
 

 

 

 

 

 אה בדברים שהם סגולה לרפואהיצי

. וחכמים רבי מאיריוצאין בביצת החרגול, ובשן שועל, ובמסמר מן הצלוב, משום רפואה. דברי משנה:  )ס"ז א'(
 . "ּוְבֻחּקֵֹּתיֶהם לֹּא ֵתֵלכּו"( 1)ונאסר ממה שכתובאוסרין אף בחול, משום דרכי האמורי 

 -למאן דניים, דמיתא  -דעבדי לשינתא, דחייא , של שועל ובשן .דעבדי לשיחלא ,יוצאין בביצת החרגול)ומבאר( 
 דעבדי לזרפא. ,ובמסמר מן הצלובלמאן דלא ניים. 

, אין בו )שניכרת רפואתו, כגון שתיית כוס ותחבושת מכה(אביי ורבא דאמרי תרוייהו: כל דבר שיש בו משום רפואה 
 משום דרכי האמורי. 

כי היכי דליכחוש חיליה,  ,ניםבאבנים. בשלמא טוענו באב בסיקרא וטוענו: אילן שמשיר פירותיו סוקרו והתניא
ְוָטֵמא ָטֵמא ": כדתניאכי היכי דליחזייה אינשי וליבעו עליה רחמי.  ?!סוקרו בסיקרא מאי רפואה קעבידאלא 

 צריך להודיע צערו לרבים, ורבים יבקשו עליו רחמים.  ,2"אִיְקָר 

 . 3יש בו משום דרכי האמורי ,רא ערבית, ותרנגולת שקראה גבריתהאומר: שחטו תרנגול זה שק '(ב)ס"ז 

 שיטות הראשונים

ֵצא ָאָדם", 4כרמי מאיר הרמב"ם: פסק יציאה בשבת בביצת חרגול ושן שועל ּוָעל,  ...יוֹּ ּ ן ַהש  ֵ ל, ּוְבש  ּוְבֵביַצת ַהַחְרּגוֹּ
ִעיל. הּוא מוֹּ ֶ ְפִאים ש  ּיֹּאְמרּו ָהרוֹּ ֶ ּום ְרפּוָאה, ְוהּוא ש  ּ תוֹּ ִמש  ִלין אוֹּ ּתוֹּ ֶ ָבר ש  לּוב, ּוְבָכל ּדָ   .5ע"השופסק ן וכ "ּוְבַמְסֵמר ַהּצָ

כגון  ,יש בו משום רפואה שנראית רפואתופירש  רש"י :אין בו משום דרכי האמורי דבר שיש בו משום רפואהכל 
א, "ש, רשב"ראודעת כגון לחש שאין ניכר שיש בו רפואה.  ,אין בו משום רפואה .שתיית כוס ותחבושת מכה

 .אסור ,כשעשה מעשה ואינו ניכר שיהיה בו רפואהו .6, מותרכל שיש בו משום רפואה בין סם בין לחשש, ן"ור
 ,מן הספק מותרין ,ואפשר דאפילו לחשים שאין אנו יודעין אם יש בהן משום רפואה אם לאו, א"הרשבתב וכ

 כתב  ן"הרו בתוספות.ולא אסרו אלא אותן שהן בדוקין ודבר ברור שאין בו משום רפואה, וכן נראה שפירשו 

 

                                                

"ולא תלכו בחוקות  )ויקרא כ,כג(מביא מקורות נוספים לאיסור זה, ממה שנאמר  )הל' עבודה זרה יא,א(ויקרא יח,ג. רש"י. הרמב"ם  . 1
"השמר לך פן תינקש אחריהם". האיסור נקרא דרכי האמורי משום שנלמד מהפסוקים שנאמרו לגבי  )דברים יב,ל(הגוי", ונאמר גם 

 עמי ארץ כנען, שהאמורי היה אחד מהם. 

 פר' תזריע, יג,מה. ויקרא, . 2

 י."שר (.'ב 'כתרנגול, כמו קרא גברא )יומא כ - גבריתשקראה . שקרא כעורב ,ולי נראה .איחר יותר משאר חביריו - שקרא ערבית . 3

ואפילו לספרים דגרסי דרבי מאיר מתיר וחכמים  . וכתב ב"י:פלוגתא דרבי יוסי ורבי מאיר והלכה כרבי יוסי דשרייש ספרים בהם זו  . 4
אביי ורבא דאמרי תרוייהו כל דבר שיש בו  :לא קיימא לן כחכמים דאסרי מדאמרינן בגמרא ,אוסרים אף בחול משום דרכי האמורי

 אה אין בו משום דרכי האמורי.משום רפו

 . (שבת יט,יג הל')ם "רמב –מקורות ח שא,כז. "או . 5

היה מתחיל במלאכתו נותן שבח והודאה לפני המקום, בחבית או  :א( אלו דברים מותריןיה , הלכפ"ח דמכילתין) בתוספתאמוכח  וכן . 6
  א."ברש. הנחש ועל העקרב ולא מדרכי האמוריבעיסה מתפלל הוא שתכנס בהן ברכה ולא תכנס בהם מארה, לוחשין על המעים ועל 

 ת”בעזהשי

 פ”תש אייר י"ח
 ס"ז| דף:  ’ו| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 

ובשם יש , הראשונים כרובפסק  7ע"השוו .חשש בכל קמיע שאינו מן המומחה משום דרכי האמורי שרבינו יונה
 .כרבינו יונהמי שחושש כתב 

ּו" ", ם"הרמבכתב  :תרא ערבישחטו תרנגול זה שק ֱאַמר: "לֹּא ְתַנֲחש  ּנֶ ֶ ִיים, ש  ּגוֹּ ין ּכַ ִ ְוֵכן ֵאּלּו  ...יט,כו( יקראו)ֵאין ְמַנֲחש 
ָרא ַעְרִבית'; ּקָ ֶ ל ֶזה ש  ְרְנגוֹּ חֹּט ּתַ ְ ְמִרים 'ש  אוֹּ ֶ ְרְנגֶֹּלת זוֹּ  ש  חֹּט ּתַ ְ ל'.'ש  ְרְנגוֹּ מוֹּ ּתַ ָראת ּכְ ּקָ ֶ ְדָבִרים ֵאּלוּ . .ש  ֵצא ּבִ ּיוֹּ  - ְוָכל ּכַ

ָבִרים ֵאּלּו  ָבר ִמּדְ ֵני ּדָ ה ִמּפְ ה ַמֲעש ֶ ש ֶ ֶקה. -ַהּכֹּל ָאסּור. ְוָכל ָהעוֹּ שכשאומר שחטו , א"מהרכתב בשם  ל"מהריו "לוֹּ
 . ן המנהגושכ ,א"הרמככתב  א"והרמ ם."במכרפסק  8ע"והשוסתמא, אין לחוש. 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שא(

ֵביַצת ַהַחְרּגוֹּ  כז.  ְצִאין ּבְ ִרי. ְוֵכן יוֹּ ְרֵכי ָהֱאמוֹּ ּום ּדַ ּ ת, ְוֵאין ּבוֹּ ִמש  ּבָ ַ ש  ין ּבְ חֹּל ּבֵ ין ּבְ לּוב ּבֵ ּוָעל ּוְבַמְסֵמר ַהּצָ ל ש  ֶ ן ש  ֵ ָבר ל ּוְבש  ָכל ּדָ ּבְ
ְרֵכי  ּום ּדַ ּ ּום ְרפּוָאה, ָאסּור ִמש  ּ ר ּבוֹּ ִמש  ה ְוֵאין ִנּכָ ה ַמֲעש ֶ ש ֶ ּום ְרפּוָאה. ֲאָבל ִאם עוֹּ ּ הּוא ִמש  ֶ , ש  ל ַלַחש  ִרי. ֲאָבל ּכָ ָהֱאמוֹּ
ֵאינוֹּ ֻמְמחֶ  ֶ ָכל ָקֵמַע ש  ש  ּבְ ֵ ש  חוֹּ ֶ ִעיִלים. ְוֵיש  ִמי ש  ְדקּו ְוֵאיָנם מוֹּ ּבָ ֶ ָתם ש  אוֹּ א ּבְ ר. ְולֹּא ָאְסרּו ֶאּלָ ִרי. ֻמּתָ ְרֵכי ָהֱאמוֹּ ּום ּדַ ּ  ה ִמש 

 (מעונן ומכשף, סימן קעטד, הלכות "יו)

ל, ָאסּור ... ג.  ַתְרְנגוֹּ ְרָאה ּכְ ּקָ ֶ ֵרב, ְוַתְרְנגֶֹּלת זוֹּ ש  עוֹּ ָרא ּכְ ּקָ ֶ ל ש  ְרְנגוֹּ חֹּט ּתַ ְ ֵמר: ש  ַעם  הגה:. ְוֵכן ָהאוֹּ ֵמר ַהּטַ ְמִרים ִאם ֵאינוֹּ אוֹּ ֵיש  אוֹּ

ה  ה ְמַצּוֶ ְרְנגֶֹּלתָלּמָ חֹּט ַהּתַ ְ א ,ִלש  ר לְ  ֶאּלָ , ֻמּתָ ְרְנגֶֹּלת זוֹּ ֲחטּו ּתַ ַ ֵמר ְסָתם ש  ל אוֹּ ַתְרְנגוֹּ ְרָאה ּכְ ּקָ ֶ ש  ֲחָטּה ּכְ ָ ּוַבת ש  ְתש  ם הר''א ְוהּוא ּבִ ֵ ש  ֵסף ּבְ ית יוֹּ )ּבֵ

ְנָהג מהרי''ל סי' קי''ח( .  .ְוֵכן הּוא ַהּמִ

 

 

 הדרן עלך במה אשה

                                                

משמע  ,הא תנן דאין יוצאין בקמיע שאינו מומחה (על דברי רבינו יונה) הקשה בביאור הגר"אש (קזק "ס)ב "המשנוכתב . א,כזח ש"או . 7
. סכנה נראה דלכו"ע שרי בכל גווני ועיין בלבושי שרד שנדחק ליישב. ואם החולה הוא דבר שיש בו חשש !דמיפיר הא בחול ש

 . (לה כ"ז א', ד"ס)א "רשב. (ה כל דבר"ף, ד"ל ב ברי)ן "ר. (סי' יט)ש "אר –מקורות 

 . (, סי' קיאת"שו)ל "מהרי .(עבודה זרה יא,דהל' )ם "רמב –ת מקורוד קעט,ג. "יו . 8

 ת”בעזהשי

 פ”תש אייר י"ח
 ס"ז| דף:  ’ו| פרק:  שבתמסכת: 


