בדין שמוש בתרופות בשבת
)המשך מ ה חובר ת הקוד מ ת(
ה ר ב א  .ד  .או־דערבך

והנה כלה שכתבנו לערך להיתר דעת הגרש״ ק בס׳ החיים ,חזי׳ ל דבכל בתנא מדתר כשהתחיל
לעסוק ברפואתו כבלה ימים לפני השבוז ,דאי׳ כ גם בבד״ד אם רגיל לקחת בל יום פגיזנלין
וכיו״ ב למנוע זיהום מחזר לקחת גם בשבת .הן אומנם דהידזר זה הביאוהו כמה מהאחרדנים
רבן הורגלו רבים להתיר בזה אך לענ״ד יש לדון בזה .דבוקדר ההיתר הוא בס' החיים בסימן
שבייה סעיף ל״ז רז״ל :הנה מרגלא בפומא ראגשי לומד ראם בבר התחי ל לעסוק ברפואות קודם
השבת מותר לד לעשותה אפילו בשבת ואם לא התחיל בחול אין לו להתחיל בשבת ,והנה לא
נודע מניין יעא להם זה ,ונראה דלמדר זה מדין רסיה רמבדאר לעיל דאסדר להחדיר רסיה
ומבואר בתדס׳ שם דבמג״א באן דליתן לכתחילה אסדר בלא״ ה מבח שבלא יברא לידי שחיקת
סממנים אך להחזיר לא שייך שחיקת סממנים לבך אסדר שמא ימרח וא״ב מוכח בדהיא
דבבר היה על המכה לא שייך חשש של שחיקת סממנים רק שבלא ימרח ולפיי׳ז ברפואה שהוא
דרך אכילה דשתיה לא שייך חשש שמא ימרח רק ואסור מבח חשש שחיקת סממנים דלפיייז
היבא דלא הוי בתחי לה לא שייך חשש שחיקת סממנים א״כ ה״ג בזה להתחיל לאכול ולשתות
רפואה חרשה בשבת בזה יש לחוש ביון דלא הובנה לו מבעוד יום שמא יבוא לשתיק בשבת
אבל אם בבר התחיל בה מבעד״י אז מסתמא בבר הבין לו ממש דדך רפואתו כדבעי וליבא
למיחש שיבוא לידי שחיקת סממנים ובמד שמותר לאכול ולשתות בל דבר ולא חיישיגן שיברא
לידי שחיקת סמםגים ולבך ה״ב ברפואה בל שהת חי ל בה בבר מבעו״י אין לדרש לידי שחיקת
סממנים  ,ואף דיש לדחות דאין דומה ממש לרסיה מ״ מ דמיון יש לזה ומילתא דמסתברא הוא
בלא״ה דזזיבא דבבר התחיל פבעד״י .אין לחדש ב״ב עב״ל.
ולעני ,ד בל דבריו בזה תמוהים דהנה מה שכתב להטעים בסברא את ראייתו מרטיה  ,דביון
דהתחיל מבעו״י מסתמא בבר הבין לו הבל ברבעי דמשו״ה ליבא למוחש משום שחיקת סממנים ,
תפדה מארד מצד הסברא וגם נסתר מהרבה מקומות ,דהרי גזירה זו שמא יבוא לשחק״ ס לא
החזה ע״ז בלבד ש לוקח הרפואה רעל רפואה זד בלבד שהוא לוקח אלא הגזירה וזיתה כללית,
גם לד וגם במוביל אחרים ראם יתירו לו לרפאות מיחושו ומתוך שאדם בהול על רפואתו
יבוא הדא או אחרים בשבת זז או שבת אחרת לשחוק סממנים ומה מועיל בזה שרפואה זו
שלוקח היום בבר הובנה מבעו״י ,והלא במקור בדירה זו שנאמרה בגם׳ שבת נ״ג אייריבן
לענק העמדת בהמה אז ארם במים להצסגן כשאוזזד דם עי" ש והרי התם לא שייך בלל ברפואתו
זו שחיקת סממנים רגם המים מוכנים ועומדים מבעו״י ובב״ז גזרינן  ,ראם יתירוהו רפואה זז
חיישינן שמא יבואו לשחיקת סממנים בפעם אחרת ,והדבר פשוט ומבואר בבמה מקומות כמו
בסימן שב״ח סעיף ב״ז דאסור לתת חתיכת בגד ישן ע״ג מבה משום שבגר ישן מרפא המכה,
ובן בסעיף מ״ ב אין מתעמלין דהיינו שדוחס על הגוף בבח כדי שיגע ויזיע ,ואסור לדחוק
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בריסו של תיגוק ברי להוציא הדעי ע״ב הרי התם ברפואה זר אין בכלל סממבים והבל מוכן
ועומד מבעו״י ,ואעפ״ב גזרו שמא יבוא בפעם אחרת לשחוק סממנים ועיין בסי* שב״א
במשנ״ב ס״ק ע׳ ובשעה״צ או״ק צ׳  ,והא דשבת קז,ח :שורה אתז קילורין מעייש ושוחק
ע״ג עיניו בשבת ופירש״י ,ד ל דידיה ביון דאצרכוה לשרותה מע״ש הוי היכירא ,התם שאני
דהרי לגבי אתרים בראה כרוחץ ביין ורק עבורו מהני היתר משא״ב בגד״ד דהוי רפואה
ממש לא מהנה זה .ובמדי כ מה שהזכיר בתוך דבריו ״ובמו שמותר לאכול ולשתות בל דבר
ולא חיישיגן שיבוא לידי שחיקת סממנים ולכך היזב ברפואה״ובו׳ אין דבריו מובנים לי
בלל דמה עגין מאבל ומשקה שדרך בריאים לאוכלם ולשתותם ומעולם לא היו בכלל הגזירה
של שחקייס לנדייד שהוא רפואה ממש.
ועיקר הוכחתו מהא דרטיה ,פשוט דיש לחלק סובא בינייהו דגבי רסיה הא דבו התו״ ס
דליבא למחיש לשחיקת סממנים ביון דהוי מאתמול עילויה הכוונה כאן ראותה רסיה עצמה
בבר היתה עליו מע״ש רק עכשיו נפלה ולכן לעגין גרירה זו איבה נחשבת בפעולה חדשה
אפי׳ כשנפלה על הקרקע ,אבל בודאי שאין כוונתם משום שבבר עסק ברפואת מבתו מע״ש,
דפשום הדבר דע״ב לא כתבו דליבא למיחש לשחק״ס רק בשמחת ר אותה רטיה עצמה אבל
לתת רסיה חדשה בודאי דמלבדאיסור ממרח יש בו בם משום גזירת שחק״ס .ואע״פ שעוד
מע״ש בבר התחיל ברפואתו והניח אז רסיה ע״ג מבתו ,משא״ב בבד״ד הרי גם כשהתחיל
לקחת התרופות במה ימים לפני שבח הרי התרופה שלוקח בשבת זד היא פעולה חדשה במו
רסיה חדשה ואסדר ,שו״ר בס״ ציץ אליעזר ח״ח שהק׳ ג״ב על דברי הגרש״ ק מסעם אחר
והוא רגבי רסיה איבא היכירא בזה גם בלפי הרואים שרואים בהדיה שרק מחזיר את הרסיה
שבבר הונחה עליו מע״ש ועל-בן בהיות דאיבא הי בירא לבד״ע ,שפיר ב׳ התדס׳ דאס
בבה״ג החשש של שחיקת סממנים משא״ב באכילת או שתיית רפואה הרי אין בל הי בירא
כלפי הרואים שהת חיל בבך עוד קודם השבת עיי״ש ומחוך דבריו נראה שלמד בבדדנת התדס׳
שכתבו דלי בא למיחש לשחק״ ס בידן דהוי מאתמול עילויה דבדדנתו היא מסעם היבידא
לבו״ע ולבן מותר ,ולא ידעתי למה נזקק לפרש בן ,דמלבד שא״א לומר דחזר־ת רסיה מע״ג
הקרקע הוא היבידא לכד״ ע דהרי יתכן ויבוא אחד שלא ראה שנפלה ויחשוב שהוא מגיח
הדמיה רק בעת .דגם אם נאמר חזזזיתר חרא מסעם היבירא הרי לפי״ז יהא מותר לא רק להחזיר
את הדמיה אלא גם להחליף ברסיה חדשה דאז בודאי יהי׳ היכר דהבל יראו שמסיר הרטיה
הישנה ומשים החדשה ויהא מותר מטעם שחק״ס ,והלא ברור הדבר שאיבד בן ,ובלא״ה גם
לא מציגו שמירת שחק״ ס ביתרת ע״י היכר והא דשו רה אדם קילורין ובד׳ הוא כמד שבתבגו
לעיל דפשוס ,וגם אין דמיון  p iהיבר זה לזה דגבי קילדרין ההיכר הוא מועיל משום שע״י
ההיכר יזכור שאסדר לשחוק סממנים ביס דהצריבדהו לשרותו מע״ש משא״ ב היכר של רסיה
בל ההיכר אינו אלא לידע שבבר עסק ברפואתו מאתמול \ז7יבך מציגו הבר בזה שיתיר,
רעיי״ ש עוד שהביא שבס׳ אורחות חיים בסימן שב״ח אות ב״ז בתב ג״ב להשיג על ס׳
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החיים ״דבלה שמדמה לה לדין רטי׳ דלהחזיר שרי הוא תמחז דהתם היתה מונחת בשבת עצמו
משא״ב באן״ והרב המחבר מסתפק אם בכוונת המהרש״ם להשיג כדרך שהשיג הוא וב״ שם,
שהמהרש״ם מציק לדברי הר״ן שהביא הרמ״א בסימן רני׳ ג ס״ב ומזה משמע שאין כוונתו
להאבלור .ולדעתי ברור הדבר שכותת המהרש״ם לה״ ק כפי שכתבנו לעיל וזהו מה שמציין
לדברי הריץ בבלו שב' הר״ן לענין חזרת תבשיל בשבת דאם לקחו מהבירה משחשיבה אפילו
הניחו ע״ג קרקע מותר היינו שבא אזסתייע מ ר הר״ן שאע״ פ שהרסיה נפלה על הקרקע אין
החזרה נקראת פעולה חדשה וה״ה לענין רטיה.
והגזל בס׳ אורחות חיים בהגהת מזזרש״ם שם כ' להביא ראיה נגד ס' החיים וז״ל גם יעל להביא
ראי׳ מהא ושבת ק״מ ע״א ולעיל סימן שב״א סעיף י״ח דבדליבא סכנה בם בבהייג אסור ע״ש
ותבין ובו' עב״ל וכוונתו הא דאבלרינן שם לעגין לשתות מי חילתית מי שחש ביוקרא דליבא
״אפילו למאן ד־אסר ה״ מ הי בא דלא אישתא בלל אבל הבא ביון דאשתא חבלשדז בשבת ומעלי
שבתא אי לא שתי בשבת מסתכן״ ובן הוא בטושד״ע הרי חזינן דגם כשהתחי ל לשתותו מיום
חמישי ושישי לא היו מתי רץ לשתות אלא משום דאם לא ישתה שם בשבת יסתכן אבל בלא
סבבה לא ואם בדברי הגרש״ ק הרי גם בלי סבנה יהא מותר כיח והת חיל כבר בזה כמה ימים
לפני השבת.
ולעג״ד אין מגם' דו ראי׳  ,לסתור חדושו של הגרש״ק ,דאין הנדון בגס׳ שם בלל לענין
לשתות מי החילתית אלא בל הנדון שם הוא לענין אם מותר להשרות את החילתית בשבת,
דהבי איתא התם רב אחא בר יוסף חש בי וקרא דליבא דפי רש״ י )שלבו בבד עליו( אתא לקסיה
דמד עוקבא א״ל זיל שתי תלתא תיקלי חילתתא בתלתא יומא אזל אישזזא בחמשא בשבת ומעלי
שבתא לצפרא אזל שאל במדרשא אמרו ליה ובד׳ שדתה אדם קב או קביים ואינו חושש  ,אמר
להד לשתות לא קמיבעיא לי  ,דפירש״ י )דבלאו רפואה משקה הוא ותגן בל המשקין שדתה(
לשדות מאי אמר להד ובד׳ הבי קאמר רב שדרה בצדק ומניח בחמה .בבלאן דשרי אפילו למאן
דאסד ה״ם הינד דלא אישתו בלל אבל הבא בידן דאישתא ובו' מסתבן ע״ב .הרי בל השאלה
היתה אם מותר לשרות את החילתית בשבת משוס עובדא החדל כדאמרינן התם לעיל בגכל' ,דע״ז
עבו לד כיון שכבד שתה ביום חמישי וששי מותר לד לשרות כדי שלא יסתכן דבלא סבבה ודאי
ואסדר לשרותו משום עובדא ח ד ל משא״כ לענין שתית החילתית כשבבר היה שרוי מע״ש
ודאי דמדתר אף להתחיל לשתותו בשבת משום דהרא משקה בריאים ,וכן הוא לשון השד״ ע
שכ״א המניף י״ח אין שדרין את החילתית וכד׳ היה שרדי מאתמול מותר לשתותו )עי״ש במשב״ב(
בשבת )דהסעם הוא משום דהוי משקה של בריאים( ראם שתה ממנו ירם חמישי וששי וצריך לשתותו
גם בשבת מותר )הכוונה לשרות( רבו' מ מי שהוא סכנה אם לא ישתה ממנו ע״כ.
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והנה הרמב״ם בפרק ב״א מהל׳ שבת הלכה כ״ב ב׳ ״שתה חילחית מקוחכז השבת והרי הוא
שותה והולך מותר לשתותו בשבת אפילו במקומות שלא נהגו הבריאים לשתות החילתית״
וראיתי בס׳ ציץ אליעזר שם ,שדקדק בלשון הרמב״ם שלא הזביר כאן הטעם ראם לא ישתה
בשבת יחלה או יסתכן כדאיתא בגת״ ואילו בפרק כיי ב ה״ז כתב הרמב״ם ״ואם שתהו ביום
חמישי ושישי הרי זה שורה בשבת בצונן ומניחו בחמה עד שיחם ושותה כדי שלא יחלה אם
פסק לשתות ’,ומשבחן מזה דלגבי איסור שריה משום עובדא דחול זקוקים לטעם שלא יחלה
משא״כ בפכייא דאיירי לענין לשתותו במקומות שלא נהגו הבריאים לשתותו בזה לא הזכיר
הרמב״ם הטעם שלא יחלה ,משום דגם שלא יבוא לידי מחלה ג״ב מותר כיון שכבר שתה
ממנו לפני השבת והוא סיוע לדברי הגרש״ק עיי״ש .ולי נראה דעדיין אין מדברי הרמב״ם
כדי לסייע ,דבאמת לשון הרמב״ם בפב״א הב״ב בפי שהעתקנו כנ״ל הוא רק לפי הגהת
המ״מ שהוסיף המלים מותר לשתות בשבת )אפילו( במקומות ש)לא( נהגו הבריאים ובו׳ ,
ומה שה־דקיקו להגיה בן הוא דבל״ז למה ליה להרמב״ם לומר שתה חילתית מקודם השמע
דאם המדובר הוא במקומות שנהגו הבריאים לשתותו גם כשלא התחיל לפני השבת כיון
דהוא משקה של בריאים ולכן הגיה בן המירי אף במקומות שלא נהגו הבריאים לשתותו,
אמנם לפי גירסא זו ברמב״ם אין הלבה זו שייכת לבאן דהרי הרמב״ם התחיל בהלכה זו
בזה״ ל אובל אדם אובלין ומשקין שדרך הבריאים לאבלן ולשתותן ובו׳ כגון הבסברא
והרישדת וכו׳ ובהלכה כ״ג כתב וכן שמנים שדרך הבריאים לסוך בהן וכו׳ וא״כ מה
השייכות של הלכה זו של חילתית לכאן .ואמנם באליהו רבה כתב על הא דכ׳ המחבר דאם
הי׳ שרוי מאתמול מותר )לשתותו( בשבת דמהרמב״ם משמע דאם הוא במקום שאין מנהג
בריאים כלל לשתותו דאסור זעי״ש במשנ״ב ס״ ק ע״ב דדזא״ר גרס ברמב״ם לא בהמ״מ
אלא דהרמב״ם מרירי במקומות שנהגו הבריאים לשתותו ושפיר משמע דאם לא נהגו הבריאים
לשתותו דאסור גזירה משום שחיקה ,ואמנם גם ל די דיה ק״ק דאם גרס כן א״כ לאיזה צורך
כ׳ הרמב״ם שתה חילתית מקודם השבת דבלא״ה ג״ב מותר כיון דדרך הבריאים לשתותן,
אבל עב״פ לפי דברי הא״ר הרי דבריו ברור מללו דע״ב לא התיר הרמב״ם לשתות חילתית
בשבת אלא רק במקומות שנהגו הבריאים אבל בלא״ה אסור היינו אף כשהתחיל לשתותו
לפגי השבת תה דלא בהגרש״ק הנ״ל וגם לפי גירסת המ״מ הרי אין מזזמ״ס שום סיוע
להגרשייק דהרי המ״מ בעצמו כתב שם וז״ל והטעם שכיון שהתחיל אם יפסוק ולא ישתה
בשבת יחלה ומבואר זה בפרק ב״ב והדין מבואר בפרק תולין עכ״ל הרי גם לפי המ״מ נראה
ברור דאעי׳פ שהתחיל לשתות את החילתית מלפני השבת הוזקק להוסיף הטעם משום שלא
יחלה אם יפסיק ואם כדברי הגרש״ק הרי מותר נם בלא״ה כיון שהתחיל לפני שבת .ולפרש
כן בדברי הרמב״ם מעצמנו ולומר בגירסת המ״מ אך הטעם לא בדידיה אלא כירן שהתחיל
מלפני השבת לכן מותר ג״ כ לא ניתן להאמר דא״כ למה נקט הרמב״ם דין מחודש זה שלא
נזכר בגם׳ וכתבו דווקא על חילתית הרי שתיית החילתית בין אם הרמב״ם מזכיר הטעם
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שלא יחלה כפי שהזבירד להלן ובין אם לא מזכירו הרי אמת הדבר שהפסקת השתיזז מביאה
לידי חולי וא״ב לא ל להרמביים לומר דין מחודש זה בחילתית שאפשר להטעותנו ולומר
דהסעם הוא כדי שלא יחלה ויותר נבון היה אילו הרמביים היה כותב דין זה בסוף סעיף כייא
דאם התחיל לאכול או לשתות מכל אלו עוד מלפני השבת סותר גם בשבת דעי ,ב חזרמב״ם
לא התכוון כלל לדין מחודש זה אלא כותתד או בהאי׳ ר אד כהמ״ט ואיך שנפרש דבריו הרי
ראיה להיפר מדברי הגרש״ק ,ומעתה נהי דמה שב״ המהרש״ם באורחות חיים דמדברי
הגמרא יש פירכא להגרש״ק אינו פירבא וכמו שב׳ לעיל אבל מדברי הרמב״ם באמת יש
ראיה דלא כדברי הגרש״ק.
ובסכום הדברים נלענ״ד דאע"פ ראם לדין יש להשיב על ראיית הגרש״ק דנם מד׳ הרמביים
לא נראה כן אך מכידן שכמה מגדולי האחרונים כתבו כן להיתר וגם הגרש״ ק כ׳ דמרגלא
בפדמי דאינשי הרי המיקל יש לו על מה לסמוך ובודאי שראוי להיות סניף להיתר.

ו אתה יו ד ע ש ת קון ה מי דו ת הי א ר פו א ה הנ פ ש ו כ ו חו ת י ה ,ו כ בו ש ה רו פ א א שר
י ר פ א הגו פו ת צ ריך שי ד ע ת ח ל ה הגוף א שר י ר פ א הו כ ו ל ו ו ח ל קיו מה הם י ר״ ל
גו ף ה א ד ם ,ו צ רי ך שי ד ע איז ה ד ב רי ם י ח לו הו וי ש מו ר מ ה ם ,ו איז ה ד ב רי ם
י ב רי או הו ו י ב ו י ן א לי ה ם ,בן רו פ א הג פ ש ה רו צ ה ל ת קן מ דו ת ה א ד ם ,צ רי ך שי ד ע
הנ פ ש ו כ חו תי ה ב כ ל ל ה ו ח ל קי ה ו מ ה י ח ל ה או ת ה ומה י ב ר י א ה.

)שפינה פרקים ל ה ר פ ב ״ ם ,פרק ראשון(
1

18

