
  לש' ס
  

  'א �סעי
א� : יוסי אומר' ר. ממקו� למקו� ומחללי� עליה את השבת וקושרי� את הטיבור) מיילדת(ומיילדי� את האשה בשבת וקורי� לה חכמה " – שנהמ

  :)שבת קכח". (וכל צרכי מילה עושי� בשבת. חותכי�
א� היתה : לאתויי הא דתנו רבנ�? עליה את השבת לאתויי מאיומחללי� , מכדי תנא ליה מילדי� את האשה וקורי� לה חכמה ממקו� למקו�" – גמרא

וכל כמה , בכ� היד שזה שינוי מסוי�(ביד ) ר"דר! רה(חברתה מביאה לה את השמ� , וא� היתה צריכה לשמ�, חברתה מדלקת לה את הנר, צריכה לנר
). שאי� דר! הוצאה בכ! והוי שינוי, כ ומותר בשבת"אותו אח סכה את השער בשבת וסוחטת(מביאה בשערה , וא� אינו סיפק ביד). שאפשר לשנות משני�

  .וא� אינו סיפק בשערה מביאה לה בכלי
, כיו� שלא חזיא, מהו דתימא, בסומא, לא צריכא) הרי פקוח נפש דוחה שבת! (פשיטא .חברתה מדלקת לה את הנר, א� היתה צריכה לנר: אמר מר

  ".חזיא חברתה ועבדה לי, מידי סברא אי איכא, ל איתובי מיתבא דעתה"קמ, אסור
רבה ורב יוס� דאמרי ) הרי ג� כא� מחלל שבת, אז מה ההבדל בי� חילול שבת של הוצאה בכלי(? תיפוק ליה משו� סחיטה :'א� היתה צריכה לשמ� וכו

, דכמה דאפשר לשינויי, )בראשכורכת הכלי (מביאה לה בכלי דר! שערה , אפילו תימא יש סחיטה בשער: רב אשי אמר. אי� סחיטה בשער: תרוויהו
 :)שבת קכח". (משנינ�

ולכ� פסק , שי לא בא לחלוק על רבה ורב יוס�ורב א, מ יש איסור בזה"א� כתב ש� המגיד משנה שמ, שאי� סחיטה בשערא "ט הי"בפפסק  – �"רמב
  .ל איסור של סחיטה בשערשעדי� הוצאה בשינוי מאשר לעבור ע ,מ ש�"הסביר הכסו, שמביאה לה כלי תלוי בשערהא "ב הי"בפ

  .� יש כא� איסור דרבנ�"וייתכ� שלרמב !כ אי� בו איסור כלל"וא, י כתב ששער לא בולע"הרי רש, איזה בדיוק איסור יש בסחיטת השער, יש לדו�
  

 לדת אפילו מחו& לתחו�ולכ� יולדת היא כחולה שיש בו סכנה ומחללי� עליה את השבת לכל מה שצריכה וקוראי� למיי, פסק כמשנה וכגמרא – מחבר
ולגבי שאר חולה שיש בו סכנה ( וכל מה שאפשר לשנות משני�, ומדליקי� לה נר אפילו היא עיוורת, ומיילדי� אותה, )ג"פמ –פרסאות ' ואפילו מחו& לג(

וזה כשלא מספיק מה , �"כרמב(ה שערתלוי ב יביאו לה בכלי, ר"להביא לה שמ� מרהא� צריכה כגו� , )� בזה"� ורמב"ב מחלוקת רמב"שכח סי' עיי� בס
  ).ב"מ(י זה מביאי� לה כרגיל כמה שיותר מהר "וא� יהיה לה עיכוב ע). ב"מ –שמביאי� לה ביד 

  .י הפחד שמא לא עושי� לה יפה מה שהיא צריכה"כי יכולה להסתכ� ע, כ"כמו שאמרנו ביוה, כא� לא צרי! מומחה – באור הלכה, ז"ט
מ נשאר "ומ. וירגיעו אותה, פ שלא הדליקו"כי אחרת יוכלו לומר לה שהדליקו אע, יוורת לגמרי אלא רואה מראה נרמדובר שהיא לא ע – מג� אברה�

  .שהרי צריכי� להדליק נר כדי שאחרי� יראו מה היא צריכה, ע"א בצ"המג
כדי להמעיט בחילולי שבת כמה , לדעד שת, יש להכי� את הכל מערב שבת, כאשר היולדת נכנסת לחודש התשיעי: ל"מסקנה מכל הנ – מג� אברה�

  .שנית�
וכל זה כשאי� עיכוב  .החמירו בה לשנות, ורק אחת לאל� מתה מהלידה, ביולדת שזה דבר טבעי, פ שלגבי פקוח נפש לא צרי! שינוי"אע – משנה ברורה

  .עושי� כרגיל בלא שינוי, אבל א� לא נעשה בזריזות בשינוי, לחולה
  

  'סעי� ב
  ".שמיילדת ב� לעבודת כוכבי� א תיילד את העובדת כוכבי� מפניבת ישראל ל" – משנה
סבר רב יוס� למימר אולודי עובדת . בשכר שרי משו� איבה: אמר רב יוס�? יהודית מיילדת עובדת כוכבי� בשכר אבל לא בחנ�: ורמינהו" – גמרא

דיד� דמינטרי , אביי יכלה למימר לה: ל"א, )ות יהודי� בשבת� רואות שהיהודיות מיילד"כי העכו, כמו ביו� חול(כוכבי� בשבתא שרי משו� איבה 
  .)ז כו"ע( ".לא מחללינ� עלייכו, דידכו דלא מינטרי שבתא, מחללינ� עלייהו, שבתא

ולדה משו� עוקר דבר מגידולו ת, הרי זה איסור ממש של תורה, אי! מותר ליילד גוי בשבת, לפי רב יוס� ולפי אביי במקרה שיש איבה, קשה – תוספות
  .ולכ� זה רק איסור דרבנ�, כיו� שכלו לו חדשיו פסקו גידוליוש, ועוד תר#. שמדובר כא� ביושבת על המשבר שכבר נעקר לצאת, ותר#? דגוזז
  ).כגו� שכלו לו חדשיו או שיושבת על המשבר(ת ואפילו בדבר שאי� בו חילול שבת � אי� מיילדי� אותה בשב"שעכו ,פסק כגמרא וכאביי – מחבר

  � אברה�מג

  .אבל קראי� מותר, � אסור ליילד בשבת"אפילו ישמעאלי� שאינ� עכו .1
 .בקראי� אסור כל דבר שיש בו חילול שבת אפילו מדרבנ� – ג"פמ

ג "ובפמ .מותר ליילד א� אי� חילול שבת, אבל א� תהיה איבה, ומי שלא לא, כי אומרי� לה� שמי ששומר שבת מחללי� עליו, כ אי� איבה"בד .2
 .אבל איסור תורה ודאי אסור, ק ו שאיסור דרבנ� מותר לעבור משו� איבת אומות העול�"שכה ס' בס א"במג כתב במשמע

 .ולכ� אי� חילול שבת רק א� יושבת על המשבר, אנו לא בקיאי� בכלו לו חדשיו .3
  

שעושה כ� בעל כרחו שלא , אינה צריכה לגופהכיו� שזה מלאכה ש, למעשה פוסקי זמנינו מתירי� לרופאי� לחלל שבת עבור כל נכרי אפילו באיסור תורה
כתב שא� באיבה זו יש חשש סכנת נפשות יש להתיר אפילו ) ס קלא"ד ס"יו(ס "ת חת"ובשו. יקחו לו את רשיו� הרפואה ולא ינזקו יהודי� אחרי� בעול�

  .איסור תורה
 .ודאי מותר, וא� לא יטפלו בנכרי יש סכנה גדולה בדבר, � לשניהוסי� שבזמנינו שאפשר להודיע בי� רגע מקצה אחד של העול) מ הערה מב"פ( כ"ובשש

שכט ' כמו בס, ב יסכי� שמחללי�"מ באיבה ברורה שיש עמה סכנת נפשות א� המ"מ. מ א� יכול להשתמט ולתת לרופא גוי את ההצלה יעשה כ�"ומ
  .ש"ע, שמחללי� על ממו� משו� דינא דמלכותא שלא יכעסו יושבי האר&

  

  'סעי� ג
משעה : י להואמר. משעה שהד� שותת ויורד: רב הונא בריה דרב יהושע אמר. משעה שתשב על המשבר: אמר אביי? מאימתי פתיחת הקבר" – גמרא

  .)שבת קכט)". (שאינה יכולה ללכת, בזרועותיה(שחברותיה נושאות אותה באגפיה 
לא מחללי� שבת לכ� , ")עד שתשב על המשבר"כי רב הונא לא אמר ( רכ היולדת יושבת על המשב"הסדר הוא שקוד� הד� שותת ויורד ואח – טור, �"רי

אינו , � שיעור הישיבה על המשבר או שנושאות אותה חברותיה"שלרי, ז הרחיב"והט .תשב על המשברג� אלא לאחר שיהא הד� שותת ויורד ו, על יולדת
  .כלומר צרי! ד� ואחד מאלו, אלא שהסימני� האלו מועילי� לאחר ירידת הד�, מבורר מספיק שזה רגע הלידה

  .�"פ הרמב"וכ .לכ� ה� פסקו לחלל שבת על היולדת משעה שיהא הד� שותת ויורד? אי! פסק בספק נפשות להחמיר �"תמהו על הרי – �"ר, ש"רא
משבר או שיש ד� או לכ� א� יושבת על ה, כי יש נשי� שלא יושבות כלל על המשבר והולד ממהר לצאת ויש ד�, אי� הכרח מה קוד� למה – �"רמב

  .פ הבית יוס�"וכ .מחללי� עליה את השבת, ברגע שאחד מאלו קורה, שחברותיה נושאות אותה
  

, שאי� בה כח להלו! שתשב על המשבר או שיהא הד� שותת ויורד או משעה שחברותיה נושאות אותהאשה נקראת יולדת מש, �"פסק כרמב – מחבר
  .נראה אחד מאלו מחללי� עליה את השבתשומ
אפילו רחוקה שלוש  ילדת מרחוק מותר ברגע שמרגשת קצתאבל לקרוא למי, כל אלו זה לגבי דברי� שמחללי� עליה� את השבת בלי עיכוב – ז"ט

  .תתאחר המיילדת מלבוא, כי א� נמתי� עד השיעורי� האלו, פרסאות
  

  'סעי� ד
בי�  :'ג', ול' ז' חיה ג: אמרי נהרדעי. ואמרי לה שלושי�. שבעה: רב יהודהרבא אמר משמיה ד. שלושה ימי�: אמר אביי? עד מתי פתיחת הקבר" – גמרא

אמרה צריכה אני מחללי� עליה את : 'ז. )כי אבריה מתפרקי� ומרוסקת היא( מחללי� עליה את השבת, אמרה צריכה אני ובי� אמרה לא צריכה אני
כדרב , י ארמאי"אבל עושי� ע, אי� מחללי� עליה את השבת ,רה צריכה אניילו אמפא: 'ל. אי� מחללי� עליה את השבת, אמרה לא צריכה אני, השבת

שבת ( ."דבר שאי� בו סכנה אומר לנכרי ועושה: דאמר רב המנונא, וכדרב המנונא, י ארמאי בשבת"דאמר כל צרכי חולה נעשי� ע, עולא בריה דרב עילאי
  .)קכט
.  כל מה שצריכה ושעושי� לה בחול עושי� לה בתו! שלושת הימי� הראשוני�, מר שצריכהאפילו אי� מיילדת ולא רופא שאו – מגיד משנה, �"ר, �"רמב

  .ומשבעה עד שלושי� אומר לגוי ועושה. אבל סתמא עושי� אפילו לא אמרה שצריכה, א� אמרה איני צריכה לא עושי�ו, ומשלושה ועד שבעה עושי�
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לא יבשלו לה כרגע משהו , רב שבת מאכל ונשאר ממנו ובליל שבת היתה צריכה מאכלולכ� א� בישלו לה בע, השבת דחויה היא אצל היולדת – א"רשב
  .כי אותו תבשיל הוא כב� יומו וראוי לחולה, אלא יתנו לה ממה שבישלו באותו יו�, חדש

  
  :ולכ�, פסק כגמרא – )ע� הערות המג� אברה�( מחבר

שאלו , וכל זה כשחברותיה אומרות שצריכה. חללי� עליה את השבתאפילו אמרה שאינה צריכה מ – )מגמר הלידה( שלושה ימי� ראשוני� .1
שהרבה יולדות אי� עושי� , לא מחממי� לה בשבת, שאינה צריכה מפורשאבל א� היא והרופא והמיילדת אומרי� , דברי� שעושי� ליולדת

  .לה� חמי� בכל יו�
ולכ� א� ילדה ברביעי לפני , תריז לגבי יו� הכיפורי�' סכמפורש ב לא מחשבי� מעת לעת – מג� אברה� ?אי� מחשבי� את שלושת הימי�

. מחשבי� מעת לעת – ה"פ או"אליה רבה ע, א"ריטב, ש"פ רא"א ע"גר .א� אומרת שלא צריכה, אי� מחללי� עליה את השבת, השקיעה
 .ואפילו לעני� שבת א� אי� גוי מזומ�, לעני� יו� הכיפורי� יש להקל – משנה ברורה

 .פשוט שמחללי�, אבל א� רופא אומר שצריכה. פ שחברותיה אומרי� שצריכה"שאינה צריכה אי� מחללי� אעאמרה  – משלושה עד שבעה .2
  .ב"פ המ"וכ .�"מחללי� כרמב, משמע מכא� שא� היולדת לא אומרת כלו�

כמו בדיני יו� , פשוכי לב יודע מרת נ, שומעי� ליולדת, אפילו מאה רופאי� אומרי� שאינה צריכה, א� היולדת אמרה שצריכה – ב"מ
 .הכיפורי�

  .י גוי כחולה שאי� בו סכנה"אלא עושי� לה ע, לא מחללי� אפילו אמרה צריכה אני – משבעה עד שלושי� יו� .3
  

  'סעי� ה
ד מאי עבי, פשיטא. מביאי� סכי� ומקרעי� את כריסה ומוציאי� את הולד, האשה שישבה על המשבר ומתה בשבת: אמר רב נחמ� אמר שמואל" – גמרא

, דמספיקא מחללינ� שבתא, ל"ומאי קמ. לא נצרכה להביא סכי� דר! רשות הרבי�: אמר רבה) כ חובל ומוציא ד�"ואי� חיוב אא(! מחת! בבשר הוא
מהו דתימא הת� הוא ? מפקחי� עליו את הגל, ספק כנעני ספק ישראל, ספק חי ספק מת, ספק אינו ש�, מי שנפלה עליו מפולת ספק הוא ש�: תנינא

  :)ז*.ערכי� ז". (ל"קמ, אימא לא, אבל הכא דלא הוה ליה חזקה דחיותא מעיקרא, חזקה דחיותא הה לידהו
  

  .והטע� הוא שמא יימצא חי, ר וקורעי� בטנה ומוציאי� הולד"שמביאי� סכי� אפילו דר! רה פסק כגמרא – מחבר
  .שלפעמי� יכול לחיות ,משמע שלעול� קורעי�, ע"מסתימת השו – מג� אברה�

  .ימיתוה, וא� יחתכוה, ושמא רק התעלפה, כי אי� בקיאי� להכיר במיתת הא�, כיו� לא עושי� זאת – א"רמ
  

  .שלכאורה קשה מש� לכא� באריכות בזה, ז"ועיי� לקמ� בס
  

  'סעי� ו
בימות החמה , ימות הגשמי� אי�ב. לחולה לא, לחיה אי�, סבור מינה). בימות הגשמי�(עושי� מדורה לחיה בשבת : אמר רב יהודה אמר שמואל" – גמרא

  .)שבת קכט". (עושי� לו מדורה אפילו בתקופת תמוז, הקיז ד� ונצטנ�: אמר רבי חייא בר אבי� אמר שמואל: איתמר. לא
הסיק וכ�  .תמיד עושי� מדורה, שאי� הבדל בי� ימות החמה לימות הגשמי� ואי� הבדל בי� חולה ליולדת, מסקנת הדברי� היא – ש"רא, �"רי, י"רש
  .ש לחולה"כ, שא� בשביל הקזת ד� עושי� מדורה, י"רש
שכל הבאת , מ"� והמ"והסבירו הר .אבל לא לחולה, עושי� מדורה בי� בימות החמה ובי� בימות הגשמי� לחיה וכ� בשביל מי שהקיז ד� – �"רמב, ג"סמ

שמה שאמרה , ועוד נית� להסביר .בי� ימות החמה לימות הגשמי� אלא מוכיחי� שאי� הבדל, דברי רבי חייא בר אבי� אינ� מוכיחי� שג� לחולה עושי�
  .אבל שאר חולי� לא, אלא יש חולה אחד שעושי� לו מדורה וזה המקיז ד�, אי� זה נכו�, הגמרא לחיה אי� ולחולה לא

אבל חולה שיש , י גוי"רכיו נעשי� עוצ כל זה בחולה שאי� בו סכנה – ד"ראב ?שיש בו סכנהרגיל � אי� להדליק מדורה ג� לחולה "הא� לשיטת הרמב
אי� מחללי� את , שכל שאי� במניעת אותו דבר סכנה, י"שכח משמע מדברי רש' בס – בית יוס� .עושי� לו כל צרכיו ומחללי� עליו את השבת, בו סכנה
  .ואז מדובר ג� בחולה שיש בו סכנה� סבור כ� "ואולי הרמב, השבת

  
  .ואפילו בתקופת תמוז) כי אז היא מסוכנת(ליולדת כל שלושי� יו� ) מחממי� את התנור או(פסק כגמרא שעושי� מדורה  – מחבר

ד "לדעת הראב: שהחיה נידונת אז כחולה שאי� בו סכנה, י ישראל"ע' עד ל' הא� מדליקי� לה מדורה ג� לאחר ז, הביא דיו� בראשוני� – באור הלכה
אבל לדעת רוב הראשוני� והפוסקי� . כי לעני� מדורה מסוכנת היא, י גוי"אכות נעשות לה עפ ששאר מל"אע, י ישראל"מדליקי� לה ע, מ"פ הבנת המ"ע

  .ל למעשה"פ בבאה"וכ ,י גוי"מדליקי� ע' א! לאחר ז ,י ישראל רק בתו! שבעה שאז היא נידונת כחולה שיש בה סכנה"מדליקי� ע, ל"שהביא הבאה
  

  'ח*'ז פי�סעי
כרת ומולדותי! ביו� הולדת אות! לא : שנאמר, עושי� לחיה בשבת, כל האמור בפרשת התוכחה: ה אמר רבאמר רב נחמ� אמר רבה בר אבוו" – גמרא

מכא�  –לא כרת שר! , מכא� שמיילדי� את הולד בשבת –ומולדותי! ביו� הולדת . והמלח לא המלחת והחתל לא חותלת, שר! ובמי� לא רוחצת למשעי
 –והחתל לא חתלת , מכא� שמולחי� הולד בשבת –והמלח לא המלחת , מכא� שרוחצי� הולד בשבת – ובמי� לא רוחצת למשעי, שחותכי� הטבור בשבת

  :)שבת קכט". (מכא� שמלפפי� הולד בשבת
  :)שבת קכח". (יוסי אומר א� חותכי�' ר, וקושרי� את הטיבור" – משנה
זה מכא� וזה (דמנתחי אהדדי ? ט"מ. ל שני תינוקות שחותכי�יוסי בטבור ש' מודי� חכמי� לר: ואמר רב נחמ� אמר רבה בר אבוה אמר רב" – גמרא

  :)שבת קכט". (מכא� ומסתכני�
ת ולא היתה בפניה� גרס(ק במשנה "שהטור סובר שהלכה כת ,י"והסביר הב. רק א� ה� תאומי� ודבוקי� זה בזה חותכי� טבור – ש"טור בש� הרא

  .יוסי' הגמרא שלפנינו שפוסקת כר
  .כי בדברי רב מפרשת התוכחה רואי� שחותכי� את הטבור בשבת ואפילו נולד יחידי, לוהבית יוס� דחה דברי� א

אבל הלכה היא שחותכי� את , יוסי מודה שחותכי� טבור של שני תינוקות' שר, יוסי' הכוונה לפרש את דברי ר, יוסי' מה שחכמי� מודי� לר – �"רי
  .�"פ הרמב"וכ. ביחידי וכ� נוהגי�ואפילו , הטבור כחכמי� וכרב נחמ� בש� רב מפרשת התוכחה

  
כדי ) שלא התירו כא� תולדת חורש, לא בקרקע(מרחיצי� אותו ומולחי� אותו וטומני� השליא , פסק כגמרא שהולד שנולד עושי� לו כל צרכיו – מחבר

  .יוסי שחותכי� את הטבור' כרשיח� ו
אבל מלאכות דאורייתא אסור , ולכ� מותר לעשות� לוולד, � מלאכות דרבנ�כל הדברי� האלו ה – ")כל האמור"ה "ד: קכט(פ תוספות "ע מג� אברה�

  .ר"ה בשאר הדברי� שאסור להביא� מרה"אלא יקשרנו לעת עתה וה, ר"אסור להביאו מרה, א� אי� לו סכי� לחתו! את הטבור, ולכ�. לעשות
י גוי "פ ע"ועכ. הסוברי� שמותר לחלל במלאכה דאורייתא בשביל זה )מאירי ועוד, �"ר, רב אחאי גאו�(בבאור הלכה הביא כמה ראשוני�  – משנה ברורה

  .'ל של חימו� מי� וכד"ר וכל המלאכות הנ"מותר להביאו אפילו מרה
  

  דין טלטול והנקת תינוק שנולד קודם זמנו
אי� מחללי� ' ספק ב� ח' ספק בי� ז). שהרי כמת הוא(ב� שמונה אי� מחללי� עליו את השבת . ב� שבעה מחללי� עליו את השבת: דתנו רבנ�"... – גמרא

  .)שבת קלה". (אבל אמו שוחה עליו ומניקתו מפני הסכנה, ב� שמונה הרי הוא כאב� ואסור לטלטלו. עליו את השבת
כגו� , מונהאפילו ידוע שהוא ב� ש, אבל א� גמרו שערו וצפרניו, זה מפני שלא גמרו שערו וצפרניו, כל מה שב� שמונה אסור לטלטלו – ש"רא, תוספות

  .מותר לטלטלו ולמולו בשבת, שפרש מהאשה אחר שבעל
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לאו דוקא  – רבנו ירוח�, ש"רא, תוספות .הסכנה היא שיש חלב הרבה בדדיה ומביאה לידי חולי – י"רש ?למה אמו שוחה עליו ומניקתו בב� שמונה

 .לאשה לחלוב בעצמה את החלב ולהוציאו כדי שלא תצטער ולכ� מותר, כמו שמפיס מורסא בשבת מותר, אלא משו� צער בעלמא מותר, משו� סכנה
  .ומה שמותר זה רק ביניקת התינוק לבד, אסור לאשה לחלוב ביד מדדיה בשבת – מרדכי בש� רב נסי� גאו�

  
  מחבר

שוחה עליו ומניקה  אבל אמו, ואי� מטלטלי� אותו, עליואי� מחללי� ' או ב� ח' או ספק ב� ז' אבל נולד לח', או ז' בנולד לטזה כגמרא שכל  .1
  .אותו מפני צער החלב שמצערה

 .אבל מספיקא מטלטלי� כל תינוק, כל זה כשבעל ופרש ויודעי� כמה חודשי� הולד – מג� אברה� בש� אגודה
  .)כמו מפיס מורסא(שמותר לה ג� להוציא בידיה חלב שבדדיה , כתוספות .2

שזה מלאכה שאינה צריכה לגופה ומשו� , ועוד, רק כי החלב הול! לאיבודואז אי� זה כדר! מפ, מוציאה את החלב על האר& – משנה ברורה
  .צער לא גזרו כמו מפיס מורסא

  .כתינוק רגיל ועושי� לו כל צרכיו כדלעילנחשב הוא גמרו שערו וצפרניו  אבל א�, שערו וצפרניוגמרו שכל זה שלא , ש"כתוספות ורא .3
אבל , אלא צרי! שנדע שעברו עליו שלושי� יו�, א מספיק לחלל עליו שבת כתינוק רגילוכתב שגמרו שערו וצפרניו ל, ע"חלק על השו – א"גר

  .שמותר לעבור איסור דרבנ� של מוקצה בשבילו, שערו וצפרניו מועיל רק לעני� טלטולו של התינוק
  

פ שאי� לו "אע, ת הולד שמא הוא חישקורעי� בטנה להוציא א, ע ביושבת על המשבר ומתה"ה פסק השו"הרי בס, "עולת שבת"הקשה ה – מג� אברה�
  ?כי אי� לו חזקת חיי�, שאי� מחללי� עליו את השבת' ובי� ח' ע בספק ב� ז"כ למה פסק כא� השו"א, חזקת חיי�

  .לכ� יש לו חזקת חיי�, ה מדובר שידוע שכלו לו חדשיו"שבס, ר#ות
 :כ"שאוכלת ביו ,א� לא תאכל תפיל התינוקש ,ב במסכת יומא"כ פ"ביוה� לעני� עוברה שהריחה "שזה תלוי במחלוקת בי� שני תרוצי הרמב ,והרחיב
ומוכח שעל , ה והגמרא בערכי� מיושבת על המשבר שקורעי� את בטנה בשבת"והראיה מס, ג שהוא ספק ב� קיימא ספק נפל"אוכלת אע ג"בהלדעת ה

  .ספק מחללי� את השבת
, ודלת נעולה בפניו, אלא חי ממש, הולד אינו נקרא יר� אמו, מכיו� שלאחר מות האשה, נהביושבת על המשבר מותר לקרוע את בט, �"ואילו לדעת הרמב

צרי� שנדע שכלו לחלל בולד כדי להתיר ש� "רמבמהמשמע  .לאכול כי חוששי� שהיא עצמה תמותומעוברת שהריחה מותר לה . ולכ� יש לו חזקת חיי�
� שמותר להורגו ולא "א מוכיח זאת מדברי הרמב"המג( .ש"וזהו כתרו# הע .ללי� את השבתאבל על ספקות לא מח, לו חדשיו אפילו ביושבת על המשבר

  )מוב� כלל מה הוא רוצה ש�
עליו את � שאפילו א� ידוע שכלו חדשיו אי� מחללי� "מוכח מדברי רמבאלא ש, א מגומגמי�"שדבריו של המגא "להסביר את המגכתב  הדגול מרבבה

  !מותר לחתכו אבר אבר אפילו א� כלו לו חדשיו ולכ� אינו נחשב כחי ממש כי, שבת אפילו ישבה על המשברה
, כי הוא כבר בריה בפני עצמה, השבתמחללי� עליו את , יכול להיות שא� בספק חי, שבגלל שלאחר שמתה עובר לאו יר� אמו, יש טע� אחר בזהאלא 

  .מחללי� עליו את השבת, ולכ� בנוס� לכ� שכלו לו חדשיו
  .כי הוא כבר נולד, � יודה"אפשר שג� הרמב', בעובר ספק ב� ז, � שאוסר לחלל בספק"וכתב שג� לפי הרמב, א"ת הסברו של המגדחה א ל"הבאה
אבל בנולד , מ� הסת� תלד ב� קיימא וישמור שבתות הרבה, כ"� שא� נאכיל את אמו ביוה"פ סברת הר"שבעובר מותר להצילו ע, ל ניסה לתר&"הבאה

לפי זה מותר להציל עובר אפילו א�  .כי לא ישמור שבתות הרבה, כ אי� טע� לחלל שבת עליו"א, שערו וצפרניו ומ� הסת� לא יחיה ורואי� שלא גמרו' לח
  .לא ידוע שכלו לו חדשיו

  

  'יא* 'י* 'ט פי�סעי
  .)שבת קכג( ".ורב ששת שרי, רב נחמ� אסיר: אסובי ינוקא" – גמרא
  :)שבת קמז". (בשבתא שפיר דמי) מה שעושי� לקט� שיתיישבו אבריו ולא יתנק�(לפופי ינוקא  :אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנ�" – גמרא

  .הלכה כרב ששת באיסורי� – ש"רא, �"רי
  

  ?"לפופי ינוקא"ו "אסובי ינוקא"מה זה 
. סביב התינוק שלא יתעקמו אבריוהכונה לכריכת בגדי� " לפופי ינוקא"ו, הלידהסידור אברי התינוק לאחר הכונה ל "אסובי ינוקא" – תוספות, י"רש

  .מותר ג� לאחר יו� הלידה כרב ששת שהלכה כמותו באיסורי�" לפופי ינוקא"אבל , שנראה כבונה ע"מותר רק ביו� הלידה לכו" אסובי ינוקא"ולכ� 
  )�"רוש נוס� ברמבשכח בפ' ע בזה בס"וע. (שמי� את היד בפיו ופעמי� שהוא מקיא, כשנופלת ערלת הגרו� של התינוק – רבנו חננאל

כי הלכה כרב ששת וזה מותר לעול� והכוונה לכריכת בגדי� סביב הולד שלא יתעקמו אבריו  ,זה אותו דבר" לפופי ינוקא"ו" אסובי ינוקא" – ש"רא
  .כי זה דרכו של תינוק כמו שאוכל ושותה, אפילו לאחר היו� של הלידהו
  

  :יני� שוני�יש כא� שני דו, ותוספות י"פסק כגמרא וכרש – מחבר

  .מיישרי� אברי הולד שהתפרקו מחמת צער הלידה .1
  .כי נראה כבונה, חר מכ�זה מותר רק ביו� הלידה ולא לא – א"מג ,ז"ט
 .מותר ג� לאחר חודש ולא רק ביו� הלידה – ב"מ, א"גר

 .מותר לכרכו בבגדי� שלא יתעקמו אבריו וזה מותר לעול� .2
ולא גוזרי� , פ שפעמי� מקיא"רלה למקומה אעק העו� הולד מותר לשי� אצבע לתו! פיו ולסלשא� נפלה ערלת גר ,כרבנו חננאלפסק בנוס�  .3

  )ב"מ( .כי דרכו של תינוק שנופלת לשונו ולא נראה כרפואה, בזה משו� רפואה


