
 לרפואת גילת חוה פריידא בת רבקה

  "]צנא דקרי"ב "ע - "וכבר היה"א "ע פה[פיקוח נפש דוחה שבת ספק 

 בנו ישמעאל ורבי, הסדר ולוי, בדרך מהלכין עזריה בן אלעזר ורבי עקיבא ורבי ישמעאל רבי'"הגמרא מספרת 

" ?השבת את שדוחה נפש לפקוח מניין :בפניהם זו שאלה נשאלה .אחריהן מהלכין עזריה בן אלעזר רבי של

ולבסוף את דעתו של רב יהודה בשם , הגמרא מביאה עוד דעות ,שלושת התנאים הראשונים ענו את תשובתן

 לכך .כשאר הדעות שהובאו ,דרשתו של רב יהודה בשם שמואללא ניתן לדחות את מוכיח שרבא . שמואל

של  אחד טוב גרעין( פלפלתא חדא טבא: יצחק בר נחמן רב ואיתימא, רבינא אמר"משבחת הגמרא את שמואל 

  .)מןשחסרות בטע, ממלוא הסל של דלעות( דקרי צנא ממלא - יפאחר) פלפל

  דחייה  דיעה  תנא
רבי 

  ישמעאל
ו מההיתר "ק )א,שמות כב(" ָּדִמיםָּדִמיםָּדִמיםָּדִמים    לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     ֵאיןֵאיןֵאיןֵאין ָוֵמת ְוֻהָּכה ַהַּגָּנב ִיָּמֵצא ַּבַּמְחֶּתֶרת ִאם"

  : למרות, )בהיחבא(להרוג גנב שבא במחתרת 
  . )לרצוח( עסקי נפשות או )לגנוב( ספק בא הגנב על עסקי ממונות. א
 ְוא"נאמר בפרשת רוצחים (הינו עוון חמור שמטמא את הארץ  )הגנב(עוון רצח . ב

) שם(נאמר בפרשת רוצחים ( וגורם לשכינה להסתלק) )לד,לה במדבר("  ָהָאֶרץ ֶאת ְתַטֵּמא
  .)לא ירצחוש בתנאיה שוכן בתוך בני ישראל "משמע שהקב" ְּבתֹוָכּה ֹׁשֵכן ֲאִני ֲאֶׁשר"
לפיקוח נפש  )הגנבנפש להרוג את  בגינו מותרש( חשש לנפשו של בעל הביתהמ ו"ק

  .שדוחה את השבת

ההיתר אין ש. של רבאשמא כדעתו 
 ספקספקספקספק הינו מחמתלהרוג את הגנב 

אלא , הגנב שמא יהרוגבלבד 
ג הגנב יהרו ודאיודאיודאיודאיששששההיתר מחמת 
שיודע הגנב שבעל הבית ( את בעל הבית

, נו מבלי להילחם עליועל ממולא יוותר 
את עצמו שבמידה ויראה את  הגנב ומכין

הקם להורגך "ו) בעל הבית יהרגהו
  ".השכם להורגו

רבי 
, עקיבא

בהסבר 
ח "רבב

בשם רבי 
  יוחנן

 ,)יד,כא שמות(" ָלמּות ִּתָּקֶחּנּו ִמְזְּבִחי ֵמִעםֵמִעםֵמִעםֵמִעם ְבָעְרָמה ְלָהְרגוֹ  ֵרֵעהּו ַעל ִאיׁש ָיִזד ְוִכי"
רק  - והתברר שהרג , ק"פשט הפסוק מורה שכוהן שהרג את הנפש אם התחיל לעבוד בביהמ(

במידה ") מזבחי למע"כתוב ר מכך שלא ולא בעת שהתבר, וקחים אותו למיתהעבודתו ל בתום
באמצע עבודתו  -למוות  נידוןיכול להעיד לטובת  במקדשובד עש והכוהן

  :למרות, )לעומת מיתת עצמו שנעשית רק בתום עבודתו( נשלח להצילובמקדש 
  .אותו מעבודתונם מוצאים יולח, אין ממש בעדות הכהןייתכן ש. א
  .ואף דוחה את השבת, ת הינה חשובהעבודת הקורבנו.ב
לפיקוח נפש שדוחה את ) עבודתו שנלקח כוהן באמצע( החשיבות של חיי אדםמו "ק

  .השבת

סנהדרין מג (שמא כדעתו של אביי 
שכל עדות לטובת הנידון . )א"ע

י זוג תלמידי "למוות נבדקת ע
 -ובמידה והם אישרו אותה , חכמים

הנידון למוות חוזר לבית המשפט 
רק  בכוהןגם . לעיון נוסף בדינו

ח "י זוג ת"שנבדקה ע בעדות אמינה
אבל לא , מפסיקים את עבודתו

  .בספק שמא יש בעדותו ממש
רבי 

  אלעזר
ו "ק, איברים 248אף שהיא תיקון רק לאחד , דוחה את השבתברית מילה 

  .נפש שמציל את כל האיברים שידחה את השבת לפיקוח
  

רבי יוסי 
ברבי 
  יהודה

ה "הקב )יג,לא שמות( "ִּתְׁשֹמרּו ַׁשְּבֹתַתי ֶאת ַאַאַאַא :ֵלאֹמר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר ְוַאָּתה"
נפש אין פיקוח ללמדנו שבמחלק  "ַא", שמירת שבת מצווה את בני ישראל על

  .לדחותהאלא , לשמור את השבת

"רק בפיקוח נפש ודאי  מחלק "ַא
אך לא בספק פיקוח , לחלל שבת

  .נפש
רבי יונתן 

  בן יוסף
לחללה  השבת מסורה לכם )יד,לא שמות( "ָלֶכםָלֶכםָלֶכםָלֶכם ִהוא ֹקֶדׁש ִּכי ַהַּׁשָּבת ֶאת ְׁשַמְרֶּתםּו"

  .מות כדי לשומרהם מסורים לה לאתואין , בעת פיקוח נפש
היא לחללה רק  "ָלֶכם"השבת היא 

  .אך לא בספק, בודאי פיקוח נפש

רבי 
שמעון בן 

  מנסיא

 שמות( "עֹוָלם ְּבִרית ְלֹדֹרָתם ַהַּׁשָּבתַהַּׁשָּבתַהַּׁשָּבתַהַּׁשָּבת    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ַלֲעׂשֹותַלֲעׂשֹותַלֲעׂשֹותַלֲעׂשֹות ַהַּׁשָּבת ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ְוָׁשְמרּו"
) ובכך ,כדי שימשיך לחיות, בעת פיקוח נפש( אחת שבת עליו חלל: תורה אמרה ,)טז,לא

  .שבתות שישמור כדי

מחללים את השבת דווקא בודאי 
ות כדי שיחייה שבת פיקוח נפש

  .לא בספק פיקוח נפשאך , הרבה
רבי 

יהודה 
בשם 

  שמואל

 ֻחֹּקַתי ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם": ם הייתי שם הייתי אומר תשובה העדיפה מתשובתםא
התורה והמצוות  )ה,יח ויקרא( "ָּבֶהםָּבֶהםָּבֶהםָּבֶהם    ָוַחיָוַחיָוַחיָוַחי ָהָאָדם ֹאָתם ַיֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ִמְׁשָּפַטי ְוֶאת

  .ויש לחלל את המצוות בעת חשש למיתה, לא שימותו בהםו, נועדו שיחיו בהם

מטרת המצוות  "ַיֲעֶׂשה ֲאֶׁשר"
בכך ( ולא שיבוא על ידם, לעשותן

  .לידי ספק מיתה) שישמור מצוות

  

  

  

  

  

  

  

  


