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נותנין עליה איספלנית וכמון
(קל"ג א') (המשך משנה ):ונותנין עליה איספלנית (תחבושת) וכמון (שחוק ,לרפואה) .אם לא שחק מערב שבת ,לועס
בשיניו (טחינה ע"י שינוי) ונותן .1אם לא טרף (עירב) יין ושמן מערב שבת ,יינתן זה בעצמו וזה בעצמו .ואין עושין
לה חלוק לכתחילה (על ראש הגיד שלא יחזור העור לכסותו ,משום איסור תיקון כלי) .אבל כורך עליה סמרטוט .אם לא
התקין מערב שבת (סמרטוט) כורך על אצבעו (דרך מלבוש ,לשנות מדרך הוצאה בחול) ,ומביא ,ואפילו מחצר אחרת.
(קל"ד א') תנו רבנן :דברים שאין עושין למילה בשבת ,עושין לה ביום טוב :שוחקין לה כמון ,וטורפין לה יין ושמן.
אמר ליה אביי לרב יוסף :מאי שנא כמון ביום טוב ,דחזי לקדרה ,יין ושמן חזי נמי בשבת לחולה! דתניא :אין
טורפין יין ושמן לחולה בשבת .אמר רבי שמעון בן אלעזר משום רבי מאיר :אף טורפין יין ושמן .אמר רבי שמעון
בן אלעזר :פעם אחת חש רבי מאיר במעיו ,ובקשנו לטרוף לו יין ושמן ,ולא הנחנו .אמרנו לו :דבריך יבטלו
בחייך?! אמר לנו :אף על פי שאני אומר כך ,וחבירי אומרים כך ,מימי לא מלאני לבי לעבור על דברי חבירי .הוא
ניהו דמחמיר אנפשיה ,אבל לכולי עלמא ,שרי!
התם (גבי שאר חולים) לא בעי ליכא (לטרפו ולערבו יפה יפה) ,הכא בעי ליכא.
הכא נמי ,ניעביד ולא לילך (לא יערבנו כל כך)!
(ומתרץ) היינו דקתני 'נותן זה בפני עצמו וזה בפני עצמו' (שמערב ואינו לוכך).
שיטות הראשונים

טריפת יין ושמן :דעת רמב"ם ,רמב"ן ,ורשב"א שהלכה כתנא קמא ,שאסור לטרוף יין ושמן לחולה בשבת ,וגם
במילה אם לא עירב מאתמול יין ושמן ,לא יערב .ודעת האור זרוע ,הר"ן ,והמאירי ,שהלכה כרבי מאיר ,ומותר
שיטרפם ביחד ,אבל לא בחוזק 2.והשו"ע 3פסק כרמב"ם.
שולחן ערוך
(יו"ד ,הלכות מילה ,סימן רסו)

ב ... .וְ נו ְֹתנִ ין ָעלֶ ָיה ִא ְס ַּפלְ נִ ית...
טוֹר ִפין לָ ה ַּייִן וְ ׁ ֶש ֶמןִ .אם ל ֹא ׁ ָש ַּחק ַּכמוֹן ֵמ ֶע ֶרב
גֵ .אין ׁשוֹ ֲח ִקין ַּס ָמנִ ים ,וְ ל ֹא ְמ ַּח ִמין לוֹ ַּח ִמין ,וְ ֵאין עוֹ ִשין לָ ה ִא ְס ַּפלְ נִ ית ,וְ ל ֹא ְ
 .1אע"פ שהתינוק הנימול חולה שיש בו סכנה ,כל שאפשר לשנות משנים (רש"י ותוספות).
 .2המגיד משנה (הל' שבת ב,י) כתב שדעת הרי"ף שהלכה כרבי מאיר .והביה"ל (שלא,ז ,ד"ה לא יערבם היום) כתב שדעת הרי"ף
והרא"ש ג"כ שהלכה כתנא קמא ,מדהעתיקו המשנה דנותן זה בפ"ע וזה בפ"ע כצורתה ,ולא העתיקו על זה מה שתירצו שם גמרא
דהיינו בלא ליכא ,משמע דסבירא להו דזהו דוקא לרבי מאיר ,דבשאר חולה ג"כ מותר עירוב בלא ליכא ,משא"כ לרבנן דבשאר חולה
אסור עירוב ,גם לענין מילה אסור עירוב לגמרי ,ונשארה המשנה כצורתה.
 .3או"ח שלא,ז .מקורות  -רמב"ם (הל' מילה ב,ז) .רמב"ן (תורת האדם ,שער המיחוש ,ד"ה והנך שמעתתא מרפסן איגרי וכו' ,והכין
פרוקא דמילתא) .רשב"א (חי' קכ"ט א' ,ד"ה וכתב הרמב"ן) .או"ז (ח"ב ,הל' מילה ,סי' קו) ,ר"ן (על הרי"ף ,נ"ג א' ,ד"ה מהלקטין),
מאירי (קל"ד א' ,ד"ה דברים שאין עושין למילה).
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עוֹשין לָ ה ַּחלוקֲ ,א ָבל כ ֵוֹר ְך
ׁ ַּש ָבת ,לוֹ ֵעס ְב ׁ ִש ָניוִ .אם ל ֹא ָט ַּרף יַּ יִן וְ ׁ ֶש ֶמן ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַּש ָבת ,נוֹ ֵתן זֶ ה לְ ַּעצְ מוֹ וְ זֶ ה לְ ַּעצְ מוֹ .וְ ֵאין ִ
ָעלֶ ָיה ְס ַּמ ְרטוט ,וְ ִאם ל ֹא ִה ְת ִקין ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַּש ָבת ,כו ֵֹר ְך ַּעל ֶאצְ ָבעוֹ ו ֵמבִ יא ֶד ֶר ְך ַּמלְ בו ׁשֲ ,א ִפלו ֵמ ָחצֵ ר ַּא ֶח ֶרת ׁ ֶשל ֹא ֵע ְרבָ ה.
וָ .כל ַּה ַּמכְ ׁ ִש ִירים ׁ ֶש ֵאין דו ִֹחין ׁ ַּש ָבתַּ ,גם יוֹ ם טוֹ ב ֵאין דו ִֹחין ,חוץ ִמ ֶזה ׁ ֶש ׁשוֹ ֲח ִקין לָ ה ַּכמוֹ ן ְביוֹ ם ט ֹוב הו ִֹאיל ו ְראויִים
לִ ְק ֵד ָרה ,וְ כֵ ן טו ְֹרפִ ין לָ ה יַּ יִן וְ ׁ ֶש ֶמן.
(או"ח ,הלכות שבת ,סימן שלא)

נוֹתנִ ין ָעלָ יו ַּכמוֹן.
א .עוֹ ִשים ָכל צָ ְרכֵ י ִמילָ ה ְב ׁ ַּש ָבת; מוֹ ֲהלִ ין ופו ְֹר ִעין ומוֹ צְ צִ ין ,וְ ְ
ז .ל ֹא ָהיָ ה לוֹ ַּכמוֹ ן ׁ ָשחוק ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַּש ָבת ,ל ֹא י ׁ ְִש ֲח ֶקנו ֶא ָלא לוֹ ֵעס ְב ׁ ִש ָניוִ .אם ל ֹא ֵע ֵרב ֵמ ֶא ְתמוֹל יַּ יִן וְ ׁ ֶש ֶמן לִ ֵתן ֲעלֵ ֶיהם ,ל ֹא
י ְָע ְר ֵבם ַּהיוֹ ם ֶא ָלא י ִֵתן ָכל ֶא ָחד לְ ַּבדוֹ .
ְ
ְ
ְ
חֵ .אין עו ִֹשין לָ ה ָחלוק ֶא ָלא כו ֵֹר ְך ָעלֶ ָיה ְס ַּמ ְרטוט; וְ ִאם ֵאין לוֹ  ,כו ֵֹרך ַּעל ֶאצְ ָבעוֹ ֶד ֶרך ַּמלְ בו ׁש ,לְ ׁ ַּשנוֹת ִמ ֶד ֶרך הוֹ צָ ָאה ַּבחֹל,
ו ֵמבִ יא ֶד ֶר ְך ָחצֵ ר ַּא ֶח ֶרת ֲאפִ לו ל ֹא נִ ׁ ְש ַּת ְתפו י ַַּּחד.

סינון חרדל ומיתוקו ועשיית גבינה ,ביום טוב
(קל"ד א') תנו רבנן :אין מסננין את החרדל (ביום טוב) במסננת שלו (שנראה כבורר ,שמשליך הסובין שלו.)4
(ומקשה) מאי שנא מהא דתנן (לקמן קל"ט ב') :נותנים ביצה (חיה) במסננת של חרדל (ומסננה בתוכו ליפות מראיתו,

ואף בשבת)?
(ומתרץ) התם לא מיחזי כבורר ,5הכא מיחזי כבורר.
(המשך הברייתא ):ואין ממתקין אותו בגחלת (כדרך שרגילים לכבות לתוכו את הגחלת ,משום כיבוי).
(ומקשה) והתניא :ממתקין אותו בגחלת!
(ומתרץ) לא קשיא כאן בגחלת של מתכת (שאפילו אם מתכוין לכבות אינו עובר איסור תורה) .כאן בגחלת של עץ.6
(ומקשה) מאי שנא מבישרא אגומרי (בשר על גחלים ,שצולים ביום טוב ואע"פ שמכבה)?!
(ומתרץ) התם לא אפשר (לצלות מאתמול ,שביומו משובח יותר) ,הכא אפשר (חרדל אפשר למתקו בגחלת מאתמול).
אמר ליה אביי לרב יוסף :מהו לגבן (גבינה ביום טוב ?)7אמר ליה :אסור.
(ומקשה) מאי שנא מלישה (שלשים פת ביום טוב)?!
(ומתרץ) התם לא אפשר (שפת חמה משובחת יותר) ,הכא אפשר (לגבן מאתמול).
.4
.5

.6
.7

רש"י .אבל בורר ממש אינו ,שגם הפסולת ראוי לאכילה .תוספות.
שחלמון הביצה נוטף דרך המסננת ,והחלבון שהוא קשור ,נשאר למעלה .ואינו כבורר ,שאין כאן פסולת ,שהכל ראוי הוא ,אלא שהוא
רוצה לערב החלמון לבד עם החרדל לגוון .ע"פ רש"י ורשב"א (שניהם להלן קל"ט ב' ,ד"ה ונותנים ביצה במסננת של חרדל) .ועדיין
צ"ב ההבדל ,שכן גם בחרדל הפסולת ראוי לאכילה ,וכדלעיל.
דאפשר דעביד איסורא דאורייתא אם מתכוין לעשות פחם ,הלכך אפילו שאינו מכוין ,אסור ,אע"ג שאינה צריכה לגופה היא .ריטב"א.
ובשבת אסור מן התורה או עכ"פ מדרבנן ,ראה לעיל צ"ה א'.
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שולחן ערוך
(או"ח ,הלכות יום טוב ,סימן תקי)

גֵ .אין ְמ ַּס ְננִ ים ַּה ַּח ְר ָדל ַּב ִמ ְסנֶ נֶ ת ׁ ֶשלוֹ וְ ֵאין ְמ ַּמ ְת ִקין אוֹתוֹ ְבגַּ ֶחלֶ ת ׁ ֶשל ֵעץ; ֲא ָבל ְב ׁ ֶשל ַּמ ֶתכֶ תֻ ,מ ָתר.
עוֹשין ְגבִ ינָ ה ְביוֹ ם ט ֹוב( .וְ ֵאין ַּמ ֲע ִמ ִידין ָחלָ ב ְביוֹ ם טוֹ ב) ַּ(ה ָגהוֹ ת ַּמיְמוֹ ן פ"ג וְ ַּר"ן ספ"ד ְד ֵביצָ ה ו ֵבית יוֹ ֵסף ְב ׁ ֵשם ָהרוֹ ֵק ַּח)( .וְ הוא ַּה ִדין
הֵ .אין ִ
ְד ֵאין עוֹ ִשין ֶח ְמ ָאה ִמן ֶה ָחלָ בְ ,ביוֹ ם טוֹ ב) (ריב"ש ִס ָימן קכ"א).

הרחצת מילה במים חמים ,לפני המילה ואחריה
(קל"ד ב') משנה )1( :מרחיצין את הקטן (במים חמים) ,בין לפני המילה ובין לאחר המילה .ומזלפין עליו ,ביד אבל
לא בכלי (דהיינו שני שינויים :זילוף ,וביד) )2( .ר' אלעזר בן עזריה אומר :מרחיצין את הקטן (אפילו כדרכו ,כדלהלן)
ישי ִב ְהיוֹ ָתם כ ֲֹאבִ ים".
ביום השלישי שחל להיות בשבת ,שנאמר" 8וַּ ְי ִהי ַּבי ֹום ַּה ׁ ְשלִ ׁ ִ
(שנינו במשנה :ומזלפים עליו ביד) (ומקשה) והא אמרת רישא מרחיצין (משמע כדרכו)!
ומתרץ רבא ,הכי קתני :מרחיצין את הקטן ,בין מלפני מילה בין לאחר המילה ,ביום הראשון (למילה) כדרכו.
וביום השלישי (למילתו) שחל להיות בשבת ,מזלפין עליו ביד אבל לא בכלי .ר' אלעזר בן עזריה אומר :מרחיצין
ישי ִב ְהיוֹ ָתם כ ֲֹאבִ ים".
את הקטן (כדרכו ,אף) ביום השלישי (למילתו) שחל להיות בשבת ,שנאמר "וַּ י ְִהי ַּביוֹ ם ַּה ׁ ְשלִ ׁ ִ
(ומסיק) כי אתא רבין אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר ,ואמרי לה אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן :הלכה כרבי
אלעזר בן עזריה (שמרחיצים את הקטן כדרכו אף ביום השלישי שחל בשבת) ,בין בחמין שהוחמו בשבת ,בין בחמין
שהוחמו מערב שבת ,בין הרחצת כל גופו ,בין הרחצת מילה ,מפני שסכנה היא לו.
שיטות הראשונים

הלכה כרבי אלעזר בן עזריה ,בין בחמין שהוחמו בשבת וכו' :כתבו רא"ש ,ור"ן שאע"פ שהרי"ף כלל יחד וכתב
שמרחיצים כדרכן בין לפני המילה בין בחמין שהוחמו בשבת וכו' ,אין דינן שווה ,דלאחר מילה ,כיון שסכנה
היא ,אפילו ישראל מבעיר האש ומחמם .אבל לפני המילה ,אפילו ע"י גוי אסור.9
רחיצה ביום השני שחל בשבת :דעת רי"ף ,רמב"ם ,ראב"ד ,ורא"ש ,שביום השני אין רחיצה דוחה שבת .וגם לר'
אלעזר בן עזריה רק ביום הראשון והשלישי דוחה הרחיצה שבת .ודעת רמב"ן ועוד ,שגם ביום השני מותר ,מכל
שכן ממה שמותר ביום השלישי .והשו"ע 10פסק כרמב"ם ,ושהאידנא לא נהגו ברחיצה כלל.

 .8בראשית לד,כה.
 .9וכתב עוד הרא"ש ,ומה שכתב הרי"ף שמרחיצין אותו כדרכו לפני המילה בחמין שהוחמו בשבת ,לא שיאמר לגוי להחם ,אלא אם הגוי
עשאן לעצמו או אם עבר ישראל והחם אותן בשבת מרחיצין בהן את הקטן; אע"פ שאסרו רחיצת כל גופו בחמין שהוחמו אפילו
מערב שבת (שבת ל"ט ב') ,לצורך המילה שרי .וכעין זה בר"ן ,שאע"פ שרבנן לא שרו במכשירי מילה אפילו שבות של דבריהם ,אפילו
הכי ,כיון דרחיצה בחמין שהוחמו בערב שבת לא אסרוה אלא מפני הבלנין ,במקום מילה התירו ,דלא שייכא בה האי גזירה כולי האי.
מקורות – רא"ש (סי' ב) .ר"ן (נג א ברי"ף ,ד"ה וכתב) .וכן ראה רשב"א (ד"ה הלכה).
 .10או"ח שלא,ט (ביאור הגר"א).
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היכא דנשפכו חמימי לפני המילה :דעת רמב"ן דשרי למימהליה
מים .)11ודעת רז"ה ורשב"א שתידחה המילה .12וכן דעת השו"ע.13

(אף שאחרי שימולו ,יצטרכו לחלל שבת במכשירים ,בחימום

שולחן ערוך
(או"ח ,הלכות שבת ,סימן שלא)

ישי לַּ ִמילָ ה ְב ַּמיִם ַּח ִמיןָ ,היָה
טִ .בזְ ַּמן ַּחכְ ֵמי ַּה ְג ָמ ָרא ִאם ל ֹא ָהיו רו ֲֹחצִ ים ֶאת ַּה ָולָ ד לִ פְ נֵ י ַּה ִמילָ ה ולְ ַּא ַּחר ַּה ִמילָ ה ,ובְ יוֹם ׁ ְשלִ ׁ ִ
ְמ ֻס ָכן; לְ פִ יכָ ְך נִ זְ ְקקו לִ כְ תֹב ִמ ׁ ְש ָפטוֹ ְכ ׁ ֶש ָחל לִ ְהיוֹ ת ְב ׁ ַּש ָבת; וְ ָה ִא ָדנָ א ל ֹא נָ ֲהגו ִב ְר ִחיצָ ה ְכלָ ל ,וְ ִדינוֹ לִ ְרחֹץ ְב ׁ ַּש ָבתִ ,אם ָרצו,
ְכ ִדין ְר ִחיצַּ ת ָכל ָא ָדם.
הגה :ובִ ְמ ִדינוֹ ת ֵאלו נוֹ ֲהגִ ים לְ ָר ֲחצוֹ לִ ְפנֵ י ַּה ִמילָ ה ְב ַּח ִמין ׁ ֶש ֻה ַּחמו ֵמ ֶא ְתמוֹ ל ,ולְ ַּא ַּחר ַּה ִמילָ ה ְבמוֹ צָ ֵאי ׁ ַּש ָבת .וְ כֵ ן ִאם ָהיָה יוֹ ם ג' לְ ִמילָ תוֹ ְב ׁ ַּש ָבת,
וְ רוֹ ִאים ׁ ֶשי ֵׁש צ ֶֹר ְך לְ ָר ֲחצוֹ ְ ,מכִ ינִ ים ַּח ִמין ִמ ְבעוֹ ד יוֹ ם וְ רוֹ ֲחצִ ים אוֹ תוֹ ְב ׁ ַּש ָבת .וְ כָ ל זֶ ה ִמן ַּה ְס ָתםֲ ,א ָבל ִאם רוֹ ִאים ׁ ֶש ֵי ׁש לָ חו ׁש לְ ַּס ָכנָ ה ִאם ל ֹא
י ְִר ֲחצו אוֹ תוֹ ַּא ַּחר ַּה ִמילָ הְ ,בוַּ ַּדאי ֻמ ָתר לְ ָר ֲחצוֹ ולְ ַּח ֵלל ָעלָ יו ׁ ַּש ָבת ִמ ֵדי ְד ָהוֵ י ַּא ׁ ְש ָאר חוֹ לֶ ה ׁ ֶש ֵי ׁש בוֹ ַּס ָכנָ ה.
(יו"ד ,הלכות מילה ,סימן רסו)
דָ .מלו ֶאת ַּה ָק ָטן ְב ׁ ַּש ָבת ,וְ ַּא ַּחר ָכ ְך נִ ְת ַּפזְ רו ַּה ֲס ָמנִ ים ,עו ִֹשין לוֹ ְב ׁ ַּש ָבתִ ,מ ְפנֵ י ׁ ֶש ַּס ָכנָ ה ִהיא ל ֹוִ .דין ְר ִחיצַּ ת ִתינוֹ ק ק ֶֹדם ִמילָ ה אוֹ
ימן של''א.
לְ ַּא ֲח ֶר ָיהַּ ,ע ֵין ַּבטור א''ח ִס ָ

טיפול בפצע בשבת
(קל"ד ב') ( )1אמר רב :אין מונעין חמין ושמן מעל גבי מכה בשבת.
( )2ושמואל אמר :נותן חוץ למכה (בלבד ,שאז אינו מוכח שעושה לרפואה) ,ושותת ויורד למכה.
מיתיבי :אין נותנין שמן וחמין על גבי מוך (צמר גפן) ליתן על גבי מכה בשבת (משמע כשמואל)!
(ומתרץ) התם משום סחיטה (שמא יבוא לסחוט המוך).
תניא כוותיה דשמואל :אין נותנין חמין ושמן על גבי מכה בשבת ,אבל נותנין חוץ למכה ,ושותת ויורד למכה.

 .11כי אחר המילה ,פיקוח הנפש הוא שדוחה את השבת ,ולא מכשירי מילה .וכתב רמב"ן ,ומתניתין נמי דייקא ,דתנן לא שחק מע"ש,
לועס בשניו ונותן .אם לא התקין מע"ש ,כורך על אצבעו ומביא ,ואפילו מחצר אחרת ,ולא קתני בשאין לו כמון בביתו או שאי אפשר
ללעוס בשניו ,תדחה; ומדקתני תקנתא ולא קתני נמי דחייה ,שמע מינה כדאמרן .ועוד ,דכורך על אצבעו ומביא דרך רה"ר איסורא
דרבנן הוא ,דמשאוי הוא לו (אולי אינו איסור דאורייתא משום שהוא דרך מלבוש ,וצ"ב) ,ואי נמי מחצר אחרת שלא נשתתפו נמי
איסורא הוא ,ונידחי מילה ,מידי דהוה אאיזמל שאין מביאין אותו דרך שער בשינוי ואפילו במבוי שאינו משותף! אלא שאין צרכי
סכנה שלאחר מילה דוחין אותה מתחילה ,אלא מל ואח"כ מחלל לצורך הסכנה ,כדפרישית.
 .12וכתב הרשב"א שכל דבר שאנו יודעים בתחילת העניין שיבוא לידי איסור מלאכה ,ואפילו דרבנן ,שאינה ניתרת קודם הזמן ,תידחה
אותה מצוה כדי שלא נבוא לבסוף לידי כך .וכל שכן במלאכה דאורייתא.
 .13יו"ד רסו,ד :מלו את הקטן בשבת ,ואחר כך נתפזרו הסימנים ,עושין לו בשבת ,מפני שסכנה היא לו .הב"י (יו"ד רסו,ג-ד) כתב
שמדקדוק דברי הרי"ף והרמב"ם (הל' מילה ב,ח :מלו את הקטן בשבת ,ואחר כך נשפכו החמין וכו' .וכן משמע מתשובת הרמב"ם
לחכמי לוניל ,וראה כס"מ) נראה שסוברים כהרז"ה ורשב"א .ובש"ך כתב שאינו מוכרח (בדעת הרי"ף ורמב"ם) ,מיהו הב"ח והט"ז
פסקו שתידחה המילה ,כהרז"ה ורשב"א .וכן פסק המשנ"ב (שלא ,ס"ק כד) .מקורות – רמב"ן (ד"ה הלכה וכו' אבל יש לי וכו'; הו"ד
ברשב"א) .רשב"א (ד"ה הלכה) .רז"ה (בעה"מ ,נג א ברי"ף ,ד"ה כתב הרי"ף).

בעזהשי”ת

כ"ו תמוז תש”פ

מסכת :שבת | פרק :י"ט | דף :קל"ד

יש ְרטו בגדיו
תנו רבנן :נותנין על גבי המכה מוך (כתיתין ,חתיכות בגדים) יבש וספוג יבש (שאינו לרפואה ,אלא שלא ְ

הקשים מכתו) .אבל לא גמי יבש ולא כתיתין יבשין (שמרפאים).
קשיא כתיתין אכתיתין!
(ומתרץ) לא קשיא ,הא בחדתי הא בעתיקי (כשהכתיתים מרפאים ,אסור לתתם בשבת).
שיטות הראשונים

נתינת חמין ושמן על המכה :פסקו רי"ף ,רמב"ם ,ורא"ש כשמואל ,שאין נותנים חמין ושמן על גבי המכה ,אלא
נותן חוץ למכה ,ושותת ויורד למכה .14וכן פסק השו"ע.15
הא בחדתי הא בעתיקי :רבינו חננאל והרי"ף פירשו שחדשים מותר ,וישנים אסור .ורש"י פירש :חדשים שלא היו
על גבי מכה מעולם  -מסו .עתיקי  -לא מסו .וכתב הרא"ש שאפשר שגם הוא מודה דעתיקי מעלי לרפואה
טפי ,אלא דמצריך דאותן עתיקי לא נתנו על גבי מכה פעם אחרת .16והשו"ע 17פסק כהרי"ף ,וכפירוש רש"י על
פי דברי הרא"ש.
שולחן ערוך
(או"ח ,הלכות שבת ,סימן שכח)

אוֹתה ְב ׁ ֶש ֶמן ֲא ָבל ל ֹא ְב ֵחלֶ בִ ,מ ְפנֵ י ׁ ֶשהוא נִ מוֹ ַּח; וַּ ֲאפִ לו ִבגְ ַּמר ַּמ ָכה ְדלֵ ָיכא ֶא ָלא צַּ ְע ָרא,
כבַּ .מ ֲעבִ ִירין ִגלְ ֵדי ַּה ַּמ ָכה וְ ָסכִ ין ָ
ׁ ָש ֵריֲ .א ָבל ֵאין נוֹ ְתנִ ין ָעלֶ ָיה ׁ ֶש ֶמן וְ ַּח ִמין ְמע ָֹרבִ ים י ַַּּחד ,וְ ל ֹא ַּעל ַּג ֵבי מוֹ ְך לִ ְתנ ֹו ָעלֶ ָיה; ֲא ָבל נו ֵֹתן הוא חוץ לַּ ַּמ ָכה ,וְ ׁש ֵוֹתת
וְ יוֹ ֵרד לְ ת ֹוכָ ה.
נוֹתנִ ין ְספוֹ ג וַּ ֲח ִתיכוֹ ת ְבגָ ִדים ְי ֵב ׁ ִשים וַּ ֲח ָד ׁ ִשיםֶ ׁ ,ש ֵאינָ ן לִ ְרפו ָאה ֶא ָלא ְכ ֵדי ׁ ֶשל ֹא י ְִס ְרטו ַּה ְבגָ ִדים ֶאת ַּה ַּמ ָכה; ֲא ָבל ל ֹא
כגְ .
י ׁ ְָשנִ יםֶ ׁ ,ש ֵהם ְמ ַּר ְפ ִאים .וְ ָהנֵ י ִמילֵ י י ׁ ְָשנִ יםֶ ׁ ,של ֹא נִ ְתנו ֵמע ֹולָ ם ַּעל ַּה ַּמ ָכהֲ ,א ָבל ִאם ָהיו ְכבָ ר ַּעל ַּה ַּמ ָכה ֲאפִ לו י ׁ ְָשנִ ים ׁ ָש ֵרי,
ְד ׁשוב ֵאינָ ם ְמ ַּר ְפ ִאים.

 .14ואע"ג דהלכתא כרב באיסורי ,הכא תניא כוותיה דשמואל.
 .15או"ח שכח,כב .מקורות  -רי"ף (נג ב בדפיו) .רמב"ם (הל' שבת כא,כו) .רא"ש (סי' ג).
 .16כלומר לפי הרא"ש ,גם לפירוש רש"י חדשים אינם מרפאים (ומותרים) ,ועתיקי מרפאים .אלא שבעתיקי יש חילוק בין עתיקי חדשים
(שלא היו על גבי רפואה מעולם ,שאלו מרפאים ואסורים) ,לבין עתיקי ישנים (שכבר היו על מכה ,ושוב אינם מרפאים).
 .17או"ח שכח,כג .וביאר הגר"א :וחדשים  -כפירוש הרי"ף .והני מילי  -כפירוש רש"י .וכתב הרא"ש אפשר שגם רש"י מודה לפירוש הרי"ף,
עיי"ש .עכ"ל.

