
  

  ה" תשס●' קול צבי ז

  אובן הכהן ברנדרהרב 
  ש וקסנר"חבר הכולל העליון ע

  חטא בשביל שיזכה חברך

דאין אומרים לו לאדם חטא בשביל שיזכה . שבת ד' איתא בגמ

הרי אף דלפעמים אומרים לאדם לחטוא כדי שהוא יזכה בעצמו . חברך

אם אדם אחד הדביק פת בתנור , )1כמבואר בסוגיא כאן ובעוד מקומות(

אין אומרים לאחר ) ר דאורייתא לכשהעיסה תאפהשהוא איסו(בשבת 

לעבור על איסור דרבנן לרדותה בשבת כדי להציל הראשון מעבירה של 

  2.חילול שבת בשוגג שיש בו חיוב קרבן חטאת

בשביל שיזכה א חטא "ונים מתקשים בכלל זה שאאלהרבה ראש  

) וכן אומרים לחטוא(ס שחוטאים "חברך שהרי מצאנו כמה פעמים בש

  .ל אחריםבשבי

 :הביאו את הגמרות הללו' התוס  

דהיינו [ניחא ליה לחבר דליעביד איסורא קלילא : עירובין לב. א  

דהיינו [ץ איסורא רבה  ולא ליעבד עם האר]מ שלא מן המוקף"הפרשת תו

  .]אכילת טבל

                                                                                                                    
ם הלכות ביכורים "ג וברמב:בתוספתא חלה ב) אמרינן חטא בשביל שתזכה אתה א 1

בסוגיין ) ג. לענין קרבנות. מנחות מח' בגמ) ב. ב"ת משיב דבר סימן מ"שו, יא:ח

, מ שם"ה ובמ:ם הלכות שבת ט"רמב, א"הרשב' חי, ש"רא' לענין איסורים בתוס

  .א שם"ו ובמג:ח רנד"ע או"שו

  .ה רדיית"ד: ט"ה כ"ר' תוסו, ה שהיא"שם ד' תוס, :ז"לקמן קי' עיין בגמ 2
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 כופין את רבו מי שחציו עבד וחציו בן חורין: גיטין מא. ב  

 למרות שהאדון יעבור על ו ורבולשחררו כדי שהעבד יקיים מצות פר

  :).ש לח"ייע" (לעולם בהם תעבודו"העשה ד

 אליעזר שיחרר עבדו כדי להשלימו למנין של' ר: ברכות מז. ג  

  .עשרה

כהן מקריב קרבן של מחוסר כפורים אחר הקרבת . פסחים נט. ד  

קרבן תמיד של בין הערביים כדי שהלה יאכל את פסחו אף שהכהן יעבור 

שלא להקריב קרבן " עליה השלם כל הקרבנות כולם["למה על עשה דהש

  ].אחר תמיד של בין הערביים

כהן שנמצא בו יבלת חברו חותכו לו בשיניו אף . עירובין קג. ה  

  ].דהיינו מלאכת חובל כלאחר יד[שבות על שעובר 

אשה שהיתה חציה שפחה וחציה בת חורין כפו רבנן : גיטין לח. ו  

 .נהגו בה מנהג הפקראת רבה לשחררה הואיל ו

 יש אבל, ל"ללו דרכים שונים כדי ליישב הסוגיות הנסים הראשונ  

כ האיסור שיעשה "בשביל שיזכה אחר אאע לא אמרינן חטא "לציין שלכו

  .כעת הוא פחות חמור מהאיסור שעתיד ליעשות

 א"שיטת הרשב. א

. שבת ד(הגישה הראשונה היא התירוץ הראשון של התוספות  

א "והרשב. א"כ ברשב"קצח ומובא ג' ת בספר הישר סי"כ ר"וכ)  וכיה"ד

כאשר האיסור של הלה רק לדעה זו אומרים חטא . כתב שתירוץ זה עיקר

ש בשבת "הרא' בהסבר דעה זו תוס). כמו הסוגיא בעירובין(נגרם על ידו 

נמצא "וכתב שם המאירי , "אוכלו] הגורם[הוי כאילו הוא "כתב שזה . ד
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ביאור הדבר הוא שבדרך כלל אין ." ש לו חלק בעבירההוא נותן מכשול וי

 חוטאים עבור אחר הוי בעצם אומרים לחטוא עבור אחר ומה שלפעמים

  3.ל"דאמרינן כנ" בשביל שתזכה אתהחטא "

ולפי זה צריך ליישב הסוגיות האחרות של חצי עבד וחצי שפחה   

 בשבת 'א בחי"הרשב. ששם אמרינן חטא אף דאין האיסור בא על ידו' וכו

כתב שבחצי עבד וחצי בן חורין ליכא איסור לשחררו הואיל וכבר משוחרר 

 ).4רעא' ח סי"לביאור הדבר עיין טורי אבן חגיגה דף י ובקצוה(חציו 

כתב דשאני :) גיטין לח' חי(א "א שחרר עבדו הרשב"ולתרץ המעשה שר

א חוטאים בשביל אחר רק " יוצא שלדעת הרשב5.התם דהוי מצוה דרבים

א בדעתו "כ ביאור הגר"האיסור בא על ידו או הוי מצוה דרבים וכאם 

ל אפשר לומר כדברי "וליישב הסוגיא דפסחים הנ[ 6).כז,כו:ח שו"או(

                                                                                                                    
ל שהחיוב להציל חבירו מעבירה הוי חיוב כלפי האדם "בהבנת סברת גישה זו י 3

וכעין ) ירות הכללי בעולםולא מתחשבים בערבות כללית וסכום העב(הפרטי ההוא 

ולכן כשיש למציל הפסד בדבר לאחר , דין של לא תעמוד על דם רעך והשבת אבידה

תכו אי ' מ סי"כ בסוף חו"ע ונו"ועיין בשו. (מ סב"ש ב"נאמר חייך קודמים כמו

  .)נ של מציל"נ דוחה ספק פיקו"אמרינן ודאי פיקו

ס כאן "ועיין בחידושי חתשתירץ באופן אחר : א בגיטין לח"הרשב' עיין בחי 4

  .ליישב

' כ' ז סי"ש בברכות פ"עיין ברא. יש לשאול איזה מצוה יש להשלים למנין 5

. ס"ובחת: ן גיטין לח"ג וברמב"כ' ד סי"ש גיטין פ"וברא, ץ חיות שם"ובמהר

. ב יג"ב 'ש התוס"א כמו"ולכאורא היה אפשר ליישב הסוגיא שם היטב לדעת הרשב

 זכה במנין והיה בגדר חטא בשביל שתזכה אתה כשיטת כ"א ג"ה כופין ששם ר"ד

  .א כאן"הרשב

א אי "שמסתפק בדעת הרשב) באלפסי. דף מ(ע בדברי החידושי אנשי שם כאן "וצ 6

  .ש"ע, ]ל"א בגיטין הנ"ואולי לא ראה דברי הרשב[אמרינן חטא בשביל הצלת רבים 
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ולגבי הסויגיא דעירובין . ן כאן דשאני כהני דשלוחי דרחמנא נינהו"רמבה

  .]א בעירובין שעבודה בקודש שאני"יש ליישב כדברי הריטב. קג

  'שיטת התוס. ב

גיא לחלק ולקבוע מתי מהלכים בסו' אצלינו יש עוד ב' בתוס  

  .ומתי לאאמרינן חטא 

במקרה של מצוה רבה כגון פרו ורבו או במקום מצוה דרבים . א  

לפי זה נאמר .  אומרים חטא בשביל שיזכה חברךא"כמו המעשה דר

  7.שבדרך כלל כדאי לחטוא לאחר אם יצא מזה תועלת גדולה

אם העבריין חוטא מתוך פשיעה אמרינן הקובע תמיד הוא ש. ב  

אבל אם הוא לא פשע אז אומרים לאדם לחטוא . שאין לחטוא להצילו

 שרק בהדביק פת, יישבו את כל הסוגיות' תוסהלפי זה . בשביל האחר

  8.ובשאר המקרים לא הוי אשמת הנכשלבתנור הוי פושע ולא אמרינן חטא 

ד ובחידושי י:א שו"ביאור הגר(א "הגר', לפי התוס, להלכה  

התירוצים ומתירים רק כשיש מצוה ' כתב שצריכים לחשוש לב) הלכות

כתב שהתירוץ של ) כח:ושוכא :רנד(א "אמנם המג .רבה וגם לא פשע

במשנה  .פושע לעומת אונס עיקר ולכן אף בלא מצוה רבה שרי בדלא פשע

                                                                                                                    
 הסכום –בעולם  ועשכנראה לשיטה זו העיקר הוא החשבון הכללי של עבירות שֵי 7

לכן במקום שיהיה . א" בניגוד לשיטת הרשב–הכללי ולא החיוב כלפי איש הפרטי 

  .ריוח גדול במיעוט עבירות בעולם נחייב האחד לחטוא בשביל אחר

כ לחילוק של נעשה על ידו "צריך ג' א שהסביר שתירוץ זה בתוס"רעק' ועיין בחי 8

 מחבר כי מה שהוא אוכל הוי בגדר ה מקבל הפירות"או לא להסביר שבעירובין הע

 שחולק על )כט:שו(א "ובמקרה שהאדם נאנס לעבור על האיסור עיין מג. פושע

  .ח בזה"הב
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הביא בשם האליה רבה שבאיסור דרבנן מותר לסמוך רק ) נו:שו(ברורה 

לבד ואז במקרה של מצוה רבה או מצוה ) מצוה רבה(ירוץ השני על ת

  .דרבים מותר לעבור אף כשהשני הוי פושע

  עוד תירוצים. ג

יש בראשונים עוד תירוצים לחלק בין מדביק פת בתנור לסוגיות   

ל דשאני פת דממילא "ועוד י"ן כאן כתב בתירוץ שני "השיטה לר. אחרות

נראה שלפי דעה זו ". 'ן לא התירו וכוקא אתי ולית בה אלא חיובא דקרב

ל "כ המהריב"ת וכ"ע לבין שוא"יש חילוק בין עבירה שיעשה בקו

) ש שדחה ראיותיו"ייו וע:שבועות ד' מובא בשער המלך הל(בתשובה 

  .)ל"שבת הנ' וכעין זה בתוס. (ת"בשביל שיזכה אחר בשואשאומרים חטא 

דלאו איסור שאני הדביק פת בתנור בשוגג "ן כאן כתב "הרמב  

שאפשר לו להתכפר בחטאת ואין רדייתה אלא זכות לו שיפטר , הוא

  9.ל"מקרבן כנ

שהוא סובר : א כאן ובערובין לב"יש עוד תירוץ שמובא בריטב  

כ "משא,  לו לחטוא אבל אם רצונו לעשות מותראין אומריםשבשבת 

  .ה מחטא" לחטוא להציל העאומרים לובעירובין 

' א בס"ש שליט"ר הגרצ"ו בדברי מויש עוד גישה לסוגיא ז  

וב או ודאי שיציל חברו שמחלק בין מקרה שבו זה קר' ג' בעקבי הצאן סי

לבין מקרה כשאין , )בשביל שתזכה אתה שהוא ודאי שלא יחטאכמו חטא (

                                                                                                                    
הרב הרשלר שמדמה קצת לדברי ' ק בכוונת דברי רבינו דעיין בהם במהדו"צע 9

א "ן מדגיש כאן שא"ל שהמעשה כבר נעשה רק שהרמב"הנ' ן ותוס"שיטה לר

ן בדרך כלל אמרינן חטא בשביל "ל שלדעת הרמב"ואולי י .לחטוא להציל מקרבן

 העבירה כבר נעשה ונשאר רק מעשהשיזכה חבירך רק שכאן אין זו הצלה שהרי 

  .חיוב קרבן ואין אומרים לחטוא לחסוך הבאת קרבן
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ודאות שהשני לא יעבור על העבירה כמו במדביק פת בתנור שאף אם 

תיו ואולי צריך עדיין לצרף ש בראיו"עיי. תרדנו שמא יחזור וידביקנו שוב

  .ל"סברות הנ

  חילול שבת להצלה משמד. ד

ח סוף "מובא בבית יוסף באו' א והתוס"מ העיקרי שבין הרשב"הנ  

שדן בשאלה האם ) ז"רס' סי' חלק ז(א "ת רשב"הוא הביא שו .סימן שו

 .מותר לאדם לחלל שבת להציל בתו שהוציאוה קבוצת משומדים להמירה

הבית יוסף . א כתב שהדבר צריך תלמוד אבל דעתו נוטה לאסור"הרשב

כ הוי מצוה רבה "הואיל והיא נתפסה שלא בפשיעה וג' כתב שלדעת התוס

דלגבי "ת "ז מותר ומצוה לחלל שבת אפילו מה"ו ה"שלא תמר כל חייה ח

  ."שלא תשמד ותעבור כל חייה חילול שבת אחד איסורא זוטא הוי

מצוה לשום לדרך "ל "ובמקרה הנ' ק כהתוספס) יד:שו(ע "השו  

וכן דעת , "ד גוזרין עליו"ואי לא בעי ב...  פעמיו להשתדל בהצלתה

  10.א בפשטות"הרמ

  כנגד מעשה העגל. ה

, שהמעשה של אהרן הכהן. סנהדרין ז' ל בגמ"יש לעיין לפי הנ  

' הגמ .היה קיום של פסוק המובא קודם בגמרא, שיצר את עגל הזהב

. א דפשרה ולא ברור לאיזה פסוק מתכוונים במאמר על אהרןעוסקת בסוגי

, )ג:תהלים י" ('בוצע ברך נעץ ה"ה מקרא כתב שזה שייך לפסוק "י ד"רש

                                                                                                                    
א כדעת "בסוגריים דדעת הרמ י:אבל עיין לקמן שכח. ז שם"א והט"כך הבינו המג 10

  .'ס' מ סי"לז וחו' ע סי"ת תנינא אה"בשוי "א וכן דעת הנוב"רשב
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'  אבל התוס11.פ המאירי"וכ, שמעשה של אהרן היתה פשרה שלא כהוגן

ורבים ...   היתה בפיהואמתתורת "כתבו שמדובר בפסוק ) ה כנגד"שם ד(

או בחילוק ) להחמיר(א "י נקט כדעת הרשב" רשלכאורה ."השיב מעון

נקטו סברא של מצוה ' ל שהתוס"וי. אונס לעומת פשיעה וכאן פשעו

ע אם נאמר שלדעת תוספות התירוץ של אונס לעומת " אבל צ12.רבה

, הרי כאן העם פשע, ן צדק במעשיו כתבו שאהר' איך התוס, פשיעה עיקר

  .ל ישראל כאשר נבארל שאולי יש כאן היתר נוסף של הצלת כל"וי

  הצלת כלל ישראל. ו

מנשים "אומרת על יעל אשת חבר הקיני :) כג(הגמרא בנזיר   

  אף שנבעלה לסיסרא כדי להתיש כחו)כב:שופטים ה (",באהל תברך

הרי ) ה והא"ד. יבמות קג(' והקשו התוס ."גדולה עבירה לשמה"כי , להרגו

 שהוא ביהרג ועל ע"מותר לעבור על גהיה היא היתה אשת איש ואיך 

ה והא "ד: בסנהדרין עד' בדעה א' כ תוס"וכ(לכן חידשו התוספות . יעבור

שכדי להציל כלל ישראל מותר לעשות ) בהסבר מעשה דאסתר ואחשורוש

כ יש עוד "וא. ז"קס' ק סי"ת מהרי"בשווכך פוסק . ע"ואף ג, עבירה לשמה

  13. הצלת כלל ישראל–מקרה דאמרינן חטא בשביל שיזכה אחר 

                                                                                                                    
' ועיין בספר סנהדרי. באיסוריןהמאירי כתב שזה היה טעות שאהרן עשה פשרה  11

ז שהוא ביהרג ואל יעבור אלא איסור של "קטנה שהסביר שלא היה שם עבירה של ע

  .ט:ז ג"ע' ם הל"ועיין רמב. ז"עשיית ע

' יש להאיר פי. ע"בים וצא מודה שזה יחשב כמצוה דר"או שאף בזה הרשב 12

א שאולי יש כאן כללים אחרים לגמרי הואיל "מ רוזנצוייג שליט"ששמעתי מהגר

  .ומדובר במנהיג של כלל ישראל

  .ע"או אף ציבור חשיב וצ, האם דווקא כולו או רובו, "כלל ישראל"ב מה נחשב "צ 13



384  חטא בשביל שיזכה חברך

  סיכום. ז

  :יש כמה שיטות מתי אמרינן חטא בשביל שיזכה ומתי לא  

  .כ נעשה החטא על ידו או מצוה דרבים" לא מתירין אא–א ועוד "רשב. א

  .ע"שובפ "וכ. או מצוה רבה/ מתירים כשלא פשע ו–תוספות . ב

  . לפעמים זה חיוב ולפעמים זה רשות–א "ריטב. ג

  .ת"ה בשוא דווקא כשז–) ל"מהריב(ן "רשיטה ל. ד

' ש תוס"כ להצלת כלל ישראל כמו"ובנוסף לזה יש דין שמתירים עבירה ג

  .בנזיר' י הגמ"עפ


