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        ))))פפפפ""""א אלול תשא אלול תשא אלול תשא אלול תש""""ה כה כה כה כרלירלירלירליטטטטסידני אוססידני אוססידני אוססידני אוסלרבני לרבני לרבני לרבני ((((

 ללי�ללי�ללי�ללי�ככככ

המלוות המלוות המלוות המלוות     זיהומיותזיהומיותזיהומיותזיהומיות    מחלותמחלותמחלותמחלות    ,מעיי�מעיי�מעיי�מעיי�    ,כליותכליותכליותכליותמחלת מחלת מחלת מחלת     ,לבלבלבלב    מחלתמחלתמחלתמחלת כגו� הפנימיי� באברי� ממחלה ל"ר הסובל אד� כל  .‡

מחלת מחלת מחלת מחלת דכאו� ודכאו� ודכאו� ודכאו� ו    ,אינסולי�אינסולי�אינסולי�אינסולי�    למנותלמנותלמנותלמנות    הזקוקהזקוקהזקוקהזקוק    סכרתסכרתסכרתסכרת    חולהחולהחולהחולה    ,מוחיותמוחיותמוחיותמוחיות    מחלותמחלותמחלותמחלות    ,הנשימההנשימההנשימההנשימה    במערכתבמערכתבמערכתבמערכת    מחלותמחלותמחלותמחלות    ,גבוהגבוהגבוהגבוה    בחו�בחו�בחו�בחו�

 כיפור יו� שצו� שחושש זק� או חולה כל וכ�, הומוגלובי�הומוגלובי�הומוגלובי�הומוגלובי�    נקודותנקודותנקודותנקודות    9999- - - - מתחת למתחת למתחת למתחת ל    ד�ד�ד�ד�    חוסרחוסרחוסרחוסר, , , , העצבי� באופ� רציניהעצבי� באופ� רציניהעצבי� באופ� רציניהעצבי� באופ� רציני

 תורה שומר יהודי רופא ועדי" ,היטב שמכירו האישי רופאו ע� כ! להתייע  על חייב ,בחייו ו"ח לפגוע יכול

 .)א"ס ח"תרי 'סי ח"או ע"שו( נאמ�נאמ�נאמ�נאמ�    הרי הואהרי הואהרי הואהרי הוא    בקיבקיבקיבקי    נכרינכרינכרינכרי    רופארופארופארופא    א"א"א"א" מ"ומ ,ומצוות

דהיינו  ".והדבר תלוי בראות עיני המורה ובבקיאות� בעיונ� בעני� זה"כתב ) ב"ריח סת' סי(והמטה אפרי� 

  .שניכר שאינו אומר זה בגלל קלות הלב

 .פ ולא יחכה לרגע האחרו� לפני הצו�"וכדאי שיברר זאת כמה ימי� לפני יוהכ  .·

 לו די א� )3 .בלבד שתייה לו מספיק או לאכול ג� מוכרח הוא א� )2 .הכיפורי� ביו� לצו� לו מותר א� )1:בררי  .‚

 )5 .זו יממה במש! לה� זקוק שהוא האוכל או הנוזלי� כמות )4 .דלהל� "שיעורי�"ה לפיאכילה או שתייה ב

שאל את הרב י ,מכ� ולאחר .דוקא או שיתיכ� לדחותו למוצאי יו� הכיפור הכיפור ביו� התרופות בלקיחת הכרחו

 .זה בכל לנהוגשלו האי! 

 .לנהוג עליו כיצד והרב הרופא את מחדש לשאול חייב שנה וכל ,קודמות �שני על להסתמ! י�א  .„

 כל בחשבו� בלקיחת עצמו בפני נידו� ,שיהיה מה יהיה ,חלש או חולה וכל ,למשנהו אחד מקרה דומה ואינו ואילה  .‰

 .למקרה מקרה לדמות וקשה ,הרב שאלת לפני האישי רופאו ע� להתייע  עליו חובה לכ� ,הכללי מצבו מכלול

  .וכדומה מחלות סוגי פירוט מלפרט נמנעי� אנו ולכ�

Â.  ע�מי� כו� מאוד שיומיי� לפני הצו� שישתה הרבה מאוד נ Electrolytes כמו Gatorade, Performance 

  .וכדומה

Ê.  י הצו� יגיע לכדי מצב של חולה שיש בו "מי שיש חשש קרוב שע' אלא אפי, ולה אינו רק מי שהוא חולה עכשיוח

 .סכנה

Á.  וההכרח הצור! לפי אותו ומאכילי� ,להקל נפש פיקוח ספק ,לשאלו רופא ש� ואי� ,מסוכ� הוא א� שספק ולהח. 

Ë.  כ! על אותו ששאלוהו אחרי רק אלא כ� אמר כשלא אפילו .אותו מאכילי� ,לאכול אני צרי! שאומר ולהח. 

 הרופאי� א� וא"[ .הכיפורי� יו� שהיו� מקוד� לו להזכיר יש א! .לדבריו מנוגדת הרופא כשדעת ואפילו

 בטיב בבירור יודעי� כשה� זולת .אותו מאכילי� ,לה� ברור לא הדבר אבל ,לו תזיק שהאכילה בדעת� משערי�

  .]לרופא שומעי� ,לו תזיק שהאכילה בהחלט וקובעי� המחלה
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        אינפוזיהאינפוזיהאינפוזיהאינפוזיה

È.  וג� אי� עני� להתקי� לו . � החמיר הרי הוא שופ! ד�מי שהוא חולה וצרי! לאכול אסור לו להחמיר בזה ואIV 

  .איפוזיה בכדי שלא תצטר! לאכול

או באופ� שהוא בריא ואנו . IVאז יתקי� לו , ורק באופ� שאנו יודעי� שהחלוה יחמיר על עצמו בניגוד להלכה

 .  אבל רק בהסכמת הרופא IVחוששי� שיחלה אז כדאי להתקי� לו 

 חו�חו�חו�חו�

‡È.  לקחת לו יש חו� שקיבל ריאב  Tylenol להוריד מצליח אי� וא� ,להתייבשות חשש אי� ואז ,החו� את והוריד 

 שנותני� Electrolytes ע� מיוחדות משקאות מכשיעור פחות פחות ישתה ,מעלות 102-ל ועלה החו� את

 .התייבשות ומונעי� כח הרבה

        התעלפותהתעלפותהתעלפותהתעלפות

·È.  י לרחו  את פניו "ע ,יש להעירו מהתעלפותוובינתיי� , צרי! לקרוא מיד לחברה הצלהפ "שנתעל" ביוהכ בריא

ר שהכל מו� לאחר שהרגיע מרגיש טוב והוא אוא, ולהשכיבו ע� רגליו למעלה עד שירגיע עצמו במי� קרי�

  .צ לאכול או לשתות"דר אצלו אסב

יתכ� שהוא מיובש , עוד פע� ויש חשש שיתעל" ,dizzinessאו כ עדיי� מרגיש חולשה יתירה "בל באופ� שאחא

dehydrated ,כגו� מי   קלוריותהרבה  ע�וכדאי שיהיה זה משקה ) ולא לשיעורי�(ל� ומותר לשתות כוס ש

  .כ ישתה רק פחות מכשיעור"ואח, Electrolytesאו תפוזי� 

אי� לו לשתות כלל רק יל! הביתה וינוח  –ה� אומרי� שאי� חשש סכנה בדקו אותו ווא� לאחר שהגיע הצלה ו  

  .dizzinessאו חולשה יתירה ו יגיע שוב למצב של "א� חויכי� לו משקה , במטה

‚È.  או  גדולה חלישות ומרגיש, במצבו הרעה חל הצו� באמצע אבל, לצו� שיכול לו אמר שהרופא להחו כ�ו light 

headed  אוdizziness, ל"כנ מיד לאכול חייב, הצו� להמשי! יכול א� להכריע רופא כא� ואי�. 

„È.  או, תני�מש פניו ורואי�, ממנה לירד יכול ואינו במטה כשמוטל גדולה חולשהשקיבל  שנתעל" ריאוכ� ב 

 . בכ! מספיק א� בשיעורי� מיד אותו מאכילי�, מסוכ� שהוא אותו הסובבי� אד� בני לרוב ונראה שנחלש

ÂË.  מידמידמידמיד    לאכוללאכוללאכוללאכול    שיתחילשיתחילשיתחילשיתחיל    מוטבמוטבמוטבמוטב    ,,,,של�של�של�של�    שיעורשיעורשיעורשיעור    לאכוללאכוללאכוללאכול    כ!כ!כ!כ!    אחראחראחראחר    בודאיבודאיבודאיבודאי    יצטר!יצטר!יצטר!יצטר!    שעותשעותשעותשעות    כמהכמהכמהכמה    יצו�יצו�יצו�יצו�    שא�שא�שא�שא�    קבעקבעקבעקבע    שהרופאשהרופאשהרופאשהרופא    ולהולהולהולהחחחח    

 ....ורורורורמכשיעמכשיעמכשיעמכשיע    פחותפחותפחותפחות    בבוקרבבוקרבבוקרבבוקר

ÊË.  במנוחה ואילו ,בשיעורי� לשתות או לאכול יצטר! הכנסת לבית ויל! ובמידה ,הצו� עליו וקשה ,חלש ד�א 

 פע� להימנע כדי ואפילו[ .בציבור יתפלל ולא ,בבית לישכב חייב כהלכה הזמ� כל לצו� יוכל בביתו כשישכב

 להתפלל ולא בבית לשכב טפי עדי" ,מכשיעור פחות שתייה לו שהותר למי ,מכשיעור פחות משתיה בלבד אחת

 .]בציבור

        Diabetes    - - - - סכרת סכרת סכרת סכרת 

ÊÈ.  צרי! לבדוק את  1סוג וא� יש לו  .בנוגע התענית צרי! לברר ולקבל מהרופא הוראות ברורות שיש לו סכרת מי

בי� החדרת המחט בגו" ובי� לחיצת הכפתור על המדד בשינוי , י שינוי"רמות הסוכר בתמידות ויעשה זה ע

 ).ביד שמאל אינו נחשב שינוי(כלאחר יד 

ÁÈ.  יכניס המקלו� בהשת� בשינוי –י בדיקת שת� "וא� אפשר לערו! את הבדיקה ע. 

ËÈ.  ישתה כרגיל ולא פחות מכשיעור –פ "ד רמת הסוכר ביוהכמי שמרגיש שיר. 

Î.   מכיו� שיכול להיות , פ"אבל צרי! לברר ע� הרופא האי! לשבור הצו� במוצאי יוהכ, יכול לצו� 2סכרת מסוג

  .סכנה כשמתחיל לאכול

        

        



 פפפפ""""מחלות שונות שאי� לצו� ביוהכמחלות שונות שאי� לצו� ביוהכמחלות שונות שאי� לצו� ביוהכמחלות שונות שאי� לצו� ביוהכ

‡Î.   מושתל כליותמושתל כליותמושתל כליותמושתל כליותאו או או או ולוקח כיומותרפיה ולוקח כיומותרפיה ולוקח כיומותרפיה ולוקח כיומותרפיה     מחלה הידועמחלה הידועמחלה הידועמחלה הידועשיש לו שיש לו שיש לו שיש לו או או או או     שיתוקשיתוקשיתוקשיתוקאו או או או     ,,,,בתו! השנהבתו! השנהבתו! השנהבתו! השנה    ניתוח לב פתוחניתוח לב פתוחניתוח לב פתוחניתוח לב פתוחמי שעבר מי שעבר מי שעבר מי שעבר    

מי מי מי מי     ....לא יתענו ויאכלו פחות פחות מכשיעורלא יתענו ויאכלו פחות פחות מכשיעורלא יתענו ויאכלו פחות פחות מכשיעורלא יתענו ויאכלו פחות פחות מכשיעור    ––––    עבר ניתוח רציניעבר ניתוח רציניעבר ניתוח רציניעבר ניתוח רצינימי שזה לא מכבר מי שזה לא מכבר מי שזה לא מכבר מי שזה לא מכבר זה זה זה זה ובכלל ובכלל ובכלל ובכלל     ,,,,פארקינסו�פארקינסו�פארקינסו�פארקינסו�    ההההללללווווחחחחוווו

 ....בלי שיעורי�בלי שיעורי�בלי שיעורי�בלי שיעורי�כרגיל כרגיל כרגיל כרגיל יאכל יאכל יאכל יאכל , , , , אנרקסיהאנרקסיהאנרקסיהאנרקסיהשהוא חולה שהוא חולה שהוא חולה שהוא חולה 

·Î.   או שהוא עדיי� על  ,מאוד ועדיי� לא התאושש ומרגיש חלש באופ� שהיה חולה מאוד קורונהוירוס לו שהיה מי

או שיש , או שיש לו אברי� הפנימיי� שעדיי� לא מתפקד כראוי, וכדומה בלילה �ק באופ� ארעי כגור' חמצ� אפי

 .יאכל כרגילמספיק לא וא� זה , ל לשיעורי�לאכו תחיליו, לא יתענה, blood clotsלו 

  .יתענה כרגיל, ע� יש לו רק קצת חולשהאבל 

        מעוברתמעוברתמעוברתמעוברת

‚Î.   ות מכיו� שאי� זה מצוי ענייבת להתח) שאי� לה מצבי� מיוחדי� או לידות מוקדמות או הפלות(מעוברת רגילה

ולא תל! לבית  פ"לפני הצו� וג� תשב בחדר ממוזג ביוהכביומיי� אבל תשתה הרבה  .עוברה בגלל הצו� שתפיל

 .הכנסת

„Î.  ויש חשש להתייבשות תשתה פחות מכשיעור, א� היא מקיאה הרבה. 

‰Î.   מיד תשתה  –דהיינו ארבע צירי� לכל שעה , פ� מסודרבאו ואיל! שמרגשת צירי� שייממחודש החמעוברת

 .אה להל�רחודש התשיעי לגבי ו .ולא לשיעורי� קלוריותהרבה בו ובפרט מיצי� וכדומה שיש הרבה מי� 

ÂÎ.  ובא� , כלל לא תתענה –א� יש לה מצבי� מיוחדי� ובסיכו� גבוהה והרופא אומר שא� תתענה תפיל ולדה כ� ו

  .שניות בי� שתייה לשתייה 10חכות תאפשר 

ÊÎ.  לסכנה כגו� שיש לה לח  ד� גבוה בגלל העיבור כ� א� יש חשש  וכמpreeclampsia  ויש חשש סכנה להכליות

אבל א� רק לוקחת  .לא תתענה כלל –בגלל העיבור וכבר לוקחת אינסולי�  diabetesאו שיש לו . והכבד

 .התרופה יש מצבי� שאפשר להתענות

ÁÎ.  לא תתענה -ולא ידוע סיבת הדבר   חודש החמישי ואיל!מ פעמי�' א� הפילה כבר ב. 

ËÎ.   מיד לשיעורי� התשת –ע� ולד לא מושל�  לידה מוקדמת פעמיי�שהיה לה אשה.  

Ï.   מיד לשיעורי� התשת –י תרופות וזריקות "אשה שהיו לה צירי� מוקדמי� והפסיקו זאת עוכ�. 

‡Ï.  מצב הנקרא אשה להה "וה placenta previa מצב הנקרא  או Cervical cerclage – מיד כ "ג התשת

 .לשיעורי�

·Ï.   וע� שלישייה . א� תתענה או לא יש לברר באופ� פרטי ע� הרופאמחודש החמישי ואיל! מעוברת ע� תאומי�

 .לא תתענה כלל וישתה פחות מכשיעור

‚Ï.   או , כלומר צירי� יותר מהרגילה מקוד�, וא� מרגשת צירי לידה מוקדמת, תתענהמעוברת בחודש התשיעי

  .רבה בכדי למנוע לידה מוקדמתצריכה לשתות ה 39-העד שבוע  –לח  מוגבר מהולד 

„Ï.  יושבת על המשבר ויש לה ) 3, אי אפשר לה ללכת) 2, ששותת ד�) 1דהיינו , מי שנמצא בבית ועומדת ללדת

כדי שלא תהיה ותשתה הרבה כרגיל ותשתה הרבה כרגיל ותשתה הרבה כרגיל ותשתה הרבה כרגיל , )ה"א אל" למטה סקכ"מט(נחשבת כיולדת  –דקות  5צירי� חזקי� כל 

 .לבית הרפואה אי� צריכה לשתותמיד  כנסתהוא נוא�  .במצב של חוסר נוזלי� לידה

‰Ï.   מי שעברה טיפול להיכנס להריו� כגו�IVF  פא' הליכות שלמה עמ( לשיעורי� ולא תתענה התשת –וכדומה(. 

 .צ אכילה"אאבל 

        ::::מתי מותר לקחת תרופותמתי מותר לקחת תרופותמתי מותר לקחת תרופותמתי מותר לקחת תרופות

ÂÏ.  התרופות לקחת חייב –בדבר  שצרי! לקחת התרופות כל יו� ובשעה קבוע ובא� לאו יש סכנה מי.  

ÊÏ.  אחד מיד לפני התחלת הצו�אלא יקח . או שאי� שעה קבוע אי� לקחת זאת, בא� אפשר להימנע יו� אחד ,

 .Blood pressure medicationכגו�  ואחד מיד לאחר הצו�

ÁÏ.  יכול לקחת כדורי� בלי מי� ,מי שמרגיש כאבי ראש חזקי� ויש לו צער גדול מזה . 



ËÏ.  תיקח  –בלילה  וקחת אותלרגילה אלא א� היא  .לקחת אי� היתר) ) ) ) רברברברבלמי שקיבל היתר מלמי שקיבל היתר מלמי שקיבל היתר מלמי שקיבל היתר מ(((( כדורי� למניעת הריו�כדורי� למניעת הריו�כדורי� למניעת הריו�כדורי� למניעת הריו�

תיקח עוד חצי כדור מיד  –בבוקר ותו קחת אלרגילה וא� הוא . כ במוצאי הצו�"אותו מיד קוד� התענית ואח

  .כ עוד אחד במוצאי הצו�"קוד� התענית ואח

        פפפפ""""סדר לקיחת תרופות ביוהכסדר לקיחת תרופות ביוהכסדר לקיחת תרופות ביוהכסדר לקיחת תרופות ביוהכ

Ó.  א� אפשר לקחת , תרופות במי שצרי! לקחתsuppository זה הכי טוב.  

‡Ó.   יקח כדורי� בלי טע� טוב וללא מי� אז –א� אי� לו. 

·Ó.   וללא מי�בנייר טישו א� יש לו רק ע� טע� טוב יכרו! אותו ע�. 

‚Ó.  כגו� תמצית טיי חזק א� אי אפשר בלא מי� ית� בתו! המי� מלח או שאר דברי� הממררי� את המי� הרבה, 

 .ויקח פחות מכשיעור

„Ó.  ליקח התרופה אז יקח ע� מי� רגילי� פחות מכשיעור ייבחוהוא  מי� מרי� א� אי אפשר ע�. 

‰Ó.   להבני מעיי�  סכנהסכנהסכנהסכנה יש בזהיש בזהיש בזהיש בזהאוכל ובא� לאו באופ� שמחויב ליקח כדורי� אבל חייב ליקח זאת רק ע� מעט

 .פחות מכשיעור רקאבל , מותר לאכול ע� לקיחת הכדרי�וכדומה 

 והלכותיווהלכותיווהלכותיווהלכותיו    פרטיופרטיופרטיופרטיו    ,,,,גדרוגדרוגדרוגדרו    ,,,,""""שיעורי�שיעורי�שיעורי�שיעורי�""""

ÂÓ.  "ככותבת" של שיעור באוכל אלא כרת חיוב אי� א! ,פ"ביוהכ משהו אפילו ולשתות לאכול התורה מ� שאסור א" 

 הוראת י"שעפ חולי� של מצבי� ישנ� ,לכ� ".ספר אכילת בכדי כזית" של זמ� תו! ,"לוגמיו כמלוא" ושותה

 התענית נעקרה לא כזו ושתיה ובאכילה ,אלו משיעורי� פחות רק לשתות או לאכול לה� מספיק רבוה הרופא

 .לגמרי

ÊÓ.  גר� 38- ל יעלה מספיק לא זה וא� .אונס 1בער!  והוא גר� 30-כ של נפח הוא "ככותבתפחות מ אכילה" יעורש.... 

ÁÓ.   כדאי לאכול מאכלי� שיש לו הרבהcalories    ביצי� או שוקלאדביצי� או שוקלאדביצי� או שוקלאדביצי� או שוקלאד, , , , כגו� דברי� שמני� כמו גבינהכגו� דברי� שמני� כמו גבינהכגו� דברי� שמני� כמו גבינהכגו� דברי� שמני� כמו גבינה.... 

ËÓ.  1.35 בינוני באד� מי�גר�  40-כ של נפח הוא "לוגמיו כמלואפחות מ שתיה" שיעור Onces. ]הראוי ומ� 

 ,אחת לחי הבלטת כדי מי� פיו שימלא ,פ"יוכ לפני שלו לוגמיו מלא שיעור עצמו החולה שימדוד לכתחילה

 32ואד� קט� יחמיר כשיעור  .]שיצטר! פע� בכל זה מכמות פחות ישתה פ"וביוכ ,מדידה ע� כלי לתו! ויפלט�

 .גר� משקה

או שאר משקאות מיוחדות ע� כגו� חלב או מי  תפוזי�  caloriesדאי לשתות משקה שיש לו הרבה כ  .�

Electrolytes. מגוזזי� ולא קאווע או משקי� מתוקי�. 

א� אפשר  דקות תשעאבל מחמירי� שהוא , )צ"ת צ"שו(דקות  7מעיקר הדי� הוא  "פרס אכילת כדי" יעורש  .�‡

 .]דקות 2 עד ,מזה בפחות מקילי� הצור! ולעת[ .)ס"כדעת החת(

אבל הוא . דקות 10ע הרב כותב דעיקר כהדיעה שהוא כדי שתיית רביעית שהוא בער! "בנוגע לשתייה בשו  .�·

 4אבל יכולי� להקל כהשיעור אכילת פרס של . ר א� אפשר כהדיעה שהוא בכדי אכילת פרסכותב להחמי

 .דקות

    10101010ולאכול בכל ולאכול בכל ולאכול בכל ולאכול בכל , , , , דקות משקהדקות משקהדקות משקהדקות משקה    5555שישתו בכל שישתו בכל שישתו בכל שישתו בכל : : : : א� רוצי� להקל להחולה לידע השיעורי� בקיצור כדאי לומר לה�א� רוצי� להקל להחולה לידע השיעורי� בקיצור כדאי לומר לה�א� רוצי� להקל להחולה לידע השיעורי� בקיצור כדאי לומר לה�א� רוצי� להקל להחולה לידע השיעורי� בקיצור כדאי לומר לה�

 . . . . דקות מאכלדקות מאכלדקות מאכלדקות מאכל

 וכל ,כיפור יו� בערב ,ל"הנ מידותה ע� קטנה כוסית לעצמו להכי� החולה צרי! לכ� ,נפח לפי נמדדי� שיעורי�ה  .�‚

 .]בזה לטעות יוכל בקל כי דעתו אומד� לפי לשער יסתמ! ואל[ .לו המותר השיעור הוא זה ,בתוכו שנכנס תכולה

 .הכיפורי� יו� ערב זאת לעשות ורצוי טוב א! .הכיפורי� ביו� אלו שיעורי� ולמדוד לשקול ותרמ  .�„

 .כאחד מצטרפי� ושתיה אכילה י�א  .�‰



Â�.  נפח גר� 30 המכיל כוסית של אוכל כמות לאכול יכול ,בשיעורי� רק ולשתות לאכול לו שמותר השחול ,מצאנ 

 הראשונה האכילה מסו" דקות תשע ולאחר ,מי� נפח גר� 40- כ המכיל כוסית של נוזלי� כמות ולשתות ,מי�

 .דקות 4לאחר  שתייה לגביו .ל"הנ השיעור את הפע� עוד שוב לאכול יכול

Ê�.  לשתיה שתיה בי� ההמתנה    זמ� יצמצ� ,כזה בשיעור הנוזלי� לו די לא הרב והוראת הרופא דעת חוות לפי א�ו 

 .לשתיה שתיה בי� ]רביעית שתיית כשיעור[ מועט זמ� ימתי� ,לו די אינו זה ג� וא� .דקות 2-ל עד הצור! כפי

 80 עד ישער ,פיקמס אינו עדיי� זה ג� וא� .משקה גר� 56 של שיעור עד ישער ,עבורו מספיק אינו זה עדיי� וא�

 .והרב הרופא    הכרעת י"עפ רק כמוב� והכל .כדרכו רגיל שותה ,מסתפק אינו בכ! ג� וא� .משקה גר�

Á�.  די לא זה ג� וא� .ק"סמ 38 עד להוסי" יוכל ,ל"הנ בשיעור לו די לא הרופא דעת לפי א� ,האוכל כמות לעני� כ�ו 

        .דקות 2 עד ,לאכילה אכילה בי� ההמתנה בזמ� יצמצ� ,לו

         .והרב הרופא הכרעת לפי והכל .כהרגלו יאכל ,לו די לא בזה ג� א�ו

Ë�.  לאכול אי� אבל ,ולשתות לאכול עליו ציווה והרב שהרופא בכמות רק הוא ,מכשיעור פחות ושתיה אכילה היתר 

 .מכשיעור פחות אפילו זו מכמות יותר ככה סת� ולשתות

 .שתיה רק לו מספיק מקרי� בהרבה כי .האכילה על וה� השתיה על ה� היתר הוראת לקבל החולה צרי! וכ�

Ò.  נוזל ודבר .כאוכל נחשב ,וכדומה    גבינה חמאה כמו ,ויציב קרוש דבר כל השיעורי� לעני� ומשקה אוכל גדרתה 

חמיר שלא לצר" ע� אכילה לה וצרי!כגו� יוגארט  ,הפוסקי� בזה שדנו דברי� כמה ויש .כמשקה �נידו ,כמשקה

 .או שתייה

‡Ò.  30 של לשיעור ומצטר" ,כמאכל נחשב בפני� הנבלע הנוזל כל הרי ,במשקה מאכלי� ושאר עוגה או פת שורהה 

 של לשיעור ומצטר" כאוכל נודי - נוזל הוא עצמו שמצד א" - המאכל על המרוחי� הממרחי� כל ,כ� כמו .גר�

  .גר� שלושי�

·Ò. חוזר ואינו ,הראשונה שתיה או אכילה בתחילת אחת פע� רק ראשונה ברכה מבר! אינו ,בשיעורי� האוכל ולהח 

 .אחרונה ברכה יבר! לא וכ� .והשתיה מהאכילה מקומו את שינה ולא דעתו הסיח שלא זמ� כל שנית ומבר!

 .]הכל על אחרונה ברכה לבר! יוכל גר� וחמש ארבעי� של גמור כשיעור כשיאכל הצו� ובמוצאי[
  

  


