ג .שחרור מחבלי תמורת בני ערובה
יש לחקור בזמנינו כאשר הרוצחי הערבי תופסי בני ערובה ודורשי לשחרר תמורת מחבלי רוצחי הכלואי
במדינתנו ,הא מותר או חייבי לעשות כ כדי לפדות את השבויי.
וכ החלפת שבויי הנוהגת לאחר מלחמה ולפעמי מחליפי אנשי האויב רבי תמורת חייל ישראלי אחד.
 .1שיעור "כדי דמיה" בימינו
ראשונה עלינו לברר הא שחרור בני אד נחשב לכדי דמיה .הנה כתב בשו"ת מהר" מלובלי סי' טו ,אע"פ שאי
בזמנינו מקח עבדי ולפיכ אי לבני אד מחיר ,בכ"ז שמי לפי ער שהיה שווה במקו שיש עבדי ,דלא מצינו לאחד
האחרוני שו גילוי דעת שבזמנינו ישתנה הדי מדי הגמ' ,עכ"ד .אמנ בשו"ת רדב"ז החדשות סי' מ ,כתב דפירוש כדי
דמיה הוא כמו שנפדי שבויי גויי ולא כעבד הנמכר בשוק דוקא .ונימק הדבר דקימ"ל דהטע דאי פודי יותר מדמיה
דלא ליתו וליגרבו טפי ,והואיל וחזינ דאינ רודפי דוקא אחרי ישראל אלא תופסי לכל מי שימצאו ואח"כ פודי אות לא
יותר משבויי גויי ,מותר ,והנח לה לישראל שה גומלי חסדי בני גומלי חסדי .אבל לפדות אות ביותר משבויי
גויי אינו ראוי דיש לחוש שירדפו דוקא אחרי ישראל המרבי במחיר הפדיו .ועוד שיש ג דוחק הציבור ,עכ"ד .יוצא
שלדעת הרדב"ז אי ספק שא מנהג העול לפדות שבויי תמורת שבויי אחרי ואי מרבי במחיר יותר מהמקובל
בעול מותר .ואפשר שא מהר" מלובלי יודה בזה ,כי אי דברי אמורי אלא במקו שהמנהג לפדות בכס שאז מצרי
הוא לפדות לפי ער השבוי ולא יותר .בר כאשר המנהג בעול לפדות שבוי בשבוי זהו דמיו ומותר .אול א המחבלי
דורשי יותר אנשי מהנהוג בעול כאשר מחליפי שבויי כאלה לדברי הכל אסור.
 .2החשש לתקלה בעתיד )"דלא לגרבו"(
אלא שעדיי יש לדו הא הדבר תלוי בטעמי ,דלא ליגרבו או דוחקא דציבורא ,וכפי מי ההלכה .ויש לבאר במה נחלקו
טעמי אלו ,נראה שהטע דלא לגרבו אינו חושש לדוחק הציבור מפני שאי חוששי לדוחק הציבור במקו שביה .לא
מיבעיא למ"ד דפדיו שבויי מיירי במקו סכנת נפשות )כמו שיבואר לקמ בעז"ה( ,אלא אפ' למ"ד דלא מיירי בסכנת
נפשות ממשית בכל זאת השבוי נמצא בצרה גדולה העלולה להתפתח לסכנת חיי ולכ אי חוששי לדוחק הציבור בזה.
ומא דחייש לדוחק הציבור אינו חושש דלא ליגרבו כי אי לנו לחוש לעתיד בשעה שברגע זה יהודי נמצא בצרה גדולה וצרי
להצילו ,ולגבי העתיד ישמרו יותר שלא יהיו שבויי בכלל .ועוד שאי להמנע מלהציל עכשיו שמא בעתיד תהיה תקלה
אחרת .כאי מה שכתב בהגהות מיימוני פ"ה ממלכי שחייב אד להציל חבירו אע"פ שמכניס עצמו לספק סכנה הואיל
וודאי יציל חברו .וא"כ למ"ד משו דוחקא אי כא חשש כי אי הציבור נדרש לשל ממו ואע"פ שיש חשש שבעתיד אות
מחבלי רוצחי שמשחררי אות עכשיו יזיקו ,אי להמנע מלפדות את השבוי הנמצא ביד כעת .ואילו למ"ד משו דלא
ליגרבו בודאי שיש חשש כמו שהוכח בעליל ,שכאשר לא נענו לדרישותיה פחתו החטיפות ואילו כמה ימי לאחר
שהממשלה שיחררה רוצחי ומחבלי היו נסיונות נוספי לחטו שבויי.
לפי הנאמר לעיל רוב הראשוני סוברי שהלכה כמ"ד משו דלא ליגרבו ,וכ פסק בשו"ע יוד"ע סי' רנב ,ורדב"ז
ומהר" מלובלי הנ"ל .בעוד שרק הר" ,מהרש"ל ,ב"ח וש" פסקו כמ"ד משו דוחקא .וא"כ נראה שלהלכה יש לחוש
כמ"ד משו דלא ליגרבו.
 .3א חוששי במקו סכנת נפשות
אלא שי"ל שעד כא לא נחלקו אלא במקו שאי סכנת נפשות ברורה ,אול כאשר ישנה סכנה כזאת הכל מודי שפודי
בכל עני .וכ כתב מהרש"ל ביש"ש גיטי הנ"ל בפשטות .ולכאורה הכי מסתברא דאל"כ ,וכי נחוש לדוחק הציבור במקו
סכנת נפשות.
וכ משמע מתשובת הרדב"ז הנ"ל ששאל והרי אנו רואי שפודי שבויי יותר מדמיה ומעשי בכל יו כ ,ויש לומר
דסמכו לה על אחד מארבעת הטעמי וכו' ,או שמא יש בה קטני שיעבירו על דת נמצא שאי אנו פודי אלא על הדת.
ובדר כלל כופי אות לחלל שבתות ומועדי ומיסרי אות ביסורי הקשי ממות ,עכ"ד .הרי שפודי יותר מדמיו משו
דת או יסורי קשי ממות וכ"ש ממות עצמו .אמנ המהר" מלובלי חולק ,וכותב" :דלא אישתמט שו פוסק לכתוב
ולחלק שא מבקשי להורגו שמחוייבי לפדותו ביותר מדמיו") .אעפ"י שמהרש"ל כתב זאת מפורש ,אולי מהרש"ל לשיטתו
שסובר להלכה משו דוחקא דציבורא ואי חוששי לדוחק במקו נפשות .אבל לדיד הסוברי משו דלא ליגרבו ,נמצאו
השבויי העתידי בסכנה ,ולכ אפי' במקו סכנה אי פודי ביותר מדמיה שלא תגבר הסכנה .ולפ"ז תהיה מחלוקת בי
שני הטעמי בגמ' בפירוש המשנה ,אי פודי ,א מיירי במקו סכנה א לאו .ונדחית הראיה ממ"ד משו דוחקא ,כי
לדידיה באמת המשנה מדברת שלא במקו סכנה .ע"ע בשו"ת כנסת יחזקאל סי' לח(.
אכ לכאורה דברי מהר" סותרי לתוס' מפורש בגיטי נח ,א ד"ה כל ממו ,שז"ל" :כי איכא סכנת נפשות פודי שבויי
יותר על כדי דמיה ,כדאמרינ בפרק השולח )מז ,א( גבי מוכר עצמו ואת בניו לגויי כ"ש הכא דאיכא קטלא" ,ע"כ .ודוחק
לומר שהתוס' מדברי רק למ"ד משו דוחקא דציבורא .וכבר עמדו על כ האחרוני ,הובאו דבריה בשד"ח ער פדיו
שבויי באריכות ,ע"ש .אול כד מעיינינ הדבר מתבאר כי התוס' מיירו בשבויי מלחמה שהרומאיי לקחו מיהודה למוכר
ברומא )ככתוב בקללות ד"כי תבוא" & ונמכרת ש לעבדי ולשפחות ואי קונה( ,ומכירה זו היא חלק מהעונשי שהטילו
הכובשי על הנכבשי .ולכ אי כא את החשש דלא ליגרבו טפי וכ"ש שאי חשש שיבואו בעת שלו ויחטפו שבויי
למכר .כי אדרבא הרומאי רצו לשמור על סדרי שלטו מסודרי כמבואר ש בגיטי במשנה דהלוקח מהסיקריקו
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דתלתא דיני הוי דייני הרומאי ,ובשלישי אמרו דההורג יהודי יהרג )ע"ש נה ,ב אמר רב אסי ג' גזירות גזרו( .וכ הראיה
שהביאו התוס' ממוכר עצמו ,דחיישינ לקטלא ופודי אפ' ביותר מדמיו הת נמי אי כ"כ חשש דליגרבו כי ה לא תפסוהו
כלל אלא שהוא מכר את עצמו.
ועל זה כתבו דמשו סכנה אי לחוש לדוחק הציבור .אול בעלמא אפ' למ"ד משו דוחקא דציבורא הואיל ויש חשש של
ליגרבו יתכ שג במקו סכנה אי פודי יותר מדמיה .וכ"ש לפי מה שכתבתי לעיל דמהר" מלובלי מודה דלמ"ד משו
דוחקא דציבורא באמת במקו סכנה פודי ואי חוששי לדוחק הציבור .עוד הוכיח במהר" שא מפני חשש שמד והעברה
על דת אי פודי ביותר מדמיו ,מדהקשו הראשוני )נח ,א( בגיטי מר' יהושע ב חנניה שפדה אותו תינוק ביותר מדמיו לפי
שהיה חכ ביותר ,ומדוע לא תירצו הואיל והיה תינוק יש חשש של שמד ,אלא משמע דאי זו סיבה מספקת לפדות ביותר
מדמיו) .אכ לכאורה יש לדחות ראיה זו ,כי א היה חשש שמד מדוע היה לריב"ח לומר שהוא חכ ביותר ,ה אפי' לא היה
חכ במיוחד היו צריכי לפדותו מחשש שמד .אלא משמע שלא היה חשש כזה או שריב"ח אמר שחוכמתו מספקת כדי
לפדותו ביותר מדמיו .וע"כ שאלו הראשוני והשיבו שחכ שאני .וכנראה שמהר" הבי שאפשר לומר שמה שאמרה הגמ'
משו שהוא חכ כדי לפדותו לפני אחרי .כי א היה לו ממו לפדות כול היה פוד אלא שהיה לו ממו מצומצ והוא
העדי לפדות אותו תינוק ודו"ק( .עוד הוכיח מהר" מהגמ' בגיטי ושו"ת מהר"י י"ל דא במקו סכנה אי פודי.
 .4סו דבר :הבחנה בי שחרור מחבלי להחלפת שבויי בתו מלחמה
ועוד נראה ,דהאידנא שהמחבלי מצהירי שברצונ לחטו ולהרוג בני ישראל ,ואנ חזינ שבאמת ה משתדלי
לעשות זאת ואינ חסי על אנשי נשי וט  ,זוהי ממש סכנת נפשות לשחרר ואסור לעשות כ אפ' למ"ד משו דוחקא
דציבורא ,כי הסכנה היא מוחשית יותר וקיימת מיד ע שחרור המרצחי .ומה עוד שה מצטרפי לחיילי הלוחמי בנו
בכלי נשק ארוכי טווח מארצ וה מהווי סכנה ג א אינ חודרי לארצנו .ועוד שחבריה אינ חוששי לפועל נגדנו,
ביודע שאי סכנה לנפשות א יפלו בשבי שבמהרה ימצאו את עצמ בני חורי כבתחילה .ועוד שאנו במצב מלחמה
מתמיד עמה ,ואי נמנעי למעשות מלחמה מפני סכנת החיילי כאשר כתב הרמב" בפירושו לתורה )ע' בדבריו לסו
פרשת שופטי(.
על כ נראה שאי לשחרר מחבלי ורוצחי תמורת שבויי ,לא מיבעיא רבי כנגד אחד אלא אפ' אחד כנגד אחד מפני
הסכנה העתידה .אכ אי הדברי אמורי על החלפת שבויי בתו מלחמה וזאת משתי סיבות :הראשונה ,כי כ מנהג
העול להחלי שבוי אחד אפילו בשבויי רבי כנגדו .והשניה ,דאי כא חשש דליגרבו טפי כנאמר לעיל.
כל אלו הדברי כתבתי כתלמיד היושב לפני רבותיו בקרקע ,ולא למעשה ,עד שיורנו רבותינו המורי יושבי על מדי .וה'
יצילנו מכל פגע ותקלה ויורנו אמיתת תורתו.
] מתו :תחומי ד ,עמ'  ,113116הרב אברה יצחק הלוי כלאב[

מה הדי כשיש חשש סכנת מיתה לשבוי?
עי' באשל אברה בש שו"ת נחלה ליהושע דבמקו דאיכא למיחש לקטלא פודי ,ועיי בתשובת יד אליהו סימ
מ"ג שלא כתב כ אלא דאפילו בעומד להריגה אי פודי יותר מכדי דמיו ...ועיי בספר בה"י ...דא ביקשו להרגו
פודי...
א בתשובת כנסת יחזקאל סימ ל"ח השיג עליה משו דהאי תירוצא דסכנת נפשות לא שיי אלא א טעמא
משו דוחקא דצבורא אבל לטעמא דלא לגרבי הסברא להיפ דא בסכנת נפשות פודי ירצו להרוג את השבוי
כדי שיפדו יותר מכדי דמיה וג יגרבו וירצו להרוג וא"כ לפמ"ש הרמב" והש"ע טעמא דלא לגרבי שפיר כתב
מהר" לובלי שאי הקהל צריכי מטע אי פודי את השבוי א) בסכנת נפשות יותר מכדי דמיה ...
]פתחי תשובה יו"ד רנב ס"ק ד[

...ומה אעשה שעדי לא זכו לדברי רבינו המאירי שאע"פ שפסק בפשיטות בגיטי מ"ה כטע דלא לגרבו וליתי מכ"מ
כתב דכל שיש חשש מיתה אי לדבר קיצבא...
ומש"כ בתשובת כנסת יחזקאל סי' ל"ח דטעמי' דלא לגרבי דפרש"י שלא ימסרו עכו" נפשיהו דאז הסברא איפכא
דא בסכנת נפשות פודי ירצו להרוג השבוי כדי שיפדו יותר מכדי דמ יע"ש ,לדעת המאירי והחולקי בעניותי
אי סברא זו מכרעת דאי לנו להביט על סכנה העתידה שהיא עכ"פ בספק יותר רחוק א עכשיו מציאות של סכנה
לפנינו.
]שבט הלוי ,יו"ד סימ קלז ,הרב וואזנר[
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