
  ?ו"מה הדין במקרה שיש סכנה לאיבוד איבר ח

הודי לעשות אפילו תא אסור ליימלאכה דאורי

ידית יבמקרה שיש סכנה שא לא יטופל הדבר מ

ורק במקרה , 1יאבד החולה איבר מגופו

  לידישיגיע הדברשהרופאי אומרי שיש חשש 

 אז מותר אפילו ליהודי ,מצב של פיקוח נפש

ו אצבע קטועה כג. [2לחלל שבת עבור זה

שא לא יטפלו , ה וחיטוי בתפירשצריכה טיפול

 וכ .כ יכול להתפתח זיהו ולהגיע לידי סכנה

שיכול להתפתח הרעלה בד , רגל שנשברה

פ בכל מקרה יש לעשות שאלת "ועכ. מחמת זה

יתא יחכ הא מותר לחלל שבת במלאכות דאור

  ].עבור זה

מותר , ומלאכה האסורה בשבת רק מדרבנ

ויכול , מ למנוע איבוד איבר"יהודי לעשותה על

  .3לעשותה כדרכו ללא שינוי

באלו מקרים מותר לקחת תרופות ומשככי 

  ?כאבים בשבת

 האסורות "מלאכות"עד עתה למדנו דיני עשיית 

יתא או מדרבנ עבור חולה שיש יבשבת מדאור

הנידו שנעסוק , אול. בו סכנה ושאי בו סכנה

ת תרופות בשבת שאינו בו מעתה הוא די לקיח

מפני , עבור החולה" מלאכה"בגדרי היתר עשיית 

. שלקיחת תרופות אי בזה עשיית מלאכה כלל

ל שגזרו שלא "הוא מגזירת חזשהאיסור בזה אלא 
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ובכלל זה , לעשות מעשי לצור רפואה בשבת

שמא בעת , וטע הגזירה. אסרו לקחת תרופות

 יבוא לידי, שיעסוק האד בהכנת הרפואה

, שחיקת הסממני הראויי בשביל רפואתו

  .ויעבור על איסור טוח האסור מדאורייתא

חושי יכל זה דווקא באד הסובל ממ, אמנ

, כאבי שניי, כגו כאבי ראש קלי, בעלמא

 כל גופו או נפל למשכב  חלהשלא' הצטננות וכדו

 אבל במקרי שהכאבי חזקי מאד .מחמת זה

, למשכב מחמת זהעד שחלה כל גופו או נפל 

משו , מותר לקחת תרופות ומשככי כאבי

  .4ל"שבמקו חולי כזה לא גזרו חז

כשמותר ליטול תרופה בשבת האם צריך לעשות 

  ?זאת בשינוי

מי שמותר לו ליטול תרופה בשבת אינו צרי 

ליו הקוד יוא שלמדנו בג, לעשות זאת בשינוי

 שמותר ליהודי פילושחולה שאי בו סכנה א

 מלאכה האסורה מדרבנ א צרי שות עבורולע

בנטילת תרופה אי צרי , לעשות זאת בשינוי

שכל מה שצרי שינוי זה דווקא , והטע. שינוי

האסורה מדרבנ " מלאכה"במקרה שבא לעשות 

אבל בנטילת תרופה אי עשיית , עבור החולה

וכל האיסור הוא רק משו גזירה , מלאכה כלל

שלא כמשו כ , נישמא יבוא לשחיקת סממ

  .5גזרו זאת יכול לעשות א כדרכו בלא שינוי
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56'  מסגליו



מה הדין אדם שלא נפל למשכב אך הוא צריך 

  ? אנטיביוטיקהקחתל

בדר כלל תרופות אנטיביוטיות יש לקחת כמה 

ומצינו מחלוקת בפוסקי בדי , ימי רצופי

  .נטילת בשבת

 שבכל אופ אסור לאד  6 האגרות משהדעת

כל גופו או נפל למשכב ליקח תרופה שלא נחלה 

 שבעה ימי ה אפילו תרופה שצרי לקחת,בשבת

 ,ועיי ש. או יותר שמוכרח להיות שבת בתוכ

שבגלל אי לקיחת התרופה לא שאפילו במקרה 

.  אסור,יוכל האד להירפא ממיחוש זה לעול

י שלא יקח את התרופה יכול "ורק במקרה בו ע

  .אז מותר, להגיע לידי חולי עצבי

  7ל"רב זציעשלמה זלמ או' הגאו רדעת 

ל כאת התרופה ל שא צרי לקחת :תלוי בזהש

הפחות שבעה ימי שמוכרח להיות שבת 

וא יפסיק יו אחד בלקיחת התרופה , בתוכ

שוב לא תועיל יותר או שההפסקה תגרו לו 

צ "אבל א אי. ר לקחתה א בשבתאז מות, נזק

לקחת את התרופה אלא כמות ימי שלא מוכרח 

או ', כגו חמישה ימי וכדו, שתהיה שבת בתוכ

, שאי הדבר גורע בא יפסיק יו אחד בלקיחתה

אסור לקחתה בשבת ויחכה עד יו ראשו ורק 

  .8אז יתחיל לקחתה

 שבכל אופ בו צרי ליקח תרופה  9א"החזודעת 

, מותר להתחיל לקחתה לפני השבת,  ימילכמה

וכ הוא המנהג . ולהמשי לקחתה א בשבת

וכמוב שכל זה בתרופה שתפג . [המקובל כיו

 אבל ,י הפסקת יו אחד"השפעתה בריפוי ע

                                           
 .ג"ג סימ נ"ח ח"או 6
ועיי , ו"ד הערה ע"שמירת שבת כהלכתה פרק ל 7

 .במילואי' בחלק ג
וא התחיל לקחתה לפני השבת ויזיק לו א יפסיק [ 8

צ לקחתה אלא "יו אחד מותר א באופ זה שאי
 ].חמישה ימי בלבד

ספר דיני בוכ , ז"ק צ"הובא בספר אמרי יושר ס 9
ועוד עיי ספר אורחות . ['ו סעי א"והנהגות פרק ט

כ בספר מנחת שבת סימ "וכ]. ד"א אות רי"חרבינו 
 .'א סעי ט"צ

י "תרופה שאי כל פג בהשפעתה בריפוי ע

 כגו אד הצרי ליקח כמה ,הפסקת יו אחד

, ת בשבתאסור לו לקח, ימי משככי כאבי

שהרי אי לקחת לא יפגו כלל בהשפעת ריפוי 

וזה לא , אלא רק שירגיש כאבי בגלל זה, החולי

  . ]הותר בשבת

ותר לו לגרגר בפיו ממי שיש לו כאב שיניים האם 

  '?ויסקי וכדו

כל מאכל או משקה שיש אנשי בריאי 

מותר א לאד ,  לאוכלו או לשתותוהרגילי

 ופילו א הוא מתכו א,חולה לאוכלו ולשתותו

 א כל זה כשלא .10באכילה ושתיה זו לרפואה

אבל א ניכר שעושה , ניכר שעושה זאת לרפואה

או משהה , כגו שמכניס לפיו ופולטזאת לרפואה 

את המאכל בפיו איזה זמ בשביל הרפואה אפילו 

  .אסור, כ בולעו"א אח

מותר לו , מי שיש לו כאבי שניי, ומשו כ

מ להקל "שיש בו אלכוהול עלשתות משקה 

ולא יכניס לפיו , א יזהר לשתות כדרכו, מכאביו

וכ לא יגרגר את המשקה בפיו אפילו א , ויפלוט

  .11כ הוא בולע אותו"אח

   

  

  :בגליון הבא

  ?הא מותר לקחת ויטמני בשבת −

  ?הא מותר לקחת כדורי שינה בשבת −

  ?הא מותר למרוח משחה על פצע בשבת  −

וח משחה כיצד יש לעשות באופ שמותר למר −

  ?זאת
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