זיוף התורה  :יהרג ואל יעבור
Forfeiting One’s Life Instead of Fabricating Torah
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סיכום
According to some, fabricating or lying about the laws of the Torah outright is also Yehareg ve'Al
Ya'avor; although, others disagree Some say that the former is only true if the Halacha is
unanimous, but if there is more than one view, one may present the minority opinion and not
surrender his life. Some say that the Maharshal only meant it with respect to the Beit Din HaGadol,
whose word defines Torah SheBaal Peh.

מקורות
בבא קמא לח.
ת"ר :וכבר שלחה מלכות רומי שני סרדיוטות אצל חכמי ישראל למדונו תורתכם ,קראו ושנו ושלשו .בשעת
פטירתן ,אמרו להם :דקדקנו בכל תורתכם ואמת הוא ,חוץ מדבר זה שאתם אומרים :שור של ישראל שנגח שור
של כנעני  -פטור ,של כנעני שנגח שור של ישראל ,בין תם בין מועד  -משלם נזק שלם ,ממ"נ? אי רעהו דוקא,
אפילו דכנעני כי נגח דישראל ליפטר! ואי רעהו לאו דוקא ,אפילו דישראל כי נגח דכנעני לחייב! ודבר זה אין אנו
מודיעים אותו למלכות.

ירושלמי בבא קמא ד:ג
מעשה ששילח המלכות שני איסטרטיוטות ללמוד תורה מרבן גמליאל ולמדו ממנו מקרא משנה תלמוד הלכות
ואגדות ובסוף אמרו לו כל תורתכם נאה ומשובחת חוץ משני דברים הללו שאתם אומרים בת ישראל לא תיילד
לעכו"ם אבל עכו"ם מיילדת לבת ישראל בת ישראל לא תניק בנה של עכו"ם אבל עכו"ם מניקה לבת ישראל
ברשותה גזילו של ישראל אסור ושל עכו"ם מותר .באותו שעה גזר רבן גמליאל על גזילות עכו"ם שיהא אסור
מפני חילול השם .שור של ישראל שנגח לשור של עכו"ם פטור וכו' בדבר הזה אין אנו מודיעין למלכות אפי' כן
לא מטין לסולמיה דצור עד דשכחון כולן:

ים של שלמה בבא קמא פרק ד סימן ט
נערך על ידי הצב"י מרדכי הלל ג'וואהרי

דין שאסור ללמוד תורה עם הגוים ,אפילו משום שלום מלכות ,אם לא בהכרח סכנת נפש ,אז אין צריך למסור
עצמו ,ואם שאלו הגוים ליהודי בפרטות על דין אחד ,ולא יכול להשמט ממנו ,אז אסור לשנות ,אפילו לגבי סכנה,
אלא יקדש השם וימסור עצמו:
תנו רבנן (ל"ח ע"א) ,וכבר שלחה מלכות הרשעה שני סרדיוטות אצל חכמי ישראל ,למדונו תורתכם ,קראו ושנו ושלשו .בשעת פטירתן
אמרו להם ,דיקדקנו בכל תורתכם ,ואמת הוא .חוץ מדבר זה שאתם אומרים שור של ישראל שנגח שור של נכרי פטור .ושל נכרי שנגח
שור של ישראל בין תם בין מועד משלם נזק שלם .מה נפשך ,אי רעהו דוקא ,אפילו דנכרי כי נגח דישראל ליפטר .ואי רעהו לאו דוקא,
אפילו דישראל כי נגח דנכרי ליחייב .וחכמים לא גילו להם טעמו של דבר ,שממון של גוי הפקר ,מפני הסכנה .ומה שמסיק ודבר זה אין
אנו מודיעים למלכות .הוא מדברי הסרדיוטות ,פי' השרים הממונים לעשות דין .הם אמרו לחכמי ישראל ,נעשה עמכם טובה שלא נודיע
משפט זה למלכות .ולכן מסיק עליה בירושלמי (ה"ג) אפ"ה לא מטו לסולמא דצור עד דשכחו כולן .וכן ראיתי בפי' התו' ארוכים ,וכן יראה
מפי' רש"י למי שמעיין כו'.
והקשו התו' (ד"ה קראו) וא"ת והא אמרינן בחגיגה (י"ג ע"א) המלמד תורה לגוי עובר בעשה דמגיד דבריו ליעקב וגומר ,וי"ל ,דע"פ
המלכות עשו בעל כרחם ,ולא נתחייבו למסור עצמם .א"נ שהשרים עשו עצמן כגרים בעיני חכמים ,כדאיתא בספרי ,אף חובב עמים
(דברים ,סימן שד"מ) עכ"ל .משמע מכאן דלא שרי ללמוד תורה לגוי ,אף משום שלום מלכות .וק"ו משום שכר הנאה .אם לא בגזירה
והכרח .ואוי להם לאותם שנמצאו במדינת ספרד ולועז וארץ ישמעאל ,הלומדים תורת ה' עם האומות בעבור הנאתן ,ותשלומי שכרן .הם
המילדים בנים לע"ז .כי אח"כ הם מהפכים למינות ,כאשר שמענו וראינו בעו"ה .וה' מסר התורה בקבלה למשה לומר ליהושע ,ויהושע
לזקינים כו' .ולא הניח לכתוב התורה שבעל פה ,כדי שלא יהפכו למינות ,כדאיתא בפרקי דר' אליעזר .א"כ אותן האנשים החטאים
בנפשותם ובגופם להפר עצת ה' .אשר לומדים עם האומות ,לפע"ד גדול עונם מנשוא .ולא יראו בנחמות ציון.
גם שמעינן מהאי ברייתא דאסור לשנות דברי תורה ,אף כי הסכנה .וחייב למסור עצמו עליה ,דלפי חד שינוי דתו' (ד"ה קראו) שמלכות
הרשעה גזרה עליהם .ולמה לא ייראו חכמים שתעליל מלכות הרשעה עליהם .הלא לא תמצא דבר קשה כזה לומר בפני האומות שאנחנו
פטורין מהיזיקן ,והם חייבים .וכי לא היה ראוי לחוש ח"ו לכמה שמדות וחורבות דליפוק מיניה .בפרט מלכות הרשעה ,שכל מחשבתם
רק להתגולל ולהתנפל על שונאינו .וא"כ היה להם לשנות ,או שניהם חייבים ,או שניהם פטורין .אלא ש"מ שמחויבים אנו למסור על
קידוש השם .ואם ח"ו ישנה הדין הוה ככופר בתורת משה .ומסתמא איירי כגון שהשרים שאלו בפרטים על כל דין ודין ,שור של ישראל
שנגח לשל נכרי ,ושל נכרי שנגח לשל ישראל .ועל כן השיבו האמת על קדושת השם .כי לא היה יכולת בידם לשמט את עצמם מדין זה.
והא דאיתא בפ"ק דמגילה (ט ע"א) מעשה בתלמי שכינס ע"ב זקינים וכו' ,ושינו התורה .התם מן שמיא הוא דאסכימו בהדייהו ,וכעין רוח
הקודש היה .וכן איתא התם ,נתן הקב"ה [בלב] כל אחד כו' ,והוה על פי הדיבור .ועוד ,התם לא שינו שום דבר ממשמעותו ,אלא שינו
הלשון ,דלא יהפכו למינות .וכמו ששינו כך הוא כוונת המקרא כפשוטו .אבל לומר על הפטור חייב ,או להיפך ,היה ככופר בתורת משה.
מה לי דיבור אחד מה לי כל התורה ,כדאיתא בפ' ג' דיומא (ל"ח ע"ב) אמר רב ,כל השוכח דבר אחד מכל תלמודו גורם גלות לבניו .שנאמר
(הושע ד ,ז') ותשכח תורת אלהיך אשכח בניך גם אני .אלמא דדבר אחד מתורה הוא נקרא תורת ה':
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שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ב סימן נא
בענין לכבד באיזה כבוד בביהכ"נ לאחד שהוא מעוברי עבירה והרבים צריכים לו לרפואה וכדומה טבת תש"כ.
מע"כ ידידי הרה"ג מוהר"ר שמעון אריה עקשטיין שליט"א.
הנה בדבר רופא יהודי מהמפורסמים שבמדינה שרבים צריכים לו להיות בהתקרבות אתו והוא איש בעל מדות
רחמים וצדקה באופן גדול וגם עושה הרבה טובות לעניני הקהלה ,אבל הוא נשוי נכרית ומטעם זה אין מכבדין
אותו בביהכ"נ בשום כבוד והרופא רואה בזה התרחקות מהקהל ומדוכא מאד מזה ולכן רוצים כתר"ה וראשי
העיר לכבדו לפעמים בפתיחת וסגירת הארון וכדומה .וגם הוסיף כתר"ה להעיר שמצד הקפדתו על אנשי העיר
ברור שרק כל זמן שאמו הזקנה שהיא שומרת תורה בחיים עושה מה שעושה לטובת הקהל אף שמקפיד עליהם
ואחר חייה יתרחק מן הקהל ויהיה הפסד גדול להקהל בכלל וליחידים בפרט ורוצה כתר"ה לידע דעתי בזה.
...וא"כ יש למילף שגם בקריאה לא נחשב מה שקורא לחשיבות קריאת תורת ה' כיון שאינו מאמין בזה ומעלה
בדעתו שהם דברים בעלמא .אבל לפתיחת וסגירת הארון וכדומה אין שייך בזה שום איסור בעצם .אבל כיון
שהוא דבר שמכבדין בזה ואין מן הראוי לכבד לבעלי עבירות בזה נמצא כשמכבדין אותן בפתיחת וסגירת הארון
וכדומה הוא חניפה שאסור כמפורש בסוטה דף מ"א.
אבל א"כ יש לדון בזה בדבר חדש .דהנה בתוס' שם ד"ה כל כתבו יש לפרש שלא במקום סכנה אבל במקום
סכנה מותר והביאו ראיה מהא דנדרים /דף כ"ב /שהרוצח שאל לעולא יאות עבדי השיב לו אין ופרע לו בית

 1על פי האתר דין ,אבל לא מצאנו אותו עדיין .ע"ע באמת ליעקב (קמינצקי) על התורה דברים א:יז

השחיטה וחשש דלמא ח"ו אחזקית ידי עוברי עבירה וא"ל ר' יוחנן נפשך הצלת עיי"ש שלכאורה תמוה טובא הא
פשיטא דמ"ש מכל האיסורין שמותרין לעבור בשביל פ"נ וכי האיסור להחניף היה שייך להסתפק שיהיה יותר
חמור משבת ומאכלות אסורות שהוצרכו התוס' לחדש והוצרכו לראיה .ובשלמא על עולא שהיה חושש דלמא
היה אסור אפשר שלא מצד איסור החניפה אלא משום שהיה זה באיסור רציחה שהדין בו יהרג ואל יעבור לכן
היה סבור אולי גם זה שיתחזק הרוצח ע"י דבריו שלא לחוש על איסור רציחה שעשה הוא גם כן מאביזרייהו
דרציחה משום שאולי יבא מזה לרצוח עוד ,והשיב לו ר' יוחנן שלא נחשב זה מאביזרייהו דרציחה והיה מותר
בשביל הצלת נפשו .אבל לתוס' שעל איסור חניפה הסתלקו והוצרכו להראיה משם תמוה טובא.
ולכן צריך לומר דהוא רק בחנופה לומר על דבר רע ואיסור שעשה שיאות עבד שנמצא כאומר שאין זה דבר
איסור ,ולומר דין שקר סברי כמהרש"ל ביש"ש ב"ק דף ל"ח שמחוייבין למסור ליהרג ולא לשנות הדין דשינוי
הדין ח"ו הוא ככופר בתורת משה מפי ה' אף שהוא רק דין בעניני ממון דלכן כיון שהשרים שאלו בפרטיות על
כל דין ודין שור של ישראל שנגח לשל עכו"ם ושל עכו"ם לשל ישראל הוכרחו לומר האמת על קדושת השם
עיי"ש ,ולכן היה מקום לומר שאף לומר להרשע שיאות עבד הוא כאומר שהיה מותר שנמצא שהוא משנה הדין
שע"ז הרי הדין שיהרג ולא יעבור ,והוכיחו התוס' מהא דעולא שמותר במקום סכנה .והטעם כיון שאינו אומר
שהוא מותר אלא שיאות עבד אין בזה אמירה שהוא דבר מותר אלא הכוונה אע"פ שהוא דבר אסור שאסרה
תורה לא מזלזלו בשביל כך משום שיאות עבד לדעת אנשים כמוהו ולא הרג בעלמא בלא טעם .ולכן אף שבלא
סכנה אסור משום שנדמה כמסכים שהוא מותר ,אינו מחוייב למסור נפשו על זה.
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