
  

ר לשון הרע עובר גם על איסורדבהמהאם 
    ביטול תורה

[נכתב בגליון ב', ונשנה שוב משום הדברים שנתחדשו] 
  

כבר ידוע ומפורסם ביאורו של רבינו הגר"א [בליקוטים
שבסוף שנות אליהו עמ"ס ברכות] על מאמר התנא באבות פ"ג
מ"א "ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון": "דין" הוא שדנין אותו

עבר עבירה, ו"חשבון" הוא בשעה שעשה העבירה באותוש על
שעה היה יכול לעשות מצוה או ללמוד, וזהו "חשבון" שמחשבים
העיתים ורגעים שהיה לריק ומענישין אותו על זה, מלבד שעונשין

  אותו על העבירה גופא שעשה, עכ"ל.
  

והנה מצאתי בספר "תשובות וכתבים" מהחזו"א סימן ע"ה
(שארית יעקב ח"א שבת סי' ט' סוסק"יבזה"ל: כתב הגרא"י ויינר ז"ל 

בהא דאיתא (שבת צה,א) "גודלת ופוקסת משום בונה" ועש"ע).
וז"ל: תימה שאף כל אורג ותופר ליחייב נמי משום בונה, וכל שכן

וצ"ע. ותירץ מו"ר [החזו"א]בקולע נימין שהביאו התוד"ה וכו', 
דכיון דחלקינהו קראי לא מערבינן להו, וכדמוכח הכי גם בעוד
הרבה מדיני התורה דלא מערבינן להו ליתן את של זה בזה וכגון
באבות ותולדות הנזיקין, וכן בלשון הרע אינו עובר משום ביטול

  תורה לדעתו, וכן כיו"ב, ע"כ.
  

ובר על ביטו"ת לדעתו,והנה מש"כ שכשמדבר לשה"ר אינו ע
צ"ב, דמלבד מה שבדברי הגר"א הנ"ל מבואר לא כך, הרי לכאו'
גם החזו"א לא מיירי אלא כגון באורג ותופר דאף שבפעולת
האריגה נעשים שתי מלאכות דהיינו בנין ואריגה, אך התורה לא
חייבה שני חיובים על תוצאה אחת, ודמיא למש"כ במו"ק ב' ע"ב

חייב גם משום זורע וגם משום חורש. אבל דמשקה זרעים אינו
מה ענין זה ללשה"ר וביטו"ת שהתוצאות נפרדות, ודמיא למש"כ
בשבת ע"ג ב' דהזומר וצריך לעצים חייב משום קוצר ומשום
זומר. [ומלשון החזו"א נראה שאם הוי אורג אין בזה משום בונה
כלל, ולא רק שא"א לחייבו, והיינו שהתורה קבעה ל"ט מלאכות
וכל אחד נקבע בשמו, ומה שנקרא אורג זה שמו וזה חיובו, ואין

  בזה משום בונה כלל]. 
ועיין ג"כ בחפץ חיים (עשין יב) שכתב שבזמן שמספר
לשה"ר ורכילות עובר על מצות עשה של למוד התורה. וגם
בשערי תשובה לרבינו יונה (ש"ג אות ר"י) משמע שכשמספר

  ת, וצ"ע.לשה"ר עובר ג"כ על איסור ביטו"
אולם שו"ר בספר זכר שמואל שהובא לקמן, שהחזו"א אמר

  זאת להדיא על דברי החפץ חיים הנ"ל.
  

והנה בהערות הגר"ח קניבסקי שליט"א בריש הספר הנ"ל[
כתב על זה בזה"ל: בקו' הרש"ש מגילה דף ג' מבטלין ת"ת

כויןלמקרא מגילה, וכי מגילה אינה ת"ת. ותירץ (מרן ז"ל) דכשמ
צות מגילה אין לו ענין ת"ת דשם אחר הוא, ע"כ. ובספרולשם מ

"שיח השדה" ברכות יא,ב, כתב: בברכות דף י,ב גדול הקורא
ק"ש בעונתה יותר מהעוסק בתורה כו', ולכאו' צ"ע דהא פשיטא
דקורא בעונתה עדיף דהא בק"ש יש בה גם מצות ת"ת וגם מצות

ך ראיות לזה,ק"ש, ובת"ת עצמה אין בה אלא מצות ת"ת ומה צרי
אע"כ דאין בק"ש מצות ת"ת, והטעם י"ל כיון דקורא לשם מצות
ק"ש אין בזה מצות ת"ת שעושה זה משום מצוה אחרת, וסברא

  זו שמעתי ממרן חזו"א זצ"ל, והביא כמה ראיות לזה כו', ע"ש.
אמנם לענ"ד לכאורה גם זה אינו ענין להכא, דיש לחלק בין

  .]כמ"למצוות לשאר דברים, ועיין, וא
  

העירוני דידוע שמרן הגרי"ז מבריסק זצ"ל שאל עלוהנה 
דברי הגר"א, דלכאורה גם זהו בכלל הדין עצמו, שהרי מי שחייב
ללמוד ואינו לומד הרי הוא עובר על איסור של ביטול תורה, שהרי
בכל זמן פנוי שיש לאדם עליו ללמוד, ובמה שעסק בעבירה אינו

וודאי שיענש על עוון ביטול תורה,יכול להפטר מלימוד תורה, וב
כי האם גנב יוכל לטעון שכיון שהיה עסוק בגניבה הוא היה פטור
מלימוד תורה, וכיון שאין זו תשובה על ביטול תורה, שוב הרי הוא

[הובא בשיחות הגרא"מ שך זצ"לבכלל הדין, וא"כ מהו ענין החשבון. 
[ועי' לקמן מה (מחשבת מוסר ח"ג עמו' לג, וכן בח"א שיחה לג)].

  שהבאנו מהגרי"ז]. 
  

שאדרבה חזינן מהכא שבדברי הגר"א מבואר ומעתה אפשר
כדברי החזו"א שא"א לחייב על מעשה אחד משום שני דברים,

, שאינו עובר בלאו, אבלולכן הוא בכלל "חשבון" ולא בכלל ה"דין"
  .מ"מ יש עליו תביעה
ר"מבמכתב מאת הרה"ג שמואל זצ"ל בהגכן ושוב מצאתי 
שכתב ז"ל: (זכר שמואל, בריש חידושים עמ"ס שבת)גריינמן שליט"א, 

[במה שהובא בשמוומה שהביא כת"ר לפרש בכוונת מרן ז"ל, 
דבדבור לה"ר אינו עובר משום בטול תורה, דצ"ל דמיירי בגוונא שעיקר
הדיבור הי' מותר והי' נצרך [ואין בו משום דברים בטלים], אלא דהרשיע

גם בגנות פלוני, וכגון שתועלת הדיבור היתה מתקיימת גםבמה שהוסיף 
בלא להזכיר שבאיש פלוני מדובר וכל כיו"ב. דאף שבודאי אין שם האיסור
עתה ביטול תורה אלא דיבור לה"ר האסור, קשה לומר שאינו עובר בביטול
תורה, דסו"ס מי עדיפא לה"ר משאר דברים בטלים, דבדיבורם עובר משום

אינו אמת כידוע ממרן ז"ל, אם כי פשוט בהכרח כנ"ל],בטול תורה, ו
שבעומק המשפט יהיה תביעה על כל עוברי עבירה גם על
עלבונה וביטולה של תורה, אבל מצד הלאוין והעשין, אין כאן אלא
לה"ר, ולכך חשיב ליה הגר"א ז"ל בפירושו (על דין וחשבון)

  הבא המשך בעמו'.                חשבון, ולא דין נוסף

  בס"ד

     מיקתאע א מעתש
  רמות ב'  - "חיכי הישיבות"   קהילת  / ה'תש"ע  אמור פ' -'יגגליון  

  לכבוד יקרים האם מותר לשרוף בגדים  
   רשב"יהילולת 

בגדים וכלים שם לעלות בל"ג בעומר על קברו של רשב"י ושורפים  מהגיש ה ה
הרי ו ,ת"ילכבודו. ולכאורה יש לעורר ע"ז אמאי לא חוששין משום "בל תשח

אסורה מה"ת לכמה ' ושאר דברים חוץ מאילי מאכל כמו כלים וכדהשחתת 
 ,לכים פ"ו, ה"י)מ( יד החזקהוב (לאוין ז) רמב"ם[עיין מדרבן אסורה ועכ"פ  ,פוסקים

   .ועוד]  ,ד)י  אות(שמירת הגוף   גר"ז  ,(מ"ב ח"א סי' יא)  רי לבקח
בזה איכא  האם 'וו מהג וכדיש לדון האם במקום שמשחיתים דבר לצורך מצוה או

  השחתה אלא תיקון.  , דלכאורה יש סברא לומר שלא חשיבמשום איסור בל תשחית
רב הוא קרע שיראי באפי  (לב.) דושיןיבקשהרי שיו  ,ת בזהוולכאורה מציו סתיר

הא קעבר משום הקשו שם וו ,וכו' אמר איזול איחזי אי רתח אי לא רתח  ,רבה בריה
. , רש"י)במקום התפירה שאיו חסר מדמיו בכך( דעבד ליה בפומבייי צוותיר ,בל תשחית
דבזה איירי שם (ת ולתועלת לזרז הבן למצו ילושאסור להשחית דבר אפ וחזין מהא

  .  ))ד"ה הא (שם בריטב"אכמבואר  
הו לרבן דהוו קא יחז ,רב אשי עבד הלולא לבריה" (לא.) בברכותאידך מצאו מ

 בתוס'ע"כ. ועיין  ,סא דזוגיתא חיורתא ותבר קמייהו ואעציבואייתי כ ,בדחי טובא
 (סי' תקס "יבב. ועיין שואיןימכאן הגו לשבר זכוכית בדכתבו ד )אייתי כסא(שם ד"ה 

שפשט המהג לשבר הכוס אחר שבע  (סי' סב) כל בוהבשם שכתב  )ד"ה ותיקו להיח 
שבור כוס בשעת החופה". "יש מקומות שהגו ל )ב (שם סע' הרמ"א. וכן פסק ברכות
ושין לרמז מוסר למען כיון שע ל תשחיתדאין בזה משום ב (מ"ז ס"ק ד)הפמ"ג וכתב 
שכל שיש תועלת מצוה  ומבואר להלכה. (שם ס"ק ט) המ"בוכן הביא  עיי"ש. ,יתו לב

  . אין משום בל תשחית
  ,ר מיקרע עליה תריס ,אמרו ליה לשמואל ח פשיה דרב" ,(כד.) "קבמו וכן מבואר

שכתב שאין בזה משום  (שם) ביעב"ץועיין  ."אמר אזל גברא דהוה מסתפיא מייה
  ות"ח עדיף ממו, ע"כ.    ,שהרי שורפים על המלכים בל תשחית

אלא שבמקום דאיכא דרכא  דלעולם לצורך מצוה ליכא משום בל תשחית, ע"כ צ"לו
י שיקרע בתפירה שהיה יכול לעשות ע" רב הואוע"כ  ,השחתהאחריתי איכא משום 
 החיק"לוכן מצאתי שיצא לחלק  .בל תשחית אסור משוםהיה אם לא היה עושה כן 

  .(מה"ב יו"ד סי' יא ד"ה ושו"ר דה אמי ל"מ שהרי אמרו)
שהוכיח מהגמ' בברכות ה"ל שכל  (לבן איש חי שאלה ת) בשו"ת תורה לשמהו"מ ש

כתב כי מהג ישראל  ועפ"ז שחית,תמתכוון לשם מצוה ליכא בזה משום בל שהוא 
שהולכים בליל ל"ג לעומר במירון ושם מדליקים חתיכות בגדים חשובים לכבוד 

  רשב"י זיע"א אין לפקפק ע"ז מאחר שהם מתכוים לשם מצוה. 
"ולבי  בל תשחית, משום בזה מהג ה"ל דאיכאל בוגעמסיק  )שם( חקרי לבהאולם 

ובעת  ,מלכיםכים איו כי אם ב, והא דשורפים על המלאומר לי דאין רצוו בכך"
ועיין   .(מ"ח סי' לט) השואל ומשיבורק שורפים מטתם וכלי תשמישן. וכן דעת  ,מיתה

   .עמו' צו אות יד) (ח"ב  בארחות רביו
(להגר"ש העליר ראב"ד עה"ק צפת דפס  הקוטרס כבוד מלכיםבל שוב העירוי מדברי א

ומעיד אי באמת כי בילדותי שמעתי וסיים שם " ,שדחה דברי החיק"לבשת תרע"ד) 
הקדוש רב פה מרבי קשישאי רבי הספרדים אשר אבותם ראו וספרו להם כי הרב 

החיים הק') הוא בעצמו שרף כמה בגדים יקרים לכבוד  חיים בן עט"ר (בעל האור
רשב"י וכו'. וזכותו יגן עליו ועל כל ישראל ויחוש לגאלו במהרה בימיו אכי"ר". 

שכתב  ) ליקוטי תורה על קהלת ד"ה מהג בא"י (להג' מקוטא  עות מלכוושביועיין 
שטעם המהג הוא משום שרשב"י היתה במדרגה דאדה"ר לפי החטא ולכן 

.  וזכר לזה שורפין הבגדים לאות שהיה צדיק וא"צ למלבוש ,בגדיםללא ישב 
בין  רל"ג בעומבמהג שבאין דעתו וחה ד (יו"ד סי' רלד) בחת"סאלא דעי' עוד 

.  יושבי א"י אשר ממרחק יבואו לעה"ק צפת ועושים יום שמחה להדלקה 
  . )רא ס"ק ד  (סי' בפת"שוהביאו 

  העלון נתרם ע"י  

  שליט"א  ןצבי פרישמ הרב  

 להצלחה בכל הענינים

  לרפואת 

מרדכי דניאל בן מרגריטה חנה



  

  המשך מעמו' קודם 
  

: ובעיקר יסוד זה, יש כיוצא בזהבמכתב עוד כתב שם
במשנה ברורה, דלא כמו שדעתו ז"ל בספר "חפץ חיים", שעל

  ., עכ"לזה היו דברי מרן החזו"א ז"ל
  

והנה החפץ חיים (עשין יב) שכותב שבזמן שמספר
לשה"ר ורכילות עובר על מצות עשה של למוד התורה, מביא

בריו גם את דברי הגר"א הנ"ל, ומבואר שלא ראהבתוך ד
סתירה לדבריו בזה שהגר"א ביאר שהוא בכלל חשבון ולא

שאין [כמו שמשמע בפשטות] בכלל דין. ולכאורה י"ל שהבין
כוונת הגר"א שחשבון הוא לא דין, דבאמת גם הוא דין, אלא

  שהאופן שבו מגיעים לדין הוא ע"י חשבון.
  

),, בקטע האחרוןנסילעגרי"ז (סטוכעת מצאתי בחידושי ה
שמבואר, שה'חשבון' בזה הוא, דכשעושה עבירה, הרי באותה
מידה של מרצו לעשיית העבירה הלא יכול היה לעשות מצוה,
ולכן הוא שעונשים ליה גם על אי עשיית המצוה באותה שעה,

.!אבל סתם כשלא עשה שום דבר א"א לעשות חשבון זה, ע"ש
  

משך חכמה (בראשית יח,כח)עוד ביאור מצאתי ב
שכתב ז"ל: כי החטא יגדל[הסוגריים מתוך מש"ח המבואר] 

לפעמים מצד ה'חשבון', כי יש "דין" ויש "חשבון", ששוקל
בדבר שהיה יכול לעשות מצוה ועשה עבירה תמורתה, ונידון
גם על זה... וכענין זה פירש הגר"א באבות מאמרם "דין

ה שעשה, ו"חשבון" הוא מהוחשבון", ש"דין" הוא על עביר
שהיה יכול לעשות מצוה. וברור כי אין דנים רק על אותו אופן
שעשה העבירה, אם עשה עבירה בפיו יחשב לו מה שלא עשה

כך שאין דנים באופן כללי על כל המצוות שיכול היה[ מצוה בפיו
ת העבירה כי אם באותם ה'כלים'ילעשות באותו זמן בו היה עסוק בעשי

. וא"כ נחזי אנן, למשל אם]תמש כדי לבצע את העבירהבהם הש
חטא במעשה, הלא מחשבין לו מה שהיה יכול לעשות מצוה

נוסף כמובן על[ ע"י מעשה, ואין לו עונש רק על העדר מעשה
. אבל במחשבה שחשב בעבירה, מחשבין לו]העבירה שעשה 

מה שהיה יכול להרהר במצוה ולחשוב במצוה, ומחשבה של
שבה טובה מצרף הקב"ה[קידושין מ,א 'מח  רפת למעשהמצוה מצט

"כ אז היה לו שכרא .]מפרש 'מצרף' מחשיבורבינו  .למעשה'
כמחשבה ומעשה, נמצא בהעדרו נעדר ממנו מחשבה ומעשה,
א"כ לפי זה עונש ה"חשבון" גדול על המחשבה יותר מן על
המעשה, וזהו מה שאמרו, "הרהורי עבירה קשין מעבירה",

  ענין עונש ה"חשבון".היינו ל
  

(משנת רבי אהרן ח"א, שער תשיעיובשם הגר"א קוטלר זצ"ל 
הובא, שנראה דדברי הגר"א לא נעתקו )שיחה א אות ד 

בדקדוק, דודאי גם על מה שלא עשה יש דין, ואם חיסר מצוה
ביטל תורה דעונשה גדול מכל, ואדם נענש על כך והוא בכלל

יא, דיש חשבון על הזמן עצמו,הדין שיש עליו. אך כוונתו ז"ל ה
מחוץ לדין על מה שעשה או לא עשה, דכל שעותיו של האדם

כו'... ספורות הן, ובכל רגע צריך להיות מצבו בהתאם לתכליתו
  הרב ח.נ שליט"א].שביאר דבריו היטב.  [נכתב ע"י  ע"ש

  "צריך עיון"
במשנ"ב נ"ו ב' כתב, וצריך הש"ץ גם כן לומר בלחש 

יהא שמיה רבא וכו', אח"כ יתחיל יתברך בקול רם, 

  ומקורו מהלבוש שכתב כהאי לישנא. 

וצ"ע, דהנה כתב השו"ע ק"ד ז' גבי העומד בתפילתו, 

ן אינו פוסק לא לקדיש ולא לקדושה, אלא ישתוק ויכוו

למה שאומר שליח ציבור ויהא כעונה, וביאר המ"ב 

 –לקדיש היינו אמן יהא שמיה רבא, ויהא כעונה 

  לצאת יד"ח קדיש. 

ואם צריך העומד בתפילה לצאת ידי חיוב קדיש 

וקדושה ע"י שומע כעונה, איך יצא יד"ח כשיאמר  

  הש"ץ יהא שמיה רבא בלחש. 

לא   ואף לפי מש"כ בשו"ת אז נדברו ח"ט דכונת המ"ב 

בלחש ממש, דתיבה זו אין לה ביאור, אלא שאינו צריך 

להגביה קולו יותר מהמתפללים העונים, אכתי צ"ע 

דאכתי לא יוכל העומד בתפילתו לצאת יד"ח דאינו  

  שומע יהא שמיה רבא מהש"ץ. 

ואולי יש לחלק בין קדיש שקודם שמו"ע לקדיש 

שאחר שמו"ע, וצ"ע דלא אשכחן חילוק בהא. [הרב  

  וד שליט"א]      שמעיה ד
  לקבלת או הפצת הגליון במקום מגוריכם או לימודכם נא לשלוח בקשה לדוא"ל: 
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האם מותר לחלל שבת כדי להביא אוכל כשר לחולה 
  שיש בו סכה

 ים, הלא המהסי'   הרשב"א(יומא פ"ח סי' יד)  הרא"שחלקו גדולי הראשו)

האם שבת הותרה או  פ"ב ה"א)ת שב ( והרמב"ם (יומא ד: ברי"ף) הר"ן תרפט)
דחויה אצל פקו", ופ"מ בזה כגון היכן שהחולה צריך בשר, ובילה מוכת 
לפיו האם מותר לשחוט עבורו כדי שיאכל בשר כשר, דאם אמר דשבת 
דחויה דעת כמה ראשוים שאסור לשחוט עבורו, אולם אם שבת הותרה מפי 

 ותרת השחיטה עבורו. ומה  פקו", שבת זו הפכת לחול לצרכי החול
(סי' שכח  במ"א[עיין תקשו האחרוים מה דעתם של השו"ע והרמ"א בעין זה ו

כתב   (שם) ובפמ"גשמשמע מדבריו שלמד שהשו"ע פסק שהותרה שבת אצל פק".  ס"ק ט)

(סי' רלו מובא  להחו"יפוסק דשבת דחויה. וכן ס"ל  (עמ' תצג ד"ה והרמב"ם)שכפי הראה שהב"י 

שדעת הב"י ששבת דחויה דלא כהבת   (שם אות פה) הכה"ח וכן קט  ה סי' שלד אות ב)ובתשבשערי 

  המ"א]. 

הוכיח שדעת השו"ע  (באלף לך שלמה סי' רצז) זצ"ל הג' הרב שלמה קלוגרהה ו
שאפילו אפשר לעשות  (שם סי' שכח סע' ח)דשבת הותרה אצל פקו", שהרי פסק 

ע"י ישראל. אולם הרמ"א שם ן שיהחילול עבור החולה ע"י כרים מ"מ עו
(סי' שכח אות   בעולת תמיד  [ועי'דס"ל דעושין ע"י כרים ס"ל דשבת דחויה אצל חולה. 

מהא דאמרו אין עושין דברים הללו ע"י  ,י פק"פשכתב שראיה גדולה להסוברים ששבת הותרה מ יד)

  . ](שם אות יג) הגר"זוכן ראה דעת  אלא ע"י גדולי ישראל. וכו'גוים 

באמת היה ראה לומר דאין ראיה מהרמ"א שקט שיש לעשות ע"י גוי,  ו
דס"ל דשבת דחויה אצל פקו", דאפשר דלעולם שבת באמת הותרה, אלא 
דכל היכא שאפשר לעשות בהיתר אין האיסור אלא בגדר דחוי. תדע 

  קט דשבת הותרה אצל פקו".  (סי' עו באמצע תשובה) דבתשובת הרמ"א
שקט דהיכן שאפשר  (סי' רעח על סע' א ד"ה מותר) הלכה בביאורוכן מוכח 

עובר על   כיבה הרלהוציא החולה מהמקום אין לכבות הר בשבילו, ואם 
. ועיי"ש דלא ][לדעת הרמב"ם דס"ל מלאכה שא"צ לגופה חייבים עליהאיסור תורה 

תלה זאת  בשבת הותרה או דחויה אצל חולה. וע"כ הייו טעמא דכל זמן 
(חו"מ ח"ב סי'   באג"משות בהיתר, לא הותר שבת כלל. ועיין עוד לע ל שהוא יכו

[וכן   .(ק' סי' ז עף א אות ו ד"ה וגם לע"ד דלדעת) ובמחת שלמה ,ד)-עט סוף אותיות ג

(ת' סי' סז ד"ה ואולם  ובחסד לאברהםבדעת הר"ן.  (ססי' שכח ד"ה תמן) יעקב ועות בישמבואר 

  ].לפמ"ש דכשיש)
דכל צרכי חולה אע"פ שיש   שכתבא במגיד משה שבת פ"ב הי"א) וב(מ "ןבברמ עייןו

שבת,   בה  יתחלל  שלא בשיוי   לה למלאכה דאפשר למעבד   בו סכה, היכא
משין ואין מחללין, והוא שלא יתאחר צורכו של חולה כלל בשוי זה, ע"כ.  

ש  ע"(ו .הביא דין זה דוקא באשה הכורעת לילד (שבת פ"ב הי"א) הרמב"םאולם 
   ).במגיד משה

שכתב לבאר דעת הרמב"ן שאפילו אם  (עיי יוה"כ אות ג) בעמק ברכהועיין 
פקו" הותרה לגמרי בשבת, מ"מ אין ההיתר אלא דוקא על מה שהוא צורך 
להחולה, משא"כ כל מלאכה שאיו צורך להחולה אין ע"ז שום היתר של 

א כשעושה אותה מצ פקו" בשבת, וא"כ כל מלאכה שאפשר לעשותה בשיוי 
כדרכה איה מצרכי החולה כלל, שהרי סגי לו במלאכה בשיוי, ומצא שעל  
אותה המלאכה כדרכו אין עלה ההיתר של פקו". ובדעת הרמב"ם שאיו 
מצריך לשות צ"ל דהוא מטעם חשש שלא יבוא לידי איחור בצורכי החולה  

שפסק כדעת הרמב"ן. אולם   )(סי' שכח סע' יב ברמ"א[עיין אם יצטרך לשות, עכ"ל. 

שכתב שאפילו  (שם ס"ק ג)  במ"ארק בעין יולדת פסק דבעין שיוי. ועיין  (סי' של סע' א) השו"ע 

החולקים על הרמ"א בסי' שכ"ח ביולדת, מודים דבעין שיוי משום הטעם שכתב המגיד  

  . ומכל זה מבואר כדבריו ה"ל, ודו"ק. משה שם] 
דשוחטים עבור חולה שיש בו סכה, שכח סע' יד) ' סי( בשו"עבל למעשה פסק א

שכתב כמה טעמים שאפילו   (ס"ק לט) במ"בואין אומרים אכילו בלה. ועיין 
אם שבת דחויה מ"מ מותר לשחוט עבורו. ולפ"ז אם אין עבור חולה שיש בו  

   סכה, אוכל כשר, מותר לעבור על איסור תורה כדי להביא לו.

  


