
 

 

 

 

  באיסורי תורה ךאכילה והנאה שלא כדר

דרך  )אם אכלן(אין לוקין עליהן אלא  ,שבתורה )איסורי אכילה(אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן: כל איסורין  )כ"ד ב'(
 . )הרגילה( אכילתן

  ?למעוטי מאי

 .שהדרך לבשלו() שפטורחי ב למעוטי שאם אכל ֵחל  אמר רב שימי בר אשי: 

שבתורה, אין לוקין עליהן אלא דרך  )איסורי הנאה(אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן: כל איסורין  ,איכא דאמרי
 .)הרגילה( הנאתן

  ?למעוטי מאי

)שחלב אין שהוא פטור  )לרפואה(למעוטי שאם הניח חלב של שור הנסקל על גבי מכתו אמר רב שימי בר אשי: 

 . )ממלקות(, וכל שכן אוכל חלב חי שהוא פטור ולמשוח עורות. ולא לרפואה( דרך הנאתו אלא בהבערה

פטור,  ,יוחנן: הניח חלב של שור הנסקל על גבי מכתו מר רב אחא בר עויא אמר רב אסי אמר רביא ,אתמר נמי
 לפי שכל איסורין שבתורה אין לוקין עליהם אלא דרך הנאתן. 

: אין סופגין את הארבעים משום ערלה, אלא על היוצא מן הזיתים ומן תנינאאמר רבי זירא: אף אנן נמי 
 לאו משום דלא קאכיל להו דרך הנאתן?  ?לא. מאי טעמא ,בד. ואילו מתותים תאנים ורמוניםהענבים בל

משום דזיעה לא הכא שפיר. א ,י גופא דלא קאכיל ליה דרך הנאתואמר ליה אביי: בשלמא אי אשמעינן פר
 בעלמא הוא. 

בכלאי הכרם שלוקין עליהן אפילו שלא כדרך הנאתן. מאי טעמא?  י()אפילו הלשון השנאמר אביי: הכל מודים 
 משום דלא כתיב בהו "אכילה". 

 דבשר וחלב נמי לוקין עליו אפילו שלא כדרך הנאתו. דאטו בבשר בחלב "אכילה" כתיבה ביה?!  ומסיק אביי

 שיטות הראשונים

 ישנא מפיש היתרא טפי מלישנא קמא.דהאי ל, ן"הרכתב  :דאמרי וכו' כל איסורין אין לוקין אלא כדרך הנאתןאיכא 
וללישנא בתרא כי היכי  .ולוקה עליה משום איסורי הנאה ,הנאה מיקריא, שלא כדרך הנאתן לודללישנא קמא אפי

 .1ד"בריזה וכעין ה. הנאה שלא כדרכה לא מיקריא הנא י נמיכה ,ריא אכילהדאכילה שלא כדרכה לא מק

 ן, "ש, ר"תוספות, ראדעת . כלישנא בתראכמימרא דרבי יוחנן ו הפוסקיםפסקו : כדרך אהנאה מאיסורי הנאה של

 

                                                
ואם נתרפא בו פטור, דהוי שלא כדרך הנאתו  .הואינו עשוי לרפוא ,ב אין דרך הנאתו אלא בהבערה או למשוח בו עורותל  חֵ  :לשונוזה  . 1

אבל  ;דווקא כששינה בדרך אכילתו פטור ,ולא חשיבה הנאה. וכל שכן אם אכלו חי שהוא פטור. שאין זה דרך אכילתו. וללישנא קמא
אפקיה רחמנא בלשון דום משאחר, ד שביאר באופן רבינו דוד בחידושיה ורא בכל טצדקי דמיתהני חשוב הנאה וחייב. ,בהנאתו

 . (פסקיו)ד "רי. (ה איכא דאמרי"דחי' )ן "ר –קורות מ. , דלא מיתסר אלא כדרךאכילה, מקשינן הנאה לאכילה
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כתבו  אגודההמרדכי ווה פ שאין בו סכנה, מותר."חולי, אעובמקום  .2איכאפ "עכ איסורא דרבנןד, א, ואוהל מועד"ריטב
   3.(קידושין) פותתוס. וכן משמע דעת מותר אף מדרבנןש ראבי"הבשם 

ְלַאִים, ", ם"הרמבכתב  :םהיוצאים מפירותיה םערלה במשקיאיסור  ִביִעית, ְוַהּכִ ׁש, ּוְסִפיֵחי ׁשְ ְקּדֵ ָחָדׁש, ְוַהה  ל, ְוה  ב  ַהּט 
ָעְרָלה ְויַ  -ְוָהָעְרָלה  ּלְ ן ׁש  מ  ִין ְוׁש  ן; חּוץ ִמּיַ מֹוָתן, ְוֵאין לֹוִקין ֲעֵליה  ן ֲאסּוִרין ּכְ רֹוֵתיה  ִקין ַהּיֹוְצִאין ִמּפֵ לְּ ַמׁשְ ם, ִין ׁש  ר  ִכְלֵאי ַהּכ 

ן. ה  ּלָ יִתים ְוַעל ָהֲעָנִבים ׁש  ּלֹוִקין ַעל ַהּזֵ ְך ׁש  ר  ד  ן ּכְ ּלֹוִקין ֲעֵליה   4"ׁש 

 שולחן ערוך

 )יו"ד, הלכות עבודה זרה, סי' קנה(

ְך ֲהנָ   .ג ר  ד  ָנה, ּכְ ְמקֹום ַסּכָ ּלֹא ּבִ ְך ֲהָנָאָתן. ְוׁש  ר  ָנה, ֲאִפּלּו ּד  ְמקֹום ַסּכָ ִאים ּבִ ָאר ִאסּוִרים ִמְתַרּפְ ׁשְ ְך ּבִ ר  ד  ּלֹא ּכְ ָאָתן ָאסּור; ׁש 
נָ  ֲהָנָאָתן, ְמקֹום ַסּכָ א ּבִ ּלָ ְך ֲהָנָאָתן א  ר  ד  ּלֹא ּכְ ֲאסּוִרים ֲאִפּלּו ׁש  ָחָלב ׁש  ר ּבְ ם ּוָבש ָ ר  ְלֵאי ַהּכ  ר, חּוץ ִמּכִ  ה. ֻמּתָ

ן ֲאִפּלוּ  הגה: ה  אֹות ּבָ ר ְלִהְתַרּפְ ָנן ֻמּתָ ַרּבָ ָכל ִאּסּוֵרי ֲהָנָאה ִמּדְ ן ְלֵעיל ִסיָמן קכ''ג. ֵיׁש אֹוְמִרים ּדְ ם י''א  ְוַעּיֵ ׁשֵ ָנה. )ר''ן פכ''ש ּבְ ֵאין ּבֹו ַסּכָ ה ׁש  חֹול 
ד   .ְוריב''ש סי' מ''ה( הּוא ּכְ י ׁש  ְרָחץ ַאף ַעל ּפִ ּנּו מ  ֹות ִמּמ  אֹות ּבֹו ְוַלֲעש  ר ְלִהְתַרּפְ ה, ֻמּתָ ַמן ַהּז  ּזְ ְך, ּבַ ס  ּלֹא יֹאַכל ְוֲאִפּלּו ֵיין נ  ְך ֲהָנָאָתן, ּוִבְלַבד ׁש  ר 

ה  ּת  רְוִיׁשְ ֲאִפּלּו ְלָבִריא ֻמּתָ י ֵאׁש, ּדְ ּבֵ ף ַיִין ַעל ּגַ ר ְלַזּלֵ ֻמּתָ ן ּדְ ּכֵ ָנה. ְוָכל ׁש  ָלל ל''ט(ָהִאּסּור, הֹוִאיל ְוֵאין ּבֹו ַסּכָ ָתא ִהיא. )ָארְֹך ּכְ ֵריָחא ָלאו ִמּלְ  ., ּדְ
ַבר ִאּסּור ּוְלָאְכלֹו ִלְרפּוָאה, ֲאפִ  ָאר ּדְ ץ אֹו ׁשְ ר  רֹף ׁש  ר ִלש ְ ה ֻמּתָ ָלל ל''ב( ְוָכל חֹול  ֲעֵצי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים. )ָארְֹך ּכְ ָנה, חּוץ ִמּבַ ֵאין ּבֹו ַסּכָ ה ׁש  ּלּו חֹול 

ָלל נ''ט( ם ּכְ ה. )ׁשָ י ֻמְמח  ֵהא ָהְרפּוָאה ְידּוָעה אֹו ַעל ּפִ ּתְ ֲאִכיִלין )לֹו( ִאּסּור, ְצִריִכים ׁש  ּמַ ַבר ִאּסוּ  .ׁש  יִרין ׁשּום ּדְ ה, ִאם יּוַכל ְוֵאין ַמּתִ ר ְלחֹול 
ר, ֵמַאַחר ּתֵ ְמָצא ַהה  ּיִ ם ׁש  הֹות ְקָצת קֹד  ִריְך ִלׁשְ ּצָ י ׁש  ִאּסּור ַאף ַעל ּפִ מֹו ּבְ ר ּכְ ּתֵ ה  ֹות ָהְרפּוָאה ּבְ ית יֹוֵסף ּוְתׁשּוַבת  ַלֲעש  ָבר. )ּבֵ ּדָ ָנה ּבַ ֵאין ַסּכָ ׁש 

''א סֹוף ִסיָמן קל''ד( ּבָ  .ָהַרׁשְ

 

                                                
 ש."רא. הא איסורא מיהא איכא ,משמע מלקות הוא דליכא ,יוחנן אין לוקין עליהן אלא דרך הנאתו בימדקאמר ליה ר . 2
כסף  ודעוראה ין עליו. , שאסור מהתורה, ואין לוקשדין איסור הנאה כדין חצי שיעור (ח,טז תרוהל' מאכלות אסו)מגיד משנה הודעת  . 3

ה "ב ב', ד"י בודה זרהה אהיתרא; ע"ב', דב "ת כשבועותוספות ). (ד ב'"ב, כ"פסחים, פ)אגודה  -מקורות יסודי התורה ה,ח(. הל' משנה )
ד ב', "חי' כ)ן "ר .(סי' ב)ש "רא. (ב, פסחים סי' תנו"ח) ה"ראבי .(מאכלות אסורות יד,יהל' )רמב"ם  (.קידושין נ"ו ב', ד"ה המקדש אלא;

 . (סי' תקמה) מרדכי. (בסופוער הרפואה הארוך, דרך א, ש) אוהל מועד. (הלכה א, סעי' ז) ז"ריא .(ה איכא"ד
 . (י,כבמאכלות אסורות הל' רמב"ם ) -מקורות  . 4
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