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 שעור כללי-מציל עצמו בממון חברו

 תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף נה עמוד ב. 1 
תניא, אמר ר' יהושע: ארבעה דברים, העושה אותן פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, ואלו הן: הפורץ גדר בפני בהמת 
חבירו, והכופף קמתו של חבירו בפני הדליקה, והשוכר עדי שקר להעיד, והיודע עדות לחבירו ואינו מעיד לו. אמר מר: הפורץ 

 .בכותל רעוע בריא, בדיני אדם נמי ניחייב! אלאגדר בפני בהמת חבירו. ה"ד? אילימא בכותל 
 תוספות מסכת בבא קמא דף נה עמוד ב .2

פי' אכותל דאבהמה ודאי לא מיחייב בפריצת גדר בעלמא דאין זה אלא גרמא  -אילימא בכותל בריא בדיני אדם נמי ליחייב 
אדם קאי אבהמה וי"ל דלא שייך למתני בעלמא וי"ס שכתוב בהן בהדיא אכותל וא"ת נהי דחייב אכותל נימא דפטור מדיני 

פטור מדיני אדם אם היה שום חיוב או בבהמה או בכותל אבל כשמתרץ בכותל רעוע אף על גב דאין דומה שיתחייב בדיני 
שמים על הכותל שהוא רעוע כל כך שיפול ברוח מצויה או אפילו ברוח שאינה מצויה מ"מ שייך למתני חייב בדיני שמים כיון 

הוא חייב בו כגון הבהמה והשתא א"ש דנקט בפני בהמת חבירו ולא נקט הפורץ גדר של חבירו דאכותל לא מיחייב שיש דבר ש
כדפרישית והא דקאמר לקמן מהו דתימא דכיון דלמסתר קאי מאי קעביד משמע דחייב בידי שמים קאי נמי אכותל י"ל דה"ק 

אדם ס"ד דכל הקודם במצוה זכה ואין לזה להניח מלסתור  כיון דלמסתר קאי שהבעלים מצווין לסותרו שלא יפול על בני
 בשביל בהמת חבירו ובדיני שמים נמי לא ליחייב קמ"ל אי נמי כלומר למסתר ולמיפל קאי ]ועי' תוס' סנהדרין עז. ד"ה בנזקין[.

 תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף ס עמוד ב .3
ויבקעו שלשת הגבורים במחנה פלשתים וישאבו מים מבור בית ויתאוה דוד ויאמר מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער,  

מאי קא מיבעיא ליה? אמר רבא אמר ר"נ: טמון באש קמיבעיא ליה, אי כר' יהודה אי כרבנן, ופשטו  -לחם אשר בשער ]וגו'[ 
ה: מהו להציל ליה מאי דפשטו ליה. רב הונא אמר: גדישים דשעורים דישראל הוו דהוו מטמרי פלשתים בהו, וקא מיבעיא לי

עצמו בממון חבירו? שלחו ליה: אסור להציל עצמו בממון חבירו, אבל אתה מלך אתה, ]ומלך[ פורץ לעשות לו דרך ואין מוחין 
 בידו.

 רש"י מסכת בבא קמא דף ס עמוד ב. 4
 שלא ישרפוה הואיל ואסור להציל את עצמו בממון חבירו. -ויצילה 

 תוספות מסכת בבא קמא דף ס עמוד ב. 5
 איבעיא ליה אי חייב לשלם כשהציל עצמו מפני פקוח נפש. -מהו להציל עצמו בממון חבירו 

 סימן יב רא"ש מסכת בבא קמא פרק ו. 6
יב ]דף ס ע"ב[ גדישין דישראל הוו ופלשתים טמונים בהו ומבעיא ליה מהו למיקלייא. אבל הא לא מיבעיא לי' אי שרי 

יא דאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש אלא שלש עבירות. אלא הכי איבעיא למיקלינהו להצלת ישראלים. דמילתא דפשיטא ה
ליה מהו למיקלינהו אדעתא דליפטר מתשלומין. ואמרו ליהח אסור להציל עצמו בממון חבירו אדעתא דליפטר אלא יציל 

 עצמו וישלם.
 תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף קיז עמוד ב .7

סליקו גנבי עילויה, שקלה יהבה להו, אתא לקמיה דרבה, פטריה. א"ל אביי: האי   ההוא גברא דהוה מפקיד ליה כסא דכספא,
אדעתא דכספא  -אדעתא דידיה אתו, ואי לא  -מציל עצמו בממון חבירו הוא! אלא אמר רב אשי: חזינן, אי איניש אמיד הוא 

יהבה ניהלייהו, אתא לקמיה דרבא, אתו. ההוא גברא דהוה מפקיד גביה ארנקא דפדיון שבויים, סליקו גנבי עילויה, שקלה 
 פטריה. א"ל אביי: והא מציל עצמו בממון חבירו הוא! א"ל: אין לך פדיון שבויים גדול מזה.

 תלמוד בבלי מסכת כתובות דף יח עמוד ב .8
ואם יש הרי אלו נאמנים;  -מתני'. העדים שאמרו: כתב ידינו הוא זה, אבל אנוסים היינו, קטנים היינו, פסולי עדות היינו 

 אינן נאמנין. -עדים שהוא כתב ידם, או שהיה כתב ידם יוצא ממקום אחר 
חזקה אין העדים חותמין על השטר אא"כ נעשה בגדול, אלא אנוסין מ"ט? אמר רב נמי כדרשב"ל, דאמר ריש לקיש:    -קטנים  

יהרגו ואל יחתמו שקר. אמר ליה רבא: השתא אילו אתו  -ואל תהרגו חסדא, קסבר ר"מ: עדים, שאמרו להם חתמו שקר 
אלא עבודת כוכבים   -לקמן לאמלוכי, אמרינן להו: זילו חתומו ולא תתקטלון, דאמר מר: אין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש  

הונא אמר רב, דא"ר  כדרב -וגלוי עריות ושפיכות דמים בלבד, השתא דחתמו אמרינן להו אמאי חתמיתו? אלא טעמא דר"מ 
 אין צריך לקיימו. -הונא אמר רב: מודה בשטר שכתבו 

 שיטה מקובצת מסכת כתובות דף יט עמוד א. 9
 ועוד כתב הרמב"ן ז"ל ואיכא דאמרי רב חסדא אמר קסבר רבי מאיר מדינא נמי יהרגו ואל יחתמו שקר לפי שנמצא בברייתא

חיצונית שלשה דברים אין עומדים בפני פקוח נפש ואלו הן ע"ג וג"ע וש"ד רבי מאיר אומר אף הגזל ורבא אמר אנן ודאי קי"ל 
שאין לך דבר שעומד בפני פקוח נפש אלא שלשה אלו בלבד ודילמא אתא קמי בי דינא דס"ל כרבנן ואורו ליה הכי ולאו מילתא 

 היא ע"כ.
 כת עבודה זרה פרק בתלמוד ירושלמי )וילנא( מס .10

דתנינן תמן יצא רובו אין נוגעין בו וכו' חיישינן שלא ימות ואין דוחין נפש מפני נפש לא סוף דבר שאמר לו הרוג את איש פלוני 
 אלא אמר לו חמוס את איש פלוני.

 ראב"ד שיטה מקובצת מסכת בבא קמא דף קיז עמוד ב. 11
ומציל עצמו בממון חברו. הואיל ואתא לידן נימא ביה מילתא דאיכא מילי דקשיין אהדדי. בפרק הכונס צאן לדיר אמרינן 
ויתאו דוד ויאמר מי ישקני מים וגו' מאי קא מיבעיא ליה אמר רב כהנא גדישין דשעורים דישראל הוו והוו מטמרו בהו 

לי לישראל שלחו ליה אסור להציל וכו'. וגרסינן בקידושין פרק קמא פלשתים וקא מיבעיא ליה מהו למקלינהו בנורא ואצו
התקדשי לי בככר תנהו לכלב וכו' בעי רב מרי כלב הרץ אחריה מהו מי אמרינן חייב לאצולה אלמא אדם חייב להציל בממון 

דם חייב להציל חברו חברו ואם זה חייב להצילו בממונו מה טעם אסור לאדם להציל עצמו בממון חברו. ואיכא למימר מה שא
בממונו הני מילי בפניו כדכתיב והשבותו לו אפילו אבדת גופו אבל שלא בפניו לא נתחייב ממונו בכך ואפילו בפניו נמי לא 
שיפסיד זה ממונו אלא שישלם פסידתו כדאמרינן בפרק הכונס נפלה לגינה ונהנית וכו' ואמר רב כשנחבטה ואמרינן עלה לא 



מא הכי נמי מבריח ארי וכו' אי נמי מבריח וכו' לית ליה פסידא וכו' כלומר ואפילו מדעתו אלמא לא מיבעיא אכלה וכו' ואי
 מיחייב לאצולי היכא דמטי ליה פסידא.

ואם תאמר שאני אבדת גופו מאבדת ממונו דאבדת ממונו היכא דאית ליה פסידא לדידיה לא מיחייב כדתנן היה בטל מסלע 
בית דין מתנה בפני בית דין ואם אין שם בית דין בפני מי יתנה שלו קודם ואלו אבדת גופו תניא לא יאמר לו תן לי סלע אם יש  

התועה בין הכרמים מפסג ועולה עד שיצא לדרך או לעיר ומאן לימא לן בהא שלא ישלם את פסידתו. ובאמת וברור משלם 
אין לו להציל עצמו בממון חברו ואף על פי שהרי אמרו נרדף ששיבר את הכלים לכל אדם חייב חוץ משל רודף מאי טעמא ש

 שהוא מסוכן לפי שאין האונס ההוא בא לו מחמת בעל הכלים.. הראב"ד ז"ל.
 שו"ת בנין ציון סימן קסז. 21

ולענ"ד י"ל ליישוב שיטת רש"י שלא בלבד דלשון הגמרא מסייעו מה שדחוק מאוד לפי' התוספ' והרא"ש כמו שכתבתי אלא 
רי ביומא )דף פ"ה( יליף ר"ע דפקוח נפש דוחה שבת דעבודה דוחה שבת ופקוח נפש דוחה עבודה דגם מסברא יש לומר כן שה

כש"כ שדוחה שבת ע"ש והרי זה פשיטא אף שהתירה התורה לחלל שבת מפני עבודת תמידין ומוספין מכ"מ לא התירה לגזול 
ציא את הגזול ולא מחלקינן בין מצא דאם לא מצא תמיד אלא מן הגזל לא התירה התורה להביאו דהא סתמא אמרינן להו

אחר ללא מצא אחר הרי אף שהתירה התורה שבת מפני עבודה מכ"מ לא התירה ממון של אחרים וכיון דפקוח נפש ילפינן 
מעבודה נאמר ג"כ כמו שעבודה לא דוחה את הגזל גם פקוח נפש לא דוחה את הגזל ואין לומר דא"כ דרק המצות התירה 

ולא מה ששייך לחבירו ל"ל לרבא לפרש שם )/יומא/ דף פ"ב( הטעם דאסור להציל עצמו בנפש חבירו  התורה מפני פקוח נפש
משום מאי חזית דדמך סומק טפי וכו' תיפוק לי' אפילו לא הוי נפש חבירו רק ממונו ג"כ לא מותר להציל עצמו בו דיש לומר 

 .דרבא קושטא קאמר דהא הוי נפש חבירו
צילין מן הסכנה לא בממון חבירו ולא בממון גבו' אבל לתוספ' ורא"ש מצילין ומדברי שאר ויצא לנו מזה דלרש"י אין מ

ראשונים לא ראיתי בזה הכרע שהם כתבו המציל עצמו בממון חבירו חייב וכ"כ גם הרמב"ם ה' חובל ומזיק )פ"ח( ואף שלא 
פכא שאף שחייב מכ"מ מותר לכתחלה כתבו שאסור להציל מכ"מ אין הכרע ששיטתם כשיטת התוספ' שהרי לא כתבו ג"כ אי

להציל עצמו אכן מלשון הראב"ד )שם /הלכות חובל ומזיק, פרק ח'/( משמע ששיטתו כשיטת התוספ' ומכ"מ גם ממנו אין 
ראי' גמורה דהוא מחלק בין למסור עצמו כדי להציל ובין מציל בשנוטל ממון חבירו מעצמו ולכן כתב דודאי אינו מתחייב 

עצמו משום הצלת ממון חבירו אבל אם מותר לכתחלה ליטול ממון חבירו מעצמו להציל עצמו ממיתה עדיין להניח להרוג את  
 אין הכרע מדבריו ועיין בנ"י בהגוזל בתרא. כנלענ"ד, הקטן יעקב.

 הלכה ד  רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה. 31
חייב בנפשו, וכל מי שנאמר בו יהרג ואל יעבור ונהרג ולא עבר הרי כל מי שנאמר בו יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר הרי זה מת

זה קידש את השם, ואם היה בעשרה מישראל הרי זה קידש את השם ברבים כדניאל חנניה מישאל ועזריה ורבי עקיבא 
 .וחביריו

 תלמוד בבלי מסכת יומא דף פה עמוד ב .41
אמרה תורה: חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. רבי שמעון בן מנסיא אומר: ושמרו בני ישראל את השבת, 

ולא שימות בהם. אמר רבא: לכולהו   -אמר רב יהודה אמר שמואל: אי הואי התם הוה אמינא: דידי עדיפא מדידהו, וחי בהם  
 אית להו פירכא, בר מדשמואל דלית ליה פרכא.

 רש"י מסכת כתובות דף ג עמוד א .51
 שמצינו טענת אונס מן התורה שנאמר )דברים כב( ולנערה לא תעשה דבר. -דמדאורייתא לא הוי גיטא 

 חידושי הרא"ה מסכת כתובות דף יט עמוד א .61
שקר ואל תהרגו יהרגו ואל יחתמו שקר. ק"ל והיכי קס"ד  קסבר ר' מאיר עדים שאמרו להם חתומו  אלא אנוסין מאי טעמא

האקנ, והא הלכה רווחתקנא היא שאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש אלא גילוי עריות וע"ז ושפיכות דמים, ויש אומרי' 
 .דהשתא לאו מדינא אמרי', אלא מידת חסידות

 חידושי הריטב"א מסכת כתובות דף יט עמוד א. 71
תמו שקר ואל תהרגו יהרגו ואל יחתמו שקר. פירש"י ז"ל הילכך כי אמרו שלא נהרגו משוו נפשייהו עדים שאמרו להם ח

רשעים, ונראה מדבריו ז"ל דלר"מ דינא הוא שיהרגו, וזה תימה גדול מהיכן שמעינן ליה לר"מ הא דהא להדיא אמרינן בכל 
ש"ד, ותו דא"כ מאי האי דמהדרינן דאילו אתו לקמן דוכתא לדברי הכל שאין לך דבר שעומד בפני פקוח נפש אלא ע"ז וג"ע ו

אמרינן להו זילו וחתומו ולא תקטלו, וכ"ת דלרבנן הוא דאמרינן הכי וכי מדרבנן נותיב לר"מ, ויש שפירשו דהכא במדת 
אפילו חסידות קאמרינן שהם נהרגין ותלמודא פריך דלית לן למימר הכי כיון דמשורת הדין אמרינן להו דלסהדו ולא לקטלו, ו

לפירוש זה לאו למימרא שיהא מדת חסידות בדבר דהא ודאי כל שאמרו חכמים יעבור ואל יהרג אין לו ליהרג ומתחייב נפשו 
הוא אם נהרג אא"כ היה גדול הדור ועושה כך לצורך סייג הדור כההיא דחנניה מישאל ועזריה שהשליכו עצמן לכבשן האש 

היו סבורים שהיתה מדת חסידות כי בנוהג שבעולם הרבה בני אדם רוצים וכדפרישית בדוכתה, אלא הכי קאמרינן שהם 
 ליהרג מלהעיד שקר דחמיר להו עדות שקר טובא.

 אתוון דאורייתא כלל יג. 18
בנאנס ולא הי' יכול להתפלל תפלה אחת אם חייב להשלימה בזמן התפלה השני'   והנה מצינו בזה מחלוקת בין הדרישה והט"ז

או לאו עיין היטב בט"ז או"ח סי' ק"ח ס"ק א' דפליגי בהדיא בזה אם האונס פוטרו לגמרי ולא שייך השלמה כיון שלא הי' 
חייב להשלים עש"ה ונלענ"ד דיש   מחויב כלל בשעתו או דילמא מחויב הי' אלא שלא הי' יכול לקיים וע"כ כשיכול אח"כ שפיר

להכריע פשר דבר בפלוגתא זאת דיש ב' מיני מצוות א' מצוות שבין אדם למקום לבד ובזה הסברא נותנת דאין הקדוש ברוך 
הוא בא בטרוניא עם בריותיו ומחייב אך את מי שיכול לקיים המצוה ואנוס אינו מחויב כלל שאין הקדוש ברוך הוא מבקש 

יכולתו ב' מצוות שבין אדם לחבירו כמו עשיית מעקה ופריעת ב"ח וכדומה דהוא מצד תועלת חבירו ובוודאי מהאדם רק מה שב
לא נאמר בכמו זה דאם הוא אנוס ואין יכול לעשות מעקה שאין הדבר בעצמותו וצריך להיות דוודאי נצרך ונצרך הוא וכן 

א שאנוס הוא ואינו יכול לקיים חיובו משא"כ במצוה שבין בע"ח בוודאי חייב הוא לפרוע חובו ועליו לשלם ממון חבירו אל
אדם למקום לבד דכל עיקר החיוב הוא אך מצד רצונו ית' בלבד שרצה שנעשה הדבר ההוא ואנחנו מחויבים לעשות רצונו ית' 

שאין ביכולתו ומצוותיו ע"כ על אנוס אין חיוב כלל ואין בו עניין המצוה כלל שהקב"ה רוצה רק ממי שיכול לקיים ולא ממי 
 .לקיים ודו"ק היטב בסברא זאת

 
 



 תוספות מסכת סוטה דף י עמוד ב .19
כדאמר בפ' הזהב )ב"מ דף נח:( כל היורדין לגיהנם עולין חוץ משלשה וחד  -נוח לו לאדם שיפיל את עצמו לתוך כבשן האש 

שת איש ואל ילבין פני חבירו ברבים מנלן מינייהו המלבין פני חבירו ברבים ואומר נמי )שם נט.( נוח לו לאדם שיבעול ספק א
מדוד ונראה האי דלא חשיב ליה )פסחים דף כה.( בהדי ג' עבירות שאין עומדים בפני פקוח נפש עבודת כוכבים וגילוי עריות 

 ושפיכות דמים משום דעבירת הלבנת פנים אינה מפורשת בתורה ולא נקט אלא עבירות המפורשות.

 בצמ"א
 

 

 

 


