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ה  

בס"ד

פתח דבר

הלכות שבת הם כהררים התלויים בשערה )כדתניא בחגיגה א, ח(, ואם בהלכות 
שבת בכלליות כך הוא, הרי שבהלכות רפואה בשבת על אחת כמה וכמה. 

ורפואה  והלכה  ורפואה בכלל  סוגיות של הלכה  ומקדם  נודע אשר מאז  והן 
ההתפתחות  עם  וביחוד  ההלכה,  בפסיקת  נרחב  מקום  תופסות  בפרט  בשבת 
הכבירה בשטח הרפואה המתחוללת בדורות האחרונים. ואכן אפשר לומר אשר 
דורינו  פוסקי  של  ההלכתית  הספרות  של  העצום  בהיקף  גם  לביטוי  בא  הדבר 
המתייחדת לסוגיות אלו, שהיא רבה וענפה. אך למרות זאת, עד כה לא נתייחד 

חיבור לבירור דעת רבינו הגדול כ"ק אדמו"ר הזקן נ"ע בהלכות אלו.

בחמלת השי"ת עליי זכיתי להמשיך במלאכתו של אאמו"ר הרב לוי זללה"ה 
לאה"ק  הרבי  ומשלוחי  חב"ד  רבני  בי"ד  חבר  תובב"א,  צפת  עיה"ק  של  רבה   -
-  בספריו על שלחן ערוך אדמו"ר הזקן "לקט ציונים והערות" )ח"א – או"ח סי' 
א-מה; וח"ב – סי' מו-קנז(, ולפני כתשע שנים יצא לאור הכרך הראשון מפרי עטי 

על או"ח סי' רס - ש. 

ועתה, בשבח והודיה להשי"ת, הנני מוציא לאור תדפיס מתוך הספר 'רפואה 
בשבת' – הלכות רפואה ופיקוח נפש בשבת – מתוך שו"ע אדמו"ר הזקן, הכולל 

סימנים שכז )מהדורה חדשה( סימן שכט, וסימן של סעיפים א - ח. 

הבהרה – היות וחיבור זה הינו בגדר תדפיס, אין לפסוק הלכות למעשה על 
סמך מה שכתוב בחיבור זה, אלא לעיין במקור ולשאול רב. 

• • •
אדמו"ר  ובפסיקת  הזהב  בלשון  וציונים"  "הערות  מלבד  הוספתי  זה  בחיבור 
הזקן - אף עיון הלכתי מקיף בדגש רב על ההיבט מעשי, המברר את דעת אדמו"ר 
הזקן בהלכות רפואה בשבת הלכה למעשה לאור פסיקת גדולי הפוסקים בדורות 

האחרונים, ובהתאמה למצבי הרפואה המתחדשים שבתקופתנו. 

כדי להקל על הלומד והמעיין הודפס בחלק העליון גוף לשון רבינו בשולחן 



פתח דבר ו 

ההלכות  סיכום  הובא  סעיף1  כל  של  בסיומו  והערות.  הציונים  ומתחתיו  ערוך, 
בסגנון של שו"ת בשפה קלה ומעשית.

כאמור, למרות ששם החיבור הוא "לקט הערות וציונים", הנה יעודו ומטרתו 
של הספר אינו רק לסמן הציונים ולהעיר הערות, אלא להגיש בפני המעיין מכלול 

שלם של נושאים הקשורים להלכה המסוימת הנלמדת, ובכלל זה:

�פסקי רבינו הנוגעים להלכה זו המפוזרים ברחבי שו"ע ובסידור. �•
�שאלות ותשובות שונות מספרות השו"ת הרחבה הדנים בדברי רבינו. �•

�פסקי הלכה הדנים בדברים שרבינו לא הזכירם, אך קשורים לאותו הנושא. �•
�דיוקים שונים בדברי רבינו, והשוואת פסקי הלכה שונים מספרי הלכה  �•

ושו"ת שונות עם שיטת רבינו, כמובן הכל בדרך אפשר.

ולהבל"ח שם  אותיות שמי  נרמז  בו  הלוי"  "מדרכי  את החיבור קראתי בשם 
אאמו"ר זללה"ה שמסר את עצמו ללימוד שו"ע אדה"ז וזכה להו"ל יותר מעשרה 

ספרים על שו"ע אדה"ז.

חיבור זה, העוסק בהלכות רפואה בשבת, מוקדש לע"נ סבי הרה"ח ר' יהודה 
לייב ב"ר מרדכי ביסטריצקי ע"ה שהקים את ארגון הצלה בקראון הייטס ועסק 

ברפואה והצלת נפשות בימי חול, שבתות וחגים.

• • •
אדמו"ר  לכ"ק  הכניסו  השני  החלק  את  זללה"ה  אאמו"ר  לאור  הוציא  כאשר 
נשיא דורנו וזכה למענה "גרם נחת רוח רב אזכיר על הציון", דברי צדיקים חיים 

וקיימים לעד ובוודאי גם תדפיס זה יגרום נח"ר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.

תפילתי להשי"ת כי זכותו של רבינו תעמוד לי שלא אכשל בדבר הלכה, ואם 
יתרום ספר זה לייעודו של רבינו: "שיתעסקו בחיבורו וילמדו ממנו למען טובת 
כלל ישראל" יהא זה שכרי. ובודאי יזרז את התגלות מלך המשיח בבנין ביהמ"ק 

השלישי תיכף ומיד.

מרדכי בלאמו"ר הרב לוי ז"ל ביסטריצקי

כ' אדר ה' תשפ"א 
צפת עיה"ק תובב"א

1(  וזאת למודעי אשר סיכומי הסעיפים - הם לפי סדר הסעיפים בשו"ע המחבר.
* כדברי הקדמת בני המחבר



ז  

"לא יסוך שמן וחומץ )מעורבים(" 1

לרבותא� היינו� מעורבים� רבינו� שכתב� מה�
שמן� שכן� וכל� אסור,� מעורבים� שאפילו� �–
 – זה�דאסור�משום�החומץ  זה�אחר� וחומץ�

תהלה לדוד ]סק"א[.

"אבל סך הוא בשמן )לבדו(" 2

א.�דגם�דרך�הבריאים�לסוך�אותו�ולא�מינכר�
ומותר� ]סק"ב[.� משנ"ב� �– לרפואה� שהוא�
רבינו� �– זה� לסוך�שמן�על�גבי�המכה�מטעם�
סק"ב[.� ]כאן,� המשנ"ב� וכ"כ� סכ"ח[� שכח� ]סימן�

ובשולחן שלמה�]סק"א,�ב[�כתב�שצ"ע,�שאם�
ניכר�שזה� ודאי� סך�רק�על�המכה�בלבד�הרי�

לרפואה.�

ב.�ומיהו�צריך�לסוך�בשינוי�כמבואר�בסעיף�
ב.�וראה�מנורה טהורה�]קני�המנורה�סק"א[.�

ג.�מותר�לסוך�את�התינוק�בשמן�או�בתכשיר�
נזיל,�ואם�התכשיר�סמיך�יערב�בו�הרבה�שמן,�
ועירוב�זה�מותר�לעשותו�גם�בשבת�עצמה�–�

שולחן שלמה�]סק"א[.�

בשמן� שערותיה� לסוך� מותרת� אישה� ד.�
שערות.�ומ"מ�תשתמש�רק�במעט�שמן�כדי�
תיזהר� וגם� השערות,� לסחיטת� תבוא� שלא�
שלא�לשפוך�שמן�בכמות�גדולה�במקום�אחד�
בשערותיה�ולהעביר�השמן�שנבלע�בשערות�
בו�משום�איסור� יש� כי�הרי� ממקום�למקום,�
ואשה� ג[.� ]סק"א,� שלמה� שולחן  �– סחיטה�
מותרת� היא� השנה,� ימות� בכל� בכך� הרגילה�
חטטים� לה� יש� אפילו� בשבת� כן� לעשות�

]מהדורה� כהלכתה� שבת� שמירת  �– בראשה�
]הכא� יוסף� ובילקוט  קלט[.� הערה� פי"ד� חדשה�

סוף�הערה�סק"א[�כתב�בשם�אביו�בשו"ת יביע 

שבדעתו� שמכיוון� ב[,� צד� קיח� דף� ]ח"ד� אומר�
ולא�שישאר� פני�השערות� נימוח�על� שיהיה�
התורה� מן� חיוב� בזה� שייך� לא� עב,� כגוש�
בכהאי� איכא� דרבנן� איסורא� ומ"מ� דממרח.�

גוונא.

ה.�מותר�לאדם�בריא�לעשות�בשבת�מסאז'�
כאשר�עושהו�בנחת�להנאה�–�קצות השולחן�
סמ"ז[.� סימן�שכח� לקמן� עוד� וראה� ס"י,� קלח� ]סימן�

ואם�סך�גופו�בשמן�יש�לסוך�בשינוי�–�רבינו�
]ס"ב[.�אדם�שנתפס�לו�הגב�ומצטער�או�סובל�

למשכב� נפל� של� בגדר� לא� )אך� ממיחושים�
מותר� לתפקד(� יכול� אלא� לזוז,� יכול� שאינו�
שהבריאים� כדרך� בנחת� עיסוי� לו� לעשות�
עושים,�אבל�מסאז'�רפואי�אסור�לעשות�לו.�
ואם�הוא�בגדר�של�נפל�למשכב�או�שנחלש�

כל�גופו�יכול�לעשות�אף�מסאז'�רפואי.�

"לפי שדמיו יקרים ואינו מצוי ואין  3
רגילים לסוך בו אלא לרפואה"

ואפילו�ע"י�אינו�יהודי�אסור�לסוך�בשמן�ורד�
]משב"ז� פרמ"ג   – כבריא  והולך� מתחזק� אם�
במשנ"ב  אבל� סק"ג[.� במשנ"ב� הו"ד� סק"א,�

בשם� הביא� יא[� ס"ק� והערות� ]ציונים� המבואר�
הישראל� שאם� וסובר� שחולק� חיים� המקור 
לסוכו� לנכרי� מותר� כלל� מעשה� עושה� אינו�
אפילו�כשיש�לו�רק�מיחוש�בעלמא,�וכל�שכן�

כשיש�חשש�שיבוא�לידי�חולי.

שכז דיני סיכה בשבת ובו ה' סעיפים:
לסוך בהם אלא  דרך  מפני שאין  )מעורבים(1  וחומץ  יסוך שמן  לא  החושש במתניו  א 
אבל  שכ"ח  בסי'  שיתבאר  מטעם  אסור  לרפואה  שמתכוין  ניכר  שהדבר  וכל  לרפואה 
ואין רגילים  מצוי  ואינו  יקרים  שדמיו  ורד לפי  בשמן  לא  אבל  )לבדו(2  בשמן  הוא  סך 
לסוך בו אלא לרפואה3 ואם הוא מקום שמצוי בו שמן ורד ודרך בני אדם לסוכו שלא 

מדרכי הלוי



רפואה בשבת - לקט ציונים והערות ח 

"ואם הוא מקום שמצוי בו שמן ורד  4
ודרך בני אדם לסוכו שלא לרפואה 

מותר לסוך בו אפילו לרפואה"

המטה  וביאר� ]ס"א[.� כאן� בשו"ע� הוא� כן�
יהודה�]סק"א[,�דאין�כוונת�השו"ע�לומר�שאין�
היתר�לסוך�בשמן�ורד�אלא�בהצטרפות�שתי�
שמן� בו� שמצוי� מקום� שיהא� א.� �– תנאים�
אף� ורד� בשמן� לסוך� הדרך� שתהיה� ב.� ורד.�
רגילים� המקום� באותו� אם� אלא� �– לבריאים�
לסוך�בשמן�ורד�אף�שאינו�מצוי�באותה�העיר,�
גם�כן�מותר�לסוך�בו.�והשו"ע�כתב�בלשון�זו�
ורד�מצוי,� היכן�שהשמן� משום�שבדרך�כלל�
ועי'� מקומות.� בשאר� ולא� בו� לסוך� רגילים�
]ח"ד�או"ח� יביע אומר� בשו"ת  זה� דין� בביאור�

סימן�לד�אות�כא[.�

"ובמקומות אלו שאין נוהגין  5
לסוך בשמן כי אם לרפואה"

העור,� הידיים,� את� לסוך� אסור� לכן� א.�
אדום� ועור� סדוקות,� או� יבשות� שפתיים�
ומגורה�–�בשמן�מכל�סוג�שהוא,�והוא�הדין�
)כאבי� ראומטיים� כאבים� הרגעת� לצורך�
שרירים,�שרירים�תפוסים�וכדומה(.�וכל�שכן�
ורק�אם� שאין�להשתמש�בשמנים�רפואיים.�
הכאבים�חזקים�שהוא�בגדר�חולה�בכל�גופו�
או�נפל�למשכב,�או�לצורך�תינוק,�או�שעלול�
ושאר� בשמן� לסוך� רשאי� דלקת,� להתפתח�
נוזל�או�אבקה�עם�כח�המרפא.�אבל�גם�אז�לא�
יסוך�משחה�שיש�בה�עובי�)סמיכות(,�משום�
איסור�ממרח�ונולד�–�פסקי�תשובות�]ס"א[.�

ב. קטן�הסובל�משפתיים�/�ידיים�יבשות,�או�
כחולה� ונחשב� היות� בגוף,� מקומות� בשאר�
שאין�בו�סכנה�מותר�למרוח�שמן�או�משחה�

לגעת� דהיינו,� המותר,� באופן� היובש� גבי� על�
עם�המשחה�על�מקום�היובש�באופן�שאינו�
והמשחה� היובש� במקום� נוגע� אלא� מורח�
מדרך� שישנה� ובלבד� מאליה.� תמרח�
מהשפופרת� אותה� שישליך� כגון� נתינתה,�
וכדומה.� גבי�הפצע,�או�שיתנה�ע"י�מקל� על�
�– שבת� לפני� זאת� לעשות� יש� ולכתחילה�
משחה� ובערך� ס"ה,� שס� עמ'� ]פ"כ� בחיים� נפשנו�
שם�עמ'�שלו,�וראה�עוד�לקמן�סימן�שכח�ס"ל�הערה�

49[.�ובחוט שני�]ח"ד�פפ"ט�ס"ק�לו[�כתב�להתיר�
דרך� 'מקרי� שלגביהם� משום� בשמן� לסוך�

לסוך�במקומותינו'.�

והוא�הדין�שמותר�לסוך�שמן�על�עור�במקום�
לזוב� לו� ונותן� כלל,� ויובש� מכה� שאין� בריא�
ולהגיע�לעור�החולה,�היבש�והסדוק�הסמוך�
מוכחא� לא� בריא� עור� על� שנותנו� כיון� אליו,�
שכח� ]סימן� רבינו� �– עביד� שלרפואה� מילתא�
תשובות� ובפסקי� �,29 הערה� מש"כ�שם� וראה� סכ"ח,�

]שם[[.�

ג.�סיכת�שמנים�ושאר�נוזלים�ואבקות�אפילו�
רפואיים,�לתענוג�בעלמא�ועל�עור�בריא�בכדי�
למנוע�גירוי,�או�בכדי�לפשט�את�העור�ולסלק�
שינוי� ללא� )אף� לכתחילה� מותר� קמטים,�
והוא� יחד(,� ומשמוש� סיכה� זה� שאין� משום�
הדין�לגבי�מריחת�נוזל�להרחקת�יתושים�וכד'�

–�פסקי תשובות�]שם[.

כתב� כ[� הערה� קלו� ]סימן� השולחן� ובקצות 
לסוך� יכול� לחיכוך,� גירוי� שיש� מרגיש� שאם�
נראה� שאינו� זמן� כל� להרגיע,� בכדי� בשמן�
זה� שאין� מפני� אודם.� או� יבשות� העור� על�
שבת  בשמירת  אבל� לתענוג.� אלא� לרפואה�
פל"ד�הערה�סה[�כתב� ]מהדורה�חדשה� כהלכתה�

כי  בשמן  לסוך  נוהגין  שאין  אלו  ובמקומות  לרפואה4  אפילו  בו  לסוך  מותר  לרפואה 
לרפואה7  שמתכוין  ניכר  שהדבר  מפני  לרפואה6  שמן  בשום  לסוך  אסור  לרפואה5  אם 

מדרכי הלוי



ט לשו"ע אדמו"ר השקן סימן שכש 

שהגרשז"א�מצדד�להחמיר�כל�שהגירוי�כבר�
בשבת� שבת  הלכות  בספר  כתב� וכן� קיים.�

]ח"ב�עמ'�תקי"ח[.

"אסור לסוך בשום שמן לרפואה" 6

קני   – שרי  כלל,� מיחוש� לו� אין� אם� אבל�
לפי� זהו� מב[.  ס"ק� ובסימן�שכח� ]סק"ג,� המנורה 
המג"א� אבל� סל"ז[,  שכח� ]סימן� המחבר  דעת�
שאסור� ומוכיח� המחבר� על� חולק� ]שם[�

לרפואה� דבר�שמוכח�שהוא� לעשות� לבריא�
וכן� לרפואה.� מתכוין� אם� בריא,� הוא� אם� גם�

פסק�רבינו�]שם,�סעיף�מג[.�

"מפני שהדבר ניכר שמתכוין לרפואה" 7

מותר�לשפוך�יי"ש�לראש�בשבת�קודש�מצד�

לשפוך� בריאים� נהגו� שכבר� מטעם� מיחוש,�
לראש�כדי�לישן�תיכף,�או�כדי�להמית�הכנימה�
שבשערות,�וכל�הנעשה�לבריאים�אין�חשש,�
 – סחיטה� לידי� יבוא� שלא� להיזהר� יש� רק�
מבוטשטאט[.  א"א� בשם� ]ס"א,� חיים  אורחות 
וראה שו"ת יביע אומר ]ח"ד�סימן�כט�אות�טז[, 
מה�שהעיר� ]ס"א[� שלמה  אדני  בספר  וראה�

על�דברי�האשל�אברהם,�עיי"ש. 

"ולכן אסור לסוך הראש  8
שיש בו חטטין"

שכיון� בשמן,� לסוך� מותר� מכה� בגמר� אבל�
שבגמר�מכה�אין�לו�צער�אלא�תענוג�בעלמא,�
סימן�שכח� ]לקמן� רבינו� �– לתענוג� כסיכה� דינו�

סכ"ח[.

חטטין8: בו  שיש  הראש  לסוך  אסור  ולכן 

דהיינו  חול  מדרך  שישנה  ובלבד  להנאה  הגוף  כל  על  ביד  ולמשמש  לסוך  מותר  ב 
ידים: ברפיון  אלא  בכח  ימשמש  ולא  ביחד  וימשמש  שיסוך 

שאלות מעשיות:

1. האם מותר למרוח שמן על ידיים או שפתיים שהתייבשו? האם מותר על 
ידי גוי?

בזמן חז"ל התירו למרוח שמן על הגוף בשבת אף כשמתכוון לרפואה, הואיל ואף 
הבריאים היו רגילים לסוך את גופם בשמן. אך כיום שאין רגילים בסיכת שמן, ניכר 
הדבר שעושה לרפואה ועל כן יש לאסור למרוח בשבת שמן למי שנתייבשו ידיו או 
שפתיו. וה"ה שאסור למרוח ע"י גוי. ובמקום צער גדול, לדעת רבינו מותר בשינוי 

אף ע"י ישראל.

2. האם לקטן יש דין שונה?
קטן הסובל משפתיים / ידיים יבשות, או בשאר מקומות בגוף, היות ונחשב כחולה 
שאין בו סכנה מותר למרוח שמן או משחה על גבי היובש באופן המותר, דהיינו, לגעת 
עם המשחה על מקום היובש באופן שאינו מורח אלא נוגע במקום היובש והמשחה 

מדרכי הלוי
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רפואה בשבת - לקט ציונים והערות י 

"אין מגרדין בכלי המיוחד לכך" 9

משנ"ב� הבשר,  על� בידיו� לגרד� יכול� אבל�
ויעבור� יעשה�חבורה� יזהר�שלא� אך� ]סק"ט[.�

לג,� סעיף� שכח� ]סימן� רבינו� �– חובל� איסור� על�
משנ"ב�כאן�סק"ט[.

"אלא אם כן היו ידיו או רגליו  10
מטונפות בטיט או צואה"

דתו�לא�מחזי�הגירוד�כעובדא�דחול�–�משנ"ב�
ביארו� ]שם[� המבואר� ובמשנ"ב  יא[.� ]ס"ק�

הלכלוך�שעליו� מפני� רואים�שמגרד� שכולם�
ולא�משום�רפואה.��

"ואם היה לו מגרדת  11
המיוחדת לשבת מותר"

כתב� בשבת,� שיניים� צחצוח� בעניין� א.�
סימן� ]ח"ב� שלמה� מנחת  בשו"ת  הגרשז"א�
שרבים� ואף� להיתר,� פנים� כמה� שיש� לה[�

מאוד,� עד� חמור� איסור� בו� רואים� מהיראים�
עיי"ש� וכו'".� איסור� ידעתי� ש"לא� שם� כותב�

מטונפות  או רגליו  ידיו  היו  כן  אם  אלא  חול  כדרך  לכך9  המיוחד  בכלי  מגרדין  אין  ג 
הבתולות12  נהגו  ומזה  מותר11  לשבת  המיוחדת  מגרדת  לו  היה  ואם  צואה10  או  בטיט 

ש"ג16: בסי'  כמ"ש  לשבת15  המיוחד14  חזיר  משער  כלי13  להן  להיות 

תמרח מאליה, ובלבד שישנה מדרך נתינתה, כגון שישליך אותה מהשפופרת על גבי 
הפצע, או שיתנה ע"י מקל וכדומה. ולכתחילה יש לעשות זאת לפני שבת. 

והוא הדין שמותר לסוך שמן על עור במקום בריא שאין מכה ויובש כלל, ונותן לו 
לזוב ולהגיע לעור החולה, היבש וסדוק הסמוך אליו. שכיון שנותנו על עור בריא לא 

מוכח מילתא שלרפואה עביד. 

3. האם מותר לאדם לסוך את גופו בשמן לתענוג?
אם העור בריא, מותר לסוך את הגוף בשמן. אך יש לעשות זאת בשינוי מדרך הסיכה 
ביום חול, לדוגמא, אם רגיל ביום חול לסוך ואח"כ למשמש בגופו – בשבת ישנה 

מהרגלו וימשמש בגופו בעת שסך את השמן.

4. האם מותר לסוך את התינוק בשמן?
מותר לסוך את התינוק בשמן או בתכשיר נזיל. אם התכשיר סמיך יערב בו הרבה 

שמן, ועירוב זה מותר לעשותו גם בשבת עצמה. 

5. האם מותר לאישה לסוך את שערותיה בשמן? 
אישה מותרת לסוך שערותיה בשמן שערות. ומ"מ תשתמש רק במעט שמן כדי שלא 
תבוא לסחיטת השערות, וגם תיזהר שלא לשפוך שמן בכמות גדולה במקום אחד 
בשערותיה ולהעביר השמן שנבלע בשערות ממקום למקום, כי הרי יש בו משום 
איסור סחיטה. ואשה הרגילה בכך בכל ימות השנה, מותרת לעשות כן בשבת אפילו 

יש לה חטטים בראשה.

מדרכי הלוי
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יא לשו"ע אדמו"ר השקן סימן שכש 

ולמעשה� לאיסור� טעם� כתב� שבתחילה�
סיים�דמסתבר�להיתר.�ובשו"ת מנחת יצחק�
במברשת� שגם� כתב,� נ[� וסימן� מח� סימן� ]ח"ג�

המיוחדת�לשבת�לא�ישתמש�בה�במים,�כיון�
ימרח� לא� וכן� סחיטה,� לידי� יבוא� כך� שע"י�
ועוד,� ממרח.� איסור� בזה� שיש� כיון� משחה,�
עשיית� לידי� לבוא� יכול� בה� השימוש� שע"י�
מכך.� להימנע� אפשר� שאי� וכמעט� חבורה,�
וכן�כתב� נימין.� ועוד�שהוא�עלול�לשבור�בה�
קיב[,� סימן� ח"א� ]או"ח� משה� אגרות  בשו"ת 
לשטוף� אין� הצחצוח� שלאחר� עוד� והוסיף�
ולנקות�את�המברשת,�אלא�יניחנה�במקומה�
כמות�שהיא.�ובשבת כהלכה�]פי"ח�סי"ג�ציונים�
ומשתמש� חוזר� שאם� כתב� כט[� אות� והערות�

במברשת�בשבת,�מותר�לשטוף�אותה�לאחר�
מכין� משום� בזה� דאין� הראשון,� הצחצוח�
סימן� ]ח"ה� הלוי� שבט  ובשו"ת  לחול.� משבת�
מה[�כתב�להקל�אם�אינו�טובל�את�המברשת�

במים,�אלא�יקח�מים�בפיו�ויפלוט�את�רובם,�
וישתמש�במעט�המים�שנשארו.�וראה�שבת 
כהלכה�]שם�הערה�כו[�מדוע�אסור�לשים�המים�
על�המברשת.�מאידך�בשו"ת אור לציון�]ח"ב�
לסחיטה� לחוש� שאין� כתב� ו[� תשובה� פל"ה�

ילחץ� שלא� רק� ידית,� לה� שיש� במברשת�
כהלכה�]שם�ביאורים�אות�ט*[� ובשבת� בחזקה.�
להחמיר� יש� רבינו� שלדעת� למעשה� כתב�

ולאסור�אף�כשיש�ידית.�

יש� שיניים,� במשחת� שימוש� בעניין� ב.�
להיתר,� לכאורה� שצידדו� מהאחרונים�
כתב� צט[� עמ'� קלח� ]סימן� השולחן� ובקצות 
במשחה� בשבת� השיניים� לשפשף� שמותר�
בזה� ואין� השיניים,� לנקות� לכך� העשויה�
משום�רפואה,�ויקח�המשחה�בידיו�וישפשף�
אבל� ממרח.� חשש� בזה� ואין� השיניים,� בה�
משום� אסור� המברשת,� על� המשחה� לשים�
יביע  בשו"ת  בזה� והאריך� דחול.� עובדין�

רבים� גיסא� ולאידך� כ[.� אות� ס"ל� ]ח"ד� אומר�
במשחת� להשתמש� שאסרו� האחרונים�
יביע�אומר�הנ"ל� וגם�בשו"ת� שיניים�בשבת,�
סיים�דבריו�שמי�שיכול�להימנע�מזה�בשבת�
ולא�יגרום�לו�צער�כלל,�טוב�לו�שיחמיר�בדבר.�
וראה�שבת כהלכה�]פח"י�ס"י�הערה�כד[�שכבר�
פשטה�הוראה�בישראל�שלא�להשתמש�כלל�

במשחת�שיניים�בשבת.

בשו"ת יביע אומר�]שם[�כתב�שמן�הראוי� ג.�
לשבת,� מיוחדת� שיניים� מברשת� לייחד�
י[� תשובה� רד� ]עמ'� למעשה� משנ"ב  ובספר 
לייחד� צורך� שאין� הלוי� השבט  בשם� הביא�
אפשר� אם� טוב� מהיות� אך� לשבת,� מברשת�

עדיף�לייחד.�

"ומשה נהגו הבתולות" 12

האליה רבה ]סק"ד[�והבית מאיר�]ס"ג[�הקשו�
לדין� במסרק� הסירוק� דין� המג"א� דימה� איך�
אפילו� והרי� לשבת;� המיוחד� בכלי� הגירוד�
איסור� אין� לשבת� המיוחד� שבכלי� לדעתו�
בגירוד� אלא� היתר� אין� דחול,� עובדין� משום�
דחול,�אבל�הסירוק� עובדין� שאיסורו�משום�
תלישת� חשש� משום� הוא� איסורו� במסרק�
שהכלי� בכך� יש� היתר� מה� כן� ואם� שערות,�
המשנ"ב� של� לביאורו� לשבת?�אמנם� מיוחד�
)דלקמן(�לא�קשה,�שלא�התיר�המג"א�אלא�
את� ולא� המיוחד� בכלי� השערות� השכבת�
סירוקן.�וכן�משמע�במג"א�]סימן�שג�ס"ק�כב[.��

"להיות להן כלי" 13

היינו�מברשת.

"המיוחד" 14

כתב� עח[� ס"ק� שג� סימן� הציון� ]שער� ובמשנ"ב 
שהכלי� יא[� ]ס"ק� מרדכי� המאמר  בשם�
המיוחד�לשבת�צריך�שיהיה�כלי�קטן�שאינו�

מדרכי הלוי



רפואה בשבת - לקט ציונים והערות יב 

עומד�לסריקת�השערות,�אלא�עשוי�במיוחד�
להשכבתן,�ועל�כן�אין�בו�משום�עובדין�דחול.�
משמע� ]הכא[� השקל� המחצית  מדברי� אבל�
לסריקה,� העשוי� רגיל� כלי� לייחד� שיכול�
אלא�שאצלו�זה�יהיה�מיוחד�לשבת.�ובשו"ת 
אגרות משה�]ח"ב�סימן�עח[�כתב�שלכתחילה�
יש�להחמיר�כדברי�המאמר�מרדכי,�ובדיעבד�

אפשר�להקל�כדעת�המחצית�השקל.

"לשבת" 15

וגם�בזה�אינו�מותר�אלא�לתקן�בו�מעט�את�
אסור� בו� לסרוק� אבל� להשכיבן,� השערות�
דחול,� עובדין� בה� שאין� זו� במברשת� אף�
ויש� שער� יתלוש� שלא� אפשר� שאי� משום�
בזה�איסור�משום�גוזז�–�משנ"ב�]סימן�שג�ס"ק�
משה� אגרות  ובשו"ת  � סק"י[.� שכז� ובסימן� פז,�

השיער� בסירוק� שיש� הטעם� ביאר� ]שם[�

שהדרך� שכלי� משום� דחול,� עובדא� משום�
להשתמש�בו�בחול�באיסור,�אסור�להשתמש�
בו�בשבת�אף�אם�משתמש�ע"י�היתר,�משום�
עובדין�דחול,�ולכן�אסור�לסרק�השיער�בכלי�
המיוחד�לסירוק.�ואינו�דומה�לקורנס�שמותר�
לפצוע�בו�אגוזים,�שמעשה�פציעת�האגוזים�
והוא� בחול,� זה� בכלי� שעושה� המעשה� אינו�
אבל� אגוזים,� בו� לפצוע� בעלמא� מקרה� רק�
במברשת�משתמש�גם�בחול�לתיקון�השיער,�
שיש�בזה�איסור�תולש.�ולכן�כשמשתמש�בה�
עובדין� הוי� יתלוש,� בשבת,�אף�שנזהר�שלא�

דחול.�

"כמ"ש בסימן ש"ג" 16

סוף�הסימן�שם�לא�הגיע�לידינו,�והמג"א�שם�
בשבת� לסרוק�השער� כתב�שאסור� כב[� ]ס"ק�

כשאינו� אף� ואסור� השערות,� יעקרו� שלא�
פסיק� שאינו� רך� במסרק� ואפילו� מתכוין.�
רישיה,�גם�כן�אסור.�ומ"מ�מותר�לתקן�מעט�

חזיר,� משער� העשוי� בכלי� הראש� שער� את�
שדווקא�לסרוק�אסור�אבל�לתקן�מעט�שרי,�
במשנ"ב� ועיי"ש� אסור,� מעט� אף� ובמסרק�
]ס"ק�פו�פז[.�ונהגו�שיהיה�הכלי�העשוי�משער�

חזיר�מיוחד�לשבת�–�מג"א�]הכא�סק"א[.�

שכז� בסימן� רבינו� דברי� מסתימת� ולכאורה�
שאכן� משמע� שג,� בסימן� לעיין� וההפניה�
דעת�רבינו�להצריך�מברשת�מיוחדת�לשבת.�
הרמ"א� כתב� ]ס"ה[� שלח� בסימן� ולאידך�
טשי"ך� שקורין� בעצמות� לשחוק� 'ומותר�
אע"פ�שמשמיעים�קול�הואיל�ואינן�מכוונים�
'וה"ה� סק"ח[� ]שם,� המג"א� וכתב� לשיר'.�
יצחק� מנחת� ובשו"ת� משחק,� ]היינו� באיסקקי�
ונהגו� לג�כתב�שבזמננו�משחק�השחמט[� סימן� ח"ג�

לעשות�האיסקקי�של�כסף�דאם�לא�כן�מיחזי�
כעובדא�דחול�כמ"ש�בסימן�שכ"ז�ס"ג'.�וכתב�
המחצית השקל�]שם[,�דמזה�שהמג"א�מביא�
כתב� ושם� ס"ג,� שכ"ז� מסימן� לדבריו� ראיה�
שרי,� לשבת� מיוחדת� מגרדת� לו� היה� שאם�
היינו�שגם�כאן�יש�לעשות�את�האיסקקי�של�
כתב� רבינו� אבל  דווקא.� לשבת� מיוחד� כסף�
]בסימן�של"ח�ס"ו[�שמותר�לשחק�הואיל�ואינו�

של� לעשות� שיש� הזכיר� ולא� לשיר,� מתכוין�
כסף�)אף�שהמג"א�הזכיר(.�

ויש�לעיין�מדוע�רבינו�לא�מצריך�כלי�מיוחד�
לומר,� יש� ולכאורה� בסימן�שכז.� כמו� לשבת�
שלא� �– משחק� לגבי� מדבר� שלח� שבסימן�
כל� כי� לשבת,� מיוחד� כלי� שיהיה� הצריכו�
לא�הצריכו�בסימן� )שהרי� הוא�משחק� ענינו�
ש"ח�ספ"ג�כדור�המיוחד�לשבת(�ולא�חששו�
לצורך� שהם� בכלים� אבל� דחול.� לעובדין�
כלי� הצריך� שכז(� בסימן� )כמדובר� האדם�
לעובדין� שחששו� משום� לשבת,� המיוחד�

דחול.�ויש�לעיין�עוד.

מדרכי הלוי



יי לשו"ע אדמו"ר השקן סימן שכש 

שאלות מעשיות:

1. האם מותר לצחצח שיניים בשבת?
א. מי שאין חשש שיוציא דם על ידי שימוש במברשת שיניים – מותר להשתמש 

במברשת.
יש  הצורך  ובמידת  השימוש,  לפני  עצמה  המברשת  את  להרטיב  שלא  עדיף  ב. 

להשתמש במעט מים הנשארים בפה.
ג. אין להשתמש במשחת שיניים, אך ניתן להשתמש בחומר נוזלי כגון מי פה.

ד. כל ההיתר הוא רק כאשר צורך האדם והשימוש במוצר הוא לריח הפה בלבד 
)היינו להעביר הריח הרע(, אך אם כוונתו להוליד ריח טוב, לדעת המשנ"ב מותר 
להוליד ריח בגוף האדם. אך לדעת רבינו אסור. ואם הכוונה במי פה אלו לצורך 

רפואה, אסור.
ה. במקרים בהם יש חשש זיהום כגון לאחר טיפול כירורגי בשיניים, ולפי הוראת 
הרופא יש לעשות שטיפות במי מלח, מותר לשטוף בשבת במי מלח. אך יש להכין 
את מי המלח לפני שבת. במקרה ששכח להכין מערב שבת, יכול להכין בשבת, אך 

יש להכין כמות מועטה של מי מלח לכל שטיפה בנפרד.

2. האם מותר בשבת לסדר לילד קטן את השער בצורה אסופה בעזרת מסרק?
א. אסור לסרק את השער במסרק בשבת, לפי שאי אפשר שלא יתלשו שערות. ואף 

במסרק מיוחד לשבת אסור. 
ב. כמו כן אין לסדר את השער במסרק אף אם נזהר שלא לסרוק, מפני שנראה הדבר 

כעובדא דחול.
ג. אם מייחד מסרק מיוחד לשבת, מותר להשכיב בו את השערות ולסדרן כדי שלא 
יהיו פזורים, ובלבד שלא יסרוק בו. ולכתחילה יש להשתמש במסרק רך שאינו יכול 

לתלוש שער.

מדרכי הלוי



רפואה בשבת - לקט ציונים והערות יד 

"החדשים" 17

א.�דבישנים�אין�בו�חשש�עיבוד,�שאין�דרך�
יג[.� ]ס"ק� משנ"ב� המעבדים�לעבד�עור�ישן�–�
לב� סימן� ]בביה"ל� המשנ"ב� כתב� הדבר� ובטעם�
עיבוד.� אחר� עיבוד� שאין� להרמב"ם[� ד"ה� ס"ט�

שאף� י"א� דעת� יב[� ]ס"ק� המשנ"ב� הביא� עוד�
הזה� בזמן� ובפרט� לסוך,� אסור� ישן� מנעל�
יש� בחדשים,� להקל� יבואו� הארץ� שעמי�
רק� אסר� רבינו� אבל� גווני.� בכל� להחמיר�

בחדשים.��

א*.�ואם�כוונתו�במשיחת�השמן�כדי�שיהיה�
משום� עלמא� לכולי� אסור� שחור,� המנעל�
שהשמן� ואף� ]שם[.� משנ"ב� �– צובע� חשש�
צבע� השמן� שמחמת� כיון� מ"מ� צובע,� אינו�
להשחיר� האומנים� דרך� וגם� מתחזק,� הנעל�
זה,�יש�בזה�משום�צובע�–� את�הנעל�באופן�

משנ"ב�]שער�הציון�ס"ק�טז[.�

קודם� שחורות� כבר� שהנעליים� ובמקרה�
כתב� ולצחצחן,� לחזור� ורוצה� הצחצוח,�
בשו"ת שבט הלוי�]ח"ז�סימן�מג[�שאם�כוונתו�
להוסיף�ולחזק�את�צבע�הנעליים,�כדי�שיהיה�
גם� מהתורה� אסור� זה� הרי� שחרותן,� ניכר�
פט"ו� ]שש"כ� הגרשז"א� כתב� וכן� צובע.� משום�
קלה[� ]בהערה� שם� והוסיף� שם[,� ובהערה� ס"מ�

שבת� בערב� המשחה� את� מרח� אם� שגם�
את� שמחליק� משום� בשבת,� לצחצח� אסור�
וראה� הנעליים.� להברקת� וגורם� המשחה�
כהלכה� שבת  בספר  דבריו  על� שהעיר� מה�
]פח"י�סח"י�הערה�לז[.�ועוד�הוסיף�בשש"כ�]שם,�

הערה�קלב[�שאף�שלעניין�איסור�כתיבה�כתב�

המשנ"ב�]סימן�ש"מ�ס"ק�כב�אות�ג[�שאינו�חייב�
גבי�צובע�שהעיקר� גבי�כתב,�מ"מ� בכתב�על�
הוא�המראה�הנראה�לעינים,�חייב�גם�בצובע�
על�גבי�צבע,�שהרי�השתנה�מראיתו,�משא"כ�
הכתב� לגבי� במעשיו� הואיל� שלא� בכתיבה�

עצמו.�

ב.�כתב�התהלה לדוד�]סק"ג[�שאינו�יודע�מהו�
על� כתב� פ"כ[� ]ס"ז� והביא�שבה"ג� חדש,� גדר�
הדין�שאין�מגררין�לא�מנעל�חדש�ולא�מנעל�

ישן,�שאם�לבשו�יום�אחד�ישן�הוא.�

"ומתעגל על גבי העור" 18

היינו�מתגלגל�–�רש"י�]שבת�קמא:�ד"ה�מתעגל[.

"והוא שלא יתכוין הוא  19
אפילו לצחצחו"

לסוך�בשמן� דרכנו� דלדידן�שאין� נלענ"ד� א.�
אסור�בכל�ענין,�דכיון�שאין�דרכינו�לסוך�גוף�
להדיא� נראה� לרפואה,� שלא� בשמן� רגל� או�
שבת� תורת  �– לרפואה� או� שמכוין�לצחצחו�

]סק"ו[.

שחור� מירוח� ע"י� המנעלים� ולצחצח� א*.�
)משחת�נעליים(�–�אם�עשה,�אפילו�ע"י�נכרי,�
משנ"ב�]ס"ק� אסור�עד�לערב�בכדי�שיעשו�–�
ובספר  טז,�בשם�הכלכלת�שבת�מלאכת�הממחק[.�

אלו� שדברים� הקשה� ]סק"ג[� הלכות� שונה 
]סק"ל[� רנב� בסימן� המשנ"ב� מש"כ� סותרים�
ללבישה� וראוי� מתוקן� המנעל� שהיה� שכל�
בערב�שבת,�והגוי�רק�תקנו�והחליקו�בשבת,�
מותר�ליהנות�ממעשה�זה�בשבת�כיון�שהיה�

ד לא יסוך רגלו בשמן כשהיא בתוך המנעל או הסנדל החדשים17 מפני שעורן מתרכך 
ע"י לכלוך השמן ודומה לעיבוד אבל סך הוא את רגלו ואח"כ מניחה במנעל וסך הוא 
את כל גופו ומתעגל על גבי העור18 ואינו חושש והוא שלא יהא בשמן הנישוף מגופו 
אפילו  הוא  יתכוין  שלא  והוא  מותר  לצחצחו  כדי  בו  יש  אפילו  לעבדו  כדי  שיעור 

לעבדו: משום  לצחצחו19 גזרה 

מדרכי הלוי



טו לשו"ע אדמו"ר השקן סימן שכש 

השיג� וכן� הגוי.� מעשה� בלא� ללבשו� יכול�
סימן� ומהדו"ת� סימן�שכח� ]מהדו"ק� שי� התשורת 
קנב[�על�דברי�הכלכלת�שבת�]שהובאו�במשנ"ב[,�
והסיק�שמותר�ללבשו.�ובשו"ת�נשמת שבת�
]ח"ה�סימן�רה[�כתב�שבמקום�שיש�בדבר�כבוד�

הבריות,�ניתן�להקל.�וראה�עוד�מה�שהקשה�
ובהערה� ס"נ� ]פ"ל� כהלכתה� שבת  בשמירת 
סימן� ]או"ח� שכיר� משנה  בשו"ת  וזקני� קסז[.�

קג�)מהדורת�קרן�רא"ם([�חלק�על�התשורת�שי,�

והאריך�לבאר�דברי�הכלכלת�שבת,�עיי"ש.�

לפני� בשבת� הנעליים� להניח� אסור� ולכן�
הדלת�של�חדר�בבית�מלון�של�נכרים,�שכיון�
ששירות�זה�כלול�בתשלום�שלו�לבית�המלון�
לו� לצחצח� לנכרי� בפירוש� כאומר� זה� הוי�

הנעליים�–�שמירת�שבת כהלכתה�]שם[.�

ב. ובדעת רבינו:�רבינו�לא�התייחס�כאן�לדין�
זה,�אך�במקומות�אחרים�כתב�בעניין�דומה:

מערב� המנעלים� תפירת� הנכרי� גמר� אם� �.1
שבת,�רק�שתיקנם�והחליקם�בשבת�–�מותר�
ללבשם�בו�ביום�לדברי�הכל.�שהרי�אינו�נהנה�

ממלאכת� אלא� השבת� ממלאכת� בלבישתו�
החול,�שהרי�היה�יכול�ללבשם�בלא�תיקון�זה.�

וכן�כל�כיוצא�בזה�–�רבינו�]סימן�רנב�סי"א[.

במזיד,� אפילו� נכרי,� ע"י� החזיר� אם� אבל� �.2
היה� אם� לו� ויפה� במצטמק� אפילו� מותר�
כך� כל� ממנו� נהנה� שאינו� צרכו� כל� מבושל�
כיון�שכבר�היה�ראוי�למאכל�–�רבינו�]סימן�רנג�

סכ"ה[.

3.�וכן�אם�היה�נר�דולק�מבעוד�יום�...�והוסיף�
להשתמש� היתר� אין� ישראל� בשביל� נר� עוד�
לאורו�אלא�בעוד�שהנר�הראשון�דולק,�אבל�
להשתמש� אסור� הראשון� שכבה� לאחר�
בנר�הדולק� וכן�אם�הוסיף�שמן� לאור�השני.�
אין�היתר�להשתמש�לאורו�אלא�עד�שיכלה�
�– אסור� ואח"כ� בתחילה,� בנר� שהיה� השמן�

רבינו�]סימן�רעו�סי"ד[.�

ולכאורה�מכל�הנ"ל�ניתן�ללמוד�בדעת�רבינו�
מבלי� אף� ללבישה� ראויות� הנעליים� שאם�
הצחצוח,�מותר�ליהנות�ממעשה�הנכרי;�אך�

אם�הם�אינם�ראויים�ללבישה,�אסור.�

כדרך  אותו  ומשוה  ומושכו  בידיו  המרככו  או  שיתקשה  עד  העור  על  הדורס  ה 
מעבד: משום  חייב  עושים  שהאומנים 

שאלות מעשיות:

1. האם מותר לשפשף נעל עור חדשה בכדי לרכך את העור?
המרכך עור בשבת יש בו איסור תורה שהוא תולדת מעבד, לכן אין לשפשף בידיים 
בשבת נעליים חדשות העשויות מעור כדי לרככם. אך מותר ללבוש נעליים חדשות 
ובדרך הליכתו מרככם, דמכיוון שעוסק בהליכה ובנעילה ולא במעשה הריכוך, אין 

איסור.

2. במקרה שצבע הנעליים שחורות, האם מותר לחזור ולצחצח מחדש בכדי 
לחזק ולהבריק את הצבע?

במקרה שהנעליים כבר שחורות קודם הצחצוח ורוצה לחזור ולצחצחן, אם כוונתו 

מדרכי הלוי

מדרכי הלוי



רפואה בשבת - לקט ציונים והערות טז 

להוסיף ולחזק את צבע הנעליים, כדי שיהיה ניכר שחרותן, אסור מהתורה משום 
צובע. וגם אם מרח את המשחה בערב שבת אסור לצחצח בשבת, משום שמחליק 

את המשחה וגורם להברקתם.

3. האם מותר להניח נעליים מחוץ לחדר בבית מלון של נכרים, והנכרי יצחצח 
את הנעליים בשבת?

אם הנעליים ראויות ללבישה אף מבלי הצחצוח, מותר ליהנות ממעשה הנכרי, אך 
אם אין הם ראויים, אסור.

מדרכי הלוי



יז לשו"ע אדמו"ר השקן סימן שכט 

"כל" 20

הכניס� ובפשיעה� שבכוונה� מי� לרבות� כל,�
שניסה� מי� כולל� סכנה,� של� למצב� עצמו�
לאבד�את�עצמו�לדעת,�שמותר�לחלל�שבת�
]ס"א,�וראה�שם� פסקי תשובות  כדי�להצילו�–�
הערה��1ריכוז�דעות�הפוסקים�שנחלקו�בדבר[.�וה"ה�

במקרה�שהזעיקו�אנשי�'הצלה'�ולאחר�שבאו�
התברר�להם�שמדובר�בחולה�גוי,�אין�להימנע�
מהצלתו,�משום�שאם�ימנעו�ויפורסם�הדבר�
סכנת� בזה� יש� לגוי,� עזר� לא� שיהודי� בעולם�

נפשות�–�שולחן שלמה�]ס"ק�א,�ג[.�

"פיקוח נפש" 21

נפש,� פיקוח� ספק� שיש� במקום� ואפילו�
ואפילו�כמה�ספיקות – רבינו ]להלן�ס"ג[. וה"ה�
בדליקה�בבית�שאיננו�עומד�בודד,�ויש�לחוש�
חולה� זקן,� בו� שיש� לבית� ותגיע� שתתפשט�
להוציאם� יהיה� אפשר� אי� אשר� תינוק,� או�
את� בו� להפסיק� מותר� �– מועד� בעוד� משם�
זרם�החשמל�ולכבות�את�הדליקה,�ואף�מותר�
– שמירת שבת כהלכתה  להזמין�מכבי�אש�

]פמ"א�ס"א[. 

"דוחה את השבת" 22

ובהגדרת� נפש.� פיקוח� ספק� אפילו� היינו�
ועד� נפש,� פיקוח� ספק� נחשב� מה� הדברים�
בשו"ת  �– ספק?� במקום� לחלל� מותר� כמה�
בשולחן  וכן  ד[� אות� סכ"ט� ]ח"ב� שלמה� מנחת�
בני� רוב� כתב,�שכל�שדרך� ב[� א,� ]ס"ק� שלמה�
אדם�לברוח�מזה�כבורח�מפני�הסכנה,�הרי�זה�

רוב� אין� אם� אבל� נפש,� פיקוח� כספק� נחשב�
ועל� סכנה.� נחשב� זה� אין� מזה� נבהלים� אדם�
לילדים,�אף� זה�כתב�שזריקת�אבעבועות� פי�
הזמן� שהגיע� אומר� הרופא� אם� הדין� שמצד�
להזדרז� צריכים� שבאמת� אפשר� לעשות,�
רגילים� אין� הרי� אעפ"כ� האפשרי,� בהקדם�
לכן� ובזריזות,� בבהילות� זאת� לעשות� כלל�
לחלל�שבת� אין� סכנה� בזה�קצת� יש� אף�אם�
על�כך.�משא"כ�אם�אחד�נמצא�במקום�כזה�
יצטרך� עכשיו� יחסן� לא� בברור�שאם� שיודע�
מרובה� שבזמן� כיון� שנים,� ה'� או� ד'� לחכות�
אפשר� לשהות,� ומפחדים� נבהלים� ודאי� זה�
אבל  שבת.� ודוחה� נפש� כפיקוח� שנחשב�
בשו"ת ציץ אליעזר�]ח"ח�סימן�טו�פ"ז[�האריך�
בזה�וכתב�שספק�פיקוח�נפש�הוא�רק�באופן�
אבל� באה;� כבר� והסכנה� לפנינו�מסוכן� שיש�
–�רחוק� אין�סכנה,�אלא�רק�חשש� אם�כעת�
יחסית,�באופן�שעל�פי�רוב�לא�אמור�להיות�
להסתכן� אפשר� מקרים� במיעוט� ורק� סכנה�
שמירת  וראה� מזה�–�אין�לחלל�את�השבת.�

שבת כהלכתה�]פל"ב�הערה�ב[.�

"אפילו נפלה דליקה בחצר אחרת" 23

אין�סכנת� נפלה�הדליקה[� ]בחצר�שבה� בה� אשר�
נפשות.

"ויבא לידי סכנה כגון שיש  24
בה חולה או קטנים" 

אין� לברוח,� שיכולים� אנשים� בשאר� אבל�
היתר�לכבות�שרפה.��

שכט על מי מחללין שבת ובו י' סעיפים:
א כל20 פיקוח נפש21 דוחה את השבת22 והזריז ה"ז משובח אפילו נפלה דליקה בחצר 
קטנים24  או  חולה  בה  כגון שיש  סכנה  לידי  ויבא  זו  לחצר  וירא שמא תעבור  אחרת23 

שכט

מדרכי הלוי



רפואה בשבת - לקט ציונים והערות יח 

"ואין שהות להבריחם" 25

שם� שיש� 'כגון� הוא� ]סק"א[� המג"א� לשון�
להבריחם',� אפשר� שאי  קטנים� או� חולים�
להבריחם',� שהות� 'שאין  וכתב� שינה� ורבינו�
הוא� וכן� לכך.� זמן� אין� אך� שאפשר,� היינו�
הלשון�בבית�יוסף:�'פירש�רש"י�]יומא�פד,�ב�ד"ה�
ונפשות� זו� בחצר� דליקה� אחרת[� לחצר� דאפילו�

כלומר� קטנים.� או� חולים� והם� אחרת� בחצר�
להם� שיגיע� קודם� להבריחם� שהות� ואין�

האש'.

"מכבין" 26

שאר� אף� אלא� התירו,� כיבוי� איסור� רק� ולא�
רשות� דרך� להביא� צריך� אם� כגון� מלאכות,�
מחיצה� לעשות� כדי� ברזל� של� כלים� הרבים�
חרס� כלי� או� לעבור,� השרפה� תוכל� שלא�
לכלים� השריפה� שתגיע� )כדי� במים� מלאים�
האש(,� את� המים� ויכבו� הכלים� יבקעו� אלו,�
הכנסה� )הוצאה,� איסורים� הרבה� בזה� שיש�

וגרם�כיבוי(�מ"מ�מותר�–�משנ"ב�]סק"ב[.

"כדי שלא תעבור" 27

צפופים� שבה� שהבניינים� בעיר� וה"ה�
וסמוכים�אחד�לשני,�שמותר�לכבות�שריפה�
שפרצה�באחד�הבניינים�אפילו�לאחר�שפינו�
סכנה� יש� שעדיין� כגון� מדייריו,� הבניין� את�
לדיירי�הבניינים�הסמוכים,�מהחשמל�או�הגז�
שנמצאים�בבניין�שפרצה�בו�השריפה�–�חוט 

שני�]פל"ה�סק"ג[.

"ואפילו אפשר להבריחם דרך  28
רשות הרבים גמורה מוטב לכבות מפני 
שהכיבוי מלאכה שאינה צריכה לגופה"

א.�ואין�בו�אלא�איסור�דרבנן,�משא"כ�הוצאת�
חולה�או�קטנים�הוי�מלאכה�גמורה�האסורה�
יכולים�ללכת�לא� כי�מכיון�שאינם� מהתורה,�
אמרינן�בהם�החי�נושא�את�עצמו�–�מחצית 

השקל�]סק"א[.

שהאיסור� ]סק"א[� שבת� התוספת  כתב� ב.�
לרשות� הרבים� רשות� דרך� להעבירם� הוא�
היחיד�אחר,�שלרשות�הרבים�עצמה�הוי�נמי�
המוציא� כמו� לגופה,� צריכה� מלאכה�שאינה�
הוי� אחר,� היחיד� לרשות� אבל� המת,� את�
מלאכה�הצריכה�לגופה�כשמכניסים�מרשות�
להם� שצריך� אחר,� היחיד� לרשות� הרבים�
להיותם�ברשות�היחיד,�כדרך�חולים�וקטנים.�
וראה�מש"כ�בתהלה לדוד�]סק"א[�להשיג�על�
התוספת�שבת,�וכתב�דהוי�מלאכה�הצריכה�
והסכים� להניצולים.� שצריך� משום� לגופה�
]ח"ח�סימן�פה[.�וראה� עמו בשו"ת שבט הלוי 
לתוספת� בביאורים� הדברים� ליישב� מש"כ�

שבת�סק"א.

ג. באליה רבה�]סק"א[�נשאר�בצ"ע�)על�המג"א�
שכתב�דין�זה(,�ובפרט�שיש�אומרים�שאין�לנו�

רשות�הרבים.

אדם� החיי� דעת� את� הביא� ]סק"ב[� והמשנ"ב�
מלכבות� הרבים� רשות� דרך� לעבור� שמוטב�
רשות� לנו� אין� הזה� שבזמן� והטעם� האש,�
ואין�ההוצאה�אסורה�אלא�מדרבנן.� הרבים,�
ואף�שהכיבוי�גם�הוא�אינו�לצורך�גופו,�מ"מ�
יותר� חמורה� לגופה� צריכה� שאינה� מלאכה�
משאר�איסור�דרבנן,�כיון�שיש�בה�צד�חיוב,�
משנ"ב  �– יתחייב� שאם�תהיה�צריכה�לגופה�

המבואר�]שם[.��

ואפילו  תעבור27  שלא  כדי  מכבין26  הדליקה  לה  שתגיע  טרם  להבריחם25  שהות  ואין 
אפשר להבריחם דרך רשות הרבים גמורה מוטב לכבות מפני שהכיבוי מלאכה שאינה 
לילך  יכולים  שאינם  קטנים  או  חולה  והוצאת  רע"ח  בסי'  כמ"ש  הוא  לגופה28  צריכה 

מדרכי הלוי



יט לשו"ע אדמו"ר השקן סימן שכט 

שאם� שכתב� מזה� לכאורה� רבינו:� ובדעת�
אפשר�להבריחם�"דרך�רשות�הרבים�גמורה"�
הרבים� שברשות� משמע� לכבות,� מוטב�
להוציאם� מוטב� מדרבנן,� האסורה� שלנו�
שאינה� שמלאכה� משום� לכבות.� ואסור�
מלאכות� משאר� חמורה� לגופה� צריכה�
שאין� כתב� ]סק"א[� שבת� ובתורת  דרבנן.�
ספק�שעדיף�ההוצאה�לכרמלית�)רה"ר�דידן(�
מאשר�לכבות,�עיי"ש.�ובמנורה הטהורה�]קני�
רה"ר,� דליכא� האידנא� כתב,� סק"א[� המנורה�

אפשר� הוצאה,� והן� כיבוי� הן� דרבנן� ושניהם�
שמצינו� כיון� רה"ר,� דרך� לטלטל� שעדיף�
שאינה� במלאכה� שהחמירו� מקומות� בכמה�
כמלאכה� דהוי� הרואים,� מפני� לגופה� צריכה�
ע"ד� ]ד"ה� וקציעה� המור  כתב� וכן� בעיניהם.�
בב"י[.�אבל�בתוספת שבת�]סק"א[�הביא�דברי�
המחבר�]סימן�שג�סי"ח[�שרשות�הרבים�שלנו�

שאינה� וחצר� מעורבת,� שאינה� כחצר� דינה�
ולמעשה� כיבוי,� מאיסור� יותר� קל� מעורבת�
מסיים�התוספת�שבת�דדעתו�דלא�כהמחבר,�
שאינה� מחצר� יותר� חמור� כרמלית� וגם�
מעורבת.�וראה�מש"כ�בביאורים�שם�סק"ב.�

הדליקה� בכיבוי� אלא� הקילו� לא� ומ"מ� ד.�
ויש� לגופה� צריכה� שאינה� מלאכה� שהיא�
חשש�סכנה�אם�לא�יכבה,�אבל�משום�הצלת�
במלאכה� אפילו� שבת� לחלל� אסור� ממונו�
שאינה�צריכה�לגופה,�ואפילו�בדבר�שעיקרו�
רבינו   – תחומין  איסור� כגון� סופרים� מדברי�

]סימן�שלד�סעיף�כח[. 

"כמ"ש בסימן ש"ח" 29

סעיף�פ"א,�שבחולה�שאינו�יכול�לילך�כלל�או�
קטן�שצריך�לגרור�ב'�רגליו,�לא�אמרינן�החי�
נושא�את�עצמו,�ולכן�הוי�איסור�דאורייתא.�

ש"ח29: בסי'  כמ"ש  גמורה  מלאכה  היא 

שאלות מעשיות:

לצאת  יספיקו  כולם  שלא  חשש  ויש  קומות  רב  בבניין  שפרצה  שריפה   .1
מהבניין, האם מותר לחלל שבת ולכבות את השריפה?

להתפנות� כולם� יספיקו� שלא� חשש� ויש� קומות,� רב� בבניין� בשבת� שפרצה� שריפה�
מהבניין�ויבואו�למצב�של�פיקוח�נפש,�מחללים�את�השבת�בכדי�לכבות�את�השריפה.�
ממקום� ונסיעה� אש� כיבוי� בהזמנת� מדאורייתא,� בשבת� האסורים� דברים� ואפילו�

למקום,�צריך�לעשותם�בכדי�לכבות�את�השריפה.

2. שריפה שפרצה בבית פרטי, יושבי הבית יצאו מהבית ואין כל סכנה – האם 
מותר לחלל שבת לצורך כיבוי השרפה?

שריפה�שפרצה�בבית�פרטי�ואין�כל�חשש�שהאש�תתפשט�למקום�אחר,�ואין�כעת�כל�
סכנה�או�אפילו�ספק�סכנה�לאף�אדם,�אסור�לחלל�את�השבת�לצורך�כיבוי�השריפה,�

אף�אם�כל�הרכוש�עולה�בלהבות�ויגרם�נזק�ממוני�גדול.

3. שריפה שפרצה בבית הסמוך לבתים אחרים ויש סכנה שהאש תעבור מבית 

מדרכי הלוי

מדרכי הלוי



רפואה בשבת - לקט ציונים והערות כ 

"אין הולכין"  30

ד"ה� א� פה,� ]יומא� התוספות� כתבו� והטעם,�
יח,� ]אחרי� בהם"� "וחי� דכתיב� משום� ולפקח[�

יוכל� ]יומא�שם,�ב[,�שלא� ולא�שימות�בהם� ה[�
וכתב  ישראל.� מיתת� לידי� ענין� בשום� לבוא�
שהוא� שמשמע� סק"ו[� הציון� ]בשער� המשנ"ב�
מהתורה,�אך�ק"ק�א"כ�אפילו�בפריש�כולהו�
נמי,�וכבר�הקשה�הפרמ"ג�]משב"ז�סק"א[�בזה,�
אכן�בר"ן�]פרק�יוה"כ�יומא�ה,�א�ד"ה�לא[�לא�ביאר�
שום�טעם,�רק�משום�חומרא�של�פיקוח�נפש�

לא�אזלינן�בתר�רובא�]ע"כ�משעה"צ[.

"בפיקוח נפש"  31

נלענ"ד� כתב,� א[� ]סק"ג,� שלמה� ובשולחן 
שהגדר�הוא�כל�שאנשים�מפחדים�או�נבהלים�
מהדבר�הזה�גם�בימות�החול�מחשש�סכנה.�
ולכן�בקיר�או�גדר�שיש�חשש�שיפול�מאליו�
ומאידך� בשבת,� לסותרו� מותר� אנשים� על�
אנשים� אין� שבכה"ג� חום� או� הצטננות� לגבי�
מפחדים�ונבהלים�מזה�בחול�אין�היתר�לחלל�

שבת�עליו.�

מה� כעין� שהוא� ]שם[� הגרשז"א� כתב� עוד�

לבית, האם מותר לחלל שבת לצורך כיבוי השריפה?
כולם� ולא� אחרים� לבתים� להתפשט� יכולה� והאש� בבניין� או� בבית� שפרצה� שריפה�
על�סכנה� ידוע� לא� לכבות�את�השריפה�עם�תחילתה�אף�אם� מותר� לברוח,� יספיקו�

מוחשית�ומיידית.

4. שריפה שפרצה בבית באופן שניתן לצאת ממנו ללא פגע, אך לאחר היציאה 
יצטרכו לטלטל תינוק )שאינו יודע ללכת( ברחוב בעיר שאין בה ערוב, האם 

עדיף לכבות את האש? 
ולא�לטלטל�את�התינוק�כשאין�עירוב,�משום�שכיבוי�האש� עדיף�לכבות�את�האש�
אסור�רק�מדרבנן�כי�זה�מלאכה�שאינה�צריכה�לגופה,�משא"כ�טלטול�תינוק�שאינו�

יודע�ללכת�אסור�מדאורייתא�משום�שלא�אומרים�החי�נושא�את�עצמו.

אך�אם�מדובר�בקטן�היודע�ללכת,�שאין�איסור�טלטולו�אלא�מדרבנן�משום�שהחי�
נושא�את�עצמו,�או�ברחוב�שאין�בו�איסור�טלטול�מדאורייתא�)כגון�רחוב�שאינו�רחב�
שש�עשרה�אמה,�רחוב�שאין�עוברים�בו�שישים�ריבוא,�או�רחוב�שאינו�מפולש�שדינו�

ככרמלית(,�עדיף�לטלטל�ולא�לכבות�את�האש.

מדרכי הלוי

וישראל  נכרים  ט'  אין הולכין30 בפיקוח נפש31 אחר הרוב32 אין צריך לומר אם היו  ב 
ישראל  אם  ידוע  ואין  חצר  באותה  מהם  אחד  על  מפולת  ונפלה  בחצר  עומדים  אחד 
הוא אם נכרי שמפקחין עליו את הגל שהרי הישראל והנכרי היו קבועים באותה חצר 
וכל הקבוע הוא כמחצה על מחצה וספק נפשות להקל אלא אפילו פירש אחד מהם33 
לחצר אחרת ושם נפלה עליו מפולת שהיה ראוי לילך אחר הרוב אעפ"כ מפקחין עליו 
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'והאידנא� בש"ס,� מקומות� בכמה� שאמרו�
שומר�פתאים�ה'',�כלומר�שכל�דבר�שהעולם�
לאדם� מותר� לחוש� ולא� כן� לעשות� נוהגים�
לסמוך�על�'שומר�פתאים�ה'',�כי�מה�שקצרה�
יד�האדם�לדעת�ולהיזהר�ממנו�הקב"ה�שומר�
אין� רבים� בו� שדשו� כיון� משום� והיינו� עליו,�
זה�נחשב�סכנה,�אבל�בדבר�שהעולם�חושש�
לו�משום�סכנה�הרי�הוא�בגדר�סכנה�ומותר�

במקרה�כזה�לחלל�עליו�את�השבת.�

"אחר הרוב" 32

בעיר� אפילו� דרכים,� תאונת� של� במקרה� א.�
מחללים� ישראל,� ומיעוטה� נכרים� שרובה�
שם� נפגעו� אם� בספק� אפילו� השבת,� את�
באופן� נפגעו� אם� ספק� אם� ואפילו� אנשים,�
דרכים� בתאונת� אמנם� סכנה.� חשש� של�
ישראל� ומיעוטה� נכרים� שרובה� לעיר� מחוץ�
–�אין�מחללים�שבת,�משום�שהולכים�אחר�
מ"מ� באזור,� יהודים� ישנם� אם� ואף� הרוב.�
אינם�נחשבים�כקבועים�לגבי�כביש�זה�שהוא�
 – אפשר[  אי� ד"ה� לקמן� עוד� ]וראה� לעיר  מחוץ�

פסקי תשובות ]ס"ב,�ובהערה�9[.

כל� טלפון,� צלצול� בביתו� שנשמע� רופא� ב.�
שקיים�חשש�שחולה�שיש�בו�סכנה�מתקשר�
הזעקתו� לשם� או� התייעצות� לשם� אליו�
ואם� השפופרת.� את� להרים� מותר� �– לביתו�
ששניים� כגון� בשינוי,� זאת� יעשה� אפשר�
ירים� שהוא� או� יחד,� השפופרת� את� ירימו�
לבד�בשתי�ידיו.�ומותר�להרים�את�השפופרת�
אף�במקום�שרוב�החולים�הם�נכרים,�כל�זמן�
כיון�שכל� יטלפן,� יהודי� שיש�אפשרות�שגם�
אחד�בביתו�הוא�קבוע,�וכל�קבוע�כמחצה�על�

]פ"מ� כהלכתה  שבת  שמירת   – דמי  מחצה�
סי"ב,�ובהערה�לו[.

"אלא אפילו פירש אחד מהם" 33

זו�משמע� ]ס"ב[.�ומלשון� כן�הוא�בשו"ע�כאן�
לכאורה,�שדווקא�אם�רק�אחד�פירש�והשאר�
הולכים� אין� אזי� הקבוע,� במקומם� נשארו�
הראשון� קביעות� שנשאר� כיון� הרוב� אחר�
במקומו,�אבל�אם�פירשו�רובם,�הולכים�אחר�
דווקא� לאו� באמת� אבל� מפקחין.� ואין� הרוב�
אם�פירש�אחד,�אלא�אפילו�פירשו�רובם�אין�
שנשאר� כיון� ומפקחין,� הרוב� אחר� הולכים�
אחד,� רק� נשאר� אם� ואף� הראשון.� קביעות�
הרי�נשאר�חלק�מקביעות�הראשון�במקומו�–�

משנ"ב�]סק"ד[,�משנ"ב המבואר�]שם[.�

"אעפ"כ מפקחין עליו שכיון  34
שנשאר קביעות הראשון במקומו"

קביעות� אחר� שהולכים� הדבר� ובטעם�
במקום� נוצר� לא� שהספק� אף� הראשונה,�
הקביעות,�והוא�חידוש�דין�שלא�מצאנו�בכל�
התורה,�כתב בשו"ת שבט הלוי ]ח"ב�סימן�מא�
שם� עליו� חל� בתחילה� שכבר� משום� ב[� אות�

ספק� שהוא� כלומר� במקומו,� בעודו� קבוע�
התברר� פרש� אלא�שאם� נכרי,� ספק� ישראל�
הספק�ע"י�הדין�של�'כל�דפריש�מרובא�פריש',�
ומשום�כך�לגבי�פיקוח�נפש�אין�אומרים�'כל�
כשאפשר� כנכרי,� לדונו� להחמיר� דפריש'�

להקל�עליו�מחמת�דין�קבוע.

"אבל אם נעקרו כולם בשה אחר שה" 35

אם� אבל� זה,� אחר� בזה� כשנעקרו� דווקא�

שכיון שנשאר קביעות הראשון במקומו34 )בשעת פרישתו מהקביעות( הרי אנו חושבין 
נפשות. בספק  להקל  עמהם  כקבוע  אותו 

לחצר מהם  אחד  פירש  עקירתם  ובשעת  זה35  אחר  בזה  כלם  נעקרו  אם   אבל 
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אחרת36 ונפלה עליו מפולת אין מפקחין עליו שכיון שניער כבר קביעות הראשון ממקומו 
והולכין בו אחר הרוב שהם  זה( אי אפשר להקל בו משום קבוע  )בשעת פרישתו של 

נכרים37.

אבל אם נעקרו כולם הרי עדיין הם קבועים ביחד וכשפירש אחד מהם הרי פירש מהקבוע 
ומפקחין עליו וכן תינוק שנמצא בעיר שרובה נכרים38 יש אומרים שאין מחללין עליו את 
השבת כיון שבכל יום ויום פורשים כולם ממקום קביעותם הולכין אחר הרוב39 )כמ"ש 

באה"ע סי' ד' ע"ש שיש חולקין(:

נעקרו�כולם�בבת�אחת�הוי�נמי�קבוע – מג"א 
]סק"ג[,�אליה זוטא ]סק"א[, אליה רבה ]סק"ב[.�

גם� האם� דצ"ע� כתב� ]סק"ג[� שבת� ובתורת 
בזה�אמרינן�ספק�נפשות�להקל,�כיון�שדעת�
)המובא�במג"א�הנ"ל(�היא�דעה� האיסור�והיתר�
חדשה�שלא�נזכרה�בשום�ראשון,�ולא�אוכל�
לצייר�אל�שכלי�לומר�שבעת�שניידו�יחשבו�
שפירש� אחד� על� לפקח� ולהתיר� לקבוע,�
לחצר�ממקום�שניידו,�ולומר�כן�מדעת�עצמו�
מבלי�שום�ראיה�שבעולם,�ואפשר�שהאיסור�
הרמב"ם�שאמר� בדברי� למד� והיתר�
כקבוצה� לא� שנעקרו� היינו� כולם',� 'שנעקרו�
לדרכו� הלך� יחיד� כל� כלומר� אלא�כיחידים,�
נחשבים� שאינם� הרמב"ם� פסק� ובזה� לבד,�
מודה� אך� הרוב,� אחר� הולכים� אלא� כ'קבוע'�
הרמב"ם�שאם�נעקרו�כולם יחד�ללכת�לחצר�
מקור� וזהו� כקבוע,� נחשבים� עדיין� אחרת�

סברת�האיסור�והיתר.�עיי"ש.�

"ובשעת עקירתם פירש  36
אחד מהם לחצר אחרת"

משמע�שאם�יצאו�בזה�אחר�זה�לאותה�חצר�
מפקחין�עליו.��

"אי אפשר להקל בו משום קבוע  37
והולכין בו אחר הרוב שהם נכרים"

כבר� אבל� נכרי.� להצלת� שבת� מחללין� ואין�
יש� שלמעשה� הפוסקים� גדולי� הסכימו�

רפואי� טיפול� לתת� 'הצלה'� וחברי� לרופאים�
משום� סכנה,� של� למצב� שנקלע� לנכרי� גם�
שאם�נמנע,�הדבר�עלול�להביא�שנאה�ואיבה�
הרופאים� וגם� מקום,� בכל� ליהודים� וסכנה�
הנכרים�יסרבו�לטפל�בחולים�יהודיים,�ובפרט�
בזמננו�שהכל�מתפרסם�ברגע�בכל�העולם – 

פסקי תשובות ]ס"ג[.

"וכן תינוק שנמצא  38
בעיר שרובה נכרים"

ובנמצא�התינוק�בדרך�)מחוץ�לעיר(,�אם�רוב�
העוברים�הם�עכו"ם�לכו"ע�אין�מפקחין�עליו�
קביעות� נשאר� שלא� למקרה� ודומה� הגל,�
הראשון,�והולכים�אחר�הרוב – פרמ"ג ]א"א�

סק"ב[. 

"י"א שאין מחללין עליו את השבת  39
כיון שבכל יום ויום פורשים כולם 

ממקום קביעותם הולכין אחר הרוב"

ובמחצית השקל ]סק"ב[�כתב שהרמ"א�]באבן�
העזר�ס"ד�סעיף�לד[�הביא�י"א�שמחללים�עליו�

ויום� יום� שבכל� אמרינן� דלא� השבת,� את�
שם� שמואל,� הבית� מש"כ� ]וראה� כולם� פורשים�
]סק"ב[,� התוספת שבת� ולכן�הקשה� ס"ק�נח[.�

הולכים�אחר�המיקל,� נפש� מכיוון�שבפיקוח�
מדוע�לא�הביא�המג"א�את�דעת�היש�אומרים�
המקילים�כפי�שהביא�הרמ"א�שם.�אבל�רבינו�
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חולקים'.� שיש� ]ברמ"א[� 'ע"ש� במוסגר,� כתב�
ויש�לעיין�מדוע�כתב�זאת�בסוגריים�)העירני�
רבנו�בסוגריים� זאת� חכם�אחד,�שאולי�כתב�
ידי� על� להצילו� להשתדל� שיש� לרמוז� כדי�

השולחן'� ל'קונטרס  במבוא� וראה� נכרי(,�
הביא� ]סק"ו[� והמשנ"ב� ח[.� אות� נאה� ]להגר"ח�

את�דברי�הרמ"א.

שאלות מעשיות:

1. אנשי 'הצלה' קיבלו מידע על פיגוע שאירע במלון בחו"ל, מבירור ראשוני 
עולה כי בשעת הפיגוע היה במקום יהודי אחד בין מאות גויים, אך לא ידוע אם 

הוא נפגע. האם יש היתר לחלל שבת מחמת ספק זה?
במקרה�כזה�מחללים�את�השבת�כדי�לבדוק�אם�היהודי�נפגע�ואם�הוא�זקוק�לעזרה,�
אחר� הולכים� אין� נפש� שבפיקוח� משום� במקום,� האנשים� בכמות� מתחשבים� ולא�
הרוב,�אלא�הואיל�וידוע�שהיהודי�היה�שם,�יש�לזה�דין�של�קבוע,�וכל�קבוע�כמחצה�

על�מחצה�דמי.�

2. בפיגוע ירי שהתרחש בחו"ל, נורה אדם שיצא ממלון או מרחוב הומה אדם 
שידוע כי שוהים שם מעט יהודים, האם יש להתיר לחלל שבת? 

מקום�הומה�אדם�שידוע�על�יהודי�השוהה�בתוכו,�אם�יצא�ממנו�אדם�ונפגע,�מחללים�
ופירש� הואיל� כקבוע� שדינו� לפי� ולהצילו,� נפגע� יהודי� אם� לבדוק� בכדי� השבת� את�

ממקום�קבוע.�ואף�אם�כבר�יצאו�רובם,�לא�התבטלה�הקביעות�הראשונה.

3. מה יהיה הדין אם פיגוע הירי התרחש כאשר יצאו החוצה כל האנשים שהיו 
במלון או באותו הרחוב?

ואין� קביעותם� –�התבטלה� לדרכו� הלך� נפגע�אחד�מהאנשים�לאחר�שכל�אחד� אם�
מהם,� אחד� ונפגע� יחד� תכופים� יצאו� אם� אבל� גויים.� רובם� כי� השבת,� את� מחללים�

נחשב�עדיין�כקבוע�ומחללים�עליו�את�השבת.�

ואם יצאו זה אחר זה דרך אותו חצר, ויצאו רובם מן החצר ונתפזרו, ְלַמֵעט אחד 
ד"ה  ביה"ל  ראה  ותוספות,  כרש"י  ]שפסק  המשנ"ב  לדעת   – ונפגע  שם  שנשאר 
קביעות הראשון[ דינם כדין יצאו תכופים יחד, ועדיין נחשב כקבוע ומחללים עליו 
ואין  הקביעות  בטלה  והרא"ש[  הרמב"ם  כדעת  ]שפסק  רבינו  לדעת  אבל  שבת. 

מחללים עליו שבת.

דרכים  תאונת  על  הודעה  קיבל  גויים,  שרובה  בעיר  הגר  ב'הצלה'  מתנדב   .4
הוא  הנפגע  שמא  מחשש  שבת  לחלל  לו  מותר  האם  לביתו,  הסמוך  ברחוב 

יהודי?

מדרכי הלוי
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אינו ספק  שם40  הוא  ספק  מת  כבר  ספק  חי  עודנו  ספק  מפולת  עליו  שנפלה  מי   ג 

"ספק עודנו חי ספק כבר מת  40
ספק הוא שם ספק אינו שם" 

זה�מגומגם� ולשון� ]ס"ג[.� כאן� הוא�בשו"ע� כן�
)שאינו�לפי�הסדר�הנכון(,�בתחילה�הוה�ליה�
לכתוב�'ספק�ישנו�שם�ספק�אינו�שם',�ולאחר�

במשנה� איתא� וכן� מת',� ספק� חי� 'ספק� מכן�
שבת� ובעולת  ]סק"ח[.� משנ"ב   - א[  פג,� ]יומא�

]סק"ד[�כתב�דכוונת�המחבר�בספק�זה,�שמא�

מן� ולקחוהו� אחרים� אנשים� קדמוהו� כבר�
נפל� הגל,�אבל�אם�הספק�הוא�אם�מתחילה�

נחלקו�הפוסקים�בדין�הדומה�לזה�–�בתינוק�הנמצא�בעיר�שרובה�גויים�)לדעת�המחבר�
היות�ותושבי�העיר�נדים�ממקום�למקום�אינם�נחשבים�לקבועים,�ולכן�הולכים�אחר�
הרוב.�ולדעת�הרמ"א�הם�נחשבים�לקבועים(.�ולפי�דברי�רבינו�שכתב�את�דעת�המחבר�
והביא�בסוגריים�את�דעת�הרמ"א,�נראה�שיש�להשתדל�להציל�על�ידי�נכרי.�והמשנ"ב�

כתב�להקל.

5. רכב שפגע בהולך רגל שחצה כביש בין עירוני, במקום שרוב הנוסעים הם 
גויים, האם מותר לחלל את השבת כדי לבדוק אם הנפגע הוא יהודי?

תאונה�שארעה�בכביש�בין�עירוני�במקום�שרוב�הנוסעים�גויים,�אין�להתיר�לחלל�את�
השבת,�משום�שהולכים�אחר�הרוב.�ואף�אם�ישנם�יהודים�באזור,�מ"מ�אינם�נחשבים�

כקבועים�לגבי�כביש�זה�שהוא�מחוץ�לעיר.

6. האם בזמננו מותר לרופא או מתנדב 'הצלה' לחלל שבת כדי להציל גוי?
שלמעשה� הפוסקים� גדולי� הסכימו� כבר� מ"מ� גוי,� להצלת� שבת� מחללין� שאין� אף�
סכנה,� של� למצב� שנקלע� לנכרי� גם� רפואי� טיפול� לתת� 'הצלה'� וחברי� לרופאים� יש�
משום�שאם�נמנע,�הדבר�עלול�להביא�שנאה�ואיבה�וסכנה�ליהודים�בכל�מקום,�וגם�
הרופאים�הנכרים�יסרבו�לטפל�בחולים�יהודיים,�ובפרט�בזמננו�שהכל�מתפרסם�ברגע�

בכל�העולם.�

7. אדם הנמנה על צוות חילוץ והצלה, הוזעק בשבת לשדה תעופה עקב נחיתת 
חרום צפויה של מטוס מחברה זרה, לאחר בירור נודע לו כי אין אף יהודי על 

המטוס, האם מותר לו לחלל שבת עבור הצלת גויים, או שנכון להימנע מכך?
אם�לא�יגישו�עזרה,�מדינות�העולם�שהאזרחים�שלהם�על�המטוס�יכעסו�על�היהודים�
וכתוצאה�מכך�עלול�יהודי�להסתכן,�לפיכך�מותר�לו�להגיש�עזרה�תוך�חילול�שבת�אף�

שאין�שם�יהודי.�

מדרכי הלוי

מדרכי הלוי



כה לשו"ע אדמו"ר השקן סימן שכט 

אע"פ  עליו  מפקחין  נכרי  ספק  ישראל  ספק  שם  שהוא  לומר  תמצי  אם  אפילו  שם41 
שיש בו כמה ספיקות42 שהרי אמרה תורה וחי בהם43 שלא יוכל לבא בשום ענין לידי 

המצות. שמירת  ע"י  ישראל  מיתת 

לדינא.� וצ"ע� מפקחין,� אין� המפולת� עליו�
העולת� כתב�שטעם� ]סק"ה[� שבת� ובתוספת 
החזקה,� אחר� שהולכים� משום� הוא� שבת�
עליו� כשנפלה� שם� היה� אם� ספק� יש� ואם�
ואומרים� בחזקתו,� אותו� מעמידים� מפולת,�
התוספת� וכתב� מפולת.� עליו� נפלה� שלא�
שבת�שאין�זה�מוכרח�דהא�קיי"ל�שרוב�עדיף�
מחזקה,�וכיון�שבפיקוח�נפש�לא�אזלינן�אחר�
הרוב,�כ"ש�שלא�אזלינן�אחר�חזקה,�ובאמת�
ובמחצית  בצ"ע.� נשאר� שבת� העולת� גם�
מי� ס"ג� השו"ע� דברי� על� בהערתו� ]סק"ב,� השקל�
שבת,� העולת� כוונת� לפרש� כתב� וכו'[� שנפלה�

שאף�שאין�הולכים�בפיקוח�נפש�אחר�הרוב�
וכ"ש�אחר�חזקה,�מ"מ�כשיש�רוב�וגם�חזקה�
הוא�שם� וכאן�שספק�אם� הולכים�אחריהם,�
חי� ספק� שם� הוא� אם� ואף� שם,� אינו� וספק�
יש�ספק�ספיקא�שנחשב� הרי� חי,� אינו� ספק�
ובצירוף�שניהם� חזקה,� גם� יש� ובנוסף� כרוב,�
ספיקא,� ספק� כשאין� זה� ולפי� מפקחין.� אין�
אף�שיש�חזקה,�מפקחים,�וצ"ע�לדינא.�אבל�
ס"ג[� השו"ע� דברי� על� סק"א� ]משב"ז� הפרמ"ג�
הדביר� ובפתח  מפקחין.  בכה"ג� שגם� כתב�
הדברים� ומסקנת� בדבריו,� האריך� ]סק"ד[�

נראה�שאפילו�כשיש�ספק�אם�היה�שם,�כגון�
שידענו�שעבר�דרך�שם�מוקדם�יותר�וכדומה,�

מחללים�עליו�את�השבת.

"ספק הוא שם ספק אינו שם" 41

כתב�המשנ"ב�]סק"ט[�דמיירי�שהיה�שם�אדם�
לצאת� הספיק� אם� ידוע� ואין� המפולת� בעת�
ההפכה� מתוך� אותו(� שלקחו� או� )מעצמו�
בשעת� אדם� שם� שהיה� ידוע� אין� אם� )אבל�
שם� יש� שמא� מחשש� לפקח� אין� המפולת,�

אדם�–�משנ"ב�המבואר(.�ונראה�דהוא�הדין�
רק� להדיא,� מתחילה� אותו� ראינו� לא� אפילו�
בבית�הזה�מצויים�בני�אדם�בעת�הזאת,�נמי�
דבריו� הביא� וכן� הגל.� את� ומפקחין� מחללין�

בקצות השולחן�]סימן�קלט�סק"ב[.

"אע"פ שיש בו כמה ספיקות" 42

ספקות� כמה� כשיש� התורה� דיני� ובשאר�
חוששים�להם,�בפיקוח�נפש�הדין�שונה.

"שהרי אמרה תורה וחי בהם" 43

אינו�משום� היינו�שהטעם�שמחללים�שבת,�
מצוות,� הרבה� בשביל� אחת� מצוה� שדוחים�
חיים� בשביל� המצוות� כל� את� אלא�שדוחים�
של�ישראל.�ומטעם�זה�אפילו�אם�אינו�יכול�
לחיות�אלא�לפי�שעה�מצילים�אותו�בשביל�
חיי�שעה,�כמ"ש�רבינו�]בהמשך�הסעיף[.�וראה�

עוד�במשנ"ב�]ביה"ל�ד"ה�אלא�לפי�שעה[.

בספר שיעורי תורה לרופאים�]חלק�ג�עמ'��532
כדי� אחת� שבת� עליו� ש'חלל� כתב� �]5 בהערה�

טעמא� כעין� הוא� הרבה'� שבתות� שישמור�
מחללים� ואעפ"כ� בהם',� 'וחי� במצות� דקרא�
שבת�מדין�'וחי�בהם'�גם�במקום�שאין�סברא�
זו�של�'חלל�עליו'.�ויש�לעיין�בדבריו,�מנא�לן�
]יומא� בגמ'� דהנה� אלו?� דברים� שני� לקשור�
שדוחה� נפש� לפקוח� "מניין� אמרו� א-ב[� פה,�

אומר� מנסיא� בן� שמעון� רבי� �. �. השבת� את�
תורה� אמרה� השבת� את� ישראל� בני� ושמרו�
שישמור�שבתות� כדי� אחת� עליו�שבת� חלל�
�. �. שמואל� אמר� יהודה� רבי� אמר� הרבה,�
שהסברא� הרי� בהם",� שימות� ולא� בהם� וחי�

מדרכי הלוי



רפואה בשבת - לקט ציונים והערות כו 

עד  ובודקים  מפקחים46  שעה45  לפי  אלא  לחיות  יכול  שאינו  מרוצץ44  מצאוהו  ואפילו 
הרגישו  לא  ואם  חיי שעה48  אותו בשביל  ומוציאים  מפקחים  חיות  בו  יש  אם  חוטמו47 

'חלל�עליו�שבת�אחת�כדי�שישמור�שבתות�
הרבה'�נאמרה�כהסבר�ללימוד�מ'ושמרו�בני�
ישראל�את�השבת',�אך�הלימוד�מ'וחי�בהם'�
כשתי� נוקטים� ולהלכה� עצמו.� בפני� עומד�
הלימוד� רק� במקום�שקיים� גם� ולכן� הדעות,�
גם� מחללים� )ומאידך� מחללים� בהם',� מ'וחי�
כדי� אחת� עליו�שבת� 'חלל� רק� שיש� במקום�
שישמור�שבתות�הרבה'�ולא�'וחי�בהם'�–�כמו�
ּתוֹ�להוציאה�מכלל� מי�שהוציאו�מביתו�את�בִּ
מלאכה� אפילו� לעשות� לו� שמותר� ישראל,�
אם� ספק� הוא� ואפילו� )מדאורייתא(� גמורה�
המשנ"ב� כתב� וכן� סכ"ט,� שו� בסימן� ]רבינו� ישיבנה�
שם�ס"ק�נז[.�ואף�שאין�היתר�לחלל�שבת�כדי�

מדובר� כאשר� אך� פרטית,� מעבירה� להציל�
בהעברתה�מן�הדת�לגמרי�מותר�מצד�סברא�

זו�של�'חלל�עליו�שבת�אחת�וכו''(.

ומה�שכתב�רבינו�בתניא�]פכ"ד[�"ומה�שפיקוח�
.�היינו�כפי'�חז"ל� �. נפש�דוחה�שאר�עבירות�
כדי� אחת� שבת� עליו� חלל� תורה� אמרה�
שישמור�שבתות�הרבה"�–�יש�לומר�שהביא�
את�ההסבר�הפשוט�יותר,�אך�בודאי�לא�בא�
הגמרא� משמעות� פשטות� ולסתור� להכריע�
להלכה� שם� נוגע� שאינו� ובפרט� והפוסקים.�

למעשה.

"ואפילו מצאוהו מרוצץ" 44

מחללין�שבת�גם�עבור�פיקוח�נפש�של�אדם�
טרפה – נשמת אברהם ]סק"ג[.�

"שאינו יכול לחיות אלא לפי שעה" 45

א.�לפי�שעה�לאו�דווקא,�אלא�הכוונה�לזמן�
מועט.

פגוע� שיישאר� הרופאים� אומרים� ואפילו� ב.�
מחללין� מ"מ� הכרה,� וללא� תקנה� ללא� מח�

תשובות  פסקי   – חייו  הצלת� עבור� שבת�
]ס"ו[. 

ג.�ואפילו�חולים�אשר�שוכבים�כצמח�ובלא�
הכרה,�וכן�חסרי�דעה�ושוטים�גמורים�–�אם�
נמצאים�הם�בסכנת�חיים�עושים�כל�המצטרך�
כדי�להציל�חיותם.�ואפילו�אם�נמצאים�במצב�
של�גסיסה�ואין�סיכוי�להארכת�חייהם�אלא�
רגעי� על� גם� כי� שבת,� מחללים� מועט� לזמן�
פסקי   – בהם"  "וחי� אומרים� בודדים� חיים�

תשובות�]שם,�ובהערה�30[.

"מפקחים" 46

פינוי� בעניין� ערה[� ]עמ'� יוסף� בילקוט  כתב�
חייבים� והמצילים� יושביו,� על� שקרס� בית�
מנוף,� או� טרקטור� עם� החורבות� על� לעלות�
וקרוב�לוודאי�שבפעולות�ההצלה�הראשונות�
יהרגו�בידיים�חלק�מהלכודים�–�האם�מותר�
לעשות�זאת,�שהרי�אין�דוחין�נפש�מפני�נפש.�
ההצלה� בפעולות� יתחילו� לא� אם� ומאידך�
וסיים� המפולת.� מתחת� הלכודים� כל� ימותו�
גדול� שאלת� לעשות� יש� שלמעשה� דבריו�

בזה,�עיי"ש.�

"ובודקים עד חוטמו" 47

גוסס,� על� שבת� שמחללים� פסקינן� מכאן�
משב"ז� בפרמ"ג� הו"ד� ]סק"ד,� שבת� והתוספת 
שלא� ימים� ג'� אחר� הגוסס� שעל� כתב� סק"ב[�
ראיה� והביא� עליו,� מפקחין� אין� בפנינו� היה�
מיו"ד�סימן�שלט�ס"ב,�ולא�עיין�בטעם�הדבר�
שכתב�שם�הב"י�משום�דרוב�גוססים�למיתה,�
ולפי�זה�כאן�אזלינן�להקל�ומפקחין�עליו�דלא�
אזלינן�בפיקוח�נפש�אחר�הרוב�–�תורת שבת�
]סק"ה[.�]ובאמת�כן�כתוב�גם�בתוספת�שבת�במוסגר,�

שנדפס� מה� ראו� לא� והפרמ"ג� שבת� התורת� וכנראה�

במוסגר[.

מדרכי הלוי



כז לשו"ע אדמו"ר השקן סימן שכט 

בחוטמו חיות אז ודאי כבר מת49 50 אפילו אינו מרוצץ בין שפגעו בראשו תחלה ובין 
שפגעו ברגליו תחלה וראו שאין חיות בלבו אעפ"כ בודקין עד חוטמו כי עיקר היכר חיות 

הוא בחוטם שנאמר כל אשר נשמת רוח חיים באפיו:

הם  שמא  עליהם  מפקח  אלא  התחתונים  מתו  כבר  יאמר  לא  מתים  עליונים  מצא  ד 
חיים: ותחתונים  מתים  עליונים  ומצאו  היה  מעשה  חיים 

"מפקחים ומוציאים  48
אותו בשביל חיי שעה"

ודע�שכל�ספק�בנפשות�מחללים�שבת,�כגון�
ממקום� רפואה� להביא� שצריכים� במקרה�
יש� אם� וספק� סכנה� בו� שיש� לחולה� רחוק�
אם� אך� השבת.� את� מחללים� הרפואה,� שם�
יש�ספק�אם�היא�אכן�מרפאת,�אפשר�שאין�

מחללים�–�ערוך השולחן�]סי"ב[.

"ואם לא הרגישו בחוטמו  49
חיות אש ודאי כבר מת"

אפשרות� להם� היה� שלא� בזמנם� זה� וכל� א.�
שניתן� בזמננו� אבל� נשם,� שלא� מי� להציל�
לחלל� צריכים� ודאי� כאלו,� חולים� גם� להציל�
עליהם�את�השבת�כל�שיתכן�שיש�עוד�איזו�

אפשרות�להצילו�–�שולחן שלמה�]סק"ט[.�

ב.�ואין�להוכיח�מדין�זה�שהפסקת�הנשימה�
היא�הקובעת�את�המוות�ולא�פעימות�הלב.�
שאין�הכוונה�שבודק�רק�את�הנשימה�באפיו�
שכידוע� הצוואר� ובגידי� בצדעין� בודק� אלא�

ואם� והלב,� הדופק� של� הפעימה� ניכר� שם�
ניתן� ובצוואר� בצדעין� פעימה� שאין� ראה�
אפס� אם� החוטם� ע"י� המיתה� לקבוע� רשות�
איזה� יתגלה� שעדיין� שיתכן� ואף� הנשימה.�
סימן�חיות�בלב�שפועם�עדיין�ולא�היה�ניכר�
מ"מ� הגדול,� הצוואר� ובגיד� ובצדעין� בחוטם�
דופן� יוצא� מקרה� הוא� אולי� לחוש� לנו� אין�
שאחרי�כל�סימני�המיתה�האלה�עדיין�יתגלה�
סימן�חיות.�וכל�זה�מדובר�כאשר�אדם�קבור�
תחת�הריסות�וגילוהו�מראשו,�אז�מסתפקים�
אבל� וצוואר,� צדעים� דופק� חוטם,� בבדיקת�
ומרגישים� רואים� ואנו� לפנינו� החולה� אם�
לברר� יכולה� הנשימה� בדיקת� אין� בלב� חיות�
מיתתו�–�שו"ת שבט הלוי�]ח"ז�סימן�רלה,�ח"ח�
סימן�פו[.�וראה�עוד�מש"כ�בחוט שני�]שבת�ח"ד�

פ"צ�ס"ד�סק"ה[.

"אש ודאי כבר מת" 50

מכלבים� משומר� אינו� אפילו� אותו� ויניחו�
החוות� ]לבעל� חיים� מקור  �– ועכברים� חולדה�

יאיר,�ס"ד[.

שאלות מעשיות:

1. בית שקרס בשבת, ולא יודעים האם הדיירים הינם יהודים או גויים, וגם לא 
– האם  כן האם הוא בחיים  ואם  ריק או שיש מישהו שם,  יודעים האם הבית 

מותר לחלל שבת ולפנות את ההריסות?
א.�בית�שמצוי�בו�אדם�שקרס�בשבת,�ולא�ידוע�אם�נלכד�מישהו�תחת�ההריסות,�או�
שיצא�מהבית�לפני�שקרס,�גם�לא�ידוע�אם�הוא�יהודי�או�גוי,�ולא�ידוע�אם�הוא�חי�או�

מת,�מחללים�את�השבת�בכדי�להצילו.

מדרכי הלוי

מדרכי הלוי



רפואה בשבת - לקט ציונים והערות כח 

ב.�אף�אם�האדם�שבבית�אינו�שומר�מצוות�מחללים�שבת�בכדי�להצילו.�

יש�חשש� אין�היתר�לחלל�את�השבת�בכדי�להצילו,�אך�אם� לגוי� ג.�אם�הבית�שייך�
שאם�ימנע�מההצלה�הדבר�עלול�להביא�שנאה�ואיבה�וסכנה�ליהודים�בכל�מקום,�וגם�
הרופאים�הנכרים�יסרבו�לטפל�בחולים�יהודיים,�ובפרט�בזמננו�שהכל�מתפרסם�ברגע�

בכל�העולם�–�הסכימו�גדולי�הפוסקים�שלמעשה�מותר.�

ד.�הוא�הדין�אפילו�לא�ראינו�אדם�מתחילה�בבית,�אלא�שיודעים�שבבית�הזה�מצויים�
יש�שם� ולחפש�אם� �מחללים�שבת�כדי�לפנות�את�ההריסות� בני�אדם�בעת�הזאת,�

מישהו.

2. חולה אנוש שלהערכת הרופאים נותרו לו שעות ספורות בלבד לחיות, האם 
ידי הפעלת מכשיר  מותר לחלל שבת עבור הארכת חייו בזמן נוסף, כגון על 

החייאה וכד'?
מחללים�שבת�אף�עבור�חיי�שעה,�ולכן�במקרה�הנ"ל�מחללים�שבת�אף�אם�הארכת�

חייו�תהיה�לזמן�קצר�ביותר.

3. בתאונה קשה שארעה במהלך השבת, נלכד הולך רגל תחת מכונית שנמעכה 
עליו. אנשי 'הצלה' החלו לנסר את המכונית המרוסקת עד שהגיעו לראשו של 
הפצוע וראו שאינו נושם. הרופא במקום אמר להמשיך לנסר את כל המכונית 

בכדי לבדוק האם ליבו פועם. האם יש להתיר חילול שבת בשביל כך?
אף�שבשולחן�ערוך�נפסק�כי�אדם�שאינו�נושם�אין�להתיר�לחלל�שבת�בכדי�לבדוק�
אם�ליבו�פועם,�כי�אם�אין�לו�חיות�באפו�ודאי�מת�הוא�כי�עיקר�החיות�היא�בנשימה,

הנשמה� ע"י� החייאה� לו� לעשות� שאפשר� שכיון� הפוסקים� כתבו� בזמננו� אך� �–
מלאכותית�או�מכות�חשמל,�לכן�מותר�לחלל�שבת�בכדי�להצילו.

מדרכי הלוי

אין  שם52  מפולת  עליו  ונפלה  להרגו51  ומותר  דם  לו  שאין  בענין  במחתרת  הבא  ה 
להחיותו(54: מצווין  אין  )שהרי  עליו53  מפקחין 

"הבא במחתרת בענין שאין  51

לו דם ומותר להרגו"

כדי� בשבת� חתירה� שחתר� ישראל� היינו� א.�
את� לגנוב� אחר� ישראל� של� לביתו� להיכנס�

ממונו,�ויש�חשש�שהגנב�מתכוון�להרוג�את�

יניח�לו�לגנוב.�על�גנב�זה� בעל�הבית�אם�לא�

נאמר�בתורה�שאין�לו�דמים�ומותר�לכל�אדם�

להרגו,�מפני�שהבא�להרגך�השכם�להורגו.

ב.�ראה�מש"כ�לעיל�]סימן�שכח�ס"ב�הערה�ג,ד[�
האם�מותר�לחלל�שבת�בכדי�להציל�ישראל�

וישראל� לתאבון.� בפרהסיא� שבת� שחילל�

מומר.�

מדרכי הלוי



כט לשו"ע אדמו"ר השקן סימן שכט 

"ונפלה עליו מפולת שם  52
אין מפקחין עליו"

אף�שהוא�בסכנת�נפשות.�וראה�ד"ה�הבא.

"אין מפקחין עליו" 53

שאמרנו[� כל� ד"ה� ב� עב,� ]סנהדרין� המאירי� וכתב�
בספק� שרוי� במחתרת� הבא� כאשר� שרק�
מת,� ספק� חי� ספק� שהוא� כגון� נפש,� פיקוח�
אין�מפקחין�את�הגל�בהצלתו;�אבל�אם�הוא�
ודאי�חי�מפקחין�את�הגל,�שהרי�עכשיו�אחרי�
נפשות� בסכנת� והוא� המפולת� עליו� שנפלה�
כבר�אינו�חושב�להרוג�את�בעל�הבית,�ואסור�
שבסוף� אלא� להצילו.� צריך� כן� ועל� להרגו,�
מנסה� הוא� שעדיין� לומר,� שיש� כתב� דבריו�
להציל�את�עצמו�ולשוב�לגניבתו,�וחושב�אף�
להרוג�את�בעל�הבית,�על�כן�אף�אם�הוא�ודאי�
חי�אין�מפקחין�את�הגל�בהצלתו.�ורש"י�]שם,�
הוא�משעת� דגברא�קטילא� כתב,� לפקח[� ד"ה�

]ס"א�דף�ה[� וכתב�בשו"ת�אור�הגדול� חתירה,�
שנראה�ברור�כוונת�רש"י�שאף�שעכשיו�כבר�
שבשעת� כיון� מ"מ� להרגו,� ואין� רודף� אינו�
חתירה�היה�דינו�שמותר�להרגו,�אין�מפקחין�
שבשעת� כיון� והטעם� בהצלתו,� הגל� את�
חתירתו�היה�דינו�שמותר�וצריך�להפיל�עליו�
את�הגל,�על�כן�כשנפל�עליו�הגל�אין�מפקחים.�
ומדברי�המשנ"ב�משמע�שאף�אם�הוא�ודאי�

משנ"ב  �– השבת� את� עליו� מחללים� אין� חי�
המבואר�]ציונים�והערות�ס"ק�מז[.�ובתורת�שבת�
שיעמוד� מתיירא� אם� דדווקא� כתב� ]סק"ד[�

אם� אבל� הגל,� מן� שיפקחהו� אחר� עליו�
נתרוצץ�שא"א�עוד�לעמוד�עליו,�או�שבאים�
עוד�אנשים�אצלו�להושיע�לו�לפקח,�אין�ספק�

שמפקחין�עליו,�עיי"ש.�

דכל� ]ס"ד[� תשובות� בפסקי  כתב� ולמעשה�
היתר� לנו� בזמננו�שאין� בזמנם,�אבל� היה� זה�
להרוג�הבא�במחתרת�והמחוייבים�בד'�מיתות�
בית�דין,�כי�אין�נותנים�לנו�לדון�ולהרוג�עפ"י�
דין�תורה,�אין�לנו�לדון�לעניין�שודדים�גנבים�
המקום� העניין,� לפי� אלא� במחתרת� הבאים�

והזמן.

")שהרי אין מצווין להחיותו(" 54

א.�ראה�יגדיל�תורה�]נ.י.�חוברת�כז�עמ'�קו[�הא�
דכתב�רבינו�מילים�אלו�במוסגר.

ב.�מקור�דברי�רבינו�במג"א�]סק"ד[.�אך�המג"א�
כתב�שהטעם�שאין�מפקחין�עליו�הוא�משום�
ומותר� היות� )היינו,� הוא� קטילא� שגברא�
להרוג�אותו�הרי�שנחשב�כבר�כעת�כהרוג�לכן�
אסור�לחלל�שבת�בכדי�להצילו(,�ורבינו�כתב�

הטעם�משום�שאין�מצווין�להחיותו.�

שאלות מעשיות:

גנב המצויד בנשק ובמהלך השוד נפצע ע"י מאבטח, האם מותר לחלל שבת 
בכדי להצילו?

הואיל ובמקרים מסויימים היה מותר מעיקר הדין להרוג את הגנב שהרי הוא מסוגל 
להרוג במהלך השוד, אין לחלל עליו את השבת בכדי להצילו. אלא שכל זה היה 
בזמנם, אבל בזמננו שאין לנו היתר להרוג הבא במחתרת והמחוייבים בד' מיתות בית 
דין, כי אין נותנים לנו לדון ולהרוג עפ"י דין תורה, אין לנו לדון לעניין שודדים גנבים 
הבאים במחתרת אלא לפי העניין, המקום והזמן, לכן מותר לחלל שבת בכדי להצילו.

מדרכי הלוי

מדרכי הלוי



רפואה בשבת - לקט ציונים והערות ל 

את  עליהם  מחללין  אין  ממון  עסקי  על  באו  אם  ישראל  עיירות  על  שצרו  נכרים  ו 
עסקי  על  באו  שמא  לחוש  ויש  סתם  באו  ואפילו  נפשות  עסקי  על  באו  ואם  השבת 
זיין56  בכלי  עליהם  יוצאים  לבא55  ממשמשים  אלא  באו  לא  עדיין  ואפילו  נפשות 

"ואפילו עדיין לא באו  55
אלא ממשמשים לבוא"

על� )א(� דינים:� שני� הובאו� ]ס"ו[� בשו"ע� א.�
נפשות� עסקי� ועל� מחללין,� אין� ממון� עסקי�
הסמוכה� בעיר� )ב(� מחללין.� סתם� ואפילו�
לספר�אפילו�לא�באו�אלא�על�עסקי�תבן�וקש�
הרמ"א� ומוסיף� השבת.� את� עליהן� מחללין�
לבוא'.� רוצים� אלא� עדיין� באו� לא� 'ואפילו�
חקר� ו[� אות� ס"ט� ]ח"ג� אליעזר� ציץ  ובשו"ת 
לדין� מתייחסים� דבריו� האם� הרמ"א,� בדברי�
עיר�הסמוכה�לספר,�שהתירו�רק�בזה�עד�כדי�
דין� על� ולא� המקום,� אסטרטגיות� בגלל� כך�
הקודם�לזה�בנפשות�וסתם,�ששם�לא�התירו�
בלא�באו�עוד�עדיין�אלא�רק�רוצים�לבוא.�או�
שנאמר� מה� כל� על� מוסבים� הרמ"א� שדברי�
שם� שגם� וסתם,� בנפשות� וגם� זה,� בסעיף�
רוצים� רק� אלא� באו� לא� עדיין� אפילו� מותר�
הלבוש� שמדברי� וכתב� שם,� והאריך� לבוא.�
משמע�שדברי�הרמ"א�–�שמותר�לחלל�שבת�
אף�שעדיין�לא�באו�–�היינו�רק�ביישוב�הסמוך�
לספר,�בגלל�אסטרטגיות�המקום.�אבל�רבינו�
על� גם� נאמר� באו'� לא� כתב�שהדין�ש'אפילו�
נפשות�וסתם�ולא�רק�על�עיר�הסמוכה�לספר,�

עיי"ש�שהאריך�בדבריו.�

'ממשמשים�לבוא'�היינו�שעושים�הכנות� ב. 
לקראת�בואם�לצור�על�הישוב.�ובזמננו�הכל�
צריך� ולכתחילה� מומחים.� דעת� חוות� לפי�
המכירים� שבת� שומרי� המומחים� שיהיו�
בערך�השבת,�ולפעמים�צריך�לפתוח�תחילה�
האויבים� אין� עדיין� אפילו� צבאית� בפעולה�
כן� לא� שאם� לבוא,� וממשמשים� עומדים�
לכשיבואו� העליונה� על� ידם� להיות� עלולים�

פסקי תשובות�]אות�ז,�ובהערות� על�היישוב�–�
]פמ"א� כהלכתה� שבת  שמירת  וראה  שם[. 

סעיף�כט�ואילך[.

במקום� ריקה� לדירה� שפורץ� גנב� הרואה� ג.�
בה� שנמצא� לדירה� יפרוץ� שגם� שמסתבר�
את� לסכן� מבלי� להבריחו� יכול� ואינו� אדם,�
אם� אבל� למשטרה.� להתקשר� מותר� עצמו,�
אסור,� בעצמו,� להבריחו� שיכול� לו� נראה�
מכיוון�שאין�בזה�משום�פיקוח�נפש�–�שולחן 
שבת  בשמירת  כתב� וכן� ]סק"י[� שלמה�

כהלכתה�]שם,�סכ"ד[.

רציחה� על� החשודים� אנשים� הרואה� ד.�
בגדר� פרצה� שרואה� )או� דמים� ושפיכות�
וכד'(�חובה�להזעיק�מיד� הגבול,�חפץ�חשוד�
שבת,� בחילול� אפילו� הביטחון� כוחות� את�
ואין�לומר�שמא�נרחיק�את�הציבור�מהמקום�
שבת  שמירת  �– שבת� מוצאי� עד� ונמתין�
שמעיקר� ובפרט� לז[.� לו� סעיף� ]שם� כהלכתה�
הדין�אינו�חייב�לעמוד�על�מקומו�במשך�כל�
יום�השבת,�ולהזהיר�את�הבריות�לבל�יתקרבו�
]עמ'�רצא[.�אך� למקום�הסכנה – ילקוט יוסף 
אם�יש�ספק,�והוא�ספק�רחוק�מאוד�שיגרם�
שם�מקרה�מוות,�אין�לחלל�את�השבת,�והכל�
סימן� ]ח"ב� שלמה� מנחת  שו"ת  �– העניין� לפי�

כט[.��

"יוצאים עליהם בכלי שיין" 56

בבסיס� שמירה� לביצוע� האחראי� מפקד�
את� להטיל� באפשרותו� יש� אם� בשבת,�
שומרים,� של� מצומצם� מספר� על� השמירה�
ואז�יצטרכו�לנסוע�בשבת�ברכב�כדי�להספיק�
את� להטיל� שיכול� או� המחנה,� את� להקיף�

מדרכי הלוי



לא לשו"ע אדמו"ר השקן סימן שכט 

על  רוצים לבא אלא  אינן  עליהם את השבת57 ובעיר הסמוכה לספר58 אפילו  ומחללין 
נוחה  הארץ  ומשם תהא  העיר  ילכדו  את השבת שמא  עליהם  מחללין  וקש  תבן  עסקי 

לפניהם: ליכבש 

כזה� ובאופן� שומרים,� יותר� על� השמירה�
את� יבצעו� שאז� כגון� שבת� בחילול� ימעיטו�
השמירה�מבלי�לנסוע�–�יבחר�באופן�האחרון�
כדי�למעט�בחילול�שבת,�ובתנאי�שלא�תהיה�
פגיעה�ברמת�השמירה – שולחן שלמה ]ס"ק�

י,�ב[�עיי"ש.�

"ומחללין עליהם את השבת" 57

דאין�מדקדקין�בפיקוח�נפש�ומחללים�שבת�
אף�מספק�–�משנ"ב�]ס"ק�טו,�מלשון�האור�זרוע[.�
בקטטה,� כגון� מאוד� רחוק� הוא� הספק� ואם�
מוות,� מקרה� שם� יגרם� האם� רב� ספק� שיש�
]ח"ב�סימן�כט�אות� בשו"ת מנחת שלמה� כתב�

ה[�שכשם�שרופא�אחד�אינו�נאמן�נגד�שנים,�

כל� כלום,� אינו� רבים� במקום� שיחיד� משום�

בספק� השבת� את� לחלל� היתר� שאין� שכן�

רחוק�כזה.

"ובעיר הסמוכה לספר" 58

לאו�דווקא�בארץ�ישראל,�אלא�כן�הוא�בכל�

בחוץ� גם� יהודים,� בו� שמתגוררים� מקום�

לארץ.�כדאיתא�בגמרא�]עירובין�מה,�א[�בנוגע�

לדין�זה�–�"ובבל�כעיר�הסמוכה�לספר�דמיא�

עמ'� ]ח"נ� מנחם� תורת  �– נהרדעא"� ותרגומא�

266[�ושיחות קודש תשל"ח�]ח"ב�עמ'�31[.

שאלות מעשיות:

1. אדם שנאלץ בערב שבת להכריז על פשיטת רגל, בשבת באו עשרות בעלי 
חובות שאינם שומרי תורה ומצוות ואיימו שיפרצו לבית, האם יש היתר לחלל 

שבת בכדי לקרוא למשטרה?
היות והם תובעים את ממונם ואינם מהווים כל סכנה לנפשות, אין להתיר חילול 

שבת לצורך זה.

2. במקרה ובעלי החוב או מי מטעמם מהווים סכנה ומאיימים על חייו או על 
בני משפחתו, אם מותר לחלל שבת?

מותר לחלל שבת לצורך קריאה למשטרה במטרה למנוע מהם לפגוע בו, ואף אם 
יש ספק בדבר יש להתיר משום שספק נפשות להקל.

3. על פי מידע מודיעיני נודע כי קבוצת מחבלים מתכננים להיכנס בליל שבת 
בטרם  בהם  ולפגוע  שבת  לחלל  מותר  האם  פיגוע,  לבצע  בכדי  יהודי  לישוב 

יצאו?
מחבלים המתכננים לפגוע ביהודים, מחללים את השבת בכדי למנוע זאת מהם. ואף 

אם לא יצאו לדרכם מחללים שבת בכדי לפגוע בהם.

מדרכי הלוי

מדרכי הלוי



רפואה בשבת - לקט ציונים והערות לב 

לא  אם  אפילו  והורגין  ששוללין  האומות  בין  דרין  שאנו  הזה  שבזמן  אומרים59  יש  ז 
הישראל  יניחנו  לא  שאם  לפי  השבת  את  עליהם  מחללין  ממון  עסקי  על  אלא  באו 

מניסיון  מהפרדס,  פירות  לגנוב  בכדי  יהודי  ליישוב  חדרה  ערבים  קבוצת   .4
לחלל  מותר  האם  לגנוב,  רק  אלא  בנפש  לפגוע  מתכננים  שאינם  ידוע  העבר 

שבת בכדי להזעיק עזרה?
אם היישוב ממוקם על הגבול, אף שאין חשש שבאו להרוג, מ"מ מותר לחלל שבת, 
משום שחוששים שמא יכבשו את היישוב ומכאן תהיה הארץ נוחה להיכבש בפניהם. 
אך אם מדובר ביישוב שאינו על הגבול ואין חשש אלא לרכוש, אסור לחלל שבת. 
אלא שלמעשה אף אם היישוב אינו סמוך ל'גבול' במשמעות הפשוטה של המילה, 
יתכן שבהגדרתו דינו שווה לעיר גבול, ולכן רובם ככולם של העיירות בארץ ישראל 

הינם בגדר 'עיר הסמוכה לספר'. 

5. הרואה גנב שפורץ לדירה ריקה במקום שמסתבר שגם יפרוץ לדירה שנמצא 
להתקשר  מותר  האם  עצמו,  את  לסכן  מבלי  להבריחו  יכול  ואינו  אדם,  בה 

למשטרה?
מותר, אבל אם נראה לו שהוא יכול להבריחו, אסור, כיון שאינו פיקוח נפש.

6. הרואה פרצה בגדר הגבול, או רואה אנשים החשודים על רציחה ושפיכות 
דמים, או שרואה חפץ חשוד, האם יכול להזעיק את המשטרה?

במקרים אלו, חובה להזעיק מיד את כוחות הביטחון אפילו בחילול שבת, ואין לומר 
שמא נרחיק את הציבור מהמקום ונמתין עד מוצאי שבת.

יש באפשרותו להטיל את  לביצוע שמירה בבסיס בשבת,  7. מפקד האחראי 
השמירה על מספר מצומצם של שומרים, אך אז יצטרכו לנסוע בשבת ברכב 
בכדי להספיק להקיף את המחנה, ויש באפשרותו להטיל את השמירה על יותר 
שומרים, ובאופן כזה ימעיטו בחילול שבת כגון שאז יבצעו את השמירה מבלי 

לנסוע, מה עליו לעשות?
עליו לבחור באפשרות השנייה בכדי למעט בחילול שבת, אך זאת בתנאי שלא תהיה 

פגיעה ברמת השמירה.

מדרכי הלוי

"יש אומרים" 59

ואין� שאומר[.� מי� יש� ]ס"ז:� בשו"ע� הוא� כן�
דרך� כן� בזה,�אלא� מפני�שיש�מחלוקת� זאת�

בפוסק� אם� כי� מצאו� שלא� שדין� השו"ע,�

אחד,�כותב�אותו�בשם�"יש�מי�שאומר" – כף 

החיים ]ס"ק�כח[.

מדרכי הלוי



לי לשו"ע אדמו"ר השקן סימן שכט 

לשלול ולבוז יהרגנו60 וחזקה שאין אדם מעמיד עצמו על ממונו ויש לחוש שמא יעמוד 
יחיד שבאו  אבל  הענין61  הכל לפי  מקום  ומכל  נפשות  עסק  זה  והרי  ויהרג  נגדם  אחד 
יחלל שבת62 אפילו באיסור דברי  ולא  לו  כל אשר  ליטול  להם  יניח  ממונו  ליקח  עליו 

ש"א: בסי'  שנתבאר  ע"ד  אלא  סופרים 

"לפי שאם לא יניחנו הישראל  60
לשלול ולבוש יהרגנו"

משאית�תחמושת�שהוחנתה�בסמוך�למקום�
מגורי�חיילים.�כפי�שהיא�עכשיו�לא�חשיבא�
שריפה,� �– מסוימים� במצבים� אמנם� סכנה,�
היא� �– וכד'� אויב� והתקפת� כדור,� פליטת�
כסכנה� וחשיבא� לסכנה� להיהפך� עלולה�
עתה,� נמצא� הסכנה� גורם� שאין� עתידית�
האם�מותר�לסלקה�בשבת?�הדבר�תלוי�ביחס�
המומחים,�אם�במקרה�כזה�בימות�החול�היו�
א"כ� מהמקום,� להרחיקה� מיד� מתאמצים�
היו� החול� בימות� אם� אבל� בשבת,� גם� שרי�
סיבות� בגלל� המשאית� הרחקת� את� דוחים�
 – בשבת� להרחיקה� אסור� וכד',� נוחיות� של�
יא� הערה� עוד� וראה� ה.� יא,� ]ס"ק� שלמה  שולחן 

שם[.���

"ומכל מקום הכל לפי הענין" 61

א.�היינו�לפי�מה�שמשער�כעסן�)של�הגויים(�
ופחזותן�)פזיזותם�להרוג(�–�משנ"ב�]ס"ק�יז[.

בנושא� הבנתם� שמתוך� חייל� או� מפקד� ב.�
כאל� מסוים� למצב� כלל� בדרך� מתייחסים�
אינם� האחרים� שהחיילים� למרות� סכנה,�
לנהוג�כהבנתם� כך,�מ"מ�רשאים� מתייחסים�
זו,� מסכנה� בהצלה� שבת� ולחלל� בשבת� גם�
משום�שאין�לדיין�אלא�מה�שעיניו�רואות – 

שולחן שלמה ]ס"ק�יג[.

בשבת� המבצעית� בפעילות� לצמצם� אין� ג.�
ניכר�לעיני� ביחס�לימות�החול,�אם�הצמצום�
או� הסיורים,� תדירות� הפחתת� )כגון� האויב�
שאפשר� הקשר� במכשירי� השימוש� צמצום�
להבחין�בכך�באמצעות�האזנה(�וקיים�חשש�

שכתוצאה�מן�הצמצום�עלול�האויב�לחשוב�
וכתוצאה� נמוכה,� בשבת� הכוננות� שרמת�
מכך�יבואו�לתקוף�– שולחן שלמה ]ס"ק�יג,�ב[.

ד.�בכל�חשש�סכנת�נפשות�שמותר�לעבור�על�
איסורים,�אם�אפשר�לבחור�באופנים�שונים�
בלא�שיפגע�בעשיית�הדבר�ובתוצאותיו,�יש�
איסורים,� מבחינת� קל� שיותר� באופן� לבחור�
ואף�באיסורים�דרבנן�יש�להעדיף�את�האיסור�
אם� אמנם� יותר.� החמור� פני� על� יותר� הקל�
הקל� האיסור� על� עוברים� שבה� האפשרות�
יותר�אינה�מזומנת�לפניו�ויש�לטרוח�אחריה,�
יש�לעשות�על�פי�האפשרות�הזמינה�לפניו�–�

שולחן  שלמה�]ס"ק�יג,�ג[.

"אבל יחיד שבאו עליו ליקח  62
ממנו ממונו יניח להם ליטול כל 

אשר לו ולא יחלל שבת"

א. מקור�דברי�רבינו�במג"א�]סק"ה[,�והאליה 
רבה�]סק"ז[�כתב�שדברי�המג"א�צ"ע.�המנחת 
ס"ו[� חיים� באורחות� הובא� אריק,� ]להגר"מ� פיתים�
במחתרת� הבא� מדין� המג"א� על� הקשה�
ולהורגו�אף�שבא� שמותר�לחלל�את�השבת�
שלמה� מנחת  בשו"ת  יחיד.� של� ממון� על�
והנה�בשו"ע[�כתב�שלדעת� ]ח"א�ס"ז�אות�ב�ד"ה�

לדחוק� יש� במג"א(� דבריו� )שמקור� המשנ"ב�
אף� או� אחרים� לגבי� הוא� זה� שכל� ולחלק,�
בעצמו� שולט� כשאינו� עצמו� הבית� בבעל�
סובר� לכתחילה� אבל� ממונו,� על� מלוותר�
המג"א�שצריך�ליתן�לו�את�ממונו�ולא�לחלל�
כתב� הדברים� בהמשך� אמנם� השבת.� את�
)ד"ה�ברם(�שיש�לומר�שהמג"א�הולך�לשיטתו�

בספינה� להפליג� שאין� יד[� ס"ק� רמח� ]סימן�

כן� שמחמת� בוודאי� יודע� אם� השבת� קודם�

מדרכי הלוי



רפואה בשבת - לקט ציונים והערות לד 

יצטרך�לחלל�שבת,�ולכן�סובר�דכמו�כן�אסור�
לסכנה� עצמו� ולהכניס� הגנב� נגד� להתקומם�
ולהרגו,� שבת� לחלל� מותר� שיהיה� בכדי�
שחלק� יב[� ס"ק� ]שם� רבה� האליה� לפי� אבל�
מותר,� שהדבר� כהשו"ע� וסבר� המג"א� על�
]שם�סי"ג[� רבינו� וכן�כתב  זה�מותר.� גם�בנדון�
הישראל� שיצטרך� לוודאי'� 'קרוב� רק� שאם�
לחלל�שבת�לא�שרי�אלא�לדבר�מצווה,�'אבל�
כשהוא�ודאי�גמור�שיצטרך�לחללו�לא�הקילו�
כלל�בשום�ענין,�ויש�להחמיר�כדבריהם,�אבל�
אין�למחות�ביד�המקילין�הואיל�ויש�להם�על�
מי�שיסמכו'.�אך�כל�זה�לעניין�יוצא�בשיירה�
ומפליג�בספינה,�אבל�לעניין�גנב�הבא�לקחת�
ממונו,�מסתבר�שמותר�לכתחילה�להתקומם�
נגדו�אף�אם�יצטרך�אח"כ�לחלל�את�השבת,�
ואף�מצוה�יש�בכך,�שלא�יתרבו�הגנבים�ויבוא�

רבים�לידי�סכנה.�

ובשו"ת שבט הלוי�]ח"ח�סימן�פו[�תירץ�שכאן�
וידע� היחיד� על� רבים� גויים� שבאו� מדובר�
שבאו�על�עסקי�ממון�שאז�אין�חשש�שיעמוד�
גנב� שבא� במחתרת� בבא� אבל� נגדם,� היחיד�
יחיד�אזי�יש�חשש�שיעמוד�בעה"ב�נגד�הגנב�

ועל�כן�מותר�לחלל�שבת�ולהרגו.�

ואין�כל�חשש� גנב�שפורץ�לדירה,� ב.�לפיכך�
שיתקוף�ויסכן�חיי�אדם,�וכגון�שרואה�שהגנב�
להתחשב� מבלי� הארונות� כל� את� מריק�
על� מאיים� ואינו� הדירה,� בעל� של� בנוכחותו�
להתקשר� לו� אסור� וכדומה.� הבית,� בעל�
למשטרה,�גם�אם�יפסיד�את�כל�ממונו,�וזהו�
כל� את� נוטל� אפילו� מאודך"� "ובכל� שנאמר�
ממונך�]ואתחנן�ו,�ה.�ברכות�נד,�א[,�ועל�כל�אחד�
מן�השמים.� כפול� ושכרו� זה,� בניסיון� לעמוד�
הנמצאים� את� שיתקוף� חשש� יש� אם� אבל�
בדירה�ויבואו�לידי�סכנה,�מותר�לבעל�הדירה�
בטלפון� המשטרה� את� להזעיק� לשכן� או�
בפסקי  ולאידך� רפח[.� ]עמ'� יוסף� ילקוט  �–

בגנבים� שאף� דעות� הביא� ]ס"ח[� תשובות�
ריק,� לבית� פורצים� או� בשקט,� הפועלים�
ישראל,� שונאי� בגנבים� כשמדובר� ובפרט�
את� עליהם� מחללין� שאין� הגנבים� יראו� אם�
לבוא� ועלולים� גניבתם,� מעשי� ירבו� השבת,�
את� לחלל� מותר� לכן� סכנה,� לידי� אנשים�
רשויות� אנשי� ידי� על� לתופסם� בכדי� השבת�

החוק,�והכל�לפי�העניין.�

על� נס� שגנב� ולאחר� לדירה� שפרץ� גנב� וכן�
נפשו,�אין�להזעיק�בשבת�את�המשטרה�כדי�
הממון� את� ולהחזיר� לתפסו� אחריו� שירדפו�
שגנב,�שהרי�אין�בכך�כל�חשש�פיקוח�נפש�–�

ילקוט יוסף�]עמ'�רפט[.

ג.�בתורת שבת�]סק"ו[�הביא�הא�דכתוב�ביו"ד�
ר"ס�קנז,�שאם�יכול�להציל�עצמו�בכל�אשר�לו�
שצריך�ליתן�הכל�ולא�יעבור�על�לא�תעשה,�
מעמיד� אדם� שאין� חז"ל� וכללו� מאחר� אבל�
י"ל�דגם�אם�עתה�גמר� עצמו�על�ממונו,�לכן�
יש� ולבוז,� לשלול� האויב� את� להניח� בדעתו�
שלוקחים� נפשו� צרת� בוא� בעת� פן� לחוש�
יוכל�לכבוש�את�יצרו� את�כל�אשר�לו,�שלא�
ויעמוד�כנגדם�בדבר�מה�ומתוך�כך�יהרגוהו,�
כדרך�שאמר�שלמה�אין�אדם�שולט�ברוחו,�
וחז"ל�אמרו�אל�תאמין�בעצמך�עד�יום�מותך,�
ולפי�זה�הוי�כספק�פן�יבוא�לידי�סכנה,�וכבר�
פסקו�בסימן�תרי"ח�שמחללים�על�שמא�יבוא�
יכול�לחלל� י"ל�שגם�היחיד� ולכן� לידי�סכנה,�

להסתיר�את�אשר�לו�טרם�יבואו�האויבים.�

ד.�הרואה�גנב�הפורץ�לבנק�או�לחנות�בגדים�
בזה� ואין� בשבת,� הסגורים� בזה� וכיוצא�
להזעיק� לו� אסור� נפש,� פיקוח� חשש� שום�
צעקה� קול� להקים� יכול� אך� המשטרה,� את�
הקמת� ידי� שעל� אע"פ� הגנב,� את� להבריח�
קול�צעקה�יש�חשש�שאחד�השכנים�שאינו�
המשטרה� את� יזעיק� ומצוות� תורה� שומר�

ויגרמו�לחילול�שבת�–�ילקוט יוסף�]שם[.

מדרכי הלוי



לה לשו"ע אדמו"ר השקן סימן שכט 

שאלות מעשיות:

יהודי, ראשי היישוב התלבטו האם  גויים ערכו בשבת שוד בישוב  1. קבוצת 
מותר להזעיק עזרה על ידי חילול שבת, מה הדין?

אף שלהלכה נפסק כי אין לחלל שבת עבור הצלת ממון, מ"מ יש מי שמתיר במקרה 
כזה לחלל שבת, משום שחוששים שאחד היהודים ילחם עם הגנבים וכתוצאה מכך 
הם יפגעו בנפשו. והכל לפי העניין. ואם אכן יש סיכוי של סיבוך וסכנת נפשות, 

מותר לחלל שבת.

ולדווח  שבת  לחלל  מותר  האם  רכוש,  לגנוב  הלילה  באמצע  שנכנס  גנב   .2
למשטרה?

במידה ואין חשש שיבוא לפגוע בנפש, אין היתר לחלל שבת לצורך הצלת ממון.

3. מה הדין במקרה של שוד מזויין המתבצע בשבת, האם מותר לחלל שבת 
ולהזעיק משטרה?

בשונה מהשאלה הקודמת, כאן יש שוד מזויין ויש חשש שאם לא ימסור כל הכסף 
יפגעו בנפשו, לכן מותר לחלל שבת בכדי להזעיק עזרה.

מדרכי הלוי



רפואה בשבת - לקט ציונים והערות לו 

הנרדף  יחיד  וכן  שוטף  נהר  וכן  בים  המטורפת64  ישראל63  בה  שיש  ספינה  הרואה  ח 
ואפילו הוא ספק אם  נכרי65 מצוה על כל אדם לחלל עליהם שבת כדי להצילם  מפני 
יציל66 ומכל מקום אם יש סכנה אין לו לסכן עצמו כדי להציל את חבירו מאחר שהוא 

"הרואה ספינה שיש בה ישראל" 63

]על� רעק"א� וחידושי  בהגהות  מש"כ� ראה�
גיליון�השו"ע�ס"ח[,�משמע�שרק�במקרה�שיודע�

השבת,� את� לחלל� יכול� ישראל� בה� שיש�
השבת,� את� מחללין� אין� ידוע� אינו� אם� אבל�
ואזלינן�בתר�רוב�העולם,�ונשאר�בצ"ע�לדינא.�
ובשו"ת שבט הלוי�]ח"ח�סימן�פז[�כתב,�שלפי�
הרמ"א� לדברי� חוששים� שאנו� לדידן� זה�
בעיר� המושלך� תינוק� שאפילו� ס"ד[� ]אה"ע�

שרובה�גויים�ומיעוט�ישראל�שמחללין�עליו�
ואולי� ספינה,� בסתם� נמי� הכא� השבת,� את�
חוששים� אנו� שם� שדווקא� רעק"א� כוונת�
מה� בעיר,� שמוחזק� הקבוע� מן� פירש� שמא�

שלא�שייך�בספינה,�ונשאר�בצ"ע.�

"המטורפת" 64

א� יד,� ]תענית� רש"י   – ומתנדנדת  מתערבבת�
ד"ה�המטורפת[.

"וכן יחיד הנרדף מפני נכרי" 65

משער� והוא� ישראל� ע"י� כשנרדף� וה"ה� א.�
שיבוא�לידי�סכנה,�דהא�ניתן�להצילו�בנפשו�
–�משנ"ב�]ס"ק�חי[.�ובמשנת שער הציון�]סק"ז,�
מהדורת�משנ"ב�המבואר[�הוסיפו,�שהנרדף�מפני�

גוי�מחללים�עליו�בכל�אופן�)למעט�אם�ברור�
מפני� הנרדף� אבל� להורגו(,� מתכוון� שאינו�
ישראל�אין�מחללין�עליו�אלא�באופן�שמשער�
ליסטים,� נקרא� כן� ועל� סכנה,� לידי� שיבוא�
שמשער� ליסטים� שהוא� ביודע� שרק� היינו�

שיבוא�לידי�סכנה,�מותר�לחלל.�

ב.�ואם�אי�אפשר�להצילו�אלא�ע"י�שיצטרכו�
סימן� ]חו"מ� השו"ע� כתב� ממון,� עליו� להוציא�
לשם� ממון� להוציא� הרואה� שחייב� ס"א[� תכו�

כך,�ומ"מ�לא�מצאנו�בפוסקים�שצריך�להציל�
את�חברו�ע"י�נתינת�ממון�לפייס�את�הרודף,�
ולהימנע�בכך�מלהרגו�בשבת.�ובטעם�הדבר�
א� אות� ס"ז� ]ח"א� שלמה� מנחת  בשו"ת  כתב�
שעה� שבאותה� שמכיוון� נראה[� ולכאורה� ד"ה�

יש�עליו�דין�רודף�שמצוה�להורגו�כדי�להציל�
להצילו,� ממון� לבזבז� חייב� אין� הנרדף,� את�
להימנע� כדי� יהא� לא� הממון� שהפסד� מפני�
שהוא� מדבר� להימנע� כדי� אלא� מעבירה,�

היתר�גמור.

ג.�וה"ה�כשאדם�נרדף�מפני�נחש�או�דב�גם�כן�
מצוה�להצילו,�ואפילו�בעשיית�כמה�מלאכות�

בשבת�–�משנ"ב�]שם[.�

עבירה� אונס�את�חברו�לעשות� ד.�אם�אחד�
קלה,�ואם�לא�ישמע�לו�יהרגנו,�נחשב�כרודף�
ומותר�להרגו,�שהרי�אפילו�אם�מכריח�אותו�
לעשות�מצוה�או�להימנע�מעבירה�ג"כ�נחשב�
אונס� עדיין� שליכא� זמן� כל� ומ"מ� כרודף.�
נפשות�לא�ניתנה�שבת�לדחות�בשביל�הצלת�

עבירה�–�שולחן שלמה�]ס"ק�יד[.

"ואפילו הוא ספק אם יציל" 66

המוצא�חפץ�חשוד�בשבת,�ויש�חשש�סביר�
את� מיד� להזמין� צריך� נפץ,� חומר� בו� שיש�
המשמר� על� לעמוד� שיכול� ואף� המשטרה,�
צאת� עד� מהמקום� האנשים� את� ולהרחיק�
במקום� יש� שמא� לחשוש� יש� מ"מ� השבת,�
פעמים,� כמה� שקרא� כמו� חשוד,� חפץ� עוד�
ולכן�יש�להזעיק�את�המשטרה�באופן�מיידי,�
על� לעמוד� חייב� אינו� הדין� שמעיקר� ובפרט�
את� ולהזהיר� השבת,� יום� כל� במשך� מקומו�
הבריות�לבל�יתקרבו�למקום�הסכנה – ילקוט 

יוסף ]עמ'�רצא[.

מדרכי הלוי



לז לשו"ע אדמו"ר השקן סימן שכט 

מכל  ודאי  וחבירו  ספק  שהוא  ואע"פ  חבירו  במיתת  שרואה  ואף  הסכנה67  מן  חוץ 

"ומ"מ אם יש סכנה אין לו  67
לסכן עצמו כדי להציל את חברו 

מאחר שהוא חוץ מן הסכנה"

הרי� נפשות� סכנת� ספק� יש� אם� ואפילו� א.�
סכנה,� בספק� עצמו� להכניס� )המתחסד� זה�
עדיף� דידיה� דספיקא� שוטה,� חסיד� נקרא(�
סימן� ]ח"א� הרדב"ז  שו"ת   – דחבריה  מודאי�
על� ]חידושים� החת"ס� אבל� )תרכז([.� נב� אלף�

כתובות�סא,�ב�ד"ה�מ"ט�סמכת�אניסא[�מביא�ראיה�

בכדי� עצמו� את� לסכן� שמחוייב� מהגמרא�
הרדב"ז.� דברי� על� ותמה� חברו,� את� להציל�
אבל�בסוף�דבריו�מבדיל�בין�קטיעת�אבר�ע"י�
מכת�חרב�שהדין�כהרדב"ז,�ובין�קטיעה�ע"י�
סם,�שמסתפק.�והרדב"ז�עצמו�כתב�במקום�
תקפב� אלף� סימן� ח"ה� הרמב"ם� ]ללשונות� אחר�
)ריח([�מ"מ�אם�הספק�נוטה�לודאי�אינו�חייב�

ואפילו� חברו,� את� להציל� עצמו� את� למסור�
הספק� אם� אבל� חייב,� אינו� מוכרע� בספק�
אינו�מוכרע�אלא�נוטה�אל�ההצלה�והוא�לא�
הסתכן�ולא�הציל,�עבר�על�לא�תעמוד�על�דם�
רעך.�וראה�בנשמת אברהם�]סק"ו[.�עוד�כתב�
ששמע�מהרב�עובדיה�יוסף,�שמה�שהרדב"ז�
המכניס� על� כנראה� מדובר� בתשובה,� כתב�
חברו� את� להציל� כדי� שקול� לספק� עצמו�
ציץ� בשו"ת  מש"כ  גם� וראה� סכנה.� מוודאי�

אליעזר�]ח"ח�סימן�טו�פ"י�ס"ק�יג[.���

עצמו� את� להכניס� לאדם� מותר� האם� ב.�
לספק�סכנה�לצורך�טובת�זולתו,�כגון�לתרום�
סימן� ]ח"ו� יצחק� מנחת  בשו"ת  וכיו"ב?� כליה�
קג[�כתב�לאסור,�וכן�כתב בשו"ת ציץ אליעזר�
]חי"ג�סימן�קא[�שמותר�רק�במקרה�שהרופאים�

בשו"ת  אבל� בדבר.� סכנה� כל� שאין� קובעים�
כתב� ד[� ענף� קעד� סימן� ח"ב� ]יו"ד� משה� אגרות 
בספק�סכנה�כדי� שמותר�להכניס�את�עצמו�
כתב� וכן� סכנה.� מוודאי� חברו� את� להציל�

יחוה דעת�]ח"ג�סימן�פד[�וביאר�שלפי� בשו"ת�
בזה�סכנה�מועטת�מאוד,� יש� רופאים� עדות�
סימן� ]ח"ה� ברדב"ז� שנמצא� מה� לפי� ובפרט�
'קצת� בו� שיש� שבמקום� )רי"ח([� תקפב� אלף�

הסיכון� נמי� והכא� להציל',� חייב� סכנה� ספק�
פחות�מאוד.�ואין�לנו�אלא�דברי�רבינו�שכתב�
ו'ודאי'� שלו,� סכנה� 'ספק'� כאן� יש� שאפילו�
סכנה�של�חבירו,�אינו�מחוייב�להכניס�עצמו�
לסכנה.�לכן�אין�לו�לסכן�עצמו�כדי�להציל�את�
חברו�מאחר�שהוא�חוץ�מן�הסכנה.�וראה�עוד�

מש"כ�בהערה�הבאה�אות�ג,�עיי"ש.

לאדם� מותר� אבר,� תרומת� לגבי� וה"ה� ג.�
לתרום�אבר�לצורך�השתלה�והצלת�חיי�אדם�
אחר,�אולם�זהו�רק�כאשר�הרופאים�קובעים�
שאין�ספק�סכנה�בדבר�–�שו"ת ציץ אליעזר�

]ח"ט�סימן�מה,�וח"י�סימן�כה�פ"ז[.�

ד.�האם�הרופא�חייב�לסכן�את�עצמו�בטיפול�
בחולה?�לגבי�רופא�עצמו�מודה�הציץ אליעזר�
את� לסכן� שיכול� יג[� סק� פ"י� טו� סימן� ]ח"ח�

מדבקת.� מחלה� עם� חולה� להציל� כדי� עצמו�
החילוק� לבאר� כתב� ]שם[� אברהם� ובנשמת 
בין�הרופא�ובין�סתם�אדם,�במקרה�של�רופא,�
לא�ברור�שהרופא�ידבק�במחלתו�של�החולה,�
יגן�עליו,� זה�שהקב"ה� � לו�לסמוך�על� ומותר�
זהו�דרכו�של�עולם.�אבל�במקרה�שאדם� כי�
של� במקרה� כגון� לסכנה� עצמו� את� מכניס�
ניסויים�רפואיים,�אז�מכניס�את�עצמו�לסכנה�
של�ניתוח�או�תופעות�לווי�של�תרופות,�לכן�
]ח"ח�סימן�רנא�אות� ובשו"ת שבט הלוי  אסור.�
ז[�כתב�שאם�הרופא�יכול�לעזור�לחולה,�אף�
שהחולה�עם�מחלה�מדבקת�ומסוכנת,�אסור�
לרופא�למנוע�מעצמו�לטפל�בחולה,�אך�עליו�
לשמור�על�עצמו�ככל�שאפשר�שלא�להידבק.�

מדרכי הלוי



רפואה בשבת - לקט ציונים והערות לח 

שנאמר  מה  שיקיים  ידי  על  מיתה  ספק  לידי  שיבא  ולא  בהם68  וחי  נאמר  הרי  מקום 
רעך69: דם  על  תעמוד  לא 

"ואע"פ שהוא ספק וחברו  68
ודאי מ"מ הרי נאמר וחי בהם"

א.�אולם�צריך�לשקול�הדברים�היטב�אם�יש�
כאותה� ביותר� לדקדק� ולא� סכנה,� ספק� בו�
כך� לידי� בא� בכך,� עצמו� המדקדק� שאמרו�
תכו� סימן� חו"מ� פת"ש� וראה� יט,� ]ס"ק� משנ"ב� �–
זה� שאין� כתב� ]סק"ו[� לדוד� ובתהלה  סק"ב[.�

פשוט�כ"כ.

פני� על� שעדיפה� שלו� סכנה� ספק� ובגדר� ב.�
ודאי�סכנת�חברו,�כתב�בשו"ת שבט הלוי�]ח"ח�
סימן�פז[�שאין�זה�אלא�בספק�הקרוב�לוודאי,�

פי� על� אם� אבל� השקול,� בספק� אפילו� או�
הרוב�אין�סכנה�בדבר,�ורק�במיעוט�המקרים�
נפש� בפיקוח� כלל� שבדרך� אפילו� סכנה,� יש�
אין�הולכים�אחר�הרוב,�מ"מ�אם�חברו�שרוי�
בסכנה�בודאי,�ולמציל�יש�רוב�שאין�לו�סכנה,�
ואפילו� חברו,� הצלת� את� להעדיף� לו� מותר�
זו� חובה�על�אדם�להכניס�את�עצמו�למצוה�

של�הצלה.

להעיר� כתב� רכג[� עמ'� ]ח"א� המלך� בשולחן  ג.�
להיכנס� שאין� בפשטות� רבינו� כותב� שכאן�
ממיתה� חבירו� את� להציל� כדי� סכנה� בספק�
גוף� נזקי� ]הלכות� משפט� חושן� ובחלק� ודאית,�
בספק� ליכנס� "ואפילו� רבינו:� כתב� ס"ז[� ונפש�

חברו� את� להציל� כדי� שצריך� י"א� סכנה�
נפשות� וספק� בזה,� )וי"ח� ודאית� ממיתה�
להקל(".�הרי�שהביא�שם�ב'�דעות�בעניין�זה�
ורק�שמסיק�"וספק�נפשות�להקל".�)ובהערת�

כאן� מזו,� ויתרה� כתב:� �,4 הערה� העורך,�שם�
רק� ומשמע�שלא� לסכן�עצמו"� לו� "אין  כתב�
אבל� בדבר.� יש� שאיסור� אלא� צריך,� שאין�
בחושן�משפט�כתב�"י"א�שצריך�..�ויש�חולקין�
בזה"�משמע�שרק�אין�צריך,�וההלכה�ש"ספק�
נפשות�להקל"�היא�ג"כ�רק�מטעם�קולא.�אבל�

לא�שאיסור�יש�בדבר�לדעתם(.�

ועוד�יש�להעיר�שדיעה�הב'�)שאין�חיוב(�וכן�
ההכרעה�)דספק�נפשות�להקל(�הקיפן�רבינו�
בחצאי�עיגול,�וידוע�שכל�ספק�העמיד�רבינו�

בחצאי�עיגול.�

"על ידי שיקיים מה שנאמר  69
לא תעמוד על דם רעך"

להציל� כדי� מכספו� להוציא� אדם� צריך� כמה�
ראה� נפשות?� בסכנת� שנמצא� חברו� את�
שלישית� ]מהדורה� אברהם� בנשמת  מש"כ�
מורחבת,�ס"ח�עמ'�תקלד�הערה�5[,�והביא�מש"כ�

הגרשז"א�בשו"ת מנחת שלמה�]תניינא�סימן�פו�
אות�ד[�חייב�אדם�לעשות�הכל�להצלת�חברו�

ואם�לאו�הוא�עובר�בלאו�של�לא�תעמוד�על�
דם�רעך.�ולאידך�נכתב�בשם�הגרי"ש�אלישיב�
אדם� שאין� �]41 עמ'� תשס"ד� ט� כרך� אסיא� ]ספר�

להצלת� מנכסיו� מחומש� יותר� לתת� מחוייב�
החיוב� שמקור� הוא� וטעמו� מישראל,� נפש�
לו"� "והשבותו� מהפסוק� הוא� נפש� להציל�
גופו.�א"כ�כשם�שעבור� שבא�לרבות�השבת�
מצות�השבת�אבידה�אין�אדם�חייב�להוציא�

כל�ממונו,�כך�עבור�הצלת�חיי�חברו.

מדרכי הלוי



לט לשו"ע אדמו"ר השקן סימן שכט 

שאלות מעשיות:

1. האם מותר לחלל שבת בכדי להזעיק עזרה להצלת יהודי שמותקף ע"י יהודי 
אחר?

אם יש חשש סכנה, מותר לחלל שבת אף שהתוקף הינו יהודי.

2. אדם הבורח מנחש מסוכן בשבת, האם מותר לעבור על איסור תורה בכי 
להצילו?

מחללים שבת בכדי להצילו, ומותר אף להרוג את הנחש או כל בעל חיים מסוכן 
אחר. 

3. אדם עבר ברחוב ומצא חפץ חשוד, ויש חשש סביר שיש בו חומר נפץ, האם 
מותר לו להזעיק בטלפון משטרה? 

המוצא חפץ חשוד בשבת, ויש חשש סביר שיש בו חומר נפץ, צריך להזמין מיד את 
המשטרה. ואף שיכול לעמוד על המשמר ולהרחיק את האנשים מהמקום עד צאת 

השבת, מ"מ יש לחשוש שמא יש במקום עוד חפץ חשוד.

4. האם אדם צריך לסכן את עצמו בכדי להציל את חברו, למשל האם מותר 
לאדם לתרום אבר לאדם אחר?

ראה מש"כ בפנים שנחלקו הפוסקים בדבר, ולמעשה לדעת רבינו אין לאדם להכניס 
את עצמו אפילו למצב של ספק סכנה בכדי להציל אדם אחר הנמצא בסכנה. 

5. האם הרופא חייב לסכן את עצמו בטיפול בחולה? 
מותר לרופא לסכן את עצמו כדי להציל חולה עם מחלה מדבקת, אך עליו לשמור 
על עצמו ככל שאפשר שלא להידבק. ההבדל בין ההיתר לרופא להסתכן, ובין אדם 
רגיל, הוא משום שלא ברור שהרופא ידבק במחלתו של החולה, ומותר לו לסמוך 
על כך שהקב"ה יגן עליו, כי זהו דרכו של עולם. משא"כ במקרה שאדם מכניס את 
עצמו לסכנה כגון במקרה של ניסויים רפואיים, שאז מכניס את עצמו לסכנה של 

ניתוח או תופעות לווי של תרופות, לכן אסור.

בסכנת  שנמצא  חברו  את  להציל  בכדי  מכספו  להוציא  אדם  צריך  כמה   .6
נפשות? 

נחלקו הפוסקים בדבר, י"א שחייב אדם לעשות הכל להצלת חברו, ואם לאו הוא 
עובר בלאו של לא תעמוד על דם רעך. וי"א שאין אדם מחוייב לתת יותר מחומש 

מנכסיו להצלת נפש מישראל.

מדרכי הלוי
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הנכרים  מפני  מתפחדים  אם  למקומם  זיינם72  בכלי  חוזרים71  להציל70  היוצאים  כל  ט 
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"כל היוצאים להציל" 70

מיד� מישראל� נפשות� להציל� היוצאים� כל�
להם� יש� המפולת� מן� או� הנהר� מן� או� גויים�
אלפיים�אמה�מכל�רוח�ממקום�שהצילו�בו�– 

רבינו ]סימן�תז�ס"ג[.

"חושרים" 71

א.�אף�שהוא�יותר�מן�אלפיים�אמה�–�משנ"ב�
]סימן�תז�סק"ט[.

)שאם� לבוא� לעתיד� כדי�שלא�להכשילם� ב.�
לא�נתיר�להם�לחזור,�בפעם�הבאה(�לא�ירצו�
משנ"ב� ]סק"ו[.  שבת  עולת  �– עוד� להציל�
תז� ]סימן� דרשו� מהדורת  ובמשנ"ב  ]סק"כ[.�

המבואר� שהטעם� הוסיפו,� �]8 הערה� סק"י�

זינם� כלי� את� האויבים� יראו� שלא� בגמרא�
וירדפו�אחריהם,�הוא�טעם�שמחמתו�מותר�
להם�להכניס�את�כלי�זינם�לעיר,�אך�גם�קודם�
כמבואר� שהיה,� מעשה� משום� ]שתיקנו� זו� תקנה�
בגמרא�)עירובין�מה,�א([�היה�מותר�להם�להביא�

את�כלי�זינם�עד�הבית�סמוך�לחומה,�מהטעם�
שכתב�הרמב"ם�שלא�תהא�מכשילם�לעתיד�

לבוא.�

להכשילם� שלא� 'כדי� של� ההיתר� ובגדר�
]ח"ו� הלוי� שבט  בשו"ת  כתב� לבוא',� לעתיד�
שמא� ספק� רק� שהוא� פז[� סימן� ח"ח� כו,� סימן�

שהותר� נפש� בפיקוח� רק� ולכן� בכך,� יתרשל�
בספק,� גם� דאורייתא� מלאכה� על� לעבור�
משום�'לא�תעמוד�על�דם�רעך',�התירו�לעבור�
על�איסורים�כדי�שלא�ימנעו�בעתיד�מלהציל.�
אבל�בשאר�דינים,�כגון�השוחט�בהמה�ביו"ט�

תצז� סימן� ]לקמן� השו"ע� כתב� טרפה,� ונמצאה�
סט"ז[�שאסור�להפשיט�את�עורה,�ולא�הותר�

לעבור�על�מלאכה�דאורייתא�מחמת�הספק�
שמא�לא�ישחוט�יותר.�

משום� לחזור� ההיתר� טעם� לפי� לכאורה,� ג.�
'שלא�יכשלו�לעתיד�לבוא',�היה�צריך�להיות�
בסימן� ואילו� סכנה,� שאין� במקום� אף� מותר�
למקומם� לחזור� ההיתר� שטעם� מתבאר� תז�
האחרונים,� בזה� ונחלקו� סכנה'.� 'משום� הוא�
סימן� קלוגער,� ]להגר"ש� בחיים� ובחרת  בשו"ת 
צט[�כתב�לאסור�לעבור�איסורים�דאורייתא.�

והאריך� ס"ח[� ]ח"א� שלמה� מנחת  ובשו"ת�
ציץ  ובשו"ת  יז[,� ]ס"ק� שלמה� בשולחן  עוד�
כתבו� יב[� אות� ז� פרק� טו� סימן� ]ח"ח� אליעזר�
מועיל� לבוא,� לעתיד� יכשלו� שלא� שהטעם�
כגון� מדרבנן,� האסורות� מלאכות� רק� להתיר�
האסורות� מלאכות� אבל� זיין,� בכלי� חזרה�
שיש� במקום� ואילו� להתיר.� אין� מדאורייתא�
סכנה�מותר�אף�לעבור�על�איסור�דאורייתא.�
אבל�בשו"ת חת"ס�]או"ח�סימן�רג[�כתב�להתיר�
בשו"ת  כתב� וכן� דאורייתא.� מלאכות� אפילו�
שבט� ובשו"ת  ס"פ[� ח"ד� ]או"ח� משה� אגרות 
הלוי�]ח"ו�סימן�כו[�בטעם�ההיתר�ש'לא�יכשלו�
לעתיד�לבוא',�מותרים�לעשות�אף�מלאכות�

האסורות�מדאורייתא.

והנפק"מ למעשה:�במקרה�שיצא�אדם�ברכב�
מותר� האם� סכנה,� בו� שיש� חולה� להציל�
הגר"ש� לדעת� ברכבו?� למקומו� לחזור� לו�
קלוגער,�המנחת�שלמה�והציץ�אליעזר,�יהא�
אסור�לו�משום�שעובר�על�איסור�דאורייתא,�
ואילו�לדעת�החת"ס,�האגרות�משה�והשבט�
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לעבור� לו� שמותר� משום� לחזור,� יכול� הלוי,�
אף�על�איסור�דאורייתא.�]אך�השבט�הלוי�הוסיף�

שאין�להתיר�אלא�באקראי�אך�לא�בקביעות[.

את� שהביא� לאחר� ]ס"י[� תשובות� ובפסקי 
דעות�הפוסקים�סיכם�את�הדברים�כדלקמן:�
מוכרעת,� אינה� הפוסקים� שמחלוקת� מכיוון�
העניין,� לפי� הפוסקים�שתלוי� גדולי� הסכימו�
המקום�והזמן.�ובוודאי�יש�לכתחילה�לאנשי�
ה'הצלה'�והרפואה�הנוסעים�להצלת�נפשות�
לעשות�השתדלות�שיהיה�מזומן�אצלם�נהג�
כן,�אם� כמו� לביתם�עם�הציוד.� גוי�שיחזירם�
עליו� השבת� לצאת� סמוך� זמן� על� מדובר�

להמתין�שהשבת�תצא.

גוי,� לנהג� אפשרות� כשאין� הדחק,� ובשעת�
השבת,� צאת� עד� להישאר� עליהם� ויקשה�
רשאים�לנהוג�בעצמם�ולחזור�לביתם,�שאם�
במלאכת� בעתיד� יתרשלו� להם� נתיר� לא�
שצריכים� המשערים� ואלו� נפשות.� הצלת�
לדברי� אחרים,� באנשים� לטפל� בכדי� לחזור�
הכל�מותר�להם�לחזור�לביתם,�עדיף�ע"י�גוי�
]כאן,� ]בשולחן�שלמה� ייסעו�בעצמם.� לאו� ואם�
הערה�נט.�ובערכי�רפואה�ח"א�עמ'�ד�הערה�יא�יב[�כתב�

שהגרשז"א�נתן�עצה�לאיש�'הצלה'�או�לרופא,�לרשום�

ולפי� החול,� בימות� כולל� חצי�שנה� במשך� קריאה� כל�

זה�לקבוע�אם�מצוי�שיצטרכו�דווקא�אותו�עוד�פעם�

באמבולנס� יחזור� אם� להחליט� כדי� יום,� אותו� במשך�

ולא�ע"י�נהג�גוי.�ואפילו�מקרה�אחד�של�ספק�פקו"נ�זה�

סיבה�מספקת�להתיר�לו�לחזור[.�

ד.�אדם�פרטי�)שאינו�מ'הצלה'(�שנסע�ללוות�
חולה,�בוודאי�יש�לו�להימנע�מלחזור�לביתו�
באיסורים�דאורייתא,�ואין�להתיר�לו�אלא�ע"י�
גוי�ובשעת�הדחק�גדול.�ואם�הוא�בן�משפחה�
של�החולה�)כגון�בעל�המלווה�את�אשתו,�אב�
המלווה�את�אחד�מילדיו(�אסור�לו�אף�לעבור�
בו� שייך� שלא� משום� דרבנן,� איסורים� על�

ההיתר,�שהתירו�סופן�משום�תחילתן.�

ה.�אך�אם�מדובר�באדם�חלוש�וחולני,�והוא�
בביתו� להיות� בידו� יהיה� וכשלא� הדין�בקטן,�
כל�השבת�יגיע�למצב�של�'נחלש�כל�גופו'�או�
'נפל�למשכב',�אז�מותר�לו�לחזור�לביתו�ע"י�
נכרי,�בתנאי�שהוא�בתוך�התחום,�אך�מחוץ�
לתחום�אסור�משום�שזה�איסור�דאורייתא.�
לעשות� מותר� סי"ט[� ]סימן�שכח� רבינו� ולדעת�
האסורות� מלאכות� אף� גוי� ע"י� עבורו�
לחזור� יכול� רבינו� לדעת� כן� אם� מהתורה,�

לביתו�ע"י�נכרי�אף�מחוץ�לתחום.�

אשתו� את� ליווה� במקרה�שאדם� הדין� והוא�
בבית,� שנשארו� קטנים� ילדים� ויש� היולדת,�
אף� נכרי� ע"י� לחזור� מותר� ]שם[� רבינו� לדעת�
לטפל� בכדי� לתחום� מחוץ� שהוא� למקום�
דאורייתא,� איסור� שזה� למרות� בקטנים,�
סכנה� בו� שאין� כחולה� דינו� שקטן� משום�

)ומותר�ע"י�נכרי(.�

"בכלי שיינם" 72

חייל�שביצע�פקודה�במקום�סכנה,�הנה�מרגע�
מיותרת� במקום� השהייה� צבאית� שמבחינה�
להקדים� יש� ההלכה� לפי� אזי� ומסוכנת,�
שבת,� בחילול� כרוך� הדבר� אם� גם� ולצאת�
ויש�לנסוע�למקום�הבטוח�ביותר�ולא�לבסיס�
רק� הוא� כי�ההיתר� �– יותר� רחוק� הוא� –�אם�
עד�למקום�שאין�שם�חשש�סכנה,�ויש�להם�
אלפיים�אמה�ממקום�יציאתם�מן�הסכנה�בלי�
להתחשב�היכן�שבתו�בערב�שבת,�אפילו�חוץ�
שלמה� שולחן  �– ק"מ(� �13.456 �=( מיל� לי"ב�

]ס"ט�הערה�לב[.

"אם מתפחדים מפני הנכרים  73
לשבות במקום שהצילו"

תקיפה'� הנכרים� 'יד� כאן� הזכיר� לא� רבינו�
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עיקר� שכאן� משום� תז,� בסימן� שהזכיר� כמו�
החידוש�הוא�שמשום�דיני�פיקוח נפש�)שלא�
להכשילם�לעתיד�לבוא(�עליהם�לחזור�באופן�
זיינן� כלי� ולעניין� כלל.� מתפחדים  יהיו  שלא 
אינו�תלוי�ביד�עכו"ם�תקיפה,�משא"כ�לעניין�
תקיפה,� עכו"ם� יד� אין� )שאם� אמה� אלפיים�
חוזרים� אינם� אם� אפילו� כ"כ� פחד� להם� אין�
בעניין� הדינים� פרטי� אבל� ממש(.� למקומם�

בסימן� ורק� כאן,� נוגעים� אינם� אמה� אלפיים�
תז�בדין�'מי�הם�שיכולים�לצאת�חוץ�לתחום',�
והיו� נכרים�תקיפה� יד� 'ואם�היתה� שם�כתוב�
מפחדים�לשבות�במקום�שהצילו�בו,�הרי�אלו�
חוזרים�בשבת�למקומם',�כי�דין�זה�בלבד�תלוי�
ביד�עכו"ם�תקיפה,�והוסיף�שם�'ובכלי�זיינם',�
ישראל� ביד� אפילו� המותר� נוסף� דבר� שזהו�

תקיפה�–�הרמב"ם השלם�]חלק�א�עמ'�שלז[.

שאלות מעשיות:

1. אדם )שאינו איש 'הצלה'( שליווה את אחד השכנים לבית רפואה, האם מותר 
לו לחזור לביתו בשבת? 

לו  יש  בוודאי  חולה,  ללוות  שנסע  משפחה(  בן  ואינו  'הצלה',  איש  )שאינו  אדם 
גוי ובשעת  ואין להתיר לו אלא ע"י  להימנע מלחזור לביתו באיסורים דאורייתא, 

הדחק גדול. 

2. בן משפחה שליווה את החולה לבית הרפואה, האם מותר לו לחזור הביתה 
בשבת? 

בן משפחה של החולה )כגון בעל המלווה את אשתו ללידה, אב שהביא את אחד 
מילדיו למיון( אסור לו אף לעבור על איסורים דרבנן, משום שלא שייך בו ההיתר, 
שהתירו סופן משום תחילתן )דהיינו שאם לא נתיר לו לחזור, בפעם הבאה הוא לא 

ילווה את החולה, משא"כ בן משפחה, בכל מקרה הוא ילווה את החולה(.

3. אדם חלוש או חולני ששוחרר מבית הרפואה בליל שבת, וכן הורה שליווה 
להחזירו  היתר  יש  האם  שבת,  בליל  ושוחרר  הרפואה  לבית  בתו  או  בנו  את 

הביתה בשבת בדרך של חילול שבת?
קטן, או אדם חלוש וחולני, במקרה שלא יהיה בידו להיות בביתו כל השבת יגיע 
למצב של 'נחלש כל גופו' או 'נפל למשכב', ולכן מותר לו לחזור לביתו ע"י נכרי. 
ולדעת רבינו מותר לחזור ע"י גוי אף למקום שהוא מחוץ לתחום, למרות שזה איסור 

דאורייתא.  
שנשארו  קטנים  ילדים  ויש  היולדת,  אשתו  את  ליווה  שאדם  במקרה  הדין  והוא 
בבית, לדעת רבינו מותר לחזור ע"י גוי אף למקום שהוא מחוץ לתחום בכדי לטפל 

בקטנים, למרות שזה איסור דאורייתא, משום שקטן דינו כחולה שאין בו סכנה.

מדרכי הלוי
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"יולדת" 74

א.�ראה�לקמן�ס"ג�ממתי�נקראת�יולדת.

ב.�ואין�הבדל�בין�אם�ילדה�וולד�חי�או�שילדה�
וולד�מת�–�שמירת שבת כהלכתה�]פל"ו�ס"ה[.��

והולד� לזנונים� שהרתה� איש� אשת� גם� ג.�
עליה� מחללים� לידה,� חבלי� לה� ובאו� ממזר,�
את�השבת – פתח הדביר ]סק"ב[, כף החיים 

]סקי"ז[.

ד.�והוא�הדין�במפלת�ר"ל,�אם�הפילה�לאחר�
כיולדת� דינה� העיבור� יום�מתחילת� ארבעים�
לעניין�חילול�שבת�ויוה"כ�–�שדי חמד ]אסיפת�
ג([.� )א'תכח,� א� אות� ג� סימן� יוה"כ� מערכת� דינים�

ימים� ארבעים� עברו� אם� ספק� ובמקום�שיש�
מתחילת�עיבורה,�נראה�שיש�להקל�–�שו"ת 
יביע אומר�]או"ח�ח"ז�סימן�נג�אות�ח[.�והמשנ"ב�
]סימן�תריז�סק"א[�כתב�שאין�נפק"מ�בין�תחילת�

יום� מ'� תוך� שאפילו� היינו� לסופה.� עיבורה�
דינה�כיולדת�]וראה�שם�בשער�הציון�סק"א שכתב�
שתוך�מ'�יום�צ"ע�לשיטת�רש"י,�כיון�שתוך�מ'�יום�עובר�

אינו�יכול�להריח.�ובספר�תורת�היולדת�פרק�לו�הערה�

ב�כתב�לבאר�דלשאר�סכנות�ודאי�מחללים�עליה�יום�

כיפור,�עיי"ש[. וכן�כתב הכף החיים�]שם,�סק"ד[.�

ובשו"ת שבט הלוי�]ח"ח�סימן�פח[�דאף�בפחות�
ממ'�יום�דינה�כיולדת�משום�שיש�סכנה�לאם.�

ה.�גם�עבור�העובר�עצמו�מותר�לחלל�שבת,�
חת"ס� שו"ת  �– יום� ארבעים� לפני� ואפילו�
]יו"ד�סוף�סימן�רצה[�כתב�"אפילו�לעובר�במעי�

אמו�אמרינן�מהו�דתימא�לא�הוה�ליה�חזקה�
חיות� חזקת� ליה� דיהיבנא� קמ"ל� דחיותא,�
בדעת  כתב� וכן� עליו".� שבת� לחלל� אפילו�
ציץ  בשו"ת  כתב� וכן� ס"א[.� תריז� ]סימן� תורה�

להתיר� להורות� שיש� מג[� סימן� ]חי"א� אליעזר�
גם� עובר� של� נפש� פיקוח� עבור� שבת� לחלל�
מ'� קודם� ואפילו� לאם,� סכנה� שאין� במקום�
וכן� נפש.� פיקוח� ואפילו�בספק� ליצירתו,� יום�
ב'� סעיף� ]פל"ו� כהלכתה� שבת  בשמירת  כתב�
]ח"ב�סימן� והנהגות� ובתשובות  ד[.� ובהערה� וג',�

עובר�בפחות� קפב[�כתב�שכל�ההיתר�להציל�
מארבעים�יום,�היינו�באופן�שעשתה�בדיקה�
איחר� רק� אם� אבל� מעוברת,� שהיא� ונודע�
אם� נבדקה� לא� ועדיין� מועט� בזמן� ווסתה�
מעוברת,�אסור�לחלל�שבת�)כגון�במקרה�של�
ע"י� ונראה�שיש�להקל�אף�בבדיקה� דימום(.�
אליבא  גיליון   – הריון  לבדיקת� מיוחד� מקל�

דהלכתא�]גליון�סז,�סימן�של�עמ'�סב�הערה�30[.

קליטתו,� עובר�במבחנה�כשהוא�בתחילת� ו.�
שאינו� משום� השבת,� את� עליו� מחללין� אין�
בגדר�תחילת�העיבור�–�שו"ת�שבט הלוי�]ח"ה�

סימן�מז[.�

עובר� הצלת� בשביל� שבת� לחלל� ההיתר� ז.�
להצילו� אפשרות� שיש� במקרה� רק� הוא�
לחיי� היא� הצלתו� אם� אבל� ויגדל,� שיתקיים�
שעה,�אין�מחללין�עליו�את�השבת�–�שולחן 
בהעמק  יד[,�עפ"י�מ"ש� ]סימן�של�ס"ק� שלמה 
נאמר� לא� עובר� שעל� ח[� ס"ק� א� ]סימן� שאלה�
"וחי�בהם",�וההיתר�להצילו�הוא�רק�מהלימוד�
עליו� –�חלל� ישראל�את�השבת� בני� "ושמרו�

שבת�אחת�כדי שישמור שבתות הרבה".

ח.�יש�אומרים�שאפילו�במקום�ספק�מחללין�
]סימן�של�ס"ק� שולחן שלמה  �– להצלת�עובר�
סימן� ]חי"א� אליעזר� ציץ  בשו"ת  כתב� וכן� יד[.�
]סימן�קסז�ס"ק� העמק שאלה� ד[.�אבל� מג�אות�

יז[�כתב�שבספק�אין�מחללין.�ובגיליון אליבא 

של דיני יולדת בשבת ובו י"א סעיפים:
שהיא  מה  לכל  השבת76  את  עליה  ומחללין  סכנה75  בו  שיש  כחולה  היא  יולדת74  א 

של
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שבבתי� הוסיף,� �]31 הערה� ]שם,� דהלכתא�
חשש� ויש� רבים,� עובדים� שישנם� רפואה�
שלא�ידעו�להבחין�בין�תינוק�לתינוק,�מחללין�

שבת�בכל�אופן.

ט.�לענין�הצלת�עובר�שמתה�אמו�בלידה�–�
ראה�שו"ע�]ס"ה[�ורבינו�]ס"ז[,�ובמש"כ�שם.

"היא כחולה שיש בו סכנה" 75

א.�אף�על�פי�שהיולדת�מוגדרת�כחולה�שיש�
דינה� עליו�שבת,�שונה� סכנה,�שמחללים� בו�
משאר�חולה�שיש�בו�סכנה�לקולא�ולחומרא.�
בכדי� שבת� עליה� לחלל� שמותר� לקולא,�
ליישב�דעתה,�כגון�להדליק�נר�ליולדת�סומא.�
שבשאר� הסוברים� לפי� שאף� ולחומרא,�
אצל� בשינוי,� צורך� אין� סכנה� בו� שיש� חולה�
�– משנים� לשנות,� שאפשר� מה� בכל� יולדת�
ד"ה� לקמן� וראה� �.]258 עמ'� ]ח"ג� פוע"ה� ספר 
מדליקין�לה�הנר�]אות�ב[�בשם�הפרמ"ג,�שאם�
יש�גוי�עדיף�לעשות�ע"י�גוי.�וראה�לקמן�ד"ה�
לפיכך�החמירו�חכמים�לשנות�]אות�א[,�שאם�
היולדת�חלשה�ונמצאת�בסיכון,�דינה�כשאר�
חולה�שיש�בו�סכנה�ואינה�צריכה�שינוי�כלל.

של� לחייו� חשש� שיש� הרופא� קבע� אם� ב.�
האם� את� לנתח� יש� הצלתו� ולשם� העובר�
את� ולהוציא� �– ושלימה� בריאה� שהיא� �–
בשבת.� גם� הניתוח� את� לבצע� מותר� הולד,�
אף�שאין�האם�חייבת�להכניס�עצמה�לספק�
סכנה�בשביל�הצלת�העובר,�שהרי�אין�אדם�
חייב�להכניס�עצמו�בספק�סכנה�כדי�להציל�
שהיא� )ומה� עובר� שכן� וכל� מסכנה,� אחרים�
מחוייבת�משעבודה�לבעלה�הוא�רק�להכניס�
את�עצמה�לסכנה�של�הריון�ולידה�רגילה,�כי�
אולם� נישאת(,� כן� ועל� על�עצמה� קיבלה� כך�
גם� ניתוח� לעשות� מותר� שפיר� בהסכמתה�

בשבת�–�שולחן שלמה�]סק"א[.��

"ומחללין עליה את השבת" 76

הלידה� אחר� אפיזיוטומיה,� של� במקרה� א.�
צריכים�לתפור�את�החתך�מיד,�גם�אם�כמעט�
מועט� זמן� רק� נשאר� אם� ואפילו� דימום� אין�
עד�ליציאת�שבת�–�שולחן שלמה�]סק"ב,�ב[.

ב.�אשה�שכרעה�ללדת�וצריכה�לנסוע�ברכב�
לבית�הרפואה�במקום�שאין�עירוב,�תצמצם�
בדברים�שנוטלת�עמה.�אמנם�אם�המכונית�
נכנסת�לחצרה�מקום�שיש�עירוב,�וגם�בבית�
שבדרך� פי� על� אף� לחצר,� נכנסת� הרפואה�
מותר� שפיר� מעורב� שאינו� במקום� עוברת�
רק� ולא� בכך,� שרצונה� מה� כל� עמה� לקחת�
א[.� ]סק"ג,� שלמה� שולחן  �– הכרחיים� דברים�
ובאוצר הלכות�]עמ'�תקעא�אות�יד[�התיר�לקחת�
ע"י�גוי�את�כל�חפצי�היולדת,�וכן�התיר�לבעל�
]ראה�לקמן�ד"ה�שאע"פ�שהיא�אינה�רואה�מתיישב�

לבה�יותר�]אות�ה[�שמותר�ללוותה[�לקחת�מה�

הגוי� � ואם� היולדת,� בתיק� ויניחם� לו� שנצרך�
לא�רוצה�לקחת�חפצי�הבעל,�אסור�לו�לקחת�
מותר� ביו"ט� אבל� היולדת.� חפצי� את� אלא�
שאינו� ובלבד� הבעל,� חפצי� את� גם� לקחת�

יוצא�מחוץ�לתחום.�

א.� כתב:� רמה[� עמ'� פצ"א� ]ח"ד� שני� ובחוט 
טופסי� כגון� נפש� פיקוח� לצורך� שצריך� מה�
ביקורת,�מסמכי�קבלה�לבית�הרפואה�וטלפון�
נייד�כאשר�נצרך�לפיקוח�נפש�–�מותר�לקחת�
אף�כשיש�איסור�דאורייתא�כגון�הוצאה.�ב.�
תוך�התחום�–�ויש�עירוב�כשר�–�מותר�לקחת�
לצורך� וכן� לשבת,� ליולדת� שצריך� מה� כל�
המלווה.�לכן�מותר�לקחת�יין�לקידוש,�אוכל,�
ספרי�לימוד,�ובגדים�ליולדת�לאחר�הלידה.�ג.�
במקום� התחום� בתוך� אף� או� �– לתחום� חוץ�
שאין�עירוב�–�והנהג�יהודי,�מותר�לקחת�רק�
אף� דברים� ושאר� נפש,� פיקוח� שלצורך� מה�
לצורך�שבת�אסור,�לכן�אין�לקחת�יין�לקידוש,�
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מה לשו"ע אדמו"ר השקן סימן של 

אך� הלידה,� לאחר� המיועדים� ובגדים� אוכל,�
ניתן�ללבשם�קודם�הנסיעה.�ד.�אך�אם�הנהג�
גוי�והוא�עושה�את�ההוצאה�מביתה�למכונית�
ומהמכונית�לבית�הרפואה,�מותר�לקחת�לה�
ולמלווה�אותה�את�כל�מה�שצריכים�לשבת�
אם�זה�בגדר�צורך�מצוה,�משום�שהוא�שבות�

דשבות�לצורך�מצוה.

�– דעתא'� ל'יתובי� הנצרכים� חפצים� לגבי�
קז� פרק� אליהו,� ]להגר"מ� מרדכי� מאמר  ראה�
מותר� עירוב� במקום�שאין� יא[�שאפילו� סעיף�

לה�לקחת�עמה�חפציה�שחושבת�שתצטרך�
בהמשך�באופן�שנצרכים�לישוב�דעתה,�כגון�
טלפון�נייד�שחושבת�שתצטרך�בהמשך�כדי�

להתייעץ�וכד'. 

לבית� הדרך� באמצע� הצירים� נפסקו� אם� ג.�
הרפואה,�באופן�כזה�שאם�היתה�כעת�בביתה�
לא�היתה�חושבת�כלל�ללכת�לבית�הרפואה,�
חייבת�לעצור�את�הרכב�ולהיכנס�לבית�הסמוך�
ולא�להמשיך�בנסיעה�בשבת�–�שולחן שלמה�
]סק"ג,�ג[.�ובהערה�]אות�ה[�הוסיף�שאם�הנהג�

למצוא� וקשה� מרוחק� והמקום� לדרכו,� ייסע�
לבית� לנסוע� שוב� וכשתצטרך� אחר,� נהג� בו�
אותה� הנהג�שלקח� את� לא�תמצא� הרפואה�
הנסיעה� את� להמשיך� לה� מותר� בתחילה,�

לבית�הרפואה�)אף�שפסקו�הצירים(.��

"קורין לה" 77

ויש�לדייק�בלשון� המשנה�]שבת�קכח:[.� לשון�
'לה'� תיבת� וכו',� חכמה� 'לה'� וקורין� המשנה�
אינה� אם� אבל� כן.� דורשת� שהיולדת� מורה�
לביתה� הרפואה�שסמוך� ובית� זאת,� דורשת�
בטוחות� מרגישות� שם� והיולדות� טוב� הוא�
]מהדורת� היולדת� תורת  �– שבת� לחלל� אין�

תשע"ו,�מוספים�וביאורים�סימן�טז�עמ'�תפט[.

"חכמה ממקום למקום" 78

א.�ואף�במקרה�שהיא�עצמה�מיילדת,�פשוט�
מור  �– אחרת� למיילדת� לקרוא� שמותר�

וקציעה.�

יש� אך� מגוריה,� במקום� מיילדת� יש� ואם� ב.�
מותר� אחר,� במקום� יותר� טובה� מיילדת�
החיים� כף  �– יותר� רחוק� ממקום� להביאה�
]סק"ד[.�ואפילו�מחוץ�לתחום�–�משנ"ב�]סק"ב[.�

שיש� פרסאות� שלש� רחוקה� היא� ואפילו�
פרמ"ג  �– פוסקים(� )לכמה� תורה� איסור� בה�
הרפואה� בית  בשבילי  ובספר� סק"ב[.� ]משב"ז�

להביא� הדורשת� יולדת� כתב,� כד[� סעיף� ]פ"ה�

מיילדת�מסוימת�שיש�לה�אימון�בה�והבאתה�
זאת.� לעשות� מותר� שבת,� בחילול� כרוכה�
וראה�בהערה�]�31שהביא�בשם�הרב�זילברשטיין[�
התפארת ישראל�]שבת� מש"כ�לדייק�מדברי�
'נראה� חכמה,� לה� וקורין� שכתב� מ"ג[� פי"ח�

דנקט�חכמה,�לאשמועינן�דאפילו�יש�מיילדת�
כאן,�ורק�דזו�חכמה�ביותר,�אפילו�הכי�שרי'.

ג.�ממתי�יכולה�לקרוא�למיילדת?�ראה�מש"כ�
רבינו�בס"ג.

בנסיעה� יחוד� לאיסור� לחשוש� יש� האם� ד.�
לבית�הרפואה?

בית� אל� למיילדת� שקוראים� מקובל� היה� ]בעבר�

היולדת,�ולכן�דנו�הפוסקים�בשאלה�זו�לגבי�המיילדת.�

נוסעת� עצמה� שהיולדת� הוא� המקובל� המנהג� כיום�

לבית�הרפואה�ללדת�שם�]וראה�ספר�השיחות�תשמ"ז�

התורה.� הוראת� הוא� 10[�שכן� והערה� �146 עמ'� ]ח"א�

ע"כ.�ומ"ש�בקצות�השלחן�סימן�קמ�הערה��1)עמ'�קז(,�

נראה�שנשתנה�המצב�ובימינו�אין�לומר�כן[,�ולכן�יש�

לדון�בזה�הן�לגבי�היולדת,�והן�לגבי�אשה�אחרת�הבאה�

לסייע�לה�)"דולה"([.

הנר79  לה  מדליקין  ובלילה  אותה  ומיילדין  למקום78  ממקום  חכמה  לה77  קורין  צריכה 
יכולות  שהיו  לנר  צריכות  עמה  המתעסקות  הנשים  אין  ואפילו  סומא  היא  אפילו 
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נשאל� לג[� סימן� אה"ע� ]ח"ב� אריה� שם  בשו"ת 
בלידתה�שלחה�בשבת� באשה�שבהקשותה�
גוי,� היה� והעגלון� עבריה� מיילדת� אחר�
ישראל,� שומר� עמה� ייסע� האם� והסתפקו�
או� יחוד,� איסור� למנוע� בכדי� שבת� ויחלל�
שתיסע�לבדה�ותעבור�על�איסור�יחוד.�נמנו�
שאין� תינוק,� עמה� שיסע� וגמרו� הלומדים�
הורו� האם� ונשאל� דרבנן.� איסור� אלא� בזה�
עמה� שיסע� עדיף� שלכאורה� וענה� כדין.�
פיקוח� בפני� נדחית� שהשבת� כיון� ישראל,�
אביזריהו� בכלל� שהוא� 'יחוד'� משא"כ� נפש,�
לא� יעבור(� ואל� ביהרג� )שהוא� עריות� דגילוי�
הותר�בפיקוח�נפש.�ודוחה�השם�אריה,�שעד�
כאן�לא�אמרו�בגילוי�עריות�יהרג�ואל�יעבור,�
אלא�רק�באיסור�ערווה�שיש�בה�כרת,�אבל�
אין� לאו� שגם� 'יחוד'� שכן� וכל� לאו� באיסורי�
בו,�אתי�עשה�של�'והשבותו�לו'�ודוחה�אותו.�
ומסיים�לדינא�ומחלק�בין�מיילדת�אשת�איש�
שלרוב�הפוסקים�היחוד�עמה�אסור�מהתורה,�
לכן�יש�לצרף�עמה�שומר�ישראל�שלא�יהיה�
יחוד�)ואם�יש�אפשרות�שיהיה�קטן,�הרי�זה�
עדיף(,�אבל�במיילדת�פנויה�דאינו�אלא�גזרה,�
יש�להורות�שתסע�בעצמה�ולא�יחללו�שבת�
עמה,� יסע� לא� קטן� ואפילו� בגללה,� אחרים�
עיי"ש.�ובשו"ת שבט הלוי�]ח"ו�סימן�לח�אות�ד[�
ליבי� ולזה� וכתב� הביא�את�דברי�השם�אריה�
יחוד  הלכות  בספר  כתב� וכן� להלכה.� נוטה�
עפ"י�פסקי שבט הלוי�]פ"א�סעיף�כא[,�ובסעיף�
אין�מי�שיסע�עמה,�המיקל� כב�הוסיף�שאם�
מי� על� לו� יש� יחוד,� שיש� באופן� אף� לנסוע�
לסמוך�)עיי"ש�בהערה�לא,�דכל�שאין�היחוד�
דרך�חיבה�אלא�לאיזה�צורך�כנידון�דידן,�אין�

זה�בגדר�אביזרייהו�דג"ע(.�

סימן� מהדו"ק� ]ח"א� ודעת� טעם� טוב  ובשו"ת 
והתיר� אריה,� שם� לבעל� להשיב� כתב� קצב[�
הוא� בכה"ג� שבת� דהחילול� בפנויה,� אף�
דרבנן� על� לעבור� ועדיף� דרבנן,� תחומין� רק�

באיסור� דרבנן� על� מלעבור� 'שבת'� באיסור�
'יחוד',�דגם�יחוד�דרבנן�הוא�בכלל�'יהרג�ואל�
סימן� ]ח"ו� אליעזר� ציץ  בשו"ת  וראה� יעבור'.�
נפק"מ� כמה� וכתב� שהרחיב� ט[� אות� א� פרק� מ�

להלכה.

ב,� ג,� ס"ק� שלמה� ]בשולחן� כתב� והגרשז"א�
סק"א4[�שבעגלון� כב� סימן� אבה"ע� אברהם� נשמת�

לחשוש� יש� ישראל(� )אפילו� פרוץ� או� נכרי�
כן� נפש� ורצחו� יקום�איש�על�רעהו� שכאשר�
הדבר�הזה,�ויש�לחוש�לאונס.�ואף�שלכאורה�
נראה�שבחילול�שבת�–�שיסע�עוד�ישראל�–�
רק� נפש�אלא� כדי�להקל�על�הפיקוח� בו� אין�
דהשם� י"ל� שרינן,� והאיך� מאיסור,� להצילה�
דגילוי� אביזרייהו� הוי� שיחוד� סובר� אריה�
ליווי� בלא� תיסע� לא� המיילדת� וע"כ� עריות,�
של�ישראל�אחר,�והיולדת�תסתכן,�לכן�שפיר�
החילול�הוי�לצורך�פיקוח�נפש,�ומהאי�טעמא�
נראה�להלכה�ביולדת�הנוסעת�לבית�הרפואה�
באופן�שיש�שם�רק�איש�אחד�והוי�יחוד,�אם�
היא�מפחדת�יתכן�שזה�בגדר�של�פיקוח�נפש�
וצריכים�לנסוע�עמה,�ושרי�לחלל�שבת�בכדי�

לייתובי�דעתה.�

הרפואה,� לבית� באמבולנס� הנוסעת� אשה�
שיצטרפו� כדאי� ליחוד� חשש� שיש� במקום�
ואפילו� מיחוד� להצילה� כדי� אתה� לנסיעה�
אם� או� יהודי� הנהג� אם� הבדל� ואין� בשבת,�
הנהג�הוא�גוי�– שולחן שלמה ]קונטרס�היחוד�

סמ"ו[.

מרדכי� ]להרב� שאלה� העמק  בשו"ת  אבל 
לחוש� שאין� כתב� יד[� סימן� או"ח� טברסקי,� דוב�

תתלווה� לא� לכן� החולה� לגבי� יחוד� לאיסור�
אומרים� שאין� משום� קטנה,� אפילו� אליה�

לאדם�חטא�כדי�שיזכה�חברך.��

זה� שכל� הוסיף,� ]שם[� אברהם� ובנשמת 
שימוש� בה� שיש� בעגלה,� בנסיעה� מדובר�
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נר אעפ"כ מדליקין בשבילה שאע"פ שהיא אינה רואה  להתעסק עמה כל צרכה בלא 
לי  הצריך  יש דבר  אם  בלבה  שאומרת  נר81  כאן  שיש  כשיודעת  יותר80  מתיישב לבה 

נסיעה� על� כשמדובר� היום� אך� חיים,� בבעלי�
כאן� אין� גוי,� הוא� הנהג� אם� וכ"ש� במכונית,�
הנוסע,� ידי� על� חילול�שבת� לכאורה�מעשה�

ע"כ.

מסוגלת� ואינה� תכופים� במקרה�שציריה� ה.�
תורת  בספר  כתב� לעבירה,� להתרצות�
יד�הערה�ד[�שיתכן�שאין�איסור� ]פרק� היולדת�
ולא� רצון� הוא�מחשש� יחוד� איסור� כי� יחוד,�
גם� לציר,� ציר� שבין� בהפסקות� וגם� מאונס,�
כאשר�יש�ביניהם�שיעור�צליית�ביצה�שהוא�
של� במצב� היא� הרי� מ"מ� יחוד,� של� שיעור�
להתרצות� מסוגלת� ואינה� כוחות� אפיסת�
והסכים�עמו� יחוד,� ואין�בזה�איסור� לעבירה�
שלמה� מנחת  בשו"ת  אבל� אלישיב.� הרב�
]סימן�צא�אות�כא,�וכן�הביא�משמו�בנשמת�אברהם�

שם�סק"א5[�חלק�על�סברה�זו,�שכן�איסור�נדה�

הוא�גם�בחיבוק�ונישוק�ושאר�קריבות.�ועוד�
כתב,�שיש�לחוש�לאיסור�יחוד,�הואיל�ובדרך�
מצוי�מאוד�שהצירים�נפסקים,�ואז�היא�ככל�

הנשים.

"מדליקין לה הנר" 79

א.�וכל�זה�להדליק�נר�כדי�שלא�תשב�בחושך,�
טוב� יותר� שיאיר� כדי� דלוק� נר� להטות� אבל�
עבורה� לעשות� הותר� שלא� משום� אסור,�
יש� בזה�שכבר� ]אבל� מה�שמוכרח� אלא� בשבת�
לה�אור�ונתיישבה�דעתה,�אסור�לעשות�עוד�מלאכות[�

–�משנ"ב�]סימן�רעח�ביה"ל�ד"ה�לכבות[.� 

ידי� על� לעשות� יש� גוי� שם� כשיש� ומיהו� ב.�
גוי,�דיולדת�קיל�מחולה�אחר – פרמ"ג ]א"א�
לעיל� מש"כ� וראה� ]סק"ו[.  החיים  כף  סק"ב[,�

סימן�שכח�סעיף�יג�הערה�36.

"שאע"פ שהיא אינה רואה  80
מתיישב לבה יותר"

חסרת� כשהיא� ללידה� המגיעה� יולדת� א.�
ללא� ללדת� סיכוייה� מבוהלת,� או� ביטחון�
ועולים� משמעותי,� באופן� יורדים� סיבוכים�
התערבות� עם� הלידה� את� לסיים� סיכוייה�
קיסרי(.� )ניתוח� דופן� חתך� או� מכשירנית�
ללידה,� רגועה� המגיעה� היולדת� לעומתה,�
פעיל� באופן� ולסייע� פעולה� לשתף� יכולה�
ורפואה  מציאות� �– התקין� הלידה� לתהליך�
131- ד"ר�מרדכי�הלפרין,�עמ'� ]להרב� נשים� בסדר 

�.]132

ב.�גדר�'יתובי�דעתא'�תלוי�לפי�המצב�והעניין,�
היולדת� או� החולה� אם� להחליט� שצריכים�
מפחד.� רגיעה� חוסר� של� במצב� נמצאים�
וחסר� כעסן� רופא� ליולדת� יש� אם� לפעמים�
בו� אימון� לחוסר� עליה� משפיע� זה� סבלנות,�
בה� מטפלים� שלא� תפחד� שמא� לחוש� ויש�
כראוי,�ויכולה�להסתכן�מחמת�כך,�והכל�לפי�
ליולדת�לנסוע� ולפעמים�יש�שמותר� העניין.�
בשבת�לבית�רפואה�יותר�מרוחק,�אם�אין�לה�
אימון�ברופא�שבבית�הרפואה�הקרוב�אליה,�
והכל�לפי�העניין,�וצריך�זהירות�גדולה�לקבוע�
מצב�של�'יתובי�דעתא'�–�חוט שני�]ח"ד�פצ"א�

עמ'�רמב[.

ג.�ומטעם�זה�כתב�בשו"ת שבט הלוי�]ח"ט�סימן�
עה[,�וכן�כתב�בשו"ת משנה הלכות�]חי"ד�סימן�

)אפידורל(�להרגיע� זריקה� רסו[,�להתיר�לתת�

לה� כשקשה� הלידה,� חבלי� תרגיש� שלא�
לסבול,�אף�שיש�בזה�חשש�איסור�דאורייתא�
וגם� חלושות,� לנשים� ובפרט� דם[.� ]הוצאת�

בדרך�כלל�לחץ�הדם�עולה�כתוצאה�מהפחד,�
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]שם[� הלוי� השבט  כתב� עוד� סכנה.� בזה� ויש�
שאין�להתיר�אלא�משעה�שצועקת�בחבליה�
]שאז�נקראת�יולדת�לגבי�חילול�שבת[�אבל�לפני�זה�

לא�שמענו�אפילו�משום�'יתובי�דעתא'.�ולפי�
דעתה'� ש'יתובי� משמע� הלוי� השבט� דברי�
אלא  אינו�מתיר�לעשות�מלאכות�דאורייתא�
שצועקת מחמת חבליה,� אם כן היא בשלב�
רפואה� לבית� ברכב� נסיעה� לגבי� ה"ה� וא"כ�
מרוחק�–�אע"פ�שיש�בית�רפואה�קרוב�משום�
'יתובי�דעתא',�וכן�כל�כיו"ב�–�יהיה�מותר�רק�

אם�נמצאת�בשלב�שצועקת�וכו'.

במכשיר� להשתמש� שמותר� הדין� והוא� ד.�
בו� להשתמש� ומותר� כאבים,� לשיכוך� 'טנס'�
]ח"ג� פוע"ה� ספר  �– הצירים� מתחילת� כבר�
הגרשז"א.� בשם� �]94 ובהערה� לא� סעיף� �203 עמ'�

ובגיליון אספקלריה�]יו"ל�ע"י�מכון�מדעי�טכנולוגי�
להלכה,�גילון�יז[�כתב�הרב�הלפרין:�באופן�כללי�

'טנס'� במכשיר� מלהשתמש� להימנע� יש�
לקחת� שרגילה� אשה� אך� בשבת.� בלידות�
ובמידה� המכשיר,� את� הלידות� לכל� עמה�
עלייה� תרגיש� היא� עמו� אותו� תיקח� ולא�
לקחת� יכולה� מהלידה,� החרדה� במפלס�
הצורך� במידת� בו� ולהשתמש� עמה,� אותו�
באמצעות�לחיצות�ב'שינוי',�כדלהלן.�במקרה�
העניין� את� לברר� בראשו,� עיניו� החכם� זה�
ולקבל� מובהק� הוראה� מורה� עם� מראש�
לקחת� לה� שהותר� אשה� מפורטות.� הנחיות�
תקפיד� בשבת,� ללידות� ה'טנס'� מכשיר� את�
הצג� את� לכסות� וגם� שבת,� מערב� להפעילו�
בנייר�דבק�אטום�וכדומה,�באופן�שהרישומים�
לא� והשינויים�שבעקבות�הלחיצות� בתצוגה�
במכשיר,� השימוש� צורת� לגבי� לעין.� יראו�
יש�גם�לברר�מראש�עם�מילדת�מוסמכת,�או�
תומכת�לידה,�האם�קריטי�להעלות�ולהוריד�
או� ציר,� הופעת� בכל� הפולס� עוצמת� את�
לעוצמה� המכשיר� את� מראש� לכוון� שניתן�

רואים�שפעולת�המכשיר� אם� ורק� מסוימת,�
את� לשנות� ניתן� יעילה,� אינה� כזה� באופן�
העוצמה�ב'שינוי'.�'שינוי'�לעניין�האמור�הוא,�
כשהיא� האצבע� בפרק� הכפתור� על� לחיצה�

מקופלת.

זהו� דעתא',� 'יתובי� משום� דהתירו� הא� ה.�
אך� עצמה�שלא�תסתכן,� היולדת� לצורך� רק�
של� דעתה� בישוב� חסרון� או� דאגה� כל� לא�
היולדת.�לכן�אין�לחלל�שבת�בכדי�להתעניין�
או� החולה,� המשפחה� מבני� אחד� בשלום�
מתיישבת� זה� ידי� שעל� אף� ברכה,� לקבל�
שזה� העניין� לפי� רואים� אם� אלא� דעתה,�
�אבל  רמד[.� עמ'� ]שם� שני� חוט  �– נפש� פיקוח�
אם� לכאורה� כתב,� ג[  ]סק"ד,� שלמה� בשולחן 
או� בנו� את� לראות� דורש� המסוכן� החולה�
את�בתו�וכד',�יתירו�להם�לחלל�שבת�ולבוא�
זה� שאין� יתכן� אך� דעתו,� להפיס� כדי� אליו�
ואטו� הטיפול,� ועצם� המחלה� לעצם� נוגע�
וירצה� וכד'� רדיו� לשמוע� אוהב� החולה� אם�
טייפ� לו� לפתוח� מותר� האם� בשבת,� לשמוע�
או�לנגן�בפניו.�וצ"ע�הרבה�בכל�אלה�כי�סוף�
סוף�החולה�גם�מצווה�על�שבת,�וסיים�שיש�
כגון�לראות� בין�דרישה�שהיא�בצדק,� לחלק�
את�בנו�או�בתו,�ובין�דרישה�לא�צודקת�כגון�
לשמוע�רדיו. ולהלכה�כתב�בנשמת אברהם�
]חו"מ�סימן�רנ�סק"א[�בשם�הגרשז"א�שלפעמים�

מותר�אפילו�לחלל�שבת�באיסורי�תורה�אם�
צריכים�לכך,�למשל�כדי�להביא�את�הבן�לפני�
דעתו� שתיטרף� ספק� באמת� יש� אם� האבא,�
כהלכתה� שבת  בשמירת  כתב  וכן� ויסתכן.�
]פל"ב�סעיף�כה�כו[��שאין�לחלל�שבת�באיסור�

אם� אלא� החולה,� את� להרגיע� בכדי� תורה�
יבריא� שהחולה� שהסיכוי� במקרה� מדובר�
תלוי�במצבו�הנפשי�ויש�חשש�שמא�תיטרף�
לעשות� ניתן� מצבים,� בשאר� אבל� דעתו.�
בשינוי� ועדיף� מדרבנן,� האסורות� מלאכות�
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מפחד  שתסתכן82  לחוש  יש  נר  כאן  שאין  כשתדע  משא"כ  לי  ועושות  רואות  חברותי 

]ובהערה�פד�כתב�שעושים�מלאכות�לצורך�הרגשתו�

הרגשתו� בשביל� עושים� אין� אבל� גופו,� של� הטובה�

יהיה�מותר�לחלל�שבת�אף�בפתיחת� הנפשית,�דא"כ�

הרדיו�ולהביא�קרובים�במכונית[.

היולדת� את� ללוות� מותר� זה,� ומטעם� ו.�
תפחד� שלא� כדי� הרפואה� לבית� בנסיעתה�
וכן� ג[;� ס"ק� בדה"ש� קמ� ]סימן� השלחן� קצות  �–
שו"ת  �– הצורך� בעת� לה� לעזור� שיוכל� כדי�
שבט הלוי�]ח"ג�סימן�לו[.�ואף�אם�היא�אומרת�
שאינה�מפחדת�מ"מ�יש�לנסוע�עמה�מהטעם�
לבדו� בסכנה� הנמצא� אדם� להשאיר� שאין�
שמא�יצטרך�עזרה,�ובפרט�שכידוע�לפעמים�
העניינים�משתנים�שלא�לפי�התכנית�–�חוט 
בשו"ת אגרות משה� שני�]שם�עמ'�רמג[.�אבל�
]או"ח�ח"א�סימן�קלב[�כתב�שמותר�לנסוע�עמה�

מה� משום� ואם� שמפחדת.� כשאומרת� רק�
נוסעת� )שבה� במכונית� להצטרף� יכול� אינו�
לבית� לנסוע� יכול� באמבולנס,� או� היולדת(�
נשמת  �– נפרדת� במכונית� אף� הרפואה�
עמ'� ]שם� שני� בחוט  כתב� וכן� ]סק"ו[.� אברהם�

רמג[.

ז.�יולדת�שהגיעה�בערב�שבת�לבית�הרפואה�
ללידה,�ורופא�מומחה�מעריך�שלא�תלד�עד�
מוצאי�שבת,�מכיוון�שבבית�תהיה�לה�מנוחת�
הנפש�ומנוחת�הגוף,�מותר�לה�לשוב�לביתה�
ע"י�נהג�נכרי�–�שולחן שלמה�]ערכי�רפואה�ח"ג�

עמ'�קכב�הערה�יא[.�

הכהן� שבעלה� ודורשת� הפוחדת� יולדת� ח.�
בו�טומאת� ישהה�עמה�בבית�הרפואה�שיש�
מת,�מותר�לו�לעבור�על�איסור�טומאת�כהנים�
כדי�ליישב�את�דעתה,�כאשר�יש�בזה�פיקוח�
ויסתלק�מיד�כשיצא�הולד,�או�משעה� נפש.�
חיונית� אינה� כבר� הבעל� של� שנוכחותו�

ונחוצה�–�תורת היולדת�]פ"ז�ס"ח[.

בעלה� ע"י� הן� �– היולדת� לביקור� בנוגע� אך�
והן�ע"י�קרובי�משפחתה�הכהנים�–�אסורים�
לבקרה.�ובמקום�צורך�גדול�יש�מקום�להקל�
את� לקצר� עליהם� אך� דעתה� ליישב� בכדי�
הלוי� שו"ת שבט  �– הביקור�במידת�האפשר�

]ח"ה�סימן�קפד,�ח"ב�סימן�רה,�ח"ו�סימן�קעה[.

ל'יתובי� הנצרכים� חפצים� לקיחת� לגבי� ט.�
לעיל� ראה� �– עירוב� שאין� במקום� דעתא'�

בד"ה�ומחללין�עליה�את�השבת�]אות�ב[.

"כשיודעת שיש כאן נר" 81

חושבני�שהוא�הדין�אם�יש�נר�קטן�והיולדת�
חוששת,�כיון�שאין�זה�אור�רגיל�ולדידה�אין�
הלבנה,� לאור� קטן� נר� של� אור� בין� נפק"מ�
גוונא�צריכים�שיהיה�אור�כדרך� ולכן�בכהאי�
שלמה  שולחן   – תמיד� להאיר� שרגילים�

]סק"ד,�א[.

"יש לחוש שתסתכן" 82

ישנים� תוספות  בשם� ]סק"ג[� המשנ"ב� כתב�
]יומא�פג.�ד"ה�חולה[,�דאף�שבסימן�שכח�ס"ה�

עד�שיאמר� את�השבת� נפסק�שאין�מחללין�
לכך.� צריך� שהוא� עצמו� החולה� או� הרופא�
אומרת� אינה� ואפילו� כן,� אינו� יולדת� לגבי�
כלום,�ואף�החכמה�אינה�אומרת�כלום,�מ"מ�
היות�ויולדת�שאין�לה�נר�אין�דעתה�מיושבת�
ועלולה�להסתכן,�לכן�מותר�לחכמה�להדליק�
אף�שהיולדת�לא�תבקש.�ובביאור הלכה�]ד"ה�
ומדליקין[�הביא�דעת�הרמב"ם�שמחלק,�קודם�

פתיחת�הקבר�מותר�להדליק�רק�כשאומרת�
שצריכה,�אבל�משעת�פתיחת�הקבר�מדליקין�
אף�ללא�אמירתה.�ולכאורה�מדיוק�דברי�רבינו�
שאומרת� נר� כאן� שיש� 'כשיודעת� שכתב�

מדרכי הלוי
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צריכה84. שהיא  מה  יפה  לה  עושין  אין  שמא  תפחד  אשר  לבבה83 

ומכל מקום הואיל וכאב היולדת דברים טבעים הם85 ואין אחת מאלף מתה מחמת לידה86 
לפיכך החמירו חכמים לשנות87 בכל מה שאפשר לשנות בו כגון אם צריכים להביא לה 
הוצאה שלא כדרכה  תלוי בשערה שהיא  לה חברתה  דרך רשות הרבים תביאנו  כלי 

)וכן�בכל� בליבה',�ולא�תלה�באמירתה�קודם�
הסעיף(�נראה,�שלא�תלוי�בבקשתה,�אלא�כל�
שרואים�שצריך�לעשות�עבורה�פעולות,�שרי�
מצב� באיזה� משנה� ולא� בקשתה,� ללא� אף�

היא�נמצאת.

"מפחד לבבה" 83

י"ל�שהוא�מצב�שעלול� טירוף�הדעת� ובגדר�
להיות�מסוכן�כל�רגע,�או�עבור�החולה�עצמו�
או�עבור�הזולת,�ולכן�צריכים�לחלל�עליו�את�
השבת�ואפילו�באיסורי�דאורייתא�אם�ע"י�כן�
בו,�או�למנוע�ממנו�את�טירוף� יכולים�לטפל�
דם� שזב� מקרה� על� כתב� ו� אות� ]ובהערה� הדעת�
לתינוק�לאחר�המילה�בשבת,�והיה�חשש�לחייו,�ואמו�

והוצרכה�לנסוע�עמו� לא�הייתה�מוכנה�להניחו�לרגע�

ייסע�עמה,�משום� למוהל,�פסק�הגרשז"א�שגם�האב�

נסיעת� נתונה�עכשיו�חשיב�שפיר� זה�שהיא� שבמצב�

הדין� והוא� היולדת[.� של� דעתא� ליתובא� הבעל�

לגבי�אדם�בריא�שעלול�להיטרף�דעתו.�אולם�
כדי�שהוא� רק� אם� עבורו� לחלל�שבת� אסור�
יהיה�חייב�במצוות�–�שולחן שלמה�]סק"ד,�ב[.

"שמא אין עושין לה יפה  84
מה שהיא צריכה"

כתב�רבינו�שמא�אין�עושין�לה�'יפה'�מה�שהיא�
שלא� לא� הוא� שלה� שהפחד� היינו� צריכה,�
יעשו�כלל,�אלא�יעשו,�אך�לא�באופן�'מושלם',�
בשינוי.� עבורה� שבת� לחלל� מותר� אז� גם�

"ומ"מ הואיל וכאב היולדת  85
דברים טבעים הם"

אף�לדעת�האומרים�לגבי�חולה�שיש�בו�סכנה�

שלא�הצריכו�לעשות�מלאכה�בשינוי�)כמ"ש�
רבינו�בסימן�שכח�סי"ג(,�מ"מ�ביולדת�הצריכו�
ואין� טבעי,� דבר� זה� שהכאבים� משום� שינוי�

בזה�כל�כך�סכנה�–�משנ"ב�]סק"ה[.

"ואין אחת מאלף מתה מחמת לידה" 86

תשע"ד� ]מהדורת� אברהם� בנשמת  כתב� א.�
עמ'�תקמו[�בשם�הגרשז"א,�לבאר�הא�דאמרו�

מצויה� מיתה[�שמיתה� ד"ה� פג.� ]כתובות� התוס'�
מסתכנות� פעמים� שרוב� לפי� נשים� אצל�
הלידה,� מחמת� כוונתם�שמתות� אין� בלידה,�
אלא�שנחלשות�מחמת�הלידה,�ויש�בכך�כדי�
לקצר�את�ימיהן.�ומ"מ�כשיש�בלידה�סיבוכים�
המסכנים�את�היולדת,�הרי�דינה�כשאר�חולה�

שיש�בו�סכנה.

ב.�על�פי�הרפואה�תהליך�הלידה�הינו�תהליך�
הגורמים� ממשית.� חיים� סכנת� בו� שיש�
המסכנים�את�האם�במהלך�הלידה�הם�רבים.�
השכיח�שבהם�הינו�איבוד�דם.�ראה�בהרחבה�
בעניין�זה�בספר�מציאות ורפואה�בסדר נשים�

]להרב�ד"ר�מרדכי�הלפרין,�עמ'�131-133[.

"לפיכך החמירו חכמים לשנות" 87

א.�היינו�דווקא�ביולדת�שיש�לה�צירי�לידה�
ולפני�שהדם�שותת,�אך�ברגע�שהדם�שותת�
את� מחללין� אז� לילד� מקשה� היא� אם� או�
נשמת  �– בשינוי� צורך� וללא� כרגיל� השבת�

אברהם�]עמ'�תקמז,�בשם�הציץ�אליעזר[.

ב.�ואם�ע"י�עשיית�השינוי�יגרם�עיכוב�עושים�
בלא�שינוי – משנ"ב ]סק"ה,�הו"ד�בקצות�השולחן�

סימן�קמ�ס"א[.
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נא לשו"ע אדמו"ר השקן סימן של 

ואין בה איסור מן התורה88 וכן כל כיוצא בזה ואם צריכה לשמן לא תסוך חברתה שמן 
בשערותיה ותבא אצלה ותסחוט אותן אלא תביאנו בכלי תלוי בשערה שמוטב לעשות 
הוצאה בכלי ע"י שינוי מבלי איסור אחר מלהוסיף איסור סחיטה אע"פ שסחיטת שער 

אינה אסורה אלא מדברי סופרים כמו שנתבאר בסי' שכ"ו:

לצורך� דווקא� ב'שינוי'� לפעול� הדרישה� ג.�
בשלבים� ולא� הצירים� בשלב� היולדת� ריצוי�

המאוחרים�יותר�ניתנת�להבנה�בשני�אופנים:�

בשינוי� לפעול� יש� ראשון� בשלב� דווקא� א(�

צורך� אלא� עכשווית� סכנה� שאין� משום�

למנוע�סכנה�עתידית.�מצב�כזה�מחייב�למעט�

קיים� במצב� כמו� שלא� האיסור,� בחומרת�

ב(� בלידה.� השני� השלב� כדוגמת� סכנה,� של�

דווקא�כשהפעולה�הנדרשת�אינה�מתחייבת�

יש� אז� סובייקטיבית,� אלא� אובייקטיבית�

בפעולה� אולם� בשינוי.� לכתחילה� לפעול�
לטיפול� אובייקטיבית� הנדרשת� רפואית�
בחולה�המסוכן�–�אין�צורך�בשינוי�להפחתת�
בסדר  ורפואה  מציאות  �– האיסור� חומרת�

נשים�]עמ'�133[.���

"שהיא הוצאה שלא כדרכה  88
ואין בה איסור מן התורה"

צריך� אין� מדרבנן� האסורה� במלאכה� אבל�
לעשות�שינוי – אליבא דהלכתא ]גליון�סז,�עמ'�

סט[. 

שאלות מעשיות:

לה  מותר  מה  עירוב,  שאין  במקום  הרפואה  לבית  בשבת  שנוסעת  יולדת   .1
לקחת עמה לבית הרפואה? האם מותר לה לקחת חפצים שיכולים להרגיע את 

דעתה כגון טלפון נייד?
א. מה שצריך לצורך פיקוח נפש כגון טופסי ביקורת, מסמכי קבלה לבית הרפואה 

וטלפון נייד, מותר לקחת אף כשיש איסור דאורייתא כגון הוצאה. 
ב. תוך התחום – ויש עירוב כשר – מותר לקחת כל מה שצריך ליולדת לשבת, וכן 
יין לקידוש, אוכל, ספרי לימוד, ובגדים ליולדת  לצורך המלווה. לכן מותר לקחת 

לאחר הלידה. 
יהודי, לדעת  והנהג   – עירוב  או אף בתוך התחום במקום שאין   – חוץ לתחום  ג. 
מה  רק  לקחת  מותר  שני  חוט  ולדעת  עמה,  שנוטלת  בדברים  תצמצם  הגרשז"א 
שלצורך פיקוח נפש, ושאר דברים אף לצורך שבת אסור, לכן אין לקחת יין לקידוש, 

אוכל, ובגדים המיועדים לאחר הלידה, אך ניתן ללבשם קודם הנסיעה. 
ד. אך אם הנהג גוי והוא עושה את ההוצאה, מותר.

2. אשה שנסעה לבית הרפואה ובדרך פסקו הצירים, האם מותר לה להמשיך 
בנסיעה בשבת?

מדרכי הלוי
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אם נפסקו הצירים באמצע הדרך לבית הרפואה, באופן כזה שאם הייתה כעת בביתה 
לא הייתה חושבת כלל ללכת לבית הרפואה, חייבת לעצור את הרכב ולהיכנס לבית 
הסמוך ולא להמשיך בנסיעה בשבת. ובמקרה שהנהג ייסע לדרכו, והמקום מרוחק 
מרכב ולא תמצא נהג כשתצטרך שוב לנסוע לבית הרפואה, מותר לה להמשיך את 

הנסיעה לבית הרפואה )אף שפסקו הצירים(.

3. כשמגיעים לבית הרפואה, האם מותר להחנות את הרכב לאחר שהיולדת 
ירדה? האם מותר לכבות את המנוע? 

לפני שבת – עליו לנתק חיבורי חשמל של דלתות ונורות בקרה פנימיים בכדי למעט 
בחילול שבת, פתיחת וסגירת הדלתות, הדלקת המנוע ייעשה בשינוי ]בשתי ידיים או 

באחורי אצבעותיו וכד'[, חגירת החגורה לפני הפעלת המנוע בכדי למנוע צפצוף.

צריך  לכבות את הפנסים.  הנסיעה אסור  בגמר  לבית הרפואה  בהגיעם   – החנייה 
לא לחסום  כדי  לנסוע,  להחנות את הרכב במקום שלא מפריע למכוניות אחרות 

רכבים אחרים שעשויים להביא גם הם חולים שיש בהם סכנה.
כיבוי הרכב – אם יכולים לצאת מהרכב ולמצוא נכרי שיכבה את הרכב וינעל, יעשו 
כן, ללא ציווי. אם אין נכרי, לכאורה לדעת רבינו ]סימן שא סל"ח ובסימן שג סכ"ג במוסגר[ 
שמותר שבות דשבות במקום הפסד מרובה, יכול לכבות את המנוע על ידי שינוי, 
כי כל כיבוי הוא שבות ]חוץ מעשיית גחלת[ וע"י שינוי מותר כדי שלא ייגנב הרכב, וכן 

לרוב יש חשש סכנה בהשארת רכב מותנע.

4. האם מותר לקחת אפידורל בשבת?
יולדת הסובלת ורוצה לקחת זריקת אפידורל בשבת לצורך הרגעה שלא תרגיש את 
חבלי הלידה, מותר לה לקחת בשבת, אף שיש בזה חשש איסור דאורייתא ]הוצאת 
שצועקת  משעה  אלא  להתיר  שאין  שפסקו  יש  אך  חלושות.  לנשים  ובפרט  דם[, 

בחבליה ]שאז נקראת יולדת לגבי חילול שבת[ ולא לפני זה. 

5. מה מותר לעשות תוך חילול שבת בכדי להרגיע את דעת היולדת / החולה? 
מהי ההגדרה של 'יתובי דעתא'? 

א. ההיתר משום 'יתובי דעתא', זה רק לצורך היולדת 'עצמה' שלא תסתכן, אך לא 
כל דאגה או חסרון בישוב דעתה של היולדת. לכן אין לחלל שבת בכדי להתעניין 
זה מתיישבת  ידי  ברכה, אף שעל  לקבל  או  בשלום אחד מבני המשפחה החולה, 

דעתה, אלא אם רואים לפי העניין שזה פיקוח נפש.
ויש אומרים שלפעמים מותר אפילו לחלל שבת באיסורי תורה אם צריכים לכך, 
למשל כדי להביא את הבן לפני האבא, אם יש באמת ספק שתטרף דעתו ויסתכן. 

אבל בשאר מצבים, ניתן לעשות מלאכות האסורות מדרבנן, ועדיף בשינוי.
ב. בכדי להרגיע דעת היולדת, מותר ללוותה בנסיעה לבית הרפואה כדי שלא תפחד, 

מדרכי הלוי
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וכדי שיוכל לעזור לה בעת הצורך. ואף אם היא אומרת שאינה מפחדת מ"מ יש 
ויש  התכנית.  לפי  שלא  משתנים  העניינים  לפעמים  שכידוע  ובפרט  עמה,  לנסוע 
יכול  אינו  מה  משום  ואם  שמפחדת.  כשאומרת  רק  עמה  לנסוע  שמותר  אומרים 
להצטרף במכונית )שבה נוסעת היולדת( או באמבולנס, יכול לנסוע לבית הרפואה 

אף במכונית נפרדת.

לבית  הנסיעה  בזמן  למלווה(  או  )ליולדת  יחוד  לאיסור  לחשוש  יש  האם   .6
הרפואה? 

י"א שבמקרה של איסור יחוד מהתורה )אשת איש( יש לצרף עוד שומר בנסיעה 
בכדי להימנע מאיסור, ובמקרה של איסור יחוד מדרבנן )כגון פנויה המלווה ללידה( 

אין לצרף שומר לנסיעה. 
ויש מי שהתיר אף בפנויה לצרף שומר לנסיעה, אף שחילול השבת במקרה זה הוא 
'שבת'  ועדיף לעבור על איסור דרבנן באיסור  רק איסור תחומין האסור מדרבנן, 
ואל  'יהרג  בכלל  הוא  דרבנן  יחוד  דגם  'יחוד',  באיסור  דרבנן  איסור  על  מלעבור 

יעבור'.
ולמעשה – אף לדברי המחמירים – במקרה שאין מי שיצטרף, המיקל לנסוע אף 
באופן שיש יחוד, יש לו על מי לסמוך. ואם אפשר עדיף לנסוע ברכב עם חלונות 
שקופים, ובמקרה וצריכה לנסוע באמבולנס בגלל ציוד רפואי שיש בו, אף שאין 

חלונות שקופים וא"א לראות כלום מבחוץ, מ"מ יכולה לנסוע ללא שומר. 

7. יולדת שהגיעה לבית הרפואה לצורך לידה, והתברר שעדיין אינה בתהליך 
לידה, האם יכולה לחזור לביתה ברכב?

אסור לה לחזור ברכב שנוהג בו יהודי, אלא אם כן הוא נהג אמבולנס שממילא צריך 
לחזור לתחנה, ובתנאי שלא יוסיף באיסורי שבת בעבורה. ואם אינה יכולה להישאר 
שם, עקב הזמן הרב או שאין מקום, יכולה לחזור ברכב הנהוג ע"י גוי, משום שדינה 
כחולה שאין בו סכנה, ובפרט אם יש לה בבית ילד קטן שצריכה לטפל בו, ומותר 

אף לבעלה להצטרף עמה בחזרה.

8. האם הבעל יכול לחזור לביתו ברכב לאחר לידת אשתו?
מה  לו  אין  ואף  הרפואה,  בבית  להישאר  לו  שקשה  אע"פ  ברכב  לחזור  לו  אסור 
לאכול. אך אם השאיר בבית ילדים קטנים וצריך לחזור לשמור עליהם, מותר לו 

לחזור לביתו ע"י גוי. 

9. האם מיילדת יכולה לבוא מכל מקום ולחלל שבת?
מותר  אחר,  במקום  יותר  טובה  מיילדת  יש  אך  מגוריה,  במקום  מיילדת  יש  אם 
להביאה ממקום רחוק יותר, אפילו מחוץ לתחום. ואפילו היא רחוקה שלש פרסאות 

שיש בה איסור תורה )לכמה פוסקים(.
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10. האם מלווה ללידה )דולה( יכולה לבוא בשבת ברכב? 
אם היולדת זקוקה מאוד לתומכת לידה )דולה( לצורך הלידה, מותר להזמין אותה 
ומותר לה לבוא בשבת. אך ראוי לצמצם באיסורים ככל שהדבר ניתן, בסדר הבא: 
א. עדיף להזמין דולה הגרה בסמיכות לבית הרפואה. ב. דולה הגרה בשכנות ליולדת 
ותוכל להצטרף אליה לנסיעה. ג. הסעת הדולה ע"י נהג נכרי. כשכל אפשרויות אלו 

אינן מתאפשרות, יכולה לקרוא לדולה הצריכה לנסוע ברכב. 

11. תומכת לידה או מיילדת שנסעה בשבת ללידה, האם יכולה לחזור לביתה 
ברכב לאחר הלידה? 

אסור להם לחזור ברכב בשבת אפילו בתוך התחום וכשהנהג נכרי, אלא אם יש צורך 
לחזור לצורך יולדת נוספת. ויש שהתירו בתוך התחום על ידי נהג נכרי. ויש שהתירו 
להן לחזור אף ברכב הפרטי, משום שאם לא נתיר להן לחזור לא יסכימו לבוא בדרך 

הלוך כאשר יש בזה צורך ליולדת ]כך פסק הראשל"צ הגר"מ אליהו ז"ל[.

12. יולדת שהגיעה בערב שבת לבית הרפואה, ורופא מומחה מעריך שלא תלד 
עד מוצאי שבת, האם מותר לה לחזור לביתה לצורך מנוחת הנפש והגוף?

מכיוון שבבית יהיה לה מנוחת הנפש והגוף, מותר לה לשוב לביתה ע"י נהג נכרי.

13. האם מותר לכהן ללכת עם אשתו ללידה לבית הרפואה כשיש חשש של 
טומאת כהנים? האם מותר לבעלה ולקרובי משפחה כהנים לבוא לבקרה בבית 

הרפואה?
יולדת הפוחדת ודורשת שבעלה הכהן ישהה עמה בבית הרפואה שיש בו טומאת 
מת, מותר לו לעבור על איסור טומאת כהנים כדי ליישב את דעתה כאשר יש בזה 
פיקוח נפש. ויסתלק מיד כשיצא הולד, או משעה שנוכחותו של הבעל כבר אינה 

חיונית ונחוצה.
אך בנוגע לביקור היולדת – הן ע"י בעלה והן ע"י קרובי משפחתה הכהנים – אסורים 
לבקרה. במקום צורך גדול יש מקום להקל בכדי ליישב את דעתה, אך עליהם לקצר 

את הביקור במידת האפשר.
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"וגם הישראלית היא מיילדת  89
ידועה .. משום איבה"

לסרב� יכולה� כמיילדת,� ידועה� איננה� דאם�
בה� יחשדו� ולא� מיילדת� שאיננה� בטענה�
שאינה�רוצה�בגלל�שהיולדת�גויה,�וכתוצאה�

מזה�יגיע�מצב�של�איבה.

"שיכולה להישמט ולומר הנשים שלנו" 90

הגהות רע"א�וכף החיים�]ס"ק�יד[�כתבו�בשם�
קכג[,� סימן� ]סוף� הגרשוני� עבודת  תשובת 
אבל� פרטי,� לאדם� מועלת� זו� שהתנצלות�
ויש� זו,� התנצלות� מועילה� לא� גדול� למושל�
]שם[,  החיים  הכף  כתב  עוד� לאיבה.� לחוש�
הו"ד בגיליון אליבא דהלכתא�]גליון�סז,�עמ'�עב�
יודעים�שאינו� הערה�196[,�שפעמים�שהגויים�

בכל� וממילא� מהם,� להישמט� וא"א� חילול�
כה"ג�מותר�בשכר.

"אסור משום מלאכה שלא לצורך" 91

יש� שאם� הסעיף(� )בסיום� רבינו� דכתב� והא�
לחוש�לאיבה�מותר�כשאין�חילול�שבת,�היינו�
משום�שבמקום�שיש�לחוש�לאיבה�מלאכה�
זו�היא�צורך�הישראל�)ולא�לצורך�הגויה(�ולכן�

מותר.�

"אבל הקראי"ם כיון שהם  92
שומרים שבת מותר לילד אותן"

קלקלו� עכשיו� שהקראי"ם� אומרים� ויש�
�.. גמורים� כנכרים� והם� ביותר� מעשיהם�
)ולענין�הלכה�בשל�תורה�הלך�אחר�המחמיר(�
עיסקא� והלכות� ריבית� הלכות� יו"ד� ]שו"ע� רבינו� �–
גויה� אבל� ]ד"ה� וקציעה� במור  וראה� פ[.� סעיף�

בתורה� הכופר� הרי� שהקשה,� מיילדין[� אין�

שבעל�פה�הרי�הוא�ככופר�בתורה�כולה�ודינו�
שמורידין� הוא� אפיקורס� )שדין� כאפיקורס�
לחלל� שאין� כתב� ולמעשה� מעלין(.� ולא�
עליהם�את�השבת,�ולא�למולם�בשבת�שאין�

להם�דין�ישראל�כלל,�עיי"ש.

")בשכר בדבר שאין בו  93
חילול שבת משום איבה("

נראה� ]סק"ד[,� השקל� המחצית  כתב� א.�
שבת� שכר� דהוי� שכר� ליטול� לענ"ד�שאסור�
..�ועל�כל�פנים�לא�תיטול�שכר�מהאי�טעמא�
אלא�בהבלעה.�וראה�מש"כ�הרב�אשכנזי�ז"ל�

במראי�מקומות�וציונים�כאן.���

בדעת� שהבין� הנ"ל� וקציעה� במור� עיין� ב.�
הקראים,� עבור� שבת� לחלל� שמותר� המג"א�
כופרים� הם� הלא� המג"א� על� הקשה� ולפיכך�

ב נכריה אין מילדין אותה בשבת אפילו בדבר שאין בו חילול שבת כגון שכבר נעקר 
מילדת  היא  הישראלית  וגם  מגדולו  דבר  עוקר  משום  בהוצאתו  שאין  לצאת  הולד 
מקום  מכל  איבה89  משום  בחול  נכריות  לילד  לה  שמותר  שכר  לה  ונותנים  ידועה 
השבת  את  ששומרות  שלנו90  הנשים  ולומר  להשמט  שיכולה  איבה  כאן  אין  בשבת 
אותן  לילד  לנו  אסור  השבת  את  שומרים  שאינן  שלכם  אבל  בשבת  אותן  לילד  מותר 

בשבת.

ואפילו ישמעאלית שאינן עובדים עבודה זרה )ואין איסור לילד אותן בחול כמו בנכרים 
עובדי עבודה זרה שאסרו אותן מפני שמילדת בן לעבודה זרה מכל מקום בשבת( אסור 
בלי  להשמט  ואפשר  )הואיל  של"ב  בסי'  שיתבאר  כמו  לצורך91  שלא  מלאכה  משום 
איבה( אבל הקראי"ם כיון שהם שומרים שבת מותר לילד אותן92 )בשכר בדבר שאין בו 
 חלול שבת משום איבה(93 ואפילו בנכרים עובדי עבודה זרה אם אי אפשר להשמט בלי
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איבה94 מותר בדבר שאין בו חילול שבת95:

נראה� רבינו� אבל  קודמת(.� הערה� )כנ"ל� וכו'�
להתיר� המג"א� כוונת� האם� בזה,� שנסתפק�
אפילו�לחלל,�או�כוונתו�דווקא�בשכר�משום�
דבריו� השאיר� ולכן� חילול,� ובלא� איבה�
במוסגר.�]וראה�הערה�קודמת�מש"כ�רבינו�בהלכות�

ריבית[.

רבי� ]סימן�של[�נשאל�מהגאון� הבית מאיר� ג.�
מהמג"א� שמשמע� מה� על� איגר� עקיבא�
תורה� באיסורי� שבת� לחלל� שאסור� ]סק"ד[�

כשמיילדים�קראים,�הרי�בניהם�הם�בבחינת�
גמור� כישראל� שדינם� שנשבו"� "תינוקות�
לכל�הדברים,�ולמה�לא�יחללו�שבת�להצילם.�
והשיב�לו�הבית�מאיר,�מה�בכך�שדינו�כתינוק�
בפיקוח� שבת� לחלל� ההיתר� מ"מ� שנשבה,�
הרבה,� שבתות� שישמור� כדי� רק� הוא� נפש,�
והתינוק�הקראי�שנשבה,�הוא�בחזקת�שודאי�
לא�ישמור�שבת,�ולכן�אסור�לחלל�עליו�את�
הצלת� עבור� שבת� שמחללים� ומה� השבת.�
וישמור� שיחיה� ספק� שיש� מפני� הוא� גוסס,�
שקרוב� בקראים� משא"כ� הרבה,� שבתות�
בדבריו� עיי"ש� שבת.� ישמור� שלא� לוודאי�
כדי� הוא� שבת� לחלל� ההיתר� טעם� שעיקר�
מחמת� ולא� הרבה,� שבתות� לשמור� שיזכה�
עוד� וראה� ישראל.� החיים�של� חביבות� עצם�
תורה� ד"ה�שהרי�אמרה� בסימן�שכט� מש"כ�

וחי�בהם.

"ואפילו בנכרים עובדי עבודה שרה  94
אם אי אפשר להשמט בלי איבה"

שבת,� חילול� בזה� שאין� יודע� שהגוי� כגון�
ואינה�יכולה�להשתמט�בטענה�זו.

"מותר בדבר שאין בו חילול שבת" 95

א.�אבל�אם�יש�בו�חילול�שבת�אסור,�אף�אם�
יש�בו�משום�איבה.

ב.�ובמקרה�שעל�פי�הרוב�לא�שייך�איבה,�לא�

פעם� באיזה� אם� אפילו� כלל� שתיילד� התירו�
שייך�איבה�–�נהר שלום�]ס"ב[.�

היותר� אפילו� בזמננו,� שהרופאים� ודע� ג.�
דמעשים� כלל,� בזה� נזהרים� אינם� כשרים,�
שבכל�שבת�שנוסעים�כמה�פרסאות�לרפאות�
ושוחקין� וכותבין� ומזלות,� כוכבים� עובדי�
מה�שיסמכו,� על� להם� ואין� בעצמן� סממנים�
באיסור� שבת� לחלל� שמותר� נימא� דאפילו�
)אף� כוכבים� עובדי� בין� איבה� משום� דרבנן�
דגם�זה�אינו�ברור(�איסור�דאורייתא�בוודאי�
גמורים� שבת� ומחללים� עלמא,� לכולי� אסור�
שהקשה� מה� וראה� ]סק"ח[.� משנ"ב� �– הם�
מה� והביא� תקמט[� ]עמ'� אברהם� בנשמת 
שהקשה�בשו"ת אגרות משה�]או"ח�ח"ד�סימן�
כתב� ולמעשה� הנ"ל,� המשנ"ב� דברי� על� עט[�

האג"מ�כיון�שאיכא�על�כל�פנים�ספק,�הא�אף�
בשביל�ספק�קטן�הוא�לקולא�בפיקוח�נפש.�

בנכרי� לטפל� לרופא� כשקוראים� בזמננו� ד.�
שידלוב,� ניסן� ]להרב� מהרנ"ש  בשו"ת  כתב  �–
תקפ"א,�סימנים�י,�יא[ דבמקום�שיש�חשש�סכנה�

אם�לא�יטפל�בנכרי,�ואינו�יכול�להשמט�מזה,�
האסורות� במלאכות� אף� בנכרי� לטפל� מותר�
בשו"ת  כתב  וכן� איבה.� משום  מדאורייתא,�
אגרות  ובשו"ת  קלא[.� סימן� ]יו"ד� סופר� חתם 
שמותר� הוסיף,� עט[� סימן� ח"ד� ]או"ח� משה 
להצילו�גם�במלאכה�דאורייתא,�כיון�שלא�רק�
איבה�תיגרם�מכך�שלא�יטפל�בו,�אלא�שייך�
תתקבל� ולא� נפשות,� סכנת� לידי� לבוא� בכך�
שבת.� לשומרי� אלא� מחללין� שאין� טענתו�
ובפרט�בזמננו�שאפשר�להודיע�כל�דבר�ברגע�
לסכנה� לחוש� יש� קצהו,� ועד� העולם� מקצה�
במקום�אחר.�וכן�כתב�בשולחן שלמה�]סק"ז,�
א[.�ובשו"ת דברי חיים ]ח"ב�או"ח�סימן�כה[�כתב�
לאסור�לחלל�שבת�באיסור�תורה. ובשו"ת יד 
א([� )קח,� נז� סימן� אונגער,� דוד� ]להרב�שלום� שלום 
לחלל� הממשלה� מכח� מוכרח� שאם� כתב�
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להתיר� לצדד� יש� דאורייתא,� באיסור� שבת�
היכא� דכל� קלז[� ]סימן� המהרי"ק� מש"כ� עפ"י�
מלאכה� הוי� והיראה� ההכרח� מצד� שהוא�
וראה� אסור.� ומדרבנן� לגופה� צריכה� שאינה�
אגרות  בשו"ת  המהרי"ק� דברי� על� מש"כ�
מנחת  ובשו"ת  קכא[.� סימן� ח"א� ]או"ח� משה�
יצחק�]ח"א�סימן�נג�וח"ג�סימן�כ[�כתב�שמותר�לו�
יוכל�להשתמט� ואם� דרבנן,� לעשות�מלאכה�
דעת� וכן� כן.� לעשות� עליו� מלאכה� מעשיית�
הגרשז"א�בשמירת שבת כהלכתה�]פ"מ�סעיף�
יז[.�ואם�לא�מתאפשר�לו�להשתמט,�ישתדל�
מהתורה� האסורות� המלאכות� את� לעשות�
שניים� שיחשב� אחר� אדם� עוד� עם� יחד�

שעשאוה,�או�בשינוי�ככל�האפשר.�

אות� פ"ו� טו� סימן� ]ח"ח� אליעזר� ציץ  ובשו"ת 
עבירה,� מחשש� להימנע� ובכדי� הוסיף,� יב[�
כוונתו�היא� יכווין�בזמן�הגשת�הטיפול�שכל�
להציל� כדי� אלא� הנכרי,� רפואת� עצם� לא�
יתרשל� אם� בחומרה� ייענש� עצמו�שלא� את�

ישראל� כלל� את� להציל� כדי� וכן� בו,� מלטפל�
שלא�יגיעו�לידי�סכנה�כללית.�

עבור� תשלום� לקבל� לרופא� מותר� האם� ה.�
עבודתו�תוך�כדי�חילול�שבת?�כתב�היד שלום�
]שם[�והאגרות משה�]או"ח�ח"ד�סימן�עט[�שלא�

לקח� ואם� הרפואה,� טרחת� בעד� שכר� ייקח�
לא�ייהנה�מהממון.�ובשמירת שבת�כהלכתה�
תשלום� לקבל� שיכול� כתב� סט"ו[� ]פ"מ�

'שכר נחשב� זה� ואין� בשבת� עבודתו� �עבור�
שבת'.�

ו.�לאחר�שעסק�בריפוי�הנכרי,�אסור�לרופא�
כיון� נכרי,� ידי� על� אפילו� למקומו� לחזור�
לחזור� לו� יתירו� לא� שאם� לומר� שייך� שלא�
משום� סופו� )ויתירו� אחרת� בפעם� ילך� לא�
לא� שאם� כיון� לעצמו� יחוש� דהא� תחילתו(�
ואם� עצמו.� לרופא� סכנה� יש� כשייקרא,� ילך�
יש�חשש�סביר�שיזעיקו�אותו�מביתו�לחולה�
לחזור� לו� מותר� אז� סכנה,� בו� שיש� יהודי�

למקומו�הראשון�–�שולחן שלמה�]סק"ז,�א[.

שאלות מעשיות:

1. האם מותר למיילדת ישראלית ליילד אישה קראית?
אף שכתב רבינו )כאן( שהיות והקראים שומרים שבת מותר ליילד את האישה, מ"מ 
למעשה אין לחלל שבת עבורם )כמו שפוסק רבינו בהלכות ריבית(. ואף אין למולם 

משום שהם כנכרים גמורים.

ריפוי  לצורך  שבת  לחלל  לו  מותר  האם  בשבת,  בגוי  לטפל  שנקרא  רופא   .2
הגוי? האם יש הבדל בין איסורים האסורים מדאורייתא או מדרבנן?

יש פוסקים המתירים אף במלאכות  בגוי,  יטפל  במקום שיש חשש סכנה אם לא 
האסורות מדאורייתא, משום איבה. כיון שלא רק איבה תיגרם מכך שלא יטפל בו, 
אלא שייך בכך לבוא לידי סכנת נפשות, ולא תתקבל טענתו שאין מחללים אלא 
ועד  העולם  מקצה  ברגע  דבר  כל  להודיע  שאפשר  בזמננו  ובפרט  שבת.  לשומרי 

קצהו, יש לחוש לסכנה במקום אחר. 

מדרכי הלוי

מדרכי הלוי



רפואה בשבת - לקט ציונים והערות נח 

משעה  או  המשבר97  על  משתשב  השבת96  את  עליה  לחלל  יולדת  נקראת  מאימתי  ג 
כח  בה  שאין  בזרועותיה99  אותה  נושאות  שחברותיה  משעה  או  ויורד  שותת98  שהדם 

"מאימתי נקראת יולדת  96
לחלל עליה את השבת"

שנמצאת� להגדירה� כדי� הינם� אלו� סימנים�

עליה� שמחללין� כיולדת� לידה� במהלך�

בדברים� אפילו� המצטרך� ככל� השבת� את�

אור,� הדלקת� כגון:� דעתא,� ליתובי� רק� שהם�

חילול� לעניין� אבל� וכד'.� וחום� קירור� מתקני�

מיד� �– הרפואה� לבית� לנסוע� בכדי� שבת�

התחיל,� הלידה� שתהליך� קצת� כשמרגישה�

ואפילו�אם�רק�מסתפקת�בדבר,�מותר�לקרוא�
למיילדת�או�לנסוע�לבית�הרפואה,�כדי�שלא�
תאחר�ותסתכן�–�כדברי�רבינו�]בהמשך�הסעיף[�
שהוא  למקום� ממקום� חכמה� לקרות� "אבל�
דבר הצריך שהות ועיכוב�מותר�מקודם�לכן�
וכן� בספק".� אפילו� קצת� שמרגשת� משעה�
סימן� ]ח"ח� הלוי  שבט  שו"ת  למעשה  כתבו�
וראה�לקמן� ותורת היולדת�]תחילת�פ"ג[.  פח[�

לבית� לנסוע� ניתן� הצירים� של� שלב� באיזה�
הרפואה.

במלאכות  ואסרו  מדרבנן  האסורות  במלאכות  רק  שהתירו  פוסקים  יש  לאידך 
האסורות מדאורייתא. 

ולמעשה הרי כל רופא חותם על נאמנות רפואית לטפל בכל אדם, ואם כך הרי שהוא 
מוכרח מכח הממשלה לחלל שבת באיסור דאורייתא, וכתבו הפוסקים שכל היכא 

שהוא מצד ההכרח והיראה הוי מלאכה שאינה צריכה לגופה שאיסורה מדרבנן.
ויש שנתנו עצה:

א. שאם לא מתאפשר לו להשתמט, ישתדל לעשות את המלאכות האסורות מהתורה 
יחד עם עוד אדם אחר שיחשב שניים שעשאוה, או בשינוי ככל האפשר. 

ב. בכדי להימנע מחשש עבירה, יכווין בזמן הגשת הטיפול שכל כוונתו היא לא עצם 
רפואת הנכרי, אלא כדי להציל את עצמו שלא ייענש בחומרה אם יתרשל מלטפל 

בו, וכן כדי להציל את כלל ישראל שלא יגיעו לידי סכנה כללית.   

3. לאחר שהרופא עסק בריפוי הנכרי, האם מותר לו לחזור לביתו בשבת?
אסור לרופא לחזור למקומו אפילו על ידי נכרי, כיון שלא שייך לומר שאם לא יתירו 
לו לחזור לא ילך בפעם אחרת )ויתירו סופו משום תחילתו( דהא יחוש לעצמו כיון 
שאם לא ילך כשייקרא, יש סכנה לרופא עצמו. ואם יש חשש סביר שיזעיקו אותו 

מביתו לחולה שיש בו סכנה יהודי, אז מותר לו לחזור למקומו הראשון.

גוי? עבור  חילול שבת  כדי  תוך  טרחתו  עבור  לקבל תשלום  לרופא  מותר  האם   .4
אין לקחת שכר בעד טרחת הרפואה, ואם לקח לא ייהנה מהממון.

מדרכי הלוי

מדרכי הלוי



נט לשו"ע אדמו"ר השקן סימן של 

אפשר  אשר  צרכיה  לכל  השבת  עליה  מחללים  אלו  מכל  אחד  שנראה  כיון  להלוך 
לעשותן כאן בלי עיכוב100 אבל לקרות חכמה ממקום למקום שהוא דבר הצריך שהות 
וטוב ליזהר שכשתגיע  ועיכוב מותר מקודם לכן משעה שמרגשת קצת אפילו בספק101 

"משתשב על המשבר" 97

היולדת,� מיטת(� )ובזמננו� כיסא� על� דהיינו�
שאחזוה� או� הלידה� התקדמות� מחמת�
צירים�וחבלים.�וראה�תורת היולדת�]פ"ל�עמ'�
הלידה� בצירי� מדובר� האם� שהסתפק� קפג[�
את� הדוחפים� דחף� בצירי� או� הראשונים,�
צוואר�הרחם,� העובר�החוצה�לאחר�פתיחת�
לצירי� הפוסקים� שכוונת� נראה� ולכאורה�

לחץ,�ולמעשה�נשאר�בצ"ע,�עיי"ש.�

"או משעה שהדם שותת" 98

ששותת� דם� של� לשפע� שהכוונה� נראה� א.�
ידי� על� שנקרעו� הרקמות� קריעת� מחמת�
ולא� מהרחם,� דם� יציאת� או� העובר� דחיפת�
]פ"ל� היולדת� תורת  �– בודדות� דם� לטיפות�
עמ'�קפה[.�ולאידך�בקונטרס עת ללדת�]להרב�

חיים�אהרן�הלפרין,�עמ'�מח�הערה�טו[�כתב�בשם�

הדם,� לירידת� הגרי"ש�אלישיב�שאין�שיעור�
ואפילו�אם�יורד�קצת�דם�נקרא�תחילת�לידה.�
שבדרך� הוסיף� �]28 ]הערה� תשובות� ובפסקי 
כלל�אין�מצוי�שיהיה�בשעת�הלידה�או�לפניה�
יציאת� עם� הלידה� לאחר� )אלא� דם� ריבוי�
הסימנים� שני� אחרי� ללכת� ויש� השליה(,�

האחרים,�או�בירידת�מים�חזקה.

מותר� השפיר� מי� בירידת� הדין� והוא� ב.�
]פל"ו� לחלל�שבת – שמירת שבת כהלכתה 
תקנג[.� עמ'� ]סק"ט� אברהם  נשמת  כב[,� הערה�

מים� שירידת� זילברשטיין,� הרב� שם� והעיר�
להתחלת� חז"ל� שנתנו� מהסימנים� אינה�
אך� כיולדת,� עדיין� דינה� אין� כן� ועל� הלידה,�
הרופאים� שדעת� מפני� שבת� לחלל� מותר�
במהירות� להגיע� וצריכה� סכנה� בזה� שיש�
שבת� חילול� לעניין� ונפק"מ� הרפואה.� לבית�
כגון� דיחוי,� הסובלים� היולדת� צרכי� לשאר�

לבשל�עבורה�בשבת,�שאין�מחללין�אלא�בג'�
]ח"ד�פצ"א� ובחוט שני� סימנים�שקבעו�חז"ל.�
ששותתים� באופן� הוא� שאם� כתב� רמז[� עמ'�

ויורדים�הרבה�מים,�לפעמים�כבר�שותת�גם�
דם,�ואז�חשיב�כיושבת�על�המשבר.�והוסיף�
ויכולה� צירים,� קצת� שמרגישה� יולדת� לגבי�
כעת�לנסוע�עם�נהג�נכרי,�ואם�תמתין�תיאלץ�
לנסוע� שתקדים� שעדיף� ישראל,� עם� לנסוע�
עם�הנכרי,�שבכך�אין�אלא�שבות�של�'אמירה�

לנכרי'.�

"או משעה שחברותיה  99
נושאות אותה בשרועותיה"

היינו�שמתקשה�לעמוד�ללא�תמיכה,�ואין�לה�
קשה� זה� סימן� שעל� שכתבו� ויש� ללכת.� כח�
לסמוך,�משום�שיש�נשים�זריזות�ויש�עצלות.�

"אשר אפשר לעשותן  100
כאן בלי עיכוב"

לכן�אין�מחללין�שבת�בזה�כי�אם�אחר�שיהיה�
אחד�מאלו�–�ט"ז�]סק"ב[.

"אבל לקרות חכמה ממקום  101
למקום .. מותר מקודם לכן משעה 

שמרגשת קצת אפילו בספק"

עניין� לבאר� שצריך� וקציעה� המור  כתב�
ללדת,� ימיה� שמלאו� דהיינו� ההרגשה,�
או� לידה,� חבלי� התחלת� בעצמה� ומרגשת�
אפילו�אם�אירע�לה�מקרה�שיש�לחוש�שמא�
שניתן� נפשות� פיקוח� ספק� והו"ל� תפיל,�
לדחות�אפילו�במלאכה�גמורה,�כ"ש�קריאת�
בקרון� להביאה� ואפילו� לתחום� מחוץ� חיה�
כבר,� הולד� בשנעקר� וכ"ש� הרבים.� וברשות�
שמחללין�בכל�עניין.�אבל�ודאי�הכל�לפי�עניין�

מדרכי הלוי



רפואה בשבת - לקט ציונים והערות ס 

לחלל שבת: יצטרכו  שלא  כדי  מערב שבת102  הכל  יזמין  ט'  לחדש  האשה 

ההרגשה,�ולפי�ריחוק�מקום�החכמה,�שצריך�
להקדים�או�לאחר.

כתב� פ"ג[� ]תחילת� היולדת� בתורת  ובזמננו, 
מהם�הסימנים�לתחילת�תהליך�הלידה:�

1.�צירים�סדירים�המופעים�בין�בשכיבה�ובין�
בעמידה�בהפסקות�של��5דקות�בין�ציר�לציר�
הרי�הם�סימן�לתחילת�תהליך� במשך�שעה,�

הלידה.

וכן� הרפואה,� מבית� רחוק� שגרה� יולדת� �.2
ויותר,� חמישית� לידה� לפני� שעומדת� יולדת�
הופיעו� כאשר� הרפואה� לבית� לנסוע� עליה�
צירים�בהפסקות�של��10דקות�בין�ציר�לציר�
]עמ'�מד[� ללדת� עת  ובקונטרס  למשך�שעה.�
לה� שיש� שאשה� הלוי,� השבט� בשם� כתב�
הפסק,� שעה� מחצי� פחות� בתכיפות� צירים�
תיסע�מיד�לבית�הרפואה,�והיינו�אם�זה�בליל�
תהיה� ודאי� שאז� בבוקר,� בשבת� או� שבת�
מותרת� וממילא� השבת,� במהלך� הלידה�
להקדים�נסיעתה.�משא"כ�אם�מדובר�בשבת�
במוצ"ש,� תהיה� שהלידה� שאפשר� אחה"צ,�
סמוכים� צירים� שיהיו� עד� להמתין� עליה�

ותכופים.�

לא� ועדיין� הרפואה� לבית� והגיעה� במידה�
התחילו�סימני�לידה,�אסור�לחלל�עליה�שבת�
בדברים�שניתן�להשהותם,�כגון�להדליק�לה�
שאינם� חשמליים� מכשירים� שאר� או� אור�
לשתייה� מים� להרתיח� וכן� ללידה,� חיוניים�
וכד'.�כמו�כן�כשנוסעת�ברכב,�לא�ידליקו�מזגן�
חשמליים,� כפתורים� עם� חלונות� יפתחו� או�
וכן�לא�תכנס�בדלתות�אוטומטיות.�אך�מותר�
שתהיה� כדי� אינפוזיה� מחט� לה� להחדיר�
בדיקת� לבצע� מותר� וכן� ללידה,� מוכנה�
אולטרה�סאונד�למדוד�חום,�דופק,�לחץ�דם�

איסורי� לעשות� יעדיף� האפשר� במדת� וכו'.�
תורה�ע"י�נכרי.�

החודש� לפני� סדיר� באופן� צירים� הופיעו� �.3
יותר,� ארוכות� ההפסקות� אם� אף� התשיעי,�
במשך� דקות� �10-15 כל� מופעים� הצירים� אך�

שעה,�עליה�לנסוע�מיד�לבית�הרפואה.

תהליך� בתחילת� בעבר� שהסתכנה� יולדת� �.4
אף� שבת� ולחלל� להקדים� לה� מותר� הלידה,�

בטרם�הופיעו�הצירים�הסדירים.

לחץ� הריונן� בסוף� המרגישות� נשים� ישנן� �.5
פתאומי�כבד�כלפי�מטה�וחשות�כאלו�העובר�
להופיע�אף� כזו�עלולה� חפץ�לצאת.�הרגשה�
על� מעידה� ולעיתים� צירים,� תחושת� ללא�
ואם� דקות,� �10 לשכב� יש� זה� במצב� פתיחה.�
לנסוע� יש� השכיבה,� ע"י� הלחץ� הוקל� לא�

לבית�הרפואה.

לאור�הנ"ל,�מהרגע�שמרגישה�שהגיע�זמנה�
להזמין� יכולה� כנ"ל,� צירים� לה� ויש� ללדת�
לבית� לקחתה� אחר� רכב� כל� או� אמבולנס�
שתבוא� למלווה� להתקשר� ויכולה� הרפואה,�
למלווה� ובמקרה�שיש� בלידה.� איתה� להיות�
אף� להתקשר� יכולה� ארוכה� יותר� נסיעה�
בכדי� �– בספק� עדיין� שהיא� ואפילו� �– קודם�

שתספיק�להגיע�בזמן.�

לנסוע� חובה� לסכנה,� חשש� שכשיש� ברור,�
מיד�לבית�הרפואה,�כגון�במקרה�של�דימום�
כללית� חולשה� גבוה,� חום� חזק,� פתאומי�
פתאומית� נפשית� מצוקה� לעילפון,� קרובה�
או� העובר� תנועות� של� תחושה� אי� )חרדה(,�
תנועות�חזקות�הגורמות�לכאבים�ליולדת – 

תורת  היולדת ]פ"ג�ס"ב[.

ומפחדת� צירים,� להרגיש� שהחלה� אשה� �.6

מדרכי הלוי



סא לשו"ע אדמו"ר השקן סימן של 

שמא�הלידה�תתחיל�מיד�ולכן�רוצה�להקדים�
מציאות� )שזה� הרפואה� לבית� מהר� ולנסוע�
שהיא� לה� אומר� הרופא� אם� שכיחה(,� לא�
להתפתח� עלולה� שהלידה� הנשים� מאותן�
כבר� ניסיון� לה� שיש� או� ובמהירות,� מיד�
יכולה� �– כזו� אכן� שהיא� קודמת� מלידה�
אסורה� כך,� קבע� לא� הרופא� אם� אך� לנסוע.�
לנסוע�עד�שתרגיש�צירים�סדירים�–�קונטרס 
עת ללדת�]עמ'�מה,�בשם�השבט�הלוי,�והגרשז"א,�
יולדת�סימן�תקטו[.� דיני� נשמת שבת� הו"ד�בספר�

טריפות� שלגבי� שאע"פ� הוסיף,� והגרשז"א�
מ"מ� אחוז,� מעשר� נחשב� המצוי� מיעוט�
בנדו"ד�–�ספק�פיקוח�נפש�–�אף�בפחות�מזה�
מקרי�מיעוט�המצוי�]ומביא�שם�מעדות�של�רופא�
ורק� ואינו�מצוי�כזה�מקרה,� שבלידה�ראשונה�כמעט�

לאחר�כמה�לידות�מצוי�בכמה�אחוזים�בלבד[.

"וטוב לישהר שכשתגיע האשה  102
לחודש תשיעי ישמין הכל מערב שבת"

מיד� בפשטות� משמעו� "כשתגיע"� א.�
בתחילת�החודש�התשיעי.�וכן�כתב�הפרמ"ג 
סימן� הפרמ"ג,� דברי� ]ביאור� הגן� פרי  סק"א[  ]א"א�

של�סק"א,�עיי"ש�שביאר�הוכחת�הפרמ"ג�מדין�ייבום�

איזה�נקרא�זרע�קיימא�ופטור�מן�הייבום[.

ב. המג"א�]סק"א[�כתב�בלשון�'ולכן'�כשתגיע�
המשנ"ב�]סק"א[�כתב�בלשון� לחודש�ט'�וכו'.�
כתב� ]ס"ג[  השולחן  הערוך  וכו'.� הראוי'� 'מן�
בלשון� כתב� ורבינו� מעשה'.  ואנשי� 'חסידים�
ניתן� הלשון� משינויי� ולכאורה� ליזהר'.� 'טוב�
חובה,� בזה� יש� האם� להלכה,� נפק"מ� ללמוד�
או�שזה�רק�זהירות�יתרה?�אם�יש�בזה�חובה�
)כפי�שמשמע�מלשון�המג"א(,�הרי�שצריכה�
לעשות�הכל�בכדי�להימנע�מחילול�שבת�אף�
במקום�שיש�עלות�כספית�או�כל�טורח�גדול�
אחר.�ואם�זה�רק�זהירות�)כלשון�רבינו�ושאר�
יתרה,� זהירות� שהוא� משמע� הפוסקים(�

ובמקום�שיש�עלות�כספית�או�כל�טורח�גדול�
אחר,�אינה�חייבת.�

כתב� ד[� אות� קע� סימן� ]ח"א� יציב� דברי  בשו"ת 
חולה,� אצל� דחויה� שבת� דאמר� שלמאן�
השתדלות� חובת  יש� דאורייתא� באיסורים�
לכך�)אך�אינו�חוב�גמור(�]בענין�האם�שבת�דחויה�
לקוטי  גם� ראה� �– נפש� פקוח� במקום� הותרה� או�

שיחות�ח"ג�ע'��985הערה�16.�חי"א�ע'�347-348[.�

כמה� הביא� ס"א[� ]פ"ב� היולדת� תורת  בספר�
רחוק� הגרה� יולדת� כגון,� למעשה.� דוגמאות�
בערב� הראוי�שתתאכסן� מן� הרפואה,� מבית�
הרפואה,� לבית� יותר� קרוב� במקום� שבת�
אם� ברכב.� בנסיעה� שבת� חילול� למנוע� כדי�
הדבר�קשה�עליה,�כגון�שההוצאות�רבות�או�
שכתוצאה�מכך�הילדים�יישארו�לבד�בביתם�
ולהתאכסן� להתאמץ� חייבת� אינה� וכד',�
מערב�שבת�בקרבת�בית�הרפואה.�יש�להכין�
תיק�רפואי�עם�רישום�סוג�דם,�ושאר�תוצאות�

רפואיות�בכדי�למנוע�חילול�שבת.�

ובשולחן שלמה�]סק"ב,�א[�כתב�שמעיקר�הדין�
אין�חובה�לעשות�מעשה�שיש�בו�טורח�גדול�
כדי�למנוע�את�הצורך�בחילול�שבת�שעלול�
להתהוות�בשל�פיקוח�נפש,�שהרי�לא�מצינו�
שתוצאתו� מעשה� לעשות� דאסור� הא� אלא�
בשביל� שיהיה� אפילו� שבת� חילול� תהיה�
אם� למדבר� לצאת� אסור� )ולכן� נפש� פיקוח�
יודע�שיבוא�לידי�חילול�שבת,�משום�שעושה�
מעשה�שהוא�יוצא�במדבר(,�אבל�לא�מצינו�
למנוע� כדי� מעשה� לעשות� מחוייב� שיהיה�
חילול�שבת�שיהיה�אח"כ�עבור�פיקוח�נפש.�
צריך� וכו'� להזמין� שראוי� המשנ"ב� ומש"כ�

לומר�שהוא�חומרא�בעלמא.

ובספר�פרי הגן�]דיני�יולדת,�עמ'�139[�האריך�בזה�
וסיכם�את�הדברים:�
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רפואה בשבת - לקט ציונים והערות סב 

א(�במקרה�שעדיין�הפיקוח�נפש�לא�לפנינו,�
שבת,� לחלל� ויצטרך� יבוא� ודאי� הוא� אך�
ובאפשרותו�כעת�למנוע�חילול�שבת�–�צריך�
מדינא�לעשות�כל�מה�שביכולתו�שלא�לחלל�
שבת.�לכן,�אשה�שהתחילו�לה�חבלי�הלידה�
)ולא� שבת� בערב� לנסוע� צריכה� שבת,� לפני�
להמתין�עד�שיתגברו�הצירים�ממש�לקראת�

לידה(�בכדי�למנוע�חילול�שבת.

ב(�אם�החילול�שבת�ייעשה�ע"י�נכרי,�ומשער�
תגרום� הרפואה� בבית� הארוכה� שהשהות�

צער,�ניתן�להקל�לנסוע�עם�נכרי.

לחלל�שבת,� יצטרך� הוא�בספק�האם� ג(�אם�
אך� תשיעי� בחודש� נמצאת� שהאשה� כגון�
)ראוי(� טוב� לידה,� חבלי� התחילו� לא� עדיין�
בגדר� רק� זה� אך� שבת,� מערב� הכל� להזמין�

זהירות.��

שאלות מעשיות:

המלאכות  מהם  שבת?  עליה  לחלל  שמותר  'יולדת'  נקראת  האשה  ממתי   .1
המותרות בכדי להרגיע את היולדת?

ב. משהדם  המשבר.  על  )א. משתשב  ערוך  בשולחן  המופיעים  הסימנים  שלושת 
שותת. ג. משמתקשה לעמוד ללא תמיכה( הינם סימנים הבאים להגדיר האם האשה 
נמצאת בתהליך לידה ומחללים עליה את השבת בכל מה שצריכה אפילו בדברים 
שהם רק לצורך הרגעה, כגון: הדלקת אור בחדר, הדלקת מתקני קירור וחום, טיפול 

רפואי למטרת הקלת כאבים, מסאג' לצורך הקלת הכאבים וכד'.  

חשוב לזכור כי אין להמתין עד להופעת הסימנים בכדי לנסוע לבית הרפואה, אלא 
מיד כשמרגישה קצת שתהליך הלידה התחיל, ואפילו אם רק מסתפקת בדבר, מותר 

לקרוא למיילדת או לנסוע לבית הרפואה, כדי שלא תאחר ותסתכן, כדלקמן:

2. התחילו צירי הלידה, איך נדע מתי לנסוע לבית הרפואה? 
א. צירים סדירים המופעים בין בשכיבה ובין בעמידה בהפסקות של 5 דקות בין ציר 

לציר במשך שעה, הרי הם סימן לתחילת תהליך הלידה.

ב. יולדת שגרה רחוק מבית הרפואה, וכן יולדת שעומדת לפני לידה חמישית ויותר, 
עליה לנסוע לבית הרפואה כאשר הופיעו צירים בהפסקות של 10 דקות בין ציר 

לציר למשך שעה. 

ג. אשה שיש לה בליל שבת או בשבת בבוקר, צירים בתכיפות פחות מחצי שעה 
הפסק, מותר לניסוע מיד לבית הרפואה, משום שוודאי תהיה הלידה במהלך השבת, 
ולכן מותר לה להקדים את הנסיעה. אך אם יש לה צירים בשבת אחה"צ – שיתכן 
שהלידה תהיה רק במוצ"ש – עליה להמתין עד שיהיו צירים סמוכים ותכופים, ורק 

אז לנסוע. 

מדרכי הלוי
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ד. הופיעו צירים באופן סדיר לפני החודש התשיעי, אף אם ההפסקות ארוכות יותר, 
אך הצירים מופעים כל 10-15 דקות במשך שעה, עליה לנסוע מיד לבית הרפואה.

3. במקרה שאין עדיין צירים אך יש ירידת מי שפיר, האם מותר לנסוע לבית 
הרפואה בשבת?

אף שירידת מים אינה מהסימנים שנתנו חז"ל להתחלת הלידה, ועל כן אין דינה 
וצריכה  סכנה  בזה  שיש  הרופאים  שדעת  מפני  שבת  לחלל  מותר  כיולדת,  עדיין 
היולדת  צרכי  לשאר  חילול שבת  לעניין  ונפק"מ  הרפואה.  לבית  במהירות  להגיע 
הסובלים דיחוי, כגון לבשל עבורה בשבת, שאין מחללין אלא בג' סימנים שקבעו 

חז"ל. 

דינה  ולפיכך  דם,  גם  שותת  כבר  לפעמים  משמעותית,  מים  ירידת  שיש  במקרה 
כיושבת על המשבר שכבר מותר לחלל עליה שבת גם בדברים הסובלים דיחוי.  

4. אשה שהגיעה לבית הרפואה בשבת ועדיין לא התחילו סימני הלידה, האם 
מותר לחלל עליה שבת בדברים שאינם הכרחיים?

במידה והאשה הגיעה לבית הרפואה ועדיין לא התחילו סימני לידה, אסור לחלל 
מכשירים  שאר  או  אור  לה  להדליק  כגון  להשהותם,  שניתן  בדברים  שבת  עליה 
חשמליים שאינם חיוניים ללידה, וכן להרתיח מים לשתייה וכד'. כמו כן כשנוסעת 
תכנס  לא  וכן  חשמליים,  כפתורים  עם  חלונות  יפתחו  או  מזגן  ידליקו  לא  ברכב, 
מוכנה  שתהיה  כדי  אינפוזיה  מחט  לה  להחדיר  מותר  אך  אוטומטיות.  בדלתות 
וכו'.  וכן מותר לבצע בדיקת אולטרה סאונד למדוד חום, דופק, לחץ דם  ללידה, 

במדת האפשר יעדיף לעשות איסורי תורה ע"י נכרי. 

את  יכולה להקדים  הלידה, האם  יולדת שהסתכנה בעבר בתחילת תהליך   .5
נסיעתה לבית הרפואה?

ולחלל שבת אף בטרם הופיעו הצירים  ובעבר הסתכנה, מותר לה להקדים  היות 
הסדירים.

6. אם לא הסתכנה בעבר, אך מפחדת שמא הלידה תתחיל מיד, האם מותר לה 
לנסוע לבית הרפואה?

אם לא הסתכנה בעבר, אך מפחדת שמא הלידה תתחיל מיד ולכן רוצה להקדים 
הנשים שהלידה  לה שהיא מאותן  הרופא אמר  אם  הרפואה,   לבית  ולנסוע מהר 
עלולה להתפתח מיד ובמהירות, או שיש לה ניסיון כבר מלידה קודמת שהיא אכן 
כזו – יכולה לנסוע. אך אם הרופא לא קבע כך, אסורה לנסוע עד שתרגיש צירים 

סדירים.

מדרכי הלוי
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מתפרקים104  שאיבריה  מפני  ודאי  כמסוכנת103  חשובה  היא  הראשונים  ימים  ג'  כל  ד 

"כל ג' ימים הראשונים  103
היא חשובה כמסוכנת"

ימים�הראשונים�היינו�מגמר�הלידה�–�משנ"ב�
]סקי"א[,�ובביה"ל�]ד"ה�כל�שלשה[�נשאר�בצ"ע.�

ולהלכה�כתב�בשו"ת שבט הלוי�]ח"ח�סימן�פח[�
שימים�אלו�מונים�משעת�הלידה�ולא�משעה�
יכול� שזה� משום� הלידה,� לפני� יורד� שהדם�
לקחת�לפעמים�יום�או�יומיים�עד�הלידה�ולא�

נשאר�לה�אחרי�הלידה�רק�יום�או�יומיים.�

הולד� משיצא� היינו� הלידה� שגמר� ומסתבר�
עמ'� פצ"א� ]ח"ד� שני� חוט  �– השליה� וגם� כולו�
תקנה[,� עמ'� ]סקי"א� אברהם� נשמת  רמח[,�

והסכים�עמו�הגרשז"א�בשולחן שלמה�]ערכי�
רפואה�ח"ג�עמ'�קיט�בהערה�ו[�משום�שעד�יציאת�

לגמרי,� להתכווץ� יכול� הרחם� אין� השליה�
זיהום� או� דימום� נשקפת�סכנה�של� וממילא�

5. אשה שמרגישה לקראת סוף ההיריון לחץ פתאומי כבד כלפי מטה כאלו 
העובר עומד לצאת, האם מותר לה לנסוע לבית הרפואה?

פתיחה  על  מעידה  ולעיתים  צירים  תחושת  ללא  אף  להופיע  עלולה  כזו  הרגשה 
מתקדמת, במצב זה יש לשכב 10 דקות, ואם לא הוקל הלחץ ע"י השכיבה, יש לנסוע 

לבית הרפואה.

הרפואה  לבית  סמוך  בשבת  תשהה  התשיעי  בחודש  שאשה  ראוי  האם   .6
בכדי למנוע חילול שבת? אשה שהתחילו צירי הלידה בערב שבת, אך איננה 
זמן של הצירים  ומעדיפה למשוך  בבית הרפואה  זמן  להיות הרבה  מעוניינת 
כשהיא בבית, וכתוצאה מכך יתכן שתצטרך לחלל שבת, האם צריכה לנסוע 

לפני שבת או שיכולה להמתין?
א. במקרה שעדיין הפיקוח נפש לא לפנינו, אך הוא ודאי יבוא ויצטרך לחלל שבת, 
ובאפשרותו כעת למנוע חילול שבת – י"א שצריך מדינא לעשות כל מה שביכולתו 
שלא לחלל שבת. לכן אשה שהתחילו לה חבלי הלידה לפני שבת, צריכה לנסוע 
לידה( בכדי למנוע  )ולא להמתין עד שיתגברו הצירים ממש לקראת  בערב שבת 

חילול שבת. ולדעת הגרשז"א אין חובה לעשות מעשה שיש בו טורח גדול.

הרפואה  בבית  הארוכה  שהשהות  ומשער  נכרי,  ע"י  ייעשה  שבת  החילול  אם  ב. 
תגרום צער, ניתן להקל לנסוע עם נכרי.

ג. אם הוא בספק האם יצטרך לחלל שבת, כגון שהאשה נמצאת בחודש תשיעי אך 
עדיין לא התחילו חבלי לידה, טוב )ראוי( להזמין הכל מערב שבת, אך זה רק בגדר 

זהירות.  

מדרכי הלוי

מדרכי הלוי



סה לשו"ע אדמו"ר השקן סימן של 

לחילול  צריכה  איני  אומרת  אפילו  השבת105  את  עליה  מחללים  היא לפיכך  ומרוסקת 
לה  עושין  רופא  ולא  חכמה  בהן  אין  אפילו  שצריכה107  אומרות  שחברותיה106  אלא 
כל צרכיה שהדברים שעושים לחיה בחול ידועים הם לכל ואפילו אוכלת מאכל שאר 

וכיו"ב,�ולכן�עד�יציאת�השליה�לא�חשיב�גמר�
הלידה�לעניין�סכנת�נפשות.�וראה�בהרחבה�
שגמר� שכתבו� שיש� ]שם[� אברהם� בנשמת�
יציאת� אבל� הולד,� יציאת� גמר� היא� הלידה�

השליה�לא�שמענו.

"מפני שאיבריה מתפרקים" 104

שנחשבת� קיסרי� בניתוח� ביולדת� וה"ה� א.�
חלים� שהרי� ימים,� וז'� ג'� דיני� לעניין� כיולדת�
בגופה�שינויים�כמו�בגוף�שאר�היולדות.�ועוד�
שאף� יתכן� אותה� שניתחו� כיון� להוסיף,� יש�
לאחר�ג'�ימים�דינה�כמסוכנת,�ויש�לבחון�דבר�
שבת  ובשמירת  ]שם[.� שני� חוט  �– לגופו� זה�
בניתוח� שיולדת� כתב� סט"ז[� ]פל"ו� כהלכתה�
קיסרי�נחשבת�כחולה�שיש�בו�סכנה,�כל�עוד�

לא�קבע�הרופא�שיצאה�מכלל�סכנה.

העיבור,� מתחילת� יום�  40 לאחר  מפלת� ב.�
דינה�כיולדת�שמחללים�עליה�שבת�–�כה"ח�
]סק"ב[,�וראה משנ"ב�]ביה"ל�סימן�תריז�ס"ד�ד"ה�

יום� שלמה� ]הליכות� הגרשז"א� פסק� וכן� יולדת[,�

הכיפורים�פ"ו�אורחות�הלכה�הערה�14[.�אך�בשו"ת 

כתב� פ[� סימן� וח"ז� מז,� סימן� ]ח"ה� הלוי� שבט 
שהפילה,� אשה� עבור� שבת� לחלל� שמותר�
אפילו�אם�ההריון�פחות�מ�40יום,�ודינה�כדין�

חולה�שיש�בו�סכנה.�

"לפיכך מחללים עליה את השבת" 105

תקלז[� סימן� יולדת� ]דיני� שבת  נשמת  בשו"ת 
כלשהן� בעיות� אין� אם� שבזמננו� כתב�
צריכה� שאינה� מעידות� והיא� וחברותיה�
לדבר,�נראה�שיש�להחמיר�ולא�לחלל�שבת,�
משום�שבמציאות�של�ימינו�אין�סכנה�לאחר�
בסימן� מהמבואר� הוכחה� ומביא� הלידה.�

שלא�גבי�רחיצת�הקטן�לאחר�הברית�שהיום�
אין�מחללים�שבת�לרחוץ�התינוק,�אף�שבזמן�
המילה� לפני� רוחצים� היו� לא� אם� הגמרא�
ולא� בסכנה,� היה� התינוק� המילה� ולאחר�
אומרים�כיון�שבזמן�הגמרא�היה�סכנה�אז�גם�
היום�יש�סכנה.�אבל�בשו"ת ציץ אליעזר�]ח"ח�
כתבו� שחז"ל� שכיון� כתב� ז[� אות� פ"י� טו� סימן�

שעד�שלשה�ימים�דינה�כמסוכנת,�יש�לציית�
להם�אף�בזמננו�ואף�אם�הרופא�אומר�שאינה�
צריכה,�ואפשר�שאם�לא�תשמור�על�עצמה�
ואין� זמן� לאחר� נזק� לה� יגרם� המצטרך� כפי�

אתנו�יודע�עד�מה.

"אלא שחברותיה" 106

אברהם� נשמת  �– מחברותיה� אחת� ואפילו�
]ס"ק�יב�1/א�עמ'�תקנז[.

"אומרות שצריכה" 107

היא� וגם� אומרות� אינן� שאם� משמע� א.�
דינה� אין� צריכה,� שאינה� אומרת� עצמה�
של� שאינה� מכה� כדין� זה� והרי� כמסוכנת.�
חלל�שאין�מחללין�עליו�את�השבת�אלא�אם�
וראה� לכך,� שצריך� אומרים� רופא� או� הוא�
שבת� בתורת  מש"כ� וראה� ס"ה.� סימן�שכח�
]סק"ו,�בשם�הב"ח�וא"ר[�שאם�היא�אומרת�איני�

יודעות,� שאינן� אומרות� וחברותיה� צריכה�
צריכה� שאינה� אומרות� שחברותיה� או�
השבת.� את� עליה� מחללים� שותקת,� והיא�
ימים� שבג'� משום� מסתבר,� שהדבר� והוסיף�
הראשונים�היא�בסכנה�אם�ימנע�ממנה�דבר�
מה�הצריך�לה,�ולכן�אם�יש�ספק�מעט�בוודאי�
שמחללים�עליה,�שהרי�אפילו�על�ספק�ספק�
ספקא�)�3ספקות(�דסכנת�נפשות�מחללים.�

מדרכי הלוי



רפואה בשבת - לקט ציונים והערות סו 

שאין  דברים  שאר  או  צונן  תאכל  ואם  לשעתה  מרגשת  שאין  אומרים  אנו  אדם  בני 
שאינה  אומרים  רופא  או  חכמה  אם  אבל  סכנה  לידי  יביאוה  אותם  אוכלת  המסוכנת 
וכן  יום  בכל  חמין  להן  עושין  שאין  יש  יולדות  הרבה  כי  להם  שומעים  לחילול  צריכה 

אתמול108: של  חמין  בשבת  שאוכלות  מקומות  בקצת  עכשיו  נוהגים 

אומרות  חברותיה  אפילו  מחללין  אין  צריכה  איני  אמרה  שבעה  סוף  ועד  משלשה  ה 
לה  לעשות  חברותיה  שרגילות  דברים  לאותן  מסוכנת  בחזקת  שאינה  לפי  שצריכה 
אומרים  רופא  או  שחכמה  כן  אם  אלא  לערב109  עד  להמתין  שיכולה  ואפשר  בחול 

שכ"ח. בסי'  כמ"ש  חולים  בשאר  גם  מחללין  שאז  שצריכה 

וכל זה כשהיא אומרת איני צריכה אבל בסתם שהיא אינה אומרת כלום110 וחברותיה 

שאין� ]ס"ד[� ערוך� השולחן  דברי� פשט� ב.�
לחלק�בין�אם�חברותיה�אומרות�או�לא,�אלא�
בכל�אופן�מחללין�עליה�את�השבת,�וכן�כתב�
בדעת� אף� כן� לפרש� וכתב� ]סק"ז.� רבה� האליה 
לחברותיה� נראה� "אם� שכתב� ]ס"ד[� הלבוש�
שצריכה",�והיינו�שמן�הסתם�מחללים�אפילו�
אם� ורק� שצריכה,� אומרות� חברותיה� אין�
אין� אז� �– צריכה� שאינה� בפירוש� אומרות�
ורבינו� ]סק"ח[� המג"א� דעת� אבל� מחללים[.�
שחברותיה� בפירוש� כתבו� שהרי� לחלק,�

'אומרות'�שצריכה.

דקרוב� כתב� סק"ח[� ]בשעה"צ� המשנ"ב� אך�
)לשולחן� בזה� מודה� המג"א� שגם� לומר�
ערוך(,�דאי�לאו�הכי�יהיו�דבריו�קצת�סותרים�
המבואר[� ]במשנ"ב� שעה"צ� ובמשנת� לקצתו.�
)המג"א(�שאם� כתב� דבריו� דבתחילת� ביאר,�
חברותיה�אומרות�שצריכה,�מחללים.�משמע�
שבסתמא�אין�מחללים,�ואח"כ�הביא�את�דברי�
הרשב"א�שאפילו�אוכלת�מאכל�בריאים,�כגון�
שאוכלת�צונן�שאין�דרך�המסוכנים�לאוכלו,�
ואומרת�שאינה�צריכה�לחמין,�מחממים�לה�
חמין,�כי�כל�אבריה�מתפרקים�ומרוסקת�היא,�
צונן� תאכל� ואם� בכך,� מרגישה� אלא�שאינה�
תסתכן�אח"כ.�והרשב"א�שם�מסיים:�לפיכך�
ומאכלים� המחזקים� דברים� לה� שאין� כל�

ומשמע� שבת.� עליה� מחללים� הבריאים�
אומרות� חברותיה� כשאין� בסתמא� שאפילו�
כתב� אלאשווילי� והרב� מחללים.� שצריכה,�
המג"א� בלשון� הדיוק� שלכאורה� להעיר,�
ורבינו�שכתבו�במקרה�של�אכילת�המאכלים:�
כשאין� גם� שזהו� כלומר� אומרים',� 'אנו�
צריכה� שהיא� 'במפורש'� אומרות� חברותיה�
לאכול�חם,�הרי�זה�'כאילו'�שהן�אומרות,�כי�
כך�'מקובל לומר'�שצריכות�לאכול�חם,�וזהו�

'אנו�אומרים'.�ואם�כן�אין�זה�בגדר�'סתם'.

"וכן נוהגים עכשיו בקצת מקומות  108
שאוכלות בשבת חמין של אתמול"

שהכל� נראה� דבריו,� סיים� ]סקי"ג[� והמשנ"ב 
לפי�החולה.

"ואפשר שיכולה להמתין עד לערב" 109

כלומר,�שאפילו�אם�יש�חשש�סכנה�באותם�
עד� להמתין� היא� יכולה� מסתמא� הדברים,�

שתחשך�– רמב"ן�]קכט.�ד"ה�הא[.

"וכל שה כשהיא אומרת איני צריכה  110
אבל בסתם שהיא אינה אומרת כלום"

או�שאומרת�שאינה�יודעת�אם�היא�צריכה�–�
רבינו�]סימן�תריז�ס"ה[.��

מדרכי הלוי



סז לשו"ע אדמו"ר השקן סימן של 

אינן יודעות מחללין אבל אם חברותיה אומרות שאינה צריכה אין מחללין אלא אם כן 
היא אומרת צריכה אני שאז אפילו מאה רופאים אומרים שאינה צריכה מחללין כי לב 

יודע מרת נפשו וכמו שיתבאר בסי' תרי"ח לענין שאר חולים.

ומסוף ז' ואילך אפילו אמרה צריכה אני אין מחללין עליה אלא הרי היא עד ל' יום כחולה 
שאין בו סכנה שכל צרכיו נעשים ע"י נכרי111 חוץ מלענין מדורה112 שאם היא צריכה לכך 
יום ואפילו בתקופת  עושים לה ע"י ישראל113 מפני שהצינה סכנה114 היא לה115 כל ל' 

תמוז116 ואם מותרים אחרים להתחמם כנגד מדורה זו נתבאר בסי' רע"ו:

"אלא הרי היא עד ל' יום כחולה שאין  111
בו סכנה שכל צרכיו נעשים ע"י נכרי"

שמתירים� שלשים� עד� משבעה� ואפילו� א.�
צריכה� אמרה� אם� רק� ג"כ� הוא� עכו"ם,� ע"י�
אני,�אבל�בסתם�נראה�שאפילו�ע"י�נכרי�לא�

שרינן�–�שולחן שלמה�]סק"ח[.

]סקכ"א[� המשנ"ב� כתב� גוי,� לו� אין� ואם� ב.�
לדעת� אבל� ישראל.� ע"י� אף� לעשות� דיכול�

רבינו�]סימן�שכח�סי"ט[�מותר�רק�ע"י�גוי.�

"חוץ מלענין מדורה" 112

וה"ה�בזמננו�להחם�התנור�–�משנ"ב�]סק"כ[.

"עושין לה ע"י ישראל" 113

סיים�שקשה� כל�שלשים[� ד"ה� ]ביה"ל� במשנ"ב�
וצ"ע� ישראל� ע"י� לעשות� להקל� מאוד�
ע"י� ורבינו�כתב�בפשיטות�שמותר� למעשה.�
רבינו  מש"כ  ולפי� המחבר(.� )כדברי� ישראל�
]בסימן�שכח�סי"ג[ נראה�למעשה�שיש�לעשות�

דווקא�ע"י�ישראל.�

"מפני שהצינה סכנה" 114

'קשה'� שהצינה� בלשון� כתב� ]ס"ו[� והלבוש�
לחיה.

"היא לה" 115

ולשאר�חולה,�אם�צריך�למדורה�מותר�אפילו�

כשאין�סכנה�ע"י�עובד�גילולים.�וביש�סכנה,�
על� אפילו� מותר� למדורה,� אומר�שצריך� אם�
�– גילולים� בעובד� אפשר� כשאי� ישראל� ידי�
משנ"ב�]ס"ק�כא[.�ומי�שהקיז�דם�ונצטנן�כתב�
להדליק� שיש� חי[� סעיף� שכח� ]סימן� השו"ע�
וכתב� תמוז,� בתקופת� אפילו� מדורה� עבורו�
המשנ"ב�]שם�סקס"ב[�שמותר�לעשות�כן�אף�
ע"י�ישראל,�כיון�שמן�הסתם�יש�סכנה�בדבר,�
מדורה� להדליק� מותר� הסתם� שמן� והוסיף�
שסתם� לפי� לו,� שקר� מסוכן� חולה� עבור�
שאם� אלא� הצינה,� אצל� הוא� מסוכן� חולה�
אפשר�יש�לעשות�זאת�ע"י�נכרי.�ורבינו�כתב�
'אבל�לחולה�אחר�אע"פ�שיש� ]שם,�סעיף�כד[�

לו,�שאפשר� בצינה�סכנה� אין� בו�סכנה�מ"מ�
מדורה� לו� עושין� אין� לכן� בבגדים,� לחממו�
לנהוג,� יש� כיצד� ועיי"ש� נכרים',� ע"י� אלא�
שיש� �123 בהערה� שם� שכתבתי� מה� וראה�

לעשות�דווקא�ע"י�ישראל.

"ואפילו בתקופת תמוש" 116

הרמב"ם�]פ"ב�הי"ד[�כתב�"עושין�מדורה�לחיה�
קשה� שהצינה� מפני� החמה� בימות� אפילו�
משמע� הקרים",� במקומות� הרבה� לחיה�
דווקא�בארצות�הקרים.�והמחבר�כתב�סתם,�
וגם�רוב�הפוסקים�סתמו�דבריהם�ולא�חילקו,�
נקט� דבגמרא� דכיון� להו� דסבירא� משום�
טבע� לפי� בזה� לחלק� דאין� משמע� סתמא�

הארצות�–�עולת שבת�]סק"ו[.

מדרכי הלוי



רפואה בשבת - לקט ציונים והערות סח 

הרי  לערב117  סמוך  בשבת  בד'  ילדה  אם  אלא  לעת  מעת  אותם  מונין  אין  אלו  ימים  ו 
כשמגיע תחלת ליל שבת הוא כבר יום רביעי ללידתה118 אע"פ שלא כלו ג' מעת לעת 

ושלשים: לענין שבעה  וכן  בשבת  לערב  סמוך  עד 

"אלא אם ילדה בד'  117
בשבת סמוך לערב" 

הערב� לפני� שעה� חצי� תוך� היינו� סמוך,� א.�
אדמו"ר  קודש  אגרות  ס"ה[,� ע� ]סימן� רבינו� �–

מהר"ש�]עמ'�עו[,�ועוד.���

בין�השמשות,�דהיינו� ד'� ביום� ומי�שנולד� ב.�
שהוא� הכוכבים,� צאת� ולפני� השקיעה� אחר�
ספק�יום�ד'�ספק�ליל�ה',�פשוט�דמשום�ספק�
פיקוח�נפש�אזלינן�לקולא�וחשבינן�ליה�כנולד�
בליל�ה'�ויום�השבת�הוא�יום�השלישי�ומותר�
הביא� שהמשנ"ב� שכן� ומכל� השבת.� לחלל�
לעת.� מעת� חשבינן� ימים� דהג'� דעות� כמה�
ג'�ימים�מעת�לעת�כגון� ומיהו�אם�כבר�נגמר�
השקיעה,� אחר� דקות� עשר� ד'� ביום� שנולד�

דקות� עשר� ביום�שבת� לעת� מעת� ג'� הוי� אז�
לה� גמרו� כבר� דהיולדת� השקיעה,� אחר�
השלשה�ימים�הראשונים�אליבא�דכו"ע,�ואם�
אמרה�שאינה�צריכה�אין�מחללין,�ואפילו�בין�
קצות  �– מחללין� אין� מוצ"ש� של� השמשות�

השולחן�]סימן�קמ�בדה"ש�סק"ח[.�

"כשמגיע תחילת ליל שבת  118
הוא כבר יום רביעי ללידתה"

ראה�מש"כ בשו"ת צמח צדק ]או"ח�סימן�סג[�
להקל� כיפור� יום� צום� לגבי� המהרי"ל� בשם�
מכשיעור.� פחות� וענוגה� רכה� )ביולדת(�
קיסרי,� בניתוח� ביולדת� כגון� צער� ובמקום�
לאחר� יותר� ארוך� זמן� להקל� יש� לכאורה�

התייעצות�עם�רופא�ורב.

שאלות מעשיות:

1. ממתי מתחילים למנות את ג' ימים הראשונים שהיולדת נחשבת כמסוכנת? 
ג' ימים הראשונים מונים משעת הלידה ולא מתחילת הדימום לפני הלידה, משום 
שזה יכול לקחת לפעמים יום או יומיים עד הלידה ולא נשאר לה אחרי הלידה רק 

יום או יומיים. – ומונים מגמר הלידה היינו משיצאה כל השליה.

2. האם דין ג' ימים ראשונים קיים גם ביולדת בניתוח קיסרי? 
כן, יולדת בניתוח קיסרי נחשבת כיולדת לעניין דיני ג' וז' ימים, שהרי חלים בגופה 
שינויים כמו בגוף שאר היולדות. ועוד יש להוסיף, כיון שניתחו אותה יתכן שאף 
לאחר ג' ימים דינה כמסוכנת, ויש לבחון דבר זה לגופו. ויש שכתבו שיולדת בניתוח 

קיסרי נחשבת כחולה שיש בו סכנה, כל עוד לא קבע הרופא שיצאה מכלל סכנה.

3. האם דין ג' ימים ראשונים קיים גם במפלת? 
המפלת לאחר ארבעים יום להריונה דינה כדין היולדת שמחללים עליה שבת. ויש 
שכתבו שמותר לחלל שבת עבור המפלת אף תוך ארבעים יום, ודינה כדין חולה 

שיש בו סכנה. 

מדרכי הלוי

מדרכי הלוי



סט לשו"ע אדמו"ר השקן סימן של 

הרבים120  רשות  דרך  אפילו  בשבת  סכין  מביאין  ומתה119  המשבר  על  היושבת  ז 

"היושבת על המשבר ומתה"  119

א.�כן�הוא�בשו"ע�כאן�]ס"ה[.�ומסתם�לשונו�
נעקר� לא� אם� אפילו� שקורעים� משמע�
כתוס'� ודלא� הוולד.� חי� דלמא� עדיין,� הוולד�
הוולד� שנעקר� משעה� שרק� )המחמירים(�
קורעין�כיון�שאז�יכול�לחיות�–�תוספת שבת�

]סק"י[.

הוא,� דווקא� לאו� המשבר� על� היושבת� ב.�
כשמתה� הדין� והוא� נקט,� דמילתא� ואורחא�
לפי� אם� התשיעי,� לחודש� שתכנס� בלא�
חיות� יש� עדיין� רפואיים� מכשירים� בדיקות�
ודופק�לעובר,�ויש�סיכוי�להציל�את�חייו�ע"י�
אינקובטור,�יש�לחלל�שבת�על�מנת�להוציאו�

ולהצילו – פסקי תשובות ]ס"ה[.

"מביאין סכין בשבת  120
אפילו דרך רשות הרבים"

בלא�הבאת�הסכין�אין�רבותא,�דליכא�חילול�

שבת�כלל�בקריעת�בטן�מתה,�דמחתך�בשר�
בעלמא�הוא�וליכא�משום�חבורא – משנ"ב 
]רבינו� הדבר� וטעם� לב[.  ]ס"ק� כה"ח� יז[,� ]ס"ק�

סימן�שטז�סעיף�יד,�משנ"ב�שם�ס"ק�כט[,�שהחיוב�

של�חובל�בעשיית�חבורה�הוא�משום�נטילת�
הנפש,� הוא� הדם� כי� מקום,� שבאותו� נשמה�

ולאחר�מיתה�שוב�לא�שייך�נטילת�נשמה.

"וקורעין את בטנה" 121

שאסור� כתב� קעא[� ]סימן� ציון� בנין  בשו"ת 
נפש� פיקוח� לצורך� אפילו� המת� את� לנוול�
כדי� הֵאם� בטן� ומה�שמקרעין�את� של�אחר,�
ניוול,�שהרי�אף�לחיה� להציל�את�הולד�אינו�
עושין�כן�הרבה�פעמים.�ועוד�שבוודאי�האם�
מוחלת�על�ניוולה�בשביל�הצלת�עוברה�)אבל�
לא�בשביל�הצלת�אחר(.�ועוד,�אף�אם�נאמר�
על� מוחלת� אינה� האם� וגם� ניוול,� שנקרא�
בזיונה,�מ"מ�כיון�שהוולד�הזה�הוא�כחי�בפני�
עצמו,�והאם�סוגרת�בפניו,�מותר�לנוולה�מפני�

4. האם גם בזמננו יש דין מסוכנת, למרות שבמציאות של ימינו אין סכנה לאחר 
הלידה? 

לחלל שבת.  אין  לכן  הלידה,  לאחר  סכנה  שאין  ימינו  של  יש שכתבו שבמציאות 
ולאידך יש שכתבו, כיון שחז"ל כתבו שעד שלשה ימים דינה כמסוכנת, יש לציית 
נזק  יגרם לה  להם אף בזמננו, ואפשר שאם לא תשמור על עצמה כפי המצטרך 

לאחר זמן ואין אתנו יודע עד מה.

יום ללידתה הסובלת מקור, האם מותר להדליק לה חימום  ל'  יולדת תוך   .5
בשבת? והאם יש הבדל בין קיץ לחורף? 

יולדת תוך ל' יום ללידתה שיש לה צער צינה, מותר לחלל שבת עבורה ולהדליק את 
החימום, אפילו בתקופת הקיץ ואפילו אם הדבר כרוך בעשיית מלאכות דאורייתא. 
לדעת המשנ"ב קשה להתיר ע"י ישראל, אך לדעת רבינו ידליק דווקא ע"י ישראל. 

מדרכי הלוי

מדרכי הלוי



רפואה בשבת - לקט ציונים והערות ע 

הוא  הפעמים  שרוב  ואע"פ  חי123  ימצא  שמא  הולד122  ומוציאין  בטנה121  את  וקורעין 
לחיות  יוכל  ולפעמים  הרוב  אחר  הולכין  אין  נפש  בפיקוח  מקום  מכל  לאמו  קודם  מת 
מספק  עליו  מחללין  מעולם  חיות  חזקת  לו  היה  לא  זה  שעובר  ואע"פ  אמו  מיתת  אחר 

חיות. חזקת  לו  שהיה  מי  על  כמו 

ומה שאין נוהגין כן124 עכשיו אפילו בחול125 מפני שאין אנו בקיאין במיתת האם בקרוב 
כל כך126 שאפשר לולד לחיות127 כי שמא נתעלפה ואם יקרעו בטנה ימיתוה וצריכים 

שהיא�מעכבת�בעדו�מלצאת,�משא"כ�לנוול�
את�המת�בשביל�פיקוח�נפש�של�אחר�שאין�

לו�תביעה�על�המת,�אסור.��

"ומוציאין הולד"  122

בדרך� אין� הרחם� בתוך� מת� שעוברה� אשה�
לזרז� כדי� השבת� את� עליה� לחלל� צורך� כלל�
נמצאת� אם�האשה� אך� ההפלה,� תהליך� את�
בדיכאון�קשה�עקב�התינוק�המת�שברחמה,�
אותה� נשאיר� כעת�אם� ויש�חשש�שתסתכן�
מותר� השבת,� לאחר� עד� הנוכחי� במצבה�
באיסורי� אפילו� השבת,� את� עליה� לחלל�
נשמת   – העובר  את� להפיל� בכדי� תורה,�

אברהם ]ס"ק�יד�עמ'�תקנח[.

"שמא ימצא חי" 123

דבר�פשוט�הוא�שמדובר�שכלו�לו�חדשיו – 
מור וקציעה בשם המג"א ]ס"ק�טו[,�וכן�כתב�

רבינו�בסעיף�הבא. 

אמו,� במעי� עובר� להצלת� חילול�שבת� לענין�
לעיל� –�ראה�מש"כ� אפילו�בתחילת�העיבור�

סעיף�א�ד"ה�יולדת�]אות�ה�ואילך[.

"ומה שאין נוהגין כן"  124

ציץ  ובשו"ת  ]ס"ה[.� כאן� ברמ"א� הוא� כן�
ספר� בשם� הביא� פ"ד[� כה� סימן� ]ח"י� אליעזר�
ס"ק� של� סימן� פוסק,� אליהו� ]להרב� הברית� כורת 
על� לחלוק� כיון� לא� עצמו� הרמ"א� שגם� טו[�

'ומה� בלשון� שכתב� ממה� זה� ודייק� המחבר,�
שאין�נוהגין�כן'�ולא�כתב�בלשון�'וי"א�שאסור�

לחתוך,�וכן�נוהגין'.�

"אפילו בחול" 125

והילד�מפרפר� הלידה� נשים�שמתות�מחמת�
מיתתו� לקרב� בבטנה� מכות� והנשים� בבטנה�
–�אפילו�בחול�ראוי�להימנע�מלעשות�זאת – 

שו"ת הרדב"ז ]ח"ב�סימן�תרצה[.

"מפני שאין אנו בקיאין  126
במיתת האם בקרוב כל כך"

בשו"ת מנחת יצחק�]ח"ה�ס"ז�אות�ב-ג[�הקשה�
גל,� עליו� שנפל� מי� לגבי� פה.[� ]יומא� שבגמרא�
נשימה� בו� יש� אם� בחוטמו� איתא�שבודקים�
הרי�הוא�כחי,�ואם�לאו�הרי�הוא�כמת,�ומדוע�
המשבר� על� היושבת� לגבי� הרמ"א� כתב�
מיתתה.� בזמן� בקיאים� שאיננו� שמתה�
ענף� קעד� סימן� ח"ב� ]יו"ד� משה� אגרות  ובשו"ת 
אולם� טוב,� הוא� זה� סימן� שמדינא� תירץ� ב[�
יש�חולים�שמרוב�חוליים�קשה�להם�לנשום,�
ואינם�נושמים�כל�הזמן�אלא�מזמן�לזמן,�ולכן�
כשבודקים�אם�הוא�נושם�יש�לבדוק�זמן�כזה�
דהיינו� נושם,� אינו� אם� לחיות� אפשר� שאי�
לבדוק�כמה�דקות�ברציפות�בלי�להסיח�דעת�
הרבה� כ"כ� לנשום� הפסיק� שאם� מהבדיקה,�
קשה,� זו� שבדיקה� וכיון� מת.� כבר� ודאי� זמן�
בדורות�האחרונים�החמירו�שלא�לסמוך�על�

מדרכי הלוי



עא לשו"ע אדמו"ר השקן סימן של 

להמתין ובתוך כך ודאי מת הולד128:

זו�לעניין�קריעת�בטן�האם�שמא�לא� בדיקה�
יהרגוה.� בטנה� בקריעת� ועכשיו� היטב� בדקו�
סימן� ]ח"י� אליעזר� ציץ  בשו"ת  כתב� זה� וכעין�
כה�פ"ד[.�אך�עדיין�קשה�שבשו"ע�סימן�שכט�

]ס"ד,�ורבינו�ס"ג[�פסק�לדינא�שמי�שנפל�עליו�

אין� נושם� אינו� ואם� בנשימתו,� בודקין� הגל�
שבזמננו� הגיה� לא� והרמ"א� הגל,� מפקחים�
ובציץ אליעזר� חוששים�שמא�לא�בדק�יפה.�
יודעים� שאיננו� חושש� שהרמ"א� כתב� ]שם[�

להבחין�היטב�ברגע�המוות,�ועד�שאנו�יכולים�
אחר� רב� זמן� הוא� בוודאי� שמתה� להחליט�
מיתתה�וכבר�אי�אפשר�להצילו,�ולכן�לא�נהגו�

לחתוך�הבטן�אף�בחול.��

"שאפשר לוולד לחיות" 127

שאין� בסייף,� האם� ראש� נחתך� אם� זה� ולפי�
צריך� א"כ� מתה,� מתי� בקיאות� בזה� צריך�
שו"ת  �– הולד� את� להציל� כדי� מיד� לנתחה�
שבות יעקב�]או"ח�ח"א�סימן�יג[.�וכן�כתב�בחוט 
שנהרגה� שבמקרה� רמט[� עמ'� פצ"א� ]ח"ד� שני�
יש�פעמים�ששייך�לדעת�בבירור�שמתה�מיד,�

ואז�מחללים�שבת�בכדי�להציל�את�העובר.

דברי� ביאר� נ[� סימן� ]ח"ב� אמת� זרע  ובשו"ת 
הרמ"א,�שאף�שספק�זה�שמא�לא�מתה�האם�
ורק�נתעלפה�הוא�ספק�רחוק,�בספק�נפשות�
ואף� שכיח.� דלא� למיעוטא� אפילו� חוששים�
לספק� נכנסים� זה� לספק� שחוששים� שע"י�
שממתינים� ומפני� הולד,� של� נפש� פיקוח�
ימות,� הוא� עי"ז� האם� חיי� על� רחוק� לספק�
מ"מ�אינו�אלא�ספק�שאולי�לא�כלו�לו�חדשיו�
לספק� לחוש� יש� ויותר� האם,� במיתת� ומת�
חיי�האשה,�אי�משום�שב�ואל�תעשה�עדיף,�
ואי�משום�שיותר�חוששים�לחיי�האם�מלחיי�

עובר�שעודו�במעי�אמו.�

ולמעשה,�כתב�הגרי"ש�אלישיב�]קובץ�תשובות�
רוב� פי� בזמננו�שעל� זה� קסא[�שלפי� סימן� ח"ג�

הולד�הוא�בר�קיימא�ואין�זה�בגדר�מיעוטא,�
עדיין� והיא� נתעלפה� שמא� החשש� ומאידך�
להוציא� שמותר� לדון� יש� מיעוטא,� זהו� חיה�
]ח"ו� הלוי� שבט  בשו"ת  כתב� וכן� הולד.� את�
סימן�כז,�ח"ח�סימן�פט[�שבזמן�הזה�לכאורה�אין�

החשש�של�הרמ"א�קיים�דשמא�רק�נתעלפה,�
שאפשר�בקלות�לבחון�כהיום�אם�הלב�דומם�
ולאידך� והדופק,� וגם�אפסה�לגמרי�הנשימה�
ודאי� אלא� לולד� נפש� פיקוח� ספק� כאן� אין�
ודאי�חיות� כיון�שאפשר�לקבוע� נפש� פיקוח�
עם� מיתה� סימני� להחליף� והחשש� הולד,�
סימני�עילוף�בלאו�הכי�הוא�רק�בגדר�מיעוט,�
הלכה� לקבוע� עלינו� היה� זה� במציאות� וא"כ�
כרבינו�הבית�יוסף�שקורעים�ומוציאים�הולד.�
כה� סימן� ]ח"י� אליעזר� ציץ  בשו"ת  נראה� וכן�

פ"ד[.�

"ובתוך כך ודאי מת הולד" 128

לא� מדוע� הקשה� יא[� ]ס"ק� שבת� ובתוספת 
ורק� חששו�שמא�היתה�מעולפת�עד�עכשיו�
עד� המתינו� זה� חשש� משום� ]שהרי� מתה� עכשיו�
עכשיו[,�וא"כ�יתכן�והוולד�עדיין�חי,�ויש�לקרוע�

שמתה� שרואים� שמאחר� ותירץ,� ולהוציאו.�
עכשיו,� עד� מעולפת� שהייתה� תולים� אין�
ובמחצית  מתה.� כבר� מתחילה� ודאי� אלא�
השקל�]ס"ק�יא[�תירץ�שכיון�שנחלשה�כל�כך�
עד�שהתעלפה�ודאי�חולשה�זו�המעיטה�את�
חיות�הולד,�ואז�אי�אפשר�לוולד�לחיות�אחר�

מיתת�האם.

מדרכי הלוי



רפואה בשבת - לקט ציונים והערות עב 

שאלות מעשיות:

1. אשה שנפטרה ר"ל במהלך הלידה, האם מותר לחלל שבת בכדי להציל את 
העובר? 

אם�לפי�בדיקות�מכשירים�רפואיים�עדיין�יש�חיות�ודופק�לעובר,�ויש�סיכוי�להציל�את�
חייו�ע"י�אינקובטור,�יש�לחלל�שבת�על�מנת�להוציאו�ולהצילו.�

2. עובר שמת בתוך רחם אמו, האם מותר לחלל שבת בכדי לזרז את ההפלה? 
כדי� השבת� את� עליה� לחלל� צורך� כלל� בדרך� אין� הרחם� בתוך� מת� שעוברה� אשה�
בדיכאון�קשה�עקב�התינוק�המת� נמצאת� לזרז�את�תהליך�ההפלה,�אך�אם�האשה�
לאחר� עד� הנוכחי� במצבה� אותה� נשאיר� אם� כעת� שתסתכן� חשש� ויש� שברחמה,�
השבת,�מותר�לחלל�עליה�את�השבת,�אפילו�באיסורי�תורה,�בכדי�להפיל�את�העובר.�

?IVF 3. האם מותר לחלל שבת בטיפולי
להציל� בכדי� שבת� בחילול� הכרוכה� פעולה� שום� לעשות� אסור� הטיפול� שלבי� בכל�
ביצית,�ואף�איסורי�דרבנן�לא�הותרו�לצורך�זה.�אולם�אמירה�לנכרי�מותרת�אף�באיסור�

תורה�כדי�להציל�ביציות.

מדרכי הלוי

המשך הסימן יושלם בעזהי"ת





לזכות
החתן הרה"ת חיים ישראל אפרים פישל 

והכלה מרת גנעסיא שפרה שיחיו

הניג
לרגל חתונתם ביום חמישי כ' אדר ה' תשפ"א

יהי רצון מהשי"ת
 שיבנו בית נאמן בישראל בניין עדי עד,

על יסודי התורה והמצוות, 
כפי שהם מוארים באור החסידות
 וברכות כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו,

ילוו אותם תמיד כל הימים.

ולזכות הוריהם
 הרב שניאור זלמן

 וזוגתו מרת שטרנא שרה שיחיו
הניג

 הרב מרדכי
 וזוגתו מרת ביילה שיחיו

ביסטריצקי

ולזכות זקניהם
הרב שלמה אהרן וברכה שיחיו הניג
הרב נתן ורחל לאה שיחיו קנלסקי

הרבנית אסתר שולמית שתחי' ביסטריצקי
הרב דובער ורישה שיחיו וילנקין

בת
בש

אה 
פו

י ר
דינ

תשורה משמחת הנישואין 
של

החתן הרה"ת חיים ישראל אפרים פישל 
והכלה מרת גנעסיא שפרה שיחיו 

הניג 
יום חמישי כ' אדר ה' תשפ"א

ספר

רפואה בשבת
 הלכות רפואה ופיקוח נפש בשבת
מתוך שולחן ערוך אדמו"ר הזקן

הלכות שבת
סימן שכז - דיני סיכה בשבת )מהדורה חדשה( 

סימן שכט – על מי מחללין שבת
סימן של – דיני יולדת בשבת )סעיפים א –ח(

- תדפיס -


