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 א"ר מאיר קפל� שליט"שיעור מאת הג, מראה מקומות

 פדיו� שבויי� בעני� �. גיטי� מה

 

 :נקודות שנידונו בשיעור זה

 ?של השבוי" דמיה�"מה ה� . במשנה מבואר שאי� פודי� את השבויי� ביותר מכדי דמיה� •

ה  מ�למי שסובר שאי� פודי� את השבויי� ביותר מכדי דמיה� משו� דוחקא דציבורא  •
 ? הציבור עצמ� רוצי� לפדות ביותר מכדי דמיו א� בניהדי�

 ,ד שאי� פודי� את השבויי� יותר מכדי דמיה� כדי שלא ישבו הגויי� שבויי� רבי�"למ •
 ?הרבה יותר מכדי דמיו ב אפילו– אמאי הותר לאד� לפדות את עצמו בכל ממונו

 ?ולמה, מתי פודי� אותו ביותר מכדי דמיו, תלמיד חכ� •
 

 
אי� פודי� את השבויי� יתר על כדי דמיה� משנה ", ל"וז, .גיטי� מה נה וגמראמש. 1

ג אומר מפני " רשב, ואי� מבריחי� את השבויי� מפני תיקו� העול�,מפני תיקו� העול�
 משו� דוחקא דצבורא �האי מפני תיקו� העול� :  איבעיא להוגמרא. תקנת השבויי�

דלוי בר דרגא פרקא לברתיה : ש"ת? יאו דילמא משו� דלא לגרבו ולייתו טפ, הוא
דילמא ? ומא� לימא ל� דברצו� חכמי� עבד:  אמר אביי,בתליסר אלפי דינרי זהב

  .שלא ברצו� חכמי� עבד
 מאי .ג אומר מפני תקנת שבויי�"ואי� מבריחי� את השבויי� מפני תיקו� העול� רשב

 ".דליכא אלא חד, איכא בינייהו? בינייהו
 
פדיו� שבויי� קוד�  א"ל "וז, ' ג�' ב סעי� א" דעה סימ� רנשולח� ערו� יורה .2

הילכ� לכל דבר מצוה .  ואי� מצוה גדולה כפדיו� שבויי�,לפרנסת עניי� ולכסות�
ית  ואפילו א� גבו לצור� בני� ב,יכולי� לשנות� לפדיו� שבויי�, שגבו מעות בשבילו

שאסור למכר� , ואפילו א� קנו העצי� והאבני� והקצו� לצור� הבני�, כנסתה
לא , אבל א� בנאוהו כבר. מותר למכר� לצור� פדיו� שבויי�, בשביל מצוה אחרת

îå"ä÷ãöì òìñ øãåðä î , øéòä éðá úòãî ÷ø åæ òìñá úåãôì ïéàå ììëá íééåáù ïåéãô ïéà( .ימכרו אותו
)éøäî"æ ùøåù ÷' (ðø ïîéñ ïî÷ìãë"ã óéòñ å'.( 

 ועל לא ,)ז, דברי� טו(ל לא תאמ� את לבב�  המעלי� עיניו מפדיו� שבויי� עובר עב
 ועל לא ,)טז, ויקרא יט( ועל לא תעמוד על ד� רע� ,)ז, דברי� טו(תקפו� את יד� 

, דברי� טו( ובטל מצות פתוח תפתח את יד� לו ,)נג, ויקרא כה(ירדנו בפר� לעיני� 
 והצל ,)חי, ויקרא יט( ואהבת לרע� כמו� ,)לו, ויקרא כה( ומצות וחי אחי� עמ� ,)ח

 . והרבה דברי� כאלו,)יא, משלי כד(לקוחי� למות 
 ".כל רגע שמאחר לפדות השבויי� היכא דאפשר להקדי� הוי כאילו שופ� דמי� ג
 
אי� פודי� את השבויי� ", ל"וז, ב"הלכה י' � הלכות מתנות עניי� פרק ח"רמב. 3

,  לשבות�ביתר על דמיה� מפני תקו� העול� שלא יהיו האויבי� רודפי� אחריה�
ואי� מבריחי� את השבויי� מפני תקו� העול� שלא יהיו האויבי� מכבידי� עליה� את 

 ".העול ומרבי� בשמירת�
 



 ,ל"וז, ש�) ח קנייבסקי"להגר(דר� אמונה  .4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ,נשבית והיו מבקשי� ממנו עד עשרה בדמיה: תנו רבנ�", ל"וז, .גמרא כתובות נב. 5

 רב� שמעו� ב� גמליאל ,מכא� ואיל� רצה פודה רצה אינו פודהפע� ראשונה פודה 
הא בכדי דמיה� . אי� פודי� את השבויי� יותר על כדי דמיה� מפני תקו� העול� אומר

נשבית והיו מבקשי� ממנו עד :  ורמינהי,ג דפרקונה יותר על כתובתה"פודי� אע
ש ב� " ר,נו פודהמכא� ואיל� רצה פודה רצה אי, עשרה בכתובתה פע� ראשונה פודה

רב� שמעו� ! א� לאו אינו פודה, א� היה פרקונה כנגד כתובתה פודה: גמליאל אומר
 ".ב� גמליאל תרי קולי אית ליה

 
 .או דילמא דלא ליגרו בהו ולייתו טפי", ל"וז, )�"בדפי הרי. ד� כג( .� גיטי� מה"ר. 6

ה מפני שמוכרי� כלומר כדי שלא ימסרו עובדי כוכבי� נפש� עליה� לגנוב מה� הרב
 ונפקא מינה א� יש לו אב עשיר או קרוב שרוצה לפדותו בדמי� הרבה ,אות� ביוקר

תא שמע דלוי בר דרגא פרקא לברתיה בתריסר אלפי ואמרינ� . ולא יטילהו על הצבור
 ודחי אביי מא� נימא ל� דברצו� ,משו� דוחקא דצבורא הוא'  אלמא דמתני,דינרי

  הילכ� בעיי� הכא לא איפשיטא , חכמי� עבדחכמי� עבד דילמא שלא ברצו�
נשבית והיו מבקשי� ) ד� נב א(נערה שנתפתתה ' ה מיפשטא מדתניא בפ"א דאפ"וי

ממנה עד עשרה בדמיה פע� ראשונה פודה מכא� ואיל� רצה פודה רצה אינו פודה 
רב� שמעו� ב� גמליאל אומר אי� פודי� את השבויי� יותר על כדי דמיה� מפני תקו� 

ג דליכא דוחקא דצבורא כי הת� דבעל " אלמא לרב� שמעו� ב� גמליאל אע,ל�העו
ג ונראה "ל כרשב"� ז" ופסק ש� הרי,חייב לפדותה אי� פודי� כי היכי דלא ניגרי בהו

ק דהת� נמי מודה " וליכא למימר דת.דהכא כותיה' שפסק כ� משו� דסת� מתני
ק סבר דמשו� "י דתג בטעמא דתקנתא פליג"אלא דאיהו ורשב' כסתמא דמתני

עד עשרה בדמיה ' דוחקא דצבורא הוא ומשו� הכי אמר דפע� ראשונה פודה אפי
ג סבר דמשו� דלא "כיו� דליכא הכא דוחקא דצבורא דהא בעל חייב לפדותה ורשב

ג בחד לישנא מיתנו " דמתניתי� דהכא ודרשב, דלא משמע הכי,ניגרי בהו הוא
נמי משו� הכי ' ו משמע דטעמא דמתניג כי היכי דלא ניגרו בה"ומדטעמיה דרשב

ג דלא " הילכ� בעיי� מיפשטא מההיא אע,כלל' ק דהת� לית ליה מתני"הוא ות
 ואשכח� דכוותיה בעיא דלא מיפשטא בדוכתא ומיפשטא מדוכתא .איפשטא הכא

גט שחרור א� אוכל ] מעוכב) [מחוסר(איבעיא ל� ] ד� מב ב['  דלעיל בגמ,אחריתי
ג "אסיקנא דרשב) ד� כד ב(כריתות בפרק המביא אש� תלוי ' בתרומה אי לא ובמס

ל "� ז" דעת הרמבראהנ�  וכ.סבר דאוכל בתרומה ומשמע הת� דהלכתא כותיה
ח מהלכות מתנות עניי� אי� פודי� את השבויי� ביותר על דמיה� מפני "שכתב בפ

 .תקו� העול� שלא יהיו האויבי� רודפי� אחריה� לשבות�



יהושע ' דר) ד� נח א(הניזקי� ' ל� ההיא דאמרינ� לקמ� בפוכי תימא א� כ� תקשי 
 יש לומר דמפני שהכיר בו שהוא תלמיד ותיק עשה ,פדה לאותו תינוק בממו� הרבה

כ� שתלמיד חכ� אי� לנו כיוצא בו ולא חיישינ� לפדיונו כלל אלא פודי� אותו בכל מה 
� יג אד(שיכולי� לפדותו וקוד� לפדות למל� ישראל כדאיתא בהוריות (. 

ש דאיכא "לדוחקא דצבורא כ'  דכיו� דחיישי, דבעיי� מהת� לא מפשטאראהני ול
 וא� ,למיחש לדוחקא דבעל שלא לחייבו בתקנת חכמי� לפדותה יותר מכדי דמיה

אבל נראה שדעת . לאיתויי הכא' איתא דהוה מיפשטא מההיא ברייתא הוה להו בגמ
למיחש לתקלה אי� פודי� דשב ואל ל היה דכיו� דלא מיפשטא ואיכא "הראשוני� ז
פשט לה מההיא דלוי בר דרגא לא שבקינ� פשטי� '  ועוד דכיו� דבגמ,תעשה שאני

 ."דתלמודא משו� ספיקא דאביי דאמר מא� לימא ל�
 
כתובות (נערה ' והא דתניא בפ", ל"וז, דלא ליגרבו ולייתו ה"ד. תוספות גיטי� מה. 7

 שאני אשתו ,ה בדמיה פע� ראשו� פודהנשבית והיו מבקשי� ממנה עד עשר.) נב
 . ועל עצמו לא תיקנו שלא ית� כל אשר לו בעד נפשו,דהויא כגופו יותר מבתו דהכא

לפי .) לקמ� ד� נח(יהושע ב� חנניא דפרקיה לההוא תינוק בממו� הרבה בהניזקי� ' ור
 . אי נמי בשעת חורב� הבית לא שיי� דלא ליגרבו,שהיה מופלג בחכמה

 
 ולא ,בר ביארנו שאי� פודי� את השבויי� ביתר מכדי דמיה�כ", ל"וז, �מאירי ש. 8

 והילכ� א� בשפודה ,משו� דוחקא דצבורא אלא מטעמא דלא ליגרו בהו וליתו טפי
 אלא ,עצמו משלו או שפדאוהו קרובי� אי� מרשי� אותו ליפדות ביתר מכדי דמיו

כלו� הא בשאר שמכל מקו� יש חולקי� בפודה את עצמו שאי� מונעי� אותו מ
דה לא אזוז מכא� ו ויש שואלי� בה שהרי בפרק הניזקי� אמרו העב.קרובי� מונעי�

 זו בשעת ,עד שאפדנו בכל ממו� שפוסקי� עלי ולא זזו מש� עד שפדאו בממו� הרבה
 או שמא כל ,חורב� הבית היתה וליכא למיחש דליגרי בהו טפי שהרי כל� גלו ונשבו

 דר� כלל שבי )'ב'  חתראבבא ב(פ שאמרו " ואעהשיש חשש מיתה אי� לדבר קיצב
 ויש אומרי� ,כולהו איתנהו ביה מכל מקו� שבי שעיקרו לממו� אי� בו חשש מיתה

שאותו שפדה תלמיד היה וצורבא מרבנ� חייבי� לפדותו בכל ממו� שבעול� וליכא 
 וכל שכ� , עכשו]ונשבה) [ונכשל(פ שגר� החטא " אע,משו� איגרויי שתורתו משמרתו

 ."שתלמיד חכ� אי� לו תמורה
 
 ,ל"וז, ו"סימ� ס' רק די� של שלמה גיטי� פ. 9
, והא דפודה את עצמו בכל ממו� שבעול�"

א� לא בסכנת , אבל לא חובה, היינו רשות
 .ו"ועיי� בפרק הכונס סימ� ט, נפשות

, א דאפילו הכי מיפשטא"שי, � כתב"והר
ב "נ, כתובות(מדתניא בפרק נערה שנתפתתה 

 לא שבקינ� פשטיה דתלמודא משו� ' כו)א"ע
 .כ"דאמר מא� לימא ל� ע, ספיקא דאביי

והנה מה שכתב כיו� דחיישינ� לדוחקא 
ל טעמא דדוחקא "ל דאפילו ס"ר[דציבורא 
ג שפיר "מכל מקו� יכול רשב, ]דציבורא

ק ולומר שאי� הבעל פודה "לחלוק על הת
וא� כ� לא תוכל , אותה יותר מכדי דמיה

אבל , ומה שכתב עוד. ג מידי"וט מרשבלפש
� " הרמב,]ל"ז) [ל"י(דעת הראשוני� 

מאחר דלא נפשטא , וסייעתו שפסקו לאיסור
הבעייא ונוכל לומר דמשו� דוחקא דציבורא 

, היתה א� כ� במילי דרבנ� למה אזל לחומרא
מאחר דאיכא ] דעת�) [דעתו(וכתב שכ� היה 

 והנה מה שכתב .למיחש לתקלה להחמיר
ל דלא "דס, חוזר לדבריו הראשוני�',  כוועוד

ואפשר דטעמא משו� ' נפשטא האיבעי

וא� כ� רשאי לפדות , דוחקא דציבורא הוא
 .את בניו ואת קרוביו בכל ממו� שירצה

אכ� מה שכתב דלא שבקינ� סתמא דתלמודא 
וכי זו , לא הבנתי את דבריו, מפני דחוי דאביי

אי� זה אלא מה , סתמא דתלמודא הוא
 בבית המדרש ורצה לפשוט שאמרו

ודחי שלא יוכלו לפשוט , האיבעייא
בשלמא אי הוה אשכח� סתמא , האיבעייא

ל הכי "דתלמודא בדוכתא אחריתי דהוי ס
הוה אזלינ� בתריה למסמ� עלה יותר מדברי 

אבל בחד נושא לא שיי� לומר , האמוראי�
 וכל .סתמא דתלמודא בקושיא או בפירוקא

דפסק הת� , טתו� הוא לפי שי"מה שכתב הר
אכ� לפי מה שכתבתי ש� , ג"הלכה כרשב

א� כ� נפשוט מיניה דטעמא , ק"דהלכה כת
על כ� צריכי� אנו , משו� דוחקא דצבורא

סימ� (ש "והרא) ה דלא"ד(לדברי התוספות 
ועל עצמו לא , דשאני אשתו שהוא כגופו) ד"מ

 .תיק�
והאידנא אנשי גומלי חסדי� באר� תוגרמא 

י� השבוי� יותר ויותר והסמוכי� לה� פוד



והיינו דמוותרי� על דוחקייהו , מכדי דמיה�
ופעולת� , יוס� על שכר�' ה, דציבורא שלה�

ע "ה לע"ג� בעו, צפו� בעול� הבא' לפני ה
ויש לחוס על יתר , נתמעטו ישראל בגולה

, גחלת ישראל] תכבה) [תכוה(שלא , הפלטה
וג� לעת הזאת מכבידי� על ישראל יסורי� 

ולעשות ,  לכופ� כדי לעבור על הדת,וענויי�
ג� א� לא יפדו . מלאכה בשבת שלא לצור�

שלא יהרגו , אות� איכא למחש לרוע לב�
ובסכנת נפשות פודי� יותר מכדי , אות�
על כ� נדבה , א"עיי� לקמ� בסימ� ע, דמיה�

, לב� בגופ� ובממונ� לפדות השבויי�
 .וסייעתא דשמיא עמה�

כרונו ק ז"� מרוטנבר"שמעתי על מהר
ה� כמה נזשהיה תפוס במגדול איי, לברכה

והשר תבע מ� הקהלות ס� גדול , שני�
 ולא הניח כי ,והקהלות היו רוצי� לפדותו

. אמר אי� פודי� השבויי� יותר מכדי דמיה�
, מאחר שהיה תלמיד חכ� מופלג, ותמה אני

, ולא היה כמותו בדורו בתורה ובחסידות

� מרוב וא, ושרי לפדותו בכל ממו� שבעול�
ענותנותו לא רצה להחזיק עצמו כתלמיד 

מכל מקו� היה לו לחוש על , חכ� מופלג
שהוא היה , כאשר כתב בעצמו, ביטול תורה

והיה , בלי תורה ואורה, יושב בחוש� וצלמות
מקונ� שלא היו אצלו ספרי הפוסקי� 

ואי� לא היה חש לעו� ביטול , והתוספות
י ובודא. מאחר שרבי� צריכי� לו, התורה

א� כ� יש , שא� יפדו אותו, דעתו היה
למיחש שלא יעשו כ� כל השרי� לתלמיד 

עד , חכ� המופלג שבדור בעבור רוב הממו�
ותשתכח , שלא יספיק ממו� הגולה לפדות�

 כי ג� שמעתי שהיה בדעת ,התורה מישראל
ש תלמידו "אותו הצורר לתפוס ג� הרא

ונצול ברחמיו , ונודע לו וברח לטוליטילא
מוטב ,  ומשו� הכי אמר החסיד,סדיווברב ח

שתאבד מעט חכמה היתרת מישראל ממה 
וזה האות שאז , שתאבד חכמת התורה עיקר

תו הדבר והשמד לתפוס חכמי פסקה או
 ."הגולה

  
 , ל"וז', א סימ� מ"ז ח"ת רדב"שו. 10

שאלת ממני אודיע� דעתי על הא דתנ� אי� "
פודי� את השבויי� יותר על כדי דמיה� אי 

וי דמיה� כעבד הנמכר בשוק או הוי דמיה� ה
  .�"כמו שנמכרי� השבויי� עכו

 כבר נהגו כל ישראל לפדות את ,תשובה
 ,בשוק' השבויי� יותר מכדי דמיה� הנמכרי

שהרי זק� או קט� אי� שוה בשוק יותר 
 ,או יותר'  דינרי� ופודי� אותו בקהמעשר

ל דטעמא "וטעמא דמנהגא הוא משו� דקי
גרו וליתו וימסרו עצמ� לשבות הוא דילמא לי

בזמ� הזה שהשבאי� '  הרי אנו רואי,מה�
אי� יוצאי� לכתחלה בשביל ישראל אלא לכל 

שפודי� אות� יותר '  הילכ� אפי,מי שימצאו
ממה ששוה בשוק כיו� שאי� פודי� אות� 

 והנח ,� מותר"יותר ממה שנפדי� שאר עכו
לה� לישראל שה� גומלי חסד בני גומלי 

 .חסד
דלא קתני אי� ' י איכא למידק ממתניוהכ

פודי� את השבויי� יותר מכדי שיוויי� אלא 
 משמע דמיה� של שבויי� ,יותר מכדי דמיה�

 אבל לפדות אות� יותר ,הרגיל בכל השבויי�
� "של שאר לשונות עכו' מכדי שאר השבויי

 דהא איכא למיחש דילמא כיו� ,אי� ראוי
 שפודי� אות� יותר משאר השבויי� יצאו
לכתחלה לבקש יהודי� וימסרו עצמ� עליה� 

ש שכבר " וכ,ואיכא נמי דוחקא דצבורא
נתפרס� שישראל פודי� את השבויי� א� על 
פי שאי� לה� משלה� כלו� שודאי יעלו 

 .הרבה במחיריה�

 שפודי� אות� יותר �ת הרי אנו רואי"וא
מכדי דמי שאר השבויי� ומעשי� בכל יו� 

 זו הרי זה  וכל המרבה להתעסק במצוה,כ�
' או ד' מג' ל דסמכו לה� על א" וי,משובח
� שבוי שפודי� אותו " חדא שיש עכו,טעמי�

י שזה " ואעפ,בער� זה שאנו פודי� הישראל
� חזק "משלו וזה משל אחרי� או שזה עכו

 ,ואמי� לעבודה וזה הישראל חלוש וכחוש
מ לא יהיה מגמתו של השבאי לבקש "לזה מ

נ " א,ו� גדולישראל אלא לבקש בעלי פדי
שמא יש בתוכ� חכ� שפודי� אותו בכל 

ח א� יש בה� "שאי� עתה ת'  או אפי,ממו�
מי שמוכ� לזה פודי� אותו בכל ממו� או שמא 
יש בה� קטני� יעבירו� על הדת נמצא שאי� 

 הדת ובדר� כלל ]בשביל[ אנו פודי� אלא
כופי� אות� לחלל שבתות ומועדות ומיסרי� 

  .תאות� ביסורי� קשי� ממו
י שיש לבעל הדי� לומר על כל התנאי� "ואעפ

הללו אומר התנא אי� פודי� את השבויי� 
מ יש לדחות דדילמא " מ,יותר מכדי דמיה�

לא איירי התנא בשבויי� דאית בהו כל הני 
 וכיו� שהדבר ספק הנח לה� לישראל ,דאמר�

 כיו� שה� שמחי� וששי� בה ,ויחזיקו במדה
אי� אנו כופי�  ותו ש,יש לה� בזה שכר גדול

אי� כא� ]ו[ ,אות� אלא ה� בעצמ� מתנדבי�
בית מיחוש ומצוה רבה איכא ויפה נהגו 

ה דכתיב נדיבי "להחזיק במדת אברה� אע
 ."י אברה�קעמי� ע� אל

 
ג אומר אי� מבריחי� את "רשב", ל"וז, ב" יברייתא 'פרק ג גיטי� אתוספת. 11

 ."]תקו� שבויי�[השבויי� מפני 
 



 קשיא ליה לרב ,בנתיה דרב נחמ� בחש� קדרא בידייהו", ל"וז, .י� מהגמרא גיט. 12
הא ,  אד� אחד מאל� מצאתי ואשה בכל אלה לא מצאתי)'קהלת ז(: כתיב, עיליש

. ואישתבאי איהו נמי בהדייהו, גרמא להו מילתא ואשתביי�! איכא בנתיה דרב נחמ�
אתא עורבא וקא , רייומא חד הוה יתיב גביה ההוא גברא דהוה ידע בלישנא דציפו

עורבא : אמר, עיליש ברח עיליש ברח: אמר ליה? מאי קאמר: אמר ליה, קרי ליה
מאי : אמר ליה, אדהכי אתא יונה וקא קריא. שיקרא הוא ולא סמיכנא עליה

מ "ש, כנסת ישראל כיונה מתילא: אמר, עיליש ברח עיליש ברח: ל"א? קאמרה
אי קיימ� בהימנותייהו , דרב נחמ�איזיל אחזי בנתיה : אמר. מתרחיש לי ניסא

שמעינהו , נשי כל מילי דאית להו סדר� להדדי בבית הכסא: אמר. אהדרינהו
דלא , לימא להו לשבוייהו דלירחקינהו מהכא, עדי גוברי� ונהרדעי גוברי�: דקאמר�

לדידיה , אתא איהו וההוא גברא, ק� ערק. ליתו אינשי� ולישמעי וליפרקינ�
, כי הדר� ואת�. וההוא גברא אשכחוה וקטלוה, בר במבראאיתרחיש ליה ניסא ע

 ".הוו קא בחש� קידרא בכשפי�: אמר
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