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האם מותר לעבור דרך דלתות חשמליות

דלתות שנפתחו ע"י יהודי באיסור .ולמעשה יש

כשיהודי פתח אותם בלא צורך פיקוח נפש?

בגליו הקוד

למדנו שיש איסור לעבור דר

דלתות חשמליות שנפתחות מעצמ

אול  ,דעת פוסקי אחרי  4שאסור לעבור דר

כשמגיע

לעשות שאלת חכ .
דין הטיפול בשבת בחולה שאין בו סכנה .

קרוב אליה  .ורק לצור פיקוח נפש מותר לעבור

עד עתה למדנו הדיני הקשורי לטיפול בחולה

דרכ  ,או במקרה שיש צור להטבת מצבו של

שיש בו סכנה ]דהיינו שיש אצלו מצב של פיקוח

חולה שאי בו סכנה שאז מותר לומר לגוי לפתוח

נפש[ ,ומעתה נלמד קצת מדיני הטיפול בחולה

את הדלתות.

שאי בו מצב של פיקוח נפש .ודבר זה מתחלק

ועתה נעסוק בשאלה מה הדי כשיהודי עבר דר

לכמה אופני  ,א' טיפול בחולה ע"י יהודי ,ב'

באיסור ]דהיינו שלא לצור

במהות

הדלתות ופתח

טיפול בחולה ע"י גוי ,ג' כמה חילוקי

פיקוח נפש[ .ויסוד השאלה היא ,משו שיש די

החולי .וראשית נתחיל בדי הטיפול בחולה שאי

שאסור להנות מ"מעשה שבת" ,1דהיינו מעשה

בו סכנה ע"י גוי.

שנעשה באיסור בשבת .ויש לדו כא  ,הא

איזה מלאכות מותר לבקש מגוי שיעשה עבור

כשעובר דר

הדלתות הפתוחות כבר נחשב

שנהנה מהחילול שבת שנעשה בפתיחת או לא.

חולה שאין בו סכנה ?

ואפשר ללמוד דבר זה ממה שכתב בספר שמירת

בדי הטיפול בחולה שאי בו סכנה ע"י גוי יש

שבת כהלכתה ,2בדי מי שפתח בקבוק או אריזה

לחלק בי שלש רמות של חולי.

של מאכל באיסור בשבת ,שמותר לאכול את

א'

המאכל בשבת .והטע  ,3מפני שלא נעשה מעשה

גופו.

חילול שבת במאכל עצמו אלא רק באריזתו,

כתב הרמב"  , 5חולה שאי בו סכנה עושי לו כל

ומשו כ אע"פ שס"ס כל מה שיכול להגיע אל

צרכיו ע"י גוי  .כיצד ,אומרי לגוי לעשות לו והוא

האוכל זה רק ע"י החילול שבת שנעשה ,אי

עושה ,לבשל לו ולאפות לו ולהביא רפואה

שלנו,

מרשות לרשות ,וכיוצא באלו" וכו' .המבואר,

המעבר דר הדלתות שנפתחו כבר הינ כשימוש

שמותר לומר לגוי לעשות עבור חולה אפילו

במאכל שהיה סגור באריזתו ,שהרי אינו משתמש

מלאכות האסורות בשבת מ התורה .והטע ,

המאכל עצמו נאסר .וכ

הוא בנידו

חולה שנפל למשכב או שמצטער ונחלה כל

בדבר עצמו שנעשה בו חילול שבת.
 1שו"ע שי"ח סעי א'.
 2פרק ט' סעי כ"ג.
 3ע"ש בפרק י' סעי ט"ז והערה מ"ד.

 4אגרות משה או"ח ח"ב סימ ע"ז .ושו"ת בצל החכמה ח"ו
סי' ס"ה.
 5הלכות שבת פרק ב' הלכה י'.

כיו שכל איסור אמירה לנכרי הוא מדרבנ ,

איזה מלאכות יכול יהודי לעשות עבור חולה

ובמקו חולי לא גזרו חז"ל.

שאין בו סכנה?

אול  ,כתב השו"ע 6שכל זה דווקא בחולה שנפל
למשכב מחמת חוליו ,והרמ"א 7הוסי

בש

המגיד משנה ,שא א לא נפל למשכב א יש לו
מיחוש שמצטער ונחלה ממנו כל גופו ,ג"כ יש
היתר זה.
ויש לדעת ,שכל היתר זה הוא רק לדברי
לחולה בשבת עצמה .אבל דברי

הנצרכי

שאפשר לעשות במוצאי שבת ,אי היתר לבקש
מנכרי לעשות בשבת . 8והגאו רבי שלמה זלמ
אויערב זצ"ל 9הוסי  ,שהדבר מותר א במקרה
שע"י עשיית המלאכה בשבת ]ע"י גוי[ יוטב מצבו
של החולה מוקד

יותר מאילו היו עושי

בשבילו את המלאכה רק במוצאי שבת.

חולה שאי בו סכנה ,אפילו א

נפל למשכב

מחמת חולי זה או שכל גופו חלה ,אסור ליהודי
לעשות עבורו שו

מלאכה האסורה בשבת מ

התורה.12
אול  ,כל זה במלאכות דאורייתא ,אבל מלאכות
האסורות מדרבנ מותר ליהודי לעשות בשינוי
עבור חולה שאי בו סכנה .13ודווקא חולה שנפל
למשכב מחמת חולי זה ,או אפילו לא נפל
למשכב א נחלה כל גופו .אבל מי שחולה פחות
מזה ,אסור ליהודי לעשות מלאכה עבורו ,אפילו
מלאכה דרבנ ואפילו בשינוי.
]דוגמא לשינוי :כגו
תרופה דר

מקו

במקרה שצרי

להביא

שהוא "כרמלית" האסור

ב' חולה החולה רק מעט.

בהוצאה מדרבנ  ,יש לקחת את התרופה כשהיא

חולה שחולה רק מעט או שיש לו כאבי חזקי ,

מונחת על ראשו מתחת לכובע ,או בתו

ולא נפל למשכב ,או שאינו חולה כל גופו מחמת

הנעליי  ,וכדו'[.

כאבי

אלו ,אסור לומר לגוי שיעשה בשבילו

מלאכות האסורות בשבת מ התורה .אבל מותר
לבקש ממנו לעשות מלאכות האסורות מדרבנ .
והטע  ,מכיו שזהו "שבות דשבות" ,דהיינו
איסור דרבנ של אמירה לגוי ועצ

המלאכה

בגליון הבא:

−

ח" ו ?

שאסורה מדרבנ  ,ושבות דשבות התירו א
לחולה מעט.10

−
−

למשכב מחמת ולא נחלה כל גופו בגלל זה[ ,כגו
כאבי ראש קלי וכדו' ,אסור לבקש מגוי לעשות
בשבילו מלאכה כלל אפילו מלאכה האסורה רק
מדרבנ .11

 6סימ שכ"ח סעי י"ז.
7ש .
 8מ"ב סימ שכ"ח ס"ק מ"ו.
 9שמירת שבת כהלכתה פרק ל"ג הערה י"ג.
 10שו"ע סימ ש"ז סעי ה' ומ"ב ש ס"ק כ'.
 11שו"ע סימ שכ"ח סעי א' ומ"ב ש ס"ק ג'.

באלו מקרי

מותר ליטול משככי כאבי

בשבת?

ג' מי שאינו חולה אלא שיש לו קצת כאבי .
מי שאינו סובל אלא ממיחושי בעלמא ]ולא נפל

מה הדי במקרה שיש סכנה לאיבוד איבר

כשמותר ליטול תרופה בשבת ,הא

צרי

לעשות זאת בשינוי?

−

מה הדי אד שלא נפל למשכב א צרי הוא
ליטול אנטיביוטיקה?

 −הא מותר לקחת ויטמיני בשבת?

 12שו"ע סימ שכ"ח סעי י"ז ,ובמ"ב ש ס"ק מ"ח.
 13שו"ע ש  ,ומ"ב ס"ק נ"ז.

