
 

 

 

 

 

 ספק נפשות דוחה את השבת

מתיא בן חרש: החושש בגרונו, מטילין לו סם בתוך פיו בשבת, מפני שהוא  רביועוד אמר ( משנה: )המשך )פ"ג א'(

  1.שות, וכל ספק נפשות דוחה את השבתספק נפ

 למה לי תו למימר "וכל ספק נפשות דוחה את השבת"?  ()ומקשה)פ"ד ב'( 

היום לא ימות, דפשיטא לן ד)אמר רב יהודה אמר רב: לא ספק שבת זו בלבד אמרו, אלא אפילו ספק שבת אחרת 

לתמניא  )הרופאים לעשות לו רפואה(. היכי דמי? כגון דאמדוה אלא ספק שאם לא יעשו לו היום, שמא ימות לשבת הבאה(
 מא קמא שבתא. מהו דתימא ליעכב עד לאורתא, כי היכי דלא ניחול עליה תרי שבתא, קמ"ל. יומי, ויו

. ולא שבת זו )רחיצה, שמא יבריא מאליו(מחמין חמין לחולה בשבת, בין להשקותו בין להברותו  :נמי הכי תניא
ני שספק נפשות בלבד אמרו, אלא לשבת אחרת. ואין אומרים נמתין לו שמא יבריא, אלא מחמין לו מיד, מפ

ולא  גוים, ואין עושין דברים הללו לא על ידי דוחה את השבת. ולא ספק שבת זו אלא אפילו ספק שבת אחרת.
כותיים.  ולא על פי נשים, ין אומרין יעשו דברים הללו לא על פיגדולי ישראל. וא אלא על ידי קטנים, על ידי

 אבל מצטרפין לדעת אחרת. 

. הא כיצד? ראה בית דיןמשובח. ואין צריך ליטול רשות מ הרי זהש בשבת, והזריז מפקחין פקוח נפ תנו רבנן:
אף ו )ומבאר(בית דין. משובח. ואין צריך ליטול רשות מ הרי זהתינוק שנפל לים, פורש מצודה ומעלהו. והזריז 

 . )עמו(דקא צייד כוורי  על גב

משובח.  הרי זה, ומעלהו. והזריז יהא נוח להיכנס()כדי להשפיל שפת הבור, וראה תינוק שנפל לבור, עוקר חוליא 
 דמתקן דרגא.  אף על גב )ומבאר(בית דין. ואין צריך ליטול רשות מ

בית דין. משובח, ואין צריך ליטול רשות מ הרי זהראה שננעלה דלת בפני תינוק, שוברה ומוציאו. והזריז 
 . להם, או פירושו קיסמין להדלקה()נסרים שצריך דקא מיכוין למיתבר בשיפי  אף על גבו )ומבאר(

משובח. ואין צריך  הרי זהמפני הדליקה בשבת. והזריז  )בכלים של מתכת או חרס מלאים מים(מכבין ומפסיקין 
 . )משפיל ומציע הגחלים לצלות עליהם לערב(דקא ממכיך מכוכי  אף על גבו )ומבאר( בית דין.ליטול רשות מ

. אבל )לאיבוד(אזל ליה  (בבית דין )עד שישאלמועינן ים, משום דאדהכי והכי . דאי אש)להשמיענו כל אלו(וצריכא 
בור דקא יתיב אימא לא, צריכא. ואי אשמועינן בור, משום דקא מיבעית. אבל ננעלה דלת אפשר דיתיב בהאי 

 . צריכא. )מפתהו ומקשקש לו באגוזים(גיסא ומשביש ליה באמגוזי 

 . ליקה בחצר זו, ונפשות בחצר אחרת, והם חולים או קטנים()דלחצר אחרת  אפילומכבין ומפסיקין, למה לי? ד

 .והשואל הרי זה שופך דמים ,והנשאל מגונה ,הזריז משובח: תני (:הלכה ה ,פרק שמיני ,)יומא בירושלמיגרסינן 

                                                
ת ֻחּק  ( יח,ה , פר' אחרי מות,ראויק) מהפסוק ,, פ"ה ב'גמראוכמו שמסיק ב  .1 ם אֶּ ּתֶּ ַמרְׁ ְׁ ם "ּוש  דָּ אָּ ם הָּ ה א תָּ ר ַיֲעש ֶּ ֶּ ַטי ֲאש  ּפָּ ְׁ ת ִמש  אֶּ ַחי ַתי וְׁ וָּ

ם הֶּ  . " ולא שימות בהםּבָּ
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  18.דאסור להתכוון לצידת הדגים 17המאיריודעת  16.רק להצלת התינוק

 שולחן ערוך

 או"ח הלכות שבת, סי' שכח()

הּוא  י.  ֶּ י ש  ה, ַאף ַעל ּפִ נָּ ִהיא ַסּכָּ ֶּ ִרים ש  מְׁ ִאים או  פְׁ רו  הָּ ֶּ ל ח ִלי ש  ֵפא ּכָּ ִאם רו  ת; וְׁ ּבָּ ַ ּ ת ַהש  יו אֶּ לָּ ִלין עָּ ַחּלְׁ חּוץ, מְׁ ר ִמּבַ ש ָּ ַעל ַהּבָּ
כָּ  ה, ּדְׁ חֶּ ִריךְׁ ֻממְׁ ֵאין צָּ ֶּ ֵמר ש  או  ֶּ ֵיש  ִמי ש  ִלין; וְׁ ַחּלְׁ , מְׁ ִריךְׁ ֵמר: ֵאינו  צָּ ד או  חָּ ֵפא אֶּ רו  , וְׁ ִריךְׁ ֵמר: צָּ ד או  חָּ ּוִבים אֶּ ם ֲחש  דָּ ֵני אָּ ל ּבְׁ

ש   פָּ ֵפק נְׁ ת, ּוסְׁ צָּ ִחין קְׁ ֵקל. מּומְׁ הָּ ת לְׁ ִקיִאים  הגה:ו  בְׁ ם ּכִ תָּ ן או  ִקינָּ ַחזְׁ ִאין ל א מְׁ פְׁ ן רו  ֵאינָּ ֶּ ם ַעּכּו"ם ש  תָּ ל סְׁ ֵאִלים, ֲאבָּ רָּ א ִיש ְׁ קָּ וְׁ ִרים ּדַ מְׁ ֵיש  או  וְׁ

ת  ּבָּ ַ ּ יו ַהש  לָּ ִלין עָּ ַחּלְׁ ה, ֵאין מְׁ לָּ דו  ה ּגְׁ ֲעב ר ֲעֵברָּ ּיַ ֶּ סו  ש  נְׁ אָּ ִצים לְׁ רו  ֶּ (. ִמי ש  ר ךְׁ אָּ ר הָּ ּתֵ הֶּ ם )ִאסּור וְׁ ֵ ש  ֵסף ּבְׁ ית יו  ֵעיל סי' ש"ו )ּבֵ ִן לְׁ ילו  ַעּיִ ַהּצִ ֵדי לְׁ ּכְׁ
"א(. ּבָּ ְׁ ַרש   הָּ

אכֶּ  יא.  לֶּ ש  לו  מְׁ ּיֵ ֶּ ה ש  דּועָּ ה יְׁ פּואָּ ת לו  רְׁ ו  ִריךְׁ ַלֲעש  ּצָּ ֶּ ת ש  ּבָּ ַ ם ש  יו  דּוהּו ּבְׁ ֲאמָּ ֶּ ה, ש  נָּ ש  ּבו  ַסּכָּ ּיֵ ֶּ ה ש  לֶּ ִמים, חו  ה יָּ נָּ מו  ְׁ ת ש  ּבָּ ַ ת ִחּלּול ש 
ִר  מְׁ ּמְׁ ֵאין או  ֶּ י ש  ד ַאף ַעל ּפִ ּו ִמּיָּ א ַיֲעש  ּלָּ ת ַאַחת, אֶּ ּבָּ ַ א ש  ּלָּ יו אֶּ לָּ ל עָּ ַחּלֵ ּל א לְׁ ֶּ א ש  צָּ ִנמְׁ ה וְׁ לָּ יְׁ ין ַעד ַהּלַ ּתִ יו ים: ַנמְׁ לָּ ִלין עָּ ַחּלְׁ

ן רע ֵעיל ִסימָּ ן לְׁ ן ַעּיֵ ַ יש  ּיִ ֶּ ִביל ש  ְׁ ש  ר ּבִ ת ַהּנֵ ַכּבו  ת. ּולְׁ תו  ּבָּ ַ י ש  ּתֵ ְׁ  ח. "ש 
ִלין יב.  ַחּלְׁ ּמְׁ ֶּ ש  ֵדי גּ  ּכְׁ ת ַעל יְׁ ו  ּל א ַלֲעש  ֶּ ִלין ש  דְׁ ּתַ ְׁ ה, ִמש  נָּ ש  ּבו  ַסּכָּ ּיֵ ֶּ ת ַעל ח ִלי ש  ּבָּ ַ יִ ש  ֵאל  יםו  רָּ ֵדי ִיש ְׁ א ַעל יְׁ ּלָּ ים אֶּ ִ ש  נָּ ים וְׁ ַטּנִ ּוקְׁ

ַעת.  ֵני ּדַ ִלים ּובְׁ דו  ל א ִאחּור ַעל יְׁ  הגה:ּגְׁ חּוי ּובְׁ ל א ּדִ ת ּבְׁ ו  ר ַלֲעש  ָּ ש  פְׁ ִאם אֶּ ִרים ּדְׁ מְׁ ֵיש  או  ת וְׁ ו  ר ַלֲעש  ָּ ש  פְׁ ִאם אֶּ ּנּוי; וְׁ ִ ֵדי ש  ה ַעל יְׁ ש ֶּ ּנּוי, עו  ִ ֵדי ש 

י  ֵדי גו  ין ַעל יְׁ ש ִ ל, עו  לָּ ל א ִאחּור ּכְׁ י ּבְׁ ֵדי גו  רּוַע וש"ַעל יְׁ ר זָּ ם ראב"ן(  ג)או  ֵ ש  י, ֵאין ומ"מ ּבְׁ גו  ל הָּ ַעּצֵ תְׁ ּיִ ֶּ חּוש  ש  ֵיש  לָּ ם ּדְׁ קו  מָּ ל ּבְׁ ֲהִגים; ֲאבָּ ֵכן נו  וְׁ
ת ַע  ו  י ַלֲעש  ֵדי גו  ַר"ן(. ל יְׁ ת וְׁ פו  סָּ  )ּתו 

ר ַאחֵ  יג.  בָּ ן ִעּמו  ּדָּ ַתּקֵ ח ֲאִפּלּו ִאם מְׁ ּבָּ ֻ ש  ה מְׁ ה, ֲהֵרי זֶּ נָּ ש  ּבו  ַסּכָּ ּיֵ ֶּ ר ש  בָּ דָּ ת ּבְׁ ּבָּ ַ ל ש  ַחּלֵ ִריז לְׁ ל ַהּזָּ ה  רּכָּ צּודָּ ֵרש  מְׁ ּפֵ ֶּ ן ש  גו  ּכְׁ
ִגים,  ד ִעּמו  ּדָּ צָּ ר וְׁ הָּ ַפל ַלּנָּ ּנָּ ֶּ ק ש  ינו  ת ּתִ ַהֲעלו  ה. לְׁ זֶּ ֵצא ּבָּ ּיו  ל ּכַ ֵכן ּכָּ  וְׁ

 

                                                
וכך  '.ואין אומרים לעשות דברים הללו לא על ידי נשים ולא על ידי כותים, מפני שמצטרפים לדעת אחרת' :הרי"ף והרמב"ם גרסו. 13

בדפוסים כתוב רק משפט אחד: אין עושין . שונה מגרסתו בכתבי יד ,רמב"ן, רא"ש ור"ן. יש לציין כי גרסת הרמב"ם בדפוסיםפירשום 
ניהם". ועל פי זה ביאר תהא שבת קלה בעי אותן לא על ידי נכרים ולא על ידי קטנים ולא על ידי עבדים, ונימק זאת הרמב"ם "כדי שלא

כי נימוק זה מבאר גם את דברי הגמרא שאין אומרים לעשות דברים הללו על ידי נשים. אך בכתבי יד של הרמב"ם מובא , הבית יוסף
 משפט נוסף, "ואין מורין לנשים לעשות דברים אלו", ועל זה לא מובא הנימוק שתהא שבת קלה בעיניהם.

  '.שמא מצטרפים לדעת אחרת' :וגרס. 14
 ב )תורת האדם ענין הסכנה(. רי"ף )ד(. רמב"ן 'בד "נו פרץ )תוספות רבינו פרץ פרבי ברא"ש ובר"ן(. ד"והריב"א ). מקורות: יבכח,או"ח ש. 15

 (.ו)פסקי שבת ב,ג(. רי"דהל' (. רמב"ם )בדפיו
שכתבו "ראה תינוק שנפל לים פורס מצודה ומעלהו והזריז הרי הוא משובח אע"פ , וכך משמע מדברי הפרדס הגדול ושבלי הלקט. 16

 דרכו".  שהוא מתכוין לצוד לפי
 ולדעת הלחם משנה )הל' שבת ב,יז( כך גם דעת הרמב"ם.. 17
הגדול )סימן קן(. פרדס  .(רי"ף, ד"ה מתניתיןב ח אשבת ל)ר"ן (. 'בד "בת(. רוקח )סימן קט(. ריבב"ן )פמקורות: בה"ג )שאר הלכות ש. 18

 (. 'בד "ומא פרל(. מאירי )בית הבחירה י 'לי הלקט )סיושב
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