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 מ. זילברמן
 

סבר בגמ' איתא בשבת. נכרים הצלת        (כו.)
בשכר בשבתא כוכבים עובדת אולודי למימר יוסף         רב
דידן לה למימר יכלה אביי א"ל איבה משום          שרי
מינטרי דלא דידכו עלייהו מחללינן שבתא        דמינטרי
על פליג לא אביי הרי ע"כ. מחללינן, לא          שבתא
אלא איבה, משום בשכר להוליד מותר דהי'         העיקרון

 דס"ל דבכה"ג ליכא איבה.
התירו איך יוסף) רב סבר (ד"ה התוס'         והקשו
דרק אופנים בב' ותירצו איבה. משום דאורי'         איסורא
וכן דרבנן. איסורא אלא דליכא היכא מתירים         היו
מילדין "אין שכתב, הי"ב) שבת (פ"ב ברמב"ם         משמע
לאיבה חוששין ואין בשכר ואפי' בשבת הגויה         את
(ד"ה בריטב"א אמנם חילול". שם שאין        ואע"פ
במקום להתיר אין דרבנן איסור דאפי' כתב         אולודו)
חילול אפילו בהם שאין דברים להתיר דנו ורק          איבה

 שבת דרבנן.  וכך בראב"ד ובר"ן.
אין "כותית ס"ב), שמ (סי' המחבר        ופסק
שבת". חילול בו שאין בדבר אפי' בשבת, אותה          מילדין
דיכלו איבה דליכא מילדין "אין (סק"ה), המג"א         וכתב
משמע עליו מחללין אין שבת משמר שאינו דמי          לומר
שבת". חילול אין אם שרי לאיבה למיחש איכא          דאי
איסור על לעבור מותר אם בצ"ע הניח בפמ"ג          אך
הראשונים מחלקות על תלוי וזה איבה. במקום         דרבנן

 שהבאנו.
בזמנינו דהרופאים "ודע (סק"ח), המ"ב       כתב
דמעשים כלל בזה נזהרים אינם כשרים היותר         אפי'
עובדי לרפאות פרסאות כמה שנוסעים שבת        בכל
על להם ואין בעצמן סממנים ושוחקין וכותבין         כוכבים
שבת לחלל דמותר נימא אם דאפילו שיסמוכו         מה
אינו דג"ז [אף העו"ג בין איבה משום דרבנן          באיסור
לכו"ע אסור בודאי דאורייתא איסור בפמ"ג] עיין         ברור
וכן ישמרנו". השם במזיד הם גמורים שבת         ומחללי
"ולכן כה), סי' ח"ב (או"ח חיים דברי בשו"ת          כתב
שמקילין ברופאים המנהג אך להחמיר יש        בודאי

לא אבל להם להתיר ארצות מתקנות שהוא         ושמעתי
 ראיתי זה בספר".

כתב, קלד) סי' (יו"ד חת"ס בשו"ת        אמנם
אפילו להתיר יש נפשות סכנת חשש זו באיבה יש           "ואם
של"ד סס"י מג"א דמלשון ע"ג אף דאורייתא         מלאכה
מלאכה ולא הותר משאצ"ל דהוה כיבוי דוקא         משמע
ומ"ש במתניתין ע"ב מ"ד עירובין עיין מיהו         גמורה
מלאכה אפילו להדיא יראה שם גבורים שלטי         עליו

  דאורייתא הותר אם א"א בלעדה".
קצד סי' (חו"מ החת"ס בזה כתב        ועוד
לסכנתא למיחש דאיכא היכא "אבל ח"ה),        השמטות
כי ויאמרו ותחרות שנאה ויוסיפו ביניהם דרים         שאנחנו
דמנטר' תי' יקבלו ולא בעינינו קל ככבים עובד של           דמו
ויותר גוים הם הרופאי' המקומות ברוב ועוד         שבתא
אמרו לא נמי בש"ס ואולי ישראל של דמן          בעיניהם
… וגוי' ישראל תערובות שכיחי הי' שלא בימיהם          אלא
י"ד בש"ע ברמ"א הגיה שלא על קצת לתמו' יש           ובאמת
לסכנתא למיחש דאיכא דהיכא ביולדות הנ"ל קנ"ד         סי'

 שרי".
ח"ד (או"ח אג"מ בשו"ת כ' החת"ס דרך         ועל
שבת להיות מוכרח שהוא כשנזדמן "אבל עט),         סי'
שאף קבוע רופא כבר כשהוא או החולים         בבית
חולה נכרי אליו דוקא בא בשבת סגור שלו          שהמשרד
בחלול אף לו להזדקק מוכרח הוא סכנה שהוא          בדבר
אסון איזה כשנזדמן וכ"ש דאורייתא, באיסור        שבת
דלא מאחר יותר הסמוך לרופא שקורין לביתו         סמוך
סכנה הוא אביי שאמר הדחוים במדינותינו        מתקבל
אם וגם החולה, מקרובי ממש לגופו בעצם גם          ממש
לחוש יש בעצמו לו סכנה שתהא חושש אינו          הוא
מהממשלה וגם המדינה אנשי מצד כך כל גדולה          לאיבה
ואף זה, מתוצאות סכנה לעניני גם לחוש ודאי          שיש
משום להתיר אפשר איך תמהין סבר ד"ה שם          שהתוס'
בזמן במדינותינו המצב כפי דאורייתא, איסורא        איבה
במדינות אף גדולה סכנה איבה מצד איכא         הזה



התורה, בדיני להתנהג מישראל אדם לכל        שהרשות
  שהוא עכ"פ שלא כשע"י זה לא ירצה להציל נפשות."

דהא המ"ב, דברי על לתמוה       והוסיף
לכל אחד רופא רק שהיה הקטנות בעיירות         "ברוסלאנד
את לרפאות הולך היה לא אם ברור ודאי הרי           הסביבה
שגרם בטענתם אותו הורגין שהיו ברור היה         העכו"ם
היו לא המדינה שופטי וגם וכדומה ובתם לבנם          מיתה
את מענישין היו לא לגמרי או כך כל אותם           מענישין
היו שהשופטין באופן ואפילו הורגו שהיה        העכו"ם
שיהרגהו לחוש שייך היה הא קל עונש באיזה          מענישין
כמדומני לסכנה לחוש יש בזמננו אבל וסיים         בצנעא".
העתונים ע"י הידיעות פרסום מצד וגם מקום,         בכל
למילף המכשול איכא העולם בכל שנעשה מה         תיכף
לרציחה עד השנאה להגדיל הסתה וגם למקום         ממקום
ממש, כסכנה זה לדון יש שבזמננו פשוט לכן עי"ז           גדול

 ויש להתיר כשנזדמן זה".
ראה בעיתונות פרסומים לגבי שכתב       [ובמה
בחוברת יעקבאוויץ עמנואל (הלאר"ד) הרב של        מאמרו
בעיתון שכתב פרופסר עלילת אודות ח' כרך         טראדישן
שבת שומר יהודי אודות למנינם הששים בשנות         הארץ
בסכנה שהי' נכרי עבור רפואי לטיפול לקרוא         שסירב
לפני ורק ולהד"ם). בדוי' היתה המעשה (וכל         בשבת
בנוא בנושא מאמר סביב ויכוח הי' שוב שנים          כעשר

 יארק טיימס מפרופסר מהארווארד.]
סי' (או"ח ח חלק אומר יביע בשו"ת         וע"ע

  לח).
שכטר הגרצ"ש למו"ר הצאן בעקבי בספר        
לעבוד ישראלי לרופא דאסור כתב ב) אות ט          (סי'
עצמו דמכניס ישראלים שאין במקום בשבת        בבי"ח

 למצב של דחי' איסורים אצל נכרים.
סי' קלא) (ח"א באג"מ כתב זה       [ובענין
שלא עדיף בשבת חולים בבית להיות שצריך         דברופא
במקום אחר ביום לעבוד וינסה בשבת לעבוד         יצטרך
לעבוד שיכולים אחרים רופאים יש אם        שבת
סמוך ללון מחוייב להגיע דצריך היכא        במקומו, אבל
וסעודה. לקדוש יין יהי' שם לא אם אף החולים          לבית
א"צ רופאים עוד שיש דבמקום (סי' עט) בח"ד כתב          וכן
שיה' עדיף אלא אותו למצוא שיהי' קל עצמו         להמציא

מכל לא דשייך מהיכא ידוע, חוץ שאינו טלפון מספר          לו
 אדם זוכה להרפא.]

כתב שיז) עמ' ח"ג (שבת עובדיה חזון         ובספר
רופאים שיהיו לכך שידאגו בא"י חולים לבתי         שעדיף
הצורך דלעת והוסיף צדק. בשערי שנוהגים כמו         נכרים

 לטפל בנכרים יש לעשות ע"י שנים שעשאוהו.
ע' מומר ישראל עבור שבת חילול        ולענין
או שבת לחלל דמומר סק"ו) מ"ז שכח (סי'          בפמ"ג
בין מחלק סק"ט) שכט (סי' ובמ"ב כגוי. דינו          להכעיס
של (סי' במג"א ועי' להכעיס. למומר לתיאבון         מומר
או"ח ח"י אומר יביע בשו"ת וע' קראים. לענין          סק"ד)

 סי' נד אות טז.
 
 
 

 
 
 
 
 
 


