
 

האם מותר לאדם להכניס  
את עצמו לספק סכנה על  

מנת להציל את חבירו 
 מסכנה וודאית 

 

 
תניא  (ס  בגמ' אמרינן   ע"א)  ע"ג  נהדרין 

ח את  לרואה  טומנין  שהוא  בנהר  בירו  בע 
גוררתו חיה  לס א   או  עליו  ו  באים  טים 

שהוא חייב להצילו, ת"ל (ויקרא י"ט ט"ז)  
 דם רעך. לא תעמוד על 

(פ"א מהל' רוצח הי"ד)    הרמב"םוכן פסק  
וז"ל: כל היכול להציל ולא הציל עובר על  
את   הרואה  וכן  רעך,  דם  על  תעמוד  לא 

ירו טובע בים או לסטים באים עליו או  חב
רח עעיה  באה  הוא  ה  להצילו  ויכול  ליו 

ולא  צמו  בע להצילו  אחרים  שישכור  או 
הציל וכו' וכל כיוצא בדברים אלו העושה  

 אותם עובר על לא תעמוד על דם רעך.
מימוניות וכתבו   (דפוס    ההגהות 

אפי'   מסיק  דבירושלמי  שם  קושטנטינא) 
סכנה.  בספק  עצמו  והביא    להכניס 

שהט  בכ"מ דבריהם   וכתב דנראה  עם שם 
 ודאי והוא ספק.  מפני הלה 

סי' תכ"ו) כתב וז"ל: הרואה    חו"מ (  ובטור
באין   שלסטין  או  בנהר  טובע  חבירו  את 

בממונו,  עלי בין  בגופו  בין  להצילו  חייב  ו 
חייב   עצמו  להציל  ממון  לו  יש  אם  ומיהו 
לשלם זה. והרמב"ם כתב  הרואה שחבירו  

בנהר   ויכול  טובע  עליו  באים  שלסטין  או 
או   אחרים להצילו  ולא    שישכור  להצילו 

ש או  שגשמהציל  מוסרים  ע  או  וים 
גילה לאוזן חבירו   ולא  עלו רעה  מחשבים 

ו וכו'  לא  והודיעו  על  עובר  כיוצ"ב  כל 
 תעמוד על דם רעך.

הנזכרים    ובב"י ההגהות  דברי  הביא  שם 
ספק   והוא  ודאי  דהלה  משום  טעמו  ופי' 

בכ"מ) חולקים  (כמ"ש  הביא  ולא  וסתם   ,
 בדבר. 

וז  "ח בבאולם   כתב  ומ"ש  שם  "ל: 
כתב   דלפי  ואה  הר והרמב"ם  נראה  וכו' 

להצילו   דחייב  משמע  הברייתא  דמלשון 
ברור   אינו  חייב  אפילו  להצילו  שיוכל  לו 

אבל   להצילו  סכנה  בספק  עצמו  להכניס 
כתב   להצילוהרמב"ם  דמשמע    ויכול  וכו' 

להצילו שיכול  ספק  בדאין  אבל    דדוקא 
סכנה  בספק  עצמו  להכניס  חייב    אינו 

חברו   כתב  להצלת  והרמב"ם  אמר  לכך 
כנ כוו על מ"ש תחלה. מיהו  '  ראה שחולק 
שכתב  הב לשם  נמצא  ישנים  מיימוני  גהת 
להכניס  וז אפילו  מסיק  בירושלמי  "ל 

הבית   ומביאו  עכ"ל  סכנה  בספק  עצמו 
 יוסף.   

דבריו    ובשו"ע סתם  תכ"ו)  סי'  (חו"מ 
א  –וכתב   בהרואה  טובע  חבירו  או  ת  ים 

באה עליו  ה  או חיה רע  ליסטים באין עליו
להצילו בה   ויכול  שישכור  וא  או  עצמו 

ששמע   או  הציל,  ולא  להציל  אחרים 
ר עליו  מחשבים  לו  עכו"ם  טומנים  או  עה 

או   והודיעו,  חבירו  אוזן  גילה  ולא  פח 
על   בא  שהוא  באנס  או  בעכו"ם  שידע 

ולהסי חבירו  בגלל  לפייסו  ויכול  ר  חבירו 
בדברי וכיוצ"ב  פייסו,  ולא  שבליבו  ם  מה 

     ל לא תעמוד על דם רעך.אלו עובר ע
שם (ס"ק ב') הביא דברי ההג"מ    סמ"ע וב

השמ זה  גם  וז"ל:  ע"ז  וכתב  יטו  והב"י  
כיון   י"ל  ובזה  ז"ל  ומור"ם  המחבר 
והרא"ש   הרמב"ם  הרי"ף  שהפוסקים 
מ"ה   בפסקיהם  הביאו  לא  והטור 

 השמיטוהו ג"כ. 
  סמ"ע ק ב') כתב וז"ל: עי'  שם (ס"   ובפ"ת

בעני ב'  עצמ ס"ק  להכניס  סכנה  ן  בספק  ו 
הצל בספר  חביר ת  בשביל  עי'  אגודת  ו, 

שכתב    אזוב זצ"ל  זאב  מהר"ם  מהגאון 
דה מה  נכון  והרמב"ם  טעם  רי"ף 

דברי  הביאו  לא  והטור  והרא"ש 
דתלמודא   דס"ל  משום  בזה  הירושלמי 
דידן פליג על הירושלמי בהא ע"ש. ושם  

 בס"ד 

 מיקתא עא מעתש

 יש לנהוג למעשה כמיאחד מתיר ואחד אוסר,   חכם
 .  הטעם דבדרבנן אזלינן להקל ה.. זה גדול בחכמה וזה במנין ד. .מנין שנים או מנין תלמידים  ג. .איך קיי"לב.  .חכם אחד אוסר ואחד מתיר  א.

 .  אם אזלינן בתר הרוב של אותה העיר ח. .יחדללכת אחר הרוב כשלא נשאו ונתנו בז. . יש רוב שמתירין או אוסרים ו.
 . להודיע לשואל שחברו מיקל בדבר י. .לשאול חכם אחד כשהשואל יודע שבאמת יש מחלוקת בדבר  ט.

 חכם אחד אוסר ואחד מתיר א. 
או  ל   אםו  ,מהם גדול מחבירו בחכמה ובמנין הלך אחריו   'אם היה א  ,מתיר  'אוסר וא   ' א   חכמים  היו שניאם    (ז.)  בע"זאיתא  

  ו זמימרא יאו  והב. ר' יהושע בן קרחה אומר בשל תורה הלך אחר המחמיר בשל סופרים הלך אחר המיקל .הלך אחר המחמיר
קט כריב"ק, וכן מבואר  בשם רבו נ(יבמות יד. ד"ה ב"ש מחדדי)    ב"א והריט.  ברכות פ"ו ססי' לג)  '(פ"א ססי' ג, ועי  "שוהרא ,  ב.)שם  (  הרי"ף

 . ף)(יומא ד: ברי" בר"ןריו מוכח בריו אזלינן אחריו, וכדבא' גדול מח וכתב דאם   (ע"ז שם) במאירי
ואי דבר דרבנן   , לך לחומרא  ' אות איסור והיתר והוא דבר איסור דואפסק דהיכן דפליגי שתי חכמים בהור(סי' רנג)    רשב"א וה

 , ע"כ.דול ממנו בחכמה ובמניןאבל אין סומכין על דברי קטן נגד דברי הג ,ודוקא אם שתי החולקים הן שוין  ,לך אחר המיקל
דבר להן גיע ה דינים שנחלקו שלא בזמן הסנהדרין או עד שלא ה שני חכמים או שני בתי  ד כתב    פ"א ה"ה)  ים(ממר  רמב"םהלם  או

ל  להיכן הדין נוטה, בשל תורה הלך אחר המחמיר ובש   אם אין אתה יודע  ,טמא וא' מטהרבין בזמן א' בין בזה אחר זה א' מ
סופרים   המיקלדברי  אחר  עהלך  חילק  למצ"ע  כאורה  ול  . כ",  לא  בח ה  מחבירו  גדול  אחד  אם  הקשה  בין  וכן  ובמנין,  כמה 

א'    ' בחכמה ובמנין לאינו גדול משמע דריב"ק אפימהא דת"ק מפליג בין גדול  דביאר    (שם)  שנהכסף מהו  .(שם)  הרמ"ךבהגהות  
מיהו    .(שם)  מוניותבהגהות מייר  מבואדבריו  וכ  , ע"כ.ילקכו' ולכך סתם רבינו ולא ח בשל תורה הלך אחר המחמיר    כו'  גדול

יף טפי וכו'  ד דמילתא דסברא היא דאם א' גדול וכו' דעד ועוח'  לאפושי במ  מב"םהרדמ"מ מנין להקשה    (שם)  בלחם משנה
 .ונשאר בצ"ע )מב"םכו ד"ה והר' ז סיח"י"ש ועי ,ד"ה והנהח"ב סי' עא  ע"אה( החת"ס  תמה . וכן "כע ,הרשב"אוכ"כ 

א)  ובגט פשוט  וכו' פשיטא דהולכין אחריו, ושוב כתב    גדול  ס"ל להרמב"ם דבשוין איירי, אבל אם היה א' דר  רצה לומ  (כלל 
משאדאפ ביחד  ונתנו  דנשאו  היכן  אלא  הרוב  בתר  אזלינן  דלא  משום  וטעמו  בדוקא  הם  דדבריו  בדברי שר  במחלוקת  "כ 

וכ זה  הפוסקים  א' כתב סוכ תיר  וזה מ  אוסר ו'  אין    וכו' בין שהיו מחולקים   בספרוברתו  ל  זה,  א' בין שהיו בזה אחר  בזמן 
שלא עמדו למנין וכו' דאלו היו נושאים ונותנים ביחד וכו' אפשר   ר בכה"ג דמדאורייתא אזלינן בתר רובא כיוןר לומהדבר ברו

   לן.לה  שוט אלופועי' מש"כ על דברי הגט  ., ע"כ)טזק (סי' הרדב"זכוכו' ודלא דהמרובים היו מודים 
 איך קיי"לב. 

  ל כשדעת  ב  כת  "ג)עדויות פ"א ה(  דוד  חסדיוב  .(חו"מ שם)  הלבושוכן דעת    .כדעת הרשב"א  ) (חו"מ סי' כה סע' ב  הרמ"א ולהלכה פסק  
   .(יו"ד שם ס"ק ב) רע"א י' בח  '. ועיהרשב"אכונים האחר
הוא קטן ממנו בחכמה ובמנין ואם    'מחמיר אפי הלך אחר ה   'ק שבדאו פס  הקצר)  "הת אוהוראו  הגותמב בהנ(יו"ד סי' ר  ש"ךהאולם  

ואם נתחכם התלמיד כרבו שוה הוא לו,    ' ר באיסור דאואין הל' כתלמיד במקום הרב אע"פ שהוא מחמימידו  הקטן הוא תל
בחכמה או במנין והוא   ' מהן גדולא  ואם המיקל אחר  ל" הלךשוים "שלא נודע איזה מהם גדוואם הוא דבר דרבנן אם שניהם 

וכן סומכים  ,  ול מחמיר סומכין על הקטן בשעת הדחקם הגדשו מעשה להחמיר כדברי הקטן מהדרינן עובדא ואע  'אפי מיקל  
רי  מסיק שנקטינן חומרי דמר וחומ  לכה)ה דלענין הראה ויל ה ד"(כל  ט פשוט ובג.  כ", עעל התלמיד במקום הרב אם הוא שעת הדחק

כדעת נפסוק  תורה  בשל  הוא  המחלוקת  דאם  ובשל"הרמב  דמר  המחמיר,  אחר  הלך  תורה  בשל  וסיעתו  נפסוק    ם  סופרים 
 ש "בערוהמיהו    .הש"ךחמיר, ושכן יראה דעת  כדעת הרשב"א וסיעתו דהלך אחר מי שגדול בחכמה ובמנין בין להקל בין לה 

יב  שם (חו"מ   ונר)  אות  איכא)    תוס' בועיין    ."םכהרמבשנקט  '  סתם,  ד"ה  יד.  אד יכן  ה ד(ביצה  עבדינן  '  לכל  וחומרא  קולא  איכא 
ו)  במ"ב  עוד   . ועייןסי' תקלח)ר(  הגר"א לחומרא. וכן נקט   ועיין    .הרבה פוסקים אוסרים יר"ש יש לו להחמירשאם    (סי' פד ס"ק 

ו)(או  הפמ"ג מש"כ   סס"ק  א"א  תצג  סי'  וכ"יכול להכריע  נוטה הדין    היכן   ודעיאם  ש  מבואר שם    הרמב"םמדבריו    מ ומ"  ."ח    כ, 
יב)   ש"ערוהב  וכן הוא  .)אות ד  (ססי' רמב  ש"ךה אות  סי' כה  ו(  במ"בועי'    .(חו"מ  פד ס"ק  כריע שבדברי סופרים לך אחר ששם ה   )סי' 

בשם  ו  .המיקל שליט"א שמעתי  והשיב    ]לזצ"[  הגריש"א  מחמיר  והרב  מיקל  זצ"ל  כשהגרשז"א  לנהוג  איך  שנשאל 
 . בדאורייתא לך אחר המחמיר בדרבנן אחר המיקל, אא"כ הוא בר הכי להכריע ביניהם

 שנים או מנין תלמידיםמנין ג. 
 (שם)   ריוהמאיעמו בהוראה זו.    נומנין תלמידים שנמ או ב  שכתב דמנין פירושו שנים ששימש ת"ח יותר  שם)  (ע"ז  בריטב"א   ייןעו

א"נ  הרבה    כתב שמנין פירושו תלמידים   (שם)  ובהגהות האשר"י  . ת' שמנין היינו תלמידיםובשם י"מ כם  כתב מנין היינו שני
 תלמידים אומרים כמותו.  שרוב ה 

אמרו  ש  ור שהסכימו וקבלו הדברהדדהיינו חכמי    "ב)פ"ב ה(ממרים    הרמב"םדמנין היינו רוב כמו שכתב    ' תכ  א)  לל(כ  פשוט   בגטו
יו"ד סי' ( והש"ך ברי ההגהות אשר"י הנ"ל.עד )(חו"מ סי' כה ס"ק יח סמ"עוה. )שם( מהחסדי דוד וכן מוכח  .בוב"ד הגדול ולא חלקו 

קיצ ב)רמב  אות  או"ה  הוראות  הנהגת  היינ דמנ  כתב  ור  תלמ ין  א ו  אבל  הרבה,  גדם  ידים  נקרא  לא  בשנים  ועיין    ולגדול  זה.  בשביל 
 .  הנה אמת)' פו ד"ה וסי( חיק"ל

ן זה מהם ולא  מנין חכמי הדור שקיבלו דידהיינו    ה)(מ"ות  דעדידפ"ק    האי במנין אין פירושו כבמנין ד  'כת   (ח"ז סי' כו)  חת"סוה
יך  הכא לא שי  )שם (   ש"ךה  טפי מגדול בחכמה כמ"ש  יףקצת כמו רוב דעד  כ הוה , וא"ב)  (עיין רמב"ם ממרים פ"ב הל'קו עליהם  נחל

חתיכה זו להתיר או לאסור  לקים במחו  שיו הםלפרש כן דהרי מיירי מב' שיושבים זה אצל זה ונשאל שאלה זו בפניהם ועכ 
זה א"נ מפרש במנין    ושם לפירהרמב"מודה  שכן    ואפשר   (שם)ין השנים כמ"ש הראב"ד פ"ק דעדיות  הכא או מיירי במנוכו' אך  

הגהות  סכימו בהל' זו אלא שרגיל ללמוד עם תלמידים הרבה. וזה נ"ל דעת ל לא שהם ה אבידים שהרביץ תורה ברבים,  למהת
שם ס"ק (  מ"בהפירושו שנים והביאו להלכה    אין   דמנין  מבואר עכ"פ י' קלה ס"ק ז)(ס  מ"א הו . כ"הש"ך הנ"ל, עודלא כשם    "יאשר

 .שם אות טו)( "ח והכה ט)
 זה גדול בחכמה וזה במניןד. 

ר מבוא  א ד: ברי"ף)(יומ  בר"ןמיהו    .אזלינן אחר הגדול במניןאם זה גדול בחכמה וזה במנין  שכתב ד  (שם)  בהגהות האשר"י  'עיו
 בשמעתא פשות ועי' מש"כ בענין נ(  םשות להקל מיהא, עיין ש נפנקט כנ"ל בנוגע ל  פג.)(יומא    מאיריוה   .דחכמה עדיף מרוב דעות

אינם אומרים דעתם וכ"ש אם רוב    ' יש לו תלמידים הרבה אפיול במנין דגדכתב דבכה"ג ה   (שם)  ובש"ך  . )גליון ת"ע  עמיקתא 
 דול במנין גדול נגד חבירו.זה שג  נקרא כמותו  תלמידים אומרים 

דלא גרע חכמה ממנין  ם  מהת  ממנין ועכ"פ מוכח   פאדמשמע דחכמה עדי  (יד.)  ביבמות שהביא ראיה מהגמ'    )שם(  חסדי דודוה
חריף טפי אזלינן בתר  יחיד ה ב  ' יאר דאפמבו  (או"ח סי' קמב ד"ה אמנם)  ובמהר"ם שיקמה נחשב מנין לדעת החס"ד).  לעיל  ן  (ועיי

, אלא דאפשר  מה ות והיינו רוב חכם להטאזלינן בתר חריפות משום דהוא בכלל אחרי רבי  דבריו כתב דבעלמארוב, ובהמשך  
פ(  בחיק"ל  'ועי א קמן.  יתדלא  דמקרי רוב כתב דהיכן דשוין במנין אזלינן בתר החכמה, ובסי' פ"ו הביא מחלוקת  ש  ז)יו"ד סי' 

נים  וראשו  (או"ח סי' לה)  המהרשד"ם,  הפר"ח שהביא דעת  )  סי' תקפט אות א  "ב(שיו  בברכ"ימאי עדיף. שו"מ  חכמה    נגד  ין רובבענ
 . בזה, עיין שם 

 טעם דבדרבנן אזלינן להקל הה. 
אזלינאדהטעם  ה  הנו ובדאורייתא  המיקל  אחר  בדרבנן  אחר  זלינן  הוא  המחמירן  ד  לכאורה  דאורייתא    "לקימשום  ספק 

'  י[ועיי"ש שנקט כן אפ  (סי' רסא)  התרומת הדשן והרי מחלוקת הפוסקים גם נחשב לספק כמ"ש    ,לחומרא וספק דרבנן לקולא
  (חו"מ שם) בלבוש    וארוכן מב.  ס"ק מז)(  והמ"ב,  ס"ק יג)(  המ"א ,  סי' קסז)או"ח  (  הב"יבמחלוקת הגאונים והראשונים, וכדבריו נקטו 

 .(סי' שי מ"ז ס"ק ג) בפמ"גועיין . (מצוה תצו) חינוךמהשכן משמע   יהעירונב שון עלה. דמטעם ספק אתינ ו)סס"ק  (סי' תצג א"א בפמ"גו
ב  יעקבלות  בקהיכ"כ  שו"מ שו אות  א  סי'  ובדבר)    באג"מ  ועי'[  .)(ברכות  סד"ה  ק  סי'  ח"ג  לנו במח' אחרונים  (או"ח  שכתב דלא ברור 

 ]. שבאותו נידון של האג"מ עשה ס"ס מפוסקי אחרונים  (ח"ב סי' נו) בדברי מלכיאללהחשיב לספק. אולם עיין 
וא"כ   ,)רסא (סי' "להבה וכן הביא  סי' צח ס"ק ט)(יו"ד  ך"שבכמבואר לא שלכאורה צע"ג שהרי ספק חסרון ידיעה לא נקרא ספק א

  הדבר לספק.נחשב  איאמ ע להכרי םאנו יודעיאם אין  
דמחלוקת בין הפוסקים לא נחשב ספק כיון    (ח"ד סי' אלף שסט ואלף רעו (רה))  והרדב"ז  (החדשות סי' לד)  הריב"ש  שו"מ שבאמת דעת

נחשב לס זה  אין  להכריע  יודעים  אין אנו  ידיעה פק דאישאם  חסרון  אלא  זה  ש   ,ן  הריב"ש  דוקא ולדעת  תמחלוק  ם  נאים  ת 
ד"ה(  הלויט  שבב  ועי'   ן לך אחר המיקל., וע"ז נאמר בדרבנקספ נחשב ל  ואמוראים ע   ח"ג סי' קפג   ברי דשהביא    י"ל)ן  דיומ"מ 

 ."כ, ענהי דכנראה גם כל זה במחלוקת נשנה מכ"מ מי יקיל ראשו נגד הרדב"זד וכתבהנ"ל  הרדב"ז
.  דהרי הוא ספק חסרון ידיעה   נחשב לספק וא"כ חזרה קושיא לדוכתא  שמחלוקת הפוסקים "ל  יולם כבר מבואר דאנן קיא
כרחךוע דכיון    ל  הפוסקים,  דלומר  מח'  ה והרהוי  לחכמים    תורה י  משה[עיין  נמסרה  י (שבת    בדברות  ומוכרחין)  סי'  ד"ה  ב   ] ענף 
הם, ועל כן יש לומר שהדבר נחשב לספק, דעד כאן לא ניתן לסמוך על ספק שהוא מחמת חסרון    אמת   הצדדים  ישנ ילא  ממ

 .(ח"א סי' סא אות ג)  יהושעדבר  ב  'ועי.  משא"כ בנד"ד  ,נכונה ה ידיעה כי אחד מהצדדים ודאי אינו נכון וע"כ עלינו לברר ההכרעה  
 ם, עיי"ש. דבקי השבט הלוי הנ"ל לכאורה צ"ע. ואפשר שכתב כן לצירוף להחמיר בנדיון דשו

 א| ה'תשע'' משפטים| פר'  מ"וגליון 
 '- רמות ב#חניכי הישיבות#קהילת  

 



 

ב הספר  דברי  בסוף  הביא  ח"ג   הרדב"זהשמטות 
תרכ" בפסי'  כן  שכתב  דידה    דספיקא  שיטותז 

קנ"ז  מודאף  עדי סי'  ליו"ד  בפ"ת  (עמ"ש  דחבריה  י 
אלו   רדב"ז  דברי  הבאתי  ט"ו  ז"ל  ס"ק  והוא  ע"ש) 

כתב על זה אולם צריך לשקול הענין היטב אם יש בו  
ס"פ   שאמרו  כאותה  ביותר  לדקדק  ולא  ספק סכנה 

גבי שלך קודם לכל אדם שכל  אלו מציאות דף ל "ג 
בע  סופו  המדקדק  כך  בשו"ע צמו  וכ"ה  כך  לידי    בא 

 ס"א ע"ש. עכ"ל. ס"ד  ר
הנ"ל    הרדב"זוביו"ד סי' קנ"ז ס"ק ט"ו הביא דברי  

חסיד  שכת זה  הרי  נפשות  סכנת  ספק  יש  דאם  ב 
 שוטה דספיקא דידיה עדיף מודאי דחבריה. 

ה  (או"ח סי' שכ"ט ס"ק ח') משמי   בא"רוכ"כ לדינא  
כ   דהאו"ה גם  היה  בודאי  אם  מיהו  הוא  וז"ל:  ן 
גופו  מסוכן   לסכן  לו  אין  שמא עמו  מן  חר  חוץ  הוא 

הסכנה, כדדרשינן וחי אחיך עמך, ולא מצינו חילוק  
סכנ וזה  בין  נ"ט),  והיתר  (איסור  ודאית  למיתה  ה 

בשם   תכ"ו  בסי'  הסמ"ע  למ"ש  סותר  לכאו' 
סכנה,   בספק  עצמו  להכניס  דצריך  הירושלמי 

 .        תא לשו"ע שםוסייע
ש"ח(או"ח    הגר"זוכ"כ   שכ"ט  הרואה  סי'  וז"ל:   (

ישראל המטורפת בים וכן נהר שוטף  בה    ישספינה ש
כל אחד לחלל    וכן יחיד הנרדף מפני נכרי, מצוה על

עליהם שבת כדי להצילם, ואפי' הוא ספק אם יציל,  
להציל   כדי  עצמו  לסכן  לו  אין  סכנה  יש  אם  ומ"מ 

הוא חוץ מן הסכנה, ואף שרואה  את חבירו מאחר ש
מ  וא ספק וחבירו ודאי מ" רו, ואע"פ שהבמיתת חבי

נאמר וחי בהם ולא שיבא לידי ספק מיתה ע"י  הרי  
 . עכ"ל.שיקים לא תעמוד על דם רעך

להכניס   לאדם  לו  דאסור  להדיא  בדבריהם  ומבואר 
עצמו אפי' בספק סכנה ואפי' ע"מ להציל את חבירו  

 ממיתה ודאית. 
ץ  והצי(ח"ו סי' ק"ג),    המנחת יצחק לדינא    וכן העלו

 ט סי' מ"ה) זצ"ל.(ח" אליעזר
לדינא    אג"מב  אולם פסק  ד')  קע"ד  סי'  ח"ב  (יו"ד 

עצ להכניס  מחוייב  אדם  דאין  סכנה  דנהי  לספק  מו 
 ע"מ להציל את חבירו מ"מ רשאי הוא לעשות כן.  

נמי   איסורא  הנ"ל  הפוסקים  דלדברי  כיון  והנה 
ואילו לדברי ה רשות הוא דאיכא אבל  אג"מ  איכא, 

 ואל תעשה עדיף. ראה פשוט דשב חיובא ליכא, נ

 לע"נ  בעילום שםהעלון נתרם  
 זצ"ל   אהרון בן אסתר   הרב 

 * 
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 וסרמ פניני
 עניני בטחון בה' (ז) 

 במהות הבטחון
 

שבוטח,   מי  על  ושסומך  הנפש,  מנוחת  הבטחון  מהות 
חסד  נפ  -  ושיעשה  מנוחת  היא  הבטחון  ש  "מהות 

שבט מי  על  סמוך  לבו  ושיהיה  שה  שיע  עליו  חהבוטח 
יכלתו   כפי  עליו,  יבטח  אשר  בענין  לו  והנכון  הטוב 

 ודעתו במה שמפיק טובתו. 
בעבו אשר  העיקר,  הבוטח,    רו אבל  מן  הבטחון  יהיה 

בטוח   לבו  שיהיה  הוא,  הבטחון,  ימצא  לא  יפקד  ואם 
שערב,   ויעשה מה  שאמר,  מה  שיקיים  בו,  שיבטח  במי 

,  שוהוע  עליו הטוב במה שלא התנה לו ולא ערבויחשוב  
 (חובות הלבבות שער הבטחון פ"א) . "עשהו נדבה וחסדשי

גודל   ויודע  שמרגיש  לאחר  רק  היא  הבטחון  מידת 
ה  -רההצ מרן  זג"אמנם  אמר  ל לצרי"ז  [מבריסק]  ה"ה 

ניצל   בה'  הבוטח  דאדם  זו  דמידה  והוא,  יסוד,  בזה 
בג  הוא  מכיר  כאשר  רק  לאמר  נוכל  הצרה  מצרתו  ודל 

צרתו   גדולה  כמה  עד  זוב וידוע  בכל  בה'  את  וטח 
והוי   בה',  בוטח  להקרא  יוכל  אז  רק  ויצילו  שיושיעו 

 בטחון שלם וינצל.  
ל הצרה ואינו ירא, ובוטח, לא  ודאבל אם אינו משער ג

בה',   בוטח  זאת  ליבו  יקרא  וסמוך  ירא  שאינו  דמה 
ולא   צרתו  גודל  יודע  שאינו  מפני  טוב  לו  שיהא  בטוח 

אין  ש וא"כ  הקב"ה  על  וסומך  בוטח    ון.בטח  זההוא 
 וכיון שכן ממילא אינו מוכרח שינצל מהסכנה. 

ויודע   בה,  שנמצא  הצרה  גודל  ומכיר  יודע  כאשר  אבל 
נקרא    "השהקב אז  ולשומרו,  להצילו  יכול  ברחמיו 

 (שערים בתפילה עמ' עט) . "בוטח בו ית', ואז באמת ישמרהו
 

 עדים"  נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המו

 רין או אוסריםיתמ שיש רוב  . ו
  י"ל בשל סופרים ידרבנן דק  שכתב שבמידי  )ולהד"ה כלל הע וד"ה אמנם הפוסקים    , ועיי"שידינם במ(כלל ו ד"ה אמ  בגט פשוט   'עי
דוקה  היינו  המיקל  אחר  מחמירין כשהמחלוקת  א  לך  דהרוב  שקול  אינו  כשהמחלוקת  אבל  שקול,  להקל   הוא  אין 

כשירין אף שהמכשיר ובה סומכין על המבנן וכו' מ"מ בשעת הדחק ובהפסד מררים דראיסוב   'אפיכסברת המיעוט  
ו וכו'  רבים  נגד  יחיד  בקהוא  סומכאף  גדול  נגד  הדח טן  בשעת  עליו  דבחס  'ועי  .קין  בשמעתא   עוד  'ועי  .)שם (   ודדי 

 . בשעת הדחקבענין לסמוך על המקילין  ז"קצגליון עמיקתא 
   א נשאו ונתנו ביחד שלהרוב כ  ללכת אחר ז. 

משום דלא אזלינן בתר הרוב לא חילק בין גדול בחכמה ובמנין   מב"םשהר  א)  (כלל  פשוט  גטה  םלעיל שהבאנו בש ועי'  
ייהו  אע"ג דמרגלא בפומדשמסיק    (כלל ה)  י"שועי  ."כ במחלוקת בדברי הפוסקיםאלא היכן דנשאו ונתנו ביחד משא

שין לדברי המיעוט לענין ושאפ"ה ח כרבים    כה הלם  יחיד ורבי  אמרינן   ה פוסקים באיסורי תורה   ' אף במח דדרבוותא  
מעשה הל' ל   וראה מנהג ה אך אם פשט ה   ,כיון דלא נחלקו פנים בפנים   שאינו רוב גמורתחילה מפני  ה למעשה לכלכה 

א המקילים  הפוסקים  רוב  המקיליכשיטת  שראיות  שהמקילין "נ  א"נ  ונוכוחות  חזקות  הם  עמודי    ם  ה ההוראהם 
חיד ופעם אין  עוט ואף לימיסקים דפעם חוששין לדברי ה פודלא סתרי אהדדי דברי ה ש  ולפי"ז א"   ו ה נקטינן כוותי

הרוב נגד  למיעוט  אף  עחוששין  מבואר  .  כ",  אין  שכ  שם)ע"ז  (  חיים בתורת  וכן  שאסר  דחכם  לאיסור  חדש  טעם  תב 
דך ואשמועינן דאע"ג איבתר הך זיל בתר    דאזלתאי חזית  משום ספיקא דדינא הוא דמ  דהוא  חבירו רשאי להתיר

דלא אמר רחמנא אחרי רבים להטות אלא אפ"ה הוי ספקא דדינא  מה ובמנין  חכו חכם שטיהר גדול מאידך בותדא
 .כ", עיה מחזירןדאיכא למימר אילו הוה ידע דלמא ה  וכו' יהדד י בהדיהיכא דשקלי וטר

פ  יק"לבח   מ "ושאולם   סי'  עינן  ב  דוקא ם דהרוב גם שלא נח' פנים בפנידאזלינן בתר  וכת'  הנ"ל  א  רה סבשדח   ב)(יו"ד 
כולם, משא"כ כל סכימו  י כה ים והושע"י כן חייב להורות גם הוא כדעת רב  , מתוך כולו בדבר דבעי מנין ב"דרובו  

סר  או כמים זה  לקו ב' ח אי נח גי באחד חכם יחיד לאסור ולהתיר כידוע זולת דאה דמעיקר דינא ס דיני או"ה וכל הור
אף דמדינא מתיר  להורות כשיטתיה כ  וזה  יכול  א'  דימ  ל  לגבי  שקול"מ  ספק  הו"ל  להכריע  שאין בידינו  וע"כ   ,דן 

תר יצד ספק דצד ה בכי האי אין כאן  וכל דידעינן א' אוסר וב' מתירים  ,  רמחמיאחר ה   י"ל בשל תורה הלךימספק ק
 . כ"וי מד"ת בטל דעתו, עדה הורות כדעתו דכח הרוב ל ד אין היחיד יכולנו יח ואם נשאו ונת  ,מוכרע טפי

מ  יר, מ" להת  ר לאחרדהשואל לחכם ואסר, דאסוס"ל  דפ"ו  גליון ש  בשמעתא עמיקתא הבאנו  שהראשונים אמת מוב
דס"ל דאם שאל    שםלדעת הראב"ד    'ואר כדברי החיק"ל, ואפיבחכמה וכו'), מב  אם עבר והתיר מותר (אם גדול הוא

 שום דשאחד"א. מ  היינול אין הדבר הותר דוג
  וכת'   ה ומה)ג ד"סוף פ"(תורת הנביאים מאמר לא תסור    מהרצ"ח ה  כןו  .שהביא דברי הגט פשוט  ות ב)(מצוה עח א  ח במנ"ועיין  

מרן)(ד"ה     ברכות בשמצינו  ו  מים במעמד אחד כמו החכ ללא דיחיד ורבים הל' כרבים שייך אע"ג דלא היודאי כ  והנה 

 . מסתמא דעת הרוב הוא נוטה יותר שיתאמתו דבריהםרק בים להטות ר , אולם לא מטעם דכתב אחרינט.)(
שפיר י"ל דחשיב ספיקא  יחיד במקום רבים  נקט כנ"ל אבל נתן גדר אחר, וז"ל דשגם    )"ק ז' יא ס(ערלה סי  בחזו"א שו"מ  

אינו אלא א  תנאי דאזלינן בתר רוב   גתת לו ובפ    ,דנו על הנדון ש  רק במושב ב"ד  טות ים לה אחרי רבדלא אמרה תורה  
גדול הלך אחריו כד  דין הולכין אחר הגדולמ ביחיד במקום    ה"נ  .)(זז  אמר ע"וכשם דבב' חכמים אם היה א' מהם 

כלל מ  מהם גדול לא מפיק שא'    אע"פזה ודאי דאם היו שני חכמים חולקים  ם וחשיב כגדול, ורבים אזלינן בתר רבי
 . כ"ספיקא, ע

שגם נקט כדעת הגט פשוט וכתב דהא דסמכינן על רוב הפוסקים הוא רק סברא    ד"ה מיהו)  כ  סי'  ע"(אהם שיק  "מהרהו
 ט הפוסקים החולקים) לחזקה.וטא (דהיינו מיעווע"כ שייך סמוך מיע מצוי אצל הרובדהאמת  שום והוא מ

יעבועיין   אדטעם  שה   שכתב  קנז)  סי'"א  (ח  "ץבשאילת  רוב  בתר  לבטל  ע"אזלינן  בב"ד  שא"א  היח פ  ושיהיה   ידדעת 
ש כד ואע"פ  ולהסכמתו  היחיד  לדעת  צריכין  אנו  שאין  תורה  שאמרה  משום  הרוב  בברי  לא  טלה  אינה  הוצרכנו  כי 

ה  הכי  תימא  לא  ואי  ידינו  לבטלה.  מצאנו  אאיך  לילך  סמכו  הלכות  שפוסקי  במה  בבה"מ  רוברגלינו  דעות  חר  ב 
כ ואע"מבהפוסקים  ספריהם.  לרוב  ודפ  ואר  הספר  על  חשוב שהכתוב  לק   אי  וא"א  שאין  בוע  ודאי  ברוב אלא  בטלו 

להרהר   שיש  אלא  וכדאמרן.  היחיד  דעות  לבטל  רובשנהגו  זה    במוסכםצורך  אחר  לילך  האחרונים  הפוסקים   בו 
רי הפוסקים שחוברו  ספש וכי מי ראה כל  הם אי צם כעמיר גורנה ומי העלה מספרם אם לא נפקד מהדיעות כי מי קב

מנין או רוב בנין איזה יותר מכריע בענין. מ"מ ברוב המקומות כשסמכו  לידע רוב    פרורל וסוומי מנה או איה ש  יויחד
ליז"ר אחרל  חזקות    לך  ראיות  להם  יש  דהרוב  חשיורובא  נמי  קמן  רובא ליתא  כמאן    ב  בהו  ידעינן  דלא  והנך 

ומרא בין לקולא וכמו  עושה כרבו בין לח רב  קבל ע"ע  ואם    "ל, ע"כ.ם עליהם זכן אין לנו להתחכנהו לדליתנהו ני
  .ת"עגליון  בשמעתא עמיקתא  שבארנו

 זלינן בתר הרוב של אותה העיר  אם אח. 
ח"ג    חיק"לב  ועי'   ע"פאם נפל ספק באיזה עיר אזלינן בתר רוב חכמי אותה העיר ואש  'כתש  נ"ל)והקיט ד"ה    סי'(יו"ד 

ה תורה לטרוח אחר כל חכמי  לא צות  מ מ"  , מיעוטאפשר שחכמי שאר ארצות יסכימו עם ה ור כי ר גמה בירושאין ז
ן  חינן בהנך ספרים דלא ידעינן בהו דכמאמשגב לא  כשהולכים אחר רוד  )(ח"א סי' קנז  שאילת יעב"ץב  ויעיין  ישראל.

(כלל ו ס"ב)  נטרס הספיקות קובעוד  'עיו  .ענף ב)יב  סי'(יבמות  הות משבדבר 'ועי ).יו"ד שם ( פת"שה  והביאו נהו.נהו נידלית
 .טז ס"ק ג) סי'( ערותה ובקובץ

 השואל יודע שבאמת יש מחלוקת בדבר לשאול חכם אחד כש ט. 
לנו דאיכא פלוגתא ובדא  דאע"פ  "לילא דא זה    מ"מ   ,]אחד מהם רבואא"כ  [לחומרא    ן ניאזל  ' ושידוע  אפשר דכל 

    . שהרי חל הוראה של המתיר  לחומרא על השואל ללכת ןה להיתר שוב איורמו חכםכשנשאל לאבל   ,בסתמא 
רבב"ח)   משה  תורבדב  נויצמ  כןו וסובר  ד"ה  ב  ענף  י  סי'  שבת  זצ"ל  פיינשטיין  דיש  אף  ד  הוכיח ש  (להגר"מ  לנו  שידוע  במקום 

הוראה  יש    מחלוקת מבעל  להורות  ,עבורו  כריעשירשות לשאול  נתנה רשות  לומר דהתורה  מוכרחין  אפילו   דהא 
ים לא היה להם להורות דבר פשוט םלאנשי ףאל"כ ן דאלאלו היודעים דיני התורה ויודעים שיש אוסרין ויש מתירי

כש להחמיר,  ש ימוחלט  עליו  החולקים  חכמים  יש  אבל  שמותר  סובר  שהוא  לשואל  לומר  אלא  אע"פ    מחלוקת 
דלכן הורה ר"א שמותר לחלל שבת למכשירי מילה ועשו כמותו   ,שלהשואל כשיודיע לו מהחולקים יהיה לו ספק

ע"כ מקומות,  בכמה  היה  יכול   החכם  ם אשאפילו    רבוא ומ  . וכן  להיתר  לו  מורה  האוסר  החכם  על  החולק  עצמו 
כח ההוראה   שדן דאולי (יו"ד ח"ד סי' לח) באג"מועיין [ .כד אות ו) 'ה סיח"או"ח ( אג"מ ספרווכן נקט ב . הוראתו על  לסמוך

לא סגי במה שיודע   כם בספרו, ע"כ. ולפי"זא במה שכתב הח של החכם הוא דוקא באותה עובדא שבאה לידו, ול
 .]השואל שכך דעת החכם, אלא צריך לשאלו

 לשואל שחברו מיקל בדבר עילהוד. י
שאף אם  עומד בדעתו, מסתבר    חכמים התווכחו יחד וכל אחד  שתישאם  יצא לחדש  ש  (ק' סי' מד אות ב)  במנח"ש  ועי'

ר שוב השואל וישאל אותם  נראה שאם לאחר גמר הויכוח יחזו  מ "מ  ,טועה   א וה שעומד וצווח על המתיר  האוסר  
ולפי דבריו יש לומר  .ש"יי, עלומר לו האי כללא שבדרבנן הלך אחר המיקל ךמסתבר שגם האוסר צרי  ג,איך להתנה 

את  רושיועיל ה וממילא שוב אין הוכחה  .  שעליו להחמיר  יש חכם שאוסר דיש להודיע לשואלשכבדאורייתא    "שדכ
יש לדחות  גם    אמתבו  .הנ"ל  הדברות משה   שהוכיח   וכמחכם  ה  אני התם שדהאי הוכחה שהביא שם מהא דר"א 

לו. היה  רבו  הנ"ל    הדברות משה   שביאר [ומה    דדין  היסוד  לדחות כמ"ש   ' ו אלכ  ,(נא.)  פסחיםדהא  ע"פ  בספר   יש 
שליט"א  הערות מסברא  לכאורה  יהו  מ  .])שם  (להגריש"א  שלמה  המנחת  מסתברים ד ה דברי  ו  ,צע"גדברי  משה  ברות 

מר  יש לו  ל כןוע  ,באמת אף המנחת שלמה לא התכוון אלא כשהשואל שאל לב' החכמים יחדא דאל.  עייןבטעמם, ו
 . על שניהם, עיי"שדבכה"ג ההוראה מוטלת 

 -נאמסקנא דדי-
להיכן הדין נוטה,    אם אין אתה יודע  , טמא וא' מטהרבין בזמן א' בין בזה אחר זה א' מ  ים שנחלקשני חכמים  א'  

הלך אחר מי שגדול בחכמה ובמנין בין להקל בין סופרים    אחר המחמיר, ובשל  ךהלאם המחלוקת הוא בשל תורה  
פירושו  גד  ב'  .חמירלה  במנין  ה ול  כמותושרוב  אומרים  ל  תלמידים  הכוונה  שנים. ואין  גדול  י"א    ' ג  מנין  זה  אם 

וזה במנין   יש רוב  'ד. וי"א שהולכים אחר רוב חכמה.  אחר הגדול במנין  הולכיםבחכמה   ד אחדצכפוסקים    אם 
ומ"מ   .פן הזה לפעמים ההכרעה משתניתן ובאולא שלפעמים המיעוט גדולים בחכמה ובמני, אולכים אחר הרובה 

  ואל ש  אם  לא שאל פוסק שיכריע עבורו אבלכל זה כשה'    . א בין לחומרו בין לקולעושה כדברי  אם אחד מהם רבו
  .בדבר לוקת יש מח שו מקום שידוע לף א הולכך כדבריו עבורו כריעשימבעל הוראה 
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