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 ז להצלת חייםז להצלת חייםז להצלת חייםז להצלת חיים""""כניסה לבית עכניסה לבית עכניסה לבית עכניסה לבית ע    ----ט ט ט ט סימן סימן סימן סימן 
        ::::ראשי פרקי�ראשי פרקי�ראשי פרקי�ראשי פרקי�

 שאלה שאלה שאלה שאלה 

 תשובהתשובהתשובהתשובה

  ז"מקור איסור הכניסה לבית ע   –פרק א 

  ש "א מול ודאו של הרא"ספיקו של הרשב   –פרק ב 

  בימינו מותר לעבור על איסורי תורה להצלת נוכרי    –פרק ג 

        סיכו�סיכו�סיכו�סיכו�

            שאלה שהגיעה מאוסטרליה בדואר אלקטרונישאלה שהגיעה מאוסטרליה בדואר אלקטרונישאלה שהגיעה מאוסטרליה בדואר אלקטרונישאלה שהגיעה מאוסטרליה בדואר אלקטרוני

לצור� העני� כל מטפל חירו� כגו� (ות לקריאת חירו� להענ הא� רשאי רופא
כדי לטפל בחולה שיש בו סכנה שנמצא בתו� ) 'י אש וכדיבוכ, שרותי הצלה
  ?כנסיה נוצרית

כ� שלא היה נית� ,  השואל לא הזדהה בשאלתו הראשונה בצורה מלאה
משו� כ� נכתבה תשובה בדר� קצרה . ומה� ידיעותיו ההלכתיות, לדעת מי הוא

  ): ב, חי� גפס(

ג� לחלל שבת . מותר להיכנס לכנסיה לצור� הצלת חיי� בי� של יהודי ובי� של גוי"

ל "ז אויערבא� זצ"כפי שפסק הגרש, ל"מותר בזמ� הזה לצור� הצלת חיי� כנ

 ."כשעמו עוד מגדולי הפוסקי�

  : והוסי$, הוא הזדהה כרב באוסטרליה. השואל לא הסתפק בתשובה הקצרה

לכאורה אי� לדמות איסורי שבת . ש מעט הסבר לתשובתוברשות הרב אבק"
כ ישנה מצוה וחובה לחלל שבת "שעליה� נאמר וחי בה� ולא שימות בה� וא

 לעני� זהלעני� זהלעני� זהלעני� זהא� מני� לנו . להציל נפש וכ� משו� איבה להציל את שאינו ב� ברית
וכש� שאי� ', ז וכו"שהרי בכל מתרפאי� חו% מע, שלכאורה הוא ביהרג ואל יעבור

. וא$ באביזרייהו אמרינ� יהרג ואל יעבור. אי� אי� מצילי� בה� נפשותמתרפ
אודה לכבוד תורתו בא� ) ?וזה שיי� רק באינו יהודי(ושמא משו� איבה שרי 

  ."ישיב לי מקורו

  .המובאת להל� ע� כמה השלמות, נשלחה תשובה יותר מפורטת לרב השואל
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        תשובהתשובהתשובהתשובה

        זזזז"""" מקור איסור הכניסה לבית ע מקור איסור הכניסה לבית ע מקור איסור הכניסה לבית ע מקור איסור הכניסה לבית ע....פרק אפרק אפרק אפרק א

  . ז"לאיסור להכנס לבית ע) ע� גדרי� שוני�( סיבות יש שתי

שנפסקה , א, יב והברייתא ש� ב, יא, המשנה במסכת עבודה זרה: תהאחהאחהאחהאח
". ז ארבע אמות"מצוה להתרחק מדר� ע: ")א,ד קנ"יו; א, ד קמט"יו(ע "להלכה בשו

, ז ש�"ריטבא ע(וכתבו ראשוני� ואחרוני� . מפני החשד: הטע� מבואר בראשוני�

  . ו שמטע� זה אסור להכנס לבית עבודה זרה עצמו" שק)ד קמט" הובא בטור יוא"רשב

וה� אסורי� , ז"ז והציוד שבתוכו דינ� כמשמשי ע"המבנה של בית ע: הההההשניהשניהשניהשני
  .)ק ו"ז ש� ס"ט; ט"סק, ד קמה"� יו"ראה ש(. בהנאה מ� התורה

 כי צוות רפואי,  בעיית איסור ההנאה איננה נוגעת לנושא השאלה–לעניננו 
וא� ההנאה באה בעל כורחו . ז"הבא להציל איננו נהנה בדר� כלל ממשמשי הע

  . 1ב,  כו–ב ,פ סוגיית פסחי� כה" יש לדו� כא� ע–

הטענה כי אולי לא מדובר כא� : ז משו� חשד"לגבי איסור הכניסה לבית ע
, ת יביע אומר חלק ב"ראה בשו(שהרי מבואר בפוסקי� .  אינה נכונה–ז "בבית ע

שדי� כנסיה נוצרית , )א"צ' סי, חלק יד, צי% אליעזר; יב' סי, ד"יו', חלק ז; ימ� יאס, ד"יו
  . ז"כדי� בית ע

        שששש""""א מול ודאו של הראא מול ודאו של הראא מול ודאו של הראא מול ודאו של הרא"""" ספיקו של הרשב ספיקו של הרשב ספיקו של הרשב ספיקו של הרשב....פרק בפרק בפרק בפרק ב

ט הסתפק וכתב שאפשר שג� במקו� "ד קמ"א שהובא בטור יו"הרשב, והנה    
. ש"אא פשוט הוא לר"א� ספקו של הרשב. ז"פיקוח נפש אסור להכנס לבית ע

ז "מפורש להלכה שמותר להמלט לתו� בית ע, כלל יט אות יזש "ת הרא"בשו
ז "בסוגיית ע$ "ודבריו הובאו ש� בשלטי הגיבורי� על הרי, במקו� של פיקוח נפש

א שא$ הוא כתב שפיקוח נפש לא דוחה איסור כניסה "שהריטב, ובמיוחד. א,יב
ואילו . ז"ז אלא למטרות ע"הסביר זאת בכ� שאי� דר� להכנס לבית הע, ז"לבית ע

מה , קמט' ד ריש סי"ראה טויו. (כניסה להצלת חיי� ניכרת שאיננה כזו כלל וכלל
  ). לגבי בני העירד"א סו$ ה"ז פ"עשהביא בש� הירושלמי 

ד אמר רבי " שבת פיתוספתאב. דברי רבי טרפו� מפורש בש"דברי הראוכ
� ולא נכנסתי נכנסתי לבית עבודה זרהנכנסתי לבית עבודה זרהנכנסתי לבית עבודה זרהנכנסתי לבית עבודה זרהשאפילו הרוד$ רוד$ אחרי : "...טרפו

 �שאפילו אד� : "... אמר רבי טרפו�,א, קטז, ובגמרא שבת." ' וכו]של מיני�[לבתיה

  

לגבי תינוק ) ו"ג ה"שבת פי, ירושלמי; ב,יומא פד, בבלי(' ואולי יש לדו� כא� ג� בדברי הגמ .1
פ "ובירושלמי מפורש אע. דגי� עמופ שמעלה "שנפל לי� שפורש מצודה ומעלהו ואע

$ על משנת ישב האחד על הפתח "� על הרי"א ובר"וראה ברשב. שמתכוי� להעלות דגי� עמו
  ).שבת פרק האורג(
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 ואי� נכנס לבתיה� ההההנכנס לבית עבודה זרנכנס לבית עבודה זרנכנס לבית עבודה זרנכנס לבית עבודה זר, רוד$ אחריו להורגו ונחש ר% להכישו
  . "'וכו, של אלו

 �מי שנתחייב מיתה מותר : "סעי$ ג, יורה דעה סימ� קנזוכ� פסק בשלח� ערו
 ציי� ו"ק כ"ש� סא "ובהגהות הגר". לברוח לבית עבודת כוכבי� ולהציל את עצמו

  .ש"עיי, בשבת קטזטרפו� ' לדברי ר

קו הברור של ז כפס"פיקוח נפש דוחה איסור כניסה לבית ע: לכ� להלכהלכ� להלכהלכ� להלכהלכ� להלכה
הובא בדרכי תשובה , דוד) שיבולי] (שבילי[ת "וכ� משמע משו, ש בתשובה"הרא

בכל זאת , שאוסר כניסה לבית תפלת� אפילו בחשש איבה, ד סו$ סימ� קנד"יו
חלק ת יביע אומר "בשווכ� פסק להלכה . איננו אוסר הכניסה במקו� פיקוח נפש

ראה (פ גדולי ישראל ג� בימי השואה "כ� נהגו ע. וכ� עמא דבר ,סימ� יא, ד"יו, ב

, ע"וכ� פסקו להלכה הטור והשו. )סימ� לא, חלק א, ת ממעמקי� לרב אפרי� אושרי"שו
  .וכ� נכו� לנהוג למעשה

        מותר לעבור על איסורי תורה להצלת נוכרימותר לעבור על איסורי תורה להצלת נוכרימותר לעבור על איסורי תורה להצלת נוכרימותר לעבור על איסורי תורה להצלת נוכריבימינו בימינו בימינו בימינו     ....פרק גפרק גפרק גפרק ג

ראה נשמת אברה� , לגבי ההיתר לעבור על איסורי תורה להצלת נוכרי
  : ל" וז)ק ב"סו$ ס, של, ח"חלק או, רביעיכר� , ק"מהדו(

שהיו� מחללי� את , ו"של סק' ח סי"או, כר� א, ח"עיי� בנשמת אברה� בחלק או"

  . השבת עבור נכרי שנמצא במצב של סכנת נפשות משו� איבה

כגו� גר שנמצא לבד ע� אביו שפתאו� איבד , ואפילו א� הוא נמצא לבד ע� החולה

ז "אמר לי הגרש, בכל זאת, אי� כא� משו� איבהוברור ש, את הכרתו והסתכ�

, י שמעיקר דינא דגמרא אי� מחללי� עליו את השבת"שאעפ, א"אויערבא� שליט

מפני שעלולי� הדברי� , האידנא חייבי� לחלל בגלל הסיכו� אפילו הקט� ביותר

  ."להגיע לסכנת איבה ולפקוח נפש של רבי�

        סיכו�סיכו�סיכו�סיכו�

 .  בי� של יהודי ובי� של גוימותר להיכנס לכנסיה לצור� הצלת חיי�  .א

כפי שפסקו גדולי , ל"לחלל שבת לצור� הצלת חיי� כנג� בזמ� הזה מותר   .ב
 .ל"ז אויערבא� זצ"ביניה� הגרש, הפוסקי�
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