
 

Checking bugs, Rating 

Jewish business, Bliyos, 

and Hilchos Daled Minim 
 

Show# 88 | October 15th 2016 
 

 סעיף א צח סימן - דעה יורה ע"שו

 או חלב טעם בו שאין אומר אם, נכרי יטעמנו, בבשר שנתערב חלב כגון, מינו בשאינו מין בהיתר שנתערב איסור

 ואם. עליו שסומכין ידע שלא וצריך. להשביח סופו יהא שלא והוא. מותר, פגום שהוא אלא טעם בו שיש שאומר

'. בס משערים, אטעמא למיקם דליכא כיון, במינו מין הוא אם וכן'. בס משערינן, לטועמו כוכבים עובד שם אין

 ושאר ט"ע סימן פדואה מ"מהר ותשובת באגור'( )בס הכל ומשערין, ג"עו על לסמוך עכשיו נוהגים ואין)

 (.אחרונים

 כף החיים שם

 

 ח סימן קמא מהדורא איגר עקיבא רבי ת"שו

 . מעזריטש ק"בק י"נ אברהם רבי להרב

 . להפרישו מחוייבים אם איסור מלאכת שזהו יודע שאינו מי שאילתו על

 אסרה מחשבת מלאכת שבת לענין' וכו בחיקו מונחת אבן היתה רבה אמר( ב"ע ו"כ דף) הרגל כיצד בפרק

 לחתוך דבנתכוין דבריהם ותמצית' וכו נתכוון ה"ד[ ב"ע דף] גדול כלל פרק בשבת' בתוס הא לי וקשיא, תורה

 דאשר מקרא אחר מטעם דפטור אלא, מחשבתו נעשה מקרי מחובר והיה תלוש דהוא סבור שהיה היינו תלוש

 ואם, דפטור בחוץ ושחטה קדשים והיתה חולין זו בהמה סבר דאם אסורים בכל וזהו, למתעסק פרט בה חטא
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 בחוץ זו קדשים בהמת לשחוט נתכוין דאם, חייב בעלמא ג"בכה אחר מחובר וחתך זה מחובר לחתוך נתכוין

 כ"א, ש"ע זה לחתוך רצה שלא מחשבתו נעשה דלא פטור בשבת אבל, חייב בחוץ אחר קדשים בהמת ושחט

 דלא פטור מחשבת דמלאכת טעמא בלא, מלאכה כלל עושה דאינו דחשב מזה ידע ולא בחיקו האבן דהיה הכא

 . מחובר ונמצא תלוש שהוא מקסבר גרע

, מחשבת דמלאכת לטעמא צ"ל הא מ"מ, האבן בנפילת כלל רצה לא דהא מחשבתו נעשית לא כ"ג דבאמת ואף

 . מתעסק מטעם פטור בעלמא דאפילו

 כיון איסור והיה היתר שהוא לקסבר למתעסק פרט בה דרשינן לא י"דלר( ב"ע ב"ס דף) סנהדרין א"מהרש ועיין

 . מחשבתו דנעשית מחשבת מלאכת דהוי זו בחתיכה דעסק ג"דבכה בשבת וכן, חייב זו בחתיכה דהשגגה

 אליבא שלא הכל אזלא וכי, מחובר וחתך תלוש לחתוך בנתכוון דפליגי ורבא אביי כ"דא תמוה זהו אבל

 על קאי דבה תרתי דדריש י"דר דמשמע' במתני( א"ע ט"י דף) אכל ספק פרק כריתות י"ברש' ועיי, דהלכתא

 . ועיין, הידיעה ועל החטא

 אלא כלל העבירה נעשית לא דמתעסק לא, למתעסק פרט בה חטא מאשר דממעטינן דמה חדש דבר ל"ונ

, איסור שגגת מקרי מ"מ אבל מקרבן דפטור בה חטא מאשר ממעטינן כהאי בשוגג ואך, בשוגג עבירה דמקרי

 ולא מלאכה בכלל אינו מחשבת מלאכת דליכא היכא תורה אסרה מחשבת דמלאכת מטעם דממעטינן מה אבל

 . כלל העבירה נעשה

, פטור שבת לענין חייב נזקין לענין דאמרינן מה ל"די היינו מחשבת מלאכת מטעם בסוגיין נקיט ה"דמש ל"י כ"א

 קם= מ"קלב ביה אמרינן דלא, שבת משום ופטור הנזק לשלם חייב בשבת היה מחיקו הנפילה דאם לומר היינו

 אלא, שבת מלאכת כלל נעשה לא, שבת מלאכת היתה דלא כיון שוגגין מיתות חייבי כדין= מיניה בדרבא ליה

 ולא בחיקו מהאבן אותו מודיעים' הי ואם מלאכה נקראת היתה אז בחיקו שהאבן יודע והיה ביה אתרו דאלו

 מקרי ולא המלאכה נעשה לא, שבחיקו מהאבן ידע דלא כיון עתה אבל שוגגין מיתות חייבי בכלל היו אז בו אתרו

 בשאר גם דפטור מתעסק מטעם אלא מחשבת מלאכת דבעי טעמא בלאו אבל, שוגגין= מיתות חייבי= מ"ח

 מלשלם פטור והיה חטאת חיוב בלא מלאכה שגגת והוי, מלאכה מקרי מ"מ אבל, מחטאת גם היינו, אסורים

 . ודוק שוגגין מיתות חייבי דהוי, הנזק

 הפוסקים נקטו אמאי בביתו שחמץ ידע בלא הקשה( ל"ת' בסי) חיים מקור בספרו דעת חוות בעל לידידי וראיתי

 לאין מעשה בה שיש עבירה בין לחלק ונדחק, בביתו דחמץ כלל ידע דלא מתעסק הוא הא, עבירה שגגת דהוי

 . מעשה בה

 . עליו חטאת התורה חייבה דלא אלא, עבירה כ"ג מקרי דמתעסק עיקר ד"ולענ



 ה"וכ) ופסקינן בשוק אפילו פושטו בבגדו כלאים המוצא( יט דף, )ברכות דאמרינן ממה ראיה להביא וחשבתי

 כיון הא ואמאי, לפושטו בשוק אפילו לו להגיד צריך רואהו ואחר כלאים שיש= יודע אינו= י"א הוא דאם( ע"בש

 כ"ג הוי דמתעסק כ"ע אלא, הבריות כבוד משום ומותר דאורייתא איסור וליכא מתעסק הוי, כלאים שבבגדו י"דא

 . עליו קרבן תורה חייבה דלא אלא, דאורייתא איסור

 ל"נ העיקר מ"מ אך, חייב דמתעסק ועריות חלבים כמו הוי חימום הנאת דהאיסור דכלאים, לדחות יש אמנם

 . ש"כמ

 דלאביי מדבריהם מבואר' וכו דרבא אליבא( ויצא ישכח שמא ה"ד א"י דף) דשבת ק"פ' תוס דברי לי מובן ובזה

 לא הא מתעסק ל"חז דיאסרו שייך איך תמוה ובפשוטו, דרבנן פ"עכ הוא דמתעסק ניחא היה לגזירה גזירה דגזר

 תלוש שהוא דחשב זו מלאכה שעושה כלל ידע דלא כיון הא, כן לעשות חכמים יאסרו ענין ולאיזה כן שעושה ידע

 . דרבנן איסור עליו שיש כלל ידע לא

 לפטרו= הכתוב גזירת= כ"גזה ג"ובכה, עבירה שגגת דמקרי אלא עבירה מילי ככל הוי דמתעסק ל"הנ ולפי

 נקטו ט"ומה, ]שבת מלאכת מקרי לא מהמחט ידע דלא כיון בשבת מ"דמ אלא כאן יש עבירה אבל מחטאת

 מחשבת מלאכת מטעם רק, דאורייתא מלאכה היה מתעסק דמצד, מתעסק נקטו ולא שבת מלאכת בדבריהם

 הוי מחשבת מלאכת בלא אף אמרו דרבנן היינו, מדרבנן דאסור ניחא היה דלאביי כתבו שפיר ובזה[ דרבנן הוא

 הוי מחשבת מלאכת מצד מהמחט ידע דלא זו גם כ"וא, וכדומה לגופה צ"שא מלאכה לענין דרבנן מלאכה

 . ודוק, דרבנן מלאכה שגגת הוי מתעסק דהוא אף וממילא, דרבנן מלאכה

 ממחובר תבואה לקצור שרוצה עבדו רואה דאם, עבדו שביתת על דמצווה ל"דקיי במה לדינא עוד מינה נפקא

 בזה שייך לא כלל מלאכה הוי לא מתעסק דאם מחובר שהוא ידע והרב התלוש זה לקצור שרוצה אמר והעבד

 אבל, עבדו שביתת משום עובר רבו ואין תלוש שהוא דחושב כיון מלאכה עושה אינו העבד דהא עבדו שביתת

 מחשבת מלאכת דהא עבדו שביתת משום בו יש מחובר שהוא ידע דהרב כיון עבירה שגגת הוי מתעסק אם

 שהבאנו( ב"ע דף) שבת' התוס ש"כמ מתעסק משום דפטור אלא לקוצרו עבד של מחשבתו דנעשה כיון מקרי

 . ש"מא גינז עקיבא ידידו. עבדו שביתת משום בזה יש עבירה שגגת הוי דמתעסק וכיון דברינו בתחלת

 הרי ה"ד( ט"י דף) הטומאה ידיעות פרק שבועות' התוס קושית בישוב אמרתי ענינא ובההיא המכתב בשולי

 מתעסק הוי הא, חייב אמאי דעלמא בית שהוא דסבר דהיינו מקדש בהעלם קשה דלכאורה והיינו, מקדש העלם

 פרט בה חטא דאשר הכתוב מיעטה קבועה חטאת לענין דוקא ל"וצ בחוץ ושחטה חולין שהבהמה סבר כמו

 רחמנא חייביה דלא אלא עבירה שגגת מקרי דמתעסק ש"למ ובפרט, קרא ליכא ויורד עולה לענין אבל, למתעסק

 דהקרא לגמרי פטור מקדש העלם אמרינן דשפיר' התוס קושית מיושב כ"א, חייב ויורד דעולה ל"י כ"וא חטאת

' דמתני לישנא היטב ומדוקדק, מתעסק משום פטור ממילא חטאת חיוב ומצד טומאה בהעלם מיירי ויורד דעולה

 דבעי והיינו מקדש גבי בסיפא כדקתני קודש העלם על חייב ואינו' וכו א"רא עלה קתני לא קודש דאכל דברישא



 חייב קודש בהעלם ממילא, טומאה בהעלם רק דקרא ל"דס א"לר אדרבא קודש ובאכל, כלל חייב דאינו לומר

 דליכא, מקדש בהעלם רק קתני לזה, דנהנה מטעם חייב ועריות בחלבים דהא, מתעסק מדין פטור דלא חטאת

 .עקיבא. ודוק, מתעסק דהוי משום, קבוע חטאת

 הערות אחיזה בעקב על שו"ת רבי עקבא איגר הנ"ל
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 ט-סעיף ח פד סימן - דעה יורה ע"שו

 ואם. תולעת בו יש שמא מתוכו הפרי שיבדוק עד יאכל לא, מחוברים כשהם להתליע שדרכן פירות מיני כל( ח)

 ומכל. חדש ב"י מתקיים אינו, עצם בה שאין בריה שכל. בדיקה בלא אוכל, חדש ב"י שנעקר אחר הפרי שהה

 הנמצאים שישליך לאחר ואף. הפרי גבי על או, בחוץ ביניהם הנמצאים התולעים להשליך, לבדקן צריך מקום

( דרחיש רחשא: השורץ השרץ תרגום) וירחשו לחוץ יצאו, הקדירה בתוך במים כשיתנם שמא לחוש יש, בחוץ

 מים לתוך יתנם, שהתליעו פירות חדש ב"י לאחר לבשל הבא הלכך. הפרי גבי על או, הקדרה בדופני או, במים

 ימות תולעת בו נשאר שאם, רותחים מים בקדירה יתנם כך ואחר, למעלה יעלו והמנוקבים המתולעים; צוננים

 סימן ובתשובה ה"בת א"רשב( )דשכיח מיעוט דהוי, כולם לבדוק צריך אלא, הרוב בדק אם בהם מהני ולא. )מיד

 (:ד"רע

, בקדירה קצת נמצאו ואם. מותר, לאו ואם. בודק, לבדוק יכול אם, בדיקה בלא, חדש ב"י תוך ובישל עבר( ט)

(. ם"מהר בשם ש"הרא תשובת( )שבתוכו התולעת טעם נגד' ס בו שאין פרי לך אין כי. )השאר ואוכל, משליכם

 דאי מאכל ודוקא - הגה: אסור הכל', ד או שלושה אבל, שנים או אחד אלא נמצאו שלא מילי דהני שאומר מי ויש

 משם מעביר, לסננו אפשר אם אבל, אסור כולו בתולעים שהוחזק ומאחר; התולעים מהם ולהסיר לסננו אפשר

 ':ק סימן סוף לקמן ועיין(. נ"ק סימן א"רשב) מותר והשאר, שם הנמצאים התולעים

To see the Shita of the Mishkanos Yaakov Yoreh Deah 16-17 regarding Miut Hamotzui click here 

 ו סימן א חלק שלמה מנחת ת"שו

 אשר על זכות ללמד אחד גאון בשם לו שהוגד מה לו נראה דלא: "שכתב' ד' סי סוף ח"בב דיני ב"באמ ועיין

 רק השרץ לאכול מכוין דאינו כיון ת"מה חיוב ליכא דלדעתו, הרוחשים המילבען כמעט ששכיח הקיץ בימות

 זה על חולק עצמו שהוא אלא", השרץ מאכילת הנאה שום ליכא ובזה כמתעסק רק הוי השרץ ולגבי ההיתר

 אף ת"מה אסור אכילה שאותה כל אלא שנהנה מפני דוקא זה אין ועריות בחלבים מתעסק דין שאין דמה וסובר

 חידוש הוא ד"לענ זה ודבר. שם עיין נהנה שאינו גב על אף מתעסק מטעם האיסור כלל הוקל לא מאוס זה אם

 שרץ שיש ודאי יודע אם לכן, שהוא כמו הפרי כל לאכול שכוונתו דכיון כדאמרן ד"נלענ יותר' הי ולכאורה, גדול

 כאוכל ממש דינו ה"אפי, מהפרי מוציאו' הי אחר אם שמח' והי אצלו ומאוס פגום שטעמו ג"דאע נראה בתוכו

 לא או שרץ בו יש אם ספק רק כשזה דגם וממילא, מאד ומאוס פגום שהוא פי על אף תורה דאסרה במזיד שרץ

 אויר לשאוף כגון אכילה לצורך שלא הפה את שפותח ג"בכה ורק, תורה איסור ספק על בזדון כעובר כ"ג דינו

 להדיא במכוין כ"משא כמתעסק רק דחשיב שרץ יבלע גם זה י"שע ודאי יודע אם' שאפי אפשר ג"דבכה וכדומה

 דברים' כב חשיבי שפיר המילה שעל הנגע וקציצת הערלה הסרת י"ע מילה דמצות ז"לפי לומר צריכים] לאכול

 ת"לשו שמציין ב"באמ שם עיין אולם[, ע"צ ועדיין ושרץ פרי של אחת כאכילה חשיב הכל הכא כ"משא נפרדים



 שפיר פגום ממש זה אם מ"מ לאכול שמכוין ג"בכה דאף נוטה תורה דעת שדעתו שם וראיתי, ח"כ' סי ציון שיבת

 זה אין אינשי לגבי מ"מ אסור שפיר שרץ שלענין גב על אף ומאוס פגום שהוא דכיון ואפשר, כמתעסק חשיב

 .ע"וצ נפרדים דברים כשני והשרץ הפרי אכילת את שפיר רואין ולכן אכילה של בגדר כלל חשיב

 ס"ק יב פד סימן דעה יורה ז"ט

 אין כ"וע בדיקה צ"א בתלוש אלא להתליע דרך אין באם אבל משמע'. כו במחובר להתליע שדרכם פירות מיני כל

 אלא איסור שם דאין קטנים ן"מילבי שם יש אם בהם וכיוצא י"רוזינ כגון יבשים בפירות או בקמח בדיקה חיוב

 ובישל עבר גבי א"הרשב בשם י"ב ש"כמ תורה בשל' אפי מותר ס"ובס ספיקא ספק דהוי ונמצא שפירשו אחר

 ':ט בסעיף ש"מ ועיין חודש ב"י תוך

 יב ק"ס פד סימן זהב משבצות דעה יורה מגדים פרי

 שדרכן באותן ח"יב תוך א"הרשב ש"כמ ס"ס דהוה בדיקה בלי שרי במחובר להתליע דרכן שאין אותן ז"הט כתב

 ושמא יש לא שמא ספיקות' ג דהוה כאן ש"וכ נימוחו ושמא יש לא שמא ס"ס דהוה דיעבד שרי במחובר להתליע

 שיצא היינו תמרה ג"ע דפירשה רביתיה היינו פירי גבי על שהן אף פירשו שלא דכל) ופירות מהקמח פירשו לא

 ס"דס ש"ומ ספיקות' ב אם כי ליכא שהן כמות לאכול ש"ובראזינק. כ"אח בתבשיל נימוחו ושמא( לחוץ מחורו

 דווקא דזה מדרבנן אלא הוה לא בטילה דאינה דבריה דרבנן הוה דכאן הפירוש אין להקל תורה בשל אפילו

 התורה מן ביטול שייך לא לעינים ונראין שרוחשין ן"במילבי כ"משא הוא בטל התורה ומן האיסור להכיר א"בא

 תוך ובישל עבר דהא לתמוה יש מ"ומ התורה מן מותר ס"ס שיש כל קאמר נ"דאה אלא קמן למימר וכדבעינן

 במים שיתנם דהיינו קלה בדיקה צריך חודש ב"י לאחר ואפילו והמחבר א"הרשב ש"כמ בדיקה פ"עכ צריך ח"יב

 אות ו"מ כלל י"במ ועיינתי כלל בדיקה צ"שא להתליע דרכן שאין פירות דאותן כתב ואיך ברותחין כ"ואח צוננין

 אפשר אם בודק ובישל עבר אם ודאי במחובר להתליע שדרכן דאותן אומר זה ולישב קצת בזה הרגיש ד"י

. פירשו לא ושמא יש לא שמא גמור ס"ס דהוה בתלוש כאן כ"משא השקול ספק הוה לא נימוחו שמא דספק

 כ"ואח צוננין מים צריך מתולעים שם שיש כשידוע היינו בדיקה צריך ח"יב לאחר אף מקום דמכל המחבר ש"ומ

 ל"י מבררינן בקל לברורי דאיכא היכא דכל ואף ס"ס דהוה בדיקה צ"א בתלוש התליעו אם בספק אבל רותחין

 בדיקה דצריך הוא שהתליעו דבידוע כן לכאורה יראה ובקצר א"בתה ועיין טירחא קצת הוה השמש נגד לעיין

 שם אין שמא ס"ס מטעם להקל שיש בתלוש התליעו דבספק כן יראה א"קע' סי הדשן בתרומת המעיין ואדרבה

 י"הב בהגהות ג"והכה ע"צ הלשון ה"בלא ושם כן משמע לא ו"ד שם חטאת בתורת אמנם פירשו לא ושמא תולע

 :י"ח באות ש"ועמ לבדוק יש נפשו שומר וכל הזמן לפי הכל ולדינא להלכה ז"הט דברי העתיק ז"מ אות
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 חזון איש אורח חיים סי' קטז אות ח

 

 נד סימן ג חלק חיים אורח משה אגרות ת"שו

 המפורסם הצדיק הגאון הרב ידידי כ"מע. ד"תשכ סיון' ד דהגבלה' ב ולחולים בריאים לאנשים הוויטאמינים בענין

 . מציעשינאוו ר"האדמו, א"שליט האלבערשטאם רובין שרגא יחזקאל שלום ר"מהר

 מייעצים הרופאים אבל, וחולי מיחוש שום להם שאין בריאים אנשים שהרבה הוויטאמינים בדבר הנה. א ענף

 ק"ס ח"שכ בסימן א"המג כי, בשבת גם לבלוע להם מותר אם הגוף מחזקים שהם משום יום בכל אותם לבלוע

 עושה ואם דוקא שהוא שרי חולי לו ואין ולצמאו לרעבו אותו ושותה אוכל אם אבל הטור דלשון סובר ג"מ

 מותר כלל חולה שאינו דכל דמשמע משום דוקא דלאו שכתב י"כהב דלא, בריא שהוא פי על אף אסור לרפואה

 הוויטמינים ולכן. מידי למיגזר ליכא חולה שאינו דכיון בריאים מאכל שאינם אף ומשקין אוכלים ולשתות לאכול לו

 . בתראה דהוא כמותו להחמיר שראוי א"להמג אסורים בריאים גם לרפואה רק והם לאכילה ראוים שאינם

 מרפא שאינו ודבר כלום מרפא אינו דהא לרפואה שהוא לומר שייך מה בריא דהוא דכיון להבין צריך הא אבל

 בה אין יוסף ר"שא בכוסברתא לדידי ה"ד ט"ק דף שבת' בתוס וכדאיתא, לרפואה כוונתו אם אף איסור ליכא

 בה שיש וסבורין טועין הכוסברתא המניחין או דהאוכלין שפירשו, בשבת שמותר לענין ואיירי רפואה משום

 מכיון לרפואה הוא לתוספות העין על והשימה י"לפרש שהאכילה אף איסור שליכא הרי, רפואה בה ואין רפואה

, דמסו לרפואה אלא בהן רחיצה דרך ואין שכתב משרה במי ולא ה"ד י"ברש משמע וכן. רפואה שאינה

 משום הוא אבל, לרפואה אלא בהן רחיצה דרך ואין שכתב בזה סגי דהיה דמסו תיבת הוסיף למה שלכאורה

 בעלין י"לפרש מוכרח וכן, אסור היה לא כן האמת שאין כיון לרפואה הוא משרה במי שהרוחצין אף מסו לא דאם



 אכילתו וכל לאכילה ראוין אינם והרי, מסו דלא משום העינים להאיר באכילתו שהוא' שפי רפואה משום בהם אין

 להשים שהוא שפירשו/ קט דף שבת/ לתוספות בשלמא. איסור ליכא מסו דלא כיון מ"ומ העינים להאיר הוא

 לשון קצת וכדמשמע, וכדומה ורוח מצינה לשמור רק הוא המשימו כוונת שגם לפרש מקום היה, העין על העלין

 שלשון, כמשמרת אלא שאינו שכתב מכה ג"ע העלין להשים שהוא שמפרש ד"כ סעיף/ ח"שכ' סי ח"או/ ע"הש

 היה שאם משמע היה שלכן, לשמירה אלא כוונתו אין שמשים שמה משום הוא שההיתר לכאורה משמע זה

 רפואה לכוונת לא אם שייך לא דאכילה זה מוכרח הא י"לפרש אבל. מסי שלא אף אסור היה לרפואה כוונתו

 פליגי לא ע"דכו מסתבר כ"וא, באמת מסו דלא משום מותר מ"ומ העינים להאיר שאוכל בדבריו וכמפורש

 הוא כמשמרת אלא שאינו כ"ומש, כן שסובר נראה ע"הש אף ולכן כדלעיל כן סברי הא התוספות שגם וכדחזינן

 בהול ואינו כמשמרה אלא שאינו רטייה עליה נותנין שנתרפאה מכה על א"ל ק"בס/ ח"שכ' סי ח"או/ א"המג' כדפי

 שלא לשומרה להרטייה עדיין צריך שהוא שאף שאשמועינן וכוונתו, ומירוח סממנים שחיקת לידי שיבא כך כל

 ועיין, ד"כ בסעיף שבעלין כמשמרה אלא שאינו פירוש גם וזהו, כך כל בהול שלא מפני ז"ע גזרו לא תתקלקל

 ע"קה' ופי כמשמרה אלא שאינו נאמר ובשניהם לזה זה סמוכין הדינים ששני ב"ה סוף אשה במה' פ בירושלמי

 כ"וא, ע"הש כוונת וזהו בהול שאינו משום בו גזרו לא תתקלקל שלא לזה שצריך שאף החדוש שזהו א"כהמג

 . ותוספות י"לרש כמו ע"להש גם מותר אפשר לרפואה נתכוין שהוא אף צורך בזה אין כשבאמת

 ואף, אותו מרפאין אין הא לאסור שייך מה רפואה לכוונת אף לאכילה ראוים שאינם דברים שאוכל בבריא כ"וא

 להניחה שאסור מכה ג"שע מרטייה וכדחזינן. לאסור שייך לא מרפאין אין שלבריא כיון מ"מ לחולים רפואה שהם

 שייך לא שלבריא ש"כ כ"א, מרפא אינו שנתרפאה דבזו משום והוא רטייה ליתן מותר שנתרפאה מכה על מ"ומ

 הוא דלרפואה נימא אם ואף. לרפואה שכוונתו אף מרפאין אין שלו מאחר לחולים המרפאים בדברים אף לאסור

, מאורעות משאר וכדומה ופחים מצנים בנקל להתחלות בריא הוא שעתה אף הוא עלול זה שבלא מאחר

 ועלולה שנתרפאה מכה על רטייה מדין להתיר יש ודאי הא נמי, בנקל יחלה שלא יעשה אלו דברים ובאכילת

 על בהול ואינו תתקלקל שלא שעושין אלא מרפא שאינו משום שמותר מכה ג"ע עלין ומדין, שמותר להתקלקל

 איזה י"ע להתחלות יתקלקל שלא רק הוא לו מועלת הרפואה ואם אותו לרפאות מה שאין שבריא ש"כ כ"א, זה

 בעלמא דמילתא לרוחא רק והוא כלל בעצם לחוש לו אין שהרי בהול אינו שודאי משום לאסור שאין מאורעות

 . זה על בהול שיהיה לחוש שאין

, שאוכל הדברים י"ע ביותר להתחזק ורוצה בטבעו חלש שהוא בבריא דוקא הוא א"המג דכוונת לומר צריך ולכן

 כיון זה באופן שגם ואף, טבעו מזג מכפי יותר זה י"ע שיתחזק כיון האיסור בכלל כ"ג שהוא הטור סובר שזה

 י"הב סובר זה ומטעם בזה לגזור ואין בהול שאינו לומר מסתבר היה מיחוש שום בלא בריא הוא פ"שעכ

 בטבעו שהוא מכפי יותר חזק נעשה הוא פ"דעכ דכיון משום והוא שאסור הטור מלשון א"המג מדייק, שמותר

 והוא, דבהילות הטעם בו שליכא אף שאסרו רפואה דשם האיסור בכלל הוא לבריאות שמשתנה חולה כמו

 שאינם הוויטאמינים באלו כ"וא. דאסרו השם אותו בכלל הוא אם פלוג שלא באיסורים גזירות בכמה כדמצינו

 עלול יהיה שלא שעושין אלא יותר לחזק בטבעו שחלש מי שיהיה שהוא מכפי לשנותו האדם את מבריאים



 בטבעו מחלש שעושים בריאותו שמשנים וויטאמינים יש ואם. א"להמג אף ע"לכו להתיר יש בנקל להתחלות

 לעבאוויץ י"הגר בדברי ראיתי והנה. אברהם כהמגן ולאסור להחמיר שיש א"והמג י"הב בזה פליגי יותר לחזק

 שהוא מכפי יותר יתחזק שאוכל מה י"כשע רק הוא א"להמג שהאיסור מסברתו זה כעין מחלק כ"שג א"שליט

 הוא שבארתי מ"ולפ. מותר א"להמג גם שזה עתה שהוא מכפי ויגרע יתחלש שלא רק הוא באם ולא עתה

 מעט להתחזק רק כשעושה ולא וחזק בריא לגוף בטבעו מחלש כשעושה שדוקא מסתבר וגם, כדלעיל מוכרח

 . יותר

 שכוונתו נראה בבריא אף אסור בריא גופו להיות שכוונתו דכל/ ח"שכ' סי ח"או/ א"בא שכתב ג"הפמ והנה

 ג"הפמ שכוונת משום, גוף תיבת בלא כתב ובהאיסור גופו תיבת הוסיף שכוונתו דבכל דבריו ומדייק כדבארתי

 שישתנה בריא גופו מזה שיהיה שאכל במה ונתכוין חלש היה גופו מזג טבע אבל מיחוש בלא בריא שהיה הוא

 אבל. שמותר מלשונו משמע בעלמא להתחזק אבל, מיחוש שום לו שאין בבריא אף אסור זה לבריא מחלש

 לו שיש חולה דסתם נקט דמילתא אורחא אלא לחולה בריא בין חלוק אין א"דלהמג שכתב השקל במחצית

 כלל תועלת בלא דאף שסובר משמע, ולצמאון לרעבון אם כי כוונתו אין בריא וסתם לרפואה עושה מיחוש

 תמוה והוא. הלוקחו מהבריא בעלמא ודמיון טעות רק שהוא אף לרפואה הוא כוונתו אם אסור להבריא

 . כדהקשתי

 באישתהו הגדול שבים הרעים ובמים משרה במי רוחצין דאין/ ח"שכ' סי ח"או/ ד"מ מסעיף א"המג וראיית

 זה מוקי כ"וא לבריא איסור שליכא סובר הא והוא זה דין נמי נקט המחבר דהא מובן לא, בריא דהוא שמשמע

 שהוא משום הוא דהאיסור דכיון זה לפרש צ"דא לאוקימתא זה להחשיב ואין, לרפואה וצריך מיחוש לו ביש דוקא

 אבל שאיתא ג"ה ד"פי בירושלמי וכן. רפואה בצריכי דאיירי כמפורש ממילא והוי מרפא אינו הא ולבריא מרפא

, רפואה ששייך בחולה שהוא י"להב פשוט, לרפואה מתכוין שהוא בזמן אימתי סדום במי ולא משרה במי לא

 מבגמרא יותר בירושלמי משמעות שום נראה ולא, שוהה באינו מותר לטהרה מטומאה להעלות נתכוין אם מ"ומ

 . מירושלמי זו בראיה א"המג כוונת ביאר לא השקל והמחצית דידן

 אימתי סדום במי ולא משרה במי לא אבל אמר בירושלמי דהא, א"להמג ראיה להביא יש מירושלמי והנה. ב ענף

 שלא בלבד ברכיה' דר אחוי שמואל ר"א, מותר לטהרה מטומאה להעלות הא לרפואה מתכוין שהוא בזמן

 אף מותר נשתהא דבלא דידן כבגמרא דלא והוא. אסור שהה בלא אפילו לרפואה דבנתכוין מפורש הרי, ישהה

 בראשו חטטים לו שיש מי שסתם אף, י"כדפרש בעלמא כמיקר שנראה מטעם בראשו חטטים לו שיש פי על

 מכותיהן על ורד שמן שסכין א"קי בדף/ בשבת/ שמפורש למכתו שמן כסך מותר מ"דמ, לרפואה שנתכוין ידוע

 שכיחי שלא שכיון הירושלמי בטעם לומר וצריך. במתניו בחושש השמן את הוא וסך בחול לסוך דרכן שכן משום

 בחושש לשמן ד"ול, באמת לזה שמתכוין כמו לרפואה ודאי שהוא יאמרו למיקר סדום ומי משרה במי שירחצו מי

 שלא שבשביל הכא אבל, כוונתם מצד נאסרו לא ולכן בזה סכין בריאים שגם מכותיהן ג"ע ורד ושמן במתניו

 פ"שעכ כיון למיקר אלא לרפואה שאינו הוא כשהאמת אסרו שלא ואף. אסרו לרפואה שהוא יאמרו הרי שכיחי



 דיאמרו חשד משום רק זה יהיה הא נאסור שאם משום הוא, לפעמים כזה שאירע כיון למיקר רק שהוא אפשר

 להתיר אבל, לאסור כדי בזה החשד טעם אין למיקר לפעמים שאיכא כיון לכן, שאסור לרפואה זה שעושה

 כמיקר בנראה ההיתר דהא, להתיר אין הפעמים כרוב לרפואה כשמתכוין גם למיקר לפעמים שאירע זה בשביל

 זה שייך ולא, לרפואה שעושה הניכר בדבר אלא ברפואה אסרו ולא רפואה מעשה בזה ניכר שלא משום רק הוא

 . אסרו שזה אלו במקומות הרוחצין כרוב לרפואה שעושה ניכר הוא דשפיר למיקר העושין שכיחי דלא בהמקומות

 שעושין בדבר שמתרפא דכיון משום הוא, לרפואה שמתכוין אף למכתו שמן לסוך שמותר דמה סובר דידן וגמרא

 מלאכה ענין בזה שייך לא להנאתו גם שעושה דבר רק לרפואה שעושה שנמצא, לרפואה שלא גם בריאים

 למיקר לפעמים שעושין משרה במי אף ולכן, במלאכה גם רפואה לעשות להקל מזה שיבואו לחוש ואין לאסור

 שהיה דבר רק לרפואתו עושה פ"שעכ כיון מותר נמי לרפואה שכוונתו ע"כו ממילא וידעו שכיחי שלא אף להנאתו

 . לרפואה לאסור מלאכה ענין בזה ואין להנאתו גם עושה

 לטבול לאדם ההיתר שכל כיון שלכאורה אף, מותר נמי לטהרה מטומאה להעלות שבנתכוין הירושלמי ומחדש

 ב"פ ביצה ירושלים ובציון הירושלמי גם סובר ודאי וכן, ח"י דף בביצה כדאיתא כמיקר שנראה משום כ"ג הוא

 לקירויו טובל אדם שכן אדם טבילת היתר בטעם שם איתא דהא, זה טעם מפורש שבירושלמי מפרש ב"ה סוף

 בעל בטבילת עדיפות שום וליכא הטבילות ככל הוא לטהרות ליטהר הוא דאם, באור לזה אין שלכאורה, בשבת

 שנראה משום מותר לקרי דכמו ע"בקה' שפי ומה, אחרת דטומאה מטבילה יותר בשבת לטבול להתירו קרי

 משם שיוכיח בשבת לטבול קרי לבעל היתר' במתני נאמר דהיכן כלל נכון לא, לטבול מותר לרגל אף כ"א, כמיקר

 יכול דאדם נאמר/ ב"ע יז דף/ בביצה שם' במתני רק דהא, הכא התירו התם שהתירו הטעם דמאותו הירושלמי

 בשבת לטבול מותר הוא עזרא דתקנת ולתפלה לתורה הוא לקירויו ואם, הטבילות כל על שהוא בשבת לטבול

, כלים אף לטבול מותר הטומאה בולד בנטמא שהרי, מתקן נחשב שלא מדרבנן רק שהוא משום, אחר מטעם

 טעם שמפורש ונמצא, למיקר פירוש הוא דלקירויו ירושלים בציון מפרש שלכן, ח"סק ו"שכ סימן א"במג' וכדאי

 בגמרא כמו סובר הירושלמי שגם לומר צריך לרעים יפים מים בין חילק ומדלא, בירושלמי גם כמיקר דנראה זה

 כ"וא, הגשמים בימות גם ורוחץ בטיט מלוכלך הוא ופעמים משרה במי גם מיקר בשרב בא דלפעמים משום דידן

 משום הוא שמותר טבילה באיסור כ"וכ, לרפואה שעושה ניכר שלא משום הוא כמיקר נראה דטעם להירושלמי

 שם שרוחצין שכיחי שלא מאחר לרפואה משרה במי הירושלמי אוסר זה שמטעם וכיון, כמתקן נראה שלא

 דלא דכיון משום אסרו לרפואה כשמתכוין דרק פשוט הוא אבל. סדום במי לטבול להתיר לו היה לא למיקר

 יותר לטבילה שהוא סדום במי ניכר לא הא שזה לטבילה כשנתכוין אבל, לרפואה שהוא כוונתו כניכר הוא שכיחי

 מה רק ונשאר, ניכר כשאינו אסרו לא כ"דג זו בטבילה מתקן איסור ליכא לכן שכיחי לא דתרווייהו מלמיקר

 . למיקר שהוא אפשר פ"שעכ מאחר אסרו לא שזה לרפואה שהוא שיחשדו

 אלא למיקר סדום במי כן עושין שאין דבנשתהא, ישהה שלא בלבד ברכיה' דר אחוי שמואל' ר ז"ע ואמר

 דמיעוטא כמיעוטא כלל מצוי שאינו דבר דהוא משום, יותר להקר זמן הרבה שם לישב שרוצה אף אסור לרפואה



 להשתהות שהוצרך כשאירע גם אסור וממילא, להקר שם שוהה כשהוא אף לאסרו החשד טעם איכא שלכן

 . הירושלמי באור וזהו. להקר שם שנכנסין להמיעוט שאירע מהזמן יותר שהוא כיון טעם מאיזה יותר לטבילתו

 דמי לרפואה שצריך חולה הוא באם קצת יקשה, אישתהי בלא אף לרפואה בנתכוין אסור שלהירושלמי ז"ולפ

 שמה ומסתבר. בהרפואה לו ניחא הא ודאי, לטהרה מטומאה להעלות לשם ליכנס הוצרך שעתה אף סדום

 אף או בזמנה שלא לטבילה מ"ל, הרפואה בשביל הוא יפים מים שימצא עד המתין ולא סדום במי עתה שטבל

 מסתפקנא מצוה בזמנה טבילה ד"למ אף אלא, להמתין רשאי שהיה מצוה לאו בזמנה טבילה ד"למ בזמנה

 התוספות כתבו יומא דבסוף מהא הוא שלי הספק וטעם. רעים במים ולטבול להצטער מחוייב שאינו שאפשר

 דהוא מצוה בזמנה טבילה לסבור יכולין גמי עליו כורך דסברי בשרו על כתוב שם דהיה רבנן דגם מכלל ה"בד

 ואם, להו איכפת לא השם לכסות גמי אחר שיחזר מפני תדחה לשמא אבל ובמתכוין במזיד זמנה לעבור שאין

 דלא דסובר יוסי' ר שאף אפשר כ"וא, תדחה לשמא לחוש להם היה ודאי ע"מ ככל גמור חיוב זו מצוה חיוב היה

 יהודה ר"ב י"דלר בדבר מחלוקות' ג דאיכא נמצא דהיה, ע"מ ככל גמור חיוב שהוא מחמת אינו אגמי מהדרינן

 סובר יוסי' ר דאף אלא, ע"מ ככל גמור חיוב הוא יוסי' ולר, ע"מ ככל לא אך מצוה היא ולרבנן, כלל היא מצוה לאו

, דמשתלי דזימנין רחוק חשש שיש ורק עילויה ידו להניח עצה לו אית הרי השם כבוד דמפני כיון אבל כרבנן

 לחוש שיש דהוא הטבילה לדחוי לחוש יותר דיש סובר הטבילה ותדחה גמי ימצא שלא חשש איכא זה וכנגד

 לחוש ולא, ידיה ושקיל משתלי דשמא משום צורך שאיכא ידעו שלא משום צורך בלא גם הטבילה לדחות שיטעה

 וממילא דאיסורא מילתא דהוא בשרו על כתוב שם שיהיה כלל שכיחא דלא למילתא גזירה שהוא משתלי לשמא

 לדחות יצטרכו שאולי אף צורך זה ולהחשיב שכיחא דלא אף לחוש מחמרי ורבנן, כלל שכיחא לא בשוגג גם

 גם ולטבול להצטער מחוייב כ"וא ע"מ ככל מצוה בזמנה טבילה הויא יוסי' דלר נימא אם אף אך. זה י"ע הטבילה

 נמי הרי מצוה דלאו ד"למ וכן בזמנה שלא בטבילה מ"מ, לטבילה יפים מים היום לו יהיה לא אם רעים במים

 שטבל שמה מסתבר הרי להמתין יכול שהיה שכיון אף, בזה פלוגתא מצינו דלא רעים במים אף לטבול רשאי

 שייך שלא למיקר לנתכוין ד"ול, לאסור להירושלמי לו והיה, בטבילתו ממילא לו שיהיה הרפואה בשביל הוא כאן

 לו שניחא אף ולכן הטיט ולכלוך השרב לסבול לו קשה זו בשעה עתה דהא יפים מים שימצא עד שימתין לומר

 . לשם נכנס היה לבד להקר שגם כיון לאוסרו כמתכוין להחשיבו אין בהרפואה

 כשלא שלכן, לרפואה כשמכוין אסור בריא שגם הירושלמי וסובר בריא באדם הירושלמי לפרש צריך אולי ולכן

 בשביל שהוא בסתמא נימא לא יפים מים שימצא עד להמתין רשאי שהיה אף לטבילה אלא לרפואה מכוין

 כל סדום מי בצער לו איכפת שלא משום הטבילה לדחות רצה שלא אלא לזה צריך דלא כיון בהרפואה שרוצה

 כמיקר דהוי לטבילה דהוא ניכר דלא מטעם מותר שלכן לרפואה נתכוין לא אבל בטהרות ליגע צריך שהיה או כך

 לו שיש מי לטבול אסור יהיה להירושלמי גם להקר בכוונה שמותר אף בראשו חטטים לו שיש במי אבל, כדלעיל

 לאכול אסור הבריא שאף מירושלמי א"המג ראיית אולי וזהו. לרפואה גם מתכוין שהוא משום בראשו חטטים

 וניכר יפים מים שישיג עד להמתין יכול שהיה דאף דאפשר ליכא גדולה ראיה אבל. לרפואה רק שהם דברים



 רפואה שהיא אף סדום במי רוחץ היה לא לטבול צריך היה לא אם פ"שעכ כיון, סדום במי טבל רפואה שבשביל

 . כדלעיל כמיקר דמיחזי משום אסור שלא לטבילה מתכוין רק אלא לרפואה מתכוין להחשיבו אין לו

 פי על ואף סדום של ובימה משרה ובמי טבריא במי רוחצין הגמרא שנקט ממה א"המג שכתב והראיה. ג ענף

 חטטים לו באין גם דאיירי משמע זה דמלשון הראיה כוונת השקל במחצית שמפרש, בראשו חטטים לו שיש

 דבבריא חטטים לו ביש איירי הברייתא שכל מפרש י"שהב פשוט הנה, אסור דבנשתהא הסיפא ז"ע וקאי

 שממעט משמע דהיה טבריא במי רוחץ בראשו חטטים לו שיש מי למינקט שייך היה לא אבל, שרוחצין פשיטא

 חטטים לו שיש זה בשביל רק נקט שהדין אף חטטים לו שיש פי על אף רוחצין לומר הוצרך דלכן חטטים לו אין

 חמי נמי איתא בברייתא דהא זה מוכרח וקצת. חטטים לו שיש מי על רק קאי אסור שבנשתהא הסיפא וממילא

 רחיצה כסתם רב זמן שם לשהות אף ודאי מותר' מ דף בשבת כדאיתא רחיצה שמותר טבריא ובחמי, טבריא

 בהן להשתטף מותר טבריא שבחמי רק כתב ב"ה משבת ב"פכ ם"שברמב ואף. ורצונו דרכו כפי אחד כל שהוא

 פסק וכן לרחוץ שמותר סברי הראשונים וכל עליו שהקשה משנה בלחם עיין, אסור דרחיצה שמשמע גופו כל

 ם"הרמב ששיטת מקום בכל כדרכו שאוסר ם"הרמב שיטת כלל הביא ולא', א סעיף ו"שכ בסימן/ ח"או/ המחבר

 להשתטף נקט דוקא לאו ם"ברמב שגם המחבר שסובר לומר מוכרחין ולכן, כותיה פסק שלא במקום אף מביא

 מותר טבריא בחמי נמי נקט בחמין גופו כל ישתטף שלא וגזרו כתב דברישא איידי אך מותר לרחוץ ה"דה

 בשיהוי שהוא טבריא/ בחמי/ במי לרחוץ מותר הראשונים לרוב מ"מ ם"הרמב בדעת שנימא איך אבל, להשתטף

, בחולה דוקא דהוא אסור דנשתהא בסיפא שאיתא מה איירי טבריא מי שעל ודאי כ"וא, בחמין רחיצה כרוב

 בשיהוי לחולים אסור שלכן גופם לחזק לבריאות הוא כרחיצה בשיהוי טבריא במי הרוחצין הבריאין שאף משום

 טעם זה אין לבריאות עושים שבריאים מה אבל לחולים גם מותר בעלמא להנאה עושים שבריאים מה דרק

 בדלא רק ולכן, נאסר הא ולחולים לבריאים רפואה נאסר שלא משום הוא לבריאים שמותר שמה, לחולים להתיר

 הרעים למים כמו בריאות מצד לא לשם נכנס היה בטיט כשמלוכלך הא שיהוי דבלא מטעם מותר אישתהי

 ראיה שאדרבה ונמצא, חטטים לו דיש בחולה רק הוא סדום של ובימה משרה במי גם כ"וא. הגשמים בימות

 . י"להב משם

 כן ומשמע. בחולה איירי י"שלהב פשוט נמי ז"קמ בדף/ בשבת/ דיומסת של בקרקעיתה לעמוד דאסור והא

 צריכים שאין ולבריאים, רפואתה ימי י"ופרש, יום א"כ דיומסת של ימיה כל רב אמר יהודה ר"א זה בתר מדאמר

 דסדום דימא מיא מהני למימשי מהו ירמיה' מר שאל דרבין/ בשבת/ ח"ק דבדף הא וכן. כך כל חלוק אין לזה

 השקל המחצית כדכתב שאל עצמו שעל הוא המשמעות ואם, חולה על היה שהשאלה י"הב מפרש נמי בשבת

 שכתב בריא שהיה ירמיה' דר בתריה שהלך ממה ראיה ואין, שאל דלכן חולה היה עצמו דהוא לומר נצטרך

, י"ברש עיין ולמיפתח למימץ מהו דמי דשפיר ליה דפשיט בתר כדשאל שאל העין שעל משמע דהרי ש"במחצה

 מילתא דמוכחא מטעם אסור העין ג"ע שאפילו תפל מרוק ז"ע דמייתי מהא ראיה וקצת. בשוק הולכין העין וחולי

 דלרפואה זה י"ע מילתא דמוכחא כיון נמי סדום במי ומיפתח מימץ שלכן, מאיס לרחיצה דאילו עביד דלרפואה

 לא ואם כ"סק ח"שכ סימן א"במג וכמפורש מותר דלבריא ודאי העין ג"ע תפל רוק והוא, י"כדפרש אסור עביד



 הא גם בחולה העין ג"ע תפל דרוק הא שאיירי וכיון, רפואה זה דאין תפל ברוק ללחלחן יכול עיניו לפתוח יכול

 הוא תפל ברוק ללחלחן מותר עיניו שלפתוח דמה לדחות שיש ואף. בחולה איירי סדום דמי ומיפתח דמימץ

 שהוא כיון אסור ברפואה צורך לו שאין אף עיניו לפתוח צריך הבריא כשאין אבל לרפואה שאינו דידוע משום

, אסור ברפואה צורך לו שאין ובבריא בחולה דרק אוקימתא הוא מ"מ, א"להמג לומר צריך הא דכן רפואה מעשה

 נחשב לא וזה, בחולה סדום דמי הבעיא לאוקמי שיש ש"כ, מותר עיניו לפתוח צורך להבריא כשיש אבל

 . זה לפרש צורך אין שלכן בחולה אלא שייכים לא אלו דדינים משום כלל אוקימתא

 בשבת העין ג"ע ונותן ש"מע קילורין דשורה הא מפרשים שהם ח"י דף/ שבת/ מתוספות א"המג דהוכיח והא

 לדינא זה כתבו לא דהתוספות מפרש י"שהב פשוט הנה, סממנים לשחיקת למיחש וליכא לתענוג ומניח בבריא

 א"דא עלייהו יקשה הא לרפואה צריך שלא בבריא שאוקמו דכיון אלא, בבריא אסור שלרפואה שסברי משום

 יקשה הא אבל. לתענוג עושים דהם משום כן לפרש דשייך כתבו ולכן, כלל זה יעשה לא דבריא משום כן לפרש

 בשלמא, ממש רפואה אף מותר דבבריא לו שפשיטא י"להב ל"קמ דמאי בבריא דאיירי שפירשו להתוספות

 מאי לבריא מותר רפואה מעשה דאף י"להב אבל, רפואה מעשה דאינו גופיה זה ל"שקמ שנימא ניחא א"להמג

 לא ודאי האי דכולי ופתח מייץ דהוה ליואי לבר עוקבא מר דאמר מה יקשה וגם, שמואל אמר עוקבא מר ל"קמ

 וצריך. רפואה לכוונת עושה שהוא דמוכח אף אופן בכל י"להב זה מותר בבריא איירי אם הא שמואל מר שרא

 והא, לתענוג זה עושין בריאים דגם משום הוא שמותר ומה, בחולה איירי לתוספות שאף מפרש י"דהב לומר

 לתענוג בריאים גם כן שעושין מאחר מותרין חולים שגם לתוספות העין שתחת בקילורין הדין כן להיות יש ודאי

 ומה, שמותר וכדומה חטטים לו שיש למי סדום ומי משרה במי שהיה בלא וכרחיצה מכותיהן על ורד דשמן כהא

 חולה שהוא כיון ולכן, חולה שהוא אף בריא אדם במעשה הוא בהכרח בריא באדם ואיירי התוספות שכתבו

 מה ניחא וממילא. בחולה שאסור עושה דלרפואה ומוכח לתענוג בריאים עושין אין זה שבאופן ופתח במייץ אסור

 ש"מע והשריה. לתענוג בריאים עושין שכן משום מותר לרפואה ועושה חולה שהוא דאף ל"דקמ חדוש שהוא

 . ב"רנ סימן ח"בב כדאיתא וצלולים רכים שיהיו כדי עושין שכן אלא דוקא לאו הוא, לתוספות

 שהכל מברך לרפואה דעושין רכה שתיתא שעל מה על יוסף' ר דפריך ח"ל דף דמברכות א"המג דכתב והא

 אף רפואה שאסור ראיה, שרי מי בשבת רפואה מכוין קא לרפואה ד"ואס בשבת השתות את דבוחשין מהא

 מותר שבריא דמה ד"לע פשוט נראה, בבריא לאוקמי לו היה רפואה מותר בבריא דאם ש"במחצה' ופי לבריא

 דבוחשין כהא הרפואה עשיית אבל, זה עושה שהבריא שרואין והרחיצה והסיכה והשתיה האכילה הוא י"להב

 דהא חולה שהוא לאחר זה שעושה יאמרו הרואין כל שלכן לאחרים זאת עושה שהוא שאפשר השתות את

/ ח"באו/ י"להב וגם, אכילה לצורך לעשותו רגילות שאין בתוספות כדאיתא רכה שתיתא לאכול דרכן אין בריאים

 בריאים מאכל שאינו משום שהכל אלא מזונות רכה שתיתא על מברך שאין הטעם הוי ש"הרא בשם ד"ר בסימן

 שרק סובר ב"שהריב י"שבב ש"הרא על חולק אך ף"הרי במשמעות כן סובר ב"ריב בשיטת וגם, לרפואה אלא

 שאף סובר ש"והרא האדמה ופירות האילן מפירות כשהוא ולא לשהכל לרפואה בנעשה נשתנה מזונות בברכת

 לברך צריך אם לרפואה כשנעשה הברכה משתנה שלא ז"ע חולקים י"ותר התוספות אבל, שם עיין נשתנה בזה



 השתות את לבחוש אסור היה לבריא אף ולכן לאכילה ולא לרפואה עומדת רכה שתיתא ע"לכו פ"עכ, עליה

 בתרי דברכות הסוגיא ועצם. בבריא דאיירי לתרץ יכול היה ולא רפואה מאיסור לחולה אסור היה אם בשבת

 סימן ח"חאו משה אגרות בספרי נכון בדרך בארתי הלשונות שתי בין יש חלוק איזה מאד התמוה דאביי לישני

 . שם עיין ל"ק

 לבריא אסור לפיכך כ"בה שם איתא ם"ברמב הנה, א"פכ בהדיא מ"ומ ם"הרמב כתב וכן א"המג כ"ומש. ד ענף

 דנמצא טובא תמוה והוא. ממש בבריא דהוא א"המג ומפרש הסממנים ישחוק שמא גזירה בשבת להתרפאות

 ודאי דהבהילות כהסברא לא שהוא מותר רפואה הצריך ולחולה לרפואה צריך כשאין שהוא נאסר לבריא דרק

 ע"שלכו שברור כדינא לא וגם הרפואה ליקח רוצה מ"שמ רק רפואה לשום צ"שא מלזה יותר רפואה שצריך הוא

 הא אבל. עצמו ם"הרמב ובדברי' בגמ מקומות בהרבה כמפורש למחלתו רפואה שצריך מי להתרפאות אסור

 האוכלא בסוף העין לכחול וכגון יום' ל חיה כגון הגוף בכל שחולה ם"הרמב שיטת י"ה ב"פ מ"המ ביאר כבר

 לשחיקת גזרינן ולא להתרפאות ומותר לו לעשות לנכרי לומר מותר ממנו וחולה מצטער או למשכב נופל שהוא

 כבריא והולך מתחזק אבל מיחושים רק לו ביש הוא והאיסור סכנה בו שאין אף הגוף כל חולי במקום סממנים

 גזירה כלום ולא מלאכה בהם שאין בדברים להתרפאות אסרו וגם נכרי י"ע ואפילו שבות אפילו לו מתירין אין

 הגוף כל צער ואינו זה מחמת למשכב נפל שלא בריא הוא אם אחד באבר בחולה וכן סממנים שחיקת משום

 קורא לזה כבריא והולך ומתחזק מיחושים רק לו שיש ולזה אחד באבר שלחולה מ"מהמ חזינן, שם עיין אסרו

 למעט ובא, ז"ע ובהול רפואה שצריך דבר על חולה הוא שהרי להתרפאות לו שאסרו בריא א"בפכ ם"הרמב

 גזרו לא חולי דבמקום סכנה בו שאין אף גזרו לא שבזה למשכב נופל או גופו כל שמצטער היינו חולה הוא שאם

 והוא שחושש אלא חולה ולא למשכב נופל ואינו שחושש באדם האלו הדינים דכל שכתב י"בב הוא וכן. רבנן

 הוא דאוכל ומשמע י"א י"ע נעשים שצרכיו אמרו הרי סכנה בו שאין חולה היה אם אבל כבריא והולך מתחזק

 ולשתות לאכול מותר כלל חולה שאינו דכל מסיק ז"וע, סמנים ישחוק לשמא חיישינן ולא אותו המרפאים אוכלין

 י"הב הזכיר דלא ם"הרמב בדעת גם כן וסובר, מידי למיגזר ליכא חולה שאינו דכיון בריאים מאכל שאינם אוכלים

 בריא הוא ם"שברמב בריא שפירוש י"להב דפשוט משום, לבריא אסור ם"ברמב שמפורש אף פליג ם"שהרמב

 ם"הרמב איירי לא ממש בבריא אבל אסרו שלזה במיחושים רק או אחד אבר על בחולה שהוא רפואה שצריך

 מיני ולשתות לאכול לבריא אסור כתב שלא ם"הרמב לשון משמע וכן. ם"הרמב מתיר שבזה לו משמע ולכן

 ם"שברמב א"המג כ"מש תמוה ולכן, רפואה שצריך מי על רק שייך שזה להתרפאות שאסור כתב אלא רפואות

 שהביא המקומות מכל וליכא ח"הב וכן א"והרמ י"הב שיטת וזהו. מתרפא שאינו אף בריא גם שאסור מפורש

 . עליהם קושיא שום א"המג

 א"והרמ י"כהב למעשה לפסוק גם הראוי מן היה ודעימיה י"להב כלום אינם א"המג שראיות שנתבאר ואחר

 אבל, להחמיר לנו יש מהלבוש כן והביא לו מסכים ג"הפמ שגם ומשמע כן סובר א"שהמג כיון מ"מ אבל ח"והב

 ולא לאסור יש וחזק בריא לגוף נעשה הרפואות י"וע בטבעו החלש בבריא שהוא רפואה ענין כששייך רק מ"מ

 רוב ולכן. כדכתבתי למעשה להתיר יש שבזה בנקל יחלה שלא שמועילין אף ולא יותר מעט כשמתחזק



 אותו שמחזקין אלא וחזק לבריא בטבעו מחלש שיהיה לשנותו הבריא האדם את מבריאים שאינם הוויטאמינים

 עלול יהיה שלא שעושין אף בשבת ליקח מותר, וכדומה ירקות מאכילת יותר בשר מאכילת שמתחזק כמו מעט

 ומתחזק הולך אלא למשכב הנופל חולה ואינו מחלה מאיזה שמרפאין וויטאמינים יש ואם. בנקל להתחלות

 א"והרמ י"הב במחלוקת תלוי ביותר ובריא חזק גוף להיות אותו ועושים בטבעו החלש ולבריא, אסור כבריא

 . להחמיר שיש א"המג עם ח"והב

 זה ומפרש לרעבונו כמו שמותר א"שליט ווילנער י"הגרא שכתב לאכילה תאוה שממשיכים וויטאמינים יש ואם

 תאוותו להמשיך שהיינו, לתאווה או ולצמאו לרעבו שהוא א"להמג לבריא בההיתר שכתב ג"הפמ בכוונת

 רעב שאינו אף זה דבר לאכול מתאווה שהוא לתאווה או פשוט הוא ג"הפמ פירוש כי ד"לע נראה לא, לאכילה

 אכילה תאוות להם שיש הבריאים א"בנ דרך כי חולה הוא אכילה תאוות לו שאין דלאדם דמסתבר, צמא ולא

 מזה גופו כל נחלה שלא קל באופן הוא אם, אסור שזה רפואה וצריכים חולים הם אכילה תאוות להם שאין ואלו

 . ליקחם אסור יהיה לזה רפואה הם הוויטאמינים ואם זה המרפאים דברים ליקח לו שאסור

 לאיסור ו"פ סימן שני חלק ח"או חלק משה אגרות בספרי בארתי ש"בע לערב אף במאכל רפואה לערב ובדבר

 . שם עיין

 לקירויו טובל אדם שכן בשבת אדם טבילת היתר בטעם שאמר שהזכרתי ב"ה סוף ב"פ דביצה ובהירושלמי

 שזה לפרש נראה היה, דחוק פירוש הוא להקר כמו שהוא ירושלים ציון ופירוש, בזה הכוונה מובן שלא בשבת

 לתפלה טבילה שהוא טומאות בשאר שליכא קרי בראיית שיש דין להחדוש כפשוטו הוא לקירויו טובל שאמר

 מדרבנן רק שהוא כיון מתקן נחשב שלא משום הדין מעצם בשבת לטבול שמותר עזרא דתקנת תורה ולדברי

 לאלו אף לטהרות גם ליטהר הטומאות לכל גם לטבול שמותר זה עושה לכן, ח"סק ו"שכ סימן א"במג כדאיתא

 דבר הוא תורה לדברי ק"בע טבילת דהא, בטבילתו מתקן שהוא היכר הוי לא דממילא מטעם', מדאוריי שהן

 אמר שלא ומה. כמיקר שנראה מצד לטבול ההיתר כמו והוא, ת"לד לקרי שטובל לתלות שאפשר טובא המצוי

 בא דלפעמים משום דידן כבגמרא לתרץ לו ניחא דלא הרעים מים משום הוא, כמיקר דנראה הטעם הירושלמי

 וגמרא. מתקן שאינו לקריו שטובל שיתלו משום תירץ ולכן מצוים שאינם מלוכלך שהוא/ ופעמים/ ועפמים בשרב

 שהתיקון דכיון משום אלא, התיקון נראה שלא משום הוא דההיתר סובר דאינו משום הוא זה אמר שלא דילן

 כשנראה אלא זה שייך לא שלכן מלאכה ענין בזה דאין לאסור שייך לא להקר לצורכו גם שעושה בדבר הוא

 שאינו בדבר דהוא כיון אסרו שלא לדבר שהוא לתלות שאפשר אף לתקן כשעושה ולא, ולצורכו להנאתו כמיקר

 שהוא ופעמים בשרב בא דלפעמים משום גם דהתירו לומר הוצרך ולכן, מלאכה ענין ז"ע שייך להנאה עושה

 בהם לתלות מצוין שלא מה כלום אינו, לצרכיו גם שעושין בדבר לאסור מלאכה ענין שייך שלא דלטעם, מלוכלך

 והירושלמי הבבלי ואזלי. מלאכה ענין בזה שאין להנאתו גם עושה שהיה דבר רק לתיקונו עושה הוא פ"דעכ

. דטבילה במתקן גם פליגי הטעם שבאותו סדום ומי משרה במי לרפואה בנתכוין במחלקותם שבארתי לטעמייהו

 .פיינשטיין משה, מוקירו ידידו
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Butcher Is Accused of Passing Off Chicken as 

Kosher

September 6 2006 

Fernanda Santos

had illegitimately been sold as 
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had ceased supplying to the butcher after he failed to pay them, according to a local 

rabbi and an employee at the store.

-

alleged transgression.
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Are Treif Utensils Really Treif?

I. Introduction
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Kitchens

Bamidbar Avoda Zara Pesachim
Hilchos Ma’achalos Asuros Shulchan Aruch Bedek 
Ha’bayis Peri Megadim — Sifsei Da’as

Od Be-Inyan Beli’a Be-Keilim Be-Yameinu Ha-Ma’ayan
Beli’a U-Pelita Be-Keilim Le-Or 

Totza’ot Ha-Mivchan Ha-Mada’i Techumin Beli’at Keilim 
Be-Yameinu Techumin
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Machzor Vitri 

hag’ala

chametz

hag’ala

hag’ala

 

halacha

Chazal

Tosfos Rid Pesachim

Tosfos Rid



 

Chazal

th

poskim

Mor U-Ketzi’a 

beli’a

beli’a

K
A
S
H
R
U
T



 

Sedei Chemed

Darchei Teshuva
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 ג סעיף תרמה סימן רמ"א

 בנחלק אפילו מחמירין יש כי  כלל העליון העלה נחלק שלא לולב ליטול נוהגין, המובחר מן מצוה, לכתחלה מיהו

 ז"בט ועיין כולו סדוק בסופו להיות רגיל הנענועים י"דע וטעמם .'וכו מחמירין יש כי :משנ"ב שם ס"ק יטוב. קצת

 במה ועיין במשהו אפילו להחמיר יש זו דלדעה כתב א"ובח טפח כשיעור נחלק אם רק בזה להחמיר אין דלדעתו

 א"הגר בשם ז"בסקט שכתבנו

 עמוד ב -א עמוד ט דף קמא בבא מסכת בבלי תלמוד

 ליה איתרמי אי, מעתה אלא, ביתו שליש אילימא ?שליש מאי. שליש עד - במצוה: הונא רב אמר זירא ר"א

 שליש: אשי רב בעי. במצוה שליש עד - מצוה בהידור: זירא' ר אמר אלא? ביתא לכוליה ליתיב, מצותא תלתא

 הקדוש משל ואילך מכאן, משלו שליש עד: זירא דרבי משמיה אמרי במערבא. תיקו? מלבר שליש או מלגיו

 .הוא ברוך

 

 א עמוד קט דף פסחים מסכת בבלי תלמוד

: אומר יהודה רבי. ביין - משמחם במה, בחגך ושמחת שנאמר, ברגל ביתו ובני בניו לשמח אדם חייב: רבנן תנו

 בבגדי - בבבל: יוסף רב תני? במאי ונשים, ביין - להם בראוי אנשים. להן בראוי ונשים, להם בראוי אנשים

 .מגוהצין פשתן בבגדי - ישראל בארץ, צבעונין

 כט-סעיף כח תרמח סימן חיים אורח השולחן ערוך

 אתרוגים אחד ממקום שהביא בעצמו ש"כמ במדינתם שראו מה אלא מהקדמונים מקובלים הסימנים ואין 

 אתרוגי דהא ועוד בהסימנים לבדוק להם היה מקובלים היו הסימנים ואם[ א"פדוו ם"הר] בהם שמסתפקים

 באמת מורכבים שהם נאמר ואם בולט שהעוקץ והרבה לגמרי חלקים הם אתרוגים ר"קארפירע שקורין ו"קורפ

 הרבה כ"ג א"מאראק ואתרוגי ישראל ארץ אתרוגי גם והרי שאסרום בשנים רבות זה הדור מגדולי הרבה כאשר

 שאצלינו א"גינוב אתרוגי אתרוגים מיני שני להם שהיה א"באיטלי מדינתם לפי כתבו שהם האמנם חלקים שהם

 ונקראים צרפת ממשלת תחת היא ועתה איטליא מאיי והיא א"קארזיק ואתרוגי אתרוגים יונעווער נקראים היו

 וגם ראיה אין מקומות שאר על אבל שוקע והעוקץ בבליטות כולם באמת והמה אתרוגים ר"קארסיקאנע

 : למעשה להלכה סימנים על להעמיד קשה ולכן לנו נתברר ולא בדקנו שבפנים בהסימנים

 שום בהם שאין מתחלתן הנטיעות שיודעים מעידים שישראלים אותם רק אתרוגים על היתר שום לנו אין ז"ולפ

 הגינות על משגיחים אלקים ויראי חכמים ותלמידי ישראל גדולי שבשם הקדושה ארצינו אתרוגי כמו הרכבה

 שישראל לכל שידוע שלהם בההכשירים אף היתר שום אין ו"קורפ לאתרוגי אבל הרכבה שום בהן יהיה שלא



 ובכרמיהם בגינותיהם השדה פני על שעושים מה ידעו ואיך פניהם על ויראתם ידם תחת וכבושים שם מעטים

' סי ד"ביו כמבואר הנאה טובת להם שיש מה רק להכשיל חשודים אינם הרי תאמר ושמא לאו אם ירכיבו אם

 אינה הפירי מורכב שאינו וכל יפה פירי ממנו גדל מורכב דכל דידוע רבה הנאה טובת להם יש דזה איברא ח"קי

 דומה ואין מאד יפים הם דבאמת קלקולם הוא זה ו"קורפ אתרוגי של תקונם ואדרבא הוא כן הפירות ובכל יפה

 לא ואיך ישראל ארץ אתרוגי רק יקח לא בלבו' ד יראת נגע אשר מישראל איש כל ולכן הרכבתם מפני וזהו להם

 לאותה לה אוי העמים מארץ דווקא ליטול הקדושה ארצנו מפרי לקיימה שנוכל מצוה בדבר נכלם ולא נבוש

 הלבוש גם] מאד מאד בזה ליזהר יש ולכן חמדה בארץ וימאסו נאמר זה ועל כלימה לאותה לה אוי בושה

 [:פסלום הבא' בסי ז"והט זה ס"ס א"והמג
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