
  חכש' ס
  

  '� אסעי
, י אינו יהודי"ואפילו ע, אסור לעשות שו� מלאכה בשבילו בשבת, אבל הוא הול� ומתחזק כבריא, אד� שיש בו מיחוש בעלמא – מ"מ, �"ר, א"רשב

  .משו� שחיקת סממני� גזרה ,ואפילו נטילת תרופה שאי� בה מלאכה אסור
 .ב שאסור אפילו שבות לצור� מיחושי�"והסביר המ .את הראשוני� לגבי אד� שיש לו מיחוש בעלמאפסק  – מחבר

  

  'סעי� ב
  )תרומת הדש�. (כאילו שופ  דמי�, והשואל, הזריז הרי זה משובח. א� מדובר בחולה שיש בו סכנה מצוה לחלל עליו את השבת – מחבר

  .סידות של שטותכופי� אותו ומדברי� אל לבו שהוא ח, והוא מסרב, א� החולה מתיירא שיחללו עליו את השבת – ב"מ
  

  'סעי� ג
  ).ז כח"ע, .יומא פד". (מחללי� עליה את השבת) בחלל גופו(כל מכה של חלל " – גמרא
  .ולפני�) שפתיי�(ה מ� השפ: פרש רבי אמי? מהיכ� מכה של חלל" – גמרא

אבל מיחוש בעלמא אי� נקרא מכה , י�אחד מהאברי� הפנימי כשהתקלקלזה דוקא , כל מה שמחללי� על מכה של חלל – א"� בש� רבנו יונה והרשב"ר
  .ולא מחללי� עליו את השבת

מחמת  שהתקלקל אחד האברי� הפנימיי�שמדובר , �"וכר, מחללי� עליה את השבתהיינו מ� השיניי� ולפני� , כל מכה של חללפסק כגמרא ש – מחבר
  .אבל מיחושי� אינ� נקראי� מכה, ב"המכה וכיו
ל נשאר "ובבאה. א מחלל"ולגר, א ראינו שלא מחלל רק א� התקלקל"לרשב, פנימיי� א  לא התקלקל אחד מה�א� כואב לו באברי� ה – באור הלכה

כי א� במכה שאינה של , סוע לשאול רופאנמותר לחלל שבת ול, מ א� כואב לו ויש ספק שמא התקלקל אחד האברי� ואי� ש� רופא לשאול"ומ. ע"בצ
  .חלל א� יש ספק סכנה מחללי�

  
  וחניכיי� כאב שיניי�

  )ולא איפשיטא(? כמכה של חלל דמו, כמכה דבראי דמו או דילמא כיו� דגואי קיימי, כיו� שאקושי נינהו, ככי ושיני מאי: אלעזר' בעי ר" – גמרא
כי צרי  היה , הכי לא יכול לבוא אלי(למחר מאי : ל"א. חמשא ומעלי שבתא) לו רפואה(עבדה . אזל לגבא דההיא מטרוניתא. יוחנ� חש בצפידנא' ר: ש"ת

אמר רב נחמ� בר יצחק שאני צפידנא ? אלמא כמכה של חלל דמיא)...את סוד הרפואה(גלייה ליה ...?אי צריכנא מאי. אמרה ליה לא צריכת? )לדרוש
  .)ז כח"ע". (הואיל ומתחיל בפה וגומר בבני מעיי�

  
של הגמרא היא שכל הבעיה , י"והסביר הב .ג� א� חושש בשיניו, � שבתהולכי� לקולא ומחללי, ולכ� כיו� שלא נפשט הספק, ספק נפשות להקל – ש"רא

  .זה פשוט שמחללי� עליו את השבת )כשיוצא ד� מהשיניי�( כי בצפידנא, בחולי שיניי� שאינו צפידנא
וההבדל בי� . נפל למשכבי זה א� שלא "שמדובר שכואב לו הרבה וחלה כל גופו ע, ב"וכתב המ ".מכה של חלל"שהשיניי� בכלל , ש"פסק כרא – מחבר

לא , ובכאב שיניי� א� הרופא או החולה אומרי� שלא צרי , ל שיש בזה סכנה"כי מקובל ביד חז שבצפידנא תמיד מחללי�, כאב שיניי� לצפידנא
  .מחללי�

  .אינו יודע מהו צפידנא – נשמת אברה�
  .ל מכה של חלל ומחללי� עליו שבתבודאי ה� בכל, כל שכ� מכה בחניכיי� עצמ� שהוא מקו� מושב השיניי� – ב"מ
  

  ?הא� מותר להוציא ש� בשבת
 .אומר לגוי ועושהו, כי כל דבר שאי� בו סכנה, אומר לגוי להוציאה, החושש בשיניו ומצטער עליה להוציאה – פ הבנת הבית יוס�"ע ה"או, ארחות חיי�

  .).שבת צג(כי מסייע אי� בו ממש , ואי� כא� בעיה של מסייע
  .ה"ח והאו"כאפסק  – א"רמ

היא מלאכה  ש� כי הוצאת, ואז מותר לומר לגוי להוציאהחלה בכל הגו� כואב לו הרבה ושמדובר וכתב ש, א"פסק כרמ – ב"מ, א"גר, מג� אברה�
כל גופו אלא  שא� זה היה דרבנ� אפשר לומר שנית� היה לומר לגוי להוציא ג� בלא כאב, והסביר במחצית השקל .ז"ע לקמ� בסי"וע. דאורייתא של חובל
כתב ו .אלא ודאי שכא� מדובר בחובל מהתורה ולכ� מותר רק כשכואב לו כל הגו� וזה ממש פקוח נפש. שאז מתירי� שבות דשבות, היה רק מקצת חולי

  .)אליהו רבה(י זה "כי הוצאת ש� אינה רפואה ברורה ויש חשש סכנה ע, י ישראל"י גוי ולא ע"מה שמותר עש, פ האיסור והתר"ב ע"המ
ובזה סרה , כדי� צפור� שלא פרשה האיסור להוציא ש� בשבת אינו משו� חובל אלא משו� תולש דבר מגידולו וזוהי תולדת גוזז –) כג' סע( ערו� השולח�
  גוזז א� אפשר לחייב בעקירת ש� משו�, מסתפק בזה) 'קלא אות ה' א ס"ח ח"חאו(אמנ� האבני נזר , כי בזה הוא מכוו�, א"ל על המג"קושית הבאה

  
כפי שכתב , לומר לגוי להוציא ולא לישראל כי הוצאת ש� אינה רפואה ברורהרק מותר , פ שכואב לו כל הגו�"כתב שאע –) טו אות ב' ח ס"ח( צי  אליעזר
אז ודאי  ,ולכ� נלמד מכא� הלכה שא� נקבע הדבר בהלכות הרופאי� שעל המקרה שנקרה ובא לפנינו רפואתו הידועה היא הוצאת הש�, האליה רבה

  .ח ברלי� בקוב% אלפי מנשה"וכ  כתב ג� הגר .י ישראל"מותר בסתמא ג� ע
כ יש בזה "י אסור לישראל להוציא ש� כי זה דבר שאי� בו סכנה ולכ� ג� כשזו רפואה בדוקה אסור לומר לישראל אא"שאמנ� לפי טע� הב, וכתב עוד

וג� לדעת . ולכ� א� זו רפואה בדוקה צרי  להיות מותר, ו� שאי� זו רפואה בדוקהמשמע שהטע� הוא משא שמציינו כמקור "ה והרמ"מ מאו"מ, סכנה
  .י ישראל להוציא את הש�"אזי מותר ג� ע, א� הוא מאוד מצטער מהש� ואי� הצער בכל הגו� רק בגדר של מיחוש אלא יותר מזה ויש חשש סכנה, י"הב
  

ולכ� , ד מקלקל בחבורה פטור"הרי זה פסיק רישיה דלא ניחא ליה למ, פ שיוצא ד�"שאע, הוכיח שהוצאת ש� אינה מלאכה דאורייתא – באור הלכה
  .ולכ� מותר לומר לגוי להוציא ג� א� לא כואב לו כל הגו�, איסורו מדרבנ�

פ מה שכתב בש� "ע, ב דבריו"ודחה המ. י ישראל"מותר להוציא א� ע, אבל א� כואב לו בכל הגו�, כ"י גוי רק כשלא כואב לו כ"כתב שמותר ע – ג"פמ
  .ג"ה שאותו לא ראה הפמ"או
  .פעולה של סכנת נפשות זוכי ג� , י גוי"אסור בשו� אופ� להוציא ש� בשבת אפילו ע – ל"ח בש� רש"ב
שג� , כמו מקי� פאת הראש וניק�, וכאילו הוא שות� במעשה, ופותח לו את הפה הרי היהודי מזמי� את הש� לגוי להוציאה, א"על הרמ קשהה – ז"ט

  ?זימ� את עצמוהניק� לוקה כי 
כ "א. אמר רב אשי שמסייע אי� בו ממש. וכ� בשבת צג .שמותר לסגור ולפתוח את ריסי עיניו כדי שהגוי יכניס הכחול, אלא שיש גמרא אחרת בביצה כב
  ?הגמרות סותרות אחת את השניה

וכ� כא� , ק� שמגיע ומזמי� עצמו לגוייכ בנ"משא, שאי� בו ממש וזה הסיוע והיהודי עושה רק סיוע בעלמא, שעיניי� תמיד פקוחות, ז"ומתר  הט
  .אסור לומר לגוי להוציא את הש� בשבת, לכ�. לא התירו, שפיו של האד� תמיד סגור והוא פותחו במיוחד לגוי, בשיניי�

  .שלא מחמירי� כא� מדי� מסייע וכ  רוב הפוסקי� ז"חלק על דברי� אלו של הט )א"ז ש� בסקכ"על הט(קצח ' בסד "יונקודות הכס� ב� ב"הש
  

  'ה& 'ד פי�סעי
 מאכלי� ורפואות שיפי� לחולה, עושי� לו כל צרכו, כ לא אומר כלו�"ואפילו א� אי� ש� בקיאי� והחולה ג, מכה של חלל אינה צריכה אומד – �"רמב

  .או החולה אומר שאינו צרי  הרופא ש א�"וכ, אי� מחללי�, אבל כשיודעי� בחולי הזה שאינו צרי  חילול, ואי� נשאלי� כלל
  .מכה שאינה של חלל אי� מחללי� עד שישאלו בבקי או בחולה ויאמר אחד מה� שהוא צרי  לאותה מלאכה

  .אפילו אי� במניעת הדבר הזה סכנת נפשות לחולה שיש בו סכנה מותר לעשות כל דבר – �"בדעת הרמב מגיד משנה
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אפילו א� אי� ש�  ,)מאכלי� ורפואות( נה בגלל מכה של חלל עושי� לו כל מה שרגילי� לעשות לו בחולשלחולה שיש בו סכ, מ"וכמ� "פסק כרמב – מחבר

שאז אסור רופא או החולה אומרי� שלא צרי� לחלל יש וכ� א�  ,צ חילול"כ יודעי� ומכירי� באותו חולי שממתי� וא"אא ,בקיאי� וחולה לא אומר כלו�
  .מחללי�, בקי ובחולה ורק כשאומר אחד מה� שצרי  חילולל מכה שאינה של חלל נשאלי� בבא. לחלל

  .שעושי� לו ג� דברי� שאי� במניעת� סכנת נפשות, פסק כמגיד משנה – מג� אברה�
, י ישראל א� יש בו איסור תורה"אסור לעשותו ע, דבר שא� לא ינת� לו לא יסתכ�ש, הביא סוללת ראשוני� שחולקי� על המגיד משנה – באור הלכה

  .מ"� ולא כמ"וכתב שאפשר לומר שג� המחבר פסק כרמב .מר לגוי לעשותאלא או
שהרי רק פקוח נפש , לעשות מלאכות ג� שאי� במניעת� סכנת נפשות משנה והמתירי� על המגידהקשה  – )'יח' ס ד"רבי אלחנ� וסרמ� הי( הערותקוב  

, כ� עושה אותה כמו שעושה בחולונחשב הדבר כאילו עדי� עוסק בזה ולעדי� לא נגמרה מצות פקוח נפש  שכל זמ� שהחולה מסוכ� ,תר ו ?דוחה שבת
, ילהאת הדבר לממשווה ו .עושה כל דבר שהוא, ולכ� כל זמ� שעוסק בפקוח נפש, � מרוטנבורג"כדעת מהרודעת המתירי� ששבת הותרה אצל פקוח נפש 

וזה כי כל זמ� שלא , יצי� שאינ� מעכבי� זה רק הידור מצוהפ שהצ"אע, שכל זמ� שעוסק במילה חוזר בי� על ציצי� המעכבי� ובי� על ציצי� שאינ� מעכבי�
  .עדי� עוסק במצוה עצמה ודוחה שבת, סילק את ידו

שזה די� , "זה אלי ואנוהו"וכתב שבמילה יש בציצי� שאינ� מעכבי� די� מיוחד של , אלחנ� וסרמ�' על רחלק  – )'אות ו מוריה עט( גשטטנרהרב 
, אבל פקוח נפש נדחה רק בדברי� שיש בה� משו� פקוח נפש, נדחתה השבת ג� מפני ההידור שזה חלק מהמצוה, פ ששבת דחויה"ולכ� אע, דאורייתא

  .י� חיות יותר כשהסיר את סכנת הנפשואי� כא� עני� של להוס
  

רק כאשר החולי מגיע , פ בקיאי�"כמה שהוא צרי  ע כ"ביוהחולה אוכל , לפי המגיד משנה ?הא� יאכל ביו� כיפור ללא הגבלה, חולה שיש בו סכנה
אוכל רק מה שהוא צרי  , בכל מקרה, אבל לפי הבאור הלכה. ה כדרכואוכל ללא הגבל, אבל א� החולי הוא מחמת דבר אחר שיש בו סכנה, מחמת הצו�

  .כדי להעביר את הסכנה ולא יותר
לה אבל יו� הכיפורי� לעני� איסור אכי, כי שבת הותרה לעני� פקוח נפש, ג� המתירי� בשבת יאסרו כא� לאכול ללא הגבלה, לפי חידוש הקוב  הערות[

  ]ושתיה רק דחוי ולא הותר
ג� א� , פסקו שבחולה שיש בו סכנה עושי� לו כל מה שהוא מבקש – )'ל' ד ס"ח(יחוה דעת , ע הרב"שו, )ד אל� ר קל"ח(ז "רדב, )ח תנג"או(אבני נזר 

ואפילו , אפשר שיבוא לדברי� שיש בה� הרבה צור  וזה חסרו� בשבילו, י א� לא תעשה לו את הדברי� שיש בה� קצת צור כ, אי� בדבר זה סכנת נפשות
  .ל"א ולא כמו הבאה"וכ� כתבו הרבה אחרוני� למעשה להקל בזה כמו המג, ספק ספיקא דוחה את השבת

  

  'ט& 'ח&'ז&'סעי� ו
  .)ז כח"ע". (ומחללי� עליה� את השבת, ב הרגל הרי ה� כמכה של חללגב היד וג :אמר רב, אמר רב אדא בר מתנה" – גמרא

  
  )פשפש( עלוקה
, מסייע ליה לרבי חנינא. סכנת עלוקה? מאי סכנה. ולא מ� האגמי� וא� שתה דמו בראשו מפני הסכנה לא ישתה אד� מי� לא מ� הנהרות: ר"ת" – גמרא

  :)ז יב"ע(. ..."לו חמי� בשבתמותר להח� ) עלוקה(הבולע נימא של מי� : חנינא' דאמר ר
  .ולהח� לו חמי� זו דוגמא בלבד, מפני שהוא סכנת נפשות, עושי� לו כל צרכי רפואה – �"רמב

  
  או נחש נשיכת כלב

� לו את וגוזזי, ומקרעי� לו את התרנגולת קורי� לו רופא ממקו� למקו�מי שנשכו נחש .) "יומא פד". (מיית, )כלב שוטהי "ננש  ע(דנכית ליה " – גמרא
  :)יומא פג". (...ומאכילי� אותו) מ� המחובר(הכרישי� 

  .משו� ספק נפשות להקל, מחללי� את השבת, אפילו א� הנשיכה ספק ממיתה או לא – טור
  

חללי� עליו מ, אפילו ספק א� ממית, ולכ� מכה שעל גב היד או גב הרגל או שבלע עלוקה או שנשכו כלב או נחש או זוחל אחר, ל"פסק את כל הנ – מחבר
  .את השבת וה� כמכה של חלל

  .כיו� איננו יודעי� בדיוק מהי מכה שעל גב היד וגב הרגל שמחללי� עליה שבת – נשמת אברה�
  

  'מכה מחמת ברזל וכד
ע ממכת פצ(האי פדעתא : אמר שמואל... וכמכה של חלל דמי, מחללי� עליה את השבת) ראשוני� –קדחת חמה חולי (והאי אישתא צמירתא " – גמרא

פרוונקא דמלאכה דמותא היא , )מוגלא, מורסא(האי עינבתא : אמר רב ספרא... סכנתא היא ומחללי� עליה את השבת) חרב או כל מכה מחמת ברזל
  .)ז כח"ע)...". (מפטו� של חולי חמהיס(האי סימטא פרוונקא דאשתא היא : אמר רבא)... מסוכ� להמית(

הרי ה� כמכה , )טיפוס(ביותר  או שחי� או סמטא ומי שיש בו קדחת חמה )אפילו אינה בחלל הגו�( מחמת ברזלשעל מכה , י"כגמרא וכפרוש רש – מחבר
  .של חלל ומחללי� עליו את השבת

  
  אחזו ד�

  .אפילו הול  על רגליו ואפילו ביו� הראשו�, מי שאחזו ד� מקיזי� לו ד� מפני הסכנה – ר ש� טוב"ה, ארחות חיי�
  .ר ש� טוב"ח והר"פסק כא – מחבר

  
  ושאר אברי� חילול שבת על חולי עיניי�

אמר ? כגו� מאי. )ויש בזה סכנה(דשורייני דעינא דליבא תלו ? מאי טעמא .מותר לכוחלה בשבת, עי� שמרדה: אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב" – גמרא
, )תחלת החולי(ותחלת אוכלא ) חמימות(וקידחא ) ות מחמת הכאבדמעות שותת(דימעתא , )ציר( דמא, )נעיצה(דיצא , )נוטפת עינו(כגו� רירא : רב יהודה

  :)ז כח"ע". (דלא )מ שיראה יותר טוב"ע( ופצוחי עינא) סו� החולי(לאפוקי סו� אוכלא 
  .מכא� התיר לכל סכנת אבר שהוא שהוא נידו� כסכנת נפשות ומחללי� עליו את השבת –.) סוכה כו( ת"ר

 "מלמד להועיל"ה. אבל שאר סכנת אבר לא, "שורייני דעינא בליבא תלו"כי משמע שדוקא עי� שמרדה משו� , ת"חלק על ר – ה"אור זרוע בש� ראבי
ולכ� , הרי זה כסכנת נפשות, שכוונת הגמרא שכל אבר שמסוכ� והוא תלוי באבר שחיות בו ,ת"ה על ר"תר  את קושייתו של הראבי) רבי דוד צבי הופמ�(

  .ומחללי� עליו את השבת תבסכנת אבר הרי זה ספק סכנת נפשו
שורייני "פ הגמרא ש"מ כעי� יש סכנת נפש ע"מ ,ז נפסק שבסכנת אבר לא עוברי� על איסור תורה"פ שבסי"אעש, ב"כתב המו .פסק את הגמרא – מחבר

  ".דעינא בליבא תלו
נחשב הדבר כחולה , ולכ� ג� בלא טע� זה, )'הרעלה וכד(כיו� ידוע שאי� כמעט סכנת אבר שאי� בה סכנה לכל הגו�  –) ק ט"י ס"טו פ' ח ס"ח( צי  אליעזר

  .שיש בו סכנה וחייבי� לטפל בו
אבל בשאר סכנת , ב שרק במחלת עיניי� שיש סכנה על ידה מחללי� שבת באיסור תורה"הכריע לדינא כדברי המחבר והמ –) כג' ד ס"ג יו"ח( יביע אומר

  .יז' אבר רק מלאכות דרבנ� כמו שנפסק בסע
  

  'סעי� י
  .מחללי� משו� ספק נפשות להקל, ואחד אומר אינו צרי רופא אחד אומר צרי   –) הלכות שביתת עשור( �"רמב
כגו� שלושה אומרי� לא צרי  ושני� , אבל מצטרפי� לדעה אחרת, אי� מחללי� על פיה�, א� תאמר אישה או גוי שצרי  –:) יומא פדגרסתו ב( י"רש

  .וספק נפשות להקל, מצטרפי� לפלגא ופלגא, � צרי ויש אשה או גוי שאומרי, אומרי� צרי 
שא� רופא , �"וכרמב. מחללי� עליו את השבת, פ שהוא על הבשר מבחו%"אע, שכל חולי שהרופאי� אומרי� שהוא סכנה. ביומא פגפסק כגמרא  – מחבר

שכל , )אפילו במכה שאינה של חלל( ומחה לעניי� זהשאי� צרי  מ ,שמובאת בטור י"א את דעת ר"והביא כי. מחללי�, אחד אומר צרי  ואחד אומר שלא
  .א חשובי� כבקיאי� וספק נפשות להקל"בנ
  ).ב"מ(וכ� הלכה  .אלא רק ישראל, סת� גוי לא מחזיקי� אותו כבקיש, ה"הביא את דעת או – א"רמ
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  מג� אברה�

 .נו רוצהכופי� את החולה ליטול את התרופה ג� א� אי, כשהרופא אומר שצרי  לחלל עליו את השבת .1
כ הרופא אומר "אא, כי לב יודע מרת נפשו, שומעי� לחולה, והרופא אומר שאינו צרי , שמועילה לאבר מסוי�א� החולה רוצה תרופה פלונית  .2

  .ואז שומעי� לרופא שיקח תרופה אחרת, תרופה תזיק לושאותה 
 .לו כל מה שירצהודאי שנותני� , מ בכל מקרה בו א� לא ישמעו לחולה יראו שתיטר� דעתו עליו"מ

ואינו נאמ� להכחיש  .מ צרי  להכיר קצת את המחלה"מ, א שהביא המחבר"אפילו במכה שאינה של חלל לפי היפ שלא חייבי� מומחה "אע .3
  .מומחה בי� להקל ובי� להחמיר

 .י גוי א� אפשר"כשאי� בקי עדי� לעשות ע – ב"מ
  .כי כיו� ששוי� במני� הולכי� אחר רוב חכמה, חמירבי� להקל ובי� לה, נאמ� להכחיש את המומחהאינו רופא אחד  .4

  
י גוי ודאי שמותר "מ ע"מ. אבל מכיו� שרבו הזייפני� אי� להתיר. התיר לחלל שבת עבור תרופה סגולית ככתיבת קמיע –) קכג' שכח סע' ס( ילקוט יוס�

  .ש"ע, מה פרסאות להביא קרוביו של חולהט שהותר לשכור גוי לרו% כ"שו ס' וכ� בס, פ שאינה רפואה ידועה"כמו להוציא ש� אע
  

  חילול שבת כדי למנוע מאדם לעבור עבירה
  .אי� מחללי� עליו את השבת כדי להצילו, מי שרוצי� לאונסו שיעבור עבירה גדולה – א"רמ
  .מותר, גלוי עריות ושפיכות דמי� ורואה שעתיד הישראל למסור עצמו למיתה, ז"אבל א� זה בע, כל זה בשאר עברות – ב"מ

' מחלל שבת ור% אפילו יותר מג, שש� פסק המחבר שמי ששלחו לו בשבת שבתו יצאה מביתו להוציאה מכלל ישראל, יד' שו סע' ב בס"והקשה המ
וחילול שבת אחת זה איסור קט� , תחלל שבתות הרבה, כי כאשר תמיר דת, )ואיסור דרבנ� עובר א� א� מסרה עצמה בפשיעה(פרסאות למנוע זאת 

  ?זה לעומת
כ יש חשש "אא, וכא� רצו לאונסו לעבור עבירה פע� אחת ולא מחלל עליו את השבת, שש� מדובר שתמיר דת לתמיד ותחלל שבתות הרבה, ב"ותר  המ
  .שימות

  

  'סעי� יא
  .)יומא פג". (את השבתוכל ספק נפשות דוחה , מפני שהוא ספק נפשות, החושש בגרונו מטילי� לו ס� בתו  פיו בשבת, מתיא ב� חרש' אמר ר" – משנה
 8הרפואה נמשכת (כגו� דאמדוה לתמניא יומי ? היכי דמי. אלא אפילו ספק שבת אחרת, בת זו בלבד אמרולא ספק ש: אמר רב יהודה אמר רב" – גמרא
  :)יומא פד". (ל"קמ, כי היכי דלא ניחול עלה תרי שבתא, מהו דתימא ליעכב עד לאורתא, ויומא קמא שבתא) ימי�
  .אלא לשבת הבאה, כי בשבת זו ודאי לא ימות, מותר לחלל שבת ג� כשספק הנפשות הוא לא לשבת זו, לומרכ – י"רש

  ?נ יהיה מחר ולא היו�"כי הפקו, הא� היה עולה על דעת לא לעשות דבר זה בשבת, מה החידוש בכ , י"צרי� לשאול על שיטה זו של רש
  .פסק את דברי הגמרא – מחבר

  

  'סעי� יב
  ".די� את האשה בשבתמיל" – משנה
וא� , וא� אינו ספק ביד מביאה בשערה, וא� היתה צריכה לשמ� חברתה מביאה לה שמ� ביד, א� היתה צריכה לנר חברתה מדלקת לה את הנר" – גמרא

  :)שבת קכח". (כי כמה דאפשר לשינויי משנינ�, מביאה בכלי דר  שערה: אמר רב אשי...אינו ספק בשערה מביאה לה בכלי
ובתנאי שלא . משני� ולא יחללו שבת, א� אפשר לעשות את המלאכה בשינוי, פ שיש בו סכנה"לכ� כל צרכי חולה אע– �"משנה בש� רמבגיד מ

  .יתאחרו צרכיו של החולה
ואחת , עי להכי כאב היולדת וחבליה ה� דבר טב, שדי� זה לעשות בשינוי נאמר דוקא ביולדת, �"אי� נראה כ� מלשו� הרמב – �"פ הרמב"ע מגיד משנה

ולא בשאר חולי� מסוכני� שש� עושי� מלאכות ג� בלא , כי היא חולה שיש בה סכנה אבל לא ככל חולה, ולכ� החמירו בה, מאל� מתה מחמת לידה
  )א"של ס' ע בנושא יולדת בס"וע( .שינוי
  .מ"משמע שסובר כמ. את די� השינוי לגבי היולדתפסק א "של ס' בס – מחבר

  .יעשה כ , י שינוי"� אפשר לעשות את המלאכה לכל חולה בלא דיחוי עשא, �"כרמב – א"רמ
  

  ?על ידי מי עושים
יעשו דברי�  �ואי� אומרי .)הכוונה גברי� מעל גיל מצוות( י גדולי ישראל"אלא ע ,קטני�י "י נכרי� ולא ע"דברי� הללו לא ע �ואי� עושי"... – גמרא

  :)יומא פד". (לדעת אחרת �מצטרפי אבלפ כותי� "פ נשי� ולא ע"הללו לא ע
כגו� שלושה אומרי� לא צרי  ושני� , אבל מצטרפי� לדעה אחרת, אי� מחללי� על פיה�, א� תאמר אישה או גוי שצרי  –:) גרסתו ביומא פד( י"רש

הרי , שה שונה מאיש בזהלמה א, י"ש הקשה על רש"הרא. וספק נפשות להקל, מצטרפי� לפלגא ופלגא, ויש אשה או גוי שאומרי� צרי , אומרי� צרי 
  .שפיקוח נפש של יולדת הוא אומנות המסורה לנשי� וה� בקיאות בזה יותר מאנשי�, �"ותר  הר? :)שבת קכח(פ אשה "ביולדת התירו לחלל ע

  .שמא יתעצל הגוי ויבא החולה לידי סכנה, מצוה בישראל, אפילו היכ� שאפשר בגוי – תוספות
  

י קטני� יחפשו אחריה� ובינתיי� יבוא החולה לידי "וא� ירגילו לעשות ע, כי לפעמי� ה� אינ� נמצאי� ש� – ש"רא ?וגויי� י קטני�"עלחלל למה לא 
כדי שלא יחשבו שבקושי  – �"ר) מדוע קטני� נכתבו יחד ע� גויי�, י הקשה לפי זה"הב. (כדי שלא תהיה שבת קלה בעיניה� – �"פ הר"� ע"רמב .סכנה

  .י המחויבי� במצוות"ולא ע י גויי� וקטני�"אלא רק ע, התירו פקוח נפש
כי יחשבו שלא ניתנה שבת , שמא יתעצלו – ש"רא ?לדעה אחרת ולא סומכי� עליה� לומר שצרי� לחלל שבת עבור חולה נשי� רק מצטרפות למה

  )שיגדלו ילמדו את חומרת איסור שבתכי כ, בקטני� טע� זה לכאורה לא שיי . (שלא תהיה שבת קלה בעיניה�כדי  – �"רמב. להידחות מפני פקוח נפש
  .וזה פשוט, ש שאי� מוחי� ביד�"כ, וכ� א� אי� אחרי� שיעשו אלא ה�, אי� מוחי� ביד�, א� הנשי� או הכותי� עושי� מעצמ� – רבנו ירוח�

  
  .קטני� וגויי�, ני דעת ולא נשי�גדולי� וב �י ישראלי"משתדלי� לעשות זאת ע, שכשמחללי� שבת על חולה שיש בו סכנה, ש"וכרא פסק כגמרא – מחבר

אי� לעשות , אבל א� יש לחוש שיתעצל .י אינו יהודי"יעשה ע, י אינו יהודי"א� אפשר לעשות בלא איחור עש, כתוספותופסק  חלק על המחבר – א"רמ
  .י אינו יהודי"ע
  .תיד לבואכי אתה מכשיל� לע, יעשה הישראל, י גוי"וכתב שא� כשיכול לעשות ע, א"חלק על הרמ – ז"ט
מצוה , אבל ברור שא� יש רק נשי�, שאז יש סדר קדימויות, קטני� וגויי� במעמד אחד, נשי�, כל הסעי� הזה מדבר כשיש ישראלי� גדולי� – ב"מ

  .וה� זריזות ונשכרות, עליה� לרו% ולהציל את החולה
  

ועושי� , ולכ� מותר לישראלי�, הותרהשבת שלמחבר , ו דחויההוא הא� שבת הותרה במקו� חולה שיש בו סכנה א א"יסוד המחלוקת בי� המחבר לרמ
ורק דברי� , י גוי ובשינוי"ולכ� א� אפשר יעשה ע, א שבת רק דחויה"ואילו לרמ. ובלא שינוי כלל) מ"מ(פ שאי� במניעת זה פקוח נפש "לו כל צרכיו אע

  .ו לפיקוח נפש"שיביאו ח
� שעושי� לו רק מה "ל ניסה להסביר המחבר כרמב"וג� הבאה, מ סובר ששבת דחויה"המ � שהוא מקור דבריו של"כי הרמב, אמנ� אפשר לדחות

ש שמא יהיה ק% "אפשר להתיר מטע� הרא, כי א� א� נאמר דחויה, אי� זה משו� ששבת הותרה, יאכל נבלהשיד שפסק ' וכ� לקמ� בסע. ש"ע, שנצר 
  .עלכ� בשיטת המחבר אי� הכר .� שירבה בשיעורי�"או מטע� הר בזה

� שעושי� רק מה שצור  פקוח נפש "כי הבי� שהמחבר פסק כרמב, ד"ולכ� לא הגיה כלו� בס[ .וכמו שבארנו, א ודאי סובר ששבת דחויה היא"הרמאמנ� 
  ש"� וכרא"משו� שמא יקו% או ירבה בשיעורי� כר, וכ� גבי נבלה מודה לו שיאכל נבלה, משו� דחויה
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  'סעי� יג
 ,הופורש מצודה ומעל ,ראה תינוק שנפל לי� ?הא כיצד .ד"ואי� צרי  ליטול רשות מב ,ז משובח"פש בשבת והזריז הפקוח נ �מפקחי :ר"ת" – גמרא

  :)יומא פד)". (צד עמו דגי�( ג דקא צייד כוורי"ואע ,ד"ואי� צרי  ליטול רשות מב, ז משובח"והזריז ה
, וכ� א� ננעלה הדלת בפני תינוק. פ שמתק� מדרגה"ועוקר חוליה ומעלה אותו אע ,תינוק שנפל לבור: כגו�, ב"וכ� כל כיו, פסק את דברי הגמרא – מחבר

  .פ שעכשיו יש כא� עצי� ראויי� לעבודה"אע, שובר את הדלת ומוציאו
  .א� א� מכוו� ומרבה פעולה בשביל זה ובשער הציו� הביא שיש מתירי�. כל הדברי� האלו מותרי� כשלא מתכוו� לה� – ב"מ

  .מותר לחלל שבת כדי להחזירו להוריו, לבד ברחוב ובוכה ללא הפסקה וממא� להירגע קט� שמשוטט –) כח 'פרק מא סע( כ"שש
  

  'סעי� יד
  ?למה לא. ולא יתנו לו בשר נבלה, שוחטי� לו, א� החולה צרי  לבשר – ש"רא

, ולא יעברו אחרי� על איסור סקילה, פ שיש לטעו� שמוטב שיעבור הוא על איסור לאו"ואע(. והיא כחול, שבת הותרה – ד"בש� הראבש "רא .1
והשחיטה רק , א� הנבלה מוכנה לו מידמ "ומ. )ולכ� אפשר ג� לשחוט, מ יש לומר שאיסור שבת כבר נית� להידחות בהבערה ובישול"מ

 .יאכל מיד את הנבלה, מעכבת אותו
לכ� עדי� שישחטו לו ולא , השחיטה מ�ק פע� אחת בזכ בשחיטה שעובר ר"משא, על נבלה עוברי� באיסור לאו על כל כזית וכזית שאוכל – �"ר .2

 .לפי טע� זה איסור דרבנ� כ� מאכילי� אותו .יאכל נבלה
 .שמא יהיה החולה ק% באכילת איסור ויפרוש ויסתכ� – 2ש "רא .3
היא ששבת דחויה אצל והלכה  .ד שבת דחויה היא אצל חולה יאכילו אותו את הנבלה"ולמ, שוחטי� לו, ד שבת הותרה אצל חולה"לפי מ – א"רשב
  .�"פ הרמב"וכ .חולה
יאכל , וא� צרי  מיד והנבלה מוכנה והשחיטה מתאחרת .ולכ� מותר לשחוט לו, ששבת הותרה אצל החולה בשבת, א"והסביר המג. ש"פסק כרא – מחבר

  .את הנבלה
פקוח נפש וסוברי� ששבת הותרה במקו� פקוח לעשות מלאכות לחולה שיש בו סכנה שאי� במניעתו ג� המתירי� בשבת , לפי חידוש הקוב  הערות[

  ]בדברי הרב גשטטנר' ד 'בסע ע"וע. לא בשאר איסורי� כגו� נבלה אבל, כי שבת הותרה לעני� פקוח נפש, להנביאסרו כא� לאכול , נפש
  

  י גוי לחולה שיש בו סכנה"דין חימום יין ע
כי סת� יינ� אסור , משתתחלל השבת, וטב שיתנס  היי�ומ, ימלא הישראל ויחמ� הגוי, )כשר( יי�א� צריכי� לחמ� לו  – בש� המרדכי א"גמ, ז"ט

  .יש לו על מה שיסמו , שהמקל לחמ� בעצמו, ב"וכתב המ. מדרבנ�
ד שבת "למ, סורו מדרבנ�ואי, וא� רק היה בידי נכרי. ודינו כדי� נבלה, א� זהו יי� נס  ממש הרי איסורו מהתורה: הדי� ביי� נס� ממש שהיה בידי הגוי

  .אלא שטע� שיקו% בו לא שיי  כא�, ש יי� נס "כ, ד דחויה ומאכילי� נבלה"ולמ, ש כנגד איסור דרבנ�"הותרה כ
  

  'טז&'סעיפי� טו
ו קד� אפיל ,אפילו בזה אחר זה ,פטורי� ,חולה שאמדוהו לגרוגרת אחת ורצו עשרה בני אד� והביאו עשרה גרוגרות בבת אחת :אמר רבה" – גמרא

  .והבריא בראשונה
או דלמא שלש  ,שתי� מייתינ� דחזו ליה ?הי מינייהו מייתינ� ,חולה שאמדוהו לשתי גרוגרות ויש שתי גרוגרות בשתי עוקצי� ושלש בעוק% אחת :בעי רבא

אבל הכא דכי קא  ,ט קצירהישמעאל הת� אלא דכי ממעט באכילה קא ממע' דעד כא� לא קאמר ר, פשיטא שלש מייתינ� ?מייתינ� דקא ממעטא קצירה
  .)מנחות סד". (ודאי שלש מייתינ� ,ממעט באכילה קא מפשא קצירה

כי אסור לרבות , יביאו שתיי�, אבל כשיש שלוש בעוק% אחד ושני� בעוק% אחד, כל זה כשיש שתי גרוגרות בשני עוקצי� – ש"רא, א"רשב, �"ר
  .בשיעורי�

וא� לשתי גרוגרות והיו שני� בשני עוקצי� ושלוש , כול� פטורי�, והביאו' ו לגרוגרת אחת ורצו יולכ� א� אמדוה, פסק כגמרא וכראשוני� – מחבר
  .יכרתו את העוק% שיש בו שני�, שא� היו שתי� בעוק% אחד ושלוש בעוק% אחד, וכראשוני�. כורתי� העוק% של השלוש, באחת

  .'כגו� בישול וכד, ה בזה לשאר מלאכות"ה – ב"מ
  .שלא יבוא לידי עיכוב ודחוי, אי� מדקדקי� בכל זה, הולא� הדבר ב – א"רמ
  

  'סעי� יז
  .)שבת קכט( ".אומר לנכרי ועושה, דבר שאי� בו סכנה: אמר רב המנונא" – גמרא
ה שאר "וה, שצרי  לאותה שבת(פסק כגמרא שחולה שנפל למשכב ואי� בו סכנה אומרי� לגוי לעשות לו רפואה אפילו במלאכה דאורייתא  – מחבר

  .אבל ישראלי� אי� מחללי� עליו את השבת באיסור תורה אפילו יש בו סכנת אבר, )מלאכות שצרי 
  .פ שהוא מהל "נידו� כנפל למשכב אע, שאפילו יש לו מיחוש שמצטער בכל גופו, פסק כמגיד משנה – א"רמ

כפי , משו� שבות דשבות במקו� מקצת חולי, לאכות מדרבנ�מותר לומר לגוי לעשות מ, אבל לא נפל למשכב, וא� יש לו מקצת חולי – א"גר, מג� אברה�
 ]'אבל במיחוש בעלמא ודאי שאסור כמו שראינו בסימ� זה סעי� א. [ה"שז ס' שנפסק בס

  
  .כי צרכי קט� ה� כחולה שאי� בו סכנה, מותר לומר לגוי לעשות תבשיל לקט� שאי� לו מה לאכול – א"רמ

  .א אחרת"ידיי� א� אוכ� מותר להאכילו מוקצה ב – מג� אברה�
  

  ?מתי מותר לישראל לעשות מלאכה דרבנן עבור חולה שאין בו סכנה
על איסורי  מותר לישראל לעבור ממש, ובי� א� אי� סכנת אבר א� יש סכנת אברבי�  – והדרכי משה משנה דפ מגי"� ע"רמב, טור, י"פ הב"א ע"רשב
  .אפילו בלא שינוי דרבנ�

  .י ישראל"שהתיר לעשות רפואות שאי� בה� מלאכה מהתורה אפילו ע, �"ש לקולא מדברי הרמב"ספקו של הראשהטור פשט את , הבית יוס� טע�
כי כוחל אי� זו , י ישראל"היה צרי  להתיר לכחול ע, וא� היה מתיר שבות, דוקא מהגוי� התיר לכחול עיניי� "הרי הרמב, � לקולא"אי  אפשר לפשוט מהרמב, הבית יוס� הקשה על זה

  ?דאורייתא מלאכה
זה בחולי שאינו כולל את כל � שכוחל רק מגוי "ומה שדיבר הרמב, רק בחולי שאי� בו סכנה הכולל את כל הגו�פ שאי� בו סכנה "י ישראל אע"ששבות מותר ע, �"המגיד משנה באר את הרמב

  .וכ� מעלי� אונקלי בשבת זה בחולי שכולל את כל הגו�. הגו�
ולא נזכר שו� חילוק בי� סכנת אבר לחולי י ישראל נזכר בחולה שאי� בו סכנה "� שכוחל עיניו מ� הגוי וכ� מה שמותר שבות ע"שהרי דברי הרמב, משנההבית יוס� דחה את דברי המגיד 

  !שמורגש בכל הגו�
  .� כשיטת המגיד משנה"והסביר את הרמב, הדרכי משה חלק על הבית יוס�

  
הא� מותר לעבור על איסורי� מדרבנ� ממש או שמא  הסתפקוא� אי� סכנת אבר , ורי� מדרבנ�א� יש סכנת אבר ודאי שמותר לעשות איס – ש"רא

  .מותרת רק אמירה לגוי
, �"כוי ע"הרי בגמרא בביצה מסופר שאמימר התיר לכחול עי� בשבת ע, )י"פ הב"ע(א שהתיר זאת "וכ� על הרשב, שהסתפקו א� מותר לעבור על איסורי דרבנ� ש והטור"הקשה על הרא – ז"ט

כי הגמרא מדמה זאת , ואי� לומר שש� זה רק מיחוש בעלמא!! (ש והטור"ואת הדי� הזה פסקו הרא !י ישראל ממש אסור"כ ע"א. מסייע אי� בו ממש, פ שהישראל מסייע"ובאר רב אשי שאע
  .ע"ונשאר בצ) לחולה שאי� בו סכנה

  
וכתוב ש� שמותר , "עי� שמרדה מותר לכחלה בשבת: "כמו ששנינו, לו בלא שינויאפי א� יש סכנת אבר מותר לישראל לעבור על איסורי דרבנ� – �"ר

וא� אי� סכנת אבר , אסור לעבור על איסורי תורה כשיש סכנת אבר, אבל בלא טע� זה, "עינא בלבא תלו"ר מפני ש"לשחוק סממני� ולהביא� מרה
  .יעשה בשינוי כמו הדעה הבאה, י גוי"ע א"א� א, �"שג� לדעת הר, ב"וכתב המ .י גוי"לישראל אסור ומותר רק ע
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סכנת אבר יכול ישראל לעשות מלאכה  אי�וא� , א� יש סכנת אבר מותר לישראל לעבור על איסורי דרבנ� אפילו בלא שינוי – ז"פ הט"א ע"רשב, �"רמב

  .דרבנ� בשינוי כדי שיהיה שבות דשבות
שכל זה בשבות שהיא אלא , י ישראל"לא התירו מלאכה מדרבנ� ע) סכנת אבר ובי� א� לאבי� א� יש (כל חולה שאי� בו סכנה  – פ הבית יוס�"� ע"רמב

שהוא נסמ  עליה  אבל שבות שאי� בה עיקר מלאכה, כמו כוחל שהוא כמו כותב או רפואה בס� שאסורה משו� שחיקת סממני�, מעי� עיקר המלאכה
  .בדברי� אלו משו� שחיקת סממני�כגו� להעלות אזני� ואונקלי וכ� אי� , י ישראל"מותר לעשותה ע

  
  הלכה
א� יש  �"לר, מותר תמיד י"פ הב"א ע"ולרשב �"פ הרמב"לטור ע, בא לחלל איסור דרבנ� בידיי�ישראל א� ולכ� , כתב את כל ארבע השיטות – מחבר

עושי� מלאכה דרבנ� א� היא  ,)י"פ הב"ע( �"ולרמב .עושי� בשינוי ,א� יש סכנת אבר עושי� וא� אי� �"לרמב, לא עושי� ,אי� �סכנת אבר עושי� וא
  .ע כדעה השלישית"ופסק השו. כפי שבארנו אינה נסמכת למלאכה דאורייתא

  .ההלכה כדעה הרביעית שעושי� מלאכה דרבנ� א� אינה נסמכת למלאכה דאורייתא כפי שבארנו – ח"ב
  .ובלא סכנת אבר עושה מלאכות דרבנ� בשינוי, מלאכות דרבנ�� שבסכנת אבר עושי� "ההלכה כדעה השלישית של הרמב – ב"מ, א"גר, ז"ט, א"מג
ואי� הבדל בזה בי� מלאכה  א� מלאכה דאורייתא בשינוי והתיר – )'ק כב"שכח ס' ס( לה לדודתה, )יח' טוח� ס( אגלי טל, )יט' שכח סע' ס( ע הרב"שו

ר "והסביר מו. איסור דרבנ� שעושה אותו כדרכו דרבנ� קל יותר מאשר כי מלאכה דאורייתא בשינוי זה איסור, דאורייתא בשינוי למלאכה דרבנ� בשינוי
ממילא עדי� דאורייתא . ששבת היו� ואני משנה מהמלאכה, שהעיקר כא� הוא שיהיה הכר א� בזמ� ביצוע המלאכה, א"הרב מאיר בטיסט שליט

פ שה� "אע, לו כל רפואה שיש בה משו� שחיקת סממני� בלא סכנת אבר אסור לעשות ,לכ�. לדרבנ� כדרכו שאז אי� שו� הכר, בשינוי שזהו הכר
  .שחוקי� מערב שבת

שיעשה בלא שינוי וג�  כשאי� גוי לעשות ג� מלאכות דאורייתא בשינוי ע הרב"אפשר לסמו  על דעת שו – )צג' ח ס"ח(שבט הלוי , )ב"ג ס"פל( כ"שש
  .אפשר להסתפק במלאכה דרבנ� בשינויכשאי 

שכיו� כל סכנת אבר נחשבת כחולה שיש בו סכנה , ה ופסק הצי  אליעזר"ת וראבי"מחלוקת ר' ט' ר עיי� לעיל בסעלגבי חולה שיש בו סכנת אב
  .פסק כמחבר וכמשנה ברורה) כג' ד ס"ג יו"ח(אמנ� הרב עובדיה יוס� ביביע אומר  .ומחללי� עליה שבת

  

  סיוע לגוי העושה מלאכה בשבת
מר קא , הני מילי היכא דלא קא מסייע בהדיה ,דבר שאי� בו סכנה אומר לגוי, מאי דעתי , ליה רב אשי אמר. אמימר כחל עינא מגוי בשבתא" – גמרא

  .)ביצה כב)". (י"רש –כי המלאכה יכולה להיעשות ג� בלא עזרתו (מסייע אי� בו ממש : אמר ליה? )סוגר ופותח את העי�( דקא עמי% ופתח, מסייע בהדיה
לסייע לו ] או לאחר[מותר לחולה , אבל כשעושה לו הגוי, י החולה בעצמו"י ישראל אסור אפילו ע"כל מה שאסור עש, פסקו כגמרא – א"רמ, בית יוס�

  ]ע בזה לגבי הוצאת ש� בשבת לעיל"וע[ .כי מסייע אי� בו ממש, קצת
  .רו איסור תורהוכ� מותר לעזור ג� כשהגוי עושה עבו. אסור לעזור, א� המלאכה לא יכולה להיעשות בלא עזרתו – מג� אברה�

  

  'חסעי� י
בימות החמה , בימות הגשמי� אי�. לחולה לא, לחיה אי�, סבור מינה). בימות הגשמי�(עושי� מדורה לחיה בשבת : אמר רב יהודה אמר שמואל" – גמרא
  .)טשבת קכ". (עושי� לו מדורה אפילו בתקופת תמוז, הקיז ד� ונצטנ�: אמר רבי חייא בר אבי� אמר שמואל: איתמר. לא

  .הקיז ד� ונצטנ� עושי� לו מדורה אפילו בתקופת תמוז – מחבר
  

  )ז"ט' קיג ס' ד ס"פ יו"וג� ע( 'סעי� יט
, ואי� זה איסור מחמת עצמו כי הוא איסור קל משו� שמא יאכל עמו, �"חולה שאי� בו סכנה מותר בבישולי עכו – א"� והרשב"רבנו ירוח� בש� הרמב

  .ולכ� הותר בחולה שאי� בו סכנה
  .�"פסק כרמב – מחבר

  

  )ז"ט' קיג ס' ד ס"יו(? מה דין המאכל לאחרים ולאחר שהבריא החולה
, וכ� גוי שבישל לעצמו בי� בשבת ובי� בחול, כי יש הכר, �"ואי� כא� איסורי בישולי עכו, ש"מותר לבריא במוצגוי שבישל לחולה בשבת  – ה"� בש� רא"ר

  .חהוהכלי מותר לאחר הד, המאכל אסור לישראל
  .ה ואסר את המאכל תמיד"חלק על הרא – ספר התרומה

  .�"כי זהו הכר שמועיל לבישולי עכו, ש אפילו לבריא"� שבישל בשבת לחולה מותר למוצ"ה שעכו"פסק כרא – א"רמ
ש "אבל במוצ, בלבד� בעת הצור  בשבת "א במשמרת הבית שרק לחולה הותר מאכל העכו"והביא בש� הרשב א"חלק על הרמ – )מופיע ג� אצלנו( ז"ט

. ז"פ הט"וכ .ש שאסור המאכל לבריא"וכ, כ חוזרת לאיסורה"ואח, כמו נבלה שהותרה בשעת פקוח נפש לחולה שיש בו סכנה, חוזר המאכל לאיסורו
מקו� שאי� ח פסק שיש שהתירו ב"קיב ס' שבס, ועוד. ה"א במשמרת הבית לא היו פוסקי� כרא"א רואי� את דברי הרשב"י והרמ"וכתב שא� היו הב

  .כי דוקא במקו� שאי� פלטר כלל התירו, ב ותאסר"וברור שא� יחזור הפלטר למקו� תחזור פת בעה, ב"מצוי פלטר כלל לאכול פת של בעה
לי ולכ� אי� כא� בעיה של קירבה וחתנות ולכ� מותר המאכל משו� בישו, שכא� יש הכר שזה לצור  חולה, ז"דחה את ראיותיו של הט – )הכס�' נק(� "ש

כי בשל , אי� זה ראיה, ה"א היו פוסקי� שלא כרא"א רואי� את הרשב"י והרמ"ש שא� היו הב"ומ. ח"קיב ס' כ בס"משא, ש לבריא"� וג� במוצ"עכו
  .סופרי� הל  אחר המקל

פעמי� ואפילו ' עלה גוהכלי� שבישל בה� צריכי� הג( א אפילו לחולה עצמו"ש כדעת הרשב"לאסור למוצק סג פסק "שכח ס' סח "אוב – משנה ברורה
וכמו , ה"שיח כתב החפ% חיי� שאחז בשיטת הרא' שאת ס, בספר תולדות החפ  חיי� כתב. ד כתב להתיר בזה"י 'שיח ס' ובס ,)ויש מקלי� בזה, כלי חרס

  .א"שכח כתב בנו של החפ% חיי� שאחז כשיטת הרשב' ואילו ס, א"שפסק הרמ
  

  'סעי� כ
חד אמר  :ותרווייהו משמיה דאבוה דשמואל ולוי אמרי� ,וזימני� אמר לה משמיה דמר עוקבא ,ל משמיה דרב מתנה"זימני� א :זירא' דאמר ר" – גמרא

  .על גב העי� אסור] אפילו[וחד אמר רוק תפל  ,)כי זה לרחיצה בעלמא( על גב העי� מותר ,)הישראל עוזר בפתיחת העי�( יי� בתו  העי� אסור
דשמיעא ליה  ,שורה אד� פיתו ביי� ונותנו על גב העי� בשבת :מדאמר שמואל .על גב העי� מותר ,בתו  העי� אסורתסתיי� דאבוה דשמואל הוא דאמר יי� 

אלא לוי  ,אילימא דשמיעא ליה מאבוה ?דשמיעא ליה ממא� ,ג העי� אסור"ע' הא דאמר שמואל רוק תפל אפי ,וליטעמי  !לאו דשמיעא ליה מאבוה ,ממא�
  :)שבת קח". (אלא חדא שמיעא ליה מאבוה וחדא שמיעא ליה מלוי ולא ידעינ� הי מאבוה הי מלוי !?ולא חדא אמר

  .מוכח שזה לרפואה ואסור בשבת, כי מכיו� שזה מאוס, רוק תפל אסור אפילו על גב העי� – י"רש
  .אסור, א� פותח וסוגר, מכא� מוכח שג� כשנות� על גב העי� – טור
  

 מותר, וא� לא פותח, י� אסורעפותח וסוגר את ה א�, וא� נות� על גב העי�, )משו� רפואה(שאסור לתת יי� בעי� , ורפסק כגמרא וכדיוק הט – מחבר
  .כי מוכח שזה לרפואה, אפילו על בגדיו ורוק תפל אסור. )שיאמרו שזה לרחיצה(

  .לרפואה כי מכוו� לפתוח את העיניי� ולא, מי שלא יכול לפתוח עיניו רשאי ללחלח ברוק תפל – ל"רש
  .מותר, כ מעביר את הרוק על עיניו"א�  רוח% פיו במי� ואח – א"מג
  .כיו� א� אחד לא רוח% ביי� ולכ� אסור – ב"מ
  

  'סעי� כא
 ,בר ליואי הוי קאי קמיה דמר עוקבא .ש ונות� על גב עיניו בשבת ואינו חושש"מע )תחבושות( שורה אד� קילורי� :אמר מר עוקבא אמר שמואל" – גמרא

  :)שבת קח". (כולי האי ודאי לא שרא מר שמואל :אמר ליה. ייה דהוה מיי% ופתחחז
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  .ולכ� מותר, והרואה יחשוב שזה לרחיצה בעלמא, ולא חוששי� משו� שחיקת סממני� ש נחשב לו הדבר כהכר"מכיו� ששורה זאת מער – י"רש
  

  .) שבת יח". (והול  כל השבת כולוומתרפא ע� חשיכה שבת ערב על גב העי�  )תחבושת( מניחי� קילור" – גמרא
  ?בגמרא זו משמע שמותר להניח רק בערב שבת את התחבושת ואילו לעיל ראינו שמותר להניח ג� בשבת

אבל קילור צלול א� בשבת , או שמא ימרח אבל בשבת אסור משו� שחיקת סממני�, בקילור עב מותר לו דוקא לתת מערב שבת –.) ד� יח( �"ר, ש"רא
  .שמכיו� שהוא צלול נראה כרחיצה בעלמא ואי� לגזור משו� שחיקת סממני�, על גב העי� מותר להניחו

אבל א� מניח בעי� , ומותר לו לתת על העי� בשבת אי� לחשוש בו משו� שחיקת סממני�, אלא לתענוג, אד� בריא שאינו מניח לרפואה – תוספות
  .ברפואה מותר רק בערב שבת

  .אבל על גב העי� מותר ג� בשבת, בערב שבת בתו  העי� ממש אסור אלא – ג"סמ
  

פ שהוא בריא "ואע .והוא שלא עמי% ופותח. שמותר לתת קילורי� על גב העי� בשבת א� שורה אות� מערב שבת, �"ש וכר"פסק כגמרא וכרא – מחבר
  .יש כא� הכר ולכ� מותר, כי מכיו� ששורה את הקילורי� בערב שבת, מותר לו

  .וכל מה שמותר זה באד� בריא שעושה זאת לתענוג. אבל בעבה אסור, )צלול(כל זה בר   – א"מג
  

  'סעי� כב
דגמר מכה , לא? לאו דאיכא מכה ומשו� צער, מאי. לאד� ואי� סכי� ומפרכסי� לבהמה) גלדי מכהמעבירי� ( ומפרכסי� )שמ�( סכי� :ש"ת" – גמרא

  :)שבת נג". (ומשו� תענוג
  .וזה דומה לריסוק שלג וברד שיש בה� בעיה של נולד, מפני שהוא נימוח, באסור לסו  בחל – מ"הגה, ג"סמ, מרדכי
אי� נותני� חמי� ושמ� על  :תא שמע. ושמואל אמר נות� חו% למכה ושותת ויורד למכה, אי� מונעי� חמי� ושמ� מעל גבי המכה בשבת: אמר רב" – גמרא

אבל נותני� חו% למכה ושותת  ,אי� נותני� חמי� ושמ� על גבי מכה בשבת :דשמואלתניא כוותיה  .הת� נמי משו� סחיטה ?גבי מו  שעל גבי מכה בשבת
  :)שבת קלד". (ויורד למכה

  .אבל לתת שמ� בפני עצמו ודאי מותר, מדובר שהכל מעורב יחד – תוספות
שאסור לתת שמ� , וכתוספות, א נימוחאבל לא בחלב מפני שהו, ואפילו בגמר המכה מותר, פסק כגמרא שמעבירי� גלדי המכה וסכי� אותה בשמ� – מחבר

  .אבל נות� חו% למכה ושותת ויורד לתוכה, )חמי� לחוד משו� סחיטה(ג מו  "ולא ע, וחמי� מעורבי� יחד
  

  'סעי� כג
יבש ולא כתיתי� אבל לא גמי  ,)אלא שלא ישרטו בגדיו הקשי�, כי זה לא לרפואה( יבש וספוג יבש )כתיתי�( נותני� על גבי המכה מו  :תנו רבנ�" – גמרא
אמר אביי שמע מינה הני כתיתי�  .לא קשיא הא בחדתי הא בעתיקי ?קשיא כתיתי� אכתיתי� .)כי ה� מרפאות ואסור משו� שחיקת סממני�( יבשי�
  :)שבת קלד". (מסו
  .לא מרפאי� ומותר להניח אות�, אבל ישני� שהיו כבר, חדשי� שלא היו על המכה מעול� מרפאי� – י"רש
  .חדשי� לא מרפאי�, יתי� ישני� מרפאי�כת – �"רי
אפילו , אבל א� היו כבר, � רק א� ה� לא היו על המכה מעול�אלא שה� מרפאי, יותר י מודה שישני� מרפאי�"ג� רש – י"טור בפרוש רש, ש"רא

  .שלא מרפאי� יותר, ישני� מותר
אבל , כי כל אלו אינ� מרפאי�, אה או ישני� שהיו כבר על המכה בשבתשנותני� ספוג וחתיכות בגדי� חדשי� שאינ� לרפו ש"פסק כגמרא וכרא – מחבר

  .ישני� שלא ניתנו על המכה מעול� מרפאי� ואסור משו� שחיקת סממני�
  

  'סעי� כד
  )א"מג –או כל עלי� שמרפאי� ( .וחו% מעלי גפני� שה� לרפואה, שאינו אלא כמשמרה, ג מכה בשבת"נותני� עלה ע – ג בש� ירושלמי"סמ

  .ג"פסק כסמ – מחבר
  .שמרפא, ג המכה"אי� נותני� גמי ע – א"רמ
  

  'כו&'סעיפי� כה
א� בתחילה כא� . אבל לא במדינה, )הכה� יימנע מלהוריד ויעבוד ע� הרטיה ועבודתו תהיה פסולה, כי א� לא נתיר(מחזירי� רטיה במקדש " – משנה

  .וכא� אסור
הוחלקה למטה דוחקה : יהודה אומר' ר). כי זה לא שכיח, לא גזרו כא� משו� מירוח(ירי� בשבת ג מכה מחז"מע) נפלה(רטיה שפרשה : רבנ� תנו" – גמרא

מפני שהוא , ורטיה עצמה לא יקנח, ומגלה מקצת הרטיה ומקנח פי המכה וחוזר ומגלה מקצת הרטיה ומקנח פי המכה. למעלה דוחקה למטה, למעלה
  .וא� מירח חייב חטאת, ממרח

כי נראה (ה אסור "ג קרקע ד"אבל פירשה ע, )כר או כסת(ג כלי "לא שנו אלא שפירשה ע, אמר רב חסדא. יהודה' הלכה כר: אמר רב יהודה אמר שמואל
לא סבר לה מר להא דאמר רב : אמינא ליה. נפלה ליה אבי סדיא וקא מהדר לה, אמר מר בר רב אשי הוה קאימנא קמיה אבא). כאילו מניח אותה מחדש
ערובי� ". (כלומר לא סבירא לי, לא שמיע לי: ל"א ?ג קרקע אסור"אבל פרשה ע, )יהודה שאסור' ואמר שמואל הלכה כר(כלי  ג"חסדא מחלוקת שפרשה ע

  :)קב
, ג כלי"נפלה עבהיינו שהמחלוקת היא לא , "לא סבירא לי"כי מה שאמר רב אשי , ג קרקע מחזירי�"אפילו נפלה ע – ש"פ הרא"ע �"רי, �"פ ר"ד ע"ראב

  .ק"והלכה כת .ה מותר"אבל בנפלה לכלי ד, ג קרקע יש מחלוקת"אלא בנפלה ע
, אבל שמע את חילוקו של רב חסדא, יהודה' ואולי יש לפרש שרב אשי לא שמע שהלכה כר, ג קרקע"� להקל ג� כשנפלה ע"תמה מני� לרי – ש"רא

יהודה ' ב חסדא ומחלוקת� היא בנפלה על קרקע והלכה כרשלא שמע את דברי ר, י"ק שמותר או כפרוש רש"כלי הלכה כת א� נפלו, ה אסור"שבקרקע ד
  ?� שרב אשי לא שמע ג� את רב חסדא וג� את רב יהודה"אבל מני� לרי. ה מותר"ובנפלה לכלי ד, שאסור

ובנפלה , תר להחזירק שמו"הלכה כת, ג כלי"בנפלה ע, ולכ�, יהודה' רב אשי לא שמע את דברי רב יהודה שהלכה כר – �"ר, פ נוסחא דיד�"� ע"רי, �"רמב
  .אסור כרב חסדא, ג קרקע"ע

  .וכתב שאינו יודע מה החילוק בי� הזיד ללא הזיד, י"וחלק עליו הב– שבלי הלקט
, י גוי מותר להניח רטיה א� לחולה שאי� בו סכנה"וע. ודאי שמותר להניח לכתחילה, אבל חולה שיש בו סכנה, כל זה בחולה שאי� בו סכנה – בית יוס�
  .לאכה שאומר לגוי ועושהוכמו כל מ

  
  מחבר

נפלה . )על גבה להחליק את הגומות( גזרה שמא ימרח, ג קרקע לא יחזירנה"ג המכה ע"ולכ� רטיה שנפלה מע, פ גרסתנו"� ע"פסק כגמרא וכרי .1
  .)אלא בעניבה, לא יקשור בקשר של קיימא, וכשקושרה( שכהוחלקה דמי, ג כלי יחזירנה"ע

, ב"רע. ה לא יחזיר"ד, א� פרשה הרטיה מאתמול או א� הזיד וסלקה בשבת – א"גר, מג� אברה�, הלקט שבלי :הדי� כשהסירה במתכוו�
  .ג קרקע"והתירו להחזיר ג� כשהסירה במזיד ולא הונחה ע, חלקו – י"ב, ה"רז

וחוזר ומגלה מקצתה השני  דמגלה מקצת רטיה ומקנח פי המכה, וכגמרא .י אינו יהודי מותר להניחה אפילו לכתחילה"שע, כדבריו בבית יוס� .2
  .ורטיה עצמה לא יקנח מפני שהוא ממרח, ומקנחה

וכ� מותר לומר , )כי מירוח היא מלאכה דאורייתא, כשיש חולי כל הגו� או סכנת אבר(מותר לומר לגוי לעשות רטיה על מכה או חבורה  – א"רמ
  .אבל לישראל אסור לתת אפר מקלה, לו לתת עליה אפר מקלה

אבל במיחוש בעלמא ג� , כי מותר לומר לגוי לעבור איסור דרבנ� במקו� מקצת חולי, תר להחזיר רטיה זה כשיש מקצת חולימה שמו – ב"מ
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וכא� זה , א לעשות לכתחילה מדובר כשיש סכנת אבר או חלה בכל גופו שאז מותר לגוי לעשות מלאכה דאורייתא"ומה שכתב הרמ. זה אסור

  .י שינוי כי הוא רק חולה שאי� בו סכנה"לה זו מלאכה דרבנ� ומותר בגוי או בישראל עואפר מק. מלאכה דאורייתא של ממחק
  

  ".אספלנית שפרשה מ� האגד מחזירה" – תוספתא
שמשיחה זו רכה ביותר ולכ� אי� בעיה של , י"והסביר הב .אספלנית היא מטלית של בגד שמושחי� אותו במשיחה ומשימי� אותו על גב המכה – �"ר

  .כי זה כאילו מניחה מחדש, ג קרקע"כ היה אסור א� פרשה ע"שאל, מירוח
הוחלקה למטה : "וכמו שראינו בסעי� הקוד�, אבל לא פרשה ממש, מדובר שהאספלנית קצת זזה מהמכה ומחזירי� אותה – פ הבית יוס�"ע טור

  ".דוחקה למעלה
כ מדוע כתבו הפוסקי� תוספתא זו שנית� ללמוד אותה "וא, ק"וכת, ג כלי מותר להחזיר אותה"שראינו שאפילו ע� נפלה ע, י"אלא שהקשה הב

  .ע"ולכ� המחבר לא הזכיר סוגיה זו בשו .ע"וצ? מגמרתינו
אבל בלא זה אסור מדי� , תרת האגד מותרשכא� מדובר באספלנית שיש עליה אגד והחידוש הוא שא� נוכל להחזירה בלא ה, ז"והט הדרכי משה צוותר

  .מותר להחזירה, ג כלי"שראינו לעיל שאפילו א� נפלה ע, ילה ללא אגדכ ברטיה רג"משא, קושר בשבת
  

  'סעי� כז
  ".שאינו אלא כמשמרה, מכה שנתרפאה נותני� עליה רטיה, יוסי' אמר ר" – בש� ירושלמי מ "והגה ג"סמ

דר  המירוח הוא , ותר ? א ימרחמ יש לגזור שמ"מ, כ"כי כבר נתרפאה ואינו בהול כ, פ שאי� לגזור משו� שחיקת סממני�"שאע, י"והקשה הב
  .אי� לחשוש לזה, וכא� שכבר התרפאה ונות� את הרטיה רק כדי שבגדיו לא יסרטו את המכה, שתתפשט הרפואה בכל המכה

  .ג"פסק כסמ – מחבר
  

  'סעי� כח
א� לעשות לה , המפיס מורסא בשבת ,ואיד ... לבר מהני תלת דפטור ומותר, כל פטורי שבת פטור אבל אסור: אמר שמואל" – י"פ גירסת רש"ע גמרא

מותר , )ואינו חושש א� תחזור ותיסת�( וא� אינו חושש לעשות לה פה אלא להוציא הליחה, )משו� בונה פתח או מתק� כלי –י "רש( תחייב חטא, פה
  )ה"ב מ"עדויות פ". ()ורבנו לא גזרו משו� צערא( לכתחילה
הרי זה חייב משו� , שה� מתכווני� להרחיב פי מכה, להרחיב פי מכה כדר  שהרופאי� עושי�המפיס שחי� בשבת כדי " – �"רמבפ גירסת "גמרא ע

  .הרי זה מותר, וא� הפיסה כדי להוציא הליחה שבה, שזו היא מלאכת הרופא, מכה בפטיש
ד שחייב על "וג� למ. שו� צערמ כא� מותר מ"מ, פ שזו מלאכה שאינה צריכה לגופה ואסור מדרבנ�"שאע, ב"וכתב המ .�"פסק כגירסת הרמב – מחבר

  .שאינה גמר מלאכה, כא� לא יבוא לידי מכה בפטיש, מלאכה שאינה צריכה לגופה
  .י גוי"עדי� לעשות ע – מג� אברה�

  

  הוצאת קוץ בשבת
  )שבת קכב". (נוטל אד� מחט של יד ליטול בה את הקו%" – משנה

  .שעושה חבורה וזה אסור בשבת, שלא יוציא ד�ובלבד שיזהר , מותר להוציא את הקו% במחט בשבת – מג� אברה�
  .ומשו� צער התירו, כי זו מלאכה שאינה צריכה לגופה, פ התוספות משמע שמותר להוציא את הקו% א� א� חובל"ע – שער הציו�
  .ע"צ?   התירו כא� בלא זהכ אי"וא, יז שרק כשיש מקצת חולי כגו� שנפל למשכב או חולה בכל הגו� התירו מלאכה דרבנ�' כי ראינו בסע, ק"אמנ� ק

  

  'סעי� כט
כי הוינא בי  :אמר רב הלל לרב אשי ?חלא מאי :איבעיא להו .ידו או רגלו צומתה ביי� ואינו חושש) נכשלה, לקתה(מי שנגפה  :ואמר מר עוקבא" – גמרא

רבינא איקלע  .אפילו חמרא נמי מסי להו ,)את הבשר וכל דבר קט� צומת לה�, מעונגי�( והני בני מחוזא כיו� דמפנקי :אמר רבא .רב כהנא אמרי חלא לא
לא סבר לה מר להא דאמר רב הילל  :אמר ליה .ויתיב קא צמית ליה בחלא ,)חמור דר  לו על רגלו( חזייה דדריכא ליה חמרא אגבא דכרעיה ,לבי רב אשי

  .גב היד וגב הרגל שאני :ל"א ?חלא לא
ומר נמי  ,חמרא נמי מסי להו' הני בני מחוזא כיו� דמפנקי אפי :לא סבר לה מר להא דאמר רבא :ליהאמר  .חזייה דקא צמית ליה בחמרא :איכא דאמרי

שבת ". (ה של חלל ומחללי� עליה� את השבתגב היד וגב הרגל הרי ה� כמכ :דאמר רב אדא בר מתנה אמר רב ,גב היד וגב הרגל שאני :אמר ליה ?הא מפנק
  .)קט

  .)ז כח"ע". (ומחללי� עליה את השבת, סכנתא היא) פצע ממכת חרב(האי פדעתא : אמר שמואל" – גמרא
  ז"וכדלעיל בס .ז"כפי שכתוב במסכת ע, אבל א� באה מחמת ברזל מחללי� את השבת, כל זה כשלא באה המכה מחמת ברזל – מ"הגה, תוספות
אפילו ביי� , וא� הוא מעונג. מפני שהוא חזק] או יי� שר�[אבל לא בחומ% , פסק כגמרא שמי שנגפה ידו או רגלו צומתה ביי� כדי להעמיד הד� – מחבר
  )א"ז ומג"ט. (כי זה מסוכ�, וא� באה לו מחמת ברזל מותר בכל מקו�, כי זו מכה של חלל, ז שעל גב היד או הרגל מותר& ו"ועיי� לעיל בס. אסור

  

  'סעי� ל
  .)שבת קמז". (רוח% הוא כדרכו וא� נתרפא נתרפאאבל , לא יטרפ� בצונ� )העצ� יצאה מהפרק( מי שנפרקה ידו ורגלו" – משנה
  .פסק כמשנה – מחבר

  

  'סעי� לא
. ביד מותר ובכלי חייב חטאת, שפרשו רוב�) רצועות דקות הפורשות מעור האצבע(וציצי� , צפור� שפרש רובה: שמעו� ב� אלעזר אומר' ר: תניא" – גמרא

, ביד פטור אבל אסור, לא פרשו רוב�. בכלי פטור אבל אסור, ביד מותר, פרשו רוב�: י קאמרהכ? שבכלי חייב חטאת וביד מותר לכתחילה, מי איכא מידי
  .)משו� גוזז( בכלי חייב חטאת
  :)שבת צד". (והוא שפרשו כלפי מעלה ומצערות אותו: יוחנ�' אמר רבה בר בר חנה אמר ר. שמעו� ב� אלעזר' הלכה כר: אמר רב יהודה

וזה הכונה כלפי , שפרשו כלפי הגו�מדובר  – תוספות. מצד הציפור� החלו לפרוש ומצערות אותו יותר – י"רש? "ותוומצערות א כלפי מעלה"מה הכונה 
  .אפילו א� לא פרשו כלפי מעלה, מותר להסיר� ביד, א� מצערות אותוו, פרשו כלפי מעלה זו סיבה אחת שמותר להסיר� – �"רמב. מעלה

  
או כלל [ וא� לא פרשו רוב�, ביד מותר להסיר� ובכלי פטור אבל אסור ,פרשו א� רוב�, � שפרשו מעור האצבעפסק כגמרא שציפור� שפרשה וציצי – מחבר

י וג� א� פרשה "ולכ� ג� פרשה רובה כלפי ראשי אצבעותיו כרש, ת"י וג� לפרוש ר"ויש לחוש ג� לפרוש רש. ביד פטור אבל אסור ובכלי חייב חטאת, ]לא
  .יר� בידמותר להס, כלפי הגו� כתוספות

. וצרי  להיזהר שלא יוציא ד�. י שינוי"קרובי� להינתק וכאילו נתלשו ולכ� במקו� צער לא גזרו חכמי� כשמסירו ע, שכיו� שפרשו רוב�, הסביר – ב"מ
  .אלא במקו� מקצת חולי, שלכאורה לא הותר איסור דרבנ� במקו� צער סת�' ק כפי שהקשנו בסעי� כח"וק
  

  'סעי� לב
  ".וא� נתרפא נתרפא, )מאכלו ופתו בחומ%(אבל מטבל הוא כדרכו , בשיניו לא יגמע בה� את החומ%החושש " – משנה
  .)שבת קיא". (כי תנ� נמי מתניתי� מגמע ופולט תנ�: אמר אביי? )כי זה לא מוכח שזה לרפואה(אבל מגמע ובולע , לא יגמע ופולט: והתניא" – גמרא

  
. � שבת מא"רי, .ברכות לו...". (אבל נות� שמ� הרבה לתו  אניגרו� ובולע, נו לא יערענו בשמ� תחלה בשבתהחושש בגרו...אניגרו� מיא דסלקא" – גמרא
  )בדפיו
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לכתחילה לא ית� את השמ� לש� ערעור , לכ�. כי מוכח שזה לרפואה וזה אסור בשבת גזרה משו� שחיקת סממני�, אסור לערערו בשבת בגרונו – י"רש

  .ותו ישהנווא� בא להשה, אלא לש� בליעה
י "אלא רק עי בליעה "שאסור לערער אפילו ע, י"רלכ� מפרש ? י אניגרו�"מדוע הגמרא מתירה רק ע, שא� אכ� מותר לבולעו, י"הקשה על רש – תוספות
  .וכ� פרש רבנו יונה, אניגרו�

  .י נתינה באניגרו� או שבולע ישר בלא שהיה"שמדובר שמשהה ע, י"תוספות מנסה ליישב את פרוש רש
זה אסור משו� גזירת כי שהיה זו הוכחה שזה לרפואה ו, יכול לתת שמ� הרבה לתו  אניגרו� ולבלוע או שיבלע מיד בלא שיהוי שמ� הרבה – �"רמב

  .והעיקר שיבלע שמ� מיד ולא יפלטנו ולא ישהנו, שחיקת סממני�
   מחבר

  .אבל מגמע ובולע או מטבל כדרכו, )כי מוכח שזה רפואה( ויפלוטחומ% או יי� שר� משנה והגמרא לגבי החושש בשיניו שלא יגמע פסק כ .1
  .� לעשות לו דבר כי זהו רק מיחוש בעלמא"שאסור לומר לעכו ש"כ – מג� אברה�

מותר לעשות את כל הרפואות כדלעיל , כי א� יש לו צער גדול מחמת הכאב ובשביל זה נחלש הגו� כולו, מדובר כא� רק במיחוש עלמא – ז"ט
 .ב"כ המ"וכ .ג"בס

אבל בולע , )�"א בש� רמב"מג –י אניגרו� "ולא ישהה אותו כלל אפילו ע(שהחושש בגרונו לא יערענו בשמ� , � לגבי החושש בגרונו"פסק כרמב .2
  .התרפא, שמ� וא� התרפא

  .מתירי� להשהות את השמ� א� יבלע לבסו� – חיי אד�, אליה רבה
  .אוסר ככלל לבלוע שמ� – ח"ב
  .מקו� ומנהגוהכל לפי הזמ� וה – א"מג

  

  'סעי� לג
אמר רב . ובמקו� צער לא גזרו רבנ�, )כיו� שבפיו הוא יונק(מפרק כלאחר יד הוא ? מאי טעמא .יונק חלב בשבת, גונח: רבי מרינוס אומר: תניא" – גמרא
  .)כתובות ס..". (.מרינוס' הלכה כר: יוס�
ואמרינ� , ט"טהורה ביו נוהגי� היינו שיונקי� מבהמה: אבא שאול אומר, פקחתל  ההוא גרסינ� בפרק חרש שנשא ואי קשיא " – ש בתשובה"רא, �"רי

וקסבר מפרק כלאחר יד  דאיכא צערא, ומפרקינ� לא צריכא? ט נמי אסור"אפילו ביו, ואי דליכא סכנה! אפילו בשבת נמי שרי, אי דאיכא סכנה, היכי דמי
  .לא גזרו ביה רבנ�, לא בלאוט דאינו א"יו, גזרו ביה רבנ�, שבת דאיסור סקילה הוא, הוא

ולית הלכתא , מידי דההוא מימרא אליבא דאבא שאול הוא, ההיא לא קשיא? ג דאית ביה צערא אסור ליה ליינק מבהמה בשבת"אע, דגונח, דשמעת מינה
  )מסכת שבתדפיו בב .� סא"רי...". (דאמר אפילו בשבת במקו� צערא לא גזרו ביה רבנ�, דהא פסק רב יוס� הלכתא כרבי מרינוס, כוותיה

ודברי רבי מרינוס , ט"ולכ� אסור בשבת ומותר ביו שש� מדובר בצער של רעב, תרו% הסוגיה מפרק חרש היא – טור, ג"סמ, ש"רא, ת"תוספות בש� ר
  .מדברי� בצער של חולה שאי� בו סכנה ולכ� מותר אפילו בשבת לינק

שא� אי� לו צער של , א את דעת התוספות"והביא כי. כי במקו� צער לא גזרו רבנ�, בשבת שגונח מותר לינוק חלב מבהמה, �"פסק כגמרא וכרי – מחבר
כא� , אומר לגוי ועושה, פ שבכל חולה שאי� בו סכנה"שאע, ב"וכתב המ .)א� אי� גוי שיחלוב לו( ט מותר"אלא רק ביו, רעב אסור לינוק מהבהמה בשבת

  .הרפואה שלו היא לינוק בעצמו והתירו
  .�"י העכו"� יחלוב ע"וא� יש עכו, יחלוב לתו  המאכל, לפי תוספות א� יש לו מאכל – מג� אברה�
  .ט אסור משו� רעבו�"� א� ביו"הרי לשיטת הרי, מדוע התיר לחלוטי� לדעה ראשונה, ע"תמה על השו – מג� אברה�

  

  'לה&'לד פי�סעי
  .משו� מפרק את בנהלא תקלח אשה חלב מדדיה לתו  הכוס או לתו  הקדרה ותניק  – שבלי הלקט
  .שאי� בזה סכנה, אבל התזה על מי שנש� בו רוח רעה אסור, יאחז התינוק הדד ויניקשמותר לאשה לקלח מהחלב כדי  – רבנו בנימי�

  .ל"פסק את הנ – מחבר
  

  'וסעי� ל
  )בדפיו: � שבת מ"רי..". (.מותר, וא� מפני ריח הפה, בזמ� שמתכוו� לרפואה, אימתי. בשבת) מי שר�(אי� לועסי� מצטכי " – תוספתא

  .כי ריח הפה לא נקרא רפואה, פסק כתוספתא – מחבר
  

  'סעי� לז
מאכלי� (אבל אוכל הוא את יועזר ושותה אבוברואה , לפי שאינו מאכל בריאי�) יוחד לרפואהכי זה מאכל מ(אי� אוכלי� איזביו� בשבת " – משנה

  :)שבת קט)...". (שאוכלי� אות� אנשי� בריאי� לחלוטי�
כבר בארנו לעיל שכל , אבל א� היה חולה שאי� בו סכנה, כל זה מדבר באד� שחושש א  לא נפל למשכב ולא חולה ומתחזק והול  כבריא – בית יוס�

. י הגוי"אלא ע, י הישראל"כי אי� התר לעשות את הרפואה ע, ואוכל את המאכלי� האלו ולא חוששי� שמא ישחק סממני�, י גוי"רפואותיו נעשות לו ע
  .ואי� לגזור שו� גזרה, יכול לאכול את המאכלי� האלו שה� מאכלי רפואה, וכ� כל מי שאינו חולה

זה לאו  בדברי הטור "לרעבו ולצמאו"ש י הסביר"הב .לצמאוואוכל מאכלי� אלו שה� לרפואה רק לרעבו , וכתב שא� הוא בריא לחלוטי�, חלק – טור
  .דוקא

  

  איםההלכה באוכלים ומשקים שהם מאכל ברי
פ שה� קשי� למקצת בריאי� ועלולי� לגרו� "אע, אוכלי� ומשקי� שה� מאכל בריאי� מותר לאכל� ולשתות� לרפואהש, ל"פסק את הנ – מחבר

  .לכאבי� כאלו ואחרי�
  

  ההלכה באוכלים ומשקים שהם מאכל רפואה
  :�הא� לאד� בריא לחלוטי� מותר לאכל

  .לו לאכול ולשתות ג� מאכלי רפואה מותר, א� הוא בריא ואי� לו שו� מיחוש – מחבר
והוכיח שכ  משמע . פ שהוא בריא"ולכ� א� עושה לרפואה אסור אע, זה דוקא" לרעבו ולצמאו"ש, פסק בעני� בריא לחלוטי� כדעת הטור – מג� אברה�

  .מרוב הראשוני�
  :הא� לאד� שיש לו מיחושי� א� הול� ומתחזק כבריא מותר לאכל�

  .הול� ומתחזק כבריאווכל זה באחד שיש לו מיחוש . שקה של בריאי� אסור לאכלו ולשתותו לרפואהכל שאינו מאכל ומ – מחבר
  ]ל נשאר בזה כמחלוקת ראשוני� וכתב שצרי  עיו� למעשה"בבאה[ .אסור לו לאכול תרופות אלו ג� לרעבו� וצמאו� – ב"מ

  :הא� לאד� שנפל למשכב והוא כחולה שאי� בו סכנה מותר לאכל�
  .לו לאכול מאכלי� אלו שה� לרפואה ככל חולה שאי� בו סכנה למשכב מותר נפל א�ש, י"כתב כב – אברה� מג�, א"רמ
ואילו , י ישראל בשינוי"או ע י גוי"ואז מותר לעשות לו מלאכות ע, י כתב שא� נפל למשכב דינו כחולה שאי� בו סכנה"הרי הב, א"הקשה על הרמ – ז"ט

  .ע"ונשארו שניה� בצ, )שלישראל אסור לעשות מלאכה כלל' עות בסעי� יזדלפי רוב ה( ג"וכ� הקשה ג� הפמ ?י ישראל"א משמע שמותר א� ע"מהרמ
  .י שינוי"שמותר רק ע, ולא כפי שדייק מחצית השקל י ישראל לצור  חולה שאי� בו סכנה"א מתיר כל שבות אפילו ע"שהרמ, א משמע"מהמג

  .ע הרב"כ ג� בשו"וכ. ועל כ� התירו אכילת רפואה ג� בלא שינוי, א עושה ג� בלא שינוי"מ כשא"מ, שג� לדעה המצריכה שינוי, מ כתב החיי אד�"מ
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זה כשהגוי עושה והישראל לא עושה כלו�  נפל למשכבחולה י גוי כש"התירו מלאכות עכי כש, י"וג� על הב, א"ז ג� על הרמ"הטו ח"ו הבמ חלק"ומ

ולכ� אסור לחולה הזה לאכול מאכלי� אלו , �"הוא עושה עיקר המעשה בלי צרו� העכו, כלי� אלומאשהישראל אוכל , כ כא�"משא, ואפילו לא מסייע
  .כ הוא חולה שיש בו סכנה"אא, שה� לרפואה

  
פ שמלאכה דרבנ� מותר "ואע, שמותר לישראל חולה שאי� בו סכנה לקחת את התרופות בעצמו וללא שינוי, א"פ ג� הגר"א וכ"פסק כרמ – משנה ברורה

  .וכ� הלכה. ובחולה גמור לא גזרו, כי אי� בזה שו� סר  מלאכה, כא� זה שונה, י שינוי"ל לעשות עלישרא
שלמה קלוגר בספר החיי� שלו ' מחדש ר, תרופות שאד� לוקח אות� יו� יו� במש  תקופה ארוכה ולא מתחיל אותה בשבת – תשובת רבי שלמה קלוגר

  .שמותר לו להמשי  ולקחתה ג� בשבת
  

  מינים בשבתנטילת ויט
  .התיר לבריא לחלוטי� לקחת כל מאכל בריאי� – מחבר

  .כתב שזה רק לרעבונו ולצמאונו – מג� אברה�
מותר , אלא מונעי� ממחלה להתפתח, ויטמיני� שאינ� מבריאי�אבל , א רק בבריא חלש שרוצה להתחזק"דברי המג –) נד' ג ס"ח ח"או( אגרות משה

  .א"לקחת� א� לדעת המג
  .ע"כגו� לרעבונו ולצמאונו שמותר לכו, ויש מקלי� רק א� הויטמיני� באי� כתחלי� למזו� מסוי�, מ"הביא שיש מקלי� כאג –) כ' סעד "פל( כ"שש
  

  'סעי� לח
  .כי אי� לו מכה בגרונו, מותר לאכול שרפי� מתוקי� ולגמוע ביצה חיה כדי להנעי� את הקול בשבת ואי� בזה משו� רפואה – מרדכי
  .דכיפסק כמר – מחבר

  

  'סעי� לט
  .)שבת קמז...". ()מ להקיא"ע, גרמת הקיאכלומר , להוציא עוד� המזו�, אפיק טפי זו�(אי� עושי� אפיקטויזי� ..." – משנה
 )להכניס יד לגרונו עד שיקיא( אבל ביד, )כי זה דומה לרפואה ואסור משו� שחיקת סממני�(לא שנו אלא בס� : ר יוחנ�"אמר רבה בר בר חנה א" – גמרא
  :)שבת קמז". ()כי מתו  כ  רעב וחוזר לאכול( א� בחול אסור מפני הפסד אוכלי�, רבי נחמיה אומר: תניא. מותר

מ בשבת אסור בס� ג� "מ. משו� הפסד אוכלי�בזה אי� , לו צער וכשמקיא אוכלי� שבמעיו מתרפאיש אבל א� , כל זה כשאי� לו צער – ש"רא, �"רי
  .כשאפשר ביד, כשמצטער

ובשבת , בחול מותר בס�, שא� מצטער, ש"� וכרא"ריכו. אפילו בחול משו� הפסד אוכלי�שאי� עושי� כ� , נחמיה' פסק כמשנה וכגמרא וכר – מחבר
  .מותר רק ביד

  

  'סעי� מ
  :)שבת סו". (אמר אבי� בר הונא אמר רב חמא בר גוריא סחופי כסא אטיבורי בשבתא שפיר דמי" – גמרא
מותר לכפות אותו על הטבור למי שחש במעיו ואוחז הכוס את הבשר ומוש  אליו את המעי� ומושיב� , ו� שעירו ממנו חמי�כג, כוס שיש בו הבל – י"רש

  .במקומ�
  .י"פסק כגמרא וכפרוש רש – מחבר

  .ו"שכו ס' כי לפעמי� ה� רותחי� וכפי שנפסק בס, אסור אפילו בחול מפני הסכנה, א� לא עירו מהכוס את המי� החמי� – ז"ט
  .ה שמותר לתת בגדי� חמי� למי שחש בבטנו ובמעיו או חרסי� או לבני� חמי�"ה – ב"מ
  

  'סעי� מא
' ור, חייא' כי הא דרב הונא מבי רב ורב מבי ר, שמ� ומלח בשבת) בכפות ידיו ורגליו(מותר לסו  : ואמר רבי� בר הונא אמר רב חמא בר גוריא" – גמרא

ואמרי כי היכי , )כ� רגל�(תא דכרעייהו יוגוי) כ� יד�(ושייפי להו לגוייתא דידייהו  מייתי משחא ומילחא) רי�כשהיו שיכו(חייא מבי רבי כי הוו מבסמי 
  :)שבת סו( ...".ליציל חמרא דפלניא בר פלניתא, האי מישחא) הול  ונעשה צלול(דציל 
  .אינה רפואהכי היא , בשמ� ומלח מותרתכי הפגת השכרות , כגמראפסק  – מחבר

כי התפשט הדבר לגדולי� וקטני� משו� תענוג או ריח ולא מוכח , בי� שעושה כ� להפיג שכרות ובי� משו� מיחוש בראש, ר להריח טבק בשבתמות – ב"מ
  .שזה לרפואה

  

  'סעי� מב
  .)שבת קמז...". (אבל לא מתעמלי�סכי� ומשמשי� " – משנה

  .נחת מותרבאבל , לשפש� בכחאסור  – י"רש
וכ� אסור לדחוק כריסו . שאסור לחולה ליגע עצמו בשבת כדי שיזיע מפני שהיא רפואה, או דריסה בכח או הילו  להזיע וייגע אסור לגרו� לגו� – �"רמב

  )א� לא מתכוו� להזיע, � לשפש� אפילו בכח"מותר לרמב לפי זה( .שמא יבוא להשקותו בתרופות המשלשלות, של תינוק כדי להוציא רעו
  .� לגבי תינוק"וכ� את פסק הרמב, �"פסק כמשנה וכפרוש הרמב – מחבר

וג� א� זהו חולה שאי� בו סכנה מותר לעשות רפואה . וזו התעמלות אסורה, והיינו שפושטי� זרועותיה� לפניה� ואחוריה� ומתחממי� ומזיעי� – ב"מ
  .י שינוי"ובבריא ממש אסור אפילו ע. ה כא�"וה, י שינוי"רק ע
, י סממני�"כ ע"שכיו� שלפעמי� מביאי� זעה על החולה ג, ותר ? מני�מהרי אי� כא� שייכות ס, אי� בו סכנהמדוע דבר זה אסור לחולה ש, ז הקשה"הט

  .חוששי� שמא יעשה את הרפואה האחרת
  

  התעמלות וריצה בשבת
וונתו להתעמל ואפילו א� כ, ומותר אפילו לטייל. מותר משו� שזהו תענוג שלה�, שבחורי� המתענגי� בקפיצת� ומרוצת� ב נפסק"שא ס' בס

  .ויש מחמירי� אפילו בטיול כשמכוו� לרפואה. אבל לרו% אסור כדי שיתחמ� לרפואה, ולהתחמ� כי לא מוכח שזה לרפואה
אבל תרגילי� פשוטי� ביד , אי� להתעמל בשבת ולא לעסוק בריפוי בעיסוק ולא תרגילי גו� בקפיצה לש� חיזוק שרירי הגו� –) לח' סע' פרק יד( כ"שש

  .לשכ  כאבי� מותר כדי
  

  'סעי� מג
ז "ע". ()י"רש –תנו  שתחת הלב שמפריע לנשימה ( איסתומכא דליבא :אמר רבי אבא ?מאי אונקלי .מעלי� אונקלי בשבת :ר יהושע ב� לוי"א" – גמרא
  .)� שבת מ"רי, .כט
, ני� ולכ� אי� לאסור משו� שחיקת סממני�וג� לא עושי� אותה ע� סממ כי אי� בהעלאה זו משו� מלאכה, העלאת האונקלי בשבת מותרת – �"רמב

  .אחרת אסור משו� עובדי� דחול, והוא שיש לו צער בזה .ולכ� מותר אפילו אי� בו סכנה
  

 –שלפעמי� יורדי� ומתפרקי� הלחיי� וצרי  להעלות� ויש סכנה בדבר , גידי האזני�(מעלי� אזני� בשבת : חנינא' אמר רבה בר זוטרא אמר ר" – גמרא
ואילו בס� לא , ביד עושה חבורה(מזר� זרי� ? ט"מ. בס� אבל לא ביד: איכא דאמרי). כי אפשר ביד(אבל לא בס� , ביד: ני רב שמואל בר יהודהת). י"רש

  :)ז כח"ע) ". (עושה חבורה ואי� חילול דאורייתא
  .פסק כלישנא בתרא שיעלה בס� ולא ביד – רבנו ירוח�



 10
וכלישנא , משמע שפוסקי� שבס� אסור. ויש לו צער מה� כי אי� דר  לעשות� בסממני�, ובי� בכליבי� ביד פסקו שמותר להעלות אזני�  – �"ר, �"רמב
  .קמא

?  הרי בגמרא משמע שדר  העול� להעלות� לס�, לקח שאי� דר  לעשותו בס� �מני, ועוד קשה ?� להתיר בהעלות בכלי"מני� לרמב, הבית יוס� הקשה
  ?רש שאסור בס�� מפו"למה לא כתב הרמב, ועוד קשה

ביד אבל : איכא דאמרי. תני רב שמואל ב� יהודה בי� ביד ובי� בכלי: "וכ  גרס, "ס�"במקו� " כלי"� בגמרא היתה "שגרסת הרמב, לכ� פרש הבית יוס�
  .קת סממני�ואי� לגזור משו� שחי, אי� דר� להעלות� בס� כי, ופסק כלישנא קמא שמותר בי� ביד ובי� בכלי, "מזר� זרי�? ט"מ. לא בכלי

  
כי אי� באלו שחיקת , )תנו  הלב שנכפ� לצד פני�(� שמותר להעלות אזני� בי� ביד ובי� בכלי ולהעלות אונקלי "רמבגמרות וכגרסת הפסק כ – מחבר

  .סממני� ויש לו צער מה�
  .משו� עובדי� דחול ,אבל בלא צער אסור – מג� אברה�

  

  'סעי� מד
אבל לא בי� הגדול ולא  ,)ובכל אלו רגילי� לרחו% בחול ולא לש� רפואה, י� כנרת( ת� במי עסיא ובמי טבריארוחצי� במי גרר במי חמ :ר"ת" – גמרא

רוחצי� במי טבריא ובי� הגדול אבל לא במי משרה ולא בימה של  :ורמינהו ).שמוכח שהרחיצה היא לרפואה, י� המלח( במי משרה ולא בימה של סדו�
  ...?קשיא י� הגדול אי� הגדול ,סדו�

דלא , במאי אוקימתא לבתרייתא). אלא רח% ומותר(הא דלא אישתהי , )שאסור כי מוכח שזה לצור  רפואה(הא דאישתהי : אלא אמר רב נחמ� בר יצחק
י� במה דבר. פ שיש לו חטטי� בראשו"ואע, רוחצי� במי טבריא ובמי משרה ובימה של סדו�: דהתניא, אפילו במי משרה נמי, אי דלא אישתהי, אישתהי
  !אסור, אבל נשתהה, שלא נשתהה? אמורי�

מי משרה ). כי מוכח שזה לרפואה, שאסור(הא ברעי� שבו , )שמותר ורוחצי� בה� בחול שלא לרפואה(הא ביפי� , אלא י� הגדול אי� הגדול לא קשיא
  :)קט& .שבת קט". (הא דלא אישתהי, הא דאישתהי, אמי משרה נמי לא קשיא

  
וברעי� , ולכ� במי� יפי� מותר אפילו א� שהה, התרו% לגבי הי� הגדול ביפי� וברעי� מדובר ששהה ש� – �"שנה בש� רמבמגיד מ, �"רמב, �"ר, י"רש

  .כי זה לא רפואה, אבל א� לא שהה ג� ברעי� מותר, אסור רק א� שהה
  .וביפי� מותר תמיד, אוסר במי� רעי� בי� השתהה ובי� לא השתהה – א"רשב

  
אבל לא , כי דר  לרחו% בה� ולא מוכח שזה לרפואה, ובמי� היפי� שבי� הגדול) כנרת(י� במי גרר ובמי חמת� ובמי טבריה פסק כגמרא שרוחצ – מחבר

מותר א� במי , � שכל זה כששוהה ש� אבל א� לא שוהה ש�"וכרמב, שה� מאוסי� ודר  לרחו% בה� רק לרפואה במי� רעי� שבי� הגדול ובמי משרה
  ]ואפילו א� יש לו חטטי� בראשו מותר[ .כי נראה כמתקרר ולא עושה דברי� לרפואה, ולרעי� שבי� הגד משרה ובמי�
  .אסור לרחו% ש� בשבת, במקו� שנוהגי� להיכנס לחמי טבריא רק לרפואה – מג� אברה�

כי אי� , המשלשל בשבת שלפי זה אסור לשתות משקה, א"והדגיש המג. אי� לרחו% במי� שמשלשלי� ולא בטיט שטובעי� בו – �"מג� אברה� בש� רמב
  .ל  צער גדול מזה

  

  'מו&'מה פי�סעי
, )שאינה טבעית, שלא יזיקו ואי� בכ  משו� צידה( שבתלחישת נחשי� ועקרבי� ב �ולוחשי ,תנו רבנ� סכי� וממשמשי� בבני מעיי� בשבת" – גמרא

במה דברי�  :ג"אמר רשב .)שלא יתנפח לו יותר שחש בעינואו לאד� , נותני� כלי מתכת על גב העי� לקרר אותה( ומעבירי� כלי על גב העי� בשבת
  .)סנהדרי� קא". (אבל בכלי שאינו ניטל אסור )סכי� וטבעת, כגו� מפתח( בכלי הניטל ?אמורי�
והוא , עי�או מקיפי� בטבעת או בכלי את ה ג העי� להקר"ונותני� כלי ע, פסק כגמרא שלוחשי� על נחשי� ועקרבי� בשבת ואי� בכ  משו� צידה – מחבר

  .שיהיה כלי הניטל בשבת
  .כגו� שאינו רוד� אחריו, אלא שיש חשש רחוק, שטז' אחרת מותר מיד לצודו כבס, מדובר כא� שהנחש לא עומד לנשו  – ב"מ
  

  'סעי� מז
  .)שבת קמז". (ואי� מחזירי� את השבר" – משנה
  :)שבת קמז)". ('מחזירי�'סבר שהגרסא במשנה היא הוא (הלכה מחזירי� את השבר : אמר רבי חנא בגדתאה אמר שמואל" – גמרא
  .פסק כגמרא וכשדברי שמואל שמחזירי� עצ� שיצא ממקומו – מחבר

וכ� כתבו הרבה ראשוני� ולכ� , אבל עצ� שיצאה ממקומה אסור להחזירה, כלומר עצ� שנשברה, מה שמותר זה רק להחזיר את השבר – א"גר, א"מג
  .אי� להקל בזה

  .י ישראל כדר� שעושה בחול"מותר להחזיר אפילו ע, ויש בזה סכנה לאברא� יש נקע  – ב"מ
  

  'סעי� מח
לכ� יש לרחו% את , ואסור הוציא ד� מ� המכה, אסור להניח בגד על מכה שיוצא ממנה ד� מפני שהד� יצבע אותו – כל בו, שבלי הלקט בש� היראי�
שכור  סביב המכה קורי עכביש ומכסה את הד� והחבורה , והכלבו הוסי� .צבע את הבגדכדי שלא יהיה ד� על פי המכה ולא י, המכה במי� או יי� קוד�

  .כ כור  עליה סמרטוט"ואח
  .כי יש בזה משו� רפואה, הסתפק בדברי הכלבו – בית יוס�

  .י גוי על החת "מותר לעשות רטיה ע – ה"או
  .שחיקת סממני� ואסור משו�, כי זה רפואה, ג המכה בשבת"אסור לית� אפר מקלה ע – מרדכי
כי מפקפק בדבריו ( .א את הכלבו"וכי, )ב"מ –ובמקו� הדחק יש להתיר להניח את הבגד כי זה דר  לכלו  ( פסק את כל דברי שבלי הלקט – מחבר

  )כדלעיל
  .ב כתב שיש מקלי�"אבל המ .משו� שמרפא ואסור משו� שחיקת סממני�, כתב שיש המפקפקי� בדברי הכלבו – מג� אברה�

כל זה הוי אב מלאכה של חובל , וכל הוצאת ד� ג� כשלא מהדק את הרטיה על החבלה, י מציצה בפיו"אסור להוציא ד� מהמכה ג� ע – רה�מג� אב
  .ואסור בשבת

  

  )שיב' פ ס"ג� ע( 'סעי� מט
כלאחר ? ליסתכ�: מר זוטראמתקי� לה ). משו� הוצאת נימי�(כדר  שממשמש בחול  )למנוע עצירות( אסור למשמש בצרור בשבת: אמר רבא" – גמרא

  .)שבת פא". (יד
  .ולא שיהיה כדר  שעושה בחול בלא שינוי משו� השרת נימי�, אצבעותיו מותר' היינו שאוחז בצרור בב, כלאחר יד – י"רש

ואז לא יבוא להשרת ניחה בנחת ומ ,היינו שאוחזה בשתי אצבעותיו, יד אלא כלאחר, שמא ישיר שער אסור לשי� פתילה בפי הטבעת בשבת – בית יוס�
  .שער

  .פסק את דבריו בבית יוס� – מחבר
  .�"י עכו"יעשה ע, �"י עכו"א� אפשר ע – מג� אברה�

וכל זה אסור , ואפילו עושה אותה מנייר שכור  אותו ומקשה אותו, אבל לעשות פתילה בשבת ודאי שאסור, כל זה בפתילה שמוכנה כבר – חיי אד�
  .לחולה שיש בו סכנה שודאי אסורא� לא , מהתורה משו� מכה בפטיש


