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  איסור להכנס במצב של סכנה 

על כן יש ליזהר מכל דברים המביאים לידי סכה, ו. ]חולין (י.)[. חמירא סכתא מאיסורא
כל כיוצא  וויש לחוש יותר לספק סכה מלספק איסור, ואסור לסמוך על הס או לסכן פשו  

ועי' בוב"י (יו"ד ת' ססי' י) דמ"מ לצורך פרסה שרי  ושו"ע (חו"מ סי' תכז).  רמ"א (יו"ד סי' קטז סע' ה)[ בזה.

(ומשמע מדבריו דאפי' סכה גדולה), עיי"ש. והביאו האב"ז (או"ח ססי' תכח   לסכן עצמו כי התורה התירה זאת

  שישמותר להתפרס אף ככתב שאות יא). וכ"כ הקרן אורה (מו"ק יד. ד"ה שוב). ועי' באג"מ (חו"מ ח"א סי' קד) ש

והארכו בזה בס"ד בשמעתא    ,שמבואר שאסור להסתכן לצורך מצוה  סי' קד)ר (  במ"א  חשש סכה באופן רחוק. ועי'  

משום איסור    שיןועי' עוד במעיל צדקה (סי' כו ד"ה וחזור) דהיכן שאדם רשאי ללכת ולא חיי.  בגליון פ"חעמיקתא  

  . ](ושם מייירי לעין לעלות לאר"י), עיי"ש אף את ביו מותר לקחת עמוש  פעמים להכס לסכה
  ה או מדרבנן איסור מהתור

.  [עי' ברכות (לב:) ".ושמרתם מאד לפשותיכם" (דברים פ"ד פס' ט)איסור זה הוא מה"ת משום 

בזהר הרקיע (מצוה קיח) וברשב"ש   הואשהוא מה"ת. וכן מבואר  סי' קד)רבמ"א (ו בט"ז (או"ח סי' סו ס"ק א) ו

אג"מ  [ .סור מדרבןיאיש בזה חשש סכה רק  יששומכל מקום במקום . (רסי' א ד"ה הצעיר)

  . ]והארכו בזה בס"ד בשמעתא עמיקתא גליון ק"י .ועי' בדרכ"ת (סי' קטז ס"ק ט). (חו"מ ח"ב סי' עו)
  גדר סכנה לענין זה 

שומר  עשות כן דאדם ללכל דבר שהעולם והגים לעשות כן ולא לחוש משום סכה, מותר 
מה שקצרה יד האדם לדעת וליזהר ממו הקב"ה שומר עליו. אולם דבר ופתאים ה', 

עי'  . ושש"כ פל"ב הגה ב)(הגרשז"א זצ"ל [שהעולם חוששין לו משום סכה הרי הוא בגדר סכה. 

    בזה בשמעתא עמיקתא גליון ק"י].
  (אף כשאין חשש סכנה)  איסור לחבול בעצמו
דלא    ,סע' לא)  חו"מ סי' תכשו"ע ( ו  פ"ה ה"א ושבועות פ"ה הי"ז)   בלרמב"ם (חו[  .אסור לאדם לחבול בעצמו

ויעויין ביש"ש (ב"ק פ"ח סי' ט) שכתב דאף לפי הרמ"ה איו מותר אלא לצורך דאל"ה  כהרמ"ה שהביא הטור שם.  

בחלקת יעקב (חו"מ סי' לא) הוכיח מהר"ן  עי' [ ואיסור זה י"א שהוא מה"ת. .]איכא משום "בל תשחית"

ועי' בשד"ח  קט שהוא מדרבן.  מאירי (ב"ק שם ד"ה אע"פ שאמרו)אולם ה ז.) שהוא מדאו', עיי"ש.(שבועות כ

  . ]. ועי' עוד בזה בשמעתא עמיקתא גליון רכ"ג(ח"א פאה"ש מע' א כלל מ)
  ם ריפוי שאין בה  יםניתוח

אסור לסכן   שהרי[יש צורך של ממש בדבר.  אם כן אלאסור להכס ליתוח שיש בו סכה א 

. אולם יתוח ]מו לצורך זהצשמבואר לעיל שמותר לסכן עגרע מלצאת לפרסה דלא  אם לא לצורך גדול ,עצמו
מותר אף לצורך שאיו   ,ע"י הרדמה חלקית לזמן קצר כגון שהוא ,ו חשש סכהבאין ש

טורצקי עמ' רפב)   -הגריש"א זצ"ל (ישיב משה [. ור)עסטי להסיר כיא(כגון יתוח פל גדול כל כך

מח"י  וב (חו"מ ח"ב סי' סו) , באג"מאסאד (יו"ד סי' רמט ד"ה אבל) מהר"י. ועי' בוהמשה הלכות (ח"ד סי' רמו)

במשה  ו בצי"א (חי"א סי' מא)שאין איסור חובל כשעושה לצורך. ועי' עוד  (ח"א סי' לו אות ד וח"ו סי' קה אות ב) 

ואין בזה משום חובל בעצמו   .ועי' עוד בזה בשמעתא עמיקתא גליון רכ"ג] .הלכות (ח"ד סי' רמו ורמט)
  ].מח"ש (ת' סי' פו אות ג[כיון שתיקון הוא אצלו. 


  כרוך אפילו אם הדבר , ולא תעמוד על דם רעך משום חייב אדם להציל את חברו מסכה

או איש אם אין חילוק בין ו ,]רמב"ם (רוצח פ"א הי"ד) וטשו"ע (חו"מ סי' תכו), סהדרין (עג.) [ הבטרח
בסוטה (כא:) דאמרו היכי דמי חסיד שוטה כגון דקא טבעה  פמ"ג (סי שכח מ"ז ס"ק א). ועי' [ .בסכה אשה

חרבה (סוטה שם) דכתב דמיירי דיש   האיתתא בהרא ואומר לאו אורח ארעא לאיסתכולי בה ואצולה. ועי' במח

  .]אחרים להצילה דאל"ה איו רק חסיד שוטה אלא שופך דמים, וכ"כ בגית ורדים (אה"ע סי' ה)
 כרוכה באיסור ההצלה 

דוחה כל האיסורים שבתורה, פרט לשלש עברות חמורות, עבודה זרה, גילוי    חובת ההצלה
  .], עיי"ש הפרטים בזה)ע' אס(יו"ד סי' קז  שו"ע[ .ת דמיםוכיעריות ושפ
 חובה זו  העל מי חל

תשב"ץ (ח"ג סי' לז ד"ה  [  .(ולא על החולה עצמו בלבד)  שבידו להצילעל כל ישראל    זו חלה  חובה

  .]לבוש (סי' שכח אות ב) ומ"ב (סי' שכח ס"ק ד וס"ק ו), וגם)
  מי יכול לרפאות 

והוא  אסור להתעסק ברפואות אא"כ הוא בקי אע"פ שחובת הצלה חלה על כולם מ"מ 
חשש  איןו גדול ממואם יש במקום רופא ו .מוסמך שיש לו רשות ליתן רפואות לחולים

עי'  [ .והכל לפי העין ,סכה להמתין שיבוא לטפל יש לתת לרופא המקצועי יותר שיטפל

שאין שום    היום כתב ש  בשם מהרי״ל. ובברכ"י (שיו"ב סי' שכח אות א)  שו"ע (יו"ד סי' שלו סע' א) וערוה"ש (אות ב)

.  מומחה, והרב דיבר לפי זמו, עכ״לקרא  ברשות חכמיהם, סתם כל עוסק ברפואה  אדם יכול לרפאות כי אם

  .]רשאי הטורח והבטלהעל   החכמה והלימוד, אבל מחמת  הרופא, אסור ליטול שכרועיי"ש בשו"ע (סע' ב) ש 
  ללמוד עזרה ראשונה

חיוב  עליו  ישאם הוא רופא  כןועל האדם הוא רק להציל את חברו במה שיכול, חובת 
לרפא את החולים ואם הוא יכול לשוט מחויב להציל אדם שטובע בהר, אבל אין חיוב על 

אג"מ [  איך לשוט כדי שאם יזדמן לו להציל יוכל להציל.ואיך לרפאות חולים  האדם שילמד  

להא שאין חיוב על האדם לעבוד ולהרויח הרבה כספים כדי שיוכל לקיים מצות   וזה דומה  .(יו"ד ח"ב רס"י קא)

  .]קה ולהציל פשות בהם, דהחיוב על האדם הוא רק על האופן כמו שהוא מצא שיעשה מה שבכחו לעשותצד
 וצאת ממון ה

ועיי"ש בסמ"ע (ס"ק א)   .[שו"ע (שם) בהוצאת ממון. כרוךאפילו אם הדבר חברו ת חייב להציל א

אם יש לו ממון להציל עצמו חייב לשלם לחבירו, ומהתימה שהשמיטו  שכתב ד ) סהדרין פ"ח סי' בע"פ הרא"ש (

 כל ממוו צריך למסור בשביל זה. י"א שאפילו  ו.  ]בחת"ס (חו"מ ססי' קעז)עי'  ו   , ע"כ.הרמ"אהמחבר ו
סי'  ת'  מח"ש (ו  אג"מ (ח"א יו"ד סי' רכג ד"ה והא דמפרש)זרע אמת (ח"ב סי' א הובא בדרכ"ת סי' קז ס"ק ז),  [

ועי' באהבת חסד (ח"ב פ"כ אות ב) שכתב שבמקום פקו" לא שייך הא דאמרין המבזבז לא יבזבז יותר  .  )אות ד  פו

הגריש"א זצ"ל (אשרי  ו   מהרש"ם (ח"ה סי' ד)[איו חייב למסור אלא חומש ממוו. וי"א ש .]מחומש

בחת"ס (חו"מ  ועי' בזה . יף על חומששמחויב להוס כת' . ובערוה"ש (יו"ד סי' רמט אות ה) האיש יו"ד פי"ב אות ה)

)  ח"ג סי' קג אות דת' במח"ש (סי' קעז), בפת"ש (סי' רב ס"ק ד), בשבט הלוי (ח"ה סי' קלז אות ד וסי' קעד), 

  .ובתשובות וההגות (ח"ה סי' שצט)]
 על מנת להציל ממון   ללוות

מחויב לעשות כן ע"מ להציל  ,אם אין לו מעות משל עצמו אך הוא יכול ללוותם מאחרים
  .]אהבת חסד (פתיחה תיב החסד אות ה)[את חברו מסכת פשות. 

  מפורסם לרבים והדבר   אין הסכנה מיידית
כה מיידית  סב רואה את חברו  הייו כש  ,ו או חומש ממו כמבואר לעילהחוב לתת כל ממו

בן אדם המצא בסכה ואין לידוע ומפורסם לרבים  כשהעיןואין מי שיציל אותו, אולם 
איו חייב ליתן יותר מהחלק החיוב מוטל על כל בי העיר ו ,מעות )חולה(כגון שהוא 
אף באופן זה  דשמא    ושאר בצע"ג  )אות ד  סי' פות'  מח"ש (וכן צדד ב  ,במבי"ט (ח"א סי' רלז)  עי[  שמוטל עליו.

חיוב על כל בי  מ"מ עדיין יש ש אלאעל הקרובים, בפרט  מוטל חיוב זה ו ].חייב לתת כל ממוו
כל מקום ששייך ב ע"ז כסף מבי העיר ו  ףהעיר לרפאותו מקופה של צדקה וגם לילך לאסו

אג"מ (חו"מ ח"ב סי' עד אות  [  רופא והרפואות וכל מה שצריך לרפאותו.  לצורךהוצאות  הלהשיג  

  .])ב
  להשכיר אחרים  

שו"ע  סהדרין (שם) ו[אם אין בידו להציל את חברו חייב אף להשכיר אחרים ע"מ להצילו. 

 . ](חו"מ סי' תכו סע' א)
 או יסורים במקום צער 

ע"מ להציל את חברו מסכת פשות (אם אין אחרים שעומדים  להכס בצער וכאב חייב 
) אם אין  6(ססי' קו). וכן דעת הגרשז"א זצ"ל (שמת אברהם חו"מ סי' תכו אות  כן מבואר במ"א[ .להציל)

מ"מ אין . ו]ועי' במהר"ם שיק (יו"ד סי' קה) ובהעמק שאלה (שאלה קכט ס"ק ד)  אחרים שיכולים להציל. 
לסבול יסורים קשים ומרים להצלת חברו מסכה כי הם קשים ממיתה וכ"ש שאין חובה 

  . )יעב"ץ (מגדל עוז אבן בוחן אות פג[  ו ביד גוים ליסורין בשביל הצלת חברו.אדם חייב למסור עצמ

  . ]ועי' עוד בט"ז (יו"ד סי' קז ס"ק ח)

 (חיי שעה עבור חיי עולם)  צלתו לצורך ה   לסכן חיי החולה
שודאי  (כגון חולה    שלו  עבור ספק חיי עולם  של החולה  מותר לסכן חיי שעההכרח  הבמקום  

אך אומדין שיש עוד רפואה אחת שאפשר שיתרפא מחוליו וגם  ימים ספוריםימות תוך 
ג'   יעקב (ח"ג סי' עה), שבות[ .)ח"ו ימות מידתצליח  לאאפשר להיפך שאם יקח רפואה זו אם 

. ודעת הגריש"א זצ"ל (אסיא חי"ד  וחזו"א (יו"ד סי' סט ס"ק ב)אג"מ (יו"ד ח"ג סי' לו)  ,סי' קה)רמהרש"א (יו"ד 

ומ"מ מסכן את חיי השעה יצליח מותר להזדקק לו].  ששהטיפול    30%) שאם יש סיכוי של לכל הפחות  64ב עמ'  -א
  .]שבות יעקב (שם)[. םמומחי םעם רופאי וייעוץמתיות גדולה  כהצריהחלטה בדברים אלו 

  אחרים  להציל  ל מנתע להסתכן
במקום שצריך להסתכן בגופו בשביל להצילו מסכה גמורה, אם צריך להכס בספק 

(וגדר "ספק סכה" תלוי בכל אדם ואדם לפי מה שהוא, , איו חייב לסכן עצמו "ופק
אמרו המדקדק וכבר  וצריך לשקול הדברים היטב ולא לדקדק ביותר,    ,במקום, בזמן וכדו'

מ"ב (סי'  ו פת"ש (חו"מ שם ס"ק ב ויו"ד סי' קז ס"ק טו) , ח"ג סי' תרכז)רדב"ז ([. עצמו בכך בא לידי כך)

שאסור לו   סי' רב ס"ק א) בשם יד אליהו (סי' מג)יו"ד פת"ש ([ .יסור יש בדברואפילו א .]שכט ס"ק יט)

 יכול אין ספק סכה ממשאם ומ"מ  .]הצי"א (ח"ט סי' מה אות יג וחט"ו סי' ע)כ"כ . ו להחמיר ע"ע
לעין תרומת  שדבר זה וגע ועיי"ש (שם).  אצי"[ ., ולמדת חסידות יחשב לו זאתעל עצמו להחמיר

אף במקום  ל עצמווי"א שרשאי להחמיר ע. איבר (כגון כליה) ע"מ להציל את חברו מסכה ודאית]
  אג"מ (יו"ד ח"ב סי' קעד עף ד סד"ה וא"כ) [ שיש ספק סכה אם בידו להציל את חברו בבירור.

   .](ח"ו סי' קג) "ימחו
 ה קחור סכנתו 
 ,שקולספק כל זה ב "ממ ,מ להציל חברו"ספק סכה אין עליו להסתכן עבמקום אע"פ ש

אחר  הולכיםאבל אם ע"פ הרוב אין סכה חייב להציל את חברו (ואע"פ שבסכה לא 
  . ]שבט הלוי (ח"ח סי' פז)[. )בוסף לרוב יש כאן סכה ודאית של חברומ"מ  ,הרוב
 תלמיד חכם חברו 
יש   מ"מאין חיוב לסכן פשו עבורו,    אופן זהת"ח אעפ"י שגם ב  שבסכה הוא  מיאם  י"א ש
אסור להיכס   מומ" .]צי"א (ח"ט סי' מה אות יד)[ לסכן א"ע עבורו. מצוה ועכ"פ רשותבזה 

  .] אג"מ (יו"ד ח"ב סי' קעד עף ד ד"ה וא"כ)[. ת"ח אף עבור הצלתבסכה ודאית להרג 
 לתת אחד מאבריו להציל את חברו 

.  רדב"ז (שם)[שאיו מחויב להסתכן להציל חברו, כמו כן איו חייב לתת א' מאבריו.  שםכ

א"צ למסור את פשו שלא לעבור על לאו, אבל כל ממוו צריך ליתן שלא  שפסק שסי' קז סע' א) יו"ד רמ"א ( ב עי'ו

אבר דיו כפש ולא כממון, וע"כ דוחה איסור לאו. וכן פסק בפמ"ג (סי'   ומסיק הש"ך (שם ס"ק ג) דסכת , יעבור

שכח מ"ז ס"ק ז). וא"כ ה"ה ב"ד דאיו חייב לתת א' מאיבריו שלא לעבור על "לא תעמוד על דם רעך", ושו"ר שכן  

ויש בזה משום   ומ"מ רשאי להחמיר ע"ע לתת אבר לחברו  .]הוכיח באג"מ (יו"ד ח"ב סי' קעד עף ד)
  להא קצת  דמי  זה  י"ל ש ו   (שם).   א צי"וכן פסק העיי"ש ברדב"ז.  [  ת חסידות (אם אין בזה ספק סכה).מד

רסי' קז) דרשאי להחמיר ע"ע ליהרג ולא לעבור על לאו, ועיי"ש בש"ך (ס"ק א). ולא דמי  יו"ד דפסק השו"ע (

סכה לא רמיא עליה הלאו   יש  שאם למבואר לעיל דאסור להחמיר לסכן עצמו בספק פק" עבור חברו דשאי התם 

  .  ]דלא תעמוד על דם רעך, ועיין
  תפקידו להציל (אנשי הצלה וכדו') 

 להצילפטר מאיו  כל זה במי שאין תפקידו להציל ולחלץ, אבל מי שתפקידו להציל ולחלץ  
[צי"א (ח"ט סי' יז פ"ה וחי"ב סי' ז).    .למצוה רבה יחשב לוו  אף במקום שיש ספק סכהאת חברו  

אע"פ    לק מתפקידםולהסת שאסור לרופאים שיכולים להועיל לחולים לברוח    ובשבט הלוי (ח"ח סי' רא אות ז) כת'

.  רק ישמרו עצמם ככל האפשר שלא להתדבק כתקת הרפואה בעתים הללו  , עם מחלה מדבקת מסוכתלים  ושהם ח 

ודאי סכה כי כך דרכה של מלחמה.  חייבים אף להסתכן בספק סכה כדי להציל חבריהם מ  אשי ביטחוןוי"ל דכן 

יקון  ויש לדון דכיון שמציו דמפי ת ובדרך זה כת' בצי"א (חי"ב סי' ז וח"ח סי' טו פ"י ס"ק יג ו). וכן כל כיוצ"ב.

מכת מדיה מחמת מקרים של סכה החוזרים על   שישעכ"פ מותר להסתכן, א"כ במקום  המדיה וצורך ההגתה 

להסתכן עבור זה   מותרים  ל כן משום תקת המדיה וע  יש של אלו שבידם להציל עצמן, ממילא ע"י התערבותם 

  ]. . והארכו בזה בס"ד בגליון רל"ו). והכל לפי המקום והזמןיש בדברחיוב גם (ואפשר ש 

 סכנה של רבים במקום 
רבים דוחה סכה של  הצלה של רבים, אם בידו להצילם, סכת פשות  משום  במקום שיש  

[חזו"א (יו"ד סי' סט ס"ק א ד"ה ויש לעיין, וסהדרין סי' כה). וכ"כ באג"מ (יו"ד ח"ב סי' קעד עף ד  יחיד. של 

שרואה חץ הולך להרוג אשים רבים ויכול להטותו לצד אחר ויהרג רק   ' ועיי"ש בחזו"א שיצא לדון באד"ה וא"כ). 

יהרגו הרבים והאחד ישאר בחיים, האם זה דמי להא  שבצד אחר, ואלו שבצד זה יצולו, ואם לא יעשה כלום  'א

דאמרו בירושלמי (תרומות פ"ח ה"ד) דסיעת בי אדם כו' אפי' כולן הרגין לא ימסרו פש אחת מישראל, וצידד  

  .  ]"א זצ"להכא דאיו מעשה אכזרי הרבים עדיפי ושאר בצ"ע. ועי' באשרי האיש (יו"ד פי"ב אות ו) בשם הגרישד

 
 בס"ד  



  

  
 

 מסוכן ודאי חולהו מסוכן  ספק  חולה
ל פבידו לטואין    ,חברו ספק מסוכןוודאי מסוכן, והוא    וכדו'  על פי הרופאיםחולה שאם יש  

להתחשב עם גודל  ישו  .פמ"ג (סי' שכח מ"ז ס"ק א). [הספקאת הוודאי דוחה שיהם וכדומה, ב
. ועיי"ש שכת'  מח"ש (ת' סי' פו אות א)[ .)יעמכר ואיגיל האולם ( הסכה ועם הסיכויים להצלה

או שיש לשי יותר סיכויים   ,אחר שהוא במצב יותר קשהאחד לחולה אולם להעביר מכשיר השמה מחולה ד

כאילו הראשון כבר זכה במכשיר והחולה עצמו ודאי פטור מליתן מכשיר   מסופקי מאד, כי יתכן דחשיב , להצלה

שלו לאחר אף אם השי יותר מסוכן, וכן אם כבר התחיל הרופא להתעסק עם חולה מסוכן מסתבר דכמו שהעוסק  

מלהיח את הראשון ולהתעסק עם השי כששיהם בסכה אף   ,במצוה פטור מן המצוה, כך הוא פטור ואולי אסור

החלטה בדברים אלו צריכה ומ"מ  .], ע"כ. ועי' בסמוך בשם האג"מש יותר סיכוי להציל את השיאם י
 ם.מומחי םעם רופאי מתיות גדולה וייעוץ

  לחולה שיוכל לחיות חיי עולם קדימה

רק חיי  לחיות חד שיוכל אאחד שיוכל לחיות חיי עולם ו ,אם עומדים לפיו שי אשים
[אג"מ (חו"מ  יש להקדים טיפול למי שיוכל לחיות חיי עולם.  ,ואין בידו להציל שיהם ,שעה

אם כבר התחיל לטפל במי שיחיה חיי שעה אף אם עשה כן שלא כדין, בין שוגג  עיי"ש שכתב שו  ,)אות ב ח"ב סי' עג

כבר קה במה שהובא שם להיות שם הזמן שצריך  לעצור הטיפול. וביאר שם כי בשעה שהגיע לבה"ח  ןאי  ,או מזיד

חזו"א [. ואף אם החיי עולם הוא ספק. ]שם לרפאותושלהיות שם והשעבודים שיש על ביה"ח והרופאים 

 ם.עם מומחי החלטה בזה צריכה מתיות גדולה וייעוץומ"מ  .](יו"ד סי' סט ס"ק ב)
   יוכל לחיות יותר משנה והשני פחות מכןאחד 

אפשר שיתרפאו בדרך הטבע ממחלות שאירע להם, יש להקדים החולה ששי חולים 
מחולה אחר שלפי דעת  ,בד חזקת חיים שלויששייך שיחיה יותר משה שהוא לא א

אם לפי אבל (הרופאים פי פה לי טרלדבריהם הוא חשב והרופאים לא יחיה יותר משה 
 ,אין הדין כן  שתיםיותר מיחיה    משה אבל מ"מ לא  יותר  יחיהופאים החולה  השערת הר

חזקת חיים, ואמירת הרופאים שלא יוכל  הםכי יש לחשיבות בשיהם שוין באופן זה כי 
ובאופן זה דיו כשי חולים במצב שווה שיתבאר   לחיות לא מגרע החזקת חיים שלו

עם  החלטה בזה צריכה מתיות גדולה וייעוץומ"מ  ב סי' עה אות ב)].[אג"מ (חו"מ ח"בסמוך). 
 ם.מומחי

  שניהם יכולים לחיות חיי עולם 
למי שקרא תחלה אם עומדים לפיו שי חולים שיוכלו לחיות חיי עולם, יש ללכת ראשון  

הוריות משה בב מבואר הצריך להקדים לפי סדר  הםשוין אם ו ,ולמי שקרוב לביתו יותר
בשו"ע    דיי קדימה  . ועי' לעיןב סי' עה אות ב)[אג"מ (חו"מ ח".  גורל  עשהואם לא ידוע זה להרופא י  ,)ג.(י

יי הקדימה  שבזמו קשה להכריע על פי ד אלא. בפת"ש (יו"ד סי' רב ס"ק ז)ו (יו"ד סי' רא סע' ט)
.  , ע"כושבי שבזמו קשה מאד להתהג לפי זהשחשכתב  מח"ש (ת' סי' פו אות א). [עי' בהזכרים בהוריות

  ]. . ועי' בצי"א (חי"ח סי' סט)(שם סי' עד אות א) גופא כתב דאף באלו קשה לעשות מעשה בלא עיון גדול  וכן האג"מ 

הרופא כבר התחיל לטפל בחולה אחד ובא השי אסור לרופא לעזוב את החולה  ואם
) בשם 5ובהגה  בשמ"א (יו"ד סי' רב אות ב  כת'עי' באג"מ (שם). ובדרך זה [הראשון כדי לטפל בשי. 

  .]. ודעת הגריש"א זצ"ל (קובץ תשובות ח"ג סי' קס) שיש בזה משום העוסק במצוה פטור מן המצוההגרשז"א זצ"ל
 ם.עם מומחי החלטה בזה צריכה מתיות גדולה וייעוץומ"מ 

 אדם ועובר 
 פי העובר.ליש להקדים האדם  וא"א לטפל מיד בשיהם,    ,בסכהעובר    וחיי   אדם  חייאם  

וכן הוא   .בזרע אמת (ח"ב סי' )וכן מבואר  .כמבואר להלן [כי אין לו חזקת חי, ועוד שחובת הצלתו תלויה במח'

  . ].)ז(ערכין בשטמ"ק 
 נפש מפני נפשדחיית 

[הגרשז"א זצ"ל (שמ"א סי'   .בריא מפי ואפילו טרפה ,]אהלות (פ"ז מ"ו)[ פש מפי פש םדוחי לא

מאדם טרפה וכ"ש מאדם גוסס כדי להציל  לב וכדומה ועל כן אסור להשתיל .)]ב"ק סרב ס
אג"מ (יו"ד ח"ב סי' קעד), צי"א (ח"י סי' כה פכ"ה) ומח"י (ח"ה סי' ז וט)  [ חייו של חברו שהוא שלם.

  .]והגרשז"א זצ"ל (שמ"א סי' רס סס"ק ב)
 וכדומה  אנשי הצלה הנהגת   -הזמן בהול 

כגון אירוע חמור לסכן חיי אדם, במצבים מסוימים לפעמים שיקול צדדים אלו עלולים 
ת לבוהוראות המקהלפי    אשי הצלה והמסייעים לפעולוכדו', וע"כ על    מאוד  שהזמן בהול

  ע"מ למוע אסון, לפי המקום והזמן.


  במקום חילול שבת 

אפילו שהדבר כרוך באיסור תורה   ,מצוה על כל ישראל להציל חבירו במקום פקוח פש
תשב"ץ (ח"ג סי' לז ד"ה וגם הראב"ד)  [  .לא תעמוד על דם רעך""ו  "וחי בהם"כחילול שבת, דכתיב  

במהרצ"ח (שבת ד. על תוס' ד"ה וכי) דאין זה בכלל  וחת"ס (או"ח ססי' פב) . ועי' בומ"ב (סי' שכח ס"ק ד וס"ק ו)

מצוה לחלל עליו  סכה חולה שיש בוועל כן  .]חטא בשביל שיזכה חבירך אלא זה גופה של המצוה
אפילו אם מתקן עמו דבר ו. ]יומא (פד:) ושו"ע (סי' שכח סע' ב)[. והזריז, הרי זה משובח ,שבת
הרי    ,כגון שפירש מצודה להעלות תיוק שפל להר וצד עמו דגים, וכן כל כיוצא בזהאחר  

  .]סע' יג) שםשו"ע ([. זה משובח
 חיי שעה

אם אפשר גוסס וכן עבור  ].שו"ע (סי' שכט סע' ד)[ .מחללים שבת אף עבור הצלת חיי שעה
  . ])שם ד"ה אלא לפי( [ביאור הלכה חייו. מ  םרגעיאף להאריך 
 שוטה וקטן חרש, 

אף  ו ,]ביאור הלכה (סי' שכט על סע' ד ד"ה אלא לפי שעה)[ .קטןו שוטה, חרש עבורחובה לחלל שבת 
  .]שם[ .שלהםעל חיי שעה 

 עכו"ם 
ילול שבת חשדרש לחלל שבת בשביל חולה כרי שיש בו סכה, אם הדבר וגע ל ישראל
[עי'  טוב יעשה אם יבקש מבעוד יום הוראות מפורטות מחכם הבקי בהלכות שבת.  מה"ת,

במ"ב (סי' של ס"ק ח) שמחללין עליהם, עיי"ש טעמו. וכן פסק הגרשז"א זצ"ל (שש"כ פ"מ הגה מז), עיי"ש. וכן הוא  

  .באג"מ (או"ח ח"ד סי' עט)]
 מומר 

 , לין עליו שבת כדי להצילומחל ,כל זמן שאין כופר בתורה  ,ישראל בעל עבירות לתיאבון
. ועי'  )ועי' סי' שפה ס"ק ד סי' שכט ס"ק ט[מ"ב (. חלל שבת עבורואבל אם הוא להכעיס אסור ל

אולם מחללי שבת של זמו אים בכלל זה ומחללים   .]במח"י (ח"א סי' ג אות ד וח"ג סי' כ אות ד)
הגר"ק שליט"א (חוט שי שבת ח"ב עמ'  ו  , שבט הלוי (ח"א סי' קכא אות ד) חזו"א (יו"ד סי' ב ס"ק כח)[עבורם.  

  .]בגליון ה'בשמעתא עמיקתא  והארכו בזה  .רפט)-רפח
 השבתשלא לחלל  להחמיר על עצמו 

ואדרבה מצא   ,על עצמו במקום פקוח פש על מת להמע מלחלל שבת ראסור להחמי
מהר"י  בו מהר"ם שיק (או"ח סי' רס ד"ה ואיתא באו"ח), בעוג יו"ט (סי' מא)בעי' [ ."וחי בהם"עובר על 

ובשמעתא עמיקתא    סי' מג בשולי המכתב)  (חי"ב  "אי בצ  עוד  ועי'  .אסאד (או"ח סי' קס ד"ה ע"ד השאלה על החולה)

שבת כופין אותו ומדברים על לבו שהוא עליו    שיחללואם החולה מתיירא  ועל כן    .]גליון פ"ח
החזו"א  לעין צום יוה"כ. ומ"מ דעת  במ"ב (סי' תריח ס"ק ה)    בדרך זה כתבו  מ"ב (ס"ק ו).[.  חסידות של שטות

  איה ברורה ו איה קרובה הסכהשבמקום ש זילברשטיין סי' י ותשובות וכתבים סי' מח) (ס להתוסס להגר"י

ל עצמו ולבטוח בהקב"ה שלא יקרה אסון,  היחיד רשאי להחמיר עלפעמים  , אע"פ שמורים היתר לרבים מ"מ  לגמרי

  .  ]ומ"מ איו רשאי להחמיר ולמוע מלהודיע לאחרים שיחללו מחמת זה
 חובה ללמד הלכות אלו 

את החכם בשעת סכה.   לוכדי שידעו ולא יצטרכו לשאחובה ללמד את הרבים הלכות אלו  
  . ]מ"ב (ס"ק ו)[

 שלא לחלל שבת  כדימתחסד לשאול 
הרי הוא  הוראה, מורה י"ע י אםכ שיש בו סכהחולה לצורך המתחסד וירא לחלל שבת 

שו"ע (סי' שכח סע'  [  .שבעוד שהוא הולך לשאול יחלש החולה יותר ויוכל להסתכן  ,שופך דמים

שישאל יתכן שיתברר לו שאין זה מצב של פקו",  ע"יבהול ו. ובדבר שאיו ]ומ"ב (ס"ק ו) ב)
  . ]פשוט. וכ"כ בארחות שבת (פ"כ אות ט)[. "אם הדבר בידו צריך לברר אם אכן מדובר בפקו

  

  ספק סכנה 
אף ספק  ועל כן], שו"ע (סי' שכט סע' ב)ו יומא (פד:)[ הרוב  הולכים אחרבמקום פקוח פש לא 

עי' בשבות יעקב (ח"א סי' יג),  [ ואפילו בכמה ספקות הדין כן. ,]ג) -ב  שכט סע'סי' שו"ע ([סכה דוחה 

ואף כשאחד מאלף עלול למות חשיב ספק סכה  .]בערוה"ש (סי' של אות ה) ובשש"כ (פל"ב הגה ב)
מגיד משה (שבת פ"ב הי"א) הובא במ"א (סי' של  [ .תורהלחלל עליו שבת ולדחות שאר איסורים שב

כן פסק בשו"ע  ו,  אפי' חש כרוך על עקבו לא יפסיק תפלתו שאמרו שבברכות (ל:)    אלא דעי'  .ס"ק ה)(ג) ובמ"ב    ס"ק

  הולכים הרי לא  ש דוקא חש שרוב פעמים איו ושך אבל עקרב פוסק. וצ"ע  שהרמב"ם (שם)  ירש  ופ   ,)סי' קד סע' ג(

  "חשברובן אין ממיתין  שכיון  ד ובקובץ שיעורים (פסחים אות לב) יישב    ,הרוב  אחרבפק    כלא שכיח היזקא וממילא

ועי' בהליכ"ש פ"ח הגה   ,קט הגרשז"א זצ"ל (שש"כ פל"ט הגה ד ןיש לסמוך אהא דשלוחי מצוה אין יזוקין. וכ 

, ועי'  ציון (סי' קלז ד"ה והה כל)בבין ו במחזה אברהם (יו"ד ח"ב סי' יט ד"ה ובאמת)  ,ברש"ש (שם)עי' עוד ה). ו

  גליון קצ"א]. שמעתא עמיקתא  ב עוד

  בסכנה נמצא ספק אם חברו 
תחת  הוא אוליכגון ספק  ,סכהכלל ב אדםספק פקו" דוחה שבת אף אם יש ספק אם 

מי שפלה עליו מפולת, ספק חי  שבשו"ע (סי' שכח סע' ה וסי' שכט סע' ג) שפסק  עי'  [  .מפולת אולי איו שםה

שיהיה   צריךמ"מ ו .]ספק מת, ספק הוא שם ספק איו שם, מפקחין עליו אע"פ שיש בו כמה ספיקות, ע"כ
שהיה שם בעת המפולת ואיו ידוע אם הספיק לצאת מתוך ההפכה, ( ספק פקו" לפיו

מחללין  גםמתחלה רק בבית זה מצוין בי אדם בעת הזאת ממש ואפילו לא ראיו אותו 
  .[מ"ב (סי' שכט ס"ק ט)] .המפולת)ומפקחין את 

   חשש סכנה רחוקה
דברים עתידים כלומר    ,]' ססי' רי)וב"י (יו"ד ת"  ]וספק שאיו קיים בהווה, איו בכלל ספק פק

אין הדבר  (ומ"מ  בכלל ספק פקו"  אים ,יםמצוי מחמת שאים וה אין להם כל זכרושבה
רע"א (ק' סי' ס ד"ה  עי' בו .חזו"א (אהלות סי' כב ס"ק לב)[ .)או לא הסכה לפיו ממש אם תלוי בין

. ועי' בזה בשמעתא  גדר ספק סכהאיו ב ,סכה משום ישהמקרים  הסתעפותו על צד הריחוק כל ש ש ולע"ד)

   .]עמיקתא גליון שכ"ט
  גדר סכנה למעשה

ספק פקוח בכלל    הזרי  ה  ,שבו  סכה  מחמת חשש  אותו עיןכל שדרך רוב בי אדם לברוח מ
שיש בו חשש מצב מ"מ ו .]גליון ק"י שמעתא עמיקתאב עי'ו .(ת' סי' לז אות ב ד"ה ולעין) "ש מח[. פש

, (כמבואר לעיל) משום "ושמרתם" וואין ב ומותר להכס אליאלא שע"פ הדין סכה 
לא מציו שב"א מחויב ללכת להתרפאות ממומחה  דהה [. שבתאת העדיין דוחה מצב זה פעמים ש

שמעתא  בו  ןלהל גדול אף כשאפשר לו, כשיש לו רופא אחר המוכן לרפואתו, ומאידך לעין שבת מבואר בפוסקים (עי'  

מותר לחלל עבור הבאת רופא מומחה יותר. והייו טעמא דכיון שהשבת דחית מפי פק"  ש ן קפ"ב) ו גליעמיקתא 

אפי' בצד רחוק, וגדולה מזו כתב במגיד משה (שבת פ"ב הי"ד) הובא בשו"ע (סי' שכח סע' ד)   ההותר לחלל עבור 

כיון שהחולי יש בו   עבדיןסכה במיעת הדבר משום ע"פ שאין א בחול חולה שיש בו סכה שרגילים לעשות לדכל 

    . ]. וכן שמעו מחשובי המורים שליט"א(מד. ד"ה איהו), עיי"ש דהבתוס' . וכעין חילוק זה מבואר סכה

 חושש לעצמו 
דרך העולם לחשוש   אף אם איןהחושש לסכה לעצמו בכל מיי מצבים שיש בהם צד סכה  

. והכל לפי להצל ממהסכה כלפי עצמו ורשאי לחלל שבת  הם בכללעמים , לפםהעלי
שו"ת צפת פעח (ח"א סי' לט) שכתב שאדם שמדמה בעצמו בעת המהומה מפי גייס של כרים  עי' ב[ העין.

מותר לו לעבור על איסורי שבת ולברוח אע"פ שאין בזה סכה ממש אלא שמתיירא   ,ולסטים שעי"ז יהיה לו סכה

עי' במאירי (שבת קא) על דהא אמרו דאסור לישון יחידי.  הוא מהסכה, אבל לאחרים אסור לחלל שבת עבורו. ו

. . ועי' בשמעתא עמיקתא גליון קצ"א])מ"אבאג"מ (ח"א סי' קכז ד"ה ומש"כ ה מציוובדרך זה 

 (הנהגה בבתי חולים וכדו')  כללית שלא לחלל עלולה לגרום פק"נ כשהוראה 
י הוראה כללית שלא לחלל שבת, ל ידאלא שע  ,אף במקום שלכל יחיד כשלעצמו אין סכה

. ודבר זה מצוי בבית (כשהשעה צריכה לכך)ים  דאף ליחיעלולה להיגרם סכה, מורין לחלל  
כן מבואר  [.  לגרום סכה  היכוללאיסור וכדו'  הוראה  שחולים וכדו' שיש ריבוי חולים ופעמים  

ואף היחיד  עוד מקומות. יח סברא זו מהוכש (ח"א סי' כז) בשו"ת מחת אשר עי' ו. (קו"א סי' ס)סקין יבמהרי"ל ד 

כשמחללין שבת על  ד  סע' יב)שכח  (סי' רשאי לחלל. וכמו שמציו בשו"עמ"מ חשש כ"כ,  איןשביחס אליו בפ"ע 

משום דזימין דליתייהו   )ס"ק לג( מ"בה  ופירש .וקטים עכו"םחולה שיש בו סכה, משתדלין שלא לעשות ע"י 

אין עתה משום פקו" בעשיית המלאכה  ש אע"פ ש מבואר. בתרייהו ומתוך כך יבוא לידי סכהואתי ג"כ לאהדורי 

ע"י עכו"ם מ"מ כיון דאפשר שיסובב ע"י זה חשש פקו" בפעמים אחרות מחללים השבת. ואע"פ שמבואר לעיל  

שיבא כעומדת  שסכה שאיה לפיו לא מחללין עליה השבת, יש לחלק דשאי הצלת פשות בשבת שמצויה ביותר ח

  ]. . ועי' בשמעתא עמיקתא גליון קצ"אלפיו

  שיש בו סכנה חולה
מחללין עליו  ,או אפילו רק חשש סכה חולה שלפי דעת הרופא שקפת לו סכה לחייו

  ויבואר להלן.. ]שו"ע (סי' שח סע' י)[השבת. 

 

 אסונות וסכנות 
שיטפון או כל מקרה אסון או פיגוע אחר, וכן חוטי חשמל גלויים וקיים חשש שאדם יגע 

שש"כ (פל"ב  [אולי יתן להציל חיי אדם. אם את השבת עליו בהם ויסכן את חייו, מחללין 

 .  ]אות טז)
 שריפה

, והייו שיתכן שיש שם ]רמ"א (סי' שלד סע' כו)[מותר לכבות שריפה שיש בה חשש סכה 
. ובזמו שהביים צפופים וסמוכים אחד ליד השי ]ס"ק עג וסי' שכט ס"ק א)שם מ"ב ([מישהו.  

בין מדייריו כי עדיין יש סכה לדיירים של האותו  חובה לכבותה אפילו אחר שפיו
  . [הגר"ק שליט"א (חוט שי ח"ב פל"ה אות ג)]הביים הסמוכים. 

 שעת חירום 
 . ]שש"כ (פל"ב אות יז)[שעת חירום מבחיה ביטחוית יש שדיה כסכה. והכל לפי העין. 

 למרחב מוגן כניסה - עקה נשמעה אז
, אם לצורך ההגעה למקום מוגן (מחמת תקיפת טילים וכדו') אזעקהר"ל אם שמעת 

הדבר כרוך בחילול שבת וא"א לעשותו בשיוי, מותר לחלל שבת למוע סכה (דהרי דרך 
של רוב ב"א לברוח מזה כבורח מפי הסכה וע"כ חשיב כספק פקוח פש). ומ"מ הכל לפי 

הגר"י  ו רשטיין סי' י ובתשובות וכתבים סי' מח) חזו"א (הובא בס להתוסס להגר"י זילב[. המקום והזמן

ועי' לעיל בגדרי סכה המתירה חילול שבת. ועי' עוד מש"כ בשמעתא   .זילברשטיין שליט"א (ס להתוסס שם)

 . ]עמיקתא בגליון קצ"א
 גנב פורץ לדירה 

שיש חשש שיתקוף את המצאים בה, אם איו   הרואה גב הפורץ לדירה בשבת, מכיון
יכול להבריחו ללא חשש סכה, יש להזעיק מיד משטרה. אף אם ראה שהדיירים אים 
מצאים בה (כגון שהדירה חשוכה וכדו') יש לעשות כן, כי יש לחוש שבאמת יש אשים 

ועי' בפתחי חושן (ח"ו פ"ב סוף הגה מט ופ"ד הגה יח)  . שש"כ (פמ"א אות כד)[שם או שהם עלולים להגיע. 

  . ]שגם גב ישראל מותר למסרו למשטרה, עיי"ש



  

 ריקה פורץ לדירה   
אם ידוע לו בבירור שהדירה ריקה ואין אף אחד אמור להגיע לשם, אם יש לחוש שהפורץ 

, אין היתר כזה אין חששברור הדבר שילך לפרוץ בבית אחר יש להזעיק משטרה. ואם 
ויעויין    .שם)שש"כ ([להזעיק משטרה בשבת (כיון שמגיע על עסקי ממון ולא על עסקי פשות). 

לפעמים יש לחוש שאם ידעו מזה, שאלא  בסימן של"ד סע' כו שלא מחללין שבת עבור הצלת רכוש].
, ובזה להזעיק משטרהיש  אופים אלוב ל כןירבו הגבים ויהיה מחמת זה חשש סכה, וע

  .][והארכו בזה בס"ד בשמעתא עמיקתא גליון רמ"ו .לפי המקום והזמן חכםהכרעת דבר צריך ה
 בשבת  נעדר

יש לחלל עליו את השבת ע"מ  ,אדם שעדר ויש לחוש שהוא בסכה או שעלול להסתכן
יש לחפשו בכל מקום שעלול להיות שם או שיתכן שימצאו שם מידע לאתרו, ולאתרו. 

הגרשז"א זצ"ל (קובץ אסיא  [.  במקומות שאם מצא שם אין לחוש לסכהיש לחפשו אף  כמו כן  ו
   .]והארכו בזה בס"ד בשמעתא עמיקתא גליון שכ"א  .)196ח"ט עמ' 

   (אפילציה)  חולה במחלת נפילה
חשב למסוכן, מטעם דיכול ליפול ואיו מטופל בתרופות,  (אפילציה)  חולה במחלת פילה  

יו"ד  (  בפת"שהובא  )שלט '[חת"ס (סי וע"כ במקום שיש חשש מחללין שבת עבורו. לבור וליהרג.
  .)]:ח) והגריש"א זצ"ל (חשוקי חמד יומא ע ק" שעב ס 'סי

   חולה נפש
שהוא מוחזק שלא יהרוג את עצמו או את אחרים, בכל זאת  אפילו חולה במחלת פש

וע"כ במקום שיש חשש  תו.מסוכן הוא, כי אין לו חוש ודעת לשמור על חייו ועל בריאו
  .)]:הגריש"א זצ"ל (חשוקי חמד יומא עו "מ (אה"ע ח"א סי' סה ועי' ח"ג סי' כג) אג[מחללין שבת עבורו. 
 מאבד עצמו לדעת

הגריש"א זצ"ל    , אג"מ (יו"ד ח"ג סי' צ),ברכ"י (או"ח סי' שא אות ו)[  .מאבד עצמו לדעתף  להציל א   חובה
ועי' בחכמת שלמה (רסי' שכט) שמי שפשע והכיס עצמו במצב של פקו" אסור לחלל  . חמד סהדרין עג.) (חשוקי

  . ]דבריו ודחוהמח"ש (ח"א סי' ז) אולם האג"מ (או"ח ח"א סי' קכז ויו"ד ח"ב סי' קעד עף ב)   ,עליו השבת
 קטן שננעל בתוך חדר 

וכדומה, ואין אפשרות להוציאו משם בדרך היתר,  או פל לבור קטן שעל בתוך חדר 
מותר לעשות כל הצרך להוציאו אף אם הדבר כרוך באיסור תורה. כיון שיש בזה חשש 
סכה שיסתכן מחמת הפחד, ואין לסמוך על הרגעתו מבחוץ על ידי רעשים וכדומה, אלא 

ור וקציעה (שם) דסתם קטן לעין זה  מ"א (סי' שכח ס"ק ח) ומ"ב (ס"ק לח). ועי' במ [  מחללין עליו שבת מיד.
  .]הוא עד גיל ו', ואם יש לחוש שיבעת, אף אם גדול מזה מחללין עליו. וכן פסק בשבט הלוי (ח"ח סי' עה)

 חולה 
עליו שבת כ"ל. ולצורך חולה שאב"ס או סכת אבר   םחשש סכה מחללי בו חולה שיש

  יבואר בס"ד להלן.
 

  לצורך שמירה   נשיאת אקדח
 רובה או אקדח דים ככלי שמלאכתו להיתר, כי הם עומדים בעיקר להטלת אימה ופחד.

וכן קט הדברי יציב (או"ח סי' קמח סוף אות ג) היכן דרוב   .שבת ח"א עמ' תקב אות ה)הגרשז"א זצ"ל (מאור ה[
בעת   והושאים השק איו אלא כדי להטיל אימה, ואדרבה אסור לפעול בהם. אא"כ ושאים אותו כדי לפעול ב 

זצ"ל (שלמי   הגריש"א[ ככלי שמלאכתו לאיסורוי"א שדיו הצורך, הוי כלי שמלאכתו לאיסור גרידא. 
דברי  [  שמשתמש בו לשמירה כצורך גופו הוא ושרי לטלטלו.מ"מ כו  ,]יהודה פ"ד אות טו והגה ה)

יציב (שם) ע"פ הגר"ז (סי' שח אות יט) שכת' דמותר לטלטל תפילין לצורך גופו, דהייו כגון לשמרו מן המזיקין.  
   .]והגה פז)וכ"כ במ"ב (שם ס"ק כד). וכן הביאו בארחות שבת (פי"ט אות סב 

   יציאה בו במקום שאין עירוב 
בשו"ע (סי'  [(אא"כ מוציאו משום חשש סכה).  חייב חטאת ר"מרה"י לרה היוצא בכלי זיין

לבעלי מלחמה הם בכלל מלבוש (אלא דלא ישאו  שכל זה לסתם ב"א אבל    וי"א.  ]שא סע' ז)
סי' א) דחה דבריו. ועי' בדברי יציב (שם אותיות ז וח),   אולם בקובץ תשובות (ח"ג. ערוה"ש (אות א)[בידיו). 

במקום ומ"מ    .ז]גליון ר"שמעתא עמיקתא  ובמש"כ בס"ד ב  ,בחלקת יעקב (או"ח סי' צו), באז דברו (ח"א סי' ע)
בכל אופן לטלטלו מותר  מסכה,או אחרים לשמור עצמו  אקדח וכדומהשצריך לטלטל 

  .פקו" דוחה שבת אף במלאכה דאו'כי 
 פלפל לצורך הגנה  מדמיע או גז  גז

, הים כלי שמלאכתו לאיסור, ואין לטלטלם אלא לצורך גופם ודומיהם  גז פלפל,  גז מדמיע
עי' מש"כ לעיל לעין אקדח ולהלן לעין טלטול פלאפון, והארכו בזה  [. כגון שמירה, או לצורך מקומם

  עי' בסמוך. ,יש חשש סכהש במקוםו. ]שמעתא עמיקתא גליון רמ"זב
 טלטול פלאפון או שאר מוקצה  

לקחת ), מותר ממש במקום חשש פקוח פש (אפי' באופן שעדיין איו מתיר לחלל השבת
יש ליתו בכיס  . אלא שפלאפון ליתר שמירהדבר מוקצה שיש בו תועלת לשמירה כגון    עמו

וכ"ז אם יש עירוב, אבל במקום  .]מ"ב (ס"ק ל)ו רמ"א (סי' שי סע' ז) עי' [ התלוי בבגד מערב שבת.
 אם אפשר שאין עירוב אין להקל אלא במקום שיש חשש פק" המתיר חילול שבת. ומ"מ

בשת תשע"ה.  באר"י וכן הורו מחשובי הרבים שליט"א [ יש לעשות זאת בצעה משום כבוד השבת.
ובזמן וע"כ יש  וכל זה בשעת הצורך כ"ל, והדבר תלוי במקום .]והארכו בזה בס"ד בגליון ר"א

  . םלשאול שאלת חכ
  רמכשיר קש

לשאת עמם מכשירי קשר גם במקום   העוסקים בהצלת פשות  רשאים חברי הצלה וכדומה
[אג"מ (ח"ד סי'  שאין עירוב כדי שיוכלו לקבל הקריאה וליוודע אם זה קרוב למקום מגוריו. 

  .פא)]

  חולה שיש בו סכנה
עליו השבת.   מחללין  ,או אפילו רק חשש סכה  ,חולה שלפי דעת הרופא שקפת סכה לחייו

הגה כב) ע"פ הר"ן (יומא ד: ברי"ף סד"ה ואין עושין) שאין הבדל בין   ב"ל. וכת' השש"כ (פ ח סע' י)כשו"ע (סי' ש[
. וכן אם החולה לפי הרגשתו שקפת לו סכה לחייו מחמת ]אם הקובע שיש סכה הוא איש או אשה

מחלתו, הרי הוא בגדר חולה שיש בו סכה ומחללין עליו שבת, אפילו אם דעת הרופא 
. ועי' בשמעתא עמיקתא  שש"כ (פל"ב אות ט)שו"ע (סי' שכח סע' ה וסע' י) ו[ איה זהה עם זו של החולה.

   .]גליון ל' לעין אמות הרופאים
 בוה חום ג

שהכווה בזה בחולה שיש יש אומרים  .  ]שו"ע (סי' שכח סע' ז)[מחללים שבת מחמת חום גבוה.  
) ללא סיבה ידועה, חשב c 38.9( חום בדרגה של כמעט שלשים ותשע מעלות צלזיוסלו 

חולה שיש בו סכה, ומותר לחלל עליו שבת, עד שיבוא רופא ויקבע את מצבו. ואם החולה 
אג"מ (ח"א סי'  [. )c38.3שבת גם בקרוב לשלשים ושמוה מעלות צלזיוס ( חושש, יש לחלל

. ויש  ]חשב סכה 39c)( קכט). והאור לציון (ח"ב פל"ו אות יג) כתב שחום בשלושים ותשע מעלות צלזיוס 
שבט הלוי (ח"ג סי' לו ד"ה  [ ) חשב סכה.c40אומרים שמארבעים מעלות צלזיוס או יותר (

  .]והגר"ק שליט"א (חוט שי ח"ד עמ' קפה)ומש"כ)  
ולמעשה כל מקרה דון לגופו, שהרי פעמים חום גבוה בדרגה של ארבעים מעלות צלזיוס 
איו בגדר סכה כגון במי שאובחה אצלו מחלת השפעת. ומאידך חום בשיעור שלשים 

ארחות  [  ת.ה מעלות יכול להיות מסוכן למי שיש לו דלקת קרום המוח או דלקת ריאווושמ
ועל כן כל חום גבוה עם הרגשה רעה אם לא קבעה סיבת  .]שבת (פ"כ אות סד) ע"פ הרופאים

  .]"א זצ"ל (שש"כ פל"ב הגה ל)זהגרש[ שבת. החום מחללין עליו
 חום אצל תינוקות וזקנים 

יאות או באבר  ֵ ר אצל תיוקות וזקים, וכן אם הוא ובע ממחלה ב חום אפילו לא גבוה 
  עי' בחזו"א  [.  , יש לחוש משום פקו"פימי אחר ואשים רגילים לחשוש בכגון זה קצת לסכה

שש"כ  כן הוא בו  .ק ד) שבתיוק חום כלשהו בכלל ספק סכה. וכ"כ האג"מ (או"ח ח"א סי' קכט)"סי' ט ס או"ח (
 .]סי' טו פ"ז אות ג)  אף לעין זקים. ועי' בצי"א (ח"ח  (שם אות יא א"ק ב)

 פנימיף דם  ושטכאב  
וכן פצע שבפים  ,כאב פימי חזק שסיבתו איה ידועה, והוא מעורר חשש למחלה רציית

 . ]אות יא א"ק ג) פל"בשש"כ ([. חשוב סכה ,שטף דם פימי ,הגוף, דהייו מן השייים ולפים

 שטף דם
לאחר לחץ של כמה  תורידית איטית שפסקשטף דם עורקי או ורידי (להבדיל מדליפה 

  .]שש"כ (שם א"ק ד)[. , חשוב סכהדקות במקום הפצע)
 שברים

שבר פתוח או שבר עם תזוזה של קצות שברי העצם בעצמות הארוכות, ואפילו חשש לכזה, 
שש"כ [. , חשוב סכהרה או כל שבר אחר בפים בגוףדוכ"ש שבר בגולגולת או בעמוד הש

   ועי' עוד בזה להלן בדיי סכת אבר. .](שם א"ק ה)
 פצע או חתך עמוק 

פצע עמוק או חתך עמוק שגרם ע"י סכין או כלי ברזל אחר, מכה חזקה מברזל או מחפץ 
הם, פצע שזוהם ע"י אדמה או ע"י כל דבר אחר המזהם, דכבד כגון אבן, חתך שעלול להז

שו"ע (שם סע'  [.  חשוב סכה  ,ויוכל מכה אשר יכולה להביא לידי סכה אם לא יטפלו בה כרא

ואם לפי דעת הרופא מחמת  .שש"כ (שם א"ק ו)ו , ביאור הלכה (שם) בשם תבא"ש, ערוה"ש (אות כו)ז)
יחכה ולא יחלל את  ,קרוב למוצ"ש הזמן , אםת חיסון גד טטוסקלזרירק הפצע זקוק 

אסור להשהות את מתן  ,דעת הרופא, אין לחכות עד מוצאי היוםלאבל אם  ,השבת
  .]הגה מב)ופל"ב   פל"ה אות מאשש"כ ([. סוע לשם קבלתהלהזריקה אפי' אם צריך 

   מכה על גב היד או על הגב הרגל
עי' בשו"ע  [.  בכלל חשש פקו"  ,מכה על גב היד או על גב הרגל, כשיש חשש לפגיעה בכלי הדם

"א  משהם. אלא שדעת הרופאים שאין בזה סכה, עי' ב  ע"ג היד או ע"ג הרגל בכלל סכה (סי' שכח סע' ו) דמכה

וע"כ אם רופא מומחה אומר על מכה   כתב דצ"ל ששתו הטבעים שש"כ (שם א"ק ז)בו ). 6(סי' שכח ס"ק כ אות 

"ה אין בזה משום פקושכזו שאין בה סכ[.  
 מכת חום או שמש

ממים רותחים או מאש, או  מכת חום או מכת שמש, או כוויות חמורות שגרמו מן השמש,  
במקומות  תיוקות וזקים, ואף אצל כל אדם למחומר כימי, וגם כוויה אצ הוכן כווי

ים, בכף היד או בפרקיםרגישים בגוף כמו בפ, "שש"כ (שם א"ק י)[. בכלל חשש פקו[ . 
 נשיכת או עקיצת בעלי חיים 

שקיים חשש  , שיכת בעלי חיים אחרים, כגון סוס וחמור וכן  שיכת כלב, חש, עקרב,
(שם א"ק    שש"כסי' שטז סע' י), מ"ב (ס"ק מד) ו סי' שכח סע' ו ושו"ע ([.  , בכלל חשש פקו"שהיא מסוכת

הסובל מרגישות לסוג עקיצה  ם. וכן עקיצה של צירעה או של דבורה וכיו"ב אצל אד ]יב)
 .])ופל"ה אות לט  שש"כ (שם א"ק יא[זו. 

 / בליעת גוף זר הרעלה
וכן בליעת מחט  יש בו חשש פקו", הרעלה (כגון ע"י שתיית פט וכיוצא בזה)מצב של 

 . ]שש"כ (שם א"ק יג)[ובליעת כל גוף חד אחר. 
 איבוד הכרה 

איבוד הכרה, הלם או חשש להלם, כגון בשל פילת משא כבד על אדם או מפאת כאב חזק 
 . ]שש"כ (שם א"ק יד)[. בכלל סכה ,ביותר, או בשל אסון כבד או פיגוע, או מחמת מכת חשמל

 קוצר נשימה
. , בכלל חשש פקו"ן אובדן ראיה פתאומי או שיתוק פתאומיקוצר שימה פתאומי, וכ

 . ]שש"כ (שם א"ק טו)[
 אירוע מוחי או התקף לב 

וכן כאבים או מיחושים   ,אירוע מוחי או התקף לב אפילו קטן ביותר ואפילו לזמן קצר
 . ]שש"כ (שם א"ק יז)[. סכה, בכלל בחזה היכולים להיות סימים להתקף לב

 חום נמוך 
 . ]שש"כ (שם א"ק יז)[. סכה, בכלל חום מוך בצורה קיצוית מהרגיל אצל אדם לפי טבע גופו

 חולי עיניים
החושש בעייו או בעיו ויש בו ציר או שהיו שותתות ממו דמעות מחמת הכאב, או שהיה 

אבל בסוף חולי שכבר    ,באמצע המחלהוכל זה  ,  שותת דם, או שהיה בו רירא ותחלת חולי
וכ"ש כשרוצה לעשות רפואה כדי להגביר אור  ,ה כשמטופל בתרופותסכ איןתש מחלתו 

משום סכת שואף על גב    .]ומ"ב (ס"ק כד)  )טשו"ע (שם סע'  [  .זה  בודאי אין מחללין משוםשעייו  
שורייקי דעיא בליבא כי "  וה משאר אבריםעין ש, דין התורהאיסור  ע"י  אבר אין מחללין  

ת מחמת דלקת ועל כן מחללים שב .]מ"ב (ס"ק כב) ע"פ הגמ'[ .סכת פש יש משוםו "תליא
. אבל מחמת עיים שוטפות דמעות מחמת ](חוט שי פפ"ט אות טז)  הגר"ק שליט"א[עיים חזקה.  

  . ]שבט הלוי (ח"ח סי' סו)[אלרגיה לא מחללין שבת. 
  סכנת עוורון שלא מחמת חולי (הפרדה או קרע של רשתית העין) 

[שבט   .כללבעיים רון כשאין בה מחלה אחרת וחלל שבת להציל מסכת עולי"א שאסור 

, עיי"ש  סע' מו)  על  [חכמת שלמה (סי' שכח.  (אף כשאין מחלה אחרת)  וי"א שמותר  הלוי (סי' עג אות יא)].

שהשתו הטבעים   ןוטעמו כי לא אמרי  ,הגרשז"א זצ"ל (שולחן שלמה סי' שכח על סע' ט הגה לח)כן דעת ו טעמו.

צי"א (ח"ח  ודעת ה. ועוד שיש לצרף דעת ר"ת דמחללין שבת במקום סכת אבר ,אע"פ שלדעת הרופאים אין סכה

. וי"א שעל פי דין ]להתיר כשהסכה היא בשתי עייו סי' טו פ"י וח"ד סי' פט, חי"ט סי' כט וחכ"ב סי' כג)
שום  זהמחללין שבת אף באופן זה, מ"מ כיון שהיום כל הרופאים אומרים שאין במקרה 

שמ"א סי' שכח אות  [הגריש"א זצ"ל (  .שהשתו הטבעים ואין לחלל שבת סכה מוכרחים לומר

מורים  ה . וכן שמעו מחשובי  כי י"ל דהוי ספק פשות ולקולא  כלע"ד[.  שמספק סומכים להקל  וראה].  כז)

 מלאכה מה"ת ע"י עכו"ם ודאי מותר, וכן אם הישראל עושה ,. ואף לחולקים]שליט"א
  . ]כמבואר להלן  שבת ה  זה את  סכת אבר ומחללין באופןכי עכ"פ יש כאן  [.  בלבד  או מלאכות דרבן  בשיוי

 יולדת
  ידה בשבת חלק שי.להלכות פקו" ובעי' בזה 

 סכנת אבר 
  עי' בזה להלן בדיי סכת אבר וחולה שאין בו סכה. 

 מחלה שמקובל מחז"ל שהיא מסוכנת
א"צ לחילול שאומרים אפילו אם הרופא והחולה  ביד חז"ל שסכה היאמחלה שמקובל 

. וכל זמן שלא ידוע מ"ב (סי' שכח ס"ק ח)][ .אין בקיאין בזהמחללין עליה כי או תולים ש
הגר"ק  [שהשתה טבע בי אדם במחלה זו ממה שהיה בזמן חז"ל חוששים משום סכה. 

וי"א  .]שמ"א סי' שכח אות כז)הגריש"א זצ"ל (דברי בשליט"א (חוט שי ח"ד פפ"ט אות ח). ובדרך זה מבואר 
[הגרשז"א זצ"ל  שלפעמים אף כשהסכמת הרופאים שאין סכה עדיין יש לחוש לדברי חז"ל. 

, בחזו"א (שים  ד משה (שם)ובמגי . ועי' בכ"ז ברמב"ם (שבת פ"ב הי"ג)(שולחן שלמה סי' שכח על סע' ט הגה לח)

  , בשד"ח (מע' ט כלל ה)  ,מחת שבת (סי' צב ס"ק לב), ב סי' כז ס"ק ג), בפמ"ג (סי' שכח מ"ז ס"ק ב), במ"ב (ס"ק ח)

  ]. ובשמירת הגוף והפש (ח"א מבוא ספ"ו)  צי"א (ח"ח סי' טו פ"י)ב
 מחלה שמקובל מחז"ל שאינה מסוכנת

חז"ל אין בה סכה ולדעת הרופאים בזמו יש בה סכה כיון שעיו רואות  "פשע מחלה
  .]כה"ח (שם אות מח) ע"פ בשמים ראש[שהשתו הטבעים יש לחשוש בזה משום סכה. 

 חולי מסוכן שיש לו תרופה 
  ו די  ,והאדם, אף שיש לה תרופות ולכן אין בי אדם מודאגים ממ חייהעלול לסכן  חולי

  . ]ראה פשוט. וכן פסק הגריש"א זצ"ל (ארחות שבת פ"כ אות כא)[כחולי שיש בו סכה. 

  

לטלפן או לסוע אליו במכוית  ומותר  מותר להזעיק רופא או אשי הצלה אף ע"י מלאכה,  
אל החולה שיש בו סכה או לבקש ממו הוראות טיפול. ומותר לעשות כן  לוכדי לקרוא 

ערוה"ש (סי' שכט אות יב) ומשה הלכות (ח"ד  [אפילו כאשר אין בטוח שהרופא מצא באותו מקום.  

 .( 'ועי' עוד בשמעתא עמיקתא גליון שכ"אסי[ . 



  

 לצמצם בדבור בטלפון  
 מילה ייב לצמצם במילים ולשקול בכלהמדבר בטלפון לצורך חולה שיש בו סכה איו ח

  .]שש"כ (פל"ב אות מא)[כל מה שחוץ לומר בעין החולה.  כדרכו אם יש בה צורך, אלא יאמר
 ניתוק השיחה 

בגמר השיחה אסור לעשות כל פעולה ליתוק השיחה, כגון להחזיר את השפופרת 
חשש כן יש לעריסתה או לבסיסו, וכן לא ילחץ על הלחצן המתק את השיחה, אלא אם 

זו שיחה וספת לצורך פיקוח פש (ופעמים  תטרך לאותו קו הטלפון כדי לקבל בשבציש
 מקשרים לטלפון שהתקשרו ממו ע"מקום החולה ומת את שאשי הצלה אים מוצאים

  . ] מג)-שש"כ (פל"ב אותיות מב [). ו החולה מצאבש מקוםה לאתר
 רופא שאינו שומר תורה ומצוות

אלא שהוא  מותר לפות לרופא שאיו שומר שבת, גם אם יש רופא שומר שבת במקום
אם ידוע שהרופא שאיו שומר שבת יחלל את השבת ללא כל צורך. לו יאפ, פחות מומחה

  . ]רשז"א זצ"ל (שש"כ פל"ב אות מה)גה[
 קרא להצלה וחלפה הסכנה 

יתובי  "לתומכת לידה (כשיש משום  או שצלצלו לרופאאו יולדת חולה שיש בו סכה 
אסור או פסקו צירי היולדת, ובתיים החולה יצא מסכה  וכדומה, של היולדת) "דעתא

לצלצל לרופא או לעבור אפילו על איסור דרבן כדי למוע ממו חילול שבת, מכיון שאותו  
. איסוראין הוא עושה שום וע"כ רופא מחלל את השבת בהיתר וכוותו להצלת פש 

ק שליט"א (חוט שי  הגר"ו  השבט הלוי (ח"ח סי' קצג אות ב) , הגרשז"א זצ"ל (שמת אברהם סי' שלח סס"ק א)[

יש לבקש ממו שיודיע ומ"מ אם מצא כרי במקום  .]ח"ד על סי' שכח עמ' קצה סוף אות כד)
לרופא או אם צלצל אולם . ]הגרשז"א זצ"ל (שם)[. ושלא יבוא או למילדת וכדומה לרופא

לחברת הצלה הפועלים בקביעות להצלת פשות, מותר לטלפן אליהם ולהודיע שאין צורך  
    .]הגר"ק שליט"א (שם). ועי' בזה בשמעתא עמיקתא גליון ב'[ היה מכשילם לעתיד לבוא.יבהם, שלא 

 קרא להצלה בטעות 
אם קרא לרופא בטעות (כגון שלחץ בטעות על לחצן מצוקה) עליו להודיע לו תיכף  

הגר"י זילברשטיין שליט"א  עי' בדברי [ אה היתה בטעות ע"מ למוע חילול שבת בחים.שהקרי

    .]ובמש"כ בשמעתא עמיקתא גליון ב'  (שבת לישראל עמ' שצג)
  חי היה לא ברר שהחולה  תה

  . ]מ"ב (סי' שלד ס"ק עח)[ .צריך כפרה כלל ואיועשה מצוה  ,מי שחילל שבת מפי פיקוח פש
ע"פ    שבות יעקב (ח"א סי' יג ד"ה ומה ששאל השואל) [  הצרך היה מת.  הדבר שכברואפילו אם הוברר  

. ודעת הגרשז"א זצ"ל (שש"כ פל"ב  סי' שלד אות ב)"ת חו"י (סי' רלו מובא בשער. ועי' ב השו"ע (סי' שכח סע' טו) 

  .]מה שעשה בשביל להציל אפילו תברר שטעה א"צ כפרה דכיון שאמרה התורה וחי בהם מסתבר דכל הגה כ)
 ליווי החולה 

קבלת טיפול דחוף כי יש חשש שיתעוררו שאלות   םחולה שיש בו סכה מותר ללותו למקו
ליווי יולדת לביה"ח.   מקורות להלן בזה לעין [עי'  המצריכות שיקול דעת והמלוה עשוי לעזור בזה.

 ובדרך זה כתבו הארחות שבת (פ"כ אות כח)]. 
 נסיעה לבית חולים מרוחק 

ר אין הבדל ברמה הרפואית בין בתי  שכא ,לכתחלה יש לסוע לבית החולים הקרוב
אם החולה מרגיש שיטפלו בו יותר טוב בבית החולים המצא במקום החולים השוים, אך  

ר רחוק טוב יותר מבחיה רפואית, מותר להסיעה את מרוחק, או שבית החולים היות
[שש"כ (פ"מ החולה לבית החולים הרחוק, אפילו אם יתן להגיע לבית החולים הקרוב ברגל.  

  וארחות שבת (פ"כ אות כט). ועי' עוד בזה לעין ליווי יולדת לביה"ח].  )אות סג ופל"ב אות לח

 בשעת סכנה עוד פרטים לענין נהיגה
  בדיי יולדת.עי' להלן 

  
 הצלה  ספק

צריכין להביא רפואה ממקום רחוק לחולה שיש בו סכה וספק אם יש שם אף אם 
 ,כגון בספק אם הרופא מצא בביתו ,ההצלה אמצעי שם יש ספק אם ימצאואו  הרפואה,
אות יח ובהגה שם    וכן מבואר בשש"כ (פל"ב  .משה הלכות (ח"ד ססי' )[שבת ע"מ לחפשו שם.  ה  מחללים

  ועי' בזה בשמעתא עמיקתא גליון שכ"א].  ובהגה קז ופ"מ אות מד).

 ספק רפואה 
עליו   דוקא כשהרפואה ברורה צותהכי    ,אין מחללין  ,מרפאהתרופה    הטיפול או  ספק אם

מ"א (סי' שכח ס"ק א) ע"פ הרמ"א ביו"ד  [ התורה לחלל ולא במקום שעצם הרפואה איה ברורה. 

שבט הלוי (ח"ג סי' לו  וה עיי"ש ס"ק י), וס"ק ה סי' שכח המ"ב (, ערוה"ש (סי' שכט אות יב) ווכן פסק . ססי' ק"ה

  ]. שפקפק על המ"א פמ"גדלא כה על המ"א ס"ק א וח"ח סי' סט אות ב) 
  רפואה ע"י עכו"ם או מלאכה דרבנןספק 

מבואר במ"ב  ן  כ[  .מלאכה דרבןבע"י עכו"ם או  ל  למותר לח  ,פק אם הרפואה מועילהסשיש  כ

(שם ס"ק יב), וכן הוא במהרי"ל דיסקין (קו"א אות לח), וכתב הטעם כי הא לעין איסורא דרפואה בשבת במקום  

  .], ודאי לא צריך שתהיה הרפואה ידועה, דהא ממ" אם אין זו רפואה אין כאן איסור כללדבעין למשרייה
 התרופה תועילידוע אם במקרה זה  לא
שאין הרפואה ידועה כלל, אבל באופן שידוע שהיא מרפאת אלא שאין ידוע   במקום  ל זהכ

והדין כן אף   .]כן מוכח מהערוה"ש ה"ל[ .אם במקרה זה יהיה כן, ודאי מקילין מספק
  .]כן ראה פשוט. וכ"כ הארחות שבת (פ"כ אות ז)[כשהסיכוי הוא קלוש שהרפואה תועיל. 

 ניסויים בטיפולים חדשים
מותר לרופא לסות צורות טיפול חדשות לצורך הטיפול בחולה שיש בו סכה, גם אם 
תועלתן מוטלת בספק לגבי חולה זה, ואפילו כאשר סיוות אלה קשורים בחילול שבת 
 ר באיסורי תורה, ובלבד שהיסיון יכול להועיל לרפואתו של החולה ולא לצורך מחק

שש"כ  [. שומים רפואיים הקשורים למחקר בלבדדם או רימה, אבל אין לבצע בדיקות ווכד 

  .]וארחות שבת (פ"כ הגה ז) )מד(פ"מ אות 
  לדעת המטפלים הדבר נחוץ 

על הרופא או שאר המטפלים בחולה לעשות כל מה שבדעתם חוץ לרפואת החולה אפילו 
  . ]מר לי)א בעל השש"כ (שמ"א פתיחה לסי' שכח ד"ה ו[אם לשם כך צריך לעבור איסור תורה. 

  רפואה סגולית 
[טוב טעם  . אף אם הוי רפואה בדוקה יתאו ס יתרפואה סגולעבור אסור לחלל שבת י"א ש

, אדמת קודש (ח"א  צ"צ (ליובאויטש סי' לח)[ויש מקילים בזה.  .])ח"ה סי' הושבט הלוי (  )סי' רלט 'קודעת (

צי"א (ח"ח סי' טו פ"ח  [ .קל בזהאין להובימיו שהדור ירוד  .]"י (סי' שא אות ו)כיו"ד סי' ו) הובא בבר

.  שיוכל להרהיב בפשו עוז לומר אכי הרואה ולפי גלו בבירור תעלומות חכמה סתרת זאת, כי מי הוא זה אות ז)

  .]ועי' במח"י (ח"י סי' לא) 
  תפלת צדיק 

  . אסור לחלל שבת אף ע"י עכו"ם ע"מ לבקש מצדיק שיתפלל עבור חולה שיש בו סכה
לא יודיעו  דורש זאת,  הואם החול ].והביאו המהרש"ם (ח"ה ססי' רכה) )או"ח סי' פז(ובחרת בחיים [

(אם  עכו"םלעשות ע"י ש י לעשות כל עצה כדי שיאמין שהודיעו, ואם א"א אלא עליהם
  .]ג)-צי"א (ח"ד סי' ד אות יז, ח"ח סי' טו פ"ח אות ז וח"ט סי' יז פ"ג אותיות א[ .הדבר אפשרי)

  
  
  
  
  
  
  

  להמתין עד מוצאי שבת לטפל בו 
חולה שיש בו סכה, שאמדוהו ביום שבת שצריך לעשות לו רפואה ידועה שיש בה חילול 

יודע אם  , ומ"מ]שו"ע (סי' שכח סע' יא)[ אין אומרים מתין עד הלילה, אלא יעשו מיד ,שבת
מ"ב (ס"ק טז ולב) ע"פ  [יש להמתין. להחולה  זקשום  ומכיר שע"י המתתו עד הערב לא יגיע

. ואם דחיית הטיפול קשורה בכאבים רבים, ]תשורת שי (ח"ב סי' עב)ב ועי' עוד בזה. השו"ע סע' ד'
  .]הגרשז"א זצ"ל (שש"כ פל"ב אות כג)[מחללים את השבת בכל אופן גם באיסור תורה. 
  עשיית דברים שאין במניעתם משום סכנה 

לחלל שבת לצורך חולה שיש בו סכה אף בדברים שאין במיעתם חשש סכה מותר 
לחולה, וכל דבר שיש בו עכ"פ צורך מעט לחולה, ושיש במיעתו גרימת חולשה לחולה, 

(סי' שכח סע' ד) שעושים לו כל שרגילים לעשות לו בחול. וכן   שו"ע[ מותר לעשותו כדרך שעושה בחול.

דלא   אור לציון (ח"ב פל"ו אות ב ובהגה שם)הוכן קט השבט הלוי (ח"ח סי' עא וח"י סי צב) ו סתם הרמ"א (שם).

לכתחלה לא יעשה שאר צרכים אלה ע"י ישראל רק ומ"מ    .]שפקפק בזה  ביאור הלכה (סי' שכח)כה
  .]. והארכו בס"ד בשמעתא עמיקתא גליון שכ"א אות ד) שםהגר"ז (  ע"פ (שם)י [שבט הלוע"י גוי. 

 ) כאבים כילהזריק משכלחלל ע"מ להרגיע כאבי החולה ( 
כי מסתבר שהרגעת כאבים  ,כאבים (כגון מורפיום)  ימותר לחלל שבת כדי להזריק משככ

רשז"א זצ"ל (שש"כ פל"ז הגה קז ושמ"א סי' שכח ס"ק יז  גה[ יש בו משום ספק הצלה של חיי שעה.

  . ])3אות 
 ו מלאכה ליישוב דעת  – כיבוי האור לצורך החולה 

"ה בשביל . וה]שו"ע (סי' רעח סע' א)[ מותר לכבות הר בשביל שישן החולה שיש בו סכה. 
ותר להדליק הר כדי לראות ומ .]מ"ב (ס"ק ג)[. ספק סכה ג"כ מותר לכבותהחולה שהוא 

אבל להטות  ,בזה  תמתיישב ודעתו כדי שלא ישב החולה בחשךוכן  ,איזה דבר הצריך לו
ביאור הלכה  [כן יש הכרח בזה.    אםאלא    הכי שבת לא הותר  ,הר כדי שיאיר יותר טוב אסור

  .](שם ד"ה לכבות)
 אפשר באופן אחר

  כגון דוקא בשא"א להוציא החולה למקום אחר או להסתיר האור ממו  מכל מקום כל זה  
דאל"ה בודאי יותר טוב לטלטל מוקצה  הוצאתו לחדר או ע"י כפיית כלי ע"ג האור,ע"י 

לפיו ואפשר לעשות על ידו בלי  ואם עכו"ם מזומן . ]מ"ב (ס"ק א)[. יבוימלעבור על איסור כ
  .][מ"ב (סי' רעח ס"ק ב) .איחור יעשה על ידו 

  הדלקת האור 
או כדי שהחולה לא יפחד מחשכת  טיפול החולה בשביל או אור חשמלי ר להדליקמותר 
  .]ביאור הלכה (שם ד"ה לכבות)ו  [מ"ב (סי' רעח ס"ק ב) .הלילה

  דרגות שונות של עוצמת אור  מנורה שיש בה  
אור,  -במקום מורה חשמלית שיש בה דרגות שוות של עוצמת אור (מיי אם מצאת 

כדי שבמקרה שהאור יפריע לחולה, יוכל להמיך אותו ע"י  ,עמעמם), עדיף להשתמש בה
 .]הגרשז"א זצ"ל (שש"כ פל"ב אות סד)[שיוי העוצמה, ולא יצטרך ממש לכבות. 

 הסכמה   טופסחתימה על 
וההלת בית החולים מתה זאת  ,בו סכה שצריך טיפול או יתוח בדחיפות שחולה שי

בהסכמה בכתב של החולה או של אחד הקרובים, ואיה מסתפקת בהסכמה בעל פה ובפי 
רופא דורש זאת לפי טיפול דחוף בחולה כשעדים, מותר להם לחתום, וכן מותר לחתום 

ה, גם אם כוועו ומ"מ  תו של הרופא היא לצורך עצמו,  שיש בו סכם אפשר לשכאם אמ
ודברי  יש לעשות כן לוותר על החתימה או לתת לו משכון וכדו' עד שיבוא בערב לחתום, 

חכמים בחת שמעים. ומכל מקום ישתדל לחתום בשיוי (כ"ל שכל מלאכה שאפשר 
יצור עד כמה שיוכל כדי  לשות בה יש לעשות כן), כגון ביד שמאל, וגם ישתדל לחתום בק

[שש"כ  למעט בכתיבה, כגון ראשי תיבות בלבד, ואם אפשר יחתום ע"י סימון כלשהו בלבד.  

    .(פ"מ אות כה)]

 המשפיעה על מכשירים או היולדת תזוזת החולה  
תרשימים, כגון מויטור א.ק.ג., מותר  יםהמרא יםרילמכש מחובריםחולה או יולדת ה 

    .[שש"כ (פ"מ אות מ)]על אף שעל ידי כך ישתו התוים שעל המסך.  םלזוז ממקומ הםל

 ע"י החולה  קריאת לעזרה 
  , חולה אף שאין בו סכה, והוא מרותק למיטתו, אם בבית החולים ואם בביתו הפרטי

 צריך . ואם  והוא צריך עזרה ואין לו דרך לקרוא לה, מותר לו להשתמש בפעמון לא חשמלי
שתמש אף בפעמון חשמלי. ובמקום האפשר יצלצל כלאחר יד. לעזרה מידית רשאי לה

שש"כ (פ"מ אות כג), ודעת הגרשז"א זצ"ל (שם הגה סו) שאף לדעת החזו"א דס"ל דהפעלת חשמל אסור מה"ת  [

כאן יודה להתיר כי צריכין כל הזמן ללחוץ עליו. ועיי"ש שאם דלקת ורה ע"י הלחיצה אין להתיר אלא במקום  

אמ ."ורה משום איסור תורה כי אין בהם גוף להטחשש פקוו אין בהדלקת הם בד"כ בזמ[ .  
 לחלל לצורך הבאת אוכל כשר 

 ,אם אין עבור חולה שיש בו סכה אוכל כשר, מותר לעבור על איסור תורה כדי להביא לו
בשו"ע (סי' שכח סע' יד) דשוחטים עבור  [עי'    .כי שיש לחוש שאולי יקוץ באכילתו ולא יאכל ויסתכן

תא גליון  ק. ועי' עוד בזה בשמעתא עמיבמ"ב (ס"ק לט) "ש חולה שיש בו סכה, ואין אומרים אכילו בלה. ועיי 

    .]י"ג
 וכדו')   תאוכל האסור רק מדרבנן (הפרשת תרומות ומעשרו

אף באיסור  חללין שבת מי"א ש ,אלא מדרבן אסור האוכל העומד לפיו איו  אם אפילו
המיקל בחולה שיש בו סכה אין למחות בידו  ו ,ויש חולקים ,אוכל כשרלו להביא תורה 

באיסור דרבן בלבד עדיף הדבר כרוך  ומ"מ אם    .](סי' שכט ס"ק ל)  [מ"ב.  יש לו על מי לסמוךכי  
ועל כן אם מוח . (דמאי סי' טז ס"ק טז ד"ה ומיהו)]חזו"א [כן משמע מהמ"ב (שם) וכן מבואר ב לעשות כן.

מאשר לאכול טבל או  ,בל ודאי או ספק, מוטב לו לעשר את האוכל בשבתטלפיו פירות 
התרומה והחלה שהוא מפריש מוקצה הן  מ"מ ספק טבל, וכן הדין לעין הפרשת חלה (ו

  ].ועי' עוד בזה בשמעתא עמיתא גליוות י"ג ורל"ח  .פ"מ אות כב). [שש"כ (ואסור לטלטלן)

 או קטן חולה שאין לו הכרה לצורך 
או שהוא קטן שאיו    ,ב שאיו מבין את טיב האוכל שמאכילין אותוצאם החולה מצא במ

שיוכל להביא לו את האוכל הכשר, אין לישראל להעביר אוכל  בר הבה, וגם אין כרי
  .]ס"ק לט)  חקשו"ע (סי' צב אות ח) ומ"ב (סי' שכ[. בשבילו דרך רה"ר

 שחרור  מכתב 
אסור לכתוב או לבקש לכתוב בשבת תעודת שחרור לחולה המשתחרר בשבת מבית  

ולא תהיה  החולים, ואם המשתחרר דיו כחולה שאין בו סכה וזקוק לטיפול וסף,
אפשרות להשיג את התעודה לאחר השבת, או שדחייה בקבלת התעודה תגרום לדחיה 

   .[שש"כ (פ"מ אות ג)]בטיפול, מותר לבקש מכרי שיכתוב את התעודה. 

 חזרה הביתה 
ע לביתו בכוחות  יחולה המשתחרר בשבת אחרי טיפול בחדר מיון וכדומה ואיו יכול להג

עצמו, אין לו לחזור הביתה במכוית אשר ישראל והג בה, אבל מותר לו לחזור במכוית  
שוהג בה כרי, אף אם הוא רק חולה שאין בו סכה, והוא שא"א לו להישאר בבית 

לקחת   גם  תוך תחום שבת, והכרי יכולבהחולים עד הערב ולקבל בו כל צרכיו וביתו מצא  
   .)]אות ג  [שש"כ (פ"מ חפצים של המשתחרר כולל חפצי מוקצה.במכוית את ה
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