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 סעיף א שלד סימן וחרם נידוי הלכות דעה יורה רמ"א

 סימן י"מהרא פסקי) בכך לחוש אין, רעה לתרבות יצא כן ידי שעל לחוש יש נידוי ואפילו חייב שהוא למי ומנדין

 ח(."קל

 לאיסור נחוש דהיאך טובא מילתא האי לי תמיה. רעה לתרבות יצא כן י"שע לחוש יש ואפילו ובט"ז שם ס"ק א:

 א"קל' סי י"מהרא בפסקי זה דין מקור והנה ישובון לא באיה כל אשר ו"ח רעה תרבות לידי ונביאהו זה שעושה

 פטירתו בעת הקדוש רבינו שאמר הנושא פרק באגודה דאמר מהא שהוכיח בקובץ שמצאתי ממה וראיה ל"וז

 דשמתינהו משום ואשתמוד שבת וחללו בכוורא פירי דאקפו להנהו שמתינהו יאשיה בר אחא דרב נבואה בדרך

 דאפילו לאשמועינן אלא זה דבר ניבא הלכתא למאי גופיה הקדוש ורבינו מילתא בהאי תלמודא ל"קמ מאי וקשה

 כהלכה מלעשות זה עבור יניחו לא רעה לתרבות יצא כך שבשביל דהו מאן מנדין שהן שמפני לחכמים נראה אם

 דמהא נ"ולעד( ב"ע דף) יוחסין עשרה בפרק היא דרבי נבואה האי אלא ס"ט הוא הנושא פרק בשם ש"ומ. ל"עכ

 שאמר כמו בבבל פסולים שיש שידעו השומעים את להזהיר בא הקדוש שרבינו משמע דהתם כלל ראיה אין

 שיש כ"ג אמר ז"וע לזה זה נשותיהם שמחליפים אחים' ב שיש מקום ויש ממזרים שכולם מקום דיש טובא התם

 הלא ל"וא מהם להתרחק יש כן ועל' כו אחא רב דשמתינהו הוא ברוך המקום מאחרי היום שסרו בבבל מקום

 שהמיר בזה כ"משא ידועים אינם שהם ממזרים שיש שהזהיר המקומות לשאר דמי ולא ראיה צ"א המפורסם

 בו דבר שהנבואה להוכיח היתה רבי של דכוונתו מ"לק ש"דמכ לך אימא לזה מהם יפרשו הכי בלאו ובודאי

 מה י"בא יודע שהוא שיראו זה מדבר ראיה ויביאו השומעים בעיני' מבוררי היו שלא אף שאמר הדברים בשאר

 רוח הדברים בשאר שגם ידעו מזה נבואה בדרך אם כי א"א וזה אחא רב דשמתינהו מהנך בבבל היום שנעשה

 שנמכר במי'( כ דף) דקדושין ק"פ ערוך מתלמוד איפכא ראיה להביא לי ויש זו נבואה כוונת ברור ל"כנ בו דבר' ה

 אותו לגאול שצריך תורה ואמרה אלהות לשם לא צרכים ושאר עצים לה לחטוב דהיינו עצמם אלילים לעבודת

 שלא כלומר הנופל אחר אבן לידחי אימא כוכבים לעבודת כומר ונעשה זה והלך הואיל ישמעאל' ר דבי דתנא

 ה"ואפ כוכבים לעבודת כומר נעשה שכבר התם דמה כאן יש ו"ק והנה לו תהיה גאולה ל"ת גאולה לו תהא

 אנו שצריכים פשיטא כלום כוכבים בעבודת התחיל לא שעדיין בזה ו"ק לפדותו שחייבין עשה בקום תורה' הזהיר

 שאין דבר זה ודאי כוכבים עבודת לידי להביאם מעשה' לעשו ולא תעשה ואל בשב לפחות להיות נזהרים להיות



 להציל א"שא ובראותי ל"וז' ה' סי בתשובה ל"ז מינץ יודא ר"מוהר הגאון ש"ממ עוד וראיה להניחו הלב על שוה

' ד) השולח' מפ ראיה ומביא'. כו חבירו מינקת להתיר אמרתי ו"ח רעה לתרבות יצאו שלא מישראל נפשות שתי

 עבדו המשחרר כל שמואל דאמר לא אי אביי אמר' איסור בה אינשי עבדי דהוה[ אמתא] איתתא ההיא( ח"ל

 ה"כהג למעשה לעשות שאין ברור ל"כנ ממנו חשש שיש מעשה לעשות שאין בזה ו"ק כ"וא ש"ע' כו בעשה עובר

 זה ס"בס ש"מ ועיין כלל זה נמצא לא שלנו ובאגודה ל"ז אגודה בעל קדוש ממקום מהלכה שהיא פי על אף זאת

 :ל"רש בשם

 נקודת הכסף שם

 

 א ק"ס שלד סימן דעה יורה תשובה פתחי

 בתשובת כתב וכן כ"הנה כדעת כ"ג שדעתו( ז"מ' סי ב"ח ץ"רשב בתשובת) ועיין ט"עבה' כו לחוש יש' ואפי

 בסופו( ט"ע סימן א"ח ץ"יעב ובשאילת) ש"ע( א"קמ' סי יאיר חות ובתשובת) ש"ע ח"מ סימן ד"חי צדקה שמש

 שאין לפי כאלה בדברים מתון להיות הדור למנהיג צריך מ"ומ וסיים( ז"קפ סימן החדשות ז"רדב בתשובת) כ"וכ

( ב"שכ' סי ס"ח' בתשו) העלה וכן. ]ש"ע שמים לשם מעשיו כל ויהיו שוות העבירות כל ולא שוים האנשים כל

 לקטנים לחוש מהו עמו הקטנים בניו גם ויקח דתו שימיר למיחש דאיכא היכא להסתפק יש אמנם שם וכתב

 הבנים גם יהיו ואז אחריו לבניו גם שילמוד לודאי דקרוב כוזבות דעות בו שיש דמי לחלק דיש ודעתו. חטאו שלא

 לא ו"ח אם ש"ימ צ"בש המאמינים הארורה דהכת ל"נ ט"ומה הבנים על לחוש אין ישובון לא באיה כל בכלל

 על נחוש שלא לן לימא מאן בעלמא ועבריין סרבן אבל' כו ובנותיהם בניהם עם אותם רודפין לטוב לבבם יהפך

  ש"ע ומתון עיון צריך הדבר עדיין ומסיק בזה והאריך' כו בניו

 שלד סעיף ו סימן וחרם נידוי הלכות דעה יורה ערוך שולחן

 שלא עליו להחמיר דין לבית רשות ויש: הגה. בידם הרשות, להוסיף או, יום' מל הנידוי למעט דין בית רצו אם

 מבית בניו את ולגרש(, ד"רמ' סי ן"הרמב בשם י"הב כ"וכ ט"רפ' סי זאב בנימין) ימות אם יקבר ושלא, בניו ימולו

 (.הגוזל פרק י"נ) הדין עליו שיקבל עד, הכנסת מבית ואשתו הספר



 בפרק ז"ע כתב ל"ורש גאון פלטוי רב בשם ן"הר כתב כן'. כו הספר מבית בניו את ולגרש ובט"ז שם ס"ק ג:

 מילה בשלמא לבטלם תינוקות של פיהם בהבל אלא מתקיים אינו שהעולם במה חלילה ג"י' סי בתרא הגוזל

 שיקבל עד אותו כופין כבודו והיא להלין שלא מוטל עליו מתו לקבור וכן כבודו והיא באב תלויה המצוה שעיקר

 יומים יום תעזבני אם נאמר ועליו תשלומין לו שאין תינוקות של ת"בת אבל וקוברין מלין כ"ואח תשובה עליו

 היא חטא הוא אם נהירא לא נ"מבהכ אשתו את להוציא שכתב מה גם מילתא להא טעמא דלית פשיטא אעזבך

 יותר לו היה דעתו לפי תמיהתו על לתמוה ויש ל"עכ הגאון מפי אלו דברים' ב שיצאו אאמין לא' כו חטאה מה

 א"שמ' סי הטור ש"וכמ בבזיון מוטלת שתהא חטאה מה נפש אותו חטא הוא אם מתו לו יקברו שלא על לתמוה

 אלא עדיין עצמן מצד זכות בהם שאין הקטנים מבניו אלא מיירי לא גאון דהאי ד"ונלע הוא חיי דכולי דבזיוני

 עונש או שכר קבולי בני שהם גדולים לא אבל הקבורה לעכב רשות יש אותם אביהם של בזכות ועומדים תלויים

 שום אין ודאי באשתו אבל הקטנים והיינו הספר מבית בניו לגרש כן גם רשות הגאון נתן הטעם ומזה עצמם מצד

 :ד"כנלע עמו יורדת ואינה עמו עולה דהיא לבזותה טעם

Is collective punishment permissible 

 שו"ת ריב"ש החדשות סימן ט

 

 



 

 ד הלכה ו פרק זרה עבודה הלכות ם"רמב

 עד וחוקרין ודורשין שולחין הגדול דין בית, הנדחת עיר להעשות ראויה שתהיה בזמן, הנדחת עיר דין והיאך

 תלמידי שני להם שולחים כך אחר כוכבים לעבודת וחזרו רובה או העיר כל שהודחה ברורה בראיה שידעו

 לעלות ישראל לכל מצוין דין בית באולתן יעמדו ואם מוטב תשובה ועשו חזרו אם ולהחזירם להזהירם חכמים

 ודנים דינין בתי להם מרבין מיד כשתבקע העיר שתבקע עד מלחמה עמהן ועורכין עליהם צרין והן לצבא עליהן

 מיעוטה העובדים כל נמצאו, אותו מפרישין אותו שהתרו אחר כוכבים שעבד עדים שני עליו שבאו מי כל, אותם

 שעבדו אלו כל והורגין דינם שם וגומרין הגדול דין לבית אותן מעלין רובה נמצאו, ניצול העיר ושאר אותן סוקלין

 רובה העובדים נמצאו ואם, כולה הודחה אם ונשים טף חרב לפי בה אשר אדם נפש כל את ומכין, בסייף

 מדיחיה את סוקלין רובה שהודחה בין כולה שהודחה ובין, חרב לפי עובדים של ונשים הטף כל את מכים

 עד ממנו חוץ חומה בונין לה חוצה רחובה היה, רחוב לה עושין רחוב לה אין, רחובה תוך אל שללה כל ומקבצין

, באש המדינה עם שללה כל את ושורפין בה אשר חיה נפש כל והורגין, רחובה תוך אל שנאמר לתוכה שיכנס

 .שללה כל ואת העיר כל את באש ושרפת שנאמר עשה מצות ושריפתה

 ד הלכה ו פרק זרה עבודה הלכות עוז מגדל

 ל"ז לוניל חכמי והשיבו חיוב בני שאינן והקטנים הנשים העניש למה עליו מטוליטולא הלוי מ"ר תמה וכבר

 אותן שהורגין כלל הטפלים את מקיימין אין חכמים אמרו מכאן העיר יושבי את תכה הכה בספרי דגרס בראיה

 נהרגין ישראל רשעי בני קטנים סבר אליעזר' דר ע"ור אליעזר' דר פלוגתא דבכריתות ועוד רבויא את דדריש

 קרח מעדת למילף דאיכא ועוד אליעזר' כר וקאי ש"ר ספרי דסתם משום אליעזר' כר ופסק נהרגין אין סבר ע"ור

 שהם חדא, טעמים משני הגדולים בעבור נענשו חטאו לא שהן פי על אף והטף הנשים שהרגו גלעד יבש ואנשי

 עליה. חביבין שהן בהריגתן הגדולים לרדות ועוד הגדולים לישיבת וגורמים סבה

 שכב סימן דעה יורה סופר חתם ת"שו

 בין ויטמעו עמו הקטנים בניו גם ויקח הרשע זה רעה לתרבות שיצא למיחש דאיכא היכא להסתפק יש אמנם

 דבר לשום' חוששי אנו ואין דתינו להעמיד אנו צריכים כי דלמא או חטאו שלא' לקטני לחוש מהו ם"העכו

 נעלם וכי דחוקה' ראי קצת שהיא מותו בשעת' ר של מנבואות' ראי ל"הנ ישן בקובץ מייתי ה"משו ל"י ולכאורה

 אין קטנים לבנים דאפילו ראיה' לאתוי שרוצה כ"אע ל"הנ י"בחו דמייתי וחזקות ברורות' ראיו הני כל ממנו

 . עמם בניהם לקחו ומסתמא שריד היה ולא אשתמוד העיר כל שהרי' חוששי

 מראה י"ובחו רבי של מנבואתו מכרעת הקובץ ראיות אין כי ידוע בשגם בעיני זר כמו קצת נראה שהדבר אלא

 קרוב אזי בתורה ופוקר ואפיקורס מין שהוא רשע דודאי לחלק דיש ל"נ ועוד עשה כדין שלא לומר להיפך פנים



 ארחות ישיגו ולא ישובון לא באיה כל בכלל הבנים גם יהיה ואז אחריו לבניו גם המזויפת אמונתו שילמוד לודאי

 לה ומייתי הנדחת עיר בני בקטני' פלוגת מייתי' דסנהד' ובתוספ הבנים על לחוש דאין הסברא מן ל"י אז' חיי

 ץ"בש המאמינים הארורה דהכת ל"נ ז"מכ ש"ע'/ ו/ ו"וי' ה ם"עכו' מהל ד"פ ם"רמב פסק וכן ראה' פ ן"הרמב

 כי ובנותיהם בניהם עם יורדפו אותם לטוב לבבם יהפך לא ו"ח אם עצמותם וישחקו רוחם תיפח הידוע ש"ימ

 אם יותר וטוב המזוייפת באמונתם נכללו שלא בעולם ז"ע ואין בלבם תקועה והמינות' לה הם ארורים כולם

 כותי פת פתם' היהודי בין עדיין בהיותם וגם יחשב רבה ולמצוה ובניהם הם ם"בעכו ויתערבו הגולה מקהל יפרדו

 סתמן' צדוקי דבנות ב"ע ג"ל בנדה' אמרי ג"וכה ז"לע ועלילותם ומחשבותם דבריהם וכל= נסך יין= נ"יי ויינם

 היה נמי' דסטי בירתא הנך ל"י כ"וא טובא' מיני וגריעי' דמי להני נמי והני שם ק"כת והלכה דבריהם לכל' ככותי

 אלא מנדין אין ה"בלא מ"להכ שהרי תתמה ואל' בלצנותי בנייהו גם דמשכו באופן ל"חז ד"ע ופקפקו שפקרו כך

' סי ד"בי ך"הש עליו שהקשה ומה ש"ע ו"תצ' רסי ח"א ח"ועפר בעלמא לעבריין לא אבל ל"חז ד"ע במפקפק

 מן/ עיקר/ עיקור לו שיש דדבר ל"ז ן"הר של כחלוקו נימא אי דודאי הוא הכי מ"הכ' דקו ליישב ל"נ ע"סק ד"של

 עוקרו ואינו התורה מן/ עיקר/ עיקור לו שאין דבר ש"וכ ה"ה כ"א לגמרי עוקרו דאינו משום טפי קיל התורה

 הוא בעלמא אסמכתא דקראי התורה מן עיקור לו אין ידים נטילת הא' ק והשתא לנדותו שאין פשיטא לגמרי

 י"בנט שזלזל משמע= ידיים בנטילת= י"בנט שזלזל הנדך בן ואלעזר תרומה סרך משום הוא יסודתו ועיקור

 שערער משום כ"אע נדוהו ט"ומ ל"חז תקנת של עיקרו שהניח ונמצא וקדש לתרומה ולא לחולין היינו סתם

 מפקפק שאינו במי אמת ן"ר של דינו גם מ"ומ אותו מנדין שבקלות בקל' אפי ומפקפק המערער כל מ"וש ופקפק

 לומר רחוק אין והנה אותו' מלקי הכל עקר לא ואי אותו מנדין אז הכל עוקר בין לחלק יש ל"חז ד"ע עובר רק

 שפקפקו הואיל נידם מ"ומ התורה מן עיקור לו ויש דרבנן רק' דאוריי מלאכה היה לא בשבתא כוורי דצד דהני

 . אחריהם בניהם על חס לא ה"ומשו וערערו

' ה בנחלת מהסתפח נגרשם ואיך צדיקים שיהיה בניו על נחוש שלא לן לימא מאן בעלמא ועבריין סרבן אבל

 המוחרם אשת על לגזור שיש גאון פלטוי רב תשובת על השיג ג"י' סי ק"דב'/ י/ ד"יו' פ ש"ביש ל"מהרש והנה

 ר"שב תינוקת בהבל אלא מתקיים אינו העולם שכל במה חלילה' וכ הספר מבית בניו ולגרש כ"לבה לילך שלא

 לעשות אבל ל"וז בסוף ומסיים' וכו חטא מה היא חטא הוא אם ה"מב אשתו להוציא ש"מ גם' וכו= רבן בית של=

 בניו להוציא וכן מידי לה עבדינן דלא ופשיטא פשיטא סרבנות שום ולא בישא שום' עלי יצא לא אם לאשתו נזיפה

 שאוציא הוראה בעל בדורו וזקן חכם לי' שכ לידי מעשה בא א"פ וכן וחלילה חלילה הישיבה מן או המדרש מן

 הגאון דברי ליישב לי יש ד"לפע והנה ל"מהרש לשונו כאן עד עיקר כל בו השגחתי ולא מהישיבה המוחרם בני

 ומהראוי ב"ע ז"י ק"מ' במס' להדי' וכדאי הם ומיתה קללה לשון כולן ושמתא ונדוי ארור דהרי ל"ז פלטוי רב

 מהרבות לבטלו לנו יש מ"מ כן ואם תולה זכות יש אלא עיניהם חכמים בו שנתנו מכיון לאלתר ויענש שימות

' הולכי שבניו במה להאב רבה' זכי יש כי וידוע וסרבנותו ברשעו לעמוד ואומץ כח לו ויוסיפו עליו שיגינו זכיות

 אשתו ולגרש הספר מבית לבטלם עלינו כ"ע' ה דרך שומרים ביתו בני אם הבית בעל לכל וגם הספר לבית

 העולם לקיום וגם ולאשתו לבניו הפסד שום בזה אין מ"ומ המסייעו זכות שום להרשע לו יהיה שלא כדי כ"מבה



 עשאו כאלו הכתוב עליו מעלה עשאה ולא ונאנס מצוה לעשות המחשב דכל ר"שב תינוקות הבל על העומד

 התפללה וכאלו הספר לבית הבנים נכנסו כאלו כך כל ממש הוא העולם כל ושל והבנים האשה שכר נמצא

 הביטול זה להם הגורם הוא כי בצווארו תלוי הקולר ואדרבא שכרו מפסיד הסרבן הוא אך ורק כ"בבה האשה

 ת"וא סקילה איסור לידי שיבא קודם א"ע' ד בשבת' תוס' כ ג"וכה ד"ב י"עפ הם אנוסים כי יפסידו לא הם אבל

 שמניח כיון סקילה מחייב לא התירו לא דאם א"ריב' ותי לו נאסר אם לנו ישמע שלא פשיטא זו היא בעיא מאי

 יתחייב לא מ"ומ פסח גבי כרת במקום דבריהם שהעמידו ממה נמי' ראי ומייתי לו אוסרים שאנו מה י"ע לרדות

 לנו שיש דידן בנדון לדון יש' מיני מ"מ ל"הנ ל"מהרש' ק מ"ולק' דכוותי נ"וה ד"ב י"עפ אנוס שהוא כיון כרת הלה

 . ו"ח הנכרים בין יטמעו אם יפסידו שלא לומר שייך לא דבהא קטנים בנים על לחוש

 הבנים גם פודין שאין ושילש ושנה לנכרים ובניו עצמו דהמוכר ב"ע ו"מ השולח' דפ מהא' ראי להביא ואין

 ל"וז י"פירש קלקולא משום הבנים את פודין אבל' אמרי א"ע ז"מ/ גיטין/ שם דהרי להיפך' ראי משם דאדרבא

' סי ד"י ך"ובש ל"עכ אבוהון להון דמנטר להכי למיחש ליכא אביהן ובחיי מעשיהם וילמדו ם"העכו בין יטמעו שלא

 מיד אותם פודים אותם שישמור א"שא כל אבל בשביה עמהם הוא שאביהם משמע זה על מסיים ה"סק ב"רנ

 בטלת כ"א י"בחו ש"מ לדוכתא הדרא ז"לפ אלא קטנים הבנים על לחוש' שצריכי להיפוך' ראי קצת הרי ל"עכ

 . הכלל מן בניו יוציא שלא מלנדותו שנירא עצמו יסמוך כי סרבן' יהי בנים לו שיש מי כל כי דינינו

 מוכר הריני לקרובו אמר שאם ד"ראב בשם ופירושו בהר' פ כ"ת מייתי ז"רנ' סי ד"חי יוסף ברכי' בס מצאתי

 ומשמע ש"ע קודם ולא' וכו גאולה נמכר אחרי ל"ת לו נזקקים יהיה יכול' וכו דמי כדי לי תתן לא אם ז"לע עצמי

 אבן בידים לדחות הכא אבל דמיו לו ליתן תעשה ואל שב דהתם ע"צ ועדיין ובניו עצמו ימכור אם' אפי פלוג דלא

 אבל ולבניו לו תהיה גאולה דנמכר ואחרי תקיפה ישראל יד התם ועוד לא לבניו שחת רדת לגרום הנופל אחר

. א"תקס מנחם ך"ז' ה יום ד"מ ק"ק פה כתבתי פנים מעזי ישמרנו' וה למעשה ומתון עיון צריך הדבר עדיין הכא

 .דמ"מפפ סופר ק"משה

 

 












































































