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k"dei iepira xniidvl` dleg

dpdבמג"א(a w"q fhxz 'iq)שיש ליה פשיטא
אכילת על תאכילום דלא תורה איסור
ביוה"כ, בידים לקטן להאכיל אסור ולכן יוה"כ
אםאסורביוה"כ ונשאלתי ובמ"בהעתיקדבריו,
מתקדם, במצב אלצהיימר חולה בידים להאכיל
בשום ומבין יודע ואינו הזמן כל כישן שהוא
וכבר תאכילום, לא באיסור עובר אם ר"ל, דבר

והנהגות בתשובות בזה עכשיו(c"g)דנתי ונבאר
היטב. באר הדבר

dpdיש שאוכל כשיודע דדוקא אפשר לענ"ד
יודע ואינו כישן כשהוא אבל גרונו, הנאת
יש וכה"ג בגרונו, שנהנה מצינו לא שאוכל
כלום יודע כשאינו כלל הנאה נקרא שלא לצדד

(zrcxa epi`nrxb oyic .cpzenai 'qez oiire)וכיוןשהאיסור ,
גרונו הנאת כשיש דוקא הוא יוה"כ באכילת

(`q 'iq b"g xfrig` oiir)לכן אסורות, מאכלות וככל
כלל עובר שאינו שאוכל כלל יודע כשאינו
מאכלות שאר ואמנם להאכילו, מותר האיסור
שמזיקים וטומאה ושרצים דם כמו אסורות
שהוא יוה"כ עינוי אבל להאכילו, אסור לנפש
והחולה לנפש, מזיק שאינו דיומא אכילה איסור

של לאו כלל כאן אין האיסור, כלל עובר אינו
ושוטה לקטן להאכיל והאיסור תאכילום, לא
ביותר פתי שהוא כזה בשוטה רק היינו ביוה"כ

שאוכל. ויודע זוטא דעת בן הוא אבל

cereדומה יוה"כ איסור אם לדון מצדד אני
חייב בהם שהמתעסק ועריות לחלבים
ההנאה ועריות האסורות דבמאכלות נהנה, שכן
חייב פרישה על שאפילו האיסור, גוף היא
אבל כביאתו, לו היא שהנאה מפני בעריות

במק"א ביארנו שכבר bp)ביוה"כ 'iq `"g f"ren)

ושתיה מאכילה להמנע המצוה שורש שאין
מאכילה לשבות יסודה אלא נפשו, לענות כדי
איסור וכגדר למלאכים, דומין להיות ושתיה
מלשון מדויק וכן "שביתה", שיסודו מלאכה

xeyrzziayzekld)הרמב"ם yix)לשבות "מ"ע שכתב
התורה קפידת שאין וכיון ושתיה", מאכילה
שמייתב שההנאה נימא (דע"ז מעונה שיהא
אלא האיסור) גוף הוא מעונה שאינו דעתו
יש שפיר מאכילה, שישבות התורה קפידת
אכילה מעשה לעשות הוא האיסור שגוף לצדד
שובת שאינו נחשב מעשה בעשיית (שרק



äøåúääøåúääøåúääøåúä øæðøæðøæðøæð@g"qyz lel` áðù

שמתעסק תורה איסורי ככל בו והדין מאכילה),
במעשה אסרה שהתורה כיון איסור בו אין
יודע (שאינו מתעסק שהוא בנדו"ד וא"כ דוקא,
[מיהו להאכילו. איסור אין אוכל), שהוא ומבין

המקו"ח כדעת נפרש אם רק lz`)זהו 'iq)דרק
את האדם יעשה שלא הוא שהאיסור היכא
קפידא אין מאליה תיעשה אם אבל המעשה,
מתעסק, מותר בזה שבת), איסורי כל (וכמו
עשה שלא נחשב דעת בלא שעושה דמתעסק
שאין דבר התורה אסרה אם אבל המעשה, את
פטור ל"ש דחמץ יראה בל כגון מעשה בו
דמתעסק הגמ' דכוונת יל"פ ולפי"ד מתעסק.
היינושבחלבים נהנה, בחלביםועריותחייבשכן
אכילת מעשה עשיית על האיסור אין ועריות
חייב בזה ולכן האיסור, הוא ההנאה אלא חלב,

מתעסק e)גם ze` bk 'iq a"g y"aewa k"ynke)ולפי"ז .
אין דביוה"כ לצדד דיש לעיל כמש"כ י"ל
ולכן אכילה, מעשה עשיית רק ההנאה, האיסור
הגרעק"א כדעת נפרש אם אבל מותר. מתעסק

(g 'iq z"eya)שיסוד באיסורים דאפי' שדעתו
פטור אין נהנה אם מ"מ העשייה איסורם
שכתבו בסנהדרין מהתוס' מבואר וכן מתעסק,
שנהנה היכא בשבת דמתעסק פטורא דליכא
דהיכא היינו נהנה שכן (ומפרשים מהמלאכה
לא שכאילו להתייחס א"א מעשייתו שנהנה
ה"נ א"כ מהעשייה), נהנה שהרי המעשה עשה
מהאכילה נהנה אלצהיימר שהחולה בנדו"ד

בגר נהנה דלא נימא יש(ואפי' עכ"פ אבל ונו
מתעסק]. מדין לפטור א"א מעיו), הנאת כאן

itleמהר"ן שמבואר דמה נראה neic`)זה g"tx)

לתינוק גם איכא תאכילום דלא דאיסור
איסור רק הם וסיכה שרחיצה שמוכיח (עי"ש
לרחוץ מותר היכי דאו' איסור הוי דאי דרבנן
הנה תאכילום), בלא עובר הא הקטנים ולסוך
לרחוץ דשרי מהא מוכיח שם דבריו במסקנת
שרוחצים שיודע לחינוך שהגיע לתינוק ולסוך

שפירש לפני גם אבל מתעסק, ואינו אותו וסכים
ולסוך לרחוץ דשרי מהא הוא דהוכחתו י"ל כן
אותו וסכים שרוחצים מבין שעכ"פ לתינוק
הוי דאי הר"ן סובר ובזה כמתעסק, שאינו
בלא עובר הוי דאו' איסור וסיכה רחיצה
יומו) בן (כגון תינוק לרחוץ אבל תאכילום,
מודה הר"ן גם וכמתעסק מאומה מבין שאינו
מותר מ"מ מדאו', הוא רחיצה איסור אי דאפי'
שהוא כיון כלום עובר אינו שהקטן לרוחצו,
איסור שהוא יוה"כ באיסורי (ודוקא מתעסק
דכשהוא אמרינן בזה בנפש פוגם ואינו ליומא
באיסורין אבל תאכילום, דלא לאו ליכא מתעסק
אפי' תאכילום לא משום אסור בנפש שפוגם

יומו). בן לתינוק

sebaeתאכילום לא איסור שיש המג"א דברי
במוע"ז עיין fp)ביוה"כ 'iq e"g)שהבאתי

לא איסור שאין שדעתו לר"ת הישר מספר
שאפי' שביארתי עוד ועיי"ש ביוה"כ, תאכילום
רחיצה איסור היה דאם דס"ל הר"ן לדעת
לא מדין קטן לרחוץ אסור היה מה"ת, ביוה"כ
ביוה"כ קטן דכשמאכיל שמודה י"ל תאכילום
בצום קטן של שעינוי תאכילום, לא איסור אין
מוכח ולא מגדול יותר הרבה הוא שלם יום של
האיסור כשאיכות גם תאכילום בלא שאסור
ששמענו שכפי בנדו"ד וה"נ מבגדול, שונה
חמור בעינוי הנ"ל במחלה הסבל מרופאים
דעת בו שאין כיון אדם בני משאר יותר הרבה
תאכילם. לא איסור בזה שאין י"ל לסבול,

dneמפני כדרכו להאכילו להתיר שיש עוד
לאכול, שצריך לנו להגיד דעת לו שאין
כאן ויש לאכול צריך הוא שאולי לחשוש ויש
כרגיל להאכילו להתיר דעתי ולכן נפש, פיקוח
כשנורה אותו לסכן שעלולים להגבילו, ולא
עכו"ם לפניו יש אם ומ"מ חומרא, איזה בזה

דעדיף. נראה להאכילו שיכול


