מז'ולז' ועד נשות דימונה :הצלת עצמו בממו חברו
הרב נריה גוטל
גיבור סיפרו של ויקטור הוגו – 'עלובי החיי' ,שב לאחרונה ,במידתמה ,לתחייה ,והפע "באמת" .קבוצת
האמהות שנכנסה למרכול ,לקחה מצרכי וסירבה לשל ,שבה והעלתה לסדר היו הציבורי מציאות קשה
של אד הגו שאינו רואה לעצמו ברירה אלא לשלוח ידו לרכוש הזולת ,לפת לח .נכו ,יש כמוב לא מעט
הבדלי בי אז להיו .היו ,הדבר לא נעשה בהיחבא ,אדרבה לאור היו ועל רקע תקשורתי .היו ,ז'אבר
– השוטר הרע  אינו נמצא ואי מי שיתעקש על העמדה לדי; אדרבה ,דברי הכומר דאז המוותר על
פמוטיו ,בעל החנות דהיו המשל מכיסו ,ה המתקבלי .היו ,לא מדובר בנטילה לצור! קיו מינימלי
ממש ובאד מזהרעב 1.ועדיי עיקרו של דבר דומה :אד הגונב רכוש זולתו על מנת לכלכל את עצמו ואת
בני ביתו.
ובכ ,לו היה ז'ולז' ,או היו אות אמהות ,שואלי הלכה ,מה היו מורי לה :מותר או אסור? וא מותר,
אזי ג לכתחילה או רק היתר דיעבדי? וא רק דיעבד ,הא ישלמו 'לכשירווח'?
לכאורה ,היינו אומרי ,שאלה מעיקרא ליתא .הלוא זה כבר נקוט בידינו שישנ רק ,וא! ורק ,שלוש עבירות
חמורות עליה מצווי למסור את הנפש ואילו על כל האחרות יעבור ואל יהרג )סנהדרי עד ע"א( ,ומאחר
וגניבה אינה נמנית ע השלוש ,הרי לכאורה פשוט לגמרי שיגנוב ובלבד שלא ימות .מה מפתיע אפוא
להיווכח כי לא רק שהדבר אינו פשוט כלל ועיקר ,אלא שלחלק מ הפוסקי ההכרעה הפוכה.
דבר זה מחייב ,כמוב ,הסבר ,ולפי קוצר המצע שלהל ,משהו מהילוכה של הלכה בנדו.
פרשיית הגדיש
לאמיתו של דבר ,לדידו של עול ההלכה ,השאלה אינה חדשה כלל וזה כבר נתנו פוסקי לא מעטי
דעת לסוגיה .יתרה מזו ,יתכ שספק ראשוני בשאלה זו עלה כבר אצל דוד המל! 2.כל הד בסוגיה נזקק,
בראש וראשונה ,למחלוקת הראשוני בפרשנות סוגיית בבא קמא )ס ע"ב( המתייחסת לדוד ולגבוריו .על
אחד מה מסופר )שמואל ב' ,כג( כי כאשר רצו פלשתי להשמיד יבול ישראל ,הוא התייצב בתו! חלקת
שדה מלאה עדשי "ויצילה" והושיע את ישראל .ובהמש! )ש ש ,טו(" :ויתאוה דוד ויאמר מי ישקני מי
מבאר בית לח אשר בשער" ,הגבורי נענו לאתגר ,א כי דוד לא שתא לבסו' .מקראות אלה מתבארי
בגמרא )ש( כספק הלכתי שהעלה דוד בפני חכמי הסנהדרי ,וה פשטוהו לו .ומה היה הספק? בגמרא
שלוש העמדות 3,אחת מה נוגעת ישירות 4לענייננו …" :רב הונא אמר :גדישי דשעורי דישראל הוו דהוו
מטמרי פלשתי בהו ,וקא מיבעיא ליה :מהו להציל עצמו בממו חבירו? שלחו ליה :אסור להציל עצמו
בממו חבירו ,אבל אתה מל! אתה] ,ומל![ פור ,לעשות לו דר! ואי מוחי בידו" .רוצה לומר ,לרב הונא
הספק נגע ישירות בשאלה א "מותר לאד להציל עצמו בממו חבירו" והתשובה הייתה שככלל אסור ,וב!
– כמל! – אי מוחי .בפשיטות נראה אפוא ,שסוגיה זו מכריעה בבירור שאסור לו לכל אד – שאינו מל! –

ליטול ממו חבירו ולו ג להצלת עצמו.

 1א כי יש מקו להעיר ,שג התצרוכת דאז אינה התצרוכת דהיו ,ולפי סוגיית כתובות )סז ע"ב(
הגורסת שצרי לית לאביו המורגל בכ "אפילו סוס לרכוב עליו ועבד לרו לפניו" ,הרי הרגלי אורח חיי,
אישיי וכללי ,משפיעי הלכה למעשה .וראה ש על מחוייבות למותרות כ"ליטרא בשר ]א בקר וא
עו" – היקר יותר![ בכל יו"" ,בשר שמ ויי יש"" ,תרנגולת פטומה ויי יש" ,למורגלי בכ.
 2אולי אפילו אצל יהושע ב נו ,כפי שיבוא להל.
 3על מה שהביא את הגמרא לחרוג ,לכאורה ,מ הפשט ,ראה ראב"ד המובא בשיטה מקובצת ,בבא קמא,
)קיז ע"ב( ד"ה ובאמת וברור.
 4וראה ש ג דעת "רבנ ואיתימא רבה בר מרי".

כ! אכ משתמע מרש"י על אתר ,אשר לא רק שלא אמר ולו ג מילת הגבלה אחת על דברי הגמרא ,אלא
הותיר כפשיטות וא' הוסי' בהמשכה )ד"ה ויצילה(" :שלא ישרפוה ,הואיל ואסור להציל את עצמו
בממו חבירו"  .תוספות )ש ,ד"ה מהו( ,לעומת זאת ,מיד הדגישו כי השאלה לא נסבה אלא על שאלת
השיפוי" ,אי חייב לשל כשהציל עצמו מפני פקוח נפש" ,א! ודאי לא על עצ ההצלה ,שהיא – פשוט
וברור  מותרת.
מחד ,שיטת תוספות מתקבלת כמוב על הדעת – וכי עלתה על דעת! שיחוייב אד למסור נפשו על עבירת
גזילה?! ה "מילתא דפשיטא היא ,דאי ל! דבר שעומד בפני פיקוח נפש אלא שלש עבירות" )רא"ש ש,
יב(! על כרח! השאלה אינה אלא רק שאלת ממו ,על הפיצוי ,ולא על עצ המעשה .מאיד! ,אי לכחד
שבלשו הסוגיה ,העמדת קשה ,כטענת ר"י עטלינגר )שו"ת בני ציו ,סימ קסז(" :פירוש זה של התוספות
והרא"ש דחוק מאוד בלשו הגמרא ,דלא הוי ליה למימר מהו להציל עצמו בממו חבירו אלא הוי ליה
למימר מי שהציל עצמו בממו חבירו חייב לשל או לא" .מבחינה זו ,דוקא דברי רש"י פשוטי יותר .דא
עקא ,מסברה ,דבריו תמוהי ביותר ,שכ זה "הוא דבר שא"א לומר כלל ,דכל עבירות יעבור ואל יהרג חו,
מע"ז וג"ע וש"ד וא' גזל" )שו"ת אגרות משה ,יו"ד א' ,סימ ריד(!
מסיבה זו היו שצמצמו את הדברי והעמידו את הסוגיה במצב שלא הייתה זו סכנת נפשות גמורה .נית
היה להציל ג בדר! אחרת ,או שהיה דוד בטוח שד' יסייעו א יחמיר 5.במקרה כזה ,ורק במקרה כזה ,נקבע
שאסור לו לאד להציל עצמו בממו חבירו ,ואול בכל מקרה של פיקוח נפש גמור ודאי יסכי ג רש"י
ע היתר הגזילה" .זהו מה שצרי! לומר בכוונת רש"י אבל לא שנאמר בדבריו מה שלא נית להאמר"
)אגרות משה ,ש(.
דא עקא ,כל זה טוב ויפה מסברה ,בר אי לכ! ולו ג רמז בדברי רש"י עצמ .לפיכ! ר"י עטלינגר ,בשו"ת
בני ציו )א ,קסזקעב( 6קיבל את דברי רש"י פשוט כמשמע וסבר שאכ ,לדידו זה גופה מה שהורתה
הסוגיה :ככלל אסור לו לאד להציל עצמו בממו חברו ,ודוד המל! – חריג.
פרשיית לח הפני ובשר הקודש
משהיל! הבני ציו בדר! זו ,ביאר לפיה סוגיות נוספות .האחת חוזרת לדוד עצמו ,אשר בעת הימלטו
משאול מגיע לנוב עיר הכהני ומבקש מאחימל! לח )שמואל א' ,כא( .אחימל! מסרב תחילה ,בטענה "אי
לח חול אל תחת ידי כי א לח קדש" ,ועל כ! משיבו דוד "והוא דר! חול וא' כי היו יקדש בכלי" .או
אז נענה הכה לבקשתו" ,וית לו הכה קדש כי לא היה ש לח כי א לח הפני המוסרי מלפני ד'
לשו לח ח ביו הלקחו".
מה פשר הדיאלוג? במה נחלקו אחימל! ודוד? דנו בדבר בסוגיית מנחות )צה ע"בצו ע"א( וביארו :הכהני
טענו שאינ יכולי למסור בידיו ,בידי זר ,לח קודש – לח הפני .השיב דוד ,כי לא זו בלבד שלח
הפני שהוסר מהשולח  ומותר באכילה לכהני  מותר לו ,אלא אפילו לח שזה עתה הונח על השולח
 ואסור באכילה אפילו לכהני  ג הוא מותר לו באכילה .זאת משו שתקפו בולמוס והוא "מסוכ" ,והרי
זה פיקוח נפש המתיר כל .את שורש המחלוקת העמיד הבני ציו כנסוב על השאלה באלו קדשי רשאי
להאכיל את הנמצא בפיקוח נפש :רק בקדשי המותרי לכה או ג באלה שאסורי אפילו לכהני.

 5ראה ר"י רוזניס ,פרשת דרכי ,דרוש יט – דר החיי; שו"ת פסקי עוזיאל בשאלות הזמ סימ לב ,אות
ג; שו"ת אגרות משה ,יו"ד א' ,סימ ריד וש ש ב' ,סימ ס ,ענ" ב .לחילופי ,ראה הלכה ברורה לסוגיית
ב"ק ,ש :כלל אי ללמוד מרש"י הלכה ,שכ כבר קבע השדי חמד )כללי הפוסקי ,סימ ח אות יב( כי דרכו
של רש"י לפרש כפשט לשו הסוגיה ,ג כאשר מצד הכרח ההלכה לא יוכרע כ.
 6ר"י עטלינגר נת דעתו לסוגיה שוב ושוב .נוס" לשו"ת בני ציו ,א ,סימני קסז,קעב ראה ג שו"ת בני
ציו החדשות ,סימ קעג; ש ,ג ,סימ קג; וכ שומר ציו הנאמ ,תרי"ב ,סימ קטז.

אחימל! סבר שאסור לאד להציל עצמו בממו שאינו שלו – יהא זה ממו חברו או ממו שמי ,ואילו דוד
סבר שהדבר מותר – בממו חברו ובממו שמי.
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סוגיה נוספת שהתבארה לו ,לבני ציו ,בהילו! זה ,היא משנת אבות )ה ,ה( ,בה נימנו בי עשרת הנסי
שנעשו לאבותינו בבית המקדש" :לא הפילה אשה מריח בשר הקדש" ,ובמיוחס 8לרש"י ביאר – בפירושו
השני  "שאילו הריחה ובאת לטעו מה אי שומעי לה להאכילה בשר קדש" .תמה על כ! בעל 'תוספות
חדשי' ,על אתר :הרי אי ל! דבר שעומד בפני פקוח נפש והכל יודעי את האמור בש"ס )יומא פב ע"א(
שעוברה שהריחה מאכילי אותה – א אי פתרו אחר – אפילו בשר קדש! ואכ נדחקו בזה פרשני ,א!
להנ"ל הדבר מוב :סוגיית יומא שהתירה ,עוסקת בממו הכה ,וממנו מאכילי ,הג שאלה קדשי .משנת
אבות לעומת זאת ,עוסקת בקדשי גבוה ,שה – כממו הזולת ,שלא בהרשאתו – אינ נאכלי ,שכ אי
אד מציל עצמו בממו חבירו.
בהתא לכ! סיכ הבני ציו כי ודאי לא נית לקבוע בפשטות שמותר לאד להציל עצמו בממו חבירו.
ראשית ,הסוגיות הנ"ל התבארו היטב למא דסבר אי מצילי .שנית ,הלוא הוכח שזו מחלוקת ראשוני
שאינה מוכרעת :דעת רש"י ,שאי מצילי מ הסכנה לא בממו חבירו ולא בממו גבוה; דעת תוספות
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ורא"ש ,שמצילי; ובאשר ל"שאר ראשוני  לא ראיתי בזה הכרע" ,לא לכא ולא לכא.
פרשיית העדי
אלא שלכאורה כמה וכמה סוגיות מתייצבות נגד עמדה זו ואומרות חדמשמעית את ההיפ! הגמור .לדוגמה,
בכתובות )יט ע"א( הסביר רב חסדא את שיטת רבי מאיר הגורס שעדי שאמרו "אנוסי היינו מחמת
נפשות" אינ נאמני לפסול את השטר ,בהנמקה שלדידו הלכה היא כי "עדי ,שאמרו לה חתמו שקר
ואל תהרגו  יהרגו ואל יחתמו שקר" ,ולכ אינ נאמני לומר שנהגו בניגוד להלכה .הסבר זה נידחה על
הס' על ידי רבא בטענה זו :הלוא א היו העדי באי תחילה להיווע ,בנו ,ודאי היינו אומרי לה
לחתו ולא ליהרג ,שכ מ המפרסמות הוא ש"אי ל! דבר שעומד בפני פיקוח נפש  אלא עבודת כוכבי
וגלוי עריות ושפיכות דמי בלבד" ,ולמה אחר שחתמו נאמר לה מדוע חתמת?! ולכ! התפרשו לרבא
דברי רבי מאיר בדר! שונה .לענייננו מכל מקו ,לכאורה מפורש כא שאד מציל עצמו בממו חבירו,
יחתו שקר ואל יהרג!
אכ ,משנשאל על כ! ר"י עטלינגר השיב שסוגיה זו גופה מוכיחה שהדבר נתו במחלוקת ואינו חדמשמעי.
נכו הוא שרבא אמר בזה דברי חד משמעיי ,בר וכי לא הפוכה בדיוק הייתה טענת רב חסדא! לאמור,
 7או,אז נשאלת כמוב השאלה ,שבפרשיית לח הפני ,היותר קדומה ,סבר דוד בפשטות שמותר להציל
עצמו בממו חבירו ולעומת זאת בפרשיית הגדיש ,היותר מאוחרת ,הסתפק בדבר! נזקק לכ הבני ציו
עצמו ,והשיב כ" :אז סבר דוד שמותר להציל עצמו בממו חבירו וג בממו גבוה ,אבל אחר שאינה ד'
לידו לח שיצא כבר מידי מעילה ,אפשר דעי"ז בעצמו נסתפק דוד במה שהיה פשיטא לו שמותר להציל
עצמו בממו חברו ,שאולי שמרו הקב"ה מלחטוא ,ולכ כששוב בא מעשה כזה לידו שאל לסנהדרי א
מותר להציל עצמו בממו חבירו  ,והשיבו לו שאסור" .א זו ההכרעה המאוחרת הרי מכא ש"באמת י"ל
שאסור להציל עצמו" בממו חבירו ובממו גבוה.
 8מחד ,אחר שהוכח כי הפירוש אינו לרש"י ,לא נית לומר כבני ציו" :רש"י לשיטתו קאי" .מאיד ,דוקא
כ מצטר" תנא דמסייע נוס" לשיטה זו.
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להוציא הראב"ד ,הלכות חובל ומזיק ח ,ד – בו נטה הבני ציו לראות מקבילה לשיטת תוספות ,א כי

הוא עצמו מבהיר שהדיוק מש אינו מוחלט .ואכ ,ההיפ הגמור משתמע מדברי הראב"ד ,המובאי
בשיטמ"ק בבא קמא קיז ,ב" :מציל עצמו בממו חבירו הואיל ואתא ליד נימא בה מילתא ,דאיכא מילי
דקשיי אהדדי… ואיכא למימר מה שאד חייב להציל חברו בממונו הני מילי בפניו… אבל שלא בפניו לא
מתחייב ממונו בכ ,ואפילו בפניו נמי לא שיפסיד זה ממונו אלא שישל פסידתו…" ,והרי זה תוא דווקא
שיטת רש"י!

מחלוקת אמוראי לפנינו ,בדעת ר' מאיר ,ובאותה מידה שנכו הוא כי רבא מתיר את החתימה ,באותה
מידה נכו הוא שרב חסדא אוסר אותה.
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יתירה מזו; ר"י עטלינגר מפנה למדרש בו נאמר מפורשות" :שלושה שאי עומדי בפני פקוח נפשות:
עבודה זרה וגלוי עריות ושפיכות דמי .רבי יהודה אומר א' הגזל" ,וברמב" – מובא בשיטמ"ק )כתובות
ש ,וכ הוא ברשב"א(  הגירסה לא רבי יהודה אלא רבי מאיר ,והרי זה רבי מאיר "לשיטתו"! 11נכו הוא
שרמב" עצמו דחה את הדברי ,א! אי זה אלא משו הבחנתו בי גזל ממשי ובי עדות שקרית  הגוזלת
רק בעקיפי – ואילו המשווי רואי את העדות כ"דינא דגרמי" וכגזל ממשי .בכל אופ ,דברי המדרש,
לפחות ביחס לגזל ,מדברי בעד עצמ ושוב מציגי שיטה קדומה הגורסת שאסור לו לאד להציל עצמו
בגזל חבירו.
פרשיית קיפוח הרועה
סוגיה נוספת שצויינה ,וא' היא "כנגדו" ,הייתה זו שביומא )פג ע"ב( ,ש סופר על רבי יהודה ורבי יוסי
שהלכו בדר! ,וכאשר תק' בולמוס את רבי יהודה "קפחיה לרועה ,אכליה לריפתא" )רש"י :כפאו ונטל ככרו
הימנו( ,ושוב רואי שמציל אד עצמו בממו חבירו! ר"י עטלינגר ,שג על כ! נשאל ,השיב )בסימ קסט(
כי שוב ג כא הדבר חוזר לאותה מחלוקת התנאי .ה המש! המעשה )ש( הוא זה :מחה בו רבי יוסי,
ברבי יהודה ואמר לו" :קפחת את הרועה" ,וכאשר הגיעו לעיר תק' בולמוס את רבי יוסי ,עד ש"סבבוהו בני
העיר והקיפוהו לגיני של דבש ומתיקה וקערות של תבשילי" )רש"י( .אואז אמר לו רבי יהודה" :אני
קפחתי את הרועה ואתה קפחת את העיר כולה".
הקשה הבני ציו :ראשית ,מדוע מחה רבי יוסי ברבי יהודה ,והלוא מציל אד את עצמו בממו חבירו!
שנית ,מה פשר תגובת רבי יהודה ,ה בני העיר נתנו את המאכלי ברצו ,ואילו הוא נטל את הפת בעל
כורחו של הרועה! אלא שה ה הדברי :רבי יהודה סובר שמציל אד עצמו בממו חבירו ,ולכ חט'
מהרועה ,ורבי יוסי סובר שאסור להציל את עצמו בממו חבירו ,ולכ מחה .אחר שאירע לרבי יוסי מה
שאירע ,הגיב רבי יהודה ואמר שלשיטתו הדברי דומי לחלוטי :כש של! הותרה הנטילה מאחר וניתנה
מרצו ,כ ג לי הותר הדבר מחמת פיקוח הנפש בו הייתי נתו .והוסי' וחת הבני ציו שא אכ בכ!
חלוקי רבי יהודה ורבי יוסי ,אזי בדי הכריע רש"י לאסור ,שכ כלל נקוט בידינו )ערובי מו ע"ב(" :רבי
יהודה ורבי יוסי  הלכה כרבי יוסי" ,ו"כל שכ כשג רבי מאיר מסייע לו".
פרשיות החסיד ,החומס והתועה
סוגיות אלה נדונו בסידרת תשובותיו של הבני ציו ,ולימי ,הדיו שהתפתח בנדו ,הביא 'אחרוני'
להזכיר בהקשר זה סוגיות נוספות .לדוגמה ,זו שבבבא קמא )פ ע"א(" :מעשה בחסיד אחד שהיה גונח מלבו,
ושאלו לרופאי ,ואמרו :אי לו תקנה עד שינק חלב רותח משחרית לשחרית; והביאו לו עז וקשרו לו
בכרעי המטה ,והיה יונק ממנה משחרית לשחרית .לימי נכנסו חבריו לבקרו ,כיו שראו אותה העז קשורה
בכרעי המטה חזרו לאחוריה ,ואמרו :לסטי מזויי בביתו של זה )רש"י :רועה בשדות אחרי וגוזל את
הרבי( ,ואנו נכנסי אצלו! ישבו ובדקו ולא מצאו בו אלא אותו עוו של אותה העז .וא' הוא בשעת
מיתתו אמר :יודע אני שאי בי עוו אלא עוו אותה העז ,שעברתי על דברי חברי".
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ר"י עטלינגר ציי למדרש זה " ,ברייתא חיצונית"  ,לפי הבאתו ברמב" ,שבשיטה מקובצת; ולפנינו

באוצר המדרשי – אייזנשטיי ,עמ' תקלו ,מדרש שלשה וארבעה ,אות כז.
 11מאחר וג להל ,ה בפרשיית הרועה וה בפרשיית החסיד ,רבי יהודה כ מציל עצמו בממו חבירו ,הרי
זה מחזק גירסת הרמב"  ,רבי מאיר ולא רבי יהודה  ,במדרש זה .אכ ראה להל ,הערת הר"ע יוס" ,על
זיהוייו האפשריי של רבי יהודה בחלק מהפרשיות – בר אלעאי או ב בבא – ועל אי הסכמת הירושלמי
והבבלי בנדו ,ולכ כל טענת "לשיטתו" מפוקפקת קימעא.

לו יצוייר שמחלתו של החסיד לא הייתה קשה ,נית להבי מדוע היה עליו להימנע .ואול מצורת התיאור
משמע שמחולי זה הוא מת ,ואכ המאירי )על אתר( 12כותב מפורשות שזו הייתה מחלה קשה ביותר ,ו"א'
על פי שבמקו פיקוח נפש הותרו האיסורי להתרפא בה ,דבר שנאסר מכוח תקנה ומחשש פסידת
אחרי ראוי להחמיר בו ביותר" .לאמור ,מחד – פיקוח נפש ,מאיד!  חשש גזל ,והשני גובר; משמע שג
א מדובר בפיקוח נפש ,הגזילה אסורה ואסור להציל עצמו בממו חבירו.
]כא המקו להעיר לראייתו הנאה של הר"ע יוס' )יביע אומר ,ד' ,חו"מ ,ו אות א( ש"אותו חסיד" מכוו –

לפחות לדעת הבבלי – 13לא לר' יהודה ב בבא אלא דווקא לר' יהודה בר אלעאי )השווה תמורה טו ע"ב(,
שכ משתמע שהחסיד מת בחוליו ואילו ר' יהודה ב בבא מת בידי הרומאי )בבלי סנהדרי יד ע"א( .א
אכ כ! הדבר ,ו"חסיד" זה הוא הוא סת ר' יהודה ,הרי מתאימה הנהגתו לשיטתו הנ"ל ביומא :הוא סבר
שמותר לאד להציל עצמו ג בגזל ,וכ! נהג .חבריו לעומת זאת סברו כחולקי ,שאסור להציל עצמו ,ולכ!
מחו בו .וא תשאל :מדוע חזר בו ר' יהודה ולבסו' הודה לה? אפשר משו שסבר שהיה ראוי לשמוע
בקול חבריו ,א' שמצד הדי מותר )ראה שבת קלד" :אע"פ שאני אומר כ! וחברי אומרי כ! ,מימי לא
מלאני לבי לעבור על דברי חברי"( ,מה ג "שהיה אפשר לו לדחוק עצמו לגדלה ע"י רועה ובחורשי ולא
עבד הכי תלה החטא בעצמו"[.
14
מקור נוס' אליו ציינו אחרוני ,בהקשר זה ,הוא ירושלמי עבודה זרה )ב ,ב(" :לא סו' דבר שאמר לו הרוג
את איש פלוני אלא אמר לו חמוס את איש פלוני" ,ומראה הפני )ש( מבאר שהדברי תואמי את שיטת
הסוברי שיהרגו ואל יחתמו שקר.
מקור נוס' :תקנת יהושע ב נו ש"התועה בי הכרמי מפסיג ועולה מפסיג ויורד" )בבא קמא פ ע"ב(
המתפרשת לחלק מ הראשוני )כראב"ד ,המובא בשיטה מקובצת ב"ק קיז ,ב( כהיתר לאד התועה בדרכו
ומצוי בפיקוח נפש לשבור ענפי אילנות רעהו על מנת להינצל .ומה הרבותא בתקנה ,והלוא מדובר בפיקוח
נפש! אלא שמעיקר הדי כל עוד חבירו אינו כא ,אסור לו להציל עצמו בממו חבירו ,ולכ! נצרכה תקנת
15
יהושע להתיר ג בהיעדרו; ושוב  לפרשנות זו  ראיה נוספת לאיסור ההצלה בממו חבירו.
הייתכ?!
מוב מאליו שג א אכ קיימת שיטת תנאיאמוראיראשוני סדורה הסבורה שאל לו לאד המצוי
במצב של פיקוח נפש לגנוב לח מבית חבירו ,וימות ולא יגנוב ,שיטה זו אומרת דרשני וזוקקת הסבר:
הלוא לכאורה ,הדבר מנוגד לחלוטי לכל הידוע לנו מעיקרי כלליה של תורה ,הגורסת "וחי בה ולא שימות
בה" בכל שאינו נימנה על השלוש החמורות! וא' לשיטת בעלי התוספות )עבודה זרה כז ע"ב ד"ה יכול(
הסבורי שרשאי אד להחמיר על עצמו ג בשאר עבירות ,וג לרמב" )הלכות יסודי התורה ה ,ד( הסובר
כ! – לפי הנמוקי יוס' והכס"מ – 16ביחס ל"אד גדול וחסיד ירא שמי" ,הרי לית מא דפליג שזה אינו
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ולא כ במהרש"א" :ואפשר שהיה חולה שאי בו סכנה ולא היה לו להתירו בעצמו"; וכ בב יהוידע;

וראה אוצר מפרשי התלמוד ,ש.
 13בירושלמי סוטה )ט ,י( ,לעומת זאת ,מפורש שהכוונה לר' יהודה ב בבא ,וכ דעת "גאו" בשיטה מקובצת
ב"ק פ ע"א; וראה תוספתא בבא קמא ח ,יג.
 14ראה מהר" חיות ,ב"ק ס ע"ב; וראה ירושלמי כפשוטו עמ' .188
 15נכו הוא שראשוני אחרי )כשו"ת הרשב"א ,ד' ,סימ יז ובחידושיו ,ב"ק פא ע"ב( מבארי שהחידוש
הוא כי במקרה כזה תיק יהושע שהוא רשאי להציל עצמו אפילו שלא על דעת לשל ,שכ א מדובר
בכוונה לשל פשיטא ופשיטא שרשאי להציל עצמו; לחילופי ,היו מ הראשוני שהעמידו כי כלל לא
מדובר בפיקוח נפש.
 16נמוקי יוס" ,סנהדרי ,סו" פרק שמיני ,יח ע"א בדפי הרי"" ,ד"ה והמקדש את הש – מובא ע"י הכס"מ,
הלכות יסודי התורה ה ,ד.

אמור אלא בהתנדבותו של החסיד ורק כאשר "רואה שהדור פרו ,בכ!" ,לא בכל אד ,לא בכפייתו ולא על
רקע כשלנו .תמוה אפוא כיצד זה אוסרת עליו השיטה הנ"ל לגנוב ,ובכ! גוזרת עליו מיתה!
מיגוו הסברי נתנו לכ! אחרוני .ר"ש קלוגר )האל' ל! שלמה ,יו"ד סימ ר( הבחי בי עבירות שבי אד
למקו לעבירות שבי אד לחבירו" .נראה לומר דלא התירה התורה לעבור על כל עברות מכח פיקוח נפש
חו ,השלוש ,רק בעברה שבינו לשמי ,שהקב"ה מחל על כבודו והתיר בעברה שבי אד למקו ,אבל
בעברה שבי אד לחברו לא הותר בעבור פיקוח נפש .ויש להסביר הדבר דעיקר הטע דעברה שבי אד
למקו מותר מכח פקוח נפש ,מכח דמוטב שיחלל שבת אחד כדי שישמור שבתות הרבה ,והיינו שע"י עברה
זו יחיה ויקיי כמה מצות ,וזה שיי! בעברות שבי אד למקו ,דא' שמתמעט בזה כבוד שמי מ"מ אח"כ
יתרבה עי"ז כבוד שמי .אבל בעברה שבי אד לחברו מה בצע להנגזל מה שהלה עושה אח"כ מצות
ומעשי טובי ,סו' סו' לא ישול הזיקו בזה ,לכ אינו מותר רק בא יודע ממי גוזל דאז אפשר בידו
לשל דאז כיו שאי לו הפסד לא גרע הצלת גופו מהצלת ממונו… והא דאמרינ אי ל! דבר שעומד בפני
פ"נ אלא ג' דברי היינו בעברות שבי אד למקו בזה אי עברה עומדת רק הני ג' ,אבל בעברות שבי
אד לחברו א' בגזל אסור להתרפאות רק באופ שיהיה בידו לשל".
ר"י עטלינגר עצמו ,בשו"ת בני ציו הנ"ל )סימ קעא( ,נת לשיטה זו שלוש הנמקות :ראשית ,מצד המקור 
"ר' עקיבא למד שפיקוח נפש דוחה לא תעשה מעבודה שדוחה שבת ,וראינו גזל שחמור משבת שהרי
עבודה דוחה שבת ואינו דוחה גזל" .שנית ,מצד הדיוק ,בדברי הדומי לר"ש קלוגר  "ג א ילפינ מוחי
בה ולא שימות בה ,הרי ש כתוב ועשית את כל חקותי ואת כל משפטי ,ובזה לא התיר הקב"ה שלא
למות רק מה שנוגע אליו דהיינו חקותיו ומשפטיו אבל לא מה שהוא לאחרי ולהיות ג רע לבריות למע
הציל עצמו ממיתה"; שלישית ,מצד הערכי המתנגשי  "אחר דילפינ שעבודה זרה עומד בפני פיקוח
נפש מואהבת את ד' אלקי! וגו' בכל נפש! כדאמרינ בסנהדרי )ד' ע"ד( ואמרינ ש יש ל! אד שממונו
חביב עליו מגופו לכ! נאמר בכל מאוד! ,ולכ כמו דילפינ ש דשפיכות דמי עומד בפני פיקוח נפש הוא
הדי ג כ גזל כיו דיש אד שממונו חביב עליו מגופו".
ר"ש ישראלי )עמוד הימיני ,סימ טז ,פרק ד ,אותיות יאיב( ביאר שרק על האד חלה מצות השבה והצלה,
בר כאשר אי "אד" ,לא קיימת כל חלות מצוה על ממונו .טעמו של דבר" ,משו שהאיסור הוא כא
תולדה ,ועיקר היסוד הוא שאינו שלו ,ודבר שאינו שלו הוא בגדר שאינו בנמצא לגביו כל שאי חברו מרשה
לו".
הניסוח היותר מפורס בעול הישיבות לביאור העניי הוא  ככל הנראה – זה של ר"ש שקאפ בשערי
יושר )ה ,א( .במענה לשאלה הידועה :מדוע נוקטי "המוציא מחברו עליו הראיה" ומשאירי את החפ,
אצל המוחזק בו ,ואי נוקטי "ספיקא דאורייתא לחומרא" וחשש איסור הגזל דווקא יפקיע מחזקתו את
החפ !,מבאר ר"ש שקאפ כי "כל דיני המשפטי של דיני ממונות בי איש לרעהו ,אינ כדר! כל מצוות
התורה .דבכל המצוות הוא מה שהזהירה לנו תורה בעשה ולא תעשה ,חיוב קיומ עלינו הוא העיקר לקיי
מצוות ד' .ובדיני ממונות אינו כ .דקוד שחל עלינו מצוות ד' לשל או להשיב ,צרי! שיוקד עלינו חיוב
משפטי .דהרי א' א קט הוא הגוזל ,דאינו בר מצוות ,מכל מקו מוטל על בית די להציל עשוק מיד
עושקו לכו' את הקט להחזיר החפ ,הגזול לבעליו .ועוד כלל עיקרי בזה :דהיכא שאנו דני על איזה זכות
וקני של אד באיזה חפ ,או שעבוד ממו ,אי אנו דני כלל על עני שמירת איזה מצוה ,אלא עני
מציאות למי קנוי הדבר ,ומי ומי ראוי ע"פ תורת המשפטי להחזיק את החפ .",לכ ,אחר שהוכרע
משפטית "על פ"י הכרעת השכל" שהחפ ,של פלוני ,כלל לא שיי! בזה איסור גזל אשר אינו מתקיי אלא
רק כאשר אד גוזל מחבירו "דבר שעל פי תורת המשפטי הוא של חבירו" .ולענייננו ,מאחר והכרעה
קניינית קודמת להכרעה איסורית ,לכ לא נית להשתלט על קני הזולת ולו ג בתואנה מצוותית.
זו אפוא ,בקצירת האומר ,תמצית הפרשנויות ,המעמידות תשתית סברתית להכרעה שתחילה נראתה
תמוהה ,ועתה מבוארת ,לאסור הצלת אד את עצמו בממו חבירו ,כאשר הוא נוטלו שלא מדעתו ושלא
בפניו ,וזאת ג כאשר מדובר במצב פיקוח נפש.

מעיו להלכה
אכ ,כל זה נאה ויפה לפלפול עיו הסוגיה ולפרשנותה היל! והיל! .בר ,לאמיתו של דבר ובסופו של דבר,
לא מצאנו למי מ הפוסקי שיכריע מפורשות כשיטה זו הלכה ,הלכה למעשה .כאשר הרשב"א )ד' ,סימ
יז( נשאל בנדו ,קבע נחרצות שההיתר פשוט לחלוטי" :מה שכתבתי נראה לי שהוא פשוט ,וקרוב אני לומר
שלא הייתי בכ! צרי! לכותבו ,מרוב פשיטותו .שהרי אי ל! דבר עומד בפני פקוח נפש ,אלא אות ג'
המנויות… ודאי ,להציל עצמו על מנת לשל ,פשיטא".
לימי ,נשאל ר' יהודה עייאש )שו"ת בית יהודה ,יו"ד סימ מז( אודות "מי שנדחקה לו השעה יותר מדאי
ולא מצא מי שיפרנסנו ,א מותר לגנוב ולאכול א ימצא משו פקוח נפש או לא" ,והשיב" :בסנהדרי
איתא דעל כל עבירות שבתורה יעבור ואל יהרג חו ,מג' עבירות… הרי לגבי פיקוח נפש ליכא קיו המצות
בי מ"ע בי מצות ל"ת .וא"כ א אד זה היה עומד בסכנת מות של רעבו היה נראה דמותר לו לגנוב
ולגזול דאי ל! דבר שעומד בפני פיקוח נפש" .נכו שהוא מחוייב בתשלומי ,ולכ! "יציל עצמו וישל כיו
שעומד בסכנת נפשות דמות" ,א! "נראה דאפילו אי בידו ממה לשל עכשיו אלא על סמ! שירויח אחר זמ
ואז ישל ,א' זה קרוי תשלומי דאי ל! דבר שעומד בפני פיקוח נפש".
ואכ ,כ! הכריעו גדולי הפוסקי .הרמב" )הלכות חובל ומזיק ח ,ב( כתב כי "המציל עצמו בממו חבירו
חייב לשל" ,ועל דעת לשל  מותר; ובשו"ע )חו"מ שנט ,אד( הורה שאמנ "אסור לגזול או לעשוק
אפילו כל שהוא… אפילו על מנת לשל… כל הגוזל את חבירו ,אפי' שוה פרוטה ,כאילו נוטל נפשו" ,וע
זאת כאשר "הוא בסכנת מות וצרי! לגזול את חבירו כדי להציל נפשו ,צרי! שלא יקחנו אלא על דעת
לשל" ,ולמע הסר ספק הבהיר הסמ"ע )ש ,סק"י(" :על דעת לשל מותר ,כיו שהוא בסכנת נפשות ואי
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ל! דבר שעומד בפני פיקוח נפש".
ג ר"י עטלינגר עצמו ,לצד גיבושו אסכולת אוסרי ,הבהיר" :לא כתבתי שהדי לא הוזכר בפוסקי ,אלא
שלא מבואר בפוסקי שיש פלוגתא בו בי גדולי הראשוני… לא הזכירו שדעת רש"י אינה כ… וא'
דלדינא ודאי פסקינ כפסק הטור ושו"ע דמותר להציל עצמו בממו חבירו ,מכ"מ הרווחנו במה שחקרנו
לידע שלאו כולי עלמא סבירא להו כ".
*
סו' דבר :למדנית ,אכ שמענו על מקורות קדומי ומאוחרי המביעי שיטה שאוסרת על האד ליטול
מממו שאינו שלו ,אפילו א הוא מצוי במצב של פיקוח נפש ואפילו א דעתו לשל .בר הלכה למעשה,
נימנו וגמרו הפוסקי כי כאשר אד נמצא במצב של פיקוח נפש ,דעתו לשל 18,ואי לו אפשרות אחרת
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להצלה ,יציל עצמו בממו חבירו.

 17וראה שו"ע רש"ז ,הלכות גזלה ,סימ ב.
 18לעומת זאת ,א אי דעתו לשל ,ולו ג לכשירווח ,ההיתר אינו ברור כלל ועיקר – ראה בני ציו ,סימ
קע; שו"ת בית יהודה הנ"ל; שדי חמד ,כללי ,מערכת הא' כלל טז וש פאת שד ,סימ יט.
 19וראה עוד בזה ]כולל התייחסות להשלכת העניי על סוגיית ניתוחי מתי[ :שו"ת עמודי אור ,סימ ל
וסימ קטז; עמק יהושע ,סימ טז ונחלת יהושע סימ כג; שו"ת אור גדול סימ א )ד" כא ,א(; שו"ת
מהר" שיק ,יו"ד ,סימני שמז,שמח; נחל אשכול על ספר האשכול ,ב ,עמ'  117ואיל; זכר שמחה
)במברגר( ,סימ רלה; שו"ת פרי השדה ב ,סימ יח; שו"ת דובב מישרי א' ,סימ נח; שו"ת יביע אומר ,ד',
חו"מ סימ ו; שו"ת שבט הלוי ,ח' ,סימ רס ,אותיות י,יא; שו"ת בית אב חמישאי ,דעת אברה ,יו"ד סימ
שנה; שו"ת חבלי בנעימי ,ד' ,יו"ד סימ סד; ספר אשל אברה ]ניימרק[ ,כתובות יט; שבט מיהודה ,עמ'
נט ואיל; משפטי עזיאל ,סימ לב .סיכומי דברי ,ראה אוצר מפרשי התלמוד ,ספר המפתח – פרנקל
והלכה ברורה ,בבא קמא ס ע"ב; נוע ,ו) ,תשכ"ג( ,עמ' פב ואיל; תורה שבעל פה ,ו )תשכ"ד( ,עמ' מ

לצד כל זה ,ולחיתו ,אי אפשר שלא לומר דבר על המצב החברתי הירוד המשתק' מ הסיטואציה .שאלה
כזו שנדונה לעיל – מז' ולז' ועד 'נשות דימונה'  ראוי לה להישאר בחינת "דרוש וקבל שכר" ,ולא הלכה
למעשה .תהא האשמה מוטלת בקולר זה השר או באלו מנווטי המדיניות ,א בכלכלה הישראלית וא
בכלכלה העולמית וא בצירו' השתיי ,ואפילו א אשמת הפרט כרוכה בכ! ,השורה התחתונה אינה
הכלכלה ,אפילו לא הקלקלה ,אלא הבבואה החברתית .אוי לה לחברה שרואה בניה ובנותיה פושטי יד
ברכוש הזולת ,על רקע כזה.
נר לרגלנו ראוי להעמיד את דברי הרי"ד סולוביצ'יק זצ"ל )איש האמונה ,עמ'  (72המבהיר כי "חסד,
משמעותו מקיפה יותר מסנטימנט חול' ,מרגשנות זולה .חסד תובע יותר מדמעה רגעית ,ממטבע קרה.
חסד ,פירושו התמזגות ע הזולת ,הזדהות ע כאבו ,הרגשת האחריות לגורלו".

ואיל; הלכה ורפואה ,ה )תשמ"ח( ,עמ' קפט ואיל; תחומי טז )תשנ"ו( ,עמ'  ;328,318אנציקלופדיה
הלכתית,רפואית ,ד ,טורי  563,562וש ,ה ,טורי .424,423 ,410,409

