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בית יוסף חושן משפט סימן תכו
וכתבו הגהות מיימונית )דפ' קושטא( עבר על לא תעמוד וכו' בירושלמי מסיק אפילו להכניס עצמו בספק סכנה חייב 

ע"כ ונראה שהטעם מפני שהלה ודאי והוא ספק. 

תלמוד ירושלמי מסכת תרומות פרק ח הלכה ד

רבי אימי איתצד בסיפסיפה אמר ר' יונתן יכרך המת בסדינו אמר ר' שמעון בן לקיש עד דאנא קטיל אנא מתקטיל 

אנא איזיל ומשיזיב ליה בחיילא אזל ופייסון ויהבוניה ליה. 

שו"ת רדב"ז חלק ג סימן תרכז - אלף נב

שאלת ממני אודיעך דעתי על מה שראית כתוב אם אמר השלטון לישראל הנח לי לקצץ אבר אחד שאינך מת ממנו 

או אמית ישראל חבירך. יש אומרים שחייב להניח לקצץ האבר הואיל ואינו מת והראיה מדאמרינן בע"ז חש בעיניו 

מותר לכוחלה בשבת ומפרש טעמא משום דשורייני דעינא בלבא תליא משמע הא אבר אחר לא והשתא יבוא הנדון 

מק"ו ומה שבת החמורה שאין אבר אחד דוחה אותה היא נדחית מפני פקוח נפש אבר אחד שנדחה מפני השבת 

אינו דין שתדחה מפני פקוח נפש ורצית לדעת אם יש לסמוך על טעם זה:  

תשובה זו מדת חסידות אבל לדין יש תשובה מה לסכנת אבר דשבת שכן אונס דאתי משמיא ולפיכך אין סכנת אבר 

דוחה שבת אבל שיביא הוא האונס עליו מפני חבירו לא שמענו. ותו דילמא ע"י חתיכת אבר אעפ"י שאין הנשמה 

תלויה בו שמא יצא ממנו דם הרבה וימות ומאי חזית דדם חבירו סומק טפי דילמא דמא דידיה סומק טפי. ואני ראיתי 

אחד שמת ע"י שסרטו את אזנו שריטות דקות להוציא מהם דם ויצא כ"כ עד שמת והרי אין לך באדם אבר קל כאוזן 

וכ"ש אם יחתכו אותו. ותו דמה לשבת שכן הוא ואיבריו חייבין לשמור את השבת ואי לאו דאמר קרא וחי בהם ולא 

שימות בהם הוה אמינא אפילו על חולי שיש בו סכנה אין מחללין את השבת תאמר בחבירו שאינו מחוייב למסור 

עצמו על הצלתו אף על גב דחייב להצילו בממונו אבל לא בסכנת איבריו. ותו דאין עונשין מדין ק"ו ואין לך עונש גדול 

מזה שאתה אומר שיחתוך אחד מאיבריו מדין ק"ו והשתא ומה מלקות אין עונשין מדין ק"ו כ"ד חתיכת אבר. 



ותו דהתורה אמרה פצע תחת פצע כויה תחת כויה ואפ"ה חששו שמא ע"י הכוייה ימות והתורה אמרה עין תחת 

עין ולא נפש ועין תחת עין ולכך אמרו שמשלם ממון והדבר ברור שיותר רחוק הוא שימות מן הכויה יותר מעל ידי 

חתיכת אבר ואפ"ה חיישינן לה כ"ש בנ"ד. תדע דסכנת אבר חמירא דהא התירו לחלל עליה את השבת בכל 

מלאכות שהם מדבריהם אפילו ע"י ישראל. ותו דכתיב דרכיה דרכי נועם וצריך שמשפטי תורתינו יהיו מסכימים 

אל השכל והסברא ואיך יעלה על דעתנו שיניח אדם לסמא את עינו או לחתוך את ידו או רגלו כדי שלא ימיתו את 

חבירו הלכך איני רואה טעם לדין זה אלא מדת חסידות ואשרי חלקו מי שיוכל לעמוד בזה ואם יש ספק סכנת 

נפשות הרי זה חסיד שוטה דספיקא דידיה עדיף מוודאי דחבריה. והנראה לע"ד כתבתי: 

To see the article in Headlines relevant to the Radvaz click here

ספר חסידים סימן תרצח

שנים שיושבים ובקשו אויבים להרוג אחד מהם אם אחד תלמיד חכם והשני הדיוט מצוה להדיוט לומר הרגוני ולא 

חבירי כר' ראובן בן איצטרובלי שבקש שיהרגוהו ולא לר' עקיבא כי רבים היו צריכים לר' עקיבא. 

תלמוד בבלי מסכת תענית דף יח עמוד ב

מאי טוריינוס? אמרו: כשבקש טוריינוס להרוג את לולינוס ופפוס אחיו בלודקיא, אמר להם: אם מעמו של חנניה 

מישאל ועזריה אתם - יבא אלהיכם ויציל אתכם מידי כדרך שהציל את חנניה מישאל ועזריה מיד נבוכדנצר. אמרו 

לו: חנניה מישאל ועזריה צדיקים גמורין היו, וראויין היו ליעשות להם נס, ונבוכדנצר מלך הגון היה, וראוי לעשות 

נס על ידו. ואותו רשע הדיוט הוא, ואינו ראוי לעשות נס על ידו. ואנו נתחייבנו כליה למקום, ואם אין אתה הורגנו - 

הרבה הורגים יש לו למקום, והרבה דובין ואריות יש לו למקום בעולמו שפוגעין בנו והורגין אותנו. אלא לא מסרנו 

הקדוש ברוך הוא בידך אלא שעתיד ליפרע דמינו מידך. אף על פי כן הרגן מיד. אמרו: לא זזו משם עד שבאו 

דיופלי מרומי ופצעו את מוחו בגיזרין. ופרש"י בלודקיא - היא לוד, והיינו דאמרינן בכל דוכתא )בבא בתרא י, ב(: 

הרוגי לוד אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן בגן עדן, ויש אומרין: שנהרגו על בתו של מלך שנמצאת הרוגה, 

ואמרו: היהודים הרגוה, וגזרו גזרה על שונאיהן של ישראל, ועמדו אלו ופדו את ישראל, ואמרו: אנו הרגנוה, והרג 

המלך לאלו בלבד. 

מנחת חינוך מצוה תכה אות ג

ונוהגת מצוה זו בכל איש מישראל, הן אנשים והן נשים כמבואר בש"ס סוטה מ"ד ע"ב דמלחמות מצוה אפילו 

כלה מחופתה וכו'. וכתב הרב המחבר והעובר על זה ובא לידו ויכול להרגו מבלי שיסתכן בדבר ולא הרגו ביטל 

עשה זה. וצ"ע, דנהי דכל המצוות נדחות מפני הסכנה, מ"מ מצוה זו התורה ציותה ללחום עמהם, וידוע דהתורה 

לא תסמוך דיניה על הנס כמבואר ברמב"ן ]במדבר ה', כ'[, ובדרך העולם נהרגים משני הצדדים בעת 



 להרוג ומצוה הזה במקום סכנה דחויה כ"וא, סכנה דהיא אף עמהם ללחום גזרה דהתורה חזינן כ"א, מלחמה

 ע."וצ, שיסתכן אף אותו

 א עמוד קיב דף מציעא בבא מסכת בבלי תלמוד

 על לא - למיתה עצמו את ומסר באילן ונתלה בכבש זה עלה מה מפני, נפשו את נשא הוא ואליו: לכדתניא

 .ושכר

 מה סימן ט חלק אליעזר ציץ ת"שו

 כ"עי ולהצילו מסוכן אדם בגוף לשתלו בכדי מאבריו אבר לנדב בריא לאדם שהיא כל מצוה או חיוב יש אם

 . כך על איסור גם שיש או זאת לבצע ולרופא בכזאת לנדב פ"עכ מותר אם בכך מצוה או חיוב אין ואם. ממיתה

 שהמסוכן כגון, למות הנוטה מסוכן אדם בגוף ולשתלו להרכיבו בכדי משלו אבר לנדב לאדם מותר אם לברר יש

 כ"ועי המסוכן האדם בגוף וישתלה אחת כליה ממנו יוציא שהרופא לנדב רוצה והוא כליותיו' מב כבר מחוסר

 והרופאים מכליותיה אחת כליה בארץ כאן נדבה אחת שאשה האחרון בזמן שקראנו כפי) שחת מרדת יצילנו

 כרוך ממנו שהוצאתו אבר לנדב הן, לשתים מתחלקת והשאלה(. ממות הצילוהו ז"ועי בנה בגופת אותה שתלו

 ההצלה דבר ואילו. סכנה בספק כלל כרוך אינו ממנו שהוצאתו כזה אבר לנדב אפילו והן, נפשות סכנת בספק

 זאת לעשות לו מותר אם רק לא השאלה תהיה אזי, שלו האבר את בלבד הזה האדם של בנדבתו רק כרוך היה

, בטוח ממות חבירו את כ"עי להציל בכדי האבר ממנו ולהוציא להוריד לתת זאת לעשות עליו החיוב גם אם אלא

 יהא לא הדבר אם אפילו אבר ממנו להחסיר לא וגם סכנה בספק כן עבור ע"א להכניס לא בכך מחויב שאינו או

 להכניס, מחויב אפילו או, מותר שאדם נאמר אם שאפילו הוא בזה הספק מקום כ"וכמו. כלל סכנה בספק כרוך

 אבל דבר ממנו יחסר לא שינצל להצד כשמיהת זהו אולי אבל, סכנה מודאי חבירו להציל בכדי סכנה לספק ע"א

 . מאבריו אבר כ"עי ממנו יחסיר שהוא גוונא כשבכל לא

' סי מ"חו בטור יוסף הבית, ודאית מסכנה חבירו להציל כדי סכנה לספק ע"א להכניס מחויב אם בנוגע והנה( א)

 י"והב. חייב סכנה בספק עצמו להכניס אפילו דמסיק הירושלמי בשם שכתב מיימונית הגהות בשם מביא ו"תכ

 . מלא עולם קיים כאילו מישראל אחת נפש המקיים וכל ספק והוא ודאי שהלה מפני שהטעם דנראה זאת מסביר

 ועמד. הטהור משלחנו זה דין השמיט מקום מכל בדבר חולק אין כאילו בסתמא זאת הביא י"שהב פי על אף( ב)

 לא והטור ש"והרא ם"והרמב ף"הרי דהפוסקים כיון ל"די לתרץ וכתב ב"סק ו"תכ' סי שם מ"בחו ע"הסמ כך על

 ם"הרמב דברי שם בטור ח"הב שמבאר מה דלפי ז"ע להוסיף ויש. ש"ע כ"ג השמיטוהו ה"מ בפסקיהן זה הביאו

 להצילו שיכול ספק בדאין דדוקא ל"דס ם"הרמב של זה מלשונו הוכחה עוד ישנה להצילו ויכול בלשון שכותב

 . שם עיין חבירו להצלת סכנה בספק עצמו להכניס חייב אינו אבל



 ע"א להכניס אדם דחייב ירושלמי בשם הביאו הפוסקים: ל"וז' ד סעיף שם מ"בחו בזה כותב השלחן והערוך( ג)

 ומיהו ע"א להכניס חייב שאינו מוכח שלנו ס"שבש מפני זה השמיטו והראשונים חבירו להציל כדי סכנה לספק

 ס"שבש איך ש"הערוה פירש לא והנה. ל"עכ מדאי יותר ע"א לשמור ולא בפלס הענין לשקול ויש הענין לפי הכל

 לקוחים שדבריו בעליל נראה אך. מוצאו מקור ואיה, כהירושלמי ודלא, ע"א להכניס חייב שאינו מוכח שלנו

 מה נכון טעם שכתב ל"זצ זאב ם"מהר מהגאון אזוב אגודת ספר בשם בכזאת שכותב ב"בסק שם ת"הפ מדברי

 הירושלמי על פליג דידן דתלמודא ל"דס משום, בזה הירושלמי דברי הביאו לא והטור ש"והרא ם"והרמב ף"דהרי

 ברם. ש"ע' וכו ביותר לדקדק ולא סכנה ספק בו יש אם היטב הענין לשקול צריך דאולם זאת גם שכתב וכן. בהא

 על דפליג משם דמוכח אזוב אגודת בעל הגאון זאת הוכיח דידן בתלמודא מקום מאיזה ת"הפ לנו ציין לא

 . בהא הירושלמי

 א"ס' ד בנדה' הגמ מדברי היא שראיתו וראיתי ב"ע' ג' בד( דרושים) אזוב אגודת ספר דברי בגוף ועיינתי( ד)

, מר לטמרינן ליה אמרו טרפון דרבי לקמיה אתו נפשא דקטול קלא עלייהו דנפק גלילא בני הנהו: דאיתא א"ע

 דלקבולי גב על אף בישא לישנא האי רבנן אמרו הא אטמרינכו, יתייכו חזו אטמריכו לא אי נעביד היכי להו אמר

 הרגתם אם' מבעי למיחש השאילתות בשם ש"והרא' התוס וכתבו, נפשייכו טמרו זילו, מבעי ליה מיחש מבעי לא

 להיות שיכול סכנה הספק משום להצילם טרפון רבי שמנע הרי, רוצחים מלקבל שהתרה למלך ראשי חייבתם

 מדפי ח"ל' ובד. חבירו הצלת בשביל סכנה/ בספק/ בסק להכנס מחויב דאינו אלמא, אמת הקול' שיהי באם

 שאם מבואר' וכו הרגתם שמא השאילתות דמדכתב, זאת ראיתו להסביר אזוב אגודת בעל הגאון הוסיף הספר

 איתא ואם, חייבין יצאו אם רק הוא החשש וכל זו מהטמנה ט"לר סכנה חשש שום היה לא הרגו שלא זכאין יצאו

 הרגו שלא זכאין יצאו שאם נ"בממ אותם להטמין מחויב היה חבירו הצלת בשביל סכנה בספק להכנס שמחויב

 להטמינם לו' הי אכתי שהרגו חייבים יצאו שמא רק הוא החשש וכל זו בהטמנה ט"לר סכנה חשש' אפי כאן אין

 . שם עיין שהטמינם הדבר יתגלה לא שמא בספק והוא סכנה בודאי הם שאז משום

 אבל השאילתות' פי לפי רק היא ראיתו בעצמו אזוב האגודת שהרגיש כפי דראשית, זאת' בראי להנדז יש אבל

 ואסור הרגתם דשמא, לגמרי אחר באופן הכונה מפרש י"דרש, כלל לראיתו ליכא, שם י"רש של פירושו לפי

 ומפרש, השאילתות של' הנז הכוונה אל כ"ג י"רש דברי להסב שרוצה לנר בערוך ראיתי אמנם. אתכם להציל

 אכנס כ"וא המלכות חק פ"ע אלא להצילכם אסור תורה דין פ"שע' הפי אין אתכם להציל ואסור י"רש ש"דמ

 אל מטין אינן י"רש דברי פשטות אבל, ש"ע סכנה לידי אבא אם להצילכם אסור ז"עי ת"ד פ"ע אפילו או בסכנה

 זה בגלל להצילם אסור הרגו דאם בפשטות ל"ר אלא. במאירי וכן שם ש"והרא' מהתוס כדמוכח, זאת כונה

 עשוק אדם( ז"י - ח"כ במשלי) כתוב מקרא על ובהסתמכו ג"תרפ' סי ח"הס פירש וכך, שרצחו בעצמו הדבר

 ב"ח ץ"יעב ת"ושו ו"קמ' סי יאיר חות ת"בשו י"רש דברי בכונת פירשו וכך, בו יתמכו אל ינוס בור עד נפש בדם

 במעשיהם שהם מפני שאני דהתם ולומר לדחות נותנת הדוחה היד השאילתות' לפי' אפי, ושנית. שם עיין' ט' סי

 ראיתי מזו ובגדולה. סכנה בספק הצלתם עבור להכנס לאחרים חיוב אין כך ומשום בסכנה להכנס לעצמם גרמו

 יש שכן גיסא לאידך להוכיח רוצה ט"דר זאת שמעובדא' ד אות ט"קכ שאילתא השאילתות על שאלה בהעמק



( שם השאילתות גירסת לפי) ט"ר דמדקאמר, והוא, ודאית מסכנה חבירו להציל בכדי סכנה בספק להכנס חיוב

 למטמרינהו מזדקק' הי שקר עלילת אלא שאינו טרפון' לר ברור היה אם שהא, משמע, למילתא איתא דילמא

 בספק ליכנס דמחויב מ"בהגה כ"כמש והיינו ראשו ומחייב בעצמו מסתכן' הי מילתא מסתייע לא שאי גב על אף

 דילמא: היא שלפנינו כפי שם השאילתות גירסת, ושלישית. ש"ע חבירו של נפש פקוח ודאי בשביל נפשות סכנת

 שפחדו מזה ויוצא. נפשייכו אטמירו אתון אזילו נמי לדילי צערא וגרימתון מילתייכו מסתייעא ולא למילתא איתא

 שיכול שיסבור אחד אף אין צער בשביל והרי, צער לו יגרמו דילמא אלא, כ"עי יסתכן דילמא לא היה ט"ר של

 שהשאילתות לומר צריכים כ"ובע. שם שאלה בהעמק מזה וכדהעיר, מסכנה חבירו מלהציל כך משום להמנע

 לשמא מחסה להם מלתת ע"א ט"ר מנע כך ומשום יצערום לדילמא אלא נ"לפיקו חשש היה לא להם שגם פירש

 שאלה העמק כדמפרש הוא דהפירוש או, ולדידכו לדילי והיינו, נמי לדילי צערי וגרימתון לשון וזהו, לו גם יצערו

' וכו להם מזדקק היה ט"ר אם הדבר וקל לפניהם טוב שהיה אלא בלעדו גם לאטמורי יכולים שהיו דמיירי שם

' סי ד"יו ל"ז ש"למהריק לחם ערך ובספר) חבירו סכנת על שהמדובר להיכא' ראי בכלל מזה אין כ"וא, שם עיין

 אסור הנפש את שהרג ספק שהוא מי: בלשון וכותב יחד' ותוס י"רש של הפירושים' ב שמיזג ראיתי' ג סעיף ז"קנ

 א"ס' ד נדה' ותוס י"רש למחביא נפשות סכנת ספק בהחבאה היה אם וכן עצמו את יחביא הוא אלא להחביאו

 (. להאריך ויש. ל"עכ א"ע

 ודאית מסכנה חבירו להציל כדי סכנה בספק ע"א להכניס שצריך גיסא לאידך מהירושלמי' הראי גם מאידך( ה)

' ר אמר[ סכנה במקום] בסיפסיפה איתצד אימי רבי: ד"ה דתרומות ח"בפ הירושלמי ל"דז. מוכרחת אינה כ"ג

 או אהרוג אני או) מתקטיל אנא קטיל דאנא עד לקיש בן שמעון' ר אמר[ ממנו נתייאש] בסדינו המת יכרך יונתן

 להציל כדי סכנה בספק ליכנס בנפשיה עובדא עבד ל"דרשב הרי'. וכו בחיילא ליה ומשיזיב איזיל אנא( נהרג אני

' דר ל"י דראשית, ולומר בתרתי לדחות יש אבל. מהירושלמי מ"הגה ראית היא כזו. סכנה מודאי אימי רב את

 ל"כר שהלכה' ראי איפוא ואין/, בסדינו/ בסכינו המת יכרך ואמר להציל מללכת ע"א מנע ולכך עליה פליג יונתן

 חיוב גם שיש לומר מזה הוכחה כך על ואין חסידות מדת משום זאת עשה ל"שר יתכן ושנית, יונתן' כר ולא בזה

 וכהאופן, חסידות מדת משום לעשות בזה לומר אין ולכן מדינא זה שאסור ז"לפי שסבר יתכן יונתן' ור, כך על

 . ש"ע עצמו על החמיר אלא בדינא יונתן' ר על פליג לא ל"דר שם שאלה בהעמק לפרש גם כותב' הב

 מחויב כן שאדם להצד' ראי להביא שכותב( ז"ט - ט"י) קדושים' פ ת"עה תמימה תורה' בפי ראיתי והלום( ו)

 א"המהרש שמקשה א"ע ג"ל' ד בברכות דערוד מעשה מההיא חבירו הצלת למען סכנה לספק עצמו להכניס

 היתה ד"רחב דלפני לפרש כן על וכותב, בקושיא ונשאר סכנה במקום עצמו דוסא בן חנינא' ר הכניס דאיך

 באגדות מ"כ ובעוד ד"כ' ד בתענית כדאמרינן בנסים רגיל שהיה כיון סכנה ספק הערוד של חורו על העמידה

 מבואר הרי כ"וא, בזה ע"א ד"רחב הכניס סכנה ודאי הערוד' הי אחרים שלפני מכיון ולכן, בנסים מלומד שהיה

 מן למדין אין לומר בזה שייך ולא, סכנה מודאי חבירו להציל כדי סכנה בספק עצמו להכניס אדם דמחויב

 . שם עיין שהיה מעשה שזה אחרי, האגדות



 ה"שהקב לו ומובטח בנסים מלומד היה ד"דרחב דמכיון ולומר בנקל זאת ראיה לדחות דאפשר נראה ד"ולענ

 א"להחיד עינים פתח בספר באמת ראיתי וכך, כלל סכנה בו כאין דידיה לגבי הזה המקום ל"הו כ"א רצונו יעשה

 את הכניס ה"שר איך ב"ע' כ' ד בתענית' הגמ דברי גם לפרש כ"ועי, א"המהרש קושית ליישב ג"בכה שכותב ל"ז

 לציין ויש. באריכות ש"ע ביתא נפל דנפיק ובתר' וכו חמרא שם ל"דהו רעיעא ביתא בההיא אהבה בר אדא רב

 הכרח יש דלדעתי אלא עוד ולא, ש"כיעו ב"ע ט"כ' ד בקדושין יעקב בר אחא ברב העובדא גם תתיישב ז"דעי

 זה נחשב היה אלא, סכנה לספק רק להחשב יכול הדבר היה לא אזי בדבר ספק היה דאילו משום, כך לפרש

 מגדר למעלה אלא הטבע בגדר ספק אינו ינצל דשמא הזה דהספק בהיות והוא, סכנה לודאי ע"א כמכניס

 והיה, הטבעי בגדר זה שנחשב סכנה הודאי כ"עי להוריד לספק להחשב יכול אינו כזה ספק ולכן הטבעי המושג

' סי ד"חיו סופר חתם ת"בשו מצינו ג"ובכה, מסוכן כודאי דין פ"ע שנחשב כזה למקום ע"א להכניס איפוא לו אסור

 של בגדר נכנסים אינם הטבעי להיקש שחוץ נפלאים ומקראים שמעשים שמבאר, הברייתא ד"וע ה"בד ח"של

, הודאית המוחשית הסכנה למעט ספק של בגדר נכנסים שאינם נמי ה"ה כ"וא, שם עיין נ"בפק למיעוט חוששים

 כ"וא, עינים הפתח גם שמבאר וכפי, ל"כנ ד"רחב עובדת לבאר שמוכרחים כ"ובע? לכך ע"א ד"רחב הכניס ואיך

 . תמימה התורה של ראיתו ממילא יורדת

 תלמודא להביא ב"ע ח"ל' בד שם אזוב האגודת שכותב הנוספת הראיה אבל היא גדולה האמור כל ולעומת( ז)

 ח"ל' ד בסנהדרין' הגמ מדברי, והוא. סכנה מודאי חבירו להציל כדי סכנה בספק ע"א להכניס דאסור ל"ס דידן

 חייב שהוא עליו באין לסטין או גוררתו חיה או בנהר טובע שהוא חבירו את לרואה מנין גופא: דאיתא א"ע

 מהתם אי, לו והשבותו ל"ת מנין גופו אבידת נפקא מהתם נפקא מהכא והא, רעך דם על תעמוד לא ל"ת להצילו

 נמי נפשו סכנת בספק דאפילו איתא ואם. ל"קמ, לא אימא אגורי ומיגר מיטרח אבל בנפשיה מ"ה אמינא הוה

 מטרח דוקא ודאי אלא' וכו להצילו חייב נמי נפשו סכנת בספק דאפילו ל"דקמ למימר ל"הו עדיפא להצילו חייב

 קודמין דחייו סכנה בודאי להכנס מחויב דאינו דכיון סכנה בספק נפשו להכניס לא אבל דמחייב הוא ואגורי

 גם ראיתי והכי. שם עיין ספק ולא ודאי בהם וחי דרשינן ה"פ וביומא בהם וחי בכלל הוא כ"א ב"ס מ"בב כדאיתא

 דבספק ל"וס הירושלמי על פליג דילן ס"דש סוגיא מהך להוכיח בכזאת נמי שכותב סנהדרין על לנר בערוך

 ן"הר שפירש כמו' הגמ פירוש מפרשינן י"דלהב לתרץ ע"א ודוחק, חבירו להציל כדי ע"א להכניס צ"א נפשות

' הי' הקושי ובאמת והשבותו התירוץ לפי מצרכינן שפיר ולכן ממשמעות ולא אגורי מיגר דרשינן ת"דל דמיתורא

 ם"והרמב ף"הרי כדעת באמת דסובר ל"י הכי פירש דלא י"רש דאבל, זאת גם בעצמו ומסיים. ל"ל והשבותו

' הגמ שקושית בהדיא נמי שמבאר שם בסנהדרין רמה ביד ויעוין. שם עיין י"דב דין הך הביאו שלא פוסקים ושאר

 לא כלומר, תעמוד דלא דקרא ממשמעותא אלא דרשינן מיתורא דלא הוא והתירוץ ל"ל תעמוד דלא היתה

 . ש"ע להצילו יכול שאתה ענין ובכל הצלתו אחת חזר אלא כלל עצמך תעמיד

 מפאת ע"הסמ ש"לפמ ש"במכ היא בזה ראיתו שדבר לכתוב שם אזוב האגודת עוד שמוסיף מה ברם( ח)

 זאת שכותב הוא ע"הסמ לא. אגב] סכנה בספק ואיהו ודאי בסכנת הוא דחבירו מטעם להצילו שחייב הסברא

 ואגורי למטרח דחייב לי למה קרא כ"א[, ש"כיעו זאת דמעתיק הוא משמו ע"והסמ שם בטור י"הב א"כ הסברא



 מחויב ואינו ג"צ' ד האומנין' בפ' כדאי המפקיד בהמת להציל ואגורי למטרח שחייב ש"בש ממון גבי מצינו הא

 ואגורי מטרח דוקא ודאי אלא ש"כ לא ממונו סכנה בספק גופו להכניס שחייב זה ש"וכ סכנה בספק עצמו להכניס

 הרי' הנז דכקושיתו, ד"לפענ להנדז יש זאת' ראי על, שם עיין סכנה בספק נפשו להכניס לא אבל דמחייב הוא

 גופו בהצלת המדובר דבכאן גופא מזה ו"ק עוד יש הרי סכנה מספק ו"הק דדל, ע"דכו אליבא להקשות עדנה יש

 כ"ובע, גופו להצלת ש"מכ ואגורי למטרח חייב ממונו להצלת ואם ממונו בהצלת המדובר האומנין' בפ ובשם

 גם ליכא כ"וא, לכך עצמו וחייב עליו שקיבל שאני ש"דש דהאומנין מההיא כלל ללמוד דאין פירכא דדינא דגופא

 גם חייב שלא וזה, ש"ש להיות עליו בקבלו כך על שהתחייב שאני דשם, ע"דהסמ אליבא אזוב האגודת של ו"לק

 הרי תורה וחיוב עצמו על קיבל לא כזה דחיוב משום הוא חבירו בהמת להציל כדי סכנה לספק ע"א להכניס

 גופו בהצלת כ"ומשא, כך על איסורא עוד ואיכא חבירו ממון הצלת לשם סכנה לספק ע"א להכניס דליכא בודאי

 להפעיל פעולות גם לעשות מ"דמ אומר הייתי אבל, חבירו של גופו להשבת תורה חיוב דאיכא ג"דאע חבירו של

 להכי, שהיא סכנה באיזה כבר כרוך לא הדבר אם אפילו. מחויב לא כבר זה ואיגורי ולמיטרח להצילו אחרים גם

 . ואיגורי למטרח בזה גם שמחויב דקרא ריבויא איצטריך

 י"ופרש. לו והשבותו ל"ת מנין גופו אבדת: דאיתא דברייתא גופא על גם זאת כקושיא להקשות באמת יש ובעצם

 חייב ממונו דאם מטמונו ו"מק זאת דנלמד ליה תיפוק לכך ריבויא ל"דלמ וקשה', וכו בנהר נטבע כגון גופו אבדת

 נ"לס להכנס אפילו דמחויב דסבר', ודעימי מ"דהגה אליבא תתיישב הקושיא אדרבא ובכאן. גופו ש"כ להחזיר

 דאינו בודאי הרי חבירו ממון הצלת דמשום מממונו ו"בק נלמד לא הרי דזה, סכנה מודאי חבירו להציל בכדי

 . כמובן, סכנה לספק להכנס כן גלל מחויב

 כיון להכי קרא לי דלמה הברייתא על כזאת באמת שמקשה ב"ק' סי מ"חחו יעקב ברית ת"שו בספר ומצאתי

 להחזיר דפטור גווני להני קרא דבעינן לומר דיש ומתרץ, להשיב דמחויב גופו ש"כ כ"א להשיב מחויב דממונו

 בהשבת אבל אבידתו להשיב חייב דאינו חבירו משל מרובה בשלו או כבודו לפי ואינו בזקן כגון ממונו אבידת

 ואינו זקן של הפטור בכאן שייך דמה זה תירוץ על לעיין יש אך. שם עיין לו דוהשבותו קרא בעי ולזה חייב גופו

 אילו בשלו מחזיר ודאי הרי גופו ובהשבת מחזיר נמי חבירו בשל מחזיר שבשלו דכל הוא דינא הרי הא כבודו לפי

' ב אות א"פי ז"י סימן לעיל ל"ז ק"הגרש על לזה בדומה להעיר ש"מ יעוין, ]וכדומה ולבניו לאשתו בכזה קרה

 . חבירו משל מרובה שלו של ענין גופו השבת בשאלת שייך מה וגם[ ש"ע

 לתרץ מדידיה וכותב, אחר מפרש בשם גם להקשות זאת' קושי שמביא סנהדרין על הים מרגליות בספר וראיתי

 הדרך שימצא עד שעות הרבה שישהה אלא נפש בסכנת שאינו בדרך תועה אדם כשרואה דמיירי לפרש דיתכן

 כגון היינו גופו שאבידת שהמכוון בהדיא דמפרש י"דרש אליבא ארוכה יעלה לא זה תירוץ אך, ש"ע' וכו הישרה

 שאינו פי על אף בדרך תועה גם בזה כלול באמת אבל בזה נקט לדוגמא רק י"שרש שנאמר לא אם. בנהר נטבע

 גופו את, והשבותו דכותב ב"ע א"פ' ד ק"בב זאת כוונה אל מבאר בעצמו י"שרש באמת מצינו וכך, נפש בסכנת

 דלא מקרא גם זאת שלמדים' הגמ מסקנת ולפי, ש"ע לדרך להעלותו צריך אתה חברך טעה שאם משמע



 על וחיי חמרא בספר וכדראיתי, נ"ס דליכא להיכא אתא דוהשבותו שקרא זאת לומר צריכים בודאי תעמוד

, תעמוד לא דכתיב כיון לו דוהשבותו קרא לי דלמה להקשות שכתבו ל"ז ף"הר תלמידי בשם שמביא סנהדרין

 ד"דס תועה אם כי דאינו היכא אפילו ענין בכל להצילו דחייב לאשמועינן לו והשבותו למיכתב דאצטריך ותירצו

 וכתב טרח ו"בק דאתיא דמילתא לתרץ גם אפשר א"ההו ועל. ש"ע אותו להרוג דרוצים היכא דוקא אלא הוי דלא

 . ל"וכנ לכך צריכנא לא המסקנא לפי שהוא מפני בכזאת ותירצה הקשתה לא' שהגמ וזה, קרא לה

 הסוברים דרבו לדעת עצמו דמאבד היכא אפילו גופו לאבידת קרא דאיצטריך לומר דיש לתרץ בדעתי עולה עוד

 אין בממון ג"דבכה'[ ד' ג אותיות ד"פ ו"ט' סי ח"ח א"צ ת"שו בספרי בזה ש"מ עיין] להצילו חייבים ג"בכה דאפילו

 דא כגון על כ"וא'( ד סעיף א"רס' סי מ"וחו א"הי מאבידה א"פי ם"וברמב ב"ע ה"כ' ד מ"בב כמבואר) להציל חיוב

 . דקרא ריבויא לזה איצטריך ושפיר ו"ק אין

 דאין דסנהדרין מההיא אזוב אגודת בעל הגאון של היסודית הראיה אבל, הנוספת לראיה ומסביב בנוגע ז"כ( ט)

 מצוה המצוות על בחיבורו ל"ז שיק ם"המהר שגם ראיתי רואי ואחרי. ל"וכנ היא חזקה סכנה לספק להכנס חיוב

 דהא מ"הגה של הדין גוף על שם לתמוה כותב כ"וכמ, דסנהדרין זאת מסוגיא מ"ההג על להשיג כותב ח"רל

 ספק שיש במקום מצות ציוותה לא שהתורה דהיינו בהם דוחי מקרא שבת לחלל אפילו הותר נפשות ספק משום

 לא סכנה במקום הרי סכנה לספק עצמו להכניס רעך דם על תעמוד לא התורה שציוותה אפשר ואיך סכנה

 כ"וכ] אפשר איך סכנה בספק עצמו להכניס אבל' וכו חזית מאי מסברא רק אמרינן ד"בשפ ואפילו, התורה ציותה

 בחשש קאמר לא כ"דג לבאר שיק ם"המהר שם כותב הירושלמי ודברי[, שם עיין ז"רל מצוה ח"המנ לתמוה

 רוב בתר נפשות בדיני גם דאזיל כרב הירושלמי וסובר המיעוט י"עפ חשש דאיכא אלא השקול וספק ממש סכנה

 יתורא מכח רק מוכרח והוא הפוסקים כל פסקו ומיגר למיטרח דצריך הזה דהדין דמכיון שם הכריח פ"ועכ'. וכו

 . ש"ע כירושלמי ל"קיי דלא ח"עכ

 שימותו מוטב אומר פ"דב, ב"ס' ד מ"בב פ"וב ע"דר פלוגתא דזהו דנראה לומר שיק ם"המהר כותב כ"וכמו

 שחייך עמך אחיך מוחי ויליף פליג ע"ור, ודאי וחבירו ספק דאיהו בגוונא היינו חבירו במיתת יראה ואל שניהם

 כתב' ד אות ז"קמ שאילתא שאלה העמק שגם ראיתי זאת ובנקודה, שם עיין ע"כר והלכתא, חבירך לחיי קודמין

 נ"ס לחשש להכנס שאין ע"כר דהלכה והכריע, שם דמביא תנאים עוד וכן, פ"וב ע"ר בהכי דפליגי לבאר נמי

 . שם עיין חבירו של נ"פ ודאי בשביל

 בלכתו סכנה לו צפוי כשלא היא' הגמ שדיברת לבאר שהדגיש סנהדרין על המאירי בחידושי מצאתי זה וראה( י)

 להשתדל חייב עליו באים לסטים או גוררתו חיה או בנהר טובע חברו שראה מי: בלשון וכותב, חבירו להציל

 שכן כל לא גופו אבדת על חייב ממונו אבדת על שהרי סכנה בלא יכול הוא אם בעצמו דבר סוף ולא, בהצלתו

 גם נלמד הרי. ל"עכ להצילו הדברים באותן ובקיאים ופועלים שכירים שישכור והוא אחרים ידי על אף אלא

 צפוי יהא לא כשלמציל הוא בסכנה הנתון חבירו הצלת בחיוב המדובר שכל בפשיטות נמי ל"שס המאירי מדברי

 . סכנה שום מזה



 גם איפוא לפרש וצריכים. ממונו מאבידת ו"מק בעצם למדים בזה ההצלה שחיוב ל"דס מדבריו נלמד זאת ועוד

 או, קרא לה וכתב טרח ו"בק זאת דאתינן ג"דאע משום ל"כנ מוהשבותו זאת לרבות הוצרכה' שהגמ דזה לדידיה

 . בזה שכתבנו הפירושים כיתר

' סי ג"ח ז"הרדב בתשובת ראיתי שוב: ל"וז ס"שבסוה בהשמטות שם אזוב האגודת וכותב מוסיף זאת עוד( יא)

 מן חבירו הצלת בשביל סכנה בו שאין אחד אבר ממנו לחתוך להניח מחויב אם בענין שם שנשאל ה"תרכ

 חסיד ז"הר נפשות סכנת ספק יש אם אולם בלשונו וסיים חסידות ממדת זולת בזה מחויב שאינו והשיב, המיתה

 הירושלמי ראה לא גם' דנפשי מסברא בפשיטות כן שכתב הגם ל"עכ דחבריה מודאי עדיף' דידי דספיקא שוטה

 נכונות בראיות ונתבאר ע"הסמ ש"כמ הזה הירושלמי השמיטו ש"והרא ף"הרי גם הלא להפך ע"הסמ שהביא

 ביותר לדקדק ולא סכנה ספק בו יש אם היטב הענין לשקול צריך אולם, ל"כנ הירושלמי הפך דילן ס"מהש

 ע"בש ה"וכ כך לידי בא סוף כך בעצמו המדקדק שכל אדם לכל קודם שלך גבי ג"ל' ד מ"א פ"ס שאמרו כאותה

 עיין ו"ט ק"ס ז"קנ' סי ד"יו ת"ובפ שם מ"חו ת"בפ בקצרה מזה והובא) אזוב האגודת ל"עכ ש"ע ד"רס' סי מ"ח

 (. שם

 חבירו להציל כדי מאבריו אבר לתת האדם על חיוב שאין זה ענין מסביר( ז"תרכ' סי לפנינו) ז"רדב ת"בשו ושם

 בסכנת לא גם הצלתו על עצמו למסור מחויב איננו אבל בממונו להצילו דחייב ג"שאע מפני ט"בטו, מסכנה

 על יעלה ואיך והסברא השכל אל מסכימים יהיו תורתינו שמשפטי וצריך נועם דרכי דרכיה דכתיב ותו, אבריו

 לו שכתב השואל וכלפי. חבירו את ימיתו שלא כדי רגלו או ידו את לחתוך או עינו את לסמא אדם שיניח דעתנו

 לכוחלה מותר בעיניו חש ז"בע מדאמרינן והראיה מת ואינו הואיל האבר לקצץ להניח שחייב אומרים שיש

 ומה ו"מק הנדון יבוא והשתא, לא אחר אבר הא משמע תליא בליבא דעינא דשורייני משום טעמא ומפרש בשבת

 דין אינו השבת מפני שנדחה אחד אבר נ"פקו מפני נדחית היא אותה דוחה אחד אבר שאין החמורה שבת

 אבר לסכנת מה, ראשית. לארבעה ומתרכזים, אנפין מכמה זה ו"ק ודוחה ז"הרדב לו עונה. נ"פקו מפני שתדחה

, שמענו לא חבירו מפני עליו האונס הוא שיביא שבת דוחה אבר סכנת אין ולפיכך משמיא דאתי אונס שכן דשבת

', וכו חזית ומאי וימות הרבה דם ממנו יצא שמא בו תלויה הנשמה שאין פי על אף אבר חתיכת י"ע דילמא ותו

 א"הו בהם שימות ולא בהם וחי קרא דאמר לאו ואי השבת את לשמור חייבין ואבריו הוא שכן לשבת דמה ותו

 עונשין דאין ותו, הצלתו על עצמו למסור מחויב שאינו בחבירו תאמר השבת את מחללין אין ס"שיב חולי על' אפי

 . שם עיין אבר חתיכת ש"כ ו"ק מדין עונשין אין מלקות ומה והשתא ו"ק מדין

 כל שאין בכותחא כביעתא הדבר ליה פשוט שהיה( א: )גבירתא הלכתא וכמה כמה ז"הרדב מדברי למדנו הרי

 חסיד ז"הר כן דהעושה אלא עוד ולא, בסכנה הנתון חבירו את להציל כדי סכנה בספק ע"א להכניס לאדם חיוב

 ליה דפשוט( ב. )סכנה לספק ע"א ומכניס בהיות ד"מאעל גדר של איסור על גם עובר אם בירר לא ורק. שוטה

 מודאי חבירו את כ"עי להציל בכדי מאבריו שהוא אבר איזה ממנו להפסיד לתת האדם על חיוב כל שאין זאת גם

 זאת לעשות דהרוצה דרגא חדא רק בזה ונחית, סברות וכמה בכמה הדבר את ונימק נועם דרכי זה דאין סכנה



 זאת לעשות שרוצה מי שכאמור פי על אף( ג. )זאת היא חסידות מדת אדרבא אלא יכונה שוטה חסיד בשם לא

 בדבר כרוך כשלא דוקא היינו מ"מ, זאת היא חסידות מדת חבירו הצלת עבור מאבריו אבר איזה להפסיד לנדב

 . שוטה חסיד ל"הו תו הרי כ"דאל, נפשות ספק

 שם ז"הרדב הרי הא, שוטה חסיד נקרא ולא חסידות מדת שזאת שנאמר הדבר יצויר מתי לעיין יש ובאמת

 עין מדרשת זאת ומוכיח אוזן חתיכת ואפילו סכנה בספק כרוך מאדם אבר הפסדת שכל לבאר בדבריו מאריך

 ז"הרדב שסבר לומר וצריך, החיים במציאות בזה שראה ממה וכן לממון שהמכוון כויה תחת וכויה עין תחת

 כל לבו מרצון לנדב שרוצה למי כך על נדקדק לא מ"מ סכנה ספק בגדר הכל נגדיר לנו לשאול כשיבואו י"שאעפ

 כ"עי יקרא שלא לו ונאמר להתנדב לו נתיר ולפנים החלל מן שאינו אבר כל, וביותר, בו תלויה הנשמה שאין אבר

 המקובל וכפי רבים בו שדשו כפי חיצוני אבר חתיכת כל כי, חסידות מדת של גדולה דרגא זוהי א"כ שוטה חסיד

 הכרוך ולפנים החלל שמן אבר חתיכת כל אבל, סכנה בספק רוב י"ואעפ כלל בדרך כרוך אינו הרופאים בין

 שרואים וזהו, יקרא שוטה חסיד ובשם סכנה לספק ע"א כמכניס כמוהו אז סכנה בספק ובסתמא כלל בדרך

 מדת משום בהתנדבותו מיהת בו ויש בו מחויב שאינו אבר חתיכת של דוגמא לתת ברצותו שם ז"שהרדב

 יקבעו שאם לכתוב מדגיש ז"ע וגם, חיצוני אבר שהוא, רגל או יד חתיכת או עין סימוי של דוגמא נותן חסידות

 . דחבריה מודאי עדיף דידיה דספיקא שוטה חסיד ז"הר נפשות סכנת ספק בזה שיש

 או תורה איסור על לעבור אותו כשאונסים אבר בסכנת להקל ג"סק ז"קנ' סי ד"ביו ך"הש דדעת לציין ויש( יב)

' סי ד"ביו ג"הפרמ גם כ"וכ, האבר לו יקצצו שלא כדי לעבור לו ומותר נפש לסכנת דדמי ולומר אבר ממנו לחתוך

 דברי ג"הפרמ שם מביא כ"וכמו. שבת לאיסור איסורים שאר בין בזה לחלק כותב ורק, ז"סק ז"במ ח"שכ

 אבר לו לקצוץ כשרוצים בשבת גם להקל כותב שם דבריו י"ועפ, כוותיה לפסוק וסתים' בתשו ל"הנ ז"הרדב

 באיסור גם להקל הסוברים ראשונים כמה כ"ג ישנם בלבד אבר בסכנת ואפילו. שם עיין נפשות ספק מטעם

 ת"בשו גם בזה ש"מ ועיין. שם עיין' י פרק ו"ט סימן ח"ח אליעזר ציץ ת"שו בספרי בזה שהארכתי מה יעוין, שבת

 . ארוכים והדברים שם עיין' ר' סי ד"חיו שלמה לך האלף

 גדול מה ממונו כל וחיסרון אבר חיסרון להסתפק שכותב ב"ל' ד כתובות יל'אנג י"להגר ס"הש בגליוני ויעוין]

 דרשת י"עפ לומר כותב ל"ז קלוגר ש"להגר החיים בספר כ"וכמו, שם עיין ולכאן לכאן בסברות ומאריך, יותר

 דאיש, מאדך בכל נאמר לכך מגופו עליו חביב שממונו לך יש אם מאדך בכל( ועוד ב"ע א"ס' ד בברכות) ל"חז

, ש"ע' מהג חוץ עבירות שאר על לעבור עליו כופין באם ממונו כל לתת מחויב אינו מגופו עליו חביב שממונו כזה

 פ"פא כך על שהתווכח שם וכותב, ו"תרנ' סי ת"מהדו ח"או על אברהם באשל בתוקף עליו להשיג כתב כבר אך

 זה שבכעין שם שמזכיר ומה, שם עיין, ביה הדרנא ל"ז ק"הגרש משווי משם המשתקף וכפי, ל"ז ק"הגרש עם

 ד"יו תשובה דרכי בספר גם מזה הובא כבר, ש"ע, ל"ז חביב בן מ"למהר כ"יוה' תוס בספר גם לומר כתב כבר

 כן נראה לא הראשונים כל דמדברי דבריו ודחה הביאו סנהדרין על מבין פני' שבס שם וכותב, ז"ט ק"ס ז"קנ' סי

 . שם עיין יעבור ולא ממונו כל למסור מחויב גוונא דבכל ומשמע קאמרי סתמא אלא



 לענין לא מגופו עליו חביב שממונו אדם לך יש של הביאור מבאר ברכות על ל"ז א"דהגר להעיר יש כ"וכמו

 מצוה שיעשה ממה יותר בגופו מצוה שיעשה' פי מגופו עליו חביב שממונו, גופו טרחת לענין הכוונה אלא, מיתה

 גם כותב זאת דרך ועל. שם עיין/ א"הגר/ א"הרר ובפירוש, ש"ע' וכו גופו מטורח יותר עליו חביב ממונו כי בממונו

. שם עיין למשה בהלכה' הנז' בפ ת"עה משה וידבר בספר גם בזה ש"מ ויעוין, ואתחנן' פ התורה על ס"הח

 . מאדך דבכל דרשא מההיא הדיוקים לכל מקום בכלל אין ז"ולפי

 אדם לך יש אם דאמרינן ז"ע להקשות ששמע שמביא ח"קכ' סי א"ח ד"יו נזר אבני בספר ראיתי זאת ועוד

 כמבואר ממון משום נדחים אינם עבירות שאר' אפי הא, מאדך בכל נאמר לכך מגופו עליו חביב שממונו

' דאפי א"הו כ"ע, ז"לע לבו דאין משום פטור ויראה מאהבה ז"ע העובד ל"דקיי דכיון לתרץ וכותב, בפוסקים

 הדיוקים לדייק ממילא נמי ליכא ז"לפי וגם, אריכות ביתר ש"ע עבירות משאר וקיל לעבור מותר' יהי ממון משום

 [. מזה יותר ל"ואכמ, האמורים

 כדי נ"לס ליכנס לאדם לו דיש דסברי' ודעימי מ"להגה שאפילו, הדבר שכן לודאי הדבר וקרוב, לומר ויתכן( יב)

, חבירו להציל בכדי מאבריו אבר לו להוריד לתת לאדם לו שאין מיהת יודו מ"מ. ודאית מסכנה חבירו להציל

 לו דאין רבנן הני סברי סכנה לספק עצמו דבלהכניס ברור בזה והחילוק, בדידיה רק תלוי הדבר היה אם ואפילו

 ויצא רע כל לו יאונה שלא בזה לבטוח כן על לו ויש נפש הצלת של גדולה מצוה לעשות שהולך בהיות לכך לחוש

 זה שאין יודו הם גם כן ועל, האבר כ"עי לו שיחסר בדבר ספק אין הרי אבר בהורדת כ"משא אבל, בגופו שלם

 חייבו חבירו להצלת ממון כשמוציאים וגם) ז"הרדב בזה שמסביר כפי והכל, בכך האדם את לחייב נועם דרכי

 להציל להתיר הבונים עמלו וכמה. ועוד ומאירי סנהדרין ה"רמ ביד ש"יעו, למציל כ"אח זאת להחזיר הפוסקים

 שייך לא ז"וכ. ש"ע' ב אות ו"פ ז"י' סי לעיל בזה שציינתי מה יעוין, להשבה שניתן הטעם גלל חבירו בממון עצמו

 (. להשבה ניתן שלא מחבירו אבר בהחסרת

 מאבריו אבר לנדב לאדם לו שאסור להכריע יש נפש פיקוח ספק ודאי שיש דבמקום. העולה תורת זאת( יג)

 על איסור איפוא וישנו, שוטה חסיד ז"הר כן והעושה, ודאית מסכנה כ"עי ולהצילו חבירו של בגופו לשותלו בכדי

 דבר כשגם כמה אחת ועל) חבירו של דמו להציל בכדי זה של דמו ע"בקו לסכן שלא המבצע הרופא על גם כך

 נראה ממנו האבר הוצאת/ בגלל/ גלל ימות הזה והאיש אסון יקרה ואם', וכו חזית דמאי( בספק שקול ההצלה

 כל שאין פי על אף אזי לעין נשקפת סכנה ספק שאין ובמקום. ממנו ידרש ודמו זאת שביצע לרופא יחשב דדם

, ממיתה כ"עי ולהצילו חבירו של בגופו לשתלו כדי מאבריו שהוא כל אבר לנדב אדם שום על מצוה ולא חיוב

 מחובל ה"פ ם"ורמב' צ' ד ק"ב עיין) וגמור שלם בלב מנדב ואם, זאת לו יחשב חסידות למדת זאת המנדב מ"מ

 . זאת לבצע לרופא מותר( ב"י סעיף א"תכ' סי מ"וחו וטור א"הי ומזיק

 אף מאדם הפנימיים מהאברים וכדומה כליה הוצאת( זה נושא על לפניהם כשהרצאתי) הרופאים לי שאמרו וכפי

 כ"אא, זאת לבצע לרופא ואין בסתמא כך על להתנדב אין כן ועל. סכנה בספק בסתמא כרוך בריא שהוא פי על

 האי וכולי, למנדב נפש סכנת בספק כרוך לא שהדבר מדוקדק עיון אחרי יחליטו מומחים רופאים של חבורה סגל



 למטרה לנדב לאדם לאיסור מקום יש נפש פיקוח ספק ודאי שיש דבמקום בפנים שהכרעתי לההכרעה+ ואולי

 שהוא מי על חיוב אין ג"בכה שגם י"דאעפ ח"ת הוא לכך הנצרך שאם שיתכן התחשבתי. מאבריו אבר האמורה

 שאירע למקרה בדומה כן ועל, בזה יש עבורו ע"א לסכן רשות פ"ועכ מצוה אבל עבורו נפשו לסכן או למסור

, ע"ל הכליות' ב שמחוסר תורה הלומד בנה להצלת מכליותיה אחת לנדב סכנה לספק ע"א להכניס רוצה שאשה

 שראיתי ממה דידי וחילי. בזה מצוה עוד יש ואולי בכך לסייע איסור כל ואין זאת לעשות לה דמותר לומר אפשר

 והשני חכם תלמיד אחד אם מהם אחד להרוג אויבים ובקשו שיושבים שנים: שכותב ח"תרצ סימן חסידים בספר

 רבים כי עקיבא' לר ולא שיהרגוהו שבקש איצטרובלי בן ראובן' כר חבירי ולא הרגוני לומר להדיוט מצוה הדיוט

 ל"ז ץ"להיעב ע"במג וכן, ה"ל אות י"הגהב ז"קנ' סי ד"יו ג"כנה בשיורי גם זה והובא שם עיין ע"לר צריכים היו

 בבירור דביודע( ל"הנ ח"הס י"עפ) ה"פ באות שם ץ"היעב לכתוב הוסיף זאת ועוד. ח"ע אות' א פנה בוחן באבן

 פשוט מרצון להצילו להריגה עצמו למסור רשאי( ורבו אביו בשביל וכן) ממנו יותר וצדיק כשר ח"ת שחבירו

 כשר אדם והבן ו"פ מצות עוד לקיים לו א"וא זקן כשהאב להתיר נטה כ"וכמו. בדבר תלויה שאינה ומאהבה

 עוד ויש, שם עיין במעלליו התנכר לא שעדיין קטן ילד שהוא או, מקומו ממלא ולא כמוהו גדול אינו' אפי לפחות

 וכשהמדע, ודאית אינה כשהסכנה דא כגון על להתיר מזה ללמוד מקום יש פ"עכ אך. להלכה בזה לעיין הרבה

 כל שאין בפנים שביארנו לדברים זה לעומת. בחיים כ"עי ישארו ששניהם היא הנותנת שהדעה אומר הרפואי

 בכזאת נמי שכותב ג"ס אות' א פנה בוחן באבן שם ע"במג יעוין. חבירו להצלת מאבריו אבר לנדב אדם על חיוב

 מזה גם מעיר וכן, מידחי לא דגופא בזיוני ואפילו, מזולתו הנרדף את מאבריו באחד להציל מחויב אדם שאין

, המטריפים ראשיים מאברים שאינו פי על ואף הגוף כל סכנת בו יש לפעמים אבר דבסכנת בפנים שהערתי

 שאין וכמו ממותא קשי דנגידא חבירו הצלת בשביל לסבול צ"שא נראה ומרים קשים יסורין דגם כותב כ"וכמו

 ביד עצמו למסור חייב אדם שאין ו"ק, יתנוהו לא אם נהרגין הן אפילו חייב אינו אם בעלילה ליסורין למסרו רשאין

 .ופשוט. לזה הדומה בכל מזה ונלמד, שם עיין חבירו הצלת בשביל ליסורין גוים

 הלכה א ה פרק התורה יסודי הלכות ם"רמב

 לחללו שלא ומוזהרין, ישראל בני בתוך ונקדשתי שנאמר הזה הגדול השם קדוש על מצווין ישראל בית א כל

 מצות מכל אחת על לעבור ישראל את ויאנוס כוכבים עובד כשיעמוד כיצד, קדשי שם את תחללו ולא שנאמר

 ולא בהם וחי, בהם וחי האדם אותם יעשה אשר במצות שנאמר יהרג ואל יעבור יהרגנו או בתורה האמורות

 ולא ונהרג יהרג ואל יעבור בו שנאמר מי כל ובהלכה ד .בנפשו מתחייב זה הרי עבר ולא מת ואם, בהם שימות

 כדי לעבור צריך פירוש יהרג ואל יעבור בגמרא שכשאמרו רבינו סוברובכס"מ שם . בנפשו מתחייב זה הרי עבר

 ואל יעבור שמפרשים ונראה. לו תחשב צדקה עבר ולא נהרג דאם סוברים רבים וכן שלמים אבל. יהרג שלא

 וחסיד גדול אדם הוא אם רבינו סברת לפי דאפילו יוסף בנימוקי וכתב. יהרג שלא כדי לעבור בידו הרשות יהרג

 העם שיראו כדי קלה מצוה על אפילו עצמו ולמסור השם את לקדש רשאי בכך פרוץ שהדור ורואה שמים ירא

 .לבם בכל ולאהבו השם את ליראה ולמדו
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 י סימן דעה יורה - תניינא מהדורא ביהודה נודע ת"שו

  :ץ"י אפנהיים גומפריכט ר"מוהר התורני האלוף אהובי כבוד ה"ה, חורב בחקי העוסק, צורב להאי שלום תשובה

 הנני דחכמתא בלישנא ומשתעי שאילתא לשאול בא אשר אך ליה ידענא ולא מכירו אינני ואם קבלתי מכתבו

 בהיערות אשר ויערות כפרים לו ויש רחבה בנחלה השם זכהו אשר אחד איש שאלתו ושורש. שואל לכל משיב

 דבר לעשות לישראל אסור אם או ציד לצוד שריפה בקנה לירות בעצמו לילך לו מותר אם יער חיתו כל תרמוש

 לא בזה כזו מצידה ופרנסתו לזה הצריך איש שהוא ומי וכו' תשחית בל משום אי חיים בעלי צער משום אי זה

 מבשרם שיאכל טהורים לי ומה האדם לצורך דגים וממיתים ועופות וחיות בהמות שוחטין והרי אכזריות שייך

 זה שאין מי אבל, צרכיו לכל לאדם ניתנו חיים בעלי וכל עורותיהן מדמי עצמו ויפרנס שיאכל טמאים לי ומה

 שראוי ההנהגה יושר מצד דברתי כאן ועד. אכזריות הוא פרנסתו בשביל כלל כוונתו עיקר ואין פרנסתו לצורך

 ולהכניס ביערות להכנס צריכין בזה העוסקים כל שהרי איכא איסורא אפילו אומר אני ועכשיו מזה להרחיק לאדם

 בקי ואומן גדול לנו ומי, לנפשותיכם מאוד ונשמרתם אמר ורחמנא חיות גדודי במקום גדולות בסכנות עצמם

 אנכי הנה עצמו על הוא אמר מה חזי ופוק' וכו ציד יודע איש עשו ויהי עליו העיד שהכתוב מעשו יותר בצידה

, ן"הרמב פירשו וכן חיות גדודי בין יום בכל מסתכן שהוא שהיינו פשוטו מידי יוצא מקרא ואין' וגו למות הולך

 לזה למחייתו זו ועושה עני שהוא מי בזה גם ואף ,רעות חיות גדודי למקום יהודי איש עצמו יכניס איך ומעתה

 והתורה ברירה אין ופרנסתו מחייתו לצורך שהוא מה שכל לים מעבר ימים סוחרי כל כמו התירה התורה

 לא למיתה עצמו ומסר באילן ונתלה בכבש עלה זה מה מפני ל"רז ואמרו נפשו את נושא הוא ואליו אמרה

 עצמו ומכניס חיות גדודי מקום אל הולך הוא לבו ומתאות למחייתו כוונתו עיקר שאין מי אבל, 'כו שכרו על

 אסור וכן ו"וי הלכה נפש ושמירת רוצח' מהל ב"י' בפ ם"הרמב ל"וז'. כו מאוד ונשמרתם על עובר זה הרי בסכנה

 .במקומן לעבור אסור הסכנות ושאר באלו כיוצא כל וכן' כו נטוי קיר תחת לעבור לאדם

 

To see the Headlines article regarding the Shalit deal relevant to the above click here 
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Doctor Contracts Ebola in Sierra Leone, Will be 

Flown to Nebraska for Treatment

November 13, 2014

at the time.

-

ment,” the statement added.

Dr. Craig Spencer is seen in this
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Ebola: May a Doctor Endanger 
Himself by Treating Patients?

T

F
A

M
IL

Y
 &

 H
E

A
L
T
H



 

    

Hilchos Rotzei’ach

Devarim

Devarim

Maseches Berachos

Shulchan Aruch

Acharonim

Be’er Ha-Gola

Chazal Tevuos Shor

Minchas Chinuch mitzva Kiryas Sefer Hilchos Rotzei’ach Sema
Chasam Sofer Avoda Zara



 

Chazal

 

halacha

poskim

Beis Yosef Hagahos Maimoniyos

halacha

Sema

poskim

Tevuos Shor Vayikra
Chazal

Chazal
Acharonim
Tevuos Shor

Chazal
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Shu”t Le-Leshonos Ha-Rambam Hilchos Rotzei’ach

Chazal

Chazal 

halacha 

Sema 

halacha

Chullin
teruma



 

Shulchan Aruch

Berachos

Shulchan Aruch

Divrei Malkiel

teruma
Bamidbar

Shem Aryeh
Pesachim

Ohel Moshe

Maseches Moed Katan
Eretz Yisrael
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mitzva

halacha

Magen Avraham

Shem Aryeh Sefer Chasidim 

Shem Aryeh

Divrei Malkiel Elya Rabba

more hala-

cha Elya Rabba halacha

Elya Rabba

Elya Rabba halacha

halacha

  

Shem Aryeh



 

halacha

halacha

Kovetz 

Shiurim Kesubos

Tehillim
Shevet Mi-Yehuda

Mahadura Kama Chazon Ish
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Maseches Bava Metzia

Sefer Devarim 

Tzitz Eliezer Kuntres 

Refua Be-Shabbos

Shemiras Shabbos Ke-Hilchasa

Shemiras Shabbos 
Ke-Hilchasa



 

Iggeros Moshe

Noda 

Be-Yehuda Mahadura Tinyana
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halacha

Rav Asher Weiss



 

Shu”t Minchas Asher

Minchas Asher Bamidbar

Noda Be-Yehuda Tinyana

Minchas Asher

Devarim Minchas Asher Shabbos Haggadas Minchas Asher Sha’arei 

Teshuva
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shlit”a

Beis Yosef Hagahos Maimoniyos

Chazal

Bava Metzia Noda Be-Yehuda

Mahadura Tinyana

shlit”a



 

Mishkenos Yaakov

tarfus  

tereifos

zt”l

poskim

Mishna Berura

Pischei Teshuva

Noda Be-Yehuda Tinyana

Bereishis

Devarim

Chazal Bava Metzia

zt”l Chashukei Chemed Bava Metzia 

Bava Metzia

F
A

M
IL

Y
 &

 H
E

A
L
T
H



 

Iggeros Moshe

mitzva Eretz Yisrael

Mo’ed Katan

Chol Ha-Mo’ed

Shulchan Aruch

mitzva

mitzva

Mishna Berura



Kidneys

July 15, 2015 

Sugam Pokharel

Kathmandu, Nepal (CNN)

become common.

populations, poor diets and no health insurance systems mean increased organ 

disease.

obtained illegally every year, according to a report 

by Global Financial Integrity.

trade around the globe.

Nepal’s ’kidney bank’

Nepal.”

F
A

M
ILY

 &
 H

E
A

LT
H

Headlines Two



the number is much higher.

’The meat will grow back’

a house and a tiny plot of land.

prove his false identity.

shortly.



There are hardly any other economic opportunities other than subsistence farm-

-
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Why is it Forbidden to Steal a Kidney?
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Halacha

halacha 

Maseches Bava Kama



 

Acharonim

halacha

Tosfos

Tosfos Ha-Rosh 

halacha

Tosfos

Sanhedrin

Tur

Shulchan Aruch

Iggeros Moshe

Parshas Derachim Binyan Tziyon
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Minchas Asher Vayikra

halacha

halacha

Binyan Tziyon

Tannaim

Maseches Yoma

Eiruvin halacha

Shulchan 

Aruch Shulchan Aruch



 

Tosfos

siman

Sefer Vayikra  

Yoma

My 

My

Ha-Elef Lecha 

Shlomo
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mitzvos

Yoma



 

poskim

Beis Yehuda

Shulchan Aruch

Hilchos Yesodei Ha-Torah

Hilchos Yesodei Ha-Torah

halacha

kashrus
halacha
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halacha

poskim

 

poskim

Vayikra 

Sanhedrin

halacha 

Bava Metzia

Nishmas Avraham



 

Maseches Kiddushin kiddushin 

Zichron Shmuel
Shita Mekubetzes Bava Kama
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halacha

Mishlei

halacha



 

poskim

mitzvos

mitzvas asei 

mitzvas lo sa’aseh

Shulchan Aruch

poskim mitzvas lo 

sa’aseh

mitzvas asei

mitzvas asei

mitzvos asei 
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poskim Chafetz Chayim Ahavas Chesed

Bava Metzia

Even Yisrael 

Derush

mitzva

Minchas Shlomo

• 

Avnei Zikaron



 

• 

• 

• 

• Shiurei Torah Le-Rof ’im

• 
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Israel divided over price of freedom for captive 

soldier Gilad Shalit

More than 1,000 Palestinian prisoners are to be released in exchange for 
one serviceman

October 16, 2011. Phoebe Greenwood in Tel Aviv 

The Observer, Saturday 15 October 2011

Fresh lilies are regularly laid at a monument 

ers were killed while queuing outside a night

club. Another 132 were injured in the attack 

by Saeed Hotari, a young Palestinian suicide 

Hamas.

protest than in sorrow. Husam Badran, the 

former head of Hamas’s military wing in the 

West Bank and instigator of the Dolphinarium attack, is expected to be among 477 

Palestinian prisoners released on Tuesday in a deal to free Israeli soldier Gilad Shalit. 

A further 550 will be freed within two months.

the monument. “I may be the only one against it, but no good deal sees the release 

of 1,000 killers. People say Netanyahu showed courage in agreeing to set them free, 

Israel

Israelis, they are terrorists responsible for some of the country’s bloodiest atrocities. 

Israel wants Shalit free but is struggling to stomach the cost of his freedom.

Noam Shalit stands near cardboard 
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of the region’s most notorious terrorists. There was Muhammad Duglas, implicated 

in a suicide bombing at the Sbarro pizza restaurant in Jerusalem in which 15 people 

were killed. Abdel Hadi Ghanem of Islamic Jihad, responsible for the 1989 attack on 

Few doubt that securing Shalit’s return has boosted prime ministerBinyamin 

Netanyahu’s popularity but Jerusalem Post columnist Jonathan Spyer warns he 

has taken a gamble for public affection. “Within six months time, we will see ter

rorist attacks linked to these men who are being released. And at that point Bibi 

legitimacy but predicts they will not pose an immediate threat to Israeli security.

pragmatic negotiating partner. By insisting on the release of prisoners from all fac

tions, it has regained popular support across Gaza and the West Bank, undermining 

Hamas’s interests, Ganor says, to let the situation deteriorate by allowing released 

prisoners to wage a campaign of terror. “But I’m not ruling out further kidnappings. 

Despite a history of militants freed in swaps killing again, Israel has always negotiated 

unpalatable the deal, Israelis expect their state to make this compromise. It is a guar

released in a peace deal sooner or later. I object to this deal because it opens the 

Copyright Guardian News & Media Ltd 2011



Many Terrorists for One Israeli? 
The Gilad Shalit Deal Through the 
Prism of Halacha
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 HEADLINES: HALACHIC DEBATES OF CURRENT EVENTS

I.  

Price

Gittin

-

Chazal

Hilchos Matnos Aniyim -

Shulchan Aruch  

halacha -

Shulchan Aruch
Gittin Bei’ur Ha-Gra



 

Rishonim

sakana

Gittin

Kohen Gadol

Gittin

Gittin

 

Shulchan Aruch

IS
R

A
E

L



 HEADLINES: HALACHIC DEBATES OF CURRENT EVENTS

Pischei Teshuva

Acharonim -

Kenesses 

Yechezkel

-

Kenesses Yechezkel 

Shulchan Aruch

halacha

Shach

Shach



 

-

mitzva pidyon shevuyim

Hilchos Chovel U-Mazik

Shuchan Aruch halacha Choshen Mishpat

-
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mitzva pidyon shevuyim

poskim

-




