
 

לפניו פרי שברכתו בפה"א ופרי  מי
 שברכתו ספק בפה"א ספק בפה"ע

 על איזה מהם יברך
יש לעיין באדם שיש לפניו פרי שברכתו ודאי 
בפה"א ופרי שברכתו ספק בפה"א ספק 
בפה"ע )שדינו לברך עליו בפה"א מספק( על 

 איזה פרי עדיף שיברך ויפטור את חבירו.
]שו"ע ומר דכיון דקימ"ל ובפשטות היה נראה ל

דאם היו לפניו פרי האדמה  או"ח סי' ר"ו ס"ג[
ופרי העץ ובירך על פרי האדמה ונתכוון 
לפטור את פרי העץ יצא, א"כ עדיף טפי 
שיברך על הפרי שברכתו ודאי בפה"א ויכוון 
לפטור את הפרי המסופק, כי היכי דלהוי 
ברכה מעליא על דבר ודאי ולא על דבר 

 מסופק.
בברכות ]מ' ע"ב[ היו לפניו דתנן א דהנה איבר

מינין הרבה ר' יהודה אומר אם יש ביניהן מין 
שבעה עליו הוא מברך, וחכ"א מברך על איזה 

]מ"א ע"א[  בגמ'מהן שירצה. ואמרינן שם 
אמר עולא מח' בשברכותיהן שוות דר' יהודה 

מין חביב  סבר מין שבעה עדיף ורבנן סברי
שוות ד"ה מברך  ןעדיף אבל בשאין ברכותיה
 על זה וחוזר ומברך על זה. 

שם כתב וז"ל: אבל בשאין ברכותיהן  וברש"י
שוות ד"ה אין ברכה אחת פוטרת חברתה 
ושוב אין כאן מח', ואע"ג דתנן ]מ' ע"א[ בירך 
על פירות האילן בפה"א יצא ה"מ בחד מינא 
וטעה ויברך עליה ב"פ האדמה אבל צנון וזית 

 ר הזית.      ובירך על הצנון לא נפט
ומבואר בדברי הרש"י דבתרי מיני כיון שבירך 
על האחד בורא פרי האדמה אנו פוטר את 
המין השני שברכתו בורא פרי העץ. ולדבריו 
נמצא דעדיף טפי דיברך בפה"א על הפרי 
שברכתו ספק בפה"א ספק בפה"ע ויכוון 
לפטור את הפרי השני שברכתו ודאי בפה"א, 

ברכה זו, משא"כ אם דבכה"ג יפטרו שניהם ב
יברך על הפרי שברכתו ודאי בפה"א ויכוין 
לפטור את הפרי המסופק הרי שלצד דברכת 
הפרי המסופק הינה בפה"ע לא יצא יד"ח 
 בברכה זו ונמצא שאוכל פרי זה בלא ברכה.    
ואע"ג דאנן קימ"ל דאם היו לפניו פרי האדמה 
ופרי העץ ובירך על פרי האדמה ונתכוון 

רי העץ יצא, מ"מ בנידון דידן לפטור את פ
דהספק הוא איך לנהוג לכתחילה, מילתא 
דמסתברא דעדיף טפי לברך בכה"ג דיצא ידי 
חובת ברכה לפי כל הדעות, מאשר לברך 
ברכה המבוררת אבל באופן שאינו יוצא ידי 

 חובת ברכה לכל הדעות.   
אלא דלכאו' י"ל דהרש"י לא איירי אלא 

מיני ובירך  בסתמא דכל שהיו לפניו תרי
בסתמא על מין שברכתו בורא פרי האדמה 
לא פטר את הפרי שברכתו בורא פרי העץ, 
אבל בכה"ג דבשעת ברכתו מכוון להדיא 
לפטור את הפרי שברכתו בורא פרי העץ 
שפיר נפטר פרי העץ בברכה זו. וכמ"ש להדיא 

]ברכות כח: ד"ה אבל[ וז"ל: ועוד בא  הר' יונה
ה על המין האחד להשמיענו שאם בירך תחיל

בפה"א והביאו לפניו מין אחר שברכתו 
בפה"ע צריך לברך עליו בפה"ע ואינו נפטר 
בברכת בפה"א שבירך מתחילה על הראשון, 
ואע"ג ששנינו בירך על פירות האילן בפה"א 
יצא זהו כשכוין לברך על אותו הפרי עצמו 
אבל הכא שבשעה שאמר בפה"א לא נתכוין 

לחזור ולברך בפה"ע לברך על פרי העץ צריך 
שאינו נפטר בברכת בפה"א. עכ"ל. הרי 
דמבואר בדבריו דאם בשעה שבירך בפה"א 
נתכוון לפטור את הפרי שברכתו בפה"ע שפיר 

 יצא יד"ח אפי' בשתי מינים שונים. 
וא"כ בנידון דידן הדרינן לסברא ראשונה די"ל 
דיברך על הפרי שברכתו מבוררת ויכוון 

 . לפטור את הפרי המסופק
]או"ח סי' ר"ו[ כתב דאם  בטור איברא דהנה

בירך על פרות האילן בפה"א יצא. וכתב שם 
]ברכות מא.[ גבי הא  רש"יוז"ל: וכתב  הב"י

דאמר עולא מחלוקת בשברכותיהן שוות וכו' 
אבל אין ברכותיהן שוות דברי הכל אין ברכה 
אחת פוטרתן ושוב אין כאן מחלוקת, ואע"ג 

אילן בפה"א יצא הני דתנן בירך על פירות ה
מילי בחד מינא וטעה ובירך עליה בפה"א אבל 
 צנון וזית ובירך על הצנון לא נפטר הזית,

 בס"ד

 מיקתאעתא מעש

 רמות ב' -קהילת "חניכי הישיבות"  / "אה'תשע קרח פ' - 'סג גליון
 
 

 עובר על  , האםיםדהמלוה לחבירו בלא ע
 "לא תתן מכשול ני עורלפ"

בעדים עובר  אמר ר"י אמר רב כל מי שיש לו מעות ומלוה אותן שלא" עה:() ב"מביתא א

הכל  ,)כשתובעו וזה כופר "אמר גורם קללה לעצמו וריש לקיש תן מכשול,תלא  י עורנלפמשום 

שכתב שרק המלוה  טור א( 601)ל"ת נה עמ'  לרס"ג פבגרי" ']עי מקללים אותו ואומרים שהוא דובר על צדיק עתק, רש"י(

. אולם דבריו תלויים באשלי "ע לא עוברים בשעת נתינת המכשול, אלא כשנכשל השני בפועלנעובר ולא הלוה משום שעל לפ

  . , ואכמ"ל[ועוד ,)יו"ד סי' סב סס"ק כה( חזו"אב ,)חו"מ ח"א דף יט ד"ה אכן ראיתי( בחיק"ל ,)כלל שסז( ביד מלאכיעי'  ברבי,ר

הנה לכאורה רב וריש לקיש לא פליגי וא"כ המלוה ללא עדים עובר על לפנ"ע ועוד יש בזה ו

)מה:  הרי"ף]אולם הטעמים כשתי  )לו"מ פ"ב ה"ז( הרמב"םמשום קללה וכמבואר לעיל. וכן פסק 

 "עהשו דבריו כתבוכ .הביאו להלכה רק דברי רב ומשמע דס"ל דהם פלגי אהדדי[ )פ"ה סי' פ( והרא"ש ברי"ף(

שכתב שאם ליכא עדים ולא יכול לכתוב שטר פטור מהמצות )דיינים סי' כ(  בשלמת חיים ']ועי סע' א(חו"מ סי' ע )

עדים  חכמים הצריכודכתב ש )שאלה תז ד"ה איברא( לשמה התורהלפי  לםאו. (שם) לרס"ג פבגרי"עשה, וכן מבואר 

דאם אין  'משום דהיכא דאפשר לתקוני דיכול שילוהו בעדים לא יסמוך על חזקת כשרות להלותו שלא בעדים, נר

 .[, ועיין. אולם דבריו הם דברי חידושבידו עדים יכול לסמוך על חזקתו
 כי עולה על רוחו" ה ללא עדיםבהלוא "ענא משום לפדאיכשהטעם שפירש  )שם( י"ברשעיין ו

על "עובר הלוה נמצא עי"ז דפירש ד )סי' יז ד"ה ועוד נלע"ד חהביא ראיה( בשו"ת צור יעקב ]ועי' "לכפור של הלוה

. [, ויש להאריך בזה ואין כאן מקומוכתב שמכשילו ב"לא תכחשו" (שם) לרס"ג פבגרי"ו. "פריעת בעל חוב מצוה

דלא  ש לומרימ"מ טעון פרעתי, עדים יכול לבאע"פ שאף ד )שם פ"ב ה"ז( שנהלחם מה בתוכ

דאטו ברשיעי עסקינן, אלא י"ל דחיישינן שאם לא ילוהו בעדים ישכח הדבר  כפוריד שינןחיי

  , ע"כ."פ שלא יזכור יפרע ולא ישבעשהלוהו וישבע, אבל כשיש עדים אע

)שם ד"ה  המאיריזיד. ולדעתו צ"ל כדברי שיכפור במ שינןמבואר דחיי )שם( מהר"ם שיףבבל א

עם הלוה  שהתנה כגון ,שכתב שעדים מועילים דוקא בדרך שלא יהא בידו לומר פרעתיהנושה( 

 כקושית הלח"מ גם הקשה )על רש"י ברי"ף ב"מ שם( בהגהות חו"י]אולם . אל תפרעני בפני פלוני ופלוני או בשטר

 חת"סבועיין  .)אות א( התומיםז פניו רק יטעון איני יודע אם הלויתני. וכן מסיק דאכתי יכול לטעון פרעתי וע"כ פירש דלא יעי

)ח"ד סי' קלו ד"ה אכן גוף ובדברי מלכיאל  (שם)בתורה לשמה  ,(תבד"ה ולפי מה שכו ד"ה אמנם לולי )שם פרי יצחקב ,)ב"מ שם ד"ה אך ראיתי(

 . [המלוה בשטר משובחעדים או משכון וב יש להלותשפסק ד )שם( בשו"ע. ועיין הדבר(

מדברי אף אם הלוה הוא תלמיד חכם דלא חיישינן שיעלה על רוחו לכפור, משמע הנה ו

 . אסור ""חשהרי כתב ד"אפילו לת"ע נדאיכא משום לפ )שם( הרמב"ם

"ע אלא רק משום קללה וזה נפירש שלת"ח ליכא משום לפ אות א( חו"מ סי' ע) ב"חהש אלא

 ,"ענדאיכא נמי משום לפ ם הארץכלומר לא מבעי ע חכם"ילו לתלמיד אפ" רמב"םשכתב ה

אע"ג דליכא למיחש שמא יעלה על רוחו לכפור מ"מ איכא למיחש לקללה. ד' לת"ח יאלא אפ

כתב שדעת )ח"א סי' מח(  בפרי יצחקאבל , )ס"ק א( בט"זוכן מבואר ] )ס"ק ב( הסמ"עו )אות א( פרישהה וכ"כ

 כלשון הרמב"ם פסקו .[)שם ד"ה באופן אחר( בפרי יצחקו )ס"ק א( מיםבתו 'ועי. "ע גם בת"חנהט"ז דאיכא לפ

  .()שם שו"עה

כיון שהחשש  )שם( לבושה וכן נקט "ע.נאיכא משום לפ בת"חמבואר דאף  )שם( במאירי ולםא

)סי'  והקצור שו"ע )ס"ק א( הנתיבות, )ס"ק א( ש"ךמההוא שיכפור מחמת שכחה, וכן משמע 

 . )שם אות א( ש"וההער, וכן פסק קעט אות ג(

ת ללא עדים באופן שמוחל לו מלכתחלה על ויש לומר דאיכא היתר להלו דמ"מלא א

דלכאורה  דשוב בינותי אלא "ע ולא משום קללה.נתו, דכיון שלא יתבענו ליכא משום לפאהלו

דהרי אכתי יש לחוש דשמא יעלה על רוחו  שמחל ליה, ודיע ללווהאם אינו מ זו נכונה אין עצה

, ואף מ"מ יש כאן מחשבת עבירה לו , ואע"פ שהמלוה בלבו מוחלכשיתבענו הלוה לכפור

שש"כ ) הגרשז"א זצ"ל דעתוכן  .)לשוה"ר כלל ד בבאר מים חיים אות מו( ספר חפץ חיים ]עי'איכא משום לפנ"ע בכה"ג 

"י בלוי פ"ב הגה נז( )לגר בספר צדקה ומשפט בוארוכן מ] )ערך הלואה(פלא יועץ ב כתבכדברינו ו .[ב הגה קכב("פל

או שיחליט  ין מעכשיו בתורת מתנהומכו כתב שאם יט(-)דיינים סי' יח בשלמת חייםש ]אלא, ודו"ק [הגרשז"א זצ"לבשם 

)ב"מ ח"ב סי' עב הערה  בדברות משה ועי' .בדעתו שלא יתבענו אם הלווה הוא איש נאמן ואינו עולה על רוחו לכפור אין חשש, ע"כ

  .[ני להתנות שאם ישכח הלוה ויכפור כשיתבענו המלוה יהיה זה מתנהשמבואר דלא מה קה(

 הפוסקים, בזה וכבר עמדויש לעיין אמאי מנהג העולם להקל להלוות ללא עדים.  אכתי יהומ

שהאיסור להלוות  )מגילה( הריטב"אעפמ"ש  יישב )ח"ד סי' קלו ד"ה והנה בזה"ז( דברי מלכיאלבו

 .[)שם אות ק( בפלפולא חריפתא יןיוע .)ח"ה סי' רכז(]ועיין עוד שם ע"כ. בלא עדים הוא רק ממדת חסידות, 
. ויודע המלוה שלא יכפור ה לזהונאמנים ז ה את זהמכירים זכי כתב )שם אות א(  ש"בערוהו

ועי' ] ,)שם( בשלמת חייםוכ"כ  שהנזהר תבוא עליו ברכת טוב. )ח"ב סי' מח( בפרי יצחק יןעי ומ"מ

 . ודו"ק ,[ז סי' מז אות ג()ח" בציץ אליעזר עוד



 

כתב שם ]כח: ד"ה אבל[ דהיינו דוקא  ומיהו הר' יונה
כשבשעה שבירך בפה"א לא נתכוין לפטור פה"ע אבל 
אם נתכוין לפטור את פה"ע אין צריך לחזור ולברך. 

 עכ"ל הב"י.
]סי' רי"א ס"ק ה'[ דממ"ש הב"י  פרישההוכתב שם 

ומיהו הר' יונה וכו' משמע דס"ל דהר' יונה פליג עם 
רש"י בענין זה )אלא דהפרישה גופא ס"ל דלא פליגי 
ואף הרש"י מודה דכל שכיוון לפטור את פרי העץ 

 יצא יד"ח(.
ומבואר בדברי הפרישה דדעת הב"י דלדעת הרש"י 

שברכתו בורא  אף אי יכוון להדיא לפטור את הדבר
פרי העץ לא יצא ידי חובה. וא"כ הדרינן לסברא 
בתרייתא עדיף טפי דיברך על הפרי המסופק ויכוון 
לפטור את הפרי הודאי, דאי יברך על הפרי הודאי 
נמצא דלא מהני ברכתו לפרי המסופק אי ברכתו 

 בורא פרי העץ.   
אלא דאכתי יש לומר דכיוון דאין הדברים מפורשים 

אף בב"י אינו להדיא אלא ממשמעות דבריו, ברש"י, ו
ואף הפרישה גופא נחלק על הב"י בהבנת דברי 
הרש"י ופירש דאף לדעת הרש"י כל שכיוון לפטור 
את פרי העץ יצא יד"ח, א"כ עדיף טפי דיברך על 
הפרי שברכתו ודאי בורא פרי האדמה דהוי ברכה 

 הבוררת טפי. 
תב דהדבר ]סי' כ"ז[ דכ בשאגת אריהאיברא דיעויין 

ברור דרש"י ותוס' ודאי לית להו הא דהר' יונה מהא 
דפי' דהא דתנן בירך וכו' ה"מ בחד מינא וטעה וכו' 
משמע דוקא בחד מינא הוא דמהני אבל בתרי מיני 
אפי' במתכוון אין ברכת הצנון פוטר את הזית. ומכח 
זה אף הקשה על הב"י איך פסק בשו"ע ]סי' ר"ו ס"ב[ 

שביק דברי הרש"י והתוס'. והסיק כדברי הר' יונה ו
שם לענין דינא דהדבר ברור לפסוק כדעת הרש"י 
והתוס', והכי משמע מסוגית הגמ', וגם דברי הר' 
יונה יש לכוון כן, ואפי' היו לפניו פה"א ובפה"ע 
ובירך על בפה"א בפה"א וכיוון לפטור את פה"ע 
בברכה זו לא מהני וצריך לברך על פרי העץ ברכת 

 כ"ד.בפה"ע. ע
]סי' ר"ו ס"ק ב'[ הביא דברי השאגת אריה  ובשע"ת

הנ"ל, והעלה לדינא שאם היה לפניו פרי שברכתו 
בפה"א ופרי שברכתו בפה"ע וברך על הפרי שברכתו 
פה"א בפה"א וכיוון לפטור את הפרי שברכתו בפה"ע, 
אין לו לחזור ולברך שוב בפה"ע על פרי זה וכדברי 

מ לכתחילה יש לו השו"ע, דספק ברכתו להקל, ומ"
להיות נמלך שלא לאכול מיד את פרי העץ )אלא 
לאחר זמן ואז יחזור ויברך(. והובאו דבריו להלכה 

 ]סי' ר"ו ס"ק י'[. במשנ"ב
הרי חזינן דדעת השאגת אריה לפרש דברי הרש"י 
כמשמעות הב"י, וכתב עוד דכן דעת התוס', וס"ל נמי 

להלכה.  דאף דברי הר' יונה יש לכוון כן, והכי ס"ל
ודעת השע"ת והמשנ"ב לדינא דאע"ג דבדיעבד 
קימ"ל כדעת השו"ע מ"מ לכתחילה יש לחשוש לדעת 
הרש"י.  וא"כ ה"נ בנד"ד נמצא דלמעשה עדיף טפי 
דיברך על הפרי המסופק בפה"א ויכוון לפטור בברכה 

 זו את הפרי הודאי דבכה"ג נפיק י"ח לכו"ע.
בסקי דמרן הגר"ח קניוהצגתי את הדברים קמיה 

 ]נכתב ע"י הרב ש.פ. שליטא[ והסכים עימהם. שליט"א
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 פניני מוסר
 גדרי ההשתדלות -עניני בטחון 

"...  - החובה להאמין שכל הסיבות הטבעיות מסורות בידי ההשגחה
הבטחון המוטל על כל שומרי התורה, והוא שיהא נטוע באמונתו של 

ם מסורים בידי אדם וברור בלבו, שהעילות הטבעיות והאמצעים הרגילי
השגחה אלקית פרטית לגבי כל אחד ואחד, לכל זמן ולכל מצב, וברצותו 
יתעלה הולכות העילות בדרכן הטבעית שהותוותה להן, וברצותו סוטות 

 הן מדרכן הרגילה וחורגות מדרך טבען...
כל הגורמים הטבעיים הללו כפופים לחפצו ורצונו יתעלה, ועל פי 

על רוב בני האדם לפי טבעם בדרך הידועה פקודתו ורשותו פועלים הם 
לכל, ובפקודתו ורצונו פועלים הם לפעמים בדרך ההפוכה מזו שנוצרו 

 )המספיק לעובדי ה', מאמר הבטחון(לה". 
"לאור  - ולכן צריך לזכור את הקב"ה גם בעת ההשתדלות הטבעית

הדברים האלה חייב איפוא שומר הדת, בשעה שהוא מקדיש את חילו 
טבעיים ודברים רגילים כדי להפיק מהם תועלת ולהרחיק את לגורמים 

היזקם, שיהא בטחונו על ה' יתעלה ויהא לבו תלוי בו בהפקת התועלת 
שהוא מקווה, והרחקת ההיזק שהוא נשמר, לפני שיקדיש להם את 

 חילו.
ולכן ציוו עלינו מעתיקי ההלכות ז"ל "הנכנס להקיז דם אומר יהי רצון 

 ואה"... ומתוך הפרטים הללו תקיש על דומיהם.שיהא עסק זה לי לרפ
וצריך שיהא דבר זה חוזר ונשנה בדעתו בשעת מאמציו ומחוור לו היטב 
היטב כדי שלא יסטה ממנו, ואז לא יהיה להוט יותר מדאי אחר 
התועלת, ולא יקדיש לה את כל מעיניו, אלא כמו שאמרו חז"ל )אבות ד, 

יירא את הדברים המפחידים  י( "הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה, ולא
מכח עצמם אלא יירא את מי שמעניש באמצעותם, יירא ענשו יתעלה 

 )המספיק לעובדי ה', שם(. "על ידם ויבטח בחסדו יתעלה
 

 נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים" 
 
 
 
 
 
 

 שמותר לחלל עליו שבת חולה שיש בו סכנה
 עצמובהמלאכה  לעשות יועלמוטל האם 

שראל להציל את חבירו במקום צוה על כל ימ" )ח"ג סי' לז ד"ה וגם הראב"ד( התשב"ץתב כ

וחי בהם ולא דכתיב  ,נפש אפילו שהדבר כרוך באיסור תורה, כחילול שבתפקוח 

"שלא ימות  )סי' שכח אות ב( הלבושוביאר  .לא תעמוד על דם רעך"וימות בהם, ש

בהם" משמע שאפילו אחרים יסייעו לזה שלא ימות בהם, והיינו אפילו שיחללו את 

השבת או שאר עבירות עבורו, דהרי אם תרצה לפרש דדוקא בלא חילול חייב לסייע לו 

בתוספת ועיין עוד "כ. עמוד על דם רעך, עשיחיה בהם, פשיטא דהא כבר כתיב לא ת

שמצוה לעשות  )סי' שכח ס"ק ד וס"ק ו( המ"בוכן נקט  .)יומא פה. ד"ה אמר שמואל( יוה"כ

לחולה רפואה דכתיב ו"חי בהם" ולא שימות בהם, ויש בזה משום "לא תעמוד על דם 

 רעך". 

לפ"ז יש לומר שאפילו היכן שיש צורך שאחד יחלל השבת עבור החולה אין נפקותא ו

 חולה עצמו עושה כן או אחר, שהרי על כולם מוטלת מצות ההצלה.אם ה

לא נראה כן, שהרי כתב שאם החולה עצמו יכול  )סי' שכח אות א( א"רהולם מדברי א

משמע דאם ליכא דוחק מוטל על . ע"י הדחק מותר לבריא לחלל שבת עבורו לעשות

 החולה לעשות את המלאכה בעצמו. 

 )סי' שכח סע' יב( הרמ"אדלפי מה שפסק  כד בהגה( )סי' בשו"ת אבן שוהםוכן כתב 

שהיכן שאפשר לעשות ע"י עכו"ם עושים על ידו, כל שכן אם החולה בעצמו יכול 

לעשות החילול שבת בלי איחור ודאי אסור לישראל אחר לחלל שבת עבור החולה, כי 

 נראה דעת רוב הפוסקים דשבת רק "דחויה" לחולה שיש בו סכנה ולא הותרה, ואף

חשבו שאסור לחלל א הוא רק מטעם שכתב שיש לחשוש שישהט"ז חולק שם על הרמ"

 וזה לא שייך אם החולה עצמו יוכל לעשות החילול שבת בלי איחור, ע"כ.  ,ע"י ישראל

שבת ד ,שפסק דיש לאסור ע"י אחר יש לדחות עיקר הוכחתו מדברי הרמ"א לכאורהו

הרמ"א דשבת הותרה אצל חולה שיש דלעולם יש לומר דס"ל ל. דחויה היא אצל פק"נ

 לאבו סכנה, ומה שהצריך לעשות ע"י עכו"ם הוא משום דכל שאפשר בדרך היתר 

 )סי' עו באמצע תשובה(גופא בתשובותיו  דהרמ"אהוא. תדע  'דחוי'האיסור אלא  'הותר'

 ח שם(כ)סי' שבהגהותיו על השו"ע  נקטשכתב דשבת הותרה אצל פקוח נפש, אע"פ 

 יש לעשות על ידו.ע"י גוי  שהיכא דאפשר

שהרי אע"פ שלא הכריע האם שבת הותרה או  )סי' שכח ס"ק לט( מהמ"בוכן נראה 

)סי' רעח על סע' א ד"ה מותר(  בביאור הלכהדחויה מפני פקוח נפש, מ"מ כתב בפשיטות 

)אע"פ שיש בזה משום  דהיכן שאפשר להוציא החולה מהמקום אין לכבות הנר בשבילו

. ולא חילק בין למ"ד שבת הותרה , עיי"שעובר על איסור חטאת כיבהואם  צורך החולה(

מלאכת , לא הותרה לעשות בהיתראו דחויה אצל חולה שיש בו סכנה, אע"כ כל שניתן 

שכתב שבכה"ג פטור דמ"מ הציל בזה את החולה והא קי"ל דכל הזריז  )שבת ג. ד"ה בר( כהשפת אמתדלא זה ו]שבת 

כתב דודאי אף דפק"נ  )תנ' ח"ג ריש סי' ד( ובשואל ומשיב עה בדבר מצוה ועשה מצוה דפטור.ט משובח ותו דהוי עכ"פ

דחויה הוא ויש להדר אאיסור קל שיכול להיות אפ"ה כל שעבר ועשה איסור תורה פטור דבאמת דחוי הוא שבת אצל 

שמבואר כדברינו, ועיי"ש עוד  עט סוף אות ג()חו"מ ח"ב סי'  ובאג"מ, )ק' סי' ז ענף א אות ו ד"ה וגם( במנחת שלמהעיין ופק"נ. 

 .ובגליון קפ"ב י"גוכבר הארכנו בזה בס"ד בגליון . [)אות ד(

כי על ידו  )לדעת הרמ"א שם( עכו"ם ל ידידעבדינן ע  מעתה יש לומר דעד כאן לא אמרינןו

יש לומר , אין כאן חילול שבת כלל, משא"כ כשממה נפשך ישראל יעבור על האיסור

 .כולם מוטל להציל את הנמצא בסכנה שהרי על לחלי"מ מי דאין נפ

דעל כל ישראל מוטל להציל את  , דהרי כבר הוכחנו לעיליש לתמוה על דבריו עודו

לפי המבואר לעיל או לא, דהרי  יכול לעשות בעצמומידי סכנה, וא"כ מה לי אם  השני

)או"ח  בחת"ס]וכ"כ  .חיוב מן התורה הוא זה ואין בהצלתו חטא כלל אלא מצוה דאורייתא

דבמקום פיקוח נפש אין עבירה אלא מצות עשה לחלל שבת ואינו עושה אלא בשביל עצמו שמוטל  ססי' פב(

 )שבת ד. על תוס' ד"ה וכי( במהרצ"חועי'  לפקח על עסקי נפש, ואין זה משום חטא בשביל שיזכה חבירך, ע"כ.

 דאין זה בכלל חטא בשביל שיזכה חבירך אלא זה גופה של המצוה, ע"כ[.

 דמה שכתב הא"ר הנ"ל הגרשז"א זצ"לכתב בשם ש )ח"ב פל"ב הגה יד( בשש"כ ו"רש

היינו דהכי  ע"י הדחק מותר לבריא לחלל שבת עבורו אם החולה עצמו יכול לעשותד

 )הגה פז(]אולם עיי"ש  י הדחק.אורחא דמילתא אבל ה"ה גם אם יכול החולה לעשות שלא ע"

שכתב עוד בשם הגרשז"א שמסתפק דאפשר שלדעת המקו"ח )דס"ל שלעשות מלאכה ע"י שתים אסור מה"ת( אם 

החולה יכול בעצמו לעשות המלאכה, מוטב שיעשה רק הוא מלהרבות עוד אנשים אחרים כיון דמסתבר שעל החולה 

  ודו"ק., עצמו מוטלת ההצלה יותר מלאחרים[
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