
 
 

 
 

   גדרי פיקוח נפש בחולה וביולדת
  
  בגמרא דף פג. – מסכת יומא פרק ח משנה ו .1

  מאכילין אותו אפילו דברים טמאים, עד שיאורו עיניו.  -מי שאחזו בולמוס 
אין מאכילין אותו מחצר כבד שלו, ורבי מתיא בן  -מי שנשכו כלב שוטה 

  חרש מתיר. 
ועוד אמר רבי מתיא בן חרש: החושש בגרונו מטילין לו סם בתוך פיו בשבת, 

  מפני שהוא ספק נפשות, וכל ספק נפשות דוחה את השבת. 
מי שנפלה עליו מפולת, ספק הוא שם ספק אינו שם, ספק חי ספק מת, ספק 

 -מפקחין, ואם מת  -מפקחין עליו את הגל. מצאוהו חי  -נכרי ספק ישראל 
 יניחוהו.

  הדין  המקרה  
  מי שאחזו בולמוס  1מקרה 

  
  מאכילים דברים טמאים

  2מקרה 
  
  
  

  ין מאכילים אותו חצר כבדא -חכמים  מי שנשכו כלב שוטה
  

חצר  מאכילים אותו-ר' מתיא בן חרש
  כבד של הכלב

  
 
  פה:-יומא פה. .2

וכבר היה רבי ישמעאל ורבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה מהלכין בדרך, 
ולוי הסדר ורבי ישמעאל בנו של רבי אלעזר בן עזריה מהלכין אחריהן. 

   מניין לפקוח נפש שדוחה את השבת?נשאלה שאלה זו בפניהם: 
ומה זה, שספק על ואמר: אם במחתרת ימצא הגנב.  רבי ישמעאלנענה 

פשות בא, ושפיכות דמים מטמא את הארץ וגורם ממון בא ספק על נ
ניתן להצילו בנפשו, קל וחומר לפקוח נפש  -לשכינה שתסתלק מישראל 

  שדוחה את השבת. 
וגו' מעם מזבחי תקחנו וכי יזד איש על רעהו ואמר:  רבי עקיבאנענה 

ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי ולא מעל מזבחי.  -מעם מזבחי למות. 
אפילו מעל מזבחי. ומה זה,  -א להמית, אבל להחיות יוחנן: לא שנו אל

קל  -שספק יש ממש בדבריו ספק אין ממש בדבריו, ועבודה דוחה שבת 
  וחומר לפקוח נפש שדוחה את השבת. 

ואמר: ומה מילה, שהיא אחד ממאתים וארבעים  רבי אלעזרנענה 
שדוחה  -דוחה את השבת, קל וחומר לכל גופו  -ושמונה איברים שבאדם 

  את השבת. 



 
 

 
 

תלמוד לומר  -יכול לכל  את שבתתי תשמרואומר:  רבי יוסי ברבי יהודה
  חלק.  -אך 

היא מסורה בידכם, ולא  -אומר: כי קדש היא לכם  רבי יונתן בן יוסף
  רים בידה. אתם מסו

אומר: ושמרו בני ישראל את השבת, אמרה תורה:  רבי שמעון בן מנסיא
   חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה.

 

  ההסבר  הפסוק   
ר' 

  ישמעאל
אם במחתרת 

  ימצא הגנב
  

ומה זה, שספק על ממון בא ספק על נפשות 
בא, ניתן להצילו בנפשו, קל וחומר לפקוח 

  נפש שדוחה את השבת. 
וכי יזד איש על   ר' עקיבא

רעהו מעם מזבחי 
  תקחנו למות

  
  

חי. ואמר רבה ולא מעל מזב -מעם מזבחי 
בר בר חנה אמר רבי יוחנן: לא שנו אלא 

זבחי. אפילו מעל מ -להמית, אבל להחיות 
ומה זה, שספק יש ממש בדבריו ספק אין 

קל  -ממש בדבריו, ועבודה דוחה שבת 
  וחומר לפקוח נפש שדוחה את השבת. 

ם ומה מילה, שהיא אחד ממאתים וארבעי  מילה  ר' אלעזר
ת, דוחה את השב -ושמונה איברים שבאדם 

  דוחה את השבת. ש -קל וחומר לכל גופו 
ר' יוסי 

  בר' יהודה
את אך את 

   שבתתי תשמרו
  לק.ח -למוד לומר אך ת -יכול לכל 

ר' יונתן בן 
  יוסף

  כי קדש היא לכם 
  

היא מסורה בידכם, ולא אתם מסורים 
  בידה.

ר' שמעון 
  בן מנסיא

ושמרו בני ישראל 
  את השבת

אמרה תורה: חלל עליו שבת אחת, כדי 
  שישמור שבתות הרבה.

  וחי בהם   שמואל
  

  ולא שימות בהם

אך את שבתתי   ירושלמי
  מיעוט  תשמרו

אמרה תורה חלל עליו שבת והוא יושב 
  ומשמר שבתות הרבה

  



 
 

 
 

 
  לז -שמות פרשת משפטים פרק כא פסוק יב  .3

ת: ת ֥מֹות יּוָמֽ יׁש ָוֵמ֖ ה ִא֛   (יב) ַמֵּכ֥
ָּמה:  ר ָי֖נּוס ָׁשֽ י ְל֙� ָמ֔קֹום ֲאֶׁש֥ ים ִאָּנ֣ה ְלָי֑דֹו ְוַׂשְמִּת֤ ה ְוָהֱא�ִה֖ א ָצָד֔ ֹ֣   (יג) ַוֲאֶׁש֙ר ל

ּנּו ָלֽמּות:  י ִּתָּקֶח֖ ם ִמְזְּבִח֔ ה ֵמִע֣ הּו ְלָהְר֣גֹו ְבָעְרָמ֑ יׁש ַעל־ֵרֵע֖ ד ִא֛   (יד) ְוִכי־ָיִז֥
  
  ד –שמות פרשת משפטים פרק כב פסוק א  .4

ים:(א)  ין ֖לֹו ָּדִמֽ ת ֵא֥ ה ָוֵמ֑ א ַהַּגָּנ֖ב ְוֻהָּכ֣ ֶרת ִיָּמֵצ֥   ִאם־ַּבַּמְחֶּת֛
ר ִּבְגֵנָבֽתֹו: ין ֔לֹו ְוִנְמַּכ֖ ם ִאם־ֵא֣ ם ְיַׁשֵּל֔ ים ֑לֹו ַׁשֵּל֣ יו ָּדִמ֣ ֶמׁש ָעָל֖ ה ַהֶּׁש֛   (ב) ִאם־ָזְרָח֥

  
  

  בית הבחירה למאירי מסכת יומא דף פה עמוד א .5
בח קולטו ואפי' רצה לעבוד מוסרין אותו לידון כהן שהרג במזיד אין מז

שנאמר מעם מזבחי תקחנו למות ומ"מ אם התחיל בעבודה ממתינין לו עד 
  שיגמור שנאמר מעם מזבחי ולא מעל מזבחי.

 
  יומא פה: .6

אמר רב יהודה אמר שמואל: אי הואי התם הוה אמינא: דידי עדיפא 
לכולהו אית להו פירכא, ולא שימות בהם. אמר רבא:  -מדידהו, וחי בהם 

דילמא כדרבא, דאמר  -בר מדשמואל דלית ליה פרכא. דרבי ישמעאל 
חזקה אין אדם מעמיד עצמו על ממונו, והאי  -רבא: מאי טעמא דמחתרת 

קטילנא ליה והתורה  -מידע ידע דקאי לאפיה, ואמר: אי קאי לאפאי 
בי עקיבא השכם להרגו. ואשכחן ודאי, ספק מנלן? דר -אמרה: בא להרגך 

נמי, דילמא כדאביי. דאמר אביי: מסרינן ליה זוגא דרבנן, לידע אם ממש 
בדבריו. ואשכחן ודאי, ספק מנא לן? וכולהו אשכחן ודאי, ספק מנא לן? 

ודשמואל ודאי לית ליה פירכא. אמר רבינא ואיתימא רב נחמן בר יצחק: 
  טבא חדא פלפלתא חריפא ממלא צנא דקרי.

  
  

  החמור  הקל  
  הצלה מתירה חילול שבת  רבי ישמעאל

  
  הצלה המתירה הריגה

  דוחה את השבתהצלה   רבי עקיבא
  

  הצלה דוחה את העבודה

  תיקון הגוף כולו  רבי אלעזר
  

  תיקון איבר אחד



 
 

 
 

  ת יומא פרק ח הלכה התלמוד ירושלמי מסכ .7
מניין שספק נפשות דוחה את השבת ר' אבהו בשם ר' יוחנן [שמות לא יג] 

אמרה תורה חלל עליו שבת  אך את שבתתי תשמרו מיעוט אית דבעי מימר
  והוא יושב ומשמר שבתות הרבה 

  
תני הזריז משובח והנשאל מגונה והשואל הרי זה שופך דמים תני כל דבר 

ומר יעשו דברים בעכו"ם ובקטנים אלא אפילו שהוא של סכנה אין א
בגדולים בישראל מעשה שנפלה דליקה בחצירו של יוסי בן סמאי בשיחין 

וירדו בני קצרה של ציפורין לכבותו ולא הניח להן אמר הניחו לגבאי 
שיגבה את חובו מיד קשר עליו הענן וכיבהו ובמוצאי שבת שלח לכל אחד 

משים דינר אמרו חכמים לא היה צריך ואחד מהן סלע ולאיפרכוס שלהן ח
  לעשות כן:

  
  שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שכט סעיף ד .8

אפי' מצאוהו מרוצץ, שאינו יכול לחיות * אלא לפי שעה, מפקחין, 
ובודקים עד חוטמו; אם לא הרגישו בחוטמו חיות, אז ודאי מת לא שנא 

  פגעו בראשו תחלה לא שנא פגעו ברגליו תחלה
  
  ביאור הלכה סימן שכט סעיף ד .9

ואף על גב דלא שייך הכא הטעם חלל שבת אחת כדי  -* אלא לפי שעה 
שישמור שבתות הרבה משום דלאו דוקא שבת הוא הדין שאר מצות כמו 

שכתב המאירי ביומא וז"ל ואעפ"י שנתברר שאי אפשר לו לחיות אפילו 
ת נראה דכל שעה אחת שבאותה שעה ישוב בלבו ויתודה עכ"ל אמנם באמ

זה הוא לטעמא בעלמא אבל לדינא לא תלוי כלל במצות דאין הטעם 
דדחינן מצוה אחת בשביל הרבה מצות אלא דחינן כל המצות בשביל חיים 

  של ישראל 
וכדיליף לה שמואל מ"וחי בהם" כדכתב הרמב"ם פ"ב מהלכות שבת 

שאין משפטי התורה נקמה בעולם אלא רחמים וחסד ושלום בעולם וכמו 
כן לכל הני תנאי דילפי לה ממזבח וממילה וממחתרת מוכרח דאחיים של 

  אדם קפיד רחמנא (בר מההיא דחלל שבת אחת וכו') 
 

  ב -רמב"ם הלכות שבת פרק ב הלכה א  .10
דחויה היא שבת אצל סכנת נפשות כשאר כל המצות, לפיכך  - הלכה א

חולה שיש בו סכנה עושין לו כל צרכיו בשבת א על פי רופא אומן ב של אותו 
מקום, ספק שהוא צריך לחלל עליו את השבת ספק שאינו צריך, וכן אם 



 
 

 
 

אמר רופא לחלל עליו את השבת ורופא אחר אומר אינו צריך מחללין עליו 
  השבת שספק נפשות דוחה את השבת. את 

אמדוהו ביום השבת שהוא צריך לכך וכך שמונה ימים אין  - הלכה ב
אומרים נמתין עד הערב כדי שלא לחלל עליו שתי שבתות אלא מתחילין 
מהיום שהוא שבת ומחללין עליו אפילו מאה שבתות כל זמן שהוא צריך 

את הנר ומכבין מלפניו ויש בו סכנה או ספק סכנה מחללין, ומדליקין לו 
את הנר ושוחטין לו ואופין ומבשלין ומחמין לו חמין בין להשקותו בין 

לרחיצת גופו, כללו של דבר שבת לגבי חולה שיש בו סכנה הרי הוא כחול 
  לכל הדברים שהוא צריך להן.

  
  ר"ן על הרי"ף מסכת יומא דף ד עמוד ב .11

הקל הקל תחלה. כלומר וגרסי' בגמ' ת"ר מי שאחזו בולמוס מאכילין אותו 
שאם יש שני איסורין לפנינו הא' איסור לאו כגון נבילה והאחד איסור כרת 

  מאכילין אותו איסור לאו וכן הדין בכל חולה.
ונשאל הראב"ד ז"ל בלשון הזה אם היה חולה שיש בו סכנה וצריך לשחוט 

ן לו תרנגולת למה לא נאמר לנכרי שינחור לו (אחר) ונאכילנו הנבילה שאי
בה אלא איסור לאו ולא נשחוט ונדחה שבת שיש בה איסור סקילה והשיב 

שזה החולה איזה איסור עומד ומעכבו? ודאי איסור שבת ,לא איסור 
נבילה.תדע שאילו לא היה שבת לא היינו מבקשים לו נבילה (כי) אלא 

שחוטה וכיון שכן האיסור העומד עליו ומעכבו הוא ששבה היתר גמור לא 
  .ולפיכך אין מתירין לו איסור נבילה עכ"ל. איסור אחר

ותמהני שא"כ מצא תרנגולת נחורה נאכילנה אותו ולא נשחוט לו שכשם  
שאתה אומר שאיסור שבת מעכבו מלשחוט כך איסור נבילה מעכבו 

מלאכול נבילה זו שאם לא היה איסור נבילה מעכבו היה אוכל אותה ולמה 
בילה ועוד שאפי' היה כן למה לא עומד לפניו איסור שבת יותר מאיסור נ

נאכיל אותו האיסור שהוא קל ביותר אבל נ"ל דלגבי חולה אין איסור 
נבילה קל מאיסור שבת דנהי דנבילה איסור לאו ושבת איסור סקילה איכא 

חומרא אחרינא בנבילה לפי שהאוכלה עובר בלאו על כל זית וזית שבה 
א] אמרו לו אל תשתה אל  כדאמרי' לגבי נזיר שהיה שותה יין [נזיר מב

תשתה והוא שותה חייב על כל אחת ואחת אבל לענין שבת לא עבר אלא 
בשעת שחיטה וחד לאו הוא דאיכא דמעשה שבת מותרין דקי"ל [ב"ק עא 

א] היא קודש ואין מעשיה קודש ומש"ה לאוין הרבה דנבילה לא מיקרי 
  :איסור קל לגבי חד לאו דשבת ואף על גב דהוי איסור סקילה

  


