
 פיקוח נפש דוחה שבת ושאר איסורים

דהביא כמה לימודים דפיקוח נפש דוחה שבת:   פה:- מסכת יומא פה.ע'  (א

בא במחתרת, ברית מילה, ועוד כמה לימודים משבת, עד דרשת ר'  

שמעון בן מנסיא אומר ושמרו בני ישראל את השבת, ]לעשות את השבת  

אמרה תורה חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות לדורותם[ 

מינא דידי  אמר רב יהודה אמר שמואל, אי הואי התם הוה א הרבה.

אמר רבא לכולהו אית להו  וחי בהם ולא שימות בהם, עדיפא מדידהו, 

פירכא בר מדשמואל דלית ליה פירכא, דכולהו אשכחן ודאי דוחה, ספק  

מנין אבל שמואל לית ליה פירכא. אמר רבינא ואיתימא רב נחמן בר 

 יצחק, טבא חדא פלפלתא חריפא ממלא צנא דקרי.

קוח נפש, אלא גם שאר איסורים, כמו לא לבד דשבת נדחה מפני פי ( ב

מי שאחזו בולמוס מאכילין אותו  יומא פג.מאכלות אסורות ג"כ נדחה. 

ת"ר מניין היו יודעין שהאירו   -אפי' דברים טמאים עד שיאורו עיניו. גמרא

עיניו משיבחין בין טוב לרע אמר אביי ובטעמא. ת"ר מי שאחזו בולמוס 

, טבל ושביעית  ה מאכילין אותו נבילהמאכילין אותו הקל הקל טבל ונביל

 שביעית. ע"ש. 

, וז"ל שאלו את הראב"ד ז"ל, חולה שיש בו  רא"ש יומא פ"ח ס' ידע'   ( ג

סכנה אם לא יאכל בשר, אם יש לפניו נבילה ואין שחוט, אם לא שנשחט  

בשבת כי יש אומרים מוטב שיעבור הוא על לאו דנבילה משיעברו אחרים 

רי יש אומרים מכוונים הם אבל יש לומר כי  על איסור סקילה. והשיב דב

 איסור שבת כבר ניתן לדחות בהבערה ובבישול ובמחמין לו חמין ע"ש. 

"השיב בתשובה על זה והביא דמיון  מרבינו מאיר מרוטנברג,ומובא שם  (ד

מאוכל נפש ביום טוב דשוחטין ביום טוב דאיכא עשה ולא תעשה באיסור  

ו או לומר לנכרי לנחור עופות  מלאכה ומאכל נבילה דאין בה אלא לא

דליכא אלא איסור דרבנן דאין שחיטה לעוף מן התורה אלא כיון דהתורה  

התירה לנו אוכל נפש ביום טוב הוה לדידן כל אוכל נפש ביום טוב כמו  

הוי כל מלאכה שעושה   שהתירה תורה פיקוח נפשבחול. והכי נמי כיון  

והיכא דאיכא תרי   ול.כאילו עשאה בח בשבת בשביל חולה שיש בו סכנה 

המאכל  איסורי מאכילין אותו הקל ושחוטה המאכל מותר אבל הנבילה 

 ואריה רביע עלה עד כאן".  עצמו אסור



שוחטין לו. ולא  היה החולה צריך לבשר,  בטור ס' שכח,וכן הוא נפסק  ( ה

כדי שלא יצטרכו לחלל שבת בשחיטה, כי השבת    יתנו לו בשר נבילה

 לכל מה שצריך על כן אין להאכילו בשר נבילה. אצלו כחולהוא 

"ולי נראה  תשובת הרשב"א ח"א ס' תרפט, וע' בית יוסף שם, שהביא  (ו

שהכל תלוי במחלוקת אם נאמר שבת דחויה היא אצל חולה או הותרה.  

לאכה בשבת אצל שאם נאמר הותרה שוחטין לו, שלא אסרה תורה מ

חולה, ושוחטין לחולה בשבת כדרך ששוחטין אנו לעצמנו ביום טוב אבל  

הנבלה ואין אנו עוברין לשחוט לו  למאן דאמר דחויה היא, מאכילין לו 

 וכמדומה לי שהיא הלכה דחויה היא ולא הותרה." 

"והרמב"ם פסק בפרק ד' מהלכות ביאת המקדש   הבית יוסף, והמשיך  (ז

, ואם כן גם בשבת יסבור כן חויה היא בצבורטומאה דכמאן דאמר 

דחויה היא שבת אצל סכנת ובהדיא כתב בפרק ב' מהלכות שבת 

 וכדעת הרשב"א. נפשות, 

אבל עדיין צריך עיון, דהלא סוף סוף יש דין דמאכילין אותו הקל הקל, כמו   (ח

נבילה וטבל, ודאי איסור נבילה קל מאיסור שבת, ואם נאמר דהותר  

 פש, למה לא אמרינן כמו"כ הותר נבילה אצל פקו"נשבת אצל פיקוח נ

ע' עוד בלשון השו"ע ס' שכח, הלכה ד' מכה של חלל אינה צריכה אמד,   ( ט

עושים לו כל שרגילים  שאפילו אין שם בקיאים וחולה אינו אומר כלום, 

שם, "ומשמע אף על פי שאין בו    משנה ברורהוע' " לעשות לו בחל

חלי יש בו סכנה ויש בהדבר צורך סכנה במניעת הדבר ההוא כיון שה

קצת ורגילין לעשות לו בחל, עושין גם בשבת" ועין בבאור הלכה שהבאנו  

מכמה פוסקים דסבירא להו שאפילו במקום שצריך חלול אין מחללין על 

ידי ישראל אלא בדבר שיש לחש בו שאם לא יעשהו לו יכבד עליו חליו  

תו דבר חשש סכנה אף  ויוכל להסתכן אבל כל שברור שאין במניעת או 

על פי שמכל מקום צריך הוא לו ורגילין לעשות לו, אין עושין אותו בשבת  

אלא על ידי אינו יהודי, ועל כן בודאי המנכון להחמיר באסור של תורה."  

וע' שם שעיקר ראיית הפוסקים הוא מהא דגבי יוה"כ צריך אומד ע"י  

 סכנה. בקיאים, ]אם לאכול או לא[ גם במי שחולה שיש בו 

י דהביא תשבץ ח"ג ס' ל"ז,  -וע' קובץ הערות יבמות סימן יח אות ט  (י

דבאמת שבת הותרה אצל פיקוח נפש, כדעת ר"מ מרוטנברג, מדרשה  

'ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת', וממילא הותרה לגבי  

שבת. וסבירא להו דשבת הותרה אצל פיקוח נפש. אבל שאר איסורים 



ו'חי בהם', דהיינו דדוחה פיקוח נפש לשאר איסורים. לא נדחו אלא מצד 

וממילא לגבי נבילה ושבת, עדיף לעשות שחיטה בשבת דהותרה, ולא  

 לאכול נבילה דרק דחויה. 

ולגבי הא דדוחה גם לשאר צרכי חולה ג"כ, דהוא משום דשבת   (יא

הותרה אצל פיקוח נפש, וסבירא להו דכל זמן דהחולה מסוכן, עדיין לא 

של פיקוח נפש, ומתירין גם שאר צרכיו. והא דבעי אומד על   נגמר המצוה

ידי בקי ליוה"כ, הוא משום דשאר איסורים כמו יו"כ רק נדחה ולא 

 הותרה. ודו"ק. 

אבל כאמור, הביאור הלכה כתב דרוב פוסקים חולקין, וגם הרשב"א  ( יב

והר"ן כתבו דשבת ג"כ רק דחויה, וראוי להחמיר שלא לעשות מה שלא  

 קוח נפש.  נצרך מצד פי

וגם הא דשוחטין בשבת ולא מאכילין אותו נבילה, כבר הסבירו  (יג

 הראשונים באופנים אחרים. 

ועוד נפק"מ בזה דשבת רק דחויה ולא הותרה, ע' באגרות משה או"ח   (יד

חלק ד' סימן עט, דרופא שומר שבת לכתחלה אין להמציא עצמו להיות  

רופאים נכרים נאמנים. מזומן לחלל שבת על פיקוח נפש במקום שיש 

 ע"ש. 

 

 

Medical Emergencies on Shabbos 

1) The Gemara in Yoma cites various sources that risk to life takes 

precedence over Shabbos. Finally, Shmuel cites a general rule, 

that ‘you shall live by them, not die by them’.  

2) Not only Shabbos is suspended for sake of life, but all prohibitions 

are suspended as well. Such as forbidden foods. 

3) The gemara tells us that when there is a choice of prohibition, the 

more lenient one is violated first. 

4) The Rosh discusses if it is preferable to slaughter an animal on 

Shabbos to procure kosher meat, or is it better to eat non kosher 

meat, which seemingly is a relatively lesser violation. 



5) The maharam m’rotenberg writes that Shabbos is like a weekday 

visa via a deathly ill person, and therefore it is permitted to 

slaughter kosher meat in violation of Shabbos, rather than feed 

him non kosher meat.  

6) The rashba writes, that this ruling depends on the fundamental 

question of whether Shabbos is considered entirely permitted 

when risk to life, or that it is just over-ridden.  

7) The question remains why non kosher meat is also not considered 

permitted due to medical emergency. 

8) Most poskim rule that it is just over-ridden.  

9) the Shulchan aruch rules that all labor may be performed for a 

deathly ill person, even if it is not immediately life threatening.  

10) The poskim explain that this ruling also subscribes to the 

concept that Shabbos is totally permitted to violate regarding a 

life threatening illness. The biur halacha asks why must a seriously 

ill person fast if it poses no immediate risk, why is it different from 

Shabbos? 

11) Rav Elchonon Wasserman zt”l explains that Shabbos is 

permitted due to special verses, while other prohibitions are only 

overridden due to the derasha of vchai behem. This also explains 

why fasting is required if it poses no threat, because only Shabbos 

is considered permitted. While other prohibions are just 

overridden. 

12) We follow the ruling that Shabbos is just overridden not 

totally permitted. 

13) Rav Moshe Feinstein says that a doctor should not make 

himself unnecessarily accessible to violate Shabbos if there are 

competent non jewish doctors who can cover. 


