
לחלל שאד היודע שיצטר בגליו הקוד למדנו 

צרי להכי מערב שבת , שבת עבור פיקוח נפש

ונציי . כל מה שיכול בשביל למנוע חילול שבת

  :בזה כמה דוגמאות

אד שיודע שיצטר ליסוע לבית החולי  

יכתוב בערב שבת את כל , באמבולנס בשבת

כדי שיוכל להביא זאת לנהג , הפרטי שלו

לנס ובכ למנוע אותו מחילול שבת האמבו

  .בכתיבת פרטי אלו

יכוו , מי שצרי להשתמש במכשיר אינהלטור 

את המכשיר על שעו שידלק ויכבה בשעות 

ובכ ימנע מעצמו את הצור לחלל ,מסויימות

 וכמוב שא . [את השבת בשביל הדלקתו

הוא מקבל התק בשבת שלא יחכה עד 

א צרי אל, י השעו"שידלק המכשיר ע

  ].להדליקו ולהשתמש בו

אד במצב של פיקוח נפש שיצטר אוכל  

יכי מערב שבת את , ומי חמי בשבת

ולא יסתמ על זה שיהיה , האוכל והמי

ובמקרה שצרי  .מותר לו לעשות זאת בשבת

אוכל טרי והנחת האוכל על הפלטה מערב 

  .יש לעשות שאלת רב, שבת תוכל להזיק לו

י תחבושת בשבת במקרה שיצטר להחל 

 יחתו את התחבושת, צור פיקוח נפשל

בשביל להימנע , בערב שבת לגודל המתאי

  .מחיתו זה בשבת שיש בו איסור דאורייתא

ות לחכ , עוד דוגמאות הרבה יש לזה 

שבכל מקרה א , א יש לזכור... ויחכ עוד

שכח ולא הכי מערב שבת ויש לפניו בשבת 

ל את השבת שלא יהסס לחל, פיקוח נפש

   !בשביל זה

אשה הנמצאת בחודש התשיעי להריונה האם 

  ?צריכה לשהות קרוב לבית החולים בשבת

שמ הראוי , "ספר חסידי" מביא בש ה1ב"המ

לאשה שהגיעה לחודש התשיעי להריונה להזמי 

דשמא , בכל ערב שבת כל הדברי הנצרכי לה

. יזדמ זמ לידתה בשבת ולא תצטר לחלל שבת

שאי אנו אומרי שיש חובה , בזהאר ומבו

לאשה להכי את הדברי הנצרכי לה בשביל 

לה " ראוי"אלא רק , שלא תצטר לחלל שבת

  .לעשות כ

אינה , א יש טורח וקושי בדבר, ומשו כ

מ לשהות בסמו לבית "צריכה לצאת מביתה ע

ה מצד , א א אי קושי בזה. החולי בשבת

  .2ראוי לעשות כ, המתארח וה מצד המארח

" דחויה"פ שהבאנו לעיל שכיו שהשבת רק "ואע

צרי לעשות "] הותרה"ולא [אצל פיקוח נפש 

מ למנוע חילול "מערב שבת כל מה שיכול ע

כל זה דווקא במקרה שיודע בודאי שיצטר , שבת

כמו שהבאנו בגליו הקוד [לחלל את השבת 

 בחייל שהצטווה דוגמא לזה מהשער הציו

אבל ]. איזה מלאכה לשבת בצהרילעשות 

כמו , במקרה שאי זה ודאי שיצטר לחלל שבת

במקרה שלנו באשה שהגיעה לחודש התשיעי 

ורק ספק , שאינה יודעת לכוו מתי תהיה הלידה

                                           
  .'ק א"ל ס"סימו ש 1
רק ל 2 וכ אמר הגאו ', ו סעי ז"שמירת שבת כהלכתה 

  .א"רבי משה שטרנבו שליט

 54 ' מסגליו



 3בזה אי חובה, יש שמא תצטר ללדת בשבת

להכי כל דבר בשביל שא תלד לא תצטר 

  .לעשות כ" ראוי"אלא רק , לחלל שבת

 באשה שעדיי לא התחילה להרגיש כל זה, אול

ורק ספק יש שמא תצטר ללדת , י הלידהבציר

צירי אבל אשה שהתחילה להרגיש ב. בשבת

ריכה ליסוע מיד לבית צ, הלידה בערב שבת

ולא תמתי עד שיתגברו הצירי , החולי

  .4ותצטר ליסוע בשבת

ו צריך לחתום על "כיצד יש לנהוג במקרה שח

    ?וח בשבתהסכמה לנת

כמוב שניתוח בשבת צרי להעשות רק במקרה 

ובמקרה כזה . של פיקוח נפש או ספק פיקוח נפש

מותר לעשות כל דבר כדי שיצא הניתוח אל 

  .הפועל

יו שישנ מקומות שאי מסכימי לנתח בלי כומ

, חתימת החולה או קרוביו להסכמה לניתוח

  .בודאי שבמקרה כזה צרי לחתו

שחתימה על הטפסי הללו אינה מכיו , אול

צרי לעשותה , צלת החולההפעולה ישירה של 

וצורת השינוי  .5ע"י שינוי א לדעת השו"ע

י עשיית "או ע, 6י חתימה ביד שמאל"תיעשה ע

רק כתיבת [איזה קשקוש סתמי במקו חתימה 

אותיות או עשיית צורות ספציפיות אסורי מ 

קוש סתמי שי ק"וא יכול ג לחתו ע, ]7התורה

  .וג לעשות זאת ביד שמאל ודאי טוב יותר

  

  

  

                                           
 .ד"ב הערה ק"ש פרק ל 3
  .'ו סעי ז"ש פרק ל 4
ועיי . ח"ב סעי כ"עיי שמירת שבת כהלכתה פרק ל 5

 . שהרחבנו בעני זה51 'בגליו מס
ש שמבואר "ועיי' ב אות ז"ק כ"מ ס"ב סימ ש"עיי מ 6

שאד הרגיל לכתוב ביד שמאל א יכתוב ביד זו יהיה 
אלא אצלו השינוי יהיה כשיכתוב . הדבר אסור מ התורה

 . ביד ימי
 .'ב ש אות ח"עיי מ 7

" דלתות חשמליות "בבתי חולים רבים מתקנות 

  ?האם מותר לעבור דרכן בשבת

 עיקרו של קליטת דלתות חשמליות נפתחות על

י קליטה של "גלי מהאד המתקרב או ע

ודבר זה כרו בחילול , שינויי באור באזור הדלת

סיבות שלשמ האד ויש לחלק בזה ב, שבת

שא צרי להכנס . רוצה להכנס לבית החולי

לצור פיקוח נפש או ספק פיקוח נפש אי איסור 

בדבר וככל די פיקוח נפש שמותר לחלל שבת 

א , אבל א רק רוצה לבקר איזה חולה. בשבילו

אי הדבר מועיל להטבת מצבו אי היתר להיכנס 

להטבת אבל א הדבר יועיל . דר דלתות כאלו

, מותר לבקש מגוי שיפתח את הדלתות, מצבו

ככל די אמירה לגוי שמותרת עבור חולה אפילו 

  .שאי בו סכנה

  

  

  :בגליון הבא

מה הדי עשיית מלאכות עבור חולה שאי בו  −

  ?סכנה

הא מותר לבקש מגוי לעשות מלאכות עבור  −

  ?חולה שאי בו סכנה

מה הדי במקרה שיש סכנה של איבוד איבר  −

  ?ו"ח

  ?הא מותר לקחת טבליות בשבת −

  


