
 

 
 

 

 כל פיקוח נפש דוחה שבת והזריז הרי זה משובח 

  לפיכך נברא אדם יחידי
 מעלה עליו הכתוב כאלו אבד עולם מלא  מישראלללמדך שכל המאבד נפש אחת 

 מעלה עליו הכתוב כאלו קים עולם מלא.  מישראל וכל המקים נפש אחת
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 ת"ר מפקחין פקוח נפש בשבת והזריז ה"ז משובח ואין צריך ליטול רשות מב"ד 
 הא כיצד 

 ראה תינוק שנפל לים פורש מצודה ומעלהו והזריז 
 ה"ז משובח ואין צריך ליטול רשות מב"ד

  ואע"ג דקא צייד כוורי
 ראה תינוק שנפל לבור עוקר חוליא ומעלהו והזריז 

 ה"ז משובח ואין צריך ליטול רשות מב"ד 
  אע"ג דמתקן דרגא

ראה שננעלה דלת בפני תינוק שוברה ומוציאו והזריז ה"ז משובח ואין צריך ליטול רשות 
 מב"ד 

  ואע"ג דקא מיכוין למיתבר בשיפי
ז משובח ואין צריך ליטול רשות מב"ד מכבין ומפסיקין מפני הדליקה בשבת והזריז ה"

  ואע"ג דקא ממכיך מכוכי
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וכבר היה ר' ישמעאל ורבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה מהלכין בדרך ולוי הסדר ורבי 
 ישמעאל בנו של רבי אלעזר בן עזריה מהלכין אחריהן 

  נשאלה שאלה זו בפניהם מניין לפקוח נפש שדוחה את השבת

 אם במחתרת ימצא הגנב  ואמרנענה ר' ישמעאל 
ומה זה שספק על ממון בא ספק על נפשות בא ושפיכות דמים מטמא את הארץ וגורם 

  לשכינה שתסתלק מישראל ניתן להצילו בנפשו ק"ו לפקוח נפש שדוחה את השבת

  איש על רעהו וגו' מעם מזבחי תקחנו למות וכי יזיד נענה ר"ע ואמר
 מעם מזבחי ולא מעל מזבחי ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן לא שנו אלא להמית

 אבל להחיות אפילו מעל מזבחי 
ומה זה שספק יש ממש בדבריו ספק אין ממש בדבריו ועבודה דוחה שבת קל וחומר 

 לפקוח נפש שדוחה את השבת 

נענה רבי אלעזר ואמר ומה מילה שהיא אחד ממאתים וארבעים ושמונה איברים שבאדם 
 דוחה את השבת קל וחומר לכל גופו שדוחה את השבת

 רו יכול לכל ת"ל אך חלק את שבתותי תשמו רבי יוסי בר' יהודה אומר

  כי קודש היא לכם היא מסורה בידכם ולא אתם מסורים בידה רבי יונתן בן יוסף אומר
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ושמרו בני ישראל את השבת אמרה תורה חלל עליו שבת אחת  ר' שמעון בן מנסיא אומר
 כדי שישמור שבתות הרבה 

 וחי בהם  א"ר יהודה אמר שמואל אי הואי התם הוה אמינא דידי עדיפא מדידהו
  ולא שימות בהם

 אמר רבא לכולהו אית להו פירכא בר מדשמואל דלית ליה פירכא 

 ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת־ֻחֹּקַתי ְוֶאת־ִמְׁשָּפַטי ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ֹאָתם ָהָאָדם ָוַחי ָּבֶהם ֲאִני יהוה

ָּבָׂשר ָוָדם ִמְּפֵני ֵנרֹו ֶׁשל ֵנר ְקרּוָיה ״ֵנר״, ְוִנְׁשָמתֹו ֶׁשל ָאָדם ְקרּוָיה ״ֵנר״. מּוָטב ִּתְכֶּבה ֵנר ֶׁשל 
  .ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
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 לה ומניחין, ברוטב כוש לה תוחבין - חזיר בשר או קודש בשר שהריחה עוברה: רבנן תנו
 עצמה רוטב אותה מאכילין - לאו ואם, מוטב - דעתה נתיישבה אם. פיה על

 עצמו שומן אותה מאכילין - לאו ואם, מוטב - דעתה נתיישבה ואם
  דמים ושפיכות עריות וגילוי זרה מעבודה חוץ נפש פקוח בפני שעומד דבר לך שאין

בכל מאדך ואם נאמר בכל  בכל נפשך למה נאמר ע"ז מנלן דתניא ר"א אומר אם נאמר
אם יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו לכך נאמר בכל  מאדך למה נאמר בכל נפשך

  נפשך ואם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו לכך נאמר ובכל מאדך

 

כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו  גילוי עריות ושפיכת דמים מנא לן דתניא רבי אומר
אלא ה"ז בא ללמד ונמצא  נפש כן הדבר הזה וכי מה ענין למדנו מרוצח לנערה המאורסה

 למד מה נערה המאורסה ניתן להצילה בנפשו אף רוצח )כו'( 
  וצח יהרג ואל יעבור אף נערה המאורסה יהרג ואל יעבורמה ר

 

ורוצח גופיה מנא לן סברא היא דההוא דאתא לקמיה )דרבא( אמר ליה אמר לי מרי דוראי 
אי חזית דדמא דידך סומק טפי קטליה לפלניא ואי לא קטילנא לך א"ל נקטלך ולא תקטול מ

  דילמא דמא דההוא גברא סומק טפי
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 : יוחנן רבי אמר רבין אתא כי
  דמים ושפיכות עריות וגילוי זרה מעבודה חוץ, מתרפאין בכל

 

 

כי אתא רב דימי א"ר יוחנן לא שנו אלא שלא בשעת גזרת המלכות אבל בשעת גזרת 
  המלכות אפי' מצוה קלה יהרג ואל יעבור

כי אתא רבין א"ר יוחנן אפי' שלא בשעת גזרת מלכות לא אמרו אלא בצינעא אבל 
  בפרהסיא אפי' מצוה קלה יהרג ואל יעבור

  אפילו לשנויי ערקתא דמסאנא ר רבא בר רב יצחק אמר רבמאי מצוה קלה אמ

 
 
 
 

 והא אסתר פרהסיא הואי 
  אמר אביי אסתר קרקע עולם היתה

  רבא אמר הנאת עצמן שאני

 

 ואזדא רבא לטעמיה דאמר רבא 
עכו"ם דאמר ליה להאי ישראל קטול אספסתא בשבתא ושדי לחיותא ואי לא קטילנא לך 

 ליקטיל ולא לקטליה 
 שדי לנהרא ליקטליה ולא ליקטול 

  מ"ט לעבורי מילתא קא בעי



 7 

תני סיעות בני אדם שהיו מהלכין בדרך פגעו להן גוים ואמרו תנו לנו אחד מכם ונהרוג 
אותו ואם לאו הרי אנו הורגים את כולכם אפי' כולן נהרגים לא ימסרו נפש אחת מישראל 

ייחדו להן אחד כגון שבע בן בכרי ימסרו אותו ואל ייהרגו א"ר שמעון בן לקיש והוא שיהא 
 תה כשבע בן בכרי ורבי יוחנן אמר אע"פ שאינו חייב מיתה כשבע בן בכרי חייב מי

 

 עולא בר קושב תבעתיה מלכותא ערק ואזיל ליה ללוד גבי ריב"ל 
 ליה לן אנן מחרבין מדינתא אתון ואקפון מדינתא אמרו להן אין לית אתון יהבון 

 סלק גביה ריב"ל ופייסיה ויהביה לון 
והוה אליהו זכור לטוב יליף מתגלי עלוי ולא אתגלי וצם כמה צומין ואיתגלי עלוי אמר ליה 

 ולמסורות אני נגלה א"ל ולא משנה עשיתי א"ל וזו משנת החסידים 

 

 

תניא שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהן קיתון של מים אם שותין שניהם מתים ואם 
 שותה אחד מהן מגיע לישוב 

 דרש בן פטורא מוטב שישתו שניהם וימותו ואל יראה אחד מהם במיתתו של חבירו 
  עד שבא ר' עקיבא ולימד וחי אחיך עמך חייך קודמים לחיי חבירך

  


