
 להציל עצמו בממון חבירו 

ויתאוה דוד ויאמר מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער ויבקעו שלשת   (א

הגבורים במחנה פלשתים וישאבו מים מבור בית לחם אשר בשער )שמואל ב כג  

 טו(  

מאי קא מיבעיא ליה? רב הונא אמר גדישים דשעורים דישראל הוו   בב"ק ס: וע'  (ב

בממון חבירו שלחו  דהוו מטמרי פלשתים בהו וקא מיבעיא ליה מהו להציל עצמו 

ליה אסור להציל עצמו בממון חבירו אבל אתה מלך אתה ומלך פורץ לעשות לו דרך  

מצד   ותעשרצה לואין מוחין בידו. וע' במסקנת הסוגיא ויסך אותם לד' דהיינו דלא 

 ורק עשה מה שמותר לכל אדם.    המלכות

כשהציל   ב לשלם חיימהו להציל עצמו בממון חבירו וז"ל "איבעיא ליה אי תוס' וע'  ( ג

 עצמו מפני פקוח נפש" 
דאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש אלא  דמילתא דפשיטא היא  רא"ש שם,וע'  (ד 

  דליפטר מתשלומין. אלא הכי איבעיא ליה מהו למיקלינהו אדעתא שלש עבירות 

   יציל עצמו וישלם. ואמרו ליה אסור להציל עצמו בממון חבירו אדעתה דליפטר אלא 
ואסור להציל את עצמו בממון  "שלא ישרפוה הואיל  -ויצילהה ד"אבל ע' רש"י  (ה

דשיטת רש"י הוא דאסור להציל  )בעל 'ערוך לנר'(  הבנין ציון קס"חומדייק  " חבירו

עצמו אפילו ע"מ לשלם. והביא הבנין ציון דבאמת יש הרבה מראה מקומות דמשמע  

 כשיטת רש"י  

אנוסין מ"ט אמר רב חסדא קסבר ר"מ עדים שאמרו להם    דכתובות יט.סוגיא  (ו

חתמו שקר ואל תהרגו יהרגו ואל יחתמו שקר. אמר ליה רבא השתא אילו אתו  

לקמן לאמלוכי אמרינן להו זילו חתומו ולא תתקטלון דאמר מר אין לך דבר שעומד  

בפני פיקוח נפש אלא עבודת כוכבבים וגלוי עריות ושפיכות דמים בלבד השתא  

 תמו אמרינן להו אמאי חתמיתו?  דח

ומבואר דלפי שיטת רב חסדא, קסבר ר"מ דאסור לגזול להציל עצמו. ונחשב   ( ז

 שווינהו נפשייהו רשעים.  

"שלשה דברים אין עומדים בפני פיקוח    מברייתא חיצונית,דהביא   רמב"ן שם,וע'  (ח

שיטת  " ומבואר ג"כ דעכ"פ אף הגזלנפש ואלו הן, ע"ז וג"ע וש"ד רבי מאיר אומר 

 ר"מ הוא דאין איסור גזילה נדחה בפני פיקו"נ.  

ר' יהודה ור' יוסי הוו קא אזלי באורחא אחזיה בולמוס לר' יהודה    יומא פג:וע'  (ט

כי מטו למתא אחזיה    קפחת את הרועהקפחיה לרועה אכליה לריפתא א"ל ר' יוסי 

ואתה   בולמוס לר' יוסי אהדרוהו בלגי וצעי א"ל ר' יהודה אני קפחתי את הרועה

 ע"ש  דאסור להצילקפחת את העיר כולה". ומשמע דר' יוסי סבר כר"מ 

"ואין דוחין נפש מפני נפש, לא סוף דבר שאמר לו הרוג    ירושלמי ע"ז יא.ועוד ע'  (י

וג"כ מבואר כשיטת ר"מ אליבא   חמוס את איש פלוני" את איש פלוני אלא אמר לו 

 דר"ח דאסור לגזול להציל עצמו.  



.  1ואביזרייהו דשפיכת דמים  , דגזל הוי כעין שפיכת דמיםובסברת רש"י משמע ( יא

 .  כתוס' ורא"שומשו"ה אינו נדחה, ולהלכה קיימא לן 

נוטל  שנט סעיף ג' "כל הגוזל את חבירו אפילו שוה פרוטה כאלו  שו"ע חו"מוע'  (יב

ובהלכה ד' אפילו הוא בסכנת מות וצריך לגזול את חבירו כדי להציל נפשו    נפשו.

   אלא על דעת לשלם".נו צריך שלא יקח

סימן נד, דהיכא דהניצול עני וליכא מה לשלם ג"כ מותר  -חלק ה מהרש"ם וע' שו"ת   ( יג

ליטול ממון חבירו להציל עצמו, וגם כתב דהנגזל עצמו חייב להציל חבירו בממונו  

פקריה ממוניה לגביה והאיסור רק כשיש לו  אעכ"פ עד חומש לכ"ע וממילא רחמנא  

 שלא לשלם" לשלם ונוטל ע"ד 

מובא בשיטה בב"ק קי"ז: דהיכא דהמציל רואה, מחוייב להציל,   בראב"דוכן מבואר  (יד 

ממונו מחוייב, והא דיכל  ן , אי2]וצריך הניצל לשלם לו אח"כ[, אבל שלא בפני המציל

 הניצול ליקח ע"מ לשלם הוא מתנאי יהושע ע"ש.  

פ"ח ה"ד וז"ל "נשא ממון חבירו בידו ונתנו לאנס   רמב"ם הלכות חובל ומזיק ע'  ( טו

וז"ל "ואין   והראב"ד משיג,חייב לשלם מבל מקום אע"פ שהמלך אנסו להביא"  

הגאון  מודה לו וכן בדין שאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש ומאין יתחייב לו זה  

לו  שימות בשביל ממון חבירו הואיל וייחדו לו בפירוש וכבר הרחבנו בדברים הא

 בפירוש בבא קמא".  
וגם פטור  ומבואר שיטת הראב"ד, דגזילה נדחית בפני פיקוח נפש,  ( טז

 וקשה עליו מסוגיא דפרק בהכונס הנ"ל.   מלשלם,

, תירץ וז"ל "והעליתי, דדוקא אם אנסוהו על ממון סתם אז  והש"ך ס' שפח ס"ק כד ( יז

חברו' ודמי   אף שאנסוהו להביא חייב כשנשא ונתן ביד דזה מקרי 'מציל עצמו בממון

לנרדף ששבר הכלים לעיל סי' שפ ס"ג משא"כ הכא שאנסוהו להביא ממון פלוני  

א"כ האונס הוא מתחלה על אותו הפלוני ואין זה נקרא מציל עצמו בממון חברו אלא  

שמוכרח לעשות כמו שאומר לו האנס ואם לא יעשה כן נמצא יציל הוא ממון חברו  

 נפש".  בנפשו ואין לך דבר שעומד בפני פקוח

וע' באבן האזל שם שכיון לחילוק זה לדעתיה, וגם הביא ראיה לזה מהרמב"ם גבי   ( יח

אונס לעבור ע"ז דאינו נענש, אבל מרפא עצמו בע"ז נענש עליו, ע"פ הנ"ל אם מציל  

 הו ודו"ק. סועצמו, או אנ

וגם הסביר דמחלוקת רמב"ם וראב"ד תלוי אם פיקוח נפש 'הותרה', דא"כ ליכא   ( יט

איסור גזילה כלל, או 'דחויה' א"כ עכ"פ נחשב מעשה גזילה וצריך לשלם אח"כ דע"ז  

 ליכא כח דחייה.  

בענין הממון שלוה אדם אחד במשך   אגרות משה חושן משפט ח"ב ס' ס"גע'  (כ

יל נפשות ישראל מן ההרגה, וכונתו  המלחמה העולמית ושלח ליוראפ כדי להצ

 
 וכן באמת משמע מסגנון של שו"ע המובא בסמוך.  1
והוא ע"ד המהרש"ם דהא דמותר ליקח ממון להצלת עצמו הוא משום דגם חייב להציל בממונו, רק דהראב"ד סבר דזה רק   2

בפניו, ושלא בפניו הוא מתקנת יהושע, והמהרש"ם סבר דאפילו שלא בפניו מותר מטעם זה. ואולי תלוי אם יש שיעבוד נכסים  
 הוא מדין כפיה או גבייה.  ע"ז, כמו דחקרו הראשונים גבי יורדין לנכסיו אם 



היתה שהצבור יפרע את חובו, וטוען אותו אדם שאינו חייב לשלם ע"פ דין, וכתב רב  

משה ז"ל, דחייב לשלם ע"פ דין, "כי בין להציל עצמו ובין להציל אחרים כשהציל  

בממון אחרים חייב לשלם כידוע מגמ' ופוסקים. והתקנה שאמר רבה בב"ק דף קיז:  

הציל ששבר כלים של כל אדם פטור שאם אי אתה אומר כן אין לך אדם  ברודף ל

שמציל את חברו מיד הרודף, הוא רק ליפטור מדין מזיק, ורק מהמונעים בדרכו,  

אבל להפטר מחיוב גזל והלואה לא תקנו, ואף במזיק של בעומדים בדרכו אינו  

 בכלל התקנה"
עבורו או ישקר עבורו  כתבו הפוסקים שמי שמאיים על חבירו דאם לא יגזול  ( כא

הוא מאבד עצמו לדעת רח"ל אין זה נחשב פיקוח נפש שמחלל עליו את השבת או  

 שאר איסורים.  



 

 

Saving Oneself with the Money of Others 

1) The Gemara tells us that the Plishtim were hiding in haystacks that were 

owned by Jews. Dovid Hamelech posed the following question: am I 

permitted to destroy the haystacks in order to remove the threat of the 

plishtim? 

2) The Sanhedrin answered that it is prohibited.  

3) Tosfos explains that obviously the preservation of life would over-ride even 

the prohibition of theft, the question simply was if Dovid would be 

obligated to reimburse. The Rosh says the same. 

4) Rashi however implies that it is forbidden to take someone else’s money to 

save oneself even with the intention to reimburse.  

5) The Binyan Tzion cites many references that suggest that according to Rav 

Meir it is forbidden. 

6) The reason would be that stealing is akin to murder.  

7) The Halacha follows the Tos’ and Rosh, that it is permitted to take someone 

else’s money to save oneself, provided he intends to pay back.  

8) The Maharsham adds, that even if he does not have with what to 

reimburse now, it is permitted. 

9) The Rambam writes that if one is forced to steal on pain of death, he is 

required to reimburse the victim. The Ra’avad disagrees, and exempts him. 

10) The commentaries ask, that the Ra’avad seems in conflict with the 

gemara in Baba Kama that at least requires you to reimburse. 

11) The Shach explains that there is a difference whether one stole on his 

own to save himself, where he must reimburse, versus where he was 

forced to steal, then he is exempt. The argument might depend on whether 

pikuach nefesh is a complete permit, or merely an over-ride. (Even Ha’azel) 

12) Rav Moshe z”l ruled that if one borrowed large sums of money to 

ransom and save lives, he is obligated to pay it back.  

 


