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 ומשבתותי העלימו עיניהם ואחל בתוכם

ָבה לֹא ָתִקימּו ָלֶכם ְוֶאֶבן ַמְׂשִכית לֹא ִתְתנּו ְבַאְרְצֶכם לְ  ת ִהְשַתֲחֹולֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם ֱאִליִלם ּוֶפֶסל ּוַמצֵּ

יֶכם: ֶאת ַשְבֹתַתי ִתְשֹמרּו ּוִמְקָדִשי ִתיָראּו ֲאִני ה':ה' ָעֶליָה ִכי ֲאִני   ב(-ים אפסוק ויקרא פרק כו) ֱאֹלהֵּ

ק ַלֲעׂשֹות ַכָּוִנים ִלְמֶלכֶ  ש ְוַהָנִשים ָלשֹות ָבצֵּ ִצים ְוָהָאבֹות ְמַבֲעִרים ֶאת ָהאֵּ ת ַהָשַמִים ַהָבִנים ְמַלְקִטים עֵּ

ִני ִרים ְלַמַען ַהְכִעסֵּ אֹלִהים ֲאחֵּ ְך ְנָסִכים לֵּ ם ַמְכִעִסים ְנֻאם : ְוַהסֵּ  :ֲהלֹוא ֹאָתם ְלַמַען ֹבֶשת ְפנֵּיֶהם ה'ַהֹאִתי הֵּ

    מחלל שבת כעובד עבודת כוכבים )רש"י במסכת יבמות דף ו עמוד א( (יט-יח ים)ירמיה פרק ז פסוק

 שוטרים וסדרנים לצורך שמירת הסדר באירוע המתקיים קודם השבתגרימת חילול שב"ק ע"י 

הרז"ה במסכת שבת מנמק את ההלכה שאין מפליגין בספינה לדבר הרשות בשלושת הימים 

וכתב  עלול להיגרם חילול שבת לצורך פיקוח נפש. ךכ י", מחמת שע)שבת י"ט ע"ב( שקודם השבת

ריו אנו למדים שלצורך מצוה מותר להפליג ( שמדבא"ז וסימן ק"יהריב"ש בתשובותיו )סימן 

לחלל שבת לצורך פיקוח נפש. הרדב"ז בתשובה חולק על יצטרכו בספינה קודם השבת אף שאח"כ 

כך, מחמת שרוב הראשונים )הרי"ף והרמב"ן ועוד( נימקו אחרת את ההלכה הנ"ל, ולפי נימוקם אין 

( פוסק להלכה את דברי הריב"ש, יף דסע מרן השלחן ערוך )בסימן רמח -מקור לקולא זו. להלכה 

 . ויתר המחמירים מביאים את דברי הרדב"ז (בביאור הלכה)ואילו המגן אברהם וכן המשנה ברורה 

( כותב להוכיח מדברי הרז"ה עצמו לגבי ברית מילה אות א ובחידושי ר' שמואל )כתובות סימן ד

ק קודם הברית שאמורה לחול )שכדבריו נפסק להלכה( שאם נשפכו המים החמים שהוכנו לתינו

תידחה הברית כדי שלא לגרום חילול שבת לאחריה, ומסיק הגר"ש רוזובסקי שגם הרז"ה  -בשבת 

יצטרכו אח"כ  לא התיר אלא רק במקרה של ספק אם יצטרכו אח"כ לחלל שבת, ולא במקרה שוודאי

  לחלל שבת לצורך פיקוח נפש.
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 2עמ' 

בדעת הרז"ה בין קודם השבת לתוך השבת, ק לעומתו, הסטייפלער )קה"י שבת סימן טו( מחל

שלדעת הרז"ה מותר לגרום חילול שבת לצורך פיקוח נפש ע"י מעשה הנעשה קודם השבת, ודעתו 

ורק ע"י מעשה הנעשה בשבת עצמה אסור, זאת מאחר שבתוך השבת חלה חובה מיוחדת להישמר 

  מכל גרימת חילול שבת אף לצורך פיקוח נפש.

מקומות שונים בתשובות ארבעה שהבאתי מ ב-סימנים א ב"י שו"ת בריתי שלום חעו"ע בספר]וי

נפש גם ע"י מעשה הנעשה קודם שסוברים שאסור לגרום לחילול שבת לצורך פיקוח הגאונים 

  [ (.מצוה ג'י החסיד המובאת בסמ"ק )"הוראת ריש להוסיף ע"כ שכן מוכח גם מות. השב

 חילול שב"ק ע"י שוטרים וסדרנים לצורך שמירת הסדר באירוע המתקיים בשבתרימת ג

ם, שאמנם נחלקו ודנו הפוסקים לגבי גרימת מצב של פיקוח נפש בשבת ע"י העולה מן הדברי

 בזה לכל הדעות אין היתר. -מעשה הנעשה מערב שבת, אך אם המעשה הגורם נעשה בשבת 

 גרימת חילול שב"ק ע"י שוטרים וסדרנים לצורך שמירת הסדר באירוע שיתקיים במוצ"ש

באם לא היתה שום אפשרות  -ם לאחר השבת ולגבי גרימת חילול שב"ק לצורך אירוע שיתקיי

לנידון מחלוקת הפוסקים לגבי רק לבטל את האירוע המתוכנן למוצ"ש, כי אז היה דומה נידון זה 

שיש בידי כוחות המשטרה אפשרות לסגור את הכבישים ואת אכן, מכיון שהמציאות היא ערב שבת. 

ע"כ דומה נידון זה גם לנידון  -לציבור מקום האירוע מיד במוצאי שבת, ואף למסור על כך הודעות 

, שפסק המשנה ברורה בלא חילול שבתניתן להצילו ע"י מאמץ של חולה שיש בו סכנה אשר 

כן בסימן שכ"ח ס"ק ל"ט( לאיסור, ובביאור הלכה )בסימן רע"ו סעיף א' ד"ה )בסימן רע"ו ס"ק א', ו

     'מותר'( פסק שהמקיל בזה חייב מיתה !

 "ק ע"י חיילים ושוטרים לצורך שמירה בטחונית על משתתפי אירועגרימת חילול שב

אך יש לסייג, שכל הדברים האמורים לעיל נאמרו רק לגבי פעולות אזרחיות של שמירת הסדר 

הציבורי, אך כאשר מדובר על פעולות שנועדו לשמירה בטחונית מפני אויבנו הצרים עלינו לכלותנו 

טעם שאם נצטרך לחשב בכל דבר מהתנהלותנו את הטורח שזה מכי אז בוודאי שאין חשש, וזאת  -

גורם בשב"ק לכוחת הביטחון, א"כ תצא יד הישמעאלים על העליונה שמצליחים חלילה לשבש את 

שמחללים שבת שבאו עליהם נכרים בשבת עיירות ספר דין לומה נדון זה ד ע"כאחיזתנו בארה"ק, ו

  .)עירובין מ"ה ע"א( ן ולא על עסקי נפשותעל עסקי ממורק באו כשהנכרים אפילו להצילם 


