
שנים  במשך  הגדול  הרבני  הדין  בית  חבר  ישראלי,  שאול  הרב 
רבות, ראש ישיבת מרכז הרב ומגדולי מנהיגי הציונות הדתית:

כיון שאלה [חיילנו] יצאו למלחמה בשליחות המדינה ומטעמה, להגנת 
העם היושב בציון, הרי קיימת ועומדת התחייבות בלתי כתובה, אבל 
עליה  המדינה  בידי  שיש  [האמצעים]  טצדקי  שכל  מאליה,  מובנת 
כדי  הכללי)  בבטחונה  פוגעים  שאינן  סבירים  (בגבולות  לעשות 
לפדותם במקרה שיפלו בשבי. וכשם שקיימת התחייבות במקרה של 
היפגעם חס ושלום במלחמה, הן לא נופל מזה החיוב לנקוט כל פעולה 
רבות  [מצוות  בה".  איתנהו  "דכולהו  השבי,  מן  הוצאתם  לשם  שהיא 
כלולות בפדיון שבויים. ראו רמב"ם לעיל.] וכיון שמה שהמדינה יכולה 
השירות  תמורת  עצמה  על  שקיבלה  החיוב  מכוח  הוא  בזה  לעשות 
שלהם, הרי אין זה אלא כאילו הם פודים את עצמם, שבזה לא קיימת 
שום הגבלה, ולא שייך בזה התקנה ש"אין פודין את השבויים יותר על 

דמיהם".
(מתוך המאמר: היש להיענות לסחטנות בפדיון שבויים ובני ערובה?, 

תורה שבעל פה, כרך יז, עמ' סט-עו)

פוסקי הלכה ומשפטנים רבים בני זמננו עסקו בדילמה של שחרור שבויים 
תמורת מחבלים. לפניכם קטעים אחדים מדבריהם בעקבות ”עסקת ג‘בריל“ (1985)

ÌÈÈÂ·˘ ˘È Ì‡‰
°ø¯˙ÂÈ ÌÈÂÂ˘˘

   הציגו את המחלוקת העולה מן המקורות לעיל. אילו נימוקים 

מביא כל צד לעמדתו? כיצד הם משיבים זה לזה? עם מי 

אתם מזדהים יותר?

1.  לפי הסיפור על הנער השבוי, מדוע לדעתכם פדה ר' יהושע את הנער משביו בסכום מופקע? 
2.  האם ניתן ללמוד מן הסיפור שיש הבדל בין ערך חייהם של בני אדם שונים? חוו דעתכם.

1. מדוע לדעת בעלי התוספות נהג ר‘ יהושע כהלכה בכך שפדה את הנער במחיר מופרז?
2. סכמו לפי בעלי התוספות, אילו מצבים עשויים להצדיק פדיון שבויים "יתר על כדי דמיו"? חוו דעתכם. 

   מה ההבדל בין הגישות השונות? 
3. במה שונה עמדת המהר"ם מעמדת התוספות? חוו דעתכם על החלטתו האישית.

4. מדוע, לפי מהרש“ל, מותר לפדות שבוי יותר מדמיו? במה שונה עמדתו מכל יתר הפרשנים?

מעשה ברבי יהושע בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי. 

אמרו לו: תינוק [נער] אחד יש בבית האסורים, יפה עיניים וטוב רואי, וקווצותיו סדורות לו תלתלים. 

הלך ועמד על פתח בית האסורים. 

אמר [ציטט ראשיתו של פסוק]: "ִמי-נַָתן לְִמׁשִּסָה יֲַעקֹב וְיִׂשְָרֵאל לְבֹזְזִים"? (ישעיהו מב, כד) 

ענה אותו תינוק ואמר [את המשכו של הפסוק]: 

"ֲהלֹוא ה' זּו, ָחָטאנּו לֹו, וְֹלא-ָאבּו ִבְדָרכָיו ָהלֹוְך, וְֹלא ׁשְָמעּו ּבְתֹוָרתֹו" (שם). 

[מתוך חילופי הדברים עמד ר' יהושע על בקיאותו וחכמתו של הנער] 

אמר [ר' יהושע]: מובטחני בו שמֹוֶרה הוראה בישראל. 

העבודה [לשון שבועה], שאיני זז מכאן עד שאפדנו [אשחררו] בכל ממון שפוסקין [קובעים] עליו. 

אמרו: לא זז משם עד שפדאו בממון הרבה. 

ולא היו ימים מועטין עד שהורה הוראה בישראל. 

ומנו [=ומי הוא]? רבי ישמעאל בן אלישע.  

(ברייתא, תלמוד בבלי, מסכת גיטין, דף נח, עמוד א)

 ¯˙ÂÓ È˙Ó
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בעלי התוספות (צרפת, המאה ה-13): 
1. ר' יהושע נהג כהלכה בכך ששחרר את הנער במחיר שהוא "יתר על כדי דמיו", כיוון שכאשר ישנה סכנת נפשות 

לשבוי, פודים את השבויים אף יותר מכדי דמיהם [שלא כדין המשנה]. (פירוש תוספות לגיטין נח, עמוד א)

2. כמו כן, מותר היה לפדותו יותר מכדי דמיו משום שהשבוי היה חכם גדול. (שם) 

3. על פדיון עצמו לא תיקנו שלא ייתן כל אשר לו בעד נפשו. (השוו איוב ב,ד: "עֹור ּבְַעד עֹור, וְכֹל ֲאׁשֶר ָלִאיׁש יִֵּתן ּבְַעד 

נַפְׁשֹו".)  ואשתו – כגופו, ולכן גם אותה מותר לבעל לפדות בפעם ראשונה שנשבתה עד פי עשרה בדמיה. 

(פירוש תוספות לגיטין מה, עמוד א) 

בעקבות  שנאסר  ה-13,  במאה  גרמניה  חכמי  גדול  מרוטנבורג,  ברוך)  ר'  בן  מאיר  (ר'  המהר"ם  על  מסופר 

הלשנה זדונית, ודרשו השלטונות הון עֵתק לשחרורו. ואף שהקהילות היו מוכנות לשלם מחיר זה אסר המהר"ם לשלמו 

על פי ההלכה: "אין פודין השבויים יותר מכדי דמיהם". הוא מת בכלאו לאחר שבע שנות מאסר. 

המהרש“ל (ר‘ שלמה לוריא, פולין מאה 16), אשר שמע על מאמצי הקהילות בארצות הים התיכון בזמנו לפדות 
את אחיהם שנשבו גם במחירים גבוהים מאוד, העריך את טוב ליבם ואף עודד אותם: ”והאידנא (עכשיו) אנשי גמילות 

על  שמוותרים  והיינו  דמיהן,  מכדי  ויותר  יותר  השבויים  פודים  להם,  והסמוכים  (=טורקיה)  תורגמא  בארץ  חסדים 

דוחקייהו דצבורא (דוחק הציבור) שלהם. ה‘ יוסף על שכרם, ופעולתם לפני ה‘ צפון (שמור).“  

(מהרש“ל, ים של שלמה, גיטין, פרק ד‘, אות ס“ו)
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1.  כיצד אתם מבינים את תקנת המשנה שלא לפדות שבויים יותר 
"מכדי דמיהם". וכי יש לאדם שווי כספי? מה כלול לדעתכם 
תמורת  שבויים  חיילים  כלכלית;  תמורה  'דמיהם':  במושג 
מחבלים "עם דם על הידיים"; חילופים של אחד תמורת אחד; 
חילופי רבים תמורת אחד; הישגים מדיניים או טריטוריאליים; 

מחיר אחר?
2.  מה פירוש הנימוק "מפני תיקון העולם" לדעתכם? 

ומה  הנימוק,  להבנת  הגמרא  שמביאה  האפשרויות  שתי  מהן   .3
ההבדל העקרוני ביניהן? 

 רמב"ם (ר‘ משה בן מיימון, ספרד ומצרים, מאה שתים עשרה לספירה)
שבויים.  פדיון  כמו  [גדולה]  רבה  מצווה  לך  ואין  ולכסותן;  עניים  לפרנסת  קודם  שבויים  פדיון 

שהשבוי הרי הוא בכלל הרעבים והצמאים, ובכלל הערומים; ועומד בסכנת נפשות.  
והמעלים עיניו מפדיונו הרי זה עובר על "ֹלא ְתַאֵּמץ ֶאת-לְבָבְָך, וְֹלא ִתקְּפֹץ ֶאת-יְָדָך [ֵמָאִחיָך]" 

(דברים טו,ז), ועל "ֹלא ַתֲעמֹד ַעל-ַּדם ֵרֶעָך" (ויקרא יט,טז), ועל  "ֹלא-יְרֶּדּנּו ּבְפֶֶרְך, לְֵעינֶיָך" (ויקרא כה,נג); 

וביטל מצות "פָתַֹח ִּתפְַּתח ֶאת-יְָדָך [לֹו]" (דברים טו,ח), ומצוֹות "וְֵחי ָאִחיָך ִעָּמְך" (ויקרא כה,לו), 
"וְָאַהבְָּת לְֵרֲעָך ּכָמֹוָך" (ויקרא יט,יח), ו"ַהּצֵל, לְקִֻחים לַָּמוֶת" (משלי כד,יא), והרבה דברים כאלו. ואין לך 

מצווה רבה כפדיון שבויים. [---]  

אין פודין את השבויים ביתר על דמיהן מפני תיקון העולם, שלא יהיו האויבים רודפין אחריהם 
האויבים  יהיו  שלא  העולם,  תיקון  מפני  השבויים  את  מבריחין  ואין  לשבותם.  היהודים)  (אחרי 

מכבידין עליהן (על השבויים) את העול ומרבים בשמירתן.  
(רמב“ם, משנה תורה, הלכות מתנות עניים, פרק ח‘, הלכות י‘, י“ב)

 ÌÈÈÂ·˘Ï ¯ÈÁÓ ˘È‰

משנה (ארץ ישראל, מאה שניה לספירה)    
אין פודין את השבויין יתר על כדי דמיהן (=שֹוויָם) 

מפני תיקון העולם. [---] (מסכת גיטין, פרק ד, ו)

גמרא (בבל, התלמוד הבבלי נחתם במאה החמישית לספירה)  
ִאיּבְעיָא לְהּו: ָהאי ”מפני תיקון העולם“ -  

משום דֹוחָקא דצִּבּוָרא הוא, או ִדילְָמא משום דלא לִגרּבּו ולייתּו ְטפֵי? 
[---]  (תלמוד בבלי, מסכת גיטין, דף מה, א )                                                                                      

תיקון  מפני  הוא  האם  זה¨  משנה˛  ¸דין  ¸השאלה˛∫  להם  נשאלה  תרגום∫ 

לגרום לחץ כספי על הציבור˛¨ או שמא הוא כדי  העולם משום דוחק הציבור̧ 

 Æ˛שלא ישבו ויביאו עוד ¸יתגברו החטיפות

הרב שלמה גורן, הרב הראשי לצה"ל והרב הראשי לישראל לשעבר: 
שלנו  השבויים  של  המסוכן  מצבם  אף  שעל  יוצא  האמור  לאור   [---]
כשהיו בידי ארגוני הטרור, והסכנה לחייהם, אלף מאה וחמישים רוצחים 
וחבלנים שנדרש מאתנו לתת תמורתם הם בוודאי "יתר על כדי דמיהם" 
של שבויינו גם שהתמורה אינה בכסף, כי אם בהחזרת חבלנים ומרצחים 
שפוטים למאסר עולם; הוא מעל ומעבר למקובל בעולם, ובדיספרופורציה 
כזאת של 1150 רוצחים נגד 3 חיילים שלנו, ברור שהם נכללים בתקנות 
שהטעם  מכיון  דמיהם"  כדי  על  יתר  השבויים  את  לפדות  ש"אין  המשנה 
ואיום  סחטנות  למנוע  הוא  ערוך“  ו“השולחן  הרמב"ם  לפי  זו  לתקנה 
כדי  אחרים  יהודים  לשבות  ולהוטים  רדופים  יהיו  שלא  וכדי  מהציבור, 
לדרוש את תמורתם, ברור שטעם זה שריר וקיים ביתר שאת וביתר עוז 
ישראל  במדינת  ועונש  איום  שום  אין  שכעת  כיוון  דנן.  במקרה  והצדקה 
שהייתה  שהסכנה  ברור  לא  גם  ולפגוע.  לחבל  להרוג  מהמחבלים  שימנע 
נשקפת לחיי השבויים שלנו הייתה מחמירה אם היינו מודיעים שלא נשחרר 
תמורת שלושה שבויים מאות מרצחים השפוטים למאסר עולם, שעל פי 
ביותר,  הגדולה  החסד  במידת  אתם  ונהגנו  מיתה,  הם  חייבים  דין  כל 
שנשפטו רק למאסר עולם. ואילו היינו מכריזים ומזהירים אותם מראש כי 
אם חס ושלום יפגעו בשבוי שלנו, נפעיל נגד הרוצחים עונש מות - זה היה 
מפחית את הסכנה שהייתה מרחפת על השבויים שלנו. [---] אין כל ספק 
ששחרורם של הרוצחים מסכן את שלום הציבור היהודי בארץ ובתפוצות 

ובניגוד לדין תורה וההלכה. 
(מתוך המאמר: פדיון שבויים תמורת שחרור מחבלים לפי ההלכה, הצופה, י"א בסיוון תשמ"ה )

פרופ' רות גביזון, משפטנית בכירה, בת זמננו:
השולחת  ממשלה  שעל  היה,  רבין  מר  של  בדבריו  ומשכנע  אחר  נימוק 
חזרו  בדבריו  הביתה.  להשיבם  מנת  על  הכול  לעשות  לקרב  חיילים 

כמדומני המילים "לעמוד מאחריהם" ו"לתת להם גיבוי".
נשווה, לצורך העניין, בין חייל כזה, בשבי המחבלים, לבין נער מבית-ספר 
להניח,  יש  במעלות.  לימוד  בחדר  המחבלים  בשבי  המצוי  בצפת  דתי 
לקחו  לבניין,  ולפרוץ  לסחטנות  להיכנע  שלא  ההחלטה  שכשנתקבלה 
בחשבון את האפשרות שנער אחד, לפחות, ייהרג. האם ההבדל בין שתי 
בשליחות  החייל  היה  אחד  שבמקרה  כך  על  עומד  המנוגדות  ההחלטות 
דעתי,  לפי  כך.  סבורה  אינני  טיול?"  "סתם  זה  היה  ובאחרת  המדינה, 
הדמים,  (אוטובוס  אחרים  דומים  במקרים  גם  כמו  מעלות,  של  במקרה 
לא.  הפעם  ואילו  בחשבון,  העתיד  נלקח  ועוד)  סבנה,  שמונה,  קרית 
ולפיכך  בעתיד,  כבד  מחיר  תגרור  לסחטנות  שכניעה  היה,  אז  השיקול 
אחרים,  במקומות  אחרים,  נערים  להציל  מנת  על  במעלות  נער  הוקרב 

בעתיד. לא נותר לנו אלא לשאול, מדוע לא נעשה שיקול כזה היום.
קשה עד מאד לנסות ולמצוא קריטריונים אובייקטיביים - ולו למראית עין 
היו  מה  לנתח  ניתן  בדיעבד  ואולם  רגישים.  כה  בנושאים  לטיפול   -

עקרונות הפעולה שיושמו, ולהקיש על סיבותיהם.
ההחלטה על שחרור אלף המחבלים תמורת שלושת שבויינו לא התקבלה 
המלמד,  דבר  מייגע.  ומתן  ומשא  ממושכים  דיונים  לאחר  אלא  בחטף, 
שהחלטה היסטרית איננה פונקציה של קוצר זמן, אלא של הלך רוח. הלך 
רוח של עם שאינו מאמין יותר בעתיד ואינו לוקח אותו בחשבון בשיקוליו, 

וכאן החרדה. 
 (קול ירושלים, 24.5.85) 

לפניכם מקורות נבחרים מן התרבות היהודית העוסקים במצוות פדיון שבויים, חשיבותה וגבולותיה. 

דונו במקורות השונים בעזרת השאלות המנחות, ונסו בהמשך לבחון את השלכותיהם כיום.

? ? ø ? ? ? ? ? ? ? ? ? ø ? ? ? ? ? ø ? ?

? ? ø ? ? ? ? ? ? ? ? ? ø ? ? ? ? ? ø ? ?

שבויים  פדיון  מצוות  הרמב"ם  לדעת  מדוע   .1
"יוצא  הוא  לדעתכם  ומדוע  כך,  כל  חשובה 

מגדרו" כדי לבססה ולחזקה? 
                                    

2. כיצד הכריע הרמב"ם לגבי פירוש הביטוי "מפני 
תיקון העולם", במשנה, ומדוע לדעתכם?

3. מהו המתח העולה מדברי הרמב“ם בסוגייה זו? 
מדוע לדעתכם?

4. האם אתם מסכימים לתקנה, שאסור להבריח 
שבויים בגלל החשש לגורל הנותרים?

? ? ø ? ? ? ? ? ? ? ? ? ø ? ? ? ? ? ø ? ?

? ? ø ? ? ? ? ? ? ? ? ? ø ? ? ? ? ? ø ? ?


