הערות ותגובו ת-קוראים כותבים
לכבוד ה עודר,
בראתי לברך אתכם על החוברת המעניינת ,בליון ב' מל " א סי א" .הנה העדות , n rrn x
אחדי קריאה פרילימינדי ת :ביתם לסיוע רופא בשבת לחולים שאינם בני ברית ובכלל ,י ע
בידי תשובה מהרב י  .פריימן מברלין משגת ; 1934

אין ערך רב להוסיף ב״מקורות נו ס פי ם"

את המילה "ו עו ד " מפני שזה אינו מוסיף לידיעת הקורא.
בכבוד ר ב,
פ דו פ' ל .רי שליאקי ,י  -ס.

לכבוד העורך,
ב שח רב ובהנאה רוחנית קראתי את בליון ב״ של "אסייא".

יי ש ר כוחכם!

ברשותכם האדיבה אעיר מספר העדות:
א• לעג יי ד במכון ובבמאון העוסקים בדברי תורה ,ר אוי ד״יר שלזינגר להזכר בשמו העברי,
מוהר״יד אברהם יו ש ע ז ״ ל;
ב .בנוגע ל חי מוי לאורך ו ריקה בשבת ,האס אחיזת אפר-גפן בין שתי אזנבעות אחדות במקום
בין האגודל לאאבע תיחשב שי נוי ?
ב .לא הבנתי מדוע מלאכה הנעשית תוך כדי רי פויו של גוי היא מלאכה שאתה אריכה לגופה
אס מסדתה הסופית היא האלת ישראל ) אינני שואל על ההיתר מאד פקו״ג אלא רק מאד
מלאכה שאין אריך לגופה( ,הלא ברגע זה הוא מבשל סממנים או עושה מלאכה אחרת ,אותה
פטרה כ ב מ ש ^ ו אין לגו להתחשב במטרה הסופית• ו כי טבח במלח לא יי דו ן כמחלל שבת
מדאורייתא מפני שאין מגפתו הסופית תיקח המאכל ,אלא תיקח המאכל הוא רק אמאעי
בי דו להשגת משכורת ,שזו אינה מלאכה ד אוריי ת א?
ד .אס אינני אודק בשאלה ב' ו אנו מתחשבים במגונה הסופית ולא במטרת ה ביניי ם ,אם  pמדוע
לדעת האדמוייר מקלדיזנבדרג לקיחת תשלום ,שאינה מלאכה ד אוריי ת א ,הופכת את מלאכת
הרפוי לאדיכה לגופה?
ה .הקביעה "כל שאקנה מתבוין אין ר אוי לומר פסיק רי שא" אינה בכתה ,וכנראה י ש כאן
טעות סופר ,כי המושג פסיק רישא משמש בדרך כלל בקשר עם דבר שאינו מתכוין דו קא,
כי במתבוין אין אורך בפסיק רי ש א.
בכבוד ר ב,
הערת הטערכת:

הרב אביגדור נבנאל ,ירו ש לי ם
הפנינו את השאלות מיי ל לרב א• ו לרינ ברג ,אך עד להואאת הגליח הזה
לא נתקבלה תשובתו•
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לכבוד העורר ,
שמחתי לקבל את החוברת " א סי א".
קראתי אח המאמר על הנושא "בער בקלי חיי ם" ו מ פניתי נס לבמה מראי-המקומות ומסתפק
אני ע דיין מה בדבר כל מיני גסויים  ,שאינם בגדר מחקר אלא מבובעיס במסגרת לסודית
במעבדה בהיססולוגיה ,פיזיו לוגי ה ו כ ד' ובדרך כלל ,כפי הנראה ,אין בהם ערך לי מודי
י שי ר ו בו ל ם ,אלא אולי רק כאמבעי דידקטי נוסף לאישור החומר החיאורסי) .אין כוונ תי
להכנת פרפטיס להסתכלות שזה כן ללמוד ,אלא לנסיתוח השתים שתובאוחיהם ידועו ת מראש(.
והנה ,חושבני שיש כאן כמה ובמה בדדים להקל .לא סיבעיא אס הורגים תחילה אח הבע״ח,
שבזה מבדרים רוב הפוסקים להתיז׳ ,אלא נראה לי ,שגס אם מבבעיס תחילה הרדמה ומנתחים,
ולבסוף הורגים את הבע״ח  -אין כאן משום אי סור ,עיין מה שכתב בשבות יעקב .בנוסף על-
כך אפשר גם לברף דעת היעב״־ן ,שאיסור בער בע״ח אינו נוהג אלא בבע״ח המשמשים למלאכה.
מ עניין ,על כל פנים ,מדוע לא פבאתי מי שידבר על בעיה ז ו  ,או שמא נוטים לראות גם בזה
"לתועלת הרפואה"?
בכבוד רב,
אברהם פינחס ,תל-אביב

לכבוד העורך ,
שמחתי לקבל את הגליתות ב' ו  -ג' של "אסיא" ב ענייני הלכה ורפואה .זה חומר מעניין
מאד ו ר בוי היה לפעמים נס להביאו לידיעת קוראי "הרפואה" ולא רק לייחדו לחוג שלכס.
מזה שנים אנו משתדלים להשיג בשביל "הרפואה" פסוקים מקדמתינו הרופאים העבריים
ורק לעתים רחוקות הבלתנו בזה .בינתיים תבל שני פסוקים שמופיעים בחוברת מם' ג'
)ע״ע  33ו  , ( 36 -אנו מקוים שמערכת העוזון שלכם לא תתנגד לכך.
בכבוד רב,
ד״ר י  .סוס ,תל-אביב
עורך "הרפואה"
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