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זה דווקא כשיש לו חולשה והוא רוצה

האם מותר לקחת ויטמינים בשבת?

להתחזק מחולשה זו ,אז אסור משו שבאופ

כתבו הפוסקי  ,1שא לאד בריא אסור לקחת

זה נחשב הדבר כתרופה לאד

הוא לוקח

תרופה כדי להתחזק יותר .אבל א

תרופה זו שלא ע"מ להתחזק ולהיות בריא יותר,
אלא לש אכילה ושתיה בעלמא ,מותר .2וטע
ההיתר ,משו

שכל איסור לקיחת תרופה הוא

מחשש שמא יבוא לטחו סממני
לרפואתו ,וא"כ כל זה שיי באד

הראויי
שלוקח את

התרופה ע"מ להתרפאות ,שאז אנו חוששי
שמתו שהוא רוצה להתרפאות הוא יבוא לטחו
דברי הראויי לזה ,אבל באד בריא אי חשש
זה.
ועל פי זה יש לחלק בדי לקיחת ויטמיני בכמה
אופני  ,וכדלהל .
 אד

בריא שרוצה לקחת ויטמיני

כ"תוס

תזונה" בלבד ,ולא בשביל לשפר את מצב
בריאותו ,הדבר מותר ,כיו

שזה נחשב

כמאכל שהרי אינו בא אלא להשלי

את

תזונתו של האד .3
 אד

בריא שרוצה לקחת ויטמיני

אד

בריא שאי לו חולשה ,אלא שרוצה

להתחזק יותר או למנוע מחלות בעתיד,
מותר לו לקחת ויטמיני

אלו .אבל דעת

הגאו ר' שלמה זלמ אויערב זצ"ל ,5שכיו
שסו סו האד לוקח את הויטמני האלו
בשביל מטרת בריאות ,א זה בכלל הגזירה,
ואסור לו לקחת בשבת.
 אד

שחולה מעט ,או שהחלי

ממחלתו

ורוצה לקחת ויטמיני כדי שיחזור אליו כוחו
ובריאותו לגמרי ,אסור לו לקחת

בשבת

שהרי זה כתרופה ממש לאד שאינו בריא.
האם מועיל להמיס גלולות בתוך כוס מים בערב
שבת ולשתותם בשבת?

כתב השו"ע" 6שורה אד

קילורי בערב שבת

ונות על גבי העי בשבת שאינו נראה אלא
כרוח  ,והוא דלא עמי

ע" מ

חולה .אבל

ופתח ) שלא יסגור

ויפתח את עינו( .ולא חיישינ משו

שחיקת

לשפר את מצב בריאותו ,או ע"מ למנוע

סממני דכיו שלא התירו לו לשרות אלא מערב

מעצמו מחלות בעתיד ,נחלקו בזה הפוסקי ,

שבת איכא היכרא" .וביאור הדבר ,שמצד הרואי

דעת האגרות משה ,4שכל מה שאסר המג"א

שרואי

לאד בריא לקחת תרופה ע"מ להתחזק יותר

לחשוש ,כיו שאינו נראה שעושה כ לרפואה

 1מ"ב סימ שכ"ח ס"ק ק"כ בש המג"א.
 2שו"ע סימ שכ"ח סעי ל"ז.
 3מהגאו ר' משה שטרנבו שליט"א ,וכ מובא בספר
שמירת שבת כהלכתה פרק ל"ד הערה פ"ה בש הגאו רבי
שלמה זלמ אויערב זצ"ל.
 4אגרות משה חלק ג' סימ נ"ד.

אותו נות את הקילורי על העי אי

אלא נראה כרוח  .ומצד עצמו שיודע שעושה
לרפואה ולכאו' נחשוש שמא יבוא לשחיקת
 5שמירת שבת כהלכתה ש .
 6סימ שכ"ח סעי כ"א.

ג"כ אי איסור ,שכיו שהצרכנו אותו

סממני

כ מערב שבת .9ואמר הגאו רבי משה שטרנבו

לשרות מערב שבת יש לו היכר ולא יבוא

שליט"א ,שאי לסמו על היתר זה אלא בסיבות

לשחיקת סממני  .ולכאו' לפי"ז ,הוא הדי שיהיה

מיוחדות.

מותר להמיס גלולה בתו מי

מערב שבת ,או

לטפט טיפות של תרופה לתו מי מערב שבת,
ולשתות בשבת ,ובלבד שלא יהא ניכר ששותה
תרופה ]כגו שיש לזה צבע משונה שלא רגיל
להיות בשתיה[.
אול נחלקו הפוסקי באיזה סוגי תרופות מותר
לעשות זאת.
7

דעת האגרות משה  ,שההיכר שיש במה שהצרכנו
אותו לשרות מערב שבת הוא לא מחמת שיש
שינוי בהכנת התרופה ,אלא שכיו שדר הוא
לשרות את הקילורי לפני שנותני

אות

על

העי  ,א הוא שורה אות בערב שבת הרי הוא
כמי שהתחיל את הנחת הקילורי על העי כבר
מערב שבת ,ולכ מותר לו להמשי זאת בשבת
]עיי"ש בדבריו[ .ומשו כ  ,סובר האגרות משה
שרק תרופה שדר עשייתה היא להמיס גלולה
בתו מי  ,או לטפט אותה לתו מי  ,בזה יהיה
את ההיתר הנ"ל שא מתחיל לעשות זאת מערב
שבת מותר לשתות זאת בשבת .אבל תרופה
שאי הרגילות לקחתה ע"י המסתה או עירובה
במי  ,לא יועיל מה שעושה כ מערב שבת.
8

אבל דעת הגאו ר' שלמה זלמ אויערב זצ"ל ,
שאדרבה קילורי אלו לא היה דרכ בשריה,
וההיכר הוא בזה עצמו שמצריכי אנו לשרות
תחילה מערב שבת .ולפי"ז ,דווקא תרופה שאי
הדר

להמיסה במי

לקחת ע
א

מי

או טיפות שאי הדר

יהיה מותר לקחת

האם מותר לקחת "כדור שינה" בשבת?

בנידו זה יש עלינו לברר שני ענייני  .א .הא
חוסר שינה נחשב כחולי .ב .הא

כדור שינה

נחשב כתרופה.
בשו"ע 10כתב ,שמותר ללעוס "מצטיכי" )מי שר
היוצא מ האיל שיש בו ריח טוב (11בשביל
להעביר ריח רע מהפה .ועוד כתב השו"ע,12
שמותר לאכול שרפי מתוקי ולגמוע ביצה חיה
בשביל להנעי את הקול .וביאר המ"ב 13שדברי
אלו אינ
עליה

נחשבי

"רפואה" ,ומשו

כ

אי

הגזירה שמא יבוא לשחיקת סממני ,

שכל זה דווקא כשבא לרפאות את עצמו אז יש
חשש שמא מתו
סממני

שרוצה ברפואה ישחוק

בשביל זה ,אבל א

אינו מתעסק

ברפואה לא חוששי לזה.
ולכאו' אותו הדבר במי שאינו יכול להרד  ,שאי
זה עסק "ברפואה" .ומשו

כ ]ועוד טעמי [

כתב בספר "קצות השולח " ,14שא מצטער מאד
מחמת שאינו יכול להירד

מותר לקחת כדור

שינה .וכ דעת הגאו ר' שלמה זלמ אויערב
זצ"ל.15
אול  ,דעת ה"מנחת יצחק" 16שכיו שזה נעשה
בצורה של תרופה ,וג

שיש בזה סממני

של

תרופה ממש ,17הרי זה בכלל הגזירה שאסור
לקחת תרופות בשבת.

באופ זה

עשה כ מערב שבת ,ולא ניכר שלוקח

תרופה .אבל תרופות שהדר להמיס או לערב
בתו מי  ,אסור לקחת בשבת אפילו א עשה

 7או"ח ח"ב סימ פ"ו.
 8שמירת שבת כהלכתה פרק ל"ד סעי ה' ,והערה כ"ז.

 9ועיי שמירת שבת כהלכתה חלק ג' בתיקוני ומילואי
על פרק ל"ד הערה כ"א.
 10שו"ע ש סעי ל"ו.
 11מ"ב ס"ק קי"ד.
 12ש סעי ל"ח .ועוד עיי סעי מ"א ומ"ב ס"ק קכ"ז.
 13ס"ק קט"ז וקכ"ב.
 14סימ קל"ח הערה ל"א.
 15שמירת שבת כהלכתה פרק ל"ג סעי ט"ז והערה ס"ז.
 16ח"ג סימ כ"א וסימ ל"ה ב'.
 17וכ דעת ה"צי אליעזר".

