
 לסכן חיי שעה למען שיאריך לחיי עולם

מצאוהו חי מפקחין: מצאוהו חי פשיטא? לא צריכא דאפילו  יומא פה.ע'  (א

לחיי שעה. וחזינן, דאפילו לחיי שעה מחללינן שבת ויה"כ עבורו, דחיות 

"המעצים   דשבת, פרק שואל קנא: שעה חיותא היא. וכן מצינו בסוגיא 

וע' בגמרא "משל לנר שכבה   הרי זה שופך דמים"עם יציאת הנפש 

עליה מיד כבתה". והיינו דגם חיי שעה נחשב  והולכת, אדם מניח אצבעו 

 כחיים, ומצילין עבורה, וגם נחשב שפיכת דמים אם כבתה. 

נחקרו האחרונים, אם מותר לעבור ניתוח דיש סכנה, להאריך החיים  ( ב

   חיי עולם.עבור ספק   חיי שעהשלו, והספק, אם יכל לסכן 

עם   ]ולכאורה היה יכול לתלות זה אם המחלוקת ההגהות מיימוניות  ( ג

הפוסקים חו"מ תכ"ו אם מחוייב לסכן עצמו בספק כדי להציל חבירו מידי 

ודאי. דלהג"מ, דספק מוציא מידי ודאי, לכאורה כאן נמי, כדי הוא להכניס  

עצמו בספק כדי להוציא מהודאי מיתה. אבל להשאר פוסקים, סמ"ע,  

רדב"ז שם, אסור להכניס החיי שעה שלו לספק כדי להציל הודאי חיי  

ם אבל יש לחלק, דהתם, הוא מכניס עצמו לאותו סכנה דחברו מצוי עול

משא"כ הוא מכניס ספק חיי שעה שלו לספק   -בו, ומורידו מודאי לספק

 [ ודו"ק. אחר, דהיינו הניתוח, כדי להציל עצמו מחולי

ע' מסכת עבודה זרה כז: אמר רב חסדא אמר ר' יוחנן ספק חי ספק מת,   (ד

"חולי שאם לא ירפאנו רופא ספק יחיה ספק  אין מתרפאין מהן, ופרש"י, 

ימות אין מתרפאין מהן דעובד כוכבים ודאי קטיל ליה ומוטב שיניח אולי 

 יחיה" 

ודאי מת מתרפאין מהן, ופרש"י "שאם לא ירפאנו ימות ואין כאן ישראל  ( ה

לרפאותו מתרפאין מהן דעובד כוכבים מאי עביד ליה הא בלאו הכי מיית  

לחיי  " והקשה הגמרא, האיכא חיי שעה? כביםושמא ירפאנו העובד כו

ומנא תימרא דלחיי שעה לא חיישינן? דכתיב אם   שעה לא חיישינן.

אלא לאו  אמרנו נבוא העיר והרעב בעיר ומתנו שם, והאיכא חיי שעה?  

 לחיי שעה לא חיישינן. 

והא דאמרינן ביומא מפקחין -ד"ה לחיי שעה לא חיישינן  תוס' שם, וע'  (ו

ת לחוש לחיי שעה, אלמא חיישינן? דאיכא למימר עליו את הגל בשב 

דהכא והתם עבדינן לטובתו דהתם אם לא תחוש, ימות. והכא אם תחוש  

ולא יתרפא מן העובד כוכבים ודאי ימות וכאן וכאן שבקינן הודאי למיעבד 

 הספק". 



"כל מכה וחולי שיש   יורה דעה קנה הלכה א,וגמרא זו הובא להלכה,  (ז

שאינו  הם שבת אין מתרפאים מעובד כוכבים בהם סכנה שמחללים עלי

דחיישינן לשפיכת דמים ואפילו הוא ספק חי ספק מת אין   מומחה לרבים

מתרפאים ממנו אבל אם הוא ודאי מת, מתרפאים ממנו דלחיי שעה לא 

 חיישינן בהא". 

על חולה אחד  , "יורה דעה של"טהובא בפתחי תשובה  שבות יעקבוע'  (ח

תוך  שחלה את חליו שקרוב למות בו, וכל הרופאים אומדין שודאי ימות 

אך שאומדין שיש עוד רפואה אחת שאפשר שיתרפא  יום או יומים,

מחוליו, וגם אפשר להיפך, שאם יקח רפואה זו אם אינו תצליח ח"ו ימות  

מיד תוך שעה או שתים, אי מותר לעשות רפואה זו, או חיישינן לחיי 

עה, ושב אל תעשה עדיף? אם אפשר שע"י רפואה זו שנותן לו יתרפא  ש

תורת אדם  לגמרי מחליו, ודאי לא חיישינן לחיי שעה. וכ"כ להדיא בספר  

ע"ש, וז"ל לחיי שעה לא חיישינן, פי' לספיקא דחיי שעה מקמי    להרמב"ן

דאפשר דחי טובא לא חיישינן עכ"ל. ומסיק שם, דצריך הסכמות רוב  

רק חיי שעה, וגם דיש איזה צד לצפות דיועיל הרפואה.  דעות, דהוא

 ע"ש. 

שם כתב דאיירי דיש לו  רש"י בע"ז  כמה היא נחשב עדיין חיי שעה? ( ט

וכן הוא לשון השבות יעקב. וראיתי מדייקין ממעשה   יום או יומים,חיות 

דגיחזי והמצרעים, שסיכן עצמם מפני רעב, דהוא לכל הפחות שבוע, כמו  

שו"ת אחיעזר חלק ב' סימן טז  ע'  א משבועות ה"ז. ושכתב הרמב"ם פ"

דאין חילוק בין חיי שעה לזמן מועט של  וז"ל, "והסברא פשוטה   אות ו,

" וע"ש בהתשובה, דאיירי דהרופאים יום או יומים או איזה חדשים

אומדין דיש לו חיות עכ"פ ששה חדשים, ועדיין חושבו הגרח"ע לחיי שעה  

 ע"ש.  

, שהוסיף על דברי הגרח"ע, עד שנה,  ח"ג סימן לואגרות משה יו"ד וע'   (י

והסביר טעמו דמצינו חילוקים בהלכה בין שנה ליותר לשנה ]כגון לענין  

דמסכימין הרופאים דיש לו חיות יותר משנה,  טריפה[, אבל יותר מזה, 

 שוב אינו נחשב 'חיי שעה', ואסור לסכן עצמו. 

יו? ע' אגרות  אם חייב להכניס עצמו לספק סכנה כדי שיאריך חי (יא

משה שם, שהכריע מסברא, אם רוב צדדים הוא דיועיל הניתוח להצליח 

שיאריך חייו, מסתברא דחייב לעבור, אבל אם הוא רק ספק שקול, כ"ש  

 אם נוטה יותר שלא יצליח, אינו מחוייב לעבור בניתוח. 



אבל מותר לו להכניס עצמו אפילו אם רוב צדדים הוא שלא יועיל וימות  ( יב

ו עכו"ם דהם מרצחים ישראלים, וכמו גיחזי, דנכנס למלחמה כמ- מחמתו

 עם ארם. 

והסביר האג"מ, דאיך הביא הגמרא ראיה מגיחזי דאין לו חלק לעולם  (יג

הבא, ומי יאמר דעשה ע"פ דין תורה? וע"כ צ"ל דסברת הגמרא היא 

או לא, וכיון   RISKחשוב אם רצה לסכן דחיי שעה ניתן ביד האדם ל

כנס לסכנה, ע"כ דעת אינשי מוכן לעשות כן. וע"ש  דחזינן מגיחזי דנ

דמדמה זה לכסף להרווחה, דיש בני אדם דמוכנים לעסוק בכסף להרוויח 

ויש בני אדם   aggressive investmentאע"פ דיש צד להפסיד לגמרי, 

    Conservative investingדרק מוכנים לעסוק בהרווחה יותר בטוח. 

וראה בשיעור של 'שומר פתאים  -בני אדםא"כ דבר זה מסור לדעת  (יד

השם', דג"כ מידת מה נחשב סכנה תלוי בדעת בני אדם, וגם מדידת 

הספק שחייב ליכנס להציל חבירו ג"כ תלוי על מנהג בני אדם עד כמה  

 מסתכנים לדברים אחרים ע' בשיער בענין ליכנס בסכנה בשביל זולת.

להכניס עצמו לספק סכנה רק להרויח דיהא חייו בלי צער, סבר רב  ( טו

 משה ז"ל דאסור להכניס עצמו לסכנה בשביל זה. ע"ש.  

  יה"ר ירפא כל חולי ישראל במהרה בימינו. ( טז



 

 

Risky Life-Saving Operations 

1) Even a moment of life is precious, and we are prepared to violate 

the Shabbos in order to preserve even a moment of life. 

2) May someone suffering a terminal illness risk an operation that 

has some potential of cure? 

3) The gemara says one may subject himself to the treatment of an 

idol worshipper if it is certain that he will die otherwise. We see 

from this that one may risk ‘temporary life’ for a chance for 

‘permanent life’.  

4) The poskim debate what is considered ‘temporary life’? a few 

days, few months, up to a year? 

5) If the chance for success are probable, one is actually obligated to 

undergo the procedure. However if it is 50/50 and certainly if the 

chances of success are remote, one is not obligated to risk their 

life now for the chance of improvement.  

6) However one is allowed to- the Torah gives the person the right to 

decide regarding his temporary life is it is worth the risk for the 

chance of recovery. Rav Moshe Feinstein compares this to the 

different tendencies to invest- some invest aggressively, some 

more conservatively.  

7) Rav Moshe was of the opinion that one may not risk even 

temporary life just for the sake of improving the quality of life- 

only if there is a chance of changing the status from ‘temporary 

life’ to ‘permanent life’ albeit a weak life.  

8) May we know no sickness or pain and may all the ill among us 

merit a speedy recovery. 


