הרב צבי סבלפסקי

בס"ד

עושים יותר מן הצריך – בפיקוח נפש ומילה בשבת ובהדלקת נרות שבת
 .1תלמוד בבלי מסכת שבת דף קלג עמוד ב
דתנו רבנן :המל ,כל זמן שהוא עוסק במילה  -חוזר בין על הציצין המעכבין את המילה בין על הציצין שאין מעכבין את
המילה .פירש ,על ציצין המעכבין את המילה  -חוזר ,על ציצין שאין מעכבין את המילה  -אינו חוזר.
 .2רש"י מסכת שבת דף קלג עמוד ב
המל  -בשבת.
 .3רמב"ם הלכות מילה פרק ב
הלכה ד
המל כל זמן שעוסק במילה חוזר בין על הציצין שמעכבין בין על ציצין שאין מעכבין ,פירש על * ציצין המעכבין חוזר,
על ציצין שאינן מעכבין אינו חוזר ,מל ולא פרע את המילה כאילו לא מל.
 .4רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה פרק ד
הלכה א
כמה נרות הוא מדליק בחנוכה ,מצותה שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד א בין שהיו אנשי הבית מרובין בין שלא היה
בו אלא אדם אחד ,והמהדר את המצוה מדליק נרות כמנין אנשי הבית נר לכל אחד ואחד בין אנשים בין נשים ,והמהדר
יתר על זה ועושה מצוה מן המובחר מדליק נר לכל אחד ואחד בלילה הראשון ומוסיף והולך בכל לילה ולילה נר אחד.
 .5שולחן ערוך אורח חיים הלכות חנוכה סימן תרעא
סעיף ב
הגה( * :ט) וי"א דכל אחד מבני הבית (י) ידליק (הרמב"ם) ,וכן [ג] המנהג פשוט. . . .
משנה ברורה סימן שכח
(יד) כל שרגילים וכו'  -ממאכלים ורפואות [רמב"ן] ומשמע אף על פי שאין בו סכנה במניעת הדבר ההוא כיון שהחולי
יש בו סכנה ויש בהדבר[יא] צורך קצת ורגילין לעשות לו בחול עושין גם בשבת [מ"מ] ועיין בביאור הלכה שהבאנו
מכמה פוסקים דס"ל שאפילו במקום שצריך חילול אין מחללין ע"י ישראל אלא בדבר שיש לחוש בו שאם לא יעשהו לו
יכבד עליו חליו ויוכל להסתכן אבל כל שברור שאין במניעת אותו דבר חשש סכנה אף על פי שמ"מ צריך הוא לו
ורגילין לעשות לו אין עושין אותו בשבת אלא ע"י א"י כדין צרכי חולה שאין בו סכנה וע"כ בודאי מהנכון להחמיר
באיסור של תורה ועיין בבה"ל מה שכתבנו בסוף דברינו:

