
  ?האם מותר לחלל שבת עבור חולה

. חלקי' הדי בטיפול בחולה בשבת מתחלק לב

כשהמצב ' ב, "פיקוח נפש"כשהמצב הוא בגדר ' א

ראשית נבאר את החלק . אינו בגדר פיקוח נפש

  .הראשו

 מביאה את הפסוק 1הגמרא במסכת יומא

ושמרת את חקותי ואת משפטי אשר יעשה "

שרק מתי : מזהודורשת , "את האד וחי בה

צרי לשמור את  חוקות " וחי בה"שמתקיי 

אבל כשיש חשש לחיי אד אי , ומשפטי התורה

  .2צרי לשמור את חוקות ומשפטי התורה

ומשו כ אי איסור כלל בחילול שבת עבור 

ואדרבה דבר זה , חולה שיש בו חשש פיקוח נפש

וכל מה שאפשר לעשות . 3מצוה הוא לעשותו

בי א השפעת הטיפול , ותרעבור החולה מ

תהיה ניכרת בשבת עצמה בי א תהיה ניכרת 

א הדבר יכול לייצב או לשפר , רק לאחר השבת

את מצבו של החולה צרי לבצעו אפילו תו כדי 

י איסור דאורייתא וא אי הבדל ב. חילול שבת

  .לאיסור דרבנ

האם מותר לחלל שבת במקרה של ספק פיקוח 

  ?נפש

                                           
  .ב"ה ע"ד פ 1
, גילוי עריות, עבודה זרה"עבירות חמורות ' אמנ בג 2

צרי האד למסור את נפשו ולא לעבור " שפיכות דמי
  .עליה
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ע"כתב השו
4

שא נפלה מפולת במקו , 

ויש ספק א ישנו אד , שמצויי ש אנשי

ואפילו על הצד , תחת האבני או שאי ש אד

, שיש ש אד יש ספק שאולי הוא כבר מת

א שזה כרו , מותר לפנות מש את האבני

בחילול שבת מדאורייתא
5
.  

שמותר לחלל שבת עבור ספק פיקוח , ומבואר

ה זה כמה ספיקות ויש כמה נפש ואפילו יש במקר

  .ז מותר"בכ, צדדי שזה יהיה חילול שבת לחינ

דהיינו , אמנ ודאי צרי שיהיה הספק מבוסס

שאי זו המצאה לחשוב שאולי יש כא פיקוח 

. אלא שיש כא צד ברור של פיקוח נפש, נפש

שמצויי , ע"וכמו במקרה שדיבר עליו השו

 א אנשי במקו זה אלא שאי אנו יודעי

, עכשיו היה כא אד שלא הצליח לברוח או לא

וכשיש ספק כזה ואפילו כמה ספיקות צרי לחלל 

  .את השבת עבור זה

שמעתי על מקרה של פיקוח נפש ורצתי להציל 

ולבסוף התברר שכבר , תוך כדי חילול שבת

, ולא הייתי נצרך שםהגיעו למקום אנשי הצלה 

  ?האם נחשב לי הדבר כחילול שבת

ע"וכתב הש
6

התבוננו במחלתו ' פי (אמדוהו", 

הרופאי שצרי גרוגרת אחת ורצו ) ושיערו
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דבר זה באמת צרי ביאור למה יש בפינוי האבני  5
  .אמנ אי כא המקו לדו בזה, סור דאורייתאאי
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50'  מסגליו



, כול פטורי, עשרה והביאו לו כל אחד גרוגרת

אפילו הבריא ' ויש לה שכר טוב מאת ה

 הרופאי התבוננו במחלתו –פירוש ". בראשונה

)  תאנה(של אד זה ושיערו שהוא צרי גרוגרת 

 עשרה אנשי להביא ורצו, אחת בשביל להבריא

כגו שהביאו דר [לו גרוגרת תו כדי חילול שבת 

או שהוצרכו לתלוש את התאנה , רשות הרבי

וכשהביאו לו כול את התאנה התברר , ]מהע

שכבר קד אחד והביא לו תאנה והוא אכל 

אנשי חיללו כ יצא שתשעה "וא, אותה והבריא

ע שלא רק "וכתב על זה השו. שבת ללא צור

שה פטורי אלא שכל אחד יקבל שכר טוב 

  .על מחשבתו הטובה שרצה למהר להציל' מאת ה

שכל זה דווקא באופ שכל , 7ב"אמנ כתב המ

אחד חשב שהוא יוכל להקדי ולהביא לחולה 

ובאופ שהחולי בהול וצרי למהר , את התאנה

שא לא כ אסור להרבות באנשי , בשביל זה

  .בשביל זה

אד שר למקרה פיקוח נפש תו כדי , זהולפי 

, חילול שבת מפני שחשב שהוא יוכל להציל

אפילו א לבסו התברר שהוא לא היה נצר 

, ש כגו שכבר הקדימו אותו או שהחולה הבריא

אי עליו שו עוו ואדרבה יש לו שכר טוב מאת 

        .על מחשבתו הטובה להציל חיי אד' ה

 האם ל פיקוח נפשמותר לחלל שבת בשביכש

  ?מותר לעשות זאת באופן הרגיל

צרי כל אד ללמוד את ההלכות הנוגעות לאופ 

, הפעולה בעת מקרה של פיקוח נפש בשבת

ו יגיע לידו מקרה כזה הוא יוכל "בשביל שא ח

  .פ ההלכה"לדעת כיצד לנהוג באופ היותר נכו ע

כל זה לפני שהגיע לידו מקרה של פיקוח , אול

ל בזמ שהגיע לידו מקרה שא יתעכב אב, נפש

אסור לו , פיקוח נפשליש חשש שיגיע הדבר 

, מ לשאול רב כיצד לנהוג"בשו אופ להתעכב ע
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אלא צרי לעשות כל מה שיכול אפילו תו כדי 

  . חילולי שבת גמורי בכדי להציל את החולה

מי שיש לו חולי של סכנה  "8ע"וכ כתב השו

והזריז הרי זה , מצווה לחלל עליו את השבת

ומוסי ". והשואל הרי זה שופ דמי, משובח

". הנשאל הרי זה מגונה" בש הירושלמי 9ב"המ

,  אד שבא לפניו מקרה של פיקוח נפש–פירוש 

י חילול "א הוא מזדרז לטפל בחולה אפילו ע

 אבל א הוא מתעכב !הרי זה משובחשבת 

, מלטפל בחולה עד שישאל רב כיצד עליו לנהוג

, שו כ עלול החולה לבוא לידי פיקוח נפשומ

שא הרב ,  והירושלמי מוסי!הרי זה שופ דמי

, שבאו לפניו לשאול במקרה כזה הרי זה מגונה

מפני שהיה עליו לדרוש ברבי הלכות פיקוח 

ו יקרה מקרה ידעו מיד מה "נפש כדי שא ח

  .לעשות

רק על כמה כללי בהלכות במסגרת זו נעמוד 

 ועל כל אחד להרחיב ידעתו בזה ,פיקוח נפש

  . בפני עצמו
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