וישלח

תשס"ט

ועוד על ' ֱאל ִֹהי' ומנהיגי לאומיי
__________________________________________________________________________

הרב יוס כרמל ,ראש כולל "אר חמדה"
פגישת של יעקב ועשיו מתוארת בתורה שלש פעמי ,בכל פע מבחינה אחרת .המשות לשלשת הפגישות הוא השימוש
המודגש בכינוי ' ֱאל ִֹהי'.
הפגישה הראשונה מסתתרת בסו פרשת ויצא )ראשוני ואחרוני רבי ממליצי להתחיל לקרא את הפרשה הנוכחית
מסו )כולל( הפרשה הקודמת( ,וז"ל הכתוב:
ֹאמר ַי ֲעקֹב ֲַ ,א ֶ1ר ָרַ /מ ֲחנֵה ֱאל ִֹהי זֶה וְַ ִ+ק ָרא ֵַ 1ה ָ2ק( ַהה)א
"וְ ַי ֲעקֹב ָה ַל ְְ -ל ַד ְר (,וְַ ִ+פ ְ*ע) ב( ַמ ְל ֲא ֵכי ֱאל ִֹהיַ :וֶ +
ַמ ֲחנָיִ " )בראשית ל"ב ב3ג(.
יש אומנ בחז"ל וג בראשוני כדוגמת דברי רש"י( הקושרי את סו פרשת ויצא לתחילתה ,אבל אי אפשר להתעל
מהקשר ג לפרשת וישלח )כדוגמת דברי הרמב" 4החולק על רש"י( ,עיינו בדברינו לפרשת ויצא "חמדת ימי" תשס"ז
באתר 'אר 5חמדה' .
הפגישה השניה היא עדיי 4ע מלא 3 -שרו של עשיו ,וז"ל הכתוב:
ֵ/מר ע(ד
ֹאמר לֹא ַי ֲעקֹב י ֵ
ֹאמר ַי ֲעקֹבַ :וֶ +
ֹאמר ֵא ָליו ַמה ְֶ 6מ ַָ -וֶ +
ֵ/בק ִאיִ 1עַ (2עד עֲל(ת ַה ַָ 6חרַ ...:וֶ +
ָתר ַי ֲעקֹב ְל ַבַ (7וֵ +
"וֵַ ) ִ+
יתי ֱאל ִֹהי ָ:נִ י
יאל ִ,י ָר ִא ִ
ַ)9כל ...:וְַ ִ+ק ָרא ַי ֲעקֹב ֵַ 1ה ָ2ק( ְ:נִ ֵ
ָ1י ו ָ
ית ִע ֱאל ִֹהי וְ ִע ֲאנ ִ
ְִ 1מ ָ,ִ -י ִא יִ ְָ 8ר ֵאל ִ,י ִָ 8ר ָ
ַפ ִ1י" )ש ,ש כה3לא(.
ָצל נ ְ
ֵַ ;9
ֶאל ָ:נִ י ו ִ
הפגישה השלישית והאחרונה מתקיימת פני אל פני ע עשיו ,והכתוב מדגיש:
ְַ 9ר ֵצנִ י"
ֶיְ ,ִ -ראֹת ְ:נֵי ֱאל ִֹהי ו ִ
יתי ָפנ ָ
ָדי ִ,י ַעל ֵָ 4,ר ִא ִ
ֶי -וְ ָל ַק ְח ִָ 9מנְ ָח ִתי ִמִ +
אתי ֵחֵ <ְ 4עינ ָ
ֹאמר ַי ֲעקֹב =ל נָא ִא נָא ָמ ָצ ִ
" ַוֶ +
)ש ל"ג י(.
לביטוי " ֱאל ִֹהי" יש במקרא שלש משמעויות.
* הראשונה :כשמו של הקב"ה ואז יש המקפידי לבטאו "אלקי".
* השניה :דיי 4כמו בפסוק:
ַר ִ1יע@ֱ 4אל ִֹהי יְ ַ1ְ Aֵ 1נַיִ  ְל ֵר ֵעה)" )שמות כ"ב ח(.
ֵיה ֲא ֶ1ר י ְ
"ַ ...עד ָה ֱאל ִֹהי ָיבֹא ְַ 7בר ְ1נ ֶ
* השלישית :מנהיג מדיני ,שר ,נשיא או מל -כמו בתקבולת:
ָ8יא ְב ַע ְ -ָ 2לֹא ָתאֹר" )ש ,ש כז(.
" ֱאל ִֹהי לֹא ְת ַק ֵAל וְ נ ִ
יעקב יצא לדר -כבודד3אד פרטי ,והוא חוזר לאר 5ישראל כמנהיג של כמה מחנות .המחנה שלו הוא מחנה ע מנהיג 3
" ַמ ֲחנֵה ֱאל ִֹהי" .לכ ,4שאלת הפגישה ע עשיו ,איננה שאלת שלו הבית הפנימי בתו -משפחת יצחק ורבקה ,כי א
השאלה הלאומית! מי הוא המנהיג הלאומי באזור ,במזרח התיכו 4בכלל ובאר 5ישראל בפרט?
שאלת הבכורה ושאלת הברכות איננה עניינ של שני אחי אלא של שני לאומי ,כמו שהתבאר בנבואת רבקה .המאבק
ית ִע ֱאל ִֹהי" ג
המתואר בפגישה השניה ,הוא לכל הדעות מאבק לאומי ,שבסופו ברור שיעקב הוא מנהיג לאומי " ִ,י ִָ 8ר ָ
ית" מלשו 4שר ושררה .המאבק לא הוכרע סופית כיו 4שיעקב לא יצא מנצח גמור מ 4המאבק.
" ִָ 8ר ָ
לצערנו הרב ,ג הפגישה השלישית איננה מביאה לידי הכרעה את השאלה הלאומית .אחרי ששרו של עשיו קורא ליעקב
ֶיְ ,ִ -ראֹת ְ:נֵי ֱאל ִֹהי".
יתי ָפנ ָ
ית ִע ֱאל ִֹהי" ,יעקב הוא זה שקורא לעשיו ' ֱאל ִֹהי' ָ " 3ר ִא ִ
ישראל,ִ " ,י ִָ 8ר ָ
א על פי שמבחינה פרטית ,קנה יעקב את הבכורה ולקח את הברכות ,שאלת ההנהגה הכללית3הלאומית נשארה ללא
ֶא ָמ."5
)לאֹ ִמ ְלאֹ י ֱ
)1נֵי ְל @א ִ2י ִמ ֵַ 2עיִ ְ -יִ ֵָ :רד) ְ
ְֵ -
הכרעה וחזרנו אל נקודת המוצא " ְ1נֵי ג(יִ  ְ< ִב ְטנ ְ
הבה נתפלל כי בקרוב נגיע ג לנקודת הסיו" :וְ ַרב ַי ֲעבֹד ָצ ִעיר"
ל)כה" )עובדיה א' כא(.
מ(ִ 1עי ְ< ַהר ִצִ 4(+ל ְֹ:1ט )=להנהיג( ֶאת ַהר ֵע ָ8ו וְ ָהיְ ָתה ַליקֹוָק ַה ְָ 2
"וְ ָעל) ִ
תנחומי למשפחת וסרטיל על הסתלקות ראש המשפחה ר' אשר וסרטיל ז"ל
אוהב תורה ומוקיר רבנ ,4שות להרבצת תורה לרבי
בנחמת ציו 4ובבני 4ירושלי תנוחמו

אר חמדה ע"ר
רח' המ"ג  5ת.ד 36236 .ירושלי 91360
טל'  02%5371485פקס02%5379626 :
web-site: www.eretzhemdah.org

ERETZ HEMDAH
5 Ha-Mem Gimmel St. P.O.B 36236 Jerusalem 91360
Tel: 972-2-5371485 Fax: 972-2-5379626

Email: info@eretzhemdah.org
נית ,לקרוא את הדברי ג באתר האינטרנט www.yeshiva.org.il
מוקדש לע"נ רבי יעקב ב 4אברה ועיישה סבג
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בחודשי הקרובי יתפוס מדור "שער לדי "4את מקומו של המדור משפט והלכה – משפטי שאול  /הלכה פסוקה.
המדור "שער לדי "4יעסוק בסוגיות יסוד במשפט העברי ויפתח לציבור הרחב פתח להבנת מושגי יסוד בתחו עבודת
בית הדי 4על פי די .4בכ -נבנה נדב -נוס בקירוב משפט התורה לליבו של הציבור הרחב.

חיוב הוצאת ממו ,לש השבת אבידה
הרב יואב שטרנברג
כסיו לעיסוקנו בהלכות השבת אבידה ,נעסוק בגליו 4הנוכחי בשאלה א אד חייב להוציא ממו 4לצור -השבת אבידה.
המשנה )בבא מציעא ל (:אומרת" :היה בטל מסלע לא יאמר לו ת 4לי סלע ,אלא נות 4לו שכרו כפועל .א יש ש בית די 3 4מתנה
בפני בית די ,4א אי 4ש בית די 4בפני מי יתנה? שלו קוד".
המשנה עוסקת באד שרואה את אבידת חברו ,אבל הטיפול באבידה יגרו למשיב להפסיד זמ 4עבודה ,וממילא להפסד כס.
המשנה אומרת ,שא יש במקו 'בית די ,'4ומסבירה הגמרא שהיינו שיש ש שלושה בני אד ,יכול המשיב להתנות עימה ,שלא
יפסיד את שכרו ,ובמקרה כזה ,הוא נוטל את כל השכר שהפסיד מבעל האבידה .אול ,א אי 4ש שלושה בני אד ,המשיב יוכל
לתבוע מהמאבד שכר רק 'כפועל' ,ובגמרא )ש לא (:מבואר שהיינו 'כפועל בטל של אותה מלאכה' .במידה ואינו רוצה ליטול שכר
מועט זה ,רשאי המוצא שלא לעסוק בהשבת האבידה ,כיוו 4שאד אינו צרי -להפסיד כס ,כדי לקיי את מצוות השבת אבידה.
בביאור 'כפועל בטל של אותה מלאכה' ,נחלקו הראשוני .רש"י פירש" :כפועל בטל של אותה מלאכה דבטל מינה  3כמה אד
רוצה ליטול ולפחות משכרו ליבטל ממלאכה זו כבדה ,שהוא עוסק בה ,ולעסוק במלאכה קלה כזו ,הכל לפי כובד המלאכה וריבוי
שכר ,יש מלאכה שטורחה קל ושכרה רב ,או חילו".
דהיינו ,לפי רש"י ,מעריכי כמה אד היה מוכ 4להפסיד משכרו ,על מנת לעבוד בשמירת האבידה .במידה ומלאכתו של המוצא
היא מלאכה קשה ,ושמירת האבידה היא מלאכה קלה ,מניחה הגמרא ,שהמאבד יהיה מוכ 4ליטול שכר נמו -יותר ,כדי לעבוד
קשה פחות .את ההפרש הזה ינכו מהשכר שנוטל הפועל.
התוספות )בבא מציעא סח .ד"ה ונות (4חולקי על רש"י .טענת העיקרית היא ,שלפי פירוש רש"י ,נמצא שאד נוטל שכר על
שמירת האבידה .שכ ,4אילו היו שואלי אד כמה הוא מוכ 4לפחות משכרו כדי לא לעבוד בכלל ,בוודאי היה מוכ 4לפחות יותר,
מאשר כששואלי אותו כמה הוא מוכ 4לפחות משכרו ,כדי לעבוד בשמירת אבידות .ולא יתכ 4שהמוצא יטול שכר על שמירת
האבידה ,משו שבגמרא בבבא קמא )נו (:אומר רבה ,שהסיבה ששומר אבידה נחשב שומר חינ היא משו שהוא אינו נהנה
במלאכה.
הדי 4שאסור ליטול שכר על השבת אבידה אינו די 4ייחודי למצוות השבת אבידה .המשנה בבכורות )כט (.אומרת" :הנוטל שכרו
לדו 4דיניו בטלי להעיד עדותיו בטלי 4להזות ולקדש מימיו מי מערה ואפרו אפר מקלה א היה כה 4וטמאהו מתרומתו מאכילו
ומשקו וסכו וא היה זק 4מרכיבו על החמור ונות 4לו שכרו כפועל".
וביארו הטע בגמרא" :מנהני מילי? אמר רב יהודה אמר רב :דאמר קרא ראה למדתי אתכ וגו'  3מה אני בחנ א את בחנ.
תניא נמי הכי :כאשר צוני ה' אלהי  3מה אני בחנ ,א את בחנ".
דהיינו ,שאסור ליטול שכר על כל קיו מצוות עשה.
להלכה ,פסק המחבר )חוש 4משפט סימ 4רסה( כדעת התוספות ,והרמ"א מביא את שיטת רש"י.
המגיד משנה )הלכות גזלה ואבידה פרק יב הלכה ד( מביא פירוש שלישי למונח 'פועל בטל' בש הרשב"א  3כאשר יש הרבה ביקוש
לפועלי )מלאכה מרובה( הרי השכר גבוה .אבל כאשר אי 4הרבה ביקוש ,הפועלי נשכרי אפילו בזול ,כדי שלא ישבו בטלי.
הברייתא אומרת ,שלמרות שהפועל הפסיק לעבוד בשעה שהמלאכה מרובה והשכר גבוה ,הוא נוטל שכר רק כפועל בטל ,דהיינו
כמו בשעה שאי 4הרבה ביקוש .וכתב הש") -ש סק"א( שג פירוש זה נכו 4להלכה.
חיוב השבת אבידה אינו מתייחד רק להשבת חפ ,5שבעליו אינו יודע היכ 4הוא .הגמרא בבבא מציעא )לא (.אומרת" :אמר רבא:
לכל אבידת אחי 3 -לרבות אבידת קרקע .אמר ליה רב חנניא לרבא :תניא דמסייע ל ;-ראה מי ששוטפי 4ובאי 3 4הרי זה גודר
בפניה".
כיוצא בזה ,מצינו שאד חייב להג 4על צא 4חבירו מפני חיות טורפות או מפני טביעה בנהר .דוגמא מופשטת יותר היא חובת הגדת
עדות .ההלכה היא ,שמי שיודע עדות לחברו ולא העיד ,אינו חייב לשל את ההפסד שנגר לבעל הדי 4מחמת שלא העיד .וביאר
הרמב") 4קונטרס דינא דגרמי( את טע הדבר" :וטעמא דמילתא ,שא הוא אינו חייב להעיד לו אלא מדי 4גמילות חסדי
שחייבה תורה להעיד .וא לא רצה לקיי אותה מצוה ,אי 4מ 4הדי 4לחייבו ממו ...4אבל מי שאינו רוצה להעיד פטור ,שאי 4עליו
חיוב ממו ,4אלא מדר -גמילות חסדי .וא אינו רוצה להטריח ולהצילו אינו חייב .למה זה דומה למי שרואה כיסו של חברו אבד
ואינו מצילו ...שאי 4בית די 4מחייבי אותו בכ."...-
על סמ -דברי הרמב" 4כתב רבי יוס קארו )שו"ת אבקת רוכל סימ 4קצה( ,שכיוו 4שחיוב הגדת עדות דומה לחיוב השבת אבידה,
אי 4חובה לעשותו במקו שבו המשיב מפסיד ממו ,4והוא הדי 4שאי 4חובה להעיד במקו סכנת הגו.
גליו 4זה חות את עיסוקנו בהלכות השבת אבידה .בגליו 4הבא נתחיל לעסוק בדיני שומרי.

משפטי שאול
הוצאה מחודשת של הספר המכיל פסקי די 4עקרוניי של מו"ר מר 4הגאו 4הרב שאול ישראלי זצ"ל בשבתו בבית הדי 4הגדול
בירושלי .בספר ג משא ומת 4בנושאי אלה ע גדולי הדור .מחיר הספר ) J 80לח לקניה(
רוצי לפתור בעיות עלפי ההלכה ובמסגרת החוק?
פנו אל" :משפט והלכה בישראל" טלפו 02%5382710 :,פקסBEITDIN@ERETZHEMDAH.ORG 02%5379626 :
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)מתו -ח"ו(

ישראל

Israel

שבט תשס"ה

תפירת פצע בשבת
שאלה
אני רופא דתי המתגורר בישראל בקהילה קטנה יחסית .אני מעוניי 4לקנות ערכה לתפירת פצעי עבור אנשי השכונה ,כיוו4
שהמקו היחיד באזורנו שנות 4שירות כזה מעסיק רופאי שאינ מקפידי על הלכות שבת.
מאיד -גיסא ,אני חושש מלח 5חברתי לתפור ג במקו שאי 4חיוב וצור -לעשות זאת בשבת .רוב הפצעי אינ מצריכי
תפירה כדי לעצור את הד .עצירת הד מושגת על3ידי לח 5על המקו לפני התפירה; ברוב המקרי ,הצור -לתפור הוא
צור -אסתטי או בגלל מיקומו של הפצע.
הא אני רשאי לקנות ערכה כזו )הכוללת דבק לעור( בהתחשב בבעיות ההלכתיות של עשיית קשר בשבת ,כאשר איני יכול
להשתמש בדבק?
כאשר מותר לי לתפור ,מה ייחשב כשינוי?
הא יש לאפשר לרופא שאינו מגדיר עצמו כדתי שיתפור במקומי ,כדי שלפחות יעשו מלאכה בשבת בהיתר לצור -רפואה,
ולא יחללו סת שבת?
הא יש הבדל בחומרת האיסור בי 4תפירה בחוט ומחט ובי 4הדבקה בדבק או ב"פרפר" )פלסטר(?

תשובה
א .נחלקו הפוסקי א יש איסור תופר בשבת 1בגו האד .יש שמתירי בכל דר ,2-יש שאוסרי בכל דר 3-ויש שאוסרי
תפירה בחוט ומחט א -מתירי הדבקה בדבק או ב"פרפר".4
ב .א המקרה שלפני -הוא פיקוח נפש ,ואפילו ספק פיקוח נפש – מותר לתפור ,5וא הדבר אפשרי רפואית עדי להדביק
בדבק או ב"פרפר".6
7
ג .א אי 4חשש סכנה כלל ,והצור -בתפירה הוא אסתטי ,יש להימנע מלתפור או להדביק  .ויש מי שפוסק שכל פצע
המצרי -תפירה יש בו חשש זיהו ,וממילא הוא מגדיר את המצב כספק פיקוח נפש ,ולכ 4מותר א לתפור 8א אי אפשר
להדביק.
ד .כדאי ל -לרכוש ערכה כזו ,שתעמוד לרשות -בעת הצור ,-כ -שתמיד תוכל לשקול את המקרה לגופו ולמעט בחילול שבת
ככל שנית.4
ה .במקרה של פיקוח נפש יש להעדי טיפול של רופא שומר תורה ומצוות מטיפול של רופא שאינו מגדיר עצמו כשומר תורה
ומצוות.9
_________________________________________
1

2

3

מלבד הדיו 4במלאכת תופר ,העירו הפוסקי ג על בעיית הקשירה המתבצעת בכל תפר ותפר .קשירה זו היא אינה קשירה של
קיימא ,כיוו 4שהיא נעשית רק לכמה ימי .לכ ,4בי 4לדעת הרי" והרמב" ובי 4לדעת רש"י והרא"ש – עיי 4בתמצית שיטותיה
בהקדמת ה"משנה ברורה" )סי' שיז( – היא איסור דרבנ ,4שיש להתירו במקו חולי ואפילו אינו של סכנה .עיי 4עוד ב"צי 5אליעזר"
)כ תשובה יח( וב"מנחת שלמה" )במהדורה קמא ב סי' לד סע' לב(.
שו"ת "צי 5אליעזר" )ש( ,הרב יצחק זילברשטיי 4ב"תורת היולדת" )פרק לד הערה לח( ,וציי 4ש שג הרב יחזקאל אברמסקי
הסכי לכ ,-אלא שהמחבר עצמו נשאר ש בצרי -עיו" ,4שמירת שבת כהלכתה" )פרק לה הערה סב( ושו"ת "אב 4ישראל" )ח סי'
כז( – אלא שלדעתו יש איסור קושר בתפירת פצע ,וראה לעיל בהערה  .1ג הגרנ"א רבינובי 5מצדד בדעה זו ,שאי 4איסור תופר בגו
האד .להל 4רשימת הנימוקי של המתירי:
א .אי 4דר -תפירה בכ.-
ב .ג א יש דר -תפירה בכ ,-היא עשויה על מנת להתקיי רק כמה ימי ,ולכ 4זו תפירה שאינה של קיימא ,וכפי שפסק הרמ"א
)ש סי' שיז סע' ג( שיש מתירי תפירה שאינה של קיימא ,ו"אי 4להתיר בפני ע האר ."5א כ ,4במקרה זה שהוא במקו חולי
או צער יש להתיר.
ג .בסופו של תהלי -הגו הוא שמרפא ומחבר את עצמו בחזרה ,ואילו התפירה רק סייעה לפעולת ההחלמה.
הגרי"ש אלישיב )הובאו דבריו ב"נשמת אברה" ד עמ' סא( ,ולכ -נוטה ג דעת הרב שמואל וואזנר ב"שבט הלוי" )ט סי' עד( ,אלא
שנשאר בצרי -עיו 4למעשה .נימוק :ישנ 4מלאכות שוודאי אסורות בגו האד – כגו 4כתיבה )רמב" שבת פרק יא הל' טז( ,יש
המותרות לכתחילה – כגו 4כיבוס ,ויש מלאכות שאי 4בה 4הכרעה – כגו 4תופר; ולכ 4יש להחמיר בספק איסור תורה בתפירה וג
בהדבקה ב"פרפר" או בפלסטר.
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פרשת ויצא
4

5
6

7
8
9

הגרש"ז אוירב") -מנחת שלמה" ש( ,וכ 4מורה לשואלי הרב יהושע נויבירט .נימוקיה :אמנ נית 4להעלות סברות להקל
בתפירה )עיי 4ש( ,א -אי 4לעשות זאת מסברה בעלמא ויש לחשוש לאיסור תורה .ולעניי 4שימוש ב"פרפר" כתב הגרש"ז אוירב:-
"אי 4כא 4מעשה תפירה ,ורק מונעי הפרדה".
ולכאורה יש להקשות על שיטה זו ,שהרי הרמב" )שבת פרק י הל' יא( פסק" :המדבק ניירות עורות בקול 4של סופרי וכיוצא בו,
הרי זו תולדת תופר וחייב" ,וכ 4פסק המחבר )שו"ע או"ח סי' שמ סע' יד( .כיוו 4שמדבק הוא תולדה של תופר ,מה מקו יש לחלק
בי 4תפירה בחוט ומחט להדבקת "פרפר" או פלסטר? אולי נית 4ליישב בדר -זו :כל אחת מל"ט אבות המלאכה שנאסרו בשבת
כוללת ג תולדות שאסורות ג ה 4מ 4התורה ,אלא שיש לשאול מהו ההבדל בי 4התולדה לאב .ויש לומר שכל אב מלאכה מתאפיי4
בשני דברי :מעשה המלאכה ותכלית המלאכה .כל פעולה שתדמה אל האב במעשה המלאכה או בתכליתה הריהי תולדה ,וא
אינה זהה לאב בא אחת משתי הבחינות ,אי 4בפעולה זו איסור תורה .הרמב" פסק )ש הל' יד(" :העושה נקב כל שהוא בלול של
תרנגולי כדי שיכנס לה 4האורה חייב משו בונה" .פעולה זו של עשיית נקב מועילה ודאי לבניי ,4והיא תולדת בונה כיוו 4שהיא
דומה לאב בתכלית ,למרות שמעשה המלאכה אינו דומה כלל ,שעל פניו נעשית כא 4פעולת הריסה .ג "המגב 4את הגבינה – הרי זה
תולדת בונה" )ש הל' יג(; המגב 4אינו דומה לאב בתכלית המלאכה ,כיוו 4שהוא יוצר גבינה ולא בניי ,4אבל מעשה המלאכה זהה
לבונה ,מפני שהוא אוס ומלקט חלקי נפרדי לדבר אחד .נראה שפוסקי אלו סוברי שתפירה באד היא תולדה ולא אב .היא
אמנ זהה לאב במעשה המלאכה ,אבל לא בתכלית .בעוד שבאב "תופר" התפירה מחברת שני חלקי לאחד באופ 4מוחלט וסופי,
בתפירה באד זוהי רק תחילתו של תהלי ,-שייגמר בעתיד על3ידי הגו עצמו .ג מדבק ניירות הוא תולדה ולא אב ,בגלל הדמיו4
בתכלית המלאכה – חיבור מוחלט וסופי ,א -לא במעשה המלאכה .אבל הדבקה בגו האד אינה דומה לאב )מלאכת תופר( כלל ,לא
במעשה ולא בתכלית ,ואי 4בדבר איסור תורה ,ועדיי 4צרי -עיו.4
שו"ע )או"ח סי' שכט( .נוסי עוד כי בכל מקו שיש ג חשש זיהו א לא יתפור ,הרי זה בכלל ספק פיקוח נפש.
עיי 4ש )סי' שכח סע' יב( ,וב"משנה ברורה" )ס"ק לה(" :דכל מה דנוכל לעשות בהיתר ,לא שבקי התירא ונעשה באיסור" ,ולחלק
מהפוסקי הדבקה עדיפה מתפירה.
עיי 4בהערה .5
הגרנ"א רבינובי 5והרב שבתי רפפורט )מעורכי ה"אגרות משה"( בעל3פה.
רופא שומר תורה ומצוות ימעט ככל שיוכל בחילול שבת ,ולא יעשה דברי שאינ לצור .-עיי 4ב"מנחת שלמה" )ש סע' לה(,
ב"ילקוט יוס" )שבת ד עמ' רטו( וב"צי 5אליעזר" )יג סי' נו אות ח( – ועיי 4ש בטע הנוס.

בש צוות המשיבי ובברכת התורה,
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