
  טכש' ס
  

  'א �סעי
מכבי� ומפסיקי� מפני הדליקה בשבת והזריז הרי ...ואי� צרי� ליטול רשות מבית די�, מפקחי� פקוח נפש בשבת והזריז הרי זה משובח: ר"ת" – גמרא

  :)ומא פדי". (ר אלעזר לא נצרכה אלא לחצר אחרת"א? למה לי...ג דקא ממכי� מכוכי"ואע, זה משובח ואי� צרי� ליטול רשות מבית הדי�
  .מכבי� את האש אפילו היא בחצר אחרת, א� יש בחצר האחרת חולי� וקטני� ואי� שהות להבריח� – י"רש

  .פסק את לשו� הגמרא – מחבר
� דר� אפילו א� אפשר להצילא ש"כתב המגו .א להבריח� ולכ� מכבי�"י שמדובר שיש ש� חולי� וקטני� שא"את דברי רשכגמרא ופסק  – מג� אברה�

כתב שמוטב  אבל החיי אד�, ר היא איסור דאורייתא"והעברה ברה, כי זו מלאכה שאינה צריכה לגופה שאסורה מדרבנ�, עדי� לכבות את השרפה, ר"רה
  .ר משיכבה"שיעבור דר� רה

  .ר"אפילו מביא� דר� רה, מותר ג� להפסיק את האש בכלי מתכות או כלי חרס מלאי� מי� – משנה ברורה
  

  'סעי� ב
רובא , אי נימא דאיכא תשעה ישראל וכותי אחד בינייהו, היכי דמי. לא הלכו בפקוח נפש אחר הרוב: רב יוס� אמר רב יהודה אמר שמואל אמר" – גמרא

דהוה ליה קבוע וכל קבוע כמחצה על , הא נמי פשיטא, אלא דאיכא תשעה כותי� וישראל אחד! אי נמי פלגא ופלגא ספק נפשות להקל! ישראל נינהו
  !מחצה דמי

והאמר רב אסי אמר , איני. ל דלא הלכו בפקוח נפש אחר הרוב"קמ, מהו דתימא כל דפריש מרובא פריש, )ואינ� קבועי�( לא צריכא דפרוש לחצר אחרת
  :)יומא פד". (הא דפריש מקצתייהו, הא דפריש כולהו: לא קשיא? מפקחי�בחצר אחרת אי� , מפקחי�תשעה כותי� וישראל אחד באותה חצר  :יוחנ�' ר

 לחצר אחרת רק אבל א� פרשו, ג דניידי"אע, יש ישראל בודאי בחצר אליה פרשו ולכ� מפקחי�אזי , לחצר אחרת א� פרשו כול� – תוספות, י"רש
  .מפקחי�ולכ� אומרי� כל דפריש מרובא פריש ולא  ,לנו שיש ש� ישראלחזק מומקצת� לא 

אי� , כ אחד עקר לחצר אחרת"עקרו ממקו� הקביעות שלה� ואח, לחצר אחרת א� פרשו כול� – ש"רא, פ מגיד משנה"� ע"רמב, �"פ ר"� ע"רי
כול� נשארו , כלומר, אבל א� פרשו מקצת�, וכל דפריש מרובא פריש, א� אחד לא קבוע יותר, כי מכיו� שנעקרו כול� ממקו� קביעות�, מפקחי�

הוי כל אחד קבוע וכמחצה על , י כיו� שנשארו אחרי� קבועי� במקומ�כ, מפקחי�, במקו� קביעות� המקורי ואחד עקר לחצר אחרת ונפלה עליו מפולת
  .וספק נפשות להקל ולא הולכי� אחר הרובמי מחצה ד

אומרי� , אבל א� אי� דעת� לחזור, זה רק כשדעת� לחזור, כל מה שאמרו הראשוני� שא� פרשו מקצת� נידוני� כקבועי� –) .כתובות טו(א "ריטב
 .שפרשו מהרוב

, ה הרוב"וה, לאו דוקא אחד( שאי� הולכי� בפקוח נפש אחר הרוב אפילו היו תשעה גויי� וישראל אחד ופרש אחד, כגמרא וכרוב הראשוני�פסק  – מחבר
אבל א� נעקרו כול� ותו� כדי זה פרש אחד מה� למקו� אחר . מפקחי� את הגל, מה� לחצר אחרת ונפלה ש� מפולת )כי נשארו הראשוני� בקביעות�

  .והוא פרש מהרוב והרוב גויי�, כי נעקרו מהקביעות הראשונה, את הגל מפקחי�אי� , מפולתונפלה עליו 
  .כ נחשב קביעות"זה ג, אבל א� נעקרו יחד, והתפזר כל אחד לדרכו מדובר שנעקרו כול� בזה אחר זה – ה"בש� או מג� אברה�

כיו� שבכל יו� ויו� פורשי� כול� ממקו� , � אי� מחללי� עליו שבת"תינוק שנמצא בעיר שרובה עכו –ד"ל' ד סע' ע ס"ע אבה"פ שו"משנה ברורה ע
  .א"א כרמ"פ הגר"וכ. כי בני העיר חשובי� כקבועי� ודומה לדי� של כא�, וסבר שמפקחי� את הגל א חלק"והרמ. קביעות� והולכי� אחר הרוב

  

  'סעי� ג
וא� , מפקחי�מצאוהו חי , עליו את הגל מפקחי�, ספק כותי ספק ישראל, תספק חי ספק מ, ספק הוא ש� ספק אינו ש� מי שנפלה עליו מפולת" – משנה

  .)יומא פג". (יניחוהו, מת
  .פ שיש בו כמה ספיקות"ומפקחי� אע, פסק את דברי המשנה – מחבר

  משנה ברורה

 .שבת ולא בחולאבל מומר להכעיס לא מחללי� עליו ולא מפקחי� עליו את הגל לא ב, ישראל מומר לתאבו� מחללי� עליו את השבת .1
  .כי הוא גברא קטילא, אי� מפקחי� אותו, גנב שבא במחתרת בעני� שמותר להורגו ובעת חתירתו נפל עליו הגל .2

  
  ב"שבימינו מחללי� שבת א� על נכרי ובמ, ב"של ס' עיי� לקמ� בס

  
  

  'ה) 'ד פי�סעי
נו שאי, א� אי� רוח בחוטמו(עד חוטמו ? עד היכ� הוא בודק: תנו רבנ�... לא צריכא דאפילו לחיי שעה! פשיטא, מצאוהו חי: מצאוהו חי מפקחי�" – גמרא
אמר רב פפא  . ...מעשה היה ומצאו עליוני� מתי� ותחתוני� חיי�. לא יאמר כבר מתו תחתוני�, בדק ומצא עליוני� מתי�. א עד לבו"וי). ודאי מת, נוש�

דכתיב כל אשר נשמת רוח , שוב אינו צרי�, כיו� דבדק ליה עד חוטמו, מעלה למטהאבל מ, )עד היכ� בודק, בודק מרגליו למעלה(מחלוקת ממטה למעלה 
  .)יומא פה(". חיי� באפיו

  .משו� ספק נפשות להקל, ד שבודקי� עד חוטמו"פסק כמ – �"רמב
  .ק שבודקי� עד לבו"פסק כת – רבנו ירוח�

כלומר , שא� לא הרגישו בחטמו חיות מפקחי� ובודקי� עד חטמו, רק עוד שעה� שאפילו מצאוהו מרוצ( שיכול לחיות "פסק כגמרא וכרמב – מחבר
ייתכ� שהתחתוני� חיי� ומפקחי� מעל , וכ� א� מצאו עליוני� מתי�. וק מראשו או מרגליודואי� הבדל א� התחילו לב .ודאי מת, שאינו נוש�
  .כ"התחתוני� ג

  
ואפילו א� , ה בכל המצוות"ה, ואפילו א� יחיה רק עוד שעה אחת, יקיי� שבתות הרבהחלל עליו שבת אחת כדי ש .א ?מדוע מחללי� שבת על יהודי

ולכ� מחללי� ג� על קט� . ולא שימות בה�" וחי בה�"דוחי� את כל המצוות בשביל החיי� של ישראל משו�  .ב. שפיר דמי, יקיי� רק עוד מצוה אחת
  .ל למסקנה"כ� הסיק הבאהו, פ שלא יבואו לכלל מצוות"אע, וג� על חרש ושוטה, מרוצ(

  
כי התורה לא , חלק עליו – ל"באה. כי יש לו חיי שעה לפחות, מפקחי� – ג"פמ ?הא� מפקחי� עליו את הגל, חייב מיתת בית די� שתבוצע אחר השבת
  .וגברא קטילא הוא, חסה על חייו ולכ� אי� לו אפילו חיי שעה

  

  'ז)'ו פי�סעי
נכרי� : תניא נמי הכי. ואי� מחללי� עליה� את השבת, אי� יוצאי� עליה� בכלי זיינ�, שצרו על עיירות ישראל נכרי�: אמר רב יהודה אמר רב" – גמרא
ובעיר הסמוכה . אבל באו על עסקי נפשות יוצאי� עליה� בכלי זיינ� ומחללי� עליה� את השבת, כשבאו על עסקי ממו�: במה דברי� אמורי�...שצרו
אלא על עסקי תב� וקש יוצאי� עליה� בכלי זיינ� ומחללי� , אפילו לא באו על עסקי נפשות) ה להיכבש לפניה�שא� ילכדוה תהיה הארת נוח( לספר

  .)ערובי� מה". (עליה� את השבת
משו� ספק , י� עליה� את השבתכ יוצאי� עליה� בכלי זיינ� ומחלל"ג, אלא ג� א� צרו סת� בלא סיבה, לא רק א� צרו על עסקי נפשות – �"רמב

  .להקלנפשות 
והכל . שמא לא יניחנו לקחת את הממו� ויהרוג אותו, כי אחרת זה עלול להגיע לידי סכנת נפשות, בזמ� הזה מחללי� א� על עסקי ממו� – תרומת הדש�

  .לפי הזמ� והמקו�
  .כבר מותר לחלל את השבת, אלא רק שומעי� שרוצי� להגיע, אפילו לא הגיעו הנכרי� – אור זרוע

כי , שבזמ� הזה מחללי� א� על ממו�, א את דברי תרומת הדש�"וכי .באו סת� מחללי� מפני ספק פקוח נפש שאפילו ,�"וכרמבפסק כגמרא  – מחבר
  .והכל לפי הזמ� והמקו� .שמא לא יניחנו לקחת ויהרוג אותו, עלול להגיע לידי סכנת נפשות
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והנכרי , יעשה מריבה ע� הנכרי, שיש חשש שאד� אחר שיראה את זה, ותר$? שיניחנו לקחת את הממו� ולא יהרוג אותו, הקשה על זה – מג� אברה�
  .יניח לקחת את ממונו ולא יחלל שבת, אבל א� הוא אד� יחיד, יהרוג אותו

  .מחללי�, כשיוצא קול שרוצי� לבוא, שאפילו לא באו עדיי� אלא רוצי� לבוא, פסק כאור זרוע – א"רמ
  

  'סעי� ח
. )מתריעי� ג� שיבואו להציל וג� שיבואו להתפלל( ועל ספינה המטורפת בי� )שוט�( עיר שהקיפוה גויי� או נהרעל : על אלו מתריעי� בשבת – משנה

שמעו� התימני . )'ולא מתריעי� כדי שיבואו להתפלל לה לעזרה במלחמה ולהציל כלומר מתריעי� רק שיבואו( לעזרה אבל לא לצעקה: רבי יוסי אומר
  .)ת יטתעני". (כמי�אומר א� על הדבר ולא הודו לו ח

  .מחללי� את השבת, כיו� שזה פקוח נפש, פ שלא נזכר במשנה"ואע, מצוה להצילו, וכ� על יחיד הנרד� מפני גויי� – �"רמב
מצוה על כל אד� לחלל עליה� , )�"רמב(� "פסק כמשנה שהרואה ספינה שיש בה ישראל המטורפת בי� או נהר שוט� או יחיד הנרד� מפני עכו – מחבר
  .השבת כדי להציל� את
  .מצוה לחלל שבת בכמה מלאכות כדי להצילו, י דב או נחש"ה א� ישראל נרד� ע"ה – ב"מ
  .אול� צרי� לשקול את הדברי� היטב הא� זה ספק סכנה .כי חייו קודמי� לחיי חברו, אינו חייב להציל, א� המציל מסתכ� או ספק מסתכ� – ב"מ
  

  'סעי� ט
ונכנסו , פע� אחת הכירו בה� אויבי� ורדפו אחריה� ונכנסו ליטול כלי זיינ�. ו מניחי� כלי זיינ� בבית סמו� לחומהבראשונה הי: כדתניא" – גמרא

  .)ערובי� מה". (ו חוזרי� למקומ� בכלי זיינ�יבאותה שעה התקינו שיה. והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו אויבי� דחקו זה את זה. אויבי� אחריה�
  .להציל חוזרי� בכלי זיינ� למקומ� שכל היוצאי�, מראפסק את דברי הג – מחבר

  ?מהו טע� ההתר
  .שלא ירצו להציל עוד, הטע� לכ� הוא כדי שלא להכשיל� לעתיד לבוא – �"ב בש� הרמב"מ

  .משו� שמפחדי� מפני הנכרי� – ז"גרהע "שו
  

, ב נראה שמותר רק לעבור איסורי דרבנ�"ג� למ. שוט שאסורז פ"ע הגר"לשו ?הא� לרופא שנסע לטפל בחולה שיש בו סכנה מותר לחזור למקומו בשבת
  .תז' כפי שכתב לעיי� בס

אבל . למתנדבי� העוסקי� בהצלת נפשות) פ' ד ס"ח ח"או( מ"וכ� התיר באג, התיר בזה כמו שעדות החודש דוחה שבת) ח רג"או( ס"ת חת"בשו: למעשה
  .ו רק לעבור איסורי דרבנ�התיר )סט' מ סע"פ(כ "וכ� השש) לט' א ס"חי(בצי$ אליעזר 

  .מותר לחזור ג� באיסורי תורה, א� הרופא נדרש לחזור למקומו משו� שקרוב לודאי שיצטר� שוב לטפל בספק פיקוח נפש


