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 באילו נסיבות מותר לאדם להכניס עצמו לכלל סכנה





דףיב'עמודב':נאמרבמסכתיבמות

 .ומניקה מעוברת ,קטנה :משמשות במוךשלש נשים  :תני רב ביבי קמיה דרב נחמן
מניקה שמא  ,מעוברת שמא תעשה עוברה סנדל ,קטנה שמא תתעבר ושמא תמות

 .ואיזו היא קטנה מבת י"א שנה ויום אחד עד י"ב שנה ויום אחד .תגמול בנה וימות
וחכ"א אחת זו ואחת זו  .דברי ר"מ ,פחות מכאן ויתר על כן משמשת כדרכה והולכת

שומר ")תהלים קטז, ו(  :משמשת כדרכה והולכת ומן השמים ירחמו משום שנאמר
 ". פתאים ה'

רש"יבמקוםפירששהןמניחותאתהמוךלפניהביאהכאמצעימניעה,כדישלאתיהרנה.אולם
תוס'במקום,בשםר"תאוסריםכיהבעלבמצבדבריםזהשופךזרעולבטלה,עלעציםועלאבנים.

אחריהביאה,כדישהזרעלאסמוךמיד אלאלדעתר"ת,אותןשלושנשיםמקנחותעצמןבמוך
ן.יקלטברחמ

"שומר וסומכיםעל זהמותר סכנהממשיתמדוע על אםמדובר כי דעתחכמיםמעלהשאלה,
האםמותרלאדםלסכןעצמוולסמוךעלהנס?הריישפתרוןאחר,שלאתשמש.?פתאיםה'"



נאמרבגמראבמסכתיבמותדףע"אעמודב':

איבעית  (?במדבר בהיותם בני ישראלימולו מדוע לא נ)? ובמדבר מאי טעמא לא מהול
ואיבעית אימא  .(חולשת הדרך שעלולה לסכן את הנימול) משום חולשא דאורחא :אימא

כל אותן  :דתניא .(שהיא רוח נוחה שעוזרת לריפוי) משום דלא נשיב להו רוח צפונית
איבעית  ?מאי טעמא .ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא נשבה להם רוח צפונית

ואי בעית  , ("ממעשה העגל ולא היו ראויין לאור נוגהרש"י: ") אימא משום דנזופים הוו
)יום  א"ר פפא הלכך יומא דעיבא(. שלא יתפזרו ענני הכבוד)אימא דלא נבדור ענני כבוד 

ולא  (לא מוהלים בו) לא מהלינן ביה, )יום שרוח דרומים מנשבת בו(ויומא דשותא  מעונן(
 בה רבים )תהלים קטז, ו( שומר פתאים ה': דדשו (בזמן הזה) והאידנא .מסוכרינן ביה



מדועמותרלמולביוםמעונןאוביוםשישבורוחדרומית?האםבגלל–וגםכאןעולההתמיהה
שרביםלאמקפידים,מתירלאחריםלהכניסעצמםלסכנה?באילונסיבותמותרלאדםלסכןאת

עצמו?

אנומליםודאי,ואוליאפילוגםספקרחוק,אלאמוכרחיםאנולומרבספקסכנהשאינונוטהאלה
וכןלדעתחכמים,אותןשלושנשיםמשמשותואין חוששיםלרוחדרומיתבגללשומרפתאיםה'

ומןהשמיםירחמו.

כתברבינובהלכותרוצחושמירתנפשבפרקי"א:

"ְוָעִשיתָ נֱֶׁאָמר שֶׁ ְלַגּגֹו, ה ַמֲעקֵׂ ָאָדם ַלֲעשֹות ה ֲעשֵׂ ִמְצַות  כב,ח(:א )דברים ָך" ְלַגּגֶׁ ה ַמֲעקֶׁ
ינּוָזקּוקלֹו.ְוָכל ן,אֵׂ אָבהֶׁ יתַהָבָקרְוַכיֹוצֶׁ יתָהאֹוָצרֹותּובֵׂ יתִדיָרה;ֲאָבלבֵׂ ִיְהיֶׁהבֵׂ ְוהּוא,שֶׁ

ה יןבֹוַאְרַבעַאּמֹותַעלַאְרַבעַאּמֹות,ָפטּורִמןַהַּמֲעקֶׁ .ַבִיתְשאֵׂ

נֱֶׁאָמר"ִכי ה:שֶׁ ָתִפין,ַחָיבַבַּמֲעקֶׁ ִלְשנֵׂישֻׁ נּו")דבריםכב,ח(,ֹלאָתָלה-בַבִיתשֶׁ לִמּמֶׁ ִיֹפלַהֹנפֵׂ
ָך")שם( ֱאָמר"ַּגּגֶׁ ןָלָּמהנֶׁ ל.ִאםכֵׂ ָלאַבנֹופֵׂ יָנן--אֵׂ יִמְדָרשֹות,ְלִפיְשאֵׂ יְכָנִסיֹותּוָבתֵׂ ְלַמַעטָבתֵׂ

הֲעש ְלַמֲעקֶׁ ָזקּוק ינּו אֵׂ ִמַּגּגֹו, ְּגבֹוָהה ָהַרִבים ְרשּות ָהְיָתה  ְלִדיָרה. "ִכי--ּוִיים נֱֶׁאָמר ִיֹפל-שֶׁ
נּו",ֹלאְלתֹוכוֹ לִמּמֶׁ .ַהֹנפֵׂ



ה ַהַּמֲעקֶׁ ֹּגַבּה  ְוָצִר--ג  נּו. ִמּמֶׁ ל ַהנֹופֵׂ ִיֹפל ֹּלא שֶׁ י ְכדֵׂ ְטָפִחים, ֲעָשָרה מֵׂ ָפחּות ין ִלְהיֹותאֵׂ יְך
ה,ִבַטלִמְצַות--ַהְּמִחָצהֲחָזָקה יָה,ְוֹלאִתֹפל.ְוָכלַהַּמִניַחַּגּגֹוְבֹלאַמֲעקֶׁ ןָהָאָדםָעלֶׁ ִיָשעֵׂ ישֶׁ ְכדֵׂ

נֱֶׁאָמר"ְוֹלא ה,שֶׁ ה;ְוָעַברַעלֹלאַתֲעשֶׁ יןלֹוִקין-ֲעשֵׂ ָך")דבריםכב,ח(.ְואֵׂ יתֶׁ ָתִשיםָדִמיםְבבֵׂ
ה יןבֹוַמֲעשֶׁ ה,ִמְפנֵׂיְשאֵׂ .ַעלָלאוזֶׁ

ָהְיָתהלוֹ לבֹוָאָדםְוָימּות,ְכגֹוןשֶׁ ִיָכשֵׂ יֵׂשבֹוַסָכָנהְוָראּוישֶׁ ָחדָכלָדָברשֶׁ ָחדַהָּגגְואֶׁ רדאֶׁ ְבאֵׂ
ןַמִים יןָבהֶׁ יןְשאֵׂ ןַמִיםבֵׂ יֵׂשָבהֶׁ יןשֶׁ רֹובֵׂ ְלָיהְּגבֹוָההֲעָשָרה--אֹובֹורַבֲחצֵׂ ןחֻׁ ַחָיבַלֲעשֹותָלהֶׁ

ֹּלאִיֹפלָבּהָאָדםְוָימּות ישֶׁ .ְטָפִחים,אֹוַלֲעשֹותָלּהְכסּויְכדֵׂ

יֵׂשבֹוַסָכַנתְנָפשֹות ןָכלִמְכשֹולשֶׁ רבַ--הְוכֵׂ נּוּוְלִהָזהֵׂ רִמּמֶׁ הְלָהִסירֹוּוְלִהָשמֵׂ ָדָברִמְצַותֲעשֵׂ
ִסיר,ְוִהִניַחַהִּמְכשֹולֹות רְלָךּוְשֹמרַנְפְשָך")דבריםד,ט(.ְוִאםֹלאהֵׂ נֱֶׁאָמר"ִהָשמֶׁ ה,שֶׁ הָיפֶׁ ָיפֶׁ

יַסָכָנה ה,ְוָעַברַעל"ֹלא--ַהְּמִביִאיןִלידֵׂ .(ָתִשיםָדִמים")דבריםכב,ח-ִבַטלִמְצַותֲעשֵׂ

הְדָבִרים ןְוָאַמרו]ה[ַהְרבֵׂ יהֶׁ רֲעלֵׂ םַסָכַנתְנָפשֹות;ְוָכלָהעֹובֵׂ יֵׂשָבהֶׁ ישֶׁ ָאְסרּוֲחָכִמיםִמְפנֵׂ
ָכְך ַעל ַמְקִפיד יִני אֵׂ אֹו ְבָכְך, ָעַלי ִרים ַלֲאחֵׂ ּוַמה ְבַעְצִמי ן ְמַסכֵׂ יִני ַמַכת--ֲהרֵׂ אֹותֹו ַמִכין

.ַמְרדּות

 ן:ֹלאַיִניַח לּוהֶׁ ְואֵׂ ]ו[ הַבַלְיָלהִמןז ְוֹלאִיְשתֶׁ ה, ַחַמִיםְוִיְשתֶׁ ָאָדםִפיוַעלַהִסילֹוןַהְּמַקלֵׂ
הַמִיםְמגִֻׁלים ה.ְוֹלאִיְשתֶׁ ינּורֹואֶׁ אִיְבַלעֲעלּוָקה,ְוהּואאֵׂ ּמֶׁ א--ַהְנָהרֹותּוִמןָהֲאַגִּמים,שֶׁ ּמֶׁ שֶׁ

אבֹוִמזֹוחֲ ןָנָחשְוַכיֹוצֶׁ הֶׁ הְוָימּות.ָשָתהמֵׂ יָעָפר,ְוִיְשתֶׁ לֵׂ



.הנמההלכותלעילאנולמדיםשאדםמצווהלאלהכניסעצמולכללסכ

וכתברבינובפרקא':

ףַאַחר יתִדין;ֲאָבלָהרֹודֵׂ ַחָיבָעָליוִמיַתתבֵׂ ָעוֹוןשֶׁ ָעַברְוָעָשההֶׁ הְדָבִריםֲאמּוִרים,ְבשֶׁ וַבּמֶׁ
ַא ְלָהְרגֹו, רֹו ָקָטןֲחבֵׂ ף ָהרֹודֵׂ ָהָיה ף,--ִפלּו ָהרֹודֵׂ ִמַיד ַהִנְרָדף ְלַהִציל ִּוין ְמצֻׁ ל ִיְשָראֵׂ ָכל י ֲהרֵׂ

ף ָלרֹודֵׂ .ְוַאִפלּוְבַנְפשֹושֶׁ

ףַאֲחָריו יהּוארֹודֵׂ יַצד:ִאםִהְזִהירּוהּו,ַוֲהרֵׂ יָון--זכֵׂ ֹּלאִקַבלָעָליוַהְתָרָאה,כֵׂ ַאףַעלִפישֶׁ
ףשֶׁ רֹודֵׂ הּוא ף--ֲעַדִין ָהרֹודֵׂ י ַברֵׂ אֵׂ מֵׂ ר בֶׁ ְבאֵׂ ְלַהִצילֹו ְיכּוִלים ְוִאם  ְהָרג. נֶׁ ה זֶׁ י ַיכּו--ֲהרֵׂ שֶׁ ְכגֹון

ינוֹ תעֵׂ תַרְגלֹואֹוְיַסּמּואֶׁ תָידֹואֹוִיְשְברּואֶׁ ןאֹוְבַסִיף,ְוִיְקְטעּואֶׁ בֶׁ ץאֹוְבאֶׁ עֹוִשין.--אֹותֹוְבחֵׂ
יָנן ףְוִאםאֵׂ ןֲהָרגּוהּוָלרֹודֵׂ ָלאִאםכֵׂ לּוהֹוְרִגיןאֹותֹו,ְוַאף--ְיכּוִליןְלַכַּון,ְוֹלאְלַהִצילֹואֵׂ יאֵׂ ֲהרֵׂ

ת נֱֶׁאָמר"ְוַקֹצָתה,אֶׁ ֲעַדִיןֹלאָהַרג:שֶׁ ינֶָׁך")דבריםכה,יב-ַעלִפישֶׁ .(ַכָפּה:ֹלאָתחֹוס,עֵׂ

ָחדָכלָד ָחדְמבּוָשיו,ְואֶׁ תָהִאָשהחאֶׁ ָאַחזאֶׁ ָחדָהִאיששֶׁ יֵׂשבֹוַסָכַנתְנָפשֹות,אֶׁ ִעְנַין--ָברשֶׁ
ף; ָלרֹודֵׂ תַהִנְרָדףְבַכפֹושֶׁ רֹוַהָכָיהַהְּמִמיָתהאֹותֹו,ַמִציִליןאֶׁ בְלַהכֹותֲחבֵׂ ָכלַהחֹושֵׂ ַהָכתּובשֶׁ

יָנןְיכּוִלין ינֶָׁך")דבריםכה,יב(:]ט[ַמִציִליןאֹותֹוַאף--ְוִאםאֵׂ נֱֶׁאָמר"ֹלאָתחֹוס,עֵׂ ְבַנְפשֹו,שֶׁ
ף שָהרֹודֵׂ ֹּלאָלחֹוסַעלנֶׁפֶׁ ה,שֶׁ יזֹוִמְצַותֹלאַתֲעשֶׁ .ֲהרֵׂ

ד ילֶׁ ְבָרהְשִהיאַמְקָשהלֵׂ ָהעֻׁ יןְבַסם--טְלִפיָכְךהֹורּוֲחָכִמיםשֶׁ יָה,בֵׂ עֶׁ רְבמֵׂ ָתרַלְחֹתְךָהֹעבֶׁ מֻׁ
יןבֵׂ נֹוְגִעיןבֹו,ְשאֵׂ ין הֹוִציאֹראשֹו,אֵׂ ְוִאםִמשֶׁ  ְלָהְרָגּה. יָה ףַאֲחרֶׁ ִמְפנֵׂיְשהּואְכרֹודֵׂ יןַבָיד:

ָלעֹוָלם ההּואִטְבעֹושֶׁ ש,ְוזֶׁ ינֶׁפֶׁ שִמְפנֵׂ .דֹוִחיןנֶׁפֶׁ

ףַאַחרַנֲעָרה רֹוְלָהְרגֹו,אֹורֹודֵׂ ףַאַחרֲחבֵׂ ָחדָהרֹודֵׂ ר--ְמֹאָרָסהְלָאְנָסּהיאֶׁ נֱֶׁאָמר"ִכיַכֲאשֶׁ שֶׁ
ש-ָיקּוםִאישַעל הּו,ּוְרָצחֹונֶׁפֶׁ עֵׂ ר"ָצֲעָקה,--רֵׂ יהּואאֹומֵׂ ה")דבריםכב,כו(.ַוֲהרֵׂ ן,ַהָדָברַהזֶׁ כֵׂ

יןמֹוִשיַע,ָלּה")דבריםכב,כז(;ַהאיֵׂשָלּהמֹוִשיעַ יָעּהְבָכלָדָברמֹוִש--ַהַנֲעָרהַהְמֹאָרָשה,ְואֵׂ
ף .ְשהּואָיכֹולְלהֹוִשיָעּה,ְוַאִפלּוַבֲהִריַגתָהרֹודֵׂ

ף שָהרֹודֵׂ ָמה;ֲאָבלַהָזכּור,ַמִציִליןאֹותֹוְבנֶׁפֶׁ יאְוהּואַהִדיןִלְשָארָכלָהֲעָריֹות,חּוץִמןַהְבהֵׂ
מָ ףַאַחרַהְבהֵׂ ָרַדףַלֲעשֹותְמָלאָכהַבַשָבת,אֹוַלֲעֹבדִכְשָארֲעָריֹות.ֲאָבלָהרֹודֵׂ הְלִרְבָעּה,אֹושֶׁ

ַהָדת--ֲעבֹוָדהָזָרה י ַהַשָבתַוֲעבֹוָדהָזָרהִעיָקרֵׂ שֶׁ ִפי ה,--ַאףַעל ַיֲעשֶׁ ַעדשֶׁ אֹותֹו ְמִמיִתין ין אֵׂ
יתִדין,ִויִדינּוהּו,ְוָימּות .ִויִביאּוהּוְלבֵׂ

ֱעָרהיבָרַדףַאַחרעֶׁ יןְמִמיִתיןאֹותֹו--ְרָוה,ּוְתָפָסּהְוָשַכבְוהֶׁ ֹּלאָגַמרִביָאתֹו,אֵׂ ַאףַעלִפישֶׁ
ם ָלהֶׁ ְוָאְמָרה ְלַהִציָלּה, ַאֲחָריו רֹוְדִפין ִרים ֲאחֵׂ ְוָהיּו ְרָוה, עֶׁ ַאַחר ָרַדף  ַבִדין. ָעְמדֹו ַעד



ִני ַיַהְרגֵׂ ֹּלא שֶׁ י ְכדֵׂ --ַהִניחּוהּו, ין ִמִלְבֹעלאֵׂ אֹותֹו ּומֹוְנִעין אֹותֹו ַמְבִהיִלין ָלא אֵׂ ָלּה, שּוְמִעין
ַאְרנּו בֵׂ ָבָריו,ַאִפלּוְבַנְפשֹוְכמֹושֶׁ יָנןְיכּוִליןְלָמְנעֹוְבאֵׂ ָבָריו;ְוִאםאֵׂ .ְבאֵׂ

ָלאִהצִ ָבָריו,ְוֹלאָטַרחְבָכְך,אֵׂ אֵׂ רמֵׂ בֶׁ ף,ַוֲהָרגוֹיגָכלַהָיכֹולְלַהִצילְבאֵׂ ָלרֹודֵׂ י--ילְבַנְפשֹושֶׁ ֲהרֵׂ
יתִדיןְמִמיִתיןאֹותוֹ יןבֵׂ ְךָדִמים,ְוַחָיבִמיָתה;ֲאָבלאֵׂ השֹופֵׂ .זֶׁ

ְוֹלאִהִציל ְלַהִציל, ַהָיכֹול ָכל רַעל"ֹלאַתֲעֹמדַעל--יד ן-עֹובֵׂ ְוכֵׂ  ָך")ויקראיט,טז(. עֶׁ ַדםרֵׂ
רֹו תֲחבֵׂ האֶׁ ַעַבָים,אֹוִלְסִטיםָבִאיםָעָליו,אֹוַחָיהָרָעהָבָאהָעָליו,ְוָיכֹולְלַהִצילֹוָהרֹואֶׁ טֹובֵׂ

ָשַמעּגֹוִייםאֹומֹוְסִריםְמַחְשִבים ִריםְלַהִצילֹו,ְוֹלאִהִציל,אֹושֶׁ ִיְשֹכרֲאחֵׂ הּואְבַעְצמֹו,אֹושֶׁ
פַ לֹו טֹוְמִנין ָרָעהאֹו ְבַאָנסְשהּואָעָליו אֹו ְבגֹוי ָיַדע שֶׁ אֹו ְוהֹוִדיעֹו, רֹו ֲחבֵׂ ן ְוֹלאִּגָלהֹאזֶׁ ח,

אִבְדָבִרי ְוָכלַכיֹוצֶׁ ְוֹלאִפְיסֹו, ּוְלָהִסירַמהְבִלבֹו רֹו ִבְגַללֲחבֵׂ ְוָיכֹולְלַפְיסֹו רֹו, לַעלֲחבֵׂ םקֹובֵׂ
לּו רַעל"ֹלא--אֵׂ האֹוָתםעֹובֵׂ ָך-ַתֲעֹמדַעלָהעֹושֶׁ עֶׁ ."ַדםרֵׂ

ְוֹלאִהִציל ְוָיכֹולְלַהִציל, ְרָוהְלָבֳעָלּה, ַאַחרעֶׁ ְלָהְרגֹו,אֹו רֹו ףַאַחרֲחבֵׂ הרֹודֵׂ ָהרֹואֶׁ י--טו ֲהרֵׂ
ת אֶׁ ְשִהיא"ְוַקֹצָתה, ה, ִמְצַותֲעשֵׂ הִבַטל ַעל-זֶׁ ָלאִוין, י ְשנֵׂ ְוָעַברַעל ַכָפה")דבריםכה,יב(;

ינֶָׁך")שם(ְוַעל"ֹלאַתֲעֹמדַעל"ֹלא ין-ָתחֹוס,עֵׂ ָך")ויקראיט,טז(.]טז[ַאףַעלִפיְשאֵׂ עֶׁ ַדםרֵׂ
ַאַחת ש נֶׁפֶׁ ד ַהְּמַאבֵׂ ָכל שֶׁ  ם: הֶׁ ֲחמּוִרים ה, ַמֲעשֶׁ ן ָבהֶׁ ין ְשאֵׂ י ִמְפנֵׂ לּו, אֵׂ ָלאִוין ַעל לֹוִקין

ל,ְכִאלּוִאַבדָכלָהעֹוָלם ל,ְכִאלּוִקַיםָכלָהעֹוָלםִמִיְשָראֵׂ שַאַחתִמִיְשָראֵׂ כֻׁלֹו;ְוָכלַהְּמַקיֵׂםנֶׁפֶׁ
כֻׁלֹו.

של למדיםשאדםמצווהלהצילאתחברושנקלעלסכנהאפילובמחירחייו מההלכותלעילאנו
האדםשמסכןאותו.

בהערהל"במביאמארידבריהכסףמשנהוהגמ"י:



















הרדב"ז)סיוםדבריו(:וכתב

















מהירושלמיאנולמדיםשגםאםהמצילנכנסלספקסכנהבהצילואתחברושנמצאבוודאיסכנה,
ייבהריהואחייבלהצילו.אבלהרדב"זמצייןשאםהמצילנכנסלספקהנוטהאתהוודאי,אינוח

.למסורעצמולהציל







וכתברבינובפרקז':

ין דּותָממֹוןבֵׂ יןעֵׂ דּותבֵׂ ִעירִמְקָלטֹוְלעֹוָלם,ְוַאִפלּוִלְדַברִמְצָוה,אֹוְלעֵׂ אמֵׂ ינּויֹוצֶׁ חַהּגֹולֶׁהאֵׂ
ִמַיד ַהָנָהר, ִמַיד אֹו ַהַּגִיס, ִמַיד ְלַהִציל אֹו דּותֹו, ְבעֵׂ ש נֶׁפֶׁ ְלַהִציל ְוַאִפלּו  ְנָפשֹות: דּות עֵׂ

ּוִמ ָקה, אַהְדלֵׂ יֹוצֶׁ ינּו אֵׂ ְצרּוָיה, ן בֶׁ ְכיֹוָאב ִלְתשּוָעתֹו ְצִריִכין ל ִיְשָראֵׂ ָכל ְוַאִפלּו  ַהַּמֹפלֶׁת. ַיד
ַאְרנּו. בֵׂ ןַהָּגדֹול.ְוִאםָיָצא,ִהִתירַעְצמֹוְלִמיָתהְכמֹושֶׁ ָימּותַהכֹוהֵׂ ִמָשםְלעֹוָלםַעדשֶׁ

לספ לגולהלהכניסעצמו אסור גואלכלומר, שמאיהרגנו לעירמקלט, קסכנה)אםייצאמחוץ
הדם(,אפילוכדילהצילאחריםבוודאיסכנה.וזהלכאורהנגדהירושלמי.

וכןכתבהאו"ש)הערהט'(:





(:בכחוללהלןתשובותשהשיבמאריבנושא)

 האםמותרלבצעניתוחיםפלסטייםלצורךיופיולאלצורךבריאות? .א

 אינורשאי

 שעברניתוחפלסטיהאםעליולברךברכתהגומל?אדם

 וכיוןשכןאיןלולברך

במכתביהקודםכבודהרבפסקשאסורלבצעניתוחיםפלסטייםלשםיופי,מההטעם? .ב

 תוחואףהקללאפלטמןהסכנה,ואסורלאדםלסכןעצמויכלנ

העינייםבמטרהלהורידאתהמשקפייםניתוחזהאור .ג ניתוחי רבו ללאבימינו דקות, ךמס'
היאהאם ושאלתי הואלאהכרחי. אך אומנםניתוחזהבריאותי אשפוז ימי כאביםוללא

מותרלהכנסלסיכוןבניתוחמסוגזה)עיוורון(ע"מלהורידאתהמשקפיים?

ב'ראהתשובה

תשובהנוספתשלמארי:

חבירוגםאםמכניסנשאלמארי,מדועלאהזכיררבינואתדבריהירושלמי,שהמצילאת
ולדנברג ובפרטהרב בנושאזה, שהרבהדנו והשיב, נפשיצילנו? פיקוח לספק אתעצמו

לאיביאהאדםאתעצמואפילולספקסכנה.-בספרו"ציץאליעזר"האריךבזה,ולדעתו
.ולכךנוטהגםדעתושלמארי,שכךהיאדעתרבינו



נהבכדילהצילאתחבירו,דברזההואמהשאמרנושלאיסכןאתעצמואפילובספקסכ
חייך חכמים[ שאמרו ]וכמו אחריו, הרודף מיד חבירו את כשמציל ובין במלחמה בין

.קודמיםלחייחברך

החייליםשנשלחים אתחיי צה"ללפעמיםמסכן להצילחיילשנחטף, בכדי מהשבימינו
.בינולהצילו,מהשעושיםעושים,אבלמהשהורהמאריהיאדעתושלר

מהשאמרנושמחמתספקסכנהלאיצילאתחבירו,קשהלהגדירהאםמדוברבספקקל
יסודיהתורהה,א(-רוצחושמירתנפשיא,ה:מדע-אובספקסביר.)נזיקין



 העולה מתשובות מארי:

 אסורלאדםלסכןעצמואפילובספקקלבדבריםשלמותרות .1

 .2 פרנסה, צורך כגון צורך, שהם בדברים בחורהאולם )לדוגמא האדם של קיומי צורך או
 שהמראהשלהמונעממנהלהשתדך(הרישישלהקללאדםלהכניסעצמולספקסכנה.

הגולהשיוצא .3 לספקזה)כגון שאסורלאדםלהכניסעצמו ספקהנוטהלוודאי ישלחלקבין
שמצ מי כגון עצמו שאדםצריךלסכן נוטהאלהוודאי ספקשאינו ובין ילאתמעירמקלט(

 הנרדףמידהרודףעלאףשהרודףעלוללפגועבמציל.

שיקולים .4 יש אלא חברך לחיי קודמים חייך אומרים אין ישראל, לכלל שכקשורה הצלה
רחביםכגוןחטיפתחייליםאוהצלתחייליםפצועיםלכןצריךאדםלהכניסעצמולספקסכנה

ךלהכניסעצמולספקסכנה.כדילהצילאתעצמו,אולםבהצלהשליחידאיןאדםצרי



ל לבנוגע ניתוח להרזות כדי עושה שאדם קיבה קיצור-קיצור שבלעדי אומרים הרופאים אם
 הקיבהישספקסכנהלחיים,אפילוסכנהשאינהמיידית,מותרלבצעניתוחזה.


