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האם יש עדיפות בפיקוח נפש לעשות ע"י גוי או

בשביל זה ,וכשאחת מהנשי

קטן?
1

כתב השו"ע " ,כשמחללי שבת על חולה שיש בו
סכנה משתדלי שלא לעשות ע"י אינו יהודי
וקטני

ונשי

אלא ע"י ישראל גדולי

ובני

דעת" .הנידו בזה הוא כשיש במקו יהודי וגוי
או גדול וקט איש ואשה שיודעי להציל בשוה,
והשאלה היא מי עדי שיעשה ,בזה אנו אומרי
שעדי שיעשה ישראל זכר גדול )והטע

ראה

להל ( ,אבל א לא נמצא ישראל גדול שיעשה או
שהגוי או הקט או האשה יודעי

טוב יותר

להציל ,וע"י עיכוב הדבר יכול לבוא החולה לידי
סכנה ,ודאי שאי להתעכב בזה אלא יציל כל מי
שיודע.2
הטע

להעדי דווקא ישראל גדול ולא גוי או

קט  ,מפני שא נצרי דווקא שיעשה הדבר ע"י
גוי או קט  ,פעמי שה לא ימצאו במקו וילכו
לחפש אחריה

ומתו

כ

יבוא החולה לידי

סכנה.3
והטע

מהנוכחות לא רצתה "לחלל" את יו הכיפורי

להעדי ישראל זכר יותר מאשה הוא,

שמא יאמרו שחילול שבת עבור פיקוח נפש הוא
היתר בדיעבד שלכ נותני רק לאשה לעשותו,
ומתו כ יתעצלו בהצלה ויבוא החולה לידי
סכנה] .כדוגמא לדבר – מעשה היה באשה שלא
הרגישה טוב בליל יו

הכיפורי

בבית הכנסת

והיה צור בהזמנת עזרה רפואית ,וא
 1סימ שכ"ח סעי י"ב.
 2מ"ב ס"ק ל"ד.
 3מ"ב ס"ק ל"ג.

אחת

הזמינה אמבולנס

נחשבה בעיני כול כ"גויה של שבת" .[...ועוד
טע  ,שמא יבואו הנשי להקל בחילול שבת ג
במקו שאינו פיקוח נפש.4
וכתב המ"ב ,5שא
עדי
להעדי

יש במקו

תלמידי חכמי

שייעשה החילול שבת על יד  .6והטע
חכמי ישראל כתב בשו"ע הרב סימ

שכ"ח סעי י"ג ,א' שא יעשוהו הדיוטות אפשר
שיבואו להקל אח"כ בסת חילול שבת ,ב' שע"י
כ ילמדו הרבי

הלכה למעשה שצרי להזדרז

בפיקוח נפש אפילו במקו חילול שבת.
אול כתב הגאו רבי ב ציו אבא שאול זצ"ל,7
שכל דברי השו"ע ה דווקא בטיפול רפואי ישיר
לצור

החולה כגו הפעלת מכשיר ריאה או

החדרת עירוי וכדו' ,אבל בצרכי

צדדיי

כגו

רישו חומו או רישו תרופות וכדו' א השו"ע
מודה שא אפשר לעשות ע"י גוי עדי .
והנה הרמ"א 8חולק בזה ,וסובר שכל שאפשר
לעשות ע"י גוי ]או ע"י קט  [9או בשינוי ולא
יתעכב הדבר ע"י כ  ,צרי לעשות כ כדי להימנע
4

מ" ב ש .
 5ס"ק ל"ד.
 6וזהו דעת הרמב" שמפרש את דברי הגמרא במסכת יומא
ד פ"ד ע"ב האומרת "ואי עושי דברי הללו )לפיקוח נפש(
לא ע"י נכרי ולא ע"י קטני אלא ע"י גדולי ישראל"
שהכוונה לחכמי ישראל .אול הב"י לומד שכוונת הגמרא
היא לאנשי גדולי שנעשו בר מצוה ולא קטני  ,וכ נראה
מלשונו בשו"ע שצוטט לעיל "ישראל גדולי ובני דעת",
אלא שבמ"ב הביא מהפוסקי שא יש חכמי ישראל יעשו
ה וכדעת הרמב" .
 7שו"ת אור לציו ח"ב פרק ל"ו שאלה ב'.
 8סימ שכ"ח סעי י"ב.
 9מ"ב ס"ק ל"ו.

מחילול שבת .אלא א"כ יש חשש שהגוי יתעצל

בשינוי כגו

בהצלת החולה שאז ודאי יש לעשות ע"י יהודי.

ממלאכה דאורייתא.

10

ע"י המרפק ,ובכ

להימנע

הט"ז שאי זה מנהג

 חולה הזקוק לעירוי נוזלי וכדו' דר הוריד,

נכו  ,אלא אפילו במקו שאפשר לעשות ע"י גוי

שיש לחשוש בזה לאיסור מ התורה] ,כיו

עדי שייעשה ע"י ישראל משו שהישראל יזדרז

שרוצי

לראות שהמחט

יותר.

חדרה לוריד ,והוצאת ד בשביל איזה מטרה

המ"ב

אמנ

הביא בש

שיצא קצת ד

האם לפי"ז בכל המלאכות שצריך לעשות עבור

אסורה מ התורה משו

חולה שיש בו סכנה אין לעשותם ע"י גוי?

אמנ אי זה כ"כ מעשי לעשות את זה ע"י

א

שלמדנו שכשצרי

שינוי ,א עכ"פ כשאפשר צרי לבקש מגוי

לעשות מלאכה עבור

פיקוח נפש עדי שיעשה זאת יהודי ולא גוי,

"נטילת נשמה"[,

שיעשה זאת.

אמנ כל זה דווקא כשהמדובר הוא במקרה של

 כשצרי לעבור ניתוח או שאר טיפול רפואי

פיקוח נפש מיידי ,אבל כשאי הדבר בדבר שהוא

הגובל בחילול שבת לצור פיקוח נפש ,אלא
שהרופא אינו מסכי

פיקוח נפש מיידי כגו כשנולד תינוק וצרי לשי
אותו תחת חימו  ,או כשצרי

לטפל בו עד שיחתו

על מסמ הסכמה ,יש לעשות את החתימה

לקחת חולה

בשינוי כגו שיחתו ביד שמאל.

לצילו וצרי לעלות במעלית ,בזה ודאי א יש
אפשרות צרי לעשות ע"י גוי או בשינוי.
אול  ,ג

בזה יש לומר לאנשי

שמסביב

שבודאי מותר לעשות דבר זה בעצמו ובלי שינוי,
א

ע"י הבקשה מהגוי או העשיה בשינוי יוכל
11

לבוא החולה לידי סכנה  .והטע לזה ,כדי שלא
שרואי

יחשבו האנשי

אותו מבקש מגוי או

עושה בשינוי שזה רק דיעבד לחלל שבת עבור
חולה ,ומתו כ בפעמי הבאות לא ירצו לחלל
שבת בעצמ

א

כשהעיכוב יביא את החולה

לידי סכנה.

בגליון הבא:

−

הא עדי שיזמי אמבולנס של גוי או שיכול

כמה דוגמאות למקרים בהם ניתן לעשות את
המלאכות ע"י גוי או בשינוי

 כשיש צור להזמי אמבולנס או רופא ואי
זה מצב חירו

דחו ביותר ,יש להרי

את

השפופרת בשינוי כגו ע"י המרפק ,ולחייג ע"י
כ או קיס וכדו'.
 במקרה שיש חוש בחדר שהחולה נמצא בו,
ברוב המקרי

אפשר להדליק את האור

 10ס"ק ל"ז.
 11שמירת שבת כהלכתה פרק ל"ב הערה פ"ו בש הגאו
רבי שלמה זלמ אויערב זצ"ל.

אד

שנזקק להתפנות לבית החולי

בשבת,

להזמי אמבולנס של יהודי?

−

הגעתי לבית החולי

ואני רואה שיש ש

דלתות אוטומטיות ,כיצד אוכל להיכנס?

−

אד

היודע שהוא יצטר

להתפנות לבית

החולי בשבת הא יש עליו להכי איזה דבר
קוד השבת?

