
 האחריות לישמר מנזק וסכנה, ושומר פתאים ד'

ת"ר מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל בדרך בא ”ע' גמרא ברכות לב:   (א

שר אחד ונתן לו שלום ולא החזיר לו שלום המתין לו עד שסיים תפלתו  

רק השמר לך    לאחר שסיים תפלתו א"ל ריקא והלא כתוב בתורתכם

כשנתתי לך שלום  לנפשותיכםונשמרתם מאד וכתיב   ושמור נפשך

למה לא החזרת לי שלום אם הייתי חותך ראשך בסייף מי היה תובע את  

דמך מידי א"ל המתן לי עד שאפייסך בדברים א"ל אילו היית עומד לפני 

מלך בשר ודם ובא חברך ונתן לך שלום היית מחזיר לו? א"ל לאו ואם  

את ראשי בסייף א"ל  היית מחזיר לו מה היו עושים לך? א"ל היו חותכים 

והלא דברים ק"ו ומה אתה שהיית עומד לפני מלך בשר ודם שהיום כאן  

ומחר בקבר כך אני שהייתי עומד לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה שהוא  

חי וקיים לעד ולעולמי עולמים על אחת כמה וכמה מיד נתפייס אותו השר  

ללו חיוב ומבואר דנלמד ממקראות ה ונפטר אותו חסיד לביתו לשלום".

 שמירת גופו מהיזק. 

שם, דהלא הפסוק 'רק השמר לך ושמר נפשך    המהרש"א וכבר הקשה  ( ב

מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך )דברים יט:ט( וכן הפסוק  

'ונשמרתם מאד לנפשתיכם כי לא ראיתם כל תמונה ביום דבר ד' אליכם  

מהיזק,   בחרב מתוך האש' )דברים יט: טו( לא איירי כלל בשמירת גופו

אלא משכחת התורה, ומנתינת תמונה להקב"ה. ותירץ ע"פ גמרא 

 שבועות דנכלל בפסוקים אלו כל מיני שמירות ע"ש. 

עוד כתב המהרש"א, דאילו ידע אותו חסיד דהיה באמת במצב של סכנה   ( ג

רק דלא עלה על דעתו   -על זה שלא השיב, היה משיב, כמו על מלך

 סייעתא דשמיא דמפייסו בטוב. שהיה סכנה בדבר ע"ש. וניצל על פי 

"וכן כל מכשול   רמב"ם הלכות רוצח ושמירת נפש פי"א הלכה ד'וע'   (ד

שיש בו סכנת נפשות מצות עשה להסירו ולהשמר ממנו ולהזהר בשבר  

יפה יפה שנ' השמר לך ושמור נפשך.. ועוד הלכה ה' שם, "הרבה דברים 

ואמר הריני   אסרו חכמים מפני שיש בהם סכנת נפשות וכל העובר עליהן

מסכן בעצמי ומה לאחרים עלי בכך או איני מקפיד על כך מכין אותו מכת  

 מרדות". 

הנה מצינו דברים שחז"ל חשבוהו אותם למידי דסכנה, אבל נאמרו  ( ה

עליהם 'שומר פתאים ד'. וע' שבת דף קכט: דמזל מאדים כנגד חרב, 

ב  דבר, ופרעניות, וכשהו משמש בזוגות דהוא רשות שדים נחשב כמצ



של סכנה, ואסור להקיז דם באותו ימים. אבל עדיין מקיזין דם בערב  

שבת, אע"פ שמשמש מאדים בשעה ו', כיון דצריך סעודה אח"כ, ורגילי 

'כיון דדשו ביה  להקיז דם בערב שבת, כדי שיהא סעודתם מזומנת 

 רבים, שומר פתאים ד'.  

תאנה אין   אמר רב חייא בר אשי אמר שמואל פי במס' ע"ז ל:עוד מצינו  (ו

בו משום גילוי כמאן כי האי תנא דתני רבי אליעזר אומר אוכל אדם 

 ענבים ותאנים בלילה ואינו חושש משום שנאמר שומר פתאים ד'.

תנא המשמש מטתו ליום תשעים כאילו שופך   במס' נדה לא.עוד מצינו  (ז

 דמים מנא ידע? אלא אמר אביי משמש והולך 'ושומר פתאים ד'.

ובמדבר מאי טעמא לא מהול? ..אבעית   עב.- יבמות עא:במס' עוד איתא  (ח

א"ר פפא הלכך יומא דעיבא  -אימא שמום דלא נשיב להו רוח צפונית 

ויומא דשותא לא מהלינן ביה ולא מסוכרינן ביה, והאידנא דדשו בה רבים  

 'שומר פתאים ד'. 

ולפום האי טעמא   –שם חידוש גדול וז"ל "שומר פתאים ד'   ריטב"א ע'   ( ט

עי לממהל ביומא דעיבא הרשות בידו ושפיר עבד שלא לסמוך  מאן דלא ב

וה"ה שהיה ראוי שלא לימול בשבת   -מ"ה הר"ם  - על שומר פתאים ד'

ושהוא יום מעונן". והיינו, דבאמת מן הראוי לאדם לחשוש לעצמו ושלא  

 יסמוך על הנס ד'שומר פתאים ד'. 

טב"א  הביא דברי הרי -והבית יוסף יורה דעה ס' רס"ב הלכות מילה (י

וחולק עליו וז"ל "ורבינו ירוחם כתב יום מעונן או יום שמשנשבת בו רוח  

דרומית אינו מעכב מלמולו דשומר פתאים ד', וגם הביא ה"ר מנוח "כל  

דבר שאין בגופו של תינוק כגון שרוצה לצאת לדרך אין משהין את  

המילה בשבילו כי היכי דלא משהינן בשביל נשיבת הרוחות דשומר  

 .  פתאים ד'

שאלה: ראינו כמה תלמידי    תרומת הדשן סימן ריא ע' שו"ת  (יא

חכמים גדולים ואנשי מעשה הגונים דלא הוו קפדי לישא אשה שמתו לה  

שני אנשים ואין מוחה בידם או קורא תגר עליהם, יש סמך לקולא זו או 

לאו? תשובה: יראה דלאו שפיר עבדי דלא קפדי, וכן אמרו רבותינו דיש  

הים טובא ממקצת תלמידי חכמים דלא הוו קפדי. אמנם להקפיד והוו תמי

כתב בתשובה וז"ל הא דקבעינן הלכתא כרבי לשלישי לא תינשא   בא"ז

לא לאוסרה ולא לודאי חששא אלא לספק חששא, עכ"ל. אפשר דאהני  

מילי דא"ז סמכי עלמא ולא חיישינן לספק חששא כמו שאין אנו נזהרין 



שום חשש סכנה משום שומר פסאים מכמה מילי דאזהירו רבנן עלייהו מ

ד'. וגם נראה מתוך שאנו מתי מעט וצריכין אנו לישא מאשר נמצאו דשו 

בה רבים ושומר פתאים ד'. וצ"ע אי שייך למימר האי טעמא שומר  

. וע' עוד שם  פתאים לתלמיד חכם שהוא יודע ומכיר ונזכר למופלא בדורו

 דכתב דסמכו מפני צורך עיגונא וע"ש באריכות. 

כתב דאסור לישא קטלנית, ולא הביא דברי  אבן העזר ס' ט'שו"ע ה( יב

התרומת הדשן, או משום דנחשב כודאי סכנה, או משום דרק סומכים על  

 'שומר פתאים ד' היכא דמפורש כן בחז"ל.

 ) מוך בועוד מקומות ג' נשים משמשות  במסכת יבמות יב:עוד איתא  (יג

(primitive contraceptive  קטנה שמא תתעבר   -קטנה מעוברת ומניקה

ושמא תמות. ואיזו היא קטנה, מבת יא שנה ויום אחד עד יב שנה ויום 

אחד דברי רבי מאיר. וחכ"א אחת זו ואחת זו משמשת כדרכה והולכת  

 ומן השמים ירחמו משום שנאמר שומר פתאים ד'".  

ו לעיל( דהא דחכמים אומרים דכתב ג"כ )כשיטת  בריטב"א וע' שם  (יד

משמשת כדרכה, היינו ד'מותרת' לשמש כדרכה, אבל ודאי מותרת ג"כ  

 לשמש במוך, דאינה מחוייבת לסמוך על הנס ושומר פתאים ד'. 

כג, אודות אשה דהרופאים אומרים דאם -ח"אאחיעזר  ע' תשובת   ( טו

-דחכמיםתתעבר היא בסכנת מות, והתיר שם לשמש במוך גם אליבא 

דהא דגמרא "באמת חשש רחוק ומיעוט שאינו מצוי דלא חיישי רבנן  

להאי ועל זה יש לסמוך משום שומר פתאים, אבל היכא שתתעבר 

ולדברי הרופאים איכא סכנה ודאי מותרת לשמש במוך ע"ש. והיינו דלא 

 סומכין על 'שומר פתאים' באופן ודאי סכנה.

ולענין עיקר הדבר מה וז"ל " סימן לז  -מנחת שלמה חלק בוע'  ( טז

קרא ספק פקו"נ ומה לא, ועד איפה הוא הגבול, גם אנכי בעניי הסתפקתי  

דכל שדרך רוב בני אדם לברוח  טובא בזה, אלא שמצד הסברא נלע"ד  

הסכנה ה"ז חשיב כספק פקוח נפש וקרינן ביה  מפני מזה כבורח 

אין רוב בני אדם נבהלים  , אבל אם בכה"ג וחי בהם ולא שימות בהם

קצת דוגמא לכך זריקת אבעבועות  .  ומפחדים מזה, אין זה חשיב סכנה

אע"ג דמצד הדין אפשר שצריכים באמת להזדרז  vaccinationsלילדים 

ולעשותו בהקדם האפשרי אם הרופא אומר שכבר הגיע הזמן לעשותו,  

אך אע"פ כן אין רגילין כלל לעשותן בבהילות ובזריזות, ולפיכך אף אם  



ת סכנה הו"ל כמ"ש חז"ל והאידנא שומר פתאים  באמת יש בזה קצ

 ' ד

אהלות ס' כב ס"ק לב "דלא מקרי ספק פקו"נ בדברים   חזו"א וע'  (יז

העתידים, דבהווה אין להם כל זכר והלכך אין דנים בשביל עתידות  

   רחוקות ע"ש.

דכתב דיכול לסמוך על שומר   קובץ שיעורים כתובת אות קלו(וע'  (יח

פתאים ד' "וצ"ל דאין האדם חייב להמנע ממנהג דרך ארץ וממילא הוי 

כאילו אין בידו לשמור את עצמו ואז נשמר מן השמים, אבל היכא שבידו  

להזהר אינו בכלל פתאים ואם לא ישמור את עצמו הוא מתחייב בנפשו  

 ולא יהא משומר מן השמים". 

ה, דהלא הולכי מדבריות נחשב כסכנה, והביא הפוסקים ראיה לז ( יט

ומברכין ברכת הגומל עליו, ובכ"ז מותר ללכת במדבר ולפרוש בים, וכן  

לידה בכלל סכנה היא ומ"מ אין איסור להתעבר אפילו למי שיש לו בנים  

וכן אשה עצמה שאינה מצווה. וע"כ כל שאין הסכנה בפנינו, ולרובא 

דרכי העולם משום חשש עתידה  דאינשי ליכא סכנה, אינו מחויב לפרוש מ

 רחוקה בעלמא. 

 

 Safety Rules 

1) There are Biblical requirements to keep safety rules. And the 

Rambam rules this way as well. 

2) There are numerous examples in the Gemara of things that would 

potentially be dangerous, but we apply the rule ‘Hashem guards 

the foolish’. The question is when do we apply this rule and when 

are we required to take precaution. 

3) The gemara states that it isn’t safe to perform a circumcision if 

there is bad weather. However we apply the rule ‘Hashem guards 

the foolish’. The Ritvah says that one is allowed to be cautious and 

postpone the bris. The Beis Yosef disagrees. 



4) The Terumas Hadeshen discusses marrying someone who has a 

‘track record’ of becoming a widow. He wonders if we can apply 

the rule ‘Hashem guards the foolish’. 

5) The Gemara rules that under certain conditions although a 

pregnancy could be dangerous, one is not required to use a 

contraceptive. The poskim explain this only applies when the 

danger is unlikely. 

6) Rav Shlomo Zalman Aurbach z”l says what is considered 

dangerous and what is not is somewhat ambiguous. He says that 

it would seem that if it is something that most people treat as 

dangerous, than it is considered a hazard, but if most people do 

not, than it Hashem protects. 

7) The Chazon Ish adds, that if currently there is no danger, just an 

unlikely chance of danger developing, we need not be concerned. 

8) Rav Elchonon Wasserman explains that anything that is 

considered the normal way of the world, is an ‘acceptable risk’ 

and is permitted. 

9) The poskim give examples of sea travel, traveling through the 

desert, pregnancy, etc.  


