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 חובת ההצלה   ת טלעל מי מו

לבוש (סי' שכח אות ב) ומ"ב  , תשב"ץ (ח"ג סי' לז ד"ה וגם)[ .שבידו להצילעל כל ישראל  זו חלה חובה

ג והגה מה) שאף אם הציל ע"י  ס"ק . ודעת הגרשז"א זצ"ל (שלחן שלמה סי' שכח סע' יב אות יג (ס"ק ד וס"ק ו)

יכול   אם החולהואף  .]שהישראל יחיה ולא ימות, עיי"ש גרמא או עכו"ם קיים המצוה כי קיום המצוה היא
[הגרשז"א  . לחלל עבור הצלתו ואחד כל אחדעל מ"מ  עצמו לטרוח בעצמו על מת להציל

אם לחולה יש דוחק להציל עצמו   דדוקא  הא"ר (סי' שכח אות א) דלא כמשמעות  , )ח"ב פל"ב הגה ידזצ"ל (שש"כ 

  . וכתבו עוד מזה בס"ד בשמעתא עמיקתא גליון ס"ג].בשו"ת אבן שוהם (סי' כד בהגה)  הדין כן. ועי'
 להשתדל לפקח ע"י אנשים זריזים

(ולא  שתדל לעשות ע"י ישראלים גדוליםיש להכשמחללין שבת על חולה שיש בו סכה, 
זריז  לאו כל ה םשעומדים באותו מעמד אבל אכזה  . וכל])(סי' שכח סע' יב [שו"ע. ע"י קטים)

  עין עשיית מלאכה ע"י עכו"ם או קטן כשאין הזמן בהול.לועי' עוד להלן    ]. [מ"ב (שם).  שכר
 חכמים יעל ידי תלמיד

(אם  שתיעשה המלאכה על ידם אם מצאים אצל החולה תלמידי חכמים מצוה לכתחלה
 ., כדי ללמד לרבים שהדבר מותר ללא שום פקפוקאין בזה משום שיהוי בטיפול החולה)

  .] מ"ב (סי' שכח ס"ק לד)[

  
 נ" פקושבת הותרה או דחויה מפני 

ר"ן   ,יומא פ"ח סי' יד)( ברא"ש [עי'  ".והראשוים האם שבת הותרה או דחויה מפי פק  לקוח

ברשב"א (סי' תרפט) דס"ל דדחויה היא. וכן דעת רוב הפוסקים  ו ד"ה ומיהו, ויומא ד: ברי"ף) (ביצה ח: ברי"ף

ולדעת רוב הפוסקים שבת דחויה   בהבת הרמב"ם (שבת פ"ב ה"א). ועי' באג"מ (חו"מ ח"ב סי' עט אות ב)]. 
(סי' רלו מובא   אות יד), הפמ"ג (שם א"א ס"ק ט), החו"יסי' שכח העולת שבת ([כן דעת . מפי פקו" היא

  אף בדעת  הכה"ח (שם אות פה) ו הצ"צ (ליובאוויטש או"ח סי' לח), בשע"ת סי' שלד אות ב), הגר"ז (שם אות יג)

לא הכריע  לכאורה ש(ס"ק לט) עי' במ"ב ו . שהותרה ס"ל  השו"ע. ודלא כמשמעות המ"א (ס"ק ט) שלמד שהשו"ע

  .] בשמעתא עמיקתא גליון קפ"בועי' . לפסוק כדברי כולםואולי כוותו  בזה
 לפניור מונח תהיה

ם ששבת הותרה מפי פקו" מ"מ במקום שיכול לעשות בהיתר ללא יאף לדעת הסובר
אם שגג בזה וי"א ש .]עות יעקב (ססי' שכח ד"ה תמן)ויש[ עבר על איסור.אם לא עשה כן טרחא 

(חו"מ ח"ב סי'  וכן מבואר באג"מ  ,על סע' א ד"ה מותר) (סי' רעחכן מוכח מהביאור הלכה [חייב חטאת.  אף

כת' דהיכן דאפשר ע"י עכו"ם ולא   )שם(. וכן הגר"ז (עיי יוה"כ אות ג)וכ"כ בעמק ברכה  ,ד) -עט סוף אותיות ג 

הציל בזה את החולה.    כת' שבכה"ג פטור דמ"מ  (שבת ג. ד"ה בר) עשה ע"י עובר על איסור תורה. אולם בשפת אמת  

אפ"ה כל שעבר ועשה   ,קלהאיסור אחר הדחויה הוא ויש להדר  פקו"שאף שכתב  (ת' ח"ג ריש סי' ד)ובשו"מ 

  ]. עי' בסמוך דדעת החזו"א דאף לסוברים שיש לעשות ע"י עכו"ם איו אלא מצוה לכתחלהו . איסור תורה פטור

 למעט כמות ושיעור המלאכות 
אם כגון  ,וכמו כן בשיעור המלאכה עצמה ,כמות המלאכותבמידת האפשר יש למעט ב

שתי גרוגרות, ולא מצאו אלא שתי גרוגרות בשי  צריך לאכול  שהחולה אמדוהרופאים 
 ואם היו ב' בעוקץ אחד וג' בעוקץ אחד,  ,עוקצין וג' בעוקץ אחד, כורתים העוקץ שיש בו ג'

ועי' באב"ז (או"ח סי' קז ס"ק י) שיצא    . (סי' שכח סע' טז) שו"ע [  ים.תלא יכרתו אלא העוקץ שיש בו ש
כורתין העוקץ שיש בו שתים ולא שיש בו שלש, הייו משום שהגרוגרת השלישית איה לצורך  דלחדש דהא דמבואר  

ים בשי עוקצין, כיון שהכל לצורך,  תלכרות הש מותרים בשי עוקצין תים בעוקץ אחד ושתאם יש שאבל החולה, 
במחה    'יעויוהר"ן.  ע"פ  מ"ב (ס"ק יג)  [. ובריבוי בשיעורים יש משום איסור תורה.  ]אף שמרבה בבצירה

וסובר שאין בריבוי בשיעורים   החולק על הר"ן ישראל (פל"א אות ב בהגה) שבשעת הדחק יש לסמוך על הרשב"א
ור דרבן במקום פסידא יש מקום לסמוך שאין איסור בריבוי בשיעורים  . ועיי"ש שמבואר שבאיסאלא איסור דרבן

.  אם הדבר בהול, אין מדקדקין בכך, שלא יבא לידי דיחוי ועיכוב. ו](ושם מיירי לעין הוצאה)
עותו של מתג ראשי ואין בו צורך  צאת החשמל באמ להדליק צריך םועל כן א .רמ"א (שם)[

תחילה את המתגים שבשאר החדרים (ואם אפשר יעשה כן דחוף אלא בחדר אחד, יסגור 
  . ]בשמעתא עמיקתא גליון רל"זעוד . ועי' )וסו כט  יותשש"כ (פל"ב אות[ .בשיוי)
 איסור קל ע"מ שהחולה לא יעבור על איסור חמור  לעשות

  יותר  לעשות איסור קלאם יכול  ,חולה הזקוק לעבור איסורים ע"מ להציל עצמו מסכה 
מאכל ע"מ להציל עצמו מאיסור חמור יותר (כגון לבטל לה צצורך לעצם ההשאין בו 

 .עליו לעשות כן שמצא עובר על אין מבטלין איסור לכתחלה) , אע"פתוך היתרבסור יא
אחרים אים רשאים לעשות איסור ע"מ למעט איסור . אולם ]פמ"ג (סי' שכח א"א ס"ק ט)[
רשת דרכים (דרוש יט ד"ה ולפי פירוש זה, מובא  פ[ זקוק לעבור (כגון לבטל האיסור עבורו) החולהש

 בעשיית האיסור יש משום תועלת לצורך ריפוי החולה עצמו  אם אבל ,] בבא"ה סי' שכח אות ז)
כשר דרך רה"ר ע"מ  יא עבורו בשר(כגון אם החולה צריך לאכול בשר מותר להב מותר

עוד בזה לעיל בעין אם שבת הותרה או דחויה מפי   שלא יאכל בשר שאיו כשר, ועי'
"הגרשז"א זצ"ל (שלחן שלמה סי' שכח הגה סב ושש"כ פל"ב אות סו והגה קעג) והגריש"א זצ"ל (תורת  [. )פקו

כדי להצילו מאיסור  דרבן חברו רשאי לעשות איסור על כל פיםוי"א . ]היולדת פי"ט הגה ה)
אבי מילואים (סי' יח) וחזו"א (דמאי סי' טז ס"ק טז ד"ה ומיהו). ועי' מש"כ בס"ד בוגע לדברי הפרשת  [ תורה.

    .דרכים בגליון קצ"ד]

 ידי עכו"ם  על
י עכו"ם ל ידעהחילול  אפשר לעשותכשאף שבמקום סכה (סי' שכח סע' יב) דעת השו"ע 

שו"ע א"צ לעשות ע"י  פי המ"מ ל היא, שבת דחויהשאע"פ שאות יג)  שםגר"ז ([וביאר ה .ע"י ישראל עושים
 איןאם ש (שם)ודעת הרמ"א . ]ה בשביל החולה לגבי הישראלים המחויבים בהצלתו ת כי שבת דח , גוי

מצוה. וכן דעת   ו אלאהחזו"א (סי' ט ס"ק ב) דאף לרמ"א איודעת [יש לעשות ע"י עכו"ם.  איחור כלל
אין המהג בזה  ולמעשה. ]. ועי' מש"כ לעיל לעין אם שבת הותרה מפי פקו"הקרית ספר (מא"א פי"ד)

.  הט"ז ע"פמ"ב (ס"ק לז) [. מהעכו"ם יותרישראל כיון שהוא יזדרז כהרמ"א אלא עושים ע"י 
שאפשר   אופןב  ףאמהפוסקים שומשמע    ].והשבט הלוי (ח"ח סי' עד)  האג"מ (או"ח ח"ה סי' כה) כן קטו  ו

מח"ש (ת' סי' לח ד"ה  [ .ה מועטת מ"מ עושים ע"י ישראלילהמתין ואין סכה באותה שהי 
ועיי"ש    )שםשבט הלוי ([.  כלל  והגים כהרמ"א במקום שאין חשש איחורש  "אמ"מ יו.  ]ומ"ש כת"ר)

דאם   פקו"מודה הט"ז במקום ספק שועי' בא"א מבוטשאטש (מ' ת' שם על סע' יב)  .שס"ל שכן כוות הרמ"א
ולעין יולדת יעויין .  ]אפשר יש לעשות ע"י עכו"ם. וכן הוכיח השבט הלוי (שם ד"ה ומסיים וח"ו סי' כה אות ז)

  . בדיי יולדת להלן

 טיפול רפואי (לשיטת הרמ"א) ב
 חילול שאיו וגע לטיפול הרפואי של החולה ברק יש אומרים ש ה"להרמ"א אף לשיטת 

(כגון   ממשוגע לטיפול הרפואי כשהדבר , אבל יש להעדיף לעשות ע"י עכו"ם כשאפשר
סי' טו קו'    צי"א (ח"ח[  .יש לעשותו דוקא ע"י רופא יהודישאם אפשר  גם הרמ"א מודה  יתוח)  

  . ומ"מ לפעמים רופא עכו"ם עדיף כגון שהוא מומחה יותר .]עיי"ש טעמו משיבת פש פ"ב אות יד) 
  .מה שוגע לכאן והכל לפי העין. ועי' להלן לעין שיוי בדבר שאיו חלק ישיר מהטיפול

 על ידי קטן  
מ"ב [ללא איחור יש לעשות כן.  ע"י קטיםה"ל הוא הדין אם אפשר לחלל  רמ"אהלדעת 

. ומ"מ אם ]משום שביתת בובזה כי בו העושה מלאכה עבור אביו יש [. ואם איו בו עדיף ](ס"ק לו)
  .]שבט הלוי (ח"ו סי' לח אות א)[צריך לעשותה ע"י בו יעדיף את בו שלא הגיע לגיל חיוך. 

 (או קטן)  מ להשיג עכו"ם לעשות מלאכה ע"
כאשר באופן זה ימעט בעשיית מלאכות  (או קטן) להשיג עכו"ם כדילעשות מלאכה  עדיף

 כי באופן זהלטלפן לגוי שיסיע את החולה מלהסיע את החולה ע"י ישראל,  ועל כן עדיף
 י ישראל כל לחיצה היא חילול שבת.ל ידיש חילול רק בלטלפן אליו, משא"כ בסיעה ע

  .. ועי' בשמעתא עמיקתא גליון רל"ח]הגר"ק שליט"א (חוט שי שבת ח"ד סס"ק כג)[
 ספק אם העכו"ם יוכל לבוא 

מטפל במקרה אחר), מ"מ עדיף כי אפשר שאם העכו"ם יוכל לבוא ( אף במקום שיש ספק
(שם  ובמ"ב    (סי' תקצה סע' א)[שו"ע    רבן ע"מ להצל מודאי איסור תורה.דלעבור על ספק איסור  

שכתב עפ"ז דעדיף לעבור על ודאי איסור  (סי' תרה אות ג)  דספק דאו' עדיפא מודאי דרבן. ויעויין בא"ר ס"ק ב)

דרבן (כגון אמירה לכרי ע"מ לשלוח לולב לחברו מחוץ לתחום האסור לישראל מה"ת) במקום של ספק קיום  

ספק איסור תורה  באבל    .]סי' תרה שעה"צ אות א)(המ"ב    וכן פסק מצוה מה"ת (כגון שיש ספק אם ישיגו).  
,  בתורת היולדת (פי"ג הגה א)עי' [, הדבר צריך הכרעה. איסור תורה חמור יותרמע"מ להצל 

  .]גליון רל"חשמעתא עמיקתא ודבריו אים מוכרחים. והארכו בס"ד בזה ב

  מהתורה מלאכות 
יש בשיוי    עשותםאפשר לש  במקוםצרכי חולה שיש בו סכה  ש  (סי' שכח סע' יב)דעת הרמ"א  

  . ]ס"ק ה)שם ס"ק לה וסי' של  מ"ב ([.  זה  מחמתוהוא שלא יתאחר צורכו של חולה כלל  לעשות כן,  
  .בדיי יולדת להלן ולעין יולדת יעויין. אין צריך לשות בכל אופן (שם)ולדעת השו"ע 

 (לדעת הרמ"א הנ"ל)עשיית מלאכות דרבנן בשינוי 
[כן   רבן א"צ לשות.דמלאכות באמם  מן התורה,מלאכות כשאלץ לעשות  י"א שכל זה

יש לעשות    אופן זה אף ב שהפמ"ג (שם א"א ס"ק ג)  מ[כן משמע  ויש חולקים.    משמע מלשון הגר"ז (שם אות א)].

בשיוי במקום האפשר (אלא דיש לחלק דהתם חמיר טפי כי אין הדבר מוסכם דליכא רה"ר בזמיו). והביאו  

והעיקר כדעה הראשוה.  ].הכה"ח (אות יב). וכן הוא בקצות השולחן (סי' קלה בדה"ש ס"ק י ד"ה ומבואר)
  .]לדת (פל"ב הגה ב) בשם ספר פקוח פשתורת היוהוכן הביא   ,הגריש"א זצ"ל (אשרי האיש ח"ב פל"ז אות ט)[

 (לדעת השו"ע הנ"ל)   דברים שאינם חלק ישיר מטיפול החולה
דברים שהם חלק מהטיפול   דוקא לעיןאין צריך לעשות בשיוי הייו  לדעת השו"ע  שאע"פ  

הישיר בחולה א"צ שיוי, אבל חלק שאיו ישיר לטיפול החולה כגון כתיבת דו"ח או כיבוי  
[הגרשז"א זצ"ל   ל הדעות.ר כדי שהחולה יוכל לישון, יש לעשותן ע"י עכו"ם או שיוי לכ

  (שמ"א ח"א סי' שכח ס"ק ב). וכן דעת האור לציון (פל"ו הגה ב ד"ה וראה)].  

 שעת נהיגה ב
כפי שוהג ביום חול, ואפי' כשקיים רק חשש רחוק ג ויש לה לכל הדעות בשעת היגה

  [הגרשז"א זצ"ל (הרופא בשבת לבעל השמ"א אות צ). ועי' עוד בכל זה בגליון רל"ח]..  לגרימת תאות דרכים

 חשמליים, הדלקת חשמל כו') במכשירים (צורת השינוי 
  וכדו'   מכשירים חשמלייםועל כן    ,המלאכה אע"פ שאין שיוי בתוצאההשיוי הוא בעשיית  

, פרקי האצבעות  כגון ע"י המרפקאם מפעילם באופן המקשה הדלקתם או שימושם (
ועוד   הגריש"א זצ"ל (אשרי האיש ח"ב פי"ט אות א), אגלי טל (פתיחה ס"ק ג)[ וכדו') חשב הדבר לשיוי.

 הפעלתםאמם    .]) כמו שבארו בזה בס"ד בשמעתא עמיקתא גליון ר"ג(סי' לא  מהר"ח או"ז ולא דמי להא דה
שבט הלוי (ח"ט סי' צא  ו ס"ק כב) משסי' חיי"א (כלל ט אות ב), מ"ב ( עי' [. לא חשבת לשיוי ביד שמאל

 חשבהעושה מלאכה בשתי ידיו אם דרך של מלאכה זו היא ביד א' . וכמו כן ]ד"ה הל' יד)
לכן אם יש צורך בהדלקת האור לחולה שיב"ס, . ]שבת (הקדמה לסי' שח ד"ה ואגב)[תוספת  שיוי.

  .]שש"כ (מבוא כללי המלאכות פ"א אות כב)[ אם אפשר ילחץ בב' ידיו בבת א' על מתג החשמל.
   מכשיר המופעל ע"י טביעת אצבע

 וייח ועכו"ם שיתפוס ידיבקש מ ,אם אין הזמן בהול ,מכשיר המופעל ע"י טביעת אצבע
אמם ע"י ישראל אחר לא מועיל (סייע בדבר ללא יזהר על החיישן, והישראל  אצבעו

מ"ב (סי' שמ  עי' ב [  .)כדרכה  יתהפעולה שעש  תבשחכי התופס הוא העיקר ו  להפחית האיסור

וכותב  א' האוחז בקולמוס וא' אוחז בידו וכותב, האוחז בקולמוס פטור והאוחז שהביא מהתוספתא ד  ס"ק כב) 

  . ]והארכו בזה בס"ד בשמעתא עמיקתא בגליון ר"ג. ולפי דבריו אלו ה"ה ב"ד ,כו' חייב

 גרמא 
או   ,אפילו אין בו סכהחולה , לצורך מצוה בלא ,אסורה בשבת עשיית מלאכה ע"י גרמא

מסתימת השו"ע (סי' שלד סע' כב) משמע  אולם  ,)סע' כבשלד  ' סי(או"ח הרמ"א [ .מותרת ,הפסד מקום

זרע  הלגמרי. וכן דעת הגרשז"א זצ"ל (שולחן שלמה סי' שח הגה על ס"ק סח.ב) אליבא דהשו"ע. וכן פסק  שמותר 

אמת (ח"א או"ח ססי' מד ד"ה ומעתה). ובאור לציון (ח"ב פ"ל הגה ב ד"ה ולעין ופכ"ה הגה ג) כתב דעכ"פ אסור  

. ומש"כ שלצורך מצוה או חולי שרי, כ"כ  מדרבן, כמבואר בב"י (סי' תקיד סד"ה אפילו) שהזכיר דברי הרביו יואל

  לעשות מלאכה בגרמא יש לעשות כן. וע"כ אם אין הזמן בהול ובידו. ]מח"ש (ח"ב ססי' כז)ב
 כות דרבנןאמלב

חמורה יותר וחשבת שמלאכה שא"צ לגופה ל פרט ,מותרת דרבןמלאכות גרמא בי"א ש
וכן פסק האור לציון (ח"ב פ"ל הגה ב ד"ה      ,הגרשז"א זצ"ל (מח"ש ח"א סי' י אות ו ד"ה ומעתה)[  .רייתאכדאו 

  . הגה ב ד"ה ומכל)] ולעין ופמ"א

 
 בס"ד 



  

 גרמא  גדרי  
 )בריחיים של מיםמאליה אבל זו דרכה של המלאכה (כגון הותן חיטין  מלאכה שעשית

גרמא בכלל איה  )ריחיים של ידהיו טוחים בששם ( ע"פ שאין זו דרך עשייתה במשכןא
, חמד משה, רע"א (שם), ערוה"ש  דגמ"ר  , א"ר (אות יח),  אבן העוזר (סי' שכח)[.  מלאכה אסורה מה"תאלא  

וי"א    .]חזו"א (ב"ק סי' יד ס"ק יב ד"ה ומיהוו  (סי רב ד"ה השמעת)  בה"ל ,  (אות ט) ואגלי טל (טוחן אות ה ס"ק ו)
מ"א  [  .היא  שית ממילא בכלל גרמאעאם   "כ, ועשכןבאופי עשייתה במ שכל מלאכה תלויה  

    .]בשמעתא עמיקתא גליון שע"העוד  . ועי' צבי (או"ח סי' קמח)בהר ועי'   ,תיב חיים (שם) ו  (סי' רב ס"ק כ)
 אין המלאכה נעשית תיכף

זרע [בכלל גרמא.  האי ידייבאופן מאם המלאכה עשית דוקא אף לדעת המחמירים לעיל 
לא דמי לזורה ורוח מסייעתו שהרוח מסייעתו בשעת הזרייה  ש , ועיי"ש)ד"ה אכן פשר (ח"א או"ח סי' מד אמת 
וכן    .מתחיל תיכף אחר תיתו להטחן(שם) שכתב על האי דיא דהמ"א דמיירי ש יאור הלכהוכן משמע מהבממש. 

 . ]. ועי' בשמעתא עמיקתא גליון ר"ד (סי' לח ס"ק ג וסס"ק ה)הוא בחזו"א 
  מכשירי גרמא 

 ם הפועליםשהתקיו מכשיריבאר"י  יש בתי חולים    ,ועוד צדדים  ה"ל  המקיליןדעת  על פי  
היה בכלל תע"מ שהפעלתם  )מיעת המוע(השפעת החשמל קצב וצורת ע"י שיויים ב

הגרשז"א זצ"ל (שולחן שלמה סי' שא ס"ק  כן הורו  [של פקו".  יםע"מ למעט באיסורים במצב גרמא
התיר  למחת יצחק זצ"ל  הבעל   פסק שכן ו)  שבת הל' יבקש תורה  פרסראש הב  מכתבתשובות וההגות (בעל ה   ,יג.ג)

חיעזר (ח"ג סי' ס  בא  במ"א ה"ל, מבואר ,בה לשם כךו. ואע"פ שכך דרכו והוא דבר המ לבתי חולים במקום דוחק
עוד  (ח"א ססי' ט). ועי'  חזו"א (סי' לח ס"ק ב). ועי' במח"שמה ר', וכן דלית לן בה ,ועוד פוסקים ד"ה וגדול)

, כלל  קטו שאין לסמוך על מכשירים אלובימיו  גדולי הוראה  מו.  ]בשמעתא עמיקתא גליון ר"ד
(שבות יצחק ח"ו    זצ"ל הגריש"א  [וע"כ אין להתיר להשתמש בהם רק במקום שמותר לחלל שבת  

אלא הוי כמעשה גמור, ולא דמי לסוגר דלת   איו בגדר גרמא כי ) ו יח יותאות אשרי האיש ח"ב פי"ט ו עמ' קלח
  מכשיר בפי הרוח, דהתם אין שייכות בין הרוח ובין הר, ולכן עצירת הרוח איה חשובה מעשה כיבוי באש, משא"כ  

 במקום  אפילוו ,]זה וכל כיו"ב שמתוכים מעיקרא שע"י הפעלתם באופן זה משיגים את התוצאה הרצויה
הגר"מ שך זצ"ל  . [מצד פירצה ועקירת קדושת השבתור מ"מ יש לאסיש צדדים להקל, ש

  .)חוט שי ח"א עמ' רוהגר"ק שליט"א ( ,  )א  גה עמ' קלט ה  שם(  זצ"להגריש"א    ,)(מכתבים ומאמרים ח"ו אות תרה
  . ]ב)  גהה כז אותארחות שבת (פכ"ט כן הובא בו

 והאשניים שעש
(כי   שכשמחללים שבת להצלת חיי אדם, אם אפשר יעשו שים כדי למעט באיסורי"א 

שש"כ (פל"ב אות כח וח"ג מבוא להלכות  [. פטורים)שאפשר לעשותה ע"י א' שיים שעשו מלאכה 
באר יצחק (סי'  [ע"י אחד.  בכל אופן  וי"א שעדיף לעשות    .](חי"ז סי' כ אות ג)  "אציוה  שבת פ"א הגה עז)
  במקום שהרי [ה. ווראה עיקר כשיטה אחר .]הגה פז)פל"ב (ועי' בשש"כ  ., עיי"ש טעמויד עף ג ד"ה אכן)

ים שיחללו את השבת, כמ"ש הביאור הלכה (סי' שכח על סע' טו ד"ה   , לא אומרים לשלהציל את החולה  באחד  שדי
,  שמצא עובר על איסור א' מה"ת משא"כ כשמחלל לבד  י איסורים דרבן יש שואע"פ שבאופן זה  ,ויש להם שכר)

  ה וא ועוד דלכמה פוסקים איכא בשיים שעשדכמה דרבן חמירא מא' דאו'.    הב"ח (אות ז) והט"ז (ס"ק ו)מ"מ דעת  
וטעמו כי יש סוברים   , )שם( "אבציפישר זצ"ל הובא  "י יוכן דעת הגר  עדיף.  . וע"כ מסתבר דשוא"ת איסור תורה

  .תא גליון י"ט]ק עי' מש"כ בזה בשמעתא עמיו.  שבשיים שעשו איכא איסור תורה אלא שפטור מחטאת

  
 .הצרך לעשות מלאכה לצורך פקו" ואין הדבר בהול יש לעשות המלאכה באופן הקל כ"ל

אמירה ' ב .מותרת אף לצורך חולה שאב"ס] רמאגי כ[ מלאכה ע"י גרמא. א' סדר העדיפויות. הוז
[עי' וה (למחמירים לעיל). אשים שעש 'המלאכה בשיוי.  'דקטן (שאיו בו).  'ג לכרי. 

בשו"ע (סי' רסו סע' א) שעכו"ם עדיף מקטן. ועי' במ"ב (שם ס"ק כט) ובחזו"א (סי' ו ס"ק ד) שאמירה לכרי עדיפא  

לאכה בשיוי ע"י גדול שמצא  מברי"ף). ועשיית מלאכה ע"י קטן עדיפא מ  דלא כהר"ן (שבת סא.  ,ממלאכה כלאח"י

עובר על איסור דרבן בידים. ואם הקטן הוא בו לדעת הסוברים שיש בזה משום שביתת בו ויש בזה איסור תורה  

עדיף שהגדול יעשה המלאכה בעצמו בשיוי. ולעין מלאכה ע"י שיים, אף לסוברים    ,ז)"בזה בגליוות צ"ח ורי (עי'

  . שהרי יש סוברים שבכה"ג יש משום איסור תורה] ,מ"מ עדיף מלאכה בשיוי ,שיש לעשות כן
  מלאכה דרבנן או טלטול מוקצה 

אם יש לפיו שתי אפשרויות להצלה, האחת כרוכה במלאכה דרבן, כגון העברה  
ת, והאחרת כרוכה בטלטול מוקצה, יש להעדיף את טלטול המוקצה שאין בו בכרמלי

  .[ארחות שבת (פ"כ אות לט]איסור מלאכה. 

 
 עשיית מעשה חריג ע"מ למנוע חילול שבת 

חיוב לעשות מעשה חריג שאין   אין, (עי' בזה לעיל) "ו שבת דחויה מפי פקש לסובריםאף 
וכן מבואר באג"מ (או"ח ח"ג סי' צ)   .פשטא דסוגייןמכן משמע [דרכו לעשותו בחול כדי למוע החילול. 

והארכו    ).ח"ד על סי' שכח עמ' רב אות א  חוט שיפסק הגר"ק שליט"א ((ק' סי' ז אות ו ד"ה ואף). וכן    ובמח"ש

    .]רל"חות קפ"ב ובזה בס"ד בגליו
 טורח מרובה 

קובץ  [לטרוח טרחה מרובה על מת להצל מחילול שבת במצב של חשש פקו".  האין חוב

הגריש"א זצ"ל (אשרי האיש פמ"ד אות  ו  )חזון יחזקאל (פ"ד ה"ה באורים ד"ה היו לפיו,  שעורים (כתובות אות יג) 

  . ]יא, ועי' פל"ו אות יג)
  ובת הוצאת ממון כדי למנוע שהחולה יחלל שבת ח

(ומ"מ יש בזה   להצילו מהחילול ע"י הוצאות ממוןחייב  חבירו  אין  חולה החייב לחלל שבת  
קטן אוכ"   ערך  זית רען (ח"א[  ).גמ"ח שלא תהא פש החולה עגומה מחמת החילול שבתמשום  

. וכן קט  אות ו ד"ה הרי חזין) ק' סי' ז מח"ש ( . וכוון לדבריו ההרמ"א (יו"ד סי' שעד סע' ד) ע"פסי' ב אות ב) 

אם החולה אלא ש שאין חובה להוציא ממון]. הגריש"א זצ"ל (אשרי האיש פמ"ד אות יא, ועי' פל"ו אות יג)
 חילולע"מ למוע הוא בו או אשתו שחייב להוציא ממון לרפואתם, חייב להוציא ממון 

  .]מח"ש (שם)[. שבת עבורם
   יצטרך לחלל שבת לבקש משכן על מנת שלא

הוא אף אם  עצמו (בכין  אם ביד החולה לה  'וכדורו  או    ותבשילב לתת  י אפי' איו חיי"א ש
[מח"ש (שם ד"ה ברם וד"ה אף שהלכות) והצי"א (ח"ח סי' טו פי"א אות ז, סוף התשובה    .חילול שבת)כרוך ב

. ובחוט שי (ח"ד סי' שכח עמ' קט) פסק כהרב פחס  (ח"א ססי' כח וח"ד סי' טו)ויעויין בדברי מלכיאל  .אות יג)

  חמץ אכילת ס"ק ב) לעין (ו "ה"ל. ועי' עוד במ"ב סי' תס מח"שאפשטיין זצ"ל (הובא במח"ש שם) החולק על ה

ד  "סי' ת בלא אפשר לעשות בקל בהיתר מותר לקחת האיסור. ואע"פ שש   בפסח לצורך חולה שיב"ס שכת' שבמקום

ס"ק יג) קט דצריך לטרוח אחר ההיתר, שאי התם דלפיו הוא. ואע"פ שבאלף לך שלמה (סי' רצז) כת' דשאי  (

  שרי בכה"ג].   יש בה כרת, מ"מ מהמ"ב שם משמע דאפי' באכילה דר כולי האיושאיו חמ "ידב"י וב לאו 

 חובת החולה להוציא ממון למנוע חילול שבת 
כל  כי , ע"מ שלא לחלל שבת לומשת תול מה שבידושעל החולה מוטל לעשות כל י"א 

פטור, וע"כ חל עליו חובה ששאפשר לו לפדות עצמו מידי סכת פשות לא כס בכלל אוס  
וכ"כ בפשיטות במח"ש שם דהחולה עצמו ודאי   .זית רען (שם)[ להציל עצמו מהחילול אף ע"י ממון.

איו  כש ל זהכומכל מקום ראה ש .]חייב אף להוציא ממון. וכ"כ בשש"כ (פל"ב אות לח ופל"ו אות ז)
דזה בכלל מעשה חריג  [איו חייב. , אבל הוצאה מרובה שאין הדרך להוציאה הוצאה מרובה

. אלא  ת לב)ו(פ"כ אות צט אשאין חייבים לעשותו כדי למוע החילול כמבואר לעיל. ושו"מ שכ"כ בארחות שבת 

להחמיר אף במקום    )3צג הגה  (תורת היולדת פ"י עמ'  דעת הגריש"א זצ"ל  שהיא    תי, וכן מצאר' כןשבזית רען איו  

   .]בשמעתא עמיקתא גליון קפ"בעוד . ועי'  (ח"ב פל"ב אות ח)ועי' בהל' שבת בשבת  הפסד גדול.

  חילול שבת כדי למנוע הכנות 
חולה שיש בו סכה העומד חייב אדם להכין מבעוד יום כל דבר שיצטרך לו בשבת לצורך 

ומ"מ מעיקר הדין אין חובה לעשות מעשה שיש עי' מ"ב (סי' שמד ס"ק יא ושעה"צ אות ט)].  [לפיו.  
 .פקו"של  במצ מחמת קרותבו טורח גדול, כדי למוע את הצורך בחילול שבת שעלול ל

 .שש"כ פל"ב אות לד)][הגרשז"א זצ"ל (

  ערב שבת ב לקבוע ניתוח 
מיום רביעי בשבוע ואילך אסור לעשות מעשה שכתוצאה ממו יווצר מצב של פיקוח פש 
ויהיה צורך בחילול שבת. ועל כן אם יש צורך ביתוח שאיו דחוף, אם אפשר יש לקבעו 

  עי' בשו"ע (סי' רמח) וו"כ [ .יתוחהיצטרכו לחלל שבת לשם טיפול אחרי  שמאתחלת השבוע ב
וכן   ].הגריש"א זצ"ל (הל' שבת בשבת ח"א פ"ב אות יח)ושש"כ פל"ב אות לג) (הגרשז"א זצ"ל (שם). וכן פסקו 

שש"כ  (הגרשז"א זצ"ל  [הוא לעין יתוח קיסרי במקום שאין סכה כלל לא לאשה ולא לעוברה.  

ומ"מ בדיעבד כאשר עשה היתוח סמוך לשבת, מותר לחלל את השבת בכל  ].פל"ו אות ד)
  . ]. והארכו בזה בס"ד בשמעתא עמיקתא גליון קל"בפל"ב אות לג)( שש"כ [. המסוכןצורכי החולה 
  במקום חולי

וכן  הגרשז"א זצ"ל (ושם)].  [מותר לקבוע היתוח אף בשאר ימי השבוע.    הרבה  אם החולה סובל
  .])אות יב  י"א (חי"ב סי' מג צ [ אם הוא חולה שאין בו סכה מותר.

  מנתח באותם ימיםרופא המומחה 
אם היום הקבוע של הרופא המומחה הוא רק באותם הימים מותר לקבוע היתוח אף  

  הגרשז"א זצ"ל (פל"ב הגה צט)]. [בשאר ימי השבוע. 
 הנהגת בתי חולים

שהיתוח איו שאותם  , כי לסדר  מבצעים יתוחים גם בימי חמישי וששישבתי החולים  יש  
המחכים בתור   עומס ותקלה לחוליםיכול לגרום  השבוע יותחו דוקא מתחלת להם דחוף 
 ותהמתוספים בפתאומיות דרך חדר המיון. והדבר יכול להתבטאות הן מפאת חוסר מטול

אין מקום להתגדות על כך מצד על כן ו והן בגלל דחית יתוח דחוף אחר במקום זה.
  ].)אות יא ואת יג י"א (חי"ב סי' מגצ[. החולה מבחית ההלכה



 (למנוע הפלה)  עובר הצלת חובת 
  (הל' יוה"כ לא ע"ג) הובא ברמב"ן (תוה"א שער הסכה עמ' כט)]. [בה"גחובה להציל עוברים אף בשבת. 
מהמ"א (סי' של ס"ק טו) משמע שמחללין  ו  .[טור (סי' תריז) וב"ח (אות ב)והדין כן אף כשאין סכה לאמו.  
) קט שמחללין דוקא כשיש סכה לאמו. אבל המהרי"ט  (חו"מ ת' סי' טעבור עובר דוקא אם כלו חדשיו. והוב"י  

המהרש"ם   פסק"א סי' צז) קט דמשום ספק פשות מחללין עליהם. וכן ר' דעת הרדב"ז (ח"ב סי' תרצה). וכן (ח
(דעת תורה סי' תריז). וכן ר' מהביאור הלכה (שם על סע' ז סד"ה או ספק), ואע"פ שבמ"ב (ס"ק כט) הביא דברי  

(חי"א סי' מג), הקובץ תשובות (ח"א סי' מא)    ושוב פקפק בדבריו. וכן פסקו הצי"א  "להמ"א מ"מ ציין לדבריו בביה 
  .  ]. ועי' עוד בכל זה בשמעתא עמיקתא גליון ש"חוהשש"כ (פל"ו אות ב). ועי' בקרית ספר (מא"א ספי"ד)

 לחזר אחר עכו"ם 
, (כמבואר לעיל  על ידי ישראל וא"צ לחפש אחר עכו"ם כדין הצלת כל אדם בשבת  מחללין
   .מסתימת הפוסקים שה"ה לעין עובר] 'ור  ,[עי' שו"ע (סי' שכח סע' יב), ט"ז (ס"ק ה) ומ"ב (ס"ק לז). )עיי"ש

 במקום ספק סכנה  
א) שהביא להלכה האי דרשה דחלל    [שאילתות (שאילתא  .ספק סכהשבת אף במקום  עליהם  מחללים  

דאע"ג דקיי"ל דמשום וחי בהם אתין    בהעמק שאלה (שם אות ח ושאילתא קסז אות טז)שבת א' כו', וכת' הצי"ב  
עלה, מ"מ האי סברא מי היא להלכה. ופ"מ לעין עובר דאיו בכלל אדם דמכח האי דרשה מחללין עליו השבת  

דש דכ"ז כשיש ודאי סכה לעובר, אבל בספק סכה לא מחללין, דהרי מהאי  כשיטת הבה"ג, ע"כ. ועיי"ש שיצא לח
דרשא לא מציו להתיר אלא כשיש ודאי סכה כמבואר בש"ס שם, וע"כ דייק הבה"ג לכתוב אי ידעין דמיתעקר  
ולדה, ע"כ. אולם אפשר לדחות דאחר שהתחדש שמחללין שבת במקום ספק משום וחי בהם, הדין כן אף כשמחללין  

טעם שישמור שבתות הרבה. שו"מ שכ"כ הגר"ז (סי' שו קו"א אות א) (ומה ששאר שם בצ"ע הוא לעין הדון  מ
  דשם מחמת שהר"ן חולק על הבה"ג, עיי"ש), וכן צידד מדיליה בתשובות וההגות (ח"ב סי' קפב)]. 

    תוך ארבעים יום
ח"ג סי' לז וח"ה סי'  , הלוי (ח"ז סי' פשבט [ מחללין שבת כדי להציל עובר אף תוך מ' יום להריון.

(רסי' תריז) כת' לעין יוה"כ שמעוברת שהריחה לפי רש"י העובר מתאווה, ושאר בצ"ע   עה"צמז). ואע"פ שבש
דאפשר דלא שייך זה תוך ארבעים יום, ע"כ. ר' שכוותו דכיון שהוא בכלל מיא בעלמא לא שייך שהעובר הריח.  

  ' פ) שלא הבין כן. ושו"מ שכ"כ הגר"י זילברשטיין שליט"א (שמ"א סי' של ס"ק כ)].  וצ"ע על השבט הלוי (ח"ז סי
  הֵאם מתה 

[מ"א (סי' של ס"ק י) ע"פ הרמב"ם (שבת פ"ב) והשו"ע (סי'  מחללין שבת עבור עובר אף אם אמו מתה.  
  י' רעו). ועי' בשבות יעקב (ח"א סי' יג)]. סדלא כסמ"ע (   ,וכן פסקו התוספת שבת (אות י) והכה"ח (אות ל)  .של סע' ה)

 בן מומר 
[עי' במ"א (סי' של ס"ק ד), במחצה"ש (שם) וברע"א בתשובה  מחללין שבת אף עבור עובר של מומר. 

. ואף למחמירים הייו כשרחוק הדבר שידע שהוא ישראל, אבל כשאפשר שהתיוק ידע  על סע' ב)שם (לבית מאיר 
  .שישראל הוא מודה דמחללין עליו, וא"כ ה"ה לעין אים שתו"מ בזמו. ושו"ר שכ"כ בשבט הלוי (ח"ח סי' סז)]

 כיצד מחזיקים אותה כמעוברת 
הקאות  (כגון רתמעובבגוף המעידים שהיא המצויים אשה שיש לה תחושות ושיויים 

אם חוששת ו .בימיו ותוקל וחומר אם הדבר ודע על ידי בדיקות הריון המצוי וכדומה) 
   ].תשובות וההגות (ח"ב סי' קפב)ב עי' [ .להפלה מחללים השבת עבורה או עבור העובר

  מעוברת היא ע"מ לוודאות ש הבדיקביצוע  
  אסורה. ובמקום צורך גדול מותרת  ,על מת לגלות אם אשה בהריוןבשבת  הבדיקביצוע 

[הגריש"א   .ע"מ להכריע אם יש צורך לחלל שבת וק"ו במקום שרוצים לשלול חשש הפלה
). ועי' בשש"כ (פל"ג אות כ הגהות צ וצב) בשם הגרשז"א זצ"ל,  2והגרי"י ויבירט זצ"ל (שמ"א סי' שיח ס"ק ב אות  

  .ועיי"ש שטוב לעשותה באופן דחשיב רק גרמא]

 לא מרגישה תנועות 
אם הירידה היא משמעותית הדבר מחייב   ,23-24הרגישה ירידה בתועות העובר משבוע 

  . [אות מרדכי (הל' רפואה עמ' לו אות כג)]ך בחילול שבת. ו בדיקת רופא, אף אם הדבר כר
 מה בכלל ירידה בתנועות 

ביחס לימים הסמוכים, אבל לא ביחס לשבועות קודמים, כיון  בתועות ירידה יש לשער 
שכמות התועות משתה במהלך ההריון, כמו כן אין להשוות את כמות התועות 

בוקר, וג' ההמיימום של תועות שצריכה להרגיש הם ג' תועות  .מהריוות קודמים
תועות בחצי שעה, תאכל דבר   בצהרים, וג' בערב במשך כחצי שעה. אם לא הרגישה ג'

תשכב על צד שמאל במשך זמן אותם לא מרגישה עדיין מתיקה, ותסה להרגיש, אם 
ין לא הרגישה אז צריכה לפות י(כשעה), ותחזור ותספור ג' תועות בחצי שעה, ואם עד

העובר ישן שלפעמים  יש לציין    .[ע"פ רופאים. ועי' בתורת היולדת (פ"ג אות ח)]  לרופא אפילו בשבת.
תיתכן  32שעות ברציפות ויתכן שלא ירגישו תועות בזמן זה. וכמו כן אחרי שבוע  2-3

ובשעת  .בתורת היולדת (פ"ג אות ח)] עוד  [ע"פ גדולי פוסקי זמיו ורופאים. ועי'ירידה בתועות העובר. 
 .ע"מ לברר אצלו)לחלל שבת אף (ובמקום ספק מותר  הצורך יש להתייעץ עם רופא

 הריון לא תקין
, כגון ירידת מים או דימום  הריוןרגיל אבל במקום שיש עוד בעיות ב בהריוןכל זה דוקא 

 . [אות מרדכי (אות כה)] . יש לחשוש יותר
 כאבים חזקים בשיפולי הבטן

לגשת   עליהמעוברת בשבועות ראשוים לעיבורה שמרגישה כאבים חזקים בשיפולי הבטן,  
  .[אות מרדכי (שם עמ' לג אות א)]לבדיקה רפואית אפילו בשבת. 

 ם ומיד
  בכל שלב בהריון יש לסוע מיד לבית חולים   ,וסתם, בכמות של תחילת  ו מיכאשר מופיע ד

ומכל מקום טיפות בודדות של דם עלולות להופיע . אות ב)] [תורת היולדת (פל"ח  .אף בשבת
ובמקרה של טפטוף קל של דם, עדיף לפעמים להישאר בבית ולוח במטה   ,בתחילת הריון

  ובשעת הצורך יש להתייעץ עם רופא. [שם (פ"ג אות ב ס"ק א עמ' ב)]. בית חולים.לולא לסוע 



  

  לידה מוקדמת   
כס רפואה  (הגר"ש ואזר זצ"ל  ודעת  [למוע לידה מוקדמת.    ע"מם יש צורך בכך)  אמחללין שבת (

אפילו מהשבוע השלושים ושבע אע"פ  ) לעין צום יוה"כ שב"ב - מחשובי בתי דיים באה"ק  ' א "י והלכה שע
אם יש   "משמבחיה רפואית העובר יוצא מכלל פג ועל כן אין סכה אם ההתכווצויות יכיסו את האשה ללידה מ 

הגר"ק שליט"א  וכן פסק  עד השבוע השלושים ותשע.    עליה לשתות   על מת לעצור התפתחות הלידה   צורך בשתייה
  . ]ולכאו' ה"ה לעין שבת, קסז)- (חוט שי יוה"כ פ"ט ס"ק מה עמ' קסו

 הכנת צרכי היולדת מער"ש
על מת למעט "ש רמעדברים הצרכים לצורך הלידה  כיןיש לה התשיעיכשתגיע לחדש 

ואע"פ שראוי לעשות כן ].  (סי' תתה)ספר חסידים  (סי' של ס"ק א) ע"פ  [מ"א  .  אם תלד בשבת  בחילול
[דהרי בשו"ע סימן רמ"ח מבואר דמותר להפליג בספיה מערב שבת אפי' שיצטרך לחלל  מ"מ אין זה חיוב. 

. וא"כ ק"ו שאיו מחויב לעשות מעשה למוע חילול שבת העלול לבוא עליו ממילא. וכן מבואר  פקו"השבת מחמת  

(ק' סי' ז עף אות ו ד"ה  ובמח"ש  (יו"ד סי' שלח) שראוי לעשות כן. ועי' עוד בחת"ס  (ס"ק א) ובמ"ב   (אות ג)בגר"ז 
לד, אבל יש לחוש שתשאז  של ההריון תשיעיהסוף חודש כשהגיע  וכל זה .]אף שהלכות שבת)

תשובות  [ תשיעי בזמיו איו מצוי שתלד וא"צ להכין צרכיה מער"ש.חודש הבתחילת 

    ].א גליון רל"הת. ועי' בכל זה בשמעתא עמיק סי' פח ד"ה וראה) (ח"ה וההגות 
 להמצא בקרבת בית החולים

להמצא בקרבת בית החולים סמוך לשבת כדי להימע מסיעה האפשר  תבמידראוי 
טרחא גדולה  שיש אם יש משום מצוה או ו. ](שש"כ פל"ו הגה יג)חזו"א והגרשז"א זצ"ל [בשבת. 

לעין הפלגה בספיה מער"ש שלצורך מצוה מותר אף שיצטרך  בסי' רמ"ח כן מציו [ .להחמיראיה צריכה 
לחלל השבת מחמת סכה (ואף לדבר הרשות שרי אם מפליג מתחלת השבוע), וא"כ ק"ו כאן דאין לחוש בכל כה"ג.  

סי' מג ואשרי האיש    (קובץ תשובות ח"אוכן מבואר בדברי החזו"א והגרשז"א זצ"ל ה"ל. וכן פסק הגריש"א זצ"ל  
  . ]ח"ב פל"ז אות כא)

  ב שבת התחילו צירים מער
, כיון שלפעמים לפי שבת  לסוע לבית החולים  חייבתאף אם התחילו צירים מער"ש איה  

 והכל לפי העין.  (ומ"מ ראוי לעשות כן כ"ל),  עצרים ואיה יולדת ואין כאן אלא ספקהם  
הסובר לעין הפלגה בספיה מער"ש דאם יודע שיצטרך לעבור מלאכה דאו' אסור  (סי' רמט)  והרי אף לדעת המ"ב  [

בפתיחה לסי'  בדבריו להפליג מער"ש, הייו כשיודע שבודאי יצטרך לחלל השבת, משא"כ במקום ספק כמבואר 
הוא, ומ"מ הכל לפי העין   . (והארכו בזה בס"ד בגליוות קל"ב וקל"ד), וא"כ ק"ו ב"ד דהכי(ושם ס"ק כו) רמ"ח

. וכן פסק הגריש"א  (ח"ה סי' פח ד"ה וראה)דלפעמים אין זה בכלל "ספק". שו"מ שכן הוכיח בתשובות וההגות 

  .]בקצות השלחן (סי' קמ בדה"ש סס"ק ג)ו   (פ"ב הגה א)ועי' בתורת היולדת  (אשרי האיש ח"ב פל"ז אות כא).  זצ"ל  
  עכו"ם לבית החולים ע"י  בשבת לנסוע  תוכל

במקום שיצטרך לעבור על אמירה לכרי או שאר איסורים דרבן בלבד, א"צ להמצא 
דהרי אף לפי המ"ב ה"ל שמחמיר לעין הפלגה בספיה מער"ש כשיצטרך לעשות  [ .בקרבת בית החולים

בביאור הלכה (סי' רמט  יצטרך לעשות מלאכה דרבן מודה להקל כמבואר    בשבת מלאכה דאו', מ"מ במקום שודאי
(הל'    . ומשום מדת חסידות י"ל דדוקא חששו על מלאכות דאו'. ושו"מ שכן פסק הגריש"א זצ"לד"ה ופוסק עמהם)

   .]אף כשצריכה לצאת מחוץ לתחום שבת בשבת ח"ב פכ"ט אות ה)
 עת תאריך לניתוח קיסרי בערב שבת יקב
  מש"כ בזה לעיל לעין קביעות יתוח בער"ש.עי' 

 רב שבת עבזירוז לידה 
בשבת ואף לא בערב שבת סמוך לכיסת השבת, אלא אם כן קיימת עשות זירוז לידה  אין ל

דהרי  [, או משום צורך רפואי אחר.  ]פל"ו אות ד)(שש"כ  [סכה או חשש לסכה לעובר או ליולדת  

הוי בכלל מכיס עצמו לאוס דשרי במקום מצוה וכו' כמבואר להלן. ובדרך זה כת' בארחות שבת (פ"כ אות    בכה"ג 
כי חיצות מלאכות שיש בהם משום  ,אין לחוש לחילול ,ואם הוא יומיים לפי שבת .]ק)

פ"א  [בעל הקהלות יעקב בשם החזו"א הובא בקרייא דאגרתא ובתורת היולדת (חילול הם רק שי ימים. 

  .]. ועי' בשמעתא עמיקתא גליון קל"בהגה ג)

 חילול שבת עבור יולדת 
ומחללין עליה את אפי' מחוץ לתחום שתבוא  מילדתמילדין את האשה בשבת וקורין ל

  . [שו"ע (סי' של סע' א)]. השבת
  ממתי מחללים שבת עבור יולדת 

או משעה  ,או משעה שהדם שותת ויורד ,על המשבר עליה שבת, משתשב מחללין
  .  ]שו"ע (סי' של סע' ג)[ .שחברותיה ושאות אותה בזרועותיה שאין בה כח להלוך 

 ממתי קוראים למילדת
ע"כ אין מחללין שבת בזה כ"א  , בלי עיכוב אןאשר אפשר לעשותן כ םלעין הדברי כל זה 

הם כי הללו  םשיעורי  שייךלא  המילדתקריאת  אבל לעין ,אלוסימים אחר שיהיה א' מ
בספק מותר   'פיאלא משעה שמרגשת קצת א,  קרובים ללידה יותר משיעור ביאת החכמה

  ועי' בסמוך. .וכן פסקו הערוה"ש (אות ד) והמ"ב (ס"ק ט)]. [ט"ז (ס"ק ב). בקריאתה
 שיעור שותת 

  זצ"ל (אשרי האיש ח"ב פל"ז אות א)]. הגריש"א[א. וקצת דם בכלל שותת האפילו ראתה 
 ציריםאחזוה  

עליה לסוע לבית החולים על מת ו ,בכלל יושבת על המשבר היאאשה שאחזוה צירים 
מחללין  ו[ערוה"ש (או"ח סי' של אות ד). וכן משמע מהפלתי (סי' קצד ס"ק א)].  ללדת, והדין כן אף בשבת.  

קודמות משך תהליך הלידה דק' (ואם בלידות  20 - 15משעת הופעת צירים סדירים כל 
[ארחות שבת (פ"כ אותיות   כשהתחילו צירי הלידה אף שאים סדירים). מחללין מיד זמן קצר,

וכן אם אין צירים, אבל מרגישה לחץ וחשה שהעובר רוצה לצאת, יש לסוע לבית עג ועה)]. 
צירים    - א'. צירי פתיחה    :יש שי סוגי צירים  (עמ' מה ועמ' קעד)עיי"ש  ו .  [תורת היולדת (פ"ג)חולים אף בשבת.  

שעות בשאר   10-12הגורמים לפתיחת הרחם ומשכים באופן סדיר כמה שעות עד הלידה (בלידה ראשוה הם בין 
צירים שדוחפים את העובר החוצה לאחר פתיחת הרחם ומשכים פחות משעה   - שעות). ב' צירי דחף  6-8הלידות 

  . ]דק') 20-30דק', בשאר לידות  30-40בדרך כלל. (בלידה ראשוה  
 פקק ה תלינפ

אין בדרך כלל ועל כן  ,אחר כמה ימים והאשה עלולה ללדת אפילפילת פקק הרחם אחר 
  . . והכל לפי העיןאא"כ יש צירים או סימי לידה אחריםחלל שבת מחייב ל סימן זה

  עוד בענין הנ"ל
אפי' אם הוא רק ספק אם תלד עכשיו מותר לחלל שבת   )מי שפיר(  מים  בשעה שיש ירידת

על מת להגיע לבית החולים, מחמת שלפי הרופאים ירידת מי השפיר בסוף ההריון היה 
חשש לתחלת הלידה, וכמו כן יש חשש לדלקת, וע"כ מחמת האפשרות של סכה לוולד 

מי שפיר  מחללין את השבת כדי שתגיע במהירות לבית חולים (א.ה. בפרט כשאין ה
ועי' בשמת אברהם (סי'    .[שש"כ (פל"ו אות ח והגה כב), וכן הובא בארחות רבו (ח"א עמ' שז אות ט)צלולים). 
 . ]גליון רל"ה א. ועי' עוד בכל זה בשמעתא עמיקתשל ס"ק ט)

  
 מלאכה בשינוי 

(אף לדעת המקילים לעין חולה   בשיוילצורך יולדת  אפשר יש לעשות המלאכות  הבמקום  
  . וביאר במ"א (שם ס"ק ג) דאע"פ שהשו"ע חולק על הרמ"א ה"ל דבעיןשו"ע (סי' של סע' א)[. שיש בו סכה)

שיוי, מ"מ ביולדת מודה מפי שכאב היולדת וחבליה הם כדבר טבעי לה ואין א' מאלף מתה מחמת לידה ולפיכך  
א"א   סי' של פמ"ג ([כן משמע מה במלאכות דרבן הדין כן. וי"א שאף החמירו לשות במקום שאפשר].

טפי כי אין הדבר מוסכם דליכא רה"ר בזמיו. והביאו הכה"ח (אות יב). וכן   אלא דיש לחלק דהתם חמיר, ס"ק ג)

 מעשהול] הוא בקצות השולחן (סי' קלה בדה"ש ס"ק י ד"ה ומבואר) דאפי' איסור דרבן צריך לעשות ע"י שיוי
  ]. )הגריש"א זצ"ל (אשרי האיש ח"ב פל"ז אות ט). ותורת היולדת (פל"ב הגה ב[  .במלאכות דרבןלהקל  יש

 ע"י עכו"ם  
(אף לדעת המקילים לעין חולה   במקום האפשר עושים המלאכות ע"י עכו"םיולדת  לצורך  

וכן מציו בפמ"ג (א"א ס"ק ב) שכתב דאם יש עכו"ם יש לעשות על ידו, ועדיף משיעשה הישראל  [.  שיש בו סכה)

אם יש עכו"ם עושים ע"י, ואע"פ שיש חולקים על דבריו   פקו" בשיוי, והוכיח כן מהרמ"א ה"ל הסובר דבמקום 

מ"מ ביולדת לכו"ע י"ל דהדין כן. וכן פסק בקשו"ע (כלל צג אות ב). וכן דעת התהל"ד (סי' של ס"ק א) משום  

  .  ]שמלאכה בשיוי ע"י ישראל חמירא מאמירה לכרי. וכן קט הגריש"א זצ"ל (הל' שבת בשבת פכ"ט הגה יט)

 לפני הלידהבשעת הלידה או 
ולכן מותר לטלפן לרופא  בשעת הלידה עצמה. דוקא י"א שחובת השיוי ה"ל אמרה

בא לעיל המחמיר בשאר  וומ"מ לדעת הרמ"א המ(  וכדומה לצורך יולדת ללא כל שיוי
בשבת ה"ל משמע דדין שיוי קאי על יולדת   מהש"ס[ .)ה"ה כאן צריך לשות אף לפי הלידה ,חולים

בשעת הלידה דבזה עוסקת הגמ' שם. וכן מוכח לכאורה מהמגיד המשה שכתב דאף להרמב"ם בעין שיוי ביולדת  
שאע"פ שהיא סכה מ"מ כיון שאין חשש    ,כי אין א' מאלף מתה, ומשמע דחובת השיוי אמרה בשעת הלידה עצמה

) והאור לציון (ח"ב פל"ו  106הגרשז"א זצ"ל (הרופא בשבת לבעל השמת אברהם הגה וכן דעת  כ"כ צריך שיוי.
[הגרי"ז (חי' הגרי"ז על עיי קה"ח  שהתחילו סימי לידה.  דין שיוי אמר רק קודם  וי"א ש  ].הגה ג)

גרי"ז (שהרי כתב  ומהביאור הלכה (סי' של ד"ה ומדליקין) משמע קצת כהיומא וסוכה הו"ד בצי"א חי"ז סי' סה) 
בערוה"ש (אות ה) משמע דחובת שיוי אמרה דוקא על דברים  ו  שבשעת הלידה לא צריכים לשום פרט, עיי"ש).

  שעושים עבורה משום יתובי דעתא, עיי"ש]. 

  
 נסיעה במכונית עבור חולה שיש בו סכנה

סכה, במקום חשש חולה מותר לסוע במכוית בשבת על מת להסיע את הרופא לבית ה
עי' לעיל  [ .או לכל צורך אחר ע"מ לטפל בחולה ,את החולה לבית החולים וכדומה וכן

 .]שמחללים שבת אף במלאכות מה"ת להצלת חיים
 נהג שאינו שומר שבת 

מותר לסוע גם במכוית של מחלל שבת, אפילו אם הלה ימשיך אחר כך לסוע באיסור. 
. ועי'  , ע"כדכיון שמותר לחלל שבת עבור החולה ק"ו שמותר לעבור על לפ"ע שש"כ פ"מ אות פו) הגרשז"א זצ"ל ([

. ובאמת י"ל דבכה"ג ליכא משום  אף בשעת השמד  יעבור ואל יהרגשל לפ"ע אמרין    לאו  שעל  )סי' קזרמ"א (יו"ד  ב

ומ"מ  .]לפ"ע כלל כמו שבארו בס"ד בשמעתא עמיקתא גליון כ"ז, וכ"כ המח"ש (ק' סי' ז עף ד אות ג) גופא
ע"מ למוע חילול לעשות כן אם בידו לסוע ללא שיהוי ע"י הג שומר תורה ומצות עדיף 

    .]פשוט. וכ"כ השש"כ (פ"מ אות פו)[שבת. 

 נסיעה לבית חולים מרוחק 
ר אין הבדל ברמה הרפואית בין בתי  שלכתחלה יש לסוע לבית החולים הקרוב כא

יותר טוב בבית החולים המצא במקום  השיטפלו ב ההחולים, אך אם היולדת מרגיש
מרוחק, או שבית החולים היותר רחוק טוב יותר מבחיה רפואית, מותר להסיעה היולדת 

שש"כ (פ"מ אות סג  [וק, אפילו אם יתן להגיע לבית החולים הקרוב ברגל. לבית החולים הרח

  .]הגר"ק שליט"א (חוט שי ח"ד פצ"א ס"א אות א)ופל"ב אות לח), ארחות שבת (פ"כ אות כט) ו
 העדפת רכב פרטי על אמבולנס 

אם עומד לפיו האפשרות לסוע ברכב פרטי או להזמין אמבולס, אם החולה או היולדת  
אמבולס ע"מ ללטלפן  וזה יהיה אפשרי ע"י חברי הצלה עדיף טיפול מהירלזקוקים 

יש להעדיף לסוע  אין צורך זה שיתחילו לטפל בו במה שאפשר מיד בשעת הסיעה. ואם
כי ע"י הזמת אמבולס יש ריבוי מלאכות, שיחת  [. מחמת זה, אם אין חשש כלל לשיהוי ברכב פרטי

מלאכות  יעשו  ים חוץ מההג דבר הגורם שכמה ישראלים  ש, רישומים, באמבולס רגיל באים חובןטלפון ע"מ להזמי 

  . ארחות שבת (פ"כ אות פד)]בפרט כשאים שתו"מ. ובדרך זה כתב  ,שהרבה פעמים אין להם צורך

 להטריח השכן הזמנת אמבולנס או 
חולים חולה שיב"ס, ואין המותר לו לאדם לטלפן כדי להזמין אמבולס כדי להעביר לבית  

הוא חייב להטריד שכן בעל מכוית שומר שבת בהסעת החולה, אם יצטרך שכן זה  
להישאר מותק מבי ביתו במשך השבת (משום שלא יוכל לחזור לביתו), או אם יצטרך 

. ועי' מש"כ לעיל לעין לבקש  "מ אות פד)פשש"כ הגרשז"א זצ"ל ([ כזאת.לקום משתו בשביל סיעה 

  .]א יצטרך לבשל עבור החולהלתבשיל מהשכן ע"מ ש

 במכונית קטנה   בידו לנסוע 
מכוית כבדה אין הימצאותו של וסע בודד וסף מביאה להבערות רבות יותר של בזין, 

(לדעת הסוברים שיש בזה משום איסור   זלפי".  תצרוכת הבזין גדולה יותר במקצתש  אלא
אם יש לו כמה כלי רכב יש להעדיף אם ) , עי' בזה להלן בדיי ליווי יולדתריבוי בשיעורים

אפשר לסוע במקרה של פקו" ברכב הקטן ביותר שהסיעה בו מצריכה מספר הבערות 
 .]בשמעתא עמיקתא גליון רל"ז , עיי"ש בזה. והארכו בזה בס"ד שש"כ (פ"מ הגה קפג)[ קטן יותר.

 מסמכים הדרושים לנהיגה
מותר להג המכוית לקחת עמו את רשיון הרכב ואת רשיון ההיגה שלו ושאר היירות  

  . ]שש"כ (פ"מ אות עח)[שבלעדיהם אין לסוע אע"פ שאין עירוב במקום היציאה. 
 (ג'י. פי. אס.) הניווט הלוויניהפעלת מכשיר 

) כדי להדריך את ההג המתקשה ג'י. פי. אס.מכשיר היווט הלוויי (מותר להפעיל את 
או ע"מ לבחור מסלול קצר יותר או בכביש   ,להגיע למקום הדרוש עבור החולה שבסכה

ע"מ למעט עשיית  קצר הסיעהאו ע"מ ל כןומסהשאיו פקוק, ע"מ לזרז טיפול החולה 
הדין כן   ,. ומש"כ שמותר אף למעטמ אות סג)פשוט. וכ"כ בשש"כ (פ"[. מחמת ריבוי הדרך יםאיסור

וכאן הוי איסור הפעלת המכשיר ותית הפקודה להובילו   ,עכו"ם ע"מ שיבוא, עיי"של כמבואר לעיל לעין לטלפן 

מחמת ההיגה ועוד איסורים מחמת הסיעה   למקום שצריך להגיע ועי"ז ממעט בריבוי הבערות האסורות מה"ת

 . ]יות של הרכב וכדו')ראחוה(עצירות דבר הגורם הדלקת הורות  
  הדברים לצורך הליד תהוצא 

לקחת עמהם לבית החולים כל דבר שייתכן שיהיה להם צורך בו  מותר לחולה או ליולדת 
(כגון תיק רפואי של היולדת או החולה שיש בו מידע חיוי לצורך הלידה   בשבת להצלתו

  .]שש"כ (פ"מ אות פב)[. וכדו'), אף אם הדבר כרוך באיסור הוצאה וכדומה או הטיפול
 דברים לצורך מוצ"ש (כשיש עירוב במקום) לקיחת 

(שאין בהם צורך   שבת למוצ"שמ  חפציםדבר שאיו מלאכה רק טרחא, כגון הבאת אף 
שלא ימצא  ומ"מ בשעת הדחק כגון משום הכה.  ים בשבת ויו"ט, אסורמחמת הלידה)

חיי"א  עי' ב[.  מותר  לא מוכח שהוא לצורך הלילהשבעוד היום גדול  , אם עושה כן  בלילה בקל
, ואף באופן שמוכח שהוא לצורך מוצ"ש  .]אות ב)  צ(כלל קג אות ו) הובא במ"ב סי' תקג ס"ק א ושעה"

אם עושה הכל בטרחא אחת אין משום איסור הכה, ועל כן תיק שיש בו דברים שיש בהם 
משום צורך היום וצורך מוצ"ש מותר לקחתו אם יש עירוב במקום ואיו יוצא מחוץ 

  .]קתא גליון רע"איעמ   .. ועי' בשתוספת שבת (ס"ק יב)ע"פ ה  "ב (סי' שלו ס"ק לג)מ הכן יוצא מ[לתחום שבת. 
 מוקצה בתיק יש 
 ,ומותר לטלטלו ,אין התיק בסיס לדבר איסור (כגון מעות) דבר מוקצה בתיק שכח אם

לפי  משםו לסלקו תהיתה דעאלא שבער"ש  שםוהדין כן אף אם היח את דבר המוקצה 
בשבת  שאריע"ד ש ש"ואם היחו שם מער .]ומ"ב (ס"ק יח) )שו"ע (סי' שט סע' ד[כיסת שבת. 

ר  ואולם אם הוח שם גם דבר היתר הרי הוא בסיס לאיס. ])סי' שי סע' ז[שו"ע ( . סעשה בסי
.  ]סע' ח)  שםשו"ע ([ולהיתר ואם דבר ההיתר חשוב לאדם יותר מדבר האיסור מותר בטלטול.  

צריך תחילה לער ממו את דבר המוקצה, ורק באופן שא"א לטלטלו ף כשמותר ומ"מ א
לער את המוקצה כגון שהוא עלול להזק או שהאדם צריך להשתמש במקום, מותר 

. ]שם[עם המוקצה שעליו עד שיגיע למקום ששם יוכל לער ואז יערו.  ץלטלטל את החפ
יפסד המוקצה אסור  אלא רק ע"מ שלא  עיקר הטלטול בשביל דבר ההיתר,  בוכשאין כותו  

היתר ואיסור  לבסיס  הואאם אולם  .[מ"ב (סי' שט ס"ק יד)]. ם כן מעראלטלטל התיק אלא 
  יז אות שעה"צ סי' שט ו מ"ב (סי' רעז סוס"ק יח[אם חושש להפסד של המוקצה איו חייב לער. 

כן משמע  [ ואיו צריך להסיר מער"ש את המוקצה ע"מ שלא יצטרך לערו בשבת.. ])טוי
  ו שולחן שלמה סי' שח ס"ק ד.ב, ס"ק ו שפו  גהי"ט הפארחות שבת וכן פסק הגרשז"א זצ"ל (מסתימת הפוסקים. 

  .  ]יג)  גהה
   (של התיק) כיסתוך ב מוקצה ה

של התיק   איו תפור לארכו  והוא  תוך כיס של התיק (וכן הדין בבגד)באם המוקצה מצא  
 איו חייב לער המוקצה (אם יש עירוב במקום), אלא פיו לבד תפור והוא תלוי (או הבגד)

 הפך  התיק  כל  כמו שמצוי בכיס של חולצה)  בבגדלתיק (או  אם היה הכיס כולו תפור  אבל  
הוא בסיס  הכיס עיי"ש ש  ומ"מ לא)ו מ"ב (ס"ק כטרמ"א (סי' שי סע' ז) ו[. (ודיו כמבואר לעיל) בסיסל

ום שיש עירוב לא שייך  ק רה"ר. ובממ"א שמבואר שצריך לער בכל אופן משום חשש שמא יצא ל. ועי' ברמוקצהל

    .]) דלדידן שאין רה"ר אפשר להקל לצורךמח אותכה"ח (ועוד דיעויין בא"ר (אות ט) וב .זה



  

 נסיעה מחוץ לתחום   
הזמן דחוק . ומ"מ אם אין [מ"ב (סי' של ס"ק ב)]יוצאים אף חוץ לתחום שבת לצורך הלידה. 

ם לסיעה או לחולה כדי שלא יוציאם יהמטלטלים שאים הכרחי  ישתדל שלא לקחת עמו
ואם יש עירוב במקום היציאה, מותר   .][שש"כ (פ"מ אות עז)מרשות לרשות או מחוץ לתחום. 

להג לקחת עמו אוכל לא רק עבור החולה אלא גם בשביל עצמו, אף אם יסע דרך מקום 
  ויש מצדדים שהדין כן ,שאין בו עירוב ואסור לטלטל בו (כי המכוית עצמה היא רה"י)

ושאר בצ"ע. ועי'    ו)ח"ש ח"א סי' טשש"כ שם הגה קסב ומהגרשז"א זצ"ל ([אפילו אם יסע מחוץ לתחום.  
. ומ"מ אם יש עירוב המחבר את באג"מ (או"ח ח"ה סי' כו ול) ובמח"י (ח"ט סי' לז וח"י סי' לא אות א)]

הגריש"א  [עיירות אפילו הוא עירוב כללי (ואיו עירוב מהודר) חשב הכל כתוך התחום. ה
 .]זצ"ל

 לחנות המכונית 
יותר מן החוץ לצורך החולה, ומ"מ לא יחה במקום   לא יסע  ה"חהג אשר הביא חולה לב

[שש"כ העוברים ושבים, או במקום שעלול להפריע להגעת חולים אחרים.    תשיוכל להזיק א
ו אפשרות לחיה  בי לחות אם ברשותו מכוית שמותקן אובאופן שרש .)]אאות ע שם(

בעצמו כי עי"ז ממעט לחות וזה עדיף מ , ולכתחלה יעשה כן בשיוי,יפעילה ,אוטומטית
  בעשיית מלאכות.

 כיבוי המנוע 
אם אין כרי יש מקום להקל ולהפסיק את פעולת ומותר לומר לכרי להפסיק את פעולתו,  

ומה שהתירו ואם אפשר יעשה כן בשיוי.    המוע ע"י קטן, אין כרי ואין קטן יכבה בעצמו
כאשר אמם לא תהיה הדלקה של אחת הורות החשמליות עקב ע"י עצמו או קטן הייו 

, אלא אם כן קיים חשש קרוב שהמוע שימשיך  כיבוי המוע (כגון הורות שבלוח הבקרה)
 ,לעבוד ללא הפסק, יתחמם יתר על המידה ויתפוצץ ויגרום לפציעתם של העוברים במקום

ואסור לסובב את  .[שש"כ (פ"מ אות עב)]. במכוית ויגיעו לידי סכה או חשש שילדים ישחקו
ורות הביקורת (אא"כ יש   ךהמפתח של מתג ההצתה בכיוון כיבוי, אם אמם יכבו בשל כ

חשש שילדים יפעילו את המוע, כאשר יראו את המפתח בתוך המכוית והרי יש בזה 
ירוב במקום שאליו הביא את החולה אל ואם אין ע. ]אות עג) שם[שש"כ (משום חשש סכה). 

(פ"כ אותיות פ ופו) ובשמעתא  ועיי"ש [שש"כ (שם אות עח).  .יוציא מפתחות המכוית ושאר מטלטליו
  . ]מטעם מוקצה לעין טלטול המפתחרס"ח עמיקתא גליון 

 
 (תומכת לידה וכדו')   ב דעת היולדתולצורך יש

דעתה" אפי' כשיש צורך בעשיית   חובה ללוות יולדת לביה"ח אם יש משום "איתובי
וכן פסק החזו"א (קובץ אגרות ח"א סי' קמא) שיש לזרז שיסעו עמה. וכן   ,(רסי' של) עעי' בשו"[מלאכות דאו'. 

קטו הקהלות יעקב (ארחות רבו ח"א עמ' ק"ס אות רכח), השבט הלוי (ח"ג סי' לו סי' של סעי' א, ח"ו סי' לח אות  
ע סוחולים מותר להבית  האשה כבר סעה ל. ואפילו אם  ]ופ"מ אות פב)  ד) והשש"כ (פל"ו אות ח ויא

על כן אם אין דעת היולדת מיושבת ו ].ח"ד עמ' רמג) שי  [הגר"ק שליט"א (חוטלצורך זה.  שםל
שתבוא אפילו ע"י מלאכה מה"ת, והכל  המותר אף לקרותוכדו' תומכת לידה  ללא ליווי

  ,ובאופן שאין משום ישוב דעתה .)אות צבארחות שבת (פ"מ ו וכן הוא בשש"כ (פ"מ אות פב) פשוט.[לפי העין. 
  .]עי' בזה להלן ,בזה פעמים שיתן להקל כשמצטרפת בסיעה של היולדת ,אבל יש לה צורך גדול

 לעזרה במידת הצורך (כשאין משום ישוב דעתה) 
לבעלה או א' מקרוביה יש אעפ"כ  כללליווי  אומרת שאיה צריכהאפילו אם היולדת 

שיקול צריך שיש בו משום פקו" ולהחליט דבר לסוע עמה, כיון שהרבה פעמים צריכים 
לה לבית  פסק הגר"ק שליט"א (שם) דליווי היולדת או החוכן  ש  שו"מ  .כלע"ד[או קרוביה.    הבעל  הדעת של

יצטרכו לעשות או להחליט דבר שצריך את עזרת  החולים, איו רק מדין יתובי דעתא, אלא מדין פיקוח פש, שמא 
כעין זה מציו להגרשז"א זצ"ל (ארחות שבת פ"כ הגה לד) לעין ללוות חולה שיב"ס שהיה מורה שצריך  ו  .להבע

כתב שכל שאיה    (ח"ב פל"ו אות כג)  אולם באור לציון  להתלוות ולסוע אתו כיוון שיכול לזרז הרופאים שלא יתעכבו.
   .]והאג"מ (או"ח ח"א סי' קלב)(סי' קמ ס"ק ג) דעת הקצות השולחן  ' לוות אליה בחים. וכן רמבקשת, אין להת 

 ) ריבוי בשיעורים בנסיעה במכוניתה נוסף (וומל
ועיי"ש  הר צבי (יו"ד סי' רצג)  [  .משום ריבוי במלאכת הבערה  יש  בהוספת וסעים במכויתי"א ש
שאין לחוש  וי"א .]שש"כ (פ"מ הגה קפג)פסק ה ןוכ  .הוסעים)כל עיקר חיוב זה הוא על ההג (ולא על שמ"מ 

  , אג"מ (או"ח ח"א ססי' קלב)[כן משמע מה  .בסיעה במכוית כללריבוי בשיעורים    בכל אופן משום
אין איסור מצד תוספת הבערת הדלק בשל תוספת המשקל  שכן דעת הגריש"א זצ"ל (אשרי האיש ח"ב פל"ז אות ג)  ו

שמתווסף למכוית, דראה שזה בטל ואין לאסור בשל כך. ובתשובות וההגות (ח"ב סי' קעז) כתב דאין משום  
בעל הקהילות  . ואיסור ריבוי כי אין רצוו בכך ואדרבה לא יחא ליה בזה. ועי' בדבריו בח"ה סי' פ"ט (ד"ה וראה) 

. ולמעשה אין להקל אלא במקום שיש לחוש ]בזהת רבו ח"א עמ' קסב אות רלב) הסתפק יעקב (ארחו
 משום יתובי דעתא או משום צורך גדול, אבל בלא"ה יש לאסור משום זילותא דשבת

  [והארכו בס"ד בשמעתא עמיקתא גליון רל"ז].  ומשום חשש איסור ריבוי בשיעורים. כמבואר להלן
 (למקילים לעיל) בתחשש מראית העין וזילותא דש

יש  אף לדעת הסוברים שאין משום ריבוי בשיעורים בסיעה של אדם וסף במכוית 
וי"א שיש בזה חשש .  ]הגריש"א זצ"ל (שם)[.  לאסור לוסע וסף להצטרף משום זילותא דשבת

. ובמקום שיש צער ]ולפי דעה זו בוסע באמבולס ראה דלא שייך מראית העין  ,אג"מ (שם)[מראית העין.  
ועי' בתורת היולדת (פ"ב  אג"מ (שם).  [  .)אף שלא תבא לידי סכהליולדת יש מקום להקל לדעה זו (

הגה ב) בשם החזו"א שיעץ לחולה שהיה צריך לסוע בשבת שיתעטף בטלית כדי שלא יחשדוהו כוסע חים בשבת.  
שם דאם וסע באמבולס אין מקום לחשד. ועיי"ש דמ"מ במקום הצלה ממש אין לחוש לזה רק במקום   ' וכת

  . ]שהוסע עם החולה איו צרך כ"כ לגוף ההצלה ראוי לעשות כן
 עכו"ם  נהג יל ידענוסעים 

הדין קל יותר, כי יש סוברים שאין איסור ריבוי בשיעורים באמירה    ההג הוא עכו"םאם  
הגריש"א זצ"ל (אשרי האיש  [. לעכו"ם, ועל כן אם יש צורך גדול במלווה וסף יש מקום להקל

  .] ועי' בשמעתא עמיקתא גליון רל"ז .פל"ז אות ה)
 איסור יחוד מ כדי להציל לנסוע עמה 

ת, אם יש בסיעה משום איסור יחוד (כגון  אשה הצריכה לסוע לבית חולים כגון ללד
) לכתחלה תיסע עם הגת, ואם פעם בי' דקות(בממוצע) ת ומכויבכבישים שלא עוברים 

מאיסור יחוד. והדין כן אף בשבת.  הדבר איו אפשרי, יצטרף מלווה לסיעה כדי להצל
(ומ"מ אף אם הגיע למקום שאין בו כבר משום יחוד אין המלווה צריך לרדת אלא ימשיך 

ומ"מ לא יעשה )].  לו ד"ה ס"א  'ג סי"ח ( שבט הלוי  [הגריש"א זצ"ל (שש"כ פל"ו הגה כ*) ועד גמר הסיעה).  
, ועיי"ש לעין איסור תחומים  י"ד הגה ד)[תורת היולדת (פממש ע"מ להצל מאיסור יחוד.    איסור תורה
. ואם אין בידה להשיג מי שיציל מיחוד לגמרי אלא מיחוד דאו' (כגון בצירוף  ]יותר מי"ב מיל

ואם גם זה אין בידה פקו" דוחה איסור  [צי"א (ח"ו סי' מ פ"א אות ט)].    עוד אישה) גם תעשה כן.
סי' טו אות ג  יחוד דבר הלכה ("ד הגה ד). ועי' עוד בזה בותורת היולדת (פי  ח)ל ' יסס "ו ח(שבט הלוי [ יחוד.

(וכל זה שייך אף באיש הצריך לסוע ובאוצה"פ (שם ס"ק א אות ז)]. ובהוספות שם על סי' ב על סע' ט) 
  –[ועי' בשמעתא עמיקתא גליון של"ה  לביה"ח מחמת פקו" ואין בידו לסוע אלא ע"י אישה).

  הלכות יחוד]. 
 ציריםאחזוה יחוד כש

[מח"ש (ח"א סי' צא אות כא). ועי' בתורת   יש בה משום איסור יחוד.לידה  אישה שיש לה צירי    גם
  היולדת (פי"ד הגה ד) בשם הגריש"א זצ"ל שוטה לומר שאם תקפוה צירי לידה ממש אין משום יחוד]. 

 מעבר במקום שיש בו עין אלקטרונית
בלא לעבור דרך דלת שפתחת בית חולים או מחלקה שאין אפשרות להכס אליהן 

אם הזמן בהול יכס כדרכו, ואם לאו ישתדל להכס רק אחרי    ,באמצעות עין אלקטרוית
שכרי פתח הדלת, ואם אין עכו"ם במקום רשאי להכס אחרי שפתחו על ידי יהודי שאיו  

 שש"כ[שתו"מ או על ידי מי שלא ידע על איסור המעבר דרך שם והדלתות פתחו ועבר שם.  
  .](פ"מ אות יט)

  
  
  
  

 עליה במעלית 
אם מחלקת היולדות מצאת בקומה גבוהה והיולדת עדיין איה במצב של חולה שיש בו  

במדרגות והדבר    סכה, אך אין בכחה לעלות ברגל, או שחוששת אולי תחלש מחמת העליה
בהול תשתדל לסוע במעלית באופן הקל עלול להכביד עליה בעת הלידה, אם אין הדבר 

יותר כמבואר לעיל, וכגון אם יש שם כרי יבקשו ממו להפעיל את המעלית עבורם, ואם 
אין הדבר אפשרי וקשה לה להמתין מותר לסוע במעלית, וראוי ללחוץ על כפתור המעלית 

  .)]פ"כ אות צז[ארחות שבת (. במרפק וכדומה  כלאחר יד כגון
 אחרי שהתברר שלא הגיע זמן ללדת  חזרה הביתה 
 הלהגיע לבית היכוללבית החולים ותברר שלא הגיע זמה ללדת, אם  היולדת שהגיע
אם חשה ברע באופן   לחזור הביתה במכוית אשר ישראל והג בה,  ה, אין להבכוחות עצמ

 ה מותר ל פלה למשכב),ששדיה כחולה שאין בה סכה (כלומר איה הולכת כבריאה או 
להישאר בבית החולים עד הערב ולקבל  הלחזור במכוית שוהג בה כרי, והוא שא"א ל

מצא בתוך תחום שבת, והכרי יכול גם לקחת במכוית את החפצים   ה ובית  הבו כל צרכי
   .[שש"כ (פ"מ אות ג)]ולל חפצי מוקצה. של המשתחרר כ

 מחוץ לתחום  ויצא
אדם שהלך להציל את הפש ויצא מחוץ לתחום, כשגמר את מעשה הצלה יש לו אלפים 

חכמים לעבור על איסור תחומים סופן  לו והתירו ם שהוא מצא.אמה לכל רוח מהמקו
לא יתו להם אלא רק ד' אמות בלבד יש חשש שימעו פעם אחרת אם משום תחילתן ש

שו"ע (סי' שכט סע' ט)  . ועי' בשו"ע (סי' תז סע' א וסע' ג)רובין (מד:), תוס' (שם ד"ה כל) ויע[ מלבוא להציל.
.]מ אות עט והגה קפ)"שש"כ (פשם ו[. אבל אסור לו לשוב למקומו (אפילו ברגל) .]ומ"ב (ס"ק כ)

  ה  עשיית מלאכ
אמר על איסור  היתר ה"ל שתו חז"ל (לעבור על איסור תחומין) לאלו שיצאו להציל

להתיר  ועל כן אין  ,]תצז ס"ק יח) 'מ"א (סי[איסורים מן התורה על אבל לא  ןדרבן של תחומי
לרופא שתן הטיפול לחשיב"ס שיעבור בשבת על למי שהוביל חולה לבית החולים או 

ולא יבואו   מצא אתה מכשילן לעתיד לבואשחשש שום איסור דאורייתא בחזרתו מ
פן מחכה לו גם   ועי' בצי"א (ח"ח סי' טו) שאין להתיר מפי [מח"ש (ח"א סי' ח) וצי"א (חי"א סי' לט). .להציל

  ואף כשיש צורך רק עשיית איסור דרבן  ,]חשיב"ס לא שכיח ואזלין בתר רוב כיס בבית חולה שיב"
הר צבי (ח"ב  [. במשה ובגמרא כי אין לו אלא מה שהתירו חז"ל ,ע"מ לחזור למקום חפצו

משום האי טעמא שאם  לרופא לחזור לביתו ברכב של כריומ"מ יש מקום להתיר ]. סי' ז)
, והדין כן אף אם יש לו מקום להשאר בכבוד בבית לא תיר ימע מלבוא בפעם אחרת

ומח"ש (ח"א ססי' ח), ועיי"ש שפקפק על החת"ס כי לא מציו שהתירו בכל   חת"ס (חו"מ סי' קצד)[חולים. 
שבזמו הואיל ורבים עלולים   ) ת' סי' ס אות יאעיי"ש (אלא ד. האיסורים דרבן, מ"מ כתב שם שכבר הורה זקן

להמע מלסוע לצורך החולה אם יצטרכו להשאר במקום בתאים קשים לכן יש להתיר איסור דרבן. וכן הוא  
ויש הורו להתיר אף מלאכה מן התורה מפי חשש  .]בשם הגרשז"א זצ"ל )מופ"מ הגה קבשש"כ (

) בשם בעל הקה"י בשם החזו"א שאין לאסור לרופא הוסע בשבת אות רכח קסעמ' עמ' קה אות ריג ו עי' בארחות רבו (ח"א[. זה

  .]לצורך טיפול בחולה לחזור עם מכויתו לביתו כדי שלא להכשילו לעתיד לבא שלא יסרב לסוע בשבת לחולה
  ואנשי הצלה נהג אמבולנס

הג אמבולס וכדומה אסור לו לשוב למקומו, אלא אם כן שובו למקומו דרוש לשם סיעה 
ואם מקיים קשר [וספת עקב סכה או משום חשש קרוב שיהיה צורך בסיעה כזאת. 

טלפוי או אלחוטי עם תחתו, אסור לו לשוב אליה, אלא אם כן הוא בא מקודת יישוב  
פ והגה פ). ועי' בצי"א   –שש"כ (פ"מ אותיות עט [מרוחקת שאין בה אמבולס אחר לשעת חירום. 

ממקום    יקראפן  כשההג הוא יהודי מחשש    ולחזור למקומלו  אסור  ש  (ח"ח סי' טו) שכת' שהג מטעם חברת הצלה
שלפי הרישום אצלם מימות החול הם קראים עפ"י רוב כמה    מקוםתחתו אל חשיב"ס ומהטעם האמור, אם לא ב

פעמים בכל יום ויום לחשיב"ס דאזי יש כבר מקום לתלות שעפ"י רוב הוא קרוי כבר לחשיב"ס והקוראים לא  
]. לותיודעים לאן לפות, אם לא במקום התחה, וזה יתכן בערים הגדו

  
 רחיצה להקל על כאבים  

אם היולדת צריכה להתרחץ ע"מ להקל על כאביה מחמת צירי לידה וכדו' יכולה להתרחץ 
חי'  דלא גרע ממש"כ [ .שהוחמו מער"ש או בשבת בהיתרבמים חמים כל הגוף כאחד כדרכה 

אע"פ שאיו חולי כל הגוף רשאי אפילו בשבת לרחוץ כל גופו במים   סי' שכו) דמצטערסי' שז על סע' ה והרע"א (
  והכא עדיף טפי דכחולה שיב"ס חשיבא ועושים כל צרכיה.   .שהוחמו בערב שבת. וכן פסק בביאור הלכה (רסי' שכו)

ו"מ  . שומ"ב (ס"ק י) דכל שלא הוי לתעוג שרי )וסע' ב ואף ביוה"כ שרי דלא גרע ממש"כ הרמ"א (סי' תריג סע' ט
ואם יש בזה משום יתובי דעתא של היולדת  .])ד' ראשוה פל"ד אות והמשכ"כ מי בתורת היולדת (

  . ] ועי' בגליון ר"כ[ והכל לפי העין. .לצורך זה השבת עצמהמים במותר לחמם 
  מלאכות ליישב דעתה של היולדת

 .או אור חשמלי  מדליקין לה רעל כן  ועושים מלאכות דאו' עבור יולדת ע"מ ליישב דעתא.  
 ,ואף על פי שחברותיה יודעות לעשות לה כל הדברים הצרכים לה .]שו"ע (סי' של סע' א)[

אפילו איה ו ,אעפ"כ קים להו לחכמים דלא מיתבא דעתא דיולדת כששרויה בחשך
הדלקת ואע"פ ש .]מ"ב (ס"ק ג)[. מדליקיןגם איה אומרת כלום ת מילדאומרת כלום וגם ה

שם [שבאופן זה מתיישבת דעתה. קים להו לרבן  כי מחללין  מ"מעיקרה איה לרפואה  ר
דעתה  מיתבא מ"משרויה בחושך  ואע"פ שבכל אופן ,מדליקין אפי' היא סומאו .](ס"ק ד)

 .  ])שםמ"ב (שו"ע ו [אופן זה בטוחה בעצמה שיוכלו לטפל בה ללא חשש תקלה. בכי בר דלוק 
   

 דין האם 
היולדת בשעת הלידה ובמשך שלשת הימים הראשוים אחרי גמר הלידה, או אפילו אחרי 
היום השלישי ללידתה עד אחרי היום השביעי כל שיש צורך בכך, או יולדת שקיבלה חום 

ה בדבר, אפילו אחרי כויש חשש ס סיבוךמחמת הלידה, או שתגלה אצלה איזה שהוא 
[שו"ע (סי' של סע' ד), שעה"צ (אות יג), מ"ב (סי'  ש בו סכה. היום השביעי ללידתה, דיה כחולה שי

חשבים משעת הלידה, עשרים וארבע שעות כל  ו. וימים אלתריז ס"ק יב) ושש"כ (פל"ב אות יב)]
  בהלכות מצויות ליוה"כ.בס"ד . והארכו עוד בזה ]שש"כ (שם)[יום (מעת לעת). 

  הידוק סרט זיהוי 
סרטים שסגירתם היא ע"י כפתור הלחץ באופן שא"א להסירו מן היד בלי לקרוע את 

  . הגריש"א זצ"ל (שש"כ פ"מ אות לב)][הסרט (וכן אזיקוים) מותר לחברם בשבת. 
  תג זיהוי של בית חולים יציאה עם  

מותר לחולים או להורי תיוק המאושפז בבית חולים לצאת בשבת מרשות לרשות במקום 
ן עירוב בעודם לובשים סרט זיהוי המהודק היטב לגופם, ואין בזה משום איסור שאי

אג"מ (יו"ד ח"ד  [  הוצאה. אבל אם הם רפויים באופן שיתן להוציאם בקלות אין לצאת בהם.
והארכו בזה   ,. וראה עיקר כדעת המקיליםשש"כ (פי"ח אות כה)[ ויש מחמירים בכל זה. .]סי' ג אות ב)
ומ"מ אף לשיטתם אם יש צורך לצאת בהם, יכול לעשותו  .]תא עמיקתא גליון שע"געבס"ד בשמ

(בסוף השרוול במקום לסגור על ידי כפתור או חפת, יעשה את  כחפת לשרוול חולצתו
  . ](פ"מ אות לב)שם [ הסרט כעין חגורה התופסת את השרוול) ובאופן זה חשב כמלבוש.

 כניסה לחדר תינוקות ע"מ להאכיל תינוק 
  יולדת הצריכה להכס לחדר תיוקות על מת להאכיל את התיוק, ולצורך כן צריכה 

כגון ע"י עכו"ם או שאחרים כבר פתחו את הדלת היתר  בהכס  , אם אפשר ללעשות מלאכה
כי התיוק מסוכן אצל חלב   ,מותר לה להכס  אחרת  אם אין אפשרותו,  וכדו' יש לעשות כן

 .ארחות שבת (פ"כ אות קא)]עי' בו  תוס' (שבת קכא. ד"ה ש"מ) וחזו"א (סי' ט סס"ק ג).  ),יבמות (קיד. עי' ב[.  אמו
ועל כן כל שלא הורגל בתחליפי חלב, אין צריך    ,בזהלהתחשב  "צ  אואף אם יש תחליפי חלב  

  הגרשז"א זצ"ל (שש"כ פל"ו הגה סו) והגריש"א [  להתחיל לתת לו תחליף חלב, כיון שאין זה חלב ֵאם.
   .]זצ"ל (מאור השבת ח"ד סי' יד הגה קה* ד"ה וכן)
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