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               אריה נמטאריה נמטאריה נמטאריה נמטר ר ר ר """"דדדד

        ––––חלות עיניים בשבת חלות עיניים בשבת חלות עיניים בשבת חלות עיניים בשבת דלקות ומדלקות ומדלקות ומדלקות ומ
         קלינית מעשית קלינית מעשית קלינית מעשית קלינית מעשיתהתייחסותהתייחסותהתייחסותהתייחסות

  :יםראשי פרק

  הקדמה  . א
  ןסכנת עי  .ב
  ?ם שוני מהותי בין עין לשאר איבריםהאם קיי  .ג
  בת שב ןיעבנוספות העוסקות סוגיות   .ד

  ת עין וחיזוק הראיהסוף מחל. 1
  קלמיחוש . 2
  עינייםיובש ב. 3

  ת מדעיתהתייחסו  .ה
  עיןקשר לב . 1
  עינייםדלקות . 2

  עשההלכה למ  .ו

        הקדמההקדמההקדמההקדמה. . . . אאאא

חלות עיניים מהוות פרק שכיח וחשוב ברפואה וקיבלו דלקות ומ
לאור ההתקדמות בהבנתינו . התיחסות מיוחדת בספרות התלמוד וההלכה

ולתת מענה , המעשהראוי לתרגם את השפה ההלכתית לשפת , הרפואית
  . מאמר זה נתמקד בהלכות הקשורות לשבתב. הלכתי למצבים השונים

        יןיןיןיןסכנת עסכנת עסכנת עסכנת ע. . . . בבבב

 מחללין שבת באיסורי דאורייתא יןא, יםעת רוב הפוסקפ שלד"אע
  :ט, ח שכח"ע או"נפסק בשו, משום סכנת איבר

עינו או בעיניו ויש בו ציר או שהיו שותתות דמעות מכאב החושש ב"
  .∗"ת עליו את השב מחללין–ת חולי ילאו שותתות דם או שהיה תח

  

הלכה זו באה מיד לאחר . בשינוי לשון. ד"ה, ב"ם הלכות שבת פ"רים ברמבמקור הדב   ∗
י חולה שיש בו והגדרת דינ, ם בענין דחויה שבת אצל סכנת נפשות"ובסמוך להקדמת הרמב

כ מובא הכלל  "ורק אח, לכה הראשונה שהובאה היא בענין החושש בעיניוהה. הנסכ
... עושין לו כל צרכיו בשבת--בו סכנהש שיה לפיכך חול: "ם"וזו לשון הרמב). בהלכה ה(

 לוליחבהתמהמה ואסור ל ...אלא על ידי גדולי ישראל וחכמיהם... כשעושים דברים אלו
או , שיהיה בשתיהן או באחת מהן צירא והו--ויניעהחושש ב...  סכנהשבת לחולה שיש בו

יוצא וכ, חקדאו שהיה בהן , או שהיה דם שותת מהן, שהיו דמעות שותתות מרוב הכאב
ועושין לו כל , ומחללין עליו את השבת, הרי זה בכלל חולים שיש בהן סכנה--בחולאים אלו

בין , ן בפיובי--ניםפ ולהבחלל גופו מן השפשיש מכה וכן כל  "–ובהלכה ה ". פואהרצורכי 
   ...".הרי זה חולה שיש בו סכנה--בין בכבדו וטחולו או בשאר כל שיש בחללו, במעיו
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פ דמשום סכנת איבר אין מחללין "ואע: "ב"ק במשנ נפסכהולהל
 תנכואיכא ס "...ק שמביא לכך והנימו–" ע עין שאני"לכ, באיסורי תורה

פש תלויה פש תלויה פש תלויה פש תלויה כאיבר שנכאיבר שנכאיבר שנכאיבר שנ ת העיןיד אהקשר בין הלב לעין מעמ,  כלומר–" שפנ
  .תר לחלל שבתולכן מו, בובובובו

ים של מחלת ש כי בפסק זה אין חלוקה בין המקרים השוניש להדגי
ת או דם ושל דמע, ומשמע לכאורה כי בכל הפרשה מהעיניים, העיניים

   .מותר לחלל שבת באיסורי דאורייתא,  כאביםהמלוו

  :בעבודה זרה דף כח' זה מהגמ ןדיל רהמקו

בשבת ) היתה חמה(פחתו של מר שמואל שעינה קדחה ש על מסופר
 יןע: רש שמואללמחרת ד, ולא השגיחו בה לבסוף פקעה עינה והתעוורה

דשורייני דעינא באובנתא , עין שאני: "והטעם, דה מותר לכוחלה בשבתמרש
חללים את  מ ןיעה יזה חולי שלאומפרטת שם הגמרא ב". דליבא תליא

) דמעות(דימעתא , )דם(דמא , )2יבהצר(דיצא , )1ריר(כגון רירא : "השבת
). ליתחילת החו(אוכלא ותחילת ) 3תחושת שריפה, חמימות(וקידחא 

שבא (ופצוחי עינא ) שכבר נתרפא ועדיין קודחת מעט( סוף אוכלא קיפולאו
  . דלא–) לכוחלה כדי להאיר מראית עיניו

        ???? מהותי בין עין לשאר איברים מהותי בין עין לשאר איברים מהותי בין עין לשאר איברים מהותי בין עין לשאר איבריםייייננננוווושששש    םםםםהאם קייהאם קייהאם קייהאם קיי. . . . גגגג

שו את הסוגיה שמדובר שאין סכנת נפש אלא סכנת ירן פ"מבי והר"רש
רך צול אףשכן ,  בכך מהותית משאר איברים בכך מהותית משאר איברים בכך מהותית משאר איברים בכך מהותית משאר איבריםעין שונהעין שונהעין שונהעין שונהואם כן , עוורון

 4דעת רבינו תם, לעומתם. הצלתה כאיבר בודד הותרו איסורי דאורייתא
  אבר היא כסכנת נפש אבר היא כסכנת נפש אבר היא כסכנת נפש אבר היא כסכנת נפששכל סכנתשכל סכנתשכל סכנתשכל סכנתהיא , א, בסוכה כו בסוגיה 5תוהתוספו

  

  ).י"רש(א "ציירז ק" בלע–ו רירא נוטפת עינ  .1
  ".מידי דץ ביה"כמו " מו מחטשנוקב כ"–י בביצה כב "ורש, טאישפוננ  .2
  ".אפיחה בקד" לשון –יצה כב י בב"רש  . 3
 ורבינו –ז "וזו לשון האו. ג, סימן רפ סה, כ"אור זרוע בו מובא הדיון בהלכות יוההמקור ב  .4

אחד מאיבריו אני קורא סכנה ומחללין עליו ) אבדון: אולי(ואפילו דאבון : "תם נחלק עליו
י שרוב אינם מתים וכן עוברות המריחות אנו "את השבת כדאמר גבי מכה של חלל אעפ

..." סכנה היאר  דעובר אבןאלא דקלקול הגוף או חסרו, להאכילן וריתהון מתות שאינ רואים
  .ומשמע מדבריו שכל סכנת איבר הינה גדר של סכנת נפשות

. יןז גם בסכנת איבר מחלל"ולפי, "דסכנת איבר כסכנת נפשות:"ת התוספות שלפנינולפי גרס  .5
הנוסח , )ז"תשנ,  הרב יעקב דוד אילןבעריכת, הוצאת מוסד הרב קוק(ש "עומת זאת בתוספות הראל

ש "גם הרש. י"וכשיטת רש, ז אין מחללין על איבר אחד"ולפי" שותנפת כנדסכנת עין כס"הינו 
  .כנת עיןסהגיה בדברי התוספות בסוכה דקאי על 
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 –ובעין התירו אף מעבר לכך , י ישראל" עליו את השבת אף עומחללין
. השבתלל את מותר לח" ...ן בו סכנת עיןן בו סכנת עיןן בו סכנת עיןן בו סכנת עיןפ שאיפ שאיפ שאיפ שאי""""אעאעאעאע חש בעיניו ואפילו"

שכן בשאר איברים מותר , גם לדעתם ישנו שוני מהותי בעין, מכל מקום
  . בר סכנת איאיןאיןאיןאיןגם כשגם כשגם כשגם כשואילו בעין הותר לחלל , ת אברנכסב קרלחלל 

אלא , ז לגבי היתר חילול בסכנת איבר"גם דעת המאירי בעכך היא 
אף , הוא כלל לא מבחין בין עין לאיברים אחרים, שבשונה מהדעות שהזכרנו

אלא אף בסכנת : "...ריוואלו דב. 6 בענין עין בענין עין בענין עין בענין עיןרק במקרהרק במקרהרק במקרהרק במקרהמרא נקטה שהג
, אבר אחד מחללין עליו את השבת דלא אמרו שורייני דעיניה בליבא תלו

 סייחתומחדד כי ההיתר מ". אבר קרובה לבאה תנכס א לומר שהפסדלא
  .ואף כשיש בו מעשה, איבר באיסור שבותת להצל

  :  בעניןלמדים כי קיימות שלוש שיטותנמצאנו 

אין לחלל , ש והאור זרוע"וספות הראת, ן"מבהר, י"שלשיטת ר. 1
והיא , אך בסכנת עין הותר לחלל משום סכנת איבר, שבת משום סכנת איבר

תר ייחודי שלא ים הרשכן עוורון מהווה גו, משאר איברים הנושו מיוחדת
  .7מצאנו בשאר איברים

שום סכנת כל בינו תם והתוספות שמותר לחלל שבת משיטת ר. 2
כן גם -ואם, ין סכנה לאיבוד העין גם כשא–ף יותר מכך  ארותיובעין ה, איבר

  .לדידם שונה עין משאר איברים

 שמותר לחלל שבת באיסור שבות משום כל סכנת ימאירשיטת ה. 3
  .ל משאר איבריםכלונה שלא   ועין, איבר

אינה שסכנת איבר , כדעת רוב הפוסקים, יז, ע שכח"ו נפסק בשלהלכהלהלכהלהלכהלהלכה
את השבת אלא שישנה הקלה מיוחדת ל חל לבגדר סכנת נפשות ואין

.) יד, שכח, סי, וסףילקוט י(    דיה יוסףדיה יוסףדיה יוסףדיה יוסףוהרב עובוהרב עובוהרב עובוהרב עוב. י ישראל"המתירה שבות ע
ידי -על שא אומרהרופאם , ויש בו סכנת איבר, חולה שאין בו סכנה: "פסק

בת שומעין לו לחלל עליו את הש, סכנת אבר זו יכול לבא לידי סכנה כללית
כנת כנת כנת כנת אין לך סאין לך סאין לך סאין לך ס דעת הרופאים שכמעט וםכיו. אפילו במלאכות דאורייתא

  "...איבר בודד שלא יהא כרוך בה גם סכנה לכל הגוףאיבר בודד שלא יהא כרוך בה גם סכנה לכל הגוףאיבר בודד שלא יהא כרוך בה גם סכנה לכל הגוףאיבר בודד שלא יהא כרוך בה גם סכנה לכל הגוף

  

ע ביורה "ו דברי הש– לשאר איברים  אמגודכ כי במקרים נוספים נעשה שימוש בעין ומעניין   .6
חולה אין מלים אותו עד שיבריא וממתינין לו מעת שנרפא מחוליו : "ק ב"סב רס' סידעה 

, פ שאינה בזמנה" אז אין מלין אותו אלא ביום אעגם ותושבעה ימים מעת לעת ואז מלין או
אבו לו עיניו כש ןוגכבאחד מאיבריו  שהוא חולי כל הגוף אבל חלה... במה דברים אמורים

  ".   חר שיבריא מלין אותו מידלאיא ורב שידב ממתינין לו ע"וכיו
  ".ם"י עכו"לא שרי אמימר למיכחל רק ע: "מכת בגמרא בביצה כא דעתם נת  .7
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שם המתיר חילול ' ע בסעיף ט"ושה קספ ראינו לעיל את  עין לעניין
  .8ם המפורטיםימקרבשבת 

  :את הדעת למספר שאלות מעשיות העולות מהסוגיהויש לתת 

והאם יתכן שתהיה , ין העין לבין הלב מבחינה מציאותית במה היחס  . 1
 וניא, מינא הלכתית במידה והיחס בינהם כפי הידוע לנו כיום-נפקא

  .א8מתואר בגמראכ

המתירה חילול שבת , ע"ארת בגמרא ובשווהמת "דלקת"ה מהי אות  .2
  ? ומה לגבי מחלות עיניים נוספות, האם בכל דלקת התירו? מדאורייתא

        וספות העוסקות בעין בשבתוספות העוסקות בעין בשבתוספות העוסקות בעין בשבתוספות העוסקות בעין בשבתננננות ות ות ות גיגיגיגיסוסוסוסו. . . . דדדד

מצאנו , יתר הגורף לכאורה של חילול שבת בדלקת עינייםלמרות הה
  : כפי שיבואר להלן, ןיעב לופות בהיתרי הטילמספר הגב

        ::::יים וחיזוק הראיהיים וחיזוק הראיהיים וחיזוק הראיהיים וחיזוק הראיה עינ עינ עינ עינתתתתסוף מחלסוף מחלסוף מחלסוף מחל. . . . 1111

בעא מיניה רב אשי מאמימר מהו לכחול את ", א, יצה כבהגמרא בב
דמעתא וקידחתא , דמא, דיצא, רירא ןגו כ,היכא דאיכא סכנה? ט"העין ביו

מיבעיא לי סוף אוכלא כי ק, שרי לא מיבעיא דאפילו בשבת, ותחילת אוכלא
) 9וווו מאור מאור מאור מאורהההההגיהגיהגיהגיללללתרפאות הוא ואינו כוחל אלא תרפאות הוא ואינו כוחל אלא תרפאות הוא ואינו כוחל אלא תרפאות הוא ואינו כוחל אלא שקרוב להשקרוב להשקרוב להשקרוב לה (אניופצוחי ע

אמימר שרי למיכחל עינא "ובהמשך הסוגיה שם " אסור:  ליהאמר? מאי
  ".מנוכרי בשבת

הבין את הרישא של המימרא ) י-כות ד וב הל"ת פשבת כוהל(ם "הרמב
ואילו הסיפא , ..."תחולים שיש בהן סכנה ומחללין עליו את השב"כעוסקת ב

. ל צרכיו על ידי נכרי כשל המימרא עוסקת בחולה שאין בו סכנה ועושין לו
, מצע חולי וכן בא–" תחילת חולי: "ב בהלכות שבת"ולהלכה פסק המשנ

   .10י סימנים אלו" סכנתא עאבל בסוף שכבר תש מחלתו ליכא

  

בדיונו בגירסת הגמרא ' קז. עמ, פרק שביעי, א"ח) הרשלר (לכה ורפואהלכה ורפואהלכה ורפואהלכה ורפואהההההוד ועיין ע  .8
שהם ממש קשורים , י מאורי העין תלויים בטרפשי הלב"שלפי רש, "דשורייני דעינא"

" באבנתא דליבא"קב גרס עי ונברואילו , ן ללבינה אנטומי או פיזיולוגי הקושר את העבמב
  .ולפי זה אין כאן ממש סכנת איבר, הלבת  להבנהוונכופירש כי ה

קשר בין ֶבלט מתקדם של העין לבין בעיות לבביות קיים במצב של יתר פעילות בלוטת    .א8
וגם , ק מהיר והפרעות לבביות נוספותהתוצא של יתר הפעילות גורמת גם לדופ. התריס

 . העורך--  .לֶבלט הולך ומתגבר של העיניים
  .י"רש  .9

 תעדל האך תקש, ן"י והרמב"סוגיה זו תובן היטב לשיטת רש. סעיף כד, ימן שכחב ס"משנ  .10
פירש ) א, שבת קט(המאירי . איברת ת בסכנל שבשהותר חילו) ת"המאירי ור(הסוברים 

  .רותמ, אבל אם היתה סכנה, עין הינו דווקא כשאין חולישאיסור נתינת כחול ל
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  : : : : ללללמיחוש קמיחוש קמיחוש קמיחוש ק        ....2222

, תצו(ט "ע הלכות יו"וספת בדיני טיפול בעין מצאנו בשוה נלהגב
אלא לענין ) ט שני של גלויות"יו (ינשל ןוחילוק בין ראש אין"שפסק ) ב"ס
י אינו יהודי אם אין "י שאסור בראשון אלא ע"ן לכחול את העין ואעפכת ומ

  ". י ישראל" עבשני מותר אפילו, בו סכנה

ב בשם האחרונים "פירש המ, אות בה עוסקת הסוגיהציהמי לגב
ינו קצת וכל גופו בריא אינו מרגיש מיחוש בגופו ינו קצת וכל גופו בריא אינו מרגיש מיחוש בגופו ינו קצת וכל גופו בריא אינו מרגיש מיחוש בגופו ינו קצת וכל גופו בריא אינו מרגיש מיחוש בגופו  בע בע בע בעששששכשחכשחכשחכשח"שמדובר 

י י י י """" ע ע ע עאהאהאהאהם רפום רפום רפום רפווווות שת שת שת שווווט אסור לעשט אסור לעשט אסור לעשט אסור לעש""""ין דבכגון זה בשבת ויוין דבכגון זה בשבת ויוין דבכגון זה בשבת ויוין דבכגון זה בשבת ויועעעעהההה    תתתתממממחחחחממממ
       11".עצמו אפילו בשינויעצמו אפילו בשינויעצמו אפילו בשינויעצמו אפילו בשינוי

ק "ב ס"משנ(, ו תואמים לשיטת פסיקתו בהלכות שבת שכחדבריו אל
, וגם באותו אבר אין סכנה, שאינו סובל בכל גופו, חד מאיבריו אלתמחשב) נב

  . שבותםושמ רסז רק בדבר שנאאוגם , י גוי"ע אסור לחלל אלא ע"לכו

        : : : : ינייםינייםינייםינייםיובש בעיובש בעיובש בעיובש בע. . . . 3333

 אין - : סעיף כ, ע הל שבת שכח"ועל פיה נפסק בשו,  קחתשבהגמרא ב
 פותח וסוגר העין אסור ואם אינו פותח נותנין יין לתוך העין וליתנו על גביו אם

  .ורוק תפל אפילו על גביו אסור דמוכחא מילתא דלרפואה עביד, וסוגר מותר

אלא , "חושש בעיניו"כאן אינה בחולי בעין כדוגמת המציאות 
י ההקבלה היא למתן מסתבר כ. 11 כדוגמת יין או רוקזלי נו"עין עבלחלוח ה

, גב איאשה, לתת ליובש בעינייםטיפות כתחליפי דמעות שאנו נוהגים 
  .תופעה שכיחה מאד

יות אלו יוצא אם כן כי היתר חילול שבת בדלקות עיניים לפי סוג
  :שת הנושאים הבאיםולשב תוי נכרי לפח" עלמוגבל לטיפו

  חלהבסוף המ. 1

  פת מאורו בלבדוסתלצורך . 2

  .קל של העין שאינו משפיע על הגוףבמיחוש . 3

ן באופן הנראה עי האתאין היתר ללחלח , קלקרה של יובש ואילו במ
  .כרפואי

  

  
שנראה , מותר, כאן מבאר שאם רוחץ פיו במים ואחר כך מעבירו על עיניו םםםםמגן אברהמגן אברהמגן אברהמגן אברה  .11

יכול ללחלחן ברוק , ח שאם אינו יכול לפקוח את עיניו"ל והב"ומביא בשם הרש. כרחיצה
. השהיב ת שונות של תסמונת העיןבירור דרגוב םיראתמצבים אלו מ. התפל שאין זה לרפוא

– DRY EYE SYNDROME.  
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        ות מדעיתות מדעיתות מדעיתות מדעיתהתייחסהתייחסהתייחסהתייחס. . . . הההה

        : : : : עיןעיןעיןעין----קשר לבקשר לבקשר לבקשר לב. . . . 1111

ולעומתו הבין . עין מעורין ואחוזין בטרפשי הלב מאור ה–ש י פיר"רש
ראיית העין תלויה בהבנת , כלומר, לב הבנת ה–ו פירוש, "אובנתא"התוספות ש

, די בין שני האיברים הללותפקו- י יתכן וישנו ממש קשר פיזיולוגי"לרש. הלב
  .12ואילו לתוספות ישנה השפעה על הלב ברמת ניתוח הנתונים המתקבל בראיה

ן לבין י העןקיים קשר פיזיולוגי מסוים בי, איתופר-תיעדמבחינה מ
תופעה . שבין שרירי העיניים לבין קצב הלב) רפלקס(הלב והוא קשת ההחזר 

, רובם ניתוחי פזילה, רי העינייםזו באה לידי ביטוי בעיקר בזמן ניתוחי שרי
עלול קצב הלב , ובעיקר השריר הישר הפנימי, כשאז בזמן משיכת השרירים

' ולבצע מסז,  קלינית את הרפלקס הזהשםיניתן לי. 13לרדת באופן משמעותי
 לא. במקרי פעימות מואצות, חיצוני לגלגל העין ובכך להאט את קצב הלב

אף ששורייני דעינא הם אכן גידי , ר האם הגמרא מתכוונת לתופעה זורוב
ס להבנת או חייתמ" אאובנתא דליב", מאידך. המחוברים לשרירים, העין

  . הלבב א לקצלי שאוקרוב לוד, עמקות הלב

הסברא נותנת כי טעם הגמרא התבסס על היות , ר כך או כךיהא ההסב
 ולפי, הלבכדוגמת , 14תלויים בהש  נפ השחיי, העין איבר בעל חשיבות רבה

ת נוגעת סו ההתייחיכ ,ייתכן מאוד. כך הם פני הדברים אל וניהמידע שביד
ובנכות הקשה המיוחסת , בעיקרה להקשר הרחב של תפקוד הראיה לחיים

  .15"תעיוור חשוב כמ"עד ש, לעוורון

        ::::ינייםינייםינייםינייםדלקות עדלקות עדלקות עדלקות ע. . . . 2222

רות וחים המקצועיים מעט שונים מאלו המתוארים בספאף שהמינ
א את ההקבלה המעשית של המקרים המתוארים ניתן למצו, הלכתית- התלמודית

דרג את סוגי מחלות  נאם. תלאלו שאנו רואים בקליניקה היומיומי, בהלכה
  :נקבל את הדירוג הבא, העיניים לפי הספרות התלמודית וההלכתית שראינו לעיל

  

  ".בוחן כליות ולב"בבחינת    .12
13.   Oculo-cardiac reflex  
שלדעתו מותר לעבור על איסורי תורה כדי לרפא עיוור , קכ' יס,  חלק בשרידי אששרידי אששרידי אששרידי אשראה   .14

  .םיהרב שתי עיניו עקב הסיכון הממשי שמסתכן העיוור בצאתו לרשותב
חששו גם לפגיעה זיהומית ועיוורון אפילו בעין אחת בגלל הסיכון הממשי ל "זיתכן שח  

  . העורך--                                                            .להעברת הזיהום ולפגיעה גם בעין השניה
  .ולא רק לעיוורון מלא, ר הגמרא נוגע אף להצלת עין אחתאף שהית  .15

אך יש ). קודמת' עהובא בה, ששששאאאא    יייישרידשרידשרידשריד(יכשל ויפגע  נ שמא"קו מלא מוגדר כפיעיוורון[  
ממדית האם גם בו יש סכנה מפני חשש -מצב הפוגע בראיה התלת, אחתן רון עיסם חאלדון 

  ]. העורך--                                                                                 ? תאונה בהעדר ראית עומק
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  ת סתםמתן טיפו •

  איה רחיזוק ה •

  יןיובש הע •

  כאב קל •

  ניים חיצונית קלהדלקת עי •

  צונית קשהניים חידלקת עי •

  יניים פנימיותדלקות ע •

  .ירידה חדה בראיה או כאבים חזקים, ספים הכוללים חבלהמקרים נו •

:  מרכיבים5 כולל בתוכו מושג זה, 16"דלקת"מושג הרפואי להבהרת ה
דלקות עיניים בלחמית . ב והפרעה תפקודיתאכ, תוחינפ, חום, אודם

פתיע נוכל פן מבאו. 17הפרשה וגודש כלי דם: מתאפיינות בשני מרכיבים
לפי הגמרא בעבודה , רה המובאת להלכה כדלקתגדההק לראות כי זו בדיו

 –) דמעות(דימעתא , )דם(א דמ, ) ריר–י "רש(רירא : ע בסעיף כ"זרה והשו
, רירי, דמי, מימי(ם  השוניתרשופ את גודש כלי דם וסוגי ההםיביכמראלו ה

  מהווים–) חמימות(חא וקיד, )שריפה, צריבה(דיצא ). מוגלתי-רירי, מוגלתי
  . דלקת המתלווים לעיתים למצבים אלול  שרהדרגות חומ

        מעשהמעשהמעשהמעשההלכה להלכה להלכה להלכה ל. . . . וווו

 לנסות ולפרוט את סוגי מחלות העיניים והלכה למעשה נפנה עתה
  :לכבד לקדירגנו את סדר ההיתר מה. כיצד לנהוג בשבת

של תחושת יובש קל בעין  תופעה – ת סתם ללא כל מחלהת סתם ללא כל מחלהת סתם ללא כל מחלהת סתם ללא כל מחלהמתן טיפומתן טיפומתן טיפומתן טיפו •
מסתבר מדברי . ומקובל לטפל בה בתחליפי דמעות, מינושכיחה מאד בי

לא לא לא לא הגמרא בשבת קח כי תופעה זו היתה מקובלת גם באותם ימים ולכן 
ח לללח וף את הפנים ואגב אורחאוף את הפנים ואגב אורחאוף את הפנים ואגב אורחאוף את הפנים ואגב אורחאמותר לשטמותר לשטמותר לשטמותר לשטאבל , שום חילולשום חילולשום חילולשום חילולהותר הותר הותר הותר 

מכל . אך לא הותר אם פותח וסוגר העין, ו פותח וסוגר אינת עיניו אםא
  .18 סתםמקום אין לטפטף תחליפי דמעות

מצב זה . 19ור יותר מהמתואר בסעיף הקודם מצב חמ–  קשה קשה קשה קשהיובש עיןיובש עיןיובש עיןיובש עין •
מסתבר שהשימוש בתחליפי . לחלח ברוק שהתיר ל11ל"י הרש"תואר ע

בהתאם לרמת , תרים יהיו מו20דמעות או בטיפולים תרופתיים נוספים

  

16. inflammation. 
17.  hyperemia. 

   ".על גביו אסור דמוכחא מילתא דלרפואה עבידו ילאפרוק תפל "ם למה שתוא  . 18
19 . Dry eye syndrome ת ירנחמור עלול לפגוע בקובמצבו ה – Keratitis sicca  
משחת טטרציקלין או טיפות מקומיות של ציקלוספורין , חומצה היאלורוניתכדוגמת   . 20

  .שוקשיצאו לאחרונה ל
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ולגרום , ן שמצב זה עלול לסכן את קרנית העיןווכי, יובשהחומרה של ה
  .כגון זיהומים חידקיים של הקרנית, לסיבוכים משמעותיים משניים

ב "וכך פסק במשנ, אינו לעיל בסוגיה בביצה כפי שר– איהאיהאיהאיהחיזוק הרחיזוק הרחיזוק הרחיזוק הר •
 יאדובדשרוצה לעשות רפואה כדי להגביר אור עיניו ש כ"וכ "–בשבת 

 נראה –? ות של חיזוק הראיהה מציאמהי אות.  21"אין מחללין משום זה
ל מלאכותי 'דמעות או גן מת: אאלא לדוגמ, אין זה מצב של חוליש

, מה שמשפר את צלילות הראיה, לשמירת מסך הדמעות ולשיפור פניהן
  . ל חילול שבתכולא הותר 

ואף באיסורי דרבנן , לל כלל שבת בכאב עיניים קל אין לח– 22ללללקקקקכאב כאב כאב כאב  •
,  רפואירךצו לשלא נראה שעושה כןאך מותר כ, משום שחיקת סממנים

לשים יין או קילורין שרויים על גבי העין מבלי לפקוח ולסגור את : כגון
ם המתאימים ירקמה. כע בסעיף "מציאות זו מתוארת בשו. עיניים

קל בעיניים המטופל בתחליפי דמעות ש ובי: םינלתיאור כאן ה
גודש כלי (יה ללא הפרשות או היפרמ, כאב עין לא ספציפי, מלאכותיים

-שאינן חריפות או תת, )כלזיון(קות עפעפים לא זיהומיות דלו  א,)דם
  . 23חריפות

או צורך במתן טיפות , ת מסוג זהלגבי דלק – יים חיצונית קלהיים חיצונית קלהיים חיצונית קלהיים חיצונית קלהדלקת עינדלקת עינדלקת עינדלקת עינ •
ולא , אן מותר להשתמש בטיפות עיניים כ,בוךת סייומיומי קבוע למניע

ן כאן איסור ומותר אף במשחה שכן אי, גזרו משום שחיקת סממנין
המקרים .  הותרו כאן איסורי דאורייתא מקום לא–מכל  .24ממרח

 רקע ויראלי עלת לוהמתאימים לתיאור כאן הינן דלקות עיניים חיצוניות ק
דלקות עפעפים זיהומיות , או חיידקי) כ אדנווירוס או הרפס"בדר(
יש . על רקע אלרגי םייניעאו דלקות , )אולוםדהור- בלפריטיס או שעורה(

: אך אין מצב התואם לנאמר,  הללו נגרמת אי נוחותיםב המקררובי לציין כ
  ...".  שותתות דמעות מכאב או שותתות דם "...

ע " בשו התיאור– ם חיצונית קשה ודלקות עיניים פנימיותם חיצונית קשה ודלקות עיניים פנימיותם חיצונית קשה ודלקות עיניים פנימיותם חיצונית קשה ודלקות עיניים פנימיותיניייניייניייניי ע ע ע עדלקתדלקתדלקתדלקת •
עשוי , "שותתות דמעות מכאב או שותתות דם"ט 'ח ס"הלכות שבת שי

ואז הותר , קות עיניים פנימיותו דלקשה אלהתאים לדלקת עיניים חיצונית 
כאן ישנו . ע סעיף ט"כמתואר בשו, לחלל את השבת אף באיסורי דאורייתא

  

  .ז"י בסוגיה בע"ברים בדברי רשמקור הד  . 21
  .ע"ושב סעיף כא, ח"בסימן שיהמתואר   .22
ואף לא ,  של דלקתהרקמב רמתי, טוחן במלאכת אגלי טלאגלי טלאגלי טלאגלי טלבשם ה, יף חד סע" פלככככ""""ששששששששב   .23

אל לו לעשות שום טיפול , אך מי שחש כאב קל בעינים, בטיפות עיניים תמששחזקה לה
וכן חולה המטופל יום יום , מותר לתת טפות עיניים, נייםאך אם יש דלקת עי, לרפואה

  .בטיפות למנוע סיבוך רציני
ז אויערבך גם למרוח משחה "מתיר בשם הגרש, סעיף ט, בת שכח הלכות שהםהםהםהםנשמת אברנשמת אברנשמת אברנשמת אברבספר   . 24

  .עיןהוך תונה להחליק את המשחה בוכ ןיאשכיוון , ולא שייך איסור ממרח, בתוך העין
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ואשר מהווה באופן מעשי מדד , דגש על כאב בעין הנלווה להפרשות
עיניו כאב גדול ו ל ובאכ: "25א"ובהלכות מילה מעיר הרמ, לחומרת הדלקת

שהכוונה בכאב גדול לתיאור המפורט ך "כתב השו. " הגוףלשבכ הוי כחולי
רים אלו מתאפיינים בסכנה ממשית  ואכן מק. 26ח סימן ט"ח שכ"באו

כל . ן העיןבדועד אוה ש קטיפול עלול להסתיים בנזק רסוחו, לתפקוד העין
ואולם כאשר חלפה הסכנה המוחשית , זה נכון לתחילת או אמצע החולי

המקרים המתאימים לתיאור . יסורי תורהבאת שבאין עוד היתר לחלל , לעין
 ומשנית למזהמים כגונוקוק א(דלקת לחמית זיהומית קשה : כאן הינם
בתיות רומיות אהוי זדלקות, )המסוגלים לגרום לפרפורצית העין, המופילוס

דלקות שונות של לובן העין , )צלוליטיס(או בעור סביב הארובה 
ות או על רקע תגובה או דלקות קרנית זיהומי, )אפיסקלריטיס או סקלריטיס(

דלקות עיניים פנימיות ). במחלות כגון דלקת פרקים(חיסונית מוגזמת 
הראיה עצב לסוגיהן וכן דלקת של ) אובאיטיס(ללות דלקות ענביה והכ

  .לות לסכן את העין והראיה ומתירות אף איסורי דאורייתאלוע

 בקבוצה זו םרימק ה–    לא דלקתיים עם סכנה לאיבוד הראיהלא דלקתיים עם סכנה לאיבוד הראיהלא דלקתיים עם סכנה לאיבוד הראיהלא דלקתיים עם סכנה לאיבוד הראיהתהליכים תהליכים תהליכים תהליכים  •
חסימת , )ראיה מרכז ה–המסכנת את המקולה (כוללים הפרדות הרשתית 

במקרים .  ישירה לעיןהלבח וא, עורק או וריד מרכזי או היקפי של הרשתית
. 27נה משמעותית של אובדן ראיה ויתירו אף איסורי דאורייתאכש סיאלו 

 מצבים שלא תמיד מסכנים באופן מיידי את נםהית חור של הרשתיקרע או 
  .ויש לשקול כל מקרה לגופו, ההראי

ספים מקרים נו – יםיםיםיםמסכני חימסכני חימסכני חימסכני חיניים הקשורות במצבים מערכתיים מחלות עי •
 מלבד –ירידה חדה בראיה או כאבים חזקים , ה לגלגל העיןלבחהכוללים 

ההיתר לטפל גם באיסורי תורה הינו , היתר להלכה לצורך הצלת העיןה
. יימות סכנות נלוות כלליותק, גורף יותר כאשר בנוסף לסכנה הישירה לעין

שה במערכת ק םד ילעשויה לבטא מחלת כ ירידה חדה בראיה: לדוגמא
. אשר מסכנים באופן מיידי את חיי החולה, דם ישירהדם או שליחת ק

ירידת ראיה פתאומית עלולה להוות גורם ראשון באבחנת מחלת כלי דם 
י להתקף חריף חזקים בעין עשויים להוות ביטווכאבים , 28מסוכנתת תילקד

  .בחילות והקאות,  עזיםאשכאבי רהמלווה , 29ני מוגברישל לחץ תוך ע
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28. temporal arteritis.  
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