
פקוח נפש שדוחה שבת

אחד מהקהילה אושפז בביה"ח מפני שחלה במחלת הקארונ"א, והיום שכ"כ חולים יש, אין מניחים לחולים להשאר בביה"ח 
עד שיבריאו, אלא משמרגישים שהתחילו להתרפא, כבר שולחים אותם הביתה, ובעינן שאחד ממשפחתו יבוא ויקח אותו 
הביתה. וביום החמישי הודיעו למשפחה שקיימת אפשרות שיפטרוהו מביה"ח ביום השבת, ולא שייך כלל שישאר אחד מבני 
שהנוסע  אפשרות  קיימת  כי  באובע"ר  או  בטקסי  לנסוע  הוא  סכנה  וגם  מע"ש,  לו  בסמוך  או  בביה"ח  שמה  המשפחה 
הקודם מילא את המכונית בחידקים מהמחלה הממארת, ואין עצה אלא שאחד מבני ביתו יסע בשבת במכונית שלו (שיודע 
המה   - כעת  החולים  בתי  כי  מוצ"ש,  עד  בביה"ח  שמה  שישארו  שייך  דלא  הביתה,  ויביאנו  הנ"ל)  המחלה  בה  שאין  בו 
המקומות הכי מנוגעים, ונראה פשוט שספק סכנ"פ הוא, ובלית ברירה מותר ומחוייב הוא בן-המשפחה לחלל את השבת 
ע"מ להביא את החולה בחזרה לביתו, וכל מאי דאפשר לשנויי משנינן, ויפתח את ענג'ין המכונית בהכנסת המפתח בידו 
השמאלית. וכעת שבהרבה מהמכוניות החדשות לא מכניסים שום מפתח אלא לוחצים על כפתור, וע"פ פשטות יש מקום 
לומר שללחוץ באצבע מהיד השמאלית איננו כ"כ שינוי, יש לייעץ שילחוץ על הכפתור לא בראש האצבע כרגיל אלא בנאק"ל 
(knuckle), וכשצריך לסגור את הענג'ין יש לעשות ע"י שינוי, דפתיחת הענג'ין מסתמא מהווה מלאכת הבערה (כתשו' 
חכם עובדיה ז"ל), ובסגירתו - מכבה, אבל אין כאן פחם בכלל, וממילא אינה אלא דרבנן (כנזכר בגמ' לענין מכבה גחלת 
של מתכת), ומה שעושה ע"י שינוי, משווהו לשבות דשבות, דבמקום הפסד מרובה וצורך גדול מאד מקובל להיתירא. וכן 

הוה"נ למי שישתחרר מביה"ח ביו"ט של פסח, כן מן ההכרח לעשות.

During the current Coronavirus epidemic, a person who was discharged from the hospital on Shabbos 
or Yom Tov may return home since it is not advisable to remain in the hospital longer than necessary. 
Since it is potentially dangerous for the patient to get into a taxi or an Uber, a family member may 
drive on Shabbos to bring the patient home. However, every attempt must be made to minimize the 
amount of chilul Shabbos involved whenever possible. Th is means the car should be turned on with 
a shinui (in an unusual fashion) by turning the key with one’s weaker hand, or by pressing the button 
with one’s knuckle. When turning off  the engine it should also be done with a shinui. Additionally, 
a shinui should be used when opening and closing the car door. However, a shinui or any deviation 
from safe driving practices should never be used in the actual operation and driving of the car.

For further halachic inquiries please email ravschachter@gmail.com

צבי שכטר
עש"ק פ' ויקרא
ב' ניסן תש"פ


