
  

  ה" תשס●ז "בית יצחק ל

  יהושע פלוגהרב 
  ש וקסנר"כולל העליון עהחבר 

  אם בעינן כוונה לפיקוח נפש בשבתה

  ,.)סד(במנחות איתא 

) י בשבת"פרש(איתמר שחט שתי חטאות של ציבור 

ואינו צריך אלא אחת אמר רבה ואיתימא רבי אמי חייב 

על השני ופטור על הראשונה ואפילו נתכפר לו בשניה 

ומי אמר רבה הכי והא ואפילו נמצאת ראשונה כחושה 

אמר רבה היו לפניו שתי חטאות אחת שמינה ואחת 

כ שחט כחושה חייב כחושה "כחושה שחט שמינה ואח

כ שמינה פטור ולא עוד אלא שאומרים לו הבא "ואח

ל רבינא לרב אשי נמצאת "א... שמינה לכתחלה ושחוט 

הראשונה כחושה בבני מעיין מהו בתר מחשבתו אזלינן 

א קא מיכוין או דלמא בתר מעשיו אזלינן וגברא לאיסור

ל לאו היינו דרבה ורבא דאיתמר שמע שטבע תינוק "א

בים ופרש מצודה להעלות דגים והעלה דגים חייב 

להעלות דגים והעלה דגים ותינוק רבא אמר חייב ורבה 

אמר פטור ועד כאן רבה לא קא פטר אלא כיון דשמע 

ואיכא נמי דעתיה אתינוק אבל לא שמע לא ' אמרי

ל היינו פלוגתייהו דרבה ורבא דאיתמר שמע "דאמרי א

שטבע תינוק בים ופרש מצודה להעלות דגים והעלה 

דגים חייב להעלות דגים והעלה דגים ותינוק רבה אמר 

פטור ורבא אמר חייב רבה אמר פטור זיל בתר מעשיו 

  .ורבא אמר חייב זיל בתר מחשבתו

." מפרע דשפיר עבדואיגלאי ל"ד בתר מעשיו "י פירש מ"ורש

ומבואר מדבריו שללשינא בתרא שאינו מחלק בין היכא ששמע שטבע 

תליית השאלה בנמצא כחושה בבני מעיים תלויה על , ובין היכא שלא שמע

השאלה בנתכוין לדגים והעלה תינוק ודגים הוא במה שיכול לתקן את 
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ולא רק שלא , י מה שאגלאי מילתא למפרע שלא עשה איסור"איסורו ע

  .עשה איסור אלא שפיר עבד

י אין הכרע מהסוגיא לאופן שנתכוין להציל את "אך מדברי רש

משמע :) יומא פד(מ בברייתא "מ. התינוק וגם כוונתו לצוד את הדגים

ראה שננעלה דלת בפני תינוק שוברה ומוציאו והזריז ", דתניא, שהוא מותר

ן למיתבר ג דקא מכויו"ד ואע"ז משובח ואין צריך ליטול רשות מב"ה

. ה מותר"אפ, הרי שאף אם כוונתו לתקן את הבית בהצלת התינוק." בשיפי

  ,איתא בהדיא) ו"ג ה"שבת פי(ובירושלמי 

בון בשם רב חינא היה צבי רץ כדרכו ' יוסי בי ר' ר

יוסי ' ונתכוון לנעול בעדו ונעל בעדו ובעד הצבי מותר ר

בון בשם רב חונה ראה תינוק מבעבע בנהר ' בי ר

' וון להעלותו ולהעלות נחיל של דגים עמו מותר רונתכ

בון בשם רב חונא היה מפקח בגל ונתכוון ' יוסי בי ר

  .להעלות צרור של זהובים עמו מותר

פ שמתכוין למאלכה "אע, הרי להדיא שהיכא שהוא עוסק בפיקוח נפש

  .אחרת מותר

ם אינו סובר "כתב שהרמב) טז:שבת ב' הל(אמנם הצפנת פענח 

  ,כתב) טו:שגגות ב' הל(ם "הרמב. כן

וכן הפורס מצודה להעלות דגים מן הים בשגגה ועלה 

תינוק בין ששמע שטבע תינוק בין שלא שמע הואיל 

ועלה תינוק הרי זה פטור מחטאת אף על פי שלא היתה 

  . וכן כל כיוצא בזהמפני שהיה שוגגכוונתו אלא לצוד 

בשגגה על ם שרק כשהוא "והעיר הצפנת פענח שמשמע מדברי הרמב

אבל אם היה . הצידה הוא דאמרינן שהצלת התינוק פוטרו מחיוב קרבן

  .אין ההצלת התינוק מתקן איסורו למפרע, מזיד בצידת הדגים

ם "הרמב). טז:ב(שבת ' ם בהל"אך לפי דבריו קשה דברי הרמב

  ,כתב

מפקחין פיקוח נפש בשבת ואין צריך ליטול רשות מבית 

זה משובח כיצד ראה דין והמקדים להציל הנפש הרי 
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פ שהוא צד "תינוק שנפל לים פורש מצודה ומעלהו ואע

הדגים עמו שמע שטבע תינוק בים ופרש מצודה 

להעלותו והעלה דגים בלבד פטור מכלום נתכוין 

להעלות דגים ותינוק פטור אפילו לא שמע שטבע 

  .הואיל והעלה תינוק עם הדגים פטור

ולא חלק בין היכא שהוא , םם נתכוין להעלות דגי"וממה שכתב הרמב

ם לא מיירי כלל "שהרי הרמב, משמע שפטור אפילו במזיד, מזיד או שוגג

  .בשגגת שבת או שגגת מלאכה לגבי הצידה

ם היה נראה לומר שודאי יש חילוק בין "ובביאור דברי הרמב

לבין פטור , שמשמעותו שאין שום איסור כלל, כ פטור מכלום"מש

אם מתכוין להעלות התינוק והעלה , לומרכ. שמשמע שפטור אבל אסור

ואם הוא מתכוין . דהיינו שהוא מותר, הרי זה פטור מכלום, דגים עמו

מ איסור עושה "מ, פ ששמע על התינוק"אע, לגדים והעלה התינוק עמו

  .במה שהוא מתכוין להעלות דגים

, שהרי היכא שהוא מתכוין לתינוק והעלה דגים, קשהכ "א, אמנם

כ לדגים או שרק העלה הדגים " בין היכא שהוא מתכוין גם לא חלק"הרמב

ובאופן זה הרי זה מותר ." פ שהוא צד דגים עמו"אע"אלא כתב , במקרה

ומאי שנא מהא דנתכוין להעלות דגים . נתכויון גם לדגים' לגמרי אפי

דגם באופן זה לכאורה כוונתו להעלות , ושמע שיש תינוק והעלה תינוק

אם עיקר כוונתו .  לומר שהכל תלוי על עיקר כוונתווצריך. הדגים והתינוק

. יש בזה איסור במה שמתכוין לכך ולכן פטור אבל אסור, להעלות דגים

אף אם מתכוין לצוד את הדגים , אבל אם עיקר כוונתו להציל את התינוק

  .אין בזה איסור

כ שמע "ם מפרש שללישנא קמא במנחות שאינו פטור אא"והרמב

לזינן בתר מעשיו פירושו שמה שהוא ידע שיש תינוק הא דא, שטבע תינוק

זהו דוקא לענין הפטור , שם מגלה שעיקר כוונתו היה להציל את התינוק

. נ שעשה איסור במה שהיה מתכוין לצוד דגים בשבת"אבל אה. מחטאת

אמרינן שהתוצאה מגלה את , ם כוותיה"וללישנא בתרא שפסק הרמב

אמנם גם .  היה מתכוין לפיקוח נפשמעשיו בכל אופן אפילו הוא עצמו לא
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אך עדיין יש , אין זה אלא לענין פטור מקרבן או ממיתה, ללישנא בתרא

  .בזה איסור

מפני שהיה "שגגות ' ם בהל"כ הרמב"ז יש לומר שמש"ולפ

שאי אפשר שבשוגג יהיה , ל שאילו היה מזיד היה חייב"אין ר" ,שוגג

) ג' ט סוף ס"יו' הל(בינה וכמו שהעיר האמרי , פטור ובמזיד יהיה חייב

, שגגות מיירי רק לענין שוגג' ל שהדין בהל"אלא ר. ם"בדברי הרמב

אבל פרטי דין זה כבר . שהדיון הוא רק אם הוא חייב חטאת אם לאו

ם הוא שאם עיקר כוונתו הוא "והיוצא מדברי הרמב. שבת' נתבארו בהל

ציל את התינוק אבל אם עיקר כוונתו לה. להעלות את הדגים יש בזה איסור

  .אין בזה איסור

שהביא את דברי ) שבת סוף פרק האורג(א "וידועים דברי הרשב

א הבין את דברי הירושלמי לומר שכל מקום "והרשב, ל"הירושלמי הנ

מותר לעשות דבר , כ"פ שנעשה איסור ג"אע, שמתכוין לדבר הרשות

שאינו פ שיש צבי בתוך הבית כל זמן "לכן מותר לסגור הדלת אע. הרשות

  .מתכוין לשמירת הצבי בלבד

השיג עליו שאין זה אלא פסיק ) השני' ה מתני"ד. שבת לח(ן "והר

 ן שדברי הירושלמי לגבי פיקוח נפש הם נכונים"אך כתב הר. רישיה

  ,וכתב. כפשטותם

וסמכו לזו תינוק מבעבע בנהר ומפקח הגל ולא שיהו 

דומות ממש בענינם לפי שבענין פקוח נפש אפילו 

ין למלאכת הרשות עם אותה מלאכה של פקוח מתכו

יומא ' נפש מותר וכיוצא בזה אמרו בגמרא דילן במס

והטעם מפני שהוא מלאכת מצוה וחובה היא עליו 

פ שהוא מתכוין עם אותה מלאכה מלאכה "לפיכך אע

אחרת שהיא אסורה בשבת התירו חכמים כדי שלא ימנע 

  .בשום ענין מפיקוח נפש המוטלת חובה עליו

שמע מדבריו שאין חילוק בין עיקר כוונתו לעשות פיקוח נפש ובין היכא ומ

בכל אופן התירו חכמים לעשות המלאכה , שעיקר כוונתו למלאכה האסורה

  .כדי שלא ימנע בשום ענין מפיקוח נפש
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ן יש לומר הטעם למה הברייתא הזכירה כמה "ועל פי דברי הר

ד לגבי אלו האופנים שיש תיקון צדדי "פעמים שאין צריך ליטול רשות מב

והטעם הוא משום שבכל אופנים אלו יש אפשרות . במעשה פיקוח נפש

. א שיש איסור בדבר"והיה סד, שעיקר כוונת המציל הוא לעשות את איסור

ואין כוונת הגברא , ד אלא מצילין את הנפש"רשות מבל שאין נוטלין "קמ

לא ' לבעל החפץ חיים בס(ועיין בספר מחנה ישראל . עולה בחשבון

ולכתחילה מותר לכוין לצוד את , ן קיימים לדינא"שכתב דדברי הר) ה"בהג

  .הדגים עם העלאת התינוק

כ כתב שאין צריך ליטול רשות "ג) שבת שם' הל(ם "הרמב, והנה

, ל שאם היה עיקר כוונתו לאיסור"ם ס"שאף שהרמב, תכן לומרוי. ד"מב

מ אין זה רק מצד הגברא שצריך הוא לבטל כוונתו "מ, יש בזה איסור

. לעבור על האיסור מלבו ולהציל את הנפש מבלי לכוין לעשות איסור

אלא , אין לו לעשות חשבונות בכוונת הגברא, החכם הבא להורות, אמנם

ולכן גם . ש ולהשתדל שלא לכוין לתוצאה האסורהמורה לו להציל את הנפ

לומר שאף אם , ד"ם הזכיר את הענין של אין נוטלין רשות מב"הרמב

, המציל מסופק אם עיקר כוונתו בשביל פיקוח נפש או בשביל דבר אחר

  .יציל את הנפש וישתדל שלא לכוין לתוצאה האסורה

,  הבריתל יש לדון בתוכניות לאימון הרופאים בארצות"פ הנ"וע

ורוב בתי החולים , שבוגרי אוניברסיטה לרפואה מתאמנים בבתי חולים

. מחייבים את המתאמנים להיות שם בשבת ולרפאות את חולי הבית חולים

מ חלק מכוונתם לפרנסה הבאה "מ, ואף שחלק מכוונתם הוא לפיקוח נפש

 כדי שיהיו מוכשרים וגם חלק מכוונתם הוא כדי להתאמן, להם מעבודה זו

ואי אפשר להתיר חילול שבת בשביל התאמנות  (לרפאות חולים בעתיד

ם אין "ולכאורה לפי דעת הרמב). קנא:ד ב"מ יו"גרידא כמבואר באג

כ עיקר כוונת הרופא הוא לפיקוח "להתיר להכנס לתוך תוכניות אלו אא

  .ן מותר אפילו אין עיקר כוונתם לפיקוח נפש"ולהר, נפש דהשתא

, ומה ממש לנתכוין לדגים והעלה תינוקאין שאלה זו ד, אמנם

ימצאו , שהרי הכא אם הרופא יחמיר על עצמו ולא יקבל הזמנתו לתכנית

ומסתמא ימצאו . שם אנשים אחרים לרפאות את החולים בבית החולים

עדיף ) יב:ח שכח"או(א "ולדעת הרמ, אינו יהודי שאינו מצווה על השבת

כ שמא יש לומר "וא. יחורי אם אין חשש דיחוי או א"י א"לחלל שבת ע

שאף שיחיד הבא לימלך מה לעשות אם עיקר כוונתו להציל דגים מורים לו 
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מ הכא שמא עדיף "מ, וכוונתו על החשבון שלו, ם"להציל אף לדעת הרמב

  .לומר לו אל תתאמן וימצאו אינו יהודי לרפאות את החולים

 אמנם יש לדחות סברא זו שהרי מזמינים את המתאמנים לתוכנית

ויקבלו לתכנית האנשים אשר הם חושבים שיהיו , פ כשרונותיהם"ע

שהרי ישראלים בדרך כלל הולכים , ועוד. הרופאים הטובים ביותר

ואם תשאל לחולה ישראל אם הוא , להתרפאות אצל רופאים ישראלים

 שמעדיפים רופא  יש הרבה שיענו,מעדיף רופא ישראל או רופא נכרי

 פיםכל אומה ואומה מעדיאנשי אלא , ראליםואין זה כלל רק ביש(ישראל 

ולכן לגבי ). ופוק חזי מאי עמא דבר, להתרפאות מרופא של אותה האומה

הרי זה נחשב צורכי החולה הנוגע לפיקוח , הישראלים שבבית החולים

 ולא גרע ממה שהאנשים מלוים את נשותיהם בשבת כשבאות לילד, נפש

  ).קלב:ח א" אומ" אג'עי (שמותר משום יתובי דעתא דהחולה

שהרי האחרים , כ אי אפשר לומר אל תתאמן וימצאו אחרים"א

לכן עדיף לומר .  הישראליםובפרט בריפוי, כ לענין ריפוי"לא יהיו טובים כ

. ן לפיקוח נפש ולא לתוצאות אחרותיוישתדל לכו, לו שיקבל את ההזמנה

, ן"פ דברי הר"עדיין יש מקום להקל ע, ואף אם סברא זו אין בו ממש

אלא כל זמן שמתכוין , שאינו מחלק בין עיקר כוונתו לאין עיקר כוונתו

  .לשניהם מותר משום פיקוח נפש

בכעין נידון דידן בנשים שרצו להיות ) ד קלא"יו(ס "וכבר דן החת

והשאלה היתה אם מותר אף שיש . מילדות באופן שצריכות להוליד בשבת

ואמנם . "ליד תינוק בשבתוכתב שאין בזה שום מלאכה להו. הרבה בקיאות

הבריאה העומדת על ' לנכרי' לחתוך הטבור שהוא מלאכה דאורייתא תצו

צדה לחתוך ואם יש באיבה זו חשש סכנת נפשות יש להתיר אפילו מלאכה 

ס התיר למילדת ליכנס למצב שאפשר לבוא לידי "הרי שהחת." דאורייתא

בואר בדברי כמ(חילול שבת אף שהמילדות היו עושות כן משום פרנסה 

ואף שיש לחלק בין היכא שאפשר שיבוא לידי חילול ). [ש"עיי, ס"החת

ס מסתמא "מ אף בנידון של החת"מ, שבת ובין היכא שודאי יחלל שבת

  .] ה התיר"תהיה במצב זה פעם אחת ואפ

עוד יש לומר שאין נידון דידן דומה לנידון של העלה דגים 

התוצאה של צידת דגים , תתוצאו' בהעלה דגים ותינוק יש ב. ותינוק

הכא שאין כאן אלא תוצאה אחת , כ"משא. והתוצאה של הצלת התינוק
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ם דאזלינן בתר עיקר "ואפשר דעד כאן לא קאמר הרמב. והיא ריפוי החולה

. כוונתו אלא היכא שיש תוצאה המוכיחה שאין זה מעשה של פיקוח נפש

ין משגיחין שוב א, אבל היכא שמוכח מתוכו שהוא מעשה של פיקוח נפש

ויש אדם אחר המציל , שאם אחד רודף אחר חבירו להרגו, תדע. בכוונתו

אך עיקר כוונתו של המציל הוא להריגת , י הריגת הרודף"את הנרדף ע

לו היתכן שאסור , )או להצלת הרודף מעבירה(הרודף ולא להצלת הנרדף 

  .להרוג את הרודף

, א מדרבנןעוד יש סברא להקל משום שהדין של כוונה אינו אל

 שלשון פטור משמע פטור אבל אסור ,ם שפטור"כמו שמבואר ברמב

ן שהתירו חכמים בכל אופן מבואר שאין "וגם ממה שכתב הר. דרבנן

ת "שאין כח ביד חכמים לעקור דבר מה(השאלה נוגע אלא לדין דרבנן 

ז שהסביר שהטעם שיש כח ביד ' ועיין במנחת שלמה ס). [בקום ועשה

וין גם לאיסור הוא משום שבעצם הרי הוא עושה מעשה חכמים להתיר לכ

ומכיון שכל השאלה .] ת אין כאן איסור כלל"כ מה"וא, של פיקוח נפש

או בשביל , בכוונתו היא אם עושה כן לרפאות את החולים של עכשיו

ועל הצד השני אין החסרון אלא , להתאמן כדי לרפאות את החולים לעתיד

במילי דרבנן יש להקל בתנאי של חולה , במה שאין כאן חולה לפנינו

: שבת קטז(' למשל שלפי התוס, דבר זה מבואר בכמה מקומות .לפנינו

התירו לקרות שטרי הדיוטות שמא יש איזה ענין של פיקוח ) ש"ה וכ"ד

ל שלא בעינן "אלא צ. ולכאורה הפיקוח נפש אינו בגדר חולה לפנינו. נפש

ותר לעבור על איסור דרבנן ואם מ. חולה לפנינו להתיר איסור דרבנן

כ מותר להתכוון להתאמן "א, בשביל פיקוח נפש של חולה שאינו לפנינו

, כדי לרפאות חולה שאינו לפנינו לעתיד בשעה שהוא מרפא חולה לפנינו

  .שהאיסור להתכוון על העתיד אינו אסור אלא מדרבנן

שמא יש להורות לאלו הרופאים להחזיר , אך לרווחא דמילתא

ואף שמדין שכר שבת אינו . גד הימים שהיו בבית החולים בשבתשכרם כנ

מ לגבי ענינינו ירויחו בזה "מ, מוטל עליהם להחזירם כיון שהוא בהבלעה

שיותר מוכח שאין כוונתם לפרנסה אלא לרפאות חולים ' הא. דברים' ב

שמנהלי התוכנית ירגישו שענין זה של חילול ' ב). של עכשיו או להבא(

ואין לסמוך על , וכל זה כתבתי רק להעיר.  מאד אצלםשבת הוא חשוב

  .דברים אלו לא להלכה ולא למעשה
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