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 כב-פסוק כ מלכים ב פרק ו

 .שמרון בתוך והנה ויראו עיניהם את יהוה ויפקח ויראו אלה עיני את פקח ה' אלישע ויאמר שמרון כבאם ויהי

 ובקשתך בחרבך שבית האשר תכה לא ויאמר .אבי אכה האכה אותם כראתו אלישע אל ישראל מלך ויאמר

 .אדניהם אל וילכו וישתו ויאכלו לפניהם ומים לחם שים מכה אתה

 פסוק כברש"י 

 .שבייה מביא שאתה אותם להרוג דרכך וכי .'וגו שבית האשר

 פסוק כב ק"רד

 .ובקשתך בחרבך אותם שבית אתה וכי אותם שתכה בהם לך יש דין מה .שבית האשר

 פסוק כב דוד מצודת

 .להם לך ומה הובאו בנס הלא בהם לשתכה אתה שבית אשר הם האם .שבית האשר

 ה"א וה"ד ו פרק מלכים הלכות ם"רמב

 לא ואם וכו'. מצוה מלחמת ואחד הרשות מלחמת אחד שלום לו שקוראין עד בעולם אדם עם מלחמה עושין אין

 ממונם כל ובוזזין, הגדולים הזכרים כל והורגין מלחמה עמהם עושין, מצות שבע קבלו ולא שהשלימו או השלימו

 הרשות במלחמת אמורים דברים במה, זכרים של טף זה והטף והנשים שנאמר קטן ולא אשה הורגין ואין, וטפם

 לכל תעשה כן שנאמר נשמה מהם מניחין אין השלימו שלא ועמלק עממין שבעה אבל, האומות שאר עם שהוא

 אלא מדבר שאינו ומנין, עמלק זכר את תמחה בעמלק אומר הוא וכן, נשמה כל תחיה לא העמים מערי רק' וגו

 לקחו הכל את גבעון יושבי החוי בלתי ישראל בני אל השלימה אשר עיר היתה לא שנאמר השלימו שלא באלו

 להם ששלחו מכלל, החרימם למען ישראל את המלחמה לקראת לבם את לחזק היתה' ה מאת כי במלחמה

 לקבל השלימו לומר שיכול אלא שבוש זה א"א'. וכו ועמלק עממין שבעה אבל ד"הראב השגת .קבלו ולא לשלום

 .המצות
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 ס"ק ח רמד סימן אברהם מגן

 ביום פרהסיא מלאכת לעשות אדם לשום מניחין ם"העכו אין הזה בזמן כי להתירו רצו לא שהגדולים ראיתי מ"ומ

 שאין במקום מ"ומ כ"כ הישראל ש"ע נקרא אין הרחוב תיקון אבל השם חילול איכא לעשות אנחנו נניח ואם חגם

 להקל אין ברחוב היתר נוהגין

 סעיף יברמ"א חו"מ סי' שפח 

 ולומר למסרו יכולין משגיח אינו ואם, יעשה שלא בו מתרין ,רבים שיזיק לחוש ויש וכדומה בזיופים שעוסק מי

 .לבד זה אלא בו מתעסק אחר שאין

 בספר זכרון לבעל פחד יצחק עמ' תרסח -רבי חיים ברלין

 

 נ סימן העזר אבן - תניינא מהדורא ביהודה נודע ת"שו

, שופכני זית, התורני האלוף ידידי תלמידי אהובי כבוד ה"ה' וכו רב וישע שלום תשובה: ל"תקמ ש"אד ב"י ה"ב

 : ץ"י קאסטווהארי שמואל ה"מו כבוד

 ואחר לכהן וניסת אלמנה שהיא עצמה על אמרה גרושה אשה שאלת והנה. ערב לעתותי אתמול קבלתי מכתבך

 הכהן ומת כגמולה לה כראוי גלמודה יושבת והניחה ממנה ברח גרושה שהיא להכהן נתודע כאשר הנישואין

 מה כתבת והנה. רבים ימים זה עגונה יושבת והאשה הוא היכן נודע ולא שבעים מבן יותר זקן אח ולו בדרך



 מומין בה ונמצא סתם קידש והנה, לכהן גרושה מזה גדול מום לך אין בודאי כי היתר שערי דעתך לפי שמצאת

 רק גט צריכה ח"ולר ורבא חסדא רב בגמרא ונחלקו' ה סעיף ט"ל' בסי כמבואר מספק רק מקודשת היא

 כאן אין פ"עכ כ"וא, ז"ט ק"ס ש"בב מבואר ז"וכ כרבא והטור ם"הרמב ופסקו קידושין ספק הוי ולרבא מדבריהם

 אין משום מאי טעמא מ"מ ודאי מקודשת הוי בעל דאם ש"הב שכתב ואף ל"וז עוד וכתבת, ודאי תורה קידושי

 ן"הר דברי והבאת עליה לבוא אסור ה"בלא דהא הכי למימר שייך לא וכאן זנות בעילת בעילתו עושה אדם

 כלל קידושין כאן אין ביאה קידושי רק כסף קידושי כאן אין דאם כתבת ושוב. כתובה לענין בזה כיוצא שהקשה

 לא רחמנא דאמר מילי כל תמורה' במס דאמר כרבא ל"קיי והא לאוין בחייבי תופסין קידושין ל"קיי איך לך דקשה

 בקידושין עבירה כאן שאין ל"בח תופסין ושטר כסף קידושי דדוקא משפטך חרצת ולכן מהני לא עביד אי תעביד

 על' הגמ הקשה ובתמורה מהני לא עביד אי דאמר לרבא הקידושין תפסי לא בביאה ל"ח קידש אם אבל לחוד

 תפסי לא ל"ח שאר אבל ג"לכה אלמנה דוקא משמע כ"א' וכו רחמנא אמר יחלל לא ומשני ג"לכה מאלמנה רבא

 דמודה שפיר' הגמ פריך ג"לכה ובאלמנה תעביד לא רחמנא אמר לא דבזה ושטר כסף קידושי רק ביאה קידושי

 לקידושי כסף קידושי בין חילוק יש הדיוט לכהן דבגרושה חרצת ומזה לוקה קידש שאם ג"לכה באלמנה רבא

 קידושין או לרבא קידושין ספק רק כאן ואין כסף קידושי רק ביאה קידושי כאן שאין בדעתך ששפטת ואחר ביאה

 דף דגיטין מסוגיא ראיה והבאת מת כבר שמא שנה משבעים יותר זקן שהוא היבם על לדון יש ח"לר מדבריהם

 היכא משמע כ"א ימיה כל תתעגן כ"דא י"ופירש אפשר לא גיטין אפשר תרומה קרמית אגט תרומה דקאמר ח"כ

 דדחי גב על ואף דידן נדון והיינו מת שמא חיישינן אז ימיה כל תתעגן למיתה ניחוש לא שאם להיפך גווני דאיכא

 דידן בנדון ש"וכ אפשר ללא אפשר בין לחלק קיימת הסברא מ"מ אבל קושיא מכח היינו אוקימתא הך התם

 . צדקת לא הללו הדרכים ובכל, דבריך טופס כ"ע גמורין קידושין דליכא

. ההיתר צדדי שכתבת מה על רק אשיב ולא בזה כעת אטפל לא ואמנם הוא טעות ש"הב בשם שכתבת ובמה

 בה בהיו מדוע לחלק ב"ע' ק דף בכתובות ן"הר ש"מ וראה טעית ובזה, מזה גדול מום לך שאין דברך ראשית

 אדם אין נדרים וכן דמומין משום, תוספת לה יש בה הכיר ולא לאוין ובחייבי תוספת ולא כתובה לא לה אין מומין

' אפי המקח עליו שיערב סבורה היתה ל"ח אבל להודיעו לה והיה מתפייס שאינו הוא וחזקה בהן מתפייס

 הדבר' התוס ולדעת. למומין איסור לדמות שאין הרי ן"בהר ש"יע להודיעו שלא ז"ע סמכה ולכן ויתפייס באיסור

 דלא דהיכא ע"ולר ה"בד ב"ע ה"פ דף ביבמות' התוס כתבו שהרי בה הכיר בלא אף הם ודאי שקידושי נראה

 הכיר ולא לאוין בחייבי ד"ס אי ומעתה. בדבריהם ש"וע כלל כתובה שייך ולא אשתו אינה כ"א קידושין בה תפסי

 לן הוה ממון לענין הרי כתובה לה ליתן חייב ב"ע א"ק דף בכתובות הונא לרב למה כ"א קידושין ספק רק הוי זה

 . כלל כתובה שייך ולא מקודשת ואינה לקולא למימר

 שוב גט צריכה כ"דע כיון לדידן אבל צריכה לא גט' דאפי עקיבא' לר רק כן כתבו לא' שהתוס לחלק יש ואולי

 כתובה אותו קנסו ה"בד העמוד בריש ב"ע ה"פ ביבמות י"רש בדברי ואמנם. כתובה לה למיתב רבנן קנסוהו

 דלא כיון אלא כלל לבעל למקנס שייך דלא מפירושו משמע', וכו הנשים כל משאר קנסוה לא כלומר י"פירש

 ספק קידושי רק הוו בה הכיר בלא ד"ס אי כ"וא, כתובה לה יש וממילא הנשים כל כשאר היא הרי אותה קנסינן



 ל"קיי והלא ל"בח תפסי קידושין איך לך קשה שהיה ומה. כתובה לה יש בה הכיר לא' דאפי הונא רב אמר איך

 . יתבאר כאשר מידי ולא קשיא לא כ"ג מהני לא עביד אי תעביד לא רחמנא דאמר דכל כרבא

 שמה אתה סבור וכי לכהן גרושה שהיא דידן לנדון בזה יש תועלת מה ידעתי לא כ"ג דעתך לפי אפילו ואמנם

 הא וחברותיה גרושה על ולא כן אמרו אלמנה על רק ממזרות עושה ואינו עושה הוא חילולין בתמורה שאמרו

 גרושה אלמנה כתיבי קרא בהאי דכולהו כתיב אכולהו ג"בכה דכתיב יחלל דלא קרא בהאי דהרי הוא פירכא ודאי

 גם כ"וא ממזרות עושה ואינו עושה חילולין ודרשינן' וגו זרעו יחלל ולא' וגו בתולה אם כי יקח לא זונה וחללה

 קידושין תפסי גדול דבכהן כיון ומעתה קידושין בה דתפסי מוכח וממילא ממזרות עושה אינו זונה בגרושה

 רבא דמודה שכתבת מה זה זולת. ליתא ודאי הא קידושין תפסי לא הדיוט דבכהן בדעתך עלה איך בגרושה

 שם אמר וכך א"ע ח"ע דף דקידושין בסוגיא היטב ראית ולא העדת שקר לוקה קידש שאם באלמנה ג"בכה

 .שלוקה קידש ולא בעל שאם ג"לכה באלמנה רבא ומודה

 שום הוזכר לא ששם אמרת יפה רבא על מהם בתמורה הקשה ולא קידושין בהו דתפסי ל"ח בשאר הדבר ובגוף

 קידש שאם כיון מ"מ לוקה אינו קידש רבא דסבר אף כהונה באיסורי אבל קיחה בהו נאמר דלא בקידושין איסור

 מהני לא עביד אי דאמר רבא על הקשה שפיר יחלל לא משום ואחת יקח לא משום אחת שתים לוקה שוב ובעל

 כיון מ"מ קידושין דרך רק לוקין אינן ל"ח שכל ב"מא ו"בפט ם"ולהרמב. ג"לכה באלמנה קידושין תפסי למה

 בקידושין שייך לא קידושין אחר כשהיא נאסרה הביאה רק כלל הקידושין נאסרו ולא הקידושין על לוקה שאינו

 לא רחמנא דאמר מקרי שפיר דזה תפסי לא ביאה קידושי פ"דעכ לומר שרצית ומה 2.תעביד לא רחמנא אמר

 איכא והרי ורבא לאביי בינייהו איכא למצוא בתמורה הסוגיא בסוף שם נדחק למה כך הדבר אם הנה. תעביד

 וגם מקודשת תהיה לא כ"ביוה בביאה אשה המקדש לדבריך ועוד. ליתא הא ו"א בביאה ל"ח שקידש בינייהו

 זה כל אין, מקודשת תהיה לא בשבת בביאה בתולה המקדש חובל משום בשבת בתולה למיבעל דאסור ד"למ

 שחיטתו כ"וביוה בשבת והשוחט דבר בשום ביאה לקידושי ושטר כסף קידושי בין חילוק ואין תימא דברי אלא

' סי מ"בח ך"הש בזה נתעורר וכבר שחיטתו מהני ולמה תעביד לא אמר ורחמנא כ"ויוה שבת שחלל אף כשרה

 אבל כלל בהיתר לעשותו אפשר שאי במעשה אלא מהני לא עביד אי רבא אמר דלא בשבת מוכר לענין ח"ר

 אלא בהיתר להיות יכול היה הקנין מ"מ' וכו תאנתי בקוץ כמו דאורייתא איסור י"ע הקנין היה' אפי בשבת במוכר

 בהיתר להיות יכולה שהשחיטה בשבת שוחט ניחא ממילא ובזה מהני עביד אי בזה באיסור עושה שהוא

 קדש אם גם ומעתה 3.בזה כיוצא כ"וביוה בשבת הבעילה וכן באיסור בשבת עושהו שהוא אלא בחול שישחוט

 י"ע באיסור הקידושין עושה שהוא אלא ושטר בכסף שיקדש בהיתר להיות יכולים היו הקידושין גוף בביאה ל"ח

 בכסף הקדושין יהיו קידושין תפסי בכולהו לאוין חייבי בכל פקפוק שום שאין באופן. קיימין הקידושין ולכן בעילה

  4.ושמואל רב שנחלקו לשוק מביבמה חוץ כלל ספק בלי תפסי כולהו ובביאה בשטר או

 תופסין אחר קידושי יהיו שלא לקולא אפילו ודאי קידושי שיהיו סברתי מחליט אני אין בה הכיר שלא בזו ואמנם

 לו נותנין כי איה מקומו נודע לא שהחלוץ מה לה מהני לא הם ספק קידושי אם אבל, תלמוד צריך והדבר בה



 אפשר דאי דבמקום בשכלך דנת זה ועבור אפשר ללא אפשר בין דמחלק דגיטין מסוגיא ש"ומ. חיים חזקת

 בגט אלא מת כבר שמא ספק מקרי שזה אתה סבור וכי מאד אשתבשת ובזה. מת כבר שמא להיפך גם אמרינן

 דלא משום ואטו ספק זה נחשב היה שאם הוא שיבוש זה ודבר מת שמא חיישינן לא לכך אפשר ואי הואיל שאני

 ספק זה מיחשב לא דין פ"שע ו"א אתמהה איסורא דאיתחזק במקום איש באשת דאורייתא ספק נתיר אפשר

 לא אפשר דאי בגט אבל בעלמא חומרא החמירו ואפשר הואיל בתרומה אך מת שמא מסופק להיות כלל

 פ"עכ אבל מת שמא כלל חששו לא בתרומה אפילו דלמסקנא אמינא ההוה לפי ז"כ וגם. הדין על והניחו החמירו

 או חי היבם אם ברור דבר יוודע עד ותשב תתעגן זו שאשה באופן. מת כבר שמא נימא דלהקל להיפך נימא איך

 . מת

 לרבא סוגיא הוא דכאן סוגיא דדלמא' וכו תתחתן לא ה"בד ב"ע ח"ס דף בקדושין' התוס דברי על שהקשית ומה

 ולרוב ש"לר הניחא כדאמר' וכו לרבא הניחא למימר ל"ה כ"דא מידי ולא קשה לא כ"ג מהני לא עביד אי דאמר

 אקצר הטרדה

 ה רמז בראשית פרשת תורה שמעוני ילקוט

, עולם של בברייתו שותף אתי היה מי כתיב אתי מי, מיאתי הארץ רוקע לבדי שמים נוטה כל עושה' ה אני אלא

 .בתחתונים שותפות לו לעשות הוא ברוך הקדוש נתאוה עולם של ברייתו מתחלת

 



Soldier Arrested for Shooting Subdued Terrorist 

after Hebron Attack

03/24/2016 

by Tova Lazaroff, Yaakov Lappin, Gil Stern Stern Hoffman

of IDF soldiers and commanders,” the army said in a statement to the press.

viral, fueling condemnations from the left and right.

adding that this incident does not “represent the values of the IDF.”

stabbed a soldier guarding the road that leads to the small Tel Rumeida neighbor-

on the pavement near that ambulance.

the ambulance.
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is still lying on the pavement, but it appears as if he has been shot again, at point 

-

are terrorists. There is no room for interpretation here,” he added.

soldier has proved that an IDF uniform does not guarantee human compassion.” Frej 

undemocratic and improper.

sources reported that the investigation had commenced before the video emerged.

-

soldier,” he told Army Radio.

incident, not just the IDF.

-

ensure that justice is done.



Herb Keinon contributed to this report.

Copyright © jpost.com
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Killing a Neutralized Terrorist
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  and Osama bin Laden
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since he is not waging war against us
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Killing to Achieve a Legitimate Military Objective
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Sefer Divrei Ha-Yamim 
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Rav Yosef Viener 
on Headlines with Dovid Lichtenstein*
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D.L.: But is it true that “once a , always a ”?
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