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    .במקום חילול השם .ט .יש שיחללו שלא כדין ח.  .לחוש לפרצה שישכחילול שבת  .ז
  

  הדבקההמוע  אלפי אשים דבר   מחסים   יום  בכלו,  גד גיף הקורוה   האוכלוסיי האת  לחסן    התחילו באר"י בעז"ה  אלובימים  
 לזרז בשבת, ע"מ    ולחסן  ויש לדון האם מותר להתחסן  .תמותה מחמת הגיףו  ת ההדבקהרשרשלמעט את  גורם  ו  סכה לרביםו

  .של אחרים וכן של עצמו כגון שהוא בכלל קבוצת סיכון  תהליך ה"ל ועי"ז להציל פשותאת 
  בשבת  לקיחת תרופה. א

כלל כגון שיש לו מיחוש חולה  עבור מי שאיו    אבל  ,לעשות רפואה אף לצורך חולה שאין בו סכה  רת מוד(ג:)    בש"ס שבתמבואר  
במידי דרפואה גזור רבן, דאי שרית   ופרש"י, גזירה משום שחיקת סמים.  אסור אפי' ע"י עכו"ם  והוא מתחזק והולך כבריא

    (סי' שכח סע' א).שו"ע ב  הואוכן  שום רפואה אתי למישרי שחיקת סממים, והוא איסורא דאו' דהוי טוחן.
 . (כלל סט ס"ק א)החיי"א  משום דיטעו לומר שמותר לשחוק הסממים בשבת. וכ"כ להדיא    ה"ל דגזרו  מרש"י  ובטעם הדבר מוכח 

יעויין   ברי"ף)  ברי"ף  אולם  ג)    וברא"ש (כד:  סי'  דשריא(פ"ה  בהמתו,  לצורך  רפואה  עשיית  לעין  רפואת    שכת'  על  בהול  אדם  דאין 
בהמתו כולי האי דיחוש לשחיקת סממים. ומשמע דהחשש היו משום דאי שרית ליה רפואה שלא ע"י מלאכה יבוא לרפאות 

דגזרו משום   (טוחן אות טז וס"ק ז) באגלי טל  . וכן קט  (ס"ק ה)  ובמ"ב  (אות ג)  בגר"ז  (סי' שלב סע' ב),  בשו"עעצמו ע"י מלאכה. וכן מבואר  
  ולפי"ז י"ל דקבלת חיסון בשבת (שלא במקום סכה) אסורה משום שחיקת סממים.   מא יבוא לשחוק סממים.ש

  ע"מ למנוע שיחלה ב. 
תהו ביום  רבין בצון אבל שורה אותו בתוך החומץ, ואם ש  אין שורין את החלתית בין בפושריןששמבואר  (קמ.)    בשבת  עוי'יאלא ד

  השו"עוכן פסק    ק מלשתות.ופסיאם    יסתכןחמישי וששי הרי זה שורה בשבת בצון ומיחו בחמה עד שיחם ושותה, כדי שלא  
ס"ק ב)    שם(  באגלי טלועי'    ."כדי שלא יחלה אם פסק מלשתותסיים "יין זה  שהביא ד  (שבת פכ"ב ה"ז)ברמב"ם  ועי'    .(סי' שכא סע' יח)

תרופות   לקחת  מותר  זו  דלדעה  שם  וכת'  יסתכן,  שלא  במקום  יחלה  שלא  היתה  הרמב"ם  שגרסת  יחלהשכת'  פסק שלא  וכן   .
יש לדון שאין בקבלת חיסון משום איסור שחיקת סממים כי הוא מיועד   ולפי"ז  .עז)-(שש"כ פל"ד אות טז והגהות עוהגרשז"א זצ"ל  

למוע חולי, אלא שיש לחלק דשאי התם שאם לא יקח את התרופה עכ"פ קרוב לודאי יחלה משא"כ בחיסון שמחמת מיעת  
  לקחתו בשבת איו בודאי שיחלה כי יכול להתחסן בימי חול. ועי' עוד לקמן אות ד'. 

  זריקה בשריר ג. 
הוצאת ד  כהאפס"ר דהוצאת דם ו   משוםאין    וממילאשריר  התוך  כי חיסון זה הוא    משום מלאכה דאו'חיסון  ומ"מ אין בקבלת ה 

  ) והגה קח  (פל"ב אות ח ופל"ג אות ז  בשש"כ  וכן הוא  .פח)  ק"ס  (סי' שכח   במ"בכמבואר    ,קוץ, שאם זהר שלא להוציא דם דעביד חבורה מותר
 ה אומכיון שלפי דעת הרפ  איסור תורה  משום בהזרקת זריקה תוך ורידית יש  ד  והגר"י אברמסקי זצ"ל  א"החזוועיי"ש בשם  [

שז"א רשהג, ועיי"ש עוד  )ח- שבת פ"ח ה"ז(  ברמב"םויש בזה משום מלאכת דישה כמבואר    הצריכים להוציא מעט דם לפי ההזרק
  . ]צידד דהוי מאצל"ג זצ"ל

אין בזה איסור משום שההרכבה  ו   ת,שמותר להרכיב מזרק חד פעמי  דס"ל  (ח"ח סי' כז)  מח"יבעי'  הכסת מחט למזרק  לעין  ו
הביא דברי   )ועיי"ש ח"א סי' יא סד"ה גם ראה  , ת' סי' יט אות א(  מח"שהאולם  .  (אורח"ש פ"ח הגה קה)  הגריש"א זצ"ל  כן פסקו   היא רפויה.
יש לחוש בהרכבת המזרק   ,אסורה  קצרשכל הרכבה אפילו שעשויה לשימוש  דס"ל    ) ס"ק ט  (סי'  החזו"אדלדעת  וכת'    ,המח"י

וסובר דאסור בכה"ג אפי'   ,לאיסור תורה כיון שרק ע"י הרכבת שי החלקים יחד ה"ז עשה ראוי לשימוש וחל עליו שם מזרק
בהכסת מחט למזרק יש משום מתקן כלי בשבת, ואין להתיר אף לחולה, אא"כ  ש(ח"ב פל"ו אות יט)    באור לציוןכ"כ  ו  .קצרלזמן  

  החזו"א כ  "וכ  .יש בו סכה. ואף שהוא כלי חד פעמי, וזרק מיד לאחר השימוש, מ"מ ראה דחשיב כלי, ויש בזה משום מתקן כלי

אסורה  )שם( שעה  לשימוש  שעשויה  אפילו  הרכבה  ע"כשכל  ט)שש"כ  ה  והכרעת.  ,  אות  שאש  (פל"ג  במזרק   להשתמש   א" במקום 
  ע"י עכו"ם. כן בשבת וב"ד יתן להכיה מער"ש או לעשות    .בזה יש מקום להקלמבעוד יום  ושהמחט מחוברת אלי

  ע"מ להתחסן   . עשיית מלאכהד
  והה .  דפקו" הדוחה שבת  היתריש  ש  די"לדמותר    ע"מ לחסן או להתחסן,כשיש צורך בעשית מלאכה  דלעולם אף  אלא דיש לדון  

את    ושמחללין עלי  כת' דכל שדרך רוב ב"א לברוח מזה כבורח מפי הסכה ה"ז חשיב כספק פק"  (ת' סי' לז ד"ה ולעין)  מח"שה
בעין חיסון לאבעבועות לילדים,    שכת' עפ"ז  . ועיי"ש, אבל אם אין רוב ב"א בהלים ומפחדים מזה אין זה חשיב סכהתבהש
כשאין ב"א רגילין כלל לעשותן בבהילות, אף אם באמת יש בזה קצת סכה מ"מ בכה"ג אמרין דשומר פתאים ד' וחלילה  ד

שיודע ברור שאם לא יתחסן בשבת יצטרך לחכות ד' או ה' שים, כיון  לחלל שבת עבור כך, משא"כ אם א' מצא במקום כזה  
גליוות   בשמעתא עמיקתאועי'  שבזמן מרובה כזה ודאי בהלים ומפחדים לשהות, אפשר דשפיר חשיב כפק" ודוחה שבת, ע"כ.  

  ק"י ותכ"ג.
ות כן, אב"ד רא' שאין המצישאם רוב האשים חוששים לקבלה מיד ע"מ למוע סכה מותר לחלל שבת. אלא ש  מעתה י"ל

דים אלו ילהתיר ליח  אין הדבר בכלל פקו"שומצא    ,דייבאופן מי  להתחסןם עומדים  איבקבוצת סיכון ש  מאלו  אף  רביםאלא  
  . לחלל שבת

 , משום חולי מהלכת  בזמן שמתריעיןש  (אהלות סי' כב ס"ק לב)  חזו"אב  אולם ראה דאכתי ב"ד איכא משום היתר דפקו" דיעויין
ומיהו בשעת ת השבת, אומחללין  .)מה( עירוביןב יתאהו"ל כאויבים שצרו בעיר הסמוך לספר כדא, אף שאין בשעה זו חולה קמן

בדברים עתידים שבהוה אין    "קלא מקרי ספק פ   כי" אע"ג דשכיח בזמן מן הזמים שיצטרכו לזה,  קפ  הלא חשבין לי  םשלו
החיסון יתן    ע"יולפיו  כיון שיש חולי    ב"ד  ולפי"ז  גליון תכ"ג.  בשמעתא עמיקתאועי' מש"כ בזה בס"ד    . , ע"כלהם כל זכר

 בה"ג בשם    )יט: ברי"ף ד"ה ומהא (  בר"ןו)  בת מב.(שבר"ח  . [ועי'  מחללין ע"ז את השבת  ,של אלו שעתידים להדבק  עכ"פ   פשותלהציל  
  . ])ס"ק פד(ובמ"ב  ז)כ(סי' שלד סע'  בשו"עשדעתם שזק דרבים בכלל פקו". ולדעם ק"ו ב"ד שמותר לחלל. ועי' 

הקורוה  החיסוןוהה   גיף  אשים  גד  לאלפי  יום  בכל  הדבר    ,יתן  בשבת  אף  שיחסוו  וימע   יזרזוע"י  המחוסים  כמות  את 
גליון ת"ס שביארו    עמיקתא  בשמעתאועי'    .סן יותר בימי החולחבתאי שאין אפשרות כלל ל  פשיטא דזהמ"מ  ו,  פקו" של רבים
 . יש חובה להתחסן  כדי למוע סכה דרביםשמ"מ  להתחסן מפי גיף הקורוה או שהוא רשות, ועיי"ש  ע"פ התורה  האם יש חובה  

אין חיוב לב"א לעשות מעשה  כי    ואין משום סכ",  הדבקותואין לומר דאם אלו שבקבוצת סיכון ייסגרו בבית אין כאן סכת  
"וע היתר דפקוו    חריג ע"מ למות קפ"ח ורל"ח  עמיקתא  בשמעתאכמו שבארם בקבוצת סיכון רבים גליוועוד דאף אלו שאי .

   ועי' עוד לקמן. .מתו מהגיף או עכ"פ היו במצב של פקו"

  

  

  
  

שךאמרין   לאו (סא.)    באיזהו  רחמא  כתב  דאי 
דשאי   ריבית,  לאיסור  מייה  ילפין  הוי  לא  באואה 

  הואה דלא ידע דמחיל, משא"כ ריבית דידע ומחיל.
שם   ב')    הרא"ש וכתב  דמי (סי'  מהא  מדקדקים  דיש 

חזירו  שלקח ריבית ומחל לו הלוה, דלא מיפטר עד שי
הלוה   מחל  שאם  גאוים  מקצת  הורו  וכן  המלוה. 
שקו   אע"פ  ליקח,  שעתיד  או  שלקח  הריבית  למלוה 
מידו או תו לו במתה אין מועיל כלום, שכל ריבית 
שבעולם מחילה אבל התורה לא מחלה ואסרה מחילה 
ואפי'   כלום,  בריבית  מועלת  המחילה  אין  לפיכך  זו, 

ראיה   ואין  דבריהם.  של  הך  בריבית  מן  לדבריהם 
דהכא, דהכי פירושא דלא ילפין ריבית וגזל מהואה  
דידע  ריבית  אבל  דלימחיל  ידע  דלא  הואה  דשאי 

(פ"ד אימר הוי מחילה, קמ"ל דלא. וכתב הרמב"ם ז"ל  

הי"ג)   מלוה  מאחר מהל'  אלא  כוה,  הוראה  זו  דאין 
הלוה וידע  לו,  להחזיר  המלוה  איסור   שאמר  שעשה 

כדרך   מוחל  למחול  רצה  אם  הימו,  ליטול  לו  ויש 
לפוטרו  מועלת  שמחילה  לי  ויראה  הגזל.  שמוחל 
מהשבת ריבית כמו הגזל, אבל בשעת לקיחת הריבית  
אמר אי ותן לך במתה אסור לקבלו, שסתם ריבית  
שותין הסוחרים ועובדי אדמה שצריכים תדיר ללות 

ב גמורה  במתה  אותו  שימצאו ותין  כדי  שלם  לב 
  תמיד ללות. ע"כ. 

לפרש   יש  הרמב"ם  דבדעת  ראה  לשוו  ומפשטות 
וע"כ  הריבית,  לקיחת  בשעת  אפי'  מחילה  דמהי 
ולא  מהי  ריבית  מהשבת  לפטור  דדוקא  ד"ל  קאמר 

  מעיקרא.  
ואפי' אם אומר    - (סי' ק"ס)  דכתב  הטור  וכן ראה מלשון  

תה אסור.  למלווה אי מוחל לך הריבית וותו לך במ
ריבית   והגאוים למלווה  הלווה  מחל  שאם  כתבו 

שלקח או שעתיד ליקח אע"פ שקו מידו או שתו לו  
במתה איו כלום, שכל ריבית שבעולם מחילה היא,  
אין   לפיכך  זו,  מחילה  ואסרה  מחלה  לא  התורה  אבל 
דבריהם.  של  בריבית  ואפי'  כלום  מועלת  המחילה 

לה מועלת. וא"א  חלק על זה וכתב שהמחי  והרמב"ם
וצריך    הרא"ש ריבית  ממו  לקח  אם  ודאי  כתב  ז"ל 

להחזירה לו מועלת מחילה לפוטרו כמו בכל גזל, אבל 
לך  ותו  אי  אומר  אם  אפי'  הריבית  לקיחת  בשעת 

  במתה אסור לקבלו. ע"כ. 
שם)    הראב"דואכן   דברי  (בהשגות  על  להשיג  כתב 

הגאוים כוה  א"א חיי ראשי הוראת    -הרמב"ם וז"ל  
  היא, א"כ מלוי בריבית יעשו כן להתיר להם הריבית.

יעויין   משה  אולם  דהוראת  (שם)  במגיד  שכתב 
הגאוים היא מוסכמת במה שעתיד ליקח דודאי אין 
הרמב"ם   ולשון  תורה.  בשל  לעבור  מועלת  מחילה 
מורה שלא חלק על הגאוים אלא בריבית שכבר עמד 

על עברו  שכבר  וגבהו,  שיתן   המלוה  ואע"פ  הלאוין, 
להשבון המחילה מועלת בו. אבל בריבית העתיד ליקח 
וזה  בו  מועלת  מחילה  שום  שאין  מודה  ז"ל  הוא  אף 
פי'  וכן  ע"כ.  ההשגות.  דברי  מכאן  וסתלקו  פשוט. 

  בדעת הרמב"ם.  (סי' ק"ס)  הב"י
אפילו אם אמר ליה    -(סי' ק"ס ס"ה)    בשו"ע וכ"כ לדיא  

אי הריבית  לקיחת  אסור   בשעת  במתה  לך  ותו 
לקבלו ממו, אבל אם לקח ממו ריבית וצריך להחזיר  

  לו מועלת מחילה לפטרו כמו בכל גזל. 
המלוה   בפי  דוקא  להיות  צריכה  זו  מחילה  אי  ויל"ע 
ובלא  בפיו  שלא  במחילה  אפי'  דסגי  או  ובידיעתו, 
ריבית  דתו  לאישי  מתברר  רבות  דפעמים  ידיעתו. 

אי מהי דימחלו למלוה בלא    בשוגג ושאלתם בפיהם
ריבית  לו  דתו  למלוה  דיודיעו  דבעין  או  ידיעתו, 
ומעיקר דיא עליו להחזיר הריבית אלא דהם מוחלים 

  לו.  
(אהע"ז סי' ל"ח סל"ה)    הבית מאירדהה בכל מחילה כתב  

אפי'   או  חבירו  בפי  דוקא  מהי  מחילה  אי  להסתפק 
כתב   והדר  בפיו.  ס"א)שלא  ק"ו  דא"צ ד"  (סי'  עיקר  ל 

בחו"מ   הפת"שדתהיה המחילה בפי המחל. והביאו  
  סי' רמ"א ס"ק א'.  

אשר"יויעויין   דמבואר    בהגהות  סכ"א  פ"ה  ב"מ 
ובלא   המחל  בפי  שלא  אפי'  מחילה  דמהי  בדבריו 

  ידיעתו. 
מדפוסי  הב"י  [והביאו   בחלק  מיהו  קע"ג.  סי'  ביו"ד 
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  מועיל  החיסוןאם  ספק יש . ה
במקום שתהא    שכת' ע"פ הרמ"א ביו"ד ססי' ק"ה דמחללין  (סי' שכח ס"ק א)במ"א    מציוו  ,בודאות   החיסון איו יעילש  ואם ימא

  במ"במ"מ ע"י עכו"ם או מלאכה דרבן, שרי אף בכה"ג כמבואר  .  )וי  (שם ס"ק ההמ"ב  הרפואה ידועה או ע"פ מומחה. וכן פסק  

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

  רפואה ידועה, דהא ממ" אם אין זו רפואה אין כאן איסור כלל, ע"כ.ודאי לא צריך שתהיה ה

כ"ז היכן שאין הרפואה ידועה כלל, אבל באופן שידוע שהיא מרפאת אלא שאין ידוע אם במקרה זה יהיה כן, ודאי מקילין  אולם  

ובחיסון של גיף הקורוה הדבר וסה  .  אות מד)  קז ופ"מ ו   (פל"ב אות יח הגה שם   בשש"כ  וכן מבואר  .(שם)  מהערוה"שמספק, וכן מוכח  

  . רפואה מועילה שמחללין מחמתה את השבת חשיבי"ל דוא"כ  (לדעת מומחים) אשים ומצא יעיל אלפיעל 

  י עכו"ם "עו. 
ה מחסוע את התפשטותאדם  הבכל יום לפי כח    הכמות האפשרית הגדולה ביותר  את  תולפי"ז יוצא שאם המדיגיף   ע"מ למה 

בפרט שמלבד ה"ל יש משום חילול    ,םע"י עכו"  כן  לעשות  יש  האפשרבמקום  ומ"מ  מותר לעשות כן אף בשבת.    ,להציל חיי אדםו

 דהצלת   (סי' שכח סע' יב)  השו"ע  פסקש   ואע"פ.  אין בו משום סכ"שוכדו' דבר    רישום התוים המתחסים במחשביםשבת ע"י  

משום דזימין דליתייהו    (ס"ק לג)   מ"בה  וביאר.  עכו"םפשות דוחה שבת, ומחללין ע"י ישראל, אפילו כשאפשר לעשות כן ע"י  

יש לעשות ע"י כרי  סכה    דהיכן שיש חשש   בכמה מקומות. מ"מ מציו  ואתי ג"כ לאהדורי בתרייהו ומתוך כך יבוא לידי סכה

לדעת השו"ע ה"ל אם יש עכו"ם יש לעשות    'שמבואר דלעין יולדת אפי  (סי' של א"א ס"ק ב)  בפמ"ג(כשאין חשש סכה בזה), יעויין  

דברים שאים וגעים באופן ישיר לטיפול החולה, כגון כיבוי ר כדי שהחולה יוכל   על ידו אם אין הזמן בהול. וכן מציו לעין

. וכן  (שם אות כח) ובערוה"ש  (סי' שכח ס"ק סב)במ"ב  כמבואר וכדו', דבמקום האפשר יש לעשותן ע"י עכו"ם (או שיוי) לכו"ע. לישון

זצ"לדעת   ב)  הגרשז"א  ס"ק  שכח  סי'  ח"א  ה   והאור לציון   (שמ"א  וראה)(פל"ו  ד"ה  ב  מבואר  .גה  סע' יב)  בא"א מבוטשאטש  וכן  ת' על   (מ' 

"ות רל"הגליו  בשמעתא עמיקתאועי'    .(שם ד"ה ומסיים וח"ו סי' כה אות ז)  השבט הלוי  . וכן הוכיחבמקום שהוא רק ספק פקו  רל"ח. ו  

  יה האוכלוסילחסן את  ביום זה  יש לתת עדיפות    האפשר  וכמו כן במקום  ,עשות כן ע"י עכו"םלוב"ד ראה דאין לחוש לכו"ע ויש  

  .א"צ לסוע למקום שמחסיםשהגרים בקרבת מקום  אתוכמו כן רק שאיה יהודית 

  לחוש לפרצה  שיש כחילול שבת  . ז
  להקל במקום דליכא התיראאשים ללמוד  חלק מ עלולים  ו  ,םדדלמא יש לחוש שדבר שההיתר הוא להמוי  ב"ד  יןיאלא דיש לע

בסוגיא דקמצא ובר קמצא    ).(ו  גיטיןב  דהה שיו.  שר שאין להתיר אף  במקום חשש סכהפאו לזלזל בחומרת השבת, בכה"ג א

אמר להו רבי זכריה בן אבקולס יאמרו בעלי   ,סבור רבן לקרוביה משום שלום מלכות, ואמרו דבן ששלח המלךרשהטיל מום בק

אמר רבי    ,אמר להו רבי זכריה יאמרו מטיל מום בקדשים יהרג  ,סבור למיקטליה דלא ליזיל ולימא  ,קריבין לגבי מזבחמומין  

היכלו והגליתו מארצו ושרפה את  ביתו  החריבה את  זכריה בן אבקולס  רבי    -עותותו    ופרש"י  ., ע"כיוחן עוותותו של 

  כ. , ע"(לבר קמצא) סבלותו שסבל את זה ולא הרגו
, דאיו אלא משום גזירה כו'  בעלי מומין קריבין  דאמאי איצטריך לומר הך טעמא דיאמרו  ז)"ק  מט ס   '(סי  הערות  הקובץוהקשה  

, ולכן  צ"ל דשלום מלכות דיו כפק", ומדאו' היה מותר להקריבוויישב דדרבן, ותיפוק ליה משום גוף האיסור דהוא לאו דאו',  

ואע"פ שהלאו דאו' דחה מפי פקו", ולא עשה בזה איסור    לולא הגזירה שמא יאמרו בעלי מומין קרבין, היה מותר להקריבו,

בשעה שלא יהא פקו", וא"כ מצא שיעברו על    םכלל, אבל מה שילמדו מזה דמותר להקריב בעלי מומין למזבח וא"כ יקריבו ג

יוצא דליכא היתר דפקו" כשעתיד   ., ובכה"ג אין היתר דפקו" דוחה איסור, ע"כפקו"  האיסור במקום שלא יהיה ההיתר של

האסור. את  להתיר  ויבוא  מכשול  לאו   לצאת  והוא  לדורות  שמכשילן  מה  זה  האיסור  דגם  זה  תירוץ  על  שהקשה  עיי"ש  אולם 

במעשה דאותו חסיד שבדקו ולא   )ד"ה אע"פ  "ק פ.(ב  המאירין לדברי  י דלפ"ע ג"כ צריך להיות דחה מפי פקו". ושאר בצ"ע. וצי

הותרו   "שבמקום פק  פ"עאוגוח מלבו,    הלו חלב שהי  השיהי(שחז"ל גזרו ע"ז)  מצאו בו רק אותו עון שגידל בהמה דקה בא"י  

  ועי' להלן אות ט'.  , ע"כ.ראוי להחמיר בה ביותרהאיסורין להתרפא בהם דבר שאסר מכח תקה ומחשש פסידת אחרים 

שמותר לעבור על ל"ת מפי אימת המלכות   זהשהוכיח ממעשה    (סי' תרו ס"ק ח)  מ"אהיש ליישב ע"פ    הערותהקובץ  והה קושית  

עכו"ם שלום    משמעד  במחצה"שוביאר    .של  משום  מזבח  גבי  על  מום  בעל  להקריב  תעשה  לא  על  עוברים  היו  גזרה  האי  לולי 

 המ"א  ולפי  .(ס"ק ט)המ"ב  . והביאם  (ס"ק טו)  הבכור"י שדחה הראיה כי התם היה משום פקו". וכ"כ  (שם)    בפמ"געי'  ו  , ע"כ.מלכות

(אע"פ שבסוף התברר שהיה  הדבר בכלל פקו" ממש אלא חשש רחוק    לא היההיה מפי שלום מלכות אולם    דהא דבר קמצא  "לי

ודעימיה אכתי  בזה סכה)   הפמ"ג  זה. אולם לדעת  התירו מטעם  מקוםוע"כ לא  הקובל   יש  אם  לפי"ז  עכ"פ  ו  .הערות  ץקושית 

או    ,במקום שאין כ"כ צורךשאם יתירו חילול שבת ע"מ להתחסן בהמוים הדבר יגרום לרבים ללמוד היתר לחלל שבת    ימא

  . לכל צורך השעה ידועכי  ב"ד ו", אולם קשה לחוש לזה קאין משום היתר דפי"ל ד ,לזלזל בקדושת השבת

  יש שיחללו שלא כדין ח. 
  ,אף בכה"ג פקו" דוחהכי    ,רביםסכה דר ע"מ להציל  יהתלראה שאין להמע מחמתם    ,ואפילו אם יהיו כאלו שיחללו שלא כדין

שאין אדם    דמיירי בגווא  )ס"ק כא(  ט"זה  ביארו  . מותר ללוות ברבית מפי פקוח פשששפסק    (יו"ד סי' קס סע' כב)בשו"ע  כמבואר  

מותר ליקח ממו הלואה ברבית מפי פיקוח  ומ"מ    , רוצה להלוות בחם רק יש ישראל רשע אחד שרוצה להלוות ברביתשכשר  

  (יו"ד ח"ג סי' צ ד"ה והטעם)  "מגאב, ע"כ. ועי' עוד  יש לו שצריך ליקח רבית  "המלוה פשיטא שעושה איסור דמה פקש  אע"פ   ,פש

להמע לאדם  מעשיו,    דאין  ע"י  איסור  א'  יעשה  שמא  בשביל  שלו  הרשות  דבר  אף  עצמו,ומעשות  מעשה  דעושה  ועובר    מאחר 

האיסור לקח ועשה בעצמו מעשה האיסור, וליכא בזה לאו דלפ"ע, וכמבואר מדברי רשב"ג ה"ל דליכא חיוב על האדם לשמור  

שחבירו והג כדין אין בכה"ג משום לפי    דהיכןכת'  (ק' סי' ז עף ד אות ג)    ובמח"ש בעלי עבירות מחטאים שיחטאו בעצמן, ע"כ.  

יעבור על חילול שבת עבורו כיון  שעור, ועפי"ז רצה להתיר לחולה שאין בו סכה בשבת ללכת לרופא שאיו שומר תורה ומצות  

  . , עיי"ששאאע"ג שהוא פסיק רי ,אלא רק בדרך אגב גורם לו לעבור שאיו ותן לו את גוף האיסור

    . במקום חילול השםט
צריך זהירות יתירה בהיתר פקו", ואם באו להפריז על המידה ששכת'  (תשובות וכתבים)    חזו"אהאלא דאכתי יש לדון בזה ע"פ  

ובכלל אם הדון לביטול השבת הוא בחילול השם יש דין יהרג   ,יבואו לפקו"שפתחו כל החויות בשבת בטעת הפסד הפרסה  י

מתרחבים ווגעים   מובא בשמו כשגבולות פקו"ש  ח"ג עמ' קפו)על החזו"א  (  בפאר הדור   עוד  . ועי'ל הדעתוואל יעבור, וגם זה צריך שיק

והדבר מסור לידי    ,למצב של עקירת הלכה לגמרי, הדבר וגע ומגיע לחילול השם, ואז או אומרים שחילול השם דוחה פקו" כו'

  . , ע"כ, והם צריכים לדון בכל מקרה לפי המצב ולפי השעהחכמי הדור שהם יכולים להכריע בדבר מתוך טביעת עין 

  
  

ו אין הב"י איכא גירסא אחרת בהגהות אשר"י, ולגי' ז
אולם   מדבריו.  (שם   ובש"ך,  (שם)הארוך    בד"מראיה 

ח') רמז  ס"ק  וכבר  שלפיו.  כמו  אשר"י  בהגהות  הגי'   ,
בהגהות   זה  ל"ח   מהרש"םלכל  בסי'  מאיר  הבית  על 

  ע"ש].  
ברור  כדבר  דס"ל  הפוסקים  מדברי  לדיא  ראה  וכן 
דין  אי  יל"ע  והשתא  בפיו.  שלא  אפי'  מהי  דמחילה 

דין מחילה בשאר דוכתי, או דילמא מחילה על ריבית כ 
  מחילה דריבית שאי.

לעין  שכתב  הרמב"ם  מלשון  הוא  הספק  ומקור 
מחילת ריבית "מאחר שאומרים למלוה החזר לו, וידע 
הלוה שדבר אסור עשה ושיש לו ליטול ממו, אם רצה 
מלשוו  דראה  הגזל".  שמוחל  כדרך  מוחל  למחול 

ומד טל  שריבית  המלוה  ידיעת  צריך דבעין  יא 
לחזור   וצריך  עשה  שאיסור  הלוה  וידיעת  להחזירה, 

  וליטול הריבית.
  -וז"ל  (הלכות מלוה ולוה דיי ריבית סי' י')    המח"אוכן דייק  

הרא"ש כתב  הריבית  מועלת    ואם מחל לו  שהמחילה 
וכתב   בגזל,  כמו  מלהחזיר  לפוטרו  כדי  שלקחו  אחר 
הב"י שכן הוא דעת הרמב"ם ז"ל. ולע"ד ראה דהר"מ 
ז"ל   הר"מ  קאמר  לא  וע"כ  לדהרא"ש,  ס"ל  לא  ז"ל 
דעבדו   שיהם  דידעו  היכא  אלא  המחילה  דמהי 
דכל  בדבריו  כמבואר  להחזיר  המלוה  ואמר  איסורא 

אסור דרבית  ידעי  דמידע  חשש    כה"ג  ג"כ  והמלוה 
לאיסורא אז כי מחל לו הלוה בתורת מתה הוא דקא 
מחיל, ודמי למה שאמרו ת"ח מותרים ללוות ברבית 
מה"ט דמידע ידעי דרבית אסורה ובתורת מתה יהבי  

  וכו'. ע"כ. 
אלא דיעוי' שם דכתב דלפי"ז י"ל דאף אם עדיין לא  
שידע  מפי  ללוקחו  המלוה  רצה  ולא  הריבית  לקח 

וזה  שאסור   דמהי.  במתה  לך  ותו  אי  הלוה  וא"ל 
  דלא כמבואר בשו"ע. 

אף דקט  (יו"ד ח"ג הלכות ריבית ס' ק"ס ה"ו)    האג"מאולם  
מועלת   דהמחילה  ס"ל  תרוויהו  והרא"ש  דהרמב"ם 
דין  רק  ושאר  האיסור  ועשה  שילם  שכבר  אחר  רק 
לחלק   חית  מ"מ  ובב"י].  במ"מ  [וכמבואר  החזרה 

דלהרמ דמשמע  אחר  בדבריהם,  דוקא  הוא  ב"ם 
שאמרו למלוה להחזיר לגירסא שבספרים שלו בפ"ד 
אחר  הוא  ברמב"ם  הרא"ש  ולגירסת  הי"ג,  ממלוה 
המלוה  יודע  לגירסתו  ואף  שיחזיר,  המלוה  שאמר 
שמוכרח להחזיר. דהטעם הוא דיש להחשיב זה ככבר  
זה   שיהיה  שמסתבר  דאף  מתה.  אח"כ  לו  ותן  גבה 

ה ותן לו מתה אם לא  כריבית מאוחרת שהרי לא הי
היה ותן לו מתחלה לריבית, הא ריבית מאוחרת איו 
צריך להחזיר. ולהרא"ש אף בלא ידע המלוה שאסור 
ושצריך להחזיר מועלת המחילה כמו שמועלת מחילה  

  כזו בגזל שאף שהגזלן לא ידע מועלת המחילה. 
אם תן לחברו ריבית [מחוסר ידיעת   -   העולה לדיא
וכיוצ"ב] לו הדין  להחזיר  המלוה  דצריך  הוא  דדיא   ,

הריבית שקיבל, ורוצה הלוה לתקן העשה ע"י מחילת  
בשו"ע   כמבואר  ס"ה)  הריבית  ק"ס  סי'  אם (יו"ד  דמהי. 

לו  דתן  למלוה  יודיע  ספק,  מכל  עצמו  להוציא  רוצה 
ריבית ומחמת האיסור צריך להחזיר לו הריבית, אלא  

  יבה.שמשום שהוא כעת מוחל לו עליה א"צ להש

  
  

  ) ד( הדלקת נרות
  

"ידוע    -   עומק עין קבלת שבת שע"י הדלקת הרות
הדלקת   על  בעיקר  צטוותה  שהאשה  חז"ל  מדברי 
עולם,   של  רו  כיבתה  שהיא  משום  קדש  שבת  רות 

  וע"י הדלקתה רות שבת יהיה תיקון על זה. 
שלפי  אדם,  של  שמתו  כידוע  הוא  עולם  של  ורו 
רום   לפי  היה  וערכו  גופו  תוך  שמתו  היתה  החטא 
ל אמר  דהרי  ר,  אותו  כבה  החטא  ואחר  ו שמתו, 

לעסוק  צריכה  במיוחד  היא  לכן  תשוב",  עפר  "ואל 
  בהדלקת רות שבת. 

רות  דהדלקת  אלו,  חז"ל  מדברי  למדו  פים  כל  על 
חיים   השמת  פתיחת  הוא  עולם,    -שבת  של  רו 

תיקון  כאן  ויש  אדם,  שמת  ה'  ר  הכתוב  כמאמר 
  להחזרת אותו ר לעולם. 

והוא מה שאמר בסוף מעשה בראשית "וירא את כל  
ר עשה והה טוב מאד", בכפיית כל הרע והפיכתו אש

לטוב, אם כן הדלקת ר שבת הוא ממש אותה פעולה  
בעולמו הקטן של האדם, לכן היא המלאכה האחרוה 
היא  שבת  קדושת  דחלות  שבת...  כס  ומיד  דחול, 
של   לקומתו  בחזרה  חיים  השמת  מן  יצוץ  כשכס 

יטרוב זצ"ל,  (הגרי"א וי האדם, דאז הוא שייך להשביתה".  

  רזא דשבת עמ' כג) 
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