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כל מ יהם עלרומהחיים הם מתנה ולשם כך עלינו לש

  :י פסוקיםבשנעקרון זה מצווה על התורה .  משמר
  

 ֶּפן ְמאֹד ַנְפְׁשךָ  ּוְׁשמֹר ְלךָ  ִהָּׁשֶמר ַרק – ט פסוק ד פרק דברים
 ּכֹל ִמְּלָבְבךָ  ָיסּורּו ּוֶפן ֵעיֶניךָ  ָראּו ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים ֶאת ִּתְׁשַּכח

  : ָבֶניךָ  ְוִלְבֵני ְלָבֶניךָ  הֹוַדְעָּתםוְ  ַחֶּייךָ  ְיֵמי
  

 לֹא ִּכי ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם ְמאֹד ְוִנְׁשַמְרֶּתם – טו פסוק ד פרק דברים
 ִמּתֹוְך  ְּבחֵֹרב ֲאֵליֶכם ְיקָֹוק ִּדֶּבר ְּביֹום ְּתמּוָנה ָּכל ְרִאיֶתם

  : ָהֵאׁש
 

מקריאה פשוטה של פסוקים אלו לא מובן מאליו כי 
אך הגמרא , קא על שמירה במובן הפיזיהכוונה היא דוו

  :ור שמפרש את הפסוקים במובן זהמביאה סיפ
  

  : לב ברכות בבלי תלמוד
 הגמון בא, בדרך מתפלל שהיה אחד בחסיד מעשה: רבנן תנו

 שסיים עד לו המתין, שלום לו החזיר ולא שלום לו ונתן אחד
 כתוב והלא !ריקא: לו אמר תפלתו שסיים לאחר. תפלתו

 וכתיב ,"נפשך ושמור לך השמר רק"+ 'ד דברים +בתורתכם
 שלום לך כשנתתי, "לנפשתיכם מאד ונשמרתם"+ 'ד דברים+

 מי בסייף ראשך חותך הייתי אם? שלום לי החזרת לא למה
 לפני עומד היית אילו: לו אמר... ? מידי דמך את תובע היה

 מחזיר.] לגדף [ היית - שלום לך ונתן חברך ובא ודם בשר מלך
 ומה; וחומר קל דברים והלא: לו אמר... . לאו: לו אמר - ?לו

 בקבר ומחר כאן שהיום ודם בשר מלך לפני עומד שהיית אתה
 ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך לפני עומד שהייתי אני, כך -

 כמה אחת על - עולמים ולעולמי לעד וקיים חי שהוא הוא
 יתולב חסיד אותו ונפטר, הגמון אותו נתפייס מיד! וכמה

  .לשלום
  

שמירה פיזית שהפרשנות לפסוקים אלו כמצווים על על אף 
הלכה לפי ם " הרמבפסק , יהודישאיננומלך י "ענתפרשה 

 1. זופרשנות
  

  ד הלכה יא פרק הנפש ושמירת רוצח הלכות ם"רמב
 להסירו עשה מצות נפשות סכנת בו שיש מכשול כל וכן

+ 'ט' ד דברים+' שנ יפה יפה בדבר ולהזהר ממנו ולהשמר
 המכשולות והניח, הסיר לא ואם, נפשך ושמור לך השמר

 תשים לא על ועבר עשה מצות ביטל, סכנה לידי המביאין
  . דמים

  
  :הלכה למעשהכוהשולחן ערוך קיבל דבריו 

  
   תכז סימן נפש שמירת הלכות משפט חושן ערוך שולחן

 עשה מצות, נפשות סכנת בו שיש מכשול כל וכן - ח סעיף
 השמר: שנאמר, יפה בדבר ולהזהר ממנו להשמרו להסירו

 והניח הסיר לא ואם). ט, ד דברים (נפשך ושמור לך
 ועבר עשה מצות ביטל סכנה לידי המביאים המכשולות

  ). ט, ד דברים (דמים תשים בלא
 

 4 ואחרים3השולחן ערוך, 2ם"הרמב, בהתאם למצווה זו
 כל אדם להשמר עלמביאים רשימות ארוכות של סכנות ש

 היא אצל פוסקים אלואחת הסכנות המוזכרות .  מהן
סכנה זו  משווה  שמואל הלוי ווזנר הרב.כניסה לנהר סוער

  :לנסיעה ברכב
  
  ד:קיב סימן ו חלק הלוי שבט ת"שו

, רדופין שמימיו בנחל לעבור דאסור ב"ע ז"ע יומא ס"מש
 אם והיינו: הרב ערוך שולחןב למןז ניאורש ר"הג ומביאו

 דבכלל מאד ופשוט .ש"יע ממתנים מעלהל מגיעים המים
 אוטא במכונית הנוסעים אלו בזמנינו אלה הלכות

                                                 
י המלך הלא יהודי " להתייסות אודות קבלת פרשנות התורה ע1

מנחת ו ,)טז הערה ד פרק דברים הערות( תמימה תורהראה 
חלק ו סימן (ת שבט הלוי "שוו, )תקמז-מצוה תקמו(חינוך 

  ).קיא
  יב פרק הנפש ושמירת רוצח הלכות ם"רמב  2
   תכז סימן נפש שמירת הלכות משפט חושן ערוך שולחן  3
   קיא סימן ו חלק הלוי שבט ת"שו כדוגמה  4

 ידוע וכבר לחבירו להקדים רוצה אחד וכל, גדולה במהירות
 ב"וכיו זה גמורה סכנה והיא ה"בעו כבר חייהם קפחו כמה
  . לדעת עצמו מאבד ספק רציחה ספק

  
גדולה כה  בנסיעה במכונית כההסכנה הכרויוצא מדבריו ש

עולמינו עתה ,   מצד שני!כללאסור להיכנס למכונית שאולי 
ללא כך ש ,מבוסס על התחבורה של מכוניות וכדומה

את עצמו  –מנתק  אם לא –מגביל ימוש בה האדם ש
חש  )מסילת ישרים פרק ט(ל "הרמח.  מלפעול בעולם

 וכתב התנהלות סבירה בין שמירה לבין נוצרבמתח הזה ש
צמו מן הסכנה אבל לא יעשה שהחכם ישמור על ע

 לתורה ביטול מזה שיגיע באופן למשמרתו משמרת"
   ".ולעבודה

  
אנו אמורים איך : השאלהבקשת ת מהגדרה זו סבירה אך

ביטול " להשמביאבין שמירה להבדיל בין שמירה ראויה ל
 פתאים שומר": בפסוקנמצאת ובה שהת?  "תורה ועבודה

כמתיר  6ל"חזי "ע  הפסוק נלמד 5.)ו:תהילים קטז ("'ה
 חיי היום יוםמחלק  הינםר שא לעשות פעולותלאדם 

.  כנס לסכנות ברורותמתיר לה אינו ,ומאידך, מקובליםה
 ציץ" ת"שובנמצאת הבנה זו ישום מודרני של ידוגמה ל

  :כשהוא אוסר עישון סיגריות "אליעזר
  
   לט סימן טו חלק אליעזר ציץ ת"שו

 מקומות בכמה ל"חז מרמא] סמך על שמעשנים אלו יש[ ...
 פסקם שפסקו, לסכנה לחוש שיש במקום עולם מנהג על

אבל [. "'ה פתאים שומר" רבים בו דדשו והאידנא: ואמרו
 ,בהתם נתגלה דלא במקומות אלא כן אמרו לא] ל"חז

 ראו ואדרבא, דבר של היפוכו על הראתה לא והמציאות
   .ניזוקו ולא עברו שלימים וכן שרבים

  
אינו " 'השומר פתאים "שום ההיתר של יי, זאת אומרת

בעישון הסכנה הסכנה כה מוחלטת כמו ר שאאפשרי כ
 האיזון הנדרש  את מסביררימון צבי יוסף הרב.  סיגריות

 את לסכן לאדם מותר שבהם במצבים גם: "במילים אלו
 לו אסור -" 'ה פתאים שומר "מדין סבירה סכנה עצמו

 א"ח אחיעזר ת"שו עיין (ברורה לסכנה עצמו את להכניס
  7").לז,כהן עזרת ת"שו; כג,העזר אבן

  
גדר של אותו  נכנסת לאינה, מכוניותבנסיעה  ,לעומת זאת

 לנקוט יששם כך ל ו,היא עדיין מהווה סכנהאבל , סיגריות
 כל" :שולחן ערוךפסק הבצעדי שמירה כמו שקראנו ב

 ולהשמר להסירו עשה מצות, נפשות סכנת בו שיש מכשול
 נפשך ושמור לך השמר: שנאמר, יפה בדבר הרולהז ממנו

פרט לנהיגה ",   הרב רימון מסביר שנדרש").ט, ד דברים(
ובפרט אמצעי , צריך הנהג לבדוק שהרכב שלו תקין, זהירה

 נחשבים ולכן כל אלו"  .כגון חגורות בטיחות, המיגון
ואי קיומם מהווה עבירת (ייתא דאורת עשה וכקיום מצו

  8").ם דמיםלא תשי"לא תעשה של 
  

שמועילות להעלות את רמת ת וכנולוגיט פריצות  ישנן,כיום
י לעזור לנהג להימנע בכד, מתוכן . הבטיחות במכוניות

 ,מכשולים בדרך תהוזשיכולה לפותחה מערכת  ,נותואמת
מכונית על ה טושללואף הנהג את ר יהזהיכולה ל, וכתוצאה

א יהמתקדמת ביותר ההמערכת   .עצמה בעת מצוקה
 )MOBILEYE( של חברת מובילאיי צאה ישראליתהמ

יה ירא( עיבוד תמונות ל עתמבוססהשיצרה מערכת 
   .)תחשבוממ
  

ליתר  וברהמחוחזק ן קטמחשב  ישנולמערכת 
 וליא י תמונות המגיעים סרטמנתח הרכב ואלקטרוניקת

סתכלת וממאחורי המראה הקדמית ותקנת מהמה ממצל

                                                 
 טור] הנס על סומכין אין[, א כרך תלמודית אנציקלופדיה ראה 5

   .תרפ
  ..כתובות לט, .שבת קכב, .יבמות עב, . לאנידה, :ז ל" ע6
 ע"תש באלול ה"כ ,וילך – נצבים:1339 גיליון(  שבת בשבתו7
04/09/2010(  
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מתרחש ה  מהכלאת " רואה"שב חהמכך   .דרך השמשה
 ,כדוגמה.  ראות לפי הנסיבותתנית ונותן הולפני המכ

לא  בסטייהבים ונותן התראה על נתיהמחשב מזהה 
מכשולים שנמצאים לפני המחשב גם מזהה .  יתותא

, )או הולך רגל, אופנוע, מכונית, כמו משאית(המכונית 
זמן ה ת אתהמערכת מחשב, העצמיםמהירות ב בהתחשבו

שעל אף כאן ראוי לציין .   בהתאםהעילהתנגשות ומתר
אין עוד , שות חלקית מה שצוייןו מערכות העהימצאות

  .מערכת בעולם שמצליחה לזהות הולכי רגל
  

מראים  9מחקרים,  של המערכתאפקטיביותהלגבי 
ונות  מכל תא60%שהתראה של חצי שנייה היתה מונעת 

 מכל 90%היתה מונעת וחצי התראה של שנייה , יותאחור
 וחצי היתה והתראה של שתי שניות, יותונות אחורתא

המערכת של מובילאיי .  אחורמונות  מכל תא100%מונעת 
בהתאם , היאכך ש, נותנת התראה כבר משלוש שניות

מערכת זו .   מאחורהתאונכל למנוע יכולה ,  הנהגלתגובת
במחקר זה . צי משאיותנבדקה במסגרת מחקר שנעשה על 

נסעו ללא  400 ןמתוכ.   שנהשךבמ משאיות 2400 השתתפו
  שללהתרחשות , באופן סטטיסטי,יצפהיה  בהן המערכת

.   תאונות קרו5 ואכן .תאונות במשך השנהארבע עד חמש 
הן  משאיות ב2000בהתקינו מערכת מובילאיי , לעומתן

 תהלא הי אולם,  תאונות11-13היה צפי להתרחשות של 
  !אחתתאונה ולו 

  
נראה שאין ספק שמערכת , אן כ כל הנאמראם נצרף את

ושל נשמרתם  מכשולים תר הסלשמובילאיי עונה לדרישות 
דילמה הלכתית עובדות אלו מעוררות .  מאוד לנפשותיכם

האם התקנתה מהווה קיום .   המערכת אתאיפה לסווג
חגורות ב  שישכמו תקנתהבה האם יש חיוב הלכתי ?מצווה

מחיר בדה ששאלות אלו חריפות יותר לאור העו?  בטיחות
 רימון הרב.  חגורות בטיחותזה של כמו  זניחהמערכת לא 

עד שהמערכת תהפוך לציוד נתן מחשבתו לעניין ואמר ש
דשו " להתקינה כי אין חיוב, כמו חגורות בטיחותסטנדרטי 

מנהג העולם , זאת אומרת – "'פתאים ה ושומר –בו רבים 
 ן מי שכשבוודאי, הוא הוסיף, אך.  לנהוג בלי מערכות כאלו

על אף , ולכן  10".הידור מצווה"מש במערכת מקיים משת
 מי שמתקינה, לעת עתהשאין חיוב להתקין המערכת 

ב זלמן נחמיה גולדברג  אמר הר,בדומה לכך  .מקיים מצווה
  ." מצווהבוודאי זה"
  

 הואשחשוב לדון בו ו נוסף לעניין פןיש , לפני שנסיים
,  הריגה ללא כוונהג שלהתורה הכירה במוש.  הרוצח בשוגג

עונשו של רוצח בשגגה , ולעומת הרוצח במזיד שעונשו מוות
 דרכים תאונת" במאמרו, הרב זולדן".  גלות"הוא 

מצבים של ה ם את שלושתמייש, 11"?בשגגה רצח -קטלנית
  :כים כדלהלןדר רצח בשוגג לתאונות

  
 הולך ודרס במכוניתו נהג אדם: לאונס קרוב שוגג .1

 באופן, לחלוטין מפתיע אופןב היתה התאונה. רגל
 גם. שיקרה את מראש לצפות ניתן היה שלא כזה

 ולגואל, לשם גולה איננו הפוגע, מקלט ערי שהיו בזמן
 נוהג אדם: דוגמא. בפוגע לפגוע רשות אין גם הדם

 הולך. המותרת במהירות עירוני בכביש במכוניתו
 מכונית נהג; ונדרס לפתע לכביש קופץ, ילד -רגל

. בנתיבה הנוסעת במשאית ומתנגש לולוממס סוטה
 זמן מספיק לו אין, "לברוח "להיכן אין משאית

 . נהרג המכונית ונהג, לבלום
 צפויה היתה התאונה מסוים בשלב – פגע אדם: שוגג .2

 היה הפוגע מקלט ערי שהיו בזמן. נמנעת בלתי אך
 לעיר מחוץ בו לפגוע רשות הדם ולגואל, לשם גולה

 מסוים ובשלב במכוניתו הגנ אדם: דוגמא. המקלט
 לב שם ולא, אחר משהו על חשב, בנהיגה התרכז לא

. חציה במעבר הכביש את לחצות החל רגל שהולך
 הרגל בהולך פגע והוא מאוחר היה לב שם כשהוא

                                                 
9 French insurance firm AXA Winterthur,  
 Daimler-Benz Research Study, www.roadranger.com.  

10
סטייה (ישנם התקנים אלקטרוניים המתריעים בשעת סכנה  "

שבת " ('הידור מצווה'והתקנתם מהווה , )או קירבה לרכב
 א"תשע בחשוון ט"כ ,תולדות :1347 גיליון - בשבתו
06/11/2010(.  
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 .161-184' עמ, ח"תשס מאיר בית, ארץ דרך תלמוד 

 שם בודאי היה הוא בנסיעה מרוכז היה הוא לו. והרגו
 .  ...בזמן לעצור יכול והיה, לכך לב

 פלילית כונה היתה לא לפוגע: למזיד קרוב שוגג .3
 לנהוג עליו והיה, ויתכן צפוי היה הכל אך לרצוח

 זה פוגע גם. באחרים לפגוע לא כדי זהירות במשנה
 עיר. הפוכה מסיבה אבל, מקלט לעיר גולה איננו

 שמעשיו מי ולא, בשגגה שרצח מי רק קולטת המקלט
 בפחד יחיה הוא חייו כל. במזיד לרצח יותר קרובים

. מקום בכל בו לפגוע שיכול הדם אלגו מפני וחשש
 נהג שהנהג התברר בחקירה. ונדרס לכביש קפץ ילד(

 היה לו. עירוני בשטח למותר מעל גבוהה במהירות
; לבלום להספיק יכול היה המותרת במהירות נוהג

 בחקירה. במשאית ומתנגשת מסלולה סוטה מכונית
 מעל גבוהה במהירות נהג המשאית שנהג הסתבר

, המותרת במהירות נוהג היה הוא לו. בחוק למותר
 והתאונה לבלום מצליח שהיה רבה סבירות ישנה

 ).נמנעת היתה
  

 האחרון אינםהמקרה מהבנה זו יוצא שהמקרה הראשון ו
המצב במקרה הראשון  . דאיגר" רצח בשוגג"מקרים של 

 המצב במקרה האחרון.  כללהיה בלתי צפוי ואין אשמה 
רק .  א האשמהומל ישא בגנה אחריות כך שהמחוסרם נגר

כאשר הנסיבות מצביעות על רשלנות , מקרה האמצעיב
מצב זה גם לא שכמובן ".  רצח בשוגג"חל גדר  , מסויימת

מנע ייכולתינו להב לעשות כל מה שרצוי ועלינו להשתדל
 לתאר ת המובאשהדוגמאמעניין הוא .  מלהאשם ברשלנות

 י מסוגאחד  היא בדיוק-"  בנהיגהלא התרכז  "– זה מקרה
  . לסייע ולמנועההמקרים שמערכת מובילאיי בא

 
על , חיוב להתקין את המערכתהיום  שאין שלמרותנראה 

אם אין מספיק סיבות להדר כל אחד ואחת לחשוב היטב 
א בעניין "כאן נראה שהמילים של הרמ. במצוה זו

  :מותיאחסות לסכנות מתהתיי
  

  קטז סימן תערובות הלכות דעה יורה ערוך שולחן
כי , וכן יזהר מכל דברים המביאים לידי סכנה: הגה... 

סכנתא חמירא מאיסורא ויש לחוש יותר לספק סכנה 
ולכן אסור לילך בכל מקום סכנה כמו תחת , מלספק איסור

וכל אלו הדברים הם משום ... קיר נטוי או יחידי בלילה
ושומר נפשו ירחק מהם  ואסור לסמוך אנס או לסכן , סכנה

  ).ז"ועיין בחושן משפט סימן תכ. (ל כיוצא בזהנפשו בכ
 

חיוני מספקת כלי עזר שמערכת מובילאיי אין ספק , לסיום
 האם השאלה היא .בדרךהסרת מכשולים שמירת הנפש ולל

  ?איך לא, אולי, או ? להתקינהינולהרשות לעצמ ים יכולאנו
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