
 אם מותר להכניס עצמו לפקוח נפש 

אם מותר לעשות דבר עתה שיגרום מצב של פיקוח נפש שידחה   שאלה:  (א

אבל יש מקורות  שבת לאחר זמן? דבר זה אינו מפורש בגמרא 

 בראשונים.

ת"ר אין מפליגין בספינה פחות מג' ימים קודם לשבת במה    שבת יט. ( ב

שיטת  דברים אמורים לדבר הרשות אבל לדבר מצוה שפיר דמי. וידוע 

דהיינו ג' ימים ראשונים הויא להו  -דהוא משום ביטול עונג שבת  הרי"ף

שינוי וסת בספינה, וביטול עונג שבת. אבל אחר ג' ימים כבר הורגל, 

כראוי. ומשום מצוה שרי, דכיון דעסוק במצוה, ושוב יכל לענג השבת 

 ממילא פטור ממצות עונג שבת. 

ותוס' שם פירשו, דהא דאסור להפליג בספינה קודם שבת הוא משום   ( ג

ואם הכניס ג' ימים קודם, כבר ניכר דאסור לשוט ולא  דנכלל בגזירת שט, 

אתי לעשות חבית של שייטין. והא דשרי לדבר מצוה, צ"ל דבאופן זה לא 

 זרו.ג

הבעל המאור, דהא דאסור להפליג בספינה  רב זרחיה הלוי,  וידוע שיטת  (ד

תוך ג' ימים קודם שבת הוא משום דחיישינן דיצטרך לעשות דבר משום  

פיקוח נפש, והוי כאילו מתנה לדחות את השבת. אבל קודם ג' ימים לא 

נקרא קמי שבתא, ואינו אחראי עדיין על השבת הבא. והא דשרי להפליג 

ו ערב שבת לדבר מצוה, צריך לומר דכל איסור 'דלהתנות לדחות  אפיל

נמצא בשיטת בעל את השבת' הוא דרבנן, ולצורך מצוה לא גזרו. 

המאור יש מקור לשאלתנו, דאסור להכניס עצמו למצב של אפשריות 

 פיקוח נפש, תוך ג' ימים קודם שבת, אם לא לדבר מצוה. 

מילה, דהיכא דנשתפך  ריש פרק ר"א ד הבעל המאורוע' עוד שיטת  ( ה

הצריך לאחר מילה, אסור למול קודם על דעת לעבור את השבת  חמימי 

והמלחמת שם התיר, ויש שרוצין לתלות דבר  ע"י פיקוח נפש אחר כך. 

זה אם שבת 'הותרה' היא אצל פיקוח נפש, או 'דחויה' היא אצל פיקוח  

 נפש.

שבת ס' ט"ו דהסביר דהא דהתירו גבי ספינה לצורך  קהלות יעקבוע'  (ו

מצוה, וגבי מילה אסרו אע"פ דהוא לצורך מצוה היינו משום דגבי ספינה  

הוא קודם שבת, והוי רק איסור דרבנן, משא"כ גבי מילה דכבר חל 

 השבת, הוי איסור דאורייתא, ואפילו לצורך מילה לא התירו.



מים מותר, וגם תוך ג' ימים שרי דקודם ג' ידלפי שיטת הבעה"מ, נמצא,  (ז

 לדבר מצוה.

אבל לשאר שיטות הראשונים, ליכא מקור כלל לדין זה, וע' ביאור הלכה   (ח

 רמ"ח סעיף ד' ד"ה וביום ראשון.

דמכח הבעל המאור זו, התיר ג"כ לילך בשיירא  ריב"ש סימן יז,ע' שו"ת  ( ט

וח כרוך בפיקשודאי  קודם ג' ימים, וגם בערב שבת לדבר מצוה, אע"פ  

 נפש וחילול שבת. 

וע' מג"א ס' רמ"ח ס"ק יד, דהביא שיטת הרדב"ז, דחולק, דבאופן דודאי   (י

יצטרך לחלל שבת ליכא שום היתר, לא לנסוע קודם ג' ימים, וגם אינו 

 מותר לדבר מצוה. ]כמו שיטת בעל המאור גבי מילה[.

דרופא דצריך להיות בבית   אגרות משה או"ח ח"א סימן קלא,ע'   (יא

ור חולים שיש בהם סכנה, אוסר לו לישאר בביתו על סמך  חולים לעז

שיסע לבית חולים למחר בשבת מצד פיקוח נפש. וצריך לעשות כל 

 תצטדיקי כדי למעט חילול.  

אבל ע' באגרות משה או"ח חלק א סימן קכז, שכתב, דודאי בדיעבד,  ( יב

אפילו אם הביא על עצמו ענין של פיקוח נפש בפשיעה, ודאי מחללין  

 יו אע"פ שהביא על עצמו. שבת על

אבל מאידך מובא שספר שמירת שבת כהלכתה מהדורה חדשה פרק לב   (יג

דיני פיקוח נפש, וע"ש פרק מ אות קטן עא בשם רב שלמה זלמן להתיר 

לישאר בביתו עם משפחתו כדי שלא יתבטלו מעונג שבת, דנחשב זה  

רב משה, עם רב שלמה זלמן במחלקות  לדבר מצוה. ולכאורה נחלקו ה

 רדבז עם הריב"ש. הנ"ל.ה

ובאמת כבר פסק המחבר והרמ''א את שיטת הריב"ש להלכה בסימן   (יד

 רמ"ח.

ע' ציץ אליעזר חלק יב סימן מג, שאריך לענין נתוחים תוך ג' ימים  ( טו

קודם שבת, אם יצטרך לחלל שבת עוד מחמת פיקוח נפש. ומסיק שם, 

אי דאם יכל לבצוע בתחילת השבוע בלי טורח, עדיף טפי, אבל אם 

 אפשר, הצער והצורך נחשב כדבר מצוה ושרי, על פי הבעל המאור.

 



May one intentional arrange a situation of Piku’ach Nefesh  

1) There is little source for this question in the actual gemara, but we 

do find it discussed in the rishonim 

2) The gemara says that one is not permitted to go in a boat within 

three days of Shabbos, unless it is for the purpose of mitzva. The 

Rif explains, that the first three days of sea travel cause 

discomfort, an it will therefore detract from his ability to fulfill 

oneg Shabbos. If however he is traveling for the purpose of 

mitzva, then we apply the rule that one engaged in one mitzva is 

exempt from another. 

3) Tos. Explains that the reason is that it is included under the 

prohibition of ‘swimming’. 

4) However the ba’al hamoar explains that it is because we are 

afraid that he will need to violate Shabbos, and going so close to 

Shabbos is like deliberately arranging a Shabbos violation. 

5) This is analogous to the opinion of the ba’al hamoar in Shabbos, 

that if the water needed for after the mila spills, one must 

postpone the mila to avoid desecration.  

6) The Ramban there argues, that one would be allowed to perform 

the milah, knowing that this will result in a Shabbos violation to 

procure hot water for after.  

7) There are those how depend this on whether Shabbos is hutrah, 

or dechuya. 

8) There is a question if we can apply the opinion of the ba’al 

hamoar were one will definitely need to violate Shabbos. Rivash 

says yes, while the radbaz says no. 

9) Rav Moshe Feinstein z”l ruled that a doctor who knows he will be 

needed at the hospital over Shabbos must make arrangements to 

be there from before Shabbos. He should not plan to violate 

Shabbos under pikuach nefesh. While Rav Shlomo Zalman 



permitted it. This would seem to parallel the argument of the 

rivash and radbaz. 

10) The Shulchan aruch rules like the rivash. 

11) The tzitz Eliezer rules that elective surgery that might lead to 

pikuach nefesh should preferably be performed the beginning of 

the week, otherwise it is considered to be a mitzva. 


