




  





 ערה: עברתי בעיקר על סימן ב' ג' ה'ה
שם בעיקר הובאו דברי רבינו שליט"א
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המופלא "וחי אחיך" העוסק במצוה החשובה הצלת נפשות בכלל ובתרומת כליה 

ור יראי ד' אשר נפשם כמהה בפרט, אשר זה כמה שנים יש התעוררות בציב
לגמול חסד עם זולתם בנתינה חשובה של חיים כפשוטם ותורמים כליה 
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ן בהיקף עצום מופלאות בהשכל ודעת בשפה ברורה ונעימה וקולחת בנתיבי העיו

 דבר דבור על אופנו.
 הזךלעיונו  תוהערתי לענ"ד באיזהו מקומשנ.ב. 

 .המלאכה ללקרב א

 בברכה נאמנה
 פינחס משה לנדמן

חולון -דוד   כולל בית

 הנ"ל לנדמן שליט"אמשה  סגם אני מצטרף לדברי הג"ר פנח
ומברך בכל לב את הרה"ג העמל בתורה רבי דוב ברוק שליט"א
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 ר"יו, א"שליט הבר ש"אי ר"גה", בו רוח אשר ש"אי"ל להודות ברצוני, לסיום
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 להיות להשתד אנשים שאין במקום" ל"חז לדברי ודוגמא סמל שמהווה, כליות
", חיים מתנת" והמרומם הנשגב הארגון את וביסס והקים ויזם], משמע תרתי" [ש"אי

 שיזכה' ה יתן , ואף דאג למימון ההוצאות.זה קונטרס גם לאור יוצא ובזכותו
 מתוך, תבל רחבי בכל ידו על שנעשה העצום' ה ובקידוש הגדול במפעלו להמשיך
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 הערות הגאון רבי פינחס משה לנדמן שליט"א 
 שליט"א)שעבר על הדברים בשליחותו של הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין (

 הגיע בסמוך להדפסה)(
 

                                                           
קוב"ש אמורים כשעוסק בגוף המצוה בעומד מקופיא יש מקום לחלק שדברי ה 1

בתפילה שהיא עצם המצוה משא"כ בתרומת כליה הרי "הסכנה" לתורם היא בכריתת 
הכליה מגופו ואילו המצוה תיעשה בהשתלת הכליה בנתרם, ואולי חשיב חלק התרומה 

 כ"הכשר מצוה".
 
לא רק "הכשר .ה. לענ"ד י"ל שהוצאת הכליה מגופו היא תחילת המעשה הצלה גופא, ו[א

מצוה" אלא חלק מהמעשה מצוה עצמו. (כמו בהצלת אדם שטובע בנהר שהקפיצה למימי 
 הוצמ יחולש תאז דבלמו .)הנהר איננה רק "הכשר מצוה", אלא תחילת מעשה המצוה גופא

  ].ןתרזחב אלו ןתכילהב אל ןיקוזינ םניא
 
 
 
ומסברא  –לא הבינותי מה קשה לכת"ר: הרי זה עיקר הנדון מה כלול בחייך קודמין   2

קשה לקבוע מסמרות כנגד ק"ו. ורק אחרי שיש מקום לפרוך ולסתור הק"ו שפיר י"ל 
 דמין כולל גם איברים.דחייך קו

 
  א.ה.  לענ"ד עדיין צ"ע כמש"כ בהמשך שם.][

 
 
 
צ"ב מהמרדכי שלהי ביצה שמבאר מדוע להפיס מורסא מותר בשבת משום צער,  3

ואילו לכיבוי דליקה להציל כל רכושו אסור, ותי': דצערא דגופא עדיף. וכפי ששמעתי 
מהגרי"ז שליט"א (וכפי שמופיע בספרו) הביאור בצער הגוף הוא הרגש אמיתי של כאב 
הגוף, ולא החמירו חז"ל. משא"כ איבוד ממונו הוא כאב שכלי, ולא התירו הכיבוי, 
וא"כ ה"נ כאן. ובפרט שבאיבוד ממונו הוא כאב לשעבר על מה שהיה, משא"כ תרומת 

 וששים לכך מאן מפיס דחשיב פחות צער.כליה יש חשש עתידי, ועכ"פ כשיש כאלו שח
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.ה. לענ"ד י"ל בדעת האגרות משה דמפיס מורסא שאני דמיירי באיסור דרבנן ורבנן לא א[
גזרו בצערא דגופא שכזה, ולא פלוג רבנן בין אותם אנשים דצערא דגופא חמור אצלם יותר 

 מממונם לבין אותם אנשים שלא].

(או כל נכסים) כדי מש"כ לשקול בפלס האם אנשים מוכנים לאבד חומש נכסים  4
להציל כלייתם שהוא יהא המודד אם תרומת כליה תחשב "כחומש" ויותר או פחות 

 מחומש וממילא כותב כת"ר שיש סיבה לחייבו לתרום.
לענ"ד יתכן שכוונת רבינו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל שכשם שיותר מחומש נכסים אדם 

על הציבור (כשם שאמרו  לא מחוייב לקיום מ"ע כי יתמוטטו נכסיו והוא יפול בנטל
המבזבז אל יבזבז יותר מחומש [לשון הרמ"א או"ח תרנ"ו] ) ובכה"ג לא חייבה תורה 
א"כ כל "תרומה" או "הוצאה" שהיא מעשה בלתי הפיך וניתן לשחזור, לא מחוייב 
אדם, וממילא השיקול למדוד לחייב תרומת כליה באם חשובה כחומש נכסים אם לא, 

 זהו "נתינה חשובה" בעצם. לענ"ד אינו מוצדק כי
דברי האבני נזר לעניין דחיית ברית מילה לבל יהיה צולע כי זה יותר מחומש, נכונים. [

כי זו האמת שחשוב רגל ישרה יותר מחומש נכסים. אבל גם אם יהיו אנשים שיתנגדו 
לאבד חומש נכסים הגם שישארו צולעים, לא שמענו מהאבני נזר שיצטרך לעשות ברית 

].בזמנה

א.ה. לענ"ד מדברי האגרות משה (הנ"ל, בפרט בסו"ד) נראה ברור דתליא אי צער של [
הוצאת אבר מגופו חשיבא לאדם יותר מכל ממונו אי לאו, ומכיון שצערא טובא של קטיעת יד 
וכדו' ודאי הוא יותר מכל ממונו לכן אין חיוב בכך, אך בתרומת כליה שלכאורה לרובא 

ל רכושם, ממילא ליכא פטור זה. וכן לאבנ"ז י"ל דאם לרובא דאינשי דאינשי לא הוי כהפסד כ
היה חמור איבוד חומש מנכסיהם יותר מצליעת רגליהם, א"כ היו צריכים לעשות ברית 

 בזמנה על אף שישארו צולעים.
אינשי אינו נחשב כאיבוד חומש מנכסיהם, וכי לכולי הגע עצמך אם היה מיירי במום קטן ש

 לרובאהאדם מלקיים הברית בזמנה, א"כ י"ל דה"ה באופן דלא חשיב היה שייך לפטור 
 דאינשי כאיבוד חומש מנכסיהם דאין לפטור מן המצוה.

 ]ויש לדון אי אזלינן בתר רובא דאינשי או בתר כל אחד ואחד בפני עצמו, וצ"ע.
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