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 פד עמוד בדף 

ולהטבת  כל טיפול הנצרך להבראת חולה 
מצבו, כמו חימום מים למשל, ייעשה בשבת 
או על ידי מבוגרים דווקא ולא על ידי גויים 
 ילדים, ואפילו שיש בחולה רק ספק סכנה.

 
עושים בשבת את כל הפעולות הנצרכות  

ואין צורך ברוב דעות מומחים  להצלת נפש
או בשאלת חכם תחילה, וכל הזריז בפעולות 
אלה, שכרגיל כרוכות בחילול שבת, הרי זה 

 משובח. 

 עמוד אדף פה 

מחלצים בשבת אנשים הלכודים תחת 
עד שיתברר שאין שם יותר חיים  מפולת

וממשיכים בחילוץ גם אם רואים שבחלק 
 העליון של המפולת יש רק מתים.

 
 מחלצים בשבת מתחת מפולת גם מי שודאי

 יחיה רק עוד מספר דקות. 

 
נחלקו כיצד בודקים אם אדם חי או מת 

ושנחשפו קודם רגליו:  כשנפלה עליו מפולת
דעה אחת אומרת: ממשיכים בחילוץ עד 
חוטמו כדי לבדוק אם הוא נושם, ודעה שנייה 
אומרת ממשיכים רק עד לבו ובודקים אם יש 
דופק. לכל הדעות אם נחשף ראשו תחילה 
ממשיכים עד חוטמו ושאם מת הוא לא 

 ממשיכים בעבודות החילוץ בשבת.

 דף פה עמוד ב

דוחים את  ספק פיקוח נפשמניין שגם כשיש 
 יש שלוש דעות של תנאים על כך:  ?השבת

-נלמדת מהפסוק: ִאם דעת רבי ישמעאל .א

ים ִמִֽ ֵ֥ין לָֹּ֖ו דָּ ֵ֑ת א  מ  ָּ֣ה וָּ ָּ֖ב ְוֻהכָּ נָּ גַּ ֵ֥א הַּ צ  ְחֶתֶֶּ֛רת ִימָּ מַּ , 1בַּ

ולומד רבי ישמעאל קל וחומר: מה אם בעל 
הבית רשאי לעשות מעשה חמור ביותר ולהרוג 
את הגנב כדי להציל את עצמו, למרות שייתכן 
שהגנב בא רק לגנוב ולא להרוג, קל וחומר 

                                                           
 שמות פרק כב פסוק ב. 1
 שמות פרק כא פסוק יד. 2
ְרֶתֶּ֤ם ֶאת 3 -בויקרא פרק יח פסוק ה נאמר: '.ּוְשמַּ

י֙ ְוֶאת ָּ֣י -ֻחֹקתַּ חַּ ָּ֖ם וָּ ָאדָּ ֶּ֛ם הָּ ֲעֶשֵ֥ה ֹאתָּ ַ֔י ֲאֶשֶׁ֨ר יַּ טַּ ִמְשפָּ
ֶהֵ֑ם שמשון בן  ֲאִנָּ֖י ה''. הרש'ר הירש )הרב בָּ

 –רפאל הירש ]נולד בכ'ד בסיוון ה'תקס'ח, 
גנזי מרום בכ'ז בטבת ה'תרמ'ט[( כותב עלה ל

על כך בפירושו: '....מבחינת ההלכה למדנו 
מהמלים 'וחי בהם', שאין דבר עומד בפני 
פיקוח נפש: מותר ואף חובה לעבור עברה כדי 

ולא שימות בהם';  -להציל נפש; 'וחי בהם 
וכבר הערנו על כך ביחס לשבת )עי' פי' שמות 

ה, שהתכלית לא, יז(. שכן 'וחי בהם' מור
הראשונה של עשיית המצוות היא עידון 
ושובע שמחות בעולם הזה; מובן אפוא, 

נפש דוחה את השבת שחילולה אינו שפיקוח 
 חמור כמו הריגת הגנב. 

ִזֵ֥ד ִאֶּ֛יש -דעת רבי עקיבא נלמדת מהפסוק: ְוִכי .ב יָּ
ל ֶחָּ֖נּו -עַּ ִעָּ֣ם ִמְזְבִחַ֔י ִתקָּ ֵ֑ה מ  ְרמָּ ְרגָֹּ֣ו ְבעָּ ָּ֖הּו ְלהָּ ע  ר 

ּות מִֽ  כהןולומד רבי עקיבא קל וחומר: מה  - 2לָּ
שהרג את הנפש ובכל זאת עתה שמצאוהו 

 בשבת נלקח מעם המזבח ציבור מקריב קרבן
להישפט בבית דין, ואולי יצא זכאי ואולי לא, 
קל וחומר שפיקוח נפש דוחה את השבת 
 שחילולה אינו חמור כמו עבודת הקרבנות. 

דעת רבי אלעזר נלמדת אף היא מקל וחומר:  .ג
שהיא תיקון של איבר אחד  מה ברית מילה

ממאתים ארבעים ושמונה איברים דוחה את 
השבת קל וחומר שתיקון כל גופו של אדם 

 הנמצא שפיקוח נפש ידחה את השבת.
 

ְמרֵּ֥ו  רבי שמעון בן מנסיא נסמך על הפסוק ְושָּ
י ָּ֖ל ֶאת-ְבנ ִֽ א  ֲעשֹׂ֧ות ֶאת-ִיְשרָּ ֵ֑ת לַּ בָּ שַּ ֶּ֛ת הַּ -הַּ בָּ שַּ

ם ואומר: 'אמרה תורה: חלל  ָּ֖ם ְבִרֵ֥ית עֹולִָּֽ ְלֹדֹרתָּ
', עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה

 ולכן פיקוח נפש דוחה את השבת. 

 
ִאים ועל הפסוקים בתורה  נָּ תַּ מהם למדו  על הַּ

ִאים שספק פיקוח נפש דוחה שבת אומר  נָּ תַּ הַּ
שיש לו פסוק ולימוד עדיפים  האמורא שמואל

ְרֶתֶּ֤ם ֶאת י֙ ְוֶאת-משלהם: 'ּוְשמַּ ַ֔י -ֻחֹקתַּ טַּ ִמְשפָּ
ֶהֵ֑ם ָּ֣י בָּ חַּ ָּ֖ם וָּ ָאדָּ ֶּ֛ם הָּ ֲעֶשֵ֥ה ֹאתָּ  –ֲאִנָּ֖י ה''  ֲאֶשֶׁ֨ר יַּ

יתם ושמירתם ולא שימות שיחיה בעשי

 .3כשהוא עושה ושומר אותם

 
 הנסמכים הגמרא אומרת שרק דברי שמואל 

ֶהֵ֑ם-על המילים החד ָּ֣י בָּ חַּ מוכיחים  משמעיות וָּ
שספק פיקוח נפש דוחה שבת, ואי אפשר 

ְפִריְך את ְרָאיָּתֹו לעומת שאר הדעות  שכן  -ְלהַּ

אינן  משום שתשובותיהם , 4ניתן להפריכן
על השאלה המקורית: 'מניין שגם כשיש  עונות

' אלא הם דוחים את השבת? ספק פיקוח נפש
עונים על שאלה שלא נשאלה: מניין שפיקוח 

 נפש דוחה את השבת? 

כדי להציל חיים שיהיו  -שמצוה נדחית לשעה 
עשירים במצוות. יוצאות מכלל זה רק ההלכות 

-זרה, גילוי עריות ושפיכות-הנוגעות לעבודה
אפילו מפני  -דמים; הללו אינן נדחות לעולם 

י' דברים ו, ה; כב, כו(; פיקוח נפש )ראה פ
שהרי הן השיאים של מצוות בין אדם למקום, 
בין אדם לחברו ובין אדם לקדושת נפשו; 
ולפיכך נאמר בהן תמיד: 'ייהרג ואל יעבור' 
)סנהדרין דף עד עמוד א(. כמו כן, אם כופים 

וכפייה זו  -על אדם לעבור עברה ברבים 
נעשית מחמת איבה לתורה; במקרה זה נוהגת 

השם ונוהג איסור חילול השם:  וות קידושמצ
ואפילו  -חייב אדם למסור את נפשו בשמחה 

 מצוה קלה איננה נדחית מפני פיקוח נפש...'. 
ְפִריְך = להוכיח שאין הדברים כפי שנאמרו. 4  ְלהַּ
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ְרִגיר של  על ראייתו זו המשילו את שמואל לגַּ

המשפיע על טעם התבשיל כולו  פלפל חריף

  .5יותר מהרבה דלועיות

 
 
 

 אעמוד  מטדף 

 
.............. 

 
האם  רבי חנינאשאל את  רבי יהושע בן לוי

ִיםצמח האכן  ֲחלַּ  לרפאמועיל ויכול  6ששמו שַּ

יים  7ואז יהא מותר ִלְשֹחק -חולה  ֲחלַּ את השַּ

יים אינו צמח  -בשבת  ֲחלַּ או שצמח השַּ
ואז אסור להכין ממנו תרופה  -המסוגל לרפא 

בשבת שמותר  8רבי חנינאבשבת, והשיב לו 
ִים ֲחלַּ , לערבבם במים ולשתות לשחוק את השַּ

 .9את התמיסה כתרופה
 

, כתרופה כל מאכל שאינו נאכל בימי חול 
לאוכלו  - אף אם אין בו סכנה - לחולהמותר 

                                                           
ראה שימוש בביטוי זה גם במסכתות מגילה דף  5

 ז עמוד א ובחגיגה דף י עמוד א.
ִים 6  ֲחלַּ ד ,צמח השַּ שָּ , הוא המוכר בימינו, בשם רָּ

י ממשפחת המצליבים, משמש שנת-צמח חד
 ברפואה הטבעית וכצמח תבלין. 

ִלְשֹחק = לכתוש, לטחון וזוהי אחת מל'ט  7
 מלאכות האסורות בשבת מהתורה. 

 מזה שרבי יהושע בן לוי שאל את רבי חנינא 8
ִקיא בענייני בריאות, ולא שאלו  -ברפואות  הבָּ

אות דבר הלכה, יש ללמוד שבענייני ברי
 - ורפואה יש לשאול רופא דווקא ולא רב

ופשוט שעדיף לשאול מי שהוא גם רב וגם 
רופא. הגמרא כאן אומרת על רבי חנינא שהיה 
'בקי ברפואות', המאירי מפרש זאת שרבי 
חנינא היה רופא ממש, וכן הוא אומר שהחולה 

מאירי: '... וזהו . כותב ההיה רבי יהושע בן לוי
שאמרו בסוגיא זו על רבי יהושע ששאל לרבי 
ִים[,  ֲחלַּ חנינא שהיה רופא: שחלים ]=הצמח שַּ
אם היו מועילים לחליו עד שיהא רשאי 

והתיר לו'.  -לשחקם בשבת ולשתות מימיהן 
ישראלי -רבי יהושע בן לוי היה אמורא ארץ

בדור הראשון 'שהיה בקי באגדה' )בבא קמא 
ד א(. בין נושאי דרשותיו של רבי דף נה עמו

יהושע בן לוי המובאים בתלמוד, יש דרשות 
על גן עדן, הקשת בענן, אליהו הנביא, בריאות, 
מוות ועוד. להלן שלוש מדרשותיו שיש להם 

 קשר לנאמר בדף כאן:
מסופר במסכת כתובות דף עז עמוד ב שרבי  .א

יהושע בן לוי היה דבק בלימוד תורה 
החולים בדלקת ריאות  והרבצתה לתלמידיים

מדבקת ולא חשש לבריאותו, רש'י שם בד'ה 
'מיכרך בהו' מפרש: 'נדבק אצלם בשעה 

 וכן לגבי משקה. –בשבת לשם רפואה 
 

 רבי יהושע בן לויבשאלת הגמרא דיון  לאחר 
הגמרא מביאה  שחיקת השחליים בשבת,על 

ברפואה  רבי חנינאעדות למומחיותו של 
מבעיטת הנגרמות ציעות על פשנאמרו מדבריו 
ה  .ִפְרדָּ

 

שעוסק בתורה ומושיבן אצלו ומובטח הוא 
 שתגין התורה עליו ולא יוזק'.

על מלאך המוות מובא במסכת ברכות דף נא  .ב
שלשה  עמוד א 'אמר רבי יהושע בן לוי

סח לי מלאך המות: אל תטול חלוקך  דברים
שחרית מיד השמש ותלבש, ואל תטול ידיך 
ממי שלא נטל ידיו, ואל תעמוד לפני הנשים 
בשעה שחוזרות מן המת מפני שאני מרקד 
ובא לפניהן וחרבי בידי ויש לי רשות 
לחבל'.במסכת מכות דף יא עמוד א מסופר 
שצדיקותו של רבי יהושע בן לוי לא עמדה 

למנוע מות אדם בטריפת אריה: 'כי לו כדי 
הא דההוא גברא דאכליה אריא ברחוק 

 תלתא פרסי מיניה דרבי יהושע בן לוי...'.

במסכת שבת דף פח עמוד ב מובא: ' ואמר  .ג
ָּ֣ת  רבי יהושע בן לוי ֲערּוגַּ ו֙ כַּ יָּ מאי דכתיב 'ְלחָּ

ִחֵ֑ים ִשְפתוֹ  ֹבֶַ֔שם ִמְגְדלָֹּ֖ות ֶמְרקָּ ִנַ֔ים הַּ ֹושַּ יו֙ שִֽ תָּ
ר' )שיר השירים ה יג(? כל -ֹנְטפָֹּ֖ות מֵֹ֥ור ֹעב ִֽ

דיבור ודיבור שיצא מפי הקב''ה נתמלא כל 
ִמים'.  העולם כולו ְבשָּ

בפיקוח נפש חובה )ולא רק מותר!( לעשות כל  9
על שאלת  פעולה ומלאכה מיד ולא לבזבז זמן

ה אף שיש בפעולת ההצלה עבר -חכם כלל 
האסורה מהתורה )חוץ משלוש עבירות 
חמורות: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות 
דמים( ואין בזה משום חילול שבת וכדו' אלא 

הכרוכה ב'עברה'  להיפך! פעולת הצלת חיים
נעשית על ידי גדולי ישראל ועל ידי החשובים 
 דווקא. )עוד בעניין ראה להלן מדף פב עד דף

 פה ובגמרא שם(. 


