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:זהחוליהמכירישראל

,איתוכישןשנתעלאשיחלליריצהשאיניהחריפהלקנל[החיליהרצהלאאםיא
:"7שמותשלהכידותשהיא

לבכי]7לחולהשומעין.צרץאיןאומרורופאפלוניתלתרופהאני.צרץאומרחולה:יב
:לרופאתשומעיןלומזיקהתרופהשאותהאומרהרופאואם)נפשו7מרתיודע

בהשישידועהרפואהלולעשותשצריךשבתביוםשאמדוהוסכנהבושישחולהיג
עליונחללשלאונמצאהלילהעדנמתיןאומריםאיןימים'חשבתחילולמלאכת

לאשבוראישאף],שבתות'בעליושמחלליןפ"אעמידיעשואלאאחתשבתאלא
'החלאחרימותשמאלחושישמקוםמכלימים'חשיתקייםאמדוהושהריהיוםימות
לולעשותשאפשרבמקוםאבל,מידיהרפואהלולעשותיתחילולאאםימים

כדייחללולאמועמתשעהלשהותשיצמרכואלאשבתחלולבלימידהרפואה
בשהוי%כככנהחשששאיןבעניןהואאםכללשהוישוםבליוסירתיכףלעשותה

שאפשרוכל[לגמראהותרהולאנפשפיקוחאצלהיאדחויהשהשבתלפי"זהמועם
.בשבילו7ןנדחיתאינהשבתחילולבלאלהצילו

.מיה"דשםז"ע."רשפח .ישהא"מכפט

,'"מע"הטיתיר,ההלכהסוףב"פם"רמבצ תירצא

ותשירתת'שבהלם"רמבגםיראה,שםע"ושי ,ג"מח'תר"מלקמןיראה.ח"ה.ב"פ

.שםלקמןגםיראהץ"םלביש,שםמ"מ,א,פג.יוחאצב "םשםלקמןוראה,מקץא"מצג

'. הנהית.באותב"פמימניותבהגהותהיבאי-רצד

'מוגטבשםשםע"ושושוך,תמדרכהתרדמי ,גאותתריח'סימשההכי.שאומר

ימא''רושלמ'מ)ה"ס[תרי"סע"ושישירחיץצח םשםלקמן,(ד"חח"פ

נפשיתמפק.שכל:ושם," .קות'מפיכמהבכמהפילו~להקלן'הילכ ,מקיזשםמץצו

_שםא-תצו ואם.י"מא"רמ.ז"םנסשערהאריךוהיתךאימוךצח

'גבי"מח'תר"מלקמןראה-ייבאהוא'הנכר אכ

,כ"וה'בלה' ,'"מלבושראהצט

א-ת.מ"הגההגרילהכנמת,מז"מהידז-י17ת"שוק "מק

,י תריה"םלקמןיראה.(שוטהד'חם)שםז"רדבקא

אומרהכתיבעליו:(פ"ביוהכאשלהגמ)א"מי לנפשיתיבםדמכםאתיאך(ה,מת.בראש)

.אררתי ו

~

א"מ.שםהגדולהכנמת,מז"מד"חריבץת"שינ ,ו"מק

.א.פך'הר"פלקמן.א,%טא'נפיראה.',ר''משלקו פלקמןראה,.שתא.שהנרגלהכנפת,1.ררבקד

" .כ.ה,'באכילה'גבא.פפוףתריה
.א.'פ,.,וטמור.ב,7]הא~.]יקח .לאתתה.ר(ב,ר)שםן-ך.פפקלאה.רשם..דשקו

..סיס7.,..-]היבא.דיר"פנ.הבתמכהא.]ךש,ק .פ,פשםא.רמ.7י7
.קנה' "פא.הא.]ךש.א.השבתמהלב.פ[.]דתקח

.הא'שה.ר(ב,מ)בעהן.ר.שש"פ1.ה,תרפס 'י]תשהי]71ךי.]

'פי1'צשחהיראה.1.ל,אאיהשי ,315-314';1.הכש.,לק.אילך,,מ';ב.הק.אנ.לה
.שםר.הא.רשבדאהקט



תקצזשכחשבתהלכות

'הראומריםאיןמצות'בנשאינןקמניםאונכרים"לפנינו7יש'אםאף,מקים7יסכל
דרךשאיןשמביון'לפמצות'בנשראלים''"עשבתתחלל'ולאאלו'"עלעשותאפשר
'לגב]'בשבילו7השבתנדחה'הרבשבתהאכזרהמלאכהבעשייתאלאלהצילו

באאםאפילואלאעודולאכללחילולכאןואיןבהצלתוהמחויביםשראלים' עלעשותעצמועללהחמירהישראל
למרוחרוצהשאינומחמתאוקמן7ינאו'נכר'"

פיקוחהתירובקושיהרואיםיאמרושמאי'כופרים7'מדברבדבראיכזרש'בעצמו
שכשלאהדבריבאושמאבמצותהמחוייבים'"עלכתחלהאותומתיריםואיןנפש

שהןבנשים7ןןואפילו,שראלף''גדול'"עלחללירצולאקמניםאונכריםימצאו
חששבהןואיןבמצותמחוייבות

~
הזהוהפיקוחהעכקלבדןלהןמוכריןאיןכ"אעפה

ומומריןישראלעםמצמרפיןאבלבויפשעואויתעצלושמאכידן'עלשיעשה
אףבועוכקשהישראלשכיוןהישראל'"עמתעכקתוהאשהלישראלהדבר
'"עהכללעשותלהשתדל"המובחרהמןמצוהמקוםומכלדורן'עלמזדרזתהיא

קלהשבתתהאשלא'כדונשים]ומות7'הד'ד'עלולאן'בחכמה7גדוליםשראלים' ]בעיניהם7

למעשההלכהלהורות'כדוגם]]נפשיפיקוחבמקוםשלאלהקלויבאו" נ]7ברבים

הא'שלאלעשותשאפשרמהכללהותרהולאהיאדחויהשהשבתשכיוןאומריםויש
אפשראםולכןז]7התורהמןבמלאכהחילוליהאשלאלעשותצריךהתורהמןחילול
מןאיכוראיןשאן,]שינויח'"עעושהשינוי'"עאיחורובלאדיחויבלאלעשות

מן,]נכרה'"עלעשותצריךכללאיחורבלא'נכר'"עלעשותאפשרואםהתורה
'הנכריתעצלשמאלחוששישבמקוםאלא'נכר'"עלעשותאכרוולאן]התורה7

לחוששאיןבעניןומורגועליועומדכשישראללאאבלח]ועכוב7דיחוילידיויבא
.לכלום
אבלהאחרונה7ןככבראאלובמדינותהמנהגכ"ואעפן]הראשונה7ככבראוהעיקר

שישכברו''נכר'"ערקעושיישאיןעכשיויראושמאחששש'כיכןלנהוגשלאמזב

יכתכןה~די'ועלמצוי'נכריהיהלאולפעמיםשראל'די'עללעולםבזהאיכור
באותולרביםגלה''נכר'"עלעשותהרוצהפ"ועכ'הנכרעלשימתינובמההחולה
:"כאן7ןמזומןהוא'שהנכראלאעצמולישראלהיתרשישפעם

.שםא"חא-רשםת"שותי .ן"מפיחימא'ש"ראראהתיא

.שםא"רשבת"שוראהליב יכגב,פדשםיוחאנןיתאקיג
(ב,ד)שםהריףרמת' ,נ"השםם"ורמב

.ב"'םע"שי אלאה"רשם'התיםברעתמזאותמשה'דרכקיד

.מקרז"ש,שםן"יהר

שיבת'יבשםן"ר.המכנהעניןהאדםבתירתן"רמבקטי .ב"'םלבדןגםוראה,יאיןה"ד(א,מ)

ג

~
.שםושיזיעסיר,בברייתאשםטז אחרתממחאפ"ע,ושםשםיתןשםן"רמבקיז

.שםננריתא ,ה"מקז-שקיח

.מקאז"מ,ג"חב"פם-נתןקיט בשלמז-ריאקנ

זעתוהן.באית(ב,ר)ימא'ם'הגבור'

_מופרחהמשניות"בפם"רמבגםוראה.שםת"הרחנ יבפשםם"רמםסבא

.שםהמשתית" .שםהגבוריםשלטי,שםהמשצית"פראהקבב

.שםז-טשבג הגבירשלטי.באיתנ"הפייהשבתז-ריאראהקנך

ם' ,א.אות(א,מ)ובשבתשם

מ"במהובא,המכנהשערהארםבתורתן-רתחקנה מיא"רמ.לח'סיב"חזרועאיר,הנאשם

.ב" מה-שבי.שםימא'הגבורים'שלמ,שםז-ריאקנו

" ,שםא"רמ.תמורכהמוזניבהגהותהיבא,תקלא

.שםז-היאמשתעותקנז מהבזשםא"רמקלח

,שמ' .י"מקקלה"מהשלחן'ברוראה,שםז-שקבס

,שםא-יתקל ,שםז-שקלא



שכחשבתהלכותתקצח

עמומתקןאםאפילו]זןמשובח1ההריסכנהבושישבדברשבתלחללה1רי1כליד
כלוכןדגיםעמווצדלנהרשנפלתינוקלהעלותמצודהשפירשכגוןאחרדבר
:ב1ה7ינכיוצא

:]וימותחהתינוקיבעתשמאומוציאו7יזהדלתשוברתינוקבפנידלתננעלהמך

שהיאנבלהנאכילנואומריםואיןלושוחמיןבשרצריךסכנהבושישחולההיהמוז
לדחותניתנההשבתכי,7ןסקילהאיסורשהיאשבתעליונחללואללאואיסור

כשאוכלואפילו"וכניתניכויתכלעלעוברשבנבלהועודובבישולכןבהבערהכבר
אינונשחימהכ"משאאכילה7ת.אכילהנכלהתורה7יןמןאיסורישמכרתפחית

באכילתקץהחולהיהיהשמאועוד"חמוריתשהואפ"אעאחדאיסוראלאעושה
מוכנתוהנבלהלאלתרלאכילהצריךהחולהאםמקוםומכל]ויסתכן7תויפרושאיסור
הנבלה7תנאותומאבליןלומתאחרתוהשחומהמיד

שנתבארהמנהגלפינכרי7תזויחםישראלימלאייןלולהרתיחצריךהואאםאבל
שירהיטק1דמנויגעשלא(ן",ה"1קנ,",ג"קנ'סיניחדעין)1'עלוישגיח]",למעלה

מופריםמדבריאיסוראלאבויהיהלאכ"אעפכיכלוםבכךאיןבויגעאםואף
לפיבוהחולהשיקוץכלללחושואיןתורהשלאיסוריעשההישראלכשיחםכ"משא
ן"כך7תכלחמוראיסורושאין
כולןגרוגרתאחדכללווהביאועשרהורצואחתגרוגרתשצריךהרופאיםאמדוהויז פמורין7תן

:)בראשונה7הבריאאפילו'המאתשכרלהםויש

אחדבעוקץאחתכלמחוברותגרוגרות'באלאמצאוולאגרוגרות'לכאמדוהויה
בושישהעוקץכורתאחדבעוקץשלשתןמחוברותגרוגרות'גועודעצמובפני

נ)המלאכה7עיקרשהיא])בהלישה7ממעםמקוםמכלבגרוגרותשמרבהשאף")7'ג

י)7'בבושישהעוקץאלאיכרתולאאחדבעוקץ'וגאחדבעוקץ'בהיואםאבל
במורחמרבהשאינופ"אע]בו7נעשיתשהמלאכההדברבשיעורלהרבותשאסור

.נ"ועב"מלעילגםראהללב ם.ע"ישוטור.ב,פדשםיוקרייתא]עלג

.ג"' .ח"מקא"מ.הרזב"פם"רמב,שםבריתאתלד

.שםא"מ,שםם"רמבתלה ש"בראהובאז-]ראתלו

ה"די-]1ד'"מפיחימא' .ד"'םע"ושומור,החולהה.ה

,שםד"ראבתלי ו"ט.שם'"בהובא/'יגרםה"ד(ב,ד)ומא'ן-רקלה

ק"אג.(בצג)ץ'פת"אגהא'תנגםוראה,ו"מק ען"חמ,קיםזךב"ח
.67"עא"חש"לקי,רה' ב'תר"ם.ח"מכתמם'.םלקמןראה,מ"מקא-תקלט

.מאז "מקסוףז"מראהקם

.ט"מקא"אג"ממ,י מב"םשבתוסף'מהנהוראה.שםא"מ.שםן"רקמא

.ו"ח דוש.הוראה.שםץ'ט.ט1אותת"ד,שםש-ראוכמב

' ,ד,להצ"צ

.שםע"שי,שםז-כאןלמג מה-ראמילמד

'"ב.תמורמזמהזניהגהות,תקלא"

,בהגהותכתבה"ד"הםסיף .סואיתמשה.דרכגםוראה,ג"מימוףקמה

,גי'-לירביעלאר"בשיעזה"מ.קכג"ם:ל"אוצקמו יראה

,ג"משםע"שי א"ברמשםיראה,נו.לדהגזעלאר"בשועזה'.סקמו

.ג"ם .טק"ם.א-בתהובא,שםמשהבדרשא-רתקמח

,ו"מטישועמור.א.ז[ס]מנחותרבהעבט ג

~

,ו"ממלביש,שם~-שוג ואיפשימאא"מע,מדמנחות]שםדרבאבעיאלגא

.מקזע"ישטור.מ"הב"תם"רמב.שםבנק גממשמעותקנם

ולנהרמור,שםם"רמב.ב"רעשם' .מקז

.ומיהאה"ד(ב,מ)צה'בן"ר.דארלגג הולא"רשבלגד

בתשובהש"רא.המבשלה"דב,מין' .שםע"ש,שמ,"רמ"מבוכלל

ה"סח'ש"מלעיליראה,שםן"ר,שםש"ראקנה לענ)

א"קירמז"םל'לעוראה.(רבה'שמארת'מן' ,מהיתאמורהיאאםבק"ס
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בכךמדקדקיםאיןבהולהדבראםמקוםומכל,)אחתןבבתנעשיתשהכלמלאכה"
:ועיכוביי'דיחולידייבאשלא

ן)שמצמער7מיחושלושישאו")מכנה7בוואיןלמשכבחוליומחמתשנפלחולהיכו

הואלמשכבכנפלשהולךפ"אעשאזגופו7ןכלממנושנחלשעדכךכל
כגון)"תומהןשלגמורותבמלאכותאפילו]נכריהי"ענעשיןצרכיוהרי"דומה7ן

אפילוהאמורותמאכלותשכלפ"ואע"לכך7ןצריךאםלופילבשלאולולאפות

איסורלוהתירוכ"אעפ,מכנה7ןבושאיןלחולהאותןהתירולאמופריםמדברי
אלאעצמומחמתמותרשהואכיוןאחרבעניןאפשרשאיבשבתאינכריםבישולי

."האימור7ןלוגורםהנכרישמעשה
אברכןמכנתבוישאפילותורהשלבאיסורישראלי"עשבתעליומחלליואיןאבל

.נפשמכנתבושאיןכל
שהיארפואהכללולעשותכגון7לבידיםמופריםדבריבאיסוריישראלעליוולחלל
מלאכהמרךשיםנעצמהבהשאיןפ"אע"ע,ממנימשחיקהגירהמשיםאמירה

מופריםמדבריאיסורבעצמהבהגםישאפילואומופריםמדבריאפילובעשייתה
)אברשמכנתבוישאםהחולמדרךשינוישוםבלאלולעשותהמותר]בעשייתה7ל

.גופו17כלממנוחלהלאוגםלמשכבנפלשלאפ"אע
שחלהעדכךכלשמצמעראו"למשכבהשנפלאלאאברמכנתבואיןאםאבל
בשינויאלאישראל7לןי"עמופריםמדבריהאמורדברלועושיןאין,גופו7לכלממנו
שמוהר]הגונהכגוןגמירהמלאכהאפילילעשיהמיהרשיניי'"יעמ,החילמדרך
מרבריאלאאמורהאינהבעשייתהשמשנהשכיון]שיתבאר7כמובפיוסן[לינק

אימורבזהשישפ"אעלרפואהשהםהניכריםמאכליםלאכוללוצריךואםמופרים

דבר)שהואכיוןמקוםמכל"]שיתבאר7כמוממניםשחיקתגזרתמשוםמופריםמדברי

.ז"שע"ושותיר,א,מחז-1'תגת תיר,שםן"ר,שםש-ראקע
.שםע"ושי ש"ומי-בכפלא

.שםן"ר.שםש"הראבדעתאשלי ה"ד'"בראה)כיחלר'שהתשםן"הרמשמעיתקעב

יראה.כותבמשיםשהיאג"מךא"וסי'דבריאין סילעיל

.(צובעמשוםשהואז"מבסיףשב' א,קכטא"רשב.המיחוששערהאדםתירתן-נתןקעג

.שםע-וצובשוךהיבא,אמרה"ד ,ב"מךא"מכלגד

,בסופושםבתבין.שםממביןקעה לת.בתחל.לעוראה,ז"רמקשז'.םא"מ.ט"מקו"טקער

.(שנחלש)כ"רםילקמןף'המע .כגוןקעו

ל.לעיראה,(א"סרעה"מלעיל)הנר'כני .(.הילמכנתבמקוםמיקצה)ב-א"מעשט'סי

א"קותקז'.ם.(ם'לקטנמוקצהלהאהל)מכיבלקמן ,(ס"מדשבותלכלד"מק

"גרםה"ד(א,מא)חביתפרקן-ר.שם1.]רמקעת
"םלקמןגםוראה.שםע"הטיבפירהובא,בשמי .א"סשלא

"מרהטלחז'ברבארובהראה),שמ,"ר,שם,"רמהקעט ,ו"מקקלר

,נ"ישמ"סקפ ,נ"ישג"ממקפא

,בסופישםן"רראהתגן רמ.תסגרמזח-פימוךמיהגהותתגו

."מטא" א,קכמא-רשה,המכנהעתןהארםבתורתן.]רתקנח

.מקץע"שו.'"הב"פמ"במהיבאי,אמרה"ד מא"רמ,שםמ-תתגס

.ץ' וחלהשמצטער:שםא"ורממ"מוראה,ז-סקסז-שתסי

המעיףמיףלקמן,ג"מל.לעגםיראה.גופוכלממנו

.שםא"רמ,'ק"ממ"רתשיא סירנ"הב"פם"רמם.א"ע,קמםמולאיןתסיע

ע"ושי .שם

."'םלביש.ינמצאתה"ד(ב,לס)ן"ראסיג הללעיל)איכללו.לחמםוכן.שםת-]דתקסיד
שהיה' מל'לע)נרלולהרלן,(בקצרהוהממנה

רעו" .(ג"מי.שםל.לע)מים'חתנורלהדליק,(י"מ
,א"מךא"מראהקמה כה"ד(א,מ)ז"ען"רקמן

.ג"מקנה'.םד"עא"רמ.' מלקמןגםיראה
.(למופי.קריב)ד"מק.א"קותקז" ג

~

משמרתראה)זשערגת.בהמתבתירתא-רשםסץ שמהמת

"
(נ,עט)חיטנ"נירוחםברציפוהובא .שםן"ר,שםם"הרמבממשמעית

.ט"'םע"שי .,-1עב-פ1.רראהקלסית

,ימהאה"ר(ב,לט)ן-זך,'"מב"בז"עש-ראותסיט



שכחשבתהלכותתר

וישלוניהתירוגופובכלחולה(והואן]7'נכר'"עלעשותולעולםאפשר'שא
:"]המיקלעאחרהלךמופרים'בדברהלכהולעניןז]אומרין7

כלעלאבל)גופוכלשנחלשעדכךכלמצמעראינווגםלמשכבנפללאואםכ
הנעשהשבותכלשראל''ד'עללולעשותמותר(,]גדולןצערלוש'פנים
שהםהניכריםמאכליםלאכוללואמוראבל"]מלאכה7הואאפלו"בשינוא

וכןמלאכהמרךבהםשאיןפ"אע'בשינושלאם'שבותשארשכןוכלן]לרפואה7

."בשינואןשלאגמורשבותשוהונכרתן'"עגמורהמלאכהלעשות
לומותר'א1'חולמקצתאלא]'הגוף7כלהכולל'הולולאגרילצערליאיןיאמ

"'71"ש"בםש"כמ7יז'בשינושלאאפילוי'7'נכר'"עמופרים'מדברשבותכללעשות
'נכר'"עמבחוץרפואהלולעשותמותרולכן,בשינואןאפילושראל''"עלאאבל

בכךאיןקצתלושמסייעואףב1המעשהעושהאינושהואכיוןעליו7יישםשיניחנה
לרפואהשהםהניכריםמאכליםלאכולאמוראבל)ן'למעלה7שנתבארכמו"'כלום7

.(ישיתבארד"ע
'"עאפילולולעשותאמורבעלמאמיחושאלא'חולמקצתאפלולואיןאםאבל
:]ילמעלהשנתבארכמו"ילרפואהשהואהניכרדברשום'נכר

כשעושהאבלבעצמוייהחולה'"עאפילואמורשראל''"עלעשותשאמורכלכא
בסוף"שראלי'לעיןהכוחל'נכרכגוןקצתיילסייעולחולהמותר'הנכרלו

"פחי'הכחולבהשיכנסהעיןולמגורלפתוחלומותרמעמסקודחתשהיא,החוליי
'הישראלימינענלאנלנדילעשיהי'הנכריכילשהיהכל"ממשיביאיןשממייע

עושה'כשהנכרואפילו"'ילמעלהשנתבארכמודו'עלמעכבהישראלהיהשלאאלא
.שנתבאר1הבענין]למייעויילחולהמותרשמותרבמקוםגמורהמלאכהלו

ק"סשצר"מח"אונזר'אבניראה,שםן"רראהקפב מ,ג

.ו"מקשםהשלחן'בר,הק"משצה" כלה"די-ב.במיפוכ"הא"ככת-התמשמעותקפג

ה"מרעז-פין-ך~חשתןומן.מליזא-רת.אוכלין לקמןגםוראה.א"מקכיוטאאליה,ר"מקמא-ת,ומהא

סוףשבתנולת,ה"מקבז-ש,אוכליןכלה"רח.]קפד.ג"ממ

.ב"מקמ ברראהקפה

,ח''עשםהמלחן' קפו

.קכג'סיים'שבלבשםגונךה"מודי-ביין~ .א"ממלקמןש"מועין,תאק-סא"מש-ות

מוףשז"%ל'לעגםוראה,ז"רמקעה'.מא"מקפו .(צערבמקום)ב"מ

,וציוניםמ"מוראה.ג"ושמ"סכרוקמןקפת א"מרממשמעוכן,ימחאה"מחנ(ב,לס)ן"ר.ראהקפט

,ג"ממלקמןגם.יראה.מקז "פם"הרמבמשמעיתקצ

.ה"םשז"מע"ושומ"הי ד"מקא"קותקז"מלקמן.ב"משםיללגםוראה

.כתבה"ר איתמ"ברהובא.ינמקיםה"ד(א,מא)ן"רראהקצא

.מ _שםמ"מראהקצב

.מקרבא"מ.שםעה"מע"ישומור,שםרמחיםקצג

,שםמ"מקצי

,נסלףקצה רקבישיינוישראל.בשהתיר,מיז)ן-השותשתיותקצו

.ג"ושב"מסיףשם'.מלקמןוראה.(למשכבבנפל סקא"במהכאא,כבבעהדאמיכרמהאקצו
ב"' .ח"מקכא"מגםיראה,ד"ימקמ

.שםמר.אמקצת .גמשףקצט

.מגמעיףר (ב,למ)ן"ר.המיחוששערהאדםתורתן"רמברא

.מקרב,מהא-ת,ימהאה"מוד .ושרא"מרב

,א,כבביצה'כגמן"יהרמברביניש"ומה"ד."ברג _ז"עיא"רמ

א"מ,שםא"רמ,ע"מה"ר'"ירששם'מגמשם'"ברד .ז"מקמ

.שםא"מ_שםביצהאשמררה ר

.המיחוששערהאדםתורתן"רמב~ ,מ"מל'לעגםוראה.מיףה"דב"מוע,כחז"ערשיירז ורששםביצהרת

,יקיזא"מ,עמץה"ד'" גמרארט

.שםא"רמ,שםצה'ב,אצי א-מממימןה"דשםבעה'"רש,שםשבתראהרי

.א,צגבת~.שם מעריא
.גף' _שםא-תריב



תראשכחשבתהלכות

'בסיש"כמנ'מופרימימדבריגמורשבותהואגמורהלמלאכהשהמסייעפ"ואע)

שהתירוכיוןכאןמקוםמכלדשבותשבותהואפ"עכלשבותכשמסייעואףשמינוייי
בושישכיון,יןהסיועשבותלהתירשישהדיןהואהחולהלצורךלנכריאמירהשבות

י"ענעשיתשהיתהסמהבמוביותרהרפואהנעשיתכךידישעלהחולהצורךכ"ג
הכחולבולהכניסהעיןפתיחתוכןיפההכחולבושיכנסהעיןסגירתכגוןלבדוהנכרי

לאמקוםמכלבלבדולעשותהיכולהנכרישהיהאףהשןיןןלהוציאהפהלפתיחתאו
להמיללכךחכמיםהצריכו

~
לעשותולושייךשהדברמייעשהוושלאהנכריעלה

איןמופריםמדבריאפילוהאסורדברשארעושהכשהנכריאבלבעצמוהחולהדהיינו
יכולהנכרישהריבסיועוכללצורךשאיןכיוןבעשייתוייןלסייעו(אחר)לישראל
בטוביותרהרפואהנעשיתכךידישעלבסיועוצורךאינהישאםאבלבלבדולעשותו

.("'קצתילסייעואחרלישראלאףמותרבלבדוהנכריעושהשהיהממה
:ן'ילסייעועצמולחולהאףאסורהישראלסיועבלתיכלללהעשותאפשראיואם

קמןצרכישסתםלאכולינמהלושאיןלקמןובנשיללעשלתלנכרילנמרר"מנכ
איאםבידיםאפלומוקצהלהאכילוומיתר"ינסכנהבושאיןחולהכצרכידינם

:אחרינבבעניןאפשר

לצורךלאאבלבשבתלהכשצריךאלאחולהבשביללנכריאמירההתירויאכג
:שבתיננמוצאי

תמובתקופתאפילובשבתמדורהלוועושין,היאינסכנהונצמנןינזדםהקיןכך
~

,ינ
שאפשרלומכנהנצינהאיןמקיםמכלמכנהבישישפ"אעאחרלחילהאבל
שםאיןכןאםאלאזנחנכריםי"עאלאמדורהלועושיןאיןלכןינןכבגריםלחממו
כלישראלי"עלועושיןסכנהבושישחולהשכלינןולהאומריםבהםלחממובגדים
מותר(מקוםמכל)סכנהההואהדברבמניעתשאיןפ"אעבחוללולעשותשרגיליןמה

לנהוגישהיאךלמעלהנתבארוכבר)בחולכדרכוישראלי"עמדורהכןגםלולעשות
:(,אלת,נמדינ

מותראבל"יןלרפואהשמחכויןהדברשניכרמפני"העיןלתוךייןנותניןאיןכה

,מדד"חהלכות'חקר.פב"מ'צבחכםת"שוראהריג

ג"מקלרודתהלהראה.ג"ומא"מ)שמז:איצרריר .(במומדרב"מ)שם:ל"יאיצ,(והנהמידיה

.שםלקמןגםיראה.שם'צבהכסשייתראהרט1 ,ג"מכדלדולרטז

.שםלקמןגםראהריו ,ג"מקיז-שריח

.ץ'מקטא-מריס לעגםראהרב

,בקצרהיהממנהשהיה'הלל' .רגב"םהתרומהמפר-גםיראה,מיץא"רמר3א

י-מוסי-בהובא.האיתי"פמייתוניותהגהות שםלעילוראה.ה"סשמג'סילקמן,ו"םשםל.לע,רבו

,ממץסיףלר14ן.סיםשמ'ש.סטיו א-מ,מקוציהשרבשםנםשערוהיתראיסוררנ3

"מהשלחן.ברוראה.שםלקמןגםיראה,מקמיו ,מקנחקיד

,מ"ובההגרילהכנמת.יחדרכבביתד-רדשייתרנג

.ח"'םע"שי.של"םמור,א,קמםשתואלר3ד מודיהה"ד(א,נב)ן"רגםיראה,ח"מילבישר3ה

.יאםלנא 137

.שםע"שו,שםמור,שםשמיאפי ועושיה"רל~"סי-ב,ד"םלנילש-בתיין~,ר3

" בדעתמ-והת,רבדה"דא,קכמי-רשדנתלפי יוסףמחנהיראה,ץ'מקא"מוראה.ר"היב"פם"הרמב

.ח"כמב'.םשבת כדרנת

מ"'םכדלעל,מכנהבישאיוהויהצרהן' תקז"םלקמן.ו"ממרעו"יל.לעגםוראה,ד"ים

,כתבה"דמקידא"קו ,מידלעילראשיתהדעהרנט

ה"דשם'"רשראה)ב,קחלויאודשתואלאנוהרל ,כ"מוסייעמיד,(חד

.ין'ה"דשם'"רשגםיראה,כ"מלבהקרלא



שכחשבתהלכותתרב

והואלרפואהכמחכויןולאיינכרוחץאלאנראהשאינומפני]"העיןגביעלליחנו
הדברניכרןייי"הבהשיכנסוסוגרהפותחהאםאבלהעיןוסוגרפותחשאינו

עניןיייבכלאסור,בייןיןלרחוץדרךשאיןועכשיוואסור]לרפואהיישמחכוין
:"יןלרפואהכשמחכוין

"ומרפאיתחוקוהואמשינתויתמשניעורכלוםמעםשלאכלדהיינותפלייןרוקכך
מפניברוקלרחקןדרךשאיןכרוחץנראהשאינוהעיןגביעלאפילוליתנואסור
מעורבתפלשרוקפ"אעעיניועלמעבירםכ"ואחבמיםפיורוחץאםאבל]מאיסותוית

מותרעיניולפתוחיכולאינוואםבהמיתילרחוץמאוסיןשאינןמפנימותרבהם
אינה11אבללרפואהבמתכויןאלאאסרושלאלבדותפלברוקאפילוללחלחם
:יתרפואה

בשבתהעיןגביעלונותןשבתמערב,וצלוליןיתרכין]קילוריןיתאדםשורהבז
שבתמערבלשרותןשהצריכוהושכיוןממניםשחיקתמשוםגוזריםואיןלרפואה

מפניהעיןלמראיתלהתשואיןנשנוגי1נרפלאווגלעסיקשאסיריתיבזההיכרלויש
ובלבד",ייןישהואהרואהסבור,וצלולירךשהואשכיוןכרוחץיתןאלאנראהשאינו
ליתנואסורעבקילוראבלנ,לרפואהישמתכויןמוכחשאן],העיןיויסגוריפתחשלא
מותריוםמבעודעליההניחוואם],לרפואהישהואשניכרמפניי,בשבתיעיןגביעל
:"רחבי'בסיש"כמ

ש"כמלרפואהשלאאףלסוךשדרכןבמקומות"בשמןיוסכיןמכהגלדימעביריןמזח
י"שכ'בסי

'בסישנתבארממעםאסיר.שממיהדןמפנינהלניסוךלאאגל",

מיתרנ"יממנהצערלוואין]יןנתרפאהשכברדהיינו"יןמכהבגמרואפילויןו"שב
.י"יבעלמאלתענוגולסוכהגלריהלהעביר

ליתנומוךגביעלולאמכהגביעל,יחדיןמעורבים]וחמיןיןשמןנותניןאיןאבל

קלחמיהשלהן'ברוראה.ב"מקכא"מ.שםרעצירנא ,ג"מק

,שםע"התוטור.שתאוקראמררגב רשרגג
,'הא'כולה"דשם'" "ב,שםן"ר,שםש"רארגד

גםוראה.א"מקכא"מ.שם' ,ד"'םרנב"םל'לע

בטעםשםש"רא.ימתרפאתה"דא,ה''תיםראהרנה הא

"מהשלחן'בריראה.'הסבטעםשםן"ור' ,מקידקלה

,ג"ושד"'םרנו טור.ן.ומפרכםה"ורמכיןה"די"ירשב,נג.ךרייתארגז

.ב"מבע"הטי .אנעיףרנת

,(ב,כא)מהת"לג-סם,רלה"םהתרומהמפרגנט .שםע"ישושוך,שלהרמזתרזמי

.'ף'מערשי .שםע"משוטור,שםברארפא

,לאה"דשםי"רשב,רס ז"מקטז"יממעביריןה"דח"ב.שםוג1כישימעותרשיג

,שםע"ושובטורכהגהתם,ג"מקכא"וכ _שםא"מ_שםו"מ.שםח"ב.שם'גמרביד

.שםע"ושיסיר.ב,קלךשםושתואלברייתארמיה ,ואיןה"דשם'תוסרמיו

.שםע"שי

.שם'גמרלב ומןגבעלה"דשם."רשרלג

.מקוחא"מ.שםלבהן.ן' ,ן.קילור.גבשם'מגמשםע"ישוטוךרלד
.מקטיוו"ט.כ"מלגוש.נותכןן.אה"מחנ."ב,סיררלה ..האכוליה"דשםי"רשגםיראה

.ה"םסיףרצי"םכרלעיל,מציהבוב.להכשהואוקרלד םלעילגםראה,שםא-מרלז

.א"ממיףשבז" .י"מכ,מהלקמןראהרלח
.כ"מע"ושיטיר.שםזשמואלאצוהאולוירלט .ט".מקא"מ.תמלריקה"דשם."רשרם

,אפילוה"דשם'"יןרמא .כ"מקא"מ.ב"מלבוש,שםרשיירמם

.שםא"מ,יריקה"דח"ברמי שםא"ומשםח"הבהביאו,לטוראירי'בבל-רשעמד

,מקמיוז"ימ .א"מכע"ישוטור,שםשתואלרמה

ה"ר'"ב.(ב"רע,ו)שם,"ר,לנ"מא"פש"רארמד ,א"מקכא"מ,שורה

.שםע"ושיטיר,וטחןה"דשםי-ישרמז .שמ'"רשוראה.א"ממגףלשלכיה)רתח

.שםן"יהרש"ראיראה.שםע"ושימיר,שם."רשרמס ,שםן"ר,שםש"רארנ



תרגשכחשבתהלכות

אינושאןייןלמכהחוץבשרועלנותנןאבל"יןלרפואהשמחכויןשניכרמפני1עליה
שמןעליהלתתמותראבללמכהויורדיםשותתיםוהםלרפואהלישמתכויןמוכח

לבדןילנחמיןעליהלתתמותרוכן]לרפואהלישלאלכוךשדרכןבמקומות"לבדויי
]עליהליליחנומוךגביעל(לבדושמןליחןמותר)וכןשבתליימערבהוחמואם

משום("לכךילמיוחד(~או"ש'כיעיין)המוךאיןאם),לבדןילאפילוחמיןלאאבל)

:("]כי"ש"בםש"כמיכחומיישמאגוזריםאיןבשמןאבליכחומילןשמאגורה

נ]חדשימיהםאם]יבשימייבגדיםוחתיכותכפוגהמכהגביעלליתןמיתרכמ

חתיכותלאאבלי]יהמכהאתבגדיויכרמושלאכדיאלאלרפואהשאינןמפני
אגלהמכהעלמעולםהיוכשלאאמוריםדבריםבמה]מרפאותיישהןישניםבגדים
גביעלליתנוומותרייישנותשהןפ"אעמרפאותאינןשובהמכהעלכברהיואם
:בשבתמכה

שהםגפניםמעליחוץכמשמרהאלאשאינו"יבשבתהמכהגביעלעלהנותניול
הכירם.ייםמנעירעליהנתנמואסייןמרפאיישהןעלייכלהדיןוהוא"לרפואהיי

גורתמשוםרפואהכלאכרושלאמפנילהחוירהמותרבמנידאפילומשחשכהמעליה
ומחוירהיוםמבעודלועשאהכשכברלאאבלבשבתכשמתחילהאלאכמניםשחיקת

.יןבשבתלו
גורהלהחוירהאמורבידועודהאפלו"במנידייהמכהגבימעלשהכירהרמייהאבל
אםאבליינד"שי'בכיש"כמ]~ממחקמשוםויתחייבשבההגומותויחליקימרחשמא

ואפילולהחוירהלמלתר]נוהייגורללאמשהשכהמאליהניהמכהגנימעלהיחלקה

כליתיגביעלכשנפלהאמוריםדבריםבמה,כהוחלקהיןדינהלגמריממנונפלהאם
ן'בשבתיבתחלהכמניחהה~הרילהחוירהבאאם'"קרקעיגביעלנפלהאםאבל

,"פממביםשחיקתגזרהומשוםפימרחשמאגזרהואמדר

.שםע"שו.הכופראם"רמב,שםברייתארמז .ב"מבלבוש.מתניןן.אה"דשםי"רשראהח,רס

.שםע"ושוסיר.שםושמיאלתא'בריט,רס ,שםי-רשער

.מוךג"עילאש"ימה"ד."ב,שם'תוסרעא םל.כדלעערב

.א"משכו" .שםי"ב.שם'תיםרעי

.ר"משכו'.םלעילגםיראה.שםהגמראמשמעיתעדר ,ד"מקכא-תערה

.שם'הגמממשמעיתשםא"מרעו םשש'סילעילגםיראה,מ"מנרעו

א"מכשב'.וםג"' ,מכד,ימה

.א"מקכסוףקלו'ששלדן'ה'נדראהח"ר .שםא"מ.שם'גמרעט

_שםא"מרפ מערפא

"
_כא .ג"מכהנייעטיר.ב"מוע,קלרשםךרייתארפב

קלה"םהשלחן'בריראה.שםע"שו.טיר,שם'גמרפג ,מקפד

לעילגם.יראה.שםע"ושוטור,מוךה"דשםי"רשרפד ם

.מיוסוףשח"מ,ח"מישא" ע"ושיטור.(ב,גג)שםן-הרילפירוששם'גברפה

.שם חדתה"דשםי-רשרפו

.ג"מפרטש-הגאלרעת'

,שםע"ישטור תיםראהרפו

,עליןה"רא,קט' "פירושלמירפת

,מ')מהת"לג"הממרמת'לג,ב"חי ,ז"א'רבשםב"רע,להן'ריב'עהגבורים'שלט,(ב

,ד"מכע"שי ,ה"מקבא-תרפט

ן.ריב'ע~-רא.תתןשלאובלבדה"דב,מד'תוסרצ .ט"'םשא'סילעילגםוראה,מיץי"פ

,לה)שםיהונתןרבינוהרב.ב,קבגירוייןמשנהרצא ר.מליריןה"ר(א

כנלי,ה'רטה"דשםי.~ ,(ב,קמה)ס"י''הלב"חראקטורבעלבשםקק'סיהלקם

.הלקט'נשבלכתובה"די-מךולא,מקבץ.א-מ האבלה"דשםי-רשכצב

.ממרחשהואה" .כאסלףרצג

.שםע"רטיאיר,ק-מתשםךרייתארצד ,מהזיריןה"דשםרשיירצה

.ז"נקכא"מרצו

ב".םסיףשא'.םלעילגםראהרצי חסדארךרחצ

,שםע"ישוטור.ת~ .ה"נכלבוש.קרקעג"עה"דשם."רשרצט

ה"דשםט,ת.נה'נמדלאאבלדיהשם.'רשש מחז

.ו"מקכא"מ.מקרח,"ט,שםלביש,ן'ר' קלו'סיהשלחןברייראה,רין'מהזה"דשם'תוסשא

,ז"מקי



שכחשבתהלכותתרד

ומקצתצערממנהלוישאם]בתחלהנאפילוהמכהעללהניחהמותרנכריי"וע
הרטיהשמירוחבשבתהרמייהלעשותלנכרילזמראמוראבללמעלהינש"כמחוליננ

גופוכלחלהכןאםאלאהתירוחוולאגמורשבותהואנכריי"ועגמורהמלאכההוא
.,למעלהנש"כמ"אברנמכנתשישאו

השניקצתהומגלהוחוזרעליהומחזירהנןהמכהפיומקנחרטייהקצתאדםמגלה
להחזירהמותראחתבבתכולהממירהשאינושכיוןעליהומחדרההמכהפיומקנח
:"נממרחשהואמפניהרמייהאתיקנחלאאבל

אלאשאיםמפנינישנתנתחלהרמייהעליהליהלמותרשנתרפאהמכהלא כמשמרהנן
שכיוןממניםישחוקאוימרחשמאלחושואין'בגהיוניםרמוהשלא

:"'נממניםושחיקתמירוחלידישיבאכךכלעליהבהולאינונתרפאהשכבר

נ'האוירנבהשיכנסבשביל]'פהנלהלעשותכהיאםבשבתמורסאהספיםלב לרפואהנ
הריי'

~
פתחנילהמתקןשהואמפני,בפמישנןמכהמשוםחייבה

בפטישמכהתולדתשהוא'כלתיקלמשוםחייבהלושדברלשוםפתחהמתקןוכל
פתחבתיקוןגםלכן"'מכהנתקוןליומהכליתיקוןליומהן'נ[ה]"שיבסיש"כמ

להפניםהעשויפתחעלאלאחייביןשאיןפ"ואעבפמישמכהמשוםבוישלמכה
פתחאףהרישםש"כמולהוציא

~
]תמיהנן'ליחהנולהוציאאוירלהכניםעשויה

]]המצערתונ"]הליחהנממנהלהוציאכהיהפיסהואם

~

אוירבולהכניםכהיולאבה

מקוםמכלז]ולהדניאנלהכניםהראויפתחנעשהשממילאפ"ואעמותרנםלרפואה
להאומריםואף,לג1פהננצריכהשאינהמלאכה11'הר"לכךננצריךשאינו1ן'כ

משוםהואשחיובוכיוןכאןמקוםמכלניןעליהחייבלגופהצריכהשאינהשמלאכה
ה~איןמאליושנעשהאףלומחכויןואינוה,לתיקוןצריךכשאינוכןאםהמכהתיקון
והרי"]כללנתקוןחשוב

~
שמאלגדורשישאלאן]כלומנולאעשהלאכאילוה

."גזרונןלאצערוומשוםלפתחנייתכוין
ואינובלבהעכשיושלהליחהלצורךכשמפימהאלאהתירושלא]שאומרנימיויש

.מגלה:רבעוש"ומה"די-ךשב ,מקדיחא-תשג

.בסלףדש ,מ"מקכא-משה

.ט'מעיףשד סיר,בברייתאשםשז
.ו"מבע"ושי ,שםושיניעסיר.שםברייתאשח

,ט')מהת"לג"כממיצבא.[ב"חי"פ'רושלמ']תוספתאשט ,גאיתו"הבא"מכאימוניותוהגהית(ב

,ז"ענכ"שי .ז"מבלבוש.ומגלהרביטש"ימה"ד'"בשי

.א"מקלא-ת,שםלבוש,שםי-ךשיא טור.ה"מדמויות1.-פתשנהשיב

.ח"מכ.ע"המי אםה"דב,וכתיבות.ומפיסה"דא,ג'תים-ראהשיג

,לעשית פים"רמבראהשיד

'"יןגםוראה.שםע"שי.הרז' גה"ר(ב,לח)שםן"ר,חיבה"דאקג

~. .שםע"שי,שםמ"רמבשטו י-יששטו
ות'עדתוספתאבשם,לעשותאםה"דאקג .ח"מא"פ

.במעיףשיו

.שםן"ר,חיבה"דשםי-רששיח _השםשם'ס,תשיט

.שמעיןרביה"דא,2ד'תוסראהשב .שםע"ושוטור,שםעדיותמשנהשנא

,(הכהלתי)שם'תום.ליטילה"דאקג."רשראהשנב .שםע"ישוטור,א,קושמואלשבג

.שם'תיםשנד תיםראהשנה
,א'להוצה"דב,קז'"רשוראה,שם' .ג"מקלא"מ.(הלשינותלאהד)ב,גן'גמשנו

.ג"מקלא"מ.שםמ"ימשםם"רמבראהשבז וראה.שםלביש.שםן-ר,פמירה"דא,קזי-יששבח

.ג"מסיףרפ'.םלעילגם "סא-ומב"הב"שמ-מביץשבט

ידסעיףיח~ ,מקליו

,ג"משיד"םכדלעלשל "יןשלא
שם'תיםגםוראה,שםלביש.שםן"ר.שם' גגהידמלטת.חקריראה..יממא.ה"ד

פרקמוןשלמהמגיניעיין.יאנה"דשםי.~רשלב מ"מוראה,רמחסררישא-ותא,צדהמצניע



תרהשכחשבתהלכות

תמידנינליחהלהוציאפתוחהכךשתשארחפץאםאבלוממתוםתחווראםחושש

:נכרינייי"עלעשותלדבריולחושומזבאמוראוירלהלהבניםמחכויןשאינופ"אע

להוצאתדומהואינו,חובלנימשוםבוויש"ממנןשמוציאשחיןלחוךאמוראבללג ליחהנ

בתוךונתונה"כמופקדתנןאלאבבשרומובלעתמחוברתאינהשהליחה" מהשבתוכונתמהלהוציאכליכפותחאלאאינולהוציאההשחיןוכשספיםכלינת

:"בבשרנתומובלעמחוברשהואבדםכןשאין

אבלאמורשהואנתנכלאפילו]בשבתנתלהרחיבוובאנפתחשכברשבמכהנקבלך

כמוכנתחלהנשנתללפוגהללהדרמיתראסלהמתפקניתישלנמוגמהלראם
בזרוענקבלהםשישאותםוכן"דנת"שי'בסיש"כמבכלישנמתםנקבלפתוחשמותר
שיפתחקמניתבתוכוליחןמותראםלהסתפקישקצתהנקבונמתםא"אפמורשקורין
עליהליתןשמותרשנתרפאהכמכההיאשהרי,אנת"האפמורעלליתןמותרורמייה
.(לדבריולחושויש)א"האפמורעלליתן"שאומרשתמיויש("1הנ'במי)ש"כמרמייה
מוהראגל"האלתרישיוןדפמיקנשנתיקנחהלאכשמקנחהדםשמוציאיודעואם

מזהניצערלוישוגםהבריותכבודוגדוליסריחיחליףלאשאםאחרבגדלהחליף
להחליףאמורנקבבהשאיןבמכהאבלנקבבהשיש11במכהאמוריםדבריםבמה
משוםואמור(מעליהאותםבגמילתו)"~מהמכהנליחהשמושך(לפי)הנייראוהבגד

:נקבניבהשאיןהמכהעלב"1לר"צוקיניחשלאשכןוכל]~שיתבארנכמומפרק

"הדמנלהעמידכריבייןצומתה"ברגלנימחמתשלאי~רגלונאוידושנגפהמילה
אףמעונגהואואם",רפ1אהלמש1מנוץשחזקשתאמפני"ול.נח1מלאאגל

שאוהרגלגבעלאוהידגבעלהמכהכשאיןואמורהחומץנןכמולונןמועילהיין
ש"כמברזלהכאתמחמתהיאאםוכןגמורהבמלאכה,אפיל"עליהנןלחללמותר

:]נןלמעלה

ישפשפנולאי"ממקומונהעצםשיצאדהיינונ"רגלונאוידופרקשנשמםמילך
:,נתרפאנןנתרפאואםכדרכורוחץאלא"רפואתונןשזהובצונןהרבה

,שמעוןרביה"דשם'תיםראהשלג ם.אגוזהשלד

.מקלייבא-מ,קכא" מקלטסיףא"תטלה

א"מ,יבאןכאןה"דבקגן'רוב'ערשייראהשלד נטמשוםהיאחיבלואיסור,ג"מקנ
נינימהלת' .(ר"מנכדלקמן)מפרקמשים:אדג".םשמז'סיכדלעיל)

_שםא"משלז ועקה"ר."ורשא"ערעכתוביתראהשלה

,הואר.פקה"ירר' ,מא.דתמהוה"דב,קלג'"רשראיםשלט

גםוראה.פקר'מה"רב,הכתוביתרשייראהשם לע

.ג"מרפ'סיל' .פקדה"דא"רע,זכתוביתרשיי,בקלעגמראראהשמא

.ח"מכע"השוממשמעיתג"מקלא-משמב לעגםראהשמג

,ד"םד'ש'סיל' _שםא"משדת

.ומעיףשמה _שםא"משמו

_נקאשמז .ן"הראבממשמעיתשםא"משמח

,ל"ושא"משלז"מיכדלקמןטסט

_שםא"משנ טזכרוןהזכרינותמפרבשם,י"הגבהגדולהכנמתשנא

שמיא"במהובא.המוחקמלאכת) .מנידסוףשנב

_שםא"משגג שגד

.ט"מכע"ושומור,א,קםנוקפאחי יהוא,'"רבשםדאיתב"תמייתוניותהגהותשגה

'מה"ר'"ב.ג"שעמכהה"דא,כחז"ע'מתום .ב"מקכץ'ט.שנגפה

.צימתהה"דשם'"רשלשוןוראה.שםע"ישוטורשנו סיר.שםהלל]רשנו
,שםע"ושי .שםע"ושיסירשנת

,שםע"ושוטור.מ~.רבאשנט

.שםע"ישטורשסי .מקלידא"מ.שם'גמשמיא

.ם-ם-י"מעשסיב ביר,א,קמומשגהשצוג
.ל"סע"ישי .שםע"ישיתיר,נפרקהה"דשם."רששסיד

.ב"מנלקמןגםראהשסיה ,שםע"ישמור,שםמשנהשס14



שכחשבתהלכותתרו

מביבהאצבעמעורשפירשודקותרצועותכמיןשהםי"וציציןנשפירשהצפורןלז הצפורןנן

מןגו11משוםבהםאיןן"להנתקנקרוביםשהםכיוןרובןפירשואם" 11שאיןבידלהמיראבלמופרימנלמדברישאמוראלאבכליכשחותכןאפילוהתורה

כלפישפירשווהואאותונלנמצערותהןאם]לכתחלהנלאפילומותר"ג1י1הנלדרך

הואמעלהשכלפי,אומרימנלויש"הצפורןנלצד[ל]לפרוששהתחילודהיינומעלהנלי
ונמלןרובןפירשולאואםהפירושיםנלילשנילחושוצריךהצפורןכלפיולאהגוףכלפי
שמלאכהלהאומריםואףגו11נלןמשוםחייבנפבכליחתכןאמוראבלפמורביד

שיתבארממעםהכללדבריחייבשבגו11"אומרימניוישניפמורלגופהצריכהשאינה

:]ששני'בסי

"לרפואהנישהואהואשניכרדפלומנניחומחנננבהןיגמעלאבשיניוהחיששלח
.בחולכדרכונןויאכלנופתובומסבלאו,ובולענימגמעאבל

שוםדברבאותושאיןפיעלאף"דברנישוםלולעשותאמורנכריידיעלואפילו
.לרפואהנןשהיאשניכראלאכלפרימננןמדבריאפילומלאכהמרך
גופוכלשנחלשעדכךכלצערלוישאםאבלבעלמאבמיחושאמוריםדבריםבמה

כמומופריםמדבריאלאאיסורושאיןדברכל]זכריניידיעללעשותמותר"ממנונן

:למעלהנינשנתבאר

שיבלענומרםבפיושמןלהשהותדהיינוי'בשמןניערענולאבגרונוהחוששלס
ויש,נתרפאנןנתרפאואםשמןהואבולעאבל"לרפואהנןשמכויןשניכר
אלאלשהוהודרךשין"לג1ףנןמזיקהואשהשמןמפנילנליעאשלי,אימרימנן

מותראבלאמורתלבלועבריאיםדרךאיןשאםוהזמןהמקוםלפיוהכלן'לרפואהנ

שמחכויןניכרואינולגוףתנמזיקאינושאו]ולבלועת"אניגרוןתלתוךהרבהשמןליחן

.מקלתוא-ת.ומהאה"מחנ(ב,למ)ן"רשפח גםוראה.המיחוששערהאדםתורתרמבקראהשפט

,א"מל.לע לעגםראהשצ

,כ"מוסוףשם.ל' ,ד"מקכו"טשצא

נשמטהשכנראה,מ"מקקלה'סיהשלחן.בדראהשצב "טהכתשלימהשירה

מלאכהאפילי:יציל,' ,'נכר'"עלעשותמותרגיצוכלנחלשלאואם,גמירה

כלנהלשבלא)כ"ים(גפוכלבנחלש)ט".יםג"משצג .גופה

.ב"מלע"התומור,א,לודרמותךרייתאשצד .ז"מקלא"מ.מליבלבוש,לאה"דשםי-יששצח

לנגש,שםע"שו,(הרבהשמן)ד"הכא"פכמ-]רםשצג וממידיהח"ביראה,מליב

.שמןמתןש" .הפוסקיךתשלבותשםח-ב.לאה"דשם'תוסשצו

.מקליחא"נמהיבא גמשצת

.ב"מיע,להשם' ,."םרב'.םלעיל.וראה.שם'תיםשצט

_שםא-חוצ

,להשםבריתא)תרריןבהםששלקום'מ,מלקא.מחרי .(שם'"ורשב

,שםח"ב.איר.בברייתאשםוצב הגבמשמעותמג

.שם'

ע"ושיטור,ב,צזבברייתאאלעזרבןשמעין'רבשמז .א"מל

.שםע"שו.ציציןה"דשםי'רעוח,שס יטשסיט
.שפירשיה"דשם'" עמשע

.שםושנייעשיר.הבריתא"בפשם' ,מחליקת.ה"דשם."יששעא

.שםע"ושימיד,שםבריתאשעב בגמיוחנןךשעג

.שםע"ושיטיר,שם' .שםע"ישוטור,שםיחנן''רשעד

.בשמו.שםע"ושיטיר.'כלפה"דשםי-רששעה שםע"ושוטור,יהואה"דשםת-רשעז
.בשמי .שםנ-.ששעז

,שם~-וצושוך,הבריתא"בפשם'גמשעת משעט

יראה,שםם"הרמבמשמעיתה"וכ.מקליהא" ,א"משמ'.םלקמןגם

,ש':ה.הגהשלחןבקינטרםשפ שפא

.שגי-סוסא-בתהיבא.שצר"מש-הריחת"שי .בסלףשפל

.מליבע"התוטור,א,קיאתשנהשפג שיר,שתאבייד:שפ
.שם.ע"ווטי .ב"מללבוש.גמע'לאה"דשםי"רששפה

.שםע"ושפיר,שםתא.ברישפו .שםע"ישוטור.מטבלה"ד."ירששםמשנהשפז



תרזשכחשבתהלכות

שלאלזמרצריךואין"בפיותישהנוולאמידשיבלענוובלבדלשתיהאלאלרפואהתי ,יפלמנות
:לרפואהתישמחכויןניכרשאו

מפניבשבתלינקמותר'הבהמהתמןבפיולינקשרפואתולנתןמכאב"הגונחתנו
כליתןלתוך]'לחלובתאלאבפיולינקדרךשאין"'הואתידכלאחדשמפרק

לאצערוומשוםמופריםמדבריאלאהתורהמןאיסורביניקהאיןלפיכךממנוולשתות

אמוררעבשלצעראלאלואיןאםאבלהגונחשלבצעראמוריםדבריםבמהגזרותיי
י"עלחלובלואפשראיאם)י"לינקתמותרמ"ביואבל,בשבתתןמהבהמהלינק

:("'לתוכותלחלובמאכללואיןוגםנכריתי

מפנין'תבנהאתלהניקהקדרהלתוךאוהכוםלתוךמדדיהחלבאשהתקיללאנקא
גמורהמלאכההתירולא]דשתמשוםוחייבהואגמורמפרקכלילתוךשהחולב

הדדאתהתינוקשיאחוזבכדימהחלבלקלחלאשהמותראבל"]מכנהתבמקוםאלא
מדבריאלאהתורהמןמפרקמשוםבואיןלאיבודהולךהוהשהחלבשכיון]]וינוקת

עלמהלנהלההי1אמוראגלגורולאהבזינוקילצלרךז]כת"ש'כמיש"כמנ]מ21רימת

אימורלושנתירכרי,]גדולתצערלאוגםמכנהבושאיןמפנירעהרוחבושנשףמי
:~]לת"ש'סיסוףעיין.ודומי,]בגונחתשהתירוכמוישראלי"עמופריםמדברי

"בממתןהשיניםאתשפיןולאמצמכיתןהנקראן]שרףתמין"]לועמיןתאיןנוב
הפהריחמשוםאלאמחכויןאינואםאבללרפואהשמתכויןבנמןאימתי ]מותרתן

:

פ"אע)לרפואהתיילשהיהןלאכלןמיהרנריאיממאכלשהםימשקיןאיכלסכלמג
שקשהמחולכגון"לרפואהתןשמתכויןקצתוניכרדברימתיילקצתקשיםשהם

שםח"ב..ישאה"ר(א,כה)שםינה.רביניהרבתר .הפוסקיםבשם

אליה.ז"מקלא-ת.אבל..ה"דשםיונהמינוהרןתה .מקיזנושא
.זנה'רביניבשםד'ק"מחשהזרמיוצו רבתו

_שםא"מ_שםמ"ר.שםענהנו' .ג"מלע"ושיטית.א,סמתודותבריתאהרח

גםוראה.ג"מלילבושטור.גונחה"דשם."רשוצט .א,פקמאבבא

.מ"מקא"מ."גרםה"ד(א,מא)ן"ר,שםקמאבבאוצי .שםלגוש.הידא"פכם"רמב,שםכתשותחיא

במות.."דשגםיראה,ד'כלאחרה"דשםי-רשתיג לעגם.וראה,אומדנאה"דא,קיד

.ב"משב"מל' .ג"ושא"ממלקמןראהוציג

ל'לעגם.וראה.שםע"שי.שםם"רמב,שםכתיבותתיר מלקכקוראה,מ"מסוף

ת"

-

.מקידקיגא לג-סםתטו

.גונחה"רשם'בתיםת-ר.(ד,ב')מהת" םב"פכש-רא

ע"שו.טור.ם'מפרשה2בשםד" לקמן.שםשכ"םל'לעגםוראה,ם'אימרות2בשםשם

.כב-כא'עקלך"מהשלחן'ברוראה,ח"מחקה"מ לענר"מנלקמןיראה
.בפזרםלמצוץן' מ"מקא-מ.טיר.שםג"ממ.שםש"רא,שםת"רתטו

.שם.לקמןגםיראה.ג"מקסיףתקר"ים בריראה,שםא"מתיו
.בגו)שםהשלחן' .מ"מקא"ט.שבתמריהא,קןבמית''תיםתיח

.קכג"מהלקט'בשבלהובא,ד".ה'"פתוספתאחיט ,מלידע"שו

י.]היבא,ם.מפרש2"בשםשעארמזמותכיוצב ,מ"והה"דשלי-סוס

א,קידנמות'.מנחה"דא,םכתובות'תוסראהתנא .שבתה"ר

,ה"מל.ע"שי.ן'בנעמר"הבשםשםהלקםתליחבב מב"חזרועאורראהומבג

.נח" מעועבד

"
.ט"משל"מלקמןגםוראה,כא הבשםשםהלקםשבליתבה

,מליהא"רמ.מין'בנר" ,מ"מלעילוצבו

.טמעיףמבז .(ב"מוע,מ)ברפףהיבא.ז"הפרגתוספתאענת

ע"ישוטור.י'.םפיירש"רא,ד"הכא"ככם"רמב ,ו"מל

למצהי"תראהמבט

שבתן"ר.ב~

א"מ,(ב"מוע,מ) ם

.ח"מקרטז" .נ"הנהסוא"פיהנהמןברכתמדרגםראהתל

.שםם"רמב,(א"רע,מא)ף".ר.שםתוספתאועלא .שםראש

,שםש"רא.שםם"רמב,שםרצף,שםתומפתאוצלב תיר
,שםע"ושי .מליזע"התומיר,ב,וקםא,קיאתשנהתלג

כלנו.רבש"ומה"דח"הברמת'לג,שםע"ישוטירוצת איכל

,שלץלבוש.ב"מקמא"ימה' ,שםושרעטור.כהטילןה"דא,ך."רשראהתלה

'ברוראה.(מלתאמיכחא)שםא"מ,שםלבוש סיהשלהן

,מקבקלר'



שכחשבתהלכותתרח

ומרפאיןשיפיןאלאלשיניםשקשיןכרשיניןאולשיניםומועילשיפהאלאמעייםלבני
מותרלרפואהשלאגםלפעמיםלאכלןהבריאיםשדרךכיוןכ"אעפ,מעימתןלבני

.לרפואהתייגםלאכלן
משוםגורה"לרפואהתןולשתותולאכלואכוהבריאיםומשקהמאכלשאינווכל

לושכואבפ"אעכבריאוהולךומתחנקבעלמאמיחושלושישוהואתתןכמניםשחיקת
נפלאםלזמרצריךואיןוהולךשמתחנקפ"אע"גופותתכלממנוחלהאםאבלמאדתת

.מתיריןשישתתילמעלהנתבארכבר]למשכבתת
כגון]אחרתתלצורךאלאלרפואהתתיכללמתמויןואינוכללמיחושליאיןאםאגל

כשמחכויןאבלמותרתתיהקוללהנעיםכדיחיהביצהוגומע,מתוקימתתשרפיםהאוכל
:"מיחושתתשוםלוואיןגמורבריאשהואפ"אעאכורלרפואה

בחולאפילו,רפואהתלצורךשלאקיאגרמתדהיינואפיקמודןתתןעושיםאיןנוד
ואם],ואוכלתוחדררעבהואכךשמתוךשבמעיו",אוכליןתהפכרמשום

שדימהמפס"]נממןאמיריבשנה]"נמםאפילי""מיהרנחילהמאכלמריבמצמער
:י,שיקיאתעדגרונולתוךידולהכניכמותראבללרפואהתת

יששעדייןפ"אעחמיןממנושעירו",תכוכעליהםלכפותמותרבמעיוהחיששנוה
לפעמיםשיורדיןהאוזןגידידהיינונימתן,אלהעלותמותרכן.הבלתהבו
דהיינונ"אונקליתלהעלותוכן]בכליתןביןבירביןאותםמעלין"הלחיימתןומתפרקין

בכממניםאותועושיןאיןמאלואחדשכלמפניי"תפניםלצדשנכפףהלבשכנגדתנוך

:"""מהםצערלייישלשחיקהשנחישכדי

לכוכםמותרומלחבשמןורגליוידיוכפותלכוךשרפואתושנשתכרמייכןנוו ,בשבתתן
ממעם

~
מדינותבקצתשנוהגיםלאותםהיתרמזהללמודואיןי"הת

כרפואהפעולתואפראותוכיהשכרותלהפיגכתושמעשבאפרהחומםתוךלהשים
:"תןממניםשחיקתגזרתבוושייךכ"גדבריםלשאר

.כרשיניןידיהלאיתיייה"ד."ירשא,קי'גרתלו .שםמלבהטידחט

.שםע"ושוטור,ב,קםמשנהתלת מתזה"ד(ב,מ)ן"רחלט

.אין" (ב,לט)ן-זך,חיש'המשערהאדםתורתן"רמבתם

ג"מלעילוראה.א,כחז"ע'מגמ,ימהאמודיה _שםם.ינ.ובצ

.ן'איכלכלה"ר."בתמא .מליזסיףא"רמ,שם."בוצמב

.ע.םבלתסג .שם.ע",הטמנרתעד

.שם'"בתמה ברראהתמו

.מקידקלד"םהשלהן' .ח"מלע"שו,שפדרמזאדמיתמו

.ג"נקמא-מממח מיד,א,קנזמשנהתמס
.ט"מלע"ושי ,ב"רעקכג."רשתג

.שםע"ושיפיר.ב"מוע,קצהשםןיתא~תנא "יטתנן
_'מסה"דשם' שאמרג-בהבפתב"מיפכש"ורא(אמג)ן-ייתנג

.שםע"ושיתיר.גאון'פלטיברצמחהרבבשם .שםע"ישטורתנד

,שםהנייעשיר.מ~יוחנורכיתנה .במםאלאה"רשםי-רשתנו

א"בכם"רמב.ד'באבלה"ד."ורששםעהנןרםתט ושוטור,א"ות

מלקמןוראה,שםע"

,א"מישל'.
,'מחיפה"רשם'"ירשב,סוגוריאברחטאיןתנת בריראה.ג"ימממ"סושיזיעטיר

קלח"מהשלהן' .ה"סשכי"מל'לעוראה,-,'ואק'ע

,שםע"ושיטיר.'מחיפה"דשם'"רשאנס שיר,ב,מחז-נתם
.ג"ממע"ושי .ן'מעלה"דשםרשוייתסא

י"בראה)א"הלא"פכם-]ומ"לגיוסתשם'גמתסב .שםושיסעמיר,(ולוופלותש"ומה"ד

,שם.ע"הטיטיר.א,נטשתל"רנתסיג .מתימכא.א.ה"רשםי"ברשאחרינאלישנאוצמיד

ע"שי .שם

,בגדאשםיין~,שםע"ישוטיר.שםת-]רתתסה .ע-וצ

,א"מסלבוש.א"ממוסייעמיר,ב,סוחטארןתסוו .ג"מקכישא,ה.אליראה

.ה"ממ,מקרלעילהטעםהינו,מקמיהא-מתסו מהשלחןבדיראה,ז"נקכז-שהסח
.ז"מלעקלח"



תרםשכחשבתהלכות

צריךואיןן"ת~"שכ'בסיש"כמבעלמאלתענוגאפילובכחהגוףעללשפשףאמורמז
"תללרפואהתלשיזיעכדידברבשארעצמוליגעאמורוכןויזיעשייגעכדילזמר

כדיתינוקשלכריסולדחוקואמור]דעהתלהמביאיםממניםוישתהישחקשמאגורה
:המשלשלימתלנממניםלהשקותויבאשמאהרעילהוציא

שביםהיפיםובמים,מבריאתןובמיחמתןובמיגררבמי]לרפואהתלרוחציןתלימח הגדולתה
לרפואהשלאאףבהםלרחוץדרךשכןלפי"מלוחימתלשהםפ"אע

במיולאהגדולתןשביםהרעיםבמיםלאאבללרפואהתלןשמכווןניכרואינו
אמוריםדבריםבמה]תילרפואהשלאבהםלרחוץדרךואיןמאומיםשהם"תימשרה

שאיןובמקוםכמיקרתהאלאנראהשאינומותרתישוההאינואםאבלבהםכששוהה
אפילולרפואה]]בשבתתבהםלרחוץאמורלרפואהאלאמבריאבחמילרחוץדרך
:,בהמתישוההאינו

משקהשותיןאין.בותרשמובעיןבמיסולאהמשלשליםבמיםרוחציןאיןמ"נ
שכלמפניכללתתלרפואהשתתהוואינונריאיממאכלהלאאפילל"המשלשלתי

:"עונגתילשבתוקראתוכתובתיהםצעראלו

אחריותהרציןשאינןפ"אעיניקותיישלאבשביל]ועקרבימתןנחשיםעללוחשיונ
:,תןלגופהצריכהשאינהבמלאכהלהמחייביםאפילו]תןצידהמשוםבכךואין

והואן'במלמולתהמותרכלישיהאוהוא"להקרתיהעיןתןןגביעלכלינותניןנא
יתפשמשלאכדי"במבעתתאותושמקיפיןבעיניושחשלאדםשעושיןמההדין

:","הנפח
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