
  בענין רפואה סגולית בשבת
  ז"בהעלתך תשס' פ

  
  :ָלּה ָנא ְרָפא ָנא ל- ֵא ֵלאמֹר 'ה ֶאל מֶֹׁשה ַוִּיְצַעק -יג :מדבר ידב# 1
  
 עליו ויבקש חכם אצל ילך, ביתו בתוך חולה לו שיש כל: חמא בר פנחס' ר דרש -. קטז בתרא בבא 'מס# 2

  : ְיַכְּפֶרָּנה ָחָכם ְוִאיׁש ֶותָמ ַמְלֲאֵכי ֶמֶלְך ֲחַמת  )טז משלי(: 'שנא, רחמים
  
   רחמים עליו שיבקש שבעיר חכם אצל ילך, בביתו חולה לו שיש שמי א"י -  שלה ד"יוא "רמ# 3
  
לעולם יהא לבו של אדם בטוח שהתפלה כשהיא נעשית כתקנה מבטלת את הגזרה  -. מאירי בבא בתרא קטז# 4

הצרות ילך אצל חכם וילמוד הימנו דרכי התפלות ויבקש ומי שיש לו צער או חולה בתוך ביתו או אחד ממיני 
  :ואיש חכם יכפרנה' רחמים שנאמר חמת מלך וכו

  
ומנהג בצרפת שכל מי שיש לו חולה בתוך ביתו מבקש פני הרב התופס ישיבה שיברך  - ב שם"נימוקי יוסף ב# 5

  אותו
  
 לשלוח עבור שבת ולחלל - שבת חללול ה"ד ח פרק נפש משיבת' קונ - טו סימן ח חלק אליעזר ציץ ת"שו# 6

 גברא באיתמחי אפילו דאסור יודו ע"דכו ברור ראה נ .ס"שיב החולה בעד שיתפלל מפורסם מצדיק לבקש
 בשלימותה ל"ז קלוגער ש"הגר של תשובתו מצאתי וכעת...בחסידות מופלג והנהו המקום לפני מקובלת שתפילתו
 ממש והוא. זלאטשוב' בק ישורון עדת מנהלי להנגידים נכתבה יאה, ז"פ' סי ח"או על בחיים ובחרת ת"שו בספרו
 שבת חלול על אדמה אוכל לא רוחי הציקתני בלשון מתחיל הוא בזה תשובתו דברי את, כך על עולמות מרעיש
 מורה הורה אשר העבר בשבת בקהלתכם נעשה אשר ומקולקלת הרעה הוראה על בקרבי בוער כאש משפטה אשר
 רק הותר לא אך, שבת דוחה נ"פ כי דאם, הדבר דברור לבאר ממשיך כ"ואח. חלול אחר לבחלו שבת לחלל אחד

 בשום הותר לא ותפלה נסיי בדרך אבל, ומנוסה בדוק ידוע מומחה' שיהי בזה ואף הטבע בדרך שהוא ברפואה
 ומאריך, דאורייתא ש"מכ דרבנן מלאכה אפילו זה עבור לדחות שבת ניתן לא ד"כרחב המתפלל' יהי' אפי, אופן

 חילל הזה המורה דבר סוף: לשונו וזה כך על ובאזהרה תוכחה בדברי מסיים התשובה דברי ובסיום, זה להוכיח
 הרי כן יוסיף ולא בידו' הי ששגגה ברבים ויתוודה מהוראתו הזה לרעה המורה יחזור אם בכן, דברים בכמה שבת
, הוראה בשום עליו יסמכו ואל ממש דאיסורא כהכחתי והמה מקולקלים המה הוראותיו שכל ידעו לאו ואם, טוב
 אפרסם עדי לעפעפי ותנומה לעיני שנת אתן לא אחשה לא כי ככה על ראה אשר הזה המורה מי להודיעני ונא

 פשוט בדין יש התפארות מה כי אבא בית לכבוד ולא מדבר אני לכבודי לא כי יודע והשם, המדינה כל בפני קלונו
 כדי בו ואין אזניו תצילנה השומעו וכל' הקרי כל ותהום הנה הזה האיש ובבוא, וב יודעים ר"תשב אשר כזה

 ישמעו לא אולי ואם, בוערת כאש בלבי הוא שונים ענינים בכמה כזה בפרהסיא שבת החלול זולתי התפארות
 ואני ישראל אלמן לא עדיין כי ידעו, תסרח חכמיו חכמת להיות דמשיחא בעקבותא גורם הזמן כי לדברינו
 היתכן כולם ויאמרו ויענו שידעו כדי נעדר' יהי לא מהם אחד והצדיקים הרבנים לכל הדבר אפרסם י"בעזה
 ל"עכ אמת ויאמרו ויצדקו עדיהון יתנו לא אם ומבין חכם כל לפני אלה דברי להראות תוכלו אתם וגם, כן לעשות

 באפשרי שיהא שהוא טעהמ רושם כל להסיר בכדי שם התשובה מדברי האמור כל את העתקתי  . ש"עיי
 בזה ש"במ שם בספרי שהועתק בכפי בזה שהוא כל היתר איזה וללמוד לבוא לטעות שירצה מי לכל באולי

 גם' שהי ל"ז קלוגער ש"הגר הגאון ודברי. שם בספרי משם והעתקתי שבת במנחת שהובא כפי ם"המהרש
 מלאכה רק בלעשות ואפילו היתר של צד שום כך על דאין מללו ברור צדיקים באמונת ודבוק בחסידות מפורסם
 מי וכל. דוסא בן חנינא רבי כתפילת מתקבלת שתפלתו ידוע יהא אליו לפנות שרוצים הצדיק אם ואפילו, דרבנן
 רוח יערה ועלינו, ומורה סורר בן כהוראת הוראתו תהא הרי היתר הוראת איזה בזה להורות דעתו על שיעלה
 רפואות בעשיית אפילו שבת לחלל להתיר מקום כל אין, ה"בעו הירוד ורהד ולפי, דבזמנינו ונראה. הבורא
 בבירור נגלו ולפני הרואה אנכי לומר עוז בנפשו להרהיב שיוכל זה הוא דמי, וכדומה קמיעות ככתיבת סגוליות
  . ל"וד, זאת נסתרית חכמה תעלומות

  
 סכנה ב"שי חולה לצורך אך...חולה לצורך בשבת הטלגרמה שילוח ובדבר - רכה סימן ג חלק ם"מהרש ת"שו# 7

' א' ובתשו בשבות ש"ומכ תורה באיסור' אפי שבת לחלל דמותר נ"פ כמקום דהוי ל"י בצדיקים למאמינים
 ושגם בשבת המשבר על ליושבת קמיע כתב פרץ ר"דה...בטבע שאינו בדבר שבת לחלל מותר אם בדין הארכתי

 שיהא צריך ז"בכ אבל בזה ק"מכמ עוד והבאתי ש"ע מיעוק גברא אתמחי אי בשבת קמיע לכתוב התיר ה"הרמ
' הי זמן ובאותו מסוכן חולה' שהי בזלאטשוב מולדתי בעיר ידענא ועובדא בתפילותיו שיפעול צדיק אותו אתמחי

 החולה שם ק"בש ם"עכו י"ע לכתוב' א דיין והתיר בבראד ק"ש משובתי ל"זצ בעלז ק"אבד ש"מוהר ק"הגה ר"מו
 נתרעם ל"הנ ק"הגה ר"מו וכבוד עוד מלהורות הדיין את ופסל ל"ז ק"מהרש הגאון והרעיש לבראד ושלח ואמו



' הי וכן ק"ש חילול ידי על יוגרם שלא רפואה החולה שישיג להתאמץ מחויב אני עכשיו ואמר הכותב על כ"ג
 מלזעוק הוא שבת אמרו בזה כיוצא ועל טעמים מכמה להקל אין הזה בדור ובפרט להקל אין ג"כה ובכל שנתרפא

  . 'וכו שתרחם היא יכולה' וכו
  
  קמו' ד עמ"חמנחת אשר ' ס# 8
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ע"ל דאסור וצ"דלכתוב שיבא אוהבו אצלו או שיתפללו בעדו י ...-יז :ח שכח"אשל אברהם או# 9
  

 םמהראשוני גדול מאדם י"כ בספר אחת סגולה שמצא אחד באיש מעשה - ו:שא סימן חיים אורח יוסף ברכי# 10
 נפש מר או נער שאיזה פעמים כמה ואירע. לבריאותו וחוזר האדם מקיא ותכף, לו לכתוב המות סם ששתה למי

 אירע ק"ש ליל היום ויהי. הבריאו אותו שהקיאו, והצליח ועשה זו קמיעא כתב האיש וזה המות סם שתה בכעסו
 הקמיעא וכתב וקם שבת בליל זהל האיש אצל ובאו מיתה דבקי לה והתחילו המות סם שתתה ישראלית שנערה
 שבת שחילל המדינה עליו ולעזה נעשה אשר כל בעיר נודע השבת וביום. בוריה על ועמדה הקיאה ותכף לנערה
 אם האיש שאל שאל לזאת אי. בדבר מגמגין והיו. שבת דוחה נפש דפקוח השיב והוא. בידה ונתן וכתב נפש בשאט
, עבד שפיר דלאו נראה היה ריהטא לפום והנה .אדרבנן או ריתאאדאו עבר אי שחטא לומר תמצא ואם בזה חטא
 דוקא היינו מקום מכל, רפואה לו לעשות סכנה בו שיש חולה בשביל השבת דמחללין רווחה דהלכה ג"דאע

 שנשכו מי) א פג. ו"מ ח"פ (יומא בשלהי דתנן והראיה. לא סגולה דרך שהוא בדבר אבל, טבע דרך שהוא ברפואה
' כר הלכה ואין המשנה' בפי ם"הרמב וכתב. מתיר חרש בן מתיא' ור שלו כבד מחצר אותו מאכילין אין שוטה כלב

 אלא מועיל אינו שזה, הנשוך שוטה כלב כבד מחצר הכפורים צום ביום לאדם להאכיל שהתיר במה חרש' ן מתיא
', וכו טבע דרך רפאיםהמ בדברים ל"ר, לבד ברפואה אלא המצוות על עוברין שאין סוברין וחכמים סגולה בדרך
 טבע דרך רפואה שאינו כל הכי אפילו, תועיל שודאי הוחזקה שכבר זו בסגולה ספק דאין ג"דאע ומשמע. ל"עכ

 כדנא דמילתא נימא האף כי דידן לנדון מינה דון כ"וא. סגולה בדרך רפואה משום דת על לעבור חכמים אסרו
 בשבת לכותבה אין סגולה בדרך שהוא כיון מקום מכל ,דמותא מסמא ומצלא מגנא זו קמיע הכותב שזה אתמחי
  .גמורה במלאכה שבת ולחלל
, סגולות אלו שכל, וכיוצא) א סז שם (החרגול וביצת) א ס שבת (מומחה בקמיע לצאת דהתירו דאשכחן ג"ואע
 כמוו, המוציאין כדרך מוציא שאינו, דרבנן איסור אלא בהן אין אלו שכל, תורה איסור התירו לא מקום מכל

 ם"הרמב דדעת ז"הרדב העלה ושם. ג"קנ סימן ם"הרמב בלשונות מעתה חדשות בתשובותיו ז"הרדב יפה שביאר
 דברים לאכול או תורה באיסור שבת לחלל בהם אין רפואה ספק ואפילו, כלל רפואה אינם הסגולות דרפואות
  .לו סם אשר ממות להציל זו סגולה לכתוב שרי לא ד"בנ כ"וא. גבאורך ש"ע. התורה מן האסורים

  
. לשוטה סגולה שהוא נבילה תרנגולת להאכיל שרי אי בנדונו שכתב' ו' סי ד"י א"ח קדש אדמת להרב ראיתי אכן

 בדרך לכשהיא סגולה בדרך היא כשהרפואה בין להו שאני ולא ם"הרמב על פליגי א"והרשב ן"דהרמב שם והוכיח
 הד"מי' ג' סי ג"ח הארץ פרי בספר אחיו להרב ראיתי וכן. ד"בנ והתיר, כוותייהו דהלכתא וכתב, בטבע רפואה
 דשרי נראה לכאורה כ"וא. להתיר עובדא עבוד שאלוניקי דרבני העיד והעד, זה בנדון התיר הוא שגם, יד כתיבת

 דצריך איברא. בזה המיתה מן ניצולו נפשות דכמה מפורסם וכבר זו בסגולה גברא אתמחי דכבר כיון, ד"בנ
 הפנאי אין וכעת). א פג (ך"יוה בתוספת חביב בן ם"מהר הרב ש"ועמ. ן"והרמב א"הרשב דעת רולבר יפה לעמוד
 בנדון מקום מכל, בסגולה לרפאת תורה איסור לעבור דאוסר ם"הרמב לדעת' דאפי נראה אמנם. עמי מסכים
 בתולות של ה'הבריא בידו ועלתה לאיתנה וחזרה המות סם הקיאה דהנערה, במעשיו והצליח מעצמו דעשה דידן

 בים תנוק שטבע שמע) ז"הט שבת' הל (ב"פ ם"הרמב פסק דהרי, חטא אשר עון בו דאין ם"הרמב מודה, ישראל
  . והצילו נפש להציל דנתכון הכא שכן וכל. פטור ותינוק דגים והעלה דגים להעלות נתכוון' וכו

  
  
  
  
  



  עז:ח שו"כף החיים או# 11
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  קפ' ב ס"ח'  גת שואל ומשיב מהדורא"שו# 12
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 בבראד בת לה שיש' א לאשה ערב לעת ק"בעש טלגרמה שבא השאלה דבר - נד סימן ד חלק ם"מהרש ת"שו# 13
 ד"עפ בשבת שתסע' א מורה והתיר שתבא מבקשת והיא מאוד נחלית בתה אשר ק"ממחו מיל ב"י רחוק והוא
 אחרים אנשים שיש אף נ"וה חולה עבור שבת לחלל לישראל מותר מזומן ם"עכו ביש דגם ה"סק ח"שכ' סי ז"הטו
 בתו להציל פרסאות' לג חוץ לילך דמחויב ד"סי ו"ש' מסי' ראי וגם בטוב יותר עבורה תשתדל אמה ודאי מ"מ

 א"ב עשרה ורצו' א לגרוגרת לאמדוהו דמי וגם יותר יזדרז האב מ"מ בזה מצווים ישראל שכל אף רעה מתרבות
 ד"ביו ש"כמ ידועה הרפואה שתהיה' בעי דהא דחה מ"ורו ו"סט ח"שכ' בסי ש"כמ מצוה ועשו פטורים ולםדכ

 דלא פסק התניא ע"דבש ובפרט אמה לה תועיל אם ידעינן דלא ד"בנ ש"ומכ ח"שכ' רסי א"ובמג ה"קנ' בסוסי
 מ"להר ש"בפיהמ מצאתי הנה ישראל בגדולי דנעשה ם"רמב ש"במ ז"והט י"הב מחלוקת בגוף והנה ז"כהט
 שבת בחילול עצמן ינהגו שלא כדי ה"ע ולא נכרים ולא קטנים שבת חילול עושין ואין ל"וז' שכ ג"מ דשבת ח"סופי
 גדולי אותו עושין אבל וההכרח גדול הצורך מפני אלא לעשותו התירו לא החילול שזה ידעו לא כי עליהם ויקל

 נעלם ז"וד נ"פ בשביל רק שהחילול שיודעים ישראל מיחכ שיעשוהו ם"רמב דכונת מבואר מזה. ל"עכ ישראל
 מ"רו דחה יפה דאמדוהו מהא וגם להקל מזה סמך שום אין אחרים ישראלים שיש ד"בנ אבל ה"במחכת מכולם
' שתהי' דבעי מ"רו ש"מ אבל מחבירו כלל ידע בלא או לחבירו יקדים שהוא סבור' א וכל ביחד כולם ברצו דהתם



 ס"בחשאב מיירי ה"קנ' סי ד"וביו דוחה נ"פ ספק דגם באמת תמה שם ח"שכ' בסי ג"הפמ הנה' ידוע הרפואה
 באשל אבל ידועה/ רפואה /רחואה' דבעי בפשיטות כ"ג' שכ ע"סק ח"קכ' סי א"מג' ועיי= סכנה בו שאין בחולה=

 סם אותו הוא אם כשהספק כ"משא מחללי לא הרפואה בגוף דהספק דהיכי' כ ט"שכ' סי ע"ש שבגליון אברהם
 והא שבת דדוחה נ"פ כלל הוי ברפואה ספק וגם בסכנה בספק דגם העלה' ל' סוסי ז"חאעה ח"עט ת"בשו אבל

' סי ד"ליו בהגהותיו' ועיי. כלל ספק בגדר נכנס לא זאת אמר מומחה שאינו ם"דעכו משום לנכפה העוף דשורף
 קיל שבת דאיסור' כ ח"לאו יוובהגהות שבת מחללין מספק גם דהא כ"ג שתמהו ר"וגו ת"מהכפ שהביא ה"קנ

 ההוא המורה שהביא הדמיון כי הדבר כלל. בזה ל"רש בשם א"סק ד"תקכ' סי ז"בט' ועיי ש"ע אכילה מאיסורי
  : עליו מ"רו השיג ויפה הם בורות דברי

  
 לשכור דשרי קרוביו בעד שישלחו ואמר עלמא' לי דתקיף דחולה ט"ס ו"ש' דסי מהא לצדד יש הדין בגוף אבל

 שרי תורה איסור' ואפי נ"פ כ"ג דהוי' כ שם ג"ובפמ עליו דעתו תטרוף שלא כדי לתחום חוץ שילך שליח בשבת
 ר"רה דליכא ז"דבזה ובפרט נ"פ ספק והוי דעתה תטרוף שלא חשש יש אמה שתבא שמבקשת כיון נ"ה כ"וא ש"ע
' סי ג"ח אמת זרע ת"בשו העלה וכן ד"ת' סי ח"לאו א"רע' בחי ש"וכמ דרבנן תחומין= מיל ב"לי =מ"ליב חוץ גם
 לשם ליסע' א בכפר נחלית שאשתו ששמע למי שהתיר פ"ק' סי ב"ח ג"מהדו מלבוב' להג מ"שו ת"בשו' ועי ד"ל

 דאין לטעמא הוצרך לכן אחריו שלחה לא התם אבל ש"ע נ"פ ספק הוי מכירים שאין במקום שהוא כיון בשבת
 ח"נדמ וכעת' ב' סי השן מגדל ת"שו' וע דשרי ל"י מהא שתבא החולנית שבקשה ד"בנ כ"משא אותה מכירים

  : בדבריו לעיין הזמן הסכים ולא בזה והאריך ט"קפ' סי ב"ח ב"ה ת"שו
  

   לז סימן ח"או -  ח חלק אומר יביע ת"שו# 14
 ידי על גברא אתמחי אם, בהול והזמן, סכנה במקום בשבת קמיע כתיבת כגון, סגולה בגדר שהיא רפואה ולענין
 פרץ ורבינו ה"והרא א"הרשב דעת על לסמוך יש, מישראל נפשות בהצלת שהועיל, פעמים כמה לש נסיון

, נפש פקוח במקום להקל ל"ס ואינהו, בלבד סגולה דרך שהוא משום ב"בכיו שאוסר ם"הרמב על שחולקים
 המזרחיים הנרות ז"ע סמכו וכן. רב מעשה ל"וקי. המשבר על ליושבת בשבת קמיע וכתב מעשה עשה פרץ ורבינו
 אבל. להקל נפשות ספק רווחת והלכה. סאלוניקי רבני הורו שכן והעידו, הארץ פרי ת"ובשו קודש אדמת ת"בשו

 עם לצאת כגון דרבנן ובאיסור). ד"ס שכח סימן (ע"בש ש"וכמ, להקל שאין בודאי להמתין שאפשר במקום
 כתב של קמיע בין, קמיעא אתמחי בין גברא אתמחי בין, המומחה מן קמיע שהוא כל, מלבוש דרך ר"לרה הקמיע

 מפני עליו שתולהו אלא, החולי אחזו לא עדיין אם ואפילו, סכנה בו שאין לחולה גם מותר, עשבים של קמיע בין
 נפסק וכן). כה סעיף שא סימן (ע"ובש) א סא (בשבת וכמבואר. מותר, יחלה פן ומתיירא נכפין ממשפחת שהוא
 ע"בש עוד כ"וכ. לרפואה אותם ותולים אותם שקושרים עשבים במיני ר"לרה לצאת שמותר) כד בסעיף (שם

 א"החיד ומרן. ש"ע. הרע עין בה תשלוט שלא לרפואה שעושים בקשר לצאת לאשה שמותר) טו סעיף שג סימן(
 ט פרק שביעית(, "פיגם "משנה בלשון הנקרא העשב כי אודיע ודור לדור ואגב, כתב, )א"ע רפה דף (לאדן ככר' בס
 סדאב ערב' בל פיגם כתב ח"מ דכלאים א"בפ ם"והרמב, "רוטא "שהוא צדק מלכי בן י"הר ופירש, א נהמש
, "רוטא "קדוש שם ויש. זה על נורא מעשה ירושלים מרבני ושמעתי. וכישוף הרע עין לבטל מועיל). רודא ז"ובלע

 ח"הגר הביאו וכן. ד"עכת. גיפהמ במקום מועיל הזה העשב וגם. לו וטוב' הנז קדוש בשם יכוין זה עשב והנושא
 ג"הרה קדוש מפה ושמעתי, וכתב) ב"ע נה דף (וחיים רפואה ובספר) ב"סק שא סימן (חיים רוח' בס י'פלאג

 רבים נהגו שלכן ונראה. ש"ע. המגיפה מן מציל שהוא, מגיפה אותיות הפיגם כי ל"ז ניניו יעקב ר"כמהר המקובל
 בשבת לגוי לומר שמותר ונראה. הרע מעין להגן, ל"הנ רודא העשב את עליו שמים למילה התינוק את כשמביאים

 דרך שמוציאו בשבות שדוקא) קכג ס"ס (ג"ח אמת זרע הרב ש"למ ואף, ל"הנ העשב את ר"רה דרך לו להביא
' ע. (יותר קל מעשה בו שאין גוי ידי שעל שבות מ"מ, שבותים שאר כ"משא, קל שבות שהוא, התירו מלבוש
 מרשות מוציאו הגוי אם שכן וכל. הזה בזמן הרבים רשות לנו שאין ל"דס הפוסקים דעת ובצירוף). א סח עירובין
. ש"ע). קטו עמוד (חן לוית בספר שביארנו כמו, דשבות שבות הוא שאז, הרבים רשות דרך היחיד לרשות היחיד
  . כתבתי ד"והנלע

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


