האם בודק-קורונה מסתכן נגד ההלכה?/יהושע גרינשטיין
הקדמה

רמב"ם ]רוצח ושמירת הנפש א/י"ד[ -כל היכול להציל ולא הציל עובר על "לא תעמוד על דם רעך"
שו"ת הרדב"ז ]ה/ריח )אלף תקפב([ -מה שכתב הרב ז"ל ...איירי במי שיכול להציל להדיא בלא שיסתכן המציל כלל.

מקור -הסתכנות וודאית למען הצלת הזולת

מסכת בבא מציעא ס"ב עמוד א'-שנים שהיו מהלכין בדרך ,וביד אחד מהן קיתון של מים; אם שותין שניהם -
מתים ,ואם שותה אחד מהן  -מגיע לישוב .דרש בן פטורא :מוטב שישתו שניהם וימותו ,ואל יראה אחד מהם
במיתתו של חבירו .עד שבא רבי עקיבא ולימד :וחי אחיך עמך  -חייך קודמים לחיי חבירך.
שמות ד/י"ט" -ויאמר ה' אל משה במדין לך שב מצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך"
משך חכמה ]שמות ד/י"ט[ -מוכח ,דאם היו חיים המבקשים את נפשו= לא היה צריך לילך להוציא בני ישראל
ממצרים .אף על פי שכל ישראל צריכים אליו ,אינו צריך להכניס עצמו בסכנה.
מסכת מכות דף י"א עמוד ב' -ואפי' ישראל צריכים לו ,ואפי' שר צבא ישראל כיואב בן צרויה ,אינו יוצא משם
לעולם ,שנאמר" :אשר נס שמה".

ספק סכנה עבור הצלת הזולת

בתלמודים
תלמוד ירושלמי תרומות ח/דִ -ר ִבּי מסכת נדה דף ס"א עמוד א'-הנהו בני גלילא דנפק עלייהו קלא
דקטול נפשא .אתו לקמיה דרבי טרפון .אמרו ליה :לטמרינן
יתצַ יָּד ְבּסַ ְפסוּפָ ה .אָ מַ ר
יסּי ִא ְ
ִא ִ
מר! אמר להו :היכי נעביד? אי לא אטמרינכו  -חזו יתייכו,
ִר ִבּי יוֹנ ָָתן ִ -יכּ ֵָר� הַ ֵמּת ְבּסַ ִדּינוֹ.
אטמרינכו  -הא אמור רבנן "האי לישנא בישא ,אף על גב
אָ ַמר ִר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן לָ ִקישׁ -ﬠַ ד
ית ְק ִטיל :אֲ נָא דלקבולי לא מבעי  -מיחש ליה מבעי" .זילו אתון טמרו
ַדּאֲ נָא ַק ִטּיל וַאֲ נָה ִמ ְ
וּמ ֵשׁיזִ יב לֵ יהּ ְבּחֵ יילָ א .אָ זַל נפשייכו.
אֵ יזִ יל ְ
העמק שאלה ]קכ"ט/ד[-אם הוי ידע שהוא עלילת שקר היה חס
וּפַ ייְסוֹן וִיהָ בוֹנֵיהּ לֵ יהּ.
עליהם...בלא חשש סכנת עצמו ,דבחשש סכ"נ אין חיוב בשום אופן
בפוסקים
ב"י ]אחרון בספר ,חו"מ תכ"ו/ב[ -בהגהות סמ"ע ]שם ב'[ -זה השמיטו המחבר ומור"ם ז"ל...י"ל כיון שהפוסקים הרי"ף
והרמב"ם והרא"ש והטור לא הביאו בפסקיהן ,משו"ה השמיטוהו גם כן:
מיימוניות ]א/ט"ו מרוצח[
 (1טעם הפת"ש ]יו"ד קנ"ז/ט"ו[ בשם אגודת אזוב -מה דהרי"ף והרמב"ן
...בירושלמי...אפילו להכניס
עצמו בספק סכנה חייב ע"כ.
והרא"ש והטור לא הביאו...דס"ל דתלמודא דידן פליג על הירושלמי
ונראה שהטעם מפני שהלה
(
2
טעם הב"ח ]חו"מ תכ"ו/ב[-הרמב"ם כתב "ויכול להצילו"...אבל אינו
ודאי והוא ספק
חייב להכניס עצמו בספק סכנה להצלת חבירו.
 (3טעם המנחת חינוך]רל"ז/ב[-למה יתחייב להכניס עצמו בס' סכנה?
שו"ת רדב"ז ]ה/ריח )אלף תקפב([-
והלא "וחי בהם" כתיב ,ופ"נ דוחה הכל אפי' ס' פ"נ! ...דאדרבא;
אפילו יש בו קצת ספק סכנה...
דלמא "דמא דידיה סומק טפי"...באמת ד"ז מביא בשם ירושלמי...
אפ"ה חייב להציל!...אינו חייב
למעשה צריך עיון ...דע"כ השמיטוהו הראשונים דלא ס"ל כן
להכניס עצמו לספק סכנה
בשביל ממונו ,אבל להציל נפש
 (4טעם האגרות משה ]יו"ד ב/קע"ד/ד[-שלא מצינו שעל לאו ד"לא תעמוד על
חבירו או שלא יבא על הערוה
דם רעך" יהיה חמור מכל לאוין שבתורה שיהיה מחוייב גם לחתוך
אפי' במקום דאיכא ספק סכנה
אברו להציל חברו  ...ולפי הטעם שכתבתי ...אין לחייב לאדם ליכנס
חייב להציל והכי איתא
בספק סכנה להצלת חברו
בירושלמי.
פתחי תשובה ]יו"ד קנ"ז/ט"ו[ -בתשובת הרדב"ז
פתחי תשובה ]יו"ד קנ"ז/ט"ו[-
שדי חמד ]מערכת הלמד ,כלל קמ"ד[-
]ג/תרכ"ה /תרכ"ז... [/אם יש ספק סכנת
בתשובת הרדב"ז ]ח"ג סימן
הביא שם ]ויען אברהם[ דאף
נפשות הרי זה חסיד שוטה ,דספיקא דידיה
מחוייב
שאינו
...
תרכ"ה /תרכ"ז[/
אם יש להמציל חשש
עדיף מודאי דחבריה
.
חסידות
ממדת
זולת
עצמו
סכנה=חייב להכניס
האגרות משה ]יו"ד ב/קע"ד/ד[-לא רק שאינו צריך,
את
יל
להצ
לספק סכנה כדי
העמק שאלה ]קכ"ט/ד[-ונראה אלא שגם אסור להכניס עצמו לספק
חברו מודאי סכנה
דדעת התו' והרא"ש ...
סכנה ,דאדרבה; הא מחללין שבת אף
דשלא בפהרסיא ובשאר
לרפאות מספק סכנה ,וכ"ש שאסור להכניס
עבירות...ברוצה להחמיר
עצמו לספק סכנה להנצל מחלול שבת ומכל
הלאוין ,וא"כ ,אין לחייבו להכניס עצמו לספק
ע"ע רשאי...וה"נ ,לענין
פיקוח נפש של חבירו רשאי סכנה גם בשביל להציל נפש חברו.
למסור נפשו

להלכה

שולחן
ערוך הרב

הרב זילברשטיין]אסיא מ"א/עמ'  -[5שאין לחייב שו"ת רדב"ז ]ה/ריח )אלף תקפב([-
שולחן ערוך הרב
]חו"מ ,נזקי גוף ונפש ז'[-
אם הספק נוטה אל הודאי
את הרופאה להכנס ולסכן את
ואפילו ליכנס
]חו"מ ,נזקי גוף
עצמה...אולם אם רוצה להתמסר להצלת אינו חייב למסור עצמו
בספק סכנה; יש
להציל ...אבל אם הספק אינו ונפש ז'[) -ויש
החולה ,מבלי לחשוב על מצבה ,אשרי
אומרים שצריך כדי חלקה ,וכמו שכתב הרדב"ז ,שאין אדם מוכרע אלא נוטה אל ההצלה חולקין
להציל את חבירו
בזה וספק
והוא לא יסתכן ולא הציל
חייב להקריב אבר למען הצלת חברו,
ממיתה ודאית
נפשות
עבר על "לא תעמוד"
אבל אם הוא מסכים ומוכן לאבד אבר
להקל(
להצלת חברו אשרי חלקו
סיכום ערוך השולחן ]חו"מ תכו/ד[-הפוסקים הביאו בשם ירושלמי...והראשונים השמיטו זה מפני שבש"ס שלנו
מוכח שאינו חייב ...ומיהו; הכל לפי הענין ויש לשקול הענין בפלס ,ולא לשמור א"ע יותר מדאי ,ובזה נאמר
"ושם אראנו בישע אלהים"= זהו ששם אורחותיו ,וכל המקיים נפש מישראל כאלו קיים עולם מלא
סיכום משנה ברורה ]שכ"ט/י"ט[-אם יש סכנה להמציל= אינו מחויב ,דחייו קודם לחיי חבירו )או"ה( ,ואפילו ספק
סכנה נמי עדיף ספיקו דידיה מודאי דחברו .אולם ,צריך לשקול הדברים היטב אם יש בו ספק סכנה ולא
לדקדק ביותר כאותה שאמרו "המדקדק עצמו בכך בא לידי כך" ]פתחי תשובה חו"מ סי' תכ"ו[.
הרב צבי שכטר ]נפש הרב עמ' קס"ו[-

