טפול רפואי בשבת ,לחולים שאינם בני־ברית
השאלה:
האם מותר לחלל שבת ברי לרפא גוי ? אס מחזר  -אלו איסורים הות ר ו  -דרבנן אד גס
דאורייתא?
תשובה:
יסוד האסור :מהמבואר במסכת עבודה זדה ,כ״ו ,א׳ והנפסק בשולחן ערוך אורח חיים ,סימן
ש ״ ל ,סעיף ב' :״עובדת גלולי ם ,אין מיילדין אותה בשבת ,אפילו בדבר שאין בו חלול שבת״
ובמשנה ברורה ,שם ,סק״ח בתב תוכחת מגולה וזה לשדנו :״ודע דהרופאים אפילו היותר
כשדים  ,אינם נזהרים בזה כלל  ,דמעשים בכל שבת  ,שנוסעים בבלה פרסאות לרפאות עובדי
כוכבים וכותבין ושוחקין סממנים בעצמן ואין להם על מה שיסבוכו  ,דאפילו אם נימא  ,שמותר
לחלל שבח באיסור דרבנן משום איבה בין העו״ג) ,אף דגם זה אינו ברור ,ע־ בפרי מגדים(
איסור דאורייתא בודאי אסור לכולי עלמא ומחללי שבת גמורים הם במזיד ,השם ישמרנו״ .
יסודות ההיתר:
א,

בתנאי ,שמתנה הרופא בקבלת ר שיונו ,שיטפל בבל ד«לה בבל מצב ,ושאם לא ימלא תנאי

זה ,יו כלו להעבירו מתפקידו;
ב.

אי הספול בגוי יביא לשנאה חמורה כלפי היה ו דים.

באיסורי דרבנן:
הזזתם סופר ,חלק חו שן־ מ שפ ט ,סימן קצ״ד מסיק בדעת הדמב״ס ,שדוקא ליילד בן לעבודה
זרה ,שזה איסור.חמור  -אסור ,אבל לרפאות אותם דלא חמור כל כ ך ,אין להחמיר ,גם אם
יש ברפואה איסור דרבנן ,במקדם שי ש לחשוש לדרכי שלום .ועקר יסוד היתרו של החת״ס
הוא משום איבה דזמנינו ,שיושבים אנו בין הגויים ושאתם מקבלים התירוץ ,שאנו שומרי שבת
מזה ר ים מלחללו .ולדעתו איבד; דזסניגו גדולה ומסוכנת יותר מזמן הגמרא.
ובשו״ת דברי חיים ,חלק ב'  ,חלק אורח חיים סימן ב״ה השיב :״הנה זה פשוט באחרונים
דדבר שבדת מותר . . .ודאי פשימא דסדגיא נראה דבדרבבן עדשין משום איבה״.
מסקנת המחבר:
"ולבן בודאי אפשר להתיך ל ר ו פא י שרא ל לחלל שבת באיסו רים דרבנן עבוד ודלה עבד״ם״ .
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באמורי דאורייתא:

בדברי חיים ,שם ,כתב .שלפי עקר הדין ,אסרו־ לחלל שבת עבוד גדי באסרו־ תדרדז׳ " א|־
המנהג ברופאים שמקילים ,ושמעתי שהוא מתקנות ארצות להתיר להם ,אבל לא ראיתי זה בספר״ .
ובשו״ת חת״ס ,חלק יורה דעה ,סימן קל״א כתב ,שאם י ש באיבה זאת ,חשש סבנת נפ שו ת,
יש להתיר אפילו מלאכה דאורייתא .ראיתו ממסכת עירובין  ,מ״ד ב׳  ,במשנה ובשלמי גבורת!
שם .ובספר סהרת המים מביא עצה לרופאים ,שצריכים לטפל בחולה בוי באסורי תורה ב שבת,
שיחשבו בשעת הטפול  ,שכל כוונתם היא לא לעצם רפואת הגדי  ,כי אם בדי להציל עצמם שלא
ייענ שו על כך ,וגם להציל כלל ישראל ,שלא תגיע אליהם סכנה כ ל ל ,ואז גם אם יע שו מלאכה
דאורייתא ,ייחשב להם כמלאכה שאתו צריך לגופ ה ,שאין חייבין עלי ה ,וגם

pk

זה בבחינת

פסיק רישא כי :א .כל שאתו מתבוין אין ראוי לומר פסיק רישא,
ב .לא ניחא לו,
ג  .אינו ברור וודאי ,שיתרפא ברפואה זו.
המחבר מוכיח מאחרונים רבים את עקר הרעיס  ,שאם עושה אדם דבר באונס  ,נחשב המעשה
במלאכה שאינו צריך לנרפה.
מסקנה:

מותר להביש עזרה רפואית לגוי ולמומ ר גם אם כרוך הדבר בחלול שבת דאורייתא ,בתנאי
שיחשוב הרופא המחשבה דלעיל .אבל כל האמור הוא רק ,כשאין אפשרות ,שמלאכות דאורייתא
יעשו על ידי אינם בר-חיובא ,אבל כשקיימת אפשרות בזאת ,בוד אי ,שמוטל חיוב ,ש י ע שו
על ידי שאתם בר-חיובא.
)שו״ת גי ץ אליעזר חלק ח'  ,סימן ס״ו ,פרק ו ' ( .
ב או תו ענין:

בציץ אליעזר חלק ס'  ,סימן י״ז ,פרק א'  -מובא מכתבו של האדסד״ר מקלדיזנבדרג ,שבו
הוא מסכים לדינא  .שמותר לחלל שבת עבוד נוי גם באיסור דאורייתא בגלל איבה ונזירות על
כלל ישראל וכותב שהינו דין גמור  ,ומוסיף  ,שתקנת הארצות היונה שלא יקחו שכר עבור
הרפוי ״דמלבד דאיבא בזה שכר שבת ,כוונתם היונה שעי״ ז יהא מלאכה שאתו צריך לגופה״
ומוכיח ,שא! נוטלים ממון יש בזה משום מלאכה שצריך לגופה ״ולפי זה רק באופן שאין
מקבלים שכר שדי״ .
הריסב״א והחת״ס כותבים ,שצריך לזרוק אח השכר לים או לוזונו לצדקה ,כדי שלא יהנה
משבר שבת.
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מקורות נוספים:
שו״וז מ פ ה אריה תניינא ,דמו״ח סי' י׳ ; שו״ת עבדז־ת הגדשתי ■ סי' קב״ג; שו״ת ב' ח
ו; 1ור ש וה סי' בי' ; שו״ ה הרמ״ץ ח״א חאו״ח סי' ב״א; שיורי סהרה ) ל ד' אברהם בן ר'
נחמיה הבהן( מערבה שי ״ן אות ז' ; דמשק אליעזר ) ל ר׳ א פאפו( ע ם' ל״ט; שם הגדולים
)להחיד״א( ע' רבינו יונה; שו״ת מנחת יעחק ,ח״א סי' ס״ג; הרפואה והי הדות ענו' 8 4 -8 6
ובהערות; התורה וה מדינה  ,קובץ ז -ח ע ם' קי״א; שמירת שבת כהלכתה ,פרק ב״ח סעיף נ״ ד
ובהערה קפ״ס; ו עו ד.
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