יורה דעה קנ"ז ,ס"ק ז'( מציע טע

אחר מדוע אליהו הנביא נז בר' יהושע ב לוי.
בתשובתו )סעי  ,(4מביא המחבר את מחלוקת ר' שמעו ב לקיש ור' יוחנ ופסקו
התמוה של הרמב"

שפסק כר' שמעו ב לקיש .הוא מציי שרוב הראשוני

כר' יוחנ  .על בעלי הלכה שהמחבר מונה שפסקו כר' יוחנ יש להוסי

פסקו

את הר"

בחידושיו למס' יומא ד פ"ד ע"ב ,וכ הט"ז )שולח ערו יורה דעה קנ"ז ,סק"ז(.

הבית יוס כותב )טור יורה דעה קנ"ז( "ומשמע דהלכה כר' יוחנ וכ נראה מדברי
רבינו שמשו בפירוש המשנה )תרומות ח' :י"ב(" .ובאותה נימה כתב החזו איש
)חידושיו למס' סנהדרי ס' כ"ה(
יהיה התירו
האחרוני
בהמש

"ולדינא ראוי לנו לפסוק כר' יוחנ " .מה שלא

ביישוב הקושי בפסיקת הרמב"  ,ברור שג

הראשוני

וג

לא פסקו כמותו.
שהביא המחבר להסגרת נקש ,יש להוסי

לנימוקי

אחר ,טע

טע

שהשתמשו בו בעלי ההלכה כשבאו לדו בנושא ,דהיינו דינו של רוד  .המשנה
קובעת )סנהדרי ח':ז'( "ואלו המצילי אות בנפש  .הרוד אחר חברו להרגו .אחר
הזכר ואחר נערה המאורסה" ,כלומר ,מותר להרוג את הרוד
מצילי אותו מעבירה חמורה

זממו וכ

שיבצע את

טר

רצח .למשנה זו יש לצר

את דברי

הברייתא )עבודה זרה ,כ"ו ע"ב( "המיני והמסורת והמומרי היו מורידי ולא
מעלי " .מסורות ה
נזק בממונ

או בגופ

יהודי

המלשיני

או בשניה

ג

לשלטונות על יהודי

ובכ

גורמי

לה

יחד .במרוצת הזמ המושג רוד נתרחב כדי

לכלול מי שמסכ את הרבי  ,כמו שמסופר במעשה שהובא בבבא קמא קי"ז ע"ב.
על סמ

הגדרה מורחבת זו ,פוסק הרמב"

בכל יו

בערי המערב ...למסור המוסרי

)הלכות חובל ומזיק ח' :יא( "מעשי
ביד העכו"

לענש

ולענש  .וכ כל המיצר לציבור ומצערו מותר למסרו ביד העכו"
אבל מפני צער יחיד אסור" .הטור )חוש משפט שפ"ח( הול

ולהכות

ולאסר

ולהכותו ולאסרו
בעקבות הרמב"

ומפרט את הדי ביתר פירוט .השולח ערו )חוש משפט שפ"ח ,י"ב( מעתיק את
דברי הטור כמעט מלה במלה .וכדאי להביא את דברי הט"ז על הנושא )שולח
ערו  ,יורה דעה ס' קנ"ז ,סק"ח( "א בזמננו מי שפושע ומורד במלכות שלו מוסרי
אותו והוא הדי

בשאר עבירות ...או שאר דברי

שיש בה

סכנה" )לציבור

היהודי(" .פשיטא שמוסרי אותו ומ הראוי למסור אותו אפילו לא ייחדוהו כיוו
שהוא כמו רוד
ג

הלבוש וג

לשאר ישראל על ידי מעשיו הרעי

שעושה בפשיעה" .וכ

כותב

הבאר היטב.

ראינו לעיל שהרמב"

כותב שבכל ערי המערב היו מוסרי מסורות למלכות .עדות

מפורשת לכ נמצאת בתשובות הרא"ש ,הרשב"א והריב"ש ,כשבית די הוציא דינו
של מלשי להריגה ,היו מוסרי אותו לידי השלטו שהוא יבצע את גזר דינ .
לתשובות הראשוני

שנזכרו לעיל יש להוסי

)חוות יאיר ,סימ קמ"ו( .ש
אסור לעזור לו להימלט.

הוא כותב שא

תשובתו של ר' יאיר חיי

בכר

יהודי ביצע פשע חמור כגו רצח

לבסו
עול

נביא מקרה שהתרחש כא אצלנו לפני כעשרי

שנה .יהודי שנדו למאסר

בארצות הברית בגלל מעשה ריגול נמלט למדינת ישראל .על פי צו בית

המשפט הוסגר לארצות הברית .בעקבות המקרה היה מי שכתב שמפאת הדי
אסור היה להסגירו )הרב בנימי רבינאווי

תאומי  ,נוע  ,כר ז' שנת תשל"ה

מ' שלו שס( .אול  ,הנה ראינו שטובי בעלי ההלכה בכל הדורות פסקו שא
גר

נזק וצער לרבני

מישראל חייבי

הפושע

להסגירו.
הרב טוביה פרידמ

