
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 .ספק סכנה של העובר .ה .מ' יום בתוךעובר  ד. .הצלת עובר בשבתג. . ספק סכנהב. . פקוח נפש דוחה שבתא. 

 .תינוק שלא כלו חודשיו .ח. ספק אם האם מתה .ז. כשהאם מתה ו.

 פקוח נפש דוחה שבתא. 
א  נענה רבי עקיב  ,כו' ואמר אם במחתרת ימצא הגנב    נענה רב ישמעל  ,נ שדוחה את השבתן לפקו"מני  )פה:-(פה.  ביומא איתא  

אמרה תורה חלל עליו שבת א' כדי שישמור   , ר"ש בן מנסיא אומר ושמרו בנ"י את השבת .כו'איש על רעהו  ואמר וכי יזד
"וחי בהם" ולא שימות   (ויקרא יח, ה)א"ר יהודה אמר שמואל אי הואי התם הוה אמינא דידי עדיפא מדידהו  ,שבתות הרבה 

   ., ע"כוכולהו אשכחן ודאי ספק מנא לן , פירכא ית ליה בהם אמר רבא לכולהו אית להו פרכא בר מדשמואל דל
 רש"יופה. שאמרו נר קרויה נר ונשמתו של אדם קרויה נר מוטב תכבה נר של בשר ודם מפני נרו של הקב" (ל:) בשבת ועי' 

וכן    .הדבר בהגדה המושכת את הלב  ןלאו מהכא יליף חלול שבת דפק"נ נפק"ל מוחי בהם ולא שימות בהם, אלא להטעימד
 (שבת ריש פ"ב) והקרית ספריאו טעמו של שמואל. הב (יומא פ"ח סי' טז) והרא"ש(שבת פ"ב ה"ג)  הרמב"ם(יומא ה. ברי"ף),  הרי"ף
על כל ישראל   דפקו"נהאי מצוה ד) (ח"ג סי' לז ד"ה וגם בתשב"ץ 'עיו גם טעמו של ר"ש בן מנסיא. שהובא מהמכילתא הביא 

ועיי"ש   .)וס"ק ו (סי' שכח ס"ק ד מ"בוב (סי' שכח אות ב) לבושב וכן הוא .ומשום לא תעמוד על דם רעךרמיא משום וחי בהם 
   ועי' עוד לקמן.  . איך דרשינן הכי מהאי קראי(יומא פה. ד"ה אמר שמואל)  בתוספת יוה"כו (אות ב)בא"ר  , במלבושי יו"טבלבוש, 

 נפשפקוח ספק ב. 
  עי' עוד שם ומשום דספק נפשות להקל.  )פג:(והנה יוצא מש"ס הנ"ל דמחללים שבת אף במקום ספק פקו"נ, וכן אמרו שם 

אחר   "נר"י דהיינו טעמא דאין הולכין בפקו  בשם (שם סד"ה ולפקח)  התוס'  שבמקום פקו"נ לא הולכים אחר הרוב, וכת' (פה.) 
סי' (  השו"ע  וכן פסק  וחי בהם ולא שימות בהם שלא יוכל לבוא בשום ענין לידי מיתת ישראל.  (ויקרא יח)משום דכתיב    .הרוב

 הר"ןמהביא  (אות ו) ה"צעבשו שהביא טעמו של ר"י.  (סי' שכט ס"ק ה) במ"ב ועי'  .דבכל גוונא מחללין וסי' שכט סע' ג) סע' ה שכח
וכ"כ  , (ח"א סי' יג) בשבות יעקב וכן הוא  .במקום כמה ספיקות מקילינן 'דאפיי"ל  לפי"זו .נ"משום חומרא דפק רק דהוא

  בגליונות עי' ו. (פל"ב הגה ב) בשש"כו (סי' של אות ה) ערוה"שב הואוכן  (סי' שכט סע' ג)ע"פ דברי השו"ע (סי' שכח מ"ז ס"ק א)  הפמ"ג
 .וקצ"א לענין גדר ספק סכנה  ק"י

 הצלת עובר בשבת. ג
האשה שהיא מקשה לילד מחתכין את הולד במעיה ומוציאין אותו אברים אברים מפני שחייה  )ו" מ ז"פ( אהלות ' מסבתנן 

קטן הרודף  דאמר רב הונא  ב"ע דף  בסנהדרין. וכן הוא געין בו שאין דוחין נפש מפני נפש יצא רובו אין נו , קודמין לחייו
לר"ה, יצא ראשו אין נוגעין בו, לפי שאין דוחין נפש מפני נפש, ואמאי רודף הוא.   ניתן להצילו בנפשו. איתיביה רב חסדא

רגו שלא יצא לאויר העולם לאו נפש הוא וניתן להו ז"דכ )שם ד"ה יצא(סנהדרין  ופרש"י .שאני התם דמשמיא קא רדפי לה 
התוס'  ע"כ. והביאו  ,ן נפש מפני נפשה כילוד ואין דוחיאין נוגעים בו להורגו, דהוה לי ולהציל את אמו, אבל יצא ראשו

 דלא מחללין עליו שבת.  דעובר אינו בכלל נפש, ולפי"ז י"ל ' ומבואר לכאו .(אהלות שם אות סא) ר"יא והתפ (אהלות שם)יו"ט 
את    וקורעין כריסה ומוציאין  רה"ר  דרך  'אפי  אשה שישבה על המשבר ומתה בשבת מביאין סכין ש  ).(ז  ערכיןב  דאיתאאלא  

וחזינן להיפך דעובר חשיב נפש   .מ"מ מחללין עליו, ע"כ לא הוה ליה חזקה דחיותא מעיקראשאע"פ דל קמ"ו ,הוולד
 שבת. את ה ומחללין עליו 

עובר מריח ריח תבשיל והוא  ד ופרש"י. עד שתשיב נפשה ביוה"כ שהריחה מאכילין אותה  מעוברת )(פב. ביומא תנן והנה 
  בכלל הסכנה.   היאה ביוה"כ כי אף  תומשמע מדבריו דדוקא מאכילין או  , ע"כ.לו ואם אינה אוכלת שניהן מסוכנין  מתאוה 

ג דספק בן קיימא הוא ספק נפל "ן דאי לא אכלה מתעקר וולדה אעדידעינ  מעוברתאשה  ד  כת'(הל' יוה"כ לא ע"ג)    ה"גבהאולם  
דמשום סכנת וולד לחודיה מחללין.   ה"גבמה  משמעד )כט' עמ הסכנה שער א"תוה( ל"ז ן "הרמב 'כתו. מאכילים אותה ביוה"כ

לענין שמירת  מ"מ  ,  נפשאינו בכלל  שעובר    )(שם  אהלות ב  שמבואר   ואע"ג.  הנ"ל  ערכיןמהגמ' ב  הבה"ג יליף לה ש  ' עיי"ש שכתו
  , מחללין משום נפליםדאין  "לאיכא דסו .שמא ישמור שבתות הרבה  'אמרה תורה חלל עליו שבת אד, ומצות מחללין עלי

שבת על המשבר שמתה טעמא  וסכנה היא. וטעמא די אלא עוברה שהריחה חששא דמיתה דידה היא שכל המפלת בחזקת
הרי הוא כילוד דתו לאו ירך אמו הוא דלאו בדידה תליא אלא חי הוא ודלת נעולה בפניו וליכא חששא אלא  שאחרינא הוא  

 נקט כהבה"ג. (נדה מד:) והריטב"א  ע"כ. ,וספק נפשות להקל ,"ל חזקה דחיותאודלא ה 
לא ידעתי מה צורך לכל אלו הדקדוקים דלא משכחת סכנת עובר בלא סכנת עוברה   ,על דבריהםכת'    (יומא פ"ח סי' יג)  רא"שוה

ולפי   .ג: ד"ה וכתב בה"ג)יומא  (  ן"הרכ"כ  ו  ע"כ.  ,רש"יירש  ולא סכנת עוברה בלא סכנת עובר. דהמפלת בחזקת הסכנה היא וכן פ
לא רק  רבותא דדי"ל דקמ"ל רש"י ד אליבא [ויש לדחות  . לחודסכנת עובר  בורדבריהם משמע דלא כהבה"ג ולא מחללין ע

, ועיי"ש שתמה על שיטת  (ספר החיים סי' תריז)הגרש"ק זצ"ל אף עבור סכנת העובר מחללין. וכ"כ עבור אמו מחללין אלא 
ילה ג"פ מחמת צום  הרא"ש דלעולם מצינו בכמה גוונא דשייך חובת הצלה לעובר ולא לאמו. ועיי"ש שפסק דאישה שהפ

 ].אע"פ שהוחזק שהצום מסכן העובר בלבד מ"מ מותר לחלל עבורו כמבואר בבה"גה"כ, יו
לא    המבואר לעיללפי  ד(שם)   י"הבוהקשה  .  תסתכן היא או הוולד  שלא   שבכה"ג מאכילין אותה שפסק  (סי' תריז)    בטורויעויין  

שניהם  דלעולם רץ ית (סוף אות ב) והב"ח  .לכתוב תסתכן היא או הולד דמשמע דמשכחת לה שיסתכן זה בלא זה  טור"ל לוה 
ונמצא דס"ל    ע"כ.,  מהם על כן אמר תסתכן היא או הולד  'אינו מסוכן רק א   'א כיון דמדינא מאכילין אותה אפי אל,  בסכנה 

שמחללין עבור עובר דוקא אם כלו  משמע  )סי' של ס"ק טו ( "א הממ  עובר לחוד. אולם ה  ף לצורךאמחללין להב"ח דלעולם 
נקט דמשום ספק נפשות מחללין  )א סי' צז"ח( ט "המהרי אבל קט שמחללין דוקא כשיש סכנה לאמו.נ (שם)נוב"י הוחדשיו. 
 מהביאור  נר' וכן .)דעת תורה סי' תריז( המהרש"םוכן דעת מפני ספק פקו"נ. ) תרצה 'ב סי"ח( רדב"זהה דעת אוכן נר עליהם.

.  הביא דברי המ"א מ"מ ציין לדבריו בביאו"ה ושוב פקפק בדבריו) )ס"ק כט( שבמ"ב(ואע"פ  )שם על סע' ז סד"ה או ספק( הלכה
במקום  ו[ .(מא"א ספי"ד) ספר בקרית 'ועי .(פל"ו אות ב) שש"כהו (ח"א סי' מא) תשובות קובץה ,(חי"א סי' מג) הצי"א וכן פסקו 
חובת  ש  ועוד  , לו חזקת חי  אין  כי  ,' שהעובר נדחה נר  ,בשניהם   מיד  לטפל  "א וא  שיש בהם משום פקו"נ  ועובר  אדםשעומדים  

(ערכין   בשטמ"ק וכן הוא    ., עיי"שהוודאי דוחה הספקששכתב  (סי' שכח מ"ז ס"ק א)    בפמ"ג  . וכעין זה מצינובמח'  ה תלוי  והצלת

 ודעימייהו דס"ל  (ס"ק לז) המ"ב (ס"ק ה) הט"ז, (סי' שכח סע' יב) השו"ע. ונראה דלדעת ועי' להלן בשם הזרע אמת .)אות ה .ז
כן כי סוף סוף פסקינן   לא מחפשים אחר עכו"ם, נראה דאף לענין עוברים הדיןו מחללין ע"י ישראל  קו"נפם וקשבמ

   .]. ועי' בזה בגליון רל"ח שמחללין עבורם

        
 

     
 
 

 
 
 

 

שנכנס חכם שצריך לעמוד מפניו בתוך ד'  יל"ע בכה"ג
אמותיו של אדם ונשאר לעמוד באותו המקום, האם שרי 
לשבת או שמחוייב להמשיך ולעמוד כל עוד שהחכם נמצא 

 בתוך ד' אמותיו.
הביא (שבולת מ"ג ובקצר סי' י"ד)  שיבולי הלקטהנה בשו"ת  -א

ששאלתם על מי שעומד מפני רבו אם  -תשובת גאון זצ"ל 
ך לעמוד כל זמן שרבו עומד. תדע שצריך לעמוד מפני צרי

ת"ח בתוך ד"א, וכיון שעבר ד"א ישב. ואם הוא רבו מובהק 
שרוב חכמתו ממנו, עומד מפניו כמלא עיניו, וכל זמן שרבו 
עומד או מהלך או רוכב צריך לעמוד מפניו עד שיתכסה 
ממנו. כדהוה עביד ר"א דהוה גחין וקאי עד דהוי מכיסי 

. ואם הוא בבית הכנסת בציבור (יומא נג.)ר' יוחנן רביה מיניה 
וקראו את רבו לקרות בתורה, אינו צריך לעמוד על רגליו כל 
זמן שהוא עומד, דצריך לאדם שיהא אימת ציבור עליו, 

 וכ"ש במקום גדולים וזקנים. עכ"ל.
 כא משום אימת ציבור חייב לעמוד עדומשמע דהיכא דלי

 שישב. 
הלשון "אינו צריך לעמוד כל זמן סי' רמ"ב)  (יו"ד דבב"י ואף

שרבו עומד וצריך אדם שיהא אימת הציבור עליו וכ"ש 
במקום גדולים וזקנים". ומלשונו נראה דהם ב' ענינים. 

ראה דחד טעמא הוא דאינו צריך מלשון שבולי הלקט נ
לעמוד על רגליו כל זמן שהוא עומד כיון דצריך שתהא אימת 

 הציבור עליו.
דמהא דלא כתב (ח"א סי' ל"ג אות ב')  מנחת שלמהשו"ת באולם 

פטר שבולי הלקט מלעמוד לרבו מפני אימת הציבור אלא 
בשעה שהרב עומד על שולחן הקריאה ולא בשעה שהולך 

דעיקר טעמו הוא לפטור מלעמוד הוא משום  לקרות. נראה
במקומו הראוי ואינו עומד שם דרך מקרה שהרב עומד 

וסיף לומר "דצריך לאדם שיהא אימת כעומד לפוש. ומה שה
. הציבור עליו" היינו דמש"ה אין ראוי שיחמיר ויעמוד

לאדם"  צריךו" שגרס שפיר עם גי' הב"י יםמתיישב והדברים
 בו"ו, דאין זה עיקר הטעם.

אלא דכתב שם דהיכא דעומד הרב ומדבר מעסקיו, הוי 
כעומד לפוש, דאכתי לא הגיע למקומו הראוי. ובכה"ג משמע 
 מדברי שבלי הלקט דכל זמן שרבו עומד חייב לעמוד מפניו.  

בתלמיד  יש לחלק ולומר דדוקאד נראה "דנלעאולם כתב ד
שצריך לעמוד כל הזמן עד שיתכסה רבו מעיניו או ישב על 
מקומו, אז הוא דלא מפטר מלעמוד אלא דוקא כשעומד 
מיהת במקומו הראוי. משא"כ בחכם סתם דמיד כשעבר 
מנגד פניו אינו צריך עוד לעמוד, בכה"ג י"ל דכיון שהחכם 
פנה לעסקיו אע"ג דלא הוי כעומד במקומו הראוי מ"מ הרי 

דאפשר  ועודכאילו עקר כבר מפניו ואינו חייב עוד לעמוד.  זה
שבסתם חכם ליכא כלל חובת קימה אא"כ החכם מהלך או 
רוכב דכמהלך דמי, משא"כ בעומד יתכן שאפי' עמד לפוש 

 אינו חייב לעמוד אלא ברבו מובהק או נשיא.
דנשאל בענין קימה (ח"ב סי' קי"ד)  שבט הלויויעויין עוד בשו"ת 

ן באוטובוס וכיוצ"ב. והשיב דהנלענ"ד להלכה מפני זק
דודאי עיקר מצות קימה מתקיים בקימה בעלמא והדר 

[אלא דהיות וקיי"ל דבעינן קימה יושב. וזה מוכח בש"ס בכ"ד 
שיש בה הידור, ע"כ קרוב לודאי דאם אין מפנה מקומו לזקן מבטל 

 ].ס)(ח"ו סי' ק" משנה הלכותההידור. ע"כ. ויעויין בזה עוד בשו"ת 
דביתהו דרב הונא הוה לה דינא (ל:)  בשבועותאיתא  -ב 

קמיה דרב נחמן, אמר היכי נעביד, אי איקום מקמה 
מסתתמן טענתיה דבעל דינא, לא איקום מקמה אשת חבר 
הרי היא כחבר, א"ל לשמעיה צא ואפרח עלי בר אווזה ושדי 
עלוואי ואיקום. והאמר מר מח' בשעת משא ומתן אבל 

ן דברי הכל דיינים בישיבה ובעלי דינין בשעת גמר די
בעמידה. דיתיב כמאן דשרי מסאניה ואמר איש פלוני אתה 

 זכאי איש פלוני אתה חייב.
ולכאו' מאי קשיא ליה לגמ' משעת גמר דין, והלא היה יכול 

 לקום מקמה בשעה שנכנסה להדר והדר לחזור ולשבת. 
יהודה  ולענין הלכה במח' של ר' -שם שכתב  בר"ןויעויין 

ורבנן (אם מצו בי"ד להושיב בעלי הדינים) קי"ל כר' יהודה 
שאם רצו בי"ד להושיב את שניהם מושיבין, דאע"ג דר' 
יהודה יחיד הוא לגבי רבים הא איכא אידך ברייתא דקתני 
לדר' יהודה סתמא. ועובדא דדביתהו דרב הונא נמי הכי 
 מוכחא, דאמר ליה רב נחמן לשמעיה אפרח לי בר אווזא
ושדי עלי, כלומר ואיקום מפניה ואושיבנה ואשב כל זמן 
שמישבין טענותיהן של בעלי דבר. ופרכינן בשעת גמר דין 
[היכי עביד], ומשמע דלא קשיא לן אלא בשעת גמר דין היכי 
עביד, ומפרקינן דההיא שעתא זוטרתי היא ומצי יתיב כמאן 
דמשרי ערקתא דמסאנא. ואתיא שפיר כרבי יהודה אבל 

נן לא מתוקמא, דכיון דס"ל [דבכולי דין] בעלי דין לרב
בעמידה אית להו נמי וודאי דדיינין בישיבה, דבהכי רהטא 
כולה סוגיין דכל היכא דבעלי דין בעמידה דיינין בישיבה, 
וא"כ רב נחמן היכי ליעביד, להושיב דביתהו דרב הונא אינו 
 רשאי, ולעמוד הוא ג"כ אינו רשאי, ובכולי דינא נמי אי
אפשר דליתיב כמאן דשרי ערקתא דמסאנא. אלא ודאי כר' 
יהודה אזלא וכותיה נקטינן. ועוד דעולא דקאמר מחלוקת 
בבעלי דין ורב הונא דאמר מחלוקת בשעת משא ומתן כר' 

 יהודה שייכי. ע"כ.

 
 בס"ד    
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  יום מ' בתוךעובר ד.  
 ,שבת א' כדי שישמור שבתות הרבה חלל  תורה    אמרה דויוצא מהבה"ג הנ"ל שחיוב הצלת עובר אינו תלוי באיסור רציחתו,  

החולקים על הבה"ג משמע דהא לאולם . עליו מחלליןאינו אלא כמיא בעלמא ש  יום ממ'  פחות עובר בהצלת' אפי הלכך
   להדיא בדעת הבה"ג דאפי' בתוך מ' יום מחללינן. (שם) הרמב"ןבהא תליא. וכ"כ 

ח"ג ( הלוישבט ה  וכן פסק .)ד"ה או ספק סי' של( ביאור הלכה ה דעת כן נר'. וכמבואר להלן שאילתותהמוכדעת הבה"ג מוכח 

לפי רש"י העובר מתאווה, ונשאר    ה לענין יוה"כ שמעוברת שהריח   'כת   (סי' תריז אות א)  שער הציוןבשואע"פ    .)סי' לז וח"ה סי' מז
על  עצ". ושכוונתו דכיון שהוא בכלל מיא בעלמא לא שייך שהעובר הריח  . נר' , ע"כפשר דלא שייך זה תוך מ' יום בצ"ע דא

 .)עמ' תקלב  נשמ"א סי' של ס"ק כ(הגר"י זילברשטיין שליט"א    שכ"כושו"מ    ."צה בדעת השע  שלא הבין כן  )סי' פ  ח"ז(  הלוי  שבטה
אם יש   אפי' תוך מ' יום (שעדיין לא הוכר עוברה) שכת' שאישה נאמנת לומר שהיא מעוברת (פ"נ הגה י)בתורת היולדת [ועי' 

ת דם וכדו', סמכינן  ו ע"י בדיק יודעיםאם כן . ו ו', עיי"שדכו חשה בראשה ואבריה כבדים עליה שלה סימנים ברורים, כגון 
. זצ"להגריש"א  בשם יט) גהפי"ג ה( משמרת הטהרהבוכעין זה מצינו (ח"ב סי' קפב).  בתשובות והנהגותע"ז. וכן מבואר 

 . ]ואכמ"ל
דמחללין במקום פקו"נ דכתיב "וחי בהם". וע"כ כוונת הבה"ג דאע"פ )  שם(  ביומא ' צ"ע על הבה"ג דמסקנת הגמ'  אלא דלכאו

מחללינן מחמת הטעם דישמור שבתות הרבה (דא'   ם, מ"מ במקום דלא שייך האי טעמאשעיקר הילפותא הוא מוחי בה 
 וכן י"ל בדעתכת' שאף לפי המסקנא שתי הטעמים להלכה.  ש(סי' של על סע' ב)    מאיר  בביתמוסיף על השני לקולא). וכן מבואר  

שכת' שאע"פ שהפוסקים כתבו דמחללין שבת עבור חיי שעה כי יכול לקיים עוד מצות הוא    ד"ה אלא)סי' שכט (  ביאור הלכהה
 , ע"כ. מחללין  וכן חרש ושוטה  ' קטן מרוצץי אפלאו דוקא דהרי ילפינן מוחי בהם דאחיים של אדם קפיד רחמנא, וע"כ 

 (ססי' שו) ב"י ב וכן מצינו בכמה מקומות שהפוסקים למדו להתיר מטעם דחלל שבת א' כדי שישמור שבתות הרבה. עי' 
שבת א' כדי   קטנה שחטפוה כדי להוציאה מכלל ישראל דיש לחלל שבת בשבילה דמוטב לחלל לענין (שם ס"ק כט) מ"א וב

  והביאו  שטעם זה הוא גם להלכה. (סי' פג) נחלת שבעהב וכן מבואר. (שם ס"ק נז) המ"ב םהביאושתשמור שבתות הרבה. 
ר לחלל שבת בשבילו  תמו   ע"פ טעם זה שחולה עינים  'כת  ססי' שכח)חכמת שלמה  (הגרש"ק זצ"ל    וכן  .(סי' שה אות ה)  באר היטבה

שכת' דוחי בהם מלמד לכל  )יו"ד סי' רמה ד"ה והנה לשון, ויו"ד סי' שלח ד"ה גם מ"ש עוד( בחת"ס. ועי' "שיכדי שלא יהיה סומא, עי
התורה דסכנה דוחה, וישמור שבתות הרבה מלמד ששבת הותרה מפני פקו"נ. ועי' מש"כ בשם השאילתות והנצי"ב באות  

 ).(ח"ג סי' לז אות גובשבט הלוי  (יומא פה: ד"ה ודשמואל) מרומי שדהבה'. ועי' עוד 
 ה. ספק סכנה של העובר

ושאילתא    ס"ק ח  שם(  בעמק שאלה   הנצי"בוכת'    שהביא להלכה האי דרשה של דחלל שבת א' כו',   )שאילתא א(  שאילתותלומצינו  

עובר דאינו בכלל  ונפ"מ לענין .להלכה היא נמי וחי בהם אתינן עלה, מ"מ האי סברא דאע"ג דקיי"ל דמשום  )קסז אות טז
אדם דמכח האי דרשה מחללין עליו השבת כשיטת הבה"ג, ע"כ. ועיי"ש שיצא לחדש דכ"ז כשיש ודאי סכנה לעובר, אבל  

דהרי מהאי דרשא לא מצינו להתיר אלא כשיש ודאי סכנה כמבואר בש"ס שם, וע"כ דייק הבה"ג   , בספק סכנה לא מחללין
 לכתוב אי ידיענן דמיתעקר ולדה, ע"כ. 

הדין כן אף כשמחללין מטעם שישמור   , ולם אפשר לדחות דאחר שהתחדש שמחללין שבת במקום ספק משום וחי בהםא
חולק על   (ומה שנשאר שם בצ"ע הוא לענין הנדון דשם מחמת שהר"ן  (סי' שו קו"א אות א) הגר"ז כ"כששבתות הרבה. ושו"מ  

 , ודו"ק. ' קפב)(ח"ב סי והנהגות תשובותב הבה"ג, עיי"ש), וכן צידד מדיליה 
 כשהאם מתה. ו

איידי דוולד זוטרא חיותיה, עיילא טיפה ( שאישה מעוברת שמתה אמרינן שהעובר מת לפניה  )ז.( בערכין והנה מסקינן 
אע"פ שהוא מת  פירש שש ד"ה ומקרעין)( י"רשב  עי' ו ע"כ. , אהיא מתה בריש , אבל נהרגה ) ימניןדמלאך המות ומחתך להו לס

  , זימנין דמיקרי דהיא מייתא ברישא כי    כנ"ל,  ומקרעין את כריסה   דרך רה"ר  סכין ן עליו השבת ומביאין  ברישא מ"מ מחללי
  שבת להביא סכין כו' היינו כשהעובר נעקר לצאת דהיא מיית ברישא.  דהא דמחללין פירשו )ד"ה דהוא (ב"ב קמב: תוס'ו ע"כ.

 .)סי' מ אות ז( בתשובת הרמ"א הובא  מהר"ר אייזיק שטייןהן חילק . וכד"ה איהו) (מד.בנדה  בתוס'וכן הוא 
מ"מ לפעמים רחוקות היא   , דס"ל לרש"י דאע"ג דרוב פעמים הולד מיית ברישאכתב ש ) אות ז סי' מ( בתשובת הרמ"א  ועי'

י"ש שמשמע  ועי. בתר הרוב כמו בשאר דברים דאזלינן בתר רובא ולא אזלינן  נ"מייתא ברישא, ולכן מקלינן לענין פיקו
הרמב"ם   מומיהו מדסת הדבר תלוי במח' כתב דאע"פ ש (סי' של ס"ק י) א "מוה מדבריו דלעולם כך הדין אף לדעת התוס'.

 השבות יעקבאולם    . כמ"ש רש"י  מ דס"ל "שמשום שכבר נעקר הוולד,    לולא פירשו דשרי לחל  (סי' של סע' ה)  שו"עוה  )שבת פ"ב(
  שהיא אמרינן  אף רש"י מיירי כשנעקר הולד וע"כ ד, דאין מח' בין רש"י ותוס' ושאר הפוסקיםדחה דברי המ"א  (ח"א סי' יג)

 וכהמ"א   מה שהעיר בזה.  )ח"ג סי' לח(  הלוי  בשבט  ועי'  .אבל בלא"ה אמרינן שהוא מיית ברישא   ,וכן אם נהרגה   ,מיית ברישא
 . )סי' רעו( כסמ"עדלא  )אות ל( הכה"ח ו  )אות י( שבת  פתהתוספסקו  

 ספק אם האם מתה. ז
שמתה על המשבר להוציא הוולד דרך דופן שמא    אין נוהגין עתה לקרוע כרס אשה ש  (סי' נט דין יא)  באיסור והיתר כתב והנה 

ימצא חי ואפי' בחול. ושמא הטעם שאין אנו בקיאין עתה כ"כ להכיר מיתת האם בעוד שהוולד יכול להחיות דשמא מעולפת  
בספק    , הוא ספק רחוק  מעולפת היאשמא  שאף שספק ד  (ח"ב סי' נ)  בזרע אמת . וביאר  סע' ה)  סי' של(רמ"א  ה  , ע"כ. וכן פסקהיא

יותר יש לחוש  ,"נ של הולדולמיעוטא דלא שכיח, ואף שע"י שחוששים לספק זה נכנסים לספק פק 'נפשות חוששים אפי
  ., ע"כתעשה עדיף, אי משום שיותר חוששים לחיי האם מלחיי העובר שעודו במעי אמו  אי משום שב ואל  ,לספק האשה 

ודאי צריך לנתחה להציל עוברה. ולפי"ז  ,כגון שנחתך ראשה  ,א"צ בקיאות שמתה ששבאופן  (שם) בשבות יעקב כת'ומ"מ 
אותה.   חייבים לנתח ע"כ  , ולד חיה אפשר לקבוע ש וכמו כן  . ניתן לגלות אם האם מתה  וכדומה  בזה"ז שע"י מכשירים 

 ,)ח"י סי' כה אות פ"ד(בצי"א  ועי'    . (ח"ג סי' קסא)  תשובות  בקובץ  נקט כן  ו  . וח"ח סי' פט)  (ח"ו סי' כז  שבט הלוי ה  שו"מ שכן הוכיח נמיו

  .)ח"ב סי' קעד ענף ב (יו"ד באג"מוג) -(ח"ה סי' ז אותיות ב במנח"י
 חודשיותינוק שלא כלו . ח

. כ גמרו שערו וצפרניו"אליו א נולד לח' או ספק בן ז' או בן ח', אין מחללין עשפסק שתינוק ש  ז'ל סע'  "סי' שב  ע"שובויעויין  
 ה שלא הי מחללין את השבת עבור העובר אע"פ  היושבת על המשבר ומתה,איתא ד ע' ה'דהא בס )שם( העולת שבת והקשה 

לאסור במקום ספק. ועיי"ש שתירץ דע"כ השו"ע מיירי לענין עשיית דברים  וא"כ למה פסק כאן ,לו חזקת חיים מעולם
. (ס"ק כט) מ"בה  וכן הביא . וחודשימיירי שכלו לו  שבסע' ה' דחה דבריו די"ל (ס"ק טו)  א "והמשאין במניעתם משום סכנה. 

פו ד"ה  ' סי 'תנ( במנח"ש מ"מ כת'ו .)ומה שתמה ד"הנט  (חו"מ תנ' סי'  י"נובב ועי'. המ"א פקפק על דברי )שם( לכההבביאור ם לאו

גם עובר אשר יודעים ברור שהוא רק בן ה' או ו' חדשים וגם  נו וחלילה לפסוק כן, וודאי שהדין נשתנה בזמנד )אולם בעיקר
שרק בזמן חז"ל נתנו לו דין אבן מפני שלא   "כשאר חי ע"י אינקאבאטאר, ועיאין לו עדיין צפרנים ושערות אפי"ה יכול לה 

  .)ח"ג סי' קמא וח"ח סי' פט( הלוי  השבט וכ"כ  ., ע"כנודע אז היאך להחיותו, משא"כ בזמננו
 

במקום ספק סכנה. והדין כן אפילו כשידוע  אפילו ), אף בתוך מ' יום(חובה לחלל שבת עבור הצלת עובר העולה לדינא, 
 שאין אמו בכלל הסכנה.

ומבואר בדבריו להדיא דהיכא דאיכא חיוב לקום חייב 
 בכסף משנהין לעמוד כל זמן שהחכם עדיין עומד לפניו. ויעוי

דהעתיק כל דברי הר"ן ולא העיר על (פכ"א ה"ג) בהל' סנהדרין 
 דבריו מידי.

צא ופרח עלי  -ל:) שבועות  -(לגרא"ח שור זצ"ל  בתורת חייםוכ"כ 
פי' והיה עומד עד שגמרה כל טענותיה,  -וכו'  בר אווזא

שהעומד מפני ת"ח צריך לעמוד עד שיעבור מכנגד פניו. 
והיינו דפריך והאמר מר מח' בשעת משא ומתן וכו', וכיון 
דבשעת גמר דין ע"כ הוצרך ליישב א"כ ההיא שעתא לא חלק 
לה כבוד כיון דבעלי דינים בעמידה. ומשני דיתיב כמאן דשרי 

 .    מסאניה
(שם ד"ה  רש"ישפי' בדעת (שבועות שם)  הכוס ישועות[וזה דלא כדברי 

שכתב והבא לחלוק וכו', דמפרש להאי אמר מר דלא הדיינים בישיבה) 
אתא להקשות על הא דרב נחמן, דהא מנין לן דאתיא בשעת גמר דין, 
דבודאי אין סברא לומר דצריך לעמוד מלפניה כל זמן שהיותה שם, 

שבאה לפניו ואח"כ יכול לשבת. וע"כ פי' רש"י דלא  אלא רק בשעה
הוי אלא לשון שאלה דאם יארע מעשה כה"ג בשעת גמר דין היכי 

 לעביד. ע"כ. ובאמת דוחק לפרש כן בגמ'].
 ע"ש.(או"ח ח"א סי' ק"ז אות ב')  ר צביהה הםוכבר הביא דברי

דלענ"ד דכתב  (ח"א סי' ל"ג אות ג') במנחת שלמהיעויין  אולם
שאני התם דכיון שעומדת לפניו ומחמתו אין זה דרך כבוד 
שתהא אשת חבר עומדת והוא יושב. דהא כשבאה לדין 
ועמדה במקום קבוע ודאי דלכו"ע אין חובת קימה וכל אדם 

 הנמצא שם רשאי לשבת.
כל הרואה ס"ת כשהוא  - (הל' ס"ת פ"י ה"ט) מב"םהר כתב -ג

מהלך חייב לעמוד מפניו, ויהיו הכל עומדים עד שיעמוד זה 
שהוא מהלך בו כשיגיענו למקומו או עד שיתכסה מעיניהם, 

 ואח"כ יהיו מותרים לישב.
אביעא (לג:) בפרק קמא דקידושין  - הכסף משנה שם וכתב

להו מהו לעמוד מפני ס"ת, רבי חלקיה ורבי סימון ורבי 
אמרי, ק"ו מפני לומדיה  עומדים מפניה לא כ"ש. ודין אלעזר 

וכתבו רבינו פ"ו מהל' ת"ת (שם) הנשיא איתא בההוא פירקא 
שאינו יושב עד שישב במקומו או יתכסה מעיניו, וכתב (ה"ו) 

רבינו שה"ה בס"ת, דנשיא מטעם רבו הוא דחייב לעמוד 
דהא ממשה רבינו ע"ה גמרינן. וכתב רבינו עד שיעמוד זה 

הוא מהלך בו כשיגיענו למקומו, כלומר דאי עומד לפוש ש
 דינו כמהלך מאחר שאינו עומד דרך קבע. ע"כ.

ומשמע דהיכא דהנשיא או הת"ח עומדים דרך קבע, וה"ה 
 הנושא ס"ת, א"צ טפי לעמוד מפניהם.

(או"ח סי'  והמהר"ם שי"ק(או"ח משב"ז ס"ס קמ"א)  הפמ"גואכן 
או החכם עומד דרך הוכיחו מהכא דכאשר הנשיא ה"ה) 

(פ"ו מהל' ת"ת  הרמב"םקביעות א"צ לעמוד מפניו. והא דכתב 
דכאשר דצריך לעמוד עד (יו"ד סי' רמ"ד)  והשו"עהל' ו' וז') 

שהנשיא או החכם ישב במקומו הוא לאו דוקא. וכן מבואר 
דכל שעומד (בהגהותיו ליו"ד סי' רמ"ב סי"ח)  הגרעק"אבדברי 

מפניו, וכדמצינו בסי' רפ"ב גבי  במקום הראוי לו א"צ לעמוד
 ס"ת.

להוכיח מדברי הרמב"ם (ח"ו סי' ק"ס)  במשנה הלכות[וכיוצ"ב כתב 
 דכאשר הת"ח נעמד במקומו תו א"צ להמשיך ולעמוד מפניו].

דמדברי הרמ"א ביו"ד סי'   המהר"ם שי"קכבר העיר ד אלא
דאינו צריך לעמוד מפני  רמ"ב סי"ח אין נראה כן [אלא דהא

רבו בשעה שעולה לתורה הוא מפני דנמצא ברשות אחרת]. 
בהגהותיו שם כתב דלישנא דהרמ"א אינו  הרעק"אואכן 

 מדוקדק. ע"ש. 
דלענ"ד א"א לומר  דכת'(יו"ד ח"א סי' קע"ה)  באג"מויעויין עוד 

עד שישב במקומו הוא לאו  'דלשון הרמב"ם גבי נשיא דכת
כל שיושב אפי' שאינו במקומו א"צ תו  דוקא, דהא ודאי

לעמוד, וא"כ מה מיעט במה שכתב עד שישב במקומו. וע"כ 
דאתא למעט היכא דעומדים, דכשרבו ונשיא עומדים צריך 
לעמוד אם לא שהוא ברשות אחרת. ודברי הרמ"א בדקדוק 

 . [ושאני ס"ת שצד עצמו הוא יושב אלא שרכוב ע"ג אדם].נאמרו
"ג והרעק"א דכל שהחכם עומד במקום ועוד דאף לדברי הפמ

הראוי לו תו א"צ לעמוד מפניו. אכתי י"ל דאם נעמד ע"מ 
לשוחח עם אחר בד"ת או בעסקיו, לא חשיב כעומד במקומו 
הראוי לו, וכמ"ש המנחת שלמה. וא"כ בכה"ג אף לדעתם 

 אכתי חייב לעמוד מפניו עד שיצא מד' אמותיו.
 לשבת בשעה שחכם נעמד בתוך ד' המיקל -העולה לדינא 

דכיון דספיקא דאורייתא  ולםיש לו על מה לסמוך. א אמותיו
וכל שאכתי החכם עומד בתוך  להחמיר בדבר הוא, מן הראוי

 ד"א יעמוד מפניו.    
 

 

 
 
 

 

 )וסעודה שלישית (
 

"וזהו  - הרצון והתשוקה להקב"ה בשבת וברעוא דרעוין
הענין שבשבת בנקל לשוב בתשובה כמו שאמרו שבת בו 

באמת האדם שחטא ונעקר מכלל ישראל איך  תשוב. דהנה
יכול לבוא לתשובה, כי הוא רחוק מאד. אך מחמת הרצון 
והחשק של האדם לשוב לשרשו כמקדם, עי"ז הוא יכול 
לבוא לתשובה כנ"ל. אך לזה הרצון ג"כ קשה מאד לבוא, 
מאחר שעדיין עומד מבחוץ מאין יבוא לו הרצון. אך בשבת 

ה שהיא רעוא דרעוין ונפתח שהיא עת רצון, ובפרט במנח
הרצון העליון למעלה וכמים פנים אל פנים, כמו כן נפתח 
אצל האדם רצון ותשוקה לבוראו, ע"כ שבת היא זמן 

 שם משמואל, כי תבא, תר"ע)( תשובה".
"וכן אנחנו  - טעם לאמירת מזמור לדוד בסעודה שלישית

אומרים מזמור זה אחר סעודה שלישית דשבת כדי להמשיך 
ושה הזו בלבבנו שנדע אף בימי המעשה שאנו משתדלין הקד

בעסק הפרנסה. מכל מקום ה' הרועה שלנו והמפרנס ולא 
 פרי צדיק, תרומה, יא)(בכח מעשה ידינו ועל כן לא אחסר אף בחול". 
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