
1

"אמרי נא אחותי את"
(בראשית י"ב, י"ג).

התוספות  לבעלי  התורה  בפירושי 
אברם  עבר  איך  "תימא  כתבו:  (כאן) 
דהא  מכשול  תתן  לא  עור  לפני  על 
קיי"ל  דהא  העריות,  על  נצטוו  נח  בני 
לא  דאיהו  ונהי  יעבור,  ואל  יהרג 
נימא  היה.  מחטיאם  מקום  מכל  עבר, 
דאונס  וי"מ  שעה.  באותה  שגירשה 
(מגילה  אסתר  גבי  כדאמרינן  היה, 
של  לחיקו  אחשורוש  של  מחיקו  י"ג:) 

מרדכי".

בסוגיא דמגילה י"ג

שאסתר  דרשינן  (י"ג:)  במגילה  הנה  א) 
והיינו  בעלה.  למרדכי  מותרת  היתה 

מדכתיב כאשר היתה באמנה אתו.

שיטת הרמ"א בדין נשבתה ע"י 

נפשות

סעיף  ז'  (סימן  באהע"ז  ברמ"א  והנה  ב) 
נפשות  ידי  דעל  אומרים  "ויש  כתב:  י"א) 

דחיישינן  ישראל  לבעלה  אפילו  אסורה 

יהרגוה".  שלא  כדי  להם  נתרצית  שמא 

ד"ה  (כ"ו:)  בכתובות  רש"י  שיטת  וזהו 

אסורה כו', והתוס' שם ד"ה ועל כו', והובא 

בב"ש (סימן ז' ס"ק כ"ג). – והיינו דס"ל דכיון 

וידען  נחבשות,  ממש  הן  נפשות  ידי  דעל 

יתן  לאיש  אשר  כל  ממש,  לקטלא  דאזלן 

אליהן,  עצמן  מפקירות  והן  נפשו,  בעד 

ולא  יהרגום,  שלא  כדי  ברצון  ונבעלות 

דמיא לשבויה, דהתם לא קיימן לקטלא.

ביאור המהרי"ק

ג) והב"ש הביא מתשו' מהרי"ק (סימן ק"ס) 
(ט'.)  בכתובות  דקיי"ל  גב  על  דאף  שביאר 

שאין האשה נאסרת על בעלה אלא על פי 

שני עדים או בקינוי וסתירה, דאפילו הכי 

מעלת  דמחמת  לכהן,  אסורה  זו  שבויה 

הב"ש  והקשה  זאת.  תיקנו  כהונה  יוחסי 

דהרי הכא איירינן באשת ישראל, והדרינן 

לקושיא אמאי תיאסר.

דברי המהרי"ק

והתוס'  כרש"י  ג"כ  דס"ל  במהרי"ק  וע"ש 

הנ"ל, דאפילו בישראל אסורה. [ובשלמא 

סימן  (בקידושין  מרדכי  בהגהות  לפמ"ש 

אתי  שנתרצית,  חזקה  דאיכא  תקס"ח) 

שפיר. דאם כן הוי ליה ודאי שזינתה, והא 

וסתירה  קינוי  בלא  נאסרת  אשה  דאין 

היינו בספק. אך הב"ש הקדים דקשה לפי 

חיישינן  דהכא  ותוס'  רש"י  שכתבו  מה 

שזינתה].

תירוץ הבית שמואל

הוא  דהחשד  הכא  דשאני  הב"ש  ותירץ 

עם גוי, ובגוי אמרינן דמכיון שהם פרוצים 

בעריות, וקרוב לודאי שזינתה.

דברי ה"ערוך השלחן"

אהע"ז  השלחן"  "ערוך  בספר  אמנם  ד) 
רש"י  שכתבו  דמה  כתב  כ"ג)  סעיף  ז'  (סימן 

ותוס' דחיישינן שמא נתרצית, אין כוונתם 

דמדינא  כלומר  אלא  בעלמא,  לחששא 

מרדכי  הגהות  שכתב  וכמו  לחוש,  לנו  יש 

(בקידושין סימן תקס"ח). - והניח דברי הב"ש 

הנ"ל בצ"ע.

שיטת רש"י ותוס'

בכתובות כ"ו ע"ב

לבעלה  דנאסרה  רש"י  שיטת  ובעיקר  ה) 
ישראל שמא מתוך שנהגו בה מנהג הפקר 

הקשה  מביאותיהן,  באחד  להן  נתרצית 

דאם  (כ"ו:),  בכתובות  כו'  ועל  בתוד"ה 

ישראל.  לבעלה  אסורה  תהא  שבויה  כן 

נפשות  ידי  דעל  התוס'  פירשו  ולכן   -

חן  למצוא  כדי  נתרצית  שמא  חיישינן 

שלא יהרגנה.

דברי הריטב"א

וקושיית  פירש"י  הביא  והריטב"א  ו) 
התוס' בזה"ל: "ומיהו גם במאי דפריש מרן 

שמא  ישראל  לבעלה  אסורה  דסיפא  ז"ל 

מתוך שנהגו בה מנהג הפקר נתרצית להן 

על  הקשו  בתוספות  מביאותיהן,  באחד 

אסורה  תהא  שבויה  כן  דאם  הטעם,  זה 

לבעלה ישראל, דשבי כולהו איתנהו ביה 

(ב"ב ח':) ונוהגין הם בה מנהג הפקר, ואילו 

אומות  שיד  בזמן  ואפילו  לה  שרינן  אנן 

העולם תקיפה על עצמן, וכדתנן (בכתובות 

נ"א.) אם תשבתאי אפריקינך ואותבינך לי 

שנתן  מאסתר  השיבו  ועוד   - כו'.  לאנתו 

אחשורוש כתר מלכות בראשה ונהגו בה 

לו  תתרצה  שמא  חשו  ולא  הפקר  מנהג 

מרדכי,  על  אסרוה  ולא  מביאותיו,  באחת 

מה  על  (י"ג:)  דמגילה  בהגדה  כדאיתא 

ואף   - אתו.  באמנה  היתה  כאשר  שכתוב 

מקום  מכל  היתה  צדקת  שאסתר  גב  על 

על  לריצוי  חיישינן  דבאידך  איתא  אם 

הוה  ודאי  להא  הרבה,  בעילות  הפקר  ידי 

מתוך  למיחש  למרדכי  ליה 

בדין שבויה מחמת נפשות

חקרי משפט
עמותה לחקר המשפט היהודי (ע"ר)

שיעורי מורינו הגאון רבי אליעזר רוט שליט"א
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נועם אליעזר
שהמליכוה תחת ושתי. – ובתוספות נתנו 

טעם אחר בדבר דכיון דעל ידי נפשותיהן 

לקטלא  דאזלינן  וידען  נחבשות  ממש 

והן  נפשו,  בעד  יתן  לאיש  אשר  כל  ממש, 

ברצון  ונבעלות  אליהן  עצמן  מפקירות 

לשבויה  דמיא  לא  והא  יהרגום,  שלא  כדי 

קיימן  לא  דהתם  גנבי  דגנבי  לנשי  ולא 

כלל  לאסתר  דמיא  דלא  וכ"ש  לקטלא, 

כו'". עכ"ל

קושיית הרשב"א ודקדוק האבנ"מ

ז) והרשב"א בחידושיו הקשה ע"ד התוס', 
מותרת  פחד,  מחמת  ריצוי  דהוא  דכיון 

אשת  שאין  הוא  חזקה  דלעולם  לישראל, 

דעבדין  מאי  וכל  ברצון,  נבעלת  ישראל 

וב"אבני   – דעבדן.  הוא  אונס  מחמת 

מהרשב"א,  דקדק  סק"ד)  ז'  מילואים" (סימן 

דמשמע מדבריו דכל שאינה עושה איסור 

מעל  למעול  דמכוונת  גב  על  אף  לשמים 

באשה, מותרת היא לבעלה.

דברי ה"אבני מילואים"

כדברי  שלא  דזה  מילואים"  ה"אבני  וכתב 

באשה  שנשאל  קס"ז)  (סימן  מהרי"ק 

שזינתה תחת בעלה ברצון, והיא לא ידעה 

האם יש איסור בדבר, דדלמא חשיב שוגג. 

והעלה דכיון שהיא מתכוונת למעול מעל 

למעול  כתיב  לא  דהא  אסורה,  באישה 

כתיב.  בו  מעל,  בו  ומעלה  אלא  בה',  מעל 

– וע"ש שהוכיח כדבריו מאסתר שעשתה 

בזה  היה  ולא  ישראל  כל  בהצלת  מצוה 

לבעלה  נאסרה  מקום  ומכל  חטא,  נדנוד 

אבדתי.  אבדתי  כאשר  כמ"ש  מרדכי, 

בחטא  תלוי  לא  לבעלה  דאיסורה  אלמא 

ועונש.

דקדוק ה"שבות יעקב" מתשו' 

המהרי"ק

ח) והנה על פי דברי המהרי"ק הנ"ל, כתב 
יעקב"  "שבות  בשו"ת 

(ח"ב סימן קי"ז) והובא ב"באר היטב" אהע"ז 

בדרך  שהלכו  ובעלה  באשה  סק"כ)  ו'  (סימן 

האשה  והלכה  רוצחים  עליהם  ועמדו 

ובזה  בעלה,  ברצון  להם  עצמה  והפקירה 

הצילה עצמה ובעלה מרציחה. וכתב שם 

דאף על גב דעשתה מצוה להציל נפשות 

לבעלה,  אסורה  מקום  מכל  מרציחה, 

הנ"ל.  המהרי"ק  וכמ"ש  דאסתר,  דומיא 

בד"ה  (כ"ו:)  בכתובות  התוס'  דברי  ומייתי 

ידי  על  דכשנחבשה  שכתבו  כו',  ועל 

להציל  כדי  מהן  לאחד  ונתרצתה  נפשות 

ישראל.  לבעלה  שאסורה  נפשה  את 

וכמ"ש הבית שמואל (בסימן קע"ח סק"ד).

דעת ה"אבני מילואים"

אכן כבר נתבאר דה"אבני מילואים" (בסימן 

על  דפליג  דהרשב"א (שם)  דקדק  סק"ד)  ז' 

דברי התוס' בנד"ז, וס"ל דכל ריצוי מחמת 

ליה  דלית  בהכרח  לישראל,  מותרת  פחד 

כסברת המהרי"ק.

קושיית הנו"ב ע"ד השבו"י

הנ"ל  יעקב"  ה"שבות  דברי  ובעיקר  ט) 
להצנל  כדי  כן,  לעשות  דמותר  שכתב 

(תנינא  ביהודה"  ה"נודע  הקשה  מרציחה, 

יו"ד סימן קס"א) דהלא קיי"ל שאין מתרפאין 

נענש,  ונתרפא  עבר  ואם  עבירות,  בג' 

ה"ו),  התורה  מיסודי  (פ"ה  הרמב"ם  כמ"ש 

כאונס.  חשוב  אינו  לעונשין  גם  כן  ואם 

הוראת  פי  על  כן  שעשתה  שאני  ואסתר 

מרדכי ובית דינו, ואפשר שהיה על פי רוח 

הקודש. ע"ש.

ביישוב דעת ה"שבות יעקב"

יעקב,  השבות  דעת  ליישב  ויתכן  י) 
בשעת  דהתם  בג"ע,  מהמתרפא  דשאני 

להתרפאות,  שלא  בידו  האיסור  עשיית 

היכא  אבל  האיסור.  בשעת  רצון  וחשיב 

שפיתתה אותו מרציחה לבעילה, הוי ליה 

על  אונסה  שהגוי  כמו 

ואף  יהרגנה,  תתרצה  לא  שאם  הבעילה, 

כמתרפא,  חשיב  עצמו  שהפיתוי  פי  על 

לה,  נתאוה  שהגוי  לאחר  מקום  מכל 

שאין  מאנסה  כגוי  הביאה  בשעת  חשיבא 

הביאה  על  אונס  ליה  והוי  מרצונה,  זה 

עצמה.

ביאור תשו' הרשב"א

יא) והנה אף על פי שכתב הרשב"א בתשו' 
דהמסבב  ער"ב)  סימן  לרמב"ן  (המיוחסות 

אונסין לעצמו חשיב רצון, והובא בחלקת 

מחוקק (סימן נ' ס"ק י"ז), וממילא ה"נ חשיב 

הפיתוי כמתרפא, דאפילו אם היא אנוסה 

היא  מקום  מכל  ביאה,  בשעת  כך  אחר 

התם  אכן   – זה.  אונס  לעצמה  סיבבה 

בתשו' הרשב"א אינו נענש על מה שסיבב 

רצון  שראינו  דכיון  אלא  לעצמו,  האונס 

האונס  לעצמו  שסיבב  במה  מתחילה 

ברצון,  היה  שבסופו  העבירה  שגם  תלינן 

והוי ליה אנוסה בשעת ביאה.

בתשו' מהרי"ט ח"א סימן כ"א

כ"א)  סימן  (ח"א  מהרי"ט  בתשו'  אמנם  יב) 
היה  שסופה  פי  על  אף  דאסתר  כתב 

לעצמה  סיבבה  היא  מקום  מכל  באונס, 

את האונס, ובכהאי גוונא נאסרה לבעלה 

דיני  לכל  מהתם  ויליף  אונס.  חשיב  דלא 

את  לעצמו  שסיבב  גוונא  בכהאי  התורה 

שסופו  שידוע  פי  על  דאף  וחזינן  האונס. 

לעצמו  ד"ז  סיבב  אם  מקום  מכל  באונס 

חשיב רצון ולא אונס.

אכן ע"ש במהרי"ט דדחה הראיה, דשאני 

כדי  לאחשורוש  מרצונה  דנבעלה  אסתר 

למצוא חן בעיניו. מכל מקום פשיטא ליה 

כרצון.  גוונא  בכהאי  דחשיב  למהרי"ט 

ע"ש.

וחזינן דאף על פי שאונס נפשות דוחקתה 

לא  המיתה  פחד  יסתלק  ואם  להתרצות, 
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כעת  מקום  מכל  לביאה,  תתרצה 

נבעלת לו מרצונה, חשיב רצון. - ומעתה 

רצון.  דחשיב  י"ל  יעקב"  ה"שבות  בנידון 

בית  פי  ועל  שעה  שהוראת  אסתר  ושאני 

דין הוה.

דעת המהרי"ט כהרשב"א

דנקט  הנ"ל,  המהרי"ט  בתשו'  וחזינן  יג) 
דאיסורה לבעלה תלוי באיסורין ועונשין. 

דאם נימא כדעת המהרי"ק דנאסרה משום 

מעילה בבעלה אין ראיה מאסתר, דאפשר 

אונס,  חשיב  התורה  דיני  דלכל 

במה  מעילה  מחמת  נאסרת  לבעלה  ורק 

דהמהרי"ט  ומהא  זאת.  לעצמה  שסיבבה 

בשאר  לעצמו  אונסין  המסבב  דין  יליף 

באונס  שנבעלה  מאסתר  התורה  דיני 

ונאסרה לבעלה, בהכרח דאיסורה לבעלה 

תלוי באיסורין ועונשין.

בגדר אונס

פי  על  דאף  מתבאר  מהרי"ק  ובתשו'  יד) 
שאינה נענשת מכל מקום אסורה מפאת 

זה  כשאין  ולכאורה  בבעלה,  המעילה 

אונס שפיר הוי ליה בגדר מעילה בבעלה, 

אבל בדבר שהיא אנוסה צ"ב אמאי חשיב 

מעילה. וצ"ל דבכהאי גוונא חשיב כרצון. 

ס"ק  קנ"ס  סימן  (ביו"ד  תשובה  בפתחי  ויעוי' 

 .י"ז) בנד"ז

וחיתה  בעבורך  לי  יטב  "למען 
(בראשית י"ב, י"ג).נפשי בגללך"

ובפירוש  מתנות".  לי  "יתנו  פרש"י: 
שונא  דדין  כתב  התורה  על  ריב"א 
במתנה  דוקא  היינו  יחיה  מתנות 
מישראל, ולא מגוי. וז"ל: "פרש"י יתנו 
מתנות  שונא  שכתוב  ומה  מתנות,  לי 
יחיה, היינו במתנה של ישראל". עכ"ל. 

וכ"כ בפי' ר"ע מברטנורא עה"ת כאן.

דברי ה"דובב מישרים"

מפי  דברים  נתפרסמו  כבר  הנה  א) 
השמועה מהגאב"ד דטשעבין בעל הדובב 

שונא  בענין  שנשאל  זצוק"ל,  מישרים 

ליהודי,  מתנה  נתן  כשגוי  יחיה,  מתנות 

 - יחיה.  מתנות  שונא  בזה  נאמר  האם 

והשיב שלא נאמר זה אלא בישראל הנותן 

לחבירו, ולא במקבל מתנה מגוי.

בדברי הסמ"ע סי' רמ"ט סק"ד

רמ"ט  סי'  (חו"מ  בסמ"ע  דמבואר  ונימוקו, 

סק"ד) שהטעם למה אמרינן שונא מתנות 

מתנה  ממנו  קיבל  שאם  משום  הוא  יחיה, 

ברש"י  והרי   - להוכיחו.  יוכל  לא  שוב 

כתב  איתא,  ואם  ד"ה  (ע"ב.)  בסנהדרין 

דאין מצוה להוכיח גוי, דהוכח תוכיח את 

בגוי  וא"כ  תושב.  גר  ולא  כתיב,  עמיתך 

שונא  שייך  לא  לישראל  מתנה  הנותן 

מתנות יחיה. עכ"ד.

בדברי המהרש"א בברכות י' ע"ב

דאיתא  מהא  לעורר,  יש  והנה  ב) 
מגוי  במתנה  דגם  (י':),  בברכות  במהרש"א 

אמרינן שונא מתנות יחיה.

ליהנות  הרוצה  דאמרינן  בגמ'  דיעויי"ש 

המהרש"א  וכתב   - כאלישע.  יהנה 

ליהנות  "הרוצה  בזה"ל:  אגדות,  בחידושי 

כו', פירש"י משל אחרים יהנה ואין איסור 

דבכמה  לכאורה  וקשה  עכ"ל.  כו'",  בדבר 

מאחרים,  הנאה  חז"ל  הרחיקו  מקומות 

כו'.  יחיה  מתנות  דשונא  אקרא  וסמכו 

דוקא  היינו  דשרינן  דהא  עפ"ז  וביאר 

הנאה דכלי תשמישים בדרך כאורח, "אבל 

משל  נהנה  היה  לא  ודאי  דברים  בשאר 

ליהנות  רצה  שלא  מצינו  שהרי  אחרים, 

מנעמן וקלל לגיחזי על זה כו'". עכ"ד.

קיבל  לא  שאלישע  דהטעם  ומבואר  

מטעם  היה  גוי,  שהיה  מנעמן  מתנה 

דשונא מתנות יחיה, ומפורש דאיכא בגוי 

משום שונא מתנות יחיה.

(פי"ב  הרמב"ם  פסקי  דמסתימת  י"ל  גם 

רמ"ט)  סו"ס  (חו"מ  והשו"ע  הי"ז),  מזכי' 

חילקו  שלא  יחיה,  מתנות  דשונא  בדינא 

בין גוי ליהודי, ג"כ משמע הכי.

בדברי המהרש"א בסנהדרין ק"ז ע"ב

המהרש"א.  דברי  על  להוסיף  יש  אמנם 

למהרש"א  אגדות  בחידושי  דיעויין 

רצה  דנעמן  אייתי,  ד"ה  (ק"ז:)  בסנהדרין 

רצה  ולא  שריפאהו,  על  לאלישע  לשלם 

אלישע לקבל, משום: "להורות שבתפלתו 

נתרפא בנס, ואסור לו לקבל שכר על זה". 

עמדתי  אשר  ה'  שאמר: "חי  דזהו  ע"ש,   -

שנאמר  תפלה  אלא  עמידה  ואין  לפניו", 

ויעמוד פנחס ויפלל".

הערה בדברי ה"דובב מישרים"

מטשעבין  הגאב"ד  דברי  בעיקר  והנה  ג) 
אלו, העירו מאימרה אחרת מפי השמועה 

בשמו, דלכאורה הדברים סותרים זה לזה. 

- והיינו בקרא דילן.

בדין שונא מתנות יחיה במקבל מתנה מגוי
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נועם אליעזר

בהכרעת הכתוב השלישי

"ויאמר אל תשלח ידך אל 
(בראשית כ"ב, י"ב).הנער"

תשלח  "אל  דרשו,  במכילתא 
אברהם  אמר  הנער  אל  ידך 
אתמול  מדותי  אפרש  עכשיו 
לך  יקרא  ביצחק  כי  אמרת 
את  קח  אמרת  ואח"כ  זרע 
שיבוא  עד  לעולה  והעלהו  בנך 
הכתוב השלישי ויכריע ביניהם 

אל תשלח ידך אל הנער".

אפרש  "עכשיו  הדרשא  ביאור 
מדותי"

"עכשיו  המכילתא  דברי  בביאור  א) 
דקודם  לומר  יש  מדותי",  אפרש 
שנאמר לאברהם הכתוב השלישי דאל 
תשלח ידך אל הנער, דהיו שני כתובים 
מכחישים זה לזה, לא הקשה אברהם 
לא  דעדיין  הכתובים,  מסתירת  כלום 
לתרצם  אנושי  בשכל  ודרך  אופן  היה 
הכתובים  סתירת  ניתנה  ולא  ולישבם 
לידרש כלל, ולא היה רשות לאברהם 
מסתירת  כלל  להקשות  אפילו  אבינו 
לידרש  ניתנה  דלא  דמכיון  הכתובים, 
שעליו  תורה  שם  הקושיא  על  אין 
ורק  בישובה,  להתעסק  חובה  היתה 
כשנאמר לו הכתוב השלישי המכריע 
ניתנה  אז  המכחישים  הכתובים  בין 
ותיכף  לידרש,  הכתובים  סתירת 
הכתובים  סתירת  בין  ודרש  בזה  עסק 
והכתוב השלישי המכריע, וזהו שאמר 
המכילתא עכשיו אפרש מדותי, היינו 
הכתוב  לו  נאמר  שכבר  עכשיו  דוקא 

 .המכריע

בהא דאמר אברהם אבינו 'למען יטב 

לי בעבורך'

שאמר  במה  להתבונן,  יש  דלכאורה 

אברהם: למען יטב לי בעבורך וגו', ופרש"י 

יתנו לי מתנות, שבודאי היה אברהם שונא 

בצע, ואינו אוהב מתנות. - וביאר הגאב"ד 

מטשעבין, דאכן שונא מתנות יחיה, אולם 

בעינן  מתנות",  "שונא  בגדר  להיות  כדי 

הוא  אך  מתנה,  לו  ליתן  שרצה  מי  שהיה 

אבינו  אברהם  שאמר  הוא  וזה   - מסרב, 

דהיינו  בעבורך",  לי  יטב  "למען  לשרה: 

וע"ז  אקבלם,  לא  ואני  מתנות,  לי  שיתנו 

מתנות  "שונא  שנאמר  מה  בי  יתקיים 

בגללך".  נפשי  "וחיתה  כן:  ואם  יחיה", 

עכ"ד.

מבואר דאצל אברהם אבינו נאמר 

שונא מתנות יחיה

על  שגם  דנקט  בדבריו,  מתבאר  ועכ"פ 

מתנה מגוי נאמר: "שונא מתנות יחיה", - 

והרי זה סתירה לדבריו הנפלאים דלעיל, 

שמגוי לא נאמר שונא מתנות יחיה.

בהא דאברהם אבינו לא נטל מתנות 

כדי שיוכל להוכיח

סתירה,  כאן  שאין  בזה,  ביארו  אולם  ד) 
רק  אלא  איננה  תוכחה  שמצות  דהגם 

גוי.  להוכיח  מצווה  ישראל  ואין  לעמיתך, 

- מ"מ אברהם אבינו שאני, שהיה הראשון 

לפרסם האמונה בעולם, והוא שקירב את 

הגויים לאמונה, ממילא אצלו בודאי שייך 

הטעם שלא יקח מהם מתנות בכדי שיוכל 

 .להוכיחם


