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 אומרת:  )עד.( הגמ' במסכת סנהדרין 

נתזה בלוד   רות שבתורה אם אומרים לו  כל עבי"א"ר יוחנן משום ר"ש בן יהוצדק נימנו וגמרו בעליית בית 

ץ מעבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים... כי אתא רב דימי לאדם עבור ואל תהרג יעבור ואל ייהרג חו

שנו אלא שלא בשעת גזרת מלכות אבל בשעת גזרת המלכות אפילו מצווה קלה ייהרג ואל יעבור  א"ר יוחנן לא  

מלכות לא אמרו אלא בצנעא אבל בפרהסיא אפילו מצווה    ת גזרתכי אתא רבין א"ר יוחנן אפילו שלא בשע

אסתר   ל יעבור מאי מצווה קלה אמר רבא בר רב יצחק אמר רב אפילו ערקתא דמסאנא... והאקלה ייהרג וא 

 פרהסיא הואי אמר אביי אסתר קרקע עולם הייתה רבא אמר הנאת עצמן שאני". 

עבודה   -הגמרא מתחילה משלושת העברות החמורותהנפש.  דנה בחיוב למסור את  עד:(  -)סנהדרין עד.הגמרא  

  פיכות דמים. לאחר מכן הגמ' מביאה עוד שני מקומות שיש חיוב למסור את הנפש ולא זרה, גילוי עריות וש

אביי אומר שאין חיוב    - שעת השמד ופרהסיא, ובסוף מביאה הגמרא היכן אין חיוב של מסירת נפש  -לעבור 

ן  ן חיוב במקום של הנאת עצמן, וצריך לבאר באלו מקרים דין הנאת עצממר שאיבמקום קרקע עולם, ורבא או

 קיים ומבטל את החיוב למות ולא לעבור. 

נפש מדין הנאת עצמן בשעת השמד ובג' חמורות: בשעת השמד   נחלקו הראשונים האם יהיה פטור ממסירת

ויעבור ולא ייהרג. לעומתם עצמן,  בעל המאור הריטב"א הרמב"ן והנימוק"י סוברים שיש את ההיתר של הנאת  

בשעת השמד. בג' עבירות החמורות הגר"א בשיטת רש"י הבין שקיים  הראב"ד והר"ן סוברים שדין זה לא קיים  

והנימוק"י שבג'  דין הנאת עצמן ו סוברים הרמב"ן הראב"ד הר"ן  וכנגדו  בג"ע,  גם  זה  דין  שחל  בעה"מ אומר 

לוי בשאלה מה הנאת עצמן יוצר וגורם לפטור ממסירות לוקת תחמורות אין את דין הנאת עצמן. שורש המח

 יהיה ניתן להבין את סברתו של כל אחד מהראשונים. נפש, וע"פ זה 

 

 ליכא חילול ה'-ב. הנאת עצמן

מהגמ' רואים שאע"פ שהיה לאסתר חיוב למסור את הנפש, כיוון שהיה זה להנאת עצמן בטל החיוב למסור את  

לתרץ   צמן גורם לכך שאין חיוב למסור את הנפש. בפשט דברי הגמ' רבא מגיע הנאת ע הנפש, וצריך להבין למה  

לא לעבור נובע ממצוות שהנאת עצמן מבטל חיוב מסירת נפש מאסתר שהיתה בפרהסיא ששם החיוב למות ו

יוב  נראה שבמקום הנאת עצמן אין חילול ה' ועל כן אין ח)ד"ה הנאת עצמן(  'ונקדשתי בתוך בני ישראל'. מרש"י  

ואין א להנאת עצמו מתכוין שאני  סור את הנפש וז"ל: "שאין העובד כוכבים מתכוין להעבירו מיראתו אללמ

ור' יונה. אפשר אולי לחלק ולומר שרק משום שהם מדברים    ", וכ"כ רבנו יהונתןכאן חילול ה' ליהרג על כך

עצמן אין חילול ה', אבל  הנאת   במקרה של פרהסיא ששם הבעייתיות היא משום חילול ה', לכן אמרו שבמקום
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הנאת עצמן יעבור ובהם יאמרו שלא תהיה את החומרה שיש שם  גם הם יסברו שב  -בשעת שמד או בג' חמורות

לשון של 'אין כאן חילול ה'' נאמרה רק כי בפרהסיא הסיבה למסירת נפש היא חילול משום הנאת עצמן. כל ה

 ה' ולא משהו אחר. 

ים  בברור שבמקום הנאת עצמן אין חילול ה'. הרמב"ן והנימוק"י )החולק  רואים  אך מדברי הרמב"ן והנימוק"י

ורות( מסבירים שההבדל על בעה"מ ואומרים שרק בפרהסיא ובשעת השמד יש את דין הנאת עצמן ולא בג' חמ

הוא שבפרהסיא ובשעת השמד החיוב למסור את הנפש נובע משום חילול ה', ולכן במקום הנאת עצמן יעבור, 

"תדע שהרי שלש עבירות ותב:  חמורות שהחיוב מסיבה אחרת ולא יהיה את דין הנאת עצמן. הרמב"ן כ  "כ בג'משא

 שאר עבירות שנאסרו מונקדשתיאינו מתכוון להעבירו אסור אבל  אלו החמורות לא מפני קידוש ה' נאסרו לפיכך אע"פ ש

דאיסורא דידהו בשעת השמד  בשאר עבירות  "אבל    :וכן אומר הנימוק"י ",  הותרו להנאת עצמן דהא ליכא משום קידוש ה'

 .הוא דשרינן להנאת עצמן דליכא חילול ה' כולי האי אלא במתכוון להעביר"  או בפרהסיא משום חילול ה'

ברו של הברכת אברהם בדברי בעה"מ מוכח שדין הנאת עצמן גורם דווקא שלא יהיה חילול ה', ולא  גם מהס

)פסחים  ולא משנה מאיזה סיבה היה חיוב למסור. הברכת אברהם  הנפש    פטור שבא לבטל את החיוב למסור את

ר, משום סביר את סברת בעה"מ שאמר שבכ"מ שחייב למסור את הנפש אם עושים להנאת עצמן מותמכה.(  

שבכל מצוות שבתורה במקום אונס יש דין של 'וחי בהם' ובמקרה שיש ציווי מיוחד למסור את הנפש מתבטל  

א עבר על האיסור תי', ועל חיוב ונקדשתי יש דין של מסירת נפש, ואם עבר ולא נהרג ל'ונקדשדין זה וחל חיוב  

ייהרג ואל יעבור הוא לא דין בג' עבירות   עצמו משום שבו היה אנוס ורק עבר על חיוב ונקדשתי. כלומר דין 

ונקדשתי חייב    מצוות  חמורות או פרהסיא וכדו' אלא במצבים האלו יש דין 'ונקדשתי' ולא דין 'וחי בהם' ועל 

ות שהגוי עושה להנאתו אז בטל דין ונקדשתי  למסור את הנפש. ומסביר הברכת אברהם שכאשר יש מציא

 הנאת עצמן לא שייך חילול ה'.  וחוזר החיוב של 'וחי בהם' כי במקום

בסנהדרין  תוס'    בעניין האם רשאי למסור עצמו למיתה גם במקום שאינו חייב. )יו"ד קנז, א ס"ק ב(  כן משמע מהב"ח  

קום הנאת עצמן שמא לא היה בקי בהלכה, ומוכיח  כתבו על אחד שמסר נפשו על חילול שבת במ)עד: ד"ה קטול( 

צמו רואים שאסור למסור את הנפש במקום שאין חיוב. לעומת זאת  הב"ח שמכך שלא אמרו שהחמיר על ע

ם שלא חייב. לכן מחלק הב"ח בין  ם במקוכתבו התוס' שרשאי למסור את הנפש ג)ע"ז כז:(  בפרק אין מעמידין  

אפילו בצנעא לבין הנאת עצמן שאסור למסור נפשו אפילו בפרהסיא  מתכוון להעביר שמותר למסור נפשו  

 בנפשו. והרי זה מתחייב 

אפשר לבאר את החילוק של הב"ח בין מתכוון להעביר למתכוון להנאת עצמו, שבמקרה שמתכוון להעביר גם 

לו למסור עצמו, משא"כ מתי שממשום פבצנעא שמותר לעבור   ולכן מותר  ה'  עבירו יקו"נ עדיין יש חילול 

ך הבין ר' שמואל רוזובסקי בדברי  להנאת עצמו ליכא חילול ה' כלל ולכן אסור למסור עצמו אפילו בפרהסיא, וכ

כיוון שאין  ול ה'  . אם כן רואים שבמקום הנאת עצמן לא שייכת כלל המציאות של חיל)זיכרון שמואל סימן סה( הב"ח  

)בדומה קצת למומר לתאבון ומומר להכעיס(, וע"פ  כאן התרסה נגד כבוד שמיים אלא רק צורך פרטי של הגוי 

מסור את הנפש הוא משום חילול ה' יעבור במקום הנאת עצמן. לכן מובן  זה נראה שדווקא במקום שהחיוב ל 

ש נובע מחילול ה', כדברי רש"י, ויש  את הנפשלכו"ע בפרהסיא יש את דין הנאת עצמן משום שהחיוב למסור  

 למסור את הנפש מה יהיה הדין במקום הנאת עצמן ע"פ סברא זו.לדון בשאר המקומות שיש חיוב 

 

 ג. שעת השמד 

 לות על עצם המעשה או על ההשלכות שלו הסתכ

רהסיא  כמו בפנחלקו הראשונים האם בשעת שמד הנאת עצמן יועיל כדי שלא יהיה חיוב של ייהרג ואל יעבור  

שראל חז"ל קבעו את הזמן כחמור שאפילו על  או שהדין יהיה שונה. בשעת שמד שהגויים גזרו גזירה על כל י
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הבין בצורה אחת שהסיבה שחכמים קבעו את שעת השמד כזמן חמור עברות קלות ייהרג ולא יעבור. אפשר ל

ין באופן אחר שחכמים חששו  שר להבהיא משום שכל מעשה נעשה כהתרסה כנגד ה' והוא חשוב כחמור, אך אפ

 ן שיהיה דברים שישכחו וייעלמו מן היהדות ולכן עשו סייג. שאם היהודים לא יעמדו כחומה בצורה יתכ

תי הבנות אלו היא האם אנו מתבוננים על כל מעשה בפני עצמו או שאנו בוחנים את  נקודת המחלוקת בין ש

הראשונים ממנו.  לצאת  שיכולת  העתידיות  שעת  מביאי  ההשלכות  של  החומרה  בהסבר  טעמים  שלושה  ם 

כותב שהסיבה לחיוב למסור את הנפש בשעת השמד היא: "שלא ירגילו  מצווה קלה( )עד. ד"ה ואפילו השמד, רש"י 

והיד רמ"ה '  אומר שהחיוב הוא משום 'ונקדשתי)פסחים כה.(  הריטב"א  .  בדי כוכבים להמריך הלבבות לכך"העו

". קידוש ה' ותו משום דאתי למסרך ויש אומרים שלא ירגילו העכו"ם לכך"מפני אצלנו מביא שלושה טעמים:  

השמד שעת  של  הטעם  את  להבין  כיוונים  שני  שינוי    -יש  של  עתידי  מחשש  ישראל  או  ע"י  )בין  המציאות 

שיתרגלו למציאות זאת בין ע"י העכו"ם שירגילו להמשיך בגזירתם( או מפני שנוצר מצב של חילול ה'. נראה  

השהח להיגילוק  שיכולות  והשלכות  עתידית  ממציאות  חוששים  האם  שאמרנו,  כפי  או וא  זה  ממעשה  רם 

 שהחשש הוא מפני החומרה של עצם המעשה. 

 

 עצמו  הסתכלות על המעשה

אומר שבהנאת עצמן יעבור גם בשעת השמד. וע"פ החילוק שהבאנו מובן, בהע"מ  )יח. בדפי הרי"ף(    בעל המאור 

ע"פ  וב מסירת נפש נובע משום מצוות ונקדשתי. דבר זה הינו כפי שבארנו  ליו חישסובר שכל מעשה שיש ע

לחילול   גורם  האם  עצמו  בפני  מעשה  כל  בוחנים  השמד  שבשעת  אברהם  שהגוי עושה  הברכת  ובמקרה  ה', 

חים  )פס להנאתו ליכא חילול ה' ולכן יעבור ולא ייהרג, ובטל חיוב 'ונקדשתי' וחזר החיוב של 'וחי בהם'. הריטב"א  

ר את ישראל ושיהיה גם בפרהסיא או אומר, שע"מ שיהיה חיוב למות ולא לעבור צריך שהגוי יעשה להעבי.(  כה

אלא להנאתו אפילו בשעת השמד או בפרהסיא יעבור ולא ייהרג.    בשעת השמד, אבל אם לא עושה ע"מ להעביר 

, במקרה של הנאת עצמן  לול ה'הריטב"א סובר כבעל המאור, אם החיוב למסור עצמו בשעת שמד הוא משום חי

 אין חילול ה' ולכן יעבור ולא ייהרג. 

תבעל להגמון תחילה, ואומרת  בעניין הגזירה שגזרו שכל בתולה)ג: ד"ה ולידרוש להו(  מר הרמב"ן בכתובותכך או

ת הגמ' שיש חשש סכנה ולכן נהגו לשנות את יום החתונה, ומקשה הגמ' למה יש סכנה הרי הוי אונס ולא חייבו

זה  למסו הרי  עצמן,  למסור  חייבות  לא  באונס  למה  הרמב"ן,  ומקשה  עצמן.  ועונה ר  השמד  ושעת  פרהסיא 

מו השמד  בשעת  אפילו  עצמן  להנאת  שמתכוונים  שסברת שמשום  נראה  כאן,  גם  להיהרג.  ולא  לעבור  תר 

ילול שאין ח הרמב"ן שבוחנים האם במעשה זה יש חילול ה' ולא מה המציאות שתיווצר מהיתר זה, ומכיוון  

ח מדברי הרמב"ן אצלנו כפי שהבאנו לעיל,  יעברו ולא יהרגו )אם לא דאיכא צנועות שמסרו עצמן(. וכן מוכ

וב המסירת נפש הוא משום חילול ה' ולכן במקום הנאת עצמן יעבור. גם שבסתם עבירות חוץ ג' החמורות חי

ן להעביר, בשעת השמד או בפרהסיא  במתכוומדברי הנימוק"י רואים שמכיוון 'שאין חילול ה' כולי האי' אלא  

 ג.במקום הנאת עצמן יעבור ולא ייהר 

 

 הסתכלות על ההשלכות העתידיות 

בשעת השמד תמיד יש את הדין של ייהרג ואל יעבור, ודין הנאת  מנגד הראב"ד בהשגותיו על בעה"מ אומר ש

ב עצמם  שמסרו  ועזריה  מישאל  מחנניה  חיזוק  ומביא  בפרהסיא,  רק  הוא  שעצמן  וכן פסלו  נבוכדנצאר,  ל 

בגזירה שום צד יהדות ושום רצון להעביר אלא רק  ממרדכי שלא השתחווה להמן. מוכח שאע"פ שלא היה  

ה גזירה מסרו נפשם ולא עברו )כך הראב"ד הבין את הסיבה לכך שמסרו נפשם,  לכבוד המלך, מכיוון שהיית

את שיטת בה"ג ורב אחאי  ב אות א(  ילתא מ )שאואפשר להבין אחרת כפי שהביא ההעמק שאלה על השאילתות  
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שהבין שעשו למיגדר מילתא. ועיין שם עוד מו"מ בזה(, וכפי שכותב "שכל   שהיה ע"ז ממש או כהבנת הנימוק"י 

מעצם  גז שנגרם  ה'  מחילול  נובעת  לא  השמד  שעת  של  שהחומרה  שהבין  כנראה  דמי".  השמד  כשעת  ירה 

נאת עצמן שיעבור ולא ייהרג או לכל הפחות במעשה  מקום ההמעשה כמו בפרהסיא, דאם לא כן היה סובר ב

ייהרג אלא וודאי שסברתו שחומרתשאין בו שום צד א שעת    יסור ושום רצון להעביר על דת שיעבור ואל 

 השמד היא לא משום שהמעשה שעושה גורם לחילול ה' אלא סיבה אחרת. 

שמד כמלחמה, ואומר שהסיבה לדין  שעת ה  מסביר בצורה הכי מבוארת את המציאות של )סנהדרין עד.(  הר"ן  

ום שיש מערכה כללית כנגד עמ"י. במקרה כזה ע"מ למנוע את ביטול  חיוב מסירת נפש בשעת השמד היא מש

יעבור אפילו   נפש אפילו על אות אחת מן התורה בשביל לעשות חיזוק כנגד הגויים, שאם  התורה מוסרים 

ודבר זה שמסר נפשו גורם קידוש ה' לכל ישראל. טעמו    ועילה,בצנעא יתפרסם הדבר והגויים יראו שגזירתם מ

שמא הגויים ישמעו על   רת שעת שמד הוא וודאי לא משום שנוצר חילול ה', מפני שחששו הואשל הר"ן לחומ

 כך, וחילול ה' זה רק בפני עשרה מישראל והיה צריך לומר שישראל מצאו שהועילה גזירת הגויים. 

ת  מא ימצאו העכו"ם שגזירתם מועילה ומשום כך 'שמא ירגילו' להעביר אהחשש שאולי טעמו של הר"ן הוא מ

הטעם 'שלא ירגילו' דומה לתקנה של 'אין  הסביר בשיטת רש"י, ש)שאילתא מב, ח( ישראל וכפי שההעמק שאלה  

  פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם' שגם שם הגויים רואים שגזירתם מועילה ומקבלים מוטיבציה להמשיך. 

תתבטל אות מן התורה ולא  ודאי שהטעם לחומרת שעת השמד לשיטת הר"ן הוא מפני חשש עתידי שמא  מ"מ ו

 מחומרת המעשה שנעשה עכשיו, וזה לשונו: 

"וטעמא דמילתא שבשעה שאומות העולם חושבין לבטל ישראל מן התורה צריך לעשות חיזוק כנגדן שלא  

ן התורה לא תבטל בזמן שהם רוצים לבטל אותה  אחת מ  לקיים מחשבתן ומוטב שייהרגו כמה מישראל ואות

ולפיכך  מפני שמצאו שהועילה גזרתם  להם אפילו בחדרי חדרים הדבר מתפרסם  מישראל בכלל ואם שמע  

ייהרג ואל יעבור וזהו קידוש ה' ואהבת המקום הכוללת לכל בני ישראל... ומיהו היכא שהכותים עושים הגזירה  

 ור". א כל שהן משאר עברות חוץ מע"ז ג"ע וש"ד לא אמרינן ייהרג ואל יעבבפרהסילהנאת עצמן בין בצנעה בין  

עצמן   הנאת  דין  יהיה  לא  שמד  שבשעת  הר"ן  מדברי  לדייק  כפי  אפשר  עצמו,  בפני  מקרה  כל  בוחנים  ולא 

שמסתבר מטעמו. הרי הוא כותב שאם עשו גזירה להנאת עצמן יעבור, בשונה ממקום שיש גזירה להעביר וגוי 

מי שמביא הר"ן כהוכחה להנאתו, שבמציאות כזאת ייהרג ולא יעבור. דבר זה משמע גם מהירושלעושה    אחד

בדו בשביעית משום ארנונא, שהמלכות לא רצתה להוביר השדות והתירו , שגזרו שיע )שביעית ד, ב וסנהדרין ג, ה( 

דבר על מציאות ה זה מלעבוד משום שהיה זה להנאת הגויים ולא ע"מ להעביר. אך יש מקום לחלק, שמקר 

ראל בשביל להעביר על התורה, אלא על כולם גזרו  שעיקר הגזירה הייתה להנאת עצמן ולא גזרו רק על יש

את  )סימן תג, ב(  וגזירה כזאת לא מוגדרת כשעת השמד )וכך הבין התועפות רא"ם על היראים    בשביל הנאת ממון

 הגדרת שעת השמד(. 

העיקרי הוא עתידי שמא תתבטל התורה והטעם הוא שמא ירגילו והחשש  יתכן שסברת הראב"ד היא כמו הר"ן  

ד לשיטת הר"ן, שע"פ הראב"ד דאתי למסרך כפי שהביא היד רמ"ה. מ"מ, יש הבדל בין שיטת הראב" או משום

שעת שמד. לפי הר"ן   והוי  יכול בעתיד לגרום להשכחת התורה  עיקר הגזירה להנאת עצמן  אפילו עשו את 

ה וחשיב  עיקר הגזירה היא להעביר גם יחיד שעושה להנאתו יגרום לביטול התור כאשר    לעומת זאת דווקא

לא  ששם  עצמן  להנאת  הגזירה  שעיקר  במקרה  משא"כ  שמד,  מודים    שעת  שניהם  אבל  עצמו,  למסור  חייב 

 שכאשר יש חשש שתשתכח התורה ויש שעת שמד ייהרג אפילו במקום הנאת עצמן. 

שיעבור ולא ימסור עצמו אם אמרו לעבוד בשביעית בשביל לגבות   א הר"ןוקשה על הראב"ד מהירושלמי שמבי

אלא שיש סברא לחלק בין מיסים  נא, ולפי הראב"ד כאמור אע"פ שהגזירה להנאת עצמן הוי שעת שמד?  ארנו

לעניין  )כח.(  לשאר גזירה, שבמקרה שעושים ע"מ להרוויח ממון כלל לא חשוב גזירה, וכפי שמצינו בגמ' בנדרים  
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ולא עוד אלא  "  :אבידה ה, יא( )גזלה ו  ם מיסים "והאמר שמואל דינא דמלכותא דינא", וכמ"ש הרמב"םוב לשלהחי

וא גוזל מנת המלך", ולא אומרים שמשום שיש גזירה יהיה אסור לשלם שהוא עובר המבריח ממכס זה מפני שה

עוד על הראב"ד מהגמ' בכתובות ויקשה  שאני.  ולכן הכא  שהגזירה ר להגמששרי למימס)ג:(    למלך  ון אע"פ 

של הראב"ד יהיה חיוב מסירת נפש אף בכהאי גוונא.   להנאתו, וכפי שהקשה עליו הרמב"ן שם, שע"פ שיטתו

שהראב"ד   לשיטת  אלא  הרשב"א  שם  הסביר  וכן  שרי  עולם  קרקע  היא  שאישה  שמכיוון  להסביר  יצטרך 

 עולם ושאני. קרקע    הראב"ד, שבכל גזירה אפילו להנאת עצמן יהרג ואל יעבור והכא הוי

 

 שיטת הרמב"ם 

 כותב: )יסודי התורה ה, ג( הרמב"ם 

ע כנבוכדנצאר וחביריו ויגזור הדברים האלו שלא בשעת שמד אבל בשעת השמד והוא כשיעמוד מלך רש  "וכל

שמד על ישראל לבטל דתם או מצווה מן המצוות ייהרג ואל יעבור אפילו על אחת משאר מצוות בין נאנס  

 בינו לבין הגויים".  ן נאנסבתוך עשרה בי 

ן חיוב למסור נפשו עליהם, ועל כך שבפרהסיא חייב למסור בהלכה ב הרמב"ם דיבר על דיני הנאת עצמן שאי

פילו על שאר עבירות. הר"ן הבין שהסברו שונה מהבנת הרמב"ם והרמב"ם חולק עליו. הר"ן סובר עצמו וא

לכן המשפט 'וכל הדברים האלו שלא בשעת  יהרג ושבמקום הנאת עצמן שלשיטתו יעבור, לשיטת הרמב"ם י 

ההסבר תרת ולא על כך שבשעת השמד אפילו בצנעא ייהרג ולא יעבור. וע"פ  שמד' קאי על הנאת עצמן שמו

בדברי הר"ן שכל מקום שעיקר הגזירה הוא להעביר לא קיים דין הנאת עצמן, הרמב"ם שמצמצם יותר את  

וה אע"פ שעיקר הגזירה היא להנאת עצמן ייהרג. את הירושלמי  טל מצוחלות דין זה יסבור שאם הגזירה היא לב

או שסובר ששעת השמד היא דווקא  יסביר או כפי שהסברנו בראב"ד, שגזירה על ממון יצאה מן הכלל,    הרמב"ם

  רואים )סנהדרין כו.(.  אם הגזירה היא על מצוות ל"ת כפי שהסביר הכ"מ ושביעית בזמן הזה דרבנן כפי שענו התוס'  

יהיה את דין הנאת עצמן,    הרמב"ם הראב"ד והר"ן אחת היא, שבמקום שיש גזירה ימסור עצמו ולא  שסברת 

זה הוא לא בעייתי. מה  שום היתר מצד שמקרה  ואין  שגם מקרה אחד הוא חלק מהמערכה הכללית  משום 

להעביר   גזירה  שיש  רק  לר"ן  שמד,  שעת  מתחילה  המלכות  של  גזירה  באיזה  הוא  ששנחלקו  שמדהוי  ,  עת 

פילו על מצווה דרבנן הוי שעת השמד לרמב"ם אפילו אם הגזירה להנאת עצמן, אם היא על איסור ל"ת או א 

 ולראב"ד אפילו הגזירה היא להנאת המלך גרידא ואין בא שום איסור הוי שעת שמד.  

כשהרמב"ם  אצלנו  הלכה  מכך שב)יו"ד סי' שכג(  משמע מדברי הרמב"ם )וכן דקדק האבני נזר  )ל"ת סג(  אך בסה"מ  

ולא כתב   וך עשרה בין נאנס בינו לבין הגוייםכותב שבשעת השמד צריכים למסור את הנפש כתב בין נאנס בת

בין להנאתן ובין שלא להנאתן( שהרמב"ם לא אומר להיהרג בכל מקרה בשעת השמד אלא מבטל את החיוב  

יגרת קידוש ה'. ומה שכתב ב"ם באב הרמלמסור עצמו וסובר שקיים דין הנאת עצמן בשעת השמד, וכן כת

מד', דיבר על החיוב למסור עצמו בפרהסיא שבשעת השמד ייהרג בהלכה ג' 'וכל הדברים האלו שלא בשעת הש

אפילו בצנעא, ולא על הנאת עצמן שלא תפטור מהחיוב להיהרג כפי שפטרה בפרהסיא, שלא כהבנת הר"ן  

נים כל מקרה האם יש בו בעיה, ואם עושים  מד בוחעת השבדברי הרמב"ם. ולכן צריך להסביר ברמב"ם שבש 

 הרג ולא אומרים שייהרג על כל מקרה בשעת השמד באופן גורף. להנאת עצמן יעבור ולא יי

 

 ד. ג' חמורות 

 חילול ה'  -הסיבה למסור עצמו

יוב  ע"מ להבין מה יהיה הדין בג' חמורות במקום הנאת עצמן יש לבאר מה הסיבה לחומרתם ולמה יש בהם ח

 יך בהם. מסור את הנפש וע"פ זה יהיה ניתן להבין האם הדין של הנאת עצמן שי יוחד למ



 683 / עד:  הנאת עצמן 

  

זה מאותו שורש של   שיש חיוב למסור את הנפש  ע"פ הסברו של הברכת אברהם כל מקום  בשיטת בעה"מ 

מצוות ונקדשתי ואין הבדל בחומרה של הסיבה לחיוב למסור את הנפש, מ"מ החיוב בסופו של דבר הוא על  

את עצמן ולא יהיה חיוב  אם כן מובנים דברי בעל המאור שנוקט שגם בג' חמורות שייך דין הנ  מצווה. אותה  

למסור עצמו במקום הנאת עצמן. בעה"מ אומר שבכל מקום יש את דין הנאת עצמן חוץ מרוצח ששם יש סברא  

ל באביזרייהו  אתו אבה להנאחרת של 'מאי חזית דדמא דידך סומק טפי' )ובע"ז באופן טכני אין מציאות שעוש

בור(, ולכן בג"ע יעבור בכל מקום שמעבירים אותו אע"פ שבעלמא ייהרג עליהם, כאשר עושה להנאת עצמו יע

 להנאת עצמן. 

ג"ע  )כה.(  הרמב"ן במלחמות מקשה על בעה"מ מהסוגייה בפסחים   שמתרפאים בכל איסורי הנאה חוץ מע"ז 

לעבור על מצוות ה' צריך להיות מותר לעבור ולמה א ע"מ  אה ולוש"ד, וע"פ סברת בעה"מ במקום שעושים להנ

ם. ע"פ הברכת אברהם יובן שבעה"מ יצטרך לחלק בין מקום שיש בו אונס ולכן מתבטל  אסור להתרפאות מה

אונס והצד לדחות את   יעבור, לבין מקום שאין  וחל איסור ונקדשתי שבמקום הנאת עצמן  האיסור המקורי 

 נידחת מפניו אך עדיין יש את העבירה הראשונה כמו חילול שבת, ודברעבירה  "נ וההאיסור הוא משום פיקו

כזה לא הותר בג' חמורות במקום הנאת עצמן כיון שכאן עובר על עצם העבירה ולא על חילול ה'. כך רואים גם 

היה  שלא    מהמקרה שהעלה ליבו טינה ואסרו עליו אפילו לדבר עימה מאחורי הגדר, וגם כאן הוי פיקו"נ, אלא

ואם לא יתרפא ימות, גם לבעה"מ ונס ע"י אחרים שכפו אותו לעבור ולכן אע"פ שרוצה להתרפא מהאיסור  בא

)שיעורים על מסכת  ביישוב דברי בעה"מ )פסחים ו: מדפי הרי"ף(  לא יתרפא וכן הבין ר' שמואל רוזובסקי בדברי הר"ן 

 סנהדרין עד:(.

 

 חומרה עצמית  -ג' חמורות 

רות לא יסברו ימוק"י החולקים על בעה"מ ואומרים שאין את דין הנאת עצמן בג' חמו"ן והנ ד, הר הרמב"ן, הראב"

החילוק של הברכת אברהם. הם יסברו שהחיוב למסור נפש בג' חמורות הוא לא משום חילול ה' ומצוות   כמו

כפי  חדת וונקדשתי, אלא משום חומרה עצמית שיש למצוות אלו, שהתורה למדה שבשלושתם יש חומרה מיו

ו", וכלשון הנימוק"י בעניין הדין  רמב"ן שהבאנו לעיל אמר: "שלש אלו החמורות לא מפני קידוש ה' נאסר שה

של הנאת עצמן: "אבל בשלשה עבירות חמורות לא דהני לאו משום חילול ה' הוא דאסירי... דמשום חומר עצמן  

 הוא" ולכן לא שייך בהם דין הנאת עצמן. 

 

 ומרה את החמבטל  -ה. הנאת עצמן

רם שלא יהיה חילול ה'. המהר"ם חלאווה יתכן לבאר את הסברא של דין הנאת עצמן באופן שונה מכך שדין זה גו

כמו ש"ד   לא חמורכותב על בעה"מ הסובר שיש דין הנאת עצמן גם בג"ע שסברתו היא משום שג"ע )פסחים כה.( 

חוץ מע"ז וש"ד שחומרתם לא מתבטלת  ל ה',  לחילווע"ז. ולכן, בכל מקרה של הנאת עצמן אין חומרה, בלי קשר  

". הבנה זאת וודאי לא  משום דחמיריח וע"ז דלא אמרינן להנאת עצמן מותר  וכך כותב: "ומודה הוא ז"ל ברוצ

תסתדר לשיטת הראשונים שסוברים שדין הנאת עצמן לא קיים בג' חמורות אלא הם ישארו בהבנה הראשונה  

 אך נראה שכהבנה זו סובר רש"י. ל ה', חילו  שהנאת עצמן גורם לכך שלא יהיה

משום 'שמא ירגילו העכו"ם לכך' וע"פ הסברא שהחילוק בשעת השמד    טעמו של רש"י לחיוב בשעת השמד הוא

הוא בין חשש עתידי לחומרת המעשה שלפנינו רש"י שחושש לתוצאה עתידית יצטרך לומר שבמקום הנאת  

רש"י   מדברי  אך  יעבור  לא  שעצמן  ד"ה  לנ)עד:  גם מ הרא(  די  הנפש  את  למסור  ע"מ  מצריך  רש"י  אחרת.  שמע 

פרהסיא או שמד, אבל להנאת עצמן בין בפרהסיא בין בשעת השמד יעבור ולא ימסור שיתכוון להעביר וגם  

 עצמו. אם כן צריך לומר שרש"י הבין אחרת את הסיבה לחיוב למסור עצמו בשעת השמד. 
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 שתי הבנות חדשות  -ו. שעת שמד 

 מגדר מילתא 

להנ למסור  ראה  בה  שיש  שהחיוב  באופן  השמד  שעת  את  להסביר  אחרת  אפשרות  תלוי  ציג  לא  הנפש  את 

בקידוש ה'. מכיוון שיש מלחמה על היהדות, לא משנה מה הטעם, חכמים תיקנו שצריך לעשות סייג אך נחלקו 

חריגות קלות והכלל ע"מ למנוע ת האם לגדור כל דבר ללא יוצא מן    -בצורה טקטית איזה סייג צריך לעשות

ע"פ חילוק זה, בדומה לחילוק הראשון    מהתקנה או שמא רק מעשים שחוששים שיגרמו לביטול התורה. גם

שהבאנו בשעת שמד, ההבדל בין הסוברים שקיים דין הנאת עצמן לבין מי שסובר שאין לו מקום במקרה כזה, 

ן הכל אסור. הנפק"מ בין  רת הזממחלקים ובגלל חומהוא האם בוחנים את חומרת המעשה שלפנינו או שלא  

ההסבר שכל מעשה בשעת השמד חמור משום שגורם לחילול הסבר זה, שכל מעשה בשעת השמד חמור לבין 

שהחשש   רש"י  ראשונים שינקטו כשיטת  ולכן  ה', היא שבהסבר הראשון מוכרחים להיצמד לטעם החומרה 

רו. אולם בהסבר השני החילוק א יסתדעצמן בשעת השמד ל בשעת השמד הוא עתידי ויתירו לעבור בהנאת  

מי שאוסר לא נובע מטעם חומרת הזמן אלא מסברא חיצונית, מה דרך   בין מי שמתיר לעבור בהנאת עצמן לבין 

 ההתמודדות עם סכנה ליהדות ושיטת רש"י תהיה מובנת. 

שום  דבר מ   נבין שגזרו על כלההשלכה היוצאת מהסבר זה על הבנת המושג 'ערקתא דמסאנא' משמעותית. אם  

תא דמסאנא', שבגזירה עליו מתחילה  שכך דרך ההתמודדות עם גזירות שמד צריך להסביר את המושג 'ערק

שעת השמד לא כמצווה מכל המצוות אלא אפילו כמנהג בעלמא. מי שלא מחלק בשום דבר, אלא סובר שמתי  

ש יהיה חיוב של מסירת  סור ממל דבר שהוא לא אי שעשו תקנה עשו אותה על כל מקרה, יבין שאפילו אם גזרו ע

על כל דבר ולא רק על מצווה ממש. ומי שיבין שבוחנים כל נפש, וכך משמע מהראב"ד שהבין ששעת שמד זה 

מקרה לגופו לא יחייב למסור את הנפש על דבר שהוא לא מצווה אלא מנהג בעלמא, משום שאם נתבונן בו  

כך ביהדות.  לפגיעה  חשש  שאין  ש  נראה  מהרמב"ם  לרואים  סובר  מתיר  ולא  עצמן  הנאת  במקום  עבור 

וע"פ דרכו סובר שרק מתי שהגזירה היא על 'מצווה מן המצוות' יש חיוב    שההסתכלות היא ללא יוצא מן הכלל,

 למסור את הנפש ולא על מנהג בעלמא. 

תא  הסברו למושג 'ערק סובר כמו הרמב"ם, שבמקום הנאת עצמן יעבור גם בשעת השמד, ו  )פסחים כה.( הריטב"א  

סביר שהסיבה שצריך למסור את  אנא' הוא שיש בו לאו של 'ובחוקותיהם לא תלכו'. אולם רש"י עצמו הדמס

הנפש אפילו ב'ערקתא דמסאנא' היא משום שיש צד יהדות או שדרך ישראל להיות צנועים בכך, ולא כהבנת  

ר עצמו בשעת  ב למסו'. אם ההסבר לחיוהרמב"ם והריטב"א שיש במעשה זה לאו של 'ובחוקותיהם לא תלכו

"י שסובר ששעת השמד מתחילה אפילו שהגזירה  השמד הוא ע"פ החילוק שהבאנו, גם מהבנה זאת יקשה לרש

 היא על מנהג בעלמא ולא בוחנים האם יש במעשה זה בעייתיות. 

 

 חומרת העבירה 

רש"י  בירה. הוא ע"פ חומרת העלכן נראה לומר שרש"י הבין כסברת המהר"ם חלאווה בדברי בעה"מ, שהמדד 

ה חמורה שיש עליה חיוב, משא"כ במקום הבין שמה שיגרום לגויים להרגיל את ישראל לעבור מוגדר כעביר 

שעושה להנאתו אין חומרה כ"כ, כי לא יגרום לגוי להרגיל להעביר ולכן אין חיוב למסור עצמו. אם כן הגדרת 

ול ה' או משום שכך חכמים  ם לחילור, לא בגלל שגור החומרה בשעת השמד היא שכל מעשה נעשה בה כחמ

 ה עצמית. תיקנו ע"מ למנוע פגיעה בעמ"י, אלא חומר 

שהבין ברש"י שגם בג' חמורות במקום הנאת עצמן יעבור, ואם סובר כהבנת  )יו"ד קנז, ז(  וכן נראה מביאור הגר"א  

ב  י מרחיה מובן, אלא שרש" המהר"ם חלאווה בהסבר שיטת בעה"מ שהסיבה למסירת נפש היא משום החומר 
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אין חומרה אם שאפילו בהם  גם לע"ז וש"ד וסובר  דין הנאת עצמן  שגם הגר"א   את  )או  עושה להנאת עצמו 

בהבנת דברי רש"י יודה שבע"ז לא שייך דין זה באופן טכני ובש"ד נשארה סברת 'מאי חזית' ואז רש"י יסבור 

בשיטת רש"י שאין את דין הנאת עצמן   שהבין   ז ד"ה וכתב הר"ן( )יו"ד קנ"בדיוק כהבנת בעל המאור(. אולם גם הב"י 

ברת רש"י ע"פ יסודו של המהר"ם חלאווה, שכל שעת השמד או פרהסיא וכן  בג' חמורות יכול להסביר את ס

בג' חמורות ימסור נפשו מחומרת העבירה. אולם בפרהסיא או שעת השמד כאשר הגוי עושה להנאתו העבירה  

 תמיד ואין להם היתר. נשארת חמורות, שחומרתם לא חמורה משא"כ בג'

 

 ז. סיכום 

על החיוב למסור את הנפש בג' מקומות: א. שלושת העבירות החמורות, ע"ז  מדברת  עד:(  -)סנהדרין עד.הגמרא  

 כל מצווה, ואפילו מצווה קלה בפרהסיא. ג. בשעת השמד מצווה קלה אפילו בצנעא.  ג"ע וש"ד. ב. 

להנאת עצמו אין חיוב למסור את הנפש ויעבור את    ם עושהעביר את ישראל, ארבא אומר שבמקרה שהגוי מ

לו. ונחלקו הראשונים באיזה מקרה רבא סובר את דין זה, יש הסוברים שגם בשעת השמד    העבירה שהגוי אמר 

 )ריטב"א רמב"ן ונימוק"י( ויש הסוברים אפילו בג' חמורות )בעה"מ(.

להגדיר דין זה כגורם לכך שלא יהיה חילול ו היא והיכן אומרים אותאפשרות ראשונה להבנת דין הנאת עצמן 

וק בשעת השמד בין הסוברים שיש דין זה לבין מי שסובר שאין אותו בשעת השמד ה', וע"פ הבנה זאת החיל

אלא בפרהסיא יהיה האם מסתכלים על המציאות העתידית או שהמדד הוא ע"פ המציאות העכשווית. ובג' 

מרה שלהם היא עצמית או משום שיש בהם חיוב ונקדשתי וכהסבר  רת החוהיה תלוי האם הגדחמורות החילוק י

 אברהם.הברכת 

אפשרות אחרת להבין את החילוק בשעת השמד ע"מ ליישב את רש"י שלא מתבונן על המציאות העכשווית  

א דרך למנוע  וסובר שיש דין הנאת עצמן בשעת שמד היא לתלות את המחלוקת בכך שכו"ע הבינו שהתקנה הי

מן בין על כל מנהג בעלמא,  ות, והמחלוקת היא האם גזרו על כל דבר בשעת השמד, בין על הנאת עצה ביהדפגיע

 או שגזרו רק על מקרים שיש בהם בעייתיות מתוך התבוננות בכל מקרה לגופו.

ייב למסור הבנה זאת גם לא מסתדרת בשיטת רש"י שסובר שיעבור בשעת השמד במקום הנאת עצמן אך גם מח

הנפ אפילאת  ע"פ  ש  בעה"מ  רש"י כהבנת  בשיטת  להסביר  נראה  ולכן  בעלמא.  מנהג  על  המהר"ם חלאווה ו 

המגדיר את דין הנאת עצמן כגורם לעבירה להיות לא חמורה. הסבר זה מתאים בין למ"ד בשיטת רש"י שגם 

 בג' חמורות קיים דין הנאת עצמן ובין למ"ד שרק בשעת שמד דין זה קיים. 


