
ג'חשוןתשע"זשישייום



 דיני התנהלות בשבת בעת של פיקוח נפש



במסכתעירוביןדףמדעמודב'נאמרבמשנה:

מי שיצא ברשות ואמרו לו כבר נעשה מעשה יש לו אלפים אמה לכל רוח אם היה בתוך 
 .התחום כאילו לא יצא כל היוצאים להציל חוזרין למקומן

וכתברבינובפירושהמשנה:

. הנהר ומיד הגיס מיד להציל או מצוה לעשות או, תורה ברשות, ברשות באמרו רצה
 בו שהוא ממקומו להלך מותר זה הרי, לעשותו שיצאת הדבר נעשה כבר לו אמרו ואם

 המקום לבין בינו היה שאם. רוח לכל אמה אלפים מעשה נעשה כבר לו שאמרו בשעה
 כמו ממקומו אמה אלפים יהלך שאם כדי אמה אלפים מארבעת פחות בו ששבת

 לו שהיה שלו תחום בתוך ונמצא מאלפים פחות שביתתו מקום לבין בינו ישאר שאמרנו
 אמה אלפים ממנו ויהלך, שביתתו למקום שיגיע עד להלך רשאי זה הרי, שבת מערב

 אבל. יצא לא כאלו התחום בתוך היה אם אמרו ענין הוא וזה, מקודם שהיה כמו רוח לכל
 שאחר דין הוא אלא, שקדם לדין טעם אינו, למקומן חוזרין להציל היוצאין שכל אמרו
 מי והוא ברשות שיצא מי לכל להקל ממנו ולמד. תורה ברשות שיצא למי קולא בו שיש

 לחזור לעוזרים כלומר להם והתירו. להציל ענין הוא וזה, מישראל לאנשים לעזור שיצא
 .למקומן זינן בכלי חוזרין שאמרו וכמו, למקומן שיגיעו עד זינן בכלי

אםיצאפחותמ אזי אדםיצאמתחוםאלפייםאמהשהיהלו, שאםאותו 4,000-מסביררבינו
אמהבאופןשאםיחזוראלפייםאמהייכנסלתחוםשבתשלו,הרישכאילולאיצאממקומו.

צילולעזורשמישיצאלה,אינוהטעמהלדיןהראשוןאלאדיןחדששלהמשנהכמוכן,הדיןהשני
יםמישראליכוללחזורעםכליזינו.לאנש

וכתברבינובהלכותשבתפרקבהלכהכג':

אין מחללין עליהן את --אם באו על עסקי ממון--גויים שצרו על עיירות ישראל  כג
השבת, ואין עושין עימהן מלחמה; ובעיר הסמוכה לספר, אפילו לא באו אלא על עסקי 

ובכל מקום, אם באו על   בכלי זין, ומחללין עליהן את השבת.תבן וקש, יוצאין עליהן 
יוצאין עליהן בכלי זין, ומחללין עליהן --עסקי נפשות, או שערכו מלחמה, או שצרו סתם

ומצוה על כל ישראל שיכולין לבוא, לצאת ולעזור לאחיהם שבמצור   את השבת.
וכשיצילו את   ולהצילם מיד הגויים בשבת; ואסור להן להתמהמה למוצאי שבת.

אחיהן, מותר להן לחזור בכלי זין שלהן למקומם בשבת, כדי שלא להכשילן, לעתיד 
 לבוא.

אולםדיניםאלומתבאריםיותרבפרקכז':

כגון העדים שבאין להעיד על ראיית הלבנה, --]טז[ כל מי שיצא ברשות בית דין  טו
אמה לכל רוח, באותו יש לו אלפיים --וכיוצא בהן ממי שמותר לו לצאת לדבר מצוה

הרי הוא כאנשי העיר, ויש לו אלפיים אמה לכל --מקום שהגיע לו; ואם הגיע למדינה
 רוח חוץ למדינה.

]יז[ היה יוצא ברשות, ואמרו לו והוא הולך בדרך כבר נעשת המצוה שיצאת   טז
יש לו ממקומו, אלפיים אמה לכל רוח; ואם היה מקצת תחום שיצא ממנו --לעשותה
הרי זה חוזר למקומו, וכאילו לא --מובלע בתוך אלפיים שיש לו ממקומוברשות, 

יש --וכל היוצאין להציל נפשות ישראל מיד גויים, או מן הנהר, או מן המפולת  יצא.
להם אלפיים אמה לכל רוח, ממקום שהצילו; ואם הייתה יד הגויים תקיפה, והיו 

 למקומן, ובכלי זינן. הרי אלו חוזרין בשבת --מפחדים לשבות במקום שהצילו



 ישלו לפיקוחנפש, אמהלכלרוח2,000בהלכהטו'מבאררבינושכלמישיצאלדברמצווהאו
2,000ואילובהלכהטז'מבאררבינושאםיצאומשוםפיקוחנפשגםישלהםממקוםשהגיעאליו.

לחזורלמקומןעםכליויתרעלכןשאםידהגוייםתקיפה)ישעדייןסכנה(מותרין,אמהלכלרוח
זינן.

אולםלכאורהישסתירהבדברירבינו,כיבפרקב'הלכהכג'כותברבינושמותריןלחזורלמקומן
עםכליזינןבכלמקרהכדישלאלהכשילןלעתידלבוא,ואילובפרקכז'רבינוכותבשרקאםיש

לחזורלמקומןעםכליזינן.וכךמסבירמאריבהערהכו':סכנה,מותרין















איתרשלולמסבירמארישהתורההתירהבכלמקרהלאלושיצאולהציל,לחזורעםכליזינןכדיש
) תחומין איסור לאהתירה אולםהתורה לבוא. מאיסור12לעתיד קל יותר שהוא אף על מיל(

אמהמדרבנן2,000ולכןגםחז"לעשוחיזוקגםלאיסורשלהוצאהמרשותלרשותשלכליזינן,
אלאאםכןישסכנהמצדהגויים.

והיתרהחזרתכליהזין ההסברלכךהואמשוםשדחויההיאשבתמפניפיקוחנפשולאהותרה,
נכללבכללשלדחויהשבתעלאףשבחזרהאיןפיקוחנפש,אולםאיסורתחומיןלאהותרבכלל

אםכןישפיקוחנפשבחזרה.דחויהאלא

פיקוחנפשמותרלובכלמקרהלטלטלאתכליזינומקרהשליוצאאיפואשאדםשיצאלהצילב
אמה,דין2,000-,אולםלגבייציאהמעברלמשוםההיתרשלהתורהשללאלהכשילןלעתידלבוא

יםאינהתקיפהמותרזהתלויאםידהגוייםתקיפהשאזמותרלחזורלמקומוואילואםידהגוי
אמהלכלרוח.2,000להםלנוע)עםכליזינו(עד

אםכיישקושיבכךשמלשוןרבינובפרקב'משמעשמדיןתורהמותריןגםלחזורלמקומןבכל
מקרהגםאםאיןסכנה,שלאכדברימארי,אולםאפשרלהטעיםאתהסברושלמאריבכךשיש

 תחומין של שלאמהמדרבנ2,000איסור דאורייתאכלל איסור אםאין והרי סכנה, אםאין ן,
עלמהמבוססאיסורתחומיןשל נראה12אמהשמהווהגזירהמשום2,000תחומין, מיל?לכן

שבמקוםשאיןסכנה,ישעדייןאיסורתורהשלתחומיןבשונהמאיסורכליזיןשהותרבכלמקרה.
אישי בטחון מהווה זין שכלי משום שזה אותוונראה מכשילין נמצינו לטלטל ממנו נמנע ואם
ישלו12לעתיד,מהשאיןכןאםישאיסורתחומיןשל לאנמצינומכשיליןאותוכיעדיין מיל,

מיללכלכיוון(.12טווחתנועהגדולמאד)

 שאלות בנושא:

האםנחשבכפיקוחנפשלכלדברלמרותשאיןחולה-מהדינהשלמשמרתשנקבעהמראש .1
מסוים.האםחובהלהתכונןמראש)לינהבסמוךלביתחולים(אושמותרלחללשבתלצורך

 ?הנסיעהואםכןהאםגםבאיסוריתורהאורקבדרבנן

תשובה ואיסור: אתהעובדיםבשבתמאחר ויחזירו יביאו גויים שנהגים הוא ביותר הטוב
עוסקיםבפיקוחנפש הואהותרכי הרי הטובהנאהמגויהואדרבנן, נהגיםגויים, אםאין .

יותרהואשהרופאיחליףאתמשמרתועםגויאולםלאעםיהודיכדישלאלהכשילו.אולם
אםאיןלועםמילהחליף,הרצויביותרשיבואלפנישבתוייסעאחרישבתאולםאםישלו

צאתמשפחהשנפגעתמכךהריהואעשוילהימנעמלטפלבשבתבמקריםשלפיקוחנפש)נמ
 מכשילן(ולכןהרבאויירבך

 



יגיעלמשמרתרשאילהתקשראליובשבת .2 האםעובדביתחוליםשרואהשאיןצורךשחברו
 ?בואלהודיעושלאי

 מותררקעלידיגוי.:תשובה

לביה"חבשבתכדישתלדשם .3 2,000-האםיותרלולצאתמתחוםה.בעלשהסיעאתאשתו
 ?לחנותאתהרכבולכבותואמהמביתהחוליםוכןהאםמותרלו

נהגמוניתלחלופיןרצוימאדשאדםיזמיןאמבולנסכיכלפעילותוהיאלפיקוחנפש.:תשובה
 ואםאיןברירהנהגמוניתיהודי.גוי

האםמותרלאשהיולדתהנוסעתללדתבשבת,לקחתאיתהדבריםשנצרכיםלהלשהותבבית .4
 טולמוקצה?חולים,לאודווקאלשבתעצמה?מהלגביטל

צריכהלהכיןאתכלהדבריםמלפנישבתותטלטלאתהמוקציםאגבהחפצים:היאתשובה
 המותרים.

יולדתאשרנסעהבאמבולנסובעלהלאהיהבביתבעתנסיעתה,האםמותרלולנסועבשבת .5
 ללוותאותהבלידהכשהיאמעוניינתבכך?

הרגשי(אםבעלהלאיגיע,יהיהמותרלואםבאמתהיולדתתהיהבסכנה)בגללהסף:תשובה
 לבוא.




