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זה חטאת גדולה דהיינו קרוב לשנה וזה מתחלף שטר בבת
שתיים לק הוצרך להרן דבת שתיים הוא לאו דוקא ע״כ נראה
כיונתי דסתם שנה הנאמר בקדשים הם שלשים יום וא״כ
ברישא שטר קאמרינן דאשתכח בת שנתה ר״יל שנה של קרק
שהם שלשים מם וטון דאשם הוא דוקא שתי שנים שהם שנה
יחודש א״נ יש הפרש שנה ביניהם וזה יטלין להטר משא״ה
בסיפא דאה נאמר דמה דאמרינן ואשתכח בת שתי שנים הייט
סתם שנים של קרבן שהם שנה וחודש א״כ חיישיק שמא חטאת
היא והפריש אותו קרוב לשנה ואין הפרש ביניהם אלא ערך
חודש וזה אי אפשר להכיר וא״כ ע״כ צריכק לפרש דהט שתי
פנים לא שירי בשנים של קרק והם לאו דיקא וא׳׳כ שוב
אמרינן דהוא לאו דוקא והכוונה כל זמן .שהקרק כשר הייט
כב! שלש או ארבע כן נראה טנת הגאון הזה דאל׳׳כ אין
ביאור לדבריו כלל כמובן אמנם לדעתי זה איט מספיק לתרץ
הקושיא דהא כבר הוכחתי ממנחית ד׳ ג׳ שאי אפשר לחלק
קדאל״כליפרךאשם בן שתי שטס כלימות ששחטו לשם פסח
ירצה כמי כהקשיתי לעיל ואק להקשות דשף סוף נם על תירץ
התיס' נש קשה דהיה להגמרא להקשות אליבא דר״ש נ״נ אלא
מפתה הקריב אשם  pשלש שטס לשם פסח רזה ניכר שהוא
איט פסח דהא יש הבדל רב ביניהם ירצה זה איט קושיא
דהה מצינן למימר דר״ש כחכמים ס״ל דכל יותר משתי שניס
פסול או סיר דאשם שעבר שנתו פסול הוא כחטאת והתום׳
הא אזלי ע״כ אליבא ול״מ דאית לי׳ בפ״׳ק דפרה דגם בן
חמש כשר אבל זה טוראי קשה מסתמא דנמרא דקאמר התס
במנחות מסברא דנפשי׳ שיש בן שחיים דמיחזי כבן שלש הלכך
מיחלץ האשם בפסח הא משכחת לה דלא מיחלף כיון אס הוא
קשתי שטם שלימות אלאפ״כ דנם זה מיחלף ומיד קשה לטק
ק כדברי התום׳ דא״כ למה להס לעקור הגמרא דקידושק
מפשטא לגמרי ולומר דשתי שנים היא לאו דווקא אלא הטונה
של :או ארבע הלא יותר סוב היה לפרש דהט פחי שנים
מיירי בסיף שתיים שיש הבדל שנה ביטהס שזה יכולק להכיר
שפיר לשיטתי׳ אלא פ״כ שדעת התום׳ דחף בהבדל שנה נ״כ
אק יכולק כ״כ להכיר :
.
ר,ושיחי שהקשה מה נעשה ברישא בנמצא בן שנה ד־לחא
׳ בן שתיים הוא נראה משום ובירושלמי שקלים פ״ד
אמרינן דתנאי ב״ד הוא דכל הקדש שהוא ספק אם היא אשם
או עילה אז לאחר שהומס מקריבק בדמיה מולה ור׳ זעירה
בירושלמי באמת מתרץ כזה הקושיא שמקשינן בקידושין דלמא
השם היא ולא מחלצינן שם כלל כמו שחמץ הגמרא דק
שנמלח  pשנה רק שכיון שהוא ספק השקול אס הוא עולה
הי לא אז תנא* ביד היא שמקריבין אותו עולה וא״כ סכרי
התום׳ דחף לתלמורא דידו דסברי להו היכא דאיכא ספק
השקול אקחקריבין כילה ולא סמטנן על תנאי ביד מ״מהיכא
דנראה לנו עיי הכרחיט שהיא מולה לזה בוודאי מהגי תנאי
ב״ד להקריבו פולה הלכך לא קשה להי כלל מהרישא משא״כ
בסיפא בנמצא נקבה שמקריבין אותה שלמים ובזה לא היה
הנא* ביר כלל לכך הקשו שטר הא איכא בן שנה הנראה כבן
שחיים אחרי כתבי זאת מצאתי בשו״ת של אדמו״ר בעל החטא
סי׳ י״א שכתב ג״כ קצת ק ושמחתי שטנחי לדבריו:
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נראה לי להביא ראי׳ דמה שנראה גדול מילתא היא
V
וסמטק מל הכרחיט מהא דקידישין ד׳ ם״ג דאחרינן
החס שאם חמר בט זה בן י״נ פנה נאמן לפטן נדרים ולקרבן
אבל למטת ולעונשין איט נאמן ומפרש התם רש״י דמיירי דהביא
סימנין רק דתייטק שמא הוא מדיין קידם הזמן ואז אמרינן
דהא• שמטן הוא רק שומא בעלמא מ״ש ומבואר שס בסומא
וכן פירש המפרשים רשימת הגמרא היא כאן דאף מדאורייתא
נש חיישינן שמא שימא בעלמא היא כל דנא ידעינן שהגיע
לכלל שטס והלכך אין האב נאמן על השנים וע״ש בפ״י שצתן
טעם למה חין האב נאמן מן התירה לענין פינשין כש שנאמן
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לענק קרבן מכיס חדק אק דפל שימנין לשד לא סממן
והקשה שם הטס׳ א״כ האץ סמטק אנן סל הנשים הבאין
לפנינו לחלון טל סימנים לחיד אי אם אחד בא מל העריות
דנהדגין מ״י סימנים אפילו ליכא מי שמעיד מל שנותיהן ושמא
קטנים הם והסימנין הוא רק שומא בעלמא ותירצי השם׳
דמיירי דהס גדולים בקומה אז סמטק שפיר על הסיחנק מ״ש
הרי מוכח להדיא דאה דלא מהני לנו השימנין אפילו מו הסודה
ואפילו אם הגדת האב מסייע ג״כ להסימניס ס״מ כל שנראה
לנו עי• גדלותו שהגיע לכלל י״ב שנים סמכינן פ״ז אפילו בלא
הגדת האב אף לענק עונשין הרי מבואר מכאן דסמכינן □ה
על הכרה ולח אמריק יש  pשנים עשר הנראה כשלשה עשר
ואף אם יש סימנים הא הסימנק לא ממי לן מידי בזה אפילו
מן התורה וא״כ מכש״כ לענק סברא דרבנן מודאי יש לסמוך
על הכרה שלט ואף שיש לחלק קצת בין הכרה דאדם להכרה
דבהמה משום דאדס מכר נמי בשכלו אם הוא גדול או קטן
וקצת ראי׳ לזה מגיטין ד׳ ס״ט דאחריק התם ההיא דנפק קלא
פלה דאיקדשא לקק הנראה בגופו כגדול אמר רב מרדכי
לרב אשי עדיין לא הגיע לפלגות ראוק חקרי לב וזה אך שגופו
ארוך הוא מ״מ ניכר ע״י מעשיו שעדיין הוא קק מ״ש מ״מ
הא מדברי החום׳ מוכח דפל קומה לחוד סחכיק ועוד דמה
סימן הוא להכיר פ״י הבנתו והיא איכא קטן חרץ או להיפוך
ופיק בבא בתרא ד׳ קנ״ה במעשה דרבא שנז שפעם הטרו
למבין ופעם היה נראה לו היפוך והתם בגיטק הא מיירי
שמטרק אותו שהוא קק כמ״ש רש״י שם רק מחמת חשש של
קול קידושין הואיל והוא נראה כגדל ע״ז אמריק דאק חשש
בקול ט כחשר יבדקו הדבר אז ע״י מעשי׳ שנראה כמו קק
יאמרו שוודאי עיינו רבק ט׳ ונתברר להם שהוא הטן וא׳׳כ
דמי לקלא עם אמתלא שאין חוששץ לזה אבל בעלמת אין זה
סיק כלל ופשוט הוא :
לט מזה דאם נראה לרוב בני אדם שהוא  pשלשים
יום או יותר יש להתיר אפילו בלא סימנים אמנם
כ״ז הוא אס הנכרי הטאי לשוק אבל לקטת כביתו יש להחמיר
וחילוק זה ראיתי בספר ד״ח חלק יו״ד והוא עפ״י דברי הר״ן
בפ״ק רביצה בהא דאמריק שם שתרעולת אינה יולדת בלילה
כתב דשסעינן דמותר ליקח ביצה מנכרי בליל יו״ט הראשון לפי
שרובם של זכרים שאינם יולדים אלא רום ואזליק כתר הרוב
וכ״ש אם הנכרי הביא להישראל אבל אס אזל הישראללטה
הנכרי הו״ל למקום קביעות ואסור מכוס כל קטע כמחלה על
מחנה דמי וה״נ טק שההיתר הוא רק משוס דרוב בהמיה
ולד מעליא ילדן אבל מ״ח יש מיעוט נמי מטלות הלכך במקום
הקביעות קשה להתיר ועיי׳ במ״א בסי׳ תקי״ג ובסי׳ ל״ב ס״ק
ז<(• ץןי
ס״ו יע״ש כנלע״ד בזה :
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בנהמה של ישראל שורתה נכפר אצל נכרי אחד
ונשנה זאב כצוארה וניכר כמו נקב בושם ועריק
היא חיה והבעל הכפר רוצה לקנותה נדי לאבלה אי יש כזה
חשש משום דהריאה כסטזא בדיהולא דמי דש בזה כושרם
אבר מן החי כדאית* בפוסקים:

תשובה

אף שבפרט זה כבר דברו בו המחברים הרבה
מ*מ גם חלקי אמרה נפשי מה שיש לצדד □ה
בכח דהתירא ומתחילה נבאר קצת אם האישר של מטרת דבר
אישר לב״נ אם הוא מן התורה לדק אז הוא רק אישר
מדרבנן * כי משגיא דפפחיס דף כ״ב בטסקא דר״ג דאמר
מנין שלא יושיט טס יק לנזיר וחבר מן החי לב״נ וס׳ ויליף
זאח מקרא שכח להדיא שהוא אשר מן התורה ש״ש * אמנם
הגאון בעל הסנ״י הראשון בשו״ת שלו חלק יו״ד ש׳ ג׳ וחלק
אה״ע סי׳ מ״ג החליט שם להלכה ששיטת רש״י הוא ראק
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ק־״ל נדב •וסך דדש משנת ע״ז ששיבר דכיון שלא ק״ש הר,
לצורך ע״ז או שהוא משום ל״ע וקאמד הגמרא דנפק״ס הוא
היכא דאית לי׳ לדידי׳ נמי מהדברים האסורים דאי אמרת משום
השבע מצות עמד והתיק מלכך שין שעכשיו אץ מצווץ הן על
הרווחה אשר ואי משוס ל״ע הא כל היכא דאיכא לדידי׳ לה
מלוה זאת משים הכי אין כהכשלן משום לפני ®ר מדאורייתא
בי׳ משוס ל״ע ע״ש כשגיא ■ והשתא אי נימא דאך היכא
משום דכיץ דעתה הא אפילו אם עושין הס אינן מצמץ עליהם
דאיכא לחד׳ ויכול ליקח בעצמו מ״מ אם מישיש לו יש כזה
אין זה מכשול ממש דעיקר האיפור של ל״ע קאי דקא אמי
איסור דרבנן א״כ הא ליכא שום נפק״מ בין השעמיס דהא
שמצווה במצוה זו אז ע״ז גס אנחט מצוין שלא להכשילו ע״ש
שהאריך מה ־ ולשיטתו ע״כ לריכין לומר דהא דר׳ נתן שסובר
חטאר בשגיא שם דלהסעס של הרווחה אז תיז ט אלא איסור
דרכק ע״ש בגמ' והשתא אי טמא נ״כ דהיכח שיכול בעצמו
שהמושיע אבר מן היזי לב״נ עובר מן התורה בל״ע ע״כ צ״ל
שהוא כיבר כאינך אמוראי בם׳ שור שעת ד ,וה׳ דפליגי על
לעשות הא־שר יש ט נש במותן לו א־שר דרבנן משום נ״ט
ממילא הא שוב אין נפק״ח בין השפם של 4הרווחה להשעם של
רב יוסף ושברי דלא התירס כלל ודרש* לקראלמילתא אחריתא •
בירושלמי
ולפי סברא זו היה מקים לתרן קושיית המראה פגים
לפני עור אלא ע״כ מוכח מזה דאז אין' כלל משום ל״ע
ואפילו א־שר מדרבק ג״כ ליח ט׳ ע״ש * אמנם דעת כמה
פ״ג דדחאי הלכה א׳ שהקשה שם על הרמב״ם שהשמיט לגמרי
הדין של ר״נ שאסור להושיט אמ״ה לב״ג ע״ש שנשאר בקושיא•
מחברים שגס בזה מ״מ איסור דרבנן יש בו מיין ברץ ונשו״ת
וראיתי בהגהות הגאון כעל יפה עינים במסכת ע״ז שהביא ג״כ
הרלב״ת ש׳ קכ״ו שפסקו להדיא  p־ אבל לפי מה שכתבט
קושיא זו ותירן ששיעח הרמב״ס היא דלא כרש״י הנ״ל רק
ניחא ואין ראיה מהתם דהא החם בב״נ איירי דאפ*לו אס הוא
בתרי עברי דנהרא שאינו יכול ליקח בעצמו מ״מ אין ט אלא
שגם עכשיו ב״ג מלווה על שבע מלות הילכך כיון שכן שא הא
שלתא דפשיעא הוא שיש כאן משוס לפני עור ומשום הכי לא
א־שר ל״ע דרבנן לחוד זהילכך היכא .שיכול ג״כ לקח כעצמו
אזי חמריק דנחית חד דרגא ואפילו אישרא דרבנן אין ט אבל
הביא הרמב״ם זאת בספרו משום דפשוט הוא ע״ש י אכל דבר
זה אין לו שחר כלל כי הלא ר׳ נתן אך שע״כ גס הוא סובר
בישראל דהיכא דהוי במרי עברי דנהרא אסור ט מן התורה
שלא התירן השבט מצות כמו שכתבנו בסמוך ואפילו הכי לא
כששר של ל״ע שלכך אשלו היכא דיטל בעצמו ליטול מ״מ
אישרא דרככן אית בי׳ (וקצת צ״ע־ לפי סברא של הגאון
סמיך נפשו ע״ז ואמר לן ג״כ הדין שעיברין בב׳׳נ על ל״ע ולא
סמך עצמו על שהיא מילתא דפשיסא והאיך נאמר שהרמב״ם
הזה להבין שם קושיית הנח׳ דפנ״ך וכל היכא דאית לי׳ לדידי׳
יסמוך ע״ז כמהשר״נ לא סמיך ועוד דאין זה מילחא דפשימא
ליכא איסור והא תניא ר״נ אחר מנין שאסור להושיע כוס יין
דככר הקשה הת״ש בפסחים דך כ״ב דלמה לו לר׳ נתן למיתני ^׳*׳''לנזיר וכו׳ הא יש לומר דר״נ באחת איש שבר האי דרשה דרב
וסך דעמד והתירן משא״ב לדק איט אשר אלא מדרבק •
חרתי המושט כוס לנזיר ואבר מן החי לכ״ג ולא די ליה בחדא
ויש ליישב):
מהנך • ותירץ דס״ד אשנא שכיון שעל כ״נ אץ אתה מצווה
כמ״ע של הוכח תוכיח ה״א שאתה מותר למוסרי ג״ב דבר
לבזה ניחא נמי הא דאיתא בכוך פ״ק דע״ז דרשב״א אומר
לא ישכיר אדם שדהו לכותי מפני שנקראת על שש
האשד ע״ש שיש ע״ז קרא בפ״ע אלמא דאץ זה כ״כ פשישא
וכותי ששה בה מלאכה בחוה״ח ופריך הגס׳ מאי איכא משם
דהוי אמינא שאעפ״י שהוא מצווה ע״ז מ״ח אתה מותר ליתנו
משוס כי לא אסרה השרה ליתן לחבירו דבר אישר אלא דוקא
דנקראת על שש תישק לי׳ משום לפני שר דהא טתי אשר
במלאכה בתוה״מ ־ והקשה הגאון הנ״ל דמאי פרין לימא דנפק״ח
היכא שאתה מצווה להפרישו מאיסודא אבל היכא דאין עליך
מוטל המלוה של הוכחה אתה רשאי להושיט לו ג״כ • אמנם
היכא דאית לי׳ לכותי שדה של עצמו דאז משום ג״ע ליכא ומשום
דנקראת על שמו איכא • אבל לש מה שכתבש ניחא משוס
לפי השו״ת פנ״י ניחא דהא באמת גוך הדין ממש שהמכשיל
לחבירו עובר משוס ל׳יע מן התורה ונחשב זאת בכלל ל״׳ע
דהמפרשיס הביאו בשס ספר מצות חינוך דאך ש שמכשיל חבירו
רק באיסור דרבק שאס תכירו שעבר ע״ז לא עבד אלא אישר
שכשרה זה הדין הא השא אותו הרמב״ם בפ' י״ב מהלכות
דרבנן מ״מ המככילו עבר על ל״ע מן התורה משום דהאקי״ל
רוצח ע״ש• ומה שלא הביא הדין של ב״נ הייט משוס ששכר
ג״כ כשיטת רש״י שאצליט אץ בזה איסור מן ההורה רק איסור
דר,ך מי שטחן עצה שאינה הוגנה לחכירו גש שבר משום
לפט שר מן התורה כדאיתא בה׳׳כ פ׳ קדשים והובא ברמב״ס
מדרבנן לבד ודין זה הא הביא איש הרמב״ם כמה פעמים
שס ־ גא״כ טדאי ש שמכשיל להכירו באישר דדבק לא עריך
בספרו שם ־ וכן בפ׳ י״ב מהלכות רוצח כתב שאסור למכור
מש שנותן לחבירי מלה שא־נה שגגת בשלי דפלמא ששבר ס;
להם דברים האשדים להם והוא מהשגיא דפ״ק דע״ז וזה הא
השרה על לפני שר א״כ כש״כ מי שטשן לו פצה לעמל
אדרבא רבותא יותר דאפילי מכירה שכול להשיג זאת במקום
על דרבנן ששיבץ עליה מיתה טדי שמיס טדאי שבר על
אחר ואפילו הכי אשר ומכש״ג נתינה ־ והייט משוס לפני שר
לפני שר מן התורה ע״ש נמצא לש זה המכשיל לתטרז באישר
אבל מ״מ לדק הוא רק איסור דרבנן לחוד * וכן בפ״א מהלטת
עשיית מלאכה בחוה״ח אף שהששה גופא איט עובר אלא על
כלאים כתב הרחב״ס שאשר להניח לב״נ להרכיב לו אילנות
אישר דרכק מ״מ המפשיט שבר על ל״ת דאוריי׳ הילכך הני
של כלשם ומפרש המל״ח שהוא משוס ל״ע שב״נ מצווה טל
כותאי נש כיון דכל דק טשראל והמכשילן אם היו בתש עברי
הרכבת חילן והפילו הכי לא כתב ששבר ע״ז משוס ל״ת והיינו
דנהרא שה ט איסור של ל״ע מן השרה הילכך אפילו היכא
נמי מעעמא הנ״ל כי לריק ליכא בו לאו רק אישר דרבנן
דאית שדה לדדהו שאז איט דש לחרי עבש דנהרא ס״ס
בעלמא ואך שבפ״ט ופ״י מהלטת מלכים מביא כל המצות שב״נ
עדיין אישר דרבנן של ל״ע ישט גבייהו־ ולשכך פריך הגס׳
שיב על-הס היינו משוס דמשנש לא פטרן רה מקבלת שכד
ששר דלמה לו הטעם משוס דנקראתעל שש ששק לי׳ משום
כמו דאיתא התם בנמ׳ אבל מ״מ לפני עור .ליכא בהו כמו
ל״ע מה אמרת דנפק״ח שכא דאית לי׳ לטש שדה אחרינא
שביאר שם הפג״י בארימת :
זה איט דהא מ׳׳מ אישר דרבק יש ט בכל טונא:
דבריט יש לי לתרץ מה שראיתי בספר אבני מלואים
בחגיגה דך י״ג שחקר שם על הא דאמריק בפסחים
הנחה זז הייט יטלץ להק בשב .דברי רש״י כקידושין
ד׳ כ״בובפ״ז דך י״אדעקר האישר של לפט שרהואדוקא
דך נ״ו בדין הלוקח בהמה חמשת מ״ש שרש״י פי ,שם
בתרי עברי דנהרא בענין  ctoלא היה טתן לו לא היה ימל
דמיירי שהלוקח היה יודע שהמשת הם ממעשר ורוצה לעטר
ליקח כעצמו אבל אס גם זולש יטל בעצמו לקח אין בזה משוס
פ״ז במזיד ואפילו הט קנסיק אט למיכל שמחריב לעלות
ל״ע' ומסחפר ,שם אם יש בזה לכל הפחות אישר דרבנן או
לירושלים ולאוכלן בהחשת מעשר שט משום שעבר על לפט
אפילו אישר דרכק נש ליכא כחן שכול ליקח בעצמו ופשיט
שר שרצה להכשיל להלוקיו להאכילו חץ לירושלים בהמה של
לנפשי׳ זחת מהא דמבעי לש בפ״ק דע״ז דהא דאשל למטר
מעשר שט • והשם׳ הקש טל רש־׳י דכיק שהלקח יודע שהוא
להם צרש ע״ז אס הוא משוס הרווחה שש לו הרבה דברים
מע״ש

ט

(ליגי

ודפי

בא

אבן שתיה :דון־יחיא ,אליעזר בן שבתי<<שאלות ותשובות;» { }15עמוד מס 81הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

82

אבן

שו״ת

מע ש וריצה לעטר במזיד א״כ מה לפני עיר איכא הנא הא
אס היה רוצה יטל לקנות אצל אחר ולא הד בשרי עברי
דנהרא ובזה לינא משוס ל״ע כדאיתא בפ״ק דמ״ז ע״ש •
וראית• במקנה ששיק שרש״י סובר דדוקא כאבר מ; החי או
בטש ק לנזיר דהתם טון דלא הוי בהר• עברי דנהרא ויעל
הנזיר ליקח בעצמו ולא צריך לאחרינא כלל הילכך אין מל
המישיע משוס ל״ט אבל כמקום שאין יכול ליקח בעצמו רק
שיש אחר שרצה להושיט לו הכוס וקדם זה והושיע אז אמרינן
כיון דסוף סוף אט יכול ליקח בעצמו דק שצריך לבוא לאחרינא
בזה אמריק דלא פקע מיני׳ דדי׳ עדיין הלא דלפני עיר
מ״ש •והנה כאות סברא זו מוזכרת היא במל״מ פ״ד מהלכות
מלוה מ״ש אבל מ״מ לכארה מדיין אין זה מספיר ,דהא מיכה
משוס׳ חגיגה דף י״ג דמשום הא סברא שיכול להשיג זה הדבר
מנכרי אז בכל מטן אין ט משוס ל״ע אפילו היכא דאיט יכול
ליקשכבפצמו וא״כ ה״נ הא יטל ליקח הבהמה מן הנכרי • ואן
לומרד^ש״י יסבור דאף בכה״ג אשא משוס ל״ע א״כהדרא
קישיית השוס׳ שם לדוכתא דלחה לן קרא לאסור ללמוד תורה
לב״נ תיפוק משוס לפני עור וע״ז תירצו שיכול ללמוד מב״נ
אתר דאז ליכא מ משוס ל״ע אבל לרש״י דגם זה אסור קשה י
אכל לפי דבריט ניחא משוס ,דלדש״י בלא״ה לא קשה קושיית
התום׳ דהא ככרי לן דליכא ל״ע אלא היכא דמכשיל לו בדבר
דאי לא היה מכשילו היה מקבל שכר ע״ז אבל אס מכשילו
בדבר שאט מקבל סליו ישכר אף שמכניסו לעונש בזה אט
עובר על ל״ט הילכך צריך קרא לאסור ומשורן דברי רש״י ־
ומיהו בלא״ה לא קשה כלל קושיית התוה׳ בקידשק שם על
רש״י כי רש״י סובר כשיסת שאר פוסקים דאף בלא חדי עברי
דנהרא מ״מ אסור מדרבנן משים ל״ע והילכך קגסתן לי׳ דעבר
מל ל״ע מדרבנן ופשוע הוא:
לט מדבריט דלפי הנראה שיטת רש״י יהרמב״ה
דאצליט ליכא בב״נ אפור של ל״ע מן ההורה ־
אמנם מהסמ״ר ,בל״ת סי׳ רס״ז משמע שהוא סובר שגס אצלינו
יש בנ״נ הל״ת של ל״ע • וכמו שהניא שם המראה פנים
בירושלמי פ״ג דדמאי • וק נראה דעת הריטב״א בע״ז דף ו׳
וקנה ראשי במחברים שהביאו בשם שו״ה אמינת שמיאל שיש
לימר שכל שעכשיו אן בו איפור של ל״ע רק שאת״ב •ולד
האסור הפשר לומר שאין בזה השוס ליע כיון שעכשיו בעת
הנתינה אן ט איסור ואנט לא ראיתי הספר הזה ועל אזה
מנין כתב זאת ־ ולדעתי נראה להוטח שי ס הריטב״א סובר ק
והיש בחידושיו בסוף פ״ק דע״ז דאמרינן הר״ס שאסור למטר
שדהו לסתי משוס שהכותי עושה בה מלאכה בחוה״מ והיא
נקראת על שמו ופריך הגת׳ דמאי אריא דנקדאת על שתו
שיפור ,לי׳ משוס ל״ע ומשני חדא ועוד קאמר ־ והקשה הרימב״א
האך שבר ,הגת׳ העפם של ל״ע שהוא מן ההורה ונקשו אידך
הממס שנקראת על שמו שהוא רק חשש דרבנן בעלמא משום
הראית הפין לחוד י ושירן וז״ל השוס דרוב טתיס צייתי וזהירי
כמלאכת של יןיה״מ ונו׳ אלא שיש מיעיט דלא צייתא ואגן
מעיקרא כי אמריק כותי לא ציית קס״ד דכל טתי לא ציית
ולהט פרדק תיסק לי׳ השום ל״ע דבשלמא לדידי כותי נמי
ציית ומהדרינן חדא וסוד ר,אמר חדת דל״ע למיעוט טתיס דלא
צייתי לא תיישיק דלטתי דציית ליכא משוס ל״ע ומעיקרא כי
תכדט לו השדה המבט מל הרוב דג יתי וני לא צייתי לבסוף
אמרינן דלט אנסו ומיהי א־כא משום שנק־הה על שמו עכ״ל ־
ולכאורה דבריו תמוהים ט הדרא קושיא לדכמא ראם נימא
דני׳ל בתר ריב כיתיס צייתי זזהידי א׳׳כ סיב ליכא בזה נחי
החשש מקראה על שמו והכותי ע שה בה מלאכה ביו״גו מאמר
דהכות• נייח א״כ שוב לא יעשה כה מלאכיי בחיה/־ז ־ ונראה
לי ביאור דבריו סכי׳י דברי ראגוונת שמיאל לג״נ והוא ־ דקי״ל
בכל ההורה טלו דאזלינן בהר רובי! מ/יסור כסל ברוב 1:*0
היכא דכוכר האיסור אח״כ אזי הף אם כבד נתבשל ח״נז ח״ר
לאיסור והיא מירושלמי פ״ב דפרלה והובא ג״כ ביו״ד סי׳ צ״ח ■

היוצא

יר״ד

שהיה

והנה דעת הר״ן בס״ק דסיכה דכה״ג אף מדאורייתא איני בשל
וחף למאן דאית לי׳ דהיכא מתבטל האיסור ברובא אז גס
האיסור חוזר להיתר כידוע שיטת הרא״ש בזה ישא״פ מ״מ כל
שהוכר האיסור תוזר ונאסר מן התורה וגס קי״ל היכא שאתה
יכול להכיר האיסור אז ג״כ אפילו קודם הכרה נמי אינו בטל
כדאיתא שם למטן חלב שנפל לחיו־ התבשיל ונתבטל שצדיכק
ליתן מיס צוננים כדי להקפיא החלב והיינו כיון שיכולין לברר
האיסור צריטן אט לברר וכדאמרינן פ״ק דפסחים לטטן בדיקת
חמץ לשאלי׳ וט' וכן הוא בדוכתא טובא מיהו כל זמן דלא
הוכר האיסור מה דאמרינן שאיני מתבטל אז ־ וגם דלא אזלינן
בתר רובא זה הוא רק מדדבק מאחר דעדיין לא הוכר האיסור
כדאי׳ בפוסקים ־ ומהאי טפחא גס בהא דחלב אס הוא באיפן
שאס ירצה להקפיא החלב יתקלקל התבשיל אזי איט מתוייב
להקפיא והייט כיק דמדאוריי׳ ככר הותרו אף שאפשר להכיר
האיסור זה רק מדרבק אסור הילכך במקום פסידא לא גזרו
עיי׳ בט״פ שם חה הוא כוונת הריטב״א דכותים רוב מהרין
הס במלאכת חוה״מ הילק־ מדאורייתא אזליק בחר רוב הנזהרין
ומותר לחוכרי רק דרבק חששו בשביל שיש מישע שאינן מהרין
ואולי באמת יתברר הדבר שניתי זה הוא איט נזהר ואז יהיה
הזכר האיסור שטתי זה הוא איט מן הדוב וכל שהוכר האיסור
הא לא אזלינן בשר רובא ־ אמנם כל זאת הא לא שייט אלא
דוקא באם שאח״ג כשהוכר האיסור אז יהי׳ אסור הילכך בזה
חש^ו חכמים מעיקרא והמרי דבנה״ג לא אזליק בתר רובא
אבל במקום דאף כשהוכר האיסור שנתערב לא יהי* ט כוס
איסור כגון שאז יהי׳ התערובות נעל״פ אז כה״ג מיתר היכף
ולא תיישיק מה שיתברר אח״כ כמו שמבואר הכל מוסקים י
ועיין כמל״מ הלבות חמץ ימצה במה שמתרץ שס ד׳ הרמב״ם
לעגין כותח הבבלי הילכך ה״נ לענק החשש שנקראת מל שחו
חשכו חכמים שמא יתברר הדבר שטתי זה איט מן הנזהרין
והוא יעשה בת מלאכה ואז הישראל יעבור על האיסור של מראית
העין הילנך גם מעיקרא חששו חכמים ולא אזלי בתר רובא
כיון -אפשר להכיר האיסור משא״כ לענין חשש של ל״ע שאף
כשיתברר האיסור והטתי יעשה בה מלאכה מ״מ הישראל לח
יעבר מל ל*ע כי מיקר האיסור של ל״ע הוא דוקא שבפת
הנתינה היה ט איסור ברור משא״ב כהן שבעת הנתינה אין בו
שום איסור מן התורה משים דמן התורה הא אזלינן בחר רובא
ואחרינן שהוא מן הרוב המזרק וכיון דאז אק ט איסור הילכך
אף שאח״כ טדע האיסור אמריק דפכשיו לט אנסו אבל מעיקרא
היה מן הרוב ודמי כמו שנולד איסור מחדש ־ ואף שזה האיסור
גרם המוכר במכירתו הא באיסור של צ״ע לח קפדיק מ״ז
כל דבעת הנתינה לא היה ט איסור ברור והילכך גס חכמים
לא חששו לזה טון דאח״ב כשהוכר האיסור לא עביד איסירא
משא״ב החשש של שנקראת מל שמו שזה האיסור מל המוכר
הוא לעולס אף לאחר שיצא מרשותו הילכך טון שאפשר שיתברר
ויהי׳ ניכר האיסור לא אזלי בה חכמים בתר רובא וחששו
למימועא כמו בכל דוכתא דלא אזליק בזה בתר רובא ק הוא
לדעתי כוונת הריטב״א וזה ברור למעיין היטב בדבריו וזה
ראי׳ גדולה לסברת הא״ש שהאיסור של ל״ה היא דוקא אם
הוא בעת הנתינה:
ןדןןץ יש נתרן ג*כ דברי הכ״ח כאו״ת סי׳ קס״ב הובא
נמ”יא שם שמחלק בק הא דאין טתנק פח לאחד אלא
א״כיודעק ט  .שנפל ידיו אבל בלאו הט אק מתנין לו ובין אס
יודניין בו שאיט מברך ברהח״ז דרשאי ליתן לו י ולכאורה אק
הטם מספיק לחלק וכמו שהקשה שם המ״א ־ ואף שרביט יונה
נתב התם העעס משוס מצית צדקה־מ״ה מדאי טעם זה לחוד
איני מספיק ט לא שייך □ה לומר שיכא העשה של צדקה
ו■ לח; הל״ת של לי ע ־ עיין בפ״ת בסי׳ קש״ס שהעיר כזה •
כי ל •יי רעת* לא ש׳יך כלל לומר ק משוס דאף דבצדקה איכא
נמי הל״ת של,לא ת ץפין ידך וט׳ כמש*כ התיש׳ מ״מ כאן איכא
נמי מ״ע של הוכח תוטח כמש״כ בחנק המצות להרמב״ן מציה
ר׳יה
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אבן

עית

ר״ה וזיל ׳ נייט להיסח החוטא יס׳ אכל אנתט מלידס שלא
נעזוב זולתיט מאוחתיט לחטא וט׳ מ״ש ואין לך מחטיא יותר
מיה שניתן לו דבר אישר לאכול הילכך בוראי שבר טל המשה
כל הוכח היסח ואין עשה דוחה עשה י ימה נדחה גמי מה
שראיתי בספר ב״י ש׳ כ״ט שתירץ קושיית החום׳ בשבת דך
ג׳ ד״ה כבא דרישא וט׳ שהקשו שה למה דפשט המג• ינהל
מתוך ידו של בעה״ב פטור ומותר הא קמבר מכוס לפני עור
ותירץ עפ״י דברי הברטטרא כפ״ק דשבת שכתב שקמ״ל שאך
שבעה״ב מקיים מצות צדקה מ״מ חייב מ״ש ־ והשתא ניחא
דכיון דהכע״ב מקיים כזה מצות צדקה אזי דוחה לל״ת של ל״ס
אכל כאמת זה איט דנם התם בל״ע איכא עשה ול״ת כמו
שכתבתי שלכך נראה מקר דהכרת הב״ח הוא ג״כ כפי שיטה
זו ׳ יבזה אמרתי ג״כ טעם הרא״ש בנדרים פ׳ השותפין ושבא
בב״י ת״מ סי׳ מנ״ו דתיישינן טפי למכשול תכירו באשר
ממכשול דנפשו באיפור והייט משוס דיותר ראוי לקטם הטתן
מכשול לחסרו ממניא עצמו לידי מכשול משים דהמכשיל לחסרו
אית ס׳ לעולם עשה ול״ת ־ ועל כרהך היינו מטמא החס
כאז״ח משוס דבנט״י כל שאט טטל את ידיו ששה חיכך האישר
ע״י נתינתו דומיא דמוסר כום לסיר משא״כ בברהת״ז דבעת
הכהינה אין מושה לו שוס אישר ס אז עדיין איט שעל עליו
החיוב של ברהמ״ז מד אחר שאכל ונשתנה הדבר הנתק
מקדמותו והשיש היה ע״י המקבל אזי אין בזה משום ל״ע ־
לפי זה מכש״ג דאס מוכר לנכרי דבר שעכשיו הוא היתר
גמור לו רק שאת״ב ס״י שישתנה הדבר ברשות הנכרי יהי׳
תז האישר בזה לא שייך ל״ע ולא דמי להא דאשר לוכחד
לטחי שדה בתול שמא יטשה בה מלאכה ביו״ט אך שעדיין לא
הניע •ו״ע לא דמי דהא התם לא נעשה שוס שיטי נטך הדבר
הנמכר רק שמן וכמשא ממילא קא ערבא ס מחוסר זמן לא
מחוסר מעשת הוא כדאמרינן בכמה דוכתא * מכא״כ היכא
דהשתא ליה בי שים איסור רק מ״י שישתנה הדבר הניתן או
ע״י שישתנה דעת הנק ומעיקךא קודס זשיטי ליין בי׳ כים
אישר חין בזה משוס ל״ע ומהאי טעמת נמי לא דמי להא
דאמריק בפ״ק דע״ז דחפור למכור לחשודים דבר איסור אך
כהה חינם חשודים לאטל רק שהם חשודים למטר משום חשש
כמא •חכור לאחרים ויעבור על ל״ע אך דעכשיו אץ ט שוס
איסור התם נחי טון דכלא פוס פינוי בכוך החפץ הנמכר ונס
בלאו פוס פיטי בבעלים יהי׳ חל עליו האיטר אח״כ הילכו
נס ענפיי אסרו למוכרו לחשד דהא על חפץ זה מונח עליו נס
ענפיו האיטר של ל״ע י ונראה שד פהריעב״א והב״ח מזלי
נמי לשיטתם דבשך א״נ ד' ע״ג אמרינן דרב יהודא אמר רב
שנר שאסיר להלוה משת בלא פדים משוס שמא יכפור ויעטר
טל ל״ע ור״ל אמר דהטטם משוס דגורס קללה לפצש והחר״ט
נפלפילא חריפתא שלו היסח פס שהריטב״א איט שסק כרב
יהודא שיש בזה משם ל״ט י וזה קשה דשא היפוך הגמ׳ הנ״ל
ונס כל הב״ח קשה שהוא מסא בחיח ש׳ מ׳ דבת״ח הלוה
מעות אין חשש משום ל״ע משוס שהוא בודאי לא יכפור תה
שא היפוך דברי הרמב״ס והשיע שמטאר שם שנס בת*ח
איכא החשש של ל״פ אבל לש מה שסארתי ניחא משום
דפליגי המפרשים בפשט הנמ׳ שם שדעת הלח״מ כרמב״ס
פ״ב מהלכות מלות שאין המונה הא דאסור ללדת כלא מדים
שמא יכפור במזיד דת״כ גס אס מלוה בעדים מאי מהני רהא
עדיין אס ירצה יטל למפץ פרפתי רקי״ל המלוה את חבירו
בעדים אין צריך לפרש בעדים אלא הטונה שא שמא ישכח
הדכר שלזה ויהי' גרם שיכפור משא*כ אס •לוה כעדים הא
העדים חסרו אותו פ״ש ־ אמנם שארי מפרשם פירש בפשוטי
שכטר ממש רק שאס יהיו מדים על הלואה לא יהי׳ לו כל
כך העזה לומר פרפתי • שין כא*ת ט׳ ע׳ מראה שסה פליני
ס היייסב״א מפרש כהלח״ח שהחשש שא שמא ישתכח הקא
אבל לכפירה לא שישיק וסון שק שא הא אין האיסור בפת
הלזאה רק 6ח״כ והא שטת הר׳־טכ״א שא מל שאין האיטר

ירד

עתיה

סב

של ל״ע נמשה מיד ליח ס׳ משוס ל״ע כדמוכח מדבריו
בשך פ״ק דפ״ז ולפיכך שבר שבאמת ר*ל ורסנא שם ואסרי
משם גורס קללה לנפש לא סכרי כרב ישיא רק שנה״ג אין
כזה משוס צ״ע י אבל הכיח מפרש כשאר המפרשים שהכוונה
שא שמא יכטר תיכך שסה שייך ל״ע אבל משם חשש שכחה
כיק שאין העכירה בשעת ממשה הא לשפתו ג״כ אין סה
משם ל״ע ושלכך ש׳ קשה לו דתיגת שאר איבש אבל צורבא
מרבנן מה אכא למימר הא כי׳ ליכא חשש כלל של כפירה
ולק לשיטתו שכרחלומר כאמת שבח״חאן סה אלא החשש
של נזרם קללה יט׳ אבל ל״ע לית בי׳:
לאו דמסתפינא הייתי אומר דאפילו היכא דליכא שיס
שש בדבר הנמכר או הניתן להב״ב או להישראל רק
שמדין לא הניע שק של האיטר עץ בחוכר שדש לסתי
בתול שש ס משם ל״ע שמא יעשה בה •מלאכה בחוה״ח ח״ה
כיון שעדיין לא הניט שמן אן סה רה איטר דדבק משם
דבמינן דקא דוחיא דכום יין לנזיר שהשטר שא שכם ומיד
בעת הנתינה כדכשב בהרא לפט עור לא מהן מכשול ולא גרע
האי לא תתן דכתיב אצל ל*ע מהאי נשנה דכתיב אצל חזיקין
דקי״ל החס דאם הטחו שכא דשך החמה לבוא סלח או אס
פתח מליו פיתקא דמיא ומת בכת שט אך שבודאי שך החמה
לטא בכאן מ*מ פטור וכן לנדקין כדאיתא בסנהדרק דך ע׳ת
והייט טון דכתיב כאשר יתן מים וכו׳ בעיק שיזיקו במת מעשה
גופא אבל לא כמה שיחק ע׳״י שאחר כן יבא כא החמה הכא
נחי טון דכתיב לא תתן איט עובר אלא ח’נ טתן לו
מינך המכשול :
מתירן קושיה הריפב״חבשך פ״קדע״ז הנ״ל שהקשה
דלמה שבק הגת׳ של ל״ע שהוא מן התורה ושטר טעם
כהוא נקרא על שמו דזחת לא הוי רק איטר דרבנן לחוד ־
חשס דבתמת דגס ל״ע זת כיפשה בה מלאכה בתוה״מ הוא
נש רק מדרבנן כיון שאין האיטר מוק לפטט שכך י ובזה
ניחא נמי דברי בעל העיטור היבא בשר או״ח ט׳ תח״ז דדגן
שנטבע בנהר שמתיר למכרו לישראל קודם פסח מעט מעע
אך בלח הודעה שנתחמץ משם סין שמוכר לו רק מסט מעט
תלינן ששא קונה זאת לאסלה ובודאי יאכל זאת קודם פסח ־
והקש עליו הגדולים מ "ש זאת מביצת נבילה שאיט אסור רק
מדרבנן ואפילו הכי אשר לשכרו לנכרי שמא יחזיר וימסד
לישראל ולא הל יק שסק שהוא מוטט .בודאי לכיש הוא צריך
ולא יבוא למוכרו אבל לפי מה שכתבתי ניחא ס ראש בסמ״ג
במלות ל״ת מצו׳ה קס״ז שכתב שמלל אזהרה של ל״ת דלפני
עור שא שלא ימכור רבר איסור לנכרי שמא ימטר לישראל
ויעטר משוס ל״ע ט״ש י הרי מטאר להדא מדבריו שאשר
מסרת דבר אישר לנכרי שא משס לאו דלפט טר נגע בה ־
וגס בהקדם הא שכתט הראשנים ושבא ביו״ד ש׳ ק״ע ובסי'
ק״י דבספק אשר דאורייתא שנתערב בששס של שתר רק
שהוא מדברים החשובים שאינם משבנולים לעולם עין בדה
יחתיכה הראויה להתכבד אך רהא ררבריס חשובים אינם
מתבטלים שא רק מדרבנן דהא סן התורה אין שלוק בין
דברים חשובים או לא מ״ס לא אחריכן כיון והא דלא נתבטל
שא רק מדרבנן וסין שש כאן ספק אש יש בזה אשר כנל
או לא הר לש ספיהא דרבק ולקולא זה לא אטרינן משוס רסק
דעיקר הספק סלד נע בדאורייסא ואך שע״י נלגול נעשה שב
דרבנן סה לא אמריק ספיקא דרמן לקולא אבל אם יש ספק
אם דבר זה שנתערב הוא דבר חשב א לא סדן ועיקר הספק
טלר לן בדבר שהוא ררבקסה אמריק ודיט מלספיקא ורבק
סברס כספ*ט למטן חתן
דאזליק כהו לקולא ע*ש י וזה
משם שהוא שבר נ״כ וכל שש לפטט האיסור של ל״ע שהיא
אשר מדאורייתא משום ל*ס כגון שהאשר שא מוכן לפרט
שכך א אפילו אם טך סאישר שא רק מדרמן כגון סצת
נבילה שאינה אשרה רק מררמן מ״מ לין שהאיסיר של ל*ע
נעשה שכך שכל כה״ג אם שה אשר דאורייתא שה מי
משים

ואי

'בזד,

שא
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אבן

שו״ת

תביס ל״ט מ; התירה הילכך אף .שהוא רק באישור דרבנן מ״ח
ביה אחריק כל דתיקון רבנן כפין דאורייתא שקין ויש נזה
משוס ל״מ דרבנן ואף שמכשיו הוא ג״כ ס״ס שמא יאכל הנכרי
בעצמו ואף אס ימכרט שמא לא ימכרנו לישראל ח״מ הא כתבו
הראשונים דאין עושק ס״ס בידים והיטב ביאר דבר זה המהרי״ט
בחלק יו״ד סי׳ ד׳ דהטפם הוא משום רכל ס״ס הוא מנח
רוב משום שאם היה רק ספק השקול אז היה מחצה להיתר
ומחצה לאיסור ועכשיו שגס בהמחצה הטפה לאיסור יש ט ג״כ
טוד ספק הרי שלשה חלקים להיתר וחלק אחד לחיסור והוי רובא
להיתירא כמו שכתב הרשב״א בתשובה הילכו כמו דאין מבטלין
איסור לכתחילה ברוב הכי נמיאיו פושין ס״ס לכתחילה דדמיא
למבטל איסור לכתחילה ברוב־ חמנם כל זאת לא נאמר אלא
דוקא במקום שהאיסור נעשה תיכף שיש בזה ל״ע דאוריי׳
משא״כ היכא דמכשיז במת המכירה איט מושה שום איסור רק
שהאיסור יהיה אח״כ שאז אק ט משום ל״ע דאוריי׳ אף דחכמיס
אסרו נס זה משים ל״פ מ״מ כל שיש ספה אס הוא מובר משום
האי ל״ס דרבנן או לא ומכש״כ היכא דחיכא ם״ם חס מוכר
או לא מדאי דמי זאת לכל ספיקא בדרבנן דקי״ל דהיכא דאיכא
לסיתלא לקולא תליט הילכך גם הכא תלינן וחמריק דלא ימכור
לישראל י ובזה רחת נמי הקושיא שהקשה כשו״ת שט״י ח׳ ג'
סי׳ כ״ג שנשאל שם מל הא דאיתא כש״ע או״ח סי׳ ש״ז שמוהר
לקרות באיגרת שהביאו לו בשבת משום שמא יש כהם צורך
והקשה השואל שם התינח שהמקבלו מותר לקרות בו מהאי מסמא
אבג האיך מותר הכותב לכתיב כיק שהוא יודע שאין ט שום
צורך וגס הניע ליד תכירו בשבת הרי מכשילו ועובר משום ל״ע
ותיק משוס שיש כאן ס״ס שמא לא יטא לידו מד אחר השבת
ושמא לא יקראו ט בשבת • וראיתי בספר ב״ש שהקשה מליו
מ״ש זאת חהא דאין מוכרין אפילו איסור דרבנן לב״נ שמא יחזור
וימטר לישראל אף דאיכא נמי ס״ס שמא יאכל במצמו או שמא
ימכור לנכרי אחר ט״ש שנשאר בקושיא י אבל לפי מה שכתבתי
ניחא משום דהא זה ממש סברת במל העיטור לפנק מכירת
חמן לנכרי קודם פסח שכיק שסדיק לא הגיע הזמן של איסור
אף שאח״כ יאשר לית בי׳ משום ל״ע מן התורה ואף דהתס
לא קי״ל בזה כבעל המימור מ״מ הנא מדיף טפי כיין שגיף
האימר אף כשהניט זמן איסורו נמי איט רק מדרבנן וכיון שיש
כאן ס״ס להיתר שריק :
לט מכל מה שכתבט ששיטת רש״י וכן טעה דעת
הרמב״ם דלפי מה דקי״ל כרב יוסף שעמד והתירן
ליה בי׳ בב״נ משום ל״מ מן התורה רק אישור דרבנן לחוד
יש בי׳ * אמנם מהסמ ג ומהריעב ,א מוכח דגם עכשיו יש בהם
משזסל״ט מן התורה • אך דעת הריטב״א הוא כי כל שעכשיו
בפת המכירה או הנתינה לית בי׳ מדיין האיסור רק שהאיסור
יהי׳ אח״כ ט״י ממשה של הטחי טצמו לא איכפת לן ביה ־
והנה מטאר בפוסקים הטפם שנקובת הוושט אסור למטר לב״נ
הוא משוס דחוששק אט לשיטת הרמב״ם שסובר שנקובת הוושט
הוא נבלה מחיים הילכך דמי נמאן דמנח כדיקולאויש ט משום
איסור אבר מן החי כדאי׳ כחולק דף ל״ב ־ ומיי׳ כתב״ש סי׳
כ״ז ־ אבל להסש״ג שסובר כגקובת הוושט לא הוי אלא טריפה
לחוד ולא נבילה ושחיטתה מטהרתה אז אין איסור במכירת בני
מנויים לכ״נ לאחר שנשחטה כדאיתא בכל הפוסקים שם * והנה
זאת מבואר הוא ג״כ דכל זמן שהסימן עדק מעורה אפילו
במקצת לא אררינן דכמאן דמנחי בדקולא דחיא ואין להבני
הפייט דן של הבר מן החי • ובפרס היכא שסימן אחד מדיין
קיים לגמרי נזה שיטת הרשב״א הוא דאמריק הני תרי סימנק
ינקי מהדדי * מיי׳ כח״ם חלק יז״ד סי׳ י״ח רק כשמתה הבהמה
אמריק מיתה פישה טפול כדאי׳ כחולק ד׳ מ״ג ואז נאסרו הבט
מעיים משוס אגר מן החי אכל עכשיו כשחיה פדיק היתר הוא
נמצא לפי זה נמעט לכל שיטות הראשוטם חין כאן האיסר של
ל״מ דאוריי׳ דלשיטת רש״י והרמב״ס דלא מחלקי בהאיכיר של
ל״ע בק אם הוא תיכף או לאחר זמן הא לדידהו מן התורה

היוצא

יו״ד

שתיה

בלאו הכי אין ט משום ל״ע דהא סברי דלרב יוסף דפייד
והחיק שוב מן התורה אין בהם משום ל״ע י ולהריפב״א ושאר
פוסקים דלא סכרי חילוק זה מ״ח הא מטאד דלדידהו כיק
דעכשיו אק ט איסור רק שהאיסור יהי׳ אח״כ ג״כ אק ט
מדאוריי׳ משום ל״פ ולהסע ג הא אק כאן כלל האיסור של
אבר מן החי י וכיון שק שוב בחשש איסור ררבק סמכיק בזה
פל הסמ״ג ושאר פוסקים דסברי דנקובת הוושט לא הוי אלא
טריפה לחוד וממילא הא אק בבט המפייס משום אישיר של
אבר מן החי ושרי למוכרו:

סימן לה

בשיטור

כאיפר הנאמר לפנק טריפות ולפק אתרוג שכתב
 fהרשב״א הובא ביו״ד סי׳ ל״ד דחק פכשיו אין
אט בקיאין בשיפורו כמה הר • ומיי׳ בט״פ שם שהוא טרח
ג״כ לשער כמה הוא ולדפחי יש קצת סמך לבאר השיפור מדברי
רש״י חולין ד׳ נ׳ פ״א • ד״ה באותו חוליא שכתב וז״ל חוליא
הזח שלש טבמות רטבעת אחת אק עוגל ט כאיסר וכו׳ עיי״ש ־
מבואר מד׳ רש״י דככוכפת אחת אין פוגלת ט כאיסר והשתא
נחזי אק דפ״כ אי אפשר לומר שכוונת רש״י הוא משום דהצמ׳
מסתמא מיירי בכל בט״ח ואף בקטנים ובהם טדאי בטבעת
אחת אק עוגלת בהם כאיסר חבל בבהמה בינוניס אה״נ דאפשר
דעוגלת בה כאיסר הא זה איט דפ״ב הגס׳ לא מיידי בכל
בע״ח דהא כתב רש״י לפיל ד׳ מ״ה לפנק נקבה כנפה דבטי
הגח׳ בעופא מאי כתב וז״ל לענין חסרק גרגרת דפוף דליכא
למימר בגרגרת דדה כאיסר פ״כ י והרא״ש העתיק ד׳ רש״י
דליכא בגרגרת דד׳ כאיסור כמה הוי שיטורא פ״ש נמצא לפי
זה רפ״כ אי אפשר לפרש דהגמ' מייד בכל בפ״ח דא״כ אף
אס נפרש דתוליא הוא שלשה מבפוח נחי לא נרויח מזה מידי
דהא בבפ״ח הקטנים כמו עופות וכיוצא ט הרי אפילו בכל
הגרגרת אין ט כאיסר כמו שמטאר מרש״י ומהרא״ש ומכש״כ
בשלשה טבעות לחוד אלא ע״כ דרש״י מפרש דמסתמא מיירי
הנח׳ בבע״ח טטניס דבגרוליס ממש הא ג״כ אי אמר לפרש
דאל״כ הא בראם גדול טדאי אפשר לאשכוחי שיהי׳ עוגל כטבעת
אחת שלו ג״כ כמו איפר אלא פ״כ דרש״י רוצה לפרש דמיירי
הגמ׳ בבהמות המורגלים אצליט ופשוט הוא אלא דבסבפה
אחת של בהמה ביטגית אק עוגל ט כאיפר והתם בדף מ״ה
אמריק &ןר רבב״ח טפלה הימנה רצופה מצטרפת לאיסר ופי׳
רש״י שאסטטלה רצופה לארכה ויש ט חסרק אי כד מפגלת
הוי כאיסר טריפה וכן הוא הלכה נמצא אם נימא שבחצי מבעת
של בהמה ביטנית יש בה שיעור כאיסר הכא נמי אם ניטלה
ונקדרה ברוחב של טבעת פד קרוב לחצי בענק שאין ט משוס
נחתך רובא של גרגרת לרחכו נחי מצטרפק פד כאיסר וכש״כ
הוא מהתסא״כ מנ״ל לרש״י לימר דמליא הוא שלשה טבעות
דאל״ב בחוליא אחת איט עוגל ט כאיסר מנ״ל זאת דהא
לעולם אימא לך דחוליא איט רק מבפש אחת רק שמשכחת לה
שניקבה לרוחב הגרגרת ומ״מ אק ט רובא אלא ט״כ דאף
כה״ג אינו מתפגל ט כשיפור של חיסר ואנט מדדתי זה השיפור
כבהמה בימנית ומצאתי שהוא קרוב לשיפור מטבע נריווטק
של כסף שלט:

סימן לו
נשאלתי

בסירכא שיוצא מבק החיתוך של אונא וראשה
השט נסרך אצל אונה שאצלה סמיך לחוד וקודם
שראה השו״ב היטב אס הצד השט הוא על החוד ממש או תחת
החוד בא הנכרי הפוסק בהוצאת הפרש והחפים וקרפהסירכא
ממקום ההוא ועתה נפל ספק אצל השו״ב אם הסירכא היחה
החת החוד ומן סירכא כסדרן או היתה על החוד ממש והוי
סרכא שלא כסדרן והצד השט הלכה פ״י מימון וגס הצד השט
שקרע
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גז

 WAץ־<0,סר )
<איתו יד כקבלת ד״ת לחיו ־ ופיקד ראייתו מדברי הרמב״ס
עריפה חזקה שהוא אוכל בעצמו ממה וא״כ עובר על לאי גמור
כפ״ז מהלכית מ״א שכתב גניבה שנמצא אחריו חוסין אי
ע״ש זה-איט דהא כבר דחו המפרשים דברי הכ״מ בזה וגם
קדים של חלב מלמדי; אותי וחזהירק אותו שלא יזלזל באיסורים
בחמת אינם מובנים לי ד׳ הכ״ח בזה דהא אחא מטרות ד׳
ל״ז במשנה במוכר כשר וטדט שהיא טריפה שמה שאכלו אכלו
חבל אס נמלא חלב כשעורה מעבירין אותו וכו׳ והיינו 3״כ
משום דמון דחונדן וקרומים הס רק אישור דרבנן לחוד די
ומה שלא אכלו מחזיר הלוקח הבשר והם יחזירו לו הדמים זמטאר
באזהרה בעלמא • הרי מוכת מהרמב״ס שבאיסור דרבנן אין
שם ברש״י דמיירי דוקא שהמוכר ידע שהוא טריפה ־ וק מפרש
מעבירין אותו רק מזהירין לחוד ואפילו אס הוא שכח למכור
להחא הנ״י בפ׳ החוכר פידוח והובא בש׳ך יו״ד בסי׳ קי״ש
לאחדים ייש ט חשש של תימוד ממון נמי הדין ק י וק מפרש
והסכימו ק כל הפוסקים מ״ש ־ והפרישה והסמ״ע בסי׳ רל״ד
הקשו האך יחזירו הבשר לבעלים והא אכא למיחש שמא יאכל
הת״ה היכא בב״י סי׳ ס״ד דהגמ' בם׳ ג״ה ד׳ צ״נ כשנח שנמלא
אחריו חלב דאמריק דמעבירין אותו מייד כטבח המכר לאחרים
ממט ועובר על לפני טור כמו דאסור מה״ט להושיט אבר jn
החי לב״נ ותירצו שאמ״ג שחשוד הוא למסר ולמטר מל לפני’
פ״ש ־ ואפילו הכי אס נמצא אחריו חיטי• וקרומים דהוא רה
דרבנן חין מעבירין אותו ודי באזהרה לחוד ע״כ ת״ד י אבל
עור מ״מ אט חשוד לאכול מ״ש שכל אבאס אחריו הסטמז
מ’מ לדעתי קשה לסמוך מל סברא זו לחוד חדא דהא כי.כ
לזה ־ ולדברי הכ״מ קשה מאחר שדעתו שטק שמוכר חזקה שהוא
אוכל ממט וא״כ החיך קאמד המשנה יחזיר לו הבשר הא הלקח
הג״א בס׳ ג״ה שם וז״ל אכל אם מיכר חלבים בח1קת שומן
או עריפה בחזקת כשרוח מחמיר•; מליו יותר מפני שהוא מזיד" ויעבור מל לפני מור ודמי ממש למושיטאבר מ 1החילב״נואף
שמוכר לי ואט נותט בחגם מ״מ גס בזה אכא אסור מדרבנן •
וכי׳ מד שילך למקום שאין מכירק אוהו ויחזיר אמדה בדבר חשיב
מיי׳ כמ״א סי׳ שמ״ז וכש״ך בסי׳ קכ״א והוי לן לומר שיקבור
מ״ש ־ הרי משמע ומוכח שמחלק כין מבח שנמלא אחריו חלב
פלא ניקר יפה למוכר חלב מחש משוס דהיכא דלא ניתר יפה איני
א ־׳משה חקנה אחרת מנו דאמרינן בבטר דהלוקחצריך לקברו
בעצמו ואסור לו להחזיר להבפליס שמא יחזור וימטר לישראל
כ" :מזיד ט יטל להיות שמ״י איזה שננה נעשה זאת כנדמה
לו שניקר הכל ישוב אין בו חלב תה הוא כאמה דבר המנוי ולכך
חע״כ דלא אמרינן דהיא חשיד לחסל ולפי״ז ע״כ סוכרתין אט
לא החמירו מליו התשובה המבוארת כפ׳ זה בורר ומשוס הכי
לחלק כפי סכרה הסמ״ע דמאתר דכשטל הנאת ממון עוכר
נמי כאם לא גמלא אחריו אלא החושי; והקרומיןשהוא רק איסור
על לפני עור געשה פסול מן התורה ממילא בנ״ד נמי הא
נעשה פסול מן התורה ;ומיהו י״ל דניק חדן אפשר דדמי כזה
דרבנן לא החמירו מליו כ״כ ידי לו באזהרה לחוד מאחר דאפשר
נ״כ לטבח שנמצא אחריו חלב מחמת שלא ניקר יפה דאמרינן
לומר דנמלמה ממנו והוא הכר שככר ניקר הכל ׳ וכה״ג מחלק
דלא חשוב כ״כ למשט משוס דעיט הטעתו כמו שכתבת■ למ״ל
הראכ״ד הובא ברין שם דהא דטכח שנמצא חומין לא פשע
והייט משוס דכאן נמי שייך הסברא לומר שלא משה כמרד ובמעל
כ״כ וא״כ לפי״ז הא אדרבא מוכח מכאן להיפוך דדוקא בכאן
מיקל הרמב״ס באיסור דרבנן משוס דאפשר״לומר דשננה היא ־
רק בשוגג ומהני לו ג״כ קבלת ד״ח והוא דהא דעת הנ*י הוא
כפ׳ כיצד הרנל והובא בא״ח סי׳ ק׳ח במי שלא התפלל בעוד
חבל אם מוכר להדיא כשר עריפה בחזקת כשירה אפילו אס
שיש לו זמן להתפלל מפני שסבר שעדיין ישחר לו זמן אחר שינמר
ז איני אסור אלא מדרבנן מ״מ משמע דמפכירק אותו נ״כ ועוד
העסק ואח״כ לא היה לו פנאי חשוב אונס משוס שהאדם יטל
קשה לי לפי ׳"י המניח יפאר מפרשים שכתבו שאס מכשיל
לסמיך נפשו שיקיים המצוה המוטלת מליו אח״כ פ״ש שק הוא
להכירו אפי׳ כאיסור דרבנן דאף דחכירו לא מכר רק מל אישיר
הדין בכל דבר חיוב שמוטל מל האיש יטל להטח עד שיהיה לו
דרבנן לחוד מ״מ המכשיל מלמו עוכר על איסור דאורייתא של
לפני עור משום דלא נרע זה מה פמכפילו כאיסור ומאבד נפשו
פנאי ולא נדישינן שמא ישכח רעכור הזמן • והנה הר״ן בפ׳ כל
בעלה רעה כזו מכל הנותן פצה רמה לחבירו שהוא עובר על
הנשבעים מביא שם קושיא כשם הרשכ״א דשמעוח העדות
דקי״ל דבעינן שיעבור עליה במזיד דוקא מנא ידעיק זה דהא
לפני עיר מ; התורה והיינו מאחר שרצה להכשיל לחבירו בדבר
חמרינן בכתיטס ד׳ ל״נ עדיס זוממק דבעי החראה נחרי בהו
מה עובר מל ל״ע ומכש״כ אס רוצה להכשילו בדבר איסור ־
אימת נחרי כהו מעיקרא אמרי אישתלק התראה וא״כ ה״ג
וכאמת ק מוכח כן כרמב״ס פ׳ י״ב מהלכות רוצח שכתב שס
בשטעות העדות יטלק לומר שכחט העדות ע״ש ־ ומחלק הר״ן
וז׳יל וק כל המכשיל פור בדרך והשיאו מצה שאיש הוגנת לו
דבאמת אס טכל לומר ששכחו הליק ששכחו והכא מייד שידוע
אי שהחזיק ידי מוכרי מכירה שהוא מור ואיט רואה דרך האמת
שלא שכח כגון שנעשה המעשה מקרוב בענק שודאי לא שכח
מפני האות לט הרי זה עובר בל״ת שנאמר וט׳ פ״ש הרי
לפי״ז ה״נ מאחר דכמה שלא מלח תיכף הבשר מה אק עליו
להדיא דאף כמצה שאט היגנת או מכשילו באיסור עובר בל״ת
ואין לט מצה שאיט הוגנת יותר מזה במה שמאנה אתו ונותן
אשמה משום דסבר שמריק יש לו שהות כמש״כ הנמ״י ואח״כ
לו מצה שיאכל מזה שהוא מותר ובאמת הוא אסור ־ ולפי״ז יש
כאשר כלתה השלשה יחים הא באמת יכול להיות שנשתכח ממט
ונתחלף לו שמלח בשר אחר וסבר שנ״נ מלח בשר זו וכל היכא
להכין דהא פשק הרמב״ס והובא בח״מ סי׳ ל״ד בטבת שהוציא
טריפה מח״י שפסול למדות ׳ והקפה הכ״מ הא קי״ל דאט נפסל
שיש לתלות שלא לפסול אדם תלינן והארכתי בזה בתשובה אחרה •
ודמי למנקר שנמצא אחדו חלב שתלינן שלא עשה ק במזיד
אא״כ עובר על לאו שיש ט מלקות וכאן לא סבר אלא אלאו
וכמו שכתב הראב״ד שס י ואף שמוכח שם שהרשב״א לא ס״ל
של ל״ע ומפני זה הא לא נחשד להעיד שקר * ותירן הסמ״ע
זאת וסובר שאיט נאמן לומר שכחתי וכמו שמביא הש״ך כשמו
דהכא מייד בטבת שמוכר לאתרים ואף שהוא איט אוכל ממנו
בסי׳ל״ד מ״מ בנידן זה אמריק דכיק שבשר ששהה שלשה ימים
ה״מ מאחר שמחמת מימוד ממגן רוצה להכשיל לאחרים אמריק
הוא רק חומרא בעלמא שוב סממק על הר״ן ושאר הפוסקים
שבשביל הנאת ממק יעיד ג״כ שקר מ״ש הרי מטאר מהרמב״ם
שנאמן לומר ששכח וכמו שכתב המ״א שם לענק תפלה כיזן שהוא
לפי ביאורי הסמ״ע דאס מוכר מל לפני מור בשביל חמדת ממק
דרבנן סמכיק על הפוסקים שנזכרים שזה חשיב י/נם וה״נ
רשע הוא ופסול לפחת וא״כ לפי״ז מאחר שכתט המפרשים
דאפילו כאיסור דרבק מ״מ המכשיל עיבר מדאוריי׳ משוס לפני
דטזתא • עוד יש סברא להכשירו כאן ט נתברר שבפת ההיא
תלה בט חולי שיש ט סכנה והוא מתנצל שסממת הסרדא מכת
מיר ממילא ה״נ מאחר דאיכא כאן חמדת תמוז ולפני עוד הרי
שוב הא נעשה פסול מן התורה ולא מהני לו אלא התשובה
ממט וזה הא חשיב אונם גמור כדמוכח 3פ׳ האמזניס ולדעת
כמה פוסקים הא דטבח איט נאמן לומר שוע מיתי הייט עעמא
הנזכרת כפ׳ ז״בולכל הפחות לאותו דבר בודאי הא נפסל ולא
הוא משוס דגם שוגג גופא צריך כפרה דאיכפי לי׳ לנדונא שלא
מהני לו אזהרה בעלמא ־ ולשיטה זו טדאי קושיא נחלה היא
יבא לידי מכשול והלכך בזה גופא שבא מכשול פ״י בשונג מרעי
מל במל העטדת הנרשוני ־ ואץ לומר שהוא מפרש ד׳ הרמב״ם
נפשי׳ דאיט חושש כלל כאיסורים וכ״ז הא לא שייכי אלא בשוגג
דהייט טממא דטבח שהוציא טריפה מת״י לפסול למדות אף
דקא משא״כ כאן דאונס הוא הא אונס רחמנא פערי׳ ואף כפלה
כאין ט מלקות הוא מטעם שכתב הכ״׳ח שם משום כיון דסזכר

כט
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רנה

אבני

זכרון

עניני לפני עור
חילוק כין עצה שאינה הוגנת דעובר על לפני עור לא תתן
מכשול לאיסור דרכנן דאינו עוכר
כתב הרדב״ז [ח״ב סימן רט״ון הובא
ביד מלאכי כלל למ״ד אות
שס״ד ,דבאיסור דרבנן אין לאו דלפני
עור לא תתן מכשול.

שלא יהיה איסור דאורייתא אלא רק
איסור דרבנן ,מה שאין כן בעצה
שאינה הוגנת ,יש פה הכשלה ולכן יש
לפני עור.

וקשה טובא מה גרע איסור דרבנן
מעצה שאינה הוגנת ,ראם
נותן לו עצה לקנות מקח רע ,עובר
על לפני עור דהרי הכשילו בדבר רע,
וכל שכן אם הכשילו באיסור דרבנן
דחייב עליו מיתה ,צריך לעבור
באיסור לפני עור.

עוד נראה לענ״ד ,דהרדב״ז מיירי
דהנכשל יודע שיש איסור דרבנן
ולכן לא שייך לפני עור ,ורק כשאינו
יודע ישנו לאו דלפני עור .וזה על פי
מה שיסדו האחרונים דתרי גווני לפני
עור איכא .חרא במכשילו בעצה
שאינה הוגנת וזה מצד בין אדם
לחבירו .ב .דין דאיסורים שאסרה
תורה ,אסור לגרום שאחרים יכשלו
בהם ומשום בין אדם למקום הוא.
והנה כשמכשיל חבירו באיסור וחבירו
יודע רק משום הגדר השני יש בזה
לפני עור וזה ליכא באיסורדרבנן,
דבדרבנן אפשר לאסור משום גדר של
עצה שאינה הוגנת וכשיודע חבירו
שאסור לא שייך כן.

ועיין שם ביד מלאכי שהביא שכל
הפוסקים חולקים על הרדב״ז
הנ״ל.

ונראה לענ״ד ,דבאיסור דרבנן זה
גופא היה הגדר של חכמים
שיהיה רק איסור דרבנן ולא איסור
דאורייתא ,וכמו דבכל איסור דרבנן
אע״פ שיש לאו דלא תסור גדרו רבנן

חילוק בין מושיט אבר מן החי לגוי דעובר על לפני עור
לגזל גוי שמותר
דעת

המנחת חינוך מצוה רל״ב
דאיסור דלפני עור גבי עכו״ם

הוא לא רק מה דמבואר בש״ס לענין
איטורין ,שלא יושיט אבר מן החי,
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אגני

עניני לפני עור

אלא גם לענין עצה שאינה הוגנת שוה
עכו״ם לישראל “,ד׳לשניהם אסור לתת
מכשול.
והקשה הקובץ שיעורים מסכת
פסחים אות צה ,מלאו
דגזל ,דחזינן דאינו נוהג גבי עכו״ם
למאן דאמר גזל עכו״ם מותר ,ואפילו
למאן דאמר דגזל עכו״ם אסור ,הוא
רק מפני דילפינן מקראי אחריני .וכן
בלא תרצח חזינן דאין לאו דרציחה
על גוי ,ואם כן קשה אם גזל עכו״ם
מותר אמאי עצה שאינה הוגנת יהיה
אסור.
והוכיח מזה הקובץ שעורים דלא
כהמנחת חינוך ,דהאיסור
דלפני עור הוא רק לענין להכשילו
באיסור ,כגון שלא יושיט אבר מן החי
לבן נח ,אבל לענין עצה רעה הוי כמו
לאו דגזל דאינו נוהג בגוי ע״ש.
ומו״ז מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א
תירץ ,דגדר האיסור בגזילה

זכרון

רנט

ורציחה הוא ,מה שעושה רעה לחבירו
ובזה לא נאסר בעכו״ם ,משא״ב לפני
עור האיסור הוא עצם נתינת המכשול
ובזה אין נפקא מינה בין ישראל
לעכו״ם.
והנה בהלכות נזירות הבאנו את היד
מלאכי שהסתפק באיסור לפני
עור כשלא נכשל העור האם עובר על
האיסור .ונראה דתליא אם איסור לפני
עור הוא בין אדם לחבירו אזרק אם
נכשל עבר על האיסור ,אולם לדעת
מו״ז שליט״א דהאיסור הוא עצם
נתינת המכשול ,א״כ אפילו לא נכשל
גם עבר על האיסור.
וכדעת המנחת חינוך נראה לענ״ד
דסבירא ליה דהסיבה דגזל
עכו״ם מותר היא מפני שחכמים
הפקיעו את קנינו .מה שאין כן עצה
שאינה הוגנת סבירא ליה דאסור ליעץ
לו ,ולכן עובר על לאו דלפני עור גם
בגוי.

חילוק בין עצה רעה שאינו עובר בלפני עור בגוי
לאיסורים שעובר בלפני עור
עיין מנחת חינוך מצוה רל״ב ,דכתב
דמדברי החינוך משמע ,דלפני
עור דעצה רעה הוא רק בישראל ולא
בעכו״ם .ואף דלפני עור דאיסורים
הוא גם בעכו״ם ,דש״ס מפורש הוא
במסכת עבודה זרה דלא יושיט אבר
מן החי לבן נח ,מכל מקום לגבי עצה
רעה ,הלאו הוא רק בישראל ולא בבן
נח.

ועיין שם שנשאר בצריך עיון ,מאי
שנא לפני עור דעצה רעה
מלפני עור דאיסורים.

ונראה לענ״ד לומר דלהושיט כוס יין
לנזיר עובר בזה על איסור בין
אדם למקום ,ולכן גם בגוי אסור ,מה
שאין כן עצה רעה דהוה בין אדם
לחבירו אין איסור לגרום לו ,וכמו
דחזינן דגזל גוי מותר.
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שפ.

.אבני חן

רשעותו ,אלא מצד אחר ,דכיון
דהאיסור לקלל נובע מכח ונשמרתם

מאד לנפשותיכם ודבר זה לא נאמר
בנגמר דינו.

כענין איסור לפני עור כן נח
מצות רלב אות א

המנחת חינוך מצוה רלב אות א הביא

ומו״ז

את שיטת המהרש״ל ,שכתב
דגזל גוי מותר ,כי התורה ניתנה

כגון להושיט אבר מן החי ,כמבואר

לישראל ולא לבן נח.

בע״ז ו׳ ע״ב דאסור להושיט אבר מן

עליו המנ״ח ,הרי חזינן דאסור

החי לבן נח ,מה שאין כן בממון שאין

לתת מכשול גם לפני בן נח.

לו איסור.

והקשה

מרן הגרי״ש שליט״א תירץ,
שרק באיסורים שייך לפני עור

חילוק בין מושיט אכר מן החי לגוי דעוכר על לפני עור
לגזל גוי שמותר
נזצוה רלב אות ב

דעת

המנחת חינוך מצוה רלב אות ב

דאיסור דלפני עור גבי עכו״ם
הוא לא רק מה דמבואר בש״ס לענין

והוכיח

מזה הקובץ שעורים דלא
כהמנחת חינוך ,דהאיסור

איסורין ,שלא יושיט אבר מן החי,

דלפני עור הוא רק לענין להכשילו
באיסור ,כגון שלא יושיט אבר מן החי

אלא גם לענין עצה שאינה הוגנת שוה

לבן נח ,אבל לענין עצה רעה הוי במו

עכו״ם לישראל ,ולשניהם אסור לתת

לאו דגזל דאינו נוהג בגוי ע״ש.

מכשול.

והקשה

הקובץ שיעורים מסכת פסחים

אות צה ,מלאו דגזל ,דחזינן

דאינו נוהג גבי עכו״ם למאן דאמר גזל
עכו״ם מותר ,ואפילו למאן דאמר דגזל

עכו״ם אסור ,הוא רק מפני דילפינן
מקראי אחריני .וכן בלא תרצח חזינן
דאין לאו דרציחה על גוי ,ואם כן קשה
אם גזל עכו״ם מותר אמאי עצה שאינה

הוגנת יהיה אסור.

ומו״ז

מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א

תירץ,

דגדר

האיסור

בגזילה

ורציחה הוא ,מה שעושה רעה לחבירו
ובזה לא נאסר בעכו״ם ,משא״ב לפני

עור האיסור הוא עצם נתינת המכשול
ובזה

אין

נפקא מינה
לעכו״ם.

בין

ישראל

והנה בהלכות נזירות הבאנו את היד
מלאכי שהסתפק באיסור לפני
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שפא

פרשת קדושים ► /יוה רלב אות ב

נכשל עבר על האיסור ,אולם לדעת
מו״ז שליט״א דהאיסור הוא עצם
,נתינת המכשול ,א "כ אפילו לא נכשל

ובדעת המנחת חינוך נראה לענ״ד
דסבירא ליה דהסיבה דגזל
עכו״ם מותר היא מפני שחכמים
הפקיעו את קנינו .מה שאין כן עצה
שאינה הוגנת סבירא ליה דאסור ליעץ
לו ,ולכן עובר על לאו דלפני עור גם

גם עבר על האיסור.

בגוי.

עור כשלא נכשל העור האם עובר על
האיסור .ונראה דתליא אם איסור לפני
עור הוא בין אדם לחבירו אזרק אם

חילוק בין עצה רעה שאינו עובר בלפני עור בגוי
לאיסורים שעובר בלפני עור
מצוה רלב אות ב

עיין

מנחת חינוך מצוה רלב אות ב,

ועיין

החינוך משמע,
דמדברי
דכתב
י
n-rttj
דלפני עור דעצה רעה הוא רק בישראל

שם שנשאר בצריך עיון ,מאי
שנא לפני עור דעצה רעה מלפני

עור דאיסורים.

ולא בעכו״ם .ואף דלפני עור דאיסורים

ונראה לענ״ד לומר דלהושיט כוס יין
לנזיר עובר בזה על איסור בין

במסכת עבודה זרה דלא יושיט אבר

אדם למקום ,ולכן גם בגוי אסור ,מה

רעה ,הלאו הוא רק בישראל ולא בבן

שאין כן עצה רעה דהוה בין אדם
לחבירו אין איסור לגרום לו ,וכמו

נח.

דחזינן דגזל גוי מותר.

הוא גם בעכו״ם ,דש״ס מפורש הוא

מן החי לבן נח ,מכל מקום לגבי עצה

בענין לפני עור
מצות רלב אות ב

הרא״ש

בפרק קמא דע״ז כתב שאף

דלא מפקדינן אלפני דלפני
זהו רק כשהנכשל גוי אבל כשהנכשל
ישראל מפקדינן גם אלפני דלפני,
ובמנ״ח מצוה רלב אות ב כתב שאינו
מובן.

ונראה דהנה המנ״ח באות א הקשה
על החינוך שכתב שאין לאו

של לפני עור כשמכשיל גוי
מפורש

בפסחים

דף

כ״ב

הרי

שאסור

להושיט לגוי אבר מן החי ,וכבר ידוע

לבאר בזה דבלפני עוור כלול תרתי,

חדא שלא להשיאו בעצה שאינה הוגנת
וגם כשמכשיל בעבירה לא גרע מעצה

שאינה הוגנת ,ויסוד איסור זה הוא
משום לתא דבין אדם לחבירו ,והשני
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שפב

*״

אבני חן

שמוזהר שלא תיעשה על ידו עבירה
בעולם וזה משום לתא דבין אדם
למקום.

ובזה

ומעתה מה שכתב החינוך דליכא לפני

בעבירה ולא כשנגרם על ידו ,אבל

עוור בהכשלת גוי זהו רק
כמשיאו עצה שאינה הוגנת רעלה אירי

בהאיסור של עיצה שאינה הוגנת דהוי

משום לתא דבין אדם לחבירו וכאיסור

שם ,דאיסור זה הוא משום לתא דבין

נזיקין בזה גם לפני דלפני שהוי גרמא

אדם לחבירו וליתא בעכו״ם ,וכמו
שכתב המהרש״ל המובא במנ״ח שם

אסור כמו שמצינו שגרמא בנזיקין

דגזל גוי אסור רק

מפסוק

משום

שהתורה ניתנה לישראל ,אבל להכשיל
גוי בעבירה אסור דזהו משום לתא

דלפני הוא בהאיסור דבין אדם למקום

שיסודו שלא תיעשה על ידו עבירה,
האיסור

כשמסייע

רק

ממש

אסור ,ולכן כשהנכשל גוי שכל מה

שאסור

להכשילו

משום

הוא

מה

שנאסר שלא תיעשה על ידו עבירה

מותר

בלפני

אבל

דבין אדם למקום שלא תיעשה תקלה

בזה

בעולם ,וגם עבירה של גוי הוי עבירה

כשהנכשל ישראל שאסור להכשילו גם

ותקלה ולכן אסור להכשילו בעבירה.
ויעויין באחיעזר חלק ג׳ סימן פ״א

משום לתא דבין אדם לחבירו דהוי

כעצה שאינה הוגנת בזה אסור גם לפני

ובחזו״א יו״ד סימן ס״ב.

דלפני דאסור גם "לגרום" שחבירו

ומעתה

מבואר דברי הרא״ש דכל
החילוק

בין

לפני

דלפני,

יכשל ,וכעין זה כתב באבן האזל

בהלכות עבודה זרה.

ללפני

דין עמידה בדיני נפשות
מצוה רלד אות א

המנחת חינוך מצוה רלד אות א הביא

וכתב

המנחת חינוך שם וז״ל :נראה

את התוס׳ בשבועות דף ל׳

מדבריהם דתלמיד חכם צריך

ע״ב !ד״ה עשה] דהקשו אמאי גזרו

לעמוד בדיני נפשות ,ולי צ״ע בתירוץ

חכמים על ינאי המלך לעמוד [כשדנו

התוס׳ ,הן אמת דלגבי העבד היה דיני

את עבדו שהרג] הלא כבוד מלך יותר

נפשות ,אבל מה שהיה ינאי המלך

מכבוד התורה ותלמידי חכמים יושבים

צריך לבוא לפני הבית דין זה היה

בדין ולא צריכים לעמוד ,ותירצו שם

מפני שהעבד הוא ממונו ,וכפירוש

התום׳ דדיני נפשות חמירי טפי.

רש״י בסנהדרין י״ט ע״א !ד״ה ויעידו כך]
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אגרות

כה

אורח חיים

דלפניו הוא רק מדרבנן .שהביאו דהרי״ף פסק בהבעיא

דקא נקט כס^בשכו־א ופתח ובריך אדעתא דחמרא וסיים
בדשכרא ,לקולא־דיצא ,משום דברכה הוא רק מדרבנן.
והר״י אומר לחומרא ,דצריך לברך פעם אחרת .משמע
שאף שגם הוא סובר כהרי״ף דהברכה הוא רק מדרבנן,
דהא לא כתבו דהר״י היה אומר דברכה לפניו על השכרא
הוא מה״ת ,דלכן פסק לחומרא .דהוא משום דע״ז ליכא
מחלוקת כלל ,דלכו״ע הוא רק מדרבנן .ומטעם זה הקשה
המג״א סימן ר״ט סק״ג עליו בפשיטות ,דהא ספק ברכות
להקל ",משום שחיוב ברכה הוא מדרבנן ,דלנן מסיק
ובבהמ״ז^כו״ע צריך לחזור ,כיון שהוא דאורייתא .ועיין
בגהש״ס דהביא רעק״א מה שמתרץ ע״ז המהרש״א
בפסחים תירוץ נכון על זה .עכ״פ חזינן דגם התוס׳ פשיטא
להו דבל ברכות דנהינין דלפניו הוא רק מדרבנן.

עכ״פ איכא איסורא דמעילה מדרבנן לאכול בלא
ברכה .ולאכול פת בלא נטילת שים הוא וודאי עניין איסורא
מדרבנן .כמפורש בחולין דף ק׳׳ו ע״א ,דא״ר אשי בר

אבין א״ר יצחק בר אשיאן ,מפני סרך תרומה ,ועוד משום
מצווה ,ואיכא אסמכתא אקרא .ועיין ברש״י שם ד״ה רבא,
שכתב דאורייתא היא מצווה כר״א בן ערך ,אבל מסיק גם
רש״י אחר זה בד״ה אלא ,דאסמכתא בעלמא הוא .ואולי
כוונתו דמתחילה פי׳ דברי רבא לפי מה שהיה סבור תחילה
במאי מצווה ,שאביי אמר מצווה לשמוע דברי חכמים ,ורבא
אמר מצווה לשמוע דברי ר״א בן ערך ,שאמר על הקרא
דושיו לא שטף ,מכאן סמכו חכמים לנט״י מה״ת ,שרבא
פליג על אביי וסובר דהוא מדאורייתא .אבל אחר כך
הוקשה לרבא שאינו רואה שום משמעות בקרא ,משום
דהא איירי בזב .ורק משום דכתיב ושש לא שטף במים
לאשמעינן דיני הטבילה ,דבעינן שיהא במים כל דאבראי
דומיא דשיו ,ולא נקט אבר אחר להשמיענו זה ,שאין זה
דיוק גדול ,דהא מצוי יותר שטיפת מים בהשיים ,איכא בזה
אסמכתא לנט״י לאכילה גס לטהורים גמורים .אבל לא
שייך למידרש מזה דרשה גמורה שיהא זה מדאורייתא.
שלכן פי׳ רש״י רק אחר דברי רבא לר״נ ,דאסמכתא
בעלמא הוא .ואולי מפרש רש״י שר׳׳נ אמר לו זה ,דרק
אסמכתא בעלמא הוא ,כיוון שבעצם ליכא משמעות.

ואולי ניחא לשון רבא ,דמפרש ועוד משום מצווה,
דהוא לשמוע דברי ר״א בן ערך .דלכאורה אם ר״א בן
ערך הוא יחש ,ליכא שום מצווה לעשות כמותו ,מאחר
דהלכה כרבים .כבכל מחלוקת כשפליגי יחיד ורבים ,שליכא
שום מצווה ,ואף לא מדת חסשות ,להחמיר כיחש .אבל
הוא משום דהיה סבור רבא שלר״א בן ערך הוא
מדאורייתא ,לכן פי׳ הא דאר״א בר אבין אמר רב יצחק
בר אשיאן נט״י לחולין משום סרך תרומה ועש משום

מצווה ,הוא שאמרי שאף שהוא טעם דמפני סרך תרומה,
איכא חומרא ביותר שיחמירו להצריך נט״י בכל מקום ,אף

שלא שייך שיהיה שם תרומה .דהוא גם בחו״ל ,וגם לעולם,
אף אחר הגלות ,שכמעט כל ישראל הם בחו״ל ,ורק אנשים
מועטים הש בא״י ,וגם א״א לפי המציאות קשם ביאת
המשיח שיהש שם הרבה .וגם אף אחר שליכא טהורים,
שאף כהנים לא שייך שיאכלו בתרומה .לכן הוסיפו ,שמ״מ
החמירו לתקן אף לאכילת חולין ,מאחר דלר״א בן ערך
הוא מדאורייתא .אבל אח׳׳כ הוקשה לו לרבא על דליכא

משמעות בקרא .וא״ל ר״נ שאיכא קצת משמעות ,שא״א
לומר שהוא לדרשא ממש אלא לאסמכתא .וא׳׳כ אפשר
שחזר בו רבא לאביי ,שמה שהוסיפו ועוד משום המצווה,
לשמוע דברי חכמים ,הוא משום נקשת .ואולי גם בשביל
אסמכתא על הקרא ,שייך לתקן יותר לרבא.
ט .אם יש איסור לפני עיוור בנתינה לאדם שנחשב
כאנוס מחמת שהוא כתינוק שנשבה לבין הנכרים

ומש״ב נכדי יקירי שברגיל שלא ליטול ידש ולא
לברך ,הוא כמו אנוס מצד שאינו יודע .הנה אף בתינוק
שנשבה בין הנכרים ,מפורש בשבת דף ס״ח ע״א דחייב
חטאת ,שא״ב הרי אין זה נחשב כאנוס .אך אפשר שלענין
לפני עשור ליכא איסור אף באנוס כזה .אף שלכאורה הא
פשוט דאיכא איסור לאדם לאנוס לאחד לעבור איזה איסור,
אף שהאנוס יהיה רשאי לעבור מדין אונס רחמנא פטריה,
שגם הותר לכתחילה .הרי משמע דכיוון שהוא מעשה
איסור ,איכא לפני עשור אף דלא עשה העובר שום עבירה

בזה ,מאחר שבעצם הוא מעשה איסור .וזה שפשוט שבאחד
שהוא אנוס מעכו״ם לעבור על האיסור ,באופן שהוא מותר
לעבור ,יהיה מותר לעזרו ,הוא רק מטעם הצלה מדין פיקוח
נפש ,כמו שמותרין כל אדם לחלל שבת לצורך חולה שיש
בו סכנה .אבל אולי הוא דווקא משום שתשע להו שעושין
מעשה איסור ,אבל הכא שהעובר אינו יודע שעושה מעשה
איסור ליכא בזה לפני עיוור______ .

אבל הא ביארתי בחידושי (דברות משה שבת חלק א׳
סימן ב׳ ענף ב׳ והלאה עיי״ש) וכתבתי זה גם באג׳־מ ש״ד
ח״א סימן ג׳ ,דאין איסור לפני עיוור במכשיל בחטא,
מגדרי איסורין שבין אדם לחברו ,כמו במשים מכשול לפני
עיוור .אף שהמשים מכשול וודאי עובר בלפני עשור ,דאין
מקרא יוצא מידי פשוטו ,וכן הנותן עצה רעה עובר בלפני

עיוור ,כמפורש ברש״י בפירוש החומש (ויקרא י״ט י״ד).
דאם היה המכשיל בחטא מעבירות שבין אדם לחברו ,לא
היה עובר המכשיל עכו״ם בחטא .כמו שאינו עובר הנותן
עצה רעה לעכו״ם ,כעובדות דב״ק דף קי״ג ע״ב ,בטעות
עכו״ס שהיו ע״י עצה רעה .אלא צריך לומר דיש שני
עניינים בלאו דלפני עיוור .המכשיל בגוף הוא מעניין בין
אדם לחברו ,והמכשיל באיסור הוא עניין בין אדם למקום,

שאסור לעשות מכשול דחטא בעולם .והבאתי ראיה ממה
שריבית דרבנן הוא רק איסור דרבנן ,ולא נאסר ממילא
גם מדאורייתא מצד איסור לאו דלפני עשור ,דהוא מן
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משה

הלאוים דאיכא בריבית .דמה לנו מכשילו באיסור גדול",

סק״ג דדוקא באינו יזע שלא יברך יתן לו ,משום דאץ

ומה לנו מכשילו מאיסור קטן ,הא עכ״פ הוא מכשול ,כמו
שאץ חילוק במכשיל את הגוף ,בין אס קטן לאבן גדול,
עיי״ש .ולפי זה שייך לפני עיוור וודאי גם בנותן למי
שנשבה כץ הנכרים ,שאימי יודע כלל שאיכא איסורים,
מאחר דהוא עשה שיעשה האיסור בזה שנתן לו כשלא
היהמטל מעצמו ,ואןסורא דמסייע אפשר איכא בכל אופן.

ספק מוציא מזי וזאי זוב צדקה ,וגם המג״א סק״ו סובר
כן .ועיין בפמ״ג דכתב זה שכתב המשנה ברורה משמו,
אליבא דהב״ח שהביאו המג״א ,דמחדש דאף הב״ח אינו

אבל יש גם לחלק ,דאולי כשאחד יעשה איסור בלא
ידיעה שאסור ,ליכא לפני עיוור .ולא דמי להא דאיכא לפני
עיוור במכשיל לעכו״ם .משום דעכו״ם שברור שהיה עובר
אף כשהיה יודע שמדיו תורה הוא אסור ,נחשב כעושה
במזיד ,מאחר שאינו חושש לאיסורי התורה .ומטעם זה

הוא מה שלעכר׳ם נחשבו שגגות כזדונות כדאיתא

מתיר
אלא בע״ה שאינו יכול לברך ,אבל אם היה מחמת רשעות,
גם להב״ח לא יתן לו ,ואולי גם הפמ״ג עצמו סובר כן.
אבל להט״ז והמג״א ,אף למי שלא יברך מחמת שהוא
אינו יכול לברך אץ ליתן לו ,וא״כ אפשר יש לפסוק
מזתייהו .עכ״פ לדינא אף שיש טעם לאיסור ,שכן דעתי
יותו־נוטה ,מ׳׳מ הרוצה להקל כפי שמשמע שהכריע כן
המשנהברורה ,יכול לסמוך עליו .כי הרי הוא מרן דדורות
בתראי בהוראות דעניני אורח חיים.

בקידושין דף ל״ח (כוונת מרן היווה כנראה לדף ל״ט ע״ב למה
שהובא בתוספות ד״ה מחשבה ,שבגוי מחשבה רעה הקב״ה

מצרפה למעשה והטעם הוא על פי מה שאמר עולא שם מ׳ ע״א
ובעבר ושנה הקב״ה מצרף מחשבה רעה למעשה ,ופידש״י שאץ

חזרתו לשם שמים אלא שלא הוצרך לה כדרב הונא דאמר נעשית
לו כהיתר ,ועיין דברות משה קידושין סימן נ׳ סוף הערה ס״ט.
וכן הוא בגוי שאימ חושש לאיסורי תורה .ומה שגוי מתחייב על

השוגג ,הוא במכות נד ע״א רש״י ד״ה לפיכך) .אבל ישראל
שנשבהבין העכו״ם כשהיה תינוק ,שאילו היה יודע שאסור
אפשר לא היה עושה ,שלכן כשעובר בלא ידיעת האיסור
הוא בדץ שוגג ,אפשר שנחשב גם אנוס לעניין שליכא
איסור לפני עיוור .וזהו אולי טעם המשנה ברורה סימן קס״ט

סקי״א שהבאת ,והוא מהפמ״ג בא״א סק״ו ,שדווקא אם
מתוך רשעותו לא יברך הוא דאסור ליתן לו ,אבל אם מתוך
אונסו שאינו יכול לברך ,לא נפקע מצוות צדקה בשביל
זה .אף שוודאי אסור ליתן אף לעני דבר איסור ,אפילו
דרבנן ,ואפילו בדמאי שקילא סברי ב״ש שאץ מאכילין
את העניים דמאי (שבת דף קכ״ז ע״ב) אלא הוא משום
דסובר דלאו דלפני עזור עכ״פ ליכא באנוס ,ואף שאתו
אנוס גמור .שלכן שייך לומר שגם אנוס מחמת רגילות
דחסרון זיעה ,נמי ליכא לפני עיוור ,ואץ למנוע מליתן לו
כשהוא לצורך .והיינו אף שאינו למצות צדקה ,אלא לקרבו
בעלמא ,מצד זה שאפשר שיוכל להשפיע עליו ,שיהיה

שומר תורה ומצוות במשך זמן .וגם מסתבר שהוא עדיף
ממצוות צדקה שהתיר המשנה ברורה ,מאוזר שמזה אפשר
לקרבו לאמונה בה׳ ובתורתו ולקיום המצוות.
אבל יש טעם גדול לומר דאיכא לפני עיוור אף באנוס

כזה דתינוק שנשבה .שיותר מסתבר כן ,לפי מה שכתבתי
שאיסור לפני עיוור במכשיל בחטא הוא עניין שבץ אדם
למקום .ולכן מאחר שגם בלא זיעה להעובר שאסור ,הוא
נמי עבירה על האיסור ,כדחזינן שחייב חטאת אף כשהיה
> תינוק נשבה בץ העכו״ם ,לא נחלק איסור לפני עיוור אף
לעניין זה ,ולא נתיר ליתן למי שלא יטול זיו ולא יברך,
אף למצוות צדקה ,דלא כהמשנה ברורה .אלא נימא כהט״ז

י .ביאור הטעם לחילוק שכתבו חב״ח וחמג״א בין
נתינח לאחד שלא יטול ידיו ,לבין נתינח לאחד שלא
יברך ,ואם חהיתר שכתבו חוא רק משום מצוות צדקח

אבל תמוה החילוק שכתבו הב״ח וביאר המג״א בץ
ליתן למי שיודע שלא יטול זיו שאסור ליתן לו ,לבץ מי
שלא יברך שמותר .דמש״ב המג״א דבנטילת זיים אסור,
דתיכף בשעה שנותן לזו כדי לאכול עובר משום לפני
עיוור ,אבל בברכה בשעה שנותן אינו עובר ,ואם אח״כ
לא יברך מה עלינו לעשות ,אינו מובן .דהא גם על נטילת
זיים אינו עובר תיכף כשנתן לזו ,אלא רק כשיאכל .ואם
איירי דכיקש העני ממנו שיתן לו פת לאכול תיכף ,הרי
גם על חיוב הברכה עובר תיכף .ועיין במחצה״ש שהוא
מטעם שחיוב ברכת המזון הוא רק אחר שיאכל .וא״ב
נצטרך לומר דאיירי רק כשנותן למי שמברך ברכה

ראשונה ,ורק ברכת המזון אינו מברך ,מפני שהם ארבע
ברכות ארוכות ,והרבה אינשי אץ יזעץ לברך בעל פה,

ומתעצלץ ליקח סדור לברך מתוך הכתב .אבל א״כ לא
הי״ל למג״א לסתום אלא לפרש דאיירי דווקא ככה״ג .וא״כ
משמע שאף למי שלא יברך ברכה ראשונה נמי מתיר,
שזה הא הוא באותו זמן דנטילת זיים ,שלכאורה לא שייך
לחלק.

ואולי הוא משום דאיירי בעני שיזע בעה״ב שיאכל
שם תיכף בביתו .שלעניין נטילת זיים הא אץ הצורך ליתן
הפת עד אחר שיטול זיו .וכמו שהוא דרך האינשי בביתם,
אף לבני הבית ,שנוטלין זיהו ואת״ב נותנין להם לאכול.
אכן אף כשנזדמן שנקל לבעה״ב ליתן לו תיכף הפת ,אסור,
אם לא ברור לו שיטול זיו ,וכ״ש כשיותר נוטה שלא
יטול זז .אבל הברכה הא לא שייך קודם שנתנו לו הפת,
אף כשאוכל תיכף בבית בעה״ב .ולכן לא שייך כלל
לבעה״ב עניץ ברכתו ,אף כשנותן לו בביתו .אך רוצה
לדון שבעה״ב יעכב מליתן לו ,אף שהוא עני ,מחמת
שאפשר שלא יברך .בזה סובר הב״ח ,דכזון שהברכה

אגרות משה  -ח (או״ח ה ,יו״ד ד) פיינשטיין ,משה בן דוד עמוד מס (72הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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ובדבר שאף סעודה הגדולה שוודאי יאכל בביתו ,הא בביתו יעלה לו במעות ,וכאן כשיתן לו שותפו יאכל בחינם ,שכתב נכדי יקירי שכיוון שברור
שיקנה כשלא יאכל כאן ,אולי הוא כחד עברא .וכן בנזיר כשברור שילך ויקנה יין מחנות הסמוך ,הוא כחד עברא ,ולא יהיה איסור דלפני עיוור
כשיתן לו ,אף שהוא בחינם .הנה נלע״ד דבטירחא דווקא וודאי תלוי במדריגת כל אחד .דאף כשהוא בחד עברא דנהרא ,אם הנזיר זקן או חלש
שקשה לפניו להשיג היין ,אפילו כשהוא בחד עברא איכא איסורא דלפני עיוור .ורק כשהנזיר הוא צעיר בימים ובריא ,ליכא איסור דלפני עיוור,
מאחר שהטירחא לא נחשב לו כלום להמנע מלעבור על האיסור בשביל הטירחא .אבל לגבי ממון ,דאיכא עניים שלא יעברו על האיסור כשיצטרכו
לקנות בכסף ,ואף בעשירים אירע להם שלא היה להן מעות בכיסם לקנות תיכף ,שאז וודאי איכא לפני עיוור כשיתן לו בחינם ,אין לחלק למעשה,
דלא ניתן לשיעורים .ועובר אלפני עיוור כשיתן לו בחינם היין האסור לו לשתות.
אבל פשוט שלא שייך זה בסעודה הקבועה שיאכל בכל יום ,כשליכא נידון לעניין אכילת איסורים ,אלא לעניין מצוות נטילת ידיים וברכה .שאף
העני הרי יצטרך נט״י וברכה על סעודתו ,אף שהוא רק בפת וקטנית .דאין חילוק לענין נט״י וברכה בין סעודת עני לסעודת עשיר ,ובין סעודת
מקמץ באכילתו לסעודת מרבה בהוצאת אכילתו .וסעודה קבועה שניה הרי לא יאכל .שלכן מדינא איכא חילוק מצד נט״י וברכה ,שאם ביתו לא
רחוק משם ,דכשלא יאכל אצלו יאכל בביתו ,ששם וודאי לא יטול ידיו ולא יברך ,ליכא איסורא דלפני עיוור .וכשלא יצטרך ליתן לו ,אלא רק ליתן
לו רשות כדרך כל השותפין ,ליכא עליו אף איסורא דמסייע בעלמא .וכשיש לו חשש הפסד ממון מותרין אף להגיש לו כדלעיל( .לכאורה צ״ע ,לעיל
באות א׳ התבאר שליתן לו רשות ליקה ,שהאיסור רק מדין תוכחה ,מותר כשחושש להפסד ממון .אבל לא נתבאר שמותר להגיש לו ,שאז עובר
באיסור מסייע .אבל באמת לעיל היה החילוק בין נותן רשות ליקה ,לבין מגיש לו אוכל ,מצד איסור לפני עיוור דאורייתא ,וכאן הנידון הוא איסור
מסייע דרבנן .ועיין בדברות משה שבת חלק א׳ סימן ב׳ ענף ה׳ שעניין איסור מסייע ,לפי מה שיבואר באיסור לפני עיוור להלן באות ט׳ ,הוא מצד
הרצון שיש למסייע בעבירה שעובר חבירו ,והסיוע הוא עשיית מעשה לרצון הזה ,שלכן נאסר מדרבנן .ולפי זה י״ל שכאשר עושה את מעשה הסיוע
לא מחמת רצון לעבירה ,אלא רק מצד שאינו רוצה להפסיד ממונו ,יתכן שאין כאן איסור מסייע כלל ועיקר .עוד י״ל כפי שהיה אומר מרן זצוק״ל
פעמים רבות על  -פה ,שאפשר לסמוך על שיטת הש״ך יו״ד סימן קנ״א ס״ק ו׳ ,ונתבארו דבריו בדגול מרבבה שם ,שבמזיד לעבור את העבירה אין
איסור מסייע .אבל עיין להלן אות ט׳ אם אפשר להחשיב תינוק שנשבה למזיד לעניין זה ,עפ״י מה שנתבאר בדברות משה שם ענף ו׳ ,ועיין עוד בזה
להלן סימן כ״ח אות כ״ב).

ח .בהא דאכילה בלא ברכה היא בגדר איסור ,ואם הוא דאורייתא או דרבנן ,ולכן שייך בהאכלת מי שאינו מברך דין לפני עיוור
ומה שהקשה נכדי יקירי ,דמאחר שנותן לו מאכלי היתר מה נוגע לו מה שהאוכל לא יעשה נט״י וברכה המוטל רק עליו ,ומפורש בש״ע או״ח סימן
קס״ט סעיף ב׳ לא יתן לאכול אלא למי שיודע בו שיברך .הנה בעצם הא איכא איסורא ,דהא בברכות דף ל״ה ע״א ,מסיק בטעם חיוב הברכה אף על
דבר דלאו בר נטיעה ,שאין למילף מקראי ,דסברא הוא ,אסור לו לאדם שיהנה מהעולם הזה בלא ברכה .וכן מביא גם מברייתא ,ומסיק בברייתא וכל
הנהנה מהעוה״ז בלא ברכה מעל.

ולד׳ יהודה אמר שמואל ,ולר׳ לוי ,דדרשו זה מקראי ,היה שייך לומר שהוא גם מדאורייתא .דאף שדרשו זה מקראי דדברי קבלה ,ג״כ היה שייך
לומר שהוא מדאורייתא .דהרי הלימוד מקרא שנאמר בתהילים לה׳ הארץ ומלואה הוא רק גילוי מלתא וידיעה בעלמא ,שהקרא אומר שכל מה
שנמצא בעוה״ז הוא של שמיים כלשון הקרא שרק זה נאמר בו ,וממילא מובן לנו שיש מעילה בלא ברכה שתיקנו חז״ל ,שהוא הפדיון ,שנעשה בזה
חולין והיתר הנאה לאינשי .וניחא מטעם זה מה שהתוס׳ בברכות שם ד״ה לפניו ,הוצרכו להביא ראיה דברכה לפניו הוא רק מדרבנן ,והביאו
ממתניתין דם׳ מי שמתו .ולא הוכיחו שהוא מטעם שהקראי על זה שהביאו רב יהודה אמר שמואל ,ור׳ לוי ,הם רק מדברי קבלה .ואין לומר דבאמת
איכא איסורא דאורייתא באכילה בלא ברכה מטעם מעילה ,ורק על ז׳ המינים שאיכא קרא אברכה לאחריו ,והק״ו הוא שיברך גם אלפניו ,הוצרכו
התוס׳ להביא ממתני׳ דמי שמתו .דעלייהו נימא שליכא הסברא דאסור ליהנות מן העוה״ז בלא ברכה ,מאחר שמברך לאחריהם ,ורק בדבר דלאו בר
נטיעה דליכא ברכה לאחריו מה״ת הויא הברכה דלפניו מדאורייתא מצד הסברא .שהרי אם נימא כן ימצא שלעניין ברכה דלפניו ,יהיו חמורים כל
המינים דלאו בר נטיעה מפת ומז׳ המינים ,שלא מצינו מי שיסבור כן.

’ ץ—

ואדרבה בתר״י (ד״ה קדש הלולים) מפורש להיפוך ,שכתבו שם ,ואין זה אלא אסמכתא ,דוודאי מה״ת אפילו ז׳ המינין שטעונין ברכה לאחריהם
מה״ת אינם טעונים ברכה מה״ת לפניהם ,אלא מדרבנן .ולא מסתבר לומר שהתוס׳ פליגי ע״ז ,שמשמע מכל הפוסקים והמפרשים שכל ברכות
הנהנים ,לבד מברהמ״ז על הפת ומעין שבע על יין ,ואפשר גם על כל שבעת המינים ,הוא מדרבנן .וגם הוא כמפורש בתוס׳ דף י״ב ע״א ד״ה לא,
שכל הברכות דלפניו הוא רק מדרבנן .שהביאו דהרי״ף פסק בהבעיא דקא נקט כסא דשכרא ופתח ובריך אדעתא דחמרא וסיים בדשכרא ,לקולא
דיצא ,משום דברכה הוא רק מדרבנן .והר״י אומר לחומרא ,דצריך לברך פעם אחרת .משמע שאף שגם הוא סובר כהרי״ף דהברכה הוא רק מדרבנן,
דהא לא כתבו דהר״י היה אומר דברכה לפניו על השכרא הוא מה״ת ,דלכן פסק לחומרא .דהוא משום דע״ז ליכא מחלוקת כלל ,דלכו״ע הוא רק
מדרבנן .ומטעם זה הקשה המג״א סימן ר״ט סק״ג עליו בפשיטות ,דהא ספק ברכות להקל ,משום שחיוב ברכה הוא מדרבנן ,דלכן מסיק ובבהמ״ז
לכו״ע צריך לחזור ,כיון שהוא דאורייתא .ועיין בגהש״ס דהביא רעק״א מה שמתרץ ע״ז המהרש״א בפסחים תירוץ נכון על זה .עכ״ס חזינן דגם
התוס׳ פשיטא להו דכל ברכות דנהינין דלפניו הוא רק מדרבנן.
עכ״פ איכא איסורא דמעילה מדרבנן לאכול בלא ברכה .ולאכול פת בלא נטילת ידים הוא וודאי עניין איסורא מדרבנן .כמפורש בחולין דף ק״ו ע״א,
דא״ר אידי בר אבין א״ר יצחק בר אשיאן ,מפני סרך תרומה ,ועוד משום מצווה ,ואיכא אסמכתא אקרא .ועיין ברש״י שם ד״ה רבא ,שכתב דאורייתא
היא מצווה כר״א בן ערך ,אבל מסיק גם רש״י אחר זה בד״ה אלא ,דאסמכתא בעלמא הוא .ואולי כוונתו דמתחילה פי׳ דברי רבא לפי מה שהיה
סבור תחילה במאי מצווה ,שאביי אמר מצווה לשמוע דברי חכמים ,ורבא אמר מצווה לשמוע דברי ר״א בן ערך ,שאמר על הקרא דוידיו לא שטף,
מכאן סמכו חכמים לנט״י מה״ת ,שרבא פליג על אביי וסובר דהוא מדאורייתא .אבל אחר כך הוקשה לרבא שאינו רואה שום משמעות בקרא ,משום
דהא איירי בזב .ורק משום דכתיב וידיו לא שטף במים לאשמעינן דיני הטבילה ,דבעינן שיהא במים כל דאבראי דומיא דידיו ,ולא נקט אבר אחר
להשמיענו זה ,שאין זה דיוק גדול ,דהא מצוי יותר שטיפת מים בהידיים ,איכא בזה אסמכתא לנט״י לאכילה גם לטהורים גמורים .אבל לא שייך
למידרש מזה דרשה גמורה שיהא זה מדאורייתא .שלכן פי׳ רש״י רק אחר דברי רבא לר״נ ,דאסמכתא בעלמא הוא .ואולי מפרש רש״י שר״נ אמר לו
זה ,דרק אסמכתא בעלמא הוא ,כיוון שבעצם ליכא משמעות.
ואולי ניחא לשון רבא ,דמפרש ועוד משום מצווה ,דהוא לשמוע דברי ר״א בן ערך .דלכאורה אם ר״א בן ערך הוא יחיד ,ליכא שום מצווה לעשות
כמותו ,מאחר דהלכה כרבים .כבכל מחלוקת כשפליגי יחיד ורבים ,שליכא שום מצווה ,ואף לא מדת חסידות ,להחמיר כיחיד .אבל הוא משום דהיה
סבור רבא שלר״א בן ערך הוא מדאורייתא ,לכן פי׳ הא דאר״א בר אבין אמר רב יצחק בר אשיאן נט״י לחולין משום סרך תרומה ועוד משום מצווה,
הוא שאמרי שאף שהוא טעם דמפני סרך תרומה ,איכא חומרא ביותר שיחמירו להצריך נט״י בכל מקום ,אף שלא שייך שיהיה שם תרומה .דהוא גם
בחו״ל ,וגם לעולם ,אף אחר הגלות ,שכמעט כל ישראל הם בחו״ל ,ורק אנשים מועטים היו בא״י ,וגם א״א לפי המציאות קודם ביאת המשיח שיהיו
שם הרבה .וגם אף אחר שליכא טהורים ,שאף כהנים לא שייך שיאכלו בתרומה .לכן הוסיפו ,שמ״מ החמירו לתקן אף לאכילת חולין ,מאחר דלר״א
בן ערך הוא מדאורייתא .אבל אח״כ הוקשה לו לרבא על דליכא משמעות בקרא .וא״ל ר״נ שאיכא קצת משמעות ,שא״א לומר שהוא לדרשא ממש
אלא לאסמכתא .וא״כ אפשר שחזר בו רבא לאביי ,שמה שהוסיפו ועוד משום המצווה ,לשמוע דברי חכמים ,הוא משום נקיות .ואולי גם בשביל
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אסמכתא על הקרא ,שייך לתקן יותר לרבא.
ט .אם יש איסור לפני עיוור בנתינה לאדם שנחשב כאנוס מחמת שהוא כתינוק שנשבה לבין הנכרים

ומש״ב נכדי יקירי שברגיל שלא ליטול ידיו ולא לברך ,הוא כמו אנוס מצד שאינו יודע .הנה אף בתינוק שנשבה בין הנכרים ,מפורש בשבת דף ס״ח
ע״א דחייב חטאת ,שא״כ הרי אין זה נחשב כאנוס .אך אפשר שלענין לפני עיוור ליכא איסור אף באנוס כזה .אף שלכאורה הא פשוט דאיכא איסור
לאדם לאנוס לאחד לעבור איזה איסור ,אף שהאנוס יהיה רשאי לעבור מדין אונס רחמנא פטריה ,שגם הותר לכתחילה .הרי משמע דכיוון שהוא
מעשה איסור ,איכא לפני עיוור אף דלא עשה העובר שום עבירה בזה ,מאחר שבעצם הוא מעשה איסור .וזה שפשוט שבאחד שהוא אנוס מעכו״ם
לעבור על האיסור ,באופן שהוא מותר לעבור ,יהיה מותר לעזרו ,הוא רק מטעם הצלה מדין פיקוח נפש ,כמו שמותרין כל אדם לחלל שבת לצורך
חולה שיש בו סכנה .אבל אולי הוא דווקא משום שידוע להו שעושין מעשה איסור ,אבל הכא שהעובר אינו יודע שעושה מעשה איסור ליכא בזה
לפני עיוור.

אבל הא ביארתי בחידושי (דברות משה שבת חלק א׳ סימן ב׳ ענף ב׳ והלאה עיי״ש) וכתבתי זה גם באג״מ יו״ד ח״א סימן ג׳ ,דאין איסור לפני עיוור
במכשיל בחטא ,מגדרי איסורין שבין אדם לחברו ,כמו במשים מכשול לפני עיוור .אף שהמשים מכשול וודאי עובר בלפני עיוור ,דאין מקרא יוצא
מידי פשוטו ,וכן הנותן עצה רעה עובר בלפני עיוור ,כמפורש ברש״י בפירוש החומש (ויקרא י״ט י״ד) .ראם היה המכשיל בחטא מעבירות שבין
אדם לחברו ,לא היה עובר המכשיל עכו״ם בחטא .כמו שאינו עובר הנותן עצה רעה לעכו״ם ,כעובדות דב״ק דף קי״ג ע״ב ,בטעות עכו״ם שהיו ע״י
עצה רעה .אלא צריך לומר דיש שני עניינים בלאו דלפני עיוור .המכשיל בגוף הוא מעניין בין אדם לחברו ,והמכשיל באיסור הוא עניין בין אדם
למקום ,שאסור לעשות מכשול דחטא בעולם .והבאתי ראיה ממה שריבית דרבנן הוא רק איסור דרבנן ,ולא נאסר ממילא גם מדאורייתא מצד איסור
לאו דלפני עיוור ,דהוא מן הלאוים דאיכא בריבית .דמה לנו מכשילו באיסור גדול ,ומה לנו מכשילו מאיסור קטן ,הא עכ״פ הוא מכשול ,כמו שאין
חילוק במכשיל את הגוף ,בין אבן קטן לאבן גדול ,עיי״ש .ולפי זה שייך לפני עיוור וודאי גם בנותן למי שנשבה בין הנכרים ,שאינו יודע כלל
שאיכא איסורים ,מאחר דהוא עשה שיעשה האיסור בזה שנתן לו כשלא היה נוטל מעצמו ,ואיסורא דמסייע אפשר איכא בכל אופן.

אבל יש גם לחלק ,דאולי כשאחד יעשה איסור בלא ידיעה שאסור ,ליכא לפני עיוור .ולא דמי להא דאיכא לפני עיוור במכשיל לעכו״ם .משום
דעכו״ם שברור שהיה עובר אף כשהיה יודע שמדין תורה הוא אסור ,נחשב כעושה במזיד ,מאחר שאינו חושש לאיסורי התורה .ומטעם זה הוא מה
שלעכו״ם נחשבו שגגות כזדונות כדאיתא בקידושין דף ל״ח (כוונת מרן היתה כנראה לדף ל״ט ע״ב למה שהובא בתוספות ד״ה מחשבה ,שבגוי
מחשבה רעה הקב״ה מצרפה למעשה .והטעם הוא על פי מה שאמר עולא שם מ׳ ע״א דבעבר ושנה הקב״ה מצרף מחשבה רעה למעשה ,ופירש״י
שאין חזרתו לשם שמים אלא שלא הוצרך לה כדרב הונא דאמר נעשית לו כהיתר ,ועיין דברות משה קידושין סימן נ׳ סוף הערה ס״ט .וכן הוא בגוי
שאינו חושש לאיסורי תורה .ומה שגוי מתחייב על השוגג ,הוא במכות ט׳ ע״א רש״י ד״ה לפיכך) .אבל ישראל שנשבה בין העכו״ם כשהיה תינוק,
שאילו היה יודע שאסור אפשר לא היה עושה ,שלכן כשעובר בלא ידיעת האיסור הוא בדין שוגג ,אפשר שנחשב גם אנוס לעניין שליכא איסור לפני
עיוור .וזהו אולי טעם המשנה ברורה סימן קס״ט סקי״א שהבאת ,והוא מהפמ״ג בא״א סק״ו ,שדווקא אם מתוך רשעותו לא יברך הוא דאסור ליתן
לו ,אבל אם מתוך אונסו שאינו יכול לברך ,לא נפקע מצוות צדקה בשביל זה .אף שוודאי אסור ליתן אף לעני דבר איסור ,אפילו דרבנן ,ואפילו
בדמאי שקילא סברי ב״ש שאין מאכילין את העניים דמאי (שבת דף קכ״ז ע״ב) אלא הוא משום דסובר דלאו דלפני עיוור עכ״ס ליכא באנוס ,ואף
שאינו אנוס גמור .שלכן שייך לומר שגם אנוס מחמת רגילות דחסרון ידיעה ,נמי ליכא לפני עיוור ,ואין למנוע מליתן לו כשהוא לצורך .והיינו אף
שאינו למצות צדקה ,אלא לקרבו בעלמא ,מצד זה שאפשר שיוכל להשפיע עליו ,שיהיה שומר תורה ומצוות במשך זמן .וגם מסתבר שהוא עדיף
ממצוות צדקה שהתיר המשנה ברורה ,מאחר שמזה אפשר לקרבו לאמונה בה׳ ובתורתו ולקיום המצוות.
אבל יש טעם גדול לומר דאיכא לפני עיוור אף באנוס כזה דתינוק שנשבה .שיותר מסתבר כן ,לסי מה שכתבתי שאיסור לפני עיוור במכשיל בחטא
הוא עניין שבין אדם למקום .ולכן מאחר שגם בלא ידיעה להעובר שאסור ,הוא נמי עבירה על האיסור ,כדחזינן שחייב חטאת אף כשהיה תינוק
נשבה בין העכו״ם ,לא נחלק איסור לפני עיוור אף לעניין זה ,ולא נתיר ליתן למי שלא יטול ידיו ולא יברך ,אף למצוות צדקה ,דלא כהמשנה ברורה.
אלא נימא כהט״ז סק״ג דדוקא באינו יודע שלא יברך יתן לו ,משום דאין ספק מוציא מידי וודאי חיוב צדקה ,וגם המג״א סק״ו סובר כן .ועיין
בפמ״ג דכתב זה שכתב המשנה ברורה משמו ,אליבא דהב״ח שהביאו המג״א ,דמחדש דאף הב״ח אינו מתיר אלא בע״ה שאינו יכול לברך ,אבל אם
היה מחמת רשעות ,גם להב״ח לא יתן לו ,ואולי גם הפמ״ג עצמו סובר כן .אבל להט״ז והמג״א ,אף למי שלא יברך מחמת שהוא אינו יכול לברך
אין ליתן לו ,וא״כ אפשר יש לפסוק כוותייהו .עכ״פ לדינא אף שיש טעם לאיסור ,שכן דעתי יותר נוטה ,מ״מ הרוצה להקל כפי שמשמע שהכריע כן
המשנה ברורה ,יכול לסמוך עליו .כי הרי הוא מרן דדורות בתראי בהוראות דעניני אורח חיים.

י .ביאור הטעם לחילוק שכתבו הב״ח והמג״א בין נתינה לאחד שלא יטול ידיו ,לבין נתינה לאחד שלא יברך ,ואם ההיתר שכתבו הוא רק משום
מצוות צדקה
אבל תמוה החילוק שכתבו הב״וז וביאר המג״א בין ליתן למי שיודע שלא יטול ידיו שאסור ליתן לו ,לבין מי שלא יברך שמותר .דמש״ב המג״א
דבנטילת ידיים אסור ,דתיכף בשעה שנותן לידו כדי לאכול עובר משום לפני עיוור ,אבל בברכה בשעה שנותן אינו עובר ,ואם אח״כ לא יברך מה
עלינו לעשות ,אינו מובן .דהא גם על נטילת ידיים אינו עובר תיכף כשנתן לידו ,אלא רק כשיאכל .ואם איירי דביקש העני ממנו שיתן לו פת לאכול
תיכף ,הרי גם על חיוב הברכה עובר תיכף .ועיין במחצה״ש שהוא מטעם שחיוב ברכת המזון הוא רק אחר שיאכל .וא״ב נצטרך לומר דאיירי רק
כשנותן למי שמברך ברכה ראשונה ,ורק ברכת המזון אינו מברך ,מפני שהם ארבע ברכות ארוכות ,והרבה אינשי אין יודעין לברך בעל פה,
ומתעצלין ליקח סדור לברך מתוך הכתב .אבל א״כ לא הי״ל למג״א לסתום אלא לפרש דאיירי דווקא בכה״ג .וא״כ משמע שאף למי שלא יברך
ברכה ראשונה נמי מתיר ,שזה הא הוא באותו זמן דנטילת ידיים ,שלכאורה לא שייך לחלק.
ואולי הוא משום דאיירי בעני שיודע בעה״ב שיאכל שם תיכף בביתו .שלעניין נטילת ידיים הא אין הצורך ליתן הפת עד אחר שיטול ידיו .וכמו
שהוא דרך האינשי בביתם ,אף לבני הבית ,שנוטלין ידיהן ואח״ב נותנין להם לאכול .אכן אף כשנזדמן שנקל לבעה״ב ליתן לו תיכף הפת ,אסור ,אם
לא ברור לו שיטול ידיו ,וכ״ש כשיותר נוטה שלא יטול ידיו .אבל הברכה הא לא שייך קודם שנתנו לו הפת ,אף כשאוכל תיכף בבית בעה״ב .ולכן
לא שייך כלל לבעה״ב עניין ברכתו ,אף כשנותן לו בביתו .אך רוצה לדון שבעה״ב יעכב מליתן לו ,אף שהוא עני ,מחמת שאפשר שלא יברך .בזה
סובר הב״ח ,דכיוון שהברכה שייך רק להעני האוכל בעצמו ,הנה לא רק כשלא ברור שלא יברך ,אלא אף ביודע שהוא ע״ה גמור שוודאי לא יברך,
מחוייב ליתן לו מצד חיוב מצוות צדקה ,שמחויבין אף לעבריינים לתיאבון ,כ״ש לע״ה שהוא מחסרון ידיעה .ואף אם אינו מברך גם אחר שאמרו לו
שצריך לברך ,וגם יודע שת״ח ואף גם סתם אינשי מברכין ,הרי אינו מחזיק זה לחיוב ממש .ואף אם יודע שהוא חיוב ממש לכל אדם ,מורה היתר
שזה מחמת שאינו יכול .ולכן מחוייבין ליתן לו צדקה בכל אופן ,אף שיודע שלא יברך .אבל בעני שמחזיר על הפתחים ,ונותנים לו פת שיאכל
בביתו ,אז צריך ליתן לו אף אם לא יטול ידיו ,להב״ח ,כיוון שמחוייבין להאכיל אף לעבריינים לתיאבון ,כ״ש לאלו שאין מברכין מחמת שאין
יכולין לברך ואין יודעין כראוי חומר החיוב דנט״י.
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אבל משמע מלשון הב״ח שאם אינו לצדקה ,דאינו עני ,לא היה מתיר .אבל מכל מקום פשוט שאין בזה משום לפני עיוור אף למי שאינו עני ,דאם
* היה לאו דלפני עיוור ,לא היה מתיר אף בשביל מצות צדקה .ולכן אם הוא צריך ליתן לו גם מטעם אחר ,כהא דבא אצלו שותף שלו ,ויודע שלא
ישמע לו ליטול ידיו ולברך ,רשאי ליתן לו ,אף שלא יטול ידיו ולא יברך .ולא רק כשנוגע ממש לפרנסה ,אלא אף מצד נימוסים הנהוגים בין שותפין
וסוחרים במדינה .ובזה אין חילוק בין רשע לאנוס ,דאף אם לא ירצה מצד רשעותו רשאי .והטעם ,דדווקא במתנה לעני שייך לחלק ,ראם הוא מצד
רשעותו ליכא עליו חיוב מדין צדקה ,מאחר שהוא כמומר להכעיס לענין זה .וכיוון שפסק הפמ״ג ואחריו המשנה ברורה כהב״ח ,יש לסמוך ע״ז
וכפי שכתבתי .ונתבארו כל הענינים באופן נכון וברור.
והנני זקנך אוהבך בלו״נ ,משה פיינשטיין.

** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**
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אגרות

מש)

יורה דעה

ט

בשותה רביעית יין שאסור לו להורות בכריתות דן<

לחדש איסורים בלא מקור מהש״ם ורבותינו הראשר.

וכן יש שהחמירו ששכור קצת לא ישתוט ולא יהני

וכיש שאיו להעביר השוחט ששחט מיושב .ומצד שלא

מה שיאמר ברי לי שלא דרסתי משום דדרים ולאו

ידע את הבה־׳ט והפמ״׳ג אין זה הוכחה שאינו יודע

י״4

אדעתיה כדאיתא בתב״ש פי׳ א׳ ס״ק ס״ג ולכן אפשר

הלכות שחיטה מאחר שלקח קבלה.

שק״ו בחולה דחום מאחר דג״כ חזינן שמקלקל השכל

להרבה אנשים שלכן גם כשיש לו

והנה אחיו מצאתי בריק טי׳ א׳ סק־׳ח שגיב

מעט חום ואן■

כתב שמובחים ראיה שיושב כשר לשחוט והגידולי

לכל אדם יש אולי לחוש שמקלקל קצת ואסור להורות
וכן יש״לו להחמיר שלא לשחוט ולא יהני מה שיאמר

סק״ז ביאר הראיה כמו שכתבתי

!™־«ד.קדש

להקל

מצד

המנהג

כמו

בנשים

ובודאי

ורק שאין

שהוא

רק

ברי לי דלאו אדעתיה אם נימא שיש לחוש לדרסה
לכתוזלה .ובעצם אין שייך מנהג בזה כי זה ששוחטין

וח

שלא

לסמוך

עליו

בבדיקת

הסכין.

וסברא

זו
מעומד הוא מחמת שנקל לשחוט כן ובעת שאיו יכול

אמרתי לענין הוראה כשהייתי חולה

בעוה״ר

בחום

לשחוט מעומד הוא דבר שאינו מצוי שאין שייך לידע
בשבט תרפ״ב ובטבת תרס״ד שאף שהייתי ב״ה שפוי
בדעתי כבריא לא עדיף משתה רביעית יין והוא אמת

בזה מנהג.

משה פיינשטיין

לדינא .ולכן מסתבר לדינא שבחולה דחום שיש לחוש

לדרסה לשיטת רש״י ותום׳ יש גם ססק-שלא .יהני
גם אמירתו ברי לי .ומ״מ אין להעביר השוחט בשביל

זה דהא יש כמה טעמים להקל וגם אפשר שלא ידע
שיש להסתפק כלל .ויותר מסתבר שבדיעבד שחיטתו

כשרה באמר ברי לי דהא לטעמים הראשונים ליבא

סימן ג

שום חשש ואף לרש״י ותום׳ הוא רק ספק קטן כשאמר
ברי לי .ובעל נפש יש לו להחמיר לעצמו .ובשאר
חולאים אף שחלה כל גופו מחני ברי לי אבל לכתחלה

בעניו קטן לאיסורין ולהכשר שחיטה

לא ישחוט כמו בידיו מרתתין .ואם הוא חולה בבני
כ״ז תמוז תש" ב.

מעים וכדומה רשאי לשחוט לכחחלה.

וביושב ששחט הנה משנה מפורשת בר*פ כל

הפסולין שבשר דהא נחשב בפסולי! אף יושב ובגט׳
משמע

שם

דיעבד

נקט

שאף

לכתחלה

בשביל

בשר

טמאים

אמר

שלשון

ששאר

פסולין

דהא

משמע

מע־׳ב
בארישאנסקי

הגאון

הרב

ידידי

שליט״א

שהיה

המפורסם

מוהר״מ

הגאב״ד

האמליא

ברוסלאנד.

כשרין לכתחלה ובכללם גם יושב .וכמו שדקדקו התום׳

הנכון לע״ד מסקנת כתר״ה אשר אין לקטן גם איסור

והרא״ש ריש חולין לעני! נשים ,ולענין יושב הוא

ואין יחלק העונש מהאיסור כמפורש בכמה

עוד ראייה ביותר דראיית התום׳ עיין בתב־׳ש ס״ק

ט״ו

ובד״ק

סק״ח

שפקפקו

בזה

ולענין

יושב

הוא

דוכתי דחשו״ק לאו בני מצות נינהו .וגם יותר מזה

מפורש

בשבת דף קנ״ג

עכו״ם

ולא

חמוד

במי

יכול

שהחשיך

ליתן

לקטן

בדרך

ואין

ואם

היה

ראיה גמורה .ולכן תמוה סובא מש״כ בבה״ט סי' כ״ד

עמו

סק״ג בשם כנה״ג שאסור לשחוט כשהוא יושב שיש

אסור אף שאינו בר עונשין היה אסור ליתן לו כמו

לחוש לדרסה ובשם הפריח הביא רק שבדיעבד מותר

שאסור ליתן לגדול שאין חושש באיסורין דהא זח

בידוע לו ובפמ״ג הקל דוקא בהפימ ובלא הפ׳־מ כתב

שאסור ליתן לגדול אינו מצד שלא יענש דהא אף

רק שיש לצדד להתיר והא מפורש בגט׳ שאף לכתחלה

באופן שלא יענש כגון שיחיה שוגג ואנוס נמי אסור

שלא ידרוס

ליתן לו להכשילו אלא שהוא מצד שעכ״ם בעשה מעשה

אף כשיושב מותר לשחוט לכתחלה ובזה איירי מתני׳

איסור כמפו׳ ברש״י בחומש פ׳ ראשי המטות על פסוק

וגם׳ דובחים אבל להרבה אנשים סובר הכנה״ג שיש

ואם הפר אחרי שמעו שהוא אחרי שקיים לה ונשא

מותר .ואולי

נימא לדידהו

שאם יודע

לחוש לדרסד .ואין להם לשחוט לכתחלוט או שסברי

דכשהשוחט אינו יודע שיש

לחוש

בישיבה

לדרסה

עובה שהוא נכנס תחתיה לעונשין אף שהיא לא ידעה
שככר

קיים

ואינה

הפרה.

וגם

מפורש

בגט׳

ריש

אין להניחו לשחוט דכיון דלא ידע לא יתבונן להרגיש

חולין ובכמה מקומות שבאופן כזה שלא ידע העובר

בזה .וגם אולי נשתנו הטבעים ואף שבזמן חז״ל לא

נמי עובר בלפני עור דעל הכותים שחשידי להאכיל

היה שום חשש בישיבה בזמננו יודעים שיש לחוש.

אחרים נבלות וטבל וחמץ בפסח אמר דחשידי אלפני

לנו

עור משום שמפרשים רק כפשוטו לתת מכשול ולא

אבל

ודאי

בדיעבד

אין לאסור

דמעצמנו

אין
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משה

יורה דעה

על איסורין והא איירי שם דהעוכר לא ידע שהוא

וישראל לא נחשב בר חיוב* דהא גם כהן כשקדש

לאו

לחברו כהן אינו עובר על איסור גרושה אלא על

וחמץ

וסבל

נבלה

דאפוז

אליבא

ומ״מ

איכא

לפני עור כמו הישראל לכהן וצריך לפרש כדהעיר

דלפני עור אף שליבא עונש.
וגם פשוט שאם אהד יאנוס את חברו לעבור

איסור באופן שיהיה ם'נ שהעובר לא יעשה איסור
דאונס רהמנא פטריה וגם מותר לכתהלה לעבור ולא
ליד,דג

יעבור

נמי

המאנם

באיסור

הכשיל את

שלכאורה הא לא

דלפני

עור אף

חברו באיסור

משום

דעכ״פ נעשה על ידו איסור והוא אינו אנוס[.וביותר

ב*א

הגר״י

למקום שעשה מכשול דחטא זה בעולם שנמצא דהוא

חטא של
שייך

זה

ניחא

למה

שבארתי

חלוק גדול דרק

עצמו ,סברי דיש

שחטא

של

נישואי

גרושה

לכהן

מכשול

יחשב

אף

של כהן אחר אבל לישראל אין שייך להחשיב זה
מכשול

אף

של

נישואי

כהן

כיון

דאינו

בזה

כלל

לפג״ע

דאיסור

בהדושי

שניוזא

שליט״א

מיכל

למה

שבארתי

דהאיסור דלפנ״ע במכשיל בחטא הוא מד? ב? אדם

האיסור ולכן ישגו בשליחות דקדושי גרושה אף לכהן.

דמכשיל

בחטא

לפני עור שודאי

עובר

האיסור?

מנדרי

אינו

לחברו כמו במש ים

שבין

אדם

מכשול

אבל מ״ט סברי שמ׳מ גם ישראל עובר במקדש לכהן

בלפ״ע משום דאיכא במכשיל בחטא גם גדר דבין
בלפנ״ע

אין

דמקרא

יוצא

מידי

וכן

פשוטו

בנותן

אדם לחברו אך כי? דאינו איסור שבגוף הדבר לא

עצה

דעה

בלפנ״ע

שעובר

כמפורש

בפי׳

ברש״י

מתכטל השליחות מדין אין שליח לדבר עברה.

מסתבר לכאורה

היה

החומש אף דכן

שגם מכשיל

בחטא הוא מגדר זה ,דאם היה מגדר בין אדם לחברו
לא

היה עובר

עכו״ם

במכשיל

שאינו

כמו

בחטא

(והנה

בחדושי

דף ה׳ ד״ה ואכתי
עובר 'בנותן

עצה

רעה

כעובדות

דבב״ק

דף

קי״ג

בארתי

ליבמות

בטעם

התום'

דאלמנה לכ״ג נחשב שוד,

בכל

משום שכל הנשים חייבות שלכאורה תמוה דכי בשביל

בטעות עכו״ם שהיו ע״י עצה דעה עיי״ש .אלא צריך
איש אחד נוסף על הנשים נחשב שוד ,בכל ,שכוונתם
לומר דיש ב׳ ענינים בלאו דלפני עור במכשיל בגוף

הוא מדין כין אדם לחברו ומכשיל באיסור הוא מד?

בין אדם למקום שאסור לעשות מכשול דהטא בעולם.

הוא לשיטת הרא׳־מ בתום׳ סוף נדרים שאשר ,אינה

מוזהרת

באיסור

דמה שאמר

זונה

שצריך

לכהן

לפרש

לדידיה

רבא ביבמות דף פ״ד בל היכא דהוא

ומטעם זה ניחא מה שריבית דרבנן הוא רק איסור

יקשה

דרבנן שלכאורה

מצד איסור לפני

דיהיה

אסור

מודת

ממילא

הלאו? שיש

עור דהוא אחד מן

מוזהר היא מוזהרת הוא כשנאסר ממש שאז אסורה

להכשילו באיסור חדש לבד לפ״ע וגם במלקות שא״כ

נמצא שאיסורי כהונה מוטל גם על הישראלים אך
בריבית

דמה

לנו

מכשילו

באיסור

ומה

גדול

לנו
שליכא המציאות באנשים ולכן נחשב שוה בכל .וא״כ

מכשילו באיסור קטן הא עכ״פ הוא מכשול כמו שאין
חלוק במכשיל את הגוף בין אבן קטן לאבן גדול.

גם לישראל המקדש לכהן הוא מכשול כיון דגם הוא

ישנו באיסורי הכהנים וליכא לתרץ כתוס׳ וצריך לומד
אבל לפ״ז ניחא דכיון שהאיסור הוא מחמת שעושה

מכשול

חטא

בעולם

והרי

אינו

מכשול

מדאורייתא

שיסברו

ויפלגו אתוס׳ יבמות).

לכן הוא רק איסור מדרבנן.

■ונמצא שלתום׳ ב-מ שיש בלפ״ע גם גדר בין

ואף שמסתבר שגם גדר בין אדם לחברו יש
להיות במכשילו בחטא אולי אד",ג אך אין נחשב זה

מאיסור

ריבית אלא

בב״ם

דלא

ברא-ס

ובדמסקי

בסוף

נדרים

מה שאסור

מצד

עצמו

החטא

אדם

לחברו

מסתבר

שגם

במכשילו

יעבור בלפ״ע מדאורייתא אבל רק

באיסור

דרבנן

מגדר בין

אדם

דריבית שזה ליכא בריבית דרבנן .ואולי יהיה ראיה

לחברו .והנה מהא דאין מזמנין עכו-ם על בני מעים

לחברו.

לר׳ אחא בר יעקב בחולין דף ל״ג הקשה לי ד,רד",ג

דליכא
ועיין

במכשיל

בתום׳

ע״ז

בחטא
דף

כלל
כ״ב

גדר
ד״ה

בין
תיפוק

אדם

שפי׳

ר*ת

ר׳

חיים קפלן

הרב דסי

ניט בברוקלין דלפ״ז

לא

דשי? למימר לפגי עור אף במידי דלית ביר ,איסורא

היה-שייך לאסור דמצד בין אדם לחברו ליכא בעכו״ם

אלא דרבנן אך אולי כוונתו יש גם איסורא דלפג״ע

ומצד מכשול חטא הא לישראל מותר .אבל אינו בלום

לכה״ם מדרבנן .אבל לתום׳ ב״מ דף י׳ ד״ה דאמר

דהא איסור אבר מן החי ישנו לישראל וכי? שלעכו״ם

צריך לומר שסברי דבלפנ״ע יש גם גדר ב? אדם

הוא בדין אמה-ת נמצא שהישראל עשה מכשול חטא

לחברו דהא לכאורה תמוה מאד תירוץ התום׳ התם

אמר",ח דמה שהישראל מותר הא אינו מצד שמותר

בחלוק בין בהן דאמר לישראל קדש לי אשה גרושה

באמה״ח אלא מפני שאינו אמה״ח לגביר ,ודמי

לאמר לכהן לעניו שליחות לרבינא דתלי באם השליח

לכהן שהאכיל לישראל מליקה דחטאות העוף שודאי,

בר חיובא דלכהן ליכא שליחות דנחשב בר תיובא

יעבור גם על מבשיל בנבלה לר׳ חייא דמחייב אר
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אגרות

יא

יורה דעה

שאכל מליקה גם על נבלה דאף שכהן המאכילו מותר

וא״כ משפע שצריך שיהיה נוגע לעצמו או שיהיה

הוא משום שלגביה אינו באיסור נבלה וכ*כ הכא.

נוגע דוקא לאיסור אכילה א״כ גם קטן לא יחשב

בר זביחה.
עכ״ם נתבאר שבאיסור דלפ״ע יש גדר דבין
ולכן הנכון לע״ד דקטן אף שאין עליו איסורים

אדם למקום על שעשה מכשול דחטא בעולם לכו״ע
וא״־נ ודאי פשוט מה שעובר ;.מאנס לחברו לעבור
איסורים או כשחברו שוגג בלאו דלס״ע משום דעכ״פ

עשה מכשול דחטא והוא לא היה אנוס וחיה במזיד.

זא־׳ב ודאי אם קטן היה אסור באיסורים אף שפטור
מעוגשיז היה אסור להכשילו במו לגדול דהא עכ׳־פ

הכשילו בחטא .ולבן

ברור

שמוכרהין

לומר

דליכא

גם איסור לקטן ואין כאן מכשול חטא כלל רק שמצד

מצות חינוך אסור ליתן לו ובמקום פסידא כשליכא
עכו״ם וחמור לא גזרו .וכן יש להוכיח מפסחים דף

צ״ג בקטן שנתגדל בין שני

דאם תשלומין

פסחים

דראשון הוא אינו מביא פסח

שני

היה חייב

ואם

בעצם אף שאינו נענש מ״ט לא יתחייב בתשלומין
וכי תשלומיו דפסח שני הוא דוקא מצד עונש הכרת

הא כל טמא לא היה בעונש כרת ובו נאמר עיקר
דיו פסח שני אלא הוא תשלומין לעיקר

החיוב וא״כ

צריך לומר שקטן לא היה מחוייב כלל ואין שייך

אינו

משום

שלא

ניתנה התורה ומצות

כמו לעכו״ם

דאין הדבר איסור לגביה

הגדלות

הוא

"כשיגדל

גם

כלא

לדידהו ,דאם לקטן עד
לו

התורה

איך

קבלת

התורה

ומצות עליו.

ניתנה

שום

בלא

יתחייב

א״ו דכיון דהוא בן ישראל הוא בהכרח בכלל קבלה
זו .וממילא הוו האיסורין בשם איסורין גם להקטן

אך שהוא מדיני התור׳ שעד הגדלות מותר בהאיסורין.
והוא כעין חמץ שאסור

בפסח ואיסורי מלאכה

רק

שאסורין רק בשבת ויום טוב שודאי אף בחול וכל

השנה נחשבו ישראל חייבים ואסורים באיסור חמץ
לכשיבא הפסח ובמלאכה כשיבואו ימי השבת וי׳ט.

הקטן

וכ׳־כ

עתה

הוא

בכלל

קבלת

התורה

ליאסר

בהאיסורין לכשיגדל ולכן הוא

בר זביחה אף עתה

נבלה

דגם

אף

שמותר

לאכול

להאכילו בידים
בשם

גם

מותר מדאורייתא כיון שעכ׳־פ הוא

ואיסור

נבלה

ואף

להסוברין

לגביה אף

שקבל בהכרח

עתה

להאסר לכשיגדל דאל״ב לא היה נאסר אף כשיגדל

בו תשלומין.

כדבארתי ,אך שעתה הוא מותר אף שהם איסורים.

ובדבר

הירח

השייך יו״ד

סימן

א׳

ס״ק

כ״ו

ע״ז שקטן כשר לשחוט ולא נפסל מטעם שאינו בר

וביתה כדכתב העט״ז משום דעכו־ם אינו מצווה על

השחיטה כלל אבל ודאי דקטן מצווה שהרי אסור לו
לאכול

בלא

שחיטה

כוונתו

עיי״ש

מחמת

דאסור

להאכיל לקטן נבלה בידים כדכתב גם כתר״ה .אך

ודאי תירוץ זה אינו אלא למאן דסברי דמדאורייתא

אסור
מדרבנן

שבזה

להאכילו

אין

בידים

שייך

מתרץ

דברי

אבל

תירוץ

העט״ז

להסוברים

זה

ועיין

שסובר

דהוא

בפרי

דקטן

רק

מגדים
לאו

בר

זביחה הוא משום דסובר דרק מדרבנן אסור להאכילו.

ועיין באו״ח סי׳ שמ״ג ובפמ״ג במשבצות שם שיש

אבל עכו־ם קודם שנתגייר אין עליו שם איסור כלל

דלא ניתנה להו התורה כלל .ולכן ניחא מה שמצינו
דקטנים אית להו שנר כשעושין מצות ועכו״ם לית

להו שכר ורק בלמוד תורה רוצה הגט׳ לומר בב׳־ק
דף

דאית

ל״ח

רבוי

שכר מצד

להו

משום

דקרא,

דעכו׳־ם ליתנהו בכלל קבלת התודה כלל ואינם מצות

לדידהו

כלל

וקטן

בכלל

איהיה

התורה

קבלת

רק

שעדין לא נצטוה לבן אית לו שכר דעכ״ס מצוד ,היא
לגביה .וכן מסתבר בסומא לר׳ יהודה דעכ״ם ישנו

בהכרח כיון שהוא בר ישראל

בכלל קבלת התורה

שקבלו התורה אך שהוא פטור מחמת שהתורה פטרתו
לכן

לו

יש

שנד

כיון

שעכ״פ

מצוד,

היא

לגביה.

מחלוקת בזה .וא׳־כ יקשה להטור דסובר דרק מדרבנן

נשרה

ושחיטתו

אסור להאכילו איך נחשב בר זביחה .ולכאורה היה
אפשר לתרץ דכיון דדיו שחיטה נוגע גם

דעכ׳־פ

הם

אף

בשם

אם

מותר

איסורין

באיסורין

גם

לגביה

אך

שמותר

כיון

גם

לטומאה
באיסורין.

שנבלה הא מטמאה ואף קטן וכן חרש ושוטה מקבלין

טומאה מגבלה

ולבן

הם בני

זביחה

לעניו

טומאה

משא״ב עכו״ם אין מקבלין טומאה ואינם בני זביחה

ולפ׳־ז

יש

חילוק

גדול

בין

וזבחת

לוקשרתם

דוזבחת שאינו צווי שמוכרח לזבוח אלא באם ירצה

לשום דבר .אבל יקשה ממומר להכעיס לשיטת התום׳

לסלק איסור נבלה מוכרח לזבוח שייך זה גם לקטן

אף שמקי־ט

שבאם ירצה הקטן לסלק איסור נבלה נמי אין לו

חולין דף ג׳ שאינו

נחשב

בר

זביחה

ואף שאינו מאמין במצות שחיטה גם לענין טומאה

עצה

אחרת

אלא

לזבוח

ולכן

נחשב

גם

הקטן

בר

מ״מ הא טומאתו נוגעת לנו כמו טומאת הקטן שג״כ

זביחה שישנו בכלל פירוש וזבחת .ואף שגדול מוכרח

אינה נוגעת להקטן גופיה דלא נאסר בזה משום דבר

כשרוצה לאכול בשר לסלק איסור נבלה וקטן אינו

אך שנוגעת לנו א״כ גם טומאת המומר מגעת לנו.

מוכרה דרשאי לאכול גם נבלה מ״ם כיון שהוא איסור
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0

יב
גם

יורה דעה

יות

לתקנון

לגדול

שרשאי

אף

עכ״ם

הוא

אבל

כשיראה.

פי׳

רק

וזבחת

בלשון

שייד

פירוש

שזה ליתא עכ״ם בקטן שאף שהוא בכלל קבלת התורה
מ־ס הא עתה אינו חייב בקשירה ואינו .בכלל וקשרתם
לכתיבה

ופסול

וקשרתם

באור בכוונת הש״ך סימן א׳ סס״ד על
שלא פטרינן להטבת כשקלקל

הוקשה

רחובה

הכתיבה וזחו חלוק נכון בין וקשרתם

פיטן ד

שאף

וקשרתם שבתפילין הוא חיוב הגוף שמוכרח לקשור

שלפירוש

משה

לוזבחת.

יש

י׳ג תשרי תרצ״ד לאנדאן.

אריך לפרש נמי בהא וסנהדרין דף נ״ה דתקלה נטי

איכא לקטן ורחמנא חם עליה היינו שבעאם הא נם
קטן הוא בכלל קבלת התורה שנחשב איסור ותקלה

ידידי

מע׳יכ

סהר*ר

הרה״ג

ראבינזאן

יעקב

שליט״א.

לגביה לכן אף שאין איסור לקטן הוא מצד שרחמנא
חם

משום שאינו

להתירו באיסורין

עליה

דעת

בן

ובכוונת

הש-ך

יו״ד

רוב

מצרין

מומחיו

פשוט

דלהכשר

לשמור איסורין אינו שייך זה לסלק דין מית׳ מהבהמה
כיון שעכ״פ מעשה איסור הוא שנעשה בה.

נראה

כשקלקל

ומרש״י עירובין דף ל׳ שכתב ביריב דוזזי לקטן

סי׳

א׳

שלא

אמרינן

לפוטרו

להטבת

סק׳ד

הן

שחיטה

בעינן

לא

שיהיה אומן גדול במלאכת השחיטה שלא יארע קלקול

דאף

אומן

דאינו

שלא

בהמלאכה

יתנבל

שאינו בר עונשין איני רואה שום משמעות דאיסור

בשחיטתו

סיהא איבא דאדרבה אם איכא איסור לא היה ראוי

הוא מומחה להכשר שחיטה שיהיו רשאין ליתן לו

לעירוב אף שליכא עונש דמה שיה

ממש

צריך שיהיה ראוי

כאן עונש הא

יש איסור אף

ואם

בלא

עונש נמי אינו ראוי .וגם ביו״כ הא מפורש במתני׳

לשחוט

כדין

דאם

דמאבילין לקטנים אף בידים ואיך יאמר רש-י שאסור

בידים

לקטן לאכול ביו״ב לש ברור שמונת רש״י שעונש
ואיסור

גם

בר

תלוין

זב׳יז

איסור.

שבסנהדרין

וכיון

וניחא

שכיון

בר

שאינו

לשון

בפשיטות

שחם

עליו

עונשין
חס

סלעונשו

עליה

הוכרח

גם

שלא לאסור כלל עליו דאם היה נאסר היה גם נענש.

ובקושית הש־׳ש שמעתא א' פ״ג דהא היה מותר

לאכול

להרמב״ם

כשנתברר שהיה

לקולא

דספק
סרים

והיה

מה״ת

גדול

ואיד

למפרע

ילקה

כשאכל.

לפ״־מ שבארתי יש לתרץ דרק בדבר שהאיסור חדוש
ככל האיסורין שהחדוש נתחדש בהתורה סובר שהספק
הוא

לקולא

דמספק

היה

ההיתר

תדוש

היינו

אומרין

שלא

אמרינן
או

דסספק

מספק

אין

נתחדש

לא היה

לחדש

היתר•

אבל

ניתר

ילש

אם

דג׳״ב
כיון

שגם קטן הא ישנו בכלל קבלת התורה והוא בשם
איסור לגביה אך שהתורה התירתו אף שהם איסורין

ובלשון הגם׳ בסנהדרין דרחמנא חם עליה לכן נמצא
שהיתר קטן באיסורין הוא הדוש התורה וכיון שהוא

גם

אך

ויודע האומנות שיוכל לאמן את ידו ולהתכוין שישחט

לשחוט

אינו

בעצמו

אם

יודע

הלכות

שחיטה

אם

יקלקל

ודאי

יגיד וטטעם שאסור

רוב

פעמים

וליכנס

לספק

אינו

מקלקל

ודאי

רשאי

צורך

גדול

בבשר

יש

ואם

לנבל

וליכא שוחט אחר רשאי לשחוט אף אם ברוב הפעמים

מתקלקלת השחיטה אצלו שנשמטין הסימנים וכדומה

כיון שלפעמים נשחט כהוגן מאחר דיודע כשתתקלקל

רוב מומחין הנאמר להכשר השחיטה

השחיטה וזהו

היינו דרוב

מצרין

שחיטה

אצל

יש לסמוך

עליהם

שיגידו כשתתנבל וכשלא הגידו שנתנבלה ודאי היא
כשדה אבל להפטר מתשלומיו כשנתקלקלה שחיטתו
משוס

אומן

דגחשב

מחמת

אומנתו

לא אירע

אצלו

כאנוס

גדול שכמעט

בעינן

שיהיה
שרק

שמקלקל

אז נחשב כאונס וההדיוט שחייב שם נמי הוא מומחה
לענין

לו

ליתן

לשחוט

לכתחלה

אבל

כיון

שמצוי

גם שמקלקל אף שהוא מיעוטא עושה שלא יתחשב

אונם .והוא כמו במראה דינר לשולחני דבעי דוקא

כגון

דנש

ואיסור

וכן

הוא

בטבח וזה

פשוט

ולא

סובן מה שדחק עצמו הפמ״ג בזה .ועיין במ'מ פי׳
משכירות דרה שעשה ק״ו ומה טבח שאמרו חכמים
רוב

מצויין

אצל

שחיטה

מומחין

הן

עליו

להביא

ספק אין לחדש היתר מספק .ולכן אף להרמב״ם היה
ראיה שולחני
אסור אחר י״ג ולא הביא שערות דשמא הוא גדול

וסרים אף שספק איסור לקולא לכן גם חייב כשנודע

אח״ב שהוא סרים והיה גדול .והוא כדרצה כתר״ד,

לא כ״ש

והביאו בבאר הגולה

חו״ס

סי׳ ש־׳ו סעי׳ ז׳ ולמה שבארתי אינו ק״ו ברור כיון

דאי! המומחה להכשר שחיטה שייך למומחה דתשלומין
ורק היד .הוי ואולי קצת ק-ו וצע״ק.

מתחלה לתרץ אליבא דגם׳ סנהדרין את קושית הש-ש
אבל הוא מטעם אחר כדבארתי .ידידו,

משה פייגשטיין
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אדרת

סימן מא

תפארת

קפז

שיסבור כן בפירוש בודאי שנקטינן כדעת המאירי ואף המהר״ח או״ז ס״ל כן רק שיש
מקום לומר שהוא מטעם אחר וכנ״ל ,ודברי המ״ב בשער הציון שהסתפק בזה צ״ע .ואף
שראיתי בספר תורת היולדת ועמוד קי״ט> במהדורא בתרא שכתבו ליישב ד״ז אף
לדעת הרמ״א דס״ל כר״ת ובהגהותיו לשו״ע הנ״ל) הנה אף שדבר זה יתכן להאמר
מסברא אולם בדעת המ״ב בודאי שאין לאומרו וכמו שנראה ג״ב מדבריהם .ומצאתי
בקהילות יעקב על מסכת ברכות וסימן כ״ה) שג״כ דן בגדרי הפטור של עוסק במצוה
שפטור ממצוה אחרת וכתב שדבר זה לכאורה הוא מחלוקת התוס׳ והר״ןבפ״ב דסוכה
אהא דשלוחי מצוה פטורין מן הסוכה ועוד כתב ושם> שבזה ג״כ נחלקו הדרישה
והט״ז ובאו״ח סימן ק״ח) וע״ע בקהילות יעקב על מסכת בבא בתרא וסוף סימן י׳>
ע״ש .ועיין בספר אתוון דאורייתא וסימן י״ג> שביאר באופן אחר את מחלוקת הדרישה
והט״ז הנ״ל ע״ש ולפי ביאורו אין מחלוקת הדרישה והט״ז ענין לאצלינו .וראיתי אחר
זמן מ״ש בזה בספר שעשועי צבי ח״א וסימן ט״ה ובספר ברכת יוסף וסימן י״ג אות ב׳>
ע״ש .גם מצאתי בפמ״ג וסימן ע״א סק״ה) שכתב להדיה שעוסק במצוה הפטור מן
המצוה אין זה פטור לגמרי ,אלא שפטור מפני שעוסק במצוה אחרת ולכן אם קיים
אותה שפיר יצא י״ח וכן יכול להוציא אחרים י״ח .ע״ש .והביאו להלכה במ״ב וסימן
ע׳ ס״ק י״ח> .ע״ש .והנלע״ד כתבתי.

המורם מן האמור שעוסק במצוה הפטור ממצוה אחרת אם קיימה אף שהיה פטור
ממנה אעפ״י שאח״ב כבר לא היה עוסק במצוה ועדיין הוא זמנה של המצוה השניה
אפילו הכי מעיקר הדין יצא י״ח ואינו חייב לעשותה שוב ואף אם ירצה להחמיר
יעשנה ללא ברכה דסב״ל ותע״ב .וכשמקיים את המצוה האחרת אעפ״י שהוא פטור
®"׳®מלעשותה מדין עוסק במצוה ,אפילו הכי יש לו לברך אקב״ו .ואף החולקים ע״ד ר״ת
בעלמא הכא יודו וכמוש״נ.

סימן מ״א
בדין לפני עוור לא תתן מכשול במחלוקת הפוסקים
ראיתי לברר בדבר המצוי והוא היכן שחבירו מקל באיזה דין מכיון שסומך על
המתירים ,והוא מכת האוסרים דהיינו שנמשך אחר דעת הסוברים שאין להקל בזה
ומי שמקל בזה הוא טועה ,האם יכול לתת לחבירו את הדבר שלפי דעתו הוא ,הדבר
אסור ולא יהיה בזוז איסור של לפני עוור מכיון שלחבירו אין זה מכשול ויש לו
(לחבירח פוסקים (או פוסק) שהגיעו להוראה ועליהם הוא סומך ,א״ד שמכיון שהוא
סובר שהדבר אסור וממילא לפי דעתו ג״ב לחבירו הדבר אסור ,שיהיה אסור לתת לו
דבר זה ויעבור על לפני עוור (או משום מסייע עכ״פ לפי הגדרים שיש בדינים אלס.

אדרת תפארת  -א דורי ,אברהם בן אהרן עמוד מס (201הודפס ע״י תכגת אוצר החכמה

(0

קפח

אדרת

סימן מא

תפארת

והנה כמדומה שראש המדברים בזה הוא בשרית המבי״ט ח״א וסימן כ״א> שהביא
ראיה מהגמ׳ ביבמות ויד ):דבכה״ג אין משום לפני עוור לא תתן מכשול ע״ש ולכאורה
הוא אילן גדול לסמוך עליו ,גם ראיתי בשו״ת כתב סופר חיו״ד וסימן ע׳״ח שהאריך
בזה כיד ה׳ הטובה עליו והביא כמה ראיות מן הש״ס להתיר ודחה בתוך דבריו ושם)
את ראיתו של השער המלך והלכות אישות פ״ט הט״ז בד״ה שוב אחר ובו׳) לאסור בזה
וסיים עלה בכתב סופר שכיון שראיתו של השעה״מ דחויה מעיקרא אנו על דברינו
נעמוד אשר האיר ה׳ וזרח לנו בענין זה .ע״ש .אולם אין דין זה מוסכם דהנה מלבד
דעתו של השעה״מ הנ״ל לאסור ראינו ג״ב בהגהות חשב האפוד על השער המלך
ובהלכות לולב פכ״ה> דמוכח מדבריו שמחמיר בזה ע״ש ובשו״ת מנחת שלמה
להגרש״ז אוירבך שליט״א וסימן מ״ד> אחר שהביא את דברי המבי״ט והכוד׳ס והנ״ל)
וכן באו״ח וסימן ס״ז> כתב שאפשר לומר שכל מה שהחמיר בשער המלך זהו
באיסורי דאורייתא ולא באיסורי דרבנן וע״ש וע״ע בזה בספר פאר תחת אפר ועמוד
"*קנ״ס ווא.מ.א ).ע״ש .ועיין בשו״ת אגרות משה חאו״ח וח״ד סימן קב"□ ובשחת יביע
אומר ח״ה וחאבה״ע סוף סימן ה׳) דמשמע שמחמירים בזה ועכ״פ בדאורייתא) ע״ש
וי״ל .ושו״ר מ״ש באגרות משה והנ״ל) לעיל מיניה וסימן פ״ט) ועו־׳ש וסימן קי״ט אות
הי) .ע״ש .ודו״ק.
ונראה להוסיף בזה דברים ובהקדם מה שנראה לבאר את יסוד המחלוקת הנ״ל,
דנראה דיסוד המחלוקת היא כיצד להתחשב בדעת החולק היכן שאין אני סובר
כמוהו האם דעתו לגבי דידי כמאן דליתא דמי ואין מתחשבים בה כלל ועיקר וזה
טעמם של האוסרים וסוברים דאיכא לפני עיור בכה״ג ווזה באשר אין עוד צירופים
וסניפים נוספים בנידון אולם באשר ישנם כאלה בודאי שאף הם יודו שאפשר לצרף
את דעת החולק לסניף אף שדבריו דחויים מהלכה וכמוש״ב בזבחי צדק יו״ד וסימן
ק״י ס״ק קנ״ח) בשם הפוסקים ע״ש ועוד) או שאף שאני סובר שהשני טועה מ״מ אין זה
אומר שאני צריך להתחשב בדבריו שהם כמאן דליתא מכיון שיש לו פוסקים
מובהקים שהגיעו להוראה ועליהם הוא סומך.

ועתה נבוא להוספה ,דראינו בביאור הלכה וסימן רט״ס שכתב שאם אדם נוהג
כאיזה סברא שלא הודחתה מהפוסקים רשאי השומע לענות אמן .ע״ש .דהיינו
שאעפ״י שאסור לענות אמן על ברכה שאינה צריכה וביריב מ׳־מ מכיון שאדם זה
שמברך ,נוהג כאיזה סברא שלא הודחתה מהפוסקים רשאי השומע לענות אמן
ומשמע שאעפ״י שהשומע עצמו אינו נוהג כן ואינו מברך בכה״ג מ״מ יש לו על מי
לסמוך דעכ״פ שיטה זו לא הודחתה מפוסקים וע״ע למרן החיד״א בברכי יוסף ואורח
חיים סימן קצ״ו סק״ד) דמשמע דס״ל בהביאור הלבה הנ״ל ע״ש אולם בשרית יחוה
דעת ח״א וסימן פ״ח בהערה) ועו״ש ח״ד וסוף סימן ל״א) הביא משו״ת הרמב״ם
וירושלים תרצ״ד סימן פ״ד) דמשמע מדבריו שאין לענות אמן בבה״ג והביא מעוד
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פוסקים הפליגי ע״ד הביאור הלכה הנ״ל והביא משו״ת האלף לך שלמה לר׳ שלמה
קלוגר (סימן ר״ז> דס״ל כהביאור הלכה הנ״ל וראינו את הדברים של שו״ת האלף לך
שלמה הנ״ל במקורם ,ונראה דאין דבריו של האלף לך שלמה הנ״ל עולים בקנה אחד
עם דברי הביאור הלכה הנ״ל ,דמהביאור הלכה הנ״ל משמע דרשאי לענות אמן ,אולם
בודאי שאין עליו חיוב לענות אמן ובאלף לך שלמה הנ״ל משמע דבכה״ג לא רק
שרשאי לענות אמן אלא דמחוייב לענות אמן ע״ש כן ג״ב יש להעיר לכאורה עמ״ש
בשם שו״ת הרמב״ם הנ״ל שלמד מדבריו דאין לענות אמן אחר ברכת אשכנזי
דלכאורה יש לפרשו על ענין אחר דכל כוונת הרמב״ם היא לומר דכשיש ספק בעניית
האמן אין לענות אמן דספק אמן לקולא וכל זה הוא בספק לו אם צריך לברך וברך
או שיש ספק אם צריך בכלל לברך וכיו״ב ע״ש בדבריו ,אבל לעולם אימא לך
שאשכנזי שעושה כפי חיובו ומברך אף הרמב״ם יודה שיש לענות אחריו אמן ושו״ר
שכן תמה הכותב בירחון אור תורה (שנה כ״א סימן קל״א) ע״ש אלא דעכ״ם קשה על
דברי הביאור הלכה מהרמב״ם הנ״ל וכן קשה ע״ד שו״ת אגרות משה (חאו״ח ח״ד סימן
צ״א אות די) מדברי הרמב״ם הנ״ל דמשמע מדבריו שם שגם על ספק אמן לענות ע״ש.
ואת דברי שו״ת יחוה דעת הנ״ל שלמד דהרמב״ם לא ס״ל כהביאור הלכה יש ן5וושב
ולומר דס״ל כהפמ״ג (בסימן כ״ה) שמזכיר בדבריו (שם) דמשמע מיניה שמדמה את
מחלוקת הפוסקים לבל ספק אחר ועיין בשו״ת משנה הלכות ח״י (סימן ד׳) .ע״ש.
"ודו״ק.

;אוצרההכט

וכתוספת על האמור יש עוד להעיר שג״כ מדברי החיד״א בברכי יוסף הנ״ל
משמע דס״ל כהאלף לך שלמה שבכה״ג לא רק שרשאי לענות אמן אלא אף מחוייב
לענות אמן (אלא שי״ל לפמ״ש בשו״ת הר צבי ח״א (סימן ל״ח> לבאר את דברי הברכי
יוסף הנ״ל ע״ש .וע״ע באו״ת שנה כ״ה (סימן ל״ב> שביאר בא״א את דברי הברכ״י.
ע״ש .אלא שדבריו תמוהים ואכמ״ל) ובאלף לך שלמה הנ״ל אעפ״י שבתוך דבריו כתב
בלשון רשאי ,מ״מ מתחילת דבריו ,וכן מסוף דבריו נראה ,דהעיקר בדעתו הוא דס״ל
שחייב לענות אמן בכה״ג ומה שהזכיר בתוך דבריו לשון של רשאי שיגרא דלישנא
נקט (ומדבריו של האלף לך שלמה משמע שנוהג דבר זה לא רק בברכות הנהנין אלא
בכל הברכות כולם ודלא כמו שרצה לחלק בהר צבי (הנ״ל> בדעת הברכי יוסף) וכן יש
להעיר עמ״ש בספר כנסת יעקב (עמוד ק״א> להוכיח מס׳ סדר היום (עמוד ק״ג) דס״ל
כהביאור הלכה זהנ״ל) ממ״ש (שם> שאין לברך ברכת הנותן ליעף כח בשם ומלכות
אולם מי שמברך בשם ומלכות יש לענות אחריו אמן .ע״ש .ובסדה״י כתב שצריך
לענות אמן מתורת חיוב כיעו״ש בגוף דבריו .וזה לא ממש כהביאור הלכה וכנ״ל
ובעצם מה שהוכיח מהסדה״י נראה דאינו מוכרח די״ל דס״ל לסדר היום דיש לברך
את ברכת הנותן ליעף כח בשם ומלכות אולם מכיון שיש חולקים יברך בלי שם
ומלכות ולכן כתב דמ״מ מי שמברך אין למחות בו ויש לענות אחריו אמן (וסמך לזה
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מצאתי בשו״ת יבי״א ח״ה זחאו״ה סוף סימן י״ח) שאף דס״ל שאין לברך ברכה אחרונה
על תה וקפה מכיוןש אין דרך לשתותם תוך כדי שתיית רביעית מ״מ אם שומע
מחבירו שמברך ברכה אחרונה יענה אחריו אמן מכיון שיש בזה ספיק ספיקא ע״ש
והכי עדיף טפי לומר בדעת הסדה״י הנ״ל בכדי להשוות דעתו לדעת הרמב״ם בתשובה
(הדל) ושו״ר דגם מדברי הגרי״ח זוננפלד זצ״ל בשו״ת שלמת חיים (סימן ק״מ) יש
להביא סמך לדברינו (הדל) .ע״ש).

ולפי״ז י״ל דזהו גופא המחלוקת שכתבנו בתחילת דברינו דחד טעמא אית להו
ומי שיסבור דבכה״ג איכא לפני עיור ממילא ג״כ יסבור דאין לענות אמן בכה״ג הדל
ומי שיסבור דליכא לפני עיור בכה״ג ממילא ג״ב יסבור דיש לענות אמן ,אולם עדיין
אין הדבר ברור דהנה לפמ״ש לעיל אף לרעת המתירים לענות אמן בכה״ג יש דעות
אם רשאי לענות אמן בכה״ג או מחויב לענות אמן בכה״ג ואם איתא דהא בהא תליא,
לכאורה צריך להיות דמחויב לענות אמן בכה״ג וא״כ כ״ז יכון לדעת האלף לך שלמה
והברכי יוסף הדל (לפי פשטות דבריו ולא לפי איך שביארו בהר צבי (הדל)) משא״ב
לביאור הלכה דס״ל דרק רשאי לענות אמן בכה״ג ובדל וצ״ע בזה.
והנה נראה דאף להסוברים דאיכא לפני עוור בכה״ג ולא מתחשבים בדעת השני
׳שסומך על פוסקים מובהקים מ״מ אין זאת אומרת דלא מתחשבים תמיד דהנה במקום
שהוא גופא מקל ,והשני מחמיר ,העלו הפוסקים ראשונים ואחרונים דאם הוא מתארח
בביתו צריך להודיעו מהמאכל שמקל בו הוא שלא יאכלנו חבירו (שאינו כשר לפי
דעתו של חבירח ואין לו להכשילו .יעויין בדבריהם( .ואף הריטב״א בסוכה (י >:מודה
לזה כיעו״ש בדבריו ,ודלא כמוש״ב בהשמטות לספר נפש חיה (עמוד ט׳) ונראה ג״כ
דלא גרע ממשיאו עצה רעה שכתבו כמה אחרונים שאף באיסור דרבנן יש לאו דלפני
עור מן התורה ,כמוש״ב בשמם בשד״ח( .בדברי חכמים סימן ל״ס ע״ש וה״ה הכא .וכ״כ
בכת״ס (הדל) ע״ש .אולם לאידך גיסא נראה שאף לדעת המתירים דס״ל דבכה״ג ליכא
ללאו דלפני עיור מ״מ היכן שמרן השו״ע הכריע כדעת האוסרים והרמ״א הכריע
כדעת המקילים ונהגו הספרדים לדיחמיר כדעת מרן השו״ע והאשכנזים נהגו להקל
כדעת הרמ״א (ובכל כיו״ב) אינו רשאי הספרדי לומר שנוהג כהמקילים מכיון שהוא
מחוייב מעיקר הדין להחמיר ואין לו על מי לסמוך וכמוש״ב בשו״ת פנים מאירות ח״ב
(סימן קכ״א) שאשכנזי שמקל כדעת השו״ע במקום שהרמ״א מחמיר צריך תשובה
וכפרה ,וכן החיד״א בשם הגדולים (מערכת ספרים אות ט׳) אחר שהב״ד הפנים מאירות
הנ״ל כתב דה״ה שספרדי שמקל היפך מדעת מרן אעפ״י שהרמ״א מקל צריך תשובה
וכפרה .ע״ש .וע״ע בזה להגר״ח פלג׳י בספר מועד לכל חי (סימן ב׳ אות כ״ג) ע״ש
ועוד .ונראה להביא לזה ראיה (אף שדבר זה פשוט) דהנה בעלמא קימ״ל דהמוציא
מחבירו עליו הראיה כדאיתא בב״ק (מו ):ואפילו הכי קימ״ל דאין לומר קים לי נגד
דעת מרן השו״ע כמוש״ב בפוסקים וחזינן מהכא דמכיון שכך דעת מרן אי אפשר
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לטעון קים לי כפוסק אחר ומוציאים ממון עפי׳יז ,וכ״ש בנד״ד שנראה שאינו יכול
לטעון קים ליה כהמקל וכן מתבאר מדברי שדת מנחת יצחק חי׳ז וסימן ס׳יב) .ע״ש ..גם
נראה דהיכן שלדעת מרן השו״ע הדבר מותר ולדעת הרמי׳א הדבר אסור שלכ׳יע יהיה
מותר לאשכנזי לתת דבר זה השנוי במחלוקת בין מרן לרמ״א לספרדי מכיון
שהספרדי שמקל גם האשכנזי מודה דשפיר עביד וגם אם הספרדי ילך למורה הוראה
אשכנזי בודאי שיפסוק לו להקל אעפ״י שהוא גופא מחמיר בזה.

כלל העולה שבדין זה אם יש לפני עוור בדבר שהוא מחמיר וחבירו מתיר ,יש בזה
!™""»־?דעות לכאן לכאן ודברי המתירים נראה לע׳יד עיקר אלא שההכרעה נתונה לגדולים
וזה באיסורי דאורייתא אולם בדרבנן אין איסור בזה וכמו שנראה מדברי המנחת
שלמה (הדל) (אלא שכמובן שבכל כה״ג צ״ע לגופו של ענין אם דעת המתירים יוצאת
מת׳יח שהגיעו להוראה וכוי) וכל זה היכן שאין חיוב על חבירו לנקוט כדעה האוסרת
אולם היכן שחייב לנהוג כמרן השו״ע או כהרמ״א וביריב לכ״ע יש איסור דלפני עוור,
והי יתברך יאיר עינינו בתורתו אמן.

סימן מ״ב
בדין שלוחי מצות אינם ניזוקין אם גם כשאין כונונו לשמת אמרינן בן ומסתעף
לדין לשמה בת״ת
בגמ׳ בפסחים (ח ).תנא אין מחייבין אותו להכניס ידו לחורין ולסדקין לבדוק
מפני הסכנה מאי סבנה אי נימא מפני סכנת עקרב כי משתמש היכי אשתמש וכו׳ והא
אמר ר״א שלוחי מצוה אינן ניזוקין אמר רב אשי שמא תאבד לו מחט ואתי לעיוני
בתרא וכה״ג לאו מצוה הוא והחניא האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני או
שאהיה בן העוה״ב ה״ז צדיק גמור ,דילמא בתר דבדק אתי לעיוני בתרא .עי׳ב .הנה
מסוגיה זו למדנו כמה דברים האחד דממה שתירץ ר״א שמא תאבד לו מחט ואתי
לעיוני בתרא ,נראה דס״ל דמאי דאמרינן שלוחי מצוה אינם ניזוקין זהו כאשר הכונה
היא לשמה ,ומה שדחתה הגס׳ תירוץ זה אין זה מפני דלא ס״ל כן ,אלא מפני דס״ל
שאף בכה״ג חשיב כעושה מצוה לשמה ,כדמוכח מפרש״י בד״ה ה״ז צדיק גמור שכתב
ודל בדבר זה ולא אמרינן שלא לשמה עושה אלא קיים מצות בוראו שצוהו לעשות
צדקה ומתכון אף להנאת עצמו שיזכה בה לחיי העוה״ב או שיחיו בניו .עכ״ל .שנית
למדנו דאף בכה׳־ג שמחשבתו היא ג״כ למצוה וג׳יב להנאת עצמו וביריב חשיב לשמה
וכ׳יג ג*כ מדברי המסילת ישרים (פטייח ע׳יש .ושלישית למדנו דהיכן שכל כונתו היא
לזכות לחיי העוה׳יב חשיב לשלא לשמה כדמובח מפירש״י (הדל) .וכן ראיתי להגרא״ו
בקובץ שעורים בפסחים (אות ל״א) שכתב את ב׳ הלימודים הראשונים שכתבנו .עי׳ש.
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לו רפואה למנתו וישאר ברט ויכשל בל יקום לנצח אפי׳
שהצדיק לא ימשה לו רט ממולו .והצדיק לא ימזבנו ד'
ניד הרהט ויהא לו הקומה .ובזה יהא נקמת הצדיק בהרשט
דיסשוב מה משה לו הרשם הלא אדרבא הרשט גרם לטצמו
רטה .והוא הצדיק אפי׳ שבט יפול וקם .ומשום והמבזה
לח״ח טושה ממשה נחש נם הצדיק יחנהג טמו מכנג״מ
כנחש כמו הנחש מוליד לשבט שנים כן שבט 'פול צדיק
וקס:
להחודוח לפני ה׳ מ׳ .עי׳ רמב״ם (פ׳א
)X02
דה׳ חשובה) דאפי׳ כמזיק ממוט של
חבירו וטשלס אינו מחכפר טד שיחודה וישוב מלטשוה כזה
לטולם כו־ מונחי ראם אינו שב היה כאומר אחטא ואשוב
דאין מספיקין בידו למשוח חשובה׳ וממילא גם הוידוי אינו כלום
כאיט אלא בפה .וזהו שאנו אומרים טל חטא שחטאנו לפניך
בוידוי פה הייט בפה לבד ולא בלב שלא יטשה טוד חטא
וטון .ונחי׳ חורה שלי פירשחי דכל דור שלא נבנה בחמ״ק
בימיו כאלו נחרב בימיו ואין נגאלין אלא בזטח החשובה.
א*כ כיז שלא נבנה בהמ׳ק אין אנו יטלים להקריב קרבן
לכפר מסיבח הסדר החשובה לזה אנו אומרים טל חטא
שחטאט לפניך שאין זוכין להקריב קרבנוח טם הוידוי רק
וידוי פה לבד• חהו טונחהמכילחא (מובא נרמב׳ים מצוה
ט־נ) יכול בזמן שמביאים קרבנות מחורין ובזמן שאין מביאין
אינם סחודין ח׳ל דבר אל ברי והחודו וטדיין אין משמט
וידוי אלא בארץ מנין בחויל חיל והחודו אח טונם וטון
י׳ אבותם ט״ש .דלכאו׳ צריך להבין הלא וידוי אינו מצוה החלויה
בארץ ומה הי׳ סיד דלא טהג בחו״ל דצריך רבוי לזה.
_ _________ _ ולפמש״כ א*ש ודויק________________ :

שם

'

שם

שלאלהכשילחם שנ׳ ולפני טור ט׳.ואחיכ הביא לשון
)D
כספרי למי שהוא סומא בדבר כו׳ .ברטבים ליחא חיבח חם
אלא שאם ישאלך אדסטצהכו׳ והמלא הוסיף לשון חס,אולי מונחו
ט חס סי׳ שאינו יודט דרך כישר ושואל וקמיל בזה דנסלטכו״ם
אסור להכשיל כמשמטות כגמ׳ לא יושיט אנמיה לב״נ .ולא נאמר
דכא דנקט הרטבים ארם הפי׳ ולא טכויס דאחס קרוים אדם.
דכרמביס [בה׳ רוצח סיי ]3כ׳ מפורש המכשיל טור וכו' ,בין
ישראל בין מטים במשמט דאל»כ הי' נקט הרמב״ם הלשון המכשיל
חבירו טור .ובמלח [מצוה רליב] ראיחיאח״ז שהקשה טל החיטך
דדייק לכחוב שלא לככשילבנ׳י .והלא גם לטכוים הלאודלפיט.
וכ׳ דהא דמבואר בב״ב וברמב״ם דאסור להשיא טצה לטכו׳ם
היד לסלק טצמו בשוא׳ח מלכטיץ לוטצה טובח אבל להשיאו טצה
רטכגס לב*נ אסורט*ש.ובטיקר דברי החוס׳דכ' לחלק בין אדם
להאדם לרמת טכו׳ם כחבחי במקיא .וטי׳ בחפיי [אנוח סיג
מייד] ובהגהות רצהיח זיל [יבמות שיאי

)KD

שם

יזהר מחניפיח כו׳ .וכמה מאלו שאין מקבלין
פני שכינה [סנהדרין ס׳ חלק] ואפי׳ טוברין

נאמן

סי׳ קג׳ו

שבמטי אמן

מקללין אוחן וטפל

בגיהניס [סוטה מיא].

וראיתי בכף החיים שהביא בשם ס׳ סחיט וחשו׳ נאיח
חיים דמוחר להחניף לבטל מוט .ולא אבין הלא לבט״ח כיש
דאסור משום רביח דברים [ירד סי׳ ק׳ס סי״ב] ואפילו
להקדים לו שלום אסור הא) אס לא רגיל להקדימו ט״ש
ובמס׳ דאיז [פיב] איחא אל חאמר אחניף לזה שיאכילני
ולזה שישקני וכר .ואולי טונתם דהמלוה מוחר להחניף
להלוה שלא יתבייש ממט דמחזיקו כטבד כמשינ טבד לוה
וגו׳ או דפנטו שלא במחכיין בשוק וירא המלוה שלא יטבור
טל לא תהי׳ לו כנושה (חו'מ סי׳ ציז סיב) מותר
להחניפו שלא יהא נכלם .אולם אם כליה אדם חשוב י׳ל
דגם בכהיג אסור כמיש בשאילת יטב״ץ (מובא בפיח יו״ד
קיס]דאס הלוה אדם חשוב אסור ללוה ליקח מחנה מהמלוה
כמו בקדושי! דזה שמקבל הוי כנותן .כיש לטנין רביח דאף
רביח דברים בלבד אסיר טיש .היה הכא כשהלוה אדם
משוב והמלוח מחניפו הוי כאלו מלוה מחניף להמלוה.
וא'כ מה מייתר דלא יטבור טל ל׳ח לו כנושה וטובר
טל רביח׳ ואפיל ךטכ*פ רביח דברים דהוא מדרבנן
הוי איסור קל נגד ל׳ח לו כטשה ויש לטיין נזה:

באופן

אחר ייל דהמלוה מותר להחניף להלום
)2D
כשיש לו לשלם ואינו רוצה או כשלוה
לכחחלה שלא לשלם דהוי לוה רשט ולא ישלם וריש
דמוחר להחניף רשעים
בן פזי סובר [בסוטה מ״א]
בטוה״ז ,ורשביל יליף זה מיטקב דכתיב בראות פני
אלקים ותרציני עיש .ויליט מאי ראי׳ מיעקב דשאני
התם דהי׳ מפני סכנת נפשות רבות ואין לך דבר
שעומד בפגי פקוח נפש .ויש לומר דחא דרשביל
יציף מיעקב מונחו דרשבפיז דאמר מותר להחניף וכו׳
דוקא בשיש סכנה אבל באין סכנה לא יהא הרשע נשכר
שיחניפו אוחי .ומצאתי ברי״ף על עין יעקב שהביא מפרקי
דריא [פליז] דיעקב אמר להקב״ה רבש׳ע אני מחניף
לרשע בשביל שלא יהרגני מכאן אמרו מחניפין לרשעין
בטוח־ז מפני דרכי שלום (וכתב במנורת המאור וסימנך
מאהבה ר״ח מחניפין אח הרשעים נטולס הזה ריל כדי
שיחי׳ חי לקיים מצוחו של בורא) טכ״ל .ומפני דרכי
שלום דאמר כיינו שיהא שלום בגופו שלא יהרגט דאל'כ
כלא אין שלום אמר ד׳ לרשעים סב) ובנח׳ לא מצינו דמסני
דרכי שלום ,בעלמא שרי לחנופי לרשעים .ובמויק [י״ז]
בככוא צירבא מרבנן דהוי סני שמטוניה וצריכי ליה רבים
ללמוד חו׳ מפיו (וס׳א איחא דאתריה דמוי רבהון (מיש
בפרש״י) ואטפ״כ שמחיה ריי .וקודם דנח נפשיה דריי בא
גם כאי צורבא בהדי דרבנן לשיולי ביה אחיך [ריי] איל
לא מסחייה דכמתיה אלא חוכי נמי חייך בי ,איל לאו

בדידך

הגהות סבהט״ח
בזה מימרא דרשב״ל (שנה ס״ג) אס ק׳יח נוקה וניכר כנחש הוא יזגרהו
על מהניך ,היינו שלא יתיירא שיהא נכוה מחלתו כי יהא קשה לו
להזהר בכבודו וע־כ לא ירצה האדם להדבק בו להיות סמיך אצלו,
ולזה אמר רשביל אס הח׳ית הוא נוקם כנחש שיש בו מרה ענוה יתירה
ושפלות בהנוגע לעצמו ,מגרהו (כפרש• ,שם הדבק בו) שלא יענשוך ח״ו
ותקבל רק סוג ממנו ,כי פוכ לצדיק טוב לשכנו וילמוד ממעשיו הטובים:
סא) אולי כוונתם בערב שא'( לו לשלם ומבקש מחילת החוב דל״ש רביה
דברים גני הערב ,ומקיים הכתוב בגי אם ערכת ונו׳ לך התרפס
וני׳ .ואפי׳ בלוה אס בבר עבר הזמן יא'( לו לשלם ומבקש שימחול

לו החוב ל׳־ש ככה־ג רביח דברים.
סב) יל׳יע דהא מניסי; ס״ח משמע דמסני דרכי שלום משמעותו אפי׳
שלא מחמת יראה ואפי׳ לרשעים דחשיב שם מפרנסים עניי עכו׳ים
וקוברים מתיהם ומבקרים חוליהם ומחזיקים בשלומם הכל מפני דרכי
שלום ,וכיה ברמנים מלכים ספ״י וכתב שם הכ*מ דקוברים מתיהם
אבל לא יחד מם מתי ישראל דאין קוברים רשעים אצל צדיק ע״ש,
ואף "נקראו רשעים יש בהס מפני דרכי שלום ועכציל דהא דאין כלום
אמר ד׳ לרשעים ,היינו שלא נתחבר עמהם בידידות אמיתית ,ואך

מפני דרך השלום שלא נבוא לריב עמהס ,אין נקרא שלום הגמור,
וכן בכ״מ המבואר בתלמוד מפני דרכי שלים פי׳ למנוע הריב או החשד
ואס כוונת הפרק■ דד״א דוקא מפני הסכנה ל״ה נקט בלשון מפני
דרכי השלום שנלמוד כפשוטו בכ״מ למנוע הריב והי׳ מקצר ואומר
מפני הסכנה ,וגם כאן כסוסה ברפבפיז דאמר מותר להחניף משמע
דלא קאי במקום סכנה ,דאז ל״ש מותר אלא חייב ,ולפי שמבואר כתום׳
שם על הא דאמרו שם (כסוטה) כל המונף לרשע סופו נופל בידו וכו׳
שזה דוקא בשלא בסכנה ,וכן על הא דאמרו שם ממי כאותה שעה
שהחניפו לאגריפס נתמייבו כלייה ,כ׳ בתום׳ שהעונש הי־ כ«כ גיזל
משום שהחניפו נדבר עבירה עיש ,אכל כמניפה מיעטה אין כ״כ עונש,
משמע דהא דרשבפ״ז מיילי כמניפה שלא בדבר עבירה דהוי מניפה
מועפת מוהר אפי' שלא במקום סכנה להחניף לרשע ,ולזה לא כ׳ המוס׳
על מימרא דלשבפיז דקאי דוקא במקום סכנה (כמו שאומר על מימרת
ר״א כל המונף וכו׳ דמיירי שלא במקום סכנה) דבמקוס סכנה א״צ
באמת לימיד דאין לך דבר שעומד בפני פקויב כדברי אאה״ג שליט־א
ונמצא דהפרקי דריא ולשנפיז כאן לדבר א׳ נתכוונו דמותר להחניף
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לרשעים

שאלות

אמונת שמואל

שאלה יג

שאלה ילמדנו יבינו מעשה שנשחטו
י״ב ארוזים פטומות וז' איכן פטומות
לאמי שהפשיטו ונמלחו וחוחן השומן בתערובות יחדיו
ונאח׳ עור׳ מן הצוואר שקורין בל׳ אשכנז העלזי״ל נצר
חחין לא נראה וניכר שוס ריעותא בעולם ובצד הפנימי
בעקום הפשטת מן הנשר נעצאו שני חללים קטנים
סמומת תכופות זה לזה נחונם היו מונחי׳ כמה נוצות
מקופלים מכופל" וקדום היה מכסה עליהן ולאחד שהוציאו
(אווזים) [אותם] משם אז נמתחו הנוצות עם קנה דק
שלהם תבניתן וארנן כשארי נוצות האווזות אך ורק
שנים או שלשה מאלו הנוצות עקצת׳ היו בלוים ורקובים
ולפי אומד הדעת וראות עין הרואות הריעוהא הזה לא
היה נעור הצוואר כעד הסימנים מעש אלא מן צדדי
סימנים סמוך ולא מופלג רחוק מן חלל הנוף כרוחב נ׳
אצבעות עכ״ל השאלה מעשה שהביא שארית יוסף גלוי
ועסויסס ץעונדא כזאת לא ראינו ולא שמענו מאור
עיני גולה”נ״י ע״ת פ״ה יאיר עינינו מאור תורתו להורות
לנו את הדרך הליכות עולם לו כבוד אומר כלו שלו׳
רב בהיכלו ה״ה אנ״ד ור״מ מהר״ר אהרן שמואל ני׳י
כ״ד המעתיר הדום רגלו השותה מיס בצמאו׳ מיס חיים
מנוזלו עכ״ל השאלה הנ׳יל :
 !“0*1^71שם השואל מני נסחרה אכן מנין ריסי
עיני ניכר ששואל מדעח של תורה ודן
נשפה ברורה וקולע אל השערה ומורה נס יורה ארי
שבחבורה ואעפי״ב תמה אני מה מצא כי משמש את
כלי הריק ונשבר ועמו זקן ויושב בישיבה הרב כמהר״ר
חיים נ” אשר כל רז לא אנס ליה אכן להוציא חלק אי
אפשר מאחר שכוונתו כי היני דנמטי׳ מכשורא שיבא
אודיע דעתי הקלושה בקיצור מופלג באהבה רבה לפי
הצעת השואל נראה דאין להם שוס ספק כלל לחלות
שנעשה מחמת שנכנסו הנוצית אחר השחיטה נין [עור]
לנשר ונחיינשו אח״כ אלא הדבר ברור לסם שנתהוו מחיים
אלא שנסחפקו דילמא ניקב ונקרע הצוואר מחיים
ונכנסו הנוצות ויש לחיש לנקיבה הסימנים כמו ההיא
נר אווזא דממסמם קיעא דמא דנוהניס להטריף אף
נספק קניא אפי׳ נעוף כמנואר נסי׳ ל״ג או שמא
הנוצות נתהוו כן מחמת שמנונית הצוואר ואח״כ קרם
עור עליהן כל זה נראה מלשון השואל אף שכפי שהציע
לפני נר אוריין כעהר״ר יאזב״ל נר״ו משמע מדבריו
שקרוב הדני שנכנסו אחר השחיט׳ ונתיינשו לשם
ונראה כאלו קרס עליהם קרום דק ומ״מ (לא) [לו] יהי׳
כדברי השואל הדבר הברור שהאווזות כולן מותרות ואנד׳
אומה האווז׳ שנמצא סייעות׳ הנ״ל דלמאי ניחוש לה
דלמא לן לאסזוקי ריעות׳ שנעשה ט״י נקיבת קוץ ועוד
דהא איכא בה כמס ספיקות ספק שמא נתהוו מחמת
ליבוי השומן מחמס עצמן כההיא עונדא דסרב ר״י כהן

תשו€ת

טר

נש״ת לדעת המכשיר" שהוא עיקל למעשה וכמי׳ש הרב
משאת בנימין סי׳ ל״ה והרב הזקן כנר הורת בס׳ ב״ח
סי׳ נ״א סעיף נ׳ להיתר והעיד ששכיח הוא במדינות
הרבה ונאשנז ע״ש בספרו וכן ראיתי כמס פעמים
לפני רנוחי הגדולים שהורו להיתר למעשה וק״ל ואת״ל
שלא נתהוו ממולדומס שמא נקרע העור ט״י מולי
שנעש׳ בנשר האווזא לחוד ולא בסימנים ואתיל שנעשה
ע״י קוץ מאן לימא שניקבו הקימני׳ וכמ״ש סנ״י נשם
אוהל מועד וכן עיקר ודלא כט״ז שהשיג ויש לנו
ראיות ברורות על זה או שמא נעשה ע״י קנה רחב
שלא יוכל לקרוע הסימנים וזה ברור להמעיין נס׳ ב״ח
שכתב דאין לנו להוסיף על הסריפיח וכו׳ ע״ש וההיא
דש״ח דר״י כהן הנ״ל לא חשו לה הגדולים הנ״ל וקמחו
ל" מאה עוכל' נעוכלא נס הוא בעצמו נעשה כמסתפק
בסוף החשוב׳ ועוד הא כתב נש״נ סיף דף חי״ץ
ע״ב דספק הנולד לנו אחר השמיטה ראוי׳ לומר נשחטה
בחזקת היתר עומדת כו' ט״ש אף דמדנרי מור״ם רי״ש
p״ נ׳ לא משמע כן כנר תשיג עליו הרב מהר״ם מלובלין
נש״ת סי' ס״י יסתל דבליו אף שמחומני נס׳ ש״ן
רוצת להשיג עליו מ״ע לא עלתה נידו והסכי׳ כדעת
סהר״ם מלובלין ע׳׳ש כי יש לבו ראיות ברורות לדברי
מהד״ס מלובלין מ״מ היכאדאיכא ספיקות עונא בוודאי
נם מור״ס מודה דיש להתיר ואף מי שרוצח להחמיר
על עלמו שלא לאכול מאוחן האווזות מ״מ תערובת
השומן היא מותר כיון דנחנעל ברוב קודם התבשיל
והתיכה כיין שנחתך לרצועות ועיין נס׳ ב״ח סי׳ ק״א
ונס׳ מעדני מלך ובספרים אחרונים בחיבורם ואף
שנתחתן אח״כ תינה בה שומן שיהא בת ס׳ נגד העור
מאווזא הספק• וכיון  hybiכל הני ספיקא נלאה בדור
דאין לאסור התערובות וכ״ש כשיש כל הני ספיקית
הנ״ל שהוא ממש (כאינ״ר שמאל״ץ הנ״ל) שהתירו כל
הגדולים וודאי אין לחלק ג׳׳כ נזה שמחירים כל האווזות
ואפי׳ אותה האווזא מותר ולרוב פשימומו לא אאריך
ואם יש להשואל איזה יאי׳ לאיסור יודיעו לי כי יש לי
עוד מילין נזה להתיר והלא חורה היא וכעת הזאת
אינני יודע שום צד לאיסור׳ לכן לא אאריך בראיות
הרנה מש״ס יפיסקיס כדרכיט ח״ל הטרוד אהין שמואל
בן הקצין כהר״ר ישראל ז״ל ה״ה קאיידננר מווילנא :
נחמה או עוף שנשבר אני שלה
במקום שעיש׳ טריפ׳ דק״ל דחוא
והאבר אסורים או שנשבר אבר במקום שאיו עושה
טריפ׳ דקי״ל דאני אסור אי שרי למכור לגוי הנהמה
או העוף מחיים או לאחי שחיט׳ עם האבר המדולדל
שנה דקי״ל דגוי מוזהר על אבר מן החי ותני׳ נפ״ק
דע״ז דף ו׳ ע״ב מעיין שלא יושיע כוס יין לנזיר ואבר
מ״ס צק נח שנאמר ולפני עוד וגו׳ או לאו דאיר«/

שאלה יף
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למישכח שוס צד היתר על זה עכ״ל השאלת :

תשובה

הא מילחא לא שעעחי ערנותי ולא
חזיני לרבני קשישי דענידי הכי גס לא
מצאט נשום פיסק שה" מפקפק לאיסור כזה אלא
שמקרוב שמעתי נשם גחל א׳ שה" בזמנינו ובימינו
שה" מורח לאיסור על כן צריכין אט לברר ולעמוד על
עיקרא דמילחא מתון דברי התלמוד ופוסקים נזה
ומחוכם יחלק ויתברר שאלחינו כשמש נצחריים ניסינן
פ׳ נהמה המקשה דף עיו ע״א נשבר העצם אם הרוב
נשר קיים שחיעתו מנוהרחו ואס לאו אין שחיטתו
מטהרחו ונגע׳ אמר רב למעלה מן הארכובה אס רוב
נשר קיים זה וזח מותר ואם לאו זה חה אסור למטה
מן הארכובה אם רוב נשר קייס זח זח מותר ואם
לאו הנשר קיים האבר אסור והנהמה מוחרם ומסיק
יאף שמואל ס״ל כרב ופריך שם לרב נמי יאמרו
נלמטח מן הארכובה אבר ממנת מיעל באשפה ומותרת
א״ל הכי קאמינא לשמואל יאמרו אבר שחייה ממנה
מיעל באשפה ומותרת שלחו מתם הלכחא כווחי׳ דרב
ואני הפייש מטמא במשא ופירש״י דשחיטה עושה
ניפול ומתיב רב חקדא לא אס אמרה טיהי׳ שחיטה
טריפה אותה ואח האבר המדולדל נח דבר שגופא
וכו' א״ל דנא הדורי פירכא ל*ל אוחיב ממחטת"
נשחטה נהמה הוכשרה בדמיה כו׳ א״ל ממחטת" איכא
לדחוי׳ כדדחינן עכ״ל וע״ש גפייש״י ז״ל נתבאר מזה
דאנר שנשבר אפי' במקום שעושה טריפה ונשחט׳
אח*כ דאין האבר מטמא במשא משום אמ״ה דשחיטה
איט עושה ניפול ומועיל לטהרה מידי נבילה ומידי אמ״ה
דהא קי״ל כאחקפח׳ דרב חקדא ונחדיא פסקינן לח
לעיל דף עי׳ג ע*נ דשחיטח אין עושה ניפול דמני׳
ונשר בשדה טריפה לא תאכלו להניא אבר ובסי
המדולדלין בנהמה ח" ועוף ושחטן שהן אקורין וא׳
רננ״ח א׳ ר*י אין בחן אלא מליח פרישה בלבד ומבואר
דאם הוא מדולדל נמקים שעושה טריפה אקורה משוס
עריפה אבל לא משוס אמ״ה כשנשחטה ונאם הוא
נמקים שאינו עושה טריפה כגון מארכובה ולמטה
האבר מותר משום טריפת ואסיר מדרבנן משום אמ״ה
משום ונשר בשדה טריפה וגו׳ ומצות פרישה אבל ל3״נ
שיי לעולם דאלח׳ה אלא דרנב״ח אמר ר״י לא קאי
אלא אאנר שאיני נמקים שעישח עטפה אף דמהט
שחיטת לטהרחו מידי נבלה מ״ס לא מהני לאיסור אמ׳ה
ואסור מדאורייתא דהא ליתא דא*כ מאי פרץ• רב
חסדא אהא דשלחו ליה מתם ואבר עצמו מטמא במשא
מהא דתט׳ אס טיהרה שחינף וכו׳ הא ע*כ דסלחו
מחם איירי נדבר שעישח טריפ׳ חס וזה אסיר כרב
והברייתא דילמא איירי בארכובה ולמטה וברנביח משום
ועוד דהא אמרינן בייש דף ע״ד יתיב ר״י וכו׳ אמר

ר״י

תשובות

רב אכלו לזה לוקח אמר ההוא מרבנן לא תציתו ופו׳
אכלו לזה אינו לוקה א״ל רב הונא אמאן נסמוך
אהדר" ר" לאפיה וכו׳ ואפ" וכו׳ כי אעיינן אנן
איהו נשחיט׳ שאינו עושה
במיתה שעושה ניפול כי
טפול כו׳ ואם איחא דיש לחלק בין עקום שנעשה
עטפת דלא מהט שחיטה ונין נמקים שאיט עושת דמהט
הלי׳ל דילמא מ אמרינן אכן דלוקה באבר המדולדל
במקום שעושה טדפ׳ ורבה ב״ח וההוא מרבק איירי
במקום שאין עושה טריפ׳ והא עדיף לתרץ דקאי כולה
אשמיטח ולא אמיתה ואין לומר דטיק מלישנא די׳ יוסף
דקאמר אכלו לזה ש*מ דאדנרי רנה ב״ח נשם ר*י קאי
דאייט בעקום שאיט עושה עטפה וקאמר דלוקה זע״ז
קאמ׳ לא תציתו ליה חה אינו דתא אכתי קשה ראכלו
לזה ליקה איירי במיתה ורגנ״ח בשם רי׳י אייט בשחיטה
אלא ע*כ דלזה לאו דווקא אלא אסחם אבר מדולדל קאי
ולא בגוונא דד׳ב ב״ח נשם ר״י אייט ולזה דייק יש״י
וכתב אכלו לזה האבר המדולדל עכ״ל ור״ל דאייט בכל
גוונא אפי׳ נלאו דשחיט׳ וא*כ הדר׳ קיש" לדוכח"
אלאנע״כ צ״ל דאין חילוק ולעולם אין נו משוס אמ״ח
כשנשחט דאין טפול מטהר׳ מיט טומאה ואיסור אודה
וא" נו אלא משים פטש׳ נמקים שעושה עטם ,משוס
אבר מן החי ובמקום שאין עושה טטפ׳ אפי׳ באכילה .
ועוד ראי׳ מדנט התו׳ דף ע״ג ע*נ ד״ה מ״ט דר״י
כו׳ קצת קשת רשאני אבר נהמה דעדאורייחא שרי אף
באכילה כדאמרינן לקמן דאין להם אלא מצות סטשח
וכו׳ עכ״ל והא ע״כ ר׳ מאיר דמטמא באבר דעיני
שהוציא אפי׳ נמקים שעושה אותן טריפה אייט וא״כ
אסור אפ" באכילה אפ" אבר דבחמה וא״כ פיק■ שפיר
מ*ט דכשם שמטהר ט מאיר באבר וינהמה ומחט
שחיטתו לטהרה אפי׳ נמקים שאקור האבר אפי׳
באכילה כנץ במקום שעושה טריפה א״כ ליטהר נמי
באבר דעונר ג*כ אף שאקור באכילה כשחתכ׳ אחר
כן ולא מתני שחיט׳ אמו אלא ודאי דלרנח ב״ח אבר
המדולדל לעולם טח׳ בשחיטה לטהרו מידי טומא׳
ואיסור אנמ״ח ואי׳ נו אלא עצות פלישה ולכך הקשו
שפיר התו׳ דהא טובא איכא לחלק כטל והוא במר ־
וכן כתב נסמ״ק בס" ר׳א להד" וז״ל למטח מן הארכובה
דהאבר שהוא אסיר יש לו דץ אמ״ח מדרנק ואסור
למולחו עם הבשר ולהושיטו לבני נח מדרבק וטע דאם
יש ספיקות אזל" לקולא אבל סן התולה אין לו דין
אמ*ה אפי׳ למעל׳ מן הארכוב׳ כי אס משוס עריפה
עכ״ל מבואר לחד" דאם נשחט׳ הבהמה ועיף באבר
המדולדל אפי׳ במקום שעושה אות׳ טריפ׳ דאין אסור
דאורייתא משים אמ״ה כ״א מדרבנן משים מצית פטשה
לחוד ומשים עטפה• ואף שהרמב״ס נפ״ה מה׳ מאכלות
אשורוחדץ (חורה) [טיח] כחג דגשר גשרה עטפה

א«י
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היא אסמכתא לעניו שאינו לוקה נשנחחכו לאחר שחינו׳
אבל הן אסורים מן התורה שיעור דאסור מדאורייתא
ואין לוקין עלץ וכמו שהאריך מ״מ שם מ״מ מקיר! דיש
מן המפרשים חלונך׳ עליו וס״ל דהכל הוא מדרננן
וכ״כ חראר׳ד גם יש״י ותו׳ וסמ״ק הנ״ל וכל האחרוני׳
הסכימו כהרמנ״ם העולה מכל זה דהיינו דנשחע הנהמה
והעוף עם האבר המדודדל אפי׳ במקום שעישין אות׳
עריפה דאין לו דיןאמ״ה אלא מדרבנן ומהשחא נראה
גרור דאין אסור להושיעו לנ*נ דביי־ן שלא נחנה חורה
אלא לנו ולא לנ״נ ואפי׳ לישראל שרי מדאוריית׳ אלא
מכח דלאו לא תסור צריכי׳ אני לשמוע למ״ש רז״ל
ולאסרו על קמן מלות פרישות אפי׳ במקום שאינו
עושה טריפה מ״מ ב״נ לא עלוות על זה כלל ושרי
ישראל להושיעו ולמכרה לגוי אחר שחיטת ודעת הסמ״ק
הנ״ל שכת׳ ואסור למולחו עס הנשר ולהושיעו לנ״נ
מדרננן הוא תמוה בעיני דמנ״ל הא כיון דמראורייחא
לא מקרי אמ״ה כשנשחע אמאי אסיר ליחנו לב״נ שלא
נאסר לחם אלא מדרבנן ואין לומר דק״ל להסמ״ק
דקורס מ״ת אפי׳ שחט׳ הי׳ עושה ניפול אפי׳
נעדולדל כיון שאינו יכיל לחזור ולחיות וכשניתנ׳ חולה
נתחדשה לישראל מקרא דנמוהם דנשרלי׳ דמית׳ עושה
ניפול ואי׳ שחיע׳ עושת ניפול וכן כתב הרממם “פ^ע
מהל׳ מלכים דין י׳ ודל וכן חייב על אמ״ה כו׳ בכל
שהוא שלא ניתנו השעורים אלא לישראל עכ״ל וא׳׳כ
ה״ח לטנין שחיע׳ דאינו עושה ניפול לישראל נאמר ולא
לנ״נ דהא ל• הא דלכאור׳ משמע דאי' שם אמ״ה על

אי

האבר המדולדל עד שימות שישחט למאן יס״ל ישחיע׳
עיסה ניפול אבל כל זמן שהיא מחובר בה אי׳ שם אמ״ה
געל_האבד עד שיפול ואין עליו שום טומאת כלל עד
שימות כדתנן מת׳ הנהמה כוי האבר מעמי משום אמ״ה
וא*כ אח״ל ששחיטה דינו כמיח׳ (ונ״נ) [לב״נ]ממש אין
שם אמ״ח עליה בחיי׳ וא*כ קודם מ״ת נמי לא הוי קרי
אמ׳ה כלל עי שיפול לגמרי מחיים אבל כל זמן שהו׳
מחובר בה לא היי אסור אף נמית׳ ושחיע׳ ותדע שא*כ
ה״ל להרמנ״ם לכתוב נפ״ע מה׳ מלכים דגם אבר ונשר
המדולדל דאסור לנ׳׳נ כשמת׳ ומולא כתב לאסור אלא
נפירש לגמרי ש״מ דלא נהוג בחס כלל וא״כ אף
דאסור לדידן מדרבנן מנ״ל להחמי׳ להושיעו נדבר
שמות׳ לו מדאורי׳ ורנק לא גזרו כ״א על ישראל• אינרא
דיש לחלק ולומר דהא י־שחיט׳ עושה ניפול היינו דווקא
לישראל דבשחיע׳ תלי׳ מילת׳ א״כ כיון שמטהר׳ מידי
טומאה יאיסו׳ אמית אבל לרידהו דננחירה מלי׳ מילת׳
עי שיצא נשמתו הוי כמית׳ ולדידחו הוי כאמ״ה וק
משמע מדברי הרמנ״ם שם דין י״ב וז״ל השוחט אח
הנהמה אפי' שחט בה נ' סימני׳ כל זמן שהיא מפרכס׳
אבר ובשר הפורש" טמנה אקורי׳ לב׳׳נ משוס אע״ח

טז

עכיל • אבל כד מעייכ׳ שפיר אשתכח דלית׳ דהא יש
לדקדק אדברי חרמנים דהא מסקי׳ נדף צ*ג ע״א
דמזמנץ נכרי על נכי מעי׳ דמי איכא מידי דלישראל
שרי ולנכרי אשור ותני׳ כוות" וכן פסקו כל ספיסקיס
נייד סימן ן*ז וכיב תרשביא בתיה דף ל׳ והשיג
אתרמב״ס ברין זה והשוס׳ פ׳ ג״ה דף ך׳נ ע״א דים
אלא לאו כו׳ הוכיחו בפשיעות מממני׳ דטהרוח דתכי
ס״ל ודלא כרב אחא נ״י ונס׳ ב״ח לא ירד להציל אח
הרמנ״ם מהשגתו  .וחנלע״ד ליישב דברי חרמנים דוודאי
לא יחלוק הרעבים אגמר׳ ערוכה דחשוחע ודהעור
והרוטב וטחני׳ דעחרו׳ דמפורש להדיא דישראל ששחט
ב׳ סימני׳ ומפרכס׳ דמות׳ אף לנ״נ אחר שתצא נפשה
אלא דס״ל דזה לא נאמר אלא בישראל ששחט נהמה
טהור׳ דידיה ומדשרי לדיר" שרי גם לניג אבל נבהעו׳
של גוי אף נעתור׳ כיון דנגוי חשוב שחיט׳ כמית׳
ואינו אוכל עד שתצא נפשה א*כ גם הישראל לא חישב
להתיר׳ עד שתצא נפשה איכא אע״ה כל זמן שעסרכס׳
ואסור לנכי נח ומזה איירי הימנים בפ״ט מת׳ מלכים
דין ייב וא״כ לפיז מוחי לישראל למטר או ליחן נחמה
או עוף כשנשמע באבר המדולדל כיון דשחיעת ישראל
מצילה מידי אמית גס לב״נ שרי דמי איכא מידי ם׳
והיות׳ נראה ליישב דהרמנ״ם איירי כששחעח גוי במצעו
ואז הוי דינו כנחיר׳ ואסור לניב ולישראל במפרכס׳
אבל נשמיט׳ ישראל רוב נ׳ סגי ושרי אף לנ*נ והכי
איתא לתדיא בחעור והרוטב דף קכ״א טיב ותדע דחא
הסמיג לאוין סימן קליו פסק בחדיא דאחד גוי זא׳
ישראל מותרי׳ כששחוע רוב ב׳ ודלא כרב אחא ביי
ובעשי״ן סי׳ קכ״ב כתב כלשו׳ הרמנים בהט׳ שחוט׳
מפרכס׳ אבר הפורש ממט אסור לב׳׳נ וא״כ הוא כרב
אחא נ״י וא״כ יהיו דבריו סחרי אהדדי אבל לפי׳ מיס
א״ש דלעיל איירי נשמט ישראל רוב נ׳ סימני' אז כיון
דשרי לישראל שרי לגוי דמי איכא מדי ט׳ ולקע׳ איירי
נס" קליו דשחט׳ גוי כיון דלאו נר שחיע׳ הוא אי
מפרכס׳ הוי אמיה ני[ לישראל נין לנוי ו«'ש ולא
לישראל ר״ל כששחט ישראל אז לא עקרי אמית נמפרכס׳
וכך מצאתי בישוב דברי הסע״ג לתרב מתרש״ל בביאורי
הסמיב קליו שכיב אכן דברי חרמנים בקעי׳ י*נ
מטאר להרי׳ דאף דישיאל ששחט רוב נ׳ סיעכי׳ אסור
לגוי בעפרכש׳ ונע״כ ס״ל ישיב ראשון דאיירי בבהמות
גוי או נאמר דט״ש הוא ברמנים וכליל אעפ׳י שסחט
גוי ב׳ סימני׳ וליג ישראל וציע  .נס דברי סמיג חנ״ל
צליע עדיין דמשמעות ל׳ משמע ולא לישראל קאי אאיסור
לנ״ג ואי האי איסור איירי כששחט גוי א*כ הימר׳ קאי
לישראל אף בשחיט׳ גוי וריל משום אעיה דע״כ אסור
משוס שחיט׳ גוי שהיא נבילה ותא לא מציט נשום מקום
ישמיט׳ גוי יוציא׳ מידי אעיה לישראל ולא לנ״ג דצא
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תשובות

או נוחנו להגוי לים עלה שוס איסור אע״ה אלא אח*צ
כשממום או ינחוי יעשה ניפול וכמשיל ולדידי׳ שר׳
אפשר דליד למושיע טס יין לנזיר אף דלדידי׳ שד׳ עיע
המורה אסרו עליו כשיהי׳ נדר אבל באיסור דשד
לדדי׳ ואינו אסור אלא לנ״נ שד׳ לאשומי ולא אמרי׳
בזה לפני עור צא חחן מכשול ואפי׳ בישראל עצינו בפ״ק
דיבמוח דנ״ש הוי מודה לנ׳יה ולא נמנעו וק בחולין
חס לי׳ לאב׳ דליספי ליה איסור גבי נ״ט בר ניט
ופלפלו הפוסקים אי צריך להגיד לו מה שהוא
גבי ביר
ולחנירו אסור כ״ש
לדדי׳
הישר
יסייא להושיעו מה שהוא שרי׳ לדדי׳ ובזה מיושב מס
שהקשה נס׳ ש״ך על הרב הניח ופרישה’ומיז נס׳ סיב

נאמר זס 3גמ׳ אלא מחשנס טומאת אוכלים דככרי
נמסור* משוי ליס אוכל אנל מ״מ להוציא מידי אמ״ה
וודאי לא מוציא* והוי כנחיר׳ ומים׳ דננושת ניפול ושוב
ראיתי למהר׳ר אייזק שמ ין בביאורי שהניח דברי
הסע״ג הנ״ל בצ*ע ונ*ל דלימנייה׳ לדברי מהרש״ל הנ״ל
במי׳ של הסמ״ג דא״כ הי׳ ישראל ג״כ חייב משים אמ״ה
וצ*מ ■ מ׳׳מ ביררנו מדבריה׳ רכל הפיסקי׳ או רונן ס״ל
דישיאל ששחט נמהורי(שלס)[שלו]דוודאי מציל׳ השחיט׳
מידי אמיס ושד לנ*נ אפי׳ נמפרכס׳ וה״ח לאבר
המדולדל ואפי׳ במקום שעושה טריפה ומוםרח לנ״נ
ואפי׳ מדרבנן וא*כ לינא איקורא לעכור או לימן לנכרי
אחר חשחיט׳ ודלא כמשמעום ססמ״ק סימן דא דאוס׳
אפי׳ נאיסור אמ״ה של דרנק מדרבנן להישיטי :
שכמנו דש נ״מ דנטמאי׳ אי׳ אמ״ה טהג ושרי׳
יש לצדד להקל בעוף ואפי׳ למכרו מחיים באבר להושיטו לנ״נ והקשה עליה׳ הרב הנ*ל דהא קי״ל
דל*3נ אסור אף בטמא׳ ולמאי שכחנחי א״ש דלהישיט
המדולדל דהא הרמנ׳ים פסק דאין ב״נ נהרג
לישראל בטמא" שרי׳ לב״כ כיון דלדיד׳ שרי׳ אינו
מל איסור אמ״ה דעוף ואף שהראנ׳ד השיגו וכך משמע
מוזהר על לפעלמ׳׳ע והא דנקט בפרישה לישנא דעי
דעם הסמ*ג לאוין סימן קל״ו גם להכ*מ שרצה להצילו
איכא מידי דלישראל מ׳ אאיסור תישט׳ קאי ולא אאיסור
קצם עמה שיש נו איסור דאוריים׳ לדבריו אלא שאינו
אעיס נטמאי׳ צב״נ דוודאי ס״ל לאיסור וכרב נדל פ׳
נהרג ע״ש פ״ט דין י״א מ׳ע נראה באבר המדולדל
כיה ולפיז נראה להתיר לרופא ישראל לימן לגוי׳ זונה
דבישראל אי׳ נו אלא מצו׳ פריש׳ נעוף אמרי׳ דכ״ע
משקה שמשמה כדי להפיל ולהמיח עוברה אף דס״ל
מודו דל*3נ שרי דלא לטי׳ מחלוקם ופלוגחה רחוקה
ואמרי׳ מעיד חד דרגא להקל אף להפיסקי׳ דמחמירי ב״נ מצוו׳ על העוברים וישראל איט מצוו׳ כדאי׳ פיד
עימום אף דהמו׳ כתני שם ובחולין דף ציג דיש איסור
נעיף באבר הפורש מ׳מ באבר המדולדל אפשר דמודו
בדבר מ״מ או׳^נו מים׳ לישראל ישרי בעובר׳ וליכא
דשרי ועוד דנמגדול עוז כמב הטעם דבשי־ עיף לא
כאן משוס לפעלמ״מ כיון דהאי איסור לדידי׳ שיי
מקד בשר ואי׳ אמ״ה נוהג נ*3נ גו כמו נשר בחלב
בעוברי׳ שאין בו איסור דאורייתא אלא קצם איסור
לרע*ק אבל לישראל מקרי נשר כיון דדמו אסור אבר
דרבנן דהא שרינן לכחחיל׳ נחי׳ ודוחי׳ נפש מפני נפש
ונשר ג*כ אסיר משא״כ לנ״נ אוקמי שכמו קודם מים
שלא סי׳ מקרי בשד ואי׳ אמיה נוהג בו וא״כ כיש שיש כשלא הוציא עובר אם ראשו א*כ ליכא שום איסור
נהושט׳ לגוי אף שהי׳ מצוו׳ על העוברי׳ כנ״ל אכן
לסקל במדולדל לכ״עאענס יש לצדד ולסקל מתא דגרסי׳
נעיז שם דלביג לא אקוד להושיט אלא דקאי בחרי ענד כמדומה ראיתי פילפול בזה נחלק א׳ לשיח ר׳יי מטראני
הנדפס״ נמורגמ׳ ולא ידעתי להיכן דעתו נוטה :
דנהר׳ כו׳ והיה מלמכור לו בהמה (להקים׳) [להקיבה]
כשאין לו בהמת אחרת אבל כשיש לו אחרח שד למוכרו  "Wיש לצדד ולהקל דכיון שאין הגוי עיש׳ איסור
מד ויכול לימן לשחוט לישראל ולא יהא אע״ה
־"לדעה זו (רמשים הקרנה וע״ש כשיש לו בהמי אחרם)
וכחב סמרדכי שם דהיה כשמוציא לקנו׳ דבר זה או אמ״ה לרעת תרשנ״א וכיויש שם הפוסקי׳ וכמשיל ואפי׳
בבהמות גוי א״כ אף כשנחר או ממה אח*כ אין הישראל
במקום אחר ישרי ומוכרו (זדלא כהש״ג דמסחפק שם)
מכשילו אצא הוא מכשיל את עצמו שלא הניחו לשחיט
ו pפסק מורים ניד סימן קניא סע ׳א נהג״ה עיש
וא*כ סינר ברור דכיון דהרנס נהעים יכול לקנו׳ כזו ושרי׳ לעכור לו ולימן  .ומה״ט צ״ל דלא חזיק לדבק
שנשבר אבר המדולדל בה אי׳ כאן איסור משוס קשישי דחיישי לאיקור זה הנה ערכתי לפניך כעם כל
לפעלחיע אעיג דכמב מורים שם דיש מחמי׳ אין דבריו הצדדם וכל מה שיש לישא וליחן נזה בדברי התלמוד
ברוד׳ וכמיש מחו׳ מהרש ׳ך נס׳ שיך עליו עיש אכן ותפוס׳ (עוד כיל לצדד למלוח שהגוי ימכור לגוי אחר
אי׳ החים׳ הניל ברור אצלי דא*כ למה אמרינו שם נ״מ ואלפני דלפני לא מפקדיהן) חנלעיד כתבתי וחתמתי
את שמי הטרוד אהרן שמואל מווילנא :
סיכא דיש לו בהמה אחרם ולא אמר דנ*מ היט דיכיל
לקטם נהמה אחרם וכי אי׳ בכל עיר' א׳ שימכור בהמה
טיף נשאלמי מאת אוהבי דבק לי מאס
הרב המופלא מסדיר משה אניד
או לבונה ואיכ יחבמל הדין של משנמיט אסור למטר
להם וכיק דלא אשכחן 3נמ׳ היחד אחרים כי אם יש דמדינומ סעסין וזיל אט׳ מ״ו הגאון המופלא סרב הטלל
לו בהמה אמרם לא שרינן נגוונא אחרים׳ אף דיש לדחיק פיה אביר ודע נר המערבי מסדר אהרן שמואל
וליישב  .עוד יש להקל מאחר דעכשיו כשאני מוכרו נדי יבאר צי מ*ר פי׳ פסקים וכתבים סימן רנ״ר
בלא׳

Tip

שאלה

אמונת שמואל קוידאנובר ,אהרן שמואל בן ישראל עמוד מס (38הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

(0

קעח

אמרות משה

בקום ועשה והכא נמי איסור דרבנן הוא
אם יתנהג כמו שכתבנו בפנים וכו׳ ,או
דלמא אעפ״ב צריו להניח אצבעו באזניו
מטעם שאמרו חז״ל מוטב שיעשה אדם
עצמו שוטה כל ימיו ואל יהי׳ רשע שעה
אחת לפני המקום וכו׳ ועי׳ ברכות (י״ט
ע״ב) המוצא כלאים בבגדו וכו׳ מאי טעמא
אין חכמה וגו׳ [וכבוד הבריות לא שייך
בזה כיון שהם עושין שלא כדין] או אפשר

דוקא בדבר שהוא איסור דאורייתא אמרו
מאמר זה דמוטב וכו׳ ע״כ העצה היעוצה
לצאת ידי כל הספיקות אם אינו יכול
להוכיחם כלל ישתדל בכל כוחותיו לצאת

מזאת החבורה עכ״ל.

ולכאו׳

נמצא לכל הנ״ל דדין זה אי

כבוד הבריות דוחה איסורים גם
כשמתבייש מחמת עצם האיסור או לא,
במחלוקת האחרונים שנויה ,ודעת הנוב״י
להקל ואף הח״ח נסתפק בזה וכנ״ל.

בגדר כבוד הבריות לדחות איסורים
[וכדאיתא בשו״ע או״ח סי׳ א׳ שלא יבוש
.,..מפני המלעיגים] אלא דבעובדא דהנוב״י
אין הנדון מחמת בנ״א כאלו ,אלא
שבמציאות יהי׳ ע״י פרסומו גנאי גדול
[לבניה של אשה וו שהיו אנשים חשובים
ומיוחסים] מעצם הדבר שנעשה חטא כזה
במשפחתם .ודוקא בכבוד הבריות כוה ס״ל

להנוב״י דדוחה איסורים דהוי כמו בושה
שאינה מעצם האיסור [כיון שאינו מחמת
בנ״א המלעיגים על מצוה זו ,וכנ״ל] .אך
עדיין צ״ע קושיית התפארת ירושלים

מקדושין ס״ו.

אף
להדיא
נסתפק
מיהו הח״ח
כשמתבייש מחמת בני אדם
שילעגו לו על זהירותו מלשה״ר אלא שלא
נסתפק אלא באיסור דרבנן וכתב די״ל
דהא דאמרו מוטב שיעשה עצמו שוטה
כל ימיו ואל יהי׳ רשע שעה אחת מיירי

אמנם שמעתי מגאון אחד ששמע מפי
מרן הקה״י זצ״ל דלדעתו אף
הנוב״י לא נתכוין לומר דכבוד הבריות

באיסור דאורייתא ,אך מ״מ צ״ע ממה
דאיתא סתמא בשו״ע או״ח סי׳ א׳ שלא
יבוש אדם מפני המלעיגים( ,עוד יל״ע
למה לא נסתפק הח״ח גם כשמתכייש
באיסור דאורייתא בשב ואל תעשה ,ונפרש

מודה דכשמתבייש מחמת בני אדם
המלעיגים עליו בקיום המצוה ,אין זה

הא דמוטב שיעשה עצמו שוטה וכו׳ בקום
ועשה).

דוחה גם כשמתבייש מחמת עצם האיסור,
וחשבתי אולי כוונתו ז״ל דאף הנוב״י

סימן ז׳

בענין איסור לפני עור לא תתץ מכשול
בבא

מציעא דף ל׳ ע״ב רבי ישמעאל
ברבי יוסי הוה קאזיל באווחא פגע

ביה ההוא גברא הוה דרי פתכא וכו׳ יהיב
ליה פלגא דזוזא ואפקרה .וכתבו התום׳
ד״ה אפקרה וז״ל שלא יכשלו בני אדם
בלא תגזול עכ״ל [וע״ש עוד בריטב״א

(הישנים) שהביאו דברי התום׳ באריכות
יותר] ולכאו׳ צע״ג הרי לא שמענו מעולם
שאסור לאדם להניח חפציו בדה״ד בלא
שמירה ,שמא יכשלו בהם בני אדם לגוזלם.
(ועוד העירוני דאדרבה מבואר בב״ק דף
ס״ט דבכה״ג שיש לחוש שיבואו לגזול
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אמרות משה
במזיד ויאכלו טבל ,אמרינן הלעיטהו
לרשע וימות ,וכ״ש דאין בזה משום לפני
עור .מיהו לא דמי כ״כ להכא ,דשאני הכא
שמצילין אותו מן האיסור גזילה כשעדיין
לא גזל ואינו רשע ,משא״ב התם דהנידון
להצילו מאכילתם אחר שיגזול אותם).
ודוקא כשמושיט איסור לחבירו ,אסור
משום לפנ״ע ,אפי׳ כשהנכשל מזיר ,אבל
הכא אין מושיט לו את האיסור.

קעט

לרשע וימות] ,החמירו הצנועין להצילם
מאיסור אכילת פירות רבעי .ולפ״ז י״ל
דמש״ב התוס׳ דרבי ישמעאל ב״ר יוסי
הפקיר העצים שלא יכשלו בני אדם בלא
תגזול ,הכוונה שעשה כן ממרת חסידות
כמנהג הצנועין.

שוב מצאתי בספר "שרידי אש" (חו״מ
סימנים ס״א ס״ב) שנשאל לענין
בעל עסקים שרוצה לנסות את אחד
והעירוני שכעי״ז יש להקשות בהא מעוזריו ,אם הוא איש נאמן ,ולכן רוצה
דמבואר בסו״ם איזהו נשך להשליך איזה סכום כסף בחצר ,ולראות
דהמלוה את חבירו שלא בעדים עובר אם יקחנו לעצמו ,או יכריז על זה .האם
משום לפני עור דשמא יעלה בלבו לכפור .רשאי לעשות כן או לא .והשיב השרירי
ומאי שנא מהמניח חפציו ברה״ר דלא אש דלהסוברים דמלוה את חבירו בלא
שמענו לאסור לעשות כן שמא יבואו עדים דעובר בלפני עור ,הוא רק משום
לגוזלו ,ועוד ,דא״כ איך מותר להכניס שמא ישכח ,אבל לא חיישי׳ שיבוא לכפור
אורחים בביתו ,והלא עלולים לגזול חפצים במזיד ,א״כ ה״נ בסתם אדם שהוא בחזקת
־■•-בשרות אין לו לחוש שיגזול .ועוד כתב
מביתו ,ונמצא מכשיל אותם.
דהיכא דנותן לחבירו דבר היתר ואיכא
ולכן נראה דלעולם לא חיישי׳ למי למיתל?.,שיעשה בו היתר ליכא לפני עור
שרוצה לגזול במזיד ,ומיהו בהנך כמבואר בשביעית פ״ה משנה ח׳ .וא״כ
עצים דר׳ ישמעאל ברבי יוסי לא הי׳ ניכר ה״נ רשאי לתלות שלא יגזול( .אך צ״ע
בהם כ״כ ששייכים למישהו ,ובני אדם
שלא ביאר השרירי אש למה אסרו להלוות
יטלום בטעות שיסברו שזה הפקר ויעברו בלא עדים ,משום לפנ״ע ,הא רשאי לתלות
בלא תגזול בשוגג .ובהך דהמלוה חבירו שלא ישכח ויכפור ,וכ״ש להסוברים
שלא בעדים מצינו ג״כ שיש מהאחרונים דחיישי׳ שיכפור במזיד קשה למה נחוש
[הלח״ט ותומים ונתה״מ] שכתבו דהחשש
לזה).
הוא שיבוא לכפור בשוגג ,אבל להב״ח
ופרישה דס״ל דהחשש שם שיבוא לכפור עוד כתב שם דשאני ההיא דב״מ דף ל׳
שהפקיר ר׳ ישמעאל ב״ר יוסי
במזיד צ״ע למה ניחוש לזה ,וצ״ע כעת.
העצים וכן הך דב״ק ס״ט דהצנועים
שוב ראיתי דמדברי התוס׳ ב״ק ס״ט הפקירו הפירות ,דכיון דהוי בשדה ,שהוא
(ד״ה והצנועין) מוכח דאף כשבאים בחזקת הפקר ,לכן רצו להצילם מאיסור
לגזול[ ,דמעיקר הדין אמרינן הלעיטהו שאינו ידוע להם[ ,וזה כעין דברינו בס״ד].
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אמרי

דיני טריפות

יסנאש ששי שמרוח הוא מכלל שישרין מהלמ׳ס כמבואר תשובת רא״ש
יא'פ מ'נ ולא ניתצו להן שישרי! י"ל דחף קנון מצווה מ״מ הא כ׳ הרמב״ס
כל מלכים (פ״י) ולשלם אין עונשין מה! לא קטן ולא מרש ולא שוטה
לפי שאינן בני מצות .וכוונתו על קטן שאינו בן דעת דומיאדמרש ושוט׳
וכמו הכתבתי נזה בדברי חיים דיני ניזקי ממון (סי׳ י״א) וא״פ לכאורה
רשאי להאכיל לחשו״ק בהיתר ואמאי אינו מקבל טומאת אוכלין וצריך
לומר כיון דהנךלאו בני דיעה כינהו לא קרינן ביה אוכל שיכול להאכילו
לאחרים :

C,

<׳u(f׳.

י,

r
,

ראיתי בתשובת מנחם עזרי׳ (סי׳ קכ״ג) הניף ידיו למלוק
, 1
ע״ד חוש׳ חולין (דף ק״ג) שכתבו דאבמה״ח דטמא׳
אס לא דגלי קרא ל״ת הנפש עם הבשר מי שבשרו מותר היה חל על טמא׳
אף דאיסור טמאה קדם מ״מ אבמ״ה איסור שסיף הוא דאיתוסף איסו׳
לבל וכתב דהא דרשינן ראה ויתר גויס התי־ להם שבע מצות עי״ש
מטאר דסובר דעכשיו אין ב״נ מצווים על אבמה״ח וט״כ צדנריו הא
דמטאר בש״ס ע״ז (דף ו') מנין שלא יושיט אבמה״ח לבל שנאמר לפני
שר ל״ת מכשול היינו רק איסור דרבנן עכשיו אמר מ״ת וכן כ׳ בתשובת
פנ״י (חיו"ד סי' ג') והוכיח מש״ס ע״ז (דף י׳ב) מאי לא חשו חכמי'־נא
אמר ל״ח חכמים ליום אידוופירש״י דהואאיסו'דרבנן ובש״ס שם מבעיא
האדאסרו חכמים לשאת ולתת עמהם לפני אידיהן משוס הרוחה שא
א משוס לפני שר דמזנין ליה בהמה ומקריבה לע״ז ולא איפשט׳ואמאי
לא איפשטא דע״כ לאו משום לפ״ט שא דא״כ הוי איסור דאוריית' ואכן
קיי״ל דאינו אלא איסור דרבנן א״ו דלפי׳ע דגוי ל״ה רק איסור דרבנן
והטעם כדפירפ״י התם דהא הקביה עמד והתיר להן ואינו אסור אלא
שלא יעברועייי והא דגב׳ תרנגול לבן קטיעדנא איפשטא ופשק ה־א״ש
לחומרא צ״ל משום חומרא דע״ז פסק לחומי א אף אי הוי מדרבנן ראי'
דהא (דף ט״ו) קאמר בש״ס אימר לשחיטה זבנה אלמא גני ספר לפ״ט
אזלינן לקולא וגבי ס' דר א נמי ניזל לקולא אייו בעי"ז החמיר׳ ותר ושוב
כ' דאף אי היי מדאורייתא דהא גבי פרה בשביעית מקיצינן אף ב ש־־אל
אלמא איסור לפ״ע קיל משאר איסורי! טי׳יש !,והנה מ״ש באיבעי׳דמש ס
הדוחה או משום לפ״ע לא "דעתי כוונתו הא נ1כ האיבעיא הוא אס משו'
הריחה נמי הוא א .משים לפ״ע לחוד אבל ללפ׳ ע לכי ע חיישינן וא סיר
שרה הוא ונש של ה־־יטב״א שם  .ומ״ש דאישור ;פ״ע ק ל מתאר
איסורין כיון דתלינן לקולא בס׳ צפ״ע כנר עמד ע״ז בריטב"א (דף ט׳ז)
שם דאמאי מקילין בשביעית והעלה דלאו לפ״ע ליכא אלא כשנותנו למי
ש עשה עבירה ודאי ט ורבנן אס־ו אפילו סתמו היכא שיש רגלים לדבר
נשם שיעבור בו זה עבירה ועשו סתמא כפירושו וכל היכא דאיכא למתלי
לקולא דלאו לעבירה בעי ליה אוקמיה אדינא והתירוהו אבל בשביתות
נהמתו כ”ה דאיכא חשש מלאכה מוזהר מה״ת ש"ש!מבואר הטעם דעיק'
הלאו דלפ״ע הוא היכא דהוא ודאי מכשול והיכא דיש רגלים לדבר הוא
רק איסור דרבנן אבל לא דאיסור לפ״ע קיל הוא ומה״ט לא א״ש מה שדן
שם הפנ"י בנידון דרמ"א אה״ע (סי' ה׳) במוכר תרנגולים לגוי ויודע
ט שמסרסן כיון דספיקא דדינא שא אס מצווין על סירוס אזלינן לקולא
דאין סברא נשלם בין ס׳ כפשוטו או ספיקא דדינא כיון דנשניה׳איכא
חששא שמא עובר על לפ״ע אי מקילינן בחדא מקילינן באידך עכ״ל וזה
תמוה דבספיקא דדינא ודאי הוי ם׳ דאורייתא כיון שיודע בו שמס־סן.
משא״כ נמקים שהוא ס׳ אס יעשה אישור בחפץ זה לא אסרה תו־ה^מ״מ
מדברי ריטב׳יא מבואר דאף באיכא רגלים לדבר מ״מ כל שיש צד שלא
יעשה האיסור ליכא לפ”ע מדאורייתא ועיקר הלאו דלפ״ע היכא שברור
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ר הדבר דיעשה ט איסור ולדבריו הא דאמר ר״נ שלא יושיט אדם כוס יין
?'’׳מיד <ו לנזיר ופירש"'שמא יבא לשתותו ובתוס' כ׳ דנקע יין לנזיר משום
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דתסתמא למישחי קא בעי ליה כיון דכ״ע חמרא שתו ושמא שכח נזירותו
ונרא״ש נ׳ שמא ישכח נזירותו ע״כ לא עדיף מרגלים לדבר כיון דאינו
בירור גמור שיעשה בו איסור וע“כ לא קאמר ר״נ לאסור מטעם דעונר
סל לפ״ע דאורייתא כיון דאינו ודחי וליכא רק איסור דרבנן וממילא י״ל
נמי כמ"ש הפנ״י דאנמה׳יח לב"נ ליכאג״כ איסור לפ׳ע דאורייתא אף אם
שא וראי שיאכל  yאולם להמטאר ש"ס ב״ק (דף ל״ח) דפריך על מה
דקאמר עמד והתינקלה^איתגורי אתגר א״כ מצינו שטא נשכר ומתרץ
דאפילו אם מק״מין חין מקבלין עליהן שכר מבוא־ דרק לענין זה התיר
להם ופירש“י אבל משנשין לא פטרן וא 'כ אמאי לא יהיה האיסור צפ״ע
דאורייתא .וזה נמי דכי רש"י ע"ז (ד׳יה ע״א) דנהי דעמד והתירן מיש
אל יעברו על ידיך שהרי עתידין הן ליחן אח הדין על שאין מקיימין
אותן לא אדע מנ״ל להפנ״י דלא עבר בשביל זה על לפ״ע מה״ת דמ״מ
מכשל הוא לפני כעובר אף דאינן מקבלין שכר והיינו דאין עשית המצוה
מתקן ואין עבירתו פונם מ’מ כיי! שימשך שה עונש י״ל דענר על לפני

ןיזיץ

עור מה"ת :
רמב׳־ה הל׳ מלכ ם (סוף פ״ח) וז״ל כל המקבל טליו שנע מצות
ונזה לעשותן ה״ז מחסידי אה״ע ויש לו חלק לשה״ב והוא
י'

שיקבל אותן ויעשה אוח; מפני שצוה בהן הקב״ה בחורה והודיענו ע״י
משה רבינו פנל מקודם נצטוו בס! אבל אס משאן מפני הכרע הדעת אי!

כימץ ז

בינה

זה גד תושב כו׳ הורה לנו יסוד נשגב שכל התורה והמצות צריך לשינון
מפני שצוה הקב׳יה למשה ונקראת על כמו וגינה ננו שקר זה ג'כ בפי׳
המשנה מש׳ חולין ס״פ גה״נ וז״ל ושים לבך על עיקר הגדול הנכנג במשנה
הזאת והוא מה שאמר מסיני נאסר לפי שאתה הרחת לדעת שכל מה
שאגו מרחיקים או ששים היום אין תנו ששים אלא במצות מרע״ה לא
שהקב׳יה אמר זה לנביחים שכפניו כגון זה שאין אנו אוכלי! אבמה״ח איט
מפני שהקב״ה אסרו לנח אלא לפי שמשה אסר עליט אבמה״ח במה שלוה
בסיני שיתקיים אישור אבמה״ה וכל אין אנו מלין מפני שאברהם אביט
ע’ה מל עצמו ואנשי ביתו אלא מפני שהקב״ס צוה אותנו ע״י משה רע״ס
שנמול כש שמל אאט״ה יש גיד כנפה אין אנו הולכין אחר איסור יעקב
אבינו ע״ה אנא מצות מרע״ה הלוא תראה מה שאמרו תרי״ג מצות
נאמרו לו למשה מסיני וכל אלו מכלל המצות עכ״ל ■קשרה לנו שכג קיום
המצות שאנו מקיימים עיקר הוא משום שצוה כקב״ה לנו ע׳י מרע״ה
וזאת התורה אשר פס משה וזאת רצק הבוית״ש שעל יסוד זה נקיימס
אולם מ״ש ביד החזקה שגם ב״נ צריכין לקיים השבע מצות מפני כצוה
בהן הקב״ה בתורה לא נתבאר מאיזה מקור נאמן שא״בכלל זה וים לומר
מן מימרא דבש״ס ב״ק הנ״ל דדרשו ראה ויתר ראה שבע מצות שקבלו
עליהן ב״נ ולא ק״ש עמד והתירן להם היינו שנפסק הציווי מה שהיה
מקודם לכן היינו קודם שעמדו ישראל על הר שיני הושר להן שנח יקבלו
שכד כמציוה ושש' ע״י הציוי שהיה מקודם לכן לאדם הראשון ולנח רק
ניצה שעיקר תלוי בקיום המצות עיי מרע“ה וע״י נשלמו הנפשות בקיומן
כש לישראל כקיום כל התרי״ג על יסוד הלזה כן לנ״נ להיות להן חלק
לשה׳ב צריך שיקיימו השבע מצות על יסוד הלזה .ולפי״ז ודאי ח״ו מלומר
שע' י שהותר להן ליכא מה״ת הנאו דלפ״ט וכש שכתבתי:
והרב מנחם עזרי׳ בעצש כתב במאמר חקור דין ;ח״ג סכ׳'א)וז’ל דאף
־אמי ינן ראה ויתר לא חידוק מיניה שיהיה מותר לג להחטיא
א־ס בדבר דהא תניא נא יושיט אדם ’ אבמה״ח לבל ובפירוש אמרר
תירה לכלב חשניכון אותו אלא הותרו להם ועתידי! ל תן את הדין ש ש
בנועם דבריו .וסוחר ד׳ע דעכ״פ כיון דאסור מהחלה־ ל״ה שסיף.
ואילו סובר דלאו מה״ח ליה מ מ עכ״פ כיון דנם בל מלווין היום למה לא
יהיה איסור מוסיף  .וראיתי שם במאמר חקור דין דחשיב נמי בק
האשור לבל נבלה דכי מתני לה בפסיקתא צהדיא מדכח ב כל רמש אפר
שא חי לאפיקי נבלה דהיינו שמחה מאליה  .ולכאורה כן משמשת דברי
תום׳ שלין (דף נ״א) ד"ה כמאן אל פרע להו בית השחיטה היינו נחירה
שנצע ו על הנחירה  .אולם ב :פב״א שס כ' שיראה להן שאינו אבמה״ח
יכ׳כ בס' ראר יוסף שס דטינח תוס' נ״ה הוא כמו שכ׳ הרשב׳אזנס׳
ברית אכרהס הבי; דברי תום' כפשוטן דמתה מאניה אשור לנ״נ ומכינו
כן גם מדברי רהבים (פ'ז הייז) משחיטה דכ׳ כשהיו ישראל במדבר לא
נצטוו בשחיטת החולין אלא היו נוחרין או שוחטין ואוכלין כשאר גויס
משמע דגם שאר גויס נצטוו על הנחירה והא דכתיב בתורה לגר אשר
בשעריו תתננה או מכור תפ״ל דאסור להם כתב דקרא איירי בנבלה
שנחנבלה בהעדר דיני שחיטה שנתוסף לישראל מה שאין הנויס נצטוו וזה
קצת דוחק • אולס מדלא חשיב רמב״ס הל׳ מלכים כנראה דליכא'•איסור
מתה מאליה לבל .גס ממה דפשק (ס״ד) ממ״א דאס צירף חצי זית מנבלת
השור וח״ז מנשר הגמל אינן מצטרפין והיינו דפסק כרב מס׳ מעילכ(ד'
י״ו) דהא דקתני במתניתין פס כל הנבלות מצטרפות זו עם זו הוא רק
לענין טומאה אבל לענק אכילה טהו־ ין בפי ע וטמאים נפ"ע ועי״ש במ״ה
ואמאי לא חל איסור נכלה על טמאה דהא הוי איסור מוסיף דאתוסף
לנ״נ ובודאי מדקאמר בש"ס משמין בפ״ע וטמאים בפ״ע משמעידליכא
אופן שיצטרפו ביחד ואם מתה מאליה בלא נחירה אסור לב״ג א׳׳כ טמא'
המתה מאליה מהראוי שיחול איסור נבלה עליה ולהצטרף עם רעשרס
א״ו דלא חל כיון דלא ,תוסף במה דמתה מאליה דלא נאסר לבל ואף
דהרמב״ם דקדק בלשונו וכתב אס צירף ח״ז מנבלת השוד וח״ז מנשר
הגמל ולא נקט מנבלת שמל ה״ה לא משמע דתם מתה הטמאה מאליה
שימול שס נבלה ויהיה איסור שסיף בשביל דנאשר לב׳ג .
'01׳? £שם במאמר חיקור דק ובפי׳ אמר׳ שד׳ לכלב תשליכון אותו .לא
ארע הא טריפה הוא אף דשדנה חיה וזה ודאי אינו אשור לבל כ״ז
שלא מחה .ושד מבואר שס במכילתא לכלב ככלב או אינו אלא לכלב כמשמש
ת״ל ל״ת כל נבלה והדברים ק״ו מה נבלה שהיא מטמאה במשא ה״ה שתרח
בהנאה טריפה שאינה מטמאה במשא אינו דין שתהא מותרת בהנאה
ש׳יש והיינו דאף דקרא סתם כתיב טריפה ה״ה לא איירי מטרפה ומתה
ממש ועדיין אינה מטמאה  .ועכ"ם אף במתה ממש ג״כ איירי קרא וקאמ׳
ככלב דשחר לנכרי .ועוד דאי מחה ממש אסור לב״ג וקרא דל״ח כל
נבלה איירי כפנתנבלה בשחיטה א״כ מג׳ל דנכלה ממש שחר בהנא׳ ואף
דייל דמ”מ ליכא קרא לאסור בהנאה מ״מ דלמא טריפה ממש דטומדת
למות גרע ממה פנתנבלה בשחיטה כיק דמתה מעצמה אסורה לב"נ .
ובאמת יש להבק דברי המכילתא דהא מבואר בש״ס פסשס דמהדרי
לשלף מקרא לכג איסורי אכיל' המותרין בהנאה מנ״ל ולא אמרינן למילף
מנבלה מק׳ו והיינו ע״ 5כיק דנם כלא גלוי היינו יודעים דאכילה הכתוב

נהוי״ה איט הנאה רק אכילה ממש ול״ה שציאק דררא מפשטא רק כיק

אמרי

ן>? לזייז 0^,1
? A/ר

...

דיני טריפות

דצריך לגלות דמותר מזה ינפיק במ״א דמאידכתיב כחודה אכילה הוא
הנאה ג״כ בכלל וצריך גנוי דעת בכ“מ  .גם הא  faנוכל למילף מגבלה
די-ל שור הנסקל יוכיח דאף אש שחטו ועשהו כעי! בבד חסוד ג״כ באכילה
ובהנאה ובודחי חינו מטמא במשח וחעפ״כ אשור בהנאה ועי״ש חום'
(דף כ״ג ע״ב) ד״ה ימה .ואולי י״ל כיון דטריפה תחנת נבלה הוא ומהי׳ט
אם אוכל חצי זית נבלהוח״ז מטריפה מצטרפין כמבוחר רמב״ם נס לכך
ילפינן לטריפה מגבלה מק״ו להתיר בהנאה עכ'פ מבוחר ממכילת׳דככלב
לאו דוקח כלב ממש ומג״ל נאסור מתה מאניה לב־נ ;
א^ר אעורר מעט באיסור דלפ״ע דליכא רק היכי דקאי בחרי עברי
נהרא כמ״ש היא״ש מס' ע״ז שם ובריש מם' שבת כ' כמו דקטן
אוכל נבנות ב״ד מצווין להפרישו כ״ם כלח יסייעו לגדול ונשיך יו״ד (סי׳
קנ"א ס״ק ו׳)כ' לחלק דבעט״ה וישראל מומר א"ח להפרישו ועי"שבר״מ
דודאי ישראל מומר הוי כישראל לכל דבר רק כוונת הש״ך כשהוא מומר
לדבר זה היינו שעובר במזיד וכוונת כרח׳יש מס־ שבח דוקא כשהוא שוגל
וזה דוחק גדול ועיין ריטב׳יא ע״ז (דף ו׳) שכ׳ נהדיא דאשור נסייע ידי
עוברי עבירה כל שאנו גודמין לו לעשות איסור או להרבות באיסור ולח
עוד אלא שאנו חייבק למחות בידו דכל ישראל ערבין זב״ז וכ״ש שאסור
לגרום להם לעשית שום איסור או להרבות באיסור כלל וכדאמרינן ב״ע
(דף ה')דאי לח״ה חנן חיותא לרועה היכי מסרינן עכ״ל ובש״מ ב״מ שם
הביא משם ריטב״א וזיל דאע״ג דאית ליה בהמות מדידיה דבלאו דידן
מצי עביד איסורא לית בי׳ מש!ם לפ"ע מ״מ חין לנו נגרום איסורא
דמסייע ידי עוברי עבירה איכא בי׳ עכ״ל וים להעיר הא נלא"ה אע״ג
דאית ליה לדידיה מ״מ ירעה גם בהמית אחרים שנמסר לו ובלעדם ל״ה
מוסיף איסור גזל וים ליישב  .ונראה בעיקר דברי הרא״ש דודאי מה
שבלעדי סייעתו ל״ה עושה תיכף העבירה ׳איסור גמור הוא וזהו דבריו
מס׳ שבת דשם אם ל״ה נותן לידו יש בידו אף למנוע האיסור מכל ושלא
יניח לו להוציא מרשות לרשית חבל בע״ז איירי באופן שמונח לפניו החיסור
ואין בידו למנוע ואס לא יושיע ל 1יקח מעצמו דשלו כוח והין בידו נמחות
בזסליכא איסור ועיין ט״א מש' חנינה נא״מ (דף י״ג) והקשה מלבד
קישית הש״ך מש"ס ע״ז (דף כ"בע׳א) וים ליישב בקלעפ״י דברי ריטב״א
שם ועיין מג״א (סי' שמ״זס״ק ז׳) דמפנפל הרנה בזה חס יש איסור
במסייעו .ומדברי כולם מבואר דהוי רק איסור דרבנן לסייעו ■ אולם
*מצאתי בדברי רמב ש פי' משניות (פ’ו מ״ג) מם' תרומות דנרא׳לצאורה
דהוי אף איסור דאורייתא ואסמכוהו אקרא וז״ל שם והמתעה חוחו או
מכשילו או מצווה עליו אוהמסייעו לדבר עבירה בשום פנים ממין הסיוע
ואפילו בדבורו הקל נענש מהש״י כפי שעושה באותו הסיוע או הכנה
אבג א׳ח משוס מלק<ת הנזכרים בתורה אבל הוא עובר על הכתוב
שאמר ולפני עור ל׳ית מכשול אס היה הוא סיבה לעבור עבירה או עובר
על הכתוב שאמר אל תשח ידך עם רשע אם סייע לאותו עובר עכ״ל
משמע דמסייע לאו מטעם ערבות לבד הוא רק מה״ת אשור מטעם אל
תשת ידך עם רשע ובל״ם יאה סמך זה באיזה מקומן של רבותינו ולדבריי
היה משמע קצת דאף לסייע ל:״נ כשעובר .על מנותיו אסור מה״ת אף
באופו דליכא לפ״ע והא דהקילו מפני דרכי שלום כמבואר במנ״ח שם
צריך נומד כיון דלא סייעו לנוף העבירה הקילו ועיין תשובת רמ״ח (סי׳
נ׳ב) ובמה שהשיג עליו בספר שער משפט (סי׳ כ״ו) והדין עם הרמ״א
דזהו גופו אסור שיהיה מיקר שם אלילים ובפרט לדברי הרמנ׳ם הנז' ועל
כל דברי הם”מ פס יש להשיב ואכ’מ :

סי'  'Hכתב

רמנ״ס (פ״ח) ממ״א ניד הנשה נוהג בבהמה כו׳
וטהג בסליל ובמוקדשין בין קדשים הנאכלים בי,
קדשים שאינן נאכלין והקשה שם השעה״מ הא בסוגיא דר׳ע גה״נ פריך
מוקדשין פשיטא ט' ומוקי בבכור דמרחס קדוש או אם כחמר וולדות
קדשים בהויתן קדושים אבל אם במעי אמן קדושין לא חייל איסור גיד על
מוקדשין וכיון דהרמב״ס פושק בהל' תמורה דנמעי אק קדושין א״כאיך
חייל איסור גיד ועיייש מה שתירץ בדוחק .ולענ״ד ל״ק כלל דע״כ לא בעי
הסוג יא לומר דאיירי באופן דחייג בב״א רק כיון דמפנה סוברים בגידין
בנותן טעם כמבואר שם והגידי; בכלל בשר המה ועל קדשים נאסר מנד
קדשים כמו הבשר לכך אס במעי אמן קדושין קדם איסור גיד דכשהיה
בשר חייל בס קדשים ואף אחר שנתקשה ונעשה גיד מ״מ נשאר באיסורי
ולא פקע שם קודש ממנו כק דיש בו בט"ט והוי כמו בשר .אבל אליבא
דידןדסשקיק אין ננידקבנו״ט ובאוכל גיד של הקדש אינו חייב על אכיל׳
קודם דלאר נשר הוא והוי כאוכל עצי הקדש ממילא כשנתקשה ונעשה
גיד אס לא יתחייב מצד איסור דגה״ג פקע ממנו איסור דאכילת קודש
ונשאר ממילא רוחא שיחול האיסור גיד ונאסר מטעם גה״נ אף דאין בו
ממם דעך הוא ■,התורה אסרה שוב ממילא חייב נס בשביל מוקדשין וכמו
שפוסק הרמביס שם באוכל נה״נ של נבילה או טריפה או עולה דחייב
שחים דחלאיםורין האלה על ניד נטלל ואף דסובר דאין בגידין בנות;
טעם כבר כתב השעה״מ בעצמו שם וכן הכויפ

כיו! דאחשבה

רחמנא

אכילה לחייב ע׳ז משום ניד חייבנ׳כ מפום נבילה וה״נ בגיד דקדשים חל
איסור גיד כיון דבלמדי איסור ניד כפנהקשה ואינו ראוי לאכילה פקע

סיס ח

בונה

דב

אישור קדשים אס נא כשחל איסור אכילה דניד חייב ג״כ שוב משום אטל'
דקדשים וזה פשוט:
ךי( £להסתפק אס אכל ח״ז מנבלה וח"זמגה״ל אם מצטרף עכ״פלליץ'
משוס נבנה חו נח די־נ כמו דחם אכל כזית שלם מנה״נ של נבלה
דחייב שתים משוס הוחיל דאחשנה לנקות והוי שם אכילה מטעם גה״נ

י&י לענין קש

חויב .ומשיב נ"כחכילה משום נבלה אף דאין בו בנ״ט כן
כיון דאסור מה״ת עכ״פ מצדגה״נ אכינתח"שדניד אסור נ״כ מצדאיפו'
נבלה וממילא מצטרף נ״כ לח״ז נבלה ללחות עניו או דלמא דוקא כשאכל
דש פלס דגה״ג כיון דאחשבה ללקות עניו מטעם גה״ג משיב נ״כ אכיל'
משום נבנה לחייבו ונח להחשיב ח"ז דגה״נגנרפולמ״ז עלה לחייבו משו׳
נבלה כיון דא"ב בנותן טעם וען הוא ולרל״ק דח״ש מותי מה״ת וא׳ב
אישור כלל ודאי אינו מצטרף כיון דמה׳ת אף חיסור גיד ליכא בח״ש ואינו
מצטרף עם ח“זבשר נבלה כיקמבעי לי־־י .ולכאורה י״ל דרב ולוי דפליגי
מס׳ מעילה (דף י״ו) דרב סובר דייר נענין טומאה כל הנבלות מצטרפו'
אבל לעני! אכילה טהורין בפ״ע וטמאים נפ״ע ונוי אמר אפילו לאכילה
מצטרפין ובתום׳ שם כ' אף דלא יפלט בפלוגת׳ דתנחי דענמא אס איסו־
חל על איסור סובר לוי הואיל דגלי קרא בנבלה דכתיב וחלב ענה אכול
לא תאכלנה התורה אמרה יבא איפר נבנה ויחול על איסור קצב יהה׳ד
דחייל נמי אעמאה וע״כ כוונתם אף דשם הוי עכ״פ כולל משא״כ עלה
על טמאה לא הוי כוגג מנ"ל דחל מ״מ כוונתם דהא אף מאן דלית ליה
כולל מ״מ גני קרח דשם נבנה חל על חלב חל נמי אף על טמאי! חף
דניכח כולל ועיין תום' כמות (דף י״ו ע״ב /ד״ה ריסק ובמהרש״א שם
מ"מ זה דוחק גדול דא”כ עכ״פ יחלקו בפלוגתח דחנאי דלמאן דלית ליה
כולל מוכח דנבלה חל ולמאן דחית ליה כולל ניכא ניצוי דעת מקרא
דנבלה חל .ולכאורה י״לדפניגי בפלוגתח דר"י ויל״קאס חים אסו׳מה״ת
דלר״ל דח״ש מותר מה״ח סובר ע״כ הא דמיינו רחמנא על אכיצ׳איסור
כשאוכל שוך כדא״פ חייבו התודה על ח״ז האחרת בתנאי כשאכל מקודם
ח״ז חף דאם לח השלימו לכשיעור ליכא שום איסור מ״מ חייבו כך התור
א״כ כיון דח׳יז ממחה כשאכלו צמוד ליכח שים חיסור מה״ת שפיר חל
עליו האיפור של נבלה ודומה להא דתבואר בתום' מס' שבועות דבנשבע
שלא אוכלח״ש נבלהדמיילדעלח״ש ".1המושבע ועומד מהים ה״נ מל
וכבר כתבו המחברים דע״כ לא חל המישור נבלה על ח״ם דעמאה רק
משוס דא״ד לנשבע דשם חל השבועה על ח"ש עצמו ול״ב שוס נירוף לכך
חייל כיון דעכשיו יחוג השבועה ללקות בלא שוס צירוף משא״כ כא! אטו
ילקה משום ח״ז מטמחה משום נבלה בנח צירוף ז״א רק חטח האוסור
יהיה לצרפו עם נבנה אמרינן ל היפך כיון דלענין צירוף מש יצרפו עוד
ח״ם מטמאה יתחייב משום טמאה לא חל דלא נתוסף איסור שיתחייב בלי
צירוף וזה א"ש לר י דסובר ח״ם אסור מה״ח והייט משום דחזי לאצטרופי

והפירוש הוא כיון דהיינו התורה כשמצרף עוד ח'ז5כא’פ ואכיל׳ כתיב
הוא בכזית ואם ח"ם הראשק נאמר דמותר מה״ח ח״כ מנינו דהיתר
מצטרף לאיסור והתורה אמרה שלא לאכול כזית מ! האיסור דוקא לכן
מוכרח דגם חיים אסור מה״ת רק ללקות אין צוקין עד שישלים נכשיעור
בכא"פ  .ונכך כיו; דנם על מ״ז חל איסור טמאה אינו חל איסור נבלה
כיון דגם מפום נבלה לא יתחייב בלי צירוף ואם מצרפו לנבלה מעהורה
ע״כ אתה בא לחייבו משוס דגם ח״ז טמאה היא חנק מן החיסור וחל עליו
פס נבלה אמרינן דלא חל כיון דכבר קדם איסור דעמאה לעני! חיסור
וחס יצטרפו עם עוד ח"ז טמאה יתחייב וע״כ דחל שם איסור טמאה על
ח׳ש ג״כ צכן לא מצטרף עש הח״ז נבלה דטהודה חבל לר״ל כיח דעיקר
חיוב על ח״ז האחרון רק צריך שיאכל מקודם מ״ש שפיר מנטרף עם ח״ו
נבנה כיק דטמחה ג"כ גתנבלה  .ומה״ט א״ש מה שכתבו תוס׳ מולין(ד'
ק״בע"ב) ד״ה שאין דכתבו באכל אבמה״ח ק הטריפה דלר״ל אינו חייב
אצא אחת דאיירי שאין באבר זה כזית בשר דלא מחייב משום בשר מה״ח
והא דחייב משום טריפה היינו כשלקח בשר מטריפה חחרת והשלי׳ לכזית
וכתבו דא״כ אמאי לא חייל עניה איסור חבמה״ח כיק דליכא מטריפה
אלא ח״ש כמו דחיסור שטעה חל על ח“ש  .ולכאורה הא לאנמה״ח צריו־
ג״כ כזית היינו לצרף בשר נידין ועצמות וא"כמה כתבו דחייג על ח׳ש
בשר מה״ח הא ח״ד לשבועה דשם ל״ב שום צירוף לכך חל שבועה עליו
אבל שם איסור אבמה״ח דחל על הנשר שהוא פחות מכשיעור ג'כ אינו
חייב עד שינרף הגידי! והעצמות ודומה להא דלאחל נבלה על ח׳ש ־ממאה
לצרפו עם טהורה כיון דעכ״ם בעינן צירוף ועג ח־ש בנבד גא נתוסף
איסיי והי נ דכווחיה מונס נר׳יל לשיטתו דמ״ש מותר מה״ח מסבר׳ נכונה
דבחמת חג אם מצרפו לנבלה וה״נ קל שם אנמה״ח צצרפי עה גידין
ועלמות

אך לפי״ז קשה על הראביד דבהשגוח סובר דמצטרף ח״ז מטמח׳צנבל׳
י אף דפוסק כריי דח ש חסור מה“ת .ורחיתי בס' מ״ש יו״ד (סי׳
י־ב) דסובר כמ׳שתוס׳ חולין דכמו בחייה לאו נחבריס עומדת כן נמי
לאו נבשר עומדת וטריפה קדם צחיסור בשר מה״חוע״כ דאיסו׳טריפה
חנ אף דחינה עומדת לבשר היינו דכל היכח שיחכננה < qrתם ישחמנה
יהיה איסור טריפה משא״כ לבשר חינה עומדת שיחתוך בחייה לכך כ״ז
שלא חתך נח חל חיהור במה" ח ולכך בהמה טמאה דשח" יה חינם ,מטהר׳

שעח

אמת

קמה לעניים בסוף השדה שנאמר לא תכלה
פאת שדך בקצרך עכ״ל .ולכאורה תמוה,

ל )־!נ

קדושים

עיין בש״ך [חו״מ סי׳ שנ״ט סק״ב]
שרצה להוכיח מדברי הרמב״ם [ריש הלכות

מדוע הביא הפסוק להלן בפרשת אמור [כ״ג

גניבה] שגם גניבת עכו״ם אסורה מן התורה,
ודלא כמו שדייק בכס״ט מלשון הרמב״ם
שכתב "אסור לגוזלו או לעשקו" ולא כתב

וראיתי שהר״ש בפירוש המשניות [פ "א

שעובר מה״ת שמשמע שאינו עובר אלא

דפאה מ״א] הביא ג״ב הך קרא ,וכן הוא גם
שם בפירוש מלכי צדק וברע״ב .וביותר

מדרבנן ,עיי״ש .ולפענ״ד י״ל דאין זו

.פכ״ב] — שנאמר אגב פרשת המועדות —
ולא הביא פסוק דידן שהוא המוקדם בתורה.

סתירה ,דאף דנסבור דלגזול עכו״ם אינו

אסור אלא מדרבנן מ״מ יתכן דלגנוב ממנו

תמוה ,דבספר החינוך [מצוה רי״ז] —
שהוא על סדר פרשת קדושים — הביא ג״ב

יאסר מה״ת ,והיינו מכיון דמצינו דגונב על

הך קרא דפרשת אמור — והלוא דבר הוא,

מנת למיקט עובר בל״ת ,הרי חזינן שהתורה

וצ״ע.

אסרה מעשה הגניבה ,ואף שמפאת הפסד
בעלים אין מקום לאסור ,ודו״ק.

י״ט ,י״א .לא תגנבו ולא תכחשו ולא
תשקרו איש בעמיתו,

ואם נחדור לעומק לשון הקודש
שבתנ״ך נראה הבדל גדול בין פעל גנב

־"®®נעיין בשפתי חכמים שהביא לשון
הסמ״ג [מצות ל״ת קנ״ה] וז״ל :לא תגנבו
לא קאי אבעמיתו במליצת הלשון דא״ב

לפעל גזול ,דבגזל הפעול הוא הנגזל
כדכתיב הכא :לא תעשק את רעך ולא תגזל,

הול״ל מעמיתו ,ועוד כי ניגון טעם מפסיקו

וכן במשלי [כ״ב פכ״ב] :אל תגזל דל כי דל

עכ״ל .ופירש השפתי חכמים דהיינו טעם

הוא ועיי״ש ,שמוכח מזה דמקבל הפעולה
הוא הנגזל ,משא״כ אלמלי היה כתוב אל

האתנח תחת לא תגנבו [מפסיקו מסוף
הפסוק] .אבל בשל״ה [שער האותיות אות

תגנב דל — שאז היה הפירוש אל תגנוב את

קדושה ד״ה בידים] הביא דברי סמ״ג אלו
כזה״ל :ועוד כי ניגון תביר מפסיקו ,ועיי״ש.

הדל ,כדמצינו [שמות כ״א פט״ז] :וגונב
איש ומכרו .ולפ״ז יצא לנו כי הגזלה היא

וזה פלא ,שהרי אלמלי היה כאן תביר אין

בבעלים ,וא״כ בעכו״ם אין כאן נגזל וא״כ

כאן הפסק ,שמכיון שלא תכחשו שייך יותר
ללא תשקרו ע״ב צריך להטעים לא תגנבו

גם גזלה אין ,משא״ב בגנבה שהיא נקראת
כשנוטל חפץ מרשות בעליו ומכניסו לרשות

בתביר אם הם מחוברים ,שהרי לא תשקרו
מוכרח להיות בטפחא ,ומוכרחים אנו לגרוס

עצמו ,וזה יתכן גם בעכו״ם ,ודו״ק.

בזה״ל :ועוד כי בניגון תביר הו״ל להפסיקו
ואצלנו הוא מופסק באתנח ,ודו״ק כי נכון

י״ט ,י״ד .ולפני עור לא תתן מכשול.

הוא.

י״ט ,י״ג .לא תעשק את רעך ולא
תגזול.

.4

פירש״י וז״ל :לפני הסומא בדבר אל
תתן עצה שאינה הוגנת לו וכו׳ עכ״ל .הנה

מצינו בכמה דוכתי בגמרא שדין דלפני עור
נאמר גם אצל עכו״ם ,4אבל חידוש גדול

פסחים [דף כ״ב ע״ב] :מנין שלא יושיט אדם אבר מן החי לבן נח ת״ל ולפני עור לא תתן מכשול וכו׳.

יאמת ליעקב על התורה קמנצקי ,יעקב עמוד מס (381הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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ליעקב

קדושים
בענין זה מצינו בפוסקים 5בשם שו״ת אמונת
שמואל ,6והיינו דבל דבר שמותר לישראל
לעשות ואינו אסור אלא לבן נח אין בו משום
לפני עור על הישראל ,והא דאסור להושיט
כוס יין לנזיר אע״פ שהוא אינו נזיר ,הוא
משום שהתורה אסרה עליו יין לכשיהיה הוא
עצמו נזיר ,7ועיי״ש .ולכאורה יש לתמוה

שעט

וצריך לומר דהקבלה חידשה לנו

דבלפני עור איכא מלבד האיסור שבין אדם

לחבירו יש בו ג׳׳כ לפ״ע שהוא בין אדם
למקום ,והיינו שכמו שהוא בעצמו מוזהר
שלא לעשות דבר איסור ה״נ מוזהר הוא
שלא יעשה איסור זה אף על ידי אחרים.

עליו ,8דאיך יתרץ מהא דכהן שאמר

נמצא דזה שייך אף בבני נח ,והיינו רק
האיסור השני [דבין אדם למקום] ,אבל

לישראל צא וקדש לי אשה גרושה ,דכתבו

בישראל איכא ב׳ איסורים — דלא גרע

ע״ז התוס׳ בפ״ק דב״מ [דף י׳ ע״ב ד״ה
דאמר וכו׳] דעבר אלפני עור ,והלא הישראל

מעצה שאינה הוגנת דמוזהר אישראל.
ונמצא דבישראל אף שהוא עצמו אינו

עצמו אינו מצווה על הגרושה ?

מוזהר על איסור זה ,ולא שייך הטעם השני,

והנראה בזה ,דהנה לכאורה יש לתמוה
אעיקר דינא דמצינו לפני עור אצל עכו״ם,

דהא עכו״ם אי אתה מצווה על הכאתו
[סנהדרין דף פ״ה ע״ב] ,וא״ב מכל שכן
שלא יעבור בלאו אם יתן מכשול ממש לפני

עכו״ם עור ,וא״ב קשה נהי דבאה הקבלה
ואמרה דלאו דוקא מכשול ממש אלא אפילו

אבל האיסור הראשון עדיין נשאר ,ולכן
אפילו אם הוא ישראל ,מ״מ אם קידש

גרושה לכהן עובר בלפני עור — דלא גרע
מעצה שאינה הוגנת• ,אבל בבן נח דאינו
מוזהר רק מטעם הב׳ ,וא״ב בכה״ג דבעצמו
אינו מוזהר מותר שפיר להושיטו לב״נ,

ועולין שפיר דברי האמונת שמואל.9

דבר אסור נמי לא יתן לפני העור ,אבל עור
עכו״ם מנלן שאסור ליתן לפניו מכשול —
ולא תהא הקבלה חמורה מפשוטו.

נראה שיש להוכיח יסוד זה מכמה

ראשונים:10

.5
 .6דבריו סובבים על הטור שם שכתב שאבר מן החי אינו נוהג אלא בטהורים ,ונו״ב הקשו למאי נפק״מ הא
שו״ע יו״ד [סי׳ ס״ב] בפר״ח ובפמ״ג ובפת״ש שם.

בטמאים בלא"ה אסור .ותירץ הב״ח דנפק״ט לענין לפני עור דעכו״ם ,דבטהורים אסור להושיט להם ובטמאים
מותר .והש״ך שם סק״ב הקשה עליו מסוגיא מפורש בפרק גיד הנשה דבב׳־נ נוהג אבמה״ח גם בטמאים וא״ב
אסור להושיט להם ,ודברי האמונ״ש באים לתרץ קושיא זו.

.7

עיין בחידושי רבינו לנדרים [דף ב׳ ע״א] שכתב שדברים אלו תלויים במחלוקת האחרונים ביבמות [דף ה׳
ע״א] אי נדיר הוי לאו השוה בכל ,ועיי״ש.

 .8וכבר תמהו עליו הרבה אחרונים ,עיין בבית הלוי [ח״א סי״ג] ובאחיעזר [ח״ג ספ״א].

.9

במלים אחרות :הקבלה של לפני עור חידשה שתי דברים :א׳ איסור עצה שאינה הוגנת — וזה מכנה רבינו בין
אדם לחבירו; ב׳ שכל איסור שנאמר בתורה ,מלבד שהאדם עצמו אסור בזה ,גם הוא מצווה שלא יגרום לאחרים
לעבור על האיסור ,והרי זה חלק מהאיסור שנאמר על המצווה ,כלומר — לא תעשה ולא יעשה .לפ״ז פשוט
שחלק זה של לפ״ע שייך רק במה שהישראל עצמו נאסר ,ולכן מותר להושיט אבמה״ח טמא לב״נ — דהישראל
עצמו לא נאסר בזה ודין בין אדם לחבירו ליכא אצל עכו״ם וכמו דאין אתה מצווה על הכאתו ,אבל לקדש גרושה
לכהן יהיה אסור מטעם בין אדם לחבירו ,דלא גרע מעצה שאינה הוגנת.

.10

וע״ע בקובץ שיעורים עמ״ס פסחים [אות צ״ה] שכתב בקצרה כדברי רבינו.
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שס

אמת

קדושים

'“א) עיין בשערי תשובה לרבינו יונה
[שער ג׳ אות נ״ג] וז״ל :עוד הוזהרנו מן

כתב ת״ל :ואין מוסרין בהמה חיה ועוף

לרועה כותי כו׳ וכבר ביארנו שהן אסורים
בזכור ובבהמה ונאמר ולפני עור לא תתן

המקרא הזה [היינו ולפני עור לא תחן
מכשול] להשיא עצה הוגנת לאשר יועץ

מכשול עכ״ל ,הרי בהדיא דיש גם בעכו״ם

מבני עמנו וכו׳ ,הרי משמע דדוקא לישראל.
ולהלן שם [אות פ״א] כתב ת״ל :ולפ״ע לא

לפ״ע לענין איסורים ,ואפ״ה כתב בספר
״המצוות [מצות ל״ת רצ״ט] :הזהיר מהכשיל

תתן מכשול בו׳ וכן הוזהרנו בזה שלא לזמן
כל מכשול עון לישראל וגם אל הנכרי בו׳

קצתנו את קצתנו והוא שאם ישאלך אדם כו׳

ובאה האזהרה מלרמותו ומהכשילו אבל

ואבמה״ח לב״נ עכ״ל ,הרי כמש״ב.

תיישרהו אל הדבר וכו׳ ,ומשמע דמדבר

ב) בספר החינוך מצוה רל״ב כתב :שלא
להכשיל את בני ישראל לתת להם עצה רעה
וכו׳ .ועיי״ש במנחת חינוך שכתב ת״ל :איני

מבין כוונת הרמה״ח שכתב בני ישראל הלא
גם לעכו״ם הלאו דלפ״ע כמבואר אח״ז

בישראל ,ודו״ק.

עיין בתום׳ בבא מציעא [דף י׳ ע״ב]
ד)
שהקשו ת״ל :וא״ת אפי׳ אמר לכהן נמי

בדבריו כו׳ ולחלק ולומר דדוקא בענין דבר

איסור להכשיל לב "נ אבל לא לענין עצה
מנלן ד״ז כיון דהקרא קאי גם על ב״נ א״ב

אף עצה במילי דעלמא ג״כ אסור ואפי׳ לב״נ
וכו׳ ,ועיי״ש .אבל לפמש״ב הם כ׳ ענינים
לגמרי ,דהא׳ הנהו בין אדם למקום והא׳ בין
אדם לחבירו ,ודו״ק.

וי״ל דכהן מיקרי בר חיובא הואיל ואם
מקדשה לעצמו חייב אבל ישראל אע׳׳ג
דעובר

משום

לפנ״ע

ל״ת

מכשול

כשמקדשה לכהן כיון .דאי מקדשה לעצמו
לא מיחייב לא מיקרי בר חיובא עכ״ל.
ולכאורה דבריהם תמוהים ,שהרי כשכתבו
להקשות "וא״ת ואפי׳ אמר לכהן נמי" הא

שפיר הבינו משום דכיון דאינו מקדשה
לעצמו הא לאו בר חיובא הוא ואין כאן רק
משום לפ״ע ,ולפיכך הוקשה להם א״כ

ג) וכן נראית דעת הרמב״ם ,דאף
שמלשונו בהלכות רוצח [פי״ב הלי״ד]

אפילו לישראל נמי האיכא לפ״ע ,וא״כ

שכתב וז״ל :כל שאסור למכור לעכו״ם

צריך טעם חילוקם בין כהן לישראלי .1אבל

אסור למכור לישראל שהוא ליסטים מפני

לפמש״ב לבאר דברי בעל אמונת שמואל

שנמצא מחזיק ידי עוברי עבירה ומכשילו

שפיר יובנו דבריהם ,ראם כהן המכשילו הרי

וכן כל המכשיל עור בדבר והשיאו עצה

הוא חלק מל״ת דגרושה לא יקחו ,משא״ב
צדדי12
כשהוא ישראל אין זה אלא איסור 11

שאינה הוגנת וכו׳ ,משמע דרק בישראל
הנהו עובר בלפ״ע אפילו באיסורים ,אבל

— וכמש״כ בעל משנה למלך [פ״ג מגניבה

בעכו״ם לא הזכיר טעם זה .אבל מה נעשה,

הל״ו] כשאמר לו שחוט ושחט בשבת דאין

שהרי בהלכות איסורי ביאה [פכ״ב הל״ו]

זו שליחות לדבר עבירה ,ודו״ק.

.11

כוונת רבינו להקשות דהא מ״מ הא לפ״ע ישנו בין בכהן ובין בישראל — וכמו שציינו התום׳ בעצמם ,וא״כ
אמאי נקרא הישראל לאו בר תיובא הא עדיין צריך לשמוע לדברי הרב מפני איסור לפני עור .ועיץ בשטמ״ק

ובחי׳ הגרע״א שכבר נתקשו בדברי התום׳ שם.

.12

עייז סברא מעיז וו בשטמ״ק שם בשם תלמידי הר׳׳פ.
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ליעקב

קדושים
לאור יסוד זה אפשר ליישב כמה דברים

שפא

איכפת לן מה שיענש הב״נ ,אלא דזהו ג״כ

תמוהים:

חלק מהעבירה שלא תעשה העבירה על ידי

א) החינוך [מצוה רל״ב] כתב וז״ל:
ועובר עליה והשיא את חבירו עצה שאינה

אחרים ,וא״כ אפשר דבכה״ג שהישראל
עצמו לא היה מוזהר על אבר מן החי ה״נ
אינו מוזהר שתעשה העבירה על ידו ,ודו״ק.

הוגנת לו או אם סיע לו בדבר עבירה כגון
המושיט לו כוס יין לנזיר וכי״ב עבר על לאו
זה והוא כעובר על מצות מלך ואין לוקין
עליו לפי שאין בו מעשה עב"ל .ולכאורה

אמאי לא תהא ההושטה מעשה גמור .וצ״ל

ד) עיין ביו״ד [סי׳ קנ״א בש״ך סק״ו]
שכתב שכו״ע מודים בעכו״ם ובישראל
מומר שאינו חייב להפרישו שמותר למכור

להם דברים השייכים לעבודה זרה ,ועיי״ש.

לפמש״ב דעיקר העבירה היא עשיית פלוני

ובדגול מרבבה שם הקשה עליו הא ישראל

ולא סיועי ,ולפיכך אין זו מעשה — וכמו

מומר הוא עדיין ישראל וא״כ מה בינו לשאר

שבארתי שהיא חלק מעיקר העבירה —

ישראל לענין להפרישו מעבירה ,ועיי״ש מה

והיינו כמו שאני אסור לעשות כך אני מוזהר

שכתב .ולפמש״ב שפיר איכא נפקותא,

שלא תעשה עבירה זו על ידי ,ודו״ק.13

ודוקא בישראל מומר דלא מעלין אותו ואין

ב) הר״ן ריש פ״ק דשבת כתב [לגבי

הוצאה והכנסה דעשיר ועני] דלא דייקינן
השתא באיסור דלפני עור דבלתא דידיה לא
מיירי ,והביאו התוי״ט .ובתורע״ק דקדק
דיש נפקותא בינייהו ,דאילו אסור מצד
חילול שבת ועושה כן כפהרסיא הא הוי
מומר לכל התורה כולה ,משא״ב מצד לפני
עור אינו אלא לאו בעלמא ואינו בכלל מומר
לחלל שבת ,ועיי״ש .ולפמש״כ שאיסור

אנו מוזהרין להצילו מאיזה קלקול ,ודו״ק

היטב.
ה) עיין ביו״ד [סי׳ קנ״ז ברמ״א ס״א]
דכתב דאלאו דלפני עור יעבור ואל יהרג.

וביאר בדרכי משה שם משום דלאו זה כולל
ג״כ שאר איסורים ,ועיי״ש .ולכאורה הא אין

כאן שום שייכות לעבודה זרה ,14אע״כ
משום דלפ״ע הוא חלק מהעבירה עצמה,

 ,ודו״ק.

י_________________ _ ______ -

לפני עור הוא חלק מהעבירה עצמה אין זה

י״ט ,י״ז .הוכח תוכיח את עמיתך ולא
תשא עליו חטא.

ג) עיין ביו״ד [סי׳ ס״ב] שהגרע״א
העתיק בשם ספר תיבת גמא בזה״ל :בן נח

הנה ז״ל הרמב״ם [ס״ו מדעות הל״ז]:

ברור כלל ,ודו״ק.

מסוכן אם מותר לו לישראל להושיטו

אבמה״ח די״ל דוחי בהם ולא שימות בהם
לישראל נאמר אבל בב״נ לא הותר במקום
פק״נ ואיכא משום לפני עור עכ״ל.
ולפמש״כ יש לפשוט ספיקו ,דהא באמת לא

המוכיח את חבירו בין בדברים שבינו לבינו
בין בדברים שבינו לבין המקום צריך
להוכיחו בינו לבין עצמו וידבר לו בנחת

ובלשון רכה ויודיעו שאינו אומר לו אלא

לטובתו להביאו לחיי העולם הבא אם קיבל
ממנו מוטב ואם לאו יוכיחנו פעם ב׳ וג׳ וכן

.13
 .14כלומר ,וא״ב מאי קס״ד שיעבור ואל יהרג על זה.

בענין מלקות על לאו דלפני עור והמסתעף האריך רבינו בחידושיו על מסכת חולין [רף ע״ד ע״א].
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ארעא

rove

מעור אכל אסור ש״ס סא בעלמא סמור (לח)
וסותר ובשנת גמי היכא דלא עייר מעשה איכא
מובא דססיר ומומר כדאמרי׳ פיק דשבת (דף ג׳):
כותים אמרי' בנדה (דף רה) דנאמני׳
מל הצץ ואט״ג דמדרבק הוא
כיון דנתיב וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון
ממר מירי ועיין בחולין (יף ד׳ א׳) באורך
עוד בכותים( :לט)
"ל® לפני מור לאו מ אוקימנא בפיק דע״ז
דקאי בתרי עיברי נהרא וכתבו החום׳
פיק דשבת (דף ה) דיה בנא דרישא דהיינו דוקא
לאיסורא דאוריי׳ אבל מדרבק אסור בכל גוונא
וכיכהרא׳ש ועיין בנדרים (דף סיב טיב) דמוכח
הכי ועיין בש׳ך י״ד סי׳ קרא ועיין בחשו׳ הר׳
בצלאל סי׳ ג׳ שנראה שנעלם ממנו דברי התו׳
וכתב שם בשם הרדב״ז דהא דצא אסור אלא
מדרכק היינו דוקא שהמיר או העכוים הוא
יודע שהדבר אסור דליכא אלא משוס מסייע ידי

rat

ל

pi ft

עוברי עבירה דדילמא כיון שיודע שהוא
דילמא הדר ביס ולא עביד אבל היכא
שהוא מותר גמור ודאי לא הדר ניס
ולדידן הוא אסור ודאי וכיון שנן אסור
משוס לעני מור לא חתן מכשול:
שם לאף דלסני עור כתבו התו׳ סש״ק דע״ז*
דלדעח ר״ת שייך למימר דעבר אלאו
דלפני סור אף באיסורים דרבק ועי׳ בחווס יאיר
חשובה קס״ה :
שטא לאף דלסני מור למבין עדות  9בכנה״ג
מ״מ סי׳ ליד בהגהת העור אוח
ליו בשם מהרא׳ש דמססיל העד בכן אמנם לא
מיפסל העד בכך אלא מדרנק דאינו פסול מן
התורה אצא בלאו שיש בו מלקוח ואליבא דמע
ליכא מלקוח בלאו דלפני עיר משום דהוי צאו
.שאביע וכמיש מק בהל׳ מדוח ס׳ י״ב:
שטב לאו דלא תסור .פלוגתא דהרמבים
והרמבין דלהרמבים העובר מל דים אפי׳
במצות שחידשו הס כגון טלטול מוקצה וכיוצא
ג״כ
דארעא
ורז דכפנשפור שן הכלם אגל שנין אומו ורע יסיים
איסור
יסבור
ואכיל
פדאו׳

(לש)גינ אסרג דקי״ל דננל סאיסולין אערינן אמירה
לענרם שטת ונדאיפא נייד ליש הימן לצ״ז
ושם נשיך סייט נעקוס ששילשו זיל אנל אם לא שילשו
נשילוש אלא אשלי לישנא ושפור לא דייקיכן שעש
לאיסור אלא אשלי׳ שי׳ שמוי הוא שמול ושופל ועיין
לעיל אום יה ועיין נספר נני יהודה נפשו׳ נים יהודה
סיג סי׳ שה ועייל דלאו עילסא שסיקפא דנעלעא כל
לשון שפול הוא עופל אלא לאפוקי דכא ניעא לאידך
גיסא דגל לפון שפול הוא שפוי אנל אסור דועיא דשנה
אלא יש לשון שפול דשילושו עופל ואסיג דגם נעלשא
יש לשק שפול דשילושו שמוי אגל אסור והכל לשי סענין
ונפי ששעשום הסיגיא ואיו שיהיה אין לסינון־ על כלל
זה סדא דהעלדכי טשי' אין ולאו ולשיא גידיה שהרי
כפג נשם לאנייה זיל ח׳ל ואשלי׳ נש׳ כיצד ענלנין
טס זנגנילא ניושא דכשורי שפול ונ״ל דפפול ושופר
ושפוי ד«ןפ ששום דחייג נאנילה נשולס פית פפאם
ועדאעיי׳כל שפולי דשנס שפוי אצל אסור מכלל דשאי
שפולי לא ואשי׳ אם ניוה״ג אסול שאני הפס דהוי
דאויייסא ועוד דפונא הנאופ נאסלו ט ענ׳ל א׳יכ ששמע
דעסשקא ליה נגוף הלין אס אסול לטס זנננילא ניוהיכ
או עופי ולצד הא׳ שנא׳ אפול א״כ סלי פי׳ שפול
דהפס שפוי אגל אסור .ונזה נ*ל ליישג שה שהוקשה לי

חיל ועיסו אפשל דלא כפג לאנייה דאשי׳ איסולא
לינא נדגל שאיט ראוי לאכילה אלא נאוכל שסומ שכשיעור
דוקא נרכ ולכאורה ק׳ דהלי לאנייה זיל לא זכל פהופ
מנשיעול כלל ולשי עיש דלאנייס סשוקי עסשקא לי׳
נישא דנקפינן שיהא לשפומ שכשיעור דליה ניס ספיקא
כלל ופוסל דמשא׳כ אי הוה עששס ששיפא ליס לאיסור
הוה אסלי׳ אפי׳ נששופ שכשיעור דקי״ל דסלי שיעול
אף נאיסולין דלננן לענין מערוגה דצליך ששים
לכפלו כשיש סעפנל ז״ל לעיל נאלעא דלננן אום ל״ס
יע׳ם ועיין נפול וניי סוף סימן פקסיז ועיין שם
גנים שדש ושעמה כיון דלאנ״ס טשיס מספקא ליס
נלישנא דשפוי אין לסמוך על כלל זה ואף אפיל
דפשיפא ליס כיון דאשנחן דסרענ״ם זיל חולק וס״ל
דשעוי ואסור הכי קי״ל והדיוק שדקדק לאנייה מלישנא
דגש׳ לאשרו כל שפולי דשנה שפול אגל אסיר דעשמע
דוקא נשנמ ולא נעלעא יש לדסום דנקפ שנם משום
סיפא דאמל נל שפלת דהנסו פלמליכאנעלעא ומציק
לשיער דנל שיפולי דידסו טלסו לאישולא .וק עצאמי
להפראו שכמנ כן שם נסי׳ םרי״נ :
(לפ) חייט נזמן הראשון אנל נזמן הזה דעשאוס נעשים
גמולים אינן נאענין נשום דגל .כגרש הלעג׳ם

שק ג״י גס׳ יוס״נ סי' פלי״ג שנמנ על ע״ש

זיל והיעיג נשי׳ המשניים סיש ז׳ דעס׳ נדה ינוס :

על מיי
שפוי מ» יאני׳ה ואשי׳

איעויא ליכא דיוימ׳ם

שולק
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ע־־־ סעודה של״ש־ת כנ״ל .והערמה בדרבנן מותרת גם שלא בשבילמכל שכן בשביל מצוה .וכוונתו בשביל סעודה ג׳ ולא בשביל
־־־בות ברכות נהנין בגדר ברכה שאינה צריכה ,אך גם בשביל להרבות
ברכות כתב השל״ה ז״ל נשם] דג״כ קיל היטב:
זוב סעיף ז .כעבים יבשים .הרבני השנון מ׳ שלמה נ״י חתן הרבני
החריף מ׳ אבא ז״ל מפה ,אמר בשם הרב בעל צפורן שמיר ז״ל
שמצא נדפס מה שהיה לו חשש אודות מצות היבשות ,שאולי הם כיסנין
כמי כעבים יבשים .וכתוב שם שעל ידי המצוה חשוב לחם .ואולי י״ל
 : ; 1שהמצות אין יבושם בכוונה ,רק רצונם שלא יהיו יבשים כל כך על
a
ידי זה הוה ליה לחם ממש היטב:

 ::א סקכ״ח .היה פשוט אצלי אודות טיגון ממצה טחונה שכשמפרר
לפחות מכזית ,הגם שהיה כזית בשעת הטיגון או הבישול ,יוצא
— חובה לכולי עלמא ,וכן הוא משמעות לשון אבן העוזר ו״ל [סעיף יג].
־
• 2היום ראיתי שהפרי מגדים ע״ה [באשל אברהם] הניח בצ״ע ,שאולי צריך
היות בשעת הטיגון פחות מכזית ,ומסברא אולי י״ל שכיון ששנוי תוארלחם אינו מצד היותו פחות מכזית ,מהני גם פירור אחר הטיגון ,וצלע״ע:
עוד מצאתי .אודות טיגון מלחם מפורר שכתב הפרי מגדים ע״ה [שם]
שאולי אין הפירור שאחר הטיגון לפחות מכזית מועיל .במג״א ו״ל
משמע להדיא שמועיל פירור אח״כ במה שכתב [בסק״ל] ולאכלו כמ״ש
רס״י תע״ה וכמו שכתב באבן העוזר [שם]:
כיסנין של נילוש בדבש .אם מילא בו בצק נילוש במים ,נראה דכולי
עלמא מודו שאין הבצק נעשה ע״י כיסנין ,שהרי לפי מה שכתבו
־עמק ברכה ז״ל והמג״א ז״ל גם מילוי בשר אינו עושה כסנין ,וכ״ש בצק
ממש גם שנילוש במי פירות שזן מובא .וגם להט״ז ז״ל !ס״ק כ] שבשר כמי
פירות ,י״ל שממולא בקמח אינו עושה כיסנין .ויש ליישב עפי״ז מה שכתוב
בהגה [בסעיף יג] קרעפלך ,שתמה על זה הט״ז ז״ל נבס״ק ים] ז־הוה ליה
כיסנין ,ולהנ״ל ניחא לכ״ע ,כי לפעמים ממלאים בקמח מטוגן או נילוש
בדבש ,ולפעמים אופין במלוי קמח לבד ,שבזה פשוט לכ״ע שאינו נעשה
כסנין ע״י הקמח ,ומ״מ כתב בהגה ז״ל מצד תואר לחם .וצלע״ע היטב:

סימן קסט
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מג״א סק״ו .מה שכתב המ״א ז״ל בשם הב״ח ז״ל לחלק שלמי שיודעים בו
שיאכל בלא נטילח ידים אין לימן לו גס אס הוא עני ,מה שאין כן
כשיודעים בו שלא יברך .נראה שעיקר החלוק הוא רק מצד דלגבי ברכה לא
שייך כל כך לפני עור לא חמן מכשול ,כי אין זה כבחרי עברי דנהרא ,ולחסר
בבכה הצריכה יוכל גס כן על ידי שחייח מיס המצויס בלי שיחן לו שוס אדם,

עוברי עבירה ,וכשאוכל תיכף בלא נטילת ידים היה ליה מסייע בשעת העדרה
ממש ,כי נותן לידו והוא ניטל תיכף היד לסיי ,אס יידע שכן היא יש לי למנוע
מליתן ,משא״כ כשיטול ידיו ואח״כ לא יברך בזה לבד הקילו יצלע״ע היטב:

סימן קע

שרע סעיף יג .הנכנס לבית .מה שאמרו חז״ל השמע חבריה אכל והוא
לא אכל כר ,לא שייך לגבי אשר פת בסלו .ועי״ז נהוג לקרות
לאכול להבא בין האוכלים הגם שידוע שלא יאכל שם ,ולא שייך בכך
לא ירבה בתקרובת ויודע בו שאינו מקבל כידוע שהמכוון רק בכדי
שיהיה פת בסלו .ומ״מ נוטה דחוה ליה גדר פת בסלו בכך .כמו גבי
חשש הרהור דקיל בנשוי הגם שהיא נדה ,מכל מקום הוה ליה פת בסלי,
ובקונטרס אחרון של שו״ת מוהרמ״א ז״ל כתב שגם בדרך הוה ליה פת
בסלו ,ורק אודות אכילה שלשבר רעבון צריך להיות פת בסלו אז תיכוף,
משא״ב גבי אכילות שמצד בחינת רווחא לבסימא שכיח צריך להיות פת
בסלו ,די בכך ,כנ״ל היטב:
סעיף כב בהגה.

שתה מים .מה שאמרו חז״ל [ברמת

כר ,נראה שאין זה רק במשקים כעין יין ויין תפוחים והגסחט משארי
פירות ואין שס מיס כלל ,כי מי סירות אין להס סגנון מיס כלל ,משא״כ
משקים שמעורבים עם מיס ,גס אס מי פירות הס הרוב ,מ״מ הוה ליה שתה
מיס .וכעין דגבי מה שאמרו חז״ל [שם] אכל ולא אכל מלח ,יש סמיכה על
מעט מלח שבלחם ,כעין שכתבו הפוסקים ז״ל [סימן קסז סעיף ה] לגבי טיביל
המוציא במלח שכשיש מלח בלחם אין צריך ,וכן הוא לגבי מיס היטב:

סימן קעב
ט״ז סק״ב .אודות מה שאמרו חז״ל [ברכות נא ,א] ימלא פי תהלתיך ,שלא
יהיה מאכל בפיו בשעת ברכה .נראה דרוק אינו להא מלתא כר־
מאכל ,והגם דלגבי טלטול בשבת ק׳ כשנתעגל הרוק בפיו הוא בסגנון
קיא וכמשוי ,מכל מקום בהנ״ל כיון שאין דרך בני אדם להקפיד כל :־־
בשעה שמדברים זה עם זה בסגנון זריזות ,אין בזה ניגוד לבחינת ימלא
פי תהלתיך .רק כשנתרבה כל כך רוק עד שיש עי״ז הרגש שנוי במבטא,
שאז אין דרך בני אדם להשהות כל כך רוק שיחתן ,אז יש להזהר בשע־
התפילה וברכות ,וכיון שאינו עושה בחנם אין חשש סמוך לאזכרת ש:
הק׳ כמו שכתבתי במקום אחר בשם הט״ז ז״ל .ובשעת נחיצה לעני־
אמנים או דבר שבקדושה ,נראה שאין קפידא ג״כ כשאינו פולט מאב־
שבפיו ,ודברי חז״ל כשאפשר היטב:

סימן קעד
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שאין כן לחסר נטילת ידים לא יוכל רק על ידי שיוחן לו לחס .וגס אס
ידוע שאינו מברך על נטילת ידיס ,י״ל שגס זה בכלל ממסר ברכה סחס ,וכיון
שיכול לחסר כמה ברכות בשתייח מים אין לחשוש עוד על שיחסר ברכת נטילת
ידיס כי כל הברכות הן סוג אחד ,ואינו כבתרי עברי נהרא .מה שאין כן מצד
מה שהנטילח ידיס מוטל קודס שמוטל עליו ברכה ,אין לחלק ,כי לא מצינו
בשום מקוס חילוק אודות לפני עור לא תתן מכשול ,בין שנכשל תיכף או אחר
כך ,ולפעמים אינו אוכל הלחם הניתן לו עד אחר כמה שעות ,ופעולות שיעשה
והיסח הדעת שיהיה לו .וכשנותנים לו מה שאין צריך נטילת ידיס ,כמה
פעמים אוכל תיכף בלא ברכה ,והחילוק שמצד כבתרי עברי דנהרא ניחא .ועל
פי זה נראה דלכולי עלמא אס ידוע שלא יברך ברכת המזון אין ליתן לו לחס,
כי מה מועיל שיהיה נטילת ידים והמכשול של חסרון ברכת המזון אינו מיד,
כיון שמכל מקום אינו כבתרי עברי דנהרא .אם לא כשידוע שאחרים שאינם
יודעים בו שאינו מברך ברכת המזון יתנו לו לחם אז בודאי ,או נכרים יתנו לו
לחם ,ועל ידי לחם שהוא נותן לו אין שוס תוספת מכשול בשום אופן ,כשידוע
כן יש קולא גס בברכת המזון ,וגס בנטילח ידים יש קולא באופן זה .אך נראה

שכוונת הב״ח ז״ל והמ״א ז״ל יש לפרש באופן דלא שייך משוס לפני עור לא ן
מתן מכשול רק אינו כבתרי עברי דנהרא ,ומ״מ יש מניעה מליתן מצד מסייע
ידי עוברי עבירה ,ובזה שסיר יש לחלק בין שהעבירה מיד ,או לא .וכעין
שאמרו חז״ל [זהר יארא נג ,נ] שלא לדרוש שלום עובר עבירה בשעת עשותו
העבירה לפניו בהדיא א ,:משא״כ שלא בשעת העבירה לא שייך כל כך מסייע ידי
עוברי עבירה ,וכשאוכל תיכף בלא נטילת ידיס הוה ליה מסייע בשעת העבירה
ממש ,כי נותן לידו והוא נוטל מיכף היד לפיו ,אס יודע שכן הוא יש לו למנוע

מ ,א]

שתה ולא שתה מים

שו״ע סעיף ד .יין הבדלה .כתב הדגול מרבבה ז״ל לתמוה ,שלמה לא
ברכת המזון גבי יין הבדלה ,מצד שהוא רק למצוה ,ומדוע יגרע מכה
שני של ליל פסח שהוא ג״כ רק למצוה .כעת לא עיינתי אס מפורש שה
פטור מברכה על ידי ברכת המזון ,כי אולי ברכה אחרונה שאומרים אחר כ
יועי

הד׳ כוסות פוטרות גס כוס השני ,אך גס אם מפורש שברכת המזון
לכוס שני (כי לגבי יין שבתוך הסעודה אין הכרע משם ,כי יין של
מועיל לגבי תוך הסעודה) ,מכל מקום אין להקשות משם לגבי הבדלה,
הבדלה אין לו שייכות לשוס סעודה (וגם הנזהרים בסעודת הלוית שבה ק׳ א
חיוב שיהיה בפת ,ויכול להיות אחר הרבה שעות מההבדלה ,ואולי מועיל י
ביום שלאחר כך ,כל שכוונתו בשביל כבוד לויה .ושמעתי שיש גדולי הד
מנהיגים כן כעת ,או גס בכל ג׳ ימים דלבתר שבת ק׳) מה שאין כן בה
כוסות שכולם שייכים להסעודה ,ויש נוהגים שלא לברך על כולם רק בר:
אחת לפניהם מצד דשייכי אהדדי .וגס לדידן דנהגינן לברך על כל אהד יא•:
בפני עצמו ,מכל מקום אי אפשר שיהיה הפסק מכוס דקידוש להסעודה מ

מוע■

קידי־ש •

•ה ,ויש לעיין.
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יורה דעה שלד הלכות נידוי וחרם

בית חדש

בית יוסח

גחן ממירין לו נידויו ואס כן היה לו לומר עד שיקבל עליו את הגוזל ומאכיל (3״ק ר,יג .).ויש לממוה על הרמב״ס במה שכמב עד
כך הוא לסי שהרי כשנשלם הזמן שימן דהא אסיקנא המס במאן דכמיב עליה סחיחא צד] משוס דלא
הדין ונראה דהרמב״ס שכמב
שנמנו לו ולא עשה ציווי ביח דין אלא אמר איני רוצה לשלס צייח דינא כיון דאמר ציימנא קרעגא ליה והוא עצמו פסק כן
מנדין אומו ועומד בנידויו עד שישלם לו חוט או עד שיטעון שאין בפרק כ״ה מהלכומ סנהדרין (שם) וצריך לומר דלפי שאין כאן
עיקר מקום דין זה לא מש למידק
לו כלום וישבע על זה כדכחב
בחושן משפט סימן ק׳ סעיף ה׳ עד שיתן( .ז) מי שיש ברשותו דבר המזיק כגון וסמך על מה שכמב שם ואפשר
לכך כמב עד שיחן ולשון קצרה כלב רע או סולם רעוע מנדין אותו עד שיסיר שהשמיענו כאן שאס אחר שאמר
הנזק( .ח) (סב*) המוכר קרקע שלו לגוי מנדיך ציימנא דינא ראינוהו נשמט מלפרוע
נקט:

כט ומ״ש

י״ז המכשיל העיור.

פירש הראב״ד
כגון המכה אח בנו הגדול עכ״ל
וטעמו דאינו ר״ל כפשוטו אלא
כגון המכה אמ בנו הגדול דאשכחן
; בפרק אלו מגלחין באמחא דרט
דהות מנדה למכה בנו הגדול דקא
עבר משום ולפני עור לא ממן
מכשול 1אלמא דאין המקרא כפשוטו
שנוחן מכשול לפניו כדי שיפול אלא
משל הוא ק«] על מי שגורס
שיעשה__מטרו עטרהץ־ומכה בנו־
הגדול לאו דוקא אלא הוא הדין
שאר דברים וזהו שכמב הראב״ד
\
כגון וכו':
(בהשגות

שם)

אותו עד שיקבל עליו כל אונס שיבוא מן הגוי
לישראל חבירו בעל המיצר( .ט) המעיד על
ישראל בערכאות של גוים («) [יה והוציאו ממנו
ממון בעדותו שלא כדין צו] מנדין אותו עד
שישלם( .י) טבח כהן שאינו מפריש המתנות
ונותגן לכהן אחר מנדין אותו עד שיתן.
(יא) המחלל יום טוב שני של גליות אף על פי
שהוא מנהג( .יב) העושה מלאכה בערב פסח
אחר חצות( .יג) (סג*> המזכיר שם שמים לבטלה
או לשבועה בדברי הבאי( .יד) (סל) המביא את
הרבים לידי אכילת קדשים בחוץ .קב!
(טו) <סה) המביא את הרבים לידי חילול השם.
(טז) המחשב שנים וקובע חדשים בחוץ לארץ.
(יז) (סו) המכשיל העור( .יח) המעכב את הרבים

גליות אע״ם שאינו אלא מנהג .ריש סרק מקום שנהגו (פסחים נג) מימרא דרב ושמואל צח!:

מי

(ז)
מנדין אומו עד שימן:
שיש ברשותו דבר הטזיק וכר.
סוף פרק קמא דבבא קמא (מר):
וסוף פרק אלו נערומ (כתובות מא:):

(ח) המוכר

קרקע

שלו

לגוי

וכר .בפרק הגוזל ומאטל (נ״ק
מימרא דרב אשי וכמב הרמב״ס דן
זה בסרק י״ב מהלכומ שכנים (ה״ז)

קיד).

ורטנו כמט בטור חושן משפט סימן
(ט) המעיד על
קע״ה (סנ״ס):
ישראל בערכאות של גוים וכר.

דרבא

מימרא
(י)

טבח

כהן

שם
שאינו

(קיג:):
מפריש

המתנות וכר .בפרק הזרוע
קלב ):מימרא דרב חסדא צז!:
(חולין

(יא) המחלל
(יב> העושה

יום טוב שני של

מלאכה בערב פסח

(יה המזכיר שם שטים לבטלה וכר .פרק קמא דנדריס (! ):ק:
אחר חצות .פשוט שם (נ ):צט]:
לידי אכילת קדשים בחוץ .בפרק מי שמתו (ברכות יט ).ובסוף פרק שני דוס טוב (ביצה ט0יפרק מקום שנהגו (פסחים גג ).מודוס
איש רומי שהנהיג אח בגי רומי לאכול גדים מקולסים בלילי פסחים שלחו ליה אלמלא מודוס אמה גוזרני עליך נידוי שאמה מאכיל את
לשם פסח( :טו) המביא את הרבים לידי חילול השם .ירושלמי בסרק אלו
ישראל קדשים בחון כלומר שהרואה סבור שהקדישו
מגלחין (שם) קאמר אעובדא דמוני המעגל (תענית יט ).דשלח לו שמעון  pשטח אלמלא מוני אמה גוזרני עליך נידוי ממן מנינן שלח
לו שמעון בן שטח אמר ליה צריך אמה להמנדוח שאילו נגזרה גזירה כשם שנגזרה גזירה טמי אליהו לא נמצאת ממא אח הרטס ליד
חילול השם וכל המטא את הרטס ליד חילול השם צדך נידוי(:טז) המחשב שנים וקובע חדשים בחוץ לארץ .בסוף ברכות
(סב ).כשירד חנניה בן אמי רט יהושע לגולה היה מעבר שנים וקובע חדשים בחון לארץ שגרו אחדו שני תלמידי חכמים אמרו להן
(יז> המכשיל העור .בפרק
לכו ואמרו לו בשמנו אס שומע מוטב ואס לאו יהא בנידוי וכל כך למה כי מציון מצא מורה (ישעיה ב ג):
אלו מגלחין (יז ).אממא דרט מדמיה לההוא גברא דהוה מחי לבדה רבה אמרה ליהוי ההוא גברא בשממא דקא עבר משוס ולפני עור
לא חמן מכשול (ויקרא יט יד) כלומר שמא יבעט באטו מתוך שהוא גדול ונמצא מכשילו ואמדנן החס דלא נהגו חכמים קלות ראש
<יד) המביאאת הרבים

וכתוב בקונדריסין (עת׳ מה) דלא איקד גדול להאי ענינא אלא (עד) [אחר] עשדן ומרחין שנין או עשדן וארבע שנין
בנידויה:
כדאמדנן בפרק קמא דקידושין (ל ).ידך על צואד ברך משיחסר ועד עשדן ומרחין שנין ואמד לה מממניסר ועד עשדן וארבע קד!:
לח) הטעכב את הרבים מלעשות מצוה .ירושלמי פרק אלו מגלחין (ה״א) ממן מנינן שלח לו רבן גמליאל אם מעכב אמה אח
הרטס נמצאח מכשילן לעמיד לטא לא נמצאת מעכב את הרטס מלעשות מצוה וכל המעכב את הרטס מלעשות מצוה צדך נידוי:

פרישה
שיתן .פירוש עד שיאמר שיתן ועיין בב״י ובחושן משפט (סוף) סימן י״א:
(סב*) (המוכר קרקע .עיין לקמן מזושן משפט סימן קע״ה .עד כאן המגיה):
(סג) והוציאו ממנו טמון בעדותו .פירוש על פיו לבדו .גמרא .ועיין בדרישה:
(סג*) (המזכיר שם שמים לבטלה .מימה למה לא מניא ג״נ מי שלא נידהו ואולי
חולק על י״מ נקדישין «"™ .ה הקורא) קא] וסובר שהוא ממילא מידי וצ״ע .רש״ל (מיאירי לעור

(סד) המביא את הרבים לידי אכילת קדשים
י״השס) .עד באן המגיה):
בחוץ .כמעשה בחודוס שהנהיג לאכול גדים מקולסים בלילי פסחים שלחו ליה
(סה) המביא את הרבים לידי
אלמלא תודוס אחה גוזרני עליך נידוי וכו׳:
(סו) המכשיל העור .כגון
חילול השם .כמעשה דחוני המעגל מ״י:
המכה בנו הגדול מכ״ב שנים שמא יבעט באביו:

דרישה
[יג] והוציאו טמנו מטון בעדותו .פירוש על פיו לבדו כר .רצ״ע
דהכא פסק השלחן ערוך (סמ״ג) כמ״ש רבינו דמנדין אותו עד
שישלם ובחושן משפט ריש סימן כ "ח פסק בש״ע <ס״ג) דמנדין

אותו אבל אינו חייב לשלם אם לא שידוע ששקר העיד ואין לומר

דכאן מיידי דידוע ששקר העיד דאז דינו שישלם מה שאין כן בדין

ישראל שלא בא לידי הוצאת
מנה כאן בהכ״ד דברים דמנדין
לוה שאמת העיד שגם כן מנדין
הוצאת ממון לא איירי הכא ועיין
כא> דכתבתי

ממון בעד אחד דאבתי קשה למה
עליהן לזה ששקר העיד ולא מנה
אותו אלא שאין מוציאין מידו ומדין
בסמ״ע בחושן משפט סימן כ״ח (ס״ק
ישוב לזה צה]:

הגהות והערות
צר] פירוש שטר שמתא:
צה] ם׳׳ק יד העברנו להלן (ס״ק יז) כי שם כדעת ר״ת עיי״ש בב״י וב״ח ואולי כונתו לתרץ כן לדעת הרמב״ם מרא דהאי
מקומו:
צו] ס־טכ״ט הגירסא שלא בדין ישראל ועיי״ש בכם״מ :שמעתא והוא ז״ל כתב בהל׳ שבועות (פי׳־ב ה״ט) כלשון הגם׳ הוא בעצמו
צח] ועיין או״ח ר״ס תצו:
צז] ועיין לעיל סי׳ סא (צד:).
קב] ברטב״ם מוקדמת אות טו
צט] ועיין "יהא" בנידוי ועיי״ש בכס׳׳מ ורדב״ז וצ״ע:
ק] ועיין לעיל רפב ע״א:
או״ח ר״ס תסה:
קגן עיין ע״ז דף ו ובב״מ ה ע״ב וברמב״ם סה״מ ל״ת רצט:
קא] ישוב זה לא יתכן לאות יד:
בדעת הטור דהא כתב לעיל (רפב ).ואם לא נדהו הוא עצמו "חייב" נידוי וזהו
קד] ועיין לעיל סו״ס מ:

1
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ביאזויס

)ז רש״י על התזרה

ולפי זה יומתק:
א .למאי נפקא מינה כאן "וכן בשאר כל המצות"? אלא ,בכך מבאר רש״י
שהכתוב מוסיף "אני ה׳ אלקיכם" כדי ללמדנו שזהו דין לא רק לגבי שבת (מכה
הסמיכות) אלא גם לגבי שאר מצוות התורה.
ב" .איזהו מורא כו׳" ־ מה ענין זה לכאן? אלא מכיון שמבאר ש״מורא אב"
אינו דוחה לא שבת ולא שאר מצוות ,אם כן "איזהו מורא"? ומפרש "לא ישב
במקומוכו׳".
יט,יד

לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשל ויראת טאלקיך אני ה׳
ולפני עור לא תת! מכשל :לפני הסומא כמר לא חתן עצה שאינה הוגנה לו ,אל מאמר
מכור שדן וקח לן חמור ואחה עוקף עליו ונוטלה הימנו.

צריך ביאור:
א .מדוע מוציא את המלים "עור" ו״מכשול" מפשוטן.

(בשפתי חכמים מתח לפי דברי רש״י בקטע הבא ש״כל דבר המסור ללבו של
אדם נאמר בו ויראת מאלקיך" ,ולפי זה אין לפרש את הכתוב כמשמעו ,שהרי
"דבר זה מסור לבריות דדעהו של זה לרעה ,שהרי נתן תקלה לרגלי העור".
וקשה :א .לפי זה הי׳ לו להעתיק בדיבור המתחיל גם את המלים "ויראת
מאלקיך" .ב .לפי זה הי׳ לו לסיים כאן "לכך נאמר ויראת מאלקיך" .ג .הרי אפשר
לפרש שמדובר במצב שאין רואה ,ולכן נאמר "ויראת מאלקיך").
ב .מה חסר ב״עצה שאינה הוגנת" שהוצרך לומר דוגמה לזה.

ג .בתורת כהנים נאמרו שלש דוגמאות לעצה שאינה הוגנת ( -א) "בא ואמר לו
בת איש פלוני מה היא לכהונה .אל תאמר לו כשרה והיא אינה אלא פסולה"( ,ב)
"אל תאמר לו צא בהשכמה שיקפחוהו לסטים ,צא בצהרים בשביל שישתרב",
(ג) "אל תאמר לו מכור את שדך וקח לך חמור כו׳" .וקשה :מדוע בוחר רש״י
בדוגמא השלישית דוקא.
ד .הטעם שעצה זו "אינה הוגנת" ,בפשטות ,הוא משום ששדה עדיף מחמור,
ואם כן מדוע מוסיף דבר חדש " -ואתה עוקף עליו ונוטלה הימנו".

והביאור:
הטעם שרש״י אינו מפרש "ולפני עור לא תתן מכשול" כפשוטו הוא משום
שאין בדבר משום חידוש ,כי למדנו כבר שאסור לאדם לגרום נזק לחבירו,
ככתוב (משפטים כא ,ל־לד) "וכי יפתח איש בור גו׳ בעל הבור ישלם" (ומכך
ביאורים לפירוש רש״י על התורה  -ג (ויקרא) :שניאורסון ,מנחם מנדל בן לוי יצחק { }5עמוד מס  131הוז־פס ע״י תכנת אוצר החכס
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שהתורה מענישה את המזיק ומחייבת אותו לשלם בעד הנזק ,מובן שיש איסור
בדבר).

(ואין לומר שהתורה חוזרת על איסור זה כדי לעבור עליו בשני לאוין (ראה
רש״י תשא לד ,כג) ,כי אם ניתן למצוא בפסוק איזה חידוש דין עדיף לפרש את
הפסוק באופן כזה ,כפי שנראה ברש״י דיבור המתחיל לא תקלל חרש).
לכן אין רש״י מביא כדוגמה "אל תאמר לו כשרה והיא אינה אלא פסולה" ,או
"אל תאמר לו צא בהשכמה שיקפחוהו לסטים" ,כי אף עצות אלו הן בגדר
גרימת נזק לחבירו (ומה גם נזק רוחני (להכשיל את חבירו בחטא) ,החמור יותר

מנזק גשמי) ,ואין בהם משום חידוש.

..אלא הוא מביא את הדוגמא של "אל תאמר לו מכור שדך וקח לך חמור":

הפסוק אינו עוסק בגרימת נזק ל״עור" (כי אין הכרח שהוא מפסיד מחליפת
שדהו בחמור ,שהרי יתכן שבמקרה פרטי זה כדאי לו למכור שדהו ולקנות
חמור) ,אלא התורה מחדשת שכשנותנים עצה לזולת ,יש לדאוג אך ורק לכך
שהיא תהי׳ "הוגנת לו" ,ואין לנצל את הדבר לתועלת וריוח למשיא העצה .ודבר
זה ישנו רק בדוגמא זו :אפילו כשה״עור" אינו מפסיד כלל ממכירת השדה ,הנה
באם עצה זו אינה "הוגנת לו" ,היינו שאין לו צורך ותועלת וריוח במכירה זו (ראה
רש״י בשלח (טז ,ז)" :שלא כהוגן שאלתם" (בשר)) ,אסרה התורה את הדבר ,כי
בנתינת עצה לסומא בדבר יש להתחשב אך ורק עם מצבו של השואל ולתת את
העצה בהתאם לצרכיו ,ואסור לנצל את הדבר לטובת משיא העצה " -ואתה
עוקף עליו ונוטלה הימנו".
זהו "לפני עור לא תתן מכשול" :ה״מכשול" הוא (רק) באופן היעוץ ,כי הסומא
בדבר סבור שהיועץ משיאו עצה שהיא "הוגנת לו" ,ואילו היועץ מדמהו ("עוקף
עליו") ומייעץ לו לפי הנאתו ותועלתו של היועץ.
ויראת מאלקיך:

לפי שהדבר הזה אינו מסור לבריות לידע אם דעתו של זה לטובה או

לרעה ויכול להשמנו ולומר לטובה נתכוונתי ,לפיכך נאמר בו ויראת מאלקיך המכיר

מתשבותיך .וכן כל דבר המסור ללבו של אדם העושהו ואין שאר הבריות מכירות בו,
נאמר בו ויראת מאלקיך.

בתורת כהנים נאמר בקיצור "שמא תאמר עצה טובה אני נותן לו ,והרי הדבר
מסור ללב ,שנאמר ויראת מאלקיך אני ה׳" ,ואילו רש״י מאריך "לפי שהדבר הזה
אינו מסור לבריות כו׳".

וטעמו ונימוקו עמו:

־־>
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דף ס .כתב בשיטת רבי יוחנן שאפילו קידושין תפסי בה
וז״ל וכן נראה מדברי הראב״ד ז״ל שהוא פירוש דרבי
יוחנן סבר לה כבעיא דרבי אבא דהתם דאמר דע״כ לא
אמרי רבנן הכא אלא דבעינן כריתות וליכא אבל התם
קנין כל דהו וכו׳ עכ״ל .וכ״כ הרשב״א בגיטין שם דף
פב :וחזינן שבין לפי שיטת ר״י ובין לפי שיטת רבי
אבא קידושין הוי סוג קנין מגזיה״כ ושייך מושג של
קגין לשליש לרביע ולמחצה .והנה בגם׳ קידושין ברף
סז :כשהביא הדרשה של ויצאה מביתו והלכה וכו׳
והיתה לאיש אחר ,לאיש אחר ולא לקרובים ,וע״ז מק׳
הגט׳ שבשלמא שאר עריות אבל אשת איש מנלן משום
שיש לה היתר בחיי אוסרן .והנה הגמ׳ זו אזלה אליבא
דרבי יוחנן בשם רבי ינאי כמבואר שם ,ובירושלמי
ביבמות פרק י׳ סוף ה״ה ,הובא סברת רבי ינאי למה
 אין קידושין תופסים באשת איש ,וז״ל ומנין שאיןקידושין תופסים באשת איש רבי אימי בשם רבי ינאי
ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר כשתצא מביתו
~ ■•-יהא לה הויה אצל אחר ומנין שאין קידושין תופסין
בכל העריות רבי תנחומא בשם ר״ה ויצאה מביתו
והלכה והיתה לאיש אחר ומה ת״ל אחר לפרשת עריות
ע״כ .ומבואר שדעת רבי ינאי שזהו דעת רבי יוחנן
שמיעוט של אשת איש הוי מדכתיב ויצאה מביתו,
דהיינו ממש כסברת הפנ״י שכל זמן שהוי בביתו של
ראשון קנין קידושין שנתפס בה מגזיה״ב מונע כל
תפיסת קידושין משני ובעינן שתצא מביתו ורק אז
תהיה לאיש אחר וחזינן שאליבא דרבי יוחנן שסובר
שקידושין מאה תופסין בה ע״כ קידושין בעצם יסוד
דינה הוי כקנין (איסור מגזיה״כ) ומחמת קנינה דומה
לשאר קנינים ,וע״כ מהני שיור בקנינו ובמקום שאינו
_ משייר בקנינה ממילא נמנע תפיסה מאחר וכשיטת
|אה»ח
הפנ״י .ומה שלא מסיק הגט׳ ככה הוי משום שהגט׳
חולקת על סברת רבי יוסי הגלילי ,ורבי יוחנן בשם רבי
ינאי ,ולומדים מדרשת רבי יונה שהוי היקישא דרבי
יונה ,וקושית האבנ״ט על הפנ״י מהיקישא זו הוי רק
לפי שיטת רבי יונה .אולם מדברי רבי יוחנן ורבי ינאי
הרי חולקים על סברא ולומדים הדרשה מהפסוק ויצאה
מביתו וכו׳ עכ״ל .והפנ״י ע״כ מיירי אליבא דסברא .זו.
וממילא קושית האבנ״מ על פנ״י לא קשה מידי שהפנ״י
מיירי אליבא דרבי יוחנן ע״פ סברת הרשב״א שקידושין
הוי קנין כמו שאר קנינים בכה״ת כולה וכמבואר להדיא
בירושלמי.
ולפי״ז דברי הגאון בעל קו״ה נדחו שרצה להוכיח
ששייך תפיסת קידושין אע״ס שחיוב כרת איכא ע״ש.
ולפי מש״כ סברת הריטב״א על גמרא זו הוי רק אליבא
דרבי יוחנן שסובר שקידושין מאה תופמין בה שקידושין
הוי קנין (איסור מגזיה״ב) ,ולכן שייך שיור בקידושין
,1234567

כמו בשאר קנינים .אולם לרבי יונה שיסוד דין תפיסת
קידושין תלוי בחלות שם ערוה לא שייך לחלק ,שנאמר
שתפיסת קידושין יש אע״פ שחיוב כרת איכא ,שזה
אינו ,שאם חלה חלות שם ערוה ממילא נמנע תפיסת
קידושין מאחר ודו״ק( .אולם צ״ע בשיטת הרמב״ס
שהביא דרשת רבי יונה והיקישא שלו אבל מ״מ פסק
כרבי יוחנן שקידושין מאה תופסין בה ,וצ״ל שהרמב״ם
אינו לומד כשיטת הראב״ד והרשב״א ,הערת המעתיק).

הי a

3

״י׳׳/

A

סימן ב׳
בענין לפני ערר ממר״ר זצרק״ל
בספר בית יעקב להגאון מהר״י מעסקין סימן ל״א,
לב ,ל״ג ,הביא מהגאון ר׳ איצל שבאיסור עשה ליכא
לפני עור שדוקא במכשילו בעבירת לאו איכא איסור
לפני עור ולא בביטול עשה ,ומק׳ הספר בית יעקב
מסוכה דף י׳ דרב חסדא ורבה בר רב הונא אקלעו לבי
רב נחמן אנגינהו רב נחמן בסוכה שנוייה מופלגין ממנה
ד׳ טפחים עכ״ל ,וכתב הרשב״א דמזה שמעינן
דהמאכיל לחברו מה שמותר לפי דעתו של המאכיל אין
בזה משום לפנ״ע עכ״ל הרשב״א .א״ב לפי דעת הדר״ג
דבביטול עשה לא שייך לפנ״ע ורב נחמן הכשילן
בביטול מ״ע של סוכה א״כ אפילו אי אמרינן דלדעת
המאכיל נמי אסור נמי לא שייך לפנ״ע ומה הוכיח
הרשב״א דדוקא משום שלדעת רב נחמן סוכה כשירה,
אבל אי לדעת ר״נ סוכה פסולה היתה אסור לר״נ לצוות
להם שישבו בסוכה משום לפנ״ע א״כ מוכח דאפילו
בביטול עשה נמי שייך לפנ״ע .ועוד יש להביא ראיה
דבביטול מ״ע נמי שייך לפנ״ע דאמרינן בחולין דף ד׳
מצת כותי מותרת ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח,
ופרש״י ולא חיישינן לחמץ בפסח לכך מותר לאוכלה
ואדם יצא בה ידי חובתן בפסח שהכתוב קבעו חובה
לאכול מצה בלילה הראשונה דכתיב בערב תאכלו מצות
ואם ישב ולא אכל עבר בעשה עכ״ל דרש״י ,והק׳
התוס׳ והאיך יוצא בה ושמא הוא לא שמר לשם מצה
דהא חשידי אלפני עור לא תתן מכשול עכ״ל תוס׳,
אלא דחיישינן שמא יכשיל הכותי את הישראל שלא
שמר לשם מצה ויבטל הישראל ממצות עשה של בערב
תאכלו מצות ,ולפי דברי הדר״ג אין מקום לקושית
התוס׳ אלא ודאי מוכח דבביטול עשה נמי שייך לפנ״ע,
ועוד יש להביא ראייה דאמרינן ביבמות דף פ״ד לא
יקחו והק׳ הרשב״א תיפוק ליה דהיא מוזהרת אלפני
עור וי״ל דצריך ללקות עליו עכ״ל הרשב״א ,א״כ מוכח
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בפירוש^דבעשה הבתולה ג״כ היא מוזהרת עכ״פ משום
לפנ״ע וכ״כ הפמ״ג וכו׳ ע״ש.
ומו״ר זצוק״ל תירץ ע״פ דברי המנחת חינוך
והאחיעזר שבכל לפני עור לא רק שעובר המכשיל
משום שמכשילו בעבירה אלא גם כן בכל עבירה
מכשיל חברו בעצה שאינה הוגנת שע״ז ג״כ יש איסור
לפנ״ע .ועיין באחיעזר ח״ב סימן נ׳ אות ד ,ועפ״ז תירץ
שיטת הנתיבות בסימן רל״ד שעל איסור דרבנן בשוגג
__^א בעינן כפרה ,ולכן א״צ להחזיר הדמים במוכר איסור
־דרבנן ואכלו דשאני איסור דרבנן בשוגג דא״צ שוםכפרה וכאילו לא עבר דמי ,ומקשים על הנתיבות מדברי
הרמב״ם פ״א מאיסו״ב דמתעסק בעריות חייב וכן
בחייבי לאוין וכן בשניות וע״ש בכס״מ שחייב לצאת
יד״ש גם בשניות ,ולפי דברי הנתיבות דשוגג דרבנן א "צ
כפרה למה חייב לצאת יד״ש ,ותירץ האחיעזר שנהי
שליכא עבירה בשוגג דרבנן אבל מ״מ בכל דרבנן אפילו
בשוגג בודאי אם היה העובר מכיר שהיה איסור היה
נמנע מזה .א״כ מכשילו בעצה שאינו הגון ,וע״ז חייב
לצאת יד״ש ע״ש .ועיין גם באחיעזר ח״ג סימן פ״א
אות ד .ובזה מתורץ הרבה קושיות מהעין יצחק סימן
ס״ז (חלק אהע״ז) בענף ג׳ ,ד׳ ,ה׳ ,מה שהשיג על
הנתיבות הנ״ל וכן באור שמח ג״כ מה שהשיג על
הנתיבות.
וכן שמע מו״ר זצוק״ל יסוד זה גם מהגאון הגדול
הגר״א קוטלר זצ״ל בשנת תרצ״ט לתרץ שיטת רש״י
בפסחים דף ג :שלמה הרגו הכהניט העכו״ם שאכל
מקרבן פסח ,ויש אומרים שהוי בגדר גניבה ,אולם רש״י
שם כתב שבדמים קננהו ע״ש בד״ה רבי יהודה בן
בתירא ,ותירץ הגר״א קוטלר זצ״ל שהנה עכו״ם זה
הכשילם בלאו דכל ערל ובן נכר לא יאכל בו ,והגם
שגוי אינו מצווה על לפני עור אבל זהו רק לפני עור
מצד עבירה אבל לפני עור מצד עצה שאינה הוגנת כן
עובר ,שסברתו של הגאון הנ״ל הוי ששאני עבירת
לפנ״ע של עבירה ,מלפני עור של עצה שאינה הוגנת,
שלפני עור של עבירה זהו איסור לשמים שמכשיל
חבירו בעבירה ,אבל לפני עור של עצה שאינה הוגנת
זהו כבר עבירה של בין אדם לחברו ,ולכן נהי שעכו״ם
אינו מצווה על לפני עור של עבירה ,אבל מ״מ בעבירה
של לפני עור בעצה שאינה הוגנת והו כבר עבירה של
בין אדם לחבירו ,ולפי שיטת הרמב״ן שגם עכו״ם
מצווה על הדינים א״כ נהרג ע״ז ולפיכך הרגו אותו
משום שהעכו״ם הכשיל הכהנים במקדש בלאו לפנ״ע
של עצה שאינה הוגנת ודו״ק.
אולם מו״ר זצוק״ל הוסיף ואמר ששאני לאו דלפנ״ע
של עבירה מלפנ״ע של עצה שאינה הוגנת ,שבעבירת
לפנ״ע של עבירה זה שייך אפילו אם העבריין בעצמו

הוי מזיד שמ״מ ע״י שהמכשיל מסייעו לעבור עבירה
ומכשילו ,עובר על לפנ״ע .אולם בנוגע לדין שני של
מכשילו בעצה שאינה הוגנת הלוא סברא זו שייך רק
אם האדם שעובר העבירה הוי בשוגג ,שאילו הוי מזיד
ואעפ״כ רצה לעשות העבירה א״כ לא נקרא שמכשילו
בעצה שאינה הוגנת שהא מכשיל עצמו בזה .וכן מצא
מו״ר זצוק״ל סברא זו גם באחיעזר חלק ג׳ סימן פ״א
שם ,ובזה תירץ כל השגות של הבית יעקב על הגאון ר׳
איצל זצוק״ל שכל הראיות שמביא נגד הגאון ר׳ איצל
שגם על ביטול עשה שייך לאו דלפנ״ע מיידי שם
שהאדם העובר היה שוגג ,א״כ אפילו אם נימא כסברת
הגאון ר׳ איצל שלא מצינו לאו דלפני עור על עשה רק
על עבירה ,אולם זהו רק מבחינת לאו דלפנ״ע על
עבירה שליכא בביטול עשה אבל מ״מ כיון שהיה שם
שוגג עובר המכשיל על לפנ״ע מצד עצה שאינה הוגנת,
שלא גרע ביטול עשה מאיסור דרבנן שהגאון האחיעזר
כתב שג״כ עובר על לפמ׳ע משום עצה שאינה הוגנת,
שבודאי אילו הוי ידעי האי אינשי שעובר על איסור
דרבנן או ביטול עשה לא הוה ניחא בזה ומכשילו
בעצה שאינה הוגנת ,וע״כ שפיר סרה כל קושיות של
הבית יעקב מעל הגאון ר׳ איצל ,שהגאון ר׳ איצל זצ״ל
מדבר רק מכח הלאו דלפנ״ע מצד עצם העבירה שלא
מצינו על ביטול עשה ,אבל מכח הדין של לפנ״ע על
עצה שאינה הוגנת ששייך רק בשוגג ע״ז לא מיירי וכל
הראיות שהוכיח הבית יעקב שיש לפנ״ע גם על איסור
עשה מיירי רק מכח שמכשילו בעצה שאינה הוגנת יען
שהיה שוגג בזה ולא היה ניחא ליה לעשותו ודו״ק.

סימן ג׳
בענין מצרה הבאה בעבירה ממו״ר זצוק״ל
סוכה דף כט :קא פסיק ותני ל״ש ביו״ט ראשון
ול״ש ביו״ט שני וכו׳ בשלמא יו״ט ראשון דכתיב לכם
משלכם אלא ביו״ט שני אמאי לא ,א״ר יוחנן משום
רשב״י משום דהוה ליה מצוה הבאה בעבירה שנאמר
והבאתם גזול ואת הפסח וכו׳ גזול דומיא דפסח וכו׳
ופליגא דרבי יצחק דא״ר יצחק בר נחמני אמר שמואל
לא שנא אלא ביו״ט ראשון אבל ביו״ט שני מתוך
שיוצא בשאול יוצא נמי בגזול וכו׳ עכ״ל.
והנה נחלקו האחרונים בביאור המחלוקת רשב״י
ושמואל ועיין בהגרעק״א והצל״ח ,אולם מו״ר זצוק״ל
ביאר המחלקות בצעירותו באופן מפתיע שהנה תוס׳
בסוכה דף ט .ד״ה ההוא ,הקשו שא"כ למה בעינן פסוק
לכם למעוטי גזל תיפוק ליה משום מצוה הבאה
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חידושי

סימן י

והקשה במ״ב סי׳ שמ״ז בשעה״צ אות ח ,למה כתבו איסור
דרבנן מיהא איכא ,הלא מחויב למתוח בידר מן
הסוקה^הפחשו מאיסור .ותיק דהכא מיירי באין בידו למנעו
מליטול ,ואפ״ה איסור דרבנן יש היכא שהוא לוקח מידו ,שהוא
בכלל מסייע ידי עוברי עבירה .ובקוק שיעורים ביצה ל׳ כתב
ח׳< במ״ב סי׳ תר״ח הביא שיטת ס׳ יראים ,דאפילו ברור לנו

ויתבארו
דהנה בחנוך מצוה רל״ב כתב ,לפני עור לא מתן מכשול שלא
עפ״ז דברים הרבה.

להכשיל בני ישראל למת עצה רעה כר .וכתב ע״ז במנ״ח
ח״ל ,לכאורה איני מבין כונת הרהמ״ח שכתב בני ישרא< 4הלא
גס לעכו״ס הלאו דלפ״ע ,כמבואר אח״ז בדבריו .וש״ס מפורש

הוא בע״ז וכ״מ ,דלא יושיט אמה״ח לבני נח כר .ולחלק ולומר

שלא ישמע לא נפטר אלא מדין ערבות שכל ישראל ערבים זל״ז,

דדוקא בענין דבר איסור אסור להכשיל לב״נ אבל לא לענין עצה,
מנלן דבר זה ,כיון דהקרא קאי גס על ב״ט א״כ אף עצה במילי

ובמ״ב סי׳ שמ״ז כר היכא שאין בידו להפריש בזה ליכא אלא
איסורא דרבנן לסייעו .ואי נימא דאפילו בכה״ג איכא מצות

דעלמא ג״כ אסור אפילו לב״נ כר וצ״ע .ולכאורה צ״ע דברי

אבל אכתי חייב במצות הוכח תוכיח עד הכאה או נזיפה כר.

תוכחה מדאורייתא ,ודאי דכ״ש דאסור לסייעו מדאורייתא עכ״ל.
והנראה בזה דהנה במ״י והרא״ש ושאר ראשונים כתבו על
קושית התוס׳ מלפני עור דלק״מ ,דלא איירינן הכא
אלא באיסורי שבת ,וקרי ליה פטור ומותר כיון דליכא איסור

משוס שבת .וצ״ב מ״ט התוס׳ לא מחא להו בתירוץ זה .ונראה
דס״ל להתוכן דלפני עור דשבת שפיר מיחשב מאיסורי שבת,
דומיא דס״ל לבעה״מ בפ׳ בן סר׳מ דלפ״ע דע״ז מיחשיב

אביזרייהו דע״ז .והיינו ,דגדר איסור לפ״ע הוא הוספה
שהוסיפה תורה בכל האיסורין שאסור גס להכשיל אחרים בהן,
וא״כ הכשלה זו שם אבוה עלה ,והמכשיל באיסור ע״ז ה״ל חוטא
באיסור ע״ז ,והמכשיל באיסור שבת עובר על איסור שבת.

(ולפמשי״ת

להלן א״ש דברינו גס לדעת הרמב״ן החולק על
בעה״מ .דנהי דלאו דלפ״ע נטפל ומישן שייך

אל העבירה .אבל סו״ס אינו נחשב כאילו עבר בעצמו .ולא דמי
לעובר בעצמו על אביזרייהו דע״ז שחייב למסור נפשו ודו״ק).

מיהו גדר זה באיסור לפ״ע אינו אלא גדר דרשת ח״ל בהאי
קרא ,אבל מצד פשטיה דקרא שהוא בנותן אבן לפני עור
או בנותן לחברו עצה שאינה הוגנת (ע׳ סהמ״צ ל״ת רצ״ט) ,הרי
הגדר הוא אחר לגמד ,דהוא מן המצות שבין אדם לחברו,
וכמ״ש הרמ״ה בב״ב כ״ו דהא דאמרינן גרמא בנזקין אסור הוא
מהן קרא דלפני עור לא חתן מכשול .והואיל ואין לך מכשול
יותר מעבירה ,הרי גס המכשיל בעבירה בכלל איסור זה?.מצ6ר"
" '5פ״ז ,דבאיסור הכשלה בעבירה משוס קרא דלפ״ע איכלל תרתי,

חדא ,פשטיה דקרא שגדרו גרמא בנזיקין ,ומצד זה כל הכשלה
ענין אחד ,ולאו שם אבוה של העבירה עלה'.וגדוליךמזה־כתבר
האחרונים בשם תוס׳ ע״ז כ״ב א׳ דאפילו הכשיל באיסור דרבנן
עבר בלאו דאורייתא ,דגם עבירה דרבנן מכשול היא ,ולא גרעא
מאבן ..ועוד יש כאן איסור בין אדם למקום הנלמד מדרשת ח״ל,

המהרש״ל גבי גזל נכח שכתב דהתורה לישראל ניתנה ולא לב״ט

עיין משובת ח״צ סימן כ״ו ,הלא ראינו דהתורה אסרה לימן
מכשול אף לב״ג וכר .וע״ש עוד בקומץ מנחה כתב המנ״ח ח״ל

בפנים הבאתי דבח התוס׳ ע״ז ט״ו ב׳ ד״ה לנכח ,דלפני דלפני
דלא אמחנן ,הוא מטעם ,כיון דהנכח אין עושה עבירה כיון
דהוא אינו מההר אלפ״ע וא״כ אין הישראל עובר על לפ״ע ,ועל

לפני דלפני לא חיישינן ,אבל למכור לישראל החשוד שהוא ימכור

לאחר להכשיל ,וא״כ הישראל עובר על לפ״ע ,א״כ הישראל
המוכר לישראל החשוד עובר ג״כ על לפ״ע ,דהוא מכשיל לישראל

החשוד דהוא יעבור על לאו דלפ״ע ,אלו דבח התוס׳ בקיצור.
ולפי דבח התוס׳ אלו משמע ,דאם הישראל מוכר לנכח ,אע״פ
שהנכח יחזור וימכור לישראל ,הוי לפני דלפני ולא מחהר ע״ז

הישראל ,כיון דהנכח אינו מחהר על לפ״ע ,ולא יעשה הנכח
שוס עבירה ,וא״כ הוי לפני דלפני ,מה לי אס הנכד מוכר לנכח

אחר או לישראל ,בין כך ובין כך לא יעשה הנכח הזה שהישראל

מוכר לו שוס עבירה כר .וראיתי ברא״ש ע״ז י״ד שהביא ,דדוקא
בנכר שימכור לנכח לא חיישינן ,אבל בנכד שימכור לישראל

חיישינן אלפני דלפני .וצ״ע מנ״ל הא ,דהא קאמר הגמ׳ אלפני
דלפני לא קאמחנן .והט״ז יו״ד סי׳ קנ״א סק״ג הביא דבח
הרא״ש ולדעתי הוא תמוה עכ״ל .אכן לפמש״נ א״ש הכל .דודאי
איסור גרמא בנזיקין ליכא במכשיל גוי ,אבל האיסור הנלמד

מדרשת ח״ל שכאמור הוא איסור בין אדם למקום ,ודאי נוהג
אף במכשיל גוי .והנה באיסור זה הוא שאמרו בגמ׳ דאלפני
דלפני לא מפקדינן ,אבל לענין איסור גרמא בנזיקין ודאי אין

לחלק ,דודאי גס גרמא בדרגא דלפגי דלפני אסורה בנזקין.
ומעתה הח דבח הרא״ש ברוחם ,דרק במכשיל לגוי לא איכפת
לן אם מכשילו בגרמא רחוקה ,אבל במכשיל ישראל אסור אף

בכה״ג ,דנהי דהאיסור מצד אביזרהא של העבירה אין כאן ,אבל

[זהוא מאבחרייהו של כל האזהרות שבתורה וכמש״ניי.

האיסור שמצד גרמא בנזקין הח יש כאן .ודו״ק?

א .הרמב״ן בסהמ״צ מל״ת קס״ג בענין הלאו דראשיכם לא תפרעו

הוא לזה ולזה .בא וראה ,שהרי רז״ל דרשו לא יומתו אבות על בנים
כו׳ ואעפ״ב אין מקרא יוצא מידי פשוטו כר .הא למדנו שכמה פנים
של אמת לתורה עכ״ל .ועיין תוס ,סנהדרין נ״ג ב׳ סד״ה השתא .ועיין
בק״א ריש ברכות כתב ,ושננתם ,פשטיה דקרא קאי על ד״ת ,ודרשא
דקרא על ק״ש ,ותרוייהו אמת.

כתב וז״ל ,והנראה מעצת הרב ,שהוא בונה כל זה על הסברא הנפסדת
שתופס לעצמו שני פנים בפסוק הזה ,והוא ,נגלה הכתוב והנדרש בו
עכ״ל .והנה כאן כתב הרמב״ן ע״ז שהיא סברא נפסדת ,אבל במשפטי
החרם שלו תבריה לגזיזיה ,ת״ל שם ,ואני אומר כו׳ שזהו פשט הכתוב
בתורה כל חרם אשר יחרם מן האדם כר .ואל תהיה תוהה עיניך בזה
מפני שדרשו ח״ל המקרא הזה לענין אחר כר ,שאעפ״כ אין מקרא
יוצא מידי פשוטו ,אחת דבר אלהים שתים זו שמעתי ,משמעות הכתוב

ב .ובתורי״ד ע״ז י״ד כתב וז״ל ,אלפני דלפני לא מפקדינן ,ראיתי
מקשים כאן ממאי דאמרינן בגד שאבד בו כלאים ה״ז לא ימכרנו לגוי
דילמא אזיל ומזבין ליה לישראל ,וממאי דאמרינן בגה״נ שאסור ליתן
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חידושי

בית ישי

סימן

ועיין בחי׳ הגרע״א פסחים כ״ב ,אהא דאמרינן החם והרי
אמה״ח דלר׳ אבהו ראוי לאוסרו בהנאת ,וחניא מנין

הריטב״א מצד דין הנזיקין שבלס״ע .וע״ז תיק דכיון שמתכוון

לטובתו להדריכו בדרך ישרה אין כאן דין נזיקין .ואילו מצד דין

אביזרהא של העברה כיון דמחיל ליה ליקרים שוב אין כאן אף
מכשול של נתכון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה .דכיון

שלא יושיט כו׳ אמה״ח לבן נח שנאמר ולפני עור ,משמע דמצד
איסור הנאה ליכא איסורא ,הקשה ע״ז ח״ל ,לכאורה קשה הא
קיי״ל כרבנן חולין ק״ב דאמה״ח אינו נוהג בטמאים ,ואמרינן
דב״נ מוזהר על הטמאים כטהוריס ,א״כ דילמא מיירי הברייחא
באמה״ח מטמאים כו׳ .ולפמש״כ במשובח אמונת שמואל סי׳

שאין כאן גוף החטא אין כאן גס אביזרהא של מכשילו בכונה
רעה של חטא זה ודו״ק.

(ובקידושין

י״ד ,דמה דלדידיה שרי לית ביה משום לפ״ע אף דלהמקבל אסור
מחא עכ״צ והאחרונים כחבו דמחוס׳ ב״מ י׳ ב׳ משמע דלא

איכא הכא ,הלא אס לא יקח ממנו יקח מאדם אחר ,ולא שייך

כהאמו״ש ,דאמרינן החם בגמ׳ דלמ״ד כל היכא דשליח לאו בר
חיובא ישלד״ע ,כהן דאמר לישראל קדש לי אשה גרושה מיחייב
שולחו ,וכתבו ע״ז החוס׳ אע״ג דעובר השליח משום לפ״ע ,כיון
דאי מקדשה לעצמו לא מיחייב לא מקרי בר חיובא עכ״ל .ומוכח
דאף מי שאינו במורח האיסור מוזהר בלפ״ע ,ונ׳ דעכ״ס תירוצו

לפ״ע אלא דוקא בתרי עברי דנהרא ,כגון מושיט כוס יין לנזיר

של הגרע״א קיים ,והייט דיש לחלק בין מכשיל לישראל ובין

מכשיל לגוי ,והוא עסמש״נ דבמכשיל לישראל איכא תרתי דמלבד
האיסור דשם אבוה עליה והוא אביזרהא של העבירה ,ישנו עוד

איסור מצד גרמא מזקין ,והנה חידושו של האמו״ש מובן היטב
בהך איסורא דלפ״ע שמצד אביזרהא של העבירה ,דמצד זה שסיר

ואמה״ח לב״נ כדאמרינן פ״ק דמס׳ ע״ז עכ״צ ולפמש״ג י״צ
דס״ל לרש״י דהך תנאה דתרי עברי דנהרא לא קאי אלא
אאמה״ח לבני נח ,ומשוס דרק מצד גדר אביזרהא של העבירה
שייך מנאי זה ,אבל מצד גרמא בנזקין אסור בכל עטן)_.
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שו”״ר באחיעזר ח״ג סי׳ פ״א כחב ג״כ דבלאו דלפ״ע יש ב׳ דימם
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—ע׳׳ש^31דנמט^אר.^%.בטע^^ ------------
ומעתה נבא ליישב קושית הקונץ על המ״ב .דהנה בקצה״ח
סי׳ ג׳ סק״א כתב ,דהא דמניא לולב איני נוטל סוכה

איני עושה כופין אותו ומסן אותו עד שתצא נפשו ,בעינן לזה

אמר דמי שאינו מחהר על גוף העבירה אינו מוזהר על

ב״ד סמוכין .ובנה״מ השיג ע״ז מגמ׳ ר״פ המניח גבי נרצע שכלו
ימיו ,דרבו יכול להכותו להפרישו מאיסור שפחה .ובמשובב
נחיבוח כתב לחלק בין אפרושי מאיסורא לבין כפיה על קיום

ליישב הגמ׳ דמושיט אמה״ח לגוי עפ״ד האמונת שמואל ,ואילו
חוס׳ ב״מ שסיר נקטי דאף ישראל המכשיל כהן באיסור גרושה

מ״ע ,אלא שנדחק בטעם החילוק ,וכתב דלאפרושי מאיסורא אינו
אלא הכאה בעלמא ולא עד שתצא נפשו כבקיוס מ״ע ע״ש .וכבר

עובר בלפ״ע ודו״ק.

כתב ע״ז באמרי בינה (חו״מ דיני דיינים סי׳ ט׳) דזה נגד השכל
ע״ש .ונראה לקיים חילוקו של המשובב ולאו מטעמיה ,אלא

אביזרהא .אבל מצד גרמא מזקין אין מקום כלל לחילוק זה ,דהא
סו״ס טרם מכשול ונזק לחברו .נמצא דנחקיימו דברי הגרע״א

ומדוקדק

בדברינו מש״כ שם התוס׳ דאע״ג דעבר בלס״ע
אפ״ה לא מיקרי בר חיובא .דהא האי לפ״ע אינו

מאביזרהא של טף החטא למיהוי שם אבוה עליה ,אלא איסור
צדדי הוא והיינו איסור גרמא בנזקין ,הלכך שפיר לא חשיב

Q

נ״ו א׳ מוד״ה אבל כו׳ פי׳ בקונטרס כו׳ ועובר
על לפ״ע לא חתן מכשול כו׳ ,קשה מאי לפ״ע

מחממו בר מיובא.
ועיין פ׳׳ק דקידושין (ל״ב א׳) ,רב הונא קרע שיראי באנפי רבה

בהקדם קושית קובץ שיעורים כתובות אות צ״ב וז״ל ,בגמרא
קאמר דלאו דחובל הותר מכללו בבית דין ,וסירש״י לענין מלקות,
וקשה דמאי איריא בב״ד ,הא בלא״ה הוחר מכללו באב הרודה

את בנו ,ורב הרודה את תלמידו ,ואומן המקיז דם ,וכן במצות

מילה .וע״ש שתיק דכל אלו כיון דהן לצורך תיקון דלהבא אינן

בריה .אמר איזול איחזי אי רתח אי לא רתח .ודלמא רתח
וקעבר אלס״ע ל״ח מכשול .דמחיל ליה ליקריה .וכתב עלה
הריטב״א וז״צ קשיא לי דהא מ״מ לא ידע בריה דמחיל ליה
ליקרים ,והוי כמי שעלה בידו בשר כבש ונתכוון להעלות בשר
חזיר שצריך כפרה .ואפשר דבלאו דלפ״ע כיון שהוא לאו כולל
לא מחמרינן ביה כולי האי ושרינן בהט כדי לנסותו ולהדריכו

בס׳ האשה רבה דהא דב״ד מטן שלא מן הדין הויא
דבר מה״ת אלא הותר משוס מיגדר מילתא ,הא הוי כרב
את תלמידו .ונראה דאי״ז עיקר החילוק ,אלא כל הנך הס
הנחבצ משא׳׳כ מלקות אינן אלא לתועלת אחרים ,למען

בדרך ישרה עכ״צ וקשה ,אי חינוך דוחה איסור לס״ע מה הקשו

וייראו ,תדע דאפילו עשה תשובה גמורה אינו נפטר ממלקות.

בגמ׳ ודלמא רתח ,ולמה הוצרכו לתק דמחיל ליה ליקרים .אכן

הלכך הוי בכלל חבלה? ומעתה נראה דהכאה לשם תוכחה

למש״ג א״ש .דהגמ׳ שאלה מצד אביזרהא דגוף העברה ,ואילו

אינה בכלל איסור חבלה ,דתוכחה הויא מצוה לטובת החוטא,

לגוי ירך חתוכה שלא ניטל ממנה גה״נ שמא יחזור וימכרנה לישראל.
והא לפני דלפני הוא .ונ״ל שאי״ז קושיא של כלום כו׳ ,הני מילי כי
ידע חבריה מאי קעביד ולא ממנע כו׳ התם לא מפקדינן אלפני דלפני,
אבל ישראל כשר שאילו היה יודע שהוא אסור לא היה עושה אותו
ועל ידך שאתה משים מכשול לפניו הוא עושה איסור בלא ידיעה כו׳
ובכל טצדקי שבעולם הוא אסור לעשותו כו׳ עכ״ל .ויבואר ג״כ ע״פ

ג.בקובה״ע שם הקשה בהא דמשני מיגדר מילתא שאני ,דהרמב״ם
פכ״ד מהל׳ סנהדרין כתב דהוא דוקא בהוראת שעה ,ותיקשי ממכת
מרדות שהיא תקנה קבועה לדורות .והנה הרשב״א שם ביבמות ד״ה
הכל לפי שעה שמע לו ,כתב וז״ל ,איכא למידק אדרבה איפכא קשיא
דמשמע לפי השעה שמע לו אבל לתקן לדורות לא אלמא אין ב״ד
מתנין לעקור דבר מה״ת .וי״ל רכל תקנות חכמים לפי צורך השעה
הם משום גדר דבר וכו׳ עכ״ל .ונראה כתתו דהאי צורך שעה יכול

דברינו ודו״ק.

בכלל חובל ,אבל עונשי ב״ד הם על העבר ,וכה״ג מיקרי חבלה
אלא דהותר מכללו .ובקובה״ע סי׳ ע׳ תמה לפ״ז אמה דאמרינן
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עקירת
הרודה
לטובת
ישמעו

חידושי
כמ״ש בתורה לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוביח את עמיתך,
משמע שהיא מצוה בין אדם לחברו .והנה כבר כתבו בשו״ת גוו״ר
הספרדי ובס׳ תיבת גמא לבעל הפמ״ע דמצות תוכחה אינה אלא
לאפרושי מאיסורא ,אבל לא לנמנע מלקיים מ״ע .איברא דבקיוס

מ״ע יש דין ערבות דהא כל עיקר דין שאדם מוציא את חברו
במצות שבדיבור ,פירש״י בר״ה כ״ט א׳ שהוא משום שכל ישראל
ערבין זה בזה למצות .אבל נראה שיש הפרש בין מצות תוכחה
לדין ערבות ,דמצות תוכחה היא מצוה בין אדם לחברו וכמש״ס

משא״כ דין ערבות הוא בין אדם למקום ,שכל אדם מישראל ערב
כלפי המקום עבור כל ישראל ואין חובתו במצות נשלמת במה

חוטא .וכבר נתבאר שאין הדבר כן .ולא עוד ,אלא אף בשבועת
שקר דה״ל כאילו הוא נשבע אפ״ה אינו חייב להפסיד ממונו.
דאלת״ה צא ופרנס לי שבועה של ממון שאמרה תורה ,והלא
התובע חייב למחול לו כדי שלא יבא לידי שבועת שקר .אע״כ

הא דאמרי׳ הכי אינו אלא בדיני שמים ,אבל אין לזה שום נ״מ
לטנא ח״ס) .ונמצא ג׳ גדריס בדבר .תוכחה הויא מצוה כללית,
והמבטלה נענש על ביטול מצוה זו ,אבל אינה מאביזרהא של כל
עבירה .משא״כ דין ערבות הוא מאביזרהא של כל עברה ,והעובר
עליה נענש בעונש קל ,אבל הוא מענין עונש העבירה עצמה.
ואילו בשבועת שקר ה״ל כאילו בעצמו נשבע).

שהוא לבדו קיים המצוה .וכדאמרינן בסוטה ל״ז ב׳ אין לך כל

ומעתה הואיל וביארנו דהתוס׳ בריש שבת מודים למש״כ שאר
ראשונים דהאי פטור ומותר דאמרינן התם הכוונה
מצד איסורי שבת ולא איכפת לן במה שישנו בדבר איסור אחר.
אלא דס״ל להתוס׳ דבלאו דלפ״ע מלבד האיסור הכללי ישנו שם

דליכא מצות תוכחה ,דהיינו בביטול מ״ע ,והוא בא להכותו מצד
דין ערבות ,אינו רשאי להכותו .דאטו מפני שהוא חפן להשלים

איסור המתייחס לכל עברה ועברה ושם אבוה עליה ,והלכך ה״ל
לס״ע איסור של שבת וכמש״ע וא״כ לפי המתבאר עכשיו בדברינו
חילוק בין תוכחה לערבות ,דתוכחה מצוה כללית ,ואילו ערבות

מצוה ומצוה שבתורה שלא נכרתו עליה כו׳ ע״ש .ומעתה מובן,
דמשום מצות תוכחה שפיר שרי לכל אדם להכות את החוטא,
דאי״ז בכלל איסור חבלה כלל ,דלטובתו הוא עושה ,משא׳׳כ היכא

מצות עצמו בכל חלקי המצוה ,יהא חובל בחברו .ולא נמסרה
ההכאה לנמנע ממ״ע אלא לב״ד וכמ״ש קצה״ח.

ועיין בתשובות הגרע״א ס״ס ז׳ כתב וז״ל ,נראה לענ״ד דכוונת
הרא״ש לחלק בין יצא מוציא ובין אינו מחוייב במצוה זו
בעצמו .דערבות שייך רק במי שמחוייב ג״כ במצוה זו כו׳ ,אבל

מתייחס לכל עברה ועברה ושם אבוה עליה ,מובן שאין קושית
המ״ב אלא מצד ערבות ,ושפיר תיק דמיירי בגוונא דליכא
ערבות ,ואע״ג דאכתי איכא מצות תוכחה כמשה״ק הקובץ ,לית
לן בה ,דמצות תוכחה הוא דק כללי ,ואי״ז איסור של שבת ודו״ק.

במצוה שאינו בר חיובא כלל כר אינם ערבים כר .והוא מבואר

והנה הש״ך ביו״ד סי׳ קנ״א סק״ו כתב ,דמומר אין חיוב
להפרישו מעברה .והאחרונים הוכיחו שאינו כן מדברי
התוס׳ דשבת הנ״ל ,שהקשו דאכתי איכא איסור דרבנן דחייב
להפרישו מאיסור ,ותירצו דמיירי בנכרי .והוא דוחק לאוקמה
בנכרי ,ואמאי לא אוקמוה במומר ,אע״כ אף במומר יש חיוב
לאפרושי מאיסורא .מיהו כתבו דבתנדב״א איתא דמומר אינו

(והנה בקובץ שיעורים בביצה שם כתב ,דיש מחלוקת בין
הראשונים .דשיטת ס׳ יראים דמצות תוכחה וערבות
הן שני דינים חלוקים ,אבל רבינו יונה בשע״ת פירש קרא דולא

בכלל מצות תוכחה ,דכתיב הוכח תוסח את עמיתך ,יצא מומר

במש״כ ,דערבות הוא דין בשלמות המצוה והיא מאביזרהא של

כל מצוה ואזהרה שבתורה ,ומש״ה מי שאינו בתורת העיקר אינו
חייב גם בערבות על מצוה זו .משא׳׳כ מצות תוכחה פשיטא
שנוהגת אף במי שאינו בתורת האיסור ,וכגון ישראל באיסורי
כהונה וכיו״ג

תשא עליו חטא ,שהמונע עצמו מתוכחה נושא עון חברו ,ומקורו
בתרגום אונקלוכן ,וכמ״ש שם הרמב״ן ,ולפ״ז נראה דאין לחלק
בין מצות תוכחה לדין ערבות ,דהיכא דחייב להוכיח ולא הוכיח
הוא נתפס בעון חברו כר .אלא דקשה לפירוש זה ,למה לי קרא
וכשלו איש באחיו בעון אחיו ,תיפו״ל מקרא דלא תשא עליו חטא
עכ״ל .והמעיין בדברי התרגום והרמב״ן ורבינו יונה לא אמרו

שאינו בכלל עמיתך .והנה בקובץ שיעורים בביצה שם הביא דברי
^התנדב״א ,וכתב ע״ז ,ויש להסתפק דאפשר דאכתי איתנהו
למומרים בכלל ערבות ,ומי שיש בידו למחות נתפס בעוונם משוס
דין ערבות ,אף דליכא מצות תוכחה .וע״ש שצידד לומר דאף דין
ערבות ליכא בהו ,ומסיק דלפ״ז מי שיצא במצוה אינו יכול להוציא
למומר כדין מי שיצא מוציא ,טון דליכא עלייהו דין ערבות ע״ש.
והדברים מתמיהים ,ולא אישתמיט שום פוסק לומר כן .אלא
ודאי אע״ג דמצות תוכחה ליכא במומר ,אבל דין ערבות איכא,

על ביטול מצות תוכחה ,אבל לא שנענש כאילו עשה אותה עברה

והטעם פשוט ,דתוכחה שענינה לטובתו של החוטא ,א״כ במומר
אין חיוב זה ,והלעיטהו לרשע וימות .משא״כ ערבות שהיא חיוב

שעבר חברו .וגדולה מזו ,אפילו בדין ערבות אמרינן להדיא

בין אדם למקום ,שאין אדם מישראל משלים חיובו במצוה במה

בשבועות ל״ט ב׳ דאין נענש בדין החמור דהיינו בעונש עבירה,
אלא בדין הקל דהיינו משוס דלא מיחה (ע״ש במול״ה המס) .ורק

שהוא לבדו קייס המצוה ,אלא חייב להשתדל שתקוייס גס ע״י
זולתו ,א״כ מומר נמי אע״פ שחטא הרי ישראל הוא ,וחייב
במצות ,וא״כ אף הוא בכלל הערבות.
(ועיין בקובה״ע סי׳ ע״ה אות ב׳ כתב וז״ל ,נראה דהמכשיל
לחברו באיסור דרבנן עובר משוס לפ״ע דאורייתא כמו

שם אלא שהנמנע מלהוכיח נענש בעון חברו ,כלומר שהוא נענש

גבי שבועת שקר נענשים בעונש החמור כדין החוטא עצמו ע״ש.
(ומכאן תימה על מש״כ בס״ת יו״ד סי׳ קנ״ז סק״ה בשם ס׳

תיבת גומא ,שנסתפק לומר ,דחייב אדם לבזבז כל ממונו למנוע
חברו מן החטא ,כיון דמצד דין ערבות ה״ל כאילו הוא עצמו

«

סימן י

בית ישי

נא

בעצה שאינה הוגנת .וכן נראה מדברי תוס׳ סס״ק דע״ז דכ״ב

1

לימשך דורות .אבל לשון הרמב״ם ל״מ כן ע״ש וצ״ע.

בית ישי  -חידושים וביאורי סוגיות פישר ,שלמה יהונתן יהודה עמוד מס (58הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

חידושי

נב

ד״ה תיפוק .ובמ״ב שי׳ תקכ״ו סקל״ב ,אס החופר אינו רוצה
לחפור ביו״ט שני אא״כ יחנו לו כסף מזומן ,אע״ג דעבירה היא
בידו ,מ״מ יש לקרובי המת לימן לו ,דיו״ט שני לגבי מת כחול
שווינהו רבנן עכ״ל .וקשה ,כיון דהחופר אסור לו ליקח ,ממילא
הנותן עובר משום לפ״ע דאורייתא ,וזה אינו נדחה מפר כבוד
המת ,וצ״ע עכ״צ ונראה ,דנהי דאמת הדבר שגס בחוטא במזיד
ישנו לדין הנזיקין שבלס״ע ,כדמוכח מדברי התוס׳ פ״ק דב״מ

גבי כהן שאמר לישראל קדש לי גרושה ,וכמש״נ בדברינו לעי3
אבל כאן מכריע כבוד המת את נזקו של החוטא שעובר על

איסור דרבנן וק״ל).

ומעתה

סימן י

בית ישי
לעשות המאטל כאוכל .וכתב שם ,דישראל אינו מחהר מלטמא

כהן קטן .והואיל וכך ,הרי ברור דגדר איסור לא תאכילום הוא

מאביזרהא של כל עברה ועברה והוא איסור בין אדם למקום,
וכדרך שביארנו בטעמו של האמונת שמואל ומעתה גס החיוב
לאפרושי מאיסורא מדרבנן גדרו כך( .מיהו יתחדש לפ״ז דמי

שאינו בתורת העבירה אינו מצווה לאפרושי מאיסורא ודו״ק).
והנה באחיעזר שם סוף אות כ״ג כתב וז״ל ושמעתי מאלופי
ומיודעי הגר״ח ז״ל דלהכי איצטריך קרא דלא תעשה כל

מלאכה אתה ובנך י ,דמשום לאו דלא תאכילום לא הוי אלא
איסורא בעלמא כשאר איסורים ,משא״כ משוס לא תעשה כל
מלאכה הוי איסור דשבת דחמיר ,כדאיתא ביבמות ד״ו שאני לאוי

יש לחקור בחיוב אפרושי מאיסורא דרבנן מה גדרו,
אם כגדר ערבות ,או כגדר תוכחה ,ונ״מ לערן מומר.

דשבת דחמירי ,ופירש״י דקיי״ל מחלל שבת כעוע״ז עכ״ל .ופשוט

והנה מהא גופא שהחוס׳ הקשו אמאי אמרינן סטור ומותר
והלא אסור מדרבנן משוס חיוב אפרושי מאיסורא ,ש״מ דקים

שאין דברי הגר״ח הללו סותרין למה שנתבאר מדברי אביו
בביה״ל דג׳ דרגות הן ,יש איסור צדדי לגמרי וכההיא דלפ״ע

להו לתוס׳ דחיוב אפרושי מאיסורא גדרו כגדר דין ערבות ,דהוי
אביזרהא דשבת ,ולא כגדר מצות תוכחה ,שהיא מצוה כללית ולא
שס שבת עלה ,וכמש״נ דאין להקשות אלא מאיסורי שבת .וא״כ

שמשום גרמא בנזקין ,ויש איסור שהוא מאביזרהא של כל עבירה
וכההיא דלפ״ע דע״ז שכתב הרז״ה דהוי מאביזרייהו דע״ז,

ודאי דנוהג חיוב זה אף במומר ודלא כהש״ך ,משו״ה הוצרכו

ולפמש״נ אף איסור לא תאכילום גדרו כך .ויש דרגא יותר
חמורה והיא הנלמדת מקרא דלא תעשה כל מלאכה אתה ובנך,

התוס׳ לאוקמה בנכרי ,ודו״ק.

דה״ל בדיני שמיס כאילו הוא עשה מלאכה בעצמו( .וה״ז כענין

ולהמתיק הדבר מ״ט חיוב אפרושי מאיסורא גדרו כגדר
ערבות ולא כגדר תוכחה ,נראה עפ״ד הרא״ש כאן

ג׳ הדרגות שכתבנו לעיל ,תוכחה ,וערבות של שאר עברות,

ברפ״ק דשבת ,שכתב וז״ל ,דמ״מ איסורא דרבנן איכא דאפילו
קטן אוכל נבלות ב״ד מצווין להפרישו כ״ש גדול שלא יסייע לו.
וכתב ע״ז באחיעזר שם ,דודאי כונת הרא״ש למיספי בידים,
דאל״כ הא קיי״ל קטן אוכל נבלות אין ב״ד מצווין להפרישו ע״ש,

וכבר דנו האחרונים בדברי הרא״ש לפרשם בכמה אנפי .עכ״ס
חזינן מדברי הרא״ש ,דהחיוב לאפרושי מאיסורא מישן שייך
ואסמכוהו רבנן אלאו דלא תאכילום .וא״כ ניחזי אנן ,לאו זה דלא

תאכילום מה גדרו ,וממילא נדע גס גדר חיוב אפרושי מאיסורא.
והנה מעצם הדבר שהלאו נכתב בתורה בג׳ עבירות דם שקצים
וטומאה ומינייהו ילפינן לשאר עברות שבתורה ,משמע שהאיסור
מתייחס לכל עבירה ועבירה ,והוא מאביזרהא .ולא שהוא איסור
כללי לא להכשיל קטנים בעבירות .ועוד ,דהנה בביה״ל ח״א סי׳
ט״ו כתב וז״ל ,אפשר לומר דכמו שכתב אמונת שמואל על איסור
לפני עור דאינו רק באיסור דאיכא גס עליו אבל איסורא דליכא

וערבות דשבועת שקר ע״ש).
ועיין בדו״ח להגרע״א בכתובות ל׳ א׳ כתב וז״ל ,לולי
דמסתפינא הייתי אומר דבר חדש דעשה דבעולה לכ״ג
הוא רק עליו ולא עליה כו׳ .ובזה היה מקום ליישב קושית
המל״מ ריש הלכות מכירה ,דבנשבע למכור לו קונה בכסף דמכח

השבועה גמר ומקנה והוי כפירש דיקנה בכסף ,א״כ היאך
אמרינן בקידושין דאס סוף ביאה קונה ,אסור לכ״ג לקדש
בביאה ,נימא דמכח האיסור דבעולה לכ״ג הוי כפירש שיקנה
בתחלת ביאה ע״ש .ולפי הנ״ל ניחא ,די״ל דכמו דאמרינן דבסתם
כל הבועל דעתו על גמר ביאה ה״נ דעתה דידה על גמר ביאה,
והיא דאינה מצווה על איסור דבעולה לכ״ג לא הוי כפירשה
דדעתה על תחלת ביאה ,ולדינא צריך התבוננות עכ״ל .וכבר
תמהו האחרונים על דברי הגרע״א אלו מתוס׳ חגיגה י״ד ב׳
ד״ה בתולה שכתבו להדיא דאף היא בכלל האיסור כדכתיב והוא
אשה בבתוליה יקח קרי ביה יקיח .אכן בס׳ זכר יצחק סי׳ ס״ה

עליו לא שייך לפ״נג כמו״כ נאמר בהא דאסור לספות לקטן

יישב דברי הגרע״א בטוטו״ד ,והוא במה שהוסיף להקשות עוד,

בידם ,דלא הוי רק באיסור דהגדול המאכיל מוזהר על איסור

דמ״מ איסור לפ״ע יש בה .ומה לי איסור זה או איסור אחר,

זה עכ״ל .וכ״כ במלא הרועים ,והביא ל׳ הספרא בס׳ שמיני,

אלא הענין הוא דבדין בתולה לכ״ג תרתי איחנהו ביהה .איסור

ד .באחיעזר שם כתב וז״ל ,בס׳ בית אפרים דזיו״ד סי׳ ס״ב כתב ,דהך
דרשא דמכילתא דלא תעשה מלאכה אתה ובנך להוהיר גדולים על
הקטנים אינו אלא אסמכתא בעלמא .אבל מדברי הראשונים לא משמע

עונשין שבתורה כתב ,ה״מ לאו שיש בו מעשה כגון חילול שבת.
והקשו אחרונים דשבת א״צ ללמוד מהך היקישא דבפירוש אמר קרא
אתה ובנך ובתך ואמתך .ולק״מ דגדר איסור זה הוא כגדר שביתת
בהמתו דלא שייך לחלק בין בהמה זכר לבהמה נקבה ודו״ק.

הכי ,עכ״ל .ותמיהני מה עלה בדעת הבית אפרים לומר דהוי אסמכתא
בעלמא ,והלא זהו פשוטו של מקרא ,ואין פשט אחר לדברים ,דהי
ניהו אתה אזי ניהו בנך .וז״ל הא״ע ,אין ספק כי מלת אתה כוללת כל
מי שהוא בן מצוה .על כן טעם בנך ובתך הקטנים ,שביתתן עליך,
ואתה חייב לשמרם שלא יעשו דבר שהוא אסור לך לעשותו עכ״ל.

ועיין רש״י תמורה ב׳ ב׳ בהא דהשוה הכתוב אשה לאיש לכל

ה .וז״ל הרמב״ן פ׳ אמור ,והוא אשה בבתוליה יקח פי׳ אבל לא
בעולה והוא לאו הבא מכלל עשה .ואח״ב אמר כי אם בתולה מעמיו
יקח אשה לצוות עליו שיקחנה ,וז״ש רבותינו כי אם וגו׳ מלמד שהוא
מצווה על הבתולה עכ״ל (ועמש״ב בסימן כ״ו בגדר מצוה זו) .ודברי
התום׳ פסחים מ״א ב׳ ד״ה אכל צ״ע.
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עשה ,דהיינו לאו הבא מכלל עשה דבתולה ולא בעולה ,ועוד יש
שס מ״ע לקחת בתולה ,וכשנושא בעולה מבטל העשה ,ומוגרת

ודוקא באדם מוחזק בכשרות שידוע שלש״ש עשה והוא אדם
חשוב ומופלג ,אבל בסתמא דאינשי לאו כל כמיניה ,דא״כ לא

ובעולת עצמו ליכא איסור דבעולה ,אלא יש שס רק ביטול מ״ע
דבתולה (ועמש״כ בזה בסי׳ כ״ו) .והנה רק האיסור דבעולה שייך

שבקת חיי לכל בריה כר ,והתורה לא נתנה רשות ומקל ורצועה
אלא לדיין או לאדם חשוב שראוי להיות דבריו נשמעין ג״כ לפי

לומר דישנו גס עליה ,אבל העשה דבתולה בתורת מצוה ודאי

שעה מותר להכות חברו ולהפרישו מאיסורא ,והכל לפי ראות
עיני הדיין עכ״ל .הרי דסובר דהיכא דידענו דכונמו לשמים
לאפרושי מאיסור רשאי כל אדם להכותו עכ״ל האמ״ב .איברא

בעבירה אבל לא בביטול מ״ע עכ״ד וש״י .אבל שוב הביא שסתרו

דברי היש״ש צ״ב ,וט היכן מצינו שהתורה נתנה רשות ומקל
ורצועה לאדם חשוב שראוי להיות דבריו נשמעין ,והלא הא

בה יד״ח מצה ,והקשו התוס׳ הא חשידי אלפני עור הרי שבביטול
מ״ע שייך נמי לפני עור ,וחזר בו מפני קושיא זו .אמנם לפמש״נ

דלעשוי בעינן סמוטן כתבו התוס׳ ריש סנהדרין דילפינן מאשר

לא שייך בה כלל ,וא״כ א״ש תירוצו של הגרע״א ,וא״ש גס
הקושיא מלפני עור ,ט״ל דלא מצינו לפ״ע רק במכשיל האדם

את דבריו מדברי רש״י ותוס׳ בחולין ד׳ ,גבי מצת כותי דיוצאין

לעיל בדברינו שפיר יש לקיים הדברים ,דנראה ,דבמכשיל חברו
בביטול מצוה אין האיסור שבלפ״ע שבגדר גרמא בנזקין ,דאי״ז
נחשב כמזיק אלא כמניעת ריוח בעלמא; (דאע״ג דודאי אסור
מה״ת למנוע ריוח מחברו ,אבל זה מקרא דואהבת לרעך כמוך.

אבל קרא דלפ״ע שהוא המקור לדין גרמא מזקין אסור כנ״ל,

תשים לפניהם אלו כלי הדיינין מקל ורצועה ,וע״ז נאמר לפניהם
ולא לפני הדיוטות ,וההיא דערטן ע״כ צריך להתפרש בב״ד
סמוטן .וצריך לפרש דברי היש״ש עפמ״ש בש״ע חו״מ סי׳ ב׳
»»,וז׳׳ל ,כל ב״ד אפילו אינם סמוטס בא״י אס רואים שהעם פרוצים
בעברות ושהוא צורך שעה דנין כר ,וכל מעשיהם יהיו לש״ש.
ודוקא גדול הדור או טובי העיר שהמחום ב״ד עליהם .וכן

שפיר י״ל דהיינו דוקא הפסד ולא מניעת דוח) ,אבל מ״מ יש

נוהגין בבל מקום שטובי העיר בעירם כב״ד הגדול ומטן ועונשין

שם איסור לפ״ע שבבתי׳ אביזרהא של המצוה .אולם הרי נתבאר

כו׳ ע״ש .והוא מדין שליחותייהו דקמאי הסמוטס וכמ״ש

לעיל דבהך איסורא שבלפ״ע צדקו דברי האמונת שמואל דמי

הראשונים ,והיינו דטון שהוא למיגדר מילתא אנן סהדי דניח״ל

שאינו מצווה אינו גס באיסור לפ״נג א״כ הרי מעתה אין כל

ועבדינן שליחותייהו .ומדוייק ל׳ היש״ש שכתב לפי שעה מותר

סתירה בין הדברים ,דבמצת כותי הואיל והכותי עצמו ג״כ חייב
במצות אכילת מצה א״כ ודאי הוא עובר בלפ״ע כשמכשיל לישראל
בביטול מ״ע זו ,משא׳׳כ בבעולה לכ״ג שהיא הרי אינה מצווה על
מ״ע זו ,א׳׳כ אף בלפ״ע אינה עוברת ,ושפיר נתקיים תירוצו של

להכות כר ,וס״ל להיש״ש דה״ה רב לעבדו ובעל לאשתו ה״ל
כטובי העיר דהא קבול עלייהו מרותם ,אבל מעיקרא דדינא

הזכר יצחק ודו״ק.

בעינן סמוטן דוקא .וההיא דנרצע נראה דטעמא אחטנא הוא,
ויבואר בהקדם דברי המיוחס להר״ן דש סנהדרין (הובא באמ״ב
שס סי׳ א׳> ח״ל ,כדי שלא ישתמשו ההדיוטות בכתר המומחין
אסרה התורה שלא לבא לפני הדיוטות .וזו שאלתו של אביי לרב

יוסף ,כלומר אע׳׳פ שתקנו חכמים שיהיה הדין כשר בהדיוטות

ג׳ ׳/ד,
באמ״ב דיני דיינים סי׳ ט׳ כתב על דברי הקצה״ח הנ״ל וז״ג
קצת נראה דאינה ראיה מהא דנרצע דלאפרושי

מאיסורא יהיה רשות לכל אדם להכות .דשם הטעם הוא משוס
דהוא גרם לו במה שמסר לו השפחה קודם לכן ועושה זה
האיסור אח״כ בביתו וברשותו .וכן משמע מדברי תה״ד ורמ״א
סי׳ תכ״א ,דרק מי שהוא תחת ידו של אדס כמו הנרצע ואשתו
של אדם ורואה בהם שעושין דבר עברה שרשאי להכותן ולייסרן

כדי להפרישן נו׳ .אולס ביש״ש ב״ק פ״ג סי׳ ט׳ כתב ח״צ ולאו

עדיין איסור זה במקומו עומד ואין כת בחכמים לבטל זה הענין
והוא ליטול כתרן של מומחין כר ,ותיק לו דשליחותייהו קא
עבדינן ,והס שנתנו כח לדון כהדיוטות הם עצמם מחלו כבודן
על זה כו׳ עכ״ל .מעתה נראה דודאי בלא דין שליחותייהו אסור

להדיוט להכות דרך תוכחה ,שהרי נוטל בזה כתר המומחין,
משא״כ דרך קטטה ומריבה לא שייך בזה נטילת כתר המומחין,
ומה״ט למה דקיי״ל דעביד אינש טנא לנפשיה לא אסרינן משוס

נטילת כתר המומחין דדרך קטטה קא עביד ולא דרך שפיטה.
וה״נ למ״ד לא עביד אינש טנא לנפשיה אלא דלאפרושי מאיסורא
צ״ל מותר (טון דלטובתו הוא עושה וכמש״נ לעיל) ,אבל עטין

דוקא כה״ג ,אלא כל מה שהיא עושה נגד דת תורה מכה אותה
עד שתצא נפשה אפילו עוברת במצות שוא״ת כו׳ .ולאו דוקא

יש לאסור משוס נטילת כתר המומחין ,אבל טון דדרך קטטה

הרב לעבדו ובעל לאשתו ,הה״ד כל בר ישראל יכול להכות חברו

קא עביד ולא דרך שפיטה ש״ד ,והיינו טעמא דנרצע ודו״ק.

כדי לאפרושי מאיסורא .וכן איתא בערכין ט״ז ב׳ יכול לא יכנו

ונמצאו דבטנו היפך מדבט מהרש״ל .דלאדס חשוב אסור ,דהוי
דרך שררה ולא דרך קטטה ודו״ק.

ו .בקובה״ע סי׳ ע״ה אות ה׳ כתב ז״ל ,שמעתי לחלק בין מ״ע
לאיסורי ל״ת ,דממצות הקטן פטור לגמרי ומותר להכשילו בידים
בביטול מצוה .ובוה יתיישב הא דקטן לא מיקרי בר קשירה ואינו
בכתיבה מפני שאינו בקשירה ,ומ״מ מיקרי בר זביחה .אבל טעם

החילוק חוה צ״ע עכ״ל .והנה החילוק ששמע מוכח מדברי הגהמי״י
פכ״ט מהל׳ שבת הובא במג״א סי׳ רס״ט שכ״כ לענין איסור ספיה,
וא״ב ח״ה להפרשה למ״ד מצווין להפרישו ,דהא תרוייהו מחד קרא
גמרי ,וטעם החילוק מתבאר ע״ס דברינו.

ולא יסטרנו ע״ד תוכחה כר ,אלמא שמותר להכותו ע״ד תוכחה.
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דליסא אלא יקצר • ובזה ישיש :לשון יש׳י ללמדך שישנה יק׳ להולמו לי׳ל לצשדך
בדרבנן אמרינן התה טנא דמונתא' מילחא אין ממרימי! והא דאפרי׳ המס דסקילין
חישוק ליה דניב מגונה וקצר משוש דעדיף כך אלא נשמד רשיי׳י מקושית סהרפ״ל
שכר בחולו של מועד ע״י הערמה התם נמי לאו דאו' הוא דלא מסר הכתוב מלאכת
דל׳א ל״ל רכבת הא "לשי׳ מנוטא ומשני דמעת׳ לא ־לטי אלא ששינה ל׳ קצרה היכא
חה״ס אלא לחכמים וכן יש לחרן ההיא דכל כתבי דף י״ז וכן בגינוין דף סי׳ה גבי
דלאו מגונה הוא וטנא דקצר מגו.ה הברירה כידו ודקדק רש* ,ונחש וכאןלמדךמוםוון
מערימין על מעשר שגי דהתה נמי בדרבנן הוא ע׳יש • ותו דהכא פוכתא מילחא
דילמד בקצרה אע״ג דמגוג׳ הוא ומדף מארוך ונקי ודו״ק :
דהערמה טפי דכי ימות .מן הבהמה אץ הטי משלם לו כצוסאו היא מוצה ושאר
תוס׳ ד״ה כצהינא ט׳  .הקשה מהרש״א ז״ל אשתי תרקראידעיקום ה׳קות דשטחיטפי פבחמן דמינח נייח הישראל משחדל בוופשיטא דאין הגוי מקבל
ל״ל והי' דעיקוס וקצרה כי הדדי כינהו ע״שילא משמע כן מרשי׳יד״ה
עליו האחריות הגדול הזה בשביל הנאת מועטת שיש לו י והו דבשלמא במכירת חמץ
כיון דלא סגי בל״ה או שימטר או שיבער אמרינן דנמר ומקנה אבל הכא למה לו
שתתפוס ל׳ קצרה ושי רלדידיה דבעינן לתרץ כולהו קראי ל יל מה
רבבת נחיב
דעת התיס׳ לחרן אליבא דתנא דבי ר׳י שקוה ל״ל דהיכא דכי הדדי נינהו יליף
למכור בהמותיו בשביל הפסד מועט שיקולקלו זמן מת וחוזרים כשטע או שתים ושלש
ממושב • ונראה פשוט דלא מהדרי רשי׳י ותוספות לתירוצי טלהו קראי למאי מחבט׳
לא יתנס ודמי למ״ש התו׳ והרא״ם בשבת דף י״ח ע׳ב דאין להשכיר סוס לגוי ויעשה
דטגין כמה דמני שדיך ואידך בהרי קרא מאי קעביד ושמה דמני מר אמר מהנא
ט מלאכה בשנת ע״י שיפקירו ולח דמי לגיגית וקדרה דשרי שי דמכקר להו משוס
ומר אמר מהכא וצא פריך ושש רש״י והכי דלעיל עיקם פי׳ ריב״ל ור״ף כל חד
דהתה לא אפשר בעני! אחר פי׳ ולהכי מסקר לש באסם ט לא סגי בל־המשא״ב
כדאי׳ ליה ק׳ עליה קושיה הגמרא בדאורייחא מי לא כתיב ה׳ ולשי חיי הגמרא
בסוס אין כוונתו להפקר גמור דלמה לו להפקיר בהמתו בשביל הנא׳ מועט' ואשיג
קשה על״הו אמא־ עיקס הא נפישי מיל' ואהא מה,דרי רש״י ותוספות לתרוצי אבל כל
דיש 'פוסקין חולקין על התו׳ והרא״ש נמ״ש הב׳יי סימן רמ״ו וכ״פ הרח דאה מפקיר
חד בקרא דחבריה דריש מילת׳ אחריתא וק־ל י ע׳ מס׳ מועד קטן דף ה׳ ע״א תום׳
בפני ג׳ שרי אפי׳ לכתחל׳ מ״מ משמע דעת הפוסקים דהייט שמפקיר בלא ערמה
כטן שאי׳א לו להשתכר בבהמתו אם לא שישכיר לגוי לכל צרכו אפיי בשבח ועי״ז
דה ר״ש:
צריך הוא להחליט בדעתו שאם יזכה בו אחר ביום השנת והגר יגיח לו הרי הוא
ךת ך? ,ריב נערא ש״מ מדר״ע תלת ט׳ ואין להקשות
שמעי׳ מיניה
י
mr•! rfi'm
דהמן 'vh
עוד דתי!?
יזיר
שלו ואפי׳ אי לא הגי לו כ׳א שמוכרח להשאיל בהמתו לגוי הרי הוא מפקירה כאמת
דאל׳ב יבשרנו לצורך והיינו לתירוץ
בשסח
אסור בהנאה
השני של החושפות שא ד׳ה ואומר כל מלאכה דם־׳ל ד‘׳ בהחלת הביעור יטל להנו׳
והכי מוכח מל׳ הב״י שכתב שה וז״ל שאץ לך אד׳ שמפקיר נהמתו בס.י נ' כדי
ממט לינא הימות לר״ע י והנאה פלונתא דחנאי היא כמו פלוגתא דאין ביעור ממן
להשאיל' לטי בשב׳ עכ׳ל אלמא דס״ל דבעי' הפקר מעלי׳ ואפי׳ הח׳ משמט דעת
ט' והבערה לחלק טי • י׳ל דלא אצטרך למילף מדיוקא דב־דיא ס״ל לר״ע בדף
רוב הראשונים והאחרונים דלא כריו כ״א ברעבד שכבר השכיר או השאיל לגי'ועיכבה
י-י-י־"׳בשבת יפקירנו דאז אין לו הצלה אחרת ויעשה הצלה פורתא לסמוך על איזה סברת
ל ' 5ע״ב בברייתא דאסור בהנאת וק״ל
יחיד אבל לאלכחחלת י גס טעם השני דתי' שם שהוא מדאו׳ אץ שייך נמי כאן
(רש׳י ריש ויחי) דף ן ץ־ר גמרא זאת אומרת א ן מוקדם ומאוחר בתורה
ט׳ אבל אחד עני״א מאי דמוקדם פוקדם ט׳ ולא דמי לחמן דמיגח ניימי בחדרו ולכן ישתקע הדבר ולא יעשה כן
שהקשו רבים אמ״ש רש׳י ריש וימי וטא ממדרש רבה למה בישראל ואפי׳ אי לא נהגו מקדם כן כ״א פטה חומרא בעלמא דמי להמא דפי מקום
מה ®«,jx
ע״כ • נזה תרצתי vd
שנהגי דף ל׳ דאמרי׳ בבר קבלו אטתיכס עליהס ט׳ כ״ש דמדינא יש לאסור בס־פ:
9׳ זו סתומה ט׳ מנייל צרש׳י דאינא כאן שרשה כלל וע׳ בראיה ז״ל שנדחק לתרץ זה
ותניא ל׳ י נתן אומר מנין שלא יושיט אדסטי^ך
ולפנ״ד לק 'מ דסוף פ׳ שלם") כתיב ויפרו וירבו מאד וידוע מייש במדרשיה שהדיבר
להקפות דלמה ליה לר״< למיתני תרתי טס יין ואמ״ה
התחיל כשהתחילו המצרים לשעבדם כמ״ש וכאשר יענו אותו כן ירבה וגו׳ ומבואר
י״ל דאי תנא רק טם יץ לנזיר לא מה שמעי' אבר מן המי לבן נח דדלמא כחמא
במדרש דהשיעבוד לא התחיל נ״א אחר מיתת יעקב וקי• למה נזכר ויפרו גו׳ קודם
דקרא דלפני עור אישראל קאי כמו שנזהר ישראל אמברי׳ בכיכח תוכיח וגו׳ ולא
מיתת יעקב וצ׳ל דאין מוקדם ומאוחר וק׳ הא בחד נמיינא דהיינו פ׳ א׳ לא אטרי׳
אין מוקדם ומאוחר וצ״ל דויחי יעקב היא פרשה אחרת ויפה הקש למה ש׳ זו סתומה תשא פניו וגו׳ואישראל הוא דחס נחמנא אבל עליו דגוי לא ע״ד הלעיטהו לרשע וימות
ואגגרינן בע״ז דף ג״ה אקרא אשר חלק וגו' מלמד שהחליק! נדברים לטורדן בו׳
שאין ט הפסק ם׳ כלל וק״ל:
וה״נ טון שלא קיימו א׳ה ז׳ מצות עד שעמד והתירן אפ״ס שמ״מ נענשים פלייהו
(לא״ח טמן תל״ט) דף י ע״ב מוס׳ ד״ת הניח ט׳ וליה לה לרבנן כו׳עכ״ל•
כמ״ש רפ״י מ״ז דף י• מ״מ אי בעי לעטד מושימין להם קמ״ל דלאעהא דלא סגי
^הרפב״ם ז״ל פסק כרבק וכן בש״ע א״ח טמן
ליה לאשמועיק אמ“ה לב׳׳נ והוה כ״ש לישראל י״ל דקמ״ל כמ״ש רש״י ע״ו דף ו'
תל״ט ובשלונחא דעל ובדק ואשכח פשקו לקולא וצריך טעם דלמ״ש תוספות כאן
דבנזיר אפילו בססיקא אסור למשיט דשמא יבא לשתותו וע״ש בהו׳ שביארו יותר
הוי כסחרי אהדדי ודוחק לומרדמ״רי נדלא ידע י כמה ככרות דלא ה״ל להרמב״ה
דוקא בנזיר מפא״ה נבילה וטרפה לישראל שרי בסתם דמסחמא לא יאכלנו ומ_סנרא
לסתום ונלפ״ד דיש לחלק דבשלמא גבי הניח בזו יוה זו ,ט׳ מחמת רישחא אמרינן
יליף כן ר' כהן וצא ממשעשתא דקרא דולשני־ טור דבקרא לא מוכח לאסור כוס
דעכבר בא לכאן ולא ידעי׳ אם בא ריקן או בא מעון ככר וחמן הראשן עדיין
יין לנזיר בסהמא דדלמא דוקא בדידע דריצה לשמחו • שהו הא קשיא טון דחד
כאן במקום אח׳ אבל גני עכבר נכנם עם כנר הרי ראש שלא הביא כ״א נכר א'
קרא הוא דכחיב פנ״ל לר״נ לאוקמי׳ בין ישראל בין בב׳׳נ דלמא +שראל אזהר רחמנא
ולמה טחוש שבא הצום שד עכבר עם ככר א׳ או ענבר זה בא פעמיים לזה לא
ח־ישינן ואין להקשום מה בכך כשימצא חמצו בזוית אחרת א״כ לא מוכח מ!ה כ״א ולא אב״נ ומותר להכשילו כמ״ש לעיל רש_ליישב דס"ל לר״נ בקרא דגני נבילה כר״מ
דא׳ גר וא׳ גר בין בנתינה ובין במכירה ומ״מלא יליף איסור הנאה דשאי איסורי׳
שבא עכבר לכאן הא אט׳ אה הי׳ בא לבית ומצא עכבר עומד וחמצו במקום שהניחו
מהנא אלא מתיכא דילפינן אליבא דר׳ יהודא דהיינו מלכלב וגוי א״נ מקרא' דדף
לא חייטנן לומר שהענבר הביא אומו חמץ 'לק״מ דלא מחזקי' ריעותא כ״א בידענו
כ״ג סוף ע" ב ואייתר ליה ;ר׳ נתן קראי דגט נבילה וא׳׳צ ■אצטרך לגופיה לספרי
שהעכבר ניטפל עם חפן כמו כאן שתציק שהעכבר שגת החמץ מזויות לזרות אבל
נטלה בהנאה דא׳נ לכתוב שאר הנאה א״נ לכלב יזשליטן כמי פ נר טריפה ולא
אה ראינו עכבר בבית בלא שוס ריטוחא לא חייט׳ ימידי דא׳כ אץ לדבר סוף
נרש״י ד״ה אומכ״א כ ;תום׳ שם ודו׳קוע״כ לדיוקא קאחי דוקא נבילה מותר
ונ״ל דזש טונת המ׳א סימן הדל סק״ח והס' חק יעקב חלק עליו וכי דאחמיסתיה
למטר או ליחן לנכרי משוס דשרי׳ ליה אבל סידידאכר ליה כגון אמ״ה חכור למכור
למ״א דברי התוספות והנלע״ד כתבתי נדו״ק:
או ליתן לו שלא להכשילו והיה אפשר לומר דקרא קמ״ל דדוקא לטי סוחר למטר נבילה
(לא׳ח סימן ממ׳ח) דף כא ץ״א מתני׳ ומאכיל לבהמה כו׳ • ראיתי
אבל לא לישראל אפי' היפראל רוצה לקנות מ״ס אסור למכור לו שלא להכשילו אלא
להזכיר כאן חה שחידשו קצת סופרי
י
)
משוס דכתיב ולפני עור וכבר ילפי׳ מיניה לישראל וא״חר קרא דנבילה לאסור אפי׳
זמניט להתיר ל<#ור לעכו״ם קודם הפסת נהמות שלו גס חמן שדרכם
למכור לטי מידי דאטר לגוי וטיט דקאמר ר״נ מנין שלא יושיט כוי ולא קאמר אסור
לאטל כל ימות השנה כדרך מטרות חמן הנזכר בא״ח סימן חמ״ס והבהמות אוכליה
למשיט כו׳ ואמייה לב״נ ואע״ג דאורחא דמאי בכמה חכתי למימי ליטא דמנץ
חמן כל ימי הפסח ואחר הכסח חוזר ולוקח אותם מהגוי ומימי לא ראיתי כך ובפרט
מ׳׳מ עדיף טפי בכ״מ למיהב מעמא וכאן איכא טעמא דודאי איכא איסורא לחד
בעיר הזאת אשר רוב משא ומתן שלהם היה בעשיית חמן יי׳ש ושכר ומהפסולת
מיגייט מקרא דנבילה רק מנין למילף מהחם חרווייהי דאסור להושיט לישראל וגס
היו מפטמי בהמות מהם לחלב ומהם לשחיטה זמהגיע ימי הפסח אף שבולם היו
לב״נ ומשני מטס דכחיב״ולפני שר ומזה ים ללמוד חדא דהיינו מסתבר אישראל וממילא
מוכרים חמן שלתה לעכו״ה כנהוג מ'׳מ לא אשתמיט הד למטר גס הנהמות
אייתר קרא דנבילה לאסור להכשיל הב״נ^,ה״ק מנין שלא לחלק טן ישראל לב״נ
להאכילם חמן וטו הבהמות מתקלקלים מאד עד איזה שבועות אחר הפסח שחזרו
דאטר להכשיל לב״נ כמו לישראל משוס דקרא יהירא כתיב ולפני עור ונו' וכה״ג
לאיתנה ואמרתי אסורה נא ואראה המראה הגדול הזה וני הראשונים לא ידעי לדמות
מפרשי׳ ברייתא בנמ' זבחים דף י"ח ע"ש_1ח״ק
מכירה זו למכירת חמן ומה טעם יש בה ואחרי העיון קצת אמרתי דלא דמו להדדי
בלל דהנה מעיקרא דדינא טרכא על מטרת החמן הנהיג הלא מוכחא מיצתא
(לאי׳ח סימן חס״ט) דף 3ג  N'Vגין-א אר״יטדוסנו׳ יש נר^ מאי פריך
הא אטר שיאמר קאמר ובדעבד
י
 ,><9דהערמה מובא שזה הקונה לאו גברא דאורחי' מעולם לקימת כך וזה אץ דרס למטר
האי בשר שרי וגדי מקולס אטר לאכול ומכח קושיא זו הוכיח הב״ח א*ח ט׳ חס״ט
* ל' כך ועל הרוב הקונה הוא עני וקונה בכמה מאוח חמן בנהוג עתה שאץ מוכרים בדבר
דאם אמר בשר זה לפסח אטר נדעיד אבל ק' לתאחרוניס דכסקו דלא כווחיה
V׳ .מועט ושאר הוכחות טונא אלא נילכיקדהאיסור מ־רבקהוא דמדאירי'בביטול בעלמא
ולענ״ד דודא' האי מקולס נמי לא אטר כ״א לאכלו בלילי 'פסחים דאז נראה דלפם
<£׳ /סג׳ וכ״א מ13ל חפצו בלב שלם נח יש הפוסק׳' דצריךליתןכל פמוני׳ולא יעבור טל ל״ח
פסח קאטל לה ואי שביק לה למחר וליומא אוחרא שרי ולהט פריך חקא מקולס
וכיש איסור חמור כזה ולא נשאר כ יא איסור דרבק שצריך לנערו מן העול׳ הם אמרו
?
אבל אי צלי נדי שאיט מקולס שרי ליה למיכלי׳ אפי׳ בלילי פסחים ואפי׳ אי אמר
והם אמרו להתיר מטרה^או במ׳ש •בתוספת׳ הביאה הבי׳ טמןהניכר ואע״ג דכתב שם
י
אחר שחיטה שיהיה לפסח שרי ואפי' לכמחלה שרי לצלותה ולאכלה בלילי פסח ואמאי
היב״י בשה בה ׳ג ששייס אתוספחא זו ובלבד שלא יערים והטיח כתב שם שהוא לשון
התוספתא גופה כבר התעורר הב׳י על זה והקשה הא ודא' הערמה היא * ותירץ לא גזטק לכמחלה שלא יאכלט אוחו לילה כ״א למחר דזה לכהחלה טא דהא ים לו
מחירן והיל למגזר אט מקולס א״נ שלא יצלנו כ״א יאכלה מבושל כדגזט׳ לכחחצה
שלא ימטר על תנאי פי׳ פלא יאמר ביטול המטרה בפי׳ וכפין זה פי׳ גס הב״ח פלא
אט׳ אכל בשר שלא יאמר כו׳ אייו גדי א׳׳נ אבשר גדי מנותח אטו שלם ומשני דשאני
יעשה באופן שיפאר בפסח נח הישראל על החמץ שיי חותה וכיוצא ע׳פ אמנה
אמירה דמוכחא מלתא טפי א״ג דאם ירגיל לומר אבשר אחר יאמר ג׳׳כ אגד שלס
כל זה להפקיע איסור דרבנן ומחמת הדחק שיהיה הפסד גדול ורב נשיבערי כל
דדיטרא דאינש מקרי ואמר קודם דאידכר אבל מעשה אדהט והכי מדנר וק״ל:
חמצה והתירו לפטר באופן הנ״ל ולא פליג בין רב למעט אבל להפקיע איסור
דאורייתא דהיינו להאטל בהמות ישראל' חמן בפסח לא מהד מנירה שדועשטונתו
רק להאכיל ולא להניח כך והכי מוכח מל׳ רש״י זי׳ל שפי׳ בשנת דף קל״ט ע״ב אהא
 fWDIflב*“1״ךן מפגי פנראש ש׳ וה״נמה כמקדש ע״מ להקריב
כחון כף■ יש לקקשות דמשמע מחו' מנחות דף ק״ג
דאמ״ינן התה בערמה דרבנן היא וז יל הך הערמה לאו בא־סורא דאו׳ טא אלא
ע״א דמודו רבנן אי אמר איפכא הרי עלי להקריב בטח מוניו טלה א״נ ה״ד
באשורא דרבנן וכי׳ עכ״ל אלעא דאי דאו׳ לא מה שריק הערמת כלל ואפי׳
להקריבה

כי'

דף כב ע־ב גמרא

תבואות שור ,שמלה ו׳זדשה ,בכור שור <אוריין תליתאי> שור ,אלכסנדר סנדר בן אפרי□ זלמן עמוד מס 416הודפס ע״י תכנת אוצר ה

אותם לע״ז ולא שישראל מציע לו אותם לעבודה
זרה .דהתם אם אין איסור לפני עור שרי.
לפ״ז בנדון דידן שהישראל אורז לכתחילה המים
לצורך ע״ז ,ומכין הבקבוקים כמשמשים לע״ז אסור
הדבר כעשיית תכשיטין לע״ז שאף אחד לא התיר,
וכן המכירה שנעשית רק לשם ע״ז אין בה היתר של
לפני דלפני לסברת התום׳ ,שאסור למכור הספרים
לעובד כוכבים שודאי ימכר אותם לכומר.

ז .אם יש ביפוי המוצר משום לא תחנם.
כמו כן יש לדון שבעצם נתינת הרשות לכומר
לאשר שהמים הם מי ירדן יש חשש של שם אלוהים
אחרים לא תזכירו לא ישמע על פיך .אם יכתבו
שהמים נעשים במפורש ולע״ז .ואפשר שבעצם
האריזה היפה והכבוד של מי הירדן יש משום לא
תחנם לא תתן להם חן ,שכתב הרמב״ם בספר
המצוות (ל״ת נ" ).הזהירנו מלחמול כלל על עבודה
זרה ומליפות כל דבר המיוחד להם .ומבואר מדבריו
שהאיסור לא תתן להם חן כלל לא רק את העובד
עבודה זרה ,אלא כל המיוחד להם וכן כתב (בפרק י׳
מהל׳ עבודה זרה הל׳ ד׳) "וכן אסור לספר בשבחן
ואפי׳ לומר כמה נאה עובר כוכבים זה בצורתו .קל

וחומר שיספר בשבח מעשיו או שיחבב דבר
מדבריהם" .והרי כאן בעצם האריזה הנאה ופיתוח
המים כמוצר גאה .מחבב דבר מדבריהם ,ונותן לו חן
בפועל.
סיכום:

מכל הנ״ל נראה שאין להשתתף במפעל המשווק
מי ירדן לנכרים ,משום ששיווק המים בצורה חדשה
ובדרכי שיווק חדשים בתנאים נוחים ,יש איסור לפני
עור מדאורייתא ,ואין כאן תרי עברי דנהרא .ועוד
משום שהצעה באה ע״י ישראל והוא גורם האיסור.
אין היתר לשווק הסחורה לסיטונאי עכו״ם ,משום
החשש שהעכו״ם יחזור וימכור הסחורה לסוחרים
ישראלים כסברת הט״ז .כמו־כץ לדעת התום׳ במוצר
גמור לע״ז אין היתר של לפני דלפני משום שיצירת
המוצר לשם עבודה זרה לכתחילה יש בה משום
רוצה בקיומו של עכו״ם ,ואסור ליצר לכתחילה
תכשיטין ותשמושים לשם עכו״ם ,וכן בעצם האריזה
ויפוי המוצר יש לדעת הרמב״ם משום לא תחנם .לא
תתן להם חן .כל ההתרים שנאמרו לדעת הרמ״א הוי
רק במקום שנהגו להקל ,ונראה שבארץ לא פשט
המנהג להקל משום שאין סיבה להקל בנדון במקום
***שרובם ישראל.

סימן לו
בדין לפני עור ואיסור מסייע לעבירה
נשאלתי על ידי סוחרים יראי שמים אם מותר להם
למכור מוצרים כסכיני גלוח וכדומה ,כשברור להם
שהמוצרים נקנים לשם עשיית עבירה ,ואגב שאלות
רבות שיש בהם משום לפני עור או איסור מסייע
מדרבנן .עמדתי ואתבונן מהו גדר איסור לפני עור מן
התורה ומה אסרו חכמים משום מסייע.
א .שני הצעות ברמ״א (יור״ד סימן קנ״א)
אט יש איסור מסייע במקום שנכשל

השו״ע ביורה דעה (סימן קנ״א סעיף א׳) הביא
ההלכה שאסור למכור לעכו״ם דבר שיעבד בו ע״ז,

וכתב הרמ״א "וי״א שכל האיסור דוקא דקאי בתרי
עברי דנהרא ,אבל אם יש לעכו״ם להשיג ממקום
אחד אין איסור ,ונהגו להקל ,ובעל נפש יחמיר".
ובבאור הגר״א שם ציין שדעות אלה מקורם בדברי
התום׳ ,החולקים בדבר ,בתוס׳ (במסכת שבת ג׳ ,ד״ה
בבא דרישא פטור ומותר) ושאלו היאך אומרת הגמ׳
שבעל הבית הפותח יד לעני והעני עקר והניח שבעל
הבית מותר ,הרי עובר הוא בלפני עור ,שגורם לעני
לעבור על איסור הוצאה בשבת וכתבו התוס׳" ,ואפי׳
מיירי שיכול ליטלו אפי׳ לא היה בעל הבית דלא עבר
על לפני עור ,דמושיט יין לנזיר מוקי לה בע״ז בתרי
עברי דנהרא ,מ״מ איסור מדרבנן איכא שחייב
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להפרישו מאיסור" .ומבואר בדבריהם שגם אם
המכשיל אינו הגורם היחיד והעבירה יכולה להעשות
בלעדו אע״ס שאין איסור לפני עור מדאורייתא ,אסור
לסייע מדרבנן מפני שחייב להפרישו מאיסור ,ואילו
התום׳ (בע״ז דף ו׳ ד״ה מנין) על דברי הגמ׳ שאסור
להושיט כוס יין לנזיר משום לפני עור ,דקאי בתרי
עברי דנהרא כתבו" ,ומכאן שאין לתת למומרים דבר
אסור שודאי יאכלוהו ומיירי במקום שאינו יכול ליקח
אם לא יושיט לו זה ,כדמסיק דקאי בתרי עברי
דנהרא׳ז ,עכ״ל .ומבואר בדבריהם ,שאם יכול המומר
להשיג האיסור מותר להושיט לו האיסור שאין בזה
איסור מדרבנן משום מסייע ,ועל פי שני הדעות
בתום׳ כתב הרמ״א ,י״א שמותר ונהגו להקל.

והנה על אף שהרמ״א הביא דברי התום׳ בע״ז
בשם י״א להלכה ,ופסק כמותם ,האחרונים לא למדו
התום׳ כשתי דעות להלכה ,וכבר ציין הרע״א (בגליון
הש״ם שבת ג ).דברי הטורי אבן שעמד על הסתירה
בדברי התום׳( ,ועיין שם מה שהביא מדברי התום׳
בחגיגה י״ג .ומה שתירץ) הש״ך ביורה דעה (שם
סק״ו) מוכיח שדברי התום׳ בשבת ובע״ז אינם שני
דעות ראשונים חלוקות כדברי הרמ״א ,שהרי הרא״ש
במסכת שבת (סימן א׳) כתב כדברי התוס׳ שם,
שאסור לסייע מדרבנן גם במקום דלא קאי בתרי עברי
דוהרא ,ואילו בע״ז (סימן ב׳) פסק כדברי התום׳
שמותר לתת למומר נבלה אם יוכל לקבלה ממקום
אחר ,משמע שאין סתירה בין הדברים ואינם דעות
חלוקות ,וכתב ליישב הסתירה דהתוס׳ בשבת מיירי
בישראל שחייב להפרישו מאיסור ,על כן אסור לסייע
לו בעבירה גם דקאי שלא בתרי עברי דנהרא ,אבל
התום׳ בע״ז מיירי במומר וכן דברי הרמ״א ביורה
דעה בעכו״ם שאין מצוה להפרישו ,ועל כן רק בתרי
עברי דנהרא שהמכשיל הוא הגורם אסור משום לפני
עור מן התורה ,ואם יכול לקחת האיסור לבד מותר
בעכו״ם ובמומר ,ואמנם ברורה סברתו של הש״ך
בישוב דברי הרמ״א ,שכתב בעכו״ם שיכול להשיג
האיסור אין דין מסייע ,שהרי אין מצוה להפרישו,
אולם מה שכתב לתרץ התוס׳ בע״ז שמומר אין מצוה
להפרישו ,חידוש הוא ,שהרי ישראל הוא וחייב
במצוות ,ובמגן אברהם (בהל׳ שבת סימן שמ״ז ס״ק
ד׳) כתב במפורש שמומר מצוה להפרישו ואסור
לסייע לו בעבירה ,הדגול מרבבה (בשו״ע סימן קנ״א
שם) עמד על דברי הש״ך וכתב לפרש דבריו ,דודאי
גם במומר מצוה להפרישו ,וכוונת הש״ך לחלק בין

אב

שוגג למזיד ,דבגמ׳ בשבת מיירי שהעני שוגג ,שהרי
המשנה דנה על חיובי חטאת ובשוגג מצוה להפריש
אדם מן העבירה ,ואלו התוס׳ בע״ז מיירי במומרים
האוכלים נבלות במזיד ,ובמזיד אין מצוה להפרישו,
והביא ראיה לדבריו מדברי הגמ׳ בב״ק (סט ).שאין
לציין סירות הערלה שלא יכשלו בהם הגנבים משום
הלעיטהו לרשע וימות ,וגם חילוק זה חידוש הוא,
שאין מצוה להפריש המזיד באסורים ,וכבר תמה על
זה בגליון מהרש״א שם ,וכתב שאין הוכחה מהגמ׳
בב״ק גבי ערלה ,משום שאיסור גזל חמור ואין לסייע
לגזלן ,אבל שאין להפריש מזיד מאיסור מגלן.

ב .בגדר איסור מסייע ,וחילוק האחרונים בין
שעת עבירה ולא בשעת עבירה
ויש להבין דברי התוס׳ מהו איסור מסייע .התוס׳
בשבת הזכירו שהאיסור מדרבנן משום שמצוה
להפרישו ,ולכאורה מצוות עשה מן התורה להוכיח
את העובר וכ״ש שאסור לסייע לו בידים ,וראיתי
למהר״ץ חיות (בחדושיו למס׳ שבת שם) שהקשה כן
והוכיח מלשון הרמב״ם בספר המצוות (מצוה כ״ה),
שבכלל מצוות התוכחה היא גם לדאוג מבחינה
מעשית למנוע העבירה ,כלשון הרמב״ם בהגדרת
המצוה" ,שנמנע מזולתנו מאומתינו שיחטא" ,ולא
מסתבר שהכוונה למנוע ע״י דברים בלבד ,שהרי יסוד
המצוה הוא מדין ערבות שכל ישראל ערבים זה לזה
ומחוייב עד כדי הכאה ,גם אם אינו שומע לו ,וכיצד
יסייע בידים לעבירה (ועיין במחלוקת הקצות
והנתיבות בחו״מ סימן ג׳ בדין כפיה על המצוות
ואסרושי מאיסורא שמסורים לכל אדם מדין תוכחה).
ונראה ,שאם יש אפשרות למנוע האיסור ,אין הכי נמי
שאסור לסייע מדאורייתא מדין הוכח תוכיח ,אולם
כיון שיסוד דין התוכחה הוא כדברי הרמב״ם למנוע
האיסור .במקום שאין כל סיכוי למנוע האיסור ,כשם
שאין מצוות תוכחה בדברים שמצוה שלא לומר דבר
שלא נשמע ,כך אין איסור סיוע מדין תוכחה וכל
יסוד האיסור כדברי התום׳ משום שמצוה להפרישו
מדרבנן.

הרא״ש הביא כסברת התום׳ בשבת שאסור לסייע
מדרבנן גם דלא קאי בתרי עברי דנהרא והוסיף על
דבריהם ,וז״ל "ואיסור מדרבנן איכא ,שהרי אפי׳
קטן ב״ד מצווין לאפרישו ,ק״ו לסייע לגדול",
והקשו המפרשים (מהר״צ חיות הנ״ל) על דברי

בנין אב <תשובות ומחקרים>  -א בקשי דורון ,אליהו עמוד מס (157הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

בנין

סימן לו

אב

קסא

הרא״ש הרי קימל״ן ,שאין ב״ד מצווין להפריש
הקטן (כמובא ברמב״ם פי״ז מב״א הל׳ ו׳) ,ויש
מצווין
שאין ב״ד
דעת הרא״ש להלכה
שכתבו שגם
י
י
!!!
להפריש הקטן ,ואעפ״ב כיון שמצאנו מחלוקת בזה
בגמ׳ למד ק״ו שבגדול ודאי שאסור לסייע לו
בידים ,אולם בכתב סופר (חיו״ד סי׳ פ״ג) הקשה
על עצם הק״ו ,שהרי קטן מצוויץ להפרישו לפי
שאינו בר דעת והוי כשוגג ,אבל גדול העושה
מדעתו שלא בתרי עברי דנהרא מנין שמצוה
להפרישו ,וראיתי באחיעזר (חלק ג׳ סימן ס״ה),
שהסביר דברי הרא״ש שכוונתו שאיסור מסייע אינו
מדין שב״ד מצווין להפריש קטן האוכל נבלות,
שהרי קימל״ן שאין ב״ד מצווין להפרישו ,אלא
הק״ו מדין שאסור לספות לקטן איסור בידים,
והק״ו ,שאם אסור לספות איסור לקטן בידים ,ודאי
אולם נראה להוכיח מדברי האחרונים שיסוד
שאסור לסייע לגדול במעשה האיסור .ולפי דברי
איסור מסייע מדרבנן הוא משום גרימת האיסור
הרא״ש שלמד יסוד איסור מסייע מקטן ,ונראה
כאיסור לפני עור דאורייתא ,ולא משום ההשתתפות
שאיסור הסיוע הוא עצם השותפות במעשה העבירה
במעשה העבירה כפי שכתב באחיעזר ,בשו״ת בית
ולא גרימת האיסור ,שהרי קטן סטור מן המצוות,
יהודה ,בפרי מגדים ובעוד אחרונים הביאם בשדה
וא״כ אין סברא לחלק בין מומר לישראל כסברת
חמד (מערכה ו׳ כלל כ״ו אות ג׳) סוברים שבאיסור
דרבנן אין איסור לסייע לעוברי עבירה דהוי גזירה
הש״ך והדגול מרבבה ,שהרי עצם השותפות
לגזירה .באו״ח (סי׳ קס״ג סעיף ב׳) כתב הרמ״א
במעשה העבירה אסור ומומר מזיד לא גרע
■—שאין להאכיל למי שלא נטל ידיו משום "ולפני עור
מקטן ,ואעפ״ב יש למונעו מן העבירה.
לא תתן מכשול" ודוקא אם נותן לו משלו ,אבל אם
הפרוסה של האוכל שרי ,אא״כ קאי בתרי עברי
הכתב סופר ,הנצי״ב בשו״ת "משיב דבר" (ח״ב
דנהרא ,והוסיף שם המגן אברהם "ואפשר דמ״מ
סי׳ ל״א ,ל״ב) ועוד אחרונים ,כתבו ליישב הסתירה
איכא משום מסייע בידי עוברי עבירה" ,וקשה שהרי
בדברי התום׳ והרא״ש בשבת (ג׳ ).ובע״ז (ז׳) ,וחילקו
(בסימן שמ״ז ס״ק ד׳) כתב בפשיטות כדברי הרא״ש
בין מסייע בשעת העבירה שאסור ,למסייע שלא
שיש איסור מסייע מדרבנן ,גם בלא קאי בתרי עברי
בשעת העבירה ,דבשבת מיירי שהעני מוציא מתוך
דנהרא ,ובהכרח שלא נסתפק המגן אברהם וכתב,
ידו של בעל הבית ובעל הבית מסייע בשעת העבירה
"ואפשר" רק בנטילת ידים שאסורה מדרבנן אם גם
ואסור ,ואילו התום׳ בע״ז כתבו שמותר לתת
בזה יש איסור מסייע ,כפי שהביא בשדה חמד בשם
למומרים דבר אסור ,אם יכולים לקחת לבד ,משום
האחרונים ,והנה חילוק זה בין איסור דרבנן
שהסיוע הוא לא בשעת העבירה ורק לתחוב להם
לדאורייתא הוא רק אם נאמר שיסוד איסור מסייע
לפיהם אסור מדין מסייע .חילוק זה מקורו בדברי
הוא משום לפני עור דאורייתא והוא כגזירה למיגדר
המשנה בגיטין (ס״א ).משאלת אשה לחברתה נפה
מילתא ,שמדאורייתא אסור להכשיל רק כשהמכשיל
וכברה ורחיים ותנור ,אבל לא תבור ולא תטחן עמה
גורם האיסור וקאי בתרי עברי דנהרא ,ומדרבנן גזרו
וסרש״י שם" ,לא תבור ולא תטחן עמה לסייעה
שלא לגרום איסור גם ע״י סיוע אע״פ שלא המכשיל
בעבירה מפני שאסור לסייע בידים ידי עוברי עבירה
גורם האיסור ,וע״כ באיסור דרבנן הוי כגזירה לגזירה
בשעת העבירה עצמה" ,לאור סברא זו פסקו
ומותר אולם אם איסור מסייע הוא מדין השותפות
האחרונים בכמה תשובות שאיסור מסייע אינו אלא
במעשה האיסור ומקורו שאסור לספות לקטן בידים,
בשעת העבירה .ועל כן מותר למכור דבר שאפשר
הרי גם באיסורים דרבנן אסורה הספיה בידים ומה
להשיגו גם אם ברור שנמכר לצורך עבירה ,וכן התירו
מקום לחלק בדין מסייע בין איסורים דאורייתא
להרב לסדר קדושין ,גם אם מסייע הוא לאיסורים אם
לדרבנן.
ברור שהזוג לא ישמור טהרת המשפחה וכדומה.
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חילוק זה מובן היטב לסברת האחיעזר שיסוד דין
מסייע מדרבנן הוא משום איסור ספיה בידים ,וראיתי
לאחיעזר באותה תשובה שכתב לחלק בין איסור לפני
עור לאיסור ספיה בידים ,שדין לפני עור יסודו
בגרימת האסור ,ועל כן גם לפני העבירה אסור לגרום
האיסור ,ואסור להושיט כוס יין לנזיר ולא רק
להשקותו ,ואילו יסוד דין ספיה לקטן איסור בידים,
הוא לא גרימת האיסור שהרי קטן אינו בר חיובא,
אלא שאין להשתתף במעשה איסור ,ועל כץ רק ספיה
ממש בידים אסור כשתוחב לתוך פיו ,אבל אם מניח
לפניו מותר ,ועל כן גם איסור מסייע שמקורו בדין
ספיה כדברי האחיעזר יש לחלק בו בין שעת עבירה
ולפניה.
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האכלת שותפו שאינו שומר תורה ואינו מסכים לברך

־זוך

מע״כ נכדי יקירי וחביבי הרה״ג מוהר״ר מרדכי טענדלער שליט״א
א .אם צריך למנוע מן השותף שיאכל משלו ,כשאינו מסכים לברך ,מדין חיוב תוכחה

«£ yx/fל /w •tff /י&י׳
׳?•’/
kf ft

הנה בדבר שבא לאחד שותפו במסחרו ,והוא אינו שומר תורה ,שמדרך הנימוס שנותנים לאכול ולשתות .ולפעמים הוא הזמן שצריכים לאכול וביתו
רחוק ,או שהוא מעיר אחרת ,שהוא עוד גרוע מדרך הנימוס .לכאורה הא יש כאן איסור לפני עיוור ,בין מצד איסור אכילת פת בלא נטילת ידיים,
ובין מצד שיאכל בלא ברכה ,אם יתן להם ולא יאמר להם שצריך ליטול ידיים ולברך ,ומוכרח לומר להם זה קודם שיתן להם .אבל הנידון הוא באם
אמר לו ,שאם רוצה שיאכל וישתה אצלו יניחהו לעשות כרצונו ,ולא יטיל עליו דיני התורה אם יתן לו ,שא״כ אינו יכול ליתן לו שום דבר אכילה
ושתיה .וגם הא לא יחשבהו לאין לו נימוס דרך ארץ של המדינה ושותפים ,מאחר שהוא אסור בזה.
הנה נראה דלהרשותו ליקח בעצמו מה שירצה לאכול ולשתות ,ליכא איסור ,אף שהיה יכול לעכבו מליקח כשלא היה נותן לו רשות .דלעכב
מלעשות איסור מסתבר שהוא מחיוב מצוות הוכח תוכיח ,שאם ידוע שלא יקבל ,פטור ,אף כשהוא איסור דאורייתא .וכשאמר לו שלא ישמע לו ולא
יאמר לו כלום הוא עוד יותר מנזיפה .ולכן אם אמר לשותפו שאסור לו ליתן לו דבר אוכל ומשקה ,מאחר שהוא אינו רוצה לברך ,סגי בכך .ואינו
מחוייב לעכבו ,אף רק בזה שלא יתן לו רשות ליקח מצד דין הממון שהוא שלו ,כיוון שמדרך השותפין שאין מקפידין ע״ז ,ואדרבה עוד עושין
הרבה טירחא והשתדלות להאכיל השותף כשבא אצלו ,וכ״ש שיניחנו ליקח בעצמו .ולא שייך שיאסור על שותפו לקחת האוכל מצד דיני ממון,
משום הקפידא דאינו רוצה ליתן לו בשביל חיוב ברכה ,מאחר שבעצם הא אינו מקפיד מצד ענין הממון .וכ״ש כשידוע לו שלא ישגיח על דבריו
ויעבור ,אם נימא דקפידתו הוויא קפידא לדיני ממון ,הא יגרום לו עוד איסור גזל ,ולכן אין לו להקפיד להחשיב גזל בשביל זה.
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ואם אפשר לצאת מזה פירוד וביטול השותפות ,והוא צריך לשותפות זו ,שנמצא שהוא לו הפסד ממון ,מסתבר שאין עליו להחמיר בזה .דהפסד
ממון הלא הוא גרע מנזיפה ,דלר׳ יוחנן בערכין דף ט״ז ע״ב ,ליכא שוב חיוב תוכחה .ולא משמע שיפלגו בהפסד ממון רב ושמואל עליו .שלכן אף
אם נפסוק הלכה עד הכאה כרב ,רכן פסק הרמב״ם פ״ו מדעות ה״ז ,אין עליו חיוב בהפסד ממון .וכ״ש לפוסקים עד נזיפה כר׳ יוחנן ,ככללא דבכל
הש״ס ,רב ור׳ יוחנן ,ושמואל ור׳ יוחנן ,הלכה כר׳ יוחנן .וכדפסק הסמ״ג במ״ע י״א בפשיטות מהאי טעמא ,וכתב על הרמב״ם שלא נתברר טעמו,
על מה שפסק כרב נגד ר׳ יוחנן .ומש״ב הכ״מ משום דאין למיפסק כבן עזאי נגד ר׳ אליעזר ור׳ יהושע רבותיו ,הוא דבר תמוה .דהיכא דאמוראי
פליגי נמי באותה המחלוקת של התנאי ,יש לן למיזל רק בתר האמורא? וגם מ״ט לעניין שאין לפסוק כבן עזאי נגד ר״א ור׳ יהושע בטלו דברי ר׳
יוחנן שסובר כבן עזאי ,ולעניין שאין לפסוק הלכה כר״א נגד ר׳ יהושע ,העדיף הכלל שהלכה כרב באיסורי ,לפסוק כר״א ,וכדהקשה עליו זה
הלח״ט עיי״ש .וגם הכ״מ עצמו כתב שהוא טעם דחוק לתרץ הרמב״ם .וגם תירוץ הלח״מ ,דהוא משום דלרמב״ם לא דייק קרא כוותיה דר׳ יוחנן
אע״ג דשני ליה ,וודאי הוא טעם דחוק ,דמאחר דלבן עזאי ניחא תירוץ זה ,איך שייך לומר דלרמב״ם לא ניחא ליה .וגם הא לא פסק גם כשמואל
דהוא כר׳ יהושע ,אף רעל שמואל לא הקשה הגמ׳ כלום .והטעם שלא הקשו עליו הוא משום דלא דריש לדינא קראי אחריני ,אלא מה שנאמר בקרא
קמא דויחר אף שאול ,ולא דריש קרא בתרא ,כדכתבו התוס׳ ד״ה ומאן דאמר.
ב .ביאור המחלוקת בערכין ט״ז ע״ב עד היכן מצוות תוכחה ,ואיך כל אחד יפרש הקראי דספר שמואל לשיטתו
ותירוץ זה מוכרח הוא לכאורה .ראם מה שלא סובר שמואל שחיוב תוכחה הוא עד שיכנו ,כמוכח בקרא בתרא רויטל שאול את החנית וגו׳ ,הוא
משום דסבר דדווקא מצד חביבותא יתירה דהווה ביה ליהונתן בדוד מסר נפשיה טפי ,מניין לשמואל ,ואף לר׳ יהושע ,למילף מקללה שנאמרה
בקרא קמא שהיה זה ביהונתן ,הא היתה חביבותא יתירא .וגם יש ליתן טעם נכון על מה שלא ילפי מקרא שני ,דהרי עמד שוב יהונתן והוכיח את
אביו אף אחר שכעס עליו ודיבר לו לשון הקללה ,דהוא מה שאמר לו בראשונה לבשתך ולבשת ערות אמך (שמואל א׳ כ׳ ל׳) .וסברי דלהוכיח למלך
בעת כעסו ,היה לו לחוש לשמא יהרגנו אף שהוא בנו ,וכמו שהיה ,שהטיל עליו את החנית להכותו ,דהוא אף להרגו .וכשאיכא סכנת נפש ,וודאי אף
רבי אליעזר מהתנאים ,ורב מהאמוראים ,מודים דליכא חיוב להוכיח ,ומ״מ הוכיחו יהונתן עוד הפעם .הרי בהכרח שהיה זה מצד החביבותא לדוד
שמסר נפשיה ,וסמך על שיארע לו נס .ומצד הכרח זה ידעי רבי יהושע ושמואל שאין למילף מקרא השני .ור״א ורב לא מסתבר להו שהיה בזה חשש
סכנה ליהונתן ,דוודאי לא יהרגנו שאול לבנו החביב לו ,כמפורש בקרא לעיל (שם ב׳  -ג׳) ,מזה שאמר יהונתן שלא היה עושה אביו שום דבר בלא
הודעתו אליו ,ודוד ג״כ הודה שכן האמת בכל הדברים ,ורק דבדבר שנאתו לדוד ורצונו להרגו לא הודיע לו ,מצד ידיעתו שמצא חן בעיניו פן יעצב.
והחנית שהטיל עליו ,היה באופן שלא יוכל להרגו ,אלא להכותו בעלמא.

וקצת משמע כן בקראי ,דאצל דוד כתיב ויבקש שאול להכות בחנית בדוד ובקיר (שם י״ט ,י׳) ,אבל נעשה לדוד נס שנפטר משם באותו הרגע,
וממילא ויך את החנית בקיר לבד .וביהונתן כתיב ,ויטל שאול את החנית עליו (שם כ׳ ל״ג) ,משמע שכן היה ,שהטיל עליו והוכה יהונתן בו ,אך לא
נהרג .והוא משום שלא הטיל עליו באופן שיהרגנו ,אלא באופן שיכהו בלבד ,וזה נעשה לו ממש .והיה שייך שיחוש יהונתן ,שאם לא יקבל דבריו
יכהו ,ומ״מ הוכיחו ,ואיכא ראיה רעד הכאה בעלמא איכא חיוב .ור׳ יהושע ושמואל סברי ,שהיה שייך ליהונתן לחוש כשראה שכעס שאול ,ודבר
בלשון קללה ,שגם יהרגנו .שא״כ לא שייך למילף ממנו ,דוודאי היה זה רק משום חביבותא רדוד ,שסמך על הנס מצד משיחת שמואל לדוד ,אף
שמדינא אין לסמוך משום דשכיח היזקא ,שלכן לא ילפי מקרא שני .ומתורץ לפ״ז קושית המהרש״א שהקשה על תירוץ התוס׳ אמאי לא נילף גם
מקרא שני.
ג .ישוב מה שפסק הרמב״ם כרב ,דחיוב תוכחה הוא עד הכאה ,ולא כרבי יוחנן ,רעד נזיפה
ויש מקום לפ״מ שביארתי ,לתרץ מה שהרמב״ם פסק עד הכאה ,שהוא כר״א נגד ר׳ יהושע ,מצד שרב סובר כן .דוודאי בלא טעם יש למילף גם
מקרא שני ,כדהקשה המהרש״א ,ורק משום דא״א למילף ,דהוא נגד הכלל רעל כל עבירות שבתורה יעבור ואל יהרג .לכן אדרבה מאחר שמסתבר
שגם יהונתן לא היה סומך על הנס ,דלא עדיף משמואל הנביא בשליחותיה דהקב״ה ,שלא סמך על הנס ,ובמעשה זו גופא דהמלכת דוד ,משום
דשכיחא היזקא (פסחים ח׳ ע״ב) .אלא שהיה ברור ליהונתן שאביו אף בשעת כעסו עליו לא היה מטיל החנית עליו להרגו ,אף כשלא יקבל דבריו.
אלא שייך רק לחוש שיטיל עליו באופן הכאה בעלמא ,ודייקי כן הקראי כדלעיל .וממילא יש למילף גם מקרא השני ,דמאחר דאין בזה סכנה ,יש
וודאי למילף לכו״ע ,שגם בשביל מצוות תוכחה יש לקיים המצוה עד שיכהו .ואף שסברא בעלמא איכא ,לר׳ יהושע ושמואל דסובר כוותיה ,דכיוון
דכבר נזף וקצף עליו וקללהו ,וודאי לא יקבל התוכחה ממנו .ומצד מצוות התוכחה ,משמע שאם היה ברור ממש שלא יקבל ,לא היה חייב להוכיח,
אף בדאורייתא .סוף סוף מוכרחין לומר שאין זה ברור מזה שקצף וקלל שלא יקבל ,כיוון שאומר לו דברי טעם .כהא דאמר יהונתן תשובה על דברי
אביו שאמר כי בן מות הוא ,למה יומת מה עשה (שם כ׳ ל״ב) .ולכן הוא חייב להוכיח ,אף שאיכא חשש שיכהו בכעסו ,כיוון שסכנה ליכא בזה.
ומאחר שליכא הכרח שלא למילף מקרא שני ,יש לנו למילף ממנו .שלכן הכריע הרמב״ם לפסוק כרב שהלכה כמותו באיסורי ,אף שהוא כר״א נגד
ר׳ יהושע .דלבד דבתר אמוראי יש לן למיזל בפסקא דהלכתא ,הא איכא עוד הרבה דברים שנפסק כר״א .עיין בנדה דף ח׳ ע״א דרק בטהרות אר״י
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אמר שמואל הלכה כר״א בארבע ,אבל בשאר דברים איכא טובא .וכ״ש שלרב שלא שמענו ממנו אפילו בטהרות איך הוא סובר ,אך מחמת שלא
מצינו שחולק על שמואל ,יש לנו לומר שגם הוא סובר כן ,דוודאי שייך שיסבור דבשאר דברים איכא טובא .ולכן לא קשה כלום ממה שסובר רב
כר״א בחיוב תוכחה ,דהוא עד הכאה.

אבל לעניין למיפסק כר׳ יוחנן ,דהוא כבן עזאי ,מספקא ליה להכ״מ דשמא לא ידע ר׳ יוחנן כלל מברייתא זו .דהא משמע מלשון הגט׳ דרב ושמואל
ור׳ יוחנן פליגי מצד עצמן בזה ,שא״כ אפשר דלא ידעי כלל מהברייתא .דא״כ מכיוון שבן עזאי הוא תלמיד של ר״א ור׳ יהושע ,שאין לפסוק הלכה
כמותו נגד רבותיו ,אין לפסוק כר׳ יוחנן בזה ,דהא אדרבה הוא מופרך מהא דר״א ור׳ יהושע לא סברי כן .וכדאקשי בכל הש״ס מתנאי על אמוראי,
אף על ר׳ יוחנן שהלכה כמותו ,משום דכשלא ידעי האמוראי מהתנאים דפליגי עלייהו מקשינן .והוא משום דמסתמא לא נימא דיפלגו על התנאים,
ומבטלין דבריהם כשאיכא תנאי במתני׳ וברייתא .אבל כשידעי האמוראי מהתנאים דפליגי ,ומ״מ אמרו שאין הלכה כמותם ,אז הלכה כהאמוראי,
דאינהו הם הפוסקין הלכתא בכל הש״ס .וזהו טעם הכ״מ אליבא דהרמב״ם ,ולא קשה עליו קושית הלח״מ.
ד .ביאור שאף למה שפסק הרמב״ם ,אין חיוב תוכחה במקום הפסד ממון

אבל אף להרמב״ם שפוסק עד הכאה כרב ,מסתבר שאין עליו חיוב כשחושש שיצא מזה ביטול השותפות ,כשהוא צריך להשותפות ,שנמצא שהוא
לו הפסד ממון .שבזה לא פליגי ,דהפסד ממון מסתבר שגרע לאינשי מחשש הכאה בעלמא בלא עשיית חבלה .דהפסד ממון הא נחשב נסיון ,והוצרך
קרא דבכל מאודך אף אחר שכתוב בכל נפשך ,בשביל זה שממונו חביב עליו יותר מגופו ,כדאמר רבי אליעזר בברייתא בברכות ס״א ע״ב .אבל על
הכאות בעלמא לא הוצרך לקרא .ואף שלא נאמר קרא גם על הכאות גדולות דחבלה ,אף שאמר רב אלמלי נגדוה לחנניה מישאל ועזריה פלחו
לצלמא כדאיתא בכתובות דף ל״ג ע״ב ,והיה צריך להשמיענו שאסור לעבוד ע״ז אף כשמכין אותו הכאות גדולות ביותר ,כדהביאו התוס׳ מר״ע
דהיו מסרקין אותו במסרקות ברזל ,הוא משום דג״ז הוא בכלל בכל נפשך .אבל אם לא היה כתוב בכל מאודך ,היינו מחלקין ,דבכל נפשך אף שהוא
נאמר סתם ,הוא דווקא שלא ביסורין גדולים ,כהא דהיינו ממעטין ממון למי שהוא חביב לו יותר ,דהא וודאי אינו חביב לו יותר מלסבול יסורין
גדולים .וכידון שנכתב בכל מאודך ,שאף למי שחביב עליו ממונו יותר מגופו ,אסור לעבור ,אין לדחוק בקרא הכל נפשך .אלא שהוא כפשוטו ,שאף
בכל אופן נטילת נפשו אף ביסורין גדולין ,נמי אסור לעבור על איסור ע״ז .שלכן כיוון שבשביל חשש הכאה בעלמא פטור מלהוכיח ,אף לרב שפסק
הרמב״ם כוןותיה ,כ״ש שפטור מלהוכיח כשיש לו לחשוש להפסד ממונו .ועיין במחה״ש סימן תר״ח ס״ק ג׳ בשם מהרי״ו שמשמע שלכו״ע אף
להסוברים עד הכאה ,אין חייב להוציא ממונו ,והוא לכאורה כדכתבתי.
ה .איך יתנהג כשיש לחוש שיחשדוהו שהוא גרוע במידותיו מחמת שהוא שומר תורה
ומש״ב נכדי יקירי טעם להתיר ליתן לשותפו לאכול ולשתות ,משום שאם לא יתן יש לחוש לחילול השם ,שיאמר שאלו שהם שומרי תורה הם
גרועים במדותיהם ובהנהגותיהם ,שאין להם אפילו דרכי נימוסים ודרך ארץ .ולא יבין שמה שלא נותן לו ,הוא משום שאסור לפניו לגרום שגם
אחרים יעברו על איסורין .שזה שיחשוב על שומרי תורה ,הוא חטא יותר גרוע ,שזה שייך שיגרום שייעשה שונא לשומרי תורה ולמבקש רעתם .ולא
יאמין לו מה שיאמר דהוא משום דאיכא חיוב גם לראות שגם אחרים שהן יהודים ישמרו דיני התורה .שהוא דלא כנימוסי מדינתנו בארה״ב
דאמעריקא ,אשר כל ישראל שומרי תורה מתפללין להשי״ת ביותר על שלומה מלשאר מדינות ,בזה שהעמידו החוק שכל אחד ואחד חפשי
בדיעותיו בעניני אמונה (עי׳ דרש משה ח״א ,ועידות ואסיפות דרוש י׳ עמוד תט״ו).

הנה אם הוא לאיש כזה שאינו יודע לחלק בין כפיות אומה על אנשי אומה אחרת ,להנהגת אחד בביתו עם אחרים מאנשי אומתו ,וכן אף לאלו
שיאמרו שמה שלא יתן להן לאכול ולשתות ,הוא מצד מידותיו הרעים ,צריך מתחילה להראות שהוא בעל נימוסים ודרך ארץ .והוא כשלא מפורסם
זה לעלמא ,מחמת שלא היו לו עסקים עם אלו שליכא טעם מצד דיני התורה שלא להאכילם ,כגון עם שומרי תורה ,וכן לא היו לו עסקים עם נכרים
שאינם בדיני תורה ,יצטרך בפעם הראשון להעמיד לפניו אוכלין ומשקין ,כפי הנימוס והדרך ארץ להתנהג עם שותפיו וידידיו .רק יאמר לו שצריך
לברך ,ולפת צריך גם ליטול ידיו ,וכשלא ירצה יניחהו .אבל כיוון שכבר הראה לו שהוא בעל נימוסין ודרך ארץ ,כשיבוא אצלו פעם שני יאמר לו
מתחילה ,שאינו יכול ליתן לו ,מאחר שהוא ג״כ יהודי החייב במצוות כשלא יברך ולא יטול ידיו לפת.
ו .אם יש מעלה במה שאפיקורס יברך ,ואם צריך לומר לו לברך

אך צריך לידע באם שותפו שאינו שומר תורה ,הוא מצד כפירתו בעיקרי האמונה ,שביארתי בתשובה באג״מ ח״ב דאו״ח סימן נ׳ ,שברכה שאמר
אפיקורס אינה בחשיבות ברכה כלל להרמב״ם פ״ו מיסוה״ת ה״ח .שכתב שם ,דאפיקורס ישראל שכתב ספר תורה שורפין אותו עם האזכרות שבו,
כיוון שאינו מאמין בקדושת השם ,הוא ככתב סתם תיבות בעלמא ,שלא שייך שיתקדשו ,וליכא איסור מלשורפן ,שלכן בשביל שלא להניח שם להם
ומעשיהם חייבו לשרוף .שלכן גם כשמזכיר בפיו את השם ,נמי הוא כדברים בעלמא .ונמצא שברכה שאמר אפיקורס אינה בחשיבות ברכה ,דהוא
כברכה בלא הזכרת שם ומלכות ,עיי״ש ובסימן נ״א .וגם כתבתי ,שפשוט שאף שלרש״י אין הכרח שיסבור כן ,נמי אין לנו לעשות מחלוקת במה
שלא מצינו בפירוש ,ויש לנו להורות למעשה שברכת אפיקורס אינה ברכה .שא״כ נמצא שאף כשישמע לו ויברך ,הוא כבלא ברכה .וליכא תקנה
ליתן לו אוכלין ומשקין ,אלא רק אם עי״ז שלא יתן יתבטל השותפות ויהי לו הפסד ,יהיה מותר ,כדלעיל.

אבל מ״מ מסתבר שמותר לו שיברך ,דהא אפשר שיעשה אדעתא דידיה שמצווהו לברך להשי״ת .ואף שהוא גדול ,שעביד אדעתא דנפשיה ,דהא
פרש״י בגיטין ריש דף כ״ג ,על הא עכו״ם לדעתיה דנפשיה עבד ,דהא גדול הוא ויש בו דעת ,ואע״ם שזה גם אומר לו כן ,שמא הוא גמר בלבו לשם
אחר .שא״כ הוא אף בישראל ,שעשה מה שא״ל ישראל אחר ,שעביד אדעתא דנפשיה ,כשליכא ענין שליחות .מ״מ הא אפשר גם שעושה אדעתא
דמצווה ,דהא פי׳ רק שמא הוא גמר בלבו לשם אחר ,ואי אפשר להכשיר הגט מספק ,ומשמע שגם אפשר שיעשה אדעתא דהמצווהו .ולכן צריך
לומר לו שיברך ,שאם ישמע ויברך הרי אפשר שיעשה על דעתו ,ויברך להשי״ת כפי שאומר לו .ואף שידוע לן שהוא כופר ,הא אפשר שחוזר בו
עתה כששומע לו ומברך להשי״ת .שאין הכרח למי שהיה כופר ,הלא ישתנה דעתו באיזו שעה ,ויאמין כפי האמת .ואף כשראינהו אח״כ שעדיין הוא
רשע ,ג״כ יש לומר דבאותה שעה שבירך היה לבו לשמים ואח״כ חזר לסורו .רכן הוא משמע בקידושין דף מ״ט ע״ב ,דבאומר ע״מ שאני צדיק,
אפילו רשע גמור מקודשת ,שמא הרהר תשובה בדעתו .ומשמע ,שאף שראינהו אח״כ שעדיין הוא רשע ,נמי מקודשת ,דאפשר דאחר שקידשה חזר
לסורו .שלכן גם בזה ששמע לו ובירך ,אפשר שיעשה על דעתו ויברך להשי״ת כמו שאומר לו ,משום שהרהר אז תשובה .ואף שיראהו אחר ימים,
ואף רק אחר שעה מועטת ,שעדיין הוא כופר ,אפשר שחזר לסורו .ולכן צריך שיאמר לו שיברך ,דאפשר שיברך לשמים באותה שעה.
ז .האכלת מי שביתו בעיר אם נחשבת כלפני עיוור ,או שהיא כחד עברא דנהרא ,ואם מה שמאכילו בחינם מחשיב האכלה זו לאיסור

ומש״כ נכדי יקירי שאם ביתו בתוך העיר ,הוא נחשב כחד עברא .הנה שייך זה רק על הסעודה הגדולה ,שאינו אוכל אותה אלא פעם אחת בצהריים,
וכשיאכל כאן לא יאכל בביתו .אבל לא שייך זה על משקין ומיני מתיקה ,שאוכלין ושותין אפילו הרבה פעמים ,אף כשאינו רעב ואינו זמן אכילה,
שאף שיאכל כאן יאכל בביתו.
- 2 -

ובדבר שאף סעודה הגדולה שוודאי יאכל בביתו ,הא בביתו יעלה לו במעות ,וכאן כשיתן לו שותפו יאכל בחינם ,שכתב נכדי יקירי שכיוון שברור
שיקנה כשלא יאכל כאן ,אולי הוא כחד עברא .וכן בנזיר כשברור שילך ויקנה יין מחנות הסמוך ,הוא כחד עברא ,ולא יהיה איסור דלפני עיוור
כשיתן לו ,אף שהוא בחינם .הנה נלע״ד דבטירחא דווקא וודאי תלוי במדריגת כל אחד .דאף כשהוא בחד עברא דנהרא ,אם הנזיר זקן או חלש
שקשה לפניו להשיג היין ,אפילו כשהוא בחד עברא איכא איסורא דלפני עיוור .ורק כשהנזיר הוא צעיר בימים ובריא ,ליכא איסור דלפני עיוור,
מאחר שהטירחא לא נחשב לו כלום להמנע מלעבור על האיסור בשביל הטירחא .אבל לגבי ממון ,דאיכא עניים שלא יעברו על האיסור כשיצטרכו
לקנות בכסף ,ואף בעשירים אירע להם שלא היה להן מעות בכיסם לקנות תיכף ,שאז וודאי איכא לפני עיוור כשיתן לו בחינם ,אין לחלק למעשה,
דלא ניתן לשיעורים .ועובר אלפני עיוור כשיתן לו בחינם היין האסור לו לשתות.
אבל פשוט שלא שייך זה בסעודה הקבועה שיאכל בכל יום ,כשליכא נידון לעניין אכילת איסורים ,אלא לעניין מצוות נטילת ידיים וברכה .שאף
העני הרי יצטרך נט״י וברכה על סעודתו ,אף שהוא רק בפת וקטנית .דאין חילוק לענין נט״י וברכה בין סעודת עני לסעודת עשיר ,ובין סעודת
מקמץ באכילתו לסעודת מרבה בהוצאת אכילתו .וסעודה קבועה שניה הרי לא יאכל .שלכן מדינא איכא חילוק מצד נט״י וברכה ,שאם ביתו לא
רחוק משם ,דכשלא יאכל אצלו יאכל בביתו ,ששם וודאי לא יטול ידיו ולא יברך ,ליכא איסורא דלפני עיוור .וכשלא יצטרך ליתן לו ,אלא רק ליתן
לו רשות כדרך כל השותפין ,ליכא עליו אף איסורא דמסייע בעלמא .וכשיש לו חשש הפסד ממון מותרין אף להגיש לו כדלעיל( .לכאורה צ״ע ,לעיל
באות א׳ התבאר שליתן לו רשות ליקה ,שהאיסור רק מדין תוכחה ,מותר כשחושש להפסד ממון .אבל לא נתבאר שמותר להגיש לו ,שאז עובר
באיסור מסייע .אבל באמת לעיל היה החילוק בין נותן רשות ליקה ,לבין מגיש לו אוכל ,מצד איסור לפני עיוור דאורייתא ,וכאן הנידון הוא איסור
מסייע דרבנן .ועיין בדברות משה שבת חלק א׳ סימן ב׳ ענף ה׳ שעניין איסור מסייע ,לפי מה שיבואר באיסור לפני עיוור להלן באות ט׳ ,הוא מצד
הרצון שיש למסייע בעבירה שעובר חבירו ,והסיוע הוא עשיית מעשה לרצון הזה ,שלכן נאסר מדרבנן .ולפי זה י״ל שכאשר עושה את מעשה הסיוע
לא מחמת רצון לעבירה ,אלא רק מצד שאינו רוצה להפסיד ממונו ,יתכן שאין כאן איסור מסייע כלל ועיקר .עוד י״ל כפי שהיה אומר מרן זצוק״ל
פעמים רבות על  -פה ,שאפשר לסמוך על שיטת הש״ך יו״ד סימן קנ״א ס״ק ו׳ ,ונתבארו דבריו בדגול מרבבה שם ,שבמזיד לעבור את העבירה אין
איסור מסייע .אבל עיין להלן אות ט׳ אם אפשר להחשיב תינוק שנשבה למזיד לעניין זה ,עפ״י מה שנתבאר בדברות משה שם ענף ו׳ ,ועיין עוד בזה
להלן סימן כ״ח אות כ״ב).

ח .בהא דאכילה בלא ברכה היא בגדר איסור ,ואם הוא דאורייתא או דרבנן ,ולכן שייך בהאכלת מי שאינו מברך דין לפני עיוור
ומה שהקשה נכדי יקירי ,דמאחר שנותן לו מאכלי היתר מה נוגע לו מה שהאוכל לא יעשה נט״י וברכה המוטל רק עליו ,ומפורש בש״ע או״ח סימן
קס״ט סעיף ב׳ לא יתן לאכול אלא למי שיודע בו שיברך .הנה בעצם הא איכא איסורא ,דהא בברכות דף ל״ה ע״א ,מסיק בטעם חיוב הברכה אף על
דבר דלאו בר נטיעה ,שאין למילף מקראי ,דסברא הוא ,אסור לו לאדם שיהנה מהעולם הזה בלא ברכה .וכן מביא גם מברייתא ,ומסיק בברייתא וכל
הנהנה מהעוה״ז בלא ברכה מעל.

ולר׳ יהודה אמר שמואל ,ולר׳ לוי ,דדרשו זה מקראי ,היה שייך לומר שהוא גם מדאורייתא .דאף שדרשו זה מקראי דדברי קבלה ,ג״כ היה שייך
לומר שהוא מדאורייתא .דהרי הלימוד מקרא שנאמר בתהילים לה׳ הארץ ומלואה הוא רק גילוי מלתא וידיעה בעלמא ,שהקרא אומר שכל מה
שנמצא בעוה״ז הוא של שמיים כלשון הקרא שרק זה נאמר בו ,וממילא מובן לנו שיש מעילה בלא ברכה שתיקנו חז״ל ,שהוא הפדיון ,שנעשה בזה
חולין והיתר הנאה לאינשי .וניחא מטעם זה מה שהתוס׳ בברכות שם ד״ח לפניו ,הוצרכו להביא ראיה דברכה לפניו הוא רק מדרבנן ,והביאו
ממתניתין דפ׳ מי שמתו .ולא הוכיחו שהוא מטעם שהקראי על זה שהביאו רב יהודה אמר שמואל ,ור׳ לוי ,הם רק מדברי קבלה .ואין לומר דבאמת
איכא איסורא דאורייתא באכילה בלא ברכה מטעם מעילה ,ורק על ז׳ המינים שאיכא קרא אברכה לאחריו ,והק״ו הוא שיברך גם אלפניו ,הוצרכו
התוס׳ להביא ממתני׳ דמי שמתו .דעלייהו נימא שליכא הסברא דאסור ליהנות מן העוה״ז בלא ברכה ,מאחר שמברך לאחריהם ,ורק בדבר דלאו בר
נטיעה דליכא ברכה לאחריו מה״ת הויא הברכה דלפניו מדאורייתא מצד הסברא .שהרי אם נימא כן ימצא שלעניין ברכה דלפניו ,יהיו חמורים כל
המינים דלאו בר נטיעה מפת ומז׳ המינים ,שלא מצינו מי שיסבור כן.
ואדרבה בתר״י (ד״ה קדש הלולים) מפורש להיפוך ,שכתבו שם ,ואין זה אלא אסמכתא ,דוודאי מה״ת אפילו ז׳ המינין שטעונין ברכה לאחריהם
מה״ת אינם טעונים ברכה מה״ת לפניהם ,אלא מדרבנן .ולא מסתבר לומר שהתוס׳ פליגי ע״ז ,שמשמע מכל הפוסקים והמפרשים שכל ברכות
הנהנים ,לבד מברהמ״ז על הפת ומעין שבע על יין ,ואפשר גם על כל שבעת המינים ,הוא מדרבנן .וגם הוא כמפורש בתום׳ דף י״ב ע״א ד״ה לא,
שכל הברכות דלפניו הוא רק מדרבנן .שהביאו דהרי״ף פסק בהבעיא דקא נקט כסא דשכרא ופתח ובריך אדעתא דחמרא וסיים בדשכרא ,לקולא
דיצא ,משום דברכה הוא רק מדרבנן .והר״י אומר לחומרא ,דצריך לברך פעם אחרת .משמע שאף שגם הוא סובר כהרי״ף דהברכה הוא רק מדרבנן,
דהא לא כתבו דהר״י היה אומר דברכה לפניו על השכרא הוא מה״ת ,דלכן פסק לחומרא .דהוא משום דע״ז ליכא מחלוקת כלל ,דלכו״ע הוא רק
מדרבנן .ומטעם זה הקשה המג״א סימן ר״ט סק״ג עליו בפשיטות ,דהא ספק ברכות להקל ,משום שחיוב ברכה הוא מדרבנן ,דלכן מסיק ובבהמ״ז
לכו״ע צריך לחזור ,כיון שהוא דאורייתא .ועיין בגהש״ס דהביא רעק״א מה שמתרץ ע״ז המהרש״א בפסחים תירוץ נכון על זה .עכ״פ חזינן דגם
התוס׳ פשיטא להו דכל ברכות דנהינין דלפניו הוא רק מדרבנן.
עכ״פ איכא איסורא דמעילה מדרבנן לאכול בלא ברכה .ולאכול פת בלא נטילת ידים הוא וודאי עניין איסורא מדרבנן .כמפורש בחולין דף ק״ו ע״א,
דא״ר אידי בר אבין א״ר יצחק בר אשיאן ,מפני סרך תרומה ,ועוד משום מצווה ,ואיכא אסמכתא אקרא .ועיין ברש״י שם ד״ה רבא ,שכתב דאורייתא
היא מצווה כר״א בן ערך ,אבל מסיק גם רש״י אחר זה בד״ה אלא ,דאסמכתא בעלמא הוא .ואולי כוונתו דמתחילה פי׳ דברי רבא לפי מה שהיה
סבור תחילה במאי מצווה ,שאביי אמר מצווה לשמוע דברי חכמים ,ורבא אמר מצווה לשמוע דברי ר״א בן ערך ,שאמר על הקרא דוידיו לא שטף,
מכאן סמכו חכמים לנט״י מה״ת ,שרבא פליג על אביי וסובר דהוא מדאורייתא .אבל אחר כך הוקשה לרבא שאינו רואה שום משמעות בקרא ,משום
דהא איירי בזב .ורק משום דכתיב וידיו לא שטף במים לאשמעינן דיני הטבילה ,דבעינן שיהא במים כל דאבראי דומיא דידיו ,ולא נקט אבר אחר
להשמיענו זה ,שאין זה דיוק גדול ,דהא מצוי יותר שטיפת מים בהידיים ,איכא בזה אסמכתא לנט״י לאכילה גם לטהורים גמורים .אבל לא שייך
למידרש מזה דרשה גמורה שיהא זה מדאורייתא .שלכן פי׳ רש״י רק אחר דברי רבא לר״נ ,דאסמכתא בעלמא הוא .ואולי מפרש רש״י שר״נ אמר לו
זה ,דרק אסמכתא בעלמא הוא ,כיוון שבעצם ליכא משמעות.

I

ואולי ניחא לשון רבא ,דמפרש ועוד משום מצווה ,דהוא לשמוע דברי ר״א בן ערך .דלכאורה אם ר״א בן ערך הוא יחיד ,ליכא שום מצווה לעשות
כמותו ,מאחר דהלכה כרבים .כבכל מחלוקת כשפליגי יחיד ורבים ,שליכא שום מצווה ,ואף לא מדת חסידות ,להחמיר כיחיד .אבל הוא משום דהיה
סבור רבא שלר״א בן ערך הוא מדאורייתא ,לכן פי׳ הא דאר״א בר אבין אמר רב יצחק בר אשיאן נט״י לחולין משום סרך תרומה ועוד משום מצווה,
הוא שאמרי שאף שהוא טעם דמפני סרך תרומה ,איכא חומרא ביותר שיחמירו להצריך נט״י בכל מקום ,אף שלא שייך שיהיה שם תרומה .דהוא גם
בחו״ל ,וגם לעולם ,אף אחר הגלות ,שכמעט כל ישראל הם בחו״ל ,ורק אנשים מועטים היו בא״י ,וגם א״א לפי המציאות קודם ביאת המשיח שיהיו
שם הרבה .וגם אף אחר שליכא טהורים ,שאף כהנים לא שייך שיאכלו בתרומה .לכן הוסיפו ,שמ״מ החמירו לתקן אף לאכילת חולין ,מאחר דלר״א
בן ערך הוא מדאורייתא .אבל אח״כ הוקשה לו לרבא על דליכא משמעות בקרא .וא״ל ר״נ שאיכא קצת משמעות ,שא״א לומר שהוא לדרשא ממש
אלא לאסמכתא .וא״כ אפשר שחזר בו רבא לאביי ,שמה שהוסיפו ועוד משום המצווה ,לשמוע דברי חכמים ,הוא משום נקיות .ואולי גם בשביל
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אסמכתא על הקרא ,שייך לתקן יותר לרבא.

ט .אם יש איסור לפני עיוור בנתינה לאדם שנחשב כאנוס מחמת שהוא כתינוק שנשבה לבין הנכרים

ומש״ב נכדי יקירי שברגיל שלא ליטול ידיו ולא לברך ,הוא כמו אנוס מצד שאינו יודע .הנה אף בתינוק שנשבה בין הנכרים ,מפורש בשבת דף ס״ח
ע״א דחייב חטאת ,שא״כ הרי אין זה נחשב כאנוס .אך אפשר שלענין לפני עיוור ליכא איסור אף באנוס כזה .אף שלכאורה הא פשוט דאיכא איסור
לאדם לאנוס לאחד לעבור איזה איסור ,אף שהאנוס יהיה רשאי לעבור מדין אונס רחמנא פטריה ,שגם הותר לכתחילה .הרי משמע דכיוון שהוא
מעשה איסור ,איכא לפני עיוור אף דלא עשה העובר שום עבירה בזה ,מאחר שבעצם הוא מעשה איסור .וזה שפשוט שבאחד שהוא אנוס מעכו״ם
לעבור על האיסור ,באופן שהוא מותר לעבור ,יהיה מותר לעזרו ,הוא רק מטעם הצלה מדין פיקוח נפש ,כמו שמותרין כל אדם לחלל שבת לצורך
חולה שיש בו סכנה .אבל אולי הוא דווקא משום שידוע להו שעושין מעשה איסור ,אבל הכא שהעובר אינו יודע שעושה מעשה איסור ליכא בזה
לפני עיוור.
אבל הא ביארתי בחידושי (דברות משה שבת חלק א׳ סימן ב׳ ענף ב׳ והלאה עיי״ש) וכתבתי זה גם באג״מ יו״ד ח״א סימן ג׳ ,דאין איסור לפני עיוור
במכשיל בחטא ,מגדרי איסורין שבין אדם לחברו ,כמו במשים מכשול לפני עיוור .אף שהמשים מכשול וודאי עובר בלפני עיוור ,דאין מקרא יוצא
מידי פשוטו ,וכן הנותן עצה רעה עובר בלפני עיוור ,כמפורש ברש״י בפירוש החומש (ויקרא י״ט י״ר) .ראם היה המכשיל בחטא מעבירות שבין
אדם לחברו ,לא היה עובר המכשיל עכו״ם בחטא .כמו שאינו עובר הנותן עצה רעה לעכו״ם ,כעובדות דב״ק דף קי״ג ע״ב ,בטעות עכו״ם שהיו ע״י
עצה רעה .אלא צריך לומר דיש שני עניינים בלאו דלפני עיוור .המכשיל בגוף הוא מעניין בין אדם לחברו ,והמכשיל באיסור הוא עניין בין אדם
למקום ,שאסור לעשות מכשול דחטא בעולם .והבאתי ראיה ממה שריבית דרבנן הוא רק איסור דרבנן ,ולא נאסר ממילא גם מדאורייתא מצד איסור
לאו דלפני עיוור ,דהוא מן הלאוים דאיכא בריבית .דמה לנו מכשילו באיסור גדול ,ומה לנו מכשילו מאיסור קטן ,הא עכ״פ הוא מכשול ,כמו שאין
חילוק במכשיל את הגוף ,בין אבן קטן לאבן גדול ,עיי״ש .ולפי זה שייך לפני עיוור וודאי גם בנותן למי שנשבה בין הנכרים ,שאינו יודע כלל
שאיכא איסורים ,מאחר דהוא עשה שיעשה האיסור בזה שנתן לו כשלא היה נוטל מעצמו ,ואיסורא דמסייע אפשר איכא בכל אופן.

אבל יש גם לחלק ,דאולי כשאחד יעשה איסור בלא ידיעה שאסור ,ליכא לפני עיוור .ולא דמי להא דאיכא לפני עיוור במכשיל לעכו״ם .משום
דעכו״ם שברור שהיה עובר אף כשהיה יודע שמדין תורה הוא אסור ,נחשב כעושה במזיד ,מאחר שאינו חושש לאיסורי התורה .ומטעם זה הוא מה
שלעכו״ם נחשבו שגגות כזדונות כדאיתא בקידושין דף ל״ח (כוונת מרן היתה כנראה לדף ל״ט ע״ב למה שהובא בתוספות ד״ה מחשבה ,שבגוי
מחשבה רעה הקב״ה מצרפה למעשה .והטעם הוא על פי מה שאמר עולא שם מ׳ ע״א דבעבר ושנה הקב״ה מצרף מחשבה רעה למעשה ,ופירש״י
שאין חזרתו לשם שמים אלא שלא הוצרך לה כדרב הונא דאמר נעשית לו כהיתר ,ועיין דברות משה קידושין סימן נ׳ סוף הערה ס״ט .וכן הוא בגוי
שאינו חושש לאיסורי תורה .ומה שגוי מתחייב על השוגג ,הוא במכות ט׳ ע״א רש״י ד״ה לפיכך) .אבל ישראל שנשבה בין העכו״ם כשהיה תינוק,
שאילו היה יודע שאסור אפשר לא היה עושה ,שלכן כשעובר בלא ידיעת האיסור הוא בדין שוגג ,אפשר שנחשב גם אנוס לעניין שליכא איסור לפני
עיוור .וזהו אולי טעם המשנה ברורה סימן קס״ט סקי״א שהבאת ,והוא מהפמ״ג בא״א סק״ו ,שדווקא אם מתוך רשעותו לא יברך הוא דאסור ליתן
לו ,אבל אם מתוך אונסו שאינו יכול לברך ,לא נפקע מצוות צדקה בשביל זה .אף שוודאי אסור ליתן אף לעני דבר איסור ,אפילו דרבנן ,ואפילו
בדמאי שקילא סברי ב״ש שאין מאכילין את העניים דמאי (שבת דף קכ״ז ע״ב) אלא הוא משום דסובר דלאו דלפני עיוור עכ״פ ליכא באנוס ,ואף
שאינו אנוס גמור .שלכן שייך לומר שגם אנוס מחמת רגילות דחסרון ידיעה ,נמי ליכא לפני עיוור ,ואין למנוע מליתן לו כשהוא לצורך .והיינו אף
שאינו למצות צדקה ,אלא לקרבו בעלמא ,מצד זה שאפשר שיוכל להשפיע עליו ,שיהיה שומר תורה ומצוות במשך זמן .וגם מסתבר שהוא עדיף
ממצוות צדקה שהתיר המשנה ברורה ,מאחר שמזה אפשר לקרבו לאמונה בה׳ ובתורתו ולקיום המצוות.
אבל יש טעם גדול לומר דאיכא לפני עיוור אף באנוס כזה דתינוק שנשבה .שיותר מסתבר כן ,לפי מה שכתבתי שאיסור לפני עיוור במכשיל בחטא
הוא עניין שבין אדם למקום .ולכן מאחר שגם בלא ידיעה להעובר שאסור ,הוא נמי עבירה על האיסור ,כדחזינן שחייב חטאת אף כשהיה תינוק
נשבה בין העכו״ם ,לא נחלק איסור לפני עיוור אף לעניין זה ,ולא נתיר ליתן למי שלא יטול ידיו ולא יברך ,אף למצוות צדקה ,דלא כהמשנה ברורה.
אלא נימא כהט״ז סק״ג דדוקא באינו יודע שלא יברך יתן לו ,משום דאין ספק מוציא מידי וודאי חיוב צדקה ,וגם המג״א סק״ו סובר כן .ועיין
בפמ״ג דכתב זה שכתב המשנה ברורה משמו ,אליבא דהב״ח שהביאו המג״א ,דמחדש דאף הב״ח אינו מתיר אלא בע״ה שאינו יכול לברך ,אבל אם
היה מחמת רשעות ,גם להב״ח לא יתן לו ,ואולי גם הפמ״ג עצמו סובר כן .אבל להט״ז והמג״א ,אף למי שלא יברך מחמת שהוא אינו יכול לברך
אין ליתן לו ,וא״ב אפשר יש לפסוק כוותייהו .עכ״פ לדינא אף שיש טעם לאיסור ,שכן דעתי יותר נוטה ,מ״מ הרוצה להקל כפי שמשמע שהכריע כן
המשנה ברורה ,יכול לסמוך עליו .כי הרי הוא מרן דדורות בתראי בהוראות דעניני אורח חיים.
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י .ביאור הטעם לחילוק שכתבו הב״ח והמג״א בין נתינה לאחד שלא יטול ידיו ,לבין נתינה לאחד שלא יברך ,ואם ההיתר שכתבו הוא רק משום
מצוות צדקה
אבל תמוה החילוק שכתבו הב״ח וביאר המג״א בין ליתן למי שיודע שלא יטול ידיו שאסור ליתן לו ,לבין מי שלא יברך שמותר .דמש״ב המג״א
דבנטילת ידיים אסור ,דתיכף בשעה שנותן לידו כדי לאכול עובר משום לפני עיוור ,אבל בברכה בשעה שנותן אינו עובר ,ואם אח "כ לא יברך מה
עלינו לעשות ,אינו מובן .דהא גם על נטילת ידיים אינו עובר תיכף כשנתן לידו ,אלא רק כשיאכל .ואם איירי דביקש העני ממנו שיתן לו פת לאכול
תיכף ,הרי גם על חיוב הברכה עובר תיכף .ועיין במחצה״ש שהוא מטעם שחיוב ברכת המזון הוא רק אחר שיאכל .וא״כ נצטרך לומר דאיירי רק
כשנותן למי שמברך ברכה ראשונה ,ורק ברכת המזון אינו מברך ,מפני שהם ארבע ברכות ארוכות ,והרבה אינשי אין יודעין לברך בעל פה,
ומתעצלין ליקח סדור לברך מתוך הכתב .אבל א״כ לא הי״ל למג״א לסתום אלא לפרש דאיירי דווקא בכה״ג .וא״כ משמע שאף למי שלא יברך
ברכה ראשונה נמי מתיר ,שזה הא הוא באותו זמן דנטילת ידיים ,שלכאורה לא שייך לחלק.
ואולי הוא משום דאיירי בעני שיודע בעה״ב שיאכל שם תיכף בביתו .שלעניין נטילת ידיים הא אין הצורך ליתן הפת עד אחר שיטול ידיו .וכמו
שהוא דרך האינשי בביתם ,אף לבני הבית ,שנוטלין ידיהן ואח״ב נותנין להם לאכול .אכן אף כשנזדמן שנקל לבעה״ב ליתן לו תיכף הפת ,אסור ,אם
לא ברור לו שיטול ידיו ,וכ״ש כשיותר נוטה שלא יטול ידיו .אבל הברכה הא לא שייך קודם שנתנו לו הפת ,אף כשאוכל תיכף בבית בעה״ב .ולכן
לא שייך כלל לבעה״ב עניין ברכתו ,אף כשנותן לו בביתו .אך רוצה לדון שבעה״ב יעכב מליתן לו ,אף שהוא עני ,מחמת שאפשר שלא יברך .בזה
סובר הב״ח ,דכיוון שהברכה שייך רק להעני האוכל בעצמו ,הנה לא רק כשלא ברור שלא יברך ,אלא אף ביודע שהוא ע״ה גמור שוודאי לא יברך,
מחוייב ליתן לו מצד חיוב מצוות צדקה ,שמחויבין אף לעבריינים לתיאבון ,כ״ש לע״ה שהוא מחסרון ידיעה .ואף אם אינו מברך גם אחר שאמרו לו
שצריך לברך ,וגם יודע שת״ח ואף גם סתם אינשי מברכין ,הרי אינו מחזיק זה לחיוב ממש .ואף אם יודע שהוא חיוב ממש לכל אדם ,מורה היתר
שזה מחמת שאינו יכול .ולכן מחוייבין ליתן לו צדקה בכל אופן ,אף שיודע שלא יברך .אבל בעני שמחזיר על הפתחים ,ונותנים לו פת שיאכל
בביתו ,אז צריך ליתן לו אף אם לא יטול ידיו ,להב״ח ,כיוון שמחוייבין להאכיל אף לעבריינים לתיאבון ,כ״ש לאלו שאין מברכין מחמת שאין
יכולין לברך ואין יודעין כראוי חומר החיוב דנט״י.
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אבל משמע מלשון הב״ח שאם אינו לצדקה ,דאינו עני ,לא היה מתיר .אבל מכל מקום פשוט שאין בזה משום לפני עיוור אף למי שאינו עני ,דאם
* היה לאו דלפני עיוור ,לא היה מתיר אף בשביל מצות צדקה .ולכן אם הוא צריך ליתן לו גם מטעם אחר ,כהא דבא אצלו שותף שלו ,ויודע שלא
ישמע לו ליטול ידיו ולברך ,רשאי ליתן לו ,אף שלא יטול ידיו ולא יברך .ולא רק כשנוגע ממש לפרנסה ,אלא אף מצד נימוסים הנהוגים בין שותפין
וסוחרים במדינה .ובזה אין חילוק בין רשע לאנוס ,דאף אם לא ירצה מצד רשעותו רשאי .והטעם ,דדווקא במתנה לעני שייך לחלק ,ראם הוא מצד
רשעותו ליכא עליו חיוב מדין צדקה ,מאחר שהוא כמומר להכעיס לענין זה .וכיוון שפסק הפמ״ג ואחריו המשנה ברורה כהב״ח ,יש לסמוך ע״ז
וכפי שכתבתי .ונתבארו כל הענינים באופן נכון וברור.
והנני זקנך אוהבך בלו״נ ,משה פיינשטיין.

** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -אונ׳ בר-אילן**
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בגין

סימן לו

ג .שני דינים בלפני עור .שלא להכשיל אדם
בשוגג .ולא להכשיל באיסורים גם במזיד.

—

כדי להבין גדר איסור מסייע מדרבנן ,יש לעמוד
תחלה על יסוד איסור לפני עור מדאורייתא .ביד
מלאכי (סי׳ שס״ז) מסתפק אם איסור לפני עור לא
תתן מכשול ,הוא רק לאחר שנעברה העבירה
והאיסור הוא על גרימתה ,או שהאיסור הוא בעצם
שימת המכשול ,וגם אם לא נעברה העבירה ,בעצם
שימת המכשול המכשיל עובר על האיסור,
והאחרונים הביאו ראיות לחקירה זו לכאן ולכאן.
ויש להבין הרי מן הפסוק מוכרח ,שעצם שימת
המכשול היא עבירה ,גם אם העבירה לא תבוצע
בפועל ,ככתוב "לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן
מכשול" ,כשם שקללת החרש אסורה מצד עצם
הקללה ,גם אם אין ממנה תוצאות ,כך שימת
המכשול לפני העור אסורה ,גם אין בה תוצאות.
האמונת שמואל (סי׳ י״ד) מחדש שדין לפני עור
לא תתן מכשול ,הוא רק באיסור שנאסר על המכשיל
עצמו ,אבל אם המכשיל אינו אסור בדבר ,אינו עובר
בלפני עור אם מכשיל אחרים שנאסרו ,ועל כן ישראל
המושיט בשר מפרכסת לבן נח ,כיון שמפרכסת
לישראל מותרת בשחיטה ולעכו״ם אסורה ,לא יעבור
הישראל על לפני עור ,כיון שמותר במפרכסת ,וכבר
האריכו האחרונים בסברא זו והביאו לה סמוכין
מדברי התום׳ בחגיגה (יג ).מאיסור ללמד גוי תורה,
וכן מדברי התום׳ בב״מ (י :ד״ה דאומר) והראשונים
בדין כהן שאמר לישראל צא וקדש לי אשה גרושה,
ועיין בחקרי לב שהאריך בנדון ,עכ״ס לסברת
האמונת שמואל מוכח שיסוד איסור לפני עור ,אינו
גרימת האיסור בלבד ,דא״כ מאי נ״מ ,אם המכשיל
חייב בדבר או לאו.

על סברת האמונת שמואל הקשו האחרונים הרי
דין לפני עור לא תתן מכשול אמור לא רק באיסורים,
ואסור להשיא עצה שאינה הוגנת בכל הענינים מדין
ולפני עור ,וא״כ גם אם המכשיל אינו חייב בדבר

אב

הוגנת שאסורה מן התורה ,ותמה על תשובת
הרשב״א שכתב בנשבע ליקח אבק ריבית דרבנן,
שחייב לקיים השבועה דאורייתא ,ולעבור על איסור
דרבנן ,ולדברי הפני יהושע המלוה והלוה עוברים על
איסור לפני עור דאורייתא גם בריבית דרבנן ,שהרי
לא גרע איסור דרבנן מעצה שאינה הוגנת .מכח
קושיות אלו כתבו באחיעזר ובשאר אחרונים לחלק
בדין לפני עור בין שני דינים!,ין האיסור הכללי לא
לשים לפני עור מכשול ושלא להשיא עצה שאינה
הוגנת בעניני דעלמא ,לבין הדין להכשיל ולגרום
איסורים הנלמד מהכתוב לפני עור ,הדין שלא להשיא
עצה שאינה הוגנת אמור בשוגג ,כמשל הכתוב שלא
לשים מכשול לפני עור שאינו רואהו ,ואלו הדין השני
הנלמד מפסוק זה שלא להכשיל באיסורים ,אמור גם
במזיד ,שלא להושיט כוס יין לנזיר ואבר מן החי לבן
נח ולפי זה סברתו של האמונת שמואל אמורה רק
באיסור להכשיל באיסורים .בזה אסור להכשיל רק
אם המכשיל אסור באותו דבר ,אבל בשוגג אסור
מדין עצה שאינה הוגנת ,ואסור גם שלא קאי בתרי
עברי דנהרא ,ולפי זה יש להבין דברי תשובות
הרשב״א ,שהמכשיל באבק איסור ריבית כיון שמזיד
הוא ולא קאי בתרי עברי דנהרא ,שיכול להלוות
מאחרים ,אין כאן איסור לפני עור מדאוריתא ומשום
עצה שאינה הוגנת אין בדבר שהרי אינו שוגג.

ד .כיצד שני הדינים נלמדים בפסוק אחד.
מברר אם דין לפני עור ,עקרו הכשלון .או
היחס השלילי לנכשל
ואם כי הדברים מוכרחים כפי שהוכיחו האחרונים
ששני דינים הם .יש להבין הדברים ,כיצד אפשר
ללמוד שני הדינים מפסוק אחד" ,לפני עור לא תתץ
מכשול" ,הרי שני האיסורים שונים במהותם
ובגדריהם .האיסור שלא לשים מכשול לפני עור
ושלא להשיא עצה שאינה הוגנת יסודו בגרימת
המכשול ,ונאמר רק בשוגג ,ואלו הדין שלא לגרום
איסורים יסודו בשותפות האדם במעשה האיסור,
לסברת האמונת שמואל .וכיצד אפשר ללמוד שני

כמפרכסת לבן נח ,עכ״פ לא גרעה המכשלה מעצה

הדינים מפסוק אחד ,ויש לחקור מה גדר האיסור

שאינה הוגנת שאסורה משום לפני עור ,וראיתי
באחיעזר (ח"ג סי׳ ס״ה ס״א) שהביא סברת הפני
יהושע (בשו״ת חו״מ סי׳ ט׳) ,שהמכשיל באיסור
דרבנן עובר על איסור לפני עור מדאורייתא ,שהרי
מכשיל הוא וגורם איסורים ולא גרע מעצה שאינה

להשיא עצה שאינה הוגנת ולהכשיל השוגג באיסור,
האם האיסור הוא ההתנהגות שלא ביושר כלפי
הזולת שמנצל את חולשתו וחוסר ידיעותיו ,כדוגמת
לא תקלל חרש ,או שעיקר האיסור בעצם המכשול
והעצה שאינה הוגנת אסורה מצד התוצאות המזיקות.

בנין אב <תשובות ומחקרים> ־ א בקשי דורון ,אליהו עמוד מס (159הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

בנין

סימן לו

ונ״מ אם אדם מטעה את חברו בעצה שהיא .נגד
רצונו של חברו ,אבל ברור לו שעצה זו לטובתו ,אם
האיסור הוא בעצם הטעיית החבר ,הרי שיש כאן
לפני עור לא תתן מכשול ,אולם אם האיסור הוא
בכשלון החבר ,אם העצה לטובתו ,הדבר מותר,
ונראה ששאלה זו תלויה בהסבר הפסוק בתורה,
בכתוב מוזכרים שני תנאים לאיסור ,שהנכשל יהיה
עור והמכשיל ישים לפניו מכשול .אפשר לפרש
שעיקר האיסור הוא לפני עור ,שלא להטעות עור
שאינו רואה ,ומה שהוזכר המכשול שזו הדרך
להכשיל עורים ואפשר לפרש שעיקר האיסור הוא
לשים מכשול .ומה שהוזכר העור ,שאם פקח הוא אין
כאן מכשול ,והנה אם נאמר שעיקר האיסור הוא
ההתנהגות עם העור שהוא מעשה התרמית והכשלת
אדם שאינו יודע בעצה הוגנת ,אין כל קשר לאיסור
זה ,לדין השני הנלמד שאסור להכשיל באיסורים גם
במזיד .וצריך לומר שחידשה התורה שגם המכשיל
באיסורים במזיד גדרו במכשיל עור בדרך ,שכל עובר
עבירה עור הוא בדעתו וגם אם עושה העבירה ברצון
גמור עור הוא בשיטתו ,שאין אדם עובר עבירה אלא
אם כן נכנסה בו רוח שטות וכדרך שביאר הרמב״ם
בהל׳ גרושין (בפרק ב׳ ה״ב) ,בדין דכופין אותו עד
שיאמר רוצה אני ,וז״ל "אבל מי שתקפו יצרו הרע
לבטל מצוה או לעשות עבירה והוכה עד שעשה דבר
שחיב לעשותו או עד שנתרחק מדבר האסור לעשותו
אין זה אנוס ממנו אלא הוא אנס את עצמו בדעתו
הרעה" .ועל כץ כל המכשיל או עוזר לאדם לעשות
עבירה ,מכשיל הוא עור ,שהרי אין זה רצונו הגמור,
אולם לסברא זו אין לחלק בין אם המכשיל מחוייב
בדבר או לאו ,כסברת האמונת שמואל ,שהרי עיקר
האיסור הוא גרימת המכשול ,על כן נראה שיסוד
איסור לפני עור לדעה זו ,הוא במכשול עצמו ,ולא
במעשה התרמית שאסרה התורה לגרום מכשול,
אולם בעניני דעלמא ,לא מתיחס המכשול למכשיל,
אלא א״כ הנכשל עור שאם לא כן רצונו קובע שאין
כאן מכשול ,אבל באיסורים גם אם ירצה ,אסור לו
ויש בעבירה מכשול ועל כן אין להכשיל באיסורים,
ולפי זה שני הדינים מקורם אחד והוא האיסור
להכשיל אדם ,ובהא סבירא ליה לאמונת שמואל,
שנקרא מכשול רק אם המכשיל מחויב בדבר.
ומצאתי הדברים מפורשים בחזון איש (בהל׳ ע״ז סי׳
ס״ב אות ז׳) וז״ל" ,וענין לפני עור דקים להו לחז״ל
(שהוא לימוד על איסורים) ,יש לעיין מנלן שישראל
אסור גם בבן נח ,ועוד היכא דחבירו מזיד ,מנלן

קסג

אב

דמיקרי מכשילו ,ומה שחייב להצילו הוא ענין אחר
ואם נפרש ,שהאיסור הוא גורם עשיית התועבה
ותקלה בעולם ניחא ,ולפ״ז גם פשטיה דקרא ,משום
שגורם להכאת אדם ,שהוא ענין רע לפני ה"׳ ,עכ״ל.

ה .מחלוקת הראשונים בדין תרי עברי דנהרא
בחקירה זו ,אם יסוד איסור לפני עור הוא המכשול
עצמו ,או גרימת המכשול אפשר לברר מחלוקות
הראשונים בגדר ההיתר של תרי עברי דנהרא ,בשדה
חמד (במערכת הואו ,כלל כ״ו אות ה׳) הביא בשם
מהר״י באסן במכתב לדוד ,שרק אם לא ספי ליה
האיסור בידים ,אינו עובר על לפני עור אלא בתרי
עברי דנהרא ,אבל אם מכשיל ממש בידים ,גם שלא
בתרי עברי דנהרא אסור ,ואע״פ שהנכשל יכול לקחת
האיסור בעצמו ,עובר בלפני עור דאורייתא ,ויש
להבין הסברא ,אם דין לפני עור דאורייתא נאמר רק
בתרי עברי דנהרא כמבואר בגט׳ — האיסור הוא רק
אם המכשיל הוא הגורם לאיסור ואם הנכשל יכול
לעבור על האיסור לבד ,אין אסור מן התורה ,ואם כן
אה״ח באיסור ,ואם נאמר
מה נ״מ אם מסייע ממש בידים
שלא גרימת המכשול אסורה לפני עור ,אלא המכשול
עצמו ,כדבר תועבה .כהגדרת החזון איש ,היתר בתרי
עברי דנהרא נאמר רק כשאין ליחס המכשול
למכשיל ,אבל אם עושהו בידים אע״פ שאינו
הגורם ,עכ״פ הוא שותף למכשול ואיכא לפני עור,
והוסיף שם במכתב לדוד ,שאם האיסור עצמו של
המכשיל אסור גם בתרי עברי דנהרא ,וכן כתב שאם
הנכשל לא בקש ממנו האיסור והוא הציע לו הוי לפני
עור דאוריתא אף דלא קאי בתרי עברי דנהרא ,ומכל
החילוקים הנ״ל נראה שלא גרימת המכשול אסורה,
אלא השותפות במכשול גם אם אינו הגורם היחיד.
!1234567

לפ״ז יש להבין את איסור המסייע מדרבנן שנאסר
כסייג וגדר לדין לפני עור דאורייתא .אם נאמר
שאיסור לפני עור מן התורה הוא גרימת המכשל ורק
שמדאוריתא מכשול נקרא אם אין לנכשל האפשרות
לעבור מבלי המכשיל ,הדין מסייע מדרבנן שגזרו
חז״ל שלא לגרום איסור ,גם אם לא קאי בתרי עברי
דנהרא ,וגם אם הנכשל יכול לעבור על האיסור מבלי
המכשיל אסור מדרבנן .וא״כ יסוד איסור מסייע הוא
גרימת המכשול ואין לחלק בין שעת העבירה ,או
שלא בשעת העבירה כשם שאין לחלק בלפני עור.
אולם אם יסוד איסור לפני עור שהוא עצם המכשול
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קסד

בנין

סימן

עצמו ,שיש למנוע המיכשולים ושימת המכשול הוא
מעשה התועבה .מדאוריתא אסור להכשיל רק דקאי
בתרי עברי דנהרא ,שאז מתיחס האיסור למכשיל
והוא נקרא שותף בו ,ורבנן גזרו שגם לא בתרי עברי
דנהרא אסור לסייע משום שגם אם יכול הנכשל
לעשות העבירה לבד עצם הסיוע והשיתוף בעבירה
אסור ,אולם אם יסוד האיסור הוא עצם השותפות
בעבירה ולא גרימתה ,יש לחלק בין שעת העבירה
שהסיוע אסור ,לסייע לפני שעת העבירה שאין בו
שותפות בעצם העבירה ומותר .וזו סברת האחרונים
שחלקו באיסור מסייע בין שעת העבירה ולפניה
ופרשו בזה התום׳ בשבת וע״ז.
והנה מלשון הרמב״ם (בפרק י״ב הי״ד מהל׳
רוצח) יש להביא ראיה שאיסור לפני עור הוא גרימת
המכשול ומעשה התרמית בעצה שאינה הוגנת ,ולא
השותפות באיסור ובמכשול ,שכתב שם "כל שאסור
למכור לעובד כוכבים ,אסור למכור לישראל ליסטים,
מפני שהוא מחזיק ידי עוברי עבירה ומכשילו ,וכן כל
המכשיל עור בדבר ,והשיאו עצה שאינה הוגנת ,או
שחיזק ידי עוברי עבירה ,שהוא עור ואינו רואה את
דרך האמת מפני תאוות לבו ,הרי זה עובר בלא
תעשה שנאמר ולפני עור לא תתן מכשול" .מבואר
שהאסור להחזיק ידי עוברי עבירה הוא משום
ש״מכשילו" ,ולא מצד עצם הסיוע והשותפות
ל/עבירה ,וכן מפורש בדבריו שהאיסור לגרום

איסורים אינו מצד השותפות במעשה העבירה,
אלא מצד שהעובר עור ואינו רואה האמת ,ומשום כך
לא חילק הרמב״ם בין הדינים וכלל הכל בהלכה
אחת ,שלא להשיא עצה שאינה הוגנת ,שלא לגרום
איסורים ושלא לסייע לעוברי עבירה ,וכן סיים שם
בסוף ההלכה" ,הבא ליטול ממך עצה תן לו עצה
הוגנת לו" .שיסוד האיסור הוא הגינות כלפי השוגג,
העור ,והעור בדעת שעושה איסורים ולא עצם
המכשול עצמו והשותפות בו ,ולדברנו לסברת

בנין אב <תשובות

לו

אב

הרמב״ם אין מקום לסברת האמונת
ולחילוק באחרונים בין שעת עבירה ולפניה.

שמואל

אולם כבר האריכו האחרונים להוכיח חילוקים
אלה בדברי הראשונים ויסודם בריטב״א ובר״ן בע״ז,
שכתבו שגם על לפני עור דע״ז יהרג ואל יעבור.
ומבואר שלא גרימת איסור ומעשה תרמית נאסר
בלפני עור ,אלא השותפות והסיוע בעצם העבירה,
והעובר על לפני עור דע״ד ,הריהו כעובד ע״ד ויהרג
ואל יעבר.
וראיתי בחינוך (מצוה רל״ב) שכתב בגדר איסור
לפני עור" ,שלא להכשיל בני ישראל לתת להם עצה
רעה ,אבל ניישר אותם כשישאלו במה שנאמין שהוא
יושר ועצה טובה ,שנאמר ולפני עור לא תתן
מכשול" ,והקשה במנחת חינוך ,מדוע כתב איסור זה
רק בבני ישראל ,והרי איסור לפני עור נאמר גם בבן
נח ,ככתוב שלא יושיט כוס יין לנזיר ואבר מן החי
לבן נח ,וכתב לחלק שלא נאמר דין לפני עור רק
בישראל בעצה שאינה הוגנת ,ואילו באיסורים נאמר
גם שלא להכשיל בן נח ,ומנלן לחלק ,שהרי שני
הדינים נלמדים מן הפסוק ,והביא שם שאף שפסקה
הגט׳ בב״ב (ד ).ופסק הרמב״ם (בהל׳ רוצח פי״ד
הט״ו) ,שאין להשיא עצה הוגנת לעכו״ם ,מ״מ רק
להשיאו עצה טובה אסור ,אבל מנלן שמותר
להכשילו בעצה שאינה הוגנת ונשאר בצ״ע ,ולפי
דברינו יש להבין הדברים ,ביסוד דין לפני עור אינו
מעשה התרמית אלא השותפות בעבירה ועשיית
מעשה תועבה לפני ה׳ וא״כ יש לחלק שבאיסורים
לעולם אין לסייע ולהשתתף במעשה עבירה בין
בעכו״ם בין בישראל ,אבל בעניני דעלמא ,אסור
להשיאו עצה שאינה הוגנת ,משום שחייבים להטיב
ולא להזיק לאדם ,וכל זה בישראל ,אבל בעכו״ם
שמותר להזיקו ,אין איסור להשיאו עצה שאינה
הוגננת מן התורה שהרי אין זה מכשול.
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ברית

אורח חיים

•סצמו .וע״כ דס׳ל להחוס׳ דגם מל הודאת מצמו חייב מיחה.
אר אכהי קשה דהא משכחת גר חושב דאין כאן פדשפבדע׳ו
רקנשים .וב״ג אינו נהרג מפ״י אשה כדאמרינן בסנהדרין
•(דף כ׳ז) .ואי כיון דאשה אינו נאמן עליו שמבד ע״ז .למה בעי
קבלה כלל שיקבל סחה שלא לעבוד מ״ז .יש לומרכמ״ש כרמב׳ם
(ס״ס מה׳ מלכים ה׳ י׳א) .דאם לא נזהר בשבע מצוח משני
הקבלה אלא משה אוחן מפני הכרע הדמש אין זה גר חישב:

אבל

בס׳ החינוך להרא״ה ז״ל פ׳ אמרי (מצוה קצב) וכן
בס׳ ישרו מבואר להדיא דבב״ג מהני הודאח עצמן
•ואינן צריכין שני עדים וכשב כי כן הורה זקן ע׳ש .ונראה
דבירושלמי קידושין (פ׳א ה׳ א׳) מפורש הדבר כן .אם בא
■ב׳נמל ארוסת ישראל חייב על ארוסת עו״ג פטור .במה הוא
מסמייב בדיניהם בדיני ישראל אי הימר בדיני ישראל בפני
מדים ובכ״ג דיינים ובהשראה ובסקילה .ואי חימר בדינייהו
במד אמד ובדק אמד ושלא בהשראה ובסייף .רבי יהודא בן
־פזי מוסיף בחונקו מפני עצמה מאי טעם כי דם באדם .והפני
׳משה מפרש מפני עצמה של מקרא זה שופך דם האדם באדם
דמו ישפך .ואינו נכין פי׳ דמפני עצמה .וגי׳ הק׳ע מפי עצמו.
׳דרבי יהודא בן פזי ס״ל דלא בעינן גבי ב״נ עד כללרקהודאס
עצמן סני .ויליף מבאדם אפי׳ ע״י האדם עצמו דהוי הודאחו
לחודי דמו ישפך .והוא ראי׳ לדברי החינוך:
לפ״ז פליגי רבנן עלי׳ דרבי יהודא בן פזי וסברי דוקא
 1ע״א .והפ״מ והק״ע מפרשי דרבי יהידא בן פזיפליג
־■אש״ק דס׳ל דמיתת בן נח הוי בסייף והוא ס״ל דמישחן בחנק.
נא דקו רבנן בזה .ועוד לפירושם מאי מוסיף במונקי כיון דהוא
פליג את״ק א״כ לאו מוסיף הוא .ונעלם מכס דברי המדרש
(בראשית פ׳ ג״ד) .דקאמר רבי יהודא בר סימון אף המונקו.
תהתה צא קאמר מקודם ובסייף '.אלא דפחח שופך דם האדם
באדם דמו ישפך .אמר רבי חנינא כולהין כהלכוש בני נח.
בעד אחד בדיין אמד בלא עדים והתראה ע״י שליח ע״י עוברים
"׳בופן דם האדם באדם אמד דמו ישפך בלא עדים והשראה
ט׳ רבייהודא בן סימון אומר אף המונקו .ופי׳רש״י דלאו דוקא
אם הרג אדם ושפך דמו .אף אם חנק הב״ג אח חברו ולא
■שפך דמו .ודריש שופך דם האדם באדם שנשאר דמו בקרט .
ע״כנראהלי לפרש כירושלמי דחשיב ככא בדיניהן .וקאמררבי
יכודא בן פזי מוסיף החונקו ולא שפך דמו לחון רק חנק אותו
יחייב .ומפי עצמו לאי דברי רני יהודא בן פזי הוא .אלא דקאי
לכ׳ע מפי עצמו ג״כ נהרג .וזה דאמרו במדרש בלא עדים היינו
הודאס עצמו .דכא קאמר משחילה בע״א והיני קאמר בשר
הכי בגא עדים וע״כ גס בהודאש עצמו .ועיז קאמר מאי טעם
כי דם האדם והוא דריש הכל מקראי דשופך דם האדם בארם
דמו ישפך כדאיהא במדרש .א״כ לכ״ע דב״נ נהרג בהודאש
עצמו ומה שהורה זקן הוא בירושלמי כנלע׳ד:
יעוד הקשה בהא דסנהדרין (דף נ״ח) אמר ריש לקיש מו׳ג
 zששבם חייב מישה שנאמר יום ולילה לא ישבשו .אמר
רבינא לא נצרכא אפי׳ שני בשבת( .ופרש״י דמנוחה בעלמא
׳קאסר לכו ואפי' שלישי ורביעי בכבש) .ופריך ולחשבי׳ גבי
שבע מצוס כי קסשיב שב ואל חעשה קום ומשה לא משיב.
אמאי נטר הגע׳ לפרוכי ונמשבי׳ גבי שבע מצות בתר דהביא
פאי דאמר רבינא לא נצרכא אפי׳ כני בשבת .ולא פריך על
ריש לקיש גופא שחמר עו״ג ששבח חייב מיתה שנאמר יום
זלילה לא ישבתו .ונחשבי׳ גבי שבע מצוח .וכשב ליישב זה
עפ״י דברי הצל׳ח שכסב דלאו בן נכר .טל עט״ם גופא אזהר
רחמנא שלא לאכול בק״פ .והא דצא חשיב הגמ׳ גם שבע
•מצות הא דב״נ לא יאכל מק״פ .משים דלא חשיב רק דבר
שנוהג בתמידות בכל שעה כמו טכו״ס וגזל .אבל שלא לאכול
מקרבן פסח אינו נוהג בכל שעה רק בשמש הפסח ובזמן

.אך

שהפסח נוהג בזק שהבמ״ק קיים .א״כ יש לומר ג'כ הכא הא

'דלא פריך על ריש לקיש גופא ונחשבי׳ גבי שבע מצוש כיון דס׳ד
דריש לקיש קאמר על יום השבש דוקא ולא על יום החול
מאיזה יום מימי השבוע א'כ לא הוי מצוה שמידיש שישנו
בכל שעה ורק הזק גרם .ע*כ לא דמי לשבע ׳מצות דידהושישנו בכל שעה .משא ׳כ בסר דמסיק דרבינא קאמר לא
-נצרכא אלא אפי' בשני כשכש וה׳ה בכל ימי השטע דמנוחה

יעקב

בעלמא אסר להו רחמנא ויפט בכל זמן .ע״כ דמי לאינך שבע
פצוס דידהו ע'כ פריך ולחשבי׳ גט שבע מצום עכ׳ד:

לענ״ד

מדברי השוס׳ בסנהדרין (דף נ״ט) ד׳ה והא פרי׳
ורבי׳ .סימא מנא לן שלא נאמרה לבני נח .ואי
משום דלא משיב נבי שבע מצוח הא אער לפיל קום ומשה צא
קחשיב• ויש לומר דשב ואל שעשה נמי הוא .דמי שמצוה על
פריה ורביה מצוה שלא להשחיח זרע עכ״צ נדחה דברי הצל׳ח.
דלדבריו אכשי סקשי מנין דפ״ו לא נאמרה לב*נ והא דלא משיב
בהדי שבע מציש לימא דלא חשיב רק מצוס תמימת דנוהג
לעוצם וככל שעה אבל פו’ר אם יש לו בן ובח איט מצוה עוד
בפרי׳ ורביה ע’כ לא חשיב .ולא דמי לאינך כמ׳שנבי לאודבן
נכר לא יאכל בו .ועוד לכאורה קשה הא דפריך הגס׳ גט
עט׳ם ששבח ולחשבי׳ גבי שבע מצות .וכן פריך הגע׳ בפנ״ג
שעוסק בשורה ולחשבי׳ גבי שבע מצות .לימא לחלק דלא
משיב רק שבע מצות דגס בני ישראל מוזהרין עליהן .קאמר
דשבע מצוח אלו ב’נ מוזהר עליו כישראל .אבל הני דגט•
ישראל שרי ואיכא מצוה לשטח ולעסוק בסורם ולבט נח מיסורא
לא משיב .מ״כ ב׳ג דשבש אפי׳ בשני בשבת יישראל שרי ולבינ
אסור לא חשיב .ועכצ״ל דלא מססברא להגמ׳ לומר זה משום
דלישראל ליכא איסורא אלא נם מצוה ע'כ לא משיב גבי ב'נ'.
דהא בעינן לאשמועינן כל מה דב״ג מוזהר עליהן א’כ למשט׳
נם הנך .עו״ג ששבת ועו״ג שעסק בתורה .בשלמא הא דקאמר
דקום ועשה לא קחשיב שפיר דהתנא לא חשיב רק איסורין
ועבירות דב'נ מוזהר שלא לעשות ודינין נמי שב ואל תעשם שלא
לפשות עול כמ׳ש רש״י ומשיב שבע דברים םב’נ מוזכר שלא
לעשוח .אבל מה שב’נ ממוייב לעשוח לא קחשיב .א'כ נדמה
דברי הצל׳חדאסו כיון דהוא לא מצוה תמידית ואיני בכל שטה
לא בעי למחכבי׳ גט שבע מצות :
שהקשה אמאילא פריך הגע׳ על ריש •לקיש טפאדאמר
עו״ג ששבת חייב טיחה ולחשבי׳ גבי שבע מצות .לענ׳ד
נראה ליישב זה בהקדם דברי הרמב׳ם (פ״י מה' מלכים ה׳
ט׳) .עכו׳ם שעסק בשורה חייב מיסה לא יעסוק אלא בשבע
מצית שלהן בלכד .וכן טכו״ם ששבת אפילו ביום מימוש החול
אם פשאו לעצמו כמו שבס חייב מיהה .ואצ״ל אם עשה מועד
לעצמו .כצלו של דבר אין מטמין אותו לחרש דשזלעשות מצוה
לעצמן מדעתן .אלא או יהי׳ גר צדק ויקבל כל המצות .או
יעמוד בתורתו ולא יוסיף ולא יגרע .ואם שסק בתורה או שבס
או חידש דבר מכין ועונשין ומודיעין אותו שהוא חייב מיסה
אבל אינו נהרג עכ״ל .והכ״מ לא הערה מקורו מהיכן יליף
הרמב״ם דב'נ שחידש מצוה חייב מיתה משוס שהוסיף מל שבע
מצות דאזהר רחמנא :
.
? pנראם דרמב״ם יליף זה מהא גופא דקשה לי' למה לא
* פריך הגע' מל ריש לקיש ולחשבי׳ גבי שבע מצות .ומל
פרחך משום דמעיקרא הוי ס״ד דעו״ג ששבת היינו ביום השבת
דהטו״ג שובח לשם מצוה וחובה אבל למנוחה בעלמא לא אשר לי'
רחמנא .א״כ לא קשי׳ ולחשבי' גבי שבע עצות .דיש לומר זהו
מעמא דאסור לב״נ לשבות ביום השבת לשם מצוה וחובה משום
דשבע מצות אזהרי׳ רחמנא והוא בל תוסיף דרק ז׳ מצום ולא
יוסר .א״כ לא שייך למפריך ולחשבי׳ גבי שבע מצות דהא נאמת
סני רק שבע מצות .דהני ב״ג מצוין .ואם הוסיף עוד מצוה
חייב ולא ישכחו דקאמר רחמנא אשבת אזהר לכ״ג דלא יוסיף
מל ז׳ מצות ותלא בשבת ה״ה בשארי מצוח לא יוסיף על שבט
מצוח .וחייב מיתה אם הוסיף .אבל לרבינא דקאמר אפי׳ שט
בשבח דא’כ מנוחה בעלמא אסר להו רחמנא א״כ הוי איסור
בפני עצמו שלא יבטלו ממלאכה אפי׳ ביום שחינו בו מצות
שכיחה .א״כ פריך הגע׳ ולחשבי׳ גבי שבע מצות .א’כ מוכח
מהכא דאס הוסיף ב’נ מצוה חייב מיתה .והא דכמב הרמב׳ם
(בה׳ יי*ד) ב״נ שרצה לעפות מצוס משארי מצות התורה כדי
לקבל שכר אין מונעי[ אותו לעשות כהלכתה .ע״כ לא מיירי
דמכוין לשם מצוה דח’כ הוי בבל תוסיף כמ׳ם הרמב׳ס דלא
יוסיף .אלא דיודע שאינו נצטוה ואינו עושה מצות השורה רק
כדי לקבל שכראיןמונעין אוסו
לתמוה על הרמב״ם שהשמיט האי דיג' דלא יושימ
1
אדם טס יין לנזיר ואבמ״ה לב'< משום לפני עור לא
ססו

למה
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ואת מלכם תכלית שנאה עבור רשעתם כמבואר במאמרו
למלך סדום ,מ״מ חפץ בקיומם ,וברבה פ׳ ראה (פמ״ט)
איתא ע״ז שאמר הקב״ה לא״א אהבת צדק ותשנא רשע,
אהבת להצדיק את בריותי ותשנא להרשיען .ע״כ.

והיינו ממש כאב המון גויים שאע״ג שאין הבן הולך
במישרים מ״מ שוחר שלומו וטובו ,וכן הוצק
חן וד״א נפלא על דבר אברם את לוט ...וכן ראינו כמה
נח היה יצחק להתפייס ממשנאיו ובמעט דברי פיוס

לשנוא את ישראל תכלית שנאה באשר המה בני אברהם
יצחק ויעקב וראשם במקור הקדושה ,אבל מ״מ לא היה
ראוי לפניו לבקש לעקור אומה שלימה ,ואינו דרך ישרה
בקיום העולם ,וע״ז צעק תמות נפשי מות ישרים ,היינו
מקיימי הבריאה ,ובדברינו נתיישב יפה על מה נקרא זה
הספר ספר הישר שהוא ספר הבריאה" .עכ״ל.

וראה

מאבימלך ומריעיו נתפייס באופן היותר ממה שבקשו
ממנו כמבואר במקומו .ויעקב אבינו אחר שהיטב חרה
לו על לבן שידע שביקש לעקרו לולי ה׳ ,מ״מ דיבר
י,
*I
עמו דברים רכים עד שאמרו ע״ז בב״ר (פע״ד) קפדותן
של אבות ולא ענותנותן של בנים עיי״ש .ונתפייס עמו
מהר .וכן הרבה למדנו מהליכות האבות בד״א מה ששייך
לקיום העולם המיוחד לזה הספר שהוא ספר הבריאה,
ומש״ה נקרא כמ״כ ספר הישר על מעשה אבות בזה
הפרט ,ובלעם בשעת רוה״ק לא היה יכול להתפלא על
רוע מעשיו שאינו צדיק וחסיד כאברהם יצחק ויעקב
:אוצר החכמה;
אחרי שהוא נביא אוה״ע וראשו במקור הטומאה ,אכן
התפלא על רוע הילוכו בד״א שאם שראוי היה לו

אבות

ג״כ בהסכמת הנצי״ב ל״אהבת חסד" שכתב ,דגם
אומות העולם נצטוו על חסד ,כיון שזה צורת
וקיום הבריאה .עיי״ש.

ג
עיין בביאורים ושנויי נוסחאות לה״אבודרהם" עמוד
ת״ה שחקר מתי מתחיל חיוב מצוות בעבד ,האם
משנת י״ב כאשה או משנת י״ג כאיש .וכתב דפשוט
הוא דבדבר שהוא שינוי בתולדה באיש ,לא מקשינן ביה
עבד לאשה ,אבל הוא דומה בזה לאיש ,כמו דעבד חייב
בהקפת הראש ,משום דהא דאשה פטורה בו משום שכל
שאינו בהשחתה אינו בהקפה ,וכיון דעבד ישנו בהשחתה
ישנו בהקפה( .ועיין חידושי רעק״א לשו״ע יו״ד ריש סי׳
רס״ז ,ובשו״ת "בית אפרים" יו״ד ס׳).

סימן לג

בענין לפני עיור לא תתן מכשול
א
"ואל הבקר רץ אברהם .ויקח בן בקר רך וטוב ויתן אל
הנער וימהר לעשות אותו ,ויקח חמאה וחלב ובן
הבקר אשר עשה ויתן לפניהם ,והוא עומד עליהם תחת
העץ ויאכלו" .וגו׳ (בראשית י״ח ,ז׳ ,ח׳).

וכתבו ב״דעת זקנים מבעלי התוספות ,בזה״ל "מלמד
שהאכילם בשר וחלב ,וכשרצה הקב״ה ליתן
תורה לישראל ,אמרו המלאכים תנה הודך על השמים,
אמר להם כתוב בתורה לא תבשל גדי בחלב אימו ,ואתם
כשירדתם למטה אכלתם בשר וחלב שנאמר ויקח חמאה
וחלב וגו׳ ,מיד הודו להקב״ה ,ומדרש זה חולק על מדרש
אחר שקיים אברהם אבינו ע״ה אפילו עירובי תבשילין
פירוש תבשילין מעורבין שלא היה אוכל בשר וחלב,
וגם לא בשר ואח״ב חלב ,אלא חלב ואח״ב בשר דכתיב
ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה" .עכ״ל.

ועיין בהמהרי״ט אלגזי בבכורות פרק א׳ (דף ג׳ :בדפי
הספר בד״ה וראיתי להכנה״ג וכו׳) שהקשה ,וז״ל
"וראיתי להכנה״ג בב״י שהביא בשם תוס׳ חיצוניות וז״ל
וחלב בהמה טהורה מנ״ל ,וא״ת אמאי לא ילפינן מדכתיב
גבי אברהם ויקח חמאה וחלב ובן הבקר וגו׳ ובודאי

לא האכילם איסור ,דאברהם אבינו קיים כל התורה
כולה ,ואומר ר״י מפרי״ש דהיה סבור שהם בני נח ולא
נצטוו ע״כ כי אין זה משבע המצוות שקבלו עליהם,
ואף דבירושלמי משמע דאכלו בשר וחלב דקאמר שא״ל
הקב״ה ...אתם אכלתם בשר וחלב כדכתיב ויקח חמאה
וחלב .ע״כ ויש להקשות דהתינח למ״ד דדם נעכר ונעשה
חלב (בכורות דף ו׳ ):וחידוש היתר חלב בהמה טהורה
היא משום איסור דם ,דמעיקרא הוה דם דהא קיי״ל
כרבנן דבני נח מותרין בדם מן החי כדאמרינן בפרק
ד׳ מיתות (דף נ״ט ).דלרבי חנינא בן נח מוזהר על
דם מן החי ,אבל לרבנן אינו מוזהר על דם מן החי ,אבל
לטעם הב׳ דהחידוש הוא משום אבר מן החי ,אכתי
קשה אמאי לא הביאו מדכתיב גבי אברהם ,דהא אפילו
היה סבור שהם בני נח אם איתא דחלב יש בו משום
אבר מן החי ,הא בן נח מצווה על אבר מן החי ובכלל
ז׳ מצוות בני נח היא כדאמרינן בפרק ד׳ מיתות שם,
ואיך אפשר שנתן אברהם אבינו להם חלב ועבר על
לפני עיור לא תתן מכשול ,ואין לומר דבני נח לא נצטוו
אלא על אבר מן החי אבל על בשר מן החי שאינו
אבר לא נצטוו ,דהא קיי״ל כר״י דאזהרת בשר מן החי
הוא מקרא דובשר בשדה טריפה ובני נח לא נצטוו על
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הטריפה ,דא״כ לא נצטוו על החלב ,דאם יש מציאות
לאסור את החלב משום שבא מן החי אינו אלא משום
בשר כיון שאינו אבר דהא ליתא דבהדיא כתב הרמב״ם
ז״ל בפ״ט מהל׳ מלכים דין י״א אחד האבר או הבשר
הפורש מן הבהמה או מן החיה אסור לבני נח יעו״ש,
ואף דמרן הכס״מ שם הקשה על הרמב״ם דהא קיי״ל
כר״י (חולין דף ק״ב ):דאינו חייב על בשר מן החי
אלא משום טריפה והניח הדבר בצ״ע ,מ״מ הלח״מ
שם ישב הענין והביא ברייתא מפורשת דרבי הוקזעיא
בפרק העור והרוטב (דף קכ״א ):כדברי הרמב״ם דגם
בבשר מן החי הבן נח חייב" ".עכ״ל .ועיי״ש במהרי״ט
אלגזי שהאריך עוד בדה.
ועוד יש להקשות ,דהאחרונים הסתפקו האם בן נח
מצווה על לאו דלפני עיור לא תיתן מכשול ,עיין
ב״לימודי ה"׳ לרבי יהודה נגאר זצ״ל בלימוד נ״ד ,ועיין
ב״גינת ורדים" להפרמ״ג בכלל מ״ב ,ועיין בשו״ת "מחנה
חיים" אור״ח ח״ב סי׳ י״א שהאריך להוכיח דב״נ מצווה
על לאו דלפנ״ע( .ובתום׳ בע״ז דף ט״ו :ד״ה לעובד
כוכבים וכו׳ כתבו דעכו״ם אינו מצווה על לפני עיור.
עיי״ש) ולכאורה קשה הרי אין לאו זה משבע מצוות בני
נח ,וא״כ מהיכי תיתי שב״ג יהיו מצווים בזה .וצ״ע.
וכן יש להקשות דהצל״ח בפסחים דף כ״ב :נסתפק מהו
השיעור של איסורי הנאה ,והכריע שם דשיעורו הוא
בכזית ,דאל״ב אף באוכל פחות מכזית ילקה מדין הנאה
לשיטת התוס׳ דלוקה על הנאה ,וכ״כ המנ״ח במצוה
ג׳ ,והמל״מ בהל׳ מעילה פ״א ה״ג ,והפרמ״ג בפתיחה
להלכות פסח ח״ב פ״ג ,ודלא כתשו׳ רעק״א סי׳ ק״צ
דשיעורו בפרוטה.

והקשה הצל״ח דא״כ מאי מקשה הגט׳ הא לכלבים
שרי ,כיון שכתב הרמב״ם בפ״ט מהל׳ מלכים
ה״י דשיעורים לא נאמרו לב״נ ,א״כ אפשר להעמיד
כשנותן לו פחות מכזית דלישראל מותר לר״ל דאית ליה
חצי שיעור מותר מהתורה ולב״ג אסור ולכך אין עובר
אלא בלפני עיור לא תתן מכשול בלבד.

וכדי ליישב קושיות אלו נראה לבאר בעהי״ת יסוד הדין
של לפני עיור לא תתן מכשול ,דהנה איתא בספרא
(קדושים פרשה ב׳) "ולפני עיור לא תתן מכשול ,לפני
סומא בדבר ,בא ואמר לך בת איש פלוני מה היא לכהונה,
אל תאמר לו כשירה ,והיא אינה אלא פסולה ,היה נוטל
ממך עיצה אל תתן לו עיצה שאינה הוגנת לו ,אל
תאמר לו צא בהשכמה שיקפחוהו ליסטים ,צא בצהרים
בשביל שישתרב ,אל תאמר לו מכור את שדך וקח לך
חמור ואתה עוקף עליו ונוטלה ממנו ,שמא תאמר עיצה
טובה אני נותן לו ,והרי הדבר מסור ללב שנאמר ויראת
מאלוקיך אני ה׳ "...עכ״ל.

וכרמכ״ם

בסה״מ ל״ת רצ״ט כתב וז״ל "הזהיר שאם
ישאלך אדם עיצה בדבר נפתה בו ,ובאה

אבות

שמא

האזהרה מלרמותו וטהכשילו ,אבל תיישריהו על הדבר
שתחשוב שהוא טוב וישר ,והוא אמרו ולפני עיור לא
תתן מכשול ,ולשון ספרי למי שהוא סומא בדבר ונוטל
עיצה ממך ,אל תתן לו עיצה שאינה הוגנת ,ולאו זה כולל
גם כן מי שיעזור על עבירה או יסבב אותה כי הוא יביא
האיש ההוא לעוון ובעזרתו הכשילו וחזר עוד ויפתהו
ויעזרהו להשלים עבירתו ,או יכין לו סיבת העבירה,
ומאלו הפנים אמרו במלווה ולווה בריבית ששניהם יחד
עוברים משום ולפני עיור לא תתן מכשול ,כי כל אחד
משניהם עזר את חבירו^והכין לו להשלים העבירה
ודברים רבים מאוד מזה המין יאמרו בהן עובר משום
ולפני עיור לא תיתן מכשול ופשטיה דקרא כמו שזכרנו
תחילה" .עכ״ל.
ומבאר הגאון מפוניבז׳ מרן רבי יוסף שלמה כהנמן
זצ״ל (מובא בקובץ חידושי הגאון מפוניבז׳)
שהרי עיקר הדין של לפני עיור הוא בנותן עצה שאינה
הוגנת (כן משמע מלשון הרמב״ם הל׳ רוצח פי״ב הי״ד,
ועיין במנ״ח מצוה רל״ב שמסתפק בזה האם האיסור הוא
ג״כ במכשול גשמי ,וראה ב״משך חכמה" פרשת קדושים
שנוקט שזה ג״כ במכשול גשמי כפשוטו של מקרא ,וראה
ב״כלי יקר" שם בפרשת קדושים פי״ט פסוק י״ד שנוקט
שזה רק עצה רעה ,ועיין במל״מ הל׳ מלוה ולווה פ״ד ה״ו
ד״ה כתב הרב וכו׳ ,וראה ב״קובץ שיעורים" בב״ב אות
ע״ז ).וכמו שמבאר בספרי ,וע״ז כתב הרמב״ם דפשטיה
דקרא בהכי איירי דהוי כנותן מכשול לפני עיור ,אולם
נראה שנכלל עוד דין נוסף בלאו זה של לפני עיור ,והוא
שכשמכשיל את חבירו בעבירה ,דכמו שהוא הוזהר על
העבירה נצטווה ג״כ שלא להכשיל את חבירו בעבירה
זו וזה הוי פרט מדיני העבירה שלא יעבור הוא עצמו,
ושלא יעברו אחרים על ידו ,דהיינו שלא יהיה שותף
בעוון השני ,ולזה כיון הרמב״ם בלשונו "ולאו זה כולל
ג״כ מי שיעזור על עבירה" וכו׳ עיי״ש.

ועיין בסמ״ג קס״ח שכתב וז״ל "בכלל אזהרה זו כל
דבר שאדם מוזהר והוא עיור באותו דבר שאינו
יודע ,או אפילו יודע ואינו יכול לעשות איסור זה ובא
חבירו והמציא לו ,עובר בלפי עיור לא תתן מכשול,
כדתנן במסכת ע״ז (דף י״ג) אלו דברים אסור למכור
לעכו״ם וכו׳ ובחולין (דף צ״ג) שנינו שלח אדם ירך לנכרי
שגיד הנשה בתוכו מפני שמקומו ניכר ,הא אין מקומו
ניכר אסור שמא יאכילנה לישראל ,ושנינו עוד בתוספתא
דמסכת כלאים בגד שאבד בו כלאים ואינו ניכר שם לא
ימכרנו לעכו״ם שמא ימכרנו לישראל ,אבל לא אבד
שהוא ניכר מותר למוכרו ,כדתנן (פ״י דכלאים) מוכרי
כסות מוכרין כדרכן ,פירוש כסות כלאים אחרי שישראל
רואה ויכול ליזהר ,עוד תניא בע״ז (דף ו׳) ובפסחים
(דף כ״ב) מנין שלא יושיט אדם כוס של יין לנזיר
ואבר מן החי לב״נ ,ת״ל לפני עיור לא תתן מכשול,
ומעמידין דקאי בתרי עברי דנהרא שאינו יכול ליקח אם

ברכת אבות רקובסקי ,ברוך בן יונה דוד עמוד מס (362הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

שמב

ברכת

סימן

לא יושיטנה לו ,ולכך תפס לשון הושטה ,וה״ה ע״ז (דף
ו׳) שאסור להושיט דבר איסור למשומדים דבר איסור
למשומדים כענין זה ,עוד דרשו רבותינו (ת״כ קדושים
סוף פ״ג) מלאו זה הבא לשאול עיצה ממך תן לו עצה
הוגנת" .עכ״ל.

והנה אמנם משמע מדברי הסמ״ג דאדרבה עיקר הדין
נאמר על הלכה זו שלא יכשיל חבירו בעבירה,
וכתב שגם דין זה של עצה שאינה הוגנת למדו מדין זה,
וזה מהספרא שהבאנו לעיל ,דמהרמב״ם בסה״מ משמע
להיפך שעיקר הפסוק מדבר בפשטיה דקרא בדין עצה
שאינה הוגנת ולמדו חוץ מזה דין נוסף .עיי״ש.

עכ״ס מדין שניהם משמע שלהכשיל חבירו בעבירה הוי
הלכה אחרת מאשר עצה שאינה הוגנת ,והגדר
בזה הוא כמו שביארנו לעיל שלהכשיל חבירו בעבירה
נכלל שאל תהיה שותף בעוון השני ,דהיינו שהלפני עיור
אינו לאו כללי ,אלא דהוא לאו שהתורה יחדה אותו לכל
עבירה ועבירה ואין לו שום קשר לסוג העבירה ,אלא רכל
עבירה שאסור לאדם לעבור ,הוא מצווה מהלאו דלפנ״ע,
דלא להכשיל את חבירו .ודו״ק.
נמצא ,דהלאו דלפני עיור כולל ב׳ עניינים א) עצה
שאינה הוגנת .ב) שלא להכשיל חבירו בעבירה.
וכד .ולכאורה צ״ע כיצד יתכן באיסור אחד לפרשו בב׳
אופנים .וצע״ק.
והנה יש לחקור באיסור דלפני עיור לא תיתן מכשול,
האם הוא איסור שבין אדם לחבירו ,או שהוא
איסור בן אדם למקום ,דכשם שאסור לעשות עבירה
בעצמו ה״ה דאסור ליתן מכשול לחבירו שיעבור ,ונ״מ
האם צריך לבקש מחילה מחבירו ,ואם יוהכ״פ מכפר בלי
שירצה את חבירו.

וראה ב״חינוך" במצוה רל״ב שכתב "שלא להכשיל בני
ישראל לתת להם עצה רעה" וכד והקשה במנ״ח
הרי איסור זה נוהג גם לב״נ כמבואר בגט׳ בע״ז דף ד:
שלא יושיט אבר מן החי לב״נ ,וראה ג״כ בגט׳ בב״מ
דף ע״א דהמוסר בהמה לגוי לסרס עובר על לפנ״ע,
ולכן כתב דה״ה לב״נ אסור ליתן עצה רעה .וראה מש״כ
ב״משאת המלך" הל׳ רוצח פי״ב הי״ד.
וב״קובץ שיעורים" (פסחים כ״ב :אות צ״ה ).הקשה
מאי שנא איסור לפני עיור מכל הלאוין שבין
אדם לחבירו ,שאינם נוהגים כלפי ב״נ ,דאפילו למ״ד
גזל עכו״ם אסור ילפינן כן מקרא מיוחד ,וכתב רגבי
להאכיל לבן נח אבר מן החי ,האיסור הוא שלא תעשה
עבירה ע״י ישראל ואין זה בין אדם לחבירו ,ורק עצה
רעה הוא דהוה בין אדם לחבירו ,ולכן כתב ה״חינוך"
לגבי עצה רעה דאינו אסור אלא לבני ישראל.

נמצא

רב׳ הדינים דילפינן מקרא דלפני עיור חלוקים
ביסודם ,דהאיסור להכשיל הוא לכולם .והוא

אבות
בין אדם למקום והאיסור ליעץ עצה רעה הוא רק לישראל,
וא״כ צ״ע כיצד יתכן באיסור אחד לפרשו בב׳ אופנים,
ועוד דלגבי דין אחד רק לישראל נאמר ולגבי דין שני
גם לב״נ .וצ״ע.
וראיתי ב״ברכת אברהם" להגר״א ארלנגר שליט״א על
מסכת ב״מ דף ע״ה :אות י״א שתירץ ,תראה
רכן מבואר ברמב״ם בסה״ט שורש ט׳ שכתב בזה״ל
"אמנם כשהיה לאו אחד כולל עניינים רבים הנה אז
ימנה הלאו ההוא לבדו ,לא כל עניינים שיכלול אותם
הלאו ההוא ,וזהו לאו שבכללות ,שאין לוקין עליו כמו
שנבאר עתה .וזהו כי אמרו לא תאכלו על הדם אמרו
בפירוש (סנהדרין ס״ג) מנין לאוכל מבהמה קודם שתצא
נפשה שהוא בל״ת ,שנאמר לא תאכלו על הדם ,ד״א מנין
לאוכל בשר קדשים קודם זריקת הדם שהוא בל״ת ת״ל לא
תאכלו על הדם ,לא תאכלו הבשר ועדיין דם במזרק ,ר׳
דוסא אומר מנין שאין מברין על הרוגי ב״ד ת״ל לא
תאכלו על הדם ,וכר .הנה אלו החמישה עניינים כולם
מוזהר בהם ,והם נכללים תחת לאו אחד וכו׳ על כולם
אינו לוקה משום דהוה לאו שבכללות ,וכל לאו שבכללות
אין לוקין עליו וכו׳ ,ודמיון זה הלאו ,כלומר לא תאכלו
על הדם אמרו ג״כ ולפני עיור לא תתן מכשול ,כי
הוא ג״כ כולל עניינים רבים כמו שנבאר" .עכ״ל.

וראה מש״כ הרמב״ם בסה״מ מל״ת רצ״ט וז״ל "הזהיר
מהכשיל קצתנו את קצתגו ,והוא שאם ישאלך
אדם בדבר נפתה בו ,ובאה האזהרה מלרמותו ומהכשילו
וכו׳ ולשון ספרי למי שהוא סומא בדבר ונוטל עצה
ממך ,אל תתן לו עצה שאינה הוגנת ,ולאו זה כולל
ג״כ מי שיעזור על עבירה או יסבב אותה ,כי הוא יביא
האיש ההוא לעוון ,ובעזרתו הכשילו ...ופשטיה דקרא
כמו שזכרנו תחילה" .עכ״ל.

וראה ג״כ בהל׳ רוצח פי״ב הי״ד שכתב בזה״ל "כל
שאסור למכור לעכו״ם אסור למכור לישראל
שהוא ליסטים ,מפני שנמצא מחזיק יד עוברי עבירה
ומכשילו ,וכן כל המכשיל עיור בדרך והשיאו עצה
שאינה הוגנת ,או שחיזק ידי עוברי עבירה ,שהוא עיור
ואינו רואה דרך האמת מפני תאות ליבו ,הרי זה עובר
בל״ת ,שנאמר ולפני עיור לא תתן מכשול ,הבא ליטול
ממך עצה ,תן לו עצה ההוגנת לו" .עכ״ל.
והמתבאר מדברי הרמב״ם ששני העניינים הכלולים
בלאו הופכים את הלאו ללאו שבכללות
ואינה לוקה עליו ,ומדמה זה ללאו דלא תאכלו על
הדם ,דחזינן דלאו אחד מתפרש בכמה אופנים ועניינים
שונים ,ולפי״ז נראה דלא שהם רק דוגמאות לאופנים
שונים של עיור שגורם לו להכשל במה שהוא אינו
רואה האמת ,כדמשמע מפשטיה דלישנא בהל׳ רוצח,
אלא שהם ב׳ לאוין נפרדים הכלולים באותו לשון ,וכמו
שנתבאר בסה״ט .ומבואר דלא קשה מידי לומר שיש

ברכת אבות רקובסקי ,ברוך בן יונה דוד עמוד מס (363הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

ברכת

סימן

חילוקים בדיניהם לגבי גוי וישראל ,ובין אדם לחבירו
ובין אדם למקום וכו׳ ולכן זה הוי לאו שבכללות .ודו״ק.
והנה בטור יו״ד סי׳ ס״ב כתב ראבר מן החי אינו נוהג
אלא בבהמה חיה ועוף הטהורים ולא בטמאים
וכו׳ והקשה הט״ז בס״ק א׳ וז״ל "יקשה למאי נפקא
מינה כתב כן ,דהא טמאה בלאו הכי אסור ,והטור לאו
דינא דמלקות קמ״ל ,ויש מפרשים דקמ״ל נפ״מ לענין
נתינה לבן נח ,דאבר מן החי אסור לו ,ע״כ אסור לישראל
ליתן לו ,משום לפני עיור ,וקמ״ל דאין זה אלא בטהורים
אבל טמא מותר ליתן לו כי אינו מוזהר בזה" .עכ״ל.

והנה חילוק זה בין טמאה לטהורה הוא רק לישראל,
אבל לב״נ יש איסור אבר מן החי גם בטמאה,
וא״כ למה מותר לישראל להכשילו באיסור זה .ועיין
ש״ך שעמד ע״ז.
והגיא ב״פרי חדש" שם שדעת ה״אמונת שמואל" בסי׳
י״ד דלהושיט לב״נ בטמאים מותר ,דכיון דלדידיה
שרי א״כ אינו מוזהר מלהכשיל אחרים .ותמה עליו
הפר״ח דכיון דב״ג מוזהר עליו ,מה טעם יש בזה לומר
דליכא איסור הושטה ,הרי התורה אמרה ולפני עיור לא
תתן מכשול ,וזה נותן מכשול לפניו שמושיט לו מה
שמוזהר עליו .ועיי״ש מה שהקשה עוד על ה״אמונת
שמואל"( .וראה ברעק״א בפסחים כ״ב).
וכיסוד ה״אמונת שמואל" מצינו ג״ב בשו״ת חת״ס
חו״מ סי׳ ק״ב דלגבי מצוות עשה שהזמ״ג אין
הנשים מוזהרות בלפני עיור .עיי״ש .ועיין ג״כ ב״עין
זוכר" אות ל׳" ,גינת ורדים" כלל מ״ג ,שו״ת "תשובה
מאהבה" אור״ח סי׳ קנ״ז ,שו״ת מהרי״א אור״ח סי׳ ד׳,
ויו״ד סי׳ מ״ח.

וכ״אחיעזר" (ח״ג סי׳ פ״א אות ז׳ ).הקשה מאי שנא
להכשיל בחטא מליתן עצה רעה ,דבזה
הרי בודאי האיסור הוא בכל ענין ,וכל שזה חטא לחבירו
הרי לא עדיף מעיצה רעה ,וכתב לחלק דאיסור דעצה
שאינה הוגנת לא שייך אלא היכא שאין העיור יודע,
משא״ב במזיד שאינו מטעה אותו ,בזה לא שייך איסור
זה כלל ,ומה שאסור להכשיל גם במזיד באיסורים ,הוא
דין מיוחד באיסורים .עיי״ש.

ועיי״ש ב״אחיעזר" שהקשה על ה״אמונת שמואל" הנ״ל
מדברי התוס׳ בב״מ דף י׳ :ד״ה דאמר וכו׳
דישראל עובר על לפני עיור במקדש גרושה לכהן ,וכן
מהרמב״ם הל׳ אבל פ״ג ה״ה דהמטמא כהן עובר על
לפני עיור ,ולא כתב כהן המטמא כהן ,משמע דגם
הישראל מצווה .ומחלק ה״אחיעזר" לפי דעת ה״אמונת
ישראל" בין אם הצבירה נגמרת ע״י המכשיל ,דבכל
עניין מצווה ,ובין שרק מניח לפניו המכשול שגורם עי״ז
שחבירו יעבר ,דבזה אינו מצווה( .וראה ג״כ ב״בית הלוי"
ח״א סי׳ י״ג אות ז׳ ).וצ״ע סברתו.

אבות

שמג

ותירץ הגאון מפוניבז׳ זצ״ל את הקושיא מהתוס׳ בב״מ
דף י׳ ,:דלעיל הבאנו דעת ה״חינוך" שרק ישראל
אסור להכשיל בעצה שאינה הוגנת ולא לבן נח ,אבל כל
זה רק בדין מכשיל בעיצה רעה ,אבל להכשילו בעבירה
שגם הישראל מצווה בה ,אסור כדמוכח בש״ס ממושיט
אבר מן החי לב״ג ,וא״כ אתי שפיר שבבהמה טמאה
אין הישראל מצווה על אבמה״ח לכן יכול ליתנה לב״נ,
ואינו חשיב כעובר באיסור ע״י חבירו ,שהרי אינו מוזהר
באיסור זה ,ומה שמצינו שישראל שקידש גרושה לכהן
דצובר בלפנ״ע ,והו משום דלא גרע מעיצה שאינה הוגגת,
אולם כל זה בישראל אבל כשמכשיל לגוי ואינו מצווה
באותו אסיור ,פטור לגמרי ,שדין עיצה שאינה הוגנת נוהג
בגוי כדעת ה״חינוך" .וזה הביאור בדעת התום׳ שחילקו
בין אם קידשה כהן שאז הוא חשיב בר חיובא ,לבין אם
קידשה ע״י ישראל שאינו בר חיובא ,כי כשקידשה ע״י
ישראל השליחות לא היתה על מעשה העבירה ,שעצם
קידושי גרושה הם היתר גמור לישראל ,ומה שעובר
בלפנ״ע זהו איסור צדדי ,משא״ב כשקידשה ע״י כהן,
דהכהן מצווה לא לישא גרושה וגם לא להשיא לחבירו
גרושה ,הרי שבעצם מעשה הקידושין חשיב שליחות על
עבירה ,וגם לגבי השליח ,והוי בר חיובא במעשה זה,
ולכן אמרו בגמ׳ דווקא כהן שאמר לישראל צא וקדש
לי אשה גרושה וכו׳ .ודו״ק .ע״כ תירוץ הגאון מפוניבז׳
זצ״ל.
וטיהו עיי״ש ב״אחיעזר" ,דמשמע מהרמב״ן (ביבמות
פ״ד) דיש לו ב׳ תירוצים ,ותירוץ ב׳ שם משמע
כהיסוד של ה״אמונת ישראל ,וראה ג״כ ב״קובץ חידושי
הגאון מפוניבז"׳ שהביא את דברי הרמב״ן.

ועיין ב״מאירי״ בפסחים כ״ב :שכתב ג״כ כיסוד ה״אמונת
שמואל" ת״ל "ואף לבן נח אסור להושיט אבר מן
^™,החי ,הואיל ואף הוא אסור בו והוא איסור הנכלל
באיסורים שלנו" .עכ״ל .ודו״ק.

ולפי הנ״ל יבואר מאי דנחלקו האחרונים בלאו דלפני
עיור וכו׳ האם עובר על הלאו דווקא אם נכשל
בזה חבירו ,או דעובר גם על עצם נתינת המכשול ,עיין
בזה ב״יד מלאכי" כלל ל׳ שהוכיח דגם על עצם נתינת
המכשול עובר בלפנ״ע ,ועיין ב״פרי יצחק" ח״ב סי׳ מ״ט
חולק עליו .ועיי״ש בראיותיהם.
וראה ג״כ ב״אחיעזר" ח״ג סי׳ פ״א אות ז׳ .וראה
ב״ברכת אברהם" בב״מ דף ע״ה :מש״כ בזה.
וכן בשו״ת "משנה הלכות" ח״ו סי׳ קל״ג וראה ב״קהלות
יעקב" על מסכת ע״ז סי׳ ג׳ ד׳ .ובהגרי״ם פערלא לרס״ג
ל״ת נ״ה.

ונראה דזה תלוי בחקירה הנ״ל ,האם הלאו של לפני
עיור זהו לאו כללי ,או דילמא שזה לאו הנאמר
בכל עבירה ועבירה ,דהיינו שאסור לו לעבור העבירה
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וכן אסור לו להכשיל את חבירו ולהיות שותף בעוון,
מדין לפנ״ע לא תיתן מכשול.

לא עבר ,דבאין שורש אין ענף .דזהו סברת ה״פרי יצחק"
הנ״ל.

דנראה דבדבר זה מצינו מחלוקת ראשונים ,דהנה "בעל
המאור" בסנהדרין בסו״פ סורר ומורה ס״ל דגם
בע״ז אילו יצוייר שהעכו״ם כופה אותו להנאת עצמו,
מותר ואין צריך ליהרג ,ומוכיח זאת מדברי הגט׳ שם
בדף ע״ד :דאיתא "רבא אמר הנאת עצמן שאני ,דאי לא
תימא הכי ,הני קוואקי ודימוניקי (כלי נחושת שנותנים
בהן גחלים־רש״י) היכי יהבינן להו( ,ביום חג שמעמידין
בבית עבודה זרה שלהם־רש״י) אלא הנאת עצמם שאני",
ואע״ג שפלחי בהו לבי נורא שהוא בית ע״ז ,שרי להנאת
עצמן.

אבל להרמב״ן והר״ן דס״ל שהלאו של לפנ״ע איננו
ענף ואביזרהא מעצם העבירה שמכשיל בה את
חבירו ,אלא הלאו הזה הוא לאו כשלעצמו כיתר הלאוין
שבתורה ואין לו קשר לעצם העבירה שעובר עי״ז חבירו,
א״כ אפילו אם לא יצאה העבירה לפועל ,מ״מ מיד
כשנתן המכשול עבר מצידו על הלאו דלפנ״ע בזה שנתן
המכשול ,ואין נפ״מ אם השני נכשל או לאו ,כיון
דהוא נתן את המכשול ועבר על ציווי התורה דלפני
עיור לא תיתן מכשול וגו׳ ,וזוהי סברת ה״יד מלאכי".
(וראה ג״כ ב״קובץ הערות" אות תמ״ב ,ובשו״ת "ציץ
אליעזר" חט״ו סי׳ נ״ג אות ו׳ ,וב״לקח טוב" להגר״י
ענגיל כלל א׳ דף ג׳ :בדפה״ס).

והרמכ״ן שם במלחמות חולק על בעה״מ וס״ל דבע״ז
אפילו להנאת עצמן אסור ,והראיה שמביא
ה״בעל המאור" מהני קוואקי ודימוניקי ,דוחה אותה
הרמב״ן וכותב דקוואקי ודימוניקי שאר עבירות נינהו
ואין איסורם משום לאו דע"ז ,אלא משאר חייבי לאוין
שבתורה הן ,משום ולפני עיור לא תתן מכשול ,כדתנן
להשאילן ולשאול מהן שהרי לא עבדו הן עצמן ולא
נהנו מע״ז בכלום אלא דפרהסייא הוואי .עיי״ש.

וכ״כ שם הר״ן לפרש דלא מיקרי אבזהרא דע״ז אלא
בלאוין המיוחדים בהם כגון עבודה לאתהנויי מינה
דאיכא משום ולא ידבק בידך מאומה מן החרם דאיירי
בע״ז ,אבל קוואקי ודימוניקי דיהבו להו ,ליכא איסורא
אלא משום ולפנ״ע לא תתן מכשול ,והאי לאו בע״ז
בלחוד איירי ,אלא כולל הוא כל המצוות ולא מיקרי
אבזהרא דע״ז .עיי״ש.
נמצא דה״בעל המאור" שכן הוכח מההיא דקוואקי
ודימוניקי בנוגע לע״ז להנאת עצמם ,ס״ל דהלאו
דלפנ״ע הוא תמיד ענף מאותה העבירה שמכשיל בה את
חבירו ,וע״כ ס״ל שהיא שפיר נקראת אביזהרא דע״ז ולכן
הוכיח מזה שפיר דגם בע״ז מותר כשהיא להנאת עצמן,
דאל״כ גם בהני ודימוניקי היה צריך להיות אסור מכיון
שעוברים עי״ז על לאו דלפנ״ע והוא אבזהרא דע "ז.

אבל הרמב״ן והר״ן סברי דהלאו דלפנ״ע הוא לאו נפרד
ואיננו כענף לעבירה שמכשיל את השני בה ,אלא
עבירה מיוחדת היא הכוללת לכל מצוות שבתורה ,והוא
כשאר לאוין אחרים שבתורה ,ולכן כאן איננו אביזהרא
דע״ז כלל ,והרי הוא כעובר לאו אחר שבתורה שאינה
כלל מהג׳ עבירות ,וע״כ קסברי שאין להוכיח כלל מהנהי
קוואקי ודימונקי לענין ע״ז ואביזהרא כשאונסין לעבור
להנאת עצמם.

ולפי״ז ניתן לומר דאליבא ד״בעל המאור" דס״ל דהלאו
דלפנ״ע הוא תמיד ענף ואביזהרא מהעבירה
שמכשיל בה את תכירו ,א״כ אם לבסוף לא עבר חבירו
את העבירה בפועל ,אזי איגלאי מילתא למפרע שגם הוא

ולכאורה צ״ע בסברא זו ,דמה איכפת לן שהוא אינו
מצווה בעבירה זו ,הרי מ״מ הוא מכשילו
בעבירה ,אלא צ״ל כהנ״ל ,דלפני עיור אינו לאו חדש
על הכשלת חבירו בדבר עבירה ,אלא דזה גילוי על כל
לאו שבתורה שכשם שמצווים שלא לעבור באותו לאו,
כן מצווין שלא להכשיל את חבירו באותו הלאו ,ולכן
תלוי אם הוא מצווה על עיקר הלאו ,רכל שאינו מצווה
ממילא פטרו גם אלפני עיור דידיה .ודו״ק.

־""והשתא דאתינן להכי ניתנה ראש ונשובה להתחלה,
ששאלנו איך אברהם נתן להמלאכים בשר
וחלב הרי זה אסור לב״נ והוא מכשילם ועובר על לפני
עיור ,אבל אם נאמר שהאבות יצאו מכלל ב״נ אף להקל,
א״כ אברהם אבינו ע״ה בעצמו היה מותר בחלב ,ולדעת
ה״אמונת ישראל" שכל שאין הנותן מצווה אין בזה משום
לפנ״ע ,אתי שפיר .ודו״ק (אבל מ״מ עדיין צ״ב קצת,
דהרי אין זה נחשב כחסד ).וראה "בית האוצר" כלל
א׳ אות י״א .ועיין ב״מועדים וזמנים" ח״ד סי׳ שי״ט
מש״כ בביאור ענין זה.

וכן מתורץ מה ששאלנו על האחרונים הסוברים שבן נח
מצווה ג״כ על לאו דלפג״ע ,הרי אין זה בשבע
מצוות בני נח ,אלא לפי הביאור ב״אמונת שמואל"
שהסברא שבדבר שאין הנותן מצווה אין עוברים בלפנ״ע
הוא כיון שלפנ״ע אינו לאו כללי אלא הוא לאו שנאמר
בכל עבירה ועבירה שכשם שאסור לעבור את העבירה,
כן גם אסור לגרום שהשני יעבור את העבירה ,וא״כ
בשבע מצוות ב״נ אם נאמר שכשם שאסור לגוי לעבור
על אחד מז׳ המצוות שנצטווה ,כן אסור לו להיות שותף
בעוון חבירו .ודו״ק (וראה ב״לימודי ה"׳ לימוד נ״ד).
וכן מתורצת הקושיא מהגמ׳ בפסחים כ״ב ,:דאם הוא
פחות מכשיעור ואליבא דר״ל דחצי שיעור מותר מן
התורה ,א״כ אין הישראל בכלל האיסור ואין עובר על
לפנ״ע .ודו״ק.

איברא

דעדין צ״ע איך אברהם אבינו ע״ה הכשיל באבר
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מן החי דאמנם אין לאו דלפנ״ע ,אבל מ״מ יש איסור
מסייע לידי עוברי עבירה ,ואפילו שזהו רק איסור דרבנן,
הרי האבות קיימו גם איסורי דרבנן? אלא״ב נאמר שלא•
קיימו איסור דרבנן כמו שהזכרנו בשם ה״שדי חמד"
בכללים סי׳ קפ״ו ,וב״פאת השדה" סי׳ א׳ ,ובשו״ת
הרדב״ז ח״ב סי׳ תרצ״ו .עיי״ש.

ובאמת בעכו״ם אין איסור לסייעו בדבר האסור לו
כמש״כ המג״א בסי׳ שמ״ז ת״ל " ...ונ״ל
דלעכו״ם ליכא איסורא לסייעו במידי דאסור לו ,כגון
אבר מן החי ,אם לא דקאי בתרי עברי דנהרא ,וכן איתא
בהדיא בע״ז דף ו׳ ,.וכ״כ הר״ן ריש פ״ק דע״ז ואף
פ״ק ,וכ״כ התוס׳ בקידושין דף נ״נ ".עכ״ל .וראה ג״כ
בשו״ת "טוב טעם ודעת" להגר״ש קלוגר ח״ב סי׳ ל״א.

אמנם מש״כ המג״א להביא ראיה מדברי התום׳ בקידושין
דף נ״ו .גבי לוקח בהמה במעות מעשר שני,
ומתכוין לאכלה בעירו ,שהקשו על פירוש רש״י דמאי
לפנ״ע לא תתן מכשול איכא הכא ,הרי אם לא יקח
ממנו יקח מאדם אחר ,ולא שייך לפנ״ע אלא דווקא
בדקאי בתרי עברי דנהרא כדאמרינן בע״ז ,עיי״ש .ודברי
המג״א תמוהים דהרי בישראל מדובר שם וא״כ יש איסור
מדרבנן ,ואילו מדברי התוס׳ מוכח דאף לגבי ישראל
חבירו אין איסור בכה״ג ,וצ״ע.
וראה בשו״ת "יהודה יעלה" להמהר״י אסאד יו״ד סי׳
קע״ז ,ובשו״ת "תורת חסד" (לובלין) אור״ח סי׳
ה׳ אות ה׳ ,ו׳ בחגיגה דף י״ג .דאין מוסרין דברי תורה
לעכו״ם שנאמר מגיד דבריו ליעקב וכו׳ לא עשה כן לכל
גוי ,והקשו התום׳ דתיפוק ליה דעכו״ם העוסק בתורה
חייב מיתה (סנהדרין נ״ט ).והמלמדו עובר על לפני עיור
וכו׳ ,ותירצו דמיירי אפילו יש עכו״ם אחר שרוצה ללמדו
דליכא לפני עיור ,כדאמרינן בע״ז ו׳ :וה״מ דקאי בתע״ד,
ומ״מ הכא אסור משום מגיד דבריו ליעקב וכו׳ .עיי״ש.

ומוכח

מדבריהם דאפילו איסורא מדרבנן ליכא בעכו״ם.
עיי״ש.

וראה עוד ב״לימודי ה"׳ בלימוד נ״ב שהביא דברי
השה״ג בפ״ק דע״ז שכתב ,וצ״ע היכא דהגוי
בלא״ה מצי לקנות מגוי אחר אי איכא איסור לישראל
למכור לו אותו דבר .ע״כ .וכתב ע״ז ,שנראה שספיקו אם
אסור לפחות מדרבנן ,וכתב ,דלכאורה יש להוכיח מדברי
התום׳ בחגיגה הנ״ל בדף י״ג .דליכא איסורא אפילו
מדרבנן ,ודחה די״ל דקרא דמגיד דבריו דאורייתא הוא,
דגמרא גמירי לה ואתא דוד ואסמכא אקרא ,כדאמרינן
בכה״ג בתענית י״ז :אתא יחזקאל ואסמכא אקרא .עיי״ש.

וראה ג״כ בביאורי הגר״א בשו״ע יו״ד סי׳ קנ״א ס״ק
ח׳ שכתב ,דמהגמ׳ בע״ז דף ו׳ :מוכח דאפילו
מדרבנן מותר בעכו״ם היכא דלא קאי בתע״ד .עיי״ש.
(וראה בענין זה מש״כ ה״חוות יאיר" בסי׳ קפ״ה ,ובשו״ת

אבות

שמה

"בנין ציון" סי׳ ט״ו" ,ברכי יוסף" חו״מ סי׳ ט׳ ס״ק ג׳,
"יעיר אוזן" להחיד״א מערכת ל׳ סוף אות י״א" ,חכמת
אדם" כלל ק״ל סי׳ ב׳ .עיי״ש מה שהאריכו בזה ).ע״כ.

והשתא

דעסקינן בענין דלפנ״ע לא תתן מכשול נביא
גרגירים בענין זה.

א) בעניין המכשיל חבירו באיסור דרבנן האם עובר על
~"לפנ״ע מדאוריירתא עיין תוס׳ בעבודה זרה

דף כ״ב ד״ה ת״ל וכו׳ שאומר שעובר על לפנ״ע
מדאורייתא ,ועיין בתוס׳ חגיגה י״ח דלא משמע כן,
ועיין בשו״ת הרשב״א סי׳ נ״ב ,וכן במהרלנ״ח סי׳ ל״ח
ד״ה אמנם וכו׳ וברש״ל הובא בש״ך יו״ד סי׳ נ״ה ס״ק
י״א" ,ערוך השולחן" אור״ח סי׳ קס״ג ,וראה בפרמ״ג
שם בא״א ,ועיין ברש״י בשבת ק״נ דפשיטא ליה דגם
בדרבנן שייך לפנ״ע" ,חוות יאיר" סי׳ קפ״ה ,וכנה״ג
יו״ד סי׳ נ״ה א׳ פ״ט ,ובשו״ת מהרי״א אור״ח סי׳
י״ד ,ובשו״ת "הרי בשמים" מהדו״ת סוסי׳ כ״ג" ,יד
מלאכי" אות שס״ד" ,לימודי ה"׳ בלימוד נ״ז" ,חתן
סופר" שער מקנה וקנין כלל לפנ״ע ס״ק כ״ד ,ובשו״ת
"פני יהושע" יו״ד סי׳ ג׳" ,קומץ המנחה" מצוה רל״ב,
ורל״ח ,מל״מ הל׳ מלווה ולווה פ״ד ה״ב ד״ה אך קשה
וכו׳" ,חכמת שלמה" להגר״ש קלוגר אור״ח סי׳ שמ״ז,
ובפירוש "משנה ראשונה" בשביעית פ״ה מ״ו" ,גינת
ורדים" כלל מ״ג" ,שער המלך" הל׳ אישות פ״ט הט״ז,
שו״ת "עמק בניימין" סי׳ י״ג ובהגהה שם ,מהרי״ט ח״ב
יו״ד סי׳ מ׳ .וראה ג״כ בשו״ת "צפנת פענח" סי׳ רכ״ז,
רכ״ח.
ב) הטעם שאין לוקין על לאו דלפנ״ע ,כיון שזה הוי
לאו שבכללות ,עיין שכ״כ ב״כסף משנה"
הל׳ כלאים פ״י הל״א ,וראה ב״נודע ביהודה" מהדו״ק
אבהע״ז סי׳ פ״א שחקר בזה ,ועיין במנ״ח מצוה רל״ב,
וב״משנה ראשונה" פ״ה מ״ו משביעית ,ובסה״מ שורש
ט׳ ,ובמל״מ ס "ד ה "ו הל׳ מלוה ולווה ד״ה כתב הרב
וכו׳ שכתב שזה מטעם לאו שאין בו מעשה ,וכן משמע
מלשון סה״מ ל״ת רצ״ט .עיי״ש.
ג) בספק דאורייתא אין לאו דלפני עיור ,עיין בשו״ת
מהרי״א סי׳ מ״ח ,וראה בגמ׳ נדרים דף ס״ב:
וע״ז דף ט״ו :דבספק אם יעשה איסור לא שייך לפנ״ע,
ועיין ט״ז אור״ח סי קס״ט ס״ק ג׳ דמוכח דגם בספק
שייך לפני עיור ,ואפילו בספק דרבנן ,ורק במקום מ״ע
אין לפני עיור מספק ,וראה ג״כ בשו״ת מהרי״א בסי׳
קל״ה .ועיין בענין שאם אינו עושה מעשה רק שיש בידו
למנוע ואינו מונע ,דהאם עובר על לפנ״ע ,עיין בכס״מ
כלאים פ״א ה״ו ,ופרמ״ג בא״א סי׳ תמ״ג ס״ק ה׳ וסי׳
תמ״ד ס״ק ז׳ ,ובברכ״י חו״מ סי׳ ט׳.

ד) האם מותר לעבור על לאו דלפנ״ע כשאונסים אותו
בממון ,עיין בשו״ת מהרי״ל דיסקין זצ״ל
בקונטרס אחרון סי׳ קמ״ה שכתב ,דנ״ל שמותר לעבור
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כיון שאין אדם מחוייב להוציא ממונו כדי להפריש את
חבירו מן העבירה כמו שנפסק בשו״ע יו״ד סוף סי׳
של״ד ,וראה ג״כ מש״כ בשו״ת "משנה הלכות" ח״ו
סיק קל״ד.

^""®ה) המכשיל חבירו במצות עשה האם עובר על לפני
עיור לא תיתן מכשול ,עיין ב״מנחת
שלמה" למרץ ראש הישיבה שליט״א בסי׳ ל״ה אות ב׳
שדן בענין נתינת או מכירת כלי שלא הוטבל לאדם החשוד
שלא יטבילנו ,ועיי״ש שכתב ,שאם נאמר שהאיסור של
ההשתשמות עם כלי הנלקח מנכרי מסתעף רק מחובת
מצוה דרמיא אקרקפתא דגברא לטבול את הכלי ,אפשר
דבכגון הא ,כיון דאפ״ל דיש למקבל עוד כלי כזה,
וממילא אפשר שימכור כלי זה לאחרים והוא עצמו
לא ישתמש בו לסעודה ,וכן בלוקח מחנות ,דג״כ יש
לתלות שאינו קונה לעצמו אלא רק כדי ליתנו לאחרים
.במתנה ,וכיון שאין זה ממש חפצא של איסור כמו
נבילה או יין לנזיר ,אינו עובר בכה״ג על לפנ״ע .עיי״ש
שהאריך בזה.

וראה

ג״כ ב״זכר יצחק" סי׳ ס״ה ,ובשו״ת "משנה
הלכות" ח״ו סי׳ קל״ד.

ו) הנותן לאדם לאכול ולשתות והוא יודע שהלה לא
יברך ,האם עובר על לפנ״ע ,עיין ב״מנחת
שלמה" סי׳ ל״ה אות א׳ שכתב ,דמי שבא אליו אורח
חשוב ,אשר איננו שומר תורה ומצוות ,אבל עדיין יש
לו אהבה לבני תורה ,וגם תומך במוסדות תורה וכדומה,
ואם הבעה״ב לא יתנהג איתו בנימוס המקובל לכבד אותו
לאכול ולשתות ,בגלל זה שהדין הוא שאסור לתת לאכול
ולשתות אלא למי שיודע שנוטל ידיו ומברך (כמבואר
בשו״ע אור״ח סי׳ קס״ט ,ב׳) ,ואם יבקש ממנו ליטול
ידיו ולברך ,יראה הדבר כפגיעה ועלבון וזה גם ירגיש
אותו ,ויתכן שבגלל זה יתרחק יותר מדרך התורה ויבוא
לידי כעס על לומדי התורה ,נ״ל דבכה״ג מותר לכבדו
במאכל ובמשתה ואין לחשוש כלל לאיסור של לפנ״ע,
משום דאף דאין אומרים לאדם לעבור על איסורא זוטא
כדי להציל אחרים מאיסורא רבה ,ואסור ודאי להפריש
תרו״ם בשבת כדי להציל אחרים מאיסור טבל החמור,
מ״מ בנידון זה הואיל וכל האיסור של הנותן לו לאכול
הוא רק עבירה של נתינת מכשול ,וכיון שאם לא יתן
לו לאכול הרי יכשל האורח באיסור יותר חמור ,נמצא
דליכא כלל שום עבירה ,כיון דליכא הכא שום נתינת
מכשול ,אלא אדרבה יש כאן הצלה ממכשול גדול מאוד
עי״ז שהחליף אותו בקום ועשה במכשול יותר קטן.
ועיי״ש שהאריך עוד בענין זה.

ז) בענין האם שייך לפנ״ע במידות ,עיין בספר "מוסר
אביך" להראי״ה קוק זצ״ל בחלק בירורי מדות
הנפש סי׳ ה׳ שחקר בזה ,ושם בהשמטות כתב שלא מצא
אח״כ בספרים מי שהזכיר ע״ד איסור מכשול לפנ״ע

אבות

במידות ,רק בספר "פלא יועץ" אות ד׳ בדיבור המספר
שבחו של אדם .עיי״ש.

וראה בספר "זה השולחן" להרב שריה דיבלצקי שליט״א
בח״ב סי׳ קנ״ו שהביא ראיה דלא שייך לפנ״ע
במידות ,מהא דאיתא בברכות דף נ״ה :דרבא כי הוה
חליש יומא קמא וכו׳ ומאן דסני לי לחדי לי והכתיב
בנפול אוייבך אל תשמח וכו׳ .ע״כ .הרי מכאן ראיה
דלא שייך לפנ״ע ,דאל״ב לא היה לא לגרום דליחדו
שונאיו מדעובר בזה על לפני עיור .עיי״ש( .הראה לי
זאת הרב חגי שנהב שליט״א).
ח) ועיין בשו״ת "ביכורי שלמה" אבהע״ז סי׳ ג׳ שכתב
רבנשים לא שייך לפני עיור ,לפי מש״כ הרמב״ם
בפירוש המשנה לשביעית פ״ה מ״ו וז״ל "אמר הכתוב
ולפני עיור לא תתן מכשול (ויקרא י״ט) ר״ל מי שסגרה
עיניו התאוה ויצר הרע ,אל תעזוב אותו להוסיף בעורונו
ותוסיף להרחיקו מן היושר .ומפני זה אסור לעזור עוברי
עבירה ,ולא יתקנו להם כלים ,אבל ראוי לקלקל להם".
עכ״ל .ולמד ב״ביכורי שלמה" שהרמב״ם התכוין שיסוד
איסור לפני עיור ,הוא מטעם ערבות שכל ישראל ערכין
זה־לזה ,אבל אשה שהיא איננה בכלל ערבות כמש״ב
הרא״ש בברכות דף כ׳ ,:אינה מצווה על לפנ״ע ,וראה
ג״כ בריטב״א בע״ז דף ו׳ :שכתב בזה״ל " ...אבל
מכל מקום אי תבע ליה בפירוש לאיסורא ,נהי דמשום
ולפני עיור ליכא ,אכתי איסורא במלתא משום מסייע
ידי עוברי עבירה כל שאנו גורמין לו לעשות איסור או
להרבות באיסור וכדקיימא לן שאין מסייעין ידי ישראל
בשביעית ,ואפילו לומר להם הוחזקו אסור ,ולא עוד אלא
שאנו חייבים למחות בידו דכל ישראל ערכין זה לזה"...
עכ״ל .וראה ג״כ בשו״ת חת״ס יו״ד סי׳ י״ט ד״ה ומעתה
תמוה וכו׳.
ועיין ג״כ ב״דרישה" ביו״ד סי׳ א׳ דנשים לא מצוות על
לפני עיור ,אמנם כבר כתב ה״ישועות יעקב" ביו״ד
סי׳ א׳ והשיג על ה״דרישה" ,דכותים שאינם מצווים
אלפנ״ע שמענו ,אבל נשים לא שמענו .עיי״ש .וכן נראה
דעת החת״ם בחו״מ סי׳ ר״ב שלמד בדעת הרמב״ן
דנשים מוזהרות על לפנ״ע .וראה ג״ב בשו״ת "רבי
בצלאל אשכנזי" בסי׳ ג׳ שמביא מהרדב״ז שכתב ,שמי
שנתן בתו לצדוקי היא עוברת תמיד על לפני עיור לפי
שהיא מבשלת לו את האוכל .עיי״ש .ועיין ג״כ בנוב״י
אבהע״ז סי׳ פ׳ ובשו״ת רעק״א סי׳ קצ״ד שכתבו ,בכהן
שמקדש גרושה גם היא עוברת על לפנ״ע .עיי״ש.

ומש״כ ה״ביכורי שלמה" עפ״י הרמב״ם דיסוד לפנ״ע
הוא מטעם ערבות ,והרי כתב הרא״ש תשים
אינם בכלל ערבות ,ולכן אין איסור לפנ״ע בנשים .עיין
ברעק״א על המשניות במגילה אות י״ט ובתשו׳ סי׳ ז׳
שכתב ,דכוונת הרא״ש דרק במצוה שאינה מחוייבת בהם
אינה בכלל ערבות ,אבל לא במצוות שהיא חייבת .עיי״ש.
וצע״ק.
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ובענק ערבות בנשים עיין ג״ב בשו״ת "ציץ אליעזר"
חט״ו סי׳ ל״ב אות א׳ .וב״תוספת ברכה" פרשת
חוקת פ״ב פסוק א׳" ,חלקת יואב" אור״ח סי׳ ל״ו ,וראה
באוה״ח ריש פרשת נצבים ,וב״דגול מרבבה" בשו״ע
אור״ח סי׳ רע״א ס״ק א׳ ,ובצל״ח בברכות דף כ :ובדף
מ״ח ד״ה ומדקטל וכו׳ ,שו״ת "הר צבי" אור״ח ח״ב סי׳
קכ״ב" ,ברכי יוסף" אור״ח סי׳ קכ״ד ,פרמ״ג בפתיחה
כוללת אור״ח ח״ב אות ט״ז" ,ישועות יעקב" סי׳ קפ״ו
ס״ק ב׳ ,הגרי״פ פערלא לרס״ג עשין נ״ט־ס׳ ,שו״ת
"ערוגת הבושם" אור״ח סי׳ ס״א ,אבנ״ז אור״ח סי׳
תל״ט אות א׳ .וביו״ד סי׳ שנ״ב אות ו׳.

ב

"ויק ח

חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה" וגו׳ (בראשית
י״ח ,ח׳).

איתא בפסיקתא רבתי שהמלאכים שאלו "מה אנוש כי
תזכרנו" ואמר הקב״ה "משה חזור להם תשובה...
הלא אכלתן בשר וחלב אצל אברהם אבינו" וכו׳.

ומבאר ה״משך חכמה" דהרי קיים אברהם אבינו את
כל התורה כולה ,וכפי הנראה דהבן הבקר היה
בן פקועה ,ושחיטת אימו התירתו (משנה חולין ע״ד,.
רמב״ם מאכלות אסורות פ״ה הי״ג ).ואין בה משום
בשר וחלב ,ולכך על כרחך דיצא מכלל בן נח ,דאי
דחלב שחוטה מותר (הכוונה ,שכשם שאין דין חלב
לחלב שחוטה ,כך אין דין בשר לגבי איסור בשר בחלב
לבשר שחוטה ,דהיינו בן פקועה ,).ולכך על כרחך דיצא
מכלל ב״נ ,דאי לאו הכי אלא אפילו בשר בן פקועה
נחשב כבשר לפי דיני בשר וחלב ,א״כ אברהם אבינו
אסור בזה משום בשר וחלב ,ועוד דאין שחיטה מתירתו
והוי כאבר מן החי שאסור לב״נ .אבל כיון שנתקדש
בקדושת התורה ,מדוע תצעקו "מה לילוד אשה בינינו"
הלא שלו הוא נוטל .עכ״ד( .ועיין ב״מועדים וזמנים"
חלק ד׳־ה׳ סי׳ שי״ט).

ועיין שו״ע יו״ד סי׳ פ״ז סעיף ו׳ שכתב בזה״ל " ...וכן
המבשל בשר במי חלב ,או בחלב מתה ,או בחלב
זכר ,או שבישל דם בחלב ,סטור ואין לוקין על אכילתו
משום בשר בחלב" .עכ״ל.

וכתב

הש״ך שם ס״ק י״ר דל״ש מתה מעצמה או
נשחטה ,דמותר .עיי״ש.

ובחידושי רעק״א נסתפק בחלב בן פקועה ,האם מיקרי
חלב שחוטה ופטור ,או דילמא כיון דראויה
לילד מיקרי שפיר בחלב אימו ואסור ,והביא ראיה מהגמ׳
בבכורות דף ו׳ :דאמר התם חלב מנ״ל דשרי ,אילימא
מדאסר רחמנא בבשר וחלב הא לחודיה שרי ,ולכאורה
איצטריך לחלב בן פקועה ,אלא ע״כ דמקרי חלב שחוטה.
עיי״ש .וכ״כ ב״שער המלך" בפ״ג הי״א מהל׳ איסורי
מזבח .וברעק״א כתב דצ״ע לדינא.

אבות

שמז

וראה בנוב״י מהדו״ת יו״ד סוס״י ל״ו שגם הוא חקר
בזה ,ותופס עיקר להיפך שיש בו איסור תורה,
כיון שראויה להיות אם ,וכתב דסוגיא דבכורות הנ״ל
אזלא לר׳ מאיר דאמר בחולין דף ע״ז השוחט בהמה
ומצא בן ט׳ חי טעון שחיטה .עיי״ש.
ועיין בשו״ת חת״ם יו״ד סי׳ י״ד שדחה את הראיה
מהגמ׳ בבכורות דף ו׳ ,:אבל מ״מ הביא שם
ראיה אחרת להתיר חלב בן פקועה .עיי״ש .וראה ג״כ
בהגהות "נחלת צבי" לשו״ע יו״ד שם .וכן ב״פתחי
תשובה" שם ס״ק י״ד ,ובספר "עט סופר" כלל י״ט
פרט ב׳ ,ובשו״ת "נאות יעקב" סי׳ ז׳ אות ח׳ בהגה״ה,
וב״שמן רוקח" לבכורות ו׳ :מובא ב״אוצר השיטות"
לבכורות שם.
וראה ב״מצפה איתן" בבכורות דף ו׳ :שהביא את דברי
הנוב״י הנ״ל ,וכתב דאין דבריו מוכרחין ,דא״כ
מאי קאמר ולר״ש דשרי בהנאה משכחת לה למלקיה
על בשוליה ,דלדידה עדיפא הוה ליה למימר דאיירי בבן
^*5פקועה ולאיסור ,אלא נראה רגבי בן פקועה ליכא איסור
דבשר בחלב משום דהוה כשחוט ,ובזה תתיישב קושיית
ה״כרתי ופלתי" שהקשה דאמאי לא יליף בשמעתין דחלב
שרי ,מהא דהאכיל אברהם אבינו למלאכים חמאה וחלב,
דהתם י״ל שהיה מבן פקועה דמשמע שהאכילם בתערובת
בשר דבן הבקר ולא חשש לאיסור בשר וחלב ,ואף למ״ד
דלב״נ אסור בן פקועה והוי כחי ואברהם סבר שהם
בני נח ,מ״מ אין אסור להם לאכול בשר בחלב דאף
הגרים שבימיו היו רק גר תושב כיון שלא מלו עדיין,
ולאברהם עצמו ודאי שהיה מותר לאכול בשר של בן
פקועה .ע״כ.
וראה ב״שי למורא" על מסכת בכורות (מובא ב״אוצר
השיטות" לבכורות ).שהקשה ג״ב אמאי לא
הוכיחה הגט׳ דחלב שרי מאברהם אבינו ע״ה ,ותירץ
דמאברהם אבינו ע״כ ליכא למילף רק דאין בחלב משום
איסור אבר מן החי ,אבל אכתי יש לומר דאיכא בחלב
משום איסור דם למ״ד דם נעכר ונעשה חלב ודם מותר
לב״נ ,ושפיר האכיל אאע״ה להם חמאה וחלב ,ומשו״ה
הוצרכה הגט׳ להוכיח מקראי אחריני דש״מ דחלב שרי
לגמרי ואין בו שום איסור כלל .עיי״ש (וראה שכ״כ
במהרי״ט אלגזי בבכורות שם).

ועיין ב״אתוון דאורייתא" כלל י״ד שחקר בגרר ההיתר
דבן פקועה האם הוא מפאת שנחשב העובר לנשחט
ע״י שחיטת האם ,או דילמא דבאמת ראוי שהעובר יהיה
אסור כיון שאינו נשחט כלל ,אלא שהתורה התירה איסור
כזה הנמצא במעי האם מקרא רכל בבהמה תאכלו דילפינן
מיניה היתר בן פקועה .וראה ג׳׳כ ב״לב אריה" חולין
ע״ד .ברש״י ד״ה בעובר וכו׳" ,צפנת פענח" מאכא״ם
פ״א ה״ו ופ״ה ה״ט" ,זרע אברהם" סי׳ ב׳" ,נאות יעקב"
סי׳ כ״ב" ,אמרי משה" סי׳ ד׳" ,חזון יחזקאל" לתוספתא
חולין פ״ד .שחקרו ג״כ בזה .עיי״ש.
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בלפני עור דאורייתא עי״ז שמכהו ונושן לפניו מכשול.
ובעיקר הדבר כתב דל״ק כ״כ ,די״ל דלפני עור דאורייתא
הוא רק בקרוב לודאי שיבא לידי איסור ,משא״כ בחששא
בעלמא ,מיהו לשון הרמב״ס ורבנו יונה דאבק לה״ר כל
שמסבב שחבירו ידבר לה״ר .ושירן שרצו לכלול גס באופן
שבלא״ה היה אפשר שחבירו יספר לה״ר ,והיא עשה כן
לודאות ,בזמן שבלעדו גס כן היה ספק ,כגון שכבר דברו על
פלוני .ע״ש( .ובעיקר הגדרתו דקרוב לודאי ,קשה מדברי
רש״י בסוגיין דהמלוה בלי עדים שמא עולה על רוחו לכפור,
דנראה דזה רק חשש בעלמא) .ולכאו׳ זה קשה על דברי
הריטב״א בסוגיין ,דכיון דאפשר להמלוה להלוות בלי עדים
ל״ה בכלל לפני עור ,והא במכה בנו גדול ג״כ אפשר לבן
להכותו.
ובע״ב מוכרח ,דכל דברי הריטב״א אינם אלא בנדון דידן,
דהמלוה ברביח חשוד הוא להלות גס בלי עדים,
משא״כ במכה בנו ,דאין הבן חשוד להכות לאב בלי שהכהו.
ודוק.
וכן נראה מדברי הריטב״א (לעיל ה׳ ע״ב) שכתב דאנן
חיוחא לרועה היכי מסרינן ,הא עבר אלפני עור ,דזה
מיירי באופן שאין לו בהמות משלו ,דביש לו בהמות הרי
בלא״ה הי׳ גוזל .ונראה כונתו דאותס הבהמות היו אוכלים
שם הכל ,ועי״ז שמוסיף בהמות אין הוספה בגזל ,דאל״כ
הא כל פרוטה שמפסיד לחבירו היא איסור בסנ״ע .ולכאו׳
הא יכול להזיק ולגזול בשדה חבירו גס בלי הבהמות ,וא״כ
גס כשאין לו בהמות להוי כחד עינרא דנהרא ,כמש״כ
הריטב״א כאן דאסשר להלוות בלי עדים .ובע״כ כשנ״ת
דכיון דלא היה עושה כן ,ואינו חשוד ע״ז ,שוב ל״ה מכשול
בידו ,והנותן לו בהמות הוא הנותן לו מכשול .ופשוט.

ו) ולסמשנ״ת לכאו׳ אין מקום לסברתנו בדעת המל״מ
למ״ד דהאיסור להכשיל ,כדעת פרי יצחק
הנ״ל .ומיהו נתבאר דאין הכרח לדבריו .ולסברות דהאיסור
^־תינת מכשול שסיר י״ל כסברה הנ״ל ,ונתבאר ,דאפי׳ לפי
דעת הריטב״א ,האיסור הוא נתינת מכשול ,כסשטיה דקרא.
ומיהו בגדר מכשול נחלקו ,דהריטב״א ס״ל דבעינן שעי״ז
הוא בודאי יעבר ,כמש״כ בע״ז (ט״ו) ודעת התוס׳ (ע״ז ו׳
ע״ )3דכל שעי״ז רגלים לדבר שיעבר ,ודעת רש״י (ב״מ
ע״ה ע״ב| דסגי במה דיש לחוש קצת שיעלה על רוחו
לכפור.
אמנם יש להוכיח במל״מ שאין כונחו כסברתנו הנ״ל ,אס
כי בדברי החוס׳ עצמם יש מקום לפרש כנ״ל.
דהמל״מ הוכיח שיטתו מדיוק בדברי התוס׳ (חגיגה י״ג
ע״א ד״ה אין) שהקשו על מש״כ דהמלמד חורה לעכו״ס
עובר על מש״כ מגש דבריו ליעקב ,תיסוק ליה דעובר על
לפני עור .דהא גוי הלומד תורה חייב מיתה ותירצו די״ל
דמיירי אפילו היכי דאיכא עכו״ס אחר שרוצה ללמדו ,דליכא
לפני עור ,דהוה כחד עיברא דנהרא .והקשה מל״מ מ״ט לא
כתבו סחס דאיכא אחר ,אפילו ישראל שהיה מלמדו ,ומשמע
שאס ישראל היה מלמדו ולא עכו״ס ,לא מהני לפטור מלפני
עור ,טון דגם חבירו יעבר בלפני עור .ולפי דברינו בהבנת
יסוד המל״מ ,דכיון דקודם המעשה אין שם מכשול וצריכים
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ליחן לפניו ,ושוב יש ע״ז שם מכשול ,גס אס אחר היה נותן
בלעדו ,דמ״מ הוה מכשול ,א״כ גס בעכו״ם הנותן לפניו לא
יועיל לסטור ,דמ״מ צריכים ליתן והוה מכשול .ונהי דיש
לדחות מיקר ראייתו ולומר שהתוס׳ דברו בשכיח טפי,
שישראל שמצווה שלא ללמד הוא בחזקת שלא יעבר ,ולכן
ר״ל שגר מלמדו ,אבל עכ״ס כונח המל״מ ברורה דתולה
אס ינתן לפניו בלי איסור לפני עור או ע״י איסור לפני עור.
י=-״ולפ׳׳ז דברי המל״מ עדיין צ״ב בסברה.

ז) ובספר 5תן־סוסר] ראיתי שמפרש יסוד המל״מ בזה ,דכל
היט דבלי שישראל יעבר לא יהיה לו המכשול ,אז
יש חזקה כשרוח דישראל אחר לא יתן לפניו ,ושוב הוה
בחזקת כרי עיברא דנהרא ,משא״כ בגוי דיש לחוש שיעבר,
בזה נעשה כחד עיברא דנהרא.
אמנם י,ראה דמוכרח במל״מ דלא כן כונתו ,דהא דייק
נחוס׳ שלפנינו דבמלוה ולוה ססיקא מילתא דבכל
ענין איכא לפגי עור ,ואם כדברי החתן סופר ,הא בעבריין
שהיה מלוה לאחר באיסור אינו עובר .והא בהדיא מיירי
בתוס׳ כה״ג ,במש״כ דהיכי דהיה מלוה בלי ערב ועדים
אינו עובר ,הרי דהנדון על ישראל שהיה עובר ,ועל טו״ב
טיק המל״מ דבלוה ומלוה אין זה סוטר ,ו3ע״כ דאינו מצד
חזקה שלא יעבר ,ולכן אכתי צ״ב בדבטו.
והנראה בכונת המל״מ ,דאיסור דלסני עור נאמר על כל
ישראל ביחד ,דכל היט דהמצב הוא כן ,שאין
חבירו עובר בלי צווי זה ,בא הכתוב לצוות לכל ישראל שלא
יכשילוהו ,ונאסר על כולם ליתן לפניו מכשול .ומאחר שהצווי
אוסר על כולם אין אחד סוטר חבירו דנימא דע״י כל אחד
ואחד אינו בכלל מכשול ,דהא כולם נצטוו ,ועל כולם אסור,
כל זמן שהמצב כך ,שלא יוכל לעבור לולא הצווי ,וכשנ״ת.

ח) ובעיקר יסוד המל״מ יש להביא ראי׳ נגדו ,מדבט התוס׳
בקידושין (נ״ו ע״א ד״ה אבל) שהקשו על

מש״כ רש״י דהמוכר בהמה במעות מעשר שני ,ויודע
שכונת חבירו לאכלו חוץ לירושלים עובר על לפני עור ,מאי
לפני עור לא תתן מכשול איכא הכא ,הלא אם לא יקח ממנו
יקח מא׳דס אחר ,ול״ש לפני עור אלא דוקא דקאי בתרי
עיברא דנהרא וכו׳ .ואס כדברי המל״מ לק״מ ,דכל היכא
דליכא גוי לפנינו המוכרו ,הא שפיר כתב רש״י דעובר על
לפני עור .הט בהדיא דלא ס״ל לתוס׳ בקידושין כיסוד
המל״מ .ויתכן דביסודו הוא דנחלקו רש״י ותוס׳ שם ,דטעס
רש״י שה לא נתבאר ,ומש״כ המקנה שם צ״ע ,ואכמ״ל,
וי״ל דסגיגי בהנ״ל ,או בסברתנו לעיל אס יש שם מכשול על
ידבר זה ,שאחר היה נותן לפניו .ודוק.

ענף ב׳
ט) ויש לחקור באיסור דלסני עור לא תחן מכשול ,אם הוא
איסור שבין אדם לוזבירו או איסור בין אדם
למק  ,01דכשס שאסור לעשות עבירה בעצמו ה״ה אסור
ליתן מכשול לחבירו שיעבור .ונ״מ מזה ,אס בעי מחילה
מחבירו ,ואס יוה״כ מכפר בלי שירצה את חבירו .ואחד
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התלמידים הוכיח מזה שאסור גם באופן שחבירו מבקש
שיתן לו המכשול ,ובכה״ג ל״ש איסור בין אדם לחבירו,
דמעיקרא הוא מחל וביקש ממנו ,ובע״כ דהוה בין אדם
למקום.
והנה בחינוך (רל״ב) כתב שלא להכשיל בני ישראל לתת
להם עצה רעה וכ ,,והקשה המנ״ח הא איסור זה
נוהג גס נגד בני נח ,כמבואר 3גמ׳ (ע״ז ו׳ ע״ב) שלא
יושיט אבר מן החי לבן נח .וע״ע לקמן (ד׳ ע״א) דהמוסר
בהמה לגוי לסרס עובר על לפני עור .ולכן כתב דה״ה לבן
נח אסור ליתן עצה רעה .ובקובץ שיעורים (פסחים כ״ב
ע״ב אות צ״ה) הקשה מאי שנא איסור לפני עור מכל
הלאוין שבין אדם לחבירו ,שאינם נוהגים כלפי בני נח,
דאפי׳ למ״ד גזל עכו״ס אסור ילפינן כן מקרא מיוחד .וכתב
דלגבי להאכיל לבן נח אבר מן החי ,האיסור הוא שלא תעשה
עבירה ע״י ישראל ואין זה בין אדם לחבירו ,ורק עצה רעה
הוא דהוה בין אדם לחבירו ,ולכן כתב החינוך לגבי עצה
רעה דאינו אסור אלא לבני ישראל .נמצא דב׳הדיניס
דילפינן מקרא דלפני עור חלוקים ביסודם ,דהאיסור להכשיל
הוא לכולם ,והוא בין אדם למקום ,והאיסור ליען עצה רעה
הוא רק לישראל ,ולכאו׳ צ״ע כיצד יתכן באיסור אחד לפרשו
בב׳ אופנים ,ועוד לגבי זה הוא רק ישראל ולגבי זה גם בן
נח ,וסכינא חריפא פסקא לקראי.
ן
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י) והנה יש לחקור בהנך ב׳ דינים היוצאים מקרא דלפני
עור ,אס הכל דין אחד שלא לעשות מכשול
לחבירו ,בין בגופו ובין בנפשו ,והכל אותו האיסור עצמו,
שעל ידו נגרם מכשול ועול לחבירו ,או דהס ב׳ איסורים
נפרדים ששניהם כלולים באותה פרשה.
והנה ברע״א (פסחים כ״ב) הביא מחלוקת שו״ת אמונת
שמואל ופר״ח ,דלאמונת שמואל אין הלאו דלפני עור
נוהג אלא במי שמצווה בעצם האיסור ,אבל להכשיל באיסור
שאינו מצווה עליו ,גם ליכא לאו דלפני עור ,והפר״ח חולק
ע״ז ,דבכל עגין מצווה שלא להכשיל .וכיסוד אמונח שמואל
מצינו גס בשו״ת חחס סופר (חו״מ ק״ב) דלגבי מ״ע
שהזמן גרמא ,אין הנשים מצוות בלפני עור.
ובאחיעז־ר (ח״ג סי׳ פ״א סק״ז) הקשה מאי שנא להכשיל
בחטא מליתן עצה רעה ,דבזה הרי בודאי
האיסור בכל ענין ,וכל שזה חטא לחבירו ,הרי לא עדיף
מעצה רעה .וכחב לחלק דאיסור דעצה שאינה הוגנת ל״ש
אלא היכא שאין העור יודע ,משא״כ במזיד שאינו מטעה
אוחו ,בזה ל״ש איסור זה כלל ,ומה דאסור להבשיל גס

אברהם

עניניס רבים הנה אז ימנה הלאו ההוא לבדו ,לא כל עניניס
שיכלול אותם הלאו ההוא ,וזהו לאו שבכללות ,שאין לוקין
עליו כמו שנבאר עחה .וזהו כי אמרו לא חאכלו על הדם
אמרו בפירוש (סנהדרין ס״ג) מנין לאוכל מבהמה קודם
שתצא נפשה שהוא בל״ח ,שנאמר לא תאכלו על הדם ,ד״א
מנין לאוכל בשר קדשים קודם זריקת הדס שהוא בל״ת ת״ל
לא תאכלו על הדס ,לא תאכלו הבשר ועדיין דם במזרק ,ר׳
דוסא אומר מנין שאין מברין על הרוגי ב״ד ת״ל לא תאכלו
על הדם וכו׳ .הנה אלו החמשה ענינים כולם מוזהר מהם,
והס נכללים תחת לאו אחד וכו׳ ,על כולם אינו לוקה משוס
דהוה לאו שבכללות ,וכל לאו שבכללות אין לוקין עליו וכו׳,
ודמיון זה הלאו ,כלומר לא תאכלו על הדס ,אמרו ג״כ ולפני
עור לא חתן מכשול ,כי הוא ג״כ כולל ענינים רבים כמו
שנבאר .עכ״ל.
והנה העניניס שכולל לאו דלפני עור ,מבואר במצות ל״ת
(רצ״ט) הזהיר מהכשיל קצתנו את קצחנו ,והוא שאס
ישאלך אדם בדבר נפתה בו ,ובאה האזהרה מלרמותו
ומהכשילו וכו׳ ולשון ספרי למי שהוא סומא בדבר ונוטל
עצה ממך ,אל תתן לו עצה שאינה הוגנת .ולאו זה כולל ג״כ
מי שיעזור על עבירה או יסבב אומה ,כי הוא יביא לאיש
ההוא לעון ,ובעזרתו הכשילו ,וחזר עוד ויפחהו ויעזרהו
להשלים עבירתו ,או יכין לו סבת העבירה ,ומאלו הפגים
אמרו במלוה ולוה ברבית ששניהם יחד עוברים משוס ולפני
עור לא חתן מכשול וכו׳ ופשטיה דקרא כמו שזכרנו תחלה,
עכ״ל( .ומלשון זה יש לדייק נגד מה שדן במג״ח אס הנותן
אבן בפני עור ־עובר על לאו זה ,או דיצא מידי פשוטו
לגמרי ,ולפמשנ״ח ברמב״ס הרי פשוטו קאי על עצה רעה
אבל מי שיעשה מכשול אינו אלא ככורה בור ,ול״ש לאיסור
לפני עור) .וע״ע בהל׳ רוצח (פי״ב הי״ד) כל שאסור למכור
לעכו״ס אסור למכור לישראל שהוא לסטים ,מפני שנמצא
מחזיק יד עוברי עבירה ומכשילו ,וכן כל המכשיל עור בדבר
והשיאו עצה שאינה הוגנת ,או שחיזק ידי עוברי עבירה,
שהוא עור ואינו רואה דרך האמת מפני חאות לבו ,הרי זה
עובר בל״ת ,שנאמר ולפני עור לא חתן מכשול ,הבא ליטול
ממך עצה ,תן לו עצה ההוגנת לו .עכ״ל.
והמתפאר מדברי הרמב״ם ששני הענינים הכלולים בלאו
הופכים הלאו ללאו שבכללות ואינו לוקה עליו,
ומדמה זה ללאו דלא תאכלו על הדס ,דחזיגן גביה דלאו
אחד מתפרש בכמה אופנים ,שיוצא מזה דאוסר כמה עניניס
שונים .ולפ״ז נראה דל״ש לומר דהס רק דוגמאות לאופנים
שונים של עור שגורס לו להכשל במה שהוא איט רואה
האמת ,כדמשמע מפשטיה דלישנא בהל׳ רוצח ,אלא שהם
באמת ב׳ לאויס נפרדים הכלולים באותו לשק ,וכשנ״ת היטב

במזיד באיסורין הוא דין מיוחד באיסורין .הרי דגם בדבריו
חזינן דאין זה ־איסור אחד ,אלא ב׳ איסורים בגדריס שונים.
ויותר מזה נראה דגם גוף הסברה שיפטר על ל״ת שאינו
מצווה אין לה מקום אא״כ נימא דזה איסור בפג״ע
שנתגלה בזה שבכל ציווי יש גם איסור להכשיל ,אבל את״ל
דהכל מצד עצם ענין מכשול לחבירו ,פשיטא דהכל תולה אס
הוה מכשול לחבירו ,ולא מהני מה שלגבי המכשיל אין
איסור.

בסה״מ.
ולפ״ז מבואר היטב דלק״מ לומר דיש חילוקים בדיניהם
לגבי שוגג או מזיד ,או לגבי גוי וישראל ,ובין אדם
לחבירו ובין אדם למקום ,דהא אינו לאו אחד ,אלא ב׳ לאוין
הנכללים באותו לשון ,ולכן הוה לאו שבכללות.

יא) ונראה דכן מבואר ברמב״ם בספר המצוות (שורש
ט׳) שכתב בזה״ל אמנם כשהיה לאו אחד כולל

יב) ובשו״ת פני יהושע (ע׳ שו״ת אחיעז׳ ח״ג סי׳ ס״ה
אות ט׳) כתב דהמכשיל חבירו באיסור
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ברכת

ב״מ ע"ה ע"ב

דרבנן ,עובר על לפני עור דאורייתא ,דלא גרע מנותן לו

עצה רעה .ולפי״ד האחיעזר זה שייך רק בשוגג ,אמנם
מלשון הרמב״ס בהל׳ רוצח נראה דכל הרוצה לעבור עבירה
הוא עור ואינו רואה דרך האמת ודומה לשוגג בעצה.
רלפ-״ז יצא חידוש דבכל המכשיל חבירו בדבר עבירה עובר
בין על אישור בין אדם למקום ובין על אישור בין
אדם לחבירו ,דגם פוגם בחבירו שגורם לו להכשל כמו בעצה
רעה ,ובעי מחילה מחבירו מצד זה .ומעיקר הדין היה מקום
לחלק בזה ,ולומר דענין עצה רעה הוא מצד שחבירו שומך
עליו ואין לרמותו במה שנותן לו האימון ,וזה ל״ש בעניני
מכשול ,ומיהו משו״ת פנ״י ברור ,דלעולם יש בזה גס ענין

דעצה רעה ,וכשנ״ח.
יג) ובחינוך (רל״ב) כמב הנועם שאין לוקין על לפני עור
משוס שאין בו מעשה ,ולכאו׳ כונחו כיון
עצותן עצה רעה אינו אלא דיבור ול״ה מעשה .ומיהו

0

נשנ״ת דהנותן מכשול בעבירה הוא אישור אחר ,אכתי
לא נמבאר בזה ,אע״ס שישוד החינוך דכל שאפשר לעבור

בלי מעשה ,פטורים גס ע״י מעשה ,מ״מ הא הוה אישור
בפנ״ע ,ואין לומר דהחיגוך חולק על הרמב״ס וס״ל דהכל
לאו אחד ואיסור אחד ולכן ל״ה לאו שבכללות ,דא״כ קשה
מש״כ דהאיסור ליתן עצה רעה הוא רק לישראל .מיהו
נראה דכונח החינוך דגם מכשול באיסור שייך ע״י דיבור,
וכמו במספר לה״ר ,וכשנ״ת בספר חפץ חיים.

יד) בשו״ת גינת וורדים (כלל מ״ב) מסתפק אס גוי מכשיל
לגוי באחת משבע מצווח בני נח ,אס עובר על
לפני עור .והקשה עליו בספר חתן סופר ,הא אין לאו זה
מז׳ מצוות בני נח ,ומהיכי חיתי לן לומר דכולל גס בני נח.
והנראה לומר בדעת גינת וורדים ,דסברתו על דרך
האמונת שמואל והחמס סופר הנ״ל ,דס״ל דמי
ש<טור ממצוה ,ה״ה דסטור מלפני עור של הך מצוה,
דלכאו׳ צ״ע בסברה זו ,מה איכס״ל בזה ,הא מ״מ הוא
מכשילו בדבר עבירה ,ומצווה שלא להכשיל .ובע״כ צ״ל
דס״ל דלפני עור אינו לאו חדש על הכשלת חבירו בדבר
עבירה ,אלא דנחשב לגילו׳ ע״ז ,דכל לאו שבתורה ,כשם
שמצווים עליו שלא לעבור בעצמו ה״ה מצווים שלא להכשיל

אברהם

שסז

חבירו ,לכ;ן תלוי אס הוא מצווה על עיקר הלאו ,דכל שאינו
מצווה ממילא גס פטור אלפני עור דידיה.
ולס"ז מובן נמי הך דגוי אגוי ,דמון דהוה גלוי ,ה״ה י״ל
דמגלה אשבע מצוות בני נח שהם כוללים בתוכם גם
איסור להכשיל חבירו בזה ,ושפיר יש מקום להסתפק בזה.

טו) ומיהו בעיקר חידוש זה ,דכל האיסור דלפכי עור הוא
בגדר גילוי על כל איסור ואיסור שכולל בתוכו
הלפני עור דידיה צע״ג ,ממה דמוכיח בר״ן (ספ״ח
דסנהדריף דלהכשיל בעבודה זרה אינו מאביזרייהו דע״ז
דנימא דצריך למסור נפשו שלא לעבור ע״ז .וכ״כ הריטב״א
(ע״ז ו׳ ׳":ב) ,וכן קי״ל (ביו״ד קנ״ז ס״א בהגה) ,ואס
נימא דהוה גלוי ,דכל איסור כולל בתוכו הכשלת חבירו א״כ
הוה ג״כ בכלל לאוין המיוחדים לע״ז ,ונראה מוכח מזה
דהוה לאו כללי על כל העבירות.

ובאהיעדר (ח״ג סי׳ פ״א אות ז׳) הקשה על אמונת שמואל
הנ״ל מדברי התוס׳ (י׳ ע״ב ד״ה דאמר)
דישראל עובר על לפני עור במקדש גרושה לכהן ,וכן
מהרמב״כי (אבל פ״ג ה״ה) דהמטמא כהן עובר על לפני
עור ,ולא כתב כהן המטמא כהן ,משמע דגם ישראל מצווה.
ומחלק לסי דעת אמונת שמואל בין אס העבירה נגמרת ע״י
המכשיל ,דבכל ענין מצווה ,ובין שרק מניח לפניו המכשול

שגורס ע־״ז שחבירו יעבר ,דבזה אינו מצווה .וכן ראיתי
בבית הלוי (ח״א סי״ג אות ז׳) .ולא ידעתי שוס סברה לחלק
בזה ,דבע״כ צ״ל דאינו מפרש כדברינו דזה רק גילוי דכל
איסור כולל גס הכשלתו ,דא״כ אין נ״מ באיזה אופן ,וא״כ
איך יתחלק הפסוק ,אס לא דנימא דבהכשלה בחטא גופא
הס ב׳ איסורים שונים ,עיין לשון הרמב״ס בסה״מ (ל״ת
רצ״ט הנ ׳ל) דמזכיר הכשלת גמר החטא ,וענין לעשות לו
סיבה למכוא ,וי״ל דהנך ב׳ צדדים שהזכרנו (באות ג׳) הס
שניהם כלולים בלאו זה ,ולגבי להניח הסיבה הוה כגילוי ,אבל
"לגמור חטא הוא איסור בפנ״ע ,ומיהו זה דחוק מאד לחלק
בזה בגוף האיסור וצ״ע.
ומיהו ע״ש באחיעזר ,דמשמע מרמב״ן (יבמות פ״ד) דיש
לו ב׳ תירוצים ,ותירוץ ב׳ שם משמע מסוד זה
דאמונת שמואל ,וצ״ב בזה.
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ברכת

קפא

קדושים

לחבריה לא תסגי ליה במלאות לא מצית

והמלקות הן המלקות הרגילות כבכל הלאוין

אמרת דכתיב לא תקלל חרש" ,ע״כ ,וברש״י

אלא לכאן זהו לין מלקות מיוחל ומחולש

ותום׳ נתחבטו בביאור התירוץ האחרון,

שנתחלש על חילול ה׳ שבזה ,ובזה ביאר את
טעמו של הראב״ל שס שכתב לאף לעובר על

ועפי״ל הרמב״ן והרמב״ס הלא הוא פשוט
דהלא כל הקושיא היתה לבלאו דלא תקלל

חרש כיון דגדול עוונו בזה שציער את תכירו
לא יסגי ליה במלקות וע״ז משנינן דבקרא
כתיב לא תקלל "חרש" והוא הלא אינו

הלאו אף במקלל בכינוי מ״מ מילקי לא לקי
אלא במקלל בשם המיוחל ,והיינו משום

להלאו אמנם נאמר גס בשאר כינויים אך
הדירמלקות המחודש לא נאמר רק בשם

מצטער וא״כ בע״כ לעיקר הלאו הוא כלפי

המיוחל,

שמיא ושוב אין בו מעליותא על הלאו

בירושלמי להנשבע בשם והמקלל בשם לוקה

למוציא ש״ש לבטלה ודו״ק נשו״ר לכ״כ

לאוין

אחל

עול

ואף

ביאר

להן

בזה

את

המבואר
הואיל

מחולקין

ובתרוויהו המלקות הן מחמת הלין מלקות

באו״ש (הל׳ ממרים)].

המחודש ולגביו חשיב שעבר איסור אחל.

ובאמת עצה״ל לאין סיבת הלאו ללא
תקלל מצל צערו של המקולל

[ובזה יש לפרש את סוף הפסוק ויראת

מוכרח הוא ,להלא אמרו בשבועות (ל״ו א׳)

מאלקיך לבמקלל בשם יש בזה איסור

ונפסק ברמב״ם ופכ״ו מסנהדרין ה״ג) לגס
מקלל עצמו לוקה ואף לשם ל״ש ענין ציעור

מיוחל משוס חילול ל׳ וכמו שלמלו בגרר
מפסוק אם לא תשמור ליראה את ל׳ ולכך

ובע״כ לזהו איסור כלפי שמיא.

לוקא בו הוסיפה א״ז התורה].

ב) ובעצ״ל הגמ׳ בתמורה הנ״ל הנה עיקר

ודבריו צ״ב דברמב״ם שם והל׳ ב׳) כתב

הטעם מלוע בעינן בלאו זה לימול על
מלקות יותר מבשאר לאוין הלבר מבואר שס

דהמקלל נשיא לוקה שלוש ,א׳ מצל
מקלל ישראל ב׳ מצל מקלל ליין ג׳ מצל

מקלל נשיא ,ולא

השיג

ע״ד הראב״ד,

שזהו מקום לאין בו מעקה ויעויין בחי׳ מרן
רי״ז הלוי ופכ״ו מסנהלרין) שכתב לחלש שאף

ולפי״ד הגרי״ז הלא לא היה לו ללקות אלא

לאחר הגילוי שלוקה עליו אין הפשט

אחת כיון דהמלקות בג׳ הלאוין הס מלין

שנתחלש כאן דלוקה על לאו שאין בו מעשה

אחל וכלבריו בירושלמי ,וצ״ע.

סימן סז

לאו דלפני עור לא תתן מכשול
"ולפני עור לא תתן מכשול ויראת מאלקיך אני ד׳" (י״ט י״ח
הנה

ילוע לבכלל איסור זה נכללו ב׳

את חבירו בעצה רעה או בנזק גופני ,והשני

עניינים ,האחל כפשוטו שלא להכשיל

שלא להכשילו בעבירה,

והנה

הרמב״ם
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בו£ת

קפב

כהן

קדושים

בסה״מ (שורש ט׳) כתב דאין לוקין על לאו

בעצה כתב הרמב״ס דליכא איסור רק

זה כיון שהוא לאו שבכללות דכולל אח ב׳

כשהמוכשל ישראל משום דזהו מהאיסורים
שבין אדם לחבירו שאינס נוהגים אלא

הלארין (רצ״נס׳ ויש להתבונן מדוע זה

בישראל אבל בהכשלה באיסור גם הוא מודה

מחשיבו ללאו שבכללות הלא האיסור הוא

דזה נוהג גס בגוי הואיל וסו״ס מחמתו עבר

אחד וכל החילוקים הס רק אופנים שבהם

הגוי עבירה שאינה רצויה לפני ר :ול״ק כלל

עובר עליו ,אך היסוד הוא אחד ,ובכה״ג

מסוגיא דפסחיס דאיירי בעבירה עכ״ד.

ענייני ההכשלה הנ״ל ,וכ״כ גס במניין

מסתבר דלא יחשב כלאו שבכללות ,עוד יש
להתבונן בזה דלשון הרמב״ס הוא "הזהיר

מהכשיל קצתינו את קצתינו" ,ומשמע דלא
נאמר האיסור אלא במכשיל את ישראל ולא
במכשיל את העכו״ס והלא מפולש אמרו
בפסחים (כ״ב ב׳) דהשולח אבר מן החי לב״נ

עובר בלפני״ע הרי להדיא לא כן ,וכבר תמה
בזה במנח״ח (רל"□.
וביאור

ולפי״ז יצא דבמכשיל את חבירו בעבירה

ותכירו שוגג יעבור גס מצד מכשיל
בעצה רעה ,דהלא אין לך עצה רעה מזו,
ונראה

דזהו

הביאור

במש״כ "כשו״ת

מהרלב״ח (סי׳ קכ״אז והובא בש״ך (יו״ד

קי״טז דבמקוס שראובן נוהג איסור בדבר
מסוייס ושמעון נוהג בו היתר אס האיסור
ניכר לעין מותר לשמעון ליתנו לראובן אך

הדברים

שמעתי

ממרן

הגאון

מפוניבז׳

זצ״ל

וכעי״ז

כתבו

האחיעזר (ח״ג סי ס״ה ס״ק ט׳ וסי׳ פ״א
ס״ק ז׳) והחזו״א (יו״ד סי׳ ס״ב ס״ק ז׳)

שבאמת נכללו בלאו זה ב׳ עניינים נפרדים,

אס אינו ניכר אסור לחתו לו ,וקשה הא אס

כה״ג

חשיב

מכשיל

באיסור

א״כ

גס

כשהאיסור ניכר אסור ליתנו לו וכבתרי
עברי דנהרא ,ואס לא חשיב איסור א״כ בכל

עניין יהיה מותר.

האחד הכשלה בעצה רעה ,והשני הכשלה

אמנם להנ״ל הוא מחוור ,דבאמת כה״ג א״א

בעבירה ואיכא חילוק ביניהם ,דהראשון נוהג

לדונו כמכשיל את חבירו בעבירה כיון

דוקא כשהמוכשל שוגג ואילו השני נוהג

דשמעון נוהג היתר ויש לו על מי לסמוך

אפילו כשהוא מזיד [ולשון עור לגבי זה הוא

ולגביו אי״ז עבירה ,אך מ״מ החלק השני

כמש״כ הרמב״ס בפיה״מ דשביעית (ה׳ ו׳ז

קייס כאן דמכשילו בעצה שאינה הוגנת כיון

וביד החזקה (פי״ב מהלכות רוצח ושמירת

דחבירו נוהג בזה איסור ולגבי חלק זה שפיר

הנפש הי״ד) שעיורה התאוה עיני שכלו

צדק חילוק המהרלב״ח דאס אין האיסור

עיי״ש) ,והכשלה בעבירה גדרה הוא דחשיב

ניכר חשיב הכשלה בעצה אך אס האיסור

כאילו יש למכשיל יד בעבירת האיסור ,וכיון

ניכר אין בזה כל הכשלה דחבירו יודע בזה

שכן א״ש מדוע חשיב לאו שבכללות כיון

וכיון דהכשלה באיסור ליכא שפיר התיר א״ז

דבאמת הן ב' איסורים עס ב׳ גדריס ,וא״ש

המהרלב״ח ,ועיין שו״ת כת״ס (יו״ד סי׳ ע״זז

נמי קושיית המנח״ח דדוקא לגבי הכשלה

שכתב עד״ז.
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ברכת
ערד

אמור

יש לומר לפי זה ,דהנה האחרונים
דנו

ביסודו

של האמונת

קפג

שמואל

לבאיסור שאיו המכשיל מצווה בו ליכא
ללאו דלפני עור ,כגון בישראל המכשיל

לומר שזהו דוקא

במזיד שאתינן מחמת

האיסור המיוחד של הכשלה בעבירה דבזה
נאמר חילוק זה
לחילוק זה הואיל

את הכהן באיסורי כהונה ,ולפי הנ״ל יש

אך בשוגג איו מקום
וסוף סוף הרי הכשילו

בעצה רעה.

אמור
סימן סח

וקדשתו לכל דבר שבקדושה ,בכהנים
"וקדשתו כי את לחם אלקיך הוא מקריב קדש יהיה לך כי
^־קדוש אגי ד׳ מקדשכם" 1כ״א ח׳)
כוזב יש״י "ואלשתו על כרחו שאם לא רצה
לגרש הלקהו ויסרהו עד שיגרש ,קדש

ואלשתו,

וכן

יהיה לך נהוג בו קדושה לפתוח ראשון בכל

במנח״ח

ורס״ט)

דבר ולברך ראשון בסעודה" ,והנה תחילת

התו״כ כאן דאמרינו "ומניו אם אינו רוצה
דפנו נפי׳ כלהו בע״כו ת״ל ואדשתו בעל

דלדבריו ה״ה נמי דבבעל מוס ליכא מצות
נקט

העניינים

להשוות

בתו״ד,

וצ״ע

מדברי

דבריו מפורשים הס ביבמות נפ״ח ב') עיי״ש,
אך סו״ד צ״ע דהלא בגיטין ונ״ט ב׳) למדו
גס לדין זה שצריך להקדימו בכל מקום

להגיד מה גרס ,קדוש יהיה לך לרבות בעלי

מקרא דוקדשתו ,וכבר עמדו בזה הרא״מ

מומיו" ,הרי מפורש דגם בבע״מ איכא

והמהר״ל בגור אריה• נולשון לש״י בגיטין

מצות ואדשתו וללא כדבריו ,וצ״ל דס״ל

כורחו כי את לחם אלקיו הוא מקריב

שם הוא "ואלשתו כי את וגו׳" ואולי כוונתו

למג״א

היא דבאמת עיקר הלימוד הוא מסיפא

בזבחים (צ״ט א׳) דנתרבה בע״מ לחלוק

דקרא וכדבריו כאן .שו״ר מה שהאריך
באדרת אליהו לרבינו הגר״א בביאור דברי

בקדשים מדכתיב כל זכר בכהניס ונתמעט

דקטן

גרע

מבע״מ

וכדאשכחן

קטן מדכתיב איש.

רש״י יעו״ש).
ובטעם

הדבר

אפ״ל

דבאמח

מלשונות

והנה במג״א ורפ״ב ס״ק ו׳) כתב דנ״ל

הפסוקים בפרשה זו משמע שבעל

דבכהן קטן איו מ״ע דוקדשתו ,דהא
בקרא כתיב כי את לחם אלקיך הוא מקריב

מום אינו נפסל מלהיות בכלל הכהנים,
אלא דכל זמן שמום בו אינו ראוי לגשת

וקטן אינו ראוי להקריב ,ובפשטות נראה

להקריב וכדכתיב כמה פעמים לשון "לא
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ספר המצות לרס־ג ז״ל עשה ער

שאחר להם הלנה אני אומר .אלא דר״י לחוד הוא דפליג
במסקנא טלי ,דר׳יש .אבל באמת בספרי (פרשת חלא
פיסקא רנ״נ) מבואר להדיא דלא כהרש״א ז״ל עיי",ש •
וכבר הרגישו בזה קלח ממפרשי הספרי .וא״כ ע״כ מוכרח
מזה דהך לישנא משחט להו דאינו אלא דרך הפלגה ודיחוי.
לזמר אס הימה הלכה היינו מקבלים .אבל כיון שאין כאן
הלכה ואין לבוא בזה אלא מרין ק״ו יש חשוכה .וק״ו
בעל הוא וליתא .וכ״כ מדן כב״י בכללי הגמרא שלו (שטר
שלשי פ״א) מיי״ש .וחה״ט נחי פסקו הרמב״ם (פי״ב
מה;כ ׳־ איסורי ביאה) וכן כל שאר הפוסקים הלכה כר״י
לגבי ריש .וא״כ נפלאתי מאוד טל הר״א מייחין ז״ל שנשחחש
בלשין זה נגד משנה מרוכה .ואין להאריך בזה כאן.
וטכ״פ בעיקר הדבר הרי נתבאר דגם להרחב״ם ז״ל מצות
פדיון פ״ח ופריפתו וק יבום וחליצה אין הדין נותן למנותן
אלא נמצוה אחת .אלא דלשין התשנה הכריחתו למנותן
בשתי מצות .ומאחר שכבר ביארנו דרברי הרמב״ם ל״ט
סובא בזה .משום דבאמת מההיא מחניחין אין הכרח
כלל לזה וכמו שנתבאר .א״כ שפיר טשה רבינו הגאון ז״ל
שחנאן מצוה אחת ודלא כהרמב״ס וסיימתי:
הבה״ג והר״י אלברנלוני ז״ל חנו גם במספר הפרשיות
פרשת יבחין .והיינו משום המליה שטל הב״ד .
כרכתיב ופלתה יבמתו השפרה אל הזקנים וגו . ,וכמוש״ב
בנתיב מצותיך על דברי הריי אלברגלוני זיל עיי״ש .אבל רבינו
כגאון ז״ל לא מנאה אלא כאן בחנין הטשין .ולא במספר
הפרשיות .וכן הר״א הזקן ז״ל באזהרוחיו לא מנאה במספר
הפרשיות .והנה ודאי חשו© דכתיב ופלתה יבמתו השערה
אל הזקנים וגו .,אין כאן מצוה בפ״ט טל הב״ד כרי
למנוחה במספר הפרשיות .דודאי חליצה היא כשאר דיני
התורה שנפשין ס״י ג״ד .ומ״ח כיון שאין להם חלק בנוף
החצוה אין כאן סלוה כפ״ע מל הב״ד .ואף דלררכי של
הבה״ג וסייטתו אפ״פ שכחצוה טל היחיד רמיא .אלא שתלוי׳
בציבור אי בב״ד .נמנית במספר הפרשיות וא״כטיקר מלות
לחליצה כיון שתלוי ,בב״ד .כדחנן (בר״פ חצות חליצה) דחלילה
בשלשה דיינין .ראוי למנותה במספר הפרשיות .מ*מ כיון
דאפי' בשלשה הדיוטות שיודטין להקרות כפין דיינין כני לא

H

מצוה^הת^2

זו בכלל
נחניח אלא כמניןשאר
בציבור או בב"ד ?לחלח שיש מסוס לומר דכיון דמצוח"ביד
“היא“להשיאו פצה ההוגנת לו חדכתיב וקראו לו זקני פירו
ודברו אליו .נדחק במחניחין דכו״ם מלות חליצה פיי״ש.
ונס בברייתא דרשינן למיל (פרק החולץ נרד ט״א) .ובפרק
מלות חליצה (ק״א מ״ב) וקראו לו הן ולא שלוחן ודברו אליו
מלמד שחשיאין לו פצה ההוגנת לו שאס הי ,הוא ילד והיא
זקנה סוא זקן והיא ילדה וכו׳ עיי״ש .א״כ מצוה זו דטכ״פ
אינה חוסלת פל היחיד יש למנוחה במספר הפרשיות  .וזו
כזונת הבה״ג שמנאה במספר כפרשיות כמצוה המועלת טל
הב״ד .ואינה נחשבת כדקדוקי מלוה בטלמא  .משוס דגופיס
מחולקים הס .דחצוה זו אינה אלא טל הכ׳יד .ומלות יבום
וחליצה אינה אלא טל היבם והיבמה .ולפ״ז כ״ע לכאורה
סל רביבי הגאון וסייסתו שלא מנאוה בחסשר כפרשיות

לאמנה

כדרכם:

מה שנראה לומר בזה ברפת רכינו מאון ז״ל
הוא פ״פ מאי דחניא בספרא (פרשת קרישים
סוף פ״ג) ולפני סור לא תתן מכשול לפני סומא כרכר וכו.,
הי' ניהל סמך פצה אל סחן לו מצה שאינה הוגנת לו ונו,

שמא תאמר מצה סובה אני נותן לו  .והרי הדבר מסור
ללב שנאחר ויראת מאלקיר אני ה ,ט״״ש .וכ״כ הדחכ״ם
(בסה״ח לא״ן רל״ע) וזיל הזהיר חהכשיל קלתנו את קצתנו
והוא שאם ישאלך אדם טלה בדבר נפתה בו ובאה האזהרה
מלרמותו ולהכשילו אבל תישרהו על הדבר שתחשיב שהוא
סיב וישר והוא אמרו ולפני פיר לא תתן מכשול ולשון סשרא
לחי שהוא סימא בדבר ומסל טלה חמך אל חתן לו פלה
שאינה היגנת וכו ,טכ״ל עיי״ש .וכ״כ (בפי״ב מהלכות
רוצת הי״ר) טיי״ש .ולפ״ז לכאורה יקשה לחה לי דגלי
קרא הכא שחשיאין לו טלה ההוגנת לו הרי כיון שהם באים
לפני ב״ד לייבם או לחלון רחיא עלייהו חיובא להשיאם טלה
ההוגנת להם .דאל״כ טברי בלאו דלפני עור לא תחן מכשול.
ואין לומר דכיון דקחני בברייתא וקראו לו ולא שלוחם.
ודביר אליו מלמד שחשיאין לו עצה ההוגנת לו וכו׳ .משמט
דב׳יד חייבין להשיאן מצה-ההיגנת אפי ,כשלא באו לפניהם
כלל .חדאיצטריך לחעונוי שלא ע״י שלוחם א״כ משמט
שאינם לפניהם בב״ד .ואילו משום לאו רלפני טור ליכא
אלא כשבא לפניו ליעיל טצה מחנו .כמחבאר מלשון
הספרא דקחני הי ,נועל ממך עצה וכו .,דזה ליתא דהרי
גס הכא בלישנא רמחניתין (םו״פ מלות חלילה) קחני מצית
חליצה בא הוא ויבמתו לב״ר והן חשיאין לי עצה
ודברו
פירו
ההוגנת לו שנאחר וקראו לו זקני
לילך
חייבים
הב״ד
דאין
הרי
עיי״ש.
אליו
אצלם להשיאם טצה ההוגנת להם .אלא כשהם באו לפניהם
לב״ד אז הוא דמשיאין לכס טצה זו  .וכן ראיתי להרב
כמאירי ז״ל ביבמות (ר״פ חצות חליצה) שכתב וז״ל כשהיבם
והיבמה באין לב״ר הן בטצמן קזראין לו .שכן דרשו וקרא'
לו הן ולא שלוחן .ומשיאין לו טצה ההוגנת לו אס בלו
ליבם והוא ילד וכו׳ אומרים לו מה לך וכו׳ .ואס לחלוץ
והס ראויים לייבם חשיאין לו סנה לייבם וכו ,טכ״ל עיי״ש.
הרי להריא דריקא אחר שבאו מעצמן לכ״ד היא דרמיא פלייהו
דבי דינא להשיאו פצה ההוגנת לו  .ומאי דדרשינן הן ולא
שלוחן היינו נמי כשהם אצל הב״ד! .לאשחעינן דב״ר טצמן
ח״בין בכך ולא ייטצוהו כן ט״י אחר .וכן ראיתי לררינז
ירוחם (נתיב כ״ה ח״ב) שכתב וז״ל חצות חליצה כשבאים
יבם ויבמה אס הזא ילד והיא זקנה או בהפך נותנין לו מצה
ההוגנת לו אומרים לך אצל שכמוחך עכ״ל טיי״ש .הן אחת
שראיתי להרמב״ם ז״ל (ריש פ׳ד מהלכות ינוס וחלילה)
שכתב וז״ל כיצר מצות חליצה היבמה הילכת אחר היבם
במקום שהוא שם .ובאה לדיינין והן קיראין לו זנוחנין לו
פצה ההוגנת לו וכו׳ טכ״ל .וכן הוא בסח״ג (טשין נ״ב)
ובעור אה״ע (ריש סי ,קס״ו) מיי״ש  .זא*כ מבואר שחייבין
לקרותו אצלם זליחן לו טצה ההיגנח לו .וטכצ״ל דס״ל
דהא דקתני בחתניתין מצית חלילה בא הוא ויבמתו לב״ר
והן משיאיו לו פלה וכו .,היינו לאחר שבאה היא ככר
לפני ב’ד לבדה והב״ד קראוהו לפניהם  .אלא דחנא דמתניחין
נקטה בקצור ולא רצה להאריך.בזה .ומאי דקילר בחתניתין
פירש בברייתא דקתני וקראו צו'הן וצא שלוחם .הרי שצריכין
לקרותו לבוא לפניהם  .מ״מ גס לפי דבריהם מה שקוראים
אותו לבוא היינו ל,יקר הדבר לתבעו שייבם או שיחלוץ .אבל
משים המלה שצריכת לימן לו לא היו לריכין לקראו אצלם.

חייבין לקראו ולא מ״י

בהרי כיון דגלי קרח דהב*ד גיפייהו
שליח6 .״כ הרי יכולים לימן לו עצתם שס במקומו .כיון
דבלא״ס ככר באז אליו לקרתו  .וגס מקרא ליכא הוכחה
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ספר המצות רו־ס־ג ז־ל עשה עו
שת״נק לקרותו ני' ליס! לי עצה .מקיא! לי ונאע נקרא
ודאי אעיקר הדבר קאי .להדר להס ממפה החליצה כרחשמנג
מקרא .אלא דמכיון שבאו לפניהם חייבן הכחוב ליתן להם
מצה ההוגנת להם .וא׳׳כ לכ׳ס קשה כדאקשינן דלמה לי
דכתב קרא הכא ודברו אליו לחייב אח הב״ד ליחן להם
מצה ההוגנת להם וחיפיק לי׳ מקרא דלפני מור לא חחן
מכשול דכיון שעל פיהם היא חילץ או חייבם כרי זה כאילו
מבשילים אותם במצה רעה אס לא ימשו אח שלהם להשיאם
מצה ההוגנת להם:

בלא״ה

בעיקר הך דינא דקתני בברייתא וקראו לו הן
1
ולא שלוחם הדבר תמוה טל הפוסקי׳ שהשמיטוהו
ולא הביאוה להלכה כלל .וגם הרי״ך והרא״ש וכן בשאילתות
ונה״ג שהביאוה .לא הביאוה אלא אגב גררא דסיפא .ולכן
לא כתבוה הרי״ף והרא״ש אלא בפרק החולץ לטנין אחר
עיי״ש .ולא הביאוה במקומו בפרק מלוח חליצה  .וכן מתבאר
מדברי השאילחוח והבה״ג מיי״ש  .אבל הרמב׳ס והסמ׳ע
והמור ושאר הפוסקים לא הביאוה כלל .ובין אם נימא דהא
דאימעיט שליח היינו לפנין לקרותו לביא לב״ד .ובין שנאמר
דלא אימר ט אלא לטנין שאין משיאין לו טצה אלא ע״י
ב״ד עצמן ילא ט״י שליח .מ״מ לא הי׳ לכס להשמיט
כדין המפורש בברייתא וילין לי׳ מקרא  .ואמנם גם
אמתניחין דסו״ם חצות חלילה יש להקשות דנקט ואחי
לו מלה
דמשיאין
סדר חליצה וקתני הך מילחא
לו
דוקראו
ההוגנת לו  .ודריש לה מקרא
זקני עירו
ודברו אליו .ואמאי לא קתני נמי הך דינא דוקראו לו הס
ולא שלוחם  .גס יש לחחוה בכיגיא דפרק החולץ (מ״ד
ט״א) דחנן החם ארבטה אחין נשיאין ארבט נשים ומחו .
אס רצה הגדול לייבם אח כולן הרשות בידו  .ופרכינן טלה
בגמרא שם ושבקינן לי' והחניא וקראו לו זקני טירו הן ולא
שלוחן .ודברו אליו מלמד שמשיאין לו טצה הוגנח לו .
שאס הוא ילד והיא זקנה וכו׳ ואל תשים קטטה בביחך.
ומשני לא צריכא דאפשר לי׳ וכו׳ מיי״ש  .ויש לחמיה שהרי
מצה זו שלא ישא נשים הרבה כשאין לו במה לפרנכה לא
נזכרה בהך ברייתא .ומיקר ראייתו של המקשה אינה אלא
מדקחני שמשיאין לו טצה ההוגנת לו .וגם זו שלא ישא
נשים יותר ממה שבידו לפרנסן טצה הוגנת להם היא.
וא״כ תמוה לחה לא הקשה טפי ממחניחין דכו׳יפ החילץ
דקתני בה נמי הך דינא דמשיאין להם טלה ההיגנח להם
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שומט למלתנו שמניחין לו לייבם ובו׳ .ואין לומר דהכי פי׳
ושנקינן פי' וכי אנו חניחין אותו לייבם וכי אין מוחין בידו
והחניא וכו' .ומשני בראפשר לי׳ ומשוס בכי אין מוחין וכו׳.
מ״כ א־ן הפי׳ כך .דא״כ מאי מקשה לו מן הברייתא והא
קחני משיא־ן לו מצה .משמט מצה בסלמא .ומאין הוכחס
מברייתא זו שמוחין עכ״ל טיי״ש .אזיל בשיטת הריטב״א .
אבל דבריהם חמוהים אצלי דמלבד דלישנא דמי שבקינן
לי׳ לא משחט טלה בטלמא  .אלא דלא שכקינן לי׳ ליינמן
ומוחין בידו .גס מיקר הקושיא ליחא .דכיון דלא קחני
מתניתין אלא הרשות בידו אין מזה שום סתירה לברייתא
דקתני שמשיאין לו עצה  .דאע״ס שמשיאין לו טצה מ״מ
הרי הרשוח בידו .וטדיסא מינה אשכחן (בריש פ׳יק דכיטה
ג׳ ברא) דקאמר ר׳י וקנא את אשתו רשות .אע״ג דאמרינן
ההם אליבי׳ דר״י גופי׳ נמי דאין אדם מקנא לאשתו
אא״כ נכנסה בו רוח טהרה עיי״ש .הרי דאט״ג דודאי
כשבא לפנינו משיאין לו מצה לקנא .מ*מ קאמר ר״י
דהרשות בידו .וכ*ש כאן דש״ך למימני בי' הרשות בידו
כיון דאין העלה אלא לטובתו .וכן כפ״ב דמכוח (ח׳ ט״א)
אמרינן דחמיבת מלים לעילם רשות אט״ג דמשכחח לה
חטיבת טציס״תכוכה וחטיבת עצים למערכה .ח״מ כיון
דאם מצא חטוב לאו מצוה השתא נחי שלא מלא חטיב איקרי
רפות טיי״ש  .הרי דאט״ג דודאי כשלא מצא חטוב מיחייב
לחטוב  .מ״מ מיקרי רשות משים דחטיבה חצר טצמה לאו
מצוה היא כיון דאם מלא חטוב לאו מלוה היא .וכן
אמרינן התם לקמן בסמוך לעגין חרישת טומר עיי״ש .וכ״ש
הכא דמשים מצה בטלמא ליכא למימר דנפיק מכלל ישית.
וטי׳ בסרק חפלה השחר (כ״ז ט״ב) בתום׳ ד״ה הלכה
ובשאר ראשונים שם .ובעירובין (מ׳ ט״ב) עייש״ה .ואין
להאריך בזה  .ומדברי הרמכיס ז״ל (בפ*א מהלכות ימם
הלכה י״א) וטור וש״ט אה״ט (סי׳ קס״א הטי׳ ח׳) נראה
דס״ל רכדלית לי׳ לחיקם בסיסיקייהו לא שרינן לי׳ לייבם
אח כולן אלא חולץ טיי״ש  .ומדאי פשטא דסיגיא הכי
משמע כדכחיבנא  .אלא דלפ״ז קיסית הארז והריטב״א
ודאי קשיא טיבא  .דהיכי מוכח בברייתא דלא שבקינן
לי׳ כיון דלא קחני אלא שמשיאין לו מצה הוגנת:
ןד*סן הי׳ נראה לי לימר דמאי דקהני בברייחא וקראו
'לו ולא כלוחם לאו למטיטי שליח במלמא אחי .אלא
הכוונה ע״פ מאי לאמרינן בירושלמי (ר’פ מצות חליצה)

״״״״״איייר־•

'״״־'־ ’יא' ״־־י

f

אלא

י?י״י

 I'?6ל”י״יל’

"

few
אי־קא י־׳־)
אצא

ספר המצות לרס״ג  -א :סעדיה בן יוסף גאון«הלכה ומנהג ;נושאים שונים;» { }4עמוד מס 589הודפס ע״י תכנת אוצרהחכמוד

Q/n

"".ט5

ספר המצות לרס-ג דלעשהעו

רצה 689

דינא מיירי שיש נפי•׳ .והיינו ט״י סחוכין .וכן בפרק וטון דכתיב הזקנים אהל דלעיל קא' טיי׳״ש .והייני לד״י
המדיר במעשה דבורסי בצידון (ט״ז ט’א) טיי״ש .הרי אבל לת״ק י״ל דאפי׳ זקני משמע לי׳ דאהנך דלעיל קאי .
מתניחין היא ובסמוכין מיירי .אבל בזה״ז דליכא החוכין ולריבוי* ג׳ הדיוטו׳ י״ל דנפק״ל מהיכא דנפק״ל לר״י מבישראל
היכי כפינן .כיון דלא טבדינן בה שליחיתייהו .אבל באחח ־שראל כל דהוא .וא'כ גס מקרא• דוקראו ודברו לא תקשה
לק״מ מדאי תנא דברייתא זו דס״ל דלחליצה במינן לכתחילה לרבנן .משוס דהכל אזקניס דרישא דקראי קאי .ולהט
מומחין שפיר דריש מקרא מקראי לו לחטט דלא טבדינן לא פריך אלא לרבי יהודה לחיד .דכיון דדריש מקרא
שליחוחייהו אכל לדידן דלא ס״ל טית .,,אלא אפי׳ לכתחילה דזקני להוסיף עוד שנים • ולא משמע לי׳ דאהנך זקנים
הדיוטות כשרין .א״כ לא מיירי קרא כלל במומחין .והיכי דרישא קאי א״כ גס מקראי דוקראו ודברו יש להוסיף
גדריש מיני׳ לחטט דלא עבדינן שליחוחייהו דמימחין .והא
לרבות עוד ארבעה .והו״ל תשעה :
דבעינן מומחין בכפיי׳ דחליצה איני אלא חכללא דשאר ולפץ ניתח לי שפיר דברי הבה״ג שכתב (בהלכות יבוס
מנים נטלמא בע״י כפיי׳ .דנפק״ל חאשר תשים לפניהם
וחליצה) וז״ל מצות חלילה בשלשה דיינין ואפי׳
דמישוי בטי מומחין .ו6״כ מידי דהוי אשאר טישיי דטבדינן שלשתן הדיוטות .מאי טעחא דכתיב בישראל כל דהוא
שליחותייהו כדאמרינן בסו״פ המגרש שם .ואף דנס בעלמא טכ״ל טיי״ש .והוא תמוה דהרי הך דרשא דבישראל לא
במילחא דלא שכיחא לא טבדינן שליחומייהו .טכצ״ל דחליצה דריש אלא רבי יהודה דאמר מלות חלילה בחמשה .אבל
לא חשיבא כ״כ לא שכיחא .דאל״כ למה לי׳ לתנא דברייתא לרבנן דאמרי מצות חליצה בשלשה נפק״ל שלשה הדיוטותקרא למעוטי׳ .וכיון דלדירן ליתא לההיא דרשא .ממילא מקרא דזקני כמבואר בסוניא דגמרא .וככר עמדי בזה
הררען לדינא דטבדינן בה שליחיתייהו .ושפיר כתב הבה׳ע והניחוה בתימה .אבל לפמש״כ ניחא שפיר .ובדקדוק נקט
דכייפינן ,טכ״ם מבואר מדברי הבה״ג אלו כדברינו ודלא הכי משוס דגם לפני הבה״ג היחה כגירהת הילקוט .
כהאו״ז והריטב״א ז״ל .ויש לחמוה עליהם ז״ל מדוע לא ומזה מבואר דמאי דאמרינן מעיקרא אליבא דרבנן דנפק״ל
הביאו דברי הבה״נ אלו שהם איפוך דבריהם :
הדיוטות מקרא דזקני .אין זה אלא לרווחא דמילתא אפי׳
את״ל דגם לרבנן משמע להו דזקני לא קאי אזקניס דרישא
לכאורה נהתר כל זה מפוגיא טרוכה (דר״פ דקרא .כדס׳ל לר״י .אבל לפי האמת לא צריך לידתק
מצות חליצה) דאמרינן החס ה״ר חציח חליצה בזה .די״ל דזקני לא משמע להו לרבנן למידרש חיני׳
בשלשה שיודעין להקמת כעין דיינין .רבי יהודה אומר שנים אחריני .משוס דאזקגיס דרישא קאי .והדיוטות לא
בחמשה .ח*מ דת*ק דחניא זקנים שנים ואין ב״ד שקול נפק״ל אלא מקרא דכישראל כדנפק״ל לר״י .ולהכי לא
מיסיפין עליהם טוד אחד .הרי כאן שלשה .ור״י זקני פריך אלא מעתה וקראו שנים ודברו שנים אלא לרבי יהודה
בלבד .ודברי הבה״ג מדוקדקים ומוכרחים :
שנים זקנים שנים ואין ב״ד שקול וכו׳ .ות״ק האי זקני
מאי טביד לי׳ .מיבטי לי׳ לריטיי שלשה הדיוטות .ור׳י׳י 1לפ״ז ניחא שפיר .דלרבי יהודה שפיר י״ל דס״ל
דלכתחילה בחלילה בטינן מומחין .והא דלא פליג
הדיוטות מנ״ל וכו׳ נפק״ל מכישראל ישראל כל דהוא וכו'.
אלא מעתה וקראו שנים ודברו שנים הכי נמי לר״י הרי אח״ק אלא במחי דקאמר בשלשה .היינו משוס דנהי
באן תשעה לרבנן הרי כאן שבטה .ההוא מיבטי לי׳ דמלישנא דת״ק ודאי משמט דס״ל דאפי׳ לכתחילה סגי
לכדחניא וקראו לו ולא שלוחם ודברו אליו מלמד שמשיאין בהדיוטית .מ״ח כיון דלא קאחר הכי בפירוש חצות
לו טצה וכו׳ עיי״ש .הרי להדיא דבין ת’ק ובין ר״י אט״ג חלילה אפי׳ לכתחילה בשלשה שיודטין להקרות כעין דיינים.
דס״ל דאפי׳ לכתחילה הדיוטות כשרין לחליצה .כדקהני להט לא נחלק עליו ר״י בהכי .ולא נקט פלוגתא דידי׳
בהדיא בהך בריישא מצית חלילה בשלשה שיודטין להקרוח אלא אשלשה דקאמר ת״ק בהדיא .ולזה שפיר יתכן לאוקמי
כטין דיינין .משמע להדיא דאפי' לכתחילה וגס ר״י לא ברייתא דוקרא לו ולא שלוחם כרכי יהודה .אבל רבנן
פליג אלא במאי דקאמר ת*ק בשלשה וקאמר איהו בחמשה .דודאי מבואר דפ״ל דאפי׳ לכתחילה חולצ׳ן בשלשה הדיוטות.
אבל כהדיוטות לא פליג .ואפי' הכי אחרינן דת״ק ור״י ע״כ אי אפשר לאוקחי הך ברייתא כוותייהו .ולפ״ז דברי
חוקתי קרא דוקראו לו לכדחניא וקראו לו ולא שלוחם  .הבה׳י׳ג מוכרחין עוד יותר .דהרי ע״כ לפי האחת לא
והרי לפי מה שביארנו הך דרשא נא שייכא אלא למ״ד דרשי רבנן זקני .דאל״כ לדידהו הקושיא במקומה עומדת
דלכתחילה מיהת במינן מומחין מדאורייתא בחליצה  .ליחא וקראו שנים ודברו שנים והו״ל שבעה .וכמו שנתבאר.
מיהו נראה דלק״ח ט״פ גירסת הילקיט (פרשת חצא) דלא ועי׳ בהלכות פסוקות לתלמידי רב יהודאי גאין ז״ל (סוף
פריך אלא ממתה אלא לר״י בלבד דוקראו שנים ודברו הלכות עריות) שכתב ג״כ כמשיג בה״ג דשלשה הדיוטות
..ואק להאריך בזה:
נפק״ל מדכתיב בישראל
שנים והו״ל תשטה .אבל לת״ק לא מקשה מידי טיי״ש
לפי זה הא דמיעט תנא דברייהא חוקראו לו
ולכאורה תמוה לגירסא זו אחאי לא פריך נמי לתיק.,
ולא שלוחם מנין אחר הוא לגמרי .וגם לא
אבל באחת לק״מ די״ל דמאי דקאמר לעיל אליבא דת״ק
דמיבטי לי׳ זקני לריבויי הדיוטות .לא קאמר הכי אלא קיי״ל הט כמו שנתבאר .וא״כ ודאי קשה טובא הא דאקשינן
לרווחא דמילתא .אפי׳ את״ל דרבנן נמי משמע להו לחה לי קלא דודברו אליו לאשחעינן כחשיאין לו עלה
למידרש מזקני שנים כמו דדרשי מזקנים שנים כר״י .אבל ההגונה להם .ותיפוק לי׳ מקרא דלפגי מור לא חתן מכשול.
מיהו נראה דאיצטריך לחיקם עלה נמי בעשה דודברו אליו.
לפי האמת לא צריך לזה כלל .דייל דלרבנן לא משמע
דאחריני לא קיימי עלה אלא בלאו דלפני עור .אבל הב״ד
להו אלא לחידרש זקנים דריש טניינא .וזקני רכתיב בתר
ביבזס וחליצה הוסיף בהן הכתוב עשה יתירה לעבור עלה
הט אזקגיס דרישא קא• .והייני הנך גופייהו .ילא דרשינן
בל״ת ועשה .והשתא ממילא מבואר דלפ״ז יפה עשה רבינו
מהך קרא להיסיף עוד שנים .וכמו שפירש״י שס לעיל
אליבא דר״י דוננשה יבמתו אליו לטיני הזקנים לא קחשיב הגאון ז״ל שלא מנה עשה זו שעלהב״דבמספרהפרשיות.
משוס
j

אמנם

ומעתה
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משוס דלטעמי׳ אזיל דבכל כיו״ב דליכא כפקיחא אלא כדי
למכור מליו בל״ת ועשה ס״ל שאינו נמנה במנין המלוות
אלא הלאו או העשה בלבד .ואס האחד כולל יותר מהשני
חונה רק את זה שכולל יותר .והילכך כאן לא מנה אלא
לאו דלפני עור לקמן במנין הלאוין משום שכולל כל אדם
וכל הענינים .והשמיט המשה דלא קאי אלא על הב״ד
בלבד .ודוקא בחלילה ויכום:

והנה

מלבד העשה דיבוס וחלילה יש בזה ג״כ לאו דכתיב
לא תהי׳ אשת המה החולה לאיש זר .ורבינו הגאון
ז״ל מנה לאו זה לקמן בחנין הלאוין .והיינו משום דאין
זה מנין למלוה שיש בה ל״ת ועשה דלפי דרכו של רב־נו
הגאון חינו נחנה אלא הלאו אי העשה בלבד .משוס דנאן
איו הלאו והעשה מענין אחד .דעשה דיבום וחלילה קאי
על היבם דוקא .ומדברי הסמ״ק (סי׳ קפ״ח) והחיטך
(מלוה תקל״ח תקל״ט) מבואר דס״ל דגם היבמה אינה בעשה
זו וכ״כ באבודרהם (שער שלישי) ובתשו׳ הרשב״א (ח״אסי׳
י״ח) .ועי׳ אורחות חיים (הלכות ברכות כע״ח) עיי״ש .
וא״כ המשה אינה אלא ביבם ולא רמיא על היבמה .והלאו
רמי מל היבמה ולא על היבם .ואפי׳ לפי מה שנראה
מחש״כ התום׳ (בגיטין ח״א ע״א) בד״ה לישא וכו׳ שכתבו
דכיון דבדידה ליכא משה לא אמרינן עשה דתי ל״ת עיי״ש.
א״כ ביבוס דאמרינן עשה דחי ל״ת ע״כ גס בדירה איכא
משה .וכן מוכרח מדברי חוס׳ ישנים (כתיבות מ׳ מ״א)
בד״ה אי אחרה עיי״ש .מ״ח ליתא לעשה אלא ביבם
ויבמתו .אבל לאו דלא תהי׳ אה״ח החולה איתא בכל אדם.
שכל מי שבא מלי׳ קודם שנחלצה מהיבם עובר בלא! זה.
וגס מלד המשה לא היתה אסורה על אחרים .שהרי אפי׳
נשאת לאחר אפשר שההי׳ חוללת במודה תחתיו .וגם אפשר
שיגרשנה ותתייבס ולא מתבטלת העשה כלל .וכ״ש בזנות
מם אחרים דלא שייכא משה דיבוס וחלילה .וליכא אלא
אזהרה דלא תהי׳ אה״ח החולה לאיש זר .וראיתי בספרי
(פרשת הלא פיסקא רפ״ח) דאחרינן החם לא תהי׳ אה״ח
החולה לאיש זר לחה אני לריך .לפי שאמרנו להלן אשת
אחד מתייבמת ולא אשת שנים יכול אך כאן כן ת״ל לא
תהי׳ אה״ת החולה וגו׳ כילד הוא מושה או חוללת או מתייבמת
מיי״ש .משמע לכאורה דמדייק לחה אני לריך משוס דכבר
כתב קרא יבמה יבוא טלי׳ .וזה קשה לפחש״כ .דודאי
תרווייהו לריכי ואין מנין זה לזה .אלא שכבר פירשו המפרשים
שם דעיקר דיוקו של הספרי אינו אלא למה לריך לחיכתב
אשת החת .דלא הו״ל למיכתב אלא לא תהי׳ אשתו החולה
וגו׳ .ומזה הוא רדריש דאם חח היבם אחר שנתייבמה
חוזרת ומתייבמת לאח השני .ואין אני קורא בה אשת שני
מחים .אבל ודאי מיקר הלאו אילטריך לגופי׳ ואינו ענין
למשה .ועפ״ז נראה במאי דדריש עוד בספרי שם (לקחן
פיסקא רפ״ט) יקום על שם אחיו החת לפי שנאמר להלן
אשת אחד חתייבחת ולא אשת שנים מנין .חת ראשון ייבם
שני מת שני ייבם שלישי ת״ל החת המת ריבה עיי״ש.
וראיתי לקלת מפרשים שנתקשו בזה דהרי כבר נפק״ל הך
מילתא התם למיל מקרא דלא תהי׳ אשת המת .ונדחקו
בזה .ולפחש״כ לק״מ דלעיל לא איתרבאי אלא ללאו דלח
תהי׳ החוצה .אבל אכתי לא שממנו דהיבס קאי טלה בעשה
אם לא ייבמה .ורביי׳ קרא הכא מקרא דיקוס ע״ש אחיו
כמס גם למשה מל היבם .שאם לא ייבחנה טובר במשה כשאר

יבמה שעדיין לא נתייבמה מעולם .יזה פשוט ואין להאריך:

ומש״כ

רבינו הגאון דל אולי יקום שריד ומבואר דס״ל
דבעינן ביבום ביאה הראויה להקמת שס
כפשטי׳ דקרא דכתיב להקים לאחיו שם בישראל.
אחר לאונן בא אל אשת אחיך ויבם
וכן יהידה
אותה והקם זרע לאחיך .אבל ראיתי להתוס׳ (בפ״ב
דיבמות כ׳ ע״א) בההיא דאמרינן התם דחייבי לאוין חה״ת
אתי משה דיבום ודחי ל״ת ומתייבחות .אלא דמדרבנן גזרו

ביאה ראשונה אטו ביאה שני׳ .וכתבו בתוס׳ שם בד״ה
יבא עשה וכו׳ וז״ל הקשה ריב״א (בפ׳ב דסנהדרין) דכיון
דאין אשה מתעברת מביאה ראשונה כו׳ .היאך תתיבס
דבביאה ראשונה ליכא הקמת שם וביאה שני׳ אסירא לי׳.
כדאמר לקמן גזירה ביאה ראשונה אטו ביאה שניי׳ .ואור״י
דלק״ח דלא בעינן שתהא ראוי׳ להקמת שם אלא שהיבמה
והיבם יהיו ראויין להקמת שם .ולא ממעטינן אלא אילונית
וסריס שתינן ראויין לילד לעילם .אבל ביאה שאינה יכולה
להתעבר בה לא ממעטינן .כיון שהאשה והיבם (כצ״ל)
ראייין לבסוף להוליד .דאל״כ תקשה היאך קטנה מתייבמת
לרבנן וגס לר״ח היהה מתייבחת אי לאו חששא דשמא
תמנה אילונית  .ובפרק ב״ש תנן קטן הבא על הגדולה
הגדלנו .ובפרק הבע״י נחי מרבינן דנקנית בביאה שלא
כדרכה והמראה אע״פ שאינה מהעברה בה עכ״ל עיי״ש.
הרי שהכריחו מכמה ראיות דלא בעינן שתהא ביאה ראוי׳
להקמת שם .וא״כ דברי רביני הגאון ז״ל צ״ע טובא
לכאורה .וגס בהד־א אחרינן (בפרק ב’ש קי״א ע״ב)
אחהניתין דתנן קטן שבא על הגדולה תגדלנו .ופרכינן קרי
כאן להקים לאחיו שם והאי לא בר הכי הוא .אמר אביי
אחר קרא יבמה יבא עלי׳ כל דהו .רבא אחר בלא״ה נחי
ונו׳ א״ק כי ישבו אחים יחדיו אפי׳ בן יום אחר מיי״ש.
הרי בהדיא דגלי קרא דלא בעינן ביאה ראוי׳ להקמת שם.
אלא שראיתי להרמב״ן ז״ל (בפ״ק דקידושין י׳ ע״א) שכתב
וז״ל וא״ת כיון שקנאה בהעראה אף סוף ביאה ראשונה
אסורה .והיאר אמרו ביאה שניי׳ .לחו קושיא היא דהע״ג
שבהעראה קנחה שרבתה אותה תורה .מ״מ חצות יבמה
יבא עלי׳ ישנה בכל ביאה ראשונה עד גמר ביאה .שזהו
ביאה האחורה בתורה אע״פ שרבתה אף העראה .ועוד
דכתיב להקים לאחיו שם ואין אשה מתעברת בהעראה עכ״ל
עיי״ש .ובפ״ב דיבמוח (שם כ׳ ע״ב) כתב וז״ל גזירה ביאה
ראשונה אטו ביאה שניי'  .פי' שאין מצות יבחה יבא עלי׳
אלא מל ביאה ראשונה  .ואע״פ שאין אשה מתעברת
מביאה ראשונה ולא מקיים להקים לאחיו שם  .כיון שאפשר
לממך כחמר מצוה בביאה ראשינה איתא בין בבחולהבין
בבעולה בין שנתעברה בין שלא נתערבה וכו׳ טכ״ל עיי״ש.
וכ״כ הריטב״א ז״ל (ביבמות ובקידושין שם) ט״״ש .מביאר
דס״ל דאע״ג דגלי קרא דיבמה נויקניא בהעראה .ומשהערה
כה מנרשה בגט ואינה צריכה חלילה  .אע״פ שאינה יכולה
להתעבר בהעראה .מ״מ מיקר המצוה היא לגמור ביאתו
כדי שתוכל להתעבר  .כדכתיב להקים לאחיו שם  .וח״מ
בחייבי לאוין לא הותרה אפי׳ בבתולה יותר מביאה ראשינה
אע״ג דאינה מתעברת מביאה ראשונה .מכוס דגם בביאה
ראשונה אפשר שתתעבר ע״י חיעיך .והילכך אע״פ שלא
נתמטכה אסורה בביאה שניי׳ מה״ח  .דהו״ל כמו אפשר
לקיים שניהם דלא אמרינן אתי פשה ודחי ל״ח  .וכיון
שאפשר לה מיד בביאה ראשונה להתמעך ולהיות אפשרות
שתתעבר
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ס״להכי .ולקצת מפרשי הספרי ראיתי שכתבו קצת ליישב
דעת הרמב״ם דכדל דמ״מ כיון דבמתניתין ובברייתא שס
לא נקט בפלוגתא דר״ע ור״י אלא זקן ממרא בלבד.
משמע דפליגי בהכי על תנא דספרי .וס״ל דלא פליג
ר״ע אלא בזקן ממרא בלבד .אבל באחריני מודה ר״ע
לר״י .והכי נקט הרמב״ס להלכה כמשנתנו וברייתא
דידן .ודלא כהספרי עיי״ש בדבריהם .ואין זה מוכרח
כלל .וגם בתוספתא (פי״א דסנהדרין) איתא בהדיא דלר״ע
בכולהו הנך ארבעה ס״ל דממתינין להס עד הרגל.
ומוסיף שם עוד עליהן גם המדיח ונביא השקר מיי״ש.
והיינו נמו שביארנו לעיל דס״ל דהני נמי בכלל מסית
נינהו .ועכ״פ נשמע מדברי הלח״מ והרב צידה לדרך
דלר״ע לא נפק״ל בזקן ממרא דממתינין להם עד הרגל
אלא מדמיים קרא וכתב ולא יזידון עוד .ולפ״ז ממילא
נשמע דגם במסיח ועדים זומחין לא נפק׳ל לר״ע הכי
אלא מדסייס בהו קרא וכתב ולא יוסיפו לעשות:

ובהכי

י>

ספר המצות לרביינו סעדיא גאון ז״ד.

תתבאר שפיר סוגיא דפ׳ק דמכות דלתכחים
דר*מ כולי׳ קרא איצטריך להכרזה .ואמאי
לא פגי להו ישמעו וייראו לחוד כדס״ל לר״מ .אבל לפי
מה שנתבאר הדבר נכון .דמישמעו וייראו לחוד לא הוה
שמעינן אלא הכרזה בלבד .ולהכי אתי סיפא דקרא ולא
יוסיפו לעשות וגו׳ לומר דהכרזה אלימתא טפי בעינן.
דהיינו להמתין לו עד הרגל .ור״מ ס׳ל כר״י דכולם
אין ממתינין להם עד הרגל ואפי׳ בזקן ממרא .ולהכי
שפיר קאמר דהכרזה מישמעו וייראו נפקא .וכי איצטריך
קרא דולא יוסיפו לעשות לאזהרה הוא דאיצטריך .וגס
יתכן לומר דפ״ל דמישמעו וייראו לחוד נמי איכא
למשמע הכרזה אלימתא .ובהכי ניחא שפיר ברייתא
דחוספתא שם דקחני בדר״ע דכולהו ארבעה צריכין הכרזה
וממתינין להם עד הרגל .אע׳ג דבבן סו״מ לא כתיב בי׳
אלא ישמעו וייראו לחוד .והיינו משוס דאתיא כר״מ
דס״ל דמישמעו וייראו לחידי׳ נמי משמע הכרזה אלימתא.
ומעתה לפ״ז ממילא מבואר דברייתא דפרק הנחנקין שס
דקתני ארבעה צריכין הכרזה .ובכללן בן סדח .אתי
שפיר אליבא דכ״ע .דאפי׳ חכמים דר״מ לא פליגי עלי׳
אלא במאי דלדידהו כדל דכולי׳ קרא איצטריך לענין
להצריך הכרזה אלימתא להמתין עד הרגל .ולא לחוש
לעינוי הדין .אבל הכרזה בעלמא ולהמיתו מיד ודאי
אפי׳ לדידהו שפיר שמעינן מישמעו וייראו לחוד .והילכך
בבן סו״ח אע׳ג דלא כתיב בי׳ ולא יוסיפו לעשיח .נהי
דהכרזה אלימתא לא בעינן ביה לחכמים דר״מ .מ״מ
הכרזה בעלמא מיהא בעינן לכ״ע .וא״כ הך ברייתא
שפיר אתיא אפי׳ כחכמים .דעכ״פ כולהו הנך ארבעה
הכרזה מיהת צריכין .אלא דלחכמים כל חד כדיני׳ .בן
סדמ םגי ליה בהכרזה כל דהוא .ואינך תלתא בעו
הכרזה אלימתא:
והשתא לפ׳־ז ליכא שום סתירה בדברי  .הבה״ג.
דאע׳ג דפסק כחכמים דר״מ דכולי׳ קרא
דעדיס זוממין וזקן מחרא ומסית אילטריכו להכרזה.
מ״מ שפיר הביא בהלכותיו ברייתא דארבעה לריכין
הכרזה .משוס דמיתיקמא שפיר אפי׳ כחכמים דר'מ כמו
שנתבאר .ובזה מתיישב ג״כ מה שתמהו כמה מהראשונים
דל וכל האחרונים בסתירת דברי רש׳י דל ממש״כ גבי
זקן ממרא (בפ׳ שופטים) למש״כ גבי בן סו״מ (בס׳ תצא).

ומש״כ בזה במנחת יהודה (פ׳ שופטים) בשם הר״מ מקוצי
ז״ל .דבריו תמוהים מאוד אצלי מברייתא דספרי ותוספתא
שהבאתי לעיל עיי״ש .וגס האחרונים ז״ל נסתבט בזה
הרבה .אבל לפי מה שביארנו אתי שפיר בפשיטית ואין
כאן מקום קושיא כלל כמבואר .והשתא לפ״ז אתי שפיר
מה שלא מנה הבה״ג לאו דולא יוסיפו לעשות לאזהרת
מסית .והיינו משוס דלפי מאי דקיי׳ל כרבנן דר״מ הך
קרא אילטריך להכרזה וכמו שנתבאר .ואינו אזהרה כלל .
כן היה נראה לומר לכאורה .אבל באמת כל זה נא יתכן
בדעת הבה״ג .דהרי הבה״ג מגה במנין הלאוין לאו דולא
יזידון עוד דכתיב בזקן ממרא .וכן מנאוהו באזהרות
הר״א הזקן והר״י אלברגלוני דל .וכן מנה אותו גם
רבינו הגאון דל (לאוין מ״ו) עיי״ש ובמה שביארנו שס
בזה .וא״כ ע״כ ס״ל דהברזה מישמעו וייראו לחוד נפקא.
ואייתר ולא יזידון עוד לאזהרה .וממילא מבואר דהוא
הדין ללאו דולא יוסיפו לעשות דמסית .ועכצ״ל דס״ל
דסוגיא דרפ״ק דמכות בפלוגתא דחכמיס ור״מ לא קאי
אלא על קרא דעדיס זוממי; בלבד .ושלא כדעת הרב
פר״ח וכמו שנתבאר לעיל וא״כ הקושיא במקומה עומדת
אמאי לא מנו לאו דולא יוסיפו לעשות דמסית .ומיהו עכ״פ
כבר נתבאר דלרבינו הגאון דל בלח ה ליכא בזה מקום
קושיא .דלשיטתו אין לאו זה :א בנ,נ ן ויפה עשה ע״פ
_ ____________שיטתו שלא מנה איתי:

ומלבד

זה חפשר לומר ע״פ מה שהקשה 'בחשרחות־
יאיר (סי׳ קס״ו) למה לי אזהרה זו למסית
לפני
מקרא דולא יוסיפו לעשות .תיפוק לי׳ משום
עיר לא תת! מכשיל .ומה שרצה שם לתרצה .כבר חזר
הוא דל גופי' בהשמטות שם ודחאה והגיחה בקושיא
עיי״ש .ואע״ג דלפי דעת כמה מהראשונים דל דס״ל
דכנתינת מכשול לחודה לא קעבר בלפני עור אלא משנכשל
ע״י המכשול .כמו שנתבאר אצלנו (לעיל לאוין נ״ה)
טיי׳ש .א״כ לק״מ .דהא המסית מתחייב בהסתה לבד
אע״פ שלא אכה לו ולא שמע אליו הניסת כלל .והרי בזה
ליכא לאו דלפני עור לשיטה זו .אבל אין זה מוסכם.
דאיכא דס״ל דבנתינת המכשול מיד קעבר בלאו דלפני
עור לא תתן מכשול .ונראה קצת דזו היא דעת הרמ״ה
דל .דבהכי אחי שפיר מאי דס״ל דגם במסיח דשאר
עבירות איכא עונש בדיני אדם .והדבר תמוה דהרי לא
אשכחן שוס אזהרה במסית אלא במסית לע״ז בלבד.
ואין עונשין אלא א״כ מזהירין .אבל לפ״ז אתי שפיר
דאפשר דאזהרחו מלפני עור וגו׳ .וממילא מוכרח ע״פ
זה דס״ל להרמ״ה דל דמיד בנתינת המכשול קעבר
בלפני פור .דאל״כ הדל לאו שאין בו מעשה .ושוב
ליכא עונש בידי אדם על אזהרה זו .וכחש׳כ באמת
בחנוך (מלוה רל״ב) עיי״ש .והיינו משום שהוא מהסובריס
דאין אזהרת לפני עור אלא על המכשול .ואז ליכא מעשה.
ואע״ג דבהדיא כתב הרמ״ה דל שם דמסית דשאר עבירות
לא מיחייב אלא אס אבה ושמע אליו הניסת .וא׳כ אם
איתא דאזהרתו היא מלפני עור .עכל״ל לכאורה דס׳ל
דאינו עובר בלפני עור אלא כשעת הכשלון .ומ״מ ס״ל
דהדל לאו שיש בו מעשה משוס מעשה דנתינת המכשול.
אבל זה לא יתכן .שהרי הרמ״ה דל גופי' ס״ל בפרק
ארבע מיתות (כדה ע״א) כפירש״י שם דכל שבשעת העבירה
לא קעביד מעשה .אע*פ שנעשית העבירה פ״י מעשה
ימעיקרא

מנין ע״א העונשין .עונש כד .כה.
דמעיקרא קודם העבירה .חין זה חשוב לחו שיש בו
מעשה  .כמבואר להדיא שם בדבריו לענין ידעוני עיי״ש.
ושלא כדעת הרמב״ס דל (ריש פ״ו מהלכות נדז) כמו
שביאר דבריו בלח״מ שם עיי״ש .וכ׳ש כאן במסית דגם
מעיקרא ליכא מעשה אלא דיבורא בעלמא .ולא שייך
הנא לומר בדבורי׳ קעביד מעשה זה שניסת על ידו.
וכההיא דרפ״ק דתחורה דחשיב לאו שיש בו מעשה מאי
דבדיבורי׳ קעביד מעשה .ועי׳ מש״כ הראשונים ז״ל
(בפרק ארבע מיתות שם) .דאפילו אח״ל כן מ״ח לא
עדיף דבור זה יותר ממעשה ממש דס״ל להרמ״ה ז״ל
כל שבשעתא דעבר לא קעביד מעשה לא חשיב יש בו
מעשה במעשה דמעיקרא .וא״כ הכא אס איתא דליכא
אזהרת לאו דלפגי עור אלא בכשלון ולא בנתינת המכשול.
ודאי אית לן למימר דהו״ל לאו שאין בו מעשה .כיון
דבשעת כשלון הניסת לא קעביד המסית כלום .ועכצ״ל
דאע״ג דודאי כדל להרמ״ה ז״ל דמיד בנתינת המכשול
קעבר בלפני עור .מ״מ לא מיחייב עד דליית ליה
הגיסת דחיחעבדא עכ״פ מעשה ע״פ דיבורו ע״י הניסת.
ועי׳ במש״כ הרב לח״ח (פ״ג מהלכות ע״ז ה״ט) עיי״ש
היטב .ואכמ״ל בזה .ומה״ט גופא הוא דלא מתחייב
המסיח דשאר עבירות אלא בששמע אליו הניסת .אע״ג
דודאי איסורא קעביד בנתינת המכשול מיד .ונפק״מ
לענין היכא דגתינת המכשול היא ע״י מעשה .וכגון
מושיט כוס יין לנזיר וכיו״ב דחייב מיד אע״ג דאכתי
ליכא מכשול .והשתא לפ״ז-ודאי קשה אמאי לא מייתי
אזהרה למסית מאזהרת לפני עור לא חתן מכשול:

אייברא

דלכאורה אפשר לומר דמאחר דס״ל להרמ״ה
דל דלוקין על לאו דלפני עור כמשכ״ל.
וע״כ דס׳ל דלא הוי לאו שאין בו מעשה .ומטעם
שנתבאר .וגם אינו לאו שבכללות משום דהמכשוליס
כולם משם אחד הן .וכל כיו״ב לא חשיב לאו שבכללות
כמש״כ הרמ״ה דל גופי׳ (בפרק ארבע מיתות כדג ע״ב)
עי״ש .וכ״כ בחום׳ שם (ד״ה על כולם) .ובפרק בחרא
דמכות לח ע״א) ד״ה ולילקי עיי״ש .ובתום׳ רי״ד
(פסחים ימ״א ע״א) וכן דעת הרמב״ס דל כמש״כ בכ״ח
ל־פי״א מהלכות ע’י) עיי״ש .וכ״כ הרמב״ן דל (בסה״מ.
שורש תשיעי) במין הראשון דלאוין שבכללות עיי״ש.
ולכאורה נראין דבריו כסוחרין זא״ז למש״כ (בחי׳ לחכות
שם) שלא בדברי התום' שם עיי״ש .אלא שיש ליישב

י

ואכמ״ל בזה אלא שראיתי להרמב״ן דל ביבמות (פרק
יש מותרות פ״ד ע״ב) בההיא דאמרינן התם דכל היכא
דאיהו מוזהר היא מוזהרת שכתב ודל קשה לי תיפוק
ליה דהא איכא משוס לפני עור דשוה בכל וכו׳ .וי״ל
דלעולס משוס לפני עיר איכא אבל ללקות משום לאו
המיוחד בה מהדרינן וכו׳ עכ״ל עיי״ש .וראיתי להריטב״א
דל שם שהבין מדבריו חלו דס״ל דלפני עור הדל לאו
שבכללות ואין לוקין כגליי עיי״ש .ואמנם לענ״ד הוא
תמוה שאינני רואה שוס רמז לזה בדברי הרמב״ן דל
שם .אדרבה מלשונו שם משמע דודא' לוקין על לאו
דלפני עור .אלא דבסוגיא דהתס מהדר לאשכוחי מלקות
באשה דאיסורי כהונה משוס הלאו המיוחד בה .משוס
דקאי התם על הא דאמר רבא כל היכא דאיהו מוזהר
היא מוזה־ת מאותו הלאו עצמו שהוא מוזהר עלה .אבל
משוס לאו דלפני עור דלא מיחיינא היא אלא משוס
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לתא דידי׳ מל מה שמכשילחו נא מיירי התם .אע״ג
לודאי אית בה מלקות נמי משוס לאו דלפ״ע .וזו היא
כוונת הרמב״ן דל במש״כ דלעולס משום לפ״ע איכא
וכר .וכן ריהטא דכל לשין הרמב״ן שם עייש״ה .וכן
מתבאר מלשון הרמב״ן שהביא הרשב״א דל שם עיי״ש.
ומיהו בעיקר הדבר ראיתי להרחב״ס דל (בסה״מ.
שורש תשיעי) שכתב ג״כ דלפ״ע הדל לאו שבכללות
עיי״ש .וכ״כ בכ״ח (פ״י מהלכות כלאים הל״א) וכ״כ
עוד (פי״ב מהלכות עדות ה״ט) עיי״ש .וכ״כ הרב
המאירי דל (ביבמות שם) שאין לוקין על לאו זה
עיי״ש .ואכמ״ל בזה .ועכ״פ כיון דלפי מה שנתבאר
ס״ל להרמ״ה דלוקין על לפ״ע .שוב לא הוה מצינן
למימר דאזהרת מסית נפק״ל מלפ״ע .דא״כ הדל לאו
שניחן לאזהרת מיתת ב״ד דאין לוקין עליו .ולהכי מייתי
אזהרתו מקרא דולא יוסיפו לעשות .ובתכי מחורצת
קושית הרב חות יאיר .אלא שאין זה מספיק .משוס
דעיקר הדבר אינו ברור אם כידב הוא בכלל לאו שניתן
לאזהרת מיתת ב״ד .כמבואר בתוס׳ (פרק מי שהחשיך
קנ״ר ע״א) ד״ה בלאו נמי וכו׳ עיי״ש .ובמש״כ הה״מ
בהלכות שבת (פ״כ ה״א) מיי״ש .ועי׳ מש״כ הרב כנה״ג
בדינא דחיי (לאוין ר״כ) ואכמ״ל בזה .אלא דאפשר לומר
בפשיטות דאין ה״נ דהוה מצי למימר הכי .אלא דעדיפא
ליה למינקט אזהרת מסית מקרא דולא יוסיפו לעשות
דהו״ל אזהרה מיוחדת למסית דכתיבא בדידי׳ גופי׳
בפרשת מסית  .וגס במדיח דמייתי החס אזהרתו מקרא
דלא ישמע על פיך .אע״ג דהוה מצי למימר דהו״ל
בכלל אזהרת לפני עור .מ״מ ניחא ליה טפי למינקט
אזהרתו מקרא דולא ישמע על פיך .אע״ג דלא כתיב
בפרשת מדיח גופי׳ .וגס כולל ג״כ ענינים אחרים דדמו
ליה .מ״מ הדל אזהרה פרטית מיוחדת יותר מקרא
דלפני עור שכולל כל מיני מכשול .וכיו״ב כתב הרמב״ן
דל ביבמות שהבאתי לעיל:

ן^ךץך)

לפ״ז אפשר לדון ולומר דאע״ם שכבר ביארנו
בזה בדעת רבינו הגאון דל לעיל (לאוין
נ״ה) דס״ל דאזהרת לפני עור לא על נתינת המכשול
היא אלא על המכשול .וכל זמן שלא נכשל העור לא
עבר בלפני עור עיי״ש .מ״ח יש מקום לדון בזה ע״פ
מה שדרשו בספרא (קדושים פ״י) .ומייתי לה בפרק
ארבע מיתות (ס״ד נדב) יכול העביר ולא מסר יהא
חייב ת״ל לא תתן .מסר למולך ולא העביר יכול יהא
חייב ת״ל להעביר עיי״ש .ולפ״ז נראה דגם כאן אפי׳
להסובריס דכיון דכתיב לפני מור לא תתן מכשול.
משמע דעיקר האזהרה היא על הכשלון .מ״מ כיון
דכתיב בההוא קרא לא התן .הנתינה נמי בכלל האזהרה
היא  .ואע״ג דלהסובריס שלוקין על לאו דלפני עור אינו
לוקה עד שיתן ויכשיל .מ״מ על הנתינה לחודה נמי
קעבר על לפני עור לא תתן מיהת מתורת חצי שיעור.
וכדרך שביארנו לעיל (לאוין ל׳) לענין כתיבת קעקע
עיי״ש היטב .דכיון דעיקר האזהרה היא על נתינת
הרי נתינת המכשול מיהת הו״ל
המכשול עם הכשלון.
חצי שיעור האיסור וקיי״ל חצי שיעור איסורו דאורייתא.
ולפי מה שביארנו שם לדעת רוב הראשונים ז״ל גס
בתלי שיעור עובר בלאו כבשעיר שלס .אלא שאין עונש
שלם עיי״ש .ובפרט לפי המבואר
בפחות מכשיעור
בירושלמי
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בירושלמי (פרק ארבע מיתות.ה״י) .שהבאתיו שם .דגס
במעביר מזרעי למולך אע״ג דמיעע קרא מסר ולא
העביר .מ״מ היינו דוקא מעונש מיתת ב״ד .אבל בל״ת
דמזרעך לא תתן וגו' עובר על המסירה לחודה אע״פ
שעדיין לא העביר עיי״ש .והתם איכא מ״ד דלוקה על
המסירה בלא העברה  .והיינו משים דמיעועא דקרא
מיקמינן למיתת ב״ד לחודה .אבל מלקות ט־חייב .אבל
כאן כיון דליכא אלא מלקות .כי מיעט קרא אימעיט
אפילו ממלקות .אבל איסורא מיהת איכא כבכל חצי
שיעור .ועפ׳ז יש מקום ליישב מה שעמדנו שם דבקצת
דוכתי מוכח דמיד בנתינת המכשול קעבר בלפני עיר
וגו׳ .ובמק״א משמע איפכא דאינו עובר אלא בכשלון
עיי״ש היטב .אבל עפ״ז ניחא .אלא שאין להאריך בזה
כאן .וא״כ אפשר לומר דאע״פ שבלשון אזהרת לפני
עור כתב רביגו הגאון ז״ל שס שלא להכשיל .היינו רק
משום שכולל נתינת המכשול כאחת עס הכשלון .משוס
דע־קר האזהרה היא על הנתינה שעס הכשל!ן .אבל
נתינת מכשול לבד אע״פ שעכ״פ אסורה מדאורייתא.
מ״מ אין זה אלא מתורת חצי שיעור .ומ׳ח גס בנתינת
המכשול קעביד איסורא דאורייתא אע׳־פ שלא נכשל
העור .וגס עובר בהכי בלאו להטובריס דבחצי שיעור
גמי איכא ל״ת .אלא דמילקא לא לקי .והשתא לפ״ז
במסית כיון דאע״פ שמתחייב על ההסתה גרידא אפילו
כשלא שמע לו הניסת .מ״מ הדל נמי בכלל לאו דלפני
עור .דהא נתינת המכשול מיהא איכא .אלא דמייחינן
אזהרתו מקרא דולא יוסיפו לעשות משוס דהו״ל אזהרה
פרטית למסית  .וכתיבא בדידי׳ גופי כמשכיל .א״כ יפה
עשה רבינו הגאין ז״ל שלא מנה לאו דולא יוסיפו
לעשות .משוס דלשיטתו אזיל דבכל כידב אינו מונה
אלא הלאו הכללי בלבד .והילכך אחר שכבר מנה לאו
דלפני עור שבכללו גם אזהרה למסית .לכן לא מגה
שוב לאו דולא יוסיפו לעשות  .ואפילו אתיל דדעתו כדעת
הסוברים דבחלי שיעור ליכא אלא איסורא דאורייתא
בעלמא .אבל לאו ליכא .מ’מ כיון דעכ״פ כבר שמעינן
בה מיהת איסורא דאורייתא מכלל הלאו דלפגי עור
שכבר נמנה .שוב לא יבא בחנין לאו דולא יוסיפו
לעשות לשיטתו .כמו שביארנו בכמה דוכתי .ובפרט
כמבוא (סי׳ ד׳ ובסי׳ ז׳ שורש ששי) ע"׳ש  .ועי׳ מש״כ
עוד בזה בפנים (לעיל לאוין סיב) עיי״ש היטב .ועדיין
יש אתי לדון בזה הרבה אלא שאכמ״ל בזה יותר .והעיקר
כמשכיל בטעמו של רבינו הגאון דל בזה:

עונש כו .כז.

ומת^ךי^ך,
”

ידעוני

באונו .וירעונו .כתיב (בפי קדושים)
כי יהיה בהם אוב או
ואיש או אשת

מות יומתו באבן

ירגמו

אותם וגו׳ ואזהרותיהם

נפק״ל מדכתיב (שם) אל חפנו אל החובות ואל הידעונים.

וחנאן רבינו הגאון דל לעיל (לאוין ט״ו
מתלהלה
וכמה שביארנו שם בזה .ופי׳

ט״ז)

עיי״ש

הוא מלשון

הכתוב (משלי .כיו .י׳ח) נמחלהלה היורה חצים וגו׳.
ופי׳ הראביע דל שם מחלהלה משתטה .כמו ותלה

ארן מצרים .כלומר נסתכלה עצתם ע"״ש .וזהו שכתב

רבינו ומתלהלה באובו וידעוני .כלומר המשתטה באובו
או ידעוגו .וזה מתבאר עפמש״כ הרמב״ס ז״ל (פייא
מהלכות עיז הלכה טיז) עיי״ש היטב .ובמש״כ בנמוק״י
(סו״פ ארבע מיתות) ובתשובות המיוחסות להרמב״ן זיל
(סי׳ רפיג) .ובתשובות הרשב״א (ח״א סי׳ תייג) ואין
להאריך בזה .והנה כאן מיירי בעושה אוב או ידעוני
שענשן סקילה .אבל יש בזה עוד שני לאוין בשואל אוב
או ידעוני שאינם אלא באזהרה .כדחנן (פרק ארבע
מיתות ס״ה ע״א) .ואזהרותיהס מנת רבינו הגאון זיל
לעיל (לאוין י״ח .י״ט) עיי״ש:
וד^ןק הרחבים זיל (שורש שביעי) השיג על כל המינים
אשת איש ונערה המאורסה ובת כהן כל אחת
מהן מלוה בפיע .וכתב דטעות הוא  .דאין כאן אלא
מלוה אחת .דהיינו ל״ת דלא תנאף שכולל אזהרה לכל
ענין אשת איש בין שהיא בת ישראל נשואה או ארוסה
או בת כהן .אלא שחלק הכתוב בענשן .דאשת איש בת
ישראל הנשואה בחנק .והמאורסה בסקילה .ובת כהן
בשריפה .ואין זה אלא דקדוקי מלוה של אזהרת לא
תנאף .ואין לנו בזה אלא מצוה אחת בחשבון החלות.
והכריח כן שס .ודל ובבאור אמרו (סנהדרין נ״א ע״ב)
הכל היו בכלל הנואף והנואפת .הוציא הכתוב את בת
ישראל לסקילה .ובת כהן לשריפה .בזה ירצו שאיסור
אשת איש כולל כל מה שאמר הכתוב בהס חות יומת
הנואף והנואפת .אבל הבדיל הכתוב במיתה זו .ושם
קצת האישים בשריפה .וקצתם בסקילה עכ״ל עיייש.
וכוונתו מבוארת להשיג בזה על הבה״ג וסייעתו שחנו
במכין העונשין אשת איש בפ׳ע בחנין חייבי חנק .
ונערה המאורסה בפ׳ע במנין הנסקל'[ .ובת כהן בפ״ע
בחנין הנשרפין .ואמנם ודאי דלפי מה שהבין הרמכ״ס
דל גופי׳ (בשורש י״ד) בכוונת הבה״ג וסייעתו ז״ל
במגין העונשין למנות העונשין מצד עצמן במלות בפ״ע.
מלבד אזהרותיהן שנמנו במגין הלאו'[ עיי״ש .א'כ אין
כאן מקום השגה כלל .דהרי לפי זה ודאי יש למנות
עונש דאשת ישראל הנשואה .י ודאשת כהן .ודנערה
המאורסה שנאמרו כל אחד בפ״ע .וגס עונשין חלוקין
הס .בשלש מצית בפ״ע .אע״פ שאזהרה אחת להן.
שהרי לדידהו האזהרה היא לבד והעונשין לבר בחשבון
המצות  .ואין בזה מקום תלונה אלא ע״פ שיטת הרמב״ס
דל דס״ל שאין למנות אלא האזהרות בלבד ולא העונשין.
אבל הבה״ג וסייעתו דל לשיטתייהו אזלי .וליכא בזה
שוס חקוס קושיא כלל .עד שיש לתמוה על הרמב״ם
דל לכאורה דאחר שהשיג (בשורש י’ד) על עיקר ׳שיטת
הבה״ג כזה .השגה זו שהשיג עליו כאן היא אך למותר.
דחדא באידך הליא והיא היא .ואכמ״ל בזה וככר
ביארנו בזה במק״א :
דעיקר דברי הרמב״ם דל אלו בלא״ה כבר השיג

אלא

עליו הר״ד הבבלי

דל

ישלח

השגתו לבנו

של

הרמב״ס הר״א מיימון דל כמש׳כ בס׳ מעשה נסים (סי׳
ג׳) דהרמב״ס דל גופיה במקומות אחרים אזיל בזה
בשיטת הבה״ג .שהרי הוא גופי׳ חנה אוב וידעוני כל
אחד במלוה בפ״ע .כמבואר בסה*מ שלו (לאוין ח' ט׳)
עיי״ש .אף כדג דאמרינן (פרק ארבע מיתית ס׳י) אוב
וידעוני ככלל כל המכשפים היו ולמה ילאו להקיש
אליהן ולומר לך מה אוב וידעוני בסקילה אף מכשף
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כדל הכי .ולקצת מפרשי הספרי ראיתי "כתבו קצת ליישב

ומש״כ בזה -במנחת יהודה (פ׳ שופטים) בשם הר״מ מקוצי

דעת הרמב״ם דס׳ל דמ/ת כיו; דבמתניתין ובברייתא שס

ז״ל .דבריו תמוהים מאוד אצלי מברייתא דספרי ותוספתא

לא נקני בפלוגתא דר״ע ור״י

זקן ממרא בלבד.

tin

שהבאתי לעיל

עיי'" .וגס האחרונים דל נסתבכי בזה

על הנא

דספרי .ונדל דלת פליג

הרבה .אבל לפי מה שביארנו אתי שפיר בפשיטיה ואין

ר״ע אלא בזקן ממרא בלבד.

אבל באחריני מודה ר׳ע

כאן מקום קושיא כלל כמבואר .והשתא לפ״ז אתי שפיר

משמע דפליגי בהכי

לר״י.

והכי נקני הרמזדם

כמשנתנו

להלכה

וברייתא

מהפלא מנה הבה״ג לאי דולא יוסיפו

לאזהרת

לעשות

דידן .ודלא כהספרי ע״״ש בדבריהם .ואין זה מוכרה

מסית .והיינו משים דלפי מאי דקיי׳ל כרבנן דר״מ הך

כלל .וגס בתוספתא (פי׳א דסנהדרין).איתא בהדיה.דלר״ע

קרא איצטריך להכרזה וכמו שנתבאר .ואינו אזהרה כלל .

דממתיני; להס

בכולהו הנך ארבעה כדל
ומוסיף שם עוד

עד

הרגל.

עליהן גס המדיח ונביא השקר ע״׳ש.

והיינו כמו שביארנו לעיל דכדל

דהני

נמי בכלל מסית

נינהו .ועכ״פ נשמע מדברי הלח״נו והרב

צידה לדרך

כן היה נראה לומר לכאורה .אבל באמה כל זה נא יתכן
בדעה' הבה״ג .דהרי הבה״ג מנה במנין הלאו'; לאו דולא

יזידון עוד דכתיב

בזקן ממרא.

וכן מנאוהו

הר״א הזק; והר״י אלברגלוני דל.

באזהרות

מנה אותו

וכן

גס

דלר״עי ’ לא נפק״ל בזקן ממרא דממתיני; להם עד הרגל

רבינו הגאון דל (.לאוין מ׳י) עיי׳ש ובמה שביארנו שם

אלה מדס-ייס קרא וכתב ולא יזידון עוד .ולפ״ז ממילא

בזה .וא״כ ע״כ ס״ל דהכרזה הישמעו וייראו לחוד נפקא.

זוממי[ לא נפק״ל לר״ע הכי

דהוא

דגם במסית ועדים

נשמע

אלא מדס״ס בהו קרא וכתב

ךהך*,י
“

~

ולא יוסיפו לעשות:

התבאר שפיר סוגייה סנדק דמכות דלחכמיס
דר'מ כולי׳ קרא איצטריך להכרזה .ואמאי

לא סגי להו ישמעו וייראו להוד כדס׳ל לר״מ .אבל לפי

ואייתר ולא יזידון עוד לאזהרה .וממילא

מבואר

לעשות דמסית.

הדין ללאו דולא יוסיפו

ועיכצ׳ל דס׳ל

דסוגיא דרפ״ק דמכות בפלוגתא דחכמים ור'מ לא קאי
אלא על קרא דעדיס

ושלא כדעת הרב

זוממי; בלבד.

פר׳ח וכמו שנתבאר לעיל

יא׳ב הקושיא במקומה עומדת

מה שנתבאר הדבר נכון .דמישמעו וייראו לחוד לא הוה

אמאי לא מנו לאו דולא יוסיפו לעשות דמסית .ומיהו עכ'פ

שמעינן אלא הכרזה בלבד .ולהכי אתי סיפא דקרא ולא

כבר נתבאר דלרבינו הגאון דל בלא ? ליכא בזה מקום

אלימהא טפי בעינן.

קושיא .דלשיטתו אין לאו זה בא במג ן ויפה עשה ע'פ

יוסיפו לעשות וגו׳ לומר דהכרזה

דהיינו להמתין לו עד הרגל.

להם עד הרגל

אין ממתינין

ור״מ ס׳ל כר״י דכולס

ואפי׳ בזקן ממרא .ולהכי

שפיר קאמר דהכרזה מישמעו וייראו נפקא .וכי איצניריך

קרא

שיטתו שלא מנה אותו:

ומלבד
“

זה אפשר לומר ע״פ מה,שהקשה בחשו' חות
יאיר (סי׳ קס״ו) למה לי אזהרה זו למסית

דולא יוסיפו לעשות לאזהרת הוא דאיצטריך .וגס

מקרא דולא יוסיפו לעשות .תיפוק לי' משום אזהרת לפני

איכא

עור לא תתן מכשול .ומה שרצה שם לתרצה .כבר חזר

יתכן לומר

דס׳ל

דמישמעו

אלימתא.

למשמע הכרזה

וייראו

ובתכי

להוד נמי

ניחא שפיר

ברייתא

הוא דל

גופי׳ בהשמטות שם ודחאה

והניחה

בקושיא

דחוספתא שס דקתני בדר״ע דכולהו ארבעה צריכין הכרזה

עייי׳ש.

וממתינין להם עד הרגל .אע׳ג דבבן סו״מ לא כתיב בי׳

דבנתינת מכשול לחודה לא קעבר בלפני עור אלא משנכשל

אלא ישמעו

והיינו משוס דאתיא

וייראו לחוד.

נר״מ

דס׳ל דמישמעו וייראו להידי׳ נמי משמע הכרזה אלימתא.

ומעמה לפ״ז

ואע״ג דלפי דעת

ע׳י המכשיל .כמו שנתבאר

אצלנו

עיי׳ש .א״כ לק״ח .דהא המסית

ממילא מבואר דברייתא דפרק הנחנקין שם

בן סו׳ח .אתי

דאפי׳ חכמים דר״מ לא פליגי עלי׳

קעבר בלאו דלפני

הכרזה .וככלל;

דלדידהו כדל דכולי׳ קרא

להצריך הכרזה אלימתא
לעינוי הדין.

איצטריך
הרגל.

להמתין עד

אבל הכרזה בעלמא

ולהמיתו

לענין

דאיכא דכדל

דבנתינת המכשול מיד

עור לא מחן מכפול .ונראה קצת דזו היא דעת הרמ״ה

ולא לתיש

דל .דבהכי אתי שפיר מאי

מיד ודאי

עבירות איכא עונש בדיני אדם .והדבר תמוה דהרי לא

אפי׳ לדידהו שפיר שמעינן מישמעו וייראו לחיד .והילכך

בבן סו״ח אע׳ג דלא כתיב בי׳ ולא יוסיפו לעשית .נהי

ואין עונשין אלא א'כ מזהירין.

דהכרזה אלימתא

לא בעינן ביה לחכמים דר״ח.

הכרזה בעלמא מיהא

בעינן לכ״עי.

שפיר אתיא אפי׳ כחכמים.

וא*כ

מ׳ח

הך ברייתא

דמנדפ כולהו הנך ארבעה

הכרזה מ־הת צריכין .אלא דלחכמיס כל חד כדיני׳ .בן

ליה

בהכרזה כל דהוא .ואינך תלהא

בעו

לפ׳ז ליכא שום סתירה בדברי .הבה״ג.
דאע׳ג דפסק כחכמים דר״מ דכולי׳ קרא

דעדיס זיממין

אזהרה במסית

אלא במסית

אבל לפ״ז

לע״ז בלבד.
אתי

שפיר

דאפשר דאזהרחו מלפני מור וגו׳ .וממילא מוכרח ע'פ

זה דס׳ל להרח״ה דל
בלפני

עור.

דמיד

דאל״כ הדל

ליכא עונש בידי

בנתינת

לאו שאין

אדם על אזהרה זו.

המכשול

קעבר

בו מעשה .ושוב
וכמש׳כ באחת

בחנוך (מצוה רל׳ב) מיי״ש .והיינו משום שהוא מהסוכרים
דאין אזהרת לפני עור אלא מל המכשול .ואז ליכא מעשה.

הכרזה אלימחא:

וזקן ממרא ומסית

במסית דשאר

דס״ל דגם

אשכחן שום

והשתא

מתחייב בהסתה לבד

ליכא לאו דלפני עור לשיטה זו .אבל אין זה מוסכם.

שפיר אליבא דכ׳ע.

סו*מ סגי

(לעיל לאוין

נ״ה)

אע״פ שלא אבה לו ולא שמע אליו הניסת כלל .והרי בזה

דקתני ארבעה צריכין

אלא במאי

כמה מהראשונים דל

דס״ל

חיצטריכו

להכרזה.

ואע״ג דבהדיא כתב הרמ״ה דל שם דמפית דשאר עבירות
לא מיחייב אלא אם אבה ושמע אליו הניסת .וא'כ אם

איתא דאזהרתו היא מלפני עור.

מכצ׳ל לכאורה דס׳ל

צריכין

דאינו עובר בלפני מור אלא כשעת הכשלון .ומ*מ ס״ל

משום דמיתיקמא שפיר אפי׳ כחכמים דר״מ כמו

דהדל לאו שיש בו מעשה משום מעשה דנתינת המכשול.

שנתבאר .ובזה מתיישב ג'כ מה שתמהו כמה מהראשונים
ז׳ל וכל האחרונים בסתירת דברי רש*י דל ממש־כ גבי

הרמ׳ה דל גופי׳ ס״ל כפרק

מ״מ שפיר
הכרזה.

הביא כהלכותיו

דארבעה

ברייתא

זקן ממרא <בפ׳ שופעים) למש־כ גבי

p

סו*מ (3פ׳ תצא).

אבל זה לא יתכן .שהרי

ארבע מיתות (כדה נדא) כפירש׳י שם דכל שבשעת העבירה
לא קעביד מעשה .אע*פ שנעשית

העבירה מזי מעשה
ימעיקרא

סד

מנין ע״א העונשין .עונש כד .כה.
אין

קודם הע :ירה.

דמעיקרא

זה השיב לחו שיש בו

מעשה .כמבואר להז יא שש בדבריו לעדן ידעוני ע־י׳ש.
דל (ריש פ׳ו מהלכות

ושלא כדעת הרמב׳כ

ע״ז) כמו

שביחד דבריו בלח׳ח שם עיי׳ש .וכ׳ש כאן במסית דגם
מעיקרא ליכא מעשה אלא דיבורא בעלמא.

ולא שייך

מעשה זה שניסת על ידו.

הכא לומר בדבורי׳ קעביד

וכההיא דרפ׳ק דתמורה דהשיב לאו שיש בו מעשה מאי
דבדיבורי׳ קעביד

מעשה.

מש״כ

ועי׳

(בפרק ארבע מיחוח שם).

הראשונים דל

דאפילו חרדל כן מ׳מ לא

לא מיירי התם .אנדג

דודאי אית בה מלקות נמי משוס לאו דלפ׳ע .וזו היא
כוונת הרנוב׳ן דל
וכו',

דלעולס משום לפ׳ע איכא

במש״כ

וכן ריהטא דכל

לשק

הרמב״ן שם עייש״ה .וכן

מתבאר מלשון הרחמן שהביא הרשב״א דל שם עיי״ש.

בעיקר

הדבר

שורש השיעי)

שכתב

ומיהו

וכ’כ בכ׳ח

ע־י׳ש.
עוד

ראיתי
ג'כ

הדל לאי שבכללות

דלפ״ע

(פ״י מהלכות כלאים הל״א)

מהלכיה

(פי׳ב

להרממם דל (בסה׳־מ.

עדות ה׳ט)

עיי׳ש.

לוקין

על לאו זה

להרמ״ה דל

המאירי

כל שבשעתא דעבר לא קעביד מעשה לא השיב יש בו

עיי׳ש.

ואכמ׳ל בזה .ועכ׳פ כיון דלפי מה

מעשה במעשה דמעיקרא .וא'כ הכא אם איחא דל־כא

כדל להרמ׳ה

אזהרת לחו דלפני טור אלא בכשלון ולא בנתינת המכשיל.

ע|^אית לן למימר דהדל
,

לאי שאין בו מעשה .כיון

עת כשלון הניסח לא קעביד המסית כלום .ועכצ׳ל

להרמ׳ה דל

דאע״ג דודאי נדל

קעבר בלפני עור.

לא

מ'מ

דמיד בנתינת המכשול

מיחייב

עד דליית ליה

(ביבמות

שאין.

שם)

שנתבאר

שוב לא הוה מציק

על לפ״ע.

דלוקין

וכ'כ

ונ'כ הרב

דל

עדיף דבור זה יותר ממעשה ממש דס׳ל

,

לתא דידי׳

על מה

שמכשילתו
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למימר דאזהרת מסית נפק׳ל מלנדע.

דא'כ הדל לאו

שניתן לאזהרת מיתת מד דאין לוקין עליו .ולהכי מייתי
אזהרתו

דולא

מקרא

יוסיפו לעשות.

קושית הרב חות יאיר.

ובתכי מתורצת

שאין זה

אלא

מספיק .משום

דעייקר הדבר אינו בדור אם כידב הוא בכלל לאו שניתן

הניסת דמיתעבדא עכ׳פ מעשה ע״פ דיבורו ע׳י הניסת.

לאזהרת מיתת מד .כמבואר בתום׳ (פרק חי שהחשיך

ועי׳ במש*כ הרב לח'מ (פ״ג מהלכות ע״ז ה׳ט) עיי׳ש

ובמש״כ הה״מ

קנ׳ד ע״א) מה בלאו נמי וכו' עיי׳ש.

הוא דלא מתחייב

בהלכות שבת (פ״כ ה״א) עיי׳ש .ועי׳ מש'כ הרב כנה״ג

המסית דשאר עבירות אלא כששמע אליו הניסת .אע״ג

בדינא דתיי (לאוין ר״כ) ואכמ״ל בזה .אלא דאפשר לומר

בנתינת המכשול מיד • ונפק׳ח

בפשיטות דאין ה*נ דהוה מצי למימר הכי .אלא דעדיפא

היא ע׳י מעשה .וכגון

מסית מקרא דולא יוסיפו לעשות

היטב .ואכמ׳ל בזה.

לענק היכא

ומה׳ע

קעביד

דודא' איסורא

גופא

המכשול

דנתינת

דחייב מיד אע׳ג דאכתי

מושיט כוס יין לנזיר ונידב

ליכא מכשול .והשתא לפ׳ז ודאי

קשה אמאי לא חייתי

אזהרה למסית מאזהרת לפני עור לא חתן מכשול:

איב*א

דלכאורה אפשר לומר דמאחר דס״ל להרמ״ה
דל דליקין על לאו דלפני עור כמשכ״ל.

וע״כ דס׳י׳ל דלא הו'

לאי

וגס אינו

לאו

שנתבאר.

שאין

בו

מעשה.

ומטעס

שבכללות משום דהמכשוליס

כולם משם אחד הן .וכל כיו״ב לא חשיב לאו שבכללות

ליה למינקט
דהדל

אזהרת

אזהרה

לפסחים ימ׳א ע״א) וכן דעת הרמב׳ס ז״ל כמש׳כ בכ״מ

מיוחדת

דכתיבא

בפרשת מסיה  .וגס במדיח דמייתי התם אזהרתו מקרא

דלא ישמע על פיך.

מצי

אע׳ג דהוה

בכלל אזהרת לפני עור.
אזהרתו מקרא דולא ישמע

למימר דהדל

מ'מ ניחא

׳ליה טפי למינקנן

על פיך.

אע׳ג דלא כתיב

בפרשת מדיח נופי׳ .וגם כולל ג'כ עניגים אחרים דדמו

ליה.

פרטית

מ״מ הדל אזהרה

מיוחדת יותר

מקרא

דלפני עור שכולל כל מיני מכשול .וכידב כתב הרחמן
דל ביבמות שהבאתי לעיל:

כמש׳כ הרמ״ה דל גופי׳ (בפרק ארבע מיתות ס׳ג ע*ב)

עי״ש .וכ'נ בתום׳ שם (ד״ה על כולם) .ובפרק בחרא
""''כות ('ח ע׳א) ד״ה ולילקי ע״״ש .ובתום׳ רי׳ד

למסית

בדידי' גופי׳

ומעתה

לפ״ז אפשר לדון ולומר דאע״פ שכבר ביארנו
בזה בדעת רבינו הגאון דל לעיל (לאוין

לפני עור לא

נ״ה) דס׳ל דאזהרת

על נתינת המכשול

וכל זמן שלא נכשל העור לא

(יפי׳א מהנכות מ״ז) עיי׳ש .וכ'כ הרמב״ן דל (בםה״מ.

היא אלא על המכשול.

שורש השיעי) במין הראשון דלאוין שבכללות עיי׳ש.
ולכאורה נראין דבריו כסותרין זא׳ז למש״כ (בחי׳ למכות

עבר בלפני עור עי"׳ש .מ׳ח יש מקום לדון בזה ע’פ

החים׳ שם עיי׳ש.

שם) שלא כדברי

אלא שיש ליישב

מה שדרשו

בספרא

ארבע מיתות

(ס״ד

(קדושים נדי).

ואכמ׳ל בזה • אלא שראיתי להרמבץ דל ביבמות (פרק

יש מותרות פ״ד ע׳ב) בההיא דאמרינן התם דכל היכא
דאיהו מוזהר היא מוזהרת שכתב ודל קשה לי תיפוק

חייב ת״ל להעביר עיי״ש'.

ליה דהא איכא משוס לפני
דלעילם משום לפני עיר

עור דשוה בכל וכו׳ .וי״ל

איכא אבל ללקות משוס לאו

המיוחד בה מהדרינן וכי׳ עכ׳ל עיי׳ש .וראיתי להריטב׳א
דל שם שהבין מדבריו אלו דס׳ל דלפט עור הדל לאו

שבכללות

יא'1

ליקק עליי ע־י׳ש.

תמוה שאינני רואה

שוס רמז

ואמנם לענ״ד הוא

לזה בדברי הרחבזן דל

שם .אדרבה מלשונו שם משמע דודאי לוקק על לאו
דלפני עור .אלא דבסוגיא דהתס מהדר לאשכוחי מלקות
באשה דאיסורי כהונה משוס הלאו המיוחד בה.

משים

יכול העביר ולא מסר יהא

ע׳ב)

חייב ח׳ל לא תתן.

מסר למולך ולא העביר יכול

יהא

ולפ״ז נראה דגם כאן

אפי׳

דכתיב

להסובריס דכיון

וחייתי לה בפרק

משמע דעיקר האזהרה

לפני
היא

לא חתן מכשול.

עור

הכשלון.

על

מ'מ כיון

דכה־ב בההוא קרא לא התן .הנתינה נמי בכלל האזהרה

היא .

ואע׳ג דלהסובריס שלוקין על לאו דלפני עור אינו

לוקה עד שיתן ויכשיל.

מ'מ על

הנתינה לחודה נמי

קעכר על לפני עור לא תת; מיהת מתורת חצי שיעור.
וכדרך שביארנו

ע״׳ש היטב.

לעיל (לאוין ל׳)

דכיון

דעיקר

המכשול עם הכשלון.

לענין

כתיבת

האזהרה

קעקע

היא על נתינת

הרי נתינת המכשיל מיהת הדל

חצי שיעור האיסור וקיי׳ל חצי שיעור איסורו דאורייתא.

דקאי התם על הא דאמר רבא כל היכא דאיהו מוזהר

ולפי מה שביארנו

ה'א מוזה־ת מאותו הלאו עצמו שהוא מוזהר עלה .אבל

בחל' שיעור עובר בלאו כבשעור שלם .אלא שאין עונש

חיחיינא היא אלא משום

לפי המבואר

י משוס לאו דלפני

עור

דלא

בפחות

חכשיעור

שם

שלם

לדעת

רוב

עיי׳ש.

הראשונים ז׳ל גם

ובפרט

בירושלמי

ספר המצות לרביגו סעדיא גאון דל.
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בירושלמי (כדק הדבש מיתית ה׳י) .שהנחתיו שם .דגם
במשכיר מזרעו למולך אע״ג דמיעט קרא משד ולא

רבינו ומתצהצה בחובו וידעוני .כצומר המשתטה בחובו
או 'דעונו .וזה מתבאר עפמש״ב הרמבי״ה ז״ל (פי׳א

השביר .מ״מ היינו דוקא מעונש מיתת ב״ד .אבל בל״ת

מהלכות ע״ז הלכה ט״ז) עיי׳ש היטב .ובמש״ב בנמוק״י

המהירה לחודה אע״פ

(הדפ ארבע מיתות) ובתשובות המיוחסות להרמב״ן דל

שעדיין לא השביר עייי״ש .והתה איכא מ״ד דלוקה על

(ח׳א סי׳ מי״ג) ואין

דמזרעך לח תתן וגו׳ שובר של

המהירה בלא

העברה.

דמיעיטא

והיינו משוה

דקרא

מיקמינן למיתת ב״ד לחודה  .אבל מלקות נדחייב .אבל
כאן

כיון דליכא אלא מלקות.

אפילו ממלקות.

כי מישש קרא אימעיט

איהורא

אבל

מיהר .איכא כבכל• חצי

(סי׳ רפ״ג) .ובתשובות הרשב״א
להאריך בזה.

או ידעוני שאינה

דוכתי מוכח דמיד

משמש

וגו׳ .ובמק״א
כחן.

וא'כ אפשר

לעיל (לאוין י״ת י׳ט) עיי״ש

דא־ני עובר אלא בכשלון
שבלשין אזהרת לפני

דאנדפ

נתינת המכשיל כאחת שה הכשל'!.
הכשל׳;.

היא על הנתינה ששה

אסורה מדאורייתא.

שעכ״פ

דאורייתא

איהורא

אלא

לא

דמילקא

לקי .והשתא לפ״ז

ההסתה גרידא אפילו

עור .דהא נתינת המכשול מיהא איכא.
פרשיית למסית  .וכתיבא בדידי׳ גופי

אלא דמייתינן

ז׳ל

הגאין

משוס דלשיטתו

שלא

נמשכ״ל .א״כ יפה

מנה

אזיל דבכל

שבכללו

שישיר

הסוברים דבחצי

ליכא

איהורא

שכבד נמנה.

שוב

לעשות לשיטתו.

הנואף והנואפת.

קצת האישים

אבל הבדיל

וקצתם בסקילה עכ׳ל עיי״ש.

בשריפה.

מל

וכוונתו מבוארת להשיג בזה

העונשין אשת

במנין

הכתוב

הבה״ג וסייעתו שמנו

איש ׳ בפ״ע

חייבי חנק .

במנין

כ־ו״ב אינו מונה

לאו

דל גופי׳ (בשורש י״ד)

בכוונת

וסייעתו

הבה׳ג

דל

לכן לא מנה

ואפילו את״ל דדעתו כדעת

מלבד אזהרותיהן שנמנו במנין הלאוין ע"׳ש .א״כ אין

איסורא דאורייתא

יש למנות

אלא

מכלל הלאו דלפני עור
במנין

שביארנו

כמו

אשת איש כולל כל

במיתה זו' '.ושה

במנין העונשין למנות העינשין מצד עצמן במצות כפ״ע.

דאורייתא

לח

מה

שאמר הכתוב בהה מות יומת

במנין הנשרפין .ואמנה ודאי דלפי מה שהבין הרמב״ם

בעלמא .אבל לאו ליכא .מ״מ כיון דעכ׳־פ כבר שמעינן
יבא

ישראל לסקילה .ובת כהן לשריפה.

בזה ירצו שאיסור

לאו דולא יוסיפו

גס אזהרה למסית.

שוב לאו דילא יוסיפו לעשות .

בכמה

לאו

דולא יוסיפו

דוכתי.

ובפרט

במבוא (סי׳ ד׳ ובסי׳ ז׳ שורש ששי) עיי״ש  .ועי׳ מש״כ
עוד בזה בפניה (לעיל לאוין ס״ב) עיי״ש היטב .ועדיין
יש אתי לדון

זה

ונערה המאורסה בפ״ע במנין הנסקלין .ובת כהן בפ״ע

אלא הלאו הכללי בלבד .והילכך אחר שכבר מנה

בה

אלא

תנאף .ואין לנו בזה אלא מצוה אתת

בחשבון המצות.

אש־פ שלא נכשל

אזהרתו מקרא דולא יוסיפו לעשות משוה דהו״ל אזהרה

מיהת

בשריפה.

ואין

דקדוקי מצוה של אזהרא לא

עובר בהכי בלאו להסוברים דבחצי שיעור

במסית כיון דאש״פ שמתחייב על

דלפני עור

ישראל הנשיאה בחנק.

הכל היו בכלל הנואף והנואפת .הוציא הכתוב את בת

כשלא שמש לו הניסה .מ״מ הדל נמי בכלל לאו דלפני

ששה

והמאורסה בסקילה.

והכריח כן שה  .ודל ובבאור אמרו (סנהדרין נ״א ע׳ב)

נמי איכא ל״ת.

לעשות.

ענין אשת איש בין שהיא בת ישראל נשואה או ארוסת

משוה

קשביד

רבינו

מצוה אתת.

דהיינו ל״ת דלא תנאף שכולל אזהרה לכל

אבל

נתינת מכשיל לבד אע׳פ

השיר.

מהן מצוה בפ״ע.

וכתב דטעות

הוא  .דאין כאן אלא

ובת כהן

מ״מ אין זה אלא מתורת הצי שיעור .ומ״מ גה בנתינת

המכשול

י.

או בת כהן .אלא שחלק הכתוב בענשן .דאשת איש בת

דעייקר האזהרה

וגה

מנה

עיר

עור כתב רבינו הגאי! דל שה שלא להכשיל .היינו רק

משוה שכולל

רבינו הגאון דל

אשת איש ונשרה המאורסה ובת כהן כל אחת

עיי״ש הישב .אבל עי.פ״ז ניחא .אלא שאין להאריך בזה
לומר

כדהנן (פרק ארבע

ןךקוך ,הרמב״ה דל (שורש שביעי) השיג על כל המינים

המכשול קעבר בלפני

בנתינת

אלא באזהרה .

מיתות ס״ה ע״א) .ואזהרותיהס

שיעור .ועפ״ז יש מקוה ליישב מה שעמדנו שה דבקצת

א־פכא

והנה כאן מיירי בעושה אוב או ידעוני

שענשן הקילה .אבל יש בזה עוד שני לאוין בשואל אוב

בזה הרבה אלא שאכמ״ל בזה יותר .והעיקר

כאן מקים השגה כלל.

עיכש

דאשת

דהרי לפי

הנשואה.

ישראל

זה ודאי

ודאשת

כהן.

המאורסה שנאמרו כל אתד בפ״ע .וגם עונשין תלוקין
הס.

בשלש

ממת

בפ״ע.

אע׳־פ שאזהרה אחת להן.

האזהרה היא לבד והעונשין לבד בחשבון

שהרי לדידהו

המצות  .ואין בזה מקום תלונה אלא ע'פ שיטת הרמב״ס
דל דכדל שאין למנות אלא האזהרות בלבד ולא העונשין.
אבל הבה״ג וסייעתו דל לש״טתייהו אזלי.
שוס מקום קושיא כלל '.עד שיש לתמוה

נמשכ״ל בטעמו של רבינו הגאון ז״ל בזה:

ודנערה

וליכא בזה
על הרמב׳ם

דל לכאורה דאחר שהשיג (בשורש י״ד) מל עיקר שיטח

הבה׳ג בזה .השגה זו שהשיג מליו כאן היא אך למוהר.
דחדא

עונש כו .ם.

ומתלה^ף,

באיבו .וידעוני .כתיב (בפ׳ קדושיה)
ואיש או אשה כי יהיה בהה אוב או

ידעוני מות יומתו באבן ירגמו אותה ונו׳ ואזהרותיהה
נפק־ל מדכתיב (שם) אל חפנו אל האובות ואל הידעונים.

ימנאן רבינו הגאון דל

ובמה

שביארנו

שם

בזה.

הכתוב (משלי .כ״ו .י׳ח)

ופי׳ הראב׳ע

ז״ל

לעיל

שם

(לאיין ט׳ו ט״ז)

ופי׳

עיי״ש

א^א

באידך

הליא

היא.

והיא

ואכמ״ל בזה וכבר

ביארנו בזה במק״א :
דעיקר דברי הרמב״ם דל אלו בלא״ה כבר השיג
עליו הר״ד הבבלי דל ושלח השגתו לבנו של

הרמב״ם הר״א מיימון דל כמש״ע כס׳ מעשה נסים (ם־׳

ג׳) דהרמב״ס דל
בשיטת הבה״ג.

נופיה

שהרי

במקומות אחרים

אזיל

בזה

הוא גופי׳ מנה אוב וידעיני כל

הוא מלשון

אחד במצוה בפ״ע .כמבואר בםה״מ שלו (לאוין ח׳ ט׳)

כמתלהלה היורה חצים וגו׳.

מיי״ש .אף כדג דאמרינן (פרק ארבע מיתית ס״ז) אוב

מתלהלה

מתלהלה
משתטה.

כמו

ותלה

ארן מצריה .כלומר נסתכלה עצתה עיי״ש .וזהו שכתב

וידעוני

בכלל

אליהן ולומר

כל

לך

המכשפים

היו

ולמה

מה אוב וידעוני בסקילה

יצאו
אף

להקיש

מכשף

שו״ת דברי יציב חלק או׳׳ח סימז פ

בדין ליתן לאכול למי שאינו מברך
ב״ה ,יוניאן סיטי ,כ״ג תמוז תשמ״ב

ע״ד שאלתך שלרגל התמנותך עליך להגיש כיבוד לפני הנכנסים ויוצאים לאחל לך ,וביניהם הרבה שאינם שומרי תומ״צ ואינם מברכים קודם
אכילה ,אם יש בזה איסור מחמת דין המבואר בשו״ע או״ח סי׳ קס״ט ס״ב.
א) מקור הדברים בש״ס חולין דף ק״ז ע״ב ,לא יתן אדם פרוסה לתוך פיו של שמש אא״כ יודע בו שנטל ידיו ,ובתר״י סופ״ח דברכות בד״ה לא יתן,
יש למדין מכאן שאין ראוי לתת לאכול אלא למי שיודע בו שיברך ,ונראה שכיון שמתכוין לעשות מצוה שנותן בתורת צדקה מותר עכ״ל.

ובטור סי׳ קס״ט מביא דברי הגמרא לגבי נט״י ,ובב״י שם הביא דברי הר״י ,וכתב עליו ,ואין דבריו נראים דהא ליתן לשמש נמי מצוה הוא ואפ״ה
לא יתן לו אא״כ נטל ידיו .ובב״ח ביאר ,שביודע שלא נטל ידיו אם נותן לתוך פיו או לידו כדי לאכלו עובר משום לפני עור לא תתן מכשול ,אבל
במי שאינו יודע אם יברך בשעה שנותן לו אינו עובר כלום אדרבה מקיים מצות צדקה וכו׳ עיי״ש( ,וכבר הארכתי בזה בפלפול ,דנראה מדבריו
שבנט״י עובר כבר משעת נגיעתו בפת אם דעתו לאוכלה שהטומאה חל בנגיעת ידיו ,אלא שלא גזרו נטילה אנגיעה בעלמא אא״כ דעתו לאוכלה
האיסור כבר משעת נגיעה ,ואכמ״ל בזה).

ובשו״ע סעיף ב׳ ,לא יתן לאכול אלא למי שיודע בו שיברך ,והגיה רמ״א ,ויש מקילין אם נותן לעני בתורת צדקה ,ובט״ז דנראה טעמו של הרר״י
משום דמצות צדקה היא ודאי וספק אם יטול ידיו ואין ספק מוציא מידי ודאי ,ובמג״א דאם יודע בודאי שלא יברך אסור ,וציין להב״ח דס״ל שאף
שהוא ע״ה גמור ואינו יודע לברך מותר אף דהוי ודאי ,עיין מחצה״ש .ובא״ר כתב ,דלא פליגי ,שהשל״ה שכתב דאסור מיידי באינו מברך מחמת
רשעות ובכה״ג מודה הב״ח עיי״ש.

י*

ומשמע דמצות צדקה שייך אף שאינו מברך מחמת רשעות ,דמ״מ לא הוי אלא מומר לדבר אחד ,וגם דנט״י וברכת הנהנין מדרבנן .ושו״ר בפרמ״ג
בא״א סק״ו שעורר בזה ,וסיים ונראה שאם מומר לעכו״ם ולשבת ולהכעיס אין מחוייב ליתן לו צדקה עיי״ש .ועיין רע״ב ותיו״ט ריש מס׳ שבת,
ובחי׳ חתם סופר שם דלא הוי טעה בדבר מצוה שהעני הזה אינו הגון ואין מחוייב להחיותו עיי״ש ודו״ק.
ב> אך יל״ע בזה ,דמה אהני לן אם יברך כשאינו מאמין ומה ערך לברכותיו ,עיין סי׳ רט״ו סעיף ב׳ ברמ״א ובט״ז ומג״א שם ,ועיין ט״ז ופרמ״ג שם
דכותי גרע מעכו״ם ולכו״ע לא יענה אמן עיי״ש ,ובביאה״ל שמה ,ואפשר דהה״ג באינו מאמין דאין ברכותיו כלום ןוע״ע להלן בסימן רפ״ב] ודו״ק.
וכיון שכן הרי אינו שייך כלל בגדר לברך ברכה ,ול״ש לומר דאסור ליתן לו עד שיברך( ,והא דישראל אע״פ שחטא ישראל הוא כבר הארכתי מזה
בתשובה[ ,ונדפס בישראל סבא גליון ס״ח] ,והבאתי מהברכ״י אהע״ז סי׳ ד׳ ס״ק י״ד מ״ש ממהר״י זיין שהרא״ם ס״ל דרק לענין גיטין וקידושין,
ומבאה״ט אהע״ז סי׳ מ״ד סק״ז שחומרא דרבנן בעלמא ,ולכמה פוסקים אף להקל דינו כעכו״ם עיי״ש שהארכתי) ,וא״כ ממ״נ לא משכחת האי
דינא .וצ״ל דמיירי ברשע לתאבון אבל מאמין בחז״ל ובברכות ודו״ק היטב.

ג) ובסי׳ קס״ג סעיף ב׳ ברמ״א ,ואסור להאכיל למי שלא נטל ידיו משום לפני עור לא תתן מכשול ,ובמג״א סק״ב דדוקא כשנתן לו משלו אבל אם
הפרוסה של האוכל רק שהוא מושיטו לו שרי וכו׳ ,ואפשר דמ״מ איכא מסייע ידי עוברי עבירה וכו׳ ,ובמחצה״ש דלכאורה מאי דמבע״ל להמג״א
פשיטא ליה להש״ך ביו״ד סי׳ קנ״א סק״ו דלכו״ע בגוי או מומר בדליכא תרי עברי דנהרא אפילו איסור דרבנן ליכא וכו׳ ,אולם נראה דשאני הכא
דמסתפק המג״א בנותן לתוך פי האוכל ואין האוכל נוגע בו ,אלא דאעפ״כ הצריכו חז״ל נטילה ,ומ״מ איסורו קיל מאילו אוכל הוא עצמו בלי נט״י,
וי״ל דזה לא מקרי מסייע ידי עוברי עבירה אדרבה מצילו מן האיסור ,שאם לא יאכילנו יאכל הוא בעצמו ויעשה איסור יותר חמור עייש״ה.
ובפרמ״ג שם ,דאף שאיסור לפני עור שייך אף בדרבנן דכעין דאורייתא תיקנו ,מ״מ איסור לסייע ידי עוברי עבירה אפשר דלא שייך בדרבנן דהוי
גזירה לגזירה עיי״ש.

ומה שכתב במחצה״ש מהש״ך יו״ד דכו״ע מודו בעכו״ם ומומר דשרי ,יעויין בדגו״מ שם דהה״נ בישראל שרוצה לעבור במזיד על איזה עבירה
אפילו אינו מומר גמור אין ישראל אחר מצווה להפרישו וכו׳ עיי״ש ,ובגליון מהרש״א שם ,וע״ע מה שהאריך בזה הגר״ש קלוגר בעבודת עבודה
עמ״ס ע״ז דף ו׳ ע״ב יעו״ש[ ,וע״ע להלן סימן רל״ה].

ובנדון שלפנינו ,כיון שימצא לאכול גם במקום אחר לא הוי תרי עברי דנהרא ,והיה נ״ל עצה שאחד יברך ויגיד לכולם לענות אמן ולצאת בברכתו,
וא״כ לא יאכלו בלי ברכת הנהנין ,ובאם אחד מהם לא ירצה לצאת מחמת רשעתו א״כ הוי מומר להכעיס שאין אנו אחראין בשבילו לדעת הש״ך,
ובפרט לענין ברכה דל״ש שיברך וכמו שכתבתי ,וגם דבבה״נ דרבנן י״ל דליכא איסור לסייע וכדברי הפרמ״ג ,ומה גם שהמטרה בזה לפעול לצרכי
* הדת והוא עוסק בצרכי צבור דיש מקום להקל בזה ,וכנ״ל מהפוסקים משום מצות צדקה ,ובפרט שעי״ז יסייעו גם הם לצורכי מצוה ונמצא מביאם
בזה לידי מצוה ,ולא הוי לגמרי מסייע ידי עוברי עבירה ודו״ק.

ד) ומה ששאלת אודות להצביע עמהם בכמה ענינים שעוברים ע״ד תוה״ק ,וכגון שיש בתקציב דברים של חילול שבת וכדו׳ .הנה כל ערום יעשה
בדעת ,בכה״ג שיכולים להפק את זממם ולהוציא אל הפועל גם בלי הצבעתך ,א״כ לא הוי תרי עברי דנהרא ,וע״י שלא תצביע ותתגרה בהם יתנגדו
הם כשיגיע לעניני דת בתקציבי הישיבות וכדו׳ ,ונמצא באים לידי עבירות חמורות ביותר ,וע״י שתצביע עמהם אינך אלא כמציל מידם ומעכבם
מידי עבירות אחרות ,ול״ש בזה משום מסייע ידי עוברי עבירה ,וכעין מ״ש במחצה״ש הנ״ל ודו״ק.
והכלל בזה כמו שאחז״ל באבות פ״ב ,וכל העמלים עם הציבור יהיו עמלים עמהם לשם שמים ,רצ״ל אף שהם אין כוונתם לש״ש ,אתם עמלים
לש״ש שכוונתכם תהא לש״ש .ומסיים ,ואתם מעלה אני עליכם שכר כאילו עשיתם ,כלומר אף אם לא תעלה בידכם להצליח מעלה אני עליכם כאילו
עשיתם את אשר חשבתם לעשות והבן.

** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר־אילן**

- 1

ל'(ז/
~«׳ליי'

׳^ /׳ז&י׳ל

'M׳

>,

 rלאוין סב ייע׳ז וחקור .הנים
-אמת היא אלאששריטה ניד וצדיוה צצלי מא ראמר מ־׳״וסי

יענם ועל זה נאמד ויתגודדו כמשפט© כתרנות וטמאים עו

■שרימה גין גדידהענין אמרה הם־ושניה© על חת לא 6ייטה

סער דם עליהם שהטעם הוא מ* שיענם * ‘ ומבואר מש*
'הרמנ> 0זל שהמגיי לע״ז לי^ מטס לא תתגודדו כ«ז

 .נע וגרירה בנלי וקשה לשמואל ראת׳תרז״הו נין ניר ביןמ4
דמוקא מר המשרמ בכלי ולא קאמר המגדר בכלי מכלל ושחט*

לוקה
וא*ת
דל?וכא
מכתכתי לרעת
היאך לוקה
ת' היאך
«יא
נכ‘מ
הרג נכ
וכתנכ קיג
ייב״ן י 3
'■״״?2״■ י
ד
המגדר עצמי יהא לאי שנכלליא היי* כ״י לא י ילא תאכלו על

שיינא בנלי כמידה ע*נ וקשיא לי מי הסריחו לרינ fז״ל לוח'
•וקשה לשמואל נארוייהו רילמא ■לא אמר שמואל אלא יוקא
ושחטה כין כיי נין ככלי אכל רציעה אף ניר לא אתר שתגל

הדס וי״ל דלא דמי דהכא ’ T3הלי*י היא 6לא גנרי עצמט

ועירה fan

ו’לעתיבי גרייה ושלימה אאת היא כלומר נין

רווה שמואל רצועה לא שייכא  biככני ומקשי ליה מברייתא
ותגיא אלא ששרימה נע וצוירה בכל‘ משמע ושריטה לא

אלא שריבה הכתוב שלא להעשות אמיית אנודית אכל צאו
דלא תאכלו על הרם לא גורע איזהו זלהכי היי לאו' שבכללה

-ולנחו הם כדברי הרמנ״ס ז’ל נסער המצות נסי׳מיה וכרנר•

הרשנ״׳ן נספר זוהר קדקיע ומבואר הוא ־שאין צייד לת׳ הרג

שייבא ככלו וי’ל ם«תנ ריב fז'ל  Pמס?י אמיר! נעל התלמו'
הוא יאמר כך'?סי ור׳יוסי סונר ושריטה וגרירה אתת היא
-רתו־וייהו בין ביר נין ככלי כופירש ריב״ן א״ג מרמקשי׳עליה

משום לאו רלא תתגודדו אלא משום לאו דושרט לנפש לא

!שמואל מרתניא שריטה וגרירה אחת היא אלא ששחטה כיי
-וגרירה מלי ואי שמואל סונר דדוקא שחטה היא נין ניר כי |

'תתנו ולאו דושרט לנפש לא הוי לאו שבכללות וזה וכר מנואד
'גדנרי הדמכ’ם ז״ל שכתג כפי״ב מאל׳ עטם השורט שחטה

נבלי וטעה יוקא מלי מציצן לפרושי ו־נרייתא הכי קתני biששחטה אף ניר ונדירה דוקא ככלי מדלא מתתי׳הכי משמעדקים ליה לנעל התלמוד ושמואל סוכל דשריטה וטירה תדר',

אתת על המת לוקה שנאמר ושרט לנפש לא תתנו בנשרכס ט'
גדרה ושריטה אחת הוא וכשם שהיו הסתים שורטים נמחו
על מתיהם מפני הצער כך■ היו תונליס לעצמם לעכו״ם שנא׳

גין ניר נין ככלי ומקשי ליה מברייתא דקתני רצדירה ככלי
*ףנכלל לא תתגודדו אזהרה אף לע*ז שחוק ע״זכן
רוקא:
•זנו׳• כייצתהדתנ׳ס ז'ל כספך המצית סי'מ’ה שלא תתטדדו
•היא אזהרה שלא לעשות שדנו למת ומניה נפק אזהר׳למתגודר
*עןנאמר ויתגודדו במשפטם נחתות וברמחים
עלע׳ז:
דאע*ג דלאתתגוררו פתם סתיג ומשמע נין כיד נין נבלי
• מצינו שדרך נדעה הוא מלי־ שנאמר ויתגודדו כמשפטם

ויתגודדו כמשפטם וגם זה אסיה ת1רה שנאמר לאתתנודרו
ע’כ ומשמע דאזהרת שחטה על המת היא מושיט לנפש
:ואזהית צרירה לע״ז היא מלא תתטדדו ואיפשר נמי שיש צורך
לתידוצואפי׳כמגרו למת וטון שהתרי ס משום לא תתגודדו
וכספר משמרת מצית כתוב על דכח הרב כלשון הזה ומה
סאיט לוקה נמשיא עצה כלתי ההוגנת לחסרו מלפני עור לא
חתן מכשול אע*פי שעיקר הלאו הוא בזה מפגי שהוא לאו
ולי קשה ואיד איפשר
שאין בו מעשה ואין וכי׳עב״ד •'
לומר דמה שפטר הדמכ׳ם ממלקות המשיא עצה נלתי מובנת
הוא משוס רסוי לארשאין נו מעשה שהוא ז*ל כשרש התשיעי
־מנאי נכלל הלאזין שצכללית ואם ס־נריו לא היה לו למצותו
'בכלל הלאוין שנכללות אלא נבלל הלאוקשאיין נו מעשה ונע
אלו הן הלוקין נפיוו׳סמשנה ראיתי להרמב*ם שהזכיר לאוין

*ותניא

בחרמת ונחמז״ם ••
נפרק אלו הן הלוקין׳על המת נין נע בין

בכלי  ♦,רםחטק;וטודה.נתיכותרוייהו אסחנהו
רחמנא כן פירש חב’ן ז״ל ולי פראהלסרט רעל החת ת«נ נין
נע נין בכלי השום רכתיב ושמולנפש סתם ומשמע נין ניד
נין נבלי אכל נע׳זכתיב נתרמת ונת׳מזיס ומשמע ומצי
י־וקא חייב וכן משמע לי מלשון הרב המתגל ז*ל 1כ*כ הרב ז*ל

*!יעל ע*ז כיד פטור בכלי ת״נ"
גב מ עי*ג «עט ס iנתב חנ*ןז*לרדדך עבודה מך ואפי׳ע׳ז שאק זדכה מן
ועטרה גתווק היא ביד ע׳כ״הכתכו התום על זה פי׳הקוג©’

חייב מיתה 5כדרכה ולוקה משןם לא תעבדם יתירה אכל נכל«
פטור ואיט-פכלל <ו דאינו תייב אלאביד ע*כ ומראי רמה

■שאמרו ולקי מלא תעברסיתיוההיינו כשאין דרכה כנן ןא«
,כשדרכה בכך היה להם לומד שלקי מאיכה יעבדו שהוא הלאו
;האמור גכירכה אי היה להם לומר טלקי משום -לא תתגודדו
*עור אי דרכה כנך -אינו לוקה •לא אלאו דלא תתגודדו ולא
אלאו ראינה :עברו דהוה ליה לאו הניתן לאזהרת מיתת *3ר
ואין לוקיןעליו ואפילו שלא יהיה,לאו שניחן לאזהרת מיתת
ס ד לא היה לו ללקות מזייני סקילה אינן .לוקין אלא וראי
<מ’ש התוס׳ולקימלא תענרם ימירה כשלא כדרכה אייח

*אזהרת ע’! שלא כדרכה מצאתעט־ס ימירה נפקא טכתג
]יש*«גפ*ר מיתות אכל תמהני עליכם דה״אך כת ט ילק• שלא
מדבהמלאמעברם יתירה רהא מנזקינן בפ׳ד מיתית דלא
:לק• אלאתעכך»משום רהוילאו.ש3כללות ובעת צל’ע
•ומראה אליעדטי חנ*ן .ז"ל דפלא כדרשה מחייב מלקות
משוס לא תתגזדררחה כמן רמרטי הר-גכ־ם ניאה שאין ררך

'לענוד עז בגרירה אלא שורטלע׳ז כחוץ מוים שעושים p
סדי שתתעורר לענית אותם כפרמחמבתס המשובשת בתיי
גמקי יוסף ם«ןנ•גשם התונלוכ1,4ט?עהממ*ת וידאה שזה
מבואר נסמונמתינויסראוגשממעל מהנגך ועד צהרים
•!לאפר י&עלעמומשעע שעוקר טנתגז לאגדה אלא שמעל

ז״ל אלא על המגיד עצמו לע׳ז שאילו לוקה אלא משום לא
תתגוררו אנל כמגיד עצמו למת אין צויך לזה שאין המלקוא

שאין נהם מעמה ולא הזכיר זה [וצכ[־3יאה דעיקר פיטירא
י דהמשיא עצה שאינה הוגנת הוא משום דהוי לאו שבכללות אף
על פי שיהיה נו מעשהןמ*& הדמכ״ם כספי ה״צית סי׳ו־צ״ט
׳כלאו מלפני עור לא תתן מכשול וז׳לוונחסרניס מזה המין
יאמרו נהן עובר משום ולפני עור ופשטיה יקיא כמו שזכרם
תחלה ני־הוא פירושו וונדיס רבים מזה המין כגון מכה ־לגט
גדול וכיוצא נוכח© אלו יאמרו בהם עובר משום ולפני עוד
לא תתן מכשול ופשטיה וקרא מר שזכרנו תחלה כלומ׳סהלאו
הזה נא להזהיר טלא יתן עצה שאינה הוגנת ומלל נס כן מי
שיעזור על עסירה או יסכב אותה כי הוא יביא האיש הלוא
לעוןונעזרתו הכשילו וחזר עוד לפתהו ויעזרהו למליםענירתו או יכין לו סצת העבירה בו' כמיש הרמב׳ס זל נמצו©
הנז׳וכתן דפשטיה וקרא כולל שנים או שלגמו דברי'השיא עצה
בלתי הוגנה או עוזר אותו לעבור עמדה מיקח לאו שבכללו‘
שלא נודע לאיזה רנד נא להזהיקאבל מה שנתב הרמב’ס ז*ל
ודכרים רבים מזה׳המין יאמרו גהן עונד משום ולפני עוד לא
;תתן מכשזל־ופפטיה דקרא כמו שזכרנו תחלה וכו׳ירכר נרנח
שאינם קרומס לפשוטו של מקרא כגון מכה מו הטול וכיוצא
נהן כ«ז שכתנתי אכל נאלו השנים או השלשה שהזמר הד*מ
3מז*ל תחלה מלס הס כפנויה דקי־א כמו שכתבתי וכיון דכולס

הספשטיה וקרא הוי לאו שבכללות ^א״כ י*ל וכשלתאבלאו
י דולכגי עור לא תתן מכשול פשט הכתוב שלפגי העודלא •שים
אבן עף זצחרמכשול ויכשל כאותו המכשול וצפי שורשו נספח
ולפני עוד למי־שהיא םומאטנרונונללךעצהממךאלתחןלו.
.
-------------------עצה שאינה הומת תפס הומג  0ז ל דדשא זז וכוזב שהית

דינא דחיי־ א :בנבנישתי ,חיים בן ישראל«נושאים שונים;» { }3עמוד מס 137הודפסע״י תכנת אוצר החכמת

כח

לאויזטב סנ ה׳ע־זוחקותהנרם
עזמיה וקדא לפי  mשדרשו בספרי ייתר משאר הדרשות
אסל אסיג דלפי פשט הכתוב אין זה פשוטו אלא כמי שכתבתי

זעיקנמיש הראיס זיל כפרשת קדושים מאיזה עעסורשז
בת כגן ונעל קרבן אהרן כתבטעם אחר ע ש וכיון שפשט
הכתוב אינו כתו שוז־-שו נסערילא מיקרי פשטיה דקדאכדי
שלקה עליו דמיקרי לאו שבכללות אנל כלא תתגודדו ופשט
הפסוק הוא שלא ערד עצמו לוקה עליו דררשא האחדת אינה

עשסיה וקרא ״ וראיתי בפירוש• דש  577כתיב ומה שאינו
לוקה שתים משוס שריטה וברייה איפשר מאחד שתתגודדז

<פינן מיניה דינים אחרים הוא לאו שבכללות ואין צוקין נ
עכו?ף־אי לא תתנורח הוי לאו שבכללות למה □מברר עצמי
ליקה זא שאין זה לאו שנכללו׳כדברי ה׳גכימ ומה שאינו לוקה
ג׳מפני שאין לוקין שתים על שם א'אע'פ ש באו הרבה לאוין
זולתי היכא שהאישורין מתולקין וכמו שביאר זה הדמב׳ם זיל

כשדשהס׳ואפי׳לדעתהרמב׳ןזיל שחולק עליו וסובר כ* רבו*
הלאוין מרבק־המלקיית הכא אינו לוקה אלא אתת לפי שאלו
הלאוין אין א׳עהם מיותר ומולם נצרכו לומד רגדידה ושריטה
אחת היא וכבד נתבאר ברברי הרמנין ז’ל כעיקר הטעם שכל
שאיןהלאוקעיותרין ולא יצטרכו במצוות ההוא למדרש מן
המדרשים זולת לבעל המניעה ההיא אין ריבו* הלאוין מרנין
המלקיית ולדברי רש’ל זיל מכל לומר דהמנדד עצתו נק למת
כין לעז אם התרו בו משום לא תתגורוו אינו לוקה אכל אם
החרו בו משום ושרט לנפש לוקה בין מגרר לתת אולע״ז ד
*(ימה שמצינו כפיר מיתית
דנדיוה ושחטה אחת היא:
כ*כ התיפ׳שם ונפיק חכמות
שכשנפטר ר׳אליעזר וט׳ • -

מראיש בסוף מועד קטן שלא כדברי הרמנין 7צ בספר תזרלן
הארס שהביא הטור בי’ר טייקים דדוקא שרימה אבל מכס
נידומיתד כראשסזן בר*ע שהיה מכה על כשרו ער שרמז
פותת לארץ וכ*כ הרב המאירי זיל כספיר מיתות וכתב עוד
י*א שלא נאסר אלא כפני המת ע'כ זכגרא׳מדנח ייא שריע

לא עשה כן כפני המת ואינו נכון שהח בפיר מיתית משמע
שבפני המת היה עושה כן דאמרינן התם למוצאי שנת פגע
דע במטתו מן קסח ללוד היה מכה בבשרו ער שדמו שותת
לארץ ושמא הס זיל מפרשים למוצאי שנת פגע מ ריע מן
קסח ללוד שהיה מכהעשרו ער שדמו שזתת לארץ על לא
טונה השמועה ומשפגע מן אז והלאה חדל מהמת את עצמו
מפני שהיה כפני המת אינמה שאמרו י’א שלא נאסר אלא
בעי המת אין מנתם לומר שריע היה .עושה־ כן שלא כפג*
המת אלא מנתם להודיע את הדין שלא בפני המת שרי וריע
שסיהעושס כן בפני המת על התורה ועל המצית היה עושה

^Z־־

 Pונעל תרומת הדשן כתב דאפי׳שלא כפני המת אסו׳צעשמן
*(ככלל לא תתגודדו ררשינן
גדידה ושריטה והכי נקטינן:
קיינמותאלתעשו אגודות אגויית שלא יהושתינתי
דינין«ז' • כן היא לשק הדמב״ס כסיף הלמת ע*ז ודבריהם
תמוהים מאי יפסק באניי במקום רבא ומר צווחו עיו רבנן
קשישאי זיל הדב מהדיר רוד מהן זיל נביתייג והרב נכ’מ
מרב העלית זיל עיש ועיין נ'כ כס׳החיניד סי׳תעיו וראית*
בחוב מרב מוגר זיל לא נת׳תליקיק אליבא דהלנתאאלא
שבאלפדש המקרא רודשונן מיניה שלא יעשו אמרות אגודות
אכל העיקר נדבאוטעכ ולא ידעתי מה יענה לדנרי הר*מ
ד
בעזיל שמאה מדבריו דלענין וינא קאמר הכי:

לאין ענ

.....

___ _

{* :אתו־ בישראל כו׳ינאמד בנהנים בו׳*
ואעעכאין לומד רלילקיבהנים משוס
מ-ז״-משום לא ״ק־חד־ קיזזה ומשום לא תשימו .קרחה נין
פיגיכסנתתזיתנר לשנים מפום דמךתר* קראי־צדיכי .מ•

לחבריה להשלים הדין כמו שיתבאר לפנינו וכמיש הרמכים
מפר המצא! לית סי׳ק״ע וקעיא וכמו שכתנתי נלאוין מ'
*ותניא נת'כ • בעדשתאמור וידית*
זנ"ח *13?13 01י:
לה בפרק אצו הן הלוקין תיר לא •קראו יכול אפי' קדח ד׳וחמש
קריחות לא יהא חייג אלא אחת ת ’ל קיחה לתייבעל כל קרח'
וקיחה ע'כ ומשמע לי רה'פ דמדקזה מצי למיכתב לא יקיחו
בראשם וכתב קרתה *תירה לחייב על כל קתזהזקיחהאכל

מדברי ייבין זיל שכתב הכי גרסינן לא יקדחו קדחה *כול אפי׳
קיזז ומ׳ת"ל קדחה יקרא יתירה הוא ע'כ יראה שפיהמריית'
כךדמרהיהמצי שתיק מלא יקרחו קדחה מכל וכל וילמדו
כמיס מישראל וחזר וכתב לא יקרהו קדחה גכהנים למדנו
לחייב על
שחייב על כל קרחה וקרחה יקרא יתירה הוא:
שקו־חאפי׳על מת אחד אבל חס קרון
כל קיחה וקרחה "
קיחה אחת על ה׳מתים אינו חייב אלא אחת ולא רמי לשרם

שריטהאחתעלהמתיסדחייבה׳משוס רהתם מדבען ליה
עלנפש והכא ליכאדנוייא כמים הראיש נפיק אלו הן הלוקין
והטור נייד סי׳קיע וד׳ירווזס ננכיח חיא אף דעת הרחבים
בסיף הלמת עכו״ס וכן נראה שלא הזכיר דהקורח קרחה על

המתים שחייב חמש כמיש גבי שריטה ובספר החינוך כסימן
תע'ז כתב דיני המצוה מה שאמדו שהקודח קתזה אחת על ה'
מחים לוקה חמש והקותז חמש קיוזית עלמת א׳לוקהחמש
זט׳עיב ולא ידעתי מאין לו שהקורה קרחה אחת על המתים
שחייב חמש ודברי כל הפוסקים פה אתת לפסוק שאיס חייב

*בין ביד בין כם 0׳

הכי

אלא אחת כמו שכתבתי :
איתא בפרק אלו סןהלוקין כמ״ש הרב המחבר בסמוך:
*והוא שהתרו מ על כל קדחה וקרחה • דאס לא החרו בו על
גל קרחה וקהזה אלא חרא התראהאינו חייב אלא אחת אע״ס

שעשה מאה קרחות כרתנן מיר שהיה שותה יין כל היום איבו
חייכאלאאחתאמרילואל תשתה אל תשת׳זהזא שיתה חייב
*אעיה שיהא התראה א׳לוקה ה׳ •
על כל אחת ואחת:

עיין תיש דיב׳ן ז'ל על זה זמ״ש כתדס׳עציו ומיש הרין בפיק
וקדושין י ויש להסתפק אם גס בשריטה אס שרט בה׳אצבעווז
ועשה השריטות בבת אחת אס חייב על כל אחת וא׳נהתראס
אחת וראיתי כתוב שגס כשחטה חייב על כל אחת ואחת  .ול•
נראה ובפריסה אינו חייב אלא אחת ודקדקת* כן מדברי הר’«
והרב המחבר ז׳ל:
בירושלמי פיק דקדושי׳רב הונא מפקח־ לחבר*׳
*גדסי'
ומ' * ירוש"זה כתבוהו ארי ן> והראיש בפיק
דקרושין להודיענו דלית הלכתא כאישי שאומד יאף נשים
*עץנאמר ט עם קדוש אתה אחד
פטורות מלא יקוזזו:
זדלא כאיס* שאומר מים אתסלה*
אנשים ואתדנש?ם ♦ -
אלקיסס לא תתנוית ולא תש’י״<,ךחה בין עיניכם למת מיס
^בקדושין פ? אדי אתה דן קרחה קדחה
®לא נטר!• :
לניש מה קרחה האמורה כישראל למת " דבהריא כתיב ולא

תשימו קדחהמן־עיביכס למת אף קדחה האמורה ממיס אף
על גב וכתיב סתם לא יקדחו קריזה בראשם למת דוקא הוא
משוס רנמדינן כגיס מישראל אכל נלא כיש לא «צו

כהניכז

למילף מקיא ולא תשימו קדחה כין עיניכם לתת משום דהויא
אעיג דישראל לא הוזהרו אלא על מת כהניס החהרו יוף בלא
מת דשאני מנים שדינה מן הכתוב מצות יתירות הראיס זיל
כעיסת אמיד ־?

*ןמה קרחה סאיוודה ככמים וזיע־ ע!ל

כלהראשככיןהעיניסאף בישראל כן י

והכי תניצנתיה

_____........ .......... -

»ייתי להבפרקאלוי־הן מלוקין ונפיק דקזזשין לא *קרמו

קדחה בראשם מה תלמוד לומד בראשם לפי 515אחר לא V96n
קרחה כין עיניכם לתת יכול לא יהא חייב ז1א על כין *C0W
כצנד פירוש בראשסעוך לפדחתת׳לבואשםלג־מתכלהדא®
אין

דינא דחיי ־ א בנבנישתי ,חיים בן ישראל עמוד מס 138הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

הלכות דברים הנוהגים בסעודה
ביאורים ומוספים
נחשב הדבר כאילו לא בירך .ומ״מ מסתבר שמותר לומר לו
שיברך ,שהרי יתכן שיברך על דעתו שמצווהו לברך להשי״ת.

סימן קסט
דין 'שמיש הסעודה

[משנ״ב ס״ק י]
[משנ״ב ס" ק ג]

ץ

דיוכל לבוא לידי סכנה על־ידי זה«.
 )1ולקמן

(’tjj׳

תריז ס־ק ח) בתב שצריך להיזהר בזה מאדcM)1.
<רץ

!משנ״ב ס״ה ו)
ומרתת וישפך הכוס מ;דו».
 )2ולגבי הנכנס לסעודה ,כתב השו״ע לקמן (סי׳ קע סעיף יה) שלא
יקד! את חלקו ויתננו לשמש ,ובטעם הדבר בתב המשנ״ב שם
(ס״ק לט) ,בשם הב״ח ,שיש לחוש שמא יבא לידי קטטה עם
בעה״ב ,שנראה שחלקו בזוי בעיניו ואינו חפץ בו ומחמת זה
מוסרו לשמש ,אלא יניח מקודם את מנתו לפניו שבבך מראה
שהיא מקובלת בעיניו ,ולאחר מבן ימסרנה לשמש .ובשם הלבוש
כתב ,שיש לחוש שמא יהיה קלקול בסעודה ויצטרך לחלק אה
מנתו לשאר המסובים ,ולפיכך יניחנה עד לאחר הסעודה ואחייב
יתננה לו .וכתב בשם הט״ז ,שלטעם זה אין צריך להמתין אלא
עד לאחר שיניח לכל אחד מהמסובים את חלקו כראוי.
ולגבי אורחים הנכנסים אצל בעל הבית ,כתב השו״ע לקמן :שם
סעיף יט) שאינם רשאים ליטול את מנותיהם וליתנן לבנו או
לעבדו של בעל הבית ,אא״ב נטלו רשות מבעל הבית .וכתב
המשנ״ב שם (ס״ק מ) בשם המג״א והא״ר ,שהאיסיר הוא דוקא
באופן שיש סעודה מצומצמת ,שאז מתבייש בעה״ב כשיחסר
לאורחים ,אבל אם יש הרבה על השולחן שלא יחסר על ידי זה

כלום ,רשאים האורחים ליתן להם ,וכ״ש אס כבר סיימו כולם
לאכול ונשאר מן המאכלים ,שמותר לתת להם מן השיריים.
ובשם ספר שמן רוקח כתב ,שחובך הוא בכל זה להחמיר.

[משנ״ב ס״ק ט)

ךחישינן שמא מתוך טךדתו ישכח מלטל יךין

.)3

 )3היינו אם אין הלחם של השמש ,אבל אם הלחם של השמש
ויכול הוא לקחתו בעצמו ,כתב לעיל (סי׳ קסג ס״ק יב! שאין בזח
משום ׳לפני עורי ,ובשם האחרונים כתב ,שאף באופן זה אסור
לעשות כן ,משום שאסור לסייע לעוברי עבירה.

ודווקא להושיט לו את המאכל אסור ,אבל לתת לו רשות לקחת
מעצמו ,כתב בשו״ת אגרות משה (אריח חייה סי׳ יג! שאין בכך
איסור ׳לפגי עורי ,אע״ג שיכול לעכבו מלקחת ולא לתת לו
רשות ,ואין בזה אלא משום מצות ■הוכח תוכיחי ,וכשיודע שלא

לא יתן לאצל וכר׳‘).
 )4ואם יש לחוש לחילול הי ,שיחשוב האורח ששומרי תורה הינם
גרועים במידותיהם ,כתב החזו״א (שביעית סי׳ יב ס׳יק ט) שכיון
>׳ שאם נמנע מלתת להם מאכל נמנע חסד ודרכי חיים ושלום
מעצמנו ומהם ,והם רק עמי הארץ וחייבים אנחנו להחיותם
ולהיטיב עמהם ,וכ״ש שלא להרבות שנאה ותחרות בינינו ובינם,
ואם לא ניתן להם יעברו על ילא תשנאי ועל עוד כמה לאוין
שאין איסורם קל מאיסור זה שאנו באים להציל אותם ממנו,
לכן שקלו חז״ל בפלס עד כמה יש להתנהג לקונסם ולמשוך ידינו
מהם .שלא נגרום להם ולנו מכשולים גדולים יותר ,ולכן יש
להקל בזה במקום ספק.
ומי שיש לו שותף במסחר שאינו שומר הורה ומצוות ,ומחמת
אגרות
הנימוס צריך להגיש לפניו מאכל ומשקה ,כתב
משה (אוייח ח״ה סי׳ יג) שבפעם הראשונה שבא אליו יכול
להעמיד לפניו מאכל ומשקה כפי הנימוס ,ויאמר לו שצריך ליטול
ידיו ולברך ,ולאחר מכן יניח לו לאכול ולשתות כרצונו .וכיון
שכבר הראה לו שהוא בעל נימוסין ודרך ארץ ,כשיבוא אצלו
בפעם השניה יאמר לו מתחילה שאינו יכול לתת לו את המאכל,
מאחר שחייב הוא ליטול ידיו ולברך.

•לגבי אדם שאינו שומר מצווה אך הוא תומך תורה וכדו׳ ,ויש
צורך להגיש לפניו מאכל ,כתב הגרשזייא (במנחת שלמה ח״א סי׳
לה אות א) שאם יש חשש שע׳יי שיציעו לו לברך יפגע וישנא
לומדי הורה ,מותר לכבדו באכילה ובשתיה .והוסיף עוד (משנ״ב
ביצחק יקרא) ,שמותר להאכיל חילוני כדי לפרישו משנאת
ישראל ,וה״ה בדי להפרישו מאיסור מאכלות אסורות שיאכל
במקום אחר .אבל לגבי לקנות לו דבר מאכל ,אם אפשר ראוי
להתחמק מכך מבלי שיפגע.
ומכירה מאכל למי שאינו מברך [כגוי העמדת מכונות אוטומטיות
למכירת מאכל ומשקה במקומות שיתכן שיקנו שם אנשים שאינם
מברכים] ,דגו בה הפוסקים :שו־ה מהרזש״ם ח־ו סי׳ יא ,שו״ת בית
יצחק [שמלקס] או״ח סי׳ כט ,שרית תורת חסד אריח סי׳ ה ,כף החיים

ס״ק טז) ,ובשו״ה שבט הלוי (ח״א סי׳ לז; כתב שבדרך מכירה מותר,
וביותר יש להקל באופן שאינו נותן לו לאכול ממש ,שיתכן שיטול
ידיו ויברך ,וכ״ב הגריש״א (קובץ תשובות ח״א סי׳ ב) .ובמעשה איש
;עמי רלד) הובא בשם החזו״א ,שיעץ לבעל קיוסק שיתלה שלט
שצריך לברך ,ובהכי שפיר דמי אף שיתכן שלמעשה לא יברכו.

ישמע לתוכחתו הרי הוא פטור .ולכן אם מביא מאכל והשותף

[משנ״ב ס״ק יא]

שלו אוכל מזה ,אם אומר לשותף שאסור לו לתת לפניו אוכל
ומשקה כיון שאינו רוצה לברך ,סגי בכך ,ואינו מחוייב לעכבו.
וגם אין צריך לפרק את השותפות שיש לו עם אדם כזה בבדי
שלא יבא לתת לו מאכל.

ךלא מפקעינן מצות צדקת בשביל תשש ?זמא לא יברך־׳.

ומי שבא אליו אורח אפיקורוס ,כתב בשה׳ ה אגרות משה (שם).
שכיון שאין ברכתו נחשבת ברכה ,נמצא שאף כשיישמע לו ■יברך.

 )3אמנם ,לגבי נתינת מאכל למי שספק אם יטול ידיו ,כתב לעיל
:סי׳ קסג סיד יא! שמותר .ומשמע •שמותר אפילו שלא במקום
צדדה .ובשי־ת שבט קלוי ־.*.).ס־ ל• ושם בסי׳ רה הגהות לסי׳
דסק כתב שיש להקל אם אומי לו ליטול אה ידיו ולברך אף
שספד אם ־ישמע לו .כיון שאפשר שישמע ויטול את ידיו ויברך.

הלכות הברים הנוהגים בסעודה סימן קסט קע
ביאורים ומוספים
[משנ״ב ס״ק יא]
אסור לתן לו אף בתורת צךקה

.)6

 )6ואדם שיש חשש שאם לא יתנו לו אוכל כשר ילך ויאכל איסור,
■לירד בשו״ת שבט קלוי (ח״ר סי ,יז) שאעפ׳־כ אין לתת לו מאכל אם

אינו נוטל את ידיו ,ואין חוששים שמא יאכל איסור משום כך ,כיון
שעכשיו אין האיסור לפניו ,ואין לעבור על איסור ׳לפני עור׳ משום
חשש איסור זה .אך למעשה כתב ,שכיון שהמארח אינו עושה איסור
בידיים ,א״ב יש בזה רק מסייע לאיסור אכילה ללא נטילת ידיים או
מניעת ברכה ,ולכן יתכן שבאורח החשוד על עבירות אין איסור
מסייע ,ויש לצדד להקל אם יש חשש שיאכל דבר איסור אח״ב.

ימי שמוכרח לתת מאכל לאדם שאינו שומר תורה ומצוות ,כתב
בקריינא ז־איגרתא (ח״א מכתב קמא) שיברך בקול רם ,ומתוך כך
־שמע האורח ויצא ידי חובה .ואף שאינו מכוון לצאת ,מ׳׳מ כיון
שחושב שהמברך מתכוון עבורו הרי הוא יוצא בזה .וכתב שם
לברך ברכת שהכל ,שבדיעבד פוטרת את כל המאכלים.

יכול לסלק אותם לצד פיו ולברך .ומשמע שבבה״ג אין איסור
שיחה באמצע האכילה .וכ״כ בקצות השלחן (סי׳ לט ס״ק ג) שאם
נותן את האוכל בצירי הפה ,אין חשש סכנה ומותר לדבר.
 )2ולכן אם מביאים יין בתוך הסעודה ,כתב השו״ע לקמן (סי׳ קעד
סעיף ח) שכל אחד מן המסובים יברך לעצמו ,שהרי אינם יכולים
לענות אמן כיון שיש לחוש שמא יקדים קנה לוושט .וביאר
המשנ״ב שם (ס״ק מא־מב) ,שאף שקי״ל בכל מקום ששומע כעונה,
ועניית אמן אינה מעכבת כלל ,מ״מ חוששים שמא יענו אמן
ויסתכנו ,משום שעוסקים באכילה ואין בית הבליעה פנוי .ולדעת
הרמ״א (שם) ,רשאי המברך לומר ׳סברי רבותיי ,והמסובים ישמעו
ויכוונו לצאת בברכתו ויענו אמן ,וביאר המשנ״ב שם (ס״ק מג),
שבמקרה זה אין חשש סכנה כיון שמפסיקים לאכול.

ומטעם זה ,כתב הגרשז״א (משנ״ב ביצחק יקרא) שאין לדבר עם
אדם הנמצא באמצע אכילתו ,שמא יענה לו ויסתכן.

[משנ״ב שם]

יאדם העובד במפעל ,ובעה״ב דורש ממנו להגיש מאכל לפני
אנשים שידוע שאינם מברכים ,בתב הגריש״א (קובץ תשובות ח״א
סי׳ כ) שאסור הדבר משום ׳לפני עור׳ .אמנם ,אם פרנסתו תלויה
בדבר יש להקל ב׳חד עברא דנהרא׳ ,דהיינו באופן שידוע שאף אם

שכל שלחן שלא אמרו עליו רבךי־תורה כאלו אכלו מזבחי
מתים» וכו׳ ,ועל־כל־פנים יאמר איזה מזמור*) ,וטוב לומר אחר
ברכת ׳המוציא׳ מזמור "ה׳ רעי לא אחסר" ,דהוא דברי־תורה
ותפלה על 9זונותיו.)5

והנותן מאבל לאדם שאין ידוע אם הוא מברך ,והוא נוטלו ואוכלו
במקום אחר ,כתב בשו״ת שבט קלוי (ח״ח סי׳ קסה אות ז) שבכה״ג
אין איסור ומותר לתת לו את המאכל.

 )3ואם יושבים כמה סועדים יחד ,כתב בשו״ת שלמת חיים (סי׳ קע)
שצריך שידברו דברי תורה יחדיו ,ולא שילמד כל אחד לבדו .אך בשאר
פוסקים משמע שמספיק שכל אחד ילמד לבדו ,וכן משמע ממפרשי
המשניות והמשנ״ב (כאן) שכתבו שהחיוב הוא לאו דווקא בשלושה.

הוא עצמו לא יגיש את המאכל ,יוגש מאכל זה על ידי אחרים.

]משנ״ב שם]
לא נפקע מצות ?דקה בשביל זהי).
 )7ואף אם אינו נותן לו מאכל בתורת צדקה ,אלא כדי להשפיע
עליו שיהיה שומר תורה ומצוות במשך הזמן ,כתב שם שמסתבר
שעדיף הדבר ממצות צדקה שהתיר המשנ״ב.
ולגבי האכלת קטן שאינו מברך ,כתב בס׳ חנוך לנער (פי׳־ד ס״ק
■) שמסברא נראה שאין להאכילו כשאינו מברך ברכת הנהנין,
כשם שאין להאכילו דבר איסור ,אלא שיתכן שדומה הדבר
לאיסור התלוי בזמן ולא בגוף הדבר ,שהרי אין המאכל אסור
מצר עצמו .וכתב שמ״מ פשוט שכל זמן שאינו בר חינוך בברכות
מותר להאכילו ,דאל״ב איך מאכילים תינוק.
]משנ״ב ס" ק יד]

רוצה לומר ,מידי דמחיב בץמוף>.
 )8שאם אוכלים דבר שאינו חייב בזימון ,כתב לקמן (סי׳ קע ס״ק
מג) שאין לו לאכול ללא רשות.

סימן קע
דברי מוסר שינהג אדם בסעודה
[משנ״ב ס״ ק א]
א<ןלו בךבךי־תוךהט ,ודוקא בשעת אכילה גופא ומשום סכנה.>2
ו) ולגבי מי ששבח לברך על אכילתו ,כתב לקמן (סי׳ קעב ס׳׳ק ח)

שאם אוכל דבר שנמאס אם יפלטנו לחוץ ,כגון תותים וענבים,

 )4ומשמע שלכתחילה טוב ללמוד דברי תורה ממש ,וכ״כ הערוך
השלחן (סעיף א) שמי שיכול לקיים ללמוד דברי תורה ממש ,מה
טוב .ובאופן שאין שהות לומר דברי תורה ,כתב הבן איש חי (שנה
א פר׳ שלח אות ז) שדי באמירת ׳מים אחרונים חובה׳ ,כי זו
הלכה מתורה שבעל פה ,ודבר בעיתו מה טוב.

וקודם ברכת המזון ,כתב לעיל (סי׳ א ס״ק יא) בשם השל״ה
שיאמר ׳על נהרות בבל׳ ,ובשבת ובימים שאין אומרים בהם
תחנון יאמר ׳שיר המעלות בשוב ד׳ וגו" ,והעיקר שידע מה
שאומר ואחר כוונת הלב הן הדברים.
 )5וכ״כ בשעה״צ לעיל (סי׳ קסז ס״ק כה) שיש לומר מזמור אחר
ברכת המוציא .ולעיל (סי׳ קסו ס״ק ג) הביא מחלוקת בזמן
אמירתו ,שי״א לומר תפילה זו לפני הנטילה .ואם שכח לאומרה
לפני הנטילה יאמרנה אחר הנטילה קודם המוציא ,ואין זה נחשב
הפסק דהוי קצת כצורך סעודה .ויש שנהגו לכתחילה לומר
"מזמור ה׳ רועי" בין נטילה להמוציא ,ויותר נכון שיאמרנו אחר

אכילת ברכת המוציא.
[משנ״ב ס״ק ג]

ועין מה שכתבנו לעיל בסוף סימן קסד במשנה ?רורה 3זה
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 )6שם (ס״ק יג ,ובביה״ל סעיף ב ד״ה לחזור) הביא מחלוקת
האחרונים בדין מי שנגע באמצע סעודה בזיעה ,שלדעת המהרש״ל
אינו צריך לברך על נטילת ידים ,ואפילו אם עשה צרכיו באמצע

סעודתו אינו צריך לברך אא״כ הלך והפליג באמצע סעודתו,
ויש הסוברים שצריך לברך .ולמעשה הכריע שם ,שאם עשה צרכיו

המשך במילואים עמוד

4

שו״ת דברי יציב חל? יו״ד סימן מק

א .לפני עור באיסור דרבנן ב .שוגג באיסור דרבנן אם צריך כפרה
ב״ה ,קרית צאנז ,ח׳ תמוז תשכ״ז

א) ובדבר מה שנסתפקת להתוס׳ ע״ז כ״ב ע״א בד״ה תיפוק ,דשייך בדרבנן לפני עור ,אי זה הוה מה״ת.
כבר עמד בזה במנחת חינוך בקומץ המנחה במצוה רל״ב ,ופשיטא ליה דלהתוס׳ הוה מה״ת ,ומביא מתום׳ חגיגה דמשמע דבדרבנן בכלל
* ליכא לפני עור ,ותמה דמי גרע מעצה שאינה הוגנת עיי״ש[ ,וע״ע לעיל בסימן הקודם ולהלן סימן קס״ז] .ולדידי היה נראה ברור שזה כעין
מ״ש הנתיבות בחו״מ סימן רל״ד בביאורים סק״ג ,דבאוכל איסור דרבנן בשוגג א״צ כפרה וכאילו לא עבר ,כיון דמצינו בעירובין ס״ז ע״ב
דבדרבנן עבדינן עובדא והדר מותבינן תיובתא עיי״ש ,ועיין בעצי חיים על התורה ח״ב פרשת דברים [בד״ה וכל זה] ופרשת שופטים [בד״ה
ואפשר] מה שכתב בזה ,וא״כ ליכא כלל מכשול .ונהניתי שמצאתי אח״כ כדברי בבית יצחק אור״ח סי׳ ס״ה עיי״ש.

ועיקר הדבר נפתח כבר בדברי הרב המגיה במשנה למלך פ״ד מהלכות מלוה ולוה ה״י ,כשנמצא שנתן הלוה ריבית מאוחרת הו״ל איסור
דאורייתא עיי״ש .והגאון בשו״ת בית אפרים אור״ח סו״ס ל״ו רצה לומר דבחמץ אחר הפסח גם לר״ש [פסחים כ״ט ע״א] הוה לפני עור
מה״ת ,וסיים אך בכמה דוכתי לא משמע הכי וצ״ע עיי״ש .והנה זה תליא בדברי הנתיבות.
ב) ובגוף דברי הנתיבות לא זכיתי להבין דבריו הקדושים ,דהב״י באו״ח סי׳ תקס״ח הביא מתרומת הדשן בתשובותיו סי׳ קנ״ו ,בשכח ואכל
בתענית ציבור א״צ להתענות יום אחר תחתיו אם לא שכוונתו להתענות לכפרה על עוונו ושגגתו ,ובדרכי משה אות א׳ ממהרי״ל ריש הל׳
תענית מעשה באחד ששכח ואכל בעשרה בטבת וצוהו מהרי״ל להתענות בה״ב לכפרה עיי״ש ,והובא במג״א שמה סק״ד ,וא״כ מבואר
דצריך כפרה.

ומצאתי בשד״ח כללים מערכת א׳ בפאת השדה סימן ק״ח שהביא מספר אפריון שלמה ,שהוכיח מר״ה דף י״ח ע״ב צאו והתענו על מה
שהתעניתם והיינו בחנוכה ומוכח דלא כהנתיבות ,ודחה שרש״י פירש שם לתשובה ולא שצריך להתענות לכפרה עיי״ש ,והספר אינו תח״י,
ולא אדע מה זה תשובה ומה זה כפרה ,ואם הוה כאלו לא עבר כלל כמ״ש הנתיבות מה לו להתענות ומה תשובה בעי.
ומדברי המהרי״ל י״ל דלא תיקשי על הנתיבות ,דאולי התם בעשרה בטבת שאני משום שהוא מדברי קבלה דכדברי תורה דמו .והגם שלא
ברור לי בשעה שאין שלום ואין שמד וברצו תליא ,אי דינו כדברי קבלה ,הגם שקבלו עליהם להתענות .ומדברי הטור אור״ח סימן תק״נ
שכתב ,לפיכך אסור לפרוץ גדר וכל שכן בדורות הללו שבעוה״ר יש שמד ואין שלום הילכך הכל חייבין להתענות מדברי קבלה ומתקנת
נביאים עכ״ל ,נראה שרק מכח דזמן שמד ,ובלא״ה הוה רק איסור לפרוץ גדר .ואולי הוה נמי כנדר וקבלת אבות [עיין שו״ע יור״ד סי׳ רי״ד
ס״ב] ,ונאמר שהוא מה״ת ,והדבר צריך אריכות גדול[ ,וע״ע לעיל חלק או״ח סי׳ רל״ב אות ב׳ וג׳] .ואולי בזמן המהרי״ל היה ג״כ שעת
גזירה ושמד והוה מדברי קבלה להתענות ,ולכך החמיר בשגגה.

ולפ״ז עכ״פ בהכשילו בדברי קבלה לכו״ע איכא לפני עור מה״ת ,דכיון דצריך כפרה הרי נתן לפניו מכשול .ואולי תליא בהך אי לענין ספק
נמי אמרינן דברי קבלה כדברי תורה דמו ,שכבר האריכו בזה הפוסקים הרבה [ועיין בשד״ח כללים בפאת השדה מערכת ד׳ כלל כ״ה]
ודו״ק.
ג) ובשערי צדק להגאון מרעש באור״ח סי׳ ק״ט וביור״ד סימן ר׳ ,העיר על הנתיבות מהרמ״א יור״ד סי׳ קכ״ג סעיף כ״ו ,בשתה יין נסך
בשוגג שי" a :שיתענה ה׳ ימים עיי״ש .אבל בהגהות זקיני הגה״ק הישמח משה על יור״ד שם העיר על הרמ״א דנקט יין נסך ולא סתם יינם,
דבקיצור ע !ל״ה מס׳ יומא הל׳ תשובה הזכיר סתם יינם ,והביא מהסמ״ע חו״מ סימן רל״ד סק״ד דבדרבנן אינו מחזיר הדמים דרק
בדאורייתא מצטער ,והביא עוד מהא דמוכח דאפי׳ באיסורי אכילה דרבנן שייך הך דאין הקב״ה מביא תקלה על ידם עיי״ש .וא״כ הדבר
תליא ברבר כתא ,שלהרמ״א א״צ כפרה ולהקיצור של״ה צריך כפרה.

אן 1אולי י״ל להברכי יוסף יור״ד בשיורי ברכה סי׳ קכ״ג אות ב׳ ,שהביא מהרא״ם דתלינן להקל בסתם יינם דהוה גזירה דרבנן ,והביא אח״כ
מהרח״ו בשער המצוה פרשת עקב בסופו שהאריה״ק הקיל בספק סתם יינם מישמעאלים עיי״ש ,אבל הביא אח״כ שמרן ובית דינו ושאר
גדולי הדור והגאון מו״ה ליווא גזרו בחרם על העוברים בשאט נפש כאשר הובאו דבריהם בספר יין המשומר ואחריהם החזיקו וכו׳ והגאון
בעל השל״ה וכו׳ עיי״ש ,והגם שהזכיר בשאט בנפש היינו בנוגע לחרם ממש ,ומ״מ איסור החרם נראה שהיה גם לשתות סתם יינם ,וא״כ
חמיר טובא מכח החרם החמור ,וכבר דנו כל הפוסקים באיסור חרם אי הוה מן התורה[ ,עיין בשד״ח כללים מערכת ח׳ כלל מ׳  -מ״ב].
ויש לומר דהקיצור של״ה אליבא דהשל״ה שהיה מבעלי החרם ,ולכך הזכיר דאף סתם יינם צריך כפרה עכ״פ ,אף שלא נתפס לנהוג בו דין
חרם כשלא עבר בשאט בנפש .הגם שהלכה פסוקה ביור״ד סי׳ של״ד סעיף כ״ב שאין נוהגין נידוי בגזירת הקהל עד שיבריזו ,אולי גזירת
בי״ד שאני ודו״ק .ושמה גופא ברמ״א ,מי שעבר על גזירת רבינו גרשום מ״ה אם עבר בשוגג א״צ התרה עיי״ש ,מ״מ יש לומר דצריך כפרה
דהוה מה״ת .ואולי אף אם אינו מה״ת ,עכ״פ הוה מיחרם [עזרא י׳ ח׳] דמדברי קבלה ,שצריך כפרה וכנ״ל ,ודו״ק היטב כי אף שהארכתי
הרבה עיקרים גדולים שצריכים בירור רב טמונים בו ודו״ק[ ,וע״ע להלן סימן ס״ה].
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והנני טרוד בשאלות הלכה למעשה ,אך לקיים ושננתם לבניך הוכרחתי לבוא בקצרה ,ודי לחכימא ברמיזא .ותראה המכתב להבחורים
שבשעה שבטלים מתורת הראשונים ,אם יש להם איזה זמן לזה ,יעיינו בו ,שבטח עכ״פ טוב יותר מלילך ח״ו בטל ,ועיין בהקדמת החינוך,
ומה נענה אנן אבתריה .והשי״ת ירחם וישלח לנו המורה לצדקה בב״א.

** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**
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הלכה ורפואה

ומטעם שכתב ההפלאה שהבאנו באות יד ,אלא שסיימו שם בגמ׳ שרבא החולק
על אבוה דשמואל וסובה״שמותרת משום שיצרא אלבשה מותרת גם באומרת
שלולא האונס היתד ,שוכרתו ,מ״מ אבוד ,דשמואל אסר גם באינה אומרת כן רק
שמתרצית באונס ,הרי שגם באופן כזה נחשב רצון והוא הדין בנידון שלנו שהרופא
השני עושה ברצון אסור.

כ) מ״מ נראה שאין לאסור לרופא השומר שבת להשתדל בזה ואין בזה משום
איסור לפני עיור שמכשיל חבירו בעבירה ,שאיסור לפגי עיור אינו אלא בעושה
או נותן מכשול אבל בזד .שמונע מלהסיר מכשול מחבירו אין בזה לפני עיור ,אכן
מצאנו בגמ׳ מו״ק ה שאביי אמר מהכא יש ראיה שצריך לציין הקברות משום ולפני
עיור לא תתן מכשול׳ ולכאורה מוכח מזה שגם המונע מלהסיר מכשול עובר בלאו
הזה אבל הדבר תמוה הרי לא חתן כתיב ואיך נלמד שחייב להסיר מכשול ,ואולי
הכוונה שזה שקבר המת ולא ציין הטומאה הוא העובר בלאו דלא תתן מכשול ואף
אם ציין ונמחק יתכן שעובר מתחילה שהרי מתחילה ידוע שימחק הציון ולכן חייב
לציין מחדש ואף שהחיוב הוא על ב״ד ,וכמו שנראה ממשנה שקלים פ״א שבט״ו
באדר מציינין הקברות היינו שב״ד הם שלוחין של ישראל וגם של הקברנים שלא
יעברו לפני עיור למפרע חייבין כעת לציין ,או שמקרא זה של לפני עיור מלמדנו
שאסור ליתן מכשול של עבירה ,וממילא יודעין שמוטל על ב״ד להסיר המכשולות
שעל זה נאמר שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך שב״ד חייבין לדאוג לכל
ישראל ,ומפסוק לפני רק למדנו שגם מכשול של עבירות הזהירה תורה שלא
לתתו ולמדנו שב״ד חייבין גם למנוע.
כא) ואין לאסור להשתדל שבזה שמשתדל עושה מעשה והרי זה כנותן מכשול
לרופא השני שנראה שאין מה שמשתדל על עצמו שזה עצמו המכשול ,ואין הוא
הגורם שיקחו האחר רק הגורם הוא צורך הביתי חולים לרופא ,אלא שאם היה הוא
היה מתבטל הגורם ובזה שמשתדל חוזר הגורם שהוא עצם הבית חולים למקומו
ואין הוא נקרא גורם ,ואפילו נאמר שגם זה נחשב לגורם מ״מ יש לדונו כלפני
דלפני ,אם הבית חולים הוא של גוים שהרי הגוים הם הקודאין לרופא השני ,וגם
אם הבית חולים של ישראל נראה שנחשב כלפני דלפני ,שהדי מה שאסור בישראל
לפני דלפני טעם תדבר כתבו התום׳ בע״ז שעוברים בלפני עיור שמכשילין
למכשיל באיסור לפני עיור ,כגון שמוכר תרנגול לבן לישראל החשוד למכור
לעכו״ם לע״ז ועובר המוכר הראשון בלפני עיור שמכשיל לשני לעבור לפני עיור,
אכן כאן מותר לבית החולים להזמין גם לרופא שאינו שומר שבת ,שהרי יש כאן
פיקוח נפש ומשום פיקוח נפש של ישראל מותר להכשיל אחר בלפני עיור ,וכמו
שמבואר בסימן קם ביור״ד שמותר ללוות מישראל ברבית לצורך פיקוח נפש ואף
שמכשילין למלוה באיסור רבית ,שהרי אין למלוה היתר לחלות ברבית לצורך
פקוח נפש ,שהרי יכול להלוות בחינם ומ״מ מותר{ .אכן עיי״ש בשער משפט שפקפק
בהיתר זה] ,וכיון שמותר לבית חולים להזמין לרופא השני נמצא שהרופא הראשון
אינו מכשיל לבית חולים באיסור לפני עיור ,שהרי מותר להם לצורך פיקות נפש
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ומה שמכשיל הראשון לרופא שני הרי זה לפני דלפגי ,ואינו עובר ואף שבו אין
היתר משום פיקוח נפש שהרי יכול לבא בעצמו ולעשות בהיתר.

כב) וגם אין לאסור משום מסייע ידי עוברי עבירה שאסור גם במקום שיש
לפני דלפני ,משום שבישראל מומר דעת הש״ך ביור״ד בסימן קנא שאין בו משום
אפרושי מאיסורי ,והרי המחלל שבת בפרהסיה הרי הוא כעכו״נז .וגם יש לומר
טעם נוסף שיש לתלות שבלאו הכי יחלל השני שבת גם אם לא יבוא לבית החולים,
ואדרבה בזה שיבא לבית חולים מצילו מאיסור חמור יותר לפי הצד שצידדנו
שאינו עובר אם יועיל רפואתו ,וא״כ מצילו מאיסור ודאי ומכניסו באיסור ספק.
ובספר תפארת שמואל על הרא״ש ב״מ פ״ה כתב שמותר ללוות באיסור רבית
דרבנן אם המלוה ילוה לאחר ברבית דאורייתא ,ואין בזה משום אפרושיה מאיסור
שמצילו מאיסור חמור יותר ,ואין רצוני להאריך בזה כי בבר נתבאר דבר זה הרבה
באחרונים .מכל הני טעמים נראה שמותר להרופא ראשון להשתדל שלא לבוא
"לבית החולים בשבת.

כג) והנה הרב העורך העיר אם מותר להשתדל אחר ■שכבר הוקבע התורנות,
ובנובי״ת יו״ד סי׳ עד דן אם מותר להשתדל להוציא אנשים שנתפסו לצבא ,אכן
הדברים סתומים ,ישם לא נתבארו מת טעם האיסור אם משום שגורמים הפסד
שמעבידים אותם בע״כ או משום שמכשילין אותם בעבירות ,כך נראה שם במה
שכתב בד״ה ויהיה ,אלא שא״כ מה האיסור הרי אנוסים הם ,ימה שהביא מעכו״ם
שאמרו תנו לנו אשה ואם לא בטמא את כולם שם פוסלים האשד ,לכהונה ומטעם
זת אסור ולא משום מכשול העבירה שיש בדבר ,וצ״ע.
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פרה נ א אסר לו ר׳ע ט׳ אש׳ מלו עוללות [א׳ג לפה נאסר ני תבצור לא מעולל]
שיטל בצ׳ל ונ׳ה במשנה ם*:ז רפאה וסבא נרעב׳ם י׳ד מה׳ מתנות פנייה
דין כ׳א וגסמ׳ג לאוו רפיו  :בכל ששה שירש [לכן נאמר) ש תנצור נצ׳ל ד׳ת  :לין
לעטים בעוללות קוים הב׳יר רסנ׳ם שם דק כ׳ב ושט׳ג שם :ב עקץ את [האשטל] כ׳
הוי [היא] של נעה׳ב ט׳ על זה נאמר [אל] פשיג נצ’ל ו׳ת וכ׳ה כמשנה ג׳ ע* 1מאה
והובא נוטנ׳ם פיר מה׳ מתטת עטים רק ט׳ו ט*ז ובסע׳ג לאיק רפ׳ו שם אל משיג בגיל
יאיר נ״ וראית כלומר נהפתנלום גמל ובעיון שמסתכל ומעיין ׳נהם *st>i
דיו
עולים ע׳ ירושלמי שאה פ׳ה קרוב לפוש וקרבן אהרן כאן וסבא בסמ׳ג לא־ן ופ׳ה:
ד׳ת והונא נרמנ׳ס פ׳נ מה' ע׳א דק נ׳ ונסמ׳ג לאיק י*ר ' :א ;שנמגנה בכם
נ ואם לאו הרי [הוא] של עניים כצ׳ל ונ׳ה נו׳ת ובילקוט וכיה במשנה ד׳ פ׳ז רשאה
ו״-א מל  feeמעשיה נצ׳ל • חלולים ■ פי׳ שכס סלולים מרם כדמות אום וגל רוח אץ נכס
והובא בוסנ׳ם שס רק י״ו י׳ח כ׳ ונסמ׳ג לאוין רפ׳ז ופ׳ש ונסס׳ג עשק קנ׳ט  :ד פ׳ל
»׳ נאטת דרגי נתן פרק ל׳ד 1ית יכנן :שהם נפסלים "עז ממשה ידי אדם נסומס
ללוי נ"ל רילשנן מהא רבתיב נפ׳ יאה ובא הלוי והגי והיפום והאלמנה ו״ר  :ה יטל
£־ Xויפ מגן :שהם'מוסדם ילא » P־0ייז״א 'יטיף/« :,ג’ם ■ ?8
אף נדלית ב׳ה נוית ובילקוט יכוא משנה רפ״ו דפיאס וע׳ש ט׳ש והובא נרמנ׳ס פ׳נ מה'
אויל Pci 05 1°,א?&2נ1
ףיןןל׳נ סל שם שאמד כירמיה כ׳ב העצב נמה נפח
ממטת עניים דין ט׳ו ט׳ו  :ו ר׳ש אוסר אף חלוקי אגיוים הרי הם כרליס וכרקל ד’ת':
^׳י • אם פונה אתה אסיים סופו אמה עושה איתן כ׳ה נד׳ת ובילקוט  :יב ת׳ל לא לים
ז פע1וב הנח לפניהם נמחינר מנואה נקשיה כ׳ה נו׳ת ובירושלמי רפ ד דשאה הינא גם
נפי' הר׳ש שם שאין כקטן מופל בה כגרול חית רבעי משמעינה מן הדא תשוב הנח לפטה ש
תמאה וכר משמע דפליגי בהא מר יליף לה מקציר ומר יליף לה מפעווב  :מ'ל אותם שאם
כרוח הפירולן פט ר לימן הקש 1ית רטנן :מנק שספק לקט וכו׳ ת׳ל לעט ולגר משיב אותם
(בסינורו צ׳  14דין ט׳ וםס׳ג לאוק כ׳א פאקו.דלוקה שפים ?65ז י!שה ל' ®>D?Ln.1? 1
הנח לפניהם משלן א’ר לא לגר לימוס ולאלמנה יהיה נק סרילן נין מדיליה כ*ה כירושלמי
ספיד גיאה וע׳ש עיר וע! בנלי חולין קליד ־ והוכא נרמנ׳ם פ׳ד מה׳ מתטת עטים דין
ט׳ ובהט׳ג לאוק רפ׳ו ומסיים שם ושנחה כרי נסכה שבספרי דוישו טליפום ולאלמנה יהי
ככתיב כה :שנאמר אל תגזול דל משלי נ'נ :
פריטינא ב א מה ת׳ל [מכלל] שנאמר כ׳ה כד פ ובילקוט ונטט׳ג לאוק קנ׳ה אמנם כם,
כסייס ud
י המצות לרמנ׳ס בלאי רמ׳ד העתיק לש שנאמר ובמכילתא יתרו איתא
יהרה « א ר ד הוא לעיל נסרי צ 1פרק «*נ י׳ג ועיש ונגס׳ ונסים כ׳ס כ׳ט וע׳ש :
גם כן לא מגטט הרי אוכיה לגונב מסין  :ב ע’ס למיקט ט׳ ע*מ לשלם ט* סבא
ו [תוכח•] תוכחש  pהגא נד׳ת וצרין לפרש דהו׳ל למיכמב מונחו וכחב
r
נרמב׳ס ריש ה׳ גניבה ונעור ישיט ח’מ רסי׳ שמ׳ח ונםס׳גלאוק קנ׳ה ז בן בג נג [אומי־
המוקרשין דק ו׳ ופוק שם :
נרמנ׳ם י׳א מה׳) פסולי
פזנסט ועי
1
■
 -ושנא ־
כ׳ט --------------
נגס׳ שלק---------- I
.
WJtV
"־־*־
מליו—
■--------------י-ה 1ה בנין אב כל שיוא ---
אל תטיל את שלך מכיפ אח,־ים שמא תראה גנב וק היה  pבג בג] אומר וגר כ׳ה
~«'״.ץמא ווטרפי ונראה
כרת כ׳ה כפסי:
י -".-..פיעל) מיינים
קודש [ועשאו
—ru
בילקוט וכן הגיה הד׳ת והגם שכן הוא גס נמיספתא סוף פ׳י ובנא קמ.א נראה דטסחא
והוא מראה אמתת
כקומץ ד׳ י׳ג והוי
’"ייושי גס כעושת ונסנשת וכדאימא כמנסות י׳ס כייימץ
שלנו היא הנטנה ופ*ם גתיסנתא ונגס' ב׳ק סוף ו' כיו :וריש ר' כ’ח דחכמים כליגי
וסיר •. :ופרט לשקציוה לסטים כצ׳ל
הק׳א
דברי
הנאתי
לא
לכן
התורםנמים
דברי
פירוש
וס׳י
עליה דקנג בג אמנם כסמ ג שם הניא להא רכן נגנג נ ל •יהיה מנק ת? [לא תכחשו
ריס ושא כמשנה  '1פ’נ דשאה ורמנ׳ם פ׳ב מה׳ ממתנות עניים דן ד׳ ונסס׳ג לאוק רפ׳ד:
לא תשקרו מהמ׳ל מכלל שנאמר ונשנע על שקר למדנו שנש אזכרה מנק ת? ולא משקיו)
כן מי׳ נד׳ת וכן נראה שצ׳ל נן מגע׳ ב׳ק ק׳ה :ע׳ש וכ׳ה נם׳ המסת לרמנ׳ס סלק
סלאיק סי׳ רמ׳ח ורמ׳ט ונ׳ה נסמ׳ג לאייק י*«  :ך אט באשה [אשה באיש אשה באשה]
מטן כנ׳ל ד׳ת ז ל בפסיקתא וונורתי ולא תכחשו ולא תשקיו אש׳ נל שהוא נראה לימר
יהא הטעם יאסור לגטב אש׳ חצי שיטור דאיתא נרמב׳ס ויש נר גטנה ונס׳יו ריש סי׳
שמ׳ח משום יהיה כחצי שיעור של איסור יהגה הטעם והצי סיעיי־ הוא משים דחזי לאצטרופי
מנמיטשוב ר׳ א׳ ע׳ג ש׳ר׳ :וכל הברייתא כוו הונאה נםמ־ג לאוק רפ׳ד וע׳ש  :אין לי
והייא ראם גנר חצי שיעיר היינו׳ פחית משיה פרוגה ולא מיקיים ביה טצוע השנה ואז לא
אלא חטאה קמת מנין מיל איצנס כצ’ל דית וכיה בפי' הר׳ש משנה ד׳ פ׳א דפיאה
גנב יומר וא׳כ אז נשעה־ שמנחש -משקר לחנירו או לא סי לאצטרוש זה כנחש יהשקר עם
אמנם כירושלמי שס שא נמו שהוא כאן :שהוא אוכל כו׳ משנה ד׳ פ׳א דשאה ועיש
«5פר נק ו ‘•'.גע עריק יומר קמ׳ל דאעש׳ב אסור אן מסופק אני אם אינו רק אספספא
נש׳ הי׳ש ונשבע סיס ־ועיש במום׳  :יהתנואה והקטנית נבלל שה שם והובא ברמנים
פ׳ב מה' ממנות עניים דין ב' :ח ובאילן משנה ה' פ׳א רשאה ונרמנ׳ס פ׳א מה׳ מתנות ביון דעיקר הגניבה אק רק מצי שיע ר או אם היא לאו ג«'י :ד ת׳ל בעמיתי פ׳ם פי׳
מדלא כתיב איש באשו וא׳ת א'כ איש ל׳ל ואזשר שדינר הכתיב נהווה שאיש בר פשא
עניים דק ב׳ ורנד הנהן) משגה שם ממושס למה שצדן לדייק ממשמעות • ושוב ראיתי לשארי
ה׳ג מוהר׳א אניד מאמשטרדם נספרו מעשה רקח יעל משניות שס עמד נזה מ׳ קשוב לוה ומתן היא וורן לשקר בעמיתו ע' ריש ערכין [ג׳ י] זית רענן :ה סופן לכתש סיפן לשקר :
עיש :ט פאת פדן אין פאת נציל רתונ׳ה נפפיקא ווטרתי  :ואין שאה אלא בסוף ל [הובא ברמנ׳ס פ׳ב  'rnשטעית דין ב׳ ושמ׳ג לאוק רל׳ט  :ן [ע' גס׳ שנת נ׳ג]
מינאי אמדו נתן נין במסילה נק באמצע נק בסוף יצא רני שעעון א-מר ובלבדכצ׳ל דית וע׳ ם׳ קג המי פי' ג׳י  :ח וכן הוא אומו [ישעיה נ׳ד] יהקרבן אהין כ׳ אטש מוער
ונ׳ה במשנה ג׳ פ׳א דשאה וכעב מוי הד׳ת נוסחא אסרימי ואק שאה אלא בסיף ואם שהצו׳־ה האטשית □ום־ה «על' :ט גמל [ואיט] גשי ט' ת׳ל [ינא] מטול מה [טל] כ׳ה
נפן נק בפסילה גק באמצע יצא רש׳א מפן נין ונו׳ ציין לימן כשף כשיש.־ יפ׳ש נפי׳ נד׳ע והנה התים׳ והקרנן אהרן עמעמו לפרש זה הסלקא ועתין וכנ׳ל סה פסה אסינא
שלשון עישק הוא לשון קר וכנזר כמ׳ש בגס׳ נ׳נז נ׳ב :דאסרי אינשי עתיק לגנן ופירש׳י
השש והירושלמי שם וכימנ׳ם פ׳ב מה' ממטת עניים דק ׳'נ פסק כי׳ש וצייד ככסף משנה
לומר יאפשר דס׳ל וד׳ש איט חולק אפ׳ק דק מפרש דבריו אמנם אנכי הצעיד ראיפי דבש׳
שם לשין יקר הוא וחנייו באיזהונשן  • Y0באתרא דאשמר עשוק ספרא .והוה אידנא
המשניות נ׳ הרמנ׳ס דר׳ש סולקספ׳ק והלכה כר׳ש • ש1כ צידד הכ*מ לומר משוס דנירושלמי שהיא ניאו שלא יכבד את האדם יומר ממה שראוי לו קת׳ל  :פכר כבהמה והכלים שסר
מפרשי טעמיה די׳ש ולי נדאה יאפשר לימד משום דסמטא למודת מנים הוא כר׳ש ולפי זה
הקרקעות מנץ ת׳ל לא מלק פעילת ששר כצ׳ל דית והובא «מ׳ נ״מ קי׳א ונןנירישלפי
&ק צוין להגהת קי׳ת כאןיהוא רני שמעק רק מפתם סתימי לה והגס דסתס נמתניתין שם מפסיק אסר והובא ברמב׳ס פי׳א מה׳ שכירות וסמ׳ג לא ק קפ’א ום־מ רסי" של׳ט וע׳ש
ומסלקת נני־ייתא הלכה כסתם ס'מ פתס נרייימא מכרחי דינים ס׳ל כרכי שמעון :
דכקיקעות אין עיבר וע' ערכק נ׳ט י מק־קע׳ ד-ז׳ל כמטלטלי וארן ישראל דש• אמנם זה
י הובא בגמ׳ שבת כ״ג וע׳ש ובתוספתא דשאה פ׳א ובירושלמי דשאה פ׳ר משוס חמשה לא נאמר רק לערן ערכין אנל לשחר שלי שוק הן סכל מקום ונעל נפש יחמש מל עצמו
דניים והובא נרמנ׳ס פ'נ מס׳ סמטת עטים דק י׳ב וסמ׳ג לאוק יפ׳ד  :שצי כו' לקרובו
גם נשכר קרקעות אמנם גסנפשיקמא זוטרתי לא כוונר שנר קרקפות אמנם נסמ׳גלאוק
סף ׳טול לן פיאה • והא דפנן פ׳ נתרא דשאה משנהו' היה מציל ט טל מחצה לקרוביו ציין קפ׳א הובא גם קרקעית :י אלא עד נקר ראשון [נלכד] ד׳ת יכ׳ה טס׳ נ’מ ד' ק׳ •
"־
י מי
*,.ליסר דהחשש הוא שלא יאמר לקיומו שטול הכל כיב הגיה מרדשפ׳ק דנ׳ב ם<' פדנ׳ט  :והיכא נרמנ׳ם שס ונסמ׳גשם ונטיוש׳ע שם  :יכיל אש׳ ני׳ולא אמיתי אלא [נשילק]
גפיו הוא טפן פאה [מנשיו הוא טפן שאה) אלא ילט ט׳ נצ׳ל ד״פ וכיה בירושלמי פיר
אתן ד׳ת וכ׳ה נגט׳ נ’מ קי׳ב  .הונאה שם זו כנרייתא יהנחיתא שלאחריה :יא נמ.יס׳
גשיו
מיאה שם ולא הכיח שאה ע׳ ברכות ס' היכא יאיכא ב׳ ספחים יאפשר לומר שנפפח
הניאו התוספתא רמטט עוני וכמש דכייט רוקא לריש דאיט חיזר מל כסל הכית ואנכי
האחי הדלק ליכא סשדא ובאן משמע דאפי׳ בנה׳ג איכא חשדא יעויקכנ׳י א׳ח סי׳ מיס׳א
בעטי לא ושתי להכין דני־אה דמדאי התוספתא חולקת על הברייתא דנסיף ד׳ ק׳י :כאוסר
ובס׳ אפרי שפר לטוכיא׳ן סיים פ* וישב ו9׳ מצורע ובחידושי טוהר׳י טראט למס' שנת ד'
לחנשו צא שכיר לי שעלים שניהם איק עוכרי] ככל תלין וה מפט־צזלא שכרן וש' רש׳י ולא
ב׳ג ונאשרוטס בא׳ח שס ■בשו׳ת שער אפרים סי׳ ע׳ח נהג׳ה נט שם ובמגס צבי סי' צ׳א
קשנא ששר גכיה ונפסק־ ההלכה כן ברמנים שם וטוש׳ע שם וא’כ סי עדיף החטט מנעה׳ב
ובמה שכתבתי אט הצעיד בחידושי ברטת ד׳ ס׳  :בברייתא סו ע' שו׳פ ניע אברהם שלא שכרן נעצמו הגס דרכון גניה היא וינש׳ש נריטנ׳א מסה למה לא אמריק שלוש נמומו
להר׳ר אנרהס כהן סזאמושט סי׳ ט״ו :יא ריש בן יהידא אומד משוס ד׳ ישמעאל נציל יב משגה וגט׳ בבא מציפא סף ר ק׳י ורמנ׳ס וסמ׳ג וטוש׳ע שם  :יג שבועית לה ■
רע וקרנן אהרן וע' חולק קל׳ה  :ובתוספתא דשאה פ'נ פליגמא מה דמד אמר יסלקו של בעשנה וע׳ש ד* ליו .וסנהדרק ם'ו ־ ופ׳ה ׳ וסובא ברעביס רככ׳ה מק׳ סנקררין וססיג
ישראל שיכ ־ וע׳פ כל זה מראה שלא צדק הגאק מוהר׳א שלד׳א כשחשו לירושלמי פ׳ד
לאוק רי׳א ונטוש׳ע ח'« סי /נ'« :יד לפט סומא נדנד וכו׳ הובא נס׳ המצות לרסנ׳ס
רשאה ד׳ י׳ב דאיסא שם ישראל ונכרי שהי• שותפין נקמה חלקו של ישראל חייב וחלקו של
מצוק רס׳ט ונסמ׳ג לאוק קס׳־ס והא דנקט התנא מציה וגדווקא אפ׳ל רא״רי אש׳ ששראל
עט׳ס פטר ר׳ מקיה נשם רני ירמיה במחלוקת וב' ייוהרא׳פ שם דהן ר׳ חוקיה וכו׳ ציין
שנא לישא אשה אן רוצה אשה שוססת וק ראיתיו נם* גנול נטמק מלק א׳ דיוש פ׳א
להיות אשר משנת דהקדש קמה וכגס שהרטנ׳ם והד׳ש כמט דמשנה והקדיש קמה
אמנם אפ׳ל ראיירי שכסייען ישראל והוא מומר לסא אומה ושזעץ להנהן צישא אותהקמ׳ל
הוא כמחלוקת פל כל וה אין צוין להגיה רביי הירושלמי דהן מחלוקת קאי על דאע׳ג דאין כישראל מחני עליה ואפ׳ל רסנועס 1ה נקט הגע׳ נפסשס כ׳נ :ונפ׳ו ף ■
הן שנא שהוא נמסלוקת דלמנא רתירת כסניס ולסר תנא בתוספתא ס׳ל וגס סלקו
שלא יושיט טם יין .לנזיר הגס ומותר להושיט שהיא איט טיר ואבר מן כש לכט נם כגון
של ישיאל פתיר וכן פסק ניס של שלמה פי׳א דחולק ס' נ' ושופשת סם העכי׳ם פטור מן
מבט סעיס של הנהמה קודם שנשחטו השט סימנים או שחתן ממפרנסת דלישראל הומר
השאה שוב ראיתי להפרי חדש בספרו מיס טיס פלפל טה וש' רנרי כירושלמי כ«ו שכתבתי
בשחיטה ולגט נס אסור אעפי׳כ עיבר משוס ו׳לפש עור וע׳ שו׳ת אמינת שמואל לסוהרש׳ק
וע׳ל שווגמי לאמת ורעמו לחייב ש משת עיי׳ש וימויק ם׳ פאת השלחן ה׳ שאה ס׳ ה':
ספי׳ י׳ד צידד לומר רכל סכא דכוא איטטצוה ל׳ת שה משום ולפני עור ושאט נס ש דגם
שדן לחייב על כל שרה ושרה ומכיס רפ׳ג מה' מתטת עניים ופמ׳ג לאוק רפ׳ר והוא גס הוא יכול להיות נמר ונם« ,ז כחיים למוהי׳ח אנולעשא סדר וישב ר׳ כ׳ט כקשה מתום׳
™שלמי פ׳ב דשאה :
חגיגה כ׳ט שהקשו היי הנ׳למד פייה למכו׳ס טובי מטם ולפני עור ונם׳ גט שי שו׳ד
פרק כ א נרכן אמרו בקצת טסמאופ לימא ר׳ם • ואק צורן למחוק דקא' אדלסיל לטייב
סי׳ ם'ב שלק דהיכי שמאשלו שדים אפוי כגם שטא אינו מצווה אבל להושיט לי איט
על כל שיה בפט עצמה  :אלו מפסיקין כו׳ משנה רפ׳ב רשאה וע׳ש כירושלמי
אסור היכי שהוא אינו מצוום ולמאי שפירשתי דהן ניייתא דאשמ כהן מייוי הגס שהוא איט
יר׳ש ורע׳ב וחוס׳ יו׳ט והובא ברמנ׳ס פיג מה' ממנוע עטים דק י׳ג ונסמ׳ג לאוק רפ׳ר:
כק נראה דאסוו ואפ׳ל דהתנא כשמיעט רבותא הוא לא שאל כל אשם זו מה הוא
לכהונה אלא הוא שאל על נם פלוט מה הוא לכסנה שש לי ששש על אני הכת אם
הוא חלל [והגס ואצל ויווג טציט נגס' ריש סטה כלשון בת כלוט לפלוט ולא אמר פליטת
לפאט ויש כזה הרנה טעמים] ומצד אניה היא כשירה אן מצד עצמה סא פסלה וביותר
יש לומר שיש לפאט שמי מית וסא שיאל על נח פאט ואינו פשש בשמה מ הש אל לא
ידע פששש שיש על הכת רק על אשם והוא אוסר כשירה ואיט שלא כלל שקר מפיו ני
האסנת כשרה וכיה ששי לא היה נכלל נלאו דלא תשקרו וגס יבול להשמט אה מדקדק
ננשון והול״ל והוא פסולה ל״ה הוסיף התנא והיא (אינה אלא פסלה] אלא בא להורות נמו
שכתבתי והוי ישע דהריטכ׳א בשש מוסר קטן כ' דלפט עור לא שיין בדבר דאסר רק מדרבנן
מאה ורמב׳ם ד מה' ממטע עטים דין י׳ב  :לא מלקט [לעט] להזהיר עני כן הגי'
אנל התום׳ ספ׳ק דע׳ו נמנו ושיין גס נשיי דאסור מרומן וק משמע נחוש״ חגיגה י׳ג •
מ׳ת וכ׳ה 3גמ׳ גינוי! י׳ב • ומילין קצ׳א  :והדק הוא
במשנה פיה רפאה ונרמנ׳ם פ״ד מה׳ שהקשו הא המלמד תורה לעט׳ס עובר משוס ולפט סר הגם דאיט אלא מדרבנן וכן
מתנים סטים וין י׳ד ע׳ו ט׳ז

ספרא דבי רב ספרא .תשי״ט עמוד מס 320הורפס ע״י תכנת אוצר החכמה

הליכות

דינים הנוהגים לפני התפלה

שלמה

יג

י .כשם שאסור לאדם להתעסק בצרכיו קודם שיתפלל ,כך אסור לו לגרום לחברו
שיעשה כן ,משום "ולפני עור לא תתן מכשול" ,ומה שאנו מזמינים נהגים או שאר
פועלים לעשות מלאכה ,כאשר ידוע לנו שהללו טרם הניחו תפלין וטרם קראו
קריאת שמע והתפללו ,יש ללמד זכות על כך ,דכיון שאינם עומדים כלל להתפלל,
רח״ל ,אפשר שאין בזה משום "לשני ןןור״ יג
דבר הלבה
(ד״ה

דאוריימא ,ואם לא היו מזמינים אומו אולי ישב
בטל באומה השעה ולא יעבוד .וגם אם יש
לחלוח שבלא״ה יזמינוהו אחרים ,הרי קיי״ל
כהמל״ת בפ״ד מהל׳ מלוה ולוה דאם ישראל

עיי״ש) ,ונראה דאף לדעח הנמיה״ת בסי׳
רל״ד דהעובר על דברי חכמים בשוגג אינו
צריך כלל כפרה ,מ״מ המכשילו עובר עכ״ס
באיסור דרבנן ,דאל״ג אמאי לא יהיה מוחר
^גס לכחמלה להכשיל אח אחרים באיסורים
דרבנן ,הואיל ולגבי זה שהוא שוגג הוי כהיחר
גמור ,וכהא דערלח חו״ל דאיחא בקדושין
ל״ט דא״ל לוי לשמואל אריוך ספק לי ואנא
איכול ,וצ״ל דנהי דעל זה שהוא שוגג לא גורו
מ״מ על המכשיל שפיר גזרו כאילו מכשילו

אחר יסייעו לא חשיב משום כך כחד עברא
דנהרא ,אלא דוקא כשנכרי יסייענו .ומה
שאומר "שבוע טוב" וכדו׳ נראה דלא מהני,
ולא דמי כלל לקדוש שלדעח הרעק״א (נהגהוח

יג .דהנה החוס׳ במס׳ ע״ז כ״ב ע״א
סיפוק) כמבו ,דנס אס מכשיל אח חברו
באיסור דרבנן עובר בלפני עור (וממאר במנ״ח
מצוה רל״ג דהיינו שעובר בלאו זה

מן

המורה,

בדאוריימא.
וכיון שכן ממוה איך אנו יושבין לפני
הספר ונוסעים עם נהג לפני שהללו קראו
ק״ש ולפני שהניחו חפלין וכן כשידוע שהנהג
לא יאמר חפלח הדרך ,וכן נוסעין עמו
במוצ״ש אף שלא הבדיל ועושה עמה מלאכוח

השו״ע סי׳ רע״א על המג״א סק״א שד״ה שם

נא״ד) כל שאומר שבחא טבא יוצא ידי חובת
קידוש מה״ת ,44דלענין הבדלה לא סגי בשבח
כלשהו ,רק צריטס לומר ברוך המבדיל בין
קודש לחול( 45וראה עוד שמירס שבם נהלכסה
פג״ט הע׳ כ״ז ובמקונים ומלואים שם ,לעני! נסיעה

עמו נמוה״מ) .ובשלמא מיום א׳ ואילך יתכן דיש
לסמוך לענין זה על הסוברים דההבדלה הוי
רק משלומין ,46אבל בליל מוצ״ש צ״ע .גם הרי
נהג זה ודאי אכל היום ,ודינו לחזור למקומו

ולברך ברהמ״ז ,ואיך אנו נוסעים אחו וגורמים

שיתרחק ממקומו י.4

 ---------------------------------------------ארח ו ת הלכה ~--------------------------------------------

 .44ומטעם זה היה נוהג רבנו שלא לומר 'גוט
 .45תלתים ומלואיס לשמירת שבת כהלכתה פם־ו הע׳ נז״ג.
שבת" ,מפלג המנחה ואילך ,אלא אמר -א גוטן ערב שבת■׳( ,אלא שהבליע תיבת *ערב" בלחישה) ואמר
דאף שדברי הגרעק־א דל מוקשים ,שהרי ודאי אינו מכוין אלא לאיחול בעלמא (ועיין בה-ל סי׳ רע״א
 .45ומ״מ
ד־ה דאיתקש שתמה ג*ב על דבריו) ,מ־מ הואיל ונפיק מפומי׳ דהגאון ז־ל חיישינן לה.
הידר רבנו בעצמו לומר לנהג מיד עם הבנסו למכונית" ,שבוע טוב" ,כדי שהלה ישיבנו ג״ב ׳■שבוע טוב",
 .46ראה
אך אמר דפשיטא שאם יובל לגרום שיאמר הנהג את הנוסח של הבדלה ,ודאי עדיף טפי.
 .47אמנם בכה״ג שיש חשש גדול שעי־ז שימנע מכל אלה
שמירת שבת כהלכתה פנ׳ח הע׳ צ״א.
יגרום לו בכך שנאה לשומרי תורה ,בבר העלה רבנו במנחת שלמה סי׳ ל ■ד אות א׳ דשרי ולית ביה
משום לפני עור ,דעי׳־ז הוא מונעו ממכשול גדול יותר ,ראה להלן סט-ז ציון ו.8

הליכות שלמה  -הלכות תפילה אוירבאך ,שלמה זלמן בן חיי□ יהודה ליב עמוד מס (31חודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

(0

הליכות

יד

שלמה

פרק שני

יא .איסור זה של התעסקות בצרכים לפני התפלה ,כתבו הפוסקים שהוא נוהג גם
לפני תפלות מנחה וערבית .50ומה שאנו מקילים לרחוץ משהגיע זמן מגהה ,כגון
דבר הלבה

וכמו כן חמוה איך אנו מוכרין אוכלין ומשקין
למי שאוכל בלי כרכה ,או משכירין ביח לעבריין

גס גכה״ג דלא מצו למיגר מנכרי אלא
מישראל ,אע״ג דיש הרבה עבירוח אשר בלא

עובר בלפני עור ,וגם נראה דאף גס בזה
בדוקא לא אמרו 3גמ׳ והא קעבר בלפני עור,
רק אמרו והא כמיב ,והיינו מפני שגם בזה
אפשר דאינו עובר ממש בלפני עור ,ולפ״ז

ביח לא היו נעשין .גס אין נמנעין מליחן או

ה״ה נמי בהשכרח ביח לעבריין וכן במכירח

בקידושא

אוכלין ומשקין לעבריין יש לדון דשרי אליבא

למכור אוכלין למי

שאינו

זהיר

שמלבד העבירה

דהשטמ״ק,

שאינו מקדש ומבדיל הוא עושה עבירה גס

להשטמ״ק.

ואבדלחא,

אע״ג

דאפשר

אבל

בנד״ד

עדיין

צ״ע

אף

בזה שאוכל ושוחה ,וכן בכל יום אין נמנעין

ונראה ,דאף שבמרומים ,לאחר שיזדכך

מליחן או למכור אוכלין אף למי שאוכל לפני
שהחפלל ולפני שנטל ידיו בבוקר.

מעבירה שאינו מבדיל ואינו מחפלל ,יצטרך ודאי
לימן דין וחשבון גם על זה שעשה מלאכה לפני

והנה השטמ״ק בב״מ ה׳ ע״ב ,בהא
דאמרו אנן חיוחא לרועה היכי מסרינן והא
כחיב ולפני עור לא מחן מכשול ,הביא בשס
הריטב״א שכחב דאם בלא״ה יש להרועה

שהבדיל או לפני שהחסלל ,מ״מ לדידן אפשר
דליכא כלל "ולפני עור" ,ולא שייך לחוש על
איסור מלאכה קודם הבדלה למי שהוא עבריין
ואינו עומד כלל להבדיל או להחפלל (וגם יחכן

איסורא ליח ביה משום ולפני עור ,ולא אסור

שעבריין כזה אם עשה חשובה במוצש״ק אפשר
שאינו מבדיל ,כמו שלא מסחבר שאס חילל כל

בהמוח משלו ,כיון דנלאו דידן נמי מצי עביד
אלא משוס דמסייע ידי עוברי עבירה ,וכידוע
הרבו לחמוה על זה (עיין דרכי דוד שם) ,דהא
על כל בהמה נוספת יש עבירה חדשה של
גזילה ומאי נ״מ אס יש לו בהמוח משלו או

השבח יהא חייב או מוחר להבדיל בכל הג׳ ימים

שלאחר השבח אס עשה חשובה ביום ג׳ ,משום
דעבריין גמור כזה ,יחכן שלענין הבדלה חשיב
קצח כגר שנתגייר במוצאי שבח  ,48ורק בחולה
שהיה מחוסר הכרה במשך כל השבח יתכן

לא .ונראה דכיון דהבהמה עצמה היא חפצא
של היחר לכן רק אם אין לו בהמוח משלו,

דאעפ״כ יבדיל ,דסו״ס אנוס היה ,וצ״ע) ,ועל

ובזה שמוסר לו בהמוח לרעוח הוא מטיל עליו

זה סמכו להזמין אנשים אלו לעשוח מלאכוח

מיד שם רועה אשר רואין אוחו כגזלן ,רק אז

קודם החפלה ’.4

 -----------------------------------------------א רה ו ת הלבה —---------------------------------------- --

 .48ואף בקטן שהגדיל במוצ״ש ,כתב פעם רבנו לתלמיד (בשולי מכתב ברכה להכנס בנו לעול
המעוות)" :אגב אעיר אותך ,דהואיל והוא יהי׳ בעה״י לגדול במוצ״ש ,טוב שלא יבדיל בעצמו ,וכ׳־ש
שלא יבדיל על הכום עבור אחרים ,כי יתבן דהואיל ולא היה אצלו שבת דאורייתא ליתי׳ נמו
? .4מוחת שלמה סי־ ל״ה אות ב׳ .ביאורים והערות דשב שמעתתא ש־א אות כ״ט .חי־ כוז־י למס־
בהבדלה.,,
 .50עיין סי ,רל״ב
שבת ק־נ .שמירת שנת כהלכתה פ1־ט הע־ כ״ז ופס־ו הע׳ מ־ג ותקודם ומלואיס .רשימות.
ורל״ה בנו״ב לעניו מלאכות ,ובמ״ב סי ,פ־ט סקי״ט כ־כ גם לענין יציאה לדרך ,בשם רבנו מנוח שהביא

הליכות שלמה ־ הלכות תפילה אוירבאך ,שלמה זלמן בן חיים יהודה ליב עמוד מס (32הודפס ע״י תכנת אוצר החכמת

(0

22

הרב אהק סולוביצ׳יק

י

סוחר בלפני דלפני .אבל בבגד שאבד בו חוט של כלאים אם העכום מוכר

לישראל אז הישראל אינו יודע שאבד בו חוט של כלאים והוא נכשל בו

שלא בידיעתו ולכך יש בזה איסור של לפני עור אפילו בלפני דלפני .מה
הוא הביאור בתוספות רי״ד זה?

הנה בעל החינוך כתב בספר החינוך במצוה דל" ב דאין לוקין על

לפני עור לפי שאץ בו״מעשה .והקושיה היא בשלמא במשיא עצה שאינה

הגונה אץ בו מעשה אבל במושיט כוס יין לנזיר או אבר מן החי לבן נח
או שהוא מכשיל את העור כפשוטו הרי יש בו מעשה .והנה הרב יד

מלאכי באות שס״ז נסתפק במושיט כוס יין לנזיר והנזיר לא שתה אותו

הכום וכן באבר מן החי לבן נח אם עובר המושיט משום ולפני עור מי
נימא כיון דלא נכשל באיסור ע״י ההושטה ההיא לא מקרי תו מכשיל או

דלמא אהושטה גופא עבר אלפני עור וכתב דהכי מסתברא דאנתינה קפיר

רחמנא והרי עבר אמימרא דרחמנא .אמנם מלשון הרמב״ם בפירוש
המשנה פ״ו דמסכת תרומות משמע שרק כשעבר הנישט ועשה את
האיסור אז המושיט עובר .אם כן אנו יכולים להבין את דברי החינוך.
מכיון שהמושיט עובר רק כשהנישט עשה את האיסור ולא כשהנישט לא

עשה את האיסור ,ממילא אפילו כשהנזיר למשל שתה אח היין הרי
המושיט עובר על ולפני עור בשעה שהנזיר שותה היין ולא בשעה שהוא
מושיט ,ובשעה שהנזיר שותה היין אז המושיט אינו עושה שום מעשה.
לכך נחשב ללאו שאין בו מעשה ,דבר הדומה לזה הם דברי החינוך

במצוה י״ג דהמאכיל מן הפסח לישראל מומר לע״ז או לנכרי אין בו
מלקות לפי שאין בו מעשה .והקשה המנחת חינוך הלא יש בו מעשה,

והתירוץ הוא שבמאכיל למומר או לעכו״ם ישראל המאכיל עובר רק
בשעת הבליעה על ידי המומר או העכו״ם ואז אין בו מעשה .ברם,

הרמב״ם בספר המצוות שורש תשיעי כתב שעל לפני עור אין לוקין מפני
שלפני עור הוא לאו שבכללות כי הוא כולל ענינים רבים ,ר״ל איסורים

נפרדים נכללים בהלאו של לפני עור כמו  )1לשים אבן תחת העור
שיכשל בו )2 .להשיא עצה שאינה הוגנת )3 .להושיט כוס יין לנזיר או
אבר מן החי לבן נח .לפי משקל ראשון דברי הרמב״ם צריכים ביאור.

המובן של לאו שבכללות הוא שהלאו כולל איסורים נפרדים כמו למשל
לא תאכלו על הדם שיש בו אזהרה  )1שלא לאכול אכילת בן סורר

ומורה;  )2שלא לאכול מן הבהמה קודם שתצא נפשה אע״פ שהוא לאחר
הדרום  -נה :הסתדרות הרבנים דאמריקא«קבצים וכתבי עת ,ספרי זכרון ויובל;» ( )9עמוד מס 20הודפס ע״י תכנת אוצר החב
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' שחיטה;  )3סנהדרין שדנו את הנפש אסורים לטעום היום .האיסורים הם
איסורים נפרדים עם שמות נפרדים .לכך הלאו של לא תאכלו על הדם
נחשב ללאו שבכללות .אבל הלאו של לא תאכלו כל נבילה אינו נחשב
ללאו שבכללות אע״פ שהלאו מביע שנבילת השור אסורה ,ונבילת השה
אסורה ונבילת העוף אסורה משום שכל אלו הנבילות אסורות מצד שם

אחד ואם כן מדוע נחשב הלאו של לפני עור ללאו שבכללות הלא כל
האיסורים הנכללים בלאו דלפני עור אסורים מצד אותו השם של מכשול.
השמת אבן אצל העור להכשל בו נקרא מכשול ,משיא עצה שאינה הגונה
־־־*נקרא מכשול ומושיט כוס יין לנזיר או אבר מן החי לבן נח נקרא

מכשול ,ומדוע אומר הרמב״ם שהלאו של לפני עור הוא לאו שבכללות?
בודאי שהאיסור שלא להשיא עצה שאינה הוגנת והאיסור שלא להושיט
כוס יין לנזיר מציגים איסורים נפרדים ולכך לפני עור נחשב ללאו

שבכללות .אבל מדוע האיסור שלא להשיא עצה שאינה הוגנת והאיסור
שלא להושיט כוס יין לנזיר מציגים איסורים נפרדים? מדוע אינם נחשבים

לאותו האיסור שלא להכשיל אדם .אבל התירוץ הוא שהושטת כוס יין
לנזיר או אבר מן החי לבן נח אינו אותו האיסור של שימת אבן אצל

העור או משיא עצה שאינה הוגנת משום כשאחד שם אבן אצל העור או
כשהוא משיא עצה שאינה הוגנת לחבירו אז הוא מתעה את העור או את

חבירו; ברם ,כשאחד מושיט כוס יין לנזיר הרי אינו מתעה את הנזיר

שהרי הנזיר יודע שזה כוס יין ואע״פ כן התורה אסרה הושטה מפני
שהמושיט הוא מסייע וסרסר להעבירה של הנזיר .אבל באמת שני
איסורים נפרדים נכללים בהלאו של ולפני עור לא תתן מכשול :א) שלא

להכשיל ולהתעות שום אדם ב) שלא לסייע ולא לגרום לאדם שיעשה

עבירה אע״פ שאינו מתעה אותו.
אם אחד מושיט כוס יין לנזיר והנזיר יודע שהוא כוס של יין אז

אינו נכלל בהאיסור כללי של לפני עור שלא להכשיל ולהתעות שום אדם
והוא נכלל בהאיסור השני של לפני עור ר״ל האיסור שלא להחזיק עוברי

עבירה .ברם ,כשאחד מושיט כוס יין לנזיר והוא מתעה את הנזיר שאומר
לו שהוא מושיט לו כוס של מים והנזיר חושב שזה באמת של מים אז

המושיט עובר על האיסור כללי של לפני עור שלא להכשיל ולהתעות בן
אדם .לכך אומר התוספות רי״ד בע״ז שרק בקשר עם מכירת לבונה
לעכו״ם בסחורה אמרינן דלפני דלפני מותר משום שהעכו״ם הלוקח מן
הדרום  -נה :הסתדרות הרבנים דאמריקא«קבציס וכתבי עת ,ספרי זכרון ויובל;» { )9עמוד מס 21הודפסע״י תכצת אוצר החב
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הישראל אינו מתעה את הלוקח השני ולכך אינו נכלל בהאיסור הכללי של
לפני עור שלא להכשיל ולהתעות והוא צריך להיות נכלל רק בהאיסור

השני שלא להחזיק ידי עוברי עבירה ובקשר עם האיסור שלא להחזיק ידי
עוברי עבירה יש כלל שרק לפני אסור ולפני דלפני מותר .אבל כשהוא
מתעה את חבירו אז גם לפני דלפני״אסור.

ולכך אומר רבינו בצלאל שגם במקרה של חד עברא דנהרא זה מותר
רק כשהנישט יודע שהוא כוס של יין אבל אם הנזיר חושב שהוא של
מים אז המושיט עובר על לפני עור אע״פ שהוא חד עברא דנהרא משום

שאז הוא נכלל בהאיסור הכללי של לפני עור האיסור הכללי שלו לפני
עור שייך גם במקום חד עברא דנהרא גם כן.

הרבה מהגרים ומהגיורות שמתגיירם על ידי הרבנים הקונסרבטיבים

אינם יודעים שגירות קונסרבטיבית איננה גירות כלל והם חושבים
שהגירות הוא גירות כהלכה ולכך הוא נכלל בהאיסור הכללי של לפני
עור ,ולכך נראה שהרבנים •החרדים והבעלי בתים החרדים שנותנים רשות
והזדמנות להרבנים הקונסרבטיבים ורפורמים לעשות גירות במקוה שלנו
עוברים על האיסור הכללי של לפני עור משום שרוב מהמתגיירים על ידי

הרבנים הקונסרבטיבים אינם יודעים שגירות קונסרבטיבית אין בה ממש
ואינה נחשבת לגירות כלל .כמה וכמה גרים וגיורות שנתגיירו ע״י רבנים
קונסרבטיבים באו לפני בשיקגו ואמרו לי שנתגיירו על ידי רבנים
קונסרבטיבים לפני כמה שנים ועכשיו נתגלה להם שגירות קונסרבטיבית

איננה גירות לפי ההלכה כפי שנתקימה ונשתמרה בקרב היהודים במשך
הדורות של אלפי שנה ושבמדינת ישראל אינם מכירים ואינם נותנים

תוקף לגיור קונסרבטיבי ולכך החליטו לעבור גיור עוד פעם על יד־ ב״ד
מובהק של רבנים חרדיים ,גיור גמור לפי ההלכה של הטפת דם ברית,

טבילה וקבלת מצות ,אם כן יוצא מזה שהרבנים הקונסרבטיבים לא רק

שהם מכשילים את הנכרים והנכריות בגיור מדומה אלא שהם מתעים
ומטעים את הנכרים והנכריות שרצונם בגיור אמיתי ואם כן המכשול הוא

כמו שימת אבן תחת עור או משיא עצה שאינה הגונה שהלאו של לפני
עור שייך אפילו במקרה של חד עברא דנהרא כמו שכתב רבינו בצלאל
ושייך אפילו באופן של לפני דלפני כמו שכתב התוספות רי״ד .ואם כן
הרבנים החרדים והבעלי בתים החרדים שהמקוה תחת רשותם שנותנים
ההזדמנות להרבנים הקונסרבטיבים להתעות ולהטעות את הנכרים והנכריות
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בגיור מדומה עוברים על האיסור הכללי של לפני עור אף על פי שהוא
באופן של לפני דלפני ואפילו אם היה באפן של חד עברא דנהרא .ואם
אחד יטעק שמכיק שגיור קונסרבטיבי אינו גיור כלל אם כן הנכרים

והנכריות שמתגיירים ע״י רב קונסרבטיבי נשארים נכרים גמורים ואם כן
אפשר שהאיסור הכללי של לפני עור ביחס לשימת אבן או למשיא עצה
שאינה הגונה לא שייך ולא חל בקשר עם נכרים .אני רוצה להעיד שלפני
חמישים שנה שמעתי מאבא מארי הגאק החסיד ז״ל שאם אחד משים
אבן תחת עור עכו״ם או שהוא משיא עצה שאינה הגונה לעכו״ם שהוא
עובר על לפני עור.

יש נימוק אחר לאיסור .הגמרא בחולק פרק גיד הנשה אומרת
שאסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעת עכו״ם ,עיין בריטב״א חולק שם

שגניבת דעת הבריות אפילו עכו״ם הוא איסור דאורייתא והוא נכלל
בהלאו של לא תגנב של עשרת הדברות ואע״פ שלא תגנב מדבר בגניבת
נפשות מכל מקום גניבת דעת הבריות נכלל גם כן בלא תגנב .ועיק
בפירוש רבינו עובדיה ספורנו בפרשת יתרו שכתב זה ג״כ .ועיין בפירוש
אבן עזרא שם שכתב זה גם כן .ועיין בתרגום יונתן בן עוזיאל ביתרו על
הפסוק של לא תגנב שכתב ח״ל :לא תגנב "עמי בני ישראל לא תהוק
גנבין לא חברק ולא שותפין עם גנבין ולא יתחמי בכנישתהק דישראל עם
גנבק דלא יקומק בניכון מן בתריכק וילפון לחוד הינק למהוי עם

גנבקאחם בחובי גנביא כפנא נפיק על עלמא״ל־־הרי אנו רואים שבקשר
עם גניבה (ולפי הריטב״א בחולין ,רבינו עובדיה ספורנו ואבן עזרא —
גניבת דעת הבריות נכללת בתוך לא תגנב אפילו גניבת דעת בקשר עם

דברים שאינם חשובים על אחת כמה וכמה גניבת דעת בקשר עם דברים
הנוגעים לנשמה ולנצחיות ישראל סבא) יש איסור מיוחד שלא לעזור
ולחזר ולסייע מי שעובר על איסור גניבה ,בק שהוא גניבת נפש ,בין

שהוא גניבת ממק ובק שהוא גניבת דעת הבריות ,בקשר עם האיסור
המיוחד שלא לסייע מי שהוא עובר על איסור גניבה אק חילוק בק חד
עברא דנהרא ותרי עברא דנרא .החילוק בין חד עברא דנהרא ותרי עברא
דנהרא הוא רקבקשר עם האיסור של לפני עור אבל לא בקשר עם

האיסור המיוחד שנכלל בלא תגנב בקשר עם גניבה .אם כן מכיק
שהרבנים הקונסרבטיבים גונבים דעת הבריות של הנכרים והנכריות שהם
מגיירים גיור מדומה אם כן אסור להרבנים החרדים נבעלי בתים •החרדים
לסייע ולחזק אותם ע״י נתינת רשות והזדמנות להם לעשות גיור מדומה.
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לענין לפני עור לא תתן מכשל
כתוב בתורה (ויקרא י״ט :י״ד)" :ולפני עור לא חחן מכשל ויראת מאלקיך
אני ה׳" .והתורה מזהירה על זה פעם שנית (דברים כ״ז :י״ח)" :ארור משגה
עור בדרך ואמר כל העם אמן".

הספורנו מבאר את המשך המצוות בפרשת קדושים וז״ל" :באר לאחר
שקבלנו אותו לאלקים ראוי לנו ללכת בדרכיו לעשות צדקה ומשפט וממיני
הצדקה הם לקט שכחה ופאה האמור בענין וזה באר באמרו אני ה׳ אלקיכם.
כלומר ומכיון שאני אלוקיכם וכל אורחוחי חסד ואמת ראוי לכם לשמור מיני
הצדקה אלה הרצוים לפני .ואחר כך באר מיני המשפט שקצתם בין פרטי ההמון
וקצתם בין שופט לההמון וקצתם בין ראשי העם ,ועל המין אשר בין פרטי

ההמון הזהיר שלא יזיק אדם את חבירו בממון וזה באמרו לא חגנובו ולא
תכחשו ולא תשקרו שכל זה בממון ולא תשבעו בשמי לשקר להפטר מחיוב
ממון .ולזה הוסיף ואמר וחללת את שם אלקיך כלו׳ עם זה שתזיק לחברך
בהפטרך מחיובו לשקר הנה תחלל את שם אלקיך אח״כ הזהיר שלא יזיקהו
בחלול כבודו וזה באמרו לא תקלל חרש ואח״כ הזהיר שלא יגרום בנזקיו וזה
באמר לפני עור לא תתן מכשול שאע״ם שלא תזיק בידים הנה תגרום הנזק".
וצריכים לברר את מובנה של אזהרה אחרונה זו .האם מדובר פה בעור עינים
ממש ובמכשול של אבן או עץ או דילמא לאו דוקא.
רש״י מפרש ע״פ התורת כהנים" :לפני סומא בדבר לא תתן לו עצה שאינה
הוגנת לו אל תאמר מכור שדך וקח לך חמור ואחה עוקף עליו ונוטלה הימנו".
וגם על "ארור משגה עור בדרך" רש״י מבאר" :הסומא כרכר ומשיאו עצה
רעה" .משמע מזה שרש״י סובר שאין עור עור ממש .וכתב השפתי חכמים:
"וא״ת מנ״ל לרש״י שפירושו כן דלמא כמשמעו .וי״ל דרש״י בעצמו מתרץ
ויראת מאלקיך וכר" .וז״ל של רש״י" :לפי שהדבר הזה אינו מסור לבריות
לידע אם דעתו של זה לטובה או לרעה ויכול להשמט ולומר לטובה נתכוונתי
לפיכך נאמר בו ויראת מאלקיך המכיר מחשבותיך וכן כל דבר המסור ללבו של
אדם העושהו ואין שאר הבריות מכירות בו נאמר בו ויראת מאלקיך" .ומבאר
השפתי חכמים" :ואי אמרת לפני עור כמשמעו הא דבר זה מסור לבריות דדעתו
של זה לרעה שהרי נתן תקלה לרגלי העור ואין שייך ויראת מאלקיך ברבר
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"“המסור לבריות אלא ודאי אין פירושו כמשמעו" .ולפי זה קובע רש״י מובנו של

לפני עור לא תתן מכשול ממה שכתוב בסוף הפסוק דהיינו מיראת מאלקיך.

פירושו של רש״י מבוסס על החורת כהני□ כמו שהזכרתי לעיל .וז״ל
התורת כהנים" :לפני סומא בדבר .בא אמר לך בת איש פלוני מה היא לכהונה
אל תאמר לו כשרה והיא אינה אלא פסולה .הי׳ נוטל ממך עצה אל תתן לו עצה
שאינה הוגנת לו .אל תאמר לו צא בהשכמה שיקפחוהו לסטים .צא בצהרים

בשביל שישתרבב .אל תאמר לו מכור את שדך וקח לך חמור ואתה עוקף עליו
ונוטלה הימנו .שמא תאמר עצה טובה אני נותן לו .והרי הדבר מסור ללב

שנאמר ויראת מאלקיך אני ה .",ומבאר התורה תמימה" :ר״ל דבכלל העצה
טובה היא רק ביחס וערך מצב האדם והמקום הזה איננה טובה .הרי הדבר מסור
ללב והאלקים יחקר זאת איך היתה כונתו .וז״ש הרי הדבר מסור ללב .ללבו של

המיעץ .ויודע מחשבות יורע איך היתה דעתו לזכות או לחובה ,וכן מצינו לשון
כזה בכ״מ בגמרא .כל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלקיך .והנה

המפרשים פירשו דלכן הוציא התו״ב את הפסוק מפשטי׳ וכן הגמרא בכל

הדרשות הבאות לפנינו בזה .דאיירי במחטיא ומכשיל את חבירו בעבירה ולא
דאיירי במשים צור מכשול לעור עינים על דרכו ,שכן הוא דעת הצדוקים
כמבואר בנדה נ״ז א׳ ,משום דא״כ הוא הול״ל לא תשים מכשול ,אבל הלשון

נתינה מורה על הנותן עצה בידיעתו והמכשיל נסתר בלבו .ויהי׳ לפי זה פי׳ עור
— מלשון עור הלב וכדכתיב (ישעי׳ מ״ב) מי עור כי אם עבדי ושם (נ״ו> צופיו

כולם .שהכונה עור השכל .והיינו במחטיא ומכשיל את חבירו".

ולפי דברי התורה תמימה מיוסדת דעת התורת כהנים שפשוטו של עור הוא
עור השכל ולא עור ממש על שני דברים .אחת ,שויראת מאלקיך משמע דבר
המסור ללב .ושנית ,שיש חלוק בין לשון תתן ובין לשון תשים ,שלשון נתינה

משמע שאחד נותן דבר מה לשני ולכן השני יורע מה שנתן לו רק שאינו מכיר

אם כיון הראשון לטובה או לרעה ,ולשון זה נופל על נתינת עצה ,אבל לשון
שימה לא משמע שאחד נותן דבר לשני ,אלא ששם דבר והשני לא הכיר בשימת
הדבר ולכן לשון זה נופל על מי ששם אבן בדרך עור ממש ,ועל זה לא שייך

לומר ויראת מאלקיך שאחרים מכירים במעשיו הרעים.
וכעין זה מפרש המלכי״ם" :גם העור מובנו תאומיי ...בא על עור העין ועל

עור הלב ...ומבואר אצלינו בהבדל שבין לשון שימה ובין לשון נתינה שלשון
שימה יבא על ההכנה ,ואם יבא לשון נתינה מאדם לאדם .פי׳ שיתן לו או לפניו

בידיעתו .ועל שיכין לפניו צור מכשול שלא בידיעתו משתמש בלשון שימה..
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ואם מדבר פה מעור העין שמכין מכשול שלא בידיעתו הי׳ לו לומר לא תשים
מכשול .מזה הוציאו לפרש על עור השכל שנותן לו עצה שע״ז יצדק לשון

נתינה כי יוזן לו העצה בידיעתו רק המכשול נסתר כתבו ...ולכן אמר ויראת
מאלקיך שכבר התבאר בסי׳ ג׳ כי פעל ירא שאחריו מ״ס פי׳ מסבתו .ר״ל הגם

שאינך ירא אנשים הבלתי יודעים תעלומות לב .הלא אלקים יחקור זאת ...כ״ד
המסור ללב נאמר בו ויראת מאלקיך והכותים פרשוהו עור ממש (כמ״ש בחולין

דף ג׳ ובנדה דף נ״ז) וכבר בארנו אמיתת דברי חכמים .ומזה הוציאו גם אס
מכשילו בעבירה וכו"׳ .והיוצא מדבריו שגם הוא מבסס פירושו על החלוק שבין

לשון נתינה ובין לשון שימה ועל מה שכתוב ויראת מאלקיך .וסובר שאין עור
עור ממש ולא מכשול מכשול של עץ או של אבן אלא עצה שאינה הוגנת לו או

מכשילו בעבירה.
מדברי הכלי יקר משמע שגם הוא סובר שלא מדובר כאן בעור ממש.

שנאמר ויראת מאלקיך "וזה מדבר בדבר המסור ללב דוקא" .והמקור לפירוש
זה הוא הגמרא בקדושין ל״ב עמוד ב׳ ובעוד מקומות אחרים בש״ס" :דבר

המסור ללב נאמר בו ויראת מאלקיך" ומבאר התורה תמימה שהגמרא מדייקת
כן "ממה דלא מצינו בשאר מצות תוספת הלשון ויראת מאלקיך".
ונראה שגם החינוך (מצוה רל״ב) סובר שאין מובנו של עור עור ממש

שהוא פירש שפשוטו של לפני עור לא תתן מכשול" :שלא להכשיל בני ישראל
לתת להם עצה רעה אבל ניישר אותם כשישאלו עצה במה שנאמין שהוא יושר

ועצה טובה שנא ולפני עור לא תתן מכשול" .ומסיים את דבריו" :ואין לוקין

עליו לפי שאין בו מעשה" .ואם הוי עור ממש נכלל בלאו של לפני עור לא תתן

מכשול ,אז הוי לאו שיש בו מעשה כמו שהעיר המנחת חינוך .ולכן משמע
דסבר החינוך דאין עור עור ממש ואין מכשול מכשול ממש״1לע״ד קשה דהא
בלאו זה הוי לאו שיש בו מעשה דתניא (ע״ז ו׳ עמוד א׳)" :אמר רבי נתן מנין

שלא יושיט אדם כוס של יין לנזיר ואבר מן החי לבני נח ת״ל ולפני עור לא
תתן מכשול" .ואם כן למה לא נחשב לפני עור לאו שיש בו מעשה?

גם לפי רעתה של נחמה ליבוביץ פשוטו של עור לאו עור ממש אלא סומא

בדבר .וטעמה משום שכתוב ויראת מאלקיך .מזה משמע שאין בית דין של
מטה יכול לדון בדבר זה שאין עדים בדבר שיכולים להעיד על מה היתה כונת
המיעץ אם לטובה אם לרעה ורק הקב״ה .יודע מה הי׳ בלבו .ולכן הפקידה
התורה דבר זה למצפונו של אדם באמרה ויראת מאלקיך.

הדרום  -סג :הסתדרות הרבנים דאמריקא«קבצים וכתבי עת ,ספרי זכרון ויובל ;>> { }8עמוד מס  134תודפס ע״י תכנת אוצר

לענין לפני עור לא תר1ן מכשול

140

ויש מפרשים שסוברים שגם עור ממש ומכשול של אבן או עץ נכללים

בלאו של לפני עור לא תתן מכשול .וז״ל של התורה תמימה (ויקרא י״ט :י״ד

אות פ׳)" :ולי נראה דבאמת אין הדרשות מוציאות את כונת הפסוק מפשטה,
אלא דמוסיפות שגם עניני מכשול־־ועבירה כלולים בזה ,משום דמה לי מכשול

הגוף ומכשול הנפש ,וכיון דמצינו רשם עור מורה על עור עינים ועל עור
השכל ,לכן כולל הפסוק כולם ,ורק בזה חלוקה דעת הצדוקים שהבאנו ,שהם

מפרשים דקאי רק על מכשול הגוף ולא על מכשול הנפש".
וחוץ ממה שהתורה תמימה סובר שאין לנו לחלק בין עור העינים ובין עור
השכל ,יש לו עוד טעם לתמיכת שיטתו" :וגם נראה דבהכרח צ״ל דהפסוק

כולל גם הצווי כפשטי׳ ,דאחרי דמצינו במשנה תורה עונש בענין זה ארור

משגה עור בדרך (פ׳ חבא) ,ולא יתכן שלא יכא מקודם בתורה אזהרה על זה,

וכמו בשאר העונשין שקדמה להם אזהרה ,ואע״פ דגם שם פירש רש״י דקאי
אעצה שאינה הוגנת בכ״ז בודאי שם אין מקרא יוצא גם מידי פשוטו .וכ״מ
בזוהר קדושים פ״ה א׳ האי קרא כמשמעו ,וכן בזוהר בשלח מ״ט ב׳ ובשוח״ט
קמ״ו".

והתורה תמימה מסיים שבזה ניחא "המשך הצווים בפסוק זה לא תקלל
חרש ולפני עור לא תתן מכשול שתפס הכתוב שני אומללים שאפשר להכשילם

מבלי שידעו וייראו מהם" ,שאם לא כן מה לי חרש הגוף עם עור השכל בפסוק
אחד.

אבל התורה תמימה העיר על קושי היוצא מפירושו" ,אך לפי״ז יתחדש דין
אחד מחודש במש״ב הפוסקים דעל לאו דלפני עור אין לוקין משום דאין בו

מעשה ,ויתחדש דבאופן שיש בו מעשה ,היינו בנותן מכשול ממש לעור עינים,

יהיו לוקין על זה ,וצ״ע שלא העירו בזה הפוסקים" .ולע״ד קשה כנ״ל שגם אם

סוברים שעור לא עור ממש ,הא יש מושיט כוס יין לנזיר ואבר מן החי לבן נח
עובר אלפני עור לא תתן מכשול ואם כן הוי לפני עור לאו שיש בו מעשה.

ואפשר לתרץ שתי קושיות אלה לפי שיטת השעה״ם מביאו המנחת חינוך
(מצוה רל״ב) דאם דין זה א״א לעבור כלי מעשה הוי מעשה ולוקין .אבל אם
אפשר לעכור על הלאו בלי מעשה אין לוקין עליו ,ולפי זה ניחא מה שאמרו
דלפני עור הוי לאו שאין בו מעשה ואין לוקין עליו .אפילו אם אומרים שעור

ממש נכלל באזהרה זו .וגם אין להקשות ממה שאמרו לא יושיט אדם כוס של

יין לנזיר ואבר מן החי לבן נח.
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המנחת חינוך מסכים עם דעת התורה תמימה שעור ממש נכלל בלאו של
לפני עור לא תתן מכשול .וז״ל" :והנה מדברי הרהמ״ח וכן מדברי הר״מ נראה
דפסוק הזה דלפ״ע יצא לגמרי מפשוטו ראם נתן מכשול ממש אבן לפני עור

אינו עובר כנראה מדברי הרב בתחלת דבריו .וכן ממה שכתב שאב״מ ואם זה
גם כן נכלל בלאו הוי יש בו מעשה" .ואף אם דוחין את נקודתו השני׳ כנ״ל

ראם גם נכלל עור ממש יכול להיות שנחשב לאו שאין בו מעשה" ,מ״מ לא
ידעתי כיון דמביא ביבמות דבכה״ת כולה אין מקרא יוצא מידי פשוטו חוץ

מהפסוק הי׳ הבכור .והכונה כתב הרמב״ן היינו דגם פשוטו נדרש אף שכמה
דברים נרמז חוץ מם׳ זה דעקרינן מפשוטו לגמרי א״כ כאן נהי דהנרמז בו אמתי

לא כמו הכותים וצדוקים ימ״ש המפורש׳ כפשוטו מ״מ דין זה ג״כ אמת דאסור
להכשיל העור בדרך .ולא ידעתי מנלן דזה המפורש אינו בכלל הלאו ...ולדידי

צריך עיון דהמקרא נוציא לגמרי מפשוטו ואם כן אם הכשיל עור בדרך כגון
שנתן מכשול לפניו אפשר ג״כ עובר על הלאו וקאי בארור א״כ לוקין ופסול

לעדות" .ועוד כתב דגם שהברייתא דורשת גם כן אין עור עור ממש .אכל אין
ראי׳ מזה שתוציאו מפשוטו" .דפשוטו גם כן אמתי" והשאיר הדבר בצ״ע.

ומלשון בעל הטורים משמע גם כן דסבר עור ממש נכלל בלאו של לפני
עור .רעל לא תתן מכשול כתב" :חסר וי״ו לומר אפילו אינו נותן מכשול ממש
אלא אפילו ליעצו לפי דרכו״ .ויראת מאלקיך — "וסמיך לי׳ לא תעשו עול

כמשפט כי לא לאדם תשפוטו כי אם לה"׳ .ונראה דמאחר דסבר דעור ממש
נכלל בלאו .אין לו לדרוש ויראת מאלקיך" ,דבר המסור ללב" .ולכן הוא דורש
בדרך אחרת דהיינו "כי לא לאדם תשפוטו כי אם לה"׳.

ונראה שגם האבן עזרא נקט דעור ממש נכלל בלאו של לפני עור ממה

שלא דרש ויראת מאלקיך כמו שדרשו בגמרא (קדושין ל״ב עמוד ב׳)" :דבר
המסור ללב נאמר בו ויראת מאלקיך״ .אלא דרש :״ויראת מאלקיך — שהוא

יכול להענישך לשומך חרש ועור" .ולמה דחק לדרוש כן? אלא י״ל ששונה

מדרש הרגיל משום שסובר שעור ממש נכלל בלאו.

ומענין מה שתרגם אונקלוס לפני עור לא תחן מכשול" :וקדם דלא חזי לא

תשים תקלא" .ומזרעך לא תתן להעביר למלך (ויקרא י״ח :כ״א) הוא מתרגם:
"ומבניך לא תתן לאעברא למלך" .ויש לתמוה למה שנה כאן ותרגם לא תשים
במקום לא תתן .ואפשר דסבר שנכלל עור ממש בלאו דלפני עור .וכבר נזכר
לעיל בדברי התורה תמימה ובדברי המלבי״ם שיש חלוק בין לשון נתינה ובין

לשון שימה ושבעור ממש שייך לשון שימה ולא לשון נתינה ,ומכיון דסבר
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אונקלוס דעור ממש נכלל בלאו של לפני עור רצה לרמוז דעתו זו בשנוי

תרגומו מלשון נתינה ללשון שימה ,ובשיטת אלה דנזכרו לעיל הולך גם הרב

שמשון רפאל הירש ,לפי דעתו מדובר כאן בשלשה עורים" :עור ממש .עור
השכל .ועור הלב ,ומה הוא עור הלב? הוא מברר בספרו חורב שזה מי שיצרו
נוטה לחטא אבל אין לו האפשרות להגשים את תאותו .ובא הלאו של לפני עור

ואוסר לנו לתת לו את האפשרות הזה.

גם בפירושו על ויקרא י״ט:י״ד מדגיש הרב שמשון רפאל הירש שמובנו
של עור לא רק עור הגוף אלא גם מי הוא עור השכל ועור הלב .ומי שהוא

מגיש לו את האמצעים או סולל לו את הדרך לחטוא עובר על לפני עור לא תתן
מכשול .ואומר הרב הירש שחוץ מלאו זה של לפני עור אנחנו מוזהרים שלא
לגרום שום נזק לחברנו .לא לגופו ,ולא לממונו ,ולא לנשמתו.

ולפי מה שסובר הרב הירש שעור ממש נכלל בלאו של לפני עור .יש
לתמוה איך הוא דורש את הפסוק ויראת מאלקיך ,ואפשר שדורש ויראת

מאלקיך לפי מה שאמר רבי (אבות כ׳ משנה א׳)" :הסתכל בשלשה דברים ואין
אתה בא לירי עברה דע מה למעלה ממך עין רואה ואזן שומעת וכל מעשיך

Hss

בספר נכתבים .ודילמא כיון הרב הירש לזה כשכתב" :ובכל זאת יש לנו להרגיש

־ "שאנחנו עומדים תחת עינו הפקוחה של הקב״ה ולא תחת משפט בני ארם ובית
דינו של מטה,"...
ואגב אורחא החלוק בין עור השכל ובין עור הלב נמצא גם ברמב״ם הלכות
רוצח פרק י״ב הלכה י״ד וז״ל" :וכל המכשיל עור בדבר והשיאו עצה שאינה

הוגנת או שחיזק ידי עוברי עבירה שהוא עור ואינו רואה דרך האמת מפני תאות
לבו הרי זה עובר בלא תעשה שנאמר ולפני עור לא תתן מכשול הבא ליטול

ממך עצה תן לו עצה ההוגנת לו".
ולפי כל הנזכר לעיל נמצאות שלש שיטות בנוגע למובנו של עור :א.

שיטת הכותים והצדוקים שסברו שעור עור ממש ,כמו שהעיר המנחת חינוך
מצוה רל״ב וכדמשמע בנדה נ״ז עמוד א׳ בנוגע לכותים וז״ל של רש״י" :לא
דרשי לי׳ [לפני עור] במחטיא את חבירו ולא איכפת להם אם אנו חוטאים על

פיהם" .ב .שיטת אותם שסוברים שאין עור עור ממש אלא עור השכל ועור
הלב .ג .שיטת המפרשים שנקטו שהלאו של לפני עור כולל עור השכל והלב
וגם עור עינים.
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ומשמע שהלאו דלפני עור לא חתן מכשול נוהג לא רק בנוגע לאסור

סקילה כמו אסור שבת אלא גם בנוגע ללאו עובר על לפני עור .וז״ל הגמרא
(ב״מ צ׳ עמוד ב׳)" :ת״ש דשלחו לאבוה דשמואל הלין תורי דגנבין ארמאי

מגנוזין יתהון (מסרסין אותם) מהו .שלח להו הערמה אתעביד בהו אערימו
עלייהו וידדבנון .אמר רב פפא בני מערבא סברי לה כר׳ חידקא דאמר בני נח

מצווין על הסירוס וקא עברי משום לפני עור לא תתן מכשול" .ופירש רש״י:
"ומגנחין יחהון ומסרסין אותם ואח״כ מחזירין לבעלים ומאהבת בעליו ישראל
גונבו הנכרי שהוא מכירו ומסרסו שיהא יפה לחרישה .ויזדבנון ולא יהנה

ישראל בעבירה הוא עשה שיהא יפה לחרוש לפיכך קנסוהו שלא יחרוש בו
אלמא כאיסור דלאו נמי אסורה אמירה לנכרי .בני מערבא דשלחו לי׳ לאבוהא
דשמואל הכי סבירא להו כרכי חידקא בסנהדרין פרק ד׳ מיתות (דף נ״ו עמוד

ב׳) וקא עבר זה האומר לסרס משום לפני עור לא תתן מכשול אבל כדבר שאין
הנכרי מוזהר עליו אימא לך שרי".

ועוד משמע מגמרא זו שהלאו דלפני עור לא תתן מכשול נוהג גם בנוגע
לנכרי ,דהיינו אם הנכרי מוזהר על דבר זה ,כמו על הסירוס לפי דעתו של רבי

חידקא דנ״ל ,אז הישראל עובר על לפני עור אם נותן לו שור לסרס ,וכן משמע
מדברי המנחת חינוך (מצוה רל״ב)" :ואפשר ג״ב לעכו״ם אם הכשילו דהלאו

גם עליו קאי כמבואר לעיל וצ״ע".
והמנחת חינוך תמה על החינוך שכתב בריש מצוה רל״ב "שלא להכשיל בני
ישראל לתת להם עצה רעה וכו"׳ .שמשמע דסבר שאין לפני עור נוהג בנוגע

לנכרי .אבל באמת כתב החינוך אחרי כן וז״ל" :דלא מסתפק בטעמא דמתניתין
אלא משום דלשאת ולחת עמהם דיהיב לי׳ ישראל לעכו״ם מידי דחזי לתקרובת
ובכה״ג אפשר דאיכא בי׳ משום לפ״ע וכו"׳ ,משמע מזה דגם החינוך סובר

דלפני עור נוהג גם בנוגע לנכרי.
ועוד מבאר המנחת חינוך" :ד־ש״ס מפורש הוא בע״ז וכ״מ דלא ישיט

אמ״ה לבנ״י" .וגס הביא ראי׳ לדבריו מדברי הרמב״ם (הלכות רוצח ושמירת
הנפש פרק י״ב הלכה י״ב)" :אסור למכור לעובדי כוכבים כל כלי המלחמה
ואין משחיזין להם את הזיין ואין מוכרין להן לא סכין ולא קולרין ולא כבלים

[של ברזל] ולא שלשלאות של ברזל הינדאה ולא דובים ואריות ולא כל דבר
שיש בו נזק לרבים אבל מוכרין להן תריסין שאינו אלא להגן".

ולפי רעתו של המנחת חינוך אין סברה לחלק בין ליתן דבר איסור ובין
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ליתן עצה ולומר דאסור להכשיל את הנכרים ע״י נתינת דבר איסור אבל אין
איסור לתת להם עצה שאינה הוגנת להם" .מנלן ד״ז כיון דהקרא קאי גם על
ב״נ אס כן אף עצה במילי דעלמא גם כן אסור ואפילו לב״נ ואף שמבואר בב״ב

ופסקה הר״מ הלכות רוצח דאסור להשיא עצה טובה לנכרי מכל מקום דוקא

להשיאו עצה טובה אסור אך לסלק עצמו מעצה אבל להשיאו עצה רעה גם
לב״נ אסור".
ובמסכת חולין (דף ז׳ עמוד ב׳) מספרת הגמרא" :על [ר׳ פינחס בן יאיר]

בההוא פיתחא [דרבי] דהוו קיימין בי׳ כודנייתא חיורתא אמר מלאך המוח
בביתו של זה ואני אסעוד אצלו .שמע רבי נפק לאפי׳ אמר לי׳ מזבנינא להו
אמר לי׳ ולפני עור לא תתן מכשול" .ומבאר התורה תמימה שמיירי כאן

באתונות לבנות "דמזיקין הם ,ולכן קרי להו מלאך המות מפני דכשמזיקות שוב

אין המכה חי"׳ .ורש״י פירש" :וכי היכי דאסירן לך אסירן לאחריני והא ליכא
למימר דמזבן להו לעובדי כוכבים דתנן אין מוכרין להם בהמה גסה (ע״ז דף

׳*"ד עמוד ב׳)" .משמע מדברי רש״י דאי לאו משום שאסור למכור בהמה גסה
לעכו״ם ,הוי מותר' למכור להם ואינו עובר משום לפני עור ,והדבר צ״ע.

אבל נראה דמדברי התוספות (שבת דף ג׳ עמוד א׳ ד״ה בבא דרישא פטור
ומותר) אין ראי׳ דסברו דלפני עור אינו נוהג בנוגע לנכרי ,וז״ל התוספות:

"וא״ת הא קא עבר אלפני עור לא תתן מכשול ואפילו מיירי שהי׳ יכול לטלו

אפילו לא הי׳ בידו (כלומר אפילו לא הי׳ בידו של בעל הבית הי׳ העני יכול
ליטלו בעצמו מבלעדי בעל הבית) דלא עבר משום לפני עור דמושיט כוס יין

לנזיר מוקי לה בפ״ק דמסכת עבודת כוכבים (דף ו׳ עמוד ב׳) רקאי בתרי עברי
דנהרא מ״מ איסור דרבנן מיהא איכא שחייב להפרישו מאיסור ואפילו אי מיירי
בנכרי דלא שייך לפני עור מיהו איסור דרבנן מיהא איכא כדתניא בשילהי

פירקין (דף י״ט עמוד א׳) נותנין מזונות לנכרי בחצר נטלן ויצא אין נזקקין לו
משמע דוקא כשהנכרי בחצר אבל אם עומד בחוץ ופושט ידו לפנים משמע

דאסור ליתן להדיא ע״מ להוציא.

ויש לומר דמיירי בנכרי והחפץ של נכרי דאפילו מכניס ומוציא כל היום

אין כאן איסור כלל כיון שאין החפץ של בעל הבית" .דהטעם דלא שייך איסור
דלפני עור כאן בהוצאה דנכרי כמו שכתבו התוספות ,משום דאין איסור לנכרי
להוציא מרשות לרשות בשבת .ולא משום דאין איסור לפני עור נוהג בנוגע
לנכרי .ומה שכתבו התוספות איסור דרבנן מיהא איכא אפילו בנכרי כדמייתי

משילהי פירקין דף י״ט עמוד א׳ ,אין האיסור משום לפני עור אלא כמו

הדרום  -סג :הסתדרות הרבנים דאמריקא«קבצי□ וכתבי עת ,ספרי זכרון ויובל;» { }8עמוד מס  139הודפס ע״י תכנת אוצר הח

הרב יקותיאל האפמאן

145

שמבאר המשנה ברורה" :דכיון דידוע שיוציאנו יאמרו דבשליחותו [של ישראל]
מוציא וכ״ש למסור לידו דאסור משום העקירה ובו׳" (א״ח סימן שכ״ה סעיף
א•),
ועוד כלל גדול יש באיסור דלפני עור לא חתן מכשול דהיינו שלא עובר
על איסור זה אם חברו יכול לעשות את מעשה העבירה בלעדו .והמקור לזה

עבודת כוכבים דף ו׳ עמוד א׳ .במשנה כתוב" :לפני אידיהן של עובדי כוכבים
23שלשה ימים אסור לשאת ולתת עמהם וכו"׳ ,והגמרא" :איבעיא להו משום

הרווחה או דלמא משום ולפני עור לא תתן מכשול .למאי נפקא מינה דאית לי׳

בהמה לדידי׳ אי אמרת משום הרווחה הא קא מרווח לי׳ אי אמרת משום לפני
עור לא תתן מכשול הא איח לי׳ לדידי׳ .וכי אית לי׳ לא עבר משום לפני עור

לא תתן מכשול .והתניא אמר רבי נתן מניין שלא יושיט אדם כוס של יין לנזיר

ואבר מן החי לבני נח ת״ל ולפני עור לא חתן מכשול והא הכא דכי לא יהבינן
לי׳ שקלי איהו וקעבר משום לפני עור לא תתן מכשול .הב״ע דקאי בתרי עברי

דנהרא דיקא נמי דקתני לא יושיט ולא קתני לא יתן ש״מ" .והיוצא מזה דדוקא

דעומדים בחרי עברי דנהרא שאין הנזיר יכול ליטול את הכוס של יין והב׳־נ את

האבר מן החי ,חייב המושיט משום לפני עור .אבל אם יכולים ליטול את דבר
האיסור בעצמם ,אין המושיט חייב משום לפני עור .וכן פירש התורה תמימה
על ויקרא י״ט:י״ד אות פ״א ואות פ״ח.

אבל לפי דעתו" :מדרבנן אסור בכל אופן אפילו כשיכול להשיגו בלעדו
ותמהני שנפקד דין זה בפוסקים" .וכן משמע מדברי התוספות (שבת דף ג׳
עמוד א׳ ד״ה בבא דרישא פטור ומותר) דנ״ל דאינו עובר אלפני עור אם יכול
חברו לעכור בלעדו.
וכעין זה מבאר התורה תמימה על הגמרא בנדרים ס״ב עמוד ב׳" :רב אשי

הוי לי׳ ההוא אבא (יער) זבני לבי נורא (לעובדי האש שמציתין את האור בבית
עבודת כוכבים שלהן) אמר לי׳ רבינא לרב אשי האיכא לפני עור לא תתן

מכשול .א״ל רוב עצים להסקה ניתנו" .וז״ל התורה תמימה" :צ״ל דלא היו

יכולים לקנות במקום אחר דאל״ה אין איסור לפני עור בזה כמש״ב לעיל אות

פ״א .אך זה דוחק לומר שלא היו יכולים לקנות עצים זולת מיער של רב אשי.
וצ״ל כמש״ב באות הנזכר בשם התוספות והרא״ש דמדרבנן יש איסור בכל
אופן אפילו היכי שאפשר להשיג במקום אחר יעו״ש".
וכמו כן פירש הרא״ש על שבת דף ב׳ עמוד א׳ וז״ל :ותרי בבא קמי.יתא
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דקתני בהן בעה״ב פטור והעני פטור מפרש בגמרא <דף ג׳ עמוד א׳) דפטור
ומותר לגמרי משום לאו מידי קעביד .וקשה והיכי קאמר דפטור ומותר לגמרי

והא קעבר משום לפני עור לא תתן מכשול וכמו הושיט כוס יין לנזיר ואבר מן
החי לבני נח .ואין לומר דהכא מיירי בכה״ג דאפילו אם לא הי׳ נותנו בידו הי׳

יכול ליטלו דהשתא ליכא משום לפני עור לא חתן מכשול כדמוכח פ״ק דע״ז

(דף ו׳ עמוד ב׳) דמוקי להא דנותן כוס יין לנזיר ואבר מן החי לבני נח דקיימא
בחרי עברי דנהרא ולא הי׳ יכול ליטלו אם לא שהושיט לו דמ״מ איסורא דרבנן

איכא דאפילו קטן אוכל נבילות ב״ד מצווין להפרישו כ״ש גדול שלא יסייע
לו" .ומסיק הרא״ש דבאמת עובר כאן משום לפני עור אבל "לא איירינן הכא

אלא באיסורי שבת וקרי לי׳ פטור ומותר כיון דליכא איסורא משום שבת".
ויוצא מדבריו שגם הוא סובר דאם חברו יכול לעבור בלעדו אינו עובר על לפני
עור דמדאורייתא אלא מדרבנן .וכן נפסק הדין ביורה דעה סימן קנ״א סעיף א׳:

"יש אומרים הא דאסור למכור להם דברים לעבודתה היינו דוקא אם אין להם
אחרים כיוצא בו או שלא יוכלו לקנות במקום אחר אבל אם יכולים לקנות

במקום אחר מותר למכור להם כל דבר (מרדכי דפ״ק דע״ז) ויש מחמירין .ונהגו
^להקל כסברא ראשונה וכל בעל נפש יחמיר לעצמו (ר״ן שם ובתום׳ ואשיר״י
והגמ״ר פ״ק דשבת לדעת הרב)".
וכעין זה מבאר המנחת חינוך ראם עומדים בתרי עברי דנהרא אינו עובר
על לפני עור אם חברו יכול ליקח בעצמו בלא הושטתו .אבל מחלק הוא בין

נכרי ובין ישראל .דלישראל אסור ליתן באופן זה מדרבנן משום שאנו מצווים
להפריש את הישראל מן העברה .אבל לבן נח אין איסור לפני עור באופן שיכול

ליקח בעצמו .ומחדש עוד דבר שאם הנזיר עומד בעבר השני של הנהר ויש
ישראל שרוצה להושיט לו את כוס היין ובא ישראל אחר והושיט לו אז עובר
השני על לפני עור "אף דהי׳ יכול להיות ע״י חבירו מ״מ הי׳ השני עובר על

לפ״ע ע״כ גם כן הוא עובר רק אם הי׳ עכו״ם מושיט לו או הי׳ יכול ליקח
בעצמו א״ע הישראל" .עוד כלל יש בנוגע ללאו דלפני עור לא תתן מכשול
והוא ראלפני מפקדינן אלפני דלפני לא מפקדינן .ומביא החינוך בסוף מצוה
רל״ב .שם מבאר החינוך דאסור לשאת ולתת עם עכו״ם דהיינו שנותן לו

הישראל מידי דחזי לתקרובות ובכה״ג אפשר דאיכא בי׳ משום לפני עור .אבל
שאר דברים דנזכרים במשנה בריש ע״ז כגון להלוותן .ולפרעון ,ולהשאילן אין

איסור משום לפני עור אלא משום רילמא אזיל ומודה לאליל שלו .דמשום
לפני עור אין לחוש לאחר דשאילה הדרה בעין ועל מה שמלוה אותן או פורע

להם חובו גם אין לחוש שאין כסף ראוי לחקרובות" .מאי אמרת דלמא זבין בהו
תקרובת הו״ל לפגי דלפני ובכה״ג לא מקפדינן".
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המקור של דין זוענמצא בע״ז דף י״ד עמוד א׳ .וז״ל הגמרא" :אמר רבי
יצחק אמר ר״ש כן לקיש לבונה זכה חנא ומכולן מוכרין להן חבילה וכמה
חבילה פירש ר׳ יהודה בן בתירא אין חבילה פחותה משלשה מנין .וליחוש אזיל

ומזבין לאחריני ומקטרי אמר אביי אלפני מפקדינן אלפני דלפני לא מפקדינן".
ורש״י מבאר :״אלפני מפקדינן — על לפני עור אנו מצווין שלא ליתן מכשול
ברבר האסור לו וכל הני דאסרינן לזבוני להו משום לפני עור לא חתן מכשול
הוא דבן נח מוזהר על עבודת כוכבים .אלפני דלפני — כגון הכא דהאי ודאי

לאו לעבודת כוכבים קבעי ומשום דלאו לזדבן איהו לאחריני דמקטרי לא

מפקדינן למיסר".
התורה תמימה מוסיף על פירושו של רש״י" :אמנם הסברא נותנת ,דהא
דאין אנו מצווין על לפני דלפני הוא דוקא מישראל לעובדי כוכבים כפי

שבארנו ,אבל מישראל לישראל בודאי מפקדינן .משום דמישראל לעובדי

כוכבים כיון שהעובד כוכבים אין מצווה על לפני עור ,לכן אין צריכים אנו
לחוש כל כך שמא ימכור ,אבל למכור לישראל חשוד למכור לעובד כוכבים

אסור ,משום דכיון דהישראל הקונה מצווה על לפ״ע ,א״כ המוכר מכשיל את
הישראל עבירה ,מה לי עבירה אחרת או עבירה דלפני עור .וכ״מ בתום׳ ע״ז ט״ו

ב׳ ד״ה לעובד כוכבים" .מה שרוצה התורה תמימה לומר הוא שבנוגע ללפני
דלפני יש חילוק בין ישראל ובין נכרי .והחילוק הזה מבוסס על מה שהישראל
מצווה על לפ״ע והנכרי אינו מצווה על לאו זה .נמצא שאם הישראל מוכר

חבילה של לבונה לעובד כוכבים אין לחוש משום לפ״ע ,שהעובד כוכבים לא

קנה את הלבונה לקטור אלא למכור לעובד כוכבים אחר.
ולכן לגבי הישראל הוי זה לפני דלפני שאין הישראל מוזהר על זה .אבל

אם מוכר הישראל חבילה של לבונה לישראל אחר שהוא ימכור את הלבונה
לעובד כוכבים ,אז הישראל הקונה עובר על לפ״ע במה שמוכר את הלבונה
לעובד כוכבים ,והישראל הראשון עובר על לפני עור במה שגרם לישראל שני
לעבור על לפני עור.
וכעין התורה חמימה מבאר המנחת חינוך על מצוה רל״ב .וכמו כן נפסק

הדין ביורה דעה סימן קנ״א סעיף א׳ ,כלומר שאסור למכור לעובדי כוכבים
דברים שהם מיוחדין לעבודת כוכבים באותו מקום .אבל אם מוכר לו הרבה
דברים כאלה ביחד שניכר שהעובד כוכבים קנה אותם לסחורה אז מותר למוכרם

לו .והטעם דמותר משום דזה הוי‘לפני דלפני שאין אנו מצווים עליו.
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וכשנעיין במקומות שאסרו חז״ל מטעם לפני עור לא תתן מכשול אנחנו
מוצאים שאין כל אחד דומה לחבירו בכל פרט .כבר העירה על זה נחמה

ליבוכיץ בספרה עיונים בספר ויקרא .ומעיון זה אנחנו יכולים להעלות על דעתנו

את ההקף הרחב של אזהרה זו .נתחיל עיוננו זה במה שכתוב בתורת כהנים על
ויקרא י״ט:י״ד :״לפני עור לא תחן מכשול — לפני סומא בדבר .בא אמר לך

בת איש פלוני מה היא לכהונה אל תאמר לו כשרה והיא אינה אלא פסולה .והי׳
נוטל ממך עצה אל תתן לו עצה שאינה הוגנת לו .אל תאמר לו צא בהשכמה

שיקפחוהו לסטים .צא בצהרים בשביל שישתרבב .אל תאמר לו מכור את שדך
וקח לך חמור ואת עוקף עליו ונוטלה הימנו .שמא תאמר עצה טובה אני נותן

לו .והרי הדבר מסור ללב שנאמר ויראת מאלקיך אני ה׳" .בכל אלה היתה כונתו
לרעה ,רק שאינו גלוי וידוע בהחלט שכיון לרעה.

ועוד אמרו שר׳ פינחס בן יאיר "על בההיא פיתחא [דרבי] רהוו קיימין בי׳
.""™,בודנייתא חיורתא אמר מלאך המות כביתו של זה ואני אסעוד אצלו .שמע רבי

נפק לאפי׳ אמר לי׳ מזרבנינא להן .אמר לי׳ ולפני עור לא תתן מכשול" (חולין
ז׳ עמוד ב׳) .לפי דעתו של התורה תמימה מדובר כאן באתונות לבנות "דמזיקין

הם ,ולכן קרי להו מלאך המות מפני דכשמזיקות שוב אין המכה חי׳" .ורש״י
פירש" :לפני עור וכו׳ ודכי היכי דאסירן לך אסירן לאחריני והא ליכא למימר

דמזבן להו לעובדי כוכבים דתנן אין מוכרין להם בהמה גסה (ע״ז דף י״ד עמוד

ב׳)" .גם כאן בעל האתונות יודע שמה שהוא רוצה למכור מזיקין לחבירו הוא
דבר רע ,ולא יכול לומר שכלי ספק חבירו מכיר בטבע האתונות ויודע שצריכות

שמירה מעולה .אלא הוא עובר על לפני עור שעליו האחריות להגן על חבירו.

וכמו כן מה שאין מוכרים כלי זיין לעובד כוכבים או לכותי .ומבאר

בברייתא (ע״ז ט״ז עמוד ב׳) דעובדי כוכבים חשידי אשפיכת דמים .ואף
שהכותים אינם חשודים אשפיכת דמים מ״מ אסור למכור להם "משום דאתי
לזבונה לעובד כוכבים" .וגם לישראל החשוד למכור לעובד כוכבים אסור

למכור כלי זיין.
ואפשר לומר דבענין מכירת האתונות כמעט אי אפשר לחבירו לשמרן כדי

שלא יזיקו ואדרבא קרוב לודאי שיזיקו ולכן הוא עובר על לפני עור לא תתן

מכשול .וגם מכירת כלי זיין לעובד כוכבים ולמי שמוכרם לעובד כוכבים אסור
משום לפני עור דקרוב לודאי שהעובדי כוכבים ישתמשו בהם להרוג בני אדם.
אבל בנוגע למכור עצים לבי נורא לא ברור שישתמש העובד כוכבים בעצים

אלה לעבודת כוכבים .בנדרים ס״ב עמוד ב׳ כתוב" :רב אשי הוי לי׳ ההוא אבא
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(יער) זבני לבי נורא אמר לי׳ רבינא הא איכא משום לפני עור לא תתן מכשול.
אמר לי׳ רוב עצים להסקה ניתנו" .ומבאר התורה תמימה שכאן מדובר בעובדי
האש "שמציתין את האור בבית עבודת כוכבים שלהן" .וסבר רב אשי דכיון
דיכולין למתלי בהתירא תלינן ומותר למכור להם .וכן פוסק הדין ביורה דעה
קנ״א סעיף א׳ .אבל מדברי רבינא משמע דסבר אע״פ שאינו ברור שישתמשו
בעצים לעבודת כוכבים מ״מ אסור למכור להם .ועוד מבאר התורה תמימה:
"ולכאורה צ״ל דלא היו יכולים לקנות במקום אחר דאל״ה אין איסור לפני עור
בזה כמש״ב לעיל אות פ״א .אך זה דוחק לומר שלא היו יכולים לקנות עצים
זולת מיער של רב אשי .וצ״ל כמש״כ באות הנזכר בשם התוספות ורא״ש
דמדרבנן יש איסור בכל אופן אפילו היכי שאפשר להשיג במקום אחר יעו״ש".
והיוצא מזה דלדעת רבינא אס לא ברור שישתמשו בעצים לעבודת כוכבים
ואפילו אם אפשר להשיגם ממקום אחר .על כל פנים עובר הישראל המוכר להם
על לפני עור.
ועוד מוצאים שעובר על לפני עור אם יש חשש שגורם לזולתו לחטא .וז״ל
הגמרא (מו״ק י״ז עמוד א׳)" :דאמתא דבי רבי חזיתי׳ לההוא גברא דהוי מחי
לבנו גדול אמרה ליהוי ההוא גברא בשמתא .דקעבר משום לפני עור לא תתן
מכשול דתניא ולפני עור לא חתן מכשול במכה לבנו גדול הכתוב מדבר".
ורש״י מבאר" :דכיון דגדול הוא שמא מבעט באביו והוי לי׳ איהו מכשילו".
ופירש התורה תמימה" :ר״ל גם ענין כזה כולל הפסוק .וטעם הדבר שיש לחוש
שיעיז בו הבן ויעבור על מצות כיבוד אב .ובמס׳ שמחות פ״ג ה״ו איתא אל
יראה לתינוק באזנו (ר״ל שלא ירמוז לו שילקהו לאחר זמן) אלא מלקהו מיד
או ישתוק ולא יאמר לו כלום ,דיש לחוש שמחמת אימא יאבד עצמו לדעת וגם
זה מיסודי האיסור לפני עור לא תתן מכשול וגם יש בזה משום שמירת נפש".

וכעין זה אמרו (קדושין ל״ב עמוד א׳)" :רב הונא קרע שיראי באפי רבה
ברי׳ אמר איזל אחזי אם רתח אם לא ודלמא רתח וקעבר אלפני עור לא תתן
מכשול דמחל לי׳ ליקרי" .ומבאר התורה תמימה שרב הונא רצה ליראות "אי
מקיים מצות כיבוד אב ויעצור עצמו בשעת כעסו שלא יאמר לאביו דבר רע
ולבזותו ואיירי שהבגדים הם של הבן .והרבותא בזה דאע״ם דקיי״ל דצריך
לכבדו משל אב הני מילי לכבדו אכל לצערו אסור אפילו בגרם הפסד ממון
שלו" .והתורה תמימה הניח בצריך עיון אם האב יכול למחול לא רק על כבודו
אלא גם על בזיונו .והיוצא מזה דאם יש לחוש שיגרום לבנו לעבור על כיבוד
אב .עובר על לפני עור.
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ועוד אפשר לעבור על פני עור אע״ס שכונתו כולה טוב (ב״מ ע״ה ב׳):

"ואלו עוברין בלא תעשה המלוה והלוה והערב והעדים וחכמים אומרים אף
הסופר עוברים משום לא תתן ומשום לא חקח מאתו ומשום לא תהי׳ לו כנושה
ומשום לא חשימון עליו נשך ומשום ולפני עור לא תחן מכשול ויראת מאלקיך

אני ה׳" .ומפרש בגמרא (ב״מ ע״ה ב׳)" :אמר אביי מלוה עובר ככולן לוה עובר
משום לא תשיך לאחיך ולאחיך לא תשיך ולפני עור לא חתן מכשול .ערב

ועדים אין עוכרין אלא משום לא חשימון עליו נשך" .ומבאר התורה תמימה
"שמכשילין זה את זה באיסור רבית דכמו שיש איסור על המלוה ליקח רבית כך

אסור להלוה ליתן כפי שיתבאר אי״ה בם׳ תצא .לפעמים גם הערב והעדים

עוברים על לפני עור כגון אם לא הי׳ מלוהו בלעדם" .ונפסק ביורה דעה סימן
ק״ס סעיף א׳" :והא דלוה עובר דוקא ברבית דאורייתא אבל ברבית דרבנן אינו
עובר אלא משום לפני עור וגו"׳.
ועוד נמצא בגמרא (ב״מ דף ע״ה עמוד ב׳) שאם כונתו כולה טוב וגם

נושא ונותן עם חבירו בריעות ולא כמו מלוה סתם .מ״מ עובר על לפני עור
משום שיש אפשרות שיגרום שחבירו יחטא" :אמר רב יהודה אמר רב כל מי

שיש לו מעות ומלוה אותן שלא בעדים עובר משום ולפני עור לא תתן

מכשול" .ורש״י מבאר" :שעולה על רוחו של לוה לכפור" .ונפסק בחושן

משפט סימן ע׳ סעיף א׳" :אסור להלות בלא עדים ואפילו לתלמיד חכם אלא

א״כ הלוהו על המשכון והמלוה בשטר משובח יותר וכל המלוה בלא עדים
עובד משום לפני עור לא תתן מכשול וגורם קללה לעצמו".
ועוד אפשר לעבור על לפני עור ע״י מה שלא עשה שום דבר .וז״ל
הגמרא" :ולפני עור וגו׳ תניא רמז לציון קברות מן התורה מניין .אמר אביי
ולפני עור לא תתן מכשול" (מו״ק ה׳ עמוד א׳) .ומבאר התורה תמימה" :ר״ל

שלא יכשלו כהנים בטומאה אם לא ידעו מקום הקבר .ונראה מזה דבאיסור
לפני עור כלול לא רק שלא יעשו מעשה גורמת לאיש להכשל באיסור .כגון

להושיט יין לנזיר ,אלא גם מחויב מי שהדבר תלוי בו להזהר שלא יבא אדם

למכשול כמו בציון קברות .וקרוב לומר שעל יסוד זה אמרו חז״ל הרואה חבירו
עושה דבר איסור מחויב להפרישו".

והזכיר התורה תמימה שיש עוד מעלה אחרת בענין לפני עור כגון שאחד
עושה מעשה שהיא לסי דעתו מותרת ולפי דעת הרואה היא אסורה .האם באופן
זה הרואה מחויב להזהיר אח העושה המעשה ואם לאו האם הוא עובר אלפני

עור .ומבאר התורה תמימה טעם של חלוקי דעות במעשה ההוא כגון שיש
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מחלוקת בדבר או שהרואה נוהג בו חומרה .ומסיק התורה תמימה שצריך
להודיעו "דהא עכ״פ על דעושה זה המעשה הו״ל זה כחתיכא דאיסורא וקבלת
איסור".
מכל מעלות אלה רנ״ל ומהסתעפות רבה של אזהרת לפני עור לא תתץ
מכשול יוצא לנו גודל חשיבות לאו זה.
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פרום׳ אברהם ס .אברהם

ולפני עור לא תתן מכשול

מה דין רופא מרדים שבתוקף תפקידו צריך להרדים אשה כדי שכירורג יבצע
הפלה׳ בלי שיש היתר עפ״י ההלכה? האם הוא חייב לסרב על אף שהוא מסתכן
באיבוד משרתו ופרנסתו ? האם יש הבדל כשהרופא הכירורג או האשד ,המפילה הם
גויים? אין בכתיבת מאמר זה כוונה לפסוק הלכה למעשה .אמנם יש סיכום הלכות
בסוף המאמר ,אך מדובר רק על סיכום אישי שלי ואין לסמוך עליו ,אלא בכל מקרה
ומקרה צריכים פסק הלכה ממורה הלכה.

לפני עור או מסייע
קודם עלינו לדון על איזה איסור הוא עובר ,האם הוא עובר על לפני עור לא
תתן מכשול שהוא איסור דאורייתא או על מסייע ידי עוברי עבירה שהוא איסור
דרבנן .ולכאורה היה אפשר לחשוב שמכיון שנמצאים מרדימים אחרים שיעשו את
הפעולה אם הוא מסרב ,אין כאן תרי עברי דנהרא וממילא יש כאן רק איסור דרבנן
של מסייע .אך זה נכון רק אם מדובר ברופא העובד בחו״ל כשרופאים אחרים שיבואו

במקומו יהיו גויים ,אך במקום שהרופא השני יהיה גם יהודי ,אין הדבר כן ויש
כאן איסור דאורייתא של לפני עור ,כשהכירורג או החולה יהודי (ראה להלן) .ועיין
בברכ״י « שדן בענין ומסכם :ובפרט דלדעת כל הגדולים הנזכרים איסורא דאורייתא
נמי איכא וכדכתיבנא ,וסברתם היא סברא אמיתית אף אם המצא ימצא ישראל אחד
דקעבר אלפני עור לא מן השם דיפטר זה .וכן מוכח מדברי הרב ארח מישור וכו׳,
עכ״ל .וכן דן באריכות השדי חמד ־ וכותב! וא״כ פשיטא דאיכא בנדון זה איסור
תורה עכ״ל .ומובא שם גם דברי המל״ט  3שכותב דדוקא בכוס לנזיר וכיוצא כשיכול
הוא בעצמו ליטלו ,אין המושיט לו עובר בלפני עור כיון שהיה יכול ליטלו בעצמו
בלא העברת הלאו דלפני עור כלל ,אבל כאן מה לי אם ישראל זה עובר בלפני עור
או אם ישראל אחר וכו .,ומסכים אתו המנחת חינוך > .וכן פוסק בפשיטות הבן איש
חי .5אמנם עיין בשו״ת תורת חםד» שכותב שאין איסור מן התורה לבעל בית

1
2
3
4
5

6
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חו״מ סי׳ ט ס״ק ג.
מערכת ואו כלל כו ס״ק ט.
פ״ד מהל׳ מלוה ולוה ה״ב.
מצוד ,רלב אות ג.
שנה ב פ׳ ואתחנן סע׳ ב.
או״ח ס■׳ ה.

משקאות למכור מאכל ומשקה לכל הבא אליו ואפילו אוכלים בלי נטילת ידים ובלי
ברכת המוציא ,והטעם משום שיש עוד חנויות ולכן אין בו משום לפני עור אלא
מסייע לדבר עבירה .אך עיין שם שכל ההיתר הוא רק מכיון שהאיסור הוא מעיקרו
דרבנן ועוד מכיון שאין תורת איסור בכלל על האוכל עצמו אלא גזרו חז״ל חיוב
על האדם ,אם כן בדלא קאי בתרי עיברי דנהרא ,ליכא איסור מן התורה.
וא״כ במקרה דידן ,בארץ ישראל כשהרופא שיבוא במקומו יהיה גם יהודי,
יהיה לכאורה אסור ואפילו אם עי״כ יאבד את פרנסתו ,כשמדובר בכירורג או חולה
יהודי .אך כתב לי הגרש״ז אויערבאך שליט״א :אפשר שהמרדים חשיב רק כמסייע
לרופא שמבצע את ההפלה ואינו עובר ממש בלאו ,עכ״י1

מסייע ליהודי
וכעת נדון בע״ה על מקרה שהמרדים יעבור רק על איסור דרבנן של מסייע
(דהיינו שהרופא שיבוא במקומו אם הוא יסרב יהיה גוי ,וכפי שכתבתי לעיל) .כותב
 :910דאם הוא בין העכו״ם ואינו מוצא לאכול
הרדב״ז 87מובא גם בחידושי רעק״א11
אלא דברים אסורים אפילו איסור דרבנן ושמנו של גיד וכדומה ,חייב ליתן כל ממונו
למצוא דבר היתר לאכול ולא יאכל איסור .ולאחר מכן אנוס הוא מחמת נפשות
ואוכל הקל קל תחלה ומ״מ אין מחויב ליקח לו ממון בהמתנה עד שיהיה לו מעות
לפרוע דדלמא לא יהיה לו מעות והעכו״ם חובשין אותו ומייסרין אותו ויכול לבוא
לידי סכנה ,עכ״ל .ועיין בפ״ת״י בשם הפמ״גי' דיש להסתפק בל״ת דרבנן אם
מחויב ליתן כל ממונו או חומש ע״ש ,ועיין בשו״ת חות יאיר סי׳ קפג דפשיטא ליה
דאפילו בל״ת דרבנן צריך ליתן כל ממונו ,ע״ש בפ״ת כל השאלה .ועיין בשו״ת
 12שחולק על הרדב״ז.
זרע אמת 14
13
וכן ראיתי בחפץ חיים ״ שכותב בפשיטות :ועוד דאפילו בלעבור על איסור
דרבנן כתבו הפוסקים דמחוייב ליתן ג״כ כל אשר לו ולא לעבור ,עכ״ל.
וכותב המהרי״ל דיסקין •׳י :ונ״ל דלאו דלפני עור אם הלה אונסו בממון שרי
וקצת דוגמא לזה מש״כ ביו״ד סוף סי׳ שלד דאין אדם מחויב להוציא ממונו להפריש
חברו מן העבירה בכפיה ויתישב בזה לשון הברייתא גיטין מד ע״א במוכר ביתו
7

8
9
10
11

12
13
14

וא״ל הגאון שליט״א שרק מי שנותן לכירורג את המכשיר בו הוא יבצע את ההפלה
יעבור על הלאו דלפני עור (כשהכירורג אינו יכול לקחת או לקבל את המכשיר בלעדיו),
דומיה למושיט יין לנזיר או אבר מן החי לבן נח ,עכ״ד .ועיין בריטב״א ע״ז סג ע״א
ד״ה ומה.
סי׳ אלף רטז.
יו״ד סי׳ קנז סע׳ א.
יו״ד שם ס״ק ד.
או״ח סי׳ תרנו סע׳ א.
ת״ג סוס״י לב מובא גם בדרכ״וז יד׳דשם ס״ק יז.
הל׳ איסורי רכילות כלל א בבאר מים חיים סוס״ק יב.
קונטרס אחרון סי׳ קמה.
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לעכו״ם דמעלה בערכאות ע״ש ברש״י ותום׳ .ולהנ״ל יתכן דהגם שמחזק המקוז
 .15וראיה נ״ל ממה שאמרו בב״מ
16
בזה מ״מ שרי ליה להציל דמי הבית בזה מידם 17
פח ע״ב דקרא דכנפשך אתי לפטור אם חסם האדם ,ואיך סלקא דעתין לחייבו מלקות
הא הוי התראת ספק ,דמדינה הלה מחויב למחול לו כל עיקר השכירות ושלא לעשות
כלל וכר .ובעיקר הענין ,יש עוד להביא ראיה דאפילו משום תקנתא דרבנן לא
חיישינן ללפני עור מהא דכתובות ג ע״ב דפריך ,ולדרוש להו דאונם שרי [להבעל
להגמון תחילה ולא לבטל תקנת חכמים שבתולה נישאת ביום ד׳] וכו׳ וא״כ תיקשי,
נהי דאאיסורא דאשה לא קפדינן ,משום דאניסא היא וקרקע עולם ,אכתי געקריה
משום לפני עור דהא בני נח מצווין על העריות בנערה מאורסה דישראל .ודוחק
לומר דבטפסר שכולם בידו לא חשיב לפני עור ,דלא הוי כתרי עברי דנהרא ,דזה
אינו ,דהא חזינן דאי לא תינשא בד׳ על כל פנים לא אניס ליה אלא ע״כ כנ״ל,
דמשו״ה לא הוי עקרינן תקנת חכמים ,עכ״ל.
ובביאור הגר״א  18כותב :ואפילו שבית דשבות אסור בהפסד ממון כמ״ש בפט״ז
דשבת (קכא ע״א) אין אומרים כבה וכו׳ ובפ״ב די״ט (כב ע״א) כי קמיבעיא לי משום
הפסד ממון ובם׳ בתרא דע״ז (ע ע״א) כמה כיסי משתכחי וכו׳ ולא ידענא וכו׳
׳
וכיוצא בו הרבה עכ״ל.

ובשדי חמד ” מביא את שו״ת הרמ״ץ או״ח סי׳ יח דסובר שבאיסור דרבנן
אפילו אם צריך לעבור בקום עשה לא אמרינן לבזבז כל ממונו וכו׳ ,וכותב :ויש
לפקפק על דבריו דלגבי איסור דרבנן בקום ועשה נעלם ממנו דברי הרדב״ז שכתב
בפשיטות דצריך לבזבז כל ממונו וכו׳ (מובא לעיל) ומרן החבי״ף (ר׳ חיים פאלאג׳י)
בספר ריח חיים בסי׳ תרנו כתב בשם הב״ח בתשובות הישנות בסי׳ קכט וכו׳ וכונתו
דאפילו איסורין דרבנן דאסמכינהו אלאו דלא תסור ,הדין נותן ליתן כל ממונו כדי
שלא לעבור עליהם ,עכ״ל של השדי חמד.
ובדעת תורה  18כותב :ובאיסורי דרבנן עיין פ״ת ליו״ד ובשו״ת ב״ח סי׳ קכט
כתב בפשיטות שצריך לבזבז כל ממונו אבל בשו״ת שבות יעקב ח״א סי׳ צח חולק
ע״ז וכו׳ ועי׳ תום׳ סנה׳ כו ע״א ד״ה משרבו האנסין וכו׳ (שהקשו שם וכי משום
ארנונא התירו לחרוש ולזרוע ,דהוי איסורא דאורייתא וי״ל דמיירי בשביעית בזמן
הזה דהוי דרבנן וכו׳ ע״ש) וכו׳ ,עכ״ל.
 19על אשה שנתאלמנה וצריכה לפרנס בניה ואינה מוצאה להשתכר
נשאל האג״מ 20
למשרה שיהיה כדי לפרנס את בניה אלא באם לא תכסה את ראשה וכו׳ ומשיב:
שיש להתיר לה בצורך גדול כזה דהא פשוט שאף להב״ש והדגמ״ר בסי׳ כא ס״ק ה
שסברי מירושלמי שגם אלמנה אסורה ללכת פרועת ראש הוא רק מצד דת יהודית
דמדאורייתא הא רק באשת איש נאמר  .2°ולכן כיון שיש לפרש דמאחר שלא נאמר
15
16

17

ואע״ם שמכשיל את הגוי השופט בחיזוק ע״ז.
יו״ד שם ס״ק ד ובאו״ח סי׳ תרנו סע׳ א.
מערכת הלמ״ד כלל קז וכן בדברי חכמים סימן לט.

 18סי׳ תרנו סע׳ א.
19
20
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אהע״ז ח ,א סי׳ גז.
וצ״ע מהב״ח סי׳ כא ד״ה לא ילכו בנות ישראל ,דכותב נראה דנפקא לו מדאיתא פרק

בתורה בלשון איסור הוא רק חיוב עשה שתלך בכיסוי בראש .ומסתבר לע״ד שבזה
פליגי ב׳ הלשונות ברש״י כתובות עב וכו׳ והחלוק לדינא הוא דאט הוא איסור יש
לאסור אף בהפסד גדול שתפסיד כל ממונה ,אבל אם הוא רק חיוב עשה הוי גם אונם
ממון דיותר מחומש אונס דבעשה חייב רק עד חומש .ולכן כל שהיא הפסד כחומש
נכסיו ויותר כהא שאין משגת משרה להרויח לחיותה וחיות בניה ,הוא אונס שאינה
מחוייבת ללישנא בתרא שהוא עיקר .אך מ״מ באשת א ש שהיא דאורייתא ,יש
לאסור מספק פי׳ לישנא קמא דרש״י שסובר שהוא איסור שלכן רק דת יהודית יש
להקל מספק דודאי לא חמיר מאיסור שספק לקולא וכו׳ עכ״ל .ואמנם מיקל הגאון ז״ל
בספק דרבנן ,אך בודאי דרבנן מחמיר וכפי שהוא כותב להדיא "דאם הוא איסור
יש לאסור אף בהפסד גדול שתפסיד כל ממונה" ומדובר לשיטתו באיסור דרבנן.
ולפי כל האמור מסתבר שיהיה אסור לו להרופא המרדים לסייע בהפלה שהוא
יודע שאין לה היתר ממורה הרואה מובהק .ועליו לעשות כל שביכלתו לא להיות
מעורב בדבר (וה״ה כל העוזרים בביצוע ההפלה כגון אחיות וכו׳) ואם לאו ,יצטרך
לסרב ואפילו אם זה יהיה כרוך בהפסד משרתו ,וכל שכן אם מדובר במצב שגם
הרופא שיבוא במקומו יהיה גם יהודי .אך במקום שיש ספק סביר שאולי יש כאן
היתר על פי ההלכה ,מסתבר שיהיה מותר כי אין הוא חייב לבזבז כל ממונו כדי לא
לעבור על ספק איסור דרבנן .וא״ל הגרש״ז אויערבאך שליט״א שעל המרדים לברר
היטב אם ההפלה היא לפי היתר הוראה או לא ,הן בארץ והן בחו״ל.
מסייע לגוי

אם המנתח הוא גוי יש להסתפק ,כי מצד אחד הדין של הפלה ע״י גוי יותר
חמור * 2אך מאידך ,האם יש בכלל איסור של מסייע כשמדובר על יהודי שמסייע
לגוי .ועיין ברמ״א  22שכותב :י״א הא דאסור למכור להם דברים השייכים לעבודתה
היינו דוקא אם אין להם אחרים כיוצא בו או שלא יכלו לקנות במקום אחר ,אבל
אם יכולים לקנות במקום אחר מותר למכור להם כל דבר ,ויש מחמירים יי .2ונהגו

21

22

23

המדיר וכו׳ והנא דב״י אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו בפרוע ראש ,דמדלא קאמר
אזהרה לאשת איש אלא סתמא אזהרה לבנות ישראל ,אלמא דאחת פנויה ואחת אשת
איש באזהרה (והכוונה פנויה דהיינו אלמנה עיין בב״ש ס״ק ה) וכ״ב הגר״א שם ס״ק
יא :אהד פנויה מדקאמר לבנות ישראל ול״ק לאשה ,עכ״ל .אך עיין במג״א סי׳ עה
ס״ק ג ובשו״ת שבות יעקב סי׳ קג שחולקים על הב״ח וכן ראיתי בשו״ת יביע אומר
ח״ד אהע״ז סי׳ ג ס״ק ג שגם כותב שלאשה גרושה או אלמנה פנויה אין איסור מן
התורה לצאת בפרוע ראש .ועיין שם בס״ק ד מה שכותב היביע אומר על התשובה
הנ״ל של האג״ט.
עיין רמב״ם הל׳ מלכים פ״ט ה״ד .ועיין בתום׳ סנה׳ נט ע״א ד״ה ליכא שמסתפק אם
מותר לבן נח להרוג את העובר אפילו כדי להציל את היולדת .ופוסק האג״מ ,חו״מ
ח״ב סי׳_סט דלא הותר לבן נת להרוג עובר מפני פקוח נפש האם.
יו״ד סי׳ קנא סע׳ א .ועיין גם באהע״ז סי׳ ה סע׳ יד בהגה.
דהיינו התום׳ ,הרא״ש והגמ״ר פ״ק דשבת והר״ן פ״ק דע״ז .וכן מחמירים התשב״ץ
ח״ג סי׳ קלג והחיד״א יו״ד סי׳ קנא סע׳ א .ועיין בשדי חמד מערכת ואו כלל כו ס״ק ב.
51

להקל כסברא הראשונה ,וכל בעל נפש יחמיר לעצמו ,עכ״ל .ואמנם מור״ם מביא
מחלוקת ראשונים בדבר ומחליט לדינא לקולא ,אך הש״ך שם  24כותב :אבל לפענ״ד
דלא פליגי דכ״ע מודים להמרדכי ולהתום׳ בפ״ק דע״ז (ג ע״א ד״ה הבא) דעובד

 :25ומעתה תמוה תתמה עיני ,מאין
26
27
כוכבים או מומר שרי ובו׳ ע״ש .וכ״כ החת״ם 28
אנו רגילים למכור ביצים לנכרים והתירה מפורש בש״ם ופוסקים עיין יו״ד סוס״י
פו ,הלא אסור להושיט להו אבר מן החי משום לפני עור ,ואי נימא משום דמצוי
להו בלאו הכי ביצים שרי למכור להו דדוקא בתרי עברי דנהרא אסור להושיט
כמבואר בע׳יז ו ע״א ,ומבואר שם דאפילו איסור דרבנן ליכא ודלא כמשמע מתום׳
שבת ג ע״א ד״ה בבא דרישא .וצריכים לחלק דוקא לישראל מצוד .להפרישו מאיסורא
דבל ישראל ערבים זה בזה משא״ב לנכרים ,אפילו מאי דאסור נמי לדדהו מ״מ
אין כאן ערבות והיכי דלא שייך לפני עור אין מצוה להפרישם וא״ש היתרא דמכירת
ביצים המבואר בש״ם ופוסקים משום דשכיח להו טובא ,עכ״ל.
וכ״ב המג״א" :2ונ״ל דלעכו״ם ליכא איסור לסייע במידי דאסור לו כמו אבר
מן החי אם לא דקאי בענין שאינו יכול ליטלו וכן איתא בהדיא בע״ז דף ו וכ״ב
הר״ן רפ״ק דע״ז וספ״ק וכ״כ התום׳ בקדושין דף נו ע״ש ,עכ״ל .וכ״ב הפמ״ג י.2
ויוצא מזה דמסתבר שיהיה מותר לרופא יהודי לסייע בהפלה של אשה גויה
שמבצע רופא גוי באופן דאינו עובר על לאו דלפני עור ,ובעל נפש יחמיר על עצמו
אם אפשר.
וכן לגבי אשה שעוברת הפלה ,יהיה אסור למרדים להרדימה אם היא
ישראלית ואפילו אם הרופא המבצע את ההפלה הוא גוי .ואם היא גויה יהיה מותר
לו להרדימה בין אם הרופא הכירורג הוא יהודי ובין אם הוא גוי אם זה באופן שלא
עובר על לאו דלפני עור .ואמנם האשד .נמצאת בלי הכרה בזמן ביצוע הניתוח,
אך א״ל הגרש״ז אויערבאך שליט״א שבכל זאת היא עוברת על לפני עור של רציחה
והשחתת זרע ולא יהיה הבדל בין אם היא בלי הכרה בגלל הרדמה כללית ובין אם

הניתוח בוצע בהרדמה מקומית והיא בהכרה מלאה ,עכ״ד .עוד כתב לי הגאון
שליט״א דלגבי מה שכתוב בדין מקיף וניקף שהניקף צריך הטיית ראש כדי להתחייב,
שם כדי להתחייב במלקות צריך מעשה בידים בשעת ביצוע האיסור .אך אה״ג אם

בוצע ההקפה בהסכמתו כשהוא בא להמקיף שיבצע את האיסור ,עובר שפיר בלאו
גם אם היה בלי הכרה בשעת מעשה ,עכ״ך .28

פחות מארבעים יום
באשה יהודיה .עיין בנשמת אברהם  29כתבנו שם מחלוקת אחרונים אם

24
25
26

27
28

ס״ק ו.
שו״ת יו״ד סי׳ יט מובא גם בפ״ת יו״ד סי׳ סב ס״ק א.
סי׳ שמז ס״ק ד, .
סי׳ קסג א״א ס״ק ב•
ועיין יו״ד סי׳ קפא סע׳ ד.

יש איסור מן התורה להפיל עובר פחות מארבעים יום .וא״ל הגרש״ז אויערבאך
שליט״א שגם בפחות ממ׳ יום יהיה אסור בנ״ד משום מסייע להשחתת זרע ואפילו
כשהכירורג הוא גוי.
 3029שכתב :דבן נח אינו נהרג על עובר
באשה גויה .ראה בשו״ת אחיעזר
פחות ממ׳ יום וגם בישראל אפשר דאין איסור תורה ,עכ״ל .וכ״כ הגאון מלובלין
בשו״ת תורת חסד 31וכ״כ האג״מ  32שבפחות ממ׳ יום הדין יותר חמור ביהודי מבבן
נח .ולפי זה ,יתכן דבאשה גויה יהיה מותר לסייע בהפלה בכל אופן.

שבת
אסור לבצע הפלה בשבת וממילא לסייע בה בכל אופן אא״כ מדובר בפקוח נפש
או ספק פקוח נפש לאם .וא״ל הגרש״ז אויערבאך שליט״א דעל המרדים לברר
לפני כל ניתוח בשבת ,גם בארץ וגם בחו״ל ,אם אמנם יש היתר הלכתי לבצע את
הניתוח דוקא בשבת.

סיכום
א .כשהכירורג יהודי ,אסור למרדים (וה״ה אחיות וכו׳) לסייע כשהאשה
יהודיה ,ומותר כשהיא גויה באופן שאינו עובר על איסור דאורייתא של ולפני עור.
ב .כשהבירורג גוי ,מותר לסייע כשהאשה גויה באופן שאינו עובר על ולפני

עור ,אך אסור כשהיא יהודיה.
ג .כשהאשה גויה ,בכל אופן מותר לסייע ,דהיינו בין אם המנתח הוא יהודי
ובין אם הוא גוי אם אינו עובר על ולפני עור.
ד .כשהאשה יהודיה ,אסור לסייע בהפלה ,בין אם המנתח יהודי ובין אם הוא
גוי ,ואפילו אם ההריון הוא פחות ממ׳ יום.
ה .אסור לסייע בהפלה בשבת אלא אם כן מדובר בפקוח נפש או ספק פקוח
נפש לאם.

29

30

31

32

חו״מ סי׳ תכה ס׳׳ק א
ח״ג סוס״י סה.
אהע״ז סי׳ מב אות לג.
חו״מ ח״ב סי׳ סט אות ג.
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ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלת פאת שדך לקצור ולקט קצירך
^כךנלקט וכרמך לא תעולל וגו׳ לעני ולגר תעזוב אתם לא תגנבו וכו׳
(יט ,ט־יא).
הכתוב פתח בלשון רבים "ובקצרכם" וסיים בלשון יחיד "לא תכלה" [עיין
באלשיך עה״ת] .וכן יש להבין הסמיכות דלא תגנובו למצות לקט שכחה ופאה.
ויש לתרץ עפימש״כ הר״ש בפ״ק דפאה ,דלהכי הוצרך קרא לפטור פאה
ממעשר ולא מיפטר מטעם לקוח ,משום דמעיקרא חשיב כשלו ,וזה קמ״ל
הפסוק" ,ובקוצרכם" דהקציר אינו של יחיד אלא גם לעניים חלק בהתבואה,
ומזהירה תורה לבעל הבית שלא יכלה הקציר כי יש לרבים חלק בו ,וסמיך ליה
לא תגנובו ,עפי״מ דאיתא בברייתא בב״ק (דף סט) "ר׳ סודא אומר לעתותי ערב
אומרבעה״ב כל מה שלקטו עניים יהא הפקר כדי שלא יכשלו בגזל ביותר משני
שבלים" ,ולזה סמיך לא תגנובו ,כלומר שהעניים בלקטם לא יגנבו.

ולפני עור לא ונתן מכשול ויראת מאלוקיך וגו׳( .יט ,יד).
כתב בתומים (סימן ד ס״ק א ,בסופו) אהא דאמרו בב״ק (דף כט) דבעבד גנב
מותר להכותו דלמה הותר להכותו הרי יכול לאסור ביתו עליו בקונם שלא יכנס
וביאר דכיון דחזינן דמחמת חימוד ממון הוא עובר על איסור גניבה יעבור
מסתמא ג״כ על איסור קונם ונמצא האיסור עובר משום ולפני עור לא תתן
מכשול.

וקצת צריך עיון ממתני׳ דמע״ש הובא בבב״ק (דף סט ).דהיו מציינין כרם רבעי
רק בשביעית ובשאר שני שבוע לא היו מציינים משום הלעיטהו לרשע וימות.
וצריך לחלק בין להכשילו במעשה ע״י איסור קונם או שגורם לו איסור ע״י
שנמנע מלציין את הכרם שהוא אסור שאינו עושה מעשה ,ועיין מה שהקשו
המפרשים במס׳ פאה.

שם.
רבי נתן אומר מנין שלא יושיט אדם כוס יין לנזיר ואבר מן החי לבני נח
ת״ל ולפני עור לא תתן מכשול (פסחים דף כב):
תלמידי ר׳ שבתי אורלנסקי העיר ,בהא דמושיט יין לנזיר דעובר בלפני עור
אם גם הנזיר העובר באיסור דשתיית יין עובר ג״כ בלאו דלפני עור בשתיה זו
דהרי בשתיה זו הוא מכשיל להמושיט בלאו ־דלפני עור.

ואמרתי דלכאורה תלוי הדבר בחקירת ספר "יד מלאכי" וכן מפלפל בספר
"פרי יצחק" סי׳ מח ,במושיט כוס יין לנזיר אימתי עובר המושיט האם בשעת
הושטת היין אף דהנזיר לא שתה עדיין או לא ישתה אח״כ כלל ,או דלמא דוקא
בשעת שתיה עובר המושיט למפרע ואם לא שתה אינו עובר כלל ,וא״כ להך צד
דעובר מיד בשעת הושטה ,א״כ בשתייתו אינו מכשיל לחבירו כלל דכבר עבר
הר צבי על התורה פרנק ,צבי פסח עמוד מס (82הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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בלפני עור ,אך באמת עדיין יש להסתפק אי הנזיר עובר בל״ע מיד בשעת נטילתו
__ ___________
____________ 1
מיד חבירו.
לא תעמוד על דם רעך (יט ,טז).
בגמרא סנהדרין (דף מג ע״א)" ,ת״ר מנין לרודף אחר חבירו להרגו שניתן
להצילו בנפשו ,ת״ל לא “תעמוד על דם רעך".

בספר "שפת אמת" יומא (דף פב ע״ב) חקר מה הדין בשני רודפים ,אחד רודף
להרוג נפש ואחד רודף אחר נערה המאורסה ,מי קודם להצילו בנפשו.

והביא הגר״י קלמס ראיה דמקדימין להרוג את הרודף אחר נערה המאורסה.
דהנה כתוב בקרא (במדבר כח ד־ח)" :את הכבש אחד תעשה בבקר ואת הכבש
השני תעשה בין הערבים ...ונסכו רביעית ההין לכבש האחד ...ואת הכבש השני
תעשה בין הערבים כמנחת הבקר וכנסכו תעשה ."...וביומא (דף לדע״א) אמרינן:
"ת״ר ונסכו רביעית ההין (גבי תמידין כתיב ולימד על האחד שטעון נסכים ומיהו
האחד הוא של ערבית דהא מיניה סליק דכתיב לעיל מיניה  -בפסוק ד  -ואת
הכבש השני תעשה בין הערבים ...ונסכו רביעית ההין  -רש״י) ילמד של
שחרית משל ערבית (מה זה טעון נסכים אף זה טעון נסכים  -רש״י) רבי אומר
ערבית משל שחרית (דלכבש האחד אדשחרית קאי שנאמר בו את הכבש אחד
תעשה בבקר  -רש״י)" .ושם בתוס׳ ד״ה רבי אומר כתבו" :נ״ל דאיכא בינייהו
צבור שלא היו להם נסכים אלא לאחד מהם למ״ד דגמר של ערבית משל שחרית
א״כ שחרית עיקר ויקריבום שחרית ולמ״ד גמר שחרית מערבית יקריבום
ערבית" .נמצינו למדים מדברי תוס׳ אלו שכל שלמדין דבר מדבר אחר ,יש דין
קדימה לדבר המלמד על הדבר הנלמד.

והנה גבי דין רודף אמרינן ביומא (דף פב ע״א)" :רבי אומר כי כאשר יקום איש
על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה ...הרי זה בא ללמד ונמצא למד מה נערה
המאורסה ניתן להצילה בנפשו (כדכתיב ואין מושיע לה הא יש מושיע יושיענה
בכל צידי תשועה  -רש״י) אף רוצח ניתן להצילו בנפשו" .וכיון שרודף להרוג
נפש שניתן להצילו בנפשו ילפינן מרודף אחר נערה המאורסה שניתן להצילה
בנפשה ,אם כן הצלה מרודף של נערה המאורסה  -שהוא המלמד  -קודם
להצלה מרודף של רציחה  -שהוא הנלמד.
ולכאורה יש לפקפק בראיה זו .דדילמא אימתי אמרינן דהמלמד קודם
להנלמד ,דוקא שרק המלמד יכתוב בהדיא בקרא( ,וכמדומה שכעין זה אומר
הריטב״א) ,וכגון בנסכים של תמיד ,שהמלמד (למר כדאית ליה  -שחרית ,ולמר
כדאית ליה  -ערבית) מפורש בקרא ,והנלמד ילפינן מסברא מהמלמד .אבל
היכא ששניהם כתיבי בקרא בהדיא ,כגון ברוצח ובנערה המאורסה ,אין ראיה
להקדים זה לזה.
אך לאחר העיון ,נראה לדחות סברא זו ,ובאמת אף אי שניהם  -המלמד
הר צבי על התורה פרנק ,צבי פסח עמוד מס (83הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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ליתן מאכל לבנ״א שאין נוטלין ידיהן ולא מברכים
נשאלתי כמ״פ אין להתנהג בבוא אורחים
לבית אשר בעוה״ר רחוקים מדת
קדשנו ואינם נוטלים ידיהם ולא מברכין
ברכת הנהנין ,פעמים הם בני משפחה
פעמים סתם מכירים אשר יש צורך ותועלת
לקרב אותם אולי יצמח איזה טובה להם או
לבניהם ,ויש והס באים ממקום רחוק שיש
צורך ליתן לפניהם סעודה ,ויש שעכ״פ צרין
ליתן סתם מיני מאכל לכיבוד ,ויש שבבית יש
פועל שעובד ומחקן איזה דבר ובימות
החמה צריך ליתן לו משקה קר ,ומה עלינו
לעשות ולא להכשל בלפנ״ע ובאיסור מסייע

ידי עוברי עבירה.
תשובה .הנה לכאורה מבואר בשו״ע
(או״ח סי׳ קס״ג ס״ב) וז״ל
הרמ״א ואסור להאכיל למי שלא נטל ידיו
משוס לפני עור לא ממן מכשול .וכן להלן
(סי׳ קס״ט ס״ב) ז״ל המחבר לא יתן לאכול
אלא למי שיודע בו שיברך ,והרמ״א מוסיף
ויש מקילין אס נותן לעני בתורת צדקה
עכ״ל .ועי׳ במג״א (שם סק״ו) שכ׳ ונ״ל
שאס יודע בודאי שלא יברך אסור ועיין ב״י
וב״ח כ׳ וז״ל דוקא בנטילת ידים אסור
דתיכף בשעה שנתן בידו כדי לאכול עובר
משוס לפני עור וגו׳ אבל בברכה בשעה
שנוחנו אינו עובר ואם אחר כך לא יברך מה
עלינו לעשות עכ״ל .והמעיין בב״ח יראה
שאפילו אנו יודעים שבודאי לא יברך עי״ש.
והחילוק בין נט״י לברכות הנהנין נראה
שבלי נט״י נחשב יומר כנותן לו חתיכה
דאיסורא כי האיסור נמשך על הפת שאכלו
בידים מסואבות ,משא״כ בלי ברכות הנהנין

.,..שאין זה אלא דין על הגברא לברך ולאשנמשך איסור על החפצא של אוכל וכמו
שפי׳ רש״י (ברכות דף ל״ה ):על הא דא״ר
חנינא בר פפא כל הנהנה מן העוה״ז בלא
ברכה כאלו גוזל להקב״ה וכו׳ ופרש״י גוזל
להקב״ה את ברכתו עי״ש במהרש״א ,היינו
שחיסר מצוה אבל לא שהמאכל נאסר ,וע״כ
אונן הפטור מן המצות אוכל בלא ברכה,
ואלמלי היה נמשך איסור על המאכל בודאי
לא היה מותר לאונן לאכול מאכל של איסור.
אבל עכ״ז דברי הב״ח צע״ג דמה נפק״מ
בזה הלא סוף כל סוף מכשילו באיסור דרבנן
שנותן לו האפשרות לאכול בלא ברכה ,וכי

רק במאכל של איסור יש לפנ״ע הלא בכל
נתינת אפשרות לעבירה יש בו אותו איסור
ממש ,ויותר נראה שאפי׳ לגבי ברכה
האחרונה שהאוכל יבטלו אחר האכילה ג״כ
האחריות של ההכשלה מוטלת על הנותן כי
הוא היוצר האפשרות לביטול מצוה זו,
וממילא אם נותן לו לחס יש בו חשש לפנ״ע
לגבי מצות ברהמ״ז דאורייתא .ובשלמא אם
יש ספק שמא יברך מובן שאין לבטל מצוה
ודאית של צדקה בשביל ספק לפנ״ע ,אבל
הלא דברי הב״ח ברור מללו וז״ל ואפילו
יודע בו שהוא ע״ה גמור ולא יברך כלל לא
מפני כך יבטל מצות צדקה עכ״ל .וקשה
למה לא יבטל מצות צדקה ,וכי עשה זו דוחה
ל״ת דלפנ״ע ,הרי לא מצינו כה״ג שאיסור
ל״ת ידחה מפני מצוה שבין אדם לחבירו,
וכמו שאמרו (5״מ דף ל ).ותו לא דחינן
איסורא מקמי ממונא עי״ש .הן אמת
שמצינו חילוק זה בין בשעת העבירה בין
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מלפניה במשנה מפורשה (שביעית פ״ה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום .וכמו כן
מ״ט) משאלה אשה החשודה להברחה על במצות צדקה שמאחר ואין המדובר בלפנ״ע
השביעיה נפה וכברה ורחיים וחנור אבל לא ממש במרי עברי דגהרא ,אלא במסייע דרבנן
תבור ולא הטחון עמה ,ומובא בגמרא (נימין ע״כ יש מקום להקל יותר בלי ברכה מבלי
דף ס״א ).ופרש״י לא תבור ולא הטחון נט״י ,דבלי נט״י שיש איסור על הפת לאכלו,
עמה לסייעה מפני שאסור לסייע בידים אוסר אפי׳ משוס צדקה בודאי לא יטול ידיו,
לעובר עבירה בשעה עבירה עכ״ל .חזינן אבל בלי ברכה דאין האיסור נמשך על
שאין איסור אלא לסייע בשעה מעשה המאכל אלא שגורס לו לעבור על איסור ,בזה
העבירה ,אבל באמת אין מכאן שוס ראיה התירו מפני צדקה כמו מפני דרכי שלום,
אלא לענין איסור מסייע ,היינו באופן “אבל כ״ז רק באופן שאין רק מסייע ולא
לפנ״ע והבן.
שאפילו בלא השאלת הנפה וכברה תעשה
האיסור ,שאז אין כאן משוס לפנ״ע אלא
והנה להלכה ביודע בודאי דלא יברן לדעת
הב״ח צריך ליתן לו ולדעת המג״א
איסור דרבנן של מסייע לעו״ע ,כמבואר
בתוס׳ ריש שבת וברא״ש שם .בזה יש לחלק לא יתן מביא במחצית השקל (שם סק״ו)
בין בשעת מעשה העבירה ללפניה ,אבל שגס דעת השל״ה להחמיר כהמג״א ,אן
מביא בשם האלי׳ רבה הכרעה דבאמת לא
בלפנ״ע ממש אין שום מקום לחלק ,וצ״ע.
ע״כ ההכרח לפרש דברי הב״ח שבנידון פליגי דעד כאן לא קאמר השל״ה דלא יתנו
דידיה ג״כ אין כאן לפנ״ע ממש לו אלא אם כן אינו מברך מצד רשעתו אבל
דאותו עני בלא״ה היה אוכל במוקדם או אס אינו יודע לברך גם השל״ה מודה
להב״ח עי״ש.
במאוחר ואין האוכל אצלו כמו בתרי עברי
דנהרא ,וע״כ אין כאן לפנ״ע ממש אלא נדר אמנם לכאורה כל ההיתר הזה מוגבל רק
לעני בתורת צדקה ,אבל במקרה
מסייע ואף שכ׳ עובר משום לפנ״ע ,אין
ההכרח כלל שכוונתו ללפנ״ע ממש ,כי יתכן שהאורחים אינם עניים ,א״א לסמוך על
שכונתו משוס לפנ״ע היינו האיסור דרבנן היתרים אלו ,אבל באמת כד נעיין היטב
הנובע מאיסור לפנ״ע ,וע״כ שפיר דמי נראה שזה אינו ,ושני טעמים בדבר ,ראשית
לחלק בין ליתן כלי נט״י שזה מסייע בשעת הא משנה שלימה שנינו (פאה פ״ה מ״ד)
מעשה העבירה ,לאוכל בלי ברכה שזה רק בעל הבית שהיה עובר ממקום למקום וצריך
סיוע צדדי שנורם לאיסור ,ומשוס מצות ליטול לקט שכחה ופאה ומעשה עני יטול
צדקה לא אסרו זה ,ואדרבה יש ללמוד הימר וכו׳ עני היה באותה שעה עי״ש וכן קי״ל.
זה ממתנימין הנ״ל דמסיים וכולן לא אמרו הרי שאפילו הוא עשיר גדול הואיל ואינו
אלא מפני דרכי שלום ,שהכונה שאס כי יש בביתו והוא בדרך דינו כעני ומצוה ליתן לו
גס במסייע שלא בשעת העבירה איסור קצת מעשר עני ,נמצא שרק אס נמצא ביד האורח
התירו זה מפני דרכי שלום ,שזה ענין של חבילת מזון משל עצמו אז יש עלינו איסור
מצוה כהא דאמרו (שם נ״ט ):א״ל שלא ליתן לו אם אינו מברך ,דבלא״ה הרי
דאורייתא ומפני דרכי שלום כל המורה כולה דינו כעני באומה שעה כנ״ל .ועוד והוא
נמי מפני דרכי שלום היא כדכתיב דרכיה העיהר דמצוח צדהה מסתברא דלאו דוקא
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דה״ה מפני מצוח הכנסת אורחים דגדולה
יוחר מקבלת פני השכינה כאמרס (שבח דף
קכ״ז ).ואמרו (סוכה דף מ״ט ):גדולה
גמילח חסדים יומר מן הצדקה .ואף אם הס
בני אומו העיר שאין להם דיףאורחים .עי,
באו״ח (ס׳ של״ג ס״א ברמ״א) מ״מ כ׳
המג״א (שם סק״ה) דבע״ה המזמינס עושה
"".מצוה ולפי מש״ב לעיל המקור להקולות בזה
הוא מפני דרכי שלום ,ובודאי שייך בכל גונא
ענין דרכי שלום בזה ,ולפי הנהוג והנימוס
בזמנינו לא לכבד האורחים בשום כיבוד הוי
ממש בזיון להם ,ומאחר שהם שוגגיס בגדר
יוחן רשע בל למד צדק ,ואסור לבזותו,
ופעמים הנהגה כזו יכולה לגרוס לרחקו
יותר ויותר מיהדוח ,ולהפיל אבן אחר
הנופל ,וע״כ בודאי לא גרע עני בדעת
ואביון במצות זה מעני בגשמיות שהקילו
בשבילו כנ״ל .וראה לשון קדשו של גאון
דורינו החזו״א זצ״ל (שביעית סי׳ י״ב אות
נו׳) וז״ל ונראה דהא דהקילו חכמים בספק
אע״ג דספק מכשול ודאי אסור לימן לפני
עור והיה ראוי להחמיר בספיקוח ,משום
דאס באנו להחמיר בספיקות נמי געשה
מכשול שנמנע חסד ודרכי חיים ושלום
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מבתינו כשהם שבעים יינצלו ממאכלות
אסורות באותו פעם .ויש לעיין בענין זה
אפי׳ כשנוגע לאיסור לפנ״ע דאורייתא,
היינו אס אדם יכול להציל את חבירו מאיסור
חמור ע״י שמכשילו באיסור יותר קל ,למשל
להאכילו נבילה או טריפה שהם חייבי לאוין
ועי״ז להצילו מחלב שהוא בכרת או להאכילו
בשר עוף בחלב או בשר מבושל שלא נמלח
כדי להצילו מנו״ט וכיוצ״ב ,דהנה אפשר
לומר שאסור לעבור בידים על לאו שלפנ״ע
בכדי להציל את חבירו מאיסור שהוא יעבור
מעצמו בלא גרמא דיליה ,אף שהאיסור
ההוא יותר חמור ,וזה בכלל מה שאמרו
(שבת דף ד ).וכי אומרים לאדם חטא בשביל

שיזכה חבירך עי״ש בחוס׳ שתירצו הא
דאמרו ניחא לי׳ לחבר דליעבד איסורא קלילא
ולא ליעבד ע״ה איסורא רבה .או י״ל דכ״ז
נאמר בשאר איסורים דאין לעבור בכדי
לזכות את חבירו ,אבל בלפנ״ע שאני דכל
עצם האיסור יסודו הוא שלא יכשל חבירו,
וא״כ אם ע״י המכשול הקטן מצילו ממכשול
גדול מציל נקרא ולא מכשיל ,משל לסומא
שהיה לפניו אבן גדולה שאס יכשל ויפול
עליו עלול למות ,ואם יבוא איש ויחליפנו
באבן קטן שאין בו אלא בכדי להזיקו ,וכי
נקרא מכשיל הלא הוא הצילו ,ואף שהאבן
הראשון היה שם ולא הוא נתנו לפניו ,והאבן

מעצמנו ומהם והן רק עמי הארך וחייבין
אנחנו להחיותם ולהיטיב עמם ,וכש״ב שלא
להרבות שנאה ותחרות בינינו ובינהס,
ועוברין על לא תשנא ועוד כמה לאוין שאין
איסורן קל מאיסור זה שאנו באין להציל

השני הוא נותן ,מ׳׳מ סוכ״ס הוא ממעט
המכשול ,והנה לא מיבעיא לדעת הפרמ״ג

אותם ממנו וכו׳ עי״ש.
עוד נ״ל לצדד דבר חדש דהא כשבאים
אורחים ממקום רחוק אס לא ניתן
להם אוכל ,כשיצאו מבתינו רעבים יש חשש
גדול שילכו ויקנו להם אחה אוכל להשיב
נפשם ,והואיל והס רח״ל רחוקים מן הדת
יחנו מאכלות אסורות ,משא״כ כשיצאו

(או״ח סי׳ תמ״ג א״א סק״ה וסי׳ תמ״ד
א״א סק״ז) בשם המ״ל שאף בלי אמירה או
שום מעשה כל שיש בידו למנוע חבירו
מעבירה ואינו מונע עובר בלפנ״ע עי״ש,
א״כ פשיטא דצריך להחליף האיסור החמור
לאיסור קל ,דהרי גם אם לא יעשה דבר
ומעצמו יעבור על החמורה ,הרי הוא עובר
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בלפנ״ע ,א״כ בודאי הוה מציל ולא מכשיל,
אלא אפי׳ לפי מה שנראה הסכמת כל
האחרונים שבשב ואל העשה אין לפנ״ע אי'
כספר חתן סופר (ח״א כלל כ׳׳ח אות י״א)
א״כ לכאורה יש מקום לומר דשב ואל תעשה
עדיף ולא לעשות מעשה בידים להכשילו
כאיסור קל כדי להצילו מאיסור חמור
שעושה מעצמו ,מ׳׳מ מאד מסתכרא לי
דכאופן זה אין לפנ״ע אלא מצוה של אפרושי
מאיסורא ,דכל יסוד לאו דלפ״ע הוא טובח
העוור והצלתו ,ואיך יתכן שבהמעטת
המכשול יעבור על הלאו ,ולענ״ד אין זה
נכנס כלל בפלוגתא אי דרשינן טעמא דקרא
או לא ,דכאן פשיטא שהלאו תלוי רק כטובת
העיוור והצלתו והכן.
והנה כענין איסור דרכגן של מסייע מצאתי
ראיה ליסוד הנ״ל שהיכא דמסייע
לאיסור קל ועי״ז מצילו מאיסור יותר חמור
לא יהי׳ בכלל האיסור של מסייע והוא

מדברי המחה״ש (או״ח סי׳ קס״ג סק״ב)
דקשה לי׳ על מש״כ המג״א דאס הפרוסה
של האוכל רק הוא מושיט לו אין לפ״ע

ואפשר דמ״מ איכא מסייע ידי עוברי עבירה
עי״ש ,וקשה מה ל׳ אפשר הלא בודאי איכא
איסור מסייע אף דלא הוי מרי עברי דנהרא
וכ׳ וז״ל אולם נראה דשאני הכא דמסתפק
המ״א בנדון הכא דהיינו להאכיל למי שלא
נטל ידיו והוא נותן לתוך סי האוכל ואין
האוכל נוגע בו אלל .ראעפ״כ הצריכו חז״ל
נטילה דחיישינן שמא יגע וגס שקיל וטרי
הש״ס בחולין דף ק״ז ע״ב אי צריך נט״י
ואע׳׳פ דמסקינן דצריך נטילה וכמה שכתוב
בשו״ע מ״מ עכ״פ איסורו קיל מאלו אוכל
הוא בעצמו בלי נטילת ידים דודאי נוגע
וא״כ יש סכרא להתיר להאכילו כדליכא תרי
עכרי דנהרא די״ל דזה לא מהרי מסייע ידי

ע״ע אדרבה מצילו מן האיסור שאס לא
יאכילנו הוא יאכל הוא בעצמו ויעשה איסור
יותר חמור כנ״ל עכ״ל .ואם כי המג״א
מסמפקא לי׳ שעכ״ז אפשר שיהי׳ איסור
מסייע ידי ע״ע ,י״ל שאין הספק כעצם
הסברא הנ״ל ,כי הסכרא ברורה בלי כל
ספק ,אלא שהספק בנידון שלו משום
דמאחר שמסקנת הש״ס שהאוכל צריך נט״י
אע״פ שאינו נוגע במאכל ,א״כ אי״ז שוב
איסור קל מנוגע בודאי דשניהם הוי איסור
דרכנן והבן.
אך יותר מזה כתב בספר שו״ת אבני נזר
(יו״ד סי׳ קכ״ו אוח ז׳) להמיר למכור
למומר נבילות וטריפות דאס לא ימכרו לו

יקנה כשר חזיר שממיר איסורו דאית בי׳
תרתי איסור חזיר ואיסור נבילה וכו׳ א״כ
מה מכשול הוא נותן ,אדרבה מיקל איסור
ממנו עכ״ל .ואין הגאון מביא שוס ראיה
לדין זה דמוחר לעבור על לפנ״ע דאורייתא
בתרי עוברי דנהרא כהנידון דהמס מפני
שזה הצלה ולא הכשלה עי״ש ,וכנראה שזה
בעינו כמושכל ראשון ,ועל חו״ד קדשו נוכל
לסמוך אפי׳ שלא בשעת הדחק ,כמובן .ובזה
א״ש הערת ספר שו״ת שערי דעה (ח״א
סי׳ קמ״ט) בגמרא (ערכין דף כ״ט) המוכר
שדהו כשעת היובל אינו מומר לגאול בפחות

משמי שנים שנאמר במספר שני תבואות
ימכר לך וכו׳ וקאמר אינו גואל ולא קחני
אלא אינו מומר לגאול אלמא קסבר איסורא
נמי איכא דאפילו קרקושי זוזי נמי אסור ולא

מיבעי׳ מוכר דקאי בעשה דכתיב במספר
שני מבואות אלא אפי׳ לוקח נמי קאי בעשה
דבעינן שנים תקנה וליכא עי״ש .ולכאורה
כיון דהמוכר קאי בעשה על ההשתדלות
והקניה כחזרה ממילא הלוקח אסור לו
להחזירה משום לפנ״ע ולמ״ל למינקט גבי
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לוקח עשה דקלישא מלאו עכ״ל עי״ש .ולפי
מש״כ א״ש דבאמת יש על הלוקח לאו
דלפנ״ע עכ״ז יש נס״מ כאישור עשה דשנים
חקנה ,דאי רק משוס לפנ״ע אז באופן שאס
הלוקח לא יחרצה לקבל הכסף בחזרה יגזול

לה לעבור על לאו דלפנ״ע כדי להצילו מב׳
לאוין ,אלא שזה דין דאין עוברת כלל בלאו
דלפג״ע היט שאין היא מכשלת אוחו אלא
מחליפה מיכשול גדול במיכשול יותר קטן,
שזה מעשה הצלה ולא הכשלה כנ״ל.

המוכר שדהו בע״כ ,ויעבור גס על איסור
גזילה ,אז בודאי היה מותר לקבל הכסף דאין
זה "-מכשיל אלא מציל מאיסור נוסף ,אבל
השחא דיש ע״ז עשה מיוחדח ,אז אסור לו
לקבל הכסף אף שמצילו מגזל דזה כבר בכלל
א״א לאדס חטא בשביל שיזכה חבירך כנ״ל.

וכן מצאתי תשובת הרש״ז אוירבאן שליט״א
(בסוף ספר מצות השלוס בקו׳ מורת
האדם) שאם לא יתן כיבוד .לאורח כנהוג

ושו״ט סברא זו בחידושי רעק״א (יו״ד סי׳
קפ״א ס״ו) שהעיר על המחבר
שמשמע דלדעה ראשונה אשה מומרת
להקיף ראש האיש ,ע״ז כ׳ וז״ל לענ״ד דזהו
לכאורה לכו״ע יהיה אסור משוס לפנ״ע
דמכשלת להא שניקף ,ואף היכא דהו״מ
לגלח בעצמו מ״מ הוי איסור דרבנן כמ״ש
חוס׳ ריש שבת ,ואולי י״ל דבזה ליכא איסור
מדין מצוה להפרישו דאדרבה במה שהיא
מגלחת אומו בזה מפרישתו דאס לא היתה
מגלחת אותו היה מגלח בעצמו והיה עובר

בב׳ לאוין דניקף ומקיף וע״י שהיא מגלחת
מפרישתו מלאו דמקיף וכו׳ עי״ש .ואף
שבנידון דידי׳ משתמש רעק״א בזו הסברא
רק לגבי איסור מסייע ,אבל להלכה יתכן
שזה אמת גס לענין לפנ״ע דאורייתא כנ״ל.
וראיתי בספר הנדמ״ח שו״ת קנין תורה
(ח״ב סי׳ ע״ב אות י״א) שהעיר על הרע״ק
הנ״ל וז״ל וד״ז צע״ג לפע״ד דאס אית בזה
משוס לפ״ע או אפי׳ רק איסור דרבנן האין
מותרת היא לעבור ע״ז בכדי להצילו שלא
יעבור ב׳ לאוין רק לאו אחד דהא אין
אומרין לאדם חטא באיסור קל כדי שיזכה
חבירך באיסור חמור וכר עי״ש .ולפימש״כ
אין התחלה לקושיחו ,דאין הכונה שמתירין

ירגיז אותו מאד ויתכן שעי״כ יתרחק יותר
ח״ו מהתורה ממילא בנותן לו ואינו מברן
אין זה מכשול אלא מציל מחטא יותר גדול
עי״ש.
היוצא לנו להלכה מכ״ז א) דטוב שלא
ליחן לפניהם לחס ,כי ההכשלה
באכילה בלי נט״י חמורה טפי ,וגס בלחס
הרי מתחייבים בברכת המזון שהוא
דאורייתא .ב) אם יש אפשרות ראוי ונכון
שהבעל בית ישב אצלם ויסביר להם ענין של
ברכות הנהנין ויאמר עמהם ברכה מלה
במלה או שעכ״ס יענו אמן אחר ברכתו .ג)
אם א״א לסי המצב בכאלה ,אס הס שוגגיס
תינוקות שנשבו ולא מורדים ח״ו יש להקל
ליתן לפניהם אוכל אף שאין מברכין אם יש
תועלת לקרב אותם דבל״ה בכלל יש להתרחק
מכאלה ,וכן ראיתי מעשה רב לאחד מגדולי
הדור זצ״ל שבאו לבקרו מעומדים לבחירות
מזרע ישראל חופשים מדת ,והניחו לפניהם
כיבוד סל מלא פירות וכיוצ״ב ,הרי שבמקום
הצורך למנוע איבה מותר מהטעמים
שנתבארו כנ״ל.

עוד בענק הנ״ל
נשאלתי• ממנהלי ועסקני ישיבת ..מסה
רחוקים
בקירוב
שעוסקים
שדרכם להזמין בחורים הרחוקים מכל ידיעה
וזיקה לחורה ומצות והס באים להישיבה
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לשבח או לכל השבוע ומשתדלים לדבר על
לבס ולקרבם לאבינו שבשמים להטעימם
טעם שמירת תורה ומצות מעם ונועם שבת
קודש ,ויש מהם כאלה שנמשכים ונעשים
בעלי חשובה ויש שכאשר בא כן ילך וחוזרים
ריקם ,אבל מתחילת ביאתם כולם רחוקים
מכל זיק של יהדות וכמובן אוכלים בלי גט״י
ובלי ברכה. ,ואי אפשר בשום אופן לברן
עמהס ולכפות עליהם שוס דבר כי זה יזיק
לכל ההשפעה,ונשאלתי אס אריך למיעבד

הכי.
תשובה" .לפי מה שנתבאר לעיל אין כאן
חשש לפנ״ע דאורייתא כי
הבחורים האלו יש להם בלא״ה מה לאכול,

ואין האוכל מהם והלאה כעין תרי עברי
דנהרא ,ממילא אין כאן כי אס חשש דרבנן
של מסייע לידי עו״ע ,ואז יש לצרף מש״כ
לעיל שיש כאן הצלה מאכילת גו״ט ,וכאן
בעניננו נוסף עוד יסוד לקולא הלא כל
איסור מסייע הוה כדי שלא לחזק ידי עוברי
עבירה וכמש״כ הרא״ש ריש שבת דהא צריך
אפי׳ להפריש מאיסור כש״כ שלא לסייע לו.
והכא הלא אדרבה כל עצם הפעולה של
הארחתס בישיבה מטרתה כדי להפרישם
מכל האיסורים ,ובודאי שאין כאן גדר מסייע
לעו״ע אלא ההיפך מסייע להביאם לחיי
עוה״ב וללמדם אורחות חיים.

אתה ידעת שבתי וקומי בנתה לרעי מרחוק ,יל״פ דזה מליצה על מעשי בנ״א
דאף אם למראה עין עוסקים בעניני רשות ,אבל בפנימיות לבבם כונתם לשם
מצוה ומקיימים בכל דרכיך דעהו ,וכידוע מליצתו של הה״ק מבאדיטשוב
זצ״ל רבש״ע אם תסחוט כל תפילות עמך בית ישראל תמצאם מלאים כסף
וזהב ,אבל אם תסחוט כל כספם וזהבם של אחב״י תמצאם מלאים מצות ,כי
למה צריך איש יהודי כסף אם לא להיות בריא וחזק לעבודת ה׳ ולגדל בניו
ולשלם שכר מלמדי תינוקות וכו /וז״ש אתה ידעת שבתי וקומי ,היינו כל
ההתעסקות שלי ,כל' בשבתך בשבת דידך וכו /אבל בנתה לרעי מרחוק,
התבוננת למחשבתי הטמונה מרחוק כי כל הדברים הם בעצם אמצעים
לעבודתו ית׳.
לב אברהם  -קאפי׳ קל״ט
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תשובה

עט ויש אנשים לא נשמרו בנגד נלאים שעטנז ,ני יחפרו
נגד צמר כחוט הפשתים ,או יעשו טבגד פשתים שפת
לפי נגד הצמר.

פ .איש איש אל נל שאר בשרו לא חקרנו״ (ויקרא  jvה
נל קירוב בשר אסור .נגון הנגיעה בידי אשת איש.
ופירוש  -לנלות ערוה ,ני הקריבה מביאה לידי ערוח .וני
תאמר בלבבך :איפה נמצא בנתוב ני גדרה התורה גדר ני
תאמר אשר אסרו מנע יד ליד להיות גדר לעבירה« נשיבך

דבר :הנה במצות הנזיר_,יאשר עיקר נזירותו פן ישחה
וישכח מחוקק או יתעהו רוח זנונים ,אוסרתו התורה מכל
“־אשד יעשה מגפן היין ,וכל זה לגדר הרחקה ממשתה היין.
וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה במדרש (שפות רבה כא ס״ז ב).

פא "ולפני עור לא תתן מכשול" (ויקרא יט ,יד) .אמרו רבותינו
(סועד קטן ת :>* .כי הוזהרנו בזה לבלתי חכות אדם בנו
הגדול ,פן תהיה לבן לפוקה ולמכשול לחטוא בלשונו ולהקלות

זח השער
עם .ויש אנשים וכו׳ — כלומר לא נשפרו בלאו הכתוב בויקרא י״ט
בגד כלאים שעטנז לא תלו זנליד .כי יוזפרו בגד צנזר מזונו הפשוזים —
כלאים ם״ס פ״י תגן. :אותות נו׳ אסורות כר" .וכתב הרםב-פ דקפ״ל
אע״ם שאינו חשוב אצלו׳ וכ״ש בכה״ג דהוי כלאים ,ובתוספתא פ״ה
דכלאים תניא. :תלוק של צמד שנפרם אם תופרן בחוט של פשתן
אסורים משום כלאים* .טס מבגד פשתים שפה — בכלאים פ״ט פ״ט
תגן. :פיו של צסר וכר אסור*( .או״וו) יכ״ז נתבאר בסוש״ע יור״ד
סיס ש׳.
מ .ופי׳ לגלות ערוה נכו׳  -כלומר אץ הפי׳ לגלות ערות אם רוצה
לגלות ערוד׳ מה גם הקריבה אסור• או שגאפר פתי אסור קריבח
בשר ,אלא נקרינה פפש כדרך של גילוי צרות׳ אבל לפשל בנגיעה בידי
אשת איש יהי׳ פותר ,ע״ז אפר דאינו כן אלא .לגלות ערות* הכתוב
אוזר כן הוא טעם על איסור הקרינת• ועי׳ לקסן אות קל״ז4
■א•

א״ו כי הוזהרנו נזה וכו׳ — פ״ק י״ז ע״א .ר״ם פ״ו פה׳

שערי תשובה <זה השער> גירונדי ,יונה  pאברהם עמוד מס 187הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

שער שלישי

קפה

’?-אביו .וכן הוזהרנו בזה שלא לזמן כל מכשול עת לישראל
וגם לא לאינו ישראל .שלא יתן כוס יין לנזיר ואבר מן החי
לבני נח .נם לא יושיט אליו את אשר לו .וכן אם בא
הנכרי לקנות מישראל לבונה או שעוה להקריב לע״ז לא
ימכרם לו .וכן לא ימכור לנכרי ספרי מינים ולא יכשילהו

באחד מן הדברים שהוזהרו בני נח עליהם.
. 30לא תשחית אח עצה לנדוח עליו נרזן"
הוזהרנו בזה שלא לכרות כל ע״ן מאכל גם לבנות לו
מצור כל זמן שימצא מאילני סרק די ספוקו .וכן הוזהרנו בזה
(דברים נ .ים).

זח

השער

ממרים הלכה ט׳ טוש״ע סימן של׳־ד סעיף מ״ג .וכן וכו* פ1לא לזמן
וכד — בע״ז ו׳ ב׳ .וטסטים כ״ב ע״ב אמרי. :מנץ שלא יושיט וכר.
ורבינו כתב .שלא יתד ר״ל משל הנותן! ,וכמ״ש חתו׳ טסטים שם
בד״ה ואבר .מדלא קתני לא יתן דבשל נכרי מיידי] וככה״ג אסור
אף בדלא קאי בתרי עברי דנהרי ,דטא לא מאי שקיל לייע אי לא
יטיב לי׳ איהו .דהא בודאי לא יסול ממנו בע״כ ,ואף כוס יין לנזיד
אסור בכה״ג .ולא יושים לו את אשר לו — כן טוא בדט״י ,וכן עיקר.
וד׳ל שלא יושיט חפץ של נכרי לנכרי [ומה שכתוב בספרים שלנו■
טה״ד הוא] ולשון "לאיושים -גסי משמע הכי.
.את אשר אסור לו"
כמו שדייקו התו׳ שם ,ומת אינו אסור אלא בתרי עברי דנהרא .וע״ע
על רבינו שלא ביאר זאת מפורש ואולי ספני רוב טשיטחו .ועוד י״ל
כיון שאסור משום מסייע אפילו בלא קאי בתרי עברי דגהרי ושיטת.
יבינו בספר היראה אוח רס״וו ,דגם בנכרי יש איסור מסייע ,וכן פסק
המג״א בסי׳ שמ״ז סק״ד .לפיכן לא הזכיר תרי עברי דגהרי .ולא
יכשילהו באטד' וכו׳ — והנה לעיל באות נ״ג כתב לבינו .מבני עמנו*
ונראה דליכא איסור להשיא עבה שאינה הוגנת לב״ג ,והטעם פשוט
משום שאין בו חיוב להחיותו ,ולהשיא עעה טובח הוא רק מדרכי
החסד ,ואין עלינו חיוב להחיותו ולחשיא עעה סובר( .או״ח) .ובאמת.
מבואר במסכת ב״ב דף ה׳ א׳ ואסור ליתן עעה טובת לנכרי דאמרי:
.ספני מה נענש דניאל הטני שהשיא עעה לנכוכתאער" .לבונה או
שמזה — דינים אלו מבואר בסוש״ע יודיד סימן קנ״א סעיף 1׳.
ם□ כל ,זמן שמצא מאימי סרק וכו׳ — אבל אם לא יטעא אילגי־
סרק או שלא יספיק כל העוין סהם ,אז טותר לברות וליטול גנז
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זה

כיד

אורח

בדיר דנמיא דהך מור״ם דל יע״ש דלאחר
נשיקת ידיו אין ללמוד מדברים מל צבור
r

Qzju-jr t-n»1

דוזב״ק דעתם על תקנתם וליבם מתנה להשיב

רבים מעון משום דרבים א״א להם להר,ר.
לנדון זה של יחיד דאין היחיד בקי בכד וגם

השולחן

חיים

ה׳^

היה לו לגרום דליחדו שונאיו סדעובר בזה

לפני עור .שו״ר בספר פלא יועץ זע״ל ואין
משם שום ראיה ,דשם אינו מכשילו במיתת
רעות אלא בלאו גמור דאורייתא דלשה״ר,

והוא פשוט.

אינו דומה לב ב״ד דמכווגים ספי ללב יחיד,

וגם אין הדבר מוכרח ,וכי אי אפשר להולכי

סימן קע״ס

דרכים שיצניעו חפציהם בשק של חולין .ועוד

[אוצר החכמה]

דהו גופה דארון וכיוצא חידוש הוא חבו דלא
לוסיף עלה שהרי כתב התה״ד בסוף התשובה

ח״ל :והנה אין להפסיק כלל ביו מים אחרונים

ח״ל :נדחקתי כדי ליישב קצת מה שאין העולם

לברהמ״ז אפי׳ בד״ת ,ואם היא רוצה לעסוק

נזחרין ע״כ ולכו נ״ל פשום דאין לסמוך להקל

בד״ת כמ״ש רז״ל יעסיק בתורה קדם שימול

אם לא בתנאי מפורש ותו לא מידי עכ״ל.

מים אחרונים ,ע״ב .וזהו ההיפד מסה שאמר

והנח לעניו דינא לכתחלח בודאי יש להתנות

המגיד

ותל :יאחר מים

לצאת ידי כו״ע ,אמנם בלא התנה אפשר לסמוך

אחרונים תקרא ם׳ אחד משגה או חצי פרק

על הט״ז .והמג״א בשם ה משאת בנימין בסי׳

וכר

ולא להפסק יחשב בין מים אחרונים

של״ד חנ״ל דס״ל דהיתר חתרוח״ד הוא אף

לברכה שכיון שצורך הסעודה הוא להוציא
שולחן מדין שולחן שלא אפרד עליו ד״ת .לא

עי 1דברי החרח״ד מותר להשתמש שם דברי

היי הפסק דוגמא דמול בריד או גביל לתורא

הול אפי׳ כשהקדושה עודנה שם כמ״ב ס״ק

בברכת המוציא.

ל״ג.

כהאריז״ל בזה ידברי המגיד בזה צע״ג ולא

בשל יחיד .ודע .דבהתנה או בלא התנה וסומך

כתב האריז״ל בשער תמציות פרשה עקב

להב״י

(בישעיה)

ע״כ.

והנה ההלכה בודאי

בשמים היא ,דעיין בסי׳ קס״ו ובסי׳ קע״ש

סימן קנ״ר

בטור ובב״י שם דהרבה ראשונים ס״ל דהא
דתינף לנטילה ברכה קאי על מים אחרונים

בעניו אי שייר לפ״ע במידות .הנח בספר

וא״ב אסור להפסיק בשום דבר ואפי׳ כשהיה

מוסר אביר להגריא״ה קוק זצ״ל .בחלק בירורי
מדות הנפש סימן ה׳ חקר בזה .ושם בהשמטות

כדי היליד כ״ב אמה לכתהלח׳ וא״כ איך יהיה

כתב .שלא מצא אח״כ בספרים מי שהזכיר
ע״ד איסור מכשול לפני עור במידות .רק בם׳

פלא יועץ אוח ד׳ ,דבור המספר שבהו של
אדם עכ״ל .הנה לכאורה יש להביא ראיה דלא
שייך לס״ע במידות ,מהא דאיתא בברכות ג״ה
עמוד ג /דרבא בי הוה הליש יומא קסא וכר
וסאן דסני לי להדי לי וכתיב בנפול
אויבך אל תשמח וכד ע"^ הרי מכאן
ראיה דלא שייד בזח לפגי עור ,דאל״כ לא

מיחד להפסיק בדברים אחרים ואפי׳ בד־ת,
וכמ״ש להדיא הב״ח בסי׳ קס״ו ,וכתב דאין
להאריך בדבר הפשוט .ובשלמא מ״ש תאריד׳ל
בשעה״ם שם לומר למנצח בנגינות הפסוקים

לאחר מים אחרונים ,בזה י״ל ביון תגלה לו
בררה ק ירי גילוי אליהו תעי פסוקים לצורך
ברהמ״ז הס א״כ כברהפ״ז אריכתא יחשבו ולא
השיבי הפסק (ואף בזה י״ל שהוא מחלוקת
הנגלה והנסתר דלזעגלה אינם צויד ברהמ״ז
כלל דא״כ תשיבי כהפסק)* .ד סתם ד״ת בודאי
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»ד

ז ה

השולחן

אורח חיים

כדרך דומיא דהו מור״ם ז״ל יע״ש דלאחר
מדברים של צבור
נשיקת ידיו אין ללמוד
א^ף *547
והב״ד דעתם על תקנתם וליבם מתנה להשיב
רבים מעון משום דרבים א״א להם ליזהר,
לנדון זה של יחיד דאין היחיד בקי בכך וגם
אינו דומה לב ב״ד דמכוונים טפי ללב יחיד,
וגם אין הדבר מוכרח ,ובי אי אפשר להולכי
דרכים שיצניעו חפציהם בשק של חולין ,ועוד
דהו גופת דארון וכיוצא חידוש הוא הבו דלא
לוסיף עלה שהרי כתב התה״ד בסוף התשובה
וז״ל :נדחקתי כדי ליישב קצת מה שאין העולם
נזהרין ע״כ ולכך נ״ל פשוט דאין לסמוך להקל

כתב האריז״ל בשער המצוות פרשה עקב
וז״ל :והנה אין להפסיק כלל בין מים אחרונים
לברהמ״ז אפי׳ בד״ת ,ואם הוא רוצה לעסוק
בד״ת כמ״ש רז״ל יעסוק בתורה קדם שיטול

אם לא בתנאי מפורש ותו לא מידי עכ״ל.
והנה לענק דינא לכתחלה בודאי יש להתנות
לצאת ידי כו״ע ,אמנם בלא התנה אפשר לסמוך
על הט״ז ,והמג״א בשם המשאת בנימין בסי׳
של״ד הנ״ל דס״ל דהיתר התרוה״ד הוא אף
בשל יחיד .ודע ,דבהתנה או בלא התנה וסומך
על דברי התרה״ד מותר להשתמש שם דברי
חול אפי׳ כשהקדושה עודנה שם כמ״ב ס״ק
ל״ג.

מים אחרונים ,ע״כ .וזהו ההיפך ממה שאמר
המגיד להב״י (בישעיה) וז״ל :ואחר מים
אחרונים תקרא פ׳ אחד משנה או חצי פרק
וכו׳ ולא להפסק יחשב בין מים אחרונים
לברכה שכיון שצורך הסעודה הוא להוציא
שולחן מדין שולחן שלא אמרו עליו ד״ת ,לא
הוי הפסק דוגמא דטול בריך או גביל לתורא
בברכת המוציא .ע״כ .והנה ההלכה בודאי
כהאריז״ל בזה ודברי המגיד בזה צע״ג ולא

סימן קנ״ו

בשמים היא ,דעיין בסי׳ קס״ו ובסי׳ קע״ט
בטור ובב״י שם דהרבה ראשונים ס״ל דהא
דתיכף לנטילה ברכה קאי על מים אחרונים
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בענין אי שייך לפ״ע במידות .הנה בספר
מוסר אביך להגריא״ה קוק זצ״ל ,בחלק בירורי
מדות הנפש סימן ה׳ הקר בזה ,ושם בהשמטות
כתב ,שלא מצא אח״כ בספרים מי שהזכיר
ע״ד איסור מכשול לפני עור במידות .רק בס,

פלא יועץ אות ד׳ ,דבור המספר שבחו של
אדם עכ״ל .הנה לכאורה יש להביא ראיה דלא
שייך לש״ע במידות ,מהא דאיתא בברכות נ״ה
עמוד ב,׳ דרבא כי חוה חליש יומא קמא וכו׳
ומאן דסני לי לחדי לי וכתיב בנפול
אויבך אל תשמח וכו׳ ע״כ .הרי מכאן
ראיה דלא שייר בזה לפני עור ,דאל״כ לא

היה
לפני
משם
רעות

לו לגרום דליחדו שונאיו מדעובר בזה
עור .שו״ר בספר פלא יועץ הנ״ל ואין
שום ראיה ,דשם אינו מכשילו במידות
אלא בלאו גמור דאורייתא דלשה״ר,

והוא פשוט.

סימן קע״ט

וא״כ אסור להפסיק בשום דבר ואפי׳ בשהיה
כדי הילוך כ״ב אמה לכתחלה ,וא״כ איך יהיה
מותר להפסיק בדברים אחרים ואפי׳ בד״ת,
וכמ״ש להדיא הב״ח בסי׳ קס״ו ,וכתב דאין
להאריך בדבר הפשוט .ובשלמא מ״ש האריז״ל
בשעה״ט שם לומר למנצח בנגינות ופסוקים
לאחר מים אחרונים ,בזה י״ל כיון דנגלה לו
ברוד",ק ע״י גילוי אליהו דהגי פסוקים לצורך
ברהמ״ז הם א״כ כברהמ״ז אריכתא יחשבו ולא
תשיבי הפסק (ואף בזה י״ל שהוא מחלוקת
הנגלה והנסתר דלהנגלה אינם צורך ברהמ״ז
כלל וא״כ חשיבי כהפסק) ,אך סתם ד״ת בודאי
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(0

מוסר אביך
פרקי הדרכה
ביראה ,בעבודת ד׳ ,במדות ,בחשבון הנפש

מאת
הרב ר׳

אברהם יצחק הכהן קוק

זצ״ל

מהדורה שנייה מתוקנת ומשוכללת בהערות

»-

בירורי מדות הנפש

(

לט

הענוה היא מדה טובה .כשיודע ענין הענוה ומושגה היטב ויודע איך להתנהג בה
ולהכניסה בנפשו .אבל בהשקפה שטחית תמשך אחרי מדת הענוה מדת העצבון ,מפני
שציורן החיצוני הוא קרוב זל״ז ,שהשמחה היא מפזרת הכתות הנפשיים והגאוה ג״כ
מפזרת ,אלא שהשמחה מפזרת באופן הטוב ,והגאוה מפזרת על דרך רע ,והענוה מקבצת
ומישבת וכן העוצב ,אלא שזה על דרך טוב וזה על דרך רע .וכך מדת הענוה ,הטובה,
מתמצרת עם מדת העצבות הרעה; כשלא יתלמד בפרטיות איך להוציא את מדותיו מהכת
אל־הפועל אז כשיעלה על לבו מדת הענוה וירצה להמשיך בציורה ,וציורה בא ע״י הכרת
קטנות ערכו ,ומדת העצבות ג״כ באה ע״י הכרת חסרונותיו ,ע״כ תבאנה לו שתיהן ביחד
והעצבות תערבב ותקדיר כל נועם הענוה וזיוה .ובאמת אע״פ שמצד חצוניותן כמו דרך
אחד להן אבל בעומק שרשיהן הן רחוקות מאד זו מזו .כי העצבות לא תבא כ״א אחרי
החליטו היות ערכו האישי מרומם והוא ראוי לגדולות ,ולמורת־רוחו הוא מוצא בעצמו
חסרונות ומחסורים ,שלא כראוי לו ,וזה בודאי מדאיב לב ונפש ,ואין בו ממרת האמת.
אבל הענוה באה אחרי ידיעתו שאין ענינו בעצמו ראוי אל שום גדולה וכל גדולה וטובה
שתגיעהו היא חסד השי״ת עליו .או יהיה שפל בעיניו ונגרע בערכו אבל עצב לא ידע ,רק
ישמח במנת גורלו ,ומעט הטוב אשר ימצא בעצמו יודה לד׳ חסדו עליו ,וגם יזדרז לקנות
עוד הרבה מעלות חמודות ,שכיון שרואה שעם היותו בלתי־ראוי מצד עצמו גבר עליו
חסד השי״ת להיטיבו ,כזאת יספיק ג״כ להקנותו גדולות ונפלאות מאלה.

ב .פירוטי יסודות המרות — מדת הגאוה

בכל המרות כאשר נחקור לדעת עיקר שרשן ,איך להזהר מאיסוריהן וללכת בהן
בדרך הישרה ,צריך להבין חומר המרה מהותה וצורתה ,והנה כמו שאנו רואים שכל
החמרים הגשמיים מורכבים מיסודות וגם היסודות בעצמם מורכבים ,וכפי הכלל האמתי
שהודיעונו חכמי האמת שאין מציאות פשוטה זולת המאציל א״ס עכה״ע ב״ה ,ואפי׳
הספירות העליונות מורכבות וממוזגות מכללות המרות של מעלה ,ש״אין דבר שבקדושה
פחות מעשרה" ,וע״כ צריך להבין את החומר כמו שהוא בעיקר הרכבתו ,וכמו־כן גם
המרות שבנפש מורכבות מכחות יסודיים וכפי הרכבתם ישתנו ,וצריך המעיין לדעת
האמת לחקור על פרטי הרכבתם ומחלקותיהם.
כן גם מדת הגאוה בודאי ,כמו כל המרות ,חמרא אינו פשוט אלא מורכב מתכונות
פרטיות .אמנם מי יודע אם נמצא כל היסודות שמהם הורכבה ,והלא גם בחמרים אין אנו
בטוחים אם מצאנו כל היסודות( ,אע״פ שיש מונים כעת ס״ג יסודות ומתאים הדבר ע״פ
דברי הקבלהס שעיקר הבנין הוא מס״ג דבינה ,מ׳׳מ הלא יש מילויים דמילויים לכמה
בחינות) ,מ״מ כל מה שנוסיף בזה דעת נוסיף לקח ,וכשנרגיל עצמנו כשלמות הידיעה
בזה יקל עלינו עול הזיכוך.
ונראה שהיסודות המובנים בתחלת ההשקפה הם :א־ אהבת עצמו במרה גדולה מאד,
שרוצה למשוך כל נעימות אליו ,ב׳ כח דמיון מטעה להגדיל כל מה שיש בו בהרבה

ז>

עץ־חיים היכל א שער א פרק ג ד ,מבוא שערים שער או״א פרק ט .דעת חכמה ידיעה ג סי׳ כדו.

מ

מוסר אביך

כפלים מהמדה האמתית .ג׳ עוד טעות דמיונית ,שע״י מה שיהרהר בלבו ויחליט חשיבותו
יהי׳ באמת חשוב ומוצלח ,אע״פ שבאמתת המציאות אינו כן ,ע״כ יתגבר לאמת ולהחזיק
דמיונו יזה בציור ובדבור ומעשה ,ד׳ כלל־הכל הוא סכלות בידיעת מהות המעלות
האמתיות מה הן .ובודאי נמצא לזה עוד פרטים ופרטי־פרטים ,אבל אלה כפי־הנראה לא
תבאנה הגאוה בלב מזולתם ולא תתרפא כ״א בהפרדת היסודות הרעים האלה ולצרפם
בכור האמת.

ג .הגאוה והענוה ומעמק שרשן בלב ובנפש
יש שורש מיוחד לאהבת הגאוה במעמק לב האדם ,והוא נלמד מלשון הכתוב
שאמר" :הוי עטרת גאות שכורי אפריס״ח) ,והמשיל אתהגאוה לשכרות ,ונראה ששרשם
הרע אחד.
יש הפרש גדול בין מה שרוצה האדם השלם המכיר־האמת להמשיך לעצמו לבין מה
שרוצה הסכל להמשיך לעצמו ,ומשורש זה מתחלקות אח״כ תולדות המעשים והמרות.
שורש־הדבר הוא ,שהחכם כוסף אל הפנימיות של הטוב ,מחוך שמכיר אותו ויודע שאך
הוא הוא הטוב באמת ,והסכל כוסף אל החיצוניות של הטוב כפי מראהו השטחי ,מתוך
שאינו מכיר את הטוב המעולה שבפנים ,וע״כ קצרה דעתו להבין החסרונות שיש בהטוב
החיצוני .והנה הבורא ב״ה שם בנפש כל החיים לאהוב את החיים מפני שהם טובים ,וערך
החיים הוא בודאי מצד הטוב ,שהרי בחיים בחר הא׳ הטוב להיטיב לברואיו .אמנם מהות
החיים הלא היא ההרגשה ממציאותו ,וככל מה שירגיש מה שמחוץ לו ביותר כמות
ואיכות כן תגדל מדת החיים ,מפני שהנקודה היסודית של החיים היא הרגשת מציאותו,
אבל עילויה וגדולתה הוא בהרגשת מה שמחוץ לו ביותר כמות ואיכות ,שאם יהיו
זי־י "•,מ*✓'/
י׳י^/י •נ הדברים המורגשים לו יותר רבים ויותר מעולים ונכבדים כן יגדל עילוי החיים’ .וכיון
שחשיבותם של הדברים המורגשים מעלה היא את ערך החיים ,הרי אהבת החיים הטובים
ממשיכה את ההשתדלות להעלות את הדברים המורגשים ולהשביחם .והנה את הנפש
המרגשת בראה ד׳ ית׳ בתכונה חשובה ונפלאה ,וא״כ גם עצם נקודת־החיים שבנפש,
מלבד מה שהיא בעצמה המקבלת ענין החיים ,הרי כבר יש בחשיבותה חלק עקרי של
החיים ,המורגשים ומשיגים ,שהוא דבק בה ביותר מבכל שאר המורגשים ,ע״כ כל מה
שישתדל האדם לעשות את נפשו יותר חשובה ובעלת תכונות יותר מעולות ישיג חיים
יותר מעולים וטובים .אלא שאין כל שלמות אשרו תלויה רק בזה לבד ,כי סוף־כל־סוף אין

נפשו כ״א נקודה מרכזית נגד סביבת מרחבי אין־קץ של המושגים לה זולתה .ע״כ לעולם
ישתדל האדם שיהיו כל הנמצאים ,שהם המושגים לו ,יותר מעולים ויותר חשובים,
והשי״ת הטוב־לכל נתן זה ביד האדם .כיון שברא אותו בתכונה כזאת ,שעליו לבדו
מוטלת השתדלות שלמותו ,משא׳׳כ בכל הנבראים העליונים ,שטובם נשפע עליהם
מזולת השתדלותם ,והיתרון הזה איננו בחוקם'כ״א כפי השליחות שמשתלחים .אמנם
היותר עקרי בשלמות האדם הוא ההשגה בזיו האור האלקי ,שחנן הוא ית׳ אותנו לגלותו
לנו ושם בידינו להוסיף כח במעשינו בפמליא של מעלה ,וא״כ לעולם צריך שתקי׳

וז>

ישעיה כדו א.
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מא

מחשבתנו פונה לעבוד את יוצרנו ב״ה כמה שנתקן את הארת הזיו המאיר לנו שתקי,
ביותר עילוי וביותר חשיבות ,וזה בא ע״י העבודה השלמה בקיום התורה והמצות בלב
שלם ובשקידת תלמור תורה ,וראוי שלא יערוג לבבנו לעולם כ״א לראות מלך ביפיו ולתת
כבוד לשמו ,כי באור פניו חייםה*> .זאת היא המחשבה הממוצעת ,שלא עלתה עדנה לגרם
שלמות כבודה בעובדיה ,אבל פתח טוב ויפה הוא להתחנך בדרך זה ,ורחמין למבעי
מאלקא דשמיא שיאר פניו אלינו להעלותנו מזאת העבודה אל העבודה השלמה והרצויה
שעיקר הכבוד העליון האמיתי תלוי בהט).
נחזור לדברינו ששורש אהבת החיים הטובים הוא שורש השלמות והפתח לו ,וע״ב
הוא מושרש מאד בכל נפש ועל יסודו בנוי הבנין של הנהגת הנפשות את עצמן .אמנם איך
יהי׳ ציורו של המעולה וחשוב בחיים שאליו תערוג הנפש .כלל גדול הוא כי בל דבר טוב
ונכבד וחשוב כשהוא במקומו הנכון ומושג במדרגתו לעצמו נמצא בציורו מצב המנוחה
השלמה ,ושלוה והשקט ,ונחת־רוח נעימה עוברת ומרחפת וממלאה את כל חלל החי
המשיגו; אבל המשקיף מרחוק על הלבוש של הכבוד ההוא וענינו ,משיג ענין רעש
והעדר מנוחה עם תכונת המעלה והנועם .והנלבב כשהוא מבחין ,שאין טובה גמורה עם
השלוה וההשקט ורבוי השפע במנוחה שלמה ,הולך הוא להשיג חיים כאלה ולא ימצאם
כ״א עם הידיעה האמיתית והעבודה השלמה עם תקון כל המרות כולן בתכלית הטוב
והקדושה ,והסכל מקבל את ציור המעלה וכוסף לה כמו שהוא מצטייר בלבבו בציור רעש
והרגשה דחופה ובולטת הרבה בחושיות גסה ,ולא ימצא אותה כ״א בהתגלות לבו
בהשבעת הכח הדמיוני וזנות הלב ,ורב כוסף למרחבי ארמנות וממשלה רחבה על כל
זולתו .אמנם הנאת אכילה ושתיה ויתר תענוגי החושים הם רק מורגשים לשעתם ברעש
והרגש גס ,שלזה תתאוה הנפש הפחותה ,אבל "בטן רשעים תחסד״ט*> ,כי אינו יכול
למלאות נפשו תמיד עמהם ,ע״ב ביותר יתגבר בו החפץ אל הרגשות הרוח שהן מתמידות
יותר ,ומהן הרגשת השכרות שמרגיש העדר המנוחה ועסקי המחשבה בבלבול הדמיון
בפעל־רעש ,וזה יחשב אל הסכל ענין חיים חזקים .אבל יותר מתמיד מזה הסוג הוא
הגאוה ,שמרגיש את עצמו ושמח שמחה גסה בכל מה שיוכל ליחס לעצמו מעלה
והצלחה ,וטבע אהבת עצמו מושכתו להתמיד בזה התענוג הנבזה ,שהוא תענוג חמרי
ודמיוני בנוי על שקר ותהו ,וכשמרגיש הנעימות הגסה הוא מתאמץ להגבירה במה
שיתמיד לצייר לעצמו הרכה גדולות ונפלאות ומעלות והצלחות ,שאין בו אפילו שמץ
מהם ,ומה שיש בו הוא מגדיל אלפי מונים עד שמסתבך הרבה בשקר ,ורוחו מתרגלת
להיות גסה עליו ,וכל עילוי וכבוד שיעבור על דמיונו הכל מיחסם לעצמו כדי להתענג
עליהם בעונג דמיונו הכוזב .איש כזה לא יבא לידי חכמה אמיתית ,ולא יוכל לטעם טעם
עבודה לפי האמת ,ומשחית נפשו מעיקר תכונתה .ע״כ יעמול האדם להשיג דעת אמת,
ועינו תמיד על מה שחסר ממנו להשלמתו ,ונפשו דבקה באהבת צור־עולמים שהכבוד
שלו ועוז וחדוה במקומו ,ולא יבא לעולם לחשוב על מה שאין בו שיש בו .כי אושר

וז*) ע׳ משלי טז טו.
ט> ע׳ למעלה פרק ב סי׳ ד ה.
ט*) משלי יג כה.

מב

מוסר אביך

שמחתו המבוקשת הטוב האמיתי והשגת הדעות הטהורות והמדות הקדושות לאמתתן,
ומה שיש בו לא יתגדל בציורו כלל יותר מהאמת ,מפני שאינו חפץ כ״א בהשגה שקטה
ונעימות שלוה ,ואין שקט ונעימת קדש כ״א בהנחת הדברים על מבתיהם ואמתתם ,ועם
ידיעתו גודל מה שחסר לו מהשלמות לא תמנעהו כלל משמח בהמעט שיש לו ,שכיון
שדעותיו ומדותיו הולכות על דרך חשבון האמת אין רעיון אחד מעכב את חברו כלל .אבל
הסכל ,שאינו מרגיל עצמו להבחין עניניו ע״פ האמת ,אי־אפשר לו שישמח כ״א כשיצייר
בדעתו שאין לו שום חסרון ,וכיון שיצייר איזה חסרון בעצמו תתבלבל אצלו שמחתו אפי׳
ממה שראוי לשמוח בו ,והוא מפני שאין שמחתו תלויה בידיעה אמיתית כ״א בציור
דמיוני ,וכיון שהדמיון מצייר לו חסרון שוב אין לו מקום לשמחה ,כי הדמיון הוא קרוב
לחומר בטבעו ואינו רחב בגבוליו שיקבל הציור של מעלת האמת עם ציור החסרון בבת־
אחת .משא״כ הידיעה של השכל הצרוף ,שנחלתו היא בלי מצרים דחוקים ומניח כל דבר
על מכונו ואינו זז משמוח בחלקו הטוב עם עוצם כוספו למלאות חסרונותיו שמרגישים
מאד" .וענוים יירשו ארץ והתענגו על רב שלוס״י).
ד .פרטי מדת הגאוה והכבוד ,בדבור ובמעשה

בכלל המצוק ,של איסור הגאוה ,הוא להתרחק מכל דבר שמעורר את מדותיו
ותכונתו לגאוה .ונראה ברור ,כמו שמצינו נבול־פה באיסורי עריות הוא דבר שהיה בכלל
ויצא מן־הכלל ללמד על הכלל כולו ,כי הוא־הדין שאסור לנטות בדיבוריו למה שמעוררו
לכל דבר איסור שקרוב לנטי׳ .וכמו שבנ״פ ע״פ מש״כ בצדק החסיד כמסלת־ישריפיא),
שעיקר הדין הוא שהאיסור הוא מצד ערותו של דבור בעצמו ולא מצד הרגשת הבאתו
להאיסור עצמו ,כן גם בכל ענין דבור שכפי שהנוהג הוא מעורר את הלב לאיזה דבר רע
כמו לגאוה וחנופה וכיו״ב ,ואף אם יאמר האדם שאינו חושש על זה מצד טבעו מ״מ
באיסורו קאי .רק לחסיד גדול מאד ,שבמדרגות הדורות הקדמונים ,י״ל שהותר אם רואה
צורך שעה לכך ,כדאמרי׳ בר״פ פליגא דירי׳ אדידי׳יב> .ועדיין צ״ע אם הדבר מוחלט,
שאולי איסורי הפה מצד עצם האיסור הם ,כדמצינו בכה״ג בעריותיג> ובשבתיד)
ובמסירהטס .שהדבור אסור ,וכמו־כן בע״זטס הוא איסור עצמי ,וי״ל שהוא הדין בכל
האיסורים ,ועכ״ם לאותם שהאדם נוטה להם בטבעו .נמצא מי שמדבר דברים שיביאו
לידי גאוה יש בידו שני איסורים :גאוה ונבול־פה של גאוה; ואם אינו מביאו ,עכ״פ מאחד
תהלים לז יא .סוכה כט.
י)
יא) בס ,יא שם בעושק וגזל שהגורם הוא בעצמו בכלל האיסור .ובירושלמי תרומות פ״א ה״ד :ערות דבר
— ערות דבור .וכעין זה ברש״י שבת קג .ד״ה ערות .ובס׳ חרדים פרק ד מל״ת מט דבור־נבלה ענף
מצוה .ומהא דשבת לג בעון נבלות הפה משמע שהוא בכלל העיקר דדאורייתא ככל הקודמים שם.
וכד׳ השאגת אריה בסי׳ כד לענין ברכת־התורה .שלפי חומר העונש הכולל במניעתה מוכח שהיא
דאורייתא.
יכן שבת יג.
יג> שם לג.
ידן שם קיג.
טון בבא קמא קיז.
טון סנהדרין פ״ז מ״ו.
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מג

לא פלט .גם גרוי יצה״ר בנפשו פשיטא שלא בעריות בלבד הדבר כ״א בבל מה שהי׳ טבעו
שוקט ונח כבר והוא ע״י מעשיו מכנים עצמו בדרך המביאו לרע ,אין מכניסים אותו
במחיצתו של הקב״היס לפי ערך הרע המסובב מזה .אמנם אם כמקום דבר־מצוה צריך
לדבר דברים שנראים כגאוה .מותר מצד כללא רעשה דוחה ל״ת ,כמקום שא״א לקיים
שניהם ,דהיינו ,כשירגיש בעצמו שא״א לו בשום אופן שיביא תיקון הנרצה לו כ״א ע״י
דבריו אלה ,אז מחויב הוא להזהר שלא יבא לידי העצם של גאוה ,והענף הותר בדיחו*,
ענף העשה שדוחה אותו.
מוכח
ובכלל איסורי הגאוה ,שדבור הגאוה אסור אע״פ שאינו מביא לגאוה,
מסוגיא דפ -אלו דברים בפסחים ,דאמרינן מהלל ודבורה שכל המתיהר אם חכם הוא
חכמתו מסתלקת ממנו ,אם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו ,והרי רק דברים היו ,ואין
ראוי לחוש שצדיקים כאלה באו לגאוה בלבבם ומכחה דברו ,אלא שעצם הדבור הוא
בכלל האיסור .או יותר קרוב לומר שלפני יודע תעלומות גלוי שא״א שידבר דברי גאוה
ולא יבא לה מעט מהמעט עכ״ס ,והוא אסור במשהויח> ,עכ״פ איךשיהי׳ הדבור אסור.
ונמצא שסיפור שבחי עצמו ומעלותיו ,כין בעניני תורה וחכמה ובכל מעלה טובה ,אסור
מצד עצם איסור גאוה .ולא הותר כ״א לחסיד גדול במקום צורך גדול ,כדהותרה קריבה
בכה״ג במצוה לחסיד גדול ,כדההוא קדישאיטן דהוה מרכיב לה אכתפיה ואמר "אי דמיא
עלייכו ככשורא — לחיי ,ואי לא לא״כן .וכיו״ב מצינו כמה דברים כאלה שהותרו
לקדושים לצורך שעה ,ואין מקום להשתמש בהם כ״א מי שראוי לכך ובשעה ראויה לכך,

ומזה הוא מה דמצינו "לא תתני ענוה דאיכא אנא" "לא תתני יראת חטא דאיכא אנא״כא),
שיש כאן צורך מצוה שלא לקבוע משנה מוטעת ,והוכיח שלא באה הקבלה בהכב> על
ענוה ויראת־חטא במעלה היותר גבוהה .וכמו כן הא דרשב״י "ראיתי בני עלי׳" ו״יכולני
לפטור״כג> ,שאלה הדברים גופי־תורה הם ,כי כמה גופי־תורה ישנם בעניני נשמות
וקישוריהן ומעלותיהן ,וידיעת מעלתו של רשב״י היא בעצמה הלכה ,ויש לה כמה
תולדות וענפים מיוסדים בתורה ,וכרמצינוכדן שהראה הקב״ה למשה דור דור וחכמיו.
א״ב מכלל התורה היא ידיעת דבר זה .וראה שזה הענף התלוי בידיעת ענין מציאותו הוא
ענף עקרי שאין ראוי למנע מבני העולם את הטוב של ידיעה זו ,להשלימם בחלק־תורה
זה .ולפעמים הותר לחסיד גדול לשבח עצמו כדי שיתקנאו במעלתו ,וקנאת סופרים תרבה
חכמה ,וכפי שרואה התועלת היוצאת מזה ,מה שא״א בזולתו ,כן יגדל ההיתר בהרחבתו.

ומזה הסוג דברי אביי" :הריני כבן־עזאי בשוקי טבריא״כה),

יז>
יח>
יטן
כ)
בא)
כבן
כגן
כד)
כהן

נדה יג .בבא בתרא צח.
ע• אגרות אג׳ סח יב תשרי עתר״ו.
ע׳ פסחים קיג :רבנן קדישי ,ויבמות כ מקיים ד״וז הוא קדוש ובנדה יב צנוע.
כתובות יז.
סוסה סט:
אולי צ״ל כ״א על וכו׳ היותר גבוהה.
סוכה מה:
ויקרא־רבה פ׳ כו .וכמו במגילה יט :שהראה הקב״ה למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים וכו־
קדושין כ.

מד

מוסר אביך

אמנם שמירת הראוי לפי ערכו באמת ,כשהוא בלא הטעאהכון ,נראה שאין בזה
משום גאוה כלל .ואדרבא מצוה נמי איכא ,והרי דעת פוסקיםכזן שאסור לותר על כבוד
הבריות אפי׳ כמקום מצוה ,ודי לנו ללמוד ממה שהתירה התורה לבטל בשוא״ת משום
כה״ב מצות דאורייתא ,וחשו חכמים בדבריהם לבטלם אפי׳ בקום ועשהכחן ,וכבוד
הבריות נערך בכל אחד לפי מעלתו ומצבו ,בזמן עויהיו מדותיו מיושבות כראוי ויכול
לדון על עצמו מבלי טעות .וע״ז נאמר "אל תחמוד כבוד יותר מלמודך׳׳כט> שכונתו:
הרגלך ,כי הכבוד המורגל הוא כבוד הבריות ,אלא שישמור עצמו שלא יפת לבבו לעלות
במעלות גדולות כדי שיהי׳ לו יותר כבוד מצד מצבו ,או שיהי׳ לו במצב שהוא בו יותר
כבוד מכפי הראוי לו .ואלה המה שני חלקים מושחתים ,שיש בכל אחד צד חומר .כי

המתאוה וחומד כבוד ,כשהוא במצבו ,יותר מכפי מצבו ,אע״פ שאינו שם לבו להיות
במצב יותר גדול ,הוא דבר מגונה מאד ,ואין שום שלמות נמשכת לו כמעט ,שהרי כיון
שרוצה ככבוד יותר מהראוי למצבו ושלמותו הרי לא יוסיף שלמות בעצמו ,שישיגהו בה
זה הכבוד ,שהרי יש לו בהשגתו הכבוד המגיע לשלמות כזו ,אלא שבהרחיבו בסכלותו
נפשו כשאולל> יהי׳ כל ימיו כעס ומכאובים ואפי׳ אאינשי ביתיה לא מתקבללאן .אבל אין
המרה כזאת יכולה לפרוץ כ״כ גדרות עולם ,כיון שעכ״ז נפשו טובה עליו במצבו כמו
שהוא .אבל האיש שתמיד אינו מסתפק במצב שהוא ורודף דוקא למעלה יותר גדולה,
מפני שאין הכבוד שמגיע לו במצבו כדאי לו ,קצת טובה יש בזה ,שעכ׳־פ תביאו להשתדל
קצת בהשגת השלימות ,אבל השלימות הזאת תהי׳ נשחתת עם רוע תכונתו ,ולעומת זה
תגדל ההריסה בזה .שהרי למי שמרחיב נפשולבן לעלות אין מעלה גבוהה ממעלתו ,אין
לדבר קץ ותכלית ולעולם לא ימלאו מאויי/ואין קץ לכל הדרכים שירחיב ע״י חכמת יצרו
להשיג מבוקשו ,וכמה תוכל להתגבר מרה רעה זאת על נפשו להשחיתה לאבדון עולם

בירורי מדות הנפש

מה

איסור מכשול־לפני־עור .אלא שבמדות אינו מוכרע ב״ב ,שהרי דין לפ״ע הוא דהיכא
דאיכא למיתלי בהיתירא תלינןלד> וחזינן שאין הספק בכלל אזהרת לפ״ע ,ואפי׳ במיעוט
תולין ,שהרי רובא לרדיא ומ״מ יכול לתלות שלקחה לשחיטה .א״כ כל זמן שאין אנו
יודעים שדבר זה יביא למדה זו אסורה איכא למתלי בהיתר ,ואפי׳ אם יתעורר לאיזו מרה
שהיא רעה ברובה מ׳׳מ יש בכל מרה דרכים לטובה ,וא״ב י״ל שישתמש בדרכי׳ הטובים,
ובהיתירא תלינן .אבל במי שברור לנו ,שבהתעוררו לאיזו מרה הרעה ברובי שמושי׳
ישתמש בה ברעתה ,ה״ז איסור גמור ככל איסורי תורה ,שמצוה עלינו להרחיקו ואסור
לגרום כל דבר שיביאהו לזה .והרי אפי׳ שמא יבאו לעשות מצוה שלא מהמובחרלהן חשש
ריב״ז בפ״ק דבב״תלון שלא להודיע להם את חלומו ,וכן מצינו שאפי׳ גזירות וסייגים של
מראית־עין לבד גזרו חז״ל במדות ,ועאכו״ב לשאר הסייגים ,והלא איסור מראית־עין קל
משאר הסייגים כדמוכח מדברי הפוסקים בריש הלכות בב״ח לענין חלב שקדים בבשר
עוף .וכגון דמצינו מתחזי כרעבתנותאלס ,דפריך אבצע אכולה שירותא ,בם׳ כיצד
מברכין ,ומשני כיון רכל יומי לא קעביד הכי ,אבל לולא זה מחזי כרעבתנותא ואסור ,וכן
מחזי כיוהרא גזרו בכמה ענינים ,ואפי׳ לבטל מצוה דאורייתא בשוא״ת גזרו משום
מראית־עין של איסור גאוה ,שלא מצינו גזירה כזאת לבטל מצות עשה משום מראית־עין
הקלה משאר גזירות ,והרי חתן הרוצה לקרותלחן כיון שיודע בעצמו שיכול לקרות ואינו
טרוד ואינו מבטלו משמחתו ,למ״ד העוסק במצוה ל״א כ״א כשאינו יכול לעשות שניהם,
ומצד לא כל הרוצה ליטול את השם פוטרו רשב״ג ואוסרו .א״כ כש״כ שסיגים אחרים
וגזירות קרובות חובה הם ,אלא שאין הדבר מסור כ״א ללבו של אדם לשום ארחותיו
ויראה בישועתו של הקב״הלט).

בהרחקתה מאור האמת .ולפיכך נראה שמתחילה ירגיל האדם עצמו שלא להתאוות כלל
למעלת מצב יותר גדול ממה שהוא בו' ואח״כ יעיין בדרך בקשת הכבוד במצבו שהוא בו,
כמה הוא מהראוי והחיוב וכמה יש בו מהמיותר והאסור .ובאופן סלוקן של שתי הרעות
האלה מתוך לבו של אדם נראה שאין רפואתם שוה ,כיון שאין תכונותיהן שוות.

ה .איסור מכשול־לפני־עור במדותלגן
לענ״ד נראה שיש איסור מכשול־לפני־עור גם במדות .אע״פ ששמעתי משמי׳ דגברא
רבא שאין במדות משום לפ״ע ,לא אדע טעמו של דבר .שהרי גם בעצה שאינה הוגנת יש
כון
בזן
כחן
כטן
ל)
לא)
לבן
לגן

ע־ מסלת ישרים סוף פ׳ י.
ע׳ שו״ע או״וו סי׳ יג סעיף ג ומג״א וט״ז.
ע ,ברכות יט־כ.
אבות פ״ו מ״ד.
ע ,ישעיה ה יד----------- -—.
בבא בתרא צח.
אבות פ״ה מי״ט ,משלי כת כה.
מהרי׳־מ חרל״פ זצ״ל :אמר אאמו״ר הרב זצ״ל שלא מצא אח״כ בספרים מי שהזכיר ע״ד איסור
מכשול־לפני־עור במדות רק בס־ פלא־יועץ (אות ד׳ דבור המספר שבחו של אדםן.

לד>

עבודה־זרה טו.

להן שלא לשמה.
לון ד׳ י.
לז> ברכות לט.
לח) שם יז:
לט) מועד קטן ה.

=״=_=====___==___,״_־=____
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בפתח המרות.....................................................................................־  .......................נג
אל המרות ...................................................................................................................נה
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גאוה.............................................................................................................................סח
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חופש ...........................................................................................................................עד
יראה ............................................................................................................................עה

כבוד ............................................................................................................................פא
כעס..............................................................................................................................פג

סבלנות ........................................................................................................................פד
ענוה.............................................................................................................................פה

פחדנות  ........................................................................................................................פו

צדקות..........................................................................................................................פט
צניעות............................................................................................................................צ

רצון .............................................................................................................................צא
תוכחה..........................................................................................................................צב
תיקון............................................................................................................................צג

גאוה
א .הכרח הוא לאוהב השלמות האמתי לנער מלבו כל אבק הגאוה ,שהיא מסלקת את
כל הוד הרוח ,וכשתסולק הגאוה ,מפני ההכרה הפנימית שעם זוהמתה אי־אפשר לבא אל
השלמות האמתי ,שהיא המגמה האנושית ,תסולק בסילוק טהור ותשאיר אחריה רושם
של שמחה המחובר עם שפלות הרוח באמתאן.

ב .אין בכל המרות הרעות מרה המגשמת את האדם ,עד שאיננו יכול לרומם את רוחו
להדר הרוחניות ,כמו הגאוהב).

ג .כל מי שמשתוקק לאור ד׳ שיאיר על נשמתו ימאס בגאוה עד שתהיה סרוחה

בעיניו בחוש ממשג>.

ד .כל זמן שהגאוה היא בלב אי־אפשר לשוב בתשובה ואי־אפשר להשכיל כל שכל

טהורדן.
ה .המטהר עצמו מגאוה יכול לשוב בתשובה שלמה בלא שום מניעה כלל אפילו

מהעונות שמעכבים את התשובהה).
ו .כשאדם מכיר שהוא מתגאה הוא רפואה לתיקון הגאוה.
ז .הגאוה פוגמת את הרצון ,וכיון שהרצון פגום אין מקום לכל טוב לנוחון.

ח .הגאוה מסבבת עצלותז).
ט .הגאוה היא הטפשות היותר פראיתח).
א)

עי תהלים קא ב ה.

נו

ע׳ משלי טז ה.

גן
ד>
הן
ו)

ע־
עי
עי
עי

אדר׳־נ פ׳ יא .מניח ידו על חטמו.
והר ויקרא כג .וחכמתו מסתלקת .פסחים סו:
דברי־הימים ב לג ,ויכנע ויעתר סנהדרין קג.
ענוה כ.

ז)

ע■ ענוה א.

ח>

משלי יד ג ח.

גאווה

סט

י .הגאוה היא בעצמה עונש נוראטן.
יא .כשאדם משתוקק להסרת הגאוה מלבבו נעשים שונאיו אוהבים לו בלבבסי).

יב .מי שמתאמץ לזכות להסרת הגאוה מלבבו יזכה לאהבת ארץ־ישראליא).
יג .האוהב את ארץ־ישראל באמת יזכה לשנא את הגאוה.
יד .החפץ באמת לשנא את הגאוה יזכה לענוה אע״פ שנראה לו בתחלה שהוא רחוק

ממנה.

טו .מי ששונא את הגאוה באמת ,כל מחשבותיו שעולות על לבו הן דברי תורה.
טז .השונא את הגאוה יזכה לברר הלכה ברורה.

יז .השונא את הגאוה זוכה להתענג בדבקות בד׳יבן.
יח .השונא את הגאוה מתקדש האויר הסובב אותו.

יט .כל מי שסבל הרבה מגאותו יודע יותר איך לשנאתה.

כ .אפילו כשמשפילים את האדם הרבה אין לו לנגע בגאוה.

כא .אדם גדול אינו צריך לקנאות בקטנות כדי שלא יבא לשפלות הגאוה.
כב .אין שום חשש גאוה בהרגשת הטהרה הפנימית כעומק הדעת וגילוי הנשמה.
כג .טפשות היא להתבטל מן הלימוד ,או מכל דבר טוב או מחידוש או אפילו
מכתיבת חידו״ת ,מפני חשש תערובת גאוה .כ״א צריך לעסוק בכל טוב ולהשתדל שכל
המחשבות יתעלו ,והגאוה או שתדחה או שתתקדש ותתרומם למקורה או שתתבטל ע״י
תשובה תתאה ועילאה.

כד .אדם יכול למצא בעצמו נקודות עליונות ,גדולות ,חשובות וגבוהות מאד ,גם
נקודות אפילות ,שפלות ובזויות מאד ,ויהיה נבזה בעיניו מצד הצדדים השליליים שלו,
וגדול ויקר בעיניו מצד הנקודות העליונות הטובות .אמנם גם מצד הנקודות הטובות לא
ט> יהיר בעל־מום .מגילה כט.
משלי טז ז ,וע׳ זהר אמור קג:
י)
יא) ע׳ תהלים לז יא.
יב) ע׳ סוטה ה.

ע

מדות הראיה

יהיה מתגאה ,אדרבא ימלא גם על־ידן ענות־רוח עד אין קץ ,שהרי הם הם המעירים אותו
לתבע מעצמו את פתוחן של הנקודות הללו ,שהן אצלו כמו גולם.
כה .בחינה גדולה צריך לבחון כל מעמיק במסתרי נפשו ברגש הגאוה ,איזה הוא
הרגש הפסול המעביר את האדם על דעתו ועל דעת קונו ,ואיזה הוא הרגש העדין המרחיב
דעתו של אדם ומזכירהו את היותו הרוחנית המלאה הוד ותפארת .פעמים רבות לבו של
אדם מלא עז ,שלפי הסקירה הראשונה תהיה דומה התמונה של תכונה זו לתמונה של
גאוה ,אבל אחרי הבירור ימצא שהוא רק מתמלא אומץ באור האלהי הזורח בנשמתו,
והוא חוזה אז גאות ד׳ ,ואם יכריח את עצמו להפרד מגאוה זו ,לא די שלא יעשה לנפשו
שום טובה עוד ישחו כל כחותיו הרוחניים ,ובחמת עצבות ילך קודר שחוח ,ובדעתו יחשב
שהצורה של הדכאות היא קרבת אלהים ,בשעה שהיא באמת הרחקה ונסיגה לאחור.

בו .כשכבד הדבר להתנשא לאט לאט ,הכרח הוא להתרומם בבת־אחת ולהשתמש
במדת הגאוה של קדושה ,ולהשקיף על עצמו בעין טובה מאד ,ולמצא את הצד הטוב
שיש גם בכל מגרעותיו ,כי תיכף כשאדם נותן את דעתו לדרוש את הטוב ,מיד מתהפכים
כל חסרונותיו לטוב ,ויכול האדם למצא בעצמו רב טוב מאד ,ואז ישמח בטובו מאד,
וירבה מדי יום ביומו את הפעולות הטובות בלב טהור ומלא תקות נחומים.

בז .לפעמים מתגאה הצדיק מאד מפני גאות ד׳ שמרגיש בלבבו ,ואו הוא קדש־
קדשים ,ודבריו הם חוצבים להבות אש ,והוא זועם בכל רוח שפל הבא להכניס בו אז ענוה
פסולה ,וגאוה זו היא ממולאת בענוה ,הממוזגת בגבורה ושמחה ואהבת־נצח לכליג).

יגן

ע■ יבמות קה .חא״ג ד״ה על ראשי עם.

דבקות
א .מלמדת היא לנו החכמה האלהית את המדות ,את הספירות האלהיות ,כדי לדעת
שבמדותיו של הקב״ה אנו צריכים להתדבק.

ב .אם אין אנו מכירים שכל עיקר הצורך לתלמודם של השמות ,של המדות ,ושל
הספירות ,הוא כדי שנדע שאנו צריכים להתדבק במדותיו של מקום ,ושאנו יכולים
להתדבק בהן ,ושאין אנו יכולים להתדבק בגבורה של מעלה בלא השאיפה למדותיו ,אם
אין אור וה פרוש לפנינו אין אנו מכירים כלל את כל התוכן של חכמת המרות ,של יסוד
הספירות והאצילות של הנושא היסודי של מעשה מרכבה.
ג .כשאנו מתלמדים להכיר ולדעת ,שאי־אפשר שיהיו מדות במציאות ושיהיו
אידיאלים אלהייםא> בעולם ובחיים ,בנשמה וברוח ונפש ,כי־אם כשיש אלהים ,כשיש
מקור לכל למעלה מכל ,הרי האידיאלים מתעלים תמיד ,מחפשים מיום ליום ומרגע לרגע
מעין חדש של אורה ושל חיים טהורים.

ד .בהאידיאלים האלהייםא> צריכים להתדבק ולהם אנו צריכים לשאוף תמיד
למלאותם בחיים ,ברעיון ובפועל ובציור ,בפרט ובכלל ,בכל האיווי ובכל השקיקה היותר
אדירה והיותר מתמידה שלנו.

אי־אפשר להנצל משמץ של עבודה־זרה כי־אם על־ידי השינון שהדבקות של
ה.
ואתם הדבקים בד׳ אלהיכם חיים כולכם היום היא הדבקות במדותיו של הקב״ה .כי אי־
אפשר להדבק בשכינה□) ,אלא התדבק בדרכיו ,מה הוא רחום וחנון אף אתה היה רחום
וחנוןגן ,מה הוא גומל חסדים אף אתה היה גומל חסדים.

א)
בן
ג>

ע• עקבי הצאן דעת אלהים עבודת אלהים.
כתובות קיא:
ירושלמי סאה פ״א .וע׳ סוטה יד.
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והפועלים קוצרין ע״מ שיהי׳ הפקר לכל והנכרי הכועלן בזרוע גוזל
את הרבים ,ואם כן אין כאן איסור לקצור כדרך הקוצרין כיון שאץ
קוצרין בשביל הבעלים אלא לצורך הפקר ולא דמי להא דאמר בירר
שאסור לטמון עם הנכרי וכש״כ לקצור עמו כדרך הקוצרין וכמש״כ
סי׳ ג׳ ס״ק כ״ג דהתם בפירות שדהו ואם ישראל כה״ג הוי איסור
דאורייתא אסרו חכמים אף לעשות עם הנכרי אבל הכא בהפקירא
קוצרין ,וגם דינא דמלכותא נראה דלא מהני כיון דבני נח מוזהרין
על הגזל ופירות שביעית הפקר לישראל ולא להם אין יכולין לגזול
ולזכות את הנכרי וצ״נג
— ע״כ נדפס שם —

ע) פ״ה מ״ו אבל מוכר הוא מגל יד ומגל קציר ,מכאן מוכח
שלא הצריכו חכמים שינוי במעשה הקצירה וקשה לפי׳
בשנו״א ,ולכאורה י״ל
כן
דקצירה....אסורה ,וכבר הקשו
הגר״א
’
יי
׳
י ™$״
דתלינן בהיתר־שקוצר תבואה שהביאה שליש לפני ר״ה ,ובזה
כיה ניחא קר תויו״ט שהרי לאחר שגזרו על הספיחין הכל אסור,
אבל קשה א״כ למה אסור מזרה ,ומשמע דלא שכיח בשביעית
של ששית שכבר אספו כולן אלא שתלינן שקוצר ספיחין שבד׳
שדות או שגדלו ביד נכרי ,ומבואר דאין איסור קצירה.
שם מ״ז שכן דרכו להביא מן המופקר ,כר״מ פ״ד הכ״ד פי׳
דר״ל שאם אינו משמר אלא מפקיר ג״כ אינו רשאי להביא
כרבה לביתו וקבעו חכמים שמותר להביא ה׳ כדי שמן וט״ו כדי
יין ,ולכך מוכר צו כדין שיעור זה אבל יותר מזה מביא באיסור,
ומ״מ משום מביא יותר מזה לא כיה אסור למוכרו שאינו אלא
מגדר מלתא שלא יאסוף הכל אבל כיון שמביא יותר יש לחוש
שהוא משמר ומביא מן המשומר ,ואס הביא יותר מותר קאי
על כל אדם שאם הביא מן המופקר יותר משיעור זה לא אסרוהו
חכמים וא״צ להוציאם מביתו ולהפקירם ,ומכאן נראה נמש״ה
לעיל דאם אסף הכל לבית הרי הן הפקר ,ואף אס אינן הפקר
חייב להפקירן ומשמע דאפי׳ מביא משדה של אחרים אינו מביא
יותר ,וא״כ צ״ל משום גדר סחורה נגעו בה שכל האוצר לזמן
מרובה לא הוי לאכלה וחשיב כסחורה [וחנן פ״ה מ״ח ומשאיל
לו סאתו אע״פ שיש לו גורן ופר״ש אע״פ שי״ל כו׳ למדוד לכנוס
לאוצר נו׳ ומשמע דלא משוס שהכניס הכל קאמר אלא יש איסור
להכניס לאוצר ,ומיהו י״ל דאוצר למכור קאמר אע״פ דלכנוס
למכור אף במעט אסור אורחא הוא דאוצר הוא למכור ועי׳ לק׳
םיי־ י״ג ס״ק י״ז] ומ״מ לא אסרו ביותר מט״ו ומשמע דמ״מ יש
שיעור לדבר דפעמים אסרינן לי׳ ומצרכינן לי׳ להוציאם מידו
ושיעורא לא אתפרש ,ואפשר שכל שאוסף משדות אחרים מותר
אף במרובה אצא שאין דרך לאסוף הרבה מן ההפקר שהרי יש
לוקטין הרבה ,ויש לעי׳ אם מכר לו פ״א ה׳ כדים אם מותר
למכור לו עוד הפעם ,ואס יש שיעור לדבר שיהא מותר למכרו
טוד כפעם.
שם ר״ש והא י״ל שמא החליף ,ולא בעי לשנוי דתלינן בהיתר
דא״כ כו״ל למימר מוכרין ט״ו סתם ואס אמר לשמן אין
מוכרין לו אלא כ׳ וכדתנן לק׳ מ״ח וכולן בפירוש אסור ,אלא
ש״מ שאי אפשר להחליף.
שם ואם הביא יותר מכאן מותר ,פר״ש ולא חיישינן דלמא מן
המשומר דשביעית ,נראה דר״ל דאוחן ט״ו דהתירו חכמים
למכור הוא אפי׳ בידוע שהביא חבית גדולה מחזקת יותר מה׳ כדי
שמן או יותר מט״ו כדי יין ולא חיישינן שהביא מן המשומר
דתלינן לקולא שאפשר שהביא מן המופקר יותר אלא דחכמים
נחנו שיעור לדבר דבלא שיעור ודאי ממזיקין בידו לעשות איסור
כיון שהוא חשוד על כשמור אבל שיעור שהתירו מותר בכל אופן
כיון דאפשר למתלי שהו היתר.
תראה דכא דהקילו חכמים בספק אע״ג דספק מכשול ודאי
אסור ליתן לפני עור והיה ראוי להחמיר בספיקות,
משום דאס באנו להחמיר בספיקות נמי נעשה מכשול שנמנע חסד
ודרכי חיים ושלו׳ מעצמנו ומכם והן רק ע״ה וחייבין אנחנו
להחיותם ולהיטיב עמם ,וכש״כ שלא להרבות שנאה ותחרות
בינינו וביניהם ,ועוברין על לא תשנא ועוד כמה לאוין שחין
112345670
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איסורן קל מאיסור זה שאנו באין להציל אותם ממנו [ואף למכור
לעכו״מ כן שגם הן מוזכרין ענ השלו׳ עם ישראל] וכן אמרו
מ״ק י״ז ח׳ במכה בנו גדול ,והלכך שקלו חז״ל בפלס עד כמה שיש
להתנהג לקונסם ולמשוך ידינו מכם ושלא נגרום מכשולים
ודאי
יותר גדולים נהם ולנו ,והכריעו לאסור למכרם בזמן
לעבירה ולהתיר בספק וזו דרך הממוצעת והישרה! ,והיינו נמי-טעמא דשרינן נשעה שאין האיסור עדיין מוכן כמו שמותר למכור
שדה לחשוד על המעשר ולא נאסר אלא לאחר שהגיע לעוכמ״ע
בע״ה ,כדתנן מעשרות פ״ה מ״ג ,וכן בחשוד על השביעית הנן
כתם שלא ימכור משהגיע לעוהמ״ע אבל קדם מותר ,וכש״כ שמותר
קדם שביעית ,אע״ג דכל כני סופו לבוא ע״י מכשול להחשוד אלא
______שהדבר מסור לחכמים ועי׳ סי׳ י״ע ס״ק כ״ב]______ .
י) מ״ט משאלת אשה לחברתה כף ,תוכן הסוגיא גיטין ס״א
כפר״ת בתו׳ שם ,לאביי אין איסור לסייע לע״ה בברירה
וטחינה בזמן שאין לותתין דסתמא לא הוכשר ,ואין בזה משוס
מסייע בטומאת חולין שנא״י ,אע״ג דחשודין על המעשר ,מ״מ
אזלינן בתר רובא דרוב ע״ה מעשרין כן ,אבל אם לותתין אין
בוררין ואין טוחנין עמו שמסייע בטומאת חולין בא״י ,ואע״ג
דלמשנה אחרונה ע״ז נ״ה ב׳ מותר לגרום טומאה לחולין שבא״י,
כני מילי כשיאכלנו עכו״מ או חבר בימי טומאתו אבל כד אזיל
לאכילת ישראל בשאט נפש שלא להקפיד על הטומאה אסור נסייע
בזה וכמש״כ תו׳ שם נ״ו א׳ בשם פירש״י שמצא הר״י ,א״נ משום
שסופו נבוא לידי טומאת חלה אע״ג דאכתי לא הוכן לבן ,ומ״מ
אם לא הוכשר מותר אע״ג דסופו לכתכשר וליטמא ביד ע״ה,
ומיהו אין נוצרין עם ע״ה אע״ג דאכתי לא הוכשר כמש״כ רש״י
שם נ״ה נ׳ דבצירה ונתינה לגת כמלאכה אחת חשיבא והוי כעושה
נדבר כמתכשר ומתטמא ,והא דתנן שם בנחתום כעושה בטומאה
אין לשין עמו הוא מלתא פסיקתא אבל אס כמטין לחותין אין
בוררין ואין טוחנין עמו.
ולרבא אסור לסייע לע״ה בברירה וטחינה אפי׳ אינן לתותין
משום חשש שאינו מעשר ,ואם הוא נאמן על המעשרות
או בידוע שעישר אפי׳ לחותין מותר אע״ג שעושה בטומאה ואוכל
בטומאה וסופו להפריש חלה בטומאה מ״מ כשתא אין כאן רק
משום טומאת חולין שאיסורו קל ולא אסרו לסייע עמו בד״א
בסתם ע״ה או אפי׳ נתברר לנו שחשוד על כטומאה אבל אין
ידוע לנו אם תבואה זו יעשנה בטומאה ,אבל אם ידוע לנו שהוא
עושה תמיד בטומאה אסור נסייעו אם כחטין לתותין והא דתנן
נחתום העושה בטומאה אין נשין עמו כ״ה שאין בוררין וטוחנין
עמו בלחוחין וכדאמר נירו׳ וכן כבצור עם ע״ה לאביי אסור בסתם
ע״ה ,ולרבא שרי ,ואם עושה תמיד בטומאה אסור אף לרבא והיינו
משנתנו דע״ז דקתני אין בוצרין עמו ,ודין בוצרין כדין טוחנין
בנתותין ואע״ג דבשעת בנירה עדיין לא הוכשר מ״מ משיב כעושה
נמוכשר דבצירה ונתינה בגת חדא מלאכה היא וכמש״כ לעיל
בשם רש״י ז״ל.
ודעת כר״מ למש״כ נפי״ח דאהצות סי׳ כ״ד סק״ד ,דגם רבא
מודה דמותר לסייע נסתם ע״ה ומוסיף להקל אף נלתותין
ולית לי׳ ברייתא דמביא נירו׳ דאוסר לברור ולטחון עם העושה
בטומאה ואף בודאי עושה בטומאה מותר עד שתטינ מים ,והר״ש
כ׳ דרבא מוקי לה לברייתא בתרומה אבל אין בוצרין עם סתם ע״ה
אף לרבא כיון דאפשר להפריש תרומה תכף אחר בצירה.
ונראה דכא דתנן ישראל כעושה בטומאה אין בוצרין עמו היינו
ישראל כמעשר או סתם ע״ה דרובן מעשרין ,אבל בודאי
אין מעשר אסור לבצור עמו משום איסור שאינו מעשר ולפ״ז
בזכ״ז שאין איסור טומאה ג״כ אסור לבצור עם ע״ה שאינו מעשר
[ובזה״ז ליכא רוב ע״ה מעשרין] ואין נ״מ בין בחנם נין נשכר
נמו שאסור למכור לו במפרש ,ומיהו כיון דבבצירה לא עביד איסורא
אפשר דהוי כטוחן בפירות שלא הוכשרו דמותר אף שסופו נככשירן
ולטמאתן ולהפריש חלה בטומאה מ״מ השתא לא מקרי עסקו
עבירה ,ובורר וטוחן עם ע״ה לאביו דאסור משום מעשר שאני
שכבר נגמרה מלאכתן ולא עישר ומיהו כיון דבצירה ודריכה
כמלאכה
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דא״כ אמאי לא אמרו בגמ׳ נ״מ למקח ,ועוד דדוחק לפרש דבגס׳
חלהות ,שמנין השברים המתבטלים מעיקר כונת כצורה ,עוקר
נסתפקו בפי׳ לשאת ולתת ,וכיון דלפי טעמא דכרוחה ע״כ פי׳
מצורה ההיא את טיבה מלב עובדיה ,שאין שברים כונת הצורה,
מקח וממכר לפרש״י ע״כ גם נטעמא דל״ע אסר מקח ,והלכך פי׳
וזהו דקאמר מימר אמר איהי נפשה כר היינו שחסרון מציאות
משום שממציא לו מפות ,ונראה דהא דנקטו בתו׳ דעת רפ״י
כשלימות בתבנית הצורה שולל מלב עובדיה את עיקר עבודתן,
לאסור מקח ,כיינו מפום דנקטו דאין לחלק בין מכר למקח לענק
שמאמינין בשלימות הצורה ,ואחרי שנשתברה פקע לה עיקר
סברת אזיל ומודה ,וכק דדעת רש״י דשייך או״מ במכר ה״ה
איסורה ,והנה מודים טי וטל שעדיין לב עובדי כו״מ גם על
שבריה אלא שהתיחסותם לה הוא באופן אחר ,מהתיחסותם לה
במקח ,וזה דעת ר״ת שדחק נפרש הרוחה היינו ריוח הקרובות
[ומיהו ר״ח ז״ל הוכרח לפי׳ מפני הקר שהקשה לפרש״י] אבל
בשלימותה ,ונחלקו במדה כהאי אי כו״מ מתבטל בה או לא,
כרא״ש כתב פ״פ פרש״י לקמן י״ב ט דחלק בק מכר למקח דמוכר
[ולפ״ז הא דקאמר איהי נפשה כר אין הכונה שלוקחים מזה מופת
עצב ,דלפ״ז יש לפרש מתג׳ במכר דוקא וכן האיבעיא במכר דוקא,
על ביטול פנינה מראם ,דלכאורה כי היכי דשאר בחינות של העדר
ונקטינן לאסור כל מכר כטפמא דהרוחה ,אבל מקח מותר ,ובתר
ראי׳ שמיעה והילוך וכיו״ב אינם מבטלים ענינה מלב עובדיה ,ה״נ
שבירה כיוצא בהן ,אלא שענק כביטול הוא מפני שאינה ראוי׳ עוד
שם ד״ה עיר כתבו פרש״י חזר בו ,וצ״ע איה מצינו דעת רפ״י
לאסור מק /ואוני מדסתם לה וגא פי׳ דהאי לשאת ולתת אינו
לעיקר עבודתן] ונראה דלרשב״ל אף אם השברין עומדין נתקנן
כבש" /וברש״י שם ד״ה שאין ט׳ ה״מ לזבוני להו דלמא ט׳
מ״ס נתבטלו דהשתא אינן חשובין בעיניו השברים לכו״מ [וכדאמר
משמע דאסר כל מכר משום גזירת בהמה וצ״ע דהרי שרינן היכי
מ״ט ב׳ בסכו״מ של חוליות כו׳ ומני׳ דהיכי דצריך אומן בטלה],
דאית לי׳ ,לטפמא דל" /וכש״כ מידי דלאו בר הקרבה וצ" /ופק
ולטי אף אם אין השברין עומדין לתיקון חשיבי להו לעובדיה ע;
בלשק רש״י שהובא בתר ,יש לפיק לפי׳ הרא״ש ז< לאביי דגזר
שם העבר ,ומשיבי להו ט" /וכדמשמע מ״ב ב׳ ,בקננה בעצי
למישאל אטו להשאיל וכן כלהו ליגזור מקח אפו ממכר ,י״ל דלא
אשירה ,וכן מהא דפריך מנבי׳ ,וכן בשפאק לקמן מ״ט ב׳.
גזרינן אלא היט דאיכא שמחה כמש״כ תר ר ב׳ ד״ה אמר.
י) שם איתיבי׳ המוצא שברי צלמים ט׳ והדר איתיבי׳ מסיפא
ג) ור״ת ז״ל פי׳ דבמו״מ נא שייך או" /והא דמבעיא לי׳ משום
מצא תבנית יד כר ,מבואר דר״י מפרש מתג׳ רישא
הרוחה ,היינו הטחה במידי דתקרובות שמרוח לי׳
בצלמים וסיפא נעט״מ [יעוין תר בסוגין טה והא] וריפא נמי
לידו דעט״מ להקריב לעט" /וכמפ״כ תר עיי" /ולפ״ז מידי דלאו
בתבנית יד עסקינן אלא דקתני לה בסיפא משום דבסיפא חלוק
תקרובות שרי נמכור .וכש״כ שאין אסור מקה ,ודעת הר״ן בשם
דין יד ורגל משאר שבר אבל ברישא סתם לה שאק שם חילוק דין
בזה ,ועיקרא דמלתא הכי קאמר דשברי עכו״מ אסורין מספק שמא ע"׳" הגאונים דמקח נמי אסור ,והא דתניא ר ט דבר שא״מ מוכרק
להן אבל אק לוקחק ,לפי׳ ר״ת במידי דהקרבה אייט ,ואינו מתקיים
נשתברו מאליהן ,ואפ״ג דלא שטחי בהן שבירה מאליהן מ״מ לא
היינו שא״מ עד יום איד ,ולפ״ז דבר שא״מ יותר מג׳ ימים מותר
סמכיק על זה לחלות ששבק עכו" /אבל בצלמים שבריהן מותרין
למטר ביום הא׳ של ג׳ ימים האסירין ,אבל אסור למכור ביום
דחליגן בשבירת פט" /ובאתה שברים קיימיק בשברים .חפובין
הט וכן אחה מוצא דבר המותר ביום הט ואסור ביום הג׳ ,וביום
שכיוצא בכן נעבד ,אבל בשברי שברים ,אף בנשתברו 'מאליהן
איד לעולם אסור אפילו דבר פא" /וכן לפרש״י למאי דמבפיא
מותרין ,דלא חשיבי להו לעובדיהן ואין דעתן עוד עליהן בחשיבת
לי׳ דטפמא משום נ" /פ״כ הך ברייתא דא״מ מותר היינו במידי
אלוה.
דתקרובוח ,ולפני אידיהן מיירי ,דכיק דא״מ הו״ל מידי דלאו
יא) תוד״ה מדט /לכאורה נראה מדבריהם דהכי קיימא
הקרובות ,ובא״מ עד יום האיד תליא מלתא ,והא דאסר ליקח דבר
אף
למסקנא דשברי צלמים שיש בידם מקל מותרין
שא״מ ,כתבו תר לפי׳ ט׳ת דהיינו קבלת דורון ,ולכאורה נ״ג כן
השיב
לר״י וק בכל צלמים לפטת ,וטעסא דמלתא ,דאע״ג דלא
גס לפרש״י י״ב ב׳ דאין איסור במקח ,וכן לטעמא דל" /דלית לן
ספק דהאיפור שכיח טפי ,מ״מ כיק דשבור שכיח טפי דשברה
במו״מ אזיל ומודה ,ומיהו תר פי׳ נפרש״י דגם במקח שייך ל״ע
ולא שכיח שתשבר מאליה שרי דכיון דאין האיסור ודאי ,ספק
מפני שממציא לי׳ מעות ,אבל הר״ן ז״ל כתב דנטעמא דל׳עג לא
הרגיל מתירו.
אסריק מקח אלא משוס גזירת מכר ולפ״ז נראה דאק אסור מכר'
ומקח אלא במידי דבר הקרבה ,ואק לאסור מקח בדבר שא"/
וע״כ צ״ל דלא בכי למפשט מהכא דטעמא .משום כרוחה ,די״ל
בקבלת דורק סיירי ,אבל כרא״ש ז״ל כתב דדוחק לומר דסיירי
בקבלת דורק ,והלכך כתב דבדבר שא״מ מודה טח דשייך אזיל
מדד.
ומודה וכן לפרש״י דמקח מותר בדבר המתקיים ,מ״מ בדבר שא״ס
אסור ,דשמחה הוא לו כשמוכר דבר שא" /וכ״כ הטן ,וכ״כ תו׳
א) ע״ז ו׳ א' משום הרוחה ט׳ ,נראה דדוקא במו״מ קמבעיא
לי׳ ,אבל בשאלה והלואה ופרפון דאפר להו במתר,
י״ב 3׳ י״ג ט טה עיר ,וד״ה ט ירמי׳ ,ולפ״ז גם לפי׳ הגאונים
פשיטא דמשום אזיל ומודה הוא ,וכדאמר רבא לקמי׳ כלהו מפום
שכתב הטן דלטעמא דכרוחה אסרינן כל מק /מ״מ אק לפשיט
דאזיל ומודה הוא ,ואפי׳ לאביי דלא אסר לשאול מהן אלא משום
מהך בטיתא דאסר מקח בדבר שא״מ דטעמא משום הטחה ,די״ל
גזירה ,מ״מ להשאילן ע״כ מפום אזיל ומודה ,דלא שייך כ״כ לפני
דדוקא דבר שא״מ אסור ,מיהו למאי דקיי״ל דאסר גם מכיס
הגי
עור בשאלה ,ועוד גם לאביי עקר מעמא דלשאול מהן וכן כל
הטחה ,אסור אפי׳ בדבר המתקיים .ומשום דהתיר התנא מכירה
לאחר
משוס אזיל ומודה כדתק במתג׳ א״ל אע״פ ט׳ שמח הוא
בדבר שא" /סיים אבל אק לקחק מהן.
דאפפר
זמן ,וכמש״כ תו׳ לקמן טה אמר ,אלא דבמו״מ קמבעיא לי׳
ד) ומיהו דבר שא״מ מותר למוכרו אפי׳ גפי׳ רש״י והגאונים
דאין כאן שמחה וכמו שט חום׳ ט א׳ טה אסור ,ולכאורה
דפייך במכר אזיג ומודה ,ולכאורה נראה דכל שהדבר
אפשר לומר דלטפסא דכרוחה אסר אף מידי דלאו הקרובות ואף
בטבעו אינו מתקיים ,לאו שמחה היא בלקיחתו ,ואפי׳ ביום איד
מקח אסר ולטעמא דל״ע אין אסור אלא מכר במידי דתקרובות,
שט ,ולאו בקיום ביום איד תלי ,תדע שהט לפרש״י חידש התנא
והא דנקט רש״י במחר טפמא דאזיל ומודה ,אע״ג דלא אפשכא
בדבר שא״מ איסור לקיחה ,והיינו חפ״ג דהוא מקוים ביום איד
האיבעיא ,והוי ספיקא דרבנן כמש״כ רש״י י״ב א׳ ד״ה וה״נ,
מקרי דבר שא״מ ואסור במק /כיק דבשמחה קמזבק לה ,ודומיא
מפום דסתמא דגמ׳ לקמן כטעמא דהרוחה דקאמר וצטט כו׳
דהכא קתני מוכרק להן ,אבל הטן ז״ל כתב דהא דדבר שא״ס
משום דקמרוח להו כו׳ ,והלכך יש לאסור אף מקו /ומכר במידי
מוכרק להן ,דוקא בא״מ ביום איד ,כיק דלית לי׳ לא מפות ולא
דלאו תקרובות.
חפן לא אזיל ומודה ,אבל נמתקיים ביום איד ,שייך הודאה כירן
ב) תוד״ה א״ד כר ,י״מ כר ,לא ניחא להו לפרש דרש״י כטעמא
דניחא לי׳ במק /ומיהו במיט דבר הקרנה ,אסור בדבר שא"/
דמשום כרוחה נקט דטעם זה עיקר כמש״כ לעיל
כשמוכרו לו סמוך ליום איד ,ומתקיים ביום איד ,ואפי׳ כשנפרש
דדבר

סימן סב
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חזרן

הלכות עבודת כוכבים סימן סב

דדבר שא״מ מותר אפי׳ ביום איד במידי דנאו הקרובות ,והא דלא
קאמר לפ״ז נ״מ בין טעמא דל״ע לטממא דהרוחה ,בדבר שא״מ,
ומתקיים עד יום איד ,דלטעמא דהרוחה שרי ,ולטפמא דל״ע ,במידי
דתקרובוח סיהא אסור ,י״ל דטפמא דל״ע קים לי׳ ,ולא קמבמיא
לי׳ אלא אי אסור נם משוס הרוהה.
ה) ף ב׳ תוד״ה לא ,ומרישא ל״ק די״ל דכ״ק פשאסרו נין במכר
ונין במקח היינו נדבר המתקיים אבל דפא״מ חלוק מכר
ממקח וכ״כ הר״ן ,ומיהו גם בסיפא י״ל דבין במקח ובין במכר
מיירי ,ולישנא דאפי ,דנקט משום מכר ,ומבואר בדבריהם בדעת
רפ״י דלעולם אץ שייך לשון לשאת ולחת במכר לחוד ,ואפי׳ לטפמא
דל״פ נמי אסור מקח לפרש״י ,וכמש"" לפיל ,וכ״מ נר״ן וכמש״ג
נטל ,ולו״ד התו׳ י״ל דהא דקאמר בדבר המתקיים אבל בדבר
שא״מ ,התנא מסמן לעולם דבר הנשאר ניד פכו״ס ,י והלכך כל
שהמשא ומתן הניא ביד עכו״מ דבר חדש המתקיים ,אסור ,חה
כולל "כל גיר,ה, ,ומכר בחפץ מתקיים ,אבל דבר שא״מ לא ,היינו אם.
נשאר ביד עט״מ דבר שא״מ ,וכן הא דקתני ואפי׳ בדבר המתקיים
מתפרש הכי ,וכולל מקח וממכר ומיושב פרש״י.
ו) ף א׳ משום נר או משום ל״ע ,משמע שאץ חוב ביעור עכו״מ
אלא בגוף הנעבד ,ולא בביעור עבודתה ,דאל״ק באופן
שמעשה ישראל גורס מבודה לעט״מ ,שמבלעדי מעשיו ,לעזרת
""'
פטדתה ,לא נעשתה העבודה הזאת ,יש בדין ,לאסור ממ״ע של
ביעור עכו״מ ,ועיין לקמן מ״ה ב׳ גידופי פט״מ קודמין כר ,וכן
אין לאסור משוס דנורם כבוד עט״מ ויהא כריבן וכיבד לפגיה,
כיון דהדנר מינכר דנשביל טובתו הוא ,הוא מוכר ,וכן אץ לאסור
מדין מהנה דאמר לקמן י״ג א׳ ק״ו נהנה אסור מהנה לא כש״ק
דשא״ה דמכם דפקני מני׳ הוא מתנה לפכו״נב אבל הנא דמי קא
שק< ולא מהני מידי ,א״נ שא״ה שכנר הקצו את הסכם לעט״מ,
ואף שאץ הקדש לעכו״מ ,מ״מ כיון שכנר הקצום מקרי מהני,
משא״כ במוכר לעכו״מ .שעדיין בבחירת הטכו״ס הדבר תלוי ,ולפ״ז
אפי׳ בנותן מתנה מידי דבר הקרנה ,אין כאן איסור מהגה ,והלכך
לא אסרו אצא משום הרוחה ,ופרש״י דעבר ישראל משום לא ישמע
על פיך ,אבל משום ל״ס ליכא ,דנ״ג אינו מוזכר סל הודאה,
רלישראל גופי׳ אינו אלא נלאו ,וכדתק סנהדרין ס׳ ב׳-וכל שלישראל
בלאו אץ 3״נ הוזהר כדאסרינן שם נ״ו ב׳ ,ואע״ג דדרכה בכך מ״מ
--------אץ זה לנ^ עבודגג^עי׳ תו׳ שם 0׳ ב׳ ד״ה מנץ.־ז) וענין ל״ע דקים להו לחז״ל ,יש לעיין מנ״ל דיפראל בב״נ מוזהר
על זה ,ועוד היכי דחנרו מזיד מנ״ל דמקרי מכשילו ,ומה
שחייב להצילו הוא פנין אחר ,ואם נפרש ,דהאיסור הוא שגורם
פשית תועבה ותקלה בעולם ניחא ,ולפ״ז נם פשטי׳ דקרא ,משום
שגורם הכאת אדם ,שהוא ענין רע לפני ד׳ ,ונראה דאפי׳ לטפמא
דל״ע אסור במידי דבר הקרבה ,אפ״ג דרובא לאו להקרנה קא
זבני דאי רונא להקרבה אפי׳ בכל ימות השנה אסור ,וכדאמריק
נדרים ס״ב ב׳ רוב פצים להסקה ,אלא דלפני אידיהן ,אסרו חכמים
מפום נדר דל״ע במידי דבר הקרבה ,והלכך כיכי דאית לי׳ לא
גזרו ,ואפי׳ לדעת כפוסקים דמדרננן אסור אפי׳ היכי דאית לי׳
לדידי׳ ,מ״מ הכא בלפני אידיהן ,דאפי׳ היכי דל״ל לדידי׳ אינו אלא
מדרבק לא גזרו כיכי דאית לי׳ ,כ״מ בדברי הגר״א סי׳ קנ״א סק״ת,
וק לספמא דהרותה אינו אלא מדרבק דלא מקרי גורם באמת,
ועיין רש״י לקמן י״ב א׳ ד״ה מפום וד״ה וה״ק וכ״מ סהא דהחירו
במלוה על פה ,ויעוץ נר״ג שכתב דאפשר אפי׳ שייך הודאה בסנוה
ע״פ ס״מ שרי ,וכ״ה כתו׳ סנהדרין כ״ג ב׳ ופ״מ ,וכ״מ מהא

דכחירו משום אינה.
ח) פ א׳ תוד״ה אסור ,ונפיא דנמ׳ הכי מפרש כר יקריב מן
המומזר .לכאורה נראה דאסור לגרום שיקריב מובחר ,אבל
הלא אץ נרם הקרבת מובחר גרע מגרם עיקר ההקרנה ,וכבר
נתבאר בע״ה ,כפי הנראה בסוניא שאץ איסור בדבר לא משום
מצות ביעור עכו״מ ,ולא משום מכבדה ,ולא משום מהנה ,אלא
האיסור משום ל״ע אי גורם עבודת איש לעכו״מ ,באיש שמוזהר
על כבודה ההיא ,והעבודה הזאת תמנע ,בהמנע ישראל אח משאו
ימתנו עמו ,ולפ״ז צ״ל דמהקרנת כחוש למובחר ,ים כאן הוספת

איש

צה

עבודה שחייבץ עליה ,אבל ז״א ,דאפי׳ את״ל דבחירת המובחר הוי
 .ככינד ורינן לפניה ,הרי אין ב״נ מחהר ע״ז כמש״כ לעיל ועוד
שבעבודה שחייבץ עליה אין שייך עוד איסור כיבוד דמישך שייך
בגרה ,ובלא״ה א״א לפרש כן דעת ר״ת ,שהרי בהדיא אמרו ו׳ ב׳
וצריכי ט׳ לשאת ולתת משום דקא מרוח לי׳ ואזיל ומודה ,אבל פי׳
דבריהם מבואר נרא״ש ,דמשום דיהי׳ לו להקריב מן המובחר אזיל
ומודה מל זה ,ויש לעיין לפר״ת מהא דפריך לקמן י״א ב׳ ויום אידס
נמי מי אסור והא ר״י שרא לי׳ לר״ב לזנוני חמרא ולר״ג לזנוני
חימץ ,וע״כ פי׳ למכור יץ וחטין דליקח מהן בין לפרש״י ובין לפר״ת
שרי בדבר המתקיים ,ולפר״ת מאי מייתי מחטץ הלא חיטי מידי
דלאו נר הקרבה כדאמר לקמן י״ד ב׳ סתמן דקאמר חיטי חיורתא
ופי׳ דקאמר לעכו״מ ופי׳ אצטריכי לי׳ כד ופרש״י שם ד״ה סד״א,
דלהכי הוי ס״ד למשרי פי׳ דהא אץ דרך חיטין להקריב נעכו״מ

וצ״גג
ט) נראה דאיסור לשאת ולתת ,אץ תלוי באיסור עשית איד ,ואפשר
־־שאין ב״נ מוזהר לקבוע ימי שמחה לעט״מ ,שעשית החג
אינו אלא עיפוף ונישוק שאץ ב״נ מוזהר ,והלכך אין איסור לגרום
הוספת שמחתו ואפשר דהוספת שמחה אינו כלל הוספת כבוד
סכו״מ ,ואין כאיסור של מו״מ ,רק שביום הזה הדבר עלול שיקריב
ועבר משום ל״ע ,או שיתן הודאה וקעבר ישראל משום לא ישמע,
ומציגו באידיהן יום נינוסיא ויום הלידה ויום המיתה ,וכן פכו״יי
שעפה משתה לבנו שאסור יומו ,אע״ג שאץ קביעות האיד לכבוד
עכו״מ ,אלא שביום מגו נותן דעתו מלה ואינו משכחה ,ולפ״ז יש
למיץ בהא דמשני י״א ב׳ שאני חגתא דטיימי דלא קביפי ופרש״י
דחגתא דטייפי לפס עכו״מ קובעץ לה אלא שאין חוששין לה כ״כ
לעשות בכל פנה ,ולכאורה נשנה דששין לה אכתי מיהא ליחסה
כאיד שאינו כלל לפס פכו״מ אלא לשם סיבה אמרח כעט״מ שעשה
משתה לבנו ,ולכאורה נראה דבעשה משתה לבנו אסור בגולה,
ונראה דאיד שנקבע לפכו״מ ואינם חוששין לי׳ קיל טפי ,ואינו רגיל
בו טכ לא בתקרובות ולא בהודאה ,ויש לעיין בל׳ התר ב׳ א׳ ד״ה
אסור שכתבו נהי דרוב אידיהן מן הקדישיס הם ט׳ ,ול״י פי׳
דבריהם ,ולכאד׳ טנתם ,שפושין קביעות יום חג לזכר איש אחד
שנולד או שמת או שאירע לו דבר מה ביום ההוא ,והאיש ההוא
אינו ט״מ על דעתם ,אלא כנביא הבעל וכיו״ב ,אבל זה צ״ע מאי
נתינת טעם הוא זה להיתרא דמו׳׳מ ,דאכחי לא גרע מיום גינוסיא
וכיואב ופשה יום משחה לבנו וכיו״ב ,וכמש״ג דאין הדבר תלוי
באיסור עשית האיד ,וצ״ע ,ואולי טגתם דחגים האלו שפיר י״ל
דדינן כמגחא דטייעי האידנא דלא אדיקי.
י) ל״ב ב׳ א״ש ט׳ דאזיל ומודה ,לעיל ר א׳ קמבפיא לי׳ אי שייך
נלשאת ולתת טעמא דאזיל ומודה ,ולכאורה היה יכול
למפשט מהא דשמואל הכא ,אלא דלא בפי למפשט אלא ממשנה
וברייתא ,ואפשר דהאי סיומא דאזיל ומודה גמ׳ קאמר לי׳ ולאו
מדשמואל ,וסימרא דשמואל יש נפרש גם לליפנא דל״ע ,דבחזרה לא
יקריב עוד לעכו״מ ,א3נ ישראל מיהדר הדר ,ויש לחוש משוס
תקרובות ,מיהו שמעינן מסוגץ כטעמא דאזיל ומודה ,ולפר״ת ,ה״נ
אינו אסור רק במידי דתקרובוח ,וטפמא דהודאה למיסר אע״ג
דאית לי׳ לדידי׳.
יא) כתבו הפוסקים ז״ג דיום איד לדידן כימים שלפניו בגילה
ומותר ,וכן היכי דיש לחוש לאיבה היה מותר אף בזמן
המשנה ,ולק במכירו מותר ,ומבואר דמוחר שאלה הלואה ופרטן,
וכן קבלת דורון ונתינת דורון ,וכן מכירה אפי׳ במידי דבר הקרבה‘,
דהא לפר״ת אץ איסור רק במידי דבר הקרבה וכן אמרו י״א ב׳
דשרי לזבוני חמרא ,והיינו במידי דרונא לאו להקרבה מזדבן ,ולא
אסור אלא מפום גזרת חכמים ,ובזה כקילו באינם אדיקי ,וכן
משום משש איבה ,אבל במילי דרובא להקרבה מזדבן ,דאסור מעיקר
הדץ ,אסור אף לדידן ,ואפי׳ לפני האיד ,וכמש״כ תו׳ י״ד ב׳ ד״ה
חצב.
יב) כתב כרא״ש והר״ג נכנס לעיר ומצאן שמחין ,כלומר שיש להן
יום איד [נ׳ הר״ן] שמח עמהן ,ונראה דהאי שמה
עמכן דקחני ,אינו שמראה להן פנים צהובות בלבד ,אלא שאוכל
C..V
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פמהן ושותה עמכן מידי דהיחרא ,דאין חיסור הוספת שמחת
הפכו״מ ולא שמחת ישראל ,ולא כנראה דשמח ביום איד ,דמינכרא
מלחא ,דלהסברת פני מזמינו קעביד .ואינו אסור רק משום חשש
הודאה ,וכמש״כ לעיל סק״ו סק״ט ,ובזה מותר משום איבה ,וכתב *
הר״ן ואפפ״כ בעל נפש ימעט כו׳ והיינו דאמרינן כו׳ יום משתה
מהו כר וסברי משרי כר מפני דרכי שלום כף דכל היכי דאיכא
לאשתמוטי לא שרינן כדי להחניף ,יש לעיין בהא דכתב דבפ״ג
ימעט ,אי בדליכא איבה אסור מן הדין ,ובחשש איבה ,אסור נגרום
אינה ,ואי דבע״ג ימעט ולא יסמוך אהיתרא דלא אדיקי ,והכרח
המצבים ,מאי האי דסיים הר״ן והיינו דאמרינן כו׳ ונראה דכונח
הר״ן דבאמת להמון עם התירו משום איבה שלא ידעו להבחין כל
מקרה ולפלס אם יכול לאשתמוטי בלא איבה ,ואם נאסרינהו ,יש
בזה משום איבה ,והלכך שרינן להו ,אבל בע״נ יפלס כל פנין וישקוד
למעט בדרך ישרה בלא איבה ,והא דבפי בירושלמי יום משתה כף
נראה דלאו בלשאת ולתת קמבעיא לי׳ דא״כ מ״ש דקמבעיא צי׳
טפי מכל אידיהן דמתנ׳ אלא לשמוח עמו ,ובמכירו עסקינן ,ומסקינן
דאסור ,ופי׳ הר״ן הטעם דאפשר לאשתמוטי ,ואין להקשות מאי
קפשיט מהא דתני ר״ח יום משתה כו׳ אסור ,דלמא ר״ח באינו
מכירו ,וככל״הגי איסורי דלשול״ת ,דדוקא באינו מכירו ,ז״א דהא
סתם מזמין במכירו הוא ,והא דשרינן לשמוח פמהן כשמצאן שמחין,
היינו שנכנס שם בלא כונה ובאקראי וכמש״כ הרץ ,אבל בחחלה
יש לו להשתמט ,אפי׳ כשמזמינו למשחה ,מיהו זה אסור לכו״נג
ולא משום חומרא לבע״נ ,ומיהו אי מזדמן ענין שיודע שיש לחוש
לאיבה ,ודאי מותר כמבואר מל׳ הר״ן ,ולפ״ז הא דאמרינן ח׳ א׳
ישראל שבחו״ל כף וכל הסוגיא ,היינו שיכולים להשתמט בלא איבה,
וכבר הכריעו הז״ל דסתמא דמלתא הכי הוא ,אבל באדם חשוב
וכיו״ב ,דנראה מלתא דיש לחוש לאיבה מותר ,והט״ז סי׳ קנ״ב
סק״א כתב לאסור בכל גווני ,וזהו היפוך דברי הר״ן ,דהא דאסרו
בירושלמי ,הוא משום דאפשר לאשתמוטי ,וכבר נחלקו עליו ,דאין
איסור במשתה רק משום הודאה וכמבואר בל׳ רש״י ח׳ ב׳ ד״ה
ובין ,ושרי משוס איבה ,מיהו בסתמא לא מחזקינן לחשש איבה,
דלח עדיף בזה לדידן ,מבמכירו לדידהו דאסר בירושלמי ,אלא
דאכחי יש להתיר משום דלא אדיק׳ ,ואין רגילין בהודאה ,ומיהו
לא מציגו בפוסקים שהתירו משום טעם זה לחוד ,ומ״מ בהכרח
כל דהו יש סעד להקל ,כל שהוא בטוח ממכשול עון ,ובע״נ יחמיר,
אם לא בחשש איבה ,ויפלס למעט בכל אפשרי ,כיון שכבר הפיס
_____ ,דעת המזמן ,וזהו בכלל דברי הרץ והרמב״ן ז״ל.
יג) ר' א׳ א״א משום  wiהא אית לי׳ כף ,נרחה דכל״שלורם^
העבירה ודאי אסור משום ל״ע ,אע״ג שהיה יכול לפשות
מבלעדו ,כגון הערב קעבר משום ל״ע ,היכי דהמלוה לא היה מלוה
מבלעדי הערב ,וכמש״כ תו ,ב״מ ע״ה ב׳ ,ונראה דקעבר משום ל״ע
נם על המלוה ,ואע״ג שמבלעדי הערב ,לוא חפן להלות לא נבצר
ממנו היכולת ,מ״מ כיון שהכריע את החפ׳ן של המלוה ,הוי ל״פ,
וה״ל אס יש לו בהמה לדידי׳ וידענו דחס עלה ,ולא יקריבה,
חשיב כלית לי׳ ,אע״ג שיש לו היכולת מבלעדי הישראל ,כיון דסוף
סוף ישראל גרם העבירה ,וטעם ההיתר באית לי׳ שלא נרם שום
איסור במעשיו ,שבלא״ה היה מקריב דידי׳ ,וכן כשמושיט לי׳,
באופן שהיה נוטל בעצמו ,אלמלא הושיטו ,ואפי׳ בכה״ג דוקא היכי
דאית לי׳ אבל כשיכול להשיגו מבלעדי הישראל ,שהיה לוקח מיד
פכו״מ ומקריב ,אע״ג דידעינן דהכי הוי פביד ,ולא הוסיף הישראל
במכירתו עבודתן ,מ״מ עובר משום ל״ע ,כיון דהשתא הישראל
גרם לו היכולת ,כ״ה דעת הגר״א ז״ל סי׳ קנ״א סק״ח ,ומיהו אי
אית לי׳ בהמה לדידי׳ ולולא שיקנה אחרת לא היה מקריבה ,שבכה״ג
אסור למוכרו מפני שמכריע את חפץ העכו״מ וכמ״ש ,בזה אי יכול

העכו״מ לקנות מזולת ישראל מותר ,כיון דישרחל לא גרם היכולת,
רק החפץ ,והחפץ ג״כ היה נשלם מבלעדי הישראל מותר ,וראי׳
מההיא דנדרים ס״ב ב׳ שהוכיח הגר״א ז״ל ,דלא אמרו ביכול
למצוא ,שהרי ודאי היו מוצאין עצים ,ואכתי מאי משני רוב פצים
להסקה ,מ״מ אי לא היו להן עצים להסקה ,היו מוכרחין למעט
עבודת עכו״מ ,אלא דבזה מכני מה שהיו יכולין לקנות נמק״א.

איש

יד) י״ד א׳ אלפני דלפני לא מפקדינן ,פי׳ כיון שבמעשיו עדיין
אין המכשול מזומן ,אין איסור ,ונראה דדוקא במוכר
לאותו שלא יקריב ,לא עבר ,אבל בהפקיר לעכו״מ ,מקרי ל״ע ,כיון
שנתן להן היכולת להשתמש בהן לעבודתן ,וכן אם מכר לשליח
המקריב ,עובר משום ל״ע ,דלא בעינן בזה דין שליחות ,שהרי סוף
סוף ,כיון שמסר ליד השליח נתן נמשלחו יכולת הקרבה ,וכן אם
נתן ישראל לשליח למכור עובר משוס ל״ע ,כיון שמפקידו למכור
הוי כמושיע לפכו״מ והשליח ממשה קוף קפביד ,ועוד שהרי בידו
ליטלו מן הלוקח ,והוא משאירו בידו וחפץ במקמו ,והיינו מקח
דפבר עלי׳ משום ל״ע ,דמה לי אי היה העכו״מ צפניו וא״ל משוך
פרתי ,ומ״ל אי גלה חפצו פ״י שליח ,ובפ״ת סי׳ קנ״א סק״א ,כתב
לפנין נתינת שוחד ,דע״י שליח הוי לפני דלפני ,וז״א למש״ט
ועוד נראה ,דאפי׳ להלות לב״נ ,לחת שוחד לשופטו ,הוי ל״ע ,דחד
לפגי הוא ,ול״ד לדהכי ,דאין האיסור רק ההקרבה ,וכשמוכר
להמקריב ,הוי כהזמין ההקרבה ,אבל כשמוכר לתגר ,לא הזמין
רק את מכירת התגר ,ואין כאן איסור עדיין ,משא״כ בקבלת שוחד
דהאיסור בקבלה קדם שיעות כדין ,וכיון שמלוה לי׳ נתת שוחד
כבר הזמין את האיסור שהוא קבלת השוחד של השופע ,וכש״כ
לדעת תף שכתב הגר״א ז״ל סי׳ קל״ט ס״ק ל״ב דמה דידעינן
דודאי ימכור להם כוי כאילו מתחלה מכרו להם ,שאין שייך כלל
לדון בהיתר שליח ,ומיהו דינא דהחו״י שכ׳ הפ״ת שם ,לא שייך
אלא כשהבע״ד ב״נ ,אבל כשהבע״ד ישראל ,לאו שם דיינא מלי׳
דדיין הב״נ ,ולא שייך איסור בזה משום שוחד.
טו) בט״ז סי׳ קמ״ח סק״ג הקשה בשם הב״ח דלמה לא עבר
משום ל״ע ,בגרם הודאה לב״נ ,ותי׳ הב״ח ,הוא
כמש״כ לעיל סק״ו ,והט״ז השיגו דהודאה הוי קבלה ,ולכן ? 2הוא
ז״ל ,משום דליכא ל״ע רק בתרי עברי דנהרא ,ולפי מש״ב לעיל
ס״ק י״ג ,דהיכי דידוע דבלפדו לח יעבוד קינא ל״ע ,אע״ג דלא
 .גרם היכולת ,לא יתכן תי^ט״ז',ו;יכמ למימר ,משום דסוף־סוף
יקנה מאחר ,ויודה ,ז״א ,דנראה דעיקר הודאתו בקונה מישראל,
ועוד דהכא הוי כגרם לי׳ היכולת ,טון שהודאתו ,על הטוב שמזדמן
לו ,ובזה לא מהני מה שהיה מוצא במק״א ,לדעת הגר״א ז״ל
וכמש״כ ס״ק י״ג ,ומה שהק׳ הט״ז ז״ל דהוי קבלה ,כבר השיב
בנכ״כ דשא״ה דאמר אלי אתה ,אמנם יש לעיין ,אי איכא בהודאתו
הזכרת אני ,אי חשיב קבלה ,ואי השיב קבלה ,א״כ לקושטא דמלתא
איכא על הרוב בהודאה ,דבר שב״ד של ישראל ממיתין עליהן וב״נ
מוזהר עליהן ,והנה בסנהדרין ס״א א׳ ב׳ מבואר דהאומר אעבוד
חייב ,ופי׳ בתו׳ שם שהוא משום קבלה ודבריהם מוכרחים גם
למסקנא שם ,שהרי לר״א בישראל מומר וכן לרבינא בכל אדם חייב
באלך ואעבוד ,אף בלא ניסח ,דלא שייך טעמא דפרש״י מקרא דלא
תאבה ,ועוד נראה ,דהא דיליף מקרח דלא תאבה ,האי חיובא נמי
משום עבודת קבלה ,אלה דיניף דחשיב קבנה.
טז) ואין להקשות אי חשיב כקבלה מאי פריך עובד אין אומר לח,
הא קחני לי׳ סיפא אומר ,כדקתני והמקבלו כו׳ ,דכיון
דבאלך ואעבוד ליכא באמירתן ביאור הקבלה ,הו״ל למחשבה
באפה נפשה ,ומסיק רבינא דסמך אמתנ׳ דלקמן ,אבל אין לומר
דליתני האומר ולא בעינן העובד ,שהרי איכא עובד בלא אומר
ואומר בלא עובד ,ומתרתי קראי ילפינן לה ,עבודה ,מאיכה יעבדו,
ואומר ,מקרא דעגל ,דהוקש לזביחה ,ומ״מ למדנו דלכו״ע אלך
ואעבוד משיב קבלה ,,ואפי׳ למאן דפער משום דדלמא הדר בי׳,
והלכך לא חשיב כקבלה ,כיון דמקבנו בלשון אלך ואעבוד ,והמובן
מדבריו עוד רפוי בעצם ,ואינו כהסכם מוחלטי ,הוי סתמי׳ כאינו
מקבלו עד שיעבוד ,והלכך כל שידעינן שהסכמתו חזקה לעבוד
חשיב כקבלה מיד ,והלכך חייב בישראל מומר שניסת וא״ל כך
מריעה כף לכו״ע ,ולפ״ז נראה דכשאומר ארור מולך שעזרה לו
וכן בכל לשון הודאה ,לא גרע מאעבוד דחשיב כאומר אלי אתה,
כיון שמסכים לעבדה ,וה״נ הודאה ,מורה על קבלתו ,בין שהזכיר
אלי ובין שלא הזכיר.
ח) אמנם נראה ,שאין דין קבלה ,אלא קדם עבודה ,דאז כשאומר
אלי אתה ,מובנו שמסכים מעתה על ישותה וכתה
לעבדה

חזון איש ־ יורה דעה קרליץ ,אברהם ישעיהו בן שמריהו יוסף עמוד מס  198הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

חזרן

הלכות עבודת כוכבים סימן סב

נעבדה .תהי כבידה שחיינין עציה ,ונן כשאומר התאנה אנך
ואעבוד שיש בזה מובן הר,בנה ,א3נ כשכבר עבד ,וכל שנא שב,
היא בחזקת עובד ,והכו״מ עומדת באיסורה ע״י[ ,שהרי כו״מ
שהניאיה עיבדיה מותרת] בזה אי אומר אעבוד ,אין בזה המובן
קבלה מעתה ,אנא הוראה ענ זמן עבודה שיעבדה ,ואף שיש בזה
סיפור דברים שהוא נתון לה ,אין זה עבודת הקבנה ,וקרא דיליף
מני׳ נמי הכי היא ,שאמרו נאדש הדבר ולהסכים על העגל כמבואר
לשון המקרא ,ולפ״ז נראה דלעונם אין בהודאה דבר שב״נ מוזהר
פני׳ ,ואף אם אומר אני מונך ,שאיני לשון קבלה עתה הנא הזכרת
יתום שביניהן מכבר ,מיהו כשאומר אני התה להוד במאמר מוכרת,
יש נהסהפק ,דהשיב כמובן קבלה אף שכבר הורגל בעבודתה ,והא
ימשני ר״א בישראל מומר ,צא במוהר להאי כו״מ קאמר ,אנא
לאהריני ,וחפ״ה ל״א בו דהדר .כיון דהוא מימר ,ובנא״ה צ״נ כן,
דאה איתא דר״א במומר להאי דוקא קאהר ,א״כ תקשה הא ונחלקו
ר*מ ור״י במסית נעצמו ואמר אין ,כיון דאינו חייב באהר אין אלה
במומר דוקא וא״כ ע״כ ה״נ במומר פניגי ,ואי במומר נהאי ,מאי
האי דקאהר דאחיך בי׳ ,וע״כ במומר לכו״ה דענהא ,וכיד נראה,
דאין דין מסית אלא מהנישה אינו עובדה ,אבג כעעובדה בנאו
דידי׳ ,אלא שמסיתו שילך עתה לעבדה ,אף שהחיוב על כל עבודה,
מ״מ אין בזה דין מסיח ,וע״כ ר״א במומר לשחר כו״מ קאמר,
ומהא דחייב באלך ואעבוד משום קבלה ,למדנו דקבלה שלא בפניה
חשיב קבלה ,וצ״ל דהא דקחני במתג׳ פס ם׳ נ׳״בל׳ אתה נ״ד,
לל״ק דפרש״י שם.
יח) וכן בנודר ומקיים בשמו דתנן שם ס׳ צ׳ .דאינו אלא בלאו
י״ל אף אם מזכירו בלשון אלי צא חשיב קבלה ,ומיהו ענין
שבועה בשמו לחוד ודאי נלמד מזה דלא חשיב כמקנלו דאל״כ לא
מש״ל שיהא בלאי ,ובמהר״מ לובלין בחי׳ לסנהדרין ס״ג ב׳ האריך
ל״ל טעמא דלא ישמע ת״ל משום ל״ע ,והוא תמוה שהרי אין ב״נ
מוזהר על שבועה וכדחניא נ״ו ב׳ כל שאין ישראל נהרג אין ב״נ
מוזהר.
יע) סנהדרין ס״ג ב׳ תוד״ה אסור ,נראה ביאור דבריהם ,דהא
דאסור הזכרת פס כו״מ ,היינו שמה שהונח פג
גושמה כמי פעור מולך וכיו״ב ,אבל שם אלוה שהניחו עליה ,שעיקר
שם הזה סי׳ הכח ,אלא שבכוזבם הניחו שם הזה על גשם ההוא ,אין
איסור בהזכרת שם הלוה ,והלכך כשהפוער ישבע בשם אלי לחוד וצא
הזכיר פעור ,אין איסור לישראל בגרם הזה ,והעכו״מ שבזמנם היו
נשבעין בשם אלוה לחוד ולא היו מזכירין את שם הפרטית של כו״מ
שלהם ,וזהו שכתבו אע״ג שמזכירין ש״ש וכונתם לד״א כו׳ ,והוסיפו
עוד שכונתם לעושה שמים כו׳ ,ר״ל שהעכו״מ שבזמניהם האמינו
בבורח אלא שיחסו לו גשמות ומקרים והשתנות פד שחשבו את גשם
נברח לאלוה ,והלכך בהזכרת שם שמיס משתפים את בורא שמיס
וד״א ,והלכך יש בזה קולא בדין לא ישמע ,כיון שבאמת השם פמזכירין
הונח אצלם על עושה שמים ,אבל יש בזה משום שיתוף ש״ש וד״א,
שזהו איסיר יותר חמור מהזכרת שם כו״מ ,ונזה כתבו דעל האיסור
הזה אי; אני מוזהרין על גרמו ,ומשום ל״ע ליכא ,דב״נ אין מוזהר על
שיתוף השם ,שזה אינו דבר שישראל נהרג פ״ז ואין ב״נ מוזהר,
ימדבריהם למדנו שאילו היו מזכירין את כו״מ שלהם בשמה הפרטית
היה אסיר לישראל משוס נא ישמע ,ומבואר דכא עלתה על דעת
רבותינו להסתפק שלא יהי׳ לה ולעובדיה דין עכו״מ ,מפני אמונתם
בעושה שמים ,דכל שעובדין נברא ,ומיחסין לו בחירה עצמית וממשלה
זהי עיקר כו״מ ,ומש״כ בם׳ פ״ח על הרא״ש בזה צ״ע ,יכן דברי
מהר״ה גיבלין בביאור דבריהם נ״ע ,יעי' פ״ת יו״ד סי' קמ״ז סק״ב
שהביא כ; בשם אחיינים ז״ל .ובנוב״י שם בתשובה מב״ה ,אין הלשין
מכוון ,יבפמ״ג כה נראה כמפרש משוה כישוף כ״ע וד״א היינו
הקדשים שכתבי ,וכמדומה שאין זה שיתוף ,וכמש״ב תו׳ ס״ג א׳ וצ״ע.
כ) והנה מדבריהם מבואר שהמזכיר שם אנוה על כי״מ ,לא חשיב
כאומר אלי אתה ,וכמש״כ לעיל ,ונראה דבדין מקבלו
•דיקא כשאימר אני אבנ כשאומר אל אתה ,חיני אלא מודה בכו״מ,
הבג אין זה עובד .ינפ״ז אוני היו מזכירין בלשון זה ,ייש נעיין בדברי
הי׳ דאכתי יהי׳ ב״נ מוזהר ,משים מינית ,דנראה דב״נ מוזהר אמינות

איש

דהלא קבלת מלכות שמים הוא היסוד של ציווי ז׳ מנות ,והפשר שא
האיסור בדיבור אנא בלב ,ואפשר דבמינות על שיתוף מין ב״נ מוזה(
כל שיש קיום לציווי ז׳ מצות מפי אדון עונם וצ״ע.
כא) ובעובד כו״מ נראה דדוקא בעובד נברא באמת ,אבל א ;
נייר בנפשו ,כח־נברא כזב ועובדו ,אינו אלא מינוי
ואינו חייב על עבודתו ,וכמו בן במאמין בכח נבדל זולת הבורא יי
ועובדו ,הוי מין ,ולא עובד כו״מ ,וזה נכלל בדברי הר״מ בה׳ תשובה
שהמיחם ההינה הוא מין ,ונא כעובד .יכם לדעת הרהב";
ז״ל שם שאין זה מין ,נראה דהיינו דוקא מי שלא עיין בדבר או שדעת
קצרה ,אבל המבין שאין יתכן כל המסור לנו באמונחינו מאמיתי
הבורא ב״ה ,לבעל נוף ,ובכ״ז מיחס שמיס וארן ,לנבראים מבע׳
תמונה ,מודה הראב״ד שזה מין ,שהרי הוא כופר בעיקר ,וחפשו'
שהרמב״ם ז״ל מודה ,שמי פלא עיין ולבבו שלם בכל המסור מאמתה
הבורא ,שהוא ית׳ קדמון ,ובורא הכל ,ואין מצוי זוגתו ,ובכ״ז חשב
בתמונה ,שהוא כישראל כשר וטוב ,ואינו אלא מן התועים וכמו שסיים
הראב״ד ז״ל בלשונו ,ומש״ב הראב״ד ז״ל [כפי נוסחת הספרים]
וכמה גדולים וטובים ממנו כו׳ האי "ממנו" ר״ל ממנו עם ישראל.
כב) מיהו בעובד לנפש של נברא ,אף שכבר אבדה יש בה משוס
כו״מ ,כמו לנפש נכרתה ,שהרי עדיין היא קימת
נמשסע ,ותמונה שעושי; לזכרונה ועובדין נה ,על הכונה שזהו
עבודת הכו״מ ורצון יראתם ,נ״ע אי הוי כעכו״מ עצמה ,או;
כמשמשין ,ומיהו אם הכינה למשפיע על האמינה הזאת שפע
וכח ,ודאי הוא עכו״מ עצמה ,וצ״ע.
כג) ב׳ א׳ הוד״ה אסור ,לכך נראה דטעם ההיתר כר ומה״ט שרי
נו׳ ,מדברי תו׳ דסנהדרין פבס״ק י״ע ,מבואר שעכו״מ
שבזמנם עדיין עובדי עכו״מ היו ,והא דנסתפקו בהם כאן ,היינו אי
תשיבי אדיקי כבזמן התנמוד ,נאסור יום איד ,א״ד דנדידן יום א׳ד
כנפניו נדידהי ,והא דהביאו ראי׳ מנקמן ס״ה א׳ אע״ג דהתה נראה
;־כפרו בעכו״מ היינו משום דמסקינן שם דלההיוחו אין דינו כי״ת,
יבזה הביאו ראי׳ דכא היתה גזרה כללית לאסור ייו״מ ,דא״ככלשהוא
עדיין בדין עכו״ם אסור,וע״כ שאין האיסור אצ ו אסישנחיש בהמי
מו״מ שהיא עישה עתה משום הודאה ,ועי׳ בל׳ הרא״ש ,יכן הא דאמרו
שבחו״נ לאו עובדי עכו״מ אלא מאב״י ,אינו אלא רפיון ידם מעכו״ס,
הבג הין נפקותא בזה לא לענין איסור והיתר ונא נענין חייב ופעור.
יתקרובתן משוס מעשה אבותיה! אסורה מה״ת ככל הקרובות;

כד) ט״ו ב׳ חוד״ה לעכו״מ ,וא״ת מ״ש כר ,נראה דהמוכר בהמה
גסה לעכו״מ ,אינו עובר משום ל״ע ,ואע״ג דראו
חכמים נאסרו שיביא הדבר למכשול שאנה ושכירות ,מ״מ נאו גירי
דיצי׳ היא ,ואינו עובר רק אתקנתא דרבנן שאזהרתו מנא תסור,
ימ״מ הקשו דאין שייך להחמיר בסייג זה יותר מאילו היה גרם
נסיוני יוצא בהדיא ,ע״י הוכר בהמתו לעכו״מ ,שלא היה ראיי
נאסור למכור נחשוד ,והרי לא מצאו חכמים לאסיר לפני דנפני,משום
מגדר מלהא ,אבל צ״ע שהרי גדרו חכמים שלא יבוא ישראל להכשל
אפי' ע״י כמה סיבות ,והרי אסרי נמכור נעכו״מ עריפתא דלה
מינכרא דנמא אתי לזביני נישראל [חולין נ״ג ב׳] ,וודאי דים נאסור
גפני דלפני כל שיסובב בעקבו מכפול ישראל ,ואפי׳ הראשון פיכו״מ
דנה שייך תירו' התו׳ ,ומיהו היכי דהראשון ישראג אף שהנכשג
עכו״מ ודאי אסור ,וכהי׳ הר״א ,ומה״ט אסיר נמכור חבילת לבונה
זכה נישראנ חשוד ,ואע״ג דמוכרין להן חבילה כדאמר י״ד א׳ ,ישראל
חשוד שאני ,ובעיקר דינא לפני דלפני יש לעיין הם השני יכשל בשוגג,
יהי ידע הוי פריש ,אי נאמר בזה דין לפני דנפני ,די״ל דלא נאמר הנא
אי הנכשל מזיד,דבאמת כל המעשה מתיהם אל השני שהוא בעל
בחירה ומוזהר ,אנא שמ״מ מוזהר על הגרמא ,ובזה כל שעדיין מחוסר
מעשה ,לא מנכרא גרמא דידי׳ ,אבל כל שנכשל בשוגג מהיחס הכשלון
;המכשיל ,וי״ל דמוזהר גם בלפני דלפני ,ועיין לעיל סק״ז דאפשר
דבמזיר אין על הגורם איסור נגד הנכשל ,אלא לפני ד׳ שגרם
נהעשות דבר השנאוי לפני המקום ,ובזה שרינן צפני דלפני,
אבג כשהנכשג שיגג ,בזה הוא הוטא שמכשיל רעהי ,י״ל דמקרי
מכפיל ,אף במעשה רחוקה.
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חידושי ב ת ר א מ״ת  /פסחים

דלאו כדרך הנאתן היא (דדרך הנאתן הוה באכילה) לכן ליכא איסור דאורייתא,
וגם איסור דרבנן ליכא כדי שלא תפסד הקדש ,וגם אין לומר דקושית הגמרא
מהא דנמכרין ,דהוי כדרך הנאתן ,דז״א דכל נפש מכם כתיב ולא הקדש .ודילמא
י״ל דאחר שנתערב בעפר ואפר באמה ובנחל קדרון שוב אין ראויה לאכילה אלא
לזבל ,ובמצב הנוכחי דרך הנאתן היא.
קלג) כב:

והרי אבר מן החי כו׳ הא לכלבים שרי .והקשה הגרא״ו ז״ל וז״ל

ק״ל הא בחולין (קב ):פליגי רבי וראב״ש כו׳ וראב״ש ס״ל ד(בהמה) לאברים
עומדת דק״ו אם על אבר ממנה חייב על כולה לכ״ש ,וא״כ דלמא ר׳ נתן ס״ל
כראב״ש דבהמה בחייה לאברים עומדת וממילא מוכח דאמ״ה מותר בהנאה
מדכתיב ומכרו את השור החי כו׳ (ע״ש מה שתירץ) ע״כ .ולכאורה י״ל דעדיף
מיניה תירצו בגמרא דר׳ נתן אף כרבי ס״ל.
קלד) כב :רנ״א מנין שלא יושיט אדם כוס יין לנזיר ואבר מן החי לבני נח
ת״ל ולפני עור לא תתן מכשול .והביא בקובץ שעורים סד״ה וז״ל והנה מהד קרא
ילפינן נמי דאסור ליתן לחבירו עצה שאינה הוגנת לו ,וכתב במנחת חינוך דגם
האיסור הזה שייך בנכרי כו׳ והנה צריך להבין דמאי שנא לאו דלפני עור מכל
הלאוין שאינן נוהגין בנכרי כמו לא תגנוב ולא תגזול שאפי׳ למ״ד גזל עכו״ם
אסור ילפינן ליה מקראי אחריני ,וכן לא תרצח ,וצ״ל דלעגין להאכיל דבר האיסור
שקפידת התורה היתד .שלא יעשה איסור ע״י ישראל ,וה״נ במושיט אבמה״ח
לנכרי נעשה איסור ע״י המושיט ,אבל במייעץ עצה שאינו הוגנת הוי כמו כל
האיסורין שבין אדם לחבירו שאינן נוהגין בנכרי ע״ב .ן וצ׳׳ע דכיון דנכלל
בעבירת לפני עור האי דלא יתן עצה שאינה הוגנת ,שמעינן דהאיסור הוא שלא
להכשיל חבירו בין בעצה שאינה הוגנת ובין בעבירה בין בחסרון גשמי ובין
■“בחסרון רוחני ,ואין הגדר שלא יעשה איסור ע״י ישראל ,מה שלא שייך בעצה
שאינה הוגנת.
ולכאורה יש לדייק מריש פ׳ קדושים ,דבין הפסוקים לפני הלאו דלפני עור
(לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש כעמיתו ,לא תעשק את רעד) ובין
הפסוקים לאחריו (לא תעשו עול במשפט כו׳ בצדק תשפט עמיתך ,לא תלך רכיל
בעמך לא תעמד על דם רעד ,לא תשנא את אחיד כו׳ הוכיח תוכיח את עמיתך,
לא תקם ולא תטר את כני עמד ואהבת לרעד כמוך) ,בכולס מיעטה התורה לאסור
דוקא בעמיתו וברעך ובבני עמך ,ורק בלפני עור לבד לא הוסיפה התורה פרט זה
(דגם בהא דלא תקלל חרש ידעינן מנשיא כעמך לא תאור ,דרק בישראל אסור).
וע״כ השמיטה תורה האי תנאי בלפ״ע ,לחדש דגם לפני עכו״ם אסור ליתן מכשול.
וע׳ בחינוך דחידש דלא תלין פעולת שכיר הנאמר בהאי פרשה הוי גם בנכרי,
דלכאורה דייק כן כנ״ל דבסוף האי פסוק לא כתוב רעך ,אבל קשה דהוא עצמו
סובר דלפני עור הוי רק בישראל נגד התנא.
קלה) כב :תוס׳ ד״ה ואבר וז״ל תימה כיון דבאבר מן החי של נכרי מיירי
כדאמר בפ״ק דמם׳ ע״ג מדקתני לא יושיט ולא קתני לא יתן כו׳ ע״כ ,והעיר
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פסחים  /חידושי בתרא מ״ת

המהרש״א ז״ל וז״ל אחרי העיון שם לא מצאתי דמדייק מיניה דבשל עכו״ם איירי
מדקתני לא יושיט ,אלא מדקתני לא יושיט ולא קתבי לא יתן דייק מינה דקאי
בתרי עברי דנהרא ודו״ק ע״כ .והנה תוס׳ שם בא״ד מנין כתבו וז״ל אבל אם
ידוע לו שרוצה לאכלו אסור להושיט לו ואפי׳ הוא שלו מדקאמר אי לא יהיב ליה
שקיל ליה איהו ע״כ .והייני דהסתפקו לומר דכי אית ליה לדידיה ליכא לפני עור,
ועל זה הקשו מר׳ נתן דאיכא לפני עור אף ד״הא הכא דכי לא יהבינן ליה שקלי
איהו" .וצ״ע מנ״ל לבעלי גמרא דמיירי בשל עכו״ם שביכלתו לקחת בלי רשות
אחרים ,דילמא מיירי בשל ישראל דאי לא יהיב ליה לא יוכל לקחתו .אלא ע״כ
דדייקי כן ,כדפי׳ תום׳ דידן ,מדתגי לא יושיט במקום לא יתן ,דלא מיירי בשל
ישראל הנותן לעכו״ם אלא בשל עכו״ם דרק מושיט לו את שלו.

לןלו)כב :רש״י סד״ה את לא דריש וז״ל כיון שהגיע לאת ה׳ אלקיך תירא ,אמר
מה ארבה לירא עמו פירש מכולן וחזר בו מכל ריבויין שדרש ,דמדהא לאו לרבויי
אתא ,כולהו נמי לאו לרבויי אתו ע״כ .וצ״ע דהא אף בפסוק שלם המיותר מכיון
דיש לדורשו מק״ו ,אמריגן דטרח וכתב ליה קרא כל היכא דא״א לדורשו ,אבל
כל היכא דאיכא למידרש דרשינן (קידושין ד.־ד ,):וכן הכא יאמר ר״ש דאף
דהכא א״א לדורשו כיון שאין שוה לקב״ה ביראתו (עי׳ מהרש״א ז״ל) וע״כ טרח
וכתב לה קרא ,מ״מ כל "את" אחר דאיכא למידרש דרשינן ,ומדוע יסתלק מכל
שאר דרשותיו .ויש לחלק בין ק״ו ,דעצם הדין חידוש ולא סמכה תורה שתבין
■הק״ו מסברת עצמך ,לבין "את" מיותר לגמרי ,וע״כ מוכרח לשמעון העמסוני
דיפוי הלשון הוא לדבר ב״את" ,ושוב אין הוכחה לדרוש שאר אתין.
קלז) כב :תוס׳ בא״ד מנין וז״ל וכן הדלקה ס״ד דשריא כיון דהוי דרך ביעורו,
ולמ״ד אין שבח עצים בפת דשרי עצים בהדלקה ,הא דאסר קרא הכא היינו
בשמן דהוי בעין בשךולק בנר אבל עצים נעשה גחלים והשלהבת בא מן הגחלים
ע״כ .וצ״ע דהטעם להתיר בשעת ביעורן האי כדהביאו תוס׳ לעיל כא :ד״ה בהדי
דקשריף ליה ליתהני מיניה וז״ל כל הנשרפין אפרן מותר וקס״ד בהדי דקשריף
ליה ליתהגי מיניה ע״כ ,וכן ערלה מהנשרפין ,עי׳ פ״י ,וא״כ שייך רק להתיר
כשנעשים אפר בשעת הביעור והיינו בעצים ,להאי מ״ד דאין שבח עצים בפת,
דבשעת ביעור כל משהו ומשהו נעשה גחלים בזמן הוצאת החום ,משא״כ בשמן
כיון דבעין הוא בשעת ביעור ולא נעשו לאפר מה ה״א יש להתיר ,ושוב קשה
למה לי ייתור מיוחד לאסור דליקת שמן ערלה.
והתלמיד משה זליג נ״י רצה לפרש דכוונת תום׳ דהאי מ״ד דאין שבח
עצים בפת מעמיד הה״א דהברייתא בשמן ,והיינו דבלי יתור דערלה ה״א דרק
שמן אסור אבל לא עץ ,קמ״ל יתור ערלה דגם עצים אסור אף דאין שבח עצים
בפת .אבל א״א לפרש כן דהא לקמן כו :בתנור שהסיקו בקליפי ערלה תלו
טעם רבי לאיסור משום דיש שבת עצים בפת אבל לחכמים מותר משום דאין

שבח עצים בפת ,שמעינן דאף אחר הג׳ ערלה עדיין מותר למ״ד אין שבח
עצים בפת ,וע״כ מעמיד הפסוק דאיסור הדלקה בשמן ,ושוב קשה כנ״ל דלמה לי
ייתור לאסור שמן כיון דאין שייך בו ההיתר דכל הנשרפין "אפרן" מותר משא״כ
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חבלים

90

ל טעים על טדת פרום

מנמיהון דחפקי טבדייהז לחרותא ועוד תי׳ וכאחת אין הלכה
כמק אלא כרשב״ג ואמר אין העבר טחב אלא רט ראשון
כותב שטר חוב לרט שני מל דמיו ונמלא דרנו שני טחב
את השחרור בחנם .אלא דנם להפוך ליכא למשמע חינה
מרשכ״ג דטפין רט שני לכתוב שמר שחרור בחנם וה״ה
דטפיס את הבנות לחתום שמר הילק בחנם די״ל שאני התם
דאיכא תיקון גדול שלא יוציאו לעז חש״ה חתנו חכמים
שיכפוהו ונא בשאר דוכחי דליכא תיקון כולי האי עכ״ד:

לדבריו

לא נהירין לי במחכ״ת .דמ״ש שיש לו טעם שאינו
רוצה שילעיזו מליו דעביו איסור דחשחרר עבדו .
לא נראה דהא משחרר מ״פ צווי ב״ד וקלא אית ליה שמשה
כדן נשגס דלא שייך כלל בזה איסור שחרור טפמ״ש רשב״א
שבת (ר ע״א) דבחליו בן חורין ל״ש משה דלעולס בהם
תטטדו מטס דאינו יטל לעטד בו וכ״ש הכא רהוא בן חורין
גמור דשחרור של רט הראשון הפקיע מיד שיעבור  .ומ״ש
בתי' שגי דקיי״ל כרשב״ג וא״ב רבו שני כותב שמר שחדר
בחנם .איני מבק דהא רבו ראשון כותב לי שסר על דמיו
ומלוי׳ מלוי' מתה דמתחלה היה לו חוב בע״פ ומתה יש לו
שמר על בע״ח  .יבטיקר קו׳ החכם הנ״ל למה אין כופים את
רבי שני לכתיב לו שחרור בחנם נראה טון דבאמח אית
ליה פסידא שמשה לי את המבד אפותיקי סל חובו ומש״ה
אף דשחרור מפקיט מיד שעטד מ״מ לא חייבוהי חכמים
לכתוב שטר שחרור בחנם משא״כ הכא דאין להכנות פסידא
שאין מגיע להן כלים מ״פ_1ת טפיס אותן לסלק עצמם .
אי י״ל דל״ש כופים על מדת סדום אלא היכא שההיזק בריר
מתה  .אבל החם יכול רבו שני לומר אני לא איציא עליך
לעז מנד כללוכשתשמעני תוציא לעז אז תתבעני לדן זע״כ
---צוצרט לתקנה מיוחדת מפני תיקון הטולם :וסייי״ש עוד בנח״ל שהקשה משלמי הנבורים כתוטת (צה
ע״א) בהנהו תרי שטרי דאתו לקחי׳ דר׳ יוסף
חד כתיב ביה בחמשה בניסן וחד בניסן סחמא וכז' מחי
הקנהיה לכתט הרשאה ׳ה לזה וט בש״ג שאין כופים בעל
ה' בניס; ליתן הרשאה לחברו וק׳ הא כיפים על מדת סדום
והי׳ דהתס מיירי בטחן איזה טעם לדבריו דזילא לי׳ וכה״ג:

וחובתי

לכאורה לחח ע״פ מתני׳ יבמות (קיא ע״ב)
בטדרח הנאה מיבמה לאחר מיתת בעלה
מבקשים הימט שיחלוץ .וכן אס גתכייגה לכך אפי' בחיי
בטנה מבקשיה הימט שיחלוץ לה ולא אמרי׳ מפיס על מדת
הדום משוס דהיא גרמה ונתנה אצבע בין שניה וכמ״ש תום׳
שם ד״ה לאחר וכ'כ נ״י שם  .הרי דהינא שהיא גרמה
אין כיפים על מדת סדום  .ואף דלפמ״ש תום׳ שם דחליצה
בזיון היא לו אין ראיה ד״ל דנא״ה דאיט מדת סדום דהא
חסר הוא .אך יש ראיה לפח״ש ג״י שם דאחר ל׳ יום מש״ה

בנעימים

אין טפים לחלץ אף דלדבריו ככר נפטרה מחט משוס דיטל
לטעון אע*פ שנחתי לה גט אינה אסירה טלי בחזרה ואולי
תתפייס ותחזור לי ואיני רוצה לאסרה עלי בחלילה .ולדבריו
הבא שנדרה הנאה ממט דס״ס אסירה עליו ואיט חסר כלום
בחלילה ומ״מ אין כופים אותו לחלוץ וע״כ משוס דגרמה לעצמה
לכן אין כופים אוחו אע*פ שלא חסר כלום וא״כ הכא נמי
דכעל השטר אפסיד אנפשיה בתה שכתב בניסן סתם וגרס
לעצמו לכך אין כופים לחברו לכתוב לו הרשאה וכיוצא בזה
כתב בישועת ישראל כ״ו רמש״ה בב״ק (קב ע״ב) אין כופים
דש גלותא לחכור דהלוקח נרם ואיהו דאפסיר אנפשיה במט
שהכניס את ריש גלותא בזה כלא ידיעתו ,וכן מש״ה אין
כיפין אח המוכר לכתוב לו שטר אחר משוס רהלוקח גרס
לעצמי דהכנים את המוכר בטורח זה לכתוב שגי שטרות :
שנחי יראיחי ומנח׳ שם נראה להפוך דקאחר משוס
לא זלוחייכי כטינא משמע הא לא״ה היו כופין את
ר״ג לכתוב שטר ול״א דהלוהח גרם לעצמו ואיהו דאפסיד
אנפשיה .ומאד יפלא על הגתין ז״ל איך יפרנס דבלי הגמ׳.
וכן ח״ש שם במוכר דאין כופים לכתיב שטר אחר .הלא הרא״ש
כתב שם מטעם דלא ניחא לי דלפשו עלי שטרי .וכן מ*ש שס
טעם טל סיניא דכ״ב (טז ע״א) רמש״ה חוור בשטר דהיה החוכר
יטל לימר בתחלח המכר שמוכר על תנאי שלא יתפרסם
ואיט רוצה לישן שטר .א״י מה סגי לי בטעס שכתבו חיס׳
ורא״ש ונ״י כנ״ל .וגס תמהני לחה לא הביא כלל טיקר הראי׳
ממתני׳ יבמות בטדרת הנאה ו־כ׳ היס׳ ונ״י דחש״ה ל״א
כופים משים דהיא נרמה לה :
צ״ל דאפי׳ אס הוא גרס לעצמו אמרי׳ כופים טל
מרת סדום כל זמן שלא פשע בזה וחש״ה אף שקנה
בשם ר״ג היו כופים את ר״ג לכתוב ל' אי לאו טעמא דלא
זלותייט בעינא ושאני התס בנדרה הגאה דפשעה בזה דהא
ידעה שבגדר זה מפקיעה א״ע תמצות יכום ועי׳ ברמכ״ס פ״ב
מינוס המ״ו דיש לה דין תורות ;

אבל

אע״כ

למשה

לי על המג״א בטף תוספתא נזיקין שנשאל באשה
שזנתה ברלין ותובעת לבטלה שיגרשנה והוא איט
׳
רוצה אם טפין אותו לגרשה או כיון דהיא גרמה במעשיה
לאסרה עליו תתעגן ותשב טר שתלבין ראשה והשיב דטפיס
אית' לגרשה ועי׳ נו״ב קמא אה״ע סי׳ מ״ב שג״כ מסיטן בוה.
ותמוה דהלא מפורש במתני׳ יבמות (קיא ע״ב) בנודרת הנאה
דאס היא גרמה אין כיפים על חדת סדום וכ״כ שו״ת רשב״א
תת״ב מובא אה״ע קסה ס״ב בהג״ה הי' יבמה כק ונתקדשה
לאחר כדי שלא יוכל ליבמה אין כופים אותו לחלוץ כיין שהיא
גרמה לעצמה שתיאסר עליז ו6״כ בוינתה הרין טחן דאין כופים
אותו לגרשה ואולי י״ל כרי להצילה מעברה שמח תזנה לכן
נכון לטפו לגרשה ועי׳ אה״ע סי' א׳ ס״י בהג״ה וסימן ק״מ

ם״ה בהג״ה:

אות ל .סומא לא

לפגי עור

ת*כ

ציונים ומראה מקומות

שמיני ש״ח א׳ ב׳ .שם שי״ב א׳ .ירושלמי ערלה פ״ג ה״א .טכילתא נא.
יבמות (קי״ד ע״א וט״ב)« טחני' ב״ט (מה ט״ב) ,דמאי ש״ב ט״ד .שם פ׳ו
מ״ט ורש״י חנינה (כה ע״ב) ד״ח יטל .מתגי׳ ע״ז (יד ע״ג) .מתני׳ רשיב דע״ז.

מתני' ביט (ס ע״א) ולא לתגר ורש״י שם ד״ה והא אנן .מתני׳ כחובות (עב ע״א).
זיחנ״ם
t
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ורטבים פכ״ד מאישות הי״א וה״ד .שם .פסחים (נב ע״ב) .ט״ק (ה ע״א .יו ע״א).
קדושין (לב ע״א) .ב״ט (צ ט״ב) .ע״ז ספ״א (מ ע״א) .עיררבין (לב ע״א) .נדרים (סב

ט״ב) .ב״ט (ה ט״ב .סח ט״ב .מה ט״ב)« חולין (י ע״א .ז ט״ב .לג ע״א) מזמנים ישיאל ובו׳,
בנורות (בא ט״ב) .נרה (נו ע״א) .מתני ,נימין (פא ע״א) משאלת ובו׳ .ירושלמי
פ״ג דטאי ה״א .תום׳ ב״ט (י ט״ב) ד״ה דאמר .תום׳ חנינה (•נ ע״א! ד״ה אין.
תום׳ שש (יח ט״ב) ד״ה חולו .תום׳ שבת (נ ע״א) ד״ר .בנא .תום׳ קדושין (ט
ע״א) ד״ה אבל .תום׳ סנהדרין(« ט״ב) ד״ה אסור .רטיא ירד קנ״ז סיא דג״ח
נ׳ בשם רץ .ספר המצות ל״ת רצ״ט .רטנ״ם פי״ב סרוצח הי״ד:

א£י׳

באישר דרבנן שייך לפני עור כמ״ש מתני׳ דמאי
(א)
פ״ב ח״ד התנינים אינם רשאים למטר אח
הדמאי אך דרמאי הוי רה אישר דרבנן וטי׳ רמב״ס פי״א

דמעשר ה״א אשר למכור אח הדמאי לט״ה או לשלוח לו מפני
כהוא מסייט לזה לאכול דבר האשר .ומפורש שד בדמאי
פ״ו מ״ט חבר וט״ה שירשו אח אביהם ט״ה וכו׳ אבל לא
יאמר לו טול אתה חטים ואני כשרים טול אתה לח ואני
יבש משוס דמובר לו דמאי נמ״ש רמב״ם שם ה״ו ורש״י
חגיגה (כה ט״ב) ד״ה יטל דעיבר על לפני עיר .הרי דיש לפני
עור בדרבנן .והא דאיתא בירישלמי דמאי פ״נ ה״א ורמב״ס
פ״י ממעשר ש״ג רופא חכר שהיה מאכיל לחילה ע״ה מפירות
ע״ה גוחן לתוך ידו אבל לא לתיך פיו .היינו משוס דבחולה
הקילו ברמאי  .וכן מתני׳ כתיבית (עב ע״א) ואלו יוצאות
שלא ככתובה העוברת על דת משה מאכילתו שאיני מעושר
וטי׳ ה״ה פכ״ד מאישות הי״א אפי׳ במעשר בזה״ז דרבנן
וקרי לה עוברת על דת משה במה שהכשילתו ועברה על
לפני עור .ונן שלין (קו ע״ב) לא יחן אדם פרופה לחיך פיו
של שמש (ועי׳ רי״ך ברכות פ״ח ורא״ש שלין דל״ג לתוך פיו)
אא״כ יודע בו שנטל ידיו אע״ג ונטילת ידים דרבנן .יכ״ב
חים׳ ע״ז (נב ע״א) ד״ה שפיק בשם ר״ת מדקאמר שם לא
ישכיר שדש לכותי וכותי עושה בו מלאכה בשה״מ חדא משים
לפ״ע וכו׳ אע״ג דמלאכת חיה״מ דרבנן וכ״כ רשב״א יר״ן
שלין (נו ע״א) מובא ש״ך יי״ד ג״ה סקי״א על אבר המדולדל
דמותר להושיטו לבן נח כיין דלישראל אין בו אלא מצית פרישה
שרי לעט״ס אפי׳ לכתחלה הא אי הי׳ שייך מצית פרישה
מדרבנן לב״נ היה אסיר לששיט לו משוס לפני עיר :
דעת חים׳ חייגה (יח ע״א) ד*ה חילו ורא״ש פ״א
דמ״ק סי׳ א׳ וריטב״א נס דאין לפ״ע כדרבנן רק
במלאכת שה״מ דיש לו סמך מקרא ותמיר טפי .יקשה לדעתם
ממשניות דמאי הנ״ל .ואילי פ״ל דבדמאי היה תקנה מיוחדת
שלא למכיר לג״ה אך דכל אישר דרבנן ליכא לפני עור .אך
קשה מחילין (קו ע״ב) לא יתן פרוסה לשמש בלא גט״י הרי
דיש לפ״ם בדרבנן .ונ״ל ליישב דה״מ מתירים הס באיפיר
דרבנן נ״ז במושיע לחיך ירו דספק אישר שא דשמא לא
יעשה חברו האישר אז אמרי׳ ספיקא דרבנן לקולא אבל אס
האישר נעשה חיכך כגון אס מאכילו בידים לכ״ע יש לפני
עור בדרבנן  .ולבד הסברא יש מקור לחילוק זה מירושלמי
דמאי הנ״ל טחן להיך ירו ואיט גוחן לחיך פיו ומש״ה במשכיר
שדש לכותי ד&פק שא אם יעשה מלאכה בחיה״ח היה מתר
אי לאו דשה״מ שי כמפורש בקרא  .ולכן ל״ק האכילה בל•
נט״י דמיירי במשיט לחיך פיו והאישר נעשה שכך .ואט״ג
דרא״ש לא הביא גירסא דשך פיו מ״מ י״ל דאיט שלק על
נירסח הגת׳ .ובזה מיושב קו׳ נח״צ שכפת״ש יו״ר ק״ם ס״א
שהקשה דרא״ש שתר א״ע דבפ״א רמ״ק כתב רלא שייך לפני

אבל
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שר בדרבנן ובב״מ פ״ה ס״ם מ״ב  Mדאמר החס ר׳
עילש נברא רבה שא ואישרא לאנשי לא ספי כתב מדלא
אמר דלא עביד אשרא יש לשכיח דבאבק ריבית כי האי ליכא
אישר ללוה אלא משים לפני מור הרי דש אישרלפ״ע נרבית

דרבנן .ולפ״ז ניחא דברבית דהאיפוד נעשה שכך משעת
שיחה גם רא״ש משה דש לפ׳ע:

הה

שכתבו שם׳ ב״מ (י מ״ב) ד״ה דאמר דכהן שאמר
לישראל קדש לי גרושה דאע״ג דפובר על לפ״ע כשמקדשה
לכהן מ״ח לא מקרי בר שובא כיין דאי מקדשה לעצמו לא
משיב אט״ג דרבא ס״ל בקדושין (עת ע״א) דקידש איט ליקה
וקיי״ל כן .אפ״כ משום דמ״מ אשר לקדש מדרבנן שמא יבטיל
כמ״ש שם׳ יבמית (י ע״א) ד״ה לר׳ ישרה יהכא האישר
יראי נעשה חיכך בשפת הקדישין ולכן לכ״ע יש אישר לפ״ע
בדרבנן  .יהא דהאס״ז בשם ריטב״א מתק ץ׳ שם׳ דהא
פוך שך שבר על לפט עור .דקא* לרבא דס״ל קידש איט
לוקה וקשה הא בכה״ג שהאיסיר געשה שכך כ״ע ס״ל דיש
לפני עור בדרבנן .י״ל ראפ״ג דשלק אסברת חיש וס״ל
דאם עיבר על לפ״ע דאו׳ שי בר תייבא מ״ח בלפ״ט דרבנן
איני בר שובא .וראיה ליה חתירין השט של דעב״א דכחב
עוי״ל דמיירי שש׳ •כיל הכהן לקדשה בעצמי רליכא משם
לפני פיר אע״ג דריטב״א בע״ז (ו ע״ב) כתב דמדרבק •ש
אישר מסייע אפי׳ לא קאי בתרי עברי דנהרא וא״כ פיך
שך יש אי׳ מפייע וע״ב דס״ל דבאישר דרבנן לא שי בר
חיוכא .שוב ראיתי דריטב״א איל לשיטתי דכ׳ בקדושין (מב
ט״ב) ד״ה מאי בינייש דלרבא ליכא אפי׳ אישר דרבנן בק־דש
חייבי לאוין:

וראיתי

בהגשת מהרי״ר על ת״כ קדושים פרשה ב׳
י״ר שהביא ראי׳ דש אישר לפגי עור בדרבנן
מתים׳ חגיגה (יג ע״א) ד״ה אין שהקשי למה לי קרא דלא עשה
כן לכל גוי ומשפטים בל ידעיס דאין מוסרים ד״ת לעכו״ם
שפוק לי׳ משוס  ',bלפני עיר דעכו׳ס המוהר ,בשרה ח״מ
ואי׳ זה איט אלא אישר דרבנן .והגה לפמ״ש למעלה דהיכא
דהאישר נעשה שכך כ״ע מודו א״כ הכא בלישר שרה מס
העכו״ם ניחא דבשעח הלימיד האי׳ ודאי .ועור נ״ל די״ל
שיטח שש דאשר מדאו׳ לעכו״ס ללשד תורה דפשמא דשגיא
מהד׳ (נט ע״א) מוכח כן דמקשה ולחשבה גבי שבע מצות ומשני
מ״ד מורשה הוא בכלל גול מ״ד מאורסה היא נכלל ג״ע אלא
ששיטת רמב״ם פ״י ממלכים ה״ט ח־רמן הוא .ופ״״ש בלח״ח
דטעמו משוס דא״א לומר דעכו״ם לומד שרה וגוי ששבת אשר
מדאי׳ דש איכא מיד דליכראל שרי ולעט״ס אשר .אבל
תום׳ שכ׳ בסנהדרין (נט ע״א) ד״ה ליכא דהכא לא ש״ר ש
איכא מיד וט׳ מפיס דהיא מצוה לישראל 6״כ ס״ל ילימיד
שרה דהו׳ ואילת ראייתי :
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לא לפני עיר

בנעימים

מ״$

ולא שייך לפני עור אלא בקאי בתרי עברי דגהרא .ומ :מע
ראי׳ ממרדכי ס״פ כלל גמל שכ׳ דאפי׳ איסור
1
דבלא קאי כתרי עברי דנהרא אין איסור מדרבנן ואל״כ י״ל
דרבנן לא ספיניו לקטן בידם וה״ה דשייך בגדול
דקנס למוכר משוס איסור דרבנן .ותמוה מאד שהתוס׳ ס״ל
לפגי עור בדרבנן .זה ודחי דכיון דבקטן אסור ס״ה כגדול
הכא עד ח״ש בשבת ונגד כל הראשונים  .ונ״ל דאף דודאי
ועי׳ רא׳ש שבת פ׳א סי׳ א׳ שב׳ דאפי׳ קטן אוכל גבלוח
ס״ל דעוכר איסור דרבנן במכירתו מ״מ י״ל ובדרבנן לא
ב״ד מציוץ להפרישו כ״ש גדול שלא יסייע לו .אך חממי
קנס שיחזרו דמים למקומם .ואע״פ שהכא קאי לר׳ יהווה ור׳
למה לא הביא דברי הרמב״ס פי״ו מהמ״א הכ״ו שכתב ג״כ
יהודה אמרי׳ בניטין (נג מ״ב) דלא קנים בדרבנן שוע אטו
כן רלהאכילו בידים אסר אפי׳ איסור דרבנן וידוע שמחלוקת
הראשונים היא כמ״ש בנ״י יבמות (קיד ט״ב) .זמ״מ יש לחלק ־הדו אבל במזיד הא קנים והכא מזיר הוא מ״מ י״ל דלא בכל
דבנדיל שיודע חומר האיסור י״ל דמותר להושיט לו אי׳
דוכתי קנסו במזיד ומי׳ יבמות (קיח ע״ב) דר׳ טרפון ס״ל
אפי׳ בדאירייחא לא קנים  .וחשבתי לומר עוד דכל הקנס
דרבנן דמסייע חזקת כשרות אבל קטן שא״י האיסור וראי
שקנסו את המוכר משום דלא טכברא גנב אלא תירא ננב
שיאכל ומש״ה אם מושיט לו הוי כמאכילו לתוך פיו .וגס
כמ״ש שס (נו ע״ב) וי״ל רחורא מקרי רק היכא שאין לו
כס׳ זכרון יוסף או״ח סי׳ ו׳ כתב דאס מניח את המאכל לפני
ליקח אצל איש אחר אבל היכא שמוצא ליקח י׳ל רלא היי
הקטן והוא טטל ואוכל לא מקרי סס לי׳ בידים אלא אם
חורא כלל ומש״ה אט״פ שיש איסור מסייע מ״מ לא קנסי את
תוחב לי לתוך פיו ורק אז אסר ובכה״ג כבר כתבתי דהכל
מדים .וכן מ״ש ראי׳ מרא״ש ב״מ פ״ה ברבית הבאתי לטיל
המוכר ויש לדין ביה:
וכ״ץ בישראל יש איסר מסייע  .אכל בעכי״ס אין איסר
־׳דמיושב מ״פ חילוק זה .וכן מ״ש ראי׳ מירושלמי דמאי פ״ג
ה״א טתן לתוך ידו וט׳ הוא מטעם זה .והא דאיחא שם דשל
מסיע כמ״ש ש״ך יו״ר קנ״א סק״ו ומג״א שמזסק״ר.
רופא אסר אפי׳ לתוך ירו י״ל משום דאפשר בהיתר דיטל
ומ״ש שם המג״א דכן משחט בע״ז (ו ט״ב) כוונתו ראיבעיא
באיסר דלפט אידיהן דאסר לשאת ולחת אי מסס הליחה
להפריש המפשר מש״ה לא שרי׳ אי' דרבנן אף לחולה:
אי משים לפ״ע יקאמר נפ״מ כאית ליה בהמה לדדיה דלא
ראיה מפ״ו דשביעית ירושלמי ה״ב מקים שהוא
שייך לפ״ע וע״כ דאין שם סס איסר מדרבנן ראל״ה מה
נאכל ולא נעבד מהו להשכיר בהמתו שס (אם
נפ’מ דהא גס איסר הרוחה הוי רק איסור דרבנן וכ״כ
מותר בסריא להשכיר בהמתו נעכו״ם ויש חשש שהטט״ס
יחריש כה שרהי בשביעית) ר׳ ליי צוברייא שאל לר׳ יצתק
הגר״א יו״ד קנא סק״ז ומיד מפרשים  .ומ״ש המג״א רכן
משמע בר״ן רפ״א וספ״א רע״ז .כוונתו דלכאורה הר״ן סחר
ולר״א ואסרי .ר׳ הישעיא יהיב לעחמיא פריטין לא משוס
א״ע דברפ״א כתב דש איסר מסייע ובספ״א כתב בשם
שהיא אסיר אלא שלא ליחד בהמתו עם הגוי .נעלם ממני
רמב״ן והא דאסר לישראל לעסת שותפות עם הטכו״ם אינו
ניינתי מה ראיה מכאן דהא מיירי שם בנכרי ובנכרי ל״ש לפ״ע
אלא מדת חסידות דחשיס לפ״ע ליכא אלא במה שא״א לו
כלל דהא איני מצייה טל השביעית .אלא טעם האיסר משים
לעשות אלא ע״י ישראל כחישיט טס יין לטיר בתרי עברי
תירס לעבירת קרקע בשביעית וכמ׳ש בגיטין (סב ע״א) אין
דנהרא אע״כ דיש חילוק בין ישראל לעכו״ם דבריש פ״א קאי
עוררין עם הטכו״ס בשביעית דכל עידור במשמע אפי׳ תחת
רק אכוס יין לנזיר אז אסר מסייע ולא אאכר מן החי לבן נח:
הגפנים דשרי כמ״ש (מ״ק ג ע״א! ימ״מ עם העכו״ם אסר רכל
וטייילם במנ״א שהקשה ע״ז חרש״י ע״ז (נה ע״א) ד״ה
סייע אסיר רק דברים בעלמא לומר אחזיקי שרי .ועי׳ פני משה
דורכיןשנתב ומשוס מסיע יד עוברי עביר׳ליכא
שכתב רהאיסר מפני שביתת בהמתו יצ״ע רמפירש בע״ז (טו
שהעכו״ס לא נצטוה על כך הרי ראלו היה העכו״ם מצווה
ע״ב׳ דכ״ע ס״ל דאין אדם מציוה מל שביתת בהמתו בשביעית:
יש איסר מסיעאצלו .ונ״לדשחרי גווני מסיע( .א)היכא
פ״ה מ״ו אלו כלים שאין האומן רשאי
שגורס לעכו״ס לעשות איסיר כמישיט אבר מן החי לבן נח
למכרם בשביעית לס שתשיר על השביעית
היכא דאית ליה לדיריה שרי( .ב) ויש טור מסיע שהישראל
וכן שם מ״ח כש״א לא ימכיר לו פרה חורשת בשביעית וב״ה
מסיע להעכז״ס בפעולת האיסיר ודורך עמי בגת ונטשה מעשה
מתירים מפני שהיא יכיל לשחטה יפשטא דמתגי׳ משמע דקחי
אפי׳ על •ה״ז ולמ״ד שביעית בזה״ז ררכנן מיכח מכאן ריש
בידים זה גרע ואסיר אפי׳ עם טכי״ס .וראיה לזה ממחט׳
גיטין (הא ע״א) משאלת אשה לחברתה החשודה על השביעית
לפני עור בדרבנן .יעי׳ גיטין (לו ע״א) דאמר אביי דהלל
נפה וכברה ורחיים יתטר אבל לא תביר ולא תטחון עמה
שהתקין פר״בל ס״ל דשביעית דרבנן ומ״מ במתני׳ התיר
הרי אע״נ דמותר לסייע לה בהשאלת כלים ולגרים לה בעברת
למכיר פרה משים דטל למתלי הא לא״ה אסיר השים לפני עיר
האיסור מ״מ לסייע לה במעשה הטחינה וכדומה אסיד:
וקשה מכאן לשיטת המתירים בדרבנן .ילפמ״ש לעיל ראסר
לגרום עבירת שדה בשביעית ניחא:
יו״ד ס״ס קל״ט בקלפים ויעים ודו למכור לממדי
עכו״ם שכתב מהרי״א דאהור משוס מסיע והסב
ע״ז הב״ח משבח (צג ע״א) דחסיע אין בי ממש יצ״ע דלא
דאין לפני עור דאורייתא אלא אי קאי בתרי
(בז
עברי דנהרא מ״מ אסור מדרבנן משים מסיע
z
דמי והחם איחא דאם איט יכיל אין כי איכיר דאירייתא מצר
מלאכה דמסיע אין בו ממש .אבל מ״מ י״ל דיש ב״ה איסור
נ״כ תום׳ שבת (ג ע״א) ד״ה בבא ירא״ש שם ס׳ א׳ ור״ן
דרבנן מכוס גרס לפני עיר .ועי׳ למורי ה׳ ס׳ נ״ב מקשה
והג״ה מרדכי שם וכ״כ ר״ן ע׳ז (ו ע״ב) נבי לא יושיט וקאי
רק אניס יין לנ׳יר כמ״ש לקמן וכ״כ אס״ז ב״מ (ה ט״ב)
מרש״י סנהדרין (עה ע״א) ד״ה ואס איתא שכ׳ בנעמן דח״ל
אלישע לך לשלים ש״מ דבן נח איני מויהר טל קדוש השם
ד״ה דאלתיה בשם ריטב״א ראע״ג ראית ליה לרועה בהמית
דאי מיזהר לא היה לי לאלישע לאודויי לדבר אסר הרי דיש
משלי מ״מ אסיר לט לסיע •די עיבר* עברה:
בעט״ס איסור מסיע  .ולק״מ דשא״ה רלא היי משוס מסייע
מתים׳ קרישי; (ט ע״א) ד״ה אבל שהקשו על רש׳יי
שכתב בחתכיון להוציא מעית מעשר שני לחולין קנסי׳
1
אלא מסס דהיי בהוראה להיתר מה שאלישע מורה לו ועי׳
לפני
על
צבר
דהמוכד
מסם
למקומם
דמים
ויחזרו
למיכר
כ״מ פ״י ממלכים ה״ב  .וטי׳ עוד שם רמביא ראיה דאין
עיר דיידע שהליקת מחניון לאכלה בעירו .יתמהי הא לא
בעט״ס איסר מסייע מתום׳ חניגה (יג ע״א) ד״ה אין שכתב
שייך הכא לפני עיר דאס לא יקה ממט יקיז אצל אדש אמר
דמיירי שיש עכו״ס אחר שרוצה ללמדו דאין איסור משים

לט״ש

ובשביעית

ובב״ח

אטע

ומשה
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לפגי עול ואח״ב דתאה ד״ל קרא דוברי קבלה ומשפטים
בל ידעום תמיר מאיטר דרבנן .יעיי״ש דכ״נ בתים׳ ט״ז (יד
ע״ב) ד״ה מקים דאין בעכי״ם איטר מטיע יכ״ב מרדכי
ע׳ז פ״א סי׳ תשצ״ה דאין בעכו״ם אישר מסייע אף על גב
דבהג*ה מרדכי ריש שבת כתב ובישראל אסור לטיט:
עיי״ש בשם חשב״ן ח״ג קל*ג דיש איטר מסייע
לטכי״ם וב״ב יד מלאכי סי׳ שס״א והביא ראיה
מנדרים (סב ע*ב) ר׳ אשי ט׳ל האי אבא (יער) זבניה לבי
טרא א״ל רבינא האיכא לפני עור וכי׳ א״ל רוב עלים להסקה
ניתט ושם ודאי שהיו מוצאים לקנות עצים אחרים דרותק
לומר שלא טה להם באוחי הישוב רק איתו יער דרב אשי
ומ״מ אשר לסייע לטכו״ם  .ויש קיום לראייתו ע׳פ מ״ש
חיס׳ קדושין (ט ע״א) דיה אבל שכ׳ אפי׳ לית ליה לדדיה
לק שמולא ליקח נ״כ אין איטר לפני עור דאורייתא וכמ״ש
מרדכי ע״ז פ״א חשצ״ה  .אבל לפמ״ש חיות יאיר סי׳ קפ״ה
דדיקא אי אית ליה לדדיה אז ליכא לפני עור אבל לא מהני
מה שמצוי ליקת וכ'כ הגר״א יו״ר קנ״א סק״ז וכ״כ פתחי
תשובה שם סק״ב בשם אמונת שמואל אין ראיה מנדרים וכיין
שלא היה לבי נירא עצים משלהם שפיר יש לפני עור
מדאורייתא :
s
הלכה .עי׳ חנ״א ס״ם קם״נ ובישראל אפילו
 ’ fמסייע באיטר דרבנן אשר 'לכאורה נראה דפליגי

ללסנין

בזה אביי ורבא בגיעין (סא ע״א) דאביי ותרן לוב ע״ה
מעשרים ס״ל דמטיע באיסור דרבנן שחר ורבא ס״ל דבדרבנן
אטר לסייע כמ״ש שד״ה רבא ישם (ע׳ב) חוד״ה אשת שב׳
בדמאי והיא מסייעת ידי עוברי עבירה ואשר לרבא  .ומ״מ
לפמ״ש למעלה דיש ב׳ מיני שוט .אין ראיה מהכא דהכא
לעשות מעשה טוע בידים לעזור במלאכת האיטר גרע:

ועי׳

בב״ח אי״ח קס״נו שכתב בפי׳ דברי תר״י ברטת פ״ח
 zדביורע שלא נטל ידיו אס נותן לו פת יש לפני עיר
אבל ביודע שלא יברך ברכת מהנין מיתר לימן דבשעת
נתינה אין עור איסור .ובפשטות השה להבין חילוקו מת בין
נט״י לברכה למה בנט״י עוכר על לפט עור דרבנן הא ג״כ
ספק הוא שמא ימול ידו .וכן הקשה איתי הגאון מו״ה יואב
יהושע <״י אגד״ק קונסק  .ונראה שבמקום שהם יושבים
בסעודה אין מים ליטול ידיו ושא נותן לי פת לאכילה ודאי
שיאכל בלא נט״י וכמ״ש תיס׳ ע״ז (ו ע״ב) ד״ה מניין דאס

ידוע לו שרוצה לאוכלו אטר מש'6כ בכרכה די׳״ל שמא יברך ׳.

(ג) אי

מטיב להפסיד ממוט כדי שלא לעבור על לפ״ע
כש בכל ל״ת כמ״ש באו״ח חרנ״ו בהג״ה בשם
ראב״ד ורשב״א .הנה הריב״ש פי׳ שפ״ז כתב בנשבע לישא
את האשה ולא נשאה אפי׳ לא היה יטל לבטל אגסי אלא ע״י
ממון הרבה נראה שיחייב לתת ולא יעכיר מל מל״ת שלא
מציט בשים מקום היתר לעביר על ל״ת בשביל אונס משן
ומי שרוצה לפטור א״ע מפני אונם משן אם יאמר שהוא דן
ניהג בכל המצות גשאלט מאין לו היתר זה טכ״ל הרי שדעתי
ראפי׳ טנא שיעטר רק בשוא״ת מ״מ עליו להפסיד כל ממין
שבעולם ולא לעבור .והפמ״ג או״ח תרנ״ו אשל סק״חיפת״ש
יו״ר קנ״ז סק״ד בשם כמה גדולים כתב דבל״ח בשיא״ת אין
עליו להפטר ממוט .וכל״ת דלפני מור כ׳ החטך מציהרל״ב
דאין לוקים עליו ולאו שאין בו מעשה טא יכ״כ מל״מ פיד
ממלוה ה׳ו ד״ה כתג הרב בעל כנה״ג .אך דברי המל״מ
צ״ס דהמל״מ בעצמי כתב שס בה״ב ד״ה ואני תמה דלפ״ע
טי קום ועשה  .ימ״ש מל״מ כאן דכ״ב נ״מ פי״ב מעדיח.
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אמת ד5׳ שם דאין ליקים אבל לא כתג טעמו של דבר יבפ״י
מכלאים הל״א נתכ הטעם רטי לאו פבכללית ונראה מכס
דטי מעשה וכ״כ רחב״ס כספר המצית פירש ט׳ ולפני שר
טי לאי :בכללית :
נראה רכ״ז בשפה מעשה כמלביש תכרו כלאים
וחיטט טס יין לשר .אבל במקים שטאאיט שכה
מעשה רק נירס אישר לחבלי דודאי שיא״ת טא אין עליו
להפשד משני לדעת הגדולים הנ״ל .יסה נ׳ל ל״שג ר\׳
שצל מאש ט׳ מ״ה בכל שבושת דהמשביע יודע שהברז נשבע
לשקל למ :שתר לקבל אח שטעתי ילמהלא אמרי׳ שעליו
להפטד ממיט משים לאו דלפני שר (ועי׳ שי״ח רדב״ז ירד
ט׳ קנ*כ) ואין ליחר דאיט שבר על לפני שר מפני ששבר
שע״י שבועה יפרוש ושמא לא ישבע לשקר ונמ״ש ב״מ (ו
ע״א) ופרשי אינשי מספק שביעה .רא לפמ״ש יד מלאכי
סי׳ שס״ז דשבר על לפ״ע משעת ההזשטה תכף אט׳ אס
חברו לא עכה אח האיסור אח׳כ כיון דסיף שף טא נתן
המכשיל לפניי יאנתינה קפיר קרא יהא נתן (ועיין בהגטת
מהרי׳ד ת’כ קדושים פ״ב ש״ר שפקפק על ראייתו) א״כ
ה״נ כיין רס״ם טא הכשילו עיבר בלפ״ע .אך פ״פ הנ״ל
ניחא דכיון דהמשביע איט ששה שוס מעשה ובשוא״ת א'צ

ומ״ט

ונראה

להפסיד את משט :

ראיה ברורה לזה מתיש בטלות (ב ע״ב) ד״ה
שמא שרעת ר״ת דמיתר לקבלשטעתעט׳ם וא״ל
להפסיד משן אף דש שם אישר לפני שר שהעט׳ם נשבע
בע״ז יע״נ משים רשוא׳ת טא( .והא דבגח׳ שם שביק אביה
דשמיאל לאיטר לפ״ע וקאמר רק משים לא ישמע על טך
י״ל דמיירי שיש פט״ס אחר שריצה להשתתף עס העני״ס
וכמ״ש בע״ו (ו ע״א) נפ״ח באית ליה בהמה לדדיה דליכא
לפ״ע וכמ״ש שם׳ קדושין (ני פ׳א) ד״ה אבל ואס שצא ליקח
אצל אחר טי כאית ליה לדידה .וכ״ז בתחלת השיחפות אבל
בשעת השבועה וראי דאס משכיש שבר טל לפ׳ע) ונס
רביני שמואל שם ורמ״ה סנהדרין (ש .פ״ב) דס״ל דאטר
לקבל השטעה י״ל דבאיטר לפ״ע מות דשתר לקבל השביעה
וא״צ להפשד ממון אלא משים אישר לא ישמע על פץ ־מ
טי קום ועשה רהשרה תלתה איטר השמיעה על פ• היבראל
ונקרא על שש .ומה שסייש תום׳ סנהדרין (ע ע״ב) ד״ה
אטר דלינא לפני מור לא קאי על היתר קבלת השבועה
אלא מש״ה שתר סה״ו לכתחלה להשתתף מס הנכר* .ועי׳
עוד יו״ד של״ר סמ״ח בהג״ה בשם מהרי״ו דאע״פ שחייב
למטת בעוברי מכירה מכל מקום אין צריך לטציא את
ממוט ע״ז:

אלא

שיש לדין ע״פ מ״ש חום׳ שבושת (ל ע״ב) ד״ה אבל
שהקשו על ח״ש דכאישרא משיב ת״ח להעיד אפי׳
היבא וזלזול טא לו הא אמש׳ בברכות (יש מ״ב) וכבוד
הבריות רוחה אישר בשיא״ת ותי' רהכא איט זלזול גדול
ושי״ל דשא״ה דששים אישר על ידו לא מקרי שב ואל תעשה
וכעין זה שיטת רמב״ס פ״י מכלאים הכ״ט דהרואה כלאים
של תירה על חברו קורעו אפי׳ בשוק וא״כ ה״נ בלפ״ע
וששה איטר על ירו י״ל! דמי קום ועשת .ומ״מ נראה
מהפוסקים דתי׳ קמא של השם׳ עיקר :

(הריב"^

שכתב ומחויב ליתן משני אפי׳ בשיא״ת א״י
איך יפרנס מ״ש חוס׳ בכורות הנ״ל ומיהר
לקבל שביעת הנכרי אפ״פ ושבר על לפ״ע דהעכו״ה נשבע
בע׳ז וודאי ועש תיס׳ דאטר מדנא ילא ממות חסידות
כמ״ש ר״ן בשם רמב״ן ספ״א דע״ז :
בש״ר

חבלים בנעימים ־ א גרויבארט ,יהודה ליב בן בנימין עמוד מס (93הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

הבלים

91

לא לפני שי

(י) ב*ט״ך יי״ר סי׳ קנ״א םק״ו כתב דבשמר אין שיב
להפרשי מאיפור זטיי״ש בדגול מרבבה דה״ה
בכל ישראל שעיבר במזיד אפי׳ איט מומר גשר אין ישראל
אחר מצווה להפרישי ואין בו איסור מסייע ידי שבל מבירה
אלא בישראל שכר בשינג ורונמח קנון אוכל נבלות שמלווין
להפרישו שהקטן שיגג הוא .והנה נראה דדבר זה הוא מחלוקת
ת״ק ורשב״ג מעשר שני פ״ה ח״א דת״ק ם*ל רמליינים את
"הכרם רכש וערלה יקבריח תמיד אפי׳ בשאר שני שבוע אע״ג
דבאיס לטול מ״מ עבדי׳ תקנה גס לעבריינים להפרישם מן
האיסור ורשב״ג חולק דבד״א רק בשביעית עבדי׳ תקנה אבל
בשאר שני שטע הלעיטהו לרשע וימות ולא איכפת לן מה
שיעשה אישר טסף של איסור מאכלות ואף הלטעיס שהיו
מניחים את המעית ומחללים כ׳ רמב״ם פ״ט ממע״ש ה״ז דקאי
על שנת השמיטה .ואפי׳ לשיטת תום׳ ב״ק (סט ע״א) ד״ה
והלטעיס דאשאר שני שטע קיימי וא״נ חדת לנישת להפריש
מאיסור אפי׳ את העבריינים .מ״מ אין מזה סתירה על דברי
דגמ״ר די״ל דיקא התם דאף שהי׳ מיידים באישר נזל מ״מ
היי שזגניה באיסירי ערלה ורבעי ואינם רולים לעבור עליהם
לכן עשי תקנה בעדם אבל אם שא מזיד באוש אישר מלמו
שפיר י״ל רטלש מודו דאין בזת אישר מסייע :
דרמאי מ״ה הטתן לפונדקית מעשר אח ששא טחן
1
לה וט׳ מפגי שחשירה לחלוף א״ר יוסי אין אט
אחראי! לרמאים איט מעשר אלא מה שטטל ממנה בלברוע״ש
בירושלמי דר׳ יוסי ירשב״ג אמרו דבר אחד דאין אט אחראין
לרמאים ואח״כ דחה שם ררשב׳ג לא יודה לר׳ יוש שאין דרך
חבר לשוח מוליא מביש דבר שאיט משקן ושינו דהכא כיון
דפוגדקית היא ואחרים אוכלים אללה אף דאין צריכים לתקן
אותה עליט לתקן אח האחרים כמ״ש רמב״ם פייא ממעשר
ש״ב מעשר אח ששא טתן לה כרי שלא יהיה תקלה לאחרים
וכן במ״י שם הטתן לחשש מעשר את ששא טחן לה מפני
שהיא אינה מזירה באישר יה כמ״ש במתני׳ דרולה היא
בתקנת בתה וטשה מחתנה ולטובה מתכוונת:
על הש״ך ורנמ״ר ממתני׳ נ״מ (ס ע״א) אס נתערב
מים בייט לא ימכרנו לתגר אע״פ שהודיש שאינו
אלא לרשת ט וש׳ רש׳י ד״ה יהא אנן תנן וריטב״א דשא
משום לפני שר ושם אין לפ״ע דאורייתא רק אישר משיט
דהא אית ליה לתגר מיס לעכב בייט הרי דיש אישר מסייע
אפי׳ במזיד .וכן ק׳ מאס״ז ב״מ (ה ע״ב) דב׳ ברועה אע״ג
דאית ליה בהמות מרירי׳ מ״מ אשר לגרום אישר דמשיע
ידי שברי עבירה ושם ג״כ מזיר שא ומ״מ אסור לסייעו.
ונ״ל דשאני התם בגזל רכאו״א שטל עליו להציל ממין ישראל
ולכן אף דהחנר והרועה מזידים הס ח״מ ס״ם אשר לשיע
להם לנזיל משן .ולכאורה קשה מרנו״י ע״ז (נה ע׳א) ד״ה
דורכים שכ' מש״ה שתר לדרוך עש ולית ,ביה מסייע יע״ע
שהעכו״ם לא נצטווה על כך שכח שאלו שה מצווה שה אשר
לשיש אע״פ שמזיר שא .ולפמ״ש למעלה לק״מ דמשיע
דהתם חמור שששה מעשה בטצש :

בפ״ג

וק^צה

(ה) באור זרוע ה׳ יטם ש׳ חר״ג כ׳ דמי שס״ל נדבר
אחד ששתר שא מ״מ שבר על לפני שר אם
ששיטו לחברו החילה עליו וה״ל שאשר ומביא ראיה מיבשת
מידעי כ״ש לב״ה שהמשפחה הזאח היא
(יד ע״א) איייעי
מצרת ערוה רשיבי כרישח שא לדבריהם וכ״כ סג״ה
מרדכי ריש יבשת ש׳ ל״ה שבא ב״י יו״ר רמ״ב
ס״ז בהג״ה
בבדק הבית וקיי״ל כן יו״ר קי״ט
השנית .וכ״כ רשב״א שכה (י ע״ב) ד״ה ר׳ חסרא נט טיי

היי
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בנעימים

סוכה המופלגים ממנה ארבעה ר*נ אמר כשרת יר״ח ורבה
בר״ה אחרי פשלה והס אקלש לר״נ אננינש בשנה כיו
אשתקו ושאלם ר״נ אס חזרו בה& והשיבו דשלוש חצוה הס
ופטורים מסוכה והביא רשב״א דיש שלמדו מכאן
דאם לרעש שתר ל״ש לפני שר ואע״פ שיודע בחברו
שאשר לו לפי דעש והרשב״א שלק ישא״ה ששו נויי שכה
ניכרים ואלי לא ס״ל להיתר לא ישבו בה אבל אס אין האישר
ניכר עיבר על לפ״ע ומביא ראיה מיבשת הנ״ל וחחולין (קיא
מ״ב) ננ״ט בר נ״ט דאחר שמואל לר׳ אלעור לרבך יהבי
ליה ואכל ואמר רב חס ליה לזרעי׳ דאבא בר אבא דלספי לי
מידי דלא סבירא לי אע״ג רששאל ס״ל דשרי מ״מ אשר לו
להאכילו לרב וכ״כ חהרשר״ם יו״ד רכ״ז .וש׳ תפארת ישראל
עריות פ״ד אית נ״ד שמקשה על מהרלנ״ח סי׳ קכ״א משלין
(קיא ע״א) ובאמת שמהרלנ״ח שם מפלפל בשניא זו .אך
קשה מיבשת (קטז ע״ב) ההיא דאתיא לכי דינא דר׳ ישרה
אמרו לה ספדי בעלך קרע מאנך סחר חוייך ומקשה «מ׳
איך אלפיה שיקרא ותי׳ אינש כרבנן ס״ל (דלשלס נאמנת לומר
חת בעלי) אמרי תעביד הכי כי שני דלשרי׳ ואיך שחר להם
להכשיל את ר׳ ישדה בשראה שלפי דעש אשרה להנשא וזה
וראי שאין חילוק בין מכשילו באישר עצמו ובין מכשילו לשרות
לאחרים מה שלפי דעתו שא שלא כדין ונ״ל משום דיתיד
ורכים הלכה כרבים לכן ידש שגם שא משיב לשרות
כדבריהם ולבטל רעש מפני דעת הרבים לכן שרי להטשתו :

(י)

ברמב״ו יבמות (פד ע״ב)ד״ה הא נתב דנשיס מצוות
י על לפגי שר במידי !־שייכי וביב ר״ן יומא
(פד ע״ב) גבי אין אומרים יעשו דברים אלו ע״י נשים וט׳
דנשים מצוות על לפגי שר אלא דחשידי לעבור טל לס״ע ונ״כ
דרישה יו״ד ש׳ א׳ דמש״ה נשים לא ישחטו דדעתן קלה
ויעברו טל לפ״ע  .וכן דעת הכלבו מובא ב״י שם שהנשים
שוחטות רק לעצמן ולא לאחרים משוס לפ״ע .ונראה לי סמך
לזה מכתובות (ד ע״ב) דחחלק בין אבלות דירה לקיל ליה
ובין אבלות דידה דלא שישי׳ להרגל דבר דאינה נשמעת לו .
ושיט די״ל ואבלות דידה האיסור טל שניהם כיון דיש נס עליו
אישר לפ״ע לכן חשר ולא אתי לזלזולי ועדיף מנרה כמ״ש
רא״ש שם סי' ט׳ לפי שלבו של אדם נכנע בזמן אבלוש משא״ב
באבלות דידיה דיש רק חזקת כשרות דדיה אבל שא חשודה
על לפ״ע ושישי׳ שתשמע לו  .יטכו״ס איט מצווה על לפ״ע
כמ״ש שם׳ ע״ז (ש ע״ב) ד״ה לטט״ם ופשוט שא:

(ז) בב״ך! יו״ר ש' ס״ב כ׳ רמש״ה כ׳ טור דין דאבר מן
החי דאיגי טהג כטמאים לידע ומותר להושיטו
לבן נח ואין בו משום לפיע .וש״ךופ״חשס סק״ב הקשו עליו
מחולין (קב ע״א) דהא דאבר מן החי איט טהג בטמאים זה
רק בישראל אבל בן נח מוזהר ותי׳ פר״ח בשם אמונת שמואל
ש״ד דכיון ובטמאים ליכא אבר מן החי בישראל מש״ה ליכא
לפ״ע אע״ג שאשר לב״נ כיון דאישר זה שרי לדידן והפר״ח
חלק עליו .ועי' בכור שור שלין (קא ע״ב) שהקשה על אמונת
שמואל משלין (לג ע״א) מזמנין ישראל על בני מעיים ואין
שמנין עכו׳ם טל בני מעיים ופשוט הטעם משוס אישר לפני
שר אנ1״נ דלישראל שרי .וכש כן קשה משם׳ כ״מ (י ט״ב)
ד״ה ד6מר שכחנו דישראל שקידש גרושה לכהן עובר על לפ״ע
אע״ג דשחר לקדשה לעצש :
ליישב דטטם ס׳ אמונת ששאל הוא משוס דמותר
לישראל ומי איכא שרי ולישראל שרי ולעכו״ם אשר
ואע״ג דאסור לישראל משוס טמאה מ״מ ס״ל דבעי׳ שיהי׳
אוחו

לנ״ל

חבלים בנעימים  -א גרויבארט ,יהודה ליב בן בנימין עמוד מס (94הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

חבלים

לא לפני עיי־

איתו איטר עצמי טהג בישראל ואבחה״ח הא מותר בנשר
זה לישראל ועי ,פרית שהקשה עליו משוס׳ חולין (לג ע״א)
ד״ה אחד שב׳ דכיון שאסור לישראל משים טמחה לא שייך
מי איכא מידי ימש״ה לק״מ ממזמנים ישראל וט׳ דר׳ אחא
בר יעקב לא ס״ל ס׳ מי איכא מידי עיי״ש ומש״ה שפיר
קאמר דאין מזמנים עט״ם טל כני מעיים .ובזה ניחא נס
הקו׳ מתום׳ ב״מ (י ע״ב) דכיון דכל טעם אמיגת שמואל
משים מי איכא מידי ופשיטת דל״ש רק בישראל יעכי״ס ילא
בבה; וישראל .ולפמ״ש שושנת העמקים כלל ז׳ דסכרה אמינה
שמואל ל״ש רק בחישיט אבל במאכיל גס היא מודה דאטר
כיון דנעשה האי׳ תיכף .לק״מ מתיה׳ כ״מ דהתם בקידישין
נעשה האי׳ חיכף וכן ל״ק מתום׳ תנינה (יג ע״א^ ד״ה אין
שכתבו דללמיד עם עכי״ם אסור משים לפ״ע אע״ג דלישראל
שרי משום דהאיסיד נעשה תיכף בודאי בשעת הלימיד טס
העכי״ס:

בנעימים

ביד

מה
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מלאני שס״ה כ׳ נשם משפטי שמיאל במאכיל
(ח)
לא קאי בתרי עברי
דנהרא עיבר על לפ״ע דאו׳ והביא ראי׳ ממנילחא בא לחייב
מאכיל כאיכל .והגה המכילתא לא הובאה בנח׳ דידן ועי׳
פמ״ג או״ח שמ״ג ח״ז הק״א ואשל סק״ג .ובגין} החילוק
נראה להפיך מחים׳ חנינה (יג ע״א) ד״ה אין שתרצי שמיירי
היש עני״ס אתר שריצה ללמדו ואין בו משים לפ״ע אע״ג דשם
היכן} געשה האיסור יהיי כמאבילו לתוך פיו וכן מיכח באס״ז
ב״מ (י ע־׳ב! ד״ה להך לישנא שב׳ יעוי״ל דמיירי כשהכהן
היה יכיל לקדשה בעצמי וליכא מקים לפ״ע אע״ג דבשעת
הקדישין נגמר האיטר וקמיכח מפ״ממבא כמל״ח פ״ר ממליה
ה״ב שב׳ דהיכא דיש ישראל אחר שרוצה ללית ברבית אין הליה
עובר״על לפ״ע דלא קאי בתרי עברי דנהרא .הרי אף דגעשה
האיטר חינף ח״מ יש חילוק זה ואף שמל״מ מולק עליו אך
לא מטעם זה :

בידם לתיו פיו אפי/

סוגיא לב

לא בשמים היא
ציונים ומראה מקומות

תמורה

(מי ע*א)» יומא (פ ע״א) .ב״ט (נט מ״ב) .שבועות (טז ע״א) .ירושלמי

מנילה פ״א ה״ה ,ירושלמי ט״ק פ״ג ה״א  .רפב״ם פ״ט סיסידי
התורה ה״ד והקדמה לפי׳ המשניות .רש״י שבח (קח ע״א) ד״ה מאי .רש־׳יעירובין

(מה ע״א) ד״ה הרי  .כ״מ פ״ב מר.מ*צ ה״ט .בפת תמרים יומא (עה ע״א) ד״ה
תניא .וסובה (לב ע״א) ד״ה נקטם .תיס׳ סנהדרין (פט ע״ב) ד״ה אלי׳ .ירושלמי

תענית פ״ב ה״ה .

מדרש בראשית פ״ב .ויקרא נ״ב :

תמורה

(טז ע״א) שלש אלפים הלסת גשהכתי
א)
בימי אבלי של משה א׳ל ליהישע שאל
א״ל לא כשמים היא .משמע פשיט דבכל הפיקא דדינא אין
נביא נאמן להכריע ואמרי׳ לא בשמים היא .וכ״ב רמב״ס
פ׳ ט מיטדי התירה יכ״כ בהקדמה לפי׳ המשגיית סר״ה
והחלק הב׳ .וכ״כ רש״י שבח (קח ט״א) ד״ה מאי בהא
דאבעיא לי׳ אי מוהר לכתיב תפילין על עור דג טהור א״ל
אס יבא אלי׳ ויאמר ומקשה מאי אס יבא אלי׳ ויאמר וב׳
רש״י דאין או״ה תליי בו דלא כשמים היא יכי כ כ־מ פ ׳כ
מהט״ל ה״ט דמש״ה פסק הרמב״ם בהפק כהרת קדס כה״ק
בנגעים פ״ד מי*א דטמא אף דבב״ח (פי ע״א) אמרי׳ דהקב״ה
חימר טהור משים דלא בשמים היא ואע״ג דאמרי׳ מאן
נינת רכה בר נחמני יאיהו אמר טהיר ויצתה נשמתי בטהרה
כיין דבשעת יציאת נשחה אמר הכי הוי בכלל לא בשמים
היא .ומ״ש תום׳ יבמות (מה ע״ב) ד״ה מי שההשי כיין
דגשים פטלית לחן איך שפטה דבירה אח ישראל ותי׳
דע״פ הדבור שאני וקשה הא לא כשמים היא .נראה וראי
דכויגתם דכיון שהי׳ הריביר חציי לה יידעי שהיא נביאה
יהוי כנאמן טלי
קבליה עליהם לשיפטח מפני כביד
אבא וכמי שב׳ מפירש חים׳ בב״ק (טו ע״א) ד״ה אשר יניטין
(פת ע״ב) ד״ה ולא :
הגדילים מערכת גדילים י׳ רכ״ד מביא חבל נחלים
החולקים ע״ז יסחכי בהפק אויביר מן השמים

לבשם

ימביא ראי׳ מב״ה דהלכה כמיתם משוס חצתה בה ק1ל
7
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כמ״ש פהחיס (קיד ע״א) יעיד .ואני תמה איך יפרנט טגיא
דיזמירה (טז ע״א) .ומה שהביא ראי׳ חב״ה י״ל משים דמטיע
קרא אחרי רכים להטית וכמ״ש חים׳ מילין (מד ע״א) ד״ה
ור׳ יהישע שהקשי דקיי״ל ר״א שמית* ולא חייט׳ לבת קיל
ולמה קיי״ל דהלכה כב״ה משים דיצתה בת
שפשק הלכה
קיל יתי' דכת קול דב״ה שאני משים קרא דאחרי רבים להטית:
לי לשיטת רמב״ם ירש״י הג״ל דבכל ספק שקיל
אמרי׳ ג״כ לא בשמים היא ואין נביא ובת קיל
י
מכריעים  .מכיגיא כ ׳מ (נט ע״ב) מאי לא בשמים היא
יכי׳ שככר כתבת כהר סיני אחרי רבים להטית משמע דיקא
כיין דהבת קול היא גנד הנתיב אח״ר אבל לילא הי' חפירה
בקרא להפיך .בספק שקול לא אמרי׳ לא בשמים היא .עיר
קשה לי מסנהדרין (מת ע״א) אביי מתרץ לטעמי' דכ״ע
הימנה מלתא ת״ק הבר דחזי לי׳ תפים דלא חזי לי׳ לא
תפיס ור״מ מספקא לי׳ אי תפיס וכי׳ הלכך לא יגע בהם
עד שיבא אלי׳ .הרי דספק כדין אי הזמנה במותר רלא
חזי תפיס אלי׳ נאמן ילא אמרי׳ לא בשמים היא .גס קשה
בחילין (לי ע״א) השיחט והיתז דם על הדלעת רבי אימר
היככר רח״א חולים יההפק היא אי ישנה לשחיטה מתחלה
יעד טף או אינה לשחיטה אלא לנטף ורב אשי אמר
הילים לעילם משמע יב׳ רש״י עד שיכא אלי׳ ויוריעט הר•
דאפי׳ בספה בדן יברר אלי׳ .ולכאורה קשה נס מיבמות
(קב ע״א) אס יבא אלי׳ ויאמר חילצין במנעל שומעים לי
וי״ל שא״ה מפני דמדאי׳ חילצין במנעל לכתחלה כמ״ש רש"‘
שם

כמיהי

ומשה
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קל לזה אמרה תוה״ק ולנערה ליש דבר היינו שום דבר שאינה
בכלל חטא וא״כ אסור להב״ד לענוש אופה:

ובאמת

בספרי פ׳ חצא בקרא דלנערה ל״ת לבר מבואר
דדרשינן ליפטר אונס מכל עונשי! דז״ל הספרי
ולנערה ל״ת דבר מלמד שפטורה מן המיתה מניין אן! מן הקרב!
ת״ל חטא מניין אן! מן המלקות ת״ל חטא חות מלמד שכל
עונשין שבתורה פטורין ועיי׳ש איברא דבגמ׳ דילן נדרים (דף
כ״ז ע״א) דאמרינן בגמ׳ וכ״ת קנולא שאגי נראה לכאו׳ דלא ס״ל
הך דרשא דספרי דממעט אונס גם מחטאת ולכאו׳ עלה בדעתי
דהנה הא דצריך קרא למעט אונס מחטאת נראה פשוט דהיינו
שהי׳ שוגג ואונס דאונס היכא דיודע מאיסור ל״ש חטאת דבשגגה
כתיב בי׳ וא״כ ע״כ בשוגג מיירי והיחה אנוסה ג״כ ולפ״ז י״ל כיון
דלקושטא דמילתא אונס פטור וא״כ ה״ה לעני! כרת פטור אינם
וא״כ ממילא בשוגג ליכא חטאת ושפיר מקשינן בגמ׳ וכ״ת קטלא
שאני וכולל הן מיתת ״ב״ד הן מיתה ביי׳ש הן מלחות דס״ל
לרבא דבמקום מיתה עומדת והו״ל כקטלא ולכן לרבת לשיטתו
א״ש ואין סתירה מגמ׳ דילן לספרי:
אכתי יקשה על הרא״ש בנדרים שם שכ׳ לפרש בקושית
הגט׳ וכ״ת קטלא שאני דהטעס מצד והצילו העדה
בזה ל״ש אלא במיתת ב״ד דבעי ע׳ש ועידה מצלת משא״כ בכרת
ומלקות ל׳ש זה וא״כ צ״ל דהגח׳ דילן לא ס״ל דרשה דספרי
[ובלא זה עיקר דבר שכתבנו בפירושא דספרי הא דממעט אונס
מחטאת היינו בשוגג דוקא אינו מוכרע די״ל דכוינת הספרי
בפשיטות בהא דאונס לא עדיף משוגג וכמו דשוגג ברצון חייב
חטאת ה״ה אונם בידועה ג״כ איכא חטאת וקמ״ל קרא דבאונס
ליכא שוס חיוב וצ״ע בזה ובאמת על הרא׳ש בלא״ה יש להקשות
לפמש״כ בתום׳ הרא״ש יבמות דבנערה המאורסה ליכא כרת אלא
מיתתב״ד וא״כ למה צריך קרא למעט מחטאת הא היכא דליכא כרת
ליכא חטאת וצ״ע בכ״ז ואכמ׳ל] יעיי׳ש בהפלאה דמכח קישי׳
זו דלמ״ל קרא למיפטר אונס כתב דהא דצריך קרא דאונס
פטור ממיתה היינו אפי׳ אם הוא ברצונו ג״כ רק דהוא אונס
ג״כ והוי לא אפשר ומכוון עיי״ש שמתורן בזה ד׳ התרגום יונתן
דס״ל דצריכה גט ואסורה לבעלה .ולפ״ז אס נימא כן דבאונס
גמור ל'צ קרא כלל דזה מסברא וכל הקרא אתא לפטור היכא
דהזא עושה ברצונו רק שאטם הוא על עשיותי זי א׳ש ד׳ הר״מ
ז״ל בפשטותן דהוא ז״ל אזיל לשיטתו דס״ל דבכה״ג באמת אינו
בכלל אונס כמו שפסק בפ״א מא״ב ה״ט עיי״ש היטב בד׳ הרה״מ
ז״ל דלדעת הר״מ ז״ל בכה״ג ל״ת אונס כיון דע״כ עשה ברצונו ג״כ
אע״ג שהי׳ על הרצון הזה באונס מיתה ועי' בכסף משנה פ״כ
מסנהדרין ה״ג שביאר להדי׳ כן דעת רבינו ז״ל וא״כ הר'מ ז״ל
לשיטתו מוכרח לומר דהוא אזהרה על הב״ד ודעת הרמב״ן ז״ל
הוא כדעת הרשב״א דבכה״ג ג״כ פטור כיון דהמעשה שעש«
הי׳ באונס מיתה אע״ג דמוכח שנתרצה ע״ז ג״כ ולכן שפיר
י״ל דצריך קרא ע״ז .ובאמת נראה לפ״ז דבב־נ אע״ג דפטור
אונס מ״מ באונס כזה היכא דעשה ברצון גם לדעת הרשב״א
ז׳ל חייב כיון דבב״נ ליכא קרא למיפטר אונס רק מסברא
פמריגן לי׳ א״כ היכא שעשה ברצונו ל״ש למיפמריה ואפי׳ לפמ״ש
הג׳ בעל הפלאה ז״ל דהוי בכלל לא אפשר וקא מכוין מ״מ
בב*נ דנידק על המחשבה ג״כ בודאי נהרג על זה וצ״ע עוד
בזה לברר הד׳ היטב ואכ״מ:

אמנם

*

רצ״ז .הזהירט מלהתרשל וכו׳ וכבר אמרו שמי
פז)
שיכביש ערות שכללוהו ג'כ זאת האזהרה כי
הוא רואה ממון חבירו אבד והוא יכול להחזירו אליו באמרו
האמת עכ״ל .הנה הר״מ ז״ל גילה לן חדשית דגם בממון איתא
הלאו דל״ת על דם רעך ומקור הד׳ הס משאלתות דר״א כמו
שהאריך בזה בשערי משפט בחו־מ סי׳ כ־ח סק׳ב ובחי׳ שכתבנו
שק מוכרח דעת הר״מ ז״ל בפה־מ שילהי מם׳ שבועות שכ׳ שם
שיטה חדשה דקרא דאס לא יגיד ונשא עונו היינו רק אס אינו
מעיד לתובע להוציא אבל באינו מעיד בנתבע להחזיק מזה לא
מיירי קרא וא״ח קרבן שבועה אפי׳ במקום דאיכא כפירת ממון
פ׳י מניעת עדיחן עין שהנתכע ש לו ערי הכחשה לעדי התיבט

ישראל

ועי׳ בזה באי׳ חת״ס חו״מ סי׳ מ״ג ואכ״ח .וחמי׳ מאוד דלפי״ז
אמאי לא תי׳ הגמ׳ בריש הכונס דמקשינן על הא דתני דטבש
עדותו להעיד פטור מדיני אדם וחייב בד׳ש פשיטא דאורייתא
הוא דל אם לא יגיד וגז׳ הא י״ל דקמ״ל דה״א אם כובש עדותו
להעיד לטובת הנתבע דבזה ליכא קרא דאם לא יגיד כו׳:

אמנם

לפמ״ש הר״מ ז״ל דבכובש עדותו איכא הלאי דל״ת
ע״ד ריעך א״כ י״ל דאכתי פשיסא מצד לאו זה ובש״ם
חדא נקט בזה נראה דמצד לאו זה דל״ת על דם ריעך א״נ
דקאי גם בממון אין נפ״מ אם הוא לתובע או לנתבע■ וז״ב.
איברא דלקישמא דמילתא מדהשחיט הרמז״ל דבר זה במשנה
תורה שלו נראה דהדר פי׳ וס״ל דלאו זה לא קאי אלא בעסקי
נפשות ויש להעיר בזה בכתובות (דף י״ט ע״א) אמר ר״ח קסבר
ר״מ וכו׳ יהרוגו ואל יחתמו שקר עיי״ש באס״ז בשם הרמב״ן
ז״ל שנמלא בברייתא חיצוניות ג״ד אין עומדים בפני פקוח נפש
ר״מ אומר אף הגזל ויש לומר דזה תלי׳ א״נ דלאו דל״ת על
דם ריעך הוח בממון ג״כ א״כ ע״כ דגם זה מאביזרי׳ דשפכ״ר
שפיר גם בגזל יהרוג וא״י:
לגדולה חזו כתבו התום׳ סוטה (דף י׳ ע״ב) ד״ה נח לו
לאדם לענין הלבנת פנים דס״ל כיון דהוא אביזרי׳
משפכ״ד דינא דיהרג וא״י .ולס״ז לפ״מ שנראה שם להלכה דעת
כל הראשונים ז״ל דמותרין לחתום שקר ולח אמרינן בזה יהרג
וא״י .נראה דבממון חבירו ליכא הלאו דל״ת ע״ד ריעך וי״ל עור
בזה בהא של האחרונים בשם רבני קמאי ז״ל דבגזל לא אמרינן
בי׳ לאו דל״ת ע״ד ריעך דהוי
עדל״ת דהוא מה״ט טון
אביזרי׳ דשפכ״ד לכן לא אמרינן ערל״ת ולפ״ז מה שמדמים
האחרונים גזל גבוה לגזל הדיוט ולומר דבגזל גבוה ג״כ לא
אמרינן עדל״ת א״נ דבשל גבוה איכא תורת גזל ולהנ״ל א״ר
מגזל ועי׳ בכ״ז כי קצרתי כאן וסמכנו על המעיי׳:

מצור,

רצ״ט .הזהיר מהכשיל מקצתנו את קצתנו וכו׳
«ס)
לכאו׳ חמי׳ דמלשון זה נראה דרק ישראל לישראל
מוזהר בלאו דלפני עור אבל לב״נ חותר להכשיל והא גמ׳ מפורשת
בפסחים (דף כ״ב) מניין שאסור להושיט כוס יין לנזיר ואמה״ח
לב*נ שנאח־ ולפני עור לת־מ מבואר להרי׳ דגם לב־נ אסור
להכשיל שוב ראיתי בחינוך שנמשך אחריו ובמנ״ח הרגיש־ עליו
ילא ראה שכן מבואר בד׳ הרמז״ל ומה שג״ל לחומר הנושא להעיר
בדבר חדש דנהי דגם לב״ג אסור להכשיל ועובר על לפני עור
לת״מ ה״ד במכשיל במזיד אבל בשוגג דהיינו שנותן לב״נ בשר
ואומר לו שאינו אמה״ח והעכו״ם סומך עליו ואכלו אין הישראל
עובר על לאו דלפני עור כלל דנראה דעכו״ס העושה איסור
בשוגג אינו עושה איסור כלל וא״ד לישראל רגם בשוגג היא עבירה
רק דרחמנא חס עליו שלא להיות נענש חשא׳כ בב״נ כל אזהרה
שלו שלא יעשה במזיד ולק בשוגג איני עושה איסור כלל דלב־נ
ל״ש לומר דעצמות הדבר מתועב אלא שהתורה הזהירה אותו
שלא יעשה דבר זה במזיד אבל בשוגג אינו מוזהר כלל והישראל
המכשיל אינו עובר בלפנ׳ע דאינו מכשילו כלל:
כי לא מצאתי הדבר מבואר בשום מקום לם׳ מכל מקום
1
קצת ראי׳ נלענ״ד מלשון הר״מ ז״ל פ״י מה׳ מלכים
ה״א שכ׳ בזה״ל ב״נ ששגג באחת ממצות פטור .מכלום"
ומדהוסיף לשון מכלום ולא כתב סתמא פטור נראה דבא להורות
דליכא עליו שום עונש גם בי׳ש וא״צ שוס כפרה ועי׳ ברמז״ל
פ״א מה' א׳ב הי״ב שכ׳ הבא על הערוה מן העריות כמתעסק
אע״פ שא״נ לכך חייב וכן בחיי״ל ובשניות עכ״ל ובראב״ד ז״ל
תמה עליו הא בחיי״ל בשוגג ומכ״ש בשניות ליכא שום חיוב
ועי׳ בכ״ח שס שת' דעכ״פ יש עליו חיוב בד״ש עיי״ש וא״כ
מדכי הרמזיל כאן פטור מכלום נראה דבא להורות דבב״ג בשוגג
ל״צ כפרה כלל דאינו מוזהר כלל ע״ז ולכן כיון דלפנ״ע לת״מ
דפשטא דקרא אע״ג דדרשינן אותו גם במכשיל חבירו באיסורין
מ״מ בפשיטות הפירוש דכל זה בשוגג דהוא עור ברבר ובזה
שפיר יק לישראל אנו מוזהרנו ולא לב״נ. :
כנים הד׳ יצא לנו מזה דבישראל הוא להיפוך מב״נ דבב״נ
אינו עובר על לפנ״ע כ״א במזיד ולא בשוגג .אמנם
בישראל

אם

לא□

חמדת ישראל ־ א פלוצקי ,מאיר דן רפאל בן חיים יצחק עמוד מס (89תודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

ז
I

המרת

צןונטרס י טצח

בישראג נראה דבשוגג איכא איסור יותר מבמזיד ועי׳ ברש״י
ז״ל פ׳ ממות פסוק נרז ונשא את עונה הוא נכנס תחתי׳
למדנו מכאן שהגורם תקלה לחבירו היא נכנס תחתיו לכל עונשין
ועיי׳ש ברמב׳ן דל שב׳ דיש על הבעל עבירת בל יחל זזה רלן
במכשיל את חבירו בשוגג אבל במזיד ליכא אלא לפני עור ועי׳
בחי׳ הג׳ בעל חמרת שלמה דל יבמות (דף מ־ז) שני ג״כ כן
לחלק בין שוגג למזיד דבשוגג המכשיל נכנס לגמרי בהאישור! וכ'נ
!הוכיח מר~הר'מ ז״ל‘ פי״ב מה׳ עדות ה׳ט שכ׳בזה׳ל וכן מבת
שהי׳ בודק לעצמו ומוכר ויצאה מריפה מתח׳י שה׳ה בכלל אוכלי
מדיפות שק פסולין לעדות הרי זה פסול לעדית וכו׳:

ישראל

ט פן

דבכה׳ג לא נלמד מלא יוסיף אמנם לאחר העיק נלענ״ד דש

לחלק בין הכאה שאין בה חבורה לחובל וטעמא דמילתא דבחובל
כיון דגם בעצמו אסור לחבול מה״ת וזה ילפיט מאך את דמכם
לנפשותיכם אדרוש וא*כ אפי׳ א'נ דאזהרה זו דלא יוסיף ליכא
מ״מ כיון שאין לו רשות לחבול בעצמו ה״ה דל*מ נתינת רשות
שלו לחבירו שיהי' חבירו עידו מותר להכותו ובפרט דהוא בכלל
לפנ׳ע ג'כ כיון שעיד׳ז עובר הוא באיסור דאך את דמכם
לנפשותיכם אדרוש משא־כ בהכאה בלא חבורה דזה אינו בכלל
אך• את דמכם לנפשותיכם אדרוש ולא מצאנו בזה איסור
להכות את עצמו ה׳ה אס מצוה לאחר להכותו מותר להכותו .
וח׳א הערנו מלשון הריב״ש בחשו־ סי׳ הפ׳ד שכ׳ דהא דהכניופצעני
ןץי׳ בכ״מ דל שתמה הא בעובר לפנ״ע אינו מופסל לעדות
ע'מ לפטור דפטור שאין זה אלא בחייב הממק אבל שיוכל
׳ ומי׳ דהר״מ דל ס״ל דחשוד להאכיל חשוד לאכול מריפות
להכותו ולפצעו לכתחילה ולעבור בלאו של מכה חבירו דאזהרתי׳
ג״כ וזה שב׳ הר'מ דל שה״ה בכלל אוכלי טריפות ארק ותמי׳
מקרא דארבעיס יכנו מפני הרשות שנתן לו זה הא ודאי לא
מד׳ הגמ׳ מס׳ עכדם (דף ל'מ ע׳א) וכולן אסנתארחואצל בעה׳ב
אפשרעכ׳ל נראה מזה דס׳ל דאזהרה היא אפי׳ כשהיא מדעתו ולפנ״ד
מותר עיי׳ש מבואר דחשוד להאכיל אינו חשוד לאכול .אמנם
אינו ראי׳ ואדרבה נראה קצת מלשוט דאזהרה ליכא כשהוא מדעתו
לפי הנ׳יל נראה דכוונת 'הדמ דל דאע׳ג דעבר על לפני עור
ועיי׳ששטרחלה׳ר מקטיעת ראשי איברים דבזה בודאי אסור אפי׳
איט מופשל לעדות היינו רק דעבר לפנ״ע במזיד אבל במכשיל
בנתינת רשות כיון דיוכל לחות עיד׳ז וה״ה בהכני ופצעני נראה
בשוגג כיק דהוא נכנס תחתיו ה׳ה כאוכל טריפות ונפסל לעדות
מזה דמודה דאזהרת חובל ליכא בכה׳ג והסברא נראה כמוש׳כ
גס ק:
דבחבלה כיון דגם בעצמו אסור לחבול ל’מ נתינת רשות שלו
ןטיין בתום׳ רי׳ד מס׳ עכו״ס מהדורא הליתאה (דף י״ד ע׳א)
משא’כ בהכאה בלא חבירה :
׳ ׳ ברה אמר אביי שכ׳ בזה׳ל ראיתי מקשים כאן ממאי
להגאון מוהר׳י צרפותס בר ח׳
וראיתי בס׳ קיצר
דאמרינן בגד שאבד בו כלאים הר״ז לא ימכרנו לעט״ם דילמא
מדפי הספר שכ׳ בזה דברים מגומגמין למעי׳ היטב
אזיל ומזבין לי׳ לישראל וכו׳ והא לפני דלפגי הוא ונראה לי
בסוגי׳ דהחובל הנ׳ל ובסנהדרין (רף פ׳ט ע׳ב) אמנם זאת
שא׳ז קישי׳ של כלוס דהיכי מקרי ולפנ׳ע לת'מ דשרינן לפגי דלפגי
נראה גס מדבריו דל שס־ל לחנק בין הכאה גרידא דלזה מהני
הנ־מ כי ירע חברי' מאי הא עבדי ולא מימנעו כגון עכו׳ם
נתינת רשות שיהי׳ מותר להכותו ובין חבלה וכדאמרן ויותר
בע״ז ונזיר ביין דידעו דאיסורח קא עבדי התם וודאי לא מפקידינן
נראה לומר דבחבלה כיון דאסור לחבול בעצמו מה׳ת נתינת
אלפני דלפגי חבל ישראל כשר שאלו הי׳ יודע שהוא אסור לא
רשות שלו לא מעלה ולא מוריד והוי תמיר כמו בע'כ לענין
הי׳ עשה אותו ועל ידך שאתה משים מכשול לפניו הוא איסור
איסור ואיכא לאו דלא יוסיף ג׳ה ומדוקדק בזה לשין הר־מ דל
בלא ידיעה הו׳ל כאלו הוא מחמיאו בידים ובכל טצדקי שבעולם
דבמכה כתב דרך בזיק משא’כ בחבלה תמיד איכא הלאו וכ'נ
הוא אסור לעשותו כגון גה'נ וכלאים וכו׳ עכ׳ל מבואר ג״כ ־
להוכיח מסוגיות הגמ׳ סנהדרין (דף פ׳ד נדב) דרב לא שביק
כדברינו הנ׳ל יש להאריך עוד גזה וארנה
לברי׳ למשקל לי׳ סילוא מר ברי׳ דרבינא לא שביק לברי׳
למפתח לי׳ כוותא דילמא חביל בי׳ והוי שיגגת איסור ומקשינן
ש׳ .שהזהיר הדיין מהכות החוטא הכאות גדולות
עט)
בגמ׳ א׳ה אחר נמי ותרצינן אחר שיגגת לאו בט שיגגת חנק
ממיתות וכו׳ ומזאת אזהרה הוא אזהרה מהכות
נראה מבואר מהסגיא דאפי׳ אם הוא מדעתו איכא בחבלה הלאו
כל איש מישראל אם החוטא אנו מוזהרין שלא להכותו שאר כל
דלא יוסיף ויש להעיר קצת בלשון הר*מ ז׳ל פ״ה מה׳ ממרים
אדם לא כ״ש וכבר הוזהרנו מלרמוז מלהכות אפי׳ לא יכה אמרו
[סנהדרי■ דף נ׳ח ע’ב]~כל המנבי׳ ידו על חבירו נקרא רשע ה׳ז עיי׳ש היטב בסיום הד׳ שכ׳ בזה׳ל הדז מקיז •וחוחך כפ'מ
שירשוהו לעשות עכ׳ז נראה קצת דס׳ל לרבינו דל דתלי׳ בדעת
שנאמר !יאמר לרשע למה תכה רעך עכ׳ל לכאורה עלה בדעתי
האב ואכמ׳ל יותר בזה :
שמה שהוסיף רבינו דל וכבר הוזהרנו לרמוז להכות שלא תקשה
הא דקיי׳ל בחובל היכא דאין בו תשלומין לוקה הא אעמה׳ד לכן
ש׳י .שהזהירנו מהחיות המכשף והוא אמרו ומהשפה
פ)
ל־ת וכשנמחול לו אנחנו עוברים מל מצות ל׳ת לא
הוזהר זה שאיסור ידיעה ממק׳א אפי׳ ברמוזה להכות ובכה״ג
שבטלט בו מצ׳ע לבד ויהי׳ כאלו מחלנו לאחד ממחויב* מיתת
עונשין מה׳ד:
ב׳ר עכ׳ל כוונת רבינו דל מבוארת דבכל חייבי מיתות ב׳ד אם
לאחר העיון נלפענ׳ד שזה א׳ע כלל להא דאין עונשין
הב׳ד מוחלים ואין הורגים את הנידון עוברים רק בעשה משא־כ
מה׳ר לפמש׳ל במצוה רפ״ט בשם מהרי־טדלרשעמותר
במכשפה איכא עול״ת על הביר להרוג אותה וראיתי לאיזהו
להכות והא דאסרה חורה לא יוסיף היינו משום דכיון דנלקה ה׳ה
מחברים מתחבטים בזה והדבר פשוט כמש״כ ואפ׳ל בזה לת׳
כאחיך ובאמת דברשע ליכא הלאו מבואר כן בסנהדרין (דף נדה
מה שהנני מתקשה זה ימים רבים בדי רש׳י מנחות (דף ס״ה
ע׳א) דמקשינן בזה ג*כ הכאה לקללה עיי׳ש וא־כ ע’כ צ׳ל רמשום
ע׳א) בהא דאמר ר׳ יוחנן שסנהדרין צ׳ל בעלי כשפים וז׳ל שאם
זה הזהירה תורה בלא יוסיף משום שכבר נלקה וה׳ה כאחיך וא'כ
יהי׳ הנידון מכשף והאור לא יהי׳ שולט בו יעשו הן מכשפות
ה׳ה כל ארם נכלל בזה ויש לעי׳ עוד קלת בזה כמו שנראה
וימיתוהו בכל מיתה שיוכלו עכ׳ל מבואר מדק דהב׳ד יכולק
מסוגי׳ דסנהדרין שם שעושה מזה ק״ו והבין .והנה בפשיטות
לעשות כישוף להרוג את המחויב מיתה וחמי׳ לי מנ׳ל לרש׳י זאת
נראה כיון דאזהרה רק מלא יוסיף ומזה רק היכא דהוא בע'כ
דעשה ובערת הרע דוחה הלאו דעשיות כשוף דברור הדבר
כמו חייבי מלקיות דהוא עונש א'כ היכא שמדעתו והוא בעצמו
דלהמית ע׳י כשפים הוי בכלל הלאו ואע׳ג דעשה דל־ת מ־מ הא
צוה להכות אוחו נראה דל״ש אזהרה זו וכן העיר בזה הרלב׳ח
קי׳ל דאין עדל׳ת שיש בו כרת וכ׳ש ל׳ת שיש בו סקילה אמנם
דל בקונטרס הסמוכה קונטרס א׳ מלשון הר*מ דל בהלכה
להנ׳ל י׳ל כיון דאיכא עול״ת חמור טפי ושפיר דוחה .איברא דיש
פ*ה מחובל ומזיק של בזה׳ל אסור לאדם לחבול בין בעצמו בין
לעי׳ בזה דהנה מלשון רש׳י דל שאס יהי׳ הנידק מכשף ולא יהי׳
כמקורו .ולא ההיכל בלבד אלא כל המכה ארם כשר מישראל
האור שולט בו נראה דלא נתחייב מיתה בשביל מכשף דהרי מכשף
בין קטן בין גדול וכו׳ דרך בזיון הר׳ז עובר בל־ת עכ׳ל
מיתתו בסקילה ולא בשריפה וע'כ דכוונת רש׳י דבאמת נתחייב
ומדל הר׳מ דל דרך בזיון נראה דדוקא אם הוא שלא מדעתו
שריפה מטעם אחר רק שעושה כישוף שלא ישלט בו האור to
אבל מדעתו ליכא אזהרה זו ואפי׳ א'נ דחייב
טושין כישוף להמית אותו במיתה שיוכלו ומעתה הדרא ק׳ל איך
דצערא דגופא לא מחל אינש כאשר נראה מסתימת לשון הר'מ
הב׳ד מותרים לעבור על הלאו דכישוף דא־ל בשביל דאיכא עול׳ת
דל ידי שם [ולא אכנס כעת בפלוגתח הפוסקים בדעת הדח
דא ברור דנלענ׳ד דיש סברא גדולה לומר דמי שנתחייב מימה
־דל עי׳ בתשו׳ רלב׳ח שם] מ״מ אזהרה זו ליכא ואין בזה איסור
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הגאון רבי יוסף שלמח כחגמן זצ״ל

והרי אף ב״נ מוזהר על עכו״ם .ולדברינו ניחא ,דאזהרה דישראל יתירה על בני
נח ודין אחר לה ,וכן נבין בזה הא דאיתא בסנהדרין נ״ו ע״ב עשר מצות נצטוו
ישראל במרה ,ז׳ של בני נח והוסיפו עליהן וכר .וכי מאחר שכבר היו מחוייבין
ועומדין בהן ,מה הוסיף עליהן בצוויין .ולהנ״ל ניחא ,דזהו שנתחדש בהן עתה,
שנצטוו בהן עתה מדין חיובא דישראל.

והנה בהא דאמרינן דמחלל שבח כעובד בו״ם ,והוא משום דשבת הוא זכר
למעשה בראשיוז ,ומחללו הרי הוא כופר בזה ,נמצא דרק בדין ע״ז דישראל
חשוב מחלל שבת כעע״ז ,אבל בדין ע״ז דב״נ ,הרי אינו עובד בזה לע״ז .אשר
לפ״ז מיושב היטב מ״ש רש״י דחיוב גר תושב לשמור שבת משום דהוי כעכו״ם,
דטפי מז׳ מצות ליכא הכא ,דהא חיוב שמירתו הוא משום מצוה דעכו״סי ,ואפ״ה
—ב״ג ששבת חייב מיתה ,דבחיובא דידי׳ לא הוי מחלל שבת כעובד ע״ז.

הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ״ל
אב״ד ור״מ רסונביז׳

בענין לפני עוד
בב״מ דף י׳ :אמר רבינא היכא אמרינן דאין שליח לדבר עבירה היכא
דשליח בר חיובא הוא אבל בחצר דלא בר חיובא הוא ,מחייב שולחו .ואמרו
דלפ״ז כהן שאמר לישראל צא וקדש לי אשה גרושה ,א״נ איש דאמר לאשה
^אקפי לי קטן כיון דלא בני חיובא נינהו מיחייב שולחו.

והקשו שם בתוספות :וא״ת ואפילו אמר לכהן נמי ,וי״ל דכהן מקרי בר

 )Jויש להביא תנא דמסייע לזה .דהנה בפ״ב דכריתות דף ט׳ ע״א ,ת״ר גר תושב מותר
לעשות לעצמו מלאכה בשבת כישראל בוזולו של מועד ובו׳ ובפירוש רגמ״ה ז״ל כתב שם וז״ל:
כישראל בחולו של מועד .כלומר "כיון שיש בו קצת גירות אינו עושה כל מלאכה בשבת ,אא״ב
אין לו מה יאכל או דבר האבר" .ע״כ .הרי מפורש בדבריו דבגר תושב יש בו "קצת גירות",
ומשו״ה הוא דמצוה לשבות בשבח.
והנה התום׳ ביבמות שם דפליגי וס״ל דגר חושב אינו מצווה לשבות בשבת ,נראה דלטעמייהו
קיימי .דהנה האור שמת בסי״ד מהל׳ איסורי ביאה ה״ז כתב ג״כ בדעת הרמב״ם ו״ל ,דקבלת ד
מצוות דגר תושב הוא דין אחר משל ב" נ ,דגר תושב מקיים ז׳ מצוות מפני הציווי בסיני .וכמו
שנצטוו ישראל ,אך הביא אח דברי התום׳ במס׳ ע״ז דף ס״ד ע״ב ד״ה איזהו ,שכתבו דגר תושב
נהרג ג״ב בלא עדים והתראה כמו ב״ג .דאזהרתן זו מיתתן .וכתב האור שמח דלדעת הרמב״ם
ודאי אינו  .pיעו״ש בדבריו .ולפי״ז הלא בע״כ ס״ל לתום׳ דוזובת גר תושב בו׳ מצוות הוא כמו
חובת כל ב״ג ,ואשר ע״כ שפיר ס״ל דלא יתכן שיהא גר תושב מוזהר על שביתת שבח ,ודו״ק.
וע״ע בדברי הרמב״ם בפ״י מהל׳ עכו״ס ה״ו ובהשגות הראב״ד שם .ובדבריהם בפי״ד מהלכות
איסורי ביאה ה׳־ת .עיי-ש .ואכ״ט לדבר מזה.
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חיובא הואיל ואם'מקדשה לעצמו חייב ,אבל ישראל אע״ג דעובר משום לפני
עור לא תחן מכשול כשמקדשה לכהן ,כיון דאי מקדשה לעצמו לא מיחייב לא
מקרי בר תיובא.
ובפשטות הביאור בתום׳ הוא :דאע״ג שהישראל עבר בלפני עור אץ זה
"שליחות לדבר עבירה ,כי הוא נעשה שליח לקדש ובמעשה זה הוא אינו בר חיוב,
דאינו עובר בשום איסור ,והלפני עור הוא מעשה עצמי של השליח שעליו לא
נשתלח ,אולם מה שחלקו התוספות בין ישראל לכהן צריך ביאור ,דגם הכהן
במעשה זה אינו חשיב בר חיובא שאינו מקדשה לעצמו.

ונראה דהנה ביסוד הדין של לפני עור ,אמרו בספרא (קדושים פרשה ב׳)
ולפני עור לא חתן מכשול ,לפני סומא בדבר ,בא ואמר לך בת איש פלוני מה
היא לכהונה ,אל תאמר לו כשירה ,והיא אינה אלא פסולה ,הי׳ נוטל ממך עצה
אל תתן לו עצה שאינה הוגנת לו ,אל תאמר לו צא בהשכמה שיקפחוהו ליסטים,
צא בצהרים בשביל שישתרב ,אל תאמר לו מכור את שדך וקח לך חמור ואתה
עוקף עליו ונוטלה ממנו ,שמא תאמר עצה טובה אני נותן לו והרי הדבר מסור
ללב שנאמר ויראת מאלקיך אני ה׳ .והרמב״ם בספר המצוות רצ״ט כתב וז״ל
הזהיר שאם ישאלך אדם עצה בדבר נפתה בו ,ובאה האזהרה מלרמותו ומהכשילו
אבל תיישרהו על הדבר שתחשוב שהוא טוב וישר ,והוא אמרו ולפני עור לא תתן
מכשול ,ולשון ספרי למי שהוא סומא בדבר ,ונוטל עצה ממך ,אל חתן לו עצה
שאינה הוגנת ,ולאו זה כולל גם כן מי שיעזור על עבירה או יסבב אותה כי הוא
יביא האיש ההוא לעוון ובעזרתו הכשילו וחזר עוד ויפתהו ויעזרהו להשלים
עבירתו ,או יכין לו סיבת העבירה ,ומאלו הפנים אמרו במלוה ולוה בריבית
ששניהם יחד עוברים משום ולפני עור לא תתן מכשול כי כל אחד משניהם עזר
את חבירו והכין לו להשלים העבירה ,ודברים רבים מאד מזה המין יאמרו בהן
עובר משום ולפני עור לא תתן מכשול ,ופשטי׳ דקרא כמו שזכרנו תחילה ,עכ״ל.

ונקדים בזה ,שהרי עיקר הדין של לפני עור היא בנותן עצה שאינה הוגנת.
וכמו שמבאר בספרי ,ועל זה כתב הרמב״ם שפשטי׳ דקרא בהכי איירי דהווי
כנותן מכשול לפני עור .אולם נראה שנכלל עוד דין נוסף בלאו זה של לפני עור,
וזה כשמכשיל את חבירו בעבירה ,דכמו שהוא הוזהר על העבירה נצטווה ג״כ
שלא להכשיל את חבירו בעבירה זו ,והוי זה פרט מדיני העבירה ,שלא יעבור הוא
עצמו ,ושלא יעברו אחרים על ידו ,ולזה כוון הרמב״ם בכתבו :ולאו זה כולל ג״כ
מי שיעזור על עבירה וכו׳ עיי"ש.
ועי' בסמ״ג קס״ח שכתב וז״ל :בכלל אזהרה זו כל דבר שאדם מוזהר והוא
עור באותו דבר שאינו יודע ,או אפילו יודע ואינו יכול לעשות אסור זה ובא
חבירו והמציא לו ,עובר בלפני עור לא תחן מכשול ,כדתנן במסכת ע״ז (דף י״ג)
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אלו דברים אסורין למכור ועכו״ם וכר .בחולין (דף צ״ג) שנינו שלח אדם ירך
לנכרי שגיד הנשה בתוכו מפני שמקומו ניכר ,הא אץ מקומו ניכר אסור שמא
יאכילנה לישראל ,ושגינו עוד בתוספתא דמסכת כלאים בגד שאבד בו כלאים
ואינו ניכר שם ,לא ימכרנו לעכו״ם שמא ימכרנו לישראל ,אבל לא אבד שהוא
ניכר מותר למוכרו ,כדתנן (פ״י דכלאים) מוכרי כסות מוכרץ כדרכן ,פירוש
כסות כלאים אחרי שישראל רואה ויכול ליזהר ,עוד תניא בע״ז (דף ר) ובפסחים
כ״ב ,מנין שלא יושיט אדם כוס של יין לנזיר ואבר מן החי לק נח ת״ל לפני עור
לא תתן מכשול ,ומעמידין דקאי בתרי עברי דנהרא שאינו יכול ליקח אם לא
יושיטנה לו ,ולכך תפס לשון הושטה ,וה״ה (ע״ז דף ר) שאסור להושיט דבר
איסור למשומדים כענין זה ,עוד דרשו רבותינו (ת" כ קדושים סוף פרק ג׳) מלאו
זה הבא לשאול עצה ממך .תן לו עצה הוגנת ,עכ״ל.
והנה אמנם משמע מדברי הסמ״ג דאדרבא עיקר הדין נאמר על הלכה זו
שלא יכשיל חבירו בעבירה ,וכתב שגם דין זה של עצה שאץ הוגנת למדו מדין זה
וזה מהספרי שהבאנו לעיל .ומהרמב״ם בספר המצוות משמע להיפך שעיקר
הפסוק מדבר בפשטי׳ דקרא ,בדין עצה שאינה הוגנת .ולמדו חוץ מזה דין נוסף
עיי״ש .עכ״פ מדין שניהם משמע שלהכשיל חבירו בעבירה הוי הלכה אחרת
מאשר עצה שאינה הוגנת ,והגדר בזה הוא כמו שבארנו לעיל.
ואמנם יש להעיר דלמה לי רבוי מיוחד שאסור להכשיל חבירו בעבירה
תיפוק לי׳ מצד עצה שאינה הוגנת ,דמסתברא שגם זה הוי בכלל עצה שאינה
הוגנת .אולם אין זו קושיא ,דיש נפ״מ בין שני הדינים כמו שיבואר לקמן ,ולפי
מה שביארנו דיש לפני עור שהיא חלק מהעבירה עצמה ,יתבארו דברי הרמב״ן
ביבמות שאמרו שם בגם׳ ס״ד :לא יקחו לא יקחו מלמד שהאשה מוזהרת על ידי
האיש ,אמר רבא כל היכא דהוא מוזהר היא מחהרת וכל היכא דהוא לא מוזהר
היא לא מוזהרת .ופרש״י דהאי קרא אתי להזהיר ,פסולות שלא להנשא לכשרים,
שכשם שהכהן מוזהר שלא ליקת זונה וחללה ,כך היא מןזהרת שלא תשאנו.
והקשו בגמרא ,שהרי דץ זה כבר נלמד מתנא דבי רבי ישמעאל ,איש או אשה כי
יעשו מכל חטאות האדם ,השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה ,וחרצו
בגמרא אי מההיא הוי אמינא לאו השוה בכל אבל לאו שאינו שוה בכל לא,
ופרש״י לאו כהונה אינו שוה בכל שאץ גוהגץ בישראל .הלכך אי לא אשמעינן
לא יקחו הוה אזלינן לקולא ומיפטרו נשים.
והקשה הרמב״ן דלמה לי רבוי זה של לא יקחו ,תיפוק לי׳ דהא איכא מ״מ
משום ולפני עור לא תתן מכשול .דהא שוה בכל .ותירץ הרמב״ן דלפני עור לא
חתן מכשול גבי השוה בכל כתיב ,אבל לאו שאינו שוה בכל אינו נוהג בק ,לא
מחמת עצמן ולא מחמת אנשים ובמסקנא איתרבו לחו לכל סילי וכר ,עיי״ש.
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ודבריו מופלאים .שהרי הלאו של לפני עור הוא שוה בכל .והעבירה שהוא
מכשיל בה הוי רק המכשול ,ומה איכפת לן אם מכשול זה אינו שוה דנימא בכל
שאינו חשוב מכשול לכולם.

ולדברינו יתבארו דבריו היטב ,שהרמב״ן מדבר כאן מהדין של לפני עור
שהוא מהעבירה עצמה ,ולזה כתב שבלא הפסוק הו״א שנשים לא נצטוו באיסור
זה ,וממילא לא נצטוו גם שלא להכשיל אחרים בעבירה זו ,דהרי להכשיל אחרים
הוי פרט מעיקר העבירה ,ואם לא נצטוה על העיקר ממילא שאינו מחוייב גם
בזה .,אמנם אחרי הרבוי שנשים חייבות בלאוין אלה ממילא יעברו גם בלפני
עור.
ונראה שהדבר מבואר גם ב,.חינוך" שכתב (במצוה רל״ב) וז״ל :לפני עור
לא תתן מכש1־ל_קזלא להכשיל בני ישראל לתת להם עצה רעה וכר .ומשמע
מדבריו דאסור לתת מכשול רק לפני ישראל ולא לעכו״ם .והוא עצמו כתב אח״כ
שגם בעכו״ם ישנו איסור זה ,כשהביא דברי הגמרא בע״ז י״ד ,דאסור לתת
לעכו״ם מידי דחזי לתקרובת עבודה זרה ,משום לפני עור לא תתן מכשול,
ובמנחת חינוך הקשה כבר ממה שאמרו כש״ס שאסור ליתן אבר מן החי לבן נח,
הרי שגם על עכו" ם מוזהרים בלפני עור.
בעכו״ם 2אבל
1
ולדברינו י״ל שדין זה של עצה שאינה הוגנת אינו נוהג

 )1יש כאן מקום עיוך דהא לפי מה דמסיק הרב ז״ל ,הרי במכשיל את חבירו בעבירה יש
ג״כ הלאו דלפני עור משום דלא גרע מעצה שאינה הוגנת ,וא״כ הן אף דס״ל להרמב״ן דנשים
כיץ דלא מיפקדו ל״ש בהו הלאו דלפני עור .כ״ז ניתא דלא שייך בהו הלאו דלפני עור משום הדין
דמכשילו בעבירה ,כיון דנשים לא מיפקדו .אך אכתי אמאי ליכא בהו הלאו דלפני עור משום
דהו״ל כעצה שאינה הוגנת .ועיין בשו״ת זזתם סופר תהו״ם סי׳ ר״ב .שכבר תמה על הרמב״ן
מטעם זה .יעו״ש .וגם לסי הדברים המבוארים כאן ,לכאו׳ אכתי לא א״ש .ועיק בשו״ת אהיעזר
ח״ג סי' פ״א םש״כ בזה .אכן נראה די״ל דנפ״ם מיהת בכה״ג שהאשה שוגגת בדבר .דלפמש״ב
הרב ז״ל להלן ,הרי ל״ש בשוגג לפני עור משום עצה שאינה הוגנח,וגם משום לפני עור מהדין
דמכשיל בעבירה ליכא ,וכמ״ש הרמב״ן ,ולכן איצטריך קרא תשים מוזהרות .ראם היא שוגגת
בדבר בעי כפרה .דאף דליכא משום לפני עור .ם״מ היא מוזהרת בגוף האיסור ,וכמ״ש הרמב״ן.
ודו" ק.
 )2אכן רבינו יונה ז״ל בשערי תשובה שע״ג אות נ״ב כתב וז״ל :ולפני עור לא תתן מכשול.
הוזהרנו בזה שלא להורות .,את בני ישראל" אשר לא כדת ולא כהלכה וכר .עוד הוזהרנו מן
המקרא הזה להשיא עצה הוגנת לאשר יועץ ,.מבני עמנו" ולא להכשילו בעצה נבערה וכר .ע״כ.
הרי דרכינו יונה ז״ל כתב גבי שני הדינים דאינם נוהגים אלא בישראל ,דמכשילו באיסור בהוראה
שלא כדת .כתב שלא להורות "את בני ישראל" אשר לא כדת ,הרי דנוהג רק בבני ישראל .וגם
בענין עצה שאינה הוגנת כתב דנוהג רק לאשר יועץ "מבני עמנו" ,דאינו נוהג אלא בישראל .רצ״ל
אליבי׳ דהא דאיתא בגס׳ דגם לב״נ יש משום לפני עור ,אינו אלא מדרבנן ואסמכתא בעלמא.
וצע״ע,
והנה בפ״ק דחולין דף ז־ ע״ב גבי כודנייתא חוורתא דהו״ל לרבי .ואמר רבי למכרם משום
דמזיקים הם ,וא״ל רפב״י ולפני עור לא תתן מכשול .ופירש״י ולפני עור וכו׳ דכי היכי דאסירן לך
אסירן לאתריני .והא ליכא למימר דמזבן להו לעובדי כוכבים .דתנן אין מוכרין להם בהמה גסה.
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ההלכה השני׳ של לפני עור ,שאם מכשיל לחבירו בעבירה חשיב שהוא עצמו
עבר אותה עבירה ,נוהג גם בעכו" ם ,דהרי סוף סוף עבר חבירו בעבירה שגם הוא
מצווה עלי׳ ,והנה יש לדון אם הכשיל חבירו בעצה שאינה הוגנת והוא עצמו
חשב שהיא עצה טובה ,האם עבר בשוגג על לפני עור או נימא דבשוגג אין זו
עבירה כלל ,שכל האיסור הוא כשכיוון להכשיל ,אבל כאן הרי כיוון להטיב.
והסברא נוטה שלא עבר כלל ,וכן משמעות דברי הספרי שכתב שמא תאמר עצה
טובה אני נותן לו .והרי הדבר מסור ללב ,שנאמר ויראת מאלקיך אני ה׳ ,הרי
איירי שהעצה היתה רעה ,ובכ״ז הדבר מסור ללב איך שכיוון ואם ביוץ לטובה
לא עבר כלל.

אמנם כשהכשיל חבירו בעבירה ,יש מקום לומר ,שאפילו בשוגג חשיב
שעבר את הלפני עור ,דחידוש זה של הלפני עור הוא דגם אם אחר עבר על ידו,
חשיב כאלו הוא עבר באותו איסור עצמו ,וזה גם בשוגג חשיב איסור .ולפי״ז
יתבארו דברי הרמב״ם בפי׳ המשניות (פ״ו מתרומות מ״ג) .דאמרו שם המאכיל
את פועליו ואת אורחיו תרומה ,הוא משלם את הקרן ,והם משלמים את החומש,
דברי רבי מאיר ,וחכמים אומרים הם משלמים מקק וחומש ,והוא משלם להם
דמי סעודתן ,וכתב שם הר״מ ת״ל :העיקר אצלנו אין שליח לדבר עבירה
והעושה עבירה בעצמו ,מלקין אותו .והמתעה אותו או מכשילו או מצוה עליו או
המסייעו לדבר עבירה בשום פנים ממיני הסיוע ואפילו בדבורו הקל ,הוא נענש
מהשם יתברך כפי שעושה באותו הסיוע או ההכנה .אבל אינו חייב שום מלקות
מן הנזכרים בתורה ,אבל הוא עובר על הכתוב ולפני עור לא חתן מכשול ,אם הי׳
הוא סיבה לעבור העבירה וכר ,עיין שם.
ודבריו צריכים עיון ,במה שכתב העיקר אצלנו אין שליח לדבר עבירה,
דמשמע אם הי׳ כן שליח לדבר עבירה הי׳ המאכיל חייב לשלם גם החומש ,והרי
קיימ״ל בזה דזה נהנה חה מתחייב לא אמרינן לכולי עלמא ,וצ״ע .עכ״פ משמע
יעו״ש .הרי דבהא דא״א למוכרם לעכר׳ם ס״ל לרש״י ולא סגי בטעמא דלפני עור לא חתן
מכשול .ולכאורה זה תימא .דהרי בפשוטו הא דרצה רבי למוכרם היינו משום איסור מזיק .ומבואר
בסירש רבינו יונה ז״ל למס׳ אבות פ״א מ״א ,דאיסור להזיק הוא מלתא דלא תגזול ,וכ״כ הב״ח
בטור חו״ם ר״ם שע״ח ,יעו״ש בל׳ הטור ,ובסי׳ ל״ב סקי״ב הביא הב״זז מהמרדכי .דהמזיק
להבירו פסול משום רשע דוזמס .ובפירש״י בגיטין דף נ״ג ע״ב גבי המטמא והמדמע והמנסך
מבואר ג׳־כ דאסור פה״ת להזיק להכירו ,וא״ב הרי עכו״ם נמי דמצווים על הגזילה יש להם איסור
להזיק .וכמו שכתב  pלהדיא בשו״ת הת״ם בליקוטים סי׳ ד׳ יעו״ש[ .ועיי׳ תוס׳ ב״ק דף כ״ב
ע-א ד״ה סי פרה] וא״כ למה לי׳ לרש״י לומד טעמא אחרינא יאסור למכור הכודנייתא לעכו״ם.
תיפוק לי׳ מאותו הטעם דאסור למכור לישראל ,היינו משום לפני עור לא תתן מכשול ,דכמו שהוא
אסור לישראל אסור נמי לעכו״ם .משום איסור מזיק .ולכאורה הי׳ נראה מזה דס״ל לרש״י ג״כ
דבב־נ ליכא הלאו דלפני עור .אולם באמת אין משם ראי׳ ,דכבר כתב בשו״ת תרומת הדשן
בכתבים ופסקים סי׳ ק״׳ה ,דהנך כודנייתא לא שכיהי בהו היזקא ,ואץ אסורים מצד הדין רק ממרת
הסירות .יעו״ש דבריו .ואשר ע״כ שפיר ל״ש בזה לפני עור רק גבי ישראל ,אבל לא בעכו״ם.
ולפיכך פוש־י ראסור למכור לעכו״ם מטעם אהר דאין מוכרין בהמה גסה לעכר׳ם ,ודו״ק.
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מדברי הר״מ שהצזאכיל גם הי׳ שוגג ,דאחרת אפילו הי׳ שליח לדבר עבירה גם
לא הי׳ מתחייב בחומש ,ואח" כ הרי כ' שהמאכיל עבר בלפני עור ,הרי שגם
בשוגג חשיב שעבר בלפני עור ,וזה מש" כ לעיל דכשהכשיל בעבירה עבר גם
בשוגג ,ואדרבא דברי הר״מ מורין כן ,שכתב דהמכשיל נענש מהשם יתברך ,כפי
שעושה באותו הסיוע או ההכנה ,ואם נפרש כפשוטו דעבירתו משום שהכשיל
חבירו ,ולא שזה חשיב כאילו הוא עצמו עובר באותו עבירה ,א״ב מה כתב
שיענש כפי שעושה באותו סיוע ,ודאי שיענש על שהכשיל ,אבל לדברינו שבשוגג
אינו עובר כלל משום זה ורק שגם לו חלק בעבירת חבירו כתב שפיר שחלקו היא
כמה שסייע לחבירו?
והנה בטור יו״ד (ס״ב) כתב שאבר מן החי אינו נוהג אלא בטהורין בלבד.
והקשה הט״ו בסק״א ,וז״ל :יקשה למאי נפ״מ כתב כן ,דהא טמאה בלאו הכי
אסור ,והטור לאו דינא דמלקות קמ״ל .ויש מפרשים דקמ״ל נפ״מ לענין נתינת
לבן נח ,דאבר מן החי אסור לו ,ע״ב אסור לישראל לחן לו ,משום לפני עור,
“־דקמ״ל דאק זה אלא בטהורים אבל טמא מותר ליתן לו ,כי אינו מוזהר בזה,
עכ״ל.

והנה חילוק זה בין טמאה לטהורה היא רק לישראל ,אבל לבן נח יש אסור
אבר מן החי גם בטמאה ,ולמה יותר לישראל להכשילו באיסור זה .והביא בפמ״ג
דעת האמונת שמואל שכתב ,דלהכי שרי לישראל ליתן אבר מן החי של טמאה
ולפי״ז נמצא דהמכשיל את חבירו בעבירה מסויימת אץ וה רק סרט ממעשה העבירה
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שעשה חבירו .אלא דהוי כאילו המכשיל עצמו נשתתף בעשיית העבירה ולכן נענש מהשי״ת כפי
שעושה באותו הסיוע וכמ״ש הרמב״ם ז״ל .וכ״מ כפירש״י עה״ת ר״ס מטות (במדבר ל׳ ט״ז>
שכתב בזה״ל :ונשא את עונה הוא נכנם תחתי׳.למדנו מכאן שהגורם תקלה לחבירו הוא נכנם
תחתיו לכל עונשין .ע״ב .ויש לתמוה לפי״ז .דא״כ בכה״ג שמכשיל את חבירו באיסור ע״ז הרי
חשבינן לי׳ כאילו נשתתף בעבירת הע״ז גופא .וא״ב הא הו״ל כאביזרייהו דע״ז שנאמר בהן הדין
דיהרג ואל יעבור ,שהלא הוא משתתף בעבירת ע״ז וימצא דבענין זה להכשיל את הכירו לאיסור
ע״ז יאמר הדין דיהרג ואל יעבור ,וזה לא שמענו מעולם .ועי׳ בנמוקי יוסף למס׳ סנהדרין בסו״ס
סורר ומורה שכתב ת״ל :דלא מיקרי אבזרהא דע״ו אלא בלאוץ המיוחדים בק כגץ עבודה
לאיתנהוי מינה .דאיכא משום ולא ידבק בך מאומה מן החרם דאיירי בע״ו ,אבל קובי ודמיקני
דיהיב לחו .ליכא איסורא אלא משום ולפני עור לא תתן מכשול .והאי לאו בע״ז בלחוד איירי.
אלא כולל הוא כל המצוות .ולא מיקרי אבזהרא לע״ז .ע״ב .אולם לפי המבואר כאן הרי אף דלפני
עור הוא לאו כללי בכל המצוות ,מ״ס הלא כשמכשיל את חבירו באיסור ע״ז הרי יש לו חלק
בעצם העבירה ,וא״ב הו״ל למימר דיש לזה דין דאביזרייהו דע״ו ויהרג ואל יעבור .וצ״ע.
[והנה בשו״ת חות יאיר סי׳ קס״ו .הקשה בהא דילפינן בסנדהרין דף ס״ג ע״ב אזהרה למסית.
מדכחיב וכל ישראל ישמעו ויראו ולא יוסיפו עוד וגר ,ול״ל למילף מהאי קרא .דנילף זה
בפשיטות מקרא דלפני עור לא תתן מכשול ,דאין לך מכשול גדול יותר ממסית לע״ז .יעו״ש בחות
יאיר שלא מצא ישוב לוה .אולם לפי דברי הנמוקי יוסף הנ״ל יש ליישב בפשיטות ,דהא מסית
לע״ז הוי מהלאוים המיוחדים לע״ז .וא״כ הלא יאמר בזה הדין דיהרג ואל יעבור .ולק ליכא
למילף אזהרה מקרא דלפני עור ,דא״כ הא לא הוי לאו המיוחד בע״ז וליתא לרין דיהרג ואל
יעבור ,ואשר ע״כ שפיר איצטריך למילף אזהרה למסית מקרא דוכל ישראל וגו׳ ,לומר דהו״ל לאו
המיוחד בע״ו ויש בו הדין דיהרג ואל יעבור .והבן].
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לבן נח כי הוא עצמו אינו מוזהר על •איסור זה .ותמהו עליו רבים ,שהרי
בתוספות מפורש שאפילו ישראל שקידש לכהן ג״כ עובר בלפני עור ,אעפ״י
שאינו מוזהר על קיחת גרושה.
וליישב דבריו ,י״ל דלעיל הבאנו דעת החינוך ,שרק לישראל אסור להכשיל
בעצה שאינה הוגנת ,ולא לבן נח .אבל כתבנו שכל זה בדין מכשיל ,אבל להכשילו
בעבירה שגם הישראל מצווה בה ,אסור כדמוכח בש״ס ממושיט אבר מן החי לבן
נח .וא״כ א״ש שהטמאה אין הישראל מצווה על אבר מן החי יכול ליתנה לבן
נח ,ואינו חשיב עובר באיסור ע״י חבירו ,שהרי אינו מצווה באיסור זה .ומה
"",שמצינו שישראל שקידש גרושה לכהן עובר בלפני עור ,זה משום דלא גרע
מעצה שאינה הוגנת ,אולם כל זה בישראל אבל כשמכשיל לגוי ואינו מצווה
באותו איסור פטור לגמרי ,שדין עצה שאינה הוגנת אינו נוהג בגוי כדעת החינוך.

ולאחר כל האמור נראה שזה הביאור בדברי התוספות שחילקו בין אם
קידשה כהן שאז הוא חשיב בר חיובא ,ובין אם קידשה ע״י ישראל דאינו בר
תיובא ,כי כשקידשה ע״י ישראל השליחות לא היתה על מעשה עבירה ,שעצם
קידושי גרושה הם מעשה היתר גמור לישראל ,ומה שעובר בלפני עור זה איסור
צדדי כדפרשנו לעיל ,משא״ב כשקידשה ע״י כהן ,דהכהן מצווה לא לישא גרושה
וגם לא להשיא לחבירו גרושה ,הרי שבעצם מעשה הקידושין חשיב שליחות על
עבירה ,וגם לגבי השליח ,והווי בר תיובא במעשה זה ,ולכן אמרו בגמרא דוקא
כהן שאמר לישראל צא וקדש לי אשה גרושה ודו״ק ע״כ.
“בספר יד מלאכי (אות ל׳) ועוד אחרונים דנו על מה שאמרנו בגמרא מנק
שלא יושיט אדם כוס יין לנזיר ואבר מן החי לבן נחל ת״ל ולפני עור ובו׳ ,אם
הנזיר לא שתה את היק ,או שהבן נח לא אכל את האבר מן החי ,האם המושיט
עבר בלפני עור ,אם נימא דהתורה הקפידה על נתינת המכשול והרי נתן ,או דוקא
אם הכשילו לחבירו.

והביא ראי׳ מהגם׳ במו״ק דף י״ז ,שאמרו שם ,אמתא דברי רבי חזיתי׳
לההוא גברא דהוה מחי לבנו גדול אמרה להוי ההוא גברא בשמתא ,דקעבר משום
ולפני עור לא תחן מכשול ,דתניא לפני עור לא תתן מכשול במכה לבנו גדול
הכתוב מדבר .ואם נאמר שעבר בלפני עור רק אם הכשיל לחבירו ,מדוע נדוהו
חיכף ,דשמא הבן ישתוק ולא יכלים את אביו ונמצא שלא עבר האב גם בלפני
עור .אלא מוכח ,שאפילו אם חבירו לא נכשל עבר הנותן בלפני עור.
ולכאורה אפשר הי׳ לדחות שאין זה משום שעבר בלאו של לפני עור ,אלא
זו תקנה מיוחדת במכה לבנו גדול שיהא בנדוי משום שבזה מכשילו ,ואק הנדוי
על עבירת הלאו של לפני עור אלא אחר מעשרים וארבעה דברים שמנדק עליהן
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כמבואר ברמב״ם הל׳ ת״ת (פ״ו הי״ד) .אולם לפי המבואר ברמב״ם בהלכות
ת״ת כי הנדוי בא על עבירת הלאו ולא על עצם המעשה שמכה לבנו גדול,
שהרמב״ם לא מנה כלל מכה לבנו גדול בין הכ״ד דברים שמנדין עליהן ובמקום
זה סתם וכתב ,המכשיל את העור ,ומשמע משום שעבר בלפני עור ,ואמנם
הראב״ד השיגו שם וכתב כגון המכה לבנו הגדול ,אולם אץ משמעות דבריו שבא
לחלוק על הרמב״ם (עיין בכסף משנה) .עוד כתב ברמב״ם הלכות ממרים (פ״ו
ה״ט) והמכה לבנו גדול מנדין אותו שהרי הוא עובר על ולפני עור לא תתן
מכשול .וגם כאן משמעות דבריו דזה משום עבירת הלאו .אמנם נראה דגם אם
נימא כדבריהם שאפילו בלא שהעור נכשל גם כן עובר הנותן בלפני עור ,נראה
שזה.רק בדין של תקלה ועצה שאינה הוגנת ,אולם באותה הלכה שנתחדשה בלפני
עור דחשיב כאלו הנותן עבר גם בעבירה זה ודאי רק אם חבירו נכשל באותה
עבירה אז אמרינן שגם הנותן עבר בזה שוזבירו עבר על ידו ,וזה פשוט .ולפי זה
יצא חילוק ,שהמושיט כוס יין לנזיר אפילו בלא שהנזיר שתה עבר המושיט ,אבל
הנותן אבר מן החי לב״נ ולא אכלו ,לשיטת החינוך שדין עצה שאינה הוגנת אינו
נוהג רק בישראל ,יצא שרק אם הבן נח יאכל אז יעבור הישראל 4ע״כ.

בשו״ת חלקת יואב חאו״ח ס״א ,כתב דוזל״ת דלפגי עור ל״ש רק היכא שמכשיל את
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חבירו באיסור .אבל היכא שנותן להכירו איסור ואוסר לו שהוא היתר ,דחבירו אנוס בזה וא״צ
כפרה .כה״ג לא מיקראי מכשול ואינו עובר משום לפני עור ,יעו״ש דבריו .אולם דברים תטוהים.
דהא כתב הרמב״ם בפ״י מהלכות כלאים הלכה ל״א ,המלביש את הבירו כלאים .אם הי׳ מלביש
מזיד ,הלובש לוקה .והמלביש עובר משום ולפני עור לא תתן סכשול .ואם לא ידע הלובש שהבגד
הוא כלאים .והי׳ המלביש סויד .המלביש לוקה והלובש סטור .הרי להדיא דאפי׳ בכה״ג שהי׳
הלובש שוגג ולא ידע שהבגד הוא של כלאים .מ״ם כיק שהמלביש סויד הרי דוא עובר משום
לפני עור .ובאור זרוע הלכות יכום וקידושין סי׳ תר״ג כתוב עוד ,דאפי׳ אם ס״ל לשמעק בדבר
מסויים שהוא מותר גמור .וראובן סובר שהוא אסור .אם יתן לו שמעק הדבר בתורת היתר הרי
עובר משום לפני עור .עיי״ש .וביותר ש לתמוה על דברי החלקת יואב ,דלכאורה הרי ש״ם ערוך
 pדבכה״ג עובר משום לפני עור ,דאיתא בס״ק דחולין דף ג׳ ע״א .הכל שוחטין ואפי׳ כותי ,בד״א
כשישראל עומד על גביו אבל יוצא ונכנס לא ,ופרש״י דאע״ג דהוחזקו בה לעצמם .אין מקפידים
אם יאכלו ישראל נבילות ,דלית להו לפני עור לא תתן מכשול ,אלא כמשמעו שלא יתן אק בדרך
עור להפילו ,יעו״ש .והיינו דמשו״ה אינו נאמן לר דשוזם שפיר ביק דלית להו לפני עור
באיסורים .והרי דאילו ישראל דאית לי׳ לפני עור באיסורים ,נאמן לומר דשחט שפיר ,דאם לא
שחט שסיר לא יכשיל את חבירו ,דלא יעבור בלפני עור .הרי להדיא דאפי׳ בכה״ג שנותנו לחבית
בתורת היתר וחבירו אנוס הוא ,מ״ם עובר אלפני עור כיף דמ״ם הכשילו בדבר אסור .וע״ע בשדי
חמד מערכת הוא״ו כלל כ״ו סקי״ג ד״ה גם ראיתי ,שהביא מדברי הפוסקים דמשמע ג״כ כהחלקוז
יואב דבשוגג ליתא לדין לפני עור .אך דחה זאת מכל .יעו״ש .ועי׳ באור שמת פ״ב מה׳ גירושין,
דאפי׳ איסור דרבנן אסור ליתן לחבירו בשוגג ,יעו״ש דבריו.
אלא דלכאורה צדק החלקת יואב בסברתו ,דהא קרא כתיב לא תתן מכשול ,וכיה שחבירו
אנוס הוא בכה״ג וא״צ כפרה הדי לא הוי מכשול .אמנם נראה דהן אף דבכה״ג ליכא לסני עור
מצד הדין דאסור להכשיל באיסורים דכה״ג לא עבד איסורא ,מ״ס הא מיהת לא גרע מעצה רעה.
ולכן יש בזה משום לפני עור לא תתן מכשול( .ועיין ביומא דף ס״ו ע״ב ,כי כשלת בעונך קרי לי׳
מכשול .וסרש״י מכשול שהיא שגגה ,וכ״ה ג״ב במנחות דף ק״א ע״א ,דשוגג איקרי מכשול.
יעו״ש] .ולפי המבואר כאן ימצא לסי״ו נפ״ם גבי עכו״ם ,דאם יושיט לי ישיאל אבי  Pי!ח*
בתורת היתר ליכא משום לפני עור ,כיף שלפי״ד החינוך לא נאמר גבי עכו״ם האיסור דעצה
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והנה בגם׳ בע״ז דף ו׳ ע״ב ,גבי הך דינא דתרי עברי דנהרא ,כתב רש״י
ה״ל :בתרי עברי דנהרא ,עובד כוכבים מצד זה וישראל מצד זה דאי לא יהיב לי׳
לא מצי שקיל ,עכ״ל .ומש" כ דמיירי בעכו״ם וישראל ,קאי על מה שכתוב שם
בגם׳ שלא יושיט אדם כוס של יין לנזיר ואבר מן החי לבן נח ,וע״ב כתב דמיירי
שהעכו״ם הי׳ בצד אחד וישראל בצד שני של הנהר.
אכן כבר העירו בזה אמאי כתב רש״י דין זה דתרי עברי דנהרא רק במושיט
לעכו״ם ,והרי לכאורה דין זה יכול להיות גם בישראל שמושיט לישראל אחר,

והנראה דהנה התום׳ בשבת דף ג׳ ע״א ד״ה בבא כתבו ,דבתרי עברי דנהרא
 עובר על איסור מדרבנן ,ולפי״ז יוצא דכשנוטל ישראל ואוכל הרי בזה מכשילאת הנותן באיסור מדרבנן ,שעל ידו עובר הנותן באיסור מדרבנן.
והנה כבר העירו באחרונים 5דאם מכשיל את השני באיסור מדרבנן ,עובר
המכשיל באיסור לפני עור מדאורייתא ,דהא לא גרע מכשיל באיסור מדרבנן
מנותן עצה שאינה הוגנת ,שאז עובר באיסור לפני עור מדאורייתא ,ומבואר
לפי״ז שהנוטל דבר איסור מישראל לאכלו עובר על לאו דלפני עור מדאורייתא,
שהרי הכשיל הנותן באיסור מדרבנן ,ומעתה יוצא דכשהישראל נותן לחבירו ,הרי
מלבד שהוא מכשילו באיסור המאכל הוא מכשילו גם בלפני עור ,שע״י נטילתו
יעבור בלפני עור ,ושוב הנותן מכשילו בזה.

ולפי" ז מבוארים היטב דברי רש״י שנקט לדק תרי עברי דנהרא רק
בעכו״ם ,שהרי בישראל הנותן לישראל אחר .עובר גם בחד עברא דנהרא בלפני
עור ,דאע״ג דאיסור המאכל הי׳ יכול לעבור גם מבלי הנותן מ״מ איסור לפני
עור לא הי׳ יכול לעבור מבלי הנותן ,שאם הי׳ לוקח לכד לא הי׳ מכשיל ישראל
אחר באיסור דרבנן ,ולכן לענק מה שהנותן מכשילו באיסור לפני עור הוי זה
שוב בתרי עברי דנהרא ,משא״ב בישראל הנותן לעכו״ם שאין העכו״ם מצוה
בלפני עור ,6וא״כ מה שמכשילו הישראל הוי רק באיסור המאכל ,ובזה אם הי׳
בחד עברא דנהרא ליחא ללאו דלפני עור ,שהרי יכול ליטול המאכל לבדו ,ע״ב.

שאינה הוגנת .וגם משום לפני עור דאיסורים ליכא ,ובש״ג .ושו״ר במניה בקומץ לסנוזה מע׳
רליב .שכיב להדיא .דכל כה״ג שאין הנכרי יודע דהוא אסור ליכא משום לפני עור ,יעו״ש
בדבריו.
 )5עיין בתום׳ עיז דף כיב עיא ד״ה תיפוק לי׳ וכר .ובמניח בקומץ למנחה מ״ע רל״זז.
 )6בתידושי חמדת שלמה למס׳ יבמות דף ט״ז ע״א ,כתב דאזהרת לפני עור לא באה אלא
בכה״ג שחבירו יודע שהוא אסור ,ואפ״ה רוצה לאבלו .דבכגון זה ציותה התורה לפני עוד לא תתן
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שער •חמהגח

וחקנין

והשטר m

סופר

הלח

לאו קרא מיוסר יאלא-דהפלסי• ניס*' פ»> •הקשת צימטס לפיס נישול הנאה א*כ סזינן דסוליאה סורר רנ«1ה
ז? דק״ל אין־לוקין על הנאה הי׳ די• נטע צא תנשל נצשין נישול סו אמרינו נס השני ‘פירושי אכילס'כי סיב׳
ילא נצפין לומר חידוש י’ 1ד־ש נישול אחד נישול מס
 .שאינו נמקים אחר ומיישב היעטס .ז׳ל על נכון •

ול״ק השלישי דקאי על הנאת מיוסר רשפיר נפקא מל׳ח
בל מומה שהיי בלא״ה אין לוקין • ולעניד דאי לאי

ואע<

יל״א כל סונגגה לאי שנכצלוס עטז משבחם
ג״ם לא מנשל רק ב׳ פעמים הוי מוקעינן לח ליש ■נישול
מלקוח על קרא יזה כמו שיליס ר׳מנע״ז
אמר נישול•-דחוי-אמרינו דיצה החורה לאסיר בנ״ח
:םשסל אמר ניסו' •וכמו דרישינן -מנשל מבושל פקחים -קיו מל׳ כל שכל איסירין מלנורפין ללקוס שנאמד ל^ם כל
זר!א צלי אחר נישול מהיחור כן היינו דוישץ מל״מ נ״ם סמנבה וכסבו המוס׳ ילאי ממרי לאו שנבצלוס דהרי
אמ״גז־ל* דמי־לגערדלבשלמנושל דהחם סמובין;נחדרי אקור בלא״ה ולא הוי הקרא אלא כלוי מילח׳ נעל«׳־׳מ״מ עדים׳ לן דיש זה-מלפיש לשון •נישול אאכילה וסי' ■שנצמיפו להחשיבם ממנוי מלס «שס א׳ ולענין לפ״ע
עוקמינן ־נופי לנישול אחר■ נישול אע״גדבעלע׳ א״ג א״ג אי הוי לאי שננלצות ואיו ליקי! עליו ימאי אייה נמלק
שאחר זה;
אבל־כיק דכק_£ג״פ וע״כ השלישי מיוסר ועצרכינן

אי משבחת טלקות במכשיל וכללי לפני עור

R
□

J
ך

טנ״ל מקרא דלפיע קאי אטבשיל כעבירה
טנ״ל .זיקאי ג״ב אטבשיל בשוגג
אי עוכר' בלפ״ע י טיד "אפי׳ גם לא שתה ין
הנזיר הכום
•גם
עוכר
אי
או
רוב
איי בעי מכשול ודאי או
יח

טו

בספק יאפי יבשל

ה מנ״ל■ דאינו עוכר אלא ■בב׳ עברי דנהרא
מה שיש לספק י אי יבול ליקה ממקום אחר
ו
;
ביוקר־ אז טורח
אי יש איסור בד\םפת לפ״ע
ז
ח אי 'יש' ילאו דלפ׳ע בשוא״ת
ט אי יש לפיע בטה" שאינו נמנלוה זזישלאל !
אי יש לפ״ע בישראל לנכרי במה שאינו י
י
•מצווה הישראל
באם יכול י לקבל ע*י עבירת ישראל אחר :
אי שייך  -לפ׳ע לטושיט
י□ אי נכרי בגברי 6צווה בלפ״ע בעבירות 1

יא

־יט

אע״ג דאק ’ לוקק בלפיע מציגו דברים
דלוקק בסבשיל :
־חילוק־ בענק 'זה בין הנכשל שונג או
מזיר
העושה׳עבירה בצירוף עם יאחר אי קובר
גם בלם•?
בענק־ לפו״ע שיש חילוק -בק נשים לאנשים

ע ־־ ספקאי ־שייך לפ״ע בחלק מעבירה
□א לם:ע ■באיסור דרבנן
כב שי־ש ׳להעיד בכסויי דלבנן יש לפ׳ע
■דאורייתא
שיש לחלק ' בזה בק המושיט נהנה
בהושטה או אינו נהנה
כד

אי שייך ־לפ״ע' במצות עשה

כה

עצמו
־בכלה שמחמיר
אי שייך
אי שייך לפ׳ע במה שם*ל שמותר ואחר

ען

דידהו
י^ א* יבול ליקחנו במקום אחר מנכרי והנכרי  iכן
J
מצוה שלא להושיטו
יך הערה הדשה שיש לחלק בנכרי בין לם*ע
כח
בשוגג למזיר
טו הערה יתלשה שאין לוקין אלפ״ע־ מלבד כט
שהוא לאו שבכללות
,

א) כסיב נסורחינו הקדושה נם׳ קדושים לא חקלל
מיש ולפני עור צא סמן מכשול ודרשו חכז״ל
דעצנד• פשעוח העני! רקאי 6עור מעש בעיניו ומכשיל
אוחו שמניח לו אבן על הדרך עור דרשו זה על המכשיל
חנירו בעבירה -והיא מימר׳ דר־נ פסחים כ״ב וגנ׳יז ח׳
■ מניין שלא יושיע כוס יין לנזיר ואמה־ח צב• :שנאמר
ולפני עור לא חסן מכשול • ונראה עעינו דשם מכשול
חד הוא דמה לי מכשול אנןדהוא מכשול לגוף או עבירה
שהיא ■מכשול ואנן כנף לכשמה אדרבה זח הוא מכשול
מפי ומה לי עור ע*י שנקמת עין .גשמי או עין שכלי
וסדע שכן הוא ראל-כ ר״נ גופא מכיל לכלול בלפיע
דמאי אעור מעש כדמוכח חחילס הקרא לא חקצל חרש
וכעין זה קאמר לפ*ע למ*מ משמע רפשנווס הקרא קאי
אעור מעש אע«כ דמעיל׳ נכלל נו כל מכשול דמי׳ש
יסדרומו דמכשול כל מיני מכשול • ונ״ל לבאר יומר דע*כ

מחמיר

אי עובר בלפ׳ע בנדר לשבועה שיכול
הנכשל' להתיר
דק מסייע ידי ע»ע בישראל

דק טם»ע-בנכרי ובמוסר
דין מסייע ע״ע בשוגג

מוכח מקרא .דלא קאי אמניחאנן ממש בלבד דא»כ קשם
אמאי נקע לשון לפני "עור• פשיע׳ דנפסוח שרואה צא
הוי תנחח אבן מכשול ריטל לקלקו צצדרין ולהשער
ן;£ן,נן׳ דא1.ור קאי • ועוד דלפייז לא
יגיף
יהי׳ ס־פ׳ דקרא שוס לריש׳ דכאיב לא חקלל מרש וחסם
פירושו אפי׳ חיש כ׳׳ש שומע והצאלפ״ע רוקי עור ומה
שייט להדדי ’אע״ב דקרא איירי ג״כ במכשיל גלבייה
וקטא דוק׳ בעובר עבירה במזיד אשור לי חן לי
מכשול משא״כ בשוגג דליט עבירה כ״כ קד״א דעוסי
\ ,j jn,jזה אערה תילה ילחנ< <ןל אפי׳ לפני עור ניני
זה שקני שמוסר ג״כ לא מחן מכשול ומכ׳ש בעוני
במזיד ולא מוי בדבר נמלא מוכח דאמכשיל בענייה קאי
והוי דומי׳ דלא חקלל חיש דכחיב נקרא דנמרוו״פו
תרי^ י?י^\?'י
הפירוש י  ftיגנע" שומע גויי^
אח רבונו ומכוין למרור בוודאי לא ססייענו אלא אפי׳
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שער המקנה ומקנין והשניות

סיפר

מרש לא מקלל ואפי׳ עור ברבר לא ממן נ; משול אע*ג דעת רש״י שכשב גבי מכיין שלא יושיט וב׳ שמא יבוא
לשתומו משמע יס״ל גי כ רעל הספק עובר :
שאיט יודע שהוא עבירה • ומוי מרנקט מכשול ולא
נקנו אק ממש ג״כ עוכש דקאי אעבירה דנקרא מכשול ה) אבל ראישי נשיס׳ ע*ז ט״ו ונניטין ס׳א שהניאו
ממשנת ישניעיח פ״ת מ״ח ומ*ז רכל הים דאים
ומוכח ג*כ דאשונג נ״כ עיבר דמכשול הוי שוגג כמו
שדרשו חכז? כי כשלמ נעוניך • ענראס עוד להמשיך למתלי בהימר תלינן ומה״ט כ׳ רש״י ע׳ז טיו עיא דהא
המקרא דאמר לא שקלל חיש ולפני עור לא מסן מכשיל דאין מוכרין בהמה לנכרי הוא דוק׳ בטמאה דלים
ואמרו ולפני גוי״ו החיבור משמע דשייכים להררי ולפוס למשלי בשחיטת ■ וכ*כ הריטב״א בע״ז ט״ו ע״ב על מה
פשעוח חם שני עב ניס נפרדים ורחוקים זה מזה • דמני׳ שם ראיה ממשנת דשביעיש דמסיר ניס למכור
2
ונראה לעמד דיש להמשיך ב׳ לאוין אלו עפ״י מת פרת חחורשח בשביעית מפני שיכול לשוחטה ואמר רנה
דאמרו בנ«׳ מיק י*ז מכה בנו גדול עובר על <פ«ע וכן מי דמי..השם אין אדם מצוה על שביתש בהמתו
? £1bקידושין ל״ב נקרע שיראי בנו הגדול מפני שינעע בו וא«כ בשביעית אבל כאן ום ארם מצוה על שניחש נהמתו כ׳
ק"?
בחרמי הזהיר׳ חור׳ שלא יקלל לשום ארם כי בלי ספק ירמח הרינונ׳א”אעיג דהם איב׳ עבירה טפי דלפ״ע דעביד
?fill
חנירו עליו ויחזור דקללגו או יכט ויעבור על לאו דלא עבירת בגופו עשא*כ ^שניחש נהמשו והעלה דנכה׳ג
?t׳/r 1 //ו ו׳!י
מקלל או על פן יוסיף להכיסי נמצא הוא הגורם וחמסנב לים לפ״ע גמור דלא ידעינן דלענירה קא בעי לה רק
וץ
•לעבירה שיעטר סנירו ועובר הוא על לפ״ע למיע מלבד במקום רגלים לדברי אסור עררננן ובמקום דאים
הלאו רלא יקלל ■ וזח כוונת הקרא לא ש־!לל חיש וגס למשלי •דלהיתר בעי לה אוקמת איין שורה וכן כסב
*׳י׳^ה",
עוד מטעם אחר הזהר בקללה מפני ולפני עור לח״ע השבואש שור בסימן ט ׳ז דנקפק ליכא לפני עור
 <|£zו־׳׳נ>?/
נמצא שייך לפ״ע למעלה להוסיף על אזהרת לא חקלל וכיב נש׳ג פ*ק דע״ז ע*כ נלפ״ד דלהבך פיסקיס צריכין
ואין להשיב אמא■ לא אמרו בנמר׳ שחייב גס «שוס לע*ע לומר לפי פירוש־נו יאים רוב שיביאהו לדבר עבירה או
'(\]')?? f
זה אינו דהרי חייב נלא״ה משום לא ת קלל ואין בו לקללה מעש או להכאה או שילניט ברבים או
מלקות טפי משום לפ*ע דהרי אין לוקין משא״כ במכה לנקימה ולנטירה או לשנאושו כי הנעלבים וא־נס עולבים
מבני עליה והמה מועטים ועפ׳י רוב יביאהו לדבר
גבו אשמעומן לאיסור׳:
ב) ועפיי דבריט הכיל נפשיט ספיק׳ שראיתי בס׳ יד עבירה ואים לפ״ע עפ׳י רוב ועפ׳י דברינו #לו יבוא
מלאכי כלל ל׳ שנקתפק אס לא שתה הנזיר חמס המשך לבל הלאוין המנויים שס נפרשה זו ועל כולם
קאמר שלא ישן מכשול לפ*ע והנן זה ־.
אם ענר המושיט בלפ*ע ולבשר ראינעי׳ פשט דענר מיד
מש״ס דמ*ק הנ׳ל דאמש׳ דני רני אמרה להוי האי ו) עוד מלאנו עפ״י דברינו הנ״ל טעם נכון למה
דמבואר בש*ס ע*ז ו׳ ע״ב דלא עבר על לפ״ע
גברא בשמח׳ שהכה בט הגרול ועבר על לפ׳ע ופירשיי
ז״ל דכיון דגדול הוא שמא יבעט באביו וה״ל איהו אלא בשרי עברי דנחרא דלא יכול ליקחה מעצמו אבל
מכשילו עמאר דעיבר מיד על לפיע ואח״כ תעיר דמש*ס בחד עיבר׳ דנהרא לא ולפוס פשטוש לא ירעב׳ מנ״ל
קידושין ל״ב משמע איפם דוק׳ נלסח בנו עובר בלפ• ע הא רילע׳ נכיע הקפידה חורה כמו דמלינו דחכז״ל
ולבסוף העלה דעונר מיד ■ וכן משמעוח רש* י עיז ו׳ החמירו באמש אפי׳ קאי באפי׳ דעכ*פ מסייע אים
ע״א מניץ שלא יושיט כיס יין כ׳ יש״י שמא יבוא ומנ*ל דחמורה לא איירי בהכי ־ ועפ״י דרכינו למדנו
לשתותו וכן סוף פי א׳׳נ גני המלוה בלא עדים דעובר זה דהשורה איירי באופן שהוא הגורס ושמסנב ולולי
גלס״ע כ׳ רש״י ז״ל מפגי שעולה על רוחו לכפור בכל זאת לא הי׳ עושה העבירה כלל משא• :בכיס יין לנזיר
מקימות אלו משמע דעובר מיד • ועפ״י דרכינו הנ״ל כשקאי באפי׳ ולא צריך לסיוע שלו אין הוא הגורם ומזה
ממאר בקרא כן דמקלל אדם עובר גם בלפ״ע וממשיך
לא דיברה תורה :
• לאו דלפי! למקלל יורש משמע עיר ג-שעח קללה עובר ז) נסשפקשי בהא דמותר לעכור דגי איסור לנכדי
אפי׳ לא יניא אוחו לידי מכשיל ממש שלא יחזור ויקללנו
בשיכול ליקחו בעקום אחר רבישראל אפיי נכה*ג
או יכנו עכ״פ עיבר בלפ״ע סמוך ומיד כשמקלל דוי»ו אסיר משום מסייע כמש״ב הסוס׳ רפ׳יק דשנת ג׳ אבל
החימר עירה ע׳ז דאל״ב הי׳ ל״ל שלא חחן מכשול והי׳ בנכרי לים משוס מסייע כמו דמשמע בע-יז ז׳ ע*נ
הכיינה שלא ילמח ממנו מכשול באפשרי אבל ולפ״ע דבחד עד*נ לגמרי מושר וכיב המרדכי הוב׳ נרע*  f.יו״ד
לח*מ משמע דנהחלט עובר :
סי׳ קנ״א ונש״כ שם אם תאחר מייקר לו השעי אי שיש
טורח הרבה בדבר מא־ מי נימי כיון דעכים אפשר •לו
ג) עוד מוכח כפי פירושיט נקרא מלבי שהוכחנו ליקחט שו לא הוי לפ״ע או דיל«׳ כיון דנאופן זה לא
לעיל דאפי׳ כשמכשילו בעבירת שהנכשל שונג יכול לקבלו הוי לפי׳ ע דאולי לא ירצה להוליא היצאוס
בדבר הוי ג*כ לפ׳ע דעכשיל הוי שונג מלבד זה מוכח הרבה או לטרוח הרנה ־ נמצא הוא חעכשילו ולפוט
כפי פירושיט דנשונג או נם באונס עיבר בלם• ע דהרי פשטוש היה נראה מלשון הש״ס דקאער דוק׳ בב׳ עברי
אם אבירו ישוב ויקללט או יכט יהי׳ כשוגג ואניס דנהרא ולא אמר רמש׳ טפי אפי׳ בחד עד״נ אלא לול׳
מאחי שהוא השחיל בקללה ועיין נחו״ע סי׳ ח׳כ מ״מ הושטסו הי׳ צריך לטרוח הרנה ע*י מרחק רב או שיכול
המקלל עובר נלפיע:
לקנוחו במקיס אחר רק ביוקר משמע קלח דוק׳ בכה׳יג
ד) עיר יפשיט סם־ק׳ שהעירנו עליו נאוח ד׳ אי בב׳ עד*נ דלא הי׳ יכול ליקחנו כלל באופן שלא הי׳
חייב בלפי ע בעבירה שיש ספק אם יבשל בה או יכול להעבירו על המיס וליקחט אם לא ע ,י הישטסו ;
בעי דוק׳ ודאי או רוב אבל בספ־) אם יכשל איבו עובר ח) אבל ראיתי אח״ב בסיס׳ פסחים כ״ב ע*ב ולפי
נלפיע אפי׳ אם נכשל בה אחיב ־ ויפי דרכינו למדנו
הה שפירש הפ״י שם כוונתו דדוק׳ נמכר מושר
דגם בכה״ג עוני כשיש ספק נדבר דהרי המתקלל כשיכול ליקה נמקים אחר אבל נמשכה אסור משמע רכל
ניהי שעם*' רוב חוזר ומשיבו דברים קשים אבל אין זה דמסייע לו שנקל יותר ימח לירי עבירה אסור ונשל
הכרח או עכ*פ רוב דנ״כ יקללט ומה נם נשם או יכנו נכרי הוא דאים לחלק בין ב׳ עד*כ או לא אבל בשל
באופן שיעמר נלאו דילור יחרפנו או יאמר לו דברים ישראל אסור להושיט לו אם לא במכירה נע.־ןום שיכול
קשים בלי קללה באופן שלא יכשל • ועכיז אמרה תורה ליקח • ולפי״ז כפשט נס ספיק׳ דילי דודאי בעקום דאינו
שמוני נלס*ע הרי דגם נקפק עובר נלס״ע וכן נראה יכול ליקחנו בזול כמו אצלו הוי כמשנה דאקור דמס־יע
לו
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לו סיוע גמור לעבירת אח׳ז ראיתי בתשובת אמונת שמואל
ס" «יד שחלק על עיקר דינו של רמ׳א בשם המררכי
דיסי׳ מותר ביכול ציקח במקום אחר דנשיס לא אמרו
אלא סיט דאית לי׳ אבל לא כשיכול ליקח פיייש וגדולה
זזו משמע נרש׳י קידושין נ׳ ע*א כסי תגנח המקנה סם
בפות׳ ד״ה אבל דחפי׳ יכול ליקח במקום אחר אלא כיון
שזה סדני שנותן לו לא יוכל ליקח איט צפ״ע ובאמת
נשיס נע״ז ו׳ דאית לי׳ בהמה אחרית׳ לא משזע כן
וצ*ע ־.
ט) היט דאית לי׳ לדידי׳ מבואר נש״ס ע״ז ו׳ עיא
לפותר למכור לו וכי הרינונ״א אע״ג דאפשר
דמרנס איסור על ידינו כיון דאית לי׳ לדידי׳ לא חיישינן
נסתז׳ אבל כשאמר בפירוש דצריך לע״ז בודאי .נס
בהוספה אסור משום מסייע  xוהנה לפיס פשעוח נראה
מדבריו דגתוספה ליט משום לפ״ע אלא משוס מסייע
מדרבנן ומשית בקתמ׳ אפי׳ מדרבנן מותר דתלינן דלא
געי לס לאיסור׳ וכ״נ ממש״ב השיע משמו נרפ״ק דב*מ
גני רועה וכן תבין תעויא בחגיגת י״ג בקויא והקשה
מליו «ש״ס ע*ז כיב דסקשה שם נש״ס על .אמרו מעם
דאין משמרין שדה לכותי .מפני שנקראת על שם ישראל
והקשה נשיס תיל משום לפ׳ע דהכותי יעשה בה מלאכה
גחוהימ ומתרץ חש״ס חרא ועוד קאמר .חדא מסוס לפיע
ועוד דנקראח ע״ש ואי סיד בהוקפת •ציט משוס לפ״ע
מאי קושי׳ דעדיפ׳ קאמר שנקראת עיש יאלו משוס
לפ״ע ליכי כשיש לו לכותי שדת אחרת וליכי בזה אלא
הוספת עבירה וליב׳ משום לפ״ע עיי״ש ;•
והנלעיד לתרץ נשנקדים .מה שיש לחקור דמהיט
»)
שיתי נא יחי׳ בהוספת משיש לפיע ואיה השכל
הגוזר כן ־ ומה 'שאמרו 3נמ׳ דכשיש לו בהמה אחרית׳
מותר למטר לו כגר הקשו בתוס׳ עיז ייד ע״ב מיש
מיגיעה דחקור אפי׳ ביש לו בהמות ולמכור להקריב
מושר ביש לו ותירצו דאין דרך אלא להקריב א׳ אבל
ברגיעה מתאוה לכל בהמה .וכ*כ תגיש באהע״ז סי׳ ה׳
דגסייוס אסור אפי׳ יש .לו דהרי יטל לסיס כולם
וסברת הריעב׳ מצד עצמו תמוה כיון דאסור להכשילו
א*כ כל מנירה שעובר איכ׳ מכשול חדש :
■
יא) אבל יובן עפ״י מס שעצינו בשיס ביק סיס
דאמרינן שם שתה עציינין נעז רבעי שלא ’כשלו
בה בני ארס • וע״ז אמר ישנ״ג הנ״מ בשביעית דהפקר
אבל בשאר שני שבוע העובר משום גזל הלעיטהו לרשע
וימות ■ ולכאורה קשה וכי ס״ר כיון שהוא גזלן לא
נמגור עליועללת״ע לא הפן מכשול אלא דמכאןישלפשוע
מס סיס לספק א• שייך לפ*ע בשוא״ח וכבר עמד על
חקירה זו בשערי סודה כלל מ״ב פרע ד׳ והביא שם
שמתוק׳ גיעין כן*ג מ״ב ורא״ש געירונץ דכתנו דאמרינן
חזקה שליח ע״ש רק נדבר שהמשלח יעשה עבירה אם
לא יעשה השליחות ויעבור השליח אלס״ע מוכח קצת
דנם נשוא״ת איט לפ״ע ולבסוף העלה דא״א נשואיח •
והנה מסבר׳ געלמ׳ קשה להעליא חירום דין זה אם לא
נביא לו ראיה גמורה מש״ס ־ ונלעי׳ד דמש*ס נ״ק הניל
'ראיס גמורה ויליט נשוא׳ם לאו דלפ״ע דאי ס׳ד נם
נשוא״ם שייך לאו זה לא היינו מיסיפין לו איסור שיאכל
<עע יבבי שהוא הקרש מפני שגזל ניחי דאין חוששין
מליו לעונתו אבל לעוג צט צריכין לחוש שלא לעבור
נלפ״ע אע*כ גשוא״ס ציט משום צפיע וישראל כשר
בודאי ראוי להצילו מכל מכשול אגל זה שהוא ישע אין
אט אחראין להצילו טון דלאו דלפיע ליט:
יב)  .ועפי׳ז טל להסביר סברת הריעב׳ כיון דיש לו
נהמה ויובל לעטר העבירה עני® אין .הכרח
שיצערך גס לשניה ואין אט מוסלין לו עבירה במעשה
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דהרי לשמת׳ יכול לעטר מנירה במה שחסת  tvמאי
אמרת שמא יקריב אח*כ נס השניה וכהים אנחכי סיבה
להכשילו ואט מחויינין להצילו זה איט יאחר שעבר
עבירה בראשונה נ«שנ עבירת לפ״ע נהסנייה אצליט
כשוא״ת לפנין לפי׳ע והלעיעסו לרשע חמום • ונזה א״ש
דהמיס׳ לשיטתי׳ יס״ל גם נשוא׳ת לפ״ע כמי שהבאנו
למיל שהעיר מליו בשעיר! דנחיס׳ נימין ס״ג גני חזקה
שעיש משמע אפי* נשיאים צפ״ע ממיל' שפיר הזצרט
סוס׳ לחלוק על דין זח דרימב׳ ונדל דנמעס שאט דאין
דרן להקריב אלא א׳ והבן זה כי לדעתי הוא הסבר נטן
להבין דברי הריעב׳ התמוהים לשום פשמוח ׳ ועפי״ז
נביא לישב קושי׳ העויא שהקשה עליו משיש פחז גני
כוחי דלא קשת מידי דעפ״י הסבר הטל הוא מעעם
סלעיעהו לרשע טל לחדש דעד כאן לא קאעד סריעניא
אלא במזיד כמו ברועה או בנכרי עע״ז דיודע שאסור
לו לעטר עיז דא' משנע מצום דידהו מפאיב בטסי
ישגר דמותי לעטר בחושהי׳מ גם הריעב׳ סודה דלא
שייך חלעיעהו ומחדינים להצילו ולא אמרינן נזה דהיי
בשעת מעשת שואית מפני שאט מכניסין עצמיט לדבר
זה להכשילו נעה שלא פשע נדני אלא שהוא סונר
שחוס״מ אינו אסור במלאכה כלל :
יג) ועל רק  .הפלפול קצת .יש להבי׳ ראיה איפט
ממקום שהקשה סעויא על הריעב׳ מלבד רלא
קשה קושי׳ כמו שחירצנו קצת יש לומר ראיס עפ״י מס
ששמעתי קיש" א׳ מגיסי סרב סמאוהיג וט-פסו׳ אלעזר
פשקיס טי על קושי׳ הש״ס כיא ע״ב ולכותי מאי פד
להשכיר ערסץ שמא יעשה נס מלאכה נחוקיע ופיק
הש*ס נחוש״מ אק נמי ענדיק ואמר לי גיסי הטל
קושי׳ הא אכחי במרחץ איט ג*כ חששא ביויע של
שבועית שהם אומרים ממחרת השנת שנם מעש ומזדמן
להם לעולם שבועות ביום א׳ ויעשה בו מלאכת נעצרת
שלנו • והנח אם כ ,הערה יפה היא עטז לדעתי יש
לדחותה בקל דנמרחץ דאיירי משום שנקראת • על שמו
ואיט חשרא לישראל משוס יו© א׳ נשנה לא יחשדד־אותו
כיון ששובת כל השבחים וימים עונים מדעו ט הטמי
מונד אדעת׳ דנפשי׳ אבל לדידי קשה קושי׳ זו דנטסי
איט נ״כ לפ׳ע כמו דאטר סשיס • ויותר תקשה־ קושי׳
זו על רשג״א דאמי לא ישכיר אדם שדה למתי עפני
שנקרא ע*ש ועושה בה מלאכה נמוש״מ והקשה המיס
ת״ל לפ״ע ומתק דמרא ומור קאער צפיע ונם נקרא
מיש וכאן קשה כיון דאמר משום לפיע למה צריך לומר
חית׳׳מ ולא אמר יו*ע של עצרת ■ ועפ״י דרטנו אפסי
לומר דנאמח נחוש*מ אינו רשע שעונד שסובר שמוחי
אנל נעצרת שהרבה מליט לחכז״ל שהקהו שיטהם נדבר
זה והוכיחו לחם ממקרא מלא כמו שאמרו י חכז״ל ברים
ר״י במנחות אפשר אחרי אשר החזיקו בעומאתם איני
מזיר ופושע נדבר וביש לו שדה או מרחץ באעת ליט
לפ׳ע דהלעיעהו לרשע שייך ט וא״כ איש דלא קאער
משום עצרת דנאית לי׳ לא שיין לפ״ע נעצרת
דהלעיעהו לרשע משאיכ נמוח״מ דאיט •גס לדידן
ססיבריס מלאכת חוה• מ •דרבק יאינו ־מפורש סכותי
מקרי שוגג נדבר מאחד שעועס בפירוש הקרא וא״ש גיכ
דנקע במרחץ ככני משום דלכותי ביש לו מרחץ שיי
משוס עצרם כמו שכתנני והנח מש*כ למיל דבשוא׳ח
לא שייך לפי׳ע מפיי דרכינו שפירשט קרא דלפ״ע דקאי
על לא תקלל חרש איש דקרא איירי בעושה מעשת וממילא
בשוא״ת אץ ראיה :
יד) ועוד יש לפשוע עפ״י דרכיט מה שהעירנו נאות
ע׳ אי שייך צפ״ע נמה שלא נצעוה המושיע וכבר
עמד על חקירה זו נספר גוו״ד כלל מיג וכתב דמחוס׳
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ב״ע ע׳ ע״ב גגי בהן שאמר לישראל וכ׳ שהקשה החוק׳
מ״ל עשו® לפ״ע משמע דשייך לפ״ע אף במה שאינו
מצווח המושיע אלא דבחשובת .אמונת שמואל קימן יי׳ד
העלה דגני ישראל לנכרי אע״ג ־מוגר ג״כ נלפ״ע מ״מ
אם עומר לישראל ליס משום לפ״ע במושיע לו ושעמו
דמשוס מי איכי עירי דלישראל שרי ולהושיע לנכרי יהיה
לפ״ע והאור חדש נהמייזתו למק׳ קידושין הניא ראיה
לדברי איש הנ״ל שמיושנים עפ'י דבריו נ׳ קושי׳ העולם
א׳ על עם שהקשה הש״ס פקחים ב״ב ע״ב לר״א דסיל
א׳ אישור אכילה והנאה נמשמע מלא יושיע אמס״ח לנ״נ
מצד לפ״ע הא לכלנים שרי דלעא איירי נמפרכקם
וקושי׳ זו הקשה הפלמי נש,׳ כיד • ב׳ איך האכיל
אאע״ה סלנ לערניים הא הוי אמה״ח נימי דהוא יצא
מכלל נ״נ לגמרי סא אשור משום לפ״ע וקושי' זו היא
כסונס נפלמי סי׳ פ״א ורמז עליו קדוש זקני ז*ל נסימן
ע״ג וכנר קדם להם בקושי׳ זו נחוש׳ חיצונית הונא
נרי״ע אלגזי ריש נכורוח ־ ,וראימי להגאון עהר״א ז״ל
נספרו שו״ח מסרי״א שכמג להקשימ נכעין זה ד־למא
איירי ננעלים דכמג קדוש זקני ז״ל נח״ס •ו״ד שי׳ י״ע
דננכרי אסור ולישראל שרי ע׳׳כ לכלנר מותר לילי לפ״ע
ועפיי א״ש הכיל ג״כ מיושנ ודחה המם עפיי הג׳א
דנאה״נ נפלפינאקור א*כ לריא ז־ס״ל אמהיח אבהנא״ת
גס כבולפ״ב אסיר ושפיר הקשה ואני הקשתי לס»ש׳כ
דננ״נ לא שיין נימול משכחת בב״נ שנחעיג לו חתיכה
אעה״ח הימר 3נ׳ ולישראל שרי אנל לנכרי אקור להושיע
משום לפ״ע וכל קושי׳ אלו עפ״י דברי א״ש הכיל
משנים ־ ונמת שכתב הפלתי נישוג קישימו דילע׳ איירי
נעפרכקת מיושנים כל הקושי׳ האלו דס לתרץ דלכאורת
מאי אשמעונין בנזיר וליל דאשמועינן דאע״ג דהוא אינו
סיר המושיע ואי סיד דאמה״ח לנ״כ איירי בגיס דמיחר
לו איב כוס יין לנזיר למאי אשמעונין • ונזה איש לכל
«ןשי׳ שכתבנו על קושיי .שיס הנ״ל נפסחיס ממימרא
דד״נ • והנס אני אומר אם גס אין ראית לכלל זה
מסמם קושי• סנ״ל ומכ*ש דנישראל כה ג לא יהיה לפיע
כנר כתננו דפירס תפמיג מהא דכהן שאמר לישראל צא
וקדש ל' אשה גרושה דפשיע׳ לי׳ להתיס׳ ראיס לפיע
«כ״ז אפשר לקיימו דלפי מש*כ בפירוש תקרא איירי
קיא נלפ״ע דאיתי מלוח בה דהיינו קללה דאמרה חודה
לא שקלל ולא תעבור בלפ״ע שיחזור ויקללו או י ישנאך
או יביישך ־ וכיז המושיע מלוה גיה ואי (לשום ראיית
הגוד״ד מסוס׳ נ״מ גבי כתן • סל דמשס אין ראית דכהן
שאני דציוה סתורה לישראל וקדשתו דפטבע״כ להפיישו
מאיסור׳ מכ״ש שלא יכשילט נענירה אבל ישראל מישראל-
אכתי א־ט ראיה ראיס לפ״ע נמת שאיני מלווה המושיע
צפי פייוש־ט נקרא ומישראל הליעד תורה עם הנכרי
דמשמע מתוקי חגיגה י״ג ראיס לפ״נג לא קשה דשם
•'גזל או מרס מאורסה איני עכ״פ בישראל ושייך באותו
דינור:
גור) ונענין אי יכול לקבל במקום אחר ע״י ישראל אי
איני צפ״ע דעת תפ״מ מ״ב סי׳ קיה דנכה׳יג
ג״כ ליכי לפ״ע אבל המ״ל סיד ממלות הלכה דחה דבריו
דחק׳ נמס יין לנזיר דימל ליקח מעצמו ולא נעשה
סמנירה כלל אז עומר להושיע עשא״ב כשעיכ נעשה
העבירה ע״י ישראל אחי אסיי נם לו להושיע • ולפי״ז
ממש צום אמר שהמצות רוצה נטח לי אקוני צו לל5ת
מעצוס ישראל אעיג דהמלות יכיל לעטר עבירה זו נלמדו
ע״ע נם בישראל אחר יה״ ,לפיע ■ והמיל הניא ראיה
לדבריו מתוס׳ חגיגה י״ג שכמנו דאיצערך משפעים נל
ידעום ולא שגי נלפ״ע כגון שיש כותי אחר שרוצה
ללמדו דלים לפ״ע משמע דוק׳ כוחי אחר אנל בישראל

סיפר

אחר עובר נלפ״ע אבל כשישראל אחר רוצה ללוח לפינ
דמותר ולא ענר נלפ״ע אז מותר גם זח ללות וע׳ לקמן
מת שאכתוב נזה אי״ה :
טז) ובעני ן א* שייך לפני עור בנכרי לנכרי תעיר
הגוו״ד בכלל מ*נ ואחי תלמידי הבחור המופלא
ומופלג חו*ש כ׳ שמעון סי הקשני דהרי מתוס׳ חגיגה
הסל דכתבי כגון ראיס כותי אחר שרצת ללמדו דייק
המ׳ל דוקא כשיש כותי מפני שמייחד הצנירה משא*כ
בישראל אחר ו זי ס״ד דכותי איס ג״כ לפ״ע א*כ אכיזי
לא אייתר לן העבירה ומ״ש כותי דנקע התוס׳ ובאמת
יפה העיר • ואני תמה יותר דהגוו״ר באותו דינור תביא
הע*ל ומיד עלה ונסתפק בזה והוא לכאורה נפשע ממיל׳
כדברי אחי סי הסל ־.
יז) אבל באמת כד רייקינן שפיר יש עקום לספיקי של
הנודד ואין מדברי תיס׳ הסל שום ראיס לפשוע
ספיקו דהנה צריכין להסביר עיקר סברת המיל ע״ע
יעבור זה על לפ״ע מפני שגם האחר יעבור ומה שייכי
להררי סיף כל סוף אינו מכשילו הוא שהרי יכיל לעשות
העבירה נלערו וכסברת פני משח הסל • אבל נראה
סברת המ״צ כך דכיון דהאחר עובר ג״כ נלפ״ע מצד
חזקת כשרוח אמרינן דילמי לא יעבור וכ״ז שלא לוח
אע״ג שעומד ורוצה ללוח כיון שלא עבר עדיין אמריגן
בכל רגע עכשיו יתחרע וא״כ אין לו לעבור על קעך
שיעבור חבירו דחזקת כשרות שלו אומר לנו  tipיעטר •
והנה כ״ז בישראל אבל בנוי אע״ג דעצוה שפיר אמרינן
כיון דרוצה לעבור ב״ס יעבור ואין צט להחזיקו בחזקה
שלא יעבור ושפיר קאמר״החיס׳ כגק דאיכי כותי אחר
אע״ג דאפשר נס הוא עובר ע״ול מומר לו ללמוד כיון
דאיכ׳ אחל והוא נכון מאוד בסיבי׳ באופן דציס צמפשע
מתוק׳ הסל כצום :
ידז) ■ועפ״י ההסבר בדברי תוס׳ בסברת מ״ל הכיל הי׳
נלאה לי דין חיש &א דפליג המ״ל על משובת
פכי משה הי־ט" באחר רוצה ללוות אבל באם כנר לוה

ורוצה לעכב המעית בידו ולשלם רבית קציצה מיום ליום
כמו עד עתה דבכה״ג כנר עבר ועומד במרדו אפשר
בכה״ג מודה המיל לשני משה דיכול אחל ללוש אותו
מעות כשתעלות יקחט מידו וילות לו ול״ע לדיניא ומכ״ש
דיש לצדד נכח״ג כשאחר .ישראל מומר :
יט) אצא דעיקר ספיק׳ דגוו״ד איני מנין איך סיד
דעכו״ם יעבור אלפני עור וכי כתיב נשבע מצום
דידהו לפ׳ע ומ?א ידע הנכרי להזתר וראה כמה חילוקים
בישראל ואי לאו דגלי קרא לא ידעינן ומסל לנכרי ־
ונראה דספיקו דנתר דגילתח התורה סברא הוא שלא
יכשיל אדם את חנירו וא״כ ה״ה בנכרי אבל כ״ז דוחק
ומנ״ל לח־ש דין אצלם • ועוד נראה לי ראיה ממת
דק״״לן דמיתי למכור לנכרי כצי מחבל אע״ג דאיהו
ימכור להחשי -שיעבור ט עבירה דאלפני קפדינן לפני
דצפני לא קפדינן ועיין נאתע״ז סי׳ ה׳ צענין סירוס
ואי ס״ד דנם בנכרי איס לפ״ע א״כ צפני דלפני צא
משכחת שהרי כיון שזה הנכרי עובר נלפ״ע כשמוכרו
נמצא הישראל' עובר נלפ״ע שעכשיל את הנכרי נלפ״ע
דגם אלפני עור שייך לפ״ע וזה פשוע • אע״כ דטצד
הנכרי ליס לפ״ע אלא הישראל עובר ושפיר אמרינן כיון
דלא מכרו לנכרי עצמו אלא לסוחר והוא מוכרו הוי לפני
דצפני ומותר ועיין גשוית ח״ס חלק ששי לקדוש זקני ז״ל
סי״ד תמצא ג*כ שפשוע לו דליס לפ״ע בגוי • וסכה אי
הי׳ מקום לספיקו הי׳ להסתפק כגון בנידון דמ״ל דאיס
כיתי אחר שרוצה צמסיר לו אמתח״י ולא אייתר לן
העבירה אי מותר לישראל למכרו ונגווכא זת נסתפק
חפמ״ג דהי־ט אי חשנינן גוי למחוייב מצד הסברא וסמ
להסעיר
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להחמיר למסור לו במקום דלא יכיל לקבל אל 6ע ׳י ככרי
אמר עי ניעא דנחשוב זה כנעשה עבירת ואיני נכת״ג
לפ״ע לדעת המ״ל הנ״ל או לא ־ והנה כגר כחבני יאפי׳
אי נימא דנוי מכות אפשר מודה המ״ל דלית ליי חזקת
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כשיות שנימא שלא יעבור:
כ) והנה נעמי’ בעיון נדבר זה עלה ע*ד הערה
חדשה והוא דודאי בעובר עבירה במזיד בודאי
ליכ׳ לס״ע בנכרי לנכרי רמנ״ל כמו שכתבנו דגישראל
כתיב ולא בגוי אגל במכשילו בשוגג שמוכר לו אמתח״י
 np!n3.מסת מאליה או נחולה אז אספר כיון דמטעתו
הוב בכלל גזל וגוזל עמנו ילונו שנפשו איותה לקיים
מצומו וזה קשה יוסר מאלו גוזל ממונו ומת גס
כשעכשילו חוא מחיינו מיתה דב*נ אזהרתן זו מיתתן
א״כ יש לומר דכשעכשילו בעבירה הוי נכלל גזל שגזל
לו יומר ממעוט  ,ויש לעיין נזה דתוא הערת חדשה וזה
תשיט׳ לי דגם בנ״נשייך דין זה דמכרו לי בחזקת שחוע
ונמצא אעהח״י דצרין להחדיר לו מעותיו כעטאר נש׳ע
יו״ד קי׳ ק״ט ונחוה״מ רכ״ז והטעם דאיקור לא מקרי
הנאה וא*כ «כ*ש דיחשב סהטעה בכלל גזל אעיג שנתן
צערו בנתן לו איקור׳ וגזל ממנו רצונו
צו נעסנה
וירא®■ ־ וזה צער טפי מאגו נזל עמנו מאורו כי גזל
עעט נפשו ורצוט ולא גרע מגניבת דעת ואפשר לפרש בזח
עה שסמוך ללפ״ע ויראת עאלקיך אני ה׳ ורשיי פירש
זס על המכשיל שלא יאמר אם נתן לו עצת רעת אני
לטוב© נתטנתי אבל לפמש״כ אפשר דאמר דזת גרע
מגזל מעון דזה יכול נ*ר שלמטה לראות כמה גזל ממנו
אבל הגוזל מאדם יראתו ומכשילו בדבר עבירת דבר זת
לא יכול האדם לרון כמה צער ועגמת נפש תוא לארם
אלא ויראם עאלקיך אני ה׳ בוחן כליות ולב ורואה אני'
שלפעעים הי׳ נייח לו למקור נפשו מלטמא נופו ברבר
אקור או'לעבור ענייה וקאי אני ה׳ נושן לב על הנכשל
ע״כ א״א למסור דין זה לב׳ד שלמטה אלא ויראת
«אלקין אני ה׳ כי נזה לא כולם שווים כי אם כפי יראת
ת׳ אשי בלבבו כן מגדל צערו נמה שנכשל :

בא) והנה פשוט ומנואי בכל המקומות דלאו דלפ״ע
אין לוקין ולפום פשטות׳ הטעם דהוא לאו
שבכללות ־ אבל עפ״י דרכינו הנ״ל יובן עוד דאפשי
ייעצער לחנירו להכשילו ברבר שהנשמה תלוי ט לא
יטפל לו נעונש ב״י שלמטה דכסיב ויראת מאלקיך אני
ס׳ כמו שפירשט אגל זח רק נמכשילו בשוגג אבל במזיד
היה ’שפיר יטל ללקות מטעם זה לולי דהוא לאו
שבכללות:
כב) והנה אע״ג דאין לוקין במכשיל לחנידו מ*מ
מציט ד׳ דברים שעלקין במכשיל אח מטרו נדבר
עבירת והרמנ״ם ז״ל הביאו נד׳ עקומות מפוזרים •
א׳ נענין המדיר אח חנירו פסק הרעבים דהמאכילו חייב
מלקות דסוא עובר בבל יחל דברו הגיאו הר״ן נדרים
נרפ״ב ב׳ לעניך גילוח הנזיר כתב הרענ״ם נפ״י מנזירות

סופר

יצןס

דהמנלחו לוקה • נ׳ בפיר מה׳ טומאת מנים כ׳ היענים
ז״ל דהמטמא הכתן לוקה המטמא ־ ד* בסוף הל׳ כלאיים
פקק תמלנ״ש אח חנירו כלאיים לוקה ועיי״ש גכ״ע
דהוא מספרי והגאון נעל פי' תיאר נספרו הקדוש
אוה״ח על התורה נר״פ אמור כ׳ הקבר וטעם לדבר
דגני כלאיים כתיב לא יעלה עליך וכן גני נזיר סער לא
יעטר וכן לא יטמא משמע דאענירה קאי שלא כסיב לא
סעלת אלא לא יעלה וכן באינך סער צא• יעטר משמע
דלא יעשה העבירה ט בין ע״י עצמו נין על ידי אסר
ומת לי תוא ומה לי אחר ובכל אלו פסק הדמנ״ם ז״ל
אס המכשיל מזידוהנכשל שוגג לוקה המכשיל ואם הנכשל
מזיד אינו לוקח המכשיל אלא עובר נלפ״ע לנד *) :

בג) נענין אם העובר עבירה בצירוף עם אחר אם
עובר נ״כ בלפיע נראה דעת הנונ״י נמ״ק
חאהע״ז סי׳ פ׳ שעובר ג״ב נלפ״ע שכתב  pגבי כהן
המשא גרושה עובר נ״כ בלפ״ע שמכשיל אותה שגם
היא מוזהרת וכן ראיתי לקיוש זקני .יע׳א ז*ל נסי׳
קצ״י שכי שנראה לו כן ובנו הרב הגאון מהו׳ שלמם
א־גר ז״ל ־הביא ראית לחידוש דץ של אביו ז״ל ממה
שהקשו בחוק׳ דאמאי לא מקרי ישראל בר חיוב׳ סא
עובר נלפ״ע ואי ס״ד דלפ״ע לים נמקיס בעצמו רק
השליח עובר בלפ״ע א״כ בכה״ג לא אמריק שלד״ע
כשאין העבירה למשלח רק לשליח והוכיח זס מטס׳
גיטן י״א גבי לא תלקט לי לעני מיייש בתוס׳ וכבר
הקדימו בזה בקצת״ח סי׳ קפ״ב דבכה״ג לא שייך שלר״ע
אע״כ מוכח מחיס׳ ד;ם הכהן המקדש בעצמו עובר
נלאו זה עי׳כ שפיר הקשו דיהיה שלדיע ולולא דגנרא
רנה אמרה ואדם הגדול בענקים קדוש זקני רע״א זיל
הביאו הייתי אומר •דלדעתי הקלושה ראיה לא קא חזינא
דהא הכא שפיר שייך שלדיע מפני שהמשלח עובר בלא
יקח ולא דמי להאי דלא תלקט לעני דססם הימר נטול
הוא למשלח ונכת״ג לא שייך שלד״ע אבל הכא המשלח
מלוה בלא יקח רק מפני שהשליח אינו בר״ח ולא שייןי
דברי הרג וכ׳ שפיר הקשו התיס׳ פכ׳׳פ מנירם עביר
דעובר בלפ״ע ומה שאינו המשלח בלאו זה זה צא מניע
עניו שלד״ע דעכיפ טצוס בלאו אחר שוב ראיסי לקדוש
זקני רע״א ז׳ל בסוף התשובה דחה ראיית ננו הגאון
זייל כעין מש׳כ ובמש״כ קדוש זקני ז״ל דגם היא עונדת
בלפ״ע עיי׳ נרעב״ן ר*פ יש עותרת ויטאר אייה לפנינו
בחקירה הסמוכה:
בד) במני! אי• גס נשים מצווים בלאודלח״ע יש-להעיר
לכאורה אי נימא דיסוד • דלפיע הוא משום
ערטח וקצת משמט  pנרמב״ס בפי׳ המשניוס פיס
רשניעיח מיו וא״כ לפי דעת הרא״ש ברטח כ׳ דנשים
לא קיבלו עלטת א*כ יש ללדר גם בלפיע גני׳ וקצת
היה מקום בזה צישב סתירת התו־ס׳ נ*מ ט׳ ע״ג בני
דיבורים כסמוכים שתעה עליהם מטות רנה קדוש זקני
רע״א ז״ל נסי׳ קליד דגדינור הקרום המתחיל כהן

שאסר
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ולגישה ושנון «ז י״ל ערקו נעון זה להלבישם עדים צואיס נס נעת עמדס נתפילה • וגס ניוס הקדוש נעת הוידוי הוא כסונל
ושרד נייו לחטוא נכל לנע • והנה המוכרים ומכשילים אם הרבים נשאל ענילה עונל לק נלפ׳ע ואין ט מלקות אנל העלניש
את חנירו כלאיים חייג המלנישו מלקות ועובר נלאו דבגד כלאיים לא יעלה וענשו כפול ומכופל והנה אם נס מודיע לקונה
ש«וא שעטנז ניהי שאינו לוקס משוס לאו סנ״ל  .אנל עכיפ עונל נלפ׳ע ואם נם מצויה לקטה נמקוס אחר מ*ע עירי מסייע
ידי עונלי עגילה לא נמלח ומצות גדולה ורנה לפיסס הינד כימים שוננים וחוטאים בלא דעת :
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שער הנקנה והקנין והשמדות

 .שאמי וכי משסע דלא עקרי ג״ח הישראל משום לפ״ע
' ימן אם סיס מקדשה לעצמו ן«כ אינו מוגר אבל אלו
היה עובר במקדשה לעצמו גס משום לפיע היה נחשב
ב״ק ובדיבור הקמוך המתחיל אקפי לי קען כשבו ה״ה
דהעיל גדול והקשה קדוש זקני זיל הא בגדול אצו
עשתה זה המעשה לעצמה הוי עוברת נלפיע א״כ מוכח
דק״ל דלפ׳יע לא עשוי נ״ח כלל .ולפי הנ״ל הוי א״ש
יאשה לא עברה על לפ״ע כלל אלא דגאמת זה אינו
מכמה שעמים «ןדא דסא דלא קיבלו הנשים ערגות כלל
אין זה דבר .מוסכם בטנת הרא״ש כ*כ הצליח
עם והרגיע בקי׳ ער״א לעני! קידוש וכן מצאתי בהעלאה
נפ״י על התורה אבל ראיתי לקדוש זקני רעיא ז״ל
בסוק׳ רע״ק נפ״ב דמגילה שכתב להוכיח מהא
דמיש אינו מוציא במקרא מגילה משעם ערנות דכצלא
הוא דכל שאיט שיין■ באותו מצוה הוא לא קיבל ערנות
עטר עצוס זו וזה נ״כ כונח הראיש התם דהקשה אי
נם נשים אינן מחויטת מהית עכ״ם יוציאו אנשים
ננס*מ מצד ערטמ וע״ז תירץ סרא״ש דציתנייה־ נכלל
ערנות הכונס כיון דאזלינן באותו צר שאינם מחוייטם
ממילא ליכי ערנות ג*כ וכ״כ הפע״ג בארוכה נסי׳
'תסיט עיי״ש באופן שלית ,לסניל דנשיס דאיתניהו בכל
לאוין ונגרע שלסז׳יג בכל מס שממוייבוס המה ערבים
כמו אנשים ואיב׳ גיב לפ׳ע אבל נעה שאינם מצווים
אפשר דאינם בכלל לפיע כיון דלא קיבלו ערבות נמה
‘שלא נצטבר ואיב סיה באנשים נמה שלא נצעוו ליכי
'צפ״ע וכן נראה מרמנין ר״פ יש מותרות דאיט עובר
בלפ״ע נמה שאיט  .מלווה ועפ״י דברינו הנ״ל דבריו
מבוארים היטב דבמה שלא נצטוו לא קיבלו ערנות
וממילא 'ליס לפיע אבל נאמת גס זה לית׳ וצריכין אבו
לסברת קדוש זקני זיל נחו״ע סי׳ ריב בכוונת הרעב";
 onדוקא בנשים דגצאהכיי קילא לעני! מ" ע שהז״ג
י ולולא הקישא דר•' רהשוה אותה הכתוב לכל עונשים
קיו'פטורים נם .מליח ניהי דחייבים עהקישא בכל ל״ת
אבל לא נלפ״ע' לענין מה שסם פטורים אבל באנשים
אפ״ג דבמה דלא נצטוו ציני ערבות «ימ לפיע איכ׳
אע״ג מוא איט מצוס וכבר מבואר כלל זה לעיל וכרעוח
ראיס כיל דנשים מצוות ג׳יכ נלפיע אע״ג דאינו לרין
ראיס' מיע .כיל ׳כעין שכ׳ רהיי זיל ביבמות פיח לענין
טיא נאמן גאיקורין דאליב האין אדם מתאכקן אצל
הטרי וע״א נאמן נאיקורין נתב הפ״י נר ם גיטן מטעם
סזקה איא חוטא ולא לו והוא מצד לפיע ואי סיד
בנשים לימי אכסי היקשה •לין אדם סימן על אשתו
ונ״ב ואין אדם מתאכסן אצל מנירו בשלימא מנדה אין
ראיס כמשיב הרמנין מתוך שנאמנת על עצעה אבל
מעה שמתנת לבעלה לאטל אס גס אינה אוכלת עמו
ובדומה איני ראיה אנא דלפייז מיקשה לתנך פוסקים
דסינרים נאמת אין אכה נאמנת נא־סירים הובאו
'נשינו כסוטם טיב איכ אין סומן אאשמו ואין אדם
מתאכסן אצל מביט ויש לעיין ואכימ ־.
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סיה אפשר לישב דיש לומר דע״י שהוא בכונן י ראיה

רלמשת׳ קאתנע ליי אבל אמי,יח דכקנו ולא נקט נשר
מחי יש לדקיק טפי אבל עפיי תכיל יש צוער' דר״נ קיל
כריל עיי׳ צליח פקחים כיב וא*כ שפיר נקט כיס ייסתם
כוס הוא שיעיר שלם וגס אעס״ח דצא נע• שיעור נשל
דמשהו גידים ועצמות מצטרפין וגס לביני נגלי שיעור
לדעת חתוק׳ חולי; לי ג דלא כרמביס הלטת מלכים
וגס לדידן משכחת נ׳מזו הגס דקייל״ן כי‘ ,דחייש אסור
מה״ת מ*מ איכי גונא דמותר כמו שכתט האחרוטם
רבניה ובשרצים דחידוש הוא ח״ש מוחי או לענין שנס
למאן דקיל חיש מיתר בשבת וא״כ גס לדידן ניע
בחקירה זו לענין חיש :
כו) והיה נראה לכאורה לפשוט ספיקא דילי ממש«כ
התוק׳ גבי כהן שאמר לישראל דאיכי לפ״ע וכ״כ
הריטב׳ שם יהא ק”ל״ 1קידש איני לוקה נעל לוקה
ובשעת קידושין חי לא יבעול אח״כ ליכי איקור׳ 'אמ״כ
רגם נכה״ג איכי צפ״ע דעכ״פ עוקר לו מכשול אבל
נאמת איט ראייה מסתם דהתס נס הקידושין המה
עבירה בפני עצמה אצא• שלא נגער העבירה אלא אם
בעל אח*כ אבל כשבעל אז נעשו הקידושין עבירה בפני
עצמה למפרע ולא הוי חלק מהעבירה אבל החיש שאכל'
בתחילת לעולם איט נעשה עבירה בפני עלמה' אלא
חלק מעבירה ובשעת מעשת היתר היה בזה■ אכתי איני
לספוקי ומה גס דגם בכהן שאמר לישראל הובא נשיגו
דעת עסריי אטהב דנראת •מדבריו דגם שם איני ׳עובר
בלפ״ע גמור אלא נראה כעובר בצפיע ותנה לדידי׳ כיש
בח״ש דאינו עובר אבל לתחוק׳ דעסמע צדידהו דאיכי
לפיע גמור מיע נכידק דידן -אכחי איכי לספוקי :

בז) לענין לפ*ע בדרבנן מנואל בתיס׳ ע׳ז כ׳ דנם
בדרבנן שיין לפיע דאמר החם נגער׳ י למטן
מלאכת חוה״גו ות״ל משוס לפ״ע מכאן מדקדק רית
אפי׳ בדרבנן שייך לפ״ע ובשוית רביני בצלאל אשכנזי
קי׳ ג׳ וגשוית פיי חיויד האריך •בכלל זה דשייך לפיע
גס בדרבנן אלא ׳*הגאון בית אפרים עמד על החקירה
גדולת מזו והוא דיש לומר דבמבירה דרבנן ׳־איט
נסיע דאוריית׳ דלא יניע ממניח לו אבן נדרן אצא
דקשה ע ׳ז וכי יגרע המושיט -מהעובר עצמו־דעכיפ
מכשול מקרי !?כצעיר העדה חדשה לשפיר ייש לומר כן
דהנה ידוע משיב הרמבי׳ם ז׳ל בפיר מעמדים דכל דרנק
עיבר בלא חקור ומיע דיורון .ומתבאר מלבדי ־ הלחימ
שם חייט כשממרה נגד דבלי חכמים אבל בלא׳ מערה
אחלי ליקי”׳ והנה לפי״ז ים לומר הנכשל עצמו עכ*פ
הנאה יש לו שרוצה צאמל בשר עוף בחלב וכדומה
והיחיר מתגבר .אבל המושיט שאיט נהנה הוי כממרח
דברי חכמים וממילא לגבי דירי׳ מיחשב האיסור דרבנן
דאוריית׳ דלגבי רידי׳ לא מחלו והוי איסור דאורייס׳
וממילא עובר .צפיע דאוריית׳ שהרי הוא נותן .לו •דבר
שאסור לו למושיט ממית כיון שהוא מערה י בהושטת
אי קור דרבנן ולפי זה יש לחלק אס מכשילו נמו״מ
כד ),נפנק אי שיין צפ״ע נעוסר לו חלק מעבירה נחיקור דרבנן ומרויח נמה שנוס! לי איסור אז כיון
וצא עבירה ממש רק כשיעשה עוד פעולה דאיט הנאה לי נסטעוחו אינו עובר נלפ״ע דאוריית׳
מצורפת לזו יהיה עבירה כגון חיש צריל דסיל מותר דכיון דחוא איט מערה דבריהם אלא מחמת זמאות
מסית רק נשמשציס בתוך כיי אכילת פיס שיפור סלם ממון מה צי חאות אכילה או מעון וצא יגרע המושיט
גם ריל עודה דגם חלק ראשון היה איסור ונצטרף מהעובר עצמו משחיה כשמושיט לו איסור י מזק מלי
לשיעור שלם אי איכ׳ לפיע נזה כשידע שבדעתו לאכול הכאה כלל אז המושיט מעור עכנתנח עצמו וסנן זה כי
עוד מ• טמא כיין דזה שמוסר לו עכשיו עדיין אינו
הוא הערה חדשה :
אשיי לא קיי .מכשול או ניעא דאיגלאי מילת׳ למפרע כח) מניע אי שייך נו לפיע דהיינו כשעונעו ממיע
דמכשול הוא ואי טמא כלי הא' א״ש דכקט ריב כיס יין
דהיינו שעוכר לו ציצית בחזקת כשרים טוויים
ואמסיח רש לדקדק אמרו טס ולא אמר סתם יין וזה לשעה ואינם עשויים לשמה או קוכה מסכן גזול או
ספילין
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קמא

ספילין וכדומה שענמלו מסיע יש לדין אי זה מקרי
מכשיל או לא ראפשר מכשיל לא מקרי אלא דברי עבירה
אבל נמיע שנתבשל עיי לא מקרי מכשילו ו&ה גס שהוא
רוצה למשוח המצות ושוי אצלו חישב למשוח ונאנס
מעלה עליו הכמוב כאלו משאה ולא דמי לעבירה דעכ’פ
מנירה עניד בנופו ומכיש בדבר איסור שמעמעם הלב
והנה בודאי במיע שמברך מליו איכי ברכה לבעלה
כשמברך ואינו ראוי לברך עליו עיי׳ מגיא רעיו דלרמביס
לא משא דית ולחוס* מכים דרבנן וכבר הקדמנו דגם
נדרנק אים לפיע ואפשר לפיע דאורייח׳ כי מסחפקנא
נמיע שאינו מברכי׳ עליו ולא דעי לשוא״ח שב׳ לעיל
דיש לספק דהרי עוקרו לו ועושה מעשה אלא שיש
לדון או מקרי מכשול והנה באיסור עשת פשיעא לי חחן מכשול לפ״ע ודקדקנו דאפי׳ מכשיל לפיע בלבד
דאים לפיע דהרי חוה׳מ למאן דס״ל אחיי מחג המלוח ולא למושיע אקוד ועכשיו נראה לדקדק :.ח־ דהיה
משמור ליב׳ אלא איסור עשה והש׳ס מקשה פשימא לו לנקוע ולפ׳ע מכשול לא חתן אלא דנראס יל פעמים
ח״ל משוס לפיע אע*כ דלים חילוק כי קא מנעי לי ע״י שרואה שזה שטהג נו איסור טחני לי זה עצמו
נע״ע ואין לי לפשוע קפק זה' אלא ממעשה בכל יום מחזיןו לנהוג בו הימי יא' ס*י איני איסור נדבר י
דקועכין על ישראל המוכר לו מפצו של מצוה והוא חטרו לא היה טחט לי וזה אסור דזה מכשיל נעור
מסעם נאמטח ע״א וכמב הפיי בריש גיען דע’א נאמן דמ״י שנומט לו הוא חועא ולדעת המושיע היה ראוי
באיקורין הוא מעעס יוזקה א׳א מועא ולא לו ואי ס״ד למנעו ולא אדרבה לסייעו לעטר ודבריט אלו עטארים
לים לפיע אכחי מני׳ל דנאמן אלא דבאמח אין אנו ברמנים נפי׳ חמשניוח פ״ה דשניעיח פירש לפ״ע p
צריכין לכל זה דכל ישראל ערבים זה נזה ומהיע יכול שלא נחזיקו יוסר עיי סיוע להעור והנה להורוס צט
להוציא אח חבירו אעפיי שיצא ומחריב להשתדל לסייעו כונה זו כחנה החורה לפ״ע לא חחן מכשיל דתעכשיל
לקיום מצוחו .דכל זמן שחנירו לא קיים מ׳ ע אעיג נעשה עיי נתינתי דלולא שנפלו לו אפשר היה נענע
שהוא ק יס מדיין חיוב רמי* גם עליו מפאח חנירו כשר■ אס שאין רוצץ למסור לו אגל כשרואה שטחטן לוי
ומכיש שלא •מנעהו ויעעהו ממצוחו אלא עדיין צ״ע בזה בודאי לא ימנע ויחזיקו בהיתר גמור ונעשה עיי נח־נמו
אי עובר גם נלאו דלפ״ע ואע״ג דאין ניע כיון דעכ*פ מכשול וזה אמרה חורה לא חתן המכשיל דהוא הגורם:
אקור מעעס ערכות כמשיב ומלקוח ליב* בלפ״ע מ" ע
נאם אונסין אוחו להעעוה חבירו במצות אי מחוייב לא) יש להסתפק אם מושיע לו דני איסור כמו
נדר ושנועה שיכול לשאול עליו ולעקור איסור׳
לאבד כל מועט כבכל ליס כמבואר נש״ע או״ח סי׳
מרנ״ז או כמ״ע דיינין לי* דאין צריך לאבר כולו אלא מעיקרא אי עובר הישראל בלפ״ע דהרי בידו לעקור
האיסור וא• איהו לא עקר׳ הוי אצל ישראל כשיא״ח
"*
שליש כמבואר שם :
ואיהו קאעקר או נימא דעכים איסור׳ הושיע לו ואי
כמ) יש נחסחפק כמחמיר -על עצמו באיזה דבר לא היה מצא מקום לשאול עליו חיה׳ איסור גמור וטדאי
שלדעמו מומר יחבירו טהג ני א״סיר מפני להסיברים דעובר בלפ״ע אע״ג שהוא נספק אס ימסה
•ן
שסבר שהוא אסור אי מומר להושיע לו אי נימא כיון העבירה מכיש נכהיג דהעבירת ודאי רק בידו לעקרו
דלדידי׳ מוחר הרי מושיע לו התירא או נימא כיון ודילעא לא ישאל עליה אלא להקונריס מספק אעו
דחנייי סיל שהיא אסור בה לא מקרי מכשול וראיחי עובר יש לעיין בזה והנה מטס יין לנזיר אין ראיס
 JEPEgJשעמד בחקירה זו בפיע פה* אישוח ומבואר דאיפשר בנזיר עדיר או בנזיר שמשון דלית לי׳ שאלה
בשיס חולין קייג ע״ב בסוגי׳ דניע בר נ״ע יאמר חס ונראה דאם נחמיר כצד השני דגם ננזירוח קסם אים
לי׳ לזרמי* דאנא בי אבא דליספי׳ לי מירי דלא ס״ל לפ״ע עכיפ יצא לנו קולא שיהיה ראיה לדיט של
ומבואר יומר בהגהוח מרדכי פ״ק דינמוח גבי פלוגת׳ אמונם שמואל שהבאנו לעיל דכל דישיאל איט מצווה
ביש וביה דאמר שם במחטמן אע־׳ג דאלו איסרין ואלו זליב׳ משוס לפ״ע דאליכ מיקשה מאי מקשה סש״ס על
ממירין לא נענעו ביש לישא נשים ענ״ה ואמרו ש» .יד*א מרינ דלא יושיע אמסח״י משוס לפ״מ מיל משום
עמר* דמודע להו משמע דצריך להודיע והובא דין זה; איה דולמא אייר׳ במפרכסח בקיש׳ הפלמי או עיי
,בישול כקושימי באופן שמומר לישראל וכחנט לעיל
בשם המרדכי בשיע יו״ד קי* קייע נהגיה סע״ז ובשו״ח
משא משה כ׳ דמי שאינו נזיר להדליק שפופרח של' /שם הפלמי בקי׳ כיז דמשיס הוכיא דלא אייר׳ נכחיג
עאנאק בנר של חלב אקור להדליקו למי שנזהר ונלעיד. .דאיכ נזיר למה לי דלא אתי אלא לאשממיק אעיג
דמומר לו איכי לפ״ע ואי סיד דגמה שמוחי לישראל
דיש לדייק מקרא דשייך בכהיג לפ״ע אם אקור לנכשל_'
אעיג רלמכשיל 'מופר דמפני זח אמרה חורה לפני צור" אייר׳ איב יין לנזיר מיומר ועפיי דרכינו איצערך נזיר
לא מחן מכשול ולא אמרה ומכשול לא מחן לפני עור י לאשמעינן אעיג דיכול הנכשל לשאול עליו וא״כ אפשר
כמו לא תקלל חרש דהקדיס עשייה הפעילה אלא דכינה אמתח״י אייר׳ נכהיג ומאי מקשה חשיס א1כ דנכה״ג
המוף> לאסור נמת שהוא מכשול לגני הנכשל ונא חלי׳ ליכי לפיע ומוכח דינו של א״ש הניל באופן שממיג א׳
משניהם מ־כח שמומר או באיח׳ בשאלה לים לפיע או
במושיע ולכך אמר מיבש מכשול לבחר לפני עור
דאמכשול לגני עור קאי ולא אמושיע ותבן זה אצא נמת דאיט מצווח הישראל ליס לפ״עלגני נכרי כחשונח
איש הכיל אבל אץ גידיע להקל אמי׳ באמח מחן אלא
דאפשר לדחוח דכונח תמורת כמו כהן שאמר לישראל
כשיצורפו שחייהן דאז ממיג •עמר :
צא וקדש לי אשה גרושה אעיג דאיט מצווה הישראל נלאו
זס מ״מ אים מכשיל גמור אבל נמה שמלווה המכשיל יסיל
לב) אעיג דלא שייך לפ״« כגון דקאי באפי׳ מימ
דמוחר אפשר זה עדיף ואין הכרח מקרא דגם בכה״ג
משום מקייע ידי עוברי עבירה איני כ״ב המיס׳
יהיה לפ״ע :
מעיק
ל) וגס יש להסתפק איפם כשמחע־ר סמישיע והאחר
אינו נזהר אס ישאי לחהו לו מס-שלדעתו אקור
השעהיע בפיע מאישות עמד על חקירה זו וכתב
דנכהיג אקור וקחר נזה משנתי למשיב בה׳ לולב ועמד
ע״ז אדמיו הגאון נעל כיש־ זיל ואני הנצחי ראייה
דאקור מש־ס חולין קייב גני בשי שנחנ.ך ע׳ג כיכר
ריה נתן לי׳ לשמע׳ ומקשה סש״ס מע*נ אי עוקר ליטל
איתי יא’ אקור מיע נתן לשמע" וממין דעוחר אלא
דאנינא דעה׳ ולא קאמר דמחמיר ע״ע היה ע*כ נחן
לשמע" אע*כ כל מה לאסיר צו אקור לימן לאחר
ומקיא גופא יש להוכיח ג״כ דאקור דהנה יש לדקדק
נקרא מלבד מה שרקדקנו נאות הקודם דהל״ל 1לא
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חתן

שער תפקנה וחקנק והשמדות

נרפ״ק דשנם ג׳ .ריש 'ע׳א דבנא דפמור 'ומותר לא
קמני והקשו הא אכ<!« איע׳ «קייע ותירצו דישנת לא
אייר׳ אלא באיסור׳ מנת ודבריהם דחוקים קלס דאמאי
יסלקו איסורים .למרי עריצי שנת נפצי עציו' ואיסור
אמר נפצי עצמו וראיתי לקדיש }קצי רע׳א ז״ל ש5׳
מכאן ראייה לשיעת ס׳ נים הצל דמחלל שנת בדרבנן
נ״כ יוער לחלל שבת יקרי וע״כ לא ערניצהו החצא
איסור׳ שנת עם לפ״ע בהדדי מפניי שיש צ״י הרנה
לדינא ומנואר דין :ה נש״ע יו״ד סי׳ קכ׳א נרמ״א נשם
י״א וסרא״ש כ׳ להסביר דכ״ש הוא '*ס •ציודן אצו
להפריש קען מכיש נדול שלא טשיע לו איסור :

לג) והנה כ״ז נישראל אנל ננכרי •ינואר נש״ס ע״ז
ו׳ דליה ,אפי׳ ישום יסייע ידי ע״ע נקאי נאפי׳
וכן כ׳ חש״ך ניו״ד סי׳ קנ״א תנ״ל דבזה א־ש נ׳ י״א
המובאים נש״ע ולא פליגי כלל דנישראל איכ׳ משום
«p״< אבל צא בנכרי אבל המג״א גסי׳ שי״ז הניא

םי&ר

דיעוח ראשונים נזה דירש״י ע״ז נ״ה גני אין ניצרין
במומאה משמע ־דאקור לסייע לנכרי בעבירה • אמנם'
נר״ן שפיק דע״ז יוכח דלים ישים יסייע לגבי נכרי
עיי״ש שס דפליגי נזה :
לר) נישראל מויר דעת הש״ך בסי׳ קנ״א סק״ו
דניוער ליס משים מסייע ידי עוברי עבירה
ועיי׳ במשובית חו״י סי׳ קפ״ה בפניס שהשיג עליו
ועיי׳ שם נהשמעות דף ע״ח ודף יס״ז שהרבה לתמוה
על הש״ן הלא אעפ״י שחעא העומר ישראל הוא'וכי
שיין לומר שנסייעו לעבירה ועיי׳ נדג״י •נס*׳ קנ״א
הנ״ל שכתב לישב דעת הש״ן והעלה דבר חדש דלא
שיין איסור מסייע יע״ע אצא בשוגג כיו דאייר׳ התם
בריש שבת גני פשע העני וכי לענין קרבן בשוגג או
בקנון שנ״ד מצווין להפרישו דהוי יזיד שלו כשוגג אבל
לא בישראל גדול במזיד ויש להעיר ע״ז הרבה■ אלא
שאין להאריך עוד וה׳ ימהר לבב עמו ישראל ונהיה
מסייעים לעושי מצוותי׳ יחיש י.

דין התראה והתראת ספק -

כלל

נמל גריני עונשי! שאי! עונשי! נלא התראה
ולפום עשעות העעם דצריך התראה כדי
להבחין נץ שוגג' למזיך ולפי״ז מבר אין צרין התראה
וזהו דעת ריי בר׳ יורא דק״ל הכי אבל רבנן מוצקים
וק״ל ממראם מסיב ואפי׳ בחבר .ואליב׳ דרבנן ילפי
לס אמוראי בסנהדרין ע׳ ע״ב עד׳ קראי בתורה דערומז
"דין התראה עולא' יליף מדכתיב גני אחותו וראה את
ערותבו אעו בראיה מלי׳ מילת׳ אלא עד שיראוהו עצמו
של דבר דנחזקי׳ יציף מוני יזיד על רעהו להרגו וכי
תיד לשון עתיד משמפ שסתיו נו ועדיין היא מזיד דגי
ר״י ילפי מהמוצאים אומו מקושש עצים שהתרו ני
ועדיין מקושש וני רני תני על דבר אשר ענה בנמרה
המאורסה על עסקי דינור ונשיס עביד צריכות׳:

והנה

העבירה שיתחייל עליה עונש צריך לעבור
תוכ״ד של כשראה ולפום פשעות נראה
שהוא מסברא דניותר מחכ״ד יכול ליער שכחתי
ההמראה כמו שאמרו נשיס כתובות ל״ג גני עיים
זוממין יצא שיין מה״ע המראה נתרי׳ בהו מקידם
יאמרו אשםצייןוכ״כ יש״י בסנהדרין אבלבתוס׳ סנהדרין
ע׳ ע״ב ד״ה מניין משמע בחד מירוצא דילפינן חכ״דשל התראה ממקראי הנ״ל • והנה מקרא דאחותו דוראה
או מקרא לנערה המאורסה על דגר לא מוכח אלא
יגעי התראה אבל ש*הי׳ הצבירה סב״ד א*ט מוכח
אבל מקרא דכי יזיד לשון עמיד וקרא דעקושש משמע
דמריין הוא מקושש בשעת התראת בפיר מוכח תכיר
אצא רצפי״ז קשה לי דעניד התם צריכות׳ מחיוב מלקות
צא הוי ידפיס סייף ע״כ ציין קרא דכי יזיד והמ״ל
צריכות׳ עפי דצרין כי יזיל לשון עמיד לחב״ד של
המלאה ומכיש דמיקשה אמאי דאמר המם דחרתי
ננסקלין ציין לר*ש לרנוח נשרפין נאם איט ענץ
ולרבנן מילת׳ דאתי׳ בק״ו ערח וכתב קרא ולפמש״כ
פוס׳ סרתי ננסקלין לא מייתר׳ דמל דני אשי ענה
ננערה מאורסה על עיקר התראה והמוצאים אותו
מקושש על חכ״ד ואפשר יסקשת דצל דבר מיותר דכי־ן
דידעינן ממקישס תכ״ד הרי עיקר ההתראה כנר נכלל
נו:
ליין שיתיר עצמי למיתה ולמרות חכז״ל
סנהדרין מ״א יומת העת .עד שיחיד עצמו

TV

למיתה והנה במלקות לא כתיב קרא ואפשר דלמדות
בק״ו ממיתה מת עבירה חמורה שחייב עלית מימה צריך
שיתיר עצמו מלקות לא כ׳ש וכדמקשה הס״ס על
ההתראה למת לי קרא למלקות נילף מחיוב מיתה בקיו
ומשני מילת׳ דאתי׳ בקיו סרח וכתב לה קרא וצריך
לומר הא דכורח בעיקר דין התראת ליכמב קרא ולא
מרח בדין מת*ר עצמו למלקות • דיש לומר דלא ערח
ליכמוב קרא אלא משום דסיה מקום לומר איפה׳ דוקא
מיתה דושפמו והצילו כתיב וקשה להרוג נפש מישראל
ע״כ בעי התראת אבל מלקות דליס אבד ין נפש עפ״י
רוב צא בעי המראה ע״ב כד ,שלא במעה איפס מרח
וכתב לה קרא ולבתר דגיצתה לט תולה כן בעיקר
התראה דלא אזליצן נחר העונש כי אם נתר חומר
העבירה ושניהם בעי המראת א’כ לא צריך למרוח כלל
בענין התיר עצמו למלקות לאשמעינן גבי מלקית קרא
יתירא אבל נאמת יש לומר איפס דנאעת במלקות לא
בעי ש־תיר עצמו למלקות וכפי העולה ע״ד כתב כן
הלס״ע בחלב׳ סנהדרין ועעמא רנה איכ׳ במילת׳
לפעש״כ החוק׳ נר״פ המניח ננ״ק מעם דאין הולכין
במעון אה״ר משום דאיס חזקת עמון המקייעו והקשה
נעל קונמרק הספיקות גם בדיני נפשות איס חזקת
הגיף הנה מת שס חזקת פעור לדעתי לא שיין חזקה
בהעדר שאיט חייב עונשין שהיי עשת עבירה ואבד
חזקתו אבל חזקת חיות 'הגיף שיהיה חי ושלם חזקה זו
אלימס׳ תיא ויש לומר קמון מיעוע לחזקה זו ושפיר
הקשת גס הקצה״ח בשיש הביא קוש׳ זו משמו ואפשר
דנאמם צריך מת״ס שיתיר עצמו למ-יתת • ונראה מרש"
סנהדרין מ׳ ע״ב דתוא עני; שמפקיר נפשו עיי״ש נד״ה
התיר וכי ואע״ג דאין אדם יכול להפקיר נפשו מ*מ
אהבי לן בזת שעבר עבירה עפ״י רוב דמהני עת שהפקיר
נפשו דלית לי׳ עוד חזקה שנקמון המיצוע והכה מזה
הממס צריך שיתיר עצמו למיתה והנה כיז לענין מיתת
שיש נגדו חזקת חיות ושלמות הגוף משא*כ לצנין
מלקות דנשאר נופו חי וחזקת פעור עונשין כבר כתבנו
דליס חזקת גמורה וא״כ אפשי דנאמת במלקות נא
צריך שימיר עצמו למלקוח ויש לעיין בזה ויש להסביר
דבר זה ג״כ מפ׳י מש״כ תפ״י נקו״א כתובות כ״ב
דצרין מתיר עצמו■ למיתה י משיים ונקי וצדיק י אל מהרוג
ובמלקות לא מיין זה ;
ולעניו
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אבי

בלא תעשה לחוד אלים כולי האי לדחות אפילו

כוותא ולמשקל סילויא הוה להו למחול על

לעשה ולא תעשה דלו תהיה לאשה הוא עשה
ולא תעשה רלא יוכל לשלחה אלמא מפני
קילותא דעשה ולא תעשה הללו הואיל ונתנו
למחילה לא תעשה לחוד אלימא מהן לדחותן
אע״ג דאק כח זה בעשה החמור לדחות לעשה
ולא תעשה כל שכן עשה הניתן למחילה
שאפילו עדיפא אפילו הכי מה שניתן למחילה

כבודם אלא ודאי כל כהאי גוונא שהוא דרך
בזיק אק כבוד האב מחול והוא הדק לכבוד

הרב והא דפריך התם אי הכי אחר נמי ומשני
אחר שגגת לאו בנו שגגת חנק אע״ג דאחר יכול
למחול על הכאתו כדמוכח בסוף פרק ח׳ דבבא
קמא (דף צג ע״א)(ימ) הא רפריך אי הכי אחר נמי

היינו בסתמא היכא דלא מחל בהדיא.
מיהו קשה לי דאמר בפרק קמא דקדושק

גרע כח העדיפותא והחומר שבה שהרי החמור
שבה דאקכח להעדיפא מעשה ולא תעשה ואלו
הגרעון שבה מפני שניתן למחילה גריעה טפי
שאפילו אי היה עמה לא תעשה נידחת מפני לא

(דף לב ע״א) רב הונא קרע שיראי באגפיה רבה
בריה אמר אחיל אחזי אי רתח אי לא רתח
ופריך דילמא רתח ועבר אלפני עור ופירש רש״י

תעשה גרידא כל שכן דעדיפותא דידה לא מהני
לדחות לעשה אחרת דהא מצד המעלה שבה לא

ודילמא רתח ואמר לאבוה מידי בריתחיה ומשני
דמחל ליה ליקרא אלמא אפילו לענק בזיון כבוד

אלימא לדחות העשה ולא תעשה וכח הגירעון
מורידה שאפילו עשה ולא תעשה שניתן

אב מחול ואולי יש לומר דכבוד הרב שאני
דכבודו גדול משל אב משום הכי במקום בזיק
אינו יכול למחול על כבודויי™:

גרידא.

מימי

למחילה נידחין אפילו מפני שאר לא תעשה

והשתא אי כבוד הרב אפילו במקום בזיק
כבודו מחול אע״ג דעשה דכבוד התורה עדיפא
הא גירעון שבה ניתן למחילה מגרע כח
העדיפותא ואינו ראוי לדחות עשה אחרינא אלא
ודאי במקום בזיק לא אמרינן הרב שמחל על
כבודו כבודו מחול והואיל ולא ניתן למחילה

משום הכי אמר עשה דכבוד התורה עדיף והא
בזיון הוא לעמוד לפני הבית דק.
ונראה לי עוד ראיה לדבריו <רונב) מדאמר
ריש פרק הנחנקק <דף פד ע״ב) רב לא שביק
לבריה למשקל ליה סילויא מר בריה דרבינא לא
שביק לבריה למיפתח ליה כוותא דילמא חביל
והוה ליה שגגות איסור ואי האב יכול למחול
על בזיונו אם כן הוא הדין על הכאתו נמי יכול
למחול אם כן למה לא שבקו לבניהם למיפתח
(ועב) זרק בשרת שרידי אש ח־נ בי־ ם״א דיד .אגב.
הכני פצעני עיט לפטור פטור ,ועיי׳־ש בטה שדדה ראיתו.
פר׳ בג אות טו-יז ,ועיין בפי־ רש׳־י על התורה.

לא נסתכלתי בדמות אדם רשע וכף.
ואע״ג דאסור להסתכל בדמות אדם
רשע מכל מקום אי אפשר לרוב עולם לזהר בזה

והיינו רבותא דידיה והא דאמר ר״א עיניו כהות
ויליף לה מיצחק ודאי יצחק טעה וסבר שעשו

צדיק גמור הוא כדאמר בבראשית רבה ויאהב
יצחק את עשו כי ציד בפיו שהיה צד את אביו
בדברי פיו שהיה שאלו אבא כיצד מעשרק את

’י™.,

התבן וסבור אביו שהוא מדקדק במצות
והא דאמר בפרק קמא (דף ו ע׳־א) אמר יצחק לפני

הקב״ה יוחן עשו אמר לו רשע הוא היינו לאחר
שהוכהו עיניו הודיעו לו זה תדע שהרי אחר
שכהו עיניו רצה לברכו אלמא עדיק החזיקו

בחזקת צדיק.
והא דמשני הא והא גרמא ליה קשה לי
ראם כן היכי יליף מיצחק דעיניו כהות כיק
(ויצג) ברש״ש דיה אית כתב דכונת רביט להא דתניא התם
(רצח) עיין בטדרש
(רצוי) עיין במרוטי שדה דיה כל.
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רמא

דהתם היה גרם אחר נמי קללות של אבימלך
ועוד קשה מנא ליה דהא והא גרמו ליה דלמא
חדא מנייהו לחוד ועוד קשה כיון דאיסור
הסתכלות רשע נפקא ליה מאלישע ומשאת פני

אפילו מדרבנן לא מיתסר כיק שאין משביעו
בעבודה זרה אלא העובד כוכבים ומזלות הוא
שנשבע מאיליו על ידי שנתחייב לו שבועה
לישראל ומשום דלא מיתסר אלא ממירות

רשע מנא ליה כלל דקללות הדיוט מילתא היא
ומהא דיצחק אפשר לומר דהסתכלות עשו לחוד
גרמה לויי"־?

חסידות בעלמא אמר תיתי לי.

חש לומר דמשום דהסתכל בעשו לחוד כיון
שהיה שוגג שהיה סבור שהוא צדיק כדפירשתי
לא היו עיניו כהות אלא שהקללה נמי גרמה לו
ואי משום קללה לחור צדיק גמור כיצחק לא
היה פוגע בו קללת הדיוט תדע שהרי אבימלך

קילל את שרה ואפילו הכי לא עשה לה קללתו
_רושם ובעל כרחך היינו טעמא שהיתה צדקת
גמורה והוא הדין יצחק נמי אי לאו שגגת
הסתכלות דגרמה לו נמי לא היו עיניו כהות
אלא ודאי הא והא גרמו ליה:

תיר י

 1לי דלא עבדי שותפות בהדי נכרי .הקשו
המפרשים מאי רבותא דידיה הא
אמרינן בפרק דיני ממונות (סנהדרין דף סג ע־ב>
אסור לאדם שיעשה שותפות עם נכרי שבארץ
ישראל שמא יתחייב לו שבועה וכו׳ והתורה
אמרה לא ישמע על פיך אלמא אסורה מדינא.

והר״ן בסוף פרק קמא דעבודה זרה תירץ בשם
הרמב״ן דלאו איסורא ממש קאמר ואפילו
מדרבנן לא מיתסר דמשום לפני עור ליכא אלא
במה שאי אפשר לו לעשות אלא על ידי ישראל

כמו מושיט כוס יק לנזיר בדק אי בתרי עברי
דנהרי.
ועוד אפשר(י™' שאק בן נח אסור שלא

לידור ושלא לקיים בשם עבודת כוכבים וקרא
דלא ישמע על פיך לא אתי להני כלל אלא
לישראל גופא מזהיר רחמנא אבל כהאי גוונא

וקשה לי(רה" הא ודאי איסורא איכא דהא
בריש פרק קמא דבכורות <דף ב ע״ב) תנן הלוקח
עובר חמורו של עכו״ם והמוכר לו אע״פ שאינו
רשאי והמשתתף לו והמקבל ממנו והנותן לו
בקבלה פטור מן הבכורה ורצה הגמרא לדקדק

מדלא תני גבי נותן לו בקבלה אע״פ שאינו

רשאי שמע מינה שמותר ליתן בהמה לעכו״ם
בקבלה ודחי ולטעמיך והמשתתף לו לא קתני
הכי נמי דרשאי והא אמר אבוה דשמואל אסור
לאדם שיעשה שותפות עם עובד כוכבים וכו׳
והשתא מאי קושיה הא ודאי משתתף רשאי
מדינא ואינו אלא מידת חסידות אלא ודאי
מדינא אסור.

ומה שכתב הרמב״ן רמשום לפני עור ליכא
אלא במה שאי אפשר לו לעשות אלא על ידיישראל הכי נמי שבועה זו מחמת השותפות
כאה שנשבע לפטור מתביעת ישראל יי"“‘ ולא
דמי למושיט כוס יק לנזיר בדלא קאי בתרי
עברי דנהרא דליכא משום לפני עור דשאני התם
דבלא דידיה היה אפשר לנזיר ליקח מעצמו ולא

עבד מידי בהושטתו ואינו גורם לו איסור על ידו
אבל הכא אי לאו שותפות הישראל לא היה בא

העובד כוכבים ומזלות לידי שבועה בעבודת
כוכבים שלו.
מיהו נראה לי דהכא ליכא משום לפני עור
שאין העובר כוכבים מוזהר שלא לישבע ולקיים
בעבודת כוכבים שלו כדברי הרמב״ן שהרי
אפילו בגוף איסור עבודת כוכבים אמרינן בפרק

<רצ )1בדפוסים קודטים הנירסא והא אפשר,
(רצה עיין בבן יהוידע ד״ה לעולם וד*ה הא והא שתירץ בכמה אופנים.
(רצטו עיין
(ריסס עיין בשו״וז ח עזריאל ' T1סי קפ״ב ד״ה ובעסקיט.
ותוקן ע״פ מה שהגיהה באמרי ברוך.
בטלואת אבז.
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דר״י סובר הלכה
להך מימרא
ורבב״ח וע״כ לא ס״ל
1nM«Tn»n1j
1
כסתס משנה וראיתי להגאון סוהר״ע אייגער נ״י
שפירש דהא ראמרינן בגיטין לרבב״ח דאין הלכה

מצוה יש דאל״ב לענין מה ניסה אותו כיון דאינו
עבירה אם ירתח למ״ש התום׳ שהודיע לו וא״ב שוב
עובר על לפני עור ועיי״ש בריטב״א .וכן יקשה אם
נאמר דעכ״ם מצוה איכא אף במוחל לו האב א״ב
אמאי לה יברך על עשה דכיבוד אב כמו שהקשה הרב
ר׳ יוסף איבן פלט להראב״ד כמבואר בתשובת רשב״א

פסקה דאר״י הלכה כסתם משנה אבל כוונתם דפליגי
אמוראי אי אמרינן הלכה כסתם משנה היכי דמצינו
מחלוקת בברייתא אי נימא דכבר ידע רבי המחלוקת
בברייתא ומכל מקום סתם במתניתין כפי דעתו אי דלא
ידע להברייתא ואי הוה ידע הוה הדר ביה ע״ש:

(סי׳ ח״י) ועיין בקצוה״ח (סי׳ צ״ז) ואכ״מ להאריך:

כסתם משנה היינו משום דהתם איכא שני פעמים
מחלוקת ע״ז .ומ״ש התוס׳ סוף פרק המוציא דאמוראי
נינהו אליבא דר״י אין כוונתם דאיכא מאן דפליג אהך

(קונטרס אחרון}

(אמרי בינה)

ד״ה תיחי לי וכו׳ .בתר■ קבר■ דנחרא וחא אפשר
וכו׳.

נ״ב .צ״ל ועוד דאפשר:

בא״ד .הזרוק וחלודים והקיבה נוהנין בארץ ובחו׳ל

(אמרי ברוך)

אולי האי דסתם מתניתין במתנות נוהג בחו״ל אינו

בא״ר .ומה שכתב הרטב"; דטשוס לפני קור ליכא
אלא במה שאי אפשר לו לקשות אלא קל ידי ישראל ה׳׳נ

ובו׳.

רק מדרבנן ועיין רשב״א וריטב״א בחידושיהם שכתבו
דכשם שתיקנו חכמים לנהוג בתרומה ומעשרות בחו״ל
תקנו ג׳׳כ שינהג במתנות כדי שלא תשתכח תורת
מתנות ובלבד בבבל:

(אהל דוד)

ד״ה אל תקרי משנאי וכו׳ .קשה לי והא אטר
בפרק ד׳ דקודושין וכו׳ .אין ברץ שקשה דבבוד תורת
תדחח לקטה אחרת כדאמרינן בפרק ג׳ דבתובות דף ט׳
גבי אנוסה ובו׳.

נ״ב .יעו״ש מה שכתבו בתו׳ על קושייתם מכבוד
אב:

(אמרי ברוך)

בא״ד .בסוף הדיבור הוכיח טש״ם קידושין (דף ל״ב)
דאפילו לקנק בזיק כיבוד אב יכול למחול.

נ״ב ,צ״ע בספר חסידים (שם סימן תקע״ג) וז״ל
ומה שאמרו אב שמחל על כבודו כבודו מחול בדיני
אדם אבל בדיני שמים חייב עכ״ל וקשה מש״ס
קידושין הנ״ל כיון דעכ״ם בדיני שמים חייב איך ניסה
ד״ה לרבה כריה אי ירתח אף שמוחל לו הא מ״מ בדיני
שמים חייב .וכן קשה בש״ס ב״מ (דף ל״ב) שהקשה
ל״ל קרא דאק עשה דכיבוד אב דוחה הא עשה דכיבוד
אב יכול למחול וכמו שהקשה הגאון המחבר מעובדא
ראמימר דאותבינהו משום עשה דכבוד התורה הא אי
אמר לא בעינא ליתא לעשה וכתב הש״מ שם משם
הרא״ה דאף אי אמר האב לא בעינא מ״מ מצוה איכא
ועיי״ש ויקשה ג״ב איך ניסה ר״ה לבריה.
וצריך לומר דעל כל פנים בכגון וה ל״ש לפני עור.
דהא באמת ע״ב צריך לומר דאף אם מחול מכל מקום

שבוקה זו וכו׳.

נ״ב .צ״ע דא״כ אמאי ליכא איסור לפני עור בכל
שבועה שבין ארם לחבירו שלפי דברי המשביע
בתביעתו תהיה שבועתו של זה לשקר א״ו דלית לן בה
כיון רבידו של זה לפרוש משבועת שקר ויודה
לשכנגדו והטלות השבועות ממ״ק כה״ב וכו׳ אינם רק
דדלמא ע״י שבועה יפרוש ויודה .וכיון דלא פסיקא
דישבע לא שייך כלל לפני עור ולהיפך הוא דרמינן
שבועה כי היכי דישלם ויוציא גזילה מת״י או שיקיים

מצות פרעון חוב וינצל ממכשול עק:

(אמרי ברוך)
___

בא״ד .אלא דפבירא ליה וכו׳ .ויאסור ליתן מתנת
חינם לנוכרי וכו׳.
נ״ב ,לפי דברי הר״ן בנד השולח דהא דר׳ אליעזר
דשיחרר עבדו גם בכה״ג לא שייך הבא לא תחנם דהא
הישראל מכיון לטובת עצמו שלא ישמע ע״פ הוכרת
שם ע״ז:

(אמרי ברוך)

כ״ט

ע״ 3ד״ה כמאן דלא כרשכ״ג .ולהכניס
לאותן ד׳ טלאים שלא הוצרכו ובקרם וכו׳.
עיק ריטב״א למס׳ שבועות שכתב כי הגזברים לא
היו לוקחין ששה ששה שאין עניות במקום עשירות רק
שלוק חין טלאים לרוב השנה לקיים מצות כבש הא׳
המיחוד ואח״ב נותנים מהם בלשכת הטלאי ששה ששה
עכ״ל וא״ב אף רש״י סובר כהנ״ל:

טורי »< pמלואת  - >pnמגילה גינצבורג7אריה ליב  pאשר עמוד מס 241הוז־פס ע״י תכנת אוצר החכמה

(אהל דוד)

רכוב

טו•

דף כ״דו ע״א

דיני ממונות (סנהדרין דף נו ע"□) אין בית דין של
ישראל ממיתין עליהן אין בן נה מוזהר עליהן
למעוטי גיפוף ונישוק שלא כדרכו אבל מכל
מקום הא לא מוכרע דליכא איסורא לישראל

בכהאי גוונא משום דלא ישמע על פיך והתום׳
ושאר מפרשים פירשו בענין אחר ואין להאריך
כאן.
והנראה לי בזה הוא דאפילו תימא דמשביע
לעובד—כוכבים ומזלות בשם עבודת כוכבים

ומזלות שלו היה עובר משום לא ישמע על פיך
מכל מקום מהאי טעמא לחוד אין לאסור

שותפות דהא אם היה מתחייב לו שבועה אפשר
שימחול לו השבועה אלא דסבירא ליה לאבוה
רשמואל כר׳ יהודה בסוף פרק קמא דעבודה

זרה <דף כ ע״א) דאסור ליתן מתנת חנם לעובדי
כוכבים ומולות שבארץ ישראל ואם מוחל לו
השבועה שנתחייב לו הוה ליה מתנת חנם
רשמא על ידי שבועה יפרע וישלם לו וכשמוחלו
הוי כנותן לו מתנת חנם 1",ואם כן אם יתחייב
לו שבועה ומחלו ממה נפשך איסורא עביד דאם
ישביענו עובר משום לא ישמע על פיך בנשבע
לו בשם ע״ז ואם לא ישביענו הוה כנותן לו

מתנת חנם אבל לר׳ מאיר דמתיר התם ליתן
מתנת חנם לעובד כוכבים ומזלות מותר לעשות
עמו שותפות ואם יתחייב לו שבועה ימחול לו
מיהו קשה לי מהא דריש פרק קמא דבכורות
דקאמר ולטעמיך המשתתף לו דלא קתני הכי
נמי דרשאי מאי קשיא ליה לימא מתני׳ כר׳
מאיר סבירא ליה דמותר ליתן מתנת חנם ואם
יתחייב לו שבועה ימחול לו ובמקום אחר הא
יתבאר יותר’"י":
___ " ,

שאלו

תלמידיו את ר׳ זירא במה הארכת
ימים .בפרק ג׳ רתענית <דף כ ע״ב)
גרסינן שאלו תלמידיו את ר׳ זירא ואמרי לה את
(ש) עיין במלואה אבן.
ומגילה סי׳ בג.

אבן

רב אדא בר אהבה וגירסא דשם עיקר דהא התם
מייתי לה אעובדא דרב אדא בר אהבה להא
ומאי דקאמר לא הרהרתי וכו׳ אפרש התם:

שנאמר

והשימותי את מקדשיכם קדושתן אף
כשהן שוממין .לכאורה ר׳ יהודה
סבירא ליה כמאן דאמר בפרק קמא (דף י ע״א)
קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבא וכן נראה
מדברי הרמב״ם
שנותן טעם למאי דסבירא לן שקדושת מקדש
(בפרק ו׳ מהל׳ בית הבהירה הלכה טז)

וירושלים קידשה לעתיד לבא ובקדושת שאר
ארץ ישראל לענין מעשר ושביעית וכיוצא בהן
לא קידשה לעתיד לבוא מפני שקדושת מקדש

וירושלים מפני השכינה ושכינה אינה בטילה
והרי הוא אומר והשימותי מקדשיכם אמרו
חכמים אע״פ ששוממין בקדושתן הן עומדין.

וקשה לי הא בפרק ט׳ דברכות

<דף סא ע״ב)

תניא הנפנה ביהודה לא יפנה מזרה ומערב
פירוש מפני כבוד ירושלים שהיא בצפונה של
ארץ יהודה ר׳ יהודה אומר בזמן שבית המקדש
קיים אסור בזמן שאין בית המקדש קיים מותר
ואי קדושה ראשונה לר׳ יהודה קידשה לעתיד
לבוא אין לחלק בין בזמן שבית המקדש קיים
לאינו קיים’"®.

הלכך נראה לי דהאי קרא דמתני׳ אסמכתא
בעלמא היא ואע״ג דמוזהרין על מורא מקדש"
מן התורה כדכתיב ומקדשי תיראו אפילו הכי
כשהוא חרב בטל קדושתו מן התורה לר׳ יהודה
אלא מדרבנן עדיין בקדושתו קאי קל וחומר

מבית הכנסת שחרב דאמר כאן במשנתינו
דאכתי בקדושתו קאי מיהו הני מילי בית

המקדש ובית הכנסת עצמן קיימו בקדושתן
מדרבנן אפילו בחורבנן אבל הנפנה ביהודה
דמדרבנן בעלמא הוא אפילו בזמן הבית סבירא

(שא) עיין בשו״ת בית יצחק ודא סי׳ קל״ה ,ובראשית ביכורים.

(שכן עיין בקונטרס חנוכה

טורי אבן <מלואת אבן>  -מגילה גינצבורג ,אריה ליב בן אשר עמוד מס 242הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

רחצ

מלואת

דף כ״ח ע״א  -כ״ט ע״ב

אב€,

ורבב״ח וע״כ לא ס״ל להך מימרא דר״י סובר הלכו._.-"-7ךןצוה יש דאל״כ לענין מה ניסה אותו כיון דאינו
כסתם משנה וראיתי להגאון מוהר״ע אייגע! -נ״י ־־ עבירה אם ירתח למ״ש התום׳ שהודיעלל^א״כ שוב
עובר על לפני עור ועיי״ש בריטב״א’.ולן ‘ יקשה אם
שפירש דהא דאמרינן בגיטין לרבב״וז דאין הלכה
כסתם משנה היינו משום יהתם איכא שני פעמים
מחלוקת ע״ז .ומ״ש התוס׳ סוף פרק המוציא דאמוראי
נינהו אליבא דר״י אין כוונתם דאיכא מאן הפליג אהך
פסקה דאר״י הלכה כסתם משנה אבל כוונתם דפליגי
אמוראי אי אמרינן הלכה כסתם משנה היכי דמצינו
מחלוקת בברייתא אי נימא דכבר ידע רבי המחלוקת

בברייתא ומכל מקום סתם במתניתין כפי דעתו אי דלא
ידע להברייתא ואי הוה ידע הוה הדר ביה ע״ש:

(קונטרס אחרון)

נאמר דעכ״ס מצוה איכא אף במוחל לו האב א״כ
אמאי לה יברך על עשה רכיבוד אב כמו שהקשה הרב
ר׳ יוסף איבן פלט להראב״ד כמבואר בתשובת רשב״א
(סי־ ח״י) ועיין בקצוה״ח (סי׳ צ״ד) ואכ״מ להאריך:
(אמרי בינה)

ד״ה וזיתי לי וכו׳ .בתרי עבד■ ז־נהרא והא אפשר
וכו׳.

נ״ב ,צ״ל ועוד דאפשר:

בא״ר .הזרוע והלחיים והקיבה נוהנק באדן ובחו״ל
ובו׳.

(אמרי ברוך)

אולי האי דסתם מתניתין במתנות נוהג בחו״ל אינו

בא״ד .וטח שכתב הרטב״ן דטשום לפני עור ליבא
אלא בטה שאי אפשר לו לעשות אלא על יד ישראל ה״נ

רק מדרבנן ועיין רשב״א וריטב״א בחידושיהם שכתבו
דכשם שתיקנו חכמים לנהוג בתרומה ומעשרות בחו״ל
תקנו ג״ב שינהג במתנות כדי שלא תשתכח תורת
מתנות ובלבד בבבל:

(אהל דוד)

ד״ה אל חקרי משנאי וכו׳ .קשה לי והא אסר

בפרק ד׳ דקודושין וכו׳ .אק בדין שעשה דבבוד תורה
תדחה לעשה אחרת בדאמרינן בפרק נ׳ דבתובות דף ט׳
גבי אנוסה וכו׳.

נ״ב ,יעו״ש מה שכתבו בתר על קושייתם מכבוד
אב:

שבועה וו וכוי.
נ״ב .צ״ע דא״כ אמאי ליכא איסור לפני עור בכל
שבועה שבין אדם לחבירו שלפי דברי המשביע
בתביעתו תהיה שבועתו של דה לשקר א״ו דלית לן בה
כיון דבידו של דה לפרוש משבועת שקר ויודה
לשכנגרו והטלות השבועות ממ״ק כה״ב וכו׳ אינם רק
דדלמא ע״י שבועה יפרוש ויודה .וכיק דלא פסיקא
דישבע לא שייך כלל לפני עור ולהיפך הוא דרמינן
שבועה כי היכי רישלם ויוציא גדילה מת״י או שיקיים
מצות פרעון חוב וינצל ממכשול עון:

(אמרי ברוך)

(אמרי ברוך)

בא״ד .בסוף הדיבור הוכיח טש״ם קידושין (דף ל׳ב)
דאפילו לענק בזיק כיבוד אב יבול לטחול.
נ״ב .צ״ע בספר חסידים (שם סימן תקע״ג) ת״ל
ומה שאמרו אב שמחל על כבודו כבודו מחול בדיני
אדם אבל בדיני שמים חייב עכ״ל וקשה מש״ם
קידושין הנ״ל כיון דעכ״ם בדיני שמים חייב איך ניסה
ר״ה לרבה בריה אי ירתח אף שמוחל לו הא מ״מ בדיני
שמים חייב .וכן קשה בש״ס ב״מ (דף ל״ב) שהקשה
ל״ל קרא דאק עשה דכיבוד אב דוחה הא עשה דכיבוד
אב יכול למחול וכמו שהקשה הגאון המחבר מעובדא
דאמימר דאותבינהו משום עשה דכבוד התורה הא אי
אמר לא בעינא ליתא לעשה וכתב הש״מ שם משם
הרא״ה דאף אי אמר האב לא בעינא מ״מ מצוה איכא
ועיי״ש ויקשה ג״כ איך ניסה ר״ה לבריה.

וצריך לומר דעל כל פנים בכגון דה ל״ש לפני עור.

בא״ד .אלא דסבירא ליה וכו׳ .ויאסור ליתן מתנת
חינם לנוכרי וכו׳.
נ״ב .לפי דברי הר״ן בפ׳ השולח דהא דר׳ אליעדר
דשיחרר עבדו גם בכה״ג לא שייך הכא לא תחנם רהא
הישראל מכיון לטובת עצמו שלא ישמע ע״פ הזכרת
שם ע״ז:

(אמרי ברוך)

כ״ט JJ״

 Sד״ה כמאן דלא כרשב״ג .ולהכניס
לאותן ד׳ טלאים שלא הוצרכו ובקרם וכו׳.

עיק ריטב״א למס׳ שבועות שכתב כי הגוברים לא
היו לוקחין ששה ששה שאין עניות במקום עשירות רק
שלוקחין טלאים לרוב השנה לקיים מצות כבש הא׳
המיחור ואח״ב נותנים מהם בלשכת הטלאי ששה ששה
עכ״ל וא״כ אף רש״י סובר כהנ״ל:

דהא באמת ע״כ צריך לומר ראף אם מחול מכל מקום
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(אהל דוד)

טע מ א דקרא

^f׳ Vrfc >or

תרוייהו דאי נקט חדא הו״א למעוטי השני (וזבח במר .כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם
ושבתה האח שבת לה׳ שש שנים תזרע שדך
כולל כל הזבחים הנאכלין).
"דח^־גו׳ ,לכאו׳ הו״ל להקדים שש שנים תזרע שדך
קרשים* לא ™ילל חרש ילפני עיר א ואח״ב ושבתה האח שהרי לא עשו שמיטה
תתן מכשול ,יל״ע למה כתיב לפני עור הרי גם
כשנכנסו לאח עד אחר ו׳ שנים כמ״ש בקדושין
לפני פקח אסור ליתן מכשול שאין דרכן של
מ׳ ב׳ ,והנה במדרש הגדול אי׳ אמר הקב״ה
בנ״א להתבונן בדרכים כמ״ש בב״ק כ״ז ב׳ למשה לך ואמור להן לישראל שלא הכנסתי
דהיינו לפי שאדם עיניו למעלה כמש״כ תוס׳ שם
אותן לא״י אלא ע״מ שתקבלו עליכן מצות
וגם למ״ד שם שדרכן להתבונן היינו רוקא שלא
שביעית מנין ממה שקרינו בענין דבר אל ב״י כי
תיק ולא שלא יוזק כמש״כ תום׳ שם וא״כ למה
תבואו אל האח ושבתה האח שבת לה׳ ,ולפ״ז
נקט עור ובשלמא בלא תקלל חרש יש רבותא
ה״ק כי תבאו אל האח תבאו ע״מ שתשבתו
דאפי׳ חרש שלעולם לא ידע ולא יצטער מזה
בשביעית ואז תזכו שש שנים תזרע שדך וגו׳
אסור אבל כאן צ״ב ,ואפשר דלפ״מ שנסתפק
ואל״כ לא תזרעו אלא ג׳ שנים בשבוע א׳ כמ״ש
ביד מלאכי (הבאתי כבאור למס׳ כותים סי׳ ד׳
במכילתא משפטים פסוק שש שנים תזרע וגו׳,
ע״ש) דהנותן מכשול לפני עור והעור לא נפל
ודוגמתו בסוטה ל״ד א׳ עודם בירדן א״ל יהושע
אם עובר י״ל רזה רוקא בעור שקרוב לודאי
דעו על מה אתם עוברים את הירדן ע״מ
שיעבור אבל בפקח דלא שכיח שיפול אינו עובר
שתורישו את כל יושבי האח מפניכם אם אתם
אא״ב נכשל באמת ולא אם לא נכשל וצ״ע.
עושין כן מוטב ואם לאו באין מים ושוטפין
..מה שנסמכה פ׳ שפחורחדופה לפ׳ כלאים
אותיכם ובתענית ח׳ ב׳ נקבלה עילוון ולכי בטיל
י״ל משום שגם שפחה חרופה הוא משני מינים הגזרה ליתבי׳ ומנלן דכתיב מן היום הראשון
יחד שחצי׳ שפחה וחציה בת חורין.
אשר נתת לבך להבין ולהתענות נשמעו דבריך

אמור .יל״ע למה כתיב איסור אותו ואת
בנו גבי פרשה של קדשים הא נוהג גם בחולין
וכבר הקשו כן התום׳ בחולין ע״ה א׳ ד״ה מנין
וכתבו דלשום דרשא נכתב כאן וי״ל משום
דאיסור אוא״ב אינו נוהג אלא במין הראוי
להקרבה ולא בחי׳ כמ״ש בחולין ע״ט ב׳ כתבתו
תורה בפ׳ דקדשים דומיא דחלב שכתבתו תורה
(בם׳ צו) בם׳ דקדשים משום שאין נוהג בחי׳
(אף שיש לחלק).
ורגמו אותו כל העדה ,פירש״י במעמד כל
העדה מכאן ששלוחו של אדם כמותו ,נשאלתי
אם הכונה במעמד כל העדה מה ראי׳ ששלוחו
של אדם כמותו ואי משום ששלוחו של אדם
כמותו מה ראי׳ שצריך במעמד כל העדה ת׳
דשמעי׳ מינה תרתי דאי משום ששלוחו כמותו
למה כתבתו תורה כאן ולא בשאר חייבי מיתות
וע״כ שכאן יש דין מיוחד שיהא במעמד כל
העדה ואי משום במעמד כל העדה למה כתבה
תורה ורגמו אותו כל העדה הו״ל לכתוב במעמד
כל העדה וע״כ דשלוחו כמותו תה נקרא שכל
העדה רגמוהו.

(בפנים כתבתי באופן אחר קצת).
בחקתי .ורדפתם את אויביכם ונפלו
לפניכם לחרב ,קשה מעיקרא כתיב ונתתי שלו׳
באח וחרב לא תעבור בארצכם וא״כ אויביכם
מאן נינהו וי״ל דקאי אמלחמת ז׳ עממין ומלחמת
עמלק שזה חיוב אף שאין באין להלחם ,א״נ
דקאי אמשטינים דלמעלה שאם ישראל נוהגין
כראוי נופלין לפניהן מעצמן כדאי׳ במדרשות
ועי׳ ברכות ו׳ א׳ יפול מצדך אלף דקאי אמזיקין.

במדבר .ונשיא נשיאי הלוי אלעזר בן
אהרן וגו׳ ,יל״ע למה חשב אלעזר כאן בבני קהת
הרי הוא הי׳ נשיא נשיאי של כולם וכמו דחשיב
בסוף המנין והחנים לפני המשכן וגו׳ משה
ואהרן ובניו אף שגם הם היו מבני קהת חשיב
להו לחוד בסוף המנין ,וי״ל דלא דמי דאלעזר
מלבד שהי׳ נשיא נשיאי גם עבד בעבודת בני
קהת וכמו שב׳ בסוף הפרשה ופקדת אלעזר
הכהן שמן המאור וגו׳ ולכך חשיב לי׳ בין בני
קהת אבל משה ואהרן לא עשו כלום ולכך חשיב
להו בפ״ע ,וכן מוכח בבמדב״ר פ״ג סי׳ ז׳
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ולא גזלינן אנוו שאינוי חשוב תשמן נמי חלקו ביןעמחא צדנפעא ולא גזלו זה מפני זס הלכך נקטינן
דמלאה שאינו של ממכת בין קטעה בין שאינה קטעה שלי ומראה של ממנה אפי ,קטעה
 _ אשירא זה דמה הרב אלמקי ז״ל וכו פשק הרעבים ז*ל פ,כ״ב^מ שט4עכ^:3משא לחני עור לא שמן מכשול .ל״ש אלא בדבר איסור שאס הוא אינו מזמינו בידו לא היה
בנדרים
יכול חבירו ליעלו כדמוכח להדיא בס״ק דע״ז ו ,ב ,ואינא למידק לפ״ן בהא ץאיתא
ס״ב בי לב אשי ה״ל ההוא אבא זבניה לבי נורא א״ל לבינא והא אינא ולחני עול לא מחן
מכפול א״ל לוב עצים להסקה נימט ע״כ וחשה דמאי חלין ליס לטנא ומאי קא מהדר ליה
לב אשי הא בהדיא מסקי׳ בפ״ק דע״ז דההיא דחניא מנין שלא יושיע אדם טס יין לנזיל ואבל
מן החי לבני נח מיילי דוקא בדקאי בסלי עבלי נהלא דאי לא יהיב ליה לא מלי שקיל וכאן
ודאי שהיו מוצאים לקנות עצים אחליס זולת לב אשי דדוסק לומר שלא היה לסס בכל אוחו
הישוב רק אומו יעל דלב אשי xואשמעה אחד קדוש מדבל דסא דפליך ליה לבינא והא איכא
לחני עור לא מתן מכשול לא הוי מעיקל סדין לק דאדם חשוב כלב אשי שאני שיש לו להמלחק
מן הדרך המומל לאחלים ולי המן לא נהילא דא״כ מה זו תשובה שהשיב לו לב אשי לוב עצים
להסקה נימט הלא אעפ״כ יש לו לאדם חשוב כמוהו ליזהר גס בזה ולדידי חזי לי קושעא דמילחא
דמעיקלא קושיא ליסא שהרי כמט המוס׳ בליש שבת ג ,א׳ ד״ה בבא דלישא דע״כ לא אמלינן
גס״ק דע״ז דלא עבר אלפני עול לא ממן מכשול היכא שהנזיר עצמו יכול לימלם לק דלא קעבל
.אאיסולא דאוליימא אבל ע״מ איקולא דרבנן מיהא איכא וכן כתבו הלא״ש״והל״ן שם ריש שבח
ונפ״ק דע״ז ובמשחעי שמואל ס״ס קל״ד ומעמה שחיל קא קשיא ליס ללבינא אין לב אשי היה
עוני אאיסולא דרבנן למכור להם עצים לבי מולא אף שהיו מוצאים לקנות מאחלים והשיב לו
לב אשי דע״כ לא אסלו בנזיר אף ביכול לימלו מעצמו רק משוס דמושיע ליס איסולא להדיא
אבל הכא מי ייעל דלע״ז בעו להו הלא מפיץ דלוב עצים להסקה ניחנו מפי אית לן למתלי
גסיתלא מבאיסולא ונלע״ד דבזה מדויק דלא קאמל והא קעבל אלפני עול לא מחן מכשול אלא
והאיכא לחני עול לא שמן מכשול כלומר וסאיכא איסור מדרבנן השייך לאיתור לחני עול לא
חמן מכשול ודוק ועיין שו״ח זקן אהלן סי׳ מ״ח :
שסב לחני עול לא מחן מכשול .לא חיישינן ליס לק היכא שאס יעשה האיסור מסיה ההנאה
משוחקי' שמא יעשה האיתול
לו לעצמו אבל אי לאממיא הנאה לידיה לק שאנו
למועלש חבילו לא מיישינן לאיסור לחני עול ובו׳ כיון דחזקס אין אדם חוטא ולא לו ,כן יש
■ללמוד ממאי דאמרינן בם ,שנים אוחזים ה׳ ב׳ אנן חיומא ללועה היכא מסלינן והכתיב לחני
עול לא מחן מכשול אלא חזקה אין אדם חומא ולא לו ע״כ ;
הוסג לחני עול לא ממן מכשול .דלא אסלינן רק כדקאי נחלי עברי נתלא לאו דוקא בכי תאי
גוונא שאינו יטל ליעל! מעצמו בשום אוחן כלל אלא כל שאין האיסול מזומן לפניו והוא
מביאו לביתו ומזמין לפניו האיסור כקאי במלי ענלי נתלא חשנינן ליה נ״כ החל״ח נא״ח סי׳
מצ״ו בכללי מנהגי איסור כלל כ״ג ותל״ב משפע’ שמואל סי׳ קל״ד וכן מצאתי עוד בספל דלן
הקדש על עשר קדושות דף י׳ א׳ יע״ש וע״ע בשו״ח חוות יאיר סי׳ קפ״ה ;
שסד לפני עול לא מחן מכשול .שייך לאומרו אף במידי דלים ביה איסורא לק מדרבנן כ״כ
המוסטת סוף חלק קעא דע״ז כ״ב א׳ ד״ת מיחוק ליה וכן כחב הכנה ׳ג בי״ד סי׳ נ״ה
הגהות הנ״י אות פ״ע לדעת הלשב״א והל״ן וכן כחג מוהל״ר שמואל קלעי בשו״ח משפעי שמואל
סוף סי׳ קל״ד וכתב שהוא מוכרח מכמה דוכמי וכן כתב עוד נעל דרך הקדש הנז׳ שם ובחוות
יאיי סי׳ קפ״ה ודין גרעא לי העיהא על הרדב״ז ז״ל שכתב נח״ב קונץ ג ,סי׳ לע״ו מלשונות
הרמב״ס דלא אמלינן כן אלא באיסורי מולה אך באיסורי דרבנן דוקא לב עיליש דגבלא לבה טא
מזדהר נהכי דליחא :
שסה לפני עול לא מתן מכשול .ע״כ לא שרינן בדלא קאי במרי עברי נסיא אלא דוקא
כשבאותה עשיה אינו עושה טף האיסור כפושעת טס יין לנזיל ואבל מן החי לבני נח
דאין חתושעה טפת הוא האיסור לק מה שימשך מעט אבל היכא מאתה מניח לצדוקים שיעשו
לט מלאכת בי״ס הלי המלאכה הוא טף האיסור ודאי ואפי׳ נדלא קאי במרי עברי נהלא אסור
בלי ספק ואע״פ שהאמירה עצמה לא הוא טף האיסור מ״מ מאחר שאי אפשל שיעשה המלאכה
בעל פלחו אלא ע״י האמירה העי נא כטף החיסול ואסור אליבא דכ״ע משפטי שמואל סי׳ קל״ד:
שסו לפני עור לא מפן מכשול .דאמלינן דלא אסור לק משוס מסייע ידי עוברי עבירת נדלא
קאי בתלי עברי נהיא הייט דוקא גבי טס יין לנזיל או אבל מן החי לבני נח שהוא
יודע
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יודע שאותו דני אסור לו דדילמא מון שיודע שהוא אמור לו דילמא הדר מה ולא עניד אבל
תינא דסטי שאותו דני שמושיטין לו הוא מותר גמול ודאי דאכיל ליס ולא הדר מה ואית
גיה משוס ולשני עור לא חתן מכשול הלדג״ו ז״ל הונאו דגליו בשו״ת לגי בצלאל מי׳ נ׳ ועיין
נמשפמי שמואל סי׳ קל״ד :
שפז לפני עול לא חתן מכשול .דקענל עי שמושיע כוס יין למיל ואגר מן תחי לגני נח
יסתפקו נלימוד היפינה היכא שהמיר לא שתה אותו כוס של יין וסנן נס לא אכל אותו
אגל מן החי שהושיט לו אי קעבר תמישינו משום לפני עור לא תתן מכשול או לא עי ניעא
דכיון דלא נכשלו גאיסול ע״י ההיא ההושטה לא מיקרי תו מכשול או ניעא כיין לסוף סוף הוא
נתן המכשול לפניהם עוגל נלאו דלפני עור לא תחן מכשול אף דלא נכשלו נו והנה נאמת
ונטעים מכח הסנלא אמרתי דמ״מ קענל המושיט אף שלא נאו על ידו לידי מכשול כיון
דאנחינס קפיד רחמנא והרי נתן והנאתי לאיה נכונה לדברי מפרק אלו מנלסין י״ו א׳ דאיתא
סתם דאמתא דני לני חזיתיה להסוא גנלא דחוה מחי לנני גדול אעלה ליהוי ההוא גנלא
נשעתא דקענל משום ולפני עול לא תתן מכשול דתניא לפני עול לא תתו מכשול נמנה נט
גדול הכתוג מדבר ע׳׳נ ופי׳ למ״י דכיון דגדול הוא שמא מנעט נאניו וסויל איהו מכשילו עכ״ד
הא קמן מנואל דמיד שתאב מכס לנט הגדול ונסן המכשול לפניו אז עוגל משוס ולפני נטל
לא חסן מכשול הגס שאפשל שננו לא ינעט ט ולא יכשל וכדכתיננא ועיין שו*ס זקן אהלן סי׳
ס״ח שכת 3ננדון שלו ת״ל וזה הנדון לא דמי מפני שסתם המיל איט עונל אלא ע״י זה אנל
סכא הוא בעצמו ענר כנל משעה שיצא ענית שמנטן ואין כאן משוס ולפני עור לא תסן מכשול
דלא אשכחן זה אלא כשעדיין לא חטא כהסיא דלודה בט הגדול דשעתיה אעתיה דרגי כדאיתא
במגלחין וכן בעושיט כוס לנזיל אנל נעונל ננל או"נעובל ואתי לא עצינו דין ולפני עול ע״כ
לעניינינו הלי תנא למסייע לי ללא שיין איסור דולפני עול לא חמן מכשול אלא קודם שחטא
וכמשמעות סוגיא דס׳ אלו מגלחין שהנאתי. .אינלא דלכאורה איכא למידק על זה מההיאדאמלינן
נסיק לקדושין ל״ב א׳ לב סונא קלע שיראי נאנפי לבה בליה אעל איזיל אחזי אי למס אי לא
למח ופליך מלעודא ודילעא למח וקענל משוס ולפני עול לא מחן מכשול ומשני דעסיל ליס
לימליס ע״כ וסנה ממאי דנקט סש״ס האי לישנא דדילמא לחח וקענר וט׳ משמע דנל עוד
דלא למח לנה בליה לא סיס עוגל לב הונא אביו אלאו דלפני עול אף שנתן המכשול לפניו
הפך הנלאה נסדיא מההיא דע״ק שהבאתי גאך אמנם לסי האמת לא קשיא ולא מידי דמצינן שסיר
לפיושי ולעימל דאס״נ למיד דהוס קלע שילאי נאנפי נליס קענל משום ולפני עולי ונו׳ משוס
שמא ינא ננו לידי מכשול וכוונת המקשה נמי זו היא ודילעא לתס ומשוס האי חששא שמא ינא
לידי מכשול קענל אניו השתא בשעת קריעה אלפני עול לא תתן מכשול כיון שנתן אביו לפניו
המכשול ונדין הוא דלפלון סממא וליטא וסלי עבל אלפני עול וכו' אלא משוס דלס־עימ
מאי מכשול איכא לחלוע שיראי לפני בנו משוס סכי מפלש למילמיה וקאעל דהמכשול הוא
דילמא למת וקאעל לאנוסי מידי נרמחיס כנ״ל לפרש כי סיכי דלא מיקשי אאידן סוגיא דמ״ק
.דשם נאעל ננילול דמיד שמכה לגנו גדול עונר משס ולפני נטל ונו׳ אע״ג דאגתי אפשר
דבריה לא ירתח ולא יחטא,.ומצאתי אחל החיפוש עוד ראיה בלולה לדברי עמ״ש מהל״א ששון
נסי׳ קס״ב בפשיטות גמול דאיסול הלנית הוא נחחלת ההלואה אע״ס שהלוה לא יסן הלנית
ודייק לס מקלא דכמיב את כספך.לא מתן לו בנשך כלומר משעת הנתינה שאמס מלוה אוחו וכו׳
יעוש״ב וכתב הננה״ג ני״ר סי׳ ק״ס הגהות הטור אות ו׳ דלדעת מסל״א ששון הנז׳ אף הלוה
עובר משעת סלואס אלאו דלא מתן מכשול שנותן מכשול למלוס לעטר אלאו דלא משימון ושכ״כ
הר״ן בתשובותיו סי' ע״ג (בדפוס רומי אך נדסוס קוסטנטינא הוא סי׳ ס״ט) סלי דלדעת כל הני
לבוואתא קענל הנותן המכשול משעת נתינה אע״ג דלא בא לידי מכשול וכדכתיננא ותו לא מיד?:
שסח לית דחש לדל״ס .סיכא דקאמל סבי מונח מדגלי הלי״ף בס׳ אלמנה ניזונח דלית הלנמא
כוותיס וז״ל שם וליחא לדל״ש דאמלינן ההיא אתתא דחפסה כסא דכססא בכתובתה אתא
לקמיס דלנא אמל ליח דפש לדר״ש ע״כ וכן מצאתי להלא״ש ז״ל נפ״א לנדרים סי׳ ס' שכתב
וז״ל והלכתא כלננן דקי״ל הלכה נל״ע מסנילו ולא מחניליו ועוד קאמל ההוא גבלא דאעי
משמתינן מנכסי דבריה ללב ירמיה בל אבא אתא לקמיס דלג חסדא אמל לית דחש להא דל״ע
דקסנל בשמתינא פליגי עכ״ל וכ״כ עוד נס׳ אין מעמידין סי׳ ל״ס יע״ש וכ״כ הל״ן ז״ל נההיא
דנדלים ז׳ א׳ ושכ״כ הלמנ״ן ז״ל ועיין מוס׳ ס׳ כל המנחות י״א נ׳ ד״ה קומץ :
שסע למאי דקאמי ל״ס וכו׳ .לא ש״מ דלא ס״ל דאי לא הוה ס״ל כאמימי סוס אעל נסריא

יד מלאכי הכהן ,מלאכי בן יעקב עמוד מס 139ר,ודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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על לפני
׳לווו במידות
בגליון עש״ק פרשת
בראשית הרב מאיר שליט״א
הביא בשם הגר״י מסלאנט
זצוק״ל שאין איסור לפני עור
}במידות.
יש להוסיף שבספר זה
השולחן או״ח ח״ב סי׳ קנו
הביא ראייה מברכות נה:
כשרבא היה הלש היה אומר
לשמש שלו לצאת ולהכריז
שרבא חלש וביאר רבא כי
עי״ז מי שאוהב אותו יתפלל
ויבקש עליו רחמים ומי
ששונא אותו ישמח על חוליו
וע״י שהם שמחים הקב״ה
ישיב אפו מעל רבא .ומשמע
מזה שאין לפני עור במידות
שאם לא כן רבא לא היה
מכשיל שונאיו בשמחה לאיד.
ועי׳ גם עירובין סב :רש״י
ד״ה מהו שכתב שלהורות
הלכה לפני רבו הוא חוצפא
ומ״מ מובא שם בגמרא שכל
השנים שרב הונא היה חי רב
יוסף שאל את רב חסדא אם
מותר לאכול ביעתא בכותחא
ופרש״י שהיה מתכוין לנסותו
אם יורה במקום רבו ומשמע
מכאן שבמידות אין איסור
לפ״ע וכן הסביר הגרח״ק
קניבסקי שליט״א שבדברי
דרך ארץ אין לפ״ע.
ועי׳ גם תורה לשמה סי׳
שע והליכות שלמה הלכות
תפילה פכ״ג עמ׳ רצד בשם
הגרש״ז אויערבך זצ״ל.
בכבוד רב
ד.ב.
ירושלים
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המקור ל״לפני עוור במידות"
בגליון בראשית תשס״ז הופיע הערה מאת הרב אברהם מאיר ב״ב בענין לפני עיוור
במדות ובו הוא מבקש לדעת מקור הדברים שהביא ספר ארחות צדיקים שער האהבה
וז״ל :ואמרו חכמים כשתרצה להתחבר לאיזה אדם הכעיסיהו ואם יודה לך האמת בשעת
כעסו התחבר לו.
מאמר זה נמצא ב״מבחר פנינים" שער בחינת האוהבים מביאו רבנו יונה בפירושו על
משלי פרק כה (המקור בש״ס קדושין לב ).רב הונא קרעי שיראי באנפי רבה בריה אמר
איזול אחזי אי רתח אי לא רתח והגמרא מסבירה שאין כאן לפני עיוור (של כבוד אב) ,כי
רב הונא מחל על כבודו .משמע שעל מה שגרם לו לכעוס "וכל הכועס כאילו עובד ע״ז"
זה לא היה קשה לגמרא ,סימן שלמדות אין בזה משום לפני עיוור.
בכבוד רב ב .גלוסקינום

עוד על לפני עוור
בגליון עש״ק פר׳ בראשית הביא הרב אברהם מאיר ראיה לדברי מרן הגר״י מסלאנט זצוק״ל
שאין לפני עור במידות ,מהאורחות צדיקים "שכתב בשער האהבה שאם רוצה לבדוק אדם יכעיסו,
הנה זה בעצם היתה ראית הגר״י זצ״ל מקידושין שרב הונא בדק את בנו אם יכעוס ,אמנם צ״ע ממה
שכתב האורחות צדיקים בשער הקנאה בביאור תפילת החכמים "שלא תהא קנאת אחרים עלינו"
ח״ל :כי אולי הם גורמים הקנאה לאחרים והתורה אמרה לפני עור וכו׳ ,ע״כ ,משמע דגורם לאחרים
מידת הקנאה עובר בלפני עור .וצ״ע.
מ.ז .ב״ב

ועוד על הנ״ל

בגליון עש״ק פרשת בראשית הובא מכתבו של הרב אברהם מאיר נר״ו שחיפש מקור למה
שמקובל ממרן הגרי״ס זצוק״ל שאין איסור "לפני עיור" במידות ,כגון לכבד בן אדם באופן שעי״ז
יבוא לידי גאוה .יש לציין שכבר דיבר בזה רבנו יוסף חיים זיע״א בספרו "תורה לשמה" (סי׳ ש״ע)
והתיר בזה ע״פ הגט׳ בקידושין (לב.).
ובמה שכתב האורחות צדיקים יש לציין דבגמ׳ ערובין סה :איתא "א״ר אילעאי בשלשה דברים
אדם ניכר בכוסו ובכיסו ובכעסו״ ,ובמס׳ ד״א זוטא פ״ה הובא בשינוי לשון :לעולם יהא אדם יודע
אצל מי הוא יושב ואצל מי הוא עומד ואצל מי מיסב ואצל מי הוא מסיח ואצל מי הוא חותם
שטרותיו ,בארבעה דברים תלמידי חכמים ניכרים בכיסן בכוסן ובכעסן ובעטיפתן .ואולי לזה נתכוין
האורחות צדיקים שזהו הכוונה שאדם ניכר בכעסו היינו לבודקו (וכדאיתא שם לעיל שיהא אדם
יודע אצל מי הוא יושב וכו׳) ולהכעיסו ואם יודה על האמת יתחבר אליו ,ואם לאו יעזבהו ,וצ״ע.
ש.א.ש.
ירושלים

ועוד על הנ״ל

בגליון עש״ק פר׳ בראשית הובאו דברי הארחות צדיקים ,אמרו חכמים כשתרצה לדבר עם איזה
אדם הכעיסהו וכו׳ ,שאין איסור לפני-עור במידות .ושואל הכותב מהו מקור מימרא זו.
יש לציין כי בספר פלא יועץ (ערך דיבור ,ד״ה המספר בשבחו) מבואר לכאורה שיש לפני עור
במידות .וז״ל :וכן האומר שבחו של אדם בפניו ,באופן שיכול להיות גורם לו שיגיס דעתו ,במקום
מצוה עבירה היא בידו ,שעובר על ולפני עור לא תתן מכשול ,וכמו שנכתוב לקמן בערך שבח.
ובערך שבח מאריך הפלא יועץ בזה ,וכותב :אמרו חז״ל אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו,
והטעם שאין אומרים כולו בפניו ,נראה דהיינו כדי שלא תזוח דעתו ולא ירום לבבו וכו׳ .ומאחר
שהמחטיא את חברו הוא יותר רע מההורגו ,ראוי להזהר מאד שלא להחטיאו בחטא חמור של
הגאוה ושלא לומר שבחו בפניו ושלא להגיד לו שבח שאמרו עליו שלא בפניו ,כי יש לחוש הרבה
פן ואולי חס ושלום יחטא ויכעים את הבורא יתברך שמו בחטא החמור של הגאוה וכו׳ .הייתי אומר
ג״כ שמהאי טעמא ראוי שלא לחלוק כבוד לשום אדם ,כי נפש הוא חובל כדבר האמור וכו׳.
בברכת יישר כח על המדור הנפלא
שמעון עמנואל

D5W JrWD

ישועת ישראל

ח מ;

2חשב אינו כלום וע״כ הטעם משוס דמחשבה רעהיאמצ״ט למעבה דאל״כ הלא מלינו
בגמרא בבא קמא (דך מט) במשכונו של גר והלכתא דליתיה בחלרו הרי דקונה מטעם
חצר בלא מעשה וכן במציאה וכמ׳״ש חצרו ש״א קונה לו שלמ׳יד ועיין תום' ב״מ(דךיא)
ד״ה זכתה לי כו' וה״נ במקח וממכר אך באיסור לא אמרינן כן וה״נ בקנה המן תוך
הפסח שהיה מתחלה ברשותו ולא די בזה שאינו לוקה אלא דלגמרי אינו עובר בכיי דלא
קנה החמץ מטעסחצר משום האיסור .וכסברת הקצות התישן מצינו ראיה מפורשת בגמרא
חולין (דך קלט) וב״מ (דך קג) ביוני שינך עיי״ש דכל היכא דאיהו לא מצי זכי חצרו נמי
לא זכה ומטעם דאסור לזכות בבציס כ״ז שהאם רובצת עליהם וה״נ בחמץ הואיל דאסור
לקנות חמץ לא קנה ג״כ חצרו והא דקנה חמן בתוה״פ דלהרמב״ס עובר ולוקה היינו בעבר
זקנה על ירי מעשה וכמ״ש בכ״מ איסורא לא ניחא ליה דלקני משמע הא אס ברצונו
לקנות קונה משא׳׳כ באינו קינה במעשה רק במחשבתו לזכות על ידי חצירו ולכאורה לפ״מ
•רקיי״ל כרבא דאי עביד ל״מ ומקח הנעשה באיסור משמע בחו״מ סי׳ ר״ח דדוקא באיסור
שבדה מלבו המקח קייס אבל באיסור תורה המקח בטל ואיך יכול לקנות החמץ בפסח
ונימא דלא קנה ואינו עובר בבל יראה אמנם לק״מ וכמ״ש במקח הנעשה בשבת וכדאיתח
בגמרא בבא קמא (דך ע) זרוק גניבותיך לחצרי ועי׳ ש״ך שם סק״ב כיון דרק הזמן גורס
האיסור שפיר קנה וה״נ כן ואך כשנדחוק דבגמרא חוליי ובבא מציעא שם רק בלא נתכיין
לזכות וכמ״ש חצש״א קונה לו שלמ״ד אבל בנתכוין לזכות קנה וכמ״ש גמי נדרים (דךלה)
למעול מקבל איסורא לא בעיתי משמע דאס רצה לזכות זוכה רק דאין מעילה במזיד ול״ר
לגניבה דאין חצרו קונה לו שלא במעשה כיון דאינו שלו וא״י לזכות בה שלא מדעת בעה״ב
כ״א התורה רמה עליו חיוב אונסין מחמת עבירת הגנבה וזה כשעשה מעשת אבל לא
במחשבה ודיבור משא״כ הכא דרצה לזכות לגמרי ומטעם הפקר יכול לזכות רק מטעם
דאסור לזכות משום העשה שלח השלח והדר כו' י״ל דדי עבד זכה ואס משוס חי עביר
ל״נו ככר פי׳ מהרי״ט ועז״פ דדוקא במקום דאס לח מהני אין עבירה כו׳ אבל בחמץ
דדמי לגנבה דא״י לזכות בהחמן שאסור בהנאה ואינו ברשותו ורק מטעם דהתורת רמה
ן^יליו לעבור בב״י וזה רק במעשה כמ״ש וממילא נפשט לנו נ״ע דפקדון דה״נ כיון דח״י
___
לזכות בהפקדון שיהיה שלו ורק ללקות משוס הקנין ל״מ בלא מעשה.

לט) שאלה
תשובה

בנתן אכן ומכשול לפני חמדו אם עיר כלפ״ע דאין מקיא
יוצא מידי פשוטו.
"מ דאית׳ ברייתא (ביק דך נ) ובשו״ע חו״מ כי׳ תיו .לא יסקל אדם מרשותו

לכאי
לרה״ר כו׳ משמע דאין איסור לפ״ע מה״ת בנתן מכשול ברה״ר ורק איסור בעלמא
מדרבנן וכמ״ש שס (דך נב) בור של ב׳ שותפיןכו׳ דשוו שליח וחין שליח לד״ע ומזה למדו דתך
בדרבנן אשלד״ע ולכאורה למה צריך פסוק ולא תשים דמים בביתך וכמ״ש בגנו׳ בבא קמח
מנין שלא יגדל כו׳ וחו״נו סי׳ רכ״ז וע״כ דאין לפ״ע אך די״ל דלאו דלא תשים רק בסכנת
נפשות וכמ״ש מפורש בחו״נו שס ולא מצינו ’ בשום מקום שיהא אסור להניח אבן בתוך
ביתי ואך פטור מתשלומין בניזק אחד במכשיל בתוך ביתו וחיוב דבור ברשותו היינו בהפקיר
ישיתו ורק ליתן מכשול בעלמא ברה״ר אך אס יכיל סכ״נ מזה משמע מסוגית הגמ׳ דאינו
עובר בלא תשים כו׳ ויש להבין דלמה באמת לא הזהירה התורה בנותן מכשול ברה״ר
ובפרט במקום סכ״נ ומנינו לענין קבוע מפסוק וארב לו פרע לזורק הבן לגו דפעור אך
כתשעה ישראלים ונ״ל דלאו דלא השים הוא בקביעות הוחיל דעושה בתיך ביתו ותמיד יהי׳
כן משא״כ כרה״ר דלכל אחד רשית להלך וכל הקידס זיה לסלקו וכיון דחינו קביע היט
עיבי־
3
4

ישועת ישראל
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עובר מה״ת אף •במקום סכ*נ והראיה דאזהרת הכאה ילפינן מלא יוסיף! ואס עובר ־במכשול
משוס לפ״ע אף בירמא בעלמא למת צריך קרא דלה יוסיף בהכאה ממש אע״כ דלא
אסרה הורה כ״א מכה ממש ולא גרמא ומכשול ואף פעור מגלות אם נכשל אחד באבן
וכיוצא בו שהניח ברה״ר ומפורש נתמעט שיר ולא אדם דפטור מכלום ורק באפלה פטיר
הנתקל לשלם למניח אבל ביוס ולאור עוד חייב לשלם ואס היה אסור להניח משום לפ״ע
היה כל הקודם זכה כדק המוציא תבנו וקשו ולפמ״ש נפשט לנו דאינו עובר בלפ״ע בנתן
מכשול ממש דזה רק גרמא בעלמא אס לא כשידע בודאי שהעור הולך דרך האבן ובודאי
יכשל בה אין ספק דאסור מטעם מכה ממש כמ״ש בימ ,סנהדרין לענק ■ מצמצם ואין חילוק
בין מקרב דבר המזיק כו׳ עיי״ש.
____ ___ __

 )°שאלה
תשובה לכאורה

בב״נ אם אזלינן אחר הרוב בב״ד שדנוהו והרוב מחייבים;

אמרתי להוכיח מבת כהן שזנתה דבשרפה וכבר אמרו ז״ל להוכיח
מזה דאזלינן בתר רובא ומנינו ביהודה ותמר דפירש״י ז״ל שדנית בשרפה
מטעה בת כתן ולה שוברים דדינס היה כב״נ הרי דאזלינן כתר רובא אמנם יש לדחות
דאה דמשמע בגמרא חולק (דף יא) דיותר קרוב הדין דרובא דאיתא קמן מהרוב דליתא
קמן מ״מ בכ״נ דלא כתיב ביה אחרי רבים להטות בריכא דאי׳ קמץ יש לנו לומר דלא
אזלינן בתר רובא משא״כ ברובא דליתא קמן דיש לנו ראיות הרבה דהולכין אחר הרוב
כמ״ש ומעתה יש לעיין במה לפשוט להמנה״ח דגבי ב״נ אמרינן כודאי הפק נפשות להקל
וברוב מזכין בודחי הולכי ן אחר הרוב ופטור ואף במחצה על מחצה ותא כמו אחרי רבים
להטות דבישראל נאמרה ולא בב״נ ה״נ ספק נפשות להקל דיליף מושפטו העלה גס כ׳
בישראל ולא בב״ג ונימא דספק איסורא לחומרא וכמו בח׳יש דב״ננהרגעל ח״שדשיעורי
לישראל ולא לב״נ וצ״ל הואיל יושפטו העדה כתיב בדיני מיתה ובענק שפיכת דמים דב״נ
שוה לישראל משא״כ אח״ר להטות דנאמר כלל בכל התורה כולה ואף במקום שאין שום
חיוב לב׳־נ וכן בענק הפק ממון לקולא.

ישאלך,

בדין ביכורים בשליח שמת בדרך ולקח הבעה״ב לביתו אם
מא)
אמרינן דהלקיהה ראשונה מהשליח בטלה ויבול בעה״ב להביא
ולקרות או דאפשריעל הלקיחה ראשונה הקפידה הורה ושיב אין תקנה בכה״ג.

תשובה

נלע״ד מגמ׳ יומא (דף מט) דבעי ר״פ חפן חבירו ונתן לתוך חפניו כו׳ ולקח
והביא אמר רחמנא והא ליכא תיקו בעי ריב״ל חפן ומת מהו שיכנס אחר
בחפיכתו כו׳ אמר ר״פ אי חופן וחזר וחופן כו׳ ובתוד״ה אי פי׳ חם מה״ת אק לדבר קצבה
ויכול לחפון כמה פעמים ואם אם חפן ומת בחון חוזר חבירו וחופן פעם שנית וחוזר ונותן
לתוך הכף ונכנס דקרינן ביה מלת חפנת והביא ואם חינו חופן וחוזר וחופן דמלא חפניו
חד חמר רחמנא חין חבירו נו׳ ור״פ בעצמו הביא תחלה בעיא דחפן חבירו ונתן לתוך
חפניו ולקח והביא בעינן ר״ל שהלוקח יביא ולפ״ז אס היה ספק בדבר דהתורה הקפידה
אלקיחה ראשונה שיהיה באופן הראוי לקרות וחם הלקיחה ראשונה בטלה ל״מ מה שיחזור
הבעה״ב ויקח לביתו ואח״כ יקח ויביא א״כ מה מועיל אף כשחופן וחוזר וחופן כפי׳ התום׳
והרי עכ״פ ספק דולקת והביא בעינן וחולי התורה הקפידה אלקיחה ראשונה וכיון דלקיחה
ראשונה בעלה ל״מ חפינת חבירו וחף דלכחירה בלת״ה לפמ״ש ולקח והביא בעינן מה מהגי
חפינת חבירו אס בעינן דוקח אותו שלקח הוא יביא י״ג דה״ה דיכול להסתפק באופן
כשלקח
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דברים

אחדים22^2 °'--

מחשבות תוגה מתרוצצות בקרב לב חושב :האם שעת חירום כזאת מכוונה להוצאת ספרים
לאור עולם ,הלא ישאל השואל ,עם ישראל טובע בים של דמעות ואתם אומרים שירה?
מהרסינו ומחריבנו מבית ומחוץ חותרים חתירה תחת יסודות התורה ,בתמרים מורעלים
ומפוצצים באים לקעקע את הבירה כולה ואתם באים לפאר את היכליו בצעצועים ופרחים?
היכל ד׳ כלו בוער באש ,הלהבה אחזה את ארון הקדש ,הלוחות והגוילים מושקעים באש
ואתם מתעסקים בקשוט פרחי חמד?
אולם זה כח ישראל סבא לאלקיו ולתורתו בכל הדורות ובכל התקופות והזמנים ,גם כשחרב
חדה היתה מונחת על צוארו ,תורת ד׳ היתה שעשועיו כל היום ,גם בעת החורבן אשר
כל קיום הלאום היה בסכנה ובעת התחזקות הצדוקים בימים ההם לא הסיחו הפרושים
רגע מתורת ישראל ,יבנה וחכמיה שארית ישראל היתה אוד מוצל מאש ,אשר כעמוד
הענן האירו את ישראל בגולה ,על ידם נשמר ונמסר הכתב והקבלה ,על ידי רבותינו
שבארץ ישראל ושבבבל נחתמו התלמודים המשנה והגמרא ,אשר בהם אצורים כל מורשת
אבות יסודי התורה ודעת דרכיה ,שם אור זרוע וכל כוכבי זוהר ,שם כל רוח ישראל יגדל
נפשו ,וכל מקום שהלך ישראל עם מקל נודדים ,כל מקום שגלה שכינה עמו ושם הכין משכן
אהלו ללמוד התורה ,ומיום הגלות ישראל מארצו לא נפסקה השלשלת הארוכה מארץ מרה
על ידי הגאונים המבארים ,הפוסקים הראשונים והאחרונים ,אשר גם בימי השמד ,הגזירות,
הרדיפות והטלטולים עמלו במסירת נפש ,להכין מכון לתורה ,וכה נבנה על ידם הבנין העתיק
לתורת ישראל והגיחו מקום להתגדר בו ,הענקים הגדולים הללו הניחו את הננסים לעלות
על כתפיהם לחזק בכל דור ודור את הבנין הנשגב הנהדר בקדש ,אשר כל כלי יוצר עליו לא
יוצלח להשביתו מטהרו.
וכה הי׳ למוד התורה להזוכים בה ,לסם חיים ,ההעמקה וההתבוננות בדרכי הלמוד למקור
מים חיים ,כל ישיבה וישיבה מבצר עז להיהדות ,התפשטות למוד התורה היא תרים בפגי
הפורעניות ומגן בפני הו:ועים והמתעים ,התורה והמאור שבה מחזירם למוטב והיא שעמדה
לנו להחזיק קיומנו כהיום הזה לבלי התבולל בין העמים.
•אמר החכסוג

*

חזון נפלא ראינו גם בימינו אשר בימי המלחמה הנוראה הכבושים והגדושים ,כאשר נדד עם
ישראל מתחום מושבו ואתו יחד הישיבות בליטא ובזאמוט ,הנה בכל מקום אשר נתרקם
שם איזה ישוב ,ויהי פניהם אל היכל ד׳ ואל לב האומה ,ורוח התורה והמצוה  -נשמת
העם  -קבצם יחד וגם שם לא חדל נר תמיד להאיר ואחינו בכל מקום שהיו התאמצו
בכל עוז לחזק את התורה והישיבות ,ורק לרגל המקרים המדיניים והמהפכות ברוסיא
הגדולה ואוקריינא לא יכלו לדחזיק שם מעמד ושבו בנים לגבולם והתורה חזרה לאכסניא
שלה ,וחזק מרנין לב הוא לשמוע קול תורה בהישיבות בגלילותינו אשר הי׳ מאז ומעולם מרכז
לתורה ולתעודה.
ביחוד עלתה קלסתר פני האומה ,טהר מדותיו ורוח ישראל המאיר באור התורה ואהבת
חסד באחינו ילידי מדינתינו המתגוררים מעבר לים באטעריקא ובשארי ארצות ,אשר
יחד עם מעשיהם הגדולים והבכירים לטובת אלפי רבבות אחיהם העשוקים והרצוצים בתפוצות
הגולה להצילם ולהחיותם מחרפת רעב ,נתנו ידם להחזיק את אוצרות עמנו הרוחניים ,והודות
לעזרת אחינו תמימי רעים שם ,אשר לפליטה ולמחי׳ שלחם אלקים ,עלתה להחזיק את מוסדות
התורה כמאז ולחדש פני החדרים והישיבות ולתת להם צורתם הראשונה ,לגדל גדולי תורה

אשר יהיו למאורות בישראל .הבה נקוה ,אשר המעין היוצא טקדש הקדשים  -תורת חיים
 יקבע ויעלה .על ידי שבילים חדשים מימיו עוד ירומו וישובו לדחיות עם רב ,ויקומו דברהחוזה ,בי לא תשכח מפי זרעו ודבר ד׳ יקום לעולם!
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והנה אם אמנם עד עתה נמנעתי מלהוציא לאור ח״ת והשרת אשר אתי בכתובים מפני עול
ההודאה ועבודת הציבור אשר הוטל עלי בעודני צעיר לימים ותמיד נתתי משפט הקדימה
להענינים הציבוריים והכלליים על עניני הפרטיים נוסף לזה הטרדות התכופות לא נתנוני לסדר
את החידושים .אשר רובם כתבתי בין פרק לפרק ובין גברא לגברא ולפעמים גם במהירות ולא
נתעי הזמן להעתיקם׳ לתקנם ולשנותם ואמרתי לכשאפנה אשנה .לבקר ולהבר ולשקול
בפלס ומאזני המשפט בל דבר הצריך עיון ובפרט להלכה אבל עברו ימים רבים ולא נפניתי
לזה .גם כאשר מד׳ מצעדי גבר כוננו וטלטלני טלטלה בימי המלחמה מחוץ לעירי נם שם
לקחו את לבבי הענינים הכלליים ולא עלתה לי לסדר רק מעט ,בין כה קרבו ימי הזקנה ואמרתי
עת לעשות לביתי .כי אי אפשר לדחות עוד לימים יבואו בי מי יודע מה יולד יום ואם לא
יהי׳ לריק כל עמלי והכתבים יאכלום עש !כאשר כן היה גורל החבורים המסודרים אשר
השאיר אחריו אבי זקני הגאון הגדול מר׳ה משה ארי׳ ליב זצ״ל האבד״ק איוויע שנשרפו
בהשריפה הגדולה שהיתה שם בשנת תרנ״א! ועל כן נגשתי לעבודת הסדור וההדפסה
והחלטתי להרל את הענינים היותר מסודרים מחלק אה״ע וירד ועניני קדשים וכאשר עיקר
מגמתי ברוב הדברים לא להורות הלכה לרבים רק להמציא דברי חפץ להמעיינים והלומדים
על בן בחרתי בהענינים שיש להם בית אב בהלכה בביאור הסוגיות ושיטות הראשון
והאחרונים ומצאתי לנכון לסדר התשובות לפי סדר המסכתות.
דד* יזכני לגמור את אשר החילותי ולתת לי מהלכים בין העמודים להיות סניף לאריות וענף
לעץ החיים יעמידני בקרן אורה ויצילני משגיאות ,ויקוים בי ואגודה באהלך עולמים ,ואתה
ד׳ הי׳ עוזר לנו!
המצפה לישועה בתוך אסירי תקוה.
החרב רך אדר תרפ״ב ווילנא

חיים עוזר גראדזענסקי
בלאאטרד הרב הגאון טרה דוד שלטה זצ״ל
האבד״׳ה איוויע
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רנד

שו״ת

סימץ נ

על זה דהא בפסחים ל״ג דשאינו מתכוין כמתכוין הוא בדין
מתעסק כמו שפירש״י שם והם שני ענינים דהא דשאינו
מתכוין מותר בכל התורה והנה כת״ר הוסיף לתמוה בד׳
הר״ן בם׳ ג״ה שב׳ דריחא לאו מילתא ולא הוה כאכילה
רק כהנאה ומותר משום דשא״מ ואפילו בפס״ר מותר
בהנאה ורק באכילה חייב משום דמתעסק בחלבים ועריות
חייב שכן נהנה והרכיב הר״ן דבר שאינו מתכוין עם
מתעסק לכאו׳ הם שני ענינים נפרדים ותי׳ משום דמתעסק
הוה ג״כ דבר שאינו מתכוין אלא דהוה פס״ר דבמעשה
לשעבר הוה תמיד פס״ר וכמו שחילק הגרע״א בריש הל׳
בב״ח אבל בהנאה פס״ר מותר א״כ גם מתעסק מותר
כיון שלא נתכוין עכ״ד יעוי׳ במרכבת המשנה פ״א מהל׳
שבת מש״כ בזה ומבאר ההבדל בין דשא״מ למתעסק
דמתעסק גרע וביאר שם דהג״מ דשבת ע״ה דמתעסק הוא
אצל נטילת נשמה דבכה״ג אף לר״י מותר ולא הביא
דהתו״ס^שךן דהך מתעסק היינו דבר שאינו מתכוין (ומש״כ
שם דכל השוגגים כסבור שהוא תלוש ונמצא מחובר א״נ
נתכוין להגביה תלוש זה ותלש מחובר אחר דבכה״ג בכל
התורה כולה חייב חטאת אבל בשבת נקרא כה״ג מתעסק
תמוה דהא הוי מתעסק דהתירא דבכל התורה פטור כמש״כ
התוס׳ בשבת ע״ג) והנה מהא דפסחים ל״ג תאמר במעילה
שאם נתכוין להתחמם בגיזי חולין ונתחמם בגיזי עולה
דמעל וכן בגוונא דסך ידו בשמן של קדש דמעל וקשה
דמאי חדושא הא גם בשאר חטאות מתעסק בחלבים ועריות
חייב שכן נהנה עי׳ בפני יהושע שם וצ״ל דמזה סייעתא
לד׳ הר״ן שב׳ דבמוכרי כסות הוי דשא "מ ולא אמרינן
גבי׳ שכן נהנה כמו בחלבים ועריות דאין הנאת חמום
וסיכה דמי לחלבים ועריות תהו החדוש במעילה שחייב
מתעסק או דנימא דבמעילה דבדבר שדרכו לפגום אינו
חייב עד שיפגום ואין החיוב משום נהנה ולהכי מתעסק
פטור לולא הריבוי דבשגגה אבל יקשה לפ״ז לד׳ הר״ן
דדשא״מ בפס״ר מותר בהנאה ומתעסק הוה ג״כ דשא״מ
כמש״ב כת״ר וא״כ אמאי חייב במעילה באינו מתכוין הא
אינו מתכוין בפס״ר מותר וביותר יקשה במעילה דשינוי
רשות דבודאי לאו משום הנאה הוא ומ״מ חייב אע״פ דהוי
מתעסק דקסבר שהוא של חולין.
אולם נראה בפשיטות דבמעילה דידעינן מבשגגה כמ״ש
המהרש״א דלהכי איצטריך בשגגה כדי דלא נילף
פטור מתעסק משארי חטאות הרי בפירוש רבתה תורה
מתעסק במעילה וכמתעסק דהוי דשא״מ בפס״ר ומ״מ
ריבתה תורה למעילה דלמעילה דאכילה לא איצטריך
דגם בחלבים ועריות חייב וע״כ דלמעילה דהנאה אתי
ובמעילה דשא״מ ופס״ר אסור בהנאה וידוקדק בזה לשון
הגט׳ דבמעילה שאינו מתכוין כמתכוין היינו דבר שאינו
מתכוין שהוא מותר בכל התורה במעילה הוה כמתכוין
ואתי שפיר מה שתירץ הגר״מ אויערבאך קושית הטו״א
דלהכי אסור לטבול בימות החמה לשיטת הר״ן דפס״ר
מותר בהנאה משום דיש מעילה בקונמות ודבר שאינו
מתכוין כמתכוין .והנה תמהתי על זה רהא מעין דהוה
מחובר אין בו מעילה ואין בו איסור תורה ואפילו אי נימא
דיש בו איסור מ״מ הא דנתרבה דאינו מתכוין כמתכוין

אחיעזר

היינו רק בדין קרבן מעילה דנתרבה מבשגגה כל דהוא
ולא באזהרה וע״ז השיג כת״ר דכיון דאין אזהרה ואין
איסור מעילה בדבר שאינו מתכוין איך אפשר שיחויב
קרבן על שגגתו ויפה השיג אולם לפי מה שכתבתי לצדד
דבמחובר יש איסור תורה משום לאו דבל יחל אם כן
אתי שפיר בפשיטות דלגבי לאו דבל יחל דמי נדרים
לשארי איסורין דדשא״מ ופס״ר מותר (אלא דיש לדון
דגם לענין אזהרה דלא תוכל לאכול בשעריך י״ל דדוקא
היכא דאיכא דין מעילה גלתה תורה דדבר שא "מ כמתכוין
וממילא גם באזהרה איכא איסורא אע״פ שאינו מתכוין
להנאה כיון שגלתה תורה דבעי כפרה ושאינו מתכוין
כמתכוין ,אבל בשלמים ובמחובר שאין בהם מעילה אע״ס
שנכללים באזהרה זו הרי הוא ככל הלאוין ,דהא באזהרה
דל״ת לאכול בשעריך נכללו ג״כ שארי איסורים כמו באוכל
בשר עולה ושלמים לפני זריקת דמים לבד איסור מעילה
יעוי׳ מכות י״ח וגם הנאה אסור ובהנאה זו בדבר שא״מ
ופס״ר י״ל דמותר ,וכמ״ב י״ל בשלמים ובמחובר שאין בהם
דין מעילה בשוגג דדשא״מ מותר ,ורק בדברים שיש בהם
מעילה רגלתה תורה דאינו מתכוין כמתכוין גם באזהרה
איכא איסורא).
ז) והנה כת״ר הביא סיוע דמתעסק לא הוי גם שגגת
עבירה מד׳ הרמב״ם בפ״א מהל׳ איסו״ב הל׳
י״ב רמתעסק בעריות אע״פ שאין כונתו לכך חייב וכן בחייבי
לאוין ושניות והראב״ד כ׳ חייבי לאוין לא ידעתי למה הא
קרבן אין כאן ועי׳ בהה״מ שב׳ שהוא ט״ס והכ״מ מתרץ
דכונתו דהרי הוא חייב לשמים ונראה מדהכ״מ דדוקא
בעריות חייב לשמים ולא בשארי לאוין דלא הוי שגגת
עבירה כלל עכ״ד נראה די״ל דכונת ד׳ הכ״מ דמתעסק
בעריות אע״פ שאין כונתו דהוי דבר שאינו (מתעסק)
[מתכוין] דבשארי איסורי הנאה מותר דבר שאינו מתכוין גם
בפס״ר כמש״ב הר״ן מ״מ בעריות דמתעסק חייב גם בשא״ט
איכא איסורא ומש״כ הרמב״ם בפי״ד מהל׳ מאכ״א הלכה
י״ב הנאה הבאה לאדם בעל כרחו אם נתכוין אסור ואם
לא נתכוין מותר דמפרש הכ״מ שם בכל איסורים ונראה
גם באיסורי אכילה היינו באופן דלא הוי פס״ר כמש״ב
התום׳ בפסחים כ״ה ,אבל בפס״ר אסור בחלבים ועריות
והוי שגגת עבירה משא״כ בשארי איסוה״ג דלא הוי שגגת
עבירה כמש״ב הר״ן (ובעיקר השגת הראב״ד הא אין קרבן
בחייבי לאוין הי׳ איפשר לתרץ דכונת הרמב״ם גם בשפחה
חרופה דאין כאן אלא לאו מתעסק חייב בקרבן אבל לפי
הגירמא דד' ודי-מה״ח ירן י־ייייייח קשה).
ולמה שפי׳ הכ״מ דחייב בידי שמים יהי׳ מזה סתירה
למש״ב הנה״מ בסי׳ רל״ד דשוגג דרבנן א״צ
כפרה והא מבואר בדהר״ט דגם בשניות חייב ביד״ש ואפ״ל
דבודאי גם לד׳ נה״מ דשוגג מאיסור דרבנן א״צ כפרה מ״מ
המכשיל את חבירו באיסור דרבנן בשוגג עובר משום לפני
עור ,דעכ״פ מכשול מיהו הוי שאלו הי׳ יודע הי׳ פורש
מזה ולא גרע ממשיא לו עצה שאינה מהוגנת ,ולפ״ז י״ל
למש״ב בתשו׳ פג״י לחקור דהמכשיל באיסור דרבנן עובר
לפני עור מדאורייתא דהוי כמשיאו עצה שאינה מהוגנת
והא מבואר ברמב״ם בהל׳ איסורי ביאה דהבועל ונבעלת
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עוברים משום'לפניעור א"כי״ל׳דגם בשניות מדרבנן איכא
לפ״ע מדאורייתא ולהכי בשניות בשוגג צריכים כפרה גם
--------- -------לד׳ הנתיבות־־־I—---------------------ובדהג״מ פסחים ל״ג ק״ל עדהתו״ס בסנהדרין ס״ב
בד״ה להגביה כו׳ בתירוץ הראשון דה״ק
בשבת פטור אע״פ שנהנה משום מלאכת מחשבת מבואר
דגם בכה״ג דההנאה הוא משום דאתעביד מחשבתו על ידו
חשוב ג״כ נהנה א״כ איזה רבותא יש במעילה שאינו מתכוין
כמתכוין דהא מתעסק בכה״ג שנהנה בכל אופני הנאות
^זייב בכל החטאות ,וראיתי כעת בס׳ מנחת ברוך שתמה
בזה ולכאורה הי׳ נראה לתרץ למש״כ הפנ״י בפסחים
שם דלהכי במעילה לא חשוב נהנה דאותו הנאה הי׳
נהנה מגיזי חולין ולא דמי לחלבים ועריות ולהכי החידוש
במעילה דחייב מתעסק ולא דמי לשבת דנהנה דאתעביד
מחשבתו אולם ק״ל לפ״ז דהג״מ שם לא אם אמרת
בשארי מצות כו׳ שאם נתכוין לחתוך את התלוש וחתך את
המחובר דפטור כו׳ והא לתי׳ התוס׳ בסנהדרין דמפרשים
במחובר אחר ומתעסק חייב שכן נהנה אלא דפטור בשבת
מצד מלאכת מחשבת ופטור זה אינו אלא בשבת ולא
בשאר איסורים ומאי שייך זה למעילה הא בכל האיסורים
בכה״ג חייב ועכצ״ל בדהג״ט דפסחים שם שאם נתכוין
לחתוך את התלוש וחתך את המחובר דפטור הוא מצד
מתעסק ומוכרח מזה דהפירוש וחתך את המחובר בנמצא
שהוא מחובר כמו שתי׳ התוס׳ בתי׳ שני וצע״ג.

ב
ומה שתמה מעכ״ת בדהג״ט נדרים ט״ז חד קרא למיפטר
מקרבן שבועה וחד למיפטריי מלאו דשבועה והא
כיון דידעינן מלא יחל דברו דמיחל לחפצי שמים דליכא
לאו ולמ״ל קרא למיפטר מקרבן דהא כיון דליכא איסורא
ממילא אא״ס שיחויב בקרבן עכ״ד נראה דמזה יש להסתייע
לשי׳ הרמב״ן דבכולל חל שבועה לענין מלקות ומ״מ
חיוב קרבן ליכא בכולל ולפ״ז איצטריך קרא למיפטר מקרבן
אף בכולל דאיכא לאו דבל יחל ,שו״ר בהגהות הרש״ש
בשבועות כ״ז שהקשה ותירץ כן אולם לד׳ החולקים ע״ד
הרמב״ן וס״ל דגם בכולל איכא חיוב קרבן תמוה למ״ל
קרא ואפ״ל לפי תי׳ הראשון בתוס׳ נדרים ט״ז דבשבועה
גופא זימנין דחייל היכא דאמר ישיבת סוכה עלי שבועה
דשבועה שאמר בלשון נדר הוה שבועה וחיילא השבועה
ובודאי דבדבר רשות חייב קרבן שבועה בכה״ג ומ״מ
בדבר מצוה פטור מקרבן שבועה דלהרע או להיטיב כתיב
מה הטבה רשות אף הרעה רשות יצא נשבע לבטל את
המצוה אע״פ דחל השבועה לענין בל יחל מ״מ קרבן
ליכא אבל לתירוץ השני שבתוס׳ שם קשה אולם בפשוטו
נראה דסוגיא דנדרים קאי לרע״ק דס״ל דחייב ק״ש באכלתי
ולא אכלתי ובשבועות כ״ו דריש ריבוי ומיעוט ומאי מיעט
דבר מצוה דאע״ם דלוקה משום שוא אינו חייב משום
ק״ש אע״פ דלרע״ק חייב ק "ש בשבועה דלשעבר ומ״מ
בדבר מצוה נתמעט דאינו חייב.

אוזיעזר

רנה

ג
ח) ומש״ב מעכ״ת עמש״כ באחיעזר חיו״ד סי׳ ל״ה
להקשות מאיזה טעם יאסור מן התורה לשחוט
על מום עובר לשי׳ התום׳ והרא״ש דמותר להטיל מום
קבוע במום עובר ,והא משום שחוטי חוץ אינו חייב
ג״ב לרבנן דר״ש במבואר בזבחים קי״ג וא״כ ראוי שיהי׳
ניתר ג״כ לאכילה ע״י תחלת שחיטה דהוי מום קבוע ,ובזה
ישבתי ד׳ הספרי דאצטריך לדרשא דמנין שאין נשחטין על
מום קבוע ,וע״ז כ׳ מעכ״ת לתרץ ע״פ המבואר ברמב״ם
פי״ח מה׳ מעה״ק גבי היא חולין וולדה שלמים דאסור
לשוחטה אף דאינו חייב דהוה מחוסר זמן מ״מ אסור
וצ״ל משום ביטול מצות עשה דתמים יהי׳ וכן בשוחט
בחוץ קודם שנפתחו דלתות ההיכל דפטור מ״מ ודאי
אסור מדאורייתא משום בטול מ״ע ולהכי גם בבע״מ עובר
י״ל דאסור לשחוט בחוץ משום ביטול מ״ע דלאחר זמן,
או דס״ל משום דאם ישחטנו בחוץ יהי׳ אסור בהנאה
משום חסרון זריקה ,והא אם ישחטנו יהי׳ טעון קבורה
ואסור להפסידו מדאורייתא והא דמותר להטיל מום^
קבוע במום עובר ולא אסרינן לי׳ משום הפסד קדשים
משום דגם אח״כ אכילת בכור בע״מ מצוה זהו תו״ד ,כל
דבריו שלא בדקדוק דבודאי שוחט בחוץ קודם שנפתחו
דלתות ההיכל אע״פ דאינו חייב משום שחו״ח מ״מ הרי
הוא מטיל מום כיון דראוי להקרבה בו ביום אחר פתיחת
דלתות ההיכל ,וכן בהיא חולין ולדה שלמים י״ל דאסור
להטיל מום מן התורה ולא דמי למטיל מום בבע״ם
כמו דמספ״ל להש״ס במטיל מום בתמורת בכור ומעשר
דלא דמי למטיל מום בבע״מ כמש״כ התוס׳ שם ,וי״ל דגם
במחוסר זמן אסור להטיל מום [וגם בעובר כתבו התום׳
בתמורה י׳ דאין איסור להקדיש מחוסר זמן וי״ל דדוקא
להקדיש אין איסור אבל מ״מ פסול מחו״ז איתניהו בי׳ ,ועי׳
במנ״ח סי׳ רצ״ג מה שהביא קושית השעה "מ מחולין ע״ה
מידי דהוה אמחוסר זמן ומה שפלפל בזה] אולם גם אם
נאמר דמותר להטיל מום קבוע במחוסר זמן כמו במום
עובר ומ״מ אסור לשחוט האם ולהביא את הולד שהוא
שלמים לידי פסול שיהי׳ אסור בהנאה שאין קדשים ניתרים -
בלי זריקה וע״י שחיטת האם לא יהי׳ הולד ניתר ,אבל
במום עובר דמותר להטיל מום קבוע ועל ידי תחלת
השחיטה דהוה מום קבוע יהי׳ מותר באכילה ובהנאה למה
לא יהי׳ ניתר לשחוט ולהכי אצטריך לדרשת הספרי אבל
בודאי אין איסור מן התורה משום ביטול מ״ע דשחיטת
קדשים בפנים כמו שאין איסור להטיל מום קבוע במום
עובר משום דהשתא לא קרינן בי׳ תמים יהי׳ לרצון ואינו
ראוי למצות שחיטה בפנים.

ד

ט) ומה שהעיר מעכ״ת באהל תורה לסתור הראי׳ מדהתום׳
זבחים מ״ט דקדשים שמתו אע״פ שאין בהם
מעילה מ״מ אסור בהנאה מן התורה מדהקשו דלא ליחול
איסור נבילה על איסור קדשים דהא הוי קדשים שמתו
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סימן סה

דקרוב להיות מחולל ,ולמש״ב די״ל דבקרובים ובמת מצוה
דמותר לטמאות משום הלאו ,דלא נאמר הלאו שהוא
על תנאי במת מצוה וקרובים ,מ״מ כיון תטמא ונתחלל
קדושתו ממילא עבר על מ״ע דקדושים יהי׳ ,אלא דמצד
המ״ע דקדושים נדחה ממ״ע דקרובים ומת מצוה ,דאלימא
דשוה בכל ועשה אלימא דדוחה עשה אף שלא בעידנא
כמש״ב התוס׳ בפסחים נ״ט ,משא״ב ל״ת שלא בעידגא אינו
דוחה ומכש״ב ל״ת ועשה ולפיכך אע״פ שאין לאו בכה״ג
ונזיר בקרובים ובמת מצוה ,מ״מ דחויה היא מצד העשה
וגם בנזיר הא איכא עשה דכל ימי נזרו קדוש יהי׳ לד׳
כמו שפירש״י בחומש ,דזו היא קדושת הגוף מליטמא
למתים וע״כ הו״א שאין עשה השוה בכל דוחה ב׳ עשין
ולהכי איצטריך קרא לרע״ק בכה״ג ונזיר ,משום דהעיקר
מצד עשה דקדושים יהי׳ דאיתינהו גבי׳ לפי שמחוללים ע״י
הטומאה ואע״ס תתוסף בהם קדושה יתירה של ב׳ קדושות,
איצטריך קרא לרע״ק דגם בכה "ג ונזיר מטמא למת מצוה.
[ולשון הגמרא בנזיר דף מ״ח :לר״י ,כהן גדול והוא נזיר
מנלי׳ כיון דשרי רחמנא חד לאו גבי מת מצוה מה לי חד
לאו ומה לי תרי לאוין ,ונקיט לאוין גרידא ולא העשין ,י״ל
בסברתם אליבא דרי״ש דקדושים יהיו הוא על יסוד הלאוין
דהא לא נמצא״בתורה אהה קדושה ,רק לפי שכהן אסור
לטמא וכן נזיר ,על מה שיש לאוין יש ג״כ עשה דקדושים
(כהונתו) [יהיו][ ,ואם] (ו)עבר על הלאו בזה ג״כ עובר עשה
דקדושים ,אבל כל שהותרו הלאוין ושרי לטמא ממילא אינו
עובר על עשה דקדושים].
והאחרונים הפנ״י והפרמ״ג בספרו שושנת העמקים
שכתבו דאי עשה דוחה ב׳ לאוין תלוי
בפלוגתא דנזיר ד׳ מ״ח לרע״ק ורי״ש לשי׳ התום׳ י״ל דאין
ראי׳ מרי״ש דס״ל דהותרה וכמוש״כ כת״ר דבזה אין נפ״מ
בין חד לאו וב׳ לאוין ובזה פליגי רי״ש ורע״ק דרע״ק
ס״ל דדחוי׳ וב׳ לאוין אינו דוחה ורי״ש ס״ל דהותרה,
אבל בשארי עשה וב׳ לאוין גם לרי״ש אינו דוחה .ולהכי
כ׳ התוס׳ בד׳ מ״ח בד״ה ופריך בפשיטות תזיר מצורע
אית בי׳ תרי לאוין ,לאו תזיר דתער לא יעבור ולאו
דהקפת הראש ולכך לא ידחה עשה דמצורע .דגם לרי״ש
רק במת מצוה דשרי רחמנא ,היינו דשרי מצד הותרה,
אבל בדחי׳ אינו דוחה עשה ב׳ לאוים ,והלכה כרע״ק
מחבריו דמת מצוה הוי דחוי׳ כשי׳ התום׳ בברכות ד׳ כ׳.
וא״ש .כל זה כתבתי לפלפולא.
ז) ומש״ב כתר״ה עמש״ב לפלפל דאפשר דלשי׳ רש״י
והרמב״ן דבכה״ג ליכא לאו כלל ,מ״מ איכא
עשה דקדושים תהיו ,ולרי״ש דס״ל דמה לי חד לאו ומה לי
ב׳ לאוין ,היינו דס״ל כיון דהותרו הלאוין וממילא דליכא
עשה דקדושים תהיו ,וע״ז העיר כתר״ה מב״מ ד׳ ל״א
דמקשה דהא הוי ע׳ ול״ת והא אי נימא דע׳ דול״ת דטומאה
ממילא דליכא עשה דקדושים עכ״ד ,בפשוטו רק בהותרה
אמרינן כן ,דכיון דליכא לאו כלל ממילא ליכא עשה
דקדושים משא״ב בדחוי׳ .ועוד דהא אינו דוחה לכתחלה
שאין עשה דוחה ל״ת ועשה[ .וע״ע באחיעזר חיו״ד סי׳ כ׳
מש״כ בשי׳ הריב״א ויש לחלק].
ומש״ב להסתייע דהא דס״ט ברשות הרבים טהור הוא
על צד הספק מהא דשבועות י״ט דבהלך והזה

אחיעזר

ושנה כר דחייב משום ממנ״ס קרבן אלמא דלא דמי
לספק ממזר דהוא בודאי מותר אף היכא דאיכא ממנפ״ש.
באמת תמוה בשבועות שם כיון דלכתחילה מותר לכנוס
בשביל השני מדין ס״ט ברה״ר טהור ,ואיך יתחייב קרבן
על זה ,ולהכי מפרש הרמב״ם בפי״א מהל׳ שגגות דסתם
הדבר ולא פירש ברה״ר ,דבאמת מיידי ברה״י דס״ל דאין
הנזיר מגלח עליו ואי״ח על ביאת מקדש .וכן דייקתי מזה
באחיעזר סי׳ א׳ אות ב׳ .ומצאתי אח״כ שכ״כ בס׳ אור
שמח .אולם בודאי הדין דין אמת דס״ט ברה״ר ספיקו
טהור גם לשי׳ הרמב״ם מצד הספק דכל הספיקות אינו
אלא מדבריהם .מ״מ לענין איסור טומאת אהל אם נימא
דהוא מצד שנטמא כיון דספיקו טהור ברה״ר י״ל דאין
כאן איסור .וכן תפס הצל״ח בברכות י״ט לגבי מדלגין
היינו ע״כ ארונות שהק׳ דהא אפילו אי נימא דהוי ספק
השקול טהור בר״ה וממילא אין כאן איסור טומאה
ואין דבריו מוכרחים ,דאפשר ,דיש בזה צד איסור אע״פ
שלא נטמא כמש״ב לעיל.

ג
ח) 1מש״כ כת״ר ע״ד המנח״ח שב׳ דלפירש״י דהותרה
לגבי קרובים טומאת כהנים ,דאם הי׳ שם מת
קרוב באותו אוהל יש בזה דין מרבה בשעורים .והעיר ע״ז
דלא דמי דהתם במרבה בשעורים בשבת או יו״ט כל
חד מותר ורק הרבוי אסור ,משא״כ בזה דלהרחוק אסור
ולהקרוב מותר אין שייך בזה דין מרבה בשעורים ,דבריו
נכונים .ולא אבין ג״כ מש״כ שם המנח "ח באם דחוי׳ היא
אסור לכנוס לאהל המת של קרוב במקום שיש רחוק,
מאיזה טעם ,כיון דבאמת גם הקרוב אסור אלא שנדחה
מט׳ מצות טומאה לקרובים ,ומ״ל שיש שם גם מת רחוק,
דהא חד לאו הוא וחד טומאה שאסור לכנוס באהל המת
ורק שנדחה הטומאה מצד מצוה לטמאות לקרובים ,ומה
בכך שיש שם גם מת רחוק? ואדרבא לפי פי׳ רש״י דליכא
לאו בטומאת קרובים י״ל דוקא היכא שהוא טומאת קרובים
לבד ,ליכא לאו ,אבל היכא שיש רחוקים שיש לאו בהם
אסור לכנוס מצד הלאו של הרחוקים וצ״ע .אבל בכל אופן
אין זה ענין למרבה בשעורים.
ט) ובמקו״א דנתי לענין מלוה ברבית דשרי ללות משום
פקוח נפשות באם מרבה בשעורים יותר
מכפי השיעור של פיקוח נפש בזה י״ל דאינו אלא מדרבנן
משום דשימה וקציצה חדא הוא .וכן בלאו דלא תתן ולא
תקח אף דפרוטה אסורה מ״מ הוי חדא נתינה וחדא לקיחה
הבא מחמת קציצה וצ״ע .ושמעתי ליישב דברי התום׳
בע״ז ד׳ כ״ו ע״ב בד״ה אני שונה שכתבו והא דאמרינן
עובדי׳ לוה ברבית מיהורם כדי לפרנס הנביאים משום
דלפקו״ג הוי ומצוה .וכבר תמהו בזה מש״כ ומצור ,,דהא
רבית דאורייתא אסור משום מצוה ועי׳ בחכמת אדם
מש״כ בזה ולפי מה שכתוב ויכלכל את הנביאים היינו
ברוחה ,כמו שכתוב ברעב זנתנו ובשבע כלכלתנו .ולהכי
משום פקו״ג אסור ללות רק כפי הצורך לחיי נפש ולא
יותר ,אבל לכלכל ברוחה הוי מרבה בשיעורים ואסור
מדרבנן אבל רבית באיסור מדרבנן מותר משום מצוה
ע״כ הוסיפו בדבריהם פיקו״נ ומצוה .ויש להעיר ברבית
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סימן ™

דרבנן למה שחקר בשו״ת פני יהושע דבאיסור דרבנן
עובר משום לפני עור מדאורייתא דלא גרע ממשיא לו
עצה שאינה הוגנת ואיך מותר רבית דרבנן ללוח הא
מכשיל את המלוה ועובר משום לפני עור מדאורייתא ,וכן
יקשה עמש״כ בתשו׳ הרשב״א לחקור רחל שבועה על רבית
דרבנן דהא עובר לפ״ע מדאורייתא^ -אולם י״ל־דבלפמ
עור יש ב׳ סוגים לפ״ע כפשוטו שנותן מכשול או משיא לו
עצה שאינה הוגנת ,דזהו שייך רק בשוגג שאין העור יודע,
והשואל עצה אינו יודע בעצמו שהעצה אינה הוגנת לו.
ויש עוד סוג לפני עור באיסורים כמו מושיט לו כוס יין
לנזיר דבזה גם במזיד עובר לפ״ע ,אעפ״י שהנזיר יודע
שהוא אסור מ״מ המכשיל עובר וזהו דין דלפ״ע מיוחד
באיסורים .ועל כן אם נימא דגם בדרבנן עובר משום לפ״ע
דלא גךע?2משיא לו עצה שאינה הוגנת לו היינו דוקא
בשוגג ,דזהו לפני עור במילי דעלמא ,אבל במזיד דזהו
דין מיוחד דלפ״ע באיסורים בזה אם הוא מכשיל באיסור
תורה עובר משום לפ״ע מן התורה ואם הוא איסור דרבנן
עובר משום לפ״ע מדרבנן.
ואולי באיסורים הטעם דגם במזיד הוי כעור שאין אדם

עובר עבירה אא״כ נכנס בו רוח שטות ,ולהכי שייך
לפ״ע באיסור דאורייתא ובדרבנן ,מ״מ י״ל דבאיסור דרבנן
הוי המכשול מדרבנן ול״ש בזה הסברא דלא גרע ממשיא לו
עצה שאינה הוגנת ,דענין זה לא נאמר רק על מי שאינו יודע
בעצמו שהעצה אינה הוגנת לו וצ״ע[ .השמטה ,ועי׳ להלן
בסי׳ פ״א אות ז׳].

ד
י) ומש״כ רומעכ״ת להקשות בדברי רש״י יבמות ד׳ נ״ב
דמאמר לא מהני מן התורה משום דהוי אשת
אח דבודאי כונתם היכא דאיכא ב׳ יבמים דע״י קדושין
נאסרה להיבם השני ואצטריך לטעם דאשת אח ,אבל בחד
יבם הלא בלא זה לא שייך קידושין דהא לא נאסרה לכל
העולם ובפרט למ״ד אין קידושין תופסק ביבמה לשוק
והקשה לפ״ז במאמר לב״ש דקונה קנין גמור אף ביבם
אחד .האיך חל הקידושין מן התורה כיק דבלא הקידושק
ג״כ נאסרה ,סברא זו נזכרה באחיעזר סי׳ ד אות ה׳ [ועפי״ז
פלפלתי ליישב דהג״ט בד׳ כ׳ שם דהקשה שם לרב גידל
אמר רב אם בעלו אמאי קנו היינו אע״פ דאין כאן איסור
אשת אח מ״מ הא נתמעט מדין יבום ואאפ״ל שיקנה מצד
קידושין דהא לרב ס״ל דאין קידושין תופסק ביבמה לשוק
א״כ אי אפשר שיקנה מצד קנק קידושין דהא אסורה משום
יבמה לשוק] אבל לפי האמת זה אינו דלא דמי להא דגיטין
ד׳ פ״ג דקידושי שמעון לא אהנו ,משום דאסורה מתחילה
משום אשת איש ואי אפשר עוד לחול עליה דין קידושין
למשוי אשת איש כי היא א״א מעיקרא ,אבל בזה היא
אסורה רק משום יבמה לשוק ואפילו למ״ד אין קידושין
תופסק ביבמה לשוק מ״מ חל איסור א״א לכו״ע ואעפ״י
דאין איסור חל על איסור מ״מ איסורא מיהא איכא והולד
ממזר כמש״ב באחיעזר סי׳ ל״ד אות י״א.
יא) וט״ש לחזק קושיתו דמאמר לב״ש דקונה קנק גמור
גם ביבם אחד דאינו אוסר לשום אדם ובפרט
למ״ד דאין קידושין ביבמה לשוק דלא אהני מידי כמו בגיטין

אחיעזר <מהדורה חדשה>

אחיעזר

פ״ג ועל זה השבתי דשאני התם דאסורה משום איסור אשת
איש מתחלה ולא נתהוה שם חדש משא״כ ביבמה לשוק
דנאסרה משום א״א והולד ממזר וע״ז השיב לפי המבואר
בחולק פ״ג דשחט שני בניה ואח״ב שחט אותה דסופג
שמונים למ״ד דאוכל שני זיתים בהעלם א׳ חייב שתים,
וכמש״כ הרמב״ם בפיה״ם לנזיר דלרבנן דאינו חייב אלא
אחת בשותה כל היום דמ״מ חייב בדיני שמים וה״נ
בנתקדשה לראובן ואח״כ לשמעק אי היו תופסק קידושי
שניהם הי׳ חייב שתים בדי״ש עכ״ד .לדעתי יש לחלק
דדוקא באותו ואת בנו כיון דאם שחט אותה ואח״ב בניה
חייב ב׳ ,ה״נ להיפוך לסומכוס חייב ב׳ ולרבנן חייב א׳
ואיפשר דחייב בד״ש ב׳ ,משא״כ באשת איש בודאי גם בדק
שמים אין חילוק אשת אח של אחד או שנים ,וכן נראה
דאין נפ״מ באיסור אשת אח אם היא א״א מאחד או
מב׳ כגון באשת אחיו של הבעל ויבם אחד ומת והניח
בנים דלאחיו של הבעל יש בזה דק אשת שני אחים,
דאם התרו ב׳ פעמים בודאי ליכא רק חדא מלקות וכן
בהעלם א׳ לכו״ע אינו חייב אלא קרבן א׳ ,אלא דמקדושין
ע״ז ע״ב דמשני ל״צ שבא על אלמנת ראובן שהיתה
אלמנת שמעון ואלמנת לוי מהו דחימא הא שמות מחולקים
קמ״ל גופין מחולקים בעינן וקרי לי׳ שמות מחולקים אע״פ
דשם אלמנה חדא הוא ,מ״מ נראה אף לד׳ כת״ר שנתוסף
בזה איסור בידי״ש ע״י הקדושין של שמעון חשוב בזה
לא אהני מידי דעכ״פ לא נתוסף איסור מחודש משם אחר
משא״ב ביבמה לשוק שנתוסף בזה איסור מחודש דא״א .וכן
נראה באין איסור חל על איסור דאיסורא מיהא איכא ,היינו
אם נתחדש איסור משם אחר אבל אם היא א״א או אשת
אח ל״ש בזה ניתוסף איסור אחר ,וממילא דאאפ״ל בא״א
דנתוסף איסור א״א משמעק ,וז״פ.
ומש״כ דבכה״ג אין הולד ממזר כיון דלא פקע זיקה,
ואסורה משום יבמה לשוק ולמש״כ התוס׳
י־־כיבמות ד׳ מ״ט דלהכי ביבמה לשוק לא הוי ממזר דהויכנכרי ועבד ,שאין בה קידושין לשום אדם .א״כ בכה״ג
אין הולד ממזר עכ״ד״זה אינו דהא התום׳ כ׳ שם משום
דגם ליבם לאו בת קידושין היא אבל לב״ש דמאמר הוי קנק
גמור ובת קידושק והוי כשארי קידושין בודאי הולד ממזר.
ה

מה ששאלני כת״ר על המבואר ברמב״ם פ״ב
יב)
מה׳ מילה כיצד מלין וכו׳ ואח״כ פורעק אח
הקרום הרך שלמטה בצפורן וכו׳ ,ותמה ע״ז מגמ׳ דיכמות
ע״א דהוכיחו דהא דנצטוה יהושע עשה לך חרבות צורים
היינו לפריעה דכתיב כי מולים היו וגו׳ ,הרי דפריעה כשרה
ע״י כלי .הנה כבר הובא זה בשו״ת מהר״ץ חיות סי׳ ס׳
והשיב ע״ז דהוא טעות כיון דהלכה פסוקה אצלנו מל
ולא פרע כאילו לא מל וא״כ מה שמלו ישראל עצמם
במדבר בהעדר הפריעה ל״ה מילה כלל ,ובכה״ג בנולד
מהול או נימול ע״י עכו״ם או בלילה או קודם זמנו קיי״ל
ביו״ד ה׳ מילה סי׳ רס״ג דצריכים להטיף דם ברית א״כ
גם הקרא נאמר על המילה היינו על הטפת דם ברית קודם
הפריעה וכו׳ היינו הטפת ד״ב ע״י חרבות צורים והפריעה
שלהם אפשר דהיתה באמת עי׳ צפוק וז״ב עכ״ל .והנה
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ע״י מעשיו בכה "ג גם בלפני עור הי׳ עובר .גם מדברי
הרמב״ם בפ״ג מה׳ אבל הל׳ ה׳ שב׳ המטמא את הכהן וכו׳
אם היו שניהם מדדים הרי הכהן לוקה וזה שטמאו עובר
משום לפני עור לא תתן מכשול ,ולא הזכיר שהמטמאו
הוא כהן ,נראה דאף בישראל דלאו בר חיובא הוא עובר
משום לפ״ע .וכן מד׳ הראשונים ביבמות פ״ד שהקשו
למ״ל קרא רכל היכא דאיהו מוזהר איהי מוזהרת תיפ״ל
דהא איכא משום לפ״ע ,הרי דאע״ג שהיא אינה מוזהרת
מ״מ איכא משום לפני עור .אולם הרמב״ן ביבמות שם כ׳
בתירוץ השני א״נ י״ל רגבי השוה בכל כתיב אבל לאו שאינו
שוה בכל אינו נוהג בהן לא מחמת עצמן ולא מחמת אנשים.
ולכאו׳ מטין דבריו כס׳ האמונת שמואל אף היכא שהאיסור
נגמר ע״י המכשיל ,אולם זה צ״ע דלא יהא אלא משיא עצה
שאינה הוגנת במילי דעלמא שג״כ שייך לפני עור .וראיתי
בת׳ חת״ס חחו״מ סי’ ר״ב שהרגיש בזה וכ׳ לפרש דה״ק
דהרי כל לאוין שבתורה ובכללם לפ״ע לא הי׳ נוהג בנשים
כיון שמצינו בהם קולא במצות עשה שהזמן גרמה לולי
היקשא ראשה לאיש לכל עונשין שבתורה וס״ל לרמב״ן
דהשתא נמי דאיתקש מ״מ לא מיפקדא איתתא בלפ״ע
אלא במצוה שגם היא מיפקדא אבל מצוה שאינה אלא
באנשים לא הטילה התורה עלי׳ שום עונש ע״ז אבל
אנשים ישראלים וכו׳ עכ״ד ,אבל עדין לא נתישב דעכ״פ
מה בכך שאינה מוזהרת וכי נימא דליכא באשה לפ״ע
במשיאה עצה שאינה הוגנת .ובאמת גם בעיקר היסוד של
האמונת שמואל קשה דבאיסור שהמכשיל אינו מוזהר עליו
למה יגרע ממשיא עצה שאינה הוגנת בעלמא.
ונראה בזה די״ל דבלפ״ע יש ב׳ דינים ,דהנה משיא עצה
שאינה הוגנת דשייך גם במילי דעלמא ל״ש אלא
היכא שאין העור יודע משא "כ במזיד שאינו מטעה אותו,
ומה שמצינו באיסורים דין דלפ״ע אף במזיד שהלה יודע
שהוא אסור הוא דין מיוחד באיסורים (ועי׳ מ״ש בזה לעיל
סי׳ ס״ה) .ובדין זה דלפ״ע באיסורים שהוא גם במזיד
שייך לחלק בין לאו השוה בכל לשאינו שוה וכמ״ש
הרמב״ן או כד׳ האמונת שמואל בלאו שאינו במכשיל,
ואה״ג דבשוגג יהי׳ לפ״ע גם בלאו שאינו שוה בכל וגם
באיסור שאין המכשיל אסור בו דשם לא גרע ממשיא עצה
שאינה הוגנת במילי דעלמא ,משא״ב היכא שיודע בעצמו
שאינו מטעה אותו .והרמב״ן לשיטתו שב׳ בחי׳ לע״ז
דכ״ב וז״ל ומדמקשה ותיפ״ל משום ולפני עור במלאכה
דחולו של מועד משמע לן מינה דאיסורא מדאורייתא דאי
מדרבנן הוא מי איכא לא תתן מכשול ע״כ ,וצ״ל דאע״ס
דלא גרע ממשיא עצה שאינה הוגנת מ״מ במזיד ל״ש זה.
וכ״ז בלאו דלפ״ע שזהו דין מיוחד באיסורים גם במזיד,
אבל בלאו דלא תאכילום שעיקרו אינו אלא באיסורים
אין שייך נ״מ בזה אם המאכיל ישנו בכלל האיסור או
לא.
ונראה דגדרי לפני עור ולא תאכילום חלוקים הם בדיניהם,
דלפ״ע הוא דוקא בתרי עברי דנהרא והיכא שיכול
ליקח בעצמו אינו עובר משום לפ״ע ,אבל בלא תאכילום
בודאי אף היכא שהקטן יאכל גם בעצמו אסור למיספי
בידים [וכן עובר בלפ״ע תיכף משנותן לפניו המכשול

אוזיעזר

רה

כמבואר במו״ק דמכה בנו גדול עובר משום לפ״ע וכ״כ
בס׳ יד מלאכי ,משא״כ בלא תאכילום אינו עובר רק
בשעת אכילה דספי לי׳ בידים] ,ועי׳ ברא״ש רפ״ק דשבת
שהקשה איך פטור ומותר לגמרי הא קא עבר משום לפ״ע לא
תתן מכשול כמו מושיט כוס יין לנזיר ואבר מן החי לבני נח,
ואי״ל דהכא מיירי דאפי׳ לא הי׳ נותנו בידו יכול ליטלו
דהשתא ליכא משום לפ״ע דמ״מ איסורא מדרבנן מיהא
איכא דאפי׳ קטן אוכל נבילות בי״ד מצווין להפרישו כ״ש
גדול שלא יסייע לו .ובודאי כונת הרא״ש למיספי בידים
דאל״ב הא קיי״ל קטן או״נ אין בי״ד מצווין להפרישו ,וא״כ
אמאי לא הוי אלא איסורא מדרבנן ,ודוחק לומר דהוא משום
דהרא״ש ס״ל דאיסור ספי׳ בידים אאמד״ר ,אלא משום
דלאו דלא תאכילום בקטנים מיידי ,אבל בגדולים דיכולים
' לעשות בעצמם ואדעתא דנפשייהו עבדי ליכא גבי׳ לאו
דלא תאכילום ורק משום לפני עור אסירי ודוקא דקאי
בתרי עברי דנהרא ובלא״ה ליכא משום לפ״ע רק איסור
מדרבנן[ .וח״א העירני מד׳ הירושלמי פ״ג דדמאי הל׳ א
דאיתא התם רופא חבר שהי׳ מאכיל לחולה עם האח נותן
לתוך ידו אינו נותן לתוך פיו בדמאי ,ומשמע לכאו׳ דשייך
איסור ספי׳ גם בגדול .אולם באמת מיירי שם הירושלמי
גם בבן נח וע״כ דאינו משום איסור ספי׳ דבודאי ל״ש
לא תאכילום בב״נ ,אלא דהוא משום לפני עור וכדפי׳
גם בפ״מ שם] .עכ״פ אסור להאכיל לגדול משום מסייע
לעבירה ,ומבואר מד׳ הרא״ש דלאו דלא תאכילום איכא
גם היכא שיכול ליקח בעצמו וגם דבגדול ליכא לאו דלא
תאכילום.
ח) וראיתי בחי׳ הרשב״א לנדרים ט״ו שב׳ וז״ל ולענין
פירושא דמתני׳ איכא מאן דמפרש שאת
נהנית לי כגון שאסר תשמישה עליו אם תלך היא לבית אבי׳
ואסורה בהנאתו דקתני היינו משום לאו דלפ "ע שתעבירו
על בל יחל ,ואין זה מחוור חדא דאינו עובר אלפ״ע
אלא כעין מושיט כוס יין לנזיר ואמה״ח לב״נ בדקיימי
בתרי עברי דנהרא דאין זה יכול לעבור עליו אלא אם
יושיטנו חבירו וכדאסיקנא פ״ק דע״ז עכ״ל .ולא זכיתי
להבין ד׳ הרשב״א דהלא הכא נמי אין זה יכול לעבור
אלא א״כ תושיט .וסבור הייתי לומר דכונת הרשב״א
דלפ״ע ל״ש רק היכא דהוא ע״י הושטה אבל לא היכא
שמשתתפים שניהם במעשה העבירה דל״ש הושטה ,אבל
לא כן נראה מד׳ הרשב״א והרמב״ן ביבמות פ״ד דהנבעלת
עוברת על לפ״ע (ועי׳ בנובי״ק חאה״ע סי׳ פ׳) .ועי׳ בסה״ט
להרמב״ם סי׳ רצ״ט בלאו דלפ״ע שב׳ ה״ל ולאו זה כולל
ג״כ שיעבור על עבירה וסיבב אותה כי בוא יבוא האיש
ההוא לעון וכו׳ ויעזרהו להשלים עבירתו או יכין לו סבת
העבירה ,ומאלו פנים אמרו במלוה ולוה ברבית ששניהם
יחד עוברים על לאו דלפ״ע ל״ת מכשול כי כ״א משניהם
עזר את חבירו והכין להשלים את העברה עכ״ל ,הרי שאין
חילוק בענין לפ״ע בין מושיט למשתתף במעשה העבירה,
וד׳ הרשב״א צ״ע.

ולפמשנ״ת דאין סברא לחלק באיסור לא תאכילום

ולומר שאם המאכיל אינו בכלל האיסור
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דרבנן ,ולפמש״כ א״ש דבאיסור שקצים מן התורה הוי
איסור ספי׳ בידים דאורייתא וע״ב שייך גס באיסור דרבנן
דשקצים וכן נראה דדם שבישלו או שמלחו דאינו עובר
עליו לשי׳ הפוסקים דאין בו איסור תורה מ״מ אסור לספות
לקטן אפי׳ לשיטת הרשב״א.
י) וקצת נראה להכריח כד׳ התרה״ד דהנה בכל דוכתי
היכא רעשה דוחה ל״ת דאינו היתר גמור אלא
דחי׳ יהי׳ אסור לספות לקטן כיון דל״ת דלא תאכילום איכא
ועשה ליכא לגבי הקטן ויהי׳ הדין נותן דאסור להלביש
לקטן שלא הגיע לחינוך בגד של ד׳ כנפות כלאים בציצית,
ואף בהגיע לחינוך הרי אינו אלא מדרבנן (אמנם בהגיע
לחינוך י״ל כמש״ב התום׳ בפסחים פ״ח דמשום חינוך
מצוה שרי) .ויהי׳ המלביש עובר בלא תעשה( ,ובפרט לשי׳
הרמב״ם בפ״י מהל׳ כלאים הל׳ ל״א דהמלביש במזיד אם
הלובש שוגג המלביש לוקה) ,אלא ע״כ דביק שבגדלותו
יהי׳ מצווה לעשות כן ל״ש בי׳ אתי למיסרך ומותר לספות
לו בידים אף בקטנותו דליכא עשה גבי׳ ,ובתשו׳ ושב
הכהן סי׳ נ״ו נסתפק בכה״ג לדהר״ם דטומאת קרובים
היא משום אבלות ,א״כ קטן שאינו חייב באבלות אין בו
מצות טומאת קרובים ושוב יהי׳ אסור להטמא לקרוביו או
כיון דמה דאביו חייב להפרישו הוא משום חינוך וכיון
דבגדלותו מטמא לקרוביו ל״ש לומר בו חינוך ,הובא בפ״ת
סי׳ שע״ג ,ובאמת נפ״מ גם לגבי אחר לענין לטמאו בידים
דאסיר מטעם ספי׳ ,אבל לפ״ד התרה״ד אין כאן מקום
ספק כלל דל״ש כאן אתי למיסרך ומותר גם ספי׳ בידים,
ואין להביא ראיה מיבם קטן שבא על יבמה גדולה
או להיפך דאתי׳ עלה רק מטעם שמא ימצא סריס או
תמצא איילונית לר״מ דחייש למיעוטא הא בלא״ה מותר
ליבם והא הוי כספי׳ בידים וספינן להו איסור א״א שלא
במקום מצוה ,דנראה דכיון דאשת אח הותרה לגבי יבום
לא הוי איסור גם לגבי קטן ,ורק לאבא שאול דס״ל
הכונס את יבמתו לשם נוי ולשם אישות הולד ממזר נראה
דלדידי׳ לא הותר איסור אשת אח ,וכן משמע מפיה״מ
להרמב״ם בפ״א דבכורות.
וכן יש לעורר בנזיר נ״ז דאתי עשה דמצורע ודחי ל״ת
ועשה דנזיר שכן ישנו בשאלה ונפק״ל מראשו ,א״כ
בקטן דליכא חיוב עשה יאסור לגלחו מטעם ספי׳ בידים,
ויקשה בשני נזירים דמוקי לה שמואל באשה וקטן ואיך
מגלח הקטן הא ל״ש דחי׳ גבי׳ ואיך יגלחו המקיף.
ואמנם בלא״ה קשה הא גם המקיף עובר ,ואפשר דס״ל
כר״א בר אהבה דכל היכא דהניקף אינו בר חיובא אין
המקיף עובר ,אבל עכ״פ מטעם ספי׳ יהי׳ אסור לגלחו,
וע״כ כד׳ התה״ד .אולם לכאו׳ לא יספיק בזה גם לד׳
התה״ד ,דהא איירי כאן בספק נזירים וא״כ בגדלותו כה״ג
יהי׳ אסור להקיף ושייך בזה שפיר אתי למיסרך ותהי׳
מזה הוכחה דאיסור ספי׳ אאמד״ר ולא החמירו בססיקו.
אכן בלא״ה יש להעיר כיון דהטעם הוא משום דנזיר ישנו
בשאלה ולפ״מ שנסתפק המל״מ באם הדיר האב את בנו
בנזיר שלא יוכל הבן לשאול א״כ ליתי׳ בשאלה ול״ש
דחי׳ (ואולי כיון דעיקר גזירות ישנה בשאלה בכ״מ קילא
גם היכא דליתא בשאלה) .אולם נראה דההלכה דהאב

פא

אחיעזר

מדיר את בנו בנזיר הוא רק לענין הל״ת גרידא דלאו
דלא יחל מיהא איתא גבי׳ ואולי גם בל יחל ליכא אלא
הלכה גרידא ,ועכ״ס עשה אין כאן ול״צ קרא דראשו
ולטעמא ראיתני׳ בשאלה דאתי עשה דמצורע ודחי לל״ת
או להלכה דנזיר .ועכ״פ מוכח דמגלח אף דליכא עשה
גבי׳ והלאו איכא ושייך לא תאכילום ,וע״כ דל״ש כאן
איסור ספי׳ כיון שבגדלותו יהי׳ מותר וכד׳ התה״ד.
אולם נראה רגבי דחי׳ א״ש גם בלא החידוש דתרוה״ד,
דסו״ס לגבי קטן כשם שאין לו העשה דמצורע
כ״כ ליכא לגבי׳ הל״ת דנזיר ,וגם לא תאכילום לא שייך על
_גברשעכ״פ התירתו התורה .הגם שהוא רק מטעם דחי׳.
ו) אלא דבענין הקפה קשה בב״מ י׳ גבי דאמר לאשה

אקפי לי קטן דתאסר האשה להקיף את הקטן
מצד ספי׳ בידים ,וכבר הרגיש בזה הפמ״ג בסי׳ שמ״ג.
אך י״ל למש״ב התוס׳ בב״מ שם בכהן שאמר לישראל
קדש לי גרושה דאף דהישראל עובר בלפני עור מ״מ כיון
רלאו בר חיובא הוא בעצמו חשוב לאו בר חיובא ,וה״ג
אע״ג דאסור למיספי לי׳ בידים מ״מ מיקרי לאו בר חיובא.
שו״ר בנויבי״ק חאה״ע סי׳ ע״ה שכ״כ .אבל הריטב״א כ׳
דלרבא דס״ל דאינו לוקה אא״כ בעל ל״ש לפני עור על
הקדושין הובא בשמ״ק ב״מ שם ,ומשמע דס״ל דמשום
לפני עור הוי בר חיובא מיהו התום׳ בנזיר נ״ז וכן בשבועות
ג׳ כ׳ בהדיא ראשה מותרת להקיף קטן ,וכן מוכח שם בגמ׳
דא״ל דידך מאן מגלח א״ל חובה ומוכח דלרב הונא
שריא לכתחילה להקיף קטן .ובס׳ בית הלוי ח״א סי׳ ט״ו
כ׳ מתחילה להוכיח דאיסור ספי׳ אאמד״ר ומותר לחולה
שאין בו סכנה ,ואח״ב כ׳ לחדש דהא דהגדול אסור לספות
לקטן אינו אלא היכא דהאיסור ישנו גם אצל הגדול וכמש״כ
בשו״ת אמונת שמואל לחדש על איסור דלפני עור דליתניהו
היכא דאין המכשיל בכלל האיסור וכ״כ גבי איסור ספי׳
בידים דבהני ג׳ קראי דמצינו איסור ספי׳ הכל מוזהרים
כמו דם ושרצים וכן טומאת הכהנים שאמרו אמור ואמרת
להזהיר גדולים על הקטנים ופי׳ דהכהנים הגדולים מוזהרים
על הקטנים וליכא למילף מינייהו לאסור גם למי שבעצמו
אינו מוזהר עליו ,אולם העיר ע״ז מד׳ הרוקח המובא
בש״ך סי׳ שע״א ובמג״א דכהנת מעוברת מותרת להכנס
לאהל המת משום ספק ספיקא ספק נפל וספק נקבה ,מוכח
דס״ל דאסורה אע״פ שהיא אינה מוזהרת בלאו דטומאה,
וע״כ דהוי מדאורייתא מדהוצרך לס״ס דבדרבנן הא גם
ספק אחד מותר עכ״ד .ובאמת אין סתירה מד׳ הרוקח
די״ל דלאו מטעם איסור ספי׳ קא אתי עלה ,רק לפמש״ב
הרמב״ם בפ״ג מה׳ אבל דהמטמא את הכהן והכהן שוגג
לוקה המטמא ,ומטעם זה היתה אסורה להכנם לולי הס "ס.
אולם עיקר חידושו אינו נראה ,דהא גם על חידושו של
האמונת שמואל תמהו מד׳ התוס׳ בב״מ דבכהן
שאמר לישראל קדש לי גרושה עובר הישראל משום לפני עור
אע״ג דהישראל לאו בר חיובא ,וצ״ל בד׳ האמונת שמואל
דדוקא היכא שאינו אלא מושיט האיסור לחבירו בזה היכא
דאינו בר חיובא אינו עובר משום לפני עור משא״כ היכא
שנגמר האיסור על ידו וכ״כ בבית הלוי גופי׳ בסי׳ י״ג,
וא״כ בלאו דלא דתאכילום ובמקיף שהוא גומר האיסור
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ארח מישרים בב בג

מראה מקום
לא בל שבן שלא יצער לת׳ה ולא יבזה אותו שעונשו (לב) גחל
(לב) עי׳ב״מ ל״ג
מאוד ואם עבר אפילו בשוגג [יב] יתענה על חטאו.
ט״א וסנהדרין
 p«5ע' fpl"® 3אמנם בשתתחבר לחבטים הזי זהיר שלא תנוע בהם קלות ראש,
אל תתגעגע עטהם ואל תתגאה עליהם ,אבל תחיה חברתך להודיע
להם שתתקרב בעת שיקרבוך ,ואל תוסיף להתקרב אליהם יותר מטה
(לג) מימרא דמי 1יג 1שיקרבוך ,ועל זה תגן (לג) הוי מתחמם בנגד אורן שלחבטים והוי
אלנחר אטת
זהיר בנחלתם שלא חבור..
ס״ג מ״י.
(לד) משלי כיה .יב והוקר (לד) רגלך מבית רעך פן ישבעך וישנאך.

בג
עצה
(א)רמנסםה’מ
ל״ח רצ׳ט
מממרי ועיי ה״י
וסי״ב
בחומש
מרוצחין הי״ד.

(ב) עי’ ממה
כ״אע״ב

א איסור לאו רוא ליתן לאדם 1א 1עצה (א) שאינה הוגנת לו שנאטר
ולפני עור לא חתן טבשול ,טי שהוא סובא בדבר לא תתןטכשול
לפניו על ידי שתתן לו עצה שאינה הוגנת לו.
ב ואפילו אם העצה פועלת להמתיעץ ,אם היא גורמת שיעשה דבר
[ב] שלא כהוגן קנוניא וערמה שאסורה לכתחילה ,אע״פשאין איסור
גמור מדבר הנעשה ,גם המשיא עצה בזו (ב) מקרי רשע ערום•

ביאור
[ים] יתענח• דרב שפא אשתלי ואמר כגון הני רבנן ויתיב בחעניחא סנהדרין ק׳ ע״א ורב חסדא
המענה מ' יזם על דחליש דננחיה דרב הונא ב״מ ל’ג ע״ב ועי׳ סט׳ז סק״ה.
[יג] שיקרבוך .שלא מפסיד מנחם בך ותהפוך אהבחם לשנאה ולא מגיען• מהם המעלה אשר הקזה,
והמשיל מה במי שמתחמם באש שאס ישב רמוק ממט ימה במומו ואס יוסיף להתקרב ישרף.
רמב״ס כפירושו שם.
[א] עצת התורה והנביאים התנאים והאמוראים אשכחן שנחנו עצה עובה ,המורה נמנה עצה טובה
לבנות צלפמד שלא ינשאו אלא להגון להם ,במימרא דרב יהודה אמר רב ב״ב ק״כ ע׳א ,ולמדה
חורה דיר ארז פלא ילמד ארם את בנו בשר ויין חולץ ס״ד ע״א ,ועיי ס״קג" ,ובנביאים אשכחן שירמיהו
עצה עזבה ר,א משמע לן במה שאמר וכתוב בספר ותמוה ,ואמר בנו בתים וגו׳ ואמר ונתתם מלי מרש
למען יעמדו ימים רבים ,ב״ב כ״ט ע״א ובתנאים ואמורא׳ס יש דברים הרבה שאמרו משוס עצה טובה
כמו בחולין קל״ו ע׳ב שהתנא עצה טובה קא משמע לן וב״מ צ״ב ע״א דמלמדין את האדם שלא יהא
רעבתן העול אח הדלת לפניו .וממיממת מאמוראים ,שאל ירגיל בדברים שממעט בהן הוט ,מר״י ב'מ
כ’מ ע״ק ו&יהא כפסי מצוי בידו ישישלש מעותיו שם מ״ב ע’א ור' יהודה עצה טונה קא משמע לן
כתובות צ״ו ע״ב וא״ר יהודה א״ר לעולם ימס אדם בני טוב וכי' ב״ק ם׳ ע״ב וכה״ג עובא.
מי שאמר נכסי לפלוני ואחריו לפלוני וטחן עצה לראשון למטר ועל ידי כך
1ב) שלא כהוגן.
אס מש הראשון אן לשני כלים גם אין השני יטל להוציא מיד הלקומוח ,מקרי ישע ערום ,ישע
שמחעבר טל ריב לא לו ומבטל מחשבת הגוחן ,וערום דמ״מ אהנו מעשיו ומה שעשה עשוי כאביי ©טה
כ״א ע״ב וע״ש בחום׳ ונפרש" ,כ״נ קע״ד ע״ב ,או שמשיא עצה לגרש אח אשתו כדי שתמנע כתיבתה
מהערב ואמ״ב ימימה ב״ב שה ,אי שמשיא עצה לבנים אם הניח האב נכסים מעטין להקדים ולמכור
אתם כדי שלא תונו הבנות מהן כרב אם ,אר׳י בסיטה שם .אכן אס האב ערב לכלתו ,והבן הוא ת״ח
א
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לא כל עזבן שאסור ליעץ [ג] לרבר עבירה ואפילו אסתבאעלידי
כך טובה (ג) גדולה להמתיעץ.
ואם הוא בסוד ועצת אחרים אם רוצים לעשות של ואון ,גם אם
ישתוק (ד) יענש ,אלא אם טתיירא מהם (ה) יברת
ה ואסור להשיא עצה טובה [ד 1לנכרי או (ו) לעבר רשע ,ואפילו
להשיאו עצה שיעשה דבר מצות והוא עודנו עומד ברשעו אסור,
 )0ולא נענש דניאל אלא על שהשיא עצה לגבוכדנצר ליתן צדקה
שנאמר להן טלכא מלכי ישפר עלך וחטאך בצדקה פרוק ועויתן־ בסיחן

מראה מקום
הא
(ג)
דקדושין ס׳ע

ע״א ע׳ש ברש״י
 t xיחוס.,

(ד) ממימרא דמי
מייא בר אכא
א׳ר סימא׳ שנהדר׳
ק׳ו מ״א.
(ה) שם.
(ו) ביב ד' ע״א
סינויא בחרא
עניין וגר.
זק פסק הרמנ״ם
פי״ב דלוצנזיו.
ו ילך אוזר עצת זקנים ,ואפילו אם יאמרו לך ילחם בנה וזקנים סתור,
(ז) מימרא דריאיר
שמע (ח) לזקנים ואל תשמע 1ח) לילדים שבנין ילדים סתירה ופתירת
יאיחימא ריב״ל
שם והייט שנתנסה
זקנים בנין וסימן לדבררחבעם בן שלמת
לגוב
והושלך
האמת (ח) ברייתא דר״ש כן אלנמר ממלה ל׳א ע׳ב וגדרם מ' ע״א
ביאור

יי

ואין האב מהנהו מנכסיו מותר להשיא עלה להק לנש אח אשתו נדי שחחבע כחובתה מאמו ויחזירגה
אמ״ק ב״ב שס .ועעמא נראה כיון דמשה ק עלר היה עשיר ,והיסה מלוה עליו לפרנס את בנו שהיה
מגי וח׳״ח ,מוסרת ערמה לקבל ממנו מה שהיה לו ליהן בלא׳ה ,גס קיימא לן כופין על הצדקה.
[נ) לדבר עבירה .עון להשיא עלה לממזר כדי שימהרו בניו ,שיגנוב ועל יד כך ימני ענב® ויהיה
מוסר בשפחה כנענית שרט מומי לו ,והכן הנולד ממנה הוא עבד שחררו רט הר הוא ק  pwוסר
מליט .אמר להשיא עלה כזו לממזר שיעשה משוס בן איסור לגנוק שם בקדושין; ולש״ע שנראה מרש״י
ומס׳ שם אין אימי במומי מלמו לעבד עבר והייני בגזנא שכתב הרמכ״ם רש הלטת עבדים שהעני
ביוסי ע״ש ועל ק ק״ק על המרדכי שהבאתי לעיל סי׳ כ״א סק״ט ,דהר דרשות יריב׳ז ודר׳ש בי רני
בקדושין ב״ב ע׳ב על הנרצע נאמרו ,וקרא ושב אל משפח® דדרשינן מיניה אל משפחתו הוא שב ואיני
שב למה שהחזיקו אבותיו גם על היוצא בשש נאמר כ® שסמ״י ם’ם אלו הן הנוצץ ע״ם — ,ועי׳ מעה
•"ב ע’ב דשפחוס של בה פרעה נענשו מימה על שהשיאו לה עלה פלא להציל את משה ,נס בלעם שיען
לעבירה נהרג משום כך כדאמר רבי חייא בר אבא א׳ר סימאי סנהדרין ק״ו ע״א והיינו .בטלת שרעה
במצרים אכן שינה עוד באול® בשישים נדאמרינן שם .ואין להקשות מהא דהקוק משיאץ לו עצה ההוגנת
לו יבמות ק״י ע״ב ושם ק״א ע׳ב דהיינו למלק ולא ליבם ,ואמאי מן דמלית יטם קודמת שם ל״ע,
דשאני ההם דאית לן קרא ודברו אליו ע׳ש.
[ד] לנכר? אכל לישראל אע״פ שהוא רשע נראה דצריך לימן עלה הוגנס לו ,דלמירולא קמא אפילו
לעבד רשע שפיר דמי ,ולתירוצא בתרא דפסקיק מתיה אין לנו ללמוד מהתם אלא שלעבד רשע
אמר לימן עצה ©בה< ,א'נ נראה דוקא לעבד שאינו מ״ב אלא בקצת מלוח ,אבל הראל נמור אץ לנו
להוליאי מן הכלל שחייב ליחן לו עלה הוגנת ,גס הרמב׳ם פי״ב דלוצחין לא כתב אלא עטים ועבד רשנג
והיה נראה עוד קצת דדוקא עלה כהנהו דאייר בהו מ״ב שם אסיר להשיא לעכו״ם ולעבד רשע ,דמלות
המביאות ליד מבירה המה ,והיינו ליחן לדקה להראל דאית ביה משים רטש קצירה תשברנה וחסד
לאומים ממאת עי׳ ב״ב ח׳ ע’א ®ס׳ ד׳ה יתיב מס י׳ ע״ב ,או לבנות בהמק״ד דלא לכס ולכי לבשת
רת אלהינו עי׳ שקלים ס״א מיה אבל עצה אחרת אפשר דמוחרת ,אכן הרמביס שם לא מילק ,ול׳ע.
1ה] לילדים .ופרוד־ בנדרים שאם יאמרו לך ילדים בנה בית המקדש וט׳ וסימן למר מרחבעם
דכהיב ועזוב אר ,עלגז הזקנים ונו׳ ונחרב נהמק׳ד על אותה המצה ,והמורה לא פירש בבית
המקדש ואינא ברייתא דמני בהדיא בבית המקדש ע'ו 2ועיי שבת ס״ע ע׳ב דלא כדרלקי עצה.
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טראה סקום
(ט) מתימרא דרב
וכמסקנת הגת׳
ב״מ נ״ט ע״א.
(י) מדרשה דרב
יהודה בר זבינא
סימה י״ב ע״א.
(יא) מימרא דרב
כהנא מכיש
י״ע סנלזרין ע״ו
ע״ב•
(יב) מבדיל דר״ע

ארח מישרים כג

ז לא ילך (ט) אחר [י] עצת אשתו ,וחני טילי בטילי דשטיא ,אבל
[ז] בטילי רעלכא אטרי אינשי אתוזך נוצא גחין ותלחוש לה.
ח אכן אפילו לגדול הרור אפשר שתועיל עצת אשה לפעטים אפילו
בטילי דשטיא (י) שהרי עטרם גדול הדור היה והלך  )r.Jבעצת
בהו על  pישסע דבריה ויבחין אותם ואת הטוב יקבל ואת הרע לא יקבל.ט והוי זהיר טן (יא) חיועצך [ט] לפי דרכו ,וכשתתיעץ בדבר סתר
טוב (יב) שתתיעץ בשדה דאטריאינשי (יג) אונים לכותל (יד) וכתיב
וישלח יעקב ויקרא לרתל וללאה השדה אל צאנו.

(יג) פרש״י שם(’ .יד) ראיה שמניא מ אדא נר צהנא קם•

ביאור
[ו] עצת אשתו .דאמר מ כל ההולך אחר עצת אשתו נוהל נגיהנם שנאמר רק לא היה כאחאב
עכ״ל ננ’מ שם ומסיפא דקרא דריש דכחיב אשר הסחה אוחו איזבל אשתו כסיש״י ,גם אדם הראשון
הניא מיתה לעולם מל שהלך כעצת אשתו .אכן נראה דהיינו דוקא לילך אחר עצתה נגד דעת עצמי או
לילך אמר עצתה להומו מנלי להבחין עצתה הטונה היא אם רעה מה שאין כן נמילידעלמאשנהסינקש
פצתה והיא מכרעת אם הוא שקול כדעתו ,אכל לא שישליך עצתה נמילי דשמיא מכל וכל אמרי גוו כשביל
שהיא מצח אשה מנלי הנמנה ושום שכל ,מדאי אפשר לפעמים שנס עצת אשה תהיה לעזר ולהועיל שהרי
מצת אשהו של און ק פלח הצילחו מן החטא ומן העונש כמו שדרש מ כעצמי סנהדרין ק״טע׳בואמריק
היינו דכתיב חכמת נשים כנתה ניקה זו אשתו של און  pפלת ואולת נידה חהרפנה זו אשתו של קרח
שם קיי ועי׳ ס׳ח ,אכל צ׳ע על^מף שהניא הבאה״ט נאה׳ע סי' כיא םק'כ נשם מהרא״י ובהיי שמה
שאסור לילך אחורי אשה הייגי"מקא נתיך ארבע אמות א״כ האיך אמר רב נממן כברכותס״אט״א מנוח
עם האק היה דכחיב וילך מנוח אחיי אשתי ,הרי גם נאשח מכרו אינו אסור אלא בתיך ארנע אמוח,
ממטח כתיב שהלך אחרי אשתי ,וכל אחרי מופלג הוא כדלעיל סי׳ נ' סק׳ז ,דבשלמאלהגח׳ ימשני אחרי
עצתה י״ל משים אחרינא דשם משני כן נס על מניח אכל על ר’נ קשה וייל.
[ז] בטילי דעלטא .ללישנא קמא נב*מ שם דוקא במיל׳ דביהא ׳לחוש לה ,ופסקתי כלישנא נחלא
דנן ס*ל לרש״י דאי איכא הרי לישנא בשל סיסרים הלך אחל האחרון עי׳ ע״ז ז׳ ע״אגס הרא׳ש
הביא שם דגם הריין נאות כתב דלעולם הלכה כאיכא דאמרי ,וגס לשיטת ל׳ת ישם בתים׳ צריך
לפסיק לקולא בדרנק והלין הביא שס גס בשם ר"׳ כשיטת ר״ח דלעיל וכן הניא שם בשם הרב אלפסי
ומקצת מאונים ,ואיה הליב׳א שהניא' שם החיש׳ הוא יחיד נגד רבים• וק נראה מהלמב״ס דלעיל

סעיף ה/

[ח] בעצת בתי .יאק לדמות דוקא עצת בהו אבל לא עצת אשתו ,דאשתו של אק  pסלח תוכם כמי
שהבאתי בם״ק .י' ,ולפי מסקנת הגמ׳ בברכות ס' ע״א גם מנוח ואלקנה הלט אגור עצת מיהם
וגם אלישע הלך אחר עצת השונמיח.
[ט] לפי דרט .רש׳י פיהו לסי הנאתו ,ונראה ענד פי הדברים אשר יעשה אותם האדם וטוב לו
במילי דעלמא אינם שרן לכל נפש ,אלא הם משתנים לפי הענינים ,ולפעמים מה שטוב לזה הוא
רע לאחר ,על דרך דחני רבי יוסי מלילי שינה ויין לרשעים הנאה להם והנאה לעולם ,לצדיקים רע להם
ורע לעולם פקס לרשעים רע להם יכו׳ פתור לרשעים הנאה להם וכו׳ סנהדרין ע״בע׳א ,על ק המשיא
מצה צריך להפיס על לבו כל עניני המחיען ואם לא יעשה כך נס אס טנתו נטנה מ״ס אפשר שעצתו
אינה סוכה ,על כן יהא מהר מן היועצו לפי דרכי ,לסי מנהגו וענינו ,שעצה היעוצה צריכה להיות לפי
מנהגי ועניני המחיען לא לפי מנהג• ועמי היומן.
אמר
•-
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ג לא כל שבן שיגטול טובות [ד] לחברו שעשה לו טובה ,ויעשה לו
אפילו יותר מבדי שיעור התשלום אם גם חברו עשה לו יותר מטה
"שהיה חייב ,וכך (ג) היא מדת השיי עם ישראל ,ואגו מצווין לילךאתר מדותיו.
ד על אחת כמה וכמה שיהא מהר מאוד שלא ישלם רעה תחת טובה
ובתיב טשיב (ד) רעה תחת טובח לא תטיש רעה מביתו,
ה כפיית הטובה היא כל כך מדד ,רעה שמשה (ה) 1רז] הוכיח את
ישראל בפרטות על מה שחיו כפויי טובה ,וישראל (ו) נמסרו ביד
גכרים על שדרו כפויי טובה למלכות בית רוד ,ומי שהוא כפוי טובה
גורם לעצמו לא לבד שד-מטיב לו שוב אינו חושש לו ולטובתו אלא
שגם אחרים שוב (ז) מתרשלים מלהטיב לו גם אם יש לאל ירם לעשות
כרן

שלא להכשיל עור

י,

א כל המכשיל עור בדבר ,שחיזק (א) ירי עובר [א] עבירה שהוא
עור ואינו רואה דרך האמת מפגי תאות לבו הרי זה עובר בלא
תעשו! שנאמר ולפני עור לא חתן מכשול.

1

י•!
(ג) פי׳ מימרא
דת יהודה א״ל
כל מה שעשה
אברהם והו' ותנא
דני רבי ישמעאל
ב״מ פ׳ו ע׳ב,
ומה שיעשה יותר
מכדהנדובמררשת
דרצ עמרא זמנץ
אמר לה משמיה
דת אשי וזמנץ
וט׳ חשמא דת
אמיביטתכ׳ע׳ב
ונר' שי׳ ג׳ פ״י
וסי׳ י״יו ס״ב
(ד) משלי י״זוע׳,
כתיטת נ׳ג
ע״א.
(ה) נריהא ע׳ז
ה' ע״א,
(ו) ממימרא דרבי
נזיננא בר פפא
סנהדרין ק״בע״א.
(ז) כנלאהממששא
דחמשולש ממימרא
דתא מגילה מיו

,

________

ע״כ .יעי׳ ילב״ג על פסוק שבסעיף ד'( ,א> לשק כרמב״ס פי״ב׳ דרוצנדס•

ביאור
ק מהפוגיא דשם יאמר•ת הונא יוד כשחיס ועלתה לו ומקפה והא אהא וכו' ,ואלו משא גס נזה הה•
לו להקשות גס ממעשה דחנון מלך עמון ,בסלע דאף לש״מ דמשני החס איפמעו מיניה והיינו כדמפיין
דאיפרפו מגופיה אכת׳ הקושיא מתיק אינה מתורצת שהרי לא אפגיעי מגושיה ,אלא שבאמת לא משא בזה
וכיין עשה• וכן נראה קצת ממה דאמליק שכח נ׳ו עיא מה מרב מי עמק אי אהה ממש עליו וט׳
משסע דלנמרי אינו נענש על מת כני עמון ,וא״כ נמי שלא חעא ולא נענש על הגלם והסנה של מרב
בל עמון והיינו מעשה מזנון .אבל ממאי שאמר רב שס כד מעיינת ביוד וט׳ אץ ראיה לש״מ שכתבו
‘הי&ז׳־שס ד״ה רק עיש .ועי׳ סנהירן צ״ה ע״א מימרא דרב יהודה איר .וק אשכחן מדת השלימי סיבה
י ציזז פ1י מזה שאמר לשלמה ולבל נחלי הנלעדי תעשה משד ונו' ט  pקרט אליבבמזימפניאבשליס
אחיך ,מלטס א׳ 3׳ ,וכה״ג אשכחן עוד.
• .
..
[ר] לחברו .מההיא סעמא נראה דמבינץ לבעל הבית ביטח מ״י ע׳א ודומיא דיעקב שנתן לזק>
• משוס  ■pברסת כדלעיל ס״ק ב׳ והנותן מהנה לנזירי צריך להודיעו כדי שהמקבל יוכל להמיק
גובה למותן מלעיל נו' י״ח ס״ש וגס הא פאז׳ל היודע בחברי שרגיל יכו׳ יקדם לו שלים ברכות ו׳
י ע״ג אןשל מההוא עעמא דניק ירגיל למן לו שלום• יקדם היא וימן לו שלוס משום השלימי פיבה,
וזהו נמי בטנה  pזומא אורק טוב מהו אומר וט' ביטח נ״נז ע״א.
3ח] הובע /ועל דדך זה כתיב הלה׳ חגמלו זאת עם נצל ולא מכם הלא הוא אביך קנך וגו׳ ומזת
ענדה-א׳ ידע שור קינהו ומסיר אבוס נטלת ישראל לא ידע עסי לא החבוק מיסמלחיוניוממתד
והם פשטו'גי ,וכהנה פסוקים תיס שהנביאים הוכיחו מבלי היות כפוי סיבה נגד הטוב והמטיב ב״ה.
[א] עבירה .ועל דין זה כתב נמי בפה׳יו ל״י! *לצ*ס ועי׳ גס דבריו שביעית פ"ה מ״ו והעתיקו גט
היאי״ט שם.
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םראיז מ}ים ,
ל

ארח מישרים בח

ב אבל אינו עובר בלאו"זה אלא אם ל» היה העזרשלולאחיה חברו
עובר האיסור ,כנץ [ב] שהושיט בום יין לנזיר שהוא עומד על

(ג) ב*מ ע׳ה מ״כ עבר השני (כ) מהנהר ,או שהיה ערב (ג) או עד בלויית רבית ובלא
ערב ועד לא חיה הטלוה מלוה; אבל אם חברו היה יכול לעשות
\
האיסור בלתי עזרתו אע״ם שעוזר לו אינו (ד) עובר בלאו זה אבל (ה)
מ7שס.

? Wי« ,£״! 1ג] אסור מדרבנן שהרי חייב 1ר 1להפרישו מהאיסור ואיך יסייע ידי
י
שם ותום מכת
עובר עבירה.
ל מ׳א ן בבא
”שנ^^י^ ג גם איסור דרבנן אפור להושיט לחברו אם יודע בו שרוצת לאבלו,
ועל כן אסור (ו) להאכיל לטי 1ח) שלא נטל ידיו.
(ו) רמ״א מהר"•
בא׳חט׳קס״ג
בפיסי ,וכן סי׳ל לההים׳ ע״ז לב ע״א ועי׳ סעיף י״א.

ביאור
 bTשהושיט• לא לבד במחנה אלא ה׳ה שאסור למכור לו מס במכירה איכא לאו דלפני עור כנראה
מע׳ז ו׳ ע׳א וט״ו ע״ב ומעשרות ס״ה מ״ג וד’;.וה״ה שאפילו הוא שלו אסור להושיע לו אס שמד
על עבר הנהר השני כמו שכתבו החום׳ והרא״ש בע״ז 1׳ ע״נ .וכמו כן גס אם מוש'ע טס "ן לנזיר
שעומד אצלו אס טחךלו משלו ולנזיר אין לו ג״כ שנר ,דהא השתא ליכא לאקשויי דכי לא יהיב ליה
שקליה איש ,כיון שאינו שלו ,אבל אם יש לו גס כן אינו שנר בלאו נדאמרינן נע״ז שם לערן נהמה
וכי איח ליה לדדיה לא מנר משוס לפני שר.
[נ] אפור מדרבנן .לס׳ז הא דמשמע מדברי ההוס' שבש צ״ג ע״א ד״ה אמר רב זביד דמה יטל
וזה אינו יטל זה שאינו יטל אפילו איסור דרנק אינו שנר ע*ש צריך לומר דנ״מ אס זה שיכול
הוא נכרי טל דרך שכחט החום׳ שבח ג׳ ע׳א ד״ה בבא דרישא ע״ש ולס׳׳מ שכתב שם הרא״ש נמי אחי
שסיר דמדן איפור שבת דוקא קאמר אכל מדן מסייע שנר עבירה לא איירי.
[ר] להפרישו .ואם איטר זה גס בנכרי במה שמא מוזהר עליו ובישראל שמר עץ להושיט אבר מן
החי לעכו’ס או נבילה לישראל מומר אס הוא שלו ויכול ליטלו בלא מזרחו ש׳ ש״ך ני״ד טמן
קנ״א סק״י שדעתו שעט״ם וישראל מומר אינו חייב להסרישם ואין בהם משוס מסייע יד שבר עבירה
אם לא דקאי כמכין שאין ימל ליטלו דאית ביה משום לפני שי לא החן מכשול נם המג״א ט' שמ״ו
סק״ד כתב דלמט״ם ליכא איטר לטיש במידי דאטר לו כש אבר מן המי ,אס לא דקאי בעניו שאין
יסל ליטלו ,אבל הביא שם מרש״י ריש טגיא דגח בסוטה ע״ז נ*ה ע״א דמשמע מדבריו שנס לנכרי אטר
לטיע בדבי שאסור לו ,ועי' משנה למלך ס״א דכלאיס הלכה ז׳ וחים׳ בטיוח ב׳ ע״ב ובהר"! טףס״ק
דע /וש׳ י״ד טף סי׳ קל״ט ובלא״ה לערן ישראל מומר צ״ע וע׳ש כט״ז סק״א ומה״ב ובשם׳ ט״ז ו׳
מ״ב ועי׳ ט׳ ל״א ס״ק ג׳ ולקמן סעיף ח' .ועי׳ א״ח ש״ד מג״א ס״נן ח׳ .ופרי שדים י״ד ט׳ סיס
ס״ק י״א שהניא שו״ח חו״י.
[ח] שלא נטל .ואפשר אפילו אם הפרוסה של האוכל ויטל ליטלו בלא מזרחו ג״כ אטר משוס מסייע
יד שבר עבירה מנ״א שם .ונראה ראיה לדבריו שהרי בכל דבר שמצוה להסרשו אטר לטיש
כאשר הבאתי טף סעיף ב׳ ,ואשכחן שגס באיסור דרבנן חייב לשכתו כמו שכחט החום׳ בברכת ל״א
ע״ב ד״ה דבר ,א״נ ממילא שאסיר לטיש ,יש׳ ט׳ ל״א ס״ה — .ומלשין הש״ע א״נז סי׳ קס״ע משמע
שאשיר לימן מאבל לאיהל אלא א״כ יידע בו שיעול ידו ושיניך אבל בספק אסור ועי׳ חולין ק״ז ע״ב
שמרא דרכי זירא א׳ר שהוא מוצא הדן ,אלא א״כ שניחן נחורת צדקה ,ונראה דרוקא שמא שבח או
ישכח מליטול ידו ולברך ח״שיגן מסהמא ,אכל לששיט לו מה ששא אסור בעצמו מדרבנן p« ,סחם
"נס וכה״ג מותר ולא חייש״ק שרוצה לשחתו ,דומיא הנהו דסעיף ד׳ וה' אס לא ששא משוד לאוש
מר ,דש׳ סקי"(,
דכישראל
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ד והוא הדין אם אין לחוש שיעבור במזיד אלא (־») שמא שכח האיסור
וישגוג על ידי כך בעבירה אסור להושיט לו דבר איסור ,בטן
להושיט בום יין לנזיר שמא שכח גזירתו וישתה או לנודר מדבר שמא
שכח נדרו.
ה אבל ישראל שאמר לחברו הושיט לי נבילה או חזיר או שום איסור
מותר (מ) לזעשיט לו דאין לחשדו מסתמא שרוצה לאבלו ,אבל
אם ידוע שרוצה לאבלו אסור להושיט לו אפילו הוא שלו ,ולמומרים
אפילו מן הסתם אסור להרטיט להם דבר איסור אע׳ים שהוא שלהם כי
הדבר ידוע שיאכלוהו והוא נאסר להם 1ו 1דכישראל נמוד חשבינן להג
ו גם צריכין אנו [ז] להסיר כל מכשול שיש (ט) לחוש שעל ירו יבא
איש לחטוא בשגגה בלא הורע.
ז במה דברים אמורים שצריך להסיר המכשול שלא יכשל אדם אחר
בעבירה בשוגג אם אין בו אלא [ח] האיסור ההוא ,אכל אם יש בו
עוד איסור אחר חמור ,שאי אפשר לעבור על האחד בשוגג אלא אם
כן שיעבור על השגי במזיד1 ,ט 1וטהטזיד אינו יכול לשומרו ,אין (י)
צריך להסיר המכשול דהלעיטהו לרשע וימות.

ח

ולא לבד לישראל אלא גם לנכרי אנו טוזהרין שלא להכשילו בדבר
שנצטוה עליו כגון להושיט (יא) אבר מן החי לבן גו /אפילו אם הוא

מראה מקום
(ז) מהתיס' ע״ז
1׳ ע׳ג
(נו) חוס׳ שם tfw
נהלא׳ש.

(ס) דומיא דציון
קברות מדרשות
שוטח מ’ק ה'
עיא וכן נראה
משלמי נמרים מ״ז
1׳ ע׳ב.

(י) מרשכ״ג דש
ס״ה דמעשר
שניוב״קס״מ ננ״א.
(יא) מברייתא דרבי
כחן וכמסקנת
«מ׳ ע״ז ז׳ ע׳ב
ישסי׳דע״בבסשנ׳
נלש״י וחוס' ורש
איו מעמייין ונר'
ס׳יו י'
«ף ס״א.

יז’י קנ״א

ביאור
[ו] דכישראל גמור .ומייד בדקאי במקום שלא יכול ליטלו אם לא יושיט לו מוס׳ שס .אק מנאי
זס דוקא לערן לעבור על לאו דלסני עור אבל לאסור מדרבנן אפילו אם יכול ליפלו בלא עזרתו
נמי אסור משים מסייע ירי עובר עבירה לשיטתם כאפר הבאתי בסעיף ב' ,אק לערן ישראל מומר דאייד
ביה עי׳ סק״ד.
—
1ז] להסיר כל מכשול .אבל אין זה אלא מדרבנן שהרי {יק קברות גופיה אינו אלא מדרכק כמו
שהוכינו היד דוד במ״ק שם מנדה נ'ז ע״א דאמרינן בפירוש דציון קברות מדרבק וכמו שכחט גם
הסוס׳ ב׳ב קמ״ז ע’א ד״ה מרין ע׳ש ודלא כדמשמע לכאורה מהחום'במ״ק שם ,והיינו דקרא איירי דוקא
"אס הוא נותן המכשול לפניו לא אס המכשול ממילא והוא אינו אלא אינו מסירו .ומה שאנו מציק להסיר
כל מכשול לא לבד בטומאה דאיירי בה במ״ק שם ,נראה ראיה ממעשר שני ריש ס״ה ומ״תי לה בנ״ק
ס״ס ע״א שהיו מצייכין בשביעית גם כרס רבעי וערלה ועי׳ גס רזולין פ״ג ע״א שצרך להודיע אמה
מכרתי וכו׳ ע׳ש ועי׳ בחוס׳ במרות כ״א פ’נ שכתבי שעובר על לפני מור אס לא הודיעו ועי׳ גס שאה
פ״א מ״ו תוי״ע ד״ה נותן משוס הפקר.
[ח] האיסור ההוא .כמו ערלה וכלאי הכלם בשביעית שהכל הפקר אבל בשאר שני שטע שאין עובד
אורח כשאין ליקנו מהסירות שבשדה מבדהס ואם יקחו הד הס גנבים ,אק צריך לציין ערלה
וכלאי כרם .ועי׳ חויי׳ט פ״ג דדמאי מ״ה נס הר״ש כתב שם דסיש״י עיקר.
[ט] ומהמזיד .כתבואות השדה ,שאין השדות מוקפות מחיצות בסתם ואינו יכול לסגור הדלת בפד
חטאות השדה לשמרם .והנה מהמום' בב״ק שם נראה דממדת צנישח גס נכה׳ג יסיר המכשול
דהצנועק שהיו בבנימין המעות וכו' היה בשאר שר שבוע לא בשנת השמעה ,אבל הריע מבלעגולא והלמב״ס
בפירושו במסכת מ״ש כחנו שהיו עמק ק בשנת השמיעה וק נראה מלשונו פ״ע דמעשר שניי הלכה 1
ע׳ש— ומה ככתבת׳ שאס יש נו איסור אחר ממור הוא דכן נראה מפירוש הרמב׳ס נמ׳ש שם.
המצוי
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מראה מקום

ימסרנה גחוניירין
שנת קמ״ז פ״ב
מרימא.
(ינ)א'חסי'שמ״ז

סג’א םק*ד
נזגנויןס׳א ובחום׳
/ X

m

(יד) במי עירוגין
ל׳בע׳כוכוהיה
 pooהרסנים.

(כוו) משבח ק״נ
ע״א במשנה

מרש*.

שלו *ם לא היה יכול ליטלו בלעת כגון ששמר על עבר השני מהנהר.
ט אפוד לתן כליו לאומן ישראל לתקנם אם האוטן(יב) חשוד לעשות
אותה המלאכה בשבת ,וכמו כן אסור (ע) להשאיל כל מלאכה אם
השואל הוא חשוד לעשות בהם מלאכה בשבת ,אם לא שיש לתלות
שיעשה בה מלאכת היתר ,ודוקא ברבר (  Iהמצוי אבל בדבר שאינו
מצוי אסור אם לא מפגי [יא 1דרכי שלום•

י ויותר ניחא ל לארם שיעשה הוא בעצמו איסור (יד) קל בת שלא
יעשה ארם אחר איפור חמור ניב] על ידו.
יא גם האוסר לחברו לעשות איסור דרבנן ,כגון שאוטר׳לו לשכור
(פו) ל פועלם בשבח ,עובר [יג] חטשלחו משום לפני עור לא
חתן מכשול.

יב

ואפילו במעשה המותר בעצמו יזהר שלא יעשנה על דרך שתבא
תקלה על ית כך ,ומשום כך לא יעשה דבר בפני בנו שיקצוף

ביאור
[י] המצוי .כמו משאלת אשה לחברתה החשודה טל השביעית נפה ומרה ובו׳ במין ס׳א עיא ,שאני
אומר נפה לספור בה מעות כדמפרשיק בירושלמי והביאו התום׳ שס והיינו דבר שאינו מפי .ומ’מ
מותר מפני דמי שלום ,אבל בדבר המצוי שיש לחלוח בהיתר במו באיסיר בלא דרבי שלום נמי מותר כמו
במוכר פרה לנכר דאימור לשמיסה זבנה כמו שפירשו שם החוש׳ ועי׳ בי״ד סי׳ קניאבמ״זסק״ד בפירוש
דברי הרמבין שהביא הרא׳ש בע״ז ס׳ו עיב שאם הקונה הוא טבח אזליק בתריה לקולא ואס הוא עונד
אדמה אזליק בחר דדה לחומרא אבל מוי שאינו לא מבת ולא בפל אדמה אזלינן במר מבא למאי זבני
ע׳ש וקצת ראיס לדברו נראה מתשובת רב אשי בנדרס ס״ב ע״ב שאמר רוב עצים להסקה נחנו ,משמע
שבסתם נפיק רובא להתירא לתלות ט וכן נראה קצה מע״ז סיו ע״ב תוס׳ דיה רהש וט' שכן ימטר
לזה כמו לזה משמע דבשוין לתלות להתירא ולאיסורא לא תלינן להחירא.
[יא] דרכי שלום .ש׳ הר״ש ס׳ה דשביעית דבנפה ובברה רחיים ותנור אית בהו בשמות בשאיצה
משוס דרכי שלום ,שהסדר את אשתו שלא תשאיל נפה וכברה רחיים ותנור יוציא וימן כמוניז
מפני שמשיאה שם רע בשכנותיה כתיבות ע״ב ע״א הביאו גם החוי״ע בשביעית פס על  pנקנו מט?
ס״א דוקא כני עיש.
[יב] על ידו .אק היינו דוקא אס חברו חופא על ידו שהוא הגורס לו למשוא ,אבל בלא׳ה אין אומרן
לאדם לחטוא כד שיזצס חברו כמו שכתבו התום׳ בעירוני! פס ,אם לא בשביל מ5וה מה כמו
פמוט התום׳ בשנת ד׳ ע’א יב״ב י״ג ע״א ,שד כתבו לחלק דוקא שחברו פשע אז לא אמדקחפאכדי
שיזכה מעץ ,אבל  obלא פשע אשכחן שכהן מותר לעבור על עשה של השלמה כד שיוכל מצורע שמל
שביעי שלו בערב פסח לעשות פסחו ולקיים מצות פשה שיש בו כרת ,גס מותר לחתוך יבלת בשיניו כדי
שיוכל לעבוד עבודתו עיש ושי יומא ס״נ עיב דמחירן להפריש תרומות ומעשרות טבת לחולה שיש לו
סכנה ולא יאמלוט אפילו סבל דרבק משום נזירה שמא יתירו פגל דאורייתא עה׳ג ובשקר הדן שבסעיף
זה נראה פעמו שאם מניו מופא על יד חופא גס הוא משוס לפני שר אי לפחות מדרבנן א״כ יומא
®כ שינצל הוא מאיסור זה ויעבור אישר קל אמר כד שלא יעבור חמיו בסבתו איסור חמור גס כן
וימפאו שניהם .ועי' א׳ח מ״ד מביא ס״ק Jfs
[יג] המשלתי .באפר ששכירת פועלים טבת אינה אשרה אלא מדמנן ומינו כתב רש* שהמשלחו
שבר משוס לפני שר נראה פנס רש'י.ס*ל טיפת התום׳ נע׳ז כ׳ינמ״אד״ס סיפורן ,דגם בשדי
דלית ביה אלא איסורא ■דרבנן שייך לפני עור וגד׳ סק׳ה .ועי' כה’ג נדרים פ״ב .מ׳א דחנן קונס שאיני
ישז
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עליו משום יה שיש לחוש שידבר (נח) דבר עד כבודו ,לא כל שכן
שלא יבוז לבנו גדול שמא יבעט באביו ונמצא הוא [יד) מכשילו והאב
עובר טשום לשני (יז) עור וחייב (יח) נידוי.
יג ומפני כן גם לתלות מעותיו שלא (ים) בעדים אסור( ,כ) ואפילו
1טו) לתלמיד חכם שמתוך שהוא טרוד בלימודו שמא ישכח שלוה

יד

ויגרום הוא בחטאו בשעת
גם אלפני דלפני טפקדינן ,שבל דבר שאסור למכור לעכו״ם
1טז] אסור לסכור לישראל החשוד (נא) למכור להם ,והגי טילי
בישראל אבל בעכו״ם לא (מ) טפקרינן אלפני דלפגי.

כט
בל תשחית
א

הוזהרנו מלהשחית אילני מאכל שנאמר לא תשתית את עצה* לא במצור

מראה נקום
(נח) מדמקשינן
לרב הונא יהא
הא עני ממס
ל«י עור קדושין
ל״ב ע’א כפרש׳י,
(ח) בריחא מ׳ח
י״ז מ״א.
(יה) מאפתא מי
רני שם וק
שסק הרמב״ס
והש״ע•
(ים) מימרא דלב
יהודה א״רנ״מ
 tפ״ה פ״ב.
(כ) ממעשה דרב
אשיותינאשם.
(נא) מימרא דיג
מומן אמי לבה
גל אבהו ע״ו ס״ו

(כב) מימרא דאניי שם ׳"י ע״א וע״שכ״א ע״א.

ביאור
ישן ונו׳ הרי זה כלא ׳נול ואינו אלא מזמנן כדמפיש רבינא 5גמ׳ שם .ומי׳ שבת ס*א ע׳במש׳יוהוס׳
־™""%ה והניחו וביומא ס׳ ע״ב אמי מ שפא מכאן שטומאת גוויה דאוריחא כשגם שאינה אלא מדרגק
וטנתו נלאה שיש לה סמך מדאורייתא וטי׳ גס ובתים ק״ד «'כ ד״ס ולא.
[יד] מכשילו .ולס׳מ שממו החום׳ בקדושין שס ד״ה דמחיל ,אפילו אם האב מותל על כבודו אסור
אס לא הודע לבנו דהוי כמו נתכוין לאכול בשר מזיר ועלה בידו סל טלה שצרך ממילה וכשרה
וכיון שמן מוטא בם אביו שהוא מולם מושא .וכמו כן כל מורם למכרו שיחטא יהיה על איזה מך
שיהיה מא מוטא גם  ,pט הנך רואה משי דממחא דאכלן ולא ענק מחקריות מושקוח דלים רוצצוח
אביונים כמו שאמר לבא שבת ל׳ב ע ב ושרש*' "שנחלות בעליהן ועוד מתוך שמלומרות במאכל ומשתה
נורמות לנעליהן לנצל ,וא״כ אע*פ שאיק אלא גורמות לנזילה ,אע״ש שבעיקר הדבר איק עושות איפור,
אלא שאין מן הראוי להיות אוכל ושותה ולא עושה ,מ״מ ממור הגרם שגורמות על יד כך פד שהפסוק
קולא אותן עושקות דלים רוצצות אמונים.
(טו) לת׳דג צריך מון מהא דאמרנן יומא ע׳ ע״ב מאן דמשחעי רש לקיש בהד מוקא יהבי ליה
עסקא נלא סהד והאיר פשו  pולא מששו לאיסור לפני עור ואפשר דמסקא שאני שאין לחוש
מ לשכחה כמו בהלואה.
[טו] אסור .שאנו מתהלין שלא חבא שוס תקלה לישראל על ידנו תוש' ע״ז ע״ו ע׳ב גס הר״ן כתב
שם מפני שמבשיל אומו לעביר על לפני מור וחידושי אמי שם הסביר הדבר דמה לי להכשיל
האס הנדר בכוס של ץ שהוא לאו דלא סחה ומה לי להכשיל את האס ולהעבירו בלאו דלפני עור,
מיהו המוס׳ שם כחט טוד תימן אחל דמד לפני הוא שלא יחטא הסראל בשאלה שכירות ושוני ע״ש
וא״כ לתימן גהרא דוקא הא אסור אכל דברם הנצרכים לע״ו היה מותר למכור לישראל חשוד אבל גס
הרמב״ס פ״ס דעט׳ם כתב סתמא שכל דבר שאסור למטר לעכו״ס אסור למכיר לישראל שחשוד למטר
לעט״ם ע׳ש — .וטי׳ בנו״ז בי״ד סי׳ קנ״א סק״ג נשם הרא״ש מאם יש משש שיבא לישראל סקלה אפילו
באמצעות עט׳ם מיישינן ללסני דלפני ,כדאשכחן בחטים שנפלו למים שאסור למכרם לעט״ס בפסח שמא
יפזזר רמכרם לישראל ע״ש.
השמתה
ארח מישרים טריווש ,מנחם  pאברהם עמוד מס 155הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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•עצמו .וע״כ דסיל להחום׳ דנם מל הודאת טצמו חייב מיתה.
אר אכמי קשה דהא משכמת גר חושב דאין כאן טדשעבדע׳ז
רק נשים .זב״נ איט נהרג טפ״י אשה כדאמרינן בסנהדרין
•(דה כ״ז) .ואי כיון דאשה אינו נאמן עליו שמבד ט״ז .למה בעי
קבלה כלל שיקבל פסה שלא לעבוד ע״ז .יש לומר כמ״ש הרמב׳ס
(פ״ס מה׳ מלכים הי י׳א) .דאס לא נזהר בשבע מצות מסט
הקבלה אלא משה אותן מפט הכרט הדטס אין זה גר הושב:

אבל

בס׳ החינוך להרא׳ה ז״ל פ׳ אמרי (מצוה קצב) וכן
בס׳ ישרו מבואר להדיא דבב״ג מהט הודאח עצמן
׳ואינן צריכין שני מדים וכסב כי כן הורה זקן ע״ש .ונראה
מירושלמי קידושין (פ׳א ה׳ א׳) מפורש הדבר כן .אס בא
•ב״כטל ארוסת ישראל חייב טל ארוסת עו״ג פטור .במה הוא
משמייב בדיטהם בדיט ישראל אי הימר בדיני ישראל בשני
מדים ובכ״ג דייטם ובהמראה ובסקילה .ואי חימר בדינייהו
במד אחד וכדיין אמד ושלא בהמראה ובסייף .רבי יהודא בן
׳פזי מוסיף בחונקו מפני עצמה מאי טעם כי דם באדם .והפני
יעשה מפרש מפני עצמה של מקרא זה שופך דם האדם באדם
דמו ישפך .ואינו נכין פי׳ דמפני עצמה .וגי׳ הק״ט מפי עצמו.
־דרבי יהודא בן פזי ס״ל דלא בעינן גבי ב’נ עד כלל רק הודאס
עצמן סגי .ויליף מבאדם אפי׳ ע״י האדם עצמו דהוי הודאחו
למודי דמו ישפך .והוא ראי' לדברי החינוך:
לפ״ז פליגי רבנן עלי׳ דרבי יהודא בן פזי וסברי דוקא
 1ע״א .וכפ״מ והק״ע מפרשי דרבי יהודא בן פזיפליג
־ אס״ק דס״ל דמיחת בן נח הוי בסייף והיא ס״ל דמימחן בחנק.
 biדקו רבנן בזה .ועוד לפירושם מאי מוסיף בחונקי כיון דהוא
פליג את״ק א״כ לאו מוסיף הוא .ונעלם מכס דברי המדרש
(בראשית פ׳ נ״ד) .דקאמר רבי יהודא בר סימון אף המוגקו.
מהתם לא קאמר מקודם ובסייף '.אלא דפחח שופך דם האדם
באדם דמו ישפך .אמר רבי מנינא טלהין כהלכות בני נח.
בעד אחד בדיין אמד בלא עדים והתראה ע״י שליח ע״י עוברים
”'־סופך דם האדם באדם אמד דמו ישפך בלא עדים והתראה
ט׳ רבייהודא בן סימון אומר אף המונקו .ופי׳רש״י דלאו דוקא
אם הרג אדם ושפך דמו .אף אס חנק הב׳ינ אש חברו ולא
שפך דמו .ודריש שופך דם האדם באדם שנשאר דמו בקרבו.ע״כנראהלי לפרש הירושלמי דמשיב ככא בדיניהן .וקאמררבי
יכודא בן פזי מוסיף החונקו ולא שפך דמו לחוץ רק חנק אותו
יחייב .ומפי עצמו לאי דברי רבי יהודא בן פזי הוא .אלא דקאי
לכ״ע מפי עצמו ג״כ נהרג .וזה דאמרו במדרש בלא עדים היינו
הודאת עצמו .דכא קאמר משחילה בע״א והיכי קאמר במר
הכי בנא עדים וע״כ גס בהודאת עצמו .וע״ז קאמר מאי מעם
כי דם האדם והוא לריש הכל מקראי דשופך דם האדם בארם
דמו ישפך כדאיקא במדרש .א״ה לכ״ע דב״נ נהרג בהודאת
עצמו ומה שהורה זקן הוא בירושלמי כנלע״ד:

.אזי

כקשה בהא דסנהדרין (דף נ״ח) אמר ריש לקיש מו״ג
* ששבם חייב מיתה שנאמר יום ולילה לא ישבתו .אמר
רבינא לא נצמא אפי׳ שני בשבת( .ופרש״י דמנוחה בעלמא
׳קאסר לכו ואפי׳ שלישי ורביעי בשבח) .ופריך ולחשבי׳ גבי
שבע מצות כי קחשיב שב ואל שעשה קום ועשה לא חשיב.
אמאי נער הגע ,לפרוכי ונמשבי׳ גבי שבע מצות בתר דהביא
מאי דאמר רבינא לא נצמא אפי׳ כני בשבת .ולא פריך על
ריש לקיש גופא שחמר עו״ג ששבח חייב מיתה שנאמר יום
ולילה לא ישבתו .ונחשבי׳ גבי שבע מצות .וכתב ליישב זה
עפ׳י דברי הצל״ח שכתב דלאו בן נכר .על טט״ם גופא אזהר
רחמנא שלא לאכול צק״פ .והא דלא חשיב הנמ׳ גם שבע
•מצות הא דב״נ לא יאכל מק״ס .משום דלא חשיב רק דבר
שנוהג בתמידות בכל שעה כמו טכו״ס וגזל .אבל שלא לאכול
מקרבן פסח אינו נוהג בכל שעה רק בשעת הפסח ובזמן
שהפסח נוהג בזמן שהבמ״ק קיים .א״כ יש לומר ג״כ הכא הא

rלא פריך מל ריש לקיש גופא ונמשבי׳ גבי שבע מצות כיון דס׳ד
דריש לקיש קאמר מל יום השבת דוקא ולא על יום החול
מאיזה יום מימי השבוע א'כ לא הוי מצוה תמידית שישנו
בכל שעה ורק הזמן גרם .ע״כ לא דמי לשבע ־מצות דידהושישנו בכל שעה .משא'כ בתר דמסיק דרבינא קאמר לא
-גצרכא אלא אפי' בשני בשבח וה׳ה בכל ימי השמע דמנומה

יעקב

בעלמא אסר להו רחמנא וישט בכל זמן .ע״כ דמי לאינך שבע
מצות דידהו ע״כ פריך' ולחשבי׳ גבי שבע מצות עכ׳ד:

לענ״ד

מדברי השוס׳ בסנהדרין (דף נ״ט) ד״ה והא פרי
ורבי׳ .חימא מנא לן שלא נאמרה לבטנה .ואי
'
משום דלא חשיב גבי שבע מצוח הא אמר לעיל קום ועשה לא
קמשיב• ויש לומר דשב ואל תעשה נמי הוא .דמי שמצוה סל
פריה ורביה מצוה שלא להשחיח זרע עכ״צ נדמה דברי הצל׳ח.
דלדבריו אכחי תקשי מנין דפ״ו לא נאמרה לב*נ והא דלא משיב
בהדי שבע מצות לימא דלא חשיב רק מצות תעימת דנוהג
לעולם ובכל שעה אבל פו״ר אם יש לו בן ובת איט מצוה עוד
בפרי׳ ורביה ע’כ לא משיב .ולא דפי לאינך כמ״ם גבי לאודבן
נכר לא יאכל בו .ועוד לכאורה קשה הא דפריך הגע׳ גבי
עט׳ס ששבת ולחשבי' גני שבע מצות .וכן פריך הגע׳ בעו׳ג
שעוסק במורה ולחשבי׳ גבי שבע מצות .לימא לחלק דלא
משיב רק שבע מצות דגם בט ישראל מוזהרין עליהן .קאמר
דשבע מצות אלו ב’נ מוזהר עליו כישראל .אבל הני דגבי•
ישראל שרי יאיכא מצוה לשבות ולעסוק בסורה ולבט נח איסורא
לא משיב .ע״כ ב'נ דשבת אפי׳ בשט בשבת יישראל שרי ולב״ג
אסור לא חשיב .ועכצ״ל דלא מהסברא להגמ׳ לומר זה משום
דלישראל ליכא איסורא אלא גס מצוה ע״כ לא משיב גבי ב'נ.
דהאבעיק לאשמופינן כל מה דב״ג מוזהר עליהן א׳כ למשט׳
גם הנך .עו״ג ששבת ועו״ג שעסק בתורה .בשלמא הא דקאמר
דקום ועשה לא קחשיב שפיר דהתנא לא חשיב רק איסורין
ועבירות דב'נ מוזהר שלא לעשות ודינין נמי שב ואל תעשה שלא
לעשות עול כמ׳ש רשיי ומשיב שבע דברים בב’נ מוזכר שלא
לעשות .אבל מה פב’נ מחוייב לעשות לא קמשיב .א'כ נדחה
דברי הצל׳ח דאסו כיון ד׳הוא לא מצוה תמידית ואינו בכל שמה
לא בעי למחשבי׳ גבי שבע מצות:
שהקשה אמאילא פריך הגע׳ על ריש •לקיש טפאדאמר
עו״ג ששבת חייב מיחה ולחשבי׳ גבי שבע מצות .לענ׳ד
נראה ליישב זה בהקדם דברי הרמב״ם (פ״י מה' מלכים ה׳
ט') .עכו״ם שעסק בסורה חייב מיתה לא יעסוק אלא בשבע
מצית שלהן בלבד .וכן עכו״ם ששבת אפילו ביום מימות החול
אם משאו לעצמו כמו שבש חייב מיתה .ואציל אם עשה מועד
לעצמו .כללו של דבר אין מניחין אותו לחרש דת ולעשות מצוה
לטצמן מדעתן .אלא או יהי׳ גר צדק ויקבל כל המצות .או
יעמוד בתורתו ולא יוסיף ולא יגרט .ואס פסק בחורה או שבס
או חידש דבר מכין ועונשין ומודיעין אוחו שהוא חייב מימה
אבל איט נהרג עכ״ל .והכ״מ לא הערה מקירו מהיכן יליף
הרמב״ם דב’נ שחידש מצוה חייב מיחה משום שהוסיף מל שבע
מצות דאזהר רחמנא :
.
נראה דרמב״ם יליף זה מהא גופא דקשה לי' למה לא
י פריך הגט׳ מל ריש לקיש ולחשני' גבי שבע מצות .ועל
פרחך משום דמעיקרא הוי ס״ד דעו״ג ששבת היינו ביום השבת
דהעו׳ג שובח לשם מצוה וחובה אבל למנוחה בעלמא לא אשר לי׳
רחמנא .א״כ לא קשי׳ ולחשבי׳ גבי שבט מצות .דיש לומר זהו
טעמא דאסור לב״נ לשבות ביום השבת לשם מציה וחובה משום
דשבע מצות אזהרי' רחמנא והוא בל תוסיף דרק ז׳ מצות ולא
יותר .א״כ לא שייך למסריך ולחשבי׳ גבי שבט מצות דהא באמת
חני רק שבע מצות .דהט ב״ג מצוין .ואס הוסיף עוד מצוה
חייב ולא ישבתו דקאמר רחמנא אשבת אזהר לב״ג דלא יוסיף
על ז׳ מצות ותלא בשבת ה״ה בשארי מצות לא יושיף על שבט
מצות .וחייב מיתה אם הוסיף .אכל לרטנא דקאמר אפי׳ שט
בשבח דא״כ מנוחה בעלמא אסר להו רחמנא א’כ הוי איסור
בפני עצמו שלא יכמלו ממלאכה אפי' ביום שאינו בו מצות
שביתה .א״כ פריך הגמ׳ ולחשבי׳ גבי שבע מצות .א’כ מוכח
מהכא דאס הוסיף ב’נ מצוה חייב מיתה .והא דנמב הרמב׳ם

למה

לבן

2

'בה' ירד) כ״ג שרצה לעשוש מצום

משארי מצות התורה כדי

קבל שכר אין מונעין אותו לעשות כהלכתה .ע״כ לא מיירי
דמכוין לשם מצוה דא״כ הוי בבל תוסיף כמ״ש הרמב״ם דלא
יוסיף .אלא דיודע שאינו נצעוה ואינו עושה מצות התורה רק
כדי לקבל שכראקמונעין
לתמוה פל הרמב״ם שהשמיע האי דיג' דלא יושיט
אדם טם יין לנזיר ואבמ״ה לב’נ משום לפני עור לא
הסו

ומשב
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משן מכשול .ולפמיש בצליה א׳ש היון מכר כחב המאכיל כזיס
הפסח מוכר בלית דלפני פור א״כ חרשי שמעינן אפילו היכי
דלנושן שרי מ״מ אסור לפני פור .ואט׳ עטים דלא הוי בכלל
ערבוש אסור ליק לו ועובר בלפיע .א’כ חו לא צריך להביא
הך דרבי נשן דלא יושיע אדם כוס ייו לנזיר ואבמ״ה לב’נ
משום לפ’מ עכ׳ד .לדידי ליכא קושיא כלל הא דהשמיס הרמב״ם
הך דרש נתן דלא יושיע כוס יין לנזיר ש׳ .דכבר הביא הרמב׳ם
דן זה לפני עור הרבה פעמים .בה׳ רוצח (פייב ה׳ י״י) כשב
הרמב׳ם .אסור למכור כלי זיין לליסעים ישראל שנמצא מחזיק
ידי שבש עשרה ומכשילו .וכן המכשיל סיר בדבר .והשיא מצה
שאינה כוגנס לו .וחיזק ידי שבש עברה כו׳ הרי זה עובר כלא
שעשה שנאמר ולשי שר וגו' .וכ’כ בה׳ נזילה (בפ״ה ה' א׳).
אסור לקנות דבר הגזול  pהגזלן ואסור לסעדו על שימיו וכיוצא
בכן .מחזיק ידי שבש מבירה ושבר על ל’ש מלי לפני מור.
(וכפ״ד מה׳ מלוה כיב) היכישהי׳ סרסור בין הלוה נשבית או
שסייע אמד מהן או הורהו סובר בלפני מור( .ובפ״ה פה׳
נזירות ה׳ כ׳) המסמא אס הנזיר אס הי׳ הנזיר במזיד לוקה
והמממאו שבר בלפני פור .וק (בפ״ו מה׳ כלאים ה׳ ל״א).
המלביש ששרו כלאים אם הלובש מזיד הלובש לוקה והמלביש
שבר משום לפני פור .ואם לא ידע הלובש שהוא כלאים
‘המלשש״לוקה והלובש פשר ועי׳ שם בכ'מ( .ובפ׳ג מה׳ אבל
ה׳ ה׳) המסמא אס הכהן אס היו שניהם מזידין הכהן לוקה
והמטמא שבר משום לפני שר ואם הי׳ הכהן שונג והמטמא
מזיד הרי זה שטימאו לוקה .א*כ לא הי' צשך הרמב״ם להביא
הך דרבי נתן לא יושיע אדם טס יין לנזיר ואנמיה לב'נ.
דשכח מכל הני שכשא הרמב׳ם אפ׳ג דלנוחן שש שבר בל״ע
כמו בממפא את הנזיר ומסמא אס הכהן .דלדידי׳ ליכא איסור
פומאה אפ״ה אסור מפום ל׳ע .ושד דלא גרע מנושן עצה•
שאינה כזגנס .ובה׳ איסורי ביאה (פכ׳ב ה׳ ו׳) הביא הרמב׳ם
האי שנא דמשנישין דע״ז (דף כ״ב) .אין מעמידין בהמה
בפונדקאוס של עטים ואפי׳ זכרים כו׳ ואין מוסרין בהמה
וחיה וסוף לחמה מכלם כו׳ מפני שכולן משושן על הרביעה
וכבר בארנו שאמיץ בזכור ובהמה ונאמר לפני עור לא ששן
מכשול א״ה לא צשך הרמב׳ם להביא דלא ישן אבמ״ה לב’נ.
דממילא שמעינן מהא דאין מעמידין בהמה כו׳:
קשה הא דהשמיע הרמב"ם הא דאמש בע׳ז (דף ו׳).
דלפני שר הוא דוקא .היכי דקאי בשש עבש דנהי־א.
אבל היכי דלא קאי בחרי עבש דנהרא ליכא משוס לפני עור.
ולכאורה אפשר לומר בזה .דהרמב״ם ס׳ל כמ״ש הסוס' והרא׳ש
בשבח (דף ג׳) .דמפרש הגמ׳ בבא דששא .פשט העני אח
ידו לשים ונחן למוך ידו של בעה״ב כו׳ העני חייב ובעה׳ב סטור
הוא פטור ושחר שיש במק של עכוים !בעטים עייש.
דבלא׳ה הוי איסורא דעובר בטה״ב בלפני מור  .ואפי׳ דשיש
דלא קאי נשרי עברי דנהרא .דהרי יטל לישל מעצמו מכל
מקום איסורא דרבנן איכא שיש  .וכיה הרין בעיז (דף ו׳).
הא דקאמר דהך דר’נ הוי בקאי בחרי עבש דנהרא .מיהו משמע
דהני שלי לאיסורא דאורייתא .אבל מכל מקום איסורא דרבנן
שהא איכא .שהרי מחוייב להפרישו מאיסור .והאיך מסייע
ידי שבש משרה .וכיון דאפיג דלא קאי בשש עבש דנהרא
איכא איסורא דרבק .א'כ לא הי׳ להרמב״ם להביא דין זה.
דאפי' בתש עברי דנהרא אין לוקין על לשי עור .ולהיכי דלא
קאי בתרי עברי דנהרא ג״כ אסור מדרבנן ומכין אותו מכות
מרדות כמו בכל איסור דרבנן:
אכל לי נראה אט' להר׳ן ותוס׳ ורא׳ש דגם היכי דלא קאי
בתרי עברי דנהרא איכא איסורא דרכק  .זהו דוקא
לישראל שבל לעטים פלא קאי בתרי עברי דנהרא שיכול
ליקה האיסור מעצמי אפי' חיסורא דרבנן נ״כ ליכא .וראי׳
מגמ׳ (דף ו׳) דאבעי׳ להו הא דאסור לשאת ולתת עמהן
לשי אישק ג׳ ימים .אי משוס הרוחה או משוס לפני עור
ולמאי נמקא מינה דאית לי׳ בהמה לדידי׳ .אי משום הרוחה
הא קא מרוח לי׳ .ואי משוס לשי עור הא אית לי׳ לדידי׳.
והא שקר איסור לשאת ממהן ג׳ ימים קודם הוי רק איסור
דרבק .והיכי דלא קאי בפרי עבש דנהרא איכא ג״כ איסורא
דרבנן .א'כ מאי קאמר אי משוס לפיט הא איחלי' לשדי׳
ד׳ממ הוי אישר דרבנן וגס משם הרוחה לא היי רק אישר

אך

־

יעהב

דרבנן .וע'כ דגם הרין וחוס' מורי דבעכו״ם לא הוי חיסור
דרבנן היכי דלא הוי בתרי עברי דנהרא כיון שיכול ליקה
מעצמו .רק בישראל דמשוייב להפרישו מאיסור ע״כ איכא איסורא
דרבנן אפי' היכי דלא קאי בתרי עברי דנהרא:

לחנה

השיך ביו״ד (סי' קנ״א סיק ו׳) .כתב ג״כ לחלק
בדברי החום׳ והרא״ש והרין דלא כתבו רק בישראל
דמחוייב להפרישו מאיסורא איכא איסורא דרבנן אפי׳ היכי דלא
קאי בחרי עברי דנהרא .אבל בעטים וישראל מומר שאיט
מחוייב להפרישו מאיסור היכי דלא קאי בחרי עברי דנהרא
אפי׳ איסור דרבנן ליכא .דאל׳כ יסתרו דברי הרא׳ש והחום׳
אהדדי דבע״ז (דף ו׳) בסוס׳ דיה מנין כתבו דאסור להושיע
איסור למומרים דוקא היכי דקאי בתרי עבש דנהרא עי״ש.
והוא תמוה דפשיטא ישראל מומר דקידושיו קידושין כישראל
גמור הוא אי הוי מצינן למחויי בי' ואיכא לעולם איסור דרבק
אפי' היכי דלא קאי בתרי עברי דנהרא .ועי׳ במנ״א (סי'
שיד ס״קח׳) וע'כ סחוס' והרא״ש דבע״זס״ל בעטים היכידלא
קאי בתרי עבש דנהרא לעולם ליכא איסור דרבנן .שוב ראיתי
במנ״א (סי׳ שמ״ז ס״ק ד׳) כתב ג״כ לחלק בין ישראל לעטים
היכי דלא קאי בתרי עברי דנהרא .וכ*כ הרין בפיק דפ׳ז
בשם הרמבין עייש .וכן משמע מדברי התוס' בחגיגה (דף
י״ג) דיה אין מוסרין עייש :
מיושב מה שתמה השיא בס׳ טורי אבן בחגיגה בהא
דע״ז (דף ניא) .רשביא אומר לא ישכיר אדם שדהו
לכותי משי שנקרא על כמו כו׳ ופריך מאי אריא משי שנקרא
על שמו תיפוק לי׳ משוס לשי פור לא תתן מכשול ומשני חדא.
ועוד קאמר .חדא משוס לשי עור ועוד מפני שנקראת טל
שמו .למה לשנויי שינויא דחיקא לימא בדאית לי׳ לכותי שדה או
יש לו לשכור שדה אצל כותי או טויג אחר דמבוס לפני עור
ליכא .כיון דבלא״ה יש לו לכותי פדה או יש לו לשטר כמיש
בע״ז (דף ו׳) בדאית לי׳ לסטים בהמה לדידי' ליכא משום
לשי עור  .אבל משוס טעמא דנקרא על שמו אפי׳ כה״ג
אסור .ולסמיש איש דרבי שמעון בר אלעזר ס״ל דטתי׳ גרי
אמת הן דהא פריך וחיפוה לי׳ משום לפ״ע וכמ׳ש התום׳
וכישראל מומר אפי׳ היכי דלא קאי בתרי עברי דנהרא איכא
איסור דרבנן דאסור משום לפני עור .א'כ פריך «מ׳ בפיר
תיפוק לי׳ משוס לפיט דאע״ג דאיכא שדה אחרת לכותי איכא
לשי עור מדרבנן:
לפיז אכתי קשה למה השמיע הרמב״ס הך שנא דרבי
נתן .גבי עכו״ם היכי • דקאי בתרי עברי דנהרא עובר
בלשי עור והיכי דלא קאי בתרי עברידנהרא ליכא איסור אט'
מדרבנן .גס למה השמיט הרמב״ם האי מימרא דר״א בחגיגה
(דף י״ג) אין מוסרין דבש חורה לעטים שנאמר לא פשה
כן ט׳  .לכן נראה לי דבע׳ז (דף כיב) שיך הגמ׳ בהא
דחני אין מעמידין בהמה בפונדקאות של עטים משי שמשודין
על הרביעה .מהא דתני לוקחין מהן בהמה לקרבן ואינו
מוששין לא משום רובע ולא משום נרבע  .ומשני עכו״ם מס על
בהמתו שלא תעקר .ורבינא אמר הא לכתחילה והא שעבד.
א״כ רבינא לא ס״ל הא דעט״ם חס על בהמתו שלא תעקר.
ותנינן אץ מעמידין בהמה בפונדקאות של עטים משמע אפי'
איח לי׳ לטכו״ם בהמה לדידי׳ אפיה איכא איסורא דלפ״ע .ע׳כ
דחי הרמב״ם האי סוגיא דע״ז (דף ו׳) .דקאמר היט דאית לי׳
בהמה לשדי' ליכא משום לשי מור וכן האי מימרא דרב אסי
בשיגה דע'כ מיירי כמיש התוס' דאיכא טתי אחר ללמדו
מפום דלרבינא דהוא בשרא ס״ל לכתחילה הא דאין מטמידין
בהמה בפונדקאות של עטים .אפי׳ היכי דאית לי' לשדי' ,וכן
אין מוסרין בהמה לרועה שלק דהוי ג'כ לכתחילה א׳כ אפי'
היכי דלא קאי בשי עברי דנהרא איכא איסור לכתחילה גס
גבי עכוים משוס לפ׳ע:

לבזה

אך

[(ראיתי

למעכ׳ת שהביא בשם כרז’פ (סי׳כ״זוסי׳ סיב) להקשות
בסוגיא דפשחים (דף נ״ב) .דפריך והרי אבר מ! החי•
דנתיב לא תאכל הנפש עם הבשר ותניא רבי נתן אומר מנין שלא
יושיע אדם טם יין לנזיר ואבר מן החי לבני נח תיל ולמי עור לא תתן
מכשול הא לכלבים שרי לוקחי במ&רנסת דלישראל בשחיטה תליצ4
מלתא שש ולב״נ אסור .כמ״ש הרחבים (פ׳ע מה׳ מלכים ה׳ מיד) ־
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ברית יעקב  -א (או״ח ,חו״מ ,יו״ד) ליבשיץ ,ברוך מרדכי בן יעקב עמוד מס 64הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

כיד /°j
הגהות

פרשת קדושים

מהרי״ד

יי

פרלן נ א אמי לו ר׳ע ט׳ אפי׳ טלו עוללות [א׳ב למה נאסר ש מנצור לא תעולל]
נדאווייתא עכ׳ע
שיטל כצ׳ל ונ׳ה במשנה ספ׳ו רפאה וטנא נרסנ׳ס שד סט מחטת עניים
1יתא
טל דין שא ונסמ׳ג לאון יש!  :בכל שעה שיוט [לכן נאסר] כי הבצור נצ׳ל ד׳ע  :לין
י קדושים לעניים בעוללות קורס הב׳יו לסנ׳ם שם דק שב וסמ׳ג שס :ב עקן את [האשטל] נ׳
הרי [טאו של נעה׳ב ט׳ על יה נאמר [אל] תשיג נצ׳ל ד׳ת וכ׳ה במשנה ג׳ שי רפאה
״״״,״ ״״■ בלומר
;יו׳ ררנז ישנת פרק נ' גז׳ מ•  :נרנז^ס ,J nl״,!."" l-,
וטנא נדטנ׳ס פ׳ד מה׳ מחטת ערים דק ט׳ו ט*ו ובסס־ג לאוק ישו שס אל תשיג גניל
?!י נם ודאית כלומר נהתתנלות גדול ובעיון שמסמנל ומעין ־נהם לאפיקי ואיה ורן
עולים ע׳ ירושלמי שאה פ׳ה קרוב לטש וקרבן אהרן כאן וטנא בסמ׳ג לא־ן דשה:
 £וכמאנומנ׳ס פ׳נ «ז׳ ע׳א דק נ׳ ונסמ׳ג לאוק י׳ר  :יא שנמגנה נכס
נ ואם לאו הרי [הוא] של עניים כצ׳ל ונ׳ה נד׳ת ושלקוט וכ׳ה במשנה ש פת דשאם
ןמ'א על שם]מעשה כצ׳ל• הלולים • גי׳ שכס מלולים נבגים כד«פ אדסבלרויו אין נהם
וטנא טמנ׳ם שם דין י׳ו י׳ס כ׳ ונסס׳ג לאוין דשי ופ׳ש ונסמ׳ג עשק קנ׳ט  :דשל
ללוי נ״ל דילשנן סהא ונתיב נש ואה ובא הלוי והגד וטתום והאלמנה י׳י  :ה יטל
אף נדלית כ׳ה נו׳ח ובילקוט יטא משנה רשד ופיאה וע׳ש מ׳ש וטנא שמנים שב מה'
ממנות עניים דק נרו ט׳ו  :ו ר׳ש אוסר אף חלוקי אגסים הדי הס כדלית וכוקל ד’מ;:
ז תעווג הנח לפניהם נמחינר מגואה נקשיה נ׳ה נו׳ת ובירושלמי רפ ד דשאה הינא גם
יזא’\'כ לא
^ל.ל^םמ;כיה5׳’לא אעשז׳אנל
נש' הר׳ש שם שאין הקטן מושל נה כגדול אית רנעי משמעינה מן הדא סעווב הנח לפניה ש
!דכד-י־ל לא לנס מעשו וע׳ ננירש׳י] בו׳ ומשוס לא יהיה לן ומיק ס׳ל ולא יהיה לן אינו
תמאה וכו׳ משסע דפליגי נהא מר יליף לה מקציר ומר יליף לה מתעמב  :מיל אותם שאם
"יל' ער שימימנה ולא מעשו עובר משמת עשיה וית רעק והרמנ׳ס נס׳ כמצות דין 4׳
כרות כשיראן נט ר לימן הקש וית רענן :מנין שספק לקט וט' מ׳ל לעני ולגר תעווג אותם
”כאןלש?
ונשטיי ה׳ «׳» ד’ 1״׳ ום?'ג
כנת לפניהם משלן איר לא לגר ליתום ולאלמנה יהיה נק סדילן נין מריליה כ׳ה כירושלמי
ספ׳ד כיאה וע׳ש עיד וע! נכלי חולין קליד ־ וטנא נרמנים שד מה' מתטת עשים וין
ט׳ ונהמ׳ג לאוק רשו ומסיים שם ושנחה כוי נסנה שנספרי דוישו שליתום ולאלמנה יהי
™ « אטלט־יא 7׳ קי׳א וסד מלאכי כלל קי' .ובציור השים ד׳ ה׳ ו׳ ועףא
הכמינ נה :שנאמד אל תגוול דל משלי נ׳ב :
»ר ל -לאתשייי מהן דינא נשצמו יעסיק ניה ברמני׳ס ועיק שם עוד נספר צרור
פליטינא ב א מה מ׳ל [מכלל] שנאמר כ׳ה בו ס ובילקוט ונםט׳ג לאוק קנ׳ה אמנס נס'
כסייס שס :
'המצות לרמנ׳ם בלאי רמ׳ו העתיק לש שנאמר ונמנילמא ימרו איתא
ופרה א א ב ד־ הוא למיל נסדר צו פרק י׳נ ׳'ג וט׳ש ונ4מ׳ ונסים כ׳ס ב׳ט וע׳ש :
גם בן לא תגטט כרי אוכרה לגונב חמק ! ב ע׳ס לשקט ט׳ עיח לשלם .ט׳ טנא
ו [מונס׳) תונתט  pה4י׳ נד׳ת וצוין לגרש דמ׳ל למיבמב מונסו וכתב
י rנרמנ׳ם שש ה' גניבה ובטור יש'ע ח’מ רסי' שמ׳א ונסמ׳ג לאוק קנ׳ה  :נן נג בג [אוטי
כמוקושין  pו׳ ועוין שם :
מה׳ ,פסולי
כ׳ט וטנא
נגס־ סולק
ועי נגס׳
סונשהו ועי
סונשט
■ ,
נרמנ׳ס י׳א.....
—------
חולק --
אל מטיל את שלך מכית אחדים שמא תראה גנב וק היה  pבג בג] אומר וטי■ כ׳ה
בפסיקתא ווטרמי ונראה
סיינים תליו
; וה מין אב כל שהוא קודש [ועשאו פיגול) סייניס
עליו כרת כ׳ה כפסי;
י׳ג יי״לו
ובמנסוע ונראיתא כמנסות ר׳ג הקומן 1ד׳•״ 4״1
כעושת _____
רושי גס " ___ -
׳דן*ו£ו
בילקוט ופן הגיה כד׳ת והגם שכן הוא גס נמיספ׳תא טף שי ונכא קמ.א נראה רטסחא
והוא הגואה crnti
שלנו היא הנטנה ועיש בתוספתא ונגס' כ׳ק טף ד׳ נ“ו :וריש י' כיס וחכמים כליגי
נילוש .ונרי -המוות ככנים לכן לא הנאתי דניי כק׳א וכויר  :ופרט לשקצרוה להטים כצ׳ל
ידוש
עליה דנן נג נג אמנם כסמ ג שם הניא לכא דנן נגנב ג נ *היה משן ת׳ל [לא תכחשו
ענייס יין ד׳ ונםס׳ג לאוק רפ׳ד:
מה׳ מתנות עניים
פ'נ תה׳
פ׳נ דפיאה ורמנ׳ם פ׳ב
ד׳ת והיא כמשנה 1׳ פ'נ
■מ
לא משקיו מה מיל מכלל שנאמר ונשבע על שקר למדש עונש אזכרה מנק תיל ולא תשקרו]
מימ אחרו משנהפ׳ו פ׳ד דפיאה והרטנ׳ם שלמה׳ מתשת עניים דין ט■ פשק כת׳ק :
כן הגי׳ נד׳ת יכן נראה שצ׳ל נן מגס׳ נ׳ק ק׳ה :פ׳ש וכ׳ה נם׳ המצות לרמנ׳ם הלק
ז תולש [פי׳ ששוכר השיבולת) ט׳.קוטף נ׳א עוקר וש' ;שעוקר אומה מעיקרה ד׳ת ונירוסבמי פ׳א
הלאיק סי' ימ׳ח ורמ׳ט וכיה נםמ*ג לאוק ר'«  :ך איש באשה [אשה נאיש אשה באשה]
דשאה על משנת• ו׳ טא כמו שטא למיס אכל נמלי חולת קלי! הגירסא אין לי אלא
•י נ נפטקתא ווטדתי ולא תכחשו ולא חשקיו אש׳ כל שהוא נראה לימד
מלן «'ל
קציר פוקר מנין ת׳ל לקצור תולש מנין ת״ל בקוצ pועק לקמן פרק ב׳ ברייתא ה' וע׳
והא הטעם ואסור לגטב אפי' חצי שיטור דאיתא נרמניס ריש ה' גשנה ונס*מ ריש סי׳
רמנ׳ם 9׳ני מה׳ מתנות עניים דין ו׳ וע׳ על דנוי הרסנ׳ם דשם נם׳ כתר מורה לכן הרב
שמיס משים דהיה כחצי שיעור של איסור והגה הטעם והצי שיעיר הוא משים דחוי לאצטרופי
מבתיטשונ ד׳ א׳ פ׳ג וד׳ד׳ :ונל הברייתא כוו הונאה נסמיג לאוין רפ׳ר וע׳ש  :אין לי
וט׳א דאם גנו חצי שיעיר היינו פחית משיה ערוגה דלא מיקיים שה מצות השנה ואז לא
אלא תנואה קטנת מנין ת״ל ארצכם כצ׳ל דית וכ׳ה בפי׳ הי׳ש משנה ו׳ פ׳א דפיאה
גנה יומר ואיב אז נשעה־שמכשש •משקר לחשרו או לא טי לאצערוש וה כנחש וכשקר עם
אמנה ניוושלטי שם טא כמו שכוא כאן :שטא אוכל כו׳ משנה 7׳ פ׳א דשאה וע׳ש
כטתר ני■'! י-א גשב עדיין יומר קס׳ל דאעש׳ג אתור אן מסופק אני אם אינו יק אסמכתא
נש׳ הר׳ש ונשנת ס״ס י ופ׳ש כמוס'  :יהמנואה והקטנית בכלל מה שם והובא נרמנ׳ם
פ׳ב מה׳ מתנות עניים דין כ' :ח ובאילן משנה ה' פ׳א דשאה ונרמנ׳ם פ־א מה׳ מתנות כיון יעקר הגניבה אין רק חצי שעיר או אס טא לאו גמור :ד תיל כעמיתו ס׳ת פי׳
מרלא נתיב איש באשו וא׳ת א׳כ איש ל׳ל ואישר שוינד הכתוב נטוה שאיש נד משא
עניים דין נ׳ ודניי הכהן) משגה שם תמוטס למה טצרן לדייק ממשמעות • ושוב ראיתי לשארי
ה׳ג סוהר׳א אנ׳ד מאמשטרדם נספרו מעשה ווקס ׳על משניות שם עמד נ!הוכ׳ »שונ ליה ומתן הוא ודדן לשקר בענדתו ע' ריש עושן [ג׳ י) וית רענן :ה טפו לנחש טפן לשקר :
ע׳ש :ט פאת שין אין פאת נצ׳ל רת וכ׳ה נפסיקא ווטרתי  :ואין שאה אלא בסוף ו [טנא נרמנ׳ס פיב מה' שטעית דין נ' וסמייג לאוק רל׳ט  :ן [ע' גמ׳ שנת ל* נ]
מינאן אמרו נסן נין במסילה נין באמצע גק בסוף יצא רני שמעון א מר ונלנרכצ׳ל ד׳ת וע׳ ס' קב הישר פיק נ׳י  :ח וכן טא אוחו [ישעיה ניד] יהקרנן אהין כ׳ אשש סופר
ונ׳ה כמשנה נ׳ פ׳א דשאה ונתב עוד הד׳ת טססא אסרתי ואין כיאה אלא כסוף ואם שהצו׳־ה האששית הוטה משל’ :ט גביר [ואיש] גטי ט׳ מיל [יצא] תגזול מה [טל] שה
נתן שן בתחילה נין באמצע יצא רש׳א טמן שן ונו׳ צרין לימן נטף כשיעור יע׳ש נפי׳ נד׳ע והנה התיס׳ והקרכן אטן עמעמו לפרש וה כםלקא ועמק ומיל סה שהיה אסינא
הו? ונירושלמי שס וכימב׳ס פ'נ מה׳ ממטת עניים דין י׳ב פסק כר׳ש וצידד הכסף משנה
שלשון עושק הוא לשון קר וככול כמ׳ש נגמ׳ כיס ניב :ואמרי אינש עתיק לגבך ושרשיי
לומר יאפשר דס׳ל וד׳ש איט חולק אמ׳ק רק מפרש דנריו אמנם אנכי הצעיד ראיתי דכפי'
שס לשון יקר טא וחכייו נאיזט נשך ע׳ר • נאתרא דאמימר עשוק עפבא .וטה אמינא
כמשניות כ׳ הרמנ׳ס וי׳ש סולק<ת׳ק והלכה כו׳ש ־ שוכ צייד הכ*מ לומד משוס דנירושלמי שטא לאו שלא יבנד את האדם יומר ממה שראוי לו קת׳ל  :שנר כבהמה והכלים שכר
מפרשי טעמיה דייש ולי נואה ואפשר לימד משום דםממא דתורת כמים טא נר׳ש ולש זה
הקרקעות מנק מ׳ל לא מלק פעולת ששר כצ׳ל דית והונא בגת׳ נ'מ קי׳א וכן ניר שלמי
אין צוין להגהת הד׳ת כאן והוא רני שמעק רק מסמם התיש לה והגס דסמס נמחניתין שס מפסוק אסר וטנא ברמנים שיא מש שכירות וסמ׳ג לא ק קפ׳א וסיס רסי" שליט ומ׳ש
ומסליקת נכייימא הלנה כסתם ס׳ח סתם נכריימא תכיח׳ דרבים ס׳ל כרש שמעון :
דכקרקעות אין עיבר וע' עדכק ניט י מק־קעי ד׳ו׳ל כמטלטלי דארן ישראל דמי• אמנם וס
י הובא כגת׳ שבת ניג ופ׳ש ובתוספתא ופיאה פ׳א ונייושלמי דשאה פ׳ד משוס חמשה לא נאסר רק לערן מרנין אנל לשאר ידלי שוק הן סכל מקום ונעל נפש יחסיר על עצמו
ונדים וטנא נרמנ׳ם פ׳ב מה׳ סמטת עניים דק י׳ב וםמ’ג לאוין יפ׳ד  :כיצד כו' לקוונו
גם נשכר קרקפות אמנם גם נפסיקתא ווטרמי לא טוכר שכר קרקפות אמנם נסמ׳ג לאוק
סף טול לן פיאה • והא ומגן ש גמרא דשאה משנה ו׳ היה מציל ט טל מחצה לקרושו צוין קפ׳א טנא גם קרקעית :י אלא עד נקר ראשון [נלנר] דית וכיה כבמי ניס ד׳ ק׳ •
י מי דהסשש הוא שלא יאמר לקששו שיטול הבל כ׳נ סג׳ה מרושפ׳ק דנ׳ב סי' מדנ׳ע  :וטנא נימנ׳ס שם ובשמ׳גשם ונטרוש׳ע שם  :יכול אפי׳ מ׳זלא אנדתי אלא [כשילק]
בשיו טא טמן פאה [ענשיו טא טמן שאה] אלא ילט ט׳ כצ׳ל ד״ע ונ׳ה שרושלמי פ׳ד
אמן דית וכיה נגס׳ נית קייב  .הינאה שם וו כנרייתא והנוייתא שלאחריה :יא נמ:ם׳
דשאה שם ולא הניס שאה ע׳ נרכוס ס' טכא דאיכא ש פמסיס דאפשר לומר שבפתח
הניאו התוספתא וחשש עונו וכמש דטיש דוקא לריש דאיט מוזר מל נעל כנית ואנני
האסר הדליק ליכא סשדא וכאן משמע ראש׳ בכה׳ג איכא חשיא יטוייןננ׳י א׳ס ט׳ מרט׳א
נפשי לא זכיתי להבין תראה דטדאי התוספתא חולקת על כברייתא דנטף ד׳ ק׳י :כאומר
ונס׳ אסרי שפר למוכוא׳ן סייס ש וישב וש מצורע ובחידושי מוהר׳י טראני למס' שנת ד׳
לחשדו צא שכיר לי שעלים שניכם איק עוניי ן ננל מלין זה מבש־שלא שכק וש' רשיי ולא
כ״ג ונאסרושס נא׳ס שס ■נשו׳ק שער אפרים ט׳ ע׳ח נהג׳ה נש שס ובחנם צני ט' צ׳א
קרינא שכיר גניה ונפסקה ההלכה כן גרמנים שם וטוש׳ע שם וא*נ סי עדיף החשש מנעה׳ג
ונסה שבסנסי אש הצעיר בחידושי נרטת ד' ס׳  :בברייתא סו ע׳ פו׳ת שת אביהם שלא שכרן נעצמו כגם דדנרן גניה היא ויעיי׳ש נריטנ׳א מסה למה לא אמריק שלוט כמותו
להד׳ר אנרהס כהן סזאמושע םי׳ ס׳יו :יא ר׳ש נן יטדא אומד משוס ד׳ ישמעאל כצ׳ל יב משנה וגת׳ נכא מציפא סיף ד ק׳י ורמשם ופמ׳ג וטוש׳ע שס • יג שנועית לה ■
שת וקרבן אהרן וס׳ סולק קל׳ה  :ובתוספתא דשאה פ׳ב פליגמא מה דמד אמר דסלקו של נסשנה וע׳ש ש ליו .וםנהדרת ס׳ו י ופ׳ה י והובא נרסניס רנכ׳ה מה׳ סנהדרק וססיג
ישראל שיב • וע׳ג בל זה מדאה שלא צדק הגאק מוהר׳א שלו׳א בשוטו לירושלמי פ׳ד
לאוק דשא וכטוש׳ע ח'מ ט'ש< :יד לפני טמא כדבר וט׳ הונא נס׳ המצות לרסב׳ס
דשאה ד׳ י׳ב דאיסא שם ישראל ונבח שטי שיתשן נקשה סלקו של ישראל טיב וסלקו של
טצוה רס׳ט ובסמ׳ג לאוק קס׳ס והא דנקט התנא מציקןוריוקא אש^ ואיירי אש׳ששראל
פט׳ם פטר ר׳ מקיה נשם רש ירשה במחלוקת וב׳ יזוהרא׳פ שם דהן י׳ חוקיה ובו׳ ציין
שנא לישא אשה אן רוצה אשה מיוחסת וק ראיתיונס׳גטל נשמין מלק א' דרוש מ׳א
לסות אסר משגת והקדש קמה וכגם שהרמנ׳ס והר׳ש כמט דמשנה דהקויש קמה
אמנם אפ׳ל דאיירי שכסייען ישראל והוא מותר לישא אוסכ זמיזעז להנק לישא אותכוקמ׳ל
טא במזלוקת על כל זה אין צוין להגיה ונרי הירושלמי דהן מחלוקת קאי על דאע׳ג דאין כישראל מוזני עליה ואשל דמטטס וה נקט הגס׳ נפםשס כ׳נ :ונס׳ו ו׳ •
הן דינא שטא נססלוקת ולתנא רעידת כהשס ולשד מגא בתוספתא ם'ל דגם סלקו
שלא יושיט טם יין .לנזיר הגס דמומר להושיט שהיא איש מיד ואבר ק החי לנש נם כגון
של ישיאל פעור וכן פסק ניס של שלמה ש׳א וחולק סי׳ ב׳ דשותשת פס העט׳ם פעור מן
מנש סעיס של הנהמה קרם שנשחטו השש סימנים או שחתן ממפרכסת דלישיאל טסר
הפיאה שוב ראיתי להפרי חוש נספרו מיס שים פלפל טה ופי' דברי הירושלמי כמו שכתבתי
נשסיטה ולבני נס אטר אעפי׳כ עובר משום ולפש עור וע׳ שוית אמינת שסואל למוהיש׳ק
וע׳ל שוונמי לאמת ודעתו לתייג ש מפות פיי׳ש ויעויין 0׳ פאת השלת! ה׳ שאה ט' ה׳:
פסי׳ י׳ד צידד לומד דכל טכא דהוא אישסצוה לית שה משוס ולפני פור ושאש כנויי דגם
שדן לחייב על כל שדה ושדה ומכ׳ס רפ׳ג מה' מחטת עניים וסמ׳ג לאות רפ׳ו וטא גס מא יבול לסוס נמר ונש  Pכסייס למוהר׳ח אנולעפיא תדר וישכ ש נ׳ט הקשה מתום'
שוושלתי פ׳ב דשאה :
חגיגה כ׳ט שהקשו היי המלמד מייה לעכו׳ס עוכר משוס ולבש עור ונס׳ נש שי שו׳ד
פרק ע א מיק אמרו בקצת מסמאות לימא ד׳ע • ואין צורן למחוק דקאי אולפיל לגדיב
סי׳ ם'כ שלק דהיני שמאכילו שדיס אסור כגם שטא אינו מצווה אנל להושיט לו איש
טל כל שדה נפש עצמה  :אלו מפסיקין ט׳ משנה ושב דשאה וט׳ש כירושלמי
אטר היכי שהוא אינו מצווה ולמאי שפירשתי דהן ניייתא ראשנו כהן מיידי הגס שהוא איש
בק שאה דאטו ואשל והתנא השמיעע רבותא טא לא שאל על אשה וו מה טא
לכהונה אלא טא שאל על נת פלוש "ההוא לכמנה שש לי שחוש על אש הבת אס
הוא סלל [והגס ואצל ויווג סציש נגמ׳ ריש טטה כלשון כת פלוש לפלוש ולא אמר פלושת
לפלוש שם מה הרנה טעמיס] ומצד אניה היא כשירה אן חצר עצמה היא כטלה וכיותר
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יש לומר שש לפלוש שתי כנות והוא שיאל על נח פלוש ואינו פורש נשמה מ השיאל לא
« ל ד׳ת וכ׳ה שס כמשנה ד׳ וטנא ברמנ׳ס שם יי| כ׳א ע׳ש  :ה ולקט קצירן לא מלקט
ידע מחשש שיש על הכת רק על אשה והוא אומר נשירה ואיש מושא כלל שקר מפיו כי
האמת כשירה וניה ששי לא היה נכלל נלאו ולא תשקרו וגס יכול להשמט ו!ה מדוקדק
כנשון דהוליל וטא פסולה לי׳ההוסיף התנא והיא [אינה אלא פטלה] אלא נא לטוות כמו
שכתבתי וטי יודע דהריטנ׳א כריש סופד קטן כ' רלפש עור לא שייך נדנד דאטד רק מורננן
אנל הסוס' ספ׳ק דע׳ו נמנו דפייך גס נשי’ ואסור מדרננן ו pמשמע נמוס׳ סגיגה ’ Z־
שהקשו הא המלמד תורה לעטים עוכר משוס ולפש עור הגס ואיש אלא מדרבנן וכן
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משמע מזרוני ס׳פ׳נלל גמל וכרא׳ש נכא פליעא «׳ איזהו מך סי׳ מ’נ וק משמע
רפ ג ונמש ע ירי סי' ס׳א  :יגיל לא משיל את הקופה ■הראנ׳ד ז׳ל ט' הוכה שיש נס נגד
נירושלפי ריש ס׳ג דמאי והונא כרטנ׳ם ס׳פ א מה׳ מעשר שאסור לימן הרופא לתוך פיו למי ונגד פשתים מסוגייס נה ד׳ת וע׳ נוהסא אסרתי נספרי פלא ינקושלט דפ׳ט
של שולה דמאי הגם שאינו אלא דוכנן וכן משמע כירושלמי פ׳ו רשנועות מל משנה עושין ונלאים  :אק לי אלא פלא ילבש ני* ®’ל לא יעלה ®ליד [סלק לא יעלה] ו׳ס וטנא
בתלוש מקום שהיא נאנל ולא נענו [איט אסור אלא מודנגן] אסוי להשכיר נהמתו לשה ■
נגס׳ כילה י׳ד  :וע׳ש ונקמא ס׳ט ■ ועיש ותמיד כ׳ז • וע׳ש :
וראיתי בס׳  t־מלאכי סי׳ שש׳ו נסתפק היכא דנתן מנשיל והשלי לא עשה האיסור אס הוא פרק ה א פיט לקק יטל שאני מוליא נ׳ה נד׳ת וילקוט וכוכא נו.מ׳ סנמדק ס׳ע ־
פכר וסכיא ראיה ממועד קנון י׳ז ־ וההוא גניא ומחי לכנו גדול ושמתוהו הגם דמן לא
ע׳ם ועיין לפיל 0׳ מלויע׳ כרשת ונים פיק ו* נתסלתו וע׳ כנדה ל׳נ.
מה אותו והקשה מל וה מקדושין ל׳ב י דסקשה ודלסא רתם כריה משסע דנאל וסן שלא רמס ומנתא הוא וכן ט׳ וייס א׳ ש׳ז שלי ראייה להזריע ולוה גם הכי מסתמא מוקסינן ליס
לא עכר • ולקולי מתי העניה נראה דאין ראיה כלל מהן דא ו מגלסין דהתס טק לאסרו כנן ט' ויום א׳ והוכא נומנ׳ם ספ׳ג מה' איטיי ביאה והראנ׳ד השיט דהא אמרים
חכמים להכות כנו הגדול שסא יבעט ל!ה אפי' לא נ״פט כמאה גופה עניי איסורא דרנק ננייתוע י׳א דנשנסה הדופה הינא דקטן פטור גדול נמי פטי ועקץ הרב הסגק דזה אינו
נסו המכה סנירו כיון דאסור להכותו דק המה סנידז עניו איסורא דאורייתא והנא היה יק טנא שהשפחה קטנה אכל לא נשהמעל*ז}ק ואנכי כעניי לא ונימי להבין דאפטיכ אין
מותר מדאורייתא וובק אסרוהו הוה כעוכר סל איסור דוכנן שיש לו עיקר נואוריימא יטה כקטן סייב קרנן קי אי נימא והיא טינת מלקות הגם שהוא קט אנל לא שיהא היא
דמנדינן ליה אכל מך דקדושק כיק רא״די וכלא היינוחא ליכא איסור רק לפני אוי כל כפה טיב קרנן וניותי קקשה על מ׳ש הרמכ׳ס פ׳ט מה' שגגות דק ג׳ ויראה לי שאיני מביא
דלא רפס לא פשה איסור • גס הניא ראיה ממהדא׳ן ששון סי׳ קם״נ והגס שלא נתן p־ pעד שיגדיל ויטה כן ועת ני אס אינו ראוי נשעת מעשה להניא קינן האין יטוייב
הריטת עובר ממסילת ההליאה ולי נראה דגם משס אק ראיס דניק דמינף משפת שימס
אס'כ ואסר הטפוש ראיתי נשייוי כנסת הגדולה נא׳ס נסיף הסער כ׳ נשם המאיח בסו
עניו המלוה איסור גס הלוה מיכף מניד איתודא כשעת שימה וסלו הסנרא נראה דהוה ,שנמנתי דלא אפרני רק שתהא כשפסה טינת אנל הקטן סטו ומ׳ל סלאתי לי רב גדול
מממון לאכול כשר סויד רעלה בידו-גשנ0-לה_גלמןכפיה _אגל אלאו לא עכר • ומה
מחו צי (היומי תמוה על המוות טיס שם נסגהדרק ס׳ט שנ׳ על היאנ׳ד ודנריו תמוטס
מס־קתא !ופרתי כ׳ ושלא לימן מם יק לנרי והוא סבור שני תסריס ותפוסים הוא וכן
דכא נהדיא יליף לה מקרא דואיש וקטן טיב נקרנן ולא מנתי מקוס לתמוה זו ונראה יקיא
מולא מה פנ׳ל ול׳ל יזה סיירי אפי׳ גדלא קא< כתרי סכרי דנהיא וליין ישוב פס הגס׳
דת׳ז 1׳  :למאי הוליך לאוקסי כמר עניי דנהרא  :שנאפי ויראת כאלקיך אני ה' [כל דכר
שמסור ללב נאסר בו ויראת סאלקין) נ׳ה כילקוט וק הגיה נד׳ת ונ׳ה לקמן ס׳ נהר פיק
------------ --------- - --------- —---------- 1ד' כרימת נ'  :־־־
נרמב׳ס וכסמ׳ג שם ז ה הא אם סופשה ט׳ ע' גס׳ גינון מ׳ג :כי לא סופשה [אורעה]
פלה ך א נסח׳ג לאוק סי׳ ר׳ה והובא במדרש רנה דיש מגילת רות פ׳ש ניכה ענף:
כל הפרשה כ׳ה ננוססא אסדיתי ד׳ת  :ן חסד לשק ונל׳ל אשס והניא אף אט יוה*כ ־
ב הואיל והעשיר הוה חייב לפרנסו כ׳ה בילקוט ונסמ׳ג לאוין ר׳ג שלא יאמר
r
אשמו נאסר נאן אשמו ונאמר להלן אשמו מה אשמו האמור להלן מוסרו נדנה אף אשמי
זה פני הוא וקנירו עשיר סליה לפרנסו וכ׳ה כפייש׳י בחומש והפשיר סייג לפרנסו אסנס
האמור כאן מותרו נינה איל אשם נאמר כאן ונו׳ ד׳ת ונ׳ה נילקיט ו5׳■ זית רפק טס׳ל
נם׳ המלות לדמנ׳ס נלאוק רס׳ז הנונזחא נסו שהוא לפניני ■ ג ער נחה [.אני] מביישו כ׳ה
אחי י׳ה פאק יוס’כ מכפר על טיני אשמות ודאק נואיתא פ׳ו וכריתות [ד' כ׳ה] אשמו
בילקוט ונו׳ת ונם׳ הסינון לאו רס׳ב נ' האין אניישנו כלומר שלא אכבד אומו יומר מנעל
האסור להלן נפרשת שטעס קול דשם קאי אסטאס דאה נמועי לו עפות יפול לנדנה
ויט שאינו גדול כמוהו ונסמ׳ג לאק ר׳ג נ׳ האין אכיישנו נשכיל דינר אחד אוננו ולנשילא
אף כאן נאשם כן [ מנחות ק׳ס ־ 1האמיר להלן נכסף שקלים נאשם מעילות פכ׳ל ס׳י :
לסין אומר לו תן לו שאמה סייג לו ד׳א שלא יאמר גדול הוא מקמו שאיט משקר  pלי
ו טא משנה מס' וכחיס ד' ל׳ והיכא נימב׳ס פ׳ד מה' כם לי כמיחדפין דק כ׳נ ולעיל
להאתיט קמר מן האיור ולהדר פנק אפפ׳י שלא יפסוק הדבר כי אם על פי פריס ספני
ם׳ וקיא וינויא וחטאת סוף פיק נ׳א מיימי לה מקרא אחריתי f :סנמד [שהיא מניס^ייי
שעל יר  pמסתסמיס טענומק של פני י ד הוא נגס' שנועומ ל' • ודפכ׳ס דככ׳ג מה׳
אחד] על ניאות כרנה כל׳ל ד׳ת וכ׳ה בילקוט ופ׳ה 3גמ׳ כריתות ט׳ וע׳ש והונא נרסנ׳ם
סנהדרין ובני כמלות שלו סי׳ קע׳ז וסמ׳ג עשק ק׳ז  :ה פה א מטעים דברים ונ׳ל דקאז
פ׳ט מה׳ שגגות דק די וסמ׳ג עשי) יט׳י  :ח עו סיף הפיק הוא כמשנה דכריתות ד׳ י׳
אנעל דק שלא יטעים דבריי קמר מדאי לדיין זית רענן אמנם נס׳ המלות לומנ״ס ל׳ת ש׳א
י'א ובימב׳ס שס ונסמ׳ג שם ונלאוין קנ׳ה  :ח נד׳ת שי' כפי' המוס׳ כאן :
הזהיר מהיות רכיל נו׳ ר׳א פלא תהא כרוכל שטוק דנרים והולך פכ׳ל משמע שלא קאי כלל
פלשתא  3א האין המיוסדת [יטל אפילו נאו לממ ן ומואב מ׳ל וכי תנאו אל כאק
אנעל דק ונ׳ה נם׳ הסיטן רמ׳ג לא תהא כרוכל שהוא סטעק דנריו וכולן ונ׳ה כירושלמי
.נטעתם] נל׳ל ופי׳ [דהנאקאסר] ני תנאו ונאמר בסקוס אחו ט מטאו
דפיאס פ׳א פט רני נסיייה שלא מהא כיוכל הוה מטעק דנרק של זה לוה ושל זה לזה :
בנגעי נמים וגני עומר מה כמס פוט לעמק ומואב דכתיכ נהויא אשר אני טתן לכם אף
גמרו את הרבי [הק 1מכטסין אותם ד׳ת וכ׳ה נמשנה סנהורק ל׳ ־ ונה׳א משלי י׳א:
הכא שרט לעמון ומואב אי נמי וי״י דוט מנסו קדייש כיאה אחד ניאה משמת אעפ׳י שנאו
ח .מנין שאה אמה יודע לו עוות־ ןו׳ת מוחק ערות וגורם זכות וע׳ גס׳ סנהדרק ו׳ :
לעמון ומואב לס יתטינו עד שיטאו לארץ ישראל שמעני טרי] וכלאה  :ר מיכן אמרו
גשנועות ל׳א ־ אמנם נס׳ המלוח לרסנ׳ם הטססא נמו שהוא לפניט וכ׳ה ננל המינון לאו
נר משגה נ׳ פ׳ק דערלה  :נסעו אמפ׳י שלא כינפו כתב הר׳ש כי׳ ישראל נטעו ולא
רס׳ד  :ומטן אס ראית נו׳ להצילו מ׳ל בל׳לד׳ת וכ׳ה נילקוט ונ׳ה נגס׳ סנהדרין ע׳ג •
ירעתי לסם פי׳ כן כי אפי׳ נטעו עט׳ס אחר שנכנסו ישראל לאח ואולי נמל הפי' ה»ה
וכס׳ המלות לומנ׳ס לית רל׳ו ונסס׳ג לאוק קס׳ה והובא שם נרפנ׳ס פ״א מה׳ רולס דק
סונר מיטת הרמנ׳ם נפי' הנושנה שהעט׳ם שנטע לעצמו פטר אכל אס'נ כטנורו פ׳ז
י׳ד י ומנין לרודף ונו׳ גרש נגס׳ סנהדרק ע׳ג ונתוס׳ פס  :יטל לא תקללט ונמיתא ט׳
מה׳ימ׳ש ונטע רנט דין ו׳ וניו׳ד ט׳ יל׳י סכ׳ו דגכיי שנטע לעצמי טיב אין צורן נסוקמי
!,a,הונאה נערכיז ט׳ז :ובריק} «'נ דננא סליעא ונרסנ׳ס פ׳ו מדעות ונא׳ המלות .שלו נלאוין
כאן שנטעו ישראל וכ׳־כ הסמ׳ג עשין קל׳ז ד׳ ר׳א «׳כ אכל טשנאו א ממינו לאח אף מה
סי׳ פ׳ב ש׳ג 'ונסס׳ג לאיי! א׳י׳ :ט לפטי׳ג [מגה] נ׳אבילקוט ונטרק שם הגירסא
שנטעו בכרי חייג וע' סי׳ת ישג׳א מלק חמישי סי׳ נ׳ו ונהג׳ה רחמים לטיס שם •
לפם ר׳ג ברבי :י יא הוא נגס׳ יומא כ׳ג ונדמנ׳ס סיף ה׳ רעות ובס׳ המצות שלו לאוק ונטעתם פרט לעולם מאליו נרה׳ר אכל הטלה עאליו נרה׳י חייג ירושלנד פ׳ק ועילה
סי׳ ש׳ד ש׳ה ונאן נמו׳כ נרישא הקדים מגלן ואח׳ב קררומן ונסיבא נכינוד אנל נומנ׳ס ורמנ׳ס 9׳י עמ׳ש ונ׳ר דין ו' וסמ׳ג פשק קל׳ו ויו׳ד ט׳ רצ׳ד סנ׳ו וכד׳ת הנוסחא ונטעתם
שם כגירסא סוה בשניהם ונן נסמ׳ג לאוין סי׳ י׳א י'כ וכן נס' הסימן נלאוק רמ׳ו רס׳ס אין לי אלא שנטע פלה מאליו מנין מ׳ל כל עץ • ול׳ל דהוא ס״וי נישות טטד :נסע
כגקסא שוה נרישא ובסיפא :יב זה נלל גדול הובא ננראשית רנה סוף נרשה נ׳ד וע׳ש ייחור מגק .נמנ׳ם סם דין י׳א והמ׳ג שם ויו׳ו שם סע׳ז :עזן מאכל ולא עץ סרק נ׳ל
ניפה תאר וסר כקודש ונרקאנטי שם ובירושלמי פ'ט דנזריס כלנה ד' ונד׳ס כ׳ להגיה זה דבא למעט אפי׳ פירות הגדלים על אילני סרק פטורים מתדלה ילאו שמם פדי וית דפק :
ספר תולדות ארס נקם ניוא אלקיס ארס נדמות אלקיס עפה אומו ונראה שהוא מכיש פרט לניטע וכר ר' טפי אוסר אט׳ ט׳ משנה מש עילה וימנ׳ס פ׳י מה' מעשר שני ונטע
נפי׳ כמונו בכאן דמוכס משט פעמים אלקים • וסית דמנן כ׳ וז׳ל כלל גדול מזה פכולט רבעי דק ג׳ וטוש׳ע יו׳ד סי׳ רל׳ד סכ׳ג וע׳ש ננ׳י וסמ׳ג עשק קל׳ד 3:דנר שאין ראו<
אסים נט איש אסו ק׳א ונ׳א פירש דנתיב נדמות אלקים פשה אותו וא'כ לא ירוהו טכ׳ל להם מנין [שיהא חייב] מ׳ל כל עץ כן הגיה ני׳ת ובילקוט איתא וכר שאין ראמ להם
נשם הואנ׳ד וקשה דהול׳ל קרא דנמיב נללס אלקיס ניא אומו דנמיב לפיל מילה לכן נ׳ל חייב וכ' הרד שאק ראוי להם כטן אילן שחשוב כיומי או שאק לו ענפים יניס וע׳
דמקרא ואהנת ליען מקן י׳ל דתכ׳ב לא יאהב הנידו יומר ממנו וא׳כ אס סבירו טטל נירושלמי דיש מס' פילה הונא שם בפי' הי׳ש ,וכאן נתום׳ וניו׳ד סי' דל׳ד ס׳ק כ׳ג :
שירה והוא יולה להסיג גבולו שיהא גס ס־א שוה כמוהו אק איסור נדנד לכן הניא קרא נטעו לעלים וסישב עליו לאכילה ייושלעו שס ותוספתא שם ויסנ׳ס וסס׳ג וש׳ע ט״ד
זה ספר תולדות אדם שהראה הקנ׳הדוי ודודודונזזיו דוד ודור וסנהיגק וא׳כהנלנגורנוכריאת סם ושם • מאימתי מונק לו משעת נטיעתו ירושלמי פ׳ק רעילה ווסנ׳ם פ׳ט עה׳ מעשי
דק ח׳ וסס׳ג עשק קצ׳ו וירד יסי'  : riiכרט לעלים ולילנים ומי גפנים [וסמדר!
מולם וכמ׳ש שמואל קט :אה סכים ימקרי ודני לא יתקיי וא'כ יהיה רודן• אהר הכבוד שאק שם
אדם טגע נמה שמוק לסניד' מנ׳ל א׳י ולי ני&ה ראפ׳ל דנירישלמי נמים שס כתיב לא ב׳ה ממנה ז׳ פ׳ק רעילה ונוענ׳ס ספ׳ט מה׳ מ׳ש ונ׳ר זנסס׳ג משין .קל׳ז וניו׳ד WT1
תקום ולא תסור כין מגידא [פי׳ אק ינול אדם לק*יס רנד זה ני אענ׳י שעשה לו מכירו דל׳ד *0כ ומי גפנים דהיינו כשסותטן הגפן טטף ממט כתו מים  :לרכות את טצן [ג־ל
יעה לא יקום ולא יטור ונתח] הוה מקטע קופד [פי׳ נשי] וממת כנינא לקו דהיינו ענקולקולות וחנירו ארל נעלק ולילנק עודה ר׳ע וע' פ׳ו ופסחים נ׳ז דדריש דרשת
תמוד וממט לידיה [נמסיה  pכקן שכלט כאיש אסד לא יקום ולא יטק] ואהבת אסדינא מקרא וה ז׳ר והוא כן דרשא דלקמן ברייתא ר  :ך לאחר ג׳ שנים יהיה מותי [אפי׳
לייפן כמון רע׳א זה כלל גדול נפורה  pפזאי אומר זה ספר מולדות אדם כלל גדול מזה .מה שגדל נתון שלש] ת׳ל יהיה [נכויימס] תהא לעולם  :להניא את הנטוע נר פתו ט
נראה דשייז למטלה שכלם כאיש א' והייט ניק שכל הנשמות היו תלזק נאיכמו של אדם משנה ב׳ פ׳ק דערלה וירושלמי שם ותוספתא שם ורמכ׳ם פ׳י «ס' מ׳ש ונ׳י דק ד פ ש
כראשון הדי כולם כאיש אפל וגון ונפש הנידו הוא מפו ונפשו המש ועוד אפ׳ל פפ׳י «'ס יסמ׳גשם וטיש׳ע יי׳ד סי׳ רל׳ד סכ׳ה  :ו ושלא יהנה ט [ושלא יילקט אס הנר] ט
נר הקנה טל המלות ד" ב׳א שהמונה של הקו בלעי ענוד ני כבל מגד קולה נל עפלה וערלתם [ערלתו] ערלים כ׳ה נגס' פסחים כ'נ  :ונ׳ק ק׳א • וקדושין נ׳ו י וע׳ש בסוס׳
ומפרשים  :ץ ננס׳ ר׳ה ד׳ ט׳  :י׳ • ע׳ש ובירושלמי שם ונרמנ׳ם פ׳ט מה׳ מ׳ש ונ׳ר וין
לזה שפק אסר זה ספי מולדות אדם כעליק לקד קומה ונזה יזהר שלא יסטא ויפגום הלנם
ט׳ י׳ י׳א י׳ב וסמ׳ג כשין שם וטיש׳ע ט׳ד שם ס׳ד ה׳ • לכטא את הפרט וט׳ משנה ו׳
כקדוש  :ס׳ ס׳ גסל בסטן סלק א' דרוס כ׳ו יכ׳ט  :י 3אילו נאמר בהמתן לא תרביע
עיז ופיאה והונאה נקדושק נ׳ד :והונפלה נפ׳ה דמעפר סם ונפ׳ד ופדי ס והובא נרמנ׳ם
יכול לא יאסוז נ׳ה נו׳ת ובילקוט ונגס׳ ב'מ ל׳א וע׳ש יהונא נרסנ׳ס פנ׳א מה׳ איסורי
ע'ט סס' מ׳ש ונ׳ר דק ד' וטוש׳ע יו׳ד סי' רל׳ד ס' ר  :ח משנה סס ושם ושם ורמג ם
ניאה דין כ׳ ונסמ׳ג לאמן קכ׳ז וכפסיקתא ווטרתי נ׳ .אגל להעמיד נהמה לפני הוכר טן
שם דק ב׳ וע' לל׳ס גילה ה' :ד׳ה ודע לענק במק ה!ה וט' האמור להלן גכ< מעשי שני:
נטט סוסי ל׳ל גס דלישנא טסליא נקט נדאממנן סס נגס' :י 3יד הובאו נרמנ׳ם מש
ט הלום מלמד שטטן נר 4מ' נדלית ד ל׳ה  :ת׳ל ונשנה החמישית ■ שפעמים אף נש״ה
פ׳ט עה' נלאים ונסמ׳ג לארק דפ’א  :טל יטה על נהמה [סיה על טה טסאה על טמאה
טהורה על טטיה] טמאה על טהויה טהורה על טמאה מנק נ׳ה נילקוט ו pהגיה נד׳ע
שמע פ ' ,ים ???״ו?
החמישית אסורק משום יב®® ,י ®'י בפגט 2"51י
־־־ חמישית והטיות אסורק זיע ועק  :ר' יוסי הגליל®1® ,י
ונסמ׳ג שם כגקסא אין לי אלא ג׳ סיני נהמות נ׳ סיני סיות נ׳ מיני עופות נהמה טל
ט ,וט׳ מל נכסה טמאה תל טהורה טהורה על טמאה טה או נהמה על פוף מנין מ׳ל
אס חק מי תשסודו נהסמן לא תרניע וב ,הפמ׳ג פי׳ שממנו למד ג1קה שוה משנת כאשד
ניארנו וכוית ומק כ׳ ני׳ דקיי׳ל טה נכלל נהמה א'נ הא'וכתיב נהניתן אף טה נכלל
.™.
״
פרכ^י^א כצ׳הנדי״תא הוא נכבל׳ סנהדיי]  ™ • J-B״,״ ״ן
ולכן סד׳א 7ו?א נהמה על טס הוי נלאים דהוי פני מינים ממם ועיק פ׳ס דכלאיס עכ׳ל
נפשה וימנ׳ם פ׳א מה׳ שחיטה רן נ׳ יע׳ו ושרע ירד סי׳ כ׳ז וע׳ י2
r u
ה*1ר ונקושלמי פ׳א דנלאים פוף מנק אית תנא מני סאת סקוסי תשטורו ואיס תני ממתן
מלק .קנ׳א דאינו אלא אסמכתא •י יהיס יז״ם ?’”3ף ״י,״ ” י”י ? ’’
לא סיניע נלאים וזק הזה הוא כמפנה פ׳ס דבלאים משנה נ'  :מז ת׳ל [שדן] לא כלאים
ההננטת רן ד׳ וסמ׳ג לארק שנ׳ד שאק מברק מ׳ לסגהייי! שהיצי ?
כן הגו׳ נו׳ת וע׳ גע׳ ורש׳י מועד קטן נ׳ :וקידושי מטנ׳א שם וע׳א ם׳ד ־ ונוש׳י סס
ומנות נ׳א  :ויש׳י שם וקרבן אהרן כאן וע׳ ס׳ טדי אכן במגילה י׳ג • הארק להוכיס
וצוננן לינא איסור נלל נסקייס וע' ידושלט נ׳ס דכלאיס  :ין ולא פן סרק על גני פץ
סדק  pהגי' נד'מ אנן גס נירישלמי פ׳א ונלאים לימא משסע דאק אסור עץ סרק טל
_
_
ס׳ו
גני פץ סרק רפו" ן נכי׳ הי׳ש פ’א דנלאיס משנה י' הניא שסיהנוססאות וע׳ש ונוסנ׳ם
 /CW :פ5נע m811“0
פ׳ג «ה׳ נלאים נא הניא איסור עץ סרק על גני עץ סדק וע׳ גע׳ קד6.ין ל׳ט ] :שגעה מים זכר] על׳העגים י®,
יח ינק לינות את בלנדס עשנה ע׳ פ׳ע מלאים ורסנ׳ס פי' «ה׳ נלאים וסע׳ג לאוק
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במילי דעלמא וכו' עכ’ל

דלא מטור .יכן מתבאר גס כן בהדיא מלשין התנוך(מלוה

וכן נראה שהיחה גירסח הדשב״ן במג; אבות (פ״ה דאבות

רמ״א רמ״ב) עיי'ש בדבריו .וגם דברי הרמב״ס בסה״ח

דאורייתא היו

קשיא הא במילי

עיי״ש.

משנה י״ב)
גירסא זו.

וא״כ

תקום ונא הטור.

הלכות הלמוד תורה)
חינו ת״ת .כל

התורה.

לפרהסיא.

נוקם זכיכיר כנחש

להרחיק מלב עיי״ש  .ועפ״ז

דאורייתא

בפרהסיא

מה

והכ״ח שם

הביא (סיף

(בדבי־ לא השא) שכתב ולא תטיר בגלוי ונעלם עיי״ש .וכ״נ

כבר

דכל ת״ח שאינו

ניחא

שייכי אזהרות לא

אלא שנזכור לי .וכן נראה מדברי רטנו הגאון באזהרוחיו

עני;

בכל

ובמיל-

שביזהו

ובהכי

נכונים

דעלמא

דבמילי

דברי הרמב״ם

בו משים

שיש

שחילק

הרמב״ם

בין

נדחק למלוא מקורו של

כזה עיי״ש .אבל טפ’ז_

לפי

כביר

בצנעא

הרמב״ם

הדבר מביאר בגמרא שם .דכיון

דדוקא בחילי דאורייתא שרי .דבמילי דעלמא קאי בלאוי
דלא תקים

העור.

ולא

א״כ

דוקא בפרהסיא דיש בזיון

כביד התורה דהוי מילי דאורייתא .אבל בצנעא דהוי מילי
מיהו דברי

דעלמא אסיר.

שדבריו

זה

סותרים

רמ׳ב) דאפי' בזכירת

דלא

על לאו

החינוך בלא״ה תמוהים אצלי

את זה.

דה!א עצמו כתב

(ימציה

חטאו של הטרו בלב בלבד עובר

תעיר ע״״ש .מביאי■

דאע״פ

שאיני שונאו

בלבי טיבר בלא הטיר.

כלל אלא במה שזוכר חטא ר,בירי

ונראה שנמשך בזה אחר דברי הרמב״ן ז״ל (בפרשת קדושים)
שלהב כן וז״ל שם .

ויאמר

תשנא את אחיך

אל

הכתיב

שם יש לטון כ; .וכן נראה שהרי

לא כתב שנזכיר לו .

בפיוט אתה הנחלת

ונטירה

שפיר יש מקום לדברי

דנטירה

הר״ב דינא דתיי

חמירא טפי.

בלב

שהבאתי לעיל.

כיון שאין חבירו יודע מזה

שהוא נוער לו עונו בלבו .משא״נ נקימה דאפי׳ בלא שום

דבור בפה יודע חביירו

השאיל לי.

שלכך לא השאילו משים שהוא לא

מחשבת לבי.

ומעשהו מוכיחה טל

הנקימה בכלל נטירה .יאי
הטור לא הוה

לא היה כתיב אלא לאו דלא

דלא

שמעינן אזהרה

אמינא דלא הזהירה הורה

אלא

תקום .משום

דהיה

המטר בלט דוקא .

על

בלב דמעשיו מוכיחין על מחשבתו לא

אבל נקימה דליחא

אסר הכתוב .וכמש״כ
בלבבך דקאי על

ולזה אין

הסמ״ק בלאו דלא תשנא את אחיך

אדם

שמיתר

דאע*פ

רשע.

לשנאתו

בגלוי אסור לשנאתו בשנאה שבלב .וכ״כ הרמב״ס והחניך
אינו עובר בלא

שהבאתי לעיל דכל שהודיעו שהיא שונאו

תשנא אח אחיך בלבבך.

ולפ״ז נכונים נ״כ

דברי רבינו

וכו׳ .ואחרי כן יזהיר שלא תנקום ממנו ולא חטיר בלבבך

הגאון דל.

מה שעשה לך .כי יתכן שלא ישנא אוהו אבל •זכור החטא

נקימה אינה בכלל אזהרת לא הטור .והא דקתני צברייחא

בלבי  .ולפיכך יזהירנו
טכ״ל עיי״ש .

שימחה פשע אחיי

עכ’פ

לא תקום ולא הטור אינה תלויה
אינו שונאו כלל

שייכא

אחר הרמב״ס ז’ל

וחטאתו מלבו

מבואר מזה דס״ל להחניך דאזהרח
כלל בשנאה .אלא אפי'

אזהרה

שכתב

תרתי

דסתרי.

בפירוש  .אמנם נראה מדברי הרמב״ם (בסה״ח לאוין ש״ד
שהבאתי .

הכתוב

אלא

דל.

אבל

נטירה לא

כשהודיע לו נטירחו

בלאו דנקימה .שהזהיר

שלא

לנקיס קנייני

בפיו

הזהיר
וז״ל שש

מקצתנו והוא

שתעשה מעשה אחד ולא תסור מלחפש אחריו עד שהגמלהו

במעשהו

אשר

הי־ע

יבאהו

אלא בלב דוקא .

השנא משמע לא

משום דלא

הכתוב .היינו

ואע׳ג דנבי

לא

דבלבכך לגלויי דבשנאה שבלב דבר

תתנהג עמו

כשונא .אי לאו דגלי קרא בהדיא בלבבך  .אבל נעירה בלב

ש״ה) דנקימה אסירה אפי' בשתיקה .וכמש׳־כ הראב׳ד דל
דיקא

מקשינן נטירה

לנקימה דאפי׳ מודיעו עובר בלא הטור .אבל עיקר לאו

הקים ולא הטיר הו״ל
ואין להאריך

תקום

למימר דהיינו לאחר דגלי קרא לא

זו .וא’כ איך נמשך שם

מדברי הרמב״ם והחניך שם אין הכרח כ״כלימר
דס״ל דאיסיר ניקם וניער תלוי בהודעת פיו

ודלא כהרש״ל

כשמודיעו

בלא הטור .איכא

בפה נטירהו ■עובר

השנא איצטריך קרא

בזה:

{יהית

דשפיר מנה

דלא הטור לא משמע

דלא

אזהרה לשנאה גלויה  .וזה

דאפי׳

לאו דלא

תקום משוש דאזהרח

שהביאך .והזהיר מזה

כמו

נאמרו לא תקום עכ’ל טיי״ש .הרי שלא הזכיר בזה אלא

היא כל כמה דלא גלי קרא דנם בידוע הזהיר הכתוב על

ולעני!

הנעירה שבלבי :

*־־־

לאו דלפני עור שכתב רבינו הגאון דל שלא
להכשיל מטיף .צ"ע בזה לכאורה  .דכיון דבקרא

כתיב לפ״ע לא תהן מנשל .משמע דמיד בנתינת המכשל
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טיבר בלאו .ו ט״פ שנא ;נשל אדם בו1 .אט״פ שהסיר
המכשל אח’כ מ״מ כבר עבר טל הלאו בנתינה .אבל
מלשין רבינו

הנאין

שכתב

שנא להכשיל

משמע לכאורה

דאין האזהרה אלא על הכשלי; .וכל זמן שלא נכשליארם
לא עבר בלאו.

ואם קדם והסיר המכשל

לא עבר בלא

המעשה עצמה .דהייני מה שאינו משאילו .אבל לא הזכיר

כלים  .איברא דגם לשין הרמב״ש ז״ל (בסה״ח לאוין רצ’ט)

שיס דביר בפה .ומבואר דס״ל דהאמירה שנזכרה בברייתא

היא כלשון רביני הנאין כאן .יז״ל הזהיר מהכשיל קצחני

:גימל איהו כגמולו

מלרמוחו

ומהכשילו וכו׳ .ולאו זה

כילל נ״נ מי שיעזור על עבירה

או יסבב אותה כי יביא

נקימה .משום רמה

לאו דוקא גבי

מוכיח עליו

כדבור .דחבירו

השאיל לו.

משוס שהוא לא

מאיליו יבין שאיני משאילו

אבל בנעירה כתב שם ודל

שהזהיר שלא לנעור 1אע״פ שלא נשלם לו גמול .והוא
שנזכור לו העין שחטא החיטא  .והוא אמרו לא תעיר
וכי' עכ’ל פיי״ש

שהצריך

הרי

שיזכיר לו העין שחטא

נגדו .אבל בשתיקה איני טיבר  .אבל מדברי הרמב״ם דל
(הין! הלנות דטוח) מבואר דגם
שוס דבור כה
וז״ל העושה

עובר

כזה

בלאו

עיבר

בלא

בנטירה בלב בלבד בלא

זה .שהרי בהד־א כתב שם

הטור.

אלא ימחה הדבר

וכו׳ .ובאה

האזהרה

האיש ההוא לעין

ובעזרתו הכפילו ונו' עכ״ל ע״״ש .הדי

דבנל דבריו שנה ושלש דהאזהרה היא על הכשלון .ומשמע
דבנתינת המנשל

לחוד ליכא עבירת לאו .וכן הוא לשינו

(נפי״ב מהלכות ריצח הלכה י״ד).

כל המכשיל עיר בדבר

וכו'

הרי

שכתב שם

ודל וכן

זה עיבר בל״ה שנאמר

ולפני עור וגו׳ גידל ע־י״ם .וכן

הוא לשון התנוך (מצוה

להכשיל

בני ישראל עי״ש .אבל

יל״ב) שנתב וז״ל שלא

הבה’ג וסייעתו הר׳א הזקן והל״י אלברגלוני והר׳ש בן
נטרול ז"ל נתבו האזהרה על נתינת מכשל .ומשמע דס״ל

מלבי ולא יכירני שכל זמן שהיא נוטר אה הדבר 1זיכר שמא
יביא לנקום טנ’ל עי”ש  .הרי מבואר בדבריו דבנטירה

דהנהיב מזהיר על נתינת המבשל ליזיד אע’פ שלא נכשל

בלב בלבד הדבר תלוי .ובלא שים הזכרה בפה עיבר בלאו

אדם  .ואמנם באזהרות אתה הנחלת כתב ג״כ האזהרה על
המכשיל

ספר המצות לרס״ג ז״י ר ל״ת נג נד נה
המכשיל עיי״ש  .והסמ״ג (לאוין קס״ח) והסמ״ק (סי׳ קע״ב)
הלכו בזה בדרך הבה״ג

עיי״ש  .וא’כ נחלקו כזה

יסייעהו

הראשוני׳ ז״ל אם לאו דלפני עור הוא אזהרה על הנתינה גרידא

או דוקא על □כשלון .וכל כמה דלא נכשל אדס

לא עביד

ראיתי לקצת אחרונים דל שנסתפקי כזה .

איסורא .וכבר

מההיא (דפ׳ק דקידישין ל״ב ע״א) דאמרינן

והביאו ראי׳

דר״ה קרע שיראין

באנפי רבה ברי' אמר איזייל איחזי אי

רתח או לא רתח .ופרכינן עלה ודילמא רתח וקטבר אלפני

דשם כתב הרמב״ס ז״ל דהמכשיל את העור

מנדין אותי .

וכתב על זה הראב״ד .כגין המכה אח בנו

הגדול עיי״ש

ובמש״כ בכ״מ שם  .הרי דס״ל דמכה בנו גדול הדל מכשיל

ממש

ולא

זי אבל

ממש״כ

בש’מ

אין

דבריהם נכונים  .וא־ן להאריך  .גס

הריטב׳א (בפ״ב דקידושין מ’ב ט״ב)

אע״פ

(פ״ק

דבקידש גרושה לכהן כיון

דהיינו הך :
עץ" הביאו ראי׳ מדאמרינן (סי״פ איזהו

נשך) אר״י א״ר

שלא בעדים עיבר משים ולפני עור

כל המלוה
תת! מכשול עיי״ש.

ודאי דבהלואה לחוד

ומשמע

לא

אט״פ

וכן הביא

ראי' .ואדרבה יש להוכיח משם איפכא .דהרי התם אמרינן

הריטב״א

דליכא איסור עד דבעיל

קללה לעצמו עיי״ש .ומשמע דר״ל

טלה ור״ל אמר נירס

לפלוגי אתי לומר שאינו עובר בכך בלפני עיר אלא שגורס

משום לפני עור עיי״ש .ואף דהחוס' (בפ״ק דמציעא שם)

קללה לעצמו .ומשמע שם דהילכתא

כתבי דאיכא כזה לאו דלפני עיר טיי״ש  .י׳ל דהיינו משום

טלה א״ל רבנן לרב אשי קא מקיים רבינא כל מה דאמור

מדאמרינן

כויחי'.

בזה

רבנן שלח לי׳ וכו' וגורם קללה לעצמו עיי״ש .הרי

דלא

לפני עור .והריטב״א ס’ל דגם בכה״ג ליכא לפני טור .

אלא משוס קללה .ולא קאמר

טפי

טל הקידושין ס״ל דשייך

דכשבטל קעבר למפרע אף

טכ'פ

מבואר

קיהיב רבינא טעמא

עבר

דאית בה עבירת לאו דאורייתא דלפני עיר .אלא ודאי כר׳ל

עור .וכן ים מקום להוכיח מסוניא

כ״ל דלית בה משוס לפני עיר .וא״כ קיי״ל כרבינא דבתרא

דדטה הריטכ׳א דקודס שנכשל לא

בנתינת המכשול בלפני

היטב.

דסיטה (מ״ד ט״א) טיי״ש

וגס בחשו׳ פני יהושע

היא .וכן כתב הר״ב תום׳

יו״ט שם במע״מ טל הרא״ש

(ח״א חו״מ סי׳ ט׳) פשיטא לי׳ דלא עבר אלפני טור אלא

שם  .וביאר שם עעמא דר״ל ורבינא משום דם״ל דלא שייך

כשנכשל זה שניחן המכשול לפניו עיי״ש שכתב כן בפשיטות.

איסור לפני עור אלא בשעה שנכשל עיי״ש בדבריו .ונראה

אבל הביאו

(מפרק ואלי מגלחין י״ז

ראיות איפכא

ע״א)

בההיא דאמחא דרבי דחזיתי׳ לההוא גברא דהוה מחי לבנו
גדול אמרה ליהוי ההיא גברא כשמחא דקטבר משים לפני
מכשול .דחניא לפני

תחן

טור לא

עור לא תחן מכשול

נמכה לבנו הגדול הכתוב מדבר עיי״ש .הרי דמיד בהכאה

עיבר אלא טל המכשול .וא״כ זה

דר״ל דאינו

אלא כשאפשר שיכשל מיד
שיכשל הלוה
מכשיל.

דהי״ל רק נתינת מכשול קטבר בלפני מור  .איברא דלכאורה

דר׳ל הוה

מינטר

פרדיסא אתא ההוא נברא ואכל

א׳ל נדוי דידי' נדוי דידך לאו נדוי .וכתבו ברא״ש

שס דאע״ג דעבר

בלא תגזל וראוי לומר

שאכל

נדהו לאו

יאעפ׳׳כ אכל

והאיר זרוע והטור

הנתינה לא

דעל זה סמכו העולם שאין

שם

והרא״ש

אבל הרי הרי״ף והרמב״ס

ז״ל הביאו

וכל שאר גדילי הראשונים

הך מימרא דרב להלכה .וא״כ ט״כ

משמע להו דר״ל לא

ובר״ן

אתי לאפלוגי טלי׳ דרב בהכי  .ולאוסופי היא דקאתי דגם

דנתחייב ההוא

גורם קללה לעצמו וליכא מאן דפליג עלי' דרב בהכי .מיהו

דלאחר

הכרח .דאפשר לומר דמאי דקאמר

נביא נדוי .דטבר טל ל׳ח דאורייתא .מימ כיון
נדוי הוא .אבל אס אמר לו אל

הי׳ יכול

זמן

אי אפשר

הפרעון .לא חשיב המלוה

ואין כאן אלא נתינת המכשול .ועל

משם איפכא מוכח .לפמש״כ הרא״ש והר״ן ז׳ל שם בההיא
תאני

נתינת המכשול לפניו .

בשעת

עד שיגיע

מקפידין בכך עיי״ש.

שמתי׳ .א"ל אדרבה וכו׳ .

לא שייך

אבל כאן דבשעת הליאה שהיא נתינת המכשול

עבר בלפני עור .וכתב

רמא כי' קלא ולא אשגח בי'

תאכל

לנדותו .כי הרואה שחבירו עושה

נראה דבלא״ה אין זה

עובר משוס

ולפני טור .לא שעובר מיד

בשעת

הלואה

איסורא בהלואה משוס שיכול

קאמר .אלא דאיכא

לבוא

עבירה .אפי׳ עושה איסור דרבנן .חייב לנדותו כדאמרינן

לידי עבירת לאו דלפני עור כשיכפיר .וכן נראה מפירש׳י

בפרק הדר עיי״ם .והשתא א״כ הכא אם איחא דבנחינה
בלפני עור
לחיד טבר בלפני עור .נמצא דכבר עבר

שם שפירש עובר משים לפני טור .שעולה על רוחו של לוה
לכפיר

בהכאתו .ושוב לאו בר נדוי הוא .אלא ודאי אכתי לא עבר

< f>5fודאי דמשוס שיכול לכפור ליכא עבירת לאו דלפני עיר

בהכאה • אלא שיכול לבוא

לידי עבירת לפני טור ט״י כך

ויבעט בו ולאפרושי' מאיסורא אמרה דליהו׳
כשיחרפנו
בשמחא .מיהו לא משמע הכי מדקמסייס טלה וקאמר דתניא
ולפני טור לא חתן מכשול במכה לבנו גדיל הכתוב מדבר

טיי״ש .ואמאי לא פירש כפשיטו

עד שיכפור

ממש.

ולזה

שיכול

לכפור.

פירש שעולה על רוחו של לוה

לכפור .וא״כ קרוב הדבר שיבוא לידי עבירת

לאו דלפני

עור בהלואה זו .ומכניס את עצמו בכך בספק עבירת לאו
דאורייתא.

ונראה

דאדרבה

משם

יש להוכיח איפכא .

טי”ם  .משמע ידאי דבהכאה למיד קטבר בלפני עיר .אט״ג
דליכא אלא נתינת מכשיל .אלא שיש מקום לדחות .דכיון

דהמלוה טובר מיד בשעת

דהבן גדיל היא מסתמא דמילקא מתקצף על אביו וחזי בי'

שניחן מכשול לפני הלוה שיכול לכפיר .א’כ גס הליה עובר

בישות  .ובזה גופא קטבר הבן טל כיבוד ומורא דאב.
באביו במעשה או בדבור .וממילא
מנטע
אע״פ שאינו

משים לפני טור .משום

קמבר האב בלפני עיר  .שהרי היא

דמפירש״י והריטב״א ז׳ל שם לא

מכשילו לכך.

איברא

משמע הכי עיי׳ש .מ״מ

מעיקר הסוגיא שס אין הכרע .דשפיר י״ל כדכתיבנא .
וכן נראה מדברי הראב״ד ז״ל (בפ״ו מהלכות ח״ת הי״ד).

יד
־1

ולא

לכתיב כגין .דמשמע

הכשילו.

לא

שעד״!

דאפי׳ טל

נתינת מכשול מנדין .

הביאו

ליכא

דמציעא י׳ ט״ב)

נתינת

להשיג על

שנפרע אח״כ כבר היא עובר בלפני עור .ולכאורה אין זו

ז״ל

בשם

מכשיל לחוד .דאל״כ הו״ל

הרמב״ס ולהוכיח משם

עור לא חתן מכשול וכו׳ עיי״ש .הרי דכל כמה דלא רתח
ברי׳ לא עבר על לפני עור .ואף דקצת רצו לגמגם בראי'

בנ
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דאל״כ

בעבירת

קשה אמאי נקט האיסור בחלוה לחוד.

לאו

הרי כיין

הלואה בלאו דלפני עור משום
שמכשיל את

המלוה

דלפני עור  .דמה לי עבירה

בהלואה זז
זו

מעבירה

בד״ה
אחרת .וכן מבואר בתים׳ (פ״ק דע״ז ט״ו ע״ב)
לעכו״ס מזבין וכו' דהא דאמרינן דלא מפקדינן אלא אלפני

אבל אלפני דלפני לא מפקדינן .היינו דוקא בנכרי

שאינו

מוזהר על לפני עור .ולפיכך אם ליכא חששא אלא משים
שימכיר

ספר המצות לרס״ג דל ל״ת נג נד נה
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שימכיר לחבירו שיבשל בו החל לפני דלפני דלא מפקדינן.

אבל בישראל החשוד למכור אסור למכור לו .משום שמא
ימכור

ויעבור הוא על לפני טור  .ונמלא

לעכו״ס

דזה

שמוכר לישראל זה טיבר בלפני עור  .שמכשיל את זה הישראל

טיר.

עןך

נראה ראי׳ לזה מדאמרינן (בפרק ארבע מיתית
נפק״ל מדכתיב יכל
ס״ג ע״ב) דאזהרה למסית

ישראל ישמעי ויראו ולא יוסיפי וגו׳

עיי״ש  .והדבר קשה

עיר לא

חתן מכשיל דאין לך

דתיפיק לי׳ מקרא דלפני

נותן מכשיל יותר ממסית לעבוד ט״ז .וכבר עמד בזה בחוח

ואין זה לפני דלפני אלא
החשוד בעבירת לאו דלפני
לפני מחש עיי״ש בדבריהם .וכן הוא בביאור יותר בחום׳

יאיר (סי' קס״ו) .ומה שרצה שם לתרץ בזה כבר חזר ידחה

חוח יאיר (סי׳ קפ״ה) והוכיח כן מדברי החום׳ אלי .אלא

היא גופי׳ בהשמטות והניח בצ׳״ע עיי״ש .אבל לפמש״כ
עור אלא במכשול ולא בנתינת
דליכא עבירת לאו דלפני

רבינו אלחנן חל לע״ז שם שנדפסו

וכ*כ בחשו'

מקרוב.

טיי״ש

שגמגם קלח בלשון התום׳ שלפנינו

בדבריו .אבל

מכשול גרידא אתי שפיר

בפשיטות .

דהרי המסיח חייב

הדבר בריר דזו היא כוונת החים׳ שם שהרי החום׳ הביאו

אט״פ שלא שמט אליו הניסת ולא עבד ט״ז .כמפורש בקרא

רביגו אלחנן ז״ל

ובמחני׳ (דפרק ארבע מיתות ס״ז ע״א) .וכ״כ הרמב״ם
(ריש פ"ה מה׳ ע״ז) עיי״ש .והרי בזה ליכא אזהרת לפני עיר

בריטב״א

לא חחן מכשיל .כיון דאכתי לא נכשל הטור .להכי הוכרח

יבר״ן שם טיי״ש והשתא א״כ כאן אס איתא דמיד בהלואה

אלא דאכתי קשה

סברא זו בשם רבינו אלחנן ז״ל ובדברי

גיפי׳ בתוספותיו
צגיקר

גרידא

הדבר מבואר כן בהדיא .ובלא״ה ודאי

הסברא ברורה מלד עלמו .וכן
קטבר

המלוה

כתבו

עור משוס נתינת

בלפני

המכשול

בלבד .א״נ גס הלוה טובר בלאו דלפני טור משוס שהוא
מכשיל אה המלוה בלפני עור.

והו״ל לרב לומר דשניהם

עוברים בלפני עור .אלא ודאי בנתינת המכשיל גרידא לא
עבר בלפני טור .אלא במכשיל ממש כשיכפיר ולא יפרע.

להביא אזהרת מסית

אחרינא.

מקרא

במדיח דטרח המס לאשכוחי

טיי׳ש .והשתא כיון דמדיח איני מתחייב

טל פיך

כשהודחי המודחים

כמש״כ הרמב״ס (בפ״ד

ועבדו ע״ז.

לכאורה נראה לפמש’כ בחינוך

מקרא דלפני עור .מיהו

ואפי׳ בכפירה גרידא אע’פ

שישלם אח’כ .משים שעובר

דלא תכחשו .והשתא

א״כ לא שייך כאן לפני טיר

לאו שאין בו מעשה ע״’ש.

בלי

אלא

ובפ״ה מהלכות ע׳ז) טיי״ש .שפיר הוה מצי למילף אזהרתו

(מצוה רל״ב) דאין לוקין

אלא במלוה לחוד .אבל הלוה לא שייך בי לפני טור  .דהרי

אזהרתו מדכתיב ולא ישמע

טל לאו דלפני עיר משום דהו״ל

ועכצ״ל דס״ל

דלאו דלפני

טור הוא טל המכשול ולא על נתינת המכשיל לחוד .דאל״ב

ליכא

שפיר הו״ל לאו שיש בו מעשה כשנח; המכשיל ע״י מעכה.

מכשיל עדיין .ובשעת כפירה אט״ג דע״י כפירה זו עובר

ואמהיח לבן נח וכל כיו״ב.

בשטח הלואה כיון דגם המליה אכחי לא עבר א״כ

וכגון מושיט כוס יין

לנזיר

שנכשל הלוה בכפירתו .מ״מ

ואזיל לטעמי׳ כמשכ׳ל שכן דטחו .ועכ״פ ליכא טעמא לומר

משוס זה לא החל לרב לומר דגם הלוה עיבר בלפני עיר.

בו מעשה  .וא״כ לרבי

גם המלוה בלפני עיר במה

שאין לוקי; עליו אלא

משים שאין

חכחשו .ואס

יהודה דס״ל לאי שאין בו מטפה לוקין עליו .הכי נמי דלוקין

אינו פורע כלל טובר גם בלא חטשיק ולא תגזול .וגס לא

דהתם

דחיפיק לי׳ דבלא״ה
שייך לומר שמכניס
שהרי בידו

טבר הלוה בלאו דלא

טצמו לידי

ספק עבירת לפני טור .

לפרוע ולא לכפור .אבל

במלוה שפיר קאמר

רב דעביד איסירא במה שמכניס עצמו בספק עבירת

לאו

טל לאו דלפני

עור .וא״כ

אפשר לומר דבר״חא

דמייתי אזהרה למדיח מקרא דולא י  dc 13על פיך אתיא
למיל[) אזהרת מדיח מקרא דלפני
כר״י  .ולהכי לא מצי
טור .דא’כ

החל לאי שניהן

מיתת ב״ד שאין

לאזהרה

וכשיכפור

לוקין עליו .להכי מ״חי אזהרה למדיח מקרא אחרינא דהשתא

טיר .ועוד נראה

שפיר ליקין על לאו דלפ״ט .ולפ״ז שוב ליכא ראי׳ מההיא

דמדקפסיק רב וקאמר כל המלוה פלא בעדים  .משמט ודאי

דהחס לומר דלאו דלפ״ט אינו אלא טל המכשול מדלא ילין}

דלפני טור

שעולה על רוחו

'טבור הוא ג״כ

דבכל טנין

של לוה לכפיר.

אסור

מיהח
להלית

בלאו

דלפני.

משוס טבירת לאו דלפני עור.

אט״ג דאי אפשר להביא טדים ונס אי אפשר לכתיב שטר
וגם אין לי משכון .והשתא אס איתא דמיד בשטח

הליאה

אזהרת מסית מקרא

דלפ׳ט .דאיכא

למימר דהיינו ג'כ

מהך טעמא גופא  .אבל לדידן דקיי״ל לאי שאין בו מעשה
אין ליקין עליו שפיר

איכא למימר דאזהרת

מסית ומדיח

קטבר מלוה בלפני עור .קשה דנימא דכיון דבהלואה לחבירו

נפק״ל מקרא דלפ״ע  .ועוד דהשתא דקיימינן דטובר בלפ״ט

איכא עשה .דכתיב העבט חעביטנו וכתיב אס כסך תליה

בנתינת המכשול לחוד .א״כ הי״ל לאו שיש בו מעשה ולוקין

וקי”ל דאס זה הוא חובה .וכמש׳כ הרמב״ס (ריש הלכות

טליו אפי׳ לדידן .וא״כ לא הוה מצי למילן) אזהרת מסית

מלוה וליה) ובסה״מ (טשין קצ״ז) טיי״ש .וא״כ ניתי עשה

ומדיח מקרא דלפ״ע דא*כ החל לאו שניה; לאזהרה מיתת

דהעבט הטביטנו ולידחי ל׳ח דלפני טור .אלא ודאי בשטח

ב״ד ולא ילקו עליו .וא׳'כ אפי׳ לדידן היכדח ללמוד הזהרת

בשעת מכשול

מסיה ומריח מקראי אחריני .ולעילם אימא לך דאיתי'ללאו

מקיים

לחוד .תיברא דבעיקר הך

הליאה ליכא טבירת לאו דלפני טיר

אלא

דהיינו בשטח כפירה  .ובשעחא דקטבר בלאו לא

דלפ״ט

אפי׳

בנתינת מכשיל

עשה שהרי כבר לוה  .וציכא עשה דלירחי .ל׳ח דלפניסור.

סברא אי חשיב כה"ג לאי שניהן לאזהרת

ושפיר קאמר רב דכל המלוה שלא בעדים עיבר בלפני טיר

לוקין עליו נחלקו הראשיניס

וחין לימד דלהכי לא שייך כאן עשה דוחה ל״ח משיש דגם

מי .שהחשיך קנ״ד ע״ב) בד׳ה בלאו נמי יכי׳ ע״ש״ה ובשאר

הליה עיבר בלטני/עור כמשכ״ל .ובדידי׳ ליכא טשה למירחי

לפני טור דלוה .והיפי
לזה .דא׳־כ טיקר;האיסור משוס
שביק רב טיקרהאיסור של לפני עיר דלוה ונקט לפני

עור דמלוה  .ובלא״ה חא דהא כיון דהמלוה לא עבר בלפ״ע
משום דעשה דחי ל״ח ממילא גס הלוה לא קעבר

מידי.

דיכהי ובשאר

מיתה ב״ד שאין

חל .כמביאר בתים׳ (בפרק

ראשיניס חל ואכמ״ל בזה:

אמנם

לכאורה נראה ראי׳ מוכרחת דעובר בלאו דלפ״ע
בנתינת מכשיל גרידא אע״פ שלא נכשל זה שרצה
להכשיל! מדברי הירושלמי (פרק ארבע מיתית ה״י) דמבואר
שס דאע״ג דהנן ההם (ס״ד ט״א) ־במעביר מזרעו למולך

דליכא מכשיל וא״כ עכ*פ שפיר מוכח משם דליכא עבירת

לא מיחייב מיתה אלא

לאו דלפ״ט אלא במכשיל דיקא .ולא בנתינת מכשיל גרידא:

העביר אי העביר ולא מסר

במסר

והעביר .

אבל מסר ולא

פעור  .מ״מ גס במסר ולא

העביר

ספר המצות לרס״ג ז״ל ל״ת בג נד נה

נד
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העביר עבר מיהח בלאי דמזרטך לא חחן להעביר למולך.

שתירצו בזה אינו מספיק כלל .דמש״כ הרה׳ס ז״ל (בפרשת

ולחד מ״ד ם׳'ל כתם דליקה משוס לאו זה  .ועכ״ם לכ״ע

דהמיך

היא טיבר מיהת בלאו זה■ אפי׳

העביר  .כמו

מסר ולא

שיתבאר אצלנו לקמן (בלאו קי״ח) עי”ש .הרי דכיון דכחיב

להעביר

לא ההן

למולך עובר

בלאו על הנהיגה לחוד.

קדושים) דהיינו טעמא משים דאיתקיש עיר לחרש
לי׳

חרש  .מה חרש דהתם

בלאו דלת תקלל

חרש אך עור דהכא

לחי דוקא

דיקא

לאי

עור ע״׳ש .

כבר דחה

הר״ב קרבן אהרן שם עיי״ש בדבריו  .ומה שתי׳

הרג׳א

אט’פ שלא העביר  .וא״כ הנא נחי בלאו דלפ״ע לא מחן

דל הביאו בק״א שם דמדכתיב בסיפא דקרא ויראת מאלקיך

מכשול ראוי לומר דבנחינת מכשיל לחוד טיבר בלאו אע׳'פ

משמע להו הכי  .דלא שייך לומר כן אלא על הנעלם בלב

דהבה״ג וסייעתו ז״ל

ואינו יוצא לפועל שאין מורא בעשייתו חלת ליודע מחשבות .

דמזרעך לא החן וגומר

ונראה

שלא

מכשול .

הי׳

לטעמייהו

בפ״ט

במנין

זה

לאו

הלאוין .

זה קאי לאזהרה

במקומי

וטפ״ז

שמנו

איזלי

נראה

וזהי

למסר ולא

היא על נחינח המכשול

עיר
אבל

שיתבאר

העביר  .כמו שיתבאר לקר;
דלפני

כגין שמפיל קירה או אבן לפני העור כמו שלא בכוונה ובאמת

שלא הכשיל .

עושה כן בכוונה להפיל־ .וכיו״ב משכחת לה גווני טובא שהדבר

הירושלמי מאיזה

של אדם אט’פ שהדבר יוצא לפועל  .כמו לעני;

דרזהרה

כאן

לחוד אע״פ

וסייעתו ז’ל שדחו דברי

הרמב״ם

דבמסר ולא העביר

מטס .וס״ל

הירושלמי

עיי״ש .אזלי

שם

לכל הוא עיי״ש .

פשוט דגם בטור ממש ומכשיל ממש שייך בו ויראת מאלקיך .

ס׳ל גם

להכי

שם .

ט*פ

שס דלאו

ואם

טור ומכשול כמשמען זהו דבר נעשה

בידים

לדעתי גס זה איני מספיק כלל  .דהדבר

אפי׳ אזהרה ליכא כמו

גם

לשיטהייהו  .וס’ל

כאן

מסור ללבי

קימה והידור מפני
שדרשו בספרא

שיבה וזקן דכתיב בי׳ ויראת

(כרשת

מאלקיך

קדושים פ״ז) ומייתי לה (סופ״ק

דכנחינת מכשול לחוד כל שלא הכשיל ולא אהנו מעשיו ליכא

דקידושין ל״ב ע’נ) יכול יעצום עיניו כאילו לא ראהו ת״ל

מנ״ל לדחות דברי

הקים ויראת דבר המסיר ללבי של אדם נאמר ויראת מאלקיך

הירושלמי אלו .מ״מ חזינן דלעעמ״הו אזלי גם כאן כהחם

עי”ש .הרי דאע׳'פ שהכל רואים שאינו קם מלפניו שייך

שלא מנו לאו זה בפ״׳ט .ולא מנו במולך אלא מצוה אחה.

בו ויראה מאלקיך כשמטציס עיניו כאילו אינו רואהו .וכן

דודאי עיקר

לאו  .ואך

וזו

דבריהם צ״ע

היא נ״כ דעת רבינו הגאון ז"ל  .אך דלקמן

דגם ע*פ הירושלמי ניחא מה
בחילך

אלא לאו אחד

שלא מנה

יתבאר

ברביח דכחיב ויראת מאלקיך ודרשוהו לחולה מעותיו בנכדי

רבינו הגאין ז״ל

ומלוה אותם לישראל ברכיה (בר״פ איזהו נשך ס״א ע״ב)

כאן

לכל .מ’מ

ש טחי עיי״ש  .מ״מ

לפיס

מוכיח שלא הלך

בזה

בשיטת הירושלמי

ואילי אפשר לחלק ולומר

דשאני ההם דטל

עביד .וכן בכל דיכחי כיו״ב.

חזינן

דלכאורה

1צ’ע

למה .

ההעברה כתיב לאו בפ׳ע דכחיב לא ימצא בך מעביר בנו
ובתו

עיי׳ש.

אך ע״פ שכדבר יוצא לפועל ונראה

שייך בו ויראת מאלקיך כשעושה החבולה או מנקה את עצמו

כאש .ולזה כדי שלא לאפישי

נחדא מילחא .

לאיי

לפני אנשים דלאו באיסירא

וא’כ כאן נמי משכחת לכו כמה גווני שיכול להצטדק לפני

בני אדם אפי' במכשיל ועיר

כמשמען ממש.

ושייך בהו

איה לן לפרושי דקרא דלא מהן להעביר אחי לאזהרה למכר

ויראת מאלקיך היודע ובוחן

ולא העביר .אבל כאן דלא כתיב אלא חד לאו  .מפרשינן

לעקלקלות  .ועוד זאת אני תמה דא״כ הא דתנן (סו״פ איזהו

נתינת

נשך) דהמלוה והלוה בד ביה עוברים בלפני עור משים דכל

טל המכשיל ולא טל

הזהיר הכתוב אלא

לי' דלא

צ״ט בזה :

מכשול ילה מכשול .ועדיין

_

אחד מכשיל את חבירו באיסיר לקיחת ונתינת רבית ע״״ש.

יש מקים עיון בזה מדהניא (בפ״קדב׳ק ט״וע’ב)

רבי

אדם

שלא יגדל

כתן אומר מנין

לבבות

אם כוינהו לעקל או

כלב רע

והדבר נראה

והרי התם לא מיידי בתולה מעותיי בנכרי.
לכל שזה לוקח וזה

נותן רבית ואפי׳ הכי

חנן שעוברים

בתיך ביתי ואל יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו ת״ל לא השים

בלפני עור  .וע״כ היינו משים דהא דכהיב בי׳ ויראת מאלקיך

דלפ״ע הוא

רק לומר שלא יחשוב שאם יסתיר מעשיו לעיני בני

דמים בביתך עיי׳ש .והשתא אם איהא דלאו

הייני

אזהרה לניתן מכשיל אע״פ שלא הכשיל .א״כ למה לי קרא

אדם ע’פ איזה אמתלא ודברי שקר וכיו״ב כבר ניצל מעונש .

דמים בביתך להכי  .ידפוק לי׳ מקרא דלפני

כי יש לו לירא מאלקים הרואה ללבב ויודע מחשבות .אבל

דלא תשים

כלב רע ושילם רעוע אין לך

עור  .דהרי

יותר מזה  .אלא

נתינת מכשול

ודאי

פשיטת דגם העושה בפרהסיא בגלוי

לפני הכל הוא

לכאורה מזה דלאו דלפני

בגלל האזהרה .וכן המושיט כוס יין לנזיר דקתני בברייתא

טור אינו אלא אזהרה להמכשיל .וא״כ כלב רע וסולם רעוע

שעובר בלפני ׳עור .פשיטא דכ״ש כשמשקהו היין לתיך פיו.

ודאי

לאיסורא מיד אפי'
למשמע אלא

טמדני בזה

מה

בדליכא עדיין

מקרא

דלא

תשים

בהן ליכא

מי שיכשל

דמים

בביתך  .וכבר

(עשין ע״ז) .אבל משכ״ל לדחות

קצת לעיל

הכרת זה הוא

שכבר

מוכרת

דחוק עיי״ש .עצב ל נראה עיקר בזה ע’פ

תמהו

האחרוניסז׳׳ל

מנ׳ל

לרז״ל

בספרא

או המישיט אמהיח לבן נח .וכי היסק אדמתי! שכשמאנילו
בידים אינו עובר בלפני

עור משוס דלא שי-ך בו ויראת

מאלקיך .וכן במשקלות אעו מי שאינו טומן משקלותיו במלח
אלא

הדבר נראה לעינים שמרמה!

המשקל חסר ופחות

מכפי

במשקל.

מה שראוי.

כגון

שהי׳

אינו עיבר בלחו

דלת תעשו עול במדה ובמשקל מפני שנאמר בו אני השם.

ובברייתא דתלמודין להוציא קרא דלפני עור מפשוטו דקאי
להזהיר על טינה רעה או שלא להכשיל בעבירה  .ותמחי

אלא ודחי פשיעא דהא ליתא .והכא נמי נהי דיס מכשיל

טל מכשול ממש.

שחינו נראה לעיני אדם בכלל האזהרה .מ’מ אית לן למיימר

להזהר .אבן אי

דגם טור ממש ומכשיל הנראה לעיניס בכלל אזהרה זו דלפני

לא ניחא
שלא

ליחן

דקרא כפשיטו.

שבא להזהיר

לפני עור או מי שאינו יכול

קירה יכיי״ב ש־כשיל בהם ויפיל .וכן מדברי הרמב״ס דל
(לאיין רצ״ט ובסי״פ י״ב מהלכות רוצח) !בחניך (מלוה

עור.

וגס מה שכתב בזה הר״ב ק״א שם דבעור ומכשול

ממש כמשמען לא שייך לשין נתינה  .דמה הוא נותן ולמי

למיכתב
ונא שייך בזה אלא לשין שימה .והו״ל
עור לא השים מכשול .ולזה הוכרחו חז״ל לפרשו

יל״ב) ובכנרג (לאוין קס״ח) מבואר דלאו דלפני עור לא

נותן.
ולפני

ע' מכשיל ממשי גשמי .והדבר תמוה נזנ״ל הא  .יכל מה

על דבר ששייך בו לשין ותינק דהיינו עצה רעה אי כוס יי]

יל ',אלא

טל

עצה

רעה

ומכשול

בדבר

עבירה ולא

לנזיר

ספר המצות לרס״ג דל ל״ת נג נד נה
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לנזיר ואמה״ח לב״נ טיי״ש בדבריו .ואני חרזה דנם לפי דבריו

אמא־ לא שייך נס בטור ומכשול ממש נתינה .כני! שנותן

וז״ל הזהירנו מהניח המוקשים והמכשולים בארצנו יב9הי«

בני אדם.

כדי שלא ימיתו בהם

והוא

אמרו ולא השים

או לשחות דבר מזיקו או ממיתו .וגם לא כתיב

דמים בביתך וכו' טכ״ל עיי״ש .הרי דהעשה דוטשית מעקה

בקרא ולעור לא תקן מכשול אלא ולפני טיר לא תת; מכשול.

בביתך שעמה .לא באו להזהיר

לו לקבול

והל״ת דלא חפים דמים

ועל

המעקה

וכבר אשכחן בקרא בכמה דוכחי לפון נתינה במקיס ידוע.

טל

אט’פ שאינו נותן לשים אדם .ואינו נותן שוס דבר .כמו
כל לשין נתינה דגבי מחן

וגבי כלי

דמים

המשכן .וגבי

רציעת עבד דכתיב ונתחה באזנו ובדלת .וגבי מנחת חוטא

ולא כתב קרא
טליו

לבד!.

שבביתו

המכשול

המכשולים בכלל .בין

בלבד .אלא טל כל

שהם

בביתו בין שהם חין לביתו.

בביתך אלא

החובה

מוטלה

אבל

ברה״ר

משוס

דשם

משים
עשה

שהוא

התקלה.

נתיב לא ישים טלי׳ שמן ולא יהן גילי׳ לבונה .וגבי שמן

החובה מוטלה טל הצביר והב״ד כולם יחד ולא עליו לבדו

המשחה כתיב ואשר יחן ממני טל זר וגו׳ ’.והרכה מאוד כיו״ב

והייני דקחני בספרי (תצא פיסקא רכ״ט) ומייחי לה בב״ק

מקים

(פרק הפרה נ׳א מ״א) ממנו ולא בתוכו .שאם הי' רשות

לפני העדות באהל

הרבים גבוהה ממנו עשרה טפחים ונפל ממנו לתוכו פטור

בשאר

מקומות שכולם אינם אלא לשון

ירוט .וגבי קטורת כתיב ונתחה ממנה

הנחה טל

מועד וגו' .וזהו ממש כלשון הכתוב כאן ולפני טור לא חתן .

טיי״ש  .כלומר כעור הוא משים

וגם שם אינו טנין מחנה למי שיהי' או מת שיהי׳ כהכא  .אלא

של כל הצבור .אבל ודאי חיבה■ על הצבור לעשות

טנין הנחה במקום וא*כ ודאי החמיהא במקומה עומדת מנ׳ל

לרה״ר כדי להסיר המכשול .ואם לאו הס עוברים בעשה

להיציא מקרא זה מידי פשוטו .וראיתי להב״ק (ביו״ד ם־׳ של״ד

ומדרשית שהם בל רבים

סעי׳ כ׳ט) שהעלה ג״כ בכוונת הראב״ד '׳"ל (בפ״ו מהלכות
ת׳ת) דאין אזהרת לפני טור אלא במכשילו בדבר עבירה
וכיו״ב דוקא ולא בעור

ומכשול

כמשמעו ט״״ש .ובודאי

דהכי משמע מברייתא דספרא ומדברי שקר ראשינים

ול״ח .שהרי אפי'

בהי כנסיות

לאו משים שהם אינן

במעקה אי

הוה מחייבינן

לדירה .ואין גגיהס עשויים

הרמבים

וכמש״ב

שאין המכשיל שלו אלא

מעקה

טשויין

להשתמש בהם וליכת מכשול.

רוצח

מהלכות

(פייא

ה״ב) עי־פ״ה

ז״ל

ואכמ״ל בזת .וכ"כ בחיניך (מצוה תקמ״ו הקמ״ז) עיי״ש.

(בהלכות רוצח שם היד) וזיל אתד הגג

כמשכ״ל .וכן נראה מסיגיא דנדה (נ״ז ע׳א) דענה דתנן

וכ״ב

ההם נאמנים הכיתים לומר קברנו שם את הנפלים או לא

ואחד כל דבר שיש בו סכנה וראוי שיבשל בה אדם וימות .

קברנו .נאמנים לומר טל הבהמה אם בכרה או לא בכרה

כגין שהיתה לו באר או ביר בחצרו חייב לטשית לה חוליא

מכשול

וכו׳ או לעשות לה כיסוי כדי שלא 'פול בה אדם וימות .

וכו׳ .פרכינן

והא

לית להו לפני

לא

עור לא חתן

הרמבים

דרשי לי' במחטיא את חבירו

וכן כל מכשל שיש בו הכנת

נפשית .מצית עשה להסירו

ולא איכפת להם אם אנו חוטאים טל פיהם עכ’ל עיי״ש .

(ר*ל עשה דועשיח מעקה).

ולהשמר ממנו ולהזהר בדבר

עיי״ש .ופירפ״י
וע’כ

ודאי לא

וז״ל

בלאו המפירש

מזלזלי

בתורה אלא שהם

בעור ממש ובמכשיל בידים ממש.

מפרשים קרא כפשעי׳

יפה יפה שנאמר השמר לך ושמור ,נפשך (כלומר דטל סכנת

טצמו הוא טיבר בלאו דהשמר

וא'כ אית להו עיקר אזהרה לפני טור אלא דלית להו מה

יפה .ועי׳

שדרשוהו חז״ל על מכשול בטנה רעה ובדבר עבירה 1א״כ
מאי קאמר דלית להו לפני עור  .והא ודאי אית להו .אלא

המכשילות

דלית

להו מה שהוסיפו

שאינם במשמעות

ודרשו מהך

הכתוב ע״פ

קרא

שאר מנינים

פשוטו .אלא ודאי הדבר

ט’א)

ל״ו

שבועות

לך  .אם אינו נזהר בדבר

המביאין לידי סכנה

ואס לא הסיר

והניח

בלא השים

דמים

עובר

וביטל מצות עשה עכ׳ל טיי׳ש .והשתא א״כ ממילא מבואר

דכל נתינת

מכשיל

להכשיל אדם בי עיבר במשה

בידים

ול״ה דועשיח מעקה ילא תשים דמים.

דאם רמיא עליו

בריר דפסיקא לי׳ לתלמודא דכל עיקר אזהרה דלפני טור

חובה להסיר כל מכשיל אע״פ שלא הוא עשאן נ׳ש שהוא

עבירה ובעצה רעה
במכשול נדבר
מכשול בידים לפני עיר ממש אינה

להכשיל בני אדם בהן.

לא קאי אלא דוקא
אבל נתינת
לחוד.

בידים כדי

מוזהר שלא לעשותן

ולפ״ז הדבר ברור דחיפר ביר ברשות הרבים עובר

בלית

בכלל אזהרה זו .והילכך הכותים דמפרשי הך קרא כפשיטי

דאורייתא דכתיב לא חשים דמים בביתך .דאע׳־ג דלכסות

דוקא .בנתינת מכשול בידים לפני עיר ממש .נמצא דלפי

בור ברה׳ר שנא נושאו הוא .לאו עלי' דידי׳ רמיא .אלא

האמת ליח להו אזהרת לפני עיר כל עיקר .והיינו דפריך

על כל בני העיר.

שפיר והא לית להו לפ״ע לא חתן מכשיל .דלפי מה שקבלו

כיסוי ודאי עוכר הוא לבדו עליו בלאו ועשה .שהרי הוא

רז׳ל ואזהרה זו לא קיימא אלא טל מכשיל בדבר עבירה

רחמנא .דכתיב בעל

או טצה רעה

לית להו

לכותים

אזהרה זו

כלל .ועכ״ם

הדבר תמוה טובא לכאורה מנ״ל הא:

ואמנם

הנראה לי בזה דהיינו טטמא משוס דבל מכשול
בידים בין בטור ובין בכל אדם יש בי בלא״ה

אזה.־ ה מיוחדת בפ״ט וגס עשה יש בו מדכהיב ועשית
מעקה לגגך ולא חשים דמים בביתך ני יפול הניפל ממנו

וכמש׳ב הרחבים

זיל (בכה״מ

להסיר המכשולים

שלא יפול
המסוכנין

המסתכן
והרעועים

והסכנה  .והיא

מכל מושביתינו .וזה שנבנה

והסכנות

כותל כביב הגג והביב

עשי; קפ״ד) וז״ל פלונו

הבורות והשיחין והדומה להם כדי

מהם

או

בהם.

וכן

כל

בטל

ההקלה.

הביר ישלם .

'ראיתי

מ׳ח כשעושה

יבעל

הבור

קריי׳

ואע״ם

שחינו

ברשותו עפאו הכתוב כאילו

הוא ברשותו:

להריב מל'מ (פ’ב מהלכות רוצח ה״ב) שהמה
על המהרי״ט זיל בחשובה שנסתפק לומר

יש

דבאיסור דרבנן
הפרה (נ״א עיא)

שליח לדבר

ואזל

כרה

עבירה היינו משים

עבירה

דאמרינן ביר של

היכי משכחת לה אי דשוו הריוייהו

כרי לן

הוא הבור ומניחו בלא

להי

מסוגיא דפרק

שני שיתפין ברה״ר

שליח ואמרי

לי׳

זיל

אין שליח לד״ש טיי״ש .ודבר

שאסור לקלקל

רה׳ר

כדפירש״י שם

המקומית

(לקמן נ’ג ט״א) בד״ה נפל לפניו עי”ש .ואיסיר קלקול

כולם יבנו על סדר שישיר הרעיע

רה״ר מדרבנן .הרי דגם בעבירה דרבנן אמרינן אין
שליח לד"ט עיי"ש בדבריו .הרי דפשיטא לי׳ להרב ז״ל

כתב

ובעשיית בור נרה״ר ליכא שוס איסור מדאורייתא.וכבר

אמרו יתטלה

ועשית מעקה לגגך

ספרי ועשית זו מצות עשה עכ״ל .ובלאוין (רצ״ח)

ולשין

ראיתי

נה

ספר המצות לרס״ג ז״ל ל״ת נג נד נה
ראיתי

(חאה״ט ס•׳ ט״ח) שפקפק בדבריו

במ״במהדו״ק

דקישטא דמילחא דאין
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צריך לכסות ולא קטה מידי .ולא

דאס איהא דחופר בור ברה״ר לית בי' איסורא דאורייתא

פריך אלא אליבא דר״י דאמר דכל המוחיין לקלקל ברה״ר

שאמרו

והזיקו פטורין .דלדידי׳ ע״כ ליכא למימר דאין צריך לכסות

מור,לין לקלקל ברה״ר אס הזיק! פטירין .א״כ כור ברה״ר

כמשכ״ל .וא״כ מתבאר מזה דלדידן קיי״ל דאין איסור מה״ת

א״כ קשה למ״ד (בפרק המניח ל׳ ט״א) כל אלו

אם הזיקו

שיהא חייב

משכחת

היכי

לה.

והוכיח מזה

דאיסורו דאורייתא ושורש איסורו כחב שהוא כמזיק בידיס

ט״’ש בדבריו .ודברי חימא
בידים .דא״כ למה לי קרא

דמדפטרי'

קרא

מממניחי; (דריש ב״ק) דהנן
הבור שאין דרכו

אבל לפ״מ

יש

שביארנו הרי

בדבר לאו ועשה המבוארים

בידים

וכן מוכרח

גבי בור דכהיב ולא יכסנו הכי נמי דאין צריך לכסות  .ודאי

ולא זרז שדרכן לילך ולהזיק

אליבא דכ״ע פריך .משוס דפשיטא לי׳ דבכל מכשול שעושה

ע״כ לאו מזיק

הכל.

חייב על

בידים

אלא

בקרא .וא״כ מאי דפריך בסוגיא דזבחיס סס אלא מעתה

על אדם וכלים

חשיב לי׳ .דמזיק

כהרי

הס .דודאי אין זה מזיק
דבעל הבור ישלם .ועוד

בחפירה בור

ברה׳ר כדעת המל׳מ :

 ✓**7זה הוא רק לפי מה דנקטו האחרונים ז״ל
שאין איסור מבואר בהורה בחופר בור ברה״ר .

טיי׳ש.

לילך ולהזיק

ואם איתא

ברה״ר ואפי׳ ברה״י .קאי

עלי׳ בל״ת ועשה דאוקייהא .

הולך ומזיק יוחר מזה .וטי׳

ולא נראה לו לומר דבמכשול דבור גלי קרא שאינו צריך
לכסותו ומותר להניח המכשול והוא גזה״כ בלה טעם  .ועלה

גופא מוכח

משני שפיר  .ההם כיון דכתיב בעל הבור ישלם עליו הוא

איסורו מדאורייתא .מדחייבה טליו חורה בחשלומין .דאם

דרמי לכסויי .כלומר כיון דקרא דולא יכסנו במקוס תיובא

דהו״ל כמזיק בידים אין לך

בסוגיא דההם (לקמן ה׳ ט׳ב) טיי״ש היטב ואכמ״ל נזה .

ונפי דרכו הו״ל לימד דטדיפא מינה

נרה״ר .

דהשלומין הוא דכהיב .שהרי מסיים קרא בעל הבור ישלם .

בתשלומין משוס דכל שמוהר לקלקל

ע" כ ליכא לומר דלהקל עליו בא הכתוב שאינו צריך לכסות

זה ליהא כדמוכח

דהוה משמע דגם לעני! תשלומין דמיירי בהו פעור מלכסות.

למאי

קרא וכתב בעל הבור יפלס .

א תא דמדאור״חא ליכא איסורא

א״כ לא הוה מהחייב
ברה״ר

פטור.

אם הזיק

בסוגיא דפ׳ק דבב׳יק

דמהא

שם

בחפירה בור

גס

אבל

וגס כי לפ’ז

ט״ש״ה.

דקיי״ל כרבנן דאמרי ההם כל אלו שאמרו מוהרין לקלקל
ברה״ר אס הזיקו

י.מל'מ

הס נגד

איח לן למימר דליכא איכורא

ברה״ר דמהיכא חיתי .וא״כ דברי

טל

בעשייה המכשולים  .ואין לך מכשול יותר מבור ברה״ר .

נכונים .ופפ״ז הי׳

גמרא

דאמר ר׳א

נראה ג״כ במה שהמה

ערוכה (סין) פ’ז

בר״ש

וע״כ מתפרש

לומר יותר דודא' מיפפט פפיטא לי׳ דאיכא איסורא דאורייתא

בשמים ראש (מי׳ י״ח) בהנ״ה

המל״ח בתשובת

הכתוב ולא יכסנו אם

לא יכסנו .וקאמר

קרא אס לא יכסנו ישלם דעילויה רמי לכסויי  .גס אפשר

חייבין.

דאו־ייהא בחיפר ביר

וזה לא יתכן שהרי מסיים

שמטתי

כדבריו

דזבחים כ״ו ט״א).

שמבדילין

בחטאה י.ט ך ומאי

לא יבדיל אין צריך להבדיל .ואמרינן עלה אמר לו ראנד״ר

אלא דפריך דנימא ולא

שכבר חפר הבור

יכסנו דאין צריך לכסות .דאחר

ברה״ר שוב אין

החובה לכסותו מוטלת

דהרי לאו בור דידי' הוא אלא

עליו אלא על כל הצבור.

של כל בני הטיר  .דהא קרקע עולם היא .וכמשכ״ל דמכשול
חובה

היא

להכירו .והכא כמי אעפ״י

לר׳יא אלא מעתה גבי כור דכחיב ולא יכסני ה״נ דאין צריך

שברה״ר

לכסות  .ומשני הכי השתא החס כיון דכחיב כטל הבור ישלם

שחפרו הוא אשמעינן קרא דלא עלי׳ דידי׳ לחוד רמי לכסויי.

טליו רמיא לכסויי אבל הכא וכו׳ טיי״ש .ונחוס' שס כד״ה

ואנן לא קיי״ל הכי .ועלה משני

אלא מטחה וכו׳ עי”ש  .הרי מפורש דמדאורייהא מיחייב
לכסותו .וא’כ כשחפר ולא כיסה עבד איסורא דאורייתא.

עילויה הוא

ישלס

הביר

כיו;

הצבור

דקריי׳

רחמנא

דרמי

בעל

כאילו

התם כיו; דכתיב

הבור

לכסויי .

בעל
כלומר

וחייבי׳ לשלס  .ש״מ

ברשותו .

שאין ראי׳ מפס אלא אדרבה מהתם

דטשאו

הכתוב

איכא ראי׳ להמל״מ  .דהרי לכאורה אינו מוכן כלל מאי דקא

ברשותו

כדאר״א

משני החס כיון דכתיב בטל הביר ישלם טליו רמיא לכסייי.

לי' נחי

ברשותו לטבור עליו בלאו דלא הפיס דמיס אט

אבל לפמש״כ לא זו

ואיזה ראי'

יש מזה.

למאי דקיי״ל כרבנן דכל המומרץ

לא יכסנו.

הבור ישלם מ’מ

אפשר שחינו חייב

לכסותו .וגס טיקר

מאי דפריך אלא מעתה גבי בור דכחיב ולא

נמי דאין צריך

יכסנו

וטכ״פ מביאר דטל חפירת ביר שהוא מכשיל

ומ״ט מהבאר דבמכשול בידים יש אזהרה מיוחדת בפ״ע

מקרא דלא הפיס דמיס בביתך .ולזה לחו

הכי

לכס ה .קפה דמאי פריך ודילמא אין ה״נ

(בריש

פ״ק

דפכחיס).

וממילא קס

לרבים הרי זה עובר על לאו דאורייתא:

אס הזיקו חייבין .וא’כ אט״ג דכהיב כטל

לקלקל ברה״ר

הוא

אע״פ

שאינו

טיר לא

דלפני

ההן מכשול אוקמיהו במכשול שאינו טיפה בידים

דאין צריך לכסות .וטכצ׳ל דהסוגיא אזלא אליבא דמ״דכל

ממש .אלא במשיאו טצה רעה לטשיח עבירה כגון ששואלו

לקלקל ברה״ר והזיקו פטורי; .ולזה פפיר פריך

אם כשרה אשהזו לכהונה והוא אומר לי שהיא כשרה וזה

דנימא מאי וצא יכסנו אינו צריך לכסותו .וא’כ מיובא דב!ר
דההס מהא גיפא מיכח

נישאה והיא אינה כפרה .או טצה רעה שמפסידו ממין בכך
כמו שאמרו בספרא .או מושיט כוס יין לנזיר ואמה״ח לבן

בטל הבור יפלס שי’מ

נח כדקאמר רבי נתן בברייתא (דפ״ב דפסחיס ופ״ק דע״ז).

יכסנו אינו

והוא טנין אחר לגמרי .וצריך אזהרה מיוחדת בפ״ט  .והיינו

אלא בדרך מנאי לומר שאם לא יכסנו יתחייב לשלם  .דאל־כ

דקאמר רבי נחן החס מניין שלא יושיט אדם כוס יי! לנזיר

והזיקו פטורין .והשחא

לב״נ ת״ל ולפני עור לא תחן מכשול .וכסופ״ג

המוחרין

היכי משכחת לה .וטל זה משני
דצריך לכסותו דכיון

דטליו רמיא

דקרא קאמר

לככויי .וע״כ מאי

הי׳ פעור דכל

לפ״ז ההינח לרבי

המוהרין לקלקל
יהודה דאית

דכהיב ולא

לי' דכל

המותרין לקלקל

ואמה״ח

דכחובוח ובכופ׳ק דבב׳י׳ק קאמר רבי נחן גופי׳ מני! שלא

והזיקו פטירין .אבל לדידן דקיי״ל כרבנן דאמרי כל המיחרין

יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו ולא יעמיד סולם רעוע בתיך

קושיה רב אחא ב,יי׳ דר׳א

ביתו שנאמר ולא הפיס דמים בביתך עיי״ש .וכנראה הנך

לדוכהה  .אימא ולא יכסנו אינו צריך לכסות .ולדידהו לא

בהדדי הכינהו .וקדריש מקרא

לקלקל והזיקו חייבין

&’T

הדרא

חרתי ברייחות

דרבי נחן

דלפני עור אזהרה למכשול הדעת
שינויא דרב אשי כמשכ״ל.

וטכצ״ל דלדידהי אין ה״נ

שמסכל דעתו ומחעהו
לעשות

ן

ספר המצות לרס״ג דל ל״ת נג נד נה

110

הרשות ע״י עצה

עבירה .או טנין רע לי בדבר

לעשות

דמה .ומקרא דלי' חשים דמים בביתך דריש אזהרה למכשול

הניף שמזיק גופי

דכחיב

דמיו .כדמשמט מלישנא דקרא

ושופך

ולא תשים

דמים בביתך.

בביתו ורשותו

שאפילו

מכשיל שאפשר שיבשלו בו אחרים.

אסור לו להניח

חרתי

אזהרות צריני .דמכשול הגיף הזהירה עליו

אע*פ

שאינו נוחנו בטינה

כדי שיכשלו

והנך
תירה

בו .אלא

חפי׳

מגדל כלב רע לפי חומו בלא שום כוונה רעה  .או סולם

חשים דמים נביחך שהזהירנו מהניח

דמש׳כ באזהרת לא

המוקשים והמכשילות .ובאזהרה לפני עור שהזהירנו מהכשילי
ומלרמיתו  .אין

כיונתי

דדוקא בשכך היחה כוונתו
כוונתו לחלק

להכשילו ולדמותו דוקא .אלא

הנחת המכשול בלבד .

בביתך היא באה על

השים דמים

כדי

דאזהרה דלא

ואפי׳ לא נכשל אדם בו עובר מיד בלאו דלא חשים דמים

בביתך .אבל באזהרת

לפני עיר אינו עיבר אלא כשנכשל

בנתינה

המכשול לחוד לא מבר בלאו זה .

העיר .אבל

כדי שיפול הנופל ממנו אפי׳ הכי

וכמו שנתבאר לעיל .וכן כוונת החניך והסמ״ג שם .ולפיז

עיבר בלא חשים דמים  .אבל אזהרת לפני מור למאי דמוקמינן

ולא נשמע

רעוע שאין דעתו כלל

אזהרות אלו חלוקות זו מזו לגמרי.

ג״כ שתי

במכשיל דעתו ומחעהו ומעעהו בדעה רעה  .לכאורה

חדא מכללא דאידך .דמכשיל הדעת מכלל מכשול הגיף ודאי

משמע דליתא אלא במכוון כדי להכשילו .אכל כל שמייעצהי

ליכא למשמע כמבואר .וכן לאידך גיסא אזהרת לא תשים

לה

לפי תומו.

בלא שום כוונה רעה .אע״פ שנכשל

בה חבירו.

אזהרת לפני עור לא נפקא .משוס

דמים מכלל

דאזהרת

וכן כשמושיע לו דבר איסור לא לאכילה .לא שייכא אזהרה

לפ״ע שבאה להזהיר טל מכשול הדעת אין אזהרתה אלא על

זו כלל .וא׳'כ לא ראי זו כראי זו .דמכשול בדעה ממכשול

המכשול .אבל בהנחת המכשול לחידא לא עבר בלאו .משא״כ

הניף ליכא למשמע .משים דמכשול הגוף חמיר טפי" .ומכשול

אזהרת לא תשים דמים שבאה להזהיר טל מכשול הגוף בידים

אזהרה

אפי׳ בהנחת המכשיל לבד עובר בלאו .והילכך שחי אזהרות

דמכשול הגוף נוהגת גס במניח מכשול לפי חומו בלא שום

חלוקות הן ושתיהן כאות במנין הלאוין גם לשי׳ רביני הגאון ז״ל

הגיף ליכא למשמע מאזהרה דמכשיל הדעת

בסה׳מ .שבלאו רצ״ח

־הרמב״ס ז״ל

לשון

ועי׳ מה שהארכנו בענין זה לעיל (עשי; ע״ז) עיי״ש היטב:

הזהירנו

שכחב
ביאור לשון רבינו הגאון ז׳ל כאן
צריך
׳ להכשיל מטרף ואינו מובן לכאורה מה טנין

משמע מדקדוק

דמעקה .וכן

כיונה לרעה דומיא

דהא

כחב וז’ל

ועךיוץ

מהניח המוקשים והמכשילות בארצנו ובבחנו כדי שלא ימותו

בהם בני

אדם .והוא' אמרו ולא השים דמים בביחך וכו׳

קצחנו והוא

מכ׳ל .ובלאו רצ״נו כתב וז״ל הזהיר מהכשיל
שאס ישאלך אדם וכו׳ ובאה

האזהרה מלרמותו ומהכשילו

וכו׳ .והוא אמרו ולפני עור וגו׳ עכ״ל עיי״ש .הרי דבלאו

דלא השים

דמים

דעכין האזהרה

כתב

בהם בני

המכשילות כדי שלא ימותו

הוא שלא להניח

אדם.

ומבואר דעל

הנחת המכשול באה האזהרה .אע’פ שמניחו בלא שוס כוונה

דמשמע ודאי דטונחו שלא להכשיל

מטרף שכתב.

אדם

מיטרף בדעתו .דהיינו אדם שיטה .וכדאמרינן (בפ׳ב דנדה
י״ג ע״ב) ושנטרפה דעתה הייני שיטה עיי״ש.

מה שאמרו אין אדם עובר עבירה

אא״כ

וזה ע״פ

נכנסה בו רוח

שטוח ( .ברפ״ק דסיטה ג׳ ע״א) עיי׳ש .ורצה לומר שאסור

לסייע

ידי

עוברי

כדדריש

לב״נ.

ואמה״ח

עבירה.

כגון להושיט כוס יין לנזיר

רבי נתן מלפני עור לא

חתן

עור כחב דענין האזהרה הוא

מכשול .ובתוספתא (פ׳ב דדמאי) הי׳ נדור מן הכפר אמר

שלא להכשיל ולרמות .והיינו בכוונה להכשילו ולדמותו להמיתו

לו חן לי ואוכלנו .יין ונתגלה א״ל חן לי ואשתנו .לא יח!

לרעה .אבל באזהרת לפגי

מעובה לרעה.

וכזה הוא ג״כ לשין

הסמ״ג (לאוין קס״ז

קס׳ח) והחניך (מצוה רל’ב והקמ׳ז) ע־י״ש .איברא דקשה

שאי! מאכילין
יושיט

אדם

את

האדם דבר האסור לו .כיוצא בו

כום יי! לנזיר

ואמה״ח

לא

לב״נ וכו' עיי״ש .

לבנו גדול

וכוונת גאון לפרש עור דקרא שהוא עור בדעת  .שנטלו עיני

עובר משוס לפני עור .ומשמע ודאי דאפי׳ מכהו לפי חומו.

לעבור עבירה .לא חכשילנו לסייעו בדבר .

מההיא (דפרק

על זה

ואין

שייכא

אבל הדבר קשה לכאורה אמאי שביק הנך גיוני דקחני להו

לפגי מור .וכן מהא דחנן (סו*פ איזהו נשך)

בספרא שלא ליחן לו עצה שאינה הוגנת לו .וכמו שהביאו

להכשילו

כוונתו

בה אזהרת

ברבית

דמלוה והלוה
לא

כדי

ואלו מגלחין) דבמכה

שכלו .ורוצה

להכשיל

למעות  .וזה

שיבעט

בלפני טור.

עוברים

זא׳ז

כדי להרוייז יזה לוה

בו

כן

עישין

וניחן

ויקל

בכבודו .

רביה

אינו רוצה להלוותו

.

זה

אלא

למלוה
בלא

אע׳ג

דודאי
מלוה

מפני שצריך

רבית  .וכן ר״ה

(בפ״ק דקידושין) דקרע שיראין באפי רבה ברי׳ אמר איזיל

איחזי אי רתח אי לא רתח דודאי לא להכשילו עשה כן אלא

כל שאר הראשונים

הבל נראה דדבריז־דלהמדוקדקיס

ע׳פ המבואר בספרא (פרשת בהר ת׳ד) ולא תונו איש את

עמיתו זו הונאת דברים וכו׳ .כיצד אס הי׳
,וכו׳ ראה

בעל תשובה

תמרים מבקשים תבואה מבקשים יין

לא יאמר

להם וכי׳ שמח תאמר עצה טובה אני מוסר לו .והרי הדבר
מסור ללב וכו' עיי״ש .הרי מבואר

דעצה

שאינה הוגנת

בנו .ופשיטא דהוה ניחא לי' עפי עובא כשלא

>הו״ל בכלל אזהרח הונאת דברים דנפק״ל מקרא דולא תונו

רתח .ואפי׳ הכי פרכינן ודילמא רתת וקעבר בלפני עור.

איש את עמיתו .הן אמת דההיא ברייתא איתא נמי בתלמודן

להבחין את

איתא אפי׳ בשעישה לפי חומו כלא

(בפרק הזהב נ״ח ע׳ב) ובתוספתא (פ״ג דמציעח) ולא נזכר

שאפשרי

שם עצה שאינה הוגנת כלל .וכן בפסיקתא זיטרתא (פרשת

עובר

בהר) נראה שלא הי׳ כן בגירסחי עיי״ש.אכל כן הי׳ ג״כ

בלפני עור  .טנ'פ כשנכשל בנך .כמו באזהרת לא חשים

בגירסת רש׳< ז״ל (בפרשת בהר) שכתב שם וז׳״ל ולא תונו

והחניך

איש את עמיתו כאן הזהיר על אונאת דברים שלא יקניט

הרי דגם

אזהרה זי

שוס כוונה לרעה
להעלות על הדעת

דמים בביחך.

כלל .ורק בנתינת המכשול כל

שיבוא

הלזה בכך לידי מכשיל

ובידאי דדברי

הרמב׳ס והסח״ג

תמוהים עובא בזה לכאורה .וביותר יש לתמוה
הזכיר הרמב״ס ההיא דהר,ליה

בכלל

דהרי שם

והלוה עיבריס בלפני

האזהרה .וכן בחניך שם הביא ההיא דאפור

ולשאת עמהס

משוס ולפני עור .אע״ג דגם

עור

לתת

החם לתימו

הוא נושא ונוח! כדי להרויח ולא משוס להכשילו .ולכן נראה

את חבירו

ולא

ישיאנו עצה שאינה הוגנת לו לפי

דרכו

והנאתו של יומן1 .א’ת מי יודע הם נחכיונתי לרעה לכך
מקורו
וכו׳ עכ״ל עיי״ש .ובודאי
נאמר ויראת מאלקיך
מדברי הספרא כגירסא שלפנינו1 .א’כ מאחר שמנה לקחן
לאו דלא תינו א'ש את עמיתו שזב לא הוצרך למנות לאו

/

דלפני

ספר המצות לרס״ג ז״ל ל״ת נג נד נה נו נז נח נט
דלפני טור אלא לענין מה שלא נכלל בלאו דלא מונו איש

את עמיתו.

כשיטתו

כיו״ב.

של רבינו הגאון ז״ל בכל

והיינו לאזהרה שלא להכשיל בדבר עבירה .כני! מושיט כוס

יין לנזיר ואמה״ח לב״נ וכיו״ב .וזהו שכתב
וכמו

מטרף

מדברי רבינו הגאון

אבל

שנתבאר.

שלא להכשיל

באזהרוחיו ע״פ  .עשרת הדברות (בדבור לא תשא)

ז״ל
נראה

נו

m

לא בא להזהיר אלא שלא לביישו ברבים טיי״ש  .וכן דעת

משאר הראשונים

קצת

ז״ל כמש״כ

זה ניחא

מ׳׳מ

שם.

לדעת שאר ראשונים  .אבל לשיטת רבינו הגאון ז״ל אפי׳

הלאו הפרטי נמנה בפ״ע .

בכה׳יג אין

דלא חיני שכולל הכל .לא הי׳

שמנה לאו

ואחר

לו למנות לאו דלא חשא

עליו חטא שאינו תזהיר מלא על ליבון פנים ברבים .אבל

דמפרש אזהרה זו' לענין טלה שאינה היגנח .שכתב שש וז״ל

לפ״ז

נמהרה עצתם אל חשגוס כעורים המה למטיב טכ״ל ע״״ש

במקים מצות תוכחה .וא״כ אין זה בכלל אזהרת לח תונו

והיא מלשין הכתוב (איוב ה׳ ׳״ג) וענת נפתלים נמהרה .

וכמו שנתבאר שם ע״׳ש :

ולשין הכתיב

ומש״כ

הבא) ארור משגה עור

(בפרשת

רצה

למטיב

לומר למכשול.

בדרך .

והיא מענין הכתוב

(בפרשת שופטים) דכתיב יאשר יבא את רעהו ביער לחטוב
דבריי שאס נמהרה עצתם .שמתירים

עצים וגו׳ .וביאור

השגיס בעצה רעה .שהם עלולים

לקבל עצה נבערה .אל

להכשל כעורים .ומפרש בזה

אזהרת לפני עור לא

מחן

מכשול .וזהו ע’פ הספרא .וכאן עזב דרך הספרא ונקט
בברייתא .והייני מטעם שביארנו:

כדברי רבי נח;

אתי

ונראה

דכיון

שפיר

נאמר אלא

זה לא

דעיקר לאו

דזה מוכרח מצד עצמו דאל״כ קשה מנ״ל כלל
דקרא ללאו הוא דאהי  .ודילמא לא אתי קרח

אלא לומר דאע״ג דבחיכחה איכא עבירת לאו דלא

הונו

איש אח עמיתו  .מ״מ במקיס תוכחה על חטא שרי .ואין
בדבר דררא דאיסורא  .וזהי שכתב קרא הוכח
עמיתך ולא השא עליו חטא.

תוכיח אה

ועכצ״ל דלהכי לא איצטריך

קרא .משום דבמקיס תוכחה על חטא לא שייך לאו

כלל  .דכיון

הונו

דאינו מתכוון

אלא לטובתו

דלא

להחזירי

למיטב .אין זה בכלל הונאה דברים כלל .וכמו שנתבאר אצלנו
שם עיי״ש.

ל״תנו נז

חדלו

לכם מכל אלה ושאת חטא .וחרש להרף.
קדושים) לא תקלל חרש.

כתיב (בפרשת

אזהרה

רק

והוא

לקללת כל אדם .וכבר מנה לעיל (לאוין מיז מ״ת)

אזהרת קללת נשיא וקללת הדיין .ימה שלא מנה גם אזהרת
ברכת השם ואזהרת

קללת

אביו ואמו כבר ביארנו לעיל

וגס אין לומר דאע״ג

דאתי .מ״מ

הוא

אינו לאו בפ"ע  .אלא לא בא הכתוב

לכללו ללאו דלא הונו .דלא תימא דבמקום

להחזירו

תוכחה ליתא ללא,׳ דלא

יאהדרי׳

פניו

תינו כלל וקמ״ל דליחא אלא אפי׳

עדיין יש בה

במקום תוכחה

פניו .

דודאי

לאיסורא

לאו דלא הונו היכא שמלבין

ואם

קמא .

אפי׳ במקום חיכחה עובר

עבר

עשה ראשונה עי”ש .ומה שלא מנה אזהרה דמקלל עצמו
כבר נתבאר לטיל (לאיין מ״ת) טיי״ש .ומש״כ ושאת חטא

אחר דכבר ליה הכתוב על מצות

הכוונה ללאו דולא תשא עליו

חטא דכהיב ג״כ שם

(בפ׳

ולא השא
קדישים) גבי תוכחה .הוכח הוכיח < nfעמית־
עליו חטא .ואמרינן (סיף פ’ג דערכין ט’ז ט*ב) ה’ר מנין
לרואה בחבירו דבר מגינה

הונח

שחייב להוכיחו שנאמר

תוכיח .הוכיחו ולא קבל מנין שיחזור ויוכיחנו ת״ל הוכיח
מ'מ .יכול אפי׳ משתנים פניו

ת״ל לא

עליו חטא

תשא

ע״׳ש .וכבר נתבאר לעיל (עשין כ״ת) דלדטח רבינו הגאון
ז׳״ל כן הוא

העיקר דאזהרה זו לא נאמרה
זו ולא

הוכחה .כברייתא
הכי •

טיי״ש

במה

אלא במקום

כדעת קצת ראשונים דלא

שהארכנו

בזה.

וכן מבואר

חיכיח

.

כמש״כ

ליכא

שוב

החים׳ (בפ״ק

חת

וא’כ לא הי׳ לו

למנוח לאו דלא תשא עליו חטא  .דזה ליחא

למימר

והלבין

בלאו דלא תונו איש

אבל שים לאו אחר ליח בה .

עמיתו .

קרח

לאזהרה

תוכחה
אהדרי׳

דבכל כה״ג

מדכחיב

הוכח

לאיסורא

קמא

דביצה י’ב ע״א)

בד״ה השוחט

עייש״ה  .ובלא״ה לפמש׳כ התיס׳ (בפ*ב דבכורות ע’ו ע׳א)
בד״ה

וכי'

ואהני קרא

הרא״ש

חיצוניות והים'

ובמזבח כפרה שם

ז״ל כל היכא דכתיב בי׳

לאו גמור לא אמדינן בי׳

מיוחד
כאן

בפ’ט הוא

יותר

אחר

עיי׳ש
שכבר

ס’ל

בשם

תום'

בהדיא

חהדרי׳ לאיסירא קמא אלא לאו
בדבריהם.

ביארנו

כל

ואין להאריך בזה
צרכו

לעיל במצית

תוכחה עיי״ש:

להדיא

באזהרותיו שע״פ עשרת הדברות (בדבור לא השא) שכתב

שם באזהרה זו

וז״ל לתני (כלימר חטאו)

אל

ל״ת נחנט

ר.חבי ים

(ט״ס הוא יצ״ל תחוורום) הוכיחום בנחת ובחיך רטיב וכי׳
עכ’ל טיי״ש .ורצה

לימר שאס חטאו ואחה ח״ב להיכיחם

מ שנוא .

מ״מ חייב להוכיחם בנחת ולא לביישם ולהלבין פניהם דאזיל
כימקא יאתי חיוורא .כדאמרינן בפרק הזהב

(נ״ח

ע״ב)

ע״׳ש .הרי מבואר דס״ל דעיקר אזהרה זו לא אתי אלא
להכי וכמו שנתבאר  .ומהאי טעמא ביארנו ש :ג’כ מה
שחנה רביגו הגאון ז״ל לאו זה אע׳ג דאית בה נמי לאו דלא

חיני איש חת עמיתו שבא להזהיר טל הונאת דברים  .שכבר
מנה לקמן (לאו פ״ה) .ואע״ג דלאו דלא הונו כילל יותר

מלאו זה דלא

השא עליו חטא .דבכלל אזהרה דלא

היני

א־חא נטי הונחת דברים שאין בהן הלבנת פנים כמבואר שם
(בפרק הזהב)  .ולדעת

רביני

יונה

ז״ל בשערי

תשיבה

(שפי שלישי סי׳ רי׳יד) בכלל אזהרת לא תינו גס הונאת

דברים שבינו לבין

עצמו .אבל לאו דלא תשא עליו חטא

ו־מרצוח  .לאו דלא תשנא את אחיך בלבבך.
וכבר ביארנו בזה כל צרכו לעיל (טשין י׳ט)

טיי״ש ואין להאריך יותר .ובלאו דלא תרצח
במנין העונשין מנה רבינו

הגאון

ז״ל

אע״ג דלקמן

מיתת הרוצח בין

מני! הנהרגין בסייף ע־י׳ש  .מ״מרבינו הגר!ין ז״ל לשיטתו

אזיל שכן

דרכו בכל כיו״ב למנות כל עונש

לבד

במנין

העונשין  .למלוה על הב״ד  .ואזהרת לחו שבאה עליזה
על כל יחיד מישראל שלא לעשות מעשים אלו .מונה לכד בחנין
הלאוין  .כמו

שיתבאר במקימו בס״ד ואכמ״ל בזה .אלא

שיש כאן מקום עיון
כיון

לכאורה דלפי שיטת רבינו הגאון דל

שמנה לקמן (לאוין

ר״נ)

לאו דלא יוסיף להכותו .

שהוא אזהרה לחובל בחבירו  .וכדאמרינן ברפ״ג דכתוטת
ובשאר דוכתי .ואס הכהו הכאה שאין בה שיה פרוטה לוקה

טז

דברות

משה

שבת

משוס דעל תום׳ לא קשה כל כן מסתירה משים דאפשר
שהם חרי גברי מבעלי התום׳ עכ״פ סתירת הרא״ש
היא ודאי קושיא גדולה .ומ״ש הטו״אשם להכריע לקולא

ענח ב

והנכון

לע״ד דהנה באיסור דלפני עור שהוא לכאורה
נם כפשוטו שלא יניח מכשול.כאבן ועץ בדרך שלא
יפול עליו ויוזק ,ואף שזהו באיסור בור שאף שליכא
שם עור אסור וחייב גם לשלם ממון אולי כשיש עור
הוא גם באיסור לאו זה ואולי זכו איסור הלאו על

כתום׳ והרא״ש שבע״ז משום דאם איתא דאיכא אף
רק איסור דרבון היה קשה דאפילו אית לו לדידיה
אסור למכור לו בהמה גם אם האיסור הוא משעם
לפ״ע כמו אם מטעם דהרווחה( ,וחזיון מזה דסובר
עצם כריית בור ועשיית תקלה ברה״ר ,וגם הא הוא
דאף לעכו״ם אוסרים המחמירים) .עיין בהגר״א שם
שלא ליען עצה רעה כדאיתא בספרא פ׳ קדושים והובא
שתיק קושיא זו דלפוי אידיהן כירן דאין ידוע שקונה
ברש״י בפירוש החומש ,והוא נדרש גם שלא להכשיל
להקריבה אלא דרבנן גזרו שמא יקריב לא גזרו בכה״ג
באיסור .וברמב״ם בין בספר המצות מצוה רצ״ט ממל״ת
מאחר דאף אם כיה יודע שקונה ודאי להקריבה לא
בין בפי״ב מרוצח הי״ד מפרש לאו דלפ״ע על איסור
היה איסור דאורייתא אלא רק מדרבנן ,והוא תירוץ
להשיא עצה רעה לחברו ועל לגרום לאחד לעבור על
נכון מאד .ותמוה מש׳׳כ הטו״א והא אפילו לשעמא
איסורין ,ולא על הנחת מכשול ,ואולי מפני שעל נתינת
דכרווחה אין כאן איסור תורה אלא מדרבנן הא לשעם
מכשול הא איכא לאו דלא חשים דמים בביתך ,ואף
הרווחה ,ל״מ לפרש״י שהוא משום דרווח ריוח בעלמא
שלאו ההוא משמע מלשון הרמב״ם בסה׳׳מ שם מצוה
ואזיל ומודה לעכו״ם שלא שייך זה באם האיסור הוא
רצ״ח ובפי״א מרוצח ה״ד שהוא דוקא על דבר שיש
בשביל משש הקרבת הבהמה דכיון דאית לו בהמה הרי
לחוש לסכנה ,והטעם נראה דאיסור בור הא ליכא
יש לו להקריב דאף אם יניח את שלו ויקריב בהמה
כשעושה ברשותו ודין המעקה ולא תשים דמים בביתך
שמכר לו הרי הוא רק איסור דרבנן שלא חששו לספק,
נאמר דוקא על מה שעושה ברשותו ,לכן לא אסרה
אלא אף לר״ת ריש ע״ז בתוד״ה אסור דאף הרווחה
הוא להקרבה דיהיה להעכו״ם הרבה בהמות ויקריב ייתורה אלא בחשש סכנה אבל לעשות תקלה ברה״ר הא
פשוט וברור שאסור אף שלא שייך שיביא לידי סכנה
מן המובחר ,הרי ומי אם יש לחוש לזה בעכו״ם הוא
אלא גם בשביל חשש היזק משהו ועל צער כל שהו שיגרום
עצם האיסור דחיישיון להקרבה באק להעכו״ם כלל
לאחד ע״י בורו ותקלחו שיעשה ,ולא מפורש האיסור
בהמה שאף שאפשר שקונה לצורך עצמו אסרו מספק,
אלא החשלומין בקרא ,ולכן היה שייך זה לפרש מקרא
דהא זה שיקריב בשבילו מן המובחר ומי הוא איסור
דלפ״ע ,אבל מ״מ לא מפרש זה הרמב״ם בלאו דלפ״ע
דאורייתא כיון שהוא במכירתו עשה זה ,ואם אין בזה
מאיזה טעם .ואולי משום דתשלומי ממון לא בעי
איסור והאיסור הוא משום דאף דר״ת אינו סובר
אזהרה ומלקות לא רצה תורה לחייבו לא נקט על
שאיכא חשש אזיל ומודה במכירה כיון שנותן מעות מודה
איסור זה בלשון לאו אבל מ״מ ידעינן שהוא אסור
בקונה בהמה ששייך להקרבה ויהיה לו הרווחה להקריב
מזה שצריך לשלם .עכ״פ הלאו אף להרמב״ם נדרש
מן המובחר איכא משש אזיל ומודה נמי הוא איסור
בין על עניני היזק וצער הגוף ע״י עצה רעה ובין
דאורייתא דלא ישמע על פיך לכן מששו לספק ,אבל
על הכשלת איסורין .ויש לפרש ענין הלאו דהכשלת
אס האיסור הוא רק משוס שמא יקריבנה לע״ז ויעבור

אלפ״ע הרי כשיש להעכו״ם בהמה שאף אם יקריבנה
לא יעבור על איסור דאורייתא דלפ״ע אלא על איסור
דרבנן לא חששו לאסור מספק וצ״ע.

וט״ש

כטו״א שם דבלא אפשר להפרישו אין לאסור
אף לסייעו דכיון דאם לא יתן לו יקח בעצמו
כי נותן לו מאי הוי הלכך אפילו איסור דרבנן ליכא,
ורק היכא דאפשר להפרישו אסור משום דצריך להפרישו,
לכאורה אין הכרח לסברא זו דכיון דמחוייב להפרישו
לא מסתבר להו שיהיה מותר לסייעו.

איסורין בשני דרכים.

דהוא

ממש איסור אחד עם האיסור דעצה רעה
א)
דהוא על שגורם שיוזק חברו ויהיה לו
צער ע״י עצתו ואם האיסור הוא גם על הנחת מכשול
ממש דהוא על מה שיחק חברו בגופו ובממונו ,שכן
הוא גם איסור דהכשלת איסור דהוא על שיוזק חברו
ע״י איסור בעונש שיתענש על החטא שיעשה דאין לך
היזק יותר מהעונש על איסורין שאף לפעמים לא
יענשהו השי״ת בעוה״ז הרי יענשהו לעוה״ב שההיזק
עוד יותר גדול ורע להאדס ונמצא שהוא ממצות שבין
אדם לחברו .ב) דהכשלח איסורין אינו מאיסור זה
דמזיקו ומצערו כיון דעיקר העונש הוא בעוה״ב אלא
שהוא מענין אחר לגמרי דהתורה אסרה לאדם שיגרום
שיעשה על ידו מעשה חטא בעולם .ואף שנלמדו מקרא
אחד ג״כ אפשר שיהיו משני מעמים ושני ענינים לגמרי
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דברות

שבת

משה

r

כדאשכחן בלא תאכלו על הדם ובלא התגודדו ובהרבה

על השביעית מפני שיכול להובירה ולא ברור שיזרענה,

דוכתי כה״ג ,ונמצא שהוא ממצות שבין אדם למקום.

בע״ז דף ט״ו ,ואף לב״ש משמע שרק בשביעית אוסר
ולא קודם שביעית ,אף״שהחשש שיזרע בשביעית איכא
גם כשמוכר לו קודם שביעית ,וא״כ צריך לומר שאף
לב״ש אין אוסרין בשביל שמכשילו לזרוע בשביעית כיון
דאין זה ברור אלא מטעם דעובר על שביתת שדהו
כיון שמוסרו למי שלא ידוע שישבות ,וחיוב זה הוא
רק בשביעית ולא קודם שביעית ,וב״ה סברי דאף
בשביל חיוב זה אין לאסור כשלא ברור שיזרע בשביעית.

והנה בתום׳ ע״ז דף כ״ב ד״ה תיסדק סובר ר״ת
דשייך לפ״ע אף במידי דלית ביה אלא איסורא
דרבנן ,והוכיחו התום׳ מהא דאל״ש בן אלעזר לא
ישכיר אדם שדהו לכותי משום דהכותי יעשה מלאכה
בחוה״מ ומסיק הגמ׳ שבשביל שני טעמים אוסר וחדא
הוא משום לפ״ע אף ש&וה״מ הוא איסור דרבנן עיי״ש,
וצריך לידע כוונת ר״ת אס הוא רק לאיסור לפ״ע דרבנן
או לאיסור לפ״ע דאורייתא ,דהא תלוי זה בב׳ הדרכים
דלדרך א׳ שהוא טל מה שמכשילו להענש ע״י החטא

הרי הוא דאורייתא דהא ודאי העובר על איסור דרבנן
יהיה לו עונש ,ואף בעוה״ז מצינו דנענש לפעמים דפורץ
גדר ישכנו נמש ואף אם העונש קטן מעבר על איסור
דאורייתא מ״מ הוא היזק יותר גדול מהיזק ממון וצער
הגוף קצת דלא נאמר שיעור בהמכשול כמה היזק וצער
יהיה לו ע״י המכשול ע״י עצתו הרעה וע״י המכשול

ממש שנתן לפני העור ,שלכן ודאי עובר בהלאו גס על
היזק וצער קטן כמו על התק וצער גדול ,ולדרך הב׳
שאינו על היזקו וצערו מהעונש שיהיה לו על שחטא
אלא שהוא איסור לאדם שיגרום שיעשה על ידו מעשה
חטא בעולם ,לא שייך שיהיה איסור לפ״ע דאורייתא
על מה שגרם שיעשה רק מעשה חטא דרבנן ,ויהיה
לפ״ז כוונת ר״ת דאיכא עכ״פ לפ״ע מדרבק ,ומה
שמשמע שהוא מדוש והוצרך להביא ראיה שאיכא לפ״ע
מדרבנן על שגרם שיעבור איסורא דרבנן ,הוא משום
דהיה מקום לומר דרבנן לא גזרו אלא לעשות בעצמו
ולא גם לאסור לגרום שיעשה על ידו הדבר שאסרו,
והוכיח מהא דאסר רשב״א להשכיר שדהו לכותי גם
מצד לפ״ע ,וכן מדף ט״ו בע״ז שאסור למכור בהמה
גסה שאסרו למכור לעכו״ם גם לישראל משוד־ שיעבור
על איסור זה דמכירה לעכו״ם אף שאיסור מכירה
בהמה גסה לעכו״ם הוא רק מדרבנן משום גזירה
דשאלה ושכירות וחשש דנסיוני שמזה ראיה שאיכא
עצם דין דלפ״ע גם באיסור דרבנן ,אבל אפשר שלפ״ע
הוא נמי רק מדרבנן.
אבל כשנעיין צריך לומר שכוונת ר״ת שאיסור דלפ״ע
באיסור דרבנן הוא איסור מדאורייתא ,דהא

לכאורה קשה דודאי לא ברור שיעשה הכותי מלאכה
בחוכ״ע שהרבה פעמים מזדמן שלא יצערך לעבוד
בחוה״מ ,דהא הרבה ימים בשנה שאין צורך לעבוד
בהשדה מלאכות שאסורין לעבוד( ,עיין בתום׳ ב״ב
דף כ״ח) ,וא״כ גם בחוה״מ אפשר לא יזדמן שיצטרך
לעבוד שם רק לשמור הפירות וכדומה שאינם מלאכות
ואולי גם זה לא יזדמן לו לעבוד ,וא״כ מ״ש מהא דב״ה
מתירין למכור שדה ניר בשביעית אף לישראל החשוד

אך ברש״י שם איתא שטעם ב״ש הוא משום לפ״ע ,עכ״פ
לב״ה הא מפורש שמותר כשאינו ברור אף באופן שאינו
ספק השקול דהא יותר נוטה שיזרע בשביעית ,כדפרש״י

שם בטעמא שאמר שדה ניר שהיא חרושה דסתמא
לזריעה קיימא ועבר אלפ״ע ,וא״כ איך שייך שיאסור
רשב״א להשכיר לכותי שדה משום החשש שמא יעבוד
בחוה״מ שודאי אינו ברור שיזדמן זה ,ואין לומר דאולי
סובר רשב״א כב״ש דאוסר בשביעית וכפרש״י שהוא
משום לפ״ע דא״כ איך הקשה על מה שאמר הטעם
דנקראת על שמו ,תיפוק ליה משוס לפ״ע ,הא אפשר
דסובר כב״ה שליכא איסור דלפ״ע כשלא ברור שיעשה
האיסור אבל מ״מ אוסר מהטעם שנקראת על שמו
בשביל החשש שמא יזדמן שיעשה מלאכה בחוה״מ
ויאמרו שהישראל בעל השדה עושה המלאכה דזה
אסרו אף בשביל ספק זה ,אלא ודאי דאף לב״ה איכא
לפ״ע בשכירות שדה לכותי בשביל החשש דשמא יזדמן
שיעשה מלאכה בחוה״מ שלכאורה תמוה.

וצריך לומר דלא בכל ספק ליכא איסור לפ״ט דהא
לפ״ע הוא איסור דאורייתא שספק דינו
לחומרא ,ורק הספק דשמא אין כלל דעת הלוקח לעשות
איסור בהדבר שלוקח כהא דשדה ניר דשמא לוקחה
להובירה שגם לזה קונין כדי שתהא יותר טובה לשנים
הבאות וכן כשלוקח פרה החורשת שאפשר שעכ״פ לוקח
לשוחטה ואין בדעתו לעשות האיסור כלל ,איכא קולא
בלפ״ע ,דילפינן זה ממה שאמר אביי שלא מפקדינן
אלפני דלפגי בדף י״ד שם ,דכיון שאפשר שלא החליט
כלל הלוקח לעשות בו דבר האסור הרי הוא כלפני
דלפני ,וכדחזינן שלאו דוקא לפני דלפני הוא ההיתר,
דהא בדף כ״א על הקושיא מ״ט בחו״ל מוכרין בתים
לעכו״ם ,וא״ר יוסף ובלבד שלא יעשנה שכונה ,וליחוש
דלמא אזיל התם עכו״ס שלקח מהישראל ומזבין לה
לתרי ויהיה שכונה שאסור ,אמר נמי אביי אלפני דלפני
לא מפקדינן אף שלא שייך זה כלל אלפני דלפני ,מטעם
שפרש״י ותוספות כלומר לכולי האי לא חיישינן וילפינן
זה ממה שלא מפקדינן אלפני דלפני ,׳וכמו כן ילפיכן
שלא מפקדינן באיסור לפ״ע כשלא ברור שהלוקח קונה
כלל לעשות בו מעשה האיסור ,אבל כששונר הכותי
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דברות

שבת

שדה לזורעה ולעובדה בשנה זו הרי ודאי דעת הכותי
לעבוד בה כל הימים שבשנה שיהיה צורך לעובדה שאם
יזדמן שיהיה צורך לעבוד בחוה״מ ודאי יעבוד גם
בחוה״מ והספק הוא רק דשמא יזדמן שלא יצטרך לעבוד
שוס עבודה בחוה״מ או שלא .יוכל לעבוד אף שיהיה
מצוי ספק כזה הוא בכלל האיסור שבתורה דרק לפני
אחד הוא מצד הספק הוא ממילא בדין ספק לחומרא
ככל איסורי התורה.
וא״כ ראיה מכאן דלפ״ע לאיסור דרבנן לר״ת שסובר
דמלאכה במוה״מ הוא רק איסור מדרבנן
הוא נמי איסור לפ״ע מדאורייתא דלכן ספקו לחומרא,
דאס לפ״ע לאיסור דרבנן הוא רק איסור מדרבנן יש
להיות ספקו לקולא .דהא בכל איסורים דרבנן הוי דין
הספק לקולא וכ״ש באיסור לפ״ע כשהוא רק מדרבנן
דיש להיות ספקו לקולא ,וכיון דהוא רק ספק שמא
יצטרך לעבוד בחוה״מ שאין לאסור מטעם לפ״ע .וזהו
חרוש ר״ת במש׳׳כ דשייך לפ״ע אף במידי דלית בו
איסורא אלא מדרבנן ,דמחדש דיש גם באיסורא דרבנן
איסור לפ״ע דאורייתא מסעם שסובר כדרךא׳ידמכשילו
להענש על החטא שזה הכשילו גם באיסור דרבנן ,דלא
גרע מעצה רעה שאסור כדלעיל לדרך א׳ ,וע״ז הביאו
התוספות ראיה ממה שאוסר רשב״א להשכיר לכותי
מצד חשש שמא יצטרך לעבוד במוה״מ ,אלמא דהוא
איסור לפ״ע מדאורייתא שספקו לחומרא.
וניחא גם •מה שלא כתבו התוספות עיקר הראיה
מדף ט״ו שאסור למכור בהמה גסה גם לישראל
החשוד למכור לעכו״ם אף שהוא רק איסור דרבנן שהיא
ראיה יותר ברורה ,אלא כתבו רק בלשון וראיה נמי
מדלעיל שמשמע שג״ז ראיה אבל לא שהיא ראיה יותר
גדולה וברורה ,דהא במלאכת חוה״מ הרי הקשה עליו
הר׳ אלחנן בתוספות שבמו״ק אמר בגמרא שהוא
איסור דאורייתא וליכא ראיה ,ואפילו לר״ת דמפרש

שכוונת הגמרא במו״ק דף י״א במה שחמור חוה״מ
מימי אבלו הוא מחמת שיש לה אסמכתא מדאורייתא,
נמי הא עכ״פ חמור חוה״מ משאר איסורין דרבנן
מצד האסמכתא להגמרא דמו״ק .וא״כ הרי עדיפא

ראיה דמדף ט״ו דאיכא איסור לפ״ע אף באיסורין
דרבנן שאין להם אסמכתא .אבל למה שבארתי ניחא,
דמדף ע״ו ליכא ראיה אלא שיש לאיסורין דרבנן נמי
איסור לפ״ע ,אבל אפשר שהוא רק מדרבנן ,ולכן עיקר
הראיה הוא מהא דאוסר רשב״א להשכיר לכוחי מצד
ספק שמא יעשה מלאכה בחוה״מ שמזה ראיה לר״ת
שמלאכת חוה״מ הוא רק דרבנן שהלפני עור הוא
מדאורייתא ,וממילא גם הא דבדף ט״ו דאר״נ ארב״א
דאסור למכור בהמה גסה לישראל החשוד למכור
לעכו״ם נמי הוא בלפ״ע דאורייתא ,וראיה קצצת איכא

משה

גם שם מדלא פי׳ שם שהוא רק מדרבנן ,ואף שודאי
אין להחשיב זה לראיה ממש ,מ׳׳מ אחרי שאיכא הראיה
מאיסור שכירות שדה לכותי בשביל חוה״מ סמכינן גס
אראיה דדף ט״ו ממה שלא פי׳ שהוא מדרבנן ,ולא
נדחה דאולי החמירו במוה״מ שאיכא אסמכתא אף
בספק דהיה זה מדוש גדול דספק דרבנן זה שיש לו

אסמכתא יהיה ספקו שלו לחומרא ,וגם בכמה איסורים
דרבנן שיש להם אסמכתא מצינו שהספק שלהם הוא

לקולא ,אך שהיה מקום לומר שבחוה״מ החמירו ,וע״ז
הביאו הראיה מדף ט״ו שהוא ראיה טובה לענין שלא
לדחות דבחוה״מ החמירו אלא שגם בכל איסורים
דרבנן הוי הלפ״ע דאורייתא .ולכן כשהקשה הר״ר
אלחנן שחוה״מ אסור מדאורייתא נדחה ממילא נס
הראיה מדף מ״ו .ונמצא שאיכא ראיה שר״ת סובר
כדרך א׳ ומוכרח לפ׳׳מ שבארתי שגס הר׳ אלחנן סובר

דאיכא לפ״ע באיסור דרבנן מהא דבדף ט״ו שהרי
נדחה רק הראיה דהוא דאורייתא אבל שאיכא עכ״ם
איסור לפ״ע גם באיסור דרבנן לכה״פ מדרבנן ,איכא
ודאי הכרח משם ,אלא שסובר הר״ר אלחנן דבאיסור
דרבנן איכא רק לפ״ע דרבנן ,וא׳׳כ צריך לומר שר׳
אלחנן סובר כדרך הב׳ דהוא איסור שלא יגרום שיעשו
איסורים שלכן באיסורים דרבנן לא שייך שיהיה זה
איסור דאורייתא אלא שעכ״פ איכא איסור דרבנן
משום דרבנן גזרו גם איסור לפ״ע שלא לגרום אף על
■"איסורים שלהן דכעין דאורייתא אסרו ופליגי בב׳
הדרכים.

ענח ג

לחנה

יש ראיה גדולה לזה שחלקתי בין הספקות בדין
לפ״ע מהסוגיא דע״ז דף ט״ו דר״ה זבין ההיא
פרה לעכו״ם משום דאימור לשחיטה זבנה ,והוכיח זה
מב״ה שמתירק למכור פרה החורשת בשביעית להמשוד
על השביעית מפני שיכול לשוחטה■ .ולכאורה תמוה,
דהתם האיסור הוא משום לפ״ע שבעצם צריך להיות
ספק לחומרא דהא הוא איסור דאורייתא שיש להיות

דינו בעצם ככל איסורי דאורייתא ,אך שמ״מ נתחדש
שהספק הוא לקולא כדסברי ב״ה שמתירין מצד הספק
דאפשר ישחטנה אף שיותר נוטה דימזיקנה לחרישה
משום דעכ״פ הוא רק ספק וסברי ב״ה מאיזה מקור
שספק בלפ״ע הוא לקולא ,א״כ איך שייך למילף לענק
מכירת בהמה גסה לטכו״ם דהוא משום גזירה דשאלה

ושכירות ונסיוני ,ואם מה שהתיר ר״ה הוא מדין ספק
דרבנן לקולא למה הוצרך לראיה כלל ,ואם צריך לראיה
מאיזה טעם שהיה סברא לומר דיהיה בדיו זה ספק
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לחומרא לא שייך להביא מאיסור דאורייתא דלפ״ע

שנתחדש בו שספק יהיה לקולא ,לאיפור דרבנן כזה
שיש טעם להחמיר בספקו לומר מזה שלא נחמיר.
והטעם שהיה מקום לומר דאסרו במכירת בהמה גסה
אף בשביל ספק אולי הוא מאחר דכל האיסור הוא
למוש לספק דהא אפשר שלא יהיה להעכו״ם מלאכה
כלל לסת בשבת ,ומ״מ אסרו ולכן היה מקום לאסור
אף שאיכא עוד ספק דשמא לשחיטה זבנה( ,וכדמצינו
סברא כעין זו במ״מ פ״ב מחמץ ה״י בבדיקת חמץ בשם
הרא״ה דאע״ג דבדיקת חמץ דרבנן כיון שתחלתה על
הספק החמירו בספקה יותר משאר ספקות של
דבריהם ע״ש) ,וא״כ לא שייך ע״ז ראיה מאיסור
לפ״נג

וצריך לומר כדבארחי דבעצם גם לפ״ע הוא איסור
דאורייתא ככל איסורין שספיקו לחומרא בדבר
שנאסר ,אבל האיסור דלפ״ע נאמר רק כשהאיסור
מוכן מצד הלוקח לעבור ולא כשעדיין לא החליט לעשות

דבר האיפור רק שאמר כך אפשר שירצה לעשות בו
’*איסור ,דהרי באופן זה נמצא דלא נקנה הדבר לאיסור
אך שאפשר ע״י זה שקנה שאם ירצה יוכל לעשות בו
איסור ,וזה לא נאסר דהרי לפני דלפני לא מפקדינן
דהוא כשמוכר לעכו״ס חבילה לבונה שעפו״ס זה אינו
קונה להקטיר שלהקטיר אין צורך לו לחבילה אלא
קונה לסחורה ,אף שעכו״ם זה הא אפשר יזבן לאחריני
ויקטירו ונמצא שע״י שמכר להעכו״ם לבונה לסחורה
יהיה האפשרות להקטיר לע״ז כשירצה הלוקח למכור
מעט ימעט וגס הא הוא עצמו אפשר יקטיר ממעט
לבונה שישאיר לעצמו לצורך זה והוא גם מצוי שיעשה
כן העכו״ס שלקח חבילה לבונה ,ומ״מ לא נאסר משום
דהרי עכ״פ לא נקנה הלבונה לעשות בו הקערה שהוא
האיסור אלא לסחורה שאינו מעשה איסור אף שבזה
נעשה אפשריות לעשות איסור הקטרה ,שלא מפקדינן
לעשות שלא יהיה מציאות ביד הלוקח לעשות איסור
כשירצה אלא למכור למעשה איסור מפקדינן ,וכשקונה
עכו״ם זה לסחורה הרי לא קנה למעשה איסור דלא
איכפת לו למכור אף לאלו שיעשו בהלבונה דברי היתר,
נמצא שמכירתו הוא לדבר היתר רק שיהיה עי״ז
אפשרות לפשות איסור כשירצה שזה לא מפקדינן.
ומה״ט ניחא מה שליכא איסור למכור בהמות הראויות
למלאכה ולשחיטה לאכילה ,שגס פפו״ם קונין בהמות
למלאכה ולשחיטה ,שלא נאסר מצד חשש הקרבה לע״ז
שלא בימי אידיהן משום שהקנין אין בו מעשה איסור
שאינו מחק הע״ז שיקנה העכו״ם דוקא לכוונת הקרבה
לע״ז ,שלכן הויא קנייתו אף של זה שרוצה להקריב
לע״ז קנין סתמא לעשות בו מה שירצה ואין לו צורך
להמליט קודם שקנה שהוא להקריב ,אלא שאחר כך

משה

יט

שתהיה הבהמה קנויה לו יחליט מה לעשות בה אם
למלאכה ולשוחטה לאכילתו או להקריבה ,הרי הוא
כלפני דלפני דעדיין חסר החלטה מעכו״ם הלוקח
לעשות בו האיסור בהקרבה לע״ז שאף שנעשה אפשרות
שיוכל הלוקח לעשות האיסור כשירצה אח״כ לא נאסר.
ורק בימי אידיהן נאסר משום דהוא כפירש ,ולא נצטרך
לדחוק ולומר דשלא בימי אידיהן ודאי לא יקריבו לע״ז.
אלא דאף שאינא חשש הקרבה אף שלא בימי אידיהן
כדחזינן שר״א אוסר בהנאה שחיטת עכו״ם אף שלא
בימי אידיהן כמפורש בחולין דף י״ג משום דסתם
מחשבת עכו״ם לעכו״ם ,ולכן מסתבר שלא תהיה
פלוגתא רחוקה כזה לומר שודאי אין לחוש שלא בימי
אידיהן שישחטו לע״ז ,אבל הוא משום דאין הכרח
שתחלת קנינו יהיה לזה ,לכן ליכא איסור בהקנין אף
שאח״כ ישחטנה לע״ז .וגס הא לא מציני שיהיה מאן
דסובר שאסור למכור שלא בימי אידיהן בהמה דקה
לעכו״ס מטעם חשש שיקריבנה לפ״ז ולימא ר״א הוא
דסתמא הנן מקום שנהגו למכור בהמה דקה מוכרין
בשני מקומות בע״ז ובפסחים בלא חולק ,משום שאף

ר״א שאוסר שחיטת עכו״ם בהנאה הוא רק מספק
שיש לחוש שמא בשעת שחיטה שחט לע״ז ,שלכן כיון
שאין צורך להקרבה לע״ז שיקנה דוקא לזה הוא רק
החלטה דאחר שקנה שלא נאסר.
ומהאי טעמא מתירין ב״ה למכור פרה החורשת
בשביעית לאדם החשוד על השביעית מטעם
שיכול לשוחטה ,לא מצד שספק בלפ״ע הוא לקולא אלא
שבשביל זה שאינו ברור בשעת הקנין שקונה לחרישה
שהוא האיסור ,אמרינן דהקנין הוא לסתמא שהוא
דבר היתר דהא אין הכרח שיחליט בשעה שקונה שהוא
לחרישה ,אלא דקונה סתמא רק שאח׳׳כ כשתהיה בידו
וירצה לחרוש בה יהיה האפשרות בידו לחרוש שזה לא
נאסר ,דהוא כלפני דלפני כדלעיל.

אבל הא יש לדון דמ״ט לא נימא כשרואין אח״כ
שחורש בה שהוכיח סופו ואיגלאי שגם מתחלה
קנאו לחרישה שאף שהיה ספק שמא לא יחרוש בה
אח״כ אלא ישחטנה ,מ״מ הא ספקא דאורייתא הוא
לחומרא גם בלפ״ע .וצריך לומר דהוא כודאי שקנאה
סתמא לעשות בה מה שיחליט אח״כ דכיון דאיירי
דשוה הדמים לשחיטה כמו לחרישה אין טעם שיחליט
קודם הקנין שהוא דוקא לחרוש בה ,דרק אם לחרישה
הוא ביוקר מלשחיטה מוכרח להחליט תחצה שקונה
לחרישה ולשלם יותר כדי לידע איזה פרה יקנה ,אבל
כיון שודאי איירי דהיו שוין בדמים ,דאל״כ לא היה
שייך לתלות שהוא לשחיטה אם קנאה בדמי רדיא,
ומה שלא נקע בפירוש דהיו שוין בדמים משום
דבשביעיח מסתבר שלעולם לא יוקר בשביל רדיא,
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זבשביל שנה השמינית לא יקנו פתה ביוקר ,דהרי
יצטרכו להאכילה בלא עשיה ,וכיון ששוה כס לשחיטה
הדמים שנותן אין להלוקח צצורך להחליט בשפת הקנין
שיחרוש בה ,והוי קנינו בסתמא למה שירצה אמ״כ
שלכן ליכא אף ספק איסור בדבר שנאסר בקרא דלפ״ע

ומותר.

ואיכא

לפ״ז ראיה מהא דב״ה מתירק למכור פרה
החורשת בשביעית לחשוד על השביעית דלא
אמרינן שאיגלאי במה שיחרוש אח״כ שתחלת קנייתו
היתה דוקא לחרישה ,ולכן מוכיח מזה ר״ה שגם לענק
איסור למכור בהמה גסה לפכו״ם משום דשמא יעשה
בה מלאכה בשבת שגזרו כמום שאלה ושכירות ונסיוני,
שסובר ל״ה דלא גזרו לא רק כשאומר שלוקח לשחימה
אלא אף בלוקח סתמא באס הם שוין לענק הדמים שלא
יפסיד כלום כשלא תהיה ראויה למלאכה דהרי אין לחוש
לנסיוני שאין לו צורך לנסותה וגם לא שייך משום שאלה
ושכירות דלא שייכי שאלה ושכירות אלא כשנוטלה רק
למלאכה דיוחזר בעין ,אבל מכל מקום אס היה העכו״ס
מפרש שקונאה למלאכה אך אין לו צורך לנסותה משום
דלא איכפת לו כל כך אם לא תהיה ראויה למלאכה
מאחר שהיא שוה הדמים ולא יפסיד אף שיצטרך למרוח
למוכרה כשלא תהי׳ ראוי׳ למלאכה אינו חושש לטרחתו
כדי לנסותו בשביל זה ,היה אוסר גס ר״ה חדא משוס
לא פלוג ,אף אם נימא שאין לגזור משום שאלה ושכירות
בכה״ג שהוא שוה הדמים אף לשחיטה דלמה לו לשאול
ולשכור כיון שיכול לקנותה בזול שלא יפסיד שלא מצוי
שאלה ושכירות באופן זה .ועוד דשייך אולי גם לגזור
משום שאלה ושכירות ,ולכן אף בלא פירש כיון שראויה
למלאכה הרי כשיראוהו עושה בה מלאכה יש לנו לומר
שאיגלאי דלמלאכה קנאה ויש לאסור אף שלא שייך
טעמי הגזירה משום לא פלוג .אבל מהא דמתירין ב״ה
בשוק הדמים לשמיטה ולרדיא למכור לחשוד שהוא משום
דאף שהוא רוצה לרדיא וגס איגלאי אח״כ שחורש

בה מ״מ אמרינן דהקנין היה עכ״פ סתמא לעשות בו
אח״כ מה שרוצה משום דאין לו שום •צורך להחליט
בשעת הקנין ולא נחשב אף ספק בשביל זה .לכן גם
במכירה לעכו״ם כשהן שוין בדמים נחשב המכירה
סהמא אף כשיחרוש בה ואיגלאי דהיה צריך למלאכה,

משום דעכ״פ קנאו ממש סתמא שאין לאסור לר״ה.

ודחה

משה

צריך לבשר יהיה מותר משוס דאף אם היתה של ישראל
ממש ליכא איסור כשישחטנה הפכו״ם ,אבל כשלא ברור
אף באמר שקונה לשחיטה וכ״ש בסתמא יש לאסור,
מאחר שנחשבה מצד הגזירה דשאלה ושכירות כלא

נמכרה שנמצא שמדרבנן יעבור על שביתת בהמתו,
ול״ד למה שמתירין למכור לחשוד פרה המורשת כשקונה
סתמא ולשחיטה שלא הוצרכו להאיסור כשקונה לחרישה
לומר שהיא כמו שלא נמכרה ,וגם לא היה מועיל זה
לאסור דהא אק אדם מצווה על שביתת בהמתו
בשביעית ,והאיסור הוא רק משום לפ״ע דהוא רק על
שעת הקנין דלכן כיון שקנאה עכ״פ סתמא אק לאסור
כדבארתי ,ופליג רבה על עיקר שיטת ר״ה.

ענח ד
תעה אף שהאמת שאף שיש צורך לגזור משום שאלה
ושכירות לא היה שייך לאסור מאמר שעכ״פ
אין הבהמה שלו אחר המכירה ולא היה שייך לאסור
ממילא מעשה המכירה ,דהא גם בשאלה ושכירות ליכא
שום איסור על מעשה השאלה והשכירות רק על
המלאכה שאח״כ ,וממילא אסור להשאיל ולהשכיר,
דהרי העכו״ם יעשה בה מלאכה ויעבור אז הישראל
שהוא הבעלים באיסור שביתת בהמתו ,שלכן מאמר
שבמכירה לא שייך זה דלא תהיה בהמתו בשעת
המלאכה לא היה שייך לאסור מלמכור ,ומוכרמין לומר
דהאיסור בשביל גזירה זו הוא שיתחשב לענק איסור
שבת כלא נמכרה ויעבור כשתעשה מלאכה וממילא
אסור לו למכור כדי שלא יעבור ,וא״א לר״ה לפלוג
ע״ז ,מ״מ סובר ר״ה דשייך שלא יגזרו זה שנחשב
לאיסורי שבת כלא נמכרה ,אלא כשקנאה למלאכה
דוקא אף שלא יתקנו לבטל כל קניית בהמה דעכו״ם
להחשיבה רק כשאולה ושכורה ,ואין בזה משום לא פלוג
משוס דבהמה לשחיטה ואף בקנין סתמא שלא יתבטל
כשלא תוכל לעשות מלאכה ,הוא כמין אחר לגבי שור
שנמכר למלאכה ,ולכן אין מכירת בהמה לשחיטה
ומכירת בהמה סתמא בכלל הגזירה ,והיה רק לדון
לאסור בשביל מה שאיגלאי בזה שעושה בה מלאכה
שהוא כפירש שקנאה למלאכה ,וע״ז איכא ראיה מב״ה

רבה דדלמא מצד גזירה דשאלה ושכירות תיקנו
להחשיב אף בהמה שנמכרה להעכו״ם כמו
שהיא רק שאולה ושכורה דבלא זה לא שייך לאסור כיק
שעכ״פ אינה בהמתו אף שיש טעם לגזור שלכן יש
לנו לומר שגזרו לא רק בסתמא אלא אף באמר שקונה
לשמיטה אם יש למוש שיעשה בה מלאכה שלא כסו

והוכיח אביי מהא שלב״ה מותר למכור שדה ניר
לחשוד על השביעית מפני שיכול להובירה והויא
קנינו סתמא משום דשוה הדמים אף להובירה שנה זו
דשביעית ,דאם משלם יותר בשביל שרוצה לעבדה

שאמר ,ורק כשברור שהוא לשמיעה שידוע שהעכו״ס

בשביעית היה ודאי אסור דהוא כפירש שהוא לעשית

שעכ״פ נחשב כקנאה סתמא.
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מעשה האיסור שאסור ,אבל הא כיק שאדם מצווה על
שביתת שדהו בשביעית דכשישאלנה וישכירנה אף
לעכו״ם יעבור טל שביתת שביעית ,והא דחוכרין מן
הנכרים בשביעית בפ״ד משביעית מ״ג אע״ג שגורם
להנכרי לחרוש בשביעית כדאיתא בר״ש וברפ״ב ,הוא
דוקא בשדה העכו״ם שהנכרי אינו מצווה על שביעית
אבל בשדה של ישראל אסור לו להשכירה לנכרי לעובדה
בשביעית ,לבד האיסור דלא תחנם .ומה שאיתא בע״ז
דף כ״א דאק משכירק להם שדות מטפס דמפקע
ממעשר .נראה דהוצרך לזה בהשכיר להם בשאר שני

שבוע דבשביעית הוא עוד יותר אסור דהוא עובר
בעצמו ממש על שביתת שביעית .ואיסור זה איכא אף
בישראל חשוד שבשביל מעשר מסתבר שליכא איסור,
אבל בשביל שביעית איכא איסור דהרי כשוכר עובד
בשדה שלו שמצווה על שביתת שדהו ,וא״כ יקשה נהי
שמצד לפ״ע ליכא איסור במכירת שדה הניר לישראל
חשוד כיון שיכול להובירה ,מ״מ הא כיון שלהשכירה

אסור מדין שביתת שדהו יש לגזור לאסור גם מכירה
לחשוד אטו שאלה ושכירות דע״ז אין להועיל מה
שאפשר שיובירה דכא יותר נוטה שהרע השדה שאף
שלא הוי כאיגלאי על שעת המכירה אלא כנמלך ,מ״מ
הא בשכירות כיה אסור ויש לגזור גם במכירה לאסור,
אלא צריך לומר דכיון שלא שיין לאסור אחר שנמכרה
אלא באופן שנחשוב לאיסורי שביעית כלא נמכרה ,וזה
לא רצו להחשיב לענין שביעית כלא נמכרה ,דאס היה
מוכר בשנים הרחוקות משביעית הרי לא מצוי שאלה
ושכירות כזו דלזמן גדול ואין להחשיב כשאולה ושכורה
שלא כפי המצוי וגם הגזירה אטו שאלה ושכירות לא
היה שייך ,ורק בשנים הסמוכות לשביעית ובשביעית
גופה היה שייך לגזור אטו שאלה ושכירות וגס היה
שייך להחשיבה כלא נמכרה אלא נשאולה ושכורה ,שלכן
לא רצו לחלק ולעשות כלא נמכרה לענין שביעית אף
במכר לו בשביעית ,ואיכא רק איסור דלפ״ע שבשביל
זה מאמר שבשפת הקנין נקנה סתמא אף אם לא ירצה
לזרעו בשביעית דהא הדמים שנתן שוין אף כשלא יזרע
בשביעית ,הוא כשזרע אח״נ רק כנמלך אח״כ לזרוע
שליכא איסור דלפ״ע דהוא כלפני דלפני שלא מפקדינן.
והוכיח מזה שלא בכל מקום אף ששייך לגזור גזרינן
להחשיב כלא נמכרה ,ולכן אין לתמוה על ר״ה שסובר
שלא אמרינן זה במכירה לשחיטה ובמכירה סתמא
כדלעיל.

(ובתוספות

שם ד״ה מי דמי איכא פלא שכתבו
להקשות מאי קפריך והרי שדה והא לא שייך
בה שאלה ונסיוני תדע דהא לא אסרינן מכירת שדה
לעכו״ס מהאי עעמא כי היכי דאסרינן בהמה גסה.
הא זה שלא אסריק מכירת שדה לעכו״ם מצד שיעשה

משה

כא

העכו״ם מלאכה בשבת (דהא כוונתם בחו״ל מטעם
איסור שבת ,דבא״י הא אסור מכירת שדה עוד יותר
משכירות משוס לא תחנם ,והפקעת מעשר .ואף שכירות

שדה אסור כמפורש במתני׳ דף כ״א) ,הוא משוס
שליכא איסור שביתת שדה בשבת ומותר להשכיר שדהו
לעכו״ם שיעשה בו מלאכה בשבת ,ואף לאריסות
שהמלאכה הוא גם בשביל הישראל מותר משוס דעל
הנכרי האריס לפשות המלאכה כמפורש בדף כ״א,
ובשביעית ודאי שייך איסור שכירות לעכו״ם משום
שמצווה על שביתת שדהו בשביעית ,וגם ודאי שייך
למיגזר אטו שכירות ואף שלא שייך נסיוני שייך למיגזר,
דאף בשביל דבר אחד שייך למיגזר כדחזינן דמתחלה
שהיה סבור דשכירות ושאלה קנייה אמר רמי בדר׳
ייבא דגזרו משום נסיוני לבד וא״כ ה״ה דמשום שאלה
ושכירות לבד יש למיגזר ,וגס קודם שידע הא דנסיוני
היה סבור שמשום שאלה ושכירות גזרו .ומש״ב
מהרש״א דליכא למיגזר מכירת שדה לעכו״ם משום
שכירות שדה לעכו״ם כיון דשכירות שדה לעכו״ס
אסורה אף בחול ,וכוונתו ,ושם לא אסרו המכירה ,לכן
גם בא״יללא אסרו ,הא איסור דשכירות שדות לעכו״ס
הוא רק כא״י ולר״מ גם בסוריא ובחו״ל הא מותר.
והתוספות הא מוכיחין ממה שלא אסרו מכירת שדה
בחו״ל מצד שיעשה הנכרי מלאכה בשבת אבל הא לא
שייך למגזר משוס דגם בשכירות ליכא איסור שבת,
ובשביעית ודאי איכא למיגזר אך לא רצו למיגזר מטעם

דבארתי .ודברי התוספות ומהרש״א צע״ג).

והנה

היה מקום לפרש פירכת רבה שהוא כדהקשתי
על ר״ה דלפ״ע קיל לענין ספק מהאיסור למכור
בהמה גסה דגזרו משום שאלה ושכירות דיש לאסור
גם בשביל ספק או לא פלוג ,וע״ז הקשה ר׳ אשי דמם
נתחדש שבלפ״ע ספק לקולא הי״ל להתיר גם למכור

כלים דעבודת הקרקע בשביעית דג״כ יש ספק שמא
קונה אותן כלים לשנה האחרת או לסחורה ,ולא מסתבר
לר׳ אשי לחלק בין ספק קטן לגדול .ונמצא שבדברי אביי

ודברי ר׳ אשי נדחו דברי רבה באתה אופן שנפרש
דבריו.

ומפיק

ר׳ אשי כלל לענין ספקות לאיסור לפ״ע,
דרק ספק מצד דאיכא למיתלא שבבעת הקנין
אין להלוקח שום חלוק אם יוכל לעשות האיסור בהדבר
שקונה או לא יוכל לעשות מ האיסור משום ששוין
הדמים דפרה לשמיעה ופרה לרדיא ,וגם הצורך לעלמא

הוא שוה תלינן שהקנק הוא קנק סתמא שהוא כקונה
לשמיטה שלא אסרוה לב״ה כדלעיל ,מטעם שאף שאמ״ב
חרש בה הוא כנמלך אח״כ כשכבר נעשה שלו לחרוש
בה ,שהוא כלפני דלפני דלא מפקדינן וכן הוא בשדה
ניר שיש שמובירק אף שלא מצד האיפור וקונין משחלה
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כב

דברות

שבת

אדעתא להובירה .וכל היכא דליכא למיתלי שקנה
סתמא כגון הכלים שאוסר במתניתין למוכרן בשביעית,
דאף שאפשר גם כן שקונה לצורך שנה האחרת או
לסחורה ,הרי ודאי היתה כוונתו ראם יש לו מה לעבור
בכלים הללו בשביעית שיעבוד בהו ,דהא לא יושבתו
כלים הללו במה שלא יעבוד בהם מה שצריך לעבוד עתה
ואין טעם שימנע מלעבוד בהם מה שצריך מצד עצם
הדבר ,ומצד האיסור שמחוייב להמנע מלעבוד הרי הוא
חשוד ולא ימנע מזה ,ונמצא שודאי בדעתו בשעה שקנה
הכלים היתה שאם יש לו מה לעבוד בהם עתה בשביעית
יעבוד ,אך־שאיכא ספק שמא אין לו כלל מה לעבוד
בהם עתה או שאף שיש לו מה לעבוד אפשר יש לו
הכלים לזה ואלו קונה לסחורה ,הוא ספק בדבר שנאסר
בלפ״ע דחד לפני הוא שמפקדינן וספק הוא לחומרא
אף באיסור דלפ״ע כמו בכל איסורים דאורייתא .ועיין
בתוספות ד״ה והרי ,שקושית ר׳ אשי והאלא א״ר אשי
מחולקין אם בכלים בשביל שנה העברה נחשב תליה
או לא עיי״ש .והוא דחוק ,דא״כ חסר העיקר בתירוצו,
מ״ט לא נחשב זה שאולי קונה לצורך שנה האחרת
תלייה כסברתו בהקוש׳ .ולמה שבארתי ניחא בפשיטות,
‘•׳זלתרווייהו ודאי איכא ספק שמא לא יעשה בהן

איסור ,אך בהקושיא היה סבור דאם נימא שספק
דלפ״ע הוא לקולא כדהיה אפשר לפרש אליבא דרבה,
והקשה דודאי איכא גם בכלים ספק ומ״מ אסור,
ובאלא א״ר אשי סובר שספק למומרא הוא גם בלפ״ע
ורק כשאפשר לתלות שקנינו היה בסתמא שלא בשביל
לעבוד בו כהא דפרה לשחיטה וכשדה להובירה מותר
שלכן לא שייך זה בכלים ,שודאי קנה לעבוד כל מה שיש
לו ויצטרך לעבוד ,ואין התלייה תלייה ממש ,אלא שיש
ספק מזה שזה אינו כלום להתיר אף בלפ״ע .ואולי גם
כוונת התוספות הוא כן .ואביי נמי סובר כמסקנת
ר׳ אשי בכללא שלו.

וגמצא

שאיכא מזה ראיה גדולה למש״כ שיש חלוק
בין הספקות באיסור דלפ״ע ,דבמה שנאסר
הוא לחומרא ככל איסורי תורה ,ורק בספק על ענין
קנינו דהלוקח הוא כלפני דלפני דלא מפקדינן ולא
נאסר כלל.

ומה שלצ״ש נמי דוקא בשביעית אסרי ולא קודם
שביעית לרש״י שאסרי משום לפ״ע הוא תמוה
לכאורה .ואולי דגם ב״ש מודו דמדאורייתא ליכא לפ״ע
בכה״ג שהקנין הוא לסתמא דהוי כלפני דלפני ורק
מדרבנן החמירו שלכן רק בשביעית אסרו דהוא מיחזי
קצת כקונה לעבוד בשביעית.

משה

ענח ה
והנה כשיכול ליטול בעצמו שאיתא בע״ז דף ו׳ שליכא
איסור דלפ״ע להושיט לו ,לכאורה לא שייך זה
אלא לדרך א׳ שהאיסור דלפ״ע הוא מכשול להעובר מצד
שיענש ,דהרי כיון שיעבור על האיסור אף כשלא יתן לו
ויהיה לו אותו העונש עצמו נמצא שאינו מכשילהו שוב
במה שמסייע ליתן לו דבר האיסור אם אינו יכול
להפרישו כגון שהוכיחו ולא קב< אבל לדרך הב׳
שאיסור לפ״ע הוא שאסור לאדם לעשות שיעשה החטא
אף ע״י אחרים ,הרי יש לאפור לסייעו במה שיושיט לו,
דהא במה שמסייעו הוא מעשה רצון ממנו על זה
שהאחר יעשה מעשה החטא ,ומאחר שיש איסור להאדם
גם בעשיית אחרים מעשה איסור הרי אין לכאורה
להתיר שיהיה להאדם רצון גם במעשה איסור שאחרים
עושין ,וממילא אין להתיר לסייע לו לעשות החטא דהרי
בזה עושה מעשה רצון ,ואף אם בלבו לא ירצה ויצטער
מזה הוא דברים שבלב שאינן כלום לבטל מעשיו ,ואף

אם יאמר בפיו שאינו רוצה במה שיעשה האחר
האיסור אך ביון שעכ׳׳פ עושה החטא ואינו מועיל
תוכחתו מסייע לו ,נמי יש לאסור חיבורו הוא סתירה
למעשיו ואץ דבורו כלום ,ויש לאסור אף מדאורייתא.

וצריך

לומר לדרך הב׳ במה שליכא איסור לפ״ע
ביכול ליטול מעצמו ,דכיון שליכא איסור עליו
על המעשה של אחרים כשלא גרם שיעבור האחר
האיסור ,לא נאמר איסור על הרצון בעלמא שימשה
האיסור .ולא מבעיא לאביו להאיכא דאמרי בפסחים
דף כ״ה שסובר אליבא דר׳ יהודה דלא אפשר וקא
מיכוין ליהנות מהאיסור שמותר ,אף שודאי כיון
דמיכוין ליהנות איכא רצון ומ׳׳מ ליכא איסור שלכן
ניחא מה שמותר להושיט לו האיסור כשיכול ליטול בעצמו
דהרי הוא רק רצון בעלמא ממנו ,אלא אף ללישנא
קמא ולרבא אף לישנא בתרא דאסור לכו״ע ,אפשר הוא
רק באיסורי אכילה והנאת הגוף דהרצון לזה הוא שייך
להאיסור ,דבלא רצון כלל להנאה היה אפשר להחשיב
שהוא שלא כדרך הנאה ,וקצת משמע כן מסמיכת
הסוגיות ענין שלא כדרך הנאה וענין הנאה הבאס
לאדם בע״כ ,ולכן גם לחומרא חשוב הרצון שאף שבאה
לו ההנאה בע׳׳כ יאסר לו מצד הכוונה והרצון אבל
באיסורים אחרים שאינם מהנאות הגוף הוי ענין
האיסור המעשה לבד ואין הרצון חלק מהאיסור כלל
אין לאסור הרצון בעלמא.
ואח שבגמרא שם איתא דלר״ש דאזיל בתר כוונה
כו״ע לא פליגי דאסור ור״ש הא איירי במלאכות
דשבת שאינם ענין של הנאת הגוף ,הוא דוקא בלא אפשר
כהא דאיירי התם ,דבעצם ודאי אפשר לו שלא יעבור
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דברות

שבת

פל האיסור כלל ,דהרי יכול שלא ללכת כלל באותו
הדרך דהא הולך בעצמו בלא שום כפיה ואווה פל
הדרך שמגיע לשם ריח של ע״ז האסור ,וכהא דריב״ז
שהיה יושב בצלו של היכל ,והא דשלשלו האומנין בקופות
לבית קדשי הקדשים ,שלענק המציאות הא ודאי אפשר
הוא שלא ימשו האיסור כלל ,אך מאחר שהם הולכים
ועושים דבר היתר שהולך בדרך ההוא לצרכו ,וריב״ז
ישב בצלו של היכל לדרוש משום ששם היה מקום גדול
להחזיק כל הרוצים לשמוע ,והאומנין נכנסו להיכל
לתקן ,שקורא לזה לא אפשר בשביל הצורך של ההיתר
שלא להיות שם ,וכמפורש שם בתוספות בשם הר״י,

ואיכא שם בהכרח דבר איסור דהוא הנאת הריח והצל
והמראה שההיתר הוא משום דהגאה במל כרחיה הוא,
שלכן במתכוין הרי אינה בע״כ ואסור ,ובכה״ג באיסורי
שבת כהא דגורר מטה כסא וספסל בשבת ונעשה חריץ
שאינו פנין הנאת הגוף הא בעצם יש לאסור דאף שהוא
בע״כ עכ״פ הא עושה מלאכה כדסובר ר׳ יהודה ואינו
כלל ענין לכוונה ,אך ר״ש מתיר משום דסובר דגם
באיסורי שבת בעינן שיהיה מתכוין לעשות המלאכה,
שלכן כשמתכוין גם לר״ש אין במה לסלק פנין כמלאכה
דחפירה שנעשה בגרירתו ,ולא אמרינן דכוונה בדבר
שאינו מוסיף מעשה אינו כלום ויתחשב כלא נתכוין,
אלא אמרינן דבמתכווין נחשב גרירתו מלאכת עשיית
החריץ אף שלא היה גורר מתחלה בשביל כחריץ,
שלכן בהנאה שבאה לאדם בע׳׳כ שליכא מעשה איסור
אם הוא מתכוין להנות אף שלא ניתוסף פ״י כוונתו
יותר הנאה לו הוא עושה כאיסור הנאה בזה שמתכוין
ליהנות ,ואף שלא שייך באיסור הנאה להחשיב ההליכה
לשם לאיסור זהא לא שייך הליכה לענין האיסור כלל,
ול״ד לגרירת הכסא והמטה שבזה עושה החריץ וכויא

הגרירה עצם מעשה האיסור ,מ׳׳מ הנאה שבאה לו שם
אינה שוב בע״כ מצד הכוונה ליהנות אף שלא ניתוסף
לו יותר הנאה מחמת כוונתו ,ואיכא ממילא ראיה שאף
בהובילוהו נכרים לשם שג׳׳כ אסור להתכוין ליהנות,
דהרי גס בבא מעצמו לא שייך ביאתו להאיסור אלא
כהנאה ,ובשבת בכגון זה שהעט״ם עשו מלאכה בידו
באופן שלא היה יכול להוציא ידו מהם לא תועיל כוונתו
שיתחשב שהוא עושה בעצמו ,אף אם נימא דכשאנסוהו
עכו״ם להרגו באם לא יעשה מלאכה בשבת תועיל
כוונתו שבחר לעשות מלאכה שצריך לה להתחשב שעושה
ברצון ,דמ״מ דכשהעכו״ם עושים בידו לא תועיל כוונתו
כלום כיון שעכ״פ אינו עושה בעצמו ,ובאנסוהו פט״ם
להרגו ובחר מלאכה הצריך לו נמי אפשר שלא נחשב
מחמת זה עושה ברצון ,ובהנאה כשאנסוהו להרגו
אם לא יאכל דבר איסור איזה שהוא ובחר בדבר שיש
לו יותר הנאה מסתבר שאסור משום דבהנאה הרצון
הוא יותר שייך להאיסור מבשאר איסורין שהרצון הוא

משה

כג

רק תנאי באיסורין (ועיין בספרי אגרות משה מלק
אה״ע סימן קע״ו).

ולכן

באיסור שאחרים עושין שהוא לא נהנה וגם הא
אינו עושה כלל ליכא איסור על הרצון בעלמא
בעשיית אחר האיסור ולכן אף שפושה במעשם אוחו
הרצון דהוא כשמסייע לו בהושטת האיסור כיון
שהאיסור היה עושה גם בעצמו בלא הושטתו הוא רק
מעשה להרצון שלא נאסר בזה ,ואף אם נימא שגם
בשאר איסורין דלא שייכי להנאת הגוף נמי יאסר בלא
אפשר וקמיכוין ,נמי הוא עכ״פ במעשה עצמו ולא
במעשה חברו ,אף שגם במעשה חברו הוא לו מעשה
איסור אם הוא היה הגורם לזה ,דמ״מ הרצון בלא

מעשה אינו איסור בעשיית אחרים ,דבמעשה עצמו נהי
שלא היה עושה בהחלה בשביל המעשה שהוא איסור,
מ״מ מאחר שנזדמן לו לעשות בשביל צורך האחר עושהו
גם בשביל המעשה שהוא איסור מאחר שנתכוין גם
למעשה זו ,דהא כששני המעשים היו של היתר ודאי לא
היו מחלקין לומר שמעשיו הוא רק להדבר שהיה עושה
מתחלה בשביל זה ולא בשביל הדבר שרק אחרי שנזדמן
לו לעשות מתטין גם לה ,דמה לנו אס הכוונה לעשות
שהוא מחשיב העשיה לפי הכוונה גדול כל כך אצלו
פד שגם מתחלה היה עושה בשביל זה או שאינו גדול
כל כך לעשות בתחלה ורק כשנזדמן לו לעשות הוא רוצה
ומטין לה מאחר שעכ״פ עתה הוא מתכוין גם לדבר
השני ,והוי המעשה לשני הדברים כמו אם מתחלה היה
עושה בשביל כל דבר ודבר לבד שהיה נחשב לשניהם,
שלכן גם כשדבר השני הוא דבר איסור שבשביל האיסור
לא היה עושה מתחלה בשביל דבר זה כיון שעכ״ס אחרי
שעושה בשביל דבר ההיתר מתכוין ■גם לה דבר שהוא
מעשה איסור נחשבו מעשיו גם לדבר האיסור ,אף שאינו
רוצה שיתחשבו מעשיו גם לדבר האיסור ,דכיון שעכ״פ
מתטין גס לדבר האיסור אין זה בידו להחשיב המעשה
לפי רצונו דאין מתחשב המעשה לפי הרצון לעשות אלא
לפי הכוונה וכוונה הא עכ״פ אית ליה .אבל במעשה
אחרים שלא שייך כלל להחשיב המעשה לו אף שהים
מתטץ וגם היה רוצה שיתחשבו מעשיו הוא רק רצון
בעלמא שאין ע״ז ענין איסור ומעשה הושטתו הוא רק
מעשה להרצון בהאיסור שנעשה ולא מעשה איסור שזה
לא נאסר .וכיון שבעצם שייך לו גם איסור שהאחרים
עושין ומה שלא נאסר כשהיה עושה גם בעצמו כיון שלא
גרם לזה והסיוע שהושיט לו הוא רק מעשה לרצון שלא
נאסר רצון בעלמא שיעשה האיסור ,מסתבר שיש לאסור
זה מדרבנן שלא יעשה מעשה הסיוע אף שהוא רק
מעשה לרצון ולא בהאיסור.

ונראה

למה שכתבתי באור מחלוקת אביי ורבא אליבא
דר׳ יהודה ללישנא בתרא דאביי סובר דניון
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דר׳ יהודה אוסר דבר שאינו מתכוק הרי לא מחשיב
לכוונה כלום■ ,מותר בלא אפשר וקא מינוין ורבא סובר
דאין מתכוון כמתכוין לחומרא א״ר יהודה ולא שיהיה
מתכוין כאין מתכוק לקולא ,שלכאורה טעם אביי תמוה
דנהי שאין סובר ר׳ יהודה שמה שלא מתכוין יבטל
המעשה לומר שאינו עושה זה יש לו עכ״פ לסבור
דהכוונה יחשיב לומר שעושה לפי כוונתו כמו כששני
המעשים היו היתר שמסתבר שנחשב המעשה לשני
הדברים .אבל טעם אביי הוא שסובר דלר׳ יהודה מה
שבלא מתכוין אוסר אינו משום דסובר שהמעשה
מתחשב גם לדבר שלא מתכוון לה כלל אלא שהוא סובר
דעכ״פ כיון שלא איכפת לו שגם יעשה דבר האיסור
שנמצא שיש לו רצון כשיעשה האיסור אסור אף שאין לו
טונה לעשות זה כלל דהרצון הוא דבר האוסר המעשה
שעושה שלכן כיון שנעשה אף בלא טונה דבר שרוצה
בה אוסר ,לכן כשאינו רוצה בהדבר שמתכוין שיתחשב
מעשה ,דהיינו שהאמת כמו שאומר שבשום אופן לא
היה עושה המעשה בשביל צורך זה מצד האיסור ,ורק
אמרי שעושה זה לדבר היתר מתנוון גם לזה ,יש להרצון
זה להתיר אף שבשביל הכוונה שייך שיתחשב מעשה
".".ג® לכוונה זו מאחר דגם בלא משיבות מעשה אוסר ר׳
יהודה מצד הרצון במה שנעשה לכן אף בחשיבות מעשה
משום שנתכוין גם לזה אין לאסור דהכל הולך אחרי
הרצון ,ורבא סובר דר׳ יהודה אפשר אוסר בתרווייהו
ברצון גם בלא חשיבות מעשה ובמעשה גם בלא רצון.

wו
!הנה לכאורה לדרך ב׳ היה לנו לחייב למי שרואה
אחד רוצה לעבור עבירה ולא יועיל תוכחה לא
בפה ולא בהכאה ,אבל יטל לעשות שלא יעטר האיסור

ע״י שיקם בחזקה מידו את דבר האיסור וכדומה ולא
יוכל לעשות האיסור ,שיהיה מחוייב להפרישו מהאיסור

אף בדרך זה ,דמאחר דחזינן שחטאי אחרים נמי שייכין
לו ,דלנן אסור לגרום שאחרים יעשו איסורין יש לחייבו

שיראה גם שלא יוכל לעשות האיסור ,דאף שמה שלא
יעשה האיסור לא יהיה מצד שלא ירצה אלא מצד שלא
יוכל נמי הא עכ״פ לא יעשה האיסור בעולם ,אבל הא
מפורש במתני׳ דפ״ה ממע״ש מ״א דלרשב׳ע אין צריך
לציין שהוא ערלה וכרם רבעי בפאר שני שבוע ומפורש
בב״ק דף ס״ט שהוא משום הלעיטהו לרשע וימות אף
ששם אינו רשע לאיסור זה דהא כשיציין יפרוש ברצונו
הטוב אלא הוא רשע לאיסור גזל ,וע״י הציון הא לא
יעשה גס איסור גזל ,ומ״מ אינו מחוייב לציין ,והרמב״ם

משה

פסק כן בפ״ט ממע״ש ה״ז עיי״ש .בשלמא לדרך א׳
שהוא מצד שמכשילו ומזיקו ניחא ,דיש לומר דכיון שלא
מכשילו שהרי עובר בעצמו שלא שייך לחייבו אלא מדין
הצלת גופו ,דכשלא יעשה האיסור אף שרצונו לעשות

האיסור לא יענש כל כך כמו בעבר האיסור ממש <עיין
בקידושין דף פ״א) ,אפשר כיון דפשע בנפשו לטבור על
האיסור ליכא חיוב הצלה עליו מזה ,ואולי ידעינן זה
מדהוצרך לכתוב קרא למצות תוכחה שהוא להוכיחו
ולייסרו כדי שיתרצה שלא לעשות האיסור הוא כאיגלאי
שבאופן אמר שהוא ט״י לקיחת דבר האיסור וכדומה

שלא יוכל לעשות האיסור אף כשירצה אין ממייבין,
ול״ד להצלת גופו ממש שמחוייבין אף כשברצונו הביא
כסכנה עליו .ועיין במנ״ח בקומץ מנחה מצוה רל״ז
שאף בהצלת הגוף ממש סובר שליכא חיוב להצילו
בהשליך עצמו לדעת להטבע בנהר וכדומה ,אבל ברור
שהוא טעות כדבארתי בתשובה ושרי ליה מריה .אבל
עכ״פ להצילו מעבירה כשהוא הזיד לעבור בזה שפיר
שייך לומר שאין לחייב להאחרים להצילו מזה .אבל לדרך
הב׳ לכאורה הי״ל לחייט ויקשה מרשב״ג ,ואף אולי
גם מרבנן ,דהא אפשר דגם רבנן מורו שאין לחייבו
למנעו מאיסור שעושה ,ורק התם שאיסור ערלה ורבעי
הא לא יעבור פשיציינו ברצונו ממש סברי שאף שהוא
מזיד לאיסור גזל יש להפרישו מאיסור ערלה ורבעי שלא
יעבור עליהם כשידנג (ובעצם תמוה טעם רשב״ג ,דהא
ודאי מצות תוכחה איכא אף לאדם שעובר בהרבה
עבירות ויודע שלא יקבל ממנו התוכחה על כל
האיסורין שנפרץ לעטר עליייהו ,אבל יועיל תוכחתו
לאיסור אחד שיקבל עליו שלא לעטר עליו ,וא״כ יש
מצות תוכחה גם לגזלן על עבירות אחרות שירצה לעטר,
וממילא מסתבר דכשיראה שגזלן ובעל עבירה ירצו לעבור
איזה איסור שאין פרוצין עליו בשוגג מחוייבין להודיעו

שהוא איסור דמ״ש מתוכחה ,וא״כ מ״ט אינו מחייב
לציין שהוא ערלה ורבעי כדי שיפרוש .ואולי סובר רשב״ג
דתוכחה שהוא להשיב החוטא בתשובה שהרי בלא
תוכחתו רצה לעבור במזיד שאני שזה מחוייב גם לבעלי
עבירה ,אבל כשהיה עובר רק בשוגג הרי לא שייך פנין
תוכחה שהרי אינו עובר על איסור זה ואין צורך
להוכיחו מזה ,והוי הידיעה שהוא דבר איסור רק מכין
הצלה מעונש שזה לא מחייב רשב״ג לבעלי עבירה אף
שאינו פרוץ לזה) .עכ״פ לדרך הב׳ שחטאי אחרים
נמי שייכין לו הרי הי״ל להצריך לציין שהוא ערלה ורבעי
כדי שלא יעשה חטא ערלה ורבעי בעולם.
דש לומר בשני טעמים :א) דלא אסרה תורה אלא
כשעושה מעשה בזה שיעשה כחטא ,דהא נאמר
האיסור בלשון ולפני עור לא חתן מכשול דהוא במעשה,
ואף למכשולים להזיק בגוף לא נאסר מקרא זה בלא
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מעשה אלא מקראי אחריגי דהוא מדין מעקה ומקרא
דלא אשים דמים ואף מנזקים דפלמא בק של גופו מין
של ממונו הוא מחוייב מדין השבת אבדה ולא תוכל
להתעלם ,ולכן ליכא חיוב מל האדם ליקח מיד הרוצה
לעבור על אכילת איסורין את דבר האיסור כדי שלא

והנה התוספות דכתבו דבהיה יכול ליטול בעצמו נמי
אסור להושיע לו מדרבנן מהא שחייב להפרישו
מאיסור .דלכאורה אין מזה ראיה לאסור להושיט כשאין
יכול ליקח משם דבר האיסור שנמצא שלא יפרישהו
מהאיסור אף כשלא יושיט לו ,וכדכתב הטו״א דלא
כתוספות מטעם זה דכיון דיקח בעצמו כי נותן לו מאי
הוי .ואין לפרש דכוונתם רק ביכול ליטול דבר האיסור

אף בעשיית אחרים שמצד זה הא יש להצריך גם שלא
יוכלו האחרים לעשות החמא ,יש חלוק בין אמרים

משם כיון שהוא קרוב להדבר יותר מאחר דהוא בפנים
סמוך להדבר ,דא״כ לוקמא דאיירי באופן שאינו יכול
ליקח משם והעומד בחץ יטל ליטול בעצמו שאין שום
עצה להפרישהו מהאיסור דלכן מותר גם להושיט לו
אף מדרבנן .וצריך לומר דהחיוב להפרישו מאיסור
שכתבו הא ודאי הוא אף באופן שלא תועיל אמירתו
והכאתו מחוייב להפרישו פי״ז שיקח דבר האיסור שלא
יוכל לעשות החטא כדכתבתי לעיל ,דאם ע״י אמירם

העכו״ם והמומר ,אבל הא גס הוא עשה בהחמא איזה

והכאה היה זה מדאורייתא ממצות תוכחה ,ופברי
שמדאורייתא ליכא חיוב להפרישו מהחטא ע״י סלוק
הדבר שלא יהיה לו יכולת לעשות האיסור ,לא מבעיא
מפושעים אלא אף מכשרים שלא יאמיט לו כשיאמר
להם שהוא אסור .דאם נימא כדרך הא׳ יסברו דליכא
דק הצלה כיון שבעצמו עושה זה דאולי הוא נחשב
פשיעה במה שאינו רוצה להאמין שהוא איסור ,ואולי
ליכא כלל דין הצלה מעונש שיהיה לו כשיעטר מל
האיסורין אף שאסור מלהכשילו במעשה כדי שלא
יענש ,דהא הקרא שאיכא להצלת גופו נאמר בהצלת
הגוף ממש ולא בהצלה מעונשין דאיסורין ורק במעשה
לגרום לו שיענש בעבירות איסורין נאמר לאו דלפ״ע
דאין למילף מזה שיהיה מחוייב־לעשות ממשה להצילו,
ואס נימא כדרך הב׳ יסברו כטעם א* דלפ״ע הוא רק
במעשה שלטעם זה ליכא עליו חיוב לסלק אף מכשרים

יעשה האיסור בעולם .ב) דאף דאיכא קפידא מהתורה
באיסור לאו דלפ״ע שלא יעשה על ידם משא בעולם

כשרים ובין אחרים פושעים ,שלעשיית חטאים דפושעים
ליכא קפידא על כל העולם בעצם שיראו שלא יעשו
כשלא מועיל תוכחה להם דאדרבה הא נאמר הלעיטהו
לרשע וימות ,אלא מ״מ איכא קפידא על מה שהוא עשה
שיעשה החטא בסולם דלכן נאסר בלפ״ע גס לעכו״ם
וגס למומרים ,דנהי שלא איכפת לן במה שיעשה
מעשה שזה הא אינו עשיית פושעים אלא עשיית כשרים,
דהא לא כיה נעשה החטא ע״י העכו״ם והמומר
בעצמם בלא מעשיו ,וכיון שאיכא קפידא שלא יעשה
חטא בעולם אף ע״י אחרים ולאו דוקא על עשיית
החטא בידיו ממש ,הרי אין לו להוסיף כלום בהחטא,
ובזה שנתן איסור למומרים ולעכו״ם הרי הוסיף
בהחטא ,שלכן כשהוא אינו עושה כלום אבל יכול ליקח
את דבר כאיסור כדי שלא יוכלו לחטא אין לחייבו,
דהרי מכשרים ליכא שום מעשה ונשאר רק משיית
הפושעים והעט״ם שזה לא איכפת לן ,דאדרבה
הלעיטהו לרשע וימות .אבל לעשיית כשרים כיון שחזינן
שהתורה אסרה על כל אדם שלא יעשה חטא בעולם על
ידם יש לאסור על כל העולם גם בלא מעשה ולהצריך
מחמת זה שיקמו דבר האיסור שלא יוכלו לעשות אף

האחרים כשהן כשרים דהקפידה תורה שגס אנחנו
■נקפיד על מעשיהם .ואפשר שבלא קרא דהלעיטהו לרשע
וימות ,היה חיוב ליקח האיסור גם מעכו״ם ומומרים
דנימא שאיכא קפידא שלא יעשה חטא בסולם כלל ,אף
שנאמר בלשון לא תתן שהוא במעשה ,אבל קרא
דהלעיטהו לרשע וימות הוא הדוש דין שליכא חיוב ליקח
מרשע ,או שהוא גילוי דעת על איסור דלפ״ע דעל חטא
דרשעיס ליכא קפידא אלא שלא להוסיף שום מעשה
בהחטא ועל חטא דכשרים שליכא גילוי דעת זה הוא
בהאיסור על כל אדם אף בלא מעשה ,שלכן מחוייב
ליקח מהם דבר האיסור .ואף לטעם הא׳ דליכא איסור
דלפ״ע בלא מעשה הא ג״כ אפשר יהיה מחוייב ליקח
דבר האיסור מדין תוכחה אם לא תועיל הודעתו שהוא
איפור משום שלא יאמינהו שהוא איסור .ואפשר שלא
יכיה מחוייב באופן שלא יאמינהו לסלק הדבר דליכא
חיוב הצלה כיק שאין זה הצלת גוף ממש.

כשהן שוגגין כאלו שלא יאמינו לאמירתו שהוא איסור,
אבל מדרבנן סברי דמחוייב לסלק דבר האיסור כדי
שלא יוכלו לעבור על האיסור ,ואף שלא נמצא מקור לזה
מסתבר לפ״ז מסברא דכיק דמה שליכא איסור
מדאורייתא הוא רק משוס דלפנ״ע לא נאמר אלא
במעשה ,יש לאסור מדרבנן גם כשמכשיל בלא מעשה,
לא מבעיא לדרך א׳ שהוא להצילו מעונשין על העבירה,
אלא אף לדרך הב׳ שהוא משוס האיסור שלא יעשה
חטא בעולם ,אף שלא חייבה תורה בהלאו אלא

במעשה ,נמי מסתבר שכיון שגם חטאי אחרים שייכין
לכל אדם ,יש לאסור גם שלא במעשה ,שלכן יש להצריך
מדרבנן שיקח דבר האיסור מסברא דכיון שטעם
האיסור איכא גם בלא מעשה כשביד האדם לעשות
שלא יעשה האיסור ,אך שמ״מ לא נאסר מדאורייתא
אלא במעשה ,יש לאסור מדרבנן גס כשמכשיל בלא
מעשה ,לא מבעיא לדרך א׳ שהוא להצילו משנשין על
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העבירה ,אלא אף ■לדרך הב׳ שהוא משום האיסור שלא
יעשה חטא בעולם ,אף שלא חייבה תורה בהלאו אלא
במעשה ,נמי מסתבר שכיון שגם חטאי אחרים שייכין
לכל אדם ,יש לאסור גס שלא במעשה ,שלכן יש להצריך
מדרבנן שיקח דבר האיסור מסברא דכיון שטעם
האיסור איכא גם בלא מעשה כשביד האדם לעשות שלא
יעשה האיסור ,אך שמ״מ לא נאסר מדאורייתא אלא
במעשה יש עכ״פ לאסור מדרבנן ,ואולי אף לפושעים
לרבנן שלא סברי הלעיטהו לרשע וימות ,ולכן לא כתבו
התוספות לא טעם ולא מקור משום שהוא דבר מובן
מסברא.

אבל

משה

דכיון שחטאי אחרים נמי שייכין לו אין להיות לו רצון

שיעברו האחרים על איסורין ובהושטה הוא גם מעשה
ולא מחשבה בעלמא■ ,אך שמדאורייתא לא נאסר משום
שעל מעשה אחרים הוא רק מעשה לרצון ולא מעשה
בהאיסור ,שמדרבנן אין להקל זה .ומחמת שסברא
דלהפריש מאיסור הוא יותר ברור להו אף שגם להפריש
אין להם מקור אלא מסברא ,מהסברא לאסור להושיע
לו האיסור כשהיה יכול ליטול בעצמו ,נקטו התוספות
זה שחייב להפרישו מאיסור לדבר ידוע ולהוכיח מזה
שיש לאסור גם להושיט איסור למי שיכול ליטול בעצמו
אף שתרווייהו לא תניא .וכוונתם דכמו שאף שלא מצינו

מקור מפורש שחייב להפרישו מאיסור ומ״מ ודאי אסור
מדרבנן דאין סברא כלל שיהיה מותר גם מדרבנן ,כמו
כן יש לאסור גם להושיט כיון שהסברא הוא כן ,ולא

האיסור שלא להושיט לו דבר האיסור במקום
שהיה יכול ליטול בעצמו שמוכיחין מהא דצריך
לומר דמאחר שלא מצינו בפירוש שאסור ש״מ שמותר,
להפרישו בלקיחת דבר האיסור לא שייך זה לדרך א׳,
^^והא לא הכשילו בכלום דהא היה נענש באותו העונש ™"""".,דסמכו שמעצמנו נדע זה.
עצמו אף בלא סיוע שלו בהושטתו כשהיה נוטל בעצמו,
שלכן אף מדרבנן אין טעם לאסור אס צא מגזירה
בעלמא שלא יבא לסייע לעוברי עבירה גס כשלא יוכלו
לעבור בלא סיוע שלו שעל גזירה זו ליכא ראיה ממה
W
שיש חיוב להפרישו מדרבנן בלקיחת דבר האיסור .ולכן
צ״ל שסברי התום׳ בכאן כדרך הב׳ וכדכתבתי שכן
לדרך הב׳ שאיסור דלפ״ע הוא שאיכא איסור
סובר הר׳ אלחנן■ בתוספות ע״ז .שמה שמדאורייתא
על האדם שלא יגרום להעשות מעשה חטא
מוהר לסייעו בהושטה וכדומה כשיכול ליטול בעצמו
בעולם ,היה שייך גם בעשיית קטן למה שבארתי
הוא מטעם דעל רצון בעלמא שיעשה האיסור לא אסרה
דהאיסורין נחשבו איסורין גס לקטן דהוא ג״כ בכלל

r

ז

והנה

חורה ,ומעשה הושטתו אינו מעשה בהאיסור אנא
מעשה להרצון( .ומסתבר דלהניח לתוך פיו ממש
בתחיבה לתוך בית הבליעה ,יהיה אסור מדאורייתא
לדרך זה אף כשיכול ליטול בעצמו דמעשה זה דתחיבה
לתוך בית הבליעה הוא מעשה בהאיסור ממש דיש צו אף
באכילת אחרים שאסור ,ואולי אף בהניח לתוך הפה
נמי יש להחשיבו מעשה בהאיסור אף שעדיין לעבור על
האכילה צריך ללעוס שזה אינו עושה הוא ,דמ״מ הוא
סיוע בהאיסור עצמו ,ועיין בירושלמי פ״ג דדמאי הלכה

א׳ דא״ר זריקן שמעון בר ווא בש״ר יוחנן בדמאי
שהקילו שהרופא מותר להאכיל לחולה הע״ה פירות
של הע״ה המולה אסור ליתן לתוך פיו אלא לתוך ידו
משום שלהניח לתוך פיו נחשב מאכיל ממש שאסרו אף
בדמאי שלכן גם לדין זה מסתבר שיש להחשיבו מאכיל
.ממש וצ״ע לדינא) .שלכן מדרבנן מסתבר לתוספות שיש
לאסור גם מעשה זו דהוא רק מעשה על הרצון .דכמו
שאיכא סברא בעצם להצריך שגם יעשה מעשה למנוע
מאחרים שיעשו איסור מאחר שגם עשיית אחרים
שייכים לו ,אך שמדאורייתא איכא קולא שאין עליו
איסור בעבירת אחרים כשלא גרם להם מעשה דמדרבנן
אין להקל כחדוש הקולא,שכמו כן הוא מעשה ההושטה
ושאר עניני סיוע שנמי מצד הסברא היה שייך לאסור

קבלת התורה ,דאם לקטן עד הגדלות הוא כלא ניתנה
לו התורה לא היה מתחייב גם כשיגדל ,אך אף שהם
איסורים לא נאסר קטן מלטשות איסורין ,וזהו מה
שאיתא בסנהדרין דף נ״ה בקטן שבא על כבהמה
כיון דמזיד הוא תקלה נמי איכא ורחמנא הוא דחיים
עליה ,משום דבעצם כיון שקטן הוא ג״כ בכלל קבלת
התורה הוא איסור ותקלה נם לגביה אך שרחמנא חם
עליה להתירו באיסורין משום שאינו בן דעת לשמור
איסורין ,עיין בספרי אגרות משה חלק יו״ד סימן ג?
ומטעם זה בארתי דטעס שאסור להאכיל להקטן נבלות

בידים כדאיתא באו״ח סימן שמ״ג ,ובפמ׳ע במשבצות
שם כתב דאיכא מחלוקת אם הוא מדאורייתא בשאר
איסורין דלאו הנך ג׳ טומאת כהנים ודם ושרצים,
ובפמ״ג יו״ד סימן א׳ בש״ד ס״ק כ״ז בהג״ה בנבלות
משמע שפליגי בזה הש״ך והלבוש ע״ש ,דלא היה שייך
לאסור אף להאכיל בידים אף לא מדרבנן כיון שהוא
מעשה היתר ,אבל כיון שהוא בעצם מעשה איסור אף
לקטן אך שהקטן לא נאסר באיסורין לכן כיון שהמאכיל
הוא גדול שאסור באיסורין אסור להאכיל אף לקטן ,אך
שפליגי דלהסוברין שהוא מדאורייתא הוא משום שנעשה
על ידו מעשה איסור דאורייתא ,וילפינן זה מהג׳ דברים
טומאת כהנים ודם ושרצים ,והסוברין דהוא רק מדרבנן
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משום דנחשבו ג׳ כתובים הבאים כאחד דאין זה
צריכותא ממש כדכתב הפמ״ג הוא רק דרבנן ,והוא
משום דבלא קרא אין לאסור מאחר שליכא איסור
בפועל על הקטן כדבארתי בסימן ו׳ ע״ש .אבל עכ״ס
מה שאסיר להאכיל בידים היא משוס שהוא בעצם דבר

איסיר אך לקטן .וא״כ הרי לדרך ב׳ היה לן לאסור
גם לגרום להקטן שיעשה איסורין מדין לפ״ע להסוברין
שלהאכיל בידים הוא מדאורייתא שגם לגרום לקטן
שיעשה בעצמו נמי יהיה אסיר מדאורייתא ,ילהסוברין
שהוא מדרבנן יהיה אסור מדרבנן כמו שאסור לגדול.

וגם

לדרך א׳ שהוא משום שמזיקו במה שמכשילו
להענש נמי הא צריך לומר דאיכא מכשיל והיזק
לאדם על מה שעבר על האיסור אך כשלא יענש עי״ז,
דהא במטעה לאדם שיעשה איסור ,כגון שמעיד על
חלב שהוא שומן שרשאי לאכול מדיןע״א גאמןבאיסורין
עובר ג״כ אלפ״ע ,דאל״כ לא היו רשאין לאכול מן
התורה אצל שים אדם כשנותן לו לאכול אם אינו אוכל
בעצמו מאחר שלא היה עיבר בלפ״ע כמו שאסור לאכול
אצל כותים מחמת דלית להו לפ״ע במחטיא את חברי
כדפרש״י בחולין דך ג /ודוחק לימר שאה״ג שמן התורה
לא היי רשאין לאכול אצל שים אדם כשנותן לו סתם
לאכול אלא דוקא כששאלו יאמר לו שהוא דבר כיתר
שאם משקר עובר מל איסור להעיד שקר מקרא דלא
תענה ברעך עד שקר ,דהא נצטרך לומר דלהעיד
באיסורין נמי איכא לאו דעדות שקר ,ולא משמע כן
דהא על זה שתנן בנדה דך נ״ו דכיתים נאמנים לומר
לא קברנו שם את הנפלים וכן נאמנים לומר על הבהמה
אם בכרה אם־־־לא בכרה הקשה הגמרא בדך נ״ז
והא לית להו לפ״ע ,והוצרך ר׳ אביה לאוקמא רישא
בכהן עומד שם ונקיט־ תרומה בידיה ואוכל מינה,
ולדחוק לפרש במתני ,כותים לאו דוקא ,דהא אינם
כהנים אלא כהן צדיקי ,והוצרך רחב״א א״ר יוחנן
לאוקמא כסיפא בגוזז יעובד שיהויא ג״כ דוחק ,דנצטרך
לומר שכבר ילדה הבהמה ונגדל כל כך עד שגוזזין אותו
ועובדין ,ולשין המשנה נאמנין על הבהמה אס בכרה או
לא בכרה ,היינו שאומר מקור ידיעתו שהוא משים
שהכיר אמה של בהמה זו שגוזזה ועיבדה שבכרה תחלה
קודם שילדה ולד זה שממילא אין זה בטר ,שהוא דוחק
גדול ,דהרי היה לו למינקט נאמנים לומר על בהמה
שאינו בכור כשגוזז ועובד ,יהיה לו לתרץ בפשיטות
דנהי שלית להו לפ״ע משים דמפרשי ליה רק במניח
אבן בדרך שהילך העור ולא במחטיאו מ״מ הא אית
להר לאי דלא תענה עד שקר דמתני׳ הא איירי במעיד
בפיו ממש דהא נקע לשון נאמנים לומר ,אלא משמע
דלא תענה עד שקר הוא דוקא בעדות שצריך להעיד
בב״ד לדון את חברו בממון ובנפשות ,ילכן מה שנאמן

ט ש ה

כז

ע״א באיסורין הוא מצד איסור דלפ״ע יכיין שהכותים
לית להו לפ״ע חשודים גם להעיד בפיהם בפירוש שהוא
היתר ומקשה שפיר יהיצרט האמוראי לאוקמא המתני׳
אך שהוא בדוחק ידלא כפשטות הלשון.

אך

אולי להעיד פסולין הכותים מטעם שידוע שהם
חשודין להעיד שקר אך שמפורש האיסור בקרא,
דלשון רש״י בגיעין דך י׳ עד כותי פסול דחשידי.אעדות
שקר ילא כתב טעם שלכן משמע לכאורה משים שידוע
שהם חשודין להעיד שקר (דמצד שהם רשעים דעיברין
על כמה חייבי לאוין וכריתות ומיתות ב״ד וגם מצד
שהם כופרין בתורה שבע״פ משמע שלא היו נפסלין
דאס היו פסולין מצד זה לא היה שייך להכשירם אך
בהוחזקו בהלטת גיטין ,ובחדושי לגיטין בארתי זה).
אבל הא תמוה לומר זה דאם חשודין לעבור על לאו
דלא תענה אך שמפורש בקרא מה מועיל מה שהוחזקו
בהלכות גיעין ושטרות ואיך מכשיר ת״ק עדי טתים
ואך לר״א מפורש בתום׳ ד״ה אי לאו ,דכשר מדאוריי׳
הא ודאי אלו החשודין להעיד שקר דלית להו חזקת
כשרות פסילי מדאורייתא .וצריך לומר בכוונת רש״י
דרק לחתום בשקר הם חשודים משום שלא מעידים
בפיהם ומפרשי לא תענה שהוא רק להעיד בפיהם,
ואולי משום שלא סברי כלל ענין גיטין ושטרות או שלא
סברי שצריכי עדים בגיטין ושטרות שלכן לא איכפת
להו לחתום אך בשקר ,וממה שת״ק מכשיר ולר״א נמי
כשרין מדאורייתא צריך לומר כטעם ב׳ שלא סברי כלל
ענין גיטין ושטרות ,רלטעס א׳ מה מועיל מה
ששערות וגיטין כתיבי הא עכ״פ לא הוזכר לטעותם
איסור לחתום בשקר וגס לטעם ג׳ הא לא הוזכר
שצריך עדי חתימה .אצא צריך לומד דגם הם לא יחלקו
בין להעיד בפה להעיד בשטר דהוא דבר המסתבר
שלא לחלק ,אבל הטעם הוא משוס שלא סברי הלטת
שטרות וגיטין שלכן לת״ק כיון שמהניא כתיבה לחודה
מכשיר שפיר עדי חתימה שלהם וכן לר״א מכשיר שפיר
מדאורייתא וכשהחזיקו כשרין גם לרשב״ג .וא״כ להעיד
בפיהם על איסורין לא היו חשודין אם הלאו דלא תענה
קאי גם על עדות ע״א באיסורין ולכן משמע שליכא
לאו דלא תענה על ע״א באיסורין .ומה שאין נאמנים
כותים להעיד בעדות החדש כדאיתא בר״ה דך כ״ב,
אך שכיון שצריך להעיד בב״ד ובעינן שנים משום
דמשפט כתוב ביה ודאי אינא לאו דלא תענה ,לא קשה
משום שהם לא סבלי דבעי קדוש ב״ד כלל ,וממילא אין
זה כלל ענין עדות לדידהו ,אבל באיסורין אין טעם
שיעברו אם היה ע״ז הלאו דלא תענה.

ובני

הרה״ג ר׳ דוד שליט״א הקשה מהא דמפורש
בריש מכות דלהעיד על כהן שהוא בן גרושה
וב״ח חייב מלקות משוס לאו דלא תענה להסוברין דלאו
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כח

דברות

שבת

שאין בו מעשה לוקק אף שאק זה אלא מנין איסורק.
ונראה דלהעיד מל אדם לפוסלו הוא דק מדוח אף
שנוגע הטנק רק לאיסורק שהוא לדיני כהונה לפוסלו
לעבודה ולפסול אשה לכהונה בביאחו דהא א״ר יוחנן
אין ערמור פחות משנים משום דאין ע״א נאמן לפוסלו,
ואף שהיכא דלית לו חזקה דכשרות חד נמי נאמן
כדאיתא בקידושין דף ע״ג ,אק זה כמו בשאר איסורי;
שנאמן ע״א ממש לאיסורק כשליכא חזקה ,אלא דהוא
לסלק נאמנות החיה דתניא שם דנאמנת חיה לומר
זה כהן זה לוי זה נתין זה ממזר בנשים שילדו בבית
אמת שהוא נאמנות מיוחדת לחיה מחמת שא״א בלא״ה
ואף לומר שזה בטר וזה אינו בכור נאמנת בילדה
תאומים מהאי טעמא ,מועיל ע״א כשמכחישה לסלק
נאמנותה כמפורש בר״ן שם לתר׳ן מה שאין להחיה

דין כשנים מאחר שהאמינוה משום דהוא דבר שאין
ראוי להאמין בו ע״א דלא עבידא לאיגלויי ונאמנות
המיה הוא מפני שעל הרוב א״א בלא״ה הלכך כל שבא
ע״א ומכחישה אפילו לאחר שהעידה אינה נאמנת,
וממילא פשוט שהע״א ג״כ אינו נאמן ממש אלא שסלק
נאמנות החיה ונשארו הולדות שנולדו שם בדין ספק,
וכמפורש כן בב״ש סימן ד׳ ס״ק ס״ב על הא דכתב
המחבר והוא לשון הרמב״ם בפט״ו מאי״ב הלכה ל״ב
והרי הבן בחזקת כשר ואין לו יחוס דהוא משום דגם
הע״א אינו נאמן ממש שלכן רק לענין ממזר שספק-
ממזר מן התורה נאמן להכשירו אבל אינו נאנק לומר
ליחסו ודאי אחר מי שאומר שהוא אביו ,ולא להכשירו
'לכהונה.

אבל

מדין זה ליכא ראיה דלהעיד על האדם הוא
בדין עדות שצריך שנים אף כשנוגע רק לאיסורק,
דאולי מה שאינו נאמן ממש הוא משום דהוא נגד
עדות החיה שלבד מעלת חיה הרי יש לה גם נאמנות
דע״א ,אבל הא יש ראיה גדולה מדברי הר״ן שכתב
שלא היה לן בעצם להאמין להחיה משוס שאין ע״א
נאמן אלא במילתא דעבידא לאיגלויי ,והא ע״א נאמן
באיסורין אף כשלא עבידא לאגלויי בלא איתמזק .ואף
באיתחזק איסורא הא מספקא בגמרא ביבמות דף פ״ח

משה

אחד בעינן מדינא שני פדים ,אך שמ״מ האמינה תורה
להמיה ,שלכן הוקשה לו דא״כ הוא שייך להכלל דפולא
דכ״מ שהאמינה תורה ה״ה כשנים ,דהא בעי לנאמנות
זה שנים מדינא ,והוצרך לתק דרק היכא דהאמינה
תורה לע״א בענין שראוי להאמין ע״א כהא דמילתא
דעבידא לאיגלויי הוא כשנים לכללא דעולא ולא בחיה
שאין טעם להאמינה אלא מפני שפל הרוב א״א בלא״ה
שבזה ליכא הכלל .עכ״פ מפורש בר״ן שלפסול ולהכשיר

אדם אף שנוגע רק לאיסורין צריך שני עדים מדינא.
ועיין בפר״ח יו״ד סימן קי״ע סעיף ז׳ שכתב מפורש
דדין ע״א נאמן באיסורין הוא על הדבר עצמו
דילפינן לה מוספרה דנדה ,אבל להעיד על איש אחד
דנאמן לאיסורק חד לא מהימן בהא דזה עדות גמורה
וצריך שני עדים והביאו מהרי״ט אלגזי בבכורות דף
ל׳ אוח ל״ב בד״ה והנה הראב״ד ,והביא כן גם
ממחנה אפרים הלכות עדות סימן י״ט ,ומשמע שגם
הוא סובר כמותם עיי״ש ,וזהו שיטת הר״ן וראיה
גדולה לדבריהם מהר״ן .ועיק בב״ש סימן ד׳ סק״ס
שהקשה על הר״ן שכתב שחיה אינה נאמנת מדינא,
מאמר דלא עבילא לאגלויי והא בדבר דליכא חזקה לא
לאיסור ולא להיתר נאמן ע״א באיסורק ,כדאי׳ ביו״ד
סימן קכ״ז ,והוא משום דסובר דלהעיד על האדם
כשנוגע לאיסורין נמי הוא בדין איסורין שנאמן ע״א,
(ומש״כ ואפשר דס״ל אשה שאני ואינה נאמנת אפילו
בדבר שאין לו חזקה אלא במילתא דעבידי לגלויי .אך
הקשה ואיני יודע מנא לו ,ותמוה מאוד ,דפשוט שהוא
טעות ,דלאיסורין כמו שנאנק עד אחד איש כך נאמנת
אשה אחת ,ועיקר הילפותא דנאנק ע״א באיסורין
ילפינן מוספרה לה שהוא באשה ,ולא קשה מתוספות
עירובין דף נ״ט ד״ה ותחומין ,ובפסחים ד״ה הימנוהו
משום דבדיקת חמץ הוא נגד החזקה דאיתחזק הביש
בחמץ ,דלכן הנאמנות הוא משום שהוא בידו) .אבל
לא קשה כלום ,דהר״ן סובר כסברת הפר״ח והמחנה
אפרים שלהעיד על אדם אף שנוגע רק לאיסורין במינן
שני עדים דלכן אין המיה נאמנת מדינא ואף אם היה
איש לא היה מהימן בחד.

גיטין

ד״ה
דאפשר שפ״א נאמן ,ועיין בתוספות ריש
הוי ,ואף שלענין קושית הר״ן היה מתוק אף שיש
להחיה דין נאמנות מצד ע״א נאמן באיסורין דלנאמנות
זה דע״א באיסורקי ליכא הכלל דאמר עולא כל מקום

שהאמינה תורה ע״א ה״ה כשנים ,משום דלאיסורין לא
בעי נאמנות דשנים אלא רק דע״א ,אבל הא לא כתב
הר״ן תירוץ זה דאף שהחיה נאמנת אין לה דין כשנים,
אלא כתב דהוא מחמת שאין המיה נאמנת בעצם אלא
מפני שעל הרוב א״א בלא״ה ,משמע דסובר הר״ן
דלפסול ולהכשיר אדם כמו בעובדא דחיה שנולדו בבית

עבת ח
וכלן שמסקינן בהכרח שליכא לאו דלא תענה להעיד
שקר באיסורין ,בע״כ מה שרשאין לאכול אצל
כל אדם הוא משום דאיכא לאו דלפני עור כשמאכיל
איסורין לאחרים אף כשיהיו מוטעין ולא יענשו על מה"
שעברו על האיסור ,שלכן צריך לומר לדרך א׳ דעבירת
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האיסור אף בשוגג ואף באמם שלא יענש כלל הוא
מכשול והיזק ,וא״כ אף לדרך א׳ היה לן לאסור גם
לגרום לקטן שיעשה איסורין מאחר שהוא מעשה איסור
ונחשב שהוא תקלה לקטן אף שלא יתענש כלום על
שעשה האיסורין .ואדרבה יש להקשות לדרך הא׳ עוד
יותר מלדרך הב׳ ,דלדרך הב׳ יש טעם גדול לומר דכיון

דאף שהוא מעשה איסור גם בעשיית קטן ,הא בפועל
ליכא עכ״פ עבירה על מעשה איסור בעשיית הקטן,
ואין לאסור גס להגדול להאכילו אף שהגדול אסור
במעשה האיסורין לא רק בעשיית עצמו אלא אף
בעשיית אחרים מקרא דלפ״ע ,דאין למילף כמקרא
דלפ״ע לאסור על עשיית אחרים האיסורין אלא
כשאיכא עבירה על האיסורין בעשייתן כמו כשעושה
בעצמו שאיכא עבירה בעשייתו ויאסר אף כשהאחרים
יהיו מוטעין או אנוסין שעכ׳׳פ הוא עבירה על
האיסורין והמכשיל הא אינו שוגג ואנוס ,אבל לא על

עשיית קטן דאף שהם ׳מעשה איסורין אבל הא ליכא
עבירה על האיסורין בעשייתו שלא כעשייתו בעצמו,

ורק שאינא ג׳ הקראי בטומאת כהנים ודם ושרצים
שאסרה תורה לגדול גס בעשיית קטן כשמאכילו
ומעמאו בידים ,ולכן תלוי בשאר איסורין דאם

הצריכותא היא גמורה יש למילף מזה לכל איסורי
התורה שאסור להאכילם בידים ואם אין זה צריכותא
גמורה לא ילפיכן והוא חדוש דין רק בהני ג׳ ולא בשאר
איסורין ומותר מדאורייתא אף להאכיל בידים ורק
מדרבנן אסרו גס בשאר איסורין כמו בהני ג׳ ,אבל
לדרך הא׳ שלהכשיל אחרים במעשה איסור הוא כמזיקו
בגופו בנתינת מכשול להזיקו ,וכיון שחזינן שלא רק
העונש על האיסורין הוא מכשול האסור אלא אף
מעשה האיסור לבד בלא שום עונש הוא ג״כ מכשול
להעושה האיסור ,וא״כ אף כשמכשיל לקטן כיון שנחשב
שהקטן עושה מעשה איסור והוא תקלה גם להקטן
אף שליכא עבירה על האיסורין מ״מ הוא מכשול לפ״ז
ויש לאוסרו גס בכל איסורין.

וצריך לומר לדרך א׳ דכיון שמקרא דלפ״ע יש לאסור
להאכיל לקטן דבר איסור ולא רק בידים אלא
אף לגרום להקטן שיעשה בעצמו האיסורין ,ולא היה
צריך לקראי דנאמרו בטומאת כהנים ודם ושרצים
להזהיר גדולים על הקטנים דלא ליספו להו בידים ,ואף
רק לגרום להם שיעשו בעצמם ,ומדנאמרו הני ג׳ קראי
שמעינן גילוי דעת שלקטן ליכא איסור דלפ״ע אף
שהוא מעשה איסור ותקלה גם להקטן כיון שמותר
בעשיית איסורין ,ולא דמי לגדול שוגג ואנוס שאסור
לעשות איסורין אך שליכא עונש ,וא״כ בהכרח שגם
בכל איסורין ליכא לפ״ע לגדול אף כשמאכיל בידים
האיסורין לקטן וכ״ש כשהוא רק גורם שיעשו בעצמו.

משה

כט

אך שאסור באיסור האחר שנאמר בהני ג׳ להזהיר
גדולים על הקטנים ,ותלוי ממילא בשאר איסורין דאם
היא צריכותא גמורה ילפינן גם לשאר איסורין דאיכא
בהו דק החדש להזהיר גדולים על הקטנים מדאורייתא,
ואס אינה צריכותא גמורה ליכא גס איסור החדש
נשאר איסורין ואין האיסור להאכיל בידים בשאר
איסורין אלא מדרבנן כדפליגי הרבוואתא בזה.

ואח שלכאורה היה אפשר לומר דהני ג׳ קראי באו
לחייב לב״ד ולכל אדם להפרישם מאיסורין אף
כשעושין בעצמן בלא שום סיוע וגרם מהגדולים כדסובר
מ״ד דקטן אוכל נבלות מעצמו ב״ד מצווין להפרישו
שחיוב זה הא ליכא בלפ״ע ,ומנא לן לומר דהוא גילוי
דעת שליכא לפ״ע לגדול בעשיית קטן ,צריך לומר דלא
מסתבר לדרך זה לומר אף בהני ג׳ לדרוש הקרא
שיתחייבו להפריש הקטנים כשעושין מעצמן כשאינם בני
מינוך ,מאחר דאיניס אסורים מלטשות איסורים אף
שהם איסורים גם להקטן כיון דהגדול לא גרם להם,
ובשלמא בקטנים בני חינוך אף שדין החינוך הוא על
האב היה שייך לומר שבהני ג׳ חייבה תורה גם לכל
ישראל לחנכם ,אבל הקראי הא נאמרו להזהיר הגדולים
על סתם קטנים שהוא אף על אלו שלא הגיעו לחינוך
שזה לא מסתבר כלל כיון דליכא שייכות להגדול ,ולכן
מוכרחין לפרש הקראי בהני ג׳ באופן שיש שייטת
להגריל בעשייתן שרק באופן זה מוזהרין הגדולים על
הקטנים ,שאיכא ממילא גילוי דעת דליכא איסור לפ״ע
לגדול בעשיית קטן אף שהוא מעשה איסור ותקלה אף
לקטן מאמר שלא נאסרו בעשיית איסורק ול״ד לגדול
שוגג ואונס כדלעיל.

ומה

שדרשי׳ הקראי רק לאסור להאכיל בידים דמשמע
דלהביאם למקום שנמצא האיסור או להביא
האיסור במקום שנמצא הקטן לא נאסרו באופן שלא
יכירו הקטנים שהגדול רוצה שיעשו המעשה אף שהגדול
גרם להם שיעשו האיסור ,הוא מכיון דאיגלאי בהקראי
שאיסור לפ״ע ליכא בעשיית קטן והאיפור הוא רק
מהקראי לגזה״כ בעלמא אין .לדרוש לאסור על גרם
בעלמא שעשה שיהי׳ המציאות להקטן לעשות■ האיסור
מעצמו אלא על מעשה ממש :שמאכילם ומעמאס בידים,
ואף כשעושה הקטן על ציויו דהגדול ועל דעתו ■יהגדול
דהוא כמצוהו כדפרש״י ביבמות שם בבאור עושה ע״ד
אביו שא״ר יוחנן .וגם בסברא אפשר אין טעם לאסור
מצד הגרם בעלמא שיוכל הקטן .לעשות כשירצה בעצמו
שלא בציויו ולא על דעתו מאמר דאין האיסור מצד
לפ״ע כדאיגלאי בהקראי אלא באיסור האחר שבהקראי
דבשביל גרמת הגדול שיהיה יכולת להקטן לעשות
האיסור אין שום טעם להחשיב זה מעשה להגדוצ
וניחא מה שעל מה שא״רפדת זיל דבר טלי וטליא
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דברות

שבת

אמר הגמרא אלמא קסבר קטן אוכל נבלות אין ב״ד
מלווין להפרישו ,ולא אמר אלמא קסבר שגם מותר
לגרום לקטן שיאכל נבלות וגם הלימא מסייע לו
שהביא הם מדברים שעושה הקטן בעצמו ,אלמא דאין
מלוק בינייהו ,דכיון דאינו מצד לפ״ע אלא מהאיסור
שנאמר בקראי דהני ג׳ איסורין כשעושה הקטן בעצמו,
אין לאסור להגדול לגרום בעלמא ע״י שיעשה המציאות
להקטן לעשות האיסור כשליכא מיוב על הגדול ליטול
האיסור מהמקום שנמצא הקטן ומידו כדי שלא יעשה
הקטן ,שלכן או שיש לדרוש הקראי דהתורה חייבה לכל
ישראל לראות ■שלא יעשה הקטן האיסור ויתחייבו
הגדולים גם ליקח האיסור מיד הקטנים או שנדרוש
להאכיל ולטמאם בידים אסור לגדולים ויהיה
מותר גם לגרום באופן שלא יבין הקטן שרוצה הגדול
שיעשה האיסור ,ולכן על מה שהתיר ר׳ פדת להביא
הטלי וטליא למקום המפתחות הביא שפיר שמסייע לו
הברייתא דמנימו תולש מניחו זורק וממצא בידו פירות
שאינם מתוקנים אין זקוק לו ,והקשה ממה שאומרים
לקטן הבא לכבות אל תכבה ,וכן ניחא הקושיא ממתני׳
דמת פקח בעל פקחת שהחרש בעל פקחת מוציא את

אשתו בגט משוס איסור אמות זקוקה תיתיב גביה
משום שהחרש הוא עושה בעצמו אף שגרמה לו במה
שהיא יושבת גביה .אבל מה שהקשה ממה שפקח בעל
חרשת תיתיב גביה דקטן אוכל נבלות ,קשה ,הא
מאכיל את החרשת בידים ,דהא הפקח עושה בידים.
ומצאתי בספר ישרש יעקב במקשה מתרווייהו ,ולמה
שבארתי לא קשה אלא מהקושיא השניה מפקח בעל
חרשת ולא מהקושיא דחרש בעל פקחת ,מאחר דהיא אינה
עושית מעשה שהיא רק כגורמת שיוכל לעשות האיסור
שאף שרוצה שיעשה האיסור אין לאסור כמו דהתיר ר׳
פדת להביא טלי וטליא כדי שיביאו בעצמם המפתחות
אלמא דליכא איסור על הגרם והרצון שיעשה הקטן על
דעת עצמו ,והכא כשיבעול החרש אף שמבין שגם היא
רוצה להבעל יעשה על דעת עצמו שמתאוה לבעול ,ואינו
כלום מה שנחשב להאשה ג״כ מעשה משום דרחמנא
אחשבה להנאתה כמעשה ,כדאיתא בב״ק דף ל״ב

עיי״ש בתוספות שהקשה שם בישרש יעקב דאין הטעם
משוס הקולא דקרקע עולם לענין אנוסה כדסבור
הישרש יעקב אלא משום שמותר הגדול גם ברצון
ובהנאה לגרום איסור להקטן שיעשה בעצמו שלכן לא
שייך חשיבות מעשה מצד חדוש דין אם ליכא מעשה ממש.
אבל קושיא השניה מפקח בעל חרשת קשה ,דהא מאכיל
בידים■ .ואולי מאחר שקושיא הראשונה ניחא לא קשה
כל כך קושיא השניה דנקט לה איידי קושיא הראשונה
וכן באותו התירוץ אף שבעצם לא קשה כלום,
ולהסוברים שאף להאכיל בשאר איסורין מותר מדאוריי׳
ואסיר רק בהני נ׳ אף שעכ״פ מדרבנן אסור שייך קצת

משה

"להקשות אם מוכרח לומר מדין זה שאסור להאכיל
בידים אף בשאר עבירות לכה״פ מדרבנן ,ועיין בישרש
יעקב שמתרץ אליבא דהנ״י יבמות שם בשם הרשב״א
דבאיסור דרבנן נחתינן דרגא ומאכילין גם בידים אם
באיסור דאורייתא א״צ ■להפריש ,אבל אין תירוץ זה
כלום אליבא דהרמב״ם פי״ז ממ״א הל׳ כ״ז דאף
באיסורין דרבנן אין מאכילין בידים ,אבל למה שבארתי
ניחא.

ענח ט

והנה

לדרך הב׳ שהאיסור דלפ״ע הוא דין בלאו על
האדם שלא יעשה איסורים בעולם כלל אף לא

ע״י אחרים ,ואף שהאיסור הוא רק כשעושה מעשה
כטעם הא׳ משום דנאמר לא תתן מכשול דהוא במעשה,
אבל הא ודאי הוא גם בגרם כשעושה הגרם במעשה,
שלפ״ז כתבתי דאף שמעשה קטן הוא נמי מעשה
איסור ותקלה אין למילף מלפ״ע שסתמא דקרא הוא
בגדול שלקטן לא שייך לקראו עור לענין המצות ,מאחר
שליכא עכ״פ איסור בפועל על הקטן שאין עליו איסור
מלעשות איסורין אף שהם מעשה איסורין גם לגביה,
וצריכין להקראי דנאמרו כהני ג׳ דמוזהרין גדולים טל

הקטנים ,מ״מ מסתבר שהקראי השמיענו שאיכא דין
דלפ״ע גם על מעשה הקטן מאחר שהם מעשה איסורין
שאסור לגדול לגרום שיעשה מעשה איסור בעולם ,ולא
שהקראי באו לחדש דין חדש דכיון שבעצם היה שייך
לאסור אך שהיה טעם לחלק דאולי מעשה קטן שאני,
יש לן לפרש הקראי שהשמיעו לנו שאין לחלק .ואם
הצריכותא היא גמורה שילפינן מזה כל האיסורין ודאי
יש לנו לפרש כן ,אך אם אין הצריכותא גמורה שלכן אין

למילף שאר איסורין ואדרבה הוא ראיה מג׳ כתובין
הבאין כאחד שליכא איסור בשאר איסורין ,יש ■להסתפק
דאולי צריך לומר מזה שאינו מדין לפ״ע דאין לחלק
בדין לפ״ע בין איסורין אלו לשאר איסורין ,אלא הוא
איסור חדש שלא נאמר אלא בהני ג׳ ,או שאף שהוא
רק בהני ג׳ הוא ריבוי שאיכא להגדול בהו אף במעשה
קטן איסור דלפ״נג אך ■שהוא רק באלו מצד איזה
חו-מרא ולא באחריגי .ואם הוא חדוש מדין אחר אין לט
לאסור אלא המוכרח שהוא להאכיל בידים ואם הוא
ריבוי שאיכא איסור לפ״ע בהני ג׳ אף בעשיית קטן יש
לאסור אף לגרום שהקטן יעשה בעצמו כמו האיסור
לגרום שיעשה גדול שהוא אף לגרום שיעשה בעצמו.
ונמצא לפ״ז שליכא ראיה ממה שמניחו תולש מניחו
זורק ומנמצא שירות בידו שאין זקוק לו שיהיה
מותר גם להביא להטלי וטליא למקום שנמצא האיסיר
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דברות

שכת

או להניא האיסור למקום שהטלי וטליא נמצאים ,דהא
אין להחמיר בקטן יותר מבגדול דהרי גם לגדול לא
נאסר בלפ״ע אלא כשעושה מעשה לגרוס לו שיעשה אף
נעצמו ולא גתחייב ליקח מידו האיסור ואף לא לציין
שהוא איסור כדי להפרישו ,ויקשה לפ״ז מה שהגמרא
אינה מחלקת בין לגרוס במעשה שיעשה הקטן בעצמו
להפרשה מאיסור בחיוב ליקח מידו האיסור .ודוחק
לומר שסבור שאף שהיא צריכותא גמורה ויל&ינן גס
לשאר איסורין הוא ג״כ חדוש דין אחר שאיכא להזהיר
גדולים על הקטנים ושייך לדרוש הקרא להיותר

שאפשר אף שהוא חדוש דק משוס דסחמא נאמר
להזהירם על הקטנים שלכן אק גם להניחם לעשות
איסור וצריך ליקח מידם ,וגם שייך לדרוש רק להפחות

®׳®"שאפשר מחמת שהוא חדוש דין ,שלכן כשתניא בהבריי׳
דמניחו תולש ומניחו זורק הרי מפרש דרשת הקראי רק
להפחות שהוא שלא להאכיל בידים ראיה שסובר להתיר
גם לגרוס במעשה שיעשו האיסור בעצמם דאין לחלק
ביינייהו שנצטרך לדרוש הקראי לא כפי הסתמא שהוא
להיותר שאפשר ולא כפי שיש לפרש חדוש דק שהוא
רק להפחות שאפשר שזה אק לומר כלל ,דלכן תלה
דק לגרום במעשה לדין חיוב הפרשה .דהא כיון שהוא
דין על כל האיסורק יש לנו לומר לדרך זה שהוא רבוי
לאיסור לפ״ע שיש חלוק בק לגרוס במעשה שיעשו
איסור אף בעצמן לעשוק בעצמן בלא גרם הגדול כמו
דין לפ״ע לגדול וליכא סיוע וקושיא לר׳ פדת.

וצריך־

לומר לדרך זה דהיה סבור דאיכא החיוב מדין
לפ״ע בעצם גם ליקח האיסור מיד הרוצה
לעבור מאחר דהוא חיוב על האדם שלא יעשה חטא
גס ע״י אמרים ,ומה שאינו מחוייב ליקח האיסור
מהרוציס ואף לא לציין שהוא איסור הוא כטעם הב׳
שאיכא חלוק בין פושעים לכשרים בדין לפ״ע דליכא
קפידא על כל העולם שיראו שגס הפושעים לא יעשו
איסורים בעצמם דהלעיטהו לרשע וימות ,והדין לפ״ע
בהו הוא רק שלא יגרום במעשה דהיה נעשה גם ע״י
עשיית כשרים ,אבל בעשיית כשרים איכא קפידא על כל
העולם לחייבם גס לעשות מעשה שלא יוכלו לעשות
האיסור בעצמם .וזה סובר מ״ד דקטן אוכל נבלות ב״ד
מצווין להפרישו ואין להניחו לתלוש ולזרוק ולאכול
סירות טבלים שבידו ,ואף שהוא קטן שאין לו איסור
בפועל הרי נתרבה נמי לאיסור דלפ״ע מקראי דהני ג׳
דילפינן לכל האיסורק והקטנים הא הם כשרים ויש
קפידא טל הגדולים שיראו אף במעשה שלא יוכלו
הקטנים לעבור .ובגדול אפשר ידעינן זה בלא קרא,
ואולי אפשר ניחא לפ״ז יותר לומר דבלא הגי קראי לא
היינו אוסרק בלפ״ע בלא מעשה אף בעשיית גדולים
כשרים כטעם הא׳ מאמר שלשו! איסור שנאמר בקרא

משה

לא

לא תתן מכשול הוא במעשה ,אבל טק שנאסר בקרא
דהני ג׳ שילפינן גם לכל איסורק שמוזהרין הגדולים על
הקטנים אף שבפועל אין עוברין על איסורק מאחר
שעכ״ס הוא מעשה איסור שעל הגדולים איכא חיוב
שלא יעשה איסור ,שלא מפרשינן זה לאיסור חדש אלא
שהוא ריבוי לאיסור לפ״ע שאיכא גם על עשיית קטנים
וגם לא רק לגרוס במעשה אלא אף לחייב להגדולים
לעשות מעשה שלא יעשו הקטנים מעשה האיסורים
בעצמם ,דהא כיק שהוא רבוי ופירוש לאיסור לפ״עאין
זה ענין חדוש דין דיש להקטין החדוש אלא כהסתמא
אף לחייב להגדולים שלא יניחו להקמנים לעשות איסורק
שהוא אף להפרישם במעשה ליקח האיסור מידם,
וממילא ידעינן דגם בגדולים איכא מדין איסור לפ״ע
אף חיוב ליקח האיסור ומה שמזיק שליכא חיוב לעשות
מעשה למנוע הגדולים מוכרחין לחלק בין פושעים
לכשרים כדלעיל.

וסובר

הגמרא דאף לדרך זה ולטעם זה שייך לסבור
דקטן אוכל נבלות אק ב״ד מצווק להפרישו
דהוא משום דסובר דאין זה צריכוחא גמורה שלכן
אין לאסור באיסורים אחרים ,וממילא אין זה מדין
לפ״ע אלא באיסור חדש שאין לדרוש אלא להפחות
שמוכרח לדרוש שהוא להאכיל בידים ,שלכן אף שמדרבנן
אסרינן גם בכל האיסורין כמו בהני ג׳ מאחר שאיכא
קצת צריכותא ,שלכן אק זה כנאמר בפירוש שמותר
באיסורק אחרים שאין הדרך לאסור מה שמפורש
להיתר ,עיין בתוספות ב״מ דף ס״ד ד״ה ולא ישכור,

ובדף ע׳ ד״ה תשיך ,וגם ג׳ כתובים הבאים כאחד
נחשב כמפורש שמותר באחריני כדאיחא בתוספות
קידושין דף ל״ה ד״ה אלא ,ואין לאסור אלא שלא
להאכיל בידים ולא לחייב להגדול׳ להפרישם מהאיסור,
וממילא אין לאסור אף לגרום במעשה שיעשו בעצק,
ולכן מסייע ליה לר׳ פדת ממניחו אוכל ומכל הני
דהביא שעושה הקטן בעצמו שאינו מחוייב להפרישו
שגם מותר לעשות מעשה לגרום שיעשה הקטן בעצמו
כר׳ פדת .וזהו באור הגמרא אליבא דדרך הב׳ .ולענק
עשיית גדולים כשרים אם יש חיוב להפרישו אפשר
שחייב משום דלא במינן קרא פ״ז דאין סוברין כלל
החלוק במכשול כשרים גדולים בין מעשה להפרשה,
ואפשר שאינו חייב דבלא קרא יש לנו לומר כטעם הא׳
שאינו חייב בלא מעשה.

ונמצא שלהסוברים דמדאורייתא סותר אף להאכיל
בידים לקטנים בשאר איסורק משום ידלא ילפינן מהני
ג׳ הוא איסור אחר בהני ג׳ וליכא אף בהני ג׳ איסור
דלפ״ע בקטנים ,ולהסוברים דאסור נם בשאר איסורין
הוא מטעם לפ״ע ויש לחייב גם להפרישן מאיסורק,
וליכא חלוק בין חיוב להפרישן מאיסור ובת לגרום
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דברות
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במעשה שיעשו איסורין בקטנים .אבל אפשר לומר
דאיכא חלוק משום דכיון דהאיסור הוא גם בכל
איסורין שאמריכן שהוא משום לפ״ע אסור לגרום
במעשה וליכא חיוב להפרישן משוס דרק במעשה איכא
דין דלפ״ע כטעם א׳ אבל הסוגיא דיבמות סובר כטעם
הב׳ ,ולכן לא קשה ממה שליכא איסור לגרום אף
במעשה לקטן שיעשה בעצמו לדרך הב?

W

י

והנה

ברמב״ם פי״ז ממ״א הל׳ כ״ן ובש״ע סימן
שמ״ג איתא דקטן אוכל מלות אין ב״ד מצווין
להפרישו אבל להאכילו בידים אסור ולא נקטו הדין
בלגרום במעשה לקטן שאוכל בעצמו ,ולא ידוע דעתם

אם הרישא עיקר דדוקא כשכבר איכא כאיסור ביד
הקטן לעשותו .כלשון הרמב״ם קטן שאכל אחד ממאכל׳
אסורות או שעשה מלאכה בשבת שאף שברור שאין
הכוונה ממש כפשוטו שכבר אכל וכבר עשה דלא שייך
להפריש ,אלא הכוונה שמוכן להקטן לאכול ולעשות,
ששייך למינקט לשון אכל ועפה משום שבלא הפרשה
הרי ברור שיאכל ויעשה ,אבל אם אינו מוכן כלל לפניו
לעשות כגון שליכא אצל־ הקטן האיסור שלא אפשר לו
לעשות לא היה שייך למינקט לשון אכל ופשה וגם לא
לשון .שרוצה לאכול ולעשות שכרי א״א לפניו לאכול
ולעשות ,שלכן משמע דלהביא למקום כקטן איסור
אסור אף שיעשה בעצמו דלא כר׳ פדת .ולשון הסיפא
אבל להאכיל בידים אסור הוא לאו דוקא ,או שלשון
הסיפא הוא דוקא אבל להביא האיסור כדי שיאכל
בעצמו מותר כר׳ פדת ולשון הרישא לאו דוקא ,שלכן
ליכא משמע מינה ואם הסיפא דוקא הוא כסוגיא
דיבמות ואם הרישא דוקא פוסקין דלא כסוגיא דיבמות
ואין ראיה ממה שאין מצווין להפרישו דגם לגרום לו
שיעשה הקטן במעשה מותר .ויקשה על מה שלא ביארו
דין זה ,ולכן אולי נימא שסברי כדרך הא׳ שלכן אין
טעם לחלק בעושה הקטן בעצמו בין כבר הוא בידו
לעשות לענין אם מחוייבין להפרישו ובין לגרום לו

במעשה שיעשה הקטן האיסור בעצמו שלכן לא הוצרכו
להזכיר דין זה משום דבהכרח הסיפא דוקא כסוגיא

דיבמות שפשוט שם שאס אין חייבין להפרישו מותר גם
לגרום לו שיעשה בעצמו ואין זה חידוש כלצ

ולמה

שבארתי לדרך הב׳ ניחא דברי הרא״ש דממה
שמצווין להפריש לקטן להסוברין כן דהוא משום

דאמרינן דהצריכותא היא גמורה מפרשינן שהוא ריבוי
לדין לפ״ע שאיכא גם בעשיית קטן ושייך בשביל זה

משה

לחייב להגדולים שלא יעשה איסור בעולם ,שלכן הוא
כ״ש בגדול כשר שיש חיוב להפרישו דהא בקטן איכא
טעם בלא קרא שלא יהיה איסור לפ״ע משוס שאף
שהוא מעשה איסור ליכא עכ״פ איסור בפועל ,ואיגלאי
בקרא שאיכא איסור דלפ״ע אף בקטנים והאיסור הוא
אף למונעם וכ״ש גדול כשר שיש למונעו מאיסור,
אף אם לא היינו יודעין גם זה בלא קרא כדלעיל.
וסובר הרא״ש דמאחר דלא מצינו מחלוקת בגמרא אלא
בקטן אם מצווין להפרישו ולא בגדול אלמא דבגדול
לא פליגי ואף למ״ד דבקטן אין מצווין להפרישו מודה
דבגדול מצווין להפרישו ,לא מבעיא כשנימא דלגדול
א״צ לקרא ,אלא אף אם נימא דצריך גם בגדול לקרא
משוס דאפשר לומר כטעם הא׳ דליכא חיוב לפ״ע אלא
במעשה כלשון לא תתן מכשול שהוא במעשה ,הרי יש
למילף מהקראי דהני ג׳ דהזהיר לגדולים על הקטנים
בעצם גם לכל איסורין ,דסובר הרא״ש דאף כשהוא רק

בהני ג׳ משום שהצריכוחא אינה גמורה ואיכא ג׳
כתובים הבאין כאחד ,אין זה מחדוש דין אחר אלא

שבהני ג׳ איתרבו שאיכא לפ״ע גם במעשה קטן
ולא באיסורין אמרים ,שלכן הוי האיסור בהני ג׳ אף
לגרום להם ואף לחייב להפרישם מהאיסור ,נהי שלא
ילפינן לחייב להפריש הקטן בשאר איסורין משום שאין
איסור בפועל מטעם דהם ג׳ כתובין ,יש עכ״פ למילף
דכשיש איסור לפ״ע הוא לא רק לעשות מעשה לגרום
שימשו איסור אלא מחוייבין אף למנוע ולהפרישו
מאיסור דע״ז הוא רק גילוי דעת ששייך למילף גם
לגדול כשיש איסור לפ״ע ובגדול הא יש איסור לפ״ע
גם בכל איסורין לכן חייבק להפרישו מאיסור גם בכל
איסורין ,דהחדוש דבהני ג׳ הוא רק שבאלו הג׳ איכא
לפ״ע אף לקטנים שזה אין מלמדין לאיסורים אמרים,
אבל זה שמצד לפ״ע מחוייבין גם להפריש אינו ענין
מדוש אלא רק ׳גילוי דעת על איסור דלפ״ע דלכן יש
למילף גס לכל איסורים שיש להפריש לגדול שיש בו
לפ״ע בכל איסורין.

ונמצא ששפיר הוכיח הרא״ש ממה שלמ״ד דקטן
אוכל נבלות ב״ד מצווין להפרישו שלדידיה הוא
כ״ש לגדול שמצווק להפרישו ,שגם לדינא שהלכה כמ״ד
דאין ב״ד מצווין להפרישו וכדסובר הרא״ש עצמו נמי
יש חיוב להפרישו לגדול מאיסור ,וממילא אין לסייע לו.
ואף שלפי זה הא יש להפריש גדול מאיסורין אף
מדאורייתא ,צריך לומר הא דכתב דמ׳׳מ איסורא דרבנן
איכא הוא על הסיוע באופן שאינו יכול להפרישו שאינו
יכול ליקח משם דבר האיסור שנמצא .שאינו עושה כלום
בהאיסור ,שלכן אף שמחוייבין להפרישו גם בלקיחת
האיסור משם כיון שאינו י יכול להפרישו ליכא איסור
מדאורייתא גם לסייעו בהושטה לו מטעם שהוא רק
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^^25ליצון בעלמא ואף מעשה הושטתו הוא רק מעשה לרצון,
מ״מ איכא איסור מדרבנן לעשות מעשה בזו אף שהוא
רק מעשה לרצון ולא להאיסור כדכתבתי לעיל שמסתבר
לאסור מדרבנן .וקאי הכ״ש גדול שכתב הרא״ש לענין
שמצווין להפרישו ,ושלא יסייע לו שמסיק קאי מל מה
שכתב דמ״מ איסורא דרבנן איכא ,ובאמצע דבריו
כתב הראיה מדין הדאורייתא שממוייבין להפרישו
שהוא לדידיה כדרך הב׳ ,שלכן ודאי יש לאסור מדרבנן
לסייע אף במקום שהיה נושל בעצמו ולא היה יכול
להפרישו כדלעיצ

אבל

הכ״ש הוא רק לגדולים כשרים דלדידהו איכא
הכ״ש דלגדולים פושעים ליכא כ״ש מקטניס
שהם כשרים וליכא מיוב ליקח מהם דבר האיסור
ואף לא לציק שהוא איסור כדלפיל ,אבל הראיה לאיסור
סיוע הוא אף לגדולים פושעים דכיון שסובר הרא״ש
מזה כדרך הב׳ הרי יש לאסור לסייע אף לפושעים
דהרי עושה בזה מעשה להעבירה שאסור בלפ״ע אף
לפושעים ואף שהוא ממשה רק להרצון הא אסרו
_____מדרבנן ,ולכן אף לעכו״ם בדבר שאסורין בני נח אסור

לג

נהרמ״א והגר״א לדידהו ,ולא קשה משה״ק הש״ך
עלייהו מהא דכתב הרא״ש טעם האיסור דאפילו קען
אוכל נבלות ב״ד מצווין להפרישו ■וכ״ש גדול דמשמע
דבעכו״ם ומומר דאין מצווין להפרישו מתיר.

והש״ך

שמפרש להרא״ש שהוא דוקא בגדול שממוייב
להפרישו ,סובר בטעם שאוסר הסיוע לא
משום שמעשה לרצון אסרו מדרבנן אף שאינו מעשה
בהאיסור ,אלא משום דזה שמושיט לו שמסייעו לעבור
הוא כנראה שאינו חושש ולא איכפת לו כלום במה
שיעבור ,וכיון שצריך להפרישו הרי יש לו להקפיד שלא
יעבור שלכן סובר מסברא שאף שהיה לוקח בעצמו
ליכא טעם הטו״א דכי נותן לו מאי הוי ,דבנתינתו
הרי ניכר שלא מקפיד כלל שזה אסור מדרבנן ולכן
בעכו״ס ומומר שמדינא אין להקפיד על מה שטוברין
איסורין דהלעיטהו לרשע וימות וא׳׳צ להפרישו ואף
לא לציין אין לאסור ההושטה ,אבל יותר מסתבר
כהרמ״א ול״ק כלום מהרא״ש כדלעיל ,דהא להש״ך
יקשה דהא הרא״ש סובר דקטן אוכל נבלות אין ב״ד
מצווין להפרישו ,וצ״ע אליבא דהש״ך.

־^רהחנ°הלמשר להם אף שישלין לקנות במקום אמר להרא״ש

סיטן ג

בעניו הדביק פת בתנור שהתירו לרדות ,ובעניו אמירת חטא כדי
שיזכה חבירך לב׳ תירוצי התום׳ ובמחלוקת הרשב״א ותום׳ להב״י
סית סיט! ש״ו

w

א

דןש ד׳ .כתבו התוספות לתרץ לר׳ ששת דאין אומרים
לאדם חטא כדי שיזכה מבירך דהא דתנן בהשולח
בחציו עבד וחב״ח דכופק את רבו ועושה אותו בן
חורין אף שעובר בעשה דלפולם בהם תעבודו הוא
משום דמצוה רבה היא ,ובתירוץ ב׳ כתבו דהיכא דלא
פשע אומרין חטא כדי שיזכה חברו .ולמד מזה הב״י
סוף סימן ש״ו שהתוספות בב׳ התירוצים פליגי על
הרשב״א בתשובתו מל הנידון בהוציאו בתו בחזקה
להוציאה מכלל ישראל אם ישים לדרך פעמיו בשבת לילך
חון לג׳ פרסאות ולהביא מותם מצד המלכות כדי
להצילה פן יפחידוה להמר .שהשיב שאסור לחלל שבת
על הצלה מעבירות משום דמה שאמרו בעירובין ניחא
ליה לחבר דליעביד איסורא זוטא כי היכי דלא ליעביד
ע״ה איסורא רבה הוא דוקא כשאותו איסור בא לע״ה

ע״י החבר הא אף לתירוץ זה שכן סברי גם התוספות
בתירוץ א׳ מותר לעבור בשביל מצוה רבה וחלול שבת

להצילה שהוא רק איזה פעמים הוא איסורא זוטא
לגבי שלא תמר ותעבור כל ימיה על איסור שבת ועוד
כמה עבירות .ולתירוץ לא פשעה הא ודאי מותר
שהוציאום נכרים וישראל מומר בחזקה דלא פשעה,
ע״ש .משמע דאף לתוספות אסור לחלל שבת להצילה
מאיסורין ומשמד כשפשעה .ונצטרך לומר דמה שמסיק
הגמרא דר׳ אחא בריה דרבא מתני א״ר ביבי בר אביי
הדביק פת בתנור התירו לו לרדותה קודם שיבא לידי
איפור סקילה שהוא במזיד שפשע שדוקא הוא עצמו
מותר לרדות ולא אחרים בשבילו .וקשה הא התוספות
בד״ה קודם הוכיחו בשם ריב״א מהזאה שהעמידו
דבריהם במקום כרת ,דכיון שב״ד אין מניחין לרדות
פטור מסקילה ,דאל״כ היו מחירין ההזאה כדי שלא
יתחייב כרת אף שהזאה הוא ע״י אחרים והיו מותרין
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חוט

מר

שני

הלכות שמיטה

1

עבודה בקרקע יש לפרש הא דבירושלמי ע]

כמו

אין

כן

בזה

משוס

ודו״ק [עג].

פליגי בהא דתנן נעא] מחזיקין ידי נכרים

בשביעית ,אבל לא ידי ישראל .ר׳ חייא ורב

אמירה

לעכו״ס

עוד

אמי ,חד אמר חרוש בה טבאות ואנא נסיב לה

בביאור מתני׳ מחזיקין
בשביעית והנפ״מ בזה,

ידי נכרים
עיין לקמן

בעמוד רע״א.

מינך בחר שמיטתא [אומר הישראל לגוי חרוש
בה היטב ,ואני אקנה אח השדה ממך אחר
השמיטה],

וחד

אמר

איישר

[יישר

שכיתת הארץ כמוכר כלי מחרישה

חיילך

וכדו׳] .ולכאורה קשה לדברינו למ״ד חרוש

והשתא

דקאמינן
דשביתת

בה ואקנה ממך וכר ,הרי הישראל גורס לגוי
לעבוד בשביעית

ואיכא בזה משוס שביתת

הוא

וסייעתו,

להכי,
הארץ,

דגדר
לדעת

לגרוס

שאסור

עשה
רש"י

שהעבודה

לבאר

תיעשה בקרקע בשביעית מחמתו ,יש לדון

דלמ״ד שמומר לומר לגוי חרוש בה היטב

במי שמשכיר כלי מחרישה וכדו׳ או מוכר

הארץ או דאורייתא או דרבנן .ויש

לחשוד

על השביעית,

ואקנה אותה ממך ,ס״ל דגדר ביטול שביתת

זרעים

הארץ הוא רק באופן שהישראל עושה פעולוח

עובר משוס שביתת הארץ מלבד איסור לפני

שעי״ז הגוי עובד בשביעית ,כגון שמצוה עליו

עור או מסייע לדבר עבירה ,דכיון דהאיסור

שיעבוד או שמשכיר לו שדה הראויה לזריעה

לרש״י וסייעתו הוא שלא לגרוס שתיעשה

דהוי כמוסר לו קרקע לזורעה בשביעיח ,שבזה

עבודה בקרקע ,בין ע״י עצמו בין ע״י
אחרים ,מה לי אס משכיר קרקע לחשוד שלא

בקרקע ע״י הגוי וע״י כך מתבטלת שביתח

משביתה בשביעית ,ומה לי אס נותן לו כלי

הארץ ,אבל כאשר הגוי כבר עובד בקרקע

מחרישה או זרעים^בהם משתמש בקרקע

נחשב

שהישראל

גורס

שהמלאכה

נעשית

מעצמו והישראל רק מחזקו ע״י שמבטיחו

באיסור,

והרי

שיקנה את הקרקע ממנו לאחר שמיטה ,י״ל

דאין זה בכלל גורס שהמלאכה תיעשה בקרקע

אכל

למאן

מחמתו !עב].
דמתיר לומר

לגוי

רק

יישר

חילך ואוסר לומר לו חרוש ואקנה

בשניהם

האם המוכר

הוא

גורס

שאין

הקרקע שובתת.

והנה

חנן [עד] אלו כליס שאין האומן רשאי
השביעית]
על
[לחשוד
למכרם

בשביעית ,מחרישה וכל כליה וכו׳ ,זה הכלל כל

מיוחדת

שמלאכתו

לעבירה

אסור,

לאיסור

אותה ממך ס״ל דגם זה בכלל שהוא גורס

ולהיתר

שתיעשה מלאכה בקרקע ,כיון שיש שייכות

דהאיסור הוא משום לפני עור ,משמע דעובר

לישראל בעצס העבודה של הגוי כשאומר לו

רק אלפני עור ולא משוס

חרוש,

ורק

אס

מחזקו

ומעודדו

ע״י

-

והרמב״ס

מותר.

לטעמיה

ופי׳

הרמב״ס

דס״ל

בפיה״מ

שביתת הארץ,
דעשה

דשביתת

שאומר לו יישר כוחך וכדו׳ מותר ,דבזה

הארץ הוא רק על הקרקפתא דגברא ולפיכך

עבודת

רק העובד בשדה עובר משוס שבימת הארץ

הנכרי ,וכשם שאין בזה משוס שביתת הארץ

ולא המשכיר שדהו לאחרים וכמש״ל לכן אין

אין

שייכות

בין

הישראל

לעצם

שער הציון
1עא] ס״ד מ״ג:
[ע] פ״ד הלכה ג׳:
וברש״י ד״ה לרבות שכיחת כליס:
ע״א ד״ה חסום סרחי ,שכ׳ דאיירי מחגי׳ שכבר החחיל לחרוש ומשו״ה לא הוי איסורא לאמירה לעכו״ם
1עג! ולפ״ז אתיא מחגי׳ אף למ״ד אין קנין לעכו״ם להפקיע מקדושת א״י:
דאסור מדרבנן ,עיי״ש:
ועד! פ״ה מ״ו:

[עב] עי׳ חוס׳ ב״מ צ׳
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חוט

שני

פרה א׳ הלכה א׳

מה

לפרש איסור דמתני׳ משוס שמחה הארץ אלא

היכא דאיכא חשש מלאכה חיישינן ואסרו רבנן

רש״י

ולא תלינן לקולא וכו /עכ״ל .מבואר דס״ל

הקרקע

דספק מכשול אין בו איסור מה״ת ולפי״ז י״ל

רק

משוס

עור.

לפני

וסייעתו דס״ל

דהעשה

אולס
הוא

לדעת
על

ולפיכך אס משכיר שדהו לאחרים עוכר ,יש

דממני׳

להסחפק דה״ה אס נותן לו כלי מחרישה

מה״ת ליכא איסורא וקמ״ל דגם רבנן לא

וכדר שעובר גס משום שביתת הארץ.

אסרוהו וי״ל דהטעס הוא כמ״ש החזו״א,

והנה החזו״א נעה] פירש על הא דתנן שס

וי״ל דמהאי טעמא התירו נמי ספיקא של

כל שמלאכתו מיוחדת לאיסור ולהיתר

עשה דשביתח הארץ דהוי ספק דאורייתא אף

ד״מיוחדת

מותר ,והקשו המפרשים נעו] דלמה מותר
הא

הוי

ספיקא

דאורייתא

לחומרא,

לאיסור

והיתר

מותר"

להריטב״א.

וכ׳

החזו״א וז״ל ,ונראה דהא דהקילו חכמים

שכיתת הארץ כקרקע שמכרו

בספק אע״ג דספק מכשול נספק דלפני עור]

ולדברינו יתבארו בעז״ה דברי הריטב״א

ודאי אסור ליתן לפני עור והיה ראוי להחמיר

בסוגיין ,דפריך התם נעח] והרי
שדה דאדס מצווה על שביתת שדהו בשביעית,

נמי נעשה מכשול שנמנע חסד ודרכי חיים

וחנן בית שמאי אומרים לא ימכור אדם שדה

ושלום מעצמנו ומהם וכר ועוברין על לא

ניר בשביעית [פרש״י שדה חרושה ,דסתמא
לזריעה קיימא] ובית הלל מתירין מפני שיכול

מאיסור זה שאנו באין להציל אותם מהם וכר

שדה בור שלא

ובספיקות ,משוס דאם באנו להחמיר בספיקות

תשנא

ועוד

כמה

לאוין

שאין איסורן

קל

עכ״ל ,עיי״ש.

להובירה נפרש״י לעשותה

והגה כשחז״ל הקד׳ שקלו והמירו ספיקא

יזרענה] וביאר הריטב״א דפריך מכח ב׳
עניניס ,וז״ל ,והרי שדה דאדם מצווה על

דאורייתא של לפני עור משוס חשש

שביתת שדהו בשביעית ,פירוש ,והא הכא

של איסורים רבים מזה ,כמו כן י״ל שחז״ל

דאיחא חרתי ,איסורא דלפ ני עור ואיסורא

התירו ספק של מ״ע ד״ושבתה הארך׳ -

דשדהו שהוא מצווה

במקום שמלאכתו להיתר ולאיסור  -משוס

תלינן לקולא [דאמרינן שהחשוד על השביעית

חשש של איסורים רבים מהם כגון של שביתת

לא יזרענה] עכ״ל.

הארץ,

ולא יהיה

איסור "לפני עור"

קל

וקשה דהא איירי התם במכירה דחנן "לא

מאיסור "שבימת הארץ".

ובריטב״א

על

שביתתה

ואפ״ה

ימכור שדה וכו׳" וע״ז פריך בגמ׳

נעז] כתב ת״ל ,דליכא לאו
דלפני עור אלא כשנותנו למי

שיעשה בו עבירה ודאי ,ורבנן אסרו אפילו

לדעת הריטב״א דיעבור המוכר גם משוס

שביתת

הארץ,

והדבר

תימה

היאך יעבור

המוכר על שביתת הארץ לאחר שמכר השדה

סתמו היכא שיש רגלים לדבר לחוש שיעבור בו

ואיננה

זה עבירה ועשו סתמו כפירושי וכל היכא

מטעם גזירה דשאלה ושכירות אתי שפיר

כבר

שלו.

דבאמת

ובשלמא

במכירה

אינו

לרש״י
עובר,

דפריך

דאיכא למיתלי לקולא דלאו לעבירה בעי ליה,

די״ל

אוקמוה רבנן אדינא והתירוהו .אבל הכא הוא

בשכירות עובר כיון דשכירות לא קניא ועדיין

מוזהר מן התורה על שביתת בהמתו ,כל

שדהו היא ,וגזרינן מכירה אטו שכירות ,אבל

אבל

שער הציון
נעהן סי׳ י״נ סק״נו ד״ה ונראה:

נער] משנה ראשונה שם ועוד:
1שזז שם:
ע״ב:

נעז] חי׳ הריטב״א ע״ו נו״ו
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חוט

פרה ח׳ הלכה א׳

איסורא דרבנן דאפילו קטן אוכל נבילות כיח

בגדר האיסור לסייע לעוברי עבירה

(א) כדרך

דין מצווין להפרישו כל שכן גדול שלא יסייע

חנן [א] אלו כלים
שאסור.
שאין האומן רשאי למכרם

לו ,עכח״ד !ד! והחילוק בין לפני עור למוכחה

פי׳

דלפני עור יסודו הוא שהאדם לא יכשיל אח

מחרישה

בשביעיח

וכל

כליה

&ע׳ר

חבירו ,אבל חוכחה אין

הרמב״ס בפיה״מ וז״ל,
אמר הכחוב

עור

נב!

חחן

לא

ולפני

פרק שמיני

מכשול,

ר״ל מי שסגרה עיניו

ויצר הרע אל

החאוה

שני

שפז

א (א) כדרך שאסור לעבוד הארץ

זה מפני שהאדם גורס

למכשול

אלא

מוזהרים

שאנו

מלהפרישו

מהאיסור ,ופשוט.

חעזור אוחו להוסיף
בעורונו להרחיקו מן היושר ,ומפני זה אסור

הרמב״ס
ממשיש
"כדרך שאסור לעבוד הארץ בשביעיח כך

לעזור עוברי עבירה ,ולא יחקנו להם כלדם

אסור לחזק ידי ישראל" משמע דהרמב״ס בא

אבל ראוי לקלקל להם ,עכ״ל.

להגדיר אח האיסור להכשיל אח חבירו ,והנה

מבואר

מדבריו

בפיה״מ

דיסוד

האיסור

לאו דלפני עור כולל ב׳ מכשולים,

א׳.

להכשיל

הוא משוס הלאו דלפני עור ,ולפי״ז אס הוא

אח חבירו באיסור וכמו שאמרו בגמ׳ [ה]
המושיט כוס יין לנזיר ואבר מן החי לבן נח

באופן של חרי עברי דנהרא דהנכשל לא היה

עובר משוס ולפני עור .ב׳ .כמ״ש בספרא וו]

יכול להכשל בלא המכשיל יש בזה לפני עור

היה נוטל ממך עצה אל מחן לו עצה שאינה

מה״ח ,מיהו משמע דממני׳ מיירי באיסור

הוגנת לו .וז״ל הרמב״ס בהל׳ רוצח !ז] כל

דרבנן וצ״ל דמיירי בחד עברא דנהרא דהיינו

המכשיל עור בדבר והשיאו עצה שאינה הוגנת

שהנכשל יכול לעבור אח העבירה אף ללא

או שחיזק ידי עוברי עבירה שהוא עור ואינו

המכשיל ומ״מ אסור מדרבנן ומשמע מדברי

רואה דרך האמת מפני תאוח לבו הרי זה עובר

לאו

בלא מעשה שנא׳ ולפני עור לא מחן מכשול,

לחזק ולסייע ידי ישראל בעבירה

הרמב״ס

שיסוד

הוא

האיסור

משוס

דלפני עור.

עכ״ל .והיה מקום לומר מחוך דברי הרמב״ם

משמע דיסוד
אך ברא״ש במס׳ שבח
האיסור לסייע לעוברי עבירה הוא מדין

הללו דכל שמכשיל חבירו באיסור הוי כמו כל
עצה שאינה הוגנח ,ואין לך עצה שאינה הוגנת

הוכחה ,שכחב שם דבחד עברא דנהרא איכא

יומר מזה שמייעץ לו לעבור עבירה.

m

שער הציון
נד] ולפי מה דמשמע מהרא״ש
נגז פ״א שי׳ א׳:
נבז ויקרא י״ט ,י״ד:
[א] פ״ה מ״ו:
דיסוד האיסור לסייע לעוברי עבירה הוא מדין תוכחה וכנ״ל ,אתי שפיר מש״כ הש״ך יו״ד ס׳ קנ״א
סק״ו ע״ס דברי החוס׳ דבמומר ליכא איסורא אם מכשילו כשקאי בחד עברא דנהרא ,ועיי״ש בדגול
מרבבה שהקשה הרי ישראל שחטא ישראל הוא ומה טעם אין צריך להפרישו מאיסור עיי״ש ,ולפמש״כ
אתי שפיר דכיון דמצינו להרא״ש דהאיסור לסייע הוא מדין חוכחה א״כ דמומר דלאו בכלל עמיחך א״צ
להוכיחו [ועי׳ מג״א סי׳ שמ״ז סק״ד] ,וכמו שמצינו לענין חיוב חוכחה מה״ת בביאור הלכה סי׳ תר״ח
ד״ה אבל ,שכתב דהפורקי עול לגמרי כגון מחלל שבח בפרהסיא או אוכל נבילות להכעיס כבר יצא מכלל
עמיתך ואינו מחויב להוכיחו וכן איתא בתנא דבי אליהו ובהגר״א .ובמשניות דשביעית הללו דמשמע
דאיירי אף בחד עברא דנהרא ואסור מדרבנן מ״מ אסור גם למכור למומר ולא מצינו בזה היתר ,ואפשר
 )11פרשת קדושים ב׳ פסיקתא
 infע״ז ו׳ ע״א וע״ב:
דכאן איכא נמי משום שביתת הארץ:
חז פרה י״ב הל׳ י״ד:
י״ד:
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חוט

שסח

הלכות שמיטה

אולם מדברי הרמב״ס כאן שכתב "כדרך
וכו׳

שאסור

משמע

ישראל"
שאינה

הוגנת,

כך

לחזק

אסור

ידי

רק משוס עצה

שאין זה

אלא

שני

יסוד

ושורש

האיסור

מצווה

ישראל

גם

וכדמפורש בש״ס

שלא
ניב]

יכשיל

הגוי

את

דלא יושיט אבר מן

החי לבן נח משום לפני עור ,ואין לחלק

ולומר

דדוקא

בהכשלה

כאיסור

לבן

נח

להכשיל אח חביריו הוא משום שבכל איסור

אסור אבל לא לענין ליחן לו עצה שאינה

עליו

הוגנת ,דמנלן דבר זה כיון דקרא כולל גס

בעצמו מונח בו גם איסור שלא להכשיל אח

עצה

שהאדם

ואיסור

מצווה

שלא

לעבור

באיסורים

הכשלת

חבירו ,וכשמכשיל את חבירו באיסור הוי כאילו
הוא עצמו שותף באיסור שחבירו עשה בגללו

שאינה הוגנת ,וצ״ע.

ונראה

[וכבר דיברו מזה האחרונים ז״ל [ח]] .ולסי״ז

.^,4

לאו דלפנ עור באיסור אינו רק משום
שמייעץ לחבירו עצה שאינה הוגנת אלא יש

בזה

גס זילזול בכבוד שמיס ,ואפשר כמו

שכתבנו לעיל דהוי כאילו הוא שותף בעבירה

ואפשר

דשפיר יש מקום לחלק לגבי גוי בין
לעצה שאינה
הכשלה באיסורים

הוגנת ,שהרי לאו דלפני עור כולל ב׳ מיני

מכשולים .א׳ .מכשול באיסורים שנוגע גס
לבין אדם למקום .ב׳ .עצה שאינה הוגנת
שהיא הכשלה בעניני בין אדם לחבירו .והנה

אס.

שמכשיל בה אח חבירו.

וגס

שלא

ליתן

5

מכשיל אדם בעניני בין אדם למקום אין

דבזה פליגי רבותינו הראשונים ז״ל,

חי וק בין אם מכשיל את הישראל או את הגוי
כשמכשיל את הגוי במצוות שנצטווה בהם

ומכשיל את חבירו שהוא מצווה בזה ,כגון

דאס גורס להכשיל את זולתו באיסור יש כאן

שאיש ישראל מקדש בשביל כהן באחת מפסולי

פגיעה בכבוד שמיס ,אולם כאשר נותן עצה

כהונה ,דדעת הרמב״ן ביבמות !ט] דאין
הישראל עובר משוס ולפני עור די״ל דס״ל

שאינה הוגנת שאיסורו כדי שלא לגרוס נזק
וצער לזולתו שפיר י״ל דכיון שלא נצטווה

דגדר לאו דלסני עור הוא מסגי שהוא שותף

הישראל כלפי הגוי במצות ואהבת לרעך כמוך

בעבירה של חבירו ממילא כל שאינו מצווה

ושאר עניניס לא נצטווה שלא להכשיל את

בזה אין בזה שותפות בעבירת חבירו שמכשילו,

הגוי בענינים אלו של בין אדם לחבירו כיון

אף שודאי איכא בזה זילזול בכבוד שמיס מ״מ

שאין לימוד מיוחד להזהיר את תישראל בזה,

משוס לאו דלפני עור ליכא בזה להרמב״ן.

ועל כרחך דלאו דלפני עור כלפי הגוי אינו

אס אדם שאינו מצווה באיזה איסור

אבל

החוס׳ זיז ס״ל דישראל המקדש בשביל
הכהן פסולי כהונה עובר משוס לאו

דלסני עור.

כולל אלא שלא להכשילו באיסורים

וכנ״ל,

ודו״ק.
והנה אף שלא נצטוונו בענייני בין אדם

לחבירו כלפי הגוי ,מ״מ אסור לגנוב

עצה שאינה הוגנת לישראל ולגד

ועל

דעת הבריות ואפילו דעתו של גוי כמבואר

בגמ׳

ונראה

שהטעם

הוא

דאע״פ

דרך זה יש ליישב אח דברי החינוך
שהאיסור ליתן עצה שאינה הוגנת אינה

שכלפי הגוי אין לישראל חיובים הללו מ״מ

אלא בישראל אכל אין איסור ליתן עצה שאינה

הישראל מצווה בזה כלפי עצמו .שאין נכון

דהרי

לאדם לנהוג כן כלפי עצמו ועלינו להתנהג

הוגנת

ויא]

לגוי.

והקשת

המנחת

חינוך

ניגן.

שער הציון
נט] עיי״ש בחשובה שבשו״ח אחיעזר:
!ח] עי׳ שו״ח אחיעזר ח״ב ח׳ פ״א ,ובספר פרי יצחק ועוד:
 mחולין צ״ד ע״א:
ניב] ע״ז שם:
[יא] מצוה רל״ב:
ף ן ב״ח י׳ ע״ב ד״ה דאמר לישראל:
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חוט

שני

פרק ח׳ הלכה ב׳

שסט

תלוי

המכשיל

באס

במידות טובוח ,וכמ״ש הרמב״ס [יד] אסור

מאחר,

לאלם להנהיג עצמו בדברי חלקות ופיתוי ,ולא

עובר משוס ולפני עור ,וכל שאין האיסור

יהיה אחד בלב ואחד בפה ,ואסור לגנוב לעח

מונח לפניו וצריך לקנותו עובר על ולפני

הבריות ואפילו דעח הנכרי וכו׳ אלא שפח

עור מה״ה.

נכון

ורוח

אמת

מכל

טהור

ולב

כשבירית (ב) כך אפוד לחזק ידי
ישראל שקובדין אותה .או
למכור להן כלי עבודה .לפי
שאסור לחזק ידי עוכרי עבירה:
ב ואלו כלים (ג) שאין האומן
רשאי למוכרן בשביעית למי

עמל

והוות ,עכת״ד .ולפי״ז

יתבאר

היטב

מה

שהביא הרמב״ס דינא

דאסור

לגנוב

ואין

הדבר

דעת

הבריות בהלכות דעות,

ודו״ק [טו4

חיזוק ידי עוברי
עבירה

(ב) כך אסור לחזק
וז״ל
וכר.
בהל׳

הרמב״ם

m

רוצח

וכן כל המכשיל עור

בדבר

והשיאו

עצה

שאינה הוגנת או שחיזק ידי עוברי עבירה
^וצרהחכט?

ובעצם

בגדר תרי עברי דנהרא
גדר תרי עברי דנהרא איכא בזה

שהוא עור ואינו רואה דרך האמת מפני
חאות לבו הרי זה עובר בלא תעשה שנא׳

לאו דלפני עור מה״ת ובחד עברא

תתן מכשול ,עכ״ל .והיינו

ולפני עור לא

דנהרא אינו אסור מה״ת ,כתב המשנה למלך

שע״י שמחזק את ידיו הוא נותן לו רצון

[נח] דכל שיכול להשיג את האיסור ע״י גוי

וחשק לעבור את האיסור.

לא מיקרי תרי עברא דנהרא כיון שאין הגוי
עובר משוס ולפני עור ,אבל אס אינו יכול
להשיג את האיסור אלא ע״י הישראל אז

הישראל המכשיל

עובר

משוס

ולפני

עור

מכירת כלי מחרישה קודם שביעית או
השבת לחשוד

(ג) שאין

האומן דשאי
בשביעית .וכן

למכדן

דמיקרי תרי עברא דנהרא דאסור מה״ת .ולא

הוא לשון
המשנה ניט] ואלו כלים שאין האומן רשאי

להשיג מכל אחד מהם אח האיסור מיקרי תרי

למכרם בשביעית .משמע שהאיסור

למכור

עברא דנהרא דסוף סוף אינו יכול להשיג את

לחשוד

אבל

קודם

האיסור בלא שיעבור המכשיל על לאו דלפני

השביעית

זו בלבד אלא אפי׳ יש לפניו ב׳ ישראלים שיכול

עור מה״ח .עי׳ פ״ת יו״ד סי׳ ק״ס סק״א.

אבל

1

יז] שתרי
דעת הגר״א
דנהרא הוא אף אס יכול

עברא
להשיג

את האיסור מגוי או בעצמו ע״י שיקנהו

הוא

דוקא

מותר

בשביעית

למכור

אע״ג

שמסתמא

החשוד יעבוד בכלי זה אף בשביעית באיסור.

וטעמא

דמלתא דגדר לאו דלפני עור או
מסייע לדבר עבירה הוא דוקא

כאשר המכשול מתייחס מיד לפעולת איסור,

שער הציון
נמו] ואין סתירה מזה שאסור לגנוב דעת הנכרי ומ״מ
ניד] הל׳ דעות סרק ב׳ הל׳ ו /וכ״ה בהל׳ מכירה:
מותר ליחן לו עצה שאינה הוגנת די״ל דאיכא גוונא דאין בזה גניבת דעת וכגון אם מציע לו להתחתן עם אשה
סלונית שיודע שתעשה לו צרות ,אם אומר לו שזה שידוך טוב בשבילו הרי זה בכלל גונב דעת הגוי ואסור ,אבל

אם רק אומר שיש שם אשה סלונית ולא אומר שזה טוב בשבילו אין זה גונב דעתו ומ״מ הוי עצה שאינה
הוגנת (ועי׳ באר היטב יו״ד סי׳ נ׳ סס״ק ט״ו):
יו״ד סי׳ קנ״א סעיף א׳ סק״ז:

נטז] הלכות מלוה ולוה ס״ד הל׳ ב׳:

ניזז] פרק י״ב הל׳ י״ד:

ניז] בשו״ע

ניט] פ״ה מ״ו:
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חוט

שע
אבל כשמוכר

הלכות שמיטה

קודם השביעית

לו

שני

אין זה

כנותן לו בכל רגע ובזמן האיסור איכא לפני

מתייחס מיד לפעולת האיסור ולכן לא מיקרי

עור.

מכשול או שמסייע לעבירה.

מזרה

לכאורה נראה דהקונה כלי עבודה וכדו׳
להשתמש
שהדרך

בו

רק

למשל

בזמן

החורף,

ובא

החשוד

לקנותו

אחרי

החורף

בערב שביעית ,דאסור
למוכרו לו אף קודם

כיון שאין בו

שביעית

לפני

שימוש

השביעית

ע״מ

ומסתמא

קונהו

להשתמש

בו בשביעית

שחשוד על השביעית( .ד)
מחרישה וכל כליה העול והמזרח
והדקר( .ה) זה הכלל כל
שמלאכתו מיוחדת למלאכה
שאסורה בשביעית אסור למכרו
שאפשר
לחשוד"" .ולמלאכה
שתהיה אסורה ותהיה מותרת
מותר למוכרו לחשוד:

(ד) מחרישה וכל
כליה והמזרח.
פירש הרמב״ם והמזרה,

הוא שיזרו בו התבואה.

וזה

לשון

[כבז

רש״י

המזרה שבו זורה את

הגורן

לרוח

להעביר

הקש וכשאין גורן עודר
בה את הקרקע .וצריך
לומר דהדרך להשתמש

דאז מתייחסת המכירה לדבר האסור והו״ל

במזרה הוא דוקא כשיש לו הרבה תבואה ,אבל

כמוכר לו בשביעית.

במעט תבואה אין הדרך להשתמש במזרה,

ומשמע

שאס מוכר לו בערב שביעית
מותר אף אס הוא דבר שלא

לתלות

שייך

בו

בדבר

היתר,

וכן

דאל״כ

היה

מותר

למוכרו

לחשוד

משוס

דמיוחד נמי למלאכת היתר.

משמע

מלאכתו מיוחדת להיתר ולאיסור

שמותר אף אס אין החשוד יכול להשיג את

הכלי כלל אס לא ימכור לו נ□] ,דבכל גוונא

(ה)

זה

מותר כשמוכר לו קודס זמן האיסור ,והכלל

הכלל כל שמלאכתו
חנן
מיוחדת למלאכה.

כל שאין התכלית של המעשה הזה עכשיו

נכגז אלו כלים שאין האומן רשאי למכרס
בשביעית מחרישה וכל כליה העול והמזרה

ולפני עור.

והדקר ,אבל מוכר הוא מגל יד ומגל קציר

מתייחס מיד לדבר האסור אין בזה משוס

וכן לענין שבת שמומר למכור לחשוד על

ועגלה

וכל כליה ,זה

הכלל כל שמלאכתו

חילול שבת קודם השבת דבר שמסתמא

מיוחדת לעבירה אסור ,לאיסור והיתר מומר.

יעשה בזה איסור בשבת כגון מכונית או
סגריות וכדו׳ כל שהחשוד יכול להשתמש בו

פי׳ הרמב״ס בפיה״מ וז״ל ,כל שמלאכתו

להתעסק בהס במלאכות שנעשו להם אלו

עוד קודם תשבח.

ועיין

מיוחדת

לעבירה,

הס

הדברים

שאסור

מש״כ לקמן נכא] שכל זה הוא דוקא
במוכר דבר שיכול לעשות בו איסור,

הכלים בשנה שביעית כגון החרישה והקצירה
שכל הכלים העשוין למלאכתם אסור למכרם

אבל במשאיל או משכיר לו חפץ כזה אסור אף
אס נותן לו קודם השביעית או קודס השבת

בשביעית וכו׳.

והקשה

דכיון שהחפץ שלו נמצא אצל החשוד הוי

ה״משנה ראשונה" שס וז״ל ,וצ״ע
אמאי מותר כיון דספק דאורייתא

שער הציון
נכז שלא

מצעו

בזה

שוס

הגבלה:

נכא] הלכה ז׳:
וכגז פ״ה מ״ו:

[כבז ע״ז

ט״ו

ע״ב

ד״ה

המזרה:
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חוט

שני

פרק ח׳ הלכה ג׳ ד׳ ה׳

עור

שכן דרכו להביא מן ההפקר ואס הביא יותר

דאורייתא הוא ,ואפשר ליישב דנתינת מכשול

מכאן מותר .פירש הר״ש ואס הביא יותר

לא מיקרי אלא כשהמכשול ידוע בשעה שזה

מכשיעור זה מומר ולא חיישינן דילמא מן

נותן לו ,אבל בספק אס יעשה בו מכשול אין

המשומר דשביעית .והיינו דאין צריך להניח

שמא

היא

לאיסור

הוא

קונה

ולפני

שיתקלקלו אלא מוכר לו

זה נותן מכשול והלוקח
הוא מכשיל את עצמו,

עיי״ש.

ועיין בריטב״א במס׳

ע״ז

שהובא

לקמן בהלכה ו׳.

והחזו״א
וז״ל,

נכד]
ונראה

דהקילו חכמים

אע״ג

דספק

כתב
דהא

בספק
מכשול

ודאי אסור לימן לפני
עור עהיה ראוי להחמיר

בספיקות ,משוס דאס

At

שעא

באנו להחמיר בספיקות

נמי

ג כיצד מוכר הוא לו המגל
והעגלה וכל כליה .שאם יקצור
כו מעט ויביא על העגלה מעט
הרי זה מותר .ואם יקצור כדרך
הקוצרין או יביא כל פירות
שדהו אסור :ד ומותר למכור
סתם למי שאינו חשוד אפילו
מיוחדת
שמלאכתו
דבר
למלאכה האסורה בשביעית.
שהרי אפשר שקנה בשביעית
לעשות לו מלאכה לאחר
שביעית :ה » היוצר מוכר

מכשול

נעשה

כדים כשיעור פירות
שהביא ,אבל לכתחילה
אסור למכור לו כדים

אלא

הנ״ל

כשיעור

דחיישינן שמא אם יהא
לו

הרבה

כדים

יחזר

להביא ענבים וזיתים אף
מן המשומר.

והרמב״ם

חילק

את

דיני המשנה וכתבם

בב׳ מקומות ,כאן מביא
דין היוצר מוכר ה׳ כדי
שמן וכו׳ ,והדין של

שנמנע חסד ודרכי חיים ושלום מעצמנו ומהס

^&ואס הביא יותר מותר"
כתבם לעיל בפרק ד׳ נכח] וז״ל ...אלא יפקיר

והן רק ע״ה וחייבין אנו להחיותם ולהיטיב

הכל ויד הכל ש וין וכו׳ ויש לו להביא מעט

עמס ,וכל שכן שלא להרבות שנאה ותחרות

למוך ביתו כדרך שמביאין מן ההפקר חמש

בינינו וביניהם ,ועוברים על לא תשנא ועוד

כדי שמן וחמשה עשר כדי יין ,ואס הביא

כמה לאוין שאין איסורן קל מאיסור זה שאנו

יותר מזה מותר ,עכ״ל.

באין להציל אותם ממנו ,וכן אמרו במו״ק

וצ״ע

נכה] במכה בנו גדול ,והלכך שקלו חז״ל בפלס

אם הרמב״ם מודה לקולת הר״ש שאס
הביא יומר משיעור הנ״ל מותר למכור

עד כמה שיש להתנהג לקונסם ולמשוך ידינו

לו יותר כדים ,ומסחברא שאס חז״ל לא אסרו

מהם ושלא נגרום מכשולים יותר גדולים להם

פירות היתרים מהשיעור הנ״ל ממילא מותר

ולנו ,והכריעו לאסור למכרם בזמן שהוא ודאי

גס למכור לו כדים כשיעור פירות שהביא,

לעבירה ולהתיר בספק וזו דרך הממוצעת

ולמעשה אפשר לסמוך על הר״ש כיון דלא

והישרה ,עכ״ל.

מצינו שהרמב״ם לא הסכים לזה.

ובחזו״א

מכירת כדי יין ושמן

A

1

כט] כתב שאס עבר והביא מן
השדה הכל לביתו הרי הס הסקר,

(ו) היוצר מוכר .מנן !מ! היוצר מוכר ה׳

ואף אס אינם הסקר חייב להפקירם ,שהרי כל

כדי שמן וחמשה עשר כדי יין

הדין של "הביא יותר מומר" היינו שאעס״כ

שער הציון
וכד] סי׳ י״כ סק״נו

ל״ה ונראה:

נכז] ס״ה מ״ז:
[כה] י״ז ע״א:
י״כ סח״ט ל״ה שם מ״ז:

[בזז] הל׳ כ״ל:

גכמ 1סי׳
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חוט

שעב

שני

הלכות שמיטה

מותר למכור לו כדים כשיעור המומר ,אבל

בגי אדם וכדמשמע משמימות לשון הרמב״ס.

והיינו

ובנועמא דמלתא נראה דכיון דאין לרך להכין

לא

כדין לשנה הבאה אסרו אף במי שאינו חשוד.

יותר משיעור זה
טעמא

שמא

אסור למכור

לו

באיסור,

ואפ״ה

הביא

אסרוהו למוכר כשיעור שאינו אלא

מגדר

ובזה

מבואר

מש״כ

ההלכה שמותר למכור

מלחא שלא יאסוף הכל,

(ז) חמש כדי שמץ וחמשה עשר
כדי יין .ומותר למכור לעבו״ם
יתר מזה ואינו חושש שמא
ימכור לישראל .ומוכר כדים
רכים לישראל בחו״ל ואינו חושש
שמא יביאם לארץ :ו (ח) ומוכר
לחשוד פרה חורשת בשביעית
שהרי אפשר לשוחטה .ומוכר לו

אבל אה״ג דאס אסף

X

הכל

וצריך

אסור

להפקירו וכו׳ ,ואפשר

משדות

שאוסף

שכל

אחרים

מותר

אף

במרובה אלא שאין לרך

הרבה

לאסוף

מן

יש
שהרי
ההפקר
לוקנויס הרבה ,עכ״ל.

X

הרמב״ס

בהמשך

יותר
כדים
הרבה
משיעור הנ״ל לגוי ולא

חיישינן שיחזור וימכרנו
מותר
וכן
לישראל
למכור

לישראל

בחו״ל

ואינו חושש שמא יביא
מחו״ל לארץ ,והיינו כיון

דבאיסור
למכור

זה

שאסור

כדים

יותר

ואם יש בשדה רק שיעור של ה׳ כדי שמן

משיעור הנ״ל הוא אף לכל אדם ולא רק

נראה שאסור להביא את כל השיעור

לחשוד היה מקום לחשוש יותר שמא הגוי

הזה מהשדה [אפי׳ חימא דהאיסור לקצור את

יחזור וימכרנו לישראל או שהישראל יביאם

כל השדה הוא רק על הבעלים] שכיון שזה

מחו״ל

לארץ

שיעור שמספיק לו לתקופה ארוכה יותר הרי

קמ״ל

דאסילו

הכ

V

לא

חיישינן.

זה נחשב שמלקט מן השדה את הכל .אבל אס
מלקט

למשל

מעץ

את

אתרוגים

לפני עור כשהטכשול לא ודאי

שני
נראה

(ח) ומוכר לחשוד פרח חורשת.

שמותר ללקטם ,שהרי זה שיעור הנצרך לו

תגן [ל] בית שמאי אומרים לא ימכור לו

לעכשיו ואין זה נחשב שמלקט לאצור את

סרה חורשת בשביעית ובית הלל מתירין מפני

הסירות ומותר.

שהוא יכול לשוחטה .ופירש הר״ש ,לא ימכור,

האתרוגים

האחרונים

שנשארו

בעץ

לישראל החשוד סרה המלומדת לחרוש משוס

מכירת כדי יק ושמן לסתם כנ״א

ולפני עור לא תתן מכשול ,שיכול לשוחטה,

(ז) חמש כדי שמן ופדיו כדי יין.

דכל היכא דאיכא למיתלי תלינן ,ולא דמי

בהלכה זו דאסור ליוצר למכור

לכלים דלעיל [מחרישה העול והדקר] שאין

כדים יותר משיעור הג״ל לא מבואר אס

אדם מוכר דהתס ליכא למיתלי כדפרשינן

האיסור נאמר שאסור למכור רק לחשוד על
השביעית או אף גס לסתם בני אדם [ובהלכה

בע״ז

והכי

ד׳ איירי אף בסתם בני אדם ,ובהלכה ו׳ מיירי

ולכאורה

אימא במס׳ ע״ז [לב] דטעמא דבית
הלל משוס דאימור לשחיטה זבנה

ופרש"י

בחשוד].

נראה דאיירי דאסור אף בסתם

ולא].

שם

ותלינן

לקולא,

ועיי״ש

בחי׳

הריטב״א שהקשה דליחסר משום לאו דלפני

שער הציון
ןל 1פ״ה מ״ש:

[לא]

ט״ו ע״א וע״ב:

נלב] שם:
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חוט

שני

פרק ח׳ הלכה ו׳

שעג

עור ,ותירץ וז״ל ,ומסתברא לי דה״ק דהתס

מחשבתו ופועל אצלו את הרצון לעשות איסור,

כיון דליכא לאו דלפני עור אלא כשנתנו למי

וזה גרע טפי ממקרב את המכשול לפניו

שיעשה בו עבירה ודאי ,ורבנן אסרו אפילו

ומשו״ה אף כשאין העבירה ודאית מ״מ איכא

סתמו היכא שיש רגלים לדבר לחוש שיעבור בו

בזה לפני עור מה״ת משא״כ כשרק מקרב

זה עבירה ועשו סתמו
היכא
וכל
כפירושו,
למיתלי

דאיכא

לקולא

לפניו  triהמכשול ס״ל

שדהו שהרי אפשר שיובירה( .ט)
אכל לא ימכור לו שדה האילן

דלאו לעבירה בעי ליה אוקמיה רבנן אדינא

להריטב״א

דבעינן

שהעבירה תהיה ודאית.

וכן י״ל במכה לבנו גדול שכיון שע״י שמכהו

הרי הוא מעורר אצל הבן את הרצון

והתירוהו וכר ,עכ״ל.
וקשה מהא דאמרינן בב״מ [לגז כל מי שיש

להתנגד לאביו וזה גרע טפי ממקרב לפניו

לו מעות ומלוה אותן שלא בעדים

אח האיסור.

עובר משוס ולפני עור ,ופרש״י שעולה על

ובמסי ע״ז [לו] אמרינן ,מנין שלא יושיט

אמרינן

אדם כוס של יין לנזיר ואבר מן החי

במו״ק [לד] דהקכה״לבנו גדול עובר משוס

לבני נח ת״ל ולפני עור לא חתן מכשול,

ולפני עור ,ופרש״י דכיון דגדול הוא שמא

ופרש״י כוס יין לנזיר שמא יבוא לשתותו,

רוחו

של לוה

לכפור .ועוד

קשה

מבעט באביו והוי ליה איהו מכשילו ,ע״כ. ,עכ״ל .משמע לכאורה דאף אם הדבר ספק
משמע דאף שאינו ולאי כלל שלא יכשל מ״מ

אם הנזיר ישתה עובר מה״ת בלפני עור ,וי״ל

עובר משום ולפני עור.

כמ״ש התוס׳ שם דלהכי נקט כוס יין לנזיר

ונראה לבאר דדברי הריטב״א אמורים אלא

משום דמסתמא למישתי קא בעי ליה כיון

במניח ומכין לאדם את האפשרות

דכולי עלמא חמרא שתו ושמא שכח נזירתו,

לעבור את האיסור וכמ״ש הרמב״ם בספר

עכ״ל .והיינו דהוא כודאי שישתה יין וכתיב כי

וז״ל ,ולאו זה כולל ג״כ מי

תרא יין כי יתאדם והיינו כשהאדם רואה היין

שיעזור על עבירה או יסבב אותה ,כי הוא

מתעורר אצלו החשק והרצון לשתותו וחשיב

יביא האיש ההוא לעון ובעזרתו הכשילו וחזר

כודאי שישתה.

המצוות

[להן

עור ויפחהו ויעזרהו להשלים עבירתו או יכין
לו סיבת העבירה

וכר ,עכ״ל.

ואף

ובזה ס״ל

למאי שכתב רש״י שם וז״ל ,לא יושיט
אדם כוס יין לנזיר שמא יבא לשתותו,

להריטב״א דאם אין העבירה ודאי אין בזה

עכ״ל .י״ל דאיירי באופן שנותן לו הכוס יין

אלא איסור מדרבנן ,אבל דמלוה שלא בעדים

מעורר אצל הנזיר את הרצון והחשק לשתותו

וכן במכה לבנו גדול אינו רק שמניח מכשול

דאז אפי׳ לדעת הריטב״א עובר בלפני עור

וסיבה לעבירה או מקרב את האיסור לנכשל

וכמש״ל.

אלא שהוא מייצר וגורס לחבירו שיתעורר

לרצות לעשות את העבירה ,וזה שכתב רש״י

מכירת שדה אילן ובית עם כינה

לגבי מלוה שלא בעדים וז״ל ,שעולה על רוחו

(ט) אבל לא ימכור לו שדה האילן.

של לוה לכפור ,עכ״ל .פירוש ,שע״י המעשה
של הלואה שלא בעדים הוא גורס לעורר את

נלג] ע״ה ע״ב:

[לד] י״ז ע״א:

כתב

הרדב״ז

וז״ל,

איתא

1

בתוספתא לז! אין מוכרין שדה אילן לחשוד

שער הציון
[לה] ל״ח רצ״נו:

[לו] ו׳ ע״א וע״ב:

נלז] סוף פרק ג׳:
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חוט

פרק צ״ה  -חינוך הקטנים

ואס בא על אחת מכל העריות האמורות
בתורה מומתים על ידו .ופריך והא הכא קלון
איכא תקלה ליכא [תקלה ,מכשול עון] דלאו
בת עונשין היא והרי היא בכלל שוגג ,רש״י.
וקתני נסקלת על ידו ,ומשני כיון דמזיד הוא
תקלה נמי איכא ורחמנא הוא דשס עילויה,
עליה דידיה חס רחמנא ,אבהמה לא חס
רחמנא ,עיי״ש.

מכואר ,דאע״ג דקטן

לאו בר חיובים

ועונשין מ״מ עבירה שעושה
"'הקטן יש בזה מציאות של עבירה וכלשון
התרומה הדשן "דסימן רעה הוא לקטן
שנעשו מכשולות מתחת ידו" .ועיין בשו״ת
רע״א [קט□ שכתב לבאר מהו תקלה ,וז״ל...,
חס רחמנא עלויה היינו דתורה חסה עליו ולא
רמי עליו חיובים ומצות ,ואס רואים שהקטן
רוצה לעבוד ע״ז אין מחוייבים להפרישו ,דלא
אזהר רחמנא כלל לקטן ,ועל כרתן הא
דאמרינן תקלה איכא ,היינו דמ״מ כיון
שעושה בשאט נפשו ענין שבגדלותו יהיה
5-3עבירה מיקרי תקלה וכו /עכ״ל.
ומייט קשיא להחרומת הדשן דאס הקטן
אינו בר עונש ואזהרה מ״ט אסרה
חורה לספות לקטן איסורים וכנ״ל ,דאף
דמעשה עבירה של קטן מיקרי בגמ׳ תקלה,
וסימן רעה היא לו ,מ״מ כיון דהקטן לא
מוזהר ואינו בר חיובים ועונשין קשיא ליה
מאי טעמא אסרה תורה לספות לו איסור ועל
זה תירץ מה שתירץ וכנ״ל.
והטעם כבר ביארנו ! trapדמעשה הקטן
כשהגיע לחינוך ,אף שעדיין לא
נצטווה במצוות וחיובי התורה ועונשיה מ״מ
אין מעשה הקטן כמעשה קוף בעלמא ,שהרי
חז״ל תיקנו ברכה לקטן כשעושה מצוה
ותיקנו לשומע ממנו ברכה לענות אמן ,ועל

שני

רפט

כרחך שיש שם מצוה על מעשה מצוותיו אף
שלא נתחייב בהם ,וכן קטן ששוחט מיקרי בר
זניחה מדאורייתא ושחיטתו כשרה אס אחרים
עומדים על גביו ! ,mpכיון שהתורה הקפידה
לא לספות לו אינו זבות הרי הוא בכלל
הפרשה והצור של אינו זבות[ ,ואף למאן
דסבירא ליה !קיח! דאיסור ספינן מדאורייתא
הוא רק על ג׳ איסורים ,שרצים דם וטומאת
כהניס ,ושאר איסורים אינו אסור מדאורייתא
אלא מדרבנן ,מ״מ הרי חז״ל אסרו לספות לו
איסור ,ועל כרחך שחז״ל אסרו מפני שגס
הקטן הוא יהודי וראוי לו לא לאכול מאכלות
אסורות ולא לעשות איסורים ומשו״ה מיקרי
הקטן בר זביחה מדאורייתא] וה״ה אם הקטן
עושה עבירה מיקרי תקלה ,משוס שיש בזה
מציאות של שקלה אף שלא נצטווה על זה
וכנ״ל ,ואתי שפיר מש״כ התרומת הדשן
דעבירה שעושה הקטן הוא "סימן רעה לו
שנעשה מכשולות מתחת ידו".

בגדרי ספינן ,ולפני עור ומסייע
כמסי חגיגה !קיט] גרסינן ,אמר רב אמי,
אין מוסרין דברי חורה לעובד כוכבים
שנא׳ לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל

ידעום.
ובתום ,נקכ 1הקשו ,דתיפוק ליה דעכו״ס
העוסק בתורה חייב מיתה כדאמר
במס׳ סנהדרין נקכא] והמלמדו עובר אלפני
עור לא תתן מכשול ,ותירצו ,דהכא מיירי
אפילו היכא דאיכא עכו״ס אחר שרוצה ללמדו
דליכא לפני עור וכו׳ מכל מקום אסור משוס
מגיד דבריו ליעקב ,עכ״ל.
ואין להקשות להנך ראשונים דסבירא להו
דאיסור ספיגן הוא בכל איסורי תורה
וכמו שפסק במ״ב !קכב] ,א״כ המלמד תורה

שער הציוץ
נקיז] שו״ע יו״ד סי׳ א׳ סעיף ה׳[ :קיזז] עי׳ ב״י
נקטז! ענג׳ רס״ד:
נקטו] מהדורא מניכא סי׳ קל״ד:
ופמ״ג סי׳ שמ״ג1 :קיט] י״ג ע״א :נקב] ד״ה אין מוסרין :נקכא] נ״ט ע״א :בקכב] סי׳ שמ״ג
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סימןשמ״ג

שני

לעכו״ס הו״ל כספינן ליה איסור בידים
וכלשון הגמ׳ נקכק ספי לי כחורא ומה לי
דליכא משוס ולפני עור ,ולפי״ז הדרא קושיא
לדוכתיה דתיפוק ליה דעכו״ם העוסק בהורה

ואף דקיי״ל אין בית דין מצווין להפרישו,
מ׳׳מ חזינן מעצם הנידון שאס מצווין
להפרישו או לא שאסור לסייע לעשות
עבירות ,וכל שכן שלא יסייע לגדול לעשות

חייב מיתה.
ואמנם זה אינו ,דשאני גדרי איסור ספינן
מלאו דלפני עור ,לאיסור ספיגן לא
איירי אלא רק לספות איסור לקטנים ישראל
וכלשון הגמ׳ להזהיר גדולים על הקטנים,

עבירות.

דחידשה התורה דאף דאין הקטנים בגי
חיובים ועונשים מ״מ אסרה תורה לגדול
לספות לו איסורים ,אבל לאו דלפני עור הוא
איסור להכשיל אדס שמצווה על כך ,אבל בגוי
אינו בכלל איסור ספינן אס ישראל נותן לפניו
איסור האסור לו ,ואינו אלא רק בגדרי לאו
דלסני עור ,ועל כן המלמד תורה לעכו״ס אין
לזה כלל שייכות לאיסור ססינן ,ואף ישראל
המלמד תורה לעכו״ס קטן ,דאצל גוי אין
חילוק בין גדול לקטן .וה״ה שוטה גדול
ישראל שייך ביה איסור ספינן ולא לאו דלסגי

עור.
וכמס ,שבת נקכד] חנן ,פשט העני את ידו
לפנים ונתן לתוך ידו של בעל הבית
או שנטל מתוכה והוציא ,העני חייב ובעל
הבית פטור .ובגמ׳ נקבה] דפטור ומותר
[לכתחילה דהא לאו עקירה עבד ולא הנחה עבד
שהאחר הניחה בידו ,רש״י] .והקשה בתוס׳
נקבה וא״ת והא קא עבר ולפכי עור לא חתן
מכשול וכו׳ .וברא״ש שם נקכז] וז״ל ,ואין לומר
דהכא מיירי בכה״ג דאפילו אס לא היה נוחגו
בידו היה יכול ליטלו דהשתא ליכא משוס לפני
עור וכו׳ דמ״מ איסורא דרבנן איכא דאפילו
קטן אוכל נבילות בית דין מצווין להפרישו כל
שכן גדול שלא יסייע לו וכו׳ ,עכ״ל.

ספינן בהקפת ראש הקטן ובטומאת
כהנים
במסי נזיר נקמץ! איתא ...,רב הונא סבר לא
תקיפו סאת ראשכם ולא תשחית את
סאת זקנך  -כל שיש לו השחתה יש לו
הקפה ,והני גשי הואיל וליתנהו בהשחתה
ליתנהו נמי בהקפה .ורב אדא בר אהבה סבר,
אחד המקיף ואחד הניקף במשמע ,ואיתקש
מקיף לניקף ,כל היכא דניקף מיחייב מקיף
נמי מיחייב ,והאי קטן הואיל והוא גופיה לאו
בר עונשין הוא דמיחייב מקיף נמי לא מיחייב
ע״כ .וע״ע במס׳ 3״מ נקכם].
ובפמ״ג נקל] הקשה וז׳׳ל ,ההיא דב״מ
נקלאז איש דאמר לאשה אקסי לי
קטן וסרש״י ז״ל אשה אין מצוה יע״ש ,קשה
דהשוה לכל עונשין כו׳ ויליף מג׳ כתובים דלא
תאכילום בידים ,ועס״י שכ״ח בט״ז וביו״ד ה׳
נדה בנה״ך מזה ,עכ״ל.
ואפשר דיש ליישב ,דלא אסרה תורה
להזהיר גדולים על הקטנים אלא
באיסור שאת מעשה האיסור עושה הקטן
והגדול הוא הנותן לו אח החסן של האיסור
וכמו הדוגמאות בפסוקים ,שרצים ,דם וטומאת
כהלם ,שהאיסור הוא שהקטן אוכל את השרצים
ואח הדס נולעלן טומאת כהלם עיין לקמן],
אבל לעשות פעולה בראש הקטן  -להקיף את
ראשו שהקטן עצמו אינו עושה שוס מעשה
איסור אלא שהגדול עושה בו [בגוונא שהקטן

שער הציק
נקבת ד״ה כ3א
נקכת] ג׳ ע״א:
נקכד] 3׳ ע״א:
נקכג] כמוכוח ל׳ ע״א:
ס״ק ד׳:
נקל] סי׳ שמ״ג מ״ז ס״ק
נקכט] י׳ ע״ב:
נקכזז] נ״ז ע״ב:
נקכז] ס״א אוח א׳:
דרישא:
א׳ :וקלאזי׳ע״ב:
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שני

חוט

מג

פרק רביעי  -מבשיל חבידו באיסור דרבנן
א .בשו״ע [א] כתב^ריך ליזהר ברבית ,ובמה לאוין נאבדו בו ,ואפילו הלוה
הנותנו והערב והערים עוברים:
ובתב הרמ״א ,והא דלוה עובד דוקא ברבית דאורייתא ,אבל (א) ברבית דרבנן
אינו עובר אלא משום לפני עור:

חוט

□1

ולהעיד,

רש״י]

האי

רביח

שהוא אבק,

באבק

רביח

למאן

לא מפסיל משוס

מכשיל דזבירו באיסור דרבנן
א

(א) ברבית דרבנן.

שני

איסורא

דליכא

חנן במס׳ סנהדרין

ואלו הן הפסולין [לדון
המשחק בקוביא והמלוה

אלא

דשקיל ליה אבל למאן דיהיב לא כדמשמע
פרק איזהו נשך בההיא דבני רב עיליש.

וכן כחב בנימוקי יוסף על ההיא גמ׳ !ה]

החס,

דאיחמר

רב

בני

נפק

עיליש

ברביח ומפריחי יונים וסוחרי שביעיח .ובגמ׳
!גז אמר רבא לוה ברביח פסול לעדוח

עלייהו ההוא שטרא דהוה כחיב ביה פלגא

[דקייי״ל המלוה והלוה עוברין בלא חעשה

באגר פלגא בהפסד [שקיבל אביהם עסקא

וכיון דחימוד ממון מעבירו על דח הוה ליה

סלגא

כרשע דחמס דעובר נמי על לא מעשה מפני

רבא

חימוד ממון ,רש״י] ,והאנן חנן מלוה ברביח

לאינשי לא הוי ספי וכו׳ .וכחב בנימוקי יוסף

[ומשמע

אחרוויהו,

ומשני,

רש״י],

מלוה

וכתב

בנימוקי יוסף שם
נמי פרישנא בגמ׳

ופלגא

רב עיליש

בשס

הרשב״א

גברא

וז״ל,

הוא

רבה

ואיסורא

ואיסורא

לאינשי

לא

ספי ,לא היה מאכיל רביח לבעל הניח וכו/

הבאה ברביח.

,n

באגר

בהפסד,

רש״י],

אמר

ומדלא

אמרינן

לא

ואיסורא

הוה

עביד

ומלוה ברביח
דמלוה הבאה

שמעינן מיניה דאין אסור אבק רבית אצל

ברביח קחני ואפילו לוה פסול ,ומשוס לוה

הלוה אלא אצל המלוה לסי שאיסור הלוה

אלא

חדוש הוא ודי ממה שחדשה החורה ואסר

מדרבנן דאע״ג דעבר אדאורייחא לא פסלי

עליו ,כן כתב הרשב״א ז״ל ,עכ״ל .וכ״כ

אצטריכא

ליה

לממני

דלא

מיפסיל

.]11

מדאורייחא לדון ולהעיד דלא דמיא ההוא
איסורא להאי משוס דהאי לא משמע להו

לאינשי

איסורא

אלא

למלוה

דאיח

והנה

ליה

בגמ׳
ברביח

הרא״ש
מדובר באיסור
קצוצה,

דרבנן

ומבואר

ולא

שאסור

רווחא אבל ללוה דמפסיד ביה לא.

מדרבנן ליחן לו ברביח שהרי יעבור איסור,

עוד הוסיף שם בנימוקי יוסף ,ומיהו ה״ה
דמלוה ברביח דרבנן פסול ,אבל לוה

והרמ״א [שהובא לעיל] הביא הלשון דעובר

נא) יו״ד סי׳ ק״ס שעיף א׳:

הרי״ף:

משוס

לפני

עור,

מבואר

מזה

דהמכשיל

שער הציון
1־ ]1שם ,עמ׳ ד׳ ע״ב מדפי
 ujכ״ה ע״א:
[ב] כ״ד ע״ב:
וו] שס סי׳ מ״ב:
1ה] ב״מ ס״ח ע״ב:
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מד

פרק רביעי ־ מכשיל חבירו באיסור דרבנן

חבירו באיסור דרבנן עובר משוס לפני עור.

וחיפוק ליה משום לפני עור והרי מלאכת

ועיין לקמיה.

חול המועד אינה אסורה אלא מדרבנן.

במם,

ע״ז ח] מניא ,רבי שמעון בן אלעזר
אומר לא ישכיר אדס שדהו לכותי

מפני שנקראת על שמו [של הישראל] וכותי
זה

מלאכה

בו

עושה

של

בחולו

מועד.

ומה שתירצו התוס׳ והרא״ש דמ׳׳מ אסור
להכשיל אף במלאכת חול המועד

שאסורה

לדבריהם

דהצדוקין

מודין

מדרבנן

רק

באסמכתא

משוס

פשוטה

זו,

ופריך בגמ /מאי איריא מפני שנקראת על

לכאורה קשה מאי נפ״מ שהס מודין באיסור

שמו תיפוק ליה משוס לפני עור לא תתן

זה סוף סוף איסור זה אינו אלא מדרבנן,

חדא

ומשמע מדבריהם דליכא לפגי עור במכשיל

מכשול,

ועוד

חדא

ומשני,

קאמר,

משוס 'לפני עור ועוד מפני שנקראת על

ובביאור הענין

שמו ,ע״כ.

וכתבו

באיסור דרבנן.

m

מכאן יש להביא ראיה
החוס׳
למה שפירש ר״ת דשיין למימר

מ״מ

דאף דליכא

נראה,

לפני

עור

במכשיל

באיסור

דרבנן,

כשאפשר

לטעות

שמכשיל

באיסור

לפני עור אף במידי דלית ביה איסורא אלא

האסור מדאורייתא בכת״ג גזרו רבנן שלא

אינה

להכשיל אף שהאיסור הוא רק בדרבנן ,וכיון

דרבנן

דהא

מלאכה

דחול

המועד

1ט].

_^|סורה אלא מדרבנן כדפירש ר״ת

ובתום,
והקשו

שהאסמכתא

במס׳ חגיגה ני] כתבו דמלאכת
חול המועדאסורה רק מדרבנן,

והאדאמרינן

וז״ל,

גבי

כותים

הצדוקין

במלאכה

דחולו

של

מועד,

ותירצו,

מודין

בה,

עכ״ל.

[ועי׳

לקמן

אתי

אף באיסור האסור מן התורה.
ולפי״ז במכשיל ברבית דרבנן אף דלהחוס׳
בחגיגה

ולהרא״ש

שם

ליכא

בזה

לפני עור מדאורייתא מ״מ י״ל דיתיה אסור
מדרבנן ,כיון שהוא קרוב לאיסור דאורייתא

דברי המוס׳].

וכן

מודים

בה

א״כ

לאחלופי

במלאכת חול המועד יבואו לתחליף ולהכשיל

דסמך פשטא דקרא הוי והוי ליה צדוקין
ביאור

דמלאכת

בדאורייתא ,שאס יהיה מותר להכשיל כותי

ותיפוק ליה משוס לפני עור לא תתן מכשול
משום

חול

המועד

גס

נקט הרא״ש [יא] דמלאכת חול המועד
אסורה רק מדרבנן ,והקשה וז״ל ,והא

ויבואו

להחליף

בין

רבית

דרבנן

וכל

שכן

לדעת

תחוס׳

דאורייתא,

לרבית

בע״ז

דאמרינן בע״ז גבי כוחי ותיפוק ליה משום

דבכה״ג איכא לפני עור כשמכשיל באיסור

לפני עור לא חתן מכשול לענין מלאכת חול

דרבנן.

המועד,

משוס

דאסמכתא

פשוטא

היא

והגה

וצדוקין מודין בה וכו׳ ,עכ״ל.

מבואר

m

במעשה דרב עיליש
בגמ׳ דלא ספי איסורא

דקאמר
לאינשי,

ודייקו מינה הראשונים דברביח דרבנן אין

והרא״ש
באיסור

איסור על הלוה אלא על המלוה ,יש לפרש

דרבנן אינו עובר על לפני עור דאורייתא,

לכאורה דהאיסור הוא משוס מסייע לדבר

דמשו״ה

מדברי התוס׳ בחגיגה
חבירו
את
דהמכשיל

תקשו

מאי

קשיא

לגמ׳

בע״ז

עבירה ולא משום ולפני עור.

שער הציון
[ט] ולא נתבאר בהדיא בדברי החוש׳ אי עובר על לפט עור
נח] ד״ה תיפוק:
1ז] כ״א ע״ב:
דאורייתא או רק דרבנן ,ועיין מנחת חינוך מצוה רל״ב דנקט בדברי התוס׳ דעובר על דאורייתא :ני! י״ח
ניב] ב״מ ס״ח ע״ב:
[יא] פ״ק דמו״ח סי׳ א׳:
ע׳׳א ד״ה חולו של מועד:
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שני

פרק רביעי  -מכשיל חבירו באיסור דרבנן

מה

והנפ״מ לאס האיסור הוא משוס מסייע

ליטלו אס לא שהושיט לו ,למ״מ איסורא

וכמו

לרבנן איכא דאפילו קטן אוכל נבילות בית

למשמע בתוס׳ בע״ז דג] שכתבו על הא

לין מצווין להפרישו כל שכן גלול שלא יסייע

לאיתא שס בברייתא שאסור להושיט כוס יין

לו וכו׳ ,עכ״ל.

אין

לנזיר,

מסייע

איסור

בכל

לה״ה

במומר

שאר

ואסור

איסורים

ונראה

להושיט שמא שכח נזירתו ,אבל ישראל שאמר
הושיט

לי

נבלה

או

אין

חזיר

לחושלו

מלהושיט לו ,אבל אס ילוע שרוצה לאוכלו

והוסיפו

במוס׳
למומרים

עמיתך,

להוכיח

ליש

לכיון

להושיט

אסור

כוכבים

לעבולת

ממצות

עשה

תוכיח

להוכיח

חיוב

את

אלם

מישראל כל שכן שיש חיוב ללאוג להפרישו

אסור להושיט לו.

ללפי״ז

הוא

אלם
להפריש
להחיוב
לפרש
מישראל-מאיסורים יסולו ושורשו

לבר

מן האיסורים.

והנה

איסור כי הלבר ילוע שיאכלוהו והוא נאסר

לגבי חיוב תוכחה ,הביא בביה״ל ניט]
מתנא לרבי אליהו !כ! להפורקי עול

להם רכישראל גמור״חשבינן ליה .עור כתבו

לגמרי כגון מחלל שבת בפרהסיא או אוכל

התוס׳ למיירי בלקאי במקום שלא יוכל ליקח

נבילות

עמיתך,

אס לא יושיט לו זה וכלמסיק לקאי בתרי

ועמיתך שהוא אוהבך ושהוא עמך בתורה

עברי נהרא ,עכ״ל.

ומצות אתה חייב להוכיח אוחו אבל לרשע

ומבואר

1

בש״ך ךד לאין איסור מסייע
ללבר עבירה בעובל כוכבים או

להכעיס

שהוא שונאך אין אתה חייב להוכיח אותו,
ע״כ .והעתיק זה הגר״א ,עכ״ל הביה״ל.
וא״כ לפי״ז ה״ה לענין החיוב להפריש אלם

במומר .וכה״ג מבואר במג״א !טו].

וטעמא

כבר

למלתא הוא ע״ס מה למנן לגבי

1

מישראל מאיסורין ,אינו חייב להפריש אלא

מלאכת הוצאה בשבת טז] לאס
העני עומל ברשות הרבים ופשט ילו לתוך

אלם

רשות היחיר ועקר חפץ מתוך ילו של בעל

ואמנם

1יז]

חייב ובעל הבית פטור ,וקאמר בגמ׳
לסטור ומותר משוס ללאו מילי קעביל .ולנו

בכלל

שהוא

איסור לפני עור לאורייתא במכשיל חבירו

באיסור לרבנן ,מ׳׳מ באיסור לרבנן שהוא

הראשונים שם ,מרוע אין העשיר עובר על

איסור משוס לפני עור ,וכתב הרא״ש רח]

באיסור לאורייתא,

לא היה נותנו בילו היה יכול ליטלו

עמיתך,

לפי מה שכתבנו לעיל ע״ס
המבואר בכמה ראשונים לליכא

קרוב

וז״ל ,ואין לומר להכא מיירי בכה״ג לאפילו

וכמבואר

שם

בש״ך.

הבית והוציאו לרשות הרבים והניחו העני

אס

יצא

מכלל

לאיסור

משוס לפני

לאורייתא,
אסור

עור ,א״כ

לאתי

לאחלופי

מלרבנן

להכשילו

אף

במומר

אסור

להכשילו מפני שגס המומר מצווה במצות

לא

תתן

התורה

למוקי

להא

מאיסור מסייע ללבר עבירה לליכא במומר

לנותן כוס יין לנזיר ואבר מן החי לבני נח

וכנ״ל ליסולו משום מצות תוכחה לכתיב ביה

רקיימי בתרי עברי לנהרא ולא היה יכול

׳עמיתך׳.

להשתא

ליכא

משוס

מכשול כלמוכח

לפני

בפ״ק

עור

לע״ז

ומשו״ה

אסור

ושאני

להכשילו.

שער הציון
ויג) שם

ו'

ע״ב

ד״ה

מנץ

שלא

יושיט:

[יד] יו״ד

סי׳

קנ״א

ניח] שם ס״ק סי׳ א׳:
ניז] ג׳ ע״א:
נטז] שבח ב׳ ע״א:
נטו] סי׳ שמ״ז ס״ק ד׳:
1כ] סרק י״ח:
יוה״ב סי׳ חר״ח סעיף ב׳ ד״ה אבל אם:

ס״ק

ו׳:

ניט] הל׳
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ד!לט

מו

פרק רביעי ־ מכשיל חבירו באיסור דרבנן

שני

ולפיייז יש לפרש בהא דקאמר במעשה דרב

בני ישראל לחח להם עצה רעה ,אבל ניישר

פלגא

שהוא

שכפק

עיליש

עלייהו

שטרא

עצה ,במה

אוחס כשישאלו

שנאמין

באגר ופלגא בהפסד ואמר רבא רב עיליש

יושר ועצה טובה שנאמר ולפני עור לא מחן

גברא רבה הוא ואיסורא לאינשי לא הוי ספי

מכשול וכו׳.

וכו /היינו "לא הוי ספי" משוס לפני עור

והקשה המנחת חינוך ,דהא הלאו דלפני

דרבנן

דאף

דרבנן

ברביח

אסור

להכשילו

עור

הלא

הוא

בגוי

גס

כמ״ש

בגמ׳ נכד! מנין שלא יחן אבר מן החי לבן

מדרבנן.
ולפי”יז מדויק לשון הרמ״א שכתב "אבל

נח ח״ל לפני עור ,וגם הרמב״ם !כה] לא

ברבית דרבנן אינו עובר אלא משום

כחב דוקא ישראל ,ולחלק ולומר דדוקא בענין

אסור

דבר איסור אסור להכשיל לבן נח אבל לא

לפני

וממילא

עור"

אף

במומר

להכשילו ברביח דרבנן מהאי טעמא.

לענין עצה ,מנלן דבר זה כיון דהקרא קאי גס

ודע דיסוד האיסור של לפני עור לא מחן

על בן נח א״כ אף עצה במילי דעלמא ג״כ

מכשול

במכשיל

באיסורים,

אין

הוא

מדינא דכל ישראל ערבים זה לזה ,שהרי
אסור

גס

להכשיל

גוי באיסורים

^אסור ואפילו לבן נח ,וצ״ע ,עכח״ד.
וכן מצינו לדעח רבינו יונה בשערי חשובה

שנצטווה

נכר!

שכתב כדעת החינוך ,וז״ל,

המקרא

מן

עוד

עצה

בהם וכדאמרינן בע״ז !כאז מנין שלא יושיט

הוזהרנו

וכו׳ ואבר מן החי לבני נח ואע״ס שבעכו״ס

הוגנת לאשר יועץ מבני עמנו ,ולא להכשילו

ליכא

ערבוח,

והיינו

שאין

יסוד

האיסור

בעצה

נבערה

ולא

הזה,

ייעץ

להשיא

אח

חבירו

לפי

שפלוני ופלוני לא יעבור איסורים ואס יעבור

דרכו ,עכ״ל.

יענשעל כך ,אלא הלאו הוא שלא לגרוס

והנראה בביאור דעת החינוך ורבינו יונה

שיהיו איסורים בעולם ולא יחקייס רצון ה/

לפרש ,דבלאו דלפני עור לא חתן

ומשו״ה אין חילוק אס מעשה האיסור נעשה

מכשול יש ב׳ עניניס שיסודם וענינס אחד

^וד-ח 11234567

"

.

הס,

והם:

א׳,

מכשיל

חבירו

באיסורים

ע״י יהודי או ע״י גוי.
ובזה י״ל דמה שאסרה תורה שלא לגרוס

שיסודו וענינו הוא שהאדם לא יהיה גורס

שיהיו איסורים בעולם ,היינו דוקא

שיעברו על רצון ה׳ ויהיו איסורים בעולם

אבל באיסורים

ולא רק משום שמכשיל את חבירו שעושה

האסורים רק מדרבנן אף דאיכא בהו משום

איסור ויענש על כך וכנ״ל ,ויסודו וענינו

מ״מ בהנך אין על זה לאו

הוא משוס בין אדם למקום .ומשו״ה אין

דלפני עור.

חילוק בין אס מכשיל באיסורים את הישראל

באיסורים שאסרה החורה,
לא חסור

נכבז

או הגוי דבשניהס הרי הוא גורס להרבות

ב
לפני עור בעצה רעה לישראל
ולעבדים

איסורים בעולם ושלא יחקיים רצון ה׳ .וענין

הב /הוא הנוחן עצה שאינה הוגנח שענין

האיסור בזה הוא בן אדם לחבירו .ובזה י״ל

כתב בספר החינוך !כגז וז״ל ,לא להכשיל

דשאני

נומן

עצה

שאינה

הוגנת

לישראל

שער הציון
נכג] מצוה רל״:5

!כבז עי׳ שבה כ״ג ע״א ,וספר המצווה להרמב״ם שורש א׳:
נכא] ו׳ ע״ב:
נכו] שער ג /נ״ג:
נכה! הל׳ רוצח פרח י״ב הל׳ י״ד:
נכד! ע״ז ו׳ ע״ב:
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שני

פרק רביעי  -מכשיל חבירו באיסור דרבנן

מז

מבגוי ,דכל שהאדם מחויב במצוות של בן

במקום בשר שחוטה וכו׳ ,ואפילו מלה אחת

בישראל

של פיתוי ושל גניבת דעת אסור ,אלא שפח

שמצווה במצות ואהבת לרעך כמוך ,ולהחיותו

אמת ורוח נכון ולב טהור מכל עמל והוות,

ואיסור לשון הרע וכו׳ ,באדם זה הזהירה

עכ״ל.

אדם

לחבירו

כלפי

שלא לתת

התורה

השני

לו עצה

כגון

שאינה הוגנת,

ומזה שקבע הרמב״ס איסור זה של גניבת

הדעת

דכשם שהזהירה התורה לאהוב אותו ולהזהר

בהלכות

משמע

דעות,

שאין

בכבודו צריך גס להזהר שלא לחח לו עצה

איסור של גניבת דעת רק מחמת שפוגע

שאינה הוגנת ,אבל בגוי דאין הישראל מצווה

בחבירו שהוא ענין של בן אדם לחבירו אף

כלפיו במצוות של בן אדם לחבירו הנ״ל ,לא

כלפי הגוי ,אלא הטעם הוא מחמת האדם

נתחדש החלק של איסור של בן אדם לחבירו

שגונב דעת שאין זה מידה טובה ונכונה .רק

בלאו דלפני עור.

דחלוק האיסור בין ישראל לגוי ,שאס גונב
מקרא

דעת הגוי שאין כלפיו החיובים והאיסורים

^..דלפני עור דלא יתן עצה שאינה

של בן אדם לחבירו וכנ״ל מ״מ אסור לגנוב

הוגנת דקאי רק על ישראל ולא על עכו״ס

דעתו משום שנוהג במידה לא טובה ונכונה,

..בזמן דילפינן מקרא זה דמכשיל באיסורים

כלפיו

ומעתה

אל

היאך

חממה

ילפינן

דקאי גם על מכשיל עכו״ס במצוותיו.

אבל

כשגונב

בחיובים

של

דעת

בן

ישראל

שמחויב

לחבירו

אדם

אזי

כשגונב

דעתו יש בזה את שני העניניס ,א /משום

ג

הפגיעה

כתב הרמב״ס בהל׳ דעות נכז] וז״ל ,אסור
לאדם

להנהיג

עצמו

בדברי

לחבירו .ב׳ ,משוס שיש

חלקות

ופיתוי ,ולא יהיה אחד בפה ואחד בלב אלא

היוצא

תוכו כברו והענין שבלב הוא הדבר שבפה,

ואסור

לגנוב

דעת

הבריות

ואפילו

דעת

הנכרי ,כיצד ,לא ימכור לנכרי בשר נבילה

בו

שהוא

איסור

של

בין

בזה מידה שאינה

טובה ונכונה.
מזה ,דאף לדעת החינוך

יוגה

שאין

אדם

איסור

ורבינו

של מכשיל

גוי

בעצה שאינה טובה ,מ״מ אינו מותר אלא
באופן שאין בזה רמאות וגניבת דעתו.

שער הציוץ
וכזז

הל׳ דעוה פרה ב׳ הל׳ ו׳:
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דטדת

יבטוח

יליף הגז״ש משניר לחיי

ל״י אומר כדבריו דהא י״ל דר״י שפיר
 :והר מופנה מצד אחד וצע״ג על המוהרש״א
נ״ל לפת״ש הרא״ש שם דה״ט דקטן א״צ להטין
>
והנכנס לברית כשהוא חמל צ״ל הוא משוס
דמצד הסכרא בפניהם צריך להטיף נו׳ ולכאורה צריך להסביר
דבריו מאי חילוק יש טון דתרווייש נימולים שלא כמצוותו
ונראה פשטדה״ט דבקטן הוא רק משוס מצות מילה ישפיר
גלי רחמנא דאצ״ל משא־כ בנכנס לברית דלולי זאת הוא
מדיין כמו שהיה מקדם ע״כ שפיר אפי׳ ערבי וצבעוני מהול
צריך להטיס מעתה למ״דטבל ולא מל יצא א" כ ערבי משל
וגבעוכי משל כשנכנסו לברית אין צריך להטיף כיון ד משום
גוף הדבר אין צריך למול רק בשביל מצית מילה ובזה אין
* שלוק ביט לקטן כן נראה נטן ודוק
 V5J7Jי״ל קושי׳ מהרש״א הנ״ל שהקשה דילמא ר״י יליף
מתו״ש דקשה אי לא שי מצינן טבילה באטת ושי
סברא חיצונה דמל ולא טבל יצא רק דנילף מתו״ש דלא
יצא קשה חנ״ל דקרא אתי למל ולא סבל דלתא אתי למעוטי
סבל ולא מל דלא נילף מאמהות ואתי לגלויי דלא נילף
אפשר משא׳יא  ,אך לכאורה הא ליתא דטכל ולא חל תישק
ליה דאינו אוכל משום דשי ערל רק י״ל לפמ״ש לעיל דנ״מ
בנכנס לברית כששא משל דאי הו״א דטבל ולא מל מכני
ממילא שי ג״ב זא״צ להטיף ד״ב כמ״ש לעיל ע״כ כתב
רחמנא הו״ש לשח דלה״ג וממילא כ״ע ולעולם מל ולא
סבל ה״ב  ,אמנם לר״ע ל״ק דאיהו ם״ל לא ילפינן אפשר.
משא״אכדאיתאבגמ׳ ולדירי׳ ממילא טבל ול״מ לא מהגי וע״נ
קו״ש אתי למל ולא טבל משא״ב לר״י דס״ל ילפינן אפשר
*משאי אפשר ולדידי׳ צריך מיעוטא לטבל ולא מל וקש
שפיר .מנ״ל למעוטי מל ולא טבל דילמא אחי למעוטי טבל
ולא מל ע״כ צריך הגמ׳ לומר 7ד״י ס״ל דהוי טבילה באבות
ומי׳ בש״ך הלכות מילה ולפמ״ש מוכח כשיטת הראש ומה
שדחהקש׳ץ ראיית הר״ש ברא״.שהנ״ל דאף דצריך להטיף ח״ת
אינו דוחה שבת ולכאורה יש ראיה להש״ך דהא ממעט מעילתו
נולד משל דאף ’דצריך להטיף אפ״ה' אינו דוחה שבת אךמהתם
אין ראי׳ דענד תשל שא מטעם שמאי״ל ערלה •כבושה
וכיון 'דשי ספק ע״כ איט מחה שבת משא°כ נימול תוך ח׳
אסנימאדצריך להטיף שא חיוב .ודאי .למה לא ידחה שבת
;ודוק היטב'בכל זה.
דברי אזכור מ״ש הרא״ש לשטחדטמל תוך ח׳א״צ1
. .
להטיף מדמוקי בקדם ומל ש״ש בע״ש וא״נ יצריך
להטיף עדיין שא .טרוד ולעני אפשר לומר טוןדנישליבע״ש
שי'בגרר חולה עד שלשה ימים לפחות ועי׳תר“טפ״ט משבת
משנה ג׳ .בשם הד״ן .דבשני"מסוכן יותר ועכ״פלא נרע מחולי
;בא׳ מאיבריו .דדוחין המילה ול״ה שוב טרוד וצ״ע
מה.שכתבתי יילימאי דאמו׳ לכאורה ע״מ דמקשה
' .
פשיטא יחיד ורבים הלכה כרבים הא מוכח מסתמ׳
דש׳יט׳ במנסנת דף פ"□ דלפי׳ מפסח דדבר שבחובה אינו
בא סן .המעשר ושיט משוס דילפיק פסח מדות מפסח מצרים
כדמפרש.התםבגת׳ להדי׳ ומוכה דסהמא דמתני׳ ס״ל כר״א
ללפינן אפשר .משא״א וממילא דטכל לשלף מאמשת ושינו
כתא ולכאורה שא‘צעזג-יועפיח״שי״ל■ דמנן ילפינן מתו״ש
כמשל 1ע׳כ.א0דילפינן,אפשר תשא״א אפ״ה י״ל דטבל
; יל״ח לה״ג מדרשא דתי״ש ודוק שטב
■'ד״ה• נאמן•./פי׳ בספרי תשו׳
!IO; ft
(חמדת• שלמה חיו״ד (סי׳ נ׳יט . .,
הקשיתי אץ שיך בזה שוי׳ אנחד״א דשכן מלט שיש׳ אסו׳
לביא על בת ישראל עייש״ה  /והנה כל דברי השו״ת האמור
שם כתבתי להנאק מאירן של ישראל בעל ביה מאיר זצלל״ה
ומלוב שמים נאבד מחני תשובת קדשו לכן לא בא בןפוס
אפס על .,קושי׳ זו השיב לגאון הנ״ל ללאו משם שזי׳ אנפשי׳
מד״א כהו ,־בעלמא דאמריק אף דאינו נאמן לעלמא אבל
לנפש׳ .משמן" ,אבל הנא י״ל כמודקיי״ל ע״אנאמן באיסורין
בדבר שהוא >תחת ידו ה״ה הכא נאמן לעשות עצמו אישר

אבצם

ת

מרי

י

ללפי'

תרם׳

שלטה

לכל העולם כמי שנאמן לומר נאסרה המשקה שלי  /ולכן דייקי
תום׳ ונתבו שוי׳ נפשי׳ ולא כ׳ שוי׳ אנפש ׳ והאיץ בזה
הגאון הנ״ל בתשובתו דהעיקר הוא משום נאמנות ;
ן^ףרן*י דבריו נסלאי׳ ראשק עי׳ לעיל דף כ״ה ע״ב
בתו׳ ד״ה לימא דקדקו לכתוב שוי׳ אנפשי׳
שנית הא כ׳ התו׳ להדי׳ דאיט שסל בביאתו לכשגה ואס ניחא
כס׳ הנאון כמו שיוכל לאשר עצתו משוס שנאמן בכך ה״נ
יהי׳ שסל בביאתו א״ו דלאו משוס נאמנות הוא אלא משוס
שוי׳ אנחד״א וע״כ כ׳ היזח שפיר והדרי׳ הקושי׳ לדוכתי׳
ונבר אמרתי קושי׳ זו לפני גדולי׳ חקרי לב ולא מצאתי מענה
וכבר רציתי לומר דהך שוי׳ אנחד״א שא משום דלדבריז
אינו רשאי להכשלה אך גס זה ליש׳ דלדבריו לא שיך בי׳
לפני עור ולא נצטוה על זה וכ״כ התו׳ במס׳ ע״ג להדי׳ ,
ורציתי לומר דוקא שכא שחבירו יודע שהוא אסור ואפ״הרוצ׳
לאבלו דבכגק זה צותה התורה לת״ת י״ל דלדידי׳ לא שיך
זה  ,ולא לו באה האזהרה אכל היכא שחבירו א״י כלל רק
שא יודע שמא אסור ובורק לחבירו זהו אינו כמס בסוג
ל״ס ומצד הסברא אשר מעתה אין חילוק בינו לנין אחד
ואף מי פלא הוזהר בל״ע לת׳׳מ מ״מ אסור בזה! וראי׳ לזה
ממ״ד בפ׳ נדרים ואס אחרי שמוע אישה יניא אותה ונשא
עוונה וכ׳ רש״י דהמכשל חבירו נענש עליו כאלו משאה /
ולכאורה קשה הא הר בכלל ל״ע וצ״ל טון דשא סבורה
שהפרה שלו מהני ע״כ הוא עיקר הגורם ולזה יש לו נשאת
שן כאלו ש׳ שא עושה האיסור ותשר מל״ע דשם עשה
השט האיסור כיון שידע שאשר למשוח הדבר הזה וזה גלי
לן רחמנא בח״ש ׳ונשא עוונה דהסברא כך הוא  /חמתה נס
כאן נכין כיון שהיא אינה יודעת והוא יודע אה האיסור ע״כ
מצד הסברא אסור  ,אך יש לחלץ דונשא עוונה ל״ש רק:
היכא דשא מצווה ג״כ באותו דברכנק נדרים וראי׳ לזה ממאי
דאי׳ בב״ת־ כהן שאמר לישראל צא■ וקדש לי אשה גדושה ל״ת
בר תיובא ודוק ! גס לישנא דקרא קשי׳ קצת דבפשטות ל״ע
לת״מ משמע דאתי לאחיי נ״כ היכא שחבירו אי שהוא אסו׳
וע״כ שא עיור בדבר א׳יכ שוב הדח׳ הקיש׳ לדוכתי׳ > נם
מתח נדרי׳ שכח דחשוס זה ל׳ש לומר שא״נחד״א דאל״כ
לא הי׳ מתק הר״א התם דשא אנה שזהרת• דמ״מ הא•
תכשלתוא״ו דחשום זה ל״ש לומר שר׳ אנחד״א ואפשר לומר
דלזה וודא מהגי סברת הר׳קדמשעכדא לי׳ וקמה הקושי׳ ע3
תטנה וש׳ בתשו׳ ממדח שלמה שם הארכתי ;
זה נראה דהנה שינן פלוגתא דרבוותא ט
מדברי הרמב״ס פי״ב מה׳ א״ב ה״י ושם ה״ט
שכח להדי׳ דהך דאמרינן קנאן פוגעין דווקא בי אבל אס
שא בשפך ל״א קנאן פוגעק בה ובזה יובן הנך תריפסקי
דכרמב״ס והחילוק שביניהם ומ״ש קרחב״סמשם שבא תקלה
ע״י דוק ותשכח  /אבל במרדט פ׳ החולץ כ' בשם רבינו
אברהם הגדול ביבמה שנפלה כו׳ א״ז לחליצה טון דקנאץ
פונשן בה הר במקום ערוה וכן משמע להדי׳ מתי׳ סופ״ק
דף טז ע״בד״ה קסברעיי״ששטב הרי להדי׳דלא כהרמב״ס
מעתה להגה׳ מרדכי ותו׳ שיך שטר שוי׳ אנחד״א דלדבריו
אסור ליקח אותה ואף דיש לגמגם דאינה צחנה להאמין מ״ת
י״ל טון דבשם צד ש׳ לפגים חיוב שתה ויש׳ מה רא׳
לשמת הגה׳ מרדכי ותו׳ ולשטת הר״מ י״ל דלכאורה י״ל
לפי״מ שכ׳ בדעת הרמב״ס צריך להטן החילוק ונראה פשוט
דהרמב״ם ג׳ ואל יהי׳ זה קל בעיניך שבדבר זה יש הפסד
גדול כו׳ עיי״ש היטב לשנו  /ולפי״ז יש חילק גדול דבו שפיר
פוגעין דיש חילול זרע משא״כ בה מעתה לפימ״ש חום׳ סופ״א
אהא דאר״א חוששין שמא מעשרת השבטים שא דר״א ס״ל
כח עקיבא מעתה לח עקיכא אזיל לי׳ החילוק הנ״ל כיין
דאינו כשה וכר מחזר א״כ אק חילוק בו וגס בה פונעין /
והנה חוס׳ כתבו כאן דגם ריי ס״ל כר׳ עקיבא מעתה לחיי
לשיטתו שפיר כ׳ תיס׳ שר׳ אנחד״א אבל לדידן דקיי״ל וולד
שפחה ט׳ פסק הרחב״ס שפיר משא״כ לר״י לשטחו והרתב״ם
כשהעתיק נ׳ סתם נאמן ט׳ ולא כמ״ש מס׳ שאשר ט׳
ונש׳ע
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כתב המליץ לא היי כתב 6פ’ה מסור למוחקו ומשמע לי׳
אפילו בלא העביר קילמם כלל אפייה אסור למוחקו עיייה ,
וסייס ועי׳ מ״ש השייך דמוהר למוחקו לצורך תיקון ויש לי
לדקדק ,ולפי דבריו אפילו ידעיגן כיח קידש הכס וצ״ע,
הנוגס כבר תמהתי על דברי הפ׳יי לעג״ד אכהמיט לי׳ דברי
הירושלמי שהביא הרככ׳יא בחי׳ כס במקומו ,כהקכה לרבנן
כיון דלא היי כתב כלל למה אמרו אינו מן המובחר  ,ותי׳
בהם הירושלמי דלרבריו דר״י השיבו כן והיינו דר״י אומר
מעבירקילמס דכתב עליון הוי כתב  ,ע׳יז אמרו רבנן דאס
יעשה כן לא יהי׳ מן המובחר  ,וע״כ דהוי רק מנין לכתחיל׳
ואיכ מוכח ע״כ דבלא העביר קולמס מוהר למוחקו ,דלסנק
היריעה ודאי דנקרא דיעבד ,וא״כ מוכח ע״כ דללורך
חיקי! מותר למתוק שס שנכתב שלאבקדושה וכדברי הש״ך .
עייעתי בירושלמי פ׳ הבונה שהביא הרשב״א
ושס הובא הברייתא  ,הרי כהי׳ צריך
לכתוב השם ונתכיון לכתוב יהודה וטעה ולא הטיל בו ד׳
השם במקימו הוא מוחקו ומקיימו הוא בקדושה  ,וכפי׳ זה
מפורש הדברלהדיא בנכתבשלא בקדושה דמוהר למוחקו
לצורך היקין כמ״ש הש״ך  ,אך בנ׳יד שאלתי הסופר מובהק
דפה ולדעתו פשוט הדבר כודאי קדשו הסופר ואמר שכן
הוא מנהג פשוט ע״כ קפה בעיני לקטר השם ,זאת נ׳יל באס
אפשר לגרר איזהו שורות אחר כורה שכתוב חלקים לא
מקלל ,ותחת אותה שיטה ■יניח מטלית ויקדור מקידם
התיבות שלאחר אלקיס לא תקלל ,וכשיהי׳ מונח המטלית
'חתיך השיטה של אלקים לא תקלל ויזיז אותס ג׳ תיבות
לסור! הביטי ,וכפי אשרדברתיעס הסופר דפה גרא׳פהוא
נקל לעשיח כך תה י״ל שאינו בכלל קדירה ,ומצד הסברא
נראה דעדיף ממ׳יש השייך להתיר באס הי׳ כתוב על המטלי׳
בפרט בלית׳ הספק אולי לא קידש והם־פר צריך להיות אומן
וזריז היעשה הדבק קידם פרידת תיבת אלקיס מהיריעה
םמיכף כשיזיז אותו לשס יהי ׳ נדבק וא״ל להגביהו מהעמוד
כלל ,גם הקלף באותו מקים צריך שיה,׳ דק מאד כלא יהי׳
-,דיבוק נראה להדי׳ ,גם בתיקין התיבות ישגיח היטב שלא
ישנם משארי תיבות ,ועי׳ (ססי׳ רע״ט) ובזה נראה לעג״ד
דאץ קפידא במקום לירך היקין לכבוד שמית הקדושים שלא
לגנוז היריעה ,כן דעתי נוטה  ,הנייד ;

שוב

הק׳ שלמה זלמן מפתנן.

סימז :כט
בשאלתי

ממדינה אחת לבאר להס הדין אס נהגי
גיורת אחת עפ״י נשים לבד מהו
וזה אשר השבתי •
רבינו הגדול בש׳יע (סי׳ רש׳יח) כתב דל
קבלת המלות צריך שלשה רק לענין טבילה
בעי ג׳ רק לכתחילה ,ולדעת הרי״ף והרמב״ם אפילו דינ
לא מנסבינן לי׳ רק דלא פסלינן לברי׳  ,אמנם אחר ס!
במוצא הדין איכא לספוק ,טובח בדעת היי״ף ז"ל,
בם׳ החולץ ואי קשיא הא אמר ר״י גר צריך שלשה וק
דה-כחא הכי ,היינו לכתחילה וכו׳ ,והנה פשטא דלי;
דהרי׳ן! ודאי משמע דאין חילוק בין קבלת המלות לטב
יק^שהרמב״ן בחידושיו הקשה על הרי״ף מההוא גר ד!
נקמי דר י ואמר נתגיירהי ביני .לבין עלמי  /וא׳יל נ!
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אהה לפסול עצמך ואין אהה־ נאמן לפסול בניו ,משמע
דלדבריו אף הכניס פסולים ,וממאי והא לא פסלינן לנרי׳
ואף אס נאמר דאף צברי׳ ,לא מכשירינן לכתחילה ,מ״מ
האיך קאמר לי׳ ר"י לדבריך נכרי אהה יעיי״ש •
לכאורה לענ״ד הקלושה הי׳ אפשר להביא ראיה
מזה לשיט׳ הרי״ף ולהר׳ קושי׳ הרמב״ן כאשר אבאר
בעזה״י ,דר,שיח לי טובא  ,האיך אמר לי׳ ר״י נאמן אהה
לפסול עצמך דהיינו להיות אסור בבת ישראל ,וקשיא לי
לפמ״ש התום׳ הטעם דנאמן לפסול עצמו לא הוי רק משום
דכוי׳ חנפשי׳ חתיכה דאיסורא  ,ולכאורה לא ידעתי היכן
מלינו שיהא אסור לבא על בת ישראל ,רק היא מלווה אבל
הוא אינו מצווה רק על עריות דהיינו אשת איש  ,וכמ״ש
הרניב״ם בהלכות מלכיס והוא מגמ׳ דסנהדרין ,וא״כ איך
כייכא בזה כוי׳ אנפשי׳ חד׳יא כיון דלרידי׳ אין איסור כלל
ואין לומר דלפי דבריו הוא אסור עליה ושייך לפני עור לא
ההן מכשול לגנידידי/דהא נתבו ההוס׳בע״ז דאינו מלווה
על לפני עור:
אי נימא דמדאורייהאלא בעינן כלשה רק מדרבנן
לשיטה הרי" ף א״ש ,דבאמה כיון דישראל גמור הוא
מדאורייתא ומצווה על לפ׳יע ע״כ שייך כוי׳ אנפשי׳ חד״א
לומר דהוא אסור מדרבנן ועובר על לפ"ע  ,ולקוכייח
הרמב״ן דמ״ל לדבריך נכרי אהה י״ל דמי קאמר לי׳,
כיון דהוא נא לפסול אה בנו שנתגייר בינו לב"ע ,והיינו
ע״כ משוס דלכהחילה החמירו כלא להיות לו דין גר  ,שלא
נתגייר בב׳יד וא״כ קאמר לי׳ ממנ׳ים אי נימא דלא הוי גר
שוב אינו נאמן .משוס דהוי הרי חומרא דסהרי אהדדי ,דאי
מחמירינן עלי׳ שלא להיות לו דין נר ממילא אינו נאמן ואף
דמדאורייהא הוי גר וי׳יל שפיר לסאמינו לענין פסול דרבנן
מ״מ י״ל דהוי חרי חומרי דסהרי אהדדי  ,ונא החמירו
מז״ל בכעין זה ,ואף שזה דוחק קלת  ,מ'י'מ הי׳ ג״ל לפרש
כך כדי ליישב הקושיא הג׳יל שיהא שייך לומר כוי׳ אנפשי׳
חד"א:
עדיין .לא הונח לי לפמ״ש המיס׳ סוף נדרים
להקשות על משנה אחרונה ,דאומרתטמאה
אלי לך א״ג ,והקשו התום׳ למה לא נימא שוי׳ אנפשי׳
חד׳יא  ,וחיי בשם הר״י אליעזר משוס דהיא אינה מלווה
וע״כ ל״ש שוי׳ אנפשי׳ חד״א ,וקשה מה בכך ,נכי דהיא
ח״מ על גוף האיסור של טומאה מ״מ על איסור של לפ״ע
היא מצווה ,ח״ו דליים שויא חד״א .רק משוס לתא דידה
שלא תהי׳ עושה גוף האיסור  ,אבל משוס לפ׳יע לית לן
בה כיון דבאמתאיגה נאמנת לגבי בעלה ואינו עושה איסור
ע"כ ל״ש לפ״ע  ,ונהי דההוס׳ התם דחו הי׳ זה מ״נו לא
מן השם הזה דחו תי׳ הר״ר אליעזר  ,וא׳׳כ כיון דמשום
לפ״ע ל"ש לומר שוי׳ אנפשי׳ חד״א הדרא הקישי׳ לדוכתי׳
אף לפי הפי׳ הג״ל בשיטת הרי״ף כיון דנכרי אינו מלווה
שלא ליקח בת ישראל היאך שייך שויא אנפשי׳ לזד"א,
ול"ע:
הי׳ מקום לקיים הפי׳ הליל עפ״י שיטת
הרשב״א והר״! דס״ל דאפינו היכא דאתחוק
איסורא לגבי דנפשי׳ נאמן לומר שיורע נגר החזקה ,וביאר
הפ״י דעתם באורך בסוגיא דהרי והרי ,ולפ״ז מכ״ש (■נאמן
לאסור עצי׳ אם אומר שיודע נגד החזקה אף בלא שוי׳
אגפשי׳ חד״א  /וא״כ הכא כיון דהא דבניו כשרים משוס
דהרו בחזקת ישראלים וכמ״ש רש״י ז"ל[ ,ובזה ר",ל על
החום׳ דרצו להוכיח מזה דאם 3א ואמר ישראל אני נאמן
ולפי מ"שרש"יאין ראיה ,די״ל דהכא משוס חזקה הוא]
ונפ״ז כיון שהוא אמר ברי נגד החזקה י״ל דמעיקר הדי
נאמן

והגה
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חמדת

הרק

ירד

נאמן לגבי לילי ,ג$א שוי׳ אנפשי׳ חד״א עפ״י סירת
סרשב״א הנ״ל ,וא״כ י״ל דשייך לפ״ע טון דהוא אומר ברי
נכד החזקה ,והתים׳ שם בנדרים י״ל דאזלי לשיטתם דלית
להו סברת כרשב״א בסומא דהרי ותרי ,ע״כ לא הקשו רק
משוס שוי׳ אנפשי׳ רזד״א ,וא״כ א״ש תי׳ הי״מ ולא קשיא
לסו נילפ״ע כיון דקליש נאמטתה ,משא״ב לשיטת הרשב׳יא
דנאמן לימר ננד החזקה י״ל שפיר דשייך אפילו לפ״ע:
באמת יש לחלקטובא בין חזקת א״א דהיינו
מזקהדמע־קרא דקאיהרשב“א עלי׳ ,דהתס
ודאי כמן מילד הסברא אין לנו ראיה שלא נתנרשה רק
סכך גזר׳ התור׳ להעמיד כל דבר על חזקתו ,וכן משמעממה
ספי׳ הרמב״ם הביאו ההויו״טבסיר פי׳ על מחני׳ שרלי׳לדב׳
עיי״ם ,וע״ב שפיר י״ל היכא שהוא אומר שיודע שהוא עד
החזק׳ שנאמן לגני דידי׳ כיון דאף לדידן לא בריר׳ לן מלת׳
נושא״ב בחזקה דהשתא שראיטהו נוהג בדת ישי־אל דעל
כרחך מחזיקינן לי׳ שמסתמא נחמיר כדין י״ל דזהו בירור
גמור לדידן ,בזה י״ל דאינו נאמן אן! לגבי דנפשי׳ ,וכן
מלאמי שכתב מחותני הגאון בס׳ סדרי טהרה (סי׳ קפ״ה)
ועפ״י סברא זו נ״ל זה זמן רב ליישב קמיית הגאון בית
מאיר שי׳ בצלעות הבית (סי׳ ח׳) על הרמ״א (סי׳ רש״ז)
שכתבדסימניס מובהקים לא מהגי בתרי והרי ,וקשי׳ לי׳
דהוי ק״ו מחזקג דמהני בהרי ומרי מלש סימנים מובהקים
דמיליאין מחזקת א״א ,ולענ״ד הי׳ נראה דחזקה היאדמהני
דק־ גזרה התורה להיות הדבר העומד בחזקת היתר עומד
בחזקתו עד שנדע שנאסר ,אבל לא מצד הסברא דגאמר
הואיל ועימד בחזקת היתר ע״כ בודאי הוא מותר ,דאין
סברא כלל לומר אם זרק קידושק לפנויה הואיל ועומדת
בחזקת פנויה ע״כ ודאי נפלו הקידושין קרוב לו רק דההור׳
הניחה כל דבר על חזקתו לא מצד הסברא ,וע״כ בהרי
ותיי כיין דהדברע״כ עומד בספק ע״ב אזלינן בתר החזקה
יצא קשה הא תרי כמאה ומאי מהני החזקה ,די״ל ודאי
כל בירור שבעוצם לאמהני עד עדים דתרי כמאה  ,משא״כ
חזקה שגזרה ההורה להיות רק שהדבר העומד בספק
נעמידנו על חזקתו  ,ע״כ מוקמינן אף בתרי ותרי על
חזקתו משא 'כ סימן מובהק דמהני מטעם בירור הדבר
דאמרינן בודאי הוא שלו ע״י סימן מובהק זהו אייא לומר
כיכא דהוי תרי והרי דהסימן מובהק ודאי לא ממי יותר
ממאה עדים ותרי כמאה:
אשכחנא פתרא ליישב מ״ש בחידושי הרשב״א
בחולין ליישב קושיית התיס׳ על הגמרא מנ״ל
דאזליק נתר רובא ותיל דרובא וחזקה רובא עדיף  ,ותי׳
בשם ר״ח להא דאמרי׳ דרוב׳ וחזקה רובא עדיף הוא אליב׳
דאמת ! דמרידעינן דאזלינן בתהרובא אבל כל כמה דלא
ייטינן יאזלינן גתר רובא לא אמדינן רובא עדיף ,ולכאן׳
דבריו תמוהים! דממג״פ עדיין מנ״ל דחבא עדיף ,ולפמ״ש
א׳יש ,כיון דרוב הוא מלרבירורהייט דלא חיישי׳ למשש רחוק
לומר שהוא מן המיעוט,וע״כ הוי מלד בירור  ,וע״כודאי
מסתבר דעדיף מחזקה דלא היי מלד בירוד ,רק דהדבר
עומד בספק ואפ״ה אזליק בתי חזקה ,אך כ״ז לבתר
דידעינן דהרוב מברר הדבר והיית דאזלהן בסר חבא,
אכל •כל כמה ולא ידעינן זה נ״ל שפיד דמקה עדיף,כן
נראה לענ״ד נכון:
סברא זו היי לל דתרי ותרי זרובא לא אזלינן
בתר רובא כיון דהרוב הוא מצד ביתר לא ממי
במקום עדים  ,ואח״כ מלאת ,ראיה אה בתום׳ כתובות
(דף לב נלא מדי ותרי) שכתבו דוקא בשנים אומדים עבד
אתה ושנים מזיטין אותם דליכא למימרשאומדי׳ שאהו עבד
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דא״כל״ש לומר העמידנו על חזקתו ,וקשה לפי מה שכתבו
התיס׳ ביבמות דרוב הבאים בחזקת יהדות אינם נכרים
ה״נ תלינן למימר דרוב אינם עבדים  ,ודוחק לחלק ביניהם
ולומר בזה נא הוי רוב ,אמנם לפמ״ש י״ל דתרי ותרי ורוב
לא אזני׳ בתר רוב׳ כיון דניי מצר בירור ,ובירור לא מזגי
בתרי ותרי דהרי כמאה :
ודאי דאיכא סברא גדולה לחלק בין חזקה
דמעיקרא דהדבר נשא -בספק  ,כפיר ייל
דנאמן נגד החזקה  ,משא״ג בחזקה דהשתא דבו־ירא לן
מלחא מחמת שנתחזק י״ל דאינו נאמן כלל נגד החזקה ,רק
משעם שוי׳ אנפשי׳ חד״א והדרא הקישיא הנ״ל לז־וכת*
דמוכח רמשים לפ״ע ל״ש לומר שוי׳ אנפשי׳חד׳א[ ,יעפ״י׳
סברא ווים לדחות ג'כ הי׳ הפ״י על קיש־יה התום׳ בפלניא
דהאי סימנא קטל נפשא  ,גם בל׳יז קשיח עליו הא דחבר
א״ל התראה ,ולפ״ז אף בחבר שייך התראה]  ,וכן מצאתי
במהרי״ק שנתב לחלקבין חזקה דמעיק״א למאי דמחזיקינן
אק דהוי בירור גמור ,וא״כ א־ן רא־ה משיטת הו־שי״ח
הנ״ל ,היכא דאתחזק לישראל שיהא נאמן לומר נגד החזקה
רק משים שוי׳ אנפשי׳ חד״א והדרא הקישי׳ סנ״ל לדונהי׳.
אף לשיטת הח״ף לפי הפי׳ הלל  ,ול׳־ע צענ״ד ,אעפ״כ
היינו יכולים לדחוק ולפרש לדבר? דנכרי אהה כמ״ש לעיל ■
בלא ראיה מ״ל:
נראה לענ׳ד ליישב קישיית הרסוכ״ן ע 1הדיי.ן
דההוס׳ פי׳ אהא דקאמר ר״י גר לריר שלשהמ״ע.
משפט כתיב בי׳ דהיינו דרשא דר״י לקמן ושפטתם צדקתי.
נמי דכתיי משפט אחד יהי׳ לכם ׳ יל״ל דדחיקא להי להוס*.
לפרש דר׳ יוחנן יליף מושפטתם משוס ־דאמר משפט כתי3
בי׳ ,ע״כ הביאו התים׳ קרא דמשפט אחד יכי׳  ,ולבחירה
קשה על ר״י גופי׳ וכי כעירה זו דמשב׳ ר״י דיליף מושפטה*
ונ״ל לפי מה שראיתי בסנהדרין (דף ח׳) דדריש התם בין
איש ובין גרו אפילו בין תנור ונירים ופי׳ רש״י נרו לשון;
דירה  ,א״כ אי אפשר לדרוש מזה דגר צריך שלשהע״כיליף
לי׳ ר״י ממשפט אחד ,ולפ״זי״ל דודאי לר״י דיליףמישפטהם
לדק דעיקרא דקרא כתיב לענין הדק ס״ל דדרשא גמורה
היא ,וכן משמע לישנאדר״י דקאמר שלא בפני ב״ד אינו
גר ,משמע דלא הוי גר כלל ,וכיון דקתני בברייתא מכאן
אמר ר״י י״ל דודאי רבנן פליגי עליה וס״ל דנרו חתי לדרש׳
הנ״ל ,וע״כ יליף לי׳ ר״י ממשפט ,ודרשא דמשפט י״ל דהוי
אסמכתא וע״כ נקט ר״י גר צריך שלשה ולא כלישנא דר״י
דאין גר בלא שלשה עפ״י הכלל דאמורא צריך לפת! דבריו
ותנא א״ל לפרש דבריו ,והנא הוא להיפיך ,וכעין שנהב
הט״ז בא״ח (סי׳ ל״ו ס״ק י״ד) דבאנות ר״י רק לכתחילה
אמר  ,ואף דהרי״ף פסק להלכה הא דאמר לי׳ ר״י נאמן
אתה לפסול עצמך משוס לדבריך נכרי  , zrfiי״ל הא
בל״זכחב ה״מב״ן לדידן דקיי״ל נכרי ועבד הבא עלבת
ישראל הולד כשר לחך לאשבוחי נ״מ מוזגי אחריתא ,א ב
י״ל נהי דדחיקא צהרמב״ן לפרש במאי דאמרנתגיירתי ביני
לב״ע שמעולם לא טבל לקחו ,הייט משים דעכ״פ הי׳ נו
לר"י לשאול על כך ,ולישנאדנפניירתי כהי לב״ע אנו סובל
לומר שלא טבל מעולם  ,פ״ס נ״מ מיהא אהא ההא דחמד
לסדיא שלא טבל מעילם לקריווק אשה לכדהה שנאמן לגבי
דנפשי' וא"ננענין הבנים ,ע״כ לכאורה נראה נענ״ד דש
לפרש דברי הרי״ף כפי משמעותן דא״לשלשהלטיסבא אפי"
לקבלת המצית ■
הרמכ״ן ז״ל הקשה עוד מסוניא דקידהין
דקאמר הגמרא גל מ• לאו ביד דאר״י 8ר
לחך שלשה מי ייסר דמזדקקו לי׳ מלסא וא״כ היי כדבר־

עכ״פ

ועוד

!w
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אלא נא לעולם ואינה' מקודשת ,וח*כ מוכח דלא הוי צי־ו
צלל דחפי׳ דיעבד נא סמי ,ומה אף כי לכאורה סי׳ נראה
לדחות דברי הרסב״ן בחומר לה הרי אתמקידשה לי אחר
שתתגיירי ,מסתמא כוונתו על גירות גמור כדין בפני שלבה
 ,וזה אינו בידו ,אמנם נראה דהא ליתא־ממרי מעמי ,חדא
דנהי לאמרינן מי יימר׳דמזדקקו לי תלתא י״ל דהיינו רק
צמחילת גירות ככל זמן שלח נתברר כוונתם לשמים• אץ
מקבלין אותם ,ע״כ י״ל שפיר מי יימר דמזדקקו לי׳ דיכולי'
 .להשמט ממנו מכמה טעמים ,ואין המליה מוטלת כ״כ על
לב״ד לקבלו ,משא״ה אי נימת לנהגיירה בינה לביע הוי
גיורה גמורה ,רק דלכתחילה לאימנסבינן לה  ,נראה פשוט
דהמליה מוטלה על הצ״ד לגיירה כדה שלא תחזור לסורס
כיון דבאמת היא גיורת גמורה  ,וע״כלקשה הרמב״ן שפיר
דבזה אין סברא כלל לומר מי יימר דמזדקקו לי׳ הלתא .
1עוד ני׳ל לפ״מ דקיי״ל באומר' שדה זו שאני מוכר לך
למאקאנה ממך תקדש דקדשהמעום דבירו
י לקדשה עכשיו -,ח״כאי נימא דבינה יצביע'הוי גיורת גמורס
זצדיעבד ו.א״כ הוי בידה לקדשה עכ״פ לאחר ■שהתגייר בינה
לב״ע  ,וכיון דהוי בידה להיות נגמרים' הקידושין ,ח״כ-אך
אם הלה הדבר בגירות גמור אך דלא הוי בידה•־ מילו זו
לא מקרי דבר כלא בא־ לעילם כיון דבידו לקדשה' ואיני
רואה ש־ס חילוקי• בין בדו לקדשה עכשיו ,ובין בידו לקדשה
לאחר זמן ע"' תנאי .דלא אוי ידבר שלב״ל ;,זאין־לומר כיון
לאסורה לו לכפתילה בגורות □ינה לב״ע׳׳צח .מקרי בדו,
ז״א ,דהא כתב רש *ילל אחרי שיחלוץ לן יבמךדאפיא כמ״ר
אין קדושץ מיפסץ ביבמה לשוק  ,ימש$לב דלולי זאת הוי
• מקרי בידו לקדשים עכשיו והוי מקודשת ,אך לעכשיו אסירה
לגוהוא תלה התנאי כלאחר שיחלוץ לו  ,תיו כיון דאקדו׳
הופסין תו מקרי כידו לקדשה -,ולא הוי דבשלב“ל ,וע״כ
הקשה הרפב״ן שפירדמוכאדהךדיעבר לא הוי •גירות

 x׳
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בל אבד*

•אטנם־  .אפשר-לומר ,פיוןלאף אי אמרינן דאיצ-ב״ד
מ״מעליס בעינן שטבלה׳ וכמ״ש הש״ך< ,פ״ז
ג״ל הא באמריק מי־ לא טבלה .לכלתה וקשה הא הוי בנא
עדים כמ״ש התום ,,ו צ״ל ללבר הידוע• לכל הוי כמו עדים
■רק דההס כתב בשם י״מ דהוי• אפילו כמו ב״ד  ,וזה לא
ס״ל לחב־ הפוסקים אבל מ״מ י״ל להוי עדים  ,אבל זה
הדבר ברור _דעכ״פ עדים בעינן ,וא״כ• י״לינהי דקאמר
ה:מ׳ סי ייסר דמזלקקי לי׳ ב״ד  ,משמעלאנו משים דבעי
^;גנדים לא הוי דברי שלב״ל משוס לעלי׳ שכיחיי׳ל דהייט איהי׳ עיקר הדין דלא צריך ב״ל כלל ודאי הואי דבר נקל
צגייר עלמה עפ’י עדים ,אבל עכשיו דאמר ר״י גרי צריך
שלשה ,ואמריגן מי יימר דמזדקקי לי׳ הני תלתא י״ל
דעפ״י עדים הוי יותר דבר׳ של ב״ל דמהיכי תיפיייעשו נגד
הדין כיון .דצכתח־ילה צרימן־שלשה.
שיהי׳ הדבר גלוי לכל דהוי כמו ע־יס לא
תוכל לעשות < דכל כמה שלח נשאת ל׳יש
לומר י מי לא טבלה לנדמה כמו בנשאת ׳ דאזיודעץהכל
יחלו לא טבלה הי׳ קול לדבר וכדומה משא״כ כ״ז  f>toנישאת
ע״י עדים הוי דבר שלב״ל ואינו בידה  ,כיון למצר עיקר
0דין צריך ב״ד לכתחילה ודאי לא יזדקקו לה עדים כן
נראה צענ״ד שיש מקים בזה ליישב דברי הרי״ך׳ ז״ל ושלא
להוציא מפשטי׳  *,ולפי הנראה לכאירה חך הרמב״ן לא
־ כרירא ’לי׳.פירושו בדברי הרי״ך מחמת סתימה-לשוע
"רק שכתב להעמיד דברי הרי״ך ,ע״כ דבר זה מתורתו של
סרייך ז ל עדיין לא&דנו לצריך דו.קא ב״ד בקבלה המצות
מגיכובאי/אך הרמב״ס ,סייג■ מהל׳ א׳* 3ה״ז) כתב להדיח

!באופל

I

מלק

ירד

כט

שלמת

עז

טבל בינו לב״ע נתגייר בינו לכ״ט אינו גר " ואפי׳ בפני
שנים  ,וזהו הלשין ודתי משמע דחפילי דיעבד איט 'גר,
ומשמעדאךהטבילה צריך ב״ד צעיכובא ובפי׳ הנס׳ דקאמר
מי.לא טילה לנדמה פי׳ הרמב׳ין והיה״מ דש״ל דהכי פי׳
טון דנוהנת דת ישראל מסתמא נתגיירהכדת ,ומזהינא
לו הדין שכתבהרמב״ס שם (הלכה ט׳) ולפ׳יז דבריהרייט
בש״ע ממוהי׳ לכאוך׳ ,דבכועי׳ ג׳ כתב ולהרי״ך והרמב״ס
אך הטבילה מעכבדלאמנסבינן לה לכתחילה ,נראה פשוט
להרי״ך והימב״ם דבחדא שיטה קיימי ,עפ״י פי׳ הרמב״ן
בהרי״ך ,וזהו לא נזכר בדברי הי״מ כלל ,וגס לפ״ז קשה
מאין ינא לו הדין שכתבהרמב״ס (הלכה ט׳) והביאו-הב״י

שסיסעיךי":
גם' קשה טובא מה שהקשה הרמב״ן על הדמב ים בהאי
עובדאדעבל לכותיה לשש אינתתא ,דמשמעישהי׳
.ידוע'שהי׳ הגירואשלא עפ-״י ב״ד ,וא*כ מאי קאמר יכיל;׳
'׳לאכשורי לה וברחה' מדרב חסי הא אינו עמן לזה כלל,דגמה מחזקינן עי? שנתגיירה כדין ,משא׳כ"היכא דידעי׳
'בלא נתגיירה עפ״קב^ד שלא״טבלהיירק'.לשס אינהתא ,וא״כ
מנ״ל מנהגי כך הקשהיהרמב״ן בחידושיו ,וצע״ג:
 “iniסי׳ א פשר ליישב עפ״ימה שהקשה הה״נו והרמב״ן
 L ,דלפי' פי׳ הירמב״סיקשהלמה נקט מי לא טבלה
לנדהה וכן לקריו שעי״ז 'מחזיקינן לי׳ שנתגייר כדיי ,למה
־לא נקט שאר מלות ,וכמו כן קשה מה שהוסיך הרמב״ס
לומר שמפרשת אלה לעיסתה ,למה בחר דוקא בחלה,
והי׳ נראה לאפשר לומר שאר מלות לא כוהני ,דייל־שעישה
'אות׳ ע״י חינו מלוו׳ ועיש' ולא מחזיקו׳ לה׳שעי״ז יהא מוכח
־שנתגיירה ,משא״ה בטבל לקדיו ,דק״״לנכרי שראה קרי
התגייר ח״ל טבילה צקריודקדי של נכרי אינו מטמא ,א״כ
ל״ם לימד שע:שה ע״י יהינו מצווה ועישה לטבילה ל״שלגבי
דידי׳ כלל ,וכן ל^בי חלה קיי״ל גר שנתגייר והיתהלו עיסה
מגולגלת קודם שנתגבר פטירה דגלנול נכרי פוטר ,א'׳כ
ל״ש לנבי די־י׳ לומר שעושה ע״י אינו •מלמה ועישה .כיו;
דאפילו הישראל מותר לאכול עיסת הנפרי׳בלא-חנה  ,אלא
ודחי שעושה כן בשביל שנתגייר לגמרי *
הו״א לפרושי לשיטה הרמב״ס למפרש כמ״ש
הנ״י דטבלה נשם איתתא בשני ב״ד ,רק דהו״נו
'למימר דטבילה זו .לא תעלה לשם גירות. ,דמנ״ל דטבלה
לשם גירות  ,אולי הוי עיי אינו מלווה ועשה ,וע״ז' מייתי
ספירי ראיה מדקאמרר״אמי לא• טבלה לנדתה ,ילע״י
זה מחזיקי׳ לה שנתגייר׳ כדין ,והא• דנקט דוק׳ טבילהל׳יל
דבזה ל״ש לומר א״מ ועושה ,ע״כ ממילא דמהני לשם גירות
כיון,דע'כ עשתה כן שרוליה להיות גיורת :
באמת דחיקא לי לומר כן ,דאטו כ״ע' דיני
נמיר* ,וחי נימא דבשאר מלית איכא למיחש
שעושה ע״י א״מ ועושה ,אילי גס בשבילה ובחלה ק דעתה
ותו דהרמב״ן ז״ל הביא ראיה מהירושלמי דקאמרעל מלתא
דריב״ל היאך העלה טבילה קלה לטבילה חמורה  ,ע״כ'
מוכח לה־יא דטבילש נדה עולה בעלמה’לטבילת גירות ,
ולא אמרינן דזהו ראיה שנתגיירה כבר  ,גס שיטת■
כש״ע ל״ע לפי זה• שהעתיק להשכים שיטת הרמב״ס
לשיטת הרי״ך  ,וע״כ ראה ׳להסכים שיטת הרמב״ם
לשיטת הרי׳יך עפ״י פי׳ הרמב״ן כדרכו תמיד  ,וכיין שכ׳
הרמב״ם (בהלכהם׳)בר?:-וה שטובלת לנדתה ומפרש ז
חלהמעיסתה  ,י״לדילאלומפששא דברייתא ,דקהני כי
יגור אתך גר במוחק לך  ,בא הוא -ועדיו עמו מנין,
ומפרשי׳ כגמ׳ בא הוא ;ועדו עמו פשיטא ל״צ כגוןדקאמרי
שמענו וכו׳. ,ואי נימאררישא מידיי בעדים גמורים וסיפא
מיירי
 ,י'

,

דלפ

אמנם

חמדת שלמה ־ או״ח ,יו״ד ,חו״מ ,אה״ע ליפשיץ ,שלמה זלמן בן יצחק עמוד מס 159הה*פס ע״י תכנת אוצר החכמה

חמדת

הלק.

יריח העדים שא-ימחס שמעט קשיח טובא-לישנא דבריית׳
דברישא נאט במוחזק לך ,וחח״כ בא הוא ועדיו עמו ,
הו״לנמתט אין לי אלא עדים גמורים עדים האומרים
שמעני מנ״ל ,מאי האי דמחצק-בין רישא לסיפא במאי
דנקט בא הוא ועדיו עמו ,ע״כ נ״ל דהרמב״ם הי׳ מפרש ■
אמך במוחזק לך •שהוא מיחזק ע״י מעשיו שעישה כל המצית
 .כדרך ישראל ,וע״ז שייך שפיר לשין במוחזק לך ,ואח״כ •
נקט בא הוא ועדיו עמו דהיינו קודם שנתחזק לפנינו רק
היכף כשבא רוצה להיות לוד״יוע״ז צריך עדים; וא״כ מוכת י■
בפיר דינו של הרמב״ם ז״לכן נלענ׳־ד בפי׳ הבריי׳ •
ו<*די לל ראיה גדולה לשיטת הרמב׳יס מהאי דאתיי'
לקמי׳ דר״י ואמר לי׳ נחניירהי ביני לב״ע ,אמר
לי׳ יש לךעדים /ופירשו התיס׳ פי׳ יש לך עדים שנתגייר׳
בינךלב״ע  ,והקשויע״ז למ״ד חד נמי כשר  ,והנה
מדהקדימו התיש׳ פי׳ יש לך עדים שנתגיירה נראה שבחיו
לשלול דהוי מצינא לפרושי יש לו• עדים שהיית נכרי דאז י
ודאי הי׳ נאנק לפמ״שהתום׳ לעיל  ,דכלהטעסדא״נ
הואיל דמחזיקי׳ לי׳ לישראל גמור " ולפי פי׳ זה י צא מ׳
קשה'קושייתם ,ואפייה'לא רצו לפרש  pדלישנא לא משמע .
הכי ,רק דמשמע על מה שאמר לו נתטירמי ביני לב״ע ,
ע״ז אמר לו יש לך עדים .,אמנם 'לפ״ז קשה באמה על ר*י
נמה לא שאלו יש לך עחס שהיית ככרי ,ואף לאחר שהשיבו
אין לי עדים על הניחת הי׳ לו לשאלו על כך .ובפרט דעל •
זה שמחי יותר עדים דיכול להיות שהרבה בני אדם הכירוהו
בגיותו ,אמנם לשיטת■-הרמב״ס א״ש ,כיון דאהחזק לנהוג •
דת ישראל לא מהניי עדים שהי׳ נכרי :־
נראה לדחות׳ דיחוי של -הרמב״ן על קושייתו
מברייתא ,די״ל שלא טבל מעולם לקחו ,גסי־
מירון הראשון דחף בברי׳ הוי לכתחילה ,ולפמ״ש הה״מ
דלחך טבילה דוקא דמיי מעטן גירות ,-ואיכלא מהני
החזקהירק אחר שראינו אוהויטבל לקחו ,א״כימוכח בע״כ
הכא דטבל לקחו  ,וא״היקרי לי׳ יביט לב״ע ,וגס התי׳
הראשקדאף בברי׳ הוי לכתחילה דלפמ"שהרמב״ס דלכתחי׳ •
לא סמנינן על חזקה'זי ,ת״כהו׳יל עדיין לשאלו אס יש לו ־
עדים שהו׳ נכרי .,דאז לא הוי רק מטעם חיזקה ולאמהט
לכתחילה בבחי ,איו מוכח מבחיתא זו• דבצשה לחך לעיטב
לפחית בקבלת המצות• -,אמנם לטבילה מוכח דלא בעיק
שלשה מחמת קץשיית' הרי״ף מי לא טבל לקחו ,וקשי׳
דבח' הרמב״ש לפ״ז מ״ש (בהלכה ז׳) טבל ביט לב׳יע.
ונתגייר ביט• לב״ע י ואפילו בפני שטם איט גר  ,דמשמע •
להדיה' דחף הטבילה׳ שלא בפני ב״ד מעכב ,ונראה לעלד

ולפ״ז

דאפשר ליישב עד״ז״'עפ״י מ״ש שם הרמב״ס (בהלכה י״ז) •
גר שלא יבדקו אחריו אי שלא הודיעו לו המצות והעונשין ומל
וטבל בפניני הדיוטומ-הרי זה־ גר ,וכתביה׳ה״מ שם ע׳יז •י
סשיט שאק הודפות המלות מעכב ,והיי נראה לענ״ד־
פשיש לאף •שכתבו כל הפוסקים דבעייקבלת מצות  ,והה״נו י
עצמו הביא (בהלכה ט׳) דבעי קבלת המצית בשלשה'
נמיטבא ,וכאן כתב פשוט שאין הודעות־ הנוצות מעכב :
נראה לענ״ד דקבלת י המצית ׳•ץהודעוה המצות
*<״O
שני מטניס הס  ,דקבלה המצות היא• בסתם י
שקיבל עליו ליכנס בדת יהודית דזה הוי ממילא קבלא
המצית  ,והידעות המלות הוא להודיע לו עיין המצית־-
כדאיתאבגמ׳ אכלת חלבוכו׳ וכן שכרן ועונשן .כדאיהא:
שם ,חה איט .מעכבי ,ולעולם בקבלת המצות בסתם'
מעכב ,דמו עיקר הגירות שנכנס לדת יהודית  ',ובזא'
חתי .שפיר דברי־ הש״ע■ ,שבתחילה כתב דקבלת המצות-

יירד־

כט

שלמה

־־^צריך׳ ג׳ לעיטבא  ,ובסוף הפי/העתיק׳ הרמב״ס הלל
גה הוסיף שם היגר* שכרן של מצימ-יעיי״ש ,ולעולם קבלת
המלית ודאי דמעכב• ,רק דזה נכלל •בטבילת •גירות
דכיון כטבל עצמו להיותי גר ולהכנס בדה ישראל ,־ממילא
כוי קבלת המלות ,כך הי׳־ נראה בעיני פשוט ,אח״כ
ראיתי בב״ח ככהבוז״ל ,אעפ״ישכהב הרמב״ם דכהד
אעפ״י שלח הי׳ קבלת המצות כל עיקר מלשון זה נראה
שהבין דנהרמב״ס לא בעי קבלת המצות כלל ,־ולפ״ז יסתרו
דברי הש״ע אהדדי ,אבל-־לפי מ״ש א״ש.
שמלשון הם’ע כהעהיקידברי הדמב״ם (בהלכה
ואת
ט׳) .משמע דהודעת• קצת מצגת׳ מעכב מ״מ
נ״ל דלאו דוקא ,ועיקר אתי לאודר 7דלאחר קבלה •המלית
מהני טבילה ביט לב״ע ,אבל:מ*מ מוכח להדיא דקננת
המצית מעכב ,ולפי מ״ש א״ש• ,והנה הרמב״ס נקט (בהל׳
י ז׳) גר שטבל בלב״ע ונתגייר בלב• ע ,וצל״פ כוונתו עמ״ש
נתגייר ביט גב׳יע מהו ענין הגירות /ולל דעקר הגירות
כיאשעזבעמו ואלמו ובא להסתופף החת כנפי הבכי:׳ וקבל
עליו דת ישראל צכנם בקהל ד׳,וע’ז נופל .לשון גיחה ,ואתי
לאורר׳  pדכיקשהי׳־ הטבילהוקבלת .המצור* בינולב״ע
או בפני .כניס ,ע״כ לא הוי גר  ,וממילא משמע דחס
צא הי׳ רק אחד מק בלא ב״ד מהני בדיעבד דהביצה לחוד
מהני ,דעבילה מי ממילא► קבלת המלות כיון .כטבל
נשם גירות  ,וכמ״ש הרמב״ס (בהלכה י׳יז) וכן אס נתגייר
נפט ב״ד דהייט קבלת .המצות מהני .ג״ג-בדיעבד  ,אף
אם לא הימה י הטבילה ־בב״ד  -,דצינא למימר דהר ר״ו
המחלקת .,ופי׳ טבל או מצייר בינו ־לב״ע לא מהני ,ג״כ
בדיעבד אף אסלחהיתההטביגה־לחודבב״ד .דלפמ״ש מוכת
דטבילה נתוד ודאי מהט בלא ב״ד ,־ וטבילת גיחה הוי.
ממילא קבלת המלית. ,וע׳'כ מוכת' דאקא אם היו כטהס
בלח ב״ד הוא דלא מהט אף בדיעבד -,אבל אס היו קבלת
המצות כב״ד מסט אח״כ הטבילה ביט לב״ע בדיעבד ,וכן
משמע קצת דבהלכהוי״ו כתב ■וצריך לטביל בפט בלשה,
ואח״כ כשבא לבאר היאך הדין .בדיעבד הוסיף לכתוב טבל
ונתגייר ,ולפמ״שא״שי ,ואף דאיט מבואר בהרמב״ס
דבדיעבד לא ■ מנסביק לי* דהא מציגן למיסר" דבדיעבד
מהט לגמרי  ,מ״מ מלל להקל כ״כ ".ולמד סתום מן
המפורש בדבח הח״ף־ ,דלכתחילהלא מנסבינן ל״,עד
דמבל בפס שלשה ,דכל כמס דמצינן לתקוט -הוי לכתחילה
יוק משמע מדלא כתב בהלכה וי׳יו בהדי׳ אינך דבדיעבד
הוי גר ,משמע דבזם כיון דהר בלא ב״דכלל נרע מבלילה
ולכתחילה לאמנסביק לי׳ ,גם לכאורה י ראיית הרי״ף
מר״י דאמרצריר-ג׳ וס״ל רכ״עסברידבגיחת אףהטבילה
צריך לעיכיבא לענק דלא מנסבינן לי׳ וכיון דהרמב״ס כתב
ג״כ זה הלשין ,ע״כ מה״ת לחלק .השוץ  ,ע״כ •כתב הש״ע
להסכים שיטת הח״ף והימב״ס :
 '“T31דבח־ הש״ע :נכינים■ שהסכים שיטסהרמב״ס
לשיטת הרי״ף ,ז״ל  .,מסתייע חזה לפרש
מהרי״ף ג״כידקבלת׳ המלות בב״ד־ממכב כשיטת הרמכ״ן
•והרכב״א ,אף שכתבתי לעיל דאפשר לעל־ ליישב קושיית
הרמב״ן על הח״ף ,מ״מ מסתבר להסכים עש שיטת
הרמב"ם כדרכו המד־ להיות תמים יסדיר• ,ולפ״ז אין מקום
כלל לכאורה להחמיר ׳  ,דכל הפוסקים הנא הס הרי ׳ף
והרמכ״ם והרמב״ן והרשב״א וכן התום׳ והרא״ש והטור
והש״ע ס״ל דלכל הפחות קבלת המצות מעכב אס צא הי׳
■בפני ביד  ,זולת לשיטות שהבל/ו ■ההוספות זהרא״ש כק
*!ידוע לפלמי נמו בפט .ב״ד׳י״לדהייט לאחד שקבלה
המלות
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המלוח* בפני ב״ד ! וכן צריך לפרש לכל השיטות
סנ״ל וכיון דאין צריפין רק לידע מעשה טבילה .בבירור י״ל.
שפיר דדבר מלוי לכל הוי כאלו עימדין שם והוי בירור
גמור ,משא״כ לענין קבלת'המלות שהוא דבר המסור ללב
ודאי אלימא מלתא דב״ד היכא שמקבלת בפניהם ממש ,
ואין• לנו ראיה לומר דאף לענין זהמהני דבר הידוע לכל
דשיף סיף הא לא קבלה בפני ב״ד  ,ולא מבעי׳ לפי מ״ש •
הכף שלמה זלמן מפוזנן
הב״ח בפירוש הרמב״ס דטבילת גיורה לחוד לא■ הוי קבלת
המלית  ,וא״כ אין כאן דבר הגלוי לענין קבלה המצות;.
ואף לפמ׳יש לעיל די״ל בטטלה גירות או בטבלה לנדחה
להחזיק דת ישראל י״ל דהוי ממילא קבלת המצות  /רק
דלאהר1.הודעת מצות  ,דאינו מעכב בדיעבד כס״ש
הרמב״ס ז״ל ,מ״מ י״ל דוה לא מהני רק אס טבלהבב״ד,
׳ידידי הרב הגאון המפורסם ע״ה פ״הנ״י
משא״כ דבר הגלוי לכל י״ל דלא מהני לענין דלהוי קבלת
כקשית מהו׳ ארי׳לימש ג״י אב״ד דקיק פגאלק:
מצית אף לשיטת הרמב״ם .
עדיין אינא לעיוני לפמ״ש המרדכי לתרץ קושיית
אמריו לייבב קושיית הרמבין־על הדי״ף
התום׳ בשם הר״י בהר״ר יו״ט  ,דמדאורייהא חל
דכהב דהא דאמרר״י נר צריך כלשס
היינו לכתחילה  ,והקשה הרסב״ן מהא דאמרי׳ בקידושין
גמי ’/וכ״כשמצא למורו בשם רבינו שמח׳ כך שהקשה על הי׳
מי יימר דמזדקקו לי׳ מלתא ,וע״ז כתבי מעכ״ת הרמה
זה דהא אשה פסולה לדון ,וכן הקשו התום׳ דמוכח
ידידי סי' די״ל דמסממא הי׳ טונהו על גירות גמור  ,וע״ז
מדתנןכל הכשר לדק כשר להעיד  ,וליישב דעת הגדולים
הנ׳יל אפשר צימר דכיון דאצרכו חכמים תלהא בדיני ממונו׳
שפיר אמרי׳ מי יימר ,באמת גס לי הי׳ נראה  pבהשקפה
ראשונה  ,אמנם אחרי ההתבוננות נראה לפנ״ד דדברי
משיס^דבי הלתא אי אפשר דלית בהו חד דנמיר ,י״ל
הרמבין מוכרחים  ■,י דנראה פשיט הא דאמרינן מי יימל
מש״ה נשים פסולות לדון דנא שייך בהו חד דגמיר ,אבל
דמזדקקו לי׳ מלהא היינו במחילת גירות  ,דאין תיוב
מדאירייתא אפשר לימד דנשים כשירות לדון ,ואפ״ה
מוטל על שוס אדם להזדקק לו ,אף דהדין טמן אתרי
ביון דמדרבגן פסולות נקט שפיר במתכיתן כל הכשר לדון
שרואים בכוונתו רצוי׳ שאין מרבין עציו ומקבלין אותו מיד
בשר להעיד ,דנשיס אינן בשירות לדון מדרבנן פיהו אבל
כדילפי׳ מוהרא-כי ממאמצי היא וט׳ ,מ״מ אין חיוב כיב
מדאורייתא י״ל דגשים כשירות לדון  ,כן נראה צענ״דצפרן
להזדק׳ קוד׳ ביודעין בבירורסכ״ר ,דאמרי׳ דאיפרישיפרש
שמשת הגדולים הנ״ל :
והרבה אמתלאות יש להשמט מזה ,׳וע״כשפיר אמרינן£ד
גם השום׳ בב׳יק ובנדה' כתבו ליישב הא דכל הכשר
ייסר ,משאיכ אם נימא דאפילו נתגייר ביט לבין עצמו
לדון  ,די״ל דמיירי באנשים דוקא ,ואף דהרמב״ס
כוי גר גמור וישראל גמור לכל העניגיס  ,רק דלכמחילה
פסק ג״כ ?־מדאורייתא מד גמי כשר ואפיה כתב דנבי גר
לא מזדקקין לי׳ ,וח״כ ודאי שאינם רשאים לגרוס שיחזור
בעי שלשה לעיכובא  ,י״ל דהדמב״ם מדמה לי׳ לנזילות
למורו כיון דהוי גר גמור רק מדרבנן לריכין לטובלו,
וחבלות  ,והנך גדולים ס״ל לדמותו להוראות והלוחות ,
וא״כ פשיטא דהחיוב מוטל על כל בידלטובלו להיות מופר
והנההב״ח חוה״מגסי׳ ג׳) כתב להחמיר בשנים שדנו לנמק
לשח משה ,וע״כ ל״ש מי יימר ,והקשה הרמב״ן שפיר,
קידושין  ,ואף דהש״ך כתב התם דאין להחמיר ,דקיי״ל
 pנראה לעג״ד ברור .
שנים שדנו דיניהם דין הייט טעמת דהפקר ב״ר הפקר
דכיין דאצרכו*חז״צ ג׳ אף ד מדאורייתא חדנמי כשר
זאת נראה לפ״מ דאמרינן בכתובות פ׳
לשיטת הרמב״ס דפסק כר׳ אליעזר ,מ’מ כי;ן דאלרכו ג׳
אעפ״י האומ׳ שדה זו שאני מוכר לך לכשאקחג׳
ממךמיקדש דקדשה הואיל ובידו לקדשה מעכשיו א״כ
הפקר ביד הפקר ואין דיניהם דין כלל ,משא״כ לענין שגא
יהי׳ הגירות י״ל דלאשייךזה דכיון דמדאורייתא הוי
חזינן דהייכא• שבידו לקדשה .אעפ״י דעכשיו שמוכר השדה
ישראל גמור :׳
הוי דבר שלב״ל אפ״ה לא מחשב דבר שלב״ל ,טון דבידו
לקדשה ,א״כ לפיז נראה אפילו תם ניפא דהגירוה ע״י
כאשר כתבתי להרב אב״ד שבאות׳ המדיג׳ לבאר
לי היטב מקום ספק שלו והשיב לי שספיקו
שלשה הוא דבר שלב״ל ,מ׳'מ כיון דבידו לקדשה לאחר.
הוא באשר לא הי׳ שוס ענין י גירות כלל ,רק כתב שיש
שתמגייר בינה לבין עצמה ,וא״כאף דקדשהלאחוישההגייר
מקום לחוש אולי בדרך סבוכה באתה לפני ב״ד וריבוי.
כדין מ״מ -הי לא הוי דברשלב״ל ,ביוןדסוף סוף יש
בידו לקדשה ,ואיני רואה שוס .מקום לחלק טן אם בידו
דברים שדברה הוי כמו קבלת מלות  ,ואף כי-לדמי נראה
לקדשה מעכשיו ומהנה על דבר שלב״ל או שבידו לקדשה
לענ״ד כ״ז שלא נזדקקו לה ב״ד־ שתקבל המצות -בפניהם
לאמ״ז באופן ללא הוי דבר שלב״ל רק שמקדשה בתנאי
כדי לגייר אומה ואף שאומרת שרוצית לקבל אין שם קבלת
דהוי דבר שלא בא לעולם  ,ע״כ נראה לענ״ד דראיית
מלות ע״ז[ ,וראיה גדולה לזה ממהדאיתא בקידושין מי
הרמב״ן מוכרחת  ,דלקבלת המלות בעי שלשה לעיכובא:
ימי דמזדקקין צי׳ תלתא ,ואי נימא-דמה  -שאומר שרוצה
לקבל מצות הוי קבלת מצום  ,נראה׳ פשוט דהוי בידו
1ם״ש מעכית הרמה דלא נהלמו לו דברי הרי״ף עפ״י
פי׳ הרמב״ן דקשי׳ צי׳ דלא הוי ציד לחלק בין׳
סיכול לילך במקום מושב ב״ד ולומר ק] ,.וכש״כ שנס זה
דיעבד לכתחילה ,רק דר״י מיירי לקבלת המצות והכא
אינו ידוע אם הי׳ כך בפני ב״ד  ,ס״מי בהצטרפות כל
מיירי לענין טבילה ,למנ״ר נראה דמונת הרי״ף דמוכת
המששות הנ״ל דהייט לפטיש לעיל דקעת' הרי״ף ז״ל לא
דר״י מיירי מכל עניני גר דבעי שלשה ,מדמקשה הגם׳
ברירא לן ,דבעי ג׳ לעיכובא ,ודעת הגדולים שהביא
המרדכי דס״ל דאפילוחד צמי כשר ,על כן מכל הלץ טעמי  -לקמן שני מ״ח עומדים לה מבחוץ והא אמר ר׳יי גר צריך
שלשה  ,א״כ מונח דנמ׳ ם״ל דר״י מיירי לכולי מילי דבעי
צא אדון את הדבר כזה לא להיתר ולא לאיסור .
משה

אמרתי צפוס רהיטא לפי מ״ם הרמיא (סי׳
מ״סילדירן לא מבטלינן קלא ,אמנם ג״ל מדלא
הגיה הרמ״א (בסי׳ ט״ו סק״ז) קידש אחת בחזקת היתר
ונמצא שהיא ערוה א״ל גט  ,א״כ מוכח כיכא דלא מפסי
קידושין כלל לא חיישינן לקלא  p,נראהלי לפום רהיטא:
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בעמן לפני עיור
•בב״ס -דף י .-אמר רבינא היכא אמרינו
׳דאץ שלידן .לדבר עבירה היסו דשליח בר תיובא
ד״וא אבל ממר דלאו בר תיובא הוא ,מחייב

שולחו .ואמרו דלפ״ז כהן שאמד לישראל צא
וקדש לי אשה גרושה ,א״נ איש דאסר לאשר.

אקפי לי קטן כיון דלא בני חיובא נינהו מידוייב
שולחו.

והקשו שם בתוספות וא״ת ואפילו אמר
לכהן נפי ,וי״ל דכהן^סקרי בד מיובא הואיל
ואם מקדשה לעצמו מיע ,אבל ישראל אע״ג

דעובר.

משום לפני

עור לא התן

מכשול

כשמקדשה לכהן .כיון דאי מקדשה לעצמו לא
מי חייב לא מקרי בד מיובא.
ובפשטות הביאור בהוספות הוא :דאע״ג
שתישדאל עבר ,בלפנע״ו אין זה שליחות לדבר

עבידה ,כי הוא נעשה שליה לקדש ובמעשה זה
הוא אינו בר חיוב ,דאינו עובר בשום אסור,
והלפני עור הא מעשה עצמי של השליח שעליו

לא נשתלה ,אולם פר .שחלקו התוספות בין

ישראל לכהן צריך ביאור ,דגם הכהן במעשה
זה אינו תשיב גד מיובא שאינו מקדשה לעצמו.

ונראה דמה ביסוד הדין של לפגי עוד,

א פרו בספרא (קדושים פרשה ב׳) ולפני עור

לא תת! מכשול ,לעני סומא בדבר. ,בא ואמר
לד בת איש סלוני מה היא לכהונה ,אל תאמר
לו.בשירה ,והיא אינה אלא פסולה ,מיד .נוטל

ממך עיצה אל תתן לו עיצה שאינה הוגנת לו,

אל תאמר לו צא בהשכמה שיקפחוהו ליסטים,
צא בצהרים בשביל שישתרב אל תאסק לו

מכוראתשדך וקח לד מסור ואתה עוקף עליו
ונוטלה ממנו ,שמא

תאפר עיצה־ טובה אני

מתן לו והרי הדבר מסוד ללב שנאסר ויראת
כמלוקיד אני ה׳ ,והרמב״ם בספר המצוות רצ״ט
כתב וו״ל היזהיד שאם ישאלך אדם עיצה

בדבר

נפתה בו ,מאה

האזהרה

סלרמותג

ופהבשילו אבל תיישריהו על הדבר שתחשוב

שהוא סוב משר ,והוא אמדו ולפני עוד לא

תתן מכשול ,ולשו ספרי למי .שהוא סומא בדבר,

i
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ונוטל עיצה ממר ,אל תתן לו עיצה שאינה
הוגנת ,ולאו זה בולל גם כן מי שיעזור על
עבירה או יסבב אותה כי הוא יביא האיש ההוא
לעוון ובעזרתו-הבשילו וחזר עוד ויפתחו ויעזרהו
להשלים עבירתו ,או יכין לו סיבת העבירה,
ומאלו הפנים אסרו במלוה ולוה בריבית ששניהם
יהד עוברים משוס ולפני עור לא תתן מכשול.
כי כל אחד משניהם עזר את חבירו והבין לו
להשלים העבירה ודברים רבים מאוד מזד .המין
יאמרו בהן עובר משום ולפנע״ו לא תתן מכשול
ופשטיה דקרא כמו שזכרנו תחילה עכ״ל,
ונקדים בזה ,שהרי עיקר הדין של לפני
עור היא בנותן עיצה שאינה הוגנת .וכמו
שמבאר בספרי ועל זה כתב הרמב״ם שסשטיה
דקרא בהכי איירי דהווי כנותן מכשול לפני
עור ,אולם נראה שנבלל עוד דין נוסף בלאו
זהשללפנע״ו,וזד .כשמכשיל את חבירו בעבירה,
דכפד שהוא הוזהר על העכירה נצטווה גם .בן
שלא להכשיל את חבירו בעבירה זו ,והוי זה
סרס מייני העבירה ,שלא יעבוד הוא עצמו■ ,ושלא
יעברו אחרים על ידו ,ולזה כוון הרכיבים בכתבו:
ולאו זד .כולל ג״ך פי שיעזור על עבירה וכר
עיי״ש.
ועי׳ בספ״ג קס״ח שכתב וז״ל בכלל אזהרה
זו כל דבר שאדם מזהר והוא עור באותו דבר
שאינו תדע ,או אפילו יודע ואינו יכול לעשות
אסור זה ובא חבירו והמציא לו ,עובר בלפבע״ו
לא תתן מכשול ,כדתבן במסכת ע״ז (דף י״ג)
אלו דברים אסורין למכור ועכו״ם וכר .בחולין
(דף צ״ג) שנינו שלה אדם ירך לנכרי שגיד
הגשה בתוכו מפגי שמקומו ניכר הא אין מקומו
ניכר אסור שמא יאכילנה לישראל ,ושנינו עוד
בתוספתא ממסכת כלאים בגד שאבד בו כלאים
ואינו ניכר שם לא ימכרנו לעכו*ם שמא ימכרנו
לישראל ,אבל לא אבד שהוא ניכר מותר למוכרו,
כדתנן (פ״י דכלאים) מוכרי כסות מוכריז
כדדכן ,פירוש כסות כלאים אחרי שישראל רואה
ויכול ליזהר ,עוד תניא בע״ז (דף ף) ובפסחים
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כ״ב ,מנין שלא יושיט אדם כוס של יין לנזיר
ואבר מן החי לבן נת ת״ל לפני עור לא תת!
מכשול ומעמידין דקאי בחרי עברי דנהרא שאינו
יכול ליקוז אם לא יושיטנה לו ,ולכך חפס לשון
הושטה ,וה״וז (ע״ז דף ר) שאפור להושיט דבר
איסור למשומדים כענין זה ,עוד דרשו רבותינו
(ת״כ קדושים סוף פרק ג׳) מלאו זה הבא לשאול
עיצה ממך ,תן לו עיצה הוגנת ,עכ״ל.
והנה אמנם משמע מדברי הסמ״ג דאדרבא
עיקר הדק נאמר על הלכה זו שלא יכשיל
חבירו בעבירה ,וכתב שגס דין זה של עיצה
למדו מדין זהוזד .מהספרי
שאינה הוגנת
שהבאנו לעיל.
ומהרמב״ם בספר המצוות משמע להיפך
דקרא ,בדק
שעיקר הפסוק מדבר בפשטיה
עיצה שאינה הוגנת .ולמדו חוץ מזה_דין נוסף
יא ה״ח [1234567
עיי״ש.
עכ״׳ט מדין שניהם משמע שלהכשיל חבילו
בעבירה הווי הלכה אחרת מאשר עיצה שאינה
הוגנת ,והגדר בזה הוא כמו שבארנו לעיל,
ואמנם יש להעיר דלמה לי רבוי מיוחד
שאסור להכשיל חבירו בעבירה תיפוק לי מצד
עיצה שאינה הוגנת ,דמסחברא שגם זה הוי
בכלל עיצה שאינה הוגנת אולם אין זו קושיא
דיש 3פ״מ בין שני הדינים כמו שיבואר לקמן,
ולפי מה שביארנו דיש לפני עור שהיא הלק
מהעבירה עצמה יתבארו דברי הרמב״ן ביבמות
שאמרו שם בגמרא פ״ד :לא יקהו ן לא יקחו
מלמד שהאשה מוזהרת על ידי האיש אמר
רבא כל היכא דהוא מוזהר היא מוזהרת וכל
היכא דהוא לא מוזהר היא לא מוזהרא ,ופרש״י
דהאי קרא אתי להזהיר ,פסוילות שלא להנשא
לכשרים ,שכשם שהכהן מוזהר שלא ליקה זונה
וחללה ,כך היא מוזהרת שלא תשאנו,
והקשו בגמרא שהרי ■דין זה כבר נלמד
מתנא דבי רבי ישמעאל ,איש או אשה כי יעשו
סכל חטאות האדם השוה הכתוב אשה לאיש
לכל עונשין שבתורה ,ותרצו בגמרא אי מההיא
הוי אטינא לאו השוה בכל אבל לאו שאינו
שוה בכל לא ,ופרש" ,לאו כהונה אינו שוה

בכל שאין גוהגין בישראל ,הלכך יאי -לא
אשמעיגן לא יקהו הוה אזלינן לקולא ומיפטרו
נשים.
והקשה הרמב״ן דלמה לי רבוי זה של לא
יקחו תיפוק ליה דהא איכא מ״מ משום ולפני
עור לא תתן מכשול ,דהא שוה .בכל ,ותירץ
הרמב״ן דלפני עור לא תתן מכשול גבי השוה
בכל כתיב ,אבל לאו שאינו שוד ,בכל אינו
נוהג בהן ,לא מחמת עצמן ולא מחמת אנשים
ובמסקנא איתרבו להו לכל מילי ובר עיי״ש.
ודבריו מופלאים שהרי הלאו של לפני עור
הוא שוד .בכל ,והעבירה שהוא מכשיל בה
הוי רק המכשול ,ומה איכפת לן אם מכשול
זה אינו שוד ,בכל שאינו השיב מכשול לכלם,
דלדברנו יתבארו דבריו היטב ,שהרמב״ן
מדבר כאן מהדין של לפנע״ו שהוא מהעבירה
עצמה ,ולזה כתב שבלא הפסוק הו״א שנשים
לא נצטוו באסור זה ,וממילא לא נצטוו גם
שלא להכשיל אחרים בעבירה זו ,דהרי להכשיל
אחרים הוי פרט מעיקר העבירה ואם לא נצטוה
על העיקר ממילא שאינו מהוייב גם בזה.
אמנם אחרי הרבוי שנשים הייבות בלאוין
.בלפני עור ,ונראה
אלה ממילא יעברו גם
;אוצר הוזכמה׳
שהדבר מבואר גם "בחינוך" שכתב (מצוד ,רל״ב)
וז״ל :לפני עור לא תתן מכשול שלא להכשיל
בני ישראל לתת להם עיצה רעה וכר .ומשמע
מדבריו דאסור לתת מכשול רק לפני ישראל
ולא לעכו״ם .והוא עצמו כתב אח״ב שגם
בעכו״ם ישנו איסור זה כשהביא דברי הגמרא
בע״ז י״ד דאסור לתן לעכו״ם מידי דחזי
לתקרובת עבודה זרה ,משום לפני עור לא
תתן מכשול ,ובמנחת חינוך הקשה כבר ממה
שאמרו בש״ם שאסור ליתן אבר מן החי לבן
נח ,הרי שגם על עכו״ם מוזהרים בלפני עור.
ולדברינו י״ל שדין זה של עיצה שאינה
הוגנת אינו נוהג בעכו״ם אבל ההלכה השניה
של לפנע״ו שאם מכשיל לחבירו בעבירה ,תשיב
שהוא עצמו עבר אותה עבירה נוהג גם בעכו״ם,
דהרי סוף סוף עבר חבירו בעבירה שגם הוא
מצדה עליה והנה יש לדון אס הכשיל הבירו
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בעיצה שאינה החנגוו והוא מסי חשב שהיא
עיצה ® Wהאס עבר בשוגג על לפנע״ו או

ניפא דבשוגג את זו עבירה כלל .שבל האיסור
היא כשכוון להכשיל ,אבל כאז הרי כוון להטיב
והסברא בוטה שלא עבר כלל ,וכן משמעות
דברי הספרי שכתב שמא תאמר עצה טובה אבי
נותן לו ,והרי הדבר מסור ללג ,שנאמר ויראה
שהעיצה הי®!
מאלוקיך אבי ה׳« הרי
יריעה ,ובכ״ז הדבר מסור ללב איד שטון ואס
כוון לטובה לא עבר כלל.
אמנם נשהכשיל הכירו בעבירה ,ימ״ל
שאפילו בשוגג השיב שעבר .את הלפנע״ו
דחידוש זה של הלפגע״ו הוא דגם אם אהר
עבר על ידו ,תשיב כאלו הזא עבר באותו אסור
עצמו ,וזה גם בשוגג השיב איסור ולפי״ז יתבארו
דברי הרמב״ם בפי׳ המשניות (פ״ו מתרומות
ה״ג) ,דאמרו שם המאכיל את פועליו ואת
אזרחיו תרומה הוא משלם את הקרן ,והם משלמין
אח הזזומש ,דברי רבי מאיר וחכמים אומרים
וט משלמים מקרן וחומש ,והוא משלם להם דמי
סעודתן ,ונתב שם ד,ר״מ דד׳ל :העיקר אצליבו
אין שליח לדבר עבירה והעושה עבירה בעצמו,
סלקין אותו ,והפתעה אותו או מכשילו או מצרה
עליו או הפסייעו לדבר עבירה בשום פגים
בסיגי הסיוע ואפילו בדבורו הקל ,הוא נעגש
מהשם יתברר כפי שעושה באותו הסיוע או
ההכבד -אבל אינו חייב שום מלקות מן הנזכרים
בתורה ,אבל הוא עובר על הכתוב ולפני עור
לא חתן מכשול ,אם היה הוא סיבה לעבור
העבידה וכו׳ עיין שם.
ודבריו צריך עיון ,בפה שכתב העיקר
אצלינו אשלד״זג דמלמע אם היה 'כן שלד״ע
היה המאכיל חייב לשלם גם החומש ,והרי
קיימ״ל בזה דזה גזעה וזד ,מתחייב לא אמרינן
לכולי עלפא וצ״ע ,עכ״ס משסע מדברי הרים
שמאכיל גם היה שוגג דאהרת אפילו היד.
שלד״ע גם לא היה מתחייב בחופש ,ואזז״כ
הרי כ* שהמאכיל עבר בלפני עור ,הדי שגם
בשוגג חשיב שעבר בלפני עור ,וזה סש״ב
לעיל משהכשיל בעבירה  .עבר גם בשוגג,

ואדרבא דברי ד,ר״מ מורין כן שכתב דהמכשיל
נענש.מהשם יתברך ,כפי שעושה באותו הסיוע
או ההכנה ,ואם •נפרש כפשוטו דעבירתו משום
שהכשיל תכירו ,ולא שזה י חשיב כאילו הוא
עצמו עובר באותו עבירה א״כ מת כתב שיענש
בפי שעושה באותו סיוע :,ודאי שיעגש על
שהכשיל ,אבל לדברינו שבשוגג אינו עובר כלל
משום זה זרק שגם לו הלק בעבירת הבירו
כתב שפיר שחלקו היא כמה שסייע לתבירו.
והגה בטור יו״ד (ם״ב> בחכ סאבמ״די אינו
נוהג אלא בטד״ורין בלבד והקשה הט״ז בסק״א
ח״ל יקשה למאי נפ״ס כתב כן :דהא טמאה
בלאו הכי אסור ,והטור לאד דינא דמלקותקמ״ל
ויש מפרשים דקמ״ל נפ״מ לענק נתינה לבן
נח ,דאבמ״ח אסור לו ,ע״ב אסור לישראל .לתן
לו ,משום לפגי עור ,וקמ״ל דאין זה .אלא
בטהורים אבל טמא מותר ליתן לו ,כי איבו
מוזהר בזה עכ״ל• .
והנד ,חילוק זה בין טמאה לטהורה היא
רק לישראל ,אבל לבן נח יש אסור אמדה
גם בטמאה ,ולמה יותר לישראל להכשילו באסור
זה ,והביא בסמ״ג דעת ■האמיני שמואל שכתב
דלהכי שרי לישראל ליתן אבסרה של טמאה
לבן גח כי הוא עצמו אינו מוזהר על אסור זה
ותמהו עליו רבים שהרי בתוספות מפורש
שאפילו ישראל שקידש לכהן ג״ב עובר בלפני
עור אעפ״י שאינו מוזהר על קיזזת גרושה.
וליישב דבריו .י״ל דלעיל הבאנו דעת
החינוך ,שרק ישראל אסור להכשיל בעיצה
שאינה הוגנת ,ולא לבן נח ,אבל כתבנו .שכל
זה בדין מכשיל ,אבל להכשילו בעבירה שגם
*אל מצווה בוג אסור כדפוכחבש״ס ממושיט
"ה לבן נח וא״כ א״ש שהטמאה אין מישראל
ה על אבסרה יכול ליתנה לבן נח ,ואינו
* כעובר באסור ע״י חבירו ,שהרי־ אינו
ה באסור .זה ,ומה שטצינו שישראל שקידש
זד ,לכהן ,עובר בלסנע״ו ,זה משום דלא
מעיצה שאינה הוגנת ,אולם .כל זה בישראל
כשפכשיל לגר ואינו מצווה באותו אסיר
 1לגמרי ,שדין עיצה שאינה הוגנת איבו
‘אוצר תתכמה

*
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טר
גווע בגוי כדעת החמוד .ולאחר כל האמור
נראה שזה ד^יאור בדברי התוססות ■שחלקו בץ
אם קידשה מזן שאז הוא השיב בר היובא ובין
אם קידשה ע״׳י ישראל דאינו בר היובא כי
כשקידשה עי* ישראל השליחות לא היווה על
מעשה עבירה; שעצם קידושי גרושה הס היתר
נמזד לישראל ,ופה שעובר בלפנע״ו זה אסור
צדדי כדסרשנו לעיל ,משא״ב כשקידשה ע״י
בהן ,דהכהן מצווה לא לישא גרושה וגם לא
להשיא לחבירו גרושה ,הרי שבעצם מעשה
הקידושין חשיב שליחות על עבירה ,וגם לגבי
השליח ,והווי• בר חיובא במעשה זה ,ולכן אמרו
בגמרא דוקא כהן שאמר לישראל צא וקדש לי
אשה גרושה ודו״ק ע״מ
בספר יד מלאכי (אות ל׳) ועוד אחרונים
דגו על מה שאמרנו בגמרא מנץ שלא יושיט
אדם כוס יין לנזיד ואבמ״ה לבן נח ת*ל ולפני
עדר וכר הס הנזיר לא שחה את היין ,או
שהמג לא אכל האבס״ה האם הפושים עבר
בלפגע״ו ,אם ניפא דהתורה הקפידה על נתינת
המכשול והו״י נתן או דוקא אם הכשיל לתבירו.
והביא ראיה מהגט׳ במד*ק דף י*ז שאמרו
שם אמתא דברי רבי חזיתיה לההוא גברא
דהרה מחי לבנו גדול אמרה להוי ההוא גברא
בשמתא דקעבר משוס ולפני עור לא תתן
מכשול דתניא לפגע״ו לא תתן מכשול במכה
לבנו גדול הכתוב מדבר וא״נ שעבר בלפגע״ו
רק אם הכשיל לחבירו מדוע נדוהו תכף דשמא
הבן ישתוק ולא יכלים את אביו ונמצא שלא
עבר האב גם בלפגע״ו ,אלא מוכח שאפילו אם
חבירו לא נכשל עבר הגוחן בלפנע״ו,
ולכאורה אפשר היה לדחות שאץ זה משום
שעבר בלאו של לפבע״ו אלא זו תקנה מיוחדת
במכה לבנו גדול שיהא בגדרי משום שבזה
מכשילו ,ואץ הנדוי על עבירת הלאו של לפני
עור אלא אחד מעשרים וארבעה דברים שפנדץ
עליהן כמבואר ברמב״ם הלכות ת״ת (פ״ו הלי״ד)
אולם לנוי המבואר בוימב״ס בהלכות *ת כי
ועדוי בא על עבירת הלאו ולא על עצם המעשה
שמכה לבנו -גדול שהרמב״ם לא מנה כלל מכה

לבנו גדול בץ הכ״ד דברים שממיין עליהן
ובמקום זה סתם וכתב המכשיל את * העור,
ומשמע משום שעבר בלפנע״ו ,ואמנם הראב״׳ד
השיגו שם וכתב כנץ המכה לבנו הגדול ,אולם
אץ משמעות דבריו שבא לחלוק על הרמב״ס
(עיין בכסף משגה) ,עוד כתב ברמב״ם הלכות
ממרים (פ״ו ה״ט) והמכה לבנו גדול מנדין
אותו שהרי הוא עובר על ולפני עור לא תתן
מכשול .וגם כאן משמעות דבריו דזה משום
עבירת הלאו .אמנם נראה דגם אם נימא כדבריהם
שאפילו כלא שהעור נכשל גם כן עובר הנותן
בלפנע״ו נ׳ שזה רק בדץ של תקלה ועיצה
שאינה הוגנת אולם באותה הלכה שנתחדשה
בלפבע״ו דחשיב כאלו הנותן עבר גם בעבירה
זה וודאי רק אם הכירו נכשל באותה עבירה
אז אמרינו שגם הנותן עבר בזה שחבשו עבר
על ידו וזה פשוט ,ולפ״׳ז יצא חילוק שהמושיס
כוס יץ לנזיר אפילו בלא שהנזיר שתה עבר
המושיט ,אבל הגותי אבמ״ה לב״ג ולא אבלו
לשיטת החינוך שדין עיצה שאינה הוגנת איבד
נוהג רק בישראל .יצא שרק אם הבן נח יאכל
אז יעבור הישראל ע״כ.
והנה בגמ׳ בע״ז דף ר ע״׳ב ,גבי הך דיגא
דתרי עברי דגהרא כתב רש״י ח״ל ,בתרי עברי
דנהרא עובד כוכבים מצד זה וישראל מצד זה
דאי לא יהיב לי* לא מצי שקיל עכ״ל ,ומש״ב
־דמיירי בעכו״ם וישראל ,קאי על מהשכתוב
שם בגט׳ שלא יושיט אדם כוס של יץ לנזיר W
ואבר מן החי לבן נח ,וע״ב כתב דמיירי
שהעכו״ם הי׳ בצד אחד וישראל בצד שני של
הנהר.
אכן כבר העירו בזה אמאי כתב רש״י דין
זד .דתרי עברי דגהרא רק במושיט לעכו״ט,
והרי לכאורה דץ זה יכול להיות גם בישראל
שמושיס לישראל אהר.
והנראה דדינה תום׳ בשבת דף ג׳ ע*א ד״ה
בבא כתבו ,דבתרי עברי דגהרא עובר על
איסור מדרבנן ,ולפי״ז יוצא דכשבוסל ישראל
ואוכל הרי בזה מכשיל את הנותן באיסור
מדרבנן ,שעל ידו עובר הנותן באיסור מדרבנן.
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•והנה כבר העירו באחרונים דאם מכשיל את
השני באיסור מדרבנן ,עובר המכשיל באיסור
לסדהתכסה,עור מדאורייתא .דהא לא גרע מכשיל
׳אוצר
באיסור מדרבנן מנותן עגה שאינה הוגנת ,שאז
עובר באיסור לפני עור מדאורייתא ,ומבואר
לפי״ז שתבוטל דבר איסור מישראל לאכלו עובר
על לאו דלפני עור מדאורייתא ,שהרי הכשיל
הגותו באיסור מדרבנן ,ומעתה יוצא דכשהישראל
נותן להכירו ,הרי מלבד שהוא מכשילו באיסור
המאכל הוא מכשילו גם בלפני עור ,שע״י
נטילתו יעבור בלפני עור ,ושוב הנותן מכשילו
נוד-
ולעי" :מבוארים היסב דברי רש״י שנקט

לדין תרי עברי דנהרא רק בעכו״ם ,שהרי
בישראל הנותן לישראל אהר ,עובר גס בחד
עברא דגהרא בלפני עור ,דאע״ג דאיסור המאכל
הי׳ יכול לעבור גם מבלי הנותן6 ,נ״מ איסור
לפני עור לא הי׳ יכול לעבור מבלי הנותן,
שאם הי׳ לוקה לבד לא הי׳ מכשיל ישראל

אחר באיסור מדרבנן ,ולכן לעדן מה שהנותן
מכשילו באיסור לפני עור הוי זה שוב בתרי

עברי דנהרא ,פשא״כ בישראל הנותן לעכו״ם
שאץ העכו״ם מצוה בלפני עור ,וא״כ מה
שמכשילו הישראל הוי רק באיסור המאכל,
ובזה אס הי׳ בהד עברא דנהרא ליתא ללאו
דלפגי עור שהרי יכול ליטול המאכל לבדו ע״כ

בעניו יאוש שלא מדעת .ודין כאשר עשה,
בגמרא ב״מ חי כ״״ו ,אמר רב גחמן ראה
סלע שנפל משנים חייג להחזיר ,ס״ט ההוא
דנפל מיני׳ לא מייאש מימר אמד מר ,ופירשו
התום׳ אפילי אץ בו סימן דאינו מתיאש לעולם
ואפילו רבא דסבירא לי׳ הוי יארש הנא סודה
משים דלעולם אץ מתיאש.
ולכאורה משסע מדבריהם דלרבא בעינן
עכ״ם שידע ויתיאש ,אבל• באופן שלא ידע
לעולם אף שאילו ידע ודאי הי׳ מתיאש אינן
יאוש ,וקשה ע״ז מהגה׳ בדף כ״א דאיתא התם
קציעות בדרך ואפילו בצד שדה קציעות וכן
תאנה הנוטה לדרך ,ומצא תאנים תחתי׳ מותרות
משום מל ופטורות מן המעשר וכד ,בשלמא
רישא לאביי לא קשיא אגב דחשיבי ממשמש
בהו תאנה נמי מידע ידיע דנתרא וכר ,פי׳
לרבא ודאי הטעם דמותרות משום גזל ,הוא
משום יאוש שלא מדעת הוי יאוש ,אבל לאביי
צ״ל דמעיקרא יאושי מיאש ,אבל באמת לפי׳
התום׳ שהבאנו לעיל ,דבמקים שלא ידע לעולם
אף רבא מודה דלא הרי יאוש ,א׳־כ גם לרבא

צריכים אנו לטעם דמעיקרא ידע וכיאש ,משום
דהכא מיידי בתאנים דלא מרגיש אם נפלו,
ומסתמא לא יודע לו לעולם ,ובגט׳ משמע
דלרבא סגי הטעם דיאוש שלא מדעת הוי

יאוש.
והנד .יש לעיין בביאור המחלוקת בישל״מ
אי הוי יאוש או לא ,והנראה לפרש סברת רבא
משוס דהחפץ נמצא במצב אבוד ,ורבא ס״ל
דכל שהחפץ אבוד התירה התורה זכיתו ,או
זה א״א לפי מה דמדמד ,הגס׳ דין זה דישל״ט
לתרומה רלדץ דכי יותן ,והתום׳ בד״ה מר
זוטרא דימו את זד .ג״כ לדין אינו מקפיד דלרבא
דס״ל הוי יאוש ודג מותר לזכות בדבר שידת
שהבעלים לא יקפידו כשידעו.

והנה הר״מ בפי״ד מהלכות גזילה ואבדה
ה״ א כתב וו״ל ,ולמה פרם השמלה ללמוד ממנה
מה השמלה מיוחדת שיש לר .סמנים וחזקתה
שיש לה תוכעץ וחייב להחזיר וכר אבל דבי
שאין לו תובעץ אלא גתיאשו ממנו הבעלים
הרי הוא של מוצאו אע״ם שיש בו סימנים
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לימודי

לימוד נו נו

הנן' עוד דלוקמיה בגשר מהחי דנ״ל לר״י גס׳ ג״ס מוכשר
בשדה ונו׳ ו לב'נ נטי אסור כמ״ש הרטב״ס ש״ע דמלכים ושרי
בהנאה דהסס כתיב לכלב חשליכון אוחו  .ומפרגן לה דב״נ
ואשור נבשר מהחי ע״כ משוס דספסיה וקרא בבשר מהחי אלא
מיהו בישראל לא אצסריך משוס דכנר נ״ל במ״ה מונשר בשדה
ע״כ לאוקמי קרא רלא תאכל הנפש באמ״ה אמנם צס״ד דהמק׳
דאמ״ה אסור בהנאה א״כ פכ״ל דקס׳ דסששא דקרא באמ״ה דאי
בבמ״ה אמ״ה בישראל מנ״ל אי משוס להכתיב ובשר בשרה אימא
אצטריך לא תאכל הנפש להנאה דמבשר בשדה צא שמעינן אצא
אכילה ומעתה ע״כ דס״ל למק׳ דבע״ה שרי לב״נ דליב׳ קרא
לאושרו ולק ל״ע לאוקמה באמ״ה עכת״ד .נראיתי כתוב מל
הגליון וכדומה אני שהוא ממחותני החכה השלש והכולל עמיתי
בתורה כמה״ר יצחק טייב נר״ו בלשו( הזה בקמא דף מ״א אמרי*
א״כ לכתוב לא יהנה ע״ש וא״כ לית׳ לדברי הרב ז״ל עכ״ל
ואני אומר דברי הרב כנים הס לפי מ״ש אנו בעניותינו לפנים
בלמוד כ״ו בד״ה והנראה אצלי ע״ש ואין להאריך .ברס עיקר
שרשוהי דפירזקא דהרב ז״ל לא אחקרהו דאי אתי לא תאכל
הנפש להנאה א״כ בשדה למ״ל הא שפיר נ״ל מלא תאכל הנפש
אישור אכילה וא׳ אישור הנאה תו לכלב תשליכון אותו ע״כ
!ובשר קאי דאי אטריסה אותה מבע״ל אלא ע״כ דאנשר קאי
וה״ק ובשר בין שהוא בשדה דהיינו מהחי בין טריפה לכלב
תשליכון אותו בשר וא״כ בהרי׳ שרי לי׳ רחמנא לבמ״ה בהנא׳
ואיך אפשר לאוקמה מד לאכילה וחד להנאה ולכל הפחות
אתקושי מיהא אתקזש להדדי בחד קרא בט״ה לטריפה  .ומה
שאפשר ליישב בקושיות הללו הוא דקושט׳ משיק בגט׳ דאמ״ה
מוסר בהנאה ולא ניח׳ לי׳ לאוקמס בפסרכשת כמ״ר וכרכתיבנ׳
לפניס ולא בטמאה דלא כר׳ יהודה ולא בבמ״ה דלא כר״ל וזה
פשוט]. —■ -____ ?-
ן"( נשתסקתי במונע חברו ממשות מלוה כסוכ׳
1
 Iולולב אם י יש בזה איסור ל״ע א״ד ה״ע
באיסור לאו אבל בע״ע לא קרינן בי׳ לא תתן מכשול ואין לומר
דדוקא בעושה מעשה כגון מושיט יין לנזיר אבל בשוא״ש לא
דלית׳ וכדמוכח מתוס׳ דפ״ק דמציטא דף י׳ ט״ב וכ״נ נס כן
מתו׳ רם׳ אין דורשין דף י״ג .ומההיא רס׳ חלק שאמרו במונע
ד״מ מתלמידו אפי׳ עונרין מקללין אומו דכמיב מונע בר ע״ש
ולא טייסי לאישורא מקרא דל״ע אין ראי׳ דש״ת שאני שהוא
במלמדו וכי אינו מלמדו אין כאן מכשול אבל שאר מ״ע
^7ושה תלי׳ מלת׳ ואקרקפת׳ דידי׳ רמיא כל שסונעו הא
קעברז־אפקעיה מחיובא דרמי עליה .א״ג מייתי מר״ק לאפושי
רתחא * א״נ אצטריך היכ׳ רמצי ללמוד מרב אחר דליה׳ ל״ע
כמ״ש התזס׳ נס׳ אין דורשין ע״ש ואעפ״כ מונע בר הוא אס
פכוין לכך וההיא דס״ק דקידושין דף לי׳ב ע״א 'דסריך ודילע׳
רתח וקעבר אלפני ע״ש לא מכרעא דה״ק דילע׳ רתח ובא
לכלל מקלל וכ״נ מפירש״י שס 1ה״נ ההיא דאלו מגלחין דף י״ז
ע״א נאטחא דר׳ דחזיסיה לההוא נבר׳ דהוה מחי לבנו גדול
אפרה ליהוי ההוא גבר׳ נשמתא דקענר משוס ל״ע ט״ש החס
נעי משוס הכאה וקללה חששו .זשו״ר בחי׳ הריטב״א ז״ל שכ׳
 08וז״ל ונראין דברים דלאו גדול גדול ממש אלא הכל לסי טבפו
שיש לחוש שיתריס הנכרי בדבור או במעשה כי אפי׳ לא יהי׳ בר
מצוה אין ראוי להניאו לידי מכה או מקלל אביו וכו׳ ע״כ .
וקצת יש לדקדק ’מדבריו ממה שלא פי׳ להביאו לסבור על
מצות כיבוד משוס דסיל דבמ״ע אין כאן לתא דל״ע ומכל מקום
מדבריו נלמוד דה״נ יש לס׳ ההיא דקידושין דקענר אלפני ע״י
הכאה וקללה' קאפר זאס״ה משני דמחיל לי׳ ליקריה אלם׳ אפי׳
על הכאס וקללה ממילתו מחילה ושלא בדברי הרב אמרי נועם
באו דבריו נש׳ שסע יעקב ס׳ לך לך שכתב בפשיטו׳ דמורא
אב אינו מחול'<״ש [וראיתי להרשב״א שימן י״ח דטעמ׳טעי®
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למה שאין מברכין בצדקה לשי שמא לא ירצה לקבל זמייפי מאונס

רס׳ אלו גערות דאי אמרה לא בעינא ליתיה לפשה נכתב שש
וז״ל וגמרינן מינה למורא וכיבוד אב וכו׳ הואיל ואפשר
למעקרינהו שהאב כבודו מחול עש״ב מפורש יוצא רלא כהרב
הנז׳ ׳ ומדי דברי בתשו׳ הלזו ראיתי למהרימ׳ט בשניות חי״ד
סי׳ מ״ז תמה עליו ואונס שאני רל״מ למילף נמ׳׳מ מטילה
בצרעת ראיב׳ למס׳ וכו׳ אבל לברוכי מיהא סברכינן דהא מחויב
לקיימן ומצות הן ולדידי׳ נס לענין שבועה חלה לבשלן טה״ע
ובס׳ שבועות שתים פריך איליע׳ צדקה לעני מושבע ועומד
הוא אלמא מצוס גמורה היא ואין שנועה חלה מלי׳ עש״ב
ולע״ד אפשר דמדמה לה לאונס דוק׳לענין ברכהדאיכ׳ משום
לחא דלא תשא אס בירך ולא קבלס מיני׳ דופי׳ דאונשדאיכ׳
איסור ממזרת ומש״ס אסני לן ס״ט רכעאן ומעיקר׳ בכגון זה
אך לענין מושבע ועומד לית׳ לה״ט .טוד נלע״ד דאע״ג דמוע׳
הרשב״א .ברכה לאמש מ״מ שבוסס לא  .דמיא שאם אפשר
לפימקרה נש שבועת סיני אפשר למעקרס מה״ט דדא ודא
אחת היא ולכן אין שבועה חלה על שבועה :
וראיתי שוב נס׳ אבודרהס בראשו שהביא שס משו׳ זו ושם
ראיתי להראנ״ד השיגו נזה וז״ל א״א אפשר שהטעם
ראוי לסמוך עליו אבל הראי׳ אינה כלוה אטו באשה הראו? עי
לימיה לעשה ואע״ג רמצי איהי לטעקריה עכ״ל ולפי מ״ש גם
זה בא לכלל ישוב  -ואין להק׳ לסי טעם זה מע״ש הסוס׳ בס׳
השולח רעשה רס״ו דחי משה דלפולס בהם שעבודו ע״ש והא
משה דס״ו אפשר נפי למטקריה שמא לא ימצא מי שתתרצה לו
רי״ל דס״ו שאני דיותר ממה שהאיש רוצה לישא וכו׳ וכן מוכח
מששו׳ הגז׳ שכתב וז״ל וכן אין אשה פנרכת על מליצה וינוס
דלא מיתקדא אפ״ו וכיון דאינה כיבוס אינה בחציצה וכר״יוט׳
עכ״ל ומדלא קאמר נמי בהא משוס דאסשר למפקרה דלא שמצא
£מי שיתרצה שמעינן דהכא שאני דשניהן רוצין ויש לדחות .
שו״ר ט״ש הרב שארית יעקב רף כ״ג ע״ש זהנלע״ד כתבתי:
׳ול&א' דאמאן עלה עשה אמש אניד רממ״ש מרןבכ'מ סס״ו
דת״ת נראה מלשונו כרעש הרשב״א שזכרנו אך לא
בקללה שלא!כדברי הרבנים הנאמרים זאת לפנים ע״ש[ .שוב
בא לידי שסר משכנות יעקב ושת ראיתי בס׳ קרח סליג ליה
רבי פס הרב אמרי נועם והביא בידו דברי ערן שהבאתי ומאי
דמייתי שם מהא דרבס בר רב הזנא לסעמ״ש לפנים לא עכרפא
ועש״ב] ־ ואפשר לרחוש דרבה בריה דרב הונא שאגי כי אינו
בא לכלל זה חלילה ומ״ש רש״י וא״ל מירי סי׳ שאומר פלא
יקיים מצוסז  .ואס כנים אנחנו מיסשטא מיהא נעיין דבע״ע
נמי איכ׳ ל״ע אמנם מדברי הררב״ז ז״ל בתשובה בשניות סי׳
חקכ״ד שכתב דאע״ג דאב שמחל על כבודו מחול מ״מ מצוה
איכ׳ ורחיא ל״ת ע״ש נראה בהפך רהגע בעצמן* א״כ הדבר
מאי משני התס דמחיל ליה ליקריה והא אכתי קעבר אמצוה
דכיבוד הא אין עליך לומר אלא דסשוס מ״מ לא קעבר אלפני
ואי לאו דמחיל היה עובר מיהא אלפני ואפ״ג דפ״ע הוא מ״מ
כיון שניתן לעונש רכתיב למען יאריכון ומכלל אין אתה שומע
לאו כסירש״י בחומש לכך הוא עובר אלפני וכנר׳ מדברי הררב״ו
ז״ל שס עי״ש וכי מחיל הז״ל כשאר מ״ע דפלמא רליתנהו נל״ע
ולס״ז דיכא יתיב שהמונמו לבן מלכבר קעבר אלפני ומ״מ יש לדמו׳:
ואיכא לסידק אמאי שמתיה אמשא דר׳ לההוא דילמא דעחיל
ליקריה כדרב הונא ואי ההוא גברא לאו ממי שורה
הוא ולאו אדעתי׳

למחול מ״מ הו״ל לאודועיס דלימחול דלא

ליעפי לידי איסורא ואס היינו אומרים דאין מועיל מחילה
בהכאה וקללה הוס א״ש .וליכא לאוכוחי מדאסר נם׳ הנחנקין
דף פ״ח ע״ב בן סז״ע שרצו אביו ואמו למחול לו מוחלק וסי׳
רש״י דברירהו תלה רחמנא ע״ש ומשמע דהא לא״ה אינו עמול
דא״ה קשיא כיבוד רקי״ל כבור! מחול אלא הס• יועפא הוא
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ליילוד נו נחנט

למום ואץ נ״כ שלוי בכבודם זפש״ה צריכין לטעמיא דנדידהו
חלה רחמנא אמנם בדבר הנוגע לכבודם ממש כבודם מחול
ומעשה יש קצת ראיה דגם בהנאה וקללה מועיל מחילה ויש
״-לרחוש וגזירת הכתוב הוא התה דנרידהו חלה רחמנא :
ונהירנא דהרב הליכות אלי ז״ל הוק׳ לו ?איך חייבה תורה
מיתה למכה ומקלל ימחול האב ויפטר והוא מסרק
לה ד;יון שהתרו בו אין מועיל מחילה ע״ש כי איננו ולקח
נעלי! ןל״נ היכא דמיישי אביו ואמו .שו״ר בם׳ פענח רזא פ׳
משטטש כדברי הרב הנן׳ וראיתי אח״ז בשיירי כנה״ג י״ד סי׳
ר״מ שכ״ב בשם ס׳ צסחש המיס ומדברי הרבנים הללו הדבר
ברור דכבודו מחול בקללה והכאה וכ״ש במורא וכיבוד ועל זכרוני
הרב ברכי יוסף נר״ו האריך במור׳ אם מועיל מחילה ט״ם .
[ודע רמהך עובדא דרבה בריה דרב הונא ס״ק וקדושין שזכרנו
וממאי ראשמר עלה בנע׳ דנ״ל לרמב״ם מיש ס״ו דממרים דין
ח׳ ועיין מ״ש שם מרן נכ״מ ע״ש .והודעתי ה״ן כתיב כאן כי
מה שכתבתי בשם הברכ״י כתבתי כן מתורה שבע״ס דאתיא
זכירה זכירה כי בעת ה :יא ספרי הרב נר״ו לא היו נמצאים
גיר כל אדם ודין נרמא שבהרבה מקומוש לא העליתי ארוכה
*י^עשע יונק בשורשו של ר״מ חיים עד העולם .והן עתה ראיתי ,
נו להרב נר״ו בי״ד סי׳ ר״ס שהוכיח מדברי הריב״ש כהרב
אסרי נעם ואייתי בידיה ההיא דרנה בר רב הונא כאמור .
וכמדומה אני שיש שם ט״ס וע״ש היטב]:
כתב הרמב״ס ז״ל הל׳ עכו״ס"סי״ב דין א׳
וז״ל א׳ המגלח הפאות בלבד וכו׳ וכתב
מרן ז״ל בס׳ נ׳ נזירים אמרי׳ דקפבר שמואל הקסת כל הראש
שפה הקפה ואמרי׳ התם דנין רב הונא נין רב אדא בר אהבה
ס״ל דהק^ת כל הראש שמה הקפה ע״ש .ועיין בהרב שע״ה ז״ל
סה שהק׳ אהא דקאמר ש״ע דקסבר שמואל הקפת כל הראש
שמה הקפה מסוניא דסרנן מי שאמר דף כ״ט ע״א דפריך והא
קעניד הקפה ומשני קסבר הקסת כל הראש לא שמה הקפה
מדרבנן ע״ש 1א״כ ה״נ נימא דס״ל לשמואל ומש״ה אצטריך
לאוקמה באשה וקטן ע״ש מה שתי׳ דסשוט הוא ומכח זה תמה
על הרב מש״ל ז״ל בס״ג מהל׳ נזירות דין ח״י שכ׳ כתי׳ נדרך
אולי ע״ש .ולענ״ד אי מהא לא אריא רהא איכא למידק החס
דפייך ולוקמה בגדול והקסת כל הראש וכו׳ וכיו; דנן מאי פריך
א״כ מעיקרא דילמא לאו טמאין וקעביד הקפה וע״כ ודאי נ״ל
לניעות כמ״ש השוס׳ ר״פ אלו מציאות גבי וכמה א״ר יצחק
׳*-ש ה״נ הכא שמואל גופי׳ איהו דסריך הא קעביר הקפה ועלה
משני באשה וקטן והשתא מוכח שסיר ראלמא ס״ל לשמואל הקסת
כל הראש שעה הקס׳ דמלישנא דקאמר ועביד הקס׳ משמע וראי
הקפה דאורייתא קאמר ורומיא רמאי דקאמר והא קעביד הקס׳
וכדפירש״י ז״ל וברור נ״ל :
למה שהק׳ לדברי ר״י רפי׳ טעמא משוס הקפה דאהכי הוי
ספקו חמור רא'כ באשה מי נימא דש״ל לר׳ יהודה דם׳
גזירות להחמיר ע״ש נ״ל רר״י ס״ל כיש מסתפקים שכ׳ הנמוקי
יוסף פ׳ בתרא דמכות והניאו מרן הב״י אס ישראל מוזהר
להקיף לנוי לדעת רב הונא דומיא דקטן פ״ש וס״ל לר״י ראשה
אסורה להקיף לאיש ואפי׳ לקטן כדעת רבי׳ ז״ל לקמן וכיון
רכן פשיטא לי׳ דאסור מיהא להקיף לאשה ולא גריעא מקטן
והשתא שסיר קאמר ר״י ספקו להקל אפילו באשה רמאן מקיף
לה נכריס לא מצי להקיף דנילוח נזיר היה בעזרת נשים וקטן
נמי איסורא דאורייתא נא ספינן לי׳ הוי אומר ספקו חמור :
גם מה שהק׳ לסירש״י מדאמרו׳ בס׳ כ״ש לר׳ יהודה דס״ל
דחולין שנשחטו בעזר׳ מדרבנן ע״ש לא ראה מ״ש רש״י
ז״ל שם ד״ה חולין ונו׳ וזיל ראסור׳ בהנא׳ לאו דאוריי׳ ע״ש
וסו דלמאי רעייתי החס דכ״ג ע״ב יתיב ההוא מרבנן וכו׳ דס״ל
כר״י 91״ל חולין שנשחטו בעזר׳ ואוחי׳ והנאה נ״ל מקרא
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אחרינא ע״ש א״ש דלא אצטריך השתא לומר דריי נ״ל מאותו
וס״ל חש׳ב לאו דאורייתא אלא דס״ל כההוא מרבנן .ומה שהק׳
אמאי יאמרו בס״ב נזירים שם מיכדי תחייהו ס״ל הקסת כל
הראש שמה הקפה ע״ש ומנ״ל דילמא ל״ש הקס׳ ומיהו מדרבנן
מיהא אסור ומש״ה חובה מגלח להו ע״ש יש ליישב כיון דעיקר
מלתי׳ דרב הונא דקאמר המקיף את הקטן חייב דעל׳ פליג
רב אדא זדידך מאן מגלח להו מדאוריי׳ קאי א״כ משמע דמאי
דק׳ לי׳ רב אדא ודידך וכו׳ משוס היא גופה יאיסור׳ דאוריי׳
קאמר ומש״ה דייק שסיר :
ומה שהק׳ על דברי התו׳ ז״ל שהוכיחו דהל׳ כרי .הונא מפ״ק
דתציעא ולא הוכיחו בפשיטות מההיא דפ׳ מי שאמר דסריך
והא קעביד הקפה ולא משני דס״ל כרב אדא דהמקיף לקטן
מותר ע״ש לענ״ד אי מהא לא מוכחא משוס דלית הלכתא כרב
אדא רה״נ לית הלכחא כרשב״ל שם אלא דלא משני הכי משום
דס״ל דה*נ האיש מדיר את בנו אפי׳ שהגיע לעונת נדרים
שהוא גדול וכ״כ הרב מש״ל בס״ב מה׳ גזירות דין י״ג ע״ש
והשתא אפי׳ לרב אדא אסור ובהכי ניחא מה שהק׳ עוד דאמאי
לא משני דסנלח להו אשה וק דייק לישנא 1גמ׳ דלא קאמר
ותא קעביד ליה הקפה כנ״ל:
נסתפקתי בהא דשני חייא בר רב מדסתי
 /י*0
בש׳ יה״כ דפ״א ע״ב ועניתם את נפשותיכס
בתשעה לחדש וכי בט׳ מתענין והלא בעשרה משענין אנא לומר
לך שכל האוכל ושותה בט׳ מעלה עליו הכתוב כאלו התענה ט׳
וי ,וכך ס׳ הרמב״ם ז״ל ס״נ רנדריס ע״ש הני נשי מאי הוי
עלייהו בדין זה מי אמרי׳ רכיון דאכילה דע׳ צורך י׳ היא כע״ש
רש״י ז’ל שס דה״ק קרא התקן עצמך בט׳ שתוכל להתענות ני׳
ע״ש מינה דלגבי נשים נמי באיתנהו בעינוי איתנהו נמי בתקנת׳
דע׳ דאטו גברי בפי חיי וכו׳ א״ד מ״ע שהז״ג הוא ולא שנא
[ונ״ע לנודר להתענות כך ימים תוץ מי״ט דעיה״כ בכלל כמ״ש
מור״ם בהגיה בא״ח סי׳ תק״ע וכן נשבע להתענות בעיה״כ
להרמב״ס כמ״ש מרן בסוף הסימן שם ע״ש במג״א וכן לענין
תענית חלום שכתב בהג״ה בא״ח סי׳ תר״ד ע״ש] והגס שמרן
כ״מ דל בה׳ הנז׳ מצדד אצדודי בדרשא זו דאסמכתא היא
ומדרבנן ע״ש מ״מ כבר כתבו התו׳ ז״ל בס׳ ע״ס דק״ח ובס׳
מי שמתו דף ך׳ דמ״ע שהז״ג נס בדרבנן נמי נשיס פטורות
ע״ש .ודע דלפי דברי מרן דל הללו דהך דרשא היא מדרבנן
ניחא לי מה שממולם הי׳ ק״ל על מוני המצות דאתי רבנן ובצרי
חדא זאת המצוה לאכול ולשתות בט׳ .ואני רגיל לומר לפמ״ש
הרב סר״ח ז״ל בריש סי׳ תר״ד אהא דחייא בר רב דא״כ נימא
קרא שיאכל בט׳ ותירץ דאפקיה בלשון עינוי שלא לישן שכר
עשה גמור אלא שכר מנוה בעלמא ע״ש ומיהו לפי מ״ש רש״י
ז״ל התקן עצמך וכו׳ הא ל״ק רלימא קרא שיאכל בט׳ .עי״ל
לזה לסי מ״ש הרב הנז׳ עצמו שס רנקט ס׳ וי׳ למימרא שהוא
כמתענה ב׳ ימים רצופים ולפ״ז ניחא דמש״ה אפקיה בלשון
עינוי לאשמטי׳ הא דיש לו שכר כרצופים ועדיף מבלא רצופים
אע״ג דהן מצות חלוקות .ושמעתי באומרים לי דאסקיה בל׳
עינוי למימרא שאס רצה להשענות מצוה היא בידו אבל בי׳
אין לו אלא להתענות ואס יאכל אדרבה ענוש יענש וליתא
שהתוס׳ כתבו כאלו התענה סי׳ כאלו נצטוה להתענות אבל
עכשיו אסור להתענות .איך שיהא לסי ס״ש מרן שהיא מדרבנן
ניחא לן מה שלא נמניתי בכלל המצות .ולמאי דאתאן טלה
אפשר לי לדקדק קצת מאותה שהק׳ בס׳ הישן דכ״ח יה״כ ננדרב
יהודה נסקא ומשני ל״צ אלא לתוס׳ עינוי ע״ם ומדלא משני ל’צ
אלא לאכילה דע׳ אע״ג דכתיב גבי בעשור ה״נ חוס׳ לא נסקא
מבעשור אלא מבערב בס׳ אחרת .ואצטריך דס־״א מ״ע שהז״ג
היא קמ״ל ־כיון דהזה צורך עינוי וכרת הוא חייבות ואין לומר
דאררבה כלוי לייא רלא משני יזכי משים דסשימא מלחא תדאי
סטורין
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מסבת

וכמבואר יתוספת דבור הלל ורייס׳ל לשישתרנא
דניעו׳ אינו כל כן «ונ כתו פסידא ולכן ם’ל דגני ניעור
גזרינן וגני משירא לא גזרינן אלא שאניי לא נראה ליה
שישכור די לחלק בין ניעור לפסידא ומש״ה הקשה לרנא
מהאדחכןק1צריןבית השלחקכו״אנל לרנא ע*כצ*ל
ולחלק לדי ככן כדי שלא תיקשי מהא דחק קוצרין מ*
וא*כ דרבנן אדרבנן לא קזיא דגני ניעור לש גזרינן
דהשו׳ דיש להתיר נניעור כהו ססידא אכלנקמח וקלוי
שלא ברצון חכמים הם עושין משום דשם ליכא פשידאו
ודי אדר’י לא קשיא כדמשני רנא דנאמח אף לדי היד
דלינא פסידא גזרינן דילמ׳ אתי למיכל ממכ״ש דנניעו*
גזרינןופשימאהיכאדליכא פשידאאלא ושאני חדש
מתוך שלא התרתה לן אלא עיי קיטוף כו׳ זכור הוא כל
וא*נ לשיטת רנא סלוגתי׳יהו וחכמים ודי נהן שברא
אם יש להתיר כניעור כמו משוספסידא או לאו אכל
לשיטת אכיי שהקש׳מהא דתקקוצרין כז* ולא ניחא לי׳ לו*
דש״ל לדי לחלק כין ניעור לפסידא אלא משני דר*יי
אודי לא קשיא משום דחדש גדיל מיני* אנלחמץלא
נדילכו׳ א*כ לא פליגי חכמים ודי נהךסכראלחלק
בין ניעור לפסידא או לאו א’כ קשיא דרבנן אררננן
לשיטת אניי ותשני רנא דאף לשיטת אניי לאקשיא
דרננןאררננןכו׳ וע’כללכח*ש דרנא לשיטת אביי
קאמר דאל’כ תיקשי על רנא אין אמר דדי אדדי לא
קשיאכדשניקכו׳ והריאיתותב רנאמהאדתקקוצרץ
כו׳ אלא ודאי רנא לשיטת אניי קאמר אבל רנא לשיטתו
לא צריכין להן שנויא דהוא מחזיר עליו לשורפו כו*
דנלא״ה לא קשיא דרבנן אררכנן וכנ’ל לל כרוי
וקיל »
ע״נאמר ר׳ אבוהו כל מקום
שנא’לא יאכל לאדאל לא תאכלו
י
אחד אישור אכילה ואחד איסור
הכאה כמשמע ופריך והרי אבר מן החי דכתינ לא תאכל

דיה ךי'£א

נפש עש נשר ותני׳ ר’נתן אזמ׳מנין שלא יושיט אד10גד
מן החי למי נח ת״ל ולפני עור לא חתן מכשול הא
לכלניס שרי ע’כ מקשי’נשם הגאון הו׳ העשיל זלל
דילמא מיידי כמפרנסת דאי׳ בגת* וחולין דלישראל
בשחיטה תליא מילתא והא קא שמיש אנל לנכרי נחיותא
תליא ועדין חי הוא ואשיר משוס אנר מן החיעדל ומו*
נרודא >צ*ל תירץ עדיי
הגאון חהורר אנרהס
שמואל סי’
אמונת
נתשונת
מה שכתכ
ייד דלא שיין איסור דלפני עור כו׳ אלא היכא דלדידי׳
נהי איסור אנל היכי ולדידי׳ שרי ולאתר אשור אינו
עוכר על לפני פור ולא דמי למושיש כוס יין לנזיר דאף
דלרידי'שרי מ״ה התורה אסרו עליו כשיהיה מירכו’

;

עללדש לפ׳זעיכ לא איירי נחפרכסת דאלכהאיך
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שייך לומרדפוכר על לפני פור עדלאמנסדנרינעל
אמונת שמואל תמוהין לפ*ד פד האוד ומה שהניא שם
ראי׳מפ״קדינמות דניש הוי מודה ללה ואעפ״כלא
נמנעו כו׳ וכן כחולין חש לי׳ לאבא דליספי לי’ איסור
כו׳ גני לש כר ניע כו׳ע״שפדלכנרדחו ראיות אלו
בתשובת מהדיל נן חניג סי׳ קך’א ונעל נאר שנע ע’א
חשוכת מהדש די מודינא בחולין ס’ כל הנשר דף קייא
ע*כ עיש שהאריכו לתענית׳ ומדכריה״נסתם סכרא זו של
בעל אמונת שמואל הלל ונלא״ה נ״ל להניא ראי׳ להיפוך
מדנריו שהרי אפי׳ עצה שאינה הוגנת כתב הרמכים
בפייב מה׳ רוצח דאשור ליתן לאדם והנותן עצה שאינה
גומת פוכר משוס לפני עורכו׳ ח*ל הרמלסשסדין
יד וכן כל המכשול עור נדכרוהשיאו עצה שאינה הוגנת
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לואישחחקידי עונרי מנירה שהוא עור ולילו רואה
דרך האמת הפניתאות לבו הרי זה עוכר נל׳ת שנא׳
ולפני עור לאתתן מכשול הנא ליטול עצה ממן תן
לועצה ההוגנת לו עיכ ראה צח לשונו שכולל כל האישור,׳
וכל הררכי׳ ואפי׳ עצה שאינה הוגנת כו׳ ואיכפשיטא
אף היכי דלדידי׳ שרי ולחבירו אשור אעפ*כ עוכר משוס
לפני עור היכי שמכשילו דלא גרע העצ׳שאינו הוגנת כו׳
ועוד ראי׳ נרורה להיפוך מדנריו ממיש התוש׳סיב
דחגיגהדףיג ע*אד*ה אקמוסרין כו׳דכותי העושק
נתורה חייג מיתה והמלמדו עוכר משוש לפני עור כו׳
ע’ש הרי דאף ברגר דלריריהשריא ולאחר אסור עוכר
משוס לפני פור כו׳ היפוך תדברי נעל א’ש הלל והגה
מחדשנדפש ספר גמרא פרי הילולים וכתב שסכפ״ב
דקידושין תירץ על קושי׳ זו בשם איזה גאון דהגתרא
פרין שפיר א*ר אבוהו וה’פ דאמר לפני עור כו׳ להורות
דאסור לככינח ואמרדוקאלכני נחאסורולאלכלני־
דננינחשריאואי אמרת דאסור בהכאה לכלכי׳ דנני
נח נתי אסור דנן נח יש לו הנאה ועוכר אפי׳ לכלבי׳
משוס לפני עור ואף אם איירי בנהמה מפרכסת אפיה
אסור לגן כת כהנאה עכ׳ל ולא ידעבא איה ואיסא
ואנה מצא לומר כזה האף אמנם ר׳ נתן נהנרייתא
איירי נאנר מן החי של הנן נחגופי׳וכמיש התום׳
שם נדה ותניא כר ומ״ממי האיש שיאחר שאסור ליתן
האיר תן׳ הח־ של הכן נח להכלנים של הכן נח
ויעמד הישראל על לפני עור כו נתחו אנר תן החי
להכלני׳כז’אמתאםיתן הנן נח גופי׳ להכלני׳אסור
משוס הבאה וזה דוקא ככלבי׳ שלו ולא נשל אחרי׳ אכל
שיהיה אסור לאדם אח• ליה ן להכלכי׳ של בן נח ויעבור
על לפני עורכו׳ שמכשיל את הנן נחכו׳אין בזה
מכשול להבן נח כיון דלאואיהו גופי׳ קא עמד תעשה
יק הישראל נותן להכלמם והכלני׳ לא 50טוו על שוס
איסור נ’ל פשוש וברור והוא שעות גדול לכל תעיין נצדק
ומה שלל פשוש בישוב הקושי'דלק’מ וע’כר׳ נתן לא
איירי נתפרכסת וקודם שתצא נפשה כיון רקתנילא
יושיש ולא קתני לא יתן ודייקינן תיני׳ בש’ם דע’ז דף זי״ו
דקאי כתרי עברי דנהרא וכמקום שאין העכרס כול
ליטול נעצמו אלא דוקא הישראל יושיש לו והושטה זו
בוודאי עיכונא הוא שתמות הנהמה כוודאי קודם
שיושיט לו הישראל האבר מן החי אלא כוודאי לאו
גמפרכסת איירי אלא נשאר אנר תן החי ושפיר מקשה
והרי אנר מןהחי כו׳ כלל :
ן
במילין לא אוכל להעלות על הנייר
מה שתמה הרג מהרש״א על התום׳
בדה ואבר מן החיכו׳דנאנרמן
החי של ענו״ס מיידי כדא׳ נפ’ק דעיז מדקתני לא יושיט
כו׳עכ״ל וכתב הרב מהרש״א ודל אחרי העיון שס לא
מצאתי רמדיי׳מיני׳ דנשל עכו״ס איירי מדקתני לא יושיש
אלא מדקתני לאיושישולא קחני לא יתן דייק מיני׳
דקאי כתרי עברי דנהרא עכ׳ל ונעבור שהיה העיון
נלייגיעהמשיה לאמצאדהכיאיתאשם נשים וני אית
לי׳ ענר משום לפני עור כו׳ והתניא אמר ר׳ נתן מנין
שלא יושיש אדם כוס יין לנזיר ואנר תן החי לבני נח תיל
ולפניעורכו׳ והאהכא דכילאיהמנןלי׳ שקליהאיהו
וקא עבר משום לפני עורכו׳ הכא במאי עסקינן דקאיי
נחרי עברי דנהרא דיקאנמי דקתני לא יושיע ולא
קחני לאיתן ש’מ עיכוסשישא דסוגיאקשיא מלל
להמקשין להקשו׳מהא דר׳נתן ולאוקמי דאית לי׳ למכרם
אנר מן החי זכי לא יהניק לי׳ שקליה איהו לנפשיה נגד
האמת
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מסכת פסחים התירוצים

האמת דילמא ר׳ נתן איירי נדלית ליה זמש״ה עכר על
לפני עור כו׳ אבל אי אית ליה באמת אינו עוכר על לפני
עור כו׳גם על התרצין דמשנידקאי בתרי עברי
דנהראקשיא קושיא זו דה״ל לשנויאדר׳ נתן איירי
בדלית לי' אע*כ דאי אפשר לומר דר' נתן איירי בדלית

ושפיר הקשו התוספת דליל קראלהכא דמלאתאכל
נילוף איסור אכילה והנאה כז׳כ׳ל
ברור :
ההיאארבאדטנעיגחישתא
Q׳
כו׳עיין בחידושי למסכת
*
י

לי׳ כו׳ דא*כ לא ה'ל למיתר לא יושיע אלא לא יתן כיון
דבנהמה דישראל מיירי והעכו’ס לית לי׳ ומדקתני לא
יישיע ע’כ דננןמ׳העכו״ס איירי וקאי בתרי עברי דנהרא
וזה שקאמר שם נש’ס דיקאנמי דקתני לא יושיט וכו׳
זע־כ איירי כדאית לי׳ כו׳וקאי בתרי עברי דנהראכו׳
ובן משמע שם כתום׳ ד*ה מנין ע״ש והוא פשוט וברור
ליישב קושיות ההרש’א :
ע’א והרי גיד הנשה כו׳ ומשני
כשהותר׳ בהתה חלבה וגיד׳הותרה
י
והרידסדכתיב לא תאכל כל רם
כו׳ומשנישאנידס דכתיבעל הארץתשפכנו כתיסכו׳
ואימ׳כמי׳ הניסכיס ע*ג מזבח כו׳ ע*כ ובתום'שם ד’ה
והרי דם כו׳ מדלא חשבי כשהזתר׳נהמה רמה נתי הותרה
וקש :לר ת נז׳ עכ״ל ושם נתיבו׳ ד’ה מה מיס מותרי׳
נ! אעיגדדס קישי׳כו׳זאע״ג דאיכאתרי לאויןחד
לחולין וחד לקרשי' כו׳ וכתום׳ ד’ה ואימא כמים הניסכי׳
כו׳לא פרי׳כו רממיל' ידעינן מלא תאכל כו׳עכ״ל ופירושו
דקשיא להם דאין■ אפשר לומר דקרא נא לאיסו׳הנא׳ דדם
 nכ קשה ל’ל קרא ממילא ידעינן אישור הנאהמדכתיב
לא תאכל וכן פי׳נמהרש׳א כוונת קושייתם ע’ש• ויש
להקשות לכאורה דהתוס׳אינס מקשי־ כלום בכל השלש
קושיות הללו די’ל דחדא מתורצת בחברתה די’ל דנאמת
היתר הנאה דדס חולין ילפינן מרהותרהבהמה דמה
נתי הותרה ומקרא דלגר אשר נשעריך כו׳ אמנם גבי
קדשי׳ לא שייך סברא זו דלגר אשר בשעריך כו׳ דקיייל
•ולה שחתה הקבר לוה פריך בגת׳ מדם קדשי׳דכתיב
לא תאכל ואעפ'כ דתה מותר בהכאה כדתנן נמכרין
לגננין כו׳ ותשני דהיינו תדכתיב כמים כו׳ מזה ילפינן
היתר הנאה בקדשי׳ ופריך ואימא כמים הנישכי׳ ע’ג
מזבח כו׳ היינו דנא ללמד איסו׳ הנא׳גבי דם חולין מקרא
דמים ולא קשיאא״כ קושיות התום' דליל קרא דמלא
תאכל כו׳ נוכל ללמוד דאיסור הנאה לדם חולין דלק*מ
דאי מלא תאכל ה״א דדם חולין מותר רכשהותרה
בהמה דחה נתי הותרה כו׳ ומשיה צריך קרא דכמים
כו׳ לאי^ר הנאה דדם חולין וא*כ אין מקום לכל השלש
קושיות של התום׳ • ונראה ליישב דם’ל להתוס׳
דאיא לות׳כן דקרא דכמיס כו׳ יבוא לנו ללת׳איסור הנאה
דדם חולין דא*כ למה לנו ליכתוב הקר׳דכמי׳כו׳בעניינא
דקרנכות וכה׳ג אמרי׳ פ׳ק דקירושין מושב דכתכ
רחמנא גני חלב ודם ליל איצטוץ םד*א הואיל ונעכיינא
דקרכנותכתיבא בזמן דאיכאק־בןליתסרחלב ודם
ובזמן דליכא קוקנן לאליתסו־ון־רל עיכהרי אי לאו
מושב דכתב רחמנא ה*אדוקא בזמן דאיכא קרבן משום
דנעניינא דקרנכות כתינא וה 'ה הנא לא היל ליכתוב
קר א דכמיס בעניינא דקרבנות כדי שלא נשעה ונאמר
דהאיםור דוקא בזמן דאיכא קרבן כיון דקרא דכמיס נא
ללמד על דם חולין כו׳ ואין לותרדהאתת הוא כן כל זה
פריך המקשה דדילתא נא ללמד לאסור דם חולין בזמן
דאיכא קרנן דוקא שהרי השתא דכתיב מושב גבי דם
ע*כ דבא להראות דאף דנזמן דליכא קרבן נאסר הדם
וא’כ למה כתבה רחמנא קרא דכתיס כו׳ גני קדשי׳ אלא
ודאידאקדשי׳קאי ולהראות דדם קדשים אסורכו׳

עיזמה שנתחדש נזה ויהיה

דף

ךיח

ך*ת

לך למנה ע’ש :
ע’א ת*ר נמים אין לי אלא
M
נמים כו׳ וכתוספת ד*ה אמר
י
רנכהכא תימא רב כהנא
דתוקי לה כריי כז׳עכיל עיין בפנים כתשובה סי׳ ם׳
ותמצא ישוב נכון לתמיהתסע״ש :
בגמרא אמר עולאאריא
V JTH
שלמים ששחטו מעייטכו׳
* *
י
מרבה אני ליל י’ט האחרון
שיש שמחה לפניו כו׳ ונרש״י ד’ה לרבות כו׳ וייט האחרון
גופי׳לאדהאתרי דמני שנעת ימים כתיב וממילא
אימעיט שמיני ע*כ כל גדולי המפרשים הרגישו בעצמת
שדברי רש’י דהכא סותרין דבריו נמסכת סוכה דף מ*ח
ההלל והשמחה שחונה דת’ר והיית אך שמח כו׳ לרבות
ליל י*מ האחרון וכתב רש’י שם וז*ל וכיון דאיתרבי ליל
י*ט האחרון שהוא טפל קין על יום שמיני גופי׳ שהוא
עיקר כו׳ עכ’ל וא’כ דבריו סותרים זא’ז גס התוספת
בשמעתין ד’ה לילי ייט האחרון כו׳ הבינו תדברי רשיי
שם’ל דדוקא ליל י״ט האחרון איתרבי ולאי’ט האחרון
*
גופי׳ ולכן הקשו כמה קושיות ארש“י יעויי״ש
ומקום הניחו לי להתגדר נו לע״דוהם להזכיר ח״ז
דרש’י אינו סותר דבריו שבסוכה וכאן ג’כם’ל דכיון
דאיתרבאי ליל י״ט האחרון שהוא טפלק’וי*«
האחרון שהוא עיקר אלא דקשיא ליה לרשיי מכיל לרבו׳
ליל י*ט האחרון כדי שנא׳ ק*ו היום שהוא עיקר אימא
דהרינוי בא לרבות יום האחרון שהוא תיסתניר שהוא
עיקר אכל ליל י’ט האחרון לא שהוא טפל (ותה שכתב
רשיישסוללוע״כלילהאיתרבי שהוא סמוך לשבעת
ימים דקרא ויום אתי נק׳ו כו׳ אין פירושו דיותר מהראוי
לרבות ל ילה תפני שהוא סמוך כו׳ אלא פירושו דרש’י
רוצה לשמור א’ע דמניל לרבות ליל ייט האחרון ולא שאר
לילות בשנה לזה פי׳ רש’י דע’כ לילה שהוא סמוך לשבע׳
הימים יותר מהראוי לרבות כו׳ והוא ברור) וניחא ליה
לרשיי דע’כ א*א לומר כן כיון דכתיב תרי דמני שנעת
ימים נקרא וקשה ליל תרי דמני שנעת ימים לרבות
לכתונרקחגהסוכת תעשה לך שבעת ימים ושתחת
גו׳ וארו״כ ליכתוב והיית אך שמח נו׳ וכיון דאייתר הקר׳
דאך שמח גו׳ ע*כ צ*ל דקרא ראך שמח גו׳ לרכות אתי
ופשיטא דמוקמינן קרא אתיסתנר אייט האחרון לחודיה
ולא אלילי י’ט האחרון ומדאיצטריך שכתב נקרא תרי
דמני שנעת יחים ע’כ רב א להורת לנו לרכות ג®
לילי י’ט האחרון ופירש הריבוי דשבעת ימים השנייה
כמו נשבעה ימים הראשונים אף לילות עעם כדרנינן
בסוכה ימים ואפילו לילות וכמיש רש’י בסוכה להדיא
יעויו׳פ ה״ה בדבר שבאנו לרבו׳ כאן דהיינו י’« האחרון

דית דן

מ־ר

מרכינן לילו ויומו למדין כק’ו כיון

שהוא

עיקר

ואין

להקשות דא’כ ליל לרשיי לפרש נסוכה די״ט האחרון
למידיןמק’ו חלילה כיון שהוא •יקר ולמה לא פירש
כפשוטו דקראדיתים משמע לילו ויומו עמו כו׳לאו
קושיא היא דאי לאו שפירש רש*י וגילה לכו דיוס יותר
חיסתנר שהוא עיקר כו׳הוה מוקמינן קרא ריחי©
לרבות

)'
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כתב הרדב״ז בזז״ב קובץ ג׳ סי׳ רט״ו הובא ביד מלאכי כללי למ״ד אות שס״ד
רגבי איסור דרבנן אין איסור דולפני עור לא תתן מכשול .וקשה טובא
«ה גרע איסור דרבנן מעצה שאינה הוגנת דאם נותן לו עצה לקנות מקה רע
עובר לפני עור דהרי הכשילו בדבר רע וכ״ש אם הכשילו באיסור דרבנן דחייב
עליו מיתה היה צריך לעבור באיסור דלפני עור .וע״ש ביד מלאכי שהביא שכל
הפוסקים הולקים על הרדב״ז הנ״ל.

ונראה לחלק לפמ״ש הנתיבות סי׳ דל״ד סק״ג דאיסור דרבנן שאכלו בשוגג אינו
צריך כפרה עליה ,דבאיסור דאורייתא הדבר אסור בעצמיותו ולכן אם
אכלו בשוגג הרי עבר על האיסור אלא דוה בשוגג וצריך כפרה עליה ,אבל באיסור
דרבנן אין החפצא אסורה כלל אלא זה איסור על הגברא דאסור לו להמרות פי
חכמים ולכן אם עבר האיסור בשוגג לא צריך בפרה דלא עשה שום איסור דעצם
החפץ בכלל אינו אסור ולא המרה פי חכמים כיון דעשאו בשוגג דהמראת פי
חכמים שייך רק אם הוא מזיז־ אבל בשוגג לא המרה דבריהם דלא ידע דאסרו
דבר זה ע״ש בנתיבות ובמה שכתבתי בטבעת החושן שם ,ולפי״ז נוכל להבין
הרדב״ז הנ״ל דבאיסור דרבנן אין איסור של לפני עור ,דכשנותן לאדם עצה רעה
עובר באיסור לפגי עור דהדבר במציאות רע דהמקח שמייעץ לו ליקה במציאות
רע ואז עובר לפני עוד דנותן מכשול לפניו דהמקח שהוא רע מכשול לו ,אבל
כשנותן לו איסור דרבנן עצם הדבר אינו מכשול דעצם החפץ אינו אסור אלא
זה גורם לו מכשול במה שימרה פי חכמים ובזה אינו עובר לפגי עור דהוי לפני
דלפני דמבואר בפ״ק דע״ז דאינו עובר ,ורק באיסור דאורייתא דהחפץ במציאות
אסור עובר לפני עור דעצם החפץ מכשול כיון דעצם החפץ אסור.

ג
עיין בקובץ שיעורים פסחים אות צ״ה דהקשה על דעת המנ״ח שכתב דאיסור
דלסני עור גבי עכו״ם הוא לאו דוקא מה דמבואר בש״ס לענין איסורין
שלא יושיט אבר מן החי לבן נח אלא גם לענין עצה שאינה הוגנת שוה עכו״ם
לישראל דאסור לתת לו מכשול ,דמ״ש מלאו דגזל דאינו נוהג גבי עכו״ם למ״ד
גזל עכו״ם מותר ואפילו למ״ד דגזל עכו״ם אסור ילפינן מקראי אחריני ,וכן
בלא תרצח חזינן הכי דאין לאו דרציחה על גוי ,והוכיח מזה דלא כהמנ״ח דהאיסור
דלפני עור הוא דוקא לעגין להכשילו באיסור כגון שלא יושיט אבר מן החי לבן
נח ,אבל לענין עצה רעה הוי כמו לאו דגזל דאינו נוהג בגוי ע״ש.
ונראה לחלק דהאיסור דגזל הוא מה שמפקיע בעלותו ולכן גבי גוי כיון דבעלות
דגוי אינו חשוב כל־כך אין לאו דגזל שייך גבי גוי ,וכן באיסור רציחה
דהאיסור הוא דגוטל נשמתו וגבי גוי דלא חשוב נשמתו כל־כך לא שייך לאו זה,
משא״ב גבי לאו דלפני עור אין הלאו במה שנכשל בדבר זה דהלא הוא הכשיל
עצמו אלא האיסור במה שנותן מכשול לפניו והמכשול הוא אותו מכשול בין אם
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הוא גוי או ישראל וכיון דהאיסור בהושטת המכשול ולא מה שנכשל אין לחלק
בין גוי לישראל ושפיר כתב המג״ח הג״ל דלפני עור שייך גבי גוי ■בין באיסורים
ביו בעצה רעה.

ד
לכאורה קשה איך מותר לתובע להביא הנתבע לידי שבועת מודה במקצת הלא
עובר בזה לפני עור דנותן לפניו מכשול של שבועת שקר כמו במושיט
כוס יין לנזיר ומחויב אדם להוציא כל ממונו כדי שלא יעבור בלאו .וכן קשה
בכל שבועות שהתובע מביא הנתבע לישבע ויכול לפוטרו ממנו .והיכא דמסופק
אם ישבע לשקר פשיטא דאינו עובר כיון דמכריחו להודות ,אבל היכא דיודע
בתבירו דודאי ישבע לשקר איר יכול להשביעו הא מכשילו בשבועת שקר.

ונראה לתרץ דגבי שבועת מודה במקצת הוא גרם לעצמו המכשול דהוא רק
תבע ממנו הכסף והוא היה יכול להודות ולא לעבור שום עבירה אלא
הוא כפר וגרם לחיוב שבועה ונמצא דהוא עשה מזה מכשול ,ולפני עור שייך
רק היכא דהוא נותן המכשול והעור נכשל ,אבל כאן שהעור עושה אותו למכשול
אינו עובר דהוא נתן לפניו דבר שאינו מכשול ומה שהעור עושה אינו עסק לו.
עוד נראה לתרץ דבאמת התורה מחייבת השבועה במציאות של מודה במקצת
או שאר ציורים של שבועה והוא רק גורם שהתורה יחייב אותו בשבועה
ונמצא ההוא גורם דגורם דמבואר בע״ז יד .דאינו עובר הלאו הלפני עור.

ה
עיין מי״ח מצוד .רל״ב דכתב דמדברי החינוך משמע דלט>• .צור דעצה רעה הוא
רק •בישראל ולא בעכו״ם ואף דלפני עור דאיסורים הוא גם בעכו״ם דש״ס
מפורש בע״.ז דלא יושיט אבר מן החי לבן נח ,מ״מ לגבי עצה רעד .הלאו דוקא
בישראל ולא בבן נח .ונשאר בצ״ע מאי שנא לפני עור דעצה רעה מלפני עור
דאיסורים.
ונראה לחלק דלפני עור דאיסורים הוא משום בין אדם למקום דאטוד להכשיל
משהו בעבירה ואז יהיה חסרון של בין אדם למקום ועיקר כוונה שלא
יגרום עול להקדב״ה ואז מסברה אין לחלק בין גוי לישראל דבין־כך ובין־בך יש
אותו חסרון של בין אדם למקום ,אבל לפני עור בעצה רעה הוא מטעם אחר
המטעם בין אדם לחבירו אסור לגרום היזק לחבירו ובזה שפיר יש לחלק בין גוי
לישראל דבישראל הקפידה התורה על ד,יזיקו ואסרה לתת לו עצה רעה שיזיקנו
משא״כ גבי עכו״ם התורה לא הקפידה על ד,יזיקו כל־ כך שיאסור בלאו לתת לו
עצה רעד ,וכמו שמצינו בהרבה דברים שקיל היזק נכרי מהיזק ישראל .ומצאתי
שחילק כן בקובץ שיעורים פסחים אות צ״ד ,בקיצור דברים( .ועיין לעיל שאלד ,ג׳).

משמרת חיים :שיינברג ,חיי□ פינחס { )23עמוד מס 146הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

משמרת

ענינים שונים באהע״ז

חיים

קסז

""׳לאחריגי ,ולא דמי לתופס לבע״ח שאידך בע״ח היה יכול לתפוס אלולי זה שתפס
כבר ולהכי חשיב התם חב לאחריני .וכן במגביה מציאה לחבירו דלא מהני בלי
מיגו דזכי לנפשיה משום רחב לאחרים נמי הענין כן שאחר היה יכול לזכות בה
אלולי זה שהגביהו קודם ,אבל בקידושין שתלוי ברצונה לא חשיב חב לאחריני
ולכך מהני בה שליחות.

ונראה עוד לתרץ דחב לאחריני היינו דוקא כשעכשיו לוקח מחבירו איזה
זכות שיש לו כבר ,כגון בתופס לבע״ח שיש לאידך בע״ח זכות תפיסה
לגביית חובו ובתפיסת זה אבד זכותו .ואז חשיב חב לאחריני כיון דעשה חובה
לאידך במה שסילק זכות גבייתו ,וכן במציאה יש לכל אדם זכות לזכות בה דכל
הקודם זוכה ,ובמה שבא זה ומגביהו נתבטל זכות העולם לזכות בה וזה חשיב נמי
חב לאחריני במה שסילק זכותו ,אבל באשה אין לשום אדם בעולם זכות לקדשה
דהיא ברשות עצמה ואין לאחר שום דבר בה ,ואז במה שקידשה זה לא סילק זכות
העולם בה דבלא״ה אין להם בה שום זכות ולא חשיב חב לאחריני (ומה שגורם
שאח״ב לא יוכל שום אדם לקדשה הוא גרמא בעלמא) ושפיר מהני שליחותו.

עניני□ שוני□
א
עיין באחיעזר חלק ג׳ יסי׳ פ״א אות ז׳ בא״ד ח״ל וכמש״ב בשו״ת אמונת
שמואל לחדש על איסור דלפני עור דליתנייהו היכא דאין המכשיל בכלל
האיסור כר ,ובאמת גם עיקר היסוד של האמונת שמואל קשה דבאיסור שאין
המכשיל מוזהר עליו למה יגרע ממשיא עצה שאינה הוגנת בעלמא כו׳ ע״כ.

ותירץ האחיעזר שם וז״ל ונראה בזה די״ל דלפ״ע יש ב׳ דינים ,דהנה
משיא עצה שאינה הוגנת דשייך גם במילי דעלמא ל״ש אלא היכא שאין
העור יודע משא״ב במזיד שאינו מטעה אותו ,ומה שמצינו באיסורים דין דלפ״ע אף
במזיד שהלה יודע שהוא אסור הוא דין מיוחד באיסורים כו׳ (ובסי׳ ס״ה כתב וז״ל
ואולי באיסורים הטעם דגם במזיד הוי כעור שאין אדם עובר עבירה אא׳׳כ נכנס בו
רוח שטות ע״כ) ,ובדין זה דלפ״ע דאיסורים שהוא גם במזיד שייך לחלק כו׳ כדברי
האמונת שמואל בלאו שאינו במכשיל ,ואה״ג בשוגג יהא לפנ״ע גם כו׳ באיסור
שאין המכשיל אסור בו דשם לא יגרע ממשיא עצה שאינה הוגנת במילי דעלמא,
משא״כ היכא שיודע בעצמו שאינו מטעה אותו כו׳ ע״כ( ,וע״ש באחיעזר שהאריך
בענין זה).
אולם נראה דנוכל לתרץ דברי האמונת שמואל באופן אחר ,ונוכל לומר כמו
שמשמע מסתימת לשונו דליכא לפ״ע אם אינו מוזהר עליו אף בשוגג וגרע
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ממשיא עצה רעה ,רגבי משיא עצה רעה חשיב הדבר למכשול אף למכשיל ,דאף
דעכשיו אינו מכשול לו ,מ"מ כיון דיכול להיות במצב של הנכשל ואז יהיה לו
העצה למכשול חשיב הדבר מכשול לו אף עכשיו דרק חסר עכשיו ההיכי תמצא
לזה ,ואז עובר בלפ״ע כיון דהוי מכשול אף לו ,משא״כ גבי לפ״ע באיסור שאין
המכשיל מוזהר עליו ,כיון דלא שייך בשום אופן שיהא זה הדבר למכשול למכשיל,
לא חשיב כלל מכשול למכשיל ,וכיון דאינו מכשול לו ס״ל לאמונת שמואל דאינו
עובר עליו בלם"ע.

כ
עיין בש״ש שמעתא א׳ פ״ג בד״ה והנה בא״ד ת״ל דכתב הרמב״ם בספר המצוות
שורש א׳ ת״ל כי כל מה שצונו חכמים לעשותו וכל מה שהזהירנו ממנו כבר
צווה משה רבינו ע״ה בסיני שיצוינו לעשותו והוא אומרו עפ״י התורה אשר יורוך
וגו׳ והזהירנו ית׳ מעבור דבר מכל מה שתקנו אותו או גזרו ואמר לא תסור וגו׳
עכ״ל .והקשה הרמב״ן כיון רכל איסורי דרבנן בכלל לא תסור הוא א״כ איך היקילו
באיסורי דרבנן לומר ספיקא דרבנן לקולא כיק רכל מה שאמרו חכמים הרי הוא
מה״ת בכלל לא תסור וע״ש ,ובס׳ זהר הרקיע כתב ליישב שכך הורשו ממתקני
התקנות ללכת בהם לקולא כדי להפריש ביניהם לד״ת ע״ש כו׳ והרמב״ן בהשגות
שם הזכיר עוד אחת והיאמהא דאמרו בפלוגתא דד״ת הלך אחר המחמיר ובד״ס
הלך אחר המיקל ע״ש ,ובזה אינו עולה דברי זהר הרקיע ,דבשלמא בספיקא דגוף
' "־ המעשה איכא למימר רכך הורשו מאת מתקני התקנות שלא יאסר אלא בודאי אבל
לא מספק ולא גזרו כלל בספק ,אבל במח׳ השנויה בדברי סופרים דלדברי המחמיר
והאוסר לא הורשה להקל לזה שיסתפק בדינם כיון דהם יודעים שאסור בודאי וא״כ
מאן שרי ומאן מחיל איסור לאו דלא תסור ,ולכן מוכרח שיטת הרמב״ם רכל
הספיקות (אפילו ספק דאורייתא) מדבריהם ,אבל מה״ח כל הספיקות מותר ,משו״ה
כשנסתפק אם אסרו חכמים בזה כגון מח׳ בד״ס ליכא לא תסור כיון דספק מה״ת
שריא ,ומדרבנן לא גזרו בספיקות אלא בדאורייתא דוקא ולא בדבריהם ודוק עכ״ל
השב שמעתתא.

והנה נראה דלדברי הזוהר הרקיע הנ״ל נוכל לתרץ גם קושית הרמב״ן מהא
דקי״ל דבמח׳ בד״ס אזלינן בתר המיקל ,דכלל אמרו רכל שתסתפק אם דבר
אסור מדרבנן או לא בהאי גוונא לא גורו כלל ,וכלל זה כולל אפילו אם יסתפק לך
אם אסרו מעולם דבר זה דהיינו ספיקא דדינא בד״ס.
ועוד נראה לתרץ קושית הרמב״ן הנ״ל באופן אחר ,דאין הביאור ברמב״ם דבכל
איסור דרבנן אין כאן בעצם איסור דרבנן אלא יש כאן רק איסור תורה של
לא תסור ,דכיון דאמרו חכמים לא לעשות ד״ז הרי יש כאן איסור דלא תסור ,ולשון
איסור דרבנן כוונתה אמירת חכמים שלא יעשה דבר זה ומה״ט יש איסור דאורייתא
של לא תסור .דא״כ בודאי יקשה קושית הרמב״ן דאיך ניזיל בה בספיקא לקולא
הא הוי ספק איסור דאורייתא ובאיסור דאורייתא אזלינז לחומרא בספיקא ,אלא
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ו׳ פרק ט״ז שתירץ רז״ל וא״כ ניחא שלא מהני חזקת האם לינאי אע״ג דבעלמא
מהני חזקת האם לבת היינו משום דביק דאית לה לאם חזקת כשרות מכריח חזקה
זו נמי לספיקא דבת ,אבל הכא אדרבה איכא חזקת זרות נגד חזקת האם והוא דכיק
דבמעי אמו זר היה אוקי אחזקתיה דעדיין זר הוא כו׳ וכיון דאיכא חזקה להיפוך תו
לא מהני חזקת האם כיק דאיכא נמי חזקה להיפוך חזקת זרות ע״כ.

אולם הקשה על זה הדברי חיים (להגאון מוהרי״א אויערבאך חלק יו״ד סי־ ו׳)
וזיל תמוהין דבריו דכיון דיש חזקה מכח האם ואמרינן דכשיולד יהיה כהן
ממילא אין אנו דנין על השתא רק מחזיקינן על אח״כ דכשיולד יהיה כהן ,וכמו
דאמרינן ביבמות (דף ל׳ ע״ב) הנ״ל לפי סברת התוס׳ שם דאין מחזיקין מאיסור
לאיסור ואוקמינן בחזקה ליבם ,והיינו דאמרינן דכמו דעד עתה נתחזק הדבר שאם
ימות הבעל שתתיבם כן השתא שמת תתייבם אף דמקודם היתה באיסור אשת איש
ואשת אח שלא במקום מצוה כנ״ל .כן ה״נ בעובדא דינאי דקודם הלידה היינו דנין
דכשיולד יהיה כהן מחמת חזקת האם ע״כ.
אולם נראה דאין הנדק דומה לראיה .דהתם גבי יבום האישות של אח המת היא
הסיבה להיתר ומצות יכום .ולהכי אמרינן דאף דבחיי בעלה היא אסורה על
היבם באיסור אשת איש ואשת אח ,מ״מ כיק דהסיבה להיתר יבום אחר מות בעלה
היא האישות של בעלה שישנו כבר עכשיו ,להכי כבר עכשיו בחיי בעלה יש לה
היתר ליבם כשימות בעלה .ומשו״ה שפיר אמרינן דכבר עכשיו היא בחזקת היתר
ליבם אחרי מות בעלה .משא״כ גבי עובר במעי אמו אין שום סיבה עכשיו כשהוא
עוד במעי אמו להיות כהן לאחר שיולד .דאדרבא עכשיו יש רק סיבה שיהיה זר
כאמו שהוא חלק ממנה .ורק אח״כ כשיולד אז תתחדש הסיבה שיהיה כהן ביק
שנולד מאב כהן .וכיון דעכשיו במעי אמו אין שום סיבה שיהיה כהן לאחר שיולד
ליכא למימר שהוא כבר עכשיו בחזקת כהן לכשיולד כיק דעתה עדיין אין שום
סיבה לכך .ושפיר כתב הש״ש דכל עוד שהוא במעי אמו הוא בחזקת זרות.

ענינים שונים
א
כתב החינוך (מצוה רל״ב) וז״ל שלא להכשיל בני ישראל לתת להם עצה רעה כו׳
שנאמר ולפני עור לא תתן מכשול ע״כ .והקשה ע״ז המנחת חינוך שם וז״ל
לכאורה איני מבין כונת הרהמ״ח שכתב בני ישראל ,הלא גם לעכו״ם הלאו דלפני
עור כו׳ וש״ס מפורש הוא בע״ז וכ״מ דלא יושיט אבר מן החי לבן נח כו׳ ולחלק
ולומר דדוקא בענק דבר איסור אסור להכשיל לק נח אבל לא לענין עצה ,מנלן
דבר זה כיק דהקרא קאי גם על ק נח אם כן אף עצה בסילי דעלמא גם כן אסור
ואפילו לק נח כו׳ וצריך עיק ע״ב.
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ונראה לתרץ דמה שאסור להכשיל באיסור הוא מצד מכשול האיסור שעבר בזה
עבירה~.ובזה אין לחלק בין עכו״ם לישראל כיון דגם בעכו״ם עבר בזה
עבירה .ולהכי אסור להושיט אבר מן החי לבן נח מטעם לפני עור .משא״כ
במכשול של עצה רעה האיסור הוא מצד שמפסידו ע״י עצה רעה וכגון מה שאמרו
חז״ל בלאו דלפני עור שלא יאמר אדם לחבירו מכור שדך וקח חמור והוא עוקב
ונוטלה הימנו .ומצינו שהפסד עכו״ם שרי דאפילו גזל עכו״ם מותר לחד מ״ד.
ואפילו למ״ד דאסור צריכים ללמוד את זה מילפותא מיוחדת (כמבואר בגט׳ ב״ק
דף קי״ג עיי״ש) .וכיון דהפסד עכו״ם אינו אוסר ממילא שמותר לתת לעכו״ם עצה
רעה ואינו עובר בזה בלפני עור וכמ״ש החינוך (ואח״כ מצאתי בקובץ שעורים
פסחים (אות צ״ה) שחילק כה״ג עיי״ש).

כ
עיין ביד מלאכי (כללי הלמד אות שס״ז) דהביא מה שנסתפקו בלאו דלפני עור
אם הושיט יין לנזיר והנזיר לא שתה אם עובר המושיט בלאו דלפני עור.
מי נימא כיון דלא נכשל לבסוף לא מיקרי מכשול ואינו עובר .או דנימא דכיון
דהוא שם את המכשול לפניו עובר אף שלסוף לא נכשל .והוכיח היד המלאכי
שם דעובר כה״ג דלפני עור מהא דאיתא בגט׳ מועד קטן (דף י״ז ע״א) גבי
אמתא דבי רבי דחזיתיה לההוא גברא דהוה מחי לבנו גדול אמרה ליהוי ההוא
גברא בשמתא דקעבר משום ולפני עור לא תתן מכשול דתניא ולפני עור לא תתן
מכשול במכה לבנו גדול הכתוב מדבר .ופירש״י שם (ד״ה דקא עבר) וז״ל דכיון
דגדול הוא שמא מבעט באביו והוה ליה איהו מכשילו ע״כ .הרי מבואר דמיד
שהאב מכה לבנו גדול עובר בלפני עור אף דרק שמא יבעט הבן באביו ויתכן
דלבסוף לא יבעט בו ואפ״ה עובר מיד בלפני עור (וכן הביא היד מלאכי משו״ת
זקן אהרן עיי״שד־וכן החזיקו הרבה אחרונים הובאו בשדה חמד (כללים מערכת
ואו כלל כ״ו אות א׳) .אכן הביא שם ג״כ הרבה אחרונים דחולקים על היד
מלאכי וס״ל דאינו עובר אם לבסוף לא נכשל עיי״ש) .והנה אמרינן בגמ׳ יבמות
(דף קי״ד ע״א) דאסור להאכיל לקטן נבילות משום קרא דלא תאכלום כי שקץ
הם ודרשינן לא תאכילום להזהיר הגדולים על הקטנים (וכן פסק הרמב״ם (הל׳
מאכלות אסורות פי״ז הל׳ כ״ז) .וכן נפסק בשו״ע או״ח (סי׳ שמ״ג סעיף א׳).
ומהלשון להאכיל לקטן נבילות בודאי מוכח דרק אם הקטן אוכל את הנבילה
עובר הגדול באיסור דלא תאכילום .אבל אם נתנו לפני הקטן ולבסוף לא אכלו
אינו עובר בלאו דלא תאכילום .ולכאורה צ״ב מ״ש לאו דלפני עור דעובר אף אם
לא נכשל לבסוף (לדעת היד מלאכי הנ״ל) מלאו דלא תאכילום דעובר רק אם
לבסוף אכלו הקטן.

ובפשוטו י״ל דמקראי נפקא לן החילוק ביניהם .דהכא כתיב לפני עור לא תתן
מכשול דאנתינה קפיד רחמנא (וכמ״ש היד מלאכי הנ״ל עיי״ש) .ולהכי
כל שנתנו לפניו אף שלא נכשל בו עובר .משא״ב התם כתיב לא תאכלום ודרשינן
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"'*לא תאכילום דבאכילה תליא רחמנא .ומשו״ה עובר הגדול בלאו רק אם אכלו הקטן
לבסוף.
ונראה עוד בביאור החילוק ביניהם .רגבי לפני עור הרי עובר לא רק כשהבשילו
בדבר איסור אלא גם כשהבשילו בעצה רעה .והרי בעצה רעה אין בעצה
עצמה ענין עבירה .אלא בע״כ מוכרח דענין העבירה היא מצד הגברא המכשיל בזה
שנותן לפניו מכשול .ולהכי אמרינן דעובר אף שלא נכשל בו לבסוף כיון דמצד
הגברא המכשיל היה כאן נתינת מכשול .משא״ב בלא תאכילום ענין העבירה היא
בזה שהקטן אוכל חפצא דאיסורא על ידו .וכיון שכן אם לבסוף לא אכלו הקטן
“"־פשיטא דאינו עובר דאז חסר כל הענין עבירה דהרי הקטן לא אכל חפצא דאיסורא
על ידו.

ג
איתא בחינוך (מצוה רל״ב) דאין לוקין על לאו דלפני עור לא תתן מכשול כיון
דהוי לאו שאין בו מעשה .ועיין בשדי חמד (כללים מערכת ואו כלל כ״ו
אות י״ח) דהקשה דהרי בלאו דלפני עור כלול שלא להושיט יין לנזיר וכה״ג והיינו
שלא להכשילו בדבר איסור ,וגם שלא להשיא לחבירו עצה רעה .ובשלמא משיא לו
עצה רעה הוי לאו שאין בו מעשה כיון דהוי רק דיבור בעלמא .אבל במושיט יין
לנזיר הרי עביד מעשה דמושיט לו את היין ואמאי הוי לאו שאין בו מעשה.
ובשלמא לדעת האחרונים (הובאו לעיל בשאלה הקודמת) דהמושיט דבר איסור
לחבירו ולבסוף לא נכשל בו אינו עובר בלפני עור ניחא .דלפי דבריהם אין מעשה
ההושטה האיסור אלא האיסור הוא מה שנכשל לבסוף על ידו ואז הרי המכשיל
אינו עושה שום מעשה ושפיר חשיב לאו שאין בו מעשה .אבל לדעת הרב יד
מלאכי ודעימיה (שהובאו לעיל בשאלה הקודמת) רכל שנתן מכשול לפניו אף שלא
נכשל בו לבסוף עובר בלפני עור ,יקשה דא״כ האיסור הוא מעשה ההושטה ובזה
הרי יש בו מעשה ואמאי חשיב לאו שאין בו מעשה (ועיי״ש בשדה חמד מה
שפלפל בזה ונשאר בצ״ע).
ונראה לתרץ דאף לדעת היד מלאכי דעובר בלפני עור אף אם לא נכשל בו
לבסוף ,מ״מ אין הביאור דעצם עבירת לפני עור הוא מעשה ההושטה
שלו .אלא הביאור הוא שעצם עבירת לפני עור היא במה שעל ידי המכשיל באה
כאן אפשרות של מכשול .וכיון דהאפשרות של מכשול עצמה אין בה מעשה שפיר
כתב החינוך דהשיב לאו שאין בו מעשה.
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איתא בגמ׳ קידושין (דף ד׳ ע״א) דאיצטריך קרא לרבות דיכול האב למכור את
בתו איילרנית בקטנותה כשאר בנות ,דסד״א דרק מי שיוצא בסימני נערות
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רמה

אמר הכוחב שכתב כשם הר״ש די וידש שעבד אינו בכלל ומה גם טון דהמה ביזוי לת״ח והוי כאפיקורסים דמורידין
בודאי גרוע מחייבי מכות והוי אעמ״ע ומותר לקללם וע״כ
רעך והסרמ״ג באו״ח כאשל סי׳ קנו לא ראה זה ע״ש
העיקר כמ״ש דהוי כמו ט״ש דאין נכון להענישם והבן
היטב ובאמת עיקר הקו" מב״ב י״ל טון דהורדוס טמן
והנה מה שצידד המנ״ח לענין מקלל עצמו דאפי׳ באם הוא
להאי טבתא בדבש ט היכא דלימא בת מלך נסיב כמ״ש
רשע חייב לדעתי אינו כיון דהרמב״ס וחינוך לא חשבו
בב״ב שם ובאמת הוציא קול שדר עתה כמו שראינו ביוסיפן
מכתב שהי׳ לה עמו בנים ואח״כ הרגה אך חז״ל הקדושים במנין המצות לאו בפ״ע למקלל עצמו אע״ג דבשבועות
ידעו האמת שאינו ק ע״כ אמרו דכל מאי דאייתי ואמר^ילסינן זה מקרא בס״ע וכמו שהסמ״ג מנה באמת זה לאו
מב״ח אתינא עבדא הוא אמנם הורדוס סבר שלא נודע בפ״ע ע״כ מטעם דהמה סובטס דהוי גלוי מילתא בעלמא
שגם עצמו הוי בכלל מקלל חברו והוי תרווייהו חד לאו א״כ
לשם איש מזה לכן לפי טעותו שכולם חושטס שדר עמה
שוין המה דרשע מותר דאם שם חמור הוי צטטן למנות זה
הוא משוחרר שטון שהיא אשמו מסתמא שחררתו כדי שלא
תעבור על איסור דאו" דלא יהי׳ קדש לכן לא רצה לומר
בס״ע טון דאין טנם שוה וק דעת רש״י בשבועות כ״א
ע״א וע״ש ברש״ש היטב והנה המעה״ח אות כ״ה פלפל
שמותר לקללו מכח שהוא עבד שחשב שגם חכמים לא
בדעת הראב״ד שסובר שא״ח מכוח רק בשם המיוחד
יודעים האמח וסובטס דהוא דר עמה ואינו עבד ואע״ג
ומפרש הירושלמי שר״י מביא ראי׳ לדבריהם ועיין לעיל
דקטל לרבק דדרשי מקרב אחיך תשים עליך מלך משמע
בחיבוט במצוה ס״ט שכתבתי שם שכל החזון הזה מבואר
דאינו אחיך י״ל דרבנן דרשו דאסי׳ הוא משוחרר הוי כגר
בדבט הראב״ד בהגהותיו על הרי״ף סוף סרק שבועות
ואסור ג״כ להיות מלך כמ״ש הרמב״ס פ״א מהלכות
העדות בעצמו ומה ש מתמה המעה״ח כאן למה לא חשיב
מלטם ובחיטך מצוה חצ״ח לק שסיר הרגם אבל הוא חשיב
הרמב״ם מקלל עצמו בחשבון לאו בפ״ע כבר כתבתי
שכ״ע חושטם שהוא חיתה הוי משוחרר ועיין במהרש״א
שטעמו שסובר דהוי גלוי מילמא בעלמא שגם בעצמו הוי
בחדא״ג שם בב״ב שכתב ג״כ דאם היתה חיחה הי׳
כמו בחברו והוי אחד וכנ״ל והנה בכלי יקר כאן פירש
משוחרר ונהי דאמר לבבא עבדא בישא היינו דהי׳ מקודם
דמש״ה נקיט חרש משום דמצא בשעט תשובה של רטנו
עבד אבל עמה סבר שכ״ע חושבים שהוא משוחרר לכן לא
יונה חירשו נותן לו דמי כולו ושוב ה״א דהוי כמו מח ואינו
רצה מכח לומר דהוא עבד ועי״ז מומר לקללו
חייב על קללחו לכן אשמעינן דאינו כן ע״ש ופלא שלא ציין
שכן הוא בפירוש בב״ק דף פ״ה ע״ב ועיין בהלכות קטנות
והנה המנ״ח כתב כאן שגס רשעים אסור לקללם בשם
והרגיש איך עבר אלישע ומלל להילדים ועיין בספט
ח״ב סי׳ נ״ב שפירשו דמייט באינו שומע ואינו מדבר ועיין
שם שכתבתי להיפוך שמותר לקללם וכן הוא במג״ח מצוה
בנוב״ק חא״ע סי׳ נ״ג שפירש דמייט רק באינו שומע וכן
ר״ס אמנם לס״ז אינו מובן למה נענש אלישע עי״ז ואולי
מוכח מתו״ס לקמן ס״ו ע״א ד״ה כגק ע״ש היטב ותבין
טק דעכ״ס מדת חסידות הוי לבקש שישובו כמ״ש בברכות
ודע שלדעתי נראה דלאו זה כוון במדבר ואינו שומע אבל
דף יו״ד לכן נענש דהמב״ה מדקדק עם הצדיקים כחוט
בחרש שאינו מדבר ג״כ פטוטן על קללתו ל״מ לפ״ד
השערה ומה גס ידע אלישע שדבטו בודאי יעשו רושם ט
ההלק״ט מובא במנ״ח מצוה ל״ד דפטורין על הריגה באיש
כזה מכ״ש על קללתו אלא אפי׳ לדעת המנ״ח שהשיג עליו
הוא נטא וצטק והוי כמ״ש המו״ס בברכות ז׳ ד״ה האי
דט״ש אין להענישם לק שסיר נענש אמנם הפנים יפות
מ״מ כיון דעל מת פטורין ובודאי עיקר הטעם דל״ה חיוב
כאן בקרא זה לא מקלל חרש כתב טון שלא שמעו לו לשוב
במצות ול״ה יותר בכלל בעמך עיין ברש״ש לסנהדטן דף
בתשובה לק נענש דאע״ג דבאינו עושה מ״ע מותר לקלל
יו״ד שכתב שמת לא מקט אחיך טון לסטור ממצות וא״כ
מ״מ זה דוקא בח״ל שחייב מכות עלייהו ע״ש אמנם לדעתי
ה״ה חרש שפטור מן המצות בודאי ל״ה בכלל בעמך וע״כ
לא נ״ל ק דחוץ מזה שהוא בעצמו כתב בקרא לא תלך רטל
שמייט במדבר דחייב במצות אמנם בפשטיות משמע
בעמך דמש״ה מומר לומר לה״ר על בעלי מחלוקת משוס
להיפוך עיין בסנהדטן דף פ״ה שדטש במקום שבעמך
דאינו ע״ע ע״ש והא ע״ז ליכא שום טעה שיהי׳ חייב
וסוטר עי״ז בנגמר טנו ועיין ברש״י ב״ס בהר בסי׳ כ״ה
קרא י״ז שפירש ל״ת זו ויל״ע למה לי קרא ע״ז
מלקות ומ״מ קורהו אעמ״ע הט דהוא בעצמו סותר לזה

מצוה רל״ב
שלא להבשיל תם בדרך
הנה החינוך כתב שזה הלאו שלא להכשיל בני ישראל לתת
להס עיצה רעה וזה הכלל כולל ג״כ מי שיעזור עובר

עטרה שהוא מטא אומו שיתפתה בזולת זה פעמים אחטס
עוד וב" והמנ״ח ממה עליו במה שכתב בני ישראל הא
הלאו הזה כולל ב״נ ג״כ כמו שאחז״ל לא יושיט אדם כוס
וכ" אבהמ״ח לב״נ ולחלק ולומר דרק לעטרה אסור לסייע
לב״נ אבל לא עיצה רעה מנ״ל לומר ק ונהי דרמב״ס כתב
פי״ב מ״ה רוצח הט״ו דאסור לימן עיצה טובה לב״נ מ״מ

י״ל דגם עיצה רעה אסור והנה באמת א״א לומר שהמקור
של החינוך מזה דהא הרמב״ם כתב שם דגם לעבד אסור
ליחן עיצה טובה והא לעבד ברור ממש שדינו כמו ישראל
דחייב במצות כאשה ואסור ליתן לו עיצה רעה ומ״מ עצה
טובה אסור וא״כ גם לנכט י״ל כן והן אמת שאיני מבין
דנט רטנו בזה שאוסר ליתן עצה טובה לעבד ומה שמציין
הכ״מ שמקורו מב״ב דף ד׳ דפטך הש״ס איך נתן בבא
עיצה להורדוס לבנות טהמ״ר ,משני שאני עבד שמחיוב
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רמו

מנחת סולת

במצות ועוד תיק שאני טהמ״ק ומזה מוכח שבתיק ה״ב
סובר דגם לעבד אסור ולדעתי אינו ראי׳ דרק לעשות
המצוה לא נכון ליחן עצה לעכו״ס ולעבד מחמת שהי׳
חכמים מצפים שהורדוס ישפל ממלכותו שע״ס ד״ת אסור
למלוך כמ״ש שם ע״ב לכן ליתן לו עיצה שעי״ז יגן עליו
המצוה שיתקיים מלכותו כמו שאמר דניאל הן חהוי ארכא
לשלותך אבל עצה אחרת טובה נהי דלעכו״ס אסור מכח לא
תחנם עיין בע״ז דף כ׳ אבל לעבד דהוי ממש כישראל מנ״ל
דאסור לימן לו עיצה טובה ונהי דהר״ן בגיטין על הרי״ף
בדף ל״ח כתב שלעולם בהם חעבודו הוי משוס מתנת חנם
מ״מ ע״כ לא כוון רק לענין עבודה אבל לשאר דברים
,״ "בודאי מותר ליתן לו מ״ח דלא גרע מג״ת שמצוה להחיותו
וא״כ מנ״ל לרבינו דאסור ליתן לו עיצה טובה ואפי׳ לדבר
מצוה בכה״ג שאינו מלך ואין שום ריעותא אם יחי׳ ויאריך
ימיו ג״כ מותר ליתן לו עיצה טובה כמו לישראל אחר
שמותר ורבינו סתם דבריו והוי ליה לבאר דרק בכה׳״ג
כעובדא דהורדוס שמלך בחזקה ולא ע״פ דחוה״ק אין ליתן
לו עיצה שיעשה מצוה שיק עליו שלא ישפל ממלכותו
דמסתימת דבריו משמע שתמיד אסור ולא ידעתי מנ״ל
דגהי דהוא רשע מ״מ נוכל ליתן לו עיצה שיעשה מצוה וגם
עיצה טובה כמו שמותר לישראל אחר ומה גס עיקר הדבר
לפסוק כל״ב אינו ברור עק בתו״ס ע״ז כדף ז׳ בד״ה בשל
ובפרט דהסברא נוחו כן כיון דהעיקר של המקור הוא
מדניאל דהי׳ לנכרי דכא מחיוב בצדקה אבל בעבד שמחיוב
במצות מנ״ל לאסור

ובאמת לדעתי הי׳ נראה דל״ב ללא סובר כן משום
שסובר שעבד אינו מחיוב במין ביהמ״ק כיון דכתב
הרמב״ס פ״א מ״ה בית הבחירה הי״ב דאין בנין ביהמ״ק
בלילה שוב הוי מ״ע שהז״ג דנשים ועבדים פטורין ול״ק
סובר דחייבין כמ״ש הרמב״ס דנשים חייבין כמו במשכן
אבל במצוה שחייבין י״ל דלכ״ע מותר לימו להם עיצה טובה
אמנם גוף דבר זה דעכו״ם לא מצוין ענ צדקה אינו ברור
עיין במהרש״א לסנדרין דף נ״ו שכתב שמצוין על צדקה
מלמען אשר יצוה את בניו והא דלא חשיב ב״ז מצות ב״ג
משום דקום ועשה ל״ח ועיין בהגהות מצפה איתן שציין
לדברי מהרש״א סרק חלק שכתב על סדום דלא מצוין ענ
צדקה וסוחר למ״ש כאן אמנם לדעתי איט סתירה שמעשה
סדום הי׳ קודם שנאמר לאברהם אבינו ע״ה לעשות צדקה
לק שפיר כתב שהם לא הי׳ מצוין על זה אבל אח״כ סובר
שכל ב״נ מצוין ע״ז הן אמת שזה תלוי ב״ב תירוצים
בסנהדרין נ״ט ע״ב לענין מילה שנאמרו לאברהם אבינו אי
כל ב״נ נתחייבו וה״ה לענין צדקה י״ל כן ועיין ברוקח
בסימן שס״ו שהביא מירושלמי שעכו״ס מצוין על צדקה
וכל עניני צדקה ע״ש היטב ועכ״ס בזה הצדה עם המנ״ח
דאין ראי׳ מאיסור עיצה טובה שמותר ליתן לו עיצה רעה
אמנם לדעתי טעם החינוך כיון דעכו״ם לא מעלין ונהי
דאין מורידין מ״מ דעת הש״ך ביו״ד סי׳ קנ״ח שמותר
להורידו רק דא״צ והטו״ז דאוסר הוא רק מדרבנן ועיין
בריטב״א במטת דף ט׳ ע״א שכתב שמותר להורידו רק
מכח איבה אסור וא״כ עכ״ס אין איסור ליחן לו עיצה רעה
שבזה ליכא איבה טון דלא נודע לשום איש שכוונתו לרעה
כמ״ש רחמנא ויראת מ״א שהוא יודע כוונתו וממילא
לעכו״ם ל״ה הפידא ליחן לו עיצה רעה ונהי דאין לסייעו

לעבירה היינו מטעם דעל נפשו צריטן לחוס טון דרצון
השי״ת שלא לעבור אבל על גופו דאין לחוס שפיר י׳׳נ
דמותר ליתן לו עצה רעה ול״ה בכלל הלאו ומה גס בעיקר
הדבר שפשוט להמנ״ח דאם סייעו לעכו״ס הוי איסור
דאו" אינו ברור דעיין בבכור שור לפסחים כ״ב ע״א שתמה
מנ״ל לר״ג דלס״ע קאי על ב״נ דלמא קאי רק לישראל
ותיק דסובר כר״מ דבנטלה בין מטרה ומן נתינה הוי לגוי
ומ״מ יליף איסורי הנאה בכל איסורין כר״י מלכלב ומיותר
לדידי׳ חרא דנבילה וע״כ דורשו דאשמעינן דרק נבילה
שמותר לעכו״ס יכול ליתן לו אבל אבהמ״ח אסור דליכא
למימר דאשמעינן דלישראל אסור שמא יאכל דזה כבר
מוכח מן ל״ע ע״ש ובאמת יש לעיין בדבריו ט״ל
דאשמעינן דלישראל אסור למכור אפי׳ קונה לצורך נכרי
דאין עושין סחורה בנבילה אמנם י״ל דסובר כהטו״ז טו״ד
סי׳ קי״ז ס״ק ב׳ שישראל אצל ישראל מותר לקנות לק
שסיר מוכח מכאן כדבריו והגה לכאורה לדידן דקיי״ל כר״י
דנבילה לדברים ככתבן אמי שוב מותר להכשיל ב״נ כאיסור
אמנם זה א״א דהא בע״ז ו׳ ע״א איבעי׳ להו אי משוס
לפ״ע ע״ש ומשמע שפשוט דיש איסור לפ״ע בעכו״ס וק
תנן שם בדף ט״ז אין מוברק להם וכ" וכל דבר שיש בו נזק
לרבים והחינוך כתב כאן דהוי משום לפ״ע ש״מ דיש לפ״ע
בעכו״ם הן אמת שלא אבין למה צריך לטעם דלס״ע ת״ל
דאיכא חשש שיגרום נזק לישראל וזה ל״ה מטעם לפ״ע רק
שאין לגרוס היזק לישראל טדוע ובאמת שגס ברמב״ס כתב
שם לאסור למכור לליסטים ישראל מפני שמחזיק ידי ע״ע
ומכשילו ע״ש
אמנם גם דבריו לא אטן הא הטעם פשוט שמא יהרוג
לישראל בזה ולכן אסור למכור לו ולא מטעם לפ״ע
ואס נאמר דהמה סוברים דנהי דחז״ל דרשו לפ״ע על
עיצה רעה ועבירה מ״מ אין מקרא יוצא מידי פשוטו שלא
להכשיל עור ממש ולגרום לו שיפול א״כ שפיר ניחא דגם
שיש חשש שהעכו״ס או הליסטים יכשיל בזה לישראל ויזיקו
מקרי לס״ע ל״ת מכשול והיינו שיגרום מכשול לרטס בזה
אמנם עיין בב״ת ביו״ד סי׳ של״ד אות כ״ט בין הכ״ד
דברים שמנדין עליהם שכתב שיוצא מפשוטו וכן כתב
המנ״ח באות ד׳ ונהי שכתב שמשגה עור בדרך הוא
כפשוטו (ואמנם בע״ז דף כ״א ד״ה אלפני בתירוצם הב"
מוכח בפירוש שגם גרם הרג בכלל הלאו ועיין בספר
חסידים סי׳ תרע״ג והארכתי בזה) שכתב שארור משגה
עור בדרך הוא כפשוטו תמוה לי מנ״ל הא רש״י ב״פ תבוא
בקרא זה פירש גס הסומא בדבר ועיין בשפתי חכמים שם
שהוכיח מדכתיב בדרך בפתח וק מוכח כסוטה דף ל״ז
למ״ד שם שמיירי בניאוף ומנ״ל לכה״ג לחלוק על רש״י
ויותר נראה דאפי׳ נאמר דשם הוי כפשוטו מ״מ לא עובר
תיכף עד שיפול העור כמ״ש מלשון הקרא משגה עור ורק
כאן דכתיב לא תתן מכשול עובר חיכף בנתינה אפי׳ לא
שמע חברו לעצתו או לא עשה העבירה כמ״ש ביד מלאט
בכלל ל׳ סי׳ שס״ו אבל כאן דכתיב משגה לא עובר עד
שישגה העור ובאמת נראה דלרש״י שפירש גס שם שלא
כפשוטו מ״מ ל״ה בארור עד שיגרום תקלה לחברו רק
הלאו עובר חיכף ועכ״ס דברי הרמב״ם והחינוך שכתבו
בדבר שיש בו נזק מכח לס״ע לא ידעתי מי הכריחם לזה
ואולי סובר דתרחי איחנהו טש חשש היזק וגם לפ״ע אך
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מנחת סולת
עכ״ס לא מוכרח ממשנה דנוון משוס לס״ע טון די״ל

שכוון מכם חשש היזק גרידא או מ״מ מוכח בע״ז דף י״ד
דהיכא שיש חשש רביעה אסור נמכור משום לס״ע וכן בדף
כ״ב משמע  pשיש לס״ע בעכו״ס ועיין בנדרים דף ס״ב
ע״ב דפריך בפשיטות דיש לפ״ע ש״מ שפשוט לכ״ע דיש
לפ״ע בעכו״ס ולדברי הבכו״ש חמוה מון דאנן לא קיי״ל
כר״נ אין אמרינן בכולו הש״ס דיש לפ״ע בעכו״ס ונהי

רמז

שם וכן מבואר בפירוש ברא״ש שם בריש ע״ז וא״כ שפיר
י״ל דסובר כהחינוך דבמעות ל״ש לפ״ע ומטעם דהוי חשש
שמא יקח תקרובת ג״כ הוי תחת סוג לפני דלפני כמ״ש
רש״י ותו״ס בע״ז כ״א דהוי רק סימן בעלמא דלכולה האי
ל״ח ובסרט לפמ״ש בספר פני יהושע שם בתשובה דלפ״ע
ססיקא לקולא בודאי דבריו נכונים והנה התו״ס בע״ז ט״ו
ע״ב כתבו דלישראל אסור טון דיביא אומו לאיסור ל״ע
משא״כ נכד דאינו מצוי על לס״ע ועיין בגנת ורדים כלל
מ״ג שמסופק בזה ופלא שלא ציין לדברי מו״ס אלו ועיין
בע״ז דף ס״ד ע״א דרבה בר אבהו צוה למכור ע״ז לעובדי׳
ע״ש בחו״ס וש״מ דב״נ לא מצוי׳ על לס״ע וכהמו״ס
הנ״ל ודע דלפמ״ש לפ״ע בעכו״ס הוי רק מדרבנן שוב י״ל
דהא דאמרינן על לפ״ע דלפני לא מפקדינן הוא רק
בעכו״ס דבהו הוי אפי׳ לפ״ע מדרבנן שוב בלפני דלסני לא
גזרו אבל טשראל דהוי מה״ת שוב י״ל דגם לפני דלסני נמי

שמודה הבכו״ש שמדרבנן אסור רק עיקר מונחו שמדברי
ר״נ משמע שהוי מדאו" מדכלל ביחד מושיט כוס יין לסיר
ושם הוי מדאו" ה״ה בב״נ הוי מדאו" וע״כ מוכרח לומר
כטעם הנ״ל אבל לדידן הוי רק מדרבנן ועיין בשו״ת פני
יהושע ח״א ליו״ד סי׳ ג׳ וח״ב לא״ע סי" מ״ג שכתב ג״כ
שלפ״ע בנכרי הוי רה מדרבנן וא״כ שוב ניחא דברי החינוך
שסיים רק בכוס יין לנזיר ולא זכר אבמה״ח לב״נ דזה הוי
רק מדרבנן ומה שזכר באמצע דבריו לעכו״ס זה כוון רק
קסדיק ועיין ברא״ש שם בע״ז שם שכתב כן והמנ״ח
מדרבנן ואולי יסבור שלימן לו עיצה רעה לא גזרו רבנן טון
בקומץ מנחה כאן תמה עליו דאין סברא לחלק בזה ע״ש
דלא מבואר בשום מקום ודע דלסמ״ש היראים מצוה רנ״ה
ולפמ״ש הסברא מבוארת היטב טון דהוי מדאו" י״ל דגם
לגניבת דעת בעכו״ס הוי דאו" א״כ י״ל דזה אסור מכס
...גניבת דעח אמנם טון שראינו שזה לא ילפינן משם והוכרח’ " בכה״ג אסור והנה המנ״ח כאן חמה על הרמב״ם שהחסיר
הדין המבואר בע״ז ו׳ דלא עובר בל״ע רק בדקאי בתרי
לכתוב לאו בפ״ע בעיצה רעה ש״מ של״ה בסוג גניבח דעח
עברי דנהרא ע״ש ולדעתי י״ל דלא מיבעיא בישראל י״ל
וז״ס והנה לפמ״ש הרא״ס כאן דמש״ה הוציאו מז״ל
דשפיר אסור תמיד מכח ל״ע דהוי מדאו" ול״א בש״ס כן
הקרא מפשוטו משוס דעור דומי׳ דחרש מה התם לא
דוקא ה״ה כאן שוב מוכרח דלפ״ע ל״ה מדא״ו דגם לזה
רק בנכרי דהוי רק מדברנן ונהי דדייק ממה שנקיט ר׳ נתן
לא יושיט י״ל כיון דר״נ נקיט ג״כ אבהמ״ח לב״נ לכן נקיט
אמריק דומיא דקללת חרש בעינן בעמך ה״ה כאן הוי כן
אמנם לס״ז טמא דברשע לא עובדן על לאו ל״ע מדאו"
 pאבל בנזיר עובר תמיד וראי׳ ברורה לזה ממה דפרין
הש״ס בע״ז דף כ״ב ע״א וח״ל משוס לפ״ע ע״ש ואס״ד
כמו שם דבעינן עושה מ״ע וזה לא שמענו מעולם שיאמר
דגם בישראל מותר בכה״ג הול״ל דמיירי בכה״ג שיוכל
וע״כ לא מדמינן הכל לשם וז״פ
לשכור במק״א דבכה״ג ליכא לס״ע וע״כ דבישראל דהוי
דאו" גס בכה״ג אסור ולהפוסקיס דל״ס כן י״ל לפמ״ש
והנה ראיתי באומר השכחה מהגט״פ לפסחים כ״ב
הש״ך ביו״ד סי׳ קנ״א סק״ו וכפי הבנת הדגול מרבבה שם
שהקשה למה לא זכר הרמב״ס דאסור לימן
בשוגג אסור טון דאמרינן בגמרא דכוחי אמר אנא גמירנא
אבהמ״ה לב״נ ובספר החינוך חשבי׳ ללאו גמור ע״ש ולא
טסי מינך מקרי שוגג שטועה בדין שוב אסור גס בכה״ג
ידעתי הא אדרבא מהחינוך משמע דהוי בעכו״ס רק
ומותרץ קו" התו״ס מאי אמר א״ה דלפ״ז קאי על מה
מדרבנן וכמ״ש ובאמת עיקר קו" על הרמב״ם ל״ת טון
שאומר דכותי אמר אנא גמירנא וכמ״ש אמנם יומר נכון
שזכר כאן הרבה דבטם דאסרו למכור לב״נ משוס לפ״ע
לומר דבישראל אסור גס בכה״ג ויותר נראה דאפי׳
שוב ל״צ לחשוב ג״כ אבהמ״ח וכן כתב המנ״ח כאן
בעכו״ם י״ל דאסור גם בכה״ג טון דבעכו״ס הוי דרבנן כל
בפשטיות ועיין בספר הר סיני עה״ח ב״פ קדושים שהביא
דתקון רבנן כעין דאו" תקון וטון דבישראל אסור אפי׳
בשם יד המלך שממה ג״כ על הרמב״ס שלא זכר זה והוא
באינו קאי בתט עבט דנהרא ה״ה בעכו״ס חקנו כן
כתב דהוי מחת סוג מסייע ידי עוברי עטרה ע״ש ובאמת
והש״ס בע״ז ו׳ דמחלק בעכו״ס בזה האי לר״נ דסובר
ז״א דלעכו״ם אין ראי׳ משם דאסור ומה גס הול״ל לחשוב
דלס״ע בעכו״ס הוי מה״ת וכבו״ש הנ״ל וא״כ שפיר י״ל
דיש לאו בזה וע״כ דהעיקר כמ״ש דהוי בכלל מ״ש כאן
טון דמסברא שייך בעכו״ס הלעיטהו וגו׳ כמ״ש הבכור
והנה החינוך כתב כאן דאם נותן לעכו״ס מעות אע״ג שיש
שור רק מכח הכרח דנבילה מוכרחין לסבור דאסרה רחמנא
משש שיקח תקרובת ל״ח דהוי לפני דלפני ועיין במעין
גס בעכו״ס להטאו לאיסור א״כ בזה שייך לומר אין לך בו
החכמה שהרגיש דמנ״ל לפרש כן דלפני לפני ל״ה רק באם
אלא חידושו והיינו בתט עבט דנהרא אבל באינו כן מותר
אומו האיש שנותן לו לא עובר רק אחר אבל בכה״ג שאותו
אבל לטדן דל״ה מדאו" רק רבנן גזרו כמו בישראל שוב
האיש יכול לעשות איסור מנ״ל דזה הוי לפני דלפני והרי
הסברא נותן שאסור תמיד כמו בישראל ובזה מוחק קו"
לדעת ר״ת המובא בתו״ס ריש מסכת ע״ז ע״כ העיקר
היד מלאט כלל למ״ד אות שס״א מה סטך בנדטם ס״ב
האיסור דלשאת עמהם הוי רק במידי דמקרובת ואילו
לדעת החינוך ע׳׳נ גס במידי דלאו מקרובת שייך אזיל
ת״ל משום לס "ע והא מסתמא מצוי להם עצים אחטם
וליכא לפ״ע ע״ש ולסמ״ש דמשס קאי לטנא דהוי רק
ומודה דהרי להלותן ולפורען ל״ש לדידי׳ לפ״ע טון דהוי
מדרבנן לכן גס בכה״ג אסור וע״כ לא הטא הרמב״ם זה
מעות וע״כ לר״ת גם במעות שייך לפ״ע לכן בהלות!
החילוק דלטנא אין שוס חילוק בזה רק לר״נ דהוי מדאו"
ולסורען ודאי הטעם משום לפ״ע כיון דבמעות יכול
שסיר מחלק בזה וז״פ והנה ביד מלאט שם אות שס״ס כתב
לעשות מה שירצה ע״ש ודבריו תמוהין דרק במקח וממכר
דהיכא שנגמר האיסור תיכף אפי׳ באינו קאי בחט עבט
סובר ר״ת דל״ש אזיל ומודה רק בתקרובת אבל בהלוחן
ולסורען מודה משוס דהוי אזיל ומודה וכו כתב במהר״ם
דנהרא אמנם בתו״ס חגיגה י״ג ע״א תרצו דבעינן לאסור
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מנחת סולת
אפי׳ באינו קאי בתרי׳ עבט דנהרא (ועיין במו״ק דף ה׳
ע״א שמוכח דאם לא מציל חברו מעבירה יש לפ״ע) דבעינן
לאסור אפי׳ באיכא נכרי אחד שילמוד ממנו ע״ש משמע
אע״ג שנעשה האיסור חיכה בלימוד מ״מ מוחר בכה״ג
ועיין בשלום ירושלים לירושלמי ריש שבח שמחלה ג״כ כיד
מלאכי רק שכתב דמדרבנן אסור בזה ולדידי׳ י״לשהתו״ס

מודים ג״כ דמדרבנן אסור רק מ״מ הוצרן ר׳ אמי
לאשמעינן דיש איסור מדברי קבלה דחמור מדרבנן גרידא
וממילא נפמ״ש לעיל דל״ע בעכו״ס הוי מדרבנן שוב
בפשנויות מתוק קו" החו״ס שם דבעי לאשמעינן דהוי
איסור מד״ק וז״פ
והנה בתשובות אמונת שמואלבסי׳ י״ל כתב דלא מחירין
ביכול לקנות במקומו רק באס יש לו לדידי׳ ע״ש
שהשיג על רמ״א בסי׳ קנ״א שכתב להיפוך ובאמת גם

התו״ס בחגיגה כאן סוברי כרמ״א אמנם עיין באור זרוע
במסכת ע״ז פ״א אות ק״ל שכתב ממש כהאמונת שמואל
בשם ר׳ אליעזר מפראגא ומהוכחות האמ״ש שם ועיין
בתו״ס קידושין דף נ״ו ד״ה אבל מה שהקשו על רש״י
ולפ״ד זה ל״ק ועיין עוד במקנה שם שכתב מעצמו כן ועיין
עוד ביד מלאכי שם אות שס״ו מה שמחלק בשם הרדב״ז
בזה ומכל דברי התו״ס אלו מוכח להיפון והנה מה
שמתמה המנ״ח על הרמב״ס שלא הביא דין דאמר בחגיגה
שם דאסור ללמוד תורה לעכו״ס כבר הרגיש הבאר שבע
משממות בסי׳ י״ד ועיין בבשמים ראש סי׳ שכ״ז שנשאל
אס מומר ללמוד תורה לעכו״ס בכה״ג דיש לו אחר וע״ז
השיב שעיקר הטעם הוא בשביל קדושתנו ע״ש וכסי
הנראה שסמך על הש״ס בחגיגה דאמר שאסור משוס מגיד
אך פלא שלא צק לה אפי׳ ברמז ואח״כ כתב דאסור מק״ו
דפסח דאסור ליתן להו ע״ש ובזה רמז למ״ש חז״ל בשבת
ס״ז בשבירת הלוחות ובאמת יל״ע על הש״ס בחגיגה למה
לא יליף מכאן ועיין בהגהות מהר״ץ חיות בחגיגה שם ועיין
בקוק על הרמב״ס פ״א מ״ה תלמוד תורה ה״ג

והנה המנ״ת תמה על האמונת שמואל שכתב שכל
שמומר לדידי׳ ליכא משום לפ״ע הא מהתו״ס
בתגיגה מוכח להיפוך ע״ש ובאמת כ״ק בשלום ירושלים
בריש שבת בזה ובספר יהושע חיו״ד סי׳ ס״א ע״ש ומה
שהרגיש הספ״י מש״ס חולין ל״ג כבר הרגיש בבכור שור
לחולין ק״א ע״ב ומה שמחלק הספר יהושע בין שוגג למזיד
המעיין באמונת שמואל יראה שגס בשוגג התיר בזה אמנם
מ״ש שם לבסוף שהוא מפרש כן קו" הש״ס זה ניתן
להאמור דבאמונת שמואל מפרש כן לשון הפרישה שנקיט
מא״מ □ה ועק ברמב״ן ליבמות על דף פ״ד שכתב דליכא
לאו בלפ״ע פיון דאיט שוה בכל וזה תמוה דלאו דלפ״ע
שייך ג״כ באיט ש״ב אמנם אם סובר כהאמונת שמואל
הנ״ל ניחא דכיון דאינו נוהג בנשים ליכא לס "ע עיין בח״ס
ת״ב למו״מ סי׳ ר״ב מ״ש בכוונת דברי הרמב״ן שכיון
לנשים דוקא ע״ש וזה ג״כ חידוש דין ומ״ש עוד להסתפק
אם על עבירה דרבנן עובר על לפ״ע מדא״ו דלא גרע
מעיצה שאינה הוגנת ואח״כ מצא במו״ס ע״ז דף כ״ב
דשייך לס״ע על דרבנן וע״ע עוד בדבריו במצוה רל״ח
שצק למו״ס חגיגה שכתבו משום דמוה״מ יש לו סמך לכן
שייך בו לשון לפ״ע משמע על דרבנן אינו עובר והניח
דבריהם בצ״ע ולדעתי כ״ז אינו דהתו״ס בע״ז לא כוונו

דהוי איסור דאו" רק שהוטחו דגם איסור דרבנן אסור
להכשיל לחברו ושייך בו לשון לס״ע והיינו מדרבנן דאין
סברא להחמיר בהגורם ממי שעושה האיסור וכן מוכח
מ״ש עוד התו״ס שם הוכחה ממה שאסור למכור לישראל
החשוד אע״ג דליכא איסורא אלא מדרבנן ואס״ד כהבנת
המנ״ח מה ראי׳ משם דהוי דאו" וע״כ דכוונו רק להוכחה
דאסור אבל מודים דהוי רק מדרבנן וראי׳ מ״ש שם בע״ז
ט״י כשם שאמרואטי למטי כך אסור למכור לישראל
החשוד ואס״ד כדבריו א״כ להיפוך הוא דבמוכר לנכרי הוי
רק מדרבנן ובמוכר לישראל הוי מדאו" א״כ איך אמר כשם
הא אדרבא שם חמור וע״כ דגם בזה הוי דרבנן וגס דברי
התו״ס בחגיגה י״ל דמודיס דאיסור דרבנן אסור מדרבנן
רק הוי דחוק להו לשון הש״ס בדף כ״בדאמרות״למשוס
לפ״ע דמשמע קצת דהוי דאו" הול״ל דאל״כ דאסור
מדרבנן משום סרך דלס״ע וע״כ כתבו טק דהוי בקרא
סמך ע״ז לשון שייך בו לשון לפ״ע ועוד י״ל דהתו״ס הוי
קשה להו דהול״ל טש לו לשכור במק״א ול״ה בחט עבט
דנהרא וכנ״ל וע״כ דמדרבנן אסור גס בכה״ג וא״כ י״ל
שבאיסור דרבנן גם במדרבק מותר דהוי תרתי דרבנן לק
הוטחו דהוי מדאו" וע״ז תרצו טק דיש לו סמך בקרא לק
הוי כדאו" ואסור מדרבנן גס באינו בתט עבט דנהרא
ועיין ביד מלאט אות שס״ד שתמה על רדב״ז שכתב
דבאיסור דרבנן ל״א לפ״ע רק ר״ע דגברא רבה מוזהר
בהט והא התו״ס בע״ז סובט להיפוך ובאמת ל״ק דרדב״ז
סובטם דהתו״ס בחגיגה סובטס כדבטו דרק במילתא
דאסמכתא אמטנן כן ולא בממש מדרבנן ומ״ש המנ״ח
דל״ג מעיצה שאינה הוגנת לדעתי אינו מוכרח ט״לדעצה
שאינה הוגנת והוא חושב ערמה להטעותו חמיר מדרבק
דל״ה שום מכשול מדאו" ועק בלימודי ד׳ נ״ז שמסופק אי
על עשה עובר על לפ״ע הט דגם עשה מדאו" מסופק אי
מיקט מכשול ומכ״ש בדרבנן בודאי י״ל כן ובאמת לדעתי
י״ל דבאיסור עשה המביאו עובר ג״כ רק בעשה כסברת
התו״ס טבמות דף ע״ז ד״ה מחלל ע״ש היטב ובדרבק הוי
ג״כ רק מדרבנן ולפמ״ש הנתיבות סי׳ רל״ד דאיסוט
דרבנן בשוגג ל״ב כפרה שוב י״ל דבכה״ג ל״ה כלל לפ״ע
ומומר להביא לחברו לאיסור דרבק בשוגג רק ר״ע דגברא
רבה הי׳ נזהר בהט ג״כ והבן שוב מצאתי בשו״ח פני
יהושע מ״א לחו״מ סי׳ ט׳ שכתב ג״כ כהמנ״ח דהמטא
לחברו לאסור דרבנן עובר על דאו" ע״ש שהאטך לעק
ר״ע דגברא רבה ע״ש

והנה

ראיתי בשו״ת מהגאון ר״י אסא״ד חאו״ח סי׳ ד׳
שכתב שלהמו״ס בחגיגה לא עובר בדרבנן על לפ״ע

וכתב שזה דעת הפרמ״ג ביו״ד סי׳ ס״ב בש״ך סק״ט רק
הניח דבטהס בצ״ע מה יענה להוכחה זו שהביאו בע״ז
דאסור למכור לישראל החשוד ואח״כ כתב ג״כ דבדרבנן
בל״ה עבט דנהרא מותר לכחחלה ע״ש ובאמת לפ״ז ל״ה
צטן להניח דבט המו״ס בתימה שי״ל שהמה כוונו ג״כ
וכפ״מ שכתבתי לעיל ומה שכתב שהפרמ״ג סובר כן אינו
כלל רק שהפרמ״ג כוון רק בב״נ דלפ״ע הוי רק מדרבק
לק מותר ליחן לו לכתחלה וכמ״ש הש״ך,בסימן ג״ה ס״ק
י״א ע״ש אבל בכה״ג דאסור מדרבנן בודאי אסור ליתנו לו
ואפילו נסטס לפירושו מ״מ י״ל דהפרמ״ג כוון רה בב״נ
דלפ "ע הוי מדרבנן שוב מדרבנן מותר ולא בישראל והנה
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מנחת סולת

רמט

שם פ׳ תבוא כתב בפשטיות דמשגה עור בדרן לוקה ע״ש
בשו״ת מהר״א הלוי ח״א שי׳ קכ״ד ממק קו" התר׳ס
בע״ז דכיון דאין הכוחי מאמין בדברי מז״ל לכן הוי איסור ובפי הנראה שסובר שעל לאו זה לוקין ודלא כהחיטך
דאו" ולק עובר חברו בלפ״ע דאו" ולדעתי ז״א כיון דזה ורמב״ס ובמכה רעהו בסחר ולוקח שוחד כתב שם דהוי
בי״ש ע״ש וחבק ועיין בשושנח העמקים כלל י״ח שהרגיש
שאינו מאמין לא גורם הוא בזה שמשטר לו שדה דבלא״ה
אינו מאמין רק שגורס שיעבוד בובחוה״מ תה גופי׳ הוי—למה לא לקי בגוחן עיצה שאינה הוגנח וג״כ אמאי לא
פשטה דלא יתן מכשול כדרך ועיין במבח גמא ב״ס חבוא
רק איסור דרבק והנה בפסיקתא דר׳ טובי׳ כאן בלאו זה
כחב שלא להאטל לחברו דבר אסור וכ" ע״ש משמע ג״כ אות ב׳
כחינוך דרק לישראל הוי דאו" ולא לב״נ וע״ע בפסיקתא

מעוה רל״ג
שלא לעול המשפט
הנה הרמב״ם והחינוך כחבו דמלא מעשה עול במשפט
ילפינן שאסור נעול משפט וכן ענוי הדין ילפינן
מכאן ע״ש ולא אדע מנ״ל דמכאן ילפינן ענוי הטן דפשטא
דמרא משמע דקפיד על עול במשפט אבל לא על ענוי הטן
שלא פוסקו ורק שלא מעוומו מנ״ל לאסור מכאן והמגדול
עת והרדב״ז פ״כ מ״ה סנהדטן ה״ו ציינו שכן מבואר
בכתובות דף ק״ה וגס מהני מקומות אין ראי׳ דהוי בלאו
זה ובאמת שם נא נמצא רמז ורמתה לזה ועיין בחו״מ סי׳ ז׳
סי״א שהטא טן זה וציין הבאר הגולה לאבות וסנהדרין
ע״ש ובאמת לא מוכרח דהוי מכח הלאו רק מכח עשה
לשפוט עיין בטור חו״מ סי׳ א׳ היטב והנה יל״ע על

הרמב״ם והחינוך הא בש״ס כתובות ק״ה אמטנן אס
לזטח את החייב ולחייב הזכאי הרי כבר נאמר לא חטה
משפט ע״ש ולמה לא הביא הש״ס הקרא דכאן שמוקדם
מלא מטה ועוד קשה עלייהו למה לא כתבו שיש ב׳ לאוין זה
הלאו והלאו דלא מטה משפט ויותר קשה דעיין במצוה
מק״צ דכמב דאס הטה משפט הגר עובר בב" לאוין ואס
הי׳ עוד יתום עובר בג׳ ולמה לא כתבו דבגר עובר בג׳ הני
מט דכל ישראל ועוד זה הלאו דשם ובימוס יש ד׳ שוב
מצאתי בפרשת דרטם בדרך מצותיך הביא מסמ״ג שמנה
באמת דיש ב׳ לאוין ובגר וביתוס יש יותר תה תמוה על
הרמב״ס שלא כתבו כן ומה שהרגיש הפר״ד על הסמ״ג
שכתב שדרכו למנוח ב׳ פרטים לב׳ אזהרות למה לא מנה
גר ויתום כל אמד ללאו בפ״ע ע״ש לדעתי ל״ק דכבר כתב
הרדב״ז בה׳ סנהדטן פ״כ הי״ב דטתוס לא עובר לאו
יומר מבכל ישראל רק בגר יתום עובר ג׳ ע״ש וא״כ ל״ה ב׳
לאוין בפ״ע הן אמת שמלשק החינוך שם במצוה תק״ל
משמע קצת להיפוך מ״מ אינו מוכרח כ״כ ושפיל י״ל
כמ״ש והן אמת שיל״ע בזה למה פסקינן דימום קודם
לאלמנה הט ביתום ליכא שום חומרא יותר מבכל ישראל
ובאלמנה חמיר דמבואר ב״פ תבא ארור מטה משפט גר
יתום ואלמנה דלפי פירושו ל״ה ג״כ ארור יותר ביתום רק
בגר יתום אבל באלמנה דכמיב וא״ו הוי ג״כ בפ״ע שם
ארור א״כ הול״ל להקטס אלמנה קודם אמנם ז״א מוכרח
טי״ל דקטמה לא תלוי בזה וראי׳ דלא הזטרו הפוסקים
דגר קודם לישראל וע״כ שז״א תלוי בזה וא״כ שפיר י״ל
כרדב״ז ועכ״פ על הרמב״ם וחינוך דלא הזטרו כלל לא
תטה וגו׳ קשה וכן למה לא כתבו בגר דיש ג׳ לאוין ואולי
י״ל דכוונו עוד לאו ולא דקדקו בזה המו שמצינו בב״מ דף

ס״א דאמר על כובש ש״ש לעבור עליו בב" לאוין אע״ג
דשם בדף קי״א אמר דעובר משוס ה׳ לאוין וה״ה כאן י״ל
כן אבל מ״מ תמוה שלא הזטרו כלל כאן לאו דלא תטה אשר
בכתובות ק״ה מזטר רק זה
והנה ראיתי בעיר הצדק על הסמ״ג במל״ת ר״ה ר״ו
שכתב דעול לא נקרא רק במוציא ממון מנתבע שלא
כדין שעושה מעשה אבל הטיית משפט מקט אפי׳ במזכה
הנתבע שלא כטן ועוד חילוק דעול לא מיקט רק כשאין
מקום לזה הפסק והטיית משפט מקט גם כשיש סברא
לפסקו מ״מ טון דאין ברור מקט הטי׳ ע״ש ולפ״ד בודאי
קשה על הרמב״ם דהול״ל לחשוב יותר הלאו דלא תטה
דכולל גס בהני אופנים דל״ה בכלל לא תעשו עול הן אמת
שלדעתי נראה ג״כ להיפוך דנהי דכתב הרמב״ם והחינוך
דענוי הטן הוי בכלל לאו זה מ״מ בכלל דלא חטה בודאי
אינו משפט דלא מטה המשפט רק דלא פסקו וא״כ שוב יש
אופן דשייך רק הלאו הזה ולא הב" אמנם לפ״ז תקשה
הול״ל למנות לב" אזהרות טון טש אופן דשייך רק הלאו
הזה ולא הב" א״כ שוב הוי ב׳ גאוין חלוקין ולמה מנהו כל
הפוסקים במנין רק לאחד ואפי׳ יהי׳ חילוק רק באופן
דשייך לאו זה ולא הב" אמנם לפ״ז שוב תקשה הול״ל
למנות לב" אזהרות טון טש אופן דשייך לאו זה ולא הב"
א״כ שוב הוי ב׳ לאוין חלוקין ולמה לא מנהו כל הפוסקים
במנין רק לאחד ואפי׳ יהי׳ חילוק רק באופן דשייך באחד
יותר מחברו ג״כ הו״ל למנוח לב" כמו שמנו מטה ישראל
ומטה גר כ״א ללאו בפ״ע למנץ המצות א״כ ה״ה כאן טש
באחד הוספה מחברו ג״כ הו״ל למנות לב׳

והנה ראיתי באדרת אליהו מהגרא״ו ב״פ שופטים
בקרא דלא תטה משפט שהביא והט כבר נאמר לא
תטה משפט לא תטרו פנים אלא זה מנוי הדיינים ע״ש
ולפ״ז ניחא שלא מנו זה ללאו בפ״ע טון דזה קאי על מנוי
הדיינים ומה שכחב והט כבר נאמר לא תטה בודאי ט״ס
הוא וצ״ל לא תעשו עוול במשפט והיינו קרא דכאן אמנם
לא אבין דהט בחינוך במצוה תל״ד חשיב לא תטרו למינוי
הטינים וכן הרמב״ס שם וא״כ אדרבא למנוי הדיינים שם
ל״צ הלאו וגס לדבריו הו״ל לרמב״ם וחינוך להזטר טש ב׳
לאוין ושם מבואר כן וכן בכמובוח ק״ה ע״ב מזכיר זה הלאו
על הטיית משפט והנה החינוך כתב כאן דמה שאמטק
טעה בדבר משנה חוזר טרש לנו מוט י״א דל״ד ד״מ אלא
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מעין החכמה

מלל שס הקצחד ודעתו שגס שם אדנ״י הוא בכלל שם המיוחד
ונקרא דזהפנח כתיב שס הוי״ה וע״כ היא לאו דווקא א״כ י״ל
דגם הכינו"' כמו שהן באזהרה ה״נ דלוקי׳ עליהן ודעת הראב״ד
גדעת הר״מה שהשיב על הרמב״ם וכתב דשם המיוחד הוא שם
היוה אך מה שיש לתמוה על הרמב״ם הוא דבמתני' דשבועת
קאמר כמי דהמקלל עצמו באחי מן הכינויי׳ עובר בלא תעשה
ואמרי׳ מ׳ דאזהרתי׳ דכתוב השמר לן ושמור נכשך וכדר״א דכ’מ
שנאמר השמר פן ואל אינו אלא נ״לת וגס הרמ"בס עצמו כתב
שם בהלכות פנהדרי׳דהסקלל עצמו כמקלל חבית לוקה שנאמר
השמד לן וכו' וא״כ הי׳ לו למנות מקלל עצמו למצוה מיוחדת
כמו שחושבו השמ”ג ללאו נפ״ע נהי׳ רי״ב.

26צופיו*

”בדבר המשפט ’°אל תהי ז«ת לך לפרקה
ב שאת פני נדיב ”יצא המשפט מעקל ”ברקה רמבולקר.
בצדק השפוט עמיתך משוא פנים הרחיקה
במשפט ”ציון תפדה ושביה כצדקה.

r
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”יום אחיך ביום נכרו תסובבנהו ”תצרנהו כאשון
י ודעכו ’6דרך תבונות מאשר ברא יחיד־ האדס ראשון
י רוע ”בתל ונהשח הולכי רכיל ולוחשי לחשון
י שוך ’8הנחש בלא לחש ומה יתרון לבעל האצון •

יכו' .לשון המקרא צופיו עדרים (ישעי' נ״ו)
והכוונה מה שהצופה בהתבוננות שכלו מה שעתיד להיות
מהמצה שישיא לשואלו  ftיכשילהו לייעצו עצה בלתי נכונה
יטובה לפי ראות עיניו וזהו לאו דלפני עור לא תתן מכשול
ולשק ספרא למי שהוא סומא נדבר נטטל עצה מסן לא תתן לו עצה שאינה הוגנת מכלל מה מי שמסייע חגירו לעשות דבר איסור אשר
בלי עזרתו לא הי׳ בידו לעשות ולזה אמרו שהמלוה והלוה בריבית עוכרי׳ על לאו דלפני עור ובתום' ס״ס א״נ שלפעמים גס הערב והערי*
עוברי' על לאו זה אס לא הי׳ מלוה בלא ערב ועדי׳ ומדיני המצוה כתב בסה״ח סי' רל׳ב הא דאמרי' בפ״ק דע"! אלפני מפקדינן אלמי
דלפנילאמפקדינןוכתב ע״ז □ה״ל ומפני כן פירשנו שם ב״ג דכי איבעי׳ לן טעמא מדתני משום אזול ומורי או משוס לפני שרדלא הוה מסתפק
בטעסא דמתני׳ אלא בלשאת ולתת עמהם דיהיב הישראל לנכרי מידי דחזי לי' לתקרובת ובכה״ג אפשר דאית ני' משום לפני עור אנל שאר מתני׳ כולה
כגון להלוות וכו' משוס דאזיל ומודה הוא דמשום לפני שר ל״ל דשאלה הדרא בעיני׳ ולהלוותן ולפורען נמי זוזי יהיב לי׳ דלא חזו לתקרובת מאי אמרת דלסא
זנק בהו תקרובת הו״ל לפני דלפני ובכי האז לא קפדינן כסו שאמרט עכ״ל ויש לפקפק בזה אי מיקרי בכה /לפני דלפני כשהאיש הזה נעצמו ששה האיסור
רק שאיט ששה אותו בדבר זה שטתני׳ לו דבג׳ לא מציט ק אלא כשאין האיש הזה ששה האיסור אלא שטתן לאיש אחר שששה ט האיסור בפה/
מצינו בדף י״ד וליחוש דלמא אזיל ומזנן לאחריני ומיקסרי ובדף כ״א וליחול דלמא אזיל האי ישראל ומזנק לחד נכרי ואזיל היאך וסבק למרי ועל הנך אמרי׳
דהו״ל לפני דלפני אבל שיהי׳ בענק הנ״ל לפני דלפני לא מציט ואמת שכסברת החינוך כתב גס הר״ן בריש הסוגי׳ דלהלוותן ולפודען פש׳טא דהסעס משום אזיל

בלבבכם

תקרובת וא"כ פי׳ זהי הוא דלא כרשי' ודלא כר״ת דלדעת רשי' מוכת להדי׳ דבכ״הג לא הוי לפט דלפכי שנדף ויו כתט המוס׳ דיה או דלמא וכו' יש
מקשי' לפירשי׳ דבמקח מאי לפני שר איכא ומתרצים שממציא לו משת לקטת צרכי ע״א ולפי ר׳ת במתני׳ הרי עיקר ראייתו מד״לק נש״ס נ״מ במידי דלאז
תקרובת א׳ו דלכל צדדי האיבעי׳ לא אסור לשאת ולתת אלא במידי דתקרוכת ואלו לדעת החינוך וה״ק ע״כ גס במידי דלאו תקרובת נמי שיין אזיל וסודי
על שבא לידו מה שהי׳ רוצה שהרי להלוות ולפורען ל״ש לדדיהו לפני שר והטעם משים אזיל ומורי וא״כ הירא ק' לדוכת׳דאמאי ל״ק נ״מ במידי דלאו תקרוניד
ולפי' ר״ת נראה אדרבה דבלהלוותן ילפורען ודאי הטעם משום לפני שר כיון דבמעות יכול לעשות מה שירצה ^(28אהלי׳ ט’כ),

’2בדבר

המשפט וכו .בזה רמוזי ,פני מ״לת ומ״ע אחת לא תעשו של במשפט ולא תהדר פני גדול והייט שלא לכבד א׳ מנעלי דיני׳’יותר מחבית
ולאו דלא תשא פני דל כבר נאמר למעלה בסדר משפטי' ודל לא תהדר נריט ונכפלה פה האזהרה וס ע היא נצדק תשפוט עמיתך ובא הפי בספרי שלא
יהא א'מדבר כל צורכו ולאחד יאמר לו קצר וכתב הרמ״בס בסי' קע״ז שזה אחת מהכוונו' שכולל מצו' זונ״ל שכוונתו בזה למעט עשה של מדבר שקד
תרחק שהסמ"ג בסי' ק״ז מנאה נסכי' המצות מלבד מ״ע של בצדק תשפוט והביא ע"ז דרשות דדרשינן עריית' פ' שה״ע דף ל״א ממקרא זה והרס'בס לא
•—פנה מ״עשל מדבר שקר תרחק ונ״ל דס״ל דכל הנך'דרשות דבריית' הנ״ל דילפא מדבר שקר תרחק איכא למילף נמי מבצדק תשפוט והיינו שכתב
’ישדרשה זו אתת מהכוונת שגס כל הכוונת שנבריית' הנ״ל איכא למילף ממקרא זה רק התנא דכריית' פ ל כמ״ד דיני ממוטת סראורייח' בשלשה וע'כ נצדק
תשפוט לא קאי על הדיין השופט בין איש לחבית רק מפרש כדבר אחר שבבריית' בדף ל' שיהי' אדם ק את חבית לכף זכגת לכן מייחי לכל הנך דרשי שבדף
ל׳א מקרא דמדבר שקר תרחק אבל לפ״מש הוא בפ״ב מה״ם ה' כ' שמותר ליחיד לדון מה׳ת שנאמר בצדק תשפוט ס״ל דאיכא למילף כל הנן דרשי מיני'.
(’°ש’א כה).

”(חבקוקא׳).

(’2נחום ב').

”(ישעי א׳).
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אחיך ביום נכרו .לשת המקרא (שנדי׳ א׳) פי' כי ביום צרת אידך אל תעמוד לבל תתיש מהר לעזרתו וזהו ל״ת דלא •תעמוד על דם רען
Y1
ואמרי (סנהדרי׳ ע )/מנין לרואה את חבירו טובע בנהר או חי' טרדתו וכי ת״ל לא תעמוד וכו' ובמ״לת סי׳ר׳צז כתב הרמ״בס לשק הספרי שבכלל זה  4כ
מנש עדות שיודע לחבית שמלבד אזהרה דאס לא יגיל שבר גס על לאו זה והחינוך מביא ע״ז ג״כ הא דאמרי' בסנהדרי׳ מנין לרודף אחד חבירו להורגו
שאתה חיי' להצילו בנפשו שנאמר לא תעמוד וכו' ולכאורה דבריו מתנגדי' לסוגי׳ דשם דבתחלה רצה ל.מוד דין רודף ממקרא זה ופתן האי להכי הא דאת
האמיבעי לי׳ לכדתי׳ מנין לרואה חנית טובע בנהר וכו׳ {קאמר אין ה'נ וילפי׳ רודף מהיקש לנער׳ מאורם׳ דכתיב גבי׳ ואין מושיע לה מכלל דמושיעי לה
ואיך כתב הרב שני הדרשות ממקרא זה אבל אתרי העיון נראה דלק״ס דודאי כ״ז שלא ידעינן דרודף ניתן להצילו בנפשו אק ללמד זה מקרא דלא תעמוד
דדלטא רק בטובע בנהר או חי' טררתו אבל ברודף מאי חזית דדמא דהאי סומק טפי אכל נתר דילפי' שרודף ניתן להצילו בנפשו סהיקישא לנה מ שפיר ידעי
שהמ’ןוס ית?'ה
(ישע’f® ,
דלאו דלא תעמוד קאי גס לזה והנמנע להצילו בנפשו שבר בלאו .ז’לשק המקרא (דבר,׳ל*א) • ’ 6ל*!
בדרך ממנה טדל ענין הזה מה שברא אדם יחידי וכ״סש במשנה (סנהדרי׳פ״ד) לפיכך נברא אדם יחידי שכל המאבד  «f tnהמקיי נפש אחת סי«*א• ■
^״i7 4י*?*0
כאלו קיים שלם מלא’7 .לשק המקרא (ירמי׳ ו׳) ההר לאו דלא תלך רכיל כעסך שהיא אזהי׳ ל”םהיי ^ה׳>י ^שי הה'י’ז
חמולות כאפר דרשו מלשק מדברת גדולות (ערכי׳ ט״ו) ובחיכוך כתב שאין מלקות נלאו זה לפי שאק ט מעשה והרמ״נסי^השמיט « ■נהי  c 6נ צ ע 5נ£
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שבץ אדים לחבירו

השו®

שמותרת לעשות פעולות אחר התשמיש ע לא תתעבר ותסתבן וכערת אין הם׳ תחת
ידי לעיין בו וכבר האריכו בזה האחרונים ,ועיין בהשמטות בס׳ חמדת ישראל במפתחות
דף יז שב׳ שאם הוא קודם מ׳ יום משנתעברה יש להקל דאכתי מיא בעלמ .היא,
ולאחר מ׳ יום אם יאמרו הרופאים שהוא סכנה יש להקל ע״י רופא ישראל שאינה
מוזהר על העובר ע״כ וצע״ע.
ל] ועיין סנהדרין עב :שמוכח דגם הפסוק שופך דם האדם באדם דמו ישפך בא
ללמד על רודף שרדף אחר חבירו להרגו שמותר להציל הנרדף בדמו של
הרודף ולפי״ז עניין רודף הוא נאמרה גם קודם מתן תורה ונשנה לאחר מתן תורה
כדילפיגן סנהדרין עג .מכמה לימודים ונכלל ג״כ בפסוק של לא תעמוד על דם
ריע ך וא״כ הו״ל נאמרה ונשנית ונוהג גם בב״ג ,שגם בב״נ נוהג דין רודף שמצווים
להציל הנרדף אפילו בדמו של רודף כנ׳״ל ,וכעת מצאתי בם׳ חמדת ישראל פ״ט :שכתב כן
משם הג׳ בעל זכותא דאברהם ז־בב״נ שייך דין רודף אלא שב׳ שמחויב בזה מצד
___דינים כיוון שהם מצווין לדוןועיי״ש ולפי מש״כהדבר פשוט מטעם דהל״ל כנאמרה ונשנית.
מל״ת שלא להכשיל לחבירו לשום דבר (מה״ש
סי׳ רלג) שג׳ (ויקרא יט—יד> ולפני עור לא תתן מכשול.

י»

 1כוונת הקרא הוא שמי שהוא עיוור באיזה דבר אסור להכשילו כגון ליתן לו
עצה שאינה הוגנת אלא הבא ליטול עצה ממך חן לו עצה ההוגנת לו,
ובכלל זה כל המחזיק ידי עוברי עבירה ומכשילו שהוא ג״ב עיוור בדבר שאינו רואה
דרך האמת מפני תאוות לבו הרי זה עובר בל״ת זה (רמב״ם פי״ב רוצח הי״ד>.
לב! תניא (ע״א ו >:מניין שלא יושיט אדם כוס יין לנזיר ואבר מן החי לבני נח
ת״ל ולפני עור לתי״מ ,וכ׳ התו׳ דה״ה בכל שאר איסורין שאסור להושיט
וע״כ אסור להושיט למומרים דבר איסור [ואפילו הוא שלהם} כיוון שידוע שיאכלוהו
והוא נאסר להם דכישראל גמור חשבינן לי׳ ע״כ.
לג 1ומסקינן שם (ע״א ו  >:דלפני עור ליכא אלא כשקאי בתרי עברי דנהרא ,דנכרי
מצד זה וישראל מצד זה דאי לא יהיב לי׳ לא מצי שקיל ,אמנם
התו׳ שבת ג .ד .ה .בבא ,והראש שם כ׳ דאע״ג דליכא לפני עור מ״מ איסור דרבנן
איכא שחייב להפרישו מאיסור וציין בש״ך יו״ד סי׳ קנא שדעתו לומר שדווקא למי
שהוא שוגג צריכין להפרישו ואיכא איסור לסייעו אבל למי שהוא מזיד ליכא איסור
ןוציין בדג*מ שם] אמנם במג״א או״ח סימן שמו ס׳״ק ד ציין לרש׳״י ע״א נה :ד״ה

דורן ושם עמוד ב בד• ה וישראל ,שמוכח שאפילו לעכו״ם אסור לסייעו [וכבר האריכו
בזד .האחרונים בתשובותיהם ,יעיין במנ״ח כאן שהקשה על הרמב״ם למה השמיט החילוק
שלפ׳־ע אינה אלא בתרי עברי דנהרא ינ״ל הטעם דכיוון דאיסורא היא גם בדליכא
תרי עברי דנהרא ,ומלקות אינה אפילו בתרי עברי דנהרא דאין בו מעשה כמש״כ
החינוך ע׳״ב לא הביא ח לוק זה ויהיה ראיי׳ מזה שס״ל להרמב״ם שגם בדליכא תרי
עדרי דנהרא מ״מ איכא איסור ואפילו בנכרי 1ועיין ע׳א יד ,כא .דאלפגי מפקדינן
אלפני דלפני לא מפקדינן ויש בזה פרטים עיין בתו׳ הרי״ד שם והובא בם׳ חמדת

ישראל דף מ.
לי 1ומבואר מברייתא זו דגם לבני נח אסור להכשיל בדבר שאסור לו כמו באבר
מן החי וכן כ׳ התו׳ חגיגה יג ,בהא דאמרינן דאין מוסרין דברי
תורה לכותי שהקשו ת״ל דכיוון דנכר העוסק בתורה ח״מ א׳כ המלמדו עבר משום
לפגי עור לת*מ ,וא׳ל דאי׳ירי בשבע מצוות שמותר ללמוד דבהם איכא מ צ ו ה למוסרם

וללמדם

מnt ,
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וללמדם ותירצו שם דאיירי דיש כותי אחר ד,מלמדו דליכא לפני עור מ״מ אסור
משום שנאמר לא עשה כן לכל גוי כר.
ליי] ובהא דאסרו לשאת ולתת עם הנכרי ביום אידם (וג׳ ימים קודם] נסתפק הש״ם
ע״א ו .אם הטעם הוא משום עור לת״מ ,וכ׳ רש" י דמזבין לי׳ בהמה ומקריבה ׳

לע״א וב״ג נצטוו על ע״א ,וכ׳ עוד דנהי דאמרינן (ב״ק לח ).עמד והתירן ,מיהו
אל יעברו על ידך שהרי עתידין ליתן את הדין על שאין מקיימין ,ואע״ם שאין
להן שכר בקיומי׳ [רק כאינה מצווה ועושה] ואהבי קעבר ישראל משום לפני
עור לת״מ ע״כ.
לי] ומכל זה מוכח שאסור לישראל להכשיל לב-נ באחד משבע מצוות שלהם וע״ב
יש נפק״מ לישראל לידע דיני שבע מצוות ב״נ ופרטיהם כדי להזהר
מלהכשילם בהם [ומטעם זה כתבתי הקונטרס דיני ב״נ באריכות בס״ד].
לי] אמנם יש דיעות שס״ל דכיוון דאמרינן ב״ק לח .עמד והתירן להן א״כ שוב
אין שייך בהם משום לאו דלפני עור ואין כן דעת הרמב״ם שהאריך
וביאר בפרטות כל דיני שבע מצוות של ב״נ כמבואר בדבריו בסוף הל׳ מלכים ומוכח
שס״ל שהן חייבין להזהר בהן והמכשילן בזה בוודאי עובר משום לפני עור לוז-מ.
לח] [ועיין במנ״ח בקומץ מנחה סי׳ רלב שחידש דכיוון דקיי״ל ב״נ ששגג באחת
ממצוותיו הוא פטור מכלום במש״ב הרמב״ם (פ״י מלכים ה׳י׳א) א״ב
המכשילו שנותן לו אבר מן החי ואומר לו שהוא בשר מן הנבלה אין בזה משום
לפני עור ,דהא הב״נ הוא שוגג גמור בזה וכ״כ בס׳ חמדת ישראל לט :ולא ראה
.שכבר קדמו במנ״ח ושוב מצאתי שבדף הא :הרגיש מזה אמנם הביא משם ח״א
שהקשה על המנ״ח בזה מדברי הרדב״ז המובא בס׳ ארעא דרבנן סי׳ שלט שב׳
ז־אפילו אם הנכרי אומר מותר עובר על לפנ״ע והג׳ ז׳ל דחה שבזה בוודאי איכא
לפ׳ע דבזה חייבה רחמנא אבל בשוגג בלא כוונה י״ל דעלינו שום איסור וליכא
בזל ,משום לפ״ע ע״כ].
לט) והנה מצינו שהגורם תקלה לחבירו הוא נכנס תחתיו לעונשין כמש״כ רש״י עה״ת
בפסוק ונשא עונה [במדבר ל—טז) שהבעל שר,פר לה אחרי יום שמעו
והאשה שוגגת או מוטעה לומר שהנדר מופר ובעלה גרם לה התקלה ע-כ נענש
בעבורה ועיין ברמב׳ן שם ומוכח מדבריו שמי שמכשיל חבירו בשוגג ענשו יותר
מהמכשילו כשעובר במזיד שאז אינה אלא שעבר משום לפ״ע אבל המכשילו לעבור
בשוגג נכנם תחתיו לעונשים.
ם] ונראה שפרט ללאו זה הוא גם הא דאמרינן (פסחים מ ):בגד שאבד בו כלאים
לא ימכרנו לנכר משום דהדר מזבן להו לישראל ובן לא יעשנו מרדעת
ז לחמור שאינו ניכר ושמא יעשה ממנו טלאי ע״ג בגדו ,ומהאי טעמא אמרינן שם
בהאי ארבא דחיטין דטבער ,בנהר שאסור למוכרו קודם הפסח אפילו לנכרי שמא יחזור
וימכרנו לישראל אלא צריך למוכרו קבא קבא לישראל שיכלה עוד קודם פסח ,וכן
י בההיא כריא דחיטי דנפל עליי׳ חביתא דיין נסך אסור לזבוני׳ אפי׳ לנכרים שמא
יזבננו לישראל אלא יטחננו ויאפה מהם פת וימכרו לנכרי שלא בפני ישראל שלא
• יבא הישראל ליקח ממנו וכמבואר ע״א ס*ה( :ועיין יחד לד סעיף יא ברמ״א שם)
ועיין ברמב״ם פ״ד מהל׳ מלוה ה׳ב שר,מלוה בריבית עובר ד,מלוה והלוה והסירסוד
משום לאו דלפ״ע ח״מ ועיין במל״מ שם כמה חידושים בזה ,ועיין ב״מ םו״פ איזהו נשך.
מא] רכל זה כדי שלא לגרום מכשול לישראל ,והמה סרטים וענפים ללאו דלפני עור
ואפילו
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ואפילו באיסור דרבנן אסור להכשיל בכה״ג ,ועיין [יריד סי׳ קיב סעי׳ יא] פת על
ישראל שאפאה עב־ים בלא חיתוי ישראל אסור ,ואסור לזבוני לנכרי דלמא ימכרנו
לישראל וצריך לחלקו לפנינו לשנים שבכה״ג אסור לקנור־ז פת נכרי דחיישינן׳ שגיא
הוא פת איסור עיי״ש ,ואמרינן וחולין צד ).אסור למכור גדט לנכרי שמא יחזור
וימכרנו לישראל במקום שמכריזין ולא הכריזו ועיין בסוגיי׳ שם.
מב] ומעניין זה הוא מש״כ הרמב׳ם בסוף הל׳ כלאים <פ״י הל׳״א) המלביש כלאים
לחבירו שהמלבוש עובר נש ם ולפני עור לת״מ ועיי״ש בכ״מ הפרטים
בזה ,וכן מצעו במטמא לכהן שעובר משום לפ׳ע כמבואר ברמב-ם פי״ג מהל׳ אבל
אמור
ה״ה ועיי• ש בלהיט ,והנה קיי׳ל דאסור לטמאות לכהן קטן כז־כ׳
אל הכהנים ואמרת כו׳ וויקרא כא-א> ודרשינן בתו״ב להזהיר גדולים על הקטנים שלא
נסייע בטומאת הקטניבש בידים ,וכיו״ב דרשינן בשרצים ובדם כמבואר יבמות קיד.
וממנו למדין דאע״ג דקיי׳ל דקטן אכ״נ אין בי״ד מצויין להפרישו מ״מ אסור
לספות להם איסור בידים [ועיין בטור חו־מ סי׳ שמג ויו״ד שענן ,ונראה דכל זה המה
פרטים ג״כ ללאו דלפני עור.
מג] ויותר מזה מצינו (שבת נד ):שכל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ובאנשי
עירו ובכל העולם ולא מיחה נתפס עבורם וזה וודאי סרט למצוות תוכחה,
מ״מ נראה שיש לכוללו ג״כ בלאו דלפני עור דכיוון שיש בידו למחות להם מצווה
להפרישם מהחטא ולא להניח המכשול לפניהם ,ועיין משיב הרמב״ן עה״ת בפסוק
ארור אשד לא יקום את דברי התורה הזאת (דברים כז-כו) שהביא מהירושלמי
סוטה שאמרו אשר לא יקום וכי יש תורה נופלת כו׳ רשב׳י אמר זה בי״ד שלמטן
ועל דבר זה קרע יאשיהו ואמר עלי להקים ,ואמרו עוד למד ולימד ושמר ועשה
והיה סיפק בידו להחזיק ולא החזיק הר״ז בכלל ארור ,שעל המלך והנשיאים שבידם
להקים את התורה ביד המבטלים אותה ואינו מקיים ח״ו הוא בכלל עונש זד.
והמקיימה הוא בכלל ברוך.
מד] ועיין מש׳ כ הרמב״ן עה״ת (בראשית ג—יט עה״ס מה זאת עשית שב׳ מכאן
נוכל ללמוד עונש למחטיאי אדם בדבר [שהרי נענשה חוה והנחש על
שהשיאו והחטיאו לאדהיר לאכול מעץ הדעת] כאשר למדונו רבותינו זיל בפסוק
ולפני עור לית מכשול עכ״ל ולפי״ז מוכח שעניין האזהרה דלפני עור היא כנאמרה
ונשנית ונוהג גם בבי־נ שגם ב״נ מוזהר בזה שלא להכשיל אחר בחטא ,וכבר כתבתי
 .בזה בקונטרס דיני ב״נ ובב׳מ.
מה] אסרו חכמים <עיא טו >:למכור כל כלי המלחמה לעכוים ,אין מוכרין להם זיין ולא
כלי זיין ואין משהיזין להן הזיין ואין מוכרין להן לא סכין ולא קולרין
וכבלים ושלשלאות על ברזל ולא דובים ואריות וכל דבר שיש בו נזק לרבים (ו־מב׳ם
פי״ב רוצח הי״ב).
מי 1וכשם שאסור למכור לעכדם כך אסור למכור לישראל החשוד למכור לעכו״ם
שמחזיק יד עוברי עבירה ומכשילן (שם) ונראה שכל זה המה פרטים
ללאו דלפני עור ,דגם ביג מוזהרין על שפ״ד ת׳ עוד דיש לכוללו ג״כ בלאו דלא
תשים דמים בביתך.
מז! רק אסרו למכור כלי המחרישה לישראל החשוד על השביעית כדתנן (שביעית
ם״ה מ״ו) אלו כלים שאין האומן רשאי למוכרם בשביעית מחרישה וכל
כליה וכו׳ ועיי״ש כל הפרק וכל זד .מפני שאסור לדחזיק ידי ישראל שעובדין
בשביעית
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בשביעית לפי שאסור לההזיק ידי עוברי עבירה והיינו מטעם הלאו של לפני עור
לת-מ ,ורק בדבר שיכול לתלות שצריך לה למלאכה המותרת מותר למוכרו (רמב״ם
הל׳ שמיטה ויובל פ־ח> ולא התיר־ זה אלא מפני דרכי שלום כדתנן (שביעית פ״ה מ׳־טז.
מח 1ונראה שמה דמצינו שאסרו ליקזז דבר מגנב וכל דבר שחזקתו שהוא גנוב
אסור ליקח אותו כמבואר במשנה (ב׳־ק קחי  >:ובכל הסוגיי׳ שם ,ועיין
ברמב״ם פ״ו גניבה הפרכים בזה ,ונראה שכל זה הוא מטעם לפי שאסור להחזיק
ידי עוברי עבירה ונכלל בהלאו ז־כ׳ לפ״ע לת־מ וכדאמרינן קידושין נו :לאו עכברא
גנב אלא חורא גנב.
מם] והנה הפירוש הפשוט של מקרא זה דב׳ לפני עור לת׳מ היה מורה שאסור ליתן
אבן נגף לפני סומא שלא יכשל בו ,אמנם כנראה שחכז״ל הוציאו הקרא
•מפשטו ופירשוהו שלא ליתן עצה רעה לחבירו ,ושנכלל בו שלא להכשיל לחבירו
בדבר חטא ,ועיין במנ״ח שהניח זה בצ״ע דמנלן דאין הפסוק כולל נ״ב הפירש
הפשוט ,ובעלמא אמרינן דרק בגי מקומו׳ הלכה עוקרת הקרא עיין סוטה טז ,.וביבמות
בב .אמרינן ז בכל התורה כולה אין מקרא יוצא מידי פשוטו לבד בהפסוק והיה
הבכור (דברים כה— 0הנאמר גבי ייבום דשם באה הגז״ש ואפיקתי׳ מפשטי׳ לגמרי׳
ולא מצינו כן עוד בשאר מקומות.
 ]1ועיין במל’מ (פ״ד מהל׳ מלוה ה״ו) בד״ה כתב הרב בעל כנה״ג ,שב׳ דשאני
הכא משום היקשא דחרש או משום דב׳ סמוך לי׳ ויראת מא׳ ע״כ הוציאו
הקרא מפשטא שלא בא ללמד על משמעות פשוטו אבל מ״מ בקרא דב׳ (דברים בו-חי)
ארור משגה עור בדרך ,שם הפי׳ הוא כפשוטו.
נא) והנה סמוך להל׳ת דב׳ לפ׳ע לת״מ כת ב בסופו דפסוק ויראת מא׳ וך רש״י
לפי שהדבר הזה אינו מסור לבריות (אם דעתך בהעצה שאתה נותן לו
דיא לטובה או לרעה] ע" כ כ׳ בי׳ ויראת מא׳ המכיר מחשבותיך ע״כ ונראה מזה
שמצור .זו היא נ״ב פרט למ״ע ש? יראת ה׳ וכשמרחיק המכשול מחבירו מקיים
עוד בזה מצוווז^עשתאחת־של-ויראת מאלקיך.
נב) עוד יש שייכות ללאו זה האזהרה למסית (מה״ש סי׳ תנה) שהזהירה תורה
שלא להסית שום אדם מישראל לע״א שנאמר במסית (דברים יג-יב) ולא
יוסיפו לעשות כדבר הרע הזה ,וגם האזהרה למדיח מה״ש סי׳ פיז שלא להדיח
עיר מישראל לעבוד ע״א ואזהרתו מז־כ׳ (שמות כג-יג) לא ישמע על פיך ושניהם
המסית והמדיח עונשים בסקילה וכבר הזכרתי לאווין הללו בחלק קונטרס דיני ב״נ בס״ד.
) -- ------------- -------------
סימריל

מצוות עשה להוכיח החוטא ימה״ש סי׳ ר״מ>
ים—יז> הוכח תוכיח את עמיתך.

שנאמר (ויקרא

א] עיקר המצוד .היא שנצטווינו להוכיח החוטא או מי שירצה לחטוא ולמנוע אותו
ממנו במאמר התוכחה ,ולא יאמר אדם די לי שאני לא אחטא ויה לי
בחטאו של אחר כי זה היפך תתורה שצווה אותנו שלא נחטא ושלא נניח לאחרים
מאומתינו שיחטאו ,ואם רואין מי שמשתדל למרוח חייבין אנו להוכיחו ולהשיבו
(כלשון הרמב״ם בספר המצוות סי׳ רה).
ב] בכלל המצוה היא שכשיחטא איש לאיש נוכוחנו בדברים ולא נטור השנאה
בלבבינו אלא נוכיחנו עד שלא ישאר דבר בנפש (שם) ומצד זה יש
במצוות
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סימן לח

לפני• עור לא תתן מכשול
ולפני עור לא חתן מכשול (י־ט י־ד).

א
ב׳ נדרים ביסוד הלאו
כתב החינוך במצוה רל״ב "לא להכשיל
בני ישראל לתת להם עצה רעה"

וממונו ,וזה האיסור להשיא לחבירו עצה
רעה וכדו׳ בשאר עניני הרשות ,וגדר שני

ובמנ״ח תמה על המבואר בלשונו דאין

איסור אלא בהכשלת בני ישראל ולא
בהכשלת נכרי והלא מבואר להדיא
בעבו״ז ו׳ ע״ב מנין שלא יושיט אדם כוס

שיסודו בין אדם למקום והוא האיסור
להכשיל את חבירו בדבר עבירה ויסוד
איסור זה בין אדם למקום הוא דבשם
שנצטוה האדם שלא לעשות את הרע בעיני

יין לנזיר ואבמ״ה ?בני נח וכו׳ ולא
מסתבר לחלק בין מכשילו בעצה רעה או
שמכשילו באיסור ,ומתוך כך הסיק דאסור

ה׳ כך נצטווה שלא להכשיל אחרים
בעשיית הרע ושלא יחטא אחר על ידו ,וכך
קיבלו חז״ל או הבינו בעומק דע״ק דלאו

להשיא עצה רעה לנכרי משום לפנ״ע,

זה מתפרש בשני גדרים שונים( ,ויסוד זה

ובאמת מצינו גם בלשון הרמב״ם לחלק

ידוע ונתבאר באריכות באחיעזר ח "ג סימן

בין ישראל לעכו״ם בזה כמבואר בלשונו

ס״ה אות ט׳ וסי׳ פ״א וכ״כ בשו״ת ערוגת

בסהמ״צ ל״ת רצ״ט "הזהיר מהכשיל

הבושם יו״ד סי׳ רל״ה ובשו״ת כת״ס יו״ד
סי׳ ע״ז וגם החזו״א רמז לגדר זה דלפנ״ע

קצתנו" וכו׳ הרי דאין איסור אלא
להכשיל את ישראל ,ובודאי צריך ישוב

בין אדם למקום ביו״ד ס״ב אות ז׳ עי״ש).

לקושית המנ״ח.
בזה פשוט לפי מה שכתבו
האחרונים דבאמת יש שני גדרים

ובד״ז יש פשר למש״כ הרמב״ם בשורש
ט׳ בהקדמת סהמ״צ דאין לוקין על
לפנ״ע משום דהוי לאו שבכללות מפני

שונים ביסודן בלאו דלפנ״ע ,גדר א׳ שהוא

שהוא כולל ,ולכאורה זה תמוה דכיון

בין אדם לחבירו וכשאר משפטי התורה

דמהות הלאו אחת היא שלא להכשיל את

מחבירו

חבירו אלא שהמכשולות רבים ומשונים

ונראה

שיסודן

מניעת

הצער

והנזק
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ר לש

הם אין זה לאו שבכללות ,וכי נאמר שלא

בשו״ת דברי חכמים סי׳ ל״ו דהנותן איסור

תגזול לאו שבכללות הוא כיון שאסור

דרבנן לחבירו אינו עובר מה״ת דאי אפשר
דהאוכל עובר באיד״ר והמושיט לו עובר

ולהנ״ל נראה דהוי לאו שבכללות כיון

מה״ת עי״ש .וקשה דלמה לא יהא בו

שהוא כולל שני ענינים שונים ביסודן

איסור דאורייתא דלא גרע מעצה רעה וכבר

זמ״ז .אך באמת אין זה נכון דהרמב״ם

תמה בזה במנ״ח במצוה רל״ב ובמצוה

כתב שם דהוי לאו שבכללות כיון שכולל

שכ״ג עי״ש.

לגזול קרקע ומטלטלין וכסף ושו״כ וכדו׳,

ענינים רבים ודו״ק .ועוד הוי אמינא לפי
המהלך הידוע של כמה אחרונים דלפנ״ע

וצריך לומר בדרכו של האחיעזר שם דאם

הוי כסניף לכל לאו ולאו דמשו״ב הוי

בשוגג

כולל ענינים רבים ,אך כבר נתבאר לקמן

אות ב׳ את הנלענ״ד דדרך זו רחוקה היא

— ובאמת נראה דסברי דאף דשורש הלאו
וענינו אחד הוא מ״מ כיון שעניניו שונים

ומשונים דהיינו אבן בדרכו של עור עצה

רעה הכשלה בחטא וכדו׳ חשיב לאו
שבכללות ודו״ק.

*־־"־“והנה נחלקו הראשונים אם יש לפנ״ע
באיסור דרבנן דהרמב״ן בעבו״ז

כ״ב ע״א והריטב״א בריש מו״ק סברו

מכשילו

באיסור

דרבנן

באמת עובר המכשיל באיסור תורה דבודאי

לא גדע איסור דרבנן מעצה רעה ,אך

כשהנכשל אינו שוגג אלא מזיד אין גדר

לפנ״ע בין אדם לחבירו אלא גדר איסור
בין אדם למקום דאסור לו להביא אחרים

לידי עבירה בזה נחלקו הראשונים אם

איד״ר הוי בכלל מכשול וז״פ וברור.
ולפי״ז מילתא בטעמא היא דאין איסור

להשיא עצה רעה אלא לישראל
ככל המצוות שבין אדם לחבירו וגם למה

דקיי״ל גזל עכו״ם אסור מה״ת אין זה אלא

דבאיסור דרבנן ליכא לפנ״ע כלל ור״ת

משום גזה״כ כמבואר וזה כונת הרש״ל

ס״ל בתוס׳ בעבו״ז שם דמלאכת חול

שהביא שם המנ״ח דהתורה לישראל ניתנה

המועד דאסור מדרבנן יש בה לפני עור,

דכל המצוות שבין אדם לחבירו לתיקון

אך בחידושי הר״ן שם כתב דאף לשיטתו

החברה אין בהם איסור אלא שלא להרע

ליכא אלא לפנ״ע מדרבנן .ובשו״ע או״ח

ולהזיק לישראל ,אבל בלפנ״ע שבין אדם

סי׳ קס״ג סעיף ב׳ ברמ״א משמע דלהלכה

למקום פשוט שיש איסור אף בהכשלת

באיסור דרבנן יש לפנ״ע

הגוי דכיון שנצטוו ב״נ על ז׳ מצוות הרי

דמבואר שם דהנותן פת למי שלא נטל ידיו

שרצונו ית״ש שלא יעברו בעבירות אלו

עובר בלפנ״ע אף דנט״י מדרבנן ובפמ״ג

ומצוה הישראל שלא יעשה הרע בעיני ה׳

שם כתב דהוי לפנ״ע דרבנן וכ״כ השד״ח

על ידו ופשוט.

קי״ל דאף
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ב
אם לפנ״זן איסור ׳עצמי הוא או כסניף של כל חטא וחטא
הרא״ש בברכות כ׳ ע״ב דאם נשים פטורות

וידועים דברי הגרש״ק בשו״ת אמונת
שמואל סי׳ י״ד דמי שאינו בר

מבהמ״ז מה״ת אין הם בכלל ערבות עליה

תיובא בעבירה מסוימת אין עליו לאו

ונחלק בזה עם הדגול מרבבה שם והדברים

דלפנ״ע כשהוא מכשיל בו אחרים( ,וגם

ידועים ,וכעי״ז מצינו בטור יו״ד שע״ג

הפלתי בסי׳ כ״ז סק״ב רמז לסברא זו
וביאר בזה למה נקטו חז״ל תרי גווני דיין

שכתב דכהן מצווה שלא לטמאות כהן קטן
ומשמע דישראל אינו מוזהר בכך ובגור

לנזיר ואבמ״ה לב״נ ,דהו״א דבכוס יין
לנזיר ליכא איסורא כיון שהוא אינו נזיר

ומותר ביין ,אך הפלתי לא ביאר למה אסור
באמת ואפשר דמ״מ נחשב בר תיובא כיון

אריה

למהר״ל

פרשת

אמור

נתחבט

בדבריו .ובאמת ג׳ דינים אלו ,לאו דלפני

עור ,האיסור לספות איסור לקטן ודין
הערבות אף דג׳ דינים שונים הם ,יש בהם

שיכול לקבל על עצמו נזירות וצ״ע,

צד דמיון בשורש ענינם ובכולם מצינו

עי״ש) .ותמהו עליו דמה לץ אם המכשיל
בר חיוב כיון שאצל הנכשל הרי הוא
מכשול ,ואף אם גדר זה דלפנ״ע בין אדם

שהאדם מחוייב ומצווה במצוות זולתו,

למקום הוא וענינו שלא יעשה אדם חטא
על ידו עדיין צ״ב בדבריו דאף אם הוא
אינו ב״ח בלאו זה מ״מ אסור לו להכשיל

בו אחרים שהם חייבים בו.

ובכולם מצינו סברא זו דרק המצווה
בעצמו מצווה על זולתו כמבואר ,ויסוד

הדבר נראה כמבואר דבכל אלו י״ל דהוי
כענף של עצם המצוה דמלבד שהוא

מצווה בעצמו מצווה הוא גם על מצות

אחרים כנ״ל.

3׳

וביאור ד״ז נראה ע״פ מה שיש לחקור
בלאו זה אם מילתא באנפי נפשיה

ונראה לכאורה שנחלקו בשאלה זו הר״ן

והמאור

הוא וגדר עצמאי יש בו דאסור לאדם
להכשיל אחרים בחטא או שמא כסניף הוא
לכל חטא וחטא וכאחד מחלקי העבירה

בסנהדרין

ע״ד

ע״ב,

דשיטת בעה״ט דלפנ״ע דעבו״ז יהרג ואל
יעבור

דהוי בכלל

אביזרייהו דעבו״ז

והר״ן ס״ל דאין לפנ״ע דעבו״ז ביהרג

הוא דמלבד האיסור שעל האדם לעשות
מעשה נצטוה גם שלא יעשו אחרים דבר
זה על ידו .וכעין זה ביאר רעק״א בהגהות

יש בו לתא דאיסור שבו הוא מכשיל

לאו״ח סי׳ רע״א גדר הערבות דרק במצוה

אחרים והר״ן ס״ל דאין בלפנ״ע גדרי

שהוא מצווה בה ערב הוא גם על אחרים

החטא שבו הוא מכשיל את חבירו אלא

שיקיימוהו ,וביאר בדרך זו את דברי

גדר עצמי הוא וכנ״ל.

ואל יעבור ,ומסתבר דדעת המאור דלפנ״ע
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ואפשר דהר״ן לשיטתו בשבת ג׳ ע״א
דהתוס׳ הקשו שם במה שאמרו
דפשט העני את ידו לפנים ונתן בעה״ב

__אשר

ואוצר החכמה!

רמא

ע״ה נמצא הוא נותן מכשול ויש לו חלק

בעבירה" וצ״ע מה הוסיפו חכמי הדורות
על חכמי הצרפתים ולכאורה דבר אחד
אמרו ,ונראה לכאורה שחכמי הצרפתים

לתוכו הוי פטור ומותר ,והלא בעה״ב
עובר בלפנ״ע ותירצו דמיירי בעני נכרי,

נקטו כשיטת הר״ן דאף שהוא גורם לע״ה
להכשל אין לו חלק בעבירה אלא איסור

והר״ן תי׳^דפמןר ומותר מאיסורי שבת
קאמר ,וכתב רעק״א שם דנפ״מ לעגין
שאינו נעשה מומר לכל התורה ,הרי דעת

בעלמא הוא שגרם לו לחטוא וחכמי
הדורות חידשו דיש לו חלק בעבירה

הר״ן דאינו נעשה מומר לכה״ת ע״י

וכשיטת בעה״מ הנ״ל.

לפנ״ע

דמלאכות

שבת כשיטתו

דאין

שבו

הוא

בלאו דלפנ״ע גדר החטא

וזה נראה ביאור דעת האמונת שמואל

דאין איסור לפנ״ע אלא בעבירה

מכשיל חבירו.

שהוא בר חיוב בו דס״ל כשיטת בעה״מ

(אמנם אין הכרח דנחלקו בגדר דלפני

עור

ואפשר

דיסוד

דלפנ״ע כענף מגוף החטא הוא ואם אינו
מצווה בשורשו גם בענפים אין לו חלק

פלוגתתן

בגדר אבוזרייהו וכמו שביארתי דבריהם
במנחת אשר לפסחים סי׳ כ״ז אות א׳

ונחלה ודו״ק בכ״ז.

עי״ש ודו״ק).

אמנם אף שנתברר דמצינו כגדר זה בהני

וכשבת ד׳ ע״א הקשו בתוס׳ במ״ש וכי
אומרים לאדם חטא כדי שיזכה

ג׳ עניני ודאי שאינם תלוים זה בזה
ואף אם נניח כדברי רעק״א בערבות והטור

חבירך ממה שהתירו לחבר לעשר שלא מן

בטומאת כהנים אין הכרח בדברי הגרש״ק

המוקף על פירות טבל שנתן לע״ה ותירצו

לגבי לפני עור ובאמת דבריו דברי חידוש

דשאני התם שעם הארץ בא לחטא ע״י

הם דבלפני עור דהוי לאו בפנ״ע לכאורה

חכמי

מסתבר טפי דהוי גדר עצמי ולא כסניף

הצרפתים שלא נאסר שם אלא מפני שאם

וענף לשאר איסורי תורה ,אך מ״מ זה דעת

יחטא ע״ה נמצא חבר גורם לו אבל בזו
שאינו גורם לו לא התירו ,וחכמי הדורות

האמונת שמואל וכעין סברת רעק״א
בערבות והטור בא״ב ודברי הטור בהא

מוסיפין בתירוץ זה שאף החבר אילו חטא

דאסור לטמאות כהן קטן כנ״ל.

החבר,

ובמאירי

כתב

"תירצו

ג

לפנ״ע בשוגג
כתב המנ״ח בקומץ המנחה מצוה רל״ב

שוגג הוא ,לא עבר אלפנ״ע כיון דשוגג

דהמכשיל חבירו בעבירה והנכשל

הוא והוי ליה כאילו לא עשה דבר.

מנחת אשר  -ג (ויקרא) :וייס ,אשר זעליג«תנ״ך;» ) )9עמוד מס 250הורפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ו»
מנחת

רכוב

פרשת קדושים

« )ר

ובמכשיל גוי בכה״ג לא עבר בכלום

והלא גמ׳ ערוכה היא ביומא פ״ו ע״ב

והמכשיל ישראל שעבר בשוגג עובר "בלא

דשוגג הוי מכשול דהקשו עה״ב "שובה

תאכילום" ולא בלפנ״ע עי״ש.

ישראל עד ה׳ אלקיך כי כשלת בעונך" קרי

ולכאורה

דבריו תמוהים מאוד מגמרא

ליה עון דמשמע מזיד וקרי ליה מכשול

וסברא ,דהלא פשוט הוא דגם

דמשמע שוגג עי״ש ,הרי דמכשול משמע

שוגג חוטא הוא שהרי צריך כפרה ואין

שוגג ,וא״כ פשוט לכאורה דאף שוגג

כפרה ללא חטא ובשער הגמול להרמב״ן

בכלל לפנ״ע לא תתן מכשול (ובש״ך יו״ד

ביאר דשוגג חוטא הוא וצריך כפרה משום

קנ״א ס״ק ו׳ משמע דאין לפנ״ע אלא

שהיה לו ללמוד ,וכיון שחוטא הוא נראה

במכשילו בשוגג אבל אם הנכשל הוא מזיד

פשוט דהוי מכשול ,ויש להביא ראיה שלא

אין בזה איסור דאורייתא ועי״ש בדגול

כדבריו גם מדברי התוס׳ בעבו״ז ו׳ ע״ב

מרבבה ,אך בכמ״ק מבואר דאף במזיד יש

שכתבו דמשו״ה נקטו כוס יין לנזיר משום

לפנ״ע וכך מבואר גם ברמב״ם פרק י״ב

דלא בדיל מיניה ושמא ישכח שהוא נזיר

מרוצח הי״ד דהמסייע לגזלן עובר בלפני

אבל בשאר איסורים אין לחוש שיעבור

עור עי״ש ודו״ק).

עליהם במזיד ,ומבואר מדבריהם דעיקר
החשש בכוס יין לנזיר הוא שמא ישכח

וישתה ויכשל בחטא הרי דאף בשוגג שייך

לפנ״ע ,וכך נראה גם מדבריהם בשבת ג׳
ע״א שהקשו דלמה פטור ומותר הלא עובר

ומגודל

התמיה נראה שאין כונת המנ״ח
לשוגג הצריך כפרה אלא לשוגג

הקרוב לאונס הפטור אף מחטאת דהנותן

בלפנ״ע ומסתמא מיירי בשוגג כמו שאמרו

לחבירו לאכול אין המקבל צריך לחשוש

שם "פטורי דאתי לידי חיוב חטאת" ,הרי

שמא האכילו נבילה ולא בעי לאסוקי

דגם המכשיל את חבירו השוגג עובר

דעתיה שמאכל איסור הוא והוי כאונס

בלפנ״ע ,וגם בעיני הלח״מ פשוט היה דאף

משא״כ בכל הני דלעיל הוי קרוב לפשיעה

בשוגג שייך לפנ״ע כמבואר בדבריו בפ״ב

כשכחה ,אך עדיין צ״ע מדברי התום׳

ממלוה ולוה הלכה ז׳ בהא דב״מ ע״ה ע״ב

בבכורות כ״א ע״ב ד״ה התם שכתבו

דאסור להלוות בלי עדים דעובר על לפנ״ע

דמוכר בהמה לחבירו לשחיטה ושחט אותו

דאין צריך לחשוש שהלוה יזיד ולא ישלם

בו ביום עובר בלפני עור ולכאורה פשוט

אלא שמא ישכח ,הרי דפשוט לו דגם

דלוקח לא בעי לאסוקי דעתיה ,וקצת יש

בשוגג עובר בלפנ״ע.

לחלק בין איסור דאותו ואת בנו דיותר יש

וביותר קשה בעיני כיצד עלה על דעתו

לו ללוקח לחשוש מלהשוש שמאכילו

של המנ״ח דבשוגג אינו עובר

איסור .וצ״ע בזה.
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רמג

אשר

פרשת קדושים
ד

כשלא נעשה ■עבירה בסוף
והנה נחלקו האחרונים אם בסוף לא נכשל

את האיסור לעבור בו ואין זה ענין לסברת

חבירו אם עובר ובשו״ת פני יהושע
חו״מ ט׳ כתב דאינו עובר וכ״כ החזו״א

דברי מי שומעין ,ודו״ק בזה כי נכון הוא.

אך לכאורה יש להוכיח מדברי הגט׳

שם וביד מלאכי ואחיעזר שם כתבו דעובר
עי״ש ,ולכאורה יש להעיר מדברי התום׳

בקידושין ל״ב ע״א דהקשו ודלמא
רתח וקעבר בלפני עור הרי דרק אם בסוף

בסנהדרין כ״ט ע״א שהקשו רכל מסית
יפטור עצמו בטענת דברי הרב ודברי

ירתח בנו ויעבור על כיבוד אב עובר אביו
בלפני עור ואם לא יעבור הבן גם האב

התלמיד דברי מי שומעין ותירצו דמ״מ

המכשילו לא עבר וכך מבואר בב״מ ע״ה
ע״ב דרק אם הלוה לא ישלם בסוף עובר
הלוה בלפנ״ע כשהלוהו בלא עדים הרי

נצטווה בלאו שלא להסית (משא״ב נחש
שלא נצטווה יכול היה לפטור עצמו

בטענה זו כמבואר שם בגט׳) ,וכתתם
דכיון דעבר בלאו והסית נתחייב אף אם

דליכא לאו לפנ״ע אלא כאשר בסופו של

דבר נעשה חטא על ידו.

חבירו לא עבד עבו״ז ,ואת״ל דבלפנ״ע

ונראה בזה דכאשר יש הכשלה מוכחת
כגון במושיט יין לנזיר ואבמ״ה

אינו עובר אא״כ חבירו נכשל בחטא יפטור
עצמו בטענה זו דדברי מי שומעין כאשר
הנכשל עובר במזיד וכמו שהקשו התוס׳
במסית .אך באמת נראה דלק״מ דמסית כל

לבן נח ונראה שהם מתכונים לאכול אפשר
דעובר אף אם בסוף לא אכלו משום סיבה

שנתחדשה ובכה״ג יש להסתפק כנ״ל ,אבל

חטאו במה שהסית והדיח את חבירו
לעבור על דברי הרב ובזה יש טענה בפיו

כאשר אין מעשה ההבשלה ברור ומוכח

דלא היה לו לשמוע לדברי התלמיד וכעין
שאמרו בשליח לדבר עבירה דהיה לו

כהני ...הקידושין וב״מ דיש רק חשש
שאחרים יכשלו על ידו אבל אין עצם

לשמוע לדברי הרב ואם עבר אין זה משום

המעשה מתפרש כנתינת מכשול בודאי

הסתה שלו ,אבל בלפנ״ע אין חטאו על

אינו עובר אלא אם כן נעשתה עבירה על

שהסית חבירו לעבור אלא על שסיפק לידו

ידו בסוף ,ודו״ק בזה.

ה

לפנ״ע במחשבת עבירה
והנה יש לעיין אם מותר להלוות לחבירו
בלא עדים כשהוא מכוון בלבו
למחול לו אם בסוף לא ישלם דלכאורה

אינו עובר בלפנ״ע כיון שהלוה לא יעבור
בכלום גם אם לא ישלם ,אך יש להוכיח

דיש לפנ״ע

אף

במכשיל
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את

חבירו

רכוד

פרשת קדושים

מנחת

במחשבת חטא בלבד דבקידושין ל״ב ע״א
אמרו דרב הונא קרע שיראי באנפי רבה
בריה לבדוק אם רתחן הוא והקשו דלמא

רתח

וקעבר

בלפנ״ע

ותירצו

דמחיל

ליקריה ,וכתבו התום׳ דצ״ל שהודיע לבנו
שהוא מוחל על כבודו שלא יהא כמתכוין
לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה

שצריך כפרה וממילא המכשילו במחשבת
איסור עובר בלפנ״ע ,אך מ״מ נראה דלפי

דברר הלח"מ הנ״ל רכל החשש הוא
שהלוה ישכח לשלם מותר ללותו בכונת
מחילה ראם ישכח הלוה אין כאן לא

עבירה ולא מחשבת עבירה ,ודו״ק בכ״ז.

בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה ,ב׳
המתייחד עם אשה כשבעלה בעיר והיא
אינה יודעת שבעלה בעיר צריך להודיע

כדי שלא יעבור בלפנ״ע ,עי״ש.

אמנם לענ״ד יש לחלק דרק במתכוין
למעשה עבירה צריך כפרה על
רצונו ומחשבתו וכהא דמתכוין לאכול
בשר חזיר וכן בהא דקידושין ל״ב ע״א

דקא רתח ופגע בכבוד אב והתכוין למעשה

לעבירה ,אבל בחוסר זהירות בעלמא כגון
שלא שאל על כשרות מאכלו אף דהוי
פושע וצריך כפרה אם אכל איסור מ״מ אם
באמת אכל היתר אפשר דאין צריך כפרה

וראיתי במנחת שלמה בסי׳ ל״ה אות ד׳

דהלא לא התכוין לעבירה אלא שלא נזהר

שחידש שני דינים מכח דברי
התום׳ הנ״ל .א׳ מי שחבירו אוכל אצלו
ולא בירר אם המאכל כשר כשהיה עליו
לברר ,דחייב המארח להודיעו שהאוכל
כשר דאל״ב עובר בלפנ״ע דמתכוין לאכול

כדבעי ,וגם במה שחידש בדין יחוד יש
לעיין אם ביחוד שאינו מעשה עבירה אלא
מציאות מסויימת אמרינן גדר זה (וגם יש
לדון במש״כ האח׳ אם באיסור דרבנן צריך

בשוגג כפרה ואכמ״ל בכ״ז).

ו
לפנ״ע כשוא״ת
יש לעיין במי שחבירו נכשל על ידו בחטא

מבערו והפמ״ג ציין לדברי המל״מ בפ״א

אך הוא אינו עושה מעשה אלא
שחבירו נכשל על ידו בגופו או בממונו

מכלאים הלכה ו׳ שם פירש המל״מ את
דברי הרמב״ם דיש לפנ״ע אף בשוא״ת

ואין הוא מונע את חבירו מלחטוא אם

מדכתב

לגוי

עובר בלפנ״ע או שמא אין איסור לפנ״ע
מה״ת אלא במעשה ולא בשוא״ת.

להרכיב לו אילני כלאים (והכסף משנה

ובספק זה העיר הפמ״ג בסי׳ תמ״ג באשל
אברהם ס״ק ה׳ אם מי שיש

לחבירו חמץ תח״י עובר בלפנ״ע אם אינו

דאסור

להניח

לישראל

פירש דמיירי באומר לו והוי אמירה
לעכו״ם) אך מדבריו שם בפ״ח ה״ב משמע

דבאמת אין לפנ״ע אלא במעשה מדכתב

ד״אסור

לישראל

ליתן

בהמתו
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לגוי

מנ>

פרשת קדושים

להרביעה לו" ומשמע דאם הוא עשה כן

מעצמו אין_הישראל עובר ,ועיין בשו״ת
הרדב״ז סי׳ אלף תקס״ד שכתב בדברי
הרמב״ם הנ״ל בפ״א דמיירי במרמז לגוי

לעשות כן ולא בעושה כן ממילא ,וצ״ע
עדיין בזה.

אשר

רמה

אך אם אין איסור בלפנ״ע בשוא״ת
לכאורה נראה דאין זה נכון דכאשר
יכבדנו לאכול מכשילו בקום ועשה ואם
לא יכבדנו אין זה אלא שוא״ת ,אמנם
אכשר דקבלת האורח ואירוחו בביתו
ומניעת כיבודו הוי כקו״ע דהלא מתייחס
אליו באופן פוגע (לפי הרגשתו) והוי

והנה בשו״ת מהרי״ל דיסקין בקו״א אות
קמ״ד הקשה בעכו״ם הכופה את

כמכשילו בקום ועשה.

ישראל לעבור על א׳ ממצות התורה

אמנם מדברי המנחת שלמה נראה דאף

דלדעת הרא״ש מותר לו ליהרג ולא לעבור

אם נחשיב את האירוח לשוא״ת

אף בשאר מצוות התורה שדינם יעבור ואל

וננקוט דבשוא״ת אין איסור לפנ״ע ,עדיין

יהרג ,דמ״מ הישראל עובר בלפני עור
שמכשיל את הגוי באיסור רציחה ומשום
כך יחוייב הישראל לעבור ולא ליהרג ,ואם

יש מקום לדון ולהתיר להאכילו וזה
שחידש שם דאין זה מכשיל אלא אדרבה
ממעט מכשול והרי זה דומה למאכילו
איסור קל כדי להצילו מאכילת איסור

נאמר דבשוא״ת ליכא איסור דלפנ״ע
לק״מ ,אך אף אם נאמר דיש לפנ״ע אף

בשוא״ת פשוט לענ״ד דכל קושיא זו

תמוה ,דבודאי אינו חייב לותר על זכותו
לקדש

שם

שמים

במעלות

קדושים

וטהורים כדי להציל רוצח שפל מפשעו
וזפ״מ ,ועיין לקמן אות ז׳ שביארנו דאף

אינו מחוייב לותר על זכותו הממונית כדי
שלא להכשיל את חבירו בשבועת שקר,
ודו״ק בזה.

והנה כתבתי במקום אחר לגבי המבואר
בשו״ע או״ח סי׳ קס״ט ס״ב דאסור
ליתן אוכל למי שלא יברך עליו דבזמן הזה

חמור דמסתמא מותר וכעושה חבלה קטנה
להצילו ממחלה גדולה עי״ש.

»״אף באמת יש לדון טובא בדבריו דיש כאן
ב׳ נידונים שאין האחד דומה לחבירו,
דאף דפשוט דבדיני חובל אין איסור

בחבלת רפואה והצלה דאין זה "חובל
בדרך נציון" (כלשון הרמב״ם בפ״ה הלכה
א׳ מהלכות חובל ומזיק דרק בכה״ג יש

איסור חובל) מ״מ אין מזה ראיה דמותר

להאכיל לחבירו איסור קל להצילו מאיסור

חמור דהמאכילו עובר בלפנ״ע וכשאוכל
מעצמו אין חבירו עובר בכלום ועוד

כראוי לו יגרום לשנאת ת״ח ושומרי

דבסנהדרין פ״ד ע״ב למדו מואהבת לרעך
כמוך דכל שהיה עושה לעצמו אין בו חטא

מצוות מותר לו לכבדו דאיסור שנאת חינם

בעושה לחבירו ומטעם זה התירו חבלת

ושנאת ת״ח חמור טפי מהאוכל בלא ברכה

רפואה עי״ש ,אך מ״מ יש לטעון דאין זה

וכ״כ במנחת שלמה סי׳ ל״ה אות א׳.

מכשילו אלא מצילו וכמ״ש המנח״ש

אם יש חשש שאם לא יכבד את האורח
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רמו

מנחת

פרשת קדושים

ולענ״ד כן מסתבר ,דיש להאכיל איסור קל
להצילו מאיסור חמור דהלא מצווה הוא
לאפרושי מאיסורא ובכלל זה גם להצילו
מחומרת האיסור ,ודו״ק בזה.

אמנם ראיתי בהגהות מנחת
שבחזו״א שביעית סי׳
מבואר דבספק איסור הקילו
באיסור ודאי ,אמנם לענ״ד

אך אף אם נאמר כן במי שאוכל איסור
חמור ונותן לו איסור קל תחתיו

מדברי החזו״א לדברי הגרש״ז דשם מיירי
החזו״א מהדין הכללי דאין נותנים דמי
שביעית לעם הארץ אבל בני״ד שהוא

דחבירו עוסק באכילת איסור והנותן לו

מארח אדם חשוב בביתו ומסתבר בעליל

איסור קל כל מעשיו יש להם משמעות של

שיגרם על ידו שנאת ישראל ושנאת הדת

הצלה מאיסור חמור ואין זה מכשול אבל

והלבנת פנים אפשר דיש להקל יותר.

שלמה שם
י״ב אות ט׳
בכה״ג ולא
אין סתירה

בני״ד כשהוא מאכיל למי שאינו מברך

והנראה עיקר בזה לענ״ד דכיון דיש
חשש לא רק לשנאה אלא גם

הלא אין חבירו עוסק בעבירה כלל ואין
עבירה מזומנת לפניו אלא דיש חשש לאם
לא יכבדנו יגרום הדבר לעלבון ולשנאה
ומשום כך הוא מכשילו בעבירה ואין בזה

לחילול ה׳ באמרם שהירא את דבר ה׳
מזלזל בבריות ואינו מרחם עליהם ורוע לב

הצלה מוכחת וניכרת אלא הכשלה בלבד,
וצ״ע בזה.

•"יש בו ונמצא ש״ש מתחלל על ידו ,ומשום
חומרת עון זה ,יש להקל.

ז

במביא עצמו לידי .מכשול
כתב החזו״א ביו״ד סי׳ ס״ב אות כ״ה

לפנ״ע עובר בלפנ״ע אף אם חבירו לא

בתו״ד להסתפק במכשיל את עצמו
אם עובר בלפנ״ע ,ולכאורה יש להוכיח

נכשל בו בסוף וכך נראה בפשיטות (ולעיל
הבאנו את דברי החזו״א בזה) ומעולם לא

דאין בכה״ג לאו דלפנ״ע ולא נאמר לאו זה

שמענו שהעובר על איסור דרבנן יש בידו

אלא במכשיל חבירו דא״כ כל העובר על
איסור דרבנן ושבות שכולם הרחקות

לאו דאורייתא דלפנ״ע ,והרי קבעו חכמים
בעומק דע״ק שדבר זה יש בו חשש שיבוא

וסייגים לדברי תורה יעבור על איסור

ממנו לידי מכשול ואיסור דאורייתא וא״כ
יהא במכשיל את עצמו ,וע״כ דאין בזה
איסור אלא במכשיל חבירו ,ואף שיש לדון

לפנ״ע ,ואף אם בסוף הדבר לא הגיע לידי
איסור תורה אפשר דעובר בלפנ״ע לפי״ד

בראיה זו ,דאף דגזרו משום סייג מ״מ אין
כאן מכשול מיידי וברור מ״מ כך נראה

היד מלאכי (מונא לעיל אות ב׳) דהמניח מכשול

לכאורה אמיתת ענין זה.

דאוריתא שהרי קבעו חכמים דע״י עבירה
זו קרוב הוא להכשל בדאורייתא של
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רמט

רג

סימן לט

עוד בענין לפני עור לא תתץ מכשול

מי>ת

פרשת קדושים

ומאלו הפנים אמרו במלוה ולוה ברבית

שכתב רש"י (חולי! ג׳ ע־א) דכותים חשודים

ששניהם יחד עוברים משום ולפני עור לא
תתן מכשול כי כל אחד משניהם עזר את
חבירו והכין לו להשלים העבירה ודברים
רבים מאד מזה המין יאמרו בהן עובר
משום ולפני עור לא תתן מכשול ופשטיה

להכשיל את ישראל בדבר עבירה "דלית

להו לפני עור ל״ת מכשול אלא כמשמעו
שלא יתן אדם ־בדרך עור להפילו" כונתו
דאכן גם פירוש זה נכון אלא שהכותים

מפרשים לאו זה בדרך זה בלבד ,ולא

דקרא כמו שזכרנו תחלה" וכ״ה בספר
ולפני עור לא תתן מכשול (י־מ י־ד).

מכשול לפני סומא בדבר בא אומר לך בת
איש פלוני מה היא לכהונה אל תאמר לו
כשרה היא והיא אינה אלא פסולה היה
נוטל ממך עצה אל התן לו עצה שאינה
הוגנת לו אל תאמר לו צא בהשכמה

עבירה שהוא עור ואינו תאה דרך האמת
מפני תאות לבו הרי זה עובר בלאו זה

הנה מקור דברי רש״י מתורת כהנים
(פרשתא ב׳ אות יד> "ולפני עור לא תתן

חז״ל

שפירשוהו

גם

לאסור

הכשלת חבירו בחטא עי״ש.

ויש לעיין קצת בשוני שבין דברי הרמב״ם

עוקף עליו ונוטלה הימנו" (רש־י).

ואף שרש״י כתב רק כדברי התו״ב ,שאר
הראשונים כתבואת שני הפירושים
גם יחד ,עיין ברמב״ם פי״ב הי״ד מרוצח
"וכן כל המכשיל עור בדבר והשיא עצה
שאינה הוגנת או שחיזק ידי עוברי

כמסורת

החינוך מצוה רל״ב עי״ש.

"לפני הסומא בדבר לא מתן עצה שאינה הוגנה לו אל מאמר מכור שדך וקח לך חמור ואתה

אשל

אמנם מצינו בדברי הראשונים דלמדו

והחינוך שהקדימו האיסור לתת עצה

מלאו זה דאסור לגרום לחבירו

רעה להכשלה בדבר עבירה ועשוהו עיקר,
ובין הסמ״ג בל״ת קס״ח שהקדים את
איסור נתינת כוס יין לנזיר לדברי הספרא
שאסור להסיע עצה שאינה הוגנת ,אך מ״מ

נזק גופני וממוני לא רק בנתינת עצה ,עיין
ביד רמה ב״ב פ״ב סי׳ ק״ז שכתב דאסור
לגרום נזק לממון חבירו אפילו בדרך גרמא

משום "ולפני עור ל״ת מכשול" (או משום

חזינן שהראשונים נקטו את שני פירושי
חז״ל בלאו זה.

מצות "ואהבת לרעך כמוך" עי״ש) ,וע״ע
בספר חסידים סי׳ תרע״ג דמי שהוא מוכה

וככר תמה במנ״ח שם למה מקרא זה יצא

שחין (או שאר מחלה מדבקת) אסור לו

מצינו בדברי

לרחוץ במרחץ צבורי משום לאו זה ,הרי

שיקפחוהו לסטים צא בצהרים בשביל

"•.נאמר ולפני עור לא תתן מכשול״ וכ״כ;

הראשונים שיפרשוהו גש כפשוטו דאסור

שלמדו ,מלאו זה .גם איסור גרימת נזק

שישתרב אל תאמר לו מכור את שדך וקח
לך חמור ואת עוקף עליו ונוטלה ממנו

בסהמ״צ ל״ת רצ״ט "הזהיר מהכשיל

ליתן אבן לפני העור כדי להכשילו
בהליכתו ,אמנם במשך חכמה כאן נקט

לחבירו בכל דרך שהוא ,אך אין כ״ז סותר
דברי המנ״ח דאף לדבריו פשוט דכל הני

עצה בדבר נפתה בו ,ובאה האזהרה
מלרמותו ומהכשילו אבל תישרהו על

בפשיטות דודאי גם פשוטו של מקרא אמת

נלמדים ממה שאסור לתת עצה רעה

לאמיתו ואף זה עובר בלאו דלפנ״ע ,ומה

להכירו ,דמה בין זה לזה.

שמא תאמר עצה טובה אני נותן לו והרי

הדבר מסור ללב שנאמר ויראת מאלהיך
אני ה׳" .הרי שפירשו לאו זה שלא לתת
עצה רעה לאדם השואל בעצתו.

מידי פשוטו ולא

קצתנו את קצתנו והוא שאם ישאלך אדם

הדבר שתחשוב שהוא טוב וישר ,והוא
אומרו ולפני עור לא תתן מכשול ולשון

כ

ספרי למי שהוא סומא בדבר ונוטל עצה

ממך אל תתן לו עצה שאינה הוגנת ולאו

ובעבודה זרה ו׳ ע״ב מצינו שפירשו לאו
זה שלא להכשיל חבירו בחטא
"והתניא א״ר נתן מנין שלא יושיט אדם

זה כולל ג״כ מי שיעזור על עבירה או
יסבב אותה ,כי הוא יביא האיש ההוא לעון

כוס יין לנזיר אבר מן החי לב״נ ת״ל

ובעזרתו הכשילו וחזר עור ויפתהו ויעזרהו

ולפנ״ע לא תתן מכשול".

להשלים עבירתו או יכין לו סיבת העבירה
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וכקושית המנ״ח למה לא פירשו פסוק
זה כפשוטו כתב המלבי״ם

שימה נופל על השם מכשול בדרך חבירו,
אבל לשון נתינה נופל על הנותן דבר

בספר האשכול שלו וכ״ה במהרי״ל
דיסקין עה״ת ׳דאם כן היה ראוי להכתב

להכירו ,ומכאן למדו שאין הכונה למניח
אבן לפני עור אלא לנותן לו מאכ״א או

"ולפני עור לא תשים מכשול" דלשון

עצה רעה ,ודפח״ח.
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וככלי יקר כתב בזה דרך אחר ,דכיון
דכתיב בקרא "ויראת מאלקיך"
מיירי בדבר המסור ללב ,ונתינת מכשול
לפני דרך העוור אינו מסור ללב ,עי״ש.
וראיתי להגרי״פ פרלו בסהמ״צ לרס״ג
ח״ב מצוה נ״ה שכתב בזה עוד
דרך אחר ,דאיסור נתינת מכשול לפני

העור בדרך כבר למדנו מקרא אחר" ,לא
תשים דמים בביתך" וכן ממצות עשה
"ועשית מעקה לגגך" וע״כ דלאו דלפנ״ע
ל״ת מכשול בא לרבות עצה רעה ומכשול
!™י™?
עון עי״ש.

רנא

בביתך" וגם מצות מעקה נוהגת רק במקום
הגבוה עשרה טפחים שיש בו כדי להמית
וכמבואר בדברי הרמב״ם בסהמ״צ מ״ע
קפ״ד ומל״ת רח״צ עי״ש ,אבל משמעות

דלפנ״ע לא תתן מכשול הוא בכל מכשול
ואף במה שאין בו סכנת מיתה( ,ובמשך

חכמה שם כתב דהחופר בור ברה״ר עובר
אלפנ״ע והחופר בור ברשותו עובר על
"לא תשים דמים בביתך" אבל במשנה

למלך פ״ב מרוצח ה״ב נקט דכל איסור
חופר בור ברה״ר אינו אלא איסור דרבנן
דמקלקל רה״ר ,ונראה סברתו דעצם חפירת
הבור אין בו איסור מצד לפנ״ע או מחשש

סכנה דהלא יכול הוא לכסותו או לשומרו
אף לענ״ד נראה דהני לא שייכי אלא

וע״כ אין איסורו אלא משום מקלקל רה״ר

במכשול שיש בו סכנת נפשות,
וכפשטות לשון הפסוק "לא תשים דמים

דכשם שאסור לאדם לקלקל של יחיד אסור
לו מדרבנן אף לקלקל של רה״ר ודו״ק).

הנה יש לעיין בהני תרי דיני דלפני עור.

להכשיל אדם בחטא ענינו בין אדם למקום

האם ענינם אחד אלא שאופניהם

דכשם שאסור לו לאדם למרות פי עליון

שונים ,או שמא שני דינים הם החלוקים

ולעבור על רצונו כך אסור לו לגרום
שאחרים יעברו על רצונו ית״ש.

לכאורה פשוט דלאו זה מן המצוות שבין
אדם לחבירו הוא ,דאסור

וככר כתבו האחרונים דשני דינים הם
ביסודם ,והשתיתו דבריהם על מה

להכשיל חבירו ולגרום לו נזק גופני או
ממוני בנתינת עצה רעה או שאר האופנים
כנ״ל ,וחידשו חז״ל דכמו כן אסור לגרום

דמשמע מלשון הרמב״ם בסהמ״צ (רצנו)
דאין לאו אלא במכשיל בן ישראל כמ״ש
"הזהירנו מהכשיל קצתנו את קצתנו"

לו גם נזק רוחני להכשילו בדבר עבירה ,או
משום עצם הרעה לנפשו ונשמתו או משום

ובחינוך שם כתב להדיא דאין איסור אלא
במכשיל כני ישראל בעצה רעה ,ולכאורה

העונש הצפוי לו ,אך גם ענין זה משום
שגרם רעה להכירו ,או שמא איסור זה

דבריהם תמוהים מהברייתא בעבו״ז שם

ביסוד גדרם ,ונבאר שורש ספיקן.

דאמרו להדיא דלא יושיט אבמה״ח לכן נח
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אשר

ולכאורה נחלקו אף הם בשני דרכי הבנה

הרי האסור גם להכשיל את הגוי ,וע״ב
דשאני המכשיל בעבירה דאסור גם לב״נ
כיון שגם הוא עובר על רצונו ית״ש

אלו ,דלשיטת הפנ״י המכשיל

חבירו אין איסורו באל״ח אלא באל״מ

מהכשלה בעצה רעה דהוי עבירה שבאל״ח
ואין בו איסור אלא כלפי בני ישראל ,כ״כ

שלא נצטוו אין כאן איסור אבל האמר״ב

הקובץ שיעורים (אסמים אוח צ־ה) והחזו״א

נקט דאף המכשיל חבירו בעבירה שורש

ביו״ד (סי׳ ס־ג אוח! -כ־י) ,אך מדברי המנ״ח
שם שכתב דלא מסתבר לחלק בין המשיאו

איסורו משום דהוי כעצה שאינה הוגנת

משום עבירת רצונו ית׳ ולכן חידש דמאחר

ולכן נקט דזיל בתר עונש ,אך אפשר

עצה רעה למכשילו בדב״ע מבואר דנקט
דענין אחד הם ולא שני דינים.

דלשיטתו תרוייהו איתנהו במכשיל חבירו

באיסור ,ובאמת נראה פשוט דמלבד גדר
החטא בגרמת עבירה באל״מ ,לא גרע

וכשו״ת פני יהושע ח״א יו״ד סי׳ ג׳ כתב

מעצה שאינה הוגנת וחוטא הוא גם כלפי

לחדש דלאחר מתן תורה אין
איסור דאורייתא להכשיל את הגוי כיון

חבירו ,ולכאורה זה פשוט.

שאמרו חז״ל (נ-ק ל־ח ע־א) עמד והתיר להם
ואינם מקבלים שכר אלא כמי שאינו מצווה
ועושה וכיון דהוי כמי שלא נצטוו אין כאן
מכשול ,ובאמרי בינה יו״ד הל׳ טריפות סי׳
ז׳ תמה עליו דכיון דמ״מ נענש כמי שאינו

וע״כ דאין כאן היתר ממש ,וא״כ נראה

מצווה לא גרע מעצה שאינה הוגנת ולמה

טסי דאף עבירה באל״מ יש בזה ,ודוק כי

לא יעבור מה״ה עי״ש.

קצרתי משום פשיטות הדברים.

ובאמת נראה עוד דממה שנענשים על

שבע מצוותיהם מוכח דבעצם יש
בזה אף חטא ,דהלא אין עונש בלא חטא,

ד
במכשיל את הקטן
וכיוצא בזה יש לעיין אם יש איסור תורה

ולכאורה יש להוכיח מדברי הריטב״א

במכשיל את הקטן דמחד גיסא

דאכן יש לפנ״ע אף בקטן,

הרי אין הקטן בר חיובא וקטן אוכל

שהרי במועד קטן י״ז ע״א איתא דהמכה

נבילות אין בי״ד מצווין להפרישו (נמגו&ר

בנו הגדול חייב בנידוי משום דעבר על

להלנה גאו־ש סי׳ שמ׳ג ס־א) ,אך אפשר דכיון

לפני עור שמא יתרים כנגדו ויעבור על

דמ״מ לא ספינן ליה בידים ,אסור גם

כיבוד אב (וכך נפסק גידי סי׳ ר־מ סעיף כ׳) ,וכתב

להכשילו משום איסור לפנ״ע.

שם הריטב״א "ונראין הדברים דלאו גדול
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נזנחת

» >ר

פרשת החשים

רנג

גדול ממש ,אלא הכל לפי טבעו שיש

לעבוד את הקב״ה לאהבה אותו ליראה

לחוש שיתרס כנגדו בדבור או במעשיו ,כי

אותו ולשמור מצותיו במדת יכולתו ,ואף

אפילו לא יהא בר מצוה אין ראוי להביאו

חרש שוטה וקטן חייבים בכך לפי כחם

לידי מכה או מקלל אביו ,אלא ישתדלנו

ודעתם המוגבלת אלא שלגבי דידן אינם

בדברים ,ומשום דאורחא דמילתא דבגדול

ברי חיוב להוציא אחרים ואינם ברי עונש

שכיח הוא נקט גדול" ,ומשמע לכאורה

מדבריו דדין אחד לקטן ולגדול בענין זה
הרי דאף במכשיל את הקטן עובר בלפני

עור (ועי־ש ניו־ד נהגהות ועק־א) ,ואף שיש
לדחוק בזה בלשון הריטב״א ,האמת יורה

דרכו דדעת הריטב״א דגם בקטן עובר

לעמוד בדין ,דכי יעלה על הדעת שקטן

מותר מה״ת לעבוד אלהים אחרים ,ואם

יבוא חשו״ק לשאול אם מותר להם לחלל
את השבת וכי נורה להם היתר בדבר,
ישתקע הדבר ולא יאמר (ומשום כן נלענ״ד

דחייב אדם לחנך את בנו המוגבל בדעתו

בלפנ״ע ,והדברים חידוש הם.

לתורה ולמצוה לפי דעתו וכשרונו).
־ואף שאין הקטן לא בחיוב ולא בעונש,
מ״מ יש בו גדר מסויים של חטא,

ומצאתי•

כדבריי

בדברי

גאון

ישראל

וכמ״ש הרמ״א בסי׳ שמ״ג ס״א "וקטן

הנודע ביהודה מהדו״ת יו״ד

שהכה את אביו או עבר שאר עבירות

סי׳ קס״ד "ולדעתי הכונה שבעה״ז אין

בקטנותו אע״פ שא״צ תשובה כשיגדל

הקב״ה עונשו בחייו קודם עשרים שנה

מ״מ טוב לו שיקבל על עצמו איזה דבר

אבל אחר מיתה כל מעשה אדם כל ימי

קודם

חייו משהגיע לכלל דעת אפילו לעונת

שנעשה בר עונשין" הרי דאף שאינו חייב

- ,הפעוטות כשככר יודע שהיא עבירה

לתשובה

ולכפרה

אע״פ

שעבר

בתשובה כשיגדיל מ״מ טוב לו שיקבל

צריך לסבול כפי מעשיו" ובד״ז מובן דגם

ע״ע כפרה מסויימת ,ועי״ש במשנה ברורה

בקטן שייך לפנ״ע.

בס״ק ט׳ דלפנים משורת הדין צריך לשלם
מה שגזל בקטנות ,והב״ח שם הסמיך

לדברי הרמ״א פסוק במשלי (י־ע נ׳) "גם
בלא דעת נפש לא טוב" דאף חטא בלא

דעת לא טוב הוא לנפש ,עי״ש.

אמנם

אף שכך משמע מדברי הריטב״א,

לכאורה נראה טפי דכיון שאין

הקטן ב״ח ובר עונשין אין בו לפנ״ע,
והלא חזינן שמקרא דרשו דלא ספינן ליה

וכבר

ביארתי במק״א את הנלענ״ד דכל מי

בידים ולא אמרו כן משום לאו דלפנ״ע,

שעמדו רגליו על הר סיני חייב

וצ״ע בדברי הריטב״א.
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רנד

אשר

פרשת קדושים

ה
לפני עור בשוגג
הנה פשוט ומבואר בדברי הראשונים

כן אף בשיטת רש״י ,אך באמת אין נראה

דהמכשיל את חבירו עובר בלפני

דנחלקו אם יש לפנ״ע כשהנכשל עובר

עור בין אם הנכשל עובר בשוגג ובין אם

בשוגג אלא דלרש״י דוחק היה לפרש

עובר במזיד עיין תום׳ (עכרו ו׳ ע־נ) שביארו

דחיישינן

למה1..קטו חז״ל "כוס יין לנזיר" ולא שאר

לשכחה ,אבל באמת מודי כו״ע דעבר

מאכלות אסורות ,דבשאר מאכ״א אינו
צריך לחשוש שהמבקש מתכוין לעבור

בלפנ״ע בין אם הנכשל שוגג או מזיד.
ובאמת נתקשו האחרונים בשיטת רש״י

במזיד דהלא כל ישראל בחזקת כשרות הם,

למה נחשוש לרשיעא ואטו בשופטני

אלא דבנזיר חיישינן שמא שכח שאסור לו

עסקינן ,ונדחקו לפרש בדבריו.

שמא

ישכח

דלמה

ניחוש

לשתות היין ,ומבואר בדבריהם דעובר בין
בשוגג בין במזיד ,וגם בדברי הריטב״א

בסוכה י׳ ע״ב מבואר דעובר אף בשוגג,
וכן מבואר גם מדברי הרמב״ם בפ״ה

מנזירות ה״כ דהמטמא את הנזיר עובר
בלפנ״ע בין אם הנזיר מזיד ובין אם הוא
שוגג וכ״כ הרדב״ז בפ״י הלכה ל״א

מכלאים ,וכך מבואר אף בדברי הרמ״א
ביו״ד סי׳ קי״ט ס״ז ברמ״א ובש״ך שם
סק״ד ,עיין בכל זה.

עיין

שו״ת פרי יצחק (ש״א סי׳ מ־ח וח־נ סי׳ מ־ט)

שכתב לפרש דאין החשש שמא הלוה

יתכחש להלואה ע״מ לגזול ולעשוק את
המלוה אלא שישתמט בשעה שאין לו

לשלם וכונתו לשלם כשירחיב ה׳ את
גבולו כהא דב״מ (ג׳ ע־א) אשתמוטי קא
משתמיט ,וע״ע בכלי חמדה פרשת ויחי

שכתב לפרש דעצם הכונה לכפור יש בו

חטא וכהא דחישב לאכול בשר חזיר ועלה
ולכאורה נחלקו בזה רש״י והלחם משנה

בידו בשר טלה דצריך סליחה וכפרה

בב״מ ע״ה ע״ב שם מבואר

(קידושין ס־א ע־נ) (וכבר כתבו התוס׳ בקידושין

דאסור להלוות מעות לחבירו ללא עדים

ל״ב ע״א דאף במחשבת חטא זו יש לפנ״ע

דעובר בלפנ״ע (וכ״ה נרמנ׳ס ס-נ ממלוה ולוה וגש־מ

עי״ש) ,וזה כונת רש״י "רעולה על רוחו

סי׳ ע׳ ס־א> וברש״י שם כתב "דעולה על
רוחו של הלוה לכפור" ומשמע מלשונו

של הלוה לכפור" ,אך באמת נראה דאין
זה נכון דעל מחשבת חטא גרידא אין שם

דחיישינן שמא יכפור במזיד ,וכן פירשו

עבירה ואין הקב״ה מצרף מחשבה רעה

בכונתו הפרישה ברי״ס ע׳ בחושן משפט

למעשה ורק כשאכלה בשר טלה בחשבה

והלח״מ בפ״ב ממלוה ולוה והלח״מ פירש

שבשר חזיר הוא צריכה מחילה וכפרה,

דחיישינן שמא ישכח לשלם ונחדק לפרש

והארכתי בזה במק״א.
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מנחת

א>

פרשת קדושים

רנה

וביאור הדבר דגם בשוגג יש שם מכשול
לחייב את המכשילו בלפנ״ע
נראה פשוט ,דגם בשוגג הלא חזינן דצריך
כפרה וכבר כתב הרמב״ן שתי דרכים בזה
בשער הגמול ,א׳ דגם בשוגג יש בו פשיעה

דתקון רבנן כעין דאורייתא תיקן ,ולענ״ד
אין תירוץ זה מתיישב על הלב ,וע״ב יש
לדחות כל עיקר דברי הנתיבות וגם האו״ש
שם הסיק שלא כדבריו.

"“שהיה לו ליזהר ולדקדק ואילו היה בורח
מן העבירה לא היה נכשל אף בשוגג ,ועוד

אמנם יש לדחות קושייתנו ,דאם אכן
נאמר דמותר להאכיל לאחרים

כתב שם הרמב״ן דהשוגג צריך כפרה

איד״ר שוב אין אדם יכול לסמוך על

לנקות את הפגם שבנפש החוטאת עי״ש,
(וכבר ביארתי במק״א דמדברי הר״ן

חבירו שלא יאכילו איסור דרבנן אלא חייב

בחידושיו בסנהדרין פ״ד נראה כדרך
השניה שכתב הרמב״ן שהרי כתב שם דרק
שגגת כרת יש בו גדר עבירה דחזינן שחייב
חטאת אבל שגגת לאו אין בה עבירה כלל
דהלא פטור הוא מן החטאת עי״ש ולדרכו

הראשונה על הרמב״ן קשה להבין מה בין
לאו לכרת והלא אף השוגג פשיעה
מסויימת יש במעשיו אלא ע״כ דשאני כרת
מלאו בפנימיות חיות הנפש ויוצר האדם
כך קבע בנפשו דע״י שגגת הכרת נפגמת
נשמת האדם ולא בשגגת הלאו ,ודו״ק).

הוא לבדוק ולדרוש ושוב אינו שוגג ושוב
עובר לפנ״ע.

והדברים מתיישבים ביותר לפי מש״כ
הגרמ״ש במשך חכמה פרשת
שופטים (י׳ו ) דכל עיקר דברי הנתיבות
נכונים רק באונם אבל לא בשוגג ,וכך
בודאי מסתבר לפי דרכו הראשונה של
הרמב״ן בשער הגמול דבכל שוגג יש
פשיעה מסויימת ,וא״כ אם נתיר ליתן
לאחרים איסור דרבנן שוב אינו אונם ושוב
יש בו מכשול ועוון ,ודו״ק בכ״ז כי נכון

הוא וקצרתי.

אמנם באיסור דרבנן חידש הנתיבות בסי׳
רל״ד דאין השוגג צריך כפרה כלל,
וכבר חלקו עליו רבים מן האחרונים,

ובמק״א הארכתי בדבריו .ודנתי דלכאורה
לפי דבריו מותר ליתן איסור דרבנן למי
שאינו יודע או להזמין אורחים ולהאכילם
איסור דרבנן דכיון שהם שוגגים אין בהם
חטא וממילא גם המאכילם אינו עובר
בלפנ״ע ,ושוב ראיתי שכבר הקשה כן

באור שמח פ "א מגירושין הי״ז ,ונדחק
לומר דמ״מ אסור ליתן לאחרים משום דכל

ונראה עוד דאף אם מצד לפנ״ע אין בזה

איסור ,מ "מ אין לך גניבת דעת

גדולה מזו ובודאי אין זה מדת היושר
להאכיל את האדם מה שבודאי אין רצונו
לאכול ,וז״פ.
ובגוף דברי הנתיבות הארכתי במק״א.

ובחמדה שלמה עמ״ס יבמות מ״ז ע״ב
כתב חידוש גדול דהמכשיל
חבירו בשוגג אינו עובר בלפנ״ע אלא
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רגו

כד >ת

אשר

פרשת קדושים

הוי חמור טפי והרי הוא כחוטא ממש
באותה עבירה ונושא עונו אך שוב פקפק

בדבר ונקט עיקר דהוי בכלל לפנ״ע,
עי״ש בדבריו.

כתב הרמב״ם בפ״י מכלאים הלכה ל״א
"המלביש את חבירו כלאים אם היה

היה חבירו נוטלו וכמסייע שאין בו ממש
הוא ולא אהני מעשיו ,אבל כאשר המכשיל

הלובש מזיר הלובש לוקה והמלביש עובר

עשה את המעשה ,איך נאמר שלא עשה

משום ולפני עור לא תתן מכשול ואם לא
ידע הלובש שהבגד הוא כלאים והיה

כלום ,הלא את הכל עשה הוא והנכשל לא

המלביש מזיר המלביש לוקה והלובש
פטור וכעין זה כתב בפ״ה ה״כ מנזירות
"המטמא את הנזיר אם היה הנזיר מזיר
הנזיר לוקה וזה שטמאו עובר משום ולפני
עור לא תתן מכשול ואם היה הנזיר שוגג

וזה שטמאו מזיר אין אחד מהם לוקה
ולמה לא ילקה המטמא את הנזיר לפי
שנאמר וטמא את ראש נזרו אינו לוקה עד
שיטמא עצמו מדעתו" ותמהו בדבריו למה
לא כתב לחלק בין תרי עברי דנהרא לחד
עברי וכמבואר בעבו״ז ו׳ ע״ב דאינו עובר

עשה כלום ,ובודאי נחשב הוא כמכשיל את
חבירו ועובר בלפנ״ע לא תתן מכשול,
ודו״ק בזה.

אמנם מצינו בדברי האחרונים שכתבו
כעין חילוק זה בעוד שני ענינים,
ואת דבריהם נתקשיתי להבין.
י א׳ בשו״ת אמונת שמואל סי׳ ז׳ חידש
המהרש״ק דאין איסור לפנ״ע מה״ת
אלא כשהמכשיל הוא בר חיובא באותו

על לפנ״ע אלא בתרי עברי דנהרא,
והרדב״ז נדחק לומר דבאמת לא מיירי
הרמב״ם אלא בתרי עברא דנהרא אלא

החטא ,והקשו על דבריו מדברי התום׳
בב״מ י׳ ע״ב בכהן שאמר לישראל קדש
לי אשה גרושה ,דהשליח עובר בלפנ״ע אף
שאינו בר חיובא ,וכן מדברי התוס׳

שסתם ולא פירש.

בחגיגה י״ג ע״ב דישראל המלמד תורה

לגוי עובר בלפני עור דעכו״ם שעסק

ובדברי מלכיאל ח״א חו״מ סי׳ ק״ג כתב
לחדש דרק כמזמין עבירה לפני

בתורה חייב מיתה.

חבירו אינו עובר אם חבירו יכול היה
ליטלו בלא "ה אבל במכשילו ממש בעצם
העבירה כגון המלבישו כלאים והמטמא
את הנזיר עובר מה״ת אף בחד עבר הנהר,
ומילתא דמסתברא היא ,דכאשר אינו אלא
מזמין אין כל משמעות במעשיו אם בלא״ה

ובספר שושנת העמקים לבעל הפמ״ג כלל
י׳ וכן בבית הלוי סי׳ י״ג כתבו
לחלק בין המזמין שאינו עובר אם אינו בר
חיובא ,למי שמכשילו ממש בעבירה
דעובר בכל ענין ,ובהני תרי תוספתא,
בשליח לקדש גרושה לכהן ובישראל

מנחת אשר  -ג (ויקרא) וייס ,אשר זעליג עמוד מס 265הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

מנחת

פרשת קדושים

♦ /זר

רגז

המלמד תורה לגוי ,הרי יש כאן הכשלה

שכתבו לבאר דעת החזון איש דהנוהג

בעצם מעשה העבירה ולא רק הזמנה

קדושה בפירות נכרים בשביעית (כדעת

בעלמא ,עי״ש.

החזו״א לדינא) אסור לו לקנות פירות אלה
בחנות של מי שאינו נוהג בהם קדושה

ולא

זכיתי להבין דבריהם ,דמ״מ דין אחד

הם ביסודם הני תרי גווני דלפנ״ע
ולמה נחלק בין זה לזה לגבי הלכה זו,

ובדברי

הראשונים

מצינו

להדיא

דאף

בכה״ג אין איסור בתרי עברי דנהרא עיין

בריטב״א בב״מ שם שאכן כתב דאם הכהן

היה יכול לקדשה ע״י אחר אין איסור
לפנ״ע וכ״ה בתוס׳ שם בחגיגה וכ״כ

מפני שמכשילו באיסור סחורה כפירות
שביעית ,ורבים נתקשו בשיטתו דהלא מי
שאינו נוהג בהם קדושה יש לו על מה
לסמוך דהלא זו היא שיטת הב״י וכשיש

?י^לו על מה לסמוך כבר כתבו האחרונים

שאין איסור לפנ״ע ,וכתבו הגאונים הנ״ל

דכאשר הוא משתתף בעצם מעשה העבירה

ברשב״א בנדרים ט״ו ע״א עי״ש ,וקצרתי

דהיינו סחורה בקדושת שביעית אסור אף

בדברים המפורשים.

ביש לו על מה לסמוך ,ולא הבנתי סברא

זו דמ״מ אם אין דין מכשול לחבירו כיון

וכיוצא בדבר נתקשיתי להבין את דברי
הגרח״ק

בספרו

דרך

אמונה

בשביעית והגאון ר״נ קרליץ בחוט שני

שיש לו על מה לסמוך להקל מה איסור יש

על המכשיל,

וצ״ע( .וכבר נתקשיתי בזה

במנחת אשר על שביעית סי׳ ז׳ עי״ש).

מנחת אשר  -ג (ויקרא) וייס ,אשר זעליג עמוד מס 266הודפס ע״י הנגה אוצר החכמה

מנחת

סימן לה

שלמה ז

מצוותיו דשפיו חשיב כבר דעת לענין קיום מצוות,
ובהגיעו לגיל י״ג שנה הרי הוא חשיב כגדול .ואף

בס׳ התעוררות לתשובה מנכדו של החת״ס) ורק לענין
עונשין שפיר אמרינן דהתורה חסה רק על ישראל ולא
על נכרים ,ולכן בנוגע לחרש ושוטה אף שאין זה נוגע

טענת חשו״ק מהא דכתיב כי יתן איש ופירש רש״י

כלל לשיעורין מ״מ מסתבר דתלוי רק במה שבודקין

"דחרש ושוטה כקטנים הם בלא דעת" מ״מ נראה שזה

אותו אם יש לו דעת או אין לו דעת ומ״ש הרמב״ם

דוקא בכה״ג שהוא ממש שוטה ולא כשיש לו דעת של

בפ״י ממלכים ה״ב "אין עונשין מהן לא לקטן ולא
חרש ולא שוטה לפי שאינן בני מצוות" הכל תלוי אם

שבגט׳ שבועות מ״ב ע״א ממעטינן דאין נשבעין על

פעוטות ,ומיהו לענין עונשין שפיר נראה דכמו דחס
רחמנא על קטן כך גם מסגר כקטן הוא דחשיב לענין
זה אע״ג שהוא גדול ,דלא מסתבר לומר דלאחר
שהגדיל דינו רק כשוגג ואם ישתפה יתחייב בחטאת,
ולכן נראה שרק לענין קיום מצוות שמבין בהם
כפעוטות דינו כגדול ,וממילא דגם בקטנותם יש מצות

חינוך וכמו״ש כת״ר.

הוא חריף בשכלו או לא כמו בקטן ,וא״כ מהיכ״ת
נימא שישראל חרש שהוא פקח גמור יתחייב רק בז׳
מצוות ולא בכל המצוות כל זמן שאין אנו מוצאים
בפירוש שיש גם בזה הלכה למשה מסיני לחלק בין
חרש ב״נ לחרש ישראל ,ומסתבר שלדעת החת״ס כמו
שקטן האמור שם היינו דוקא כשאין לו דעת כך גם
בחרש.

ובעני[ חרש בר דעת שאינו שומע ,אבל יכול לדבר

בשפת עלגים שמלמדים אותם לדבר בתנועות
שפתים ,נשאלתי לפני כמה שנים ע״י חכם אחד בנידון
כזה ,בצעיר חרש ,אך חריף בשכלו ופיקח גמור ,וגם
?״’S
??מי
’
1
יש לו חברותא בלימוד ,והשבתי שדינו כפקח ,וגם

ומ״ש

המהר״ם שיק דחרש אין בו דעת עצמו רק דעת

מלמדו ,הרי עינינו רואות שבזמננו אין הדבר
כן ויש להם פקחות וחריצות משלהם וגם יש אשר הם
יותר משכילים ממלמדיהם ,ולכן יותר מסתבר כהב״ש

מחותני הגאון ר׳ יוסף שלו׳ אלישיב שליט״א נשאל על

שהביאו כת״ר דחשיבי שפיר בני מצוות ,ואף שהביא
כת״ר מדברי מלכיאל ח״ו "בזה נתקבל מהלכה למשה

לעלות לתורה חושבני דכיון שאינו יכול לברך כראוי

מסיני" משום דא״א לומר שחכמי הש״ס טעו ח״ו בדין

מסתבר שאין להעלותו .ובתוך הדברים גם כתבתי עפ "י

חרש בשביל שלא ידעו שאפשר ללמדו ,נלענ״ד דיתכן
דלפני שידעו ללמדם ולפתח את שכלם כמו שיודעים
בזמננו היו נחשבים באמת כשוטים משא״ב בזמננו,
דוגמא לדבר בן ח׳ אשר חלילא לומר גם בזמננו דהרי

כך והסכמנו אז לדבר אחד שדינו כפקח ,ורק לענין

מ״ש החת״ס בחיו״ד סי׳ שי״ז (גם המנ״ח בסוף מצוה
ק״צ שמח שכוון לדעתו) דלענין שיעור של גדלות
דלדידן הוא בי״ג שנה ושתי שערות ,אולם לבני נח
שלא ניתנו להם שיעורין תלוי רק בזה אם הוא בר דעת

י)

הפט

הוא כאבן (מסופקני במי שנמצא כיום באיזו מדינה
5^3אשר אין שם אינקובטור אם מותר לחלל שבת עבור

או לא וכל שיש לו דעת הוא גם נהרג על כך כי
השיעור של קטן וגדול רק לישראל נאמר ולא לב״נ.

חיי שעה של בן ח׳ כיון דבזמננו הם יכולים לחיות

וגם יש שהוסיפו לחדש שגם ישראל קטן שהוא חריף

וצ״ע) ,הלום נזכרתי שרצוי לציין לכת״ר לעיין גם

ובר דעת חייב לפי״ז בכל הז׳ מצוות כמו בן נח משוס

באורחות חיים סי׳ שמ״א לענין ספינן לשוטה וכו׳ .סוף
דבר נראה לענין חרש שלמעשה קשה מאד להכריע
בדבר שגדולי תורה אשר מימיהם אנו שותים כבר
האריכו בזה אבל גם קשה מאד לדחותם ח״ו מקיום

טעמא דמי איכא מדי וכו׳ וכיון דלא מסתבר כלל שע״י

מתן תורה יצאו מקדושה חמורה להיות מותרין לעבור
על ז׳ מצוות ,לכן גם ישראל מצווה על כך (דברי חיים

מצוות.

אויערבאך בנז״מ סימן י״א וכמדומני שגם ראיתי כן

סימן לה

הערות בענין איסור לפני עור
א
כיבוד באכילה ושתיה למי שיודע שלא יברך
בהא דצריך כל אדם לשום דרכיו ולכוין מעשיו לשם

במידי דמיכל ומשתי ,בגלל זה שמצד הדין אסור ליתן
לאכול אלא למי שיודע שנוטל ידיו ומברך (כמבואר

שמים ,חושבני ,במי שבא אליו אורח חשוב,
אשר איננו שומר תורה ומצוה ,אבל עדיין יש לו אהבה
לבני תורה ,וגם תומך במוסדות תורה וכדומה ,ואס

בשו״ע או״ח סי׳ קס״ט סעי׳ ב׳) ,וכמו כן אם אפילו
בצורה מכובדת יבקש ממנו ליטול ידים ולברך ,יראה
הדבר כפגיעה ועלבון בכבודו ,וזה גם ירגיז אותו מאד,

הבעה״ב לא יתנהג אתו בנימוס המקובל לכבד אותו

מנחת שלמה  -א אוירבאך ,שלמה זלמן בן חיים יהודה ליב עמוד מס (198הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

ק!צ

מנחת

סימן לה

ויתכן שבגלל הדבר הזה יתרחק חו״ש ביותר מהתורה,
וגס יבוא לידי כעס ושנאה על כל ההולכים בדרך

התורה .דבכה״ג חושבני ,שנכון באמת לכבד אותו
באכילה ושתי׳ ,ולא לחשוש כלל לאיסור של לפני עור
לא תתן מכשול ,משום דאף שאין אומרים לאדם
לעשות איסורא זוטא כדי להציל אחרים מאיסורא רבה,
ואסור ודאי להפריש תרו״מ בשבת כדי להציל בכך

אחרים מאיסור חמור של טבל ,מ״מ בנידון זה ,הואיל
וכל האיסור של הנותן לו לאכול הוא רק עבירה של
נתינת מכשול ,וכיון שאם לא יתן לו לאכול הרי יכשל
האורח באיסור יותר גדול ,נמצא דליכא כלל שום
עבירה ,כיון דליכא הכא שום נתינת מכשול ,אלא
אדרבה יש כאן הצלה ממכשול גדול מאד ע״י זה
שהחליף אותו בקום ועשה במכשול יותר קטן.

תראה שאם אחד רואה בחברו ששותה יין של

שלמה

נתינה או מכירת כלי שלא הוטבל לאדם החשוד
שלא יטכילנו•
יתכן שאם נאמר שהאיסור של השתמשות עם כלי
הנלקח מנכרי מסתעף רק מחובת מצוה דרמיא
אקרקסתא״דגברא לטבול את הכלי ,אפשר דבכגון דא,
כיון דאיכא למיתלי שיש למקבל עוד כלי כזה ,וממילא
אפשר שימכור כלי זה לאחרים והוא עצמו לא ישתמש
בו לסעודה ,וכן בלוקח מחנות ,ג״כ יש לתלות שאינו
קונה לעצמו אלא כדי ליתנו במתנה לאחרים ,וכיון

שאין זה ממש חפצא של איסור כמו נבלה או יין לנזיר,
אינו עובר בכה״ג על לפני עור .כמו בפרה החורשת
בשביעית ,דאף שאין דרך לשחטה ,אפי״ה בית הלל
מתירין ,וגם דומה קצת למוכר אוכלין ומשקין למי
שאוכל בלא ברכה ,או כמו משכיר בית לעבריין ,אע״ג

ערלה ,ואינו יכול בשום אופן למונעו אלא
ע״י זה שיחליף אותו ביין של טבל ,או של סתם יינם,
דמסתבר דאין כאן שום איסור בזה שעושה מעשה

שיש הרבה עבירות אשר בלא בית לא היו נעשין,
ועושין כן גם בכה "ג דלא מצי למיגר מנכרי אלא
מישראל .גם אין נמגעין מליתן או למכור אוכלין למי

בקום ועשה ,ונותן לו יין של טבל ,כיון דלא קעביד
שום מכשול ,אלא אדרבה מציל אותו בכך ממכשול
יותר גדול( .אך מסתפק אני לפי הכלל הידוע של
המל״מ בפ״ד ממלוה ה״ב ,דאין אדם נפטר מלפני עור
אלא א״כ יכול הנזיר ליקח את היין בעצמו ,או יש

שאינו זהיר בקידושא ואבדלתא ,אע״ג דאפשר שמלבד
העבירה שאינו מקדש ומבדיל ,הוא עושה גם עבירה
בזה שאוכל ושותה; גם נוסעים עם נהג במוצ״ש אף
שלא הבדיל וגם לפני שקרא ק״ש והתפלל .אולם בגט׳
ב״מ ה׳ ע״ב אמרו ,אנן חיותא לרועה היכי מסרינן והא
כתיב לפני עור לא תתן מכשול ,הרי חזינן דאף

עכו״ם שיתן לו ,אבל לא מפני זה שיש ישראל אחר
דלא איכפת לי׳ לעבור ע״ש ,דלפי״ז איך הוא הדין

שהעיזים עצמם אינם כלל חפצא של איסור ,אפי״ה

בכה״ג שיש עוברי עברה שמוכרים נבלה וטרפה
לישראלים ,אם מותר לישראל כשר למכור להם טרפה
דרבנן ,מי אמרינן דשרי ,הואיל ומציל בכך את
האוכלים מאיסור דאורייתא ,או אפשר דמחמת האחרים
שעוברים על לאו דלפני עור ,אי אפשר לנו להתיר
משום כך למכור טרפה דרבנן ,ולהפקיע מזה האיסור

כיון שדרך הרועים לרעות גם בשדות של אחרים ,שפיר
עוברים בלפני עור וה״נ גם כאן .ברם השטמ״ק מביא
שם מהריטב״א שכתב ,ראם בלא״ה יש להרואה בהמות
משלו ,כיון דבלאו דידן נמי מצי עביד איסורא ,לית
ביה משום ולפני עור ולא אסור אלא משום דמסייע ידי
עוברי עבירה ,וכידוע הרבו לתמוה על זה ,דהא על כל
בהמה נוספת יש עבירה חדשה של גזילה ,ומאי נ״מ

ומה שאין מוסרין דמי שביעית לעם הארץ ,אע״פ
שע״י זה לוקח ממנו גוף הפירות של שביעית,
היינו מפני שזה ממש אותה עברה ,וגם אפשר שע״י
הדמים הוא עלול יותר לבוא לידי עברה מאשר אילו

אם יש לו חיותא משלו או לא .ונראה ,דכיון שהבהמה
עצמה היא חפצא של היתר ,לכן רק אם אק לו בהמות
משלו ובזה שמוסר לו חיותא לרעות הוא מטיל עליו
מיד שם "רועה" אשר רואין אותו כגזלן ,רק אז עובר
בלפני עור ,וגם חושבני דאף גם בזה לא אמרו בגט׳

של לפני עור).

היו נשארים אצלו הפ׳ירות עצמן ,משא״כ בנד״ד ,ה״ז
דומה למי שקוטע אצבע מרגלו של חברו בכדי להציל
אותו בכך מקטיעת כל היד שלו ,דפשוט הוא דאינו
קרוי מזיק אלא מתקן ,ומצוה הוא דקעביד ולא עברה,
כך גם כאן אינו חשוב כמכשיל אלא אדרבה במעשהו
זה הוא מציל אותו מעון חמור של שנאת תורה
ולומדי׳ ,ולכן נראה דלפי הצורך שפיר רשאי לכבד
אותו במאכל ומשחה ,וצריך לעשות כן אע״פ שזה
בקום ועשה ,וכעי״ז פירשו קרא דאל תוכח לץ פן
ישנאך ,דכיון שזה ללא הועיל הרי אתה מכשילו בלאו
של לא תשנא את אחיך ,ואעפ״ב הדבר צריך הכרע)*.
♦> הלום נודע שמרן בעל החזו״א זצ״ל בשביעית סי׳ י״ב או״ט
אינו מתיר בכה״ג באיסור ודאי.

"והא קעבר" בלפני עור ,רק אמרו "והא כתיב" ,והיינו
מפני שגם בזה אפשר דאינו עובר ממש בלפני עור.
אבל עכ״פ נראה לענין נד״ד דאם נאמר שמדרבנן רואין
ממש את הכלי כחפץ שאסור להשתמש בו לסעודה,
שסיר צ "ע.

בדבר הניירות הנעשה בזמננו *

בהך

ענינא דלפני עור ,הנני רושם את אשר אמרתי
מכבר להיושבים על מדין ,בנוגע לחלק גדול

*> מתוך תשובה להרה״ג צבי כהן שליט״א בספרו "טבילת כלים".
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הטז

מנחת

שלמה

שביעית  -פ״ה מ״ו

הוא דאצרכוה רבנן ולא בפירות ששית שאין להן

גס מניח מכשול הרי יש בו מעשה ,עיי״ש,

שוס קדושה ,וא״כ אמאי הנן דאין מוכרין לו

ונראה דמוכח קצת כדבריו מהא דכתב החינוך
בריש המצוה דהאיסור להכשיל בעצה וה״ה

ששית ,ואף אם נדחוק לומר דכיון שקוצר רק

במכשול ממש הוא רק לבני ישראל ולא לבני נח,

מעט ממילא אינו צריך כלל למזרה ודקר ,אבל

ואפ״ה כאיסור שהגוי מצווה עליו אסור להכשילו

מזרה ודקר והרי איכא לתלויי שצריך אותן לפירוה

3זוצר החכמה!'מ״מ מסיפא ודאי קשה דמה טעס אין היוצר

וכההיא דאמרינן (ע״ז ו׳ ע״ב ,פסחים ב״ב

ע״)3

מוכר כי אס חמשה כדי שמן וחפ״ל דאס חנטו

דאסור להושיט אבר מן החי לנכרי ,וע״כ דהטעס

בששית ודאי מותר למכור לו כדין כמה שירצה

הוא משוס דסיף סוף הוא נגד רצון ה׳ ית״ש

כיון שאינם הפקר ,וע״כ צ״ל דמיירי ודאי בכה״ג

אס יתקיים האיסור ,דליכא למימר דטעס האיסור

דליכא כלל לתלויי בפירות ששית וכמ״ש התוס׳

דלפני עיור הוא משוס שגורס לו להענש על

בגיטין (ס״א ע״א ד״ה משאלת) והר״ש (סוף פרקין),

העבירה ,דהא זה לא שייך בגוי דמותר להכשילו

משא״כ אם היינו יכולים לתלות שצריך אותן

במכשול ,וגס בלא תרצח אינו חייב עליו ,וא״כ

בשביל סירות ששית ודאי שהיה מותר למכור

כ״ש שאין מחויב למנעו מעונש ,וא״כ אי נימא

מזרה ודקר וכדומה ,ופלא על הגריעב״ץ ז״ל

דעיקר הלאו דלסני עיור הוא כפשטא דקרא

שנעלם ממנו כל זה ,ובפרט דלענין תבואה הרי

שלא יניח מכשול ,רק דנכלל בזה גס ענין הכשלה

הכי הוא אורחא דמלתא שאין קוצרין בשביעית

בעבירה ,א״כ לגבי גוי כיון דעיקר פשטיה דקרא

תבואה של ששיח.

^""־*"לאו עליה קאי מנלן דאסור להכשילו באיסור,

לפני עיור במקום של ספק מכשול

בל שמלאכתו מיוחדת וכו׳ לאיסור ולהיתר

וע״כ כהמנחת חינוך.
ובישוב קושית המשנה ראשונה נראה לומר,
דלא קעבר אלפני עיור אלא כשמכשילו
בחפצא דאיסורא גופיה ,וכגון במושיט כוס יין

מותר .במשנה ראשונה תמה אמאי מותר
בספק הא לפני עיור איסור דאורייתא הוא והו״ל

לנזיר ,ובזה אה״נ דלא תלינן לומר דשמא רוצה

למיזל לחומרא ,ומכת זה רצה לחדש דהאיסור

הכוס ליחנו לאחרים ,דסו״ס בססיקא נמי אסור,

הוא רק כסשטיה דקרא בנותן מכשול לפני סומא

אבל כשאינו מסייעו באיסור עצמו רק נותן לו

ממש בדרך שהולך בה ,אבל להכשיל חברו בעבירה

דבר היתר ,אלא שעל ידי זה יש בידו אפשרות

אפשר דאינו מדאורייתא אלא מדרבנן וקרא

לעשות בו איסור ,זה אינו בכלל האיסור של לפני

אסמכתא בעלמא הוא ,ולהכי בספיקא תלינן

עיור ,ואסור רק מדרבנן ,ולכן הקילו בכלי המיוחד

לקולא ,עיי״ש.

לאיסור ולהיתר.

והוא תמוה ,דנראה פשוט שגם הכשלת חברו

תדע דאל״כ האיך מותר למכור לחשוד על

באיסור הוא מדאורייתא ,ואדרבה מבואר

השבת נייר או עט וכדומה הא יש לחוש

במנחת חינוך (מצוה רל״ב אות (ד! ),ה׳]) דמדברי
הראשונים נראה דהכא מפקינן לקרא לגמרי

שמא יכתוב עליה בשבת ,וכן מוכח ממה דנוהגיס
להשכיר בית לחשודין על העבירות אף במקום

מפשוטו ואם נתן מכשול ממש לפני עיור אינו

שלא יוכל

עובר ,מדכתבו דאינו לוקה על לאו זה משוס

דבכה״ג חשיב לעולם כתרי עברי דנהרא ,ולא

דהו״ל לאו שאין בו מעשה ,ואס היה נכלל בו

אמרינו דאית ביה משוס לפני עיור מפני שיש

לשכור

אלא

אצל ישראל ,וכידוע
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מנחת

שלמה

שביעית  -פ״ה מ״ו

היי

הרבה עבירות שאי אפשר לעשותן אלא בבית,

לתלות

וכמו כן איך מרפאין את החשוד בעבירות הרי

לאכילה ,עיי״ש ,ומבואר דס״ל להקל מספיקא

ע״י שיבריא יוכל לעשות רשעתו ,וכן מוכרין

אף בגוף האיסור .ועיין שדי חמל (כרך

חלב למי שחשוד לבשל בו בשר ,וכן כל אוכלין

ומשקין למי שלא יברך עליהם ,ומוכח כדאמרן

שישתמשו

)105

בהם

לגדל

אפרוחים

3׳

ולא
עמ׳

שהאריך בזה].

דאס החפצא הוא היתר נוהגים להקל מאד.

אך אכחי צ״ע איך מותר למכור שדה לחשוד
על השביעית מפני שיכול להובירה כמבואר

וכעין זה מצינו (עיין או״ח סי׳ קס״ט ס״ב ובמג״א

ברמב״ם (פ״ח ה״ס ,והא השדה יש בה עשה

שם ,ובשו״ת תורת חסד או״ח סי׳ ה /הובא בשדי

דשביתת שדהו והוי כחפצא דאסורא ותשיב כיין

אות י״ט) לענין הנותן

לנזיר דלא תלינן ביה וכדאמרן ,וא״כ צ״ע האיך

לאכול למי שאינו מברך ,דחמיר טפי לענין זה

מוכרים בזמננו פרדסים ושדות למחללי שבת אשר

מי שאינו נוטל ידיו או שאינו מברך ברכה

ברור הדבר שיעבדו גם בשביעית.4

ראשונה ממי שאינו מברך ברכת המזון ,והיינו

עוד יתכן בישוב קושית המשנה ראשונה ,דלגבי

משוס דכשנותן לו מאכל ואינו נוטל ידיו או

עבירות לא חשיב "עיור" אא״כ ודאי הדבר

שאינו מברך ברכה ראשונה נמצא שעושה
האיטי כגוף החפץ שנתן לו דהא אסור לאכול

דבעי לה לעבירה ,אבל כל שהוא ספק אין אני
קורא בו נתינת מכשול שהרי כל אדם הוא בעל

בלא נט״י וכן אסור ליהנות מהעולם הזה בלא

בחירה ומספק מוקמינן ליה בחזקת כשרות.

ברכה ראשונה ,משא״כ הא דלא יברך ברכת

והמשנה ראשונה כתב כעין זה דבספק אין זה

המזון אין זה נעשה בגוף החפץ ,אלא שאינו

הכשלה אלא הלה מכשיל את עצמו ,אלא דהוקשה

מקיים חובת המצוה המוטלת עליו[ .אמנם עיין

לו מהא למוכח בע״ז (י״ד ע״א) דאי לאו דלפני

בשו״ת חת״ס (יו״ד סי׳ י״ט) שנתקשה האיך
אנו מוכרים ביצים לעכו״ס הרי הס אסורים

דלפני שרי היה אסור למכור לבונה לעכו״ס אף

בחבילה אע״ג לספק הוא אם כוונתו להקטרה

להם משוס אבר מן החי ,ולמה לא חיישינן

או לסחורה ,עיי״ש ,אולם לדברינו נראה די״ל

ללפני עיור דשייך גס במכשיל עכו״ס ,וכתב

דדוקא בישראל לא חשיב מכשול משא״כ עכו״ם

דבביצים שלמות ודאי מותר משוס שאפשר

חשיב לעולם כעור!-,עדיין צ״ע.

חמד כרך

3׳

עמ׳
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 .4א״ה ,במעדני ארץ (סי׳ י״ג) האריך רכינו זצ״ל מובא ביסוד החילוק הנ״ל אס גוחן לו גוף האיסור עצמו או
שנותן לו דבר היתר שיכול לעשות בו איסור ,עיי״ש שביאר בזה סוגיית הגמ׳ והראשונים בעבודה זרה (ט״ו ע״ב) .ובתוך

דבריו שם (אות ו׳ ד״ה ומה שאמרו) כתב דמהא דתנן במעשרות (פ״ה מ״ג) שאסור למכור את סירותיו לחשוד על השביעית
משהגיעו הפירוח לעונת המעשרות ,ועיקר איסור מטרה זה הוא רק משוס לפני עור ,ואפי״ה מבואר דלא אסור משוס
לפני עור כל זמן שהאיסור עדיין לא בא לעולם אף בכה״ג שהוא עתיד ודאי לבוא לעולם ,וכן מוכח נמי מהא דב״ש לא
ס״ל כלל טעמא דתלייה וכן לבית הלל מבואר בתוספתא (סוף פ״ג דשביעית) דבשדה אילן מודו ב״ה דלא תלינן ,ואסי״ה
מעולם לא שמענו שיהיה אסור למכור שדה אילן לישראל שהוא חשוד על השטעית ,ומסתבר שמותר אף בכה״ג שהוא
רוצה דוקא בשדה זו ולא באחרת דהוי כקאי בחרי עברי דנהרא ,והיינו משום דטון שלא בא עדיין זמן האיסור הרי זה
חשיב כאילו האיסור לא בא עדיין לעולם .ומסופקני דאסשר שאף למכור חמן לישראל חשוד לפני הפסח טון דלא מכר
עדיין עידן איסורא אין בזה משוס לפני עור רש להאריך בזה .עכ״ד( .וע״ע כמנחת שלמה קמא סי׳ מ״ד אות ג׳).
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b

ויקרא

I

ים

שמז

קדומים

-מיווזד שהוא ממון ,אף העושק זה הכובש שכר שכיר.

לא תגזול.

כמשמעו ,ולכך

אמר בגמרא (ב״מ קי״א א׳) הכובש שכר שכיר עובר באותו יום ד׳ לאוין ,ועשה אהד,
מכאן ואילך עובר בכל יום לאו אחד( ,משלי ג׳) אל תאמר לרעד לך ושוב .פעולת

שכיר.

אין לי אלא שכר שכיר ,שכר בהמה ושכר כלים ושכר קרקעות מניין ת״ל פעולת

כל דבר ,דווקא בזמן שתבעו ,אבל לא תבעו אינו עובר שג׳ אתך לא אמרתי אלא מדעתך
t

שלא מרצונו .עד בקר.
(י״ד) לא תקלל חרש.

מכאן שאינו עובר אלא יום ראשון בלבד.
מפרש במסכת סנהדרין (ס״ו א׳) שהזהיר על הנכבדים

דכתיב אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאור ,וחזר והזהיר על הפחותים דכתיב לא
תקלל חרש ומהם אתה ח לכל אדם .והרמב״ן כתב על דרך הפשט הזהיר על קללת

חרש ,בי אע״פ שלא ישמע ולא יתקצף בקללתו הזהירה תורה עליו ,ואין צ״ל בשומעים

שמתביישים .ועוד שהזהירה התורה בהווה שאדם מקלל החרש ומכשיל העור שלא יראו
מהם .וע״כ אמר ויראת מאלהיך שהוא רואה הנסתרות .והוסיף לאו אחר במושלים בנשיא
ודיין כי דרך לקללם בחדרי משכבם כאשר בהשפטם יצא רשע .ובקללת הנשיא והדיין

תקלות הרבה כי המון העם בסכלותם ישנאו אותם ויתעוררו לקום עליהם ,והם במשפטם
יעמידו ארץ.

ד״א

לא תקלל

חרש .ה״ה לכל בני ישראל שב׳ בעמך לא תאור,

ומה ת״ל חרש ללמדך דוקא חרש שהוא בחיים לוקה ,אע״פ שאינו שומע ואינו מדבר
כמת הא מת בעלמא אם מקללו אינו לוקה .דהחמירה תורה בכבוד בדיה דחיים יותר
טבריה המתים בדפי׳ לעיל ,דבכבוד דחיים דוחה לא תעשה בשב ולא תעשה .ומ״מ

אין אסור לקלל אא״כ אדם כשר הוא ,כדכתיב בעמך בעושה מעשה עמך׳ אבל אם הוא
אדם רשע חובה על כל ברייה לקללו .וכל המזכיר רשע ואינו מקללו עובר בעשה שג׳

(משלי י׳ ז׳) ושם רשעים ירקב ואומר (ישעי׳ מ״ח כ״ב) אין שלום אמר השם לרשעים,
וכן מצינו בדוד ובירמייה שקללו את הרשעים בחייהם.

ולפני עור לא תתן מכשול.

מכשול ,אזהרה למאביל לחבירו דבר שאסור לו ,שלא לסייע ידי עוברי עבירה ,אך
מ״מ מותר לשאול בשלומם מפגי דרכי שלום.

ד״א זו אזהרה שאסור לגנוב דעת

הבריות ואפילו דעתו של גוי ,אך היכא דאיהו אטעיה גפשיה שרי ,ובגמרא (חולין צ״ד א׳)
אמר דווקא בדבר שהיה לו לידע למוטעה וטעי אנפשיה ,או שהיה לו לשאול ולא שאל,
וכן פר״ץ בפרק גיד הנשה (שם) .כל מכשולים שבתורה מלא חוץ מזה לפי שאין מכשול

ממש׳ אלא שלא תדבר דבר שחבירך נכשלים בו כעניין שג׳ (ירמי׳ ו׳ כ״א) הנני נותן

אל העם [הזה] מכשולים.

(ט״ו)

בצדק תשפוט עמיתך.

שלא יהא אחד יושב ואחד עומד ,אחד אומר כל

צרכו ואחד אומר בקוצר דבריו ,שנ׳ (דברים י״ט י״ז) ועמדו שני אנשים ,ובגמרא משמע
דבבעלי דיגין הכתוב מדבר ,ומ״מ בפרק [שבועת] העדות (שבועות ל׳ ב׳) משמע אם

אחד צורבא מרבנן הוא שרי לומר לו שב אע״פ דחבירו עומד דכבוד תורה עדיף .ד״א

בצדק תשפוט עמיתך.

אם בא עליך מדת הדין ,הרי זה מצות עשה להצדיק עליו

הדין׳ וזהו עמיתך הב״ה׳ ולברך ברוך דיין האמת ,ובאותה שעה הב״ה מתפאר על מלאכי
השרת ,ולכך נהגו לומר בקול רם ,ואתה צדיק על כל הבא עלינו.

מושב זקנים בעלי התוספות עמוד מס 358הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

מנחת

ארה

פתים

ר

קדושה ושרר בארז ה׳ ביהכ״ב שי׳ שפ״ו שמשם דבג״כ יהיה משל צבור דוקא דלב ב״ד מתנה ולא
מקור ד״ז שהרגיש בזה דיש כפרש דברי הגמ׳ יבוא לידי מעילה אבל אס אמו תעשה לו בג״כ
דקמ״ל דגם בכה״ג הוי תשמיש קדושה וכתב דילמא לא יזהר להפשיטו חיכך לאחר העבודה
שאין לפרש כן כל שאין הכרח בדבר והביא ויבוא לידי מעילה וע״כ דבכדבה יחיד כמי
ראיות לזה יפרש ובעיוני שם ראיתי דבר חדש אמריכן לב ב׳ ד מתכת ויש לדחות דאכתי אפשר
דאם פשו את״ק משן סלנג שמחובר מעיקרו בלאו שאמו תהנה שלא יהא מעילה ותנאי שלה בוודאי
ה״נו דלשמירה עביד אין בו קדושה דכל במחובר מועיל .מנ״א ק״ק כ״ג ואין יד להקדש עי׳
לא כאשר כמו דאין מעילה במחובר לקרקע יעו״ש קצה״ח קי׳ ר׳ שם ול״כ אם כשתקע שם בעליך
ותנה בגוך תדבר דאין מעילה במחובר לקרקע ממנו כו׳ תמהני שהמבי״ט בעצמו כתג שם כן —
צ״ע דהא אישורא איכא כמ״ש בשו״ת רשב״א שם דאל״כ התנאי בטל ומעשה קייס עי' בהשגות
הובא בב״י יו״ד קי׳ רכ״א ועי׳ נש׳ מכ״ח מ״ע ראב״ד על הרי״ך ביצת כ׳ ובמלחמות שם וצ״ע.
קכ״ז שכקתפק אם ה’י> אישור הורה או רק שם נשוך הק״ק ולא נהגו כן עי׳ מבי״ט
מדרבנן יעו״ש ובמ״א הארכתי בענין זה אמכם
ח״ג שי׳ ש׳־.
גוך הדמיון דכיון דאין מעילה במחובר אין בו
משוס תשמישי קדושה היא חידוש וע״ש בארז ם' קנ״י ס^ו׳ א׳ ויזהר מלישבע אפילו באמת
עי׳ ברוקח שי׳ כ״ה ובש״ח שי׳
שמביא מקנהדרין דעכו״ם במחובר לא כאשר.
תשפ״ח ושי׳ תי״ח ועי׳ חת״ק חחו״מ ש׳ צ׳:
טנ״א ק״ק ד׳ ויהיה לו דין קדושת ביהכ״ב צ״ע בארז
ת׳ ביהכ״ג ש׳ שפ״ו שכתב דמותר לכותצי ע״ש .בהגה שם בשותפות עס ככרי צל״ע אם מותר
לעשות שותפות עם מומר לעכו״ם
בהגה שעי׳ ג׳ אשור לכנס מעפחת של ש״ה
וה״ה תשמישי מצוה ג״כ אשור לכבק במ״ר דג״ב שייך שמא יתחייג לו שבועה והיתר
דמשתתך ש״ש וד״א אינו מוזהר ל״ש רק בככרי
כדאיתא בקוך ר״ה לענין שופר וכ״כ בתו׳ש
___________lולא במומר וצ״ע_____ :
כריתות ו׳ יעו״ש:
 Aמגיא ק״ק ב׳ מצוה על כל אדם לאהוב כל אחד
סעי׳ ה' ם״ת שבלה ע׳ מגן אברהם ק״ק ט׳
מישראל כגופו עי׳ רמב״ן עה״ה קדושים י״ט
ה״ה כל תש״ק אשור
לשרפן מוכח דקובר דגם בתלוש איכא לא וז״ל וטעם ואהבת לרעך כמוך הפלגה כי לא
יקבל לב תאדם שיאהב את חבירו כאהבתו לכפשו
חעשון כן ולפי״ז כל כלי ביהכ״כ כגון שפשל
ועוד שכבר בא ר״ע ולמד חייך קודמין אלא
וכדומה אשור לשבור ולשרוך דהא גס זה מיקרי
תש״ק ויש להם קדושה ביהכ״כ כדאי׳ לעיל ציותה התורה שיאהב חבירו בכל עכין כאשר
יאהב את נפשו בכל חטוב כו׳ יעו״ש עוד ועי׳
במג״א שי׳ קכ״ג ק״ק ט״ו וע׳ לעילבמג״א קו״ש
י״מ^ועי׳
היש׳ קכהדרין מ״ה ע״א ד״ה ברור
קכ״ב כתב בדבר מחובר שייך ל״ת כן ולא
בתלוש וכאן במג״א כראת להיפך וע׳ בתשו׳ ירושלמי כדרים פ״ט ה״ד — .שם כל שאיכו ■
אומר דבר בשם אומרו עובר בלאו ע׳ בהגהות
חה״ק או״ח ש׳ ל״ב ותשו׳ רד״ם ש׳ ט״ו:
מגיא ק״ק י״ד יריעות פקוליס עי׳ כוב״י מת״ק מצפה איתן לשבועות י״ט שמקור הדבר בשפ<־י
שופטים דמחליך דברי ר״א לר״י עובר על לא
או״ח שי׳ ט■ בדין אס מוהר להניח ק״ת
תשיג גבול עולם ומוכח בשבועות י״ט דבדבר
פקול בחרון ונא הזכיר מט״ז ומ״א כאן:
שאין כ״מ לדיכא בפלוגתהס רק משמעות דורשין
סעיף ט׳ ויש מתירין מי׳ שרת מהר״ם ב״ב
מוהר להחניך — .שם ואס רואה דברים
החדשות שי׳ רק״ט שב׳ וז״ל דהא אפילו
ניכרים רשאי להאמין ולחבל עי׳ שו״ת מהר״י
בתשמישי קדושה כגון דלוקקמי שפרים ומזוזות ותיק
ברוכא ש׳ ל״& באורך מד״ז-־^ שם שלא להכשל הס
של תפילין ונרתיק של ק״ת יחמירי טפי מתשמישי 'בדרךעי׳^״ח יו״ד שי׳ של״ד שב׳ דהמכיח אבן
מצוה אפ״ה לא אשרו להשתמש בהן ק״ת תפילין
לפכי פור בדרך אינו עובר על לאו זה דאפקו
ומזיזות שאיכס יפין כראשונים יעו״ש ומזה מבואר
דדעתו כיש מתירין ועי׳ נלנ״ש אמנם מ’ש חכמים קרא לגמרי ממשמעותיה ועי׳ נש׳ מכ״ח
בפשיטות דהא לא אשרו צ״ע דהא היא בעיא מ״ע רל״ב שאישתמיטתית דברי הב״ח הנ״ל
אמכם נש׳ חשידיס שי׳ הרע״ג מוכח דלא כב״ח
דלא איפשטא בגמ׳ ועי׳ בב״י.
מנ״א ק״ק כ־ דלב בית דין מתנה עליהם .ועי׳ הוש׳ ע״א דך כ״א ד״ה אלפני מוכח ג״כ
ולכאורה נראה דבנדר שנדר יחיד ל״ש _דלא כנ״ח ועי׳ שמ״ע ש«׳ק^דו_ש״ק ל*ט ודוק —
תוש׳ י שם משמע שהוא מחויב 5קבו ~5צער כדי שלא
כמ״ש
לב בית דין מתנה עליהם
מעילת י״ד ומנחות ט״ו ד״ה אפשר מיהו ברמ״א יהרג חבירו בחנם צ״ע שלא הביא מש״ק דכדריס
למיל שעי׳ ט׳ משמע דאך בנדבת יחיד אמריכן פ׳ שהוא פלוגתת דר׳ ’ישי ורבנן ועי׳ באה״ע
לב ב״ד מתנה וכ״מ בט״ז לעיל שי־ מ״ב ועי׳ שי׳ פ׳ שעי׳ י״ב ובב״ש שם ועי׳ שנהדרין פ״ה
לקמן שי׳ מקש״ט בג״י ומג״א שם משמע כתוש׳ חד אמר פנויה היחה ומאי כולי תאי משוס פגם
הכ״ל ועי׳ יומא ל״ה ע״א אחר שכלתה עבודת משפחה פי׳ רש״י שבושין בדבר משמע לכאורה
צבור כהן שעשתה לו אמו כתונת יחיד לובשה דאיכס מחוינין לסבול בושת בשביל פקו״ב של
ועובד בה ובלבד שימקרנה לצבור ופריך בגמ׳ חבירו ואולי גישת כזה גרע מצער ועי׳ סנהדרין
מ״ח בזיוכא דאיכש גרע מצערא דגופא:
פשיטא ואס כימא כתוש׳ מעילה י״ד הכ״ל
דבנדבת יחיד ל״ש לומר לב ב״ד מחנה אך ם׳ קנ״וז במג״א קוך ש״ק ז׳ ומשמע בכ״מ
במוקרה לצבור יעו״ש א״כ טובא קמ״ל דהא בגמ׳
אפילו חזרו ונימוחו .עי׳
קדושין כ״ד אמריכן דבג״כ ניתכו ליהנות בהן מהח״ש וצ״ע דאכן לא קייי׳ל כן ובחזרו ונימוחו
שלא ניתכה תורה למלה״ש ופירש רש״י שם דלב הוי משקה כמ״ש רמב״ם פ״ט מט״א ועי׳ חת״ס
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שו״ת סימן קז

אנל קנא כיק דאוקמי׳ עילוי‘ מעיקרא מקלי קליי/
מבואר ראך דנתן ביד חייב .מ״מ הנא כיון דמעיקרא
םאח״כ
הראה להאנם אח החמרא וע״ז הוא כעור.
נתן בידו לכאנם ג״כ פטור ,משים דחיקה כשהראה
להאגם בידו היא ליטלו בעצמו הוי כבודו ואינו חייב
סל מה שמן אח״כ ביר ,א״כ ה״ה בני״ד כיון שבידם
ליטול כביח שלא מרצינה כוי׳ כקלי /,ומוחרח למסור
בידה מרצינה הטוב ,ועי‘ בחום׳ (ב״ב נ*ה ע״א דיה
א״נ) רכל הקרקטוח סיקר הן של מלך ולא מחסרי
גוביינא והוי כבודם( ,יע’ש):
לסי׳ ייז•

ב^נין
z

יו״ט שחל להיות בשבח אי שייך
מוקצה ,והספק היא כיון רמה

וכל המניא דורן לת״ח כאילו מקריב בכירים ,ואיב הייני
הך רחרומה וניחא לי׳ לבעכ״ב וח׳ט לא אכל:

שהביא

הרר״ג דברי הרמ״א יו״ד (קנ״ז)
לסי׳ מה•
ראינו מחויב להפסיד ממיט,
 ..בשביל להציל אתרים" ממכשול ,יש להעיר על כמג־א
(ת״ח כק״א) בחמצי של טכי״ם אצל ישראל באחדיוח
ישראל ,והדין הוא שהחמץ אסיר בהנאה ,אסור הישראל
להחזיר החמץ לעט״ס .מחשש שמא ימכרנו לישראל,
מבואר ואך שהחמץ הוא של העטים .מ’מ אסיר לישראל
להחזירה וישלם בערה ממין להעט״ם כדי שלא יכשיל
לישראל:
ובאמת הח״י שש חולק עליו מסברה דנפשי׳ יאמר
דאינו מחויב לקמח החמץ חהעט״ס כוי שלא
יכשול לישראל ,ולא הביא דברי הרמ׳א הנ״ל:

שאסרו מוקצה ביי״ט .הוא משים דיו״ט קיל ואתי לזלזולי
בי־ א״כ ביו״ט שחל בשבח רנלא״ה לא אחי לזלזולי
משום שנח ככה״ג לא אסרו .א׳ר רגם ביו״ט שחל
בשבח אמרו לאסור אטו יויט לחידא . :

ובדברי

נראה רזה הוא בפיית הגמרא (בשבר.
כיא) שמנים שאמרו חכמים אין מרליקין
בהן בשבח מחשש שמא ימה ,מהו שיחן למוכה שמן כל
שהוא וידליק חי גזרינן דילמא אתי לאילוקי בעיגיהו
או לא( .יעי״ש) ,והבטי׳ היא כיון דהטטס מה שאסרו
להדליק באומן השמנים היא משים גזירה שמא יטה א״כ
אם מערב במוכה שמן טיב דלא שייך כגזירה שמא
יטה ע״י שמן הטוב בנה״ג לא אסרו איר דגם בכה״ג
אמרו לאסור אטו שמן בעיניהו ,והיא כעין ספק הנ״ל:

והנה

'לפעג״ך

אם ייצאין ידי צדקה באיסורי
לסי' ים•
י הנאה ,אך ראמרינן מלל״נ מ״מ
היכא דמשחרשי׳ צי׳ רהי׳ צריך להוציא מעיר .טל המצוה
בכה״ג אמריק מצוה להניח ניחם:
להעיר משים (גיטין ל״ה ע״א) בארם אחד
שהפקיד דינר זהב אצל אלמנה נו׳ זאפאחו בפס
ונהגו לסט כו׳ אמרה לי׳ יהנה סס המוח כו׳ אם
נהניתי מדנרך כלים ט׳ ,ופריך הג׳ ומאי טפמא
אימנשה ,ומסרן משים ראשתרשי׳ לה מקום דינר יעי״ש.
ולכאורה קשה וכי הם״ר לא ירע מזה דאישהרשי׳ לה
ומה פריך מ״ט איטנשה ,אלא רהי׳ קשה לי׳ כיון דנוהנה
כדינר לצדקה אך ראישחרשי׳ לה מקום דינר הא מלליג
ומ״ט איטנשה .וע״ז חירש החרצן דהיכא דאישחרשי׳ לי׳

יען

בכה״ג אמרינן מצוה להנוח ניתנו ואהכי איענשה:

שהביא

דברי בה״ב להראיה לטפי
לסי׳ כי•
אדם זהיר במה ריהיב לאחרינהו
להכשילם ,ממה שנזהר לצורך עצמו ,כן משמע מדברי
רש*י חילץ (ז’ ט״ב) דיה ואשת חבר אע״פ שאינה
רגילה לאטל גזל ט׳ ס״מ חיישיק לשכחה ,רעביד אינש
רמינשי לאכול מה ריהיב לי׳ .אבל לתת לאחרים אי לאו
ומשירה לא מינשיא יעי״ש ,מבואר דלסצנזה אינה זהירה
נ״כ ושביר למיגשי לאטל מגזל .ולאחרים זהירה כ״כ
ער דלא סינשי׳ להאכילם מגזל .וליעהי זה היא כסברח
ראמריק אין אדם חוטא ולא לו( .אבל יש להעיר משים
מטין מ׳ ט״א ופרץ מ׳ ומי איכא מידי ולעברי׳ לא
מעבר צי׳ איהירא ואיהי עבד איכורא יעי־ש):

סם•

מה

שהביא מכינו (כיב) רמר זיטרא לא
ולא אמריק

כלך

אצל

יפית

אלא

אנל.
לענץ

הדומה .ומגיה היא וניחא לי‘ בכך .אבל הנא חשיש
כסיפותא הוא ואמר ,יש להעיר מש׳ס כחובות (ק׳ה)

הרח״א וח׳י הניל .יש להביא ראי׳ (משים
חגיגה כ״ה) חבר וע״ה שירשו את אביהם
ע׳ה יכול •לומר לו כול אחה חטין שהוכשרו .ואני מטין
שלא הוכשרו ,וברש׳י שם ואינו עובר על לפ״ע ,משים
ראמריק ברירה ,והוי׳ חלקי .ואינו כמחליפה ,מטאר
ראך שיש ביד החבר להציל אחיו ממכשול ,שיחן לו איחן
שלא הוכשרו .מ'מ כיון דלא הוי׳ כמחליפה בחלקו.
אינו מחויב להפם־ר אפי׳ קצת חמץ .מה שיש בין חטין
שהוכשרו לחטין שלא הוכשרו להצילו ממכשיל:

דברי המג׳א יש לתרץ .רבאמח גש הוא סונר
דנרבר שאיט שלי ,אין לו לחיש למכשול של
אחרים ,כי אינו מחויב לקניח איסורים למען לא יכשיל
לישראל .אלא בחמצו של טכו׳ס באחריוח ישראל ,ניהו
דמך החמץ אינו של ישראל ,מ*מ כיון דמה שהחמץ
נאסר בהנאה בא עיי ישראל מה שהיה על אחריות שלי.
שוב אסור לישראל להחזירה לעטים .ויפסיד ממין לבל
יכשיל לשים ישראל באיסור הנא על ירו ,ויש להמתיק
הרבר ביתר ביאור דלא גזרו חז״ל שמא יחזור וימכרנו
רק בשלו ,אק לאו רוקא שהגיך שלו .אלא אפילו נגיך
של המטיס ואיטה האיסור הוא שלו:

ובזה המחקחי סברות הר״נ הביאו סט״ז (יו״ד סי׳
דכוחט בהמת חבירו לעטים
ר׳ סקיה)
דאסורה באכילה ,ולא אמרינן אין אדם אוסר דבר שאיט
שלו ,משוס רהנא לאו איהו אסר לה אלא דצא שרי לה
יעי״ש .דלכאורה קשה לאס נאמר דמחשבהו לעטים
אינו מועיל טל בהמת מבירו ממילא ניחרח בשחיטה,
ולהנ׳ל ייל רזה היא כוונתו אך שהבהמה והגיף איני שלו.
מ״מ כיון דאיטח הכיחר בא ט״י הוי׳ כשלו ויטל לאסור
ההיתר שבא על ירו אך שעי״ז נאסר בהמס חבירו מ״מ
ט’י איכוח ההיתר שהיא שלו דנץ כנוך הנהמה שלו
שיטל לאסור ,כמו בהא דמג״א שט״י האיסיר שבא ט*י
היי׳ כשלו וחלה הגזירה ישמא יחזור וימכרט כבדבר
ש המך שלו ,יצא באחי רק להעיר .ובאמת הברח הריג
היא בפשיטות אך ראץ מחשבת עכי׳ם מוצלח לאסיר
רבר שאינו שלו טניס מועלת שלא יתיר שחיטתו במחשבה

והבאתי

זו:

ראי׳ לכברת הדיג משים (מנחית ר׳ טיא)

אמר רב מנחש עומר •שקמל? שלא לשמה

פסולה הואיל ובאת להתיר ולא התירה ט׳ מביאר ואך
רכל מנחית שנקמצו שלא לשמה כשירה ,ואין מחשבה
מועלת לפסול את המנחה ,מ'מ במנחת עומר שבאה
להתיר אישיר חדש ,המחשבה שלא לשמה מועלת עכ״פ

שלא יתיר ,יקנח ייל נזה:
--------- -----
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לשי׳

יהיח

מורשת

חייב והטעם דאינו יכול להפקיר אחרי דאין לו קבין ואיבו
שלו וע״ז תמה ר׳ אלעזר ואין לו קבין נכסים בהמיה פי׳
דאף דאת לו קנין להפקיע מקדושתה מ״ם יש לו קבין
בכסים ויכול להפקיר כן פירשו שם מפרשי הירושלמי
וזזשנ״א עיי״ש וא״כ מוכרח מכאן דיש לו קבין נכסים אף
במסלטלין דהא במשנה שם נזכר לש״פ ובשלמא פאה י״ל
דהביחה והפקירה כשהיא מחוברת דנחשבת כקרקע אבל לקט
ושכחה הן כבר תלושים ואם אין לו קנין נכסים במטלטלין
איך יוכל להפקיר הלקט והשכחה ואין לומר דד,כובה שיפקיר
בפהובר-־-דא״כ הו״ל להמשנה לומר זאת וסתמא קתיי
משמע דגם אח״כ מועיל ההפקר וגם אין לומר כיון דהי׳
מקודם מחובר ואז הי׳ שייך בהוא גזל כשיתלשו הויין של
עבו״ם ויש בהן משום גזל דבמה נפקע הקבין שלו זה אינו
מסתבר כיון דעכשיו יהם תלושים והם בכלל שאר מטלטלין
של הגוי שהם מותרים וצ״ע בזה ועוד ק״ל בדברי הכו״פ
שם דהכריח דיש חילוק בגזל עכו״ם בין מקרקעי למטלטלי

מהד דב״ק (ל״ח ):עמד והתיר ממונם והלא מחלוקת תנאים
בזד ,אם גזל עכו״ם אסור מה״ת כמבואר בב״מ (דף פ״ז):
(עיין ב״ק קי״ג ):ובתום׳ שם ד״ה שלא ימשכנו וא״כ
י״ל דהך דב״ק סובר כהנך תנאי דגזל עכו״ם מותר והך

וירושלמי סובר כהנך תנאי דגזל עכר׳ם אסור וזה י״ל
דא״כ הו״ל למיפר לכל חד הלכה כהנך תנאי ועוד י״ל
דבירושלמי גיטין (פרק ד׳ הלכה ט׳) שהביא הכו״ס איתא
ר״ז קומי ר׳ אבהו בשם ר׳ אלעזר וכר שיש לו קנין נכסים,
מה שהעיר כת״ר בדברי הרמב״ן (שמות י״ג פסוק י״א)

וסדאמר זה לפני ר׳ אבהו ולא פליג ע״ז משמע דקיבלה
ובב״ק (ל״ח ):היא ג״ב מימרא דר׳ אבהו [בירושלמי פ״ד
דב״ק ה״ג איתא מימרא דהתיר ממונם לישראל בשם רב]

"׳“ דברי הרמב״ן המה נפלאים מאד מאד ,כי בודאי פטר
חמור נוהג בכל מקום ומ״ש כת״ר מדברי התוס׳ קידושין

ודוחק לומר והירושלמי והבללי פליגי בדר׳ אבהו (עיין

(ל״ז ).הנה התום׳ כתבו זה רק דרך קושיא על רש״י דמזה

כחובות ג״ז ).ולכן הכריח הכו״ם שיש חילוק בין מקרקעי
למטלטלי ,עוד יש לעיין בדברי הכר׳ם שם שכתב וז״ל

דנהוג פטר חמור בזזו״ל אק ראיה דהיא מה״ת שם וגם

זה כתבו לפי הד,וי אמינא שם דתלויה בארץ נקרא מה
דכתיב בה ביאה אבל לפי המסקנה בגמ׳ שם דתלויה
בארץ נקרא מה שהיא חובת קרקע בודאי פטר
חמור שהוא בודאי חובת הגוף נוהג בכל מקום וקידושין

וגזילתן כשהיא אסורה עכשיו גזירת הכתוב דאמר רב הונא
אמר רב (בב״ק קי״ג :ליחא אמר רב) מנין לגזלה כו׳
ומזה וכתב גזירת הכתוב משמע דס״ל דהיא דרשה גמורה
ומד",ת אסור לא כמ״ש היש״ש ב״ק הובא בתי׳ מצפה איתן

(שם ע״ב) אמרינו ביאה דכתיב גבי תפילק ופטר חמור

(סוכה ל׳) דהך דרשה לא דרשה גמורה היא אלא אסמכתא

למה לי לכדתגא דבי ר׳ ישמעאל עשה מצוד ,זו כי׳ ועיק

בעלמא מדרבנן משום חלול השם ואיד כתב את״כ ומשום
הלול השם נמי הא זה סותר את זה דלטעם דזז״ה הוא רק

בכורות (ד׳ ):גם מ״ש הרמב״ן אח״כ אבל המצוה בנולדים
לא בהגה במדבר ,היא היפוך דברי הגט׳ בכורות (ד׳ ):דר״י

מדרבנן וכדמפורש בירושלמי שהביא שם גזילו של ישראל

אמר קדשו במדבר והלכה כר״י לגבי׳ רשב״ל והרמב״ן

אסור ושל גוי מותר באותה שעה גזר ר״ג על גזילו של גוי

בעצמו לעיל כ׳ וטעם קדש לי שיקדש אותם מיד שתהי׳

שיד,י׳ אסור מפני תילול השם ואולי יש טעות הדפום וצ״ל

המצוד .נוהגת במדבר ולכן נ״ל דהרמב״ן כאן מפרש הקרא
כפשוטו דמצוות פטר חמור לא נהגה במדבר עד שיכנסו
לארץ ישראל (אבל אין כוונתו דתמיד לא נהגה אלא בארץ
ישראל דז״א וכמש״ל) וזה כרשב״ל בבכורות שם דלמד
מפסוק זה כן ובריש (דף ה ),נמי אמרינן בשלמא רש״ל

וי״א מפגי חילול השם והיינו שזה פליג ולפי״ז ניחא מה
שמסיים שם בסוף דבריו "ונכסים שהזכיר הירושלמי במקרקע
קא מיירי" עכ״ל היינו דלפי הטעם מפני חילול השם הוא
רק דרבנן ויש לו קנין נכסים משמע מה״ת וע״ב צריכין
לחלק בין מקרקע למטלטלין ועדיין דבריו צריכים תלמוד.

סימן עה.

מה שעמד כת״ר בדברי הרמב״ן שמות (י״ב ט״ז) שכתב
שאם מסעה חבירו באיסור עובר בלפני עור ,וע״ז
העיר כת״ר דוה איבו נכנם תחת הלאו דל״ע ,רק נכנס

כדאמר טעמיה וברש״י שם ומ״ש הרמב״ן וע״ד הפשט נמשך

לדלעיל כלומר דכן הוא פשטו של מקרא והולד ומבאר
דבריו גם י״ל דהיא ר״ת וזה ע״ד הפשט דלר״י צריכין
לפרש הקרא דרך דרש עשה מצוד ,זו וכו׳ וכדאמרינן
בבכורות שם והשתא אתי שפיר מ״ש אח״כ דלא נהגה
במדבר ,ומ״ש הרמב״ן לעיל דנהגה במדבר הוא אליבא
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מורשת
דר׳ יוסי דכן הלכה וכאן מפרש
בכמה מקומות ברש״י ובשאר
פשוטו של מקרא אף שאינו לפי
מפרש כך

חושן משפט

פשוטו של מקרא וכן מצינו
מפרשי התורה שמפרשים
ההלכה ,ובפרט כאן דרשב״ל
בגט׳.

סימן עו.
י״א מנ״א תרע״ט.

בדבר בחירת הנשים

מ״ש

משה

קיט

אבל לשיטת שאר ראשונים מלך השני אינו מיותר דהא
איצטריך למכתב שם מלך לאשמעינן דמלך בעינן
דוקא מקרב אהיך שיהיה אביו ואמו מישראל וא״כ במקום
דדרשינן מיניה שאר משימות לא יש מיעוט לאשה ורק
לגבי מלך אתמעיט מלכה ממלך ,דמרישא דקרא וצ״ע ,די״ל

כיון דעכ״ם נתרבו שאר משימות אצל מלד וי״ל דבדבר
זה הם שווים למלך.
ולפימ״ש הרמב״ן והרשב״א והריטב״א דשאר משימות

דגם התום׳ והרמב״ן והרשב״א והריטב״א מודים

ילפיגן מקרא דלא תוכל לתת כי׳ וכן הוא

בהדין שכתב הרמב״ם (פ״א מהל׳ מלכים ה״ד ).דכל

בספרי כמש״ל הא נ״ל להשוות הדרשות מגם׳ דילן כמו

משימות שבישראל את ממנים אלא איש לפענ״ד צ״ע דהך

בספרי מגם הדרשא דחהא אימתו עליך הגז׳ בכתובות (י״ז).
ילפינן מחשים השני כמו בספרי נקם בגם׳ שום תשים
דנקט רישא דקרא ,ושאר משימות ילפיגן מלא תוכל לתת
כו׳ כמו בספרי ובגט ,דילן נקט שום תשים רישא דקרא
ולא כרש״י דמריבוי משימות יליף דהא לסי מה דאיתא
בספרי לא נשאר עוד ריבוי משימות דכולהו דריש להו,
ועיין ריטב״א קידושין (י״ג) אך בגט׳ משמע דמתשים ילפינן
כל המשימות וכן בחידושי הרמב״ן יבמות (מ ׳ה) כתב
דמשום תשים דרשינן כל המשימות ,וא״כ תקשי כמ״ש
כת״ר למה כתבה התורה תשים אצל מלך לרבות שאר
משימות וע״כ לדמות למלך ,לענין זה דלא אשת ועכ״פ
קושיית כת״ר שהניח בצע״ג איך לא הזכירו התום׳ והראשונים
בהא דמדברים אם אשה כשרה לדון מהך מילתא דשאר
משימות היא פליאה גדילת וביותר תקשה על דברי הרמב״ן
והרשב״א ר״פ שבועת העדות והר״ן שם כתב ג״כ כדבריהם
בע״ז דכתב שם דדבורה לא שיפטר .ממש אלא מנהגה
כשופטים ששפטו את ישראל הקשו מדברי הספרי מלך ,ולא

דרשא דדרשינן בסיפרי ,מלד ולא מלכה היא מיתורא דקרא,
לא ממשמעות הקרא דהא כל התורה כולה בלשון זכר
נאמרה ,ורק היכא דכתיב איש ממעטינן אשה ,עיין תום׳
ב״ק (ט״ו ).ד״ה השוה ,ותום׳ יומא (מ״ג ).ד״ה ונתן ועיין
רש״י ב״ק (מ״ז ):ד״ה שור האשה דמשמע דלא ס״ל כן,
והתום׳ שם אזלי לשיטתייהו כאן וכ״כ בסנהדרין (ס״ו).

ד״ה לרבות ובספרי דריש ממלך דכתוב ברישא דקרא שום
תשים עליך מלך מלך ולא מלכה ,דגם מלך זה הוא מיותר
דהא כתיב בקרא שלפניו ואמרת אשימה עלי מלך והיה די
לכתוב אה״כ שום תשים עליך ,וראיתי בס׳ ספרי דבי רב
מהר״ד פרדו ז״ל על הספרי שם שכתב דמיתורא דמלך

דריש ולא כתב טעמא ,ונראה דהטעם היא כמ״ש.
ולפי סדר הדרשות הנזכרות בגט׳ דילן ,היא כך ,משום

תשים ילפינן שתהא אימתו עליך (כתובות י״ז).
עיין בר״ש שם ,ובשמ״ק שם שהסביר הדברים ומזה שכתבה
התורה עוד הפעם תשים מקרב אחיך תשים ילפינן לכל
משימות ,עיין רש״י קידושיו (ע״ו ):ובר״ן שם ,וברש״ש
כתובות שם( ,ובספרי פרשת שופטים קנ״ז) הדרשות הם

מה

באופן אהר ,מגט׳ דילןשום תשים ,מת מנה אחר תחתיו
מלך ולא מלכה אחיך ולא אחרים תשים עליך מלך,
והלא כבר נאמר שום תשים ומת״ל תשים עליך מלך,
שתהא אימתו עליך ,איש נכרי אשר לא אחיך מכאן אמרו
אץ ממנים פרנס על הציבור עד שתהא אמו מישראל וזה
כמ״ש הרמב״ן והרשב״א דמלא תוכל לתת עליך אגו למדים
לשאר משימות ,ועיין הגהות הגר״א בקידושין שם שהגיה
תגינא תשים עליך נראה ג״כ כוונתו לזה דמתשים דכתיב
אחר מקרב אחיך ,ילפיגן לשאר משימות אף דבגמ׳ שם ובכל
מקום איתא תשים מקרב אחיך ובקרא כתיב מקרב אחיך
תשים ע״כ צ״ל דכוונת הגט׳ הוא לזה דכתוב תשים אצל
מקרב אחיך.
וא״ב לשיטת הרמב״ם דשאר משימות שויו למלך גם מלך
השני דכתיב מקרב אחיך תשים עליך מלך הוא
מיותר ונוכל למעט מלכה ובשביל מלך בעצמו כבר נתמעטה
מלכה ממלך דרישא דקרא וע״כ דבא בשביל שאר משימות
דגם שאר משימות אין משימין אלא איש כמו מלך וגם אם
ממלך זה מסעטינן מלכה ידעינן מזה שאר משימות דהא
מכאן ילפינן שאר משימות ,ובלא זה כיון דלהרמב״ם שוין
שאר משימות למלך ,כל מה שנוהג במלך ,נוהג בשאר
משימות וכמ״ש כת״ר.

בעלמא לא מקרי שימה ונסתייע מדברי הר״ן בחי׳ לסנהדרין
(ל״ו ):הנה הר״ן שם הביא בשם הר׳ דוד ז״ל לתרץ דעת
רש״י דבאקראי ובדיעבד דינו דין אע״פ שאין אמו מישראל
ואם אמו מישראל כשר להיות דיין קבוע מבני ישראל ולכל
שאר מינויי העיר ,ואח״כ כתב אבל שיטת הרי״ף דכי
מכשריגן גר לדיני ממונות ,היינו כשאמו מישראל ,וה״ה
לכל שאר שררות ,אבל אין אמו מישראל לא ,וכן דעת ר׳
אחא משבחה גאין ז״ל וכן פסק הרשב״א ז״ל ביבמות ע״כ
משמע מדבריו דלדעת הרי״ף ודעימי׳ גר שאין אמו מישראל
אף באקראי ובדיעבד אין דינו דין וכן מוכח ממה שהקשה
שם על שיטת הרי״ף כי אמרינן יש כשר להעיד ,ואץ כשר
לדון לימא לאתויי גר וכו׳ ואיכא למימר דהואיל דשם גר
כשר לדון כשאמו מישראל וכר לא אמרינן ביה שאץ כשר
לדון עכ״ל וכ״כ הרשב״א יבמות (ק״ב) והריטב״א קידושין
(י״ג) ומזה יש להוכיח דאפילו בדיעבד ובאקראי אץ דינו
דין ,דאל״ב לא קשה מידי ,דמתניתין דיש כשר להעיד ואינו
כשר לדון משמע דפסול אפי׳ בדיעבד ובאקראי ,לכן ל״ל
לאתויי גר ומה מקשים ,וכ״כ בם׳ ערוך השולחן ספרדי
(חו״מ סימן ז׳) א״ב לדידהו אף באקראי שייך שימה וכן
משמע מהריטב״א קידושין (י״ג) שהקשה ל״ל בישראל

מלכה ,וע״ז דדנה לא הזכירו כלל מזה ,וצ״זג
שתירץ כת״ר לשיטת הראשונים דהא דשאר משימות
הוי רק כשממנים אותו לדון בקביעות ,אבל באקראי
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קדושים
םופןילנח :בעיקי הממון וסיב כלי לקיים דברו היא חסין'
האימר כמה דניי סקרים אקרים להקים בהם את דברו אשר

ריש גלוחא לרב ששת ברינ ת נאחזי פני
דעכיי על לאי זה אלא דיויל קבל' דלאו דוהא

תשבעו ונולי חנין לרמת
כח& וישוב יתבע לשקר 5
וכו׳אףעלגבדהכאנמיחדלא כתיב כשמותי אלא כנח י
משמע כשמי י־מיוחד מכל מקום נראה דדר&ינן ליה כאם
אינו עניז לנס המיוחד נכבד נאמר לא תנא זנו׳תנהו ענין

גס כל הנותן מכשול למי ויכרו בכל ענין ואפילו בדברים
כעלתא הואיל ומכשילי באיתס היבריס לפי נחכירו אינו

ולא

לא

תקלל ונז׳ת״ל בעמך ובו׳אעיג דההיא מיבעי
לכניייך
ליה לכדדרשי׳בעוש' מענה עמך זל דאי לההוא לחוד לכתו'
קרא ונשיא עמך לשפיר הוה דוני' עונה מענה עסךדהא
עחך מיותר שיח כל שבעמך איג אי לההוא לחוד לכתוב
"ונשיא מעמך ואי להא למיד לכתיב ונשיא ובעחך שיח
מרווייהו • וכתב הר׳אס זיל אבל בפיד מיתות מפיק לה
מאלהיסלאתקללבאם אינו טנין לגופיה דהא אתיחנניא
וחריש כמה עצינו תנהו עני ן לישראל דעלמא ע'כ ונוראית

ת

נסלאתי דהתס לא ילעינן מאלהיס ^א לאי ואס שלא ציני
כהסאוהרהאלא עונ׳ש בלבד זאכתי לנאר עתא צרינינן
לילפיתא דבעמך כל שכעמך * ופלש יצא החת שאיט
בחיים כיאי הי״אם ו״ל דאצט־יךדלא תימאחקלל הכירו
דוחיא דתקלל אכיו יאמו שהוא תייב אפיל!־ לאחר תיתה
בדילפינן תיחויא דאביו וחמו קלל מיב יק' דהיכי היה סיד
לעילףתאכואס איכא למקרךנאני אי״א שהשוה הכתיב

יודע כדבר קעכר בלאי זה דלענין זה הייל ההיא גביא
דוחיא דעור והכי לדשינן מהעיר מיוחד שאיני יודע לי:מד
מהמכניל אף כל שאינו יודע יצא היודע י אף על כי כן
רוצה ליכנס באיתה סכנ׳אין אנו אחיא־ז לו שאין זה דומיא

דעור והייני כסבית רשיבג בריכה למעני שני דסבי•
הלעיטהו לרנע וימות וקי״ל כיותיה אכל בלנהוא פור
בדכי והיא טתץ לו עצי' לי־עתי בין מפנו בין בנופו כין
בממונו ה״ז עובר בלאי זה ן~וי דיסיא דעיר ממש והייט
לאמור בתיה אל תאתר לו בת פיכשרה לכהונה יחיא פסולה
אל תאתר לי צא בהשכמה היקפחיהי לסטים אל תאתר לו
חמי שדך וקח לך תמיר ויו׳יהראשין תיייי בע־נולדנפנו
והב'כטפיו-ג'יממנו (וגס בזה לא דק הייב קיא לפי
אמא׳ נקט שלש־ון) וי־שיי זיל לא נקט האתרוי לי׳ביתא
וכיש אידך תרתי נמצא כהליתוד נחנו עוניס כע־וי היא
תמנ דומה ביימה ללימיד חרס לביד־ ש אמיי' אימא דיזיש
היינו כפשוטי מיל מקום תיחילפיתא דאידך קיא דבעמך
דיני' דלאי דוקא חי׳ש לי׳וד אלא היה כל דדמי ליה ילאפוקי

כבודם לכבוד המקים יחייב מיתה טל הכאתם לכך יש בהם

עתוהינהדתיי יתעכד בעורדאיברא יבשי בפשוטי מי<רי

חומי זה לחייב אפילו לאה ר מיתה מש״אב כחבייו והדרא
קושיא ח*ש לתה לי וי״לדהוה אתינא דמינה כתכ יחחנא
אזהית אב ואס בקרא דאלהיס לא תקלל כדלעיל דסתיך
ליה בעמך לומר דתקשי'כלשכעחךלאבואס)לומר נחייב

נאסור למכות לי ניס חין מכשיל לני כאינו יודע ליזהר
חכל מקים מכת ההיקש לחרש דרשינןה /כיה( אף על גב
דליכא ביה הברח מקרא איזרינא) דלאו לוקא עיוי לחיד
^א היה כל דדמי ליה ועיד דאערן ולאמקי חפקי׳עצעי דאין
אנו אחראין לי לחים על נפשי טפי מלידי/זא הלעיטהו ובו
ובדאמרןןומה שהכריח לריזל לדעות העיור לחיש בילפותא
זי מלכד שכך קבלו .זיל היכרחו גס כן מליכנא דקרא לכתיב־
לא תקלל חרש ולפני עיר לא תתן תכשיל והו׳לל ולאתתן
מכשיל לפני עור דומיא לרישא אם איתא שזה עלתאבאפי•
נפשה אלא משיה סמך העיור לחרש לומר לך עור דומיא
דחרש ודימה לליתיד זה תמצא ככמה מקומות בתלמוד
וחנייהו בפי כל הבכר דף קייד גבי קרא דלגר ובו' תתננה
ואכלה או מכור לנכרי ע׳ש ונתצאו דביי חהי־יאס ז׳ל נבוט'
ומיוסדים על אדני פו והיטב הדק \5לא תעשו וכו'
חלתד שהדיין וכו׳יש להסביר טעתא למה נקרא כאלו
החמשה נחות של גנאי ונראה חשום דמסיק כתיב וחייתי לה

העיון לא הוציאוהו אלא אמרו אין לי אלא חרש משיט
דחיש במשמע ומנין לרכות ונו' תלחיד לימד כעמך יכו'
וכולל חדש וחי שאינו חרש ולחה יצאחיש מן הכלל ללמד
על הכלל ואס כן תרש עדיין הוא כפשוטו ומשמעו ונס כזה
לא דק הרב כלל מכיל [ואנכי עפר ואפר נליפד איפכא
שהירבקיאלא ירד כהלעומק דברי הגאון זיל שבאי קצת
סתימיס וצריכים ביאור ותחלה צריך אני לבאי דודאי מי
כפשים מבשיל חמש לפני עירבפניטוכהה־א דעבדועבדי

רש׳י לקחן גבי תשקי■ כמדות דמרם לה'לברים חטתא את
הארץ ימחלל את השס וטרם לשכינה שתסתלק ומפיל את
ישי־אל בחרב ותגלה איתס חארצם ■ וכלפי התחשה נזיקיס
הלייו שטרם נקיא כאלה המעשה כינויים כלפי הראשון
שמטמא קדושת הארץ נחצא שמעול והופך הטזור לטמא
ולכך נק־־א עול ולפי שמחלל את הנס דהיינו שהבריות
איתריס יאו כלו' הדיין שלמד תירה כחה מקולקלים מעשיו
וש’שחתהללעל'7ווהואמה שאתרי רז׳ל עליו בפיחדיימא
ואזכת
37
2

 -ולפני

שי
אפילו לאחד מיתה הילכך אצטדיך חרנ
וכו׳לפני הסימא בדבר יכו׳נתב^אם זיל דהטעס נדרנו
כן ולא הניחוהו בפשיטו מנוס ד עור דימיא דתינ מה חרנ
לאו דוקא חרס אף עור לאו דוקא עיר וכתב עליו הריב קיא
ולא ירד הרב זיל בזה לעותק הדבר חדא דעדייז נאמר דתי
יכריחנו לדמות זה לזה דח־נ הוצאטהי מפנוטו מפני נאם
נפי איתו בפשוטו יהיה סותר אליו חלת בעמך אכל הבא
לחה נוציאנו מפשטו ובו׳ובל שכן שאם הרימי׳ הכריח' היל
להוציאו מפשטו כאופן אשר היצ׳אי חרש לדעתו שהיא על
כל כלתי שיעע וידרשו גס כץ עייר שאינו עור ממש אלא
סאיט יודע במכשול ולחה העתיקוהו לסיחא הלב וליועץ
ווה אחר ההנחה דהוציאו מלת חיש ממשמעו אבל אחר

מ

ריש
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תתתקכח .לא ימרמר אדם אחרי בוראו מלא אם יש לו שום ספקא על מכורא ידכר לבני ממכם חבקי כעניין מבורא ואין״״
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שנתן עיבה
לא אמר ברע עשית...ועוד בבר עשה טח שעשה (כ) ועוד לפי שמיח טוב לדוד.
אם אמרו לאדם בכל תאמר אנו רוביםלמזיק לפלוני [א] ופלוני בדיק יזחיר אוחו ואין זח לשון מרע ואם
תתתהל
בריק שאל לך אני רובה להתחתן בפלוני מגדלי אם שמעת עליו שום דבר פגם אם אתה מביר בו שמוא בריק
!אפילו אם מחד יתקומם עמו לא יזכיר לו אותו פגם לביישו ולא יודיע לאחדים יגיד לו ואם לאו יאמר לו תחקור מאחרים כדי

.
,
,
שלא יבא תקלח על ייד•
תתתקלא.אם יאמר לך אדם דבר פתר אני יודע [א] השבע לי או תן אמונתך שלא תגלח אל תעשה...ואד תחי להוט אחרי
סתרים ואחד חידושים בי אלה מםירין את את האדם [ב] מן חתורה.
תתתקלב .ראובן שנטל עיבה משמעון בגון ראובן שאמר לשמעון תן לי עיבה אם אתן בתי ליהודח או ליידסןפ לא יאמר
ראובן ליופך שמעון נתן לי עיבה שנתתי כתי ליהודה [א] סן ישנאגו יום,ש אבל ליהודה יוכל לומר ולא יאמר
ארם המתן עד שאשאל עיבה לפלוני כי שמא ילך זח האחד ויבקש מאותו שיתן לו עיבה לפי דרכו ואם ירא חטא הוא ויתן לו עיבה
טובח (א) וקשה לאותו שאמר לו חמתן עד שאתייעץ בפלוני נמצא שקנח ליועץ שונא.
תתתקלב .ומעשה ביועץ אחד כשחיח אדם שואל לו עיצה והיח אומר ליועץ תן לי עיצח על מח שפלוני מצער אותי או
שחיח אומד אקח בתו או לאו ואני לא אגיד לו שאתח יועצני אמר לו היועץ אע״פ שחרבה פעמים אני צריך
לפלוני ופלוני אם תשאלני עיצה בפניהם לא אמנע מטך עיצה חטובה אע״ם שקשה בעיניהם ואס תחפוץ אני אגיד להם שאני
טייעבך כך ובך כי כל עצתי אני יבול [א] לדבר בגלוי כמו בסתר.
משנת אברהם
יודעים שהוא שלך ואין גו תערובות של □צ לא אקח כדי
שלא תאתר אני העשרתי וגו׳.

סימן תתתקכ״ט
[א] רצון הקנ״ה וכר .אין להקשות מהא דאמרינן כיכחות
ק״ו :והן משיאין לו עצה ההוגנת לו וכר הגם
דאחרינן גיכמות ל״ט ,דמצות ינום קודמת ,דשאני התם דגם
מליצה מצוה היא ,ועוד דשם דרשו מקרא ודכרו אליו ,ע״ש.

ננשבע שלא לצורך ,ומה יותר שלא לצורך משנועה כזו ,דלא
נלנד שאין לו לאדם שום צורך נזה אלא שמסירין את האדם
מן התורה ,כלומר ,מדרכי התורה ,כי בתורה נאמר תמים
תהי׳ ועי׳ נרש״י ,ובספרי שופטים דזה שאמר דוד ואני בתומי
הלכתי ,ע״ש.
[ב] מן התורה .אפשר שזה בכלל מצות עשה דתמים תהי׳
שפירש״י ואל תחקור אתר עתידות אלא קבל וכף
ראה רש״י פרשת שופטים,

סימן תתתק״ל
יתרו שברח זכו בניו  -הסבר הענין
[א] ופלוני צדיק וכר .אין הכונה שאם אין פלוני צדיק
אין להזהירו ולהצילו מהרע ,אלא שאם אץ
פלוני צדיק ויאמר לאלו האנשים הרעים ,הרי סכנה צופיה
לו מהם ,ונאופן כזה אינו גדין שיסתכן את עצמו .וכש״ס
סנהדרין ק״ו .יתרו שגרת זכו גניו לישג נלשכת הגזית,
ויש להנין למה נרח ומה תועלת הניאה גרימתו לישראל
ואפשר דהפירוש איוג ששתק כלומר ,שלא גילה לישראל מה
שיען עליהם נלעם למצרים ,נדון ניסוי־ין ,ויתרו הלך והגיד
לישראל כדי שידעו להציל עצמם מידי הגזירה ,וגרת ממצרים
כי ידע שהמצריים נודאי ימיתו אותו על אשר גילה מסתורין
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סימן תתתקל״א

תמים תהי׳  -עשה
[א] «1נע לי מי .כיראה » תפייז ־ל ־״־ ט,ס

ת1זת<יכס• W

סימן תתתקל״ב
כשיועצין אין יועציו אלא בשדה  -הסבר הענין
[א] פן ישנאנו וכר .בברכות ח :תניא אמר ר׳ עקיבא
בג׳ דברים אוהב אני את המדייס כשתותכין את
הבשר אין תותכין אלא על גבי השלתן כשטשקין אין משקין
אלא על גב היד וכשיועציו אין יועציו אלא בשדה וכר ויש
להתבונן תינת חתיכת בשר על השלחן שיש בו משוס נקיות
ואזהרה מן הסכנה וכן נשיקה על גב היד שיש בו משום
דרך ארץ לחבירו ,אבל מה חדה טובה היא זו שאין יועציו
אלא בשדה ,אולם לפי דברי רבינו אפשר דיש נהס מרה

טונה שיועצין
מדברים ואין
בטוחים שלא
הציור שכתב

בשדה כדי שלא ישמע שום איש זר מה שהם
חוששין שאלו מן המתייעצים יגלו הדבר כי
יעשו עול לגלות מה שיעצו להם היועץ כעין
יבינו :שלא יאמר ראובן ליוסף וכף.

סימן תתתקל״ג
הטיעץ עצה שאינה הגונה לישראל ולנכרי•
[א] לדבר בגלוי וכו׳ .כלומר .כי חובה מוטלת על הארס
לעץ לחבירו עצה הוגנת ואס מיעץ לו עצה

”רירייז ע״ו «■ •
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י׳־ל שהיא רעי• למי שנשאל ,ליו.
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a
תתתסלד.

ספר חסידים

נא

חכם שיעץ לאחרים ונכשלו באותה עיצה »מ״פ שלשם שפים נתכוון אם יאמרו לפי ששפעט לע«תו נכשלנו
ימחה ואל יצכועד כדי שיתכפר לו קצת שעל ידו כא לחם חוכח (א) ומגלגלין חופה על ידי חיים חכות על

ידי זכאי.
תתתקלת אם יבא אצלך אדם שקובל על אדם חכירו ומוציא לעז על הכירו או מפני ששונא אותו או מפני שהכירו הוכיחו
כפניד ואתת יודע כיון שהגיד לד לא יגיד לאחדים על חכירו אם תוכל לחכריע הכירך לכןז זכות וגם
תוכל לומו חכירד אוהב אותן■ אם יקבל טוב ואם לאו שמע דבריו ואל תאמן ואל תגיד לאחרים מח שזח מגיד עליו שאם לא תקבל
רכריו ילד ויגיד לאחרים ויהיה כשת ויאמינו לו או יאמרו לחכירו ויתקוטט עטו אבל אם מגיד לד ונם מגיד לאחרים אל תשסע לו
ותגער בו ותאמר לאותם שהוא אומר לחם [א] שקר מדבר על חכירו.
תתתקלו .כתיב כספר יחזקאל (ג יח) באמרי לרשע מות תמות ולא חזחרתו ולא דברת לחזחיר רשע מדרכו הרשעת
לחיותו חוא רשע כעונו ימות ודמו מייד אבקש כיון שאמר ולא הזהרתו למח אמר ולא דברת לחזחיר אלא יש
שלא יחו מקבלים ממנו אפל מן יועציו מקבלים לכך אם׳ ולא דברת ליועציו אותם שזח מקבל מחם מכאן משמע כשאדם רואח
שאין דבריו נשמעים לאיש אחד או לאשח ילך וידבר למי שזח מתייעץ בו ויבקש מן היועץ לחזחירו וזהו שנאם׳ ולא דברת
.להזהיר לא דברת למי שדבריו נשמעין שיזהירוהו.

תתתסלז.

אדם שאין דבריו נשמעין ידבר לשום עשיר שדבריו נשמעין להוכיח את אחדים שחרי לאחר (תחלים ים ח ט י)
תורת ח׳ תמימה משיכת נפש עדות וגו׳ פקודי וגו׳ מצות וגוט׳ יראת וגו׳ משפטי וגו׳ מיד ממד (שם שם יא)

משנת אברהם
ץ שאינה הוגנת הרי הוא מתחייב
דשפחות של בת פרעה נענשו
עצה שאינה הוגנת ,הרי דעל
האדם להתחייב מיתה ,וממילא
ולומר כך וכך יעצתי.

בנפשו כעין דאמרינן בסוטה
עונש מיתה על שהשיאו לה
ידי עצה שאינה הוגנת יוכל
אין כאן שוס בושה להודות

נכרי לבנין המקדש ,ונימי עזרא שאני משום שלא התכווט
לטובה אלא שיסמכו גם עליהם וישמעו לעצתם ויאתרו המין
עד שיסיבו את לב כורש שלא לבטת ,רש״י שם) ,אבל נסתם
דברים אין איסור ,אלא דהרמב״ם בפ״ב דהלכי רוצח לא
חילק כלל.

והנה בנ״ב 7׳ .מקשינן ובנא בן בוטא היכי עניד הכי ,פירש
שנתן עצה הגונה להורדוס ומשני שאני ענדא דאיחייב
במצות ,ואיב״א שאני בית המקדש דאי לא מלכות לא מתבני
וכר ,והנה לפי התירן הראשון משמע דלישראל רשע חותר
ליען עצה טונה דהא אמרינן דלענד רשע כהורדוס מותר
ליען משוס דאיחייב בקצת מצות מכל שכן שתותר ליען לישראל
רשע שחייב בכל המצות ,אולם לתירן השני אין ראי׳ שמותר
ליען לעבד רשע ,אבל מסתבר שמותר ליען לישראל רשע
הואיל וחייב בכל המצות .וגם מסתבר דאפילו לנכרי שאסור
ליען עצה הגונה .אבל בודאי שאסור לו ליען עצה שאינה
הגונה ,דלפי עור לא תתן מכשול כתיב סתם ולא כתיב לפני
ישראל עור דוקא ,ומכל שכן שאסור ליתן עצה שאינה הגונה
לישראל רשע.

אבל אכתי קשה להבין איך אפשר דאין איסור לישראל
להכשיל את העכו״ם בעצה שאינה הגונה ,הלא בחולין
צ״ד תבואר דאסור לגנוב דעת הבריות ואפילו נכרי ,ומה
יותר גניבת דעת יש מזה שהנכרי שואל בעצת ישראל והוא
סובר שהישראל תיען לו עצה הגונה ולבסוף הוא מיעצו עצה
רעה בכוונה .ונפרט קשה מהא דאתרינן דהמושיט אבר מן
החי לבן נח עובר בלפני עור ,ומנא לן לחלק דנמכשילו
בדבר שאסור לבן נח יש איסור דלפני עור ונמשיאו עצה
שאינה הוגנת אין כאן לפני עור ,הלא שניהם כלולים נהלאו
דלפני עור .והלא מצינו גבי ישראל הנמכר לעכו״ם ובא גואל
לגאלו שלא לבא עליו בעקיפין ,נ״ק קי״ג•

אולם כנר כתבתי נת״א דף נ״ו .דמדנרי הרמנ״ם ז״ל
נספר המצות מבואר שהאיסור שלא להכשיל נעצה
שאינה הגונה אינו אלא מישראל לישראל וכן הוא נחיטך
מצוה רל״ב והנאתי שם דברי המנחת חינוך שהניח דברי החינוך
נצ״ע ,וכתבתי שם לישב הענין משום דמלשון התו״כ יוצא
שבלאו דלפני עור נכלל גס השלילות היינו אם שותק ואינו
תיען לו עצה הגונה ,אלא החיוב הוא ליען לו עצה הגונה,
ואי אפשר לומר דזה קאי גם על נכרי דהא יש איסור
ליען לנכרי עצה הגונה ,א״כ על כרחך דהלאו הזה לא קאי

לכן נראה בהקדם מה שכתבתי בת״א הנ״ל דמלשון התו״כ
משמע שבאיסור לפני עור נכלל לא לבד החיוב שתתן
לו עצה טובה ולא רעה אלא שאין לך רשות לשתוק ולא
ליעץ לו כלל אלא חייב אתה לומר לו העצה טונה שאתה
יודע אס שואל מתך ,ודבר זה הוא רק בישראל אבל נעכו״ם
הלא אסור ליען לו עצה טובה ובכן נע״כ עליך לשתוק

ולא ליעץ לו כלל ,והוא שבפרט הזה הדין משונה כעכו״ס
מישראל לכן הדגישו הרחב״ס וכן החינוך — שבהרבה מדבריו
הן בדיני המצוה והן בטעמי המצות נמשך אחרי הרמנ״ם ז״ל
— דאין המצוה זו אלא מישראל לישראל.

אלא על ישראל לישראל ע״ש.

אלא דהאיסור ליען לנכרי עצה טובה לא מציגו לו מקור
אלא מהא דגענש דניאל שנתן עצה לבוכדנצר וחטאך
בצדקה פרוק ,וכן בבא בן בוטא דחקשה איך יהיב עצה
להורדוס לבטת את בית המקדש ,וא״כ יש לומר דאין האיסור
נסתם דברים ליתן לו עצה טונה אלא דוקא כעין התם
שיש עבירה בדבר ,היינו צדקה של נכרים כתיב וחסד לאומים
חטאת ,ראה ביב ח׳ .ותוס׳ שם ,או בנין בית המקדש שאיט
דבר המסור אלא לישראל בלבד ,דלא לכם ולנו לבטת בית
אלוקי ,ראה שקלים א־ה( ,וראה בערכין ה; אלא אתר רנא
משום רפיון ידים וכו׳ משמע דנעצם אין שום איסור שיעזור

סימן תתתסל״ה
שונא .לרון ולהעיד
[א] שהר מדבר וכוי .כי אין השונא נאמן להעיד על
חבירו לא לזכות וכל שכן לחובה ,ואפילו רבנן
דפליגי וסנרי לא נחשדו ישראל להעיד עדות שקר משום שנאה
או אהבה אבל מודי דפסילי להיות דיינים משוס דהשונא לא
ת5י זכותא) ובכן הוא עלול לפרסם שמועות של שקר עליו
על לא דבר ,שהוא מחמת שנאתו רואה אחרת מאשר הוא
באמת.

מתחקלד( .א) נ״ב  tr-pב־.
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זתורה ☆

רלו

המקח בטל ,אך הפת״ש שם מסיק דהוי כדבר
שבמשקל דלעולם אית לה אונאה אמנם אף ביתר
משתות אין בטל מקדו רק אונאה.
ובאמת מלשון המחבר לא הכי משמע דב׳ סתמא
ומחזיר לו האונאה משמע ככל דין אונאה
דהוי רק בשתות אבל ביותר מזה המקח בטל לגמרי,
אמנם גם איפכא יאמר מדלא מפרש דאם יש אונאת
שתות מחזיר האונאה משמע דגם בפחות מזה בכל
ענין מחזיר אונאה והיינו משום דהוי כדבר שבמשקל
וממילא נשמע דגם ביתר משתות רק אונאה יש
ולא ביטול מקח והגם שב׳ שם בפת״ש ליישב
מ״ש הראב״ן דבמכר צרוף ונמצא סיגים הלוקח
חוזר דמיירי או בכלי או שאמר לו שהמשקל כך
וכך ,ויכול הלוקח לומר שאינו חפץ אלא במשקל
הזה ולא שישלים כמ״ש הטור בסי׳ רל״ב ס״ג
בשם הראב״ד [בשקן זה כו׳ וכוונתו שרק אם מכר
נסכא סתם בלא משקל בחזקת צרוף ונמצא סיגים
שצריך להחזיר מה שהופחת מהמשקל ולא בטל

סיו! תשס״ג

המקח אבל אם פירש המשקל יכול לומר שלא
חפץ אלא דוקא באותו המשקל ,ולכאו׳ בנ״ד הרי
ג״כ קנה במשקל ,אלא דזיל בתר טעמא משום
דדוקא במשקל כזה חפץ .והיינו אם טוען כך ,אבל
כאן הלא אין טענתו בפיו כזה ,וגם אם היה טוען
אנן סהדי שלא כדבריו שהרי קונה גרוטאות בכ״מ
שימצא ובאיזה משקל שימצא ,ממילא כך פסקתי
שהמקח קיים ואינו מחוייב רק להחזיר האונאה
אחר השומא בפני מבינים כמה נפחת ערך השלשלת,
ובע״ד נתעקש שלא לפרוע רק לאט לחלקים אך
נתתי רק זמן ב״ד ל׳ יום כבס׳ ק׳ וכס״ס י״ט (עי׳
הגהות חכמת שלמה בסי׳ רל״ב ס״ג על מ״ש
הסמ״ע דרבר שהיה יכול להבחין הוי כנשתמש
ומחל ,ודוקא בדבר שהזיוף שכיח אבל אם לא
שכיח לא הו״ל לאסוקי אדעתיה ,והנה ידוע דלא
רגילים להבחין ע״י שבירה וכמ״ש לעיל לד׳ הסמ״ע
דאין עשוי לבדוק בנסתרות ,רק ע״י מי הבחנה)
ואם היה רוצה לישבע היה נפטר כהנ״ל אך מטעמים
שב׳ לעיל לא הנחתי לשבוע.

הגאון רבי ש .י .כיסים קרליץ שליט״א
נאב״ד רמת אהרן
וראש כולל חזון איש

לפני עור לא חתן בוכשול
א .מכשיל חכידו כאיסור דרבנן

תנן במס׳ סנהדרין <כדס ואלו הן הפסולין [לדון
ולהעיד ,רש״י] המשחק בקוביא והמלוח
ברבית ומפריחי יונים וסוחרי שביעית .ובגט׳ ושם
כה ).אמר רבא לוה ברבית פסול לעדות [דקיי״ל
המלוה והלוה עוברין בלא תעשה וכיון דחימוד
ממון מעבירו על דת הוה ליה כרשע דחמס דעובר
נמי על לא תעשה מפני חימוד ממון ,רש״י] ,והאנן
תנן מלוה ברבית [ומשמע אתרוויהו ,רש״י] ,ומשני,
מלוה הבאה ברבית.

וכתב בנימוקי יוסף שם (שס ,ד :מדפי תרי״ף) ,ומלוה
ברבית נמי פרישנא בגמ׳ דמלוה הבאה
ברביתקתני ואפילו לוה פסול ,ומשום לוה אצטריכא
ליה למתני דלא מיפסיל אלא מדרבנן דאע״ג דעבר
אדאורייתא לא פסלי מדאורייתא לדון ולהעיד דלא
דמיא ההוא איסורא להאי משום דהאי לא משמע
להו לאינשי איסורא אלא למלוה דאית ליה רווחא
אבל ללוה דמפסיד ביה לא.

עוד הוסיף שם בנימוקי יוסף ,ומיהו ה"ה דמלוה
ברבית דרבנן פסול ,אבל לוה לא מפסיל משום
האי רבית שהוא אבק ,דליכא איסורא באב?! רבית
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הגאון

רבי ש .י .ניסיס

שלימי ,א * לפני עור לא ונתן מכשול

אלא למאן דשקיל ליה אבל למאן דיהיב לא
כדמשמע פרק איזהו נשך בההיא דבני רב עיליש.

<r------

וכן כתב בנימוקי יוסף על ההיא גמ׳ ושח !:דאיתמר
התם ,בני רב עיליש נפק עלייהו ההוא שטרא
דהוה כתיב ביה פלגא באגר פלגא בהפסד [שקיבל
אביהם עסקא פלגא באגר ופלגא בהפסד ,רש״י],
אמר רבא רב עיליש גברא רבה הוא ואיסורא
לאינשי לא הוי ספי וכו׳ .וכתב בנימוקי יוסף בשם
הרשב״א ח״ל ,ואיסורא לאינשי לא ספי ,לא היה
מאכיל רבית לבעל הבית וכו׳ .ומדלא אמרינן
ואיסורא לא הוה עביר שמעינן מיניה דאין אסור
אבק רבית אצל הלוה אלא אצל המלוה לסי שאיסור
הלוה חדוש הוא ודאי ממה שחדשה התורה ואסר
עליו ,כן כתב הרשב״א ז״ל ,עכ״ל .וכ״כ הרא״ש
סס שי׳ מנו.

במם׳ ע״ז (נא >:תניא ,רבי שמעון בן אלעזר אומר
לא ישכיר אדם שדהו לכותי מפני שנקראת
על שמו [של הישראל] וכותי זה עושה בו מלאכה
בחולו של מועד .ופריך בגט׳ ,מאי איריא מפני
שנקראת על שמו תיפוק ליה משום לפני עור לא
תתן מכשול ,ומשני ,חדא ועוד קאמר ,חדא משום
לפני עור ועוד מפני שנקראת על שמו ,ע״כ.
וכתבו התוס׳ 1ד״השיפוק> מכאן יש להביא ראיה למה
שפירש ר״ת דשייך למימר לפני עור אף
במידי דלית ביה איסורא אלא דרבנן דהא מלאכה
דחול המועד אינה אסורה אלא מדרבנן כדפירש
ר״ת[ .ולא נתבאר בהדיא בדברי התום׳ אי עובר
על לפני עור דאורייתא או רק דרבנן ,ועיין מנחת
חינוך מצוה רלב דנקט בדברי התוס׳ דעובר על
דאורייתא].

ובתום׳ במס׳ חגיגה (יח.ד״החולו שלמועד) כתבו דמלאכת
חול-המועד אסורה רק מדרבנן ,והקשו
ח״ל ,והא דאמרינן גבי כותים ותיפוק ליה משום
לפני עור לא תתן מכשול במלאכה דחולו של
מועד ,ותירצו ,משום דסמך פשטא דקרא הוי והוי
ליה צדוקין מודין בה ,עכ״ל [ועי׳ לקמן ביאור
תירוצם].

רלז

וכן נקט הרא״ש (®"קדמו״קסי׳א) דמלאכת חול המועד
אסורה רק מדרבנן ,והקשה ח״ל ,והא דאמרינן
בע״ז גבי כותי ותיפוק ליה משום לפני עור לא
תתן מכשול לענין מלאכת חול המועד ,משום
דאסמכתא פשוטא היא וצדוקין מודין בה וכו׳,
עכ״ל.

מבואר מדברי התוס׳ בחגיגה והרא״ש דהמכשיל
את חבירו באיסור״דרבנן אינו עובר על
לפני עור דאורייתא ,דמשו״ה הקשו מאי קשיא
לגמ׳ בע״ז ותיפוק ליה משום לפני עור והרי מלאכת
חול המועד אינה אסורה אלא מדרבנן.

ומה שתירצו התוס׳ והרא״ש דמ׳׳מ אסור להכשיל
אף במלאכת חול המועד שאסורה לדבריהם
רק מדרבנן משום דהצדוקין מודין באסמכתא
פשוטה זו ,לכאורה קשה מאי נפ״מ שהם מודין
באיסור זה סוף סוף איסור זה אינו אלא מדרבנן
ומשמע מדבריהם דליכא לפני עור במכשיל באיסור
דרבנן.
ובביאור הענין נראה ,דאף דליכא לפני עור במכשיל
באיסור דרבנן ,מ״מ כשאפשר לטעות
שמכשיל באיסור האסור מדאורייתא בכה״ג גזרו
רבנן שלא להכשיל אף שהאיסור הוא רק בדרבנן,
וכיון שהאסמכתא דמלאכת חול המועד גם הצדוקין
מודים בה א״כ אתי לאחלופי בדאורייתא ,שאם
יהיה מותר להכשיל כותי במלאכת חול המועד
יבואו להחליף ולהכשיל אף באיסור האסור מן
התורה.

ולפי״ז במכשיל ברבית דרבנן אף דלהתוס׳ בחגיגה
ולהדא״ש שם ליכא בזה לפני עור
מדאורייתא מ״מ י״ל דיהיה אסור מדרבנן ,כיון
שהוא קרוב לאיסור דאורייתא ויבואו להחליף בין
רבית דרבנן לרבית דאורייתא ,וכל שכן לדעת
התוס׳ בע״ז דבכה״ג איכא לפני עור כשמכשיל
באיסור דרבנן.
והנה במעשה דרב עיליש (שחס דקאמר בגמ׳ דלא
ספי איסורא לאינשי ,ודייקו מינה הראשונים
דבריבית דרבנן אין איסור על הלוה אלא על המלוה,
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V

רלה

יש לפרש לכאורה דהאיסור הוא משום מסייע
לדבר עבירה ולא משום ולפני עור.

והנפ״ה ראם האיסור הוא משום מסייע אין איסור
מסייע במומר וכמו דמשמע בתום׳ בע״ז
מם ו :ד״ה מנק שלא יושיע) שכתבו על הא דאיתא שם
בברייתא שאסור להושיט כוס יין לנזיר ,דה״ה בכל
שאר איסורים ואסור להושיט שמא שכח נזירתו,
אבל ישראל שאמר הושט לי נבלה או חזיר אין
לחושדו מלהושיט לו ,אבל אם ידוע שרוצה לאוכלו
אסור להושיט לו ,והוסיפו התוס׳ דלפי״ז אסור
להושיט למומרים לעבודת כוכבים דבר איסור כי
הדבר ידוע שיאכלוהו והוא נאסר להם דכישראל
גמור חשבינן ליה .עוד כתבו התום׳ ,דמיירי בדקאי
במקום שלא יוכל ליקה אם לא יושיט לו זה
וכדמסיק דקאי בתרי עברי נהרא ,עכ״ל.

ומבואר בש״ך (ירד סי׳ קנא שיקוו דאין איסור מסייע
לדבר עבירה בעובד כוכבים או במומר.
וכה״ג מבואר במג״א (שמזסק׳ל) ,והוא מהתוס׳ הנ״ל.

ן־הורה ☆

סיון תשס״ג

והנה לגבי חיוב תוכחה ,כתב בביה״ל
תרח העיף כ ד״ה אכל אסן מתנא דברי אליהו (9י״ו)1
דהפורקי עול לגמרי כגון מחלל שבת בפרהסיא
או אוכל נבילות להכעיס כבר יצא מכלל עמיתך,
ועמיתך שהוא אוהבך ושהוא עמך בתורה ומצוות
אתה חייב להוכיח אותו אבל לרשע שהוא שונאך
אין אתה חייב להוכיח אותו ע״ב ,והעתיק זה
הגר״א ,עכ״ל הביה״ל ,וא״כ לפי״ז ה״ה לענין
החיוב להפריש אדם מישראל מאיסורין ,אינו חייב
להפריש אלא אדם שהוא בכלל עמיתך ,וכמבואר
שם בש״ך.
1הל־ יוה״כ סי׳

ואמנם לפי מה שכתבנו לעיל ע״פ המבואר בכמה
ראשונים דליכא איסור לפני עור דאורייתא
במכשיל חבירו באיסור דרבנן ,מ״מ באיסור דרבנן
שהוא קרוב לאיסור דאורייתא ,דאתי לאחלופי
באיסור דאורייתא ,אסור מדרבנן להכשילו משום
ולפני עור ,א״כ אף במומר אסור להכשילו מפני
שגם המומר מצווה במצוות התורה ומשו״ה אסור
להכשילו .ושאני מאיסור מסייע לדבר עבירה דליכא
במומר וכנ״ל דיסודו משום מצות תוכחה דכתיב
ביה ״עמיתך״.

וטעמא דמלתא הוא ע״פ מה דתנן לגבי מלאכת
הוצאה מכה נ ).ראם העני עומד ברשות
הרבים ופשט ידו לתוך רשות היחיד ועקר חפץ
מתוך ידו של בעל הבית והוציאו לרשות הרבים ולפי״ז יש לפרש בהא דקאמר במעשה דרב עיליש
שנפק עלייהו שטרא פלגא באגר ופלגא
והניחו העני חייב ובעל הבית פטור ,וקאמר בגט׳
« >.דפטור ומותר ,משום דלאו מידי קעביד .ודנו בהפסד ואמר רבא רב עיליש גברא רבה הוא
הראשונים שם ,מדוע אין העשיר עובר איסור משום ואיסורא לאינשי לא הוי ספי וכר ,היינו "לא הוי
לפני עור ,וכתב הרא״ש ושם פ״ק סי׳ א) וז״ל ,ואין ־'־־ספי" משום לפני עור דרבנן דאף ברבית דרבנן
אסור להכשילו מדרבנן.
לומר דהכא מיירי בכה״ג דאפילו אם לא היה נותנו
בידו היה יכול ליטלו דהשתא ליכא משום לפני ולפי״ז מדויק לשון הרמ״א שכתב "אבל ברבית
עור לא תתן מכשול כדמוכח בפ״ק דע״ז דמוקי
דרבנן אינו עובר אלא משום לפני עור"
להא דנותן כוס יין לנזיר ואבר מן החי לבני נח וממילא אף במומר אסור להכשילו ברבית דרבנן
דקיימי בתרי עברי דנהרא ולא היה יכול ליטלו
מהאי טעמא.
אם לא שהושיט לו ,דמ״מ איסורא דרבנן איכא
ודע דיסוד האיסור של לפני עור לא תתן מכשול
דאפילו קטן אוכל נבילות בית דין מצווין להפרישו
במכשיל באיסורים ,אין הוא מדינא דכל
כל שכן גדול שלא יסייע לו וכר ,עכ״ל.
ישראל ערבים זה לזה ,שהרי אסור גם להכשיל
ונראה לפרש דהחיוב להפריש אדם מישראל יסודו גוי באיסורים שלו וכדאמרינן בע״ז  cdמנין שלא
ושורשו הוא ממצות עשה דהוכח תוכיח יושיט וכו׳ ואבר מן החי לבני נח ואע״פ שבעכו״ם
את עמיתך ,דכיון דיש חיוב להוכיח אדם מישראל ליכא ערבות ,והיינו שאין יסוד האיסור שפלוני
כל שכן שיש חיוב לדאוג להפרישו מן האיסורים .ופלוני לא יעבור איסורים ,אלא הלאו הוא שלא
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הגאון רבי ש .י .ריסים קר

שליט״א * לפני עור לא תתן מכשול

לגרום שיהיו איסורים בעולם ,ומשו״ה אין חילוק
אם מעשה האיסור נעשה ע״י יהודי או ע״י גוי.
ובזה י״ל דמה שאסרה תורה שלא לגרום שיהיו
איסורים בעולם ,היינו דוקא באיסורים
שאסרה התורה ,אבל באיסורים האסורים רק מדרבנן
אף דאיכא בהו משום לא תסור מ״מ בהך אין על
זה לאו דלפני עור.
"“כ .לפני עור כע־גה רעה לישראל ולעכו"
כתב בספר החינוך נמצוה רלג 1וז״ל ,להכשי׳
ישראל לתת להם עצה רעה ,אבל ניישר
אותם כשישאלו עצה ,במה שנאמין שהוא יושר
ועצה טובה שנאמר ולפני עור לא תתן מכשול
וכר.

רלט

כגון בישראל שמצווה במצות ואהבת לרעך כמוך,
ולהחיותו ,ואיסור לשון הרע וכר ,באדם זה הזהירה
התורה שלא לתת לו עצה שאינה הוגנת ,דבשם
שהזהירה התורה לאהוב אותו ולהזהר בכבודו
צריך גם להזהר שלא לתת לו עצה שאינה הוגנת,
אבל בגוי דאין הישראל מצווה כלפיו במצוות של
בין אדם לחבירו ,לא נתחדש החלק של איסור של
בין אדם לחבירו בלאו דלפני עור.

ומעתה אל תתמה היאך ילפינן מקרא דלפני עור
דלא יתן עצה שאינה הוגנת דקאי רק על
ישראל ולא על עכו״ם בזמן דילפינן מקרא זה
דמכשיל באיסורים דקאי גם על מכשיל עכו״ם
במצוותיו.

והקשה המנחת חינוך ,דהא הלאו דלפני עור הלא כתב הרמב״ם בהל׳ דעות נפרק כ הלכה ין וז״ל ,אסור
לאדם להנהיג עצמו בדברי חלקות ופיתוי,
הוא גם בגוי כמ״ש בגמ׳ «דז ו 1:מנין שלא
יתן אבר מן החי לבן נח ת״ל לפני עור ,וגם הרמב״ם ולא יהיה אחד בפה ואחד בלב אלא תוכו כברו,
והל׳ רוצחפי״נהי״דן לא כתב דוקא ישראל ,ולחלק ולומר והענין שבלב הוא הדבר שבפה ,ואסור לגנוב דעת
דדוקא בענין דבר איסור אסור להכשיל לבן נח הבריות ואפילו דעת הנכרי ,כיצד לא ימכור לנכרי
אבל לא לענין עצה ,מנלן דבר זה כיון רהקרא קאי בשר נבילה במקום בשר שחוטה וכו׳ ,ואפילו מלה
גם על בן נח א״כ אף עצה במילי דעלמא ג״כ^אחת של פיתוי ושל גניבת דעת אסור ,אלא שפת
אמת ורוח נכון ולב טהור מכל עמל והוות ,עכ״ל.
אסור לבן נח ,וצ״ע ,עכת״ד.
וכן מצינו לדעת רבינו יונה בשערי תשובה (שער נ,
«) שכתב כדעת החינוך ,וז״ל ,עוד הוזהרנו מן
המקרא הזה ,להשיא עצה הוגנת לאשר יועץ מבני
/
עמנו ,ולא להכשילו בעצה נבערה ולא ייעץ את
חבירו לפי דרכו ,עכ״ל.
והנראה בביאור דעת החינוך ורבינו יונה לפרש,
דבלאו דלפני עור לא תתן מכשול יש ב׳
עניינים שיסודם ועניינם אחדהם ,והם :א׳ .מכשיל
חבירו באיסורים שיסודו ועניינו הוא שהאדם לא
יהיה גורם שיהיו איסורים בעולם ולא רק משום
שמכשיל את חבירו שעושה איסור ויענש על כך
וכנ״ל ,ויסודו הוא עבירה שבין אדם למקום.
ומשו״ה אין חילוק בין אם מכשיל באיסורים ישראל
או גוי רבשניהם הרי הוא מרבה איסורים בעולם.
וענין הב׳ ,הוא הנותן עצה שאינה הוגנת שענין
האיסור בזה הוא בין אדם לחבירו ,ובזה י״ל דשאני
נותן עצה שאינה הוגנת לישראל מבגוי ,דכל שהאדם
מחוייב במצוות של בן אדם לחבירו כלפי השני

ומזה שקבע הרמב״ם איסור זה של גניבת הדעת
בהלכות דעות ,משמע שאין האיסור של
גניבת דעת רק מחמת שפוגע בחבירו שהוא ענין
של בין אדם לחבירו כלפי הגוי ,אלא הטעם הוא
מחמת האדם שגונב דעת שאין זה מידה טובה
ונכונה ,רק דחלוק האיסור בין ישראל לגוי ,שאם
גונב דעת הגוי שאין כלפיו החיובים והאיסורים
של בין אדם לחבירו מ״מ אסור לגנוב דעתו משום
הגונב דעתו שנוהג במידה לא טובה ונכונה ,אבל
כשגונב דעת ישראל שמחוייב כלפיו בחיובים של
בין אדם לחבירו אזי כשגונב דעתו יש בזה את
שני הענינים ,א׳ ,משום הפגיעה בו שהוא .איסור
בין אדם לחבירו ,ב׳ ,משום שיש בזה מידה שאינה
טובה.

היוצא מזה ,דאף לדעת החינוך ורבינו יונה שאין
איסור של מכשיל גוי בעצה שאינה טובה,
מ״מ אינו מותר אלא באופן שאין בזה רמאות
וגניבת דעתו.
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נימוקי שמואל
אב| רש־י דל רצה ליפב לשיןכ>אא דלא איקשי אףאליכא דריש לקיש
□יה דבר כמציגי למדי; סתירה ה; הגמרא לדברי הגאיי דמפיש כינת
רש "'נ דמייתי־ מלת ביאת יהא ניתאדהתס טימא דף ד׳ פריך והא
היכעילגופיה ומשני ולי ע עב ליאימר אני דאקמז-ה קושי כלל לדברי
הגאיןז־לדהנאי; ל דעדכאמינה ממה שנאמר בגמרא היא דקאהר
דהיה הצי שפיר צהימרקיאחלמידאלריחא דתילשא ולרביתא היא
דלאה* ה*׳!׳ כ פשיט וק ל כג ל.
כיהרא׳ם ן־ ל 'כ־ ה רילדת בית או מילדת מקני; שאומרים לי
לאביך וכי והרהב ן זיל טען יאמר ואינני גבין ני
יצא הזה יכו וניל שאין וי טענה על דברי הרב כי אין פירוש וכי אלא
על הבית קא* יכי :
t
אשיר שבייאל יפהכתב כספר נחלת יעקב וזיל ואפי'לתירק
היא ס שפירש דהא דנקע ה״ב בנון ממזרת או ן
נתינה קא• אבת שהיא אשיש ילא האם אפיה קשה למה הזכיר הרב
נתינה דהאבלאימילדתחקידיעינןשנקראתאיעת דהאקידושין תפסי
נהזלאאימעיסמכשרשתאביךיגסהלאאתאבמכ שמממורת !בשלמי
איל אש־הרב זיל פניי נתינה אי מהירת היה ניחאקצת • ואני סיבר
ני אילי יסבור הרב דאייתי מחייבי כריתיש בכלל אמיתך היא יכדפריך
תלויידאבפרק כינד על חחיו מחייבי כריתית כשיטא אתי' היא והיה
כמי לאמיתו ואמריכן נמי טבחית דף ניג יע'א הסתברא חייבי נריתית
היללי־טתשכןתפסיבהקידושיו לעצמאוא־עג דכגמרא קא מסיק
לה! רבא היוילדת בית או מילדת ר,ק אפשי דלייחא דהילתא גקטיה
ולש לס מציק למילף א״יתי מחייבי כריתית (•.אמיתך ילאאיצטריך
הולדת בית אי מיל דת ■־ין גיא ליז״בי לאיין דלא תפשי ב הי קידושין לר״ע
בכרק התולץ דף מ׳ט ילא ס ל דו־שא דרב פפא על פסיק ני תהיין
ומצדזה נריע טפי מטיט נריהית דתפשי בהי קידושין לעלהא יאינם
נכללים ככלל אחיהו ידמו לשניה ינכריתדלא תפסי בהי קידושין
בלל וצהכי איצשריך מילדת בית הי מילדת מק לרבות חייבי לאיין דלא
תפסי ט־\ קידושין כלל לי־ני עקיבא כנין ממזרת או נתינה זעדיפ׳
מאחותו מן השפחה או מן הנכרית מפני שהילד במיה •להבי איתמעעו
הבת אשת אביך וכדכיירשיי זילזלדרךיהאין מקיסכלללקישי׳הראיס
זיל שהקשהואית מאחישאחיחך משמע אף הבאה מחייבי בריתי׳לתה
לי קרא דהילדת בית אי מילדת י*ק ליבית ממזרת אי נתינה תינוק לי
מאהיחך דאיותך לה יישמע אלא דיקא מחייבי כריתות דתפסי בהי
קרישי׳ לעלמאילר מחייבי לאייןנללדלא תפסי נהו קידושין לריע
כלל זלהני איצעריך יי־כי"נהי במימר הולדת בית אי מילדת רק
והבתאשת אתהיעיטי א־יתי משפתה ’נכרית דגייע עפי מחייבי לאיין
צפי שהילד כהיה ואיתאי הכי למה ליה להרב יל לפיש בת אביך אף
כת אנוסה במשמע היה לי לכרש דעדיפא מינה אף בת חייבי נייחות
כמשמעזמלשנתאניסהי לחירבאהאעדיפאוניו׳שרא ס! לבדה
.ערותיאשה ובתהיכי'כיין סלאנתי־צוכתפית יעי שהיציך לתנים איתה
יצריה כעלמאהואדחריףליהיגריעהטפימשפההוגכריאשהםייציס
כאשוח  6Vדלא תפסיבהיקידושץיואינבתאגיסההיאהיאהמחידש' •
ועוד י״ל דמשוס אשת בנך היא שפירש לא אמרתי אלא בשיש לבנך
משות בה פרט לאניסה הוצרך הרב לפרושי הנא בת אביך אף בת
הניסה במשמע ט־ נראה בעיני בונת הרב רש יי ז ל והיא דרך מחודש
.לא כדיך הרהב ן זיל ילתכדרי רח  0ז ל ילעילס פי' כגון ממזרת או
נתינה שב על האס ■לא על הבת ולא נשאר על הרב ז ל לפי דרכנו לא
גימטם ולא שום פקפק כלל והבינה׳ ינשתעייוד על כונתי תראה
ההפרש אשר בין דביק לדברי הי־ב כעל ספר נחלת יעקב ט רב היא
ונתבררו ונתלבטכתלג תייריינא׳לאיר על ׳דיס דברי הרב רש י זיל
תהלית לאל:

פרשת קדושים
תאים 7ל כד ה קרישים תהיי היופירישיסמן העריות וני'יזהו
ששנו כת כ וכי וצא ידעתי למה נעה הי־מכ׳ן ז ל
יצהפירוששלאש׳י ז ל יעד שישים הליקטן ויקרא רבה ובין ת’נ ענ ד:
אמר שמואל וגהאנכילח ידעתילמהלאילעתגאיימיהרחיסויל
עעיוי ש צ הרהב ן ז לאשר הגיתי מפירוש רש 'י  1יל
. piהראההעדהנאי״יטרהביהלדבריווז לאבלבתיכרהיתיסתס
פרישים תהיו וכך שני שסיהתקדשתסיהייתס קדושיסכיקדיש אטה’
'כשם שאניקדיש נואתס תטוקדישיסכשסשאניפרושנךאתסתטו
פרושים • הנך רהה כי לא היה צריך יריעה גדולה להבין זה כי קל

היא להבין ועמוד טל נל דברי קוימכין י׳ל בפ&רו ותראה ני
אמיי״כמה יבמה הסערביסלשימעיהסובליסשקנאיםהסהדברים
ולזיייס הסצמישאמרם ז לומהתימ'ההגאוןחוהרא'םז’לאשרמהביל
את דבריו בלי טעם כצל ני לח כן אנכי עמדי ני ידעתי את מדרגתו
שלהרמנ׳ן זיל כירכה וגדולה היא עד מאד וספח הנכבד אענדנו
--------עטבבלראשי גאס תמקדי טיל׳ ט אגייר:רא׳ם <ן’ל בלה ולפני עירלאתתןהכשיל לפניהסומא בדבר לצד
תתן עצה שאינה הוגנת לו זכו׳ בת'כ יגיל שהטעם
שדרש׳ כ; הוא מכני שאי אפשר לימד עיר ממש כמשמעו משים דעור
דומיא דחרש מה חרשלאידוקא הרש אף עיר לאודוקאעירעכ׳קחיל
שמע שלמה ונתב עלייבעל קיא ולא ירד ה-ב "*ל לעומק הדבר דעדין
נאתר מי יכריחנו לדמית זהלזהדררש היציאמוהפשיטימשוסדנתיב
בעמך אבל עיר למה נוציאהי מפשוטי■ ואני איתרחם ליה לתר ן מהראי©
זילנימרעליו דכרזהמיעלהשמיסשמיהיעיין חי האיר ממורח כמיהו
מירה אלא ששיכר דביק דהנללהוא דשני דברי'המיקשיס בכתיב אחד
מדמינן להו שכל מה שיש לאחד יהיה לאחר אעיג דהאתד יליף ממקים
אחד א’נ הכא נמי כיון דכתיב עיר וחרש ט הדדי ודאי להקשא אתו
וכי היכידחרש ידעינן דלאי דוקא יהיהמ 1המקים שיהיה הכי גמי עיר
וכן הה שטען עליו עוד דבשם שחרש דרשישאיטעל החדש המש כך
היהלהסלדרוש עיר שאיניעיר ממש אצא שאינו יידע במכשיל ילתה
העתיקיהי לסומא בדבר ־ ואיני יידע מה היא סח דהייגי סומא בדבר
שהיא שהיני יודע אם כשרה לכהינההיינושתינייודעבמכשול אכן לא
ירדתי לדעת התיב דכי'; דדריש בת נ יזיל אמר לך בת חישפ׳נשרה
לנהיגה והיא פסולה אל תאמר לו מניר שדך וקח חמור א כ היינו
אונאת דברים יכגר נאמר אלהונובאינאת רכריסידוהקלוהר לעטר
בבי לחיין עכיקאמר שמואל אין נא; דוחק כי ני הצינו בפרשת אמיר
פרשיי זיל כל מלאכהיגו׳לעטרעליובלצ״ן הרביוהרבה ניוצאנזה;ע1ך
הקשה הרבכעלק׳אעל רא״ם ויל יאהרוויל ויה אחר ההנחה דהוציאו
מלת חרש ממשמעיאבל אחר העיין לא הוציאיהו אלא אמרי דתקרא
דידש אין לי אלא דרש משום דחרש במשמע •מנין לרנית וכו׳ תיל
בעמך וא'נ הרי במלת בעמך כליל מרשותי שאיני חרש ולמה יצא מן
הכלל ללמד על הכללוא׳כחרש עדין היא כפשיטי והשמע המש וגם
בזה לא דק הרב כלל י ולי נראה ליישב דבר" של מהרצים ז׳ל דהכי
הואלקאמר מפני שאי הכשר לומר עור המש כמשמעו דוקא והיעד
מיש כפוף לשינו מה יירש לאי דיקא חרש אף עור לאו דוקא עיר ואי
שחי אפשר לומר עיר ממס כמשמעו כלל היא דקאמר ראיס זיל היהלו
לסיים לשונו הנימה חרש אינו כמשמעו אף עיר אינוכמשמעו יהדלא
קאהר אלא לאו דוקא סיפי הוכיח על תחלתו שזאת היתתכונתו וקצר
נמיכן יקיל:
עיר כתב קיא יז״ל והר גא זיל אמר לסיפא דקרא הכריחם לוה
דאינר וירדת מאלהיך זלא יאמר זה אנא על הנעלם
בלב שאיני ידיעיאיני ייצא לפיעל שאין יראה העשותיאי מהמחשבה בו
אלא ליודע מיישבת לב ואם עיר כמשמעו יהכשול כמשמעו והדבר
נעשהבידיסוהדברחשריראהלכלהיא ולזה דרשוהו בעצהשהיאדבר
שבלב זהו דעתו יאנחמהריבני בביחוריו והוא דיוק נכין וזה היה אצלי
ואחר כךהצאתיהי בו ובסיף הברייתא אכריע’ה תדברי הכריתאנמז
שהיה כתוב אצלי ולי נראה דהיניה כעצמו יליף ליה דאייר לא תתן
מכשול והתשיסמנסיל שינשל כי ר,נירו לא יקרא נותן כי ההניתן או
למי ניתן ולא יקרא א*כ אלא משים ואינלא היה ל! ליתר אלא ולפני
יעיר לא תשים מכשיל לזה הוכרחו .׳חיל לדרשי בדבר ששייךבי נתינת
שהואטה! אליוביההמכשיל והוא טעצתשניתן לו דשייךטהנתינה*■
ונסיף הברייתא שאמרו שמאהאמריעצה ג״בהאניניתן ליוהריתדבר
מסיר ללב שנאמר ייראת מאלהיךתניהיכתב עודקיא וזיל וריק אומרו
והרי הדבר הסיר ללבכגיו היאה יזה דנינתובהה שדרש ומה שהכריחו
לדרוש איתי הנה תיא לבקש דבר שיהיה מסור ללב שעליו יפול
הימרי ויראת מחלהיך כי המכשול כפשעי היא דבר טעשה כפועל
ואינימסור ללב יאיני יכול לימי טשלטיבת נתנון וכזה שאמרנו הרי
היא דבר הסיר ללב ויצדק יעליו ייראת מאלהיך עכ*ד' יל:
ולי בראה שאפשר יעיד לימרדמה שלישו ריל אי; לי אלא הרש
הנין לרבות כל איסת ל בעמך לא תאיר היא מכת
דקדוק הכתיב דלא קאמר חיש לא תקלל כי חס לח תקלל חרש ועל
דרך מה שדרש! רזיל נפרק הזירקעל ונתן בידה דגרסינן התם ת’ר
וגת; בידה אי! לי אלא ידה גגה חצרה וקיפיפה הנין תיל ונתן מ׳ת
ופרש י זיל וזיליררשינן ליה באנשי נפשיה תדלא!כתינ ובידה יתכנו
משמע
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נעיין

פרשת קדושים
משמע לן נתינה נל דהיא ופליז פירשתי כס׳ עקב הה שכתב רניייל
על לאיתיצב איש אין לי אלא איש הימה א .משפתה ואשה בכשפיה

כח

המינים בזריעתס ישתנו במבטם גסבצירחס וכי־ ' 0דכי״ם
ינחישסנינל האומיח .^; 0X^1.ל;ס

בחיי ר/הי
מואל נח"מנין ח ל לא יתיצב ח מ דהיינו חדלא נתיב איש לא יתיצב אלא לא וזורעים אותם והצומחים מהם הס דיגייתם י
ראשי
*יי vדזואל
תננחייראש
:.
יתיצכאישמשתעלאיתיצבתמהנאנתיתדלאנתיכחרשלאתקלל
איני רואה שים סתירה נצל מדבריו אלה למאייר הי־מלן ויל כי לא
אלא צח תקלל חרש משמע לא תקלל מ'מ ואף נלאדס במשמע ומכת אתר הרהב ן לל שעריב המיציסניריעתיישתציבטנעם גסבצירתס
דקדוק זה דרשו בעמן־לאתאור כאלו אמריכעמך לאתחור זלרותא ויהיה בל גרעין ממט כאלו היי־כב משני מינים תצא על הנולדים
דמילתא טפיהיא דקאמייתי לה מהתם חיל ובו החשיבה הזנחת על ראשיניםמזריעחעריבהמיניסאונשרי׳רים ייייעים אותסלהטלדי'
מאי לחשה למה שדרשיעוד ונשיא בעהן־בעושה מעשה עייך דילמא הי־אשינים הגוי ליכא מאן דפליג כלל ניהצימהים מהם הם דיגתתם
כוליה להכי הוא דאתא והראיס ויל בל ה לא תקלל חרש אין ליאלאמרש ומי יכחיש לדבר היה גס מי לא ידע בכל הלה יא כ הביטה וראה צי
זנו׳נתכומהשדרשובעישהמעשהעמךאינהזאהןהסיויכיתדמדסמך לחנם אמר הגאון מיהרא׳ם זיל על דכי־י הררבין ׳‘ל שהם דברים
אזהרת נשיא לאוהרתעמךילא אהרלאתאורכעחך למדנו כעישה שתחיש ינחישס ני אף מדבריו ימראייתו מהא־ייית לאהיבחשו בלל
מעשהעמךאבלגוכיהדבעהךלא!הרה בבני עצמה היא לומר ששים וחיןמשם סתירה למאמר הרחב'! ו׳לשעריב המינים נזחעתסישתט
אתדהבעמךלאתאיר■ ומלי בעלמא ציצהו ני לאנתןהרכז׳ל כת כטבעם גם בצורתם ויטה בל גרעין מהנינאלי הירכג משני מיצים
•""׳לדבריו לחכתיקשה דילמא נוליה קרא להבי הוא דאתא והראיה הה דהאלחיד והא לחוד ובשלמא אילואמר זורעים איתסיחי זהנולדיס
'”"”'שהביא הוא עצמו זיל מפי ד׳ מיתות דתפיקלה האלהיסלא תקלל ההם הם דוגמתם החרשתי נמצאת להדדלאי רישיהסיעיהנלל ולית
ול דברני תנאדתינקא הסתייע תרקדוק הכתיב תדלא קאמר חרש כהדץ תילתא ספיקא כלל • מיד אמר גס היש שעתב שצי מינים
צא תקלל אלא לאתקלל חרשומדחרשלאודוקאעירנהילאידיקא בחרישת׳ וט' יותר נטןהואליהרשהתירהלאהלקהבץ«יחכלעיח3
היא ואף דלאקאתר ולאתחןמכשוללפגיעורדוהיאדחרש דהקדים כי כן משפט התירה תמיד שלא תחלוק בגזרותיה • ואניאוחרהתינת
לא תקצל והיינוטעמא דמכיון דכחיניאהדדי ודאי איתקשונהי אהדדי אס לא היינו יבולים לתת מעם לכל אחד ואהל רך מאמי־ שאנותיצאין
כך נראה בעיציהציאהלעניד:
לתתטעסלנל אר,ד ואחל כפי ענינו והניעדיף טפייאדרנא יותר
שם מהראים דל בד׳האתחקותיתשמירו וכי׳הרהב*! ז״ל ויותר צטן הוא כן מלומר שהתירה לאחלקהוט׳כי ׳היד^לאיאתר
טטןזאמרולאהוכירזרוילוכו׳פיילאאמרו כי אס על צד הדחק אשר לא ימצא טעם מספיק ינמקום הזה לא
רז׳לשאותוי העולם ויצר הרע השיבי! עליהם אלא בלבישת שעטנז היצרכנו לכך וא*כ הדין עם הרמכין זיל אשר טרח וכיש לתת טעם
לכל עירוב ועירוב נפי ענינו:
שאץ שים טעם לאיסור עירוב הצמר עם הפשתים ־ אמר שמואל
בתחילה הכבידו כילא כי דבר הרמבין ז׳ל אלא אדרבא להפך ניכן ערר אהרוכיון שנןאץתשי3ה גדולה הזאת לוהרונויזלההי׳אהרו
אמר וזיל ואץ הטונה בהם שתהיה גירת תלך תלכי ההלכים בשום
רז’ל על עירוב ב׳מינים בלבישה שיצרהרע וא׳ההשיכקפליה,
מקים בלא טעם נינל אמרת אלוה צרופה רק החקיסהסגורת תלך כציל • אתר שמואל היא אמר והוא אמר ר־ל היא אמר ייתר נכץהוא
אשר יתוק כתלטיזו בלי שיצלה תועלתם לעם ואין העם נהנין בהם ליתר שהאירה לא חלקה זנו' יהוא אמר •למה יאמרו ר׳יצזכו' ומאחר
אבל תהרהרץ אחריהם בלבם ומקבלים אותם ליראת המלטת ונן שהרחנין ו׳ללא אתר נטעם זה שהתירה לא חצקהיכי׳ אלאתלה ביו
חקי הקכיה הם הסודות אשר לובתורה שאין העם במחשבתםנהנין נלטרוב וערובבטעס בפני עצהיודאילאתפולעליוכללקישיתולמת
מהם כמשפטי׳ אכל כלס בטעם נבון ותועלת שלמה׳ ולהט דייק יאמרורז־ליכז'כיתרי רויל האמת והצדק רש4ני תערובת המיס
הרב זיל בלישניה נתהלת דבריו וראשית אמריו ואחר ולא הזכירו בהרבעתו וכהרכבתן ובחרישחןדיש טעסהפפיקלכלא ואיתהסובמו
וביתנו שיהיה הטעם נעלם דוק מניה נעלם הוא ורוצה לומר הצי שנתן הרהב  fזיל טעם לנלא׳זא׳מהסוכודאיהגמ״ש כטעמוויל בניתן
שאץ העם במחשבתם צהנץ מהם כמשפטים וכאשר ביאראיהו זיל טעסלשבחהמשואףט׳רישתןקריבהדנרלשמועניהואהפנישדרך
גופיה כאחרונה ולעילם יש טעם אףבאסור לבישת שעטנז ולכן נתב כל עיבד אדמתי להביא צמדו ברפת אחת ייבאו לידי הרכבה אבל
אחר זה וטעם כלאי הנגדים להרחיק התערובת במינים ואפר בלבישתן שטעמי הוא להרחיק התערובת במינים והוא כלדך גזרו
הרגילים לעשות מהם בגד ■ ראה והנימה אך דברי הרתכין זילצדקז הא אנויהאזאין זההצייכדאוריתאאלאבדרבנילכךיפהאמרורנותט
יחדו והיאך פירש בנונת דבריו היהראיס זיל ואמר פיילא אמרו רי׳ל זיל בלבישת שעטנז שיצר הרע ואומות העולם השיבי; עליהם וחהיפו
שיצר הרע ואיה חשיבין עליהם אלא בלבישת שששנו שאין פוס טעם והה נעמו דבריה' שלא אמרו כ; אלא בלבישת שעטני דוקא ולאנשאר
לאיסור עירובי הצמר עם הכשתיס ־ מת שלא אמר הרהב  fזיל ולא ומעתה מה שהיסיף עיד ראיס זיל ליתר אבל ואת ראיתישאץ הטעם
עלתה על לבו כלל וכאשר אתת ריאה את דבריו ויתנו עדיהן ייצדקו שנח; הוא בערוכ המינים בהרנעחן טעם גטן ימקינל יכו׳ אין זאת
סוף דנרשריליהמריה להגאין רא 'ס זיל על ככה !מעתה סרה תלונתו ראיה כלל ני נפל הדרוש מעיקראובנפילהיסודיפילגסהבק בהכרח
מעליו אשר נתב בסיף לשיט והנה הרתבין זיל עצמי כתב אחר זה הגהיר 'לעולם טעמו שלהרמנ׳ןזילהיאטעסאמת ויציב ונכקוקיים
וטעם כלאי העדים ונו׳כיבצפול היסוד יפול הבטן • עוד אמר אכל וישר ונאמן ואהוב וחטב ינחתד ונעים ומתיקן ומקיבל יטוב ויפת
הרבעת כלאי הנהמה שיש בו טעם לאשור וכו'אתר שאואל לא טעם לעולם ועד על הראשיטסועל האחרונים • נס מיש ועיר אחר שאין
אחד בלבד היא שנתן הרתבין ויל בהרבעת כלאי הבהמה זנהרנבת טעם ערוב המינים שיה ככלן למה חכרן הכתוב ואמר ואת תקותי
הצמחים הין כשאיט היט אלא שנים כי כן אמר והטעם בכלאים יכו' חשיזירו וכו' שנראה היה שטעמם אחד • הימר אני לא הכני שטעמם
והמרכיב שני מינים השנה ומכחיש כמעשה בראשית כאל ויחשיב שלא אחד לכרם הכתוב אלא הפני שכלם תעריבת והכר הכתוסצזיני
הסליסהקביה בעולמו כלהצורךוירפו׳ןהואלעזורבבריאתו שלעילס התעדנות יחד והה בכך ווה ישיב בודאי הרהבין זיל ימעחהחה
להיסיף כו בריית והמינים כבעלי חיים לא יולידו חין שאינו מינו ונס שהיסיף עוד לומר אכל ואת ראיה גדולה שאסיר וכי' טעמם אחד
הקריב־ם בטבע שיולידו מהם עץ הפרדים ינרת זרעם כי הס לא כהכרח • היכןהוא ההכרח כיאינירואה שוס הכרח כלל גסאץ ואת
יולידו והנה הצד שני הדברים האלה פעולת ההרכבה נתינים העשה ראיה כלל לא גדולה ילא קטנה• גם היש עידוהל נעלם מעיני כל
נמאס-וכטלוגס הצמחים אשר התרנט מין בשאיט היט אץ פחם חיוכו' להיזהית אח שיניו שלהרתכין ויל אשרנחן להסניעם ליתא
צימח אחרי כן ויטו באיסורם שני הטעמים הנו' ווה טעם שדך לא לדבריי כלל וכאמור נם ליתא למיש עודוהה שאמרו זה חיל כלטשת
תורע כלאים שהוא בהרכבה עיד רז׳ל הנך רואה כ׳ שני טעמים הס שעטג׳ היה בשאר העירונים כי בנפיל הסבה יפיל גם המסובב בהכרח
שנתב הרהבין זיל ונפי הנראה מלשונו טתנחיש אמר על ני יחשוב הגמור נם ליתא למה שסיים עוד דכריואהר והנה הרהבין ויל עצמו

לשנת יצרה ותוהראיס זיל נקט לשץ מכחיש כמעשה כראשית על
הכרתת הזרע ולא כן הןן )6ושח ליה הדה ני שינה את דבריו וקצרם
וערבבם י עוד אמר וניל שאין מזה טענה בלל ונוי וטעם אסור
העירוב צריך שיהיה שוה בבלם • אמר שמואל חימר נן כי אין זה
חינרח נ^דילמא 5א נדאיתיה והא נדאיתיה ־ עודאתר ותישערוב
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הנשרהג דוצ הרהכ׳ן זיל לאור:
עוד שם ראים דל בדיהועד נלאים שעטנז לההנאמרונו'
הרמבין ויל טעי ואמר ואיגניננץ בעיט
שהלבדיםאיןאיםזרןמדיתאלאהדיסיכויואנישהעתיולאאכץכירשיי
ויל לא פירשכנחתא הזאת נלוסרק הביאהכצירתה בלתי תוספת
ולצרעת

תכנת אוצר החכמה

ערוגת

חלק יור־ד סי׳ רל׳י יל״ה

"נקחבר לי׳ לרבה דמתרי׳ בי׳ משוס מלאכה
דדמי׳ למלאכה כיו״ב שהי׳ במשכן אבל לעבין
|כלאים י״ל דמודה דאזלינן בתר מחשבתו דלאצמוחי
פירי קמכוין מיהא "ל דהא גופא תלי׳ .אי
מקיים בכלא ־ס כמי מיתקר היכא דלא עבד שוס
דבר אלא דניחא לי׳ בקיומן א״כ שפיר י״ל
■במכבש כמי כיון דלאצמוחי פ־רי קמכוין חייב
משום זורע משא״ב אי מקיים בכלאים לאמיתקר
ישוב אין קברא לחלק בין מככם לעכין מלאכת
שבח למכבש דכלאים והשתא יתפלש שפירקוגי׳
דמו״ק הנ״ל דאליבא דרבכן דמקייס בכלאים
נא מיתקר א״א לחלק בין סבת לכלאים ונשמה
משכי כולי רע״ק הוא !מ״ע קאמר וא״כ כיון
דמקיים לוקה כל כהיי״ג דמהכוין לאצמוחי פירי
חייב משום זורע ולפי״־ז יתיישב שפיר שיכות
הרמב״ם הכ״ל די״ל איהו כרע״ק ק״ל ולרע״ק
גופא אליבא דרבה י״ל ננככש לקי ונשום זורע
כיון דמקיים איכא איקורא דאורייתא אזליכן בתר
מחשבתו וכיון דכוונתו לאצמוחי פירי חייב
משוס זורע.

ב> כלל

הוא בכלאי זרעים שבזמן שיש בין
ב׳ המיכים הרחקה הראוי להם כדי
שלא יינקו זמ״ז אין חוששין למראית עין ובזמן
שיראו מובדלין זמ״ז אין חוששין ליניקתן אפי׳
הם זה בצד זה כן הוא לשון המחבר כשרע
קי׳ רצ״ז ק״מ ועיי׳ בכ״מ שב׳ הנועם להתיר
באלו הדרכים משום דקי״ל לרבנן דלא אקרה
תורה אלא כשזרע ב׳ מינים במפולת יד דהכי
הוי ממשמעות תכתוב דשדך לא תזרע כלאים
אלא דרבנן אשרו אפי׳ שלא במפולת יד ולא
רצו להחמיר ולאשור בדרכים הנזכרים עיי״ש.

ועיי׳

רש״י בשבח דף פ״ד פרש״י דכלאי זרעים
דרבנן והתיש׳ שם הרבו להקשות עלזה
מכמה קוגיות הש״ק ,ולולי דב״ק הי׳ כלע״ד
דרש" כמי ל״ק דהוא דרבנן אלא כשלא זרען
במפולת יד וקאי אהא דחנן ערוגה שהוא ו׳
על ו׳ זורעין בתוכה חמשה זרעונים וכו׳ וע״ז
פרש"’ אע״ג שאצל הקרנות הם שמיכיס זא״ז
ויונקים זמיז אין כאן בית מיחוש דהא אכלאיס
קפיד קרא אבל ליניקה ל״ח ואפי׳ בכה״כ
דאורייתא וכש״׳כ כלאי זרעים דרבנן ובכה״גשלא
זרען במפולת יד ק״ל לרש״י דבכת״ב דאורייתא
ונ״ל דכפק״ל מדאמרי׳ בפקחים פ״ב חרי קראי
כתיבי כתיב הזרע וכתיב המלאה הא כיצד זרוע
ובא אי הוקיף אין וכו׳ אלמו /אפי׳ לא זרע
במפולת נמי אית בי׳ משום כה*כ ובכהיי״ג
בכלאי זרעים לא מיתשר אלא מדרבנן אבל
ודאי עיקר דין כלאי זרעים מודח רש״י דהוא
מדאורייתא ובזה יתיישבו כל קושי׳ החוק׳ שם,
מיהא מלשון רש״י בכורות דף נ״ד עיי״ש קשי׳
דהתם ליכא לפרושי הכי אלא דהתוק׳ בעצמם
כ׳ שס דנו״קהוא שם ברש״י עיי״ש.

כ׳ הרמב״ם

וכ״ה בשו״ע קי׳ רצ״ז דמותר
a
לומר לגוי לזרוע לו כלאי
זרעים לכתחילה ובנווה הקשת ע״ז כיון דאקור
לקיימן איך מותר לומר לו לזרוע לכתחי׳ ועיי׳

הבשם

קד

משחי׳ הב״ח דהא דאקור לקיימו חייכו לאחר
שכבר השרישו אבל קודם השישה מותר לקיימו
והשתא כשאומר לנכרי לזרעו מוהר י למכור
השדה זרועה כלאים קודם שהשרישו ,וכבר
הקדימו בזה הכ״נג בשם מהר" קורקיק ,ועפ״י
דבריהם כ״ל ליישב בק״ד קיש,׳ העו״א בקועה
דף ינ״ג בהא דדל־יש התם ולא חיללו פרע
להרכבה של אישור וקשה דהא בלא״ח חוזר
ננשום עבירה שבידו דהא אקור לקיימו ובה״ג
פריך התם הש״ק לענין גזל בית ואין לתרץ
כאן שעשה חשובת דא״כ איך מקיים כלאים,
ילהנ״ל ניחא די״ל כי ה־כא דבכלאי זרעים אין
בו משוס מקיים אלא משהרשה ואילך ה״נ
בהרכבה אין בו משום מקיים אלא משעת
קליעה ואילך ושיעור קליעה איכא תנאי דקיל
אין קליעת פחית ננל׳ יום וא״כ שפיר משכחת
לה הרכבה של איקור דלא מיחקר משום מק״ס
והיינו דמיעוע רחמנא מולא חיללו וא״ש.

סימן רל״ה
השם

עבים רכובו ,ישפיע חקדו
ועובו ,וימלא כל משאלות
לבבו ,ידידי האהוב והחביב והנחמד
הרב החו״ב בח״ת וכו׳ וכו׳ מו״הטשה
ווייס נ״י הודה והדר
(הוא הגאון בעהענד׳קן בריח
 TPאי מותר למכור קחורה של צמר למי
שחשוד שיתפרכו בחיעי פשתן ,איאיכא
בזה משום לפני עור לא תתן מכשול ,ואתיל
דכה״ג שרי אכתי מקפקא לי׳ בבגדים שכבר
נתקנו בחועי שעענז אי רשאים למוכרם לישראל
החשוד לעבור על איסור שעענז כיון ש״שבלא״ה
חניות בעיר שיוכל ליקח בגדים כאלו׳ ואשיב
על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון ,בק״ד:

הרסי׳

בפ״ב דשביעית ב״ש אומרים לא ימכור
לו פרת החורשת בשביעית ,וביה מתירין
מפני שיוכל לשוחעה ,וכ״ם תרמב״ם בפ״ח מת׳
שמיעין ,וא״כ לכאורה נראה פשוע להתירא
דה״נ איכא למתלי להתירא שיחפור בחעיס
כשרים ,אמנם כד דייקת שפיר נראה דמהא
ליכא לאוכיחי מידי מדגרקינן בע״ז דף נרו
בכ״מ אין מוכרין להם בהמה גקה וכו׳
ובגנו׳ שם ר״ה זבין תאי פרה לעכו״ם וכו׳
אימור לשחיעה זבנה ,ומסקי׳ שם דאקורלמזבן
לישראל חשוד למכור לעכו״ם ,והקשו הראקונים
מ״ש דלעיל תלינן אימור לשחיעה זבנה והכא
לא תלינן דלישראלמזכן לה ,ובתוק׳ ד״ס ר״ה
כ׳ אע״ג דלעיל תלינן אימורלשחיעת זבנה הכא
לא תלינן דלישראל מזבין לה שכך ימכור לזה
כמו לזה ,עכ״ד ,ולכאו׳ אין לדבריהם שום הבנת
דאכתי לא הודיענו מהו החילוק בזה ,וכ״ש דקסי"
עפי דהא שם בד׳ח רכה כתבו להיפך דרבה
גופי׳ דחי לעיל עעמא דר״ה דחלי׳ כשחיעה
דפריך היכא דמי׳ ומ״מ זכיןחמרא לישראל החשוד
משום דתלי׳ דלישראל זכנא ,וב׳ העעס דלעיל
ליכא

ערוגת הבשם <שו״ת>  -יו״ד גרינוואלד ,משוז בן עמר□ עמוד מס 464הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ערוגת

חלמיור״דסי׳רלד׳

ליכא למתל* כ״כ בשחיעיה דרובא לרדיא זבני
א״כ כיש דדבריתם תמוהים מפי «ש״כ בדיה
רב״ה .אמכם הריכוב״א והרץ זיל אנהירו לעייכין
בזח׳ יס כי חליכן ה״מ צמידי דאפשר דבשעת
המקח הוברר תדבר דלהיתרא בעי לה ומקפיד
בכך כגק הרוצה בהמה לשחינוה ומקפיד בה
שלא תעשה מלאכה ,אבל ישראל חשוד שאין לו
קפידא בין ישראל לגוי כה״ג לא תלינן׳ והריעב״א
הוסיף הקבר׳ דלעי׳ דתלינן לקולא בשחינוה התם
משום דכל היכא דבעי לה לשחיכות הכי עדיך
לי׳ אבל הכא כיון דחשוד ולא שכי לי׳ בין
ישרכל לנכרי אמאי מזבין לה לישראל נופי
מנכרי כיון דלית לי׳ הנאהבמילתא ,דאלו באידך
דלעיל תלינן לקולא משוס דאפשר דאית ל•׳
הנאה בשח יעה נופי .עכיד ,וברור דגם התו׳
כוונו לזה אלא שקיצרו בלשונם.

ומדבריהם

למדנו דהא דתלי׳ להחיראת״מ
במידי דאפשר דמיד בשעת
לקיחה הדבר מבורר אצל הלוקח דלתת־ראבעי
לה ,וממילא שמעיח מינה במד נמי לא תלינן
לתתירא דתא לא שייך לומר ישמא מבורר
להלוקח בשעת המקח שיתפרס בחינויס כשרים
כיון דחשוד לא שני לי׳ אי יתפרם בשענונז
או לא ודמיא ממש להאידאקור למכור לישראל
חשוד ולא תלינן שימכרנו לישראל ,אברכם אחרי
העיון נראה לעמד לדון בזה להתירא ,דלכאו׳
דברי הראשוני׳ המל קשים לשינוע דאכהי לא
נדע מה מעם וקברא יש לחלק בזם׳ ומאי
איכפת לן אס אפשר דמבורר הדבר ללוקח
דלהח־רא בעי לה ,כיון דעכיפ המוכר לא ידע
הויל לאסור מספק כי היכא דאקרי׳ במידי
דאינו מבורר גם להלוקח ,ולכאו׳ דבריהם בזת
מרפסין איגרא ,ולהבין דעת קדושים דברי
רבותינו הראשוני׳ נקדים מה שהקמפקתי בלאו
דליע לת״וו׳ מי אמרינן דאיקורא הוא בשעה
שנותן מכשול לפני חבירו דאפשר שיבא לידי
איסור אע״ג דאח״כ איגלגל מילתא שלא בא
לידי איקור מימ עכ״פ הוא עשה איסור׳ במה
שנתן מכשול לפניו׳ או דילמא עיקר האיסור
הוא הואיל וחבירו עושה איקור ע״י גרמתו,
ממילא גס הוא משתתף עונו בזה ונועל חלק
באיקור שחבירו עיסה ,והיכא דלא בא האיקור
לידי גמר גם האיש שנותן המכשול מנוקה מעון,
מבעי לאב” ותבע’ לרבא דפליגו בפרק קמא
דחמורה בכ״ע דלא אהני מעשיו אי לקי משוס
דעיר אמימרא דרחמנא ,די״ל תכא גם אביי
מודה דעבר אע״ג דלא אהכי מעשיו משוס
דאכתינה קפיד רחמנא והא כהן ,ואיכא למימר
כמי איפכא דאפי׳ לרבא דאמר ל״מ והאי דלקי
משום דעבר אמימראדרחמנ׳ היינו בעלמא אבל
הכא אי כימאדעיקר עבירה הוא מפני שנעשה
מבירה בגרמחו ,איש כשלא נעשה העבירה לא
עביד מידי ואינו אלא כמי שנתכווץ לאכול בשר
נבלה ועלה בידו עלה דמודה רבא דלא צקי
משוס דעבר אמימרא _דרחמנא\2ושוב־־ראעך
שכבר נסתפק בזה תג׳ בעל יד מלאכי אלא שלא
ביאר ככל הצורך כל חלקי הספק בזה ,ונחזי
אנן בק״ד ,דלכאו׳ מוכח דעיכ נתינות המכשול

הבשם

דז
הוא שאיסור ולא משום דחוא יש לו שותפות:
במעשה האיסור שנעשה עיי גרמתו ,דהא נכאו׳
קרא דלפיע לח ■מ לא נפיק ממשמעותא נמי
שלא ישים מכשול לפני עור עיניס שלא יפילו
באבן נגף ,והתם ליכא למימר דקפיד רחמנא
משום שהוא משתתף בנפילתו ,ועיכ משום
נתינת המכשול הוא דאקר ,ממילא היה ■במכשול
בדבר איקור נמי בנתינת היא דעביד איקורא,
ושוב ראיתי בקרבן אהרן פ׳ קדושים ונראים
שם ,והביא דבריו במנחת חינוך שב׳ דבזה
המקרא יוצא מידי פשועו לגמרי׳ אלא שנתקשו
בדבר מאין תוציאו חז״ל דבר זה דפשועו
המפורש בכ׳ אינו בכלל הלאו ,ובקרבן אהרןתי׳
משום דכחי׳ לא תתן ולאכרד׳ לא .חשיס׳ובאמה
מצינו בקרא כ״פ ץש~ון נתינה אפי׳ בדבר שאינו
מקבל,י ולענ״י בראה ההכרח בזת
ניתן ליד מקבל,
משוס דקיי״ל דגם ככרי אקור להכשיל בהאקור לו
ועעמא דהוכיחו רדל כן כיל משוס דכתי׳ עיור ולא
כתיב קחס לפני אדם לא ח״מ ש״מ דכל עיור
במשמע אפי׳ ככרי וממילא א״א לומר דקרא
קפיד על פשועו שלא ישים אבן בדרך להפילו
דהא בנכרי כהיג מי אקור ,והא מורידין ואין
מעליך ועכ״פ לא אקרה רחמנא דהא ראה ויתר
גויס ,אע*כ דקראמיירישלא ליתן מכשול לעיור
שאינן רואה דרך תאמת להכשילו' בדב״ע ,עכ״פ
אין ראי׳ לפי״ז דאנתינת המכשול הוא דקפיד
קרא דשוב י״ל דהאיקור הוא במה שיש לו
שותפות במעשה העבירה שנעשה ע״י גרמתו,
וכ״ל דיש ליישב בזה ע״כ הא דתמה בק׳ מניח
לפמ״ש המהרש״ל גבי גזל ככרי דהתורה לישראל
נתנה ולא לבן נח ויעו״ן בחשו׳ ח״צ קי׳ כיו
הלא ראינו דהחורה אקרה ליתן מכשול אפי׳
לבן כח ,אולם אס נימא דהאיקור״הוא משום
שים לו שותפות במעשה העבירה שנעשית עיי,
א״כ לק*מ דהקפידא אינו במה שהגוי נכשל אלא
במה שהאיסור עצמו נעשה בהגרמתו ,ומעהיכ
כאילו הוא עבדי׳ ,ומ״מ נלפע״ד מוכח מדברי
הראשוני׳ דל דכחיכת המכשול הוא גוף העבירה
ואפי׳ לא כגמר עי״ז שום איקור ,ממאי דאמרי׳
בע״ז דע״ו רבה בריה זבן פרת לנכרי אימור
לשחיעת זבנה ,ומנא תימרא דתנן לא ימכור
פרת החורשה בשביעית וביה מתירין מפני
שאפשר לשחיעה ,מתקיף לה רבה מי דמי החם
אין אדם מצווה על שביתת בהמתו בשביעית
הכא אדם מצווה על שביתת בהמתו בשבת׳
והק׳ הריעב״א וזיל חמי׳ לי מילתא מאי קאמר
אדרבא כהי דהתס אין אדם מצווה על שביתת
בהמתו בשביעית איכא איקורא אחרינא והיינו
איקורא דצפ״ע לת״מ ,והוא חמיר שהוא איקור
בגופו עסי מאיקורא דהכא שאינו בגופו ,וחי׳
הריעב״א שם ודל ומסתבר׳ לי דה״ק דהתם
כיון דליכא אלא לאו דלפ״ע אין לאו דלפ״ע
אלא כשנתנו למי שיעשה בו עבירה וודאי,
ורבנן אסרו אפי׳ קחמא היכא שיש רגלים
לדבר לחוש שיעבור

בו זה עבירה ועשו קחמ׳

כפירושו ,וכל היכא דאיכא למתלי לקולא דלאו
לעבירה קבעי לה אוקמוה אדאורייתא והתירוהו,
אבל הכא שהוא מוזהר מהית על שביתה בהמתו
כל היכא דאיכא חשש מלאכה חיישי׳ ואסרו
רבנן

ערוגת הבשם <שו״ת>  -יו״ד גרינוואלד ,משה בן עמרם עמוד מס 465הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

?יה/

חלק יור״ד סימן רל״ה
מנן ולא מליכן לקולא ,והשתא אי אמרח בשלמא
דאלאו דלפ״ע קעבר מיד בשעת נתינת המכשול
לפניו שסיר קרי לי׳ הריעב״א איקור שהוא
בגופו אבל א׳ אמרת דאין האיסור אלא משים
דבגרמתו נעשה האישור ואיהו לא עבידאיקורא
אלא בשעה שאישיר זה נעשה ע״י א*כ אדרבא
אין זה אישור בגופו כלל כמי שביתת בהמתו
א*ו דבשעח נתינת המכשול עביד אישוראאפי׳
לא נעשה איקור אח״כ וא״כ שפיר קרי לי׳
איקורא בגופו ויע”״ש בתוד״ה מי דמי דלכאו׳
משמע להיפוך מדברי הרינוב״א הנ״ל ,ואמנם
כד דייקי׳ שפיר יתבאר דדבריהס אינם מתנגדים
בזה למש״כ הרינוב״א ודו״ק היגוב ,ותו ג״ל1קא
מבואר ברמב״ס פי״ב מה׳ רוצח ושמירת הנפש
הי״ד וז״ל וכן כל המכשיל עיור בדבר והשיאו
עצה שאינה הוגנות או שחיזק ידי עוברי עבירה
שהיא עיור ואייו רואה דרך האמת מפני תאות
לבו הר״ז עובר בל״ה שנא׳ ולפ״ע לת״מ ,הבא
לינןול עצה ממך חן לו עצה ההוגנות לו׳ ושם
ה׳ נו״ו ואקור להשיא עצה עובה לעכחס או
לעבד רשע ואפי׳ להשיאו עצה שיעשה דבר
מצוה והוא עומד ברשעו אשיר וכו׳ .ולפי״ז
נ״ל כיון דנמשמעות הכתוב נכלל נמי בלאו
זה שלא נשיא עצה שאינה הוגנת לו ,ומפורש
יותר בתו״כ אפי׳ במיל’ דעלמא והתם ל׳ש לומר
הנועם משום דהאישורנעשה בגרמתו הו״ל כאילו
עשאו הוא עצמו ,וע״כ אנתינת המכשול הוא
דקפיד רחמנא ,וממילא הה״ד לענין אישורא נמי
אך אם לא נעשה האישור מ*מ איהו עבראלפ״ע
לת״מ ,ולפיח נ״ל דיש חילוק בין ישראל לב״ב
בזה ,די״ל דכל לפ״ע לת״מ של אישור כולל
שני חלקים חדא נתינת המכשול ,ועוד מה
שבגרמתו נעשה החל כאלו עשאו ,ולפ״ז בישראל
דקפיד רחמנא שלא ישיאו עצה שאינה הוגנה
לו שפיר אמרי׳ דהאיקור נגמר בנתינת המכשול
לפניו׳ משא׳־כ בנכרי דע״כ לא קפיד קרא אנתינת
המכשול דהא התורה לא נתנה עבור ב״נ כקו׳
מהרש״ל הנ״ל ,והאיקור הוא משוס שיש לישראל
יד במעשה העבירה שנעשית ממילא האישור
אינו נגמר כ״א בשעה שנעשה האישור והיכא
דאשתייע דלא נעשה עבירה גס הישראל לא
עביד אישורא ,ובזה מדוקדקים דברי הרמב׳ס
ז״ל שם ,דלכאו׳ האי אקור להשיא עצה עובה
לעכו״ם אין ענינו להתם והחל להביאו בהל׳
עכו״ס ולהנ״ל א״ש דמזה נלמוד ללאו דלפ״ע
כדפרי׳ ,וראית׳ שכן היא משקנת הרב יד מלאכי
וראייתו ממו״ק דך י״ז נ״ל דאינה מכרחת כ״כ
דדילמא משום שהביא עצמו ל־יי שפק לפ״ע
שמתתי׳ אמתי דבי רבי להאי דמחי לבנו גדול
יעוש״ה ,עכ״פ נמצינו למדין מהא דהנוהן מכשול
אע״ג דלא בא לידי מכשול קעבר הנותן
משעת נתינה.

ויצא

לנו מזה עוד נםק״מ לפי״מ שהכריחו
החוש׳ בשופ״ק דע״ז דאפי׳ באישור דרבנן
שייך לפ״ע ,ולכאו׳ יש לחקור אס הנותן עובר
אאישור דאורייתא בזה ,כיון דעכ״ם הוא נותן
לו מכשיל מה לי אם המכשול הוא גדול או
קען ,או דילמא כיון דהעובר אינו עושת אישור

הבשם

קה

דאורייתא המכשיל נמי לא חמיר מני׳ (ועיי*
לעיל שי׳ קליד אות ג׳) ונ״ל דתלי׳ נמיבחקי׳
הנ״ל דאס הקפידה היא על נתינת המכשול
א״כ איה״נ דלא איכפת במכשול גופא אי הוא
דאורייתא או דרבנן דלא גרע ממס שהשיאו
עצה שאינה הוגנת לו ,דקעבר על לאו הנ״ל
מדאורייתא ,אבל אי נימא כל דלא נגמר
האישור גס הוא לא עביד מידי א״כ לא קפיר
רחמנא אלא אשותפות דאית לי׳ בגוי׳ ממילא
א״א דהגורס יהי׳ אישורו גדול מן העושה.

ובזה

נבא לבאר בק״ד דברי הראשוני׳ ז״ל
כמין חומר במש״כ לחלק במידי דאפשר
דבשעת המקח הוברר הדבר ללוקח דלהתירא
בעי לה ,כגון הרוצה בהמה לשחיעה ומקפיד
בה שלא יעשה מלאכה דחלינן להתירא אע״ג
דהמוכר לא ידע ,ובין למכור לישראל החשוד
למכור לנכרי אע״ג דאפשר שימכרנו לישראל
ולא תלינן להתירא ,וכ״כ לעי׳ דהדבר קשה
לשמוע מה חילוק יש בזה ,ולמאי ד ביררנו
לעיל בק״ד הדבר מבואר מאד ,בשלמ׳ בדבר
שאפשר שהדבר מבורר ללוקח איכא שפק בלאו
דלפ״ע גופא דאם לשחיעה קבעי לה בוודאי
ישחענו ואין כאן נתינת מכשול כלל ,וכיון
דאישור דלפ״ע בזה הוא דרבנן כמבואר בריעב״א
שהבאתי מעעס שמבוא׳ בדבריו א״נ מעעמא
דיתבאר עוד לקמן בש״ד ,א״כ כל שיש שפק
אי עובר אלאו דלפ״ע שרי ,משא״כ בהאי דלא
ימכרנו לישראל החשוד למכור לנכרי ,נהי דאפשר
שימכרנו לישראל מ״מ כיון דהלוקח בעצמו אכתי
אין מבורר אצלו למי ימכרנו דהא חשוד למכור לנכרי
כמו לישראל א״כ וודאי איכא לאו ד;פ כ דהא
אך אם ישתעיי׳ אח״כ שימכרנו ליבראל מ״מ
לא ניצל בזה המוכר מעבירה דעביד במה שנת׳
המכשול לפניו כנלענ״ד בק״ד להבין דעת קדושים.

וב ד!

שוב לא תקשי קושיית מע״כ נ״י מהא
7
דאמרי׳ ק״פ א״נ המלוה חברו שלא
בעדים עובר בלפ״ע לת״מ ,ואמאי לא נימאכל
היכא דאיכא למתלי תלינן דקתמא לא יכפור
בו ,ולהכ׳ל א״ש דדוקא במידי דאפשר דבשעת
המקח הוברר הדבר ללוקח כמו בפרה דאיכא
למימר לשחיעה זבנה הוא דתלי׳ וכדפי׳ ,משא״כ
הכא דבשעת הלוואה הוא בעצמו אינו יודע אם
יהי׳ קיפק בידו לפרוע שפי׳ חיישי׳ שמא לאח״ז
לא יהי׳ מזומן בידו מעות ויבא לכפר ודמי
להא דאין מוכרין לישראל החשוד למכור לנכרי
וכדפי׳ משא״כ בכלים המיוחדים לאישור ולהיתר
בשביעית דשפיר מותר למכור .וכ״כ לשתם
בנ״א שאינו חשוד לעבור אפי׳ כלים המיוחדים
לאישור דההס אפשר שהדבר מבורר ללוקח
דלהתירא בעי להו וא״ש.

ובמאי

דקמן לכאורה כיון דכשעח המקחהוא
עצמו אינו יודע אם יתפרנו בשעענז
או לא ל״ש למתלי להתירא לפימ״ש בשם
הראשונים ז״ל א*כ הי׳ אשור למכור שחורה
של צמר לישראל החשוד על השענונז ,מ״מ נ״ל
לסימ״ש לעיל בשם הרינוב״א דאפי׳ לרבהדהוה
ש״ד
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חלקיור״ד״־כד דליה

ס״ד דבמכירת בה״ג לגוי לא תלינן דלשוחעה
זבנה ,מ״מ בפרה חורשת בשביעית תלינן אימר
לשחינוח זבנה דלאו דלפ״ע מדאורייתא אינו
אלא כשכותנו למי שימשה בו עבירה ודאי ורבנן
אקרו אפי׳ סממא היכא שיש רגלים לדבר
שיעשה בו זה עבירה ומשו קתמא כפירושו,
וכל היכא דאיכא למתלי לקולא דלאו לעבירה
בעי לה אוקמוה רבנן אדינא והתירוהו ,א״כ
חינ בהי דמנועס כל היכא דאיכא למתלי תלינן
ליש בניד מנועמא שב׳ הראשונים גבי ישראל
חשוד למכור לנכרי ,מימ כיון דעכיפ לאו דל״ע
מדאורייתא ליכא כיון שאינו מוכרו למי שעושה
בו עבירה ודאי ,אנן נמי בימא הא דפליגו
השוס׳ אי שייך לפיע לח״מ היכא דהרמ לקנות
כירב במקויא ,ורמ״א בירד שי׳ קנ״א הביא ב׳
דעות בזה וקייס ובעניפ יחמיר הנימ התש
דמיירי בדברים המיוחדים לאיסור דאיכא לאו
דלפיע מת״ח׳ משרה אקרוהו רבנן אפי׳ היכא
דהומ׳ל ממק״א דע*כ אפי׳ לשינות האיקרין
אינו אלא מדרבנן כמבואר בש״ך שם קיר ,ף,
משאיכ בניד דבלאיה ליכא אלא איקור דרבנן
"ביון דלא יעשה בו עבירה בוודאי איכא למימר
כל היכא דמצי לקנות ממקו׳א לא אקרוהורבנן
וכן מבואר בחשו׳ חו״י סי׳ קפ״ה ,דאפילו
להאוקרים מ״מ ליכא אלא אדיר ושפיר איכא
למימר דבלפ״ע לא מיתקר ,ואין להקשות א״כ
גס במכירת בהיג לישראל החשוד דהתסנמי ליכא
נפיע דאו׳ כיון דאינו ודאי שיעשה איהור א*כ
נמי נימא היכא דהו״מ למקני ממקרא שרי׳,
הא לק״מ דהאי התירא דהוימ למקני ממקרא
ליש אלא היכא דיש לדבר קצבה כגון בהאי
דיור״ד סי׳ קנ״א דאס יקנה כאן לא יקנה
במקרא ,דהאלאיקנה יותר מכדי צורכו ועבודתו
משאיב גבי ישראל החשוד דמ״רי בשוחר דאq
אס מצי למקני במקיא מ״מ היה קובה כל מה
שאפשר לו ,וא״כ עכ״ם איהו מרבה באיסורו
דע״י שימכרנו לו הוא מוקיך למכור לנכרי
משרה מיתקר.
לשוב ראיתי דלכאו׳ יש לקתור זה ,ממה
שמבו׳ בתשר פניי מוריד מהדו״ק קי׳
ג׳ דלפ״ע דגוי הוא איד״ר בזמן הזה מדראה
והתיר גויס דלאחר מ״ת התיר להם ז׳ מצות,
ואיבו אקור אלא שלא יעברו עיי יעו״ש ,אלמא
דבלפיע דרבנן במי סיל להבהו פוק׳ דאקור
אפי׳ מצי למקני ממקרא וא־כ ההד״נ בב״ד ,אלא
דדבריו צ״ע דמפרשיי בע״ז  q-7ו׳ ע״א דיה
לפ״ע מבואר בסי׳ דלא כדבריו ,דזיל דלפ״ע
דמזבין לי׳ בהמה ומקריבה לע״ז וביב כצבווו
עלי׳ וכו׳ ונהי דעמד והתירן מיהו על יעברו
על ידך שהרי עתידין הן ליחן את הדין על
שאין מקיימץ אותן ,ואעפ״י שאין להם שכר
בקיומן ואהכי קעבר ישראל משום לפ״ע וזה
מפורש יוצא דלא כפי׳ פניי הכיל ,ותו לדהפנ״י
עיכ מוכרחין לאקוקי דבע״ז מהמרי׳ עסי
מדהקשה לנפשי׳ ממת דקיי״ל לחומרא בבעי׳ דר״א
תרנגול לבן קנווע מהו׳ ולשיעתו הנ״ל הרל
סדיר וע״כ מקום חומרא דע״ז החמירו פוק׳
■הכיל לאסור אפי׳ היפא דאיכא למקני במק״א,

הבשם

ואיש ממבפ״ש בניד שיי׳ ,וראי׳ למשיב דבלפ״פג
דרבנן ל״ח .היכא דמצץ למקני נמק״א כאופן
דאין כאן אלא משום מסייע כמבואר בסין ס״ין
מ׳ ,מצאתי ראי׳ מפורקת לזה בדברי הריעב״א
בפיק דעיז שב׳ וזיל הצריך לעממו ,ומ״מ אי
תבע לי׳ בפי׳ לאיקורא נהי דמשוס לפ״עליכא

(דליתא במרי עברי דנהרא) מ״מ אבהי איקורא
בעלמא משום מקייע ידי עוברי עבירה כל שאנו
גורמין לו לעשות איקור או להרבות באיקור
עכ״ל מפורש יוצא מזה דהאדאקור משוס מקייע
היכא דליכא בחרי עברי דנהרא הב״מ נתבע
לי׳ בפי׳ לאיקור דבכה״ג חו״ל איקורא דלפיע
דאורי־תא היכא דחוי בחרי עברי׳ משי״ת אקור
במי משום מסייע ,אבל כל שאין האישור דלפיע
דאורייתא כגון דלא תבע לי׳ בם" לאיסור ליכא
איקור מסייע וא״כ בנידן שלפנינו נראה דלכו״ע
משרי שרי׳היכא דהויה למקני קחורה זי בחנות
אחרת באותא עיר.

ותו נ״ל עוד נועמא להתירא מחא דהנןבפ״ה
דשניעיתומייחי לה בשלתי הנזקין משאלת
אשה לחברתה החשודה על השביעית נפת וכברה
ורחיים ותנור מפני דרכי שלום והק׳ הראשוני׳
זיל מיש מתא דתכן אלו הן כלים שאין האומן
רשאי למוכרן וכו׳ וכ״ת התם משום דריש הוא
דקרי׳ הי :אין לך איבה גדולה מן האומן שהוא
מוכר לכל העולם ואין מוכר לזה ,ונשרי :מי
מפני דרכי שלום ,ותירצו בשם הירוש׳ דההם
משוס דאיכא מקום לתלות בהחירא אני אומי
נפה למנות בה מעות כברה לכבור בה חול,
רחיים לעחון בה סממנים עיש ,והנה לפמש״ל
בשם הרץ דהא דהלי׳ בשחינוה ה־ינו משוס
הוברר הדבר דלהתירא
דבשעת המקח
בעי לח ומקפיד בכך שלא תעשה מלאכה יעויי״ש
מוכח מדבר׳ דהרתי בעי ,א״כ בהאי דמשאלת
א שה לחברת׳ נהי דבשעת שאלה א־כא למימי
דהוברר הדבר להשואל דלהחירא בעי לה ,אבל
מימ מי מקפדת בכך דאם יתרמו לה קמח
לנפות שלא תעשה בו מלאכה זו ,וא*כ לדברי
הרץ ליש בזה דתלי׳ בהמירא ומימ שרי רבנן
משום דר״ש ,ומיושב בזה קושי׳ הישב״א בגיבוין
שהק׳ ליל עעמח דדרכ״ש היל משוס דתלי׳
בהחירא ,ולתרץ זיל ניחא( ,וצלע״ג על הרינוביא
בעיז שחי׳ נמי כת,׳ הישב״א הנ״ל ומלשונו שם
משמע דק״ל כ הרץ דבפי׳ תרתי איכ בלאיה
הומיל ,וצ״ל דלרווחא דמילתא חי׳ כן) וממילא
נמי בניד נהי דביארגו לעיל דל״ש בזה עעמא
דתלי׳ בהתירא מ״מ שרי משוס דרכי שלוס
כמבוא׳ בראשונים הנ״ל דגם בזה איכא דרכי
שלום כיין שדרכו למכור לכל העולם ,ולה״נו
בחרא שרי׳ אפי׳ ליכא באותו העיר חנות דהו״ע
לקנות זה ומכל הלין נועמי הנ״ל ניל פשונו
להתיר ממרח קחורה של צמר לישראל שאינו
מקפיד אאיסור שכבכוכז ,הגם שיש לחוש שיחפרנו
בתוכו* פשתן.
מיהו כיז לים אלא במכירת קחורה שאינה
של שענונז ,אבל בקחורח שהיא גופם
שעענז דבוודאי עביד בה איקורא שוב ליש
התיריס
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חלק יור״ד סיטן רל״די.

המירים המל ובפלין ברבוותא׳ ובאתרא דלא
הו״מ לקנוס שחורה זו ממקיא פשיטא דעבר
אלפ״ע ,דאפי׳ לשיטת המתירין סנ״מ היכא
דלא הוה צריך למנורה עלי׳ והוא מזמין לפניו
האישור כדר,אי בחרי עברי דבהרא חשבי׳ לי׳ כמם״כ
הפר״ח בארה ש,׳ תצ״ו בכללי מנהג ,אישור׳
וכן מפולש יוצא ממש״כ החף• בשי׳ קפ״ה,
והביא דבריהם בש׳ יד מלאכי עי״ש מוהאבאתרא
דהרמ ליקח בגדים כיו״ב במקףא לכאו׳ תל•׳
בפלוג׳ ׳הפוש,׳ והנס ב׳ דעות שבהג״ה רמ״א
ביור״ד שי׳ קנ״א ודבר שפתים בזה אך למחשור
לפלפל בזה בראיות מדברי הגמ׳ לשינות חד
מינייהו דאלפי ראיות לא יזיזו פשק רמ״א אפי׳
זיז כ״ש היכא דבאכו לדין הלכה למעשה להקל
נגד רמ״א וכל ישראל יוצאים ביד רמ״א זי״ע,
כש״כ לדעת הש״ך שם שקיו לכרע אשור ואפי׳
הממירין לא התירו אלא בגוי דליכא משוס
משייע ידי עוברי עבירה' ,ואף דלדעת השיך
גס במומר ל׳ש משייע ,הנ׳־מ מומר אבלפשינוא
דבישראל חשיד לא מיירי הש״ך וזה פשוט
כביעהא בכותחא ,ולרווחא דמילתא אביא ראי׳
מדברי הרינוביא בעיז דף ו׳ הבאתיו לעיל שב׳
ומ״מ אי תבע לי׳ בם" לאישור נהי דמשוס
לפ״ע ליכא מימ אשור משוס משייע עיש ,והרי
אין לך חשוד יותר מזה שתבע בפי׳ מידי
דאישורא׳ ומ״מ כ׳ הריטב״א דאשיר משים
משייע ידע״ע ,והלא לדעת הש״ך במומר לכו״ע
ליכא משום מש״ע יעיע ,איו דמומר לחוד
והשוד לחוד.

ך^״ן לרווחא דמילמא אבל לענ״ד במד לכרע
אשיר דאפי׳ לשיטת המת־רין היינו ה־כא
דאס יקנה במקו״א כמי עביר אישורא כמו
שעושה במה שהוא מוכר לו ,בהאי דלבונה
בשי״ע שס׳משא״כ הכא אם לא יקוכו אצלו מאן
לימא לן דבהבגדים שיקנה בחנות אחר כמי
יהא של שעטנז דלמא יזדמן לו במקו״א שחורה
או בגד לקנות שלא יהי׳ תפור ועור בשעטנז,
ובזה כיון דהוא גרס לו האישור לכ״ע אשור,
דזה ודאי הוי כתרי עברי דנהרא ,וכעין זה
בתשו׳ הרדניז שהביא ניד מלאכי דאם אותו
שמושינוץ לו שבר שהוא היתר אפ־׳ אינו בתרי
עברי במי איכא לפ״ע ולאו משוס דודאי יעשה
אישור קאינר דאיכ ליה צריך למינקנו בכה״ג
שהוא שובר דהוי היתר אלא בפשונוהול״להיכא
דברור שיעשה אישיר כגון דאמר בהדיא הושיע
לי אישור׳ איו כוונתו משום דביון דשבר שהוא
היתר והוא מושיט לו א*כ הוא הגורם ,יבזה
ל״ק מ״שמעיב לשיטת הרדביז המל דלאמשמע
כן 3שיפ ,והדבר ברור דכוונתו כדפרישיח ,ואין
הפנאי משכים לחפש בגיף תשו׳ הרדביז ,גם
בתשו׳ רב״צ אשכנזי שציין עליו בש׳ יד מלאכי
בקשתיו ולא מצאתיו ישי׳ ג׳ המצויין בש׳ יד
מלאכי נשמט מהדפיש נש׳ תשו׳ רביצ האשכנזי
שלפני ,יהי׳ איך שיהי׳ לענ״ד הדבר ברור
דבנ״ד לכו״ע אשור אפי׳ היכא דהרמ לקנות
בחבות אחרת׳ ול״מ בבגדים התפורין בחוטי
שעטנז דאיכא אישורא דאורייתא אלא אפילו
בשחורות שקורץ ענגלישע שטאפפען דאינם

הבשם

קו

שוע טווי ובוזוליכא אישורא דאורייתא מ״מ אין
להקל אף שבררנו לעיל בש״ד דבלפ״ע לת״מ
דרבנן שרי היכא דהו״מ לקנות במקרא מ״מ
הנ״מ היכא דהלפ״ע הוא דרבנן אבל הכא
לפ״ע דאורייתא דהא מבואר בדברינו שלמעלה
דאף אס מכשיל באד*ר איכא לפ״ע דאורייתא
וכ״ש דתכא ליתא להאי התירא דתרמ ליקח
במק״א כדפרי׳

ובמ״ש

דהיכא דאינו ברור שיעשה האישור
אם יקחנו במקרא לכרע אשור נ״ל
ליישב מה שיש להקשו׳ לשיטות המל ממשנה
דבמקוס מנהגו למכוי־ בהמה דקה לנכרי וכו׳
הא מתני׳ קפשיק ותני ,ומשתמא מיירי אפילו
הו״מ לקנות במקרא ,ולהניל ניחא שפיר דהא
מבואר בתיק׳ שם דבזה אפי׳ אית לי׳ לדידי׳
במי אקור משוס דמהאוה לכל בהמה בפ״ע,
א״כ חזיכן דהבהמה מעורר׳ מאותו להרביע׳,
וא״כ נהי דהו״מ לקנות בהמה אחרת מ״מ מאן
לימא לן שהי׳ מתאווה גס לבהמת המל ,ומשים
הכי לכרע אקור.

וביהו

לקישטא דמילתא נראה דקישי׳ זו לק״מ
וכן קושי׳ כיללת מכל המשניות דמש׳
עבו״ז דקתני בהן אשיר למכור לנכרי שהקשה
בחשו׳ אמונת ישראל שהביא בפ״ת שדוחק לאוקמי
דמיירי היצא שאין בכל העיר לקנות בהמה או
לבונה ,ולא ידעתי אמאי דחיקא להו כן ,הא
עכיח מתני׳ דלפני אדיהן נמי לא קפשיק ותני
דהא הגמ׳ א׳בעי׳ להו אי הוה טעמא משוס
סרוחה אי משוס לפ״ע ונ״מ היכא דאית לי׳
בהמה לדידי׳ ול״ק דמתני׳ קפשיק ותני שחמא
וההדינ דאיכא לאוקמי היכא "דלא מצי למקני
אחריג׳ כ״א בטורח ובזה דברי התיש׳ שם במשנה
דמקוס שנהגי שלא למכור בתמה דקת וכו׳
לכאורה תמוהים מאד מאי קשי׳ להו מדלא
מפליג בין איח לי׳ לדידי׳ או לית לי׳ ש״מ
דבכל עמן אשור והא לעיל דף ו׳ קאמרדלטעמא
דלפ״ע שרי היכא דאית לי׳ לדידי׳ ,ופלא בעיני
מאי קשי׳ להו וכי עדיפא ממתני׳ דלפניאדיהן
דלתך לישנא ומקמי׳ בלית לי׳ לדידי׳ ההיב משנה
דמקוס שנהגו ומל ליישב דשפי׳ קשי׳ להו דאי
לא מיתקר מדינא אלא היכא דליל לדידי׳ א״כ
בנאי פריךהגמ׳ למימרא דמנהגא איכא אישורא
ליכא ,והא תבן אין מעמידין וכו׳ לישני לי׳ וודא׳
מתני׳ דתליי׳ במבהגא מיירי במקו׳ דאית לי׳
לדידי׳ ואין מעמידין מיירי בלית לי׳ לדידי׳,
אעיכ דבכ״ע אשור .ושפיר מקשה ,שוב ראיתי
בק׳ הפלאה בקדושין דף מו הקשה ממשנה
המל לשיטת התיש׳ שב׳ שס דחיכא דהרמ למקני
במקיא ל״ש לפ״ע ,והכלענ״ד כתבתי ,וראי׳
שהביא בחרי קי׳קפיהדאפי׳ מצי לקנות במקרא
איכא לפיע מדקאמר בעיז דף ו׳ ב״מ חיכא
דאית לי׳ לדידי׳ ול״ק נ״מ היכא דמצי לקנות
בהמה אחרת לעמד נראה דאין ראי׳ זו של
קיימא דהא החם מיבעי׳לן אי טעמא דמתני׳
משום חרוחח או משום לפ״ע וע״ז קאמר ממ
תיכא דאית לי׳ לדידי׳ והבה רש״י ור״ת פליגי
שם במשנה האי טעמא דהרוחה מאי הואלרשיי
משוס
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ערוכת

חלק יוחד סי׳ רל״ד ,רל־ו

משוס דקאזל ומודה ,ולחת הר משום דכיון
דאית לי׳ הרבה יקריב מן המובחר ,והנה ל״מ
לחת ל*ה מצי למימר נ״מ היכא דמצי לקנות
במק״א דהא בזה לחרי נועמא שרי דהדבריס
קיו השתא דלפ״ע ליכא היכא דמצי לקנות
במק״א כ״ש דליכא נוננמא דמקרי׳ מן המובחר
דהא מצי לקנות במק״א אלא אפי׳ לי־ש״ידעעמא
משוס דאזיל ומודי לע״ז במי אץ ראי׳ דהא
ע״כ ציל דלרש״י במי נועמא דאזיל ומורי ל״ש
כ״א במידי דתקרובוח דא״כ־ קשי׳ קו׳ התיוק׳
ברים ע״ז אמאיל״קכמי במידי דליכא תקרובות
דלכיע ליכא ואזיל ומודה איכא וע״כ צ״ל דמודה
רש״י לר״ת דבמקח וממכר ל״ש כ״כ אזיל ומודה
דעדיין אינו יודע אם ירויח או לא אלא במידי
דתקרובת אזיל ומודה על שישראל מכר לו מידי
דתקרובת וכיון דהוי מצי למקני דבר זה במקו״א
לא אזיל ומודה ול״ש נועמא דהרוחה ,ומשרה
ל״ה מצי למימר כפק״מ כ״א היכא דאית לי׳
לדידי׳ דלפ״ע ליכא והרוחה איכא ,ומ״מממ״ש
התוס׳ שם דיה או דילמא יש מקשים לפ״ה
ת־בח מכר אבל מקח מאי לפ״ע איבא׳ושמאי״ל
שממציא לו מעות לקנות צורכי ע״ז והתם ודאי
מי לא מיירי אפי׳ הו״מ למכור זה לשאר קונים
אלמא דאפי׳ בכה״גשייך לפ״ע ,ומיהו אין צורך
למשכוני נסשין ליישב שינות רש״י לדיעה הנ״ל
®"־®דהא רש׳י בהדיא ק״ל כן בקידושין דף נ״ו
יע״ש ברש״י ותיק׳.

אלא

דמ״מ אי קשי׳ הא קשי׳ מהאי דנדרים
דף ס״ב ר״א הרל האי אבא זבני׳ לבי
נורא א״ל רביבא והאיכא לא״ע לח״מ ,א״ל רוב
עצים להקקה וכי ש״ד דלא היו עלים אחרים
לזבוב’ ולשיבוות הנ׳ל ודפ רבינא והיא קושיית
הברכ״י להיד מלאכי (ונפלאתי על מעכ״ח שהקשה
קושי׳ זו ותי׳ כה דמשוס מקייע יע״ע אתיבן
עלה והלא ראה ק׳ יד מלאכי בזה ואיך העלים
מין שבהקישי׳ עה התי׳ כיון לדעת הגדול בזה)
ומה שתי׳ שם דמשום מקייע יע״ע אתינן עלה
וכ׳ להוכיח מדלא קאמר והא קעבר אלפ״ע,
אלא והאיכא לפיט ש״מ דמשום לתא ’ דלפ״ע
קאתי עלה ולפימש״ל בשם הריעב״א דכל היכא
דלא קחבע לי׳ בפירוש ,לאיקורא ליכא משום
מק״ע יע״ננ ,ל״ש תי׳ זה והדקיל ,והנלע״ד
ב־שוב קושי׳ זו דהא מבואר במשנה דלפני
אידיהן דאקור לשאת ולתת עמהן משום דהגר
אזיל ומודה ,ואפי׳ לשיעת התיק׳ שם דבמקח
וממכר ל״ש אזיל ומודה׳ מודו לרש״י במידי
דתקרובית יכב״ש ופשינוא לי דאע״ג ילא אשרו
אלא ג׳ ימים לפני אידיהן הנ״מ לנכרים ,אבל
היכא דמוכר לע״ז גיפא כגון האי דבי כורא
לעולם שייך עעמא דאזיל ומודה ,ומבו׳ בתוק׳
ע״ז דף ו׳ דבזה עבר הישראל אלא ישמע על
פיך ,ופשיעא נמי דגוי דאזיל ומודה היא
גופא ע״ז היא וממילא איכא במי בישראל לאו
דלפ״ע׳ ושפיר פריך הגמ׳ והשת׳ לא שייך לומר
כיון דהו״מ לקנות במ״א ליכא לישראל לפ״ע
דהא כבר מבואר בדברינו דל*ש זה אלא היכא
דגם אם הי׳ קונה במק״א הי׳ האישור מבורר
■כמו השתא שקונה אצלו ,אבל הכא גבי האי

הבשם

אבא דהאי נועמא דאזיל ומודה ל״ש אלא
בקונה מישראל ולא בקונה מגוי כמבואר ,ומאן
לימא לן דאי לא הוה זבנה מרב אשי דהוה
זבין מישראל אחריבא דלמא מגוי הוה זבץדלית
בי׳ אזיל ומודה וע״י אזיל ומודה ושפיר עבר
אלפ״ע והא דפריך לי׳ מלפ״ע ולא פריך מלא
ישמע ,דלפ״ע חמ׳ר נופי דהו״ל לאו דבגופי׳
כמשכ״ל בשם הריעב״א משא״כ לא ־שמע איני
לאו בגופי׳ ,ומ׳מ בע׳ז דף ו׳ הוצרך לנועמא
דלא "שמע דהחם בעי לומר נפק״מ היכא דלא
לא שייך לפ״עודו״ק ,וא״לאכהי לשינות המקילין
שברמ״א הביל ליתקר משום נועמא דאזיל ומודה
י״ל דבלא״ה הקילו בלאו הנ״ל בזה״ז כמבואר
באדח שי׳ קנ״ו יע״ש ,נמצא שינוח המקילין
שברמ״א שם עולים יפה וקברתם צרופה מהקושי׳
אשר עליהם הפו ,וכ״ז להתלמד במק״א אבל
בנ״ד למכור קחורה התפורה גשענוכז או אפי׳
לבדין של שענונז דלאו דאורייתא מ״מ מיתקר
אליבא דכ״ע מנועמא דפרישיח ,ומתוך מ״ש
ליישב הקושיי׳ מנדרים קייעתא לזה דהיכא דאי
הוה קני במק״א לא הוה האיקור ברור לכרע
אקור א״כ הה״ד בנ״ד דאי הוה קני בחנות אחרת
מאן לימא לן דהוי מזדמן לי׳ קחורה שלשענונז,
וכנלע״ד להורות להלכה ולמעשה.

והכה

בלונפ״ח הייתי משתעשע עוד בדברי
מעכ״ת הנחמדים מזהב ופז ,אבל אדוני
יודע כי ערדוח אגודות אגודות קביב שתו עלי
מכל פנוח ועבי־יס אמרתי השתא אקתגר בזה,
ואייה כי אקח מועד פא״פ אדבר בו במו״משל
חורה ,ומ״מ אמרתי לא אמנע עוב במה שראיתי
מעכ״ת כ״י נורח ליישב מה דממה במא״מ על
מנהג העולם שאינם נזהרים מלהלוות בלא עדים
והא אמרי׳ ק״ם א״נ אמר רב יהודא אמר רב
כל שיש לו מעות ומלוה אותן שלא בעדים עובר
משום לפ״ע ,ולענ״ד בראה נועם נכין למנהג
העולם שלא חשו לזה ,דהשתא דתיקון ריב
שבועת היקת לכופר הכל אפי׳ הוי בעילמכפר
פשינוא שלא יעבור על שבועת שקי־ וממילא
ליכא לפ׳עודוקא ר״י א״ר דמקמי הקכחאדחב
הוה הוא דחייש שיכפור בו אבל השתא ליכא
לפיע ,כב״ל נועם נכון למנהג העולם.

סימן רלו
שלוכ״ט לכבוד ידנפ״ש

הרב
המאוה״ג חייב בח״ת
זיר יפ״ת בנש״ק כקש״ת מו״ה מנחם
טענדיל בראדי נ״י האבד״ק טאש יע״א.

ע״ך*

האשה שילדה זכר וכבר הפילה אשתקד
ואז לא שחו לבם להראות השפיר לחכם
לידע אם הוא מרוקם אש לאו ,והנה שורש פקק
הרמ״א ביו״ד קי׳ שיה יקודו מתשו׳ מהרייק
קי׳ קמ״ג דאיכא תרי חזקות לחייבו בפדיון חזקת
האם שלא נפער רחמה וחזקת שלא נתרקם
העובר וע״ז שפך קוללה הגאון ח*צ בתשר קי׳
ק״ד מגמ׳ ערוכה בדה דף כ״ע דאמר ר״י ביל
עברה בנהר והפילה מביאה קרבן ונאכל והחם
במי
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יצחה>

עו״ת ח״ב סימן טט

להוצאת ביתו ורק שתהא תמיד בעין בעסק ולנחרדעי הך סלגא
ט אבל הכא הטעם הוא דאיט רוצח שיקנה כלי רשותו כטל ואפשר
דמלוה הוי ככל מלוה ומותר להוציאם בהוצאת ביתו ולפ״ז חנה
לפרש נם כוונת רשב*ם כן ועיין:
----------------------- ■« «■ «• b:.i
;< B .> s״«• !1• ■ :»■.
--לא מבעי לרבא דכל חעסקא אין לו רשות להוציא בהוצאה
ככל מלוה אלא שיהי׳ תמיד בעסק ולפ״ז הוי עסקא כפקדון
ממש כיון דמם תמיד בטין ולא שייך בזה אשתמוטי ולכך מותר
החוח־ש למשמרת עולם ,לנופך ספיר ויחלום ,כבוד ש׳ב ידידי
לתת עסקא בלא סחדי כשאר פקדון אולם אף לנהרדטי דס״ל
נ־י
הרב הנחל החרב םועיה כקש׳ת מויח שמואל יצחק
דפלגא דמלוה הוי ככל שאר הלואוח ומותר להוציאם ולפיז
הוחמץ מורה צדק לעדתו בעיר רךאגשטאט.
לכאורה קשה היאך יחבי עסקא בלא סהדי הא בהך פלנא
הניעני טנתבו תסתור מגילה עפה בתד־ת על תשובתי הנדספח בסוף
דמלוה איכא לפני עור שמא לא יהא לו מה לפרוע ויכשר
ספר - pתורה (ונדפסה נפר'׳ ר.־« 1כ• מ״מ) ושבעתי מדבריו פלא כף
לאשחמוטי אך באמת לפי מה שבארנו נס זח ניחא שפיר דחא
נחת ,והנני בעדר ,להשיב על בל דבריו אחת לאתת .לזרות אותם בסזרה
בפלנא דפקדון לא מיישינן לכפירה כטל ואין למוש רק שמא
ורתת ,את בל ונובחת ,וזח תחלי ,בעזר עודי וגואלי.
יכפרנו נהך פלגא רמלוה ויודה לו בפלגא דפקדק ולפ״ז הלא
יהי׳ הלוה מודה במקצת ויהי׳ מחויב שבוטה דאורייתא וכבר
לברי פיהו פחח בסכמה במה שנהנו העולם להלוות
כתבנו דאפילו לאחר שתקט שבועת היסח לא שייך לפני טור
משוח בלא עדים ובלא שער ער דינא דנמ׳ וחמפורש
כטל וכ״ש היכא שיחי׳ מחויב שבועה דאורייתא ולפ״ז ניחא
בשמע מו״מ ס״ע׳^אשר הארכתי •בזה בחשובח שם וכתב כח״ר
שפיר דהוי מסרי עסקא בלא סחדי ודו״ק בזח____ . .
ח״ל ולמה לא ■יחסלא מעכ״ת על מנחנם סמן החלמוד שנהנו
להלוות בלא עדים לש שהוחזק אצלם בכשרות כדמוכח בש״ס
 Vן*ך" .כתב כח״ר להסתפק תה לשוט ובתחילה יש לחקור טל
הלאו דלפני עור מתי עובר עליו אם בשטח נתינת
׳
יומא ט׳ נדב דכל מאן דהוי ר״ל משחעי בהדיה בשוק יהבו
המכשול כמשמעות לשנא דקרא לא תחן דמשמט שמשעת
לי׳ טסמא בלא סמדי׳״ע״ש וקשה על מה סמכו אז להלוות
מטות בלא טדים עכיל והיא הטרח נכונה ,אולם נלענ״ד דלפי׳
נתינת המכשול עובר עליו או דאיט שבר עד שיכשל בו הטור
האחרונים בדברי הטור והשמע' דבת׳ח אינו טובר משוס לפני
ויש לי לה״ר מהש״ס והרמביס דאיט שבר אלא בשעה שנכשל
דהנס הרמביס כתב בסה״ט דאין לוקין על לאו דלפני שר משום
טור לא חתן מכשול ורק משום נורם קללה וכשש הסמיט סק׳יב
ולטעם זח בודאי אין איסור ברור ואם אמר לא איכפת לי
דהוי לאו שאין בו מעשה ואס״ד דעובר משעת נתינת המכשול
בקללה אין למחות בידו כמ״ש הט״זישם ולפיז לאי קשה ממה  Vא׳׳כ הו״ל לאו שיש בו מעשה הנתינה אלא ע׳׳כ דאיט עובר עליו
דהוי יהבי עסקא בלא סחרי דחא יהבי רק לתיח דהוי ר*ל
עד שטת המכשול ואז אין בו מעשה טכ״ל הטהור .הנס טף
משתפי בהדייהו ולא חששו לגורם קללה ואף דלאו משנת חסידים
ספיקחו הוא חקירה נכונה אולם הראי׳ שהביא הוא תמוה מאד
הוא מ«מ מאן לימא לן רברצון חכמים הוי עבדי אלא שלא
ואף לפי דבריו אכחי משכמת לפני עור במעשה גמורה בטונא
מיחו חכמים בידס כנ״ל ,אלא דלהאחרונים דס»ל דגם בח״ח
דבנחינח המכשול נכשל השר כש ישראל שמקדש אשס נרושס
לכסן דתטאר בראשונים דטובר בלפני עור והרי הכא הוא נכשל
עובר משום לפני טור לס״ז לכאורה צ״ע באמת וכשש כח״ר.
בעת מעשה ועוד הא בודאי טל הזמן בעת שנכשל העור כמו
המושיט כוס יין לסיר בעת שהמיר שוחח היק ונכשל לא שייך
באמת לפי הדרך אשר סליחי לי בעז״ה בתשובתי
לומד כלל לא לאו שיש בו מעשה ולא לאו שאין בו ממשה
הנדפסת יתבאר נס זה .כמין חומר ,אך בחניח שתי
הקדמות ממה שכתבתי בחשובה ■ שם והנני לשנות בקוצר אך
דהלא אז אינו ששה המושיט מאומה ואיזה לאו הוא שבר אז
לפי נושא הטנק ,האחת הוא בהא דאמירו בנס׳ כל מי שיש
אלא דכל מה שיש להסתפק לדעתי הוא רק בדרך זח ומייט
צו מטות ומלוה שלא במדים עובר משוס לפני טור נראה דרוקא
\)י טמא דמיד שנותן המכשול ומושיט כוס יין למיר הוא שבר
כנה״ג
להלוות אסור אולם להפקיד שלא בטדיט שרי ואף דבס׳
על הלאו ואס הי' סדין דלוקה חי׳ מחויב מלקות מיד או
סי׳ ט׳ הביא בשם חריש ׳יונה זיל דכמו שאסור להלוות בלא • דאינו עובר רק בעת שנטשה המכשול והייט דבטח ששותה
הנזיר יין ונכפל בו אז עובר למפרט טל מה שנתן מכשול לפני
עדים ' pאסור להפקיד בלא עדים דאין חילוק עיש מ״מ
«ס מפשסיוח לשק «מ׳ ומסתימת הפוסקים לא נראה כן אלא
עור ולפ״ז אק נ*מ בין אס נימא דעובר מיד ובין אס סובר בפח
דלוקא להלוות בלא עדים  .אסור ולכאורה ציט באמת דלפי׳
המכשול למפרע על מה שנתן מכשול לשי טור דהכל הוא לאו
רש״י דמיישינן שמא יכשר מלוה מה חילוק יש בין מלוה לפקרון
כיש בו מעשה דבכל אנפי הלאו הוא נתינת המכשול אבל אמס
וכתבתי לישב עפיי מה שהעלחי בזה בעיקר הדבר יישבר לפגי
לאו .שאין בו מעשה שייך בטח שנכשל הטור דחלא אז אינו
שר דתיישיק שמא יכשר הלוה אשר הוא מוקשה מאד דמדוט
מושה מאומה ,ועטפי חרמב״ם שכתב דלפני שר הו* לאו שאק
בו מטפה אינו ענין כלל לנדון דידן ובאמת כח״ר תברא לנזיד׳
יהי׳ משוד הלוח בזח וכמו שהארכתי שם ועיר בארתי דהעיקר
לטניד הוא דחיישינן לאשתמומי קא משתמיט וכמו שנתבאר בב׳׳מ
בזה דלפי מה שהבין כחיר בספיקו כנראה מן הראי' שהביא
דיג ושם ד״ו דהכופר במלוה כשר לעדות דלאו בגזלן חשדינן
אין כאן מקום ספק כלל וכטל.
לי* אלא דפטמים שאק לו לפרוע ויכפור לאשחמוטי ובזה מיושבים
כבר כתבתי דגוף הדבר הוא ספק נכק אולם מחוסר
כל הקושיות טיש בתשובה ',ולפיז הייט דיש חילוק בין מלוח
תבלין כי לא ביאר כשר כל צרכו דלפמיש כשר אק
לפקדק דפקדק שמא ת״י בעין לא חיישינן כלל שמא יכפור
באמת יש להרחיב הדבר נספק סצום לדינא
נ״מ כ״כ לדינא
בפקדק ויהי׳ גזלן במזיד .השנית ה׳וא מה שבארתי שם דלפ״ז-
והיינו בהא דקיעדהמכשיל אח חבירו כמו המושיט כוס ק
עיקר הא דאר״י אמר .רב לעובר משום לפני טור הייט משים
לנזיר שבר משום לפני שר לא־תחן מכשול יש לחקור אס הושיט
דרב חי׳ קודם התקנה שנתקנה שבועת היסח לכופר מכל והי׳
בוס יין לנזיר והנזיר לא שחה היין אי במכה לבט הגדול והבן ירא-
ספר הכל פעור מכלום ולכך חיישינן טמא יכפור לאישתמוטי
אה ד׳ ולא הכלימו כלל וקבל מכותיו באהבה אס עובר משוס
אולם לאחר שחקט חכמים שבוטח היסח משוס לתא נופ־׳
נפט עור כיון דמ״מ הרי הוא הניח אבן בדרך ונתן מכשול שינשל
בו העור וחושי עובר על הלאו אף שבאמת לא נכשל י השר
דאישחמוטי וכמו שנתבאר בשבועות דף מ׳ ובחי׳ הריטביא שם
בשרוש לפיז שוב אין לחוש שמא יכשר לאשחמומי דחא יחי׳
בעבירה או באמת כיו; שלא נכשל הטור בעבירה ונמצא שלא יצא
מחויב שגוטת היסח ולק מותר להלוות בלא עדים ואיט עובד
כאן מכפול כלל לא עבר כלל על הלאו דלפני שר ,והנח גס זה
משוס לפני שור זהו תוכן דברי שם.
נכלל בחקירת כבודו אלא שלא ביאר יפה ,וחנה נשר ה״ר דטד
ךעפ״| יתבאר גס דברי הגש בכאן דחא מפורש בב״מ בכמה
שעת המכשול איט טיבר מהא דאיחא בקדושין דף ל״ב רב
מקושת דחאי עסקא פלנא מלוה ופלנא פקדון ובדף
הונא קרע שיראין באנפי רבה ברי• אמר אתל אחזי אי רתח אי
ק״ד אמרינן שם דנחרדעי אמרי השתא דאמרינן פלנא מלוה אי
לא רתח והקשה בנש ודלמא רתח וקא עבר אלפני עור כר
נטי למשתי בי׳ טכרא שפיר דמי רבא אמר לחכי קרי לי׳
ואי טמא דמשטח נתינת המכשול שבר הו״ל לחשם להקשות
טסקא דא״ל כי יחבינא לך לעסוקי בי׳ ונא למשתי בי׳ שכרא
בפשיטות והא קא עבר אלשע אלא ע״כ דאי לא רתח לא
שש המתבאר מזה דלרבא חף הך סלגא דמלוה אסור להוציא
קטבר אנתינה משוס לפני עור ,והנס לכאורה שא ראי׳ נכונה
דמשמע
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פרי

שו׳ת ח״ב סימן מט

דמשמע מינה דדוקא אם יהי׳ נכשל אז שוכר בלפני טוקואילס
לטניד נראה לישב בפשיטות דמכאן אין ראי׳ כלל וקישיח הגמ׳
.הוא בששוסו דדלמא קא רחנז ומשוס זה עובר בלפני עור במורת
ודאי וחך ודלמא קאי רק טל קא רתח וחיינו כיק דאסשר דר,א
רתח א׳יכ טובר משום לפני עור וח״ה דאם לא ירתח מ»מ
הוא יטבור משוס לפני טיר טון דאסשר דירחח אלא דהגמ׳
מפרש מדוט מובר משום לפני עור משוס דלמא קרחח וכמו
אם סי׳ מקשה והא קסבר לפני טור דלמא קרתח וכן יש לפרש
נם טחח וז״ב .עלטנ״ד יש להיר להיפך דלפני טור עובר מיד
שנותן המכשול ואפילו אם לא נכשל אח*כ מהנמ׳ דמ׳יק דף י״ז
גבי אסתא דבי רבי חזיתי׳ להחוא .נברא דמחי לבט הגדול אמדה
להוי ההוא ־ נברא בשמחא דקעבר י אלפני טור ומשמע
דפיד שראתה שהי׳ מכה אוחו שמתי׳ ואינימא דאסאירטשלא
נכשל אינו טובר משום לפני טור וא״כ למה מיהרה לנדוח אותו
הי׳ לח להמחק לראות מה יהי׳ בסופו דלמא לא ישיב׳ הבן כלום
ונמצא דלא טבר כלל על לפ״ע ואף דבודאי אף אי נימא דאינו
טובר טל לפני טור רק כשנכשל העור מ*מ בודאי דלכחחילה
אסור בכל טוני מספק שמא יכשל בו הטור ונמצא שעבר על לפני
פור וכמו כל ספק איסור מ*מ הרי היא שמחי׳ משום לפני עור
והרי טדיין לא טדט אם יטבור בלפ״ע וכיון דאפשר שיתברר שלא
טבר כלל א*כ אמאי שמתי׳ ומוכח מכאן דחיכף כנותן המכשול
עובר אף אס הבן לא יפנה לו סל מכותיו כנ״ל:
קזוב ראיתי דשאילתק זו היא שאלת רבוחיט האחרונים והוא
בספר יד מלאכי אוח ל׳ הביא ספק זח בשם חכמי
הישיבה חיכא דסנזיר לא שחה אוחו טס של יי; והבן  wjלא אכל
אוחו אבמיה אם קטבר המושיט משוס לפני טור לא חתן מכשול,
וע״ש שתביא ראיחו מנמ׳ דקדישין חנ״ל ודחה כמו שדחיתי אני
תיל ומסיק שם דמצד הסברא נראה דמ*מ טובר המושיט אף
שלא באו עיי לידי מכשול כיון דאנחינח קפיד קרא והרי נתן
וח״ר מנמ׳ ■דמיק הניל דמבואר שם בברייתא לפני עור לא חתן
מכשול בסכה בנו נדול הכתוב מדבר ופרשיי דכיון דנדול הוא ^שמא
מנסט באביו והו״ל איהו מכשילו ומבואר דמיד שהאב מכה
לבט הגדול ונתן המכשול לפניו אז עובר משום לפני עור הנס
שאפשר שבט לא יבעט ט ט״ש! ,ואני תמה טל הגאון הניל
דטפיי ראייתו מפרשיי למה הוצרך להביא ממרחק לחמו הויל
לה״רמחךשאלה דטסיק בס והוא מחנמ׳ דעיז מנץ שלא יושיט כוס
יק לנזיר ט׳ שנאמר לפני מור ופרשיי שמא יבוא לשתותו ומשמט
דמיד שטחן טס יין לחיר עובר שמא יבא לשתותו ,אך באמת
איני מכיר ראית הגאק הנ״ל!ולעניד אין ראי׳ לא מנמ׳ דמ׳יק
לטנק מכה בט הגדול ולא מטיז לטנין מושיט טס יק לנזיר נא
מגט׳ ולא מפרשיי דדברי רשיי מתפרשים שסיר דטובר בלפני עור
שפא מבעט באביו והויל איחו מכשילו והייט דאם יבינט באביו
אז טנר בלפני טור שהכשילו אבל לטולם אס לא בעט באביו
אז הלא לא נתן מכשול כלל ואדרבה לשק רשיי טוד יותר נוטה
לסנה זו כמובן וכן ממיז אין ראי׳ כלל כניל אם לא דנימא
דטנח סנאק הניל הוא כמו שכתבתי דאמאי שמחי׳ אמתי׳
דני רבי לההוא נברא קודם שידעה מה עלתה בו מיהו מדברי
סגאק חנ״ל מפורש שם .בהדי׳ דעיקר ראייתו מחנמ׳ דמכח בנו
הגדול ומפרשיי וציט ,נם מאמתי׳ דבי רבי יש לדחות כניל דמ׳מ
הרי לכתחילה טדאי אסור להכות בט הגדול בכל גווני שמא יבעט
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ס ולכך שמחי׳.
כתב הגאק הנ״ל לסיר ברורה ממ׳ש מחר׳א ששק בסי׳
קס*ב בפשיטות גמור דאיסור הריבית הוא בהחלת חלואה

אטיס שהלוה לא ןחן הריבית מ׳ וכתב חכנה״ג ביור״ד סי׳
ק״ס דלדטת מהר״א ששון הסכר אף הלוה עובר משטח הלואה
אלאו דלא חתן מכשיל שטחן מכשול למלוה לטבור אלאו דלא
חשימק עליו נשך הרי דלדטת הני רבוותא קעבר נותן המכשול
משטח נתינה אע*ג דלא בא נירי מכשול ט״ש! .ונס ראי׳ זו
אין לה מובן כלל רהתם מכיק דהמלוה .עובר משטח הלואה
אע״ס שהלוח לא יחן הריבית ממילא גס הלוה עובר בלפני טור
שהרי נתן מכשול בודאי דהא המלוח בא לידי מכשול חיכף
נשטח הלואה וממילא הלוה טובי ודחק ,והנה אם נימא דאינו
עובר בלפני טור רק אם נכשל העור ולפיז נראה דאין לוקין
על לאו זח משים דמוי התראת ספק

וכמו המושיט כוס יין

יצחק

נח

לנזיר הוי התראת ספק שמא לא ישחה הנזיר יק ולפיז הי׳
לו להרמב׳ים ז׳יל לפרש דאין לוקח על לאו זה משוס דהוי
התראת ספק אך אפ׳יל משום דלפני עור משכחת לה אף חיכא
דבנחינח המכשול נכשל העור בודאי כמו הלוה בריבית או ישראל
שיקדש לכהן אשה גרושה כנ<*

יחנה

אם נימא כשיטת היד מלאכי דטל לפני טור סובר מיד
וחמושים כוס יין לנזיר טובר חיכף מפום לפני טור אפילו
לא שתה הנזיר אס׳יקלפ״ז נראה דבכח״ג .לאחר שהושיט כיס
יין לנזיר אין בשחית הנזיר הוספת עבירה לגבי המושיט דהרי
המושיט עובר מיד בלפיע בין אם ישתה הנזיר או לא ישתה
ולפ״ז נראה במושיט כוס יין לנזיר באופן שהנזיר יוכל לשחות
אין מחויב להשתדל למטע הנזיר משחית חיק אלא כמו כל אדם
להפריש אח חבירו מן האיסור אבל לענק לאו דלפיט אין מחויב
למטע דאף אס לא ישתה כבר עבר אלפני עור מיל כן נראה
ברור לכאורה לסי סברא זו ,ולפ״זקשח מנמ׳ מיז דף טין רבה זבין
ההוא חמרא לישראל החשוד למכור לטכוים איל אביי מיע סבד
מר הכי כו׳ והביא שם ראיות דאסור למכור לישראל החשוד
למכור לטכויס רהיט בתרי׳ תלחא פרסי ולא אדרכי׳ ט״ש
והנה הא דאסור למכור לישראל החשוד הוא משום לפני עור
עיש בסוגי׳ ועי׳ בתו׳ דיה לעכו״ם ולפי ףנ*ל קשה מדוט רהיט
בחרי׳ כ*כ דהא לסי הניל מכיק שמכר רבה לישראל החשוד למכור
לעמים מיד עבר בלפני טור אף אם לא ימכור חמראל למט״ס
ושוב אין תקנה לזה ואף אס יחזור ויקח ממט מ״מ כבר טבר
בלפיע ולפיז למה רדף אחריו כ״ב וש*מ דלאו דלפיט מתלי תלי
עד שיחי׳ המכשול ואז טובר ,ויש לומר בדוחק דנחי דמידשטתן
המכשול עובר בלפני עור אף שלא נכשל אחיכ ולא מהני מה
שיסיר המכשול אח*כ חייט דוקא ביש שחוח שחי׳ יכול להכשיל
אבל במושיס כוש יין לנזיר  .ומרס שהי׳ שחוח שיחן סנזיר לתוך
פיו בין כך לקח ממט בחזרה שוב לא עיר על לפני טור וכמו
שהניח אבן לפני עור ונמל האבן בטרם סגיט הטור לשם ולס״ז
אפיל דרבה דרהיס בתרי׳ הייט משום שלא הי׳ שחות שיוכל
סישראל חשוד למכור לטכו״ס ולכן אס חי משיט ולוקח ממט הי׳
מחקן הדבר דאיט עובר בצפני טור' כן י״ל אך הוא דוחק ,וסוד
יש להעיר מגמ׳ עיז דיו דמבטי לחו שם משום הרומח או משוס
לפני טור לא תחן מכשיל למאי נ״מ דאית לי׳ בחמה לדידי׳ ט׳
עיש ולפי הגיל קשה דחו׳יל לומר נ״מ אף בלית לי׳ בהמה
לדידי׳ ונ*מ דאס עבר ומכר אם מחויב להשתדל ולקטת ממנו
בחזרה דאי אמרת משום הדומה ■ והייט משוס דרוח ואזיל ומודה
ועובר ישראל משוס לא^ישמט טל פיך א*כ בודאי דמחויב
להשתדל ולתקן הדבר ולמזור ולקנות ממט דלא יעבור משום לא
ישמע טל פיך אולם אס נימא משוס לפני עור ל״צ להשתדל
ולקנות ממט במזרח דטל הלאו הרי כבר טבר ואק לזה תקנח
ואק הוספת איסור בזח שיקריב העמים וכסל:
נלעיד דמה דסשיטא לי׳ לתגאק נעל יד מלאט לחך
גיסא דהמושיט טובר משום לפני סור אטיס שלא שתה
הנזיר יין ולא בא לידי מכשול משוס דאנחינה קסיד קרא,פשימא
לי לאידך גיסא דאיט עובר בלפני עור אלא דזקא כשנעשה
מכשול אבל אם לא נעשה מכשול אף שהוא נתן מכשול שהי׳
אפשר שיכשל בו הנזיר מימ כיק דסוף סוף לא נכשל הסיר
אינו עובר בלפני עור ,עלטנ״ד נס ..מסברא החיצונה נראה כן
בפשיטות דהא עיקר לאו דלפני טור היינו שלא להכשיל את חבירו
בעבירה והיכא שלא נכשל חבירו לא עבר כלל בלפני עור ,חן
אמת דלכתחילה אסור להושיט כוס יין לסיר שמא יכשל ט חבירו
אולם לעניד דהיינו ככל ספק דאורייתא לחומרא דחיישינן שמא
יהי' נכשל בו הנזיר אבל היכא דמ*מ לא נכשל הסיר לא טבר
בלפני טור וכבר כתבתי דמדברי חגמ׳ במיק דאמרינן דבנוכח
לבנו הגדול טובר משום לפני טור ופרש״י שמא יבעט באביו רהנאק
חג ׳ל כתב דמשמע מזת דעובר מיד בלפני טור באמח אין
ראי׳ כלל דבודאי לכתחילה אשיר מח״ח להכיח לבנן הגדול שמא
יבעט באביו והרי תכשילי בעבירת וכמי כל ספק דאורייתא
דמה״ת לחומרא אבל אם מ»מ לא בעט הבן באביו ולא הכשילו
לא טבר כלל כלפני טור והא דשמתי׳ אמתי׳ רבי רבי חיינו
משוס דמימ לכתחילה אסור כנ״ל! ,ויש לקיר לזה מדברי
הריטב״א הובא בשיטה מקובנה ב*3מ דף יי גבי כהן שאיל
לישראל

לכן
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לישראל צא וקדש לי אשס גרושה ז״ל חרימב״א וא״ח האיכא
משום לפני עור ואפשר לומר דהאי סוגי׳ כרבא דהילכחא טוח,,
דאמר לא בטל אינו לוקס וכיק שסקדושין חלוין בבעילה לא חשיב
בר מיובא משום לפני עור עכ״ל הרי מבואר דאינו עובר בלפני
טור אלא רוקא אם נכשל העור ט אבל אם לא נכשל ט אינו?־
מובר משוס לפני עור דאי נימא דלפני עור עובר מיד כל שנחן
מכשול שיוכל לתכשל ט איכ מה נ*מ בין יבטול אח״כ או לא
דלפ׳יז מילחא דפשימא דמיד שקדש לכהן אשה גרושה הרי נמן
מכשול לפניו שמא יבעל אוחה וכמו מושיט טס יין לנזיר זא״כ
חומ״י טבר בהחלט טל לפני טור ואף אס לא יבטול אווזה מ*מ
כבר עבר טל הלאו וכיון דבקרושין טובר בהחלט טל לפני מור
וא״ט מדוע לא מקרי בר חיובא^ומוכח מזה דאיט טובר בלש״ט
אלא דוקא בשנכשל חפור וכיון דאפשר שלא יבעול הכהן אותה
נמצא שלא מבר למפרע טל לפני טור לכך לא מקרי בר חיובא
מיל ,ואין לסיר לסיפן ממ״ש הטוס׳ והראשונים בזה ראס״ג
דהישראל טובר משוס לפני טור כשמקדשס לכהן מ׳מ כיון דאי
מקדשה לטצמה לא מחויב לא מקרי בר מיובא ולפ״ז משמע לכאורה
דסישראלטובר לפני טור בהחלט אטפ״י שלא יבטול אמ״כ דאפ״ל
דאי; ראי׳ מזה דלטולס אם לא ינטוללאעבר בלפני טור אלא דמ״מ
כיון דלכחחילה בודאי אסור שמא יבעול וככל ספק דאורייחא
לק ס״ל להטו׳ דמקרי בר חיובא דמ״מ מטשס הקידושין באיסור
ולחיימב״א ס*ל דנהי דלכחמילה אסור להכניס ־ טצמו לביח
הספק מ*מ כיון דאם לא יבעול נמצא דמעיקרא לא עבר בלאו
לכן .לא מקרי בר חיובא כניל ועכ״פ מדברי הריטביא הוא ראי׳
ברורה כניל_,,ו3אמח גדולה מזה מצאטי להרימב״א במיז דף ט״ו
שכמב ומסטברא ני דהיק דהחם כיון דליכא אלא לאו דלפגי
טור אין לאו בלפ״ע אלא כשניטנו למי שימשה ט עבירה ודאי ורבנן
אסרו אפי׳ בסחמא היכאשיש רגלים לדבר לחוש שיטשהזה סבירה
ומשו סטמא כפירושו וכל היכא דאיכא למטלי לקולא דלאו לטבירה
במי לי׳ אוקמר רבנן אדינא וסטירוה עיש ועכ׳׳פ מוכח מכל הגיל
דאס לא נטשה המכשול אינו סובר בלפ״ע כניל :
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סימן נ
שמעתין דטובת הגאה ממון

הנד,

מטאר בכמה מקומוט בש״ס ספלונחא אי טו״ה ממק
או אינה ממון וטי׳ בפסחים דף מ״ו פרשי' טו״ה דבר
מוטט דטניא בנכורוח דף כ־ז רשאי ישראל לומר לחבירו הילך
סלט וחן כל חרומוחיך לבן בחי כהן וחיינו טובח הנאה שיש
לו לישראל בחלה זו שרשאי לחחה לכל כחן שירצה וליטול דבר
מוטט מאוהט של כהן בשביל שיחנה לו מ׳ ט״ש וכן פרש״י
במולק קליא דית מוציאין כו׳ אבל מטשר עני ט׳ יש בהן טו״ה
לבעלים שנידו לחחן לאיזה טני שירצה ומנירו אומר לו הילך
סלט זה וחן כל מטשרוחין לקרובי .עני כו׳ ע״ש וכן פרש״י
והמום׳ והדין והרא״ש בנדרים דף ליו גבי הא דמבסי להו סטורם
של מי דמויה היינו מה שטחן
משלו על של חצירו
לו ישראל דבר מועט שימן אוחה חרומח לבן בתו כהן ע״ש :
ויש לחקור בזה שחי חקירוח למיד מרח ממון אס הוא דוקא
בשביל מה שיוכל לקבל דבר מועט מישראל שיחן לבן במו כהן
אבל זולח זח מצד מה שיש לו מויח שברשוחו לחח לכל כהן שירצה
לאוהבו או לקרוט או אפי׳ יחן לאחר יהי׳ לו החזקת טובה זח
לא מקרי ממון ,או דלמא משיכ שיש לי ליקח סלע הוא לאו בדוקא
דטיקר טויה הוא מה שיש לו חזכוח ליחן לכל כהן שירצה ,וכן יש
למקור למ״ד מרס אינה ממון אי ס״ל ג״כ שיש לו זנוח ליקח סלע
מישראל לחח לבן בחו כהן אך מימ ס״ל דמשום זה לא מקרי ממק
כיון דעיקר מחנוח כהונה אינה שלו אלא של הנהנים או דלמיד
מו״ח אינה ממון באמה אינו רשא• ליקח סלע בעד זה ואך דמ׳׳מ
הי' יש לו זטת ליחן לכל כחן שירצה אולם כיק שאינו רשאי ליקה
ממון בעד זה לכך לא מקרי טרה ממון.
בס׳ ישועוח יעקב ח׳ ארח סי׳ תנ״ז סיב שכחב
חיל והנה נמלקו הפוסקים בביאור מה שאמרו
סרס ממון א• דוקא היכי שיכול לקבל שוה פרומה עטר טרה או
אף שאיט יכול לקבל פרוטה מ״מ טרה ממון ועי׳ ברין במס׳

ערה

ומצאתי

יצחק

חולין מכיל ועי׳ מש*כ לסיד דאף שאינו יכול לקבל פרוטה ע״יז
חשיב טו״ה ממין מ״ש ,וחנה אנכי בעצמי לא תצאחי מחלוקח
הפוסקים בזה אולם ביטמי בדברי האחרונים ומצאחי למהרי״ט
אלגאזיבה׳ בכורוח ריש פ׳ טד כמה שהקשה ,שם על’סמני
—קידושין דף נ״ח דאמר עולא טו״ח אינה ממק' איחבי ר׳ אבא
לעולא המקדש בחרוטה ובמעשרוח ובמתטח כו׳ הרי זו מקודשת
ואפי׳ ישראל ט׳ ט*ש והקשה המסרימ״א לפי .המבואר נבטרוח
שס דבמתטת אין רשאי לקבל דינר משראל כדי שיחן לק
בתו כהן א״כ קשה אפי׳ אי ניטא סו״ס ממון מים הא במחנות
ליכא טו״ה כלל דהא אין רשאי ליקח דינר וא״כ המקדש במחנוח
מ׳ט מקידשח ואף דהא דאיע רשאי ליקה דינר אין זה רק
מדרבנן מימ הפקר ב״ד הפקר והרי אסרו מזיל מו״ה והפקירו
זכותו עיש ,וכיכ סשטח״ט בפיה מה׳ אשוח ח׳ז זיל דמסוני׳
דקידושין הגיל מטאר בהדי׳ דאף נמחגוח'כהונה דחייט זרוט
ולחיים .יש בהן טובח הניאה לבטלים דאל*כ היאך הי׳ ניחא לי׳

לר׳ אבא מחני׳ דקחני ובמחטח אפי׳ נימא דסו״ה ממק מ״מ
במתנות כהונה דאק בהם טו׳יה לבעלים אמאי מקודשת -וטי׳
להפיח סי׳ ס״א ס״ק ליד מ״ש בזה ולא זכר שר להטא ראי׳
מסוגי׳ זו טכ״ל השטה״מ ט״ש ,עכ״ם נראה מדבריהם דס״ל
לסברא פשוטה דלמיר טו״ה ממון חייט רק משוס דפ״י פויה
יש לו הנאת ממק דרשאי ליקח דינר ולכך במחטח דאיט רשאי
ליקח דינר אף דמכ״ם יש לו זכוח לחח לכל כחן שירצה מ*מ
לא משיב ממון וחייט שהקשו כנ״ל ,והנח נס׳ סטה״מ מב
בנונח חשטה״מ דכונחו הוא להוכיח מזה דאף דבמחטח אק
רשאי ליקח דינר פ*מ כיק דטכ״ם יש לו זכוח לחח לכל כהן
שירצה מקרי טויח וחשיב ממק מיש ששנה ושילש בזח ודבריו
תמוהים שהטמיס בכונחו מה שאק מפורש בדבריו ולא סלח טל
דטחו וכונח השטחים פשוט ומטאר דאף במחנות כהונה יש בהן
טובח הנאה לבטליס והייט כשי׳ הרמב״ם דאף נמתטש רשאי ליקח
דינר דלא כסוגי׳ דבכורוח סמל וזה משום .אולם מצד הסברא
הי׳ נראה שלא כדברי חג׳ הגיל אלא דטויה ממון לא חלי׳ כלל
דוקאבמת שרשאי ליקח דינר אלא דאף במחטת שאיט רשאי
ליקח דינר מימ חשיב טויה ממק דרינר זה לא נ״מ כלל הא ■ כיון
דים שטחן דינר לכהן כדי לימן לקרוט א״כ הדבר בטצמוחו שוה
דינר ומה נ״מ אם הוא מקבל דינר או שזטח זח נשאר אצלו
דלכולם שוס דינר הוא מה שחישראל בטצמו יוכל ליחן לבן בחו
כהן או לקרוט וא״כ טרה זו הדי פוס דינר ,ומטטם זח ה•׳
נראה להכריט דלמיד טרה אינה ממין ס״ל ג*כ דרשאי ליקח
דינר בטד סויה אלא שאק זה חשוב ממון כיק דבלאיס הא חסרה
בטצמוחו הוא שוס דינר לגבי סישראל ומ*מ אינה נחשב ממק איכ
כך לי אם נם רשאי ליקח דינר דדינר זה אינו מטלה כלל ונגיל.

אולם

הנה בירושלמי פ״ו דדמאי היב ונדרים פייא ה״ג
ובקידושין פ״ב הים אימא שס ר׳ יוסי ק חנינא אמר
אדם טחן מטשרוחיו בטובת הנאה ר׳ יוחנן אמר אק אדם טחן
מטשרוחיי בטחה נל׳ט דריב־ח ואיש אח קדשיו לו יהי׳ ור׳ יוחנן
אמר לו יהי׳ יחנס לכל מי שירצה מחני׳ פליגא טל ריב״ח קונם
כהניס ולויים נהגים לי ימלו טל כרחו פתר לה באמר אי אפשי
ליחן מחנה כל טיקר חדט שהוא כן דתנינן כהנים ולויים אלו נהנים
לי יטלו אמרים כר מתני׳ פלינא על ר״י המקדש נטררמ ובמחטח
כר הרי זו מקודשת אפי׳ ישראל סחר לה בחממה שנפלה לו מביח
אבי אמו כהן ע״ם יעי׳ להפנים שכ׳ ריב״ח אמד אדם טחן כו׳
יכול אדם ליקח דבר מה בשביל מחה שממן לזה מעשרותיו• וס״ל
טרה ממון הר וכדמפרש טטמא כו׳ ודיי אמר כו׳ שאין רשאי
ליקח שום דבר בשביל זח ומרס שזח מחזיק לו טובה בשביל
שנחן לו לא הוי ממון ס׳ ט״ש ,והנה דבר זח הוא מוכרח דריביח
ודיי פליני גיכ אי טרה הוי ממק דהקושיוח שהקשה טל ריב״ח
וריי הוא מדין מרה דמה שהקשה נרינ״ח ממשנה כסניס בלויים
נהנים לי ימלו בע״כ הייט רק דמשם מוכרח דמויה לא הוי ממק
וכמבואר בחלמודא דידן בנדרים שם וכן הא דמקשה טל ר״י
ממשנה דקדושק המקדש בחרומות ט׳ סייט דמשם נשמט דטרח
הוי ממון וכן פריך בחלמודא דידן שם לפולא דסיל טרה איט
ממק ממשנה הנ״ל ומשני חתם גיכ בטבליס שנפלו לי כו׳ כניל
ובע׳יכ צ״ל דס״ל לחירושלמי דחלי׳ זה טח דלמיד אדם טחן
מטשרוסיו
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*/דיס מד (עי־; לקמן בסימן י״נ יגייס הוא וציל דאקול עיש) אף אם
 >60הפעם דאין אנו בקיאץ במיפוי גשי אגל הסריט שכתב דין גנינד
ומאות מבתמס סכסלכת כסב בעי׳ דאין אנו יכולץ לבדוק בפושרין ינרא׳
<מריו דאין אנו נקיאין קשה למס אסל שמתות יין אס לא הים ידוע
0#0ס ומדים י רעתם אשיג ידי על מס מסלק ממת לפי סנועידסנאפח
חלוק נכון סוא וניע גם לדידי אי ידעיק בודאי שכעשס נשעה שסינוס •
אלא מס דכמב מכילן דנלאס מן הגס״ח דצריטן לשני מעמיס •חד אין
נ״ל דנ״ל דהמשן לשק סיג  pשמתחילה הניא דעת ישיי זיל מסמם
יציאת נקב ופי) כסב דפוס נחעשס המנהג לספריף וכו׳ ואח״כ כ׳ פנין
אתר ואף אם פור ים' יאק שם נתב כלל א*כ אין למוש לדביי לשיי מיס
אשור מפעם בקיאות וא״כ פעם זה לסוד מקפיק וס״ל כל שני המעמיס
וססזססוא דודאי היכא דאין כקבליה׳ לפעסרשיי זיל ואפ׳ה אשור ־ אבל
«״מ סדץ עמן דבנדון זח קמכינן פשיפא אחפוינשר כיון דכמב נת׳ח
בפשיטות דבשי משמע גס לדידן וכיג נשיע גנילאשעס קוליות סעיף
ג׳ וי״א דוקא יט׳ ולא כתב דאשוד משמע נם לדידן שיי וניל השמם
דלא אשל הלב כיא בנשבר העלם דמדינא אשורבלא מיפוי ומאסר שאין
אנו בקיאין פרפה משמע .בלא איעכל וכן ראש עצם הקולית דמדינאשלי
בלא חפוי בשל אלא דמלומיינן לתפוש מומי• הדעות שמנינן אנק־אוה דידן
לא כפו שסלק מכ״ה נ־ן נשמפ לנשנר דאש אין אנו נק־אי[ מיל סכא
מיל הכא ימניל לרב לחלק בין בקיאות 6לא נ״ל כ«יש ־ ואי לאו דברי הס־מני׳
הייתי אומר דהרב במיפוי בשר אמעופ איעכול ניבי׳ קאי וא*כ בניד הי׳ שלי
דניאהעדנרין שלא נפקקו כלל הכינין ובהא פשיפא דשרי מדאי אנו
בקיאי! אם שלם הוא אס לאו אלא אס איפקק אין נק־אין אם נפשק או
נתעכל וא״נסיבא דלא איפסקפשיפא לשלי ואפי׳  jnpppB’hכיקדלא
נתעכל אפי׳ סמפופנשעה מפסוח שטלפיז וכאמה לא ידעתי מי כתב
הסימנים וחשובות סלשנ׳א שהניא סרב לא מצאתיו גסי׳ קשיו וגס לדידי
סי׳ קמיאקושיתן מסי׳ פיע וגסי׳ רכ״ו משמע קלת ק הקצת מזה ואינו
ראיה כלל והבי• הביא תשונה זו וכתב דעמוכח מוכח דמעוע עיכיל כשרה
ישם כתב דבעיק מפד נשי אפשר דא היא התשובה וציל סי׳ לכיו או
פיסיהואוציל רשנין :
השכיי׳ אףדהי׳אפשר לפיש דנפינן כל שנינות המיס
והיה אפשר לחלק נינו לנקב מיהו אין נראה יק לפי
דעתי סרב זיל הי׳ מפרש כן דלשין שלס כל סביביו מפורש במרדכי שלא
ניקב וקובר סרב דאס ניקב כיא מצדדין אף שנשתייר נא׳ מהלדדין כעיני
דינר זהב פריפה מפעם כיק שהתחיל נשי ממזל למחות ה" מומס וסולן
ולס לרן שיהא שלסנלא נקב ואז אס נשתייר כעובי דינר זהב סד כנקב
ופרפס • או הפעם דאס ניקב אף דאם נשתייר כד״ז חיישינן שמא תמהו• הוא
יק חפמול והי׳ בצד סמיעוע יומי מחציה ונמחה אבל בלא נקב לא ח ישען
וירש בסימני׳ שלם בכל סניניו כעוני דינל זהב נילדמלת כעובי ד״זקאי
אכשיוס׳ק אס שלם כל שניניו או כעובי כו׳ כשר ־ או אפשל דהר נ שיל
דכל קניניו היינו שניב המיס היכן שהס מונח־ס הוא כמו גומא ישגיב
להם שלם ונעיין כדיז למפה מהם בא למעלה מהם והיא אמת אבל נאמת
לא סכל זהו בלל ולפי דעתי הוא כפשיפי שלאבי׳ זיל הי׳ חושש שמא המ־ס
נתבו הפוזול ובדק ולא מצא נקב כדאית׳ התם והכשיל כי אץ המ־ס כנקב
מיחוש דלינקוב כללואיצ כדיז וק הניא גש׳ע ואני רוב מנהגי לפסוק אמר
ש״ע כי  pראיתי מרבות ,והאמת המעיין שס יראה כי קברת הת׳ח היא
לסוקסאם לא כפירוש בתראסנ׳ל ומ׳ש אם דווקא מ־ס זכים לא ידעתי
עסיכי תיתי כיון שמבואר בכל הפוסק" אפילו מים עכורים והאישי עליו
להביא ראי׳ ברירה כדכפנסנא'שז׳לב__2אמןנאהבחן חמידיושע__ :
 Jמיס למספר בני ישראל • ינרנן האל • ימלא כל משאלותיך
אשל לבן שואל אסו׳ הגאון המכס החולני עמוד ס־מיני
ר׳מ כיי פיס מסוריר מענדיל תלוי נליו:
כתב מכית שנשאלת במניח נא״פש״ה׳ שהביא מהרמא״ ז׳ל
שני דעות נענץ מוכר תרנגולים לנד ויודע נו שהוא מקלסן
והוא לקוס מספר תיס p״ לציו אין לנהוג ונלאה לן שססמ׳ג ז׳לשוא
יחיד בדבר זה ויש לנסוג לקולא ־ חנה נכונים דבלין לוודאי לניס חולקים
«$ו אנלנ׳ל לסקל נלאו סכי מ נראה מדברו כמל דמקעקא ליס משום
זהר ליס איקורא דאורייתא דלפה עול ואזליק לסוערא ואנכי לא כן עמדי
ו5״ל 'לסוכינז דלפני עור דגד הוא איקולא דלנק בזמן סזת שהוא אחל
אמן מולח כמ״ש לקמן ־ וראיס לדבר הא דמנעיאליס למלמדדא פ׳ק דע׳!
הא דאסלי חכמים לשאת ולתת עמכם לפני אידיהן משום הרווחה היא או
משוס לפר עול ופילשיי דמזבן ליס נהמה ומקרינה למ״ז ולאאפשיפא •
דא׳כ היל
וקשה אעאילא אפשיסא להא ע׳כ לאו משוס לפני עול הוא
איסולא דאוריחא ואנן נן׳ל דאינו אלא איסור דרבנן דהא לקמן דף ייב קאמר
מאי לא משו חכמים כו׳ לבא אומו לא משו חכמים ליום אידו ופלש״י שהוא
איסור דרבנן ולגס בל שילא אמר לא משו לפני איד! יעילש׳י יאיסורקל
®.ואסר דאפי׳איסול דלנק גופר איט ואם" נאמר לספק לפני עוד הוא
'לסמא הנד לוקחלאצילס פ״ע ס׳ל ספקא דאורייתא .וקפק דאורייתא ק״ל
דהוי איסור דאורייתא אלא ש׳מדלפ׳ע ער אינו אישיר דאורייתא ופעמא
 '•tfrrnסמסדסא הקניה עמל וסתר להן ואינו .אקוד אלא שלא יעברו
מל ריק־• הן אמת כי יש להקשות קצת גבי תרנגול לבן דאין ומכרן לסם
 90לפני עור ובפא רב אשי תרנגול לבן קפוס מסו וכו׳ ולא אפשיפא
 !*ftסרא״שזיל אזווירא אלמאעשעע דדאזריסא הוא וליל דמשוססוער׳

(!*שאלה

שאלה
אשר

יהושע
דעיז פסק לחומי׳ אפי׳ אי סוידרבק• תדע דסא מלמוד ערן הוא דאי
לפני עול חליכן להקל אפי׳ נדאוריסא דסא אפליק סס דף פיז רב סובא
זנקסאיפלד לגוי עד איער לשמיפת זבנה ומנאת־מד׳ וכרדמק לא ימכור
פרה וכו׳ אלמא נספק ל*ע תלינן לקולא אע״ג דאין יודנוין חי לסרסה
קבעי אולארלס אזליק לקילא וא*כ גב ,ספיקא דרב אשי נמי בתול לקול׳דסא
סתם מספקא לן אי לאכילה בפי לה דש לחלק בדוחק אבל נכון יותר לומג
רדבפיז ססמיגנ-פנסר^ ומים מס שכתבנו עתה סיס נלאה דשוב אין צורן לחלק
נץ לפגי פדר דנדי או דישראל דהא גני פלח בשביעית מקילינן אפ" בישראל
אלמא איקול לפני עור קיל משאלאיקורם וא*כ בנדון דידן דקפיקא היא
אזלינן לקולא דלפי דעתי אין סברא בעולם בין ספק כפשופו או ספק*
דדינאב־ץ דבשניכסאיכא מששא שמא עובר על לפני עול אי מקליק בחדא
מקליק באידן • ואפשר לפיז לחק מס שסקשיהי לעיל ילישנא דהפעס
מפום לפני עור היל  hp’cpדאורייתא דלא היא דעיב ספיייש הוא דלא
יזעיק ודאי דלהקרבס זנין לח דאיידעיק א״כ אפי׳איאית לי׳ נסעה לדידי׳
במי פשיפא דאסיר כיון דחזיבן דלא בעי לאקרוני נהמה דירה דסא בפי
לאזבוני הא נהמה לאקמבי אלא עיב פירושו דלא ידעינן וא׳כ .מן סחורה
היה עותר דאימיל לשחיפה זנניס יספק לפני עול שני אן סכמיסגזרו כיון

מספק׳
ליס אי בני נח מצוין על הסירוס א*כ למ׳ד סלוס אסור לסם לא אפשיפא
בורין דפ׳ הפועלים אי אסור אמירה לנד נשאל איסורים ואזלינן לקולא
דספקא דרבנן כמיש הראנ׳ד זיל הניאו סראיש פ׳ הפועלים וכ״כ סרב
המגיד זיל בסיף ה ,שטליה וא׳כלמס פסק סרב מהלמאיי למומלא נספקא
דרבנן וה״ל לפסיק נספקא דאורייתא דנעק מינח דהיינו ^יריסלמומכא
שאסור לעכור לנוי אם יודע שספץ לסיסם וא׳כ סיס אסיר גם לומר לטי
לסלס נהמה דידיסממינ אי משום לפני עור אי משוס אמירה אבל שאר
א סילין דאין הפעם אלא משוס אמירה שלי ישמא סרס דאסיר הוא מפעם
לפני עור* ועל הרג נ" לא קשה כלום לשווא הא דאשור אמילס בסלוס
הוא מפעם אמירה לא משוס לעני עול דל פני עורליכא נסרק דלא כלבי
חידקא ואפש־פא נעיין דאמילה אשורה כדכמב סרא׳ש אבל למהרעא"
קשה וצ״ע *ואפשר לדחוק דהמסרמא׳י ס׳ללהלכהדאפשיפאבעקכדסנר
רוב הפוסקים וסריס ליכאל׳ע ואפיה למעקה אסרילכממלס למוש לדבר
חסמ׳ג ובדיעבד שרי אי מכלן ולא קכסינן ליה בדקנסינן באמירה וא׳נ טון
דאפי׳ למהרמא׳י חוערא בעלמא פשיפא דאזלינן לקולא במקום צורן אפילו
רק קצת * ואגב אורחיה אודיע לן מס שהקש־תי משמעתין דהפועליס על
הפיסץ־ם זיל זה לי יותר מך׳ שנס דלמיד פ׳ק יניע דכי אמרינן אין שלים
לדבר עבירה היכא לשליח נר ודובאהואאנל סיכא דשליחלאונר מיובא
הוא מחייב המשלח • א׳כ מאי קמבעיא ליס נש׳ הפועלים אי שר לומר לגד
חת־ם פרחי וכו׳ הא גוי לאו נר חיונא הוא ומחייב שולחן ואקוד • ואפי׳ אם
ת׳ל דהבע•׳ קאי לארן מ׳ד דאמל שם בפ׳ק דאין חילוק בין נר מייבא לאין
בל מ־ונא אלא בין אי בעי עניד אי בעי לא עניד ע״ש וסרא׳ש פסק כן מ״ע
קפח לפאי דק׳לדאמירס לגד שנות ואין חולק ע׳ז בכל מתלמוד חיפוק ליס
דאישור דאורייתא מ5א״ףיין דגד לאי נר מיובא הוא סד איסור דאורייתא ־
וכ׳ת דנוי שאני דלחו1ר שליחות הוא ואץ שלימות לנוי מ״מ ספישקיס שפשקו
דיש של־מיח לגוי למומר׳ כדעליגו יש״י וריח ז׳ל פ׳ איזשו נשן א׳כ אין כאן
נעיא כלל טון יהגד לאו נר מיובא שוא והוא שלי׳ למימרא עשיפא דאשי׳ מדרנק
וק״ל • ובמה שכתבנו יצא לנו שמה שכתב סרשב׳א ז׳ל בשם התיספוח זיל והביאו
הב״י נא׳ח קי׳ לש׳ג שמי שקיבל עליו שבח קודם משיכה מותר לישראל מניר
לעשות לו מלאכה וט׳ והלין ז״ל נחלק עליו סנה דץ זה תלוי במחלוקת
לאמוראים דלמיד דחלי בשליח בל חיונא הנה כאן טק דשליח בר נדונא הוא יש
שליח לדבר עבירה והד מי שהוא פושה מלאכס• ואץ לדחות דוס דעי למאי
דמשני סתם גב־ אשה ועבד דנני מיובא ניכשו אלא  pKnגויס שאץ לכש עתה
כלום דלא דמו דמחם אס היו האשת והעבד עמה מעין שאין לבעניסם סלק נהם
היומייביסמיד משאיכישראל שלא קיבל שנתאיא בעולם שנזק הזה שאינו
שנת לדירה יתחייב ־ ואפשר למיס כיון שאס רוצה היה מקבל שנח עקר בל
יהיה בל מיובא אלא שחזק גורס ודי נזה וסנלעיד
מיובא אוכיוןדאח*כ
כתבתי וחתמתי שמי יושע :
לז־זיו ליח כנר בחי׳ אמד מבני עליה שאלוף התורני עמוד
ימיני נ*י פיס רע מסול׳ל נעץ נרו :
אגרת מרת הניעני זה כעס שבועות ולא סיס לאל ידי אפילו לעיין
נכחנן ואצ׳ל להשיב כי יסיר יסלנייס על ערש דד אשל עד סנה עזלני
ס׳ עצרתי כמקצת ואפרתי לעיין בכתבך שלא יאמל מרח בי אמיח■ נואש לדבריו
חלילה הנם כי אץ עדיין כחי עתה בכחי א! נס אץ הפנאי מסכים כי סד כרפא על
עגלה לירד יעיסלב מ׳מ אמרתי אשיגן נקצלס ומסילה אעתיק לשון מכ׳ה
כתנת ששאל השואל עמן שפלה אמת היסס לו ודלקה הזאב במקום שיש למוש
לנקינת ססימני׳ולא היה אפשל למכרה לגד שישסטנס תיכף בפניו שלא ינא
לידי מכשול עמעתשסית׳כסושח ורע נשל שלא ס" קונס אותה בכן עסמת זה
מקלח בעדר ממת רשות נד בשעירה מעולה עד שישע־ן הנשר ובבן שאל אומי
על הפנל שיינקה עמלנס משפ׳ שנללסס מסו• והגיא ראי׳ ססאדסטלד
עןהפליפס עותרת מרש סחלב שנא ממנה עכ״ל השואל • סכם בלשון זס
השואל מנואל שלא סיסשאלתו רא פלהפגל ומזמת שינקה ק הפרעה
אבל מל העלה לא שאל כלום מ מבואר בלשונו שהפרס היא ספק עליפס מספת
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אף למאסף דקוגיאדע״ז בסיף דף נ׳ מגיא לדברי  0יועזנלסוד ופ״כ
קעיישב אףאליבי׳ וממשלי׳ אבסו ול׳עתנא אסיכפשיטאחנללאססלסס
©לילה כרב ייסף יגל מן דין נס לר׳ יוסף פשיעא העוכשי׳תרסס במקומם ממדים
להמסקנא דאין מקנלץ שכר הסיר המצות אגל העונשים דלעסיד ואפילו
מיהם דעוה״ז נמקו ק עועדין וק פירש רש" להדיא נסח שור שנגח ח״ל
לומר שאפי׳ עקיימץ אוסואין מקנלין עליהם שכל שהיי איט מלווין אבל
מעונש לא פשרן ויש" נעיז הק מיסו אל יעברו על ידן שהרי עתידן
סן לימן אס סדן ש״ע דעעונש לאפעק כדעירש גע׳ שוי שנגס ולאורם
משמע דל״ע נגר ק הידרה הוא לאחר טמן מורס מדהניאמנין שלא*1נזיע
כוס לנזיל ואנר ק תמי לנ9י נח ח״ל יל״ע ש״מ דאנר מן סמי לגני
נח דועיא דכיס לנזיר דעדאורייסא אן סלענ״ו נממן הלאוין לצ*ט
מצייר הלאו דל״ע גמלוס ולוה ואמאי לא מציירי לרנזסא אפילו נטי
ויש לדחוס וק״ק דלא אפשפא סאיגעיא אי משוס ל״ע אי משום הרוסה
והא גסוגיאקאמד אלפני מפקדינץ אלפני דלפני לא מפקידינן ש״ע שהוא
משוס ל״ע ונאמח דאף משום סרוחה פירש" דעונר על לא ישמע פל פין
וגרע מלפני פור ולפ״ז קק איברי מכ״ס בריש דבריו וז״ל וקשה אמאי לא אפשע
דהוא ע״כ לא משום ל״ע הוא דא״כ סו״ל אקורא דאורייתא אלא מאי
מסוס היותה <מי איסור דלאישמע הוא וזק כמעט לא ייזולן אף לשי
מסקנתו דמר נראיוסיו דל׳ע קיל משוס לא ישמע מנ״ל דקיל ואף דלפי
האמה לא ישמע אזהרה למדיח הוא כלישנא נ׳ דפ׳ ד׳ מיתוס כנודע
מ*מ הוי במקומו לא הזכירו שלא יגרום לישמע ולש" נקע כלישנא קעא
וסולאס לע״ז מלא מזכירו נפק׳ וצ״ל דלאו ודאי היא שיודע דכול לסיויז שלא
יודע ועכ״ש סוכסמו ימל אינו וע״ד קושיסו דמי משמפמחא דספועלים
וליש מציעא לא הגנתי מאי לסיים מרמ״מהפוקקיס שפקקו דש שליסוס
לסוערא וכו׳ אגל אץ כאן נעיא כלל כיון דסטי לאו נרחיונא הוא
בו׳ דעדץ יש לומר כמ״ש מר לפני זה דהאבעייא קאי לאידן מ״ד ועוד
דש שליחוס לנוי להימלא פסקו סלא״ש ואיהו פסוק כמ״ד דאי נפי
ענוד ואפ״ח יש שליחוה לחומרא ואקול בלגיה וע׳כ צ״ל דגרבית
שעורה סימל לעצמו וכיוצא החמירו יוהד ונסיוהי טרוד נאנלי לע׳ נחמדש
לי בס׳ ש״מ גיורה דעה ופכ״פ ראוי שיאמר ראה זה סדשהואדסג"
נדף ס׳ ואם אינו עומד בשפת יציאס נשמה כו׳ כמג בשם סה״א נ״ל
שהוא שבוש ואדם כשד שמס צ״ל ואיני צוין והיסיף חיבס כשר ואינו
במה׳א וכל המוסיף נודע וזו סשונמי אליו •
נא שלום ממוחני הגאון נ" פ*ס ע״ה ל״מ עוה׳ מענדלסלדכר״ז

וכסגקחס סיעא דמחלס נהדיא וא״כר״חלאאסכסץ דפליג ודברי סה׳א*ש
סתומים ולא ידענאנחרסי׳ עינייסו גמליו כחול כיון דנלאץ כקומרים הנס
מפין לקיים מור אפילו בשועי מק פסק נש*ע גס׳ קנ״ד דנשהיא עשד
8ניס ולא •לדם מעץ אוחו להוציא מיהו בזמן הזה כגל כחג סרינ״ש ז״ל
ס׳ ס״ו דנסביעכעה דודות שלא לפוף .מיז וק הגיא מסלמא״י ז״ל ומיסו
נ״ל גלול דאס נולד קטטה ביכיסס מסמס שאינו זנה כראוי או שאל קטטות
וגאו לפנינו לדין אין לקום נ״ד להזדקק לסודן השלום גיניסס ולפקוק
*.יניה&ן כדלן שאל איש ואשתו וני דיכא דמזדקקו לסו לאו שפיל עגדושסלי
מחזקי׳ ידי ומגלי מנילה וכדאמרינן מש פרק יש מוסרות נעמוד והוצא
קאי מזוני יתינינץ לסו ואדרבה עבדיכץ כל טלרקיאולי יתמרדו זמ״ז ואצ״ל
גלי ספק דאס הוא אינה רוצה לדור עמו שאין בוהנץ אגרת מרד עליה ולא
עוסמין מכסונסס אפילו אס אינה נאה מסמס שפנה כיון שהוא הפיצה
להתגרש והוא אינו מלס ומקיימה בעבירה שסלי מן הדין מחויב להוציאה
ולייעץ מיז אין נכו^לדול ואציל בבאה מחמס סמנה:
עול כמג שם שאין מוכלין סיס אלא לישא אשס
וכו׳ נ״ל דלישא אשס פילושו אפי׳ שאיכה גס נניס
מנין אס יש לו־ גנים שאינו מסויג לעכור סיס גשגיל נניס מימאסאינו
יכיל ליפא אפס אפילו אפס שאינה נ״ג אא״כ •מסר סיס מחויב למכור
לישא אשס מדדיה אמר שמואל שאסור ליפג גלא אשם וכן מי שאינו ראוי
להוליד וכוש׳ אשם מדדיה מחויב לעכור סיס•
לדנר מסא דשקיל ושלי פ׳ סנעיי אמסניסין דמנן לא ינשל
מפייר אא*כ יש לו בניס ופלין ליעא פליגא אדריה דאער אעעיי
סישלאדס ?:מס גנים אסיר לישב בלא אשם שנאמר לא שוב וכו׳ ומשני
לא אין לו גנים נושא אשס נס •גנים יש לו גפים נושא אשה שאינה גיג
כ״מ למטר סיס בשניל נניס מ׳כ ומדלא קאמל ניע למכור סיס ססם
דהוי משמע דאס נשא אשס גיג מסויג למכור סיס אגל אס אינו מסויג
ליטא נס נניס אינו עוכל סיס כלל משמע דדוקא נשניל נניס אינו
שחויב למכור סיה כנץ שיוכל לישא שאינה גיג גלי מכירת סיס אבל
גשגיל אשס מוכר שחס ואטיב דאיכא לעימל דנקש סכי משוס דיוקא
דקעיג דאס אינו לדין למכור סיס מסרג לישא אשם ניב ואטיב דיש לו בנים
מיע קשה דסא פירוש הסוס׳ הא דקאעל,נ״מ מ׳ פירוש למאי מלסאנעינימ
דלינלמאי ניע דסא ניענוונאכדקאמרנהדי^ דאס ישלו נניס נישאאשס
שאינם ניב ועוד אוריי ימצי למימר דאפילו יש לו בכים מצוה לעולם לישא גיג
אלא מודם סיכא דצרין למכור נשביל ניב כיון דיש לו בנים לא ימכור מאוזר
שמוצא שאינה ניב ולא יצעלן לעכור מכיל סהיספוס וא״כ לפילש קמא פשיטא
מכ»ח הניעני והנס מס אשיב על כסנו כי הזק יכלה ודברים
דמוכח כמיש דסא סיל דאם יש לו בנים נושא לבחחלה שאינו ניב אפילו לא
באלו אין לסם קן אן לא יבולה• להסאפק אשל מכ*מ ריצה
יצערן למכיר סיס וא״ב לעס 'קאמל דנ״ע ניד למכיר סיה נשניל נניס דזס
עשיטאכיון שאינו מחרב סיללדניע נמי למכיר ס״ססססדאם יש לו גנים להכריע נץ האמוראים מלישנא דבלייהא אשל אץ לקולן שומע זה להכריע
אינו מיכי סיס אעיג דממרב לישא אשם שאינם ניב לפחוס מ*מ איבו מוכר נינימס מברייסא מה שלא סכריע הסלמה־ וכל הראיות שהניא אימלאיוח
ואיכניע דאם מחויב לישא נס בנים מחויב למכור סיס אבל אס אינו מחויב דע׳ש דפליני דנים עלי׳ הנס אדרבה סיגיא דשמעססא פ״ק דע•) מוכס
אדרבה כסב" שהרי סיזמא דסלמודא מביא ראיס מרב ייסף שהרי הקשס
אינו עוכר סיס צעולס אלאש״ע שעובר בזה ניב:
אפילו לפירוש במלא מוכח כן שסלי כמט סיכא דלרין לעכור כמן ומכיל דלא קיימום והביא מדסני ר״ואיכאי הלכה כרב מסכא וכר׳א ואצ׳ל
דש לו בניס לא מאסר שמוצא כו׳ משמע אבל אם אינו מוצא אי סבליימא משמע סכי למס הניא דברי ר״דאץהלכח כמומו והלא אין
אפילו שאינם ביב אאיב ימכור מוכר סיס וכיון דנשניל .נניס אינו מוכר צריך כ״א לסנק ראיס דלא קיימם וא״כ גס ר״ע ול׳א ונריימא לכלם הוי
א״כ לעס מוכר אצאשיע בשביל אשס ואיב אס אפשר שתספיק עכירהו פילושא דקרא דלא קיימום אלא שנחלקו טס סחיר או ממונם או העצות
לסלמוד להניא ראיס מהלכה פקוקה כיון
לישא אפילו גיג מסויג לישא ניב ואם לאו מחויב למכור לישא לפחוה שאינה ומ״מ לכלסו לא קיימי וא״כ
דמלסא דלג יוסף אין לו עמן לדרשת ר׳ שמלאי וזו ראיס שאין עליה תשובה
גיג
ן3ן משמט פשטא דלישנא איןעוכלין סיס אלא לישא אשסולאקאמר ועוד דהאאמרעןחני ר" וא*כ דברי ל״נרייהא הוא ועוד דחלמודא שמיל
אלא לפרה ורבים שימ אפילו לישא אשס לחודה מוכרן ועוד ועלו ומשני דבלי ל" מר בליה דרבינא דבמראס הוא יססעאדחלעודא דע״ז
י
נראה להוכיח עהא שעעמחא דהכא עיי דפרין הא יש לו נניס נטיל ג*כ ואמלינן בכל דוכסא כיון דקוגץ דפלמאכווסי׳ סלכסא כוותי׳ ולדידי
מפו״ר ובטיל נמי מאפסצימא פלינא אדר״ג ומשני לא אין ליב כו׳ואיב ברור דלא פליגי אמוראי בהאי אלא נדרש א דקדא ומ״ט כלתו מודו דאמס
קשה לעס לי׳ כולי האי לפרש דלא כסברת המקש׳ סויל לשנויא כסנדס הוא דההיר לסו וקנלת נידו אלא דפליני גדלשא דקראואצ״ל דיש להשיג
המקשי דסאמסאחן דנטילנעי מאשס דאין למן לעכור סיתלדרינמייר סרגה ממ״ד נזל העמים מוסר פשיעא דלא ס״ל דר״א ואינו כאן מקומו ומס
שסניא מכ״ת מקנהדרין לא הננסי לאייסן וכי מענפי תנאי ואמוראי מלפרש
נצא מכירה סיס דסא גס לתירוץ שלועיכ קאיעסניסץ אעכירס שיסדנלא
שיס אפילו יש לו כעס משא נס גנים וא׳׳כ טיב מאי דסק דאין למן קראי אפילו נמאי דהר כבל כדאערינן ניועא כיצד הלבישן מאי דהו• סד
לישא גיג פירושו דאין עוכר ס״סא״כהיה לו לסניח סברססמקשי ונמק אלא כיצד הלבישן לפרושי קראי ט׳ ובגר השבמיעלסתיס׳ זיל שלפנו נזה
 pאלא ש*מ כמ״ש ולאיסי גניי שם שכמג דאינו עוכר מפני זה סיס ואני והבאתי כמס ראיוסדאולמא דמלעודא נסכי פאכ״וגזהדלא פפרן מן העונש
כמ״ש עכ״ת וזו הוא קושיה ,לעיל שרציח להכריע נין האמוראים מראיות
סנלעיד שהוא עוני כמנחי •
חזר הסכם הביל והשיב אלי'ס״ל עשמיא שלמא ונוא כו׳ “נרייתיס ומשניוח והנס פ׳ ד׳ מיתוס הכל נרייסיה ומשניוס וגס ל" הוזכר
ועיד שאלתי סיאשונס בודאי דגר מכיס נכונים וראיין שם נכלהו דוכסא וא״כ דבריו קומריס זא״זגס מיסחר ומופלןמן משכמת
למי שאומדן ויוסר מסמס קל במיני להורות לכתחלס לסקל באין לרין מ סיס וגליימוס אלא כע״ם שאין בדגלים אלו כלום וע״ש עכ״סדמעונשלא פערן
לא ידע לשום על לנו בי כל הפוקקיהולקיס על הסע״ג ואסכרעתמר דבקפיקא אמס הדבר ומ״מ לא סד ל״ע ממש כיון שפתה סן אינו מצידין ואם משין אץ
דדינא כי האי יש לסקל קצס קשה אמאי לא סבמע ת״ס כזאס מספיקא מקגלין שכל אלא כשאינו מצוס א׳כ אין מכשיל• מעש דעיקר לפני עול קאי
לקולא גס משמע מדנמס׳ס שידע בודאי שהנר לא יקרסם בעצמו ודוחק אמי סמצוס שלא להכשילו ולא על מי שאינו מצום דהעונש הוא מל שהיה
<ןלוס תשלם וגלם בסנואו שנעשו שאינו מצום ומ״מ אקוד היא מדרבנן ־
לומר שמעסה כך היסואס׳ב בקפיקא כמי שלי ולא אאמן נזס*אן«חליז
(מסי סייס}
בנץ דעי שנזמן מדרשן על יש" דלפכי פור ■בגוי איט מן החולה לאסל
ששאלסי אמי יצ״ונ׳א שמלה ונפל למשכב מסמס שאשסו
מסו סייס באתי לקסרן שהדבר סמים גמיני למסיק ק־ שזהו לפי פירושו
לא טהורה מחמס לידה ונפח כרסו מסמחכדורסיאסר
7קב יושן אפסוק דדאה ויסר גייס וכני פליני עליו ב '0שור שנגס ד׳
«•׳ .יגעתנא מפרש דעעד והגלים זר׳ אניסו מפרש עמד והסיר ממונן שינעיל אס מוסל לבעול אשסו אס הוא נכלל גילוי עריוס שאסור לסחדפאוע
מהן נס אס רפואתו 'שיוציא זרע אם מותר לו להוציא לנפלה •
לישראל ובודאי סלכסא כרמם לנגדו ופשטא דנרייסא משמע סכי דלנתר
אן> מ המכץ ליין תלמוד יותר ממימן כי סואפקס
דנפמע שהסיר ממונן עסופיע יחזיר למקומו סלאיס מיסד נדם שפירש שהסיר
נפש שכל הזריז משובח לא ראיתי לסאליך כ״ל אף ביפשיעא־
►ממכם דלא כיב מקף ובצ״ס כל מש׳ סנהדרין וסעוקקיס דסייני מיחסנני
דשעעסא
& 0בזמן  woכדגעמנא ור׳ אביסוולש" נע״זכחית לישב באותו המכין

מב שאלה

ה״איה

א^לת

סיס

רי^ו
,
ן

כא

מג שאלה

.

שאלהמ״ד

תשלבה

פני יהושע <שו״ת> יהושע בן יוסף מקראקא עמוד מס 123הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

V

4

פני

חושן המשפט

אלא שראיתי שכתבו ספוקקים גבי בנורא דכינד וליבן לאוצר דלכתסילס נעל
האוצר מעכב עליו ואם פתחא״ל להסירו וא׳כ כ״שתכא דעשה בהיתר י
ומ״ממל דסראויסוא שהניזק יתן לו מצי הוצאה כדי למוש לדבר מו׳ז״ל
אשר מימיהם אנו שותים :
הב׳ אי הוי התק אם באט לומר דהוי היזק מחמת דלקה
צ״ע לכאורה דסאנג• תנור אמליק דא׳לליתן נובסכ׳א
ד׳ אמו׳ למעלה מן התנור ולתקרה וא״ב הבא שיש בלתי ספק יותר מן עשרה
אמות בין התנור ל״נ מקום שמדליקץ האש ולגג ומה כנו שהגג אינו רחוק
ממקום יציאת העשן דהפשן לא ידליק דאי תייגדנן לכצולימא׳כ גם גבי תנור
לא סני נד׳ אמות מחמת נצוצית וכ״ת גג שאני הרי גם נעל עלייה א״צ
להרחיק דניכו לגג כ׳א ד׳ אמות ואס באנו לומר דהיכא שיש מקום ליציאת
עשן גרע םפי משוס סשחרורומואף אם ירצה לנקות סססלירות יאמר אין
רצוני בדינא ודיכא נכופן בכל פעם י זה אינו דא׳כ לא מצאנו ידינו דכל
אדם היה צדן להגביה סקא׳מין אשילו אס אין נננצידו עד שיכול שלא
תיק אפילו אס יארה האש נשקרורות וברור הוא דהאקמין של כל אדם אם
יארה אש בשחרורות ידליק הגג שלו והיק השכנים אלא ש״מ שאק צדן• כ׳א
להרחיק סשחרורות לנקום בכל פעם שזהו ההיזק שצרין הרחקה ודמיא להא
דכתבסרע״ה זיל גבי ביה הכסא דאיאחחזיק בגופא דאדעא דחנריה הוי
מזקסומ׳מ צרין לכסוי' לניס כי חיכידלסיזליק רימאיכו׳ ואמאי לא אמרינן
דלא ניחא ליה בדינא דהא אי לא מכסי ליס לא הוי חזקה וא*כ אפילו אמר
מכקינאניה נאליהנימשום דיס ודיכא י ויש לדחות דםענסזו לא מבעלת
ססזקס וכיק דאחמזק לפחות והוא אומי שרוצה לכקוח קיימא החזקה משאיכ
הנא ניכא חזקה ומ״מ לא נחילא כלל מםעס דכתנתי • אן משום עשן אי
הוי עשן תדיר כגון דנפישי דודן ושהיא מחמת זה עשן יובא דיומא הוי ההר.
תהו לפי ראות עיני הניד אי סו' משן חדל או לאו ושלום על דייני ־שלאל
ממכייושע :
עאידבדוק לן מניח בלאונן שהיה חייבלשמעק סן חשוב
ין
ודחקו שמעון לזמן השעי לפרוע לו ותקע שמעון כפי לראובן
ליוון לו ניזח סן חשוב שהלויס לו זמן ולא היה ניניהם שוס צד הימי ואסתפקא
ליס למכית אי הוי שמעק כשבע לנמל את המצוה כיון דחד ס׳ל דכסיג אעיג
דלא קצן נשעתהלואה מקלי ריבית קציצה וכיון דרינית קציצה היא אסור
ניצוח ליתן וא״כ נשבע לנמל את המצוה או דילמא כיון דלחד מ״ד כהיג אבק
מנית הוא כמבואר נש״ע סימן קס׳ו נהנ׳סה וא׳ככיק לאיסספקאלן אי
הלכה כעל או כמר ואקו׳ מ׳כ היא ודאי ואיסור ליבית סמק דאי הלכה כמ׳ד
דסדאנק ריבית אין כאן איסור על הנותן כמבואר בתשובות סלשב״א שהביא
סנ״י ז״ל לסימן ק״ס א*כ נימא דליעבד איסורא זומא ונא אסורא רבא דוגמות
שכתב הלשנ׳א נםשו> הנ״ל זכו כלל העולה מתיך השאלה ההיא עוד יש פרמי
אכתוב לקמן אי״ה ואפש׳ שיבואו נתון דברי אי״ה :

!השאלה

שאלה ע

תשלב*

אף כי אל אלקים ידוע מ לע״ע סבוני גס סגנוני נורדית
ודנרי רינות נשערי כנהוג פה קודם היריד כייוע למוביל
כתני לא ימנוני השב רוחי ובעל הדרן ידם מאד מאד בדוחק שנתעכב יום א׳
מ״ע פניתי ממם מן הממם מעסקי לעיין בדברי מכ׳חאכן בקצרה מאוד אף
כי לפי דעתי יש כאן מקום להארין ובסמילה אודיע נתכיתאכי שיניתי נשק
השאלה אשר נכחבן זה לשונן אחר שהבאת הגיהה סנ״ל דיש מחלוקת
בין הפוסקים אס לא קלן מתחיל׳ אי הוי אבק ריבית או ריבית קצול׳ כתבת
זלפ״ז אס נפסוק ליסןריוח שמא הלב׳ כמ׳ד דהוי ריביתקליל׳ והוי ליה
התלו ,דאורייתא נס באולי בזה סל איקור מל הנותן
50יקיא ־ wcל“ל
לפי דעת א׳ מכיל משמע דמקפקא לי׳ נמכ«מ נמרי גווני חרא דאי הוי
ריבית קלול׳ הוי דאורייתא ואין השבוע׳ פלה כלל אבל אי הוי ר־ביח דרבנן
שמע׳ חלת על דבר מלוה דרבנן ־ והספק הב׳ דאי הוי ריבית דאורייתא
הוי האיסור על הנותן משא׳ב נאנק ריבית זהו משמע ממון לשונו שכתב
גס באוליוק״ל ואני אומר כיאשתמיםמיה לממח מאי'בחב סר׳ן ז״ל בחשוב׳
והניאו נ״י נייד סי׳ קנ״ם בדין זה נ״כ הי שנשבע ניתן ריבית דרבנן
דאין השבוע׳ חלה כלל שעבר איסור דרבנן נקום יעשה ועוג שיעבור השבוע׳
בלא תעש׳ ושב דהעמי־ו דבריהם נשב ואל חמש׳ יכן פסק הש׳ע שם א״י
לא נדבר מזה מנין כלל רקנענין הספק תב׳ אס הנותן הוא ג׳כ באסור
תזת אס לאו והנה לפי דעתי אביא ראיות ברורות דרוג ספוקקים פליגי
אהישנ׳א ז*ל בסברא זו בראש בעלי תוספות ז״ל אשר מימיהם אט שיסיס
ברוב סדינים כהנו בסנהדרין דף כיד ל״ס ואציסןסשולץ ישנולסיןפנדיס
ולא נתילא דכולי מתניתין עיילי בריבית שאינ׳ קלול׳ עד ומלו׳ בריבים מיידי
בריבית דרבנן עכ*נ וא׳כ קשה מאי פדן בגמרא ארנא דאמר לוס בריבית
פסול לעדות והא אכן חנן מלוה בריבית וכו׳ ומשני מלו׳ הנא׳ בריבית
ומאי פרין גסלמהלי׳לשנראשנויאדחוק׳ הנא ממניחין כסשםאהיא ביון
דאייד בדנית דרבנן אין אסול כי אס על המקבל ולא על הנותן ־ ועוד דהא
ס׳ל לתוספות ז*ל לפי האמת ע ירי עתניחין בריבים דכננן יהא עסקו נילסא
ועבדים פעמס זה ואי לפי האמת מייל• בריבית דאזדייסא אעאי מחקי כיק דלפי
האמת נשאל במקקנא כן ואפי׳ סכי מפרש התלמוד מלו'סבא׳ בריבית דנס
סלו׳ פסול איכאפי׳ נמנית דרבנן פסול הוא וזו ראי׳ גדול׳ שאין עלי׳ תשיב׳
וא״כאף התוספות משנין סנויא אמיינא אין נרא׳דתדד מוספות מדין זה
דדן זה ממס לא פציניעליס דסא בהא צאחליא ־ וכן כתנהרעב׳ס ז*ל
בסדיא פנק י׳ מהי עדות דתיוריסו פשילק לעדות וכן סמור סימן ל״ד
ומוכרת הוא ממילא כיקדק״ל דמלו׳ בריביתקליל׳ פ*1לץ שמססמדאומיסא

יהןשע

ע*כ לא כדל כשנדא הב׳ דתו׳ א״כ מאי פרין בנע׳ אף אי לא ס״ל כפי׳ החושפות

זיל דמוכס דממניתין איילי בריבית דרבנן ע*מ נפרס המסג׳ סכי דשא פרק
כל הנשבפין תנא ג״כ מלוס במניה ומפל׳ בגמרא דמנא פסולי דרבנן וא״כ
מ״כ פירושו דאיילי במניח דלנק דנריבית דאורייתא ס״ל דסקול מדאורייתא
וא״כ נס מתכיחין דסכא נפרש הכי א׳׳כ מוכח תנא דגם במניח דרנס עני
חלו׳ וכן טיכס מתשובת הלין זיל הניל במדיא סכי וא״ב כיוןדתחיספ׳ זיל
ותימנים וסמור והלין זיל כלסו ס״לסכי א*כ לפי דעתי יש לתמוה על סרב
תחימא׳יז׳ל שכתב נהגים סתם בי׳ד ליש סי׳ ק׳סדבדנית דרבנן אין סלו׳
עוני כיא אלפני עול דלפי ׳־עתי אין ספק דסלנ׳ כאלו פיסקים שהם
יובא דמנכל ־ גם לא צדקו ד3מ דרכי משם שלשם עלההניה שסם ד3מ הרין
פ׳ זה בורר דכנר הוכחתי מתשובת תלין דלא סיל סכי וע׳ זה מלל הן דבי,
סכיי שכתב פ׳ איזהו נסן ניכסכי גם הלא נוהגים ברוב המקומות לפסוק
נדנד תוספות אסר מימיהן אנו שותין • ועוד דלפי דעתי תלמוד עי־וך
סוא פרק קמא דקידושין דף י׳ ואסיר לעשות  pמפני תערמח ריבית א״כ
משמע דאפי׳ הערמת ליבית מרע מאבק ליבית אסיר לעשות כן מכיש אבק
ריבית דלישנא משמע דקאי אמקד׳ לא אאש׳ המתקדשת י וכיב מהנמאיי נהדיא
סי׳ קיס מגמלא זו יאסור לקד׳  pוא׳כ דנמו סיתמס זאיז ־ ואס נאמר
יאסור לעשות משום לפני פול אעיג דלישנאלא משמע  pדמאסואהוציח
דין זח מן התלמוד כמבואר בדלני משה ובגמרא מבואי דאסול מפני הערמה
ריבית מ׳מ נסני׳ זה הדוחק לפי׳ יאק האסיר משוס דיניה לק כיון דאיכא
הערמת ריבית אסיר לעפות שלפכי מור הואי • אבל יש לתמוה א״כ נפל׳
ראיות <3mr״ br33 ytb׳־עיקר ראייתו הוא עדקאמר ולנמיליש אקויא
לאינסי לא סר ספי ולאקאמר ולאתרעביד עכ״ל דחאמ׳ס הל׳ל ולאסוי
בניד כדקאמלתכא ואסור לעשות היינו משוס לפני עוד אלא פ׳כצ׳ל דזה
לא מקרי לשין לעשות כי העובר הוא עושה והוא לק מכשילו ואפשר-לתלז
דאסויא לא היי ספי מיינו לפני מיי ואי הר אמי איסילא לא הר עביר מפרשינן
משום ריבית קמ״ל לאין תאסור לק סר ספי אף בקידושין לא מסל החלמה■ מזה
אץ בכן כלום ־ או נאמר דאח*נ בקידושין קאי אאש׳ לק הלב הוציא משם מק
דאיכא הערמה ריבית נמלו׳ ממילא איכא לפני עול א׳כ ממילא אסור אבל כל
זה אץ נ״ל דאסיד למסות כן מבעי ניס ואקול קאי אדידיח י ונסקלת
קשה מנ״ל לרב ללמוד מסם כיון דאיכא הערמת ריביה לסד מ*ד אפילו
אבק ריבית לא סר כדאימא בסי׳ קס׳ג גבי רב ספיא א*כ שמא אין
על הלוה אפי׳ לפני עור י עוד יש לדקדק קצת דנם לדברי הרשנ״א ז״ל
בנדון דיין אסור דס״לפ״כ דכס׳ג הר ליבית קצוצס דאל»כ חיקשי לדידי׳
מס שאמר ישנ״ינסיף איזהו נשן שאסור להקדים שלום למי שאינו רגיל
וכו׳ ולדעת הרשנ׳א ז״ל ליכא למימר דהאי אקורא דרבנן וקרא חסעכסא
בעלמא דהא בסיג אפילו בממון אין אקור ללוה בלום משום כשן ובהא
קחני נהדי׳דאקול משו׳ ריני׳לא משו׳ לפני עור סע•־ מסוס דבי׳ דאורייתא וא״כ
קשה והלא אפילו ב««ק אק אסיר מדאורייתא מק דלאקצן מתסילהאלא
ע״כ ס״ל דכה״ג אסור וק ההורה וא״כ כיק דלכל הדעות אין ססנוסס
מלה כלל נראה דהכי כקמינן דמאן דק׳ל אבק ריבית ע*כ ס׳ל דאסור
נ׳כ ללוה דע״ב לדידי׳ הא לרשמי הוי דרנק וא׳כ לכל הדעות אין כא!
שבועה • אס׳כ מצאתי שכתב סב"’ ז״ל סי׳ קכףו בסדיא נשם הישנ׳א
ז״ל דכידג הזי ליבית קציצה ודל ברור דאין כופין הלוה בלא ספק כלל
אבל נאמת סזינא תיוס׳ בהאי דינא מאד כיון דסמלוה אסור ניקח ממנו
ואנו מוסין בידו ניקח א׳כ מאי נכוף דמאי עובר העלוה סלא סלות מוכן
לימן לו והמלוה אקוד ליקה א״כזת יוצא ידי שבועתו הא למה זהדומח
לנשבע ליתןלסנירן מתנת וסלה אומר אי אפשי וכי תעלה על דעתן שזה
עבר כיק שמלידו לא ינצל א׳כ נוכל לתקן כל הצדדן שנכוף לזה לימן
ולזה שלא ליקח א״כ יצא יד נדרו חס לא יעבור כלום ודאי שבועות סוא
שעבר למ«ד דהוי דנית קצוצה עניד אבל השאלה קאי אם מושב לקיים
שנופחו ואני אומר יקיים ואפ׳ה לא יעבור כלום דברור נעים שאין זה
.מחרב ליתן ניד ב׳ד כמו שבאה נשאלה שלא נדל כ׳א לימן נו ואנו
סולכין בכ״מאמר כוונת הנודד ק״וכאן שסי׳ בפירוש לימן לו ונדב אינו
עובר עד שיתן לידו כדמשמע נדם איזהו נסן נדף השני דגמה שהוא
מונן לימן לו אין נראה שיהא נתינת לעבור ע״זא״כ אפילו אי הד דנית
קצוצת נראה לכוסו שיהא מזקק לימן והוא לא יקח ־ או אפשר מק
שממילא היא מיק אלא שאין מקבל טמנו אינו עובי על שבועתו כני
אףאס מי׳ סלה על איקו׳ ריבי׳ דלעאי יקיי׳אס לא יקס כ״ש אסהוא אבק דבי* לא
ידעתי כלל מס מקום לשאלה לכופו לימן והאחר אינו יסאי לקבל• ומיד
נראה ברול מאסר שאין רשאי לקבלו כיסק אוחו למהול לו דכופין על
טדח סדום דמאי הנאה יש צו שיעבור החנית על השבועה ובהא עשיעא
דמודוכ׳ע ד«! סבאת יש לו שיכשיל מבילו שהרי שניט פרק סשומפין
וכופין את הנודר למכיר סלקו ולא יבול לומר אדרבה בכוף לצוס ליק
במחנה שהד פשקו דאפילו כס׳ג אסור כדאיס* שימן  p*pודברי החשובה
נראה דלא נחיה לסכי אלא מיירי אפילו אין יכולץ לכוסו  piמשמע
לישנאקצת לתשובת לשנ׳א ז״ל שבהנאע״פי שמקבל עובר חם מונלעלו
וטס עובר והלא אין מטמין אותו ליקס ע״כ צדן לומד ס׳קס תישי מסי
חיתי משא״כ בנדון דדן שבאי לעניכסנראס מזי שאיןכאן מקיס שאלם
מק שזה לא יקה אין זהעובר נלוס ובס <1תנ3ק> איתי בחנם ואסאיז

פי׳ השאלה  pיש לתעות מאד מלבד מהשיש לדקדק בדברי הלשנ״אזיל
יניחה דאקול לפט עור אמי׳ בל^ור דרבנן עמר ען רמדס יששודה
•
אמרה קסם שלא להכשיל אדס א״כ מק סאשיו «יל מג «» א״ב
•כשיל
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ג) ואשר ייראה בזה בהקדם ביאור לאו
דלפני מור לא חתן מנפול ,ויש לנו
להציע מה שנסתפק מג״ח בקומץ מנחה למצוה
רל״ב ,אם מכשיל חבירו בדבר האסור לו
מדרבנן ,אם עובר על לפני טור דאורייתא ,דהא
'אפילו המכשיל חבירו במלה שאינה הוגנת עובר
מל לפנ״ע ,או דילמא כיון דמן התורה הוא
מותר ,לא עבר אלפני מור מדאורייתא ,ומביא
מנ״ח מתום׳ במס׳ ע״ז דף כ״ב מ״א (ד״ה
חיפוק) ,דאף באיסור דרבנן מובר מל לפנ״ט
דאורייתא .דאיתא שם ,ר״ש בן אלמזר אומר ,לא
ישכיר אדם שדהו לכותי מפני שנקראת על שמו,
וכותי זה עושה בו מלאכה בחולו של מועד,
ושריך ,מאי איריא מפני שנקראת על שמו ,חיפוק
ליה משום לפני מור לא תתן מכשול ,ונתבו
תום׳ ,דפריך אליבא דרשב״א דאית ליה כותים
גרי אמת הן ,ומכאן יש להביא ראי׳ למה שפי׳
ר" ת דשייך למימר לפני עור אף במידי דלית ביה
איסורא אלא דרבנן ,דהא מלאכה דחול המוטד
אינה אסורה אלא מדרבנן.

אולם יעויין בחי׳ הרמב״ן למס׳ ע״ז ,שמכת
קושיא זו דפריך ותיפוק ליה משום
ולפני טור ,משמט ליה דאיסור מלאכה בחולו של
מועד מדאורייתא דאי מדרבנן הוא ,מי איכא לא
חתן מכשול ,ולית ליה להרמב״ן סברת החום׳
דאף באיסור דרבנן שייך בו לפנ״ע מדאורייתא.

ד) תראה ביאור המחלוקת שבין החום׳
לבין הרמב״ן ,עפ״י מה שהסביר
אחיעזר ח״ג סימן ס״ה אות ט׳ דבלפני עור יש
ב׳ סוגים ,לפני עור כפשוטו ,שנותן מכשול או
משיא לו עצה שאינה הוגנת ,דזהו שייך רק
בשוגג שאין המור יודע ,ושואל העצה אינו יודע
בטצמו שהעצה אינה הוגנת לו ,וים עוד סוג לפני
מור באיסורים כמו מושיט לו כוס יין לנזיר,
דבזה גם במזיד עובר בלפני טור ,ואעפ״י
שהנזיר יודע שהוא אסור ,מ״מ המכשיל עובר,
חהו דין דלפנ״ט מיוחד באיסורים ,וראה עוד

בסימן פ״א אות ז׳ שחזר שנית על יסוד זה ,שים

הע

ב׳ דינים בלפני עור ,חדא ,דשייך במילי דעלמא,
וזהו רק כשהנכשל עור בדבר ,ואידך באיסורין.
דאף שהנכשל מזיד ,עובר הלה בלפני עור.

עוד כתב אחיעזר ,דאם באנו לומר שגם
באיסור דרבנן איכא לפני מור דאורייתא,
משום דלא גרע ממשיא לו עצה שאינה הוגנת,
היינו דוקא בשוגג ,דזהו לפני מור במילי דעלמא,
אבל במזיד דזהו דין מיוחד דלפנ״ע באיסורים,
בזה אס הוא מכשיל באיסור תורה עובר משום
לפנ״ע מן התורה ,ואם הוא איסור דרבנן ,עובר
משוס לפנ״ע מדרבנן.

איברא דיש להעיר בזה ,ממה שהעלה
נתיה״מ בסוף סימן רל״ד דבאיסור
דרבנן שעבר בשוגג ,אין צריך שום כפרה ,וכאילו
לא עבר דמי ,והאוכל מאכל האסור מדרבנן,
הרי הוא כאוכל כשירה ,והרי הוא נהנה מן
המאכל כמו מן הכשירה ,עיי״ש .ולפי״ז יש לדון
דבמכשילו באיסור דרבנן בשוגג ,לא הוי מכשול
כל עיקר ,שכיון שהוא שוגג כאילו לא עבר דמי,
או מאחר שהמכשיל יודע שיש בו איסור מדרבנן,
מצדו ספי ליה מכשול מדרבנן.
ה) והנה לעיקר יסודו של אחיעזר שיש שני
סוגים באיסור לפגי עור ,חדא,
לפנ״ע כפשוטו שנותן מכשול או משיא לו עצה
שאינה הוגנת ,וסוג אחר שמכשילו באיסורין ,יש
להביא סמוכין ,ממה שכתב החינוך במצוה
רל״ב וזה לשונו ,שלא להכשיל בגי ישראל לחת
להם עצה רעה ,אבל ניישב אותם כשישאלו עצה

במה שנאמין שהוא יושר ועצה טובה ,שנא׳
ולפני עור לא תתן מכשול ,וכתב מנ״ח ,לכאורה
איני מבין כוונת הרהמ״ח שכתב בני ישראל,
הלא גם לטכו״ם הלאו דלפנ״ע ,כמבואר אח״ז
בדבריו וש״ם מפורש הוא בט״ז דלא יושיט אבר
מן החי לב״ט ולחלק ולומר דדוקא בענין דבר
איסור אסור להכשיל לב״נ ,אבל לא לפגין פצה,
מנלן דבר זה.
אכן לפי היסוד שלמדנו מהאחיעזר שיש שני
סוגים בעניו לאו דלפנ״ע ,שפיר יש לחלק
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ביניהם לטנין מכשול לב״נ ,דאמנם לעמן דבר
איסור ,אף לב״נ אסור להכשיל ,אבל להכשיל
במלה שאינה הוגנת ,רק לישראל אסור ,אבל
V
ואה״ח 11234567
נ  1--------נב״נ מותר.
וכן נראה מלשון רבינו יונה בשער שלישי,
שכתב באות נ״ג ,הוזהרנו מן המקרא
הזה להשיא עצה הוגנת לאשר יומן מבני עמנו
ולא להכשילו בעצה נבערה ,ואילו באות פ״א
כתב ,ולפני עור לא תתן מכשול וכר ,הוזהרנו
בזה שלא לזמן כל מכשול מון לישראל וגם לא
לאינו ישראל ,שלא יתן כוס יין לנזיר ואבר מן
החי לבני נח ,ומפורש מלשונו ,דלענין עצה
נבערה ,הוזהרנו שלא להכשיל לאשר יומן מבני
טמנו דוקא ,ולענין מכשול עוון ,הוזהרנו שלא
לזמן לישראל וגם לא לאינו ישראל.

ו)

ברם מה שביסס אחיעזר דלפני טור
באיסורין חלוק בעיקר ענינו מלפני

השדה

פט

לפני עור דאורייתא ,לסי שהוא עור בדבר ואינו
רואה דרך האמת מפני חאוח לבו.
ובדעת הרמב״ן דס״ל שאם איסור מלאכה
בחוה״מ אינו אלא מדרבנן ,לא יתכן
שיהא המכשילו עובר באיסור לפני טור
דאירייתא ,נראה לומר ,שהרמב״ן נמלק על
סברא זו ,וס״ל דא״א דאתאן עלה משום משיא

עצה שאינה הוגנת ,דזה שייך רק כשהוא עור
ועושה מחוסר ידיעה ,אבל העובר עבירה
במזיד ,אין בו משום לפנ״ע אלא מחמת הסוג
האחר שכתב האחיעזר ,דמכשיל את אבירו
באיסורין אפילו אם עושה במזיד עובר עליו,
ואשר על כן  3מכשיל ו באיסור תורה עובר
בלפנ״ע מדאורייתא ובמכשילו באיסור דרבנן,
אינו עובר בלפנ״ע רק מדרבנן.

ז) ממוצא הדברים אנו באים לבאר שיטת

עצה שאינה הוגנת ,או שחיזק ידי עוברי עבירה
שהוא עור ואינו רואה דרך האמת מפני תאות
לבו הר״ז עובר בלא תעשה ,שנאמר ולפני עור
לא תתן מכשול ,ויש ללמוד מלשון הרמב״ם
שעובר מבירה אפילו כשעושה בזדון ,הרי הוא
נידון כמו עור ביבר זה ,דמחמת תאות לבו אינו

החום׳ בשמעתין ,שיש הפרש בין
כהן דאמר ליה לישראל צא וקדש לי אשה גרושה,
דלא מיקרי בר חייבא ,אעפ״י שעובר אלאו
דלפני עור ,כיין שבשורש העבירה אין השליח בר
תיובא ,לבין כהן דאמר ליה לכהן אחר צא וקדש
לי אשה גרושה ,אפס"י שאין הכהן השליח
מוזהר בליקוחי גרושה זו בשביל הכהן ששילחו.
אלא משום לפט עור ,ומיקרי בר חיובא משום
לאו דלפנ״ע ,לפי שיש הבדל בין איסור לפנ״ע
שעובר הכהן המקדש גרושה לכהן ,לבין איסור
לפנ״ע שעובר הישראל המקדש גרושה לכהן,

רואה דרך האמת[ .ועיין היטב מש״כ אחיעזר

כמו שיתבאר לפטנו.

בסימן ס״ה הנז׳ בסוף אות ט׳].
ומעתה אתאן לביאור שיטת התום׳ במס׳
^יי™ ^02,דס״ל שאף המכשיל את חבירו
באיסור דרבנן ,כמו מלאכה בחוה״מ ,עובר
משום לפט פור דאורייתא ,מן הנימוק שכתב
מנ״ח דלא גרע ממכשיל חבירו במילי דעלמא
שאינה הוגנת שעובר בלפנ״ע
בעצה
מדאורייתא ,מיהו אין צורן לומר דוקא שעשה
בשוגג ,שאפילו אס עושה במזיד מלאכה בחולו
של מועד ,כתבו התום׳ דהמכשילו עובר משום

דהנה יעויין בפתחי תשובה יור״ד סימן ס״ב
אות ג׳ fr>3nc ,בשם ספר אמונת
שמואל סימן י״ד ,לעטן איסור הושטת אבמה״ח
לב״נ ,דהיינו רק אבמה״ח דבהמה טהורה,
אבל אבהמ״ח ד בהמה טמאה מותר לישראל
להושיע לו ,ואעפ״י שהב״ג מחהר על הטמאה
כמו טל הטהורה ,מיהו כיון שאצל הישראל אין
איסור אנמה״ח נוהג רק בטהורה ,אין עליו
איסור להושיטו לב״ג ,דזה הכלל באיסור לפנ״ע,
דכל היכא דשרי לדידיה שרי לאושוטי לב״ג ולא

עור בעצה שאינה הוגנת ,מהא דבאיסורין נוהג
לאו זה אף אם הנכשל מזיד בדבר ,יש להשיב
ממש״כ הרמב״ס בפרק י״ב מהלכות רוצח
הלי״ד ,וזה לשונו ,כל המכשיל עור בדבר והשיאו

פרי השדה  -בבא מציעא :פרג ,יצחק אייזיק בן שמעון הלוי«תלמוד בבלי;» ( )12עמוד מס 93הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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פחדס

ונשפה שתיכ« ל״ה לו ממוח אינו עיבר • ובם׳
|ןךס תתרס״ו הובא בש״ך סי׳ של;ט סק״ב כשב
6ם ששטר סיפר מחנה עמו שלא‘ תהי׳ עובר
ננ״ת ,שמא כשיתבע לך לא יהי׳ לך מעוח ואין זה
שפנה על ח״ש בחורה ,דאדס מחנה עם סוסל
|סאכילו לחם צר ,בב״מ (פ״ג) ,ופי׳ פת״ש סק״ו
3ננהיג ,זק׳ דהא אס אין לו מעות א״ע בב״ת,
4מונח דאם נזדמנו לו אח״כ עובר בב״ת — ובענק
שכר .לא תלין בהשי״ת ,ממ״ש בפרד״י וארא (מ״ה,):
יסרז (קפ״ג ,).ותרומה (רס״א ):דברים נכונים ,והר״י
[לפזונסקי ניי הערני דלק״מ וה׳ בעצמו תירצה
(באיוב מ״א ג׳) נד הקדימני ואשלם ,דפופל
שהקדים פעולתו לבמה״ב שייך לומר לא חלין ,אבל
ה׳ להיפך הקרים השכר לפעולה ומה לנו לשאול
®מכר ,וכמ״ש המצודות שם מחז״ל ,ואין השכר אלא

I
1

חסד ,ועוד דכל פעולת שכיר רק פעילת ה׳ בכת
ה׳ ולא נכחו ,ובשהליס (ס״ב י״ג) ולך ה׳ החסד
 Iני אתה משלם לאיש כמעשהו ,כאלי הי׳ ממשהו,
 Iואינו מעשהו כלל ,וגס אי אפשר לקבל שכר במה״ז
-Iשהשכר הוא רוחני מבלי קן ,וכאבות פ״א מ״ג
 Iא״ת כטבדים המשמשים ט״מ לק״פ ,לקבל במה״ז
 Iדהכל חסד ואין כאן ב״ת וכל חייו חסד ,ובישעי׳
( Iנ״ד ז׳) ברגע קטן עזבתיך ,וטבר והוה ועתיד
■׳לגבי השי״ת

הכל חד,

וכל

הגלות דומה

ללילה

 Iאחת ושילום השכר בבוקר ולא יעכב השכר אפי׳
 1ונע א׳ .וכישטי׳ (כ״א י״א) שומר מה מלילה ואמר

שומר ואתא

בוקר,

ובתרגום אמר לצדק,׳

וטרש״י

 Iב״ק (ג׳  — ):ובענק שכר מצוה בה״ט ליכא
[ כתבתי הרבה טפרד״י ח״א (דף פ״ג צ״א .קל״ד.
ובח״ב (דף ט׳  :ט״ג  :רל״ב.
’ ' קע״ב .ר׳ :רס״ה

* רנ״ד  :וד״ש) ,ט״ש ותרוה .נחת ־ וט״ע בשדי
חמר חי״א בפאת השדה מערכת ב׳ סי׳ כ״ו ול״ג,
אס טובר בט״ש או אינו טובר ,לפי שיש לו זמן
כל הלילה ואז הוא שבח ,או נאמר שחייב לשלם
מקודם ,ט״ש הרבה בזה ,וטי׳ באהבת חסד בפ״ע
(להחפן חיים ז״ל) ,ונסתפק ג״כ אס יש לו ב׳
כמלים ואין לו לשלם רק לאחד ,או יחלק או שישלם

לאחד הכל ,ודעתו לחלק ס״ש :

!  )Tלא

תקלל חרש ,בסגהד׳ (ס״ו ).באימללין
שבטמך הכתוב מדבר ,ובשבועות (ל״ו).

I

דעובר בלאו ,ובת״כ המקלל את המת פטור ,ובדין
 jמקלל בשס או בכנוי ,הר״מ פכ״ו ה״ג מסנהד׳
| פסק דמקלל עצמו או חבירו לוקה בין בשס או
| נכניי ,וראב״ד כ׳ דרק בשס המיוחד לוקה וטכ״ח.

I

יעד כאן לא פליגו רק

אי לוקין אכנויין ,אבל אזהרה

וסף

רעו

יש ,ובספרא לא משמע כן עי׳ בם׳ אמור ויקב
זנו׳ ויקלל ,וברך לא נאחר כמ״ש יברך נבזה ונו׳
(מלכים א׳ כ״א י״ג) אלא ויקלל ,ללמדך שאין
הורגים בכים; הרי דהוראת "קלל" רק בשם

המיוחד ,ובסנהד׳ (נ״ו ).ז׳ מצות בב״נ וברכת ה׳,
דדיינן בלישנא כר׳ סיישי׳ שם׳ דב״נ נהרג אף מל
כנויין ולא ישראל .וכ״פ הר״מ פ״ט ה״ג ממלכים,
ועי׳ המדרש והמעשה שהביא תרגום שם גדיף נכות
קדם אלפים ומלכא לייט ,ופלא למה חילקו לב/
וי״ל דק׳ כומר שלא הסידו אלא על קללה בכינוי.
הא קיי״ל במנדף דאין כורגין בכינוי ,אך כל זה
בקללת ה׳ ,אבל בברכת המלך ודאי אין נ״מ אי
בשם או בכינוי ,דהוי מורד ,ולא נרע מאורי׳ דהוי
מורד באמרו ואדני יואב בפני המלך .בקידושין
(מ״ג ,).וז״ש גדיף כבית קדם אלקיס בשם המיוחד
ומלכא ליט דדי בלטותא לחוד כלומר בכינוי
לבד:
ובמנ״ח מ׳ רל״א הק׳ מטובדא דאלישע שקלל
הנערים בשס ה׳ (מ״ב ב׳ כ״ד) ,והא
עכ״פ יש ביזוי לאו דל״ת חרש או הוצאות ש״ש
לבטלה כתמורה ג׳ והניח בצ׳ע ,וי״ל דכ׳ חוס׳

מו״ק (י״ד  ):ד״ה מהו דנדוי דחי ללאו דמקלל
חבירו ,ושמא מסוטה יליף לה עכ״ל ,מוכח דס״ל
דמ״ש בשבוטות (ל״ו) ארור בו נדזי בו קללה כו׳,
היינו קללה בשם דהא בסוטה הכי הוי ,וצ״ל
דליכא משום ל״ת חרש ולא משים הזכרת ש״ש
לבטלה ,דתכסיס בדוי כך הוא ,וכמו בסוטה מותר
למחוק השם ,ומה דחשמע בנח׳ דאפי׳ במקלל רשע
יש איסור (רק דפטיר ממלקות מדאיני מושה ממשה
עמך) והמקלל בשם המפורש איכא נס עשה,
וכמנ״ח שם ,זה רק במקללו לאחר שקבל עונשו או
נדהו ,או שלא נתחייב נדוי ,אבל במקלל כקי לנדותו
כדינו איכא גם מצוה ,־ ובנערים דאלישע נחחייבו
נדוי דהא קראו אחריו "עלה קרח" והוא א׳ מכ״ד
דברים שמנדין מל כבוד הרב ,וא״ש קו׳ מנ״ח -
ובסוטה (מ״ו ).ויקללם בשם מה ראה כו׳ ופי׳
מהרש״א כלומר לקללם בשם ד" שהות בלאו דל״ת

«״מ

חרש" ופלא שהמנ״ח לא הזכיר ;מהרש״א,
מהרש״א סנהדרין (ס״ו ):ובפרד״י משפטים (רל״ג).
ובס׳ המלות מ׳ שי״ז ,ובנרש כרמל ז

יי) ולפני עור ל״ת מכשול ,על שיתן מכשל לחבירו
שימה,
ישמש בפעל
ולא בידיעתו
ועל שיכוון מכשול ע״י עצס׳ רעה בידיעתו ישמש
בפעל נתינה ,עי׳ בתיה״מ — וברש״י פסחים (כ״ב):
שלא יושיט כוס יין לנזיר ואבסה״ח לב״ג •ובע״ז (ו׳):

ודוקא

רפזל

פרדס

רזדישים **t

ייוסף

ברעתם ובצביעתם החיצוניות ,ואותו לא י^.
להונות באונאה מבחין ,ולכן אס הי׳ משתעי בהדי׳
בטח הוא איש ישר ,וזה י״ל ביתרו (י’ט נו)
בעבור ישמע העם בדברי עמך ,וגס בך יאמי9
לעולם ,שישמע העם בדבר ה׳ אתי ומזה יוכיחן

דוקא בתרי מברי דנהרא ,וברא״ש שם דמדרבנן
אסור אפי׳ כשיכול להשיט ע״ש ־ ובחו״ק (ה׳).
רמז לציון קברות מה״ת לפ״ע כר “ ושס (•"ז).
מכה בנו הגדול עובר בלפ״ע ,ועי׳ חס׳ שמחות
פ״ג ה״ו אל ילחש לתינוק שילקהו אח״כ דשחא
יאבד עצמו לדעת ויעבור אלפ״ע ,ובקידושין (ל״ב ).שראוי הוא להאמין בו ,ובשבועות (מ'ז 0קרב
ודלמא רתח וקעבר בלפ״ע ,ונדרים (ס״ב :וב״ח לגבי דהינא ואידהן ,וכרש״י כשנגעת במשיח בשמן
ע״ה ):מלוה ברבית והלוה עוברין בלפ״ע ,וגס מלוה ] נחשבת גס אתה כמשיח וע׳ בזה בתום׳ ברכה:
שלא בעדים שם ,וחולין (ז׳ :וע״ז י״ד ).אלפני
טו) לא תעשו עול במשפט לא תשא פני דל
דלפני לא מפקדינן ,וכתבתי בזה הרבה בפר ד״י ח״א
בצדק תשפוט עמיתך ,פתח בל' רבים
(דף ס״ז :וקי״ד ,):ובח״ב (דף כ״ו :צ״ב :ות״כ“ ):
ונם כפול ,וקאי על בעלי דינים שאס יטענו שקר
ובר״ח ה׳ רוצח פי״ב הי״ד הרודף אחר חבירו
גורמים לדיין שישפוט עול ,כי ישפוט כפי הטענות,
להרגו ונמלט מחנו ,ושואל הרודף באיזה דרך הלך,
נמצא שהדיין שופט לא בצדק ,ואס הבעלי דינים ימעט
אס משיבו האמת עובר באיסור לפ״ע ,אלא חצוה
באמת ,אז הדיין יוכל לקיים בצדק תשפוט עמיתך,
להטעותו או לעשות לו מכשל שלא יוכל לרדפו
וקאי על הדיין בלשון יחיד :
מהר ,ובש״ב (י״ז י״ד) וה׳ צוה להפר עצת
ובשבועות (ל׳ ).הוי דן את חבירך לכף זכות
אחיתופל הטובה לבעבור הביא ה׳,אל אבשלום את הרעה,
(וטעות ברש״י סנהד׳ ל״ב) ,הבעש״ע
ונתן לו חושי עצה לאבשלום שעי״ז נהרג לבסוף,
ז״ל אחר בתהליס (ל״ט ט׳) מכל פשעי הצילני
כ׳ טברו מיכל המים במה שכזבה
ובפסוק
חרפת נבל אל תשימנו ,כשרואה דבר נבלה מרשע
ונתנה מכשול לאבישלוס ,דע״י שניצלו אחימען
ידין אותו לכף זכות מצד רדיפות יצה״ר עשה
ויונתן והגידו לדוד נהרג אבישלוס בזה קיימו לפ״ע,
ובזה מציל גס עצמו מדין ,וכשימצא זכות לחבירו
אך ביש סכנה להכותן העצה אינו מחויב להטעות
יהי׳ גס עליו זכות ,שאין נגזר על אדם מד
הרשע ,וכנדריס (כ״ב ).נפשך הצלת :
דין אא״כ הוא פיסק בעצמו כן ,וכאבות (פ״ב מ״ד)
ובחינוך מ׳ רל״ב לפ״ע שלא להכשיל בנ״י אל תדון את חבירך עד שתגיע למקומו בפנהד׳
לתת עלה רעה ,והק׳ מנ״ח הלא הלאו (צ״א ,):שירכיב חיגר ע״ג סומא .הנשמה וגוף
לפ״ע נס לב״ג שלא יושיט לו אבמה״ח ,ולחלק וידונס ביחד ,ובש״ב (י״ב ג׳) ולרש אין כל כי
בין איסור לעצה רמה חנלי׳ וסיים בצ״ע ,ולרש״י אם כבשה אחת וט׳ ,בנתן שבא אל דוד ואמר
בהר (כ״ה י״ז) והוא מב״ח (נ״ט ).עס ש;אתך כן אח״כ אתה הוא אותו איש ,כך ‘כשרוצים לדין
בתורה ומצות ,ובל״ס גס עכו״ס אינו בכלל עמיתו ,אדם מראין לו משמים זה עבירה באדם אחר
א״כ מפורש שרק לישראל שהוא עמיתו אסור והוא פוסק שמגיע לו עונש ,ודנים אותו בפסק
להשיא עצה רעה ולא לעכו״ם ,ומ״ע ס׳ חסידים דין שלו ,וז״ש הוי דן את כל האדם לכף זכות,
תרע״ג והבאתי לעיל בפ׳ תזריע (י״ב ד׳ ,וי״ג א׳ ,).אס תדין חבירך לזכות יהי׳ גס לך לזכות ,וז״פ
דצרעת מחלה המתדבקת ואסור לילך במקום בנ״א ,א״ת את חבירך עד שתגיע למקומו מחש שעשית
ובתוספת ברכה הביא חב״מ (ע״ה ):מלוה שלא גס אתה כחבירך ,עי׳ כהר שם טוב ח״ב ד״כ׳
כעדים פרש״י שעולה על דעתו לכפור ,ועפרד״י וז״פ מכל פשעי הצילני חרפת נבל אל תשימני׳
בא (דקט״ו ):בזה ־ וביומא (ט׳ ):חאן דחשתעי שלא אעשה להבירי לנבל וממילא אעשה לי טובה
ר״ל בהדי׳ בשוקא יהבי לי׳ עסקא בלא סהדי,
ואציל עלמי מחטא :
ולמה נקט רק ר״ל ,ולא שאר תנאים ואמוראים ,וברמב״ן בריש הסדרה כמו דיש לאדם להתקדש
עצמו בחותר לו כמו כן יש ל'
וכסנהדרין (כ״ג ).נקיי הדעת שבירושלים לא הי׳
יושבים בסעודה אא״כ יודעים מי  .יושב עמהס ,להתנהג לפמשה״ד ,וזה שמעמיד דוקא בצמצום עושה
וי״ל דאע״ג שמכיר חבירו אעפ״כ אינו יכול להיות עול במשפט ,ולא חרבה ירושלים אלא שהעמיד'
בטוח בו שתוכו כברו ,ועז״א אין אדם  .יודע
דבריהם על ד״ת :
מה שבלב חבירו( ,סנהד׳ ל״ח ).אבל ר״ל ובמשפטים (כ״ג א׳) לא תשא שמע שוא׳
הי׳ חבר ללסטיס וע״י ר׳ יוחנן שב לתורה,
ואזהרה על הדיין שלא ישחט טענת
מי׳ ב״ח (פ״ד ):וגיטין (מ״ז ).והי׳ בקי בבנ״א א׳ קודם חבירו ע״ש ברש״י ,אמרם בסנהד׳ (ז׳):
ושביעית

יום רביעי

עמודי גולה (םמ״ק)

רמט

סימן קעב

א) שלא להושיט איסור כגון כוס של  Pיין לנזיר ב) ואבר מן החי לבני נח
דכתיב
ציונים

א] עי׳ מו״ק דף ה א קידושין דף לג א ,נ״מ דף ה א דף עה נ ע״ז דף ו א אולי! דף ז כ גדה דף נו א ,עי׳ רמג״ם הל׳ ת״ת פ״ו הי״ד והי״ו אסו״ג פנ״נ ה״ו נזירות
פ״ה הכ״ג ופ״י הל״א גזלה פ״ה ה״א חובל ומזיק פ״ה הי״ג רוצח ושמירה נפש פי״ג הי״ד מלוה ולוה פ״נ ה״ו שגהדרין פכ״ג ה״נ ואנל פ״ג ה״ה ,עי׳
 pפסחים דף גג נ ע״ז דף ו  jסמ״ג לאוין קסח ,שו״ע או״ח סי׳ קסג סעי׳ ג טושו״ע יו״ד סי׳ קס סעי׳ א וסי׳ שלד סעי׳
סה״מ ל״ס רצט ,סמ״ג לאוין קסח:
מג וסו״מ סי' ט סעי׳ א וסי' ע סעי׳ א:

צביון העמודים
והנה בתענית דף כ״ד ע״א אי׳ על ר׳ יוסי דמן יוקרת,
שנעשה לו נס ונתמלא אוצרו חטים ,וכשבאה בתו
אליו להודיעו על כך אמר לה העבודה הרי הן הקדש עליך
ואין לך בהן אלא כאחד מעניי ישראל ,ע״כ .ופי׳ רש״י
ז״ל וז״ל ,משוס דמעשה נסים הוא ואסור לאדם להנות

נסתפקו האחרונים ז״ל בזה .וגס אפי׳ אילו נקט שלא
יחן ,ג״כ היה מקום להסתפק בזה ,אס עצס הנתינה הוא
האיסור ,או לא עבר עד שהלה יאכל את דבר האיסור .והרי
ע״כ צריך למנקט לשון דמשתמע שהדבר עובר מהנותן
להמקבל:

ממעשה נסיס ,כדאמר לעיל ואס עושין לו נס מנכין לו
מזכיותיו ,עכ״ל עיי״ש .והרי כאן הנס כבר נעשה מבלי
שידע ויסמוך עליו ,וא״כ אמאי לא הותר לו ליהנות מזה,
והרי כל שהנס נעשה שלא מדעתו אין מגכין לו מזכיותיו.

ב) ואבר מן החי לבני נח .הנה בחוס׳ פסחים דף כ״ב
ע״ב ד״ה ואבר ,כתבו וז״ל ,דבאמה״ח של נכרי
מיירי כדאמר בפ״ק דמס׳ ע״ז (דף ו׳ ע״ב) מדקתני לא
יושיט ולא קחני לא יתן כו׳ ,עכ״ל עיי״ש .וכתב בחדו׳
מהרש״א ז״ל ע״ז ,דלאחר העיון לא מצא שס דמדייק
מיניה דבשל עו״כ איירי מדקתני לא יושיט ,אלא מדקתני
לא יושיט ולא קחני לא יתן דייק מינה בתרי עברי נהרא,
עכ״ד עיי״ש .ואמנם בחוספו׳ הרשב״א משנן ז״ל כתב
ג״כ כדברי החוס׳ הנ״ל ,אך בסדר אחר בזה״ל ,באמה״ח
של נכרי מיירי מדקתני לא יושיט ולא קתני לא יתן ,וכן
מוכח בפ״ק דע״ז ,עכ״ל עיי״ש .ולפ״ז לכאורה דיוקא
מדקחני לא יושיט לאו ממס׳ ע״ז מייתי לה ,אלא משל
עצמו דייק הכי ,ומהך דע״ז מביא רק דשם מוכח דבשל
עו״כ מיירי .ולס "ז היה מקום לומר דבתוס׳ שם חסרה
אות אחת ,ובמקום מדקתני צ״ל ומדקתני ,וממילא מתפרש
דתרי מילי קאמרי ,חדא כדהאמר בס״ק דמס׳ ע״ז,
ועוד דייק מדקתני לא יושיט ונא קתני לא יתן ,וכמש״כ
בתוססו׳ הרשב״א משנץ ז״ל:

והנראה בזה דיתכן לומר ,שהרי שאני התם דהנידון אינו
על העבר אלא על העתיד אס ליהנות להבא ממעשה הנס,
מהחטיס שהגיעו לידו בדרך נס ,ובכל כה״ג הוי כאילו
עדיין לפני הנס הוא ,ונכנס בגדר של מנכין לו מזכיותיו:
אך לפ״ז הדרא קושיא הנ״ל ,איך הותר לרב הונא ליהנות
ממעשה הנס במה שחזר החלא להיות חמרא ,כיון
שהנידון הוא לעתיד לאחר שנעשה הנס ליהנות ממנו,
כהך דר׳ יוסי דמן יוקרת .ואולי י״ל ,דיש לחלק לענין זה
בין שני סוגי נס ,א׳ בגדר בריאה חדשה וא׳ בגדר להחזיק
הקיים .דההיא דר׳ יוסי דמן יוקרת היה בגדר בריאה
חדשה ,שנתמלא אוצרו חטיס ,ובכה״ג הוא דהוי כאילו "
ההנאה היא מלפני הנס ,דכשמשתמש בזה הוי כסומך על
הנס ,ומנכין לו מזכיותיו .אבל הך דרב הונא הוי הנס
בגדר החזקת הקייס ,שהיין שהיה לו בתחלה נתחמץ ע״ס
נס ,ושוב חזר החומץ ע״פ נס להיות יין ,והוי שוב כאילו
לא נתחמץ מעולס ,ובכה״ג לא נקרא בעת השתמשו בזה
כאילו זה לפני הנס וסומך עליו ,ובכל כה״ג אין מנכין לו

__מזכיותיו .ונש-לפאריב:טובא בהך ענינא ואכ״מ j
א) שלא להושיט איסותכברדנו האחרונים ז״ל באז55ה=ן
זו ,אס בעצם ההושטה כבר עבר על לפני עור
אפי ,אס הלה לא עבר על גוף האיסור ,כגון שנמלך ולא
שתה היין ,וכן כגון כשהמושיט חזר ולקח ממנו לפני
שהספיק לשתות ,או כל עיקר לא עבר המושיט על לפני
עור כל זמן שהלה לא עבר על גוף האיסור .והאריך
בזה בשדי חמד מערכת אוח ו׳ סי' כ״ו ס״ק א׳ והביא
מכל מה שהיה לנגד עיניו מכל אלה אשר קדמוהו לדון
בזה ,וכן האריך בזה הגר״י פרלא ז״ל ל״ת נ״ה ,ותלו
לה בסלוגתא דרבוותא ז״ל ,עיי״ש .ויש לדון בדבריהם ז״ל
בזה ,ואכ״מ .ועי׳ מש״כ אאמו״ר הגאון זללה״ה במתק

אזהרות לאוין אות כ״א .זולת מש״כ הגרי״ס ז״ל שם,
דרכינו ז״ל ס״ל כהנך רבוותא ז״ל דס״ל דבעצם ההושטה
עבר על לפני עור ,עיי״ש .ולא נתברר לי מאיין לו הא אחרי
דרכינו ז״ל סתם בזה .ומלשון שלא להושיט ליכא להוכיח
מידי ,שהרי כך הוא לשון הגמ׳ "שלא יושיט" ,ובכ״ז

אך באמת זה אינו ,דהא תינח אילו בע״ז שס היה מתבאר
כן דבשל העו״כ הוא ,וממילא היה אפשר דדיוקא
מדקתני לא יושיט של החוס׳ והר״ש משנץ ז״ל הוא.
והרי בע״ז שם להדיא ליתא מזה ,וע״כ צ״ל כמש״כ בפנ״י
לפסחים ,דהוכחתס בנויה על הך דיוקא ,דכיון דמחלק
בגמ׳ שס דאיירי דוקא בדקאי בתרי עברי דנהרא ,ממילא
מוכח דאיירי בשל עו״כ ,וא״כ ליכא לפני עור אלא היכא
שאין העו״כ יכול ליטלו מעצמו .משא״כ אי איירי בשל
ישראל שנותן לו במתנה לא שייך לחלק בכה״ג ,דאפי׳
בלאו תרי עברי דנהרא שייך לפני עור במה שהישראל
נותן לו במתנה ,דאל״כ לא היה לוקחו העו״כ מעצמו
בע״כ של ישראל ,עכ״ד עיי״ש .ורק דבפנ״י כתב כן לפי
מה שתפס בכוונת מהרש״א ז״ל לתמוה על מה שהחוס׳
הביאו ממס ,ע״ז דאיירי בשל גוי ,ובאמת כד דייקינן בלשון
מהרש״א ז״ל חזיגן דלא חמה על עיקר הדבר ,אלא

על
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לשון התוס׳ כאילו גמ׳ בע״ז שס דרשו להדיא מלשון
לא יושיט דאיירי בשל גוי ,ובאמת הדרשה שם מדיוק
לשון זה של לא יושיט היא דאיירי בתרי עברי דנהרא ,ורק
מתוך דרשה זו דייקינן דבשל הגוי איירי ,וכמו שהסביר
בפנ״י ,וגס מהרש״א ז״ל נראה דמפרש לה הכי .ואה״נ
דלשון

עמודי גולה <סמ״ק> עם צביון העמודים  -ו יצחק בן יוסף מקורביל  -שפירא ,צבי בן ישראל איסר עמוד מס (261הודפס ע״י תכנת א

רב

עמודי גולה (םמ״ק)

יום רביעי

^יצרר^כמה]

ג) דכתיב

(ויקרא יט>

סימן קעב

ולפני עור לא תתן מכשול[ .א!

ובדקיימי
הגהות הר״ף
[א] ד) וגם הוזהרנו בזה ה) שלא ליתן ו) שום מכשול עון לישראל
ולא

צביון העמודים
דלשון הפוש׳ באמת תמוה ,במש״כ "כדאמר בפ״ק דמס׳
ע״ז" ,אחרי דאין הדבר מפורש שם כן ,ואינה אלא הוכחה
משם ,וכדדייק בתוספו׳ הר״ש משנץ ז״ל שס "וכן מוכח
בפ״ק דע״ז" ,כיון דבאמת אינה אלא הוכחה;
ג) דכתיב ולפני עור לא תתן מכשול .לפי פשוטו של
מקרא לכאורה משמעוחו שלא להניח אבן נגף
לפני עור ממש ,שלא יפול בו בעברו שס .אך כבר כחב
הרמב״ס ז״ל בסה״מ ל״ת רצ״ט דאינו כן ,אלא פשוטו
של מקרא בא שלא להכשיל לכל אדם בעצה שאינה הוגנת,
ובזה נכלל גס שלא להכשיל את האדם בדבר עבירה ,עכ״ד
עיי״ש,4והן דדבר עבירה מבואר בכמה מקומות בש״ס,
והך דעצה'שאינה הוגנת הוא ע״פ התו״כ בפרשת קדושים

—

פרשה ג׳ אהך קרא ,עיי״ש .ובטעמא דפירש כן לפשטיה
דקרא ,כבר עמדו ע״ז בקרבן אהרן לתו״כ שס ,ובמנ״ח
מצוה רל״ב אות ד׳ ,והגר״י פרלא ז״ל לאוין נ״ו ,עי׳
מה שכתבו שס בזה .ובאמת כי על שימח מכשול לפני
עור ממש ,כבר הוזהרנו בקרא דולא תשים דמים בביתך,
דלא גרע שימת מכשול זה משימת דמים של סולם רעוע
וכיו״ב ,ועי׳ מש״כ הגרי״פ ז״ל שם בזה:
ורבינו ז״ל בעיקר יסוד הדברים קאי ג״כ בדעת הרמב״ס
ז״ל ,דפשטיה דקרא דולפני עור לא תתן מכשול
לא קאי לענין הנחת מכשול לפני עור ממש .אלא דאיכא
למידק במה דלא הזכיר להך דשלא להכשיל בעצה שאינה
הוגנת .ואולי י״ל ,דקאי בשיטת רס״ג ז״ל ,אשר ג״כ לא
הזכיר להך דעצה שאינה הוגנת .וכתב הגרי״פ ז״ל שם,
דס״ל דזה נכלל באזהרה דאונאח דברים מקרא דולא
תונו איש את עמיתו ,עכ״ד עיי" ש .וגס רבינו ז״ל כבר
הזכיר לאזהרה זו לעיל סי׳ קכ׳׳ 3עיי״ש .וס״ל דנכלל בזה
שלא לתת עצה שאינה הוגנת:

p

בהגהת הר״ף  :ונם הוזהרנו בזה שלא ליתן כר .כל
הגה זו בדפו׳ קוש׳ זה בהמשך דברי רבינו ז״ל.

ולפי סיגנון הדברים מתברר דמקורס הוא בשערי משובה
לרבינו יונה ז״ל שער ג׳ אות פ״א ,וכפי שצוין בנוס׳
הכח״י .ומצינו כמה פעמים שהר״ף ז״ל מביא משע״ת
לר״י ז״ל הוספת דברים על דברי רבינו ז״ל בענין הנידון,
וגם כאן כפה״נ כך הוא .ורק מה שישנו בשע״ת שם
וכבר נזכר בדברי רבינו ז״ל לא הוצרך להביא משם .אשר
על כן לא הביא משע״ת להך דכוס יין לנזיר ואמה״ה
לנכרי ,כיון שכבר נזכרו בדברי רבינו ז״ל בתחלת הסימן.
וכן לא כפל להך דמכה בנו הגדול מהן טעמא .ומתוך
כך ראוי לעמוד על כמה פרטים ,אשר לכאורה משמע

כי חזר על מה שכבר נזכרו בדברי רבינו ז״ל ,ויתבאר

בס״ד להלן על סדר הדברים:
ה) שם :שלא ליתן .בשע״ת שם הנוס׳ "שלא לזמן",
ואולי הכוונה לרמז על הך דדוקא בדקיימי בתרי
עברי נהרא ,דהזמנה מתפרש שמוסיף דבר מה שלא היה
בתחלה .והמאירי ז״ל ע״ז דף ו׳ ע״א כתב וז״ל ,אס אינו
מוצא אלא בטורח אסור להמציא לו בהזמנה ,עכ״ל עיי״ש.
ובהערות שם ציין לשו״ת כתב סופר חיו״ד סי׳ פ״ג שחידש
כן מדעתו ,עיי״ש .ויתכן דלזה נתכוון בשע״ח במש׳׳כ
״שלא לזמן״:
ו) שם :שום מכשול עוץ לישראל .איכא למידק ,מה
בא הר״ף ז״ל להוסיף על מה שכבר כתב רבינו
ז״ל כגון כוס של יין לנזיר ,וסחמא כל האיסורים בכלל.
וכזה יש להעיר גס בהמשך מש״כ הר״ף ז״ל לענין בן

נח ,ויתבאר בס״ד באות שלאח״ז ,עיי״ש .וכאן נדון רה
בהנוגע לישראל .ולכאורה היה אפשר לומר ,דהר״ף ז״ל
בא לרבות היכא דהמקבל שוגג ,שאינו יודע שזה דבר
איסור ,והיה עולה עה״ד דבכה״ג מותר לתת לו ,וממ״ל

דאינו כן ,דגם זה בכלל האיסור שלא ליתן שוס מכשול עון
לישראל אפי׳ באופן שהוא שוגג .אך זה דוחק גדול ,דאמאי
היה עולה כך עה״ד להתיר להכשיל בעבירה שוגג ,אחרי
דמ״מ עבירה היא וצריך כפרה ע״ז:
והנראה בס״ד ,לפי מש״כ החוס׳ בע״ז דף ו׳ ע״ב ד״ה
מנין שלא יושיט כו׳ ,וז״ל ,נראה דהוא הדין בכל

שאר איסורין ,אלא להכי נקט כוס יין לנזיר ,משוס דמסתמא
למישתי קא בעי ליה ,כיון דכו״ע חמרא שתו ,ושמא שכח
נזירותו ,אבל ישראל שאמר הושיט לי נבלה או חזיר או שוס
איסור ,אין לחושדו מלהושיט לו ,אבל אס ידוע לו שרוצה

לאכלו אסור להושיט לו ,עכ״ל עיי״ש .וכ״כ שאר המפרשים
הראשונים ז״ל לע״ז ,ורק דיש שהדגישו השינוי בין נזיר

לשאר איסורים ,דיתכן דנזיר אינו מרגיש כ״כ באיסור יין,
דלכו״ע שרי ולדידיה אסור ,עי׳ מש״כ שם בזה .ועכ״ס
יסוד הדברים אחד הוא ,דבנזיר אפי׳ בסתמא הוי לשם
עבירה ,לשחות היין .אבל בשאר איסורים בעינן הוכחה
שרוצה לאכול את הדבר האסור ,אבל בסתמא אינו חשוד
לעבור על האיסור:
ובביאורי הגר״א ז״ל לאו״ח סי׳ תרי״ב ס״ק י׳ דייק לה
הכי מלשון התוספתא דמאי פ״ב הי״ד ,דהכי
אי׳ התם ,עם הארץ שאמר לחבר תן לי ככר ואוכלנו יין זה
ואשתנו לא יתן לו ,שאין מאכילין טהרות לע״ה ,היה נדור
מן הככר וא״ל תן לי ואוכלנו ,אבטיח שניקר ואמר [לו] תן
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רנא

 הגהות הר״ףז) ולא להושיט לנכרי דבר האסור לו
וכן

צביון העמודים
לי ואוכלנו ,יין ונתגלה וא״ל תן לי ואשתנו לא יחן ,שאין
מאכילין את האדם דבר האסור לו ,כיו״ב לא יושיט ישראל
אבר מן החי לבני נח ולא כוס יין לנזיר שאין מאכיליו
את אדם דבר האסור לו ,ע״כ עיי״ש .וכתב הגר״א ז״ל
שם ,דדוקא בנזיר משום סחור סחור לכרמא לא תקרב,
והוא מבקש שיתן לו מסתמא למשתי קבעי ,כמש״כ התוס׳
שם ,אבל אם גדור משאר דברים מותר ליתנו לו כל זמן
שלא אמר בפירוש שיאכלנו ,דלהכי נקט בתוספתא בכולס
ואוכלנו חוץ מאלו השנים ,עכ״ד עיי״ש .ואמנם התחיל
ביין לנזיר ומסיים בשנים ,והיינו גס אבר מן החי לבן נח.
וכפה״נ כוונתו דגם בזה יש סברא דאפי׳ מבלי שיאמר
בפירוש שיאכלנו אסור לתת לו ,דבן נח סתמא לאכילה קא
בעי לה ,דאין דבר שיעכבנו מלעשות כן ,משא״ב ישראל
אינו חשוד בכן בשאר איסורים כל זמן שלא אמר בפירוש
ואוכלנו:
ולפ״ז יתכן כוונת הר״ף ז״ל כאן ,שהוסיף וגס הוזהרנו
בזה שלא ליתן שום מכשול עץ לישראל ,והיינו דלא
רק בנזיר איכא משוס לפני עור ,אלא כן הוא גס בשאר

האיסורים ,ורק דבנזיר בסתמא אסור ,ובשאר הדברים הוא
רה שלא ליתן שום מכשול עון כשיודע שאס יתן לו יעבור
הנה על האיסור ,אבל בסתמא אינו חשוד לעבור ,וממילא
מותר הוא לתת לו:
ובדרך אחרת נראה בס״ד ,די״ל בכוונת הר״ף ז״ל ,לפי
מה שנסתפקו האחרונים ז״ל ,במונע מחבירו
מלקיים מצות עשה ,אס גס זה הוי בכלל האזהרה דלפני
עור ,או אין זו האזהרה אלא בעבירת ל״ת .והאריך בזה
בשדי חמד מערכת אות ו׳ סי׳ כ״ו ס״ק ב׳ ,והביא למי
שכבר דגו בזה ,עיי״ש .ויתכן דלזה נתכוון הר״ף ז״ל כאן,
במה שכתב וגס הוזהרנו בזה שלא ליתן שוס מכשול עון,
והיינו לכלול בזה גם מגיעה מקיום מצות עשה:
עוד יתכן ,דהר״ף ז״ל בא כאן לרבות איסור דרבנן ,שלא
להכשיל אפי׳ באיסור שאינו אלא מדרבנן ,דמכשול
עון מתפרש דכולל גס איסור דרבנן .אלא דיש להסתפק
אם בכה״ג הוי הלפני עור מה״ת או מדרבנן ,דיש סברא

לומר דלא דיינינן בסוג העבירה ,ואפי׳ באיסורא דרבנן הוי

למטה מן הארכובה ויצא לחוץ ,הבהמה והעוף כשרים,
אבל האבר יש לו דין אבר מן החי מדרבנן ,ואסור למולחו
עם הבשר ,ולהושיטו לבני נח ,ונפ״מ דאס יש ספיקא
דאזלינן לקולא ,אבל מן התורה אין לו דין אמה״ח כו׳,
עכ״ל עיי״ש .ואס איסורא דלפני עור ס״ל דהוי מה״ת
גס היכא דעצס האיסור אינו אלא מדרבנן ,היה צריך
להיות סידור דבריו באופן אחר בזה״ל ,ואסור למולחו
עם הבשר ,ונפ״מ דאס יש ספיקא דאזלינן לקולא ,אבל
מה״ח אין לו דין אמה״ח ,ואסור להושיטו לבני נח,
ע״כ .ומדכא נקט הכי ,ובחדא מחתא מחתינהו לאיסורא
דלסני עור עם איסורא דלמולחו עם הבשר שאינו אלא
מדרבנן ,מוכח דס״ל דגם לפני עור בכה״ג אינו מה״ת
אלא מדרבנן:
ויתכן עוד לומר ,לפי מש׳׳כ בארחות חיים ח״ב סי׳ כ״ה
אות ג׳ וז״ל ,כתב הר׳ אהרן הלוי ,שני תלמידי
חכמים בעלי הוראה ,שהאחד אוסר והאחד מתיר ,המתיר
אובל לעצמו ומאכיל לחבירו האוסרו ,ואין בזה משוס ולפני
עור לא תתן מכשול ,ואע״ס שיודע בחבירו שאסור לו לפי
דעתו ,ודוקא כשהאיסור ניכר לו לאוסר ,דאי לא סבירא ליה
[לא] ליכול ,אבל בשאינו ניכר לא ,כדאמריגן בס׳ כל הבשר
(חולין דף קי״א ע״ב) חס ליה לזרעיה דאבא [בר אבא]
דליססי (ליה) [לי] מידי דלא סבירא לי בו׳ ,עכ״ל עיי״ש.
וכן הובא בחדו׳ הריטב״א ז״ל לסוכה המיוחס להרשב״א
ז״ל דף י׳ ע״ב ,עיי״ש .וזה יתכן כוונת הר״ף ז״ל כאן,
לרבות דגם בכה״ג שהמאכיל סובר דמותר אסור להאכיל
למי שסובר לאסור ,באופן שהאיסור אינו ניכר ,וכדעת
הרא״ה והריטב״א ז״ל:
ז) שם  :ולא להושיט לנכרי דבר האסור לו .כבר
כתבנו באות הקודם לתמוה ,מה בא הר״ף ז״ל
לרבות בזה ,לאחר שכבר כתב רבינו ז״ל אבר מן החי לבני
נח ,וסתמא משמע דהוא הדין כל מה שבן נח מוזהר
עליו .והנראה בס״ד דיתכן דהר״ף ז״ל בא לרבות בזה,
דלא תליא האיסור להבן נח לאיסורו של הישראל ,אלא
כל שהדבר אסור להנכרי לאכלו אסור לישראל להושיט לו
אפי׳ כשהוא מותר להישראל ,וכגון בהמה שנשחטה ועודה

הלפני עור מה״ת .אן גס יש סברא לומר דליכא חומר
בהלפני עור יותר מעצם העבירה ,וכל שגוף האיסור אינו
אלא מדרבנן ,ה״נ הלפני עור אינו אלא מדרבנן .ועי׳

מפרכסת ,דלהישראל בשחיטה תליא כיון שנשחטה הותרה,
ולהנכרי במיתה תליא הוי כאבר מן החי לדעת רב אחא בר
יעקב בחולין דף ל״ג ע״א ,עיי״ש ,וכיוו דלהנכרי אסור
יש בזה משוס לפני עור שאסור להישראל להושיט לו .וזה

והנה מהר״ס שיק ז״ל בביאורו לתרי״ג מצות מצוה רל״ג

נראה דיוק לשון הר״ף ז״ל "דבר האסור לו" ,דחבח לו

אות ו׳ כתב דכל כה״ג הוי הלפני עור מה״ת .ומהרש״ל
ז״ל ביש״ש חולין פ״ד סי׳ י״ז הביא בשם רביגו ז״ל

בא לפרש דתלוי הדבר רק בו בהגכרי .וכבר רצה בשו״ת
אמונת שמואל סי׳ י״ד לחדש כן בישראל ,דכל שהדבר
מותר להמושיט אין בזה משום לפגי עור ,ושאני נזיר שגס
המושיט יכול להיות גזיר ,עכ״ד עיי״ש .וכבר השיגו עליו
הבאים אחריו ,דאין הז־בר תלוי אלא בהמקבל ,שאס אסור
לו

מה שהאריך בזה בשדי חמד שם סי׳ כ״ו ס״ק כ״א.

דבכה״ג הוי מדרבנן ,והובא בש״ך יו״ד סי׳ נ״ה ס״ק
י״א ,עיי״ש .וכפה״ג דייק לה הכי בדעת רבינו ז״ל,
ממש״כ להלן סי׳ ר״א וז״ל ,והיכא שנשבר העצס כו׳ אבל
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הגהות הר״ף
ח) וכן אם בא ט) הנכרי  pליקה י) לבונה או יא) שערה מישראל
ציונים

ג] ע״ז דף יג כ סמ״ג לאמן מה ,מושו״ע יו״ד סי׳ קנא שעי׳ א:

צביון העמודים

י*

־־

לו איכא משוס לפני עור ,עי׳ מה שכתבו בזה .ועכ״פ
בנכרי מצא הר״ף ז״ל לנכון לפרש להדיא לאפוקי מסברא
זו ,אלא הכל תלוי רק בהמקבל ולא בהמושיט:
והנה במה ללפנינו מכאן על סוף ההגה ,בכת״י זה בנוס׳
מקוצרת בזה״ל ,וגס לפני נכרי בדבר למכור לו שעוה
ולבונה לתקרובת ע״ז או ספרי מינות כלפי׳ הר״ר יונה
זצ״ל ,ע״כ[ .עי׳ מש״כ באות שלאח״ז] .והכוונה ,לכמו
בישראל שכתב לעיל "שלא ליתן שום מכשול עון לישראל",
ופרישנא באות הקולס ,לבא בזה לכלול כל שאר האיסורים,
שלא לחלק מכוס יין לנזיר ,עיי״ש ,כך הוא גס בבן נח ,לכמו
לאסור ליתן לו אמה״ח ,כן לא למכור לו שעוה ולבונה
לתקרובת ע״ז ,ולא למכור לו ספרי מינות:

אך א״כ יקשה מהא דוכולן מוכרין להן חבילה ,למשמע
לרק בכה״ג הוא למותר ואפי' שלא לכומר .ומתוך
כך מצינן לפרושי כוונת התוס׳ ,למש׳׳כ גבי ספרים פסולים
לגס לעו״כ שאינו כומר אסור ,קאי גס ארישא אהך
ללבונה ,לג׳׳כ לנכרי שאינו כומר אסור .וכן נראה בלעת
רבינו ירוחם ז״ל נתיב י״ז ח״ה ,למפרש לה הכי בכוונת
התוס׳ .שכתב שם ת״ל ,בזה״ז שנהגו להקטיר לבונה
לע״ז ואסור למוכרה לגלח או לכומר ,כך כתבו בחוס׳
בע״ז .ונ״ל לה״ה לגוי או לגויות הקלשות שרגילות חליר
לקנותן להקטיר לע״ז ,עכ״ל עיי״ש .ואס ללעת התוס׳
לגוי שאינו כומר מותר ,הרי לאחר שהביא רבינו ירוחם
ז״ל ללעת התוס׳ דלכומר אסור ,היה צריך לפרש דלדידהו
לגוי בעלמא שאינו כומר מותר ,ושלעת עצמו אינו כן ,להוא
הלין לגוי בעלמא אסור .ומדלא נקט הכי ,ע״כ למפרש
לגס ללעת התוס׳ כן הוא לגס לגוי בעלמא אסור ,משוס
שמא ימכרנו או ימסרנו לכומר ,ורק ללא נחתו לפרש
כן להדיא ,וסמכו על שפירשו כן לענין ספרים הפסולים.
וע״ז בא רבינו ירוחם ז״ל לפרש לגס לגוי בעלמא שאינו
כומר אסור ,משוס לסתמא ימסרנו לכומר ,ולא ס״ל לחלק
בין לבונה לספרים הפסולים:

ח) ישם :וכן אם בא הנכרי ליקה .בפשוטו היינו שהנכרי
בא אליו לבקשו למכור לו .וכש״כ שלא להציע לו
לתנות ממנו .ובכת״י הנוס׳ רק "למכור לו" .ולפ״ז מתפרש
שנא להציע לו לקנות ממנו ,אבל אס בא הנכרי אליו ליקח
ממנו אולי יתכן לליכא איסורא .וצ״ע:
ט) שם  :הנכרי .לאו לוקא הכומר ,אלא גס כל נכרי
שאינו כומר אסור למכור לו כל זמן שאין הוכחה
שקונה שלא לשס הקרבה לע״ז ,וכלמוכח מהא לאי׳ בע״ז
לף י״ל ע״א ,תנא ומכולן מוכרין להן חבילה ,וכמה
חבילה ,פי׳ ריב״ב אין חבילה פחות משלשה מנין ,ע״כ.
ופי׳ רש״י ז״ל וז״ל בל״ה שלשה מנין ,משקל שלשת מנין,
להא ולאי לסחורה הא מכוין ,עכ״ל עיי״ש[ .ועי׳ מש״כ
בס״ל להלן באות שלאח״ז] .הרי דליכא התירא אלא רק
במלת המניה ,אשר בזה ניכר שאינו קונה לשס הקרבה
לע״ז .אבל נפ״מ בין כומר לנכרי שאינו כומר ליכא .וגס

י) שם :לבונה .במשנה הכי איתא סתמא ,ומפרש בגמ׳
אמר ר״י אמר רשב״ל לבונה זכה ,ע״כ עיי" ש.
ובטור יו״ד סי׳ קנ״א כתב ת״ל ,וכל לבונה אסורה בין
זכה בין שאינה זכה ,ע״כ עיי״ש .וכתב בלח״מ בהל׳ ע״ז
פ״ט ה״ז ,לאפשר שהיה לו להטור גירסא אחרת בגמ׳,
עכ״ל עיי״ש .אך כבר כתב בב״ח לטור שם ,לאע״ם
שבגמ׳ מפורש לבונה זכה ,מ״מ האילנא לאין מקפילין

בלשון המשנה שס במקור האיסור למכור לא נזכר כומר
כלל ,עיי״ש:
והנה בתוס׳ שס לף י״ל ע״ב ל״ה חצב ,כתבו וז״ל ,כתב

אפי׳ אינה זכה אסורה ,עכ״ל עיי״ש .והובא בש״ך שם
סק״ל ,עיי״ש .וזהו כנראה טעמא להר״י והר״ף ז״ל
לנקטו לבונה סתמא ,לפי מה שאין מקפילין בזה:

ר׳ ברוך בר׳ ,כיון לשאר לברים פירושן אסור ,א״כ
אסור לעולם למכור לכומר עו״כ לבונה להוי כמו פירושן,
ללבר ברור הוא ללתקרובת בעי ליה ,ועובר משוס לפני
עור כר ,והכי נמי ספרים פסולים הראויס לתיפלה בבית
עכ״ו אסור למכור להס לכומריס ,לעובר משוס לפני עור,

יא) שם  :שעוה .בתוס׳ לף י״ל ע״ב ל״ה חצב ,כתבו
רזה אסור רק ביום אילם ,וכן הוא בטור
ובשו״ע .והרמ״א ז״ל הוסיף בשם המרלכי ז״ל גס יום
שלפניו ,עיי״ש .ועכ״פ בשאר ימות השנה מותר .ורבי׳ יונה
והר״ף ז״ל כאן סתמו בזה ,ומשמע דס״ל לכל השנה בכלל.
ויתכן להלבר תלוי לפי מקומו ושעתו של כל אחל מהם.

ואף לעו״כ שאינו כומר אסור ,למלאי יתננו או ימכרנו
לכומר ,עכ״ל עיי״ש .והיה אפשר לכאורה לומר להא
לכתבו גבי ספרים לעו״כ שאינו כומר ג״כ אסור מפני

וצ״ע:
והנה גרות וחתיכות שעוה תרי מילי נינהו ,וכמבואר

שיעבירנו לכומר ,ולא כתבו כן גם גבי לבונה ,בדוקא הוא,

בתום׳ שם דף נ׳ ע״ב ד״ה (בע״א) בעינן ,לנרות

לגבי ספרים הרי עו״כ שאינו כומר אינו יכול להשתמש
בו ,וא״כ מסתמא כד הוא לימכרנו או ימסרנו לכומר,
ולהכי עבר המוכר בלפני עור .משא״כ לבונה ,הרי אפשר
להשתמש בו גס לצרכים אחרים ,ולהכי כשמוכר לנכרי
שאינו כומר לא עבר אלפני עור:

נסתפקו אי הוי תקרובת ע״ז או נוי ע״ז ,וחתיכות שעוה
אפי׳ נוי לא הוי ,עיי״ש .וכן מתבאר בהגהת הר״ף ז״ל לעיל

עמודי גולה <סמ״ק> עם צביון העמודים  -ו יצחק בן יוסף מק

סי׳ ס״ח ,עיי״ש ובמש״כ שם אותיות ה -ט בס״ד .והר״ף
ז״ל כאן שלא הזכיר נרות רק שעוה סתם ,והיינו חתיכות,
א״כ איכא למידק מאי שייך בזה ענין לפני עור ,ואסור
למכור
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רנג

סימן קעב

טו) ובדקיימי ד! בתרי עברי נהרא
וגם
הגהות הר״ף

יב) להקריב לעכו״ם לא ימכרם לו וכן לא ימכור לנכרי ספדי מעין יג) ולא יכשילהו באחד מן הדברים יד) שהוזהרו בה
בני נח:
ציונים

ד] ע״ז דף ו ג סמ״ג לאדן קסח:

צביון העמודים
למכור להם .ואולי כיון דשה מחזק אותם לע״ז אפי׳ רק
בעקיפין ,לכן מפני חומר ע״ז הסמיכו את זה לכאן:
יב) שם :להקריב לעכו״ם .אין לפרש להכוונה שקונה
בפירוש לשם הקרבה לע״ז ,דהנה במקור הדברים
בע״ז דף י״ג ע״ב הכי אי׳ ,אלו דברים אסורים למכור
לעו״כ ,אצטרובלין ובנות שוח ופטוטרות ולבונה כר ,ע״כ.
ובגמ׳ שם דף י״ד ע״א ,תנא ומכולן מוכרין להן תשלה,
וכמה חבילה ,פי׳ ריב״ב אין תשלה פחות משלשה מנין,
ופריך וליחוש דלמא אזיל ומזבן לאחריני ומקטרי ,אמר
אשי אלפני מפקדיגן ,אלפני דלפני לא מפקדינן ,ע״כ .ופי׳
רש״י ז״ל ח״ל ,שלשה מנין ,משקל שלשה מנין ,דהא ודאי
לסחורה קא מכוין ,אלפני מפקלינן ,על לפני עור אנו
מצווין שלא לימן מכשול בדבר האסור לו כו׳ .אלפני
דלפני כגון הכא דהאי ודאי לא לעבודת כוכשס קבעי,
ומשום דלא ליזדבן איהו לאחריני ומקטרי לא מפקדינן
למיסר ,עכ״ל עיי״ש .ואס נימא דגם בסתמא כל זמן
שאינו בפירוש שקונה לשם המרבה לע״ז מותר למכור
לו ,יקשה למה הוצרכו בגמ׳ נומר דבקונה תשלה הוא
דמותר למכור לו ,דמשמע דרק באופן זה הוא דמותר,
הא גס בכמות מצומצמת סתמא מותר .אלא ע״כ דגם
באופן שאינו מפרש להדיא דלשס הקרבה לע״ז הוא אסור
למכור לו ,דאמרינן דסתמא לשם ע״ז הוא ,ולא הותר
למכור לו אלא רק באופן דמוכח מעצם כמות המכירה
שאינו קונה לשם הקרבה לע״ז .וזהו רק בקונה תשלה,
דאין אדם קונה לשם הקרבה בכמות כזו .וע״כ דקונה
לשם מסחר ,ומש״ה מותר .אבל קונה כמות קטנה ,אשר
בדרך כלל מקרישס בכמות כזו ,אפי׳ קונה סממא ואינו
מפרש לשם מה הוא קונה ,אמריכן לסתמא לשם הקרבה
לע״ז הוא ,ואסור:
עוד נראה משאר ממוך סוגית הגמ׳ הזו ,דלא נקרא לפני
דלסני אלא רק באופן דהראשון לא קנה לשם הקרבה
לע״ז ,ורק יתכן שימכור למי שיקנה לשם הקרבה ,ורק
דאין הכרח שיהיה כך ,ולכן נקרא לפני דלפני .אבל באופן
דהראשון קונה לשם הקרבה לע״ז ,אפי׳ ימסור לאחרים

דבדקיימי בתרי עברי נהרא .ואם אינו ט״ס ,יתכן דב׳ נוס׳
אלו תליא בהך פלוגתא .דלהנוס׳ דליתא הוא משוס דקאי
בשיטת הני רבוותא ז״ל דמדרבנן מיהא אסור ,וממילא
למעשה בכל גוונא אסור ,ולא נחית לפרש באיזה אופן הוי
מדאורייתא ובאיזה אופן הוי מדרבנן .ולנוס׳ שלפנינו הוא
י-משוס דס״ל כהני רבוותא ז״ל דליכא איסורא כלל אפי׳
מדרבנן ,ולכן נקט הכי סתמא ,ולא הזכיר כלל דמדרבנן
מיהא אסור ,משום דס״ל דבאמת אה״נ דליכא איסורא
כלל אפי׳ מדרבנן:
אלא דיש לדון בזה ,לפי מש׳׳כ בש״ך יו״ד סי׳ קנ״א
ס״ק ו׳ דליכא פלוגחא בין הראשונים ז״ל בהך
דינא ,דמה שכתבו דמדרבנן אסור אפי׳ בדלא קיימי בתרי
עברי נהרא מיירי בישראל ,ומה שכתבו דליכא איסורא כלל
מיירי בבן נח ,שאין אגו מצווין להפרישו מאיסורא ,עכ״ד

שהם יקריבו ,אין זה נקרא לפני דלפני ,אלא לפגי הוא

עיי״ש .ואין זו דעת רבינו ז״ל כאן ,שהרי לאשר שהביא

דהוי .והארכתי שה בס״ד במק״א ואכ״מ:

יג> שם :ולא יכשילהו באחד מן הדברים כר .איכא
למידק מה בא לרבות בזה ,לאחר שכבר שמענו
שלא להגיש לו אבר מן החי ,ובכח״י באמת כ״ז ליתא.
ואולי י״ל ,דבמה שכתב שלא להגיש לו אבר מן החי,

מיירי שהבן נח יודע שזה אסור לו ,ואין חושש לאיסורו,
ורוצה שהלה יושיט האיסור אליו .ובא הר״ף ז״ל לרבות
דגם באופן שהבן נח אינו יודע שהדבר אסור לו ,אסור
להכשילו בדבר האסור אפי׳ כשיעבור ע״ז בשוגג .והוצרך
להשמיענו הדבר בבן נח ,אבל בישראל פשיטא דאסור
להכשילהו אפי׳ באיסור באופן שיהיה שוגג בדבר .עי׳
מש״כ בס״ד לעיל אות ו׳:
יד)

שם :שהוזהרו בה בני נח .בכת״י נוסף "כדפי׳
הר״ר יונה זצ״ל" .והוא בשערי תשובה שער
ג׳ אות פ״א ,עיי״ש .וכבר ציינתי כן באות ד׳:

טו) ובדקיימי בתרי עברי נהרא .הא לאו הכי ליכא
איסורא דאורייתא דולסני עור וגו׳ .ונחלקו
הראשונים ז״ל אס מדרבנן מיהא איכא איסורא ,או ליכא
איסורא כלל אפי׳ מדרבנן .והתוס׳ בשבת דף ג׳ ע״א ד״ה
בבא ס״ל דאיכא איסורא ,ובע״ז דף ו׳ ע״ב ד״ה מנין
ס״ל דליכא איסורא ,עיי״ש .ועי׳ בטו״א לחגיגה חלק
אבני מלואיס דף י׳ ע״א ,ובשו״ת משיב דבר לאא״ז
הגאון הנצי״ב ז״ל ת״ד סי׳ ל״א ול״ב ,מה שכתבו בזה.
ובין הראשונים ז״ל איכא דסברי הכי ואיכא דסברי הכי.
והנה בדפו׳ קוש׳ ליתא כאן בדברי רבינו ז״ל הך תנאה

להך דולפני עור גס לגבי ישראל וגס לגבי בן נח ,כתב
ע״ז להך תנאה דדוקא בדקיימי בתרי עברי נהרא .וכתבנו
דהוא משוס דס״ל דאפי׳ מדרבנן ליכא איסורא ,ומתבאר
לפ״ז דאפי׳ בישראל ליכא איסורא .וזהו לסי נוס׳ שלפנינו.
ולפי הגוס׳ בדפו׳ קוש׳ דליתא להך מגאה דדוקא בדקיימי

בתרי
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טז> וגם אמרו רבותינו ה] כי הוזהרנו בזה

יז>
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שלא להכות בנו גדול

פן
ציונים

ה] מו״ק דף יו א ,רמנ״ס הל׳ ממרים פ״ו ה״ט ,סמ״ג עשי( קיג ,טושו״ע חו״מ סי׳ רמ סע,׳ כ:

צביון העמודים
בתרי עברי נהרא ,וכתבנו דהוא משוס דמדרבגן מיהא
_ איכא איסורא ,ומתבאר דאפי׳ בבן נח מדרבנן מיהא איכא
איסורא:

טז> וגם אמרו רבותינו כי הוזהרנו בזה שלא להכות
כף .פשטות לשון זה מורה כי גס זה הוי בכלל

אזהרת הכתוב ,דהוי איסור מן התורה .ובכת״י "וגס" וכן
"כי הוזהרנו בזה" ליחא ,וקישור הדברים הוא "ואמרו
רבותינו שלא להכות כו ,",ולפי נוס׳ זו יתכן הכוונה
דאינו איסור מה״ת ,וגזרת חכמים מדרבנן הוא .ועי׳
מש״כ בס״ד באות שלאח״ז:

יז) שלא להכות בנו גדול .מקור הך דינא הוא במו״ק
דף י״ז ע״א ,דהכי אי׳ התם ,דאמתא דבי רבי
חזיתיה לההוא גברא דהוה מחי לבנו גדול ,אמרה ליהוי
ההוא גברא בשמתא דקעבר משוס ולפני עור לא תתן
מכשול ,דתניא ולפני עור לא תתן מכשול במכה לבנו
גדול הכתוב מדבר ,ע״כ .ושם לעיל מיניה אי׳ ,שפחה
של בית רבי לא נהגו חכמים קלות ראש בנידויה שלש
שנים ,ע״כ עיי״ש .והנה ביד מלאכי סי׳ שס״ז הביא
להן עובדא דאמתא דבי רבי ,ומה שפי׳ רש״י ז״ל וז״ל

O

בד״ה דקא עבר משוס ולפני עור לא תחן מכשול ,דכיון
דגדול הוא שמא מבעט באביו ,והו״ל איהו מכשילו ,עכ״ל
עיי״ש .והוכיח מזה ביד מלאכי שם ,דמיד שהאב מכה
לבנו גדול ונתן המכשול לפניו ,אז עובר משוס ולפני עור
לא תתן מכשול ,הגס שאפשר שבגו לא יבעט בו ולא
יכשל ,עכ״ד עיי״ש .והעיר בשדי חמד מערכת ר סי׳

כ״ו ס״ק א׳ ,דאף דמשמע דביד מלאכי מוכיח כן רק ע״ס
דברי רש״י ז״ל ,אך האמת יורה דרכו דמגוף האמור בגמ׳
יש להוכיח כן ,מדקפצה ושמחתו אף שלא ראתה שבעט
באביו ,דאס המעשה היה שראתה כן שהבן בעט באביו
לא היו בגמ׳ משמיטים הדבר ,כיון שבו תלוי עיקר הדין,
וע״כ דלא ראתה אותו לבעוט ואפ״ה שמחתו ,ומוכח

דגם אס לא יעבור זה על העבירה עובר המכשיל משוס
ולפני עור לא תתן מכשול ,עכ״ד עיי״ש:
ובשם ס׳ יד דוד בחדו׳ למו״ק הביא בשד״ח שם ,שכתב
דאף דודאי הא דתניא ולפני עור לא תחן מכשול

במכה בנו גדול הכתוב מדבר ,היינו אף אם אין בגו בועט
באביו ,דאס בועט פשיטא ,דמ״ש משאר גורס לחבירו
לעבור עבירה ,ומיהו אינו אלא מדרבנן ואסמכתא בעלמא,
עכ״ד עיי״ש .וכתב כן רק דרך פירוש ,ולא נכנס בבעיא
הנ״ל .ורק בשד״ח שס כתב דלפ״ז מאי דאמתא דרבי
שמתיה הוא משום דקעבר אדרבנן ,אבל מדאורייתא ודאי
לא עבר כל דלא עביד אידך איסורא .אך מדברי הפר״ח
באו״ח סי׳ תצ״ו ס״ק א׳ מוכח ,דמפרש דהך דמו״ק
הכוונה לאיסור דאורייתא ,עכ״ד בשד״ח שס ,עיי״ש:
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ויתכן אולי לתלות הדבר בב׳ נוס׳ בדברי רבינו ז״ל כאן
שהבאנו באות הקודם ,במה דלפנינו אי׳ בזה״ל,
וגס אמרו רבותינו כי הוזהרנו בזה שלא להכות בגו גדול
כו׳ ,עכ״ל .ובכת״י הנוס׳ רק ואמרו רבותינו שלא להכות
בנו גדול כו /ותיבת "גם" וכן תיבות "כי הוזהרנו בזה"
ליתא .ולפי נוס׳ זו שבכת״י יתכן הכוונה דהוא רק מדרבנן,
כי אמרו רבותינו לאסור הדבר .והטעם ,דמדאורייתא אינו
אסור עד שבנו יבעט בו ,וכדמפרש ואזיל פן יהיה לו
למכשול כו׳ ,שאינו אלא חששא בעלמא ,וכל זמן שלא
הגיע לידי כך לא עבר אלפני עור .אבל לפי הגיס׳ שלפנינו
מתבאר בפשיטות דרבותינו ז״ל רק פירשו דגם הך דשלא
להכות בנו גדול הוי בכלל האזהרה מן התורה דלפני
עור .ואף דאינו אלא חששא וכדמפרש ואזיל פן יהיה לו
למכשול כר ,ואינו ודאי שיהיה כך ,אפ״ה כבר‘עם ההכאה

עבר אלפני עור:
והנה הגר״י פרלא ז״ל ל״ת מ״ה נחית ג״כ לראיה מהך
עובדא דאמתיה דרבי ,דאפי׳ הלה לא נכשל ע״י
המכשיל בכ״ז עבר המכשיל על לפני עור .אלא שכתב דיש
לדחות ,דכיון דהבן גדול הוא ,סתמא דמילתא מתקצף
על אביו וחזי ביה בישות ,ובזה גופא עבר הבן על כבוד
ומורא דאב ,אע״פ שאינו מבעט באביו במעשה או בדבור,
וממילא עבר האב בלפני עור .איברא דמפירש״י והריטב״א
ז״ל שם לא משמע הכי ,מ״מ מעיקר הסוגיא שם אין
הכרע ,דשפיר י״ל כדכתיבנא ,עכ״ד עיי״ש .והמשמעות
בפי׳ רש״י ז״ל הוא כמו שהבאנו בשם היד מלאכי ,דדייק
הכי בלשון רש״י ז״ל .וכן לשון הריטב״א ז״ל ,במה שפירש
וז״ל ,שיש לחוש שיתריס .כנגדו בדבור או במעשה ,עכ״ל
עיי״ש .והיינו דאינו אלא ספק ,כי יש לחוש לזה ,ואפ״ה
כבר עבר אלפני עור:
אך גס מש״כ הגרי״ס ז״ל לדחות הראיה מעובדא זו
דאמתא דרבי ,נראה דיש לזה מהלכים בין הראשונים
ז״ל ,והוא בשיטה לתלמידו של רבי׳ יחיאל מפריש ז״ל
למו״ק ,במה שפירש טעמא דמכה בנו עבר אלפני עור
בזה״ל ,שגורם לו לסרב כנגדו ויכשל בכבוד אביו ,עכ״ל
עיי״ש .ונראה הכוונה ,דמיד עם הכאת האב לבן מתעורר
בלבו של הבן הרגשה לסרב כנגדו ,וממילא תו במה שאח׳׳כ
אינו נשמע לו ואינו מכבדו ,דהוי תוצאה מההרגשה במה
שחושב לסרב כנגדו ,הוי כאילו מיד אינו מקיים מצות
כבוד .ויתכן לפ״ז ,דאפי׳ אם אח״כ חזר בו ונשמע לאביו
בראוי ,מ״מ במה שחשב תחלה עם ההכאה לסרב כנגדו,
כבר עבר על האיסור ,ולא מיקרי מניעה ממצות עשה
גרידא ,אלא עבירת איסור .אשר בזה יתבאר דאין להוכיח
מדברי הר״י מפרי״ש ז״ל ,לומר דס״ל דאפי׳ במונע
מהיום מצות עשה עבר אלפני עור ,מדכתב ד״יכשל בכבוד
אב
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אב" שהיא מצוח עשה .וכבר דנו בזה האחרונים
עי׳ מה שכחבו בזה ,וע״ע מה שכחבנו בס״ד לעיל אוח
ו׳ בדרך אחד .אך לפמ״ש ליכא הוכחה מכאן ,דבאמת אין
הכוונה לגוף מצות כבוד אב ,אלא מה שמיד מסרב כנגדו
בלבו ,סירוב כזה שיכול למנעו ממצוח עשה דכבוד אב,
והעבירה היא מיד עם הרגשת הסירוב כנגדו:
והנה רש״י ז״ל בקידושין דף ל׳ ע״א בד״ה משיתסר,
בלשון השני כחב וז״ל ,בשעה שעוד ידך תקיפה
עליו הוי זהיר ללמדו תוכחות ,ואיזה זמנו ,משיתסר ועד
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עשרים ותרתין ,בציר משיתסר אין בו דעת לקבל תוכחות כל
כך ,ואל תכביד יסורין ותוכחות ,ויותר מעשרין ותרחין יש
לחוש שלא יבעט ,עכ״ל עיי״ש .וסתמא דיסורין מקט היינו

דברי מוסר ,וכמו תוכחות ,ושתי דרגות בדברי תוכחות הן.
אבל הכאה בכל זמן אסור .וכן מבואר בס׳ האגודה לקידושין
פ״א סי׳ כ״ו ,שכתב וז״ל ,ובקו׳ מפרש פי׳ לשון אחר
ליסרו ללמוד ,מיהו צריך ליזהר שלא להכות בגו הגדול,
עכ״ל עיי" ש .ובין אס הך מיהו צריך ליזהר כו׳ מביא ג״כ
בשם רש״י ז״ל ,ובין אס מפרש כן אליבא דרש״י ז״ל,
ועכ״ס מבואר דלרש״י ז״ל הכאה בכל זמן אסור אפי׳
לשם תוכחה .ורק בדברי מוסר ותוכחה יש לחלק בין עד
היותו בן כ״ב שנה דמוחר ,ובין לאחר זמן זה דאסור .ואף
דלענין שניהם ישנה אותה החששא דשמא יבעט ,מ׳׳מ יש
נם״מ לפי מהותן ,דבהכאה ישגה זו החששא גס לפני
היותו בן כ״ב שנה ,אבל לעגין דברי תוכחה אין לחוש
שמא יבעט אלא מאז היותו בן כ״ב שנה ,ולא לפני זה:
ודעת ר ׳י הזקן ז״ל בתוספותיו לקידושין שם אינו כן,
שכתב וז״ל ,ואית דמפרשי ידך ממש ,כלומר הכהו
דרך תוכחה ,והא דאמרינן לפני עור לא תתן מכשול לאזהרה
למכה בנו גדול ,איירי דוקא במכה והולך ,ומטיל [בו] יצר
הרע ,עכ״ל עיי״ש .וע״כ דהך דמכה בנו הגדול ,ג״כ
איירי על דבר תוכחה ,דאס לא כן והך ומטיל בו יצה״ר
הוא משוס דמכהו הכאה בעלמא שלא לשם תוכחה ,הרי
במקום "במכה והולך" הו״ל למנקט "שלא לשם תוכחה",
כיון דזהו כל עיקר יסוד הדברים .ועוד דאי איירי שלא
לשם תוכחה הרי עובר על האזהרה דלא יוסיף פן יוסיף,
דלא גרע הבן מאילו מכה איש אחר .ועי׳ מש״כ בס״ד
לעיל סי׳ פ״ד אות ו׳ .וע״כ דהכוונה כאן דמכהו על
דבר תוכחה .ומפרש הר״י הזקן ז״ל ,דאפ״ה יש בזה
תנאי מסוים ,וכדמפרש ואזיל ,דרק הכאה אחת מותרת,
ולא מכה והולך:

ואמנם הך "מכה והולך" ,בין אם נאמר דפירושו הוא
שהדבר מזדמן הרבה פעמים ,לאפוקי אס הדבר
הזדמן רק פעם אחת אפי׳ אס בזו הפעם מכהו הרבה
הכאות ,בכ״ז שפיר דמי ,ובין אם נאמר דפירושו שהדבר
אמנם מזדמן הרבה פעמים ובכל פעם מכהו הרבה הכאות,
לאפוקי אס בכל פעם מכהו רק הכאה אחת ,דבכה״ג שפיר

דמי .ובהך דמו״ק בעובדא דאמתא דבי רבי ,משמע שהדבר
היה רק פעם אחת ,דאס לא כן הרי היה מתפרש בגמ׳
דהוה מחי והדר מחי ,דמשמעו כמה פעמים ,ומדלא פירשו

כן בגמ׳ ע״כ דהיא ראתה הדבר רק פעם אחת .ונצטרך
לפרש דמחי היינו הרבה הכאות ,דאם רק הכאה אחת
הרי ליכא איסורא .ועכ״ס בכל אופן שנפרש לשון "מכה
והולך" שבדברי ר״י הזקן ז״ל ,חידוש גדול הוא לומר
דבכה״ג ליכא למיחש למידי אשר ממילא ליכא איסורא,
וסתמא משמע דבכל גוונא אסור:
ואולי י״ל ,דכמו דלדעת רש״י ז״ל ,דנתבאר לעיל דגם
במוסר ותוכחת דברים יש מקום לחוש שמא יבעט,
אשר מתוך הך חששא אסור להכותו ,בכ״ז צריך ליסרו
ולהוכיחו ,שהרי צריך להדריכו לדרך ישרה .ה״נ דעת הר״י
הזקן ז״ל ,ביסוד הדבר צריך לבחור את הרע במיעוטו ,כי
לפעמים לא סגי בתוכחת דברים ,וצריך גס להכותו לתועלת
ההדרכה ,אבל זה רק הכאה אחת ,ולא יותר:
ואגב ,שמענו דעת ר״י הזקן ז״ל ,דשיעור "גדול" האמור
בהך דינא דהכאה לבנו גדול ,הוא באותו הזמן
שלקטן מותר להכות כדי לחנכו ,דהיינו עד בן כ״ב או
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כ״ד שגה ,דבהכי מיירי גמ׳ בקידושין שם .דאי הוה
מפרש דגדול מיירי ביותר מזה ,לא הוי קשיא ליה מידי,
ולא היה צריך לחלק במדח ההכאה .אלא כמש״כ בשיטה
לתלמידו של הר״י מפריש ז״ל למו״ק ,שמחלק לפי גודל
שנותיו:
והגה בפסקי תוס׳ מו״ק פ״ג אות ע״ו כתב בזה״ל ,אחד
הכה לבנו קטן יוחר מדאי ונדוהו ,עכ״ל עיי״ש .ויש
שהגיהו דבמקוס קטן צ״ל גדול ,והוא ע״ס הגמ׳ במו״ק
הנ״ל .אך בחדו׳ הגרע״א ז״ל ליו״ד סי׳ ר״מ לסעי׳ כ׳
הביא לזה ובלשון קטן בלי כל הגה .ומשמע דגם בקטן יש
קסידא שלא להכותו .והנראה בס״ד ,דאפי׳ לדעת הר״י
הזקן ז״ל דלגדול מותר הכאה אחת לחינוכו ,ולקטן מותר
הכאות הרבה ,מ״מ יש לזה מדה מסוימת ,והיינו רק כדי
הצורך ,אבל מה שיותר מכדי הצורך הוי יותר מדאי ואסור.
וצריך לדקדק בזה שיהיה רק כדי הצורך:
יה) פן יהיה לו למכשול ולפוקה .לשון ספק ,שמא יגיע
לידי כך .ומתבאר כפי׳ רש״י וסיעתו ז״ל .ובכת״י
ליתא ,ובמקום זה שם הנוס׳ "שגורס לו" .והוא לשון
ודאי .ויתכן לסי נוס׳ זו ,דקאי בשיטת רבי׳ יחיאל מפריש
ז״ל ,כסי שנתבאר בס״ד באוח י״ז - .והנה בכת״י התחלח
ההגה היא משגורס לו כו׳:
יט) לחטוא בלשונו להקלות אביו .מלשון המקרא
בפרשת כי תבא (כז טז) ארור מקלה אביו
ואמו וגו׳ ,והוא מלשון בזיון ,עי׳ במפרשי התורה שם .והוא
כעין סי׳ רש״י ז״ל במו״ק שכתב וז״ל ,דכיון דגדול הוא
שמא מבעט באביו ,עכ״ל עיי״ש .ובסי׳ רש״י ז״ל למו״ק

מכח״י (ירושלם  -תשכא) כתב שגורס לבנו שמפטפט

כנגדו
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א) שלא לעשות במתכונת שמן המשחה דכתיב (שמות לא) ב) ובמתכונתה לא תעשו כמוה
ג> והעושה חייב כרת:
שלא
א] רמנ״ס הל׳ כלי המקדש פ״א ה״ד ,סה״מ ל״ת פג ,סמ״ג לאדן רצב:

צביון העמודים
כנגדו" .ובפסקי ריא״ז ז״ל למו״ק פ״ג ה״ב אות ל׳
כתב" ,שהוא גורס שמחציף פניו כנגדו" ,עיי״ש .ובכלס
הכוונה מלשון בזיון .אבל הר״ח ז״ל למו״ק כתב וז״ל,
שכיון שהוא גדול חוזר גם הוא ומכה אביו בזה ,עכ״ל
עיי״ש .והיינו שמכשילו באיסור הכאה .ובעיקר הפירוש
כתב כן גס בסי׳ הר״ש בן היתוס ז״ל למו״ק ,אלא שהוסיף
בה דבר ,שכתב וז״ל ,שמא יחזור בנו ויכהו ונמצא מחייבו
מיתת בית דין ,עכ״ל עיי״ש .והוא פלאי ,דמה זה תלוי
בחיובו מיתת ב״ד ,הא בעצס ההכאה הוי האיסור ,אפי׳
הכאה שאין בה חבורה שאין בה מיתת ב״ד ,וצ״עב
א) שלא לע^ןו7במתכונת שמן המשחה .ומצות עשיית
שמן המשחה שלא הזכיר רבינו ז״ל ,הוא משוס

דהוי כשאר המצות שאינן בזה״ז ,שאינו מביא בספרו זה.
וגס זולת זה הרי מלבד אותו שמן המשחה שעשה משה
רבינו לא הוצרכו לעשות יומר ,כפי המבואר בכריתות
דף ה׳ ע״ב ,דהכי אי׳ התם ,והלא נסים הרבה נעשו
בו כו׳ ,וכולו קייס לעתיד לבא כו׳ .ע״כ עיי״ש[ .ועי׳
מש״כ בס״ד להלן אות ג׳] .ומתוך כך תמהו על הרמב״ס
ז״ל דחשיב לעשיית שמן המשחה בחשבון מרי״ג מצות,
והרי כבר כתב בשרשיו דמצוה שאינה נוהגת לדורות לא
באה במנין המצות .ועי׳ מש״כ בזה בערוך לנר לכריתות
דף ה׳״ע״א ,ובערוך השלחן העתיד הל׳ כלי המקדש סי׳
ט״ז סעי׳ א׳ ,ובמש״כ אאמו״ר הגאון זללה״ה בביאורו
מתק אזהרות בסדר הפרשיות אות ל״ג:
ב) ובמתכונתו לא תעשו כמהו .כצ״ל כדכתיב בקרא.
ובכת״י לאחר לא תעשו נוסף "לכס",
והוא ט״ס ,כי "לכס" גבי קטרת הוא דכתיב ,ולא גבי

שמן המשחה:
ג) והעושה חייב כרת .סתמא משמע דבכל גוונא הכי
הוא ,וליכא גוונא דאינו חייב .ואיכא למידק,
דבכרימות דף ה׳ ע״א הכי אי׳ ,המפטם את השמן
ללמוד בו [או] למוסרו לציבור פטור ,לסוך חייב ע״כ.
וכן לענין פיטום הקטרת אי׳ שס ,לא תעשו לכס ,לכם
הוא דאסור אבל למוסרו לציבור סטור ,ע״כ עיי״ש .וכן
הביא לזה הרמב״ס ז״ל בהל׳ כלי המקדש ,בס״א ה״ד
לענין שמן המשחה ,ובפ״ב ה״י לענין קטרת ,עיי״ש.
וכן בסמ״ג לאוין רצ״ג לענין שמן המשחה ובלאוין רצ״ד
לענין קטרת ,עיי״ש .וכן כס׳ יראים סי׳ של״ב ובהשלס
סי׳ רע״ח לענין שמן המשחה ,ובסי׳ של״ד ובהשלם סי׳
רע״ט לענין קטרת ,עיי״ש .ורבינו ז״ל הביא לזה רק להלן
בסי׳ שלאח״ז לענין קטרת ,ולא כאן לענין שמן המשחה.
וזה נועמא בעי .ואין לדחוק ולומר דסמך על מה שכתב
כן בהך דקטרת ,מאחר דבגמ׳ יליף לה להך דינא בשמן
המשחה מהקטרת ,עיי״ש .דא״כ היה צריך לכה״ס לרמז

על כך בסי׳ שלאח״ז דהך דינא ישנו גם בהנידון בסי׳
שלפני זה:
והנראה בס״ד ,דהנה בכריתות שם ע״ב הכי אי׳ ,וכי נס
אחד נעשה בשמן המשחה ,והלא נסים הרבה
נעשו בו כו׳ ,תחלתו לא היה אלא י״ב לוג ובו נמשח
המשכן וכליו ואהרן ובניו כל שבעת ימי המלואיס ,ובו
נמשחו כהניס גדולים ומלכים ,וכולו קייס לעתיד לבא,

ט׳ ,ע׳׳כ .ועוד אי׳ שם ,משנגנז ארון נגנז צנצנת המן
 /וצלוחית שמן המשחה כו׳ ,ומי גנזו יאשיה מלך יהודה
) גנזו כו׳ ,ע״כ עיי״ש .ועי׳ הוריות דף י״א ע״ב .נמצא

 .•vלס״ז דלמעשה אין צורך להציבור שיעשו שמן המשחה
מחדש ,כיון דשל משה עדיין קייס:
ומציגו פלוגתא דרבוותא ז״ל בהאזהרה דלא תעשו כמוה,
והעושה למוסרו לציבור פטור ,אס זה רק באופן
דיתכן שהציבור יצטרך לזה ,או גס כשהציבור לא יצטרך
לזה כלל פטור - .והן אמת דמסירת השמן המשחה
ממש לא בעינן ,אלא בעשייתו בכוונה למוסרו לציבור סגי
לפוטרו .וכמו לענין קטרח ,דבעושה לשם מסירה לציבור

פטור ,אע״ג דמסירה ממש אינה ,שהרי בעינן שיעשהו
בקדש ,והעושהו בחול פסול כמבואר בכריתות דף ו׳ ע״א
עיי״ש .וסתמא דלשון הגמ׳ בדף ה׳ שם למוסרו לציבור
פטור משמע שעושהו בביתו ומביאו אח״כ לביהמ״ק .וכיון
שכן שעשהו בחול ואס״ה סטור ,ע״כ דהפטור אינו תלוי
במסירה ממש לציבור ,ורק כוונה לשם מסירה לציבור סגי
לפוטרו:
שוב ראיתי במשנה למלך בהל׳ כלי המקדש פ״ב ה״ו,
שכבר עמד על הקושיא מהא דבעינן שעושהו בקדש,
ונחיח לה לסי מאי דהוי קשה לו אהא דבגמ׳ בדף ו׳ שם
הקשו אהך דבעינן שיעשהו בקדש ,מהא דתנן בשקלים
פ״ד מ״ו המקדיש נכסיו והיו בה דברים הראויין לקרבנות
הציבור ינחנו לאומנין בשכרן כו׳ ,אלא לאו קטרת ,ע״כ.
וסי׳ רש״י ז״ל שם וז״ל ,דאינו ראוי אלא לציבור אלמא
עושין הטרת מן החולין ובחוץ ,עכ״ל עיי״ש .והקשה
במשנה למלך שם ,אמאי לא הקשו בגמ׳ מהברייתא שבאותה
סוגיא ,דאמרינן המפטם את הקטרת למוכרה לציבור פטור,
אלמא עושין קטרת בחוץ ,וכשר .וכתב דלהכי לא הקשו כן
משוס דאפשר לתרץ דמיירי שפטם בעזרה ,עכ״ד עיי״ש.
וזה דוחק ,דסתמא דלשון הגמ׳ למוסרו לציבור פטור
משמע שעשה בביתו והביא לבהמ״ק .ובפשוטו ממילא
מוכח דהפטור של על מנת למוסרו לציבור ,אינו תלוי
במסירה ממש לציבור ,ורק בהכוונה לשם מסירה סגי
לפטור .וה״נ לענין שמן המשחה בכוונה למוסרו לציבור
פטור הוא על עשייתו .וכן מדויק בלשון הגמ׳ "למוסרו",
ולא אמרו "ומסרה" ,דבאמת מסירה ממש לא בעינן .אך

פליגי
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דברות אזהרה לגונב נפשות דבר הלמד «י1גימ’דבר שחייבי,
עליז סיתת גד כתנסרא״סזזיל פי'זסכיזן דלא תגנוב די'
דברות הוא אזהרה לגונב נפשות עב*ל דלא תגיובו אזהרה
לגונב תחון דאל כ תרתי למס לי ויש לתמוה למה לא הביא

התנאים רבינו הקדום  pinבכמה סקומזת על 36יו <<־3ו
רשב ג באמוראים רבא חולק ממה מקוסות על רבה שהיה
לבז סונסק בגאוני ס אשי'י חולק ממס מקזסית על מהר״ם
סהיס רט סובהח עכ׳ל ואין דבריז כריכים חזזק שהרי כל
הדאיב■ של • Siי .נר ו מדבי■ הלמד מעכינן דבר שחייבין עליו
*טוןכדתביא בפרק אלו הנחכקין לא תגנוב!בגוב? מטון
הגמרא מלאה על כל גדותיה חזה שהתלמוד חילק על רבו
הכתוב מדבר אתה אוסר בגונב מחזן או אינו אלא בגונב
בכל האופנים בין בפניו ובין שלא בפניו בין שהוא לבד ח ולק
על רגז בין שאחרים חולקיי׳עס רבו בין בזקנותו בין בילדותו
נפשית אמרת צא ולמד מ«*ג מדות שהתורה נדרשת בהן דבר
הלמד מענינו במה הכתוב מדבר בממון אף כאן בממון אבל
כמו שכתבו .התוספות בהדיא בנדה ?פ' כל היד גבי מאי לא
בזקנותו וז’ל דשנינו הרבה תלמידים שאולקיס על רמתיהן
ה!צרן להביא ,ראיתו מלא תגנוב עכ׳ל ואניבעכיי לאבן
3ילד.ת'עכ*ל וכן אשכחן להרמב״ס שחלק על אביו ורבו בפי״א
אדמה ולבבי לא כן *חשוב שכיתה כזונת רש*« כדפי' סרב ז'ל
מהלכות שחיטה בדין שירכא וכן הטור א*ע חלק על אביו
וסכיוןדלא תגנוב די׳הדברות אזכרה לגונב נפשות עס;
ורבוכרא׳ס נסי׳קח״א וכן בטור ח*ט בפי'עז ובסימן ר*א
דלאתגכוכו אזהרה לגונב ממון ובז' אלאגסרשא ז״ל סבר
כדתניא בפרק הכחכקין הכז׳אלא שרש*י ז״ל בא לתרן ואימא
אע״ג שכתב ?פי ,ק*ז על דברי הרא/ז אע*פ שנראה לחלק
איני מסיב על דבריו כז' וכןבסי׳קע׳ז כתב עליז ואלמלא ^איפכאדכאן מיידי בגונב נפשות .ולעיל סיירי בגונב ממון
נן^ •
שאין לי להכריע כז' כבר קרא עליו תגר הרבהגדול מהרש'ל
קדוש
ן? וכתב עליז ח״ל ותימא למה נושא לו פכי' הלא רניכז
ת״ל לאתשבעו בשמי לשקר כל שם הישלי כתב
ר«*י
לא נשא לו פכים לעולם לאביו ורבו רש'בג וכל מקום שידע
.ממרא׳י ז^תימאקנת דנהינמי דהאיקרא
לחלוק עליז חלק עליז זכו' עכ*ל ואכי בעניי עדיפא מיניה
.מיותר לרטת סהיכוייס  1*0איך יתכן דבשמי אתי להן דרשה
כלל
תססאכי על הטור הלא הרא״ש גופיה כתב בתשובותיו
דרש* פי' בפרשת יתרו ופ' נשא דאדר?ה שסי משמע דוקא
שחי המיוחד ל« ושמא מדלא כתיב לא.תשא שסי .וכתיב לא
 '«dTכה דין פוז״ל מי לכו גדול כרש״י ז׳ל שהאיר עיני הגולה
תשבעו בשמי.משסע בכל שם שיש לי דיש לחלק קנת .בין שסי
בפירושו ונחלקו עליז בהרבה מקומות יזנאי יריכז ר’ת ור*«
זיל ובארו דבריו כי תורת אמת היא ואין החכיפין לשום אדם
,לבשסי באשי,רי פרק שטעות,העדות מקשי •נמי הך ומשני
עכ״ל וכן אשכחן לר׳א נר׳ס שאמר רואה אבי דברי  Sיוסי
דסיפא דקרא מוכח דאכל שמותקא מזהיר 'דסדסייס קרא
.זחללתאת שם אלסין וגו׳ע׳ש וכן כתב הרמב* זל כרמי.״תיו
סדבריאבא שזח קדוש השם שכל זמן סכנדיקי׳כעולס ברכה
בעולה כוי וכבר סכינו שאמר מר בר רב אשי על א ביו ורבו
,כדברי הרא׳ש ז? אבל לישכא דברייתיורס* לא מפנו' כן זז׳ל
ןע'ד ,שאמת לא תשבעו נשמי הוא הסס סחיוח' יחללת את סע
כה ואבא דקטגואא מכסוכו׳ בפרק כל הגע והרשב׳סז׳״ל
בפ׳ג סכלכזת טוען ונטען חולק על רבותיו בשיעור כפירת
?).סיד כןא סן)הי'שמנונונתרב< הכיכויין וכו' :
•הטענהוכקב עליהם שטעו וכן בפה מהלכות א?םות כתב
^01
ולפני עור לא .תתן .מכשול לככי.הסוסא בדבר
ח״ל ופרשו .רמתי בהנאת מלוק דברים שאין ראוי לשומען כו4
וגדולה טזו מנינן בי־ ,מחנן דיסיב עיעא לקריביה זקאמר
לא תקן ענה שאיכה הוגנת לו כז' כתב קרא״ם.
עבידעובדא
סלתאדלדעתיה והוי דינאדאזרית/ריש לקיש
ז׳ל ונראסלי שהטעם שדרשו כן הוא ■מפני שאי אפשר לומר
ן־לא כותיס .ואסר לנעל הדק אי לא נייתיג מפיקכא ר' יוחנן
עור חמם כמשמעו משוס דעור רומיאדחרש .מה חרש לאו
סא,נין ןר'.יוחנן לא איקפיד כלל אדרבה קבל האמת זאטר
דוקאחרש אףעזרלאודוקא עורענךל ורב.הגדול ר’א
שי'כתב עליז וזיל ולא ירד,סיב ז״ל בזה לעומק הדבר חדא
לקריב׳ה טאי אעשה שכנגד! חלוק עלי ■וכאלה רבים אין
!דעדיין נאמר כי טי יכריחכו לדמות זה לזה דחרם ק;נאכזה
מספר ובהיות שנן הוא כאשר הוכחנו אמיתי אחנתה וקיא
מפשע! מפני שאס .נפרש אותו כפשטו יהיה סותר אליו סלע,
•רחוקה ספני לפי שקשה לי על הא דפרש׳י בפ׳קמא דקידושין
ל.
בעמן אבל הנא למס כוציאוסז מפשטו
>לא מכריע את .דבריו אם סיס חולק אביו עם חכם אחד בדבר
אחר שאין כתוב •אתר .מכריחנו לזה וכ״ש דאס הדסוי
הלכה לא יאמר נראין דברי פלוני והעור י ר כתב עלי! בשם
הכריחםה׳ל להזביא מפשטו באופן אסר הוניאו חרס לדעתו
הרא׳ה זה אין ברין דהיינו פותראת דבריו אלא אסי׳נראין
לו את דברי אביו אין לו לזסר כראיןדברי אבא שנראה
שהוא על .כלגלתי שוסע וידרשו גס כן עור שאינו עור ממש
אלא שאינו יודע .בסכשול .ולמה העתיקוה! לסומא .סלכ
גסכריע דבר« אביו ז)א אס ים לו תשובה להשיב עלהחולקין
זל«ועץ!.זסאתר הקנתה דהוניאו טלתחרש כמשמעו אבל
ישיב עכ*ל וב* כתב עליו שי*ל דתרי גווני פותר את דבריו
«אתרהעיוןלאהזכיאוסו אלא אמרו ד,מקרא דחרש איןל
,קתכי חד שהוא לבדו סותר את דברי! וחד שהוא מכריע
אלא חרס חסוס דחרש במשמע ומניין לרבית כו'תלמןד
.כדברי החולק עליו כו׳ הרי נהדיא משמע שאין הבן אז
לומר בעמן ,ואם כןכרימלת בעמן .כולל חרש .ומי שאינו
התלמיד רשאי לפתור ■את דבר* אביו אז רט בדבר הלכה
,מרש ולא יצא סן השלל ללמד על הכלל !א׳כ׳חרש עדיין הוא
עלפישים לו להשיב ד.אי לא שיש לו להשיב תשונה מהיכי
כפשוט! ומשמעו סחש ןגם.בזה לא דק כרב כלל והר גא ift
מיתי וכסו שכתוב בסדיא הטור ח*ת כסי' ק״ו על דברי אביו
אמר דסיפא דקרא הכריח זה דאסר ויראת מאלהין ולא
הרא״ש שהבאתי לעיל אף פ♦ שנראה לחלק איניסשינעל
יאמר זה •)א על הנעלם בלב שאינו יונא לפועל שאין יראה
דבריו !לא סטתב ,לחלק נין סותר את דבריו סל אביו או של
סעשותו או .מהמחשבה ט אלא ליודע מחשבות לב,ואס עור
ירט נדבר הלכה בין מחלוק' תלמוד על רט שמנינו בכל
כמשמעו ומכשול כמשמעו זה דבר נעשה בידים והדבר אשד
הגמרא ,שהבאתי לעיל ובריןעיון הטיב :
יראה לבל הוא .ולזס דרשוהו בעכס שהוא ,דבר שבלב זהו
ונססכת כריתות למדוהו סגזרס שוס מה &יש
*•fy

לדקדק בזה כתבתי בתוספות בפרק קמא
ר

דכריתות כי שם ביתו:

ך®"

לא תגנוב! אזהרה לגונב,מסון אבל לא תגנוב שב♦,

>דעתו ואנחנו .הרחבנו בביא1ר?ו.והזאד«וק.נכון סס הי
אכלי ,ואחר , pסנאעיהו מ ובסוף הברייתא
אכריע
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אגריעזהמד^יימריית־ כסו שהיה כת«ב אבליולי מ־אס

וימימה בעגסזיליף ליס דאסר לא תת; מכשזל .וכמשיס
סכשולשיכשל בוחביהזלא יקרא נותן כי סמכותן 16
*לפי נותן ולא-יקרא *6כ אלא משים וא כ צאס^ללאלא ולפס
׳עור לא תשים מכשול לזההוכרחזחז׳ל לדרשז בדבר שסיין
גוינתינס שןןוא,כזי #אלוו נזה המכשול והוא כענה שנותן לו

 .דשייך סיס כתיכה ____________ _
קכ״ן לרמת אתקלנדיס ת*ל שעטנז דגר שהוא■
לסוע עמי ונוז זכו'הרמבן.ז*לטען ואמר ואיננו
גנז; כעיני שהלמייס אין איס<1־ס׳מדתז1אמד’ס שאינן ^א:
),וע בלב׳(קןםמנוהלבד<'איםור'ספני שסן שוע ונגס'אסר|;

ואיסאאזשועאוטוויאונח ומעלו סלכתא כמר זוטרא,
סדאפקססו רחמנא בחד לי&נא סי' והרא״ם ז׳ל סרנה לסשיב
עליז ומסיק אבל מאתר <כנן לוסר שסבריית' .סזאת סוברת
ספי׳סעמבז או ש«ע או״עווי או  ipכררב ■אשי בפ' האשס
כמסכת נדה דאגתי בלטר זוטראדקאתר שוע ועווי ונח
שלשתןיחד ואיסאאו .שוע או טווי או כח-והלנד^ן איסורן
סן התורה משוס פלאים ילל שעטנז-או שוע או סמי• אוכוז
,אע*פ שזאת׳סבריית׳אינה אליבא רהילכת׳סהרי סעלז בגס«
בפ׳האשהיסלכעא כסר שזטרא סדאפקינכו רחסנא כחד
לישנא דאלסא.כלהו בעינן «ו’<ז רש ’י ז״להביא הבריות ,הזאת
בפירושו מפני שלא סנא בריית אחר׳ לפרש לסס בא הסקרא
סזס והלא ככר נאסרלא תלבש שעטנז והנס סורי הגאץ
מסר׳סיפסז״ל בא •אחריהם וכתמוז? לשון כרגי״א סרמב׳ן
הקשה על רם* דהאהלבדי׳אין איסור להם מןהתזריוכראס
שמעולם לא הווןרס׳י כקן בריית'לוסר,סהלבדים איסורם
מן התורם רק כן פי' הנריית' סנין לרבות הל?די' שים בהן
איסור דהבנןוקאערסעענז שוע טווי נח,וכיון .שהתורה
אסרס שועטווי נח זהלבדיס יש כסס חדא מילתא שהרי יהס
שועין לכן יש לגזור-ע׳ליסן כו׳עכ״ל ואח■ /גנה •יסוד עכ«ם
על פירושו זה אבל אע/שהוא ־פי'חריף אינו אמת.דמה
שיין לוסר סכין לרבות על דבר ססוא דרבכקעכ״ל וגס הרב
הגדול ר״אשי׳פי׳כדברגסרג׳א ז*ל דלעיל ואני .כפלאתי
כפלא ופלא על סאנשי׳מאלס שלס׳ס סס אתנו אין לא זכר
לאפקדשוסאחדמהם0סרסב״סז*לשהוא עטרת זאפארת5
הפיסקי׳פסק בקדיאבטיידהלכז׳כלאי' שסלנדיססן אסורין
סן התורה כיון שסןשועיןזאע*פ שסראב׳ד ז״ל •השיג עליו
וזיל לגדיס-אינן סן קתודה שאינן טוחן אלא שוע .כלבד
עכ״ל כנר הסלין הרבהגדולבעל כסף סםנ׳בט<ב’סעס.ודעת

כעד הרס בס ז*ל וכתב ה.א דתנן בסט דהלפו׳כלאי׳סלבדיס
אסורי׳פפני סהס שועיס היינו פירושו אסורי' ס; התורס
לדעתסרסנ״סז״ל ולא כדפייהרמב׳ן והספרסיסז*ל אסורים
מדרבנן ספני שהרסנ״ס ז״ל סובר דבשוע בלבד הוי כלאים
אבל טווי לא הזיכלאי׳אא׳כסוא ארוג זאפש׳לטעפא משוס
וכתיבת שעענז כתוב כראש תיבס תיבת שוע בהדיא משסע
רבה לחודה סגבואפשרדנארוג לחודיה פגי כיון דכתיבניס
תיבת נח בסדיאאע״פשהוא בסוף תיבה אבל תיבת טווי■
שאיכה כתובהבהדיא משמע שהיא שפלה לארוג לוסר שאינו
חייבעלהטוויאא’כאר4ווי«תרנ*ל דכיון שאינו בראש
תינה לא סתיימן עליה אם לא עוואן יחד .ג*כ וסס שאמרו
או עד שיה' שוע עמי זנח וכלאו הכי כ’ל כן לדעתו ז׳ל שהרי■
כתב בפי׳הסשנס דסזעהוא •הערוף הממתיק פנקה בג ר וא*כ
סני מלאכות שלא בסדרן דה’ל למכתב שוע בתר טווי ונח:

ומדאקיסיה השסע •שהוא עכין בפכ׳יענסו דהיינו עשיית
♦לנדיס שאין מסס לא טוייס ולא אריגה ודייק פי' זה בדבר
רבינו דגת/מזזאן יחד וארג• לא כתב שען ועעס'נדפרישי׳.
>wqopכססכ׳נדסדלא אסריכן אן שוע או טווי או נח 1

4W

סד&פקימומטנא בחדלישנא לא למעוטי  Auאסרו liA
טווי וארוג נד!1ר*׳ וכן פסק בסויא בס*ע כי«/־#/ו
כדעת סרמב /ז״ל שהלמ־י׳קן אסור• ן מןסתורה א*כ אין א«
סריכי׳כלל לרוחמי״סללו שכתבו הרא׳ם 4סת״א וסרכר׳א
ש^כיי׳לשרש״י דלסברסזאתהבריית׳היא אליבא דהלהע
הי מס שהעלו בגה׳נפ׳מאשדהלכא׳נתר ז1סרא מדאפקיכיא
רתתנא בחדלישנא לא לסועט♦ «ע אסרו אלא על טט<
וארוג כדפי’בעל.כסף משנה לדעת הרסלס ז*ל ול*נ סכל
ענמו שלסרסב /ז״ל לא כתב בפי׳סססנס נפ*ס דכלאי׳לע*
.הניפחא ערנית על סס ששנינו דבר שהוא שוע טווי זנו
וקו כלאי׳של תורה והוא שלא יסו כלאלעד שיהיו כחברי' אלו
הגי׳ענייגי' טלם וכל סק שאינו כן הוא כלא*’סד*ם כן אפר!
מקכת הגאוכ״ס וזק אכלי מאמר בלתי אמתי אלא סכל אחד
מסס כלאיישל תורה וסה סנז׳בגס׳נדס אינו לשון !הגמר'אבל
הוא לשון איזה מפרש עכל אלא בעבור זאת יסבריית׳ דת/
דקתנידלבדיס שאינם אלא שועים שהס בלאי׳ דאזמית*
וסמכה •לסד הרמנ׳ס דכשס דכשוע בלבד כוי כלאי׳ה /בטון*
ועוז בחרא מנייכו בלבד הוי כלאי׳והואסובר שסה שאסרו
בבריית׳עד שיהא שוע ט«« ונוז או קתניונתד מינינו פג*
ודעת רש** כמי כן הוא ואע'ס סרס* ז*ל לא פי׳בן בפ׳בתרא
דהוריןנן גבי כלאים דרבנן ע*ש אין כזה חדוס כי גס בסי,
סלת בוז פרשיו פאן באזמאחר,מסה ספי ,סם כגל גבל
.האשסכטסכ ,נדסקכ׳ל
,בקורת תהיה,היא,לוקק ולא הוא יש לב*ד לבקר׳
ץע/
אתסדברכו׳יפסכתנרס /ז׳ל הדשלים סללו
מעורבים וסנולבלי׳ קם .לא ידע אמש ערכם והגיד ,סנכו®
,היא זז בקרת יש על כ*ד לנקראת הדבר שלא לחייבה ס׳תס
כי לא חפשה ואיןקידושיס קדושים גמורין ורבותינו לסמ•
סבאן שהיא בסלקוי׳תהא בקריאה ססדייניסיהמלקיס קורץ
■על כלוקה אסילא תשמור לעשות זגו׳והפלא יי' י את סכותן
וגו׳תהיה היא ל!קס זלא הוא כי.לא חפשה לפיכך אינו חייג
עליה מיתה וכו׳וכבר פי-יפס כראיה ז־׳ל ע. /נ
אל תחלל את בתך לסזנותה במוסר נתז פנויה
רע/
לביאסשלא לסם קידושים כ 1הרסב*ן ז*ל טען על
רש*י שהביא זאתסנריית׳כפורתס ולא פי׳סקיא סיירי בסוס'
בתו פנוייס לביאה למי שאין לי אישות כגון.גזי וענד וסייג*
כריהו׳וסיהת ב*ר שזה נקרא זנזתלדעת חכמים ׳?ו שזאון
•הנרייתסיאכר*אדאמר פנו*,הבא על כפנויה שלא לשס
אישותעסאה זונה ואינסלכס וסרא /ז? פי' שזאתסבריית'
אפי׳בסזסר נתז לביאה לסי שיש לו אישות שלא לשס איש«5
קתייי־יאבלאיןכונתהברייתשעסא׳זזכס גמורה לאוסרה
נכהן אלאלושר שנקראת בסם זונה בכתוב כדאשכחן בתמר
זנתה תסרכלתןומ/מביא׳ראיס ברורה מן התרגום שיט

הפרש בין הזונהסאסור׳גבי בהזכ/גבי קרנן אתכן זונלובי׳ן
האסורה בזולתם ע* 0וחילוק זה סוצרח גס בדעת סטור אע
בסי׳ו׳שכתב שסבא על הפצויה אפי' היתס קדשה שהפקירה
עכסה לכל לא נעשית זונה ולא נפסלה מן הכהונה ואלו
בר  0כ״זכתב וז*ל אבל אס נא על*ס אדס פלא קידושים לשם
זכות לוקה משוס לא תהיה קדשה והיא זונה האמורה בתור«
וכדזא^ דבריו נ״תרין ז□ את זה ולכן מוכרח לחלק כדרן
סכתנהרא׳ס ז*ל וכ/שס ב״י •
אין מק ב ה דוחס ש בת ואת הלא כבר כתי* אן
גש״י
את שבתותי תשחורו נפ/יכי תשא וילפינן מעיה
שאין סלאכת המשכן דוחה שנת וי /דה /דסקדש קמיר טכ«
ממשכן הואיל והוא בית עילמיס זכה׳ג ק^מר בשבועות גבי
את מקדש יי׳טסא זכו׳ כן כ׳ל ;

רע״י אל
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קריינא דאגרתא

קנח

•

קמא

כיבוד לחשודים שלא יברכו
ובדבר חציצה ברצועות של תפילין
בעה״י יום ג׳ פ׳ בא התשל״א.
לכבוד הנכבד וכו׳ אשר לא אדע איך לתארהו ויהולל בשמו

כבוד מוה״ר ...נ״י.
כבר ידוע לרבים שאני עני איני מורה הוראות [ובאמת אינני

בקי בטור וש״ע כראוי למורה הוראות] ועובדא ידענא באחד שהי׳
במצב כזה שהי׳ מוכרח מפני דרכ״ש להזמין לשמחתו אנשים
החשודים שאינם מברכים והביא לפניהם הכיבוד ועמד והכריז שהוא
מברך שהכל להוציא את כל הקרואים ,ובירך בקול רם ,ואע״פ
שלכאו׳ הלא הפלוני החשוד הזה אינו מכוין לצאת מ״מ״יש לשער
שזה הפלוני חושב בלבו מילא הוא מברך בעדי יהא כן ,וזהו כעין
כוונה לצאת .ואולי ע״ד זה יש לסמוך ולתת להם.

ובדבר חציצה לרצועות הוא הלכה עמומה שהרי הרמ״א ז״ל
בסי׳ כ״ז ס״ד פוסק דנבי רצועות אין לחוש לחציצה ובט״ז בשם
הלבוש כתב שנהגו להחמיר במה ששייך לקשירה נראה דר״ל באותו
חלק רצועה הסמוך לתפילין שבכריכתו נעשית הקשירה אבל לא
בשאר הרצועה .גם מדברי המג״א משמע שבעיקר הדין אין החציצה
פוסלת ע״ש ולכן אף שודאי ראוי להחמיר מ״מ למחות ביד המקילים
בזה איני יודע אם צריכים בכל כה״ג.
והנני דו״ש ומברכו בכל טוב ובברכת מז״ט לנשואי בנו שיחי׳
שיתקיים אי״ה בחודש הבעל״ט.
יעקב ישראל קניבסקי

כתבתי שהי׳ ברכת "שהכל" כי ברכה זו פוטרת בדיעבד את כל
:לין והמשקין.
קריינא דאגרתא  -א קנייבסקי ,יעקב ישראל בן חיים פרץ עמוד מס (174הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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לפ״ע ש׳,״» כשעת מטי׳«!־;

או א!׳־׳ הספר שהוא מדפיס בו או ׳שדד; שהוא משכיר בו ,ושאר היכי תימצאות
ו
וימי,ו ת
והגה אגן עומדים ותמהים היאך עלו! על דעת כמה מגדולי הא הרוויח
לומר או הו" א לומר כאילו אין לפ״ע (ולא רק מסייע) רק אם תכף בנתינה
” ftר«;עד .עבירה ,דהא נלמד בפשטות בפרוסה של הנותן ובהיכי תימצא
דהו• לפ״ע ולא רק מסייע (וכן ע׳ בם׳ תורת חסד ,או״ה סי׳ ה הובא בשדי
המד ,מערכת ואו ,כלל כ״ו ,סקי״ט ,דצירף סברא זו להיתר בשם המג״א למכור
תאכל ומשתה למי שידוע לו שלא יטול ידיו ולא יברך) — הלא בכוס יין
לגזיר ואבר מן החי לב״נ האיסור חל אח״כ ,ויתכן לפעמים אפי׳ אחרי שעה
חמן מה ,והמכה לבנו הגדול דמשמע מהרבנו יוגה בשע״ת דעובר על לפ״ע
 n*Wוכ״ש הנותן פת למי שאינו מברך ,והאיך רצו לבנות בשיטת הרבנו
יונה אליבא הב״ח דאם אינו עובר בשעת מעשה נתינה אין איסור לפ״ע ,וגם
ותקרן לדוד הביא ממס׳ ב״מ (ע״ה ):המלוה בלא עדים ,וממס׳ נדרים (ס״ב)
ומכירת היער לבי נורא ,ובמס׳ ב״מ (ה ):גבי האי רעיא ,ודוחק לומר שכל
הדוגמאות האלו דינים מיוחדים מדרבנן הם; — וכן יש להביא ממס׳ ע״ז (ו).
ממכירת בהמה לפני אידיהן (וא׳ העיר לומר דכיון שעל מחשבת ע״ז נעגשין,
ובפרט בנכרים שהקב״ה מצרף מחשבתם למעשה עוברין תכף על ולפני עור —
אולם לא מצינו שמכשול הנגרם להאדם במחשבה בעלמא יש בו משום לפ״ע,
וע׳ בט׳ שד״ח שהאריך בסקכ״ו אם המונע חבירו ממצות עשה אם עובר משום
למ״ע ,וכן בסקכ״ט במה שחייב רק בדיני שמים אי איכא לפ״ע ,ובסקל״ב אם
איגו עושה שום מעשה רק דבור בעלמא אי איכא משום לפ״ע ,ואף שמסתברא
ויש ראיות ,ע׳ בשד״ח ,שאין חילוק בכ״ז דמכשול הוא ,אולם המכשיל חבירו
במחשבה רעה יש עוד קצת מקום לחקור דאינו ניכר כאן הכשלה אם יש בו
משום לפ״ע) ,וכן במס׳ ע״ז (י״ד) .במכירת לבונה וכר ,ורק משום לפני דלפני
התירו; — דהיינו כמעט כל ההיכי תימצאות בש״ס של לפ״ע הוא גם שלא

בשעת העבירה.

ג) בדין לא יתן לאכול אלא למי שיודע בו שיברך ונוטל ידים:
ועיקר המקור לזה הוא ממה דאי׳ בהש״ע או״ח סי׳ קס״ט סעיף ב׳ ,לא
יתן לאכול אלא למי שיודע בו שיברך ,ובהרמ״א ויש מקילין אם נותן לעני
בתורת צדקה (הר״י בס״פ אלו דברים) עכ״ל; ובהמג״א סק״ו ,ויש מקילין —
ונ״ל דאם יודע בודאי שלא יברך אסור ,ועיין ב״י ,והב״ח כ׳ וז״ל דוקא
בנטילת ידים אסור ,דתיכף בשעה שנותן ידו כדי לאכול עובר משום לפני
עור וגו׳ ,אבל בברכה בשעה שנתנו אינו עובר ואם אחר כך לא יברך מה
עלינו לעשות ,עכ״ל.

ותפסו מזה האחרונים דס״ל להב״ח דמה שעתיד להיות אינו אוסר אותו
בולפני עור ,ואף שהרמ״א כתב דההיתר משום דהוי בתורת צדקה ,במג״א לא
הזכיר נקודה זו דצדקה כלל.
וגם לחקרן דוד שהסיק שאין ג״מ באיסור לפ״ע בין בשעת עבירה או
שלא בשעת עבירה ,ורק במסייע דרבנן הסכים שיתכן לחלק בזה כעין
"יי״י לראיית ודמה מדבריו ישלא השים לב לדברי הב״ח במקורו,
-
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דמלבד שהביא ס בדד! הנ״ל בשם הב׳״׳ ,נ ,,:אפשר
מבואר גט בר,ב״י ,כי בחב ועי ב״י ,והב׳" הרי כתב להיפוך
שאין חילוק בין נט״י לברכה ,כתב גם הקרן לדוד,, .אלא !"לדעתי דאין בונת
ד,ב״י כמו שהבינו הגאונים המהר״ם שי״ק ומהרי״א הנ״ל דהיכא דאינו עושה
א-סור תיכף לית בי׳ משום לפ״ע וכד ,ומש"כ הב״י דדוקא נט״י אסור דתיכף
בשעה שנותן ידו כדי לאכול עובר משום לפ״ע אבל בברכה בשעה שנותנו
אינו עובר ,ואם אח״כ לא יברך מה עלינו לעשות עכ״ל; כוונתו דלא ברירא
לן דלא יברך דאחזוקי אינשי ברשיעא לא מחזקינן,אבל באמת שייך לפ״ע
בכל גוונא" ,עכ״ל.
אולם נחזי אנן בלשון הב״ח אם אפשר לומר כך ,דכתב :כתב הר׳ יונה
בם״פ אלו דברים יש למדין מכאן (מהאיסור ליתן פרוסה לשמש אא״כ יודע
בו שנטל ידיו)שאין ראוי לתת לאכול אלא למי שיודע בו שיברך ,ונראה
כיון שמתכוין לעשות מצוד ,שנותן בתורת צדקה מותר ע״כ ,ורצונו לומר
שביודע שלא נטל ידיו אם נותן לתוך פיו או לידו כדי לאכלו עובר משום
ולפני עור לא תתן מכשול ,אבל במי שאינו יודע אם יברך אם לאו בשעה
שנותן לו אינו עובר כלום אלא אדרבה מקיים מצות צדקה ,ואם אין עני
מברך הנותן צדקה אינו עובר בזה על לפני עור בשעת נתינה וקיום מצות צדקה
ואפילו יודע בו שהוא ע״ה גמור ולא יברך כלל לא מפני כך יבטל מצות
צדקה ,ומה שהשיג על זה ד,ב״י (שהקשה הב״י על הר״י ופסק דלא ככותי/
"ואין דבריו נראים דהא ליתן לשמש נמי מצוד ,הוא ,ואפ״ה לא יתן אא״כ
יודע שנטל ידו") נ״ל דאינו השגה עכ״ל; הרי שהב״ח כתב מפורש ואפי׳
יודע בו שהוא ע״ה גמור ,דהיינו שהוא לא יודע לברך ולא יברך כלל ,לא
מפני כך יבטל מצות צדקה.
ברם כשגברא רבא אמר מילתא לא תחיכו עלי׳ ,דיש ליישב בטוב טעם
דברי הקרן לדוד ,שכוונת ד,ב״ה דכשמחמת אונס אינו מברך אינו נקרא
מכשילו ולכן אין איסור לפ״ע; (אולם יש להקהות ישוב זה כי שוגג מחמת
אונסין גם בכלל שוגג הוא ויש מסתם לפ״ע בזה ,וכן נפסק בהרמב״ם פ״ו
ה״ב מהל׳ שגגות ,אפי׳ קטן ד,נשבה בין העכו״ם חייב עכ״פ חטאת אחת ,וצ״ע) —
וההבדל בין נט״י לברכה הוא רק שבנט״י ניכר הדבר שלא נטל; אף שבמציאות
אפשר שיקום עוד ויטול ,אבל מסתמא כבר הי׳ צריך ליטול ולהכין עצמו
לפני שלוקח הפרוסה לאכול ואין נקרא ספק עבירה אלא ודאי עבירה ,ובברכה
יש עוד ספק כי לא הי׳ מוטל עליו מקודם לברך ,וכן כתב חילוק זה הערוך
ד,שלחן בסי׳ קס״ג; וכן ע׳ לשון הב״ח שגם כתב הלשון אצל נט״י "שביודע
שלא נטל ידיו" ,ואצל ברכה כתב "אבל במי שאינו יודע אם יברך" ,הרי
החילוק בין נט״י לברכה בד,ידיעה ,ורק אח״כ כתב עוד חידוש דאם מחמת
עם הארצותו שאני.
ואם נלמד בדברי הב״ח שההבדל בין נט״י לברכה הוא הבדל בין שעת
עבירה ולא בשעת העבירה ,קשה כל הקושיות לעיל דרואין דיש לפ״ע אפי׳
שלא בשעת העבירה ,אז בלי הב״ח הי׳ אפשר לומר קצת ,דכאן שאני דר,איסור
ליתן פרוסה למי שאינו יודע לברך הוא רק מדרבנן כי הוי ספק ,ולכן כתב
ר,רבנו יונה הלשון "שאין ראוי" ,ואפי׳ להב״ח שלומד דאיירי אפי׳ שיודע בו
שהוא לא יברך צ״ל דצדקה שאני ואף שהט״ז הסביר משום דאין ספק מוציא
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מידי ודאי ,וכשיודע בו שהוא לא יברך הוי ודאי ,ניחא ג״ז לפי ביאו 1הגר״א
שכתב על דברי הרמ״א ויש מקילין כר" ,נראה דלמד ממ״ש ברפ״ג דדמאי
וחכ״א כר וער״מ שם ואולי יקשה עליך בו׳" ,עכ״ל;דמבואר שם לכן מאכילי!.
העניים דמאי משום להקל עלינו מצות צדקה; ויוצא מזה שיתכן שגם אם ידוע
לו שאינו מברך אין איסור לפ״ע ,אבל בברהמ״ז דאורייתא בודאי אסור
להכשילם — (ולפי הגר״א יתכן שהתכוון ליישב גם קושית הב״י באופן אחר
דמבואר שם בהמשגה דדמאי לפי החכמים דדוקא בעניים מקילין ולא בפועלים) —
ולפי האחרונים הג״ל שלמדו כנראה דלפי הב״ח בהרבגו יונה לאו דוקא משום
מצות צדקה ,קשה עוד משאר מקומות.
ד) וכיון שעוד לא הוברר לנו דברי האחרונים בזה ,ההכרח לחזור ולשוב
להתבונן מהדברים כמעט מהתחלתם ,דאפי׳ אם נלמד שהב״ח אמר דבריו
רק מצד מצות צדקה ולא בעלמא ,ולכן לא קשה קושיות האחרונים מכל
המקומות דמצינו דיש לפ״ע אפי׳ שלא בשעת העבירה ,מיהו אינו מובן לנו
דבריו ודברי המפרשים בזה ,ואי משום קושית הב״י על הרבנו יונה באנו לידי
כל זה ,כבר נאמרו תירוצים אחרים בדבריו ,ונחזור להב״י עצמו.
דהנה בהב״י ברור שלמד כוונת הרבנו יונה ,דהסבה שאין צריך לחשוש
ללפ״ע כאן מצד דהוי מצוד ,.דהא הקשה ושמש נמי מצוד .היא ואפ״ה לא יתן לו —
והערנו כבר במכתב להרה״ג ר׳ ח.ז .חרל״ם ז״ל ,דדוקא במקום שאינו יודע
אם יברך או לא ,אבל אם יודע שלא יברך לא יתן לו דאז הוי לפ״ע דאורייתא
ומכשיל אותו בודאות ,וכן כתבו המג״א והט״ז.

ויש לחקור לפי סברא זו ,דמשום דהוי לפ״ע בספק ומדרבנן הוא ,לכן
מצות צדקה דוחה אותה ,אז לפי הדעות באיסור דרבנן הוי הלפ״ע דרבנן,
וכששאלת המכשיל כאן הוא בפרוסת לחם שאין בו לחייבו מדאורייתא בברהמ״ז,
וכיון שידוע שעובר הוא ,דהיינו הלז עושה המעשה במזיד ,ואין הכרח לומר
דלא גרוע מעצה שאינה הוגנת רק בשוגג כדהעיר כבר הג׳ ר׳ חיים עוזר
ז״ל ,אם גם בהכי מצוד .דוחה אותה כיון שודאי הוא יעבור ואף שהלפ״ע
מדרבנן ,הרבנן תיקנו כעין דאורייתא ,משא״כ בלפ״ע מחמת ספק אף שגם
רבנן אסרו אבל לא כעין דאורייתא כי עדיין שם ספק הוא ,ובכה״ג אין ספק
מוציא מידי ודאי מצוה; — ואין שאלד .כשידוע שלא מברך מחמת עם הארצותו
דאז הוי המברך כשוגג ,והלפ״ע מדאורייתא אפי׳ במידי דרבנן מצד עצה
שאינה הוגנת כל זמן שנחשב לשם חטא אצל האוכל בלי ברכה ,וכל זמן שלית
לי׳ לדידי׳ או לפי הרמ״א ביו״ד כאינו יכול להשיגו במקום אחר; — וסברת
הט״ז בזה משום דאין ספק מוציא מידי ודאי ,ואין הנ״מ תלוי אם הוי לפ״ע
מדרבנן או מדאורייתא — ואפי׳ אם תתפוס כהיד מלאכי דעוברין על לפ״ע
מה״ת כאשד הזולת אינו נכשל ,מיהו יש הבדל אם מלכתחלה נתן והזמין
מכשול שנחשב לודאי שיכשל או שנחשב כספק — וא״כ שגם בלפ״ע דרבנן
אין ראוי לגרום לזה אפי׳ מתוך הטענה שרצונו לקיים מצוד .מן התורה של
צדקה — אולם לפי סברת הגר״א דמקור של הרבנו יונה הוא לפי פי׳ הרמב״ם
בפ״ג דדמאי ,כדי להקל עלינו מצות צדקה ,יתכן שהעיקר הוא כל זמן שהמכשול
הוא במידי דרבנן; וכמובן גם לדידי׳ אפשר לומר דדוקא בספק איסור כעין
דדטאי נאמר דין זה.
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ועכ״ם בי! ■־ע לעבור יש כאז לפ״ע גמור ואין צריכין להביא מימרא
דגט׳ לאסור ,וכוונת הרבגו יונה ללמוד מדין שמש שכל ומן שאינו יודע שיברך,
דהיינו דמסופק אסור ליתן לו ,ורק בכגון דא חילק ד,רבנו יוגה בין מצוד .או לא,
אבל בלפ״ע גמור יש כאן רק איסור הכשלהךויתכן קצת דהוי מצדה הבאה בעבירה.
ואין לומר שיבא עשה דצדקה וידחה ל״ת דלא תתן מכשול ,דאחר הדחייה
הנאת עדיין יבא עבירה או ספק עבירה להוולת ,ויתכן דדין מצוד .הבאה בעבירה
אף להזולת בגדר מצוד ,הבאר ,בעבירה היא ,וכן מצאנו סברא כזו בשד״ח
מערכת המ״ם כלל ע״ז סקי״ג ע״ש; אולם בכאן כיון שהעבירה לא נעשית
ע״י המצוד .כעין לולב הגזול ,לא מסתבר ששייך למצוד .הבאה בעבירה ,ברם
יש עוד דין והוא מצוד ,הגורמת לעבירה אף שאינה כמצוה הבאה בעבירה
שפוסלת ולא יצא בד,מצור ,,אבל עדיין כשגורמת לעבירה אינה כדאי לעשות
המצוד ,,וכעין מה שכתוב בספר חסידים סי׳ תתקנ״ג" :וכל מצוד ,הבאה עבירה
על ידה מוטב שלא יעשה המצוד ,כמו לשמח חתן ויש שם פריצים ויודע שבלא
פריצות אינה יכולה להיות וא״א בלא הרהור או מלראות בנשים אל יהי׳
שם״ — דכאן לא שייך לומר עדל״ת דהוי אולי בעידנא ,דכשהוא שם משתתף
הוא במצות משמח חתן וכלה ,דלא כרוך קיום המצוד ,דוקא עם עבירת הל״ת,
ולא צריכין להגיע לידי סברות כעין מצוד ,לשמח חתן וכלה הוי מדרבנן
(אף שמצד כלליות המצוד ,הוי מד",ת מצד גמ״ח ואהבת לרעך כמוך) והסתכלות
לשם הנאה דאורייתא אצל ערוה ,דאפי׳ במה שאסור מדרבנן נמי לא שייך
לומר עדל״ת; — וה״ה מצוד ,שתיעשה ע״י נתינה לעני אף שיצא הוא המצוד,,
ונתפוס דעשה דוחה ל״ת דלפנ״ע ,כי הוי בעידנא כי האיסור נעשה בנתינתו
לפי מה שנתבאר כבר בפרקים דלעיל ,אפי׳ אם תאמר שיש תנאי שצריך
לגרום למכשול ,ואף שאפשר לקיים המצוד ,צדקה בענין אחר ע״י נתינת פרוטה
וכדו׳ ,מיהו יתכן שדמיא לכלאים בציצית אפי׳ כשיש לו בגד אחר אמרי׳
בבגד זה א״א בענין אחר — אולם עדיין גורם המצות צדקה למעשה עבזרד,
אצל הזולת אח״כ בוודאות ,ואף שהמצור .יצא ויש לו שכר ,מיהו ההפסד
גדול ומוטב שלא יעשנה ,ובפרט כשיש לו אפשרות לקיים מצות צדקה באופן
אחר ע״י נתינת פרוטה או ע״י הבקשה שיברך ויטול ידים וכדו׳; — ויפה
ביאר לפ״ז הט״ז הלומדות של אין ספק מוציא מידי ודאי ,כי השאלה בעיקר
הוי מאי כדאי לעשות יותר ,ויתכן דמצוה הגורמת לספק עבירה אין ספק
מוציא מידי ודאי — .וראוי להעיר שכל הנ״ל הוי סברות השערחיות בלי ללמוד
הסוגיות דעדל״ת ומצור ,הבאה בעבירה ,וכתבנו רק התרשמות דברים להעיר
לב המעיין.
ומצאנו שכבר העיר מזה הפמ״ג בא״א סי׳ קס״ט סק״ו על דברי הרמ״א,
ת״ל :״ויש מקילין — עמ״א ,וכ״מ בט״ז ג׳ דאין ספק מוציא מידי ודאי ,הא
ודאי שלא יברך אסור ליתן לו ,ול״ש (ולא שייך) ליתי עשה דצדקה וידחה
ל״ת דלפני עור דכה״ג לא צותה התורה ליתן לו" ,עכ״ל.
וצ״ע בכוונתו ,כי גם כלאים בציצית ושאר מקומות שלומדים משם דעשה
דוחה ל״ת ,נאמר שבכר",ג לא צוותה התורה; ואם הכוונה כמו שמבואר להלן
דמשום דרשע הוא ,ע׳ ביו״ד סימן רנ״א שמומר לתיאבון אף שאינו אסור להחיותו
מיהו אינו מ,חויב בכך ,ואפי׳ להגר״א שם סק״א ולשיטת תום׳ בע״ז (כ״ו):
מיהו כל מי ששביק היתרא ואכיל איסורא הוי בכלל מומר להכעיס ע״ש בשו״ע
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סעיף ב׳ (ומסתברא האוכל בלי נט״י מהמת עצלותו הוי בגדר מומר לתיאבון,
אס שייך לכנותו בשם מומר ־מי שעובר על עשה דרבנן) ,אולם מהשד״ע שם
בסעיף א ,מבואר שהוא עבריין על אחת מכל מצות האמורות בתורה ,משמע
הצריך להיות מדאורייתא ,וכיון שהמדובר בנט״י ולאו דוקא בברהמ״ז ,הרי
המדובר בדרבנן ,וא״כ יש עוד מצות צדקה; ולפי הגרע״א בפי׳ המשניות
ריש שבת וביו״ד סי׳ ב׳ ,ע״ש בד,מפרשים ,וכן בפי׳ שערים מצויינים בהלכה
בקיצור שולחן ערוך סי׳ ע״ב סעיף ב׳ ,ובשד״ח מערכת המ״ם כלל פ״ו שהובא
מחלוקת גדולה בהאחרונים במומר לחלל שבת בפרהסיא באיסור דרבנן אם הוי
מומר לכל התורה כולה בזה ,ולפי הגרע״א בשו״ע יו״ד הביא שלהרמב״ם הוי
מומר ולהר״ן לא הוי מומר ע״ש ,ובשו״ת צמח צדק החדש סי׳ א׳ דף ב׳ הביא
חידושי הריטב״א עירובין (ס״ט ).דאפי׳ בדרבנן הוי מומר ,והובא זה בשד״ח; —
אולם אינו ראי' לסתם מומר ,דשאני מחלל שבת בפרהסיא דאפי׳ לתיאבון הוי מומר
לכל התורה כולה ,ובמומר לדבר אחר יש הבדל בין תיאבון להכעיס; — ואולי
המדובר שניכר הדברים שעובר על עוד דברים מה״ת ולכן אינו מצווה לתת
לו ,וכן ע׳ בשד״ח הנ״ל שהובא מהערוך השולחן אף שס״ל דבדרבנן לא נעשה
מומר לשבתות ,אבל העובר על הרבה מצוות דרבנן שאני; — אולם כ״ז
לכאורה באיסור ל״ת אבל על עשה שעובר הוא בשוא״ת אינו מקבל לעולם
דין מומר.

ועוד המשיך הפמ״ג לכתוב" :וגם מה״ב עסי׳ תרמ״ט (וכבר רמזנו לעיל
שאין זה דבר ברור ,דמהתוס׳ בריש פ׳ לולב הגזול משמע מהב״ע היא כשהמצוה
נעשית ע״י העבירה כעין גזל ,וע׳ בשד״ח שהאריך בזה מאד ,וכן מביא השד״ח
שאלה בעבירה דרבנן אם יש הגדר מצור .הבאה בעבירה) ומב״ח משמע אף
שיודע שלא יברך הוא ע״ה לא יבטל מצות צדקה ,י״ל דווקא בע״ה ,הא מחמת
רשעות לא יתן לו ,ועא״ר אות ב׳ אף שיודע שחטא יתן לו ,ונראה אם מומר
לעכו״ם ולשבת ולהכעיס אע״פ שריבית יש מחמירין מ״מ אין מחויב ליתן
לו צדקה עי״ד קנ״ט" ,ע״כ( — .ותימה שלא ציין גם ליו״ד סי׳ רנ״א שמפורש
שם לא לתת ,ואפי׳ למומר לתיאבון אינו מחויב); — ולפי סברתנו הנ״ל אף
ברשע שיש עליו גדר מצות צדקה וחי אחיך גם הוי מצוד .הגורמת לעבירה,
ויצא שכרו בהפסדו אפי׳ אם קיים מצות צדקה.
והבית יוסף שכתב דגם לתת להשמש מצוה היא ,לא ביאר דבריו לאיזו
מצור ,התכוון ,והתרשמותנו היא שאין כאן מצות צדקה כי אפי׳ אם השמש הוי
עני ,אולם אינו נותן לו מתנת חנם אלא משום שהוא שמש אצלו ,אף שהכל
משהין לפני השמש ומבואר בדין זה שמצור .לתת לו מכל המינין ,גם אין זה
ממצות צדקה ,ועכ״ם פרוסת הפת בודאי מגיע לו ,ואולי כוונת הב״י משום
מצות תשלום שכר כעין ביומו תתן שכרו ,וי״ל להב״י דלא צריכין מצוד,
גמורה כעין צדקה כאן אלא מספיק מצוד ,בעלמא להכי; וכן ע׳ בהרמב״ם
סוף הל׳ עבדים ,כעיני עבדים אל יד אדוניהם וכר ,ולכן שמש שהוא בגדר
עבד ישראל מצוד .להאכיל אותו ולהשקותו (אולם זה יתכן דהוי ממצות צדקה
לעשות עמם לפנים משורת הדין ,ונ״מ לפי הגר״א שביאר הרבנו יונה דדוקא
משום להקל עלינו מצות הצדקה הקילו כאן בנתינת מכשול דרבנן ,ואם הוי
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אמנם מצאנו\בדברי חמודות ^,בכל הבשר ,ס״ק ע״ד ,אחר שהביא דברי

הב״י כתב" :ולי נראה שיש לחלק דבשמש נתינתו ג״כ בעבור ששימשו ואין
כאן צדקה בלבד״; — וכנראה כוונת הב״י היתד .למצות צדקה ,והא סתם
ולא סירש מאי מצוד ,איכא ,משמע משום מצוד .דלעיל ,וכיון ששמשים בזמן
הגמרא היו עניים ,ולא הי׳ חיוב לתת להם אפי׳ פרוסה ,ועל כוס יין צריך
השמש לברך על כל כוס וכוס דאסח דעתי׳ ואפי׳ בפרוסה יש מחלוקת בד,גמ׳
ואף שפוסקים אנו להלכה דא״צ לברך על כל פרוסה ופרוסה ,שהוא בטוח
שלא ימנעו ממנו לחם כלשון רש״י ,מיהו עדיין לחם חסד דהבעה״ב הוא
ואינו מחויב לתת לפי הדין ,ולפי הב״י הוי כצדקה ,וכנראה המנהג לתת לחם
להשמש לפי ד,ב״י עדיין לא חייבו הבעה״ב לתת לו ורק בתור חסד נתנו,
ולפי הלחם חמודות טען דעדיין אינו בגדר צדקה בלבד ,והובא דברי וסברת
הלחם חמודות להלכה במשנה ברורה בסי קס״ט,כנראה ס״ל כוותי׳ דדברי
טעם הם.
אולם הב״ח לא השיג בזד ,על ד,ב״י בגדר של מצוד ,אלא טען יש הבדל
בין נטילת ידים ובין הברכה ,והי׳ קשה לנו להבין דבריו,כי מאי ההבדל יש
כאן בין נט״י והברכה ,והלא ממנ״ם אם נתנו בתוך פיו בשניהם עובר הוא
בשעת נתינה ואם אינו נותנו בתוך פיו הלא בשניהם יש להם עוד הכח וההזדמנות
ליטול ידים וגם לברך ,ואין לומר דיברך הכוונה לברהמ״ז וזה אינו מיד אבל
נט״י הוי מיד ,כי מה עם ברכה ראשונה ,ואם משום דלא חוששין לברכה
ראשונה דהוי מדרבנן גם נט״י הוי מדרבנן ,ותימה על הקרן לדוד דמשמע
מדבריו שיברך היינו מה שמברך אחריו ,וכן במחצית השקל הזכיר הדין של
ברכה בהמ״ז ,וצ״ע; וכן בדברי חמודות בכל הבשר סקל״ה כתב :וגם רמ״א
כתב לדברי המקילין ,ונראה פשוט דלהמקילין שרי נמי לתת בדרך צדקה ג״כ
אפילו אינו יודע שנטל ידיו ,וכ״ש הוא דבה״מ דאורייתא ,ע״כ; הרי שתופס
עד שיברך דקאמר ד,רבנו יונה גם לברהמ״ז ,ויש ליישב התום׳ יו״ט דכוונתו
עד שיברך לכל הברכות וגם לברהמ״ז דאורייתא לא חוששין — .וכמו״ב צ״ע
על המג״א שהביא הב״ח בפשטות כזו "אבל בברכה בשעה שנתנו אינו עובר
ואם אח״כ לא יברך מה עלינו לעשות".
וצ״ל דהב״ח למד דבנט״י המדובר שניכר קצת שלא יטול ידיו דאם רצונו
ליטול ידים הי׳ כבר עליו ליטול ביחד עם המסובים ,והוא לא עשה כן ,וכן
הסדר ליטול ידים ואח״כ לוקחים פרוסה ,משא״ב בברכה לוקחים הפרוסה בידו
ואח״כ מברכים; — ואה״ג בשעה שנתנו סתם פרוסת לחם בשביל לאכול אח״כ
ואינו ניכר שלא יטול ידים מותר לתת לו כעין שלא חוששין להברכה — וכן
דייק הביאור הלכה בסי׳ קס״ג ,אף שבסי׳ קס״ט הביא סברת הל״ח דשמש אינו
בגדר צרקה ,ולא הביא סברת הב״ח והמג״א ,ואמר דבריו כעת אפי׳ להשו״ע,
שלא חילק בין נט״י לברכה" ,ואסור להאכיל וכו׳ מלשון זה משמע דדוקא בנותן
לו כדי לאכול מיד (ובאופן זה מיירי הגמרא שאסור ליתן לשמש) אבל בלוקח
לביתו מותר ליתן לו דמי יודע שיאכל שם בלי נט״י״ ,עכ״ל — .אבל קשה זה,
דאם ד,טרחנו קצת לחלק בין נט״י לברכה ,עדיין קשה קצת לחלק בין האוכל
מיד לאח״ב בבית ,ואולי כיון שאסור זה מדרבנן ,דרק מסופק הוא אם יברך
או לא ,אז מיד החוב עליו להודיעו לברך ,ואסור להאכיל לו בלי להודיע לו
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וני להסביר גדר הדבר ,קצת דיש שגי איסורים א׳ איסור לפ״ע וב׳ איסור
להאכיל בידים כעין שיש איסור להאכיל קטן מצד לא תאכילום ,וע׳ תשו׳
מהרש״ם ח״ב סי׳ צ״ג שהביא" :מהרמ״א-־באר״ת סימן רס״ו ס״ו דהא דאסור
לספות לקטן דוקא בנותן לו משחשיכה אבל בנותן מבע״י שרי במקום פסידא,
וע״ש במג״א שהשיג אבל בא״ר חזר וקיים דברי הרמ״א וע״ש בא״א מ״ש
על דבריו וע״ש בתו״ש סקט״ו ,שכ״ה דעת הרא״ש וטור וב״ח דבכה״ג לא מקרי
ספי בידים ע״ש"; אולם בלפ״ע דאורייתא אין הבדל בין מיד לאחר זמן ,ברם
יתכן שלפעמים אסרו מדרבנן לפ״ע כעין האיסור להאכיל (ושיטת המנ״ח
דאיסור מסייע משום גזירת לא תאכילום) וכעין שמצינו אצל הרופא בדמאי
שיש הבדל בין בפה וביד וכדו׳ ,וגם כאן אף שאסרו משום לפ״ע כעין האיסור
להאכיל הוא דרק תכף אסור ולא אח״ז ,וכיון שפה השתמשו חכמים בלשון להאכיל
הוי כעין איסור להאכיל בידים ולא החמירו יותר.

עכ״פ היאך שנלמד הביאור בהב״ח למה גט״י שאני מהברכה ,אין ללמוד
מהלכה זו למקומות אחרים ,דיש הבדל בין מיד לאח״כ ,או משום שכאן שאני
דהוי כספק מכשול ומיד הוי כודאי מכשול ,או דוקא בספק מכשול כהאי מחלקין
בין מיד לאח״כ ,או משום דשאגי כאן דמקילין משום מצות צדקה.
ובעצם בהרבנו יונה גופא צריכין להבין גופא דעובדא היכי הוי ,אם נותן
הוא פרוסה לעני וחשוד שאינו מברך הרי גם הוא אינו נוטל ידיו ,ולפי הג״ל
ניחא דכל האיסור של הנתינה מצד נט״י משום דניכר ,ואם אינו אוכל כעת
הוי אז נט״י כמו הברכה ומותר ,אולם להב״י שלומד שגם לשם צדקה אסור ואין
חילוק בין גט״י לברכה ,ולפי הביאור הלכה שחילק בין מיד לאח״ב בבית גם
להשו״ע ,צ״ל שלהב״י מדובר שהעני גם אוכל אצלו ,וא״כ קשה היאך הבין
הב״י הר״י שהשאלה היא רק על הברכה; ולנו הי׳ נראה לפ׳ דקמ״ל אפי׳
במקום שאין כאן חיוב נט״י שאינו נותן לו פת או שיעור של פת הביא הר״י
שיש למדין מכאן שגם אסור לתת לו מצד הברכה.
\והפרישה:/תב לת׳ קושית הב״י" :ויש לקיים דברי הר״ר יונה ,דשאני
שמש דטריה מש״ה לא יתן לו אא״כ יודע בו שנטל" ,דהיינו בסתמא לא
חיישינן דלא יטול ולא יברך רק בשמש מחמת דטריד ,ולכאורה לא מובן
הפרישה ,דא״כ מאי צריך התר״י לומר דמשום צדקה מותר ,ואם לאו דוקא
משום צדקה ,וכוונת התר״י דאין איסור ואדרבה מצור .לתת מצד צדקה ,למה
לא הזכיר העיקר שחסר מן הספר דשאני שמש דטריד ,וכן ע׳ במג״א בסק״ה
שכתב" :משמע דוקא גבי שמש חיישינן מתוך שטרוד ישכח מליטול וכ״מ
ברש״י ,אך בתר״י משמע שאפילו באחר חיישינן עיין ס״ב" ,הרי שלומד רש״י
שפי׳ דחיישינן מתוך שטרוד ישכח מלטול אין כאן קושיא מאחר ולא צריכין
להגיע לידי התירוץ שמשום צדקה מותר.
ויש ליישב הפרישה דלמד דמשום דשמש טריד לחוד עדיין לא מיישב למה
לא חוששין בכל מקום אולי לא יברך כשאינו ידוע לו חזקת כשרות ,ע״ז תי׳
הר״י בסתמא לא חיישינן דאין ספק מוציא מידי ודאי וכעין שפי׳ הט״ז ,או
משום להקל עלינו מצות צדקה דאי׳ בהגר״א ,אבל כשיש סבה לחשוש אפי,
במקום מצוד■ והוי עני כעין שמש שטריד חוששין.

ערבו F11

 »:ירנן לאכול

הלק ג׳

34

ולפי המגן אברהם שלמד שהתר״י חולקים על מרש״י בהרי״ף ולא ס״ל
דשאני שמש דטריד ,הרי גמרא מפורשת שם ר.פ׳ כל הבשר (ק״ז ):דשאני
שמש דטריד והיאך יבא לחלוק ע״ז ,אולם ע״ש דסברא זו לפי גי׳ דידן נאמרה
בקשר להשאלה האוכל מהמת המאכיל אם צריך ליטול ידים ,ופויש״י־ שם
(וכנראה יש גי׳ אחרת בד»גמ׳ וברש״י ,לפי מה שמובא בהרי״ף בפ״ח דברכות)
וז״ל :דטריד — לשמש את המסובין ושוכח שלא נטל ונוגע באוכלין שיאכל
ואע״ם שנוגע בכל הסעודה לא איכפת לן שלא הצריכו נטילה לנוגעין אלא
לאוכלין עכ״ל; — הרי הטירדא אומרת רק שיגע ולא שלא יטול.
ועוד יותר גם לנגיעה בהרמב״ם הוזכר מסתמיות לכל אדם ,דפסק בפ״ו
הי״ט מהל׳ ברכות" :אסור להאכיל מי שלא נטל ידיו ואף על פי שהוא נותן
לתוך פיו" ,וכנראה הטעם בהרמב״ם דלא פסק רק בשמש ,דלפי מסקנת הגט׳
דעל האוכל מחמת מאכיל גם צריך נט״י אז א״צ לדחות בהתירוץ שאני שמש
דטריד ,אולם רש״י על הרי״ף דהסביר דשמש שמא ישכח ויאכל שאני לא
ס״ל כהרמב״ם (וגם אינו מספיק לומר בהרי״ף דס״ל מסברא דלאו דוקא בפיו,
כמו שמשמע שאפשר לומר בהרמב״ם וכמו שפירשו הכ״מ דברי הרמב״ם,
והב״י והב״ח דברי הטור; — אולם הרי״ף הביא לשון הגט׳ בלי פיו ,וכן רש״י
שם על הרי״ף פי׳ לפי גי׳ הרי״ף ,ולא כדאי׳ אצלנו בהגמרא).

היוצא מזה דחילוק זה בין עובר מיד ללא ,לא כו״ע מסכימים ,ואינו
מוכרח ללמוד כן בהרבנו יונה ואפי׳ להב״ח לא בכל איסור לפ״ע נאמר,
דאלת״ה יתקשה מהרבה גמרות דאינו מבדיל בין מיד לאחר זמן ,ושאני הכא
דהוי מצות צדקה או רק בחשש לפ״ע דרבנן הוא דמקילין ,או שהכוונה כעין
הקרן לדוד דמיד בנט״י אין ספק ונחשב לודאי משא״כ אח״כ ,ואפי׳ להביאור
הלכה החילוק הוא יתכן דמיד יש חיוב להודיעו לו לברך ,ואז אם יקח ישמע
לו ,משא״כ לאחר זמן בביתו — ואין ללמוד מכאן לשאר מקומות.
ומה שהביא בתשר מהר״י אסאד כדברי הב״ח דאח״כ יבא האיסור אין
כאן לפ״ע לפי התום׳ בכורות כ״א ,דאם בשעה שנותן אין כאן עוד איסור רק
אח״כ יבא האיסור בעת שיהי׳ ביד המקבל אינו עובר בלפ״ע — .אין ידוע
לן כוונתו ,דאם הכוונה למש״כ שם בתום׳" ,הכא בלוקח תליא מילתא ,שעליו
לחקור בבהמתו אם היא חייבת בבכורה" ,ואינו עובר בזה בלפ״ע ,הלא הלומדות
היא בשביל שעליו לחקור וע׳ תוס׳ הקודמים שכתבו" ,התם במוכר תליא
מילתא — שיודע המוכר בלוקח שקונה לשחוט ועובר בלאו דולפני עור אם
אינו מודיעו ,דלוקח לא איבעי לי׳ לאסוקי לדעתי׳ שמכר אמה או בתה" ,הרי
בשעה שאין על הלוקח התביעה שעליו לחקור עובר המוכר על ולפני עור שאח״ב
יהי׳ האיסור בשעת שחיטה ,וצע״ג בכוונתו.
וכן על[הפלפולא חריפתא~(קשה כל הנ״ל ואינו מוכרח דבריו ,דהנה אי׳
בהרא״ש ס״ס איזהו נשך "אמר רב יהודה אמר רב כל מי שיש לו מעות ומלוה
אותן שלא בעדים עובר משום לפני עור לא תתן מכשול" ,ושם בפלפולא חריפתא
אות ק׳ כתב :ובגמרא ד״ל (ריש לקיש) אמר גורם קללה לעצמו ,ומדלא אמר
אף גורם כו׳ ש״מ דלא ס״ל ד״ל הך דלפני עור ,וטעמי׳ דסבר דלא אמרה תורה
אלא העור באותה שעה שנתן לפניו המכשול כפשטי׳ דקרא ודומיא הר דרביח
דבאותה שעה קוצץ ונכשל באיסור ,וכן רבינא דלא רצה להלוות לרב אשי
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בלא ערים ,אי׳ל דגורם קללה לעצמו ולא אמר לפני עור מהא איכא

למשמע

!!.׳"-א הכי דהא רבינא בתראה הוא ונ״מ אי ההוא גברא בעי למיקם בגורם
׳,ליין .רלא הוי עובר על דברי חכמים ,ועל זה אפשר שסמכו העולם שאין
מרקדקין בכך ,כך נ" ל ליישב מנהגא וכו׳ ,אבל רבינו גם הרי״ף השמיטו
לדרב ולדרביגא ומסתברא שסברתם לפסוק כרב ,ודר״ל להוסיף בא ולא הוצרכו
להעתיקו ומדרבינא ליכא למידק דאפשר שלא רצה לקרות על רב אשי קרא
דלפני עור ,והרמב״ם בפ״ב מהל׳ מלוה העתיק גם שניהם לדרב ולדר״ל
עכ״ל; — אולם אפי׳ אם הי׳ לומדים שיש מחלוקת בין רב לדר״ל ,אפשר
להסביר שאיו לפ״ע בשביל שלא צריכין לחשוש שיבא לידי מכשול ,וכעין
שאי׳ בהריטב״א במס׳ מגילה שכל דין זה הוי ממדת חסידות ,ולאו דינא
גמורה היא; — והיאך אפשר לומר דר״ל ס״ל דלפנ״ע צריך להיות בשעת
מעשה ממש ,הלא במושיט כוס יין לנזיר וכן המכה לבנו הגדול והמוכר מין
ממיני דברים המשתמשים לע״ז כעין בהמה ,לבונה זכה וכו׳ ג״כ עוברין אליבא
דכו״ע בלפנ״ע ,וכי ריש לקיש חולק על כל הגמרות הסתמיות האלו ,ובודאי
ליתא לחילוק זה; — וכן לפי מה שביארנו אפי׳ שלא לשי׳ הריטב״א ,שבהמלוה
שלא בעדים יש לפ״ע גמור ויש לפ״ע מדרבנן ,דדוקא אם חשוד לשקר הוי
לס״ע גמור אבל אם אינו חשוד כת״ח אינו לפ״ע גמור ,ניחא קצת ההו״א
של רב אשי שת״ח שאני ,ולמה לא העיר רבינא משום לפ״ע אלא דגורם קללת
לעצמו; וגם כיון שהוא ת״ח והוא ימחול לו אינו עובר בלפנ״ע ,אבל יגרום
קללח לעצמו בעצם תביעתו.
אולם כל הנ״ל הוא בהפצא שאצל הזולת מיועד רק לאיסור ,דהיינו
הנותן פת למי שאינו נוטל ידים ומברך ,הוי כנותן החפצא של איסור ממש
כלפי זה שעושה עם החפצא עבירה ,אבל המזמין ליד בעל עבירה כעין החשוד
על השביעית פרה בשישית ובחמישית ולא קרוב לזמן האיסור ,ופרה החורשת
זו עומדת לעבוד עמה ,אפי׳ אם לא הי׳ מקום לתלות בשחיטה יתכן מאד
שבדוגמא זו אינו נקרא שמזמין איסור להזולת ,וכמו שהערנו לעיל ,כי הזמין
סרה לעבוד אתה בהיתר ומה שיעשה אח״כ בשנת האיסור אינו מתייחס למעשיו
ולא נקרא שהוא הזמין מכשול לפני הזולת ,ודמיא קצת כלפני דלפני ,ומותר.

פרק ד׳
בדין החשוד על הבכורות וכדומה
ונתעורר שוב טעם לאיסור לקנות מבית חרושת המחללים שבת ,לשיטת
רש״י במם׳ בכורות (כ״ט ):דהחשוד על הבכורות אין לוקחין ממנו ,שפרש״י
כגון |כהןן החשוד להטיל מום בבכור ,דרואין מזה דאסור לקנות דבר מהחשוד
לעשות עבירה בדבר ז ה,אפי׳ אם אינו מכשיל הלוקח ,שהרי בדיעבד כשהטיל
מום הותר מדאורייתא וגם מדרבנן מותר לאחרים כו׳ וא״כ הבשר הוא היתר
גמור ומ״מ אסור ליקה ממנו אפי׳ בשר צבאים דמחלף בשל עגל ,וע׳ ברי״ט
••׳"׳"י **׳י׳*  w-n-Aז״י<ייר*י רחייזרד להרזיל ר?רח
— l. t־•״*--
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וא״כ ק״ו בגד״ד שמחללים שבת בפרהסיא דחמיר טובא מהטלת מום בקדשים
פשיטא באסור ליקח ממנו ולא לבד הנעשה בשבת אלא אפי׳ הנעשה בחול ,כיון
דאיז שופ-היבר בין זה לזהומחלף-יותר מבשר צבאים וכו׳ ,ע״ש בס׳ קהלות
יעקב שהאריך לבאר דבריו.
אולם כשאנן לעצמנו למדנו דברי רש״י (והברטנורא שגם ס״ל כוותי׳)
בלי לעיין בהמפרשים לא למדנו דהכוונה דאין לוקחין ממנו משום דמסייע
לעשות עבירה שלא מצינו דכוותי׳ בשאר קנסות המוזכרות שם במס׳ בכורות,
אלא כדאי׳ אח״כ ברש״י בעצמו ,״בשר צבאים — אדום הוא מיחלף בבשר
עגל זימנין דמזבין עגל בכור תם ואומר שבשר צבי הוא״ ,עכ״ל; הרי הפי׳ כיון
שחשוד להטיל מום בבכור חשוד גם למכור בכור ונם ,וכן כתב רש״י הלאה
על הגט׳ ״שמעי רבנן דבכור תם הוא כו״׳; — ואפי׳ אם היה מקום לפירוש
רש״י דקנסא קנים כדי לא לסייע בעבירתו ,מיהו להרמב״ם שלא פי׳ כן לא
מצאנו דין חדש זה דנאמר כן ,שמודה הוא לו בסברא ,ותופסין אנו בדרך
כלל הלכה כהרמב״ם כפוסק מקובל יותר מרש״י ,ועוד הסתמיות והחלקיות
כאן עם הרמב״ם בפשטות ורש״י הוא המחדש.
וכמובן זה לא כהרש״ש שב׳ דלאו דוקא כתב רש״י בשר תם בהמשגה
ובהגט׳ ,אלא לפי דברינו דוקא ודוקא הוא ,כי לפי פי׳ הרש״ש אינו נכשל באיסור
כשהוא קונה ממנו ,כי לא אסרו על אחרים לפי רוב המפרשים — ומה שלא
פי׳ רש״י החשד שהוא נהנה מבכור בלי להטיל מום נמי ,יתכן משום דאין
אדם חוטא באיסור חמור בשעה שנדמה לו שע״י הטלת מום אפשר להתיר
הבכור ,וע׳ בהרי״ט אלגזי שביאר נמי כן והאריך לבארו — ומש״ב התום׳
חדשים בפי׳ המשניות לת׳ שיטת הרמב״ם קשה — ועוד קמ״ל דהחשוד גם על
האיסור של הטלת מום (ולא מכח חשד בעלמא כי כל הכהגים חשדי בזה,
ע׳ יו״ד סי׳ שי״ד — ,אלא מוחזק בכך)חשדי לגבי אחריני גם לגבי האיסור
של מכירת בכור תם ממש ,כי אף שבעצמו לא הי׳ שוחט קדשים בחוץ כדי
לאכלו ,אבל לאחרים לא מזדהרי ,וכיון דלא זהיר מלהטיל מום חשוד גם על
דבר חמור בזה יותר כיון שכרוך אחד בהשני ,ואולי מצד שישכח מלהטיל
מום בבהמה — כך הי׳ ג׳ לן לפ׳ רש״י ולא לעשות מלשון רש״י בדבריו
פעמיים ״תם״ לאו דוקא — אף אם תאמר שאין ביאור זה חלק וברור ,מיהו עכ״פ
מידי ספק קצת בביאורו של רש״י רצוננו לעורר עכ״פ.
ואפי׳ לפי פי׳ הרי״ט אלגזי וכנראה כך התכוון הרש״ש גם ללמוד" ,דס״ל
לרש״י דהמטיל מום דקנסוהו רבנן שלא ישחט במום זה בכלל קנם שקנסו
חכמים ז״ל הוא דאפי׳ אם עבר ושחטו ליהנות ממנו ולא לאוכלו ולא למוכרו
וליתנו במתנה לאחרים ומש״ה אסרו שאין לוקחין בשר ממי שהוא חשוד להטיל
מום כי חיכי דלא להוי לי׳ הנאה למטיל ,דבלאו הכי מה הועילו חכמים
בתקנתם״ — ובכור תם דקאמר היינו שהי׳ תם והטיל בו מום — הנה אף שהדין
של החשוד על הדבר אין לוקחין ממנו ממה שהוא חשוד ,ושייך זה לכל מילי
ולא רק מה שהזכירו חז״ל ,אבל קנם זה שקנסוהו על החשוד להטיל מום כי
היכי דלא הוי לי׳ הנאה למטיל  ,אסרו לאחרים לקנות ממנו דבר זה ,יתכן
גם שדין דוקא בקנס זה של המטיל מום ולא בשאר דברים שאסרו מחמת
החשוד על הדבר ,כי היצה״ר גדול בזה דע״י הטלת מום שנדמה לאדם לאיסורא

קהלו ת

עבודה זרה סימן ב

דיני איהורין ליכא גגי נכרי לכאו׳ פעור,
^צריך לחלק בין הנושאים אך לא ברירא
ני מהו הגדר בזה ,כשי״ה יאיר טעינו
במאור תורתו הקדושה.
ושמעתי שיש מקשים על האב״מ שכתב
דבב״נ ליכא משום בג יחל ולא
משוס מוצא שפתיך תשמור אבל אית בו
תיובא מדין אמירה לגבוה כו׳ והרי הרשב״ס
ז״ל בב״ב קל״ג ב׳ מפרש דדין זה דאמירה
לגבוה נלמד מקרא דמוצא שפתיך תשמור
ע״ש בד״ה ולא תשיימה את .וכן הרא״ש
ז״ל בפירושו לנדרים דכ״ט ע״ב ד״ה שאני
הכא דאמירחו לגבוה כמסירתו להדיוע
וחייב לקיים דבריו כאילו נדר דכתיב מוצא
שפתיך תשמור ,ואיך כתב האב״מ דב״נ
ליתא במוצא שפתיך תשמור ואיה בו דינא
דאמירה לגבוה כמסירה להדיוט ,ונענ״ד
דברי הא3״מ נכונים שעיקר דין אמל״ג
כמסירה נהדיוט הוא שאינו יכול לחזור בו
וביארו הראשונים ז״ל טעמא משום דכתיב
מוצא שפתיך תשמור ואיכלל בהאי קרא
דמוצא שפתיך תשמור שני דברים היינו
"שמ״ע לקיים דבריו" "ושא״א לחזור בו"
שכבר נתפס קנין או התחייבות ,כקנין או
התחייבות ממונא להדיוט ,והנה גבי ב״נ
אין ללמוד [מקרא דמוצא שפתיך ׳תשמור]
שיש עלע מצוה לשמור [שהרי אינו מוזהר
אלא בשבע מצות שלו] אבל דין זה דאמירה
לגבוה קעביד קנין או חיובא שזה אינו
מצוה על הגברא אלא נתינת כה יפה להקדש
שנקנה באמירה ושא״א לחזור מהתחיבות
שמתחייב להקדש זה אפשר דשפיר למדין
גם בב״נ כיון דכתיב איש איש ללמד
שהנכרים נודרים נדרים ונדבות כישראל,
כללתם התורה לדיני הקדשות של קרבנות
כישראל ,ומש״כ האב״מ שהב״ג אינו במוצא
שפתיך תשמור היינו שאינו במצות עשה
דמוצא שפתיך ובל״ת דבל תאחר .ויש נפלפל
עוד בזה לבנות ולסתור וכתבתי רק להעיר
וציר ישראל יצילנו משגיאות.
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סימן ג
הערות בענין לפני עור
ז״ל החינוך [מצוה רל״ב לפני עור לא
תתן מכשול] שלא להכשיל בנ״י לתת
להם עצה רעה אבל ניישר אותם כשישאלו
עצה במה שנאמין שהוא יושר ועצה טובה
שנאמר ולפנ״ע לא תתן מכשול ולשון ספרא
לפני סומא בדבר והוא נוטל ממך עצה אל
חתן לו עצה שאינה הוגנת לו ואחז״ל
[בתורת כהנים פ׳ קדושים על פסוק זה]
אס [ט״ס וצ״ל אל] יאמר אדם לחבירו
מכור פדך וקח חמור והוא עוקם ונוטלה
ממנו וזה הלאו כולל כמו כן מי שיעזר
עוברי עבירה שהוא מביא אותו שיתפתה
בזולת זה פעמים אחרים עוד ,ומזה הצד
אמרו חז״ל במלוה ולוה בריבית ששניהם
עוברים בלפנ״ע וכו׳ עכ״ל ולפום ריהטא
מאוד תמהתי מה ראה להסביר בהא דמי
שיעזור עוברי עבירה עובר בלפנ״ע שזהו
משום שהתפחה ע״י זה לחטוא עוד פעמים
אמרים ,ולמה לא כתב בפשוטו משום
שמכשילו עכשיו בעבירה זו שהוא עושה
עכשיו ,והנלע״ד בזה דהי׳ קשה לרבינו
החינוך ז״ל שהרי לא אסרה תורה נתינת
מכשול אלא למי שהוא עור וכדמפרש הספרא
למי שהוא סומא בדבר ,וא״כ התינח אם
הנזיר שוגג בדבר שפיר איכא מכשול־ לפני
עור אבל כשהחוטא הזה [שהוא עוזר לו]
הוא מזיד אין כאן עור כלל שהרי רואה
ויודע את המכשול אלא שרוצה להכשל בו,
ולכאו׳ כל כה״ג [שהלה הוא מזיד] לית
בי׳ משום לפני עור ואהא מבאר החינוך
דמ״מ אכתי הוא עור דע״י זה יתפתה
בעוד פעמים וכדאמרי׳ עבר עבירה ושנה
בה נעשית לו כהיתר וכל פעם שחוטא בו
מתרגל ומתקשר יותר לחטא ובאותו מכשול
שיצא מזה על להבא אין החוטא מכיר בה
ולהכי אכתי עור קרינן בי׳ ננלענ״ד בכוונת
החינוך ז״ל.
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עבודה זרה סימן ג

ובאמת דבר זה הוקשה נם להרמב״ם
ז״ל דאם החוטא הוא מזיד הא
אין כאן מור וכתב בפי״ב מהלכות רוצח
ופ״נ הי״ד וז״ל וכן כל המכפיל עור בדבר
והשיאו עצה שאינה הוגנת או שחיזק ידי
עוברי עבירה "שהוא עור ואינו רואה דרך
אמת מפני חאות לבו" ה״ז עובר בל״ת
שנא׳ ולפנ״ע לא תתן מכשול עכ״ל הרי
ביאר במתק לשונו שאע׳׳פ שהוא מזיד
ויודע שזה חטא מ״מ קרינן בי׳ עור משום
שאין אדם עובר עבירה אא״כ נכנם בו
רוח שטות ואינו מכיר דרך האמת ולדינא
בין להרמב״ם ז״ל ובין להחינוך פפיטא להו
דאע״פ שהוא מזיד קרינן בי׳ ולפני עור
כו׳ והמסייעו עובר בלפנ״ע .וזה מוכח הכא
במוכר בהמה לנכרי ובב״מ ד״ה גבי רועים
ובס״פ איזהו נשך גבי ריבית דאיכא לפג״ע
למסייע את המזיד.
ב) בספר היקר יד מלאכי סי׳ שס״ז גבי
הא דהמופיט כוס יין לנזיר
כו׳ עובר בלפנ״ע כתב שם שנסחפקו בלימוד
הישיבה היכא שהנזיר לא שתה אותו כוס
יין והב״נ לא אכל אותו אמה״ח שהושיט
לו אי קעבר המושיט משום ולסנ״ע לא תתן
מכשול או לא מי נימא כיון דלא נכשלו
באיסור ע״י ההיא הושטה לא מקרי תו
מכשול או נימא כיון דסוף סוף הוא נתן
המכשול לפניהם עובר בלאו דלפנ״ע אף
דלא נכשלו בו וכתב דדעת נוטה היא דמ״מ
עבר לפנ״ע כיון דאנחינת מכשול קפיד
רחמנא והרי נתן לפניהם מכשול וע״ש
שפלפל בזה וראיתי בספר המצות לרס״ג ז״ל
שהגר״י פרלא ז״ל כתב שזהו מחלוקת גדולה
בהראשונים ז״ל מוני המצות דיש מקמאי
ז״ל חושבי המצוות שחשבו את הלאו דלפנ״ע
בזה״ל שלא לתת מכשול לפני עור ויש מקמאי
ז״ל שכתבו בזה״ל שלא להכשיל את העור
דמשמעותו שאין החטא נגמר אלא כשנכשל
בו העור וע״ש בפי׳ הגר״י פרלא ז״ל

יעקב

שהאריך בזה הרבה ושו״ר בשד״ח ח״ב בדין
לפנ״ע שהאריך בזה הרבה ע״ש.
ונראה דדעת התום׳ והר״ן ז״ל הוא שאינו
עובר בלפנ״ע אא״כ נכפל בו העור
דלקמן בדע״ו ע״ב רבה זבין חמרא לישראל
החשוד למכור לנכרים א״ל אביי כו׳ והא
אזיל ומזנין לנכרי והשיב רבה אעו לנכרי
מזבן לישראל לא מזבן פי׳ ותלינן לקונא
דלישראל מזבין ומסקנא דאסור ,וכתבו
החום׳ בד״ה רהיע ואע״ג דלעיל תלינן
אימור לשחיטה זבנה הכא לא תלינן דלישראל
מזבין לי׳ שכך ימכור לזה כמו לזה עכ״ל
ובהר״ן ז״ל מבואר יותר חילוק זה וז״ל כי
תלינן במידי דאפשר דבשעת המקח הוברר
הדבר דלהתירא בעי לי׳ ומקפיד בכך כגון
הרוצה בהמה לשחיטה שמקפיד בה שלא
תעשה מלאכה אבל ישראל חשוד אין לו
קפידא בין ישראל לנכרי כה״ג לא תלינן
עכ״ל והשתא אי נימא דאיכא איסור לפנ״ע
מיד בשמניח המכשול לפניו אע״פ שלבסוף
לא חטא בו א״כ החילוק פשוט בין ההיא
דר״ה דאמר אימר לשחיטה זבני׳ לההוא
עובדא דרבה שמכרו לישראל חשוד ,דההיא
דר״ה שמכר בהמה לנכרי ליכא משום לפנ״ע
כלל שהרי אינו מכשיל בזה לשום אדם רק
עליו עצמו אסרו חז״ל למכור בהמה גסה
לנכרי משוס שאלה ושכירות ונסיוני ולא
אסרו אלא במוכרה לרדיא ,וכדאיתא למיתלי
שלשחיטה זבנה תלינן לקולא אבל גבי ההיא
דרבה שמכר ממרא לישראל החשוד לעבור
על דברי חכמים ולמוכרו לנכרים הא איכא
משום לפג״ע שנותן מכשול לפני הישראל
[וכבר ביארו החום׳ לקמן דכ״ב דגם
באיסורא דרבנן איכא משום לפנ״ע] וא״כ
לא שייך כלל לתלות שהישראל ימכור בסופו
לישראל דלהסוברים שמשעה שנתן המכשול
לישראל עובר בלפנ״ע אע״פ שלבסוף לא
נכשל בו א״כ מה בצע כי נתלה שבסופו
ימכרנו לישראל מ״מ עבר אלפנ״ע משעת
עשיית המכשול כיון שנתן לו דבר שיכול
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להכשל בו ,אע״כ מוכח דדעת החוש׳ והר״ן
ז״ל הוא דליכא איסור לפנ״ע אא״כ נכשל
בו לבסוף ושפיר יש מקום למתלי שלא
יבוא לכלג לפנ״ע מפני שזה ימכרנה לישראל
ולכן הוצרכו לחלק בין ספק דעכשיו נספק
דלאחר זמן וכנ״ל.
!אוצר רחכםה|

סימן ד

בענין לפני דלפני
בדף ט״ו ע״ב מסקינן [בכל הני דאסור
נמכור לנכרי כגון בהמה גסה וכלי
זיין] כדרך שאמרו אסור למכור לנכרי כך
אסור נמכור לישראל החשוד למכור לנכרי
ובתום׳ הקשו וא״ת מ״ש מלפני דלפני דלעיל
די״ד [גבי מוכר לנכרי חבילה של לבונה
דשרי נפי שחבילה גדולה אין לוקחין לע״ז
אלא לסחורה זבין ,ואי משום דהנכרי הזה
יחזור וימכור לנכרים אחרים בשביל ע״ז]
אלפני מפקדינן אלפני דלפני לא מפקדינן
וי״ל דההם מיירי בנכרי [פי׳ שהלוקח ראשון
הוא נכרי] שאינו מוזהר על לפנ״ע לפיכך
אין אנו חוששין אס הנכרי ימכור לחבירו
אבנ הכא דמיירי בישראל החשוד אנו
מוזהרין שלא יבוא שום ישראל לידי תקלה
על ידינו עכ״ל התום׳ והסברא מובנת היטב
דכשהלוקח ראשון הוא נכרי אין זה אצלו
מכשול כלל מה שיחזור וימכור הלבונה לנכרי
אחר הקונה בשביל ע״ז דהא אין הנכרי
טושה עבירה בזה כיון שאינו מוזהר אלפנ״ע,
ורק משום שמכירת הישראל לראשון זו היא
סיבה לנכרי השני שיעבור ע״ז בלבונה זו,
מה״ט הוא דיש לצדד לאסור ,ואהא אמרינן
דאלפני דלפני לא מפקדינן אבל בסוגיין
שהלוקח הראשון הוא ישראל שאם הוא
ימכרנו לנכרי הרי הוא עצמו עביד איסורא
[דהא חז״ל אסרו למכור בהמה גסה לנכרי]
שפיר יש לאסור למכור להישראל חשוד הזה

יעלו

יג

משום לתא דידי׳ דהוי חד לפני .אלא שקצת
תמוה אריכות לשון התום׳ שכתבו "אבל
הכא כו׳ אנו מוזהרין שלא יבוא שוס ישראל
לידי תקנה על ידינו" ,ובפשוטו הו״ל לומר
אבל הכא חד לפני הוא שהרי ישראל חשוד
הזה הוא עצמו יעביד איסורא [דהא אסור
לו שימכרנו לנכרי] ,ועוד דהתוס׳ סיימו
וז״ל ועוד דחד לפני הוא שלא יחטא ישראל
בשאלה ושכירות ונסיוני עכ״ל משמע
דבתירוצם הראשון לא נחתו התום׳ לסברא
זו "דחד לפני הוא".
והנלענ״ד בזה דהתום׳ לא פסיקא להר"
דין לפנ״ע על איסורין דרבנן
והיו מפרשים הא דאסור למכור בהמה גסה
לישראל החשוד למכור לנכרי לאו משום
מכשול של הישראל החשוד שיעבור איסור
דרבנן [שאסרו למכור בהמה גסה לנכרי]
אלא משוס דגם מה שהישראל החשוד מוכר
אח״כ לנכרי מתייחם להמוכר הראשון כיון
שהוא הוא הסיבה ראשונה למכירה זו,
ונחשב כאילו הישראל הראשון מכר לנכרי
השני ע״י הישראל החשוד ואהא הקשו
דהא זהו לפני דלפני ואמרי׳ לקמן דלפני
דלפני שרי ולא אמרי׳ דמעשה השני מתייחם
נהמוכר הראשון ,ואהא תירצו דודאי לא
משוס שמתייחס מעשה מכירה השנית
לישראל הראשון אסור ,דזהו לפני דלפני,
אלא משום לתא דישראל הלוקח הראשון
שהוא יעבור אאיסור דרבנן [במכירת בהמה
גסה] ואע״פ שאינו אלא איסור דרבנן
מ״מ אנו מוזהרים שלא יבוא שום ישראל
לידי תקלה ,פי׳ אפי׳ לידי תקלה קלה של
איסור דרבנן (והלשון שלא יבוא שום ישראל
לידי תקלה אינו מדוקדק ונכון להיות "שלא
יבוא ישראל לידי שום תקלה" וגם הגירסא
שלפנינו [שלא יבוא שום ישראל לידי תקלה]
אפשר להתפרש דר״ל לידי שום תקלה אפי׳
תקלה של איסור דרבנן דג״ז מיקרי תקלה)
וכבר נסתפקו התום׳ לקמן בסוף פירקין
ד״ה תיפוק לי׳ אי שייך איסור לפנ״ע

קהלות יעקב  -טו (שבועות ,ע״ו ,הוריות) קנייבסקי ,יעקב ישראל בן חיי□ פרץ עמוד מס (113הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

^צרוזחכמת'
קרן

חלק אורח חיים פי rrprcp

אב ממענוין בשמחה כך משככנק אדר מרבץ בשמחה
דהאי כשם אץ לו ביאור לבמאי מלוי זב״ז ומה
כוונתו בלשון זה וכחב דלנה מצעו שתוזכר בחורה
וים מיחח אהרן הכהן מה שלא מצייר כן בשאר
הצדיקים אבוח העולם והעעסי״לררצפ מכתו׳ להורות
דריע מזלי׳ דהאי חולש אב ע״כ הזכיר שתי׳ בריח
אב וא״כ :מזה יש להוכיח מדלא הוזכר גם יום מימח
משה רבים שהי׳ בז׳ באדר כ* היכא דלא נחלי׳ בריע
מזלי׳ לחודש דאדרבה היא חולש של שמחם א*כ
ממילא מוכס מהאי דאמריכן דמשכככק אב ממענוץ
בשמחה דחלען לה בחודש כדמרומזבקרא מזה גופא
מוכח דמשככנק אדר מלבין בשמחה מדלא החכר
בחוה״ק יום מימח מרעיה כמו באהרן והיינו כשם ודפח״ח,
ועפי״ז י״ל דמזה גופא מוכח גם על חודש ניסן דהוא
ימי נסים ולא חיו ריע מזלי׳ דמחיי״ע ג״כ לא כזכר
יום מימח מרים שהי׳ בירר בניסן והוא ג״כ משעם
שלא כזכר מיחח מ״ר כנ״ל כמו כן בניסן לא כחלי׳
בהמ״־ש דריע מזלי׳ וא״ש משפלש״י ימי נסים הם
לישראל פורים ופסח ואיש בסיד:

סימן קמו

שלף

לך אהובי ב״א האברך כמשמעו
ומדרשו חו״ב ירחש קנקן מיש מלא
ישן נושן זיח שופככי ובושכי כשיח מרה
שלטה קעניג כיי בק׳ פאפא יע״א

ע״ד

שאלמך באחד שישלובימארוחת1גאקנוהויז]אס
נכון הדבר להאכיל להבאים "אצלו לאכול
אמד יבקש
מאכלי בשר בשבוע שחל בו ת״ב וגם
לימן לו לאכול בח״ב אס שרי לימן לו מאחר שיש
לחוש שאס צא ימן לו שמא יאכל במק״א דברים
האקוריס והכה מעכ׳־ת מפלפל בבקיאות רב בזה אם
יש מקום לאסור מחששא דשמא יבא הוא לאכול
ממנו עיי שממעקק בו וגם אי איכא בי׳ משוס
איסור צפני עור או מסייע ידי עוברי עבירה.

והכה

האבודרהס הובא במג״א סי׳ תקניד כמב
דמר״ח ועד התענית מצניעץ סכין של
שמיעה וכמב המג״א הנועם שמא יבא לאכול ממנו
והקשיח עציו דהרי הוכיח תש״ך ביחד סי׳ פיח דלא
חיישינן לזה אלא במידי דאינו אקור בפיע כגון
בב״ח דכ״א לבדו שרי או בפת כגון חמץ מסעם
דעל הלחם יחי׳ האדם ואפילו בלחם לא חיישיכן
באיסור דרבנן כהאי דחלת חו״ל דכאכצת עם הזר
על השלחן אבל נראה פשונו דכונת חמג״א דאם לא
יצניעו הסכין וישמעו לצורך בכרים יבאו להקל
ולאכול ממנו דדוקא ביחיד וצאקראי לא חיישיכן לזה
אבל להמיר לשחוע לרבים ודאי יש לחוש שיזלזלו
ויבאו כמה בכ״א שאין מדקדקין ויקילו לאכול ממנו
מאחר שמצוי להם ע״כ צריך לגדור גדר להצניע
הסכין של שמיעה׳ ואין זה עכין להאי דקי׳ פ*מ
דאין דנין כאן משום חששא דשמא ישכח ויאכל
דבלא״ה לא שייך חששא זו אלא כשהוא עומד וראוי
לאכ’לה יה”כו אם דכ’ו אם מותר לבשל יש מקום

לרוד

לחום שמא ישכח ויבוא לאכול משא״ב בשמיעה צינן
זה דאינו ראוי לאכול חי וכמש״ב המג״א בקי"
תרי״ב סק״ו וכן בסי׳ חרי״א סק״ב רדוקא בדבר
שהוא ראוי לאכילה כמו שהוא חיישינן ,והאדאמרינן
ביומא 7־ qייד דלר״י כה״ג אינו מקריב אונן משוס
שמא יבא לאכול הכוונה שיעעה ויקבור ממוך שמומר
לו להקריב מומר לו כמי לאכול ומה״ע לא א״ש כמי
משיב בעעמא דהאבודרהס משוס דכשהוא מתעסק
בו ומחקעו לאכילה חיישיכן עפי שמא יאכל ממנו
כהאי דקכיבח ירק בשבח 7־ qקנחו דהמם בירק
שראוי לאכילה איירי כמש״ב המג״א סי׳ מרי״א
ובמק״א הקשיתי מגמ׳ יומא הכיל על מנדב הנר״י
בת׳ ר״ה וביור״ד קי׳ קי״ז דיבר המפורש במורה
להיתר לא יכלו חכמים לגזור גזירה לאקרו דמה״נו
לא גזרו במילת בשבח שמא יעבירנו משום דמפורק
במורה קרא ימירא ביום השמיני אפי׳ בשבת וקשת
א״כ איך קאמר ר״י דגזרען בכה״ג דאינו מקריב
אונן משוס שמא יבא״לאכל הלא הוא מפורש במורת
להמיר כמיש מן המקדש לא יצא עיייש ברק״י עה״מ
בפסוק זה׳ ושוב מצאתי קושיא זו כמובה בק׳ זכרון
שארית יוס qמהגאון גישו של רבעו הרמ״א ואינו
לפני כעת:

ובעיקר

הדבר אם חיישיכן שמא יבא לאכול
 1או לא נראה דבמחלוקת שכוי׳ דלשיעת
לש״י בשבת קו״פ וא״ק שם בהא דהמירו קניבת ירק
ביוה׳ע סמיך למנחה משום עגע לפי שהוא קרוב
צלילה ונפשו עגומה עליו ביומר שאינו אוכל ממנו
והוי עינוי משא״כ קודם מנחה ,והרץ פ׳ בשם י״מ
דקודס למנחה חיישינן שמא יבא לאכול אצא דצע״ג
מד׳ הב״י ביחד קי׳ צ״ז הובא גס בש״ך קי׳ פ״מ
בשם הרץ דדוקא בשר וגבינת אקור להעלות על
הסלחן אבל מוהר להעלות בשר כבילה על השלחן
וציה שמא יאכל לפי שהוא בדיל מיני׳ וציל דהתס
כמי לא בדילי מיני׳ כמו באוכלין האקורין או דדוקא
ביות״כ חיישינן עפי דנפשו מתאוה לאכילה משחה
חיישינן יותר׳ ומה״ע אוקר מהרי״ל ליגע ביחהב
באוכלין דלא כהרמ״א בסי׳ תרי״ג סב׳ דשרי ,והביא
ראי׳ מירושלמי דמהיע החלות מתחלקות ביוה״כ בערב
במנחית  q7קיע׳ ולא מצינו לחוש כן בשאר דוכתא
מליגע באוכלין אסורין א״ו משום דביוה״כ חיישיכן
עפי ,ובאמת תמוה לי דברי הדגימ שם שרוצה
להוכיח מפילש״י דלא חיישינן שמא יבוא לאכול
דמהיי״ע פילש״י דמתחלקת לערב וצא למחרתו
שכפקל בלינה משמע דלא מיענו אלא שלא יתחלקו
למחר אבל אם רצו לחלקם בו ביום רשאי עיי״ש
ובאמת מרש״י אין ראי׳ דרש״י לעעמי׳ דק״ל גס גבי
קכיבה ילק דלא חי׳שיכן משום שמא יבואו לאכול
א״כ מלש״י אץ להוכיח דגם לדידן לא חיישיכן דהוא
לשיעתו אזיל משא״ב לפי׳ הר״ן הנ״ל ה״ה בזה:

ומש*כ

דחזיכן דחיישיכן עפי במתעקק בת דהא
מהיי״ע אסיר לעסות קחורת בדברים
האקוריס כמיס הפוסקים ,הכה לדעת רוב הפוסקים
דאיקורו מח״ת אפילו כדרש עעמי׳ דקלא משום
דילמא
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קח

!*קאודחחייססי׳rop 1

דילמא אמי למיכל מיני׳ ע״כ אינו
דהא לא אשרת חורת למפל ילהמצקק בדברים
תאסיריס ודוקא סחורת אקור ובלאית חמות דמכ״ל
צמידרש כועמא דקרא דתוא משום שמא יבוא
לאכלס והא דאמלו בירושלמי דמותל לסחור בקוס-ס
ובחמורים דלאו לאכילת קיימי כלאה כיונתי דכיוו
דלא מצינו איקיר קחולח אלא בשקלים מדכתיב
גומאים יהיו לכס אץ ללמוד ממנו לאסור אצא
דברים העומדים לאכילת דומי -דהחם׳ וצא דברים
אחרים דלא מצינו בהו א־ס־רא ,ומתיש ליק כמי
קושי׳המל״מ דאי טמא דאיקור סחורה היא מתיח
א״כ מאי קאמר בבכורות דף ו׳ דציכא למילף
סיחר חלב מקרא דעשרת חריצי חלב דדיצמא
לסחורה והקשה הא אי אסור באכילה א קור כמי
בסחורה ד־״ל כיון דגלי קרא בקרצים ליכא למילף
מיני׳ איסור סחורה אלא באיסורי לאיין ולא בא־סור
עשה וחלב אפי׳ מימא דאקורה איכה אלא בעשם
מקרא דהסומאים ע״כ ליכא צמילף כי׳ איסור סחירה
משקציס דתוא בצ״ת( ,א״ה ע״כ מצאת• מתשו׳ זו
ובעוהיר לא בא לידי גמר וחבל על לאבדין וט׳ והיות
בי השאלה מ־וסלת גס מענץ לפ״ע ותם־יע ידע״ע
אמרתי לתעת־ק פה תדברי רביט התחבר זצ״ל הכית תש׳ב
□ה בתק*א ויש ליץ תתט לטי).

אלא yru

עיי׳

במטח בהגהות קימץ המנחת שבקופו שיצא
צידון בדבר החדש דגם באיקור דרבנן איכא
משום צפני עור דאורייתא דנהי דלא אקוד אלא
מדרבנן מ״מ מכשול מיחא הוי ותביא סמוכי!
לדבריו מדברי המיס׳ בע״ז דף כ״ב וצכאו׳ מקתבר
מעמי׳ דצא גרע משאר תקלה כגון מקיאו עצת
רעה דהוי בכלל לפ״ע כמשפרש״י עה״ת (ועי׳
בשד״ח מערכת צפ״ע כתאריך בזה) אלא דנראה
ז־אפי׳ צפי קברתו לא שייך זה אלא בישראל כשר
שאינו רוצה לעבור אפי׳ עבירה דרבנן לדידי׳ מקרי
שפיר מכשול וממילא אסור מת״ת ,אבל במומר דלא
איכפח צי׳ כצל בהכי אף דגם במומר שייך איק־רא
דלפ״ע כמבואר להדי׳ בגמ׳ דאפי׳ לנכרי אקור
להושיסו אבמה״ח מ״מ באיקור דרבנן דבאמת מה״ח
אינו מכשול אלא דצמי שחושש עליו ואלמלי נודע
צד לא הי׳ אוכלו חשיב מכשול וממילא אסור גס
מס״ת כמשיאו עצה רעה אבל מומר כיון דגם בידע
מיני׳ לא הי׳ פורק צא שייך לקרותו מה״ת מכשול לדידי׳
ומקתבר עובא דמה״ת צית בי׳ לפיע באיד״ר ,ובזה
מצאתי ישוב נכון לקושי׳ הסדק׳ בע״ז שם בהא
דאיתא שם רשב״א אומר לא ישכיר אדם שדתו
לכותי וט׳ אבל לנכרי שרי מ״ש אריק אריסות,׳
עביד כותי נמי אריסותי׳ עביד ומשני אריסות
לישב״א צ״ל וכו׳ נכרי ציית כותי לא ציית וכו׳
ופריך אי הכי ת״ל משום לפ״ע והקשו התוס׳ מא’
■אי הכי דקאמר דמקמע דהשתא הוא דקשה הא
בצא״ת על הברייתא גופא קשה כן אבל לפי הטל
י״ל כיון דמלאכת חוה״מ אינו אקור אלא מדרבנן
וממילא ליכא בי׳ לפ״ע דאוריי׳ א״כ אין חילוק בין
איסור זה לאיסור דנקראת ע״ש וליכא לאקשוי׳
ת״ל משום צפ״ע דמאי אולמי׳ האי מהאי אכל

לדוד

קפא

לבתר דמשני נכרי ציית כותי צא ציית דאמר אנא
גמירנא סופי עמך דחושב בדעתו שהוא היתר גמור
אבל אין רצונו לעכור עבירת א״כ ל״ת כמי מומר
שאינו חושש לעבירת מימי שפיר מ׳ישש אלא שעועה
לומר דמותר דרשב׳א ס״ל י כותים גרי אמת הןכמ״ש
התיק׳ מעתה אף דמלאבת חוה״מ איני אלא איד״ר
אפ״ה שפיר יש בי משים לפ״ע מה״ת כקברא הטל
ומקשה שפיר א״ה ת״ל משום לפ״ע ודו״ק ,ועיי׳
פמ״ג או״ח קי׳ קס״ג שרצת ליער דבאיקור דרבנן
לא אסרו מושם מסייע ידע״ע היכא דנא קאי
בתרעד״ב דהו״ל גיירה לגזירת והביא דברי הרמב״ס
ספיי מה׳ מעשרות דרופא חבר מותר לימן דמאי
לחולה נטה לתוך ידו אבל לא לתוך פי׳’ עי׳״ש ותכה
מדברי הרמטס אין ראי׳ די״ל דשאני דמאי דכיון
דרוב ע״ה מעשלין קיל משאל איקד״ר כדמיכח
בכינה דוכמא ,אלא דכבר מפקו עליו מגע׳ ע״ז דף
נ״ה דאמרי׳ אין בוצרין עם הנכרי בגח וכו׳ ואין
דורכין עם ישראל בטומאה משום מקייב ידע״ע
עיי׳ בזה באריכות במשו׳ בית יצחק ובשד״ח
מערכת לפ״ע ,והנה לכאורה שפיר קאמר הפמ״ג
דהוי גזל״ג אמנם לפי דברי המנת״ח הטל דגם
באיקור דרבנן שייך לפ״ע דאוריי׳ א״כ ל״ח גזל״ג
וא״ש דגם באיד״ר אקרוהו אלא דלפמש״כ היינו
דוקא בישראל כשר כיון דברצוכו ל״ה עיבר גס
איד״ר לא גרע ממשיאו עצה רעת אבל במומר
דגם ברצונו ל״ת פורש מאיקור זה נהי דבאיסור
דמוריי׳ אין חילוק ובמע אקור אבל באיקד״ד לא
מיתקר והתם בע״ז משמע דבכ״ע מימקר בין שהוא
שיגג בין מדד ועיי׳ בפרק אתה" :גבי ר׳ עיליש
בשערא דחוי כתיב בי׳ פלגא באגר ובהפסד
וקאמר המס ר׳ עיליש גברא רבא הוא ואיקולא
לאיכקא לא ספי וצכאף ק׳ גס אילא הוי גברא רבת
מהי״ת לחושדו באיסורא אלא דייל עפ״י מש׳כ
ההמ״ג בפ״א מת׳ אישות דלאו כו״ע זהירי באיקוד
דרבנן ע”״ש לענין אאעבביז וכיון דלא הוי אלא
איד״ר משרה קאמר דר׳ עיליש דגברא רבא הוא
וכי׳ ואי טמא דבאקד׳ר שייך לפטע מת״ת א״כ
התם הרי המלוה עבר אלפ״ב והו״ל אישור תורת
משמע דלא שייך אישור תורה אם היא מכשילו
רק באיד״ר ויש לדחות ודויק ועיי׳ בתוק׳ קופ״ג
דגישין צעטן חזקת על חבר שאינו מוציא מתחיי
דבר שאינו מתוקן דדוקא בחבר והנועם י״ל דאינו
אצא דרבנן וכקבלת חהמ״ג ודו״ק.

ולכאן"

נראה מדברי רש״י גינוין ס״א שב׳ גבי
לא מבור וצא מנוחון עמה ,דאקור
לקייע ידי עוברי עבירה בשעת עבירה וכ״כ הרע״ב
שם בפי׳ המשכה משמע דשלא בשעת עבירה כיכא
משום מסייע אלא דמקמימת לשון הפוסקים לא
משמע כן וגם מעשנת גופא דגיעין שם ושביעית
פיה מוכח דאין חילוק דקמני ובכולן צא אמרו אלא
מפני דרכי שלף ופרש״י דהיינו משאלח אשת
לחברתה כפה וכברה ,משמע דלולא עעם זה הי׳
אסור משום מקייע אף דליה בשעת עבירה גיפא,
לעי׳ ע״ז נ״ה נטב גבי אין בוצרין עם הנכרי כתבו
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החום׳

יח

חלקאורוזחיים סי׳ קטיזקפ״ח

המוס׳ דכש״כ עם ישראל דאית בי׳ מרמי משום
גורם עומאת ומשום מסייע ידעיע אף ד3שעמ בצירה
עדיין לא ננומאו כיון דלא הוכשר עד שעת הדריכה
משמע דקיל מם שלא כשעת כבירה אסור משום מסייע
אמנם רש״י כס לא כ׳ בזה משוס מסייע אולם
באמת נראה דכוונה רש״י דגיעץ הכיל אינו אלא
ליישב מ״ם רישא דהמילו להשאיל נפה וכברה אף
דהוא מקייע אפיה משום דרכי שלו׳ המירו ומ״ש
בסיפא דלא מתירו לברור ולנוחון עמה מה״נו וע״ז
מחלק רשיי דאסרו לסייע ידע״ע בשעת עבירה
ואפי׳ משום דרכ״ש לא התירו בכעת עבירה ודויק.

ובזה

נתקשיתי בדברי המגיא סי׳ כמ״ז סק״ד
שכתב דמשום דרכ׳ש מותר לסייע ידע״ע
וכמבואר במתני׳ דגינרן דהמירו מפני דרכים ולא
זכיתי להבין דבריו דאדרבה משמע להיפוך דהא לא
התירו לעחון ולבור עמה אף מפני דרכים וכעעס
דהמירו להשאיל ברישא כ׳ התוס׳ משים דיש למלות
בהיתר וכמבואר בירושלמי דשביעית אלא דלפי
פאץ זה תל" גמורה לא התירו אלא מפני דרכ״ש
משמע להד" דמס״ע ממש וליכא למיתלי בהיתר
יפי׳ משוס דרבים לא התירו וכן מבואר להדי׳
בתוי״נו פ״ה דשביעית דלא התירו משום דרכ״ש
אלא כשיש לתלות עיי־ש וכ״מ מתוק׳ גינרן שם
ד״ה משאלת שב׳ וזיל והאי דילושלמי לא הוי תלי׳
גמורה כפרה לשחיעה משמה בעינן דרכ״ש עכ״פ
מוכח דאי לאו דאיכא למיחלי משום דרכ״ש לחוד
ליה שרי.

ואגב

אעורר על דברי הנוויא בהשמעות למכן׳
חגיגה (דף ייג) שמפלפל לעמן היכא דליק
בהרי עבדזכ אי מיתקר לסייע ידעיע והקשה סתירת
הראיש ממשיכ פיק דעיז למשיב בפיק דשבת ולא
זכר שר שהוא קיש" השיך ביו״ד סי׳ קנ״א עיי״ש
דמהלק דכמומד כיון דבלא״ה אינו חושם לא מיחקר
ועי׳ בדמע שהוקיף דל״ד מומר אלא כל שהוא
עזיד ליש איקור והוא חמוה מאוד כמו שתמהו
עליו כל הבאים אחריו דהא אם" להפרישו מצווים
כמ״ש הרא״ש אמנם עי׳ בעו״א שם שמחלק דהיכא
דאפשר להפרישו פשינוא דגם במומר מחוייבין
להפרישו" אלא דכשלא ישמע לנו ולא יחיש לאיסור
ואין בידינו להפרישו בכידג י״ל מם לסייעו ליכא
משום א*סיר מסייע ידעיע עיי״ש ונראה דתן הן דברי
הדג״מ ובזה מיושב כל מה שתמהו עליו ואיש כסיד,
(מר׳ לעיל סי׳ ע״ב ועיג באורך מכ״ז).

סימן קמח
שלו׳

וברכה וכינו לך אהובי ב״א חביבי
הרב המאוה״ג מהולל ברוב
המשכחות ,גבור עורך מערכות ,כסברות
נכוחות ,חו״כ סוע״ה קנקן חדש מלא
ישן נושן כף ממה לוי הרחק נוי״וו שלינו״א
האגדק״קוויעק כעת אבד״קארשיוו* יפ״א.

לדוד

עץ*

הערות? אשר סלחת לי בגמ׳ ר״ה (דף כ״ו)
דקאמר אכיי היינו עעמא דשופר של פרת
פסול משים דקיימא גילדא גילדא ומיחזא כשנים ושלשה
שופרות איכ אמאי קיימ״ל באה״ע סי׳ קכ״ד כתבו
הגע על קרן הפרה כשר ולא מיפסל משום שנים
ושלשה ספרים דקפר אמד אמר רחמנא ולא שנים
כמו לעמן שופר והוא קושי׳ חמורה אלא דבלא״ה
כבר הקשה הכ״ש כסי׳ ק״ל אהא דכתב הרע״א
דחיגור לא מהמ בגע והק׳ מתפילין דקיי״ל דמסירה
ודיבוק הוי חיבור וכחב דאין להוכיח משופר דלא
מהני ואף דמחובר כיון דקיימא גילדא גילדא
פסול משוס ב׳ שופרות דההס כיכר חוקפהו והוא
מדברי התוס׳ קועה י״ח שכתבו כן ,אלא דזה
תמוה דישו מיככר עפי מוספמו יותר מדיבוק או
מפירה ועי׳ מש״כ בזה בתשי' ח״ס כך׳ ס׳ אבל
אכמי קשה קיש" שהקשית ,והנה עלה בדעתי
ליישב בזה מה שראיתי להקשות על הרמב״ם שלא
כב׳א האי דיכא דקפר אחד אמר רחמנא ולא ב׳
ספרים בגישין כ׳ ע״ב עיי״ש נרמבים פ״ח מה״ג
ולפי המל י״ל דכבר הקשו התוס׳ דהאי קפר אמר
לקמן דלקפירה דברים הוא דאתי וכתבו דמרתי
שמעינן מיני׳ ולפי המל י״ל דמלי׳ בזה אי אמרינן
גבי שופר של פרה דסקול משום שופר א׳ א״ר
ולא ב׳ וקרן דפרה הוי כמו ב׳ שופרות א״כ ע״כ
צ״ל דספר דכמיב גבי גש לספירת דברים הוא
דאהי ונא דרשינן ספר א׳ ולא ב׳ דאליכ אמאי
מכן כמחני׳ דכוהבין על קרן הסרה ונותן לה את
הסרה כיון דגם בקרן פרה איכא משוס שמס
ושלשה קפריס דודאי אי אפשר לכתוב כל הגש
אגלד א׳ של הקרן ואפי׳ איכא מציאות בכהיג
קתמא ודאי לא איירי מתני׳ באופן זה אע״כ דלא דרשיכך
ספר א׳ ולא 3׳ וקאי רק אקפירת דברים ,והא
דפר׳ך במעין (כ׳ ):ומ״ל משום שמי ספרים היינו
לסממא דגמ׳ בר״ה ולעולא דנא ס״ל שעמא דכשל
סרה פסול משום שני שופרות אבל לאביי דשעמא
ישופר של פרה משום גיצדא גילדא ,דמקי’ שכי
שופרות אה״כ דלא דרשיכן כספר רק לקסירת
דברים ממילא יתיישב דעת הרמב״ם דלא הביא האי
דשמ ספרים די״ל דס״ל כאביי בזס לגבי עולא אף
דלהלכה פסק הרמבים דכל השופרות פקולים חון
משל כבשים עי׳ כ״מ פ״א מהשרס וא״כ אין נפק״ע
גס בשעמא דאביי מ״מ כהא ’"ל דק״ל כאביי
דכה״ג מקרי ב׳ שופרות.

אלא

דאכמי פקקי השמע קשיין דבאס״ע קי׳
קכ״ד פסק בקרן הפרה דכשר ובקי׳ ק״ל
פקק הרמ״א כשנכתב על שני עורות ודבוקים
פקול וקשה איכ מ״ש כשר בשל פרה ,אלא דלהרמ״א
י״ל דק״ל כיון דקיי״ל בשל קק פרה הגע כשר ע״כ
לא קיי״ל כאביי דמיחזא כשניים ושלשה שופרות
ליפקל מה״ס־ ואין לומר דאדדבה נימא דלא דרשיכן
בספר אלא לספירת דברים דכיון דקתמא דגע׳
(מהרן כ׳) דייש לה ע״כ לא קיי״ל כאביי ושוב
מצאתי במשו׳ בית אפרים תארח קי׳ 3׳ שעמד

בקושיא הנ״ל מיי״ש מה שמי׳.
ואודות
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כתב ח״ל מ״ע ליחן ש״ש בזמנו ואם
איחרו נו׳ בל״ת ואין לוקין עליז
שהרי הוא חייב לשלם עכ״ל והאחרונים
הקשו עליו תיפוק ליה משוס דהוי לאו
שאין בו מעשה ותירצו דמשכחת לה
מעשה כגון שנשל החפץ מיד האומן
בחוקה ולא רצה לשלם לו ובאותה שעה
שקעה עליו חמה דהו״ל לאו שיש בו
מעשה .אמנם לפי״משנתב הרא״ה בס׳
החינוך (פ׳ בהר סי׳ שמ״ה שמ״ו שמ״ז)
וש״ד דכל לאו שאפשר לעבור עליו מבלי
מעשה אע״פ שנעשה בו שוס מעשה אין
לוקין עליו כו׳ ממילא אין מקום לתירוץ
האחרונים אולם המל״מ בפ״ד מהל׳ מלוה
ולוה ה״ו) בחב שהרב המגיד בפי״ג מהל׳
שכירות תזיל בתר איפכא ממש״כ הרא״ה
הנ״ל וס״ל בדעח הרמב״ם לכל לאו
שאפשר לעבור עליו ע״י מעשה אפילו
לא עבה בו מעשה לוקה וע׳ בנודע
ביהודא מהד״ח חלק או״ח (סי׳ ע״ו)
ועוד שם סי׳ צ״א מבנו הגאון ר״ש
לאנדא ובחלק יו״ד (סי' ע״ו) הגה״ה
מר’ש לאנדא הנ״ל עיי״ש .ועת לקצר :
פי״ד לא תקלל חרש אין לי כו׳ .ע׳ בס׳
המלוח מלוה שי״ז שכתב שהוא
לרבותא דלפעמיס שאין הכעס גובר כ״כ
שיקללנו בפניו דוקא ותנוח רוגזו גס
בקללו שלא בפניו אך שזילתו כחרש לא
ישמע או חרש ממש שאינו שומע ולא
יכאב לבו מ״מ אסרה תורה והרמב״ן
אחר שכתב לחלק בין פירש״י דהכא שהוא
מת״כ בין דרשת הגמרא יטו״ש כתב וז״ל
אלא הזהיר הכתוב בנככדים כו׳ וחזר
והזהיר באומללים שהוא החרש כו׳ יעו״ש
והרא״ס השיג עליו והמהרש״א בסנהדרין
(דך ס״ו ע״ב) בד״ה ודע כו׳ כתב עליו
שבאמת יפה השיגו אבל גם הוא לא דק
כו׳ עכ״ל המהרש״א יעי״ש:
פט״ס לא תשא פני דל שלא כו׳
והעשיר חייב לפרנסו וכו׳ וזה
לשון

ן

רביד ansi

וחנך קראי יליף דאטילו אחר סיחח ודע דחום
ונידוי (ומקלל עצטו ע׳ ט׳ ויקרא להרע או
להיטיב) [ואלח דםוטח (6׳ נמא) ועיי״ע לעיל
סינרו אצל אימ או אמח אמר יעמו] וכן סי
מטרע .חכל סמום דאין עומת מעמח עטך :
ןל£ני עור לא חתן טנמול בח״כ טטרמ מחוא
עור באוחו דבר וטייתי לח חםם״נ לאוין
ןקט״ח ובט״ב ומטחים (רף כ״א) ובמטבח ע״ז
(דף ו׳) מכאן מלא יומיט כוס יין לגויר ואבט״ח
לב״ג וטוקי בסט׳ עיז (מם) דקאי נחרי עברי
דנחרא דכלא איחו אי אטמר ליטול נעצסו וכחנ
ר״נ ומכל מקום מדרבנן אטור אף מיכול ליטול
דחו״ל לאטרומי טאיטודאוע״ז העיקר למכור לעו׳ג
דברים מטמטמין לע״ג ע׳ יו״ד (סי׳ קנ״א) וע׳
ט׳ ממטטים אצל ולא ימטע על טין■ ע׳ הנחות
טט״ק (טי* קע׳ב) ויויד (טי׳ קל״ט) וטח׳ט מנינו
(מלחי 0׳ איוחו נמך) דאטור ללוח ליחן ריבית
למלוח ואף לטוטר ולטבור לו נבלח והטעו חף
ט׳ תצא ולאחיך לא חמיך ולטט״ג לענין ריבית
לאו אחיך חוא וע׳ ם׳ חקח אצל אחיך ימראל
וט׳ תצא ר.י ימנו אחים דבטחלוקח מנויה וע׳
תום׳ במס' ע״ז (מם) וטל״ם (פ״ח טהל׳ סלוח)
עוד נת׳יב דבכלל לטני עור חטייעץ עצח רעח
וטייתי לח הרטב׳ם (בט״ב טחל׳ רוצח) ובק״א
טי׳ מדקדקו כך טדלא נתיב לא תמים טנמול
וע' חמר’מ (ח״נ טי׳ קנ״ג) חא דאטרינן ם׳ ימ
נוחלין דף קל״ז איזהו רמע ערום וח חטמיא
עצח לטבור בנבטים מגתנו לו ואחריך לטלוני
אבל אם טעצמו עמח אינו רמע וע׳ חו״ם (טי׳
רט׳ח) גם לאו זח כולל מלא ינח בנו גדול ט׳
אלוטנלחין (דף י״ו) נם מלא ילוח בלא עדיםומטר (ע׳ חידומי ריטנ״א טובח (רף יו״ד) אם
מחולק עם הכירו בדין אם רמאי להאכילו אותו
וע' בית יוטף חו״ם (טי׳ ק״ט) נומא ונותן איזה
הסיר אם לאכול נעצטו איסור או להאכיל לאחרוע׳
ביו״ד (טי׳ רכ״ג) וחטט״ג רף רנ״ב נתב בטמיטוח
דלחנמיל אחרים חטיר וע׳ ט׳ גראמית אצל חאמח
אמד גחחח עטרי ונ״ב חרמב״ין (טי׳ פ״ג) במם
׳הרא״ה אבל רמ׳י וחימנ״א כתבו לחיטך ונראח
לטי טמ״ב בט׳ מצורע אצל וטטרח לח מבואר
לחדיא כטמ״ב חטט״ג וע׳ ט׳ צו אצל וחנטמ
האוכלת ומ״ד מם .וע׳ נימוקי חרטב״ן ט' תמא
אצל טח עמח לך חעם חזח ונו׳ וע׳ ט׳ תבא
טמנח עור בדרך וע׳ רלב׳ח (טי׳ קכ״א) וע׳ 0׳
בבל טערבין דניחא ליח לחבר לטיענד איטוי
קל לחציל עם חאר׳ן מאיסור הסיר ואין אומרים
בזח וכי אומרים לאדם חטא במביל מיזבח
חנירך
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תמרן ממום דחנד יעמר אלפני עור וע׳ תום׳ לשון הספרי והואיל ואני והעשיר חייבין
_ ------
ריפ  »n> narדד )___________ !/בו׳ יעו״ש רצ״ל גס הדיין מחוייב לפרנסו
בצדק תפשוט ר״» 6׳ עכועח העדות יריע
ויכוין לגמול חסד זה עמו :
אחפוואת בעלי דינים דגר אחר פתדין
את הכירך לכ׳ו והלבתא גנורתא על עיקר «ה פט״יי לא תלך רכיל אני ט׳[ .ומש״ב
בעל הטורים דרכיל הוא לשון רך
והוא אחת מן החוקות הנוברים  '0מצורע אצל
ויצא הכהן וטיקדי חוקת במרות .פ״ק דשםהים (דף לזה ט׳ כך שנינו בספרא דלא תלך
ד') חטמביר בית לחבירו ני׳ד חוקתו כדוק .נם רכיל אזהרה לדיין שלא תהא רך בדברים
אטרינן לא מביק אינמ חיתירא ואבל איסורא ט׳ וקשה לזה] ער סוך פסוק לקרון
לענין ריבית בטוען אותו מלקה ממנו ריגית
וכתב רמב״א וריטב״א דאין לחמביעו • גם בליה בעיניהם ולרמוז דברי רכיליתם ע ,ירושלמי
על המממן ואמר למלוח מלעו״ג ואח״ב אוסר (ריש מס ,פאה) איזהו לשון הרע האומרו
מלי חוא דקייל״ן מיכול לומר לדבריך הראשונים יהיודעי ופירוש זהיודעו שאינו אומר
אני מאמין וע׳ פ׳ כהר אצל וידאת מאלהיך  .בפיו אלא שהוא מודיע הלשהר״ע ברמז
ובן נאמן לומר פרוזבול הי׳ לי ואבד .גם (בפי יעי״ש הרבה מעשיית מזה .וכן מצינו
הנמכעין דף מ״ו) אחזוקי אינמי כגנבי לא
איויל דאסרה תירה אפילו רמז של הכאה
מחזקינן וע׳ ד״ג ההו׳ט (סי׳ ל״א) נם מם
ואיגדור דיקלא דפלניא .ואמכהן דחחורה אפקי׳ לחברו בסנהדרין דך נ״ח ע״ב כל המגביה
מהאי נללא ם׳ הצא ער דרומ אחיך דרמהו אם
ידו ט׳ נקרא רשע :
»יצ רמאי .ואולי ימ לומר דהזקח זו טבח ר-יבא פי"!) ולא תשא עליו חטא לא תלבין ע׳
קאתי  .ונראה מה מחמדו חכמים (ם*ב דיבמות
ספרי על פסוק זה ו3פ' דברים
דף כיח) החכם מהתיר האמה כנדר ה׳ז
לא פסוק א׳ .ובערכין דך ט״ז ט״ב שאמרו
ימאנח ימ לומר מאני התם דנוגע בדבר .כרימ
סנהדרין טדכתיב תמשוט למון יחיד א״ר אחא עד הכאה ע״כ ל״ל דמיירי שהמוכח הוא
עז פנים ואין פניו משתנות :
מבאן דד״ת א׳ במד לדון ומרים דיני טמונות
כמלמד .והרמנ״ם (בסיד מחל׳ סנהדרין) תושם פי׳יח) לא תקום אמר כו׳ .ט ,ירושלמי
דברי רב אחא וכתב חכים מחרמב״א כתמוכד.
(פ״ט דנדרים ה״ד) היה מחתך
בחב על חרטכ״ם מטובה מטרא לבי תרי דחא
כממואל בבשר והכה בסכין על ידו וכי ינקום
פסק מנים מוינו אין דיניהם דין ולא
א״ב כמ״ב דלא ברב אחא  .ואני בעניי ביד שלו והא דאמרינן בבבלי בהוריות
המקפתי בדברי הרטבים ואין מ מום סתירת (דך י״ג ע״ב) כל ת״ח שאינו נוקם ונוטר
דפוסק כרב אחא אך דלחוי כיד גמור להיות כנחש כו׳ כבר פי׳ הבית שמואל אחרון
הודאת בפניהם וודאי מלמח בעינן וזח ברור ח״ב משוס דהת״ח אינו נוקם בשביל
למעיין בלמונו חך תום׳ כתובות (רף כיב) דרב ~ '“כבוד עצמו אלא נוקם כבוד שמים ותורתו
אחא מודה דקיום מטרית כמלמח) מוב ראיתי
בתמובח רא״ם סי׳ ביד פי׳ למון הרטב״ם כמו כנחש ישוך לא להנאת טצמו משום דנחש
מכתבתי וע׳ מ״ך חו״ם סי׳ נ' מנתלכט בות עפר לחמו ואינו נהנה מנשיכת בט״ח
אבל הרי״ף ומאד פוסקים פסקו כר׳ אבות או מנשיכת אדם יותר מנשיכת מפר
דמלמת מן תחורח ככתוב ם׳ ממפטים אצל וע״כ שהוא נטשה שליח רק לגזירת
תקרבנעח״ב אל חאלקים 1
הקב״ה יעו״ש :
עמיתך ד״פ מבועת העדות מי מעמית
כתורת פי״כ» ובגד כלאים למה ט׳ לא הלבש ט׳
י ובמצות לדונו יפה ומפרמ להקדים (נרמ
ידוע דבהעלאה אינו אסור אלא
כרםל)חוים סי' ט״ו סעיף א׳ להקדים רק חית
וחברכ״י כתב דאף בוח״ו דנין דין ת״ח לענין במקום שיש בו הנאת הגוך מ׳ ברמכ״ם
זת ואי נסי למודא דרייני (ועיי״מ מיטת רית פ״י מהל׳ כלאים הט״ז תופרי כסות כו׳.
אף בלא אומדן דעתי׳ רמות להדיין ליתן לטי ושם (הלכה י״ח) דבלבישה אסור אפילו
שירצה) ומתאי קרא מפרמ״י רטצות עמת לדק כין בלא הנאה וע״כ ציל כן דבלבישה שיש
*יש ובין רעהו ע׳ ריש פ׳ שופטי׳ ובתת״ד (םי׳מכ״א)
בה
רביד הזהב  -ג-ה (ויקרא ,במדבר ,דברים) טריוויש ,דוב בר בן יהודה ליב עמוד מס (102הח־פס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

שמעתתא

רווחא
מקרא הוכח תוכיח ידעינן לאו דלפנ^עור
הק׳ הגרא״ו דל״ל קרא דלפני עור הא מקרא דהוכח תוכיח
ידעינן דיש מצוה לאפרושי מאיסורא וכ״ש דאסור
להכשיל ות׳ דנפק״מ היכא שחבירו עושה כדין שסומך על
הרוב או חזקה והוא יודע שהדבר אסור להאכילו דל״ש מצות
תוכחה ומ״מ אסור להאכילו בידים מקרא דלפני עור דמ״מ
מכשילו איכא...עי׳ ק״ש ש״ש י״ג.
עוה״ק דל״ל קרא דלפנ״ע הא איכא קרא דלהזהיר גדולים
על הקטנים וי״ל דאיצטרך קרא למניח לפניו מכשול
בדרך או שלא להשיאו עצה שאינה הוגנת לו והא דאיצטריך
קרא דלא תאכילום ולא ילפינן מלפנ״ע היינו משום דהו״א
דקרא דלפנ״ע מיירי רק בגדולים א״נ י״ל דנפק״מ בחד עברא
דנהרא דלפנ״ע ליכא לא תאכילום איכא...

אם נשים בכלל לפני עור
בספר ישועות יעקב יו״ד ס׳ א׳ בשם הפרישה דאשה ועבד
אין מוזהרין אלפנ״ע ,ובבכורי שלמה אה״ע ס׳ ג׳ כ׳
ג׳׳כ דאפשר דנשים אינם בכלל לפנ״ע לפמש״כ הרמב״ם בפ׳
המשניות שבועות פ״ה דיסוד לפנ״ע מטעם ערבות ונשים
אינם בכלל ערבות כמש׳־כ הראש ברכות דף כ׳

קו׳ העולם על א״א בענין לפני עור
בגמ׳ בכורות דף ו׳ ע״ב לענין היתר אכילת חלב אמרי׳
דאיצטרך קרא דמותר דסלד״א הואיל וליכא מידי
דאתי מחי ושרייה רחמנא והאי חלב כי אבר מן החי הוא
ושרי הלכך אפילו בבהמה טמאה לישתרי קמ״ל ע״ש והק׳
בספר שמן רוקח שם דא״כ איך האכיל אברהם אבינו חלב
למלאכים שחשב שהם ערביים הא הו״ל אבר מה״ח לב״נ
והו״ל לפני עור( .עוד הק׳ במפרשים <הר׳ העשיל) דאם דרך
בישול הוא א״כ א״א גופא היה נאסר ואם אין דרך בישול
א״כ מהו שאמרו המלאכים להקב״ה (במדרש שוחר טוב)
שיתן להם התורה שאכלתם בו״ח הלא עברתם ע״מ שב׳
בתורה שאכלתם בו״ח אצל אברהם הלא ל״ה דרך בישול)
עה״פ אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע והבאתי
עלי קללה ולא ברכה :הק׳ בספר אוצר ר׳ העשיל
דבשלמא שלא יביא עליו הברכות מובן אבל קללה מאן דכר
שמיה וגם הרי רחמנות האבל על הבן ומדוע יחשוש יעקב
שיצחק אביו יקללו.
ות׳ דכתיב בס׳ כי תבוא (דברים כ״ז י״ח) ארור משגה בדרך
ויש לפרש כפשוטו שמתעה את העור כי אינו רואה
ואפשר גם כדברי רש״י "הסומא בדבר ומשיאו עצה רעה"
ולפ״ז י״ל דיעקב היה סבור כפשוטו א״כ היה חושש דליקום

עא

בארור כי אביו סגי נהור היה והוא מתעהו שהוא עשו ע״ז
אמרה רבקה שאין הפירוש אלא כדברי רש״י וכאן אין משיאו
עצה רעה עכ״ד ודפח״ח.
נסתפק היד מלאכי כללי למד אות שס״ז אם עוברים לפני
עור בהושיט כוס יין לנזיר והנזיר לא שתה הכוס יין
אם עובר א״ל אם אמרינן דביק .דנתן לו מכשול עובר אף דלא
נכשל או דמכשול קרי רק אם נכשל ואם לבסוף לא נכשל
נתברר דלא היה מכשול וע״ע בזה במשמ״ח ובח׳ הארכתי

לשון הקודש מזמן דור המבול
בגי נח התפלגו אחרי דור המבול וכולם דברו רק לשון
הקודשת שהיתה שפה של נח ואבותיו ואחרי שהיה
המבול על קיצו והתיבה נעצרה על הרי אררט והתפזרו משם
בני נח והתישבו בעמק שנער ואח״ב בלבל שפתם ,ולשון
הקודש היא הלשון שדברו בו שם וזרעו שהתישבו בא״י
אחרי ההפלגה לד׳ רש״י ולכן נקרא לשון הקודש על שם
שדברו בו הכהן לאל עליון וזרעו וכאשר בא אברהם לא״י
התחבר אליו ודבר בלשה״ק וכמאתיים שנה אחרי זה
כשנמכר יוסף כבר היתה שפת כל הארץ כנענית ורק האבות
וזרעם עדיין דברו בלשון הקודש ,אך פרעה לא ידע לשה״ק
כי נשתכח ונשאר רק אצל יעקב ובניו ולא ראה צורך לדעת
אותו ,אך משמע דד׳ הרמב״ן ששם ובניו לא גרו בא״י ולכן
מפרש בפרשת ויחי דלשה״ק הוא לשון כנענית ..שיחות לנער
תשכ״ב ..ועי׳ פירוש טוב ירושלים על הרמב״ן..
לשון קודש ובענין שכחה בעינן שכחת התורה עמ״ש
החת״ס פ׳ שמות שהאריך שם בענין למה נקרא
לשתינו לשון הקודש כי הנסיון מעיד שאצל התורה וכל
דברים הקדושים שכיח יותר שכחה גבה מכל חכמות עמוקות
שבעולם והטעם לזה כי כל דברים הקדושים שהם רוחניים
אינם חונים ברצונם אצל הגשמיים העכורים ע״כ כל דברים
בטלים נחקקים במוחו של אדם יותר מד״ת ואצלם כי זכירה
לזמן ארוך משא״ב בד״ת אינם נחקקים כ״כ במוח ושולט בה
השכחה לזמן קצר ע״ש בארוך ,ויש סברת הגרי״ע דה״ט
דאינו דומה שמיע לראיה משוס דבראיה הוא תמיד רואה
ומסתכל בהענין היפך השמיעה הוא רק בפעם אחת.

לשון הרע
המספר לשון הרע עובר במה דכתיב השמר בנגע הצרעת
לשמור מאד ולעשותו .ובספרי מפרש במה דכתיב
לשמור מאוד הכוונה שלא לשכח מלהזהר מלשה״ר:
ובפירוש באר מים חיים לפתיחה לספר ח״ח כ׳ להסתפק אם
המקבל שותק ואינו מסייע לו בשום דיבור רק שהוא מאמין
לו בלבו אם גם הוא נלקה מצרעת עבור זה וצ״ע .ועי׳ בספר
מאורי שערים.

ג רולניק ,שמואל אליעזר בן צבי עמוד מס  82הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

שוהם
הנראה זה רק לכתחילה דומיא דפרה אדומה עמל״מ ה "פ פי״ד

תתן מכשול הבא ליטול ממך עצה תן לו עצה הוגנת לו

הי״ב].

ע״כ .זה הלאו הוא כולל אפי׳ לעכו״ס וכדאמרינן מנין שלא
יושיט כוס יין לנזיר ואמ״ה לנן נח שנאמר ל״נג ולפ״מ שכתב

שם פי״ב הי״ד

רבינו ז״ל בהלכה שאח״ז דאסור להשיאו עצה טובה .א״כ השואל
עצה אין שום עצה רק לומר לו איני יודע ומומר לשנות מפני

[ריז וכן כל המכשיל עור בדבר והשיאו עצה שאינה הוגנת
לו ובו׳ ה״ז עובר בל״ת שנאמר ולפני עור לא

דרכי שלום].

הלכות מכירה
פי"ד הי"ד
רעא היו חמרין מבקשין תבואה ובו׳ לא ידעתי למה
השמיט רבינו ז״ל דין המפורש במשנה ב״מ נ״ח
ע״ב לא יאמר בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה לקנותו ובגמרא
ההם אמר ר׳ יוסי אף לא יתלה עיניו במקח בשעה שאין לו
דמים .ובאמת צריך לדעת מאי אונאה שיין בזה .ובפסחים קי״ב

ע״ב פי׳ רשב״ס ז״ל על הא דאל מעמוד על המקח נשע׳ שאין
לך דמים דנמצא מפסידו מנס שלא יקחנו אחר מאחר שאמה
מהפך בו ע״כ ולפ״ז א״ל דגם הא דבכמה חפץ זה ג״כ מהך
טעמא .אבל צריך לדעת למה מיקרי אונאת דברים דהא זה

מיקרי גרם התק וצ״ע.

לדעמס דבעל בנכסי אשמו לא דמי ללוקח לזמן אלא ללוקח
לסירות כמ״ש הביח מאיר שם בסי׳ צ׳ ס״ט ודברי הב״ש בסי׳
פ״ה סוסק״ד צ״ע ואפשר לחלק בין מקרקעי למטלטלין
דבמטלטלין גס רבינו ז״ל מודה וצ״ע ועמ״ש בסי׳ רנר׳ו ס״ג

שם פכ״ח ה"ו
רעג אמר בית כור עפר אני מוכר לך ה"ז כמו שפירש

ואמר בית כור עפר בין חסר בין יתיר ע״כ .וכמב
המ״מ ופירשו ז״ל דוקא באמר ביח כור עפר שיש לי במקום
סלוני הא אס אמר לו ביח כור מכל שדותיו נומן לו בלי שיפחח

ויותר ע״כ .וז״ל הב״י בשם הר״ן ז״ל ומסקנא דסחמא כהן חסר
או ימיר דמי וכי חנן פיחח רובע לסאה הגיעו דוקא כשאין לו
אלא אומה שדה ואמר לו בית כור שיש לי במקום פלוני אני

שם פכ״ג ה״ו
ערב אבל הקונה לזמן קצוב הוא בונה והורס ועושה בכל
זמנו הקצוב כמו שעושה הקונה קנין עולם
לעולם ע״כ .ועי׳ בהשגות שכתב איני מוצא מוכר לזמן קצוב

שיבנה ויהרוס ע״כ ועי׳ בסמ״ע סי׳ רי״ב סקי״ג שכמב באה״ע
סי׳ צ׳ ס״ט כתב מור״ם שאשה שמכרה נ״מ שלה לאחר שנשאת
דהלוקח יכול למחוח בבעלה שלא יבנה ולא יהרוס משמע אבל

מוכר לך אבל מכר לו בית כור בשדותיו נותן לו בית כור מכוון
ע״כ .ולכאורה משמע מדברי הר״ן ז״ל דלא קאי אלא על אמר

לו בית כור עפר סמם אבל אס אמר הן חסר הן יתיר פיחת
הגיעו אבל מדברי הסמ״ע ס״ק ל״ב מבואר דאף כשאמר לו הן
ח .׳!־ הן ימיר כיון שיש לי קרקע מצידו מחויב להשלים לו הפחת
ובאמת דברי הר״ן ז״ל צ״ב שכתב דוקא שאין לו אלא אותה
השדה ואמר לו בית כור שיש לי במקום סלוני מבואר דבעי שני
תנאים וסיים אבל מכר לו בית כור בשדותיו נותן לו מכוון ע״כ.

אס לא מכרה אין האשה בעצמה יכולה למחוח בו והוא מהאי
טעמא שבעלה קנאה כל ימי חיי׳ ע׳׳כ .ועי׳ בחמ״ח שם סק״ל
שכתב דבאמת אף אס לא מכרה היא בעצמה יכולה למחוח שלא

והוי לו לכתוב הפוכא דרישא דאס יש לו עוד שדות או שלא אמר
לו ביח כור שיש לי במקום פלוני נותן לו בית כור מכוון .ולכן הי׳

יקלקל גוף הקרקע .ובאמח לא זכיתי להבין דעת הסמ״ע דהא

נראה דמ״ש הר״ן ז״ל וכי חנן וכו׳ דוקא כשאין לו אלא אותה

מבואר שם בסי׳ פ״ה ס״ב אס פשע הבעל בנ״מ ונאבדו פטור
מפני שהיא עמו במלאכחו והוי פשיעה בבעלים הא לאו הכי חייב

שדה זה קאי גם אסיפא .ואפילו באין לו שדות עוד אס לא אמר

לו בית כור שבמקום פלוני ולזה קרא הר״ן ז״ל מכר לו בית כור
בשדותיו נותן לו בית כור מכוון והיינו בסחמא אבל אם אמר לו

וכמ״ש הרא״ש ז״ל ואי כלוקח לזמן הוי לפטור .ובאמח בחוש׳
נ״מ ד״צ ע״ב ד״ה בעל א׳ מבואר דליקח בהמה לשלשיס יום

הן חסר הן יתיר פחות מרובע הגיעו .אבל ביש לו שדוח אפילו

אף דבלשון מקס לקח מ״מ ש״ס הוי .וכנראה דס״ל כהראב״ד
ז״ל בכאן .אבל הטושו״ע שהביא בח״מ דברי רבינו ז״ל בכאן
ובאה״ע הביאו דברי המוס׳ והרא״ש ז״ל צ״ע .וע״כ צ״ל

נאמר לו ניח כור עפר שבמקום פלוני אפילו אמר לו זה ועמד
נמוכו ואמר לו הן חסר הן יחיר טחן לו בית כור ממון .ולכן לא
כלל הר״ן ז״ל שני הדינים יתד יש לו שדות או שלא אמר לו בית

שאלת
1.

מה

שלמה

סי׳ מ״ג מ׳ד מ*ה

׳ הנ״ל נר׳ דס״ל לתום׳ דאי פתוח לבית מיקרי בית

שמפרישו מחלק ההדיוט ,כמו כן גס בחפינה אחשבה תורה לעבודה

חייב כמו

אף שגס הנשאר הוי חלק גבוה /שהרי אנו  .רואים שבשניהם קראם

שעשוי

דירה גמור ולכן חף

לחזק התקרה

אקרא דכובי הנ״ל ,וכיון שכן הקשו לד׳ רי״ף דהו"נן

הגמ׳ לתרן

־׳ חסדא מיירי בפתוח לגינה ,אבל דעת הרי״ף נר׳

דס״ל דכל

הכתוב בלשון א׳ מלא חפניו ומלא קומצו.
 .ובאופן ב׳ י״ל אף אס באמת נתקבלה גז״ש זו בשום מקום

איני בית דירה ממש אף שפתוח לבית דירה כיון דלחזק תקרה עביד

בהתיבות ללמוד מלא ממלא.

חי פתח הוא לכן ל״ה מצי הגמ׳ לשנויי דבריי׳ דחייבת מיירי בפתוח

מלא ממלא .משוס דהאי מלא אינו מופנה

לבית כמובן.

קובעי; מזוזה

לפתחי הגזוזטראו׳ שבחצר

יש להשיב עליה ומשיבין.

ג) ואשר שאל אם נודע לי מקורי למה שנזהרים במקומו שלא
למלאית באבנים ועפר את הבאר שיבשו ■ או שנסרחו

להחהי׳ג מרה מנחם אדלער נ׳י רב בקיטצינגען

ואולי במקומו שנהגו כך סמכו על מה שאמרו בגמ׳ ב״ק

תוך ספרי הקטן לשון חסידים ,וזה היה כל מאויי שישוטטו חכמים
אכי׳ר.

בירא דשתי מיני׳ מיא לא תשדי בי׳ קלא.

ואשר

יז ושם לא נמצא דבר .האמת שנשמט שם בדפוס (ומרוב טרדותי

השחתה כמו שסיים הרמב״ס שם (וקאי על כל מה שזכר תחלה במשבר

כלים וקורע בגדים כו׳

ועיין בס׳ ברית עולם להרב חיד״א

דהא היכא דעביד למרמא אימתא אאינשי

ביתיה מותר כדאי׳ שבת ק״ד) והכא שיבשו מימיו או נסרחו

ן שדייק דהול״ל על שלא האמינה שתלד יצחק כו׳ עיי״ש .ולענ״ד

ודאי

דלאו דרך השחתה הוא ,אבל אולי מזה נשתרבב המנהג שלא לסתום

זה דלכך נקיט רבינו לפי שכיזבה כו׳ משום דהא חמיר לי׳.

שוס מעין( .ואגב אעורר שלא ראיתי מי שיגלה מקור דברי הרמב״ס

ב) ואשר שאל לפרש לו האבעיות בגמ׳ יומא מ״ז מהו שיעשה
; לחפינא כו׳ ובדף נדת

קלא אבן,

מלכים פרק ו׳ הלכה י׳ אלא ששם ודאי כונתו רק העושה כן דרך

בעת הדפסתו שכחתי לתקנו) וכן צ״ל בסי׳ רי״ז ,כבר כתב זה

יל

פי׳ הערוך

צ״ב ב׳

משוס בזיון ,או אולי משום דאסור לסתום מע ;,כמ״ש רמב״ס ה׳

כי בספרי הנ״ל לסי חסידים סי׳ ק״ב ציינתי לעי' לקמן בסי׳

חסידי׳) סי׳ ק״ב

מימיו.

הנה

אנכי לא ראיתי ולא שמעתי מנהג זה ולא מצאתיו נזכר בשום מקום,

קבלתי מכתבו ו :חתי בראותי' כי הוא קורא באהבה

כיס בו ותרבה הדעת וזכות הרבים יהי תלוי בי

עכ״פ אס

יש להשיב משיבין ,לכך שפיר מבע״ל אם למדין הכא גז״ש זו או

שלפני הבתיס ופיק חזי שכן עמא דבר בכ״מ.

!ימן מ״ן,-

מיניה

והיכא דאינו מופנה

אין למדין .ואף למ״ד דאפי׳ באינו מופנה כלל למדין,

ממזוזה לד׳ רי״ף ורמב״ס משוס דלאו לפתח עבידא ועל
; סימכיס בשכונתי שאין

בכ״ז מבע״ל שפיר

דדרשינן

בגמ׳ יכול בראשי אצבעותיו ת״ל מלא קומצו,

;יוצא מכל זה דהיכא דעביד רק לחזוק אף בפתוח לבית פעו׳

אי ילפינן הכא
לקמן

שחשב סתימת המעיין) — .וה׳ יזכנו לשתות מיס נאמנים מבאר

חישב בחפינת קטורת מהו כו׳ ושאלו

בשדה חקל תפוחין קדישין .ויצילנו מכל נזקי בישין.

ילפינן מלא מלא ממנחה ,ומה זו שאלה והרי אין אדס דן גז״ש

צמו,

ומלשונם משמע דלא קיבלו

גז״ש זו לא בהמקומות ולא

סי' מץ־ן,

זיבות ע'כ דברי כ״ח ,ויש ליישבו לענ״ד בתרי גווני  :א) י״ל
מאי קא מבע״ל

בספר דרכי הוראה ח״ב נסתפק אי איסור דלפ״ע נאמר גס על מי
שאינו מסלק מלפני חברו את המכשול שלא שם הוא לפניו.

תירוצא דאף

ונראה לפשוט מדאמרי׳ בע״ז י״ד דאלפני דלפני לא קא מפקדינן,

1״ש הריטב״א במכילין בד׳ מ״ח שהקשה למה לא פרכינן בגמ׳

לרב פפא כדפרכינן לעיל -בגמ׳ (מ״ז ע״ב)

בענין איסור דלפני עיור לא חתן מכשור•

מרינן מלא מלא היינו הך .ותירן הריטב״א בחד

הכא

ומשמע דאף דבודאי יעבור בכ״ז כיון שהוא לא נתן לידו המכשול

הכא דלא הוי אלא גילוי מילתא בעלמא .דהא לפג ולפנים

אינו עובר ,א״כ מכ״ש שאינו מוזהר לסלק את המכשול שהוא לא נתן

לאו גז״ש

לידי ,וכן משמע גס מגמ׳ שבת ד׳ וכי אומרי׳ לאדם חטא כדי שיזכה

ובכה״ג ילפינן אף אי

חבירך והק׳ תום׳ מגמ׳ עירובין דניחא לחבר למעבד איסו׳ קלילא

]ללי׳ מרבי׳ (כעין דאמרינן בריש מס׳ ב״ק האי לאו מילף הוא

כו׳ ותי׳ דשאני התם שהאיסור נעשה על ידו משא״כ הכא שלא נעשה

גלוי^לתא בעלמא הוא) וכן כתבו התוס׳ בקדושין כ׳ ע״ב ד״ה

האיסור על ידו אין אומרי' לו חטא אף איסור קל שלא יבא חברו

אלא גלוי מלתא בעלמא כו׳

לידי איסור חמור ,ואי נימא דמוזהר מדאורייתא לסלק המכשול שלפני

 .וכ״כ התום׳ בחולי קל״א ד״ה גמר אחריך .וכ״כ גם הריטב״א

חברו א״כ למה בשביל איסור קל יעבור .על לפני עיור ,א״ו דבכה״ג

'.ר״ה דף ב׳ ד״ה מדקאי באב ולכך שפיר י"ל אף דלא נתקבל גז״ש

שלא שס הוא לפניו המכשול ליכא משוס לפ״ע.

'א גמרינן לעיל האי גז״ש שפיר

קא מבע״ל

הרי דהאי גז״ש

מקמיצה ודין הוא שיפגל עכ״ל.

ה היא אלא כעי; גילוי מלתא בעלמא.

!ו י«..1ו לאו גז״ש גמורה היא

לרב פפא

מלא בכ״ז מבע״ל מהו שיעשה מדה לחפינה

דהיכא שחברו יעשה איסו׳ על ידו שנמצא שהוא עובר

אי עכ״פ נילף

מחא לי׳ דליעבד איסו׳ קליל כדי שלא יחטא

מלת מלא חפניו ממלת מלא קומצו כמו שם אמרי׳ מלא קומצו
ולא שיעשה מדה

(משוס

דכתיב

צו") כמו כן במלא חפניו דוקא

בלפ״ע לכן

חברו ויעבור הוא

בלפ״ע אבל כשאין הוא מביאו לידי חטא אף שיש בידו לסלק האיסור

בדוכתא אחריתא בהדיא

ולא שיעשה מדה.

וטעם ד׳ תוס׳ כן

אין או׳ לו חטא אף איסו׳ קל כדי שיזכה חבירך לפי שבזה האופן

וכמו כן

גס לקמן חישב בחפינת קטורת כו׳ אי ילפינן ממלא קומצו

אין הוא עיבר בלפ״ע.

 cחשיב עבודה כמו כן גס כאן ,והוי רק גילוי מלתא) ויש
־ יותר עפמ״ש התום׳ שס דהו״א דהחפ׳נה לא הוי עבודה-

חברו טובע בנהר או חי׳ גוררתו או לסטין באין עליו שהוא חייב

דאינו מפריש בה חלק הגבוה מן ההדיוט דכולה לגבוה סלקא.

להצילו ת״ל לא תעמד על דם רעך ,ופריך

;ה לילף

מלא ממלא

כמו בקומץ אחשבי'

התורה

להקומץ

עוד יש להביא ראי׳ מגמ׳ סנהדרין ע״ג

מנין לרואה את

מהכא נפקא

מהתם

נפקא אבדת גופו מנין ת*ל והשביתו לו כו' עי״ש והשתא תיפוק״ל

יס

שאלת

מו

שלמה

סי׳ מ׳ה מ-ו מ־ז

דכשאינו מסלק ההיזק מלפני חברו עובר על

לפ״ע א״ו דזה לא

נאמר כ״א היכא שהוא שס המכשול לפניו.

לברוח משם

לכך שפיר קאמר על השביקה לשון נתינה ,וכ״ה גס

אצל ולא נתתיך לנגוע אליה ,לפי שהכל ברשותו של הקב״ה .אבל כאן
כו׳

כשהוא לא שס המכשול לפניו רק רואה אותן ואינו מסלקו משס,

י״ל או משוס דכיון שהוא נטע הכרס הו״ל כאלו שס הוא המכשול

מה לשון נתינה שייך על זה ודוחק לומר כי עבור שהוא עיור ואין

לפני בני אדם ,או דזה רק מצוה דרבנן הוי שלא יכשלו בנ״א— ,

ביכלתו לסלק ההיזק מלפניו לכך הרי הוא בלשון מושאל כאלו היה

והא דתנן רפ״ה דמעשר שני כרס רבעי מציינין אותו

הוא ברשותו של הרואה וכשאין

וכן י״ל גס במ״ש חזקה על חבר שאינו מניח גרני שאינו מעושר.

הריאה מסלק המכשול

הרי הוא

כאלו נתנו פס.

וכן י״ל גס בגרש בגמ׳ מו״ק ה' דמציינין על הקברות משוס

לפ״ע ,משוס דכשקבר את המת הרי הוא כאלו נתן המכשול לפני

והנה מלשון רז״ל שדרשו למקרא זה על הנותן עצה שאינה

בנ״א בידו וחיובא רמיא עלי׳ לעשות ציון שלא להכשיל בנ״א על ידו,

הוגנת ,ולא דרשו כן על מי שמונע עצמו מליען לחברו עצה טיבה

משמע שאין זה בכלל לפ״ע כר ,אבל דבר כזה דרשו מקרא אחר

ובא' באדר שבי׳ד יוצאין לתקן כל צרכי צבור המועל עליהס להפקיעם
מן העונש

מנין לרוחה חברו טיבע בנהר שמחוייב להצילו ת״ל לא תעמד

לכך מציינין גס על הקברות—,אבל היכא שלא נעשה

דס רעך ,וזה רק בהצלת נפשות.

המכשול בידי אדם אין ראי׳ משס שמחוייב לסלקו מטעס לפ״ע—,
או דהוא רק מצוה דרבנן דשס בהחלה אמרו

קברות משמע דלאו

בגמ' רק רמז לציון

לימוד גמור הוא אלא רמז בעלמא.

דאית

בתורה משוס

סימן מו.

\

שו״ר בחא״ג מהרש״א שס שכ׳ דלכך הביאו בגמ׳ שס כמה

אמוראי ראיות מהנביאים ולא מהמפורש

על

חקרתי למ״ש בגמ׳ קידושין ל״ח ב׳ דר׳ יוחנן ס״ל ערלה בחו״ל
הלל״מ,

לי׳

אי נתחייבו ישראל בערלה

בעודם במדבר אם

פרכא דלפ״ע לא משמע אלא שלא תעשה לו מכשול בידים אכל לשמרו

נטעו אילן שס ,או לא נתחייבו בה בחו״ל עד שנכנסו לארן ישראל.

מן המכשול לציין את הקברות לא משמע מיניה ,וזהו כמו שהוכחנו לעיל

איך משכח״ל

מכמה מקומות בגמ׳.
והנה במל״ח ה׳ כלאים פ״א

ה״ו כתב דמ״ש

הרמב״ס

דאסור לישראל להניח לכותי שירכיב לו אילני זרעיס הטעם דכיון

דהכותי מוזהר אס

יניחנו עובר משוס

המקומות הנ״ל משמע

דבכה״ג

והנה בהציעי שאלתי זאת לפני חכ״א שאלני

הא במדבר לא צמח—והשבתי לו וכי לא משכח״ל שנטעו ישראל

מכל

אלפ״ע—אף בישראל

הרי שחרשו וזרעו במדבר—,גס משכח״ל בעצין נקוב דהוי כקרקע

ואולי כונתו דכיי־ן דמסתמא הכותי לא ירכיב לו בחנם כ״א שכור

הוא אצלו ובא בשכרו לכך אף שאינו אומר

אמרו (שבת מ׳ט ב׳) הס זרעו ואתם לא תזרעו

וכו' ,ובירושלמי

(שבת פרק ז׳) מה חרישה היה במדבר ,שהיו חורשים ליטע סממנין

לפ״ע ,ופלא שהרי

לא עבר

במדבר במקום שחנו ,והרי ישבו במדבר בקדש י״ט שנת—ובהדיא

לו להרכיב הרי הוא

כאלו הוא שם לפניו המכשול .ועי׳ מה שכתבתי בזה לעיל ד׳ י״ט.

ישי״ר בפמ״ג או״ח סי׳ תמ״ג באשל אות ה' שכ׳ דמהמל״מ

לרבנן (שבת צ״ה).
וראיתי בפרשת דרכים (דרך

הקודש

דבחו־ל נתחייבו בערלה אף קודס שבאו

בסופו)

משמע דס״ל

לא״י עי״ש.

ולכאו' יש לה״ר מתורת כהניס פ' קדשים

וכי

תבאו

יכל

נתחייבו בו

הנ״ל משמע דאף בלא אמירה ומעשה כל שיש בידו למנוע המכשול

משבאו לעבר הירדן ת״ל אל הארן ,ואי נימא שכבר

ממנו אס אינו מונע עובר לפ״ע והניח בצ״ע ,ולפמ״ש י״ל דאין

במדגר מהלל״מ א״כ למה כתבה תורה מיעוט לעבר הירדן והרי

ראי׳

לזה מד׳ המל״ח

לא גרע ממדבר ,והרי הלל״ח דינו כדאורי׳ ממש כדמצינו בגמ׳ בכמה

הנ״ל.

חלק

ע״ב

מקומות דלהל״מ קרי דאורייתא (וכבר האריך בזה בס׳ יד מלאכי

חזקה

כללי הרמב״ם סי' ז׳ עי ש) ואי שיש הבדל בין א״י לחו״ל לענין ספק

שליח עושה שליחותו היינו רק במקוס שאס לא יעשה שליחותו יבא

ערלה ,דבחו״ל שרי ,הא לד' הרמב״ס בכ״מ גס ספיקא דאורי׳ מה״ת

עובר השליח אלפ״ע

לקולא—,אלא שלפי ד׳ מהרי״ט ז״ל דבאתחזיק איסורא גס להרמב״ס

כשאינו מזהירו ,דילמא ל״ש לפ״ע כ״א כשעושה מעשה כמו המושיט

ספיקו לחומרא מדאורי׳ אין ראי׳ מזה שהרי ספק ערלה בחו״ל גס

לפ״ע שנז׳ בש״ס ותי׳ כיו; דהשליח

באתחזיק איסו׳ שרי ,ולהכי אצטרי׳ מיעוטא לעבר הירדן שאי; דינו

וראיתי
שכתב

לשיטת

בספר

שערי

ר״י

(עירובין

תורה
ל״ב)

דרב

המשלח לידי עברה ,יש לעיין מנלן דבכה״ג

כוס יין לנזיר וכן הוא רוב

ב׳

דף

ששת

ק״ס
דאמר

הבטיח בדבורו לעשות שוב כשאינו עושה והמשלח יעשה עברה על

כמו א״י.

ידו הוא עובר לפ״ע עי״ש ,אמנם גס על זה אין ראי׳ כ״כ משיטת

אבל יש להביא ראי״ לזה מירושלמי תענית פרק ד׳ ה״ל ה׳

ר״י דהרי הוא לא קאמר דעובר אלפ״ע אלא דעכ״פ איסורא עביר

אתון (המרגלים) אשכחינון

וערלה אמרו להן

במה שחברו נכשל על ידו .אמנס מסברא נראה לומר כן דלא גרע

לארן חץ אתם נכנסין ואתם עסוקין בה׳ חלה וערלה,

ממי שמשיאו עצה שאינה הוגנת לו.
והנה גס מלשון הקרא לא תתן מכשול משמע כי רק אס נתן

עסיקין

בה׳ חלה

משמע שלא

היה שייך הל׳ ערלה כ״א אחר שנכנסו לארן ,ומרא דתלמודא דירושלמי

ר׳ יוחנן הוא.

הוא המכשול לפניו עובר ,וראיתי למי שכ׳ שי״ל דלא תתן ר״ל לא

תשבוק המכשול שאף שהמכשול נתון מכבר לפניו מחוייב הוא לסלקו

סי' מ״ץ ,להה־נ הגביר ר' יעקב גארדאן בשוטפארטשבענגלאנד•

ממנו כמ״ש רש״י ע״פ ואני ידעתי כי לא יתן אתכם מלך מצרים להלך

א) מה ששאל במ״ש בפ׳ נח ואתה קח לך מכל מאכל וגו׳

פרש״י לא ישן לא ישבוק כמי כי ע״כ לא נתתיך לנגוע אליה וכן והי׳ לך ולהם לאכלה הא אמרי׳ בגמ׳ גיטין ס״ב דאסור
לא נתנו א' להרע עמדי וכן תרגומו ,אבל לענ״ד אין זה דומה לשם כלום קודם שיתן לבהמתו משוס ו־כ׳ ונתתי עשב בשדך לבהמתך
כי רק שס מפני שהיו ישראל ברשותו של פרעה כי אף עבד לא הי׳ יכול י ,הדר ואכלת ושבעת ,וא״כ למה כתיב פה והיה לך ואח״כ ולהם
ל אכל

שושנת

כלליזיח

בממ״ג כתב המ״מ לפשעיה דקרא במניעת
גרושה מש״ה לקי ק״ק רבגרושה וודאי לוקה
דלו היה כחוב ב׳ פרטיי בפירוש היה לוקה
חדא מיהש נראה לומר דמש״ה אין לוקה על
סועה וודאית דמרבויא מקרא לאחרי אשר
הוטמאה ואין לוקין מריבוין לדעתו ז״ל כמ״ש
המ"מ פ״ב מהמ״א יע״ש ואי״ה בכלל הח״י
אבאר עוד:
sssgs
 Vדים לחקור ב׳ חקירות א׳ דכפיהנראה
דג עמא כנתערב עם טהורים וא״א
להכירו שנטלו הקשקשים וכדומה דכולם אסורים
מטעם בריה וטעם בריה יש ט״א משום חשיבות
דלוקה על כ״ש דבין קטן וגדול משמע ואכילה
דכתיב בהו לחייב כזית אס אכל מקצת דל״ת
עד שיאכל כולי כ״ז מתגרי ר מתום׳ חולין צ״ו
ב' ד״ה ורבי יהודה ומכות ט״ז ב׳ ד״ה ריסק
וא״כ בדג טמא דלית ביה לאו כ״א מבשרם
לא תאכלו דלא משמע נין קטן וגדול דומיא
דשור הנסקל דכתיב לא יאכל את בשרו כו׳
זהר״מ ז״ל ה׳ מ״א בפ״ב הכ״א זה שאמרנו
כו׳ אבל בריה שלימה לוקה בכ״ש משמע אף
דגים ומיהו זה טעות דבמשנה חורה (דברים
י״ד) וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת לא
תאכלו משמע בין קטן וגדול אמנם קשיא
בשרץ מים שאינו בצורת דג דלית ביה לאו
לדעת הר־׳מ ז״ל כ״א לאו דא״ת נפשותיכם
(ויקרא י״א) ושם אין כמיב אכילה ומנלן דלוקה
על כזית ממנו דהתו' בחולין ומכות שם דלאו
דלא כתיב אכילה כ״א א״ח בעינן שיאכל כולו
והרי הר״מ ז״ל בה׳ מ״א פ״ב הי״ב כתב
האוכל כזית משרן המים לוקה מיה ולדעתו
אין בו לאו מפורש כ״א אל תשקצו כמ״ש
המ״מ הביאותיו לעיל .שוב ראיתי שאין כאן
קושיא דתוספת לשיטתם דבנלמה איכא חמש
לאוין וכפירש״י פסחים כ״ר א׳ מש״ה הוצרכו
לומר כן אבל הר״מ ז״ל יפרם ואחד חי והוא
מורכב מתכונת ופעולת האמור שם וכמ״ש
הלח״מ פ״ב הכ״ה מה׳ «" bיע״ש א״נ אין
צריך לתי׳ התום׳ ואפשר בשרן המים לוקה
בכזית ממנו^ט^ לא
טנא מנ״ל הא כיון

לד*

הערןים

נז
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דלא כתיב אכילה בגופא או דילקה על כ״ש
ממנו או עד שיאכל כולו וצ״ע בזה .עד שאני
תמה עמ״ש הכ״מ שם שהעתיק ד״ה דחולין
(ודמכוח) דיש לאו דשרצים דלא כתיב בהו
אכילה כגון אל תשקלו (ויקרא י״ח) ואההוא
לא לקי  bibכשהוא שלם וזה צא יצדק לרבינו
ז״ל דא״כ איך כתב בשרן המים דלוקה בכזית
ואין הובר כסברת התו׳  .ובהי״ב כתב כר׳׳מ
ז״ל האוכל משרן המים לוקה מ״ה שנאמר אל
תשקצו את נפשותיכם בכל השרן השורץ ע״ל
האר״ן ולא תטמאו בהם (ע״ל כאר״ןנמחק)
הרי כלל בלאו זה שרן הארץ ומיס ועוף עכ״ל
ולא ידענא לאיזה צורך הביא כרי כלל כו'
דבשרן הארץ ועוף יש בהם לאווים מיותרים
ללקות עליהם וללקות ב׳ על שרן כארץ אין
לוקה לדעתו ז״ל כמבואר בסמ״ק שלו מלוה
קע״ט וכאן הכ״ו וכמש"ל  .ולומר מש״הכ״כ
דהקישן הכתוב כמו שרן כארן ועוף לוקה
בכזית מהם ובאכל כ״ש כולו אף מים כן זה
דוחק זצ״ט .ואי״ה אבאר עוד  .וערש״ינזיר
ומנחות נ "ח ב׳ ד"הואיכא דאמרי חדא לא
לקי כו׳ ואלמנה וגרושה חללה זונה לא הוה
לאו שבכללות דלאו אכל חדא קאי כיון דמפורשין
בפירוש וזה לשיטתיה פסחים מ״א ב׳ וכדמוכח
בנזיר ל״ח ב׳ ונ״ע בקדושין ע״ז ב׳ מסיק כשם
בחלוקה גרושה מזונה וחללה אלמא אי לאו
ק רא ה״א דאין לוקין על כל חדא בפ״ע וזה
מסכים לפירוש כר״מ ז״ל וכדבעינן למימר
לקמן בכלל שאחר זה בעזה״י וכאן אין
להאריך :

כלל יח
בן

אכתוב כמה מיני לאוין שבכללות יש
ואיזה מהן שאין לוקין עליו כלל ואיזה
מהן שלוקה על כ״א בפ״ע  .הנה הרמב״ן
ז״ל בהשגותיו על ס״ה בשורם התשיעי חלק
אותם לשלשה חלקים וכפי כנראה שם במין
הא׳ כ״ע הר״מ והרמב״ן ז״ל שאין ליקה אפילו

חית
שושנת העמקים תאומים ,יוסף בן מאיר עמוד מס (112הה־פס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

חדה
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שוי^ת

כיל

חדא בכולל עניניס רביס ואין פורט שוס שבו.
ומין הב׳ לאו שבאו בו סרטים רבים כ״ע
מודים דלוקה א׳ ולא נ׳ בהשיאה א׳ וראיה
מקידושין ע״ז ב׳ אי לאו גרושה ימירא לא
היינו לוקין אלא מדא הביא הרמב״ן ז״ל שם
ראיה זו ושאר ראיות אבאר לקמן אי״ה כ״פ
כלאו שבאו בו פרטים רבים וכלל בו בין
במחלה או בסוף כמו נא ומבושל כ״א צלי אש
להר״מ ז״ל בנא ומבושל חדא ולכרמב״ן ז״ל ב׳
ועיין במגילח אסתר דפוס ויניציאה ואמנם
לפי דעתי הקלושה מוכרח אני לחלק לששה
מלקים :
הוא מ״ש בסנהדרין ס״ג א׳
לא מאכלו על הדס אזהרה
לאוכל מבהמה קודם שמצא נפשה (עי״ר כ״ז
אי ד״ת או דרבנן) ואוכל מבשר שלא נזרק
הדם ואין מברין על הרוגי ב״ד וסנהדרין
שהרגו הנפש אין טועמין כלום ואזהרה לבן
סורר ומורה ומסיק ועל כולם אין לוקה כלל
דהוה לאו שבכללות ומלח ועל כולם הוא ל״ד
1בן ס״ו לוקה וה״פ הר״מ ז״ל בה׳ ממרים פ״ו
ה״ז ובתום׳ שם ד״ה משוס הקשו ב׳ קושיות א׳
מיפוק דאין לוקין 7ה1ה לאו שניתן לאזהרת
מיתות ב״ד לבן סורר ומורה ועוד אמאי לא
יליך בעלמא דלוקין אלאו שבכללות מדלקי בן
ס״ו .הנה מ״ש לאו שניתן לאזהרת מימת ב״ד
הוא כפירש״י ז״ל שבת קנ״ד א׳ ד״ה לאזהרת
אבל לפי׳ הר״מ ז״ל בפ״ה מהלכות שבת ה״א
וכפי מה שפירש המ״מ דאי הוה קאי הלאו
אדבר שיש בו מיתה ואמחמר היה לוקה על
מחמר אלא במהמר גופא יש בו מיתה יע״ש
ועיין עירובין י״ז ב׳ ה״ה בלאו דלא תאכלו
מל הדם אף שאין מפורש בו הפרטים היה
צקי מאינך דברים אי לאו דהוה לאו שבכללות
ומה שהקשו נילך בעלמא לכאורה בלאו שבכללות
או בלאו שנישן לאזהרת מיתת כ״ד כמו שנראה
מסיום דבריהם כל הפחות היכא דאין יכול
לבוא לידי מיתה י״ל דגלי קרא בבן ס״ו ויסרו
אומו .והנך רואה במין וחלק הא׳ אך דבבן
ס״ו לקי כמפורש בכתוב אפ״ה לא לקי אאינך

הא׳

יח

העמהים

ולא אמרינן היון דלאו זה ניתן מקצתו כמלקוש _
ה״ה אינך הכלולים בו הא לא אמרינן י והנה
ן הר״מ ז״ל בשורש הט׳ מנה בזה החלק הלאו
דלא תשא שמו לשוא ולאו שלפני עור שכולל
ענינים רבים כמו שנבאר יע״ש .ובסמ״ק של״ו
מצוה ס״ב שלא ישבע לשוא הן להכחיש
המציאות או על דבר נמנע או לבטל המצוה או
על דבר שהוא כן וידוע לשלשה ב״א שהוא
כן יע״ש כרי כלל הרבה דברים ובאמת שלוקה
על לאו זה כמבואר בפ״א מהלכות שבועות ה״ז
וטעם מקרא כי לא ינקה ה׳ הא ב״י של מטה
מנקין חמור׳ ג׳ א׳ ובר״מ פ״א מה׳ המורה
ולדמיון בעלמא נקטי׳  .ולאו דלפני עור כ׳
במצוה רצ״ט לשון סיפרי למי שהוא סומא
בדבר ונוטל עצה ממך שלא התן לו  .עצה שאינה
הוגנת וכולל שלא יכשיל אדם בדבר עבירה
ודברים רבים מזה המין ופשעיה דקרא כמו
שזכרנו חמלה .ובהל׳ רוצח ושמירת נפש פי״ב
הי״ד כ״ז עובר ולא כתב מלקות ובה׳ סנהדרין
פי״ע לא מנה לפני עור בכלל הלאוין שלוקין
עליהם דלאו כזה אפילו ח7א לא לקי וכדאמרן
ומיהו במשיא עצה שאינה הוגנת דפשטיה
בהכי מיירי דומה למ״ש הר״מ ז״ל פ״א
מהא"ב דמח״ג לוקה אך שכולל סוטה כמ״ש
המ״מ וי״ל דהוהלאו שאין ב 1מעשה  .ומ״מ
קשה אמאי לא פשטה דלא החן מכשול בדרך
___
לפני עור
גררא אכתוב דרך פלפול קצת  .עיין
בר"מ ז"ל פ״ט ממ"א ה"א ובלח״מ
שם ובפר״ח י״ד פ״ז וא״ח תמ״ב ותמ״ג
ומלמכ״ת חולין קט״ו י״ל הוה לאו שבכללות
צורם אוזן בכור ופסולי המוקדשין וערא״ם פ׳
ראה (דברים י״ד ג׳) ואם הנאה לוקה קשה
ללקי אאכילה ב׳ דבאכילה הגאה נמי וב׳
לאוין הס ובשלמא חמ׳פ אכילה והנאה מלא
יאכל גרע מלאו שבכללות וטמ״ל פ״ה מיסודי
כתורה .וי״ל אדרבה משוס דאי לקי אהנאה
היה ללקות אאכילה ב׳ מש״ה פסק הר״מ ז״ל
• דאין לוקה אהנאה כלל וראיה מפסחי
ב׳ המבשל ג״ה בחלב כו׳ לוקה חמש ואס
לגהה

ואגל

שושנת העמקים תאומים ,יוסף בן מאיר עמוד מס (113הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

קכד

תשו4,

שערי

נב "ולפני עור לא התן מכשול" (ויקרא יט ,יד) .הוזהרנו בזה שלא להורות
את בני ישראל אשר לא כדת ושלא כהלכה .ואמרו רבותינו זכרונם
לברכה (אבות פרק ד׳ משנה י״ג) :הוו מתונים בדין .ונמהרי לב להבין
ולהורות לא יצילו את נפשם מתת מכשול לפני עור וחטאתם בבדה
מאד ,כמו שנאמר (תהלים בב ,ה)" :לא ידעו ואל יבינו בחשכה יתהלכו
!אה״ף4567ג12

דלתי

מתהלל) עושה חטאים גדולים רבים ועצומים,
ואם ידיו אסורים לא נהנה מהם (כלומר גם
אם לא עושה כמעשה חברו הרשע) אוי
לרשע ואוי לשכנו כי הוא חוטא וחברו מנגיד
[מלשון מ״ש במכות יא ע״ב] כן מפורש
באבות דר״ן כל המרבק לרשעים אע״פ שאינו
עושה כמעשיהם נוטל שכר כיוצא בהם ,וכל
המרבק לצדיקים ,אע״פ שאינו עושה
כמעשיהם נוטל שכר כיוצא בהם וע״ז נאמר
(ד״ה :ב,כ,לז ),בהתחברך לרשע פרץ ה' את
מעשיך ,עכ״ל ויעויין בדברי רבינו להלן
אותיות קנא ,וקצג ,בענין זה.
נב הוזהרנו בזה שלא להורות את בנ״י

אשר לא כדת ,עיין ספר המצוות
להר״ט ל״ת רצ״ט ,דלאו זה ולפני עור לא
תתן מכשול עניינו שלא להשיא עצה רעה או
לרמות אחד מבני ישראל ,וזה כולל ג״ב שלא
לעזור עוברי עבירה ,והאיש אשר תאוחו
סימתה עיניו מלראות האמת לא להכשילו
עוד באיסור [עיין ג״כ בפירושו למשניות
שביעית בענין איסור השאלת כלים לחשוד
בשביעית] ,וכ״ב בחינוך מצוה רלב ,ושניהם
הזכירו דלאו זה רק לעיור מבני ישראל ,וע״ז
העיר במנ״ח שם סק״א דהרי מהש״ם מבואר
(עיין ע״ז דף ו׳ ע״ב) דגם לגוי אסור להכשיל
בדבר עבירה כלומר ומפורש דהאי קרא דלפיי

תשובה

עור קאי לאו דוקא לישראל ,ולחלק ולומר
דדוקא להכשיל בזה אפור גם לגוי ,אבל
להשיא עצה רעה אסור רק לישראל ,קשה
מאוד לחלק ביניהם ששני הענינים נלמדו
מפסוק דלפני עור ואם נפרשהו גם עור גוי
א״כ לשני הדינים הוא כן .ואף שמבואר בב״ב
ד׳ ע״א ופסקה הר״ט פי״ד מהל׳ רוצח הי״ד
דאסור להשיא עצה טובה לגוי ,היינו אבל לא
שיש להשיאו עצה רעה אלא להתחמק מזה.
וסו״ד נשאר בצ״ע.
ורבינו יונה ז״ל נקט לשון שלא להורות־“"’,
את בני ישראל אשר לא כדת ,ולא תפש לשון
שאר הראשונים לא להכשיל משום דסבירא
ליה ,שבהוראה אשר לא כדה בכוונה או ע״י
חיפזון כלשונו דק׳ נמהרי לב להורות ,הרי זה
כשלון ממש והיינו הך .ו״גם נקט לשון בני
ישראל ומשמע הא לגוי שרי ,וגם עליו קשה
קושית המנ״ח כנ״ל ,רק אם נחלק בין להורות
שזה אסור רק לישראל בין להכשיל ממש
שזה כולל גם לגוי וצ״ע ,ולגבי השאת עצה
תפם בסתם משמע שגם לגוי אסור להשיאו
עצה שאינה הוגנת ,אמנם שסיים לשון
"חבירו" תה משמע דאישראל קאי וצ״ע ,כבר
פלפלו בזה האתרוגים אי לפני עור קאי גם
באיסור דרבנן .רגם בזה אסור להכשילו חברו
דסו״ם אסור הוא .ומש״ב רבינו כאן וחטאתם
כבדה מאוד עיין בפירושו לאבות פ״א מ״ג.
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קכה

ימוטו כל מוסדי ארץ" .ועוד אמרו :הוי זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד
עולה זדון .ואמרו (סוטה ב״ב א׳) (משלי ז ,בו)" :כי רבים חללים הפילה"
־ זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה" ,ועצומים כל הרוגיה" ־ זה
תלמיד שהגיע להוראה ואינו מורה.

נג עוד הוזהרנו מן המקרא הזה להשיא עצה הוגנת לאשר יועץ מבני.
עמנו( ,לאשר יועץ עמנו) ולא להכשילו בעצה נבערה ,ולא ייעץ את
חברו לפי דרכו.

נד וחייב אדם לחשוב מחשבות להעלות עצות הגונות ומתוקנות לחברו,
וזה אחד מעיקרי דרכי גמילות חסדים ,שנאמר (משלי בז ,ט)" :שמן
וקטרת ישמח לב ומתק רעהו מעצת נפש".
דלתי

תשובה
וחייב אדם לחשב מחשבות וכו'

נג להשיא עצה שאינה הוגנת לאשר יועץ

נד

מבני עמנו .כן היא הגירסה בספרים ישנים
וזה כשיטת הר״מ במפה״ט ל״ת רצ״ט "שלא
נכשיל קצתנו אח קצתנו" ,והיינו שאיסור זה
הוא רק ליהודי אסור להכשילו אבל גוי מותר
להכשילו .ולפי גירסה הכתובה בספרי שערי
תשובה החדשים אין הדבר כן אלא "לאשר יועץ
עמנו" וממילא אין ראיה מדברי רבינו דס״ל
כספר המצוות דלאו דלפני עור קאי אישראל,
ולהלן בסי׳ פ״א כתוב להדיא לגוי .והיינו דלאו
זה קאי גם אגוי ,אכן שם לא מיירי בהשאת
עצה ,אלא להכשיל בדבר עבירה ,ויש לחלק
ביניהם ועיין לעיל אות נב.

כלומר שלא רק שלא ישיאנו עצה רעה
שבזה עובר על לאו כנ״ל ,ולא יקיים בעצמו
שב ואל תעשה ,אלא חייב בקום ועשה
לחשוב מחשבות להעלות גם עצות הגונות
וטהוקיות לחבירו כי זה אחד מעיקרי גמ״ח,
והרי בגמילות הסד הוא חייב .ולכך גם אם
הדבר הוא עליו לטורח ולמשא ,מפני שזה
לא ענינו ,יהיה יקר בעיניו טובת חבירו
כטובתו הוא והצלחתו בהצלחת עצמו,
וכמ״ש חז״ל יהי כבוד חברך חביב עליך
כשק* וממון חברך חביב עליך כשלך( .אבות
פ״ב משנה י .יב) ויש בה משום ואהבת
לרעך כמוך .וגם נצטוינו על מדת החסד
בהרבה מקומות בדברי קבלה [נביאים] .וכל
התורה מלאה מעניני חסד ,וכמש״כ מרן
החפץ חיים בפתיחתו לספרו "אהבת חסד"
ללמדך כמה גדול החסד שעליו הושתת
העולם.

שם ולא ייעץ חברו לפי דרכו ,כלומר
לפי טובת עצמו אם יש לו נגיעה
בדבר ,אלא יסלק מעליו בשעת חיפוש העצה
שום נגיעה אישית וישתדל למצוא הטוב אך
ורק לחברו ,ולא לעצמו וכט״ש להלן.
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.בענין לפני עור לא תתן מכשול
הרב שלמה זלמן לבקיבקר

מראשי הישיבה

א
ישוב כמה קושיות על פי שיטת האמונת שמואל באיסור דלפני עיור
הגמ/במס׳ פסחים’ בסוגיא דאיסורי הנאה ,מקשה  ,והרי אבר מן החי דכתיב
"לא תאכל הנפש עם הבשר"[ ,2דלר׳ אבהו הי׳ ראוי לאסרו בהנאה כדלעיל בגמ׳נ]

ותניא מנין של יושיט אדם כוס יין לנזיר ואבר מן החי לבני נח ת״ל "ולפני עור
לא תתן מכשול" ,הא לכלבים שרי" .אלמא לא מיתסר אלא משום לפני עור לא
תתן מכשול אבל בהנאה אחריתי כגון לכלב שרי .רש״י .5ע״כ מהגמי.

ומקשה הרע״א" :6והנה לכאורה קשה ,הא קיי״ל כרבנן 7דאבר מן החי אינו נוהג
בטמאים ,ואמרינן דבן נח מוזהר על הטמאין כטהורין א״כ דלמא מיידי הבריי׳
באבר מן החי מטמאים דלכלבים שרי ,דאבר מן החי אין בטמאים ,ומשום לפני

עור יש ,דהא לבן נח יש בו משום אבר מן החי.
ולפי מש״כ בתשובת אמונת שמואל 89דמה דלדידיה שרי ,לית ביה משום לפני
עור אף דלהמקבל אסור ,ניחא ,אבל הפר״ח יורה דעה’ דחה זה לגמרי ויקשה

כנ״ל" .ובהמשך מתרץ הרע״א באופן אחר.
והנה האמונת שמואל בתשובתו מתרץ את קושיית הש״ך על דברי הב״ח .וכדי
לבאר זאת נביא את דבריהם.

 )1כב ,נ.

 )5נב ,ב .ד״ה לפני עור.

 )2דברים יב ,כג.

 )6בחידושיו לפסחים כב ,ב.

 )3נא ,ע״ב" ,דא״ר אבהי כ״מ שנא׳ לא יאכל לא
ונאכל לא תאכלו אחד איסור אכילה ואחד איסור
הנאת במשמע".

 )4ויקרא יט ,יד.

 )7חולין קב ,א .ושם איי ,מחלוקת בישראל ,אבל
בבן נח ,דברי הבל מוזהר על הטמאין כטהורין.
 )8סי׳ יד.

 )9סי׳ סב.
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שערי ישיבה

וזה לשון הטור ,10לא תאכל הנפש עם הבשר 2אזהרה לאוכל אבר מן החי ונוהג

בבהמה חיה ועוף ואינו נוהג אלא בטהורים .וכתב ע״ז בב״י״י וכן פסק הרמב״סיי
ובאמת שלפי דרכו של רבינו שאינו מכניס עצמו לכתוב אלא האסור והמותר
בלבד ,לא החייב 12והפטור לא הוי ליה לכתוב דאינו נוהג אלא בטהורים דלמאי

נ״מ ,הא טמאים בלא״ה אסירי ,אלא נמשך אחר דברי הרמב״ם .ע״כ מהב״י.
והב״ח” מביא את קושיית הב״י ומקשה עוד קושיות ,ובתירוץ השני כתב וז״ל:

ועוד י״ל דבטהורים דאיכא אבר מן החי אסור להושיטו לבני נח משום לפני עור
לא תתן מכשולי דבן נח מצווה על אבר מן החי ובטמאים מותר להושיט .ע״כ

מהב״ח.
ומקשה עליו בש״ך” הרי בפרק גיד הנשה 7איתא בכולה שמעתא ובברייתא

דמחלוקת בישראל אבל בבן נח דברי הכל מוזהר על הטמאים .ע״כ .וקושייתו היא

דהרי דברי הב״י נכונים שאין נפק״מ ,שהרי אף שישראל אינו מוזהר על אבר מן
החי בטמאים מ״מ בן נח כן מוזהר ,ואמנם הוא אינו מוזהר על איסור אכילת
טמאים גרידא ,אבל מוזהר הוא על אמ״ה דטמאים .וא״כ אסור לישראל להושיט

לבן נח אמ״ה של טמאים ,כדי שלא להכשילו באיסור אמ״ה.
ומתרץ ע״ז האמונת שמואל‘ וז״ל באיסור דשרי לדידיה ואינו אסור אלא לבן

נח שריא לאשוטי ולא אמרינן בזה לפני עור לא תתן מכשול וכו׳ .ועוד כתב שם
דלא דמי למושיט כוס יין לנזירי אף דלדידיה שריא מ״מ התורה אסרו עליו

כשיהיה נזיר”.

 15גם קושיית הצל״ח ,דהנה הצל״וזי
לתרץ *
14
והנה ע״פ דברי האמונת שמואל יש

חוקר אם איסורי הנאה בכזית או בשוה פרוטה ,ומסיק דהוא בכזית .ומקשה דע״פ
שיטת הרמב״ם” דשיעורין לישראל נאמרו ולא לבני נח ,אפשר להעמיד הגמ׳י

דמיירי בפחות מכזית ואליבא דר״ל דחצי שיעור מותר מהתורה .17ולכן מותר
לישראל להאכילו לכלבים דאינו מוזהר על פחות משיעור ולבן נח אסור ולכן

אסור להושיט .ומתרץ כיון דר׳ אבהו תלמידיה דר׳ יוחנן הוא דס״ל דחצי שיעור

אסור מהתורה ,,7ולכן לא תירצה כן הגט׳.

אמנם לשיטת האמונת שמואל קושיא מעיקרא ליתא ,דאם לישראל מותר א״כ

מותר לו להושיט לבן נח ואינו עובר אלפני עור.

 )10יו״ד סי׳ סב.
 )11בפ״ה מהל׳ מאכלות אסורות ה״א.

 )14משא׳׳כ באיסור אמ״ה דטמאה אין הישראל
מוזהר כלל.

 )12כלומר חיובי מיתה ,מלקות וקרבן.

 )15כ״כ בדבר שמואל פסחים כב ,ב.

 )15סי׳ סב סק״ג.

>)1פ״ט מהל׳ מלכים ה״י.
 )17יומא עג .ב.
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ועד״ז יש לתרץ את קושיית הגאון מ׳ העשיל זצ״ליי על הרמב״ם’ 1שפוסק

שאבר מבהמה שנשחטה ועדיין מפרכסת לישראל מותר ולבן נח חשיב אמ״ה א״כ
נעמיד כאן הגמ׳י במפרכסת ולכן לישראל שרי ,אמנם ע״פ האמונת שמואל יובן
דא״כ מותר להושיטו לב״נ כיון דלישראל שרי.

ב
ב ,קושיות על שיטתו
אמנם הפר" ח,׳ 2מקשה עליו ,והרי גם לישראל אסור עכ״פ משום איסור טמאי,2

ועוד כיון דבן נח מוזהר עליו ,מה טעם יש בזה לומר דליכא איסור הושטה ,הרי
התורה אמרה לפני עור לא תתן מכשול וזה נותן מכשול לפניו ,שמושיט לו מה
שמוזהר עליו וכו׳.
והנה השדי חמד 22מביא עוד קושיא על האמונת שמואל מהא דאי׳ בתו״ב23דישראל האומר לכהן על פסולת כהונה שהיא כשרה ,עובר על לפני עור וכ״כ

בתוס׳ ,24חזינן דאף דלמכשיל שרי מ״מ כיון שהכהן מוזהר ,עובר הישראל אלפני
עור.25

ומתרץ בשם החתן סופר דכהן שאני ,דצותה התורה לישראל וקדשתו ,דפנו
(הכהן וקדשהו) בע״כ להפרישו מאיסור 26וכ״ש שלא יכשילנו בעבירה .ע״כ מהשדי
חמד.

אך תירוצו אינו מובן .דהנה הרמב״ם 27כותב "וכן צוה משה רבינו מפי הגבורה
לכוף את כל באי העולם לקבל מצוות שנצטוו בני נח" .ולפי סברת החתן סופר

 )18הובא בגליון לצל״ח (הוצאת מכון ירושלים
תשל״ו) אות יב.
 )19הל׳ מלכים פ״ט הי״ג.
 )20סי׳ סב סק״א.
 )21ולכאורה צ״ע קושייתו ,מה עניו איסור טמא,
שאין הנכרי מוזהר עליו ,לאיסור דלפני עור של אבר
מן החי שע״ז מוזהר הנכרי .אמנם ע״פ המבואר להלן
אות ד׳ בדברי המאירי באופן הבי ,י״ל ,דהפר״ח למד
בשיטת האמונת שמואל דסיבת אי האסור בגוונא
דאין הישראל מוזהר עליו ,הוא משום שחפץ זה אינו
נחשב מכשול אצל הישראל ,כי הרי אינו עובר עליו,
ועל כן מקשה והרי החפץ הזה מוזהר עליו משום
טמא .וא״כ גם לנבי הישראל נחשב החפץ כמכשול.
[אבל לשיטת האמונת שמואל י״ל דענין המכשול נקבע
ע״י תוכן האיסור שיש בזה .ומכירן שביחס לגוי

האיסור משם אחר מאשר לישראל לכן האיסור של
הגוי אינו נחשב אצל הישראל כמכשול .כדלקמן אות
ד ).ועוד מקשה ,דסברא מעיקרא ליתא כיון שסברא
היא שהאיסור הוא לא להכשיל מי שיכול להיכשל
בזה ובכה״ג הרי הישראל נותן מכשול לפני הנכרי כיון
שמושיט לו מה שמוזהר עליו.
 )22קונטרס הכללים מערכת ו׳ אות טו ד״ה ומרן
החבי״ף וכו׳

 )23פ׳ קדושים יט ,יד.
* )2ב״מ י ,ב .ד״ה דאטר.
 )25וכאן כמובן אין שייך לתרץ מה שתי׳ האמונת
שמואל לגבי נזיר שבנזיר שייך שהמכשיל יהי׳ נזיר.
משא״כ במכשיל כהן ,כפשוט.

 )24יבמות פח ,ב.

 )27הל׳ מלכים פ״ח ה״י.
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שמצד וקדשתו נחשב הישראל למחוייב בדבר ועובר אלפני עור ,א״כ ה״ה מצד
הציווי לכוף את כל באי העולם ,צריך הישראל להיחשב למחוייב בציוויים של בני

נח ואף באיסור דשרי לישראל ואסור לבני נח יעבור הישראל המכשיל אלפני עור.

ולכאורה הי׳ אפשר לתרץ דהציווי לכוף את כל באי העולם ,הוא על המלך או
ב״ד ,אך לא על כל יהודי בפרט ולכן נחשב הישראל כאינו מחוייב בדבר.
אך אין לומר כן כי בלקוטי שיחות 28כותב במפורש שהציווי הינו על כל יהודי

ואפי׳ בזמן שאין יד ישראל תקיפה אין זה פוטר את החיוב "לכוף" בכל אופן
האפשרי ,ואי״ז ציווי למלך או לב״ד ע״ש,

ג
שיטת החינוך .קושיא עליו ,ישוב ע״ז ועל קושיא א ,דלעיל
וי״ל בכל זה .דהנה כתב התנוך במצוה’ 2דלפני עור לא תתן מכשול .שלא

להכשיל בני ישראל לתת להם עצה רעה וכו׳ .וזה הלאו כולל כמו״כ מי שיעזור
עובר עבירה שהוא מביא אותו שיתפתה וכו׳ .ובהמשך מפרש0נ דברי הגם׳ במס'

ע״זי 3ומזכיר איסור לפני עור כשנושא ונותן עם עכו״ם.

ובמנחת חינוך 32הקשה וז״ל :לכאורה איני מבין כוונת הרב המחבר שכתב בג״י
הלא גם לעכו״ם הלאו דלפני עור כמבואר אחר זה בדבריו וש״ס מפורש הוא
בע״זי 3ובכמה מקומות דלא יושיט אבר מן החי לבן נח ולשון הרמב״ם 33כל

המכשיל עור כו׳ לא כתב דוקא ישראל .34ולחלק ולומר דדוקא בענין דבר איסור
 )28חכ״ו עמי  140אות ח.

 )29מצוה רלב.

 )30כי לולא ביאורו הסומא שם תמוהה ביותר.
דהני אי׳ שם (ע״ז ו ,א) ,איבעיא להו (קאי על המשנה,
לפני אידיהן וכו׳ אסור לשאת ולתת עמהם להשאילן
ולשאול מהן וכו׳) משום הרווחה (דרווה ואזיל ומודה
לעכו״ם ועבר ישראל משום לא ישמע על פיך .רש״י)
או דלמא משום ולפני עור לא תתן מכשול .למאי נ׳יט,
דאית ליה בהמה לדידיה .אי משום הרווחה הא קא
מרווח ליה ,אי משום לפני עור לת״מ הא אית ליה
לדידיה .וכו׳ .ולא איפשיטא .ובהמשך הסוגיא קאמר
בגט׳ ,בשלמא להשאילן דקא מרווח להו וכו׳ ,בשלמא
להלוותן דקא מרווח להו וכו׳ .והרי הבעיא לא
איפשיטא ,והיכי קאמר בגמי בפשיטות דהוא משום
דקא מרווח להו ,וע״ב מפרש התנוך דגבי להשאילן
וכו׳ פשיטא לי׳ שהוא משום הרווחה דשם אין את
האיסור דלפני עור משום דהוי לפני דלפני .משא״כ
בלישא וליתן עמהם בזה שייך לפני עור .ואז השאלה

היא ,האם משום זה אסור ,או דלמא דיש כאן איסור
גם משום הרווחה ,ונ״מ באופן שאין לפני עור .ומכאן
מוכח ,דענין ההרווחה הוא איסור דרבנן ,שהגט׳
מסתפקת האם אסרו גם באופן שנושא ונותן עמהם
(אולי משום דמדאוריי׳ אסור רק באופן שוודאי הוא
שהעכו״ם יודה לע״ז).

 )31ו ,א.
 )32שם סקי׳א.

 )33פי״ב מהל׳ רוצח הי״ד.
 )34וצ״ע ראייתו .דלכאורה מהרמב״ם שם משמע
דקאי אישראל .דבהלכות שלפני זה מיירי באיסור
למכור כלי זין ,משום סכנה .ובהל׳ י״ד מוסיף שאסור
למכור לישראל ליסטים מפני שמכשילו בעבירה,
וממשיך וכן כל המכשיל עור בדבר והשיאו עצה
שאינה הוגנת או שחזק ידי עוברי עבירה וכו׳ ומסיים
הרמב״ם הבא ליטול ממך עצה תן לו עצה ההוגנת לו.
ולומד זאת מהפסוק דלפני עור ,וממשיך בהל׳ ט״ו
ואסור להשיא עצה טובה לגוי ,ומכאן ראי׳ לכאורה
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אסור להכשיל לבן נח אבל לא לענין עצה ,מגלן דבר זה ,כיון דהקרא קאי גם על
בן נח א״כ אף עצה במילי דעלמא ג״כ אסור ואפי׳ לבן נח וכו׳ ואיני יודע מנ״ל
להרב המחבר דין זה וצריך עיון .ע״כ.
ונראה לתרץ דהנה בלקוטי שיחות ’5מביא חקירה באיסור דלפני עור ,האם הוא
 ,34ע״כ.
איסור כללי ,או שהוא פרט בהאיסור שבו הוא מכשיל את חבירו36
35

ולפי הדיעה שהוא פרט בכל איסור שמכשיל ,י״ל דהביאור הוא ,שהישראל
מוזהר על כל מצוה ומצוה ,לא רק שהוא עצמו לא יעבור עליה ,אלא גם שלא יביא
לידי זה ,שהעבירה תהיה בעולם.

וע״פ זה י״ל דשיטת החינוך היא ,שאכן הציווי דלפני עור נאמר רק בישראל,

ולכן האיסור לתת עצה רעה היא רק בישראל .ומה שכותב שאסור לישראל
להכשיל גוי בע״ז ועד״ז המובא בגמ׳ שלא יושיט אמ״ה לבן נח ,אי״ז בגלל שהציווי

דלפני עור נאמר גם לגבי ב״נ ,אלא כנ״ל שהציווים דע״ז ודאבר מ״ה לישראל ,הוא
באופן"כזה שהישראל לא יביא לידי כך ,שעבירה זו תהיה בעולם ,וזה כולל לא רק

כשמכשיל ישראל אלא גם כשמכשיל ב״נ .כי אם ב״נ יעשה את העבירה הרי
שהעבירה נמצאת בעולם ,ועפ״ז מתורצת תמיהת המנחת חינוך.

ועד״ז יובנו גם הב״ח והאמונת שמואל .דכיון דישראל אינו מוזהר בטמאה על
אבר מן החי לכן אין לו בזה איסור דלפני עור כי איסור זה הוא פרט באיסור

דאמ״ה ובכה״ג שהאבר הוא של טמא הרי הישראל אינו מוזהר .ומה שהישראל
מוזהר על אכילת טמא” ,הרי הנכרי אינו מוזהר על כך ,ואין הישראל גורם בעולם
את איסור אכילת טמא .ולכן מותר לו להושיט לנכרי אמ״ה דטמאה.

ד
שני אופנים בישוב קושיא בי
אמנם עדיין צריך לבאר א״כ למה ישראל המטעה כהן בענין כשרות האשה
לכהונה ,עובר אלפני עור ,הרי הישראל אינו מוזהר על כך”.

ויש לבאר זאת בב׳ אופנים:
אופן הא׳ ,דהנה מצינו בדברי החינוך הנ״ל” ב׳ עניינים בלפני עור ,40נתינת עצה
רעה ,ומכשיל בדבר איסור .ואולי אפשר לומר שהחינוך ס״ל ששני עניינים אלו הם

שהדין דלפני עור ,שהוא להשיא עצה תומת לא נאמרת
בגוי ,כשיטת התנוך.

 )37כפי שהקשה הכר״ח לעיל אות ב?

 )38כדלעיל אות ב׳ מהשדי חמד.

 )35חי״א עם׳  149אות ט.

 )39אות ג׳

 )36שו״ת צפע׳ע ירושלם תשכ״ה סי׳ ה׳ .וש״נ.

 )40וכו בדברי הרמב״ם המובא בהערה .34
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דוגמתי 4ב׳ הצדדים בהאיסור דלפני עור כדלעיל ,3,נתינת עצה רעה הוא ענין כללי

באיסור דלפני עור ומכשיל בדבר איסור הוא פרט בהאיסור שבו הוא מכשיל את

־חביוו.
ועפ״ז י״ל דישראל האומר לכהן שהאשה היא כשרה לינשא לכהונה ,עובר משום
נתינת עצה רעה ,ולכן אפי׳ שהוא עצמו אינו מוזהר על נשים אלו ולכן אינו עובר

אלפני עור כפרט באיסורי כהונה ,אך עובר אלפני עור בענין דעצה רעה.

משא״כ מושיט אבר מן החי דטמאה לבן נח ,אינו עובר כלל ,דהאיסור דלפני

עור הוא רק בישראל כנ״ל ,אבל לנכרי אין איסור לתת עצה רעה ,ומשום פרט
דאיסור אמ״ה אינו עובר ,כי הישראל אינו מוזהר בכה״ג ,כנ״ל.

והביאור באופן זה לכאורה ,אינו מתאים לאמונת שמואל ,דא״כ למה צריך לתרץ
בנזיר ,שהתורה אסרו עליו כשיהיה נזיר ,והרי יכול הי׳ לתרץ ,שהוא בכלל נתינת
עצה רעה ,ועובר משום איסור הכללי כנ״ל ,אך י״ל ,דרצה לומר לרווחא דמילתא

וכפי האמת ,שאכן הוא גם עובר אלפני עור כחלק מהאיסור הפרטי דנזיר.43
ואופן הב׳ י״ל ,ע״פ דברי המאירי 43וז״ל :כל שהוא מותר ,ואסור לאחר איסור
הנכלל בתורה שלנו ,אסור לנו להזמין לו מאותו איסור אעפ״י שהוא מותר לאותו

הממציאו לו ,כגון יין לנזיר שאסור לנו להזמין לו כוס של יין ,שהרי אנו עוברים
בזה משום לפני עור לא תתן מכשול ,ואין צריך לומר באיסור שהוא אסור לנו ג״כ,
ואף לבן נח אסור להושיט לו אבר מן החי ,הואיל ואף הוא אסור בו והוא איסור

""הנכלל באיסורין שלנו וכו׳ .ע״כ מהמאירי .והנה מזה שהמאירי מדגיש גבי בן נח
והוא איסור הנכלל באיסורין שלנו ולא כמו שכתב בתחלת דבריו איסור הנכלל
בתורה שלנו ,משמע לכאורה כדברי האמונת שמואל’ שבאופן שאין הישראל

מוזהר עליו כגון אמ״ה דטמאה אינו עובר .ואפשר להסביר בדבריו כאופן הא׳
דלעיל.
אך כשנדייק בדבריו ,נראה לכאורה לפרש באופן נוסף .דלכאורה למה כותב

בתחלת דבריו איסור הנכלל בתורה שלנו ,פשיטא ,אלא איזה איסור שייך אם לא

בתורה שלנו .אלא שבזה מסביר הנדר דלפני עור לא תתן מכשול .מה נקרא
מכשול ,איסור הנכלל בתורה שלנו .כלומר למרות שהדבר מותר למכשיל כגון
איסורי נזיר ,וכהן ,כשהמכשיל אינו נזיר וכהן ,והי׳ אפשר לומר שאינו עובר כי
לגביו אי״ז מכשול ,44מחדש המאירי שגם ביחס למכשיל נקרא זה מכשול היות

 )41רק בדוגמת ,כי ב׳ צדדי החקירה ,הם במכשילו
בדבר איסור גופא .ואילו בפנים ,הצד דאיסור כללי,
הוא בנתינת עצת רעה.

 )42אמנם גם אם נאמר דהתי׳ אינו כאמונת שמואל,

עכ״פ אפשר לבאר בזה את שיטת הב״ח.

 )♦3בית הבחירה פסחים כב ,ב.

 )44ואולי יעבור משום עצה רעה ותו לא מידי ,או
י״ל דעצה רעה הוי רק במילי דעלמא ,אבל החנון
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שזה נחשב למכשול בתורה שלנו ,ביחס ליהודים מסויימים ,כי אז מצד ערבות
שהרי כל ישראל ערבין זה בזה ,45הרי זה נחשב כמכשול למכשיל אף שהוא אינו

מוזהר ע״ז .אך כשהאיסור הוא ביחס לגוי בלבד ,אי״ז נחשב בגדר דמכשול בתורה
שלנו ביחס ליהודי .ומתי עובר אלפני עור ביחס לגוי ,כאשר הוא איסור הנכלל

באיסורין שלנו ,כלומר שגם למכשיל היהודי הוא אסור ונחשב לו כמכשול.
ולשיטתו אפ״ל 46גם שהאיסור דלפני עור הוא איסור כללי ,47ונאמר גם ביחס
לגוי ,אלא שהגדרת המכשול צריכה להיות גם ביחס למכשיל ,ומה נקרא אצלו

מכשול ,או כאשר המכשיל עצמו גם הוא אסור בזה ,או שהוא איסור הנכלל בתורה

שלנו כלומר ביחס ליהודים ,אבל אם זה אסור רק לגוי אי״ז נחשב מכשול ליהודי

המכשיל אא״כ גם היהודי מוזהר ע״ז.
וע״פ הסבר זה ,הא דאסור להכשיל נזיר וכהן ,כי מצד דין ערבות ,נחשב זה

למכשול ,גם למי שאינו נזיר וגם למי שאינו כהן.
והא דכתב האמונת שמואל לגבי נזיר שהתורה אסרו עליו כשיהיה נזיר ,הוא
לרווחא דמילתא וכפי האמת ,שבאיסור נזיר נחשב כמחוייב ממש בדבר ,ולא רק

משום ערבות.48

אך עפ״י הנ״ל דהאיסור דלפני עור ,נאמר גם ביחס לגוי ,יוקשה לדעת הב״ח
והאמונת שמואל ,למה מותר להושיט אבר מן החי דטמאה ,הרי האיסור דלפני עור
כולל גם שלא לתת עצה שאינה הוגנת ,ולמה לא יעבור משום זה ,כשמושיט אמ״ה

דטמאה.
וי״ל דסבירא להו ,דהנה הענין דעצה רעה הרי ג״כ נחשב כמכשול ,וביחס ליהודי

יש לזה גדר של מכשול משום ואהבת לרעך כמוך’ 4ועוד ,אבל ביחס לגוי י״ל דלא

(דלעיל אות גי) כתב ,דהוא גם במילי דשמיא וכן
מהרסב״ם הל׳ רוצח פי״ב הי״ד לכאורה מוכח דעצה
רעה הוי גם בעניו עבירה ,וז״ל וכן כל המכשיל עור
בדבר והשיאו עצה שאינה הוגנת ,או שחיזק ידי עוברי
עבירה ,שהוא עור ואינו רואה דרן האמת מפני תאוות
לבו ,הרי זה עובר בלא תעשה .שנא׳ ולפני עור לא תתן
מכשול הבא לטול ממך עצה ,תן לו עצה הוגנת לו,
עכ״ל.

אמנם אפ״ל דמילי מילי קתני .ומה שכתב כאן הבא
ליטול ממך עצה ,קאי רק על תחלת ההלכה ולא על
ענייני עבירה ,ודרך לשון הרמב״ם כן ,בכו״ב מקומות.
ואכהמ״ל.
 )45שבועות לט ,א .ועי׳ סוטה לז ,ב.

 )46ואולי גם אפשר לומר דס״ל שהאיסור דלפני עור
הוא פרט בהאיסור שבו הוא מכשיל (ראה הערה

הבאה) .וגם ביחס למצוות שהמכשיל אינו מחוייב
בהם ,מ״מ מצד דין ערבות ,נחשב כמחוייב במצות
אלו ,לעניו איסור דלפני עור ,כיון דלזה קוראת התורה
מכשול ,כנ״ל בפנים .ואסור לו לגרום איסור זה כי זה
מכשול[ .ואולי י״ל עפ״ז הסבר נפלא איך שלכל יהודי
יש שייכות גם למצוות כהונה ומלך וכוי ,בזה שהוא
מוזהר במצוה פרטית זו שלא להכשיל הכהן והמלך
וכוי .נוסף על המבואר שהמלך מוציא את כל ישראל
כי הוא כללות כולם (תניא אגה״ק פכ״ט וראה הל׳
ת״ת לאדה״ז פ״ד במ״מ והערות) !.אלא שפשוט יותר
לומר שהוא איסור כללי כדבפנים.

 )47כדלעיל ,מהלקו״ש אות גי.

 )48ע״ד הנ״ל בהביאור באופן הא׳ ובהערה .42
 )49ויקרא יט ,ח.
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חשיב כמכשול .ע״ד שנתבאר לעיל בענין מכשול ואיסורים ,וכמו שאיסור של הגוי
לא נחשב מכשול אצל היהודי ,כך גם העצה לגוי לא נחשבת כמכשול.

ועוד י״ל ,שהענין דעצה הוגנת לא נאמר ביחס לגוי כפי שלומד המנחת חנוך50
אליבא דהחנוך שעצה הוגנת נאמרה ביחס ליהודי ואילו לפני עור ביחס לעבירות,

נאמר גם לגבי גוי.

ה
ביאור שיטת החולקים על הא״ש בגי אופנים
אמנם כל הנ״ל הוא לשיטת הב״ח והא״ש ,אבל הב״י וכן הש״ך והפר״חי 5חולקים
עליו וס״ל דאסור להושיט לגוי אבר מן החי דטמאה משום לפני עור.
וצריך לומר דסבירא להו דהאיסור דלפני עור נאמר גם ביחס לגוי ,ואפשר

להסביר שיטתם בכמה אופנים:

א .דהאיסור לפני עור הוא איסור כללי ,ואסור להכשיל את הגוי באיסוריו ,גם

אם היהודי אינו מוזהר בהם.
ב .דהאיסור דלפני עור הוא פרט בכל איסור ,ואינו שייך בגוונא דאין היהודי

מוזהר עליו .אך אסור להכשיל גוי משום הענין דעצה רעה ,כשיטת המנחת
חינוך.52

—

ג .דהאיסור דלפני עור הוא פרט בכל איסור ,ואינו עובר משום עצה רעה
כשיטת החינוך ,50כי האיסור דלפני עור נאמר רק כשנחשב מכשול אצל יהודי,
כשיטת המאירי באופן הב' ,וס״ל בשיטתו דכיון שיהודי מוזהר ע״ז מצד איסור
טמא ,שבזה מוזהר על חתיכה זו גופא ,הרי מצור ,זו נחשבת כמכשול אצל היהודי,

ואסור לו להכשיל הגוי גם באופנים בהם היהודי אינו מוזהר.53

 )50הובא לעיל אות ג׳ .וראה הע׳ * ,3שנראה לומר
כן גם בשיטת הרמב״ם.
 )51הובאו דבריהם לעיל אות א׳ ו-ב׳.

 )52דלעיל אות ג׳.

 )53אפשרות וו אינה מתאימה לפר״ח דמשמע
מדבריו דגם אס אין הישראל מוזהר באיסור וה,
אעפ״כ אסור לו להכשיל בו בן נח.
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יהיו מותרין .ובזה הוכיח ,שמחלוקת ,ליכא אבל בל

הדין כדעת כל הראשונים והאחרונים ,והגר״א הביא

תתגודדו איכא .ועי׳י־ש שהביא בשם הפר״ח שפירש

ראיות רבות מגמ׳ חולין דלא כבה״ג .והאוסרין לא

שמתקבצים שם רבים ממקומות שונים ואיכא מחלוקת,

אסרו אלא מטעם חומרא .ולכן מותרים לאכול בנאבדה

וא״כ מוכח דהכל מחויבים לנהוג כהמחמירים ,ודו״ק.

הריאה .ולפיכך בוטה אני לומר ,שאם הוזמנו אצל

ויש לדחות ,דהנה בגט׳ ב״מ פ״ג ,ע״ב :אמר רי״ל,

אחרים הוא כגאבדה הריאה .ואעפ״י שהם בעצמם

פועל בכניסתו משלו ,ביציאתו משל בע״ב .ופריך שם:

אסורים להשליך הריאה ,מ*מ אותם שלא נפחו עשו

וליחזי היכי נהיגי י בעיר חדשה ,ונחזי מהיכי קאתו ?

כדין עפ״י מנהגם ,ולגבי אותם שלא נפחו הרי היא

בנקוטאי .ועי״ש ברש״י" :שנתלקטו ממקומות הרבה...

כמו נאבדה הריאה .ומכש״כ לפי מה שהבאתי לעיל

וליכא למיסמך אלא אדאורייתא" .ועי׳ בפר״ח סי׳ תצ״ו.

בשם הר״ן דבכה״ג אין זה איסור אלא מצד מנהג אבותם

אות י״ט ,דבעיר חדשה הולכין אחר רוב האנשים לפי

והוא משום ,אל תטוש׳ והדין של ,אל תטוש׳ הוא רק

מה שהי׳ נוהגין במקומם הישן ואם אין כאו רוב יעשו

על מעשה הנפיחה ,שמחוייבים לנפוח מצד מנהג אבות,

הכל עפ״י התורה .וא״ב י״ל ,שירושלים יש לד .דין

"אבל בנאבדה אין כאן איסור .וכעין שכתב החוו״ד

דנקוטאי וא״א לברר מי הם הרוב ,ולהכי היו נוהגין

לענין איסור דרבנן ,שהלאו דבל תסור אינו איסור

להחמיר ,משא״כ בעיר חדשה ,ששתי קהילות רוצות

חפצא אלא רמיא אקרקפתא דגברא.

להתאחד ,הולכין אחרי רוב האנשים לפי מנהגם הישן.

ועוד יש לי להאריך בזה ,אלא שכבר ארכו הדברים

מוכיחה,

ואני מסיים בברכת אהבת התורה להר״ג ולכל

לעשות כמחמירים ,כמו בירושלים

המסתופפים בצלו דמר ניהו רבא דעמא ומובהק בהוראה

שנהגו כמחמירים .ואין להקשות מדינא דרבא ,שמי

ומוחזק שלא להוציא ח״ו דבר שאינו מתוקן מת״י

שבא ממקום שנהגו שלא לעשות מותר לו שלא לעשות .

וחלילה לאנשי קהילתו לפצות פה נגד דבריו שהם

אבל אין זה מסתבר ,שפשטות :הדברים

מחוייבים

ובני המקום מותרים לעשות ,דהתם אין להטיל איסור

מיוסדים תמיד על מבועי הש״ס והפוסקים.

על בגי המקום בשביל איש אחד שבא לשם .משא״כ

יחיאל יעקב וויינברג

בירושלים שהי׳ אנשים רבים מבאן ומכאן ואי אפשר
לומר

שכל האינם עושים

הם

בטלנים,

סימן מ

מחוייבים

לעשות הכל כהאוסרים .ואפשר ,שאפילו בני העיר

ג״ב מחוייבים לעשות כן,

דאטו בירושלים לא היו

לד,רב ...במדינת צרפת

אנשים שלא נהגו איסור ,מדפריך בירושלמי :וירושלים

בדבר שאלתו :איך להתנהג עכשיו שנתמנה לשו״ב

לא במקום שנהגו שלא לעשות בו מלאכה בארבעה

בקהילת היראים וגם בקהילת החפשים׳ והנה

עשר הוא ז וקשה מאי פריך ,אולי באמת נהגו בירושלים

ראה כי הקצבים של הקהילה החפשית ,שמקפידים על

לעשות? וע״כ שסובר הירושלמי דבמקום שמתקבצים

השחיטה שתהי׳ כד״ת ,אינם מקפידים כלל על טריפות

אנשים רבים ממקום שנהגו איסור מחוייבים גם אנשי

הריאה ושאר טריפות ,ושואל כת״ר מה לעשות :אם

העיר לנהוג כמותם ,כדי למנוע ממחלוקת אך כ״ז אם

לבדוק הריאה ,הרי אם ימצא סירכא של״כ ושאינה

רוצים להתאחד יחד ,אז מחוייבים לעשות כהמחמירים,

עוברת במשמוש ומיעוך ויודיע להם הטריפות יאכלו

ובירושלים עיר הקודש רצו באחדות ישראל ונמנעו

מ״מ וגם ימכרו לאחרים ,וא׳׳כ מוטב יותר שלא לבדוק

לעשות קהילות קהילות ולהנהיג מנהגים שונים ,משא״ב

כלל ורק לסמוך על הרוב ,שמן התורה מותר בלא

אם אינם רוצים להתאחד בודאי יכולה כל קהילה

בדיקה ורק מדרבנן חייב לבדוק ,כמבואר ביו״ד סי׳

להתנהג כמנהגה ,שהם כשני בתי דינים בעיר אחת

ל״ט ובש״ך ובפר״מ שם ,אבל אם יבדוק וימצא טריפות

או כשתי ב״ד בשתי ערים ,כמשכ״ל וכמש״ב קצת

ויאמר להם והם יאכלו אז יעברו על איסור דאורייתא.

ראשונים לתרץ הא דמגילה דבגי בסר אפילו כשקורין

ועוד נסתפק ,שמא יותר טוב לבדוק ולמעך ולמשמש

בעיר דינם כשתי עיירות

ולא לבתק ברוק בפושרין ,שאז יהי׳ עפ״י רוב כשד,

י) ולענין אם מותרים אנשי קהילתו לאכול כשהם

ורק מיעוטא דמיעוטא אינו עובר במיעוך ומשמוש
ועי״ז יציל את הקונים מאיסורים דרובא ברובא של

אחרות שאינם נוהגים בנפיחה ~ נ״ל שהם מותרים

בהמות ,אבל לעומת זה יצטרך להודיע להם בבל פעם

מוזמנים לסעודות אצל אגשים מקהילות
לאכול .שהרי הש״ך בסי׳ ל״ט כתב שאפילו להמחמירים

שימצא טריפה

בנפיחה מ״מ אי נאבדה הריאה מותר ,דאע״ג שבד״״ג
כתב שאם לא נפחו הוא ספק טריפות מ״מ כבר הוכרע

בעבירה באיסור תורה במזיד .ומה עדיף יותר :אם

ויודע הוא שיאכלו וא״כ

יכשילם

שלא לבדוק כלל ,או לבדוק ולעשות כנ״לז

שרידי אש ־ ב (או״ח) וויינברג ,יחיאל יעקב בן משה עמוד מס (155הודפס ע״י תכנת אוצר החכמת (0
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על דב״הג והתום׳ בע״ז כ״ב ,ע״א ,ד״ה תיפוק ,כתבו

תשובה

א) בראשונה

עלינו לברר אם בכלל מותר לו לשחוט

בשביל קצבים שאינם נזהרים במכירת
בשר של בהמות שנטרפו ע״י סירכות וכדומה׳ שאפשר
שיש בשחיטה עצמה משום לפנ״ע ,שאם לאישחוט

להם לא יוכלו למכור שום בשר לישראלים והקונים

יהיו מוכרחים לקנות אצל הקצבים הכשרים ,שבודאי
יש בקהילה החפשית אנשים שאינם קונים בשר אצל

גוי או אצל ישראל שאינו מקפיד על השחיטה׳ ורק
בידעם שהשחיטה היא כד״ת הם קונים את הבשר

ואינם נזהרים בחששות של טריפות .ואין לומר שאין
באן לפנ״ע ,שאם לא ישחט הוא ימצאו שוחט אחר

שלא ישגיח על לפנ״ע — הנה לפי דעת המל״מ בהל׳
מלוה ולוה פ״ד אסור מדאורייתא אם האחר הוא ישראל׳
כידוע .ועוד ,דלא שכיח כלל ששו״ב כשר ירצה לעבור

על איסור לפנ״ע ואין מדרך הקהילות החפשיות למנות

שו״ב שאין לו קבלה מרבנים יראים.

והנה

סימן נז

שרידי אש

קמט

רק שיש לפ״ע באיסורא' דרבנן ,אבל לא כתבו שיש

לפ״ע מדאורייתא.
ויש להביא ראיה שאינו עובר באיסור דרבנן על לפנ״ע

מדאורייתא מדמאי פ״ב ,מ״ב :המקבל עליו להיות

נאמן ,מעשר את שהוא אוכל ובו׳ אמרו לו :על עצמו
אינו נאמן כיצד יהא נאמן

על של אחרים ז

מוכח שאינו

עובר מדאורייתא ,שאל״ב קשה ,מדוע לא יהא נאמן
על דאורייתא והא האוכל עצמו אינו עובר אלא על

דרבנן והמכשיל עובר על דאורייתא? ובע״ב שאינו
 .עובר מדאורייתא ,אבל אין צורך להאריך ,שכבר הוכיחו
מדברי הראשונים

שאינו עובר אלא מדרבנן ,עי׳

^"־הרשב״א המובא במל״מ הל׳ מלוה ולוה פ״ד• ועי׳ שד״ח

מערכת ו׳ הג״ל .א״כ בנידון דידן ,שאץ הקצבים
עוברים אלא על איסור דרבנן ,שאוכלים ומאכילים

בלא בדיקה ,שחיובו מדרבנן ,אין בזה לפ״ע מדאורייתא

אלא מדרבנן ,ובדרבנן מותר אם אינו עובר בשעת
מעשה .וזה לפי הבנת האחרונים בדברי הב״ח.

כבר הכריעו האחרונים ,שבאיסור דרבנן אם

ב) והנה האחרונים הרבו להקשות על דברי הב״זז

העובר אינו עובר מיד אלא אח״ב אין בזה איסור,

מגמרא דע״ז כ״ב ,ע״א ,שאסרו להשכיר

.והוא עפ״י דברי הב״ח המובא באו״ח סי׳ קס״ט׳ שכתב

שדהו לכותי משום לפנ״ע׳ אף שמשכיר לו זמן רב

לתרץ קושיית הב״י שם ,שיש חילוק למי שלא נטל

קודם יו״ט .וראיתי להגאון מטשיבין שלימ״א בספרו

ידיו ,דהתם הוא עובר מיד ולהכי אסור ,לבין מי

דובב מישרים ח״ב סי׳ כ׳ ,שנדחק לתרץ עפ״י הרמב״ן

•שנותן למי שאינו יודע לברך ,דהתם שרי ,דבשעה

בקידושין ,שמשעה שנעשה גדול חל עליו חיוב לשמור

שנותן לו אינו עובר ואם אח״ב לא יברך מה עלינו

שבת וא״ב משעה שמוכר לו את השדה יש עליו חיוב

■לעשות י והנה בנידון דידן אפילו אי נימא שיש כאן

מיד ,משא״ב בנותן לו פת קודם שבירך .ולפענ״ד אין

איסור של לפנ״ע ,מ״מ אין זה אלא איסור דרבנן,

זה ענין לנידון דידן ,שהרמב״ן מדבר מדינים של

וידוע שיש מחלוקת הראשונים אם באיסור דרבנן יש

חלות האיסורים ,ובנידון דידן השאלה היא אם הוא

לאו דלפנ״ע ,ועי׳ בשד״ח מערכת ו״ו ,שהביא כל

עובר בשעת מעשה או לא ,ובמשכיר שדהו ג״כ אינו

.השיטות .אולם ,גם לפי השיטות שגם באיסור דרבנן

עובר בשעת מעשה השכירה ,ואי משום שהוא מחוייב

יש לאו דלפג״ע ,מסתברא שהאיסור אינו אלא מדרבנן.

לשמור שבת ,גם כאן ,הוא מחוייב לברך על האכילה.

-.ומה שכתב המנ״ח בהשמטות בסי׳ רל״ב ,שגם באיסור

אבל באמת כוונת הב״ח היא ,שבנתינת לחם הוא אמנם

■דרבנן איכא לפג״ע מדאורייתא ,וסברתו היא :מי גרע
מכשיל חברו באיסור דרבנן ממי שמשיא לחברו עצה

גורם לעבירה של ביטול ברכה ,אבל האכילה עצמה אינה

אסורה ,אלא דרמיא על קרקפתא דגברא לברך לפני

-שאינה הוגנת לוי אין סברה זו מוכרחת ,שבמשיא עצה

האכילה ולאחרי׳ ,ולבן אין בנתינת הפת לפנ״ע ,משא״ב

שאינה הוגנת יש מכשול בעצם ,אבל במכשילו באיסור

בנטילת ידים יש איסור באכילה עצמה ,דהתם מיירי

•דרבנן מדאורייתא אין כאן מכשול בעצם .ואין לומר

בשמש שטרוד בשימוש ואין לו פנאי ליטול ידיו ובע״ב

-שיש על איסור דרבנן לאו דלא תסור ,שכבר כתב

יאכל בלא נט״י ,שהשמש נכנע לבעה״ב ואינו יכול

המבי״ט (מובא בלח״מ הל׳ ממרים פ״א) ביישוב קושיית

הרמב״ן ,שלפי הרמב״ם מי שעובר

על דרבנן יהי׳ דינו

לסרב לו .וזה מעין מה שכתב הט״ז שם ,אלא שהט״ז
נגע

בזה מצד שיכול להזהירו עי״ש .וזה תמוה ,שהרי

כעובר על דאורייתא ז וזה א״א לומר .ותירץ המבי״ט,

לכל אדם יכול הוא להזהיר וגם מחוייב הוא

שהרמב״ם לא אמר אלא במי שחולק על החכמים ומורד

מצוות תוכחה .אולם לפי הנ״ל מיושב בפשיטות ,שאדם

בהם ,אבל מי שעובר על דבריהם אפילו במזיד אינו
עובר על לאו של ,לא תסור׳ ,שחכמים מחלו לעבריינים

■שבאם יעברו על דבריהם לא יהיו נידונים כעוברים

בכך מצד

סתם אינו נכנע לו ויכול הוא שלא לאכול באותה שעד,

ולהמתין עד שימול את ידיו .משא״ב בנותן למי שאינו
מברך הרי אין כאן כפי׳ שלא לברך ובכה״ג אין איסור
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דיותר יש

דלפנ״ע .וקוטב הדברים׳ שאיסור לפנ״ע הוא רק אם

אפשר דזבנה לשחיטת

הוא נגחן לו דבר האסור מיד באכילה ,כעין הא דית

לרדיא ,דרובא לרדיא זבני ,כמ״ש התום׳ שם ד״ה רבת

לנזיר ואמה״ח לב״נ וזה בנותן למי שלא נטל ידיו כן

זבין וכדאיתא בב״ק מ״ו ,ע״ב וב״ב צ״ב ,ע״ב — מ״ם

הוא .אבל בברכה אינו נותן לו דבר האסור לו ובזה

יש לתלות בכך ,דל״ש כאן לדון בדין דהולכין אחר

אין לסנ״ע .וכן במשכיר שדהו לכותי .ידוע שהכותי

הרוב ,דזה שייך בדיני מתם או באיסורין ,אבל כאן

יעשה מלאכה בחוה״ט ,שבודאי לא יוביר שדהו וא״כ

העיקר אם יש בה לתלות בו ,ומכיוון שיש לומר דזבנת

נותן לו דבר האסור .וכעין זה כתב הרימב״א בע״ז

לרדיא תלינן בזת

ס׳ג ע*א ,דתניא :אומר אדם לחמריו ולפועליו :לכו

ויש להעיר מנדרים ס״ב ,ע׳-ב :רב אשי הוה ליה ההוא

ואכלו בדינר זה ...ואינו חושש לא משום שביעית ולא

אבא ,זבניה לבי נורא .א״ל רבינא לרב אשי;

ואע״ג

למיתלי

מעשר .והקשה הריטב״א ,הרי עובר משום

האיכא ,לפנ״ע לא תתן מכשול׳ י ומשני :רוב עצים.

לפנ״ע י ועי״ש שתירץ ,דמהכא שמעינן דכל שאין אנו

להסקה גינהו .משמע ,שמטעם רוב אתינן עלת אלא

נותנק לו האיסור עצמו והדבר ספק אם יקה האיסור

התום׳ והר״ן

והרא״ש כתבו שם שהטעם הוא כיון

אם לאו אין בו משום לפנ״ע אפילו גבי ישראל .והוא

דאיכא למיתלי בהיתרא ,תלינן .והרי אמרינן בע״ז

כסברת הב״ח הנ״ל ,שאין זה דבר של איסור לקבל

דלאו מטעם רוב אתינן עלה י אח״כ ראיתי בהגהות

ואין הוא מחויב לשמור עליו שיברך׳ אבל בנטילת

באר מים חיים ליור״ד סי׳ קנ״א שהעיר בזה וכתב,

ידים אסור לתת לו הלחם ,כיון שהוא יודע שלא נטל

כנ״ל ,דרוב לאו דוקא .ועיין שם בט״ז סק״א ,שכ״כ.

ידיו וא״כ הוא מאכילו בידים דבר האסור לו .וחילוקו

ולפי

משום

זה בנידון דידן ,שהשו״ב אינו מזמין לו דבר

של הב״ח אינו אם עובר מיד או לאח״ב ,אלא אם נותן

של איסור ,אלא שיש לחשוש שאח״ב לא ישגית

לו דבר האסור או דבר המותר .ועי' בתום׳ שם ט״ו-,

ויאכל וגם יאכיל בלא בדיקות ,אין כאן איסור דלפ״ע..

ע״ב ,ד״ה מי דמי ,מה שכתבו שם לענין תלי ,לחלק

וגם מסייע אין כאן ,שהרי באיסור דרבנן אין בו משום

בין שדה לבהמה.

מסייע כל היכא דאיבא למיתלי ,והבא אפשר שיתחרט

איברא,

שמלשון הריטב״א משמע שאם אין כאן ספק

ויעשה תשובה ולא יכשיל .הן אמנם ,שהמג״א באו״זז

אלא ודאי שיעשה האיסור ,אסור לתת לו

סי׳ קס״ט ,ס״ק ו ,כתב" :דאם יודע בודאי שלא יברך

דינר .ונראה׳ שאיסור זה אינו אלא משום מסייע ולא

אסור" לתת לו ,וא׳׳כ גם כאן ,שהשו״ב יודע שהקצבים

משום לפב״ע ושימת הריטב״א שם דף ו׳ כשיטת התום׳

בודאי לא יקפידו על הבדיקה ,צריך לאסור .מכ״ם־

בשבת .אפי׳ דלא קאי בתרי עברי ,שאין בו משום

יש להקל בנידון דידן ,שהרי אין זה ודאי שימצאו דבר

לפב״ע ,מ״מ יש בו משום מסייע׳ וכמו״כ באינו נותן

המטריף ושפיר אמרינן לכללא דכל היכא דאיכא

לו האיסור עצמו ,אף שאינו עובר על לפנ״ע ,מ״מ יש

למיתלי תלינן ,וראה מ״ש להלן אות ה׳ .אבל יש

בו משום מסייע ולהכי אסור .אולם זה רק אם בודאי

לפקפק בזה ,דהא תינח כשהוא שוחט באקראי יש

יעבור .אבל ביש ספק׳ אץ בו משום מסייע׳ דאיבא

לתלות ,אבל בנידון דידן ,שהוא ממונה לשוחט קבוע

למתלי בהתירא .ובאמת היא משנה מפורשת בשביעית

לזמן רב ובמשך הזמן בודאי ימצאו טריפות ,שהרי־

פ״ת מ״ח :בש״א׳ לא ימכור אדם פרה החורשת

זה מיעוט המצוי ומשום כך הצריכו רבנן בדיקה.

בשביעית .וביה מתירין ,מפגי שיכול לשוחטה .ומובאת

כמבואר בפוסקים ,וא״כ י״ל דלא שייך למיתלי שלא

בע״ז ט״ו .ע״ב׳ ועי׳ שם דאמר רב אשי :כל היכא

ימצאו טריפות .והרי אנו רואים שהחמירו חז״ל במים

דאיכא למיתלא תלינן ואע״ג דמצווה ,וכל היכא דליכא

שאין להם סוף אע״ג דרובם מתים ,מ״מ לא רצו להקל

למיתלי לא תלינן ואע״ג דאינו מצווה.

אעפ״י שבכלל הקילו חכמים בעגונה והאמינו לעד אחד

והנה בתום׳ שם ד״ה רהיט בתריה ,כתבו לחלק

ולעכו״ם מסיח לפי תומו ,משום דא׳א להתיר כל

"דלעיל תלינן אימור דלשחיטה זבנה .הכא לא

הנטבעים מטעם רוב ,שבודאי ימצאו בין הנטבעים

תלינן ,דלישראל מזבין לה ,שכך ימכור לזד .כמו לזה".

שיעלו וינצלו וא׳י־כ יבואו בודאי למכשול של איסור

משמע מדבריהם ,שלא תמיד תלינן ,אלא שהתום׳ לא

אשת איש ולכן החמירו בזה ,כמו שהחמירו בדמאי,

ביארו טעם החילוק .ונראה ,שכוונתם כמו שכתב שם

משום מיעוט .והכל מטעם הנ״ל .ועי׳ בתום׳ נדה מ״ד,

הריסב״א ,דכיון שהוא חשוד ואינו מבדיל בין ישראל
לעבו״ם ,בוודאי ימכור למי שיזדמן לו ראשון ואם

ע״ב ,ד״ה דקים ליה ,דלכך אסור לשחוט עגלים פחותים־

יזדמן לו עכו״ם בראשונה ,בוודאי ימכור לו ול״ש

למיתלי בדבר שאינו .אבל בשחיטה שפיר תלינן דמ״מ

מח׳" ,דגפלין הוי מיעוט דשכיח ודבר ההווה הוא ולכך

החמירו חכמים" .וכוונתם כסברא הנ״ל ,דאם נתיר־
לשחום פחותים מזד נבוא לידי מכשול ודאי.
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נראה לחלק בין הנושאים ,דהתם אמרו חכמים

.יש ג״כ מפני דרכי שלום .ואף שכתבו התום׳ דבמכירה

לסמוך על הרוב משום מיעוט המצוי ,שאל״ב

ל״ש מפני ד״ש ,היינו דווקא במכירת חפצים ,שאפשר

,א״א שלא יבוא לידי מכשול וודאי ,משא״ב הכא שעיקר

להשתמט ולומר שאינו רוצה למכור חפציו ,אבל כאן

ל״ש כאן ,כמש״ל,

באם לא ירצה לשחוט תתעורר מחלוקת גדולת אח״ב

דאיכא למתלי תלינו■,

ראיתי בשו״ת משיב דבר סי׳ ל״א ,שהארז בבירור

•והטעם הוא משום דגדר הסיוע הוא רק בודאי ,דאז

שיטת רש״י ותום׳ עפ״י סוגיות הבבלי והירושלמי

1קרא מסייע ,אבל אם יש ספק אינו נקרא מסייע כלל,

ובסוף דבריו מסיק ,שמה שמותר מפגי דרכי שלום

שאין אדם מחויב לעמוד על חבירו ולהשגיח עליו שלא

מותר ג״כ משום פרנסת עפ״י הגם׳ גיטין ס״ב ,ע״זג

-יעבור עבירות ,ורק יש מצווה להוכיח אותו בשעה

שהתירו משום כדי חייו דגבל ומשום כדי חייו דבדד,

)1

.האיסור משום

מסייע,

!במסייע אמרינןנ כל

שלפ״ע

היבא

שרואים אותו עובר עבירה ,או כמש״ב רש״י בע״ז נ״ה,

ועפי״ז התיר לשדכן ,שפרנסתו בבך ,לזווג אשה לאיש

ע״ב ,ד״ה וישראל" :ואסור לסייע ידי ע״ע אלא פורשין

שידועים לעבריינים ויעברו על איסור גדת ולפי״ז בם

מהם ,כדי שלא ירגיל בכך" .ומשמעות דבריו׳ שהאיסור

בנידון דידן שרי ,שהשו״ב פרנסתו בכך .וכמשיב דבר

של מסייע הוא משום שע״י הסיוע הוא מחזק ידי ע״ע

הנ״ל העלה להתיר למכור בשר טריפה לישראל פושע

ומכאן שיש מצוות תוכחה ,ומכש״ב שאסור לחזק ידי

האוכל טריפות באם יש לו אפשרות לקנות אצל טבח

עוברי עבירה .שבן הוא לשון המשנה בגיטין ס״א ,ע״א:

עכו״ם ,ובשו״ת אב״נ יו״ד סי׳ קכ״ו מחלק ב? אם

•לפי שאין מחזיקין ידי ע״ע .וא״כ זהו רק ברואה או

מוכר לו חלק פנים ,שהוא ספק טריפה לבין אם מוכר

•יודע שיעשה עבירה ,אבל במקום שיש לתלות שיעשה

לו בשר אחוריים שיש בו חלב והוא איסור וודאי ,עי״ש.

.בהיתר׳ אין בסיוע משום חיזוק ומשום חסרון תוכחה

ד) ועצם הסברא ,שבאיסור מסיע יש לחלק כץ קודם

v-לפיכך שרי .ולפ״ז ל״ש לאסור מטעם מיעוט המצוי

העבירה לבין בשעת העבירת היא מוכרחת

שבוודאי יבוא לידי מכשול בפעם מן הפעמים ,אלא

שאל״ב לא מצאנו ידינו ורגלינו במה שנהגו לממד

שיש מקום לאסור בשביל שהוא מסייע להם לאכול

בהמות ועופות לעבריינים שאוכלים נו״ם אפילו אם

1לי בדיקה ודבר זה אסור מדרבנן עכ״פ בין שהוא

אין בעיר נכרים שעוסקים במכירת בע״ח ,וברור שהם

טריפה או לא ,וזהו איסור וודאי וא״כ הוא עובר אלפ״ע

לא ידקדקו בשחיטה כשרה׳ והרי יש איסור מסייע

•דרבנן .אלא שבזה אפשר

להקל ,כדעת האחרונים,

אפילו לא קאי בתרי עברי

דנהרא .וראיתי להגאון

שבאיסור דרבנן אינו אסור אלא אם מסייע בשעת

חת״ם ז״ל ביו״ד סי׳ י״ט ,שחתר למצוא היתר למכור

מעשה העבירה ,אבל לא אם הסיוע הוא קודם לעבירה.

בני מעיים של נו״ט וכן ביצים טרופות לעכו״ם דמנהג

ידעי׳ באשל אברהם ,סי׳ קס״ט ,שכתב להסביר דברי

ישראל תורה ואין למהר לחדש איסור ,וכמה מרחו

הב״ח המובא במג״א ,דלגבי ברכה אין זה קאי בתרי

רבותינו ליישב מנהג היתר חדש עשיית פרוזבול

עברי דנהרא ויש רק משום מסייע ,ובמסייע יש לחלק

בזמה״ז ,עי״ש .ומנהג זה למכור בע״ח אף לחשודים על

;בין מיד ובין לאח״ב .ואף שכתבתי לעיל לפרש דברי

נו״ט הוא נפוץ בכל תפוצות ישראל ,וע״ב ,שצריך

•הב״ח באופן אחר ,מ״מ יש להביא ראי׳ לדין זה ממשנה

לחלק בין סיע בשעת עבירה לבין סיע שלא בשעת

,מפורשת בגיטין ,במשנה שם; משאלת אשה לחבירתה

עבירת וכן מנהג פשוט ,שמוסרים בשר כשר אף

החשודה על השביעית גפה וכברה וכו׳ אבל לא תבור

לחשודים שלא לשרות ולמלוח וחשודים לבשל בשר ■

.זלא תטחון עמת ועי׳ בוש״י ,שכתב" :מפני שאסור

בחלב ,והכל מטעם הנ״ל ,שמשום שסיע זה הוא קודם

העבירה".

לשעת עבירה אין בכך כלום .והגאון בעל משיב דבר

משמע ,שלפני שעת עבירה מותר מפני דרכי שלום

הנ״ל סובר שאין במכירה אף משום סיע ,שבקל יוכל

•אפילו אם ברור שתעסוק בפירות שביעית ,ועי׳ בתום׳
שם שהביאו ירושלמי ,דהתם איכא למתלי נפה לספור

לקנות במקום אחר ואין במכירה אף סיע כ״ש ,וגרע
מהושטת יין לנזיר ,שאסור אף בלא קאי בתרי עברי

מעות ,כברה לכבר בד .חול ,והיינו שההיתר הוא משום

דנהרא משום מסייע ,שיש בזה סיע ב״ש ,עי״ש בסי׳

לסיע בידים ידי עוברי עבירה בשעת

•דאיכא למיתלי ולא משום שהסיע

הוא

לפני

ל"*

שעת

העבירה .ואפשר לומר שגם להירושלמי עיקר ההיתר
-הוא משום דהוא לפגי שעת העבירה ולהכי תולין אף

אבל

משמעות הפוסקים אינה כן ,שהרי הרס״א הביא
ביו״ד סי׳ קנ״א דעת המחמירים למכור דבר

בדבר רחוק ,כמש״ב שם התום׳ דנפה לספור וכו׳ הוא

איסור אפילו אם יכול לקנות במקום אחר ,וכן דעת

•דבר רחוק ,עכ״פ אנו רואים דלפני שעת העבירה הוא

הש״ך שם ,שלישראל אסור למכור אפילו שיכול לקנות

■קיל ומותר מפני דרכי שלום .ויש לומר ,דבנידון דידן

במק״א .ודעת הגר״א ,שאפילו לשיטת התום׳ בע״ז
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.דמותר להושיט דבר איסור בלא קאי בתרי עברי ואין

בשעת האיסור .וכן י״ל ברועה שדרכו לרעות בשדה•

בו משום מסייע ,זהו רק ביש לו בביתו דבר שכמותו,

אחרים הוי כמו מסייע בשעת עבירה.

אבל לא בצריך לקנות .והוא מדייק מלשון ד״גמ׳ בע״ז

ודומה לכך כתבו התום׳ בע״ז דף ו׳ ,ע״ב ,ד״ה מנין
"להכי נקט יין לנזיר .משום דמסתמא למשתי קא בעי

מנדרים ס״ב ,ע״ב וכן מע״ז ט״ו .ע״ב׳ שאסור אפילו

לי׳ כיון דכ״ע חמרא שתו ושמא שכח נזירותו" .וכוונתם.

יבול ליקח במק״א .ולכאורה יש להוכיח כן מב״מ ה׳,

אע״ג שיין דבר היתר ,מ״מ אסור להושיטו לנזיר שהוא■

.ע״ב :אנן חיותא לרועה היכא מסרינן והא כחיב:

כשעת עבירה .כי הדבר ידוע שהוא ישתה אותו ,ומשמע.

לפג״ע לת״מ י אלא חזקה אין אדם חוטא ולא לו .והתם

דווקא דבר אסור ,שהוא ד,מכשילו ,אבל אם נותן לו

יכול לרעות בשדה של בע״ב ומ״מ אסור אי לאו החזקה

דבר היתר ורק הוא יעשה בו איסור ,אין בו משום■

אין אדם חוטא !לא לו .וי״ל ,דהתם האיסור הוא מצד

מסייע ,דאיהו אכשיל אנפשיה .ולפי״ז אין אנו צריכים

דהחיותא הוא שלו ויכול הוא להפרישו מאיסור עי״מ

לעשות מחלוקת בין רש״י ור״ת ובין הבבלי והירושלמי.

שלא ימסור לו חיותא .ועי׳ בש״מ שם ,שהובא בשם

כדעת הג׳ בעל משיב דבר ,אלא כולם אמרו דבר אחד

הריטב״א ,שהלשון "לפ״ע לת״מ" הוא לרווחא דמלתא.

בלשונות שונות.

דף ו׳ ,שא״ש :דאית ליה בהמה לדידי׳■ ,וכן הוא מוכיח

והנה

לפי משכ״ל בשם הריטב״א לחלק בין אם נותן

4

ולפי״ז

יש להתיר לתת פת אף למי שידוע שלא יטול

דבר איסור ,שבזה הוא מכשילו לבין אם נותן

־־ידיו ,ורק בשמש אסור .שהוא טרוד בסעודה

לו דבר היתר אלא שיש לחשוש שיעשה בו איסור,

ואינו יכול ליטול את ידיו ,כמו״ש שם בעטרת זקנים.

דאז יש לומר שאין הנותן מכשילו אלא הוא הכשיל

והא שכתבו התום׳ בע״ז ט״ו ,ע״ב ,ד״ה רהיט" :הכא

עצמו ,יש ליישב המנהג הנ״ל .אלא שמהריטב״א משמע

לא תלינן דלישראל מזבן לה ,שכך ימכור לזה כמו

שרק בספק מותר בכה״ג אבל לא בודאי ,כמשכ״ל.

לזה" ,ואע״ג דלגבי המוכר הוא ספק שיכול שלא לרבוע

ואולי י״ל ,שכוונת הריטב״א היא שבכל דבר היתר הוא

— אפשר לומר ,דעכו״ם שאני ,שחשודים על תאוות

ספק לנותן ,ואף אם ברי לו שהלוקח יעשה בו איסור,

הרביעה ובהמתם של ישראל חביבה להם והוי דברי

מ״מ גבי הגותן הוא ספק וא״ב אין הוא המכשיל ,שהרי

איסור ,כמו י? לנזיר ,דאע״ג שמצד עצמו אינו דבר

יכול ,אם ירצה ,שלא לעשות בו עבירה ,ואם הלוקח

איסור ,מ״מ לגבי הנזיר שהוא רוצה לשתות הוא דבר־

יעשה בו עבירה .הוא דאכשיל אנפשיה ואין אחריותו

איסור .וכן הדבר בבהמה לעכו״ם ,שתאוותם ביערת.

על הנותן .ונוכל לומר שסברת הריטב״א זהה עם סברת

כאש .ועי׳ בתום׳ שם י״ד ,ע״ב ,ד״ה מקום ,מה שכתבו

רש״י והב״ח ,שקודם מעשה האיסור אין בו משום

בשם הר״י .והא שאסרו לפני אידיהן משום לפנ״ע

מסייע .שקודם מעשה האיסור יש תמיד ספק להנותן

היכא דלית לי׳ לדידי׳ ,הוא משום דלפני אידיהן איכא

שהמקבל לא יעשה איסור ,כלומר ,שהברירה בידו שלא

וודאי הקרבה לע״ז וליבא למתלי .וכ״ב בשו״ת שמן

לעשות איסור ואיהו דאכשיל אנפשיה .ומדוקדק לשון

המור סי׳ ח׳ ,עי״ש.

המשנה בשביעית פ״ה ,מ״ו :כל שמלאכתו מיוחדת

ולא

בן דעת הגר״א בסי׳ קנ״א ,שכתב" :דלפני אידיהן,

לעבירה ,אסור; לאיסור ולהיתר ,מותר .וכן במ״ח:

כיון דאין ידוע שקונה לע״ז אלא דרבנן גזרו,

וב״ה מתירין ,מפני שהוא יבול לשוחטה .ועי״ש ברע״ב,

בכה״ג לא גזרו" .ונראה ,דרבנן גזרו משום לתא דע״ז.

שכתב" :ובכל דהו דמצינן למיתלי ,תלינן .ובית שמאי

ובן ברביעה ובכלי זיין <ע״ז ט״ו ,ע״ב) גזרו רבנן אף

מברי ,דאין דרך כלל לשחום פרה העומדת לחרישה".

דאיכא למתלי ,משום חומר האיסור של הרציחה וע״ז,

והיינו ,אף שהוא יודע שהוא רוצה לקנות פרה חורשת

ועכו״ם חשודים בכך ,שמתאווים לרבוע ולרצוח ואסור

דווקא .מ״מ מותר למטר לו ,מאחר שהוא יכול לעשות

לסייעם בשום אופן ,דהוי כמו סיוע בשעת עבירה

בו היתר ,ולפיכך אין הוא המכשיל אותו .וזוהי באמת

לישראל .ויש להעיר על מה שכתב הר״ן לחולין ל״ח,

טונת הירושלמי המובא בתום׳ גיטין ם״א׳ ע״א :אני

ע״ב:

אומר נפה לספור בה כו׳ .כלומר ,אני אומר כך ואין

"השוחט" "ה״ה דאפילו לכתחילה ,אלא דלא מצי למתני

אני המכשיל אותו .מאחר שיכול בעצמו שלא להיכשל

שוחטים לנכרי דאי הכי הוה משמע למשרי למשחיט

אם ירצה .וזוהי מוגת רש״י במש״ב" :שאסור לסייע

לעכו״ם הוא דאתא ,דלית ביה משום לפנ״ע אבל לא

בידים ידי עוברי עבירה בשעת העבירה" ,שבשעת

שתהא שחיטתו כשרה* .ואמאי לא יעבור על לפנ״ע אי

העבירה הרי הוא המכשיל בכך .ומד .שאסור להשאיל

נימא דשחיטתו פסולה דמחשבתו לעכו״ם ? ול״ל דמיירי׳

גפה וכברה אם לא מפני דרכי שלום ,הוא כמ״ש הר״ת

סי׳ ה׳

דידוע שאין לה פירות אחרות אלא אלו .וא״כ הוא כמו

השוחט לעכו״ם

שחיטתו כשרה

דהא דנקט

דאית ליה לדידי׳ ,הרי כתב הב״ש באבהע״ז

ס״ק י״ח ,דדוקא בהקרבה י״ל דלא יקריב כולם אבל
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קנג

בסירוס אפשר דיסרס כולם׳ וכן הכא שאין זו הקרבה

האיסור ,שבקטן

ממש אלא מחשבה לעכו״ם רדיתם מיירי אפילו ברוצה

משום לא תאכילום ,להזהיר גדולים על הקטנים .ולהכי

לאכול מחצר הכבד שלה ואמאי מתיר לשחוט לו׳ ומ״ש

יש בכלל אזהרה זו אף קודם זמן האיסור דלא ליספי

מרביעה ..לעכו״ם י ובע״כ צריך לחלק בין נותן לו

להו בידים דבר שיכולים לעשותו באיסור .ואעפ״י

בהמה לבין שוחט בהמתו של כותי שהוא עושה מעשה

אין הטעם מפגי לפני עיור ,אלא

שכתבו התום׳ בשבת קכ״א ,ע״א ,ד״ה ש״מ ,דבהגיע

היתר והכותי הוא שאכשיל לגפשיה .והדבר צריך עיון

לחינוך בי״ד מצווין להפרישו ומשמע דאזהרה זו אינה

גדול והכרעת גדולים ,שהרי כמעט כל האחרונים לא

מטעם חינוך ,ומכש״ב לפי שיטת הרמב״ם בהלכות

דרכו בדרך זו ,ומי יקל ראשו נגדם ז

מ״א פי״ז ,הכ״ח ,שאב מחוייב "להפרישו כדי לחנכו

ה) וראיתי

בשו״ת אבני נזר-יור״ד סי׳ קכ״ו׳ שחוכך

בקדושה" אף במקום שאין בי״ד מצוות להפרישו .וכן

למומר

בשו״ע או״ח שמ״ג מביא הרמ״א ,שיש אומרים דלא

שחשוד שלא לשחוט .והביא ראי׳ מתוס׳ שבת צ׳ ,ע״ב,

שית חינוך אלא באב ,אבל לא בבי״ד — מ״ם נראה

ד״ה דלא ,שמשמע משם שאסור להושיט דבר הטעון

שאזהרת גדולים על הקטנים היא שלא להרגילם בידים

שחיטה לקטן שמא ימות ויאכלנו׳ עי״ש .ולפע״ד י״ל

באיסורים ,ולהכי אין נ״מ בין קודם שעת האיסור או

דהתם הוא כמאכילו בידים ,כמש״ש רש״י ,שקטן אינו

בשעת האיסור.

יודע להבחין בין מת ושחוט ול״ש למתלי דלא ימות.

ו) ואגב אעיר על מה שהביא בשו״ת ס״ד הנ״ל ראי"

להחמיר

במכירת

אווזים

חיים

דכל הענין של תלינן הוא ביכול לחשוב שלא יעשה

שיש חילוק בין קודם שעת האיסור ושעת

המקבל איסור בדבר שנותן לו ,אבל בנותן חגב לקטן

האיסור מהא דתניא בתוספתא פ״ב דדמאי :הי׳ ידור

הרי הוא כאלו נתן לו חגב מת .ודומה למש״ב התום׳

מן הכבר ואמר לו :תן לי ואוכלנו וכו׳ לא יתן לו,

בע״ז ט״ו .ע״ב ,ד״ה רהיט דה״ט "לא תלינן דלישראל

שאין מאכילין את האדם דבר האסור לו .כיוצ״ב לא

מזבין לה ,שכך ימכור לזה כמו לזה" ,שהוא להוט אחרי

יושיט ישראל אבמה״ח לב״נ ולא כוס יק לנזיר וכו"

הדיוח ,וכמו במושיט י? לנזיד שאסור משום שהנזיר

ובגמ׳ ע״ז ו׳ ע״ב דייק מדקתני לא יושיט דפיירי דקאי

תאב לשתות כמו שאר בנ״א ,והרי הוא כאלו נתן לו

בתרי עברי דנהרא ,וקשה .הא ברישא לא קתני לא

דבר איסור ,והרבה מן האחרונים תפסו שהענין של

יושיט וא״כ מוכח דאפילו בלא קאי בתרי עברי דגהרא

תלינן הוא מטעם ספק ופלפלו אם יש לפנ״ע בספק,

אסור ,ותירץ במ״ד דברישא תני :תן לי ואוכלנו וא״ב

עי׳ בשד״ח מערכת ו׳ ,בלל כ״ו ,אבל אין הדבר כן,

הווי בשעת מעשה האיסור ,משא״ב בסיפא דלא הווי

שוודאי אסור להכשיל אף בספק של עבירה ,אלא

בשעת מעשה האיסור .ונראה דיש להבק דיוקא דגם"

דהענין דתלינן הוא גדר מסוים במסייע ,דבמקום שיש

מדקתני לא יושיט ולא קתני לא יתן ש״מ ,דאיך משמע

אפשרות למקבל לעשות שלא באיסור אין הנותן בקרא

דמיירי דקאי בתרי עברי דנהרא .ונראה דבאמת דיוקא

הנותן

דגם׳ הוא דומיא דרישא לסיפא ,דברישא קתני לא יתן

ובבחירת המקבל ,אבל אינה תלויה במקרה שבמאורע

ובסיפא קתני לא יושיט ,ומזה מוכיחה הגם" דברישא

חיצוני ,שזה הוא ספק ולא יכולת אפשרית ,ולהכי

מיירי בנותן לו בתורת מתנה דאז אסור אפילו בלא

בקטן שהוא עלול לאכול חגב מת משום שדעתו קלישתא

קאי בתרי עברי דנהרא ,משא״ב בסיפא דמיירי שהיין
הוא של הנזיר הוא סיוע שיש בו ממש ואסור בכל גווני,

בדבר מסופק שיוכל להתהפך לאיסור ,משא״כ במוכר

והאבמה״ח הוא של הב״ג וכל הסיוע הוא מה שמרשים

למומר בע״ח או בשר כשר ,הרי זה תלוי ברצונו שלא

לו ,ולכן אין בהושטה משום סיוע אלא באינו יכול

להטריף ובידו הבחירה ואם הוא מטריף הוא מבשיל

לקחת בעצמו .אבל אם יכול לקהת בעצמו אין בהושטה

א״ע ולא הנותן לו .ודו״ק .ונסתר לפי״ז מש״כ באות ב׳

שום סיוע .וזו כוונת דברי התום׳ בפסחים כ״ב ,ע״ב
ד״ה ואבר ,שכתבו" :כדאמר בפ״ק דע״ז מדקתני לא

בהגהות מלא הרועים לשבת צ׳ ,ע״ב ,דהתם אין הפירוש

יושיט ולא קתני לא יתן" ,דמיירי באמ״ה של נכרי.

מכשיל.

ואפשרות

זו היא

תנאי

במחשבת

ל״ש לתלות שמא לא ימות החגב ,שעכ״פ הוא מכשילו

שיש לתלות שלא ימצא דבר המטריף .ועוי״ל כמוש״ב
שאסור לתת חגב לקטן ,אלא שאין דרך לתת

חגב

והמהרש״א

כתב

שלא

מצא בגט׳ "דמדייק מיניה דבשל

לקטן ,דילמא אכיל ליה ולא ניחא ליה שיאכל הקטן

עכו״ם איירי" .וברור ,שהתוס׳ התכוונו לפרש הגם׳

דבר אסור .ובלא״ה צל״ב עפ״י שיטת הרשב״א דס״ל

כמשב״ל .וראיתי אח״כ בפנ״י שכתב ג״כ בקירוב את

דאיסור דרבנן ספינן לקטן בידים ובמל״מ בהל׳ מ״א

ובאמת מבואר בן בירושלמי דמאי פ״ג ,ה״א ,שאסור

פי״ז ,הב״ז תמה על הרשב״א מגט׳ זו ,ולהנ״ל ניחא.

לתת לע״ה דמאי לתוך פיו אבל לידו מותר.

ועוד נראה לי .שלקטן אסור לתת אף קודם שעת

ואם הדמאי של הרופא אפילו לתת לידו אסור ,והיינו
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סימן גז

שרידי אש

בנ״ל דגתינה לית הוא סיוע שאין בו ממש דיכול לקחת

שיכול לגרום שעי״ז יעבור חברו עבירה ,שהוא אינו

.בעצמו ,אבל לתת במתנה אסור ,שזהו סיוע של ממש.

להחזיק ידי ע״ע אלא לקיים מצוות הבורא,

רוצה

ץא״כ כל הדין של קאי בתרי עברי דנהרא הוא רק

ואדרבא ,עי״ז יעורר רגשי תשובה וחרטה בלב העבריין

בסיוע שאין בו ממש ,כגון הושטה ליד ,אבל סיוע שיש

לראות את דרך האמת בראותו שחברו משתדל לקיים

בו ממש ל״ש לומר שיכול להשיג בעצמו או ע״י אחרים׳

מצוות בוראו.

דאטו משום שיכול להשיג בלא״ה אין זה סיוע ? משו״ז

והדברים מפורשים ברבנו יונה סוף פ״ח דברכוו4

השמיט הרמב״ם את הדין דקאי בתע״ד בפ״י מה׳

דהרי״ף מביא שם מאמר ד״י אמר

רב

בלאים וכן בפ״ה מה׳ נזירות וכן בפ״ג מהל׳ אבל ,משום

בחולין ק״ז ,ע״ב :לא יתן אדם פרוסה לשמש אלא

דהתם מיירי בסיוע של ממש .והדין דלא יושיט יין

א״כ יודע בו שנטל ידיו .וכתב על זה ר״י ז״ל, :יש

לנזיר נכלל במ״ש הרמב״ם בהל׳ מעשר פ״י ,הי״ג

למדין מכאן שאין ראוי לתת לאכול אלא למי שיודע

ומקורו מהירושלמי הנ״ל ,דשם מבואר החילוק בין סיוע

בו שיברך .ונראה ,שכיון שמתכוין לעשות מצוה ,שנותן

■שאין בו ממש דמותר לתת לתוך ידו אבל לא לפיו,

בתורת צדקה ,מותר" .ועי׳ בביאורי הגר״א לאו״ח סי׳

דאסור בכל גווני .ובזה מסולקת ראית

קס״ט ,שהראה מקור לדעת הר״י ממשנה ריש פ״ג

הגאון משיב דבר מתוך התוספתא הנ״ל .ובהערות

דדמאי :מאבילין את העניים דמאי ואת האכסניא דמאי

לספר מטה לוי ח״ב להגר״מ הורוויץ אב״ד דפ״פ ,שי״ל

וכו׳ .גבאי צדקה ,בי״ש אומרים :נותנים את המעושר

בשנת תרצ״ג ע״י בנו ,ידידי המנוח הרה״ג יעקב

לשאינו מעשר וכו׳ ,וחכ״א :גובין סתם ומחלקין סתם

הורוויץ ,הארכתי בזה .מ״מ •הדין דין אמת במקום שאינו

והרוצה לתקן יתקן .ובפיה״ט להרמב״ם" :ונעשה זה

נותן בשעת העבירה ורואה בו שרוצה לעשות עבירה,

לחיזוק מצות האכסניא בדתנו ,כדי להקל על בעלי

אבל אם מסר לו דבר אסור אלא המקבל יבול לעשות

האכסניא" .וכן פירש מהר״י בן מ״צ שם .ועי״ש בר״ש

בו עבירה ,דאז הוא אסור רק אם מוסר לו דבר זה

מ״ש מן הירושלמי וכן בתוי״ט .והנה הב״י באו״ח קס״ט

קודם העשיה ויש מקום לתלות שהמקבל לא יעשה

הקשה על הר״י ,א״כ מדוע אסור לתת לשמש קודם

עבירה .ואפילו אם תלי׳ זו היא על צד הרחוק אין בו

שנטל ידיו? והניח בצ״ע .ומטעם זה השמיט בשו״ע

משום מסייע ובמו שהוכחנו לעיל .ובנידון דידו עדיף

קס״ט דעת המקילין אף למי שיודע בו שאינו מברך.

שפי׳ שהשו״ב עושה מלאכתו כדין וכדת אלא שאח״ב

ואולם הרמ״א מביא שם סעיף ב׳ ,בדין דלא יתן אלא

■יעבור הטבח על חיוב הבדיקה ,אין על השו״ב שום

למי שיודע בו שיברך ,דעת הר״י הנ״ל בשם "יש

איסור ,דמה לו לעשות? וכמש״ב הב״ח.

מקילין אם נותן לעני בתורת צדקה" ,ואילו בס״א לענין

ז) ובעיקר הדין דלפנ״ע ,לולא מיסתפינא מרבותינו

האיסור למי שלא נטל ידיו לא העיר כלום וכן לא

ובין מתנה

גדולי האחרונים ז״ל הייתי אומר ,דבמקום

העיר בסי׳ קס״ג ,שגם שם הובא דין זה דנט״י .והנה

שהמכשיל מתכוון לעשות מצור .אין בזה משום לפנ״ע,

קושית הב״י הנ״ל יש לישב בפשיטות ,דבשמש ליכא

דהנה כבר הבאנו לעיל את דברי רש״י וכן לשון המשנה

מצות צדקה דהא הוא מחויב לפרנסו ומזונותיו עליו.

בגיטין ס״א ,ע״א ,שטעם האיסור של לפנ״ע הוא שלא

ומצאתי אח״כ בדברי חמודות לחולין ק״ז ,ע״ב ,שכ״ב

להחזיק ידי עוברי עבירה ,דע״י הסיוע הוא מרגילם

לתרץ קושית הב״י וסיים שם" :ונראה פשוט דלהמקילין

בכך .כמש״ב רש״י הנ״ל .וכ״ב הרמב״ם בהל׳ רוצח

שרי נמי לתת בדרך צדקה ג״כ אפילו אינו יודע שנטל

והשיא עצה

ידיו ,וכש״ב הוא דבה״ט דאורייתא" .וסברא זו יוצאת

שאינה הוגנת ,או שחיזק ידי עוברי עבירה שהוא עור

מדקדוק לשונו של הרמ״א ,שכתב ,,אם נותן לעני

ואינו רואה דרך האמת מפני תאות לבו .ה״ז עובר

בתורת צדקה" .אבל לשמש אינו נותן בתורת צדקה.

בל״ת .שנאמר :ולפני עור לא תתן מכשול" .והרי קשה,

ואולם הב״ח והט״ז לא ירדו לסברא זו ,ועי״ז נולדו

מדוע עובר המכשיל את חברו אם חברו יודע שיש

חילוקי דינים ,שהב״ח תירץ דדוקא בנט״י אסור דמיד

כאן איסור ,והרי נאמר לפני עור לת״מ ,ודוקא עור

עובר משום לפ״ע ,אבל בברכה אינו עובר מיד בשעה

רואה אבל פיקח שרואה ויכול לינצל אם ירצה

שנתנו ואם אח״כ לא יברך מה לנו לעשות ? כמש״ל.

אינו עובר בל״ע ,וא״כ גם באיסורים נאמר שבאם

ולפי הב״ח מותר לתת אפילו אם יודע שלא יברך.

חברו יודע את האיסור יהא מותר לסייע לו ,לפיכך

והט״ז תירץ דמצות צדקה הוא ודאי .ואם לא יטול את

הסביר הרמב״ם .שיש כאן חיזוק ידי עוברי עבירה"

ידיו הוא ספק ואין ספק מוציא מידי וודאי .משמע,

פי״ב .הי״ד. :כל המבשיל עור בדבר

שאינו

זכו׳• ולפי-ז צ״ל מצד הסברה ,שבמקום שיש לפניו

מצוה לעשות איז להימנע ממצוה זו אפילו במקום

שאם יודע בוודאי שלא יטול את ידיו אסור לו לתת
לו .וכן יוצא מדברי הט״ז שבאם מזהירו ליטול את
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שרידי אש

סימן נז

קנה

ידיו מותר לתת לו ,שהרי כתב לחלק בין שמש שהוא

יתגלח ע״י עכו״ם? ועי״ש שהביא מספרי האחרונים

נכנע אליו ויכול להזהירו ,אבל באחר יש לחוש שיקצוף

לפקפק בסברת הגרע״א.

ולא ירצה לקבל ותתבטל מצוות צדקה .ועי׳ במחה״ש

והנה לפימש״ל בשם הרמב״ם .שיסוד האיסור לפנ״ע

שכ״כ .במג״א כתב דאם יודע וודאי שלא יטול ידיו

הוא משום שיש בסיוע חזוק לעוברי עבירה .יש

אסור לתת לו ,וכ״כ בשל״ה .ועי׳ במ״ב שהביא דעת

לפקפק על סברת הגרע״א ,דנהי שהיא מצילתו מאיסור

הא״ר להשוות הדעות ,שהשל״ה לא אסר אלא באינו

מקיף הרי מ״מ היא מחזקת לבעל עבירה עי״ז שהיא

מברך מחמת רשעותו"",אבל לא באינו יודע לברך,

מסייעת לאיסור גיקף שלו .אולם יש לקיים דבריי

ובפרמ״ג כתב ,למי שאינו מברך במזיד אינם מחוייבים

הגרע״א עפי״ט שהעלינו דהיבא שמתכוין למצור ,אין

לתת לו בתורת צדקה .עי״ש .ואולם לפמ״ש בשם

בזה משום לפנ״ע וא״כ היכא שהאשה מתכוונת להציל

הדב״ח אין לחלק כל החילוקים הג״ל .וראיתי במחה״׳ש

את הניקף מאיסור מקיף שפיר יש מקום להתיר להנך

שכתב בישוב דעת הב״ח ,שדקדק כן מלשון הר״י

פוסקים שאין אשה מוזהרת על איסור מקיף .וראיתי■

שכתב ־ "יש למדין מכאן שאין ראוי לתת לאכול אלא

להגאון מהרי״ם חרל״פ זצ״ל ,בספרו בית זבול ח״ב

למי שיודע בו שיברך" ,והרי הש״ם מיירי מדין נט״י

סי׳ יוד .שהביא בשם הגאון מהרי״ל דיסקין ,דלאו

ולמה נקט הר״י הדין לענין ברכה ,והול״ל :יש למדין

לפנ״ע ליכא אם הלה אונסו בממון ,דאין אדם מחויב

מכאן דאסור לתת לאכול אלא למי שיודע בו שימול

להפסיד ממונו בדי להציל חברו מן העבירה ,וציין

את ידיו י וע״כ דפשיטא לי׳ דלענין נט״י אסור אפילו

ליור״ד סי׳ של״ד ,עי״ש .והג׳ בעל בי״ז תטה עליו,

בתורת צדקה .ולפע״ד אין דקדוק זה מכריח ,שהר״י

מ״ש לאו לפנ״ע משאר לאוין דצריך לבזבז כל ממונו,

נקט בדבר הרגיל ושכיח ומצוי בכל נתינות ואפילו

כמבואר ביתד סי׳ קנ״ז .ולא דמי להא דסי׳ של״ד,

של פירות ושל מים וכדומה ,משא״ב נט״י אינו אלא

דהתם מיירי בעשה דתוכחה ואין ראי׳ לל״ת לפנ״ע.

בפת.

עי״ש שהאריך בזה .ולפימ״ש יש לקיים דבריו ,שיסוד

ואף שדבר זה נראה לי פשוט וברור ,מ״מ לא מלאני

לבי להורות למעשה נגד רבותינו גדולי האחרונים

נ״ע .אח״כ ראיתי בשד״ח מערכת ויו כלל כ״ו אות י״ט

מביא בשם שו״ת תורת חסד ,שהתיר לבעלי בתי
משקאות למכור מאכלים אף לאותם שאוכלים בלי נט״י
ובלא ברכה .וטעמו ,שהשו״ע לא אסר אלא לתת במחנה

אבל למכור במחיר שרי ,שהקונה יבול לקנות במק״א,

שבאיסור דרבנן אין איסור היכא דלא קאי בתרי עבד״ב.

האיסור־-הוא אם יש בסיועו חיזוק לע״ע .אבל אם

מפסיד ממונו אין בסיוע שמסייע משום חתוק להעובר,
שהוא יודע שלא עשה כן אלא להציל ממונו .ועי׳

בשד״ח מערכת הה״א ,שהביא ג״כ בשם ספר פי שנים,

דלא נאמר הלאו דלפנ״ע אלא שלא להכשילו בלא הכרה

אבל לבזבז ממונו כדי שלא יעשה איסור ,אינו מחויב.

ועדיין צ״ע ,כי הראיות שהביאו אין בהן כדי הכרעה.

ח) !*כאן רציתי להעיר עמ״ש לעיל בשם הפרמ״ג,
שאם הוא עובר על נט״י במזיד אין בו משום

ואף את״ל שיש איסור מדרבנן גם בדבר האסור מדרבנן,
מ״מ יש לחלק בין איסור דרבנן שאסרו בהחלט ויש
תורת איסור על הדבר ,לבין היכא שאין איסור על

הדבר ורק חכמים גזרו חיוב על האדם ,כמו נט״י על

אכילת פת ,יאין הספר חו״ח תח״י לעיין בו .ולפימש״ל
יש כאן כמה טעמים להיתר ,שיש לתלות שיטול ידיו,
ויש להתיר עפ״י טעם בעל משיב דבר ,שצריך לפרנסו.

.תורת צדקה ,אין הדבר ברור .דבשו״ע יור״ד סי׳ רנ״א
ס״א מבואר" :מי שהוא עברית במזיד" .אינו חייב

להחיותו ולא להלוותו״ .וכן שם ס״ב" :מי שהוא עבריין
להכעיס ...כגון שאוכל נבילה היכא דשכיח בשר כשרה,

אסור לפדותו אם נשבה" .וברמ״א שם" :אבל עבריין
לתיאבון אין איסור בדבר אם רוצים לפדותו אבל אין

מחריבים בכך" .וכבר הקשו עליו מדברי הרמב״ם הל׳

ועפי״מ שביארנו לעיל ,שבמקום שמתכוון למצוד .אין

רוצח פ״ד ,הי״ב" :עושה עבירות להנאת עצמו ,כגון

בו משום לפנ״ע יש לקיים דברי הגרע״א ז״ל,

אוכל נבלות לתיאבון ,מצוה להצילו ואסור לעמוד על

שכתב בהגהותיו ליו״ד סי׳ קפ״א להקשות על שיטת

דמו" .ובט״ז שם כתב בשם הב״ח שאפילו מומר להכעיס

אמאי לא תהא

לפדותו אבל אין איסור לזונו .משמע מדבריו

•המתירים לאשה להקיף

ראש

האיש,

אסור רק

אסורה מטעם לפנ״עי וכתב ליישב ,שאין בזה מדין

דבמומר לתיאבון יש גם מצוד ,לזונו .וכן מביא בפ״ת

מצוה להפרישו מאיסור ,אדרבא בזה שהיא מגלחת

בשם שו״ת חו״י סי׳ קל״ט בגנב מפורסם שנתפס שיש

אותו היא מצילתו מאיסור מקיף דאם יגלח בעצמו

מצוד ,לפדותו עי״ש .ועי׳ בע״ז כ״ו ,ע״ב :אכל פרעוש

יעבור על ניקף ומקיף יחד .וראיתי בשד״ח אות י״א,
שתמה עליו ,מניין אנו יודעים שיגלח בעצמו דילמא

אחד או יתוש אחד וכו׳ התם בעי למיטעם מעמא
דאיסורא .וכן בגיטין מ״ז ע״א בעובדא דר׳ אמי ,יא״ל
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סימן נז

שאלות ותשובות

קנו
מי

ישראל מופר ז־קאביל נבילות וטרהא־ם

להפרישו מאיסור אחר — הרי בנידון דית ב־ב

*"ל .אימא לתיאבון הוא דקאביל וכו /דעי׳ בתוס׳

הקצבים עושים רשעות באותו דבר שמוכרים נו״ם יא״כ

ע-ז כ״ו ,ע״ב .ד״ה אבי שדנה. :ומיהו מוסרים של

אין לנו להפריש מאיסור של פגיעת הבדיקד-

רבנן:

ופניהם להכעיס הן .דשבקי התידא ואכלי איהורא

ואף

שבהל׳ מעשר פי"* הי״ב פסק הרפב״ם. :היותן

וסטמעי בין העכו״ם* .וצ׳־ע בסופרים שבזפנג' .שבשר

לפונדקית -מעשר את שהוא נותן לד -כדי שלא

כשד הוא ביוקר ואין הוא מדדי תמיד בנקל .אם יש

יהי׳ תקלה לאתרים" <ועי׳ בפרה״־פ לירושלמי דמאי

לדידסבן למומרים להכעיס .שיתכן לומד שנחשבים

פ״ג ,שהרמב-ם הולך בשימת הירושלמי דד״י יודה

למייסדים לתיאבון ,דא״ב יש חיוב לזונם• ועוד .שעי־־ז

לרשב״ב ורשב״ג לא יודה לר״י) — בנידון דידן,

מקרבים אותם תחת כנפי שכינת היהדות .בראותם

אדרבא׳ ע״י הבדיקה יבוא לידי מכשול ,שבאם ימצא

שיראי ד׳ מצטיינים במרת הברקה והרחמנות־ ויש

טריפה והקצבי□ יסברו אותר -יכשילם באיסור ודאי

והמוסר החברתי □וח

טריפה ז־אדדיית* ועוד .מר .הועלת בבדיקה ז שהבדיקה

משיבה יותר בדול מאשר־ בדברי תוכחה של אנשים

היא לידע אם הוא כשר או מריפד -אבל אם בין כד״ב

שהם רק באה דורשים דבסר נהם־ אתב״י רחמנים בני

הם אוכלים פה טעם לבדיקה זו שאינה אלא תדכא

רחמנים לגמול חסד ולעשות בדקה עם כל מי שה־א

וטלולא י ואם להציל את הקצבים מאיסור דרבנן ברוב

מזרעו של אברהם אבינו ואפילו נתרחקו מקיום סבוד.

הפעמים הרי עי״ז הוא מכשילם באיסור דאורייתא

תוה״ק .ר״ל־

במקים שהיא טריפה יראים

בדחור לשאלתנו .דבגידדן דיז־ן יש כפה סניפים להיתר.

והנה כ-ז כתבתי רק לענת איסור לפנ״ע ומסייע לידי

לד

עוברי עבירה וזהו דק אם אינו יכול למחות ולמך

דקעשים למופת □שסח ה^ו

שמלבד מה שהובחנו דהיכא שאינו נותן

חיוב

דבר איסור אלא רבד שי־כל לעשות בו איסור אין בו

את הקצבים שיקבלו עליהם אה

מטוס לפב-ע ורק יש בו מסייע .ובמבייע יש לתאה

התוצאות היוצאות אם יתברר ע״י הבדיקה ־-הבשר

שלא יעשה איסור .דנם יש סברא של האחרונים

פריפה .אבל  tatיכול לסופם ע״י פרישתו פהשזזיטר-

ששנה־ר דרבנן אין איסור מסייע ,ובמקדם שפרנסתו

אז בוודאי הוא מחויב בכך מדין התורה׳ כמבואר בהי׳

בכך יש להתיר לפי דעת המ״ד — הבה בכאן יש מידה

של״ד .דעכ״פ צריך הוא לפרסם בכל העיר דסביבתר-

רבה לשו״ב לשמור בנ׳־י מאכילת נ>ם ועי׳ באב״ג

שהשחיטה אצל הקצבים האלה היא בלא בדיקד -שאד״ב

י־ר״ד סי׳ ט״ו ,שנוטה לסברא זו.

הבדיקה דאת

יהא הבל נקרא על שסו והעדן תלדי בראשו .דעי׳ בע״ז

<1ל השאלה אם על השד׳־ב לעשות בדיקת הריאה— -

כ״* ע״ב :לא ישכיר אדם שדהו לכותי ספני שנקראת

לעשות בדיקות .שבא□ לא ישמע־

על שפו .ואם ישזדם וימצא קלקול בשחיטה אד שאר

ויכשילו בנ״י יהא בדיך להודיע לכל שהיא סריפד-

דבר המטריף מחויב הוא להזהיר את כל הקונים שלא

והקצבים לא ישמעו לו ויכשילו בנ״י בודאי סריפד-

יקנו בשר זד -ואפילו אם עי״ז תקהזז פרנסתו ,שאפילו

ולכן מוטב שיהי׳ שוכנים ואל יהי׳ טזידים כדאיתא

להמקילים בהפסד ממד! לעגיז לפנ״ע ,מ״ס מניעת ריווח

במס׳ ביצה דף ל׳ ,ע"* ועי׳ באו״ה סי׳ תר״ה ס״ב

בוודאי אסור ,כמבואר בשד״ת אב״נ סי׳ ט״ו.

ברס״א. :ודוקא שאינו מפורש בתודה׳ אעפ״י שהוא

ומכל האפור יש תשובה לכסה שאלות הנוגעות בדין

בתורה סוחיז בידם".

לפב״ע ,כגון אם סותר לסדר קידושין לאנשים

ובנידון דיון יש אשר שהם שזבגק וסוסעין לחשוב

שאינם זהירים באיסור גרד -או אם מותר לשדכן לזווג

שעניז הבדיקה ותוצאות הנולדות מסבה היא חומרא

זדונים שלא יתנהגו עפ״י ד״ת׳ וכן לפקיד המשרת

של השו״ב־ והנה אם נאסר שהם מזידים מכיון שהם

בבית ישראל פושע שסובר יו-ם  atפותר להושיט

משוקעים בחמא זה אין מחויבים להפרישם מטעם

קופסאות של בשר טריפה לקונים פישעים (עי׳ בבית

הלעיטהו לרשע ויסות־ בדאיתא בב״ק ט״ם׳ ע״א וכמ״ש

זכול ששקיל וטרי בדהץ וזה מקרוב נשאלתי מרופא

זזש״ד בידר״ד ס ",קנ׳י* שבמזיד אין מחוייבים להפרישו

ישראל,

בהפלת עדסר לנכרית

וכמי שפי׳ דבריו בגליון רש״א שם והדמב״ם פסק

(שלישראלית בוודאי אסורץ׳ וכבד נשאלה שאלה זן
לפהרי״ט ח״א סי׳ צ״ו והוא ז״ל השיב ,שביש רופאים

לפענ״ד אין א

א
-

שרידי אש

דאודיית* אבל אם מפורש

בהא סע״ש פ״ם .ה״ז ברשב״ג .שרק בשביעית צריך

לציינו בקתות אדמה׳ כדי שיכירו בו .אבל כשאר שני

שבוע לא׳ דהלעימזש■ לרשע דימום ואף שהג׳ רש״א

כתב לדחות .דשאני התם דבכו״ב הוא עובד על איסור
גזל באותו דבר שעשו; רשעות ולכך אה אנו מציזים

אם

פותר

לעזור

עכו״ם אחרים פותר ,משום דל* קאי בתרי עברי

ר□ »! א־ ונפח״ג שהסהרי״ט סובר שבעכו״ם אין איסור
משום מסייע ,דאיסדר מסייע יש אף בלא קאי בתרי

עברי .ועי׳ בשד״ת כת״ם יוד״ד סי׳ פ״ג .והובא בשד״זז
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ענף שני :נראה כי במקום שהמכשיל מתכוון לעשות מצוה אין דין לפני עור
כ
ובעיקר הדין דלפני עור ,לולא מיסתפינא מרבותינו גדולי האחרונים ז״ל הייתי אומר ,דבמקום שהמכשיל מתכוון לעשות מצוה אין בזה
משום לפני עור .דהנה כבר הבאנו לעיל את דברי רש״י ,וכן לשון המשנה בגיטין ס״א ,א ,שטעם האיסור של נעמוד שסי] לפני עור הוא שלא
להחזיק ידי עוברי עבירה ,דע״י הסיוע הוא מרגילם בכך ,כמש״ב רש״י הנ״ל.

* וכ״כ הרמב״ם בהל׳ רוצח פי״ב הי״ד" :כל המכשיל עור בדבר והשיא עצה שאינה הוגנת ,או שחיזק ידי עוברי עבירה שהוא עור ואינו רואה
דרך האמת מפני תאות לבו ,הרי זה עובר בלא תעשה ,שנאמר :ולפני עור לא תתן מכשול" .והרי קשה ,מדוע עובר המכשיל את חברו אם
חברו יודע שיש כאן איסור והרי נאמר לפני עור לא תתן מכשול ,ודוקא עור שאינו רואה אבל פיקח שרואה ויכול לינצל אם ירצה אינו עובר
בלפני עור ,וא״כ גם באיסורים נאמר שבאם חברו יודע את האיסור יהא מותר לסייע לו ,לפיכך הסביר הרמב״ם שיש כאן חיזוק ידי עוברי
עבירה וכו׳.
ולפי״ז צ״ל מצד הסברה ,שבמקום שיש לפניו מ;:וה לעשות ,אין להימנע ממצוה זו ,אפילו במקום שיכול לגרום שעי״ז יעבור חברו עבירה,
שהוא אינו רוצה להחזיק ידי עוברי עבירה אלא לקיים מצוות הבורא ,ואדרבא ,עי״ז יעורר רגשי תשובה וחרטה בלב העבריין לראות את
דרך האמת בראותו שחברו משתדל לקיים מצוות בוראו.

כא
והדברים מפורשים ברבנו יונה סוף פ״ח דברכות .דהרי״ף מביא שם מאמר ר״י אמר רב בחולין ק״ז ,ב :לא יתן אדם פרוסה לשמש אלא
א״כ יודע בו שנטל ידיו .וכתב על זה ר״י ז״ל" :יש למדין מכאן שאין ראוי לתת לאכול אלא למי שיודע בו שיברך .ונראה שכיון שמתכוין
לעשות מצוה ,שנותן בתורת צדקה ,מותר".
ועי׳ בביא ירי הגר״א לאו״ח סי׳ קס״ט ,שהראה מקור לדעת הר״י ממשנה ריש פ״ג דדמאי :מאכילין את העניים דמאי ואת האכסניא דמאי
וכו׳ .גבאי צדקה ,בית שמאי אומרים :נותנים את המעושר לשאינו מעשר וכו׳ ,וחכמים אומרים :גובין סתם ומחלקין סתם והרוצה לתקן
יתקן .ובפ יה״מ להרמב״ם" :ונעשה זה לחיזוק מצות האכסניא בדתנו ,כדי להקל על בעלי האכסניא" .וכן פירש מהר״י בן מ״צ שם .ועי״ש
בר״ש מ"׳  1מן הירושלמי וכן בתוי״ט.

והנה הב" ׳ באו״ח סי׳ קס״ט הקשה על הר״י ,א״כ מדוע אסור לתת לשמש קודם שנטל ידיו? והניח בצ״ע .ומטעם זה השמיט בשו״ע קס״ט
דעת המקילין אף למי שיודע בו שאינו מברך .ואולם הרמ״א מביא שם סעיף ב׳ ,בדין דלא יתן אלא למי שיודע בו שיברך ,דעת הר״י הנ״ל
בשם יש מקילין אם נותן לעני בתורת צדקה ,ואילו בס״א לענין האיסור למי שלא נטל ידיו ולא העיר כלום וכן לא העיר בסי׳ קס״ג ,שגם
שם הובא דין זה דנטילת ידים.

והנה קושית הב״י הנ״ל יש לישב בפשיטות ,דבשמש ליכא מצות צדקה דהא הוא מחויב לפרנסו ומזונותיו עליו .ומצאתי אח״כ בדברי
חמודות לחולין ק״ז ,ב שכ״כ לתרץ קושית הב״י וסיים שם :ונראה פשוט ,דלהמקילין שרי נמי לתת בדרך צדקה ג״כ אפילו אינו יודע שנטל
ידיו ,וכש״כ הוא דברכת המזון דאורייתא .וסברא זו יוצאת מדקדוק לשונו של הרמ״א ,שכתב אם נותן לעני בתורת צדקה .אבל לשמש אינו
נותן בתורת צדקה.

כב
ואולם הב״ח והט״ז לא ירדו לסברא זו ,ועל ידי זה נולדו חילוקי דינים ,שהב״ח תירץ דדוקא בנטילת ידים אסור ,דמיד עובר משום לפני
עור ,אבל בברכה אינו עובר מיד בשעה שנתנו ,ואם אח״כ לא יברך מה לנו לעשות? כמש״ל .ולפי הב״ח מותר לתת אפילו אם יודע שלא
יברך.

והט״ז תירץ דמצות צדקה הוא ודאי .ואם לא יטול את ידיו הוא ספק ואין ספק מוציא מידי וודאי .משמע ,שאם יודע בוודאי שלא יטול את
ידיו אסור לו לתת לו .וכן יוצא מדברי הט״ז שבאם מזהירו ליטול את ידיו מותר לתת לו ,שהרי כתב לחלק בין שמש שהוא נכנע אליו ויכול
להזהירו ,אבל באחר יש לחוש שיקצוף ולא ירצה לקבל ותתבטל מצוות צדקה ועי׳ במחצית השקל שכתב כן.
במג״א כתב ,דאם יודע וודאי שלא יטול ידיו אסור לתת לו ,וכ״כ בשל״ה .ועי׳ במשנה ברורה שהביא דעת הא״ר להשוות הדעות ,שהשל״ה
לא אסר אלא באינו מברך מחמת רשעותו ,אבל לא נעמודשסז] באינו יודע לברך ,ובפרמ״ג כתב ,למי שאינו מברך במזיד אינם מחויבים לתת
לו בתורת צדקה עי״ש .ואולם לפמ״ש בשם הדברי חמודות אין לחלק כל החילוקים הנ״ל.
כג
וראיתי במחצית השקל שכתב בישוב דעת הב״ח ,שדקדק כן מלשון הר״י שכתב" :יש למדין מכאן שאין ראוי לתת לאכול אלא למי שיודע
בו שיברך" ,והרי הש״ס מיירי מדין נטילת ידים ולמה נקט הר״י הדין לענין ברכה ,והוה ליה למימר :יש למדין מכאן דאסור לתת לאכול
אלא למי שיודע בו שיטול את ידיו? וע״כ דפשיטא לי׳ לדענין נטילת ידים אסור אפילו בתורת צדקה .ולענ״ד אין דקדוק זה מכריח ,שהר״י
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נקט בדבר הרגיל ושכיח ומצוי בכל נתינות ואפילו של פירות ושל מים וכדומה ,משא״ב נטילת ידים אינו אלא בפת.

ואף שדבר זה נראה לי פשוט וברור ,מ״מ לא מלאני לבי להורות למעשה נגד רבותינו גדולי האחרונים נ״ע .אח״כ ראיתי בשד״ח מערכת
וי״ו כלל כ״ו אות י״ט מביא בשם שו״ת תורת חסד ,שהתיר לבעלי בתי משקאות למכור מאכלים אף לאותם שאוכלים בלי נטילת ידים ובלא
ברכה .וטעמו ,שהשו״ע לא אסר אלא לתת במתנה אבל למכור במחיר שרי ,שהקונה יכול לקנות במקום אחר ,שבאיסור דרבנן אין איסור
היכא דלא קאי בתרי עברי דנהרא .ואף את״ל שיש איסור מדרבנן גם בדבר האסור מדרבנן ,מ״מ יש לחלק בין איסור דרבנן שאסרו בהחלט
ויש תורת איסור על הדבר ,לבין היכא שאין איסור על הדבר ורק חכמים גזרו חיוב על האדם ,כמו נטילת ידים על אכילת פת .ואין הספר
תורת חסד תחת ידי לעיין בו .ולפי מש״ל יש כאן כמה טעמים להיתר ,שיש לתלות שיטול ידיו ,ויש להתיר עפ״י טעם בעל משיב דבר,
שצריך לפרנסו.
כד
ועפ״י מה שביארנו לעיל ,שבמקום שמתכוון למצוה אין בו משום לפני עור יש לקיים דברי הגרע״א ז״ל ,שכתב בהגהותיו ליו״ד סי׳ קפ״א
להקשות על שיטת המתירים לאשה להקיף ראש האיש ,אמאי לא תהא אסורה מטעם לפני עורי
וכתב ליישב ,שאין בזה מדין מצוה להפרישו מאיסור ,אדרבא בזה שהיא מגלחת אותו היא מצילתו מאיסור מקיף ,ראם יגלח בעצמו יעבור
על ניקף ומקיף יחד .וראיתי בשד״ח אות י״א ,שתמה עליו ,מניין אנו יודעים שיגלח בעצמו דילמא יתגלח ע״י עכו״ם? ועי״ש שהביא
מספרי האחרונים לפקפק בסברת הגרע״א.

והנה לפי מש״ל בשם הרמב״ם ,שיסוד האיסור לפני עור הוא משום שיש בסיוע חזוק לעוברי עבירה ,יש לפקפק על סברת הגרע״א ,דנהי
שהיא מצילתו מאיסור מקיף הרי מ״מ היא מחזקת לבעל עבירה ע״י זה ,שהיא מסייעת לאיסור ניקף שלו.

אולם יש לקיים דברי הגרע״א עפ״י מה שהעלינו דהיכא שמתכוין למצוה אין בזה משום לפני עור ,וא״כ היכא שהאשה מתכוונת להציל את
הניקף מאיסור מקיף ,שפיר יש מקום להתיר להנך פוסקים שאין אשה מוזהרת על איסור מקיף.

וראיתי להגאון מהרי״ם חרל״פ זצ״ל ,בספרו בית זבול ח״ב סי׳ י׳ ,שהביא בשם הגאון מהרי״ל דיסקין ,דלאו לפני עור ליכא אם הלה אונסו
בממון ,דאין אדם מחויב להפסיד ממונו כדי להציל חברו מן העבירה ,וציין ליור״ד סי׳ של״ד ,עי״ש .והגאון בעל בית זבול תמה עליו ,מאי
שנא לאו לפני עור משאר לאוין דצריך לבזבז כל ממונו ,כמבואר ביו״ד סי׳ קנ״ז .ולא דמי להא דסי׳ של״ד ,דהתם מיירי בעשה דתוכחה
ואין ראי׳ לל״ת לפני עור .עי״ש שהאריך בזה.
ולפי מ"? יש לקיים דבריו ,שיסוד האיסור הוא אם יש בסיועו חיזוק לעוברי עבירה ,אבל אם מפסיד ממונו אין בסיוע שמסייע משום חיזוק
להעובר ,טהוא יודע שלא עשה כן אלא להציל ממונו .ועי׳ בשד״ח מערכת הה״א ,שהביא ג״כ בשם ספר פי שנים ,דלא נאמר הלאו דלפני
עור אלא שלא להכשילו בלא הכרח ,אבל לבזבז ממונו כדי שלא יעשה איסור ,אינו מחויב .ועדיין צ״ע ,כי הראיות שהביאו אין בהן כדי
הכרעה.
כה
וכאן רציתי להעיר על מ״ש לעיל בשם הפרמ״ג ,שאם הוא עובר על נטילת ידים במזיד אין בו [עמוד שסח] משום תורת צדקה ,אין הדבר ברור.
דבשו״ע יו״ד סי׳ רנ״א סע׳ א׳ מבואר" :מי שהוא עבריין במזיד ",אינו חייב להחיותו ולא להלוותו" .וכן שם ס״ב" :מי שהוא עבריין
ייי״ /להכעיס ",כגון שאוכל נבילה היכא דשכיח בשר כשרה ,אסור לפדותו אם נשבה" .וברמ״א שם" :אבל עבריין לתיאבון אין איסור בדבר אם
רוצים לפדותו אבל אין מחויבים בכך".
וכבר הקשו עליו מדברי הרמב״ם הל׳ רוצח פ״ד הי״ב" :עושה עבירות להנאת עצמו ,כגון אוכל נבלות לתיאבון ,מצוה להצילו ואסור
לעמוד על דמו" .ובט״ז שם כתב בשם הב״ח שאפילו מומר להכעיס אסור רק לפדותו אבל אין איסור לזונו .משמע מדבריו דבמומר
לתיאבון יש גם מצוה לזונו .וכן מביא בפתחי תשובה בשם שו״ת חו״י סי׳ קל״ט בגנב מפורסם שנתפס שיש מצוה לפדותו עי״ש.

ועי׳ בעבודה זרה כ״ו ,ב :אכל פרעוש אחד או יתוש אחד וכו׳ התם בעי למיטעם טעמא דאיסורא .וכן בגיטין מ״ז ,א בעובדא דר׳ אמי,
דא״ל רבנן :האי ישראל מומר דקאכיל נבילות וטריפות ,א״ל :אימא לתיאבון הוא דקאכיל וכו׳ ,ועי׳ בתוס׳ ע״ז כ״ו ,ב ד״ה אני שונה:
"ומיהו מומרים של זמניהם להכעיס הן ,דשבקי התירא ואכלי איסורא ומטמעי בין העכו״ם".

כו
וצ״ע במומרים שבזמננו ,שבשר כשר הוא ביוקר ואין הוא מצוי תמיד בנקל ,אם יש לחושבן למומרים להכעיס ,שיתכן לומר שנחשבים
למומרים לתיאבון ,וא״כ יש חיוב לזונם .ועוד ,שעי׳^מקרבים אותם תחת כנפי שכינת היהדות ,בראותם שיראי ד׳ מצטיינים במדת הצדקה
והרחמנותןרקהבמעשים למופת בשטח הצדקה והמוסר החברתי כוח משיכה יותר גדול מאשר בדברי תוכחה של אנשים שהם רק נאה
דורשים .וכבר נהגו אחינו בני ישראל רחמנים בני רחמנים ,לגמול חסד ולעשות צדקה עם כל מי שהוא מזרעו של אברהם אבינו ,ואפילו
__ _ _______
נתרחקו מקיום מצות תורתנו הקדושה ,ר״ל.
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נחזור לשאלתנו ,דבנידון דידן יש כמה סניפים להיתר ,שמלבד מה שהוכחנו דהיכא שאינו נותן לו דבר איסור אלא דבר שיוכל לעשות בו
איסור אין בו משום לפני עור ורק יש בו מסייע ,ובמסייע יש לתלות שלא יעשה איסור ,וגם יש סברא של האחרונים שבאיסור דרבנן אין
איסור מסייע ,ובמקום שפרנסתו בכך יש להתיר לפי דעת המשיב דבר  -הנה בכאן יש מצוה רבה לשוחט ובודק לשמור בנ״י מאכילת
נבילות וטריפות ,ועי׳ באבני נזר יור״ד סי׳ ט״ו ,שנוטה לסברא זו.
בז
ועל השאלה אם על השוחט ובודק לעשות בדיקת הריאה  -לפענ״ד אין לו לעשות בדיקות ,שבאם לא ישמעו לו ויכשילו בנ״י יהא צריך
להודיע לכל שהיא טריפה ,והקצבים לא ישמעו לו ויכשילו בנ״י בודאי טריפה ,ולכן מוטב שיהי׳ שוגגים ואל יהי׳ מזידים ,כדאיתא במס׳
ביצה ל׳ ,א.
ועי׳ באו״ח סי׳ תר״ח סע׳ ב׳ ברמ״א" :ודוקא שאינו מפורש בתורה ,אעפ״י שהוא דאורייתא ,אבל אם מפורש בתורה מוחין בידם" .ובנידון
דידן יש לומר שהם שוגגין ומוטעין לחשוב שענין הבדיקה ותוצאות הנולדות ממנה היא חומרא של השוחט ובודק.

והנה אם נאמר שהם מזידים ,מכיון שהם משוקעים בחטא זה אין מחויבים להפרישם מטעם הלעיטהו לרשע וימות ,כדאיתא בבבא קמא
ס״ט ,א וכמ״ש הש״ך ביור״ד סי׳ קנ״א ,שבמזיד אין מחויבים להפרישו וכמו שפי׳ דבריו בגליון רש״א שם.

והרמב״ם פסק בהל׳ מעשר שני פ״ט ה״ז כרשב״ג ,שרק בשביעית צריך לציינו בקוזזות אדמה ,כדי שיכירו בו ,אבל בשאר שני שבוע לא,
דהלעיטהו לרשע וימות .ואף שהג׳ רש״א כתב לדחות ,דשאני התם דבין כה וכה הוא עובר על איסור גזל באותו דבר שעשה רשעות ולכך
אין אנו מצווים להפרישו מאיסור אחר  -הרי בנידון דידן ג״ב הקצבים עושים רשעות באותו דבר ,שמוכרים נבילות וטריפות ,וא״ב אין לנו
להפריש מאיסור של מניעת הבדיקה.
כח
ואף שבהל׳ מעשר פי״א הי״ב פסק הרמב״ם" :הנותן לפונדקית ",מעשר את שהוא נותן לה ,נעמוד שסט] כדי שלא יהי׳ תקלה לאחרים" (ועי׳
במראה הפנים לירושלמי דמאי פ״ג ,שהרמב״ם הולך בשיטת הירושלמי דר״י יודה לרשב״ג ורשב״ג לא יודה לר״י)  -בנידון דידן ,אדרבא,
ע״י הבדיקה יבוא לידי מכשול ,שבאם ימצא טריפה והקצבים ימכרו אותה ,יכשילם באיסור ודאי טריפה דאורייתא .ועוד ,מה תועלת
בבדיקה? שהבדיקה היא לידע אם הוא כשר או טריפה ,אבל אם בין כה וכה הם אוכלים ,מה טעם לבדיקה זו שאינה אלא חוכא ואטלולא?
ואם להציל את הקצבים מאיסור דרבנן ברוב הפעמים ,הרי על ידי זה הוא מכשילם באיסור דאורייתא במקום שהיא טריפה ודאית.

והנה כל זה כתבתי רק לענין איסור לפני עור ומסייע לידי עוברי עבירה ,וזהו רק אם אינו יכול למחות ולכוף את הקצבים שיקבלו עליהם
את חיוב הבדיקה ואת התוצאות היוצאות אם יתברר ע״י הבדיקה שהבשר טריפה ,אבל אם יכול לכופם ע״י פרישתו מהשחיטה ,אז בוודאי
הוא מחויב בכך מדין התורה ,כמבואר בסי׳ של״ד.

ועכ״פ צריך הוא לפרסם בכל העיר וסביבתה ,שהשחיטה אצל הקצבים האלה היא בלא בדיקה ,שאל״ב יהא הכל נקרא על שמו והעון תלוי
בראשו .ועי׳ בעבודה זרה כ״א ,ב :לא ישכיר אדם שדהו לכותי מפני שנקראת על שמו .ואם ישחוט וימצא קלקול בשחיטה או שאר דבר
המטריף מחויב הוא להזהיר את כל הקונים שלא יקנו בשר זה ,ואפילו אם על ידי זה תקופח פרנסתו ,שאפילו להמקילים בהפסד ממון לענין
לפני עור ,מ״מ מניעת ריווח בוודאי אסור ,כמבואר בשו״ת אבני נזר סי׳ ט״ו.

כח
ומכל האמור יש תשובה לכמה שאלות הנוגעות בדין לפני עור ,כגון אם מותר לסדר קידושין לאנשים שאינם זהירים באיסור נדה ,או אם
מותר לשדכן לזווג זווגים שלא יתנהגו עפ״י דיני תורה ,וכן לפקיד המשרת בבית ישראל פושע שמוכר נבילות וטריפות ,אם מותר להושיט
קופסאות של בשר טריפה לקונים פושעים (עי׳ בבית זבול ששקיל וטרי בזה).
וזה מקרוב נשאלתי מרופא ישראל ,אם מותר לעזור בהפלת עובר לנכרית (שלישראלית בוודאי אסור) ,וכבר נשאלה שאלה זו למהרי״ט
ח״א סי׳ צ״ו והוא ז״ל השיב ,שביש רופאים עכו״ם אחרים מותר ,משום דלא קאי בתרי עברי דנהרא .וכפי הנראה שהמהרי״ט סובר
שבעכו״ם אין איסור משום מסייע ,דאיסור מסייע יש אף בלא קאי בתרי עברי.

ועי׳ בשו״ת כת״ס יור״ד סי׳ פ״ג ,והובא בשד״ח מ״ו כלל כ״ו אות ג׳ ,שסובר דבעכו״ם אין איסור מסייע ,שאין אנו מחויבים להפרישם
מעבירה .ואולם כבר הוכיח רבנו הגר״א בסי׳ קנ״א מדברי התום׳ שבת ג׳ ,א ד״ה בבא דרישא ,שכתבו" :ואפילו אי מיירי בנכרי ובו׳ מיהו
איסור דרבנן מיהא איכא" (ועל ראי׳ זו יש להשיב וקצרתי) .וכן משמע מרש״י עבודה זרה נ״ה ,א ד״ה דורכין ,שאפילו בעכו״ם יש משום
מסייע ,עיי״ש.

אלא שמ״מ יש להתיר מטעמים אחרים שכתבתי לעיל ,אבל זה רק אם אין זה נגד חוקי הממשלה .וכל הנ״ל כתבתי להלכה ולא למעשה,
וההכרעה מסורה לגדולי ההוראה בא״י ובחו״ל.
יחיאל יעקב וויינברג
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יהוה^:
ולסנן עור לא תתן מ?ש־ל רךאתמאל’היףאמ:

סילא־תעשיו עוליבמק1פט

תפאודת צבי

סו לא ת!ג?דון ישקר ?רין לא •C-

ולפני עור .ע "ז כב א.
לא תתן מכשל.
כב ב ,מו״ק ה א,
ז א ,נדריים סב ב ,קדושין
 cה כ .עה כ .צ
בי" מ״ו ?'•א וב ,כב א .כלה
יבתי פ״ט' חולין ז ב .נדה

ויפני עור ונו׳ אני ה .,ב״ס עה ב.

עור לא תתז מכשל .ע״ז ו א.

לא־תשא סני־ד־ל ולא קזהרר o'F J״?:
אונהיום

זים הקלא ותיויוזל טאלהך אנא יי:

מ

רש "י

אין לי אלא חרש ,מנין לרנות כל אדם ? תלמוד לוננר נעמך לא תאר (שמות כג) ! אס כן למה נאחר חרש ? נזה
חרש חיוחד שהוא נח־יס ,אף כל שהואנתיים ,יצא החת שאינו נחייס (יז״כ)  :ולפני עור לא תתן מכשל .לפני
הסומא נדנר לא תתן עצה שאינה הוגנת לו ,אל תאחר מכור שדך וקח לך חיוור ,ואתה עוקף עליו ונוטלה הימנו (שם):
ויראת מאלהיך ,לפי שהדנר הזה אינו מסור לנריות לידע אם דעתו של !ה לטונה או לרעה ,ויכול להשמט ולומר
לטונה נתכוונתי ,לפיכך נאמר נו ויראת חאלהיך — המכירמחשנותץ( -עי' שם) ! וכן כל דנר המסור ללנו של אדם
העושהו ,ואין שאר הנריות מכירות נו ,נאמר נו ויראת מאלהיך (שם פסוק לג) ( :טו) לא תעשו עול במשפם.
מלמד שהדיין המקלקל את הדין קרוי עול ,שנוי ומשוקץ ,חרס ותוענה (ת״כ) ,שהעול קרוי תוענה ,שנאמר כי תוענת
ה' וגו' כל עשה עול (דנרים כה) ,והתוענה קרויה חרס ושקץ ,שנאמר ולא תניא תוענה אל ניתך והיית חרם כמהו
שקן תשקצנו וגו' (שם ז)[ ,וכתיג כל תוענת ה' אשר שנא וגו' (שם ע)]  :לא תשא פני דל .שלא תאמר ,עני
הוא זה ,והעשיר חייג לפרנסו ,אזכנו נדין ,ונמצא מתפרנס ננקיות (ת"כ) :ולא תהדר פני גדול .שלא תאמר ,עשיר
פירוש רש "ר הירש

של כסף נקי — עי׳ חושן־משפט סי׳ פח סע׳ א);
ואילו דברים שאין איש מקפיד עליהם — אין בהם
משום מילה! כגון הנוטל קנה קש מחבילה או קיסם
עץ מגדר! ואף־על־פי־כן אין ראוי לעשות כן! שכן
אם כל עוברי הדרך ינהגו כך ,תכלה החבילה
ותיהרס הגדר (חושן־משפט סי׳ שנט סע׳ א).

^!) לא־תקלל

חרש

וגו׳.

עד

כה הוזהרנו

שלא להזיק אדם בממונו להנאת עצמנו! ואילו
פסוק זה מזהיר בשני מאמרים שלא להזיק אדם
בכלל — במשמעותו הרחבה של מושג זה.
תחילה" :לא־תקלל" .אפילו במילה — שאין לה
כוח להזיק — אל תאחל לאדם שיאבד ישעו! שהרי
זו משמעות ״קללה״ — משורש "קלל" :פחת
משקלו .הן הקללה מבטאת את כל רוע ליבו של
המקלל :רק מתוך שאין לו כוח ,הוא נמנע מלהרע
לחברו .איסור "לא תקלל" הוא כללי ביותר!
והתוספת "חרש" לא באה לצמצם את היקפו ,אלא
להוסיף עליו :אפילו קללת חרש אסורה! וזאת ,אף־
על־פי שאין הוא שומע ,ונמצא ,שאין כוח בקללה
אפילו לצער אותו (עי׳ שבועות לו ע״א! רמב״ם
חל :סנהדריז פכ״ו ,ד",א) .גם מקלל עצמו הוא
בכלל האיסור (עי׳ שם).
ועוד מאמר בעל חשיבות רבת תוצאות :ולפני
עור לא תתן מכשל .עלינו להיות זהירים
במעשינו_ ובדברינר^-י־~לבל~יסכנו את שלום ריענו
מבחינה חומרית או מוסרית .לא רק סומא מבחינה
גופנית קרוי עוור! אלא כל מי שנתעוור מבחינה

רוחנית או מוסרית ,כל מי שנסתנוור מחמת תאווה
— אף הוא בכלל עוור .ולפיכך לא רק השם אבן
בדרכו של סומא ,אלא כל המשיא עצה שאינה
הוגנת (עי׳ תורת־כהנים) — המושיט דברים שאפשר
להשתמש בהם לעבירה ,כגון מושיט כוס יין לנזיר
(עי׳ פסחים כב ע״ב)! מוכר נשק לחשודים (עי׳
עבודה־זרה טו ע״ב)! מוכר בגד שאבד בו כלאים,
ונמצא מכשיל את הקונה שלא מדעתו (עי׳ שם סה
ע״ב) וכל כיוצא באלה — כל המחזיק ידי עוברי
עבירה במעשה או במחדל (רמב״ם הל׳ רוצח פי״ב
הי״ד)! המתגרה בארם ,עד שהלה שוכח את עצמו
מרוב כעס ,כגון המכה את בנו גדול (עי׳ מועד־
קטן יז ע״א! קידושין לב ע״א) — כל אלה עוברים
על איסור זה .נמצאת אומר :עלינו להיות זהירים
בכל התחום הגדול של שלומו החומרי והמוסרי
של ריענו .נקדיש לו את מלוא זהירותנו ותבונתנו
— לבל יעשה מעשים באשמתנו ,שיינזק בהם
מבחינה חומרית או מוסרית.
ויראת מ א ל ה י ך אני ה׳ .נדע ,שלא
שופט בשר ודם יביאנו במשפט על כל אלה :אלא
נראה עצמנו עומדים מול פני ה׳ ,שעיניו משוטטות
בכל .מתוך שכבודו מלא עולם ,נשגיח על עצמנו,
ונהיה זהירים לדקדק במעשינו" .והרי הדבר מסור
ללב שנאמר ויראת מאלהיך אני ה"׳ (תורת־כהנים).

( )10שני הפסוקים טו־טז מזהירים על ניצול לרעה
ועל שכחת החובה — כל מקום שאושרו וכבודו
של ריענו מסור לידינו.
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עול
תחילה אזהרה לציבור :ל א־ ת עש ו
במשפט .הציבור זכה בעמדת כוח כלפי היחידים
— בזכות מוסדות המשפט! אל תנוצל עמדה זו
לעושק ולדין שרירותי .שהרי זה כל עצמו של
״עול״ .כיחס ״און״ ל״אוך — כן יחס "עול"
של
ל״עול" .״און״ הוא ניצול לרעה של ״איון״
הגבורה והעושר! וכן "זןול" הוא ניצול לרעה של
״עול" — של העליונות והמעמד העדיף (השווה פי׳
בראשית לה ,יח! "עול" זהה עם "עלה"! מכאן
"עול" :צעיר שעודנו בורך העלייה! וכן "עלה"
משורש "עלה")" .עול במשפט" הוא ניצול לרעה של

מוסד המשפט .המשפט הוא הצדק שהוגשם בחיים
— וסדרי הדין שהותקנו על־ידי כך! הוא התכלית
העילאית של החברה ,ולהגשמתו ניתן כוח בידי
הציבור .ניצול לרעה של צורת המשפט כדי
לעוות או לענות את הדין הרי זה "עול במשפט"
(עי׳ רמב״ם הל׳ סנהדרין פ׳־כ ה״ו).
ומכאן אזהרה לכל אחד מהדיינים :לא־ תשא
פני־דל ולא תהדר פני גדול ,אלא:
בצדק תשפט עמיתך .שלושת המאמרים
האלה מזהירים על הפליית אחד מבעלי הדין .בדברים
א ,יז נאמר דרך כלל" :לא־תכירו פנים במשפט"!
פשוטו כמשמעו :אל יהיו פניהם מוכרים לכם בשעת
הדין! הווה אומר :בשעת חיקור הדין ובשעת גזר
הדין אל תשימו לב לאישיות בעלי הדין .אין לו
לדיין אלא העניין הנידון .וכך מקובל
במשפט העברי :דיין ,שאינו מכיר את בעלי הדין
— חזקה עליו שידון דין אמת! ואם הוא מכיר
אותם — ישכח מי הם .אפילו צדקת האיש ורשעתו
שעד־כה — אל יוציאו עליו שם רע או שם טוב!
אל יהא בהן כדי להשפיע על הדין .הצדיק שבצדיקים
— אפשר שאין הוא צודק במקרה הנידון! ואפילו
רשע גמור יכול להיות צודק במקרה הנידון .וכבר
אמרו כן במכילתא לשמות כג ,ו" :לא תטה משפט
אביונך בריבו — רשע וכשר עומדין לפניך בדין,
שלא תאמר הואיל ורשע הוא אטה עליו את הדין,
ת״ל לא תטה משפט אביונך בריבו ,אביון הוא
במצות" .והנה "הכרת פנים" שם היא "נשיאת פנים"
כאן .וכבר ביארנו בפי׳ שמות כג ,א ,מה משמעות
"נשא פנים" :לקבל את אישיות בעלי הדין ולצרף
אותה אל שיקולי בית הדין! להתחשב באישיות ,ולא
רק בעניין.
כאן הזהיר הכתוב שלא להתחשב במעמדם
החברתי של בעלי הדין — לא בשעת גזר הדין ולא
בשעת חיקור הדין! ואין להפלות דיניהם אפילו
מתוך כוונות טובות ,שיש להן הצדקה מחוץ לבית

הדין .הנה עשיר ועני עומדים לוין! והעני הוא
.דל" נכלם ,שירד מנכסיו (ראה פי׳ שמות כג ,ג)!
"שלא תאמר :עני הוא זה ,הואיל ואני והעשיר הזה
חייבים לפרנסו אזכנו ונמצא מתפרנס בנקיות ,לכך
•
נאמר לא תשא פני דל" (תורת־כהנים).
"ולא תהדר פני גדול"" .הדר" הוא הכבוד ר,מ
לאדם על־פי אופיו או מעמדו .והשווה" :והדרת פני
זקן" (להלן פסוק לב)" .הרי שבאו לפניך שנים
לדין ,אחד חכם גדול ואחו הדיוט ,לא תקוים לשאול
בשלומו של גדול ,ולא תסביר לו פנים ולא תכבדנו,
כדי שלא יסתתמו טענותיו של אחר! אלא אינו נפנה
לאחד מהן עד שיגמר הדין ,שנאמר :לא תהדר פני
גדול" (רמב״ם הל׳ סנהדרין פ״כ ,ה״ד) .נראה ,שגם
דברי תורת־כהנים כאן מתייחסים לכיבוד חיצוני:
"שלא תאמר עשיר הוא זה בן גדולים הוא זה ,לא

אביישנו ואראה בבושתו ,עד כמה שאני מביישו,
לכך נאמר לא תהדר פני גדול" .נראה ,שגם הרמב״ם
פירש כך את המאמר הזה; ואילו לדעת בעל קרבן־
אהרן ,הדברים אמורים כלפי הטיית משפט.
"בצדק תשפט עמיתך" הוא ההשלמה החיובית
של הדברים הקודמים" :לא תעשו עול במשפט וגו׳"
— אלא" :בצדק תשפט וגו"׳" .צדק" קרוב אל
"שדך"" ,שתק" (ראה פי׳ בראשית ו ,ט) .הצדק
הוא הרעיון המופשט של הדין .אם יוגשם בכל
מקום ,לא תקופח זכותו של כל אדם וכל דבר!
כולם יקבלו את המגיע להם! ו״סיפוק" תביעותיהם
"ישתיק" ו״ישקיט" את טענותיהם" .סדר" העול•
על־פי רעיון הצדק ״ישפות״ לו שלום — והו
המשפט (השווה פי׳ בראשית עמ׳ כט) .עתה הרעיון
האובייקטיבי של הצוק נלמד מתורת ה׳! והשופט
ישווה את הצדק לנגדו — שהוא היפוכו של העוול,
הנשלל בראשית הפסוק! בגזר דינו יגשים רק את
הצדק — בלא התחשבות במעמדם של בעלי הדין:
במידת הצדק ימוד את העומד לפניו — ובמידה זו
יסדיר את ענייניו .כל אחד מבעלי הדין יהיה בעיניו
"עמיתו" :שווה בזכויותיו .כל בעלי הדין יעמדו
״זר ,לעומת זה״ — בשורה אחת! כולם זכאים למידה
שווה של צדק .משום כך למדו מכאן בשבועות ל
ע״א שאין להפלות בין בעלי הדין אפילו בשעת
שמיעת טענותיהם" :שלא יהא אחו עומד ואחו יושב
אחו מדבר כל צרכו ואחד אומר לו קצר דבריך".
המאמר "בצדק ־תשפט-עמיחך" הוא מקור לשתי
הלכות ,הנראות סותרות זו לזו .השופט נתחייב בו
לוון על־פי הצדק המוחלט — וייקוב הדין את ההר!
ואילו מחוץ לכותלי בית הדין — ביחס להערכה
החברתית שבין אדם לחברו — למדו מכאן" :הוי דן
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א.

המצוות הכרוכות בערבות

ב.

איסור לפני־עיור בסיוע בלבד

ו .הכשלה במקום שהנכשל לא היה צריך את סיוע המכשיל
 .2חוסי :יש איסור מדרבנן לסייע
ג .דגול מרבבה :אין כלל איסור לסייע למומר

 .4ראיות שיש איסור מדאורייתא אף בסיוע בלבד

ג.

מאיסור לפני־עיור פטורים רק באונס
.1

מדוע השמיט הרמב־ם את דין "חרי עברי דנהרא"?

 .2פירוש ר״ח לביטוי "תרי עברי דנהרא"

ג" .לפני עיור־ אוסר מעשה עבירה הנעשה בסיוע
 .4המכשיל עובר על "לפני עיור• רק כשהנכשל לא יכול היה לכפותו
.5

די באיום עקיף כדי להיחשב לאונס לנידון זה

דעת רוב הראשונים :יש איסור לפנ״ע מדאורייתא גם בסיוע בלבד
 .1שאילתות ,הלכות־גרולות ,ר״ח ,רי״ף ורמב־ם

 .2רש "י
.3

אילו ראו האחרונים את פירוש ר״דו ...

 .4חומרת הסיוע לעבירה

אין איסור "לפני עיור" כשאפשר לתלות שלא ייכשל
 .1משום •דרכי שלום"

 .2אסור לגרום לזולת לחשוד שנמנעים מסיוע משום צרות עין
 .3פעולת מצוה העלולה להביא לידי הכשלה בעבירה

ו.

חובת התוכחה והפרשת הזולת מאיסור

ו .בדיבור בלבד

 .2כפיה ע״י הבאה
 .3חובת התוכחה היא כשיש סיכויים סבירים לעבירה

ז.

מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין

ו .פטור מקיום מצות תוכחה או פטור מעונש בלבד
 .2אין חובת ערבות על דברים שאינם מפורסמים ואין בהם חילול השם
 .3לדעת הרמב״ם :פטורים מתוכחה אם אין סיכוי שיישמעו לה
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ח.

;בלפי מי חלה הערבות?

ו .הקראים שבימי הרמב״ם
 .2תינוקות שנשבו

~ט—:־חילוניים" בימינו דינם כדין תינוקות שנשבו
צירוף ■חילוניים־ למנין

ו .הקראים לא צורפו משום שאינם מאמינים בחיוב מנין

 .2על ה־חילוניים־ שבימינו מקובלת חובת המנין
יא.

קבלת תלמידים מבתים ■חילוניים" לבתי־ספר דתיים
ז .תפילה קבועה — ויתור אנשי כנה״ג למען בני הנוכריות
 .2ההתמקדות בקירוב רחוקים — רווח או הפסד?

 .5הדילמה שבמילת בני נוכריות
יב.

צו השעה :לרדת אל העם

* ☆ ☆ ☆ *
א .המצוות הכרוכות בערבות
f

דרשו חכמים את הכתוב ׳וכשלו איש באחיו׳ (ויקרא כו,לז) — "אינו אומר איש באחיו אלא איש
בעון אחיו; מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה" (ספרא שם) .בגמרא הגדירו והגבילו אחריות זאת:

"התם שיש בידם למחות ולא מיחו" (שבועות לס,א) .עוד אמרו" :כל מי שאפשר למחות לאנשי
ביתו ולא מיחה — נתפס על אנשי ביתו; באנשי עירו — נתפס על אנשי עירו; בכל העולם כולו —
נתפס על כל העולם כולו" (שבת נד,ב) .מהמשך הגמרא שם מוכח שמשמעות הביטוי "כל העולם
כולו" אינו כפשוטו ,שהרי איתאשם" :אמר רב פפא :והני דבי ריש גלותא נתפסו על כוליעלמא".
על פי זה פירש רש״י ז״ל :״בכל העולם כולו — בכל ישראל ,כגון מלך ונשיא ,שאפשר לו למחות,

שיראין מפניו ומקיימין דבריו ".כך מוכח גם מן הרמב״ם בהלכות דעות (ו,ח) ,שהביא מימרא זו

בהקשר למעות תוכחה ,והרי מצוה זו נצטוינו בה לישראל דוקא .אף שינה רבינו הגדול מלשון
הגמרא הנ״ל ,וניסח הדברים כך :״וכל שאפשר בידו למחות ואינו ממחה — הוא נתפש בעון אלו

כולם שאפשר לו למחות בהן ".בכך לא הוערך להביא לשון "כל העולם כולו" שהוא עלול

להטעות .הרי נתבאר ,שלכך נתפש מי שאינו מוחה — מפני הערבות ,שנאמר ׳וכשלו איש באחיו׳.
•צות זו ,לא לחובה בלבד אמורה ,כי אם גם לזכות" .תני אהבה בריהדרבי זירא :כל הברכות
כוק^ -אף על פי שיעא ,מועיא״ (ראש השנה כט,א) ,ופירש רש״י ז״ל" :שהרי כל ישראל ערבין זה

בזה למעוות ".הריטב״א ז״ל פירש יותר" :שאף על פי שהמעוות מוטלות על כל אחד ,הרי כל
ישראל ערבין זה לזה ,וכולם כגוף אחד ,וכערב הפורע חוב חבירו".

ניתן לומר שערבות זו מוגדרת בקבועה של מעוות שכללן הרמב״ם בהלכות דעות ,וניסח אותן
במנין המעוות בהקדמה למשנה תורה כך:

עשה רו — לאהוב כל אדם מבני ברית שנאמר ׳ואהבת לרעך כמוך׳ (ויקרא יט,יח).
ל״ת שב — שלא לשנוא בלב שנאמר ׳לא תשנא את אחיך בלבבך■ (ויקרא יט,יז).
עשה רה — להוכיח החוטא שנאמר ־הוכח תוכיח את עמיתך׳ (שם).

כל ישראל ערבי□ זה בזה

ועליהן יש,להוסיף עוד אזהרה שהיקפה רחב יותר ,והיא מתייחסת גם מעבר לעם ישראל הכלול

יץ{

בערבות ,והיא (ל״ת רצט) :שלא להכשיל תם בדרך ,שנאמר ׳ולפני עור לא תתן מכשל' (ויקרא
____^>-0
יעיד).
הואיל ואזהרת ׳לפני עור לא תתן מכשול׳ היקפה רחבה מכולן ,נדון בה לראשונה.

ב .איסור לפני־עיור בסיוע בלבד
.1

הכשלה במקום שהנכשל לא היה עריך את סיוע המכשיל

אזהרת ׳לפני עור• אוסרת עלינו להכשיל בן נח בדברים האסורים עליו ,כמו שנאסר עלינו

להכשיל ישראל .זה מפורש בברייתא (פסחים כעב)" :רבי נתן אומר :מנין שלא יושיט אדם כוס יין
לנזיר ,ואבר מן החי לבן נח? תלמוד לומר :׳ולפני עור לא תתן מכשל׳ ".בישראל ,שנצטוינו לאהבו,
ברור שחייבים אנו לחפש טובתו ,ולא כל שכן שלא לגרום לו רעה ,ואף לא רעה רוחנית הבאה על

ידי מעשה עבירה .אבל גם בבן נח ,אף שאין מצות אהבה ,מכל מקום אסור להכשילו ולהרע לו,
שה׳ "מעניש על כל מעשה רע שעושה האדם ,ואף על פי שלא הוזהר עליו על ירי נביא ,כי הוא
מוזהר עליו באופי הטבעי .כלומר האזהרה מלעשוק ולעשות עול" (מורה־נבוכים ג,יז).
מה הם התנאים שבהם חלה אזהרת ׳לפני עור•? נציע תחלה את הסוגיא בעבודה זרה ו,א,

שהיא היסוד לכל הדיונים בשאלה זו .הסוגיא עוסקת באיסור משא ומתן עם עובדי עבודה זרה
לפני אידיהן ,וחוקרת על סיבת האיסור1:
איבעיא להו :משום הרווחה — דרווח ,ואזיל ומודה לעבודה זרה ,ועבר ישראל משום
׳לא ישמע על פיך׳ — או רלמא משום ׳ולפני עור לא תתן מכשול׳ — דמזבין לו בהמה
ומקריבה לעבודה זרה ,ובני נח נצטוו עליה ,דהיא אחת משבע מצוות?

למאי נפקא מינה?

דאית ליה בהמה לדיריה — לגוי להקריב ,ואי לא מזבין ליה ישראל אפילו הכי פלח ליה
בדידיה .אי אמרת משום הרווחה ,הא קא מרווח ליה; אי אמרת משום ׳לפני עור לא תתן

מכשל׳ ,הא אית ליה לדידיה.

וכי אית ליה לא עבר משום ׳לפני עור לא תתן מכשל׳? והתניא :אמר רבי נתן :מנין שלא
יושיט אדם כוס יין לנזיר ,שמא יבוא לשתותו ,ואבר מן החי לבני נח ,לפי שנאסר להן
דכתיב ׳אך בשר וגו"? תלמוד לומר :׳ולפני עור לא תתן מכשל׳ .והאהכאדכי לאיהבינן

ליה שקלי איהו ,וקעבר משום ׳לפני עור לא תתן מכשל׳?
הכא במאי עסקינן ,דקאי בתרי עברי נהרא — גוי מצד זה וישראל מצר זה ,דאי לא יהיב
ליה לא מצי שקיל.

דיקא נמי ,דקתני "לא יושיט" ,ולא קתני "לא יתן" .שמע מינה.
 .2תוס׳ :יש איסור מדרבנן לסייע

התוספות (שם ד״ה מנין; שבת ג,א ד״ה בבא :חגיגה יג,א ד״ה אין; ועוד) מסבירים ,שאם יש לו

ו.

לשק הגמרא באותיות בולטות ,עם פירוש רש־י ז־ל באותיות רגילות.
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לגוי בהמה משלו ,או אבר מן החי משלו ,אין הישראל עובר על ■לפני עור׳ אם מובו"^עוד בהמה,
או נותן לו אבר מן החי .ולא עור ,אלא אפילו אין לו עדיין אלא יכול ליקה לו אחר — "דהכא מיירי
בכי האי גוונא ,דאפילו אם לא היה נותנו בידו ,היה יבול ליטלו ,דהשתא ליכא משום ׳ולפני עור לא

תתן מכשל׳ ".אין המסייע עובר $זלא במקום "רקיימי בתרי עברי דנהרא ,ולא היה יכול ליטלו אם
לא הושיט לוי• (לשון הרא״ש ז״ל שבת פ״א סי׳ א) .אולם אף שאיסור מן התורה אין כאן" ,מכל

מקום איסורא דרבנן איכא ,דאפילו קטן אוכל נבילות — בית דין מצווין להפרישו; כל שכן גדול
שלא יסייע לו" (הרא״ש שם) .והסביר בשו״ת חת״ם סופר (יו״ד סי׳ יט)" :דוקא לישראל מצוה

לאפרושי מאיסורא ,דבל ישראל ערבים זה בזה ,מה שאין כן לנכרים — אפילו מאי דאסור נמי
לרידהו ,מכל מקום אין כאן ערבות .והיכי דלא שייך ׳לפני עור׳ אין מצוה להפרישם".

על פי התוספות כתב הרמ״א ז״ל (יו״ד קנא,ד)" :יש אומרים :הא דאסור למכור להם דברים
השייכים לעבודתה ,היינו דוקא אם אין להם אחרים כיוצא בו ,או שלא יובלו לקנות במקום אחר.

ינבל אם יכולים לקנות במקום אחר — מותר למכור להם כל דבר ".זאת אומרת ,אפילו ברור לנו

טהם ישתמשו בדברים אלה שאנו מוכרים להם לעךודה זרה ,הואיל ואין אנו יכולים למנוע מהם

שיעבדוה בדברים כאלה ,שהרי יכולים לקנות כאלה במקום אחר — אין כאן לפני עור.
.5

דגול מרבבה :אין כלל איסור לסייע למומר

את האיסור דרבנן לאפרושי מאיסורא צמצם הש״ך עוד יותר .לא רק גוי אין חייב להפרישו

מאיסורא ,הוא הדין גם "ישראל מומר שאינו חייב להפרישו" (יו״ד קנא ס״ק ו) .עמד עליו בדגול
מרבבה שם" :הא ודאי שישראל מומר ,אף על פי שחטא ישראל הוא ,ואם כן מה בינו לשאר
ישראל לעמן להפרישו מעבירה? אבל נראה לענ״ד כוונת הש״ך ,דאף בישראל אין מצווין
להפרישו ,כי אם כשעובר בשוגג ,ויש ביד איש אחר להפרישו — חייב להפרישו .וכמו בקטן אוכל
נבילות ,שהקטן שוגג הוא  ...אבל בישראל דרוצה לעבור במזיד על איזה עבירה ,אפילו אינו מומר
גמור ,אין ישראל אחר מצווה להפרישו לדעת הש״ך .ומומר דנקט הש״ך ,הוא משום דהפוסקים
במומר דברו ,ומומר מסתמא מזיד הוא .ועור ,דכל עובר עבירה במזיד יקרא מומר לאותו דבר".
מעתה גם בישראל העובר עבירה במזיד ,אין איסור לסייע לו ,אלא אם כן בלי הסיוע הזה לא

יוכל לבצע זממו ,וכגון בתרי עברי דנהרא .אבל אם יכול לעבור האיסור גם בלי הסיוע — לא בלבד

'שאין כאן ׳לפני עור׳ דאורייתא ,אלא שגם איסור דרבנן אין בזה .אמנם מסקנה מרחיקה־לכת זו
עוררה דיונים רחבים באחרונים ורבים חולקים ,אולם לכאורה אם דעת התוספות בתרי עברי

ן^זרא היא מוסכמת ,יש מקום למסקנתו של הדגול מרבבה.
.4

ראיות שיש איסור מדאורייתא אף בסיוע בלבד

ברם יש שהקשו קושיות חמורות על שיטת התוספות הנ״ל ,ואציין כאן בקצרה כמה מקושיות
אלה מסוגיות שונות (ע׳׳פ[ביאור הגר״א יו״ד קנא אות ח^יעוד):

א.

נדרים סב,ב" :רב אשי הוה ליה ההוא אבא (=יער) .זבניה לבי נורא (מכרו לעוברי האש,
שמציתין את האור בבית עבודה זרה שלהן) .אמר ליה רבינא לרב אשי :האיכא ־לפני עור לא
תתן מכשל׳? אמר ליה :רוב עצים להסקה נינהו(וכמוכר להסקה דמי ולא לעבודה זרה) ".וכי

לא היו עצים בעולם לקנות חוץ מאלה ,ואיך עלה על דעתו של רבינא להקשות?

כל ישראל ערבים זה בזה
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עבודה זרה טו,ב :״רבה זבין ההוא חמרא לישראל החשוד למכור לגוי .אמר ליה אביי :מאי
טעמא עבד מר הכי? אמר ליה :אנא לישראל זביני .אמר ליה :והא אזיל ומזבין לגוי? (השיב

לו ):לגוי קא מזבין ,לישראל לא קא מזבין?! (בהמיה .הלכך תלינן בישראל)"
גר שם :״אין מוכרין להם ,לא”זייןולא כליזיין; ואין משחיזין להן את הזיין; ואין מוכרין להם ,לא

סדן ולא קולרין ולא כבלים ולא שלשלאות של ברזל ".דוחק גדול הוא להעמיד שמדובר רק

באופן שלא היה חמור אחר לקנות ,וכן כלי זיין.

ד.

עבודה זרה כב,א" :אין מעמידין בהמה בפונדקאות של גוים ,מפני שחשודין על הרביעה".
פירש רש״י :״ובני נח נאסרו בה  ...ויש כאן ׳לפני עור לא תתן מכשל׳ ".קשה להעלות על

הדעת שבפונדק לא תימצא עוד בהמה של גוי המצויה לו .ואפילו תאמר ,שלא כרש״י ,שאין
זה אלא איסור דרבנן ,על כל פגים ,למה גזרו — הלא אין ערבות?

ה.

מועד קטן ה,א :״אמר רבי שמעון בן פזי :רמז לציון קברות מן התורה מנין? ...אביי אמר:

מהכא — ׳ולפני עור לא תתן מכשל.,״ במיוחס לרש״י פירש" :כלומר ,עשו דבר על הטומאה
שלא יהו נכשלים בה נושאי תרומה וטהרות ".והשווה לר׳ שלמה בן היתום בפירוש אחרון,

שאין זה רמז בלבד ,כי אם נכלל בפשטיה דקרא ,״כדאמרנא שום מכשול סתם ,מכל דבר —
בין בסחורה ,בין בטומאה" (ראה תוס׳ ד״ה הא וד״ה רב) .הרי שחייבין גם להסיר מכשול ,ולא

רק להמנע מלסייע לעבירה .אם נאמר שאפילו בסיוע ממש אין אלא אסור דרבנן ,איך ניתן
ללמוד מ׳לפני עור׳ ציון קברות דאורייתא?

חולין ז,ב ,שהיו לו לרבי פרדות לבנות ,ואמר שימכור אותן .אמר לו רבי פנחס בן יאיר :׳ולפני
עור לא תתן מכשל׳ .והרי מי שרוצה לקנות פרדות לבנות ,בודאי ישנן כאלה גם אצל אחרים.

ו.

ג .מאיסור לפני־עיור פטורים רק באונס
 .1מדתי השמיט הרכזב־ם את דין "תרי עברי דנהרא"?

י יש מן האחרונים 2שתמהו על הרמב״ם :למה השמיט חילוק יסודי זה בדין ׳לפני עור׳ ,שאינו

עובר אלא בתרי עברי דנהרא? אף על פי שמנה את האזהרה עצמה בכותרת להלכות רוצח
ושמירת נפש ,מתייחס רבינו בהרבה מקומות למצות ׳לפני עור׳ ,וכדאי לצטט כמה מהם כדי
להבהיר את דעתו:
א.

פירוש המשנה שביעית ה,ו :יאמר ה׳ ׳ולפני עור לא תתן מכשל׳ .הכוונה בזה ,שמי שעוורה
אותו התאוה והדעות הרעות — אל תעזרהועל עורוגו ותוסיף להתעותו .ולפיכך אסור לסייע

לעבריינים בעשיית העבירות ,ולא לגרום למה שיביאם לכך ,אלא נעשה בהיפך".
ב.

פיהמ״ש תרומות ו,ג" :הכלל אצלינו ׳אין שליח לדבר עבירה׳ ,והעושה את העבירה בעצמו

הוא שמענישין אותו בית דין .והמתעהו ומביא אותו לידי מכשול ,או שצוהו על העבירה ,או

שסייעו עליה באיזה סיוע שהוא ,אפילו בדיבור מועט — נענש בידי שמים כפי ערך מה שעשה
בסייעו או בהוקישו את הכירו ...עובר הוא על מה שאמר ה׳ ׳ולפני עור לא תתן מכשולי ,אם

.2

ראה למשל מנוזת־וזינוך רלב,ג :שרי־חמד כללים מערכת ואו כו,יז.
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גרם לעבירה; או שעובר על דבר ה׳ ׳אל תשת ידך עם רשע׳ ,אם סייע לחוטא ".ראה גם

פיהמ״ש דמאי ג,ב וה; כיב; עבודה זרה א,ז.
ג.

ספר המצוות ל״ת רצט; ־האזהרה שהוזהרנו מלהכשיל זה את זה בסברא .והוא ,שאם ישאלך

עצה בדבר שאינו בקי בו ,הרי יבאה האזהרה מלהטעותו ומלרמותו ,אלא תורהו על הדבר
שאתה בדעה שהוא נכון .והוא אמרו יתעלה; ׳ולפני עור לא תתן מכשל׳ .ולשון ספרי (לפנינו

 ,בספרא שם) :׳ולפני סומה בדבר .היה נוטל ממך עצה ,אל תתן לו עצה שאינה הוגנת לו.׳ ולאו
זה ,אמרו שהוא כולל גם מי שמסייע לרבר עבירה או גורמה ,לפי שהוא בא לאותו האדם

שסמאה התאוה את ראייתו ונעשה עור ,ועוזרו בתעייתו ,או יכין לו סבות מריו .ועל דרך זו

אמרו על המלוה ברבית והלווה ברבית ,ששניהם יחד עוברים משום ׳ולפני עור לא תתן
מכשל׳ ,לפי שכל אחד מהם עזר לחבירו ,והכשיר לו פעולת העבירה .ודברים רבים מסוג זה

אומרים בהם; עובר משום ׳ולפני עור לא תתן מכשל׳ ".ראה גם לא תעשה רלו.
הלכות עבודה זרה ט,ח" :כשם שאין מוכרין לגוים דברים שמחזקין בהן ידיהן לעבודה זרה,

כך אין מוכרין להם דבר שיש בו נזק לרבים וכו׳ ".והשווה גם הלכות ביכורים ח,יג וכן הלכות
שמיטה ויובל ח,א ,שמזכיר חיזוק ידי עוברי עבירה .אבל מונח זה מגדירו כשווה למבשיל עור
כמו שמתבאר מן המקבילה בהלכות רוצח (וכן מעוד מקורות דלהלן).

הלכות רוצח יב,יב־יד; ״אסור למכור לגוים כל כלי המלחמה ,ואין משחיזין להם את הזיין...
וכשם שאסרו למכור לגוי ,כך אסרו למכור לישראל שמוכר לגוי ...כל שאסור למכור לגוי
אסור למכור לישראל שהוא לסטים ,מפני שנמצא מחזק ידי עובר עבירה ומכשילו .וכן כל

המכשיל עיור בדבר ,והשיאו עצה שאינה הוגנת ,או שחיזק ידי עוברי עבירה ,שהוא עיור ואינו
רואה דרך האמת מפני תאות לבו — הרי זה עובר בלא תעשה ,שנאמר ׳ולפני עור לא תתן
מכשל׳".

ו.

ז.

הלכות איסורי ביאה כב,ה־ו :״אין מוסרין תינוק ישראלי לגוי ללמדו ספר  ...מפני שכולן
חשודין על משכב זכור .ואין מוסרין בהמה חיה ועוף לרועה גוי ...מפני שכולן חשודין על

הרבעת בהמה .וכבר ביארנו שהן אסורין בזכור ובהמה ,ונאמר ׳ולפני עור לא תתן מכשל׳".
הלכות כלאים י,לא :״המלביש את חבירו כלאים ,אם היה הלובש מזיר — הלובש לוקה,
והמלביש עובר משום ׳ולפני עור לא תתן מכשל׳".

הלכות נזירות ה,ב :״המטמא את הנזיר ,אם היה הנזיר מזיר — הנזירלוקה ,וזה שטמאועובר

משום ׳ולפני עור לא תתן מכשל׳ ".ראה רדב״ז שם ,שמעמידו דקאי בתרי עברי דגהרא .והוא
תמוה ,שאם כן עיקר חסר מן הספר.
הלכות גזלה ואבדה ה,א" :אסור לקנות דבר הגזול מן הגזלן ,ואסור לסעדו על שינויו כדי

שיקנהו ,שכל העושה דברים אלו וביוצא בהן מחזק ידי עוברי עבירה ,ועובר על ׳ולפני עור לא

תתן מכשל׳".
הלכות חובל ומזיק ה,יג :״האומר לחבירו ,שבר כליו של פלוני על מנת שאתה פטור; ועשה
— הרי זה חייב לשלם  ...הרי זה האומר לו שותפו בעוון ורשע הוא ,שהרי הכשיל עיור ,וחיזק
ידי עוברי עבירה".
f
יא ,הלכות מלוה ולוה ב,ז :״אסור לאדם להלוות מעותיו בלא עדים  ...וכל המלוה בלא עדים

עובר משום ׳ולפני עור לא תתן מכשל׳ וכו׳".

בל ישראל ערבי□ זה בזה
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יב .הלכות מלוה ולוה ד,ב :״כדרך שאסור להלוות ,כך אסור ללוות ברבית ...הא למדת שהמלוה
ברבית עובר על ששה לאוין ...׳ולפני עור לא תתן מכשל; ,והלווה עובר בשנים — ’לאתשיך
לאחיך׳ ,׳ולפני עור לא תתן מכשל׳ ...וכל מי שהיה סרסור בין שניהם או שסייע אחד מהן או
הורהו~ —’עובר משום ׳לפני עור לא תתן מכשל"/

יג.

הלכות אבל ג,ה :״המטמא את הכהן ,אם היו שניהם מזידין — הרי הכהן לוקה ,וזה שטמאו

עובר על ׳ולפני עור לא תתן מכשל׳ ".אף כאן פירש הרדב״ז ,שמדובר בתרי עברי דנהרא ,אבל
אין רמז לכך בדברי הרמב״ם.
הרי שפתי רבנו הגדול ברור מללו ,ש״אפילו בדיבור מועט" עובר על אזהרת ■לפני עור׳ ,ולא

הזכיר בשום מקום מגבלה של תרי עברי דנהרא ,וכמשמעות פשוטן של הגמרות שהובאו לעיל
שאין חילוק כזה; ואף מרן בכסף־משנה לא העיר על כך .הלא דבר הוא! אלא שאם נאמר שאין
כאן השמטה ,כי אם שלדעת רבינו אין חילוק בין סיוע אשר בלעדו לא תתבצע העבירה לבין סיוע

כלשהו ,ובכל אופן עובר המסייע על לאו מן התורה ,צריך להסביר אם דחה הסוגיא בעבודה זרה
הנ״ל ,ואם דחה — למה דחאה?
 .2פירוש ר־דו לביטוי "תרי עברי דנהרא•

כבר כתבתי בתשובה (הדרום ,תשרי תש״ל עמי  ,)62וכן ביארתי ביד־פשוטה (הלכות עבודה זרה
ט,ח) שדברי רבינו יסודתם בהררי קדש ,בקבלת הגאונים .כבר עמד על כך הר״ן (בחידושיו לעבודה

זרה ו ד״ה איבעיא) ,שהגאונים והרי״ף והרמב״ם כולם השמיטו את הבעיא שנשאלה בסוגיא
בעבודה זרה הנ״ל :האם האיסור לשאת ולתת עם הגוים לפני אידיהן הוא משום הרווחה או משום
׳לפני עור׳? ממילא גם לא הביאו להלכה את הנפקא־מינה בין שני הטעמים האלה — כלומר ,אם
יש לו בהמה משלו .ואף לא חילקו בכל שאר מסייע לעוברי עבירה בין סיוע שבלעדיו אין העבירה
יכולה להתבצע אם לאו.
הטעם לכך מפורש יוצא מפירוש רבינו חננאל על הסוגיא .פירושו של רבינו חננאל לא היה ידוע

לאחרונים ,כי הודפס לראשונה מכ״י בש״ס וילנא .לפיו כל הסוגיא מתפרשת באופן אחר .כדי
להבהיר את הדברים ,אעתיק את הגמרא עוד פעם מול לשונו של רבינו חננאל ,ובכך בע״ה נעמוד

על פירושו הוא בסוגיא:

איבעיא להו :משום הרווחה ,או דלמא משום ולפני עור לא תתן מכשול? למאי נפקא
מינה? דאית ליה בהמה לדיריה — אי אמרת משום הרווחה ,הא קא מרווח ליה; אי

אמרת משום לפני עור לא תתן מכשול ,הא אית ליה לדידיה .וכי אית ליה לא עבר משום
לפני עור לא תתן מכשול? והא תניא" :אמר רבי נתן; מנין שלא יושיט אדם כוס של יין
לנזיר ואבר מן החי לבני נח? תלמוד לומר :ולפני עור לא תתן מכשול ".והא הכאדכי לא
יהבינן ליה שקלי איהו ,וקעבר משום לפני עור לא תתן מכשול? הכא במאי עסקינן ,דקאי
בתרי עברי נהרא .דיקא נמי דקתני "לא יושיט" ,ולא קתני "לא יתן" .שמע מינה.
והא לך לשונו של רבינו חננאל ז״ל:
איבעיא להו :איסורא דלמיהב ומישקל בהדיה — משום דלא תרויח ליה ,ואע״ג דאית
ליה בהמה לדידיה ,כיון דמוספת ליה ומרוחת ליה אסור; או דלמא משום ולפני עור לא

תתן מכשול? ואוקימנא ,כגון שהנהר מפסיק ביניהם ,ואינו יכול לכפותו וליטול ממנו
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בעל כרחו ,הוא דעובר .ודייקינן מדקתני ״לא יושיט״ ,ולא קתני ״לא יתן״.
הנהר מפסיק ביניהן .שמע מינה.
יש לעמוד על כמה נקודות בניסוחו של רבינו חננאל:

! 1מינה ,כי

א .הוא אינו מעתיק את כל הפיסקא" :והא הבא דכי לא יהבינן ליה שקיל ליה איהו וקא עבר
משום ולפני עור לא תתן מכשול" .ראוי לציין שפיסקה זו אינה מופיעה גם ברש״י .אלא שיתכן

שהם לא ראו צורך לפרשה ,ולפיכך לא העתיקוה .ברם גם בכ״י מינכן (דק״ס) פיסקה זו ליתא.
ב .האוקימתא "דקאי בתרי עברי נהרא" מופיעה בעוד שני מקומות בש״ס .האחת בבא קמא
קיז,א ,שם מדובר על אחד שאנסוהו גויים להראות ממון חבירו ,ופסק רב אשי שאם כבר העמיד
את הגוי האנס על הממון ,והגוי יכול לקחתו בעצמו ,אפילו נשא ונתן המוסר ביד — פטור ,שרואין
את הממון באילו כבר ״מיקלי קלייה״ — כלומר :כבר אבד משעה שהגוי עמד שם — והואיל

והראה באונס ,הרי המוסר פטור .הקשה רבי אבהו לרב אשי מברייתא" :אמר לו אנס ,הושיט לי
פקיע עמיר זה או אשכול ענבים זה :והושיט לו — חייב" ,ואע״ג שמוכח רקאי הגוי על גבי הממון,
£הרי אומר פקיע זה ואשכול זה — הואיל ונשא ונתן ביד חייב .ותירצו" :הכא במאי עסקינן ,כגון
דקאי בתרי עברי נהרא .דיקא נמי דקתני הושיט ,ולא תני תן .שמע מינה".

ראה במלחמת להרמב״ן ובשלטי־גבורים על הרי״ף (בבא קמא שם רמז רכב) ,שהביאו בשם
הר״רו ,שמפרש (כמו בעבודה זרה הנ״ל) שעכשיו אין האנס יכול לכפותו לישראל ,הואיל והנהר
מפריד ביניהם5.

וראה גם סנהדרין עב,ב גבי רודף שצריך להתרות בו ,והעמידו "דקאי בתרי עיברי דנהרא ,דלא
מצי אצוליה" .והואיל ואין העדים יכולים להציל את הנרדף בנפשו של רודף ,על כל פנים מתרים
בו ,כדי שיוכלו להעיד עליו בבית דין לאחר זמן .אף שלא זכינו לאורו של רבינו חננאל לסוגיא
ההיא ,מכל מקום לכולי עלמא הפירוש שם הוא ,שהעדים אינם יכולים להכריח את הרודף
ולהכות בו כדי שיניח את הנרד! /הואיל והנהר מפריד ביניהם.

העולה מכל זה הוא ,שפירושו של רבינו חננאל בעבודה זרה הוא בשיטה אחת עם פירושו בבבא
קמא ,וכן עם הפירוש המתחייב בסנהדרין .לפירוש התוספות ,הפסקת הנהר היא הגורמת לכך
שבלי הסיוע לא תוכל העבירה להתבצע .בניגוד לכך ,לפי רבינו חננאל הפסקת הנהר היא הגורמת
למסייע לפעול מרצונו בלא כפייה.

• .5לפני עיור־ אוסר מעשה עבירה הנעשה בסיוע

ראינו ,שהתוספות מפרשים "אית ליה לדידיה" ,שהגוי יקריב בהמה לעבודה זרה מכל מקום,
1רי יש לו כבר בהמה לתקרובת ,או שיכול לקנות בהמה לשם כך אצל אחרים .אין עוברים על
׳לפני עור ,אלא אם כן ניתן למנוע את העבירה לגמרי ,כלומר :שלא ימצא להקריב שום בהמה.

אבל אם אתה לא תתן לו ,ובכל זאת יוכל למלא זממו לעבוד עבודה זרה בבהמה אחרת — אין
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הרי־ף ,שחולק בדין על רבינו חננאל ,אף הוא מודה לפירוש זה ,אלא שלדעתו חייב אע־ג דאניס ליה בחר הכי .כי
לדעתו •לא שנא אנסוהו והלך הוא והביא ,ולא שנא אנסוהו להביא והביא״ — הבל נחשב אונס ,ואעפ״ב חייב.
ראה בנימוקי יוסף ובהגהות מא־י שם.

ף

כאן ׳לפני עור־ .רק כע^,ז עומד מער אחד של הנהר ,והאיסור הוא מצד שני ,והוא אינו יכול

להשיגו בעעמו — אז אתה עובר על ׳לפני עור׳ ,אם אתה נותן לו .המכשיל הוא זה שמאפשר את
מעשה העבירה ,ובלעדיו לא תוכל העבירה להתבעע.
וראה בפירוש הראב״ד על עבודה זרה שיצא מכ״י (מהדורת ר״א סופר ניו יורק תשכ״א)

שהתלבט בפירוש זה:
מיהו קשה לי :אף על גב ראית ליה בהמה לדידיה ,אמאי מותר? ניחוש שמא לא היה

רוצה להקריבה ,לפי שלא היה רועה לעמוד בלא בהמה; ואי לא היתה לו אלא אחת ,לא

היה מקריבה ולא שוחטה כלל; ועכשו לקח זו האחרת להקריבה? ועור ,שמא לקחה
להקריב את שתיהן ,ונמצא מרבה בעבודת ע״ז על ידינו ,ואיכא ׳לפני עור׳? וגבי נזיר נמי,

היכא דאית ליה כוס אחד של יין ,מהיכי תיתי שיהא מותר לתת לו עוד כוס אחר של יין,
ונמצא מרבה באסור על ידינו?
אבל יתכן לפרש את הגמרא אחרת .העיקר ב׳לפני עור׳ הוא לא "האם הלה יעבור עבירה בין
אם אתה מסייע לו בין אם לאו" ,אלא "האם הלה יעבור עבירה וישתמש בסיוע שלך במעשה
העבירה״ .כשיש לו לעבריין כל מה שנדרש לעשות העבירה — כגון גוי שיש לו בהמה להקריב,

והוא קונה עכשיו בהמה נוספת — אם יש חשש שישתמש בבהמה שלך לעבודה זרה במקום או
בנוסף על הבהמה שיש לו כבר — אתה מכשילו ,שהרי ישתמש בבהמה שלך לעבירה .אף על פי
שאין אתה יכול למנעו מלעבור מכל וכל ,אם אתה יכול למנעו מלהשתמש בסיוע שלך לעבירה
— אתה חייב לעשות כך .כשהגמרא אומרת שאין ׳לפני עור־ ב״אית ליה לדידיה" ,הכוונה היא
שאם יש לתלות שהוא לא ישתמש בשלך לעבירה ,כי כבר יש לו מספיק משלו — אז אין אתה

מכשילו .אבל אם לא מסתבר שמה שאתה מספק לו לא ישמש לו לאיסור — זה לא נקרא "אית
ליה לדידיה".
 .4המכשיל עובר על "לפני עיור■ רק כשהנכשל לא יכול היה לכפותו

מעתה ,זהו פירוש הסוגיא על פי ביאורו של רבינו חננאל :הגמרא ידעה ,שאין הישראל עובר על
לפני עור ,אם יש לו לגוי בהמה משלו ,ואין לו צורך כלל בבהמתו של הישראל לעבודה זרה.
ממילא יש חילוק בין משום הרווחה לבין משום לפני עור ,כי את הבהמה של ישראל הוא קונה לא

לתקרובת ,כי אם כדי להרוויח בה ,ובגלל הריווח שיהיה לו יבוא להודות לעבודה זרה ,שהמציאה

לו עסק רווחי .הגמרא מקשה מן הברייתא דרבי נתן ,בה מבואר שעובר על לפני עור ביין ובאבר מן
החי ,ומשמע שבכל אופן אסור ,ולעולם צריך לחוש שמא יבוא לאכלו .כלומר :אין לקיים את

ההוה־אמינא שיש מקרים שאם יש לו משלו אינו עובר המסייעו .מתרצת הגמרא :לעולם אם יש

לתלות שלא יבוא לאכול האיסור ,אלא ישתמש בו לצורך היתר — מותר לתת לו .אמנם בברייתא
מדובר באופן שיש חשש סביר שהגוי רוצה לאכול את האיסור .אף על פי כן ,כשהגוי עומד אצלו,
ויכול הגוי לכפותו לישראל ליתן לו את האבר מן החי — כמו במקבילה בבבא קמא הנ״ל — ברור
שאין הישראל עובר על ׳לפני עור׳ .שהרי ׳לפני עור׳ ישנו רק אם ניתן למנוע מן העבריין שישתמש
בשלך .אם לא ניתן למנוע ממנו שימוש כזה — איזו תועלת יש לו מן הסיוע שלך? אם האנס יכול

לקחת את שלך בעל כרחך ,הרי גם מה שהוא שלך כבר נחשב שאית ליה בדידיה ,ואתה אינך
מוסיף לו כלום .אבל הברייתא מדברת באופן שהנהר מפריד ביניהם .וזה מוכח משינוי הלשון —

הרב נחום אליעזר רבינוביץ
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שנקט התנא "יושיט" ,ולא נקט ■ייתן" .הברייתא משמיעתנו ,כי בכל מקרה שהגוי "אינו יכול לכפותו

וליטול ממנו בעל כרתו ,הוא דעובר ".כלומר :אפילו הגוי הזה ידוע כאנס ,ואף מאיים עליו ,מכל

מקום אם עתה אינו יכול לכפותו ,שהרי הנהר מפריד ביניהם — המושיט לו עובר.

פירוש זה עולה יפה בתוספתא דמאי ב,כג:
היה נדור מן הככר ,ואמר לו :תן לי ואוכלנו — ...לא יתן לו ,שאין מאכילין את האדם

את האסור לו .כיוצא בו ,לא יושיט ישראל אבר מן החי לבני נח ,ולא כוס יין לנזיר ,שאין
מאכילין את האדם דבר האסור לו.
ראה ביאור הגר״א ז״ל (או״ה סוף סי־ תריב) שפירש צריכותא לכל בבא .ברישא אסור ליתן לו דוקא
כשהוא מחזר אחרי הדבר האסור ,ואומר" :תן לי ואוכלנו" .אבל "ישראל שאמר ,הושיט לי נבלה
או חזיר או שום איסור ,אין לחושדו מלהושיט לו ".לפיכך נקט התנא בסיפא אבר מן החי לבן נח,
})הכל אוכלים בשר ומסתמא רוצה לאכלו .וכן "נקט כוס יין לנזיר ,משום דמסתמא למישתי קא

בעי ליה ,כיון דכולי עלמא חמרא שתו ,ושמא שכת גזירתו" (לשון התוספות עבודה זרה ו,ב ד״ה
מנין) .אלא שלכאורה למה צריך להשמיענו גם נזיר וגם גוי ,שאם הנזיר הוא חשוד ,כל שכן הגוי?

לכך יש לומר ,שיש חידוש בגוי שאין בנזיר ,והוא :אם הגוי הוא אנס ,ועומד אצלו ויכול לאנסו —
אינו עובר; אבל בתרי עברי נהרא — "כגון שהנהר מפסיק ביניהם ,ואינו יכול לכפותו וליטול ממנו
בעל כרתו — הוא דעובר ".ולכך שינה התנא בלשונו ,ושנה לנו בסיפא לשון "יושיט" ,בניגוד ללשון

הרישא "יתן".
 .5די באיום עקיף כדי להיחשב לאונס לנידון זה

ברם לכאורה יש לשאול :האם העובדה שהגוי יכול לכפותו מספיקה שנחשיבו כאילו אונסו
כבר)לישראל? האם אין צורך באיום גלוי וישיר מצר האנס ,כגון שיאמר :הושט לי ,ואם לאו אכה
אותך או אהרוג אותך?

דבר זה מפורש בשני מקומות בגמרא .מסופר בנדרים כב,א ,שכאשר עלה עולא לארץ ישראל

נתלוו אליו שני בני חוזאי .השנים התקוטטו ,ואחד הרג את השני .״אמר ליה לעולא :יאות עבדי?
אמר ליה :אין ,ופרע ליה בית השחיטה (ונתיירא לומר לו שלא עשה יפה ,שמא יהרגנו) .כי אתא
לקמיה דר■ יוחנן ,אמר ליה :דלמא חס ושלום אחזיקי ידי עוברי עבירה? אמרלו :נפשך הצלת".

בגיטין יד,א יש סיפור על ר׳ דוס תאי ב״ר ינאי ור־ יוסי בן כיפר ,שגבו פקדון עבור ר׳ אחי בר־ יאשיה,

'}ומרו הנפקדים :או החזר לנו הפקדון ,או קבלו עליכם אונסין ,ולא רצה ר׳ יוסי בן כיפר להחזיר
להם" .הוו קא מצערו ליה ".משראה ר׳ דוסתאי כך ,אמר להם" :טב רמו ליה ".כאשר באו אצל ו

אחי ,שאל על טיב אותם האנשים ,וכשנתברר לו שהם אנשי מידות ,שראוי לפחד מהם ,אמר" :אי
הכי ,שפיר עבדת.״ כתב המאירי :״ואין זה נקרא מציל עצמו בממון חבירו ...ואפילו היה משבחם
על כך — אין בזה סרך עבירה ".בשני המקרים הללו ברור שלא היה איום ישיר ,ובגלל כך היו
מסופקים אם יפה עשו .מכל מקום נפסק להם ,שעצם הנסיבות יצרו את האיום ,ואין כאן מחזיק ידי
עוברי עבירה .והוא הדין בנידון שלנו.
בגמרא (בבא קמא שם) אלזא הטעם "מקלי קלייה" .הרמב״ם ,בהעתיקו דין מסור ,הוסיף ביאור

(הלכות חובל ומזיק ח,ב־ד):

נשא ונתן ביד ,אף על פי שהוא אנוס — חייב לשלם ,שהמציל עצמו בממון חבירו חייב

כל ישראל ערבים זה בזה
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לשלם  ...במה דברים אמורים שאם אנסו להביא והביא חייב? בשלא הגיע הממון

לרשות האנס .אבל אנס שאנס ישראל עד שהראהו ,ועמד האנס על הממון ונעשה
ברשותו ,ואגס את ישראל עד שהוליכו לו למקום אחר  ...הרי זה פטור מלשלם .שכיון

שעמד האנס בצד האוצר ,כבר אבד כל מה שיש בו ,וכאילו נשרף.
השווה גם רש״י ,בבא קמא שם ד״ה היכא .אם האוצר דינו כאילו נשרף ,מה מוסיף לנו הטעם

שגעשה ברשותו?
נראה להסביר כך :למה חייב המוסר באונס בנשא ונתן בידו? משום "שהמציל עצמו בממון
חבירו חייב לשלם" ,אבל מותר לעשות כך ,ואינו נידון כמסור .אף על פי שהמסייע לגזלן עובר
משום ׳לפני עור׳ (כהלכות גזלה ואבדה ה,א) ,כאן לא שייך איסור זה ,מפני "שאם לא יראה לו,
יכהו או ימיתהו" (הלכות חובל ומזיק שם ב) .אבל אם כבר עמד האנס על האוצר ,ממונו של חבירו
כבר נשרף ,ולא שייך לומר שהוא מציל עצמו בממונו של חבירו ,שהרי כבר אבד .בנוסף .על כך,

רואים את החפץ הגזול כאילו הוא כבר ברשותו של האנס .זה מקביל למה שאמרו בעבודה זרה
"אית ליה לדידיה" — כלומר :אין הישראל מוסיף לו כלום ,שהרי כל האיסור הוא כבר ברשותו.
מעתה אין כאן עוד מציל עצמו בממונו של חבירו .ולא כל שכן שאין כאן ׳לפני עורי ,שהרי אין

הישראל יכול למנוע מן האנס ,לא את החפץ האסור ולא את מעשה הנתינה ,שהוא הסיוע .אם
הגוי "יכול לכפותו וליטול ממנו בעל ברחו" ,אין עוד תועלת בהתנגדותו של הישראל ,שהרי אין

בידו למנוע את העבריין מלהשתמש בסיוע הנדרש :אין עוד ׳לפגי עור׳ ,כי האיסור כולו הוא
ברשותו של העבריין ,והיינו" :אית ליה לדידיה".
הרמב״ם פוסק במסור כהרי״ף ,שאע״ם "שאנסו להביא" ,ואפילו מהעבר השני של הנהר ,הואיל
ואנסו לפני שהלך לשם ולאחרי שחוזר משם — הכל נידון כאונס .אלא שאף על פי כן חייב לשלם,

שהרי מציל עצמו בממונו של חבירו .אולם אם הם כל הזמן מתרי עברי דנהרא ,ואין הגוי יכול
לכפותו כלל — ״שהראה המוסר מעצמו״ (שם הלכה א) — יש כאן מסירה ממש ,וממילא גם
בהושטת איסור יש כאן ׳לפני עור׳.
ד .דעת רוב הראשונים :יש איסור לפנ״ע מדאורייתא גם בסיוע בלבד
ו .שאילתות ,הלכות־גדולות ,ר-ח ,רי־ף ורמב־ם

נחזור לעניננו .הגמרא בעבודה זרה אינה פושטת את הבעיא על אתר ,וכתב הראב״ד (הנ״ל):
ואף על גב דבעיין לא איפשיטא ,סוגיין מיהא משמע דמשום הרווחה נמי הוא ,וחיישינן

שמא יודה .דאמר לקמן (ו,ב) :בשלמא להשאילן דקמרווח להו .ורבא נמי פשיט :כולהו

משום דמודה הוא .ואביי גופיה ,דקא מפרש להו משום גזירה — איכא למימרנמי דסבר
ליה דחיישינן שמא יודה ,ויש הרווחה בזה שאין בזה.
לפיכך אסור לשאת ולתת עמהם לפגי אידיהן" ,ולא חילק בין דברים הראויים לתקרובת לשאינן
ראויים ,ובין אית ליה בהמה לדידיה ללית ליה" (לשון הר״ן בחידושיו הנ״ל) .מעתה ,זוהי הסיבה
שהרי״ף לא העתיק בעיה זו .אמנם הוא מעתיק את הברייתא דר׳ נתן ואת האוקימתא "דהוה קאי

בתרייעיברי דנהרא דלא מצי איהו שקיל ליה" ,אבל מסתבר שהוא מפרש כרבינו חננאל ,וכמו
בבבא קמא הנ״ל ,כלומר" :דלא מצי איהו שקיל ליה בעל כרחיה".
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וראה שאלתות פי נח (סי׳ ו) והלכות גדולות הלכות אבר מן החי (ד״י עמ׳  ,)233שהעתיקו את
הברייתא דרבי נתן הנ״ל כלשונה ,והשמיטו את האוקימתא "בתרי עברי נהרא" .גם זה מוכיח,

שהם מפרשים כרבינו תנגאל ,שאין כאן שום מגבלה .מעתה' ,גם הרמב״ם הולך בדרכם של
השאלתות ובה״ג והגאונים (שהזכיר הר״ן) ורבינו חננאל .הוא לא הוצרך להביא את הרין אם יכול
האנס ליטול בעל כרחו של הבעלים ,שהרי דין זה כלול ברין מסור המובא בהלכות חובל ומזיק

ח',ד ,וכמו שנתבאר לעיל .עדיף לכתוב דין זה שם ,הואיל ושם נתבאר הדבר בגמרא במפורש ,מה
שאין כן בסוגיא על הברייתא דר׳ נתן ,שהענין מובן רק מכללו.
נמצא שהביטוי "אית ליה לדידיה" יש לו שני פירושים :האחד הוא ,שאם יש לו מספיק בהמות
משלו ,ולא ישתמש בשלך לעבירה כלל — מותר לך לתת לו ,כי אין כאן שום סיוע לעבירה .השני

הוא ,שאם הבהמה שלך היא כנר ברשותו — כלומר ,הוא אנס ויכול לכפותך ולקחת אותה בעל
— אין אתה עובר .בשני המקרים אין ־לפני עורי ,משום שאין תועלת בסיוע שלך ,ואין אתה

מוסיף לו כלום לעבירה .הדין השני הוא שביארו הרמב״ם גבי מסור.
ברם בסוגייתנו מבואר גם ,שאם "אית ליה לדידיה" ,אין הישראל עובר .ונתפרש שהכוונה היא,

אם יש לתלות שהגוי לא ישתמש בבהמה של הישראל לעבירה ,כי אז אין כאן סיוע לעבירה כלל.
דין זה ,שתולין להיתר ,פירשו הרמב״ם בכמה מקומות .למשל ,בהלכות רוצח יב,יג גבי איסור
מכירת כלי זיין לגוים (הובא לעיל) ,פסק" :ומותר למכור הזיין לחיל של בני המדינה ,מפני שהן

מגינין על ישראל" .עוד דוגמאות לדין זה ,שתולין להיתר ,אביא אי״ה בפרק הבא .נמצא שדברי

הרמב״ם מוכיחים ,שהוא סובר כרבינו חננאל.

לפענ״ד ניתן לומר ,שגם רש״י סובר כך .ראה קידושין גו,א ,שאם לקח בהמה במעות מעשר שני
במזיד לאוכלה חוץ לירושלים ,קנסו את המוכר להחזיר את הדמים ,והמקח בטל .והקשו מן
המקדש אשה במעשר שני ״במזיד — קידש" ,ולא קנסו רבנן לבטל הקידושין .ותירצו" :אמר רבי
אלעזר :אשה יודעת שאין מעות מעשר שני מתחללין על ידה ,ועולה ואוכלתו בירושלים ".רש״י

פירש" :מתניתין ליכא למיקנסיה כלל ,ראשה יודעת וכוי ,ולא נתכוונה להוציאו לחולין .אבל מוכר

זה יודע שהמעות מתחללות על הבהמה וחולין הן בידו ,ועבר על ׳לפני עור לא תתן מכשל׳ ,דיודע
שהלוקח מתכוין לאוכלה בעירו.״ התוספות (שם ר״ה אבל) מקשים על רש״י" :קשה ,מאי ־לפני עור

ל,׳^־1ן מכשל׳ איכא הכא? הלא אם לא יקח ממנו ,יקח מאדם אחר ,ולא שייך ׳לפני עור׳ אלא

דוק^ז בתרי עברי דנהרא ,כגון מושיט כוס יין לנזיר ואבר מן החי לבני נח ,כדאמרינן פרק קמא
דמסכת עבודה זרה?"

הרואה יראה שהתוספות אזלי לשיטתייהו ,ולפיכך הקשו על רש״י .אבל בעבודה זרה שם לא
כתב רש״י מפורש כמו התוספות ,ובהחלט ניתן להבין דבריו שם כמו רבינו חננאל .והרי כבר

הבאתי לעיל ,שרש״י פירש גבי אין מעמידין בהמה בפונדקאות שלגוים (עבודה זרה כב,א) שעובר
על ׳לפני עור■ בכל אופן .כך משמע גם בעבודה זרה נה,א רש״י ד״ה דורכין ,והוא חוזר על כך להלן

בעמוד ב ר״ה אבל .וכבר עמד על דברי רש״י הללו במגן־אברהם שמז,ד .אשר על כן מוכח שרש״י
אף הוא הולך לשיטתו ,שכל המסייע לעבריין — אפילו סיוע כלשהו — עובר ,ולאו דוקא באופן

שאין העבירה יכולה להתבצע בלי עןרתו של המסייע .נמצא שאף רש״י סובר כמו רבינו חננאל
והרמב־ם.
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ג .אילו ראו האחרונים את פירוש ר״ח ...

הרי נוכחנו לדעת ,שהגאונים ובעל השאלתות ובעל הלכות גדולות ורבעו חננאל ורש״י

והרמב״ם — כולם מסכימים שלא כהתוספות וסיעתם ,וכולם אינם מחלקים בין יכול העבריין
למצוא לו האיסור או לא ,כי בכל אופן המסייעו עובר על 'לפני עורי ,חוץ מאונס כמובן .ואף מק

לא העלה על שלחנו הטהור את דעת התוספות ,אלא פסק סתם (יו״ד קנא ,א) שאסור למכור לגוים

דברים שהם מיוחדים לעבודה זרה ,ומשמע שאסור גם אם יכול לקנות כמותן במקום אחר .אלא

שהרמ״א ,כדרכו בקודש ,הזכיר את שיטת התוספות וסיעתם; אולם אף הוא מציין ,שכך נהגו

להקל" ,אבל בעל נפש יחמיר לעצמו" .מעתה ,אפילו נחלקו שוה בשוה ,באיסור דאורייתא שומעין
להחמיר ולא להקל .ולא כל שכן כאן ,שאף לדעת התוספות ,על כל פנים ישנו איסור דרבנן

בישראל .איך איפוא ניתן לכלכל את דינו של השייך ,שמתיר גם בישראל מומר?
ברם ברור ,שאילו היו רואים רבותינו השייך והנודע־ביהודה את פירושו של רבינו חננאל ,שלא
נדפס עדיין בימיהם ,אף הם היו מחמירים .והרי השייך אומר במפורש; "דכולי עלמא מודים
להמרדכי ותוספות בפרק קמא דעבודה זרה ,דבעכו״ם או מומר שרי ".והיינו ,מפני שתפש שאין

פירוש אחר בסוגיא שם ,ועל מה שהשמיט הרמב״ם תרי עברי נהרא — שערי תירוצים לא ננעלו,
ואין דוחין ודאי של התוספות מפני ספק דהרמביים .אולם עכשיו ,שזכינו להופעת אורו של רבעו
חננאל ,הרי מוכח שכך פירשו הגאונים ,וגם רש״י והרמב״ם במו שנתבאר .בכגון זה כתב הרמ״א

(חו״מ כה,ב) :״אם נמצא לפעמים תשובת גאון ,ולא עלה זכרונו על ספר ...שאפשר שלא ידעו דברי

הגאון ,ואי הוי שמיע להו הדרי בהו".
.4

חומרת הסיוע לעבירה

,

אחרי שנתבאר ער היכן כוחה של אזהרת ׳לפני עורי ,ניתן להבין ער כמה חששו חכמים שלא
יגרום אדם מכשול לחבירו אפילו בדבר הנראה רחוק מאד ,ולא רק במעשה שהוא סיוע ישיר

לעיירה .שנינו בשקלים ג,ב;
אין התורם נכנס (ללשכת השקלים) לא בפרגוד החפות ,ולא במנעל ,ולא בסנדל ,ולא
בתפילה ,ולא בקמיע ,שמא יעני ,ויאמרו מעוון הלשכה העני; או שמא יעשיר ,ויאמרו

מתרומת הלשכה העשיר .לפי שאדם צריך לצאת ידי הבריות ,כדרך שהוא צריך לצאת

ידי המקום ,שנאמר ■והייתם נקים מהי ומישראל׳ (במדבר לב,כב); ואומר; יומצא חן
ושכל טוב בעיני אלהים ואדם׳ (משלי ג,ד).
בביאור הענין כתב רבעו יונה בספר היראה" :החושד בכשרים לוקה בגופו (יומא יט,ב) .ואל תביא

עצמך לידי חשד ,להיות נקי מה׳ ומישראל — פן יבשלו בני אדם על ידך ,שיחשדוך הבריות ".עד

כרי כך חייב אדם להסיר מכשול ,שלא יתן מקום לחבירו לחשוד בו .אשמת החושד תלויה בנחשד,
שלא נזהר להיות נקי מה־ ומישראל .דבר זה מתאים לשיטת הגאונים והרמב״ם.

ה .אין איסור "לפני עיור" כשאפשר לתלות שלא ייכשל
ו .משום "דרכי שלום־

ברם יש הבדל בין סיוע בשעת מעשה העבירה ,שהוא אסור לעולם ,לבין סיוע מועט לפני
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שנעשית העבירה ,ועדיין יש אפשרות לתלות שמא לא יעבור .ואין צריך לומר ,שמותר לסייעו

אחרי שכבר נגמר מעשה העבירה.

שנינו במשנה גיטין ה,ט:
משאלת אשה לחברתה החשודה על השביעית נפה ובברה ,ריחים ותנור ,אבל לא תבור
ולא תטחן עמה .אשת חבר משאלת לאשת עם הארץ נפה וכברה ,ובוררת וטוחנת

ומרקדת עמה .אבל משתטיל למים ,לא תגע אצלה — שאין מחזקין ידי עוברי עבירה.
בכולם לא אמרו אלא מפני דרכי שלום.

פירש הרמב״ם:
מותר לה ליתן כל מה שהזכיר לחברתה החשודה על השביעית ,מפני שהן כלים שאינן
מיוחדין לעבירה .שאנחנו אומרים :שמא שאלה את הכברה ,כדי למנות בתוכה דברים
שבמנין; והריחים — לטחון בהם סממנים; והתנור — ללבן בו את הפשתן .ולפיכך אם
פירשה ואמרה לה :תני לי את הכברה ,כדי לכבור בה את החטים ,או תנור לאפות בו —

לא תשאילנה כלום .ואמרו :אשת הבר משאלת לאשת עם הארץ וכר — אין בזה כלום
מעניני שביעית ,אלא זה מותר תמיד ,לפי שכלל הוא אצלנו :רוב עמי הארץ מעשרין הן.

ולפיכך בוררת וטוחנת ומרקדת עמה .ואמרו :משתטיל מים לא תגע אצלה  ...לפי שאז
יקבל טומאה ,ויהיה עובר עבירה מפני שמטמא את התרומה ...לפי שיש בעיסה זו חובת
תרומה ,והיא קודש .ואחר כך אמר ,שכל מה שהזכרנו מהיתר ההשאלה ,אפילו על

הספק והסיוע הקל ,אינו אלא מפני דרכי שלום.
וראה עוד הלכות שמיטה ויובל ח,א־ז .עוד שנינו בעבודה זרה ד,ט" :נחתום ,שהוא עושה בטומאה,
לא לשין ולא עורכין עמו; אבל מוליכין עמו פת לפלטר ".ופירש הרמב״ם:
ישראל שהוא עושה בטומאה ,הרי זה עובר עבירה ,מפני שהוא מטמא מתנות הי שיש בו,

כלומר :התרומות והמעשרות .וכן בלחם — מטמא את התרומה .וכלל אצלנו :אין

מחזקין ידי עוברי עבירה .וכאשר  ...נאפת הפת ,כבר נגמרה העבירה ,ולפיכך מותר
להוליך עמו אחר כך.

וראה עוד הלכות ביכורים ח,יג.
הרי נתבאר ,שבמקום שעדיין אין העבירה מתבצעת ,ויש ספק כלשהו שמא לא תהיה עבירה
כלל ,גם כן צריכים לחוש ,שהרי אסור לחזק ידי עוברי עבירה ,וכמו שנתבאר לעיל .אולם מפני

דרכי שלום התירו בכגון זה ,הואיל ולא יצאנו מן הספק ,שמא לצרבי היתר הוא רוצה ,והרי תולין
כצי ^היתר.
וראה חולין קז,ב" :לא יתן אדם פרוסה לתוך פיו של שמש ,אלא אם כן נטל ידיו ".הרמב״ם פסק

דין זה בהלכות ברכות ו,יט לאו דוקא לענין שמש" :אסור להאכיל למי שלא נטל ידיו ,אע״פ שהוא
נותן לתוך פיו ".ברם משמע ,שהאוכל תלוי במאכיל ליתן לתוך פיו ,וכמו כן לכל דבר ,וממילא על
המאכיל לדאוג גם לנטילת ידיו של האוכל .הרי־׳ף העתיק את המאמר הנ״ל בסוף פרק שמיני
דברכות (רמז רו) ,וכתב,׳ שם תלמידי רבינו יונה" :יש למדין מכאן ,שאין ראוי לתת לאכול אלא למי
שיודע בו שיברך .ונראה ,שכיון שמתכוין לעשות מצוה — שנותן בתורת צדקה — מותר.־ כאן

כבר אין המדובר במקבל שהוא תלוי כולו בנותן ,ויתכן שאין לאל ידו של הנותן להבטיח שהמקבל
יברך .מרן בשלחן־ערוך (או״ח קסט,ב) פסק" :לא יתן לאכול אלא למי שיודע בו שיברך" ,והעיר

הרמ״א" :ויש מקילין אם נותן לעני בתורת צדקה" (ראה גם בהגה לעיל ,שם קסג,ב) .בטעם הדבר

.*%
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כתב הלבוש" :שכיון שמתכוין לצדקה ,לא יאונה לצדיק כל און" .והט״ז (ס״ק ג) מפרש" :דמצות
צדקה היא ודאי ,וספק אם יטול ידיו; ואין ספק מוציא מידי ודאי צדקה ".הב״ח מרחיק לכת יותר:
"ואפילו יודע בו שהוא עם הארץ גמור ולא יברך כלל ,לא מפני כך יבטל מצות צדקה" .וראה

באליהו זוטא (על הלבוש ס״ק ב)" :ואף שיש בו איזה חטא מחטאים ,פסק בשל״ה ,דיתן לו ,אם לא

שהוא רשע לכל ,או שיודע שאינו מברך .אבל הב״ח פסק דאף שאינו מברך — יתן לו .ונראה,

דמיירי שאינו מברך משום חסרון ידיעה ,ולא מחמת רשעות".
נראה פשוט שכל זה הוא מן הטעם שהתירו חכמים משום דרכי שלום דברים שהם נראים מעין
סיוע לעוברי עבירה ,כל שאינו עוסק עמו בשעת העבירה ממש .מה לי מצות צדקה ,מה לי דרכי
שלום ,הלא ״כל התורה כולה נמי מפני דרכי שלום היא ,דכתיב :דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה
שלום" (גיטין נט,ב).
 .2אסור לגרום לזולת לחשוד שנמנעים מסיוע משום צרות עין

ברור שמדובר באופן שאין לחוש שהלה יחשוד בו ,אם יסרב להשאילו או ליתן לו לאכול ,שהוא

רשע ורע לב .אבל אם יש מקום לחשד כזה ,הרי צריך להזהר שיהיה נקי מהי ומישראל,ולא יכשיל
אחרים .אין צריך לומר ,אם הלה מבקש ממנו להשאילו או ליתן לו ,שאם מסרב נמצא מכשילו
בלאווין חמורין של נקימה ונטירה ,כמו שנתבאר ביומא בג,א" :איזו היא נקימה ואיזו היא נטירה?
אמר לו ,השאילני ...אמר לו ,לאו "...אבל אפילו לא ביקש ממנו והוא שותק ,מכל מקום אם יש
חשש סביר שיחשדו בו שהוא רע־עין — גם זה מכשיל הוא .מעתה נמצא ,שיש כאן ספק ׳לפני עור־

אם יגיש לו לאכול — שמא הלה לא יברך; ואם לא יגיש לו ,יש כאן ספק ■לפני עור׳ — שמא
יחשרהו הלה וייענש על ידו .מעתה ודאי יש לעשות למען דרכי שלום ,שהרי דרכי שלום דוחה ספק

׳לפני עור׳ ,אפילו כשאין כנגדו כלום .ועל כגון זה נאמר ׳בקש שלום ורדפהו׳.

כמובן שלמעשה ראוי ,כאשר מגיש לפני עם הארץ ,שאף הוא יקח לעצמו ויברך בקול רם ,ובזה
מוציא גם את המקבל ידי חובתו ,שהרי שומע כעונה.
.3

פעולת מצוה העלולה להביא לידי הכשלה בעבירה

על פי הנ״ל נראה לפשוט גם שאלה אחרת ,השכיחה מאד בעווה״ר .בכמה קהילות משתדלים

לארגן פעילויות שונות בלילי שבת — תפילה ,סעודת שבת ושיעורים — לציבור שאינו יודע כלום

על תורה ומצוות .המטרה היא ,שיכירו קצת מושגים באמונה ,ויחוו חויית שלחן שבת .אולם זיא
עקא :אם מפרסמים פעילות כזאת ,יבואו כאלה שאי אפשר להם להגיע ברגל ,ויחזרו לביתם

בשבת ברכב .פשוט הוא ,שצריך להכין להם מקום לשהות שם משך כל השבת בקירבת בית
הכנסת .אולם בכל זאת ,יתכן שיהיו כאלה שלא ירצו להתאכסן למשך השבת ,כי אינם מכירים

את איסור הנסיעה ברכב .נמצא שאם מזמינים את הקהל הרחב ,יתכן שישנם כאלה שיבואו לפני
השבת כדי ללמוד ,אבל ייכשלו בחזירתם הביתה בשבת עצמה .אולם ,לפי מה שנתבאר ,אין

לאסור דבר כזה ,שהרי בשעת ההזמנה וגם בשעת הפעילות בליל שבת ,עדיין הדבר בספק —
שמא יבחרו לא לעבור ,ויתאכסנו בקירבת מקום למשך כל .השבת ,כפי שמוצע להם .הואיל ועצם
הפעילות היא דבר מצוה ,הרי שאין לחוש למכשול.
ר׳ עקיבא איגד בחידושיו לשלחן ערוך (יו״ד קפא,ו) חידש ,שאם הסיוע לעבירה הוא הוא הגורם

־
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למנוע עבירה גדולה יותר — כי אז אין כאן •לפני עור־ .הוא דן שם באשה המגלתת פאותיו של
זכר ,שיש מי שמתיר לגמרי .ולמה אין כאן ׳לפגי עור־? הוא מציע לתרץ" :דאדרבה ,במה שהיא
מגלחת אותו — בזה היא מפרישתו .ראם לא היתה מגלחת אותו ,היה מגלח בעצמו ,והיה עובר

בשני לאוין ,רניקף ומקיף .ועל ידי שהיא מגלחת — מפרישתו מלאו דמקיף ".ברם תירוץ זה אין
נזקקין לו לשיטת הרמב״ם (הלכות עבודה זרה יב,ה; וראה מה שפירשתי ביד־פשוטה שם) ,אשר

על כן לכאורה אין להוכיח סברה זו לדעתו .והרי גם ר־ עקיבא איגר עצמו לא כתב אלא "אולי יש
לומר" .אלא שמכל מקום ראויק סברה זו לעשותה סניף בעת הצורך.

ו .חובת התוכחה והפרשת הזולת מאיסור

כתב הרמב״ם בספר המצוות:

והמצוה החמש ומאתים — הצווי שנצטוינו למחות בעושה עבירה או במי שזומם
לעשותה ,ולהזהירו על כך בדברים ולהוכיחו .ואין אדם ממנו רשאי לומר" ,אני לא
אחטא :ואם יחטא זולתי — זה ענינו עם אלהיו" .זה נגד התורה .אלא אנו מצווים שלא

נעבור ,ולא נניח לזולתינו מאומתנו לעבור .ומי שזומם לעבור — חובה על כל ארם
להוכיחו ולמנעו ,ואף על פי שלא נתקיימה עליו עדות המחייבת ביצוע עונש .והוא אמרו
יתעלה :׳הוכח תוכיח את עמיתך־ (ויקרא יעיז) .וגם נכלל במצוה זו ,שנתרעם זה על זה,
אם הרענו זה לזה ,ואל נטור לו ונחשוב לו חטא .אלא נצטוינו להתרעם עליו בדברים ,ברי
שלא ישאר מאומה בלב.

ולשון ספרא :״מנין אם הוכחתו אפילו ארבעה וחמשה פעמים — חזור והוכח?
תלמוד לומר ,׳הוכח תוכיח׳ .יכול אף אם מוכיחו ופניו משתנות? תלמוד לומר ,׳ולא

תשא עליו חטא׳ ".וכבר בארו חכמים ,שמצוה זו חובה על כל אדם ,אפילו מן הקטן לגדול
הרי זה חייב להוכיח .ואפילו קולל וזולזל ,אל ירפה ואל יסתלק מלהוכיח,עד אשריוכה;

כמו שבארו מעתיקי השמועה ואמרו (ערכין טז,ב)" :עד הכאה".
במצוה זו הגדיר רבינו בבהירות את מושג הערבות — "אנו מצווים שלא נעבור ,ולא נניח לזולתינו
מאומתנו לעבור" .יש לעמוד על כמה נקודות יסודיות:

|כה היא :״להזהירו ...ברבדים" .רעת הרמב״ם ברורה ,שהחובה לאפרושי מאיסורא היא
בדברים בלבד ,ולא הותר ליחיד להכות מי שרוצה לעבור עבירה כדי למנעו ,חוץ מרודף ,שמצילין

ן

את הנרדף וחובלין ברודף ,ואפילו ממיתין אותו אם לא ניתן להציל את הנרדף בפחות מזה .ראה
בהעמק־שאלה (פ׳ וישב שאילתא כז אות ו־ז) שהאריך להוכיח ,שכך היא דעת הרמב״ם ,כבעל

השאילתות והגאונים" :אסור להכות ישראל ,אפילו כשעושה איסור בעדים ,אם לא בדין .ובעינן
מומחין ,או אנן שליחותייהו עבדינן ".ובחידושיו לבבא קמא כת,א (מרומי שדה) מסכם" :לדעת

התוספות והשאלתות והרמב״ם ז־ל  ...יחיד אסור להכות ולהפריש מאיסור ,אפילו אם יש לו עדים,
רק עד שיבא לבית דין ".וראה עוד מה שביארתי בזה ב״ה ביד־פשוטה (הלכות דעות ו,ח ר״ה
1

מכלימים אותו) עוד ראיות ,ושכן דעת המאירי ז״ל .קחנו משם ,כי אין כאן מקום להאריך.

כל ישראל ערבים זה בזה
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כפיה ע״י הכאה

ברם יש מי שחולק .הו־מ״א הביא דעה זו בהגה (חו״מ תכא,יג)" :מי שהוא תחת רשותו ,וךואה

בו שהוא עושה דבר עבירה — רשאי להכותו ולייסרו כדי להפרישו מאיסור ,ואין צריך להביאו
לבית דין" (וראה גם לעיל שם סעיף ו בהגה) .עיין קצות־החושן ג,א ,שסובר שהחיוב לכפות על

המצוות הוא רק על בית דין מומחין .אבל בנתיבות־המשפט (ביאורים אות א) מצדד" ,דבל אדם

מצוה להפריש הבירו מאיסור ,אפילו מי שאינו בכלל בית דין ".במשובב־נתיבות חזר בעל הקצות
לחזק דעתו ,אלא שמודה שלאפרושי מאיסורא גם היחיד יכול להכות הכאה בעלמא; מה שאין כן
לכופו על עשה ,שרק בית דין יכול ,וכמו שמבואר ברמב״ן על התורה (שמות כ,ח)" :ואין עושין בו
דין במצות עשה כלל אלא במורדין  ...שהסנהדרין היו מכין אותו עד שיקבל עליו לעשות או עד
שתצא נפשו״ — סנהדרין דווקא ,ולא בית דין של הדיוטות ,וקל וחומר לא יחידים .תימה,
שרבותינו אלה לא דנו כלל בשיטת הרמב״ם .להלכה ברור ,שאין להקל נגד הגאונים והרמב״ם

והתוספות באיסור דאורייתא ,וכדעת הנצי״ב.
ג .חובת התוכחה היא כשיש סיכויי□ סבירים לעבירה

ברם צריך להגדיר באילו תנאים חייבים לאפרושי מאיסורא .בבבא־קמא סט,א מביאה הגמרא

משנה במעשר שני ה,א ומסבירה (פירוש רש״י ז״ל בסוגריים)" :תנן :כרם רבעי היו מציינין אותו

בקזוזות אדמה (להודיע שהוא כרם רבעי ואסור בלא פדיון) וערלה בחרסית  ...אמר רבי שמעון בן
גמליאל :במה דברים אמורים (ו־עבדיגן להו היכרא לעוברים ושבים)? בשביעית — דהפקר נינהו
(ובהיתר הן באין לאכול); אבל בשאר שני שבוע (שהן באין לגזול — יניחם ויאכלו דבר האסור)

הלעיטהו לרשע וימות".
בחזון־איש (דמאי ח,ט) תמה ,הרי ערבים אנו עבור כל ישראל ,ולמה לא נמנענו׳על כל פגים
מאיסור נטע רבעי וערלה גם בשאר שגי שבוע? ועוד ,שמא קל בעיניו איסור גזל שניתן לתשלומיך
אבל על איסור ערלה לא יעבור ,ואם נציין פירות ערלה בשאר שני שבוע — נצילנו משני האיסורים

גם יחד ,לא יגזול וגם לא יאכל ערלה?
לפענ״ד הדבר מבואר בפירוש המשנה להרמב״ם:

ורבן שמעון בן גמליאל אומר ,שלא הוצרכנו לרשום כרם רבעי וערלה כדי שלא יאכלו
מהן ,אלא בשנת השמיטה ,שהיא הפקר ויד כל אדם פשוטה בגנות ובכרמים .אבל שלא

בשנת השמיטה אין צריך לציינן ,לפי שאין רשות לכל אדם לפשוט ירו ולאכול דבר שאינו
שלו ,ומי שעבר ואכל הרי זה גזלן .ואין לנו לעשות תקנה לגזלן כדי שלא ייכשל ,מפגי
שעוון גזל חמור יותר.

מה היא כוונת אמרו "מפני שעוון גזל חמור יותר"? ברור שחייבים אנו למנוע בני אדם מלהכשל
באיסורים ,אבל עד היכן? וכי יעלה על הדעת ,שאם יש לו לאדם ערלה בשדהו חייב לעמוד שם כל
היום וכל הלילה בחרב ובחנית להבריח משם מי שרוצה לאכלה? החובה לאפרושימאיסורא ודאי
מוגבלת היא לזהירות מצויה וסבירה .לפיכך ,בשנת השביעית מציינין ,ולרוב העולם זה יספיק;

ואם ישנם כאלה שלא ישימו לב לציון — אין אנו אחראים להם .כמו כן ,מאחר שלרוב העולם

איסור גזל הוא חמור ,הרי בשאר שני השבוע יש כאן שמירה מעולה לרוב העולם שלא יבואו
לאכול את הערלה .מה לי ציון של חרסית ומה לי ציון שציינה תורה ״לא תגזול״ ? כמו שלשמירת

הרב נחו□ אליעזר רבינוביץ
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ממונו אינו טורדויו־תד ,כך גם לאפרושי מאיסורא אינו צריך לסרוח יותר; ולסתם בני אדם שמירה זו

תספיק.
מעתה מתורצת גם קושיא אחרת .שנינו בדמאי ג,ה" :הנותן לפונדקית ,מעשר את שהוא נותן

לה ואת שהוא נוטל ממנה ,מפני שהיא חשודה לחלף .אמר ר׳ יוסי :אין אנו אחראין לרמאין —
אינו מעשר אלא מה שהוא נוטל ממנה בלבד ".כתב הרמב״ם בפירוש המשנה:
אין אנו אחראין לרמאין — אין עלינו אחריות הרמאין ,ונאמר לא יתן לה אלא מעושר

כדי שאם תחליפנו לא יהא לה מכשול בכך אלא תאכלנו מעושר .ופונדקית — היא

הממונה על הפונדק ,ודרך הסוחרים לתת לה קמח ובשר ,תבשל לכל אחד תבשילו

4

ותאפה לו פתו .ואין הלכה כר• יוסי.
ראה שהקדים רבינו לפרש את דברי ר׳ יוסי לפני שבאר לנו מה היא "פונדקית" .ונראה ,שרצה
להעיר על טעם מחלוקתם של תנא קמא ור׳ יוסי .ר• יוסי כולל את הפונדקית בכלל "רמאין";

ולמה? ״שדרך הסוחרים לתת לה קמח ובשר — תבשל לכל אחד תבשילו ותאפה לו פתו";
תבשילו — שלו דווקא ,ופתו — שלו דווקא .לפיכך מוזהרת היא שלא להחליף ,ואם החליפה הרי
רמאית היא .ומאחר שמוזהרת היא — אין לנו יותר אחריות עבורה .אבל תנא קמא סבור ,שבאמת
אינה חשודה על רמאות להחליף לטובת עצמה (כחולין ו,ב) ,אולם מתוך שהרבה אכסנאים הם

שכיח שתתחלפנה המנות שלא על«דעתה .והלא שאר האכסנאים בודאי שאינם אשמים ,ואם
י ימסור לה שאינו מעושר ,נמצא מכשיל את האכסנאים האחרים ,שיגיע להם חלקו בטעות.
זהו שדייק הרמב״ם בלשונו הזהב בהעתיקו משנה זו בהלכות מעשר יא,יב" :הנותן לפונדקית
לבשל לו ולאפות לו — מעשר את שהוא נותן לה ,כדי שלא יהיה תקלה לאחרים; ומעשר את
שהוא נוטל ממנה ,מפני שהיא חשודה להחליף של זה בזה ".הרי כתב מפורש ,שאין היא חשודה

לגזול לעצמה ,כי אם להחליף של זה בזה .ולפיכך ,הנותן לה חייב להזהר שלא תהיה תקלה
לאחרים .אבל הנותן לשכנתו" ,אינו חושש לא משום מעשר ולא משום שביעית" (שם) ,כי מאחר

שהיא מוזהרת משום גזל ,אין לחשדה בחנם שהיא גזלנית .וגם אין לחוש לחילוף ,הואיל ואין שם

מנות הרבה של בני אדם שונים .ממילא נמצא שאין עליו אחריות יותר ,אחרי שגדורה היא
מעבירה על ידי איסור גזל .בכך מיושבת הקושיא שכאילו הרמב״ם סותר את עצמו ,שבפונדקית

פסי־^לא כרי יוסי וכאילו יש לנו אחריות לרמאין ,ובכרם רבעי וערלה פסק כרבן שמעון בן גמליאל
"ה^טהו לרשע וימות"4.
מסקנה העולה ,כי בכל מקרה ,אם ישנם סיכויים סבירים לתקלה ,חייבין אנו לדאוג למנוע
מכשול ולהפריש מאיסור.
ז .מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין
ו .פטור מקיום מצות תוכחה או פטור מעונש בלבד

נחזור לדברי הרמב״ם בספר המצוות הנ״ל :״חייב כל אדם להוכיחו ולמנעו״ — משמע דוקא

.4

ראה בית יצחק או־ח סי׳ כט אות ה; ועיין מראה פני□ על הירושלמי דמאי שם.
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אם ניתן למנעו; אבל אם ברור שהתוכחה לא תועיל — אינו חייב להוכיח .בהלכות דעות ו,ז פירש
יותר" :תמיד חייב להוכיח ,עד שיכהו החוטא ויאמר לו ,איני שומע .וכל שאפשר בידו למחות ואינו
ממתה — הוא נתפש בעון אלו כולם שאפשר לו למחות בהם ".הרי ש״אפשר בידו למחות"

פירושו :אפשר לו למנוע העבירה ,בי אם בבר גילה העבריין שבכל מקרה אינו שומע — פקעה
חובת תוכחה .וכן בתב לעיל שם (ה,ז) :״אם ראה מקום שדבריו מועילין ונשמעין — אומר; ואם
לאו — שותק ".בגמרא (יבמות סה,ב) למדו דבר זה מן הכתוב בענין תוכחה 'אל תוכח לץ ,פן
ישנאך (משלי ט,ח).

הרי שיש מקרים שאם יוכיח ,לא רק שלא יתקן אלא שיגרום רעה .וזהו שפסק בהלכות שביתת
עשור א,ז:

נשים שאוכלות ושותות עד שהשיבה ,והן אינן יודעות שמעוה להוסיף מחול על הקודש,
אין ממחין בידן ,שלא יבואו לעשות בזדון; שהרי אי אפשר שיהיה שוטר בבית כל אחד
ואחד להזהיר נשיו .והנח להן ,שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין .וכן כל הדומה לזה.

מבואר שדווקא מפני שאין יכולת למנוע עשיית העבירה" ,שהרי אי אפשר שיהיה שוטר בבית בל
אחד ואחד״ — לפיכך אין ממחין בידן .אבל אילו היתה אפשרות למנוע העבירה ,כי אז יש
להוכיחן .אבל במקום שלא ניתן למנוע העבירה ,אין להוכיח ,כי ההוכחה עצמה תהפוך להיות
מכשול .כי אחרי שנודיע להם כי עבירה היא זו ,והם בשלהם ולא יחזרו בהם ,לא יהיו עוד שוגגים
כי אם מזידים" ,ומוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין" .כלומר ,התוכחה עצמה יכולה לההפך
למכשול ,ומזה יש להזהר .ולא רק על תוכחה אמרו ,כי אם על עצם ההודעה — אותן נשים שהן
״אינן יודעות״ הדין ,וברור לנו שאפילו תדענה לא תצייתנה — אין להודיע להן ,כי הידיעה תהיה

להם למכשול .בפירושו על התורה ,הבהיר הרלב״ג ז״ל דבר זה" :תוכיחנו ,כדי להשיבו אל הדרך
הטובה  ...ולזה ראוי שתהיה הוכחתו אותו באופן שיגיע מהתוכחת זה התכלית" .ונראה שזאת
היא משמעות דברי הרמב״ם (הלכות דעות ו,ז)" :הרואה חבירו (זזחטא ,או שהוא הולך בדרך לא

טובה ,מצוה להחזירו למוטב  ...שנאמר ׳הוכח תוכיח את עמיתך" ".להחזירו למוטב" דווקא ,אבל
אם לא ניתן להשיג תכלית זו ,לא קיים מצוה כלל.

וראה בהגהות מיימוניות (הלכות דעות פרק ו אות ג):

ואפילו אם ספק בידו אם יקבלו דבריו ,צריך להוכיחו ...אמנם אם ודאי לו שלא יקבלו ,אז
נראה רפטור ,כדאמרינן התם (שבת נה,א) שאמרה מידת הדין לפני הקב״ה :אם לפניך

גלוי ,לפניהם מי גלוי ? משמע שאם היה גלוי להם ,לא היו נענשים .וכן משמע בתוספות
בפרק חזקת הבתים (ב״ב ס,ב ד״ה מוטב" :בדבר שאנו יודעים בבירור שלא יקבל אמרינן

מוטב שיהיו שוגגין") .וכן כתב בספר המצות (ר׳ משה מקוצי ז״ל) דכתב" :וטוב לו לשתוק,
דהנח להן לישראל שיהו שוגגין וכר".
כך איתא גם בתוספות שבת נה,א" :ואע״ג דלא מקבלי — לוכחינהו מר! היינו היכא דספק אי

מקבלי ,כדאמר בסמוך :לפניהם מי גלוי? אבל היכא דודאי לא מקבלי — הנח להם ,מוטב שיהו
שוגגין ואל יהיו מזידין".
אולם בהגהות מיימוניות שם מביא שיש מי שחולק" :ורא״מ כתב ,דמעונש פטור ,אבל מעשה

דהוכח תוכיח לא איפטר ".נראה שהרא״מ ז״ל סובר כדעת התוספות הנ״ל בדין ׳לפני עור׳ ,כמו
שנתבאר לעיל ,שאין איסור אלא בתרי עברי דנהרא .מעתה לא שייך לפטרו מתוכחה ,שהרי לא

יתכן שהתוכחה תיאסר אי פעם כמכשול .נראה שלדעה זו באמת אין אומרים בכל מקרה "מוטב

הרב נחום אליעזר רבינרביץ
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שיהיו שוגגין וכו׳" .והיינו שכתב הרא״ש ז״ל (ביצה פ״ד סי׳ ב)" :כתב בעל העיטור :דוקא במידי
דאתי מררשא ,כגון תוספת עינוי דיום הכיפורים ,אבל במידי דכתיבא באורייתא בהדיא — מהינן

בהו ,וענשינן־להו־עד דפרשי",
 .2אין חובת ערבות על דברים שאינם מפורסמים ואין בהם חילול השם
f

אלא שלדעה זו טעון ביאור :מהו ההבדל בין דין הנלמד מדרשה לבין דבר המפורש בתורה.
נראה שחילוק זה נובע ממחלוקתם בגדר מצות תוכחה ,שיסודה היא בהבנה שונה במהות
הערבות.
בערבות רגילה ,שארם שלישי ערב לולמלוה עבור הלוה ,ישנם שני פנים לערבות .מצר אחד יש

ער ן שעיקר מטרתה היא לטובת הלוה — כלומר :הערב רוצה להקל על הלוה לקבל הלואה.
יתכ^עהערב בעצמו היה רוצה להלוות לו ,אלא שכעת אין זה בידו; לפיכך מוכן הוא לקבל

ערבות ,כדי לשכנע את המלוה לספק את הכסף הנדרש ללוה .מאירך גיסא ,יש ערבות שמגמתה

היא בעיקר טובת המלוה — המלוה דואג שמא יאבד את מעותיו ,ואין רצונו להסתבך בדיונים
ממושכים לגביית חובו בהגיע זמן הפרעון .לפיכך דורש הוא בטחונות יתר לכספו .לפעמים
משלמים לערב כדי שיקבל על עצמו ערבות ,כי אין הערב מעונין כלל בטובת הלוה ,אלא שהוא
מוכן לספק ערבות למלוה לטובתו עבור בצע כסף .נמצא שמטרת הערבות הוא החזרת הכסף

למלוה ,והערב כבר ידאג לכך שהוא יוציא מן הלוה.
גם בערבות של ישראל זה לזה יש שני פנים .ניתן לראות את עיקר הערבות לטובת הזולת —
הואיל ועלי לאהוב את כל אחד מישראל ולחפש טובתו ,לפיכך חובה עלי להיטיב לו גם מבחינה
רוחנית ,ואין צריך לומר שעלי להשתדל למנוע ממנו את הנזק החמור של חטאים ועוונות .לפי
הבנה זו ,מצוות תוכחה היא ביטוי לערבות ,שהיא לטובת הזולת .כמובן שאם במקרה מסויים

תוביל התוכחה לתוצאות הפוכות — כלומר ,במקום להיטיב לו תיהפך התוכחה למכשול —
ברור הוא ,שמוטב שיהיה שוגג ואל יהא מזיר .הרי אסור לגרום מכשול כלשהו אפילו לגוי שאינני

ערב לו ,ולא כל שכן לישראל שאני ערב בעדו.
מאידך גיסא ,ניתן לראות את הערבות כאילו כלפי שמיא ,כלומר :כל ישראל ערבים זה בזה כדי
להבטיח את קיום התורה והמצוות ,שבזה יתקדש שם שמים בעולם .לגבי מי שאין לו ערבות אין

גם שום חובה לדאוג לקיום המצוות .ממילא ,היקף אזהרת •לפני עור ,הוא מוגבל למקרים שהסיוע
הו,־ ^רחי לקיום העבירה ,כי במצב כזה המסייע עצמו הוא המאפשר את העבירה ,ונמצא הוא

אשם כמו העובר .אבל בלא תרי עברי דנהרא אין חובה להמנע מלסייע לעבריין ,שהרי בין כה וכה
בידו לעבור .כל זה אמור במי שאינו בכלל ערבות .אבל בישראל יש גם מצות תוכחה ,שמתרחבת
לחובה לאפרושי מאיסורא .כמו ערב — שכאשר אין הוא מצליח לפעול שהלווה יפרע חובו ,צריך
הוא לפרוע בעצמו — כך המוכיח ,גם אם אין לו שום אפשרות לשכנע את העבריין לתקן את אשר
עוות ,מכל מקום אינו פטור מחובת תוכחה ,שהרי על כל פנים בכך מפגין הוא שאיכפת לו בעבירה,

ומשלם כביכול משהו מן החוב.
דבר המפורש בתורה ,דזיל קרי בי רב הוא — אפילו העבריין הזה אינו יודע שאסור הוא ,מכל
מקום כל העולם כולו כן יודע ,ונמצא שהעבירה גלויה ברבים ,ושם שמים מתהלל — הערב נדרש
לתקן כלשהו על ידי תוכחה .אבל דבקשלמדוהו חכמים מדרשה — אין כל העולם בקי בהלכה,
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ואין העבירה ניכרת .לפיכך יתכן שאין ערבות כלפי שמיא על דברים כאלה .אדרבה ,כל עוד אין
העולם יודע שיש כאן עבירה ,אין כאן חילול השם כלל; אבל אם נודיע ברבים שעבירה היא זו ,ואף

על פי־כן ימשיכו במרדם ,נמצא שם שמים מתחלל לפיכך גם מצד הערבות כלפי שמיא ,מוטב
שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין .אלא שדבר כזה שייך רק בדברים שאינם מפורסמים לאיסור ,כגון

הלמדים .מדרשה ,אבל לא בדברים שאיסורם ידוע לכל.

ג .לדעת הרמב״ם :פטורים מתוכחה אם אין סיכוי שיישמעו לה

ברם לדעת הרמב״ם ודעימיה ,אין לחלק בין דבר המפורש לדבר שאינו מפורש בתורה .העיקר

הוא למנוע מצב ששוגגין יבואו לעשות בזדון .אלא שלכאורה אם נאמר בך ,הלא ביטלת כל
המצוות ח״ו ,שהרי כל שלא נודיעם ,לא יבואו לעבור במזיד ,ואם כן לא נודיע להם שום איסור

בעולם! שמא בגלל לחץ קושיא זו כתב הרב המגיד (בהלכות שביתת עשור שם) על לשון הרמב״ם
"וכן כל הדומה לזה"" :הכוונה בכל דבר שאינו מפורש בכתוב" ,כדעת הרא״ש ז״ל.
אף שאיני כדאי ,מכל מקום לא נלפענ״ד להעמיס כוונה זו בלשון הרמב״ם ,והרי העיקר רוסו־ מן
הספר! אולם הרואה יראה ,שרבינו עצמו הסביר דבריו במקום אחר .להלן אדון בע־־ה בדין תינוקות

שנשבו ,שכתב בהלכות ממרים ג,ג ,שאין תועלת להודיע להם פרטי מצוות מסויימים ,אלא "ראוי
להחזירן בתשובה ,ולמשכם בדברי שלום ,עד שיחזרו לאיתן התורה ".בזה פתח לנו רבינו פתח איך
להתמודד עם עבריינות שאינה נובעת ממרי ,כי אם מחוסר ידע ומבערות שהפכו להיות הרגל ,עד

שגם הודעה בעלמא אינה מספיקה להחזיר את האדם למוטב .העיקר הוא לחנך לקבלת עול
מלבות שמים בכלל ,ולרגישות לכבוד התורה ומלמדיה; ומתוך כך להרגיל בני אדם לשמור את
המצוות ולהתרחק מן העבירות ,שזו היא טובת כל האדם .אלא שדבר זה יש והוא משתנה לפי'

המקום והזמן והענינים הפרטיים .יתכן שכדי לתקן את המצב בענין תוספת עינוי של יום
הכיפורים ,יש להגביר את המודעות לקדושת המועדות בכלל ,ולעיצומו של יום הכיפורים בפרט,
ומתוך כך תגבר הנכונות להקפיד בקיום כל פרטי הלכות היום הקדוש הזה .אז תהיה השעה ראויה

גם להודיע להם דין תוספת עינוי ,ואז גם יש סיכוי סביר שיקבלו עליהם ויימנעו מעבירה .אבל כל

עוד לא נעשתה ההכנה החינוכית המתאימה ,תוכחה על איסור פרטי זה לא תועיל ולא תצליח,
אלא להיפך — תגרום לעבירה בזדון ,ר״ל .בזמנים שונים ובמקומות שונים יש רמת מודעות שונה
למצוות שונות ולאיסורים פרטיים ,ובכל מקרה יש להתאים את החינוך הנדרש והתוכחה לפי
התנאים והנסיבות.

לדעת הרמב״ם וסיעתו ,אם אין סיכוי שיישמעו לתוכחה ,פטור המוכיח; ולא עוד ,אלא חובה
היא לא לומר דבר שאינו נשמע ,כדי שלא להוסיף לחוטא פשע על חטאתו ,ונמצא מכשילו .מעתה
להלכה ,אפילו היתה דעת הרא״ט ז״ל נחלתן של רבים ,לא ניתן לפסוק במותו ,ושב ואל תעשה

עדיף (כמשנה זבחים פ,א) .והרי לענין תוכחה בכלל צריך להזהר מאד ,ששנינו בברייתא (ערכין
טז,ב)" :אמר רבי אלעזר בן עזריה; תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיח" ,ואנן מה נעני
אבתריה? ונראה להוסיף ,שגס ברייתא זו משמעה נוטה לשיטת הרמב״ם וסיעתו ,שהתוכחה

היעילה היא מאד קשה ומסובכת ,ויש אשר דווקא ההימנעות מתוכחה ישירה וההתמקדות
ביעדים חינוכיים כלליים הן הן הדרך המובילה לתיקון.

ח .כלפי מי חלה הערבות?
ז .הקראים שבימי הרמנ״ם

׳'

מי ומי נכלל בערבות? ברור הוא שהכלול בערבות "הוא נכנס בכלל ישראל ,וחובה לאהבו
ולחמול עליו ,וכל מה שצוה הי אותנו זה על זה מן האהבה והאחוה ,ואפילו עשה מה שיכול להיות

מן העבירות מחמת תאותו והתגברות יצרו הרע ,הרי הוא נענש לפי גודל מריו ויש לו חלק ,והוא

מפושעי ישראל" (פיהמ״ש ,סנהדרין ריש פרק חלק) .אבל אלה הנקראין מינים ואפיקורוסים
וכופרים ומשומדים "אינם בכלל ישראל" (הלכות ממרים ג,ב) .הואיל ואין עניננו פה דינם של

היוצאים מכלל ישראל ,לפיכך נייחד הדיבור על אלה ,שאף שיתכן שהם "פושעי ישראל" ,מכל
מקום ישראל הם לכל דבר.
פינה ויתד לכל ריק כזה פסקו של רבינו הגדול בהלכות ממרים (שם,ג):
בני התועים האלה (צדוק ובייתוס) ובני בניהם ,שהדיחו אותם אבותם ,ונולדו בין

.

הקראים ,וגדלו אותם על דעתם ,הרי הוא כתינוק שנשבה ביניהם וגדלוהו; ואינו זריז
לאחוז בדרכי המצוות ,שהרי הוא כאנוס .ואף על פי ששמע אחר כך שהוא יהודי וראה

היהודים ודתם — הרי הוא כאנוס ,שהרי גדלוהו על טעותם .כך אלו שאמרנו ,האוחזים
בדרכי אבותם הקראים שטעו .לפיכך ,ראוי להחזירן בתשובה ,ולמשכם בדברי שלום ,עד
שיחזרו לאיתן התורה.

עוד שרדו שתי תשובות רבינו בענין הקראים .כראשונה אצטט את התשובה סי׳ תמט במהדורת
בלאו (עמי  ;729במהדורת ר״י שילת עמי תרסט):
שאלה; מענין הקראים — איך יתנהגו הרבנים עמהם במילת בניהם ,ובשאילת
שלומם ,וללכת בבתיהם ,ומעני! יינם ,ובשאר ענינים?
תשובה ... :אלה הקראים השוכנים פה בנוא אמון ובארץ מצרים ובדמשק ובשאר
מקומות ארץ ישמעאל וזולתם — ראויים הם לחלקם מחלקי הכבוד ,להתקרב אצלם
במעשה יושר ,ולהתנהג עמהם במידת הענוה ובדרך האמת והשלום ,כל זמן שגם הם
ינהגו עמנו בתמימות ,ויסירו מהם עקשות פה ולזות שפה מלדבר תועה על חכמי הרבנים
שבדור .וכל שכן כשישמרו לשונם מלהתלוצץ ומלהלעיג בדברי רבותינו ע״ה הקדושים

התנאים חכמי המשנה והתלמוד ,שבדבריהם והמנהגים הקבועים לנו מפיהם ומפי משה

מפי הגבורה אנו הולכים.

ובזאת יכון לנו לכבדם ,וללכת לשאול בשלומם אפילו בבתיהם ,ולמול את בניהם
ואפילו בשבת ,ולקבור מתיהם ,ולנחם אבליהם .וראיה לדבר הוא דתנן בגטין (סא,א) פרק
} הנזקין בסופו :מחזיקין ידי גוים בשביעית  ...ושואלין בשלומם מפני דרכי שלום  ...קל

וחומר במי שכופר בכל חוקי הגוים ,ומודה באל יתעלה שמו — שמותר לנו לשאול
בשלומם ,ואפילו בבתיהם .אך אם מחללים בגלוי ראש מועדי ה׳ המקודשים בימים

הקבועים לנו ,אסור לבר ישראל לבקרם ליום הקבוע להם במה שבראו מלבם.
ואם נפש אדם לומר ,האי דר׳ טרפון ,דאיתיה במסכת שבת בפרק כל כתבי הקדש
(שבת קטז,א)  ...אל יכנס בבתיהם אפילו בשעת הסכנה; כל שכן ללכת לשאול להם

לשלום שלא בשעת הסכנה — האי לא קשיא מידי ,דהנהו מילי דר ,טרפון במינים דכפרי
בעיקר נינהו ...אבל הני דהכא כל אימת דלא פקרי בחציפותא ,לא חשבינן להו כוותייהו,

ופלגינן להו יקר; }לינן לבנייתו כשבתא ,כל שכן בחולא ,היכא דגזר להו גזירתא דירן
ועביד להו מילה ופריעה ,דדילמא נפיק מנייתו זרעא מעלייא ,והדרי בתשובה .והכי

אשכחינן ליה לרבינו האיי גאון זצ״ל דאמר הכי :ולענין מילה — מעולם לא נמנעו
רבותינו ע״ה מלמול את בניהם של קראים בשבת ,כי אפשר שיחזרו אל המוטב ,ואין

___מעבירין עליהם .ודברים הללו באלו שבבבל וכיוצא בהם ,שמלין כדת חכמים

וכמנהגותיהם ,ובמוהל הממונה בבית דין ,ומתכנסין לבתיהן תלמידי חכמים ומתפללים
כמנהג שלנו ,ואין משנין מזאת כלום .אלו דברי ר׳ יהודה ורבינו האיי גאון זצ״ל.
ותניא (גיטין סא,א) :מפרנסין עניי גויסעם עניי ישראל מפני דרכי שלום ...כל שכן אלו

שהן מתולעת יעקב.
ויינם — לפי שכלי ,אין בו צד אסור ,שהרי יין כותים היה כבר בחזקת היתר לישראל
עד שמצאו להם דמות יונה בהר גריזים (חולין ו,א) ...וגזרו על יינם ...דכל שכן הוא ,דהני
קראים דאיתנהו הכא ,דחמרא דידהון שרי ...
תשובה זו הובאה אצל גדולי הפוסקים ,ובראשם הרדב״ז ור׳ אליהו מזרחי ז״ל ,אלא שיש טוענים
עליה שאינה מתאימה לשאר דברי רבינו בענין הקראים (ראה על כל זה בפרוטרוט במהדורתו של
ידידי הרה״ג ר״י שילת שליט״א ,איגרות הרמב״ם עמי תרסח) .ברם דומני ,שאחרי שנעיין בתשובה

הבאה (סי׳ רסה במהדורת בלאו; עמי תריא במהדורת ר״י שילת) ,שאין עליה עוררין ,יתברר שהכל
עולה בקנה אחד.
שאלה :ויורנו בדבר אלה האנשים הנקראים קראים ,אם הם באים למושב ,או לבית ־׳•
מדרש ,או לבית הכנסת ,ואין באים עמם אלא פחות מעשרה מן הרבנים המאמינים

בתורה שבכתב ושבעל פה — אשר אלה הקראים כופרים בה ,כפי שזה מפורסם ,ואינם

מאמינים בקבלה ,אלא מחזיקים בחיצוניותו של המקרא עם פירושיהם — האם,
כשבאים מן הרבנים תשעה אנשים ,ואינם יכולים להשלים המנין ,ישלימו באחד מן

הקראין את העשרה להתפלל בציבור ,או לזולתו מן הענינים שאין מקיימין מצוותם אלא
בעשרה ,אם לאו? יבאר לנו באר היטב .וכן אם באו ששה או חמשה רבנים ,הישלימו את

העשרה באלה הקראים אם לאו? וכן יבאר לנו ,המותר באחד מהם הזימון? וכן יבאר
לנו ,מה חייב שליח ציבור שחטא ועבר לפני התיבה במעמדם ,כשהם משלימים העשרה,

אם זה אסור? וכן יבאר לנו הענינים ,שבהם נחלקים הקראים מן הרבנים ,ושכרו כפול מן
השמים.
תשובה :אסור להשלים בהם מנין ,לא עשרה ולא שלשה ,משום שאינם מודים בחיוב

זה .והעיקר בזה אומרם בעירוב (עירובץ לא,ב) :״או ביד מי שאינו מודה בעירוב — אינו

עירוב.״ וכל דבר שמאמינים בחיובו ובחלותו — רשאים אנו להצטרף אליהם בו .וכל מה

שאין מאמינים בחיובו ובחלותו — אסורים שיצטרפו בו .וידוע שאינם מאמינים בחיוב
הקדושה ,ולא בחיוב הזימון ,ואינם משגיחים במנין עשרה ,ולא במנין שלשה .ומאחרי
שאינם מודים בחוקים אלו ,אסור לעשות זאת עמהם ולהשלים המנין בהם .אחרת —
סומכין בדבר על מי שאינו מאמין בו.
ומי שעבר לפני התיבה במעמדם — מתרים בו ,ומונעין אותו מזה ,ותו לא .וכתב

משה.
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הרואה יראה ,שגם בתשובה זו ,כמו בקודמת ,מתנה רבינו ההצטרפות עמהם בא

)זצוה בכך

שהם מאמינים במצוה זו ,ושהדבר ייעשה כדין .מה שהוזכר שם "ומתכנסין לבתיהם תלמידי
חכמים ומתפללים" המדובר הוא התפילה בעת המילה ,ותיכף התנה שיהיה הדבר "כמנהג שלנו,
ואין משנין מזאת כלום" .ברור שאין כוונתו לומר שהקראים יצטרפו למנין ,אפילו התפילה
מתקיימת בבתיהם .ועל המוהל הקפיד ,שיהא מוהל הממונה מבית דין .ומה יש לחוש עוד?
אמנם הר״א מזרחי ז״ל (סי נז) הצביע על פירוש המשנה חולין א,ב ,שכתב רבינו שם דברים

חריפים נגד הקראים והקראות ,״שנראה כדמות סותר וצריך עיון" — אבל להלכה גם הר״א מזרחי
ז״ל סומך על תשובת הרמב״ם הנ״ל .ברם במהדורא בתרא ,ובכתב יד קדשו של רבינו בעצמו,
איתא שם בפירוש המשנה גם דברים המקבילים בדיוק למה שכתב בהלכות ממרים הנ״ל .כך כתוב
שם (בתרגום ר״י קאפח שליט״א):

אלו אשר נולדו בדעות אלה ,וחונכו על פיהן ,הרי הם כאנוסים ,ודינם דין תינוק שנשבה
לבין הגוים ,שכל עברותיו שגגה ,כמו שבארו (שבת סח,א) .אבל המתחיל הראשון הוא
מזיד ,לא שוגג.
 .2תינוקות שנשבו

מפורש יוצא מדברי רבינו בכל המקומות הנ״ל ,שמי שגדל וחונך ללא שמירת מצוות או לדעות
נפסדות — הרי הוא נכלל בערבות ,וכל ישראל ערבין גם עבורו .נאמן לשיטתו ,פוסק רבינו,
שאפילו שמע וידע אחר כך על מנהגי היהודים ודתיהם ,ולא חזר תיכף לעשות כמותם ,לא יצא
בזה מכלל תינוק שנשבה" ,שכל עברותיו שגגה" .מעתה ,הבא להוכיחם ,צריך להיות מודע לכך,

שבגלל חינוכם וגידולם לא יקבלו דברי תוכחה ישירים המתיחסים לעברות פרטיות מסויימות;
ואם יוכיחם בצורה זו ,יתכן ,לא רק שלא יתקן ,אלא יכשילם ,ויביאם לעשות בזדון .והיינו שכתב
בהלכות ממרים הנ״ל" :לפיכך ראוי להחזירן בתשובה ,ולמשכם בדברי שלום ,עד שיחזרו לאיתן
התורה ".רבינו מפרש לנו בזה ,איך מטפלים בעוברי עבירה מטעם חסרון ידיעה והרגל וחינוך רע.
ברור ,שאין להחזירם בתשובה על ידי שייאמר להם "מעשה פלוני שאתה עושה הוא שלא כדין".
תוכחה כזו ,שהיא בענין פרטי ,רק יכולה להכשילם שיעשו מזדון ,ונמצא המוכיח עובר משום ■לפני

עוד־ .עוברי עבירה כאלה ,צריך ״למשכם בדברי שלום ,עד שיחזרו לאיתן התורה״ — כלומר:

צריך לקרבם לתורה ולמצוות בכלל :וכאשר הם מתקדמים אט אט בקבלת עול מלכות שמים,
ומגיעים לאיתן התורה ,אז ניתן לפרש להם את הפרטים ,ויעשו אותם .אבל בלי משיכה לאיתן
התורה ,לעולם לא יחזרו בתשובה .וכבר ביארתי דבר זה לעיל.
■גבית־יוסף (יו״ד סי׳ קיט ד״ה בחב הרשב״א בתשובה) מביא בשם הרשב״א (שו״ת אלף רנה סי׳
ת*-סי׳ תרנז) :״ואפילו חשוד לעבירה ,דלא משמע להו לאינשי שהוא אסור — כשר הוא לכל".

אמנם בימיהם לא היה שייך דבר כזה על חילול שבת בפרהסיא .אולם בהמשך שם מביא בבית־
יוסף" :עוד מפי ה״ר יונה ,ששמע מחכמי צרפת ,כי מומר לעבודה זרה ,והוא הולך ממקום למקום,
ובעיר אחת מאמין הע״ז בפני הנכרים ,ובעיר אחרת נכנס בבית ישראל ואומר שהוא יהודי — כיון
שאומר לנו שהוא יהודי ,מן הסתם הוא נכנס בתורת יהודי ,ואינו עושה יין נסך ...וכשהוא אומר לנו
שהוא ישראל ,הוא אומר בלב טוב וכו׳ 5".בשלחן־ערוך העתיק דין זה ביו״ד קיט,יא.
.5

בב״י שם מסיים "עכ״ל תש בת הרשב־א" ,אבל לא מצאתי דבר זה ברשב״א.

72

הרב נחום אליעזר רבינוביץ

מיל .לפיכך יכול היה משה רבעו לשבת במקום אחד ,וכל מבקש ה׳ יצא אל אהל משה .לא כן

בדורו של שמואל ,שישראל היו יושבין בארצם ,ופרצו בה ימה ומזרחה צפונה ונגבה .בימי שמואל
נדרש ממנו לטרוח להגיע לכל רחבי הארץ להרביץ תורה .לו היה שמואל רוצה לנהוג כמשה

בשעתו ,לא היה יוצא בזה ידי חובתו .אשמה כברה היתה רובצת על שמואל ,אילו היה מסתפק
לנהוג כפי התקדים של משה .מנהיג חייב להגיב לא רק כדגם של הדורות הקודמים ,אלא לפי
הצרכים של דורו הוא.

בכך נראה לפענ״ד להסביר דברי הגמרא שבת נה,א:

דאמר רב אחא בר ,חנינא :מעולם לא יצתה מרה טובה מפי הקב״ה וחזר בה לרעה ,חוץ

מדבר זה ,דכתיב ׳ויאמר ה׳ אליו ,עבור בתוך העיר בתוך ירושלים ,והתוית תיו על
מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים על כל התועבות הנעשות בתוכה וגוי׳  -אמר לו
הקב״ה לגבריאל :לך ורשום על מצחן של צדיקים תיו של דיו ,שלא ישלטו בהם מלאכי
חבלה; ועל מצחם של רשעים תיו של דם ,כדי שישלטו בהן מלאכי חבלה .אמרה מידת
הדין לפגי הקב״ה :רבונו של עולם ,מה נשתנו אלו מאלו? אמר לה :הללו צדיקים

גמורים ,והללו רשעים גמורים .אמרה לפניו :רבונו של עולם ,היה בידם למחות ,ולא
מיחו .אמר לה :גלה וידוע לפני ,שאם מיחו בהם ,לא יקבלו מהם .אמרה לפניו :רבונו של
עולם ,אם לפניך גלוי — להם מי גלוי? והיינו דכתיב ׳ ...וממקדשי תחלו׳ ,וכתיב ׳ויחלו
באנשים הזקנים אשר לפני הבית׳ .תני רב יוסף :אל תקרי ׳מקדשי׳ ,אלא מקודשי — אלו
בני אדם שקיימו את התורה כולה מאלף עד תיו.

רבו הקושיות והפירושים בגמרא זו ,ואענה חלקי גם אני .אלה שנקראו בפי הקב״ה צדיקים גמורים,

ונאמר עליהם שקיימו את התורה כולה מאלף עד תיו — אין להעלות על הדעת שביטלו מצות
תוכחה .אלא ,שהם רצו להוכיח כצורה ישירה על חטאים מסויימים ,כמו שנהגו המוכיחים בדורות
שלפניהם .עד מהרה נתברר להם ,שאין דבריהם מקובלים .אשר על כן סברו ,שפטורים הם
מלהוכיח עוד .הם לא טרחו להבחין ,שלא כדורות הקדמונים הדורות האחרונים ,ויתכן שצריך

לבוא עליהם בעקיפין למשכם לאיתן התורה ,ולא נכון לצדיקים לשבת ׳לפני הבית׳ ,אלא עליהם
לכתת רגליהם לארכה ולרחבה של הארץ ,ולנסות להחדיר מרוחה של תורה לתוך העם בכל
מושבותיו .אמנם בדור ההוא של החורבן גלוי היה לפני הקב״ה ,שגם פעילות כזאת של הצדיקים
לא היתה מצליחה; אבל להם לא היה גלוי דבר זה ,שהרי לא ניסו בכך .ועל כך נענשו ,ולא עמדו
להם כל זכויותיהן ,כי "כל שאפשר בידו למחות ואינו ממחה ,הוא נתפש בעוון אלו כולם שאפשר
לו למחות בהן".

אידך גיסא ,מה רב טוב הצפון לצדיקים ,שיודעים להתאים מעשיהם לפי המקום והזמן,

כשמואל בדורו ,שבאת שכינה אצלו ,לקיים מה שנאמר ׳פלס ומאזני משפט לה" .וכבר צוונו חז׳יל

(
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לאהוב את הבריות ולקרבן לתורה ,ואלו הן דרכיו יתעלה ,כמו שבאר הרמב״ם באגרת־תימן:
בישרנו והבטיחנו יתרומם שמו ,כי מן הנמנע לפניו יתעלה לשנוא את כללותינו ,ואף על
פי שמרדנו בו ,והמרינו מצותו .אמר :׳כה אמר ה׳ אם ימרו שמים מלמעלה ,ויחקרו
מוסדי ארץ למטה ,גם אני אמאס בכל זרע ישראל על כל אשר עשו נאם ה־ (ירמיה
לא,לו)׳ .ונאמר :׳ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד׳ (דניאל יב,ג).
'׳׳
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בחזון־איש (יו״ד ב,כח) כתב:

)

כופר בתורה שבעל פה — דוקא בכופר גם בעיקר עול המצוות .ועוד יש בזה תנאי ,שלא
יהיה אנוס ,וכמו שכתב הר׳־מ פרק ג מהלכות ממרים הלכה ג ,רבניהם ותלמידיהם
תשיבי כאנוסים וכתינוק שנשבה .ותינוק שנשבה מביא קרבן ,כדאיתא ריש פרק כלל

־גדרלדומצווין אנו להחיותו ,ואף לחלל שבת בשביל הצלתו .ובהגהות מיימוניות פרק ו
י,

מהלכות רעות כתב ,דאין רשאין לשנאתו ,אלא אחר שאינו מקבל תוכחה .ובסוף ספר
אהבת חסד כתב בשם הגר״י מולין ,רמצוה לאהוב את הרשעים מהאי טעמא .והביא כן
מתשובת מהר״מ לובלין ,בי אצלנו הוא קודם תוכחה ,שאין אנו יודעין להוכיח ,ודיינינן

להו באנוסי!.
וראה לעיל שם (סוף אות טז)" :ועלינו להחזירם בעבותות אהבה ,ולהעמידם בקרן אורה במה

שידינו מגעת".

סוף דבר — רובם המכריע קזל אלה שאינם שומרי מצוות בימינו ,אין ספק שדינם כתינוקות
^זנשבו .ואף שראו אחר כך יהודים שומרי תורה — הללו נראים בעיניהם כיוצאי דופן וכבת מוזרה
ר״ל ,ולא כממשיכי המסורת המקורית מהר סיני .כבר כתב כך הרד־־צ הופמן ז״ל (מלמר־להועיל
ח״א סי׳ כט):
דבזמננו לא מיקרי מחלל שבת בפרהסיא ,ביק שרובן עושין כן .דבשלמא אם רוב ישראל

זכאין ,ומעטים מעיזים פניהם לעשות איסור זה ,הרי הוא כופר בתורה ,ועושה תועבה

ביד רמה ,ופורש עצמו מכלל ישראל .אבל כיון דבעו״ה רובם פורצים הגדר — תקנתם
קלקלתם .היהיר חושב ,שאין זו עבירה גדולה כל כך ...ואדרבה היראים קרואים בזמננו
פרושים ומובדלים;‘והפושעים הם ההולכים בדרך כל הארץ.

לפיכך ,גם אם מודיעים להם מצוות פרטיות ומוכיחים אותם על כך ,אין התוכחה מועילה כלל.
וכבר ראינו בעווה״ר ,שתוכחה מעין זו מרחיקה אותם עוד יותר ,ומעוררת מרירות וכעס; ומתוך כך

ממאירה שינאה בלב ,וגדולה המכשלה ר״ל ,וכדי בזיון וקצף .אבל כבר נתבאר ,שאין אנו פטורים
מן הערבות ,ולפיכך שומה עלינו לדון בכובד ראש איך להביאם לאיתן התורה.
י .צירוף "חילוניים" למגין
.1

הקראים לא צורפו משום שאינם מאמינים בחיוב מנין

הנחיה כוללת כבר התווה לנו רבינו הגדול בתשובה הנ״ל" :כל דבר שמאמינים בחיובו ובחלותו
— רשאים אנו להצטרף אליהם בו :וכל מה שאין מאמינים בחיובו ובחלותו — אסורים שיצטרפו

1

ו ".רוב היהודים הנקראים "חילונים" ,ובגולה גם כאלה הנקראים "קונסרבטיבים" או "ריפורמים",

מביאים את בניהם למול אצל מוהל הממונה מבית דין ,כמו שכתב הרמב״ם בשם רב האיי גאון ז״ל
על הקראים בבבל ובארצות ישמעאל .לפיכך מלין בניהם כדין ,ואף בשבת.
אבל ישנם הבדלים גדולים בין ה״חילונים" של זמננו לבין הקראים בענינים אחרים ,וכן בין

ה״חילונים״ בארץ לבין הכתות בחו״ל .למשל :בארץ ,רובם ככולם פונים לרבנות בעניני אישות —
נישואין וגירושין — וממילא אין חשש בענינים אלה .מאידך גיסא ,בגולה ,ישנם מסדרי קידושין
שלא כדין ,וישנם שאינם מקפידים על גט כהלכה .במעמדם של הקידושין הקונסרבטיביים

והרפורמים דנו גדולי הדור הקודם ,וכבר נתפשטה הוראת כמהר״מ פיינשטיין זצ״ל ,שאין חוששין
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לקידושיהן (אגרות־מע^זה״ע סי' עו־עז) .וזה בניגוד לדינם של הקראים ,שלגביהם פסק הרמב״ם

(בלאו סי׳ שנא ח״ג עמי  40ו; ר״י שילת עם■ תריג)" :ומי שנושא אשה על פי דיני הקראים ,היא אשת
איש ,ולא תתגרש אלא בגט .וגירושי הקראים אינם גירושין כלל לפי מנהגנו ,לפי שאינם מודים
בדינינו בגטין וקידושין".
אחת הבעיות המתמידות היא בענין תפילה עם כאלה שאינם שומרי שבת .אמנם כבר ראינו

לעיל ,שהרמב״ם מביא דרשת דזז״ל "לא יבוזו לפושעי ישראל ,שהם באין להתפלל" .לא זו אף זו
— איתא בגמרא (כריתות ו,ב)" :א״ר תנא בר ביזנא ,א״ר שמעון חסידא :כל תענית שאין בה

מפושעי ישראל ,אינה תענית; שהרי חלבנה ריחה רע ,ומנאה הכתוב עם סממני קטורת .אביי
אמר :מהבא — ׳ואגדתו על ארץ יסרה׳ ".אולם ראה בחידושי אגדות למהרש״א (שם):
יש ללמוד ,שהיו י״א מיני קטורת — עשרה ריחן טוב ,ואחד חלבנה ריחו רע ,דיש לצרף

גם הפושע .היינו בשיש עדה קדושה ,שהן מנין עשרה בלא הוא .אבל אין לצרפו בעשרה
עמו .וזכר לדבר — ־לא אשחית בעבור העשרה׳ ,אבל על פחות מעשרה לא התפלל.
ואביי דקאמר ,מהכא ואגודתו וכוי ,על פי כוונה זו :ואגודתו ,שהן עשר קדושות זו למעלה
מזו ,כדאמרינן במדרשות ,על ארץ השפלה יסדה ,שהיא נחשבת עמהן בישראל.
בענין צירוף מחללי שבתות למנין רבו הדיונים .הריא״ה הרצוג ז״ל (בתשובה הנ״ל) מתיר
לצרפם .באגרות־משה דן בזה שוב ושוב (או״ח ח״א סי׳ בג; ח״ב סי׳ יט; ח״ג סי׳ יד) ,והביא בשם

בעל צפנת פענח ,שהירש ,שלכל התפילות מצטרפין ,חוץ מלתפילת מוסף ,שהיא במקום קרבן.
מהר״מ פיינשטיין ז״ל עצמו חידש שלצירוף עשרה לקדיש ולקדושה מצטרפין ,אבל לא שתיחשב

תפלה בצבור .יסוד חידושו הוא ,שהלימוד שצריך עשרה הוא מן המרגלים ,שהיו עשרה ,והרי הם
היו רע)עים.
ברם נלפע״ד ,שכל זה אינו שייך לעניננו .ראינו לעיל ,שהרמב״ם הורה ,שאין הקראים מצטרפין,
לא למנין עשרה ,ולא למנין שלשה ,מפני שהם אינם מודים בזה ,כי המנינים הללו נקבעו בתורה

שבעל פה .למה הוצרך לטעם זה ,הרי ברור שהקראים מחללים שבת ,ולא רק יום טוב ,שהרי רוב
גדרי המלאכות למדנו מתורה שבעל פה ,והם אינם מודים בהן ,ובדו להם תורה משלהם בזה?
אלא ברור ,שהואיל ודינם כתינוק שנשבה ,ממילא אין להחשיבם מחללי שבת במזיד ,כי אם

בשגגה ,כמו שכתב במפורש בפירוש המשנה חולין הנ״ל .מעתה ,אילולא הטעם שהם אינם מודים
במנין ,כי אז ודאי שהיו ראויים להצטרף למנין להתפלל כדין .כל הדיונים אם מחלל שבת מצטרף

או לא — כולם הם על מחללי שבת שהם פושעי ישראל ,כלומר :מחללי שבת ביודעים ובמזיד.
אבל בני הקראים אינם בכלל זה .אבל עכשיו ,שאינם מודים במנין ,אף על פי שמודים הם במצות

תפילה ,איך ניתן לצרפם?
 .2על ה״חילוניים" שבימינו מקובלת חובת המנין

אבל עם הארץ היום ,אף שאינם שומרי שבת ,אם באים לבית הכנסת להתפלל ,לא יעלה על
דעתם להתפלל בפחות מעשרה ,ומקובל עליהם מה שאומרים להם שאין צבור פחות מעשרה.
מעתה ,למה לא לצרפם למנין? הרד״צ הופמן ז״ל (בתשובתו הנ״ל) כבר הסתמך על "הגאון בעל

שואל ומשיב שכתב ,שהאנשים מאמעריקא אינם נפסלים ע־־י חילול שבת שלהם ,מפני שהם

כתינוק שנשבה לבין הנכרים ".ראה תשובות־איברא להרי״א הנקין זצ״ל (ניו־יורק תשמ״ט) סי׳ ה

אות ב ,שהורה לצרפם .כדאי להעתיק קצת מדבריו:
מבואר בתוספות ברבות (מרב ד״ה אמר; ובפוסקים ,שעכשיו נהגו לזמן ץוף עם הארץ,
אף שעל פי דין אין מזמנין עליו ,משום איבה ,שלא יעשו במה לעצמם*על פי הגמרא
חגיגה כה ,שהקילו גם בענייני טהרות משום כך .ומוכח ,שכל זמן שאינם נבדלים מהקהל

ן

— מצרפין אותם ...ובדורנו ,שהכתות רעפארמער למיניהם פורשים רשת על כל יהודי
לצודו בחרמם ,יותר יש להזהר שלא להרחיקם ,ודנים אותם כאנוסים .ואיךזה סותר דברי

הפוסקין ,שאין מצרפין אותם .בוראי במקום יהודים כשרים ,אם יתיר פורק עול וסר

1

מהדרך — מענישין אותו ,ואפילו מחרימין על דעת קהל .וכיון שהוכרז ,אין מצרפין אותו
לדבר שבקדושה .אבל במקומות שרבו חוטאים ,ואין כוחנו יפה ,ואנו צריכים כל יהודי
— הבא לבית הכנסת להתפלל אין בודקין אחריו ,ומצרפין אותו ,והרבה חוזרין למוטב.
ורק באם הוא מקלקל רבים בבית הכנסת ומסית ,בודאי שיש להרחיקו.

אמנם בדין זה יש הבדל בין הכתות השונות בחו״ל .לפי השמועה יש היום קבוצות של

קונסרבטיבים ורפורמים שאינם מאמינים במנין ,ואינם מצריכים לא עשרה ולא גדולים ולא זכרים.
,כאלה ודאי שדינם כקראים ,שאינם מצטרפים למנין עשרה.
על פי העיקרון הזה ,גם מי שאינו מאמין בתפילה ,ואינו רוצה להתפלל — אינו מצטרף למנין
עשרה .כך פסק כבר בתשב״ץ (ח "ג סי־ שט) .ונפקא מינה במי שמצהיר שאינו רוצה בתפילה ,אלא

שהוא מוכן להשלים המנין לעשות חסד עם מי שרוצה להתפלל — כזה אין לצרפו.
ראה עוד באגרות־משה (ח״ג סי־ יב) שמתיר לקרוא בעלי עבירה לתורה ,ולכבדם בשאר כיבודים
(ח״ב סי־ נא) .ואין צריך לומר למי שאין דינו כעבריין ברצון.

יא .קבלת תלמידים מבתים "חילוניים" לבתי־ספר דתיים

י.

תפילה קבועה — ויתור אנשי כנה״ג למען בני הנוכריות

ברם אין אנו יכולים לצאת ידי חובת הערבות על ידי זה לבד ,שנקבל את התועים בבואם לבית

הכנסת .עיקר המשימה היא :למשכם "לאיתן התורה" .איך עושים זאת? גם זאת לימדונו חז״ל,
בבחינת ־מזקנים אתבונן׳.

בהרבה בחינות מקבילה תקופתנו לזו של שיבת ציון בימי עזרא ונחמיה .הלא מקרא מלא רבר

הכתוב :יגם בימים ההם ראיתי את היהודים ,הושיבו נשים אשרדיות עמניות מואביות .ובניהם,
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חצי מדבר אשדודית ,ואינם מכירים לדבר יהודית וכלשון עם ועם׳ (נחמיה יג,כג־כר) .איך טיפלו
אנשי כנסת הגדולה בכל אותם הצעירים שנולדו מנישואי תערובת ,ולא ידעו ביהדות בין ימינם
לשמאלם?

)

) מסביר הרמב״ם בהלכות' תפילה א,ד־ה:
כיון שגלו ישראל בימי נבוכדנצר הרשע ,נתערבו בפרס ויון ושאר האומות ,ונולדו להם
בנים בארצות הגוים .ואותן הבנים ,נתבלבלה שפתם ,והיתה שפת בל אחד ואחד
מעורבת מלשונות הרבה ,וכיון שהיה מדבר — אינו יכול לדבר כל צרכו בלשון אחת

אלא בשיבוש ,שנאמר ■ובניהם ,חצי מדבר אשדודית ,ואינם מכירים לדבר יהודית וכלשון
עם ועם־ .ומפני זה ,כשהיה אחד מהן מתפלל ,תקצר לשונו לשאול חפציו ,או להגיד שבח
הקב״ה בלשון הקדש ,ער שיערב עמה לשונות אחרות .וכיון שראה עזרא ובית דינו כך,

)

עמדו ותיקונלהם שמונה עשרה ברכות על הסדר  ...יש בהן שאילת כל הדברים ,שה•
הפעי איש ואיש ולערכי הציבור כולם ,כדי שיהיו ערוכות בפי הכל,
כמו אבות

1

וילמדו אותם .ותהיה תפילת אלו העלגים תפילה שלימה כתפילת בעל הלשון העחה.

ומפני עניין זה תיקנו כל הברכות והתפילות הסדורות בפי כל ישראל ,כדי שיהא כל עניין

ברכה ערוך בפי העלג .וכן תיקנו שיהא מניין התפילות וכד.

מפעל חינוכי אדיר יערו איפוא חכמים ,כדי לקרב את הרחוקים לאיתן התורה .רוב הזמן שכל
יהודי באשר הוא מייחד למעוות ולעבודת הי קשור בסידור התפילה .אמנם אנשי כנסת הגדולה

כמה נביאים היו ביניהם ,וסדר הברכות שהתקינו חובק זרועות עולם ,וכלולים בו עיקרי האמונה
וערכי התורה ,ער שבמשך הדורות נוער מושג של "א־סידור־איד" (יהודי של סידור) — כלומר,

יהודי שלא קרא ולא שנה — אבל מכל מקום אף הוא היה מושרש עמוק ביהדות ,מפני שגדל וחונך

על הסידור.
ואף שנתקטנו הדורות עד מאד ,מכל מקום ישראל אם אינן נביאים ,בני נביאים הן ,ואם נלך
בדרך שהתוו לנו אנשי כנסת הגדולה ,ודאי מן השמים יסייעו גם בידינו .הדרך הזו היא דרך החינוך.
וכבר כתב הר" א מזרחי ז״ל (בתשובה הנ״ל)" :ואיך יחזרו לאיתן התורה ,אם לא יודיעו להם טעמי
התורה?"
 .2ההתמקדות בקירוב רחוקים — רווח או הפסד?
«יר

כל המאמעים עריכים להתמקד בחינוך — בעיקר לילדים ,אבל גם למבוגרים .העיקר הוא,לא
להפקיר אף אחד ,ואפילו את הרחוקים ביותר .אל נפתה אחרי טענות שוא ,שמכיון שעריך הרבה
כוחות להשקיע בחינוכם של הקרובים ,והחיפוש אחרי הרחוקים יבוא על חשבונם של ההישגים

האפשריים אעל הקרובים .ומכאן טוען הטוען :האם לא רעוי יותר להעמיק יותר בחינוכם של
המעטים בני עלייה ,ולוותר על הרבים שכה קשה למשכם ?
לכאורה יש הגיון בטענה זו .אין ספק ,שגם כאשר תקנו את סדר התפילות והברכות ,וחייבו בהן
את הכל ,היו כאלה אשר מקודם היה ביכלתם מידי פעם לחדש דברים ולכוון כוונות נשגבות ,אבל

כאשר קבעו מניין התפילות וסדר הברכות — נעשתה תפילתן הרבה פעמים קבע ולא תחנונים
לפני המקום .ואף על פי כן ,טובת הכלל היא המכריעה .כבר למדנו בענין זה בסנהדרין קיא,א ,על
הפסוק ׳כי אנכי בעלתי בכם ולקחתי אתכם אחד מעיר ושנים ממשפחה׳ (ירמיה ג,יד) — "אמר ריש

לקיש :דברים ככתבן .אמר לו ר׳ יוחנן :לא ניחא ליה למרייהו דאמרת הכי; אלא אחד מעיר מזכה
כל העיר כולה ,ושנים ממשפחה מזכין כל המשפחה כולה".
גם מבחינה מעשית ,לפעמים דוקא נוכחותם של ילדים ממשפחות שאינן שומרי מעוות בבית־

הספו־ תורמת לשיפור רמת הלימודים .כבר העיד על כך הר״א מזרחי ז״ל (בתשובה הנ״ל) :״כי
אנחנו ראינו בעינינו ,ואין שום ארם יכול להכחיש בזה ...כי בהיות התלמידים מן הקראים עוסקים
במדרשי (=בתי ספר) הרבנים ,היו גם התלמידים מן הרבנים מתקנאים בהם ,ומשתדלים בלמודם.
כי קנאת סופרים תרבה חכמה .וכאשר נמנעו מללמד הקראים ,סרה הקנאה ונתמעטה התורה
בינינו ,ואין לך חרבה גדולה מזה".
בתי הספר חייבים להעיע תכניות שונות למשוך את העיבור הרחב ,ואסור להסתפק רק בבתי
ספר או בכיתות לילדים ממשפחות שומרי תורה .כמובן ,בכל קהילה וקהילה עריך לדון לפי
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הנסיבות ,אם לקיים בית ספר אחד לכולם והכל לומדים ביחד ,או שיהיו זרמים שונים בתוך בית
הספר האחד ,או בתי ספר נפרדים לפי הצרכים השונים .העיקר הוא ,שמערכת החינוך התורנית

חייבת להתחרות ביעילות עם כל מיני גורמים אחרים ,כדי למשוך את הציבור ,ולא לדוחפו ח״ו.

והיינו שמדגיש הרמב״ם (הלכות ממרים הנ״ל) ומקדים" :למשכם בדברי שלום ,עד שיחזרו לאיתן
התורה״ — המשיכה בדברי שלום קודמת לכל.

כדאי להביא כאן את דבריו המאלפים של הר״א מזרחי ז״ל (בתשובה הנ״ל) בענין חרם
שהחרימו קיצונים שלא ללמד את הקראים ,והוא ביטלו לחלוטין:
שזה החרם לא נעשה לשם שמים ,ולא לכונת תקון העולם ,במשפט החרם והנדוי
הנעשים לתקון העולם ולחזוק הדת וקיומו .אבל זה החרם נעשה על צד הקנאה ושנאה

שהיה לקצתם על המלמדים מצד הכבוד שהיו מקבלים מהקראים ,ולקצתם על הקראים
עצמם  ...ולולא הקנאה והכעס שהיה להם ,לא היו מתעוררים על זה .וכל העולם יודעים
ומכירים זה ,ובפרט מצד הקטטה והמחלוקת ...
 .3הדילמה שבמילת בני נוכריות

ישנן בעיות רבות ,בפרט בילדי תערובת ,אבל הללו ניתנות לפתרון ,אם רק ישנה כוונה טובה
"למשכם בדברי שלום" ,והם מובנים להתחייב שהילדים ילמדו בבית ספר תורני.
כבר דנו גדולי הדור הקודם ,באילו תנאים לגייר על דעת בית־דין קטנים שנולדו לאב יהודי מאם

נכריה .בשו״ת אזני־יהושע סי• בג (ירושלים ,תרעד) להרב יהושע סיגל ז״ל ,שנתמנה ממלא מקומו
של הרב הכולל ר׳ יעקב יוסף ז״ל בניו־יורק ,נשאל האם מותר למול בן הנכרית שילדה לישראל,
מאחר שכבר אז היתה זו תופעה שכיחה באמריקה .הוא מזהיר מפני הסכנה ,שהילד הנימול יגדל,

ויחשוב שהוא יהודי ,ויתחתן עם יהודים .וזוהי מסקנתו:

דודאי לית דין צריך בושש ,שאסור למול בן הנכרית ,אף שאביו ישראל .ואדרבה ,כשאביו
ישראל הוא גרע לענין זה ,דודאי אסור למול הבן כמ״ש ,אם לא כשיתן האב אחר כך גם

להטבילו לשם גירות — אזי נוכל למולו ,וככל גר קטן שמטבילין אותו על דעת בית דין,
כמבואר להלכה ברמב״ם ושלחן ערוך סי׳ רסח .אבל בלאו הכי ,אין למולו כלל.
ראה שו״ת מהר״ם שיק ז״ל (יו״ד סי׳ רמח) ,שצריך האב להתחייב לא רק למולו ולהטבילו לשם

גירות ,אלא צריך דווקא שגם האם תסכים לגיור .וראה שו״ת מלמד־להועיל לרד״צ הופמן ז״ל יו״ד

■ סי׳ פב וסי׳ פז ,ודעת־כהן להראי״ה קוק ז״ל סי׳ קמז־קמט .ועיין גם אגרות־משה יו״ד ח״ב סי׳ קכח,

,ח״ג סי׳ קה .מן הראוי גם לציין לשו״ת אחיעזר לרח״ע גרודזנסקי ז״ל (ח״ג סי׳ כח):
שאין לבית דין כשר להזדקק לעניני גירות כאלה .אך אין אני מוצא לנכון שירעישו על זה
רבני הדור ,ולצאת במחאה גלויה נגד הגירות ,כי בעיני עמי הארץ זהו כחילול השם,
שאינם מניחים הנשים להתגייר ,ובפרט הילדים ,שבאמת על פי דין אפשר לגיירם.

ברם כל אלה דברו באופן שאין ההורים מתחייבים לחנך את הילדים על ברכי התורה .אבל אם
ניתן להבטיח שהילדים ילמדו בבית ספר תורני ,הסברא נוטה לקבלם .כמובן ,שבכל אופן צריך
לשקול היטב את הנסיבות ,ובעיקר את טיב בית הספר ,אם הוא כזה שיש לסמוך על כך שתהא
השפעתו מכרעת .בגלל כך כתב בשו־ת שרידי־אש לריי־י וינברג ז״ל ח״ב סי׳ צא" :שמותר לקבלו

לבית הספר ,ולהמתין עד שיגדיל וירצה לקבל עליו עול תורה ומצוות ,ואז יטבילו אותו בפני
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שלשה ".מאידך גיסא ,לפעמים יש חשש קלקול לשאר התלמידים (ראה אגרות־משה או״ח ח״ב סי'
עג) .וכן צריך לקחת בחשבון ,שמא אם לא יגיירו אותם בקטנותם ,וימשיכו לחיות בתוך חברה
יהודית ויתראו כיהודים ,מן הסתם יבואו לה תחתן ע□ יהודים בלא דעת ,ואין לך תקלה גדולה מזו.

הנה מקום אתי לציין לדברי ידידי הרה״ג ר ,גדליה פלדר שליט״א ,שליקט ואסף מתשובות
האחרונים חומר רב בענין זה בספרו נחלת־צבי (ניו יורק ,תשיט) ,ומסיק (עמי קלב):
והיכי דשניהם מסכימים לגדלו בתור יהודי ,ומלו וטבלו אותו כדין ,נראה דיש לקבלו,
ולומר :המאור שבתורה יחזירו למוטב .וטוב לקבלו בעודו קטן ,לפני שיתפתח שכלו,
שהרי שיעורים לישראל ניתנו ,ולא לבני נח .ולכן ,בן נח לא תלוי בשנים ,אלא
בהתפתחות שכלו ,והוא הדין בקשר לנידון דידן (שבי״ד יובלו לגיירו על דעתם ,רק אם
הוא נידון כקטן עדיין).

וכך ראיתי נוהגין רבנים מובהקים.
נראה לסכם בדבריו של הריא״ה הרצוג ז״ל בהיכל־יצחק אה״ע סי׳ כא" :שאם לפי אומד דעת

הרב יש סיכויים שההורים ישמרו יהדות ,ויש חשש של תרבות רעה אם לא נקבלם  ...אפשר
לקבל ".חשש זה ,שגם ההורה היהודי יצא לתרבות רעה ,אם ירחיקו את הילד שלו ,מעמיד אותנו
שוב בפני בעיה חמורה של ׳לפני עור׳ ,בפרט כאשר מדובר במי שנשא נכרית בלא ידיעה ובלא
כוונת מרי ,כמו שמצוי היום לרוב בין אלה שהינם כתינוקות שנשבו .אין צריך לומר ,שכך הוא אצל

יוצאי רוסיה .אבל גם ברחבי אמריקה ישנם הרבה כאלה ,שנושאים להם נשים ,שחושבים שהן

יהודיות מפני שאחד מאבותיהן יהודי היה ,ומולידים בנים ,ורוצים שיהיו יהודים.
סוף דבר — לא ניתן לקבוע כללים בזה ,אלא הכל תלוי באומד דעתם של רבנים שלבם ער
לבעיות הדור ולתחלואיו ,וכל כוונתם לשם שמים.

יב .צו השעה :לרדת אל העם

ראינו ,שהערבות למי שנמנה בכלל ישראל אינה פוקעת גם כאשר אין מצוות תוכחה רגילה,
וכגון שהוא עובר עבירות אבל דינו כתינוק שנשבה .תוכחה ישירה אין לה סיכויים להצליח ,אבל

מאידך גיסא חייבים להביא אותו לאיתן התורה ,וזה לא יתכן כי אם בפעילות חינוכית עניפה.

כבר אמרו חז״ל (שמות רבה טז,ד):
מציגו משה ושמואל שוין כאחת ,שנאמר •משה ואהרן בכהניו ,ושמואל בקראי שמו־ .בא
וראה כמה בין משה לשמואל .משה היה נכנס ובא אצל הקב״ה לשמוע הדיבור ,ואצל

שמואל היה הקב״ה בא ,שנאמר ׳ויבא ה׳ ויתיצב׳ .למה כך? אמר הקב״ה :בדין ובצדקה
אני בא עם האדם .משה היה יושב ,ומי שהיה לו דין — בא אצלו ונידון ,שנאמר ׳וישב
משה לשפוט את העם׳ :אבל שמואל היה טורח בכל מדינה ומדינה ושופט ,כדי שלא
יצטערו לבוא אצלו ,שנאמר ׳והלך מדי שנה בשנה׳ .אמר הקב״ה :משה ,שהיה יושב
במקום אחד לרון את ישראל — יבוא אצלי לאוהל מועד לשמוע הדבור; אבל שמואל,

שהלך אצל ישראל בעיירות ודן אותם — אני הולך ומדבר עמו ,לקיים מה שנאמר ׳פלס
ומאזני משפט לה״.

,

חכמים לא באו ח״ו לחפש רבב במשה רבנו .כוונתם היא להצביע על העובדה ,שבמצבים שונים

הדרישות הן שונות .בימי משה רבינו היה כל קהל ישראל מרוכז בשטח קטן של י״ב מיל על י״ב
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ט .׳•דדלוניים" בימינו דינם בדין תינוקות שנשבו

בדורנו אנו ,רובם של המתייחסים לעם ישראל גדלו וחונכו ללא תורה וללא מעוות ,וממילא לא
משמע להו לאינשי רוב איסורי תורה שהם אסורים .אף על פי כן ,הרבה מהם רועים לדבוק בעם
בכל לבם ובכל נפשם ,ומהם שהוכיחו זאת במסירות נפש מופלאה כבנין הארץ ובהגנתה ובהעלת

ישראל מיד ער .במאתים השנים האחרונות דנו רבים במעמדם של אלה ,בעיקר בהתחשב עם
העובדה שהם מחללי שבת בפרהסיא ,וכבר נקבעה הלכה (רמב״ם הלכות שבת ל,סו)" :השבת

ועבודה זרה — כל אחת משתיהן שקולה כנגד שאר כל מעוות התורה; והשבת היא האות שבין
הקב״ה ובינינו לעולם .לפיכך ,כל העובר על שאר המעוות ,הרי הוא בכלל רשעי ישראל; אבל
ה,מחלל שבת בפרהסיא ,הרי הוא כעובד עבודה זרה ,ושניהם כגויים לכל דבריהם".
כבר בשנת תרכ״א ישב על מדוכה זו הרי״י עטלינגר ז״ל (שו״ת בנין עיון החדשות סי ,כג) ואלו

דבריו:

לפושעי ישראל שבזמנינו ,לא ירענא מה אדון בהם ,אחר שבעו״ה פשתה הבהרת
לרוב ,עד שברובם חילול שבת נעשה כהיתר ,אם לא יש להם דין אומר מותר ,שרק קרוב
למזיד הוא .ויש בהם שמתפללים תפילת שבת ומקדשים קידוש היום ,ואחר כך מחללים

שבת במלאכות דאורייתא ודרבנן .והרי מחלל שבת נחשב כמומר בלבד ,מפני שהכופר f
בשבת כופר בבריאה ובבורא ,וזה מודה על ידי תפילה וקידוש.

ומה גם בניהם אשר קמו תחתיהן ,אשר לא ידעו ולא שמעו דיני שבת ,שדומין ממש
לעדוקין דלא נחשבו כמומרים ,אע״פ שמחללין שבת ,מפני שמעשה אבותיהן בידיהם.
והם כתינוק שנשבה לבין עובדי כוכבים ,כמבואר (או״ח סי' שפה סעיף א) .וכך כתב גם

המבי״ט (סי׳ לז) :ואפשר נמי ,דעדוקין שלא הורגלו בתוך ישראל,ולא ידעו לעיקרי הדת,
ואינם מעיזין פניהם נגר חכמי הדור ,לא חשבי מזידין וכר ,יע״ש .והרבה מפושעי הדור
דומין להם ,ועדיפי מהם .שמה שמחמיר הר״ש בקראים ,להחשיב יינם יין נסך ,אינו מפני

חילול מועדות ,שדומה לשבת בלבד ,אלא מפני שכפרו גם בעיקרי הדת — שמלין ולא
פורעין ,ואין להם דיני גיטין וקידושין שעל ידי זה בניהם ממזרים .ובזה רוב הפושעים
שבזמנינו לא פרעו.
אחריו החרו החזיקו כמה גדולים ,וסיכם הדברים הריא״ה הרעוג ז״ל (שו״ת היכל־יעחק או״ח

סי׳ ב)" :חילקו גאוני בתראי ז״ל בין מדינות שרובי ישראל שבהן מחללים שבתם ,שאז כבר אין
לחשוב את המחלל ככופר במעשי בראשית".
סברה זו יסודתה בהררי קודש ,שהרי מעינו בסוף איגרת־השמד לרבינו הגדול ,שמדבר שם על

מדינה ,שבגלל השמדות נתמעטו בה שומרי מעוות ,ואלו דבריו (מהדורת ר״י שילת עמ׳ נט):

וגם כן אינו ראוי להרחיק מחללי שבתות ולמאס אותם ,אלא לקרבם ולזרזם בעשיית
המעוות .וכבר פרשו ז״ל ,שהפושע שפשע ברעונו ,כשיבוא לבית הכנסת להתפלל —
מקבלין אותו ,ואין נוהגין בו מנהג בזיון .וסמכו אותו לדברי שלמה ע״ה ׳לא יבוזו לגנב כי
יגנוב׳ — לא יבוזו לפושעי ישראל ,שהן באין להתפלל בסתר ולגנב מעוות.
אם כך אמרו על פושעי ישראל ברעונם ,קל וחומר בן בנו של קל וחומר למחללי שבתות ,שכל
עבירותיהם בשגגה ,הואיל וכאנוסים הם.

תלמידי
ד□“

רבינו יונה

מם׳ עבודה זרה

ה

שאין מתקיים מוכרים להם .פרש״י ז״ל אינו מתקיים עד יום האיד ,אבל אם מתקיים

עד יום האיד אסור ,דקא אזיל ומודה .וקשה מדאמרינן בגמרא גבי ג׳ ימים לפני

אידיהם ,הבא דלהקרבה תלתא יומי ,כלומר שהוא מכין תקרובת לע״ז ג׳ ימים קודם האיד
בשלט׳ למאן דאמר משום לפני עור ניחא ,שמוכר לו דבר שהוא עובר בו י ומכשילו ,אלא

למ״ד משום דקא אזיל ומודה ,ומה הודאה יש בשלשה ימים אלו שמכין בהם וי״ל דאפילו
בשלשה ימים אלו משבח ומודה קדם אלהיו וחושב שע״ז סייעתו לקנות .כדאמרינן בירושלמי

(י) בשלמא לפרען שפיר אלא ליפרע מהן מאי איכא למימר .ותירץ גזירה שמא יאמר ע״ז שלו
סייעתו ,ולפי פרש״י ז״ל מאי איריא מתקיים עד יום האיד ,אפילו אינו מתקיים נמי ,באותה

שעה שקונה אותו מודה לאלהיו .על כן נראה לפרש דדבר שאינו מתקיים עד יום האיד,
כגון ירקות מותר למכור להם .דכיון שאינם מתקיימים אלא ימים אחדים ומיד נפסדים,

אין דרכו שיודה לע״ז על כך .אבל דברים שמתקיימים כגון כסות וכלים אסור ,דאזיל ומודה:
וכשמוכר לו פירות נמי ליכא למיחש משום לפני עור .דאם איתה דלהקרבה בעי להו ,ערב
האיד היה קונה אותם .שיותר טובים הם פירות בני יומם מבני ג׳ ימים :וביום האיד אפילו
דבר שאין מתקיים אסור ,דחיישינן לתקרובת :וכל זה לפי אותם הימים ,אבל בזמן הזה הכל

מותר ,כדכתבי׳ במתניתין:

דינרא

קסריאנא .פרש״י ז״ל מטבע חדש שעשה מלך קיסר (ס ויצא באותו היום:

ותקא

היכא דקאי בתרי עברי נהרא דלא מצי איהו שקיל ליה ,אבל אם היה הגוי

יכול לקחתו שלא ע״י ישראל ,מותר (ל) לישראל לתת לו האבר ,שהרי בלא סיוע ישראלי
היה הג^י_ל^1ח אותו ,ואין איסור בדבר כלל :וע״ב יש לנו לומר שזה האבר הוא של הגוי( ,מ>

ואעפ״ב אסור לישראל להושיטו לו משום לפני עור וכו /שבני נח מצווים הם שלאי

לאכול אבר מן החי ,שהוא אחת משבע מצוות שנצטוו בגי נח( .נ) וכיון שהוא לו אסור ,אנחנו
אין לנו לסבב עליו שיאכלנו :וקשה מדאמרינן בפסחים בפרק כל שעה (ס) בל מקום שנאמר
במשמע ,דתניא ר׳
לא יאכל לא תאכל לא תאכלו אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה
|l2M5i7 n»nw

נתן אומר מנין שלא יושיט אדם כוס של יין לנזיר ,ואבר מן החי לבני נח ,דכתיב ולפני עור

וכו׳ .ומקשיגן התם (ע) ,הא לאו הכי שרי ,ותיפוק ליה שהוא אסור בהגייה ,כיון שנאמר
בו לא יאכל ,דכתיב (פ) אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו ,וכתיב ביין לנזיר( ,צ) וענבים לחים

הגהות המו״ל

י) בפרקין הל״א.
כ) סיום זה ליתא ברש״י שלפנינו.
ל) עיין בש״ך יו״ד קנ״א סק״ו דגבי בן
נח אינו אסור מטעם מסייע לידי עוברי
עבירה וכן הוא במג״א או״ח סימן שמ״ב,
ועיין במנחת חינוך מצוה רל״ב במה
שהאריך בדברי תוספות חגיגה י״ג לענין
איסור ללמוד תורה לנכרי ,ועיין במשנה
למלך פ״ד מהלכות מלוה ולוה הל״ב.

מ) כנראה כוונת רבנו להוכיח זה
מדקתני לא יושיט ולא קתני לא יתן וכן
הוא בתוספות פסחים כ״ב ע״ב ד״ה ואבר
ועיין במהרש״א ובפני יהושע שם.
נ) סוהדרין נ״ו ע״ב.
ס) כ״א ע״ב.
ע) שם כ״ב ע״ב.
פן בראשית ט פסוק ד׳.
צ) במדבר ו׳ פסוק ג׳ .ובספרים שלנו
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תלמידי

מס׳ עבודה זרה

ר בינו( ־

זז•

 “3*1שאין מתקיים מוכרים להם .פרש״י ז״׳ל אינו מתקיים עד יום האיד ,אבל אם מתקיים
עד יום האיד אסור ,דקא אזיל ומודה .וקשה מדאמרינן בגמרא גבי ג׳ ימים לפני
אידיהם ,הכא דלהקרבה תלתא יומי ,כלומר שהוא מכין תקרובת לע״ז ג׳ ימים קודם האיד
בשלט׳ למאן דאמר משום לפני עור ניחא ,שמוכר לו דבר שהוא עובר בו'ומכשילו ,אלא
למ״ד משום דקא אזיל ומודה ,ומה הודאה יש בשלשה ימים אלו שמכין בהם וי״ל דאפילו
בשלשה ימים אלו משבח ומודה קדם אלהיו וחושב שע״ז סייעתו לקנות .כדאמרינן בירושלמי
(י) בשלמא לפרען שפיר אלא ליפרע מהן מאי איכא למימר .ותירץ גזירה שמא יאמר ע״ז שלו
סייעתו ,ולפי פרש״י ז״ל מאי איריא מתקיים עד יום האיד ,אפילו אינו מתקיים נמי ,באותה
שעה שקונה אותו מודה לאלהיו .על כן נראה לפרש דדבר שאינו מתקיים עד יום האיד,
כגון ירקות מותר למכור להם .דכיון שאינם מתקיימים אלא ימים אחדים ומיד נפסדים,
אין דרכו שיודה לע״ז על כך .אבל דברים שמתקיימים כגון כסות וכלים אסור ,דאזיל ומודה:
וכשמוכר לו פירות נמי ליבא למיחש משום לפני עור .דאם איתה דלהקרבה בעי להד ,ערב
האיד היה קונה אותם .שיותר טובים הם פירות בני יומם מבני ג׳ ימים :וביום האיד אפילו
דבר שאין מתקיים אסור ,דחיישינן לתקרובת :וכל זה לפי אותם הימים ,אבל בזמן הזה הכל
מותר ,כדכתבי׳ במתניתין:

דינרא

קסריאנא .פרש״י ז״ל מטבע חדש שעשה מלך קיסר <כ> ויצא באותו היום:

 Kpfttהיכא דקאי בתרי עברי נהרא דלא מצי איהו שקיל ליה ,אבל אם היה הגוי
יכול לקחתו שלא ע״י ישראל ,מותר (ל) לישראל לתת לו האבר ,שהרי בלא סיוע ישראל
היה הגוי לוקח אותו .ואין איסור בדבר כלל :וע״־כ יש לנו לומר שזה האבר הוא של הגוי ,תז>
ואעפ״ב אסור לישראל להושיטו לו משום לפני עור וכו׳ ,שבני נח מצווים הם שלא
לאכול אבר מן החי ,שהוא אחת משבע מצוות שנצטוו בני נח( .נ> וכיון שהוא לו אסור ,אנחנו
אין לנו לסבב עליו שיאכלנו :וקשה מדאמרינן בפסחים בפרק כל שעה וסן כל מקום שנאמר
לא יאכל לא תאכל לא תאכלו אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע ,דתניא ר׳
««נתן אומר מנין שלא יושיט אדם כוס של יין לנזיר ,ואבר מן החי לבני נח ,דכתיב ולפני עורוכו׳ .ומקשינן התם (ע) ,הא לאו הכי שרי ,ותיפוק ליה שהוא אסור בהגייה ,כיון שנאמר
בו לא יאכל ,דכתיב ( )3אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו ,וכתיב ביין לנזיר( ,צ) וענבים לחים

הגהות המו״ל

י) בפרקי! הל׳׳א.
כ) סיום זה ליתא ברש-י שלפנינו.
ל) עיין בש״ך יחד קנ״א סק״ו דגבי בן
נח אינו אסור מטעם מסייע לידי עוברי
עבירה וכן הוא במג״א אחח סימן שמ״ב,
ועיין במנחת חינוך מצוה ול״ב במה
שהאריך בדברי תוספות חגיגה י״ג לעני!
איסור ללמוד תורה לנכרי ,ועיין במשנה
למלך פ״ד מהלכות מלוה ולוה הל״ב.

מ) כנראה כוונת רבנו להוכיח זר.
מדקתני לא יושיט ולא קתני לא יתן וכן
הוא בתוספות פסחים כ״ב ע״ב ד״ה ואבר
ועיין במהרש״א ובפני יהושע שס.
נ) סנהדרין נ׳יו ע״ב.
ם) כ״א ע״ב.
ע) שם כ״ב ע״ב.
פן בראשית ט פסוק ד׳.
צ) במדבר  '1פסוק ג׳ .ובספריס שלנו
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רבינו יונה

מס׳ עבודה זרד.

ויבשים לא יאכל .ומעתה יש לשאול מהו שהקשה לשם ,הא לאו הכי שרי .דלעולם איכא
למימר ,דאי לא משום דכתיב ולפני עור ,היה מותר לישראל להושיט לגוי אבר מן החי .כיון
שהוא של הגמ^אין לישראל שום הנאד .בדבר ,דמה הנאד .יש לישראל שיושיט לגוי אבר שהוא
שלו .וכיון שאין לו הנאה ,אין בו איסור מטעם איסור הנאה ,אלא משום ולפני עור בלבד.
ע״ב נראה לרבני צרפת ןק> ז״ל לומר ,דאע״פ דהאבר של הגוי ,הנאה מטיא לישראל בהושטתו
שהגוי ...מחזיק לו טובה בכך ,כיון שהוא משמשו ,ועל כן הקשו בפסחים הא לאו הכי
שרי ,דודאי'איסור הנאה איכא בהו .ולשם תירץ התלמוד מפסוקים (ר) דאבר מן החי ויין
לנזיר אינם אסורים בהנאה :ולפי זה נמצינו למדין ,שהיהודים העומדים לשרת על שלחן
המלכים והשרים ,שאסור להם להושיט לגוי בום של יין נסך ,לפי שיין נסך אסור בהנאה.

והוא מהנר .לגוי בשמושו .והגוי מחזיק לו טובה ומחנהו .ונמצא שבאר .הנאה על ישראל.
פירוש איסור הנאה .אבל אם היין הוא יין כשר ,מותר להושיט לו ,דכיון שלא נגע בו הגוי
עדין ולא נאסר ,כשבאה ההנאה מדבר מותר באד .לו .כן נראה למורי הרב ז ״ ל:
כתב רבנו מאיר ה ל ו י ז״ל ושמעינן מנה ,דכל היכא דאפשר ליה לגוי למעבד
ההוא איסורא שלא ע״י ישראל ,אע״ג דקא יהיב ליה ישראל ,לא עבר משום לפני עור.
דתניא ר׳ נתן אומר מנין שלא יושיט וכו׳ ,ואוקיטנא דקאי בתרי עברי נהרא ,דלא מצי
איד,ו שקיל ליה .אבל היכא דקאי גביה ,כיון דאי לא יהיב ליה ,שקיל ליה איהו מיניה
בעל ברחו ,שרי למיתב ליה .דיקא נמי דקתני לא יושיט ,ולא קתני לא יתן ש״מ :עוד "•
כתב הרב ז״ל( ,א) ומסתברא דכי אצטריך תנא למתנא לא יושיט ,משום סירכא דבני נח הוא,
דלית בהו איסורא אלא משום לפני עור .אבל גבי נזיר אע״ג דיכיל איהו למשקליה נמי
אסיד .דהא אפילו ד,יבא דלא קא יהיב ליד ,איהו ,אלא נזיר גופיה איהו הוא דשקליה ,כי
לא מוכח ליד .ישראל חבריה דלא לשחייה ,מתפס עליה ,דכתיב < aוכשלו איש באחיו,
איש בעוז אחיו( ,ג) מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה .וכ״ש דלא שרי למתביד ,נהליה
בידים ותנן נמי (ד) מחזיקים ידי גוים בשביעית ,אבל לא ידי ישראל ,ואוקימנא
למימר להו החזקה בעלמא ,דאלמא אפילו החזקה בעלמא אסיר למימר ליה לישראל העושה
מלאכה האסורה בשביעית ,כ״ש לסיועיה לנזיר למשתי חמרא .ומסתבדא דאפילו גבי בני
נח גמי ,דוקא היכא דאי לא יהיב ליה ישראל נהליה ,שקיל ליה איהו בעל כרוזיה .אבל היכא
דלא מצי שקיל ליד ,על כרחיה ,אע״ג דקאי גביה נמי כמאן דקאי בתרי עברי נהרא דמי
ואסיר .ע״׳ב חורף דבריו•ז״ל.

הגהות המחל

לא הקשו מהא דמושיט יין לנזיר אלא מנזה
דמערבין לנזיר ביין ורבנו לא דייק להביא
קושית הגמרא כצורתה.

דברים י״ב פסוק ס״ג ,ובנזיר כתיב נזרו,
במדבר 1׳ פסוק ד׳.
א) עיין לעיל הערה לעני! מסייע ידי
עוברי עבירה בבן נח.

ק) עיין תוספות פמזזיס כ״ב ע״ב ד״ה
ואבר.

 0ויקרא נו פסוק ל״ז.

ר) דאבו־ מן החי איתקש לדס דכתיב ,רק
חזק לבלתי אכול הדם כי הדם הוא הנפש,

גן סנהדרין כ״ז ע״ב.
דן שביעית פ״ד נז״ג ,גיטין ס״א ע*א.

חידושי תלמידי רבינו יונה גירונדי ,יונה בן אברהם עמוד מס (24הודפס ע״י תכנת אוצר החנמה

(0

"מסכות

תופפת ר• אלוונ

לא פי׳ אתך למה שכך דרך

עכורה זרה

ה

התלמוד בהרבה

דף וי ע*ב לא יושיט אדם בום יין לנזיר ואבי*

מקימות ,ור׳ פלו ,האי קייא מאי עביר ליי שאינו

מן החי לבני נח .ותימא אמאי
נקיט הגי ,ליטא לא "שיט אדם נבלה לחבירי

ואי לא דריש ליה הבא דריש לי׳ בטבילת׳
אחריתי ,ומיהו באתך שבכאן ייל שלא הוצרך

ואבר מן ההי אל) בן

מסיים לדרוש כל הפסוקים שמביא אליבי־ דכזלהו

לפרש הטעם ,לפי

אי שים איש"* ,בשלטא

נח אציייך לאשמיעינין דשייך בהו לפני עיר ,אבל

שנם מתחלה הי׳ פשוט לי

כיס יין לנזיר אמאי נקיט ונר׳ לר׳ דדיקא נקיט

בדי להשטיעינו

הגי דנזיר אינו מרגיש כ־ב באיסיר יין ,דלכיע
שיי ולדידי• אסור ,ומיי״י בנון שאמי• ל :עתם

סכנת אחד מהם כדרשינין בם׳ איור ,נשך ודף
ס׳־ב־  ).וחי אחיך עמך חייך קידמין לחיי חבירך

נח אינו רגיל ליזהר

שהצריך לכתוב להחיות אתך,
^וחייו קודטין

וכן

לחייהם,

גם לענין

דורש

אבילתך

הם טפילים

ולהם לאבלה
להם ועו״ל

ולא יסכן עצמו בשביל

ראתך

בביר והיה לך

לך ולא

אתה טפל

ד,ישיט לי בוס זה ובן בן

באבר מן החי וכשאוטי• סתם יושיטיהו לי אסו־
להושיט לו דיש לחוש דשטא ריצה להאכילו (בה)
ביון

שאינו

איטר לו בפיהיש אבל אם

יודע

יהי־ לצוותא בעלמא למיד

שרוצה לאוכלו אטור בכל ענין .וגר׳ לר׳ דסיירי

טרפה חיה ,וזה לא יהי׳ דיחק הואיל ולמיד נטי

הבא אפי׳ אט היין של הנוי־* ואבר מן החי של

טרפה חיה אומר התלמוד דאי לאו להחיות ורע

גיי אי של הפקה ם־קאמר בסמוך דאי לא יהיב

ד*,א אתך לצוותא בעלמא:

לי׳ שקיל לי׳ איר,ו ,ואם ברשות אחרים היא הינא

לדברי

ר׳ ישמעאל לעולם אסו״ .וא־ת לפי
המסקנא (דטסקינן) פשיטא הן בלא
אפי׳

אידיהן

לרבנן

לאשטעינין דמצרי לר׳

אמאי

היינו משום דליבא לפני

שמואל

איר,ו ,ום־ט ברב" שהיא שלו מיירי ולבך צייד

לעילם אסור.

להעמידה רקאי בתיי עברי נהייא שאם היה אצלו

אצטייך

ישמעאל

שקיל לי׳ ואעי :דטסיק דקאי בתרי עברי דנהרא

וי״ל הא קט*ל דאע־נ דאין לו היתר עולמית לא
שבקה לי׳ רווחא להתירו
לאחריו כרבנן ,א׳יר,

עיר אי מצי שקיל לי

בשום פעם אי להקל

ולי ניאה דסד״א דלית לן

היה שקל לי׳ איתר.

ולא

איר ן

קתני לא יתן שים .אסיקנא השתא דאי לא
קאי בתיי עבייי נהרא דחוה מצי שקיל

משום דאין סברא שיה"

איד,ו שהיא של עצמו אפי׳ יושיטם לו לא עבר

אדוקים בו בתקרובות כ*כ שתאסי• ע*י משא
ומתן לעולם אבל אי הוד ,קס־ל דטצרי אסור

אלפני עור ,ומיס אסור ליתן למשומדים לעבודת

לטיסר

מצרי

לעולם

לרבנן ג׳ ימים .לפניו .זה לא היה חידוש כיב:

אליבא

דר׳ ישמעאל לא קמבעיא לחו.
ליה משים קושין דלעיל
דפשיטא
פי׳

דפרכינין חשיב

להו מעיקרא,

והדר חשב להו

לבסוף :

כוכבים נבלות

עור ,דוטנין דל־ל

דעבר בלפני

דלידיה ,ואפי׳ אית לי׳ יכול להיות דעבר אלפני

ע־ר כיון שיאכל שתיהן .אבל בתקרובית רהנא

שאין לומר יקייב שתיהן .אלא שמקריב א׳ סהן
איזה שירצה :
תניא כוותי׳ דריל וכו׳ .וא־ת

ולחשבי׳

בפי

השנויה תחלה

החולין (דף ליי ).בהדי הניתלת רהלכתא

במשנה היא אתר התקופה ,וטעמא
דתניא ברישא ,לפי שאדם דראשון עשה או תחלה

כיי־ל ,ואין לומר דר,ך פשיטא לי׳ דהלכתא כריל

וסימנך

אתיר וקדם

צרתני.

מדתניא כוותי׳ דבחליצה מעוברת נטי תני׳ כוותיה

י*ט ח׳ ימים כשראה יום שמאריך והולך כדלקמן,

ותשיב

ליה.

שלפני

דתניא

כוותי׳ דר*ל

ולשנה

הוסיף

לעשות ירט

גם אותם

דהכא הלכתא כר*י ,ואע*נ

וי״ל

דר״י ם־ל

כחכמים דטתני׳

הפסק בין ח׳

דפיייך לקמן בשמעתין (דף ז׳ ):חכמים היינו תיק

ימים דק,ידם התקופה שליסטרטיא (כד 1בין ח׳
ימים שאחר התרופה של קלנדר ,דר,א משמע

ומשני חד תירוצא נשא ונתן איכא בינייהו דרבנן

התקופה (דף

ח ),ונר׳ לר׳ שיש

הכא דקלנדה יש לה ג׳ ימים לפני האיד אלטא

בתראי מברי נשא ונתן אסור ,והכי סבר ר׳ יוחנן
ואע־ג דאיכא אכתי תירוצי אחרים לקטן מאי

אין סטרטיא (כד) סמוכה לה בלא הפסק א*ז יש

איכא ביניהן .ר׳ יוחנן סבי בהא• לשנא ,איר:

הפסק ביניהם וטעמא משום שאדם הראשון לא

□שאמרו אסור לשאת ולתת עמהן לא אמרו

הבחין כ׳ב לאלתר ביום הראשון של תקופה יום

אלא בדבר המתקיים פירש י מתקיים
עד יום אידיהן דד,וד(,ב׳ו) לי׳ ביום אידו ואזיל ומורה,

שהבחין עשה יו ט ח׳ ימים כנגד ח׳ ימים שהתענה:

אבל בדבר שאין

שמאריך והולך עד ששהה ד׳ ימים או ו׳ ואחר

מתקיים,

בנין ירק וכיוצא בו
מותר

(לח בגמרא כגירקא סטרנורא( .כדי) אבל ישראל שאמר הושיט לי נבלה או מזיר או שום איסור
אין לחושדו מלהושיט לו כיון כצ״ל( .כס דחזי ליה קמיה ביום אידו כן איחא במדי.
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חידושים ,תשובות ופסקים

לא

סימן מז

מכירת עופות למאכילי טריפות
ע״ד מכירת עופות שנטרפו למאכילי טריפות העיר ח״א בירחון הרבני "קול תורה" תשי״ט
משבת (דף צג ע״א) דמובא שם להלכה דמסייע אין בו ממש.
לדעתי הענין לא דמי ,דהתם מיירי רזה יכול וזה אינו יכול דחייב מי שיכול ,ומי שאינו יכול
הוה ליה מסייע שאין בו ממש ,ובזה הרי מי שיכול יכול לעשות המלאכה לבדו ,ולכן המסייע
שאינו יכול אינו עושה כלום אבל בטריפות הרי הוא מסייע לגמרי ,ומה שיכול ללכת ולקנות אצל
ישראל אחר ,הוא מביא בעצמו דברי המשנה למלך דמכל מקום הוא עובר בלפני עור .וגם רבינו
הגר״א בבאוריו (סימן קנא) חולק על הרמ״א דדוקא אם הנכרי יש לו בהמה בביתו ויכול להקריב
לע״ז אז הישראל אינו עובר ,אבל אם אין לו בביתו רק שיכול ללכת לקנות זה אינו כלום ועובר
לפני עור .וגם הפתחי תשובה (בסימן קנא ס״ק ב׳) מביא שם בשם אמונת שמואל שחולק על זה.

ובענין זה עמדתי מכבר על דברי התום׳ שבת (דף צג) ד״ה אמר רב זביד דמקשו מגמרא
דביצה אמר אמימר כחל עיניה ע״י עכו״ם בשבת ,א״ל רב אשי הרי מסייע בהדיה דקא עמיץ
ופתח ,ומקשו התום׳ על רב אשי דאסור דמסייע הרי מפורש בברייתא כאן דמסייע אין בו ממש..
ולכאורה אין דומה זה לזה ,דשם בביצה אם לא היה פותח את העין לא היה בכלל יכול
לכחול סובר רב אשי דמסייע בזה אסור ,אבל זה יכול וזה אינו יכול ,היכול יכול לעשות המלאכה
לבד ,וכבר זכור לי שאמרתי דבר זה לאחי הגאון זצ״ל והראה לי שכבר עמד על זה רבינו הגרע״א
בחדושיו על שבת.
גם מה שמביא מדברי הב״ח או״ח (סימן קסט) ומובא במ״א שם שגם בלפני עור אינו עובר
רק אם העבירה באה בשעת מעשה ולא אח״כ וכ״ה בפלפולא חריפתא ב״מ דף עה אינו שייך
לזה ,דהב״ח איירי אם מותר לתת פת לאחד שחשוד שלא יטול ידיו דשמה הוא נותן לו פת
שמותר לאכול ואם לא יטול ידיו לא שייך לנותן .אבל פה שמוכר לו טריפות הרי עובר בלפני
עור .גם יש לומר אם המוכר נותן הטריפות לידו של הקונה זה נקרא מאכיל בידים ,כמבואר
במג״א (סימן שמג) ,ועיין בנודע ביהודה (אור״ח סימן א׳) דלאו דוקא בטומאת כהנים ובדם
ובשעם אסור להאכיל לקטן אלא אפילו בשאר איסורים ,לכן שחיטת חש״ו כשרה משום דאסור
להאכילו בידים ,ובזה נקרא בר זביחה.
ובזה תרצתי דברי אמונת שמואל שמובא בפמ״ג (סימן סד) דדבר שמותר לראובן מותר לתת
לשמעון אף שלשמעון אסור .וקשה מתום׳ בבא מציעא (דף י׳ ע״ב) מכהן שעשה שליח לקדש

אשה גרושה דישראל עובר לפני עור אף דישראל מותר בגרושה א״כ זה סותר דברי אמונת
שמואל.

וכבר אמרתי בזה ,כיון דמבואר בתוס׳ דאם בעל לוקה על הקידושין ,נמצא דישראל המקדש
אשה גרושה נקרא מאכילו בידים ,ובזה מודה האמונת שמואל .וגם לענין טריפות יש לומר דאם
מוסר לו בידים הוא עובר בלפני עור אף אם יכול לקנות במקום אחר וגס הרמ״א מודה לזה.

אדרת אליהו <ספר זכרון> רוזנטל ,שבתי דב עמוד מס 62הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

לבוש
פרשת לרלך
וליחן לו שכר על כל דינור ודיבור כי שם ימשוך רש״י ז״ל גם כן אזור
לשון ב״ר שכולל שתי הקישיוח נלשון למה לא גילה לו מיד לומר קח
נא את יצחק והעלהו לעולה על הר המוריה לכך אומר שס שני
התירוצים יחד וכולל וסומך על מה שכתוב אח״כ גני על אחר ההרים
הקב״ה מתהא אח הצדיקים נו' כיי להרבות כו׳ כמו שפרשתי למעלה
ויבאו כל דברי רש״י על נכין כפשוטן בלי שים בלבול ועירוב לשונות
ודוחקים שאינם מתיישבים שאמרו המפרשים הנזכרים כך נ״ל( :ג)
רש״י אדם אומר לבנו תהא כאברהם פי' ויהיה  '3בך ב׳ הכלי ר״ל
עמך יברכו כו׳( :ו) רש״י אלון מורה הוא שכס כו פי׳ מילא אמר
עד שכם ועד אלון תורה בוי״ו אלא משמע דעי אלון חורה הוא פירוש
לעד מקום שכם כאלו אמר לאיזה שכם לאילון מורה ואולי שני שכס
ישנן :דש׳י בא׳ד שבחלקו של שם נפלה כשחלק נח כו׳ לשין כרא״ם
אעפ״י שזה סותר מה שפרש״י גבי וחברון שבע שנים נמת׳ כו׳ ער
אגדות חלקות הן ואני איחר שאין צריך לומר אגדות חלוקות הן כי
וודאי בחלקו של שם נפלה כשחלק נח את האח לבניו אבל זה ידוע
שנח לא חלק רק האיז ר״ל שרות וכרתים ומדברות ולא עיירות או
כרכים בנויות שמי בנאן ואחר שחלק נח אה האח לבניו הלך כנען
בציווי אביו חם וכבש ארצו של שם בעורו מדבריות ובלחי בנוי כי גם
חם עצמו היה חי בימי אברהם כמו שם שהיה חי והיה זקן מתנו וכנען
בנו ה5ך וכבש ארצות של בני שם בלתי בנויים אבל לא כבש אותם
לעצמו רק היה שליח ושר הצבא לאביו וכבשם לאביו וזהו פי׳ של
והכנעני אז בארץ שכבשם לחם אביו ואחר שכבשם בנה חס צוען
למצרים בנו וחברון וכל הארץ נתן לכנען בנו ובנס לו עיירות וכרכים
והרי אין כאן אגדות חלוקות( :דו) רש״י ויעחק משם אהלו פי׳
מדכתיב ויעתק בפתח תחת היו״ר לשון כבד שהוא לשון מפעיל ולא
כתיב ויעחק לשון קל בפגול תחת היוד שאז היה פירושו ויעתק היא
עצמו• רש״י בתחלה נטה אח אהל אשתוכי' אע״ג שאין זה מוכרח
שמא איפכא עשה אלא ס״ל לרש״י כיון שהכתוב חורה לנו אהל אשתו
".סבר' הוא דלהקרימו כתב כן משום צניעו׳ דשרה שלא תעמוד על פני
כשדה בלא אהל כ״ז נטיית אהלו שהי׳ נוטה במחלה( :י) רש״י רעב
בארץ באותו ארץ לבדו כו׳ פי׳ חרכחיב בארץ בקמץ תחת הבי״ח
שמשמעו בהארץ בה’א הידיעה פירושו באותה אח לבדה דאי הוה
כתיב בארץ בשואחחת הבי״ת אז הוא פירושו-בכל הארץ ר״לבכל
העולם• (יא) רש״י הנה נא ידעתי מדרש אגדה כו׳ פי׳ לכל
הפירושים יהיה פי׳ של נא עכשיו ועור לשון הנה גם כן משמע עכשיו
ידעתי מה שלא ידעתי כבר לכך ק׳ לרש״י תה ידע עכשיו יותר מכבר
שהרי וודאי ראה אותה והימים רבים שנשאה לכך מפרש מדרש אגרה
כו׳ וכן שאר הפירושים ומה שאמר ער עכשיו לא הכיר בה כו׳ יש מקשין
עציו והלא אמרי חז״ל אסור לישא אשה עד שיראנה כו׳ והיאך עבר
אברס על זה שהרי קייס כל התורה ואפילו מצו׳ דרבנן כדאמרינן גבי
וישמור משמרתי וגו' ונ׳לשאינ׳קושי׳דהא דאסור לישא אשהעדשיראנה
היינו שיראה שאין בה חום ולא תתבזה עליו וזה עשה אברם וודאי
ראה אותה קורם שנשאה שלא יהא בס מום אבל לא נתן לבו להתבונן
ברוב יפיה עד עכשיו כו׳( :כ) רש״י וישלחו כתרגומו ואלויאו פירו'
ואינו מלשון גירוש שגדשו מארצו דרך גנאי ובזיון אלא לשק לויה דרך
׳כבוד והנס הרא״ם והרג׳א דחקו עצמן מנ״ל לומר כן רלאו לשון גירוש
הוא ונ״ל שאין צריכים לרוחק׳ כי פשט העניין משמע שהוא לשון לויה
ולא לשון גרושי! דאל״כ למה אחר ויצו עליו אנשים וישלחו אוחו וגומר
שאס הוא לשון נירש מה הוצרך לצווח לאנשים אחרים שיגרשו אותם
לחה לא גירש אותם הוא עצמו שאם הוא יצוה מי ימרה אח פיו
בגירושין כראשכחן גבי דוד באבימלך בשנותו אח טעמו לפני אבימלך
ויגרשהו הוא בעצתו משמע לכך וילך אבל אם הוא לשון לויה הוצרך
לצווח עליו אנשים לצווח אוחו לשומרו שאין דרך המלך בעצמו ללוות
לשומרו ומה שהקדים רש״י לפרש כבד תאר טעון משאות קורם ויעל
אברס שלא כסדר הפסוק נ״ל תפני שק׳ לו לרש״י תה צריך הלייה
לשומרו יעשה כרי ז בארץ כל איש אשר יגע באיש הזה ובביתו יומת
ובמראי יהי'יראת המלך עליהם ולאיזיקוהו לכך מפרש מיד ואח מפני
שהיה טעון משאית וחשש שתא יחטפו ממנו האנשים הרקים ופוחזים
דבר מועט כי וודאי היזק רב או בגופו או בממונו יהיה עליהם יראת
המלך ולא יעשו אס היה הכרוז יוצא שיראו שמא יצעק אל המלך אבל
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().רט בד ה למדך דרך ארץ כר׳ ברג׳א כתב יש מקשין
א ך ^וחר לשרה\%י אחי היא והלא ג״ע יהרג ואל יעבור בשלתא
אברם כ ון שלא עשה מעשה רק שנתן לה מכשיל ועבר על צפני עור
”*;"5י קישיא יכל עבירות שבחירה יעבוד ואל יהיג חיז
מג ע ע ז וש ר א3ל שרה שבאתה לעבור ג’ע ח״י הא אמרינו יהרג
ואל יעביר כי וחירץ תה שתירץ וסיים דבריו יאמר מה לי איסורא רב׳
תה לי איסור זוטא כו׳ דמנא ידעינן שאיסיר זוטא עבדי ולא איסירא
רבה עכ ל והנס בסיום דבריו הדבר מבואר שלא דיבר נכונה שע*כ

צריכין לומר יק ל שאיסורא זוטא עביי ולא רבה דהא מיני׳ וביה יש
להוכיח דהא גופאיעיבדא שאתר לה אבדם אתרי לי אחי היא כו׳ היה
טעמו כיי שלא יהרגוהו ואם איסורא רבה ואיסירא זוטאשוה להו למה
יהרגוהו יעברו איסור עריות ולא יעברו איסור רציחה אצא עכ״ל
שחשב שיהרגוהו ויעברו איסיר רציחה פעם אתת שהוא איסירא זוטא
וצא יעברו איסור עריה כמה פעמים שהוא איסירא רבה הרי שנחשדו
להקל האיסור מעליהם ה״ה נאמר גם כן שאיסור קל יעברו ולא
איסיר חמור דמ״ש אצא שעיקר הקישיא נ״ל דלאו קושיא היא דהכי
הוא כוונת הענין וודאי שרה לא חסרה עצתה לעבור ג״ע ח׳ו אלא
אתרה אס אומר אישי הוא וודאי יהרגוהו ואותי יקחו בעל כרחי אבל
אס תאמר אחי הוא יחייהו וודאי בעבורה ואיסור אשת איש עדיין כמה
ספקות יש בו אס יעברו כמו שאבאר ואין ספיקות הרבה מוציאין מירי
וודאי וזה שאס תאתר אחי הוא חשבה שמא הצלה פירתא מיהו הוא
שלא יהרגו את אברס וגס אותי לא יקחו בכח ובנזילה ואדרבה יחני
מתנות צאברם אחי שישיא אותה להם ובין כך ובין כך ימשכו הדברים
עד שיצאו מן הארץ ואת״ל שתא יעתור אחד מן הריקים ליקח אותה
בכח לבא עליהבזנוח חשבה שאז בעת שרצה לבא עליה חגלה ותאמר
לו אשת איש אני וצא תיבעל לו ושמא יהיה חילוק בעיניו בין איסורא
רבה לזוטא ויניחנה ואח" צ יצרו תוקפו עליו וירצה לבוא עציה אפילו
באיסורא רבה אז תמסיר עצמה להריגה וחיהרג ואל תעבור ובאותו
פעם אין לחוש שמא יבא להרוג אח אברם שמחוך שיצרו תוקפו אז לא
יניחה יילך לסריג את אברם אילא יהרוג אותה אס לא תתרצה לו
להסכימהברעת׳ תחוךאהבתואוחושתמסורהיאעצמה למיתה ותיהרג
היא וצא יהרג אברם • (ט) רשי׳י בכל אשר חשב לא אתרחק ממך
פי' דאם לא כן אס השמאל ואית־נה דמשמע שילך דווקא לצפון או
לדרוס צמה לי לא היה לו ליתר אלא הפרד גא מעלי ותהיה הברירה
ביר לוט שמא הוא ילך למזרח או למערב וכן היה הסוף שהלך למערב
כמו שפרש׳י בסמיך על מלת מקדם אלא וודאי ה״ק ליה בכל אשר
חשב לא אתרחק מתך ויהיו ימיני ושמאלי עמן לעזרן ואין הכוונה
לומר לנוחות דווקא לצפון או לדרים אלא בסמוך לו כיריו של ארם
שהם סמוכים לו:
(א) רש״י שאתר לאברם פול לתוך כבשן האש :אומר אני מה שפי׳רש״י
והביא דרש זה השם יוח'משאר שמוח שבחור' אעפ״י שכמה
יש שיש בהם דרש ולא הביאה מפני שקשה לו למה מנאי כאן הכתוב
ראשונה ותלה עיקר המעשה בו שאתר ויהי בימי אמרפל וגומר כאלו
היה הוא בעל המעשה והוא במדרגה השלישית בממשלה בין המלכים
כמו שכתיב לקמן ויערכו אתם מלחמה בעמק השדים את כדרלעומר
מלך עילם ותדעל תלך גויס ואמרפל מלך שנער וגו׳ כי המלך האדיר
שבהם היה כדרלעותר כרכחיב בסמוך שחים עשרה שנה עבדו את
כדרלעומר וגות׳ בא כדרלעומר והמלכים אשר אתו וגות׳ משמע שהוא
היה המלך האדיר שבהם ובו היה הכתוב לחלוח המעשה הזה לומר
ויהי בימי כדרלעימר וגות׳ שהוא העיקר לכך פרש י שהזכירו ראשונה
מפגי שהרי כל הפרשה לא נכתבה אלא בשביל אברהם כמו שפירש
רש״י לקחן גבי ארבעה מלכים אח החמשה להודיע שגיבורים היה חף
על פי כן לא נמנע אברהם מלרדוף אחריהם לפיכך הזכיר כאן אמרפל

ראשונה לדריש אח שמו ולהיייע שז'א ה’השאמי לאגיהם״
כבשן האש .ועכש־ו כך נתגלגל הדג׳’ ס שג״מי?סמ הש'
הזאח כיי שיהיג היא ו3היי הי5א °יהיה אליזי
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עבודה זרת

י׳ א׳ הנה קען נתתיך כנוים שאין מישיבק מלך בן מלך ,נ״ב
יובן עפ״י גת* יבמות מ״ז א' גחל ואין לו כנים זהו
קטן וה״נ כיון דאין לו ירושת נניס לעניין המלכות לכן קראו
קרא קטן לעניין זה ,וגיף מאמר דכאו קטן נמתיך נו׳ שאין
מושיבק מלך בן מלך בזוי כו׳ שאין להן לא כתב ולא לשק,
דונמחו נאמר בבבל מ׳ מנילה י׳ נ׳ והכרתי לבבל כס ושאר
ונין כו׳ שס זה הכתב שאר זה לשק נין זה מלכות:

שם ב׳ קטעה נו׳ ,נ״ב מ׳ פסקי ריקאגנוי סי׳ חקצ״ח וביש״ש
יבמות ע״א ב׳ ונם׳ יריאיס בי׳ י״ט ויש כאן עוד
קישי׳ דכיק דק״״ל דאינו נר עד שימול ויטטל א״כ קטיעה ט׳
בלא הי׳ לו פנאי עוד לטבול וירע שלא יעשה גר עפ״י הלכה
א״כ איך הותר לו למול הא ה״ל חובל בעצמו דגם ב״נ מצווה
ע״ז מקרא ראך את דמכם לנששיחיכם אוריש ויל״ע בזה בב״ר
עה’כ המל אך אס דמכם ונו׳ ובב״ק צ״א ב׳ וע׳ ר־ב״א עה״ת
פ׳ לך עה״נ ואברהם בן תשעים שנה דלכך צא מל אברהם'עד
שנצטיה אף שקיים כל המצות פד שלא ניחנו היינו משוס שלא
רצה לחבול בעצמו פ״ש ואין מבורר אס טונתו לאיסור ממש
דהי׳ הכור בזה מדן 3״נ:
י״א א׳ עיקיר שיש כה שריפה אסור ט׳ ,נ״ב ע׳ רש״י ומום׳
וע׳ שו״ס עבודת הגרשזני סי׳ י״ג:

שם ב׳ וממחק לו בראשו קרקיפלו
^=^לק קכ״ג א׳:

שם סך קירי פלסתר ,נ״ב ס" פירש״י
סי׳ ח׳ פי׳ פירוש אתר ע״ש:

הש״ם

של ר׳ ישמעאל .נ״ב ע'

וע׳ שו״ס הריי מגא״ש

י״ב א׳ אמר אביי כוי ,נ״ב ע׳ מום׳ וע׳ שי״ת הרא״ש כלל י״ע
אות י״ח וע׳ שו״ח חנם צבי ס" ל״ט:
שם דכווסה ה״נ לא חשו להם חכמים משוס דמי עט״ם ,נ״ב
עי תוי״ה דמותה וע׳ ירושלמי במכלתץ פ״ה ה״א אסי
אמר דמי יין נסך ביד מרי ט׳ סש״ה כל בסוגי׳ סד חליפי
חליפין מהו:,

י״ג א׳ אלא ביס הפרס דרבק ,נ״ב מ׳ שו״ח צמח צדק סי׳
י״ג דה״ה בכל שאר טומאות דרבנן מומר להסטמא
משוס הצצת ממון וה״ה מטם רפואה אפי׳ לחולי שאין ט סכנה
מ״ש:
שם ולישא אפה ,נ״ב בתוספמא פ״ק איתא לא יצא בהן לח״ל
ואפי׳ לישא אשה אא״כ הבטיחוט:
שם מעשה ביוסף הכהן שהלך אחר רט לציזץ ללמוד חורי /נ״ב
מה שרשאין לצאת מארן לח״ל ללמוד תורה מרב ואעפ״י
שמבטל מצות ישיבת א״י נבר דיברי מזה ולענ״ד רחמנא שריי׳
ט׳ סירובין נ״ה א׳ ולא מפבר לים היא שאם מעבר לים היא
אתה צריך לעבור אחרי' ודוחק לומר דליושני ח״ל לחור הוא
רקאמר רחמנא וגם ל' מעבר לים מורה ע״ז דכים הוא גבול
א״י וע׳ גיטין ח' א׳ וקאמר קרא דצריכק לטבור אחרי׳ מעבר
לים היינו לצאת מארן לח״ל וע' שאלתית פ׳ תולדית ואס מעבר
לים היא צריך אתה לעבור אתרי׳ מכאן לת״ח שיש לו רב במדינת
הים שצריך ליליך אחריו וע׳ רש״י נימין ב' א׳ דמ״ל קרוי מדינת

פי׳ הרא״ש נדרים ל״ב ב׳ ד״ה נפה וכברה וריחים וחמר פש״ה
וט׳ מוס׳ כאן עמוד ב׳ ד״ה חצב קשנא נסס״ד דנתנו ואף
לעכו״ס שאינו כומר אמר דביודאי יסנע אי *מכרנו לכומר וצ״ל
דלא חשיב זה לפני דלפני דאף דהוא עצמו במוכרו לכומר איח
ני׳ רק משום לפר כו׳ כמ״ש החים׳ שם לפר זה וא״כ כמוכרו
לטט״ם זהעכו״ם מוכר לכומר הא ה״ל לפר דלפני זציל דכיק
דהוא וודאי דיהתנט או ימכרט לטמר לא חשיב לפני דלפני רק
נחשב הישראל עצמו מוכרו לכומר זרק בהך דכאן דאמר וליחוש
דילמא אזיל ומזנק ט׳ ואינו תדאי רק חשש לכן ימכור הוי לק
לפני דלפני וע׳ ירושלמי בפרקק הלכה ה׳ סגר משוד אמר ס״ש
במראה הפנים ד׳ס רופא מומר דל שם נ״נ סה סש״ה ומכאן
ראי׳ דהך דאמיר׳ לסכז״ם שבות אפי אומר לעט״ס שיאמר
לעט״ם אחר למשות לו מלאכה מטרו ג״כ היי שביס ולא חשיב
שבית דשבוס ס' שי״ח חוח יאיר סי׳ ח״ו  pנזה ולטנד״נ פשוט
כג״ל דכיק מודאי יאמר לפכו״ס הב׳ והוא עצמי מצוותו על כן־
לומר לטכו״ס ב׳ לעשות ולכן הוי כאילו הוא עצמו אמר לעכי״ם
הב׳ לעשות והוי רק חדא שטח כבכל אמיר׳ לסמ׳ס וע״ע סר״ס
יבמות פרק יו״ד משנה א׳ האשה שהלך מגלה למדה״י ובאו
ואמרו לה מת בעלך ורסת ט׳ דק׳ שם דהא איירי שם בער
אחד ואיך קתר ואמרי ל׳ רבים ול התר״ש בזה וז״ל ואפשר
למת טעם ואשמע׳ ,דאפי׳ הימי האסיר׳ ע״י רבים בנון טל מפי
מד אפ״ה תינשא ט׳ מכ״ל ועדיין ק׳ דהא במתני׳ קתני ואמרו
לה ואילו בער מפי סד אכתי רק אחר אמר לה דאילי העד הא׳
הא לא אמר לה יצ״ל בהכרח דמה שעד הא"! אומר להב׳ והב׳
לה נחשב כאילו הפד הא׳ בסצס׳ אסר לס ונןרהו החנא ואמרו
לה וא״כ ה״נ מה שה־שראל אומר לעט״ם והעכי״ם אומר למכו״ס
הב׳ הוי באילו הישראל בעצמו אסר לפט״ם 9ב׳ ומי רק מדא
|
שטח:

שם ב׳ אק מוכרק להם בהמה גסס ט' ,ג״ב נר שו״ח צמח
צרק סי׳ ל״ה אי מותר למכור בהמה גסס למכו״ם
בשביל שיביא טלי׳ אתרוג לציבור משלה:

ט״ו

א׳

גזיר׳ משים נסיוני ט׳ ,נ״ב ט׳ שו״ת הריב״ש סי׳

ב״י:

שם והשתא דאמרס שכירות לא קני׳ גזיר׳ משוס שטיות וגזיר׳
ממם שאלה נו' ,נ״ב בם׳ הפרום לרש״י ס׳ שבס סי׳ ק׳
מ״ל וקיי״ל דישראל מצווה על שבימת בהמתו גז׳ והלכך אסור
לבר ישראל לאושילי ולאגור* בהמתו לעט״ם אפי׳ קורס השבת
אלא אס הוא במקום קרוב דסיהדל לי׳ קודם ;חשיבה וא״ת כיק
דאושלה או אגרה קניא וקמה לי׳ ברשותי׳ למגיין שאלת בהמה
לא מצית אסרס הכי דשכר שבס קא שקיל ועור בכמה שם נעלי׳
מלי׳ עכ״ל וצע״ג דגם מ״ש דבהמס שם נעלא עלי׳ אק כתנחו
לימר דשניריס לא קניי׳ רק דהואיל ושם בעלי׳ פלי׳ נפי בני
אדם ה״ל מראית כעץ דאיסור וכמובן זפ״ש:

שם מוד״ה השתא כ׳ יקשה דבס׳ הזהב כל ,נ״ב עמ״ש בזה
ברוקח סי׳ ס״ע ודבריו צריכים ביאור מש״ה:

שם תוד״ה אימור כ׳ וקשיא
יעקב סי׳ פ״ג:

לר״ת ט׳,

ני*נ ע׳ שו״ח שבית

ש 0ב׳ כל היכא דאיכא למימלא תליק ,נ״ב כזה נר״ש דמאי
פ״ו מ״ו בשם הירושלמי וט״ש יפ״ו ה״ה בגוף
--------------------.הים והרי מטרש כדברינו ------------------- :
הירושלמי:
י״ד א׳ אלפני דלסני לא מפקד׳ ,נ״ב כפין זה בשו״ס מהרים
בר ברוך סי׳ חחס״ד דאע״ג דד״ניק דינא דגרמי ס״מ שם ישראל מביר חשוכי /נ״ב ט׳ שו״ס סה״ד סי׳ שט״ו זע׳
גורס וטרם פטור והביא ראי׳ מגט׳ שטעות ל״ב א׳ מ״ש וע׳
שו״ח מים עמוקים להסזרמי ז״ל סי׳ א׳ ד״ס סמנה נ״ל
-------------------------------- -------------------- /
לענ״ד

הש״ס ־ ב (נשים ,נזיקין) אנגל ,יוסף בן יהודה עמוד מס 248הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

גליוני

ענודה זרה

למנ״ד והא לא צריכא נ1׳ מש״ה וסו שו״ח הלח״ש כלל י״ז
אום א ,ואוח ב׳ וע״ט שש כלל ל״ב אוח ז׳ ברברי השואל מש״ש
ואטס״י שנתחלפה דילחא הדרא בחשובה זמיפרקא ני׳:
 QVתזר״ה לעכי״ס כ׳ דהתס נדירי בעכו״ם שאיט
לפני מור בו /נ״ב מכרוני מס׳ חידושי חמדת שלמה דדן
דגם טכו״ס מצווה מל לפ״ט דהא מוזהר מל דינים דבנללן שלא
להזיק לאדם והרי המחנויאו יומר מההורגו וה״ל בכלל דינים וני
קצח ראי׳ לזה מגיטין מ״ד א׳ לגר חישב מהו ולכאורה מה
האיבעי׳ הרי גר חישב הייט רק שקיבל מליו ז׳ מצווח ב״נ זא״כ
אכתי הרי יענוד בטבד בשכתוח וירט ויבטלו משאר מצווח
כמכו״ם ומאי מרישומי׳ מעכו״ם וכל הטעש במיכר לעכו״ס דיצא
לחירות הרי הוא משום למשקע לי׳ ממניות ויחלל שבתות וי״ט
כמבואר פס וזה הרי ישט גס בגר תושב ומ’כ דאסור לעכו״ם
באמת להכריח המבד למשוח מלאכה בשבחית ד״ט ולבטלו משאר
מצווח דהמחט־או יותר מההורגו וה״ל מזיק ואסור בזה משאת דינים
וכנ״ל אלא דסחם עני״ס מחזקי׳ לי׳ לאינו מקיים מצווח ב״נ
ואינו מהר בדינים ולכן יצא לחירום זמשא״כ נגר חישב דקיבל
עליו ז׳ מציוח ב״נ דדנים מכללם י״ל שלא יכריח העבד לחלל
שבתות וי״ט ולא יבטלו ממצוות כיון לאסור בזה מפאח דינים
ומאי דמסקי׳ שם דגם לגר הושב יצא ט׳ י״ל דסוף סוף כיון
דטט״ס הוא לית לי׳ חזקת כשרות וחיישי׳ שמא יתקלקל נעמיד
אף דקיבל עליו ז׳ מציות נ״נ או דלא פליג רבנן כיון דסוף סון1
מכלם הוא וישט ממילא בכלל הנזיר׳ שנזרו דהמוכר מבדו
למכו׳ם יצא לחירות  :י ---------------------

מוזהר על

שם
ט״ז א׳ ומביד על
< ftא׳:
י״ז א׳ ואל תקרב

כ׳ אט מוזהרין ט׳ ,נ״ב ט׳ שו״ת חוח יאיר סי׳ קפ״ה:
חד חוק ,נ״ב כל׳ זה מנחות פ״ה נ׳ ושם

אל פתח ביתה כו׳ וכמה א״ר חסדא
ד׳ אמית ,נ״ב בכללים שלי דנתי מכאן דש־מור קירוב
סתם הוא ד׳ אמות והארכתי מור מכמה דוכמי׳ והזכרתיו ג״כ
בקינטרס נטרוח שמונים במפתחות שבסוף הקינטרם אות כ״ח
וכעת ראיתי עוד נשו״ת הרשב״א ח״ד סי׳ מ״ר מוד אמרת
זהוריעט דיוק הלשון שכתוב נתקנה בקרוב מומת העיר מ',
חשיבה מסמביא שכל מקום שנא׳ ט קרוב סתם ה״ני בתוך
ד׳ אמית וכמו ששניט בנימין פ“ח א׳ הית׳ מומרת ברה״ר וזרקו
לה קרוב לה מגורשת ט׳ ואמרי׳ פלה בנח׳ ה’ד קרוב לה כו׳
אמר רב ד׳ אמית שלה זהו קרוב לה כי׳ עכ״ל ז״ל וגס אני
הבאתי ראי׳ זו בכללים שלי וחולם לקמן נ׳ א׳ במקירטת ט׳
ע״ש ברש״י דיש שם ל׳ קיריב והכוונה על אמה ופחות וד׳ אמות
קרי לי׳ שם מרוחקים מש״ה :

שם

מוד״ה מד כ׳ שר של הרים ,נ״ב ס׳ חולין מ׳ א׳ לגדא
דהר וברש״י מלאך הממינה על ההרים ,וגוף דברי החים׳
דאף דנאמר הריס כו׳ הכוונה לשר שלהם ס׳ דוגמתו בשו״ם
ריב״ז ח״ג סי׳ אלף ס״ו מש״ה:

שם ב׳

אי סייפא לאוו ספרא ואי ספרא לאוו םייפ< /נ״ב סתום,
חמנית ז׳ א׳ ד״ה אף נ׳ הסי׳ דאין הכוונה סל פתיחות
סליסטיית והגניבה בפרט רק הטונה בכלל דהלומד אין לט פטי
ואין לו עת למסק אחר וא״א להיות למדן וסוחר יחד מ״ש:

שם
י״ןן א׳

הש״ס

רבן של חרסיים אני ,נ״ב ס׳ שו״ת תשב״ץ ח״א פי׳ ט״ו:

אי ענדה איפירא לא מיתעניד לה נישא ,נ״ב מעין
מגמא נשו״ה הרשב״א ח״ד סי׳ רצ״ו ני מס שאמרו
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ישראל היונתן ימות אשר עשה הישועה הגדולה הזאה בישראל
כיונחם לזמר דוידאי שוגג הי׳ ואין עליו עונש מיתה דא״א שיהי'
מזיר אחרי אשר נעשחה הישועה הגדולה הזאת בישראל על ידו
שאין הקב״ה עושה נם ע״י הרשעים המזידים ס״ש וע׳ ברכות
נ״ח א׳ מי עבד רחמנא נסא לשקרי ומעין זה ראיתי בם׳ אחר
בתי קושית חום׳ פרק ב׳ דשבת כ״א ב׳ דשמא נממא הפך
בהיסט ומי׳ דבאמת שכחו הכהנים טל החשש הזה והדליקוהו
בשכחת החשש הזה ואחרי שהדליקו ונטשה בו נס אז אגלאי
מילחא למפרע שלא נטמא כלל והנס מעיד ע״ז שאילו הי׳ טמא
לא הי׳ נעשה בו הנם ובזה מיושבת נס הקושי׳ דהא בלילה
ראשונה לא נעשה נם ולמה מדליקי! בו ולהנ״ל ניחא דאילו זכרו
הכהניס לחשש דעכו״ס כזבים ושמח טימאוהו בהיסט הא לא היו
מתחילין להדליק כלל ולא הי' נטשה הנס כלל וכלל ורק פ״י
ששכחו זה והדליקו היא שנעשה הנס ונאמר .מה ששכחו זה הוא
נופי׳ הי׳ נס מכהנים כולם שכחו מדבר הידוע יגזרו על
העט״ם להיום כזבים ומטמאים בהיסט ושיש לחוש ע״ז ואך רזה
ג״כ הי׳ מן השמים שישכחו וידלקו וימשה נס בשמן ואז תיגלי
מילתא שלא נטמא כנ״ל:

שם ב׳

על לבי זוטח נו׳ ,נ״ב מ׳ שו״ח רדב״ז ח״ד סי׳ אלף
קל״ז

י״ט א׳ אק אדם לומד תורה אלא ממקום שלבו חפן ,נ״ב ע׳
שו״ת רדב״ז ח״ג סי׳ תתק״י שב׳ מוד יש טעם אחר
דאק ראוי לאדם להתפלל אלא במקום שלבו חפן כי היכא דאמרי׳
אין אדם לומד תירה אלא במקום שלט חפן ט׳ מכ״ל ונקט
ז״ל ל׳ דכאן אף שכוונתו למקום ממש מ״ש ואילו כאן הוא מניין
אחר יט״ש שב׳ עוד אמרו בספרי החכמה כי בהיות האדם
מתכוון אל רבו ומתן אליו לט תתקשר נפשו בנפשו ויחול עליו
מהשפע אשר טליו ויהי׳ לו נפש ימיר' וזה נקרא אצלם סוד
העיטר בחיי שניהם וזהו שנא׳ והה עיניך רואות את מוריך ט׳
וכן התהלל רטט הקדוש שאם הי׳ רואה את פני הרב הי׳ מגיע
למדריגה עליונה נו ,ומש״ה א״ר יוסי לא מן הכל אדם זוכה
ללמוד הורה ומכאן התירו שילך אדם למקום אחר ללמוד תורה
אמפ״י שאביו אומר לו שלא ילך כו׳ זזה הטעם בעצמו בשפלה
כי בהביט האדם אל אוהביו או לקריביו או לרט או למי שדעתו
טחה תתעורר נפשו אל הטונה השלימה ט׳ וס״ש בחשובה הנ״ל
שב' ג׳׳נ ואי לאו דמסחפינא ה״א דטב לי׳ להתפלל ביחיד
מלהתפלל בחברת בני אדם שאין דעתו טחה מהם עכ״ל:

שם

תוד״ה אשרי כ׳ דאיש משמע למעוטי אשה והאיש משמט
למעוטי איש אחר ,נ״ב ע׳ שאילת ימב״ן ת״ב סי׳ ס״ח
פ״ש בתשובתו אות ב׳ דני מאיש ממעט־ טפי אשה מאיש דומי׳
דהאזרח להוציא את הנשים מש״ה וכמדומה דבמיזכמ״ה אישתמיטו
לי׳ דברי תים׳ דכאן ראפי׳ הי׳ מקים לתרץ מ״מ ה״ל לאתויי
דבריהם ודע דסברת חוס׳ רכאן דה״א דהוי מיעוט המיעוט רק
באיש איש זה ולא אחר ולא נפקא אשה אע״ג דבפשיטוח אין
אשה בכלל א ש דגמתז יש בל׳ חכמים ע׳ יבמות ב׳ א׳ תזד״ה
ממש דאי הוי מגי ט״ו עריות הוי מפיק רק שאר מרתת שאינן
אותן מ״ו אבל נשים אסורות שאינן מריות לא ט׳ מוציא ורונן

כ׳ א׳
ממכר
שאפי׳
בשוה
קודם

לאקדומי נתינה דגי למכיר׳ דטט״ם ,נ״ב ע׳ שו״ת
תש״כן ח״ג סי׳ קנ״א הביא דרשא דספרא וכי ממכרו
לעמיתך כשאתה מוכר סכור לישראל חכירך וכ׳ דנראה
למכור לישראל בפחות מלטט״ס חייב הכתוב דאילז שוה
פשיטא נדפריך נש׳ איזהו נשך ע״א א׳ ממי ועכו״ם עמי
סשיטא ומשני לא נצרכה אלא אפי׳ למס״ם בריבים ולישראל
בחנס
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בחנם זה״נ קרוב הדבר לדמותו לזה רשוה בפזה לא הוצרך
הכתוב להזהיר שיקדים ישראל למכו״ם אלא את•' לישראל בפחות
ולעכ״וס ביתר ישראל קודם ואפי׳ בגר אמרי׳ להקדים נתינה דגר
למכיר׳ דעט״ם נז׳ פכ״ל וב׳ דכוונת ההש״בן לפי מי׳ ההוס׳
כאן דדויקא נבילת שאינו שוה אלא דבר מועט כר דיש לדון
עכ’פ מ<ה דיש לישראל להפסיד דבר מועם עבור קדימת גר
לעכז״ם וא״כ כ״ש דיש לו להפסיד דבר מועע מטר פרימת
ישראל לעכו״ס״ולק כל שהעכו״ם טחן במד החפץ יש לו למכרו
לישראל בפחות מעט ממנו דא־לו משטחיות ל׳ להקדים נתינה דגר
ט׳ א׳׳כ נדון דמחויב למתי לישראל במחנה לגמרי ולא ימכרנו
לעכי״ם ואילו התשב״ץ עצמו חייב רק למכרו בפחות וע״כ כוונתו
בראייתו מהן דלהקדיס נתינה דגר כו׳ לדברי התום׳ הנ״ל ואולם
גס לדברי התום׳ עדיין יש לרון בראייתו מכאן דכאן הא אמרי׳
רק דים לו להפסיד דבר מועט עטר ריוח מרובה של הגר כיק
דלנר שוה הרבה ומשא״כ למכור לישראל בפחות ממט מלטכו״ס
דנמי שהוא מפסיד רק דבר מועט הרי גס ישראל הקונה מרויח
רק דבר מועט וא״כ זה י״ל שפיר דאיט מחויב להפסיד מועט
שלו סטר מועט דחבירו ואין ט״ז ראי׳ מכאן ודו״ק וע״ק לדברי
התשב״ן דהא סתס ספרא ר ,יהודה ור׳ יהודה הא ס״ל כאן
דאפי׳ להקדים נתינה דגר ט׳ לא צריך קרא וא״כ אכתי גם
למכור לישראל בפחות מעט מלעכו״ם ה״נ דלא צריך קרא וא״כ
מדיין הקושי׳ במק״ע מל הספרא דל״ל קרא וצ״ע וגוף קושיתו
מהך דאיזהו נשך נלמנ״ד דרק בהלואה דהלואה הוא הנאת לוס
לכן מסברא פשוט דיש להקדים לההטס ישראל מלההנות לעכז״ם
ומשא״כ במכיר׳ שפיר צריך קרא אזבינא דרמי מל אפי׳ ומוכרו
בשוה או כמוכרו ביותר אפי׳ בזבינא תריפא דאז הוא הנאת מוכר
ולא הנאת ליקח ע׳ נדרים ליא וא״כ כיון שאין מהנה לאחר
במכירתו רק הוא נהנה אין כאן שום קדימה מסברא שיהנה
מישראל ולא ממכרם ואדרבה הי׳ סברא להיפוך וע״כ שפיר
צריך קרא כשאתה מוכר כו׳ דבכל אופן כשירצה למכור וירצה
ישראל לקטת ממט הישראל קודם למכרם וכן נהך דאו קנה מיד
עמיתך דג״כ דרשי׳ שם בספרא ק ג״כ צריך קרא אזבינא חריפא
וקונה בשזה או אקונה בפחות דהוא ג״כ הנאת לוקח ולא הנאת
מוכר ע״ש בנדרים וע׳ תום׳ ב״ח ק״ח ב׳ ד״ה משמתיק דנ,
מדבריהם שם דאין חיוב למכור שדה לישראל בפחית מלעט״ם
ואפי׳ הישראל מצרן ורק באותם דמים שהמכו״ם טמן הוא דיש
לישראל קדימה מפיה ואולם ייל דגם להמום׳ יש חיוב קדימה
לכמחלה למכור להישראל אפי׳ בפחות ממט ואך דשמתא הוא
דליכא על עברו מל חיוב זה ורק אם הישראל נתן לו אותם
הדמים שנתן המכו״ם ומכר למכו״ם אז הוא דמשמחיק לי׳ ואולם
לפי״ז לא הי׳ למום׳ לכתוב ל׳ שישראל רוצה ליקח רק שישראל
•
״
ן
/אוויר•
;אוצרחחכטח■
רצה ליקח סש״ה וחבק:
תרזררירז

שם

שם
שם

.

אסור לאדם שיאמר כמה נאה מכרם זו׳ נ״ב מעין זיז
סוטה מ״ב ב׳ מכאן שאמר לספר בשבחן של רשעים:
שחק ובכס ,נ״ב כל׳ זה יומא ל״ח א׳;

כ״א א׳

הש״ס

תנא אץ שטנה פחותה מג׳ בני אדם ,נ״ב כמין זה
גדה ס״א ב׳ הנא אין שכונה פחותה מג׳ אצבעות:

תוד״ה כיטש כ׳ א״נ כיק דאיסור שכונה ט׳ ,נ״ב ע׳ ם׳
מנחת פתים מל או״ח סי׳ קנ״ו שהקשה מכאן על הב״ח יו״ד
 "0של״ר (ד״ה ומ״ש י״ז המכשיל אס העור) שב׳ דאין המקרא
כפשוטו מ׳ מ״ש אמנם בלא״ה דברי הב״ח תמוהין מן הת״כ
קדושים ולפני סור נו׳ לפני סומא בדבר כו׳ הי׳ נוטל סמך סנה
אל מחן לו עצה שאינה הוגנת לו אל תאמר לו צא בהשכמה

שיקפחוהו לסטים צא בצהרים בשביל שישתרב מ׳ הרי ילאו
דווקא נעביר׳ רק כל שאר מכשול ואפי׳ מכשול גופניי ג״כ בכלל
הלאו אך שאמת נ׳ מונת הב״ח שם דאין המקרא כפשוטו לבד
ט׳ ויל״ע בזה נ״כ בא׳ פיה״מ להרמב״ם שביעית פ״ה מ״ו אמר
הכתוב ולפני מור כו׳ פש״ה וע״ע סוטה ל״ז ב׳ וברש״י שם
ד״ה אלא זה הבא מל המרוה מש״ש מל משנה עור בדרך
מש־ה:
ב״ב א׳ איכסיף לסוף איגלאי מילתא ,ניב ע׳ גליון הגרמ״א
ז״ל ויש כזה עוד בנימין נ״ט ב /ב״ח פ״א ע״א
וע״ב:

שם

ולא חסיחד אשה עמק כו׳ ולא יתיחד ארם טמהם ט׳
נ״ב ט׳ אריכות בשז״ת מות יאיר סי׳ ס״ו וסי׳ ע״ג לעניין
איסורים הללו בזה״ז ע״ש:

שם תוד״ה חיפוק כ׳ דשייך למימר לפ״ט אף במידי דלית בי׳
איסורא אלא מדרבק נ״ב אי מכשיל באיסור .דרבנן עובר המכשיל
מה״ת אלפ״ע דלא גרע ממשיא מצה שאינה הוגנת הארכתי
בחידוש* וע״ענריב״יא עה׳׳ת\ ריש ס׳ קדושים !סונר דעובר רק
מדרבנן ואף דלא הוי שם תרי עיברי דנהרא^מ״ט כיון שע״י
דיבור האב יוכרח הבן לעטר משום כיטד א״כ;הוי כתוחב איסור
לתוך פיו וגרונו של חבירו דוודאי הוי מכ^ל ואף שהי׳ ימי
לאכלו בעצמו שהרי אין רצונו לאכול ויש ללמוד משם ג״כ דעוב!
מדרבק לא מיקרי אין עושה מעשה עמך ואסור לקללו ויל״ע טי.
בב׳׳מ מ״ח ב׳ וגוף דברי הריביא שם צ״ע שהביא בשם נמי
יבמות מה שלא נאמר שם כלל ואדרבה מוקי לה או בשחיטה
ובישול או במחמר וכ״ז דאוריתא ונם א״א לאוקומי' בשבות כלל
דהא אקרא קיימינן וצ״ע:

כ״ד ב׳

מיחבי ואת הפרות העלו מ׳ ,נ״ב ע׳ ס׳ קרבן חגיגה
סי' מ״א ומש״ש ולענ״ד שהוקשה לחכז״ל דאין מולה
באה מהנקיבה כו׳ צט״ג שלא הביא גמ' דכאן דפמדו ס״ז ואמר
דילמא בבמת יחיד מ׳ והי׳ מדיגא לא הוראת שטה כדבריו שם
ועש״ה כל הסימן:

שם

מזסורא יחטא ,ג״ב י״ל הפי׳ טפ״י גט׳ מגילה י״א א' ר׳
יוחנן פתח לה פיתחא להאי פישתא מהבא זכר חסרו
ואמונתו לבית ישראל ראו כל אפסי ארן את ישועת אלקיט
אימתי ראו וגו׳ בימי מרדני ואסתר והנה מקרא זה הוא במזמור
הנ״ל א*כ מזמור הנ״ל קאי על נס פורים ונם פירים הי׳ ע״י
אסתר דהית׳ יתומה מאב ואם ולכן נקרא מזחירא יתמא וגס י״ל
טפ״י גנר מגילה ז׳ ב׳ מיחייב אירש לבסומי בפיריא עד דלא
ידע ט׳ ומוכח דנם פורים מריט ’ בסילוק הדעת כי הוא מפלה
ממררינם הדעת וכמדומה ברור שכן ראיתי כסוג כספרי חכמי
האמת בכוונת הגס׳ הזאת וע׳׳כ מפאת זה ג״ב נקרא מזגמרא
ימחא ע׳ למיל י״ג ב׳ רש״י ד״ה יחסא כ׳ בלא דעת וק י״ל
דלפי שהי׳ הנם ט״י יתומה שע״ש זה נקרא ממורא יסמא כנ״ל
באופן א׳ לק לזכר זה חייט לבסומי עד דלא ידע ט׳ כי סילוק
הדעת נקרא יתמות ננ״ל :ז

שם

סוד״ה פרה כ׳ ויש לתמוה ט /נ״ב פ׳ שאילת יעב״ן סי׳
:
פ״א:

כ״ה א ,ואלי /נ״ב מאי דק׳ הא אלי׳ לנס• סלקא ע׳ שו״ה
רדב״ז ח״ב סי׳ תרט״ט:

כ״ו א׳

העט״ס ורועי בהמה דקה לא ממלין ולא מורידן בו׳

גליוני הש״ס ־ ב (נשים ,נזיקין) אנגל ,יוסף בן יהודה עמוד מס ס25הורפס ע״י תכנת אוצר החכמה

קדושים יט ,ד

אצטריכא לסמוך ,תיפוק לי מ״ונשיא בעמך

אמך וכתוב כבד את ה׳ מהונך קמ״ל קרא

לא תאור" *39בעושה מעשה עמך .40ויש

בפרק אלו מציאות שקיל וטרי התלמוד הכי

לומר דאין שליח לדבר עברה ולא עביד
מידי ,וישמע לו ,קא משמע לן אני ה׳
אלקיכם ,מהרי״ש והר״א .41כתיב בתו׳42
ותימה דלא דמי דהתם גבי שבת מ״מ מיד
כשצוה האב הוי עשה לעשות מצותו .ולי
נראה לתרץ גבי מאנס מכל מקום לגבי
דידה ליכא שום עשה דהא אי בעיא אמרה
לא בעינא ליה ,הילכך אין לה לעבור בלאו

גבי יכול אם אמר לו אביו אל תחזיר יכול
ישמע לו וא״ת מפני שהוקש ואמר שידחה
לא תעשה ועשה דשבת הא כל הקישא אינו
להחמיר לא לעשות כמוהו וי״ל דהכא
סלקא דעתין דנחמיר דהא חזינן בהך הקש

משו׳ עשה דידיה דהיא מוזהרת כמוהו
דהשוה הכתוב אשה לאיש וכו׳ כדאיתא
בריש יש מותרות .עוד הקשה אפילו אם לא
סמך כבוד ומורא אצל שבת אכתי איך
תיסק אדעתיה למימר משום דאיתקש כבוד
אב ואם וכו׳ דכתיב עשה דכבוד אב לדחות

שבת ,אדרבה היא הנותנת דזהו כבודו
דהקדוש ברוך הוא נמי דאין עשה דוחה את
לא תעשה ועשה .ויש לומר דה״א הואיל
ואיתקש כבוד אב ואם לכבוד המקום,
ומשום כבוד המקום נדחה עשה ולא תעשה
דשבת ,דכתיב" *42וביום השבת ב׳
כבשי^ וכו׳ ,ה״נ משום כבוד אב ואם
ידחה עשה ולא תעשה דשבת ,לכך סמך,
מהרי״ש( .אמרי נועם)

[טו] ואת שבתותי תשמורו .פרש״י סמך
וכו׳ אם אמר חלל שבת אל תשמע לו .ואם
תאמר תיפוק לי׳ דאין עשה דכבוד אב ואם
דוחה את לא תעשה ועשה דשבת .וי״ל
דאצטריך דס״ד דדחי הואיל והוקש כבודם
לכבוד המקום דכתיב כבד את אביך ואת
 )*39שמות כב ,כז.

דמחמיר בכבוד אב מכבוד המקום דאמרינן
כבד_״את_ ה׳ מהונך אם יש לך וכבד את
י
י
אה״ח1234567ו
אביך ־ ואמך אמרי׳ שהוא חייב לחזר על
הפתחים בשביל כבודם .כך פי׳ התוספות
שם .וא״ה אכתי למה לי קרא תיפוק דאינו
עושה מעשה עמך שהרי מוזהר אדם שלא
יביא חבירו לדבר עבירה דהא גבי נשיא'

אמרינן הכי דכתוב ונשיא בעמך לא תאור
הא אינו עושה מעשה עמך תאור אותו ואל
תנהג בו כבוד והכא ניט׳ הכי גבי אביו
ולמה לי קרא ויש לו׳ דהאי חלול אינו אלא

שבות כדאיתא פ״ק דיבמות וסד״א דאתי
כבוד אב ואם דאורייתא ודחי שבות
מדרבנן קמ״ל דלא( .ריב״א; וט׳  ;21נ״י ;787
בוד׳  ;31ב״מ )243

[טזן ואת שבתותי תשמרו .כשם שבעשרת
הדיברות נאמר כיבוד אב ואם אצל שמירת
שבת שהושוה כיבודם לכבוד המקום ,אף
כאן סמכן הכתוב לפי פשוטו( .43רשב״ם)
[יז] ואת שבתותי תשמורו .הטעם שסמך
כבוד אב ואם ושמירת שבת ,לומר לך:
שאם יאמר לך אביך לחלל את השבת לא
תאבה לו ולא תשמע אליו ,זהו לשון הרב

 )40סנהדרין פה,א .ועי׳ יו״ד סימן ו־מ סעיף יח הובא ב׳ דעות גבי אב.

 )41עי׳ רביד הזהב :וכ׳ סמ״ג עשין קיג והגמי״י דמוכרח שבדיבור לא מיקרי אינו עושה מעשה עמך,
דאל״ב מהיכי תיתי שישמע לו ,כדכתיב פ׳ משפטים ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך.
 )42בתום׳ ישנים כתובות מ,א .וצ״ל ותירץ דלא דמי כו׳ ולי נראה לתרץ כו׳ בריש יש מותרות כל

זה לשוז התוס׳ שם,

 1*42במדבר כה .ט.

 )43תו״כ,

תוספות השלם  -יג (אחרי מות ,קדושים) גליס ,יעקב עמוד מס 122הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

תלמידי
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רבינו יונה

מם׳ עבודה זרה

ויבשים לא יאכל .ומעתה יש לשאול מהו שהקשה לשם ,הא לאו הכי שרי .דלעולם איכא
למימר ,דאי לא משום דכתיב ולפני עור ,היה מותר לישראל להושיט לגוי אבר מן החי ,כיון

שהוא של הגוי ואין לישראל שום הנאה בדבר ,דמה הנאה יש לישראל שיושיט לגוי אבר שהוא

שלו .וביון שאין לו הנאה ,אין בו איסור מטעם איסור הנאה ,אלא משום ולפני עור בלבד.

ע״ב

נראה לרבני צרפת (ק> ז״ל לומד ,דאע״ם דהאבר של הגוי ,הנאה מטיא לישראל בהושטתו

שהגוי מחזיק לו טובה בכך ,כיון שהוא משמשו ,ועל כן הקשו בפסחים הא לאו הכי

שרי ,דודאי איסור הנאה איכא בהו .ולשם תירץ התלמוד מפסוקים (ר) דאבר מן החי ויין
לנזיר אינם אסורים בהנאה :ולפי זה נמצינו למדין ,שהיהודים העומדים לשרת על שלחן
המלכים והשרים ,שאסור להם להושיט לגוי כוס של יין נסך ,לפי שיין נסך אסור בהנאה.
והוא מהנה לגוי בשמושו ,והגוי מחזיק לו טובה ומהנהו .ונמצא שבאה הנאה על ישראל.

פירוש איסור הנאה .אבל אם היין הוא יין כשר ,מותר להושיט לו ,דכיון שלא נגע בו הגוי

עדין ולא נאסר ,כשבאה ההנאה מדבר מותר באה לו .כן נראה למורי

כתב

רבנו

מאיר

ה ל ו י

הרב

ז ״ ל:

ז״ל ושמעינן מנה ,דכל היכא דאפשר ליה לגוי למעבד

ההוא איסורא שלא ע״י ישראל ,אע״ג דקא יהיב ליה ישראל ,לא עבר משום לפני עור.
דתניא ר׳ נתן אומר מנין שלא יושיט וכר ,ואוקימנא דקאי בתרי עברי נהרא ,דלא מצי

ליה ,שקיל ליה איהו מיניה
איהו שקיל ליה .אבל היכא דקאי גביה ,כיון דאי לא יהיב
:
^5כרח'ו ,שרי למיתב ליה .דיקא נמי דקתני לא יושיט ,ולא קתני לא יתן ש״מ :עוד
כתב הרב ז״ל( ,א) ומסתברא דכי אצטריד תנא למתנא לא יושיט ,משום סירכא דבגי נח הוא,

דלית בהו איסורא אלא משום לפני עור .אבל גבי נזיר אע״ג דיכיל איהו למשקליה נמי
אסיד .דהא אפילו היכא דלא קא יהיב ליה איהו ,אלא נזיר גופיה איהו הוא דשקליה ,כי

לא מוכח ליה ישראל חבריה דלא לשתייה ,מתפס עליה ,דכחיב (ב) וכשלו איש באחיו,
איש בעוז אחיו( ,ג) מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה .וכ״ש דלא שרי למתביה נהליה

בידים

ותנן נמי

()1

מחזיקים ידי

גוים בשביעית ,אבל לא ידי ישראל ,ואוקימנא

למימר להו החזקה בעלמא ,דאלמא אפילו החזקה בעלמא אסיר למימר ליה לישראל העושה

"מלאכה האסורה בשביעית ,כ״ש לסיועיה לנזיר למשתי חמרא .ומסתברא דאפילו גבי בני
נח נמי ,דוקא היכא דאי לא יהיב ליה ישראל נהליה ,שקיל ליה איהו בעל כרחיה .אבל היכא
דלא מצי שקיל ליה על כרחיה ,אע״ג דקאי גביה נמי כמאן דקאי בתרי עברי נהרא דמי

ואסיר .ע״כ תורף דבריחז״ל.

ר '

הגהות ה מחל

לא הקשו מהא ז־מושיט יין לנזיר אלא ממה
דמערבין לנזיר ביין ורבנו לא דייק להביא
קושית הגמרא כצורתה.

קן עיין תוספות פסחים כ״ב ע״ב ד״ה

ואבר.

ר) דאבר מן החי איתקש לדס דכתיב ,רק
חזק לבלתי אכול הדס כי הדם הוא הנפש,

דברים י״ב פסוק ס״ג ,ובנזיר כתיב נזרו,
במדבר ו׳ פסוק ד׳.

א) עיין לעיל הערה לענין מסייע ידי
עוברי עבירה בבן נח.
ב) ויקרא כו פסוק ל״ז.
ג) סנהדרין כ״ז ע״ב.

ד) שביעית פ״ד מ״ג ,גיטין ס״א ע״א

חידושי תלמידי רבינו יונה ־ עבודה זרה גירונדי ,יונה בן אברהם עמוד מס 24הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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באר לחי ראי

עברי דנהרא ,והוא מפורש
בגט /והממ״ג בחלק ל״ת סי׳
קס״ח הביא לגט׳ ערוכה זו.

המנחת חינוך במצוה רל״ב ,חמה על זה
שרבינו ז״ל לא כמב ללא עבר אלפני
עור אלא דוקא בדקאי בחרי עברי דנהרא דאינו
יכול ליקח האיסור בעצמו והוא ש״ס מפורש
ועמד בצ״ע ,ובם על החינוך שס שלא הביא גמ׳
ערוכה זו חמה כן ,ואמנם הסמ״ג בחלק ל״ת

~

סי׳ קס״ח כחב ועול מניא בע״ז ובפסחים מנין
שלא יושיט אדם כוס יין לנזיר ואבר מן החי
לבני נח ח״ל ולפני עור וגו׳ ומעמידין דקאי
בחרי עברי דנהרא שאינו יכול ליקחנה אם לא
יושיטנה לו וכר ,ע״כ .והיינו דקיי״ל כההיא

אוקימחא ,ויעוין עול שם במנ״ח שכחב למדברי
רבינו ז״ל והחינוך נראה דהאי קרא דולפני עור
יצא לגמרי מפשוטו לאס נתן מכשול ממש לפני
עור אינו עובר כדמוכח מדבריו וכר והדבר
תימה כיון למבואר בגמ׳ ביבמוח דבכה״ת כולה
־™"־אין מקרא יוצא מידי פשוטו והא ודאי דפשטיה
דקרא בכה״ג מיירי ,יעו״ש בדבריו ז״ל מש״כ
בזה ,ועמל גס בזה בצ״ע.

והנה

באמת סידור דבריו של רבינו ז״ל בהל׳ זו
צריך עיון שכתב וכן כל המכשיל עור

בדבר והשיאו עצה שאינה הוגנת או שחיזק ידי
עוברי עבירה שהוא עור ואינו רואה דרך האמח
מפני תאות לבו הרי זה עובר בל״ת שנאמר
ולפני עור וגר הבא ליטול ממך עצה תן לו עצה
ההוגנת לו ,והרי לכאורה הא לכתב הבא ליטול
ממך עצה תן לו עצה ההוגנת לו ,שהוא פירוש
מאי דאמר קרא ולפני עור וגר ,אינו שייך אלא
להא לאסור להשיא עצה שאינה הוגנת אבל לא
להא דאסור לחזק ידי עוברי עבירה —,דאף
שזה בעל העבירה גס הוא עור ,דהרי אינו רואה
דרך האמת מפני תאות לבו ,ולפיכך גס הא
דאסור לחזק ידי עוברי עבירה שייך בהאי לאו
דולפני עור לא חתן מכשול שהרי הוא מכשילו,
מ״מ האי פירושא לקרא דתן לו עצה ההוגנת
לו אין לו לכאורה ענין לזה —,וא״כ היאך
עירבם רבינו ז״ל להני תרחי וכתב פירוש זה

פרק יב הלכה יד

כטעם לשניהם ,ולא היה לכתוב פי׳ זה אלא על

המכשיל עור בדבר והשיאו עצה שאינה הוגנת
ולא על המחזיק ידי עוברי עבירה.
נם מש״כ רבינו ז״ל מיד בסמוך בהל׳ ט״ו,
ואסור להשיא עצה טובה לעובד כוכבים או
לעבד רשע ואפילו להשיאו עצה שיעשה דבר

מצוה והוא עומד ברשעו אסור בוי״ו החיבור,
דהיינו דהאי ואסור להשיא עצה טובה לעכו״ס
שייך לדלעיל ,כלומר להא דאסור לתת עצה
שאינה הוגנת לישראל צ״ע ,דהא לכאורה אינם
ענין זה לזה שהרי בעצה שאינה הוגנת לישראל
האיסור הוא מפני הלאו דולפני עור וגו׳ כלשון
רבינו ז״ל ,ואילו הא דאסור להשיא עצה טובה
לגוי או לעבד רשע לכאורה לאו מהאי טעמא
הוא אלא משום דאין לעשות עמהם טובה או

חסד ,ומשוס דנתינת עצה היא באמת מדרכי
גמילות חסדים ,כאשר כתב הרב רבינו יונה ז״ל
בשער השלישי משערי התשובה אות נ״ד ,וא״כ
ודאי מסתברא שזה בכלל הלאו דלא תחנם,
וכאשר כתב רבינו ז״ל בפ״י מהל׳ עכו״ס הל׳
א׳ דאסור לרחם עליהם שנאמר לא תחנם וכו׳,
נואף דרבינו ז״ל מיירי התם בז׳ עממין ,כבר
כתב המל״מ שם דבזה״ז נמי איירי ,שהוא כולל
לכל האומות ],וכן נמי בעבד רשע דהיינו שהוא
מיצר לישראל [וכגון הורדוס וכיו״ב דביה מיירי
בגמ׳ פ״ק דב״ב אשר שם הוא המקור לדבריו
ז״ל של רבינו ז״ל כדכתב הכ״מ ],דגרע טפי
מעכו״ס דבהו הא קיי״ל דלא מורידין ולא
מעלין ,ואילו במוסרין ואפיקורסים מישראל
קיי״ל דמורידין ואצ״ל שאין מעלין מפני שהן
מצירין לישראל ומסירין את העם מאחרי ה׳,
כאשר כתב רבינו ז״ל בהל׳ עכו״ס שם ,וא״כ
כ״ש שאסור להטיב עמהם ,אבל להא דולפני
עור וגו׳ אין זה שייך לכאורה כלל אף דתרווייהו
בענין עצה מיירי ,וא״כ היאך צירפן רבינו ז״ל
כהדדי ,וצ״ע.
והנה רבינו ז״ל שכתב או לעבד רשע פסק
כשינוייא בחרא שבגמ׳ פ״ק דב״ב שם,
דבבא בן בוטא שהשיאו עצה להורדוס לבנות
ביהמ״ה הוא משוס דשאני ביהמ״ת דאי לאו
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מלכותא לא מיחבני ,וכאשר כתב הכ״מ,
דלשינוייא קמא שס דשאני עבד שחייב במצוות
ליכא בעבד להאי איסורא ,וצ״ע מפני מה באמת
דחה רבינו ז״ל להאי שינוייא דשאני עבד דחייב
במצווה מהלכה ,ויעוין ביד רמ״ה ז״ל שס
בסוגיא דפסק כהאי שינוייא.
לרבינו ז״ל ס״ל ריפוד האיסור
דולפני עור הוא כהא דתן לו
עצה ההוגנת לו ,וכלשון
הספרא למי שהוא סומא
ברבר ונוטל ממך עצה אל
תתן לו עצה שאינה הוגנת,
והיינו שעיקר האיסור דולפני
עור הוא כזה שהוא מכשיל
את העור בנתינת העוורון
עצמו.

?™והנראה בזה בדעת רבינו ז״ל הוא דס״ל
דיסוד האיסור דולפני עור וגו׳ הוא
בהא דתן לו עצה ההוגנת לו ,ובזה יתבארו לנו
בע״ה היטב כל דבריו ז״ל.
הנה רבינו ז״ל בספר המצות ל״ח רצ״ט כתב
הזהיר מהכשיל קצתנו את קצתנו והוא
שאס ישאלך אדם עצה בדבר נפתה בו ,ובאה
האזהרה מלרמותו ומהכשילו אבל תיישירהו על

J 0

הדבר שתחשוב שהוא טוב וישר ,והוא אמרו
ולפני עור וגו׳ ולשון ספרא למי שהוא סומא
בדבר ונוטל עצה ממך אל תתן לו עצה שאינה
הוגנת ,ולאו זה כולל ג״כ מי שיעזור על עבירה
או יסבב אותה כי הוא יביא האיש ההוא לעון
ובעזרתו הכשילו וחזר עור ויפחהו ויעזרהו
להשלים עבירתו או יכין לו סבת העבירה ,ומאלו

הפנים אמרו במלוה ולוה בריבית ששניהם
עוברים וכו׳ כי כל אחד משניהם עזר את חבירו
להשליס העבירה ודברים רבים מזה המין יאמרו
בהם עובר משוס ולפני עור וגו׳ ופשטיה דקרא
כמו שזכרנו תחילה ,ע״כ[ .ונראה דאף דמלשונו
של רבינו ז״ל שכתב ויעזרהו להשלים עבירתו או
יכין לו סיבת העבירה משמע לכאורה דדמו
להדדי לגמרי ,אינו כן ולא כהדדי נינהו באמת,
דליכא ללאו דולפני עור אלא בכה״ג שהוא

לד1ל

ו*אי

פרק יב הלכה יד

היא

עוזרהו להשלים עבירתו ,אבל בשאינו אלא מכין
לו סיבת העבירה אינו אלא כלפני דלפני ליכא
בכה״ג איסורא דאורייתא ואין זה אלא מכלל
הלאו ומענינו ,ומדרבנן הוא דאסור דבישראל
קפדינן אלפני דלפני ,ובזה מדוקדקים דברי
רבינו ז״ל בפ״ה מהל׳ גניבה הל׳ א׳ שכתב שס
אסור לקנות מן הגנב החפץ שגנב ועון גדול
הוא שהרי מחזיק ידי עוברי עבירה וגורס לו
לגנוב גניבות אחרות שאס לא ימצא לוקח אינו
גונב וע״ז נאמר חולק עם גנב שונא נפשו ,ע״כ,.
כלומר שבזה הוא מכין לו סיבת העבירה ,ולח
הזכיר שעובר על ולפני עור וגו׳ כי בזה היא
באמת רק הכנה לעתיד והיינו לגניבות אחרות,
ובכה״ג ליתא להלאו דולפני עור וגו׳ ,ואילו
בפ״ה מהל׳ גזילה הל׳ א׳ כתב אסור לקנות
דבר הגזול מן הגזלן ואסור לסעדו על שינויו
כדי שיקנהו שכל העושה דברים אלו וכיו״ב
מחזק ידי עוברי עבירה ועובר על ולפני עור לא
תתן מכשול ,ע״כ .וזה משוס דבכה״ג הוא
מסייע בעצם העבירה ,וקאי באמת רק אמה
שכתב בסוף דבריו ואסור לסעדו וכו׳ שזה סיוע
בגוף העבירה ,אבל ברישא הוא כמו בהל׳
גניבה ,כלומר רק הכנה וזה ג״כ בכלל הלאו
ומענינו אמנם כיון שאינו מסייע בעיקר
העבירה אינו אלא כלפני דלפני שאמרו בגמ׳
דאין בזה משום ולפני עור מדאורייתא ,ונראה
דמשו״ה הביא באמת רבינו ז״ל בהל׳ גניבה
קרא מדברי קבלה דשייך לענין גניבה גרידא,
ורק לענין הא דסיפא שהוא מסעדו על שינויו
ומחזקו בעבירה ממש הביא רבינו ז״ל האי קרא
דולפני עור להדיא ],וכן כתב החינוך שם שלא
להכשיל בני ישראל לחת להם עצה רעה אבל ניישר
אותם וכו׳ ולשון ספרא לפני סומא בדבר והוא
נוטל ממך עצה אל תתן לו עצה שאינה הוגנת לו
וכו׳ ,וזה הלאו כולל כמו כן מי שיעזור עובר
עבירה שהוא מביא אותו שיתפתה בזולת זה
פעמים אחרים עוד ,ע״כ .ומבואר מדבריהם ז״ל
זה מן הספרא ,דגופיה דהאי איסור הוא לחת
עצה שאינה הוגנת ובכלל זה שלא לחזק ידי עוברי
עבירה שגס הוא עור וכלשונו בהל׳ שלפנינו.
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והנה בסמ״ג שם ל״ח קס״ח משמע איפכא,
־"■*עו״ש שכתב ולפני עור לא חחן מכשול
בכלל אזהרה זו כל דבר שאדם מוזהר והוא עור
באומו דבר שאינו יודע או אפילו יודע ואינו יכול
לעשות איסור זה ובא חבירו והמציא לו עובר
בולפני עור וגו׳ כדתנן במס׳ ע״ז אלו דברים
אסורים למכור לעכו״ס ושנינו שולח אדם ירך
לנכרי שגיד הנשה בתוכו מפני שמקומו ניכר הא
אין מקומו ניכר אסור וכר ,ועוד תניא בע״ז
ובפסחים מנין שלא יושיט אדם כוס יין לנזיר
ואמה״ח לב״נ ח״ל ולפני עור וגו׳ ,ומעמידין

דקאי בתרי עברי דנהרא וכר ,עוד דרשו
רבותינו ז״ל ןבחו״כ פר׳ קדושים] מלאו זה
הבא לשאול עצה ממך תן לו עצה הוגנת ,ע״כ.
והרי שעיקר האיסור הוא להכשיל את האחר
בדבר ,אלא שעוד דרשו דגם הבא לשאול עצה
ליתן לו עצה הוגנת ,והיינו דהא נמי דרשינן אבל
זה אינו גופיה דהאי איסור ,ויש לעיין ביסוד
דבריהם ז״ל בזה.

 ואשר יראה בזה הוא דלדעח רבינו ז״ל איןעיקר האיסור דולפני עור וגו׳ בזה
שהוא מכשיל אח העור ,וכדמשמע מפשטיה
דקרא והיינו המעשה של נתינת המכשול ,אלא
בנתינת העוורון עצמו ,כלומר לגרוס ע״י עצה
רעה סמיות עניים גמורה למי שהוא נפחה
בדבר ,פי׳ שהוא תועה בו ,וכלשון הספרא למי

שהוא סומא בדבר ,וכגון זה שאינו יודע אימתי
לצאת לדרך והוא נותן לו עצה לילך בשחרית
ויודע שליסטים מצויים שם ,או לילך בצהרים
שחמה שרבתו ,כלשון הספרא ,שבעצה זו הוא
מעור אח עיניו לגמרי וע״י זה הוא נכשל ,וכן
זה שהוא הולך אחר תאות לבו שהוא עור ואינו
רואה דרך האמת והוא מחזיק בידו ועי״ז הוא
גורס לו שיחזק עוורונו ,וכלשון רבינו ז״ל וחזר
עור ובעזרתו הכשילו ,דלפי פי׳ זה ,שהוא פי׳
הספרא ,דפירושה דהאי קרא דולפני עור לא
תתן מכשול הוא אל תתן לו עצה שאינה הוגנת
כלומר אל תביאהו לידי עוורון כדי שלא יכשל,

חיזוק ידי עוברי עבירה ועצה רעה בשאר דברים
כהדדי נינהו ממש ,דאידי ואידי הס גרימת

פרק יב הלבה ה

עוורון ,דאף דפשטיה דקרא משמע בעוורון
הטבעי מ״מ גס העוורון הרצוני דכווחיה הוא,
שהעוורון הטבעי והעוורון הרצוני בבחירה וחפץ
אחד הוא ,כלשון המסילת ישרים בפ״ב ,ולפיכך
גס זה הוא בכלל עיקר האיסור ,שו׳׳מ לרבינו
ז״ל בפיה״מ שביעית פ״ה מ״ו שכתב וז״ל אמר
הכתוב ולפני עור הכונה בזה שמי שעוורה אותו
התאוה והדעות הרעות אל תעזרהו להוסיף על
עוורונו ותוסיף להרחיקו מן היושר ,ולפיכך
אסור לסייע לעבריינים בעשיית העבירות ולא
לגרוס למה שיביאם לכך אלא נעשה בהיפך,
ע״כ ,והוא להדיא כדברינו[ ,ויעוץ בלשון רבינו
ז״ל בספ״ה מהל׳ חובל ומזיק שכתב האומר
לחבירו שבר כליו של פלוני ע״מ שאתה פטור
ועשה הרי זה חייב לשלם וכו׳ ,ואע״ס שהעושה
הוא חייב לשלם ,הרי זה האומר לו שותפו בעון,
ורשע הוא שהרי הכשיל עור וחיזק ידי עוברי
עבירה ,ע״כ .כלומר דבענין זה איכא הני תרתי
לריעוחא חדא שהכשיל עור ,כלומר דיעצו עצה
רעה והיינו שהטעהו לחשוב שיהא פטור מן
התשלומין והוא חייב בהם ,וגס חיזק ידיו
בעבירה].
אולם מדברי הסמ״ג נראה להדיא דלא פי׳ כן
האי קרא אלא כפשוטו כלומר שלא יתן
מכשול לפני העור והיינו דהעבירה היא בעצם
נתינת המכשול ולא בחיזוק העוורון וכאשר כתב:
בכלל אזהרה זו כל דבר שאדם מוזהר והוא עור
באותו דבר שאינו יודע ,או אפילו יודע ואינו
יכול לעשות איסור זה ,ובא חבירו והמציא לו
עובר בולפני עובר לא תחן מכשול וכו׳ ,ע״כ.
ומבואר דהאיסור הוא בהכשלה עצמה ,אלא
שבסוף דבריו ,אחר שהביא מן הגמ׳ דזה דוקא
בדקאי בתרי עברי דנהרא ,כתב דעוד דרשו
רבותינו ז״ל [בחו״כ פ׳ קדושים] מלאו זה הבא
לשאול עצה ממך תן לו עצה הוגנת ע״כ,
ומשמע מדבריו דלאו היינו דקרא בהא מיירי

אלא דמכלליה איכא נמי למידרש לה וכעין
אסמכתא שזה ג״כ אסור הוא ,ואמנם כיון
דעיקר האיסור הוא בנתינת המכשול אין באמת
חיזוק ידי עוברי עבירה בכלל עיקר האיסור,
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הלכות רוצח ושמירת נפש

נאר לחי ראי

וכאשר לא הזכיר לזה בדבריו בהאי ל״ח דולפני
עור ,אף לודאי אסור הוא אלא לאין זה משוס
איסור זה דולפני עור אלא מחמח איסור אחר,
?כ״נ מדברי הריטב״א ז״ל בפ״ק דע״ז דף ו׳
ד״ה ח״ל ולפני עור יעו״ש ,ואפשר שאין זה
באמח אלא מדבריהם.
הני תרי פירושי דקרא איכא
בינייהו טובא ,ומינייהו הוא
הא רתרי עברי דנהרא,
ומינה הוא דנפיק.

ואמנם איכא בינייהו דהני תרי פירושי דקרא
טובא ,ומינייהו הא דחרי עברי דנהרא
דנמי מינה הוא דנפיק ,דלדעח רבינו ז״ל
דעיקר האיסור הוא נתינת עצה שאינה הוגנה
דהיינו גרימה עוורון וההוספה עליו ,אין באמח
חילוק אי קאי בחד עברא דנהרא והיה בידו
ליקח מאליו או בחרי עברי דנהרא שלא היה
בילו לעשוחס דהא אידי ואילי הוא חיזוק לעוברי
עבירה וכל חיזוק ידי עוברי עבירה הוא גרימח
עוורון והוספה עליו שהרי הוא מחזיקן בזה
ומסייע בעוורונן ,משא״כ לדעה הסמ״ג לעיקר
האיסור הוא בנתינת המכשול ,והיינו בזה שהוא
מכשילו ממש ,חליא באמח אס יכול הוא עצמו
ליקח ,דכל שבילו ליקח האיסור בעצמו מבלי
שזה יושיטו לו לא מיקרי זה המושיטו מכשיל,

ורק בדקאי בחרי עברי דנהרא ואין הוא עצמו
יכול ליקח הוא הוא המכשיל והוא עובר על
ולפני עור וגו/

ואשר לפי״ז א״ש מה שהשמיטו רבינו ז״ל
והחינוך להא דאיחא בגמ׳ להאי לאו
דולפני עור אינו אלא בדקאי בחרי עברי דנהרא,
וכאשר תמה המנ״ח ,דלדעחס ז״ל שפסקו
כהספרא דפירושיה דהאי קרא דולפני עור הוא
תן לו עצה ההוגנת ,והיינו דעיקר האיסור הוא
ההבאה לידי עוורון וחיזוקו ,אין באמת חילוק
דהא בכל גוונא והיינו אף בדקאי בחד עברא
הוא חיזוק ידי עוברי עבירה ,וכל חיזוק ידי
עובר עבירה שהוא עור ואינו רואה דרך האמת
בכלל האי איסור דולפני עור הוא ,וככל

ערק יב הלבה יד

קיג

המבואר[ ,ומ״מ אם אין הוא מסייע בגוף
העבירה אלא בהכנה אין זה אלא כלפני דלפני
שמפורש בגמ׳ בע״ז דלא קפדינן עלה וכאשר
כחבנו לעיל ],וגס החינוך במצוה זו לא הביא
לההיא לע״ז לדינא ,וכאשר כתבנו לעיל בדעת
רבינו ז״ל ,משא״כ אס עיקר האיסור הוא
בנתינת המכשול כפשטיה לקרא ,וכדס״ל
להסמ״ג ,ליכא באמת להא דולפני עור אלא אי
קאי בתרי עברי דנהרא ,דבזה הוא המכשיל,
דהרי בלא שהיה נותן לו זה לא היה יכול הלה
ליטלו ,אבל בדקאי בחד עברא ,שהיה יכול ליטלו
בעצמו ,לא מיקרי זה המושיט לו מכשיל ,ולפיכך
אינו עובר ,והסמ״ג לטעמיה דס״ל דזה הוא

עיקר האיסור ,הביא ההיא דדוקא בדקאי בחרי
עברי דנהרא הוא האיסור ,דלפירושו ודאי הכי
קיי״ל.
ומעתה מבואר היטב סידור "דברי רבינו ז״ל
שכתב הא דהבא ליטול ממך עצה חן
לו עצה הוגנת לו כטעם לזה שאסור להשיא עצה
שאינה הוגנת לישראל ולזה שאסור לחזק ידי
עוברי עבירה כחדא ,אשר לכאורה אין זה ענין
להא דאסור לחזק ידי עוברי עבירה והוא ז״ל
כתבו כטעם לשניהם ,וכאשר הקשינו ,דלדברינו
באמת היא היא ,דלפי׳ זה בהאי קרא דולפני
עור ,שהוא פי׳ הספרא ,דלא תתן מכשול היינו
הבא ליטול ממך עצה חן לו עצה ההוגנת לו,
כלומר אל תהי גורס לו שיהא עור אלא אדרבה
הוציאו מן העוורון ,וכלשונו בפיה״מ אבל
תיישירהו על הדבר ,הני חרתי כחדא נינהו,
שהרי בשניהם עיקר האיסור הוא גרימת
העוורון וההוספה עליו שעי״ז הוא נכשל ,וכל
שהוא מחזק ומעמיד העוורון ,בין שזה עוורון
טבעי ובין שהוא עוורון רצוני ,הרי הוא בכלל

האיסור.
ואמנם גס מה שתמה המנ״ח אמאי דמשמע
מדברי רבינו ז״ל והחינוך שאם הניח
אבן ומכשול ממש לפני עור אינו עובר בלאו זה,
והרי בכל התורה כולה אין מקרא יוצא מידי
פשוטו ופשוטו של מקרא הא ודאי בכה״ג
מיירי ,ל״ק כלל ,דלדעת לבינו ז״ל אין זה באמת
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הלבות רוצח ושמירת נפש

באי לחי דאי

פשוטו של מקרא ,דהאי קרא ,לפי מה שפירשו
כספרא ,לא מחינה המכשול עצמו מיירי אלא

מהינה עצה שאינה הוגנה והיינו גרימה
העוורון וההוספה עליו? ,אבל נתינת המכשול
לעצמו אינה אלא גרמא ככל גרמא דעלמא ,דאף

שודאי אסור לעשותה ,וכמו שאמרו בגמ׳ ב״ב,
כ״ג ב׳ ,ש״מ גרמא מזקין אסור ,בכלל ולפני
עור מיהא לא הוי ,דאמנם הא נמי איכא בינייהו
דהט~מרי פירושי בקרא דולפני עור ,דלדעח
הסמ״ג דעיקר האיסור הוא בנחינח המכשול
ודאי גס ענין זה הוא בכלל האיסור דולפני עור,
דאף שאין זה אלא גרמא בעלמא ובכל המורה
כולה אין הגורס כעושה המעשה עצמו הכא רבי
ליה קרא לאיסורא ,ולדעתו ז״ל זהו אמנם מה
שאסרה תורה באיסור זה דולפני עור והיינו
שלא לגרוס ,ואמנם ביד רמ״ה_ז״ל ,בב״ב שס
דף כ״ג ,פי׳ הא דאמרינן 3גמ׳ ש״מ גרמא
5נזרין אסור דהיינו מלחא דהאי קרא דולפני
עור ,יעו״ש ,ויעוין .בספורט־ שפי׳ האי קרא
וז״ל ואח״כ הזהיר שלא יגרום בנזקיו וזה באמרו
ולפני עור לא התן מכשול שאע״פ שלא הזיק
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בידים הנה הגרוס הנזק ,ע״כ .והם הס
הדברים ,אך זה רק בגרמא דנתינת המכשול
עצמו ,דלהדיא רבייה קרא ,אבל גרימה העוורון
ואפילו ההוספה עליו אינה אלא גרמא ככל
גרמא דעלמא בכל ההורה כולה שאין זה חמור
כגופו של איסור ,ולפיכך כתב הסמ״ג :עוד
דרשו רבותינו מלאו זה הבא לשאול עצה ממך
תן לו עצה הוגנת ,ע״כ .כלומר שגס זה אסור,
דהא ג״כ גרמא היא ,אלא שזה אינו גופו של
איסור אלא כעין אסמכתא ,וככל המבואר.
לדעת רבעו ו״ל והחינוך
שפסקו לפי הספרא דעיקר
האיסור הוא שלא תגרום לו
להיות בעוורון ,מצוה וו
דולפני עור בישראל הוא
שנאמרה ולא בבני נח.

איברא דדעח רבינו ז״ל והחינוך שפסקו לפי
מה שפי' בספרא להאי קרא דולפני

פדר■ ,ב הלכה יו

עור לא התן מכשול והיינו דעיקר האיסור הוא
שלא תגרום לו להיות בעוורון שעי״ז הוא נכשל
ממילא ולא בעצם נתינת המכשול ,צ״ע ,דודאי
מסתברא דלהאי פירושא דקרא שהוא חן לו
עצה ההוגנת לו ,והיינו דעיקר החיוב הוא
להוציאו מידי תקלה וזה כולל גס שלא להניחו
בעוורונו ואצ״ל שלא להעמידו ולהחזיקו בו ,אין
זה שייך לכאורה בגוי ומצוה זו בישראל נאמרה
ולא בבני נח ,דודאי לא נצטווינו להוציא גוי מידי
תקלה ומעוורון ,והרי באמת אסור אפילו
להשיאו עצה טובה ,כאשר כתב רבינו ז״ל בהל׳
הסמוכה ,ובשלמא לפי׳ הסמ״ג שעיקר האיסור
הוא בנתינת המכשול שפיר שייך כן גס בגוי,
שבזה הלא העיקר הוא במכשיל שלא יביא הוא
לידי תקלה ובזה אסור בככל ענין ואפילו בגוי,
דכל מה שנצטווינו אינו בעבור הפעול אלא
בעבורנו אנחנו הפועלים לקנות בנפשנו דעות
אמיתיות ומדות טובות וישרות ,כלשון החכם צבי
בתשובה סי׳ כ״ו ,יעו״ש בדבריו שהשיג על
המהרש״ל ז״ל שתמה על רבינו ז״ל דס״ל
דגניבת וגזילח העכו״ם אסורה בלאו יעו״ש,
והמנ״ח שס רמז לד3רין׳ אבל לסי׳ לבינו ז״לוהחינוך דהעיקר הוא למנוע התקלה ולהוציא
ממנה אח הנתקל מנא לן דהאי קרא בגוי נמי
מיירי ,והרי בענין זה מצוה זו ודאי בעבור
הפעול היא ,ואמנם החינוך שם כתב שלא
להכשיל בני ישראל לתת להם עצה רעה והיינו
דענין עצה רעה הוא רק בישראל ולא בגוי,
ואמנם כבר תמה המנ״ח שם בדבריו ז״ל,
יעו״ש שכתב דהרי הלאו דולפני עור הוא גם
בעכו״ם ,כמבואר בדברי החינוך להלן שם ,והוא
מפורש בגמ׳ וגם בדברי רבינו ז״ל שכתב כל
המכשיל עור בדבר ולא כתב ישראל דוקא,
ולחלק ולומר דדוקא בענין דבר איסור אסור
להכשיל ב״נ ולא בענין עצה ,קשה טובא ,דמנ״ל
לחלק כן כיון דקרא אבני נח נמי קאי א״כ גס
בעצה במילי דעלמא נמי צריך להיות אסור ,ואף
שרבינו ז״ל פסק דאסור להשיא עצה טובה
לנכרי אין זה אלא לסלק עצמו מלהשיאו עצה
טובה אבל להשיאו עצה רעה מנ״ל דמותר
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ועמד בצ״ע ,ולדברינו דגם האיסור להכשילו
כאיסור עיקרו כאיסור להשיא עצה רעה הוא
כאמח תמוה טסי טוכא וצ״ע.

ואשר יראה כזה הוא דלרכינו ז״ל ס״ל דככ״ג
ליחא כאמת להאי איסורא דולפני עור,
דהנה רכינו ז״ל השמיט לההיא כרייתא דמייחי
לה כפסחיס כ״ב א׳ ובפ״ק דע״ז מנין שלא
יושיט אדם כוס יין לנזיר ואכר מן החי לב״נ
ח״ל ולפני עור וכר ,והיינו דס״ל דלא קיי״ל
כההיא כרייחא והרי לכאורה אין כזה חולק,
והסמ״ג הכיאה להלכה ,ואמנם ככר חמהו על
זה האחרונים ז״ל ,יעוין במנ״ח שס וביד המלך
פ״ט מהל׳ עבודה זרה ,ועמדו בצ״ע ,ואכן לפי
המבואר אין זו תימה כ״כ דנראה דהא נמי
תליא בפירושיה דהאי קרא ,דאי הוא כפשטיה
והיינו דהאיסור הוא בשימת המכשול ,כאשר פי׳
הסמ״ג ,בב״נ נמי איתא ,שהרי לפי״ז האיסור
הוא בעבורנו אנחנו הפועלים כאשר כתב החכ״צ
שהובאו דבריו לעיל ,ובזה אין חילוק בין ישראל
לב״נ ,ולברייתא דמנין שלא יושיט אדם אבר מן
החי לב״נ הכי הוא דס״ל באמת ,אבל לפי׳
הספרא בהאי קרא שהוא הבא ליטול ממך עצה
תן לו עצה ההוגנת ,וכאשר פסק רבינו ז״ל,
והיינו שהאיסור הוא בהעמדת העוורון
וההוספה עליו אין זה שייך בב״נ וככל דברינו,
וא׳׳כ נפקא האי ברייתא מהלכתא ולפיכך
השמיטה רבינו ז״ל.

פרק יב הלכה יד

קטו

עובדיה הרי מחזיקין הע״ז עצמה והוא האיסור

שבדבר.
שוב הראוני שבסכ״ב מהל׳ איסורי ביאה הל׳
ו׳ כתב רבינו ז״ל ואין מוסרין בהמה חיה
ועוף לרועי עכו״ם אפי׳ זכרים לעכו״ס ונקבות
לגויה מפני שכולן חשודים על הרבעת בהמה,
וכבר ביארנו שהן אסורין בזכור ובבהמה ,ונאמר
ולפני עור לא תתן מכשול ,ע״כ .והרי דבעכו״ם
נמי איחא ,ועדיין צ״ע[ .ומצאתי בכתבי אאמו״ר
זצללה״ה שתמה על דברי רבינו ז״ל בס״ט
מכלאים הל׳ ב׳ שכתב ואסור ישראל ליחן
בהמתו לעכו״ם להרבעה לו ע״כ .וכתבו הכ״מ
והרדב״ז הטעם משוס אמירה לעכו״ם שבות,
ע״כ והרי בהל׳ מלכים ס״י הל׳ ו׳ פסק רבינו
ז״ל שב״נ אסורין בהרבעת בהמה וכו׳ .וא״כ
הרי איתא לפני עור דאורייתא ,ושו״ר שכבר
עמד המל׳׳מ על חמיה זו בפ״א מהל׳ כלאים
הל׳ ו׳ עיי״ש ,ע״כ].
פי׳ רש״י ז״ל בהא ראיבעיא
כפ״ק דע״ז אם אסור לשאת
ולתת עמהם ג׳ ימים לפני
אידיהן אי משום הרווחה הוא
והיינו דאזיל ומודה לעבודת
כוכבים ומשום לא ישמע על
פיך ,או משום דמזכין ליה
בהמה ומקריבה לעכו״ם
והיינו לפני עור ,והסוגיא דגט׳
רהטא דמשום דאויל ומודה
הוא ולא משום ולפני עור.

ואמנם לא מצינו בדבריו ז״ל שיש איסור ולפני
עור אצל ב״ג ,ודקדוקו של המנ״ח
מדברי רבינו ז״ל שכתב כל המכשיל עור בדבר
ולא כתב ישראל אינו מוכח באמת ,ונראה
דמש״כ רבינו ז״ל בס״ט מהל׳ ע״ז הל׳ ו׳
דאסור למכור לעובדי כוכבים דברים שהן
מיוחדין למין ממיני עבודת כוכבים ,ולהלן בהל׳

והא דאיבעיא לן בפ״ק דע״ז דף ו׳ בטעמא
דמתניחין דלפני אידיהן של גויים ג׳ ימים
אסור לשאת ולתת עמהם אי משוס הרווחה
הוא ,ופי׳ רש״י ז״ל דרווח ואזיל ומודה לעבודת
כוכבים ועבר ישראל משום לא ישמע על פיך,
או משוס ולפני עור ,דמזבין ליה בהמה

ח ,שם כשם שאין מוכרין לעובד כוכבים דברים
שמחזיקים בהם ידיהן לעבודת כוכבים כך אין
מוכרין להם דבר שיש בו נזק לרבים וכו׳ ,אין זה
משוס שלהם הוא אסור ולפיכך אסור לנו
להכשילם מהא ולפני עור ,אלא משום שאסור
להחזיק העבודה זרה עצמה ובזה שמחזיתיו יד

ומקריבה לעבודת כוכבים ובני נח גצכווו עליה,
רש״י ז״ל ,ונ״מ אי איח ליה בהמה לדידיה ,דאי
משוס הרווחה הא קא מרווח ליה ואי משוס
ולפני עור הא אית ליה לדידיה ,ופריך וכי אית
ליה לא עבר והחניא מנין שלא יושיט אדם כוס
יין לנזיר ואבר מן החי לבני נח והא הכא דכי לא
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יהבינן שקלי איהו וקעבר משוס ולפני עור

ומשני הב״ע דקאי במרי עברי דנהרא ,למשמע
לכאורה להדיא דבב״נ נמי איכא ולפני עור ,ל״ק
לדברי רבינו ז״ל דהא הוא ז״ל פסק בפ״ט
מהל׳ ע״ז הל׳ א׳ דמשוס רווחא הוא ,והיא גס
דעח הרי״ף ז״ל ,ומשוס דסוגיא דגמ׳ רהטא
דמשום דאזיל ומודה הוא ,ולא משוס ולפני עור,
כאשר כחב הר״ן ז״ל ,וא״כ לא מוכח מינה
= מידי ,לשפיר אפשר לומר דלהאי צד ס״ל דליכא
ולפני עור בגוי כלל ,ולפי״ז אין חילוק אי איח
ליה בהמה לדידיה או לית ליה ,וכאשר לא חילק
באמח רבינו ז״ל[ ,ויעוין בריטב״א ז״ל ריש
פ״ק דע״ז שכחב דלפי׳ רש״י ז״ל נקטינן לקולא
דטעמא משוס ולפני עור ,ומשו״ה כל היכא
דאיח ליה בהמה לדידיה שרי ],וגס מזה מוכח
דרבינו ז״ל לא ס״ל דולפני עור בגוי נמי איתא,
וס״ל דלהאי טעמא דהרווחה ס״ל דליחא להא
דולפני עור ואפילו בדליח ליה בהמה לדידיה,
דאי בגוי נמי איתא א״כ הא לכל הפחוח בכה״ג
דליח ליה עבר אולפני עור —,יעוין במאירי
ז״ל בסוגיא שס שכחב הטעם דהרוחה היינו אף
משוס הרוחה וכל היכא דשייך ולפני עור ודאי
נמי איחא .להא דולפני עור — ,ואילו רבינו ז״ל
לא חילק כלל בדבר לומר דבליח ליה חמיר טפי,
וע״כ שזה משוס דבגוי ליחא באמת לאיסור
דולפני עור כלל ,כאשר הוא עפ״י הספרא וככל
דברינו ,וגוף הטעס דהרווחה אף הוא לדעח
רבינו ז״ל שלא כפי׳ של רש״י ז״ל ,שהוא משוס
לא ישמע על פיך ,אלא לפי שהם משבחיס לע״ז
שלהם על זה ויהיה הוא סבה לשבח לעבודת
כוכבים ,כאשר כתב רבינו ז׳׳ל בפיה״מ ריש
ע״ז ,דהיינו משוס שהוא חיזוק לע״ז עצמה,
והוא גופו של איסור ,ואינו משוס שהוא מחזק
ידי עובדיה ,ומלתא דולפני עור ,אלא משוס
שהוא גורס חיזוק לה עצמה ,ואכן נראה דלרבינו
ז״ל ל״ל באמת כל עיקר לטעמיה דרש״י ז״ל
דהאיסור הוא מקרא דלא ישמע על פיך ,והיינו
שלא יהא הוא הגורם לזה שיהא העכו״ס משבח
לע״ז או נשבע בשמה ,וכ״כ גס הרי״ף ז״ל
בספ״ק דע״ז ,אלא דהאי קרא אישראל גופיה

פרק יב הלכה יד

קאי ולדידיה אזהר רחמנא ,כלשון הרמב״ן ז״ל
שהביאו הר״ן ז״ל סופ״ק דע״ז שס ,וכן מוכח
מדבריו ז״ל בפ״ה מהל׳ שוחפין הל׳ י׳ שכתב
אסור להשתתף עס עכו״ס שמא יחחייב לו
חבירו שבועה וישביעו ביראתו ,ולא הביא האי
קרא דולא ישמע על פיך דמייתי ליה הרי״ף
ז״ל ,והוא משום דאין זה אלא מדת חסידות ולא
מיחסר מדינא כאשר כתב הרמב״ן ז״ל שס
יעו״ש•
ואמנם גס מלשון רבינו ז״ל בהל׳ ע״ז שס
שכחב כשס שאין מוכרין לעכו״ס
דבריס שמחזיקין בהן ידיהן לעבודת כוכבים כך
אין מוכרין להס דבר שיש בו נזק לרבים כגון
דוביס ואריות וכלי זיין וכו׳ ,משמע קצת
דהאיסור למכור לעכו״ס אינו משוס לתא דולפני
עור אלא משום שע״י זה הוא גורס חיזוק לע״ז
עצמה ,דהא ודאי דבהא דאין מוכרין להם דובים
ואריות וכלי זיין אין האיסור משום ולפני עור,
דמלבד שהטעם שהוזכר הוא שהוא נזק לרבים,
והיינו משוס שלא לעזור המשחיתין בארץ
להשחית ,כלשון רבינו ז״ל בפיה״מ בפ״ק דע״ז
עלה דמחניתין דאין מוכרין להס דובים וכלי
מלחמה ,הוא מוכח גס מדברי רבינו ז״ל לעיל,
בפ׳ זה הל׳ י״ב ,שכתב ואסור למכור לעובדי
כוכבים כל כלי המלחמה וכו׳ ,דנחית ואזיל
ממאי דכתב בכוליה פירקא דלעיל ובפרק זה עד
הלכה זו כל הני מילי שהם אסורים משום סכנה,
ואחר שכתב בהל׳ י״ב ואסור למכור לעכו״ס כל
כלי המלחמה וכו׳ כתב בהל׳ י״ג וכשם שאסרו
למכור לעכו״ס כך אסרו למכור לישראל שמוכר
לעכו״ס וכו׳ ,ואח״ז מיד בהל׳ שלפנינו כל
שאסור למכור לעכו״ם אסור למכור לישראל
שהוא ליסטים מפני שנמצא מחזיק יד עוברי
עבירה ומכשילו וכן כל המכשיל עור בדבר וכו׳,
ודקדק לכתוב כן רק לענין ישראל ואילו לענין
מכירה לעכו״ס לא הזכיר כן ,ומוכח להדיא
דבעכו״ס לאו מהאי טעמא הוא אסור אלא מדין
שמירת נפש והיינו משוס שהוא גורס נזק לרבים
והוא גורם לעצס השפיכות דמים ,וא״כ ה״נ
לענין ע״ז שהאיסור הוא משום שהוא גורס
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לע״ז ,דהא רבינו ז״ל כתב כשם שאין מוכרין
לעכו״ס דברים שמחזיקין בהן ידיהן לע״ז כך
אין מוכרין להם דבר שיש בו נזק לרבים ,ובזה
אתי באמת רבינו ז״ל לפרושי דחד ענינא נינהו,

פרק יב הלכה יד

טזי

ואכן נראה דאף דלדעח רבינו ז״ל עיקר
האיסור הוא בחזוק העוורון ,אין זה אלא
בדבר המסוים ,וכגון שהוא סומא בדבר אימתי
לצאת לדרך והוא מעוורו בעצה רעה לצאת בזמן
הליסטים ,או בזמן השרב ,או כגון שגזל חפץ
והוא מסעדו על שינויו כדי שיקנהו שעי״ז הוא

דהא במחניתין סחמא קתני דאסור ולא תני
כשם —,אכן בדברי החינוך שם מבואר להדיא
שכל אלו איסורם הוא משוס ולפנ״ע ולא כאשר
מחזקו בעוורונו ממש ,ובהא דוקא הוא דקרינן
כתבנו בדעת רבינו ז״ל— [ובזה יתכן לבאר
ולפני עור וגו׳ אבל בדבר שאינו בגוף האיסור
דברי רבינו ז״ל בפ״ט הל׳ א׳ מהל׳ עבודה זרה
עצמו אלא כהכנה אליו לא קרינן ביה ולפני עור
שכתב שלש הימים לפני חגם של עכו״ס אסור —משוס שזה אינו אלא כגרמא וכלפני דלפני,
ליקח מהם ולמכור להם וכו׳ והיא מתניתין
וכאשר כתבנו לעיל בדעתו ז״ל ,ואצ״ל לחזק ידי
דריש ע׳׳ז ,וכתב שם במד״א בא״י אבל בשאר
עוברי עבירה בכלל ,ומה גס ע״י עצה טובה או
ארצות אינו אסור אלא יום חגם בלבד ,והלח״מ
עצה לעשות מצוה שהרי אין הן עצה רעה
שם הקשה ע״ז דהלא 3גמ׳ אמרו אמר שמואל
בעצמותן ,אף שבעל העוורון מתחזק עי״ז על
בגולה אינו אסור אלא יום אידס בלבד ,ופי׳
דרך כלל ועי״ז מתחזק גס עוורונו ,דודאי שזה
רש״י ז״ל שאין אנו יכולים להעמיד עצמנו
אינו גופו של איסור ולא מצינן למיקרי ביה
מלישא ולתת עמהם שביניהם אנו יושבים
ולפני עור לא חתן מכשול ,אלא שאעפ״כ כיון
שהלה עוד ברשעו וסתמא דמילתא ילך אחר
ופרנסחנו מהם ,ועוד משוס יראה ,וא״כ אין
הדבר תלוי אלא בכך ולא בא״י ובחו״ל ואיך תלה
חאות לבו לעשות עבירה אף הוא אסור ,ואף
רבינו ז״ל הדבר בא״י ובחו״ל ,ויעו״ש מה
שאין זה אלא בגרמא בעלמא ,ונראה שזהו
באמת מה שכתב רבינו ז״ל ואסור להשיא עצה
שתירץ ,ולדברינו דכל האיסור בזה הוא משוס
טובה לעכו״ם או לעבד רשע ואפילו להשיאו
שהוא חיזוק לע״ז עצמה ל״ק דעיקר האיסור
הוא באמת בא״י ,כמבואר בדברי רבינו ז״ל
עצה שיעשה דבר מצוה והוא עומד ברשעו
אסור בוי״ו החיבור ,והיינו דסליק מדלעיל
לעיל ,בפ״ז שם הל' א׳ ,שכתב שם מצות עשה
כלומר מדבריו ז״ל בהל׳ זו שכתב דאסור לחזק
היא לאבד עבודת כוכבים ומשמשיה וכל הנעשה
ידי עוברי עבירה משוס ולפני עור וגו׳,
בשבילה ,ובא״י מצוה לרדוף אחריה עד שנאבד
ומההלכה דלעיל שם שכתב שכל דבר שהוא
אותה מכל ארצנו ,אבל בחו״ל אין אנו מצווין
גורס נזק לרבים אסור לגרוס לו ,והיינו דזה ג״כ
לרדוף אחריה אלא כל מקום שנכבוש אוחו נאבד
כל עבודת כוכבים שבו ,יעו״ש ,וכיון דשלשה
הוא מענין האיסור ,שהרי יש בזה יש חיזוק
והעמדה לעוורון של זה העומד ברשעו על דרך
ימים לפני אידיהן אין בזה חיזוק כ״כ ל״ל בה
כלל והרי זה כעין גרמא דעלמא שהיא אסורה
אלא בא״י ,שבה עיקר המצוה לרדוף אחריה
אף שאין זה גופו של איסור ,וככל המבואר ,וזה
ולאבדה וכ״ש שלא לעשות לה חיזוק כל שהוא,
בעבד רשע דאית ביה ולפני עור וגו׳ כשהוא
אבל בחו״ל אינו אסור אלא יום אידס בלבד],
בדבר המסוים ,אבל בגוי ,שאין בו משוס ולפני
אף לדעת רכנו ז״ל שעיקר
האיסור הוא בחדק העוורון
אין זה אלא בדבר המסוים
וכגון שהוא סומא אימתי
לצאת לדרך וכד' ,אבל בדבר
שהוא כהכנה לא קרינן ביה

ולפני עור.

עור כלל ,וככל דברינו ,האיסור הוא משוס
דקיוס והעמדה שעושין לרשע הוא כנזק לרבים,
ומלשון רבינו ז״ל שכתב והוא עומד ברשעו
משמע דגם אגוי קאי דביה נמי אין איסור זה
אלא בשהוא עומד ברשעו ומשוס דבענין זה הוא
באמת נזק לרבים ,וכענין נבוכדנצר שהזכיר
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רבינו ז״ל[ ,אך בגוי דעלמא שאינו רשע
מפורסם אפשר דל״ל בה ,וצ״ע].

ול&י״ז אחי נמי שפיר מה שפסק רבינו ז״ל
כשינויא בחרא שם דשאני ביהמ״ק דאי
לאו מלכוחא לא מיחבני ולא כשינויא קמא
דשאני עבד דחייב במצוות ,דלהאי טעמא
שהאיסור הוא לחזק ידי עוברי עבירה על דרך
כלל ומשוס שעי״ז מתחזק גס עוורונס לילך
בחאות לבס ,לא מהני מידי מה שהוא עבד והוא
חייב במצווח ,שהרי סוף סוף כיון שהוא עומד
ברשעו כלומר בעוורונו הרי ילך אחר תאוח לבו
לעבירה ואסור לגרוס קיוס והעמדה לעורון זה
^"אלא) לעשות בהפך כלשונו ז״ל בפיה״מ שס ,אכן

ודאי כיון דקיום והעמדה זו אינה גוף האיסור
ואינה אלא כגרמא בעלמא שאין איסורה אלא

פרק יב הלכה יד

הוא בעצם נתינת המכשול ולא בנתינת עצה

שאינה הוגנת דהיינו גרימת העוורון ,וכדברי
הסמ״ג ,וא״כ תליא באמת אם המעשה בעצמותו
הוא מכשול או לא ,וכיון דבנין ביהמ״ק הוא מצוה
ועבד חייב הוא במצוות ודאי אין זה מכשול ואין
כאן משום ולפני עור וגר ,אולם באמת אין
נראה כן כלל דלדעתו ז״ל הוא משום לתא
דולפני עור ,דהא לדידיה דעיקר האיסור הוא
בנתינת המכשול עצמו ,אי איכא למימר

דהאיסור בזה ,דהיינו בהשאת עצה טובה
לעכו״ס הוא משוס ולפני עור ,ודאי מסתברא
דאין זה אלא משום דההעמדה והקיום לעוברי
עבירה דנפיק מינה הוא מכשול ותקלה על דרך
כלל ,ואס הוא מלך או בעל שררה הוא מכשול
ותקלה לכל העולם ,דהרי בזה הוא מעמיד מי
שמיצר לישראל ,וא״כ מאי מהני לזה שהוא עבד

משוס מאי דנפיק מינה דהאי גרמא ,אי נפיק
וחייב במצוות ,והרי העמדתו וחיזוקו ודאי היא
טיבותא דעדיפא מינה דהגריעוחא דנפקא
תקלה גדולה ,דבשלמא להאי טעמא דבלא
מהאי גרמא ,והיינו כלל הקיום וההעמדה של
מלכותא לא מיתבני אפשר לבאר כמו שכתבנו
זה העומד ברשעו דסתמא דמילתא כל שיתחזק
ויאריך ימים יוסיף בחטא ,וכגון בההיא עצה ארכיון דטיבותא דנפיק מינה היא טיבוחא רבה
לישראל עדיפא היא על התקלה והמכשול דנפיק
דאסביה בבא בן בוטא להורדוס ,דהיא טיבוחא
מהאי מצוה ,וגס זה רק לדעת רבינו ז״ל
רבה ,דהא ביהמ״ק אי לאו מלכומא לא הוי
מיחבני כלשון הגמ׳ ,ודאי אית לן למיזל בתר
דהאיסור בזה אינו אלא גרמא ,וככל דברינו
ומשוס דהא עדיף ,אבל הא דהוא חייב במצוות
טיבותא ,דודאי עדיפא היא טיבותא זו הנעשית
לכלל ישראל להדיא מגרמא דעלמא הבאה ע״י
מה יש לו להועיל בזה ,והרי לדעת היד רמ״ה ז״ל
כך שאינה גופו של איסור ,ולפיכך פסק רבינו
זה הוא עיקר האיסור ,ולפיכך נראה דלדעתו ז״ל
ז״ל כשינוייא בחרא.
האי איסורא לתת עצה טובה לעכו״ס אינו באמת
משוס לתא דולפני עור כדס״ל לרבינו ז״ל אלא
כדעת היד רמ״ה ז״ל ככ״ב
מטעמא אחרינא דלא איתפרש לן.
דפסק כשינוייא קמא דבנט׳
שם ,דשאני עכד שהוא חייב
כמצוות ,נראה לכאורה
דעצה טובה לגוי היא משום
לתא דולפני עור.

ונראה דלא האיסור לתת עצה טובה לעכו״ס
או עצה שיעשה צדקה בלבד הוא משוס
לתא דולפני עור ,כאשר כתבנו לדעת רבינו ז״ל,
אלא גם האיסור לקבל צדקה מהס משוס לתא

ובדעת הי״ד רמ״ה ז״ל דפסק כשינוייא קמא
דשאני עבד שהוא חייב במצוות היה
נראה לכאורה דגם לדידיה ס״ל דהא דאסור

דהאי איסור הוא ,והא דאמרינן בגמ׳ בפ״ק
דב״ב דף י׳ ב׳ דאסור משום ביבוש קצירה
תשברנה אינו אלא לומר דמצוה זו נותנת להס

להשיא עצה טובה לגוי הוא משום לתא דולפני
עור ,והרי ס״ל באמת דהא דגרמא מזקין אסור
הוא משוס הא דולפני עור ,כאשר כתב בפ״ב
דב״ב דף כ״ו א׳ סי׳ ק״ז והיינו דעיקר האיסור

זכות וגורמת להס קיוס והעמדה ,יעוין שס
ברש״י וברבינו גרשום ז״ל ,וכל דבר שיש בו
העמדה וקיום לעוברי עבירה אית ביה משוס
ולפני עור ,וככל המבואר.
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ובזה אחי שסיר מה שהקשה הקובץ שיעורים
שס אי איסור ניכוש קצירה הוא
דאורייתא היאך הוא נדחה מפני איסור גניבת
דעת —,דאמרו שס ח׳ א׳ דרג יוסף קיבל
ארנקי דדינרא מאיפרא הורמיז ,ופי׳ רש״י ז״ל
בדף י״א א׳ שם דמשוס״שלום מלכות קבלנהו
ולא הוי אפשר ליה לחלקן לעניי עכו״ס כדעביד
רבא משוס דאמרה ליה למצוה רבה ואסור לגנוב
דעת הבריות ,ומאי חזית לדחות הא מקמי הא,
ולא מצינו לא תחנם אלא בנתינה להם ולא
בקבלה מהם —,ומש״כ בזה הקובץ שיעורים
שם דאיסור זה הוא מלתא דלא תחנם ,ובדאיכא
משוס שלום מלכות ליכא לא תחנם לא
נהירא — ,דלפי המבואר בדעת רבנו ז״ל הא
נמי ניחא ,דכיון דהאיסור דביבוש קצירה הוא
מהא דולפני עור ,ועיקריה דהאי איסור אינו
אלא בגרימת העוורון ובהוספה עליו בדבר
המסוים ,אבל חיזוק עוברי עבירה על דרך כלל
אינה אלא גרמא בעלמא ,וככל גרמא ,תליא

באמת במאי דנסיק מהאי גרמא ,וכאשר כתבנו
לעיל ,ולכן בזה כיון דאיכא משוס שלום מלכות
והיינו דאיכא למיחש לאיבה אס לא יקבלו מהם
ודאי עדיף למיחש לזה ,שהוא חשש גמור,
מלמיחש לזה דבזכוח המצוה יהא גורם להם
קיום והעמדה ומחוך כך יהיו מצירים לישראל,
אמנם פשינוא דהיכא דאפשר לקיים שניהם
וליחן לעניי עכו״ם צריך לעשות כן ,אבל בשאי
אפשר משום גניבת דעת ,שרי נמי ליתן לעניי
ישראל משוס שלום מלכות ,וא״ש.

ברק יי״ב הל׳

ט״ו,

ואפילו להשיאו עצה

שיעשה דכר טצוה
והוא עוד בדשעו אסור ,ולא נתנסה דניאל אלא
על שהשיא עצה לנכוכדנצר ליתן צדקה שנאמר

להן מלכא מלכי ישפר עלך.
רכיגו ו״ל שינה מהלשון שהוא
בגמ׳ מפני מה נענש דניאל
וכו׳ ללשון ולא נתנסה דניאל
וכו׳.

פרק יב הלכה טו

היט

דברי רבינו ז״ל הס מהגמ׳ ס״ק דב״ב כאשר
כתב הכ״מ ,אמנם לא כתב כלשון הגמ׳
שם שהוא מפני מה נענש דניאל אלא ולא
נתנסה דניאל וכו׳ ,וצ״ב מפני מה שינה לשונו
מלשון הגמ׳.
והנראה בזה הוא דהנה בגמ׳ שם אמרו ומגלן
דאיענש וכו׳ הניחא למ״ד שחתכוהו
מגדולתו אלא למ״ד שכל דברי מלכות נחתכין
על פיו מאי איכא למימר ,דשדיוהו לגובא
דארייווחא ,ע״כ .ויש לעיין הא קיי״ל דכל עונש
הוא מדה כנגד מדה וא״כ בשלמא למ״ד
שחתכוהו מגדולתו שסיר דבשביל שהוסיף גדולה
לנבוכדנצר חתכוהו מגדולתו ,אבל למ״ד שכל
דברי מלכות נחתכין על פיו אלא דשדיוהו לגובא
דארייוותא מה מדה כנגד מדה יש בעונש זה.

אבן הדבר מתבאר היטב ע״ס מה שאמרו ז״ל
בגמ׳ שבת ס׳ במה מדליקין ,ל״ב א׳,
לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר
שעושין לו נס שמא אין עושין לו ,ואס עושין לו
גס מנכין לו מזכיותיו ,ולדניאל הרי נעשה לו
באמת נס גדול שניצל מגוב האריות ,וא״כ הרי
יש בזה מדה כנגד מדה ממש ,שהרי הוא בעצה
הטובה שהשיא לו לנבוכדנצר גרם שיתרבו
זכיותיו ,וא״כ הלא הוא נענש שהוא בא לידי כך
שיתמעטו זכיותיו שלו ,כי אמנם זה א״א
שיתמעטו זכיותיו של אדם בדרך של ביטול ,שזו
היא באמת המדה שזכיותיו של אדם אינן
מתמעטות אלא בענין זה שהוא עצמו צריך
להם ,ולפיכך נגזר עליו שיטילוהו לגוב האריות,
וע״י זה שיעשה לו נס וינצל יתמעטו זכיותיו,
והוא זה שכתב רבינו ז״ל ולא נתנסה דניאל,
והיינו שהעונש היה בכך שהובא לידי נסיון
שההצלה ממנו אינה אלא בדרך נס ובכך
נתמעטו זכיותיו.
אולם עדיין צ״ע דכיון דלדעח רבינו ז״ל היה
זה נסיון ולא עונש גרידא ,וא״כ הרי
עמד בנסיון ,וזו הלא מעלה גדולה היא לזה
שהוא עומד בו ,דאף דודאי אין ראוי לבא לידי
כך וכמו שאנו מתחננים בכל יום בברכות השחר
ואל תביאנו לידי נסיה ,שמא ח״ו לא נוכל
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לעמוד בו ,מ״מ הא ודאי דמי שעמד בכסיון
זכה למעלה עליונה ,וכלשון הרמב״ן ז״ל ,בפי׳
לסדר וירא בס׳ העקדה ,שכל הנסיונות שבמורה
הס לטובת המנוסה ,וזכות הנסיונוח שעמד
בהם אאע״ה העומדת לנו עד היוס תוכיח

וכמפורש בקרא יען אשר עשית את הדבר הזה
וכו /וא״כ הנסיון הוא באמת ריבוי זכיות ,וא״כ
היאך יתכן שהנסיון שדניאל עמד בו היה עונש
ולא מעלה.

פרק יג הלבה יד

שהיה הגורס לכך ,אבל דניאל שלא לימד דעת
אח העס לא היה בנסיון שנתנסה בו לימוד
לעולס ,ולפיכך לא היתה עמידתו בנסיון אלא
לו לעצמו ולכן לא היה בזה אלא נס שנעשה לו
שניצל ,ולא עוד אלא שגרס לו הדבר שנתמעטו
זכיותיו ,שכל מי שעושין לו נס מתמעטין
זכיותיו בכך ,וע״כ לא היה נסיון זה אלא עונש
בלבד ,וכמפורש בגמ׳ דאיענש בהא דשדיוהו
לגובא דארייוותא.
^וצר החכמה!

.רק א״א ע״ה שלימד והעמיד
את האמונה שניתוספה להם
אמונה ודעת ה׳ לא היה לו זה
מיעוט כזכויות והוסיף זכויות
אפילו לאחרים ,אבל דניאל
לא לימד דעת את העם ולא
היה בזה אלא נם שנעשה
לדניאל עצמו ,ולבן נתמעטו
זכיותיו ככך.

ונראה שהדבר מתבאר יפה ע״ס דברי
הספורט בסוף ס׳ בראשית וז״ל ונח
מצא חן להציל גס בניו ובנותיו ,לא מפני שהיה
ראוי לכך אבל על צד חנינה זכהו האל יחב׳
לזה כאמרו ושלשת האנשים האלה בתוכם נח
דניאל ואיוב חי ה׳ אס בניס ואס בנות יצילו
המה לבדס ינצלו ,וזה כי לא למדו את דורס
לדעת את ה׳ כאברהם משה ושמואל וזולתם,
כאמרס ז״ל עילס והס דניאל וחבריו זכתה
ללמוד ולא זכתה ללמד ,וכן נח אע״ס שהוכיח
על המעשים המקלקלים ענין המדינות לא
הורה אותם לדעת את ה׳ וללכת בדרכיו אע״פ
שהוא היה צדיק חמים בעיון ובמעשה וכו׳
יעו״ש ,ע״כ .והוא הענין גס בנסיונות,
שהנסיון של אאע״ה שכיון שהוא לימד ופרסם
האמונה לכל ,והגביר ברית לרבים ,היתה
עמידתו בנסיון לימוד גדול לעולם אשר בזה
נתבררו דבריו לבני אדם יותר ויותר וניתוספה
להס אמונה ודעת ה׳ ,ולכן א״א שיהא זה
מיעוט בזכיות־ ,שהרי אדרבה הדבר גרס לריבוי
זכיותיהם של בני אדם ,וא״כ ק״ו הוא לאחרים
הוסיף זכיות לעצמו לא כ״ש ,והרי הוא הוא

6י״ג הל׳ י״ד,

השונא שנאמר בתודה לא
מאומות העולם הוא אלא

מישראל וכו /אמרו חכמים כגון שראהו לבדו
שעבר עבירה והתרה כו וכו /ואע״פ שעדיין לא

עשה תשובה ,אם מצאו נבהל במשאו מצוה
לטעון ולפרוק עמו ,ולא יניחנו נוטה למות

שמא ישהה כשביל ממונו ויבא לידי סכנה,

והתורה הקפידה על נפשות ישראל בין רשעים
בין צדיקים ,מאחר שהם נלוים אל ה׳ ומאמינים

בעיקר הדת ,ע״כ.
בדברי רבינו ז״ל שכתב
שמצוה לטעון ולפרוק עמו
היא שלא יניחנו נוטה למות,
מבואר מה שכלל רבינו ז״ל
מצות פריקה וטעינה בהל׳
רוצח ושמירת נפש ,אך הוא
תמוה מנ״ל להוציא את הדבר
מפשוטו.

בדבריו אלו שכתב רבינו ז״ל שמצוה לטעון
ולפרוק עמו ולא יניחנו נוטה למוח
שמא ישהה בשביל ממונו ויבא לידי סכנה ,וכזה
כתב גס לעיל בהל׳ ב׳ ולא יסרוק ויניחנו נבהל
וילך ,ע״כ .ביאר רבינו ז״ל את טעס הדבר
שכלל הל׳ פריקה וטעינה בל׳ רוצח ושמירת
נפש ,אף שלכאורה מקומם הראוי הוא בהל׳
גזילה ואבידה ,שהרי לפי פשוטו עיקר ענין
מצות פריקה וטעינה הוא בהצלת הבהמה
ומשאה ,וכאשר היא באמת משמעות כל הסוגיא
בס׳ אלו מציאות ,יעו״ש דאיבעיא לן אי צער
בע״ח אורייתא או דרבנן ,וכן נמי הא דאמרינן
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/</דן ?רכיי•

פי׳ *0א וס״ב

מה שהביא ממה שהשיב! צרביסיעקב אין דאיסדדיצחא
דמיהן מחש ואחי שזכה □הס קאקר  6kשלא הערך צפרש
דהשאלה הימה שלא היןנוהגין במ?ט? כללכלל לא דסמכי
על ל׳ אצעאי בראשי? הגז • והדברים פשוסיס ג
וכן* ׳ gשאמת שהוא ר"? אס כיוין הרב על ר"? נכח
של רשי • אין הדבר כן אצא הזא רביס יעקב
ממחיש כמו שמבואר כשכלי הלקט • וגס יש בידי קונסו
זה סוכמה שאלן? הסעלדיניןשפסק ר"? וחוצקק עציו
הצכהכרכח מי .־-זב?שוט? הררבז ח״ג שנדפסו ע?ה
באשכנז סי׳ ?קל״ב ב?ב שבא לידן קונסייס זה ושם כ?ב
רהיס אחר מהראשונים ע״ש:
ןןץןךן סוי? להרדבז עצמו כביאורו צהרחב״ם פ״ש
דבכורים שכ?ב וזצ החשצח בשר צתבירן וכו׳
וטעתא דאחמקי אינשי בגזצני צא מתזקינן ואיתור קכאם מן
הכהן או בשר אתר נ?ן ,צו במקוס׳הממנז? ורשאי הכהן
לעשת בןוכ*כ פה״גוכן נהגו צ?? מען? לכהן ותוכר
בהם המ?נו? ומיהו תה שנהגו צ?? לכהן פרוטה ומוכר
בהם המ?נו? אין זה מנהג הגון  1צא יצא ירי נ?עה עכ״ל
ומשמע דהיינו אפילו מתרצה הכהן והדי מרמשמע?יה
שב ?ב כ?שו׳ סט׳ להוכיח דאפיצו בפחטס ש״ר ועמ״ש
מהריקש בהגהז?ין וזל ויש מקצין אפילו אין נו?ן כל דמיה'
כשיש שם כהן שתקנה א«?ס צו ויש חוצקין ומצריכין שיבואן
ציד כקן ממש ■ רדבז הי' אלף ע״ג עכ״ל ומשמע דהח־בז
ב?ס׳׳ אלף ע*ג הנו' הביא המחלק? וצא הכריע כפירוש
ונמצא דמחלפא שיט? הרדבז מ?שונה הנז' לתשז׳לנדפס׳
י סי׳ ש״ת הכז׳ ולמ״ש בפירושו  1רוק היטב כי קצר?י:
ומן היזם כעיר עז צנז ציון קרי? מועדינו זויחשלס
י ?!׳ ובעה״ק חברון ?1׳ נ?בטצ המנהג הזה
ואדרבא תש?דל׳ס לקנו? גדיים כדי לקיים המצוה צא זול?
וט ראוי לעשו? לחזר לקיים חצן?ן !?ברך כהלכתה ונתן
•לכהן הזרוע והצתייס והקיבה ביראה ואהבה ושמחה רבה:
דק ס״ן • אכלן או הפקידן וכן׳ עמ״ש הרב מופ?
הדור מהרת״א בהגה? ש בני חיי ועח״ש בשו"?
משא? משה ח*ב א״ח סימן ד׳ • ועמ״ש הרב פר״ס בקונם'
אקרון :
כ_״א • דין ין * וכן בכוי .עמ״ש הרב כנה״ג והרב פרי

ך׳ •
י

׳F "1־י« ־* ״«׳׳*-־ ”•--- -־ י .״ - -
•* 1
ב״ב ■ דין ל׳א ■ מ?נו? נוהגן? בכל תקום כין בארן
ובן׳ יק עוד היום נוהגו? בארן כמפורסם ודצא
במ״ש הרב בי? הצל דהעירו לפניו שהיום לא נהוג באי
־ואין זה את? והעדים טען כדמיונם במ*ש סלבפר״ח
בקונטריס אחרון יעש ועת״ש לעיל או? ג׳ בס״ר:
□/״ ־ ויש מי שאומר שאינן נוהגות בח״ל וכו' * מן
השמים השיבן לרבינףעקב סמיוישדחטא?
הקהל היא במו שהכא?י לעיל אן?<ט • ובס' כר?י ועל?י
?מהאמאיאנשי מעשההמ?קדשים והמטהרים לא נהגן
חמה מ כחן שרוב המחברים סכרי דנוהגז? אף בח״ל ע״ש
וביתי צריך לחוש לפי האמור ממה שהוחתן השמים לרבי'
יעקבהט'־-
כ״ך ־ כ?ב מהד״ס במשובה ימאן דכעי למיהב להז
בח״ל הרשו? בידו ולא הוי יוסדא:
כ״ח • יש אנשי מעשה שנמנו חעו? לשלוחי אי שיהיו
שלוחם לקט? בהמה בתעו? לשמם ויפריש
הממנו? בעדם דהוי כמו שלוחו ויש לפקפק חמ״ש ה?וס'
בטירדף יבע״אעלה.פרש?חלה• פל?יס״קן׳ןעמ״ש

מפיימט כח״מ סי' כ*ג ובמש״ל פ״ט ראישת יי• ז' ותחנה
אפרים ה׳ שלוחין סי' י' ומשא? חשה ח״ב יד סי׳ יא עש״ב
ומשם באר״ס:
□׳*ן • דין כ*ג’לויים ספק אס חייבים וכו׳ עמ״ש הרב
משנה למלך פ״ט דבכויי׳ומ״ש בעניומט כספרי
הקט} שער יוסף דף זןע״ג:
ן״ך ■ דקכ״ח• הגהה־ וכן מישראל עמ״ש הרב
פר״חס״ק מ״גזעח״ש כס׳סחנס אפרים ה'
י
זכיהסי׳ט׳זעפ״ש בעניזמט כס׳ הקטן ברכי יוסף א״ח
סי' ?רצ״ה או? ס' בס״ר ( ועמ״ש בס' אגורה באהלך דף
כ״א והנמשך ע״ק) :
כ״ךן • דין כ״ט ־ הוי ?נאי וצריך לימנם למוכר וכוי
עמ״ש הרב פר״ת ס״ק מ״ד והשיג על דבריו
הגאון הלב מהר״ר צבי אשכנזי בהגה?! בס׳סזח״מסי׳
ריבעש״ב ־ והורי הרב זלהה בספח הבהיר נחפה בכסף
חלקי ד סי׳ ב' דף כ״ר הלץ בעד הרכפד״חע״ש באורך
זעמ״ש בס׳ ?פאר? למשה דף <ג ע״ב :
* דין ל״א עבר ואכלן או סויק ן או מכק*6ט חייב
לשלם וכז׳עת״ש הרב ההר״ל חסף שטהיץ
הירט כשו"? זכחן יוסף יר סי' ח׳ רף ל״ג ע״ש

באורך:

סימן ס״ב
א׳ •

דק א׳ • אבר ק החי אסור וכו'הטור כ?ב
בטהוחס אבל בטסאי' שרי וכ?ב הרב כי? חיש
דנפקא מינה להושיטו לקנח • ןכ?כ הגאון מסר״ש
קאיידמבר בעל ברב? הזבח במשובומיו ס' אמןנ? שמואל
סי' יד דאף ז־לגוי אין תילוק כין הטמא וכין הטיאהמ״נן
כיון יסמא לישראל שח מו?ר להושיטו לבן נח ואין בזי*
משוס וצככי עיור צא ??ן מכשול והשיג עציו הרב ?יי חד*
דכיק דצגוי אסיר איכא משוס ולפני עיור ומה שכשמיי' החג
אמונ? שמול מההיא דחס ציה צזרעיה דאבא וט׳אין ראיס
ע*שבא,רך:
להביא ראיה צסכר? הרב פי־״ח מל׳*
מהל׳ם במשובן? הארוכתד*פ סימןע׳*ו
במי שעושה ב׳ ימים יוס סכפןרי׳וחצ יזם שני בע״ש דמויע■
לאכול בשב? מה שכשלו אתרים לצורך עצמן ואפי' מבית
דסא דאסרינן במכירו ל*מ בעכלם דצא קפיר אלפני עיור
אבל בישראל תתבשל ליכא למיחש שמא ירבה בשבילו
ויאכילנו דאלפני עיור לא עכר עכ״ד עין חאס שכ?ב
דכישראל דקפידאלפט עיור לא חיישינן שירבה בשבילן
זכו' והלא לישראל אחר מו?ר גמור כבל המון ישראל דלא
עבדי אלא חד יומא *הכ ויום כ' שהוא ע״ש חול גמור הוא
וזה שעושה ב׳ ימים יום הכפורים חומרא גדולה וכטל
במיעוטו ואפ״ה שח במכירו ישראל ראינו מרכס בשבילן
דעכר אלפני עיור  1זה כדברי סרב פר״ת דבל רלאתי אסור
אף דלמושיט שח יש בז משום וצפני עיור וכן יש לדקדק
ממ״ש מהר״ם רמס שאסרן בעטים שהוא סכית היינו משוט
דלא קפיר אלפני עיור ומוכת דאי סעכו״ם היה מקפיד אף
דגןי לי?יט באיסור שב? ולא עוד אלא לעטיס ששב?
חייב מי?ה אפ״ה להרכו? משוס ישראל יש מ משוס ולפני
עיור אלאדעכז״ם לא קפיד.
נראה להביא ראיס לדכח הרב פר״ח מה״ש
הרמב״ן והדשב״א בחידושיהם ליכמו? עלה
׳
דאמרינן דף פ״ר דלא יקחו כ?יב ?רי וימני להזהיר לנשי©
כסולת שלא עשאן לכהניסופחן דמדרב יהודה נפקא
משזה

ונלאה

מחזיק ברכה  -יו״ד אזולאי ,חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה עמוד מס 174הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ייר סי׳ סיב סרב
דהשויז הכתוב אשס לאיש לכל' עונשין שבמורה ומשני
דהיינו דוקא □לאו .השוה לכל ומשוס הכי אצטרין לא יקיא •
וקשיא לזו להתזב״ן והישכ״א דלמה לי לא יקח! אפי' תימא
דלאהוזהיו הנשים מ״ח הןמוזהחת כלאו דולפגי עיור
לאמתן מכשול ותירצו דאי הלפני עיור ה״א לאו שבכללות
"ואין לוקק עליו להכי כתב יסמכאלא יקחו רלילקו נשיס
ע״ש !לסבית 0רב אמונת שמואל דכל שאינן מוזהר המושיס
ושרי ליה אן דל/גי שהוא מושיטו אקיר ליכא לפני עיור מאי
קשיאלהו להרמב"ןוהרשב״א דהאיכאולפני עיור הא אי
ל א כתיב כי יקחן אמורי </נינא להזהיר לנשים ואינהו שר«
ליכא ולפני עיול משום איסורא רגבייקו כיק דלדידהו ליכא
איסורא אלא מוכח לספרי מרנן הרמב״ווהרשב״א רכל
שהאחר מוזהר □ס המושיט איתיה בלפני אן רלדידיה שרי
וצדקו דברי הרב פל״ח :
.
 7 1תשיבני סשינויא אחריתי דמיין יתיב הרמב״ן
שם בחידושיו דלפני עיור היינו כלאו השו ה כבל
ויעלה על לבן רקרוביס דבריו לסברת הרב אמונת שמואל
ולשון רכס תסכז״ררסברות תלי מיניה! רבנן הרב אמונת
שמואל והרב פל״ח כהני שינויי דהדמב״ן ושישיא קמא אתיא
בסבית הלב פר״ח וזאת שנית כסברת קרב אמונת
שמואל.
בעבור זאת סל״ח לן לדעתן דהאבורכא
היארמנתשינויא בתלא דהרמב״ן על הנו
נשי דבדידהז לא שייך ולפני עיור בלאו שאינו שוה בכל
ודברי קדש! חזקים כראי מוצק דק הן דברי הש״ס דקאמר
דמההיא דרב יהודה דהשוה הכתו׳ אשה לאיש לכל עונשין
לא איייאלההיא .בלאו השוה בכלואצטרין לאיקמו *
זמינה ד4ס לאו בולפבי עער □כלל ילאש rהיינו □לאו השוה
□כל ובמ״א כתבתי יותר בס״ד:
3י והכי נסב״ר לבי לישב דבלי הסול דאתאן
עלה דנקנז הטור ראעז ■נזה□ בטתאיס
ו$5ק/זיגמ דאשה יכולה להושיט.אבד ק הסי טמא לעכו"©
דאיקי לא הפקרא.אלפגי עיזלככה״גדאכימן קחי טמא
אינו שזה בכל ולישראל שרי וללוי • אסיר וכשינויא □תלא
דהרחב״ן.ק נראה לפוסריהטא :
נראה להביא ראיה לסבד׳.הרכ פרי חדש ממ״ש
סתום• פ״ק דמביעא •דן־תד דישראל אם מקדש
בחשה לכקעוכר משוס ולפני עיורע״ש וכן כתבן מן
קיאשמים הובאו דבריהם בשיטה סקובנת למציעאשם
וזה נראה גסכית קדבפר״ח ודלא כקרב אמונת שמואל •
הלום ראיתי להק״רהגחל סהרח״א בשפרע־ן
החיים פ וישב שהקשה על טיב אמונת שמואל
מדאמדיק דמוש׳ט כוס יק לנזיר עבר אלפני עיור ־־ ושפיל
פליק הרב מהלי עזיאש בשו“ת כיתיהודה יד סימן טו״ב
ונעלם מהם שהרב אמונת שמואל עצמו שם בתשובתו
תרגמה להא דמושיט כוס יין לנזיר כמ״ש מקרי עייאש
ע״ש :
דמסתמות• דברי קי״ן שם פ״ק דעז שכתב
3
רבותא קמ״׳ל דאפי׳בוס מן לנזיר דלדיק
לא אסיר איכא משוס ולפני עיורגג״ש שתמן של דברי'מופתי
כדכר< קרב פר״חבמבואר בא״ר לחי רואי .:
JTfWni 1הרב «י חיי בשימן :זה שהקשה משם
סהרח״א מדמיי התום' ,סביבה דן יג
שכתבו דבוי העוסק בתורה חייב מ׳יע»והחלמדו עופר
קישוס לפס עיור והא לישראל שדיללמוד תולה;זכס< שהקשה
הלבמהלק״א בס׳ עקהחי״סעש״ב ■ותירץ הרב בכי ־מ*
דאבשי לומר ראיכא תלי בוני לפס ?נ־יוי א׳שסתן לו סאינאן

א

ואולם

אדד

ועוד

•י

אי רא

ד

בידו והוא אובל ויש לפגי עיור שמאכילו,האיסור בידים ודאי
שלהאכ״לו האיסור בידים אפי׳ דלדידיה שדי אסור להאכיל
האיסור לכ״נאבל כשאינו מאכיל האיסור בידי׳כיון רלרידיה
שרי מותי להושיט עכ״ד וחילוק זה צדין סעי לתומכו כבי ק
שמושיס לפניו האיסור הו^ כמאכילו בידים ויש ראיה'להפך
מדק קטן דקי ל ראם אוכל נבילות אין ב״ר מצווי) להפרישו
ואסור להאכילן בידים וכתבו הבהות אשלי סין פ״ס דשבת
דאין מוסלין חבב הי לתינוק דילחאמיית ואכיל ליס ואפי׳
דאין ב״ד מצוין להפרישו מ״חלמסור לו תודהדאסור ע״ש
ודוק היטב • ואחרי כתבי לאיתי להר□ ארח מישור שיטת
נזיר בסופו □מ״ב על ר״ח ידסי' נ״ה דן□' ע״א שהקשה
משם הגאון מהר״א בחרא קושיתי הנז' על הי□ אמונת
שמואל מתוס׳מציעא הנז׳זע״ש מה שקאר׳ןעל־ן לבי
סמוכת*לדעת הגאון • .ועיין להגאון תבואות שור בכבול
שור דן ק״ו ע״ג שהשיג על הרב אמונת שמואל •מסובית
■חולין דן ל"גמזמכק ישראל על בני מעיים ואקחזמנק
עכו״ס על בני מעיים עש״ב ־ וצריך להתיישב בדבי דהרב
אמונת שמואל עצמו הזהיר סוגיא זו בתשובתו הנז'• ועח״ש
הרשב״ן □תשובותיו ח״צ סי' יצ״ו ע״ש וחק ועמ״ש כס*
תפאית למשק על דברי הרב ש׳יך דןזגע״א :
• '3י יש להסתפק אס מותי להושיט חצי שיעור אבר p
החי לב״ב והרב פרי מגדים במשבצות זהב א«ת
א' צידד במה צדדי׳בזק והבא בידו במה בקיאיות
ע״ש באורך :
J׳  -עוד נסתפק קרב הכז׳באבר מן החי שנתבטל
ברוב שחוטות דמן התורה שר* ומדרבנן משוס
•בדיה אסור מהו ליתן לכ״כ וגס בזה צידרע״ש
באורן:
בפרטי אישור לפג ,עיוי לת“סהאי״ן הרב בכס״ג
בסי' זה ועמ״ש הרב מקרח״א בס׳ דרן הקיש רף
*רע״אובס'חזזןגסוםטהיזתדן ב״ל ובסוף אי׳חמישוי
נזיר במןמ״ביד • •ובשיח משאת חשה יד דן ל׳ ודן ס״ת
ע״גוכש'*ד מלאכי סי'ש&*או הנמשך ובס'הקטן ברכי
יטן ע“ה סי׳ט׳דןל״ה ודןל״ו ועמ״ש בעכיותנו לקוק
סי׳קנ״א בס"רועמ״ש שפתי רפת סוף סי׳ס״ה ובשז״ת בית
*מדהיר בסימן הו*ב:
דין□^ הגהה • מותי לאמו ומ׳עת״ש הרב
ש״ך ס״ק יג יעמ*ש □ס' תפארת למשק על דבריו
שם דףייניע״בש

ד" ־*

ה' ־

סימן ס״ג
א'

דקא׳בשר הנמצא־זבו״הרב שמלה חדשהותבואז'
שזי האריך הרחיב בצל סימן ■יה ע״ש דן ק״ד ודן
ק"ה באדיכית והשיג הרסה על לרבפר״ח וע״ש
דףק״ן ■עש״בובס׳ •קהלת ־יעקב דף נ"וודן נז
עש״ב־י.
3׳  -בל הנמצא בין ב זוק • בין ביד ענו״ם וכן׳ עח "ש
 Y'fcoם"ק ה' וס״ק ו' ועס״ש בס' תפאית למשק י:
 '4־־ ■דק ב“ ־ ויש מתירין בשי הנעלה חן העין וכו' ־
כפסקיז פ' הגוזל'קמא בהקשותו על דברי
הי^ןדסבר דמדשקילוטרי תלמודא ושמואל י הי׳כי משרי
מפו'הלכה כשמואל הקשה עליו מדאמדינן בחולין דן יא
ול"מז־סייש לה״עוטא קיכי אכיל כשיא זחפ' גיד הנשק דן
צ״היב ה«כ«<אכיל בשרא ופו' * ודאיקילהדב החסיד
שבכהוסה הרצו •fבספח הנחמד *ד מלאכי שתמה על
היא״ש דמאיהקשה עלהרין והלאשס פסק הריין כרב
לבשר

’מחזיק ברכה ־ יו״ד אזולאי ,חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה עמוד מס 175הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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הקדמת המחבר
00>?-י<-50

יתעלה המשפיע ויתהלל הבורא אשר הטיב בחסדו לברואי עולמים וכל צבאם וכל אשר בהם ושם לכל דבר רמות

ותכנית ונתן גבול לכל חפץ ביקר ותפארת להשיג שלמותו אבל לא ברא דבר בצלמו
דמותו ותבניתו רק הקרוץ מחוטר הוא האדם נברא בדמות וצלם אלקים ולא נתן בו גבול ליקרו ותפארתו ושלמותו הוא
כאלהי׳ שליט ומושל בכל אשר יש לו לפניו יכרעו ויחרדו כל הכריות אשד בארץ מתחת ומפניו ירעדון ויבהלון כל בעלי
כנף למעלה יפקוד על הארץ ותשמע יצור .על השטים ויאזינו כי בחיצי יראתו ימחץ פאתי התשוקה ויקרקר כל בני התאוה
וברומח פחד אלקי׳ ידקור בת החמדה בקובתה וביום קרב בשדה החטאת יטרוף זרוע הפשע עם קדקד היצר עד שהנשארים
מן חיל מערכות העון יפלו לפניו ארצה וישתחוו לו לאטר הננו לך עבדים לשמור מזוזות היכל הקודש והוא אוחז במטה הצדק
ויך על סלע החכמה עד שנהרי דעה ישטפו ויחלק צוד הבינה עד שיזלו ממנו נחלי מדע וישק לכל צמא לטי באר מידות טובות
והאיש אשר אלה לו פי שנים ברוחו להיות גבור ציד לפני ד׳ לסור מרע והוא גם כהן לאל עליון לעשות טוב הוא הקונה
שמים וארץ הוא הרואה מאורות ומביט נוראות על נס הנפלאות הוא העולה בסולם הקודש לבית אל ופותח שערי היכל
הקודש ויושב על כסא על ־ מות ואס אמנם שיש גבוה מעל גבוה עשר מעלות למעלה מן השמש בכל זאת אדם ראשית
יצירה עד אין סוף וד׳ עומד עליו על האדם:
יתברך העוזר וישתכח ד,מושיע שלפניו יבאו הנאנחים והנדכאים ויצעקו לו מכאב לב כי גדול חמת הלחץ וכבד חרון אף
הדחק ובעטיפת נפש לו ישועו למה ד׳ תעשה כה לעבדיך שנחי׳ נגועים כל היום אין לעינינו
אלא נפשינו בגויתינו עשה אתנו ברכה קח נא נשמתינו ונמות לנגדך או אנא ד' הושיעה נא ואם לא למענינו למען שמך
הגדול עשה חסד כי רגלינו הוגשו לנחושתי השפלות וידינו אסורות בכבלי בזיונות ואין לאל ידינו לעשות כוונים למלאכת
שמים ובכל זאת עבדיך מוכים כל היום במטה אלקים אשד ביד נוגשי הלב האצים לאמר כלו מעשיכם ולא תגרעו מעבודתכם
דבר אם יש את נפשכם לראות אור בהיר בשחקים ולכן אחת משתים תעש־ עמנו או הצליחה נא או אסוף את רוחינו ואתה
ד' תשמע השמים ובקול דממה דקה אתר .דובר בלבם החשו החשו מירי היתד .זאת לכם ולמען נסות אתכם עשיתי זאת ובי לא
תטרודו אפוא זאת עשו חבו כמעט רגע עד יעבור זעם וסבלו עולכם ולצדקה יחשב לכם אחייתכם ישנא מאוד ואביא אתכם
אלי על כנפי נשרים שמכם יהי׳ תאות נפש וזמכם לבייכה:

יתרומם הצופה ויתנשא המשגיח על קטן כעל גדול על נקלה כעל נכבד אם מצא את לבבם נאמן שבייתו ברית אמונה עלי
זבח הדת ואף גם זאת שבד,צנע לכת הרימו את ימינם ונשבעו לחי עולמים לידות ביצרם
בפרך שילבו אחריו ויאחזו בו בציצית יאשו ויעלוהו על הר ההר הגאוה ועל גבעת ההתנשאות ויצוו עליו שישים ידו תחת
ידיכם וישביעו אוחו באלה ובשבועה כדבייים האלה הנה אנחנו נצא במחנה העברים ונעבור חלוצים לפני אחינו בני ישראל
ונלחמה מלחמות ד׳ ונקוה שנצליח ונעשה גדולות ומופלאות לעיני כל רואי יממש ונירא מאוד פן יש בלבבך דבר בליעל
שבתחבולות תפתה אותנו לאטד ידינו רמה ונתפאר בו לעשות לנו שם להיבות כבודינו או כבוד משפחתינו לכן חלינו פניך
ונשביעך בשם ד׳ שלא תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך והגדנו היום שנדוע נדע שאין בידינו להפליא לעשות רק באלמים
נעשה חיל הוא המלמד אותנו דעת לעמוד בקשרי הפוסקים הוא המורה ידינו להשליך אבני קלע הסברות הוא המדאה לנו
להחזיק בעדינו מגן הבקיאות לד' הכבוד התפאיית וההוד וחלילה שניקח מחוט הגאות ועד שי־וך נעל ד,היוממות לנו או
למשפחתיגו אשרינו אם זכינו להיות מבחני ד׳ ומשרתי אלקינו אשר ירימו אח חלב המדע עם חזה הזמן להניף תנופה לפני די
וזאת חלקינו מכל עמלינו אם זכינו להיות שלוחי דרחמנא לרומם בית התורה ולהגביה מגדל הלכות לחזק בריחי שערי חקירות
ולהעמיד דלתות בית הספיקות ואחרי שהשבענוך בד׳ שיד על כס יה לא תהי׳ לנו למכשול ולפוקה ולאנשים כאלה ישלח ד׳
עזרו מקודש ויתן רוחו עליהם החלש יאמר גבור אני הקטן יהי׳ לאלוף והצעיר יפתח פיו בשער עטו:

ועתה

שפתחתי פי למלל מחסדיך ומגכורתיך ומטובותיך לגדל שמך בתוך קהל ועדה אבוא בזכות אבותי ה״ה אבי אדמ״ו
הצדיק טרה מרדכי אפרים הנקרא בם• כל ר׳ פישל סופר יל בן הצדיק ר׳ זוסמאן סופר ז״ל ואמי

מורתי הצדקת לאה בת החשוב וירא אלקים מכבד התורה כבוד י' יהודה לאשברין
גאוני ארץ ומוסדי דור ה״ה הגאון בעל חת״ם סופר והגאון בעל שערי תורה והגאון בעל אמרי אש

ז״ל זכיונש לברכה ובזכות רבותי

זכרונם לברכה
ובזכות בני עניים אשר אכלו בלחמי חנם ולמדתי להם תורת ד׳ הטה תלמידי נ״י לפניך מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא
וברוך שמו וברוב כייעות וברוב השתהויות אברך ממקור לבבי לשטחה במעונו ברוך אתה ד׳ למדני חקיך שחחייני וקימני

והגיעני לזמן הזה אתן הודאה לך על העבר שהטבת עמדי זר ,הרבה שנים להוציא לאוי ספרי

פלס חיים

ואומר שבח

לאלף על אשר אתה מטיב עטי כהיום לדפוס ספרי מחנה חיים ואתפלל לחסדך על העתיד שתזכה אותי להפיץ טעינותי
החגה הן בחריפות והן כאגדה כאשר הוא עם לבבי אמן ואמן:
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שאלות

מחכה חיים סימן מ־ד מ־ה

ותשובות

ובש׳ע סי׳ כ’ב סעיף מ׳ ובי מקשה אם אין הגעל בעיר ברמי שעור לאו דלפני עור לא ממן מכשול דעכ״ם הוא
מוסיף לו להכפיל האיסור והוא ספק עצום וצע׳ג:
קשה ר,ושימו נ׳יל עיי׳ ברא״ש סוף נדרים דאיסול עולם לא
משקרת אשת ולכן אשה שאעלה שגרשה נעלה נאמנת ולכאורה עלה בדעתי דהירה לא הקפידה על לפני עור
רק אס הנותן גורס שחבירו יתחיל בעבירה על
יעו׳ש וה׳ה כאן מגס שחשודה על איסור שעה של יהוד
אבל לבעול שתאסור על הבעל לעולם והעשה איסור בכל ידו לפני עור לא ההן מכשול שלא •גרוס שיתחיל שם מכשול
ביאה לא נחשדה אבל איסור שעה בלבד חשוד מן הקל על אבל אם יש ביד החשוד לעבור ולהתחיל בעבירה אץ בהוספה
nit״ ח
לאו דלפני עור כלל דבדף ו׳ איבעי אי הא דאין מוכרי׳ לחם
החמור ודו״ק:
------(יב) בערנו י״ב באותו כלל באות ק״ג שורה ל״א כתבתי בהמה לפני יום אידם הוא משוס הרוסה או משוס לפני
וז׳ל נמכ׳ת נ׳ל לחלק בסברת המוס׳ בחזקה דאיתרע עור נ*מ אי אית לי׳ בתמה לדידי׳ משוס הרוחה איכא משו׳
הוי דוקא אס אין חסרון בגוף דעכ׳־פ האשה ראוי׳ לקבל לפני עור ליכא ופריך הגמ׳ מר׳ נתן דלא יושיע מס יץ
קידושי' או גע ונעשה מעשה לזה וס׳ אם הי׳ נאומן המועיל לנזיר ואבמחיח לב״ב ומשני דר״נ איירי בתרי עברי דנהרא
אז נקרא איתרע חזקה אבל אס יש ספק אס זה הגוף יכול וקשה בשלומא ביין בנזיר או באבמס״ח אס לא קאי במרי
לעשות מעשה זה כלל כגון הכא אם אינו פקח אז גוף זה עברי דבהרא שיוכל ליקח היין או האבר בעצמו ובכל אופן
אינו נר נדר ומוי דבורו פעומי מילי אז כשאר חזקת היתר יוכ<2לע%ות עבירה בחפץ הזה ואינו המושיע מיסיף לו איסור
ודו׳ק וראי׳ לזה מתוק' קידושי׳ דף ע*ע אס קידשה אבי׳ לעבור"חעא על פשע אבל בבהמה חגם דאית לי׳ בהמה
גרידא מודה שמואל דאוקי אחזקה פנוי והגס שנעשה מעשה לדידי׳ עכ״ם בזה שישראל מוכר לו עוד בהמה יוכל להוסיף
ואיחרע חזקת פנוי אבל הוא הדבר דילמא היא בוגרת ולא בקרננות לע׳ז מזח נגלה דאין בהוספה לאו דלפני עור ימן
שעכ׳ם בלי שמוכר לו בהמה יפול במכשול הנ׳ל מה שטפל
יכול אבי׳ לפעול ואז בספק אוקמי׳ אחזקת פעי ודו׳ק:
המון כמה פעמים ודו׳ק:
ועתה אנרכהו ואתו הסלימה כי על דברי החב׳ש בסימן
ח׳־י יש לי תשובה אחת אשר כתבתי בנידן א׳ אבל ודגם דהשכל גוזר דעכ״פ הוא מסייע לעוברי עבירה במה
שגורס לו להוקיף קרבנוח לע״ז דהא אפי׳ אם יוכל
מזמן נוגד בי ד׳ יהי׳ אחו ויצליחהו בכל אשר יפנה לעלות
ליקח בעצמו הוי מסייע ידי עוברי עבירה כמבואר ברא״ש
לציון ברנה אוהבו בכל לב ע“ע:
בפ״ק דשבת נמה דנעהיב נותן לתוך ידו של עני הוי איסור
שאלה איש אחד אשר מחי׳ אח עצמו יפו״ש וא’כ לכאורה יפלא למה מותר למטר לו בהמה וצ׳ע
י
ואנשי ביתו נפיעום אוזות שישחוע וימכור גדול נ׳ל דלק״ע דאיסיר מסייע ידי שברי עבירה הוא דוקא
למכרם
צריך
אשר
רבות
עריפות
אצלו
ושכיח
אברי׳
אברי׳
אותם
על ודאי אס בנעח הוא יעשה עבירה כנץ בעני שפשע ידו
לו
יש
כי
תמיד
לו
שימכרם
ממנו
ביקש
ושכנו
ישראל
לאינו
לפנים שידענו פרוצה להוציא או כגון בע״ז דף נ׳יה שלא
מלון אורחי׳ בפתח העיר אשר תמיד צריך אוזות מפועמיס לעזור לישראל הדורך נעומאה או כגון כלי שמיוחד רק
והתעשר עמו בכתב שכל אחות עריפות אשר יהי׳ לו יקח למלאכה למכור בשביעית עיי׳ פ׳ה דשביעית ובפי׳ משניות
אותם נשוה בסכום ידוע שלא יצרך לפסוק בכל פעם להבדיל שם אבל אם יש ספק אם צריך לעבירה אז אם אץ לו חפץ
נין עוב לרע וכעת נודע לישראל ששכינו הנ״ל הוא ישראל כזה ששייך לאו דלפני עור אז אפי* סתמא אסור אבל אם
עומר אשר המיר דתו ופחד מישראל אס ימצא לו און בזח יש לו חפץ בזה רוכל להתחיל לעשות עבירה משלו רק שיש
במה שמוכר לישראל מומר נבילות ועריפות אז ינחר לשלם למוש שאנו מוסיפי׳ נו ולא הוי לפני שר כלל ומשוס מסייע
קיס למומר כפי אשר המנה עמו ולא ימעא לאלקי׳ אבל
ליכא דהא לא ידענו שצריך לעבירה כנלנלד:
אולי יש מזור ומעלה לזה שלא יצרך לשלם קנס ולבא בערכאו׳ וראה בעיניד שמצאתי אין לי נרינוב׳א בע״ן דף ו׳ ח״ל
עם שביע וימי׳ אופן שמומר ליתן לו הנבילות ועריפות כפי
ת״ל לפני עור הכא במאי עסקי׳ בתרי עברי דנהרא
אשר עשו בשער עד כאן השאלה:
וכן הלכה מיהו הנ'מ לענץ לפני שר לא חתן מכשול דכל
מצעדקו׳
כל
תשובה לכאורה הדבר פשוע שצריך לעשות
מיכא דתבעה לה סתמא דומי׳ דמתני׳ והא דנזיר ואבמ׳הח
כי
ועריפוה
בפולס שלא למטר לו נבילות
שאנו חופשי׳ לתקלה כל היכא דמצי מניד איסור שלא על
פי
על
אף
כי
מישראל עובר על לפני עור לא חתן מכשול
ידינו ליתא משוס לפני שר ואעפ״י שאפשר שמרבה באיסור
עובר
ועריפות
שחמא ישראל הוא וא'כ המוכר לו נבילות
על ידינו לא חיישי׳ אבל מ’מ אי תבע לי׳ נפי׳ לאיסורא נסי
על לפני עור ועי׳ בע׳ז בא״ח סי׳ חמ״ח שע׳ק ד׳ שאסור משוס לפני שר ליכא אכתי איסורא במילמא משוס מסייע
למטר לישראל עומר חמץ קודם פסח ואם מכר לו נאקר ידי שנרי עבירה כל שאנו גורמי' לו לעשות איסור או להרבו׳
החמץ הנמכר לו כי אעפ״י שחעא ישראל הוא יעו״ש וא'כ באיסור וכדקי׳ל שאץ מסייעי׳ ידי ישראל בשביעית ואפילו
ה׳ה אם מוכר לו כבילות ועריפות עובר על לפני עור לא לומר להם הוחזקו אסור ולא שד אלא שאנו חייבי' למחות
תחן מכשול וק׳ל:
בידו דכל ישראל ערבים זה בזה וכ״ש שאסור להם לגרוס
אך אמר מיון היעג יש מקום להתבוק להתיר מדבר כפי לעשות שום איסור או להרבות נאיקור כלל כדאמרי׳ בפרק
אשר אבאר בעזה׳י בע׳ז דף ו׳ מבואר מניין שלא שנים אוחזי' דאי לא תימא הכי אנן חיותא לרועה היכי
יושיע מס יין לנזיר ואנמ׳הח לב’כ משום לפני עור לא מחן מקרי׳ וכדפרישנא מחם עכ״ל מטאר בדבריו מיקרי׳ דדוקא
מכשול וה״מ בדקאו בתרי עברי דנהרא אבל אס מכל ליקם אם אין לחשוד איסור כלל אז יש לפני שר אבל אס יש לו
בעצמו אץ כאן לפני נער יש׳ש ויש לחקור אם יש לנזיר כוס חפץ שיוכל לעטר בו עבירה רק שאנו מוסיפי' לו שיוכל
יין או לב״נ אבר לק המי אם מותר לישראל להושיע לו עוד לעבור כפלים ליכא משוס לפני שר אבל אם עכ״ס הוא
מס או עוד אנמה׳ח מי נימא דוקא אס אין לו מן האיקור ודאי שיעשה באוקפס עבירה אז אסמד לו להרטת משוס
כלל יש לפני עור אם ישראל מושיע לו דהא על ידו הוא מסייע ידי עוברי עבירה אבל אם אינו ודאי שיכפיל העבירה
מתחיל העבירה ונחשב שהוא עתן לו מכשול אבל אם יש הגם שיש אפשרות שיוסף לחנווא ליכאט אפי׳ משום מסייע
נידו להתחיל העבירה שיש לו לנזיר כיס יין אחד או לב*נ
ידי שברי עבירה וב׳ס שזכיתי לטון דעת קדושים:
אבמס״ח אחד אז רבוי בשעורי׳ מה שישראל מוסיף לו עוד ומצאתי בש'מ 3ב*מ דף ח׳ בד׳ה דאלת׳ה אק מיותא
מן האיסור ליכא לפני עור דהא מבלעדו אשר מושיע לו
לרועה היכי מסרי׳ הא עברי׳ משום לפני שר
יוכל להתחיל בעבירה או נימא כיון שאם אנו מתרי׳ לנזיר לא חמן מכשול וז׳ל פי׳ אט׳ג דהיכא דאית לי׳ בהמות
בין מס למס אז חייב מלקות מל כל א׳ וא׳ א־כ יש נס מדידי׳ דבלאו דידן עצי עביד א״סורא לית בי משום לפני
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שאלות

מחנה חיים סימן מ״ה

עול כדאיתא נפ׳ק דע׳ז מ’« אין לנו לגרום איסור׳ דמסייע
ידי עוברי עבירה איכא וחכא נקטי׳ קרא לרוחא דתילחא
ועוד דלמאן דמסרח לי' מעיקרא היכא דלית לי' נחמות
אמרינא דידי׳ ודעלמא איכא משוס לעני עור משא״כ בכוק
יין לנזיר דאפשר דלאו למישתא בעי לי׳ הליעב״א עכ״ל
מפורש יוצא מדבריו דכיון דהוא ודאי שהרועה מרעה בהמותיו
בשדות אחרי׳ וכפי ס׳ד דגמ' דגם לבהמות אחרים מרעה
שם א'כ היכן מסרי׳ אם יש לו בהמוה של עצמו אז ליכא
לפני עור דאין בהוספת איסור לאו דלפני עור לא חתן
מכשול אבל עכ״ם יש משוס מסייע ידי עוברי עבירה דהא
בודאי ירעה אותם בשדות אחרי׳ ואס אין לו בהמות של
עצמו אז הראשון שמוסר לו בהמותיו הוא עובר על לפני
עור ממש אבל במיל אם לא קאי בחרי עברי דנהרא מותר
למושיע לו וליכא אפי' משוס מסייע ידי עוברי עבירה דאין
זה ודאי שישתה וק׳ל ומת דאסר אבוה דשמואל נב’מ דף
צ' הנך שטרי' דסרסס גויס דב’כ מצווי' על סירוס וקעברי
בני מערבא על לפני עור היינו שלא היו לגויס בחמות של
עצמן לסרס או יען שעשו הסירוס לצורך ישראל אז נחשב
כאלו נתן להם מכשול בסיריס דהא לעצמן לא היו מסיסין
ועכ׳ם הוי כמסייע לעוברי עבירה ודוק:
היוצא מדברי ש״מ בשם חריעב״א מגס דגמי מזכיר לפני
עור בכל זאת יוכל להיות הכוונה על מסייע ידי
עוברי עבירה דהוא המסתעף מן לאו דלפני עור אס המור׳
הקפידה שלא ליחן מכשול למי שסוגרו עיניו מן התאוח אז
הוסיפו חכמים שלא לסייע לעוברי עבירה ובזה יובנו לי
דברי רמב׳ס בפרושו פ״ה דשביעית משנה ו׳ שכ׳ ח׳ל אמר
הכתוב ולפני עור לא תתן מכשול ר*ל מי שסגרה עיניו
החאוה ויצה״ר אל תעזור אותו להוסיף בנטרוכו ותוסיף
להרחיקו מן היושר ומפני זה אסור לעזור לעוברי עבירה
ולא יתקנו להם כלים אבל ראוי לקלקל להם עכ׳ל ביאר
הדנרי׳ שכל נועם דלפני עור הוא שלא לחיות עזר להוסיף
בעורוט ולהרחיקו מן היושר שע״י העזר יבא לידי פעולה
מרעה אשר יצה׳ר מסית אותו ומסמא לו עיניס וממילא
ידעי' שאסור לסייע ידי עוברי עבירה ולכן שם למכור לו
כלים למלאכה או למכור לו פרה מורשת בשביעית אסור
ממנ״פ אס אין לו כלים או פרה הראוי׳ למלאכת איסור
א״כ יש לאו דלפני עור ואס יש לו כיון דצרין ודאי לאיסור
א’כ יש עכ׳ם מסייע ידי עוברי עבירה ועיי׳ נר״ש משנה ח׳
ועי׳ ברמב׳ם פ׳ח מה׳ שמיעה ודו׳ק:
ובזה מיושב לי קו׳ אחת אשר נפלאת בעיני אס ליכא לפני
עור בהוספת איסור כמבואר בריטב״א בע׳ז דף כ׳
א’כ בדףכ״בפריך הגמרא למה לו משוס שנקראת על שמו
ח׳ל משוס לפני עור לא תחן מכשול ינט׳ש וקשה דילמא
איירי דאית לי׳ לכותי שדה אמת וא’כ ליכא לפני עור במה
שאנו מוסיפי׳ לו למכור שדינו אבל מפני שנקראת על שמו
איכא איסור נשלומא אס יש בהוספת איסור לפני עיר פריך
הגמ׳ שפיר אבל לשיטת ריגוב״א קשה וצע׳ג [ואחר רבות
בשנים מצאתי קושי׳ הנ׳ל בעורי אבן חגיגה דף י׳ג בקו׳א
יעו׳ש]:
ולפט״ש נכון דעיי׳ בריעב׳א שס בד״ה מדא ועוד שביאר
דבס׳ד דגמי סברו דכל כותי לא ציית ובודאי
יעבוד במוה׳ע וא'כ פריך הגע׳ שפיר וח״ל משוס לפני עור
דאס אין לו שדה קודם א־כ יש לפני עור ממש ואס יש לו
שדה מקודם עכ׳ם כיון שהוא בודאי עובד במה׳מ אז עכ׳ס
מסייע ידי עוברי עבירה שהוא ג’כ בכלל לפני נער ודו״ק:
ואבתי צריך לבאר לשיעת הריטב־׳א הא דתנן אין מעמידין
בהמות בפונדקאות של נכרי׳ מפני שמשודי׳ על
הרביעה ופי׳ רש׳י משוס לפני נער דגוי מצווה על הרביעה
יגמ״ש וצריך לומר לשיעת ריעב׳א ג'כ חייט אם ליכא שס
עוד בחמות ואס יש שם בלא״ה בהמות יש עכ'פ מקייע ידי

ותשובות

עא

עוברי עבירה וסובר סריטנ״א כשיעת רש׳י בע״ז דף נ׳ה
הובא במלא סי׳ שמ׳ז דבמצוה דמצווה הגוי אסור לסייע
לו כמו שאסיר לסייע לישראל דמסייע ידי עוברי עבירה הוא
מסוג דלפני עור כמש׳ל בהבנת רמב׳ם פ׳ה דשביעי׳ ודוק:
ועיין בחגיגה דכ״ה חבר ועס האח שבאו לחלוק בנכסי אביהם
’ יוכל לומר עול אתה מיעין במקום פלוט ואט חיעין
במקום פלוני אבל לא יאמר עול אתה חיטי' ואט שנערי׳
פירש״י דאין ברירה נמצא החבר מחליף עם ע״ה ועובר על
לפני עור יעו׳ש וקשה הא בעכ׳ם יש לאס ע׳ה החצי וא׳כ
הוי רק מרבה באיסור ולא הוי לפני עור וצריך לומר גס כן
מסייע ידי עוברי עבירה הוי והוא בכלל לפני עור וק׳ל
[ויש לעיי׳ גריעב׳א בב׳מ הובא בש״מ דף י׳ בכהן ששלח
לישראל לקדש לו גרושה שהקשה חתוק׳ הא הישראל עובר
על לפני עור ותי׳ הריעב׳א דאיירי שכחן ימל לקדש בעצמו
יעו״ש וקשה עכ״ם הוי מסייע ידי עוברי עבירה וצריך לומר
יען שהוא דרבנן יש שליח לדבר עבירה ודלא כנוב״י סימן
ע׳יה בד׳ה ואם שחולק על המ״ל יעו״ש וח״ה שיכול הריעב׳א
לתרץ דא״רי שהי׳ לו לכהן אשה גרושה אשר קידש א״כ
ה״ל רק הוספה באיסור ואין כאן רק מסייע ידי עוברי
עבירה ואין כאן מקומו להאריך ואי׳ה במק׳א אבאר]:
ובמרדכי פ״ק דע׳ז וז׳ל אמר רבי אבי עזרי בפס אביו
רבינו יואל להתיר למכור לע׳ז בגדי הכומרי׳
שקורין קשקל׳ש כל חיכי דאית לי׳ לכומרי׳ אחרינא אע׳ג
דברור דזבטלע״זעכ׳ל הובא ברמ״א ביו׳ל סי׳קנ“אסעיף א׳
ינט״ש ולכאורה פלא מה בזח דיש לחם בגדים אחרים הלא
מוסיף איסור בשלומא מס שהובא ברמ׳א בשם מרדכי אס
יכולין לקנות במקו׳א ניחא אבל אם לא יוכלו למצוא במקו׳
אמר לקנות ואעפ״כ מותר למכור להם כיק שיש להם בגדי'
קשה שסיר הא מוסיף להם בזה בגדים וצ״ל דיש חוק קטע
כמה ממרי׳ יהי' שם וידוע שיש לכל הממרים בגדים ולא
יקחו רק להחליף שטע אמר שבוע דעכ׳ם יש בה מסייע
ידי עוברי עבירה אם נאמר דגם בטי שיך מסייע ידי ע׳ע
וק״ל [ועי׳ פלחי סי׳ ס״ב בישוב דברי עור שאבר מן המי
נוהג בטמאים]:
המורם מזה אם יש למומר סנ׳ל אוזות נבילות וטריפות
אפר קנה מגוי או שהמית בעצמו אז מותר לישרג>
להוסיף כאיסור ומשום מסייע אין כאן דהא יש לו מלון
אורחי׳ אשר טיס אוכלי׳ אצלו ואין במי איסורו שהוא ובט
ביתו יאכלו מהם ואין כאן מסייע אבל ביום שאין בביתו
נבילות וטריפות אסור למכור לו משום לפט עור ודוק ואם
שכיח עכ׳ש בשר במקולין מותר לממר לו אוזות דמה לי
שיאכל בשר כבילה וטריפה של שור או של עופות נהפוך
הוא הלא יש למ׳ד שאין שחיטה לעוף מח׳ח ואין בעוף שם
נבילה מה שיפסל בשחיטה יק שם טריפה ודומה למ׳ש רמ׳א
אס שכיח לקנות בגדים לממדים ליכא איסור יעו׳ש וק׳ל:
ברם מה שחדשתי מלשון ריטב׳א דאין בהוספת איסור לאו
דלפני נטר לאו דכ׳ע הוא דנא״ע סי׳ ח' סעיף י״ד
הביא סרמ׳א דעת האוסיי׳ למכור לגוי בהמות או עופות
אס ידעט שהוא מסיס אותם וב׳ הב״ש בס׳ק מ’’ וז׳ל ויש
אוסרי׳ קאי על מכיר׳ כותי ואמ’כ כ׳ וז׳ל אס באפשר ליקם
ממקום אמי אין איסור משוס לפט נטר כמ׳ש בש״ס בנזיר
וביו׳ד סי׳ קכ״א מיהו כאן י״ל דאקור דאפשר שיסיס מלס
אלא דבר העומד להקריב לע׳ז או לאכילה אז אמרי׳ טדאי
אל יקרב מלס עכ״ל נגלה שהבין נשלומא בדבר שיש גטל
כמה צריך כגון להקריב לע׳ז בהמה או לטנה וה׳ה אם
יוכל הנזיר או הב’נ ליקח איסור ממקום אחר מותר להוקיף
לו דתלי׳ שלא יצרך אלא מעט אבל גסיריס דיוכל לסרס
כולם וגם ייך לסיס כולם דמי יעכב בהמות בלי סירוס
יש בהוספה איסור דלפני עור ואולי כוונתו דטדאי איסור
דלפני נטר ליכא בשום אופן דאין בהוספה איסור לאו רק
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עכ׳ם

שאלות

מחנה חיים סימן מ״ה מ־ו

עב׳ס אס יובל לסרס כולם ילק־ לסלס בולם עב׳־ם מסייע
ידי עוברי עבירס כמי שביאר סריטב״א אם ידעט שצריך
לאיסור יש בהוספה איסור של מחזיק עוברי עבירה אבל
בגזיר וביו״ד דיש להלום דלא לרין מלם אז אין בו אפילו
איסור מסייע וכן מורה לשוט שב׳ וז׳ל מיהו כאן י׳ל דאסיר
דאפשר שיסיס מלס עכ׳ל ולא בחב מיהו כאן י׳ל דעובר
אלא שרמז שלק איסור יש בדבר משום מקייע ולא משוס
לפני עור וק*ל ומה דאמרי׳ בע״ז באים לי' בהמה אשם
מותר למטר לו הגס דנקל הוא שיקריב ב׳ קרבנות צ׳ל או
שאין הדרן שאדם יקריב כל בהמותיו רק שמשייר מקצת או
שלא סי׳ הדין שקריב אדם יומר מבהמה אמת דאכו חלי׳
שיהי׳ באופן דלא ינמס ישראל איסור כמובן:
אך לשק מוס׳ מורח שיש בהוספה איסור דלפכי עור שכתבו
בדף י״ד ע״ב בד׳ה מקום שנהגו פי׳ משו׳ חשש רגיעה
ועבר אלפני עור ומדלא מפליג הכא בין אית לי׳ בהמה ובין
ליח לי׳ בהמה אלמא משמע אפי׳ אים לי׳ לעט׳ם בהמה
אמרינא אסור וקשה להר״ר אלחנן מ״ש מדלעיל גבי תקרובת
דאי איח לי׳ לדידי' בהמה שרי ללישנא דלפני עור וסכא
קיימי׳ לאותו לישנא בדפי׳ וחי׳ ר׳ יהודה דשאני רביע׳ שהוא
ממאוה לכל בהמה ובהמה עב׳ל משמע דבהקרבס לא הי׳
דרך להקריב אלא אחת מהני מה דאית לי׳ בהמה לדידי׳ אבל
ברגיעה שהוא לכל בהמה ובהמה ויוכל לבעול כולם א״כ
יש בהוספה לאו דלפבי עור דלא כריטב׳א אבל כד דייקת
יש לומר דמיס׳ מודה לרימב׳א דלכאורה יש לדקדק דסי׳
לתוק' לתרץ שאני רביעה דחיישי׳ שיבעל כל הבהמות או
שאני רגיעה שהוא מהאוה לכל הבהמות וי״ל דמונתס דעי׳
רמב׳ן במורה בפקוק למען ספות הרוס אח הצמאה שמי
שנטבע בים תאוח המשגל אז מתאוה לבהמה כמו שבני
אדם ממאוים למינם על נשים יעו׳ש וכאשר געינים נראה
שאדם איט מחאוה לאשמו או לאשס שכבר בעל אותה
פעמים רבות אבל לאשת יפת תאר או לגוף חדש אפילו
כעורה הוא מהאוה כן הוא ברביעה לבהמה שלו אשר כבר
רבעה לא ימאוה ולבהמה חדשה גוף חדש הוא מחאוה
ובסרט כחכז״ל סביבה להם בהמתן של ישראל יומר מנשותיהן
אז לא מהני מס שיש לו בהמה משלו דהוא מחאוה לכל
בהמה ובהמה שכל בהמה מעוררת לו מאוה מיוחד׳ ולבהמחו
איט מתאוש ולבהמה מדשס.ימאוה והוי כאלו אין לו בהמה
כן נראה לפענ׳ד:
סוף דבר מכל נשמע שלא מצאתי מבואר שיטה אחת החולק
על הריטב״א טסי׳ בהוקפת איקור לאו דלפני עור
וא*כ אס יש למומר נבילות וטריפות בבית או שיוכל ליקח
מן המקולק בשר בהמה אפי׳ ליכא איסור לאו דלפני עור
וק׳ל [ולא &לך לבאר שלא יטעה אדם מן מיס׳ סוף איזה
נשך דעוברי׳ העדים אלפט עור או מחוס' חגיגת דף י׳ג
דישראל עובר אם לומד תורה עם טי דדלמא אס כבר הלוה
או לעדו שלא יהי׳ בהוספה איסור דלפני עור דדוקא אם
ש בידו לעשות איסור מחדש חידש הרינוב׳א זאת אבל לא
מסט מס שכבר עבר ולא יטעה בו חיטק בבית רבו]:
ואוסיף טפן דדעת הש״ך ביו״ד סי׳ קנ׳א סעק״ו דליכא
בעומר כלל מסייע ידי עוברי עבירה דאין סב״ד
עצווין רק בישראל אבל לא בגוי או גמוער וא*כ אפיי אם
אץ לעומר בית עלון אורחי׳ שברול שהוא יאכל אעפ’כ כיק
שטטפות מצויים בידו ואין כאן לפט עור ואיסור מסייע לא
שיק■ בו וק׳ל:

הן אמת שהדג׳ע השיג עליו הלא מומר הוי ישראל נעור
ולמה לא יהי׳ ב״ד מציוץ להפרישו ויהי' איסור לסייע
ויצא לדק דאין ב״ד מצווין להפריש רק בקטן שמדד שלו הוי
כשוגג או בישראל גדול כשונג אבל לישראל גדול בעזיד
אין ב״ד מלווין להפריש והוא דבר חדש מאוד ודבריו נפלאי׳
בעיט הלא עיי׳ ריטב׳א בב'מ דף ה׳ שהבאתי למעלס שפי׳

ותשובות

3גמ׳ אנןחיותא לרועההיכי מסרי׳דמפלש נץ׳ סגמ׳ משום מסייע
ידי עוברי עבירה הגם שטעה הוא גזלן במזיד וכ*מ דאנן
אץ מצמץ להפרישו אלא אט שב ואל תעשה וא*כ עדיין
־*קשה קו׳ דגמי היאך אנו עושי׳ מעשה לקייע למומר בידים
וצע״ג ועוד קשה לי לפי מה שסקביר הריטב׳א בע״ז דף ו׳
דאיסור מקייע הוי משום ערבות ומהאי טעמא מצווץ אט.
להפרישו יעו׳ש א’כ סשיטא דיש ערבות אפי' על מזיד ועי׳
רמב״ן בחורה על פסוק ארור האיש אשר לא יקים את דברי
התורה הזאת מי שבידו למחות והוא עיטשלעי ומדרש מז״ל
ומי' בא׳ח סי׳ תר׳ח במג״א סק׳ג ולא אוכל לירד לדעת
דטל מרבבה וצע׳ג:
ובעיקר הקו׳ שלדג׳ענ״ל בודאי אס יש ביד ב׳ד לספטש
 rהעונד רשעה שלא ישוב לכסלס אז בודאי ב׳ד
מצווין להפרישו למזיד כשוגג אבל אם אץ אנו ימלי׳ למני'
ביד עושי רשעה ובכל אופן יהי׳ עובר עבירה הנ״ל רק ישרגי
מקרב לו הנאתו אז בודאי אין על זה ערבות ואין כאן חיוב
לאו אשר לא יקים ואז בודאי אץ על סב׳ד להפרישו לאחר
העבירה ואץ כאן איסור מסייע ידי עוברי עבירה וזה לדעתי
ברור בכוונת סש״ך אבל בתרי עברי דבסרא נשאר העומר
כישראל גמור שאסור להכשילו דהוא ישראל גמור וטק:
אמנם מה שהעיר בדג׳יע דבפשט העט ידו לחון הבית בפ״ק
דשבת איירי בשוגג כדמשמע ברש׳י דף ג׳ נכק
מאוד להבץ דעת רא׳ש היכי מדמה שיש כאן איסור במסייע
במו בקטן  73מצווץ להפרישו דלמא שם אם אנו מפרישי׳
לא נעשה איקור אבל כאן בכל אופן נעשה איסור אלא
פשיטא דכאן איירי בשוגג ואיכ יש כאן חיוב מצוה להפרישו
וא'כ כ׳ש שלא יסייע לו שוב מצאתי בטו*א באבני מלואיס
בחגיגה דף י״ג שהקשה זה על הרא״ש אבל אם נידן של עט
בשוגג איירי נמנים דברי רא״ש כמ״ש:
ודע דיש לעיי׳ בא״ח סי׳ קס׳ג בעג״א ובמה׳ש שם ובאיים
סי׳ שמ״ז ובפרמ׳ג ובסי׳ קצ׳ט וגיו׳ד סי׳ קי׳ט ובב׳י
שם וביו״ד סי׳ קנ׳א ובסי׳ כ״ז ובר״ן ובחוי״ט פ*ק דשבת
ובבכורות שכהניס חשודים על הבכור ובמ׳ל פ׳ד מת׳ מלוה
ולוה ובחולין דף פ״ב שיש הבדל בץ נופץ ממולקץ ובין ב'
לאוץ רק הזמן בוגד גי ולא באחי להורי חלילה אלא להעיר
לפט מבקשי דעת ואי״ה אבאר במק׳א וכעת די בזה:
סימן מ״ו שאלד ,כהן שעשה שלים לישראל לקדש
לו נערה אמת אשר היא חללה וכאשר שמעו
1
אנשי המקום והגידו לב״ד אח אשר נעשה והודיע הב״ד
במכתב למחן שלא יוכל לישא אותה כי היא חללה וסודה
שירע בדבר רק סוגד לו שאסיקדשנס לא יצרן לגרשה וכאשר
צחקו סב׳ד על דבריו ברח למדינה אחרת ונשארת עגונה
ואני הנערה מתחנן אולי ימצא מקו׳ להתיר עפ׳י דת התורה
שבתו מהי׳ מותרת לסנשא בלי גט כי השליח לא ידע מזה
שהנערה היא חללה ונשבע שבשום אופן לא סי׳ נעשה שליח
למעול מעל בד‘ לקדש סללה לכסן ע*כ השאלת:
תשובה בהיתר עטבה סנ״ל אחפש בכמת המורה שט
דרכים (א) אם מסט השליחות
משולח לדבר עבירה ואץ שליח לדבר עבירה (ג) יען שהשליח
לא ידע שפועל בשליחות עבירה א'כ הי׳ שליחות בטעות
ואץ כאן שלים על הקידושין ואשר יחן ד׳ בפי אותו אשמור
לדבר ואט חפינה גל עיט ואביטח נפלאות מתורתן:
(א) הנס כפי הנשמע בשאלה שחב׳ד הוצרכו להודיע לחתן
בכתב א'כ משמע שסחחן לא הי׳ במקום הכלה ולא

הי׳ יכול לקדשה בעצמו כי הדרך ירט לנגדו וא'כ הוי כמו
כיס יין לנזיר בתרי עברי דנהרא דעובר השליח על לפט
עור וא’כ אץ שליחות לדבר עבירה כן עלה בדעתי לפוס

אמנם

רהיטא:
דבר זה מלי׳ באשלי רברבי הנה ב’3מ דף י' ע״ב
יש פלוגתא בטעמא דאין שליחות לדבר עבירה ח׳א
משום
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שאלות

מחכה חיים סימן מ׳ו

משום כי אמני׳ אשל׳ע חיכי דאי בעי עניד ואי בעי לא
עביד אבל חצר דבע’כ יש שלד׳ע וח׳א היכא הסלים בר
שובא אשלד״ע אבל חצר דלאו בר מיובא יש שלד׳ע ואמרו
נ'מ כהן שאמר לישראל קדש לי גרושה אי אמרי׳ משוס דאי
בעי לא עביד לא מחייב שולחו ואי הכועס משוס בר מיובא
מחייב שולמו או באיש שאמר לאשה אקפי לי קנון אי משוס
בעי עביד לא מחייב המשלח אבל אי הנועם משוס בר חיוב
מחייב המשלח ובהוס׳ בד׳ה דאמר לישראל קדש לי אשה
גרושה וא׳ה אפי׳ אמר לכהן נמי וי׳ל דכהן מקרי גר חיובא
סואיל ואס מקדשה לעצמו חייב אבל ישראל אע׳ג דעובר
משוס לפני עור לא מחן מכשול כשמקדשה לכהן כיון דאי
מקדשה לעצמו לא מחייב לא מקרי בר מיובא וא׳ת מאי
נ’מ בין לק׳דאי בעי עביד ובין למ׳ד שליח נר חיובא לא
לקי על הקדושין לרבא דאמר בי׳ יוחסין קידש איט לוקח
בעל לוקח וי״ל דכי בעל אח'כ לוקה אף על מקדושין כדמוכח
בריש חמורה א’נ י׳ל דאף לרבא נ״מ דאי יש שליחוח מלין
סקדושין ואי אין שלימוח אין חלין הקדושין עכ׳ל מבואר
מדז.רי חוק׳ כיון דאי מקדשה לעצמו ליכא איקור במעשה
הנ׳ל אז הנם אם מקדשה לכהן ועושה איסור של לפני עוד
לא נחשב למעשה עבירה דנימא אין שלד׳ע כמובן וא'כ מה
ל’ איסור גרושה לכהן או חללה לכהן כיון שאס ישראל קדשה
לעצמו לא הוי מבירה ה׳ה דלא נחשב לעבירה דלפני עור
לאמר אץ שלימו׳ לד’ע וק״ל אבל הש’מ הביא בשס הריעב״א
חי׳ מל קו׳ החוס׳ וז׳ל ועי״ל דמיירי כשכהן בעצמו חי׳ יכול
לקדשה לעצמו דבכי הא ליכא משום לפני שר כדאיחא
בפ׳ק דע־ז עכ״ל מבואר דקובר הריטב״א דגם עבירת לפני
שר הוי ככל שאר עבירות שבעולם ואס הוי בתרי עברי
דנהרא אץ כאן שלימו׳ דאין שלד״ע כמובן וא’כ נידן שאלתינו
^^חלי׳ נפלוגחא של חוס׳ וריטב“א וצע״ג:
ולכאורה דברי חוס׳ תמוהים למה לא תירצו כריטב׳א
דאיירי דכהן יוכל לקדשה ומצאתי אסר כן
שנתקשה הטב׳י בע׳א סי׳ ע׳ה מנ״ל לחוס׳ להקשות מלפני
עור דילמא איירי דכהן יוכל לקדשה נעצמו והוכיח מכאן
דחוק׳ קברו שאפי׳ באיסור דרבנן ג״כ אשלד״ע וא’כ אפילו
יוכל הכהן לקדשה בעצמו יש עכ'פ איסור דרבנן מסייע ידי
עוברי עבירה יעו״ש ודבריו סוחרי׳ למ״ש בדג’מ גיו׳ד סימן
קנ״א מסייע הוי רק בשוגג ולא במזיד דאץ מצווין להפרישו
ילן שגג כמו קנון דחוא שגג בכל אופן יש׳ש אבל בלא׳יה
פלא בעיני מנ׳ל לחוק׳ להקשה דילמא סובר הגע׳ דצריך
להיות איסור דאורייתא:
ונ״ל לחדש דבר בעזח״י דבשלומא בששיע טס יין לנזיר
או אגמ״הח לב*נ או מוכר בהמה לגוי לפני ייס
אידס או מוכר יעד לפני כומרי׳ או מכה בנו הגדול בכולם
לא שזר לפט שר לעשוח גוף עבירה רק מכין לפניו המפץ
שהוא מעצמו יוכל לעשות ע׳י חפץ חנ׳ל פעולח עבירה והוי
ששלת הנתינה רק עזר וקיוע להכין דבר אשר מבירו יתחיל
מעצש לעשות עבירה אז השכל גוזר בשלומא אס חבירו
צריך אותה הכנה של החפץ שבר הנותן על לפני עור אבל
אס הנזיר יוכל ליקח מעצמו א״כ אץ במסייע זה ממש ולא
נחשב כאלו הוא נתן מכשול שיפול עליו העור אבל בכהן
שצום לישראל לקדש לו גרושה ואס אמ'כ בעל הכהן את
האשת הוא נלקה נס על הקידושין ועיי׳ ש״מ בנ׳־מ דף י'
ובריעב׳א קדושין דף ע׳ם א’כ נעשה הישראל שליח לעשות
סלק מגוף העבידה ולא נקרא נותן מכשול לפני מבירו אלא
נקרא מכשיל מבירו ברצונו א*כ הנס שמבירו יוכל לעשות
בעצש העבירה בלי שלישת עכ’פ עכשיו שעל השליח לו
להיות כמשלח לעשות גוף העבירה אז הגס שהמשלח הי׳
יכול לעשת בעצמו אעפ׳כ הוא שבר על לפני עור לא חתן
מכשל חייט שהוא משגה שר נדרך ופועל מיד במעשיו
הסבירה ומה יהי׳ מועיל מת שהמשלח הי' יוכל לעשות

ותשובות

עב

בעצש עכ*פ מעשה שלישתו פועל עבירה ואז עי שנעשה
עזר להיות יד פשוטה לעשות עבירה שבר בכל אופן על
לאו דלפ׳ע כנלפענ׳ד:
ואוסיף טפך דבשלומא אס הנזיר יוכל ליקס נעצמו חכוק
א'כ לא נעשה בלל נתינה למכשול אבל כאן בכל
אופן צריך להיות מעשה העבירה וגס הכהן הי' עובר
אס עשה בעצמו אותו מעשה א'כ אץ יהי' השליח פטור
דוגמת השגת מ’ל פיד מה׳ מל׳ול ישש״ח:
אבל כל זה אם נאמר דאס בעל אח'כ לוקה שתים מד
על הקדושץ ומד על הבעילה א״כ הוי הקדושין מגוף
העבירה אבל אס נאמר אפי׳ בעל אמ’כ אינו לוקה אלא
אחת על הנעילה מש׳ לא יחלל א״כ הוי מקדושין רק הכנת
החפץ אס כן נשאר הדין דיש הבדל אס יוכל הכהן לקדש
נעצמו וא'כ הריטנ״א בתי' השני סונר דלוקי׳ רק מלקות
אחד משוס לא יחלל א'כ נכון חחי׳ דאיירי דכהן יוכל לקדש
בעצמו וק׳ל [אך האמת אגיד דריטב׳א בקידושי׳ סובר
כחוק׳ דכאן דלוקין שתים ועי׳ במקנה שס]:
אך קו׳ חוס׳ וריטב׳א פלא בעיט איך אמרי׳ אשלד״ע אס
המשלח שלש לעשות עבירה כהריגת הנפש או גטנה
או אכילס הקדש סח השליש׳ על פשלת העבירה אבל כאן
כיון דשליח לא שי בר מיובא על אשה גרושה ועבירת לפני
עור שא השליח ששה מרצונו הטוב אבל המשלח נא שלח
אוש לעבור עבירת לפני עור בשלומא אם אמד עשה שליח
לימן כיס יין לנזיר שי השליחות על עבירה לפני עור אבל
זה מצווה לקדש לו גרושה גוף השליש׳ לא שי איסור אצל
שליח ועל לפני עור לא שלחו ומצאתי שבנוב׳י א׳ע קי׳ ע׳ח
הביא באות ט׳ שנתעורר בזח מהגאון אב״ד דבראד רק הוא
העמיס זאת בהבנת דברי תוס׳ בתירוץ ואין זה אמת דא'כ
הי׳ לחוס׳ לתרץ בקיצור שאני לפני שר דלא שלש על זה
אבל זאת אמת שצריך ביאור דשנות מאוד:
והנוב״י סי׳ פ׳ אות א׳ השיג על השואל הנ׳ל דהלא כחן
שלוה לקדש לו גרושה הוי הישראל ג'כ שליח על
לפני עור דהא גם היא מוזהרת שלא לנשא לפשלי׳ וא’כ
כהן חטשא גרושה מלבד אישר של עצמו שבר על לפני
עור שהרי מכשיל גס אותה וא'כ אץ מהני של כהן הא
שנח לישראל לעבור על לפני עור דמכשיל לאשה אלא ודאי
אפי' שליחות מל אישר לפני עור יש שלישת דאיסור לפני

שר קיל שא ישיש:

ולדעתי יש לחקור על דין זה דנימא דמלנד אישרו יעבור
עוד בלאו דלפני עוד לא חתן מכשול (א) דנמזי
אנן הלא הכהן עומד לפנינו כאילו ליכא עליו אישר גרושה
וכאלו הוי הדין דרק שא מוזהרת שלא תנשא לכהן דסלא
הנוב״י חקר מלבד איסור שלו יהי׳ עובר על לפני שר מכח
איקור דידה א״כ כיון שקדשה ושא אשתו שי הכהן כלא
אפשר ולא מכוון להכשילם רק שמבקש לסט׳ הנאת נעילש
והגס שפנ׳י מחדש בפסחים ק׳ו יען דמחעסק בחלבים
ועריות חייב א״כ ח״ס לא אפשר ולא קמכיון אקוד הייט
אס אנו דנין על א־קור הנאת תשמיש אשר אשר ט אבל
לאו דלפני שר ששא איסור כמו כל איסורין שבתורה שי
טדאי לא אפשר כיון שהוא שלך בדרך גבר בעלמה שהיא
אשש וע״כ היא ננעלה דאין משמש בלא משמשת וגס לא
מכוון להכשילם כלל שלא מבקש שהיא תמה רק שא רוצה
לשות והיי על אישר דלפני עור לא אפשר ולא מכוץ דמותר
רק אישרו נשאר שהוא אשר לנשל גרושה אבל מלבד
אישרו אין כאן אישר לפט שר וסנן זה כי עשק בעזה’*
(נ) נמזי אק אס הכהן יבשל גרושה המקודשת לו לאונסה
אז בודאי הוא עבר עבירה דהא בעל גרושה אבל לא עבר
על לפני עור לא חתן מכשל דהא לא הכשילה כי אונס
רחמנא פטרה בשלומא אס נותן טס לנזיר ושא שנר
במזיד או בשגג דיש לנזיר מכשול או שן מזיד או חטא שגג
tb
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שאלות
♦

1

מחנה חיים סימן מ־ו

אז עובר הנותן משום לפנ׳ע אבל אם אנס אותה אז כיון דאין
עלי׳ שוס עונש אין כאן מכשול ופשיעא דלא עבר הוא על
לפני עור כמובן ומעשה בעילת איש שוס אס היא באונס או
שוגגת או מזידה דבכל אופן היא קרקע עולם והוא רובץ
לפתחקנואת א׳־כ בבעילתו לא נתן דבר להבדיל בין אנוסה
או שוגגותומזידה רק דעתה ורצונה שמעצמה שוכבת ומכוונה
לבעילתו הוא גורס לה שגס היא חעכש כי עובדת במחשבה
בהנאת בעילה א’כ אין הוא הגורם לה מכשול רק היא
בעצמה גורעת המכשול ונחשב כאלו היא הביאה עלי' הזכר
ואין יעבור הוא על לפני עור ואעו יען שהוא החפץ אשר
בו היא עוברת עבירה נימא שעבר על לפני עור הכי נימא
עי שהוא חפץ אשר אחר יפעול נו מדעת עצמו עבירה יעבור
הוא על לפנ״ע הלא התורה אמרה לא תחן מכשול שאדם
לא יפעול מדעתו לישן מכשול לאחר אבל מה שאדם אחר
פועל בו עבירה מדעתו זה לא נכלל בלאו דלפנ״ע ודוק בזה
מאוד (ג) מתורה אמרה לפני עור לא תחן מכשול שאדם לא
חמין מפן לחבירו אשר בו יכשל כגון משעת כוס יין לנזיר או
אבעח״מלב׳כ או עץ לפני הכומרי׳ או נהעהלפני יום אידס שמי׳
גדעת אדסשעוחר לו להושיע זאת לחבירו יען שבסושעה אין בו
מעשה עבירה אז אמרה התורה שהכנה זאת אני אוסר אבל
עי שנעשה שותף לגוף העבירה שגס הוא עובר במעשה
ההוא עבירה כמו מבירו הנכשל בו איך נאמר שעובר על
שנתן מכשול לחבירו הלא נס לעצמו במן אוחו מכשול ולא
יהי׳ חיי חבירו חביב משלו אס על עצמו לא מס איך יחוס
מל חניט מתכ״ת שיהי נכלל בלאו דלפני עור דבר שאסור
לו מכח מכשול שלעצמו ודו׳ק (ד) התורה אמרה אם הכבה
לעבירה נעשה קודם התחלת העבירה בגון משעת כיס יין
לנזיר ואבמס׳ח לב״נ וכדומה זה אסור יען דנוהן אבן בדרן
עור שיגרום מכשול מכח הכושל לבד אבל אס לא משכמת
סכנה רק הוא נעשה גרם ועזר בעשיית העבירה בשעת
פעולת עבירה אז אין זה בכלל לפני עור לא חתן מכשול
דזס לא נתן מכשול רק הוא גופו בעשה מכשול וחבירו יפול
ט מעצמו והנן זה ובחילוקי׳ הב’ל נדחו דברי שב שמעתא
שמעתא ו׳ פרק י׳ע אס היא חתיכה דאיקור מי שבועל
אותה בע'כ עובר על לפני עור יעו׳ש ולפמ״ש דבר זה אינו
וק׳ל ועיי׳ בשבת בשנים שעשו מלאכה [ובחילוק זח נסתר
מס שכתבתי לעיל לבאר למה תוס׳ מאן בחי׳ הריעב־א]:
[ואחר שבועות שתים שהן ארבע מצאתי בבמ׳י בנדט׳ דף
ט׳ו ע״ב שכ׳ גד׳ה תשמישן עלי ת״ל שאמרה קונס
הנאת תשמישן עלי וכבר פירשנו דחוי כאלו אמרה תשמיש
גופי או נוסך או שאמרה בפי׳ אליבא דמ״דשהוא דבר שיש
ט ממש והשתא היא יכולה לאסור הדבר על עצמה לפיכן
סל הנדר ואסור למפה לפי שאין מאכילין לאדם דבר האסור
לו משוס ולפני עור לא תחן מכשול וכי ה׳ג מוקמי׳ ההיא
דשלהי מקכתין נעולה אני מן היהודי' יפר חלקו ותהא
משמשתו דאמרי' שהבעל נכלל עמהן אבל אי אסדה גופה
עליהם אין צטן להפר דלאו כל כמינה להפקיע שעטדיה
אפי׳ בכולל זה דעת הריענ״א ז׳ל עכ״ל וסריעב׳א כ׳ בזה
הלשון דאמר ר׳ כהנא הנאת תשמישי עליך מפין אותה
ומשמשתו פי׳ דלא מייל כדרא לאפקועי שעבודא דנעל וכיון
שכן ימל לטפס לשמשו וליכא משוס לפני עור לא חתן
מכשול וסייע דאמרי' דשעטדי משתעבדא לי׳ כלומר אלמוה
רבק לשיעטדא דבעל תשמישן עלי אסור פי׳ וחייל נדרא
ואינו ימל למף משום לפני עור לא תחן מכשול שאין

מאכיצין לאדם דבר האסור לו והא נמי באומר גופי אסור
עליך בתשמיש כדכחי׳ לעיל עכ׳ל מדברי ראשוני׳ הנ״ל
נסתרו ג׳ החלוק ,,שחקרתי להשיב על הגאון עב׳י דנימא
שבעל ימף אותה דהוי לא אפשר ולא קמכוון וגס נאמר
הלא יכול לבעול אומה באונס ואס היא ממונח משוס זה
לא עבר הוא על לפנ׳ע וגם נאמר שהוא רק עזר לעבירה
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והיא נכשלת ט ויש ליישב כיון דהיא אסורה לו והנדר מל
אז אין מאכילין לאדם דבר האסור לו הגס שלא יחי' לפנ׳ע
ממש עכ׳ס דבר האסור נותן לחבירו ודוק וראה זה מצאתי
ברשב׳א בנדרים דף הנ׳ל בד׳ה והא אמרת ת״ל ולענין פי'
דמתני׳ איכא מאן דמפרש שאת נהנית לי כגון שאוסר
תשמישה עליו אם תלך היא לבית אבי' ואסורה בהנאתו
דקתני היינו כמי משוס לאו דלפני עור שהעבירו על בל יחל
ואיע מחוור לי כלל חדא דאינו עובר״על לפנ״ע אלא כעין
מושיע כיס יין לנזיר ואבר מה״ח לב’נ בדקיימי בתרי עבט
כהרא דאין זה יכול לעבור עלי׳ אלא אס יושיענו לו מבירו
וכדאקיקנא רס׳ק דע״ז עכ׳ל משמע כמו שהבנתי להשיג על
הנוב׳י יען דיש ביד הבעל לבעול בע'כ אז ליכא לפני עור
דהוא לא כוחן לה מכשול בבעילתו ודו״ק]:
והנלע״ד בהבנת סוק׳ כך הואדגמ׳ לא נקעהיכא אמרי׳
אין שליח לדבר עבירה היכא דשליח בד עבירה
אלא הגע' נקע בר חיובא היינו אס אנויכולין לחייב השליח
באיזה חיוב לאפוקי אשה הגס יהיא בר עבירה על גניבה דהא
היא מצווח על בל ל״ת שבתורה ועיי׳ בכב׳י סי׳ ע״ה שהרגיש
בזה ולדעתי אס אנו יכולין לחייבו באיזה חיוב אז אשלד״ע
בר חיוב צריך להיות ולא בר עבירה בלבד ואס סייע לוקי׳
על לאו דלפבי עור חי׳ ישראל בר מיובא הגס שלא הי׳ עליו
חיוב גוף העבירה כמו המשלח אבל כיון דעל לפני עור אין
אנו לוקין דהוי לאו שבכללות א׳ב אין השליח בר חיובא כלל
דבשליח כהן הוי עכ״ם בר חיובא אס קידש לעצמו גרושה
אבל שליח ישראל דאם קידש לעצמו ליכא חיוב ולפנ״ע הוי
לאו שבכללות ואין לוקין וא״כ הוי רק בר עבירה ולא בר
מיובא או אשח בס׳ד דנמ׳ הוית בת עונש ולא בר חיוב ולא
כמ׳ש הנוב״י שדוקא באותו חיוב שחייב ט המשלח צריך
להתחייב בו השליח וק״ל:
ומה שנתקשה העב־י בק׳ד דגמי א״כ בא לאשה מלקוש
על הגניבה דהא לא ניחן אצלה לתשלומין יעו״ש
פלא בעיני אעו אס איש אחר ישלם ממוט נעבור הגנב
כט לפעור לו לא מהני הכי יש קפידא בתורה שחשלומין
צריך להיות מממון של הגנב וה׳ס כאן אולי הבעל או קרוב
ישלס בעדה או שמא תקבל ממון ע״מ שאין לבעלה רשות
בה ותשלס ואיך אנו לוקי׳ אותה אבל עכ'פ כיון שאין לה
ממון ס״ד דגע׳ דהיא לאו בר חיובא ודו״ק:
סוף דבר דדבר זה תלי׳ לדעת ריעב׳א הוי בלאו דלפנ״ע
אשלד׳־ע ולחוס׳ אין לאו דלפני עור פועל דנימא אין
שליח לדבר עבירה וא״כ בעדן דידן אץ היתר לעגונה ובפרע
למהר״י אטחב דסובר דנראהרק כלפני עור והבאתי דבריו
בתשובה אסרת:
אמנם בזת שהשליח רוצה לישבע שנועה ממורח שלא ידע
מזה שהיא אסורה למקדש ואלו ידע חלילה לא קבל
השליחות בכל אופן בעולם הוא היתר גמור דכבר ביאר
סכוב״י בח׳ר סי׳ ע׳ע ובסי׳ ם׳ אות כ״ו ובמהית סי׳ קי״ב
אות ד׳ סברא ישרה מאוד הגם דכמה פוסקים סוברים
דבשוגג יש שלד״ע היינו בדבר דאי אפשר לנעל המעשה
שנחשב כאלו לא הי׳ כהריגת הנפש וכדומה דשם גע’כ
מעשה עבירה נעשה א״כ אמט׳ בשוגג יש שליח ויתחייב
המשלח ולא שליח דאל׳כ יהי׳ העבירה על השליח והוא הי׳
שוגג אבל בדבר דאפשר לומר דמעשה לא משוב כלל כיון
שהשליח הי' שוגג בעבירה הי' שליחו׳ נעעות אדעתא דהכי
לא הי׳ נעשה שליח אז אמרי׳ בהיפך השליחות נעל ולא
נעשה דבר לא המשלח ולא השליח עברו עבירה ודבר זה
מתוק מדבש ובמק׳א הארכתי והנאתי סמוכי׳ לסברא הכ׳ל
ולפ״ז בנידן דידן דשליח איש מהימן ואמר בשבועה דלא ידע
שהיא חללה ואלו ידע לא הי׳ לשליח בדבר זה נאמן והוי
השליחות נעעות ויש רפואה למכתה ככ״לדקדושי׳ לא מהני׳
דאין כאן שליח דסשליחות הל בעמוס מצד השליח ודוק:

מחנה חיים ־ א סופר ,חיים בן מרדכי אפרים פישל עמוד מס 159הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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מחנה חיים סימן מ־ו

ולולי דמסתפינא מדשחי היתר מצדה כק שהנערה לא
ידעה שהיא סללה ושהיא אסורה לכהן א״כ אדעחא
דהכי לא נתקדשה אן דבר זה צר? עיון ושקידה ועיין
ננונ״י ח׳ר יו״ד סי׳ ס״ע ובנב׳י מהד׳ת א’ע סי׳ כ׳ באריכו׳
ואין סנאי כעת ועיי׳ רשב׳א יבמות ק׳ג ועי׳ בח'צ סי׳ מ”א:
ומצאתי בחשו׳ הגאון ר׳ע איגר ז״ל גסי׳ קצ״ד בד׳ה
והנראה לע׳ד שהקר הקירח נונ׳י הנ״ל דכחן
עובר על לפני עור אס בועל גרושה וסלאשלא הזכיר שהננ׳י
הקדימו בחקירה זו ולפי דעתי כמש״ל בכמה חילוקי׳ דאין
הכהן עובר על לפנ׳ע אך הגאון הנ׳ל הוסיף עוד דגם היא
עוברת על לפני עור יען שכהן נכשל על ידה יעו׳ש ולדעתי
יש לדון גס על זה שהיא טדאי אינה עוברת על לפני עור
כאשר אבאר בעזה״י:
הנח בב״ק דף ל׳ב איבעי לתו המזיק אשתו בתשמיש המעה
אם חייב לשלם לה או לא ורצה חגמ׳ לדמות למתני׳
זה בא בחביתו תה בא בקורתו יען שלזה רשות להלן ולזה
רשות להלך פעור והשיב רבא ק׳ו מיעל שכל אחד נכנס
לרשותו אעס׳־כ חייבה התורח מכ׳ש בשככנס לרשות חבירו
אלא מעמא דמתני׳ התם תרווייהו כהדדי כינהו הכא איהו
קעביד מעשה ופריך הגע׳ והיא לא והכתיב ונכרתו תנפשו׳
העושות מקרב עמם ומשני הגמ׳ הנאה לתרווייהו איח להו
ואיהו קעניד מעשה וכי השוס׳ בד״ה איהו ח״ל מיהו לענין
חעאח ומלקות חייבת דרממנא אחשבה להנאה מעשה עכ״ל
מבואר בגמ׳ דאשח שהיא קרקע עולם בביאה ולא נוכל
לומר שהיא עבדה מעשה בבעילה דכל פעולתה בביאה רק
שהיא מונחת כאבן לפני הגעל אבל לענין עונש הן במיתה
או קרבן או מלקוח אחשבה התורה להנאתה כמעשה ואמרה
התורה ונכרתו הנפשות העושות מכם הנאתה נחשב לה
כעש’׳ אבל לענין דנעי מעשה אז הנעל בלבד נחשב למזיק
כמובן ועי׳ ניו׳ד סי׳ קפ׳ה:
ולפ״ז אני אומר התורה אמרה לפני עור לא תתן מכשול
שאדם לא יעשה מעשה להכשיל מנירו אבל בודאי
בשב ואל תעשה למשל אס הוא בעצמו מונח ולא פעל
מאומה ואחד נכשל על ידו אינו עובר על לפני עור למשל
אם אחד עומד ובא מנירו ומפילו להזיק לאחר ולא מיחה
בידו אינו עובר על לפני עור ועי׳ תיס׳ סנהדרין דף ע״ג
וא’כ חאשה דהוית קרקע עולם רק על עבירת ביאה אס
היא אסורה אחשבה התורה הנאה כמעשה אבל לענין לפני
עור אינה עוברת דהא לא עשתה מעשה ודו׳ק ועיין רמב׳ן
במלחמות בסנהדרין בהעלה עינא על לנו יעו״ש:
ואיידי אזכיר מה שכתבתי זה רבות בשנים לאחי הגדול
בתורה ומפורסם בצדקות בעולם הרה״ג ר׳ יעקב
שלום ז׳ל בישוב קו׳ מ׳ל פ״ד מה׳ מלוה הל׳ י׳ דשם כתב
הרה״מ אס מצא המלוה מעות יותר יוכל לתלות נמתנה
דקמכי׳ על חזקת של הלוה שלא הי׳ נותן איסור למלות
הלא הוא בעצמו כ׳ נפ״א מה׳ אישות הלי ד׳ ע״כ איסור
פנוי׳ דאוריי׳ דאל’כ איד סמכי על חזקת א״א עושה נעילתו
בעילת זנוח הלא על איסור דרבנן כ״ע לא זהיר יעו“ש:
ואפרתי לתרץ דיצאחי לחדש דמי שנותן לחבירו דני אשר
אסור מדרבנן עובר הנותן על לפני עור דאורי׳
דאעו גרע איסור דרבנן מאלו נותן לו אבן נדרך ומצאתי
עזר לזה נתוק׳ ע׳ז דף כ״א יעי״ש וגס חדשתי דחויה אמרה
לא תחן מכשול היינו במעשה אבל בשב ואל תעשה ליכא
לפני עור ואשה קרקע עולם נביאה ולא נחשב לענין לאו
דלפנ"ע נעילת אשה כמעשה כמו שנארחי:
ול&׳ץ אמרתי הגם שבעילת פנוי' איסור דרבנן לבועל אבל
הוא עובר נקום ועשה בלפני עור אשר הוא מכשיל
אותה ואיכא אצלו חזקה א״א עושה נעילת זנוח כדי שלא
יעבור על לפני עור במה שמכשיל אותה אבל היא דהויה
בשב ואל תעשה ליכא לפני עור רק איסור דרבנן של גוף
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עג

הניאה ועל איסור דרבנן ליכא חזקת כשרוח וא’כ איך אנו
סומכי׳ על חזקה אין אדם עושה בעילת זנות הא בקידושי׳
צר? דעת שניהם לקדושין והלא אצלה ליכא חזקה הכ׳ל
דגוף הביאה היא איסור דרבנן ולפני עור לא שי? גבה
וע’כ מוכח דביאת פנוי׳ הוא נעצמו איסור דאוריית׳ אבל
שם בריבית הגס דנוף הנתינה בריבית מאוחרת הוי איסור
דרבנן אבל נעה שמכשיל למלוה נקום ועשה עובר על לפני
עיר דאוריי׳ לכן דייק הרה׳מ בפ׳ד מה׳ מלוה וז״ל שאין
חולין בריבית מאוחרת שלא יהי׳ הלוה מאכיל איסור למלוה
ואחזוקי אינשי ברשיעי לא מחזקי׳ וכ׳ש לנזקין לא חיישיכן
עכ״ל למה נקע שלא יחן למלוה איסור ולא כתב שהוא לא
יעשה איקור אך איסור של עצמו הוא איסור דרבנן אבל ליתן
למלוה הוא איסור דאוריי׳ והארכתי בזה כח׳י שנים עבדו
מיום אשר כתבתי זאת לאחי הצדיק ז׳ל:
ובמכתבו השיב לי שדבר זה שיתי׳ על איסור דרבנן לפני
עור דאוריי׳ כבר ישב על חקירה הנ׳ל הגאון
בית אפרים חלק א*ח והסכים דליכא לאו דאוריית׳ באיקור
דרבנן ואני״^ זכיתי לראות תשו׳ הגאון הנ״ל גם עד היום
לדעת גבורותיו אבל כהיום נ״ל להבדיל בין אס הכשיל מבירו
בשוגג כאיסור דרבנן ליכא לפני עור דכבי נארתי במק׳א
דמי שאכל בשוגג איסור דרבנן לא עשה איסור כלל דמכמי׳
לא יוכלו לעשות רק סיג לתורה והיינו דוקא אם ישראל
יודע שזח החפץ אשר נאסר אבל אם אכל בשוגג שיהי׳ לו
עון לזה אין לחם כח יען שאין נזה גדר לחורה והבאתי
ראי׳ ממי שמכר בשר עריפה מדרבנן ואכל שלא צר? להחזיר
הרמי׳ ועי׳ בסע׳ע שנתקשה בזה ונש? יויד סי׳ קי״ע ולפי
מ״ש מתוק מדבש אבל אס עתן לחנירו לעבור במזיד איסור
דרבנן נ׳ל דהוי דאוריי׳ דלא גרע מאבן בדיך:
עוד השיב הכוונת הרה׳מ בה׳ מלוה דאין על הלוה איסור
כלל רק על המלוה בריבית דרבנן ולכן נקע הרה״ע
דלא הי' נותן מכשול למלוח דפח"ח אבל עיי׳ בח״ד ובמ׳ל
פ׳ד מה׳ מלוה שדבר זה תלי׳ בחבל נביאים כי יש סוברים
שגם הלוה עובר:
וגם האריך לבאר בפלפולו דאשה נחשבת רק לקרקע עולם
ינק דחבעל בע’כ וכיון דנכל אופן תבעל אז אס אין
רצון נפשה בבעילה לא הוי שכיבה לתשמיש כמעשה אבל
אם ברצון נפשה שוכבת לתשמיש בודאי נחשב למעשה ונפרע
אס פועלת איזה קירוב נשל בתשמיש כדרך נשים וציין לעיי׳
ננונ׳י מהד״ת יו״ד סי׳ פ׳ה הנדל על הרמ׳א אם אמרה
נעמאתי ושמעה עצמי ממוינת ואני בעניי איני מסכי׳ לדבריו
הגס שדבר דבר השכל כי לדעתי אשה קרקע עולם היינו
שנכין נופה לתשמיש לא משכחת במעשה כי מקום התשמיש
מינח נייחא נשעח הגוף ואס גם מגבהח עצמה ברגלי׳ או
בידי׳ ומקרבת פחח עכור לרוב׳ן חעאת הייע קירוב הטף
לבועל אבל התשמיש רק מדידי׳ דוגמת סברת התוס׳ ננ’מ
דף ע׳ ע״ב בד׳ה ספינה מינח נייחא ומים הוא דממעי לה
הגוף הולך אבל היד מינח נייחא כך היא מקרבת עצמה
לטעל אבל מקורה נברא בעבע במקום דלא שייך דעבדה
מעשה בשעת ביאה והבעל משמש עם אשתו בהכנסת האבר
במקום אשר לא שי? ט מעשה רק הנחה וכל פעולתה לק
כאלו הניחה כר תמתי׳ מרץ בפרישה כאשר חידש הנונ״י
שם נחשב למעשה שנהנית במעשה פרישה והארכתי בביאור
הדבר בפלוגחא של בעה״ע ורמב״ן בסנהדרין דף ע״ג:
ועל שחדשתי דאין לפני עור רק במעשה העיר דלפמ׳ש
התיס׳ ויא״ש בסוגי׳ דחזקה שליח עושה שליחותו אס
יבא המשלח לידי מכשול נראה דעונר על לפני נער אפילו
בלי מעשה דשם יעבור המשלח על ידו והוא יהי* שב ואל
תעשה ולדעתי שם שבא למשלח מכשול ע״י הנעמה שלו
הוי כמעשה עיי' חוס׳ גיעין דף ס׳ו דטרא אמרו מעשה לא
עבדי אס בדיבור נעשה מעשה הוי הדינור כמעשה אך
באמת
37
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שאלות

מחנה חיים סימן מ׳ו מ״ז

באמה לא דמי אם הדיבור פועל מיד והעדים משקלי׳ נחשב
כמעשה אבל כאן בשעת הבטחה מושב השלים לעשוח ולא
הי׳ הדיבור להכשיל למשלם ומה שאח׳כ מתלשל או מחמלע
מלעשות הוי שב ואל תעשה ולא ש״ך שנותן מכשול בדיבול
שאז לא הי׳ בדעתו מכשול ובלא׳ה כבל בארתי במק׳א שאם
יהי׳ כוונת חתוס׳ דשליח יעבול על לשני עול א'כ הי׳ לתיס׳
לומר שאם יסמוך המשלח עליו יבוא השליח לידי מכשול
וכוונת התוק׳ דאז דלן בכי אדם לשמול הבטחה שלא יאבד
כאמוכתו אצל העולם וק״ל:
שוב מצאתי לאדמ׳ו הגאון בשעלי תולה חלק שני כלל
מיב פרט ד׳ אות י״ע שהעיל על גוף החקילה דלפני
עול לא יהי׳ לק במעשה ולא בשב ואל תעשה וגס הוא
הבין כוונת חוס׳ ולא׳ש בחזקה שע׳ש משוס דיעבול על
לפני עול לק העיר יען שהבטיח בדיבול הוי כמעשה והאריך
כדלכו בבקיאות גדול ובמ״ש יש להשיב על דבליו אבל חלילה
לי להמלוח פני עליון הוא אדמ׳ו זיל ממשבותיבטלי׳ ומבוטלי׳
נגד מחשבותיו הקדושי׳ אבל כעת נ״ל נכון דאין הבעל או
האשה עובלי׳ על לפני עול כמו שבאלתי בעזה׳י:
שאלה ’שלאל האופה לחם למכול במשקל
ליטלא ומצי ליטלא כפי לצון איש ואיש ולאה
כמה פעמי׳ שבאי׳ מעובלי דלן ולוקחי׳ ואוכלי׳ בלא נטילת
ידים ובא ושאל לפני אם לא ישא עץ בדגל הזה כי הוא
לבד מוכל לחם ואם לא ’מכול להם לא ימצאו להם לאכול
ואם לא ימכול עד שיטלו ידיהם מיד אז הלבה סומלים
יעבלו לפניו ולא יקנו לחם עד שיבאו למקום מספוא ולא
ילויח להחיות נפשו ונפשות אנשי ביתו:
תשובה לכאורה הדבל פשוט לאיסור כי הגס שנטילת
ידים דלננן עכ״ם הכוהן לאכול בלי נטילה עובל
על לפני עול לא תחן מכשול כמבואל בחוס׳ ע׳ז דף כ״ב
ע׳יא בד׳ה תיפוק לי׳ יעו״ש וכן מבואל בירד סימן ק״ק
שבליבית דלבנן עובל הלוה על לפני עול יעו׳ש וכן מצאתי
מפולש באיים סי׳ קס״ג בלמ׳א בשם ל״י שאסור להאכיל למי
שלא נטל ידיו משוס לפני עור לא חתן מכשול ומבואר שם
נמג״א סק״ב אס נותן משלו או שקאי בתרי עברי דכהלא
עובר משוס לפני עור ואס הפת של האיש שלא נטל ידיו
אסור משוס מסייע ידי עוברי עבירה יעויש במחצה׳ש וא'כ
כאן דכיון דלא נמצא ליקח רק אצל יהודי זה בודאי אסור
למכור למי שלא נטל ידיו:
אך קשה מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף ומה אהני לן
לבנן בכחא דאיסורא אמרתי לחפש בנרות לפתוח
בכחא דהיתרא ואבאר כאשר יגל ד׳ עיני למשפט להורות
נעיז דף ו׳ מניין שלא יושיט אדם כיס יין לנזיר ואבמה׳ח
לניב תיל לפני עור לא תחן מכשול והכה הדבר צריך
התבוננת מה טיבו של הלאו מי כימא דוקא אס בנטח יש
מכשול אז הנותן עובר על הלאו דלפני עור אבל אם יש
ספק אס טמן מכשול כגון לימן לחם לחשוד על נט״י אז
הגס שלבסוף נגלה שנעשה מכשול אעפ’כ אינו עובר מל
לאו דסא בשעת נתינה לא הי׳ המכשול ברור ולא שיין
לפני עור לא תחן מכשול או נימא בהיפך כיון דיש בעולם
לאו דלפני עור אז אפי׳ אס יש ספק מכשול בשעת נתינה
כיון שלבסוף כעשה מכשול עבר על הלאו דתולה הזהירה
לישראל שישמור עצמו שלא ימן מכשול לפני עור והוא שלא
נזהר ונותן מכשול עבר על הלאו וצע״ג:
ולכאורה אמלהי לפשוע מרש״י דף ו׳ שכמב וזיל לא
יושיט כיס יין לנזיר שמא יבא לשתותו עכ״ל
מדכחב שמא יבוא לשתותו נלמד הגם שיש ספק אם נזיל
הכ*ל יעבור על נזרו או אס הבן נח יעבור על מצוחו דהא
לא תבעו בפי' לאכול ולשתות אף עפ״כ עובר אס אכל
או שתה דחורה הזהירה שלא לימן דבר גיד אדם אשר
יוכל לבא למכשול ועכים ספק הוא שמא ישחה נזיר יין יען

ותשובות

שמורגל בו דהא סחור סמור לכרמא לא תקרב אמרי׳ לנזיר
והיה אין חזקת כשרות לב׳־נ שלא יאכל אבמה״ח וא'כ כיון
שהוא ספק שמא ישתה יש עבימת לאו דלפני עור וכן
משמע מלא׳ש שכ׳ וז״ל חימא אמאי נקט כיס יין ואבמ׳הח
טפי מנבילה ומי׳ וי״ל דנקט טס יין לנזיר לפי שאיט נזהר
כ'כ מלשתות יין כי הורגל כל ימיו בשחיתו גס מאה הכל
שומין יין הלכך אפי׳ שואל נסתם לא ימן לו אולי ישכח
נזירותו וישתה אבל מותר להושיט נבילה בסתם וכו׳ עכ״ל
מדכחב שמא ישכח נזירותו ולא כתב שמא שכח נזימחו
כלשון חוס׳ משמע דעל ספק שמא ישכח יש לפני עול
כשיטת ישיי:
אמנם אין מזה לאי׳ דבנזיר עכ״ם הוא טחן מכשול לפניו
בזה שמושיט לו טס יין דהא מסתמא למשתי קאי
דהוא רק טס יין או אבמהיח שהוא דרכו לאטל מיד והלא
לא משכמת אופן שיהי׳ מוחל באכילה או בשחי׳ אבל ליחן
לאדם לחם שיש בידו ליטול ידיו ולאכול בהיתר אז הגם
שהוא עובר ואוכל בלי נט״י עכ׳ם בשעת נתינה הי׳ ספק
אולי יטול ידיו ולא יהי׳ הנתינה לאכול למס למכשול ובאמת
בחביות יין שאין הנתינה מורה למשתי אפשל באמת אין
כאן לפני עול דהא נתט לסחורה ועי׳ ביו״ד סי׳ קנ׳א סעי׳
א׳ וק׳ל:
וראה זח מצאתי בתוס׳ בדיה מניין שכתבו וזיל נראה
דה״ה בכל שאר איסורין אלא להכי נקט כיס יין
לנזיר משוס דמסתמא למשתי קבעי כיון דכ״ע שתי ממרא
ושמא שכח נזירותו עכ״ל מדלא קצרו בדבר לכתוב דשמא
שכח נזילותו ממילא אץ לסמוך על חזקת כשרות שלו שלא
ישחה דדילמא שכח שהוא נזיר ושמא רוצה לשתות מזה
נגלה דחוס' סברו דליכא לאו דלפני עור אלא אם חבירו
בודאי יכשל שיעשה איסור אבל אם יש ספק אס יבא
מנתינה הנ׳ל מכשול אז אפי׳ אס לבסוף נעשה מכשול
עכיס הוא לא נתן למכשול לכן הסכימו יעןדכ׳עשחו ממלא
והוא ג'כ תובע כיס יין אז מסתמא למשתי קבעי ונחשב
כאלו ודאי ישתה ויהיצמכשול לק עובר המושיט בלפני עור
ואח׳כ הסבירו איך אפשר שיהי׳ כודאי שישתה הגס שתבע
וכיע שוחי׳ הלא הוא נזיר ע״ז כתבו אתיל דלא יהי׳ ודאי
יען שיש לו חזקת כשרות אז אמרי׳ שמא שכח נזימתו אבל
עכ״פ בודאי ישתה ודוק וכן לאי׳ מסוף דבריהם וזיל ולפי
זה אסור להושיט למומרי׳ דבר איסור אעפיי שהיא שלהם
כי הדבר ידוע שיאכלהו עכיל משמע דיקא ימן שהוא ודאי
שיאכלוהו אז אסור להושיט להם ולמה לא כהנו כי חיישי׳
שיאכלו כשמע דאין לפני עור רק אם בודאי יבא לעולם
מכשול אבל אס יש ספק אם יהי׳ מכשול אז ליכא לפני עור
וק׳ל וכן משמע בעיז דף ט׳ו ע׳ב בתוק׳ בדיה רבה זבין
חמרא לישראל משוד והקשו בתוס׳ הא רבה השיב לריס
אשר תולה אימל לשחיטה זבין ותירצו וזיל דלא דמי דלעיל
ליכא למתלי כל כך בשחיטה דרובא לרדי' זבני עכ׳ל כיכר
דוקא אס יש רוב לאיסיי אז יש לפני עור אבל בספק ליכא
לאו דלפני עור:
ולולי דמסתפיכא אמרתי לחדש דבר מדאמרה התורה
לפני עור לא תתן מכשול משמע בפשטות דומי׳
דנותן אבן בדיך שיפול בו עור שהוא אס אין דרך לנטות
ימין או שמאל והיה הנותן לחבירו עצה שאינה הוגנת או
שמבירו עור בעימם עיי׳ בפי׳ הרמביס פרק ה׳ דשביעית
ומדאודיי' אינו עובר אלא דוקא אם יבא מכשול בודאי אבל

אפי׳ אס יש רוב שיהי׳ מכשול כיון שיש מיעוט שלא יהי׳ מכשול
איט עובר דעכיפ הוא לא נתן מכשול אבל מדרבק עובר
על לפני עור אפי׳ אם יש רגלים לדבר שיצמיח מכשול ואס
יש רוב להיתר אז סמכי׳ על חרובדלא יהי׳ מכשול או אפי׳
ליכא רוב דלא יהי׳ מכשול אבל עכ'פ הנותן הוא יכול
לחלוח בדבר היתר אז אפי׳ ממלה על מסצה יש לסקל דבל
האיסור
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שאלות

מחנה חיים סיטץ מ־ז בודו

האישור הוא דרבנן והברמן יטל למלוח שמחשבתו להיתר
ולא לאיסור למשל במ׳ק דף טו׳ב דמכה בנו הגדול עובר
על לאו לשני עור דשמא יבעט בו בנו וכן בקידושי׳ דף ל״ב
בקרע בגד בנו של זהב או בנדרים דף ס׳ב שמכר יער
לטמרי׳ כל הנן לפני עור הס רק מדרבנן דבכל הני ליכא
ודאי איסור אולי לא יבענו הבן או לא ימרוד בכבוד אביו
או הכומרים לא יעשו מן העץ פסל והגס שקרוב שיהי׳
עבירה אין כאן לאו דאורייתא כנלפע״ד:
ובנתי בספרן של ראשונים ומצאחי מרגליוח בריטב׳א
בע״ז דף ט״ו ע׳ב בדיה מי דמי ודל תמי׳ ני מילתא
מאי קאמר אדרבה נהי דהסם אין אדם מלווה על שביחח
בהמתו בשביעית איכא איסורא אחרינא והיינו איסורא דלפני
עור והכא קמור שהוא איסור שבגופו טפי מאיסורא דהכא
שאינו בגופו ומסתברא לי דהכי קאמר דהחס כיון דליכא
אלא לאו דלפני עור אין לאו דלפני עור אלא כשנוחני' לו
למי שיעשה עבירה ודאי ורבנן אסרו אפי׳ סתמא היכי שיש
רגלים לדבר לחוש שיעבור ט זה עבירה ועשו סתמו כפירושו
וכל היכי דאיבא למיתלי לקולא דלאו לעבירה בעי לה אוקמי
רבנן אדינא והתירוהו אבל הכא שהוא מוזהר מן התורה
על השביתה כ׳ה דאיכא חשש מלאכה חיישי׳ ואסרו רבנן
ולא תלי' לקולא וחיינו דאחמור רבנן מכירת אעו שכירות
שתחילת איסורו מה׳ת בבהמתו אבל מן הס׳ הוא שיש לו
לזהור שמירה מעולה בבהמתו שלא לעשות מלאכה אפילו
ע׳י אחרים אפי' כשנטלו ממנו למידי דהיתרא כמו שהוא
המוזהר על עצמו עכ״ל מדבריו הקדושי׳ אנו למדין (א) שאין
מדאוריי' לאו דלפני עור אלא אס מסכי' לאיש אשר יעשה
עבירה בוראי אבל אס יש רק רגלים לדבר שיעשה עבירה
אין כאן מדאוריי׳ לאו דלפני עור (ב) שהגם שמדאורייתא
אץ כאן לאו דלפנ׳ע אפי׳ בשיש רגלים לדבר שאיש רוצה
לעשות בו עבירה עכ׳ם מדרבנן יש איסור דלפנ״ע ביש רק
רגלים לדבר שחפץ לעשות בו עבירה שנחשב כאלו פי׳
בדבריו שחפץ לעשות ט עבירה (נ) הגס היכא דאיכא
רגלים לדבר עשו רבנן .לאו דלפני עור זה דוקא אס אין
לנותן מקום לתלות שצריך הדבר להיתר ולא לאיסור אבל
אס יש מקום לתלות בהיתר אז הגם שיש רגלים לדבר
שאיש הזה יעבור ט איסור בכל זאת המושיט אינו עובר
שתולה בהיתר ובכל לבי אודה ד' שזכיתי לזה משכלי תל״י:
ומצאתי עוד לריטב״א בדף כ״ב בד״ה חדא ועוד קאמר
באמצע הדיבור ח״ל חדא ועוד קאמר חדא
דלפני עור לכותי החשוד דלא ציית ולסתם כותי דציית ליכא
משוס לפנ׳יע דמעיקרא כשמכרנו לי סמכנו על חרוב דצייח
וכי לא ציית לט אונס ומי׳ איכא משום שנקראת על שמו
עכ׳ל הכוונה דעכ׳ם מדרבנן צריך דוקא רוב להיתר דאל׳־כ
יש לפנ״ע דרבנן אבל מדאוריי׳ אפי׳ אין כאן רוב להיתר
ליכא לפני עור ודו״ק [ועיי׳ בג״מ דף ע״ה דמלוה בלא עדי׳
עובר בלפנ׳ע היינו מדרבנן יש לפניע]:
היוצא מזה מיש״י ורא״ש משמע דיש לאו דלפני עור על
ספק אס יהי׳ עבירה אבל עכ״ם צריך דוקא להיו׳

שלא ימצא בדרך היתר כגון יין לנזיר ואבמה׳ח אבל בהושטת
לחם דיש ביד האיש לאכול בנט״י או במפה על ידיו דיש
כאן הושטה לאכול על לד היתר א'כ המושיט לו לא הושיט
לו איסור כלל רק הוא מחדש איקור באכילתו והוי כמו
בנדרים דף ס״ב יען דרוב עצים להסקה הגם שכומר’׳ עובדי׳
ע״ז בשלהבת ובאור עיי׳ ר״ן שם אעפ״ב תלי׳ להקל ה׳ה
בנידן שאלתינו דהוא אינו מכיר איש העובר אולי כטל ידיו
שחרית והתנה לאכול כל היום ונזהר בידי׳ עיי׳ סי׳ קס״ד
או דילמא רוצה לאכול פחות מכזית דלא ציץ נט״י עי׳ ט׳ז
בזח או דלמא הוא קונה ולא יאכל עד שיטול ידיו אפילו
לרש׳י אין כאן לפנ״ע ומכ׳ש לתוס' או לריטג׳א דמדאוריי׳
אין באן לפנ״ע רק אם יש רוב לאיסור או ודאי לאיסור

ותשובות עד

ומדרבנן כריך עכ’פ רגלים לדבי שרוצה לעשות עבירה א״ב
בעוברי׳ ושבי׳ שיש אופני היתר ואין כאן רגלים לדבר מותר
למכור להם לחם ואין כאן חשש לפני עור ובני ישראל יש
להם חזקת כשרות ולא צריך למוש על המיעוט שלא נודע
ונא ניכר לו כנלע׳ד ועיי׳ דוגמא לסברא הנ״ל במג׳א סימן
תרט״ז סק״ב הבדל בין נתינת מאכל לקטן ביוכ׳ם ובין
נתינת מאכל לקטן חוץ לסוכה יעו״ש היטב:
ועיינתי ברבינו יונה אשר ממנו יצא מרמ׳א בסי׳ קק׳ג
וראיתי שר׳י איירי אם א׳ רוצה להאכיל ליתן
לתוך פיו של חבירו אז אוסר ר״י אס איש אשר רוצח לאכול
לא נטל ידיו דאז בודאי יש לפנ״ע דהאנותן לתוך פיו אבל
בנידן דידן הוא במר שמותר למטר לכל עובר ושב וידין כל
אדם לכף זכות ככ׳ל בעזה׳י:
שוב מצאתי לאדמ׳ו הגאון בשערי חורה מ׳ב כלל מ״ב
פרט ד' שהביא דעת שלטי גבוריס וחב״ש דליכא
לפני עור רק בודאי מכשול ולא בספק ותב׳ש הוכיח כן
מחוס׳ בכורות דף כ״א ואדמ׳ו ז״ל הארץ שטדאי אם יש
מכשול ע״י רובא דעובר ג’כ על לפני עור דרונא מפני בכל
התורה כולה יעו׳ם שמחתי שזכיתי לעמוד על החקירה אבל
פלא בעיני על אדמ׳ו הגאון אשר הי׳ מרא דבקיאוח שלא
העיר על דעת רש׳י וסוס׳ וריטב׳א בע׳ז שהבאתי אבל קוף
הכל נשמע שגס דעת שלטי גבוריס וסיס׳ ותב׳ש קוברים
דאין לפני עור על הספק והוא סוף להיתר בנידן דידן וברוך
ד' אשר הנחני בדרך הצדק:
 fTOנשאלתי מאיש א׳ שהלוה לגיסו מאה
כסף בלי עדים ושנים חלפו ולא שילם לו
י
וכעת הוא רואה שדעת גיקו להכחיש בו וזכר מאמר חכז׳ל
המלוה למבירו בלא עדי׳ עובר על לפני עור לא תחן מכשול
ושאל אס ימחול לגיקו אח הלואה וינצל מעבירת לפני נטר
כי ע׳י הכחשת גיקו יעבור הוא על לאו דחוי”׳ של לפני
עור והלל לא יציל מאומה כי קרוב שגם אם ילך עם גיסו
בדינא ודיינא יכחיש ע״כ שאלת צורבא מדרבנן:
תשובה עצה זאת מצורף למעשה כי ירא וחרד על דבר
ד׳ למחול על הלואה כדי שלא יבא לעבירת לפני
נטר כמו שמבואר בב*מ דף ע׳ה ומופקק להלכה בח״מ סי'ע׳
סעי׳ א׳ וא*כ טוב למחול החוב כדי שלא יעטר על לאו וד׳
ישלם לאיש כפעלו:
אבל הדבר צריך החטננת אם מחילת החוב מהני לפטור
מלאו דלפני עוד דלשון הגמ׳ בנ’מ דאמרו מי שיש
לו מעות ומלוה אותן שלא בעדי׳ עובד משוס לפני עור לא
תחן מכשול פירש־׳י בד׳ה עובר וז״ל שעולה על רוט של
לוה לכפור עכ״ל מדלא פי׳ אס כפר אח'כ הלוה הוא
הכשילו משמע כיון שהלוה שלא בעדי׳ ועולה על רוח הלוה
לכפור הגס שבאמת לא כפר ושילם לבעליו עכ'פ הוא נתן
מכשול לפניו שעולה בדעת לוה לכפור דתורח אמרה לפני
עור לא חתן מכשול הגס שבאמת לא נכשל הנטר אעם’כ
הנותן אבן בדרך עובר על לא תחן וה״ה כיון שהלוה בלא
עדים שהי׳ יוכל הלוה לכפור אעפ׳י שלא כפר עבר על
הלאו וכן משמע ברש״י ע׳ז דף ו׳ מניין שלא יושיט מס יין
כ׳ רש״י וזיל שמא יבא לשתותו עכ״למשמע דמידהוא עובר
דשמא יבא לשתות אעם” ,שבאמת לא שחח הנזיר יין וכ’כ
הרא״ש שם שמא ישבח נזירותו עכ״ל משמע כיון שיוכל לבא
מכשול בנתינתו הוא עובר מיד נלאו דלפני עור וכן לפי׳
הלח’מ נפיג מה׳ מלוה דאין חשש שיכפור במזיד רק דילמא
ישכמאעפ״כמיד כשהלוה בלא עדי׳ נטבר על לפני נטר יען
דמשכחת מכשול ע״י שכמה כמו דעובר המושיט יין לנזיר יען
דמשכמת שכמה שלא יזמר שהוא נזיר ודו״ק:
וראי׳ לזה מדברי תוס׳ בב’מ דף י׳ ע״ב בד׳ה דאמר
לישראל וז׳ל וא׳ת אפי׳ אמר לכהן נמי וי״ל דכהן
מקרי בר חיובא הואיל ואם מקדשה לעצמו חייב אבל ישראל
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אע׳ג

שאלות ותשובות

סימן י״ז.
נ״ה ינש״ק אתרי קדושים תלש״א ורנקכורט ע״נ מוין.

שלום לתלמידי היקר הרב המופלג בתורה וביראה
מחמד נפשי כש״ת מו״ה יצחק אוגנא נ״י.

אויי כאן שום עצה אחרת רק שיעשה האיש שותפות
’ עם הנכרי על כל השנה ויתן לו חלק בריוח
אשר ירויח ומד ,שלא יכול לשנות את הפירמא אינו
מעכב אם יודיע בצירקולאר או על ידי ההאנדעלם־
רעניסטער שהנכרי נעשה שותפו ויעשה השותפות ע״י
"^נאטאר ובכתב השותפות ויכול לכתוב ולהתנות שלא
יהי׳ להנכרי כח ויד לעשות מסחר גדול כמו לקנות
סחורה וכדומה ומובן מעצמו שלא צריך לתת לו חלק
גדול יותר מטה שישלם לו בעד עבודתו יום אחד
^בשבוע .הן אמת שאגי לא התרתי ער היום רק אם
כתבו בהפירמא שיש שותף או לכל הפחות "אוגד
קאמפאגיע" אבל כבר התירו גדולי ישראל גם בלא זה.
על כן אינו מעכב בשעת הדחק אבל אם יוכל לשגות
הפירמא בודאי יעשה והש״י יתן לו ברכה מיוחדת על
—זה — ועל החלק אשר יתן אל הנכרי מן הריוח יוכל
לתת לו גאראנמיע שיעלה לכל הפחות לאותו השכר
אשר מבקש בעד יום אחד בשבוע על כל השנה —
ומרוב טרדות היום אקצר והנני מברכו בברכת שבת
וכל טוב כאות נפשו ונפש אוהבו

מרדכי האי הורורץ.
סימן י״ח.
א.
נ״ה כ״י תמוז תרס׳יא ורכקנורנו על כה׳ר מוין יע״א.

 .שלום וכל טוב לכבוד ידידי הרב המופלג בתורה
וביראה כש״ת מהו׳ עזרא הכהן מונק ג״י אב״ד דק״ק
עדת ישראל בעיר ברלין יע״א.

דבריו היקרים כענין היקר והנכבד כ״ה מר ..שי׳
לא השבתי עד אשר חקרתי ודרשתי אחר כל
הצדדים ועתה באתי להגיד לכבוד ירידי ג״י את דעתי.

כבר

אמרתי לידידי כי דברתי עם האחים  ..שניהם
כאחד טובים שיעשו את כל מה שיש לאל ידם

לעשות שישארו שערי החגות סגורים ומסוגרים אין

יוצא ואין בא ביום השבת כאשר היו בחיי אביהם
זצ״ל ומיום מותו עד היום והם באמת עשו כפי כחם
כקול גדול ובקול דממה דקה אבל לא עשו שום רושם
על אחי אביהם ועל שאר ראשי החנות ונמנו וגמרו
כולם למרות רות האחים  ....לחלל את השבת ויו״ט.
ועתה השאלה עומדת לפנינו אם מותר להאחים הנ״ל
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להיות מאותו היום שיחללו האחרים את השבת ואילך
בתוך ראשי החנות אם לא— .

כבוד

ידידי נ״י יודע כי הרב הגאון רבן של ישראל
מהו׳ יצחק אלחנן זצ״ל אב״ר דק״ק קאוונא
התיר להאיש הירא ושלם דף נ . .ט . .נ״י לעמוד
לראש בית המסחר אף שכל ראשי הבית היו אז יהודים
וחללו את השבת ויו״ט ויסוד ההיתר היה כי ראשי
הבית לא היו צריכין לממונו של ה׳ ג . .ט . .ולא
נקרא מסייע ידי עוברי עבירה משום דאפשר להם
באופן אחר ולא היו כתרי עברי דנהרא — ואף שאין
משיבין את הארי לאחר מותו ויראתי להרהר ח״ו על
צדיק יסוד עולם וגדול ופאר הדור ז״ל מכל מקום
לכאורה יש לתמוה על הפסק הנ״ל ,הא ראשי הבית
הנ״ל לא קבלו את הי מ ... .כי אם משום שידעו
שהוא בקי מאוד ומהיר במלאכתו וירעו שהוא יביא
את הבית למעלה ואולי רבים יעשו עמהם משא ומתן
על שם ה׳ ט ....הנ״ל ואם כן הוא ירבה ויוסיף את
כבוד הבית ונם ביום השבת ויו״ט כי יעשו משא ומתן
עם הבית הנ״ל אולי יעשו בבטחון עליו ואם כן הוא
מסייע ידי עוברי עבירה בשבת ויו״ט נם אם בעצמו
ישמור את השבת ויו״ט כהלכתו.

אבל

יש לומר שהגאון הנ״ל זי״ע פסק להתיר משום
ששמו של ה׳ מ ... .לא נכתב בפירטא
ושם הפירמא נשארה בישנה והיה לה שם מפואר
בעולמו של משא ומתן וכל הבטחון שהיה להסוחרים
על הבית היה מיוסד על הפירמא הישנה— .

אמנם

כל אלה ליכא למימר בענינגו שהרי הפירמא
של מ ... .היתה שומרת את השבת מיום
הוסרה וכל ראשי הפירמא הם בני משפחת ט. . ,
ואין זר אתם והי  . . .הוא אחד מראשי הבית
בברלין זה כמה שנים וכל העוסקים עם הבית שם
יכירו וידעו שהוא עומד בראש ונאמן הוא להם ובוטחים
בו ואם בן בלי ספק נם אם הוא בעצמו ישמור את
השבת כהלכתו הם עושים את עסקם בבטחונם בו
ואם כן אין לך מסייע נדול מזה .לכן לדעתי אין להתיר
לה׳  . .נ״י להשאר בראש הבית אחר אשר יפתחו
שעריו בשבת ויו״ט וגם את שם אביו הצדיק ז״ל
שהוא שם הפירמא מיום הוסרה צריך לטול מן הפירמא
לא בלבד בשביל כבודו של אותו צדיק אלא גם משום
ששם זה המכובד בעיני מוקירי הבית הוא מסייע לכל
העסקים שיעשו כאשר אמרתי.

ועתה

נבאר אם מותר לה׳  . .ולאחיו ה׳ . .
ולאמו הצדקת להניח את מעותיהם בחבית
כמו שעשו עד היום וליקח מהריוח חלק נדול כמו
שקבלו עד עתה שהוא יותר ממה שקבלו אחרים
אם יתנו את מעותיהם להבית הנ״ל דלכאורה אין
לאסור טדינא משום מסייע ידי עוברי עבירה דהם
יכולים לעשות טסחריהם גם בלי מעות האחים הנ״ל
ויכולים לקבל מעות כאשר לבם חפץ בזול יותר מטה

מטה לוי ־ ב (או״ח) הורוויץ ,מרדכי בן יוסף חיים הלוי עמוד מס 22הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

שאלות ותשובות
שנותנים לאחים הנ״ל והלכך לא הוי כתרי עברי דנהרא
כמו שאמרו בגט׳ ע" ז דף ו׳ ע״א וע״ב דאיכעיא להו
משום הרווחה או טשום לפני עור לא תתן מכשול
למאי נ״ם דאית ליה בהמה לדידיה ופריך וכי אית
ליה לא עבר משום לפני עור והתניא אמר ח נתן
מנין שלא יושיט אדם כום יין לנזיר ואבר מן החי
לכן נח ת״ל ולפני עור לא תתן מכשול והא הכא בי
לא יהבינן ליה שקלי איהו וכו׳ הכא במאי עסקינן
דקאי אתרי עברי נהרא דיקא נטי דקתני לא יושיט
ולא קתני לא יתן ש״ם וכוי .ובאמת פסק הרא״ש ריש
מם׳ ע״ז דאינו אסור רק בקאי אתרי עברי דנהרא.

אבל

הרא״ש בעצמו תמה על זה בריש מם׳ שבת
גבי בעל הבית ועני דהאיך יהא מותר לסייע
ידי עוברי עבירה אם אפשר להם לעבור בלא זה דהא
אפילו קטן אוכל נבלות ב״ד מצווין להפרישו והרמ״א
עשה מזה שתי ריעות והש״ך ז״ל סימן קנ״א כתב
לחלק בין נכרי וישראל מומר לישראל דנבי ישראל
אין לחלק בין תרי עברי דנהרא לסתמא ראם לא כן
יהי׳ דברי הרא״ש סותרים להדדי ואם נעיין במקור
הדבר ובראשונים נראה שהש״ך הנ״ל והטג״א בסימן
שמ״ח שהחמירו בכל עגין כוונו לאחת והם בררו הדבר
על דרכם שאין לחלק רק בנכרי ומומר ואנחנו נלך
על דרכט ונמצא שאין לחלק בשום ענין ואפילו בנכרי
ומומר .דהנה הרמב״ם לא הביא הך חילוק בין תר/
^ףידנד^ו־־או ־לא ומדלא הביאו ־־בודאי ~לא
ס״ל לחלק אלא דלכאורה אין ראיה דהא הרמב״ם
לא הביא כל עיקר הך דר׳ נתן דלא יושיט כום יין
לנזיר ואבר מן החי לבן נח וכבר הרנישו בזה
המפרשים .אמנם לפי ענ״ד ביק דלא ס״ל לחלק בין
דקאי אתרי עברי דנהרא או לא לא היה צריך להביא
את הרין דלא יושיט כום יין לנזיר ובו׳ דכבר פסק
בשני מקומות בפירוש דאסור לסייע ידי עוברי עבירה.
האחד הוא בפ״י מה׳ מעשר ה׳ י״נ דכתב שם רופא
חבר שהיה מאכיל לחולה עם הארץ מפירות עם הארץ
נותן לתוך ידו אבל לא לתוך פיו ואם היה הרמאי
של רופא אפילו לתוך ידו לא יתן וכן אם יודע שהיא
טבל ודאי אפילו לתוך ידו אסור עכ״ל הרי דאסור
באיסור ודאי לתת לתוך ידו ומהיכא תיתא דיהא מותר
להושיט כוס יין לנזיר ואבר מן החי לבן נח.

והשני

והוא העיקר בפי״ב מה׳ רוצח דבתב שם
כל שאסור למכור לנכרי אסור למכור לישראל
שהוא לסטים מפני שנמצא מחזיק יד עוברי עבירה
ומכשילו .וכן כל המכשיל עור בדבר והשיאו עצה

שאינה הוגנת או שחיזק ידי עוברי עבירה שהוא עור
ואינו רואה דרך האמת מפני תאות לבו הרי זה עובר
בלא תעשה שנאמר ולפני עור לא תתן מכשול עכ״ל.

ומעתה

דחזיגן שמפורש יצא מפיו עיקר הדין דמחזיק
ידי עוברי עבירה עובר בלפני עור לא חתן
מכשול ולא הזכיר שום חילוק בין אפשר לעובר לעבור
באופן אחר או לא ש״מ דלא פסק כדברי הגמרא

בע״ז דף ו׳ ע״ב דאיירי דוקא דקאי אתרי עברי דנהרא.
ולכאורה קשה דבשלמא מה דקאמרו בננו דאיידי
דוקא כדקאי אתרי עברי דגהרא יש לומר שלא אמרו
רק דרך דחויא בעלמא לתרץ הקושיא מהא דתניא
ר׳ נתן אומר מנין שלא יושיט וכו׳ אבל הרי בנם׳
הביאו ראיה דלא איירי רק בקאי אתרי עברי נהרא
מהא דתניא לא יושיט ולא קתני לא יתן והאיך יתרץ
הרמב״ם הך דיוקא — ועוד קשה על איזה יסוד וטעם
בנה הרטב״ם את דעתו שאין חילוק בין תרי עברי
דנהרא או לא דהא לכאורה טעם נכון וסברה נכונה
לחלק אם העובר לא היה יכול לעבור אם לא היה
מחזיקו דאז בודאי חמור יותר.

אמנם

לענ״ד אהך דיוקא דנט׳ דקתני לא יושיט
ולא קתני לא יתן קשה מאוד מתוספתא דמאי
פ״ב דאיתא שם בזה הלשון היה נדור מן הככר ואמר
לו תן לי ואכלנו וט׳ לא יתן שאין טאכילין את האדם
דבר שאסור לו כיוצא בו לא יושיט אדם מם יין לנזיר
ואבר מן החי לבבי נח שאין טאכילין את האדם דבר
האסור לו עכ״ל הרי שבתוספתא בפירוש איתא גבי
נדור מן הככר וט׳ לא יתן וכתבה כיוצא בו לא יושיט
וטי וחזינן שבאמת אין חילוק בין לא יתן ללא יושיט —
ור׳ נתן בודאי אהך תוספתא כיון באמה מנין שלא
יושיט מם יין לנזיר ואבר מן החי לבן נח והוא ראה
וידע את לשון הברייתא ולא עלה על דעתו לדייק
דוקא שלא יושיט דהרי הברייתא נקמה גם כן לא יתן
ואמרה כיוצא בו לא יושיט הלכך הוא בעצמו בודאי
אמר ת״ל לפני עור לא חתן מכשול נם בלא תרי
עברי נהרא — אלא בעל האיבעיא להו רצה לתרץ
כן הקושיא שהקשו עליו מהא דתניא ר׳ נתן אומר על
דרך דחויא בעלמא ולכן הוא כעין סוגיות חלוקות בזה
אם לא יתן או דוקא לא יושיט .ולדעתי יש לומר על
דרך כלל דכל היכא דאמרו בנם׳ הבא במאי עסקינן
יש לומר שהאמורא ידע בקבלה מרבו דהכא במאי
עסקינן או שלא היה לו שום קבלה מרבו ורק מכח
הקושיא שהקשו עליהם אמרו כן על כן מבקשים ראיה
לדבריהם ואמרו דיקא נטי .ואם הראיה אינה מיוסדת
ממילא לא צריכין לפסוק הך הכא במאי עסקינן ואם
כן שיטת הרמב״ם מיושבת עד הקושיא הנ״ל דהך
הכא במאי עסקינן לא נאמר רק לדחות קושית הנמי
והא דאמרו דיקא נמי אינו מוכיח כיון דבתוספתא שהיא
מקור הברייתא שר׳ נתן קאי עלה נאמר בפירוש לא
יתן ולא יושיט ואין חילוק .ועוד יש לנו ראיה מפורשת
מגמרי שאין לחלק והוא מגמרא ע״ז דף נ״ה ע״ב
דבמשנה שם איתא דורכין עם העובד מכבים בנת
אבל לא בוצרין עטו וכר ואמרו שם בנמרא דתניא
בראשונה היו אומרים אין בוצרין עם העובד טכבים
בנת שאסור לגרום טומאה לחולין שבא״י ואין דורכין
עם ישראל שעושה פירותיו בטומאה שאסור לסייע ידי
עוברי עבירה בלי שום חילוק בין דקאי אתרי דגהרא
או לא ואדרבה התם בודאי אסור אפילו אם היה
הישראל יטל לעשות לבדו דמ״ש .ואם  pיש לנו
ראיה מפורשת מגט׳ שאין לחלק .וטון שהכא ממתגיתין
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שאלות ותשובות
ונטי טובח שאין לחלק בין קאי אתרי עברי דנמרא
או לא צריך עיון האיך אטרו לעיל דף ו׳ הבא במאי
עסקינן אלא ודאי שבעל האיבעיא להו לא אמר רק
לרחויא בעלטא ודיקא נטי דקאמר לא מדויק הלכך
פסק הרמב״ם כסתם גט׳ בפירוש הטתניתין הנ״ל שאין
לחלק בין דקאי אתרי עברי דנהרא או לא.

0

שראינו שאין שום קושיא על הרמב״ם ואדרבה
ראיה מפורשת מנט׳ לדעתו נראה שדעתו ודינו
מיוסדין על אדני האטת גס טבח הסברא דלשון הספרא
על ולפני עור לא תתן מכשול :לפני סוטא בדבר.
היה נוטל טטך עצה אל תתן לו עצה שאינה הוגנת
לו וכן דרשו חכמז״ל במוכר שדה ובו• ואל דברים
האלה כיוון הרמב״ם בכתבו בפי״ב מה׳ רוצח ובן כל
המבשיל עור בדבר והשיאו עצה שאינה הוננת לו או
שחיזק ידי עוברי עבירה שהוא עור ואינו רואה דרך
האטת מפני תאות לבו הרי זה עובר בלא תעשה
שנאמר ולפני עור לא תתן מכשול עכ״ל ובספר החינוך
אחר שהביא את דברי הספרא הנ״ל כתב שורש הטצוה
ידוע כי תיקון העולם וישובו הוא להדריך בגי אדם
ולתת להם בכל מעשיהם עצה טובה עכ״ל.

ובדברים

האלה אנו מכירים כוונת הקדמונים לפרש
יסוד הפירוש שפרשו חכמינו ז״ל דהך לפגי עור
לא תתן מכשול קאי נטי אמסייע ידי עוברי עבירה
ועל כרחך אתה אומר שעור זה היינו עור בדעת ודרך
זה הוא דרך החיים ודרך התורה ואם ראית אדם הולך
בלא דעת ובלא יראה ובלא תורה דע שאתה מצווה
להדריכו ולהשיבו על הדרך הנכון ואי אחה רשאי
להכשילו ולתת לו עצה שאינה הוגנת שעל ידה אדרבה
אתה מחזיקו לילך בדרך שהלך גם מכאן ולהבא וזה
שכתב החינוך סימן רל״ב וזה הלאו כולל כמו כן מי
שיעזור עובר עבירה שהוא מביא אותו שיתפתה בזולת
זה לעבור פעמים אחרות עוד עכ״ל .וזה שכתב הרא״ש
ריש שבת שמדמה את הענין בהך דקטן אוכל נבלות
שב״ד מצווין להפרישו וזו דעת הריטב״א ע״ז דף ף
שכתב דהא דתרי עברי נהרא דוקא בסתם אבל ביודע
שרוצה לעשות איסור אפילו מסייע אסור דכל ישראל
ערבים זה בזה וגם איכא מצות תוכחת וכ״ש שאסור
לסייע עכ״ל .ובזה אנו מבעים את דעת הרא״ש כמו
שהבין הש״ך ז״ל את טוגתו דזה דוקא בישראל מה
מאין כן בישראל מומר ונכרי שהם לא יהיו שומעים
בתוכחותינו שפיר יש להקל בדלא קאי אתרי עברי
דנהרא אמנם לדעת הרמב״ם אפילו בעכו״ם וישראל
מומר אסור אפילו בלא קאי אתרי עברי דנהרא משום
שאף שאין מצות תוכחה עלינו מכל מקום אסור לפתות
את העובר לעבור עבירה ולתת לו עצה לעבור את
פי ה* ובזה שמחזיקו הוא עושה אותו עור עוד יותר

ויאמר בלבו שמחזיקו הוא מרוצה ומסכים לדבריו
ולמעשיו המכוערים .וכיון שראה הרמב׳ים שעל פי
דברי חכמינו ז״ל ברור כשמש שכוונת תורתנו הקדושה
היא כאשר בררנו ודברי הגמרא ע״ז דף ר אינם
להלכה וכדמוכח מע״ז דף נ״ה פסק את הדין שאסור

להחזיק ידי עוברי עבירה בלי שום חילוק .ובל הדברים
והסברות שאמרו קדמוני הפוסקים הרמב״ם והחינוך
והרא״ש ריש גט׳ שבת והריטב״א ע״ז מצאתי מפורש
בדברי רש״י ז״ל בע״ז נ״ה ע״ב ד״ה וישראל וזה
לשונו :ישראל העושה פירותיו בטומאה עובר עבירה
הוא שהרי נצטוה על כך הלכך אפילו דורכין נמי אסור
שדריכתן בעבירה בגת טמאה ודריכתן היא עיקר טומאתן
וכו׳ ואסור לסייע ידי עוברי עבירה אלא פורשין מהן
כדי שלא ירגיל בכך עכ״ל ומוכח דנבי דבר שנכרי
מצווה עליו אסור לסייע אותו בלי שום חילוק אפילו
בלא קאי אתרי עברי דנהרא וקשה מגט׳ דלעיל דף
ו׳ אלא ודאי שסוגיות חלוקות הן ופשוט דפסקינן
כהגט׳ דף נ״ה דהא פה סתם הגט׳ פירשה כך דברי
מתניתין.

ומעתה

אני אומר דבשלמא כשיבא איש לשאול
אם מותר לתת את כספו ולהיות נוטל חלק
בתוך ראשי הבית שמחללין בו את השבת לדעתי אין
להתיר ביון דבזה שנותן מעותיו בתוך מעות החנות
אשר שעריו נפתחו בשבת הוא נותן הסכמה לחילול
שבת ולא בלבד שאינו מוכיח אותם אדרבה הוא
כמפתה כמו שכתב החינוך מה שאין כן בנידון דידן
ששני האחים נמנו ונמרו שלא יקרא שם אביהם על
הבית שטחללין בו את השבת וה׳ ......................
השליך את כבודו להיות מראשי הבית ארצה וכמה
דברים דבר וכמה מעשים עשה להוכיחם על פניהם
בזה ליכא שום חשש שיהיו סוברים שהם מסכימים
למעשיהם הלכך לעג״ד מותר להם להשאיר את מעותיהם
כמו שעשו עד עתה רק שלא יוסיפו עתה ולא יתנו
מעות יותר על .הטעות שהיה להם עד עתה אבל אותן
המעות שהיו נותנים כבר מותר להם להניח ומותר
להם ליקח מן הריוח אותו החלק שקבלו עד עתה
ואדרבה אם באסור עליהם ליקח להם אותו החלק מן
הריוח אשר קבלו עד היוסאזעי״ז נתן שכר למדזללי
שבת ויו״ט ויהיה החוטא נשכר ואם ידעו אחרים יעשו
גם הם כן וחם ושלום יהיה לכל השותפים הרוצים
להפטר משותף הירא את השם דרך חדשה להוציאו
על ידי שיחללו את השבת ונמצא שעל ידי חומרא
שאינה מיוסדת בדין שם שמים ח״ו מתחלל .כן בראה
לענ״ד להלכה ולמעשה.
והנני בדרישת שלום ידידי ג״י אוהבו ומוקירו

מרדכי הלי הורוויץ.
ב.
נ״ה •ום י' עש״ק כ״ב אליל תרס״א.

למעלת כבוד ידיר נפשי ולבבי הרב הגאון הגדול
המפורסם החריף ובקי בכל חדרי תורה מוהר״ר מרדכי
שי׳ ד״ר הורוויץ הגאב״ד בק״ק םםד״מ יע״א ברכה
ושלום וחיים עד העולם.
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18
עיינתי

בדברי כבוד גאונו שי׳ והנה כבר הערתי
בבית מעכתר״ה שי׳ כי משנה מפורשת היא
בנימין דף מ״א אבל וכר לפי שאין מחזיקין ידי עוברי
עבירה וביותר דברי הגט׳ שם דף ס״ב.

והנראה

לי בנוגע לדברי התוספתא הנני מרשה
לעצמי להציע לפני כבוד גאונו.

דהנה

כבר כתב שם הר״ן ז״ל במם׳ ע״ז ח״ל" :דיקא
נטי דקתני לא יושיט בלשון הושמו » משמע
שהוא אינו יכול לנטלו ומיהו משמע דהני טילי לענין
איסודא דאורייתא אבל מכל מקום מדרבנן טיהא אסור
שהרי מחויב הוא להפרישו מאיסור והאץ יסייע ידי
עוברי עבירה" עכ״ל וכוונתו פשוטה לאיסור האמור
בגיטין שם .ועל כן בתוספתא שלא הוזכר כלל לפני
עור לא תתן מכשול ורק אין מאכילין לו לאדם דבר
האסור לו וענין איסור לסייע ידי עוברי עבירה באמת
בא גם לשון תן לי לפי שגם זה אסור.

ובגט'

בע״ז לא הובאה התוספתא כלל לפי שאינה
ענין לדברי הגט׳ שם שידובר מלפני עור.

ולדעתי

להיפך דבסיפא דתוספתא נפל ט״ס ותחת
כיוצא בו לא יושיט ישראל וכו׳ צ״ל לא יתן
ישראל כמו שהם כל דברי התוספתא לפני זה בלשון
תן לי לפי שלא הוזכר כאן לפני עור כלל.

וכתבו

בתוספתא לא יושיט מפני שתקנו על פי
הגט׳ שכן הוא בלשונו של ח נתן אבל טעות
היא ודברי ר׳ נתן ודברי התוספתא הגם שני עניגים,
דברי ף נתן הם דוקא בתרי עברי דנהרא מפני שהוא
מדבר מאיסור לפגי עור.

והתוספתא

שם כולה היא רק באיסור של אין
מחזיקין ידי עוברי עבירה ,ובזה יש לי דרך מרווח
ליישב השמטת הרטב״ם על פי שיטת הרמב״ם בכל
כיוצא בזה אבל מפני שיאריכו הדברים אין רצוני
להטריח את כבור גאונו שי׳ אחרי שהעיקר בזה הוא
ענין דברי הגט׳ ודברי התוספתא.
והנני ידידו אוהבו מכבדו ומוקירו כמעלת רום ערכו

יצחק אייזיק תלוי
ואומר ברכה ושלום לבנו ידיד נאמן ואהוב הרב הנכבד
טוהר״י ד״ר הורוויץ ג״י.

ג.
ליס.

ברכה ושלום לכבוד ידידי הרב הגאון הנדול
החוקר הנפלא כש״ת מהר יצחק הלוי ג״י מחבר הספר
היקר דורות הראשונים.
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הן אמת שה״ג שפיר קאמר דהמתניתק בגיטין הביאה
הדין דאין מחזיקין ידי עוברי עבירה אבל גם
מה שאמרתי אני שמטתגיתין לא קשה אנמי דיש לומר
דבאמת במתניתין לא איירי רק בתרי עברי דגהרא
טשא״כ בגט׳ ע״ז ג״ה ע״ב דקאמרו דאין מסייעין ידי
עוברי עבירה קשה דאמורא צריך לפרש דבריו ומדלא
מחלקינן ש״מ דאפילו בלא קאי אתרי עברי דנהרא
אסור ומה שהביא טהר" ן לחלק בין מסייע למחזיק
ידי עוברי עבירה הנה לדעתי אין לחלק בזה כלל דהר״ן
והרא״ש ריש מס׳ שבת לא כוונו לחלק רק בין דאורייתא
לדרבנן ואני הארכתי בדבריהם בתשובתי אשרהזכרתיה
לה״ג נ״י אבל בין מחזיק למסייע אין חילוק ורש״י שם
בנימין מפרש הא דמתניתין בלשון מסייע והרמב״ם הביא
הדין בלשון מחזיקין ואינו חולק בין תרי עברי דגהרא או
לא ולדעתי האמת כמו שאמרתי שבגט׳ ע״ז נ״ה פסקו
כהתוספתא ולא חלקו בין יושיט ויתן אלא בעל האיבעיא
בע״ז דף ר סובר דמדר׳ נתן נקט טנק שלא יושיט
כוס יין לנזיר ואבר מן החי לבן נח ולא נקט הדברים
הראשונים שהביאה שם התוספתא ש״ם דדוקא יושיט
קאמר שהוא משום לפני עור והיינו משום דקאי אתרי
עברי דגהרא משא״ב הנם׳ בדף נ״ה דסברי דד נתן
אכולהו קאי ולא יושיט לאו דוקא והרמב״ם פסק כסתם
גט׳ פה משום דלסברתו ולטעמו מדויק הכל כמו שאמרתי
לה״ג ג״י וכמו שהארכתי בתשובתי — והא דכתב ה״ג נ״י
שבתוספתא תלמיד טועה שינה את הלשון משום הך
דד נתן הוא דוחק נדול דאם כן היה לו גם לשנות
ולהתחיל בכוס יין לנזיר והתוספתא התחילה בלא יושיט
אבר מן החי לבן נח ולדעתי שפיר שד נתן ובעל
האיבעיא ידעו וראו את התוספתא כהוייתה וצורתה ובזה
נחלקו הסוגיות אם ר נתן דוקא אלא יושיט או אכל
הגי שהביאה התוספתא קאמר שהם משום לפני עור
לא תתן מכשול— .

ואסיים

במה שאמרתי היום בשיעור דיומא שאמרו
בגם׳ בר״ה כ״ט :ובסוכה ט״ג .ובטגלה ד בהך
דרבה דשמא יעבירנו ד אמות בר״ה והיינו טעמא
דשופר ודלולב ודמגלה — דהנה בירושלמי ליתא הך
דרכה ובשופר איתא שם בהדיא דטעמא מדיגא ולא
מגזירה דרבה וכן בלולב ויש לומר דבבבלי אמרו כן
לדייק דלא כהירושלטי והיינו טעמא דשופר והיינו טעמא
דלולב ונבי מגלה ליתא בירושלמי הטעם והיינו יכולים
לומר דטעמא דרבה הוא רק במגלה הלכך אמרו שם
במגלה שלא בלבד במגלה הטעם כן כי אם נם בשופר
ובלולב וכיץ דקאמרו כן במגלה אמרו נם בר ׳ה ובסוכה
והיינו טעמא ודו״ק.

והנני חותם בברכת כתיבה וחתימה טובה ויזכהו
הש״י להוציא את מפריו היקרים מפז ומפגינים לזכות
את הרבים .ידית ומוקירו בלבו וגפשו

מרדכי הלי הורוויץ.
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שאלות

ד.
לבאר שיטת הרתב״ם הנ״ל לפע"ד עוד  fלהביא ראיה למה
שכתב אדמו״ר זצ״ל דסנה כתבו המפרשים דמה שבתה

שם הרמב״ם דייה מפא מבר וכו׳ מקורו הוא בירושלמי פ״4
דמסכת דמאי וכבר העיר מראה הפנים שהרמב״ם השמיש סיפא
דימשלמי וזו לשונו אבל בבן נמ וכוי אם היה אבר מן היד
אפילו משל מולה אסור שלא יבא לידי תקלה ע״כ .וכעל מראה

הפנים רצה לפרש דדעי סן סיפא להך דמוקי הגמרא דע״ז
כתרי עברי דנהרא דאי לא יהיב לים ,המולה לא שקיל וסיים
דבריו בזה הלשון וכעת לא מצאתי על שהשמיש הרעלים כל
זה ממבורו עכ״ 3אמנם לפע״ד איפכא מסתברא שהירושלמי
כסיפא ג״כ אינוממלק בין תרי עברי דנהרא דהנה למב המולים

יש להם כת ויכולת ליקת לעצמם גם בלעדי הרופא מס שצריך
להם ואץ ספק שהירושלמי לא איירי דוקא בתולה שמקיף ליס
עלמא ואת״ל בכס״ג אולי יש שם אתרים שיתנו אוכל להמולה
ועוד אי אמריק כן אז היינו מוכרמים לומר שכל הני גווני

־שהביא הירושלמי שם נשם ל ’ומבן דוקא בתרי עברי דנהרא
עסקינן שכולם מדברים לק נין מפא למולה .ואם נתנה להאמר
ק בודאי היתס תמיסת המראה הפנים מסולקת דהני שהביא
הימב״ם מרישא דמיירי גם כן בתרי עברי דנהרא משום הכי
שביק לסיפא דאגוו כי מכלא למשוב וליזל .אבל אי אפשר לומר

ותשובות

!9

אסור אם היה אבר מן סיף בק נא .ואם כן אין להתפלא
כלל כי השמיע הרמב״ם הסיפא דהירושלמי שבאמת לא הגיד
לו שום דבר שלא היה בכלל ברישא .ומהא דמסיים הימב׳ים פה
דבמו בסימן זה מההוא דאם ידע שהוא טבל ודאי וכזי אנו
רואים להדיא שגם הירושלמי הזה סיס לו למקור ברור שלא
למלק בין מסייע למיזזיק ידי עוברי עבירה ובין דקאי אתרי עבמ
דבהרא או לא .ובהא שהעלה אדמו׳יר זצ״ל מסולקות ג״כ כל

הקושיות שהקשו ממשנה ע״ז י״ג :אלו דבמם אסומם למכור
ומהגמרא שם ועתוספות שם י״ד :ד״ס עקום ומכמה דוכתא
אמריתי דלכאורס עכל הכי משמע דלפני עור לא שייך דוקא

דקאי בתרי עברי דנהרא ועיין מה שהאריך בזה הברית משה פירוש
על הסמ׳יג מהרב הג' מהור״ר משה מיים ווייס ב״י מקליינ-
ווארדיין עיין שם מ"א מל״ת קס׳ית .זעה שהביא בשם שו״ת
מוות יאיר דלפני עזר שייך ג״כ אי לית ליה בהמה לדידיה
אבל יכול לקנות מאמרים וכתב המוות יאיר שמילא דיליה מהא
שאמרה הגמרא מאי נ״מ דאית ליה בהמה לדידיה ויפה העיר
שס הברית עשה שלא ערוומינן בזה מידי מאמר שמסיק הש״ס שם
שקאי דוקא בתרי עברי דנהרא .ולענין מה שכתב אדמו״ר זצ״ל
בסוף מכתבו להרב הגי מהור״ר יצמק אייזיק הלוי ז״ל אזכיר
אגב גררא שהכ״י ערפורט שהוציא לאור עולם הרב המכס ד״ר
צוקקערמאנדעל ז״ל הביא הסדר כמו נוסמ הגמרא כוס יין לנזיר
בראשונה ואמ״כ אבר מן המי לק נע וקרוב לודאי שהסופר
שנה פה לשון התוספתא שמצא הוא בעצמו ושהיא גיסת כל
הדפוסים שלנו וכי'י וויען על פי נוסת הגמרא אבל גרסא
דלא יושיט היא בלי ספק הגרסא הישנה וכן נמצא בכל הדפוסים
ובכל כ״י.

ק דמדממלק הירושלמי ק נותן לתוך ידו לנותן לתון פיו
הרי נראה בעליל שלא בתרי עברי דנהרא קאי דאי תיירי
בכהי׳ג מה ל* לתוך ידו מס לי לתוך פיו ומדהתיר הימשלמי
כדמאי ליתן למון ידו אבל אסי ליתן־ לתון פיו הרי ימינן
דסמולס עצמו יכול ליקת האוכל בלי סיוע הרופא דאי לאו
סכי כל ההיתר אין בו פעם ומעש וכעין זה מימיי בבבת

ולאחר כתבי זאת ראיתי מס שהביא מורי ורבי הגאוך

הוודאי גם  pבלי סיופת הרופא ושיש לאל יד המולה לימן
המאכל בעצמו לתוך פיו לק דבאוק זה הממירו עוד יותר

דוד צבי האפפמאכן ז״ל בישורון ירמון לתורה ולעניני
היהדות בתוך מדושיו שיצאו לאור בשנת תל׳פ מוברת ב׳ אות

דאף גרמא מזקין גם ק אסור .ומדהימשלעי תפס פה לשון
אינו מק לתוך פיו וכו׳ ולא לשון ואיבו מושיע ואמר שלשון

י״ב ושם מתק רדצ״ס הקושיא שהקשה א״א זצ׳יל מהתוספתא
דדמאי על הגמרא דע״ו באופן אמר ומה שנדפס שם מלק הוא
מתשובה ארוכה שכתב בענין הנ״ל דאף את פיו שאלו ובפרט משום
שאותה פירמא היתה לה ממלקה גס בברלין והגאון רדצ״ס
ראה תשובת א״א ומערער על פירושו ועתה תשובת רדצ״ה
כתובה היא בספר מלמד להועיל מ"א ס' ל״ד ומאמי שא׳יא
ז״ל לא ראה מעולם מס שכתב בזה הגאון הנ״ל אוסיף להציע

זה המובא במשא שיין כאן גם אסיפא ועדהסיפא לא אמר
אלא אם היה אבר מן המי אפילו משל תולה אסור והיינו
ליל אסור ליק עכל זה ראיה ברורה להרמב״ם דלא
ממלקינן פה לא במשא ולא בסיפא בין דקאי אתרי עברי
דנהרא או לא .אבל א״א לפרש גם הימשלעי כמו שרצה לתלק
סרב הגאון מהוליר •צמק אייויק הלוי וצ״ל ולשני” תמצא
דמיקא ולהגיה לשון התיספתא ולהביא עוד ראיה מדשה לשיטתו
מהימשלמי מהא דהימשלמי אינו מביא לשון לא יושיע לו דבא

ולאס עם ®סיים תלמודא דיא״י בזה הלשץ שלא יבא לידי תקלה
ע״ב והיינו שלא יבא לידי מכשול וליל שלא יבא המסייע לעבור
על לאו דלפני עיי לא תתן מכשול .ולפי זה אין ספק
דמה שהביא סש״ס דע״ז בשם ל נתן היא היא סתיספתא
דדמאי כצייתה וכהייתה ועתה עצינו עד נאמן לסברת אדמו״ר
זצ״ל מסא דפנא כיוצא בו לא יושיט והוא מעיד לנו ממדש
שלפי פשט פשוט לשון לא •ושיט לו לאו דווקא נאמר .וא״כ
בדין ובצדק השמיט הרמכ״ם סיף מרי הירושלמי.
להוסיף דסטעם שלא יבא ליד• תקלה שייןגם כהני

ועוד יש

גווני

שהביא הרעלים ובפרט בהא דבודאי אפילו לתוך ידו אסור
משל מולה ורק כיק שהסיפא התמיל אבל בבן נת אפילו
מדאי מותר משל מולהורק משל ריפא אסור והיינו דלא כבבת
המשא נתן טעם לשבת לדבמהס למה אפילו משל תולה

ל

פה מה שהערתי ביימון סכ״ל בשנת תרפ״א מוברת ו׳ ביעי מייז
של הגאון דצ״ס להראות כי כנים דברי א״א וגם שם הבאתי
לבית הדפיס כל מה שהארכתי פה וזו היא ההערה שהערתי
שם" :ובממ״ב לפע״ד לפירושו קשה האיך כתבה התוספתא לשון

כיוצא בו כיון דהרישא והסיפא כבי אופנים אינם דומין זה
לזה דהרישא עיילי לפי פירושו דתבע ליה בפירוש ולא קאי אתרי
עברי דנהרא והסיפא להיפוך .דאפילו אם לא היו נפרדות הבי
בבות רק בדבר אמד דהרישא מיירי דלא קאי אתרי עברי דנהרא
והסיפא בתרי עברי דנהרא גם ביה לא הים שייך לזמר כיוצא
בו כיון דלא ראי זה כראי וס על אמת כמה וכמה אשר הסיפא
מיןנ4ד להרישא מקצה אל קצה ועוד קשה לפי דברי
ענ״ל לומר שהלשין לא יושיט תיירי דוקא שלא תבע ליה בפירוש
ואיפכא מסתברא וכל יק שאין לנו ראיה ברורה שהלשון יושיט
משמע דוקא שלא תבע ליה בפירוש מהלשון כיוצא בו נראם
בהדיא כי נא זה ולמד על זה".

סנ״ל
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שאלות ותשובות

אוסרים אם כן גם אם יעלה על דעתנו להצריך פה
ששים הרי בג״ד הוי מין במינו וסגי ברוב טן התורה
ולא צריכין ששים אלא מדרבנן ובאיסור דרבנן כבר
הסכימו הפוסקים דטותר לעשות סחורה ומאיסורין אין
 טבטלין זה את זה לא שייך לדבר פה כמובן.ועוד והוא העיקר דגם אם לא במל חלב חזיר בחלב
בהמה מהורה החי כבר כתב הנב״י מ״ב סי׳ ם״ב
שנשאל על הני שקונים ארנבות מתות למכור את עורן
ואת בשרן וכתב כיון שעיקר כונתם על עורן והעור
מותר לעשות בו סחורה יש לדמותו לנזדמנו טהורים
וטמאים ובפרט שאינו מוכר הבשר רק אחההפשטהעוד
אלא מוכרים אותן קודם ההפשט וכו׳ ע״ש .ולפי זה
יש לומר נם בג״ד דאותה מקצת מחלב חזיר הויא כמו
נזדמנו כיון דלא אפשר למכרה זה בלא זה ועיקר כונת
הקונה נם כן על חלב בהמה טהורה שהוא הרוב
והעיקר .ואף שיש לחלק מ״ם הוי סניף להתיר מאחר
שיש לנו הרבה והרבה טעמים כמו שכתבנו ועתה
נפרט את כלם עוד הפעם .א) דלדעת הא״ח הותר
נם חלב בהמה טמאה למלאכה .ב) אפילו לב״י שלא
הותר רק חלב בהמה טהורה מ״מ כיון דהרוב מבהמה
טהורה בטל חלב החזיר .ג) ואפילו אם ת״ל דצריכין
ששים משום דתליא בשמא ובא לאכלו וצריכין לשער
כמו שנתערבה בהמה טמאה בהיתר מכל מקום לדעת
הראב״ן הוי בשר חזיר ובשר פרה מין במינו ובטל
ברוב מן התורה וכבר כתבו המחבר והש״ך דתרבא
בבשרא הוי מין במינו ואם כן אם בשר חזיר ובשר
פרה הם מין במינו הוא הדין חלב חזיר עם חלב פרה.
ד) ואפילו אם לא נתבטל הוי כמו דגזדמנו כמו שכתב
הנב״י גבי עור ובשר בארנבורג ועתה נוסיף עוד להגיד
שאפילו אם יערער המערער על כל אלה אם כונתו
רק לקנות ולמכור את המין שאין בו חלב בהמה טמאה
אז בודאי מותר אם יזדמן לו בתוך מה שקנה ומוכר
גם מאותו המין שיש בו חלב חזיר דזה הוא בלי ספק
נזדמן כמו שכתב בתשובות הג׳ מהו׳ מנחם עזריה סי׳
כ״ט שלא בלבד הותר לארם לצוד לפי דרכו מה
שתעלה מצודתו הטמא והטהור כי נם בדרך טקח
וממכר טי שנתמנה לפי דרכו שהוא נושא ונותן בדברים
טהורים אלא שדרך אקראי בעלמא עלה בידו דבר
טמא ליקח ומוכר ובלבד שלא תהא אומנתו בכך עכ״ל.
אם כן גם בנ״ד אם לוקח ומוכר תדיר את המין שאץ
בו חלב בהמה טמאה אם יזדמן שלא בכונה נם ממין
אחר בודאי ליכא שום חשש ומותר למכרו.

ממילא אסור גם בהנאה .אף שנחלקו בזה מכל מקום
טי יכניס ראשו פה להתיר בברור .ומטעם זה חקרתי
ודרשתי עוד פעם אחר פעם אם מבשלין את החלב
עם החלב ביחד או זה בפני עצמו וזה בפני עצמו או
שאין מבשלין אותו כל עיקר ויענו לי פה אחד שאין
מבשלין את החלב כלל — ונם אם היה אפשר שמבשלין
אותו בודאי אין טבשלין אותו ביחד עם החלב כיון
שע״יבשול כזה נפסד הכל וכל בעל בית חרושת שיש
לו מוח בקדקדו לא יפסיד את אומנתו ע״י דבר זר
כזה וזאת היא דרך עשית המארנארינע שטערבין את
פרטי הדברים והם חלב וחלב ושמן ולשין אותן היטב
כמו שלשין את העיסה ואח״כ מחברים ומדבקים אותם
על ידי מכונת הלחץ המיוחדת לכך.

וכין? דבשר וחלב דרך בישול אסרה תורה ואלה לא
נתבשלו ביחד ממילא לענין איסור הנאה ליכא
למיחש כלל כמו שפסק המחבר סוף סי׳ צ״א והרט״א
ריש סי׳ פ״ז ופסק שם דבכבוש אינו אסור רק באכילה
ולא בהנאה ודלא כהמרש״ל.

מכל

אלה הטעמים נראה להתיר לכתחילה לעשות
סחורה בחמאית למכרה לנכרי באופן דליכא
למיחש שימכרנו לישראל לאכלם.

סימן כ״ח.

כילם

א׳ של שבוע זה נאספו פה אנשים אשר לא
בני בריתנו המה (קאטהאליקים) ובאסיפה זאת
נגמר בדעתם לבנות להם בית תפלה בעירנו .ובאשר
הם מתי מספר מעט מזעיר זאת העצה היעוצה להם
לשאול מאת היהודים אשר פה נדבות אחדות לבנינם
ובטח גם אלי יפנו בימים הבאים .לכן הנני בבקשתי
שייטיב ידידי להודיעני אם מותר לתת נדבה לדבר זה
כי קדוש ה׳ הוא אחרי אשר הכהן הקאטהאלי מלא
פיו שבח והודיה לנדבת לב בני ישראל לסמוך ידי
אחיהם בדברים של קדושה .אמנם ללמוד אני צריך
וכדבריו כן אעשה ותקותי שלא ימנע ממני מענהו
ולתשובתו אחכה .מוקירו ומכבדו נצח

דן ברנש.

אבל

לכאורה יש כזאן חשש גדול ונורא דהרי נותנים
בו נם חלב ואם כן אדרבה גרע טפי דהוי רוב
או כולו מחלב בהמה טהורה ואם כן הוי בשר בחלב
ממש ואסור בהנאה .הן אמת שהכל בשר נבלה הוא
אבל בשר נבלה לאו כבשר בהמה טמאה הוא לענין
בשר בחלב דבשר בהמה טמאה דאמרינן שאינו אסור
בהנאה אם בשלוהו בחלב היינו משום דמן התורה
לאו גדי הוא ומותר מה שאין כן בבשר נבלה דודאי
בשר הוא ואיסור בשר בחלב חל על איסור נבלה

תשובה.
כ״ה ד' אדר ראשון תרכ״א לפ״גן ורנקנומז ע״נ סרן יע״א.

ידעת

נם ידעת ידידי נ״י כי רבים וכן שלמים
מגדולי הקדמונים התירו והקילו בענינים האלה
משום דרכי שלום ומשום איבה וע״י כך נעשו בין
האחרונים שתי דרכים נפרדות שאף אותם הגדולים
שכתבו להחמיר לא כתבו רק להלכה ולא למעשה
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שאלות ותשובות
ודרך הפלפול לחוד ודרך המעשה לחוד .בפלטליהם
לא השגיחו על דרכי שלום ולמעשה סתרו מה שבנו
בהלכה .ואני כל ימי ראיתי שאין אמת אלא אחת
ומה שאינו עולה יפה למעשה נם להלכה אינו .על כן
אני אומר אין אני  nמן האמת לא משום דרכי שלום
ולא משום איבה .אבל לאחר העיון נראה שהדין דין
אמת וכל דרכי התורה לאמתה דרכי נועם וכל נתיבות
הדין שלום.

בסנהדרין

ס״ג ע״ב איתא לא ישמע על פיך
שלא ידור בשמו ולא יקיים בשמו ולא
יגרום לאחרים שידרו בשמו ושיקיימו בשמו וכו׳ מסייע
ליה לאבוד ,דשמואל דאמר אבוד ,דשטואל אסור לאדם
שיעשה שותפות עם העכו״ם שמא יתחייב לו שבועה
ונשבע בעכו״ם שלו והתורה אמרה לא ישמע על פיך
ע״כ .וכתבו שם בתום׳ ד״ה אסור לאדם בשם ר״ת
דמותר לקבל הימנו שבועה קודם שיפסיד וכתבו הפעם
דבזמן הזה כולן נשבעים בקדשים שלהם ואין תופסין
בהם אלהות ואף על פי שמה שמזכירין עמר,ם שם
שמים וכוונתם לדבר אחר מכל מקום אין זה שם
עכו״ם גם דעתם לעושה שטיסואע״פ שטשתפין
שם שמים ודבר אחר לא אשכחן דאסור לגרום
לאחרים לשתף ולפני עור ליכא דבני נח לא הוזהרו
על כך עכ״ל .ודברי תום׳ האלה הברורים והנשנים
בתום׳ במקומות אחרים (במנילה כ״ח ע״א ובבכורות
ב׳ ע״ב) היו ליסוד לדינים הרבה עד שהרט״א ז״ל
הביאם בש״ע אורח חיים ם "ם קנ״ו שכתב ויש מקילין
בעשיית שותפות בזה״ז וכר וכתב ממש לשון התום׳
"מכל מקום כונתם לעושה שמים וארץ אלא שטשתפין
שם שמים ודבר אחר ולא מצינו שיש בזה משום לפני
עור דהרי אינם מוזהרים על השיתוף" עכ״ל .וידוע דרט
של רמ״א שאם הוסיף אלשון המחבר בלשון ויש מקילין
דדעתו לפסוק כן להלכה וביורה דעה סי׳ קנ״א סעיף א׳
כתב דטותר למכור להם כל דבר לעבודתם ויש מחמירים
ונהנו להקל כסברא ראשונה ובו׳ וכתב הש״ך שם
ם״ק ז׳ "ונהגו להקל לשון ד״מ מיהו בזמן הזה יש
להקל מפעם דמקילין להשתתף עטהם עכ״ל ר״ל כמ״ש
בא״ח סי׳ קנ״ז דבזטן הזה מותר להשתתף עמהם
שכוונתם לעושה שמים וארץ אלא שמשתתפין וכו׳
שאין בני נח מוזהרים על השיתוף וה״ה הכא" עד כאן
לשון הש״ך הרי שהחליט ד,ד״מ דבזמן הזה יש להקל
ולא בלשון ויש מקילין .והש״ך ברר וקיים דבריו ואין
פוצה פה ואין חולק עד שקמו שני גדולי ישראל לחלוק
על הדבר .הראשון הוא בעל התשובה מעיל צדקה
סי׳ כ״ב שהאריך לפלפל על הר״ת שכתב לחלק אם
אומרים זה למעלה מזה או ששניהם שווים וכתב בעל
מ״צ ואני אומר נשתקע הדבר ולא נאמר דטהיכי תיתי
נימא שאין בני נח מצוים על שיתוף וטי והביא ראיה
מהרמב״ם פ״א ופ״ב מה׳ עט״ם ע״ש על כן פירש
המעיל צדקו* ,דברי ר״ת הנ״ל באופן אחר וכתב דר״ת
לא התיר רק מפני שלא מזכירין בשטעתם רק כגויים
השייכים לבורא שמים גם כן והיינו טנת התום׳ דאינן
מצווים על השיתוף אם לא מזכירין את שם עבודתם
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רק קדשים בכלל ועל זה רק ישראל מצווה כמו שכתבו
התום׳ מחרב לה׳ ולגדעון אבל אין ב״ג מצווה על זה
ע״ש באריטת דבריו .אבל באמת אחר מחילת כבוד
הגאון המחבר אין בדבריו כח לסתור את דברי הרמ״א
ז״ל .ונתחיל במה שכתב המעיל צדקה דטהיכי תיתי
לחלק בין שיתוף לע״ז ומאי שנא ב״נ לישראל בע״ז
ועל זה נאמר פה רק בקצרה הרי איתא בסנהדרין דף
ם״נ ע״א אר״י אלמלא וי״ו שבהעלוך נתחייבו רשעיהם
של ישראל כלייה כתנאי אחרים אומרים אלמלא וי״ו
שבהעלוך נתחייבו רשעיהם של ישראל כלייה א״ל
רשב״י והלא כל המשתף שם שמים ודבר אחר נעקר
מן העולם שנאמר בלתי לה׳ לבדו אלא מה ת״ל העלוך
שאיוו אלוהות הרבה ע״ש ועיין ברש״י ד״ה אלמלא
שכתב וז״ל דד,א לא כפרו בהקב״ה לגמרי שהרי שתפוהו
בדבר אחר עכ״ל .הרי שרש״י ז״ל סובר כן בדעת ר״י
דשיתוף לא הוי ע״ז לגמרי ואף רשב״י שחלק על הת״ק
לא אמר רק שלישראל גם השיתוף אסור ונעקר מן
העולם שנאמר בלתי לה׳ לבדו וכיון שהפסוק הזה לא
קאי אבני נח ממילא אדרבה מני׳ ל דלנכרי אסור כיון
דהסברא היא כמ״ש רש״י ז״ל דלא הוי כפירה גמורה
בשיתוף אליבא דת״ק ור״י אפילו לישראל.

אבל

לפי זה לכאורה יקשה על הרמב״ם שהביא
המעיל צדקה והוא מה שכתב הרמב״ם פ״א
ופ״ב מהלכות עט״ם שעיקר עטרה זרה היינו שיתוף
דהא כל הסוגיא דסנהדרין הנ״ל מפורשת על כל פנים
בין לת״ק ובין לרשב״י דאף בישראל שיתוף לא הוי
ממש כעבודה זרה עצמה ולר׳ יוחנן אדרבה ע״י ששתפו
הש״י לא נתחייבו באותו הדור כלייה ונם שפסק
הרטב״ם פי״א מה׳ שבועות ה״ב כרשב״י מכל מקום
ד,איך עלה על דעת הרמב״ם שהשיתוף הוא עיקר ע״ז
הא חזינן שר׳ יוחנן פסק כת״ק דשיתוף לא הוי ע״ז
ממש וגם רשב״י לא עשאו עיקר .אמנם אם נדייק שם
בדברי הרמב״ם נראה שבאמת לא אמר הרמב״ם כן.
כי כל דבריו שם בפ״א הם דברים המושכים את הלב
ולא דברי הלכה כי אם דברי חכמה לבאר איך באו
אומות העולם לטעות נוראה לעבוד ע״ז וכתב שהתחילו
בימי אנוש לשתף ומכלל שיתוף באו לעבודת אלילים
ממש עיין בדבריו המסולאים בפז .ונודע לכל באי שער
המחקרים הקדמונים שהשתמשו בלשון עיקר כמו שורש
ועיקר הדברים כמו שורש הדברים ופעמים אין מספר
אמרו והעיקר אצלנו והוא גם בדברי רבותינו ז״ל טפר
בעיקר דהיינו בראשית ויסוד כל הדברים הוא הבורא
יתברך שמו וכמו כן מעיקרא סבר וכדומה דהיינו.
בהתחלת וראשית דבריו מבר ומה שאמרו לדוגמא
טעם כעיקר נמי הכי הוא שטעם הדבר הוא הנפרד
משרשו וממשות האיסור הוא עיקר ושורש הטעם שממנו
יצא .וכל הענין ההוא כתב שם הרמב״ם על דרך
ולשון חקירתו העצומה וכתב שבטעות אנוש ודורו היה
עיקר עבודה זרה .חה לשונו פ״א מה׳ עט״ם ה״א
בימי אנוש טעו טעות גדול וכר כיון שעלה דבר זד,
על .לבם התחילו לבנות לטכבים היכלות ולהקריב להן
קרבנוח וכף כדי להשיג רצון הבורא בדעתם הרעה
11
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שאלות ותשובות

וזה היה עיקר עכו״ם עכ״ל .הרי שאומר זה היה עיקר
עכו״ם ולשון זה על כרחך מושך רק על התחלת ושורש
הטעות ובהלכה ב׳ שם הולך ומספר מדרכי הטעות
עד שמגיע לדברים האלה וזה לשונו וכיון שארכו הימים
נשתכח השם הנכבד והנורא מפי בל היקום ומדעתם
ולא הכירוהו ונמצאו כל עם הארץ הנשים והקטנים
אינם יודעים אלא הצורה של עץ ואבן וכו׳ והחכמים
שהיו בהם כגון כהניהם וכיוצא בהם מדטין שאין אלוה
אלא הכוכבים וכוי אבל צור העולמים לא היה שום
אדם שהיה מכירו וכר ע״ש בדבריו .ואחר הדברים
האלה מי יבא להגיד שהרמב״ם רצה בדבריו הג״ל
לומר שעיקר איסור ע״ז לב״נ היינו שיתוף ולא המדרגה
העמוקה משאול ע״ז ממש שאפילו החכמים שבהן
מדמין שאין אלוה אלא הכוכבים אלא פשוט מבורר
שכוונתו כאשר כתבנו.

1

_

הא

דהביא בעל מעיל צדקה טרמב״ם שם פ״ב אף
A
דלכאורה דומה קצת לראיה דהרמב״ם התחיל
הפרק בזה הלשון עיקר הצווי בעכו״ם שלא לעבוד
אחד מן הברואים לענ״ד גם כן אין שום ראיה .דהא
בכל ה׳ עבודת כוכבים לא כתב שום דבר מבני נח
ולא כתב הלכותיו אלו אלא לישראל כמו שכתב שם
וזה הוא שהזהירה התורה ולפי דרכו פשוט שלישראל
עיקר הצווי לאסור השיתוף ובזה הרבה מפרשי התורה
הלכו בדרכיו (ע׳ תרנום ורש״י ורמב״ן אפסוק לא יהיה
לך וכר בפי יתרו) ונם הרב ר אברהם אבן עזרא פירש
על פני אין ראוי שתשתף עמי אלהים אחרים ע״ש.
ולטי שמסופק עוד בדבר הזה בכוונת דברי הרמב״ם
ביד החזקה יניד עליו ריעו בספר מורה נבובים שהאריך
בזה וכתב שם חלק א׳ פרק ל״ו בזה הלשון :ואתה
יודע כי כל מי שעובד עבודה זרה לא יעבדה על דעת
שאין אלוה בלעדיה ולא דמה מעולם כלל מן העובדים
ולא ידמה מן הבאים שהצורה אשר יעשה מן המתכות
או מן האבנים והעצים שהצורה ההיא היא אשר בראה
השטים והארץ והיא הנהינם אבל אמנם יעבדוהו על
צד שהיא דמיון לדבר שהוא אמצעי בינם ובין האלקי
יתברך כמו שבאר ואמר מי לא יראך מלך הגוים וכר
ואמר ובכל מקום מוקטר ומוגש לשמי וכר רומז אל
הסבה הראשונה אצלם וכבר ביארנו בחיבורנו הנחל
וכו* ע״ש .הרי שבעצמו כתב הרמב״ם שהדברים שכתב
פח הם המגידים את כוונת דבריו שכתב ביד החזקה
מזה .ואין צורך לבאר כי דברים האלו לא להלכה
יצאו אלא לחקירת טבע האדם ושכלו .והרמב״ם בשכלו
הנפלא ובחכמתו הגדולה ובלבו הטהור לא הכיר ולא
השיג עד כמה גבערו מדעת עובדי עבודה זרה ולא
האמין שיש אדם מתהלך בגן העולם הזה תחת השמים
ולא יכיר את בוראו ולנפשו הרמה נדמה זה בלתי
אפשר .אבל באמת אין שום פוסק בישראל שיאמר
שעבודה זרה ממש לא עיקר ע" ז הוא ואין חכם מלבד
הרמב״ם שיאמין לשמועתו שלא עבדו עבודה זרה
ממש .ואביא ראיה עוד מדבריו באותו ענין ובאותו
פרק שכתב בזה הלשון :ודע שאתה כשתאמין הגשמה
או ענין מעניגי הנשם שאתה מקנא ומכעיס וקודח אש

וחמה ושונא ואויב וצר יותר קשה מעובדי עבודה זרה
עכ״ל .וקודם לזה כתב שמי שיאמינהו שנים או יאמינהו
גשם וכו׳ יותר רע מעובד עבודה זרה וכו* .ובודאי לא
יעלה על הדעת לומר דבן נח שמאמין בבורא יחיד
בעולמו אלא יאמינהו גשם חייב מיתה ורע יותר מעובד
עבודה זרה .וממילא מוכח שנם מה שאמר משיתוף לאו
דוקא דהא השוה אותם לאחד בכתבו שמי שיאמינהו
שנים או יאמינהו גשם וכו׳ הרי דשווים הם לדעתו
אלא ודאי הכלל העולה מכל דברינו האלה הוא שטה
שכתב בפ״ב מה׳ עכו״ם כי השיתוף הוא עיקר צווי
ע״ז היינו העיקר שנצטוו ישראל כי על עבודה זרה
ממש לא נחשדו והקב״ה ידע שישראל לא יכרע ברך
לעבודה זרה ממש לעולם חה תוכן כוונתו נם שם
בספר הטורה אבל בבני נח לא כתב מזה להלכה
כלל .רק בהלכות מלכים פ״ט כתב משבע מצות ב״ג.
ואמת הדבר שגם שם לא כתב לחלק בין ע״ז ממש
לשיתוף גבי בני נח אבל מ״מ ראית בעל מעיל צדקה
דהרמב״ם חשב את השיתוף לעיקר בלשון האחרונים
וע״ז ממש הוא כמו טפלה לע״ז אין ראיה כלל מלבד
שהוא ננד השכל הפשוט והישר ועד גמרא מפורשת
דסנהדרין הנ״ל .ומאחר שראינו שאין שום קושי׳ על
הרמ״א לא מכח מהיכי תיתי ולא מהא דכתב הרמב״ם
אין צורך להאריך שמה שפירש הגאון בעל מעיל צדקה
בדברי תום׳ לא ניתן להאמר ואף הוא לא אמר כן
רק מפני הדוחק והלחץ וראיתו דרק לנכרי שרי לשתף
בלי הזכרת אלהות ולישראל אסור מהא דכתבו התום׳
שם ע״א ד״ה כל מחרב לה׳ ולגדעון פשיטא דאין
ראיה כלל דאדרבה התום׳ כתבו להיפך דדונמת חרב
לה׳ ולגדעון שרי אף לישראל .וראיתי שכבר כתב עליו
כן בעל מחצית השקל בא״ח שם .ומזה יש לראות
שאף נאק ומובהק כהטחבר הנ״ל (ואף שלא הזכיר
בעצמו את שמו על ספרו נלוי ויחע ע״י הסכמת בעל
נודע ביהודה ז״ל שהוא הרב מתר יונה לאנדסופר ז״ל)
לא ירד לעומקו של דבר כיון שעסק בדבר שעל יח
יחר אף כל ירא שמים שמצאו שמות הקדושים כתובים
על ספר עם סימני אמונת הקראים ע״ש וכתב ברתת
בחמת קדש ומכלל כעס וכו׳ ואלמלא היה יודע שמטנו
ילמדו להחמיר נם בדברים העולים ברומו של עולם
החיים בודאי היה מצא בשכלו הזך והנפלא אמיתת
הדבר.

ומי

שלא יאמין לשני האותות האלה ישמע לקול
האות השלישי והוא דברי הרמב״ם בדד יסודי
התורה פ״א ה׳ ר וזה לשונו :וידיעת דבר זה מצות
עשה וכל המעלה על דעתו שיש שם אלוה אחר חוץ
מזה עובר בלא תעשה שנאמר לא יהיה לך אלהים
אחרים על פני וכופר בעיקר שזהו העיקר הגדול שהכל
תלוי בו וע״ש במפרשים ובהלכה ז׳ שם כתב אלוה
זה אחד הוא ואינו שנים ולא יתר על שנים אלא אחד
וכוי ולא אחד כנוף שהוא נחלק למחלקות ולקצוות וכו׳
וידיעת דבר זה מצות עשה שנאמר ד׳ אלקינו ד* אחד
וכוי הרי מפורש בתורה ובנביאים שאין הקב״ה נוף
וגויה וכו׳ ע״ש היטב בדבריו .הרי שטנה את כל
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שאלות ותשובות
אלה בין המצוות הנתונות לנו ולא לעט
בזה!.

אחר א)

ודי

ועתה

נבוא לדברי בדול אחד בתורה שהלך בשביל
בעל מעיל צדקה והוא הרב מו״ה שמואל לאנדויא
בן הנאון בעל ג״ב שכתב בנודע ביהודה טהדורא
תגינא טי׳ קמי׳ח באריכות דברים שכל העולם טעו
בפירוש דברי התום׳ ודברי הרמ״א .ושתים הנה קושיותיו
חדא דהרמב״ם לא כתב ע״ד זה בהלכות מלכים ומשתיקתו
מוכח דלא שנא ישראל ולא שנא ב״נ לענין ע״ז
והקושיא השניה היא דברייתא מפורשת בסנהדרין נ״ו
ע״ב בעכוי׳ם כל שב״ר של ישראל ממיתין עליהן ב״נ
מוזהר עליהן וכר .ומכח קושיות האלו דחק עצמו לפרש
דברי התום ,ורט״א כעין שפירש בעל מעיל צדקה
וכתב בזה הלשק "וכונת התום׳ ורמ״א היא דמי
שמשתף שם שמים ודבר אחר בשבועה אין זה עובד
עבודה זרה ממש וכר ואינו אומר אלי אתה וכו׳ אבל
בעובד ע״ז בשיתוף הכלל מסור בידינו כל שב״ד
ישראל ממיתין עליה ב״נ מוזהרין עליהם כמ״ש לעיל"
עכ״ל.

והנה

אדם גדול כמותו בודאי בגמר דבריו נתפס
שסיים בקושיתו מהך ברייתא דכל שב״ד ישראל
וכו׳ כיון שידע היטב דראיתו מהא דלא הביא הרמב״ם
חילוק זה אינה חזקה כל כך לסתור על ידה דברים
שיצאו מפי נדולי הפוסקים ונם אנחנו לא נערוך על זה
מלים אף שיש בידינו לפלפל דכמה דינים נפסקו שלא
הביאם הרמב״ם ז״ל להקל ולהחמיר .ולא נשאר בכלל
דברי הרב מהר שמואל לאנדויא כי אם קושיתו מברייתא
הג״ל וכן כתב בעצמו בסוף דבריו ח״ל :אח״ז ראיתי
א) וכל הפוסקים שיזמיהם אנו שותים הקילו בסתם יינן בהנאה
ויסדו דבריהם על דבר זה ורק כשמיה אסור כיון דיינם
אסרו משום בנותיהם ולא יושום ע״ז .וכיק דלאו עובדי עבודה
זרה הם הקילו לעבין איסור הנאה כמו בפתן ושמנן שלא אסרו
בהנאה דהוי נטי משום בנותיהם ולא אסרו בספק מגעם ע׳
בריב׳יש סי' תכ"ד .ונזה לא אמרו משום דעכו״ם ביוון לארץ מנהג
אבותיהם בידיהם או משום דלא ידעו טיב עבודת כוכבים ואינם
מבינים לכסן את ייבם כאבותיהם והם כתיטק בן יומו כמו שכתבו
ראשונים הרבה אלא בפירוש כמט גבי הישמעאלים הטעם משום
דלא פלטי לע״ז .וזו לשון הרעלים :וכן כל עובד כוכבים שאינו
עובד כוכבים כגק אלו הישמעאלים .וכן כתבו העור והמיזבר
ביו״ד סי׳ קכ״יז וסי׳ קכ״ט זכן היזליט הש״ך בסי׳ קכ״ט
ס״ק ה׳ בזו הלשון :ישמעאלים וה״ה לשאר ככרים בוטן סוס.
ומדנקטו כגון הישמעאלים ש״מ דלא משום מעשה אבותיהם
בידיהם וכדומה דאל״כ גם בספק מגעם של עובדי כוכבים
ממש בזמן סיס מותר אלא ודאי משום דלאו עע״ז כלל ופשוט
שהרמל׳ם לא כתב כגון אלו הישמעאלים רק משום שהוא שכן
בתוכם והם קרובים וידועים אליו ונשא ונתן עמהם כמעט בכל
יום ויום .והש״ן שהוסיף וה״ה לשאר נכרים בודאי את טעמיה
דרמלים מש״ך גם אשאר נכרים דהיינו על אותן העמים
שאנמכו שוכנים בתוכם וטעם אמד לכלם וע״כ משום לאינם
מצווים על השיתוף.

83

בם׳ מעיל צדקה סי׳ כ״ב שג״ב כתב  pאך לא הביא
הראיה אשר כתבתי ע״ש עכ״ל .הרי שנה ושלש שאין
לדבריו כי אם ראיה אחת המיוחדת הנ״ל.

אמנם

לענ״ד' ראיה זו אינה ראיה כלל דאותה
הברייתא הביאו בגט׳ שם בסנהדרין נ״ו ע״ב
בלשון הזה :אמר רבא ומי איכא למ״ד עכו״ם שעשה
ע״ז ולא השתחוה לה חייב והתניא בעכו״ם דברים
שב״ד של ישראל ממיתין עליהן בן נח מוזהר עליהן
אין ב״ד ישראל ממיתין עליהן אין ב״נ מוזהר עליהן
למעוטי מאי לאו למעוטי עכו״ם שעשה ע״ז ולא
השתחוה לה א״ר פפא לא למעוטי גיפוף ונישוק גיפוף
ונישוק דמאי אי לימא כדרכה בר קטלא הוא אלא
למעוטי שלא כדרכה עד כאן .ולכאורה קשה במאי
אפלגו המקשן והתרצן ומאי משני לא למעוטי גיפוף
ונישוק הא אם הכלל הזה כלל לכל הדברים אם כן
הכל נתמעט מה שיצא מן הכלל והאיך שייך לומר
דלא נתמעט אלא דבר אחד כמובן .אבל באמת דברי
הנט׳ ברורים דברייתא זו בודאי קאי אמתניתין דף ם׳
ע״ב :העובד עכו״ם וכו׳ והאומר לו אלי אתה אבל
המנפף והמנשק וכו׳ עובר בלא תעשה עד כאן .הרי
דחלקה המשנה בין מיני העבודות שעל עבודה כדרכה
חייבין מיתה ועל עבודה שלא כדרכה עוברין בלא
תעשה ואין מטיתין עליה .ועל זה אמרו בברייתא
בעכו״ם כל שב״ד ישראל ממיתין עליהן ב״ג מההר
עליהן וכל שאין ב״ד ישראל מטיתין דהיינו שהוא בלא
תעשה אין ב״ג מוזהר עליהן .ומפשט הישר הזה לא
זזו לא המקשן ולא התרצן ונם המקשה ידע את זאת
אלא שסובר דכיון שהוא כלל טלל הוא נם ענינים
אחרים וכולל נטי לא בלבד את העבודות אלא נם
הע״ז בעצמה על כן רצה לומר דגם עט״ם שעשה
עכו״ם ולא השתחוה לה כיון שבישראל אין טטיתין
עליה הוא הדין בעט״ם ועל זה משני לא למעוטי
גיפוף ונישוק דהיינו שלא קאי הברייתא אלא אעבודות
שנשנו שם במתגיתין שחלקו גביהן בין דברים שממיתין
עליהן ובין דברים שהם רק בלא תעשה ולא על עבודה
זרה בעצמה .ובאופן אחר אי אפשר לפרש דברי הגט׳
על דרך האמת וכיון דפסקינן כאותו התרצן דשלא
כדרכה אין העכו״ם ממהרים .חה לשון ד״רמב״ם פ״ם
מה׳ מלכים ה״ב :בן נח שעבד ע״ז חייב והוא
שיעבוד כדרכה וכל ע״זשב״דשל ישראל ממיתין
עליה בן נח נהרג עליה וכל שאין ב״ד של ישראל
ממיתין עליה אין ב״נ נהרג עליה ואעפ״י שאינו נהרג
אסור בכל עכ״ל .הרי שנם הרמב״ם לא הביא הך
כללא רק למעוטי שלא כדרכה והביא את הכלל לסיים
ט דבכל מקום אסור גם שלא כדרכה לב״ג אלא שאין
נהרג .הן אמת שהרמב״ם לא הביא עם מי הדין בענין
עכו״ם שעשה עט״ם ולא השתחוה לה אם הב״ג חייב
או לא ואולי הג׳ מהד שמואל לאנדויא לשיטתו יענה
ויאמר נם כאן מדלא הביא הרמב״ם חילוק בין עבו״ם
לישראל שמע מינה דלא שנא .אבל היאך אפשר לומר
כן הא פלוגתא מפורשת שם בסנהדרין בזה ואמאי לא
פירש הרמב״ם הלכתא כמאן .ובזה בודאי נם להנאק
•11
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עאלות ותשובות
כי שר הגדול בישראל אשר לא ישכח שטו במחנה
העבריםכש״ת מהו׳ סיר משה מנטפיורע ז״ל קדש
ש״ש ע״י זה שבנה להם בית תפלה ברמסנט] על ידי
עמו ישראל ויראו כל עמי הארץ שאנחנו יהודים
נאמנים עתידים בכל שעה למסור את נפשנו באהבה
בעד קידוש השם שהוא ד׳ אחד ושטו אחד ולהשליך
את כל יהבנו ואת כל כבודנו בעולם הזה בעבור
אמונתנו הקדושה שכלנו מודים שהמצוה הזאת לנו
היא ולא לעם אחר וכלנו מודים שכל מי שאינו
ישראל יוכל להיות אחד מחסידי וגדולי עולם ובני
עולם הבא אם ישמור את שבע מצות בני נח כאשר
נתנו לכל העולם כולו .רק אחת אדבר עוד בזה באזני
ידידי נ״י והוא שדברי אלה לא נאמרו רק אם בין
אחינו שאינם מבני ישראל הבונים בית תפלה למו
לא ימצאו אותם המשומדים שהם לנו בכל עניני
החיים למהרסים ומחריבי כל השלום בינותינו — .כי
המשומדים מחויבים ומוזהרים כמובן ואם אין שם במקום
בית תפלה אחר יש לחוש אלפני עור עליהם .הן אמת
שידענו את רוע לבבם ולא נשתמדו אלא מאהבה
התלויה בדבר אבל למיחש טיהא איכא וכמו בענינים
הרבה כן בענין זה הם המכבידים עלינו את כת הרשעות
ולולי הם שהיו לנו לאויבים יראו ויכירו אותנו כל
העמים לאוהבים נאמנים ודי בזה — .ויתן הש״י לכבוד
ידידי נ״י ולכולנו מקום להיות בין מקדשי שמו ושם
כבוד תורתנו הקדושה עד עולם

ידידו הטוקירו

מרדכי הלר הורורץ.

סימן כ״ט.
כ׳יה כ׳יב תמוז א׳ מעות תרש"ו לפ"ין ורנ<ןנורמ ע״נ מוץ.

ברכה !*שלום לתלמידי וידידי הרב הגדול בתורה
וביראה אהוב נפשי כש״ת מהו׳ יצחק אוננא נ״י יושב
ודורש בק״ק מאננהיים יע״א.

על

דבריו היקרים אשר כתב לי בלשון שאלה אם
מותר למכור בשר שיש ספק בכשרותו הנני
להשיב כי מלבד מת שהביא מעלתו נ״י כבר האריך
בזה בעל משנה למלך סוף פ״ח מהלכות מאכלות אסורות
ויגע לפרש את דברי הרטב״ם באופן שאסור לעשות

סחורה אפילו בספק דלדידיה האיסור לעשות סחורה
בדברים האטורים הוא מדאורייתא ע״ש בדבריו .והנה
בהא דאסור לעשות סחורה מדאורייתא יש הרבה דעות
ואף שבח״ם םיי ק״ה החליט בשם בל הפוסקים מלבד
הת״ה וכו׳ שהוא מדאורייתא הרגיש בסי׳ ק״י שדעת
הנ״ב אינה כן ובאמת יש לפלפל הרבה בזה ועיי
בתוי״ט מם׳ שביעית פ״ז משנה ני שכתב דברים
המשתדלים לעשות פשרה בין הדעות המתנגדות באופן

85

שעיקר האיסור הוא מן התורה רק שהתורה הניחה
מקום לחכמים שיבארו ויבררו אופן האסור ואופן המותר
והם אמרו שאינו אסור רק במקום שיש לחוש שמא
יבוא לאכלו וכדומה .ומכל אלה חזיגן שאף אם הוא
אסור מן התורה מ״מ אינו אסור רק במקום שיש לחוש
שיבוא לאכלו .ועוד יש כלל אחר בזה והוא דרק לעשות
סחורה בקביעות בזה אסור אבל למכור לחודא מותר
ומזה הטעם בנזדמנו לו דברים אסורים מותר למכרם והוא
ממשנה שם בשביעית ראם לקט שביעית מוכר בנו
תחתיו .וכלל שלישי כלל בעל חות יזליר דרק בדברים
האסורים מעיקרא אסרו לעשות סחורה ועי׳ בח״ם שם
שהאריך בזה .ולפי כללים האלה בנ״ד יש להתיר בלי
שום פקפוק דהאשה הזאת אינה לוקחת את הבשר רק
מוכרת אותו וגם החשש שמא תבא לאכלו ליכא דהא
הבשר אינה שלה ורק אם לקחתו דרך מקח וממכר שהוא
שלה אז יש לחוש שיבא לאכלו כיון שאינה נזהרת בשלה
מה שאין כן בנ״ד שהדבר אינו שלה ליכא למיתש
שתבא האשה לאכלו וגם הטרפות אינן אסורות מעיקרא.

ומלבד

כל אלה הרי גם הטבח לא לקח את הבשר
במחשבה תחלה כשהיה טרפה או נבלה וגם לו רק
נזדמן שנמצאו הבהמות שנשחטו טרפות וע״כ גם לו היה
מותר למכרן לנכרים .ובשלמא אם האשד .הזאת היתה
לוקחת את הבשר ממנו בעד כסף שלה לעצמה כדי
למכרו חייט יכולין לומר שאסור לה למכרו כדי שתרויח
משום שאסור לעשות סחורה אפילו בספק טרפה לאותן
השיטות דהוי דאורייתא מה שאין כן אם לא נכנם
הבשר לרשותה כלל שהיא מחזרת לו מה שאינה מוכרת
וכנראה גם החנות אשר מוכרת בה את הבשר היא
רשותו של הטבח שהיא סניף שלו והיא אינה עושה
רק שליחות שלו וכיון שהוא אינו עושה איסור במכירת
הבשר שנזדמן לו לטרפה מהיכא יביא עליה האיסור
למכור והרי גם בסרסור התיר הח״ם שם ומכ״ש בג״ד
שאין כאן שום חשש שתבוא לאכלו כיון שאינו שלה
כמו שאמרנו דהסרסור לא הוי שליח המוכר די״ל
שקרוב יותר להיות שליח הלוקח וכיון דללוקח אסור
ליקח כדי למכור יש צד לומר שגם שלוחו עושה איסור
משא״כ בנ״ד דהאשה היא רק שליח של הטבח ולטבח
מותר למכור כיון שנזדמן לו .על כן לדעתי מותר לגמרי
אליבא דבל הדעות ודוקא באופן דליכא חששא דולפני
עור .ומתוך דברי מעלתו נ״י לא נתברר היטב הטעם
דליכא לטיחש לזה בנ״ד וכיץ שלא ביקש ממני רק
לחוות דעתי בענין איסור לעשות סחורה בדברים אסורים.
לא כתבתי כלל מענין דלפני עור .והנני בדרישת שלום
ידידי נ״י ושלום ביתו עמ״ש ושלום תורתו אוהבו בכל
לבו .בנחיצה-רבה

מרדכי הליי הורוויץ.
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השאלה תובן מתוך התשובה:

I

מכותלי פלפולו ניכר שמ״ב ת״ח מופלג וע״כ אבאר בתשובתי כל הדברים באר היטב ,אף שחבילי
טרדין מקיפין אותי וצריך אני לקצר בכל מה דאפשר.
א .ראשית דבר אבאר אם ישראל יר״א השולח ביום הש״ק כל החשבונות שלו סתם למומר לשבתות
כדי שיחתום בשבילו ואינו אומר זאת בפירוש רק שולח סתם והמומר לשבתות מבין הדבר וכותב
וחותם ברצון ,אם אותו היר״א עובר על לאו דלפני עור .והנה ידוע הש״ס דע״ז ו׳ ע״ב דמתרץ הב״ע
=הכא במאי עסקינן= דקאי בתרי עברי דנהרא דייקא נמי דקתני לא יושיט ולא קתני לא יתן ע״כ,
והקשה ידידי מהר״ם האראוויטץ ז״ל (שהיה אבדק״ק פפד״מ) מתוספתא פ״ב דדמאי דקתני ברישא
היה נדור מן הככר ואמר לו תן לי ואוכלנו לא יתן שאין מאכילין את האדם דבר האסור לו כיוצא בו לא
יושיט ישראל אבר מן החי לבני נח וכו׳ שאין מאכילין וכו׳ הרי שבתוספתא איתא ברישא לא יתן
ובסיפא לא יושיט וחזינן שבאמת אין חילוק בין לא יתן ללא יושיט עכ״ד .ולענ״ד דלא קשה מידי
דכבר כ׳ הריטב״א בע״ז שם וז״ל והא דנזיר ואבמה״ח =ואבר מן החי= שאנו חוששין לתקלה כל
היכא דמצי עביד איסור שלא על ידינו ליתא משום לפני עור ואעפ״י שאפשר שהוא מרבה באיסור על
ידינו לא חיישינן ,אבל מ״מ אי תבע לי׳ בפירוש לאיסורא נהי דמשום ולפני עור ליכא אכתי איכא
איסורא במילתא משום מסייע ידי עוברי עבירה כל שאנו גורמין לו לעשות איסור או להרבות באיסור
וכדקיי״ל שאין מסייעין ידי ישראל בשביעית וכו׳ עכ״ל .ולפ״ז מבוארין דברי התוספתא באר היטב
דברישא תני שאומר לו תן לי ואוכלנו דתבע לי׳ בפירוש לאיסור ובזה קתני לא יתן ובסיפא דלא תבע
לי׳ בפירוש לאיסור קתני לא יושיט ,דהיינו היכא דקאי בתרי עברי דנהרא אבל מותר לו ליתן היכא
דאפשר לו ליקחו בלא״ה .ולפ״ז הגמ׳ והתוספתא אין סותרין זו את זו ,אלא שבברייתא בגמ׳ מבואר
דבתרי עברי דנהרא איכא לאו דלפני עור ,והתוספתא תני דאם תבע לי׳ בפירוש לאיסורא אף דלפני
* עור ליכא מ״מ אסור משום מסייע יע״ע .והא דלא תני בתוספתא במושיט דעבר על לפני עור ,משום
דבעי למינקט לישנא דרישא אין מאכילין את האדם דבר האסור לו .והנה הריטב״א מחדש ג׳ דברים:
א .כל היכא דמצי עביד איסור שלא על ידנו אף בתבע בפירוש לאיסורא ליכא משום ל״ע =לפני עור=
אלא משום מסייע ,ב .אי לא תבע בפירוש לאיסור אפילו משום מסייע ליכא אי מצי עביד שלא על
ידנו ,ג .אי מצי עביד איסור שלא על ידנו אעפ״י שאפשר שמרבה באיסור על ידנו לא חיישינן.

ב .ומצאתי להגאון ר׳ חיים סופר בספרו שו״ת מחנה חיים חלק ראשון סי׳ מ״ה שתמך יסוד על דברי
ריטב״א אלו שאפשר להתיר למכור למומר נבלות וטריפות אם יש לו נבלה בביתו או אם שכיח בשר
נבלה במקולין אף דודאי לוקח לאכילה ומוסיף על האיסור ואיכא עכ״פ משום מסייע לע״ע מ״מ
לדעת הש״ך י״ד סי׳ קנ״א ס״ק ג׳ אין במומר משום מסייע .ובעל מחנה חיים מיישב דעת הש״ך
מקושיית דגול מרבבה בזה הלשון :בודאי אם יש כה ביד ב״ד להפריש עושה רשעה אז מצווין
להפרישו למזיד כשוגג (דלא כדגול מרבבה) אבל אם אין אנו יכולין למחות ביד עושי רשעה ובכל
אופן יהיה עובר עבירה זו רק ישראל מקרב לו הנאתו אז בודאי אין על זה ערבות ואין כאן חיוב לאו
אשר לא יקים אז בודאי אין על הב״ד להפרישו ואין כאן איסור מסייע ע״ע .ועיי״ש במחנה חיים
שהביא הרבה קושיות על הריטב״א והרבה פוסקים שכנראה חולקין עליו .אך הוא מתרץ הכל בטוב
טעם ומסיים וז״ל :סוף דבר הכל נשמע שלא מצאתי מבואר שיטה אחת החולק על הריטב״א דיהא
בהוספת איסור לאו דל״ע .ברם אחיו הגאון מו״ה זוסמאנן סופר בספרו ספר המקנה כלל ל״א פרט ט׳
חולק עליו (אף שהביא טורי אבן חא״מ =חלק אבני מלואים= לחגיגה י״ג שהקשה על גמ׳ דע״ז כ״א
לימא נ״מ בדאית לי׳ לכותי שדה אחרת דליכא לפני עור עיי״ש שג״כ סובר כבעל מחנה חיים) ואומר
שריטב״א אינו מתיר רק להוסיף איסור בעת שהוא עושה איסור כמו מוסיף בשיעורין בשבת וכמו
ברועה שמרעה בהמות בשדי אחרים וגוזל (ע׳ ש״מ על ב״מ דף ה׳ בשם הריטב״א) ואם אחד מוסיף לו
עוד בהמות זה נקרא הוספה על איסור שעושה בלא זה ,אבל בודאי להוסיף לו טריפות יען שיש לו
ויוכל לאכול טריפות שלו ,אבל בשעה שאוכל טרפות זו אינו עושה איסור במה שיש לו ונפרד זה מזה
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באופן זה אינו מבואר שריטב״א מתיר .והביא שם ספר דרכי יוסף על ח״מ סי׳ ט׳ שכתב ג״ב :ולא דמי
לרועה דשקיל בהמות ישראל לרעות דשרי ישראל למיהב ולא עבר אלפני משום דאינו ענין חלוק
ונפרד רק שהוא מרבה באיסור ובכה״ג הוא דשרי הריטב״א ולא באופן אחר עכ״ל .וע׳ דרכי תשובה
סי׳ קכ״א ס״ק י״ח .ואני כותב כעת בחפזון כי טרוד אני ואיני רוצה להכריע בין ב׳ הריעות .ולפ״ז
בנ״ד דהמומר לשבתות בודאי יש לו דיו ונייר ויכול לכתוב כאשר ברצונו וקרוב לודאי שכותב בלא״ה
לדעת בעל מחנה חיים המקרב לו הנייר שיכתוב אינו עובר על לפני עור.

ג .אך צריך עיון אם לא נאמר כיון שהמומר כותב בשביל ישראל וניחא לי׳ לישראל א״כ הוא שלוחו
של ישראל ,וכי תימא אין שליח לדבר עבירה הלא כבר כתבו כמה פוסקים היכא דהשליח ודאי יעשה
את האיסור (כגון גבי מומר) יש שליח לדבר עבירה (ע׳ הגהת רמ״א ח״מ סי׳ שפ״ח סעיף ט״ו והש״ך
שם חולק עליו) וא״כ יאסר בנ״ד מטעם שליחות דהמומר נעשה שליחו של ישראל כיון דעושה
בשבילו וניחא לי׳ .אמנם כד תעיין זה אינו דכבר כתב הח״ס א״ח סי׳ ר״א דכמו שבמ״ע שעל הגוף לא
שייך שליחות (כגון לעשות שליח להניח תפילין וכדומה) כן הוא לגבי עבירה שלא הקפיד הקב״ה על
המלאכה בשבת אלא איברי בעלי חיים של ישראל הוא ועבדו ושורו אבל המלאכה לא איכפת ליה
נמצא האיסור הוא על הגוף ע״כ לא שייך שליחו כמותו אפילו יש שליח לד״ע =לדבר עבירה־ וכו׳
וכ״כ בבית מאיר לאהע״ז סי׳ ה׳ דבשבת ל״ש שליחות וכ״כ בהגהות ברוך טעם על מג״א /או״ח /סי׳
רס״ג דבשבת ל״ש שליחות דהוא כמו מצוה שבגופו .וכ״כ הח״ס א״ח סי׳ פ״ד איברא דיש חולקים על
הח״ס ולא אאריך כאן כי דעת הח״ס נלענ״ד נכונה מאד.
ד .עתה ניחזי אנן אף אי ליתא ודאי לפני עור אלא ספק (או אף אם ודאי עובר על לפ״ע) אי נימא רטוב
יותר שהיר״א יעשה בעצמו המלאכה באונס מלעבור על ספק או ודאי ל״ע ברצון .ונ״ל רזה תלוי
בפלוגתא ,דהמנחת חינוך מצוה רצ״ו כתב אם אנסוהו לאחד לעבור על איסור חמור והוא מעצמו יכול
לפייס את האנס אם עובר על איסור קל ממנו ברצונו האיך יעשה .וכתב שם וז״ל ודבר זה תוכל ללמוד
מדברי הראב״ד הובא ברא״ש ובר״ן (פ׳ בתרא דיומא) ראם חולה מסוכן צריך לבשר וצריכין לשחוט
ולחלל שבת או לאכול נבלות דעת הראב״ד דשוחטין לו ואל יאכל נבלה דאיסור שבת נעשה לו כהיתר
ולא איסור אחר אף דקל ממנו ,אף כאן האיסור דהאנס אונסו בנפשו נהפך לו להיתר ולא יכול להציל
נפשו באיסור קל שאין האנס אונסו .וכתב עוד שם דהר״ן פליג על הראב״ד בזה דהקשה על הראב״ד
בקושי׳ השנייה למה לא נאכיל אותו איסור הקל דנבילה ותי׳ תירוץ אחר רגבי נבילה עובר על כל כזית
וכזית עיי״ש .ומסיים בעל מנ״ח א״כ הכא נמי תליא דין זה בפלוגתת הר״ן והראב״ד .והנה לפי דעת
הר״ן פשיטא דבנ״ד יעבור על לפ״ע ולא יכתוב בעצמו רעל לפני עור אינו עובר אלא פעם אחת בשעה
שמושיט לו או שולח לו החשבונות ,ואם יחתום בעצמו עובר על כל ב׳ אותיות שיכתוב .ואפילו לדעת
הראב״ד אפשר לומר דע״כ לא קאמר הראב״ד לעבור על איסור שבת אלא כשודאי צריך לעשות איסור
אחר שלא נאנס עליו ,אבל בספק אין ספק מוציא מידי ודאי.

ה .ולא עוד אלא דחוששני לחיוב חטאת אם יכול לפטור עצמו באיסור קל ועושה איסור חמור ,דהנה
בשו״ת שואל ומשיב מהדורא ד׳ ח״א סי׳ מ״ב מסופק בזה אם אחד נאנס לעשות איסור חמור ויכול
להציל עצמו באיסור קל ואעפ״י כן אכל החמור אם עבר על האיסור או לא .ופשוט דהחולה עצמו
דאין לבו מיושב לדקדק בזה איזה קל ואיזה חמור אינו נענש אם אכל החמור ,אבל מי שמאכילו אסור
לספות בידים אם יכול להאכילו הקל ונענש עליו ,עיי״ש שפושט דבר זה מרודף שיכול להצילו באחד
מאבריו .והנה בנ״ד לא שייך האי סברא שהנאנס עצמו אינו מיושב ואינו יודע איזה קל ואיזה חמור
שכל אדם יודע שאיסור שבת חמור מלפני עור ,א״כ אם עושה איסור שבת במקום שיכול להציל עצמו
באיסור לפ״ע חוששני לו מחטאת ,אף שאפשר לומר דכאן הוי לפ״ע איסור חמור מפני שמביא אדם
אחר לחיוב כרת (אף שהוא מומר לכל התורה) וכיון שיש לנו כל ספיקות הללו פשיטא שאומרים לו
עבור על לפ״ע ולא תחלל את השבת.
ו .שבתי וראיתי שאין בנידון דידן לפ״ע כלל .דהנה ע״כ צ״ל דנידון דידן באופן שהיר״א הוא בסכנת
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נפשות אם לא יחתום החשבונות דאל״ב מי יכול להתיר לחלל שבת באונס ממון או חבוש בבית
האסורים וכדומה .וע״כ צ״ל ראם היר״א לא יעשה מה שמוטל עליו לעשות ישלחוהו למלחמה במקום
שהמלחמה חזקה ויבא ח״ו לידי סכנה .והנה ברור שכמו שצריך המסוכן עצמו להציל את נפשו כמו כן
מחיוב /מחויב /כל אחד מישראל להציל נפש ישראל מכל סכנה אף אם צריך לחלל שבת .ואם לא
עשה כן עובר על לא תעמוד על דם רעך .וא״כ אם המומר לשבתות חותם החשבונות כדי להציל את
היר״א מן הסכנה אינו עושה עבירה כלל ואדרבה מצוה קעביד ,וא״כ פשיטא ופשיטא דאין היר״א
עובר על לפ״ע אם שולח לו החשבונות ,מה תאמר הלא המומר חוטא במחשבתו ,דהוא לא כן ידמה
לחתום כדי להציל היר״א אלא חותם ברצון ואין שוה לו מפני שאיסור שבת אינו כלל חשוב בעיניו,
וא״כ חוטא במחשבתו (וע׳ רש״י על הפסוק וה׳ יסלח לה בפ׳ מטות) מ״מ לזאת המחשבת פגול
היר״א לא גרם כלל ,אלא למעשה הוא דגורם ,והמעשה רצויה אף שאין הכוונה רצויה .גם נוכל לומר
דבאמת המומר ג״כ כוונתו להציל היר״א אף שאיסור לא נחשב בעיניו כלל ,וא״כ זה אינו עושה איסור
אלא מצוה ,הא למה זה דומה לרופא שהוא מומר לשבתות ועושה רפואה בשבת להציל את ישראל
מסכנה וכי נאמר דלא מצוה קעביד משום דאינו חושש כלל לאיסור אתמהה .ועתה פשיטא שהיר״א
שפיר עביד ששולח חשבונותיו להמומר .ואף דבעצמו היה יכול לעשות מ״מ בגוונא כזה יכול להחמיר
על עצמו .ע׳ באר היטב ופ״ת י״ד ריש סי׳ קנ״ז.

** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך מאגר פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**
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שו״ת מלמד להועיל חלק א (אורח חיים) סימן לד

שאלה :ב׳ אחים צדיקים יש להם מסחר בשותפות עם שותפים פושעים שרוצים לפתוח את בית
המסחר ולחלל שבת ,והאחים הצדיקים טרחו בכל יכולתם לקיים את בית המסחר כאשר היה עד הנה
שהיה סגור ביום השבת אך לא עלתה בידם ,ועתה השאלה עומדת לפנינו ,אם מותרים האחים
הצדיקים להשאר בבית מסחר הפושעים ולעבוד רק בחול בתורת פקידים (פראקוריזטען) /בעלי זכות
התימה ,/ואי רשאין להשאיר ממונם בתורת עיסקא בבית המסחר או לא ,והאחין הצדיקים מחייתם
תלויה בזה ,משום שאין יכולין להחיות את עצמן בממונם באופן אחר.
תשובה :הנה ידידי הרב מוהר״ם האראוויטץ אב״ד דק״ק פפד״מ ־פרנקפורט דמיין־ כבר האריך
* בענין לפני עור והוכיח דהרמב״ם לית ליה האי תירוצא דש״ס דקאי בתרי עברא דנהרא (ע״ז ו׳ ע״ב).
והנה מה שהקשה הרב הנ״ל על הש״ס דקאמר דיקא נמי דקתני לא יושיט ולא קתני לא יתן והקשה
מתוספתא פ״ב דדמאי דתני ברישא היה נדור מן הככר ואמר תן לי ואוכלנו לא יתן שאין מאכילין את
האדם דבר שאסור לו כיוצא בו לא יושיט ישראל אבר מן החי לבני נח וכו׳ הרי שבתוספתא איתא
ברישא לא יתן ובסיפא לא יושיט וחזינן שבאמת אין חילוק בין לא יתן ללא יושיט עכ״ד נ״ל דלא קשה
מידי דכבר כ׳ הריטב״א בע״ז שם וז״ל והא דנזיר ואבמה״ח =ואבר מן החי= שאנו חוששין לתקלה
כל היכא דמצי עביר איסור שלא על ידנו ליתא משום ולפני עור ואע״פ שאפשר שהוא מרבה באיסור
על ידנו לא חיישינן אבל מכל מקום אי תבע לי׳ בפירוש לאיסורא נהי דמשום ולפני עור ליכא אכתי
איכא איסורא במלתא משום מסייע ידי עוברי עבירה כל שאנו גורמין לו לעשות איסור או להרבות
באיסור וכדקיימא לן שאין מסייעין ידי ישראל בשביעית וכו׳ עכ״ל ולפ״ז מבוארין דברי התוספתא
באר היטב דברישא תני שאומר לו תן לי ואוכלנו דתבע לי׳ בפירוש לאיסור ובזה קתני לא יתן דאע״ג
דאפשר לו לקחתו בעצמו אפ״ה לא יתן ובסיפא דלא תבע לי׳ בפירוש לאיסורא דאפשר שלא יאכלנו
קתני לא יושיט ,דהיינו היכא דקאי בתרי עברי דנהרא ,אבל מותר לו ליתן .ולפ״ז דינא דריטב״א
מבואר בתוספתא ,והג״מ והתוספתא תואמים זה אל זה ,והרב מהר״ם האראוויטץ דלא לי חספא ואנא
_ ב״ה אשכחת מרגניתא דדברי תוספתא מדוייקים .אמנם כן הוא ודאי דהרמב״ם לית לי׳ תירוצא דש״ס
( דקאי בתרי עברי דנהרא מדלא הביא חילוק זהבספרו וצ^ל דהוי ס״ל דדיחוייא בעלמא היא ולא .ס״ל
הדיוק בין לא יושיט ולא יתן .והיוצא מתוך דברינו'הנ״ל דשאר פוסקים דס״ל חילוקא דש״ס מתורצים
ולא קשה עליהם מדברי התוספתא ושפיר הביא רמ״א /ביו״ד /בסי׳ קנ״א /סעיף א׳ /ב׳ הדעות וכתב
ונהגו להקל כסברא ראשונה דהיינו דביכול לקנות ממקום אחר מותר למכור לו.

אך הש״ך שם חולק על הרמ״א ופ׳ שיש חילוק בין ישראל לנכרי ומומר דישראל ודאי כיון דצריך
להפרישו בכל גוונא אסור מדרבנן (וע׳ מג״א /או״ח /סי׳ שמ״ז) ובתשובת חות יאיר סי׳ קפ״ה הקשה
על הש״ך עיי״ש .והנה הגאון מהר״י עטלינגער בשו״ת בנין ציון סי׳ ט״ו מחלק חילוק אחר דדוקא
להושיט להעובר האיסור טרם יעשה האיסור בזה יש חילוק אם יכול מעצמו להביא לו האיסור או לא
שאם יכול להביא לו האיסור גם בלא שיושיט לו אז אפי׳ מדרבנן מותר אבל אם בשעה שעושה
האיסור יכול להפרישו ע״י שלא יושיט לו זה ודאי אסור מדרבנן שאסור לסייע ידי עוברי עבירה עכ״ל
והביא ראי׳ מע״ז דף נ״ה ע״ב דתנן אבל מוליכין עמו חבית לגת אף שבזה מושיט לו החבית שיתן בו
היין ומסייע לו לעשות בטומאה ,ומזה מוכיח דאין אסור רק לסייע לו בשעת עבירה עצמה.
וכשאני לעצמי איני מבין הראי׳ שהביא הא שם פירש״י וז״ל אבל מוליכין עמו חביות ריקניות לגת
ומביאין עמו חביות מלאות מן הגת דאין כאן עבירה דמאחר שנטמאו בגת מותר לתת היין בחביות
טמאות עכ״ל .ומשמע דבשעה שמוליכין החביות ריקניות לגת נמי כבר נטמא היין בגת ואין כאן
עבירה ,והולכת החביות מלאכה אחריתא היא דומיא דהולכת פת לפלטר דסיפא .אבל לכאורה סברת
בעל בנין ציון תלוי׳ בפלוגתא דרש״י ותוס׳ /מסכת ע״ז /לקמן ריש דף נ״ו ע׳׳א דרש״י פירש ואין
בוצרין וכו׳ משום דגורם טומאה הוא אבל תוס׳ בדף נ״ה ע״ב ד״ה אין בוצרין פירש דבצירה עם
ישראל איכא תרתי דמסייע ידי עוברי עבירה ועוד שגורם טומאה וכן כ׳ תוס׳ בדף נ״ו ע״א ד״ה ואין

בוצרין דטעמא דאין בוצרין משום סיוע ,וא״כ רש״י דס״ל דבבצירה ליכא משום מסייע ידי עוברי
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*׳ Cי y C

עבירה אית לי׳ דדוקא בדריכה דמסייע בשעת עבירה (כמ״ש רש״י דף נ״ה ע״ב ד״ה וישראל) איכא
משום מסייע ידי ע״ע אבל בבצירה דלא נעשה עבירה בשעת בצירה אף דאח״ב נעשה העבירה ליכא
משום מסייע יע״ע .אבל לשי׳ התוס׳ גם בזה דהעבירה נעשית לאחר מכן איכא משום מסייע יע״ע /ידי
עוברי עבירה ./ותמיהני על הגאון בעל בנין ציון שלא הביא הך פלוגתא דרש״י ותוספות .והנה
לכאורה לפי שיטת התוס׳ ליתא לסברת הבנין ציון (וראיתי בלחם סתרים שפי׳ דבבצירה לתום׳ הוי
מסייע לגרום טומאה וא״א לפרש כן בתום׳ נ״ו ע״א ד״ה ואין בוצרין) .אמנם כדי להצדיק את הצדיק
מעיקרא אמרתי ליישב סברתו גם לשי׳ התום׳ .רתום׳ /מסכת ע״ז /דף נ״ו ע״א ד״ה שמותר הביאו
בסוף שרבינו יהודה מצא פי׳ אחד שפי׳ בשם רש״י דאין בוצרין עם ישראל משום דכאן גורם טומאה
אסור משום דודאי ישתה טמא .ובזה נ״ל ליישב מה דקשה לכאורה דפירוש התוס׳ נסתר מירושלמי
שהביאו התום׳ לעיל מיני׳ דפריך ממתני׳ דגיטין דתנן בוררת וטוחנת אברייתא דתני לא בוררין ולא
טוחנין עמו ומשני כאן בלותת כאן בשאינו לותת פי׳ בשאינו לותת דלא הוכשרו בוררת וטוחנת ,וע״כ
טעמא משום דעתה אינו עושה עבירה ואף דתעשה לאחר מיכן בשעת לישה מ״מ קודם לכן לא הוי
מסייע יע״ע ,וא״כ אמאי אסרינן הכא אפילו בצירה משום דעושה עבירה אח״כ בשעת דריכה ,אבל
לפי מה שהביאו תוס׳ בשם רש״י לק״מ =לא קשיא מידי= דכתבו וז״ל אבל בישראל רשע עובר
עבירה הוא שסופו לשתותו טמא ודריכתו לכך עומדת הילכך אסור לסייעו עכ״ל ולפ״ז י״ל גם לפי׳
התום׳ דדוקא היכא דודאי יעשה עבירה שהרי בשעת דריכה ודאי יטמא היין אסור לסייע אפי׳ קודם
לכן ,אבל כבוררת וטוחנת אין כאן ודאי עבירה דשמא תלוש במי פירות ולא תטמא העיסה ,על כן
מותר לסייע קודם לכן .והשתא לא קשה על הבנין ציון דמיירי נמי בגוונא דאינו עושה בודאי העבירה
ושפיר כתב דקודם לכן מותר לסייעו.
וע״פ סברא הנ״ל בצירוף סברת הריטב״א שהבאתי לעיל התיר הגאון מהר״י עטלינגער להדפיס ספר
אצל מדפיס נכרי שיש לו פועלים ישראלים שעושים מלאכה בשבת כיון שאפשר להם לעשות מלאכה
בלא שיתן להם וגם אין שואלין בפירוש לעשות מלאכה בשבת .ובכלל כ׳ שם וז״ל והיוצא להלכה
דליתן ולהושיט איסור למי שאינו יכול להביא לו בעצמו אסור מדאורייתא משום ולפני עור וגו׳ אבל
היכא דמצי להביא לעצמו אע״פ שאפשר שעל ידי שמושיט לו מרבה באיסור מותר אפי׳ מדרבנן אכן
לסייע לו בשעת עבירה או היכא דתבע הדבר בפירוש או ליתן לתוך פיו אסור אפילו באיסור מדרבנן
אפילו אם בעצמו היה יכול להביא האיסור ובכל זה אין חילוק בין ישראל למומר עכ״ל - .־

ועתה נפן לנידון דידן .הנה יש כאן ב׳ חששות משום מסייע ידי עוברי עבירה :א׳ מפני שהאחים
היראים נותנין כספם למסחר אשר נפתח בש״ק ,ב׳ מפני שהם עצמם עוסקים באותו מסחר ומסייעים
בעסק בימות החול ,והנה במה שנוגע לחשש האחרון הלא מעשים בכל יום שאנשים יראים נותנים
בניהם לבית מסחר יהודי שאינו שומר שבת ודי להם בזה שנותנים רשות לבנם לשבות בשבתות וי״ט,
ואין פוצה פה ומצפצף לומר שהיראים שעוסקים באותו בית מסחר בחול הם מסייעים ידי עוברי
עבירה .ואף שיש לומר שהיראים הללו לא עפ״י גדולי הפוסקים עשו זאת ,מ״מ אני רגיל לומר הנח
להם לישראל אם אינן נביאים בני נביאים הם ,ובודאי עשו זאת בהיתר .וע״כ טעם ההיתר כמ״ש בעל
בנין ציון ,כיון שאפשר למחללי שבת להשיג משרתים עוסקים במסחרם כרצונם ואינן צריכין ליראים,
ואדרבה הן עושין טובה עם היראים דמשרתים שאינם יראים יעבדו גם בשבת וי״ט ,ועוד שאינם
מסייעים בשעת העבירה עצמה בשבת אלא מקודם לכן בחול ,ועוד בה שלישיה שהעסק שהם עושים
בחול אינו דבר שודאי יגמר בשבת שנחשוש לומר שהם מסייעים בדבר שבודאי יעשה בו חילול שבת,
ועל כן אין כאן שום איסור.
אלא דהיה קשה לי דהלא שנינו בסוף פ״ה דשביעית ופ״ה דגיטין וכולם לא אמרו אלא מפני דרכי
שלום ופי׳ הברטנורה לא התירו להשאילן כלים ולסייען בלא שעת עבירה עצמה אלא משום דרכי
שלום עכ״ל חזינן דאי לאו מפני דרכי שלום היה אסור לסייע אפילו בלא שעת עבירה ,והתם ג״כ אין
ודאי שיעשה איסור שהרי בחשוד מיירי (וע׳ תוס׳ גיטין ס״א ע״א ד״ה רישא) .ומתחילה היה נ״ל לומר
דבנידון דידן דהוא שעת הדחק (וכן בנידון דיראים שעוסקים במסחר של מחללי שבת) שכל פרנסת
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היראים תלוי בזה ג״כ מותר כמו מפני דרכי שלום ,ושוב האיר ד׳ את עיני ומצאתי שכבר ישב על
מדוכה זו(ךגאון מו״ר בעל כתב סופר בחי״ד סי׳ פ״ג ,והוא מתנבא קצת בסגנון אחד עם בעל בני ציון
וכ׳ דבנותן איסור למומר הגם שידוע שיאכל”מ״מ׳בעזעת נתינה עדיין ליכא כאן שום אתחלתא דאיסור
ואינו מסייע לו כלום בשעה שעושה האיסור כנ״ל והוא חילוק נכון עכ״ל ואח״כ כ׳ וז״ל ולא תיקשי
הרי גם שלא בשעת עבירה אסור לסייע ומפני דרכי שלום דוקא התירו י״ל שאני התם להשאיל כלים<
או לברור ולטחון כולם סיוע שיש בה ממש הן שצריכים לאכילה וא״א בלא״ה =ואי אפשר בלאו
חכי= ,וצ״ל דאפשר לה להשאיל ממקום אחר דאל״ה הוי לפני עור ומ״מ אסור משום סיוע שצריכים  c °ך
לטחינה ואפיה וכדומה ולולי משום דרכי שלום גם זה אסור ,וסיוע בשעת איסור דחמיר לא התירו
אבל בנותן למומר איסור ויכול ללקחו בלא״ה אין בסיוע זה צורך ותיקון ותועלת לאכילה עצמה וסיוע
כזה מותר ,ובשעה שעושה האיסור ס״ל לרא״ש ותוס׳ גם סיוע כזה אסור מקו״ח =מקל וחומר־
דחייב להפרישו וכו׳ עכ״ל .ולפ״ז אפילו את״ל =אם תמצי לומר־ דצורך פרנסה אינו מותר כמפני
דרכי שלום מ״מ ברוב פעמים העסק בחול אינו צורך ותיקון ותועלת למלאכה דשבת ולכל הפחות יש
לתלות דלא יסייע עסק כזה למלאכה של שבת כמו דתלינן בע״ז דף ט״ו דאימר לשחיטה זבנה ,וע׳
בשו״ת עין יצחק להגאון מקאוונא חא״ה סי׳ י״ג.

ועתה נפן לחשש הא׳ שהאחים היראים נותנין כספם למסחר אשר נפתח בש״ק ,ואף שבודאי אין רצונם
ליקה שכר שבת (רזה ודאי אסור) ,מ״מ נתינת המעות לעסק לכאורה הוי סיוע שיש בו ממש ואפשר
דאסור .אמנם לאחר העיון גם זה אין לחוש דהא המעות להוצאה ניתנו ,ומכש״כ בנידון דידן דהכסף
כבר מזמן רב הוא במסחר וא״א לומר דבכספים של היראים נעשה מסחר בשבת ,ואדרבה בדרבנן
אמרינן יש ברירה ,ויכולים לתלות דבכספם של האחים היראים נעשה העסק בימות החול ,ומה שנעשה
בשבת נעשה בכספם של הפושעים ,ובפרט כיון שאין היראים לוקחים שכר של שבת יכולים לומר
כספנו לא יהיה נצרך למלאכת שבת .וע״כ גם אני מסכים להיתר ידידי מהר״ם האראוויטץ שיוכלו
האחים להשאיר את מעותיהם כמו שהיה עד עתה ,אך יעשו באופן שלא יבוא להם ריוח מעסק דשבת.
ואם אינם יכולים להבחין כמה הוא ריוח של שבת ינכו כחלק שביעית מהריוח ויקחו חלקם מהנשאר
וכמו שנתבאר בא״ח סי׳ רמ״ה סעיף א׳ (ובנ״ד ינכו שתות מפני הי״ט).
עוד נ״ל טעם אחר להתיר לאחים הנ״ל להשאיר את כספם במסחר עפ״י מה שחידש הגאון בעל שערי
תורה בח״ב (על דיני חזקה) כלל מ״ב אות י״ט דלא שייך לפני עור רק כשעושה מעשה אבל לא בשב
ואל תעשה ואחריו החזיק בספר שו״ת מחנה חיים ח״ר סי׳ מ״ו ,ועיי״ש שהאריך (ועיי״ש גם בסי׳ מ״ה
החקירה אי איכא לפני עור בהוספה דשייך ג״כ לנידון דידן) .והנה אם בלפני עור דאורייתא מותר בשב
ואל תעשה מכש״כ במסייע ידי ע״ע דרבנן .ולפ״ז אף שאין אני מתיר ליתן עוד מעות חדשות ,מ״מ אם
מניחים קצת מריוח שלהם בבית המסחר ולא יקהו אותה והאחים האחרים יצרפו אותו הריוח להקרן,
ויתנו להם גם ריוח מאותן הרוחים יש להתיר כיון דאינם עושים מעשה אלא מניחים המעות ע״י שב
ואל תעשה .גם זה נ״ל להתיר אם יסכים עמי עוד מורה הוראה מופלג .ולענין שאר הדברים ודאי יש
להם לעשות כהוראת מהר״ם האראוויטץ שהאחים היראים לא ישארו בראש הבית וגם את שם אביהם
הצדיק ז״ל ,שהוא שם הפירמא מיום הוסרה ,צריכים להסיר מן הפירמא.

אחר שכתבתי הנ״ל ראיתי בספר אורחות חיים /צ״ל ארחות חיים לרבי נחמן כהנא אב״ד ספינקא /סי׳
רמ״ה אות ב׳ בשם שו״ת בית היוצר /מאת רבי יואל צבי ראטה אב״ד הוסט /סי׳ ז׳ באחד ששכר
דאממפפזעג  -מאשינע /מכונת ניסור מופעלת על קיטור /ובתוכה רחיים ג״כ ונשתתף עם שותף א׳
אשר הוא פוקר ומחלל שבת בפרהסיא והפירמא הולכת על שניהם ,ובעת ההשתתפות התנה עמו
בראשונה לשמור שבת כהלכתו אבל לאחר שנתקשרו בכתב שותפות עשה הפוקר בחזקת היד מלאכתו
בשבת וכ׳ שם דעתו בזה שיבטל השותפות עם שותפו הנ״ל ואח״כ יחזרו להשתתף ויתנו בתחילה
שחציו מהשבוע דהיינו ביום א׳ ב׳ ג׳ וחצי היום ד׳ יהי׳ להשומר שבת וחצי הב׳ מיום ד׳ וה׳ והו׳
והשבת יהי׳ להפוקר וכל אחד יעסוק בעסק לשלם להפועלים כמ״ש בש״ע כאן לענין שותף עכו״ם.

ואם א״א לעשות כן נוכל להתיר עפ״י הדחק שישכיר חלקו מן השבת להאומן עכו״ם באופן שהעכו״ם
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ישלם להפועלים וכל ההוצאות מחלק העכו״ם וההכנסה מיום השבת יהי׳ כולו לעכו״ם רק העכו״ם
יתן לו דבר קצבה עבור השכירות זה כמו דמתירין לענין מכס עכ״ל ,ואין ספר זה תחת ידי לעיין טעמו
ונמוקו .אחר כך כתבתי דכיון דא״א לעשות לשנות שם הפירמא מפני שהשותפין לא ירצו לעשות זאת
בשום אופן והאחים הצדיקים אין בידם לכופן לזה אזי עפ״י טעמים הנ״ל יש להתיר אף בלא שנוי שם
הפירמא כיון שא״א בענין אחר ,ואין האחים מחוייבים לעשות לכבוד אביהם אלא עד מקום שידם
מגעת.

** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך מאגר פרוייקט השו״ת  -אונ׳ בר-אילן**

-4*

שו״ת מלמד להועיל חלק ג (אבן העזר וחושן משפט) סימן פ

שאלה :בע״ז ו׳ ע״ב איתא :דיקא נמי דקתני לא יושיט ולא קתני לא יתן .וקשה דבתווספתא
/דבתוספתא /פ״ק דדמאי תני ברישא היה נדור מן הבכר ואמר לו תן לי ואוכלנו לא יתן שאין מאכילין
את האדם דבר האסור לו כיוצא בו לא יושיט ישראל אבר מן החי לבני נח וכו׳ הרי שבתוספתא תני
ברישא לא יתן ובסיפא לא יושיט ,אלמא דאין חילוק בין לא יתן ללא יושיט.
תשובה :לא קשה מידי דכתב הריטב״א בע״ז שם וז״ל :והא דנזיר ואבמה״ח שאנו חוששין לתקלה כל
* היכא דמצי עביד איסור שלא על ידינו ליתא משום ולפני עור ואע״פ שאפשר שהוא מרבה באיסור על
ידינו לא חיישינן אבל מכל מקום אי תבע ליה בפירוש לאיסורא נהי דמשום ולפני עור ליכא אכתי
איכא איסורא במילתא משום מסייע ידי עוברי עבירה כל שאנו גורמין לו לעשות איסור או להרבות
באיסור וכדקיימא לן שאין מסייעין ידי ישראל בשביעית וכו׳ עכ״ל הריטב״א ,ולפ״ז מבוארין דברי
התוספתא באר היטב דברישא תני שאומר לו תן לי ואוכלנו דתבע ליה בפירוש לאיסור בזה קתני לא
יתן דאע״ג דאפשר לו לקחתו בעצמו אפ״ה לא יתן ,ובסיפא דלא תבע ליה בפירוש לאיסורא דאפשר
שלא יאכלנו קתנו /קחני /לא יושיט ,דהיינו היכא דקאי בתרי עברי דנהרא אבל מותר לו ליתן .ולפ״ז
דינא דריטב״א מבואר בתוספתא ,והגמרא והתוספתא תואמות זו אל זו.

** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך מאגר פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**
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ח

שביעית פרק ה

תוספות תם טוב

תכו

ר עובדיה מברמנורא

נמי דאיסורא בשמיטת לפיכן אסור עד שיעשה כיוצא

ציונים

אומרים משירבה החדש .כחב הר״ב בירושלמי מפרש

ה פשירבה .מיי׳ שם
ה״ס :ו אלו כלים.
ע״ז טו :פוש׳ מימין שא.
מיי׳ שם ס״ס ה״ג:
אכל טוכר .מיי' שם
ה״ג:

כר .ח״ל הפירוש שהזכרחי עד שירכה החדש שיוכל למצוא

בו:

לוף הרבה מה גדלים בהימר והיינו מפסח ואילן ע״ק:

הפסח

ו שאין האומן רשאי למוכרם .לשון הרמכ״ם אמר

רשאי למוכרן בשביעית.

שינויי נוסחאות

ו ועגלה ובל בליה
כטס ל״ג נ״ז.

ראשון לציון
ו תוי״ט ד*ה אכל פוכר
בר .לעניו תבואה
דדרך
וקטניות
יקוצרם וכו׳ צרין
להגיה לזורעם:

משירכה החדש.
ואילן.

והלכה

מחן

מכשול

עירו

מי

ר״ל

החאוה

ויצר

אוהו

להוסיף

חעזור
ומוסיף
ומפני

זה

הרע

בעורונו

מן

היושר

לעזור

עוברי

להרחיקו
אסור

שסגרה

עבירה ולא יחקנו להם כלים אבל

ראוי

לקלקל

להם:

והמזרה.

כחב הר״ב שזורק בו החטאה

כחכמים:

שהוא

חשוד

על

אומרים,

מ׳עזירבה

החדישכה:

ו אלו כלים עזאין”האמ^^ןןאי

ו

"

" ׳

ז

־ ־

למכךם בשביעיתכי ,מחרשה
וכל פליקן ,העול ,והמזךהכז,
והזי?ןרכח .אכל מוכר הוא מגל
ידכם ,ומגל קצירי ,ועגלהיא וכל

שרי דאינו קונה אלא להצרע עד
[אחר] שטעיח .מזדה .שזורק
ט החטאה בגורן :דקר .כמק

יחד של בחל שקורץ קולטר״ו*)
בלע״ז והוא עשוי לחפור בו אח

הקרקע לשון וידקור אח שניהם

(במדבר כה):

מגל יד

ומגל

*> 99לוג מעססער.

בגורן כלומר דוקא בגורן דהיינו הרבה אבל כשקרה מעט לא קרהו במזרה כלל:

תוססות אנשי שם
ו בר־ב ד״וז שאין
האופן בר שהוא (שם כה)

למי

ו

שאין האומן

השטעיח אבל למי שאינו חשוד

הכמת (ויקרא יט> לפר עור לא

לא

טרושלמי מפרש דהיינו מן

אבל מוכר כר .וטעמא כחב

הר״ב שאין אסור אלא להטא הרבה דהא לאכלה כתיב .וכחב הרמב״ם בפ״ד מה׳ שמיטה ע״ס מ״כ וזה שנאמר

חשוד כר .וא״ש והא
ג״י
אמריק מפקין
על
דנסשדו ישראל
השפמים וא״כ למה לא
אסרו למנוי אפילי לשפם
ננ״א .וי״ל דלא אמרו כן
אלא גפ המטע בשביעית
דקנסינן ליה לעקור אפילו
בדיעבד משום רעשה מר
מעשה .אבל בכאן כל שלא

לאישור

ולהיתר

את ספיח קצירך לא תקצור שלא יקצור כדרך שקוצר בכל שנה ואם קצר כדרך הקוצרים לוקה כגון שקצר

כל השדה והעמיד כרי ודש בבקר או שקצר לעבודת הארק כמו שבארנו אלא קוצר מעט מעט וחובט ואוכל .ועיין
במ״ו פ״ח ומסיק עוד שם לכל הספיחים אסורים באטלה מדרבנן ובכללן תבואה וקטניח וק ירקות שדרך רוב
האדס לזורעם בגטח .וא״כ הן מגל יד וכו׳ דקצירה לאו לענין מבואה וקטנית דדרן לקוצרם דהנהו אסור לקוצרן

כדלעיל מ״ד אלא דמלינן שיקצור העשבים שאין זורעים אותם רוב האדם כגון הפיגם וט׳ דרפ״ט והיינו לפי

הר״מ בחיבורו אבל בפירושו יש פי׳ אחר ע״ש וגס הר״ב מפרש בענין אמר .ובכולהו משניות לחנן אסור בשביעיח
שכחב בהם הרמב״ם בחיבורו אסור משוס ספיחי שביעית בכולהו פי׳ הר״ב אסורוח בשביעית שיש להן קדושת

שטעיח ולא אשחמיט בשום דוכחא לאשמעינן דספיחיס אסורים לאכול .מ״מ דינו של הרמב״ס דין צדק .כדמשמע

בפסחים ס״ד דף נ״א ע״ב וע״ש במוס׳ :מגל יד וכו׳ .פי׳ הרמב״ס חרמש קטן שיקטוף כמלא היד ומפני זה
מותן_ .ניןרא מגל <ד ומגל קציר ידוע ע״כ .ורוצה לומר שהוא מגל סתם והיינו חרמש נמ״ש במ״ד פ״ד דפאה ובמ״ו

אפילו לסשודים (רט-ו):
נא-ד להכניע כר .אנל
נמשוד לא פליק דלהצניע
קנה אף דתלינן להיתר
בדבר שמלאכתו לאיסור

'1

מצרין ככל שעה לקנות
(רש-י בע׳־ז שם)' .וזוי־פ

ד-ה שאין כר אפר
הכתוב כוי .פשוט
רלסל עור דאורייפא אינו
אלא כשא״א להחשוד
לעכור בל"׳ כגון שא״א לו
להשיג נמק״א ומדרבנן
אסרו להחזיק ידי עונד
עפרה אף כשמוצא להשיג
כמק״א .וזה דוקא פשראל
משוד אבל מומר צענודת
נוכפס או עונד כוכבים
כרכר האסור לו ומוצא
להשיג כמק״א ים מתלוקס
פן הפוסקים אס מומר
לממד לו .ולכאורה היה
נ״ל דדינא רמשנפיט הוא
דוקא כמוצא להשיג
נמק״א אכל כאינו מוצא
להשיג כמק״א אסור אפילו
כמקום ששיין דרט שלום
רש לפלות להיתר .אס לא
נשמוכתא מלתא להיפר
יותר מלאיסור .רסיישנ
כזה גם קושית התפא״י
דלא חששו אלפני
דלפני פון דקיימינן
כאיסור התזקת ידי עונד
עפרה דרבנן .וע׳ מ״א
סי׳ שמ״ז פק״ד□ :ר־ב

י״ה בפזרה .שזורין

מירוש המשניות להרמב״ם
כחכמיס^״״ו״אמר הכתוב ולפני עור לא תתן מכשול (ויקרא
ים) ר״ל מישסגרה עיניו התאוה ויצר הרע אל תעזור אותו
להוסיף בעורונו ותוסיף להרחיקו מן היושר ומפני זה אסור
לעזור עוברי עבירה ולא יתקנו להם כלים אבל ראוי לקלקל

להם :ומחרישה ,היא האת :והמורה .הוא שיורו בו
התבואה :והדקר .הוא כלי ברזל לחפור הארץ :מגליד.
חרמש קטן שיקטף כמלא היד ומפני וה נקרא מגל יד .ומגל
קציר ידוע :ושאמר כל שמלאכתו מיוחדת לעבירה .הם

מלאכת שלמה
טשירבה
המלקט פי׳ מדלא סליג לקמן פ׳ ששי משנה ר
החדש .ירושלמי מר א״ר יהודה מעשה שהיינו בעין כושים ואכלנו
לוף על פי ר׳ טרפק במוצאי החג של מוצאי שביעית א״ל ר׳ יושי
עמן היימי ולא הי׳ אלא מוצאי הפשח וט הר״ש שירילי״ו ז״ל ולא
משוס דירבה החדש דממני׳ הוי פסח דהא גדלו ירקות רמות
הגשמים ואין צריך להמתין עד הפסח אלא מעשה שהיה כן היה
ולא כדברי הרא״ש ורטט שמשון ו״ל שפירשו שירבה החדש היינו

כין

מן הפסח ואילך כדפי׳ טרוש׳ דלא קאמר לה ר׳ יוסי הט אלא

דמעה ר׳ יהודה טן רגל לרגל ע״כ :ו והדקר .י״ס והדקל.
בלמ״ד .וכתב ה״ר יהושף ז״ל ונ״ל דהכל א׳ שק מציט שהיי״ש
מממלסת ללמ״ד כגון גרעינים גלעינים :דקר .סי׳ ה״ר שמשון
ו״ל שהוא את בלשון מקרא כדכמיב וכתתו תרבותם לאתים.
והרמב״ס ו״ל פי׳ מחרישה הוא האת :מגל יד .מצד א׳ סטן
ומצד א׳ מגל והט מס' בהכל שוחטין:

תפארת ישראל

לשביעית ליכא למימש .דבמביא מהטמון באק מייד .ומדא״א
לעקרו בשטעית בפרהסיא כ״א בשנוי אפי׳ לב״ה כסי׳ ט הלכך לא
שטת שיעקור בשנוי לר■ לממנם עד מוצאי זניעיק .אבל בלא היו
טמונים בשביעית .וקנה*) בשביעית גופה מהנושוד .ודאי חיישינן שמא

משטעית הם ואמר שהמטמופם מששית הטא .כך נראה  4פירוש
*> יכא,רה צ'י א' ןי(ה ”™31ז

יכין

חפשנה החפורה הואת :כה ר״ל מססש של ח' ואילן .שכנר
מצוי אותו שגדל בת׳ והיינו ככל ירק !נסרק ו׳ משנה דק :כ ו למי
שחשוד לעבוד האדמה בשטעיח :כז וואורסשויפעל לזרות בגורן:
כוז ספלוגאייוען לחרוש :בם האקקמעססער לקטוף כמלא יד:
ל האנדוענזע :לא וואגען .דבכל אלו נוכל למלות שרוצה לקצור

משנה ראשונה

מיד בעי לה אין דרן להטמינו .ובדין הוא דאסילו בשביעית עצמה שרי
ליקח כשהטמיט טון דלא למטר מיד בעי ודאי לא טרח לעקרו
בשטעיש בשינוי אלא של ששית הן .ומיהו בשביעית עצמה גוטק טמון
אטו אינו טמון והייט דקאמר שלם ילך ויביא מן האיסור ויאמר מטמון
הבאתי .ק־ ג״ל לפרש לסי שיטת הר״ש שהוא קיצר טותר וגס תוי״ט
קיצר בזה .ומיהו קשיא לי שיטת הר״ש דמפרש דקרדומות של מתטת
דשרו נ״ה נמי שינוי איכא מנ״ל הא דלא מצעו יאסט ג״ה שאר כלים
חק מקרדומות ופשטא משמע דכאזרסיה נמי שרו ג״ה .ועוד שכתב
דנשאר ירק לא בעי שינוי בעקירתו לא סי׳ הטעם דהא טון דמסוי
כעבודת האק הוא נשאר ירק נמי שיין זה .ובאמת בפירוש הירושלמי
אין צורן לפרש דגזרו על הלוף היינו לעקרו בשינוי דודאי לב״ה
נקרדומות לאו שיטי הוא .אלא אמפר׳ ט דלעיל קאי דהחס נטמק
אייט דקתני המומן את הלוף  mtuלא יפמות משלשה קבין וטומט

במקום דטסת אדם ובשאר ירק לא הצטכוהו לוה כדפי׳ שם הטעם
ומשום דגורה וו לא שטס שיטמין בשביעית סן מרובה במקום דטסה
 fmopmבששית מטמין כדרכו שלא במקום דטסה וכשהביא מן הטמון
מומר מיד לר״י דודאי של ששית הוא .ובטן הוא דשניעית עצמה נמי
מותר מן הטמק אלא דנזטנן בשטעית אמו מיט ממק מלה כדפי׳ לעיל
לשיטת הר״ש .ולפ״ז י״ל דקרדומות דנ״ה לאו שיטי הוי ואפ״ה שט
ודוקא בלוף שט דאילו כשאר ירק מודו נ״ה דנעי שינוי כדפי׳ כמפני׳
דלעיל מילמא בטעמא :ו ומגל קציר ועגלה .פי׳ הר״ב שמא רוצה
לקצור מן הפקר ולהניא כעגלה למאכל טפו וכן לשון הרא״ש ולא היו
צטטן לפרש כן דודאי משדה שלו נמי מופר להביא צורן מאכל טתו.
ונראה משום שראו במשנה דלקמן שק דרט להביא מן ההפקר משמע
להו דדוקא מן ההפקר שט .ובאמת הסס נמי משלו מטא נדרך
שמביאין מן ההפקר וכן פירשה הרמנ״ם שם ומט שנפרש לקמן:

כר .כמוס׳ כע״ו שם הקשו ע״ו דהא כתיב ברחת וכמורה אלמא תט מילי מנהו לכן פי׳ ר״י שהיא כלי א׳ של מחטשה .ע״נ :תוי׳ם י־ה אכל פוכר כר כדלעיל ט־ד .תמוה שעירב נ׳
מטס שא״ל ענין זה עם זה דהיק נזכר לעיל מ״ד מחטאה וקטנית שדרן לקוצרן והלא בלוף אייטנן שהוא ממיני ירקות דאין דרנו בקצירה .ומשום דאירתיה כעקירת השרש מש״ה געי שינוי

משניות זכר חנוך  -א (זרעים א) משנה עמוד מס 485הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ר עובדיה מכרטנורא

שביעית פרק ה

תכז

תוספות יום טוב

קציר ועגלה .מוחרץ שמא הוא [רוצה] לקצור מן
ההפקר ולהכיא כעגלה למאכל בימו ואין אקור אלא הסי ,שהזכרתי .מוחר למכור לו כלים לפי מה שהביא ולא
להכיא הרנה לעשות אוצר :ז היוצר .אומן העושה נמשדוהו שמא הביא מן המשומר כאוצר עכ״ל .ואני ממה
כלי חרס מוכר אפילו לחשוד על השביעית חמש כדי על הרמב״ס שהשמיט לבבא זו בפרק מ׳ מהלכות
שמן וחמש עשרה כדי יין וליכא
_ שמטה] :ומוכר לנכרים וכו׳.
למיחש שמא רוצה כולם לשמן כליה .זה הכללךפ ש^אכתר לשון הרמב״ס תיקק דברי זאת
או כולם ליין שניכרים הן אוחס מיהרת לעברה ,אסור .לאסור המשנה מוכר לנכרים בארן ישר
של יין מאוחם של שמן שהעפר
מכן ולישראל בח״ל:
שעושים ממנו כדי יין אינו ולהתר ,מתדל^ז היזצרי? מזכר
לי וחמשה עשר כרי יין לה,
שמן לי
דומה לעפר שעושים ממנו כדי חמש כדי שמן
דרכו

כפ׳ דלעיל:

ז [ואס הכיא יותר מכאן מותר .לשון

~5

שמ:1

מבאן

ואם  .הביא
םןתר

ידתר

יןיישינן שקא

מכאן,
מן ההפקר .ואם הביאלייותר
להביא
־ ’ '
I .
V J

מתר■לז
T -

ומוכר

מן המשומר דשביעיח הביא :ומוכר לנכרים בארץ .ולא חיישינן שמא יחזור הנכרי וימכרם לישראל החשוד:

_

פירוש המשניות להרמב״ם

הדברים שאסור להתעסק בהם במלאכות שנעשו להם אלו
הכלים בשנה שביעית כגון החרישה והקצירה שכל הכלים
העשוין למלאכתן אסור למכרם בשביעית דוה אינו אסור אלא

למי שהוא חשוד על השביעית אבל מי שאינו חשוד מותר
למכור לו כל מה שיבקש לפי שהוא רוצה להצניעו ולהכינו
למוצאי שביעית :ז תיקון דברי זאת המשנה מוכר לנכרים

מלאכת שלמה
זה הכלל כל שמלאכתו מיוחדת לעבירה .יש ספרים דגרסי
לעבודתו והיא היא :ז ואם הביא יותר מכאן מותר .פי׳
ה״ר יהוסך ז״ל אין נראה לי דקאי על המביא כי מה עניינו לכאן
אלא נראה לי דה״ק לא ימכור לו במחלה אלא זה השיעור מפני

כ י

ן

שאק דרך להביא אלא כזה השיעור ומכל מקום אס עבר הבעל
הבית והביא יותר אין אנו אומרים לא ימכור כליס יומר ויאבדו אלא
מותר למכור לו כליס יותר כדי שלא יפסיד פירות שביעית וצ״ע
ע״כ :ומוכר לעובדי כוכבים בארץ .ואפילו יומר מזה

תפארת ישראל

כיו

מעט מספיחים המותרים .שהן בהפקר .ולהביא לביתי :לב ונ״ל
דה״ט דתלינן בהיתר .מדאזלינן בתר רובא דהיחירא שבעולם:

שוה לוכיח בסירות אלו של הפקר לא יגיע לכל א׳ רק מעט ולא
תיישינן שיקח כולם לשמן .דאינן ראויים לכן .דמעפר אחר נעשים:

לג טעפפער :לד כדים לשמן :לה המייחדים ליין .דרק
שיעור מיעט כזה הכי אורמא להביא מהפקר משום דיד בל אדס

לו החשוד :לז למכור לי כלים ותלינן שמהפקר הביאם נכך סי'
הר״ש והר״ב .וממה רתוי״נו שלא הניא הרמב״ם דין זה ושמיעה ס״ח.

ראשונה"/
ישאלך אדם עצה נדבר נפתה בי יבאה האזהרה מלרמותו ומהכשילו והוא
מאמרו לפט עור לא תחן מכשול ולשון ספר למי שהוא סומא בדבר
ונוטל עצה ממן אל חתן לו עצה שאינה הוגנת .ולאו זה כולל ג״כ למי
שמסבב לאיש לעבור עברה או יכין לו סבת העברה ימאלו הפנים אמרו
נמלוה וליה נרבית שעוברס בלפני עור וכו׳ ופשטי׳ דמרא כמו שזכרנו
תתלה פ״כ משמע דעיקר קרא במייעצו אזהיר ואפשר דנסבב עברה איני
מדאורייתא אלא אסמכתא וגני רבית דקאמר עוברם בלפני עור היינו
מדרבנן אלא שלשונו משמע קצת מדכמר ולאו זה כולל כו׳ דהא נמי
דאורייתא ובסירישו פ״ו דתרמוח מ״ג נתב דלפני עור לענין המבשיל
חברו נדבר איסור אינו במלקות אלא נענש בידי שמים .ונראה הא דמוקי
פשטי׳ דקרא נמייעצו משוס דכתיב ביה ויראת וכל מקום שנאמר ויראת
כדי
אינו אלא בדבר המהיר ללב וב״כ נספר שפחי חכמים:

ציונים
זה הכלל• שם ה״ב:
ז היוצר .שם ה״ה
ופ״ד הנ״ד:

שינויי נוסחאות

לעבירה נירושל׳ לעבודתו
ימ״ש לעבודה .ז וחמשה

עשר בירושלמי וחמש
עשרה .ההפקר בידושל׳
המבקר.

תוספות חדשים
ז [תוי״ט ד״ה] ואם
הביא כר ואני תמה
כר .ונמ״ל כתב וז״ל וננר
נתבו רטנו פ״ד הכ׳־ד
עכ״ל ע״ש ומ״מ לא
מתוק מה לפי פירוש
שהמיר דנפ״ד כשנ
דהפירות עצמן מותרין
ומ״מ הי״ל לכתוב נפ״ח
דמוחר למכור צו כלים
יופר ולכך הקדים המי״ט
זה הפי׳ אבל באמש נ״ל
דהרמב״ס ליש ליה זה
הפי׳ וס״ל דבאמה אסור
למטר לו יושר כלים ולכן
השמיטו נפ״ש וגס מדברי
הר״ש והרא״ש מוכש
דאפיצי הניא יומר אסור
למכור לו כלים יושר
מיבשנו גני ולישראל נמ״ל
דמומר אע״ם שמס ני
הרנה מיין ישמן שהניא!
מאק ישראל דלא הממירו
כ״ב עיין שם משמע
דנאק ישראל אפילו הניא
אסור יטעמא נ״ל דאך
שהשירות מושרים מ׳׳מ
אסור למטר לו שמא יניא
פעס אשרש והר נצכממלה
שאסור למכור לו משא״כ
בש״ל דלכמחלה מיתר
למכור לו ואפילו נישן
למוכן פירוש שהביא מא״י
הלא כנר הניא והפירוש
מימרין ולפעס אשרש לא

לאיסור ולהיתר מותר .צ״ע אמאי מותר כיון דשסק דאורייתא הוא
שמא לאיפור קונה ולפני עור דאורייתא הוא .יכן קשה במתני' דלממן
ב״ה מתירין נפרה תורשת מפני שיבול לשוחטה דנל דמצי למימלי תלינן
והיכי תלינן להיתר גדאוריימא וליכא למימי אוקי גברא אחזקת כשרות
דהא נחשיד מיירי כמ״ש הר״ב .ואם נאמר דלפני עור לאו דאורייתא
הוא להך מילחא דפשטיה דקרא מיירי בסומא בעיניו ממש ונותן מבשיל
בדרן שהוא הולך אבל במושיט לו דבר איפור לא מיירי אלא אסמכתא
מדרבנן הוא לענין איסורים היה ניחא .אלא דפשטא דמילתא בכל דוכתי
משמע דלענין איסור הוא מדאורייתא והכי משמע בחוס׳ פ״ק דשנת
חידושי מהרי״ח
דך ג׳ שכתבו דאפילו הינא דנלאי דידיה ענד איקורא מ״מ אסיר
ן [,תר״ט ד־זז] וא0
הכיא יותר מכאן
מדרבנן שחייב להפרשי מאיסיר ע״ש ולס״ז אי קאי נחרי ענרי דנהרא
מותר .לשון הפי׳
דפ״ק דע״ו דף ו׳ אסור מדאורייתא יק משמע נפ״ק דע״ז דך י״ד
דאמר אביי אלפני מפקדינו אלפני דלפני לא מפקדינן .לשון מפקדינן ישמן זט״ו כדי יין.״נרא 5לכדין אלו הייני שניויוכדאמרנן ר״ה שהזכרתי כר .ואני
מדאורייתא משמע .ימי׳הו לסברת הרמב״ס דכל הספקות של תורה איו המניח דקרו לחביתא כדא .דאי כדין ממש ודבר מועט היכי שר למכור תמה על הרמכ״ם
אסורין אלא מדרבנן י״ל דהכא משים חיי נפש לא גזרי שא״נ לא יוכל עגלה במתני׳ דלעיל הר יכול לטעון מאה כדים .אלא בחביות מיירי שהשמיט לבבא זו
לקצור למאכל ביתי .אבל לסברת הרשב״א שהספקות אסיר לן •וכשיעור הזה א״א להניא בכחך ומניאין בעגלה :שבן דרכו להביא כפי ח׳ מהלכות
מן ההפקר .לאו מן ההפקר ממש קאמר דלא שיין בזה לומר שכן שמיטה כר .כתב על
מדאורייתא קשה .וצ״ל דהכא במאי עסקינן דאיכא נמי אומן אחד עונד
דרכי שהר הזוכה מן ההפקר בל שיכיל ליטול נוטל .אלא מפירות וה הרב בעל משנד .למלך
כוכבים ונמצא דאין הישראל עובר מדאורייתא דנלאו דירה מצי למחט
שהביא זה □פ׳ ד׳ דין כ״ד
מעובד כוכבים אלא מדרבנן אסור כמ״ש בשם התוס׳ ובספקא שר .אכל שביעית קאמר שהפקירן הכתיב שיטול כל הרוצה ואץ רשאי לנהוג בהן
ע״ש עכ׳יל וא״כ צ״ל
כבעל הבית והמירו נו ניטול נל הצריך למאכל ביתו ושיערו חכמים שכן
פשטא דמחני׳ דקא פסיק ותני דמותר משמע בבל ענץ נראה שהיא
שהרמב״ם אינו מפרש
ראיה לסברת הרמב^ףאפשר^ליישב' דנתינת מבשיל לא מיקר אלא דרכו ליטול ויותר מזה צריך להניח לשאר כל אדם .ומיהו אם אומר
כפי׳ שהביא הרב תוי״ט
שצרין יומר והביא יומר לא מפקינן מיניה דאמרנן מסתמא קושטא
כשהמכשול ידועמעה שזה נותן לו אבל בספק אס יעשה בו מכשול אין
דא״כ היה לו להביא כאן
זה נותן מכשול והלוקח הוא מכשיל את עצמו .אלא דנפ״ק דע״ז דך י״ד
דעת
קאמר והיינו דקתני אס הביא יומר מומר וכן פירש הרמב״ם בתנורו בפי ח׳ אלא
גבי אין מוכרן לבונה לעובד כוכביס אמר דחבילה מומר דודאי לאו
פ״ד דין כ״ד דמחני׳ במביא משלי התיר לו להביא במבין הזה שמן ויין הרמב״ס שהיוצר לא
להקטרה הוא אלא לסחורה והרן וליחוש דלמא מזגין לאחריט להקטרה
כדרן שמביא מן ההסתר ותוי״ט לא ראה דברו אלו .ופי׳ זה מחוור יסכור יושר שהשדינן ליה
ומשני אלפני דלפני לא מפקדינן .משמע דאי לאו ה״ט הוה אשור
בלשון המשנה יותר ודנא כדמשמע מדבר המפרשים דמהפקר ממש שמא הביא מן השמור רק
המירו לו ולא משלו .שאין הדבר ק דמשלו נמי מותר כדפי׳ במתני׳ שכעה״ב יכול להביא
ואמאי הא ליכא מכשול ודאי בשעת המפירה .וראיתי נספר המצוח
להרמנ״ם בלאוין ל״ת רצ״ט כתב הזהיר מהנשיל קצחנו והוא שאס דלעיל :ומוכר לעובדי כוכבים בארץ .פי׳ הר״ב ולא שיישינן
יותר לביתו עיש:

תוספות אנשי שס

בעקירה דוקא .וקצירה אפילו בכריכה איכא למימר דמשתריא ופטאה וקטלש דאסורין נקצירה .לאו היינו טעמא משים דדרכן בכן ונעו שינוי .דהא אפילו ע״י שינוי לא אששרו ספישי שביעית
ולע״ד משכה״ל רבעי כלי קצירה לשנואה וקטנית דהישר מון שהניאו שליש לפר שביעיש שי״ל כל יין פירוש ששית אע״פ שקוצרן ואוספן בשביעית ואפשר דנכה״ג אפילו טובא נמי שרו טון
שי״ל כל טן פירות ששיש (לה״ש> :ז סי־ב ד״ה היוצר כוי וליכא למידוש כר .היא מירושל׳ .וצ״ע דמה קושיא היא טון דיש לתלוש שיניא מן ההפקר מומר נמ״ש לאיסור ולהימר מומר.
נימוקי הגרי״ב פ״ה ז יע ׳נ ד-ה היוצר .וליכא למידוש כר .נ״ב הוא מירושלמי ע״ש .ולכאירה צ״ע דמה קושי׳ הא טון דיש למלות שיטא מן הפקר מושר .כמו שאמרו לאיסור ולהישר
מומר .וצ״ל דהא דתילין הייני דוקא היכא שההישר והאיסור שקולים הס ,משא״נ הינא שלאיסור יש צד יומר מלהימר לא מלינן ,ונמו משמשה דמ״מ הגם די״ל דלוקש לשנה הנאה ונאינו משוד
מלינן נזה וכמ״ש הרמנ״ס ז״ל ,ומ״מ בששוד לא חליגן .ועי׳ ירושלמי וגת׳ פ״ק דע״ג .מש״ה כאן אך דידעינן דלוקש ה׳ כדים לשמן עדיין אינו בבירור שיטא מן ההפקר מ״מ מליק טון שהוא
שוה נשוה ,משא״נ נלוקש נ׳ כדים הגס שנוכל לומר שיניא ה׳ כדים שמן וט״ו מים יין ,מ״מ נזה יש ב׳ צדדים לאיסור וא׳ להימר דשמא רוצה כולם לשמן או ליין .ואף אס נימא דה׳ נדים לשמן
וט״ו אין עדיין אינו ממרר שיטא מן ההיחר ,לק שפיר הקשה הירושלמי ועיין.
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שו״ת

׳רגו

סימן רמז ריז

ודאנא ביה בענין זה דאאמע״ר לא אמנע מלכתוב מה שנ״ל
פשוט בפי׳ דברי הגמרא בסנהדרין דף ע׳ דאמר רב
יוסף פלוני רבעני לאונסי הוא ואחר מצטרפין להרגו לרצונו רשע
הוא והתורה אמרה אל תשת רשע עד ורבא אמר אדם קרוב אצל
עצמו ואין אדם מע״ר ופרש״י ולכך אמרינן אליבא דרבא פלגינן
דיבורא ,ונ״ל פשוט מפשטות דברי הש״ס דטיעמא דרב יוסף הוא
משום דס״ל אדם משים עצמו רשע וא״כ כשאומר שנרבע לרצונו נעשה
רשע ע״פ עצמו ונפסל לעדות וממילא שוב אי אפשר לו לחייב את
הרובע כיון דהוא רשע ופסול לעדות .ולפי זה נראה
לי דגם רב יוסף שפיר מודה דאמרינן פלגינן דיביורא כגון היכא
דאמר פלוני בא על אשתי דנאמן להרגו אבל לא נהרגה וכן כל
דכיותיה במעיד על קרובו ועל אחר ורק דס״ל דהכא גבי פלוני
רבעני לרצוני כיון דאדם משים עצמו רשע א״כ אמרינן להיפך
דנאמן על עצמו שהוא רשע וממילא שוב א״א להאמינו על חבירו
ופלגינן דיבורה להיפך מלדברי רבא דלירבא נאמן על חבירו
ואינו נאמן על עצמו ולדידיה אדרבה נאמן על עצמי שהיא רשע
וממילא אינו נאמן על חבירו דרשע פסול לעדות .אך לכאורה זה
ס^קצת לומר אליבא דרב יוסף דאדם נאמן לפסול א״ע לעדות
וכי לית ליה לר״י סברא זו דאמר רבא דאדב קריב אצל עצמי:
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בעזה" ,יום ב׳ תרומה תרוז״ם לפ״ק ר״ח אדר פה מוגקאטש יע״א.

שלוה וחיים לכבוד ידידי האברך המופלג חריף ושנון כש״ת
מו״ה ישראל נ״י ויהל עד עמוד הכהן לאורים.

מה שכתב כ״ת לתמוה על דברי הנוב״י מה״ת מאהע״ז סי׳ קנ״ו
שכתב שם בנידון שחולץ הודה שהכשיל לחליצתו י שנתן לה
מליצה ברגל ימין והוא איטר רגל וכתב־ שם בתחינה שנא נהאמינו
משום דאין אדם משים עצמו רשע ואח״כ כתב דאוני לא שייך
אין אמע״ר אלא בדבר שהתורה קראו רשע דהיינו שנתחייב
מיתה או מלקות או שלכל הפחות פסול לעדות ונשביעה אבל
םשח שרק אומר שהכשיל לחלוצתו אינו נפסל לעדות עי״ז לא שייך
.",מע״ר עכ״ד .וע״ז הקדה כ״ת מדברי הראב״ד בכתובית ע״ב
גבי מאכילתו שאינו מעושר ומשמשתו נדה דפריך הש״ס מנא
ידע וכו׳ ■והקשה הראב״ד דלמה לא מתרץ בשהודית מעצמה והי׳
דאינה נאמנת משום דאאמע״ר הרי להדיא דאף באומרת רק
שהכשילה אמרים אמרינן אאמע״ר ואף שאר הראשונים לא נחלקו
על הראב״ד אלא משום דנענין להפסיד לעצמה בכל ענין נאמנת ,אבל
כולהו מודו דאף בזה אמרינן אאמע״ר עכ״ד .ועוד הקשה בתוך
דבריו דלמה לא יהיה פסול לפדות בהכשיל לאחרים עכ״פ מדרבנן
דנהי דאין לוקי; על הלאו דנפני עור אבל עכ״פ גם בלאו שאין
לוקין עליו פסול לעדות עכ״פ מדרבנן וגם בפסול דרבנן אמרינן
אאמע״ר כמבואר בתומים סי' מ״ו ס״ק מ״ב עכ״ד בקיצור,
ולדעתי שני קושיותיו ל״ק די״ל דבודאי גס הנוב״י מודה דבהכשיל
לאחרים יעבר על לפני עור פסול עכ״פ לפדות ולשבועה מדרבנן
וגם מודה הניב״י דגם בפוסל א״ע מדרבנן שייך לומר אאמע״ר
ואינו נאמן ,ורק דהכא שאני דהרי בנידון דידיה אם נקח הדבר
לדין חורה ממש קודם תקנת חכמים היה הדין נותן דהחולץ נאמן
כיון דמה״ת אינו נפסל לעדות ולשבועה במה שאומר שהטעה
לחנוכתו כיון דאין לוקין ע״ז ,וכיון דאינו נפסל לא שייך לומר אאמע״ר
וא״כ נאמן מה״ח והיא אסורה לשוק מה״ת מה תאמר דעכ״ע
עכשיו לאחר תק״ח שיהיה פסול לעדות מדרבנן א״כ שוב אינו נאמן
דאאמע״ר וא״כ היא מותרת לשוק בלא מליצה א״א לומר כן דאיך
יש כח ביד חכמים להתיר לשוק אשה שצריכה מליצה מה״ת בקום
ועשה ,והרי אשה צריכה חליצה מה״ת וא״א לחכמים להתירה לשוק

מהרש״ג

בלא חליצה [ונפי הנ״ל יצא לנו דכל היכא דמע״ר בדרבנן ופוסל
א״ע לפדות מדרבנן מ״מ אם מעיד לאיסור באיסור מה״ה דבר
המותר באופן שנאמן מדאורייתא ורק שאתה בא שלא להאמינו
ע״י מה שמע״ר ע״ז אמרינן דמ״מ נאמן לאסור הואיל דמה״ת נאמן
וא״כ הדבר אסור מה״ת אין כח ביד חכמים להתירו] ושאני בהך
דהראב״ד דאנו דנין לענין ממון להפסיד לעצמה כתובתה דשם אף
פסולי דרבנן אין נאמנים ■דהרי אף משחק בקוביא פסול לעדות
לענין ממון אף דמן התורה נאמן דבמידי דממון יש כח חכמים
לכל דבר ,ובפשיטות יש לדחות קושיתו על הנוב״י מדברי הראב״ד
דהראב״ד ר״ל דהרי שם בכתובות תנו בחד ענינא מאכילתו
שאינו מעושר ומשמשתו נדה ועל שניהם פריך אי דידע נפרוש ואי
דלא ידע מנא ידע וכו׳ ותי׳ דאמרה פלוני חכם והיינו משום דתנו
בחד ענינא מסתמא מיירי בחד גווני והרי על משמשתו נדה א״א
נומר דמודית משים דאאמע״ר דשם האיסור גם עליה וא״כ אינה
נאמנת ולכך מדסיפא לא איירי במיידית מסתמא גם הרישא לא
איירי במודיח ועיקר הי׳ הראב״ד היא דבסיפא גבי משמשתו נדה
לא איירי במודית דאאמע״ר:
עוד ראיתי למעכ״ת שתמה על הנוב״י הנ״ל שבנדון פלו עשה
החוצץ זאת מחמת חימוד ממון שחשש שמא העלימה יבמתו
ממנו את העזבון שעזב אחיו וכיון שכן אף שעבר רק על לפני עור
שאין בו מלקית מ״מ פסול ■לעדות מה״ת כיון שהוא מחמת חימוד
ממון צא בעינן שיהיה חייב מלקות ,וכתב עוד דאין לומר דבעינן
שיהיה גוף הממון באיסור כמו בגזינה דהרי מוכח בש״ס ופוסקים
דלא בעינן שיהיה גוף הממון באיסור דהרי לוה ברבית פסול
לעדות אף הלוה ,אף שאינו עושה איסור בהממון שלוה .וכן לרבא
פסול מומר אוכל נבילות לתיאבון וכן קוברי המת ביו״ט ראשון
ומזה נחית לפלפל דנימא פגגינן דבורא ופלפל מענין לענין ,ושוב
לבסוף כתב ניישב דכיון דהחולץ בעצמו הודה קודם שנשאת היבמה
לשוק דהיינו קודם המכשול הוי כתשובה דכמו מי שגנב פעם אחד
והחזיר גניבה דהוי תשובה מעלייתא ה״ה ה״נ מה שהודה עכשיו
הוי תשובה מעלייתא עכ״ד:
ואינם נכונים לענ״ד ידמה שכתב דהוי תשובה מענייתא כמו בגנב
שהחזיר׳ הגניבה ,הרי הכה מה שהודה עכשיו שחלץ לה
ברגל ימי; והוא אטר הוא כדי שיבוא הממון לידו שנתברר לו ע״י
השידוכין כמה ממון נשאר לה מאחיו ורוצה לאוסרה לשוק כדי
שבעכ״ח תהיה מוכרחת ליתן נו חצי העזבון ומה זו תשובה בדבר
שיש בו הנאת ממון ,והתם גבי גנב וגזלן אדרבה הפסד ממון יש
נו בתשובתו ונכך הוי השובה משא״כ הכא ,וגם מה שכתב דפסול
דאורייתא הוא משום דטשה איסור מחמת חימוד ממון ויאף שאין
ליוקין עניו פסול לעדות מה״ת ,אישחמיטתי׳ מה שכתב המהרי״ק
בשורש קכ״ו ענף ב׳ שם כתב דדוקא בדבר שלוקין עליו אז אף
נרבא דס״ל דבעינן רשע דחמס מ״מ כל שיש בו משום חימוד ממון
כ״ש שוב פסול לעדות מה״ת ולכך סבירא ליה לרבא דאוכל נבילות
לתיאבון פסול לעדות אבל בדבר שאין לוקין עליו אינו נפסל מה״ת
אלא ברשע דחמס שלוקח ממון שאינו שלו בגזל ממש אבל פאר
עבירות אף שעושה אותם מחמת נידנוד חימוד ממון מ״מ אם אין
לוקין עליו אינו פסול לעדות מה״ת■ ,והביא ראיה ,מלשון הרמב״ם
שהעתיק גס מעלתו בפ״י מהל׳ עדות ה״ד ,וממילא נסתרה הראיה
של מעכ״ת מאוכל נבילות לתיאבון וקוברי מת ביו״ט ראשון דהתס
יש מנקות ,וגם הראיה שהביא מעלתו דהנוה בריבית פסול לעדות
העיר בם במהרי״ק וכתב דכיון דעבירת לקיחת הממון ■דמלוה
על יד הלוה נעשית דא״א מבלעדי חשוב עד חמס יעויי״ש ,אך
מנבד זה אין נידון דידן דומה ■לכל הני שמביא ■מעכ״ת דלגבי
לוה ברבית ואוכל נבלות לתיאבון וקוברי המת ביו״ט ראשון לולי
מעשה האיסור שעשה לא היה מגיע לו הממון אף בדין כגון
לוה ברבית אם הימלוה אינו רוצה להלות לו רק ברבית אין בידו
לכופו בד״ת שילוה לו בלא רבית ונמצא הלוה עושה איסור מחמת
שחומד ממון שאינו שלו פי׳ שאינו מגיע לו בד״ת [וגס בלא״ה
בלוה גרבית האיסור הוא בגוף הממון שהוא לוה ע״מ ליתן רבית
דבשמת הלואה איכא גם כן איסור דאסור ללות ע״מ ליתן רבית,
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ת

דלא כמו ׳שנראה מדברי מעכ״ת דדוקא בשעת נתינת הרבית הוא
דרבית גא תיקן דהרי לאי דרבית לא הוי לאו הניתק לעשה ר
האיסור דליתא דבשעת הלואה הוא עובר גם כן עכ״פ על לאי
מה שאין לוקין עליו הוא רק משוס דהוי לאו הניחן לתשלומי;
דלא תשימון ועליו נשך] ,וכן באוכל נבילות לתיאבון דמרוויח בזה
יעויין במכרש״א ר״פ איזהו נשך ,וכן מבואר להדיא בשמ״ק ב״י
שהנבילה היא בזול א״כ מרויח ממון ע״י האיסור מה שאין מגיע לו
דף כ׳ ומובא ג״כ בקצכ״ח שי׳ צ״ב סק״ג בשם הרא״ה דלאו דרביי
ע״פ הדין ונמצא דמומד ממון שאינו פלו שאין מגיע צו בדין
לא נתקן בחזרת הרבית יעוי״ש [ויש לפקפק בזה רק אכ״מ] ויות
[ומעכ״ה כתב דגוף הממון שחומד אינו באיסור דאעו אסור לקנות
אני תמה עכ״מ כרי מבואר בש״ס ובש״ע סי׳ ל״ד סעיף ל"
לו טריפות בזול ,ואיסור סחורה הוא רק איסור דרבנן נדעת רוב
דחזרת טבח שהוציא טריפה מתחת ידו הוא שילך למקום פא'
פוסקים עכ״ד .וליתא דאין המימוד ממון בשעת הקניה אלא
מכירי! וילבש שחורים ויחזיר אבירה בדבר חשוב ואז חוזר לכשרות!
בשעת אכילה דאז הוא עיקר הריוח והרי אפילו באוכל נבילה׳
ומה מזרת ותקון לאו דלפני עור יש כאן ,ועכ״ח אית לך למימ
וטרפה שלו לתיאבון פסול לעדות לרבא והייני דמה שמרויח בשעת
דכל שנחשד לעבור עבירה מחמת ממון ואח״כ אנו רואין שאי!
אכילה שמשביע עצמו בדבר שמינו שוה כ״כ כמו כשרה זה הוי
־חומד כלל ממון שיש בו נדנוד איסור אמרינן מסתמא לא יעבו
חימוד ממון וזה הוא באיסור ואז הוא הריוח של הממון ודו״ק
עוד שוס עבירה מחמת חימוד ממון וה״ה ה״נ בהחזיר הרבית מעצר
שדברי נכונים] וכן בקוברי המת ביו״ט מחמת שכר ממון לולי
בנא כפיית ב״ד אמרינן הכי מתחלה לא נחשד לעבור רק לאו כ
מעשה האיסור שעשה לא היה מגיע לו הממו; נמצא שעובר
לקימת הרבית ועל לאו דלפני עור אלא מחמת חימוד ממון וכי
עבירה שיהיה לו ממון שאינו מגיע לו בהיתר שפיר כוי בכלל
כלל/" ,דעכשיו אנו רואין שהחזיר הרבית מעצמו ואינו חומד כלל ממון נ
ץן^יוהיי* 1ה//י*י
*׳'V
 Mיעבור על שום עבירה כיון שאינו חומד כ;
**.רד לא
א״כ שוב
עי’\ןאיסור
ממון שאינו שלכם ,אבל הכא בנידון כנוב״י גם בלא מעשה'"
האיסור מגיע לו הממון עפ״י דין תורה א״כ לא הוי בכלל חומד^ן;  ftממון שאינו מגיע לו ודבר זה פשוט בעיני ולא נזקקתי להשיב עליי
ממון שאינו פלו ואין כאן איסור כלל מחמת חימוד ממון פאינו׳/ד אלא מפני שכ״מ כתב שהוא קושיא גדולה בעיניו[ ,ובלא״ה כי
שאינו חומד ממון ועל לאו דלפני עור אין לוקין א״כ לדעת הרמ"
5לי ול& מלינו כלל ג:יהיה פםול בכה״ג מה״ת ולק״ה קושייתו:
בסעיף ג׳ אינו פסול כלל כגם כי המהרי״ט כתב בעבירה דאורייח
ולדידי קשה בהיפך ענ כנוב״י ובזה יראה כמה רחוקה דרכי
חמי?־ טפי מ״מ מדברי שאר פוסקים לא משמ2ג-ק
מדרכו דלדידי כדבר מסתבר דבנידון שכתב כנוב״י
עוד ראיתי נכ״מ פפלפל לומר בהכשיל אח מבירו באיסור ד רב □
לית כאן איסור נפני עור כלק דהרי שם היה כמעשה פכחול־ן
עובר על לאו של לפני עור מה״ת דמ״מ הוא מכשול וכבי
בשעה שנתן חליצה היה דעהו שבשעת השידוכין שיתברר לו כמה
כ; בשם שו״ת פנ״י [ומצאתי שהוא בתשובות פ״י ח״מ סי׳ טי■
ממון נשאר ומאחיו יגלה הדבר שהוא אטר רגל .ולא יניח לחלוצתו
ומעלתו מסביר הדברים בזכ״ל הגע ־את עצמך אם איזה שר יגז!
 ,לכנשל,.ב.א_י_5ור_.יבמה ■לשוק} א״כ לא כיוון להכשיל כלל" רק להציל"
איזה גזירות ומעניש למי שיעבור ,ואחד ישיא את מבירו לעב!
ממון שנו שלא תגזול חלוצתו ממונו והיה כוונתו שח״ו לא יניח
על כגזירה בלתי ספק כי יעבור על לפני עור מה״ת וא״כ לא גר
לחלוצתו ולהמשודך לבוא לידי איסור ומה לפני עור שייך כאן ואף
גזרת חכמז״ל מזה עכ״ל ,ובזה כתב שאין ראיה מדברי כראב׳
שהנוב״י כתב דמיה לו לחוש שמא ימות פתאום הנה גוף הדבר
בכתובות הנ״ל דאף בדרבנן אאמע״ר דכתם אם הכשילה "לבעל
,איני יודע מנ״ל להנוב״י -שצריך לו לחוש_,ף5פילו~אי־7ימ 3דקיי""
בטבל דרבנן או בביאה על בעלת כתם עברה על לפני ע
שמא ימות ..חייפינן מ״מ ודאי דכוא רק מדרבנן ,ועוד ■דהרי הכא
מן כתורה עכ״ד:
יכול כע״ימנה ויסתכן ידיר כאמת ובודאי דכן היה :בדעתו מאמר
ולדעתי כגם כי זה לערך עשרה שנים אשר הלכתי גם כן בסבר
p
שלא .־'־׳״< S“.י להכשיל חלוצתו־ וי״ל דחד כ כיה מדקדק עליה שלא
זו ונמשכתי אחרי דברי כגאון בעל מנחת חינוך בהשמט!
|0ך
תבוא לידי איסור על ידו ואף שהנוב״י כתב שמא ימות פתאום 3
־^מצוה רל״ב שהביא כן בשם תום׳ בע״ז דף נ״ב ושיבח ג״כ סברא
מצוה
מסתברא דלמיתה פתאומית וודאי שא״צ לחוש והרי גבי ככ״ג
ו י±לתי בזה לפני אאמ״ו נ״י אך כעת הדרנא בי כי נראה
ביוה״כ לא קיי״ל כר״י דצריך לתקן לו אשה אחרת שמא תמות,
מוכח מכמה מקומות בדברי הראשונים והפוסקים דעכ׳
ועכ״פ הדבר ברור דמה״ת ודאי דא״נ לחוש לזה• ,ועכ״ח צ״ל
לפני עור מה״ת ודאי ליכא במכשיל את חבירו באיסור דרבנן ואכה
דכוונת הניב״י שקרי להחילן מכפיל כיינו רק איסור בעלמא
לפניו כמקומות אפר עולים כעת בזכרוני ואח״כ אדחה הסבו
רי!ז חבר שמינו
דמ״מ דבר שאינו מתוקן הוא כמו דחמרינן חזקה על
שכתב מע״כ לזה .א) מדברי הרא״ש בפרק איזהו נשך דמביא ראי
מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן וגם זה בכלל דבר שאינו מתוקן
דברבית דרבנן אין כאן איסור על כלוה מדקאמר בש״ס דרב עיל
הוא ,אבל שיהיה בכאן חשש פסול עדות משום עבירת לאו דלפני
גברא רבא הוא ואיסורא לאינשי לא כוי ספי ולא קאמר רבוי
עור נ״ל דהדבר פשוט דאין כאן שום חשש דוודאי לא עבר על
טפי דאיסורא לא הוי עביד ועכ״ח דברבית דרבנן אין כאן א ים
לאו דלפני עור כיון דבשעה שחלץ היה בדעתו פלא להניח היבמה
על הלוה ,ודברי הרא״ש הללו מובאים בסי׳ ק״ס לכלכה ,ואם איי
ובזה
לבוא לידי מכפול וכן עשה ורק שהציל ממון שלו ע״י תחבולה
לסברא הנ״ל דבמכשיל את חבירו באיסור דרבנן עובר על לפני פ
שם
נזכר
אינו נפסל לעדות כלל לא מה״ת ולא מדרבנן והיינו דלא
מה״ת א״כ אין כאן ראיה כלל דלעולם יש לומר דכמו דהמל
הפי׳
זה
ולפי
בנוב״י כלל עברת לאו דלפני עור רק מכשול וכנ״ל,
עובר באבק רבית על לאו דאל תיקח מאתו נשך ותרבית מדבריו
לא
מעכ״ת
שהקשה
בדברי כנוב״י אין מקום כלל לשום קושיא
כמו כן כלוה עובר על לאו דולאחיך לא תשיך מדבריהם והא דנר
דעתה
היה
דכתם
מעושר
מדברי הראב״ד גבי מאכילתו שאינו
בפ״ס גבי רב עיליש איסורא לאינפי לא הוי ספי הוא משום דני
וכל
מה״ת,
עור
לפני
עבירת
כאן
להכפיל הבעל ממש וגם נכפל ויש
ליה טפי למנקט כלאי דלפני עור שהוא מה״ת אפילו ברבית דר
עבירת
משום
מדרבנן
עכ״פ
לעדות
מה שהקשה דילמה אינו פסול
משא״כ כלאו דולאחיך לא תשיך דיש על כלוה מחמת עצמו א
עור
לפני
עבירת
כאן
אי!
הנוב״י
לפני עור ,ולפי הנ״ל בנידון
אלא מדרבנן ,ועכ״ח דגם הלאו דלפני עור אינו אלא מדרבנן הוי
ספק
חשש
שום
יבוא
שלא
לדקדק
לו
כלל רק מכשול קצת שהיה
ואינו מכשיל את מבירו אלא באיסור דרבנן ,והשתא שפיר ד
מכשול ע״י מעשיו ,ובזה ודאי שפיר עלה בדעת הנוב״י לומר
כרא״ש מכאן דמדלא נקיט ואיסורא לא הוי עביר מוכח דבא
דבה״ג לא שייך אאמע״ר כיון דאינו נפסל לעדות כלל ע״י זה:
ריבית אין איסור על הלוה כנותן כמו על המלוה כמקבל ,וכד;
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עוד ראיתי למע״כ שהוקשה לו במה דפסק כעור וכסמ״ע
,בסי׳ ל״ד סקע״ח דבמלוה ברבית רק פעם אחת מוזר לכשרותו
נהמזיר לו הרבית מעצמו ,ואמאי נהי דתיקן כלאו דרבית כרי
אכתי לא תיקן הלאו דלפני עור שהכשיל כלוה דהרי כלוה לא
חזר לכשרותו במה שהחזיר לו כמלוה הרבית וכתב כ׳׳מ שהוא
קושיא גדולה ,ולדעתי אין זה קושיא כלל דאני אומר דגם כלאו

הרא״ם הללו כתב ג״כ הרשב״א בתשובה הביאו במכרי״ט סי׳
ושם רצה השואל לומר דאפילי לפני עור מדרבנן ליכא על כ
לדעת הרשב״א יעויי״ש ,וכן במל״מ פ״ד ממלוה ולוה ה״ב פ
בדברי כרשב״א כנ״ל ואפילו לדברי הר״ן בתשובה שהביאו
במכרי״ט ובמל״מ דהלוה שנשבע ליתן ריבית דרבנן אין כשבו
מלה עליו כתב בכדיא רק כטעם משום דאפילו על דרבנן לא ר

רנח
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השבועה שחכמים העמידו דבריהם במקום תורה בשב ואל תעשה
ע״כ ,ומוכח בהדיא דאין על הלוה רק איסור דרבנן ,ואם נימא
כדברי מכלתו יש כאן על הלוה איסור דאורייתא של לפני כור וא״כ
מוכח מדברי הרא״ש וכרשב״א והר״ן דבאיסור דרבנן ליכא גם
לפני עור רק מדרבנן ,ויותר מזה מבואר בש״ע מ״מ סי׳ ל״ד סעיף
י׳ בכג״ה דברבית ■דרבנן לא נפסל הלוה כלל לעדות והוא מדברי
כנמק״י ,ולדברי מעלתו היה לו להיות פסול אפילו מה״ת אחר
דעובר על לפני עור מה״ת מחמת מימוד ממון וגרע יותר מהמלוה
■דאינו עובר רק על איסור דרבנן מאחר דאינו מכשיל את הלוה טון
דאין על הלוה איסור [הגם כי יש לפלפל דמכשיל את הלוה בלאו
דלפני עור וא״כ ■ממילא גם המלוה עובר בלפני עור כמ״ש התום׳
בפ״ק דע״ז ט״ו ע״ב] של נתינת הריבית וא״כ מוכח דלא כדברי
המנחת חינוך והסברא שכתב מעלתו:
ב) נראה לי מדברי התום׳ דפ״ק דע״ז דף כ״ב בד״ה תפ״ל כו׳
שכתבו דמסיגיא דהתם יש להביא ראיה למה שפי׳
ר״ת דשייך לפ״ע אף במידי דלית ביה איסור אלא דרבנן יעויי״ש
שפגפלו בזה אי מלאכת חוה״מ הוא דאורייתא או דרבנן ומשמע
מדבריהם דאי מלאכת חוה״מ הוא מה״ת אי; הכרח כלל לדינו של
ר״ת ובתום׳ בחגיגה י״ח כתבו לאמת כן דרק במלאכת חוה״מ שייך
לפני עור הואיל שיש לה אסמכתא מה״ת הוי כדאורייחא אבל באיסור
דרבנן אמר לא שייך כלל נפני פור יעויי״ש ,ואם איתא להסברא
שכתב מעלתו אין הדבר צריך ראיה כלל ואדרבה הדבר פשוט
דאיכא איסורא דלפני עור אפילו מה״ת אפילו במכשיל את מבירו
רק באיסור דרבנן כיון דמ״מ מענישין עליו ואיכא מכשול ועכ״ח
דגם התום׳ לא סבירא להו בזה כדברי השו״ה פ״י והמנ״ח[ .ומה
מאוד תמהתי על הגאון בעל מנ״ח בזה שכתב שמצא בדברי התום׳
בפ״ז כ״ב כנ״ל דהמכשיל ־את חבירו באיסור דרבנן עובר על
לפני עור דאורייתא ,ותימה דאנה מבואר בדברי התום׳ שיהיה
שייך ביה לפני עור דאוריי׳ ואדרבה הרי אנחנו הוכחנו מדברי
התום׳ היפוך מדבריו שמשמע מדבריהם דאלולי שנימא דמלאכה
חוה׳׳מ מדרבנן אזי מסברא אנו אומרים דגם גפני -עור מדרבנן ליכא
במכשיל את חבירו באיסור דרבנן]:
ג) ממה דקיי״ל ביו״ד סי׳ קי״ט הלכה פסוקה בלי שום חולק
דהחשוד לאכול איסור דרבנן אינו נאמן עליו ואסור
לאכול אצלו דברים שים עליהם חשש האיסור ההוא שהוא נחשד
עליו ,ואם נימא כדברי הפ״י והמנ״ח והסברא שכתב מעלתו ים
לתמוה אמאי הרי קיימ״ל שהחשוד על הקל אינו חשוד על החמור
מזה וא״כ נהי שהחשוד לאכול איסור דרבנן היינו משים שאין בו
אלא איסו י דרבנן אבל להכשיל את מבירו באיסור זה שיש כאן
עבירה דא רייתא של לפני עור מה״ת אינו נחשד ,ואמאי לא יהא
נאמן ועכ״ה דהמכשיל את מבירו באיסור דרבנן גם הלפני פור
שעובר אינו אלא מדרבנן:
ד) הנה זה ברור דכהן שנשא גרושה או שאר נשים האסורות
לו וכן ישראל שקידש ונשא מהנשים האסורות לו
מלבד האיסור שעוברים שניהם עוברים גם על לאו דלפני מור
דהרי הוא מכשיל אותה והיא מכשלת אותו וכמו דגבי הלוואת ריבית
עוברים המלוה והלוה מלבד הלאו של לקימה ונתינת הריבית גם
על לאו דלפני עור ה״ה כמו כ; בנשא אחת מהנשים האסורות לו
(יעויין בנוב״י מה״ק חאהפ״ז סי׳ פ׳ ואף שהחכם המשיב בסי׳
פ״א מפקפק בזה מ״מ דברי הנוב״י מסתברים יעויי״ש) וא״כ ה״ה
מי שנשא אשה האסורה לו מדרבנן כגון שניות לעריות עוברים ג״כ
על לאו לפני עור ונפי דברי מעלתו עוברים על לפני פור מה״ת
וא״כ שוק כל שניות לעריות אסירות מה״ת ואין הפרם כלל בין
עריות לפניות רק לענין מלקות ומיתה וזה דבר שאינו מסתבר כלל,
והרי בכתובות דף ל״ה ע״ב דמביא ברייתא דשניות לעריות אין להם
קנם ולא פיתוי ,פריך ע״ז הש״ם שניות לעריות כיון דמה״ת חזיא
ליה אמאי אין לס קנס ,ומאי פריך הלא גס מכ״ח לא חזיא ליה
כיון דעובר על לפני פור מה״ת א״כ אסור לו מה״ת לישא אותה,
ועכ״ח דבאיסור דרבנן גם הלפני עור אינו אלא מדרבנן [וכיה
אפשר לפלפל בזה וליישב דברי הרמב״ם בפ״א מנערה בתולה ה״ד
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דכתב דשניוח לעריות צא ישאנה משוס דבעינן אשה כראויה לו
ויעויי״ש בכ״מ שתמה דכא ראויה צו מכ״ת ולפי הנ״ל שכתב מעלתו
ל״פ מידי שכיה אפשר לומר דאינה ראויה לו מה״ת משום לפני עור,
אך בכ״מ שם וכן כמל״מ ובב״י אהע״ז סי׳ קפ״ז ובב״ש שם כולם.
לא דברו דיכיה שייך בזה לפני עור מכ״ת ומוכח דאין בזה לפני עור
מה״ת וכמו שכשבתי/ף _ _______
ועכשיו אבוא להסברא שכתב מעלתו“דהרי מ״מ“יהיה עונש על
כאיש העובר על איסור דרבנן וא״כ כמו דאם כשר
גוזר ומעניש על מי שיעבור על כגזירה אם ישיא את מבי-רו שיעבור
עובר מה״ת על לפני פור ה״ה ה״נ כן הוא ,אומר אני דכא
דהמכשיל אה חבירו לעבור על איסור דפובר על לפני פור אינו
מטעם כיון דחבירו ייענש על זה א״כ הוא משיא את מבירו עצה
רעה דזה אינו חדא דא״כ יהיה כדין דכמאנם את חבירו לעבור
על איסור באופן דכנאנם כוי אונס גמור ומותר לו לאכול לא
יהיה שייך לפני עור דהרי חבירו נא ייענש כנל על ידו ,ועוד דהרי
 :מבואר בש״ע יו״ד סי' קפ״ה ס״ד באיש ואשה שמצאו דם אמר
השמיש וכיתה הביאה שנא בשפת ווסתה דא״צ כפרה כלל יטויי״ש
א״כ הכי נמי נימא דאשה שראתה דם שלא בשעת ווסתה ושימשה
עם בעלה שלא עברה על נאו דלפני עור כיון דהוא א״צ כפרה
כלל ,וכן קיי״ל דמי שאוכל מבהמה ואח״כ נמצא בה טריפות של
אחד מי״ח טריפות שא״צ כלל נבדוק אחריהם םא״ 5כאוכל כפרה
כלל דהוי כאנוס כמבואר בתשובות פנים מאירות והביאו הפ״ת
בסי׳ כ״ט א״כ כ״נ נימא דהרואה שהוא טריפה ונותן לפני מבירו
שאינו יודע מזה לאכול אינו עיבר פג לפני עור כיון דחבירו לא
ייענש כלל בשביל זה ,ולכן נראה לי דעכצ״ל דמה שעוברים
על לאו דלפני עור במכשיל את אבירו בדבר איסור הוא משום
דכאיסור בעצמו הוא חשוב מכשול כיון דהוא איסור דאורייתא
אף בשוגג ואפילו באונס ובסמ״ע סי׳ רל״ד סק״ד כתב ׳דאין אכילתו
מימשב לו הנאה ואדרבה מצער הוא לו שעבר על איסור דאורייתא
באכילתן אף שכיה שוגג משא״כ באוכל איסור דרבנן עכ״ל הרי
שאכילת־ האיסור בעצמו'אף בני העונש שיש פניו מיחשב צפר
ומכשול וכ״ה בשאר איסור דאורייתא כגון ביאת איסור או
 .מעשה איסור אחר ,אבל מה שמענישין על מעשה האיסור משום
זה לא עבר על לפני עור דאינו אלא גרמא בעלמא ,ועוד דלאו
ברי היזקא דהרי אפשר לו להנכשל לעשות תשובה ואז לא יבוא
עליו כעונש ,וכן נראה מדברי כרמב״ם פי״א מהל׳ רוצח שהביא
מפלתו שכתב או שחיזק ידי עבירה שהוא עור ואינו רואה דרך
האמת מפני תאוות נבו הרי זה עובר על לפני עור וכו׳ פכ״ל כתב
רק מפני שאינו רואה דרך האמת שמעשה עבירה אינו דרך האמת
אפילו אם אינו מקבל עונש עליו ולא כתב שהוא מכשול מפני
שייענש חבירו ע״י מעשה כאיסור וא״כ הוא מכשיל חבירו בעונש
כשאר מכשול כגוף ,ופכ״ח כנ״ל דכאן אין כאיסור כלל משום כעונש
שיבא על כעובר ומשום דמצד זה אינו אלא גרמא דאין המכשול
בא מיד לאחר שפשה האיסור וכנ״ל ,ועוד נראה טעם דאין הלפני
עור מצד העונש שיבוא על העובר האיסור דהנה באיסור דלפני
פור במקום שאינו עבירה רק מכשול בעצה כגון כמשיאו למכור
שדהו כמש״כ רש״י על התורה נראה פשוט דאם אחד בא לפאול
עצה מחבירו אם למכור שדהו וכנ״ל והוא אומר לו דע שזה לא
טוב לפניך ולא יאות לך לפשות כן כי הוא מכשול לפניך וחבירו
אינו רוצה לשמוע לו ואמר אעפי״כ אני רוצה לעשות כן ,לא
מצינו בשום מקום שיהיה איסור על אדם אחר לסייעו בענין
זה כיון דכוא יודע כמכשול ואעפ״כ רוצה לעשות כן אין זה
מכשילו אלא הוא בעצמו מכשיל את עצמו ,ואילו באיסור כה״ג
אף היודע כאיסור ויודע העונש שיהיה על האיסור ומ״מ רוצה
לעשות האיסור ,כדין הוא שמי שמסייעו בזה עובר על לפני עור
לא תהן מכפול ,אף שגס הוא בעצמו יודע המכשול מ״מ חבירו
אסור לסייעו ,והיינו מטעם שכתב כרמב״ם דמ״מ הוא עור שאינו
רואה דרך כאמת מפני תאוות לבו שזה אינו דרך האמת ,ואס
כיה כאיסור רק משום כעונש ומשום דהוי כמו שאר מכשול לגוף
היה מותר בכה״ג שמכירו יודע שהוא מכשול שייענש ע״י מעשה
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זה ,וא״כ עכ״ח דהלאו דצפני עור במכשיל חת חבירו במעשה
האיסור אינו מנד העונש שיבוא על כעובר:
ולפי הנחה הנ״ל שפיר יש חינוק בין המכשיל את חבירו באיסור
דאורייתא נכמכשינו באיסור דרבנן ,דהמכשיל את חבירי
באיסוק תורה דכוא מכשול ואינו דרך כאמת מה״ת עובר על לאו
דלפ״ע מה״ת ,אבל המכשיל את חבירו באיסור דרבנן כיון דמכ״ת
נאו מכשול הוא ואי; המכשול אנא מדרבנן ואינו מכשול כ״כ
אינו עובר מל נפני עור רק מדרבנן ,מה תאמר דסוף כל סיף
מכשול הוא ,א״א שיהיה כנאו דנפני עור תמיר יותר מן המכשיג
עצמו וכיון דהמכשול הוא שנא ראה את דרך כאמת של דרבנן
גם כלפני עור של המסייע ג״כ אינו רק מדרבנן דמדאורייתא זה
דרך כאמת הוא כיו; דמה״ת מותר לעבור עג איסור זה כנ״ל
בענין זה[ ,ובשנמא אי היה כאיסור והמכשול מצד כעונש שיבוא
מל כעובר א״כ שפיר יש מקום לסברת מעלתו דמ״מ גם על דרבנן
יהיה עונש ולא גרע משר שגזר גזירה ומעניש נהעובר, ,אבל כיון
שבררנו שאין הלפ״ע מצד כעונש שיביא עג כעובר ,שפיר יש
מקום לומר דהמכשינו באיסור דרבנן אינו עובר על לפני עור רק
מדרבנן ,ועיין בפרמ״ג או״ח סי׳ קס״ט מבואר ג״כ במכשיל את
חבירו באיסור דרבנן גם הגפני עור אינו אנא מדרבנן] ואם
מפלתו מפקפק בזה ידחה הראיות שהבאתי למעלה:
אחר כתבי זאת נזכרתי עוד שיש להביא ראיה לזה מדברי
סהמ״ג בפ״א מהל׳ אישות הלכה ד׳ שכתב שיש להביא
ראיה לדברי כרמב״ם דביאת פנויה אסירה מכ״ת מהא דאמרינן
בש״ס בכמה דוכתי חזקה דאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות
והם ביאת פנויה הוא רק איסור דרבנן לא שייך לומר חזקה
זו דבדרבנן לא זהירי ביה אינשי כילי האי עכ״ד .ואי נימא
דכמכשיל את חבירו באיסור דרבנן עובר על לפני פור מה״ת א״כ
אפיני אי נימא דביאת פנויה מחמת עצמו אינו רק מדרבנן מ״מ
מי שמישה בעילתו בעילת זנות עושה איסור מה״ת מחמת לאו
ז־לפני פור ד־הוא מסייע אותה לעבור על איסור דרבנן ושפיר שייך
למימר חזקה אין אדם עישה בעילתו בעילת זנית אפילו אי ביאת
פנויה אינה רק איסור מדבריהם ועכ״ח דכל דאינו מכשיל ומסייע
את חבירו רק בחיסור דרבנן גם הלפני עור אינו אלא מדרבנן
וכמש״כ למעלה:
?לוד ראיתי למעלתו שבעיניו לדבר פשיע דמי פרוצה להכשיל את
חבירו אף דחבירו באמת נא נכשל כגון במושיט איסור
לחבירו ע״מ שחבירו יאכל את האיסור אף שחבירו באמת לא אכל
מ״מ כבר עבר המושיע על לאו דלפ״ע מכ״ת והביא כן בשם
הפר יד מלאכי ,ולדעתי מסתבר דאין כאן ממש לאו דלפ״ע רק
דמ״מ צריך כפרה מה״ת כמו מי שנחכווין לבשר מזיר ועלה בידו
בשר טלה דצריך כפרה ועל הלאו דאכילה חזיר לא עבר הה״ד
ה״נ דכוותיה ■דאיך יעביר על הלאו דלפ״ע כיון דבאמת לא הכשיל
את חבירו דחבירו לא בא לידי מכשול על ידו[ .ואף דבקרא כתיב
לא התן מכשול דמשמע דכאיסור הוא על הנתינה מ״מ נראה
דהנתינה היא דווקא בלאו דלפ״ע אם באמת גם חבירו נכשל עי״ז
הא כל שלא נכשל אין הנתינה בלאו דלפ״ע ,וכן ברמב״ס פי״א
מרוצח כתב כל המכשיל פור בדבר וכו׳ משמע דכאיסור על
המכשול לא על הנותן מכשול] .ומפלתו כתב שבספר יד מלאכי
הביא ראיות לזה מכמה מקומות בש״ס ,ועיינתי ביד מלאכי אוח
שס״ז הביא דרבני מערב נסתפקו בזה רק שאח״כ הביא ראי׳
ממה דאמרינן במ״ק דף י״ז דהמכה לבנו גדול עובר בלאו דלפ״ע
לח חתן מכשול ומשמע אף דבנו לא נכפל דהרי אמתא דרבי נידתה
להאי גברא דהוי מחי לבנו הגדול ולא נזכר שביפט בו בנו ,ולפענ״ד
דהתם אין הכוונה דעבר על לאו דלפ״ע ממש רק דעשה מעשה
שיוכל לבוא עי״ז לעבירת לפני עיור דהוא בחשש דלמא יבעט בו
בנוי אבל לא דיהיה המכה לבנו הגדול עובר ממש על לאו דלפני
עור מה״ח ואני המה על היד מלאכי איך אפשר לומר דהתם
הכוונה על לאו דלפ״ע מה״ת ממש ,והרי אנן קיי״ל דבכל התורה
כולה דשא״מ מותר כר״ש ,והתם הרי אינו מתכווין להכשיל את
בנו ואף דבפס״ר קיי״ל דאסור מה״ה מ״מ פס״ר וודאי דלא
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הוי דאטו הוא ברור שבנו יבעט בו והרי אי בנו הוא באי
חטא בוודאי לא יבעט באביו אף שמכהו וא״כ א״א לומר ב׳
פס״ר ,וכן מה דאמרינן בב״מ דף ע״ה דהמליה לחבירו בג
עובר על גפני עור נא תתן מכשול והכי קיי״ל בש״ע חו״מ
ועכ״ח דג״כ אין הכוונה בזה דעובר ממש על נפני עור
[ותדע דהרי כ״ע לא זהירי בהכי ,ועוד דלפי זה יהיה הד
אחד הובע מחבירו שהלוהו מלוה ע״פ בלא עדים וחביר
נימא דיהיה חבירו פעור משבועה משום דאחזיקי אינשי
נא מחזקינן ומסתמא לא עבר על לאו דגפני עור ,ועי;
נומר גבי התובע דאאמע״ר ,והרי בפ״ע וכל הפוסקים
נהיפך] .ועכ״ח דאין הכוונה אנא דהוא בחשש שיוכל גב
לפני עור והיינו ג״כ מטעם הנ״ל דהרי המלוה אין כוונתו
את הלוה שיכפור בו וא״כ הוי דשא״מ דקיי״ל דמותר דג
לפני עור משאר איסורי תורה ,וזה הוא ודאי דלא הוי פס׳
הרבה אנשים המלווים אותם בגא עדים ואפ״ה אינם כופרים
דהכוונה רק דהוא בחשש איסור דלפני עור ואין הכוונה
ממש על לפ״ע דאפילו כשחבירו כפר לא עבר המלוה על לאו
כנ״ל דהרי הוי דשא״מ ומכ״ש אם חבירו באמת אינו כ
וא״כ הה״ד מה דאמריגן דהמכה נבנו גדול דפובר על לפ
הכוונה רק פל חפש איסור דלפ״ע ■דהגמרא מלמדת אות:
ליזהר משימצא דשימצא שנוכל נבוא לידי איסור ולידי מכ
מבירו וא״כ אין מזה ראיס פלג דמי שנותן איסור לפני
ומכירו לא נכפל ■דיהיה מ״מ הנותן עובר על לפ״ע מהי
דמ״מ עונש יש עליו וצריך כפרה כמו מי שנתכווין לבג
וענה בידו בשר טלה דצריך כפרס כדאמרינן בסוף קדושי;
על התורה פ׳ מטות גבי וד׳ יסגח לה אף דמ״מ לא עבר כ
דאכילת מזיר והה״ד ה״נ דכמתיה ,ומה שהביא עוד היד
ראיה ממה דמבואר בחשו׳ מהר״א ששון דהלוה בריביו
בשעה הלוואה על לאו דלפני עור אף דאכתי לא נתן להמ
הריבית וא״כ אכתי לא בא המלוה לידי מכשול ,אינו מ
דהרי סתם כבר עבר המלוה גם בשעת הלוואה פל לי
השימון עליו נשך• ,וא״כ הרי כברי בא המלוה לידי מכשול ע׳
ולכך עבר הלוה גם כן על לאו דלפני עור אבל במקום שח
נכשל כלל אכתי אין לנו שיהיה עובר בזה על לאו דלפ״ג
הסברא מסתבר כמו שכתבתי -ג־אין בזה אלא עונש בעלו
בנתכווין לבשר חזיר ועלה בידו בשר טלה ודיו״ק[ ,ופפי"־
ג״כ דברי הנוב״י שהקשה מע״כ דהרי גם בנידון דהנוב׳
לא נכשג יבמתו וא״כ אכתי אין כאן לאו דלפ״ע ממש ,ואן
עשה מעפה רשע כמו בנתכווין לבשר וכו׳ מ״מ בזה אי
לעדות כלל ושפיר יש לומר דלא אמרינן בזה דאינו נאמן
דאאמע״ר כיין דאינו נפסל כלל עי״ז לשום דבר] ,ואינ
להראב״ד דכבר הכפילה את בעלה .ועל יתר דבריו לא נפני
להשיבו אקוה אי״ה ליקח מועד לזה:
ידידו דו״ש
שמעון

גו

סימן ריח.
(מימי חורפו)

בעזהי״ת יום א׳ בהעלותך תרחם לפ״ק פה מונקאטש יי.
שלו׳ וחיים ,וממגד שמים ,ברכה בכפליים ,לכבוי
האברך המופלג זזו״ב חרוץ ושנון כש״ת מו״ה יש!
ויהל.

מה שפלפל כ״ח באות מ׳ לומר דבכל מקום שאפת איש
היה לס להיות מותרת עפ״י דיני חכמים לשוק א׳
דיני התורה אסורה לשוק מ״מ הרי היא מותרת דבעניג
אמרינן בכל מקום אפקעינהו רבנן לקדושין מיניה דכל
אדעחא דרבנן מקדש ,והאריך לסלסל ולפלפל לומר דאפי

’רם

שר״ת

סימן ריח

הרשב״א בחשובה שנהב במקדש בפני פסולי עדות דרבנן חוששין
לקדושין דלא אמרינן אפקעינכו רק היכי דמצינו בש״ס להדיח,
מ״מ היינו דווקא היכא שבקדושין עצמן היה דבר ניד רצון
החכמים דאז לא שיי־ אפקעינהו כמש״כ התום' בב״ב מ״ח אבל היכא
שבקדושין עצמן לא היה שום דבר נגד רצון החכמים רק אמ״כ
בשעת גע נולד דבר שעפ״י דיני התורה אלנו גע או שאר דבר
שאסורה עפ״י תור® לשוק אז אם מצד דברי חכמים היה לה
להיות מותרת שפיר מותרת דאמריגן חפקעינהו עכ״ד בקצרה
וכבר אמרתי צכ״ת שיש סתירה לזה ממס דאמרינן ב3״מ איבעיא
להו סימנים דאורייתא או דרבנן למאי נ״מ לאהדורי גע אשה
בסימנים דאי סימנים דרבנן צא מהדרינן גע אשה בסימנים הרי
דאי סימנים דרבנן לא תיקנו כן לענין גע אשה להתיר אשת מיש
לעלמא ולא אמרינן דאע״ג שהוא מדרבנן מ״מ כיון דמדרבנן יש
נה להיות מותרת לשוק א״כ נימא דאפקעינהו רבנן לקדושין מיניה
ועכ״ח דלאו בכל ■מקום אמרינן אפקעינהו ,אף שהדבר שהחכמים
רוצין שיהיו הקדושין בעילין מעעמו לא נולד בשעת הקדושין רק
א^כן ,ועוד דהרי הפוסקים חתרו למצוא טעם למה ע״א נאמן
מת בעלה להתירה לשוק והרבה כתבו שהוא מה״ת ושאר
ל
פוסקים כתבו שהוא מדרבנן ורק דמ״מ יש כה ביד חכמים להתירה
לשוק אף דמה״ת אסורה עיין בתום׳ יבמות דף פ״ח ונא כתבו משום
אפקעינהו רבנן לקדושין מיניה [ורק רש״י בשבת קמ״ה כתב העעם
משום אפקעינהו] וטעמם דלא רצו לומר כטעם משום אפקעינהו
נראה פשוש דהרי אי אח״כ נתברר שבעלה היה חי והע״א העיד בשקר
אמרינן דהולד ראשון ואחרון ממזר ושם ביבמות מבואר דהולד
מן השני ממזר מן הדין ומן הראשון משעם קנס ■ואם איתא דהא
דמתירין לאשה לינשא כשע״א מעיד שמת בשלה הוא משום
אפקעינהו א״כ אפילו אם אח״כ נתברר שבעלה חי אי; סולד מן
השני ממזר הואיל דאיגלאי מילחא למפרע דלא כיתה א״א מעולם
דהרי נפקעו הקדושין ■וכ״כ בתיו״ט ,כיכ״פ יהיה איך שיהיה מוכח
דאף בככ״ג דמה שחכמים אינם רוצים בקדושי; לא נולד ע״י
הקדושין ■ובשעת כקדושין גופייכו רק אח״כ אפ״ה לאו בכל
דוכתא אמרינן אפקעינהו ,־ואע״ג שמע״כ עמד בזה ־דלמה זה
יהיה הבדל בין התקנות ,לדידי נא קשיא סכי נקל זאת בעיני
כחכמים לשויי כל בעילתו שלמפרע בעילת זנות ועוד ליתן ערמה
לפושעים לחפות על בת אחותו להפקיע הקדושין ולכך אעפ״י
שנעשה איזה דבר שלא כרצון החכמים מ״מ אינם רוצים החכמים
 }ftpשיתבשלו הקדושין עי״ז רק במקומות המבוארים לכדיא
בכ -דאמרינן אפקעינהו אנחנו מוכרחים לומר כן אבל חלילה לנו
להוסיף עליכם ,ועוד דכבר מבואר בפ״י בריש כתובות דלא אמרינן
אפקעינהו רבנן לקדושין מיניה רק כיכא דכבעל עשה שלא
כהוגן כגון שגירש על תנאי אם לא באתי והו״ל לגלות דעתו בהדיא
אף אם מחמת אונם לא יבוא יהיה הגע גש ,וכן בהשולה גע
ובשלו דעשה שלא כהוגן במה שביעלו יעייי״ש ,וא״כ הכא בנידון
דידן דלא עשה כבעל שלח כהוגן כלל לא אמרינן אפקעינהו ,ואפילו
אי החולץ עשה שלא כהוגן מ״מ הבעל לא עשה שלא כהוגן כלל,
[ואפשר נמי טעמא דלא רצו כפוסקים לומר דלסעיד באשה שמת
בעלה נאמן ע״א משעם אפקעינהו הואיל דהבעל לא עשה כלל
שלא כהוגן לא רצו חכמים נשווי׳ לבעילתו בעילת זנות וכטעם
של כפ״י] ויעוי״ש עוד בפ״י בק״א לכתובות שכתב דגבי יבמה
שנימא שהפקיעו חכמים קדושי אחיו לכ״ע לא אמרינן יעויי״ש
וא״כ בנידון דידן שרצה מעלתו לומר כיון דעפ״י חכמים אינו נאמן
לומר שחליצתו היהה שלא כדין אע״ג דמה״ת נחמן היא דהרי
אינו משים עצמו רשע כלל מ״מ אפקעינהו חכמים לקדושין מיניה
דכיינו של אחיו ליתא מחמת כמה טעמים הנ״ל שכתבנו ,ואוסיף
עוד דלפענ״ד נראה אפילו אי נימא שלא כדברי הפ״י מ״מ לא
מצינו בש״ם דנימא אפקעינכו רק במקום שהתקנה כיתה לטובת
האשה בפניני קדושין ואישות ועיקר התקנה היחה גבי הקדושין
וגירושין בעצמו כגון גבי טענת אונם משוס צנועות ופרוצות וגבי
•ביטול גט מפני תיקון כעולם לטובת אשה וכן גבי גט ש״מ דלא
נימא יש גט לאחר מיתה ,וכיון דכתקנה כיתה לטובת דיני גיטין
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וקדושין א״כ י״ל דאין רצון כאשה להתקדש אלא על תנאי זה
שתקנו חכמים לטובתה ולצורכה אבל היכא שהתקנה לא היתה גבי
גיטין ■וקדושי; אלא בדבר אחר משום צורך דבר אחר אף ■שאח״כ
נולד מהתקנה זו נ״מ גם לענין גיטין וקדושין ,מ״מ אמרינן אדרבה
גבי גיטין וקדושין ועניני איסור לא תקנו חכמים כלל תקנתם להקל
על דברי תורה וגדולה מזו מבואר בש״ך יו״ד סי' קי״ט גבי המוכר
איסור דרבנן ואכל אותו כלוקח דצריך לשלם כמו אילו היה היתר
אכילה דאף דאסור מ״מ לענין דיני ממונות לא הקנו חכמים כלל
דבריהם עיי״ש הרי דחף ממה דמצינו דתקנו חכמים לענין־ איסור
והיתר מ״מ אין ראיה מזה דתקנו לענין דיני ממונות אף דלענין
דיני ממונות אלים כוחייהו יותר מלענין איסור והיתר ,א״כ מכ״ש
היכא דמצינו דתקנו חכמים כן לענין ממון אין ראיה מזה דכשוו
מדותיהם אף לענין איסור והיתר ולענין גיעין וקדושין ולענ״ד י״ל
ג״כ דהיינו טעמא דרשב״א דסובר דהמקדש בפסולי עדות דרבנן
דחוששין לקדושין דנהי דמצינו דפסלו חכמים פסולי עדות דבריהם
לענין ד״מ מ״מ גא מצינו בשום מקום דתקנו כן גם לענין גיטין
וקדושין וא״כ י״ל דבזה לא תקנו חכמים כלל דבריהם והעמידו
על דין תורה וכבר כתבנו מש״ך דאין ראיה מאחד על חבירו,
אבל היכא דהתקנה היתה בעניני גיעין וקדושין א״כ חזינן להדיא
דאף לענין גיטין וקדושין תקנו חכמים את דבריהם הנ״ל אז שפיר
י״ל ג״כ אפקעינהו ,עכ״פ בנ״ד במה שמשים עצמו רשע מדבריהם
י״ל דלטנין גיטין וקדושין לא תקנו חכמים כלל אח דבריהם והעמידו
אותו על ד״ת וכיון דמה״ת החולין נאמן א״כ אסורה היבמה לשוק:
ואף שאין רצוני לפלפל בדבר כזה הואיל ולא למדתי דבר זה
בעיון עכ״ז אמרתי שלא אמנע להודיע את כ״ת אשר ראיתי
שכתב אגב אורחא דהרשב״א וכרמב״ם והמחבר דס״ל דכמקדש
בפסולי עדות דרבנן חוששין לקדושין וכתב כ״ת דכדבר פשוט בעיניו
דאף לידידהו אינו אלא ספק קדושין והביא ב׳ ראיות לדבר ,א׳ דהרי
הרמב״ם והמחבר כללוהו בהדי ספק קדושין בס,׳ מ״ב ,ב׳ דהרשב״א
בתשובה כתב דהעיקר דמקודשת להצריכה גט להחמיר בשל תורה
.ומזה משמע דהוי רק ספק קדושין כמו שהוכיחו האחרונים ביו״ד
סי׳ צ״ח מדברי הרשב״א גבי טעם כעיקר שכתב כלשון זה והוכיחו
מזה דס״ל דטעס כעיקר הוא רק ■ספק אם הוא מה״ת או מדרבנן
וא״כ הה״ד הכא שכתב להחמיר בשל תורה משמע ג״כ רק ספק
עכתו״ד בקצרה ,ועל כי יש בזה נ״מ צפנין דינא אמרתי לגלות אזניו
שלפענ״ד בהשקפה כראשונה לא כן ידמה אלא דצריכה גט לדעתם
מה״ת מטעם וודאי לא מטעם ספק ומה שהביא ראיה מדכללוהו
בהדי ספק קדושין ,לדעתי רק לענין זה כללוכו ביחד לומר דכמו
דכתם צריכה גע מראשון ומ״מ אם רוצה לכונסה צריך לקדשה
עוד הפעם כיון דקדושין הראשונים אינם אלא ספק וא״כ אינה
מקודשת אלא לחומרא כמו כן הכא אף דמקודשת לו לענין להצריכה
גט מ״מ אם רוצה לכונסה צריך לקדשה עוד הפעם ואסור לו
לכונסה על ספק קדושין הראשונים הואיל והיו לפני פסולי עדות
דבריהם (וכוונתם בזה דלא נימא כמם״כ ■למעלה דכחכמים לא
תקנו כלל דבריהם לענין גיטין וקדושין וא״כ לפי זה אף מדרבנן
לא תהיה צריכה קדושין עוד כפעם ,לזה כתבי דז״א אלא הואיל
דחכמים פסלו אותן לעדות גם בקדושין תקנו דבריהם לענין שצריכה
להתקדש עוד הפעם) אבל דנימא דגם מה״ת אינה צריכה גע מן
כראשון אלא מכח ספק כמו בקדושי ספק זה לא מוכח כלל
מדברי כפוסקים:
ומה שמביא כ״ת ראיה מלשון הרשב״א בתשובה דכתב וצריכה
גט מראשון להחמיר בשל תורה ומוכח דרק מכח ספק החמיר
כמו דהוכיחו כאחרונים מלשון זה גבי טעם כעיקר ,הנה אף כי
אין לפני השובת הרשב״א עכ״ז אקדים הקדמה אחת ,ומזה יראה
דאין ראייתו ראיה הנה בחולין דף נ״ד ע״ב ונ״ה ע״א אמר רב נחמן
לענין טריפות הגלגולח ■■וטריפות חסרון בקנה כסלע כיתר מכסלע
כאיסר כיתר מכאיסר ,ופריך הש״ס אלמא קסבר ר״נ עד ולא עד
בכלל ופריך ע״ז מכמה מקומות ומסיק דהתם למומרא דאמר
ר״א אר״י כל שעורי חכמים להחמיר חוץ מגרים של כתמים להקל
ופרש״י והואיל דכתמים דרבנן ועיי״ש במי׳ כרשב״א דהה״ד בכל
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דרבנן הוא להקל ,ולכאורה משמע מזה דהא דפד ועד בכלל או נח
עד בכלל הוא ספק ולכך בדאורייתא אזלינן להחמיר ובדרבנן להקל,
אך הדבר פשוע דזה אינו דהרי לא אישתמיע אחד מהפוסקים
לומר דחסרון בגלגולת כסלע אינו אלא ספק עריפה וכן גבי חסרון
בגרגרת כאיסר והרי הרמב״ם ז״ל דדרכו לכתוב אימת הוי ודאי
טריפה או נבילה ,ואימת רק ספק ואפ״ה סתם בהל׳ שחיעה פ״ג
גבי גרגרת דכאיסר הוי נבילה וכן גבי גלגולת דכסלע הוי טריפה
וכן האחרונים ביו״ד סי׳ ל׳ ול״ד סתמו בזה דהוי טריפה וודאית
וכן בשאר' דוכתח דאמרינן בגמ׳ שם לוג כלמטה סאה נלמטה
סאתייב כלמטה ,ועכ״ח דהכי פירושו בגמרא שם דכל שיעורי
חכמים להחמיר היינו אף דחכמים כתבו בלשון עד ,מ״מ כוונתם
היתה דהוי וודאי טריפה ומ״מ בדאורייתא כתבו בלשון עד ורק
על כי ידעו דבלא״ה לא יהא אלא ספק ג״כ נחמיר ■לכך כתבוהו
בלשון פד אבל באמת הם ידעו בבירור דחסרון כסלע הוא טריפה
וודאית וכן חסרון כאיסר בגרגרת לא מטעם ספק וכן בכל מקום
דהוא מה״ת וחכמים כתבוהו בלשון עד אזלינן לחומרא מטעם
ודאי לא מטעם ספק והוא פשוט להמפיין שם בש״ס ופוסקים
והשתא נראה דבנידון דידן בהמקדש לפני פסולי עדות דרבנן
דכתב הרשב״א דצריכה גט מהראשון וכ״ת העתיק לשונו בתשובה
שכתב הטעם לפי שלא פירשו בשום מקום שאין חוששין לקדושין
שאילו היה כן היה להם לפרש בהיפך ממש״כ הרי״ף ז״ל לפי
שעדות פס״ע דרבנן עדות הוא ,ועד שיפרשו לך בו שאין חוששין
להם אף לענין אשת איש הרי הם עדים כשרים להחמיר בשל ־תורהומי שמתיר עליו הראיה עכ״ל .נראה מזה שכוונתו הוא דבמקום
דסתמו חכמים דבריהם אמרינן דבוודאי היה דעתם להחמיר כעין
דאמרינן בש״ס חילין הנ״ל כל שיעורי חכמים להחמיר הכי נמי כיון
דלא פירשו בהדיא דאף לענין קדושין אין חוששין במקדם לפני
פסולי עדית עכ״ח דהיה פשוט להם דהוא לחומרא ,וכיון דכבר
ביארנו דבכה״ג -בהך-דמולין הוי ודאי איסור לא מומרא מכח
ספק הה״ד ה״נ הכא גבי המקדש בפסולי פדות דרבנן ברור בעיני
דלדעת הרשב״א צריכה גט מה״ת מטעם ודאי לא מטעם דהוי ספק
מקודשת ,ומש״כ הרשב״א להחמיר בשל תורה היינו דבדאורייתא
י כיכא דסתמו חכמים דבריהם הוא להחמיר מטעם וודאי לא מטעם
ספק ,ובשלמא גבי טעם כעיקר דהתם שיעה הסוברים דטעם
כעיקר דאורייתא אינו מטעם הואיל דחכמים סתמו דבריהם הוא
להחמיר רק דכל שיטה ושיטה ביארו דבריהם מראיות בש״ס וא״כ
מדכתב הרשב״א הלשון להחמיר בשל תורה מוכח דאין הדבר ברור
בעיניו דשיעה זו היא העיקרית ורק ספוקי מספקא ליה אי טעם
כעיקר דאורייתא או לא אבל הכא אין ראיה כלל מלשון להחמיר
בשל תורה שכתב הרשב״א דנימא דהוי בעיניו ספק קדושין וכמו
שכתבתי ,ואחלי כי נדחו הראיות שכתב כ״ת ,מסברא אין דינו
מסתבר דמאיזה טעם נימא דהוי ספק קידושין אי יש כח ביד
חכמים ופסלו פסילי עדות לגמרי אפילו לענין קדושין אינה מקודשת
כלל ואי לא״ה א״כ הרי מה״ת היא מקודשת ודאי והטעמים שכתב
כ״ת הם רק לפלפולא בעלמא ואין בהם כדי ליתן טעם לשבח
לקושטא דמילתא[ ,ואגב אמינא גם אני איזה דבר לפלפולא בעלמא
שי״ל שהרשב״א דס״ל במקדש בפסולי עדות דרבנן חוששין לקדושין,
וכ״ח העתיק לשונו שכתב בחשובה בזכ״ל שאילו היה כן [פי׳
שאין חוששין לקדושין] היה להם לפרש בהיפך ממש״כ הרי״ף ז״ל
לפי שעדות פסולי עדות דרבנן עדות הוא וכו׳ עכ״ל ולשון זה
צריך ביאור דהרי עדות פסולי עדות דרבנן באמת אינם עדות
כלל ואין עושק בדיני ממונות שוס מעשה על פיהם ,ואפשר לומר
שהרשב״א ז״ל אזיל בזה לשיטתו דכתב בחי ,למס׳ שבועות דף ל״א
דמי שתובע אח אבירו בב״ד ע״י פסולי עדות דרבנן אף שאין
מוציאק ממון על פיהם מ״מ אם תפס התובע לא מפקינן מיניה יעו״ש
שכתב דמה״ט מחייב ר״פ קרבן שבועת העדות גבי משחק בקוביא,
וא״כ גס בד״מ לא פסלו חכמים ולא ביטלו לגמרי את העדות של
פסולי עדות של דבריהם דהרי מהני ליה תפיסה ולכך ס״ל דלענין
קדושק בוודאי חוששין לקדושין ,וזה שכתב כרשב״א שעדות פס״ע
דרבנן עדות הוא היינו דגם בד׳׳מ הוא עדות מועלת מכ״פ לענין
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תפיסה ,ויש להסביר ביותר עפ״י דברי התום׳ ביבמות פ״ט דים
חילוק בין אם החכמים עשאו דבריהם בשלימות לגמרי אז יש להם
כח אף לענק של תורה וקצרתי ,אך מסתימת דברי הפוסקים בסי׳
ל״ד משמע דנא ס״ל כדברי הרשב״א בשבועות הנ״ל ואפ״ה פסקינן
באהע״ז בסי׳ מ״ב דבפס״ע דרבנן חוששין לקדושין א״כ משמע
דס״ל דלא ,חליא זה בזה ויש נהאריך בזה והואיל שהוא לפלפולא
ולא נפניתי קצרתי בזה]:
ואגב אכתוב עוד מה שצ״ע לענ״ד מידי עיוני בענק זה על הב״ש
~באכע״ז סי׳ נ״ח ס״ק נ״ב שהקשה על מה דפסק שם
בש״ע דהמקדש באיסורי הנאה דרבנן שאין לו עיקר בתורה מקודשת
דהרי הרי״ף ז״ל ס״ל דהמקדש בפסולי עדות דרבנן אין חוששין
לקדושין יעויי״ש ,וזה תימא דהרי באמת בסי' מ״ב לא קיי״ל בזה
כהרי״ף אלא דמקודשת מה״ת וצריכה ממנו גט ,ואם כוונתו
להקשות על הרי״ף ,זה ג״כ לא קשה דהרי י״ל דהרי״ף ס״ל כשיטת
רש״י והרמב״ם דאפילו בדבר שאין נו עיקר בדאורייתא ג״כ אינה
מקודשת ,עוד תמיה לי מש״כ שם הב״ש להקשות אמאי מקודשת
הרי אינו נותן לה כלום וכל המקדש אדעתא דרבנן מקדש כמו
שאיתא בש״ם בכל המקומות עכ״ד .וזה תמיה לי דהרי לאו בכל
המקומות אמרינן אדעתא דרבנן מקדש רק היכא שאמרו חכמז״ל
להדיא בש״ם כמו שפסקינן בסי' מ״ב ,ויותר תמיה דהרי הכא
דגוף הקדושין היו נגד רצון החכמים אז לא שייך כלל לומר אדעתא
דרבנן מקדש רק אפקעינהו כמו שכתבו התום׳ בב״ב דף מ״ח שהביא
גס מעלתו ,גם בגוף קושיחו לא ידעתי למה היה צריך דווקא
להקשות מכח כל המקדש אדעתא דרבנן מקדש הרי אפילו אי לא
נימא אדעתא דרבנן מקדם מ״מ הרי הדבר פשוט דהמקדם בפחות
משו״פ גם מה״ת אינה מקודשת ,והגע עצמך הרי אם המושל יחן
פקודה שאסור למכור דבר זה או פירות הללו רק במקום זה ועי״כ
הוזלו כפירות הללו מאוד עד שאפילו מאה מהם אינם שו״פ א״כ
הדבר פשוט דהמקדש_במאכ פירות מפירות הללו האש־ה אינה
מקודשת אף שאינו מקדש ע״ד המושל וכמו כן אם חכמז״ל אסרי
איזה דבר בהנאה ועי״כ אין להפירות הנלו שום שיווי ממון כלל
אפילו אינו מקדש על דעתם מ״מ הרי מקדש בפחות משו״פ והקדוש•;
גם מה״ת אינם קדושין ,ומה לנו למקור מחמת איזה טעם הפירות
אינם שו״פ כל שאינם שו״פ אין האשה מתקדשת בהם מה״ת
וצ״ע לפמנ״ד:
ב) ,מה שנתקשה כ״ת בכוונת מהרי״ק שורש קכ״ו ענף ב'
שכתב דבעבירה שאין לוקין עליה אינו פסול תה״ת
בנדנוד חימוד ממון אנא ברשע דחמם ממש שלוקח ממון שאינו
שלו ממש ,וע״ז הקשה מכרי״ק על דבריו ממלוה בריבית דפסול
אף הלוה מה״ת אף דאין לוקין עליו ואינו לוקח ממון שאינו שלו
ממש בחמס וכתב המהרי״ק לתרץ כיון דעבירת לקיחת הממון
דמלוה ע״י הלוה נעשית וא״א מבלעדו חשוב עד 'חמס עכ״ד .ונתקשה
כ״ת בהבנת טעם וסברא לדבריו ,ודחק ליתן פי׳ לדבריו ולא נח
דעתי ■מפירושו של כ״ת ,ובאמת לא ידעתי למה נתקשה בזה
המהרי״ק ז״ל ולמה לא תי׳ בפשיטות דמה דלוה בריבית פסול
לעדות הוא רק מדבריהם ומה״ת באמת כשר כיון דאינו לוקה וגם
אינו לוקח ממון שאיני שלו ממש בחמס ,והרי כן ס״ל גס להנמק״י
בסנהדרין שם דמה דלוה בריבית פסול הוא רק מדרבנן[ ,ואגב
מהתימא על החומים בסי׳ ל״ד סקי״א והנתיבות שם שכתבו דדעה
הנמק״י דגם מלוה בריבית אינו פסול אלא מדבריהם יעויי״ש ,וזה
הימא דמבואר צהדיא בנמק״י שם בסנהדרין במקומו איפכא דרת
לוה בריבית פסול מדבריכם אבל המלים פסול מה״ח יעויי״ם]

ומדרבנן עכ״ח דמודה המהרי״ק דפסול אף שאינו לוקה ואיני
לוקח ממון שאינו שלו ממם בחמס דאל״כ פסול עדות דרבנן
להמכרי״ק היאך משכחת לה הא בלוקה או בחמסן ממש אף שאיני
לוקה הוא פסול מה״ת ,ובאמת גוף תי׳ המהרי״ק דהואיל ועבירת
המלוה נעשית ע״י הלוה משיב עד ממס דבריו צריכין טעם והסבר
וכבר אמרתי לכ״ת שיש לומר הטעם דלוה בריבית פסול לעדור
מה״ת משום דלכאורה קשה למה באמת אינו לוקה הלוה בריבית
דעובר על לאו דלא תשיך וכרי אצלו ליכא נימק לעשה דוחי אמין

רסב

שר״ת

סימן ריח

טמך דנאמר רק למלוה ונם אצלו לא שייך דכיתן לתשצומין [ויש
לפקפק דאפשר דנם אצלו שייך לומר דיממול הריבית למלוה לפי
מה דקיי״ל דלאחר שנבר נתן הריבית להמלוה מהני מהילה והוי
כאילו החזיר לו המנוה דיאמר הריני כאינו התקבלתי ,אך מ״מ
יש לעיין כיין דעליו לא העינה ההורה כלל שום עשה דיהיה עליו
מצוה למחול הריבית ואם מוחל אינו מקיים בזה שום עשה א״כ
שוב נא הוי לאו הניתק לעשה ואין כאן מקומו לפלפל בזה] ,אך
נראה דל״ק דהנה מבואר בתום׳ ב״מ דף ע׳ ע״א בד״ה מעות של
יתומים דאין הלוה עובר משום לא השיך אלא במקום ידגס המלוה
מוזהר יעויי״ש ,ומה״ע מבואר בש״ע יו״ד סי׳ קנ״ט דמותר להלות
למומר בריבית משיה דמוהר ליקה .ממנו ואף דמ״מ הוא אסור
לית; וא״כ ממילא המלוה עובר משום לפני עור ,זה אינו דבכל מקום
דאין המלוה מוזהר ליקה גם הלוה אינו עובר יעויי״ש בטו״ז,
וא״כ דהתורה אסרה על הלוה רק משים איסור המלוה ואם המלוה
אינו מוזהר א״כ א״ש מה דאינו לוקה דא״א להיות הלוה ממיר
יותר מן המניה כנ״ל ,ועוד דאם המלוה יתקן לא יהיה הלאו
על המניס ממילא נם על הלוה שיב נא יהיה הנאי ,עכ״פ מבואר
מזה דאם המלוה היה לוקה נם הלוה היה לוקה ועיקר הטעם מה
דאין לוקין את הלוה הוא משים דאין מלקין את המלוה א״כ כיון
דהמלוה פסול לעדות מה״ת ממילא נם הלוה פסול לעדות מה״ת
דאיך נקיל ג4ני לוה יותר מנבי מלוה הרי אם לא נתלה הלאווין זה
בזה א״כ שוב יהיה לוקה ג״כ ויהיה פסול לעדות מה״ת ,וכיון
דמה שאינו |קה הוא רק משום דאינו המור מלאו של המלוה ,עכ״פ
כיון דהמלוה פסול לעדות מה״ה גם הלוה פסול דלא יהא קיל
מהמלוה כנ״ל ,ויש לפקפק בזה ,גם קשה להעמיס תירוצי זה בלשונו
של מהרי״ק ז״ל הנ״ל ,ומש״כ כ״ה דהלאו דלפני עור דומה ללאו
דלא השיך ולדברי מהרי״ק פסיל מה״ת כיון דהעבירה של חבירו
על ידו נעשית ,לדעתי אף לפי פירושו במהרי״ק אינו דומה
דדווקא גבי לא השיך כתב המהרי״ק דהלוה דומה להמלוה כיון
דלא משכמת בשום אופן שיעבור המלוה על לקיחת הריבית אם לא
שיעבור הלוה על לא תשיך לכן החמירה -התורה על הלוה כמו
על המליה' ,אבל המכשיל את חבירו באכילת טריפות או בשאר
איסור כיון דמשכחת שיעביר חבירו על איסור זה מבלי שיכשילו
הוא כגון שיאכל או יעשה בעצמו האיסיר לא החמירה התורה על
המכשיל כמו על הנכשל ,וזה שכתב המהרי״ק בלשונו על יד הליה
נעשית "וא״א בלעדי״ וכו׳ ודו״ק כי זה ברור:

מהרש״ג

נ) מה שדחה כ״ת את מה שכתבתי דהיכא דעשה איסור להציל
ממין שלו המגיע לו כדין תורה לא מיחשב רשע דחמס,
וכתב כ״ת דהטעם דמחמת מימוד ממון פסול הוא דחיישינן דשמא
יעיד בשקר נ״כ מחמת חימוד ממון א״כ ה״ה בעושה איסור להציל
את ממון שלו יש לחוש שיעיד שקר להציל את שלו ומיחשב רשע
דחמס עכתו״ד בקצרה ,ולדעתי הדין 'עמי ואקדים דהנה לולי דגלי
התורה אל תשת רשע אל תשת חמס עד הייתי אומר דאפילו רשע
דחמס כשר לעדות אף דלכאורה רשע דחמס הוי כחשוד לאותו דבר
דאפילו באיסורין דלא גלי קרא מ״מ החשוד לאותו דבר אינו נאמן
מ״מ כרי היינו דוקא על של עצמו אבל על של אחרים נאמן כמבואר
בסי׳ קי״ט סעיף ז׳ ובדיני ממונות בלא״ה־-על -עצמו אינו
נאמן דנוגע פסול בדיני ממונות ועל של אחרים שפיר נאמן וא״כ
דמה שבד״מ אינו נאמן הוא רק מגזירת התורה והתורה לא פסלה
רק ברשע דחמס [היכא דאינו לוקה] וזה כמציל ממון שלו א״א
לקרוא עליו שם חמסן דהרי אינו חמסן דהממון מניע לו בדין א״כ
לא גלי ביה קרא והדרן לסברא דכשר לעדות ,ועוד מה שכתב כ״ת
דלמא יעיד שקר להציל את שלו הנה אם באנו לחוש לזה נם באינו
רשע כלל היה לנו לפסול דהרי נוגע פסול אף דלא נחשד כלל לרשע
וא״כ דלמא הוא מעיד להציל את שלו ואז הו״ל נוגע ופסול לעדות
ועכ״ח דלזה לא חיישינן כלל ורק דהיכא דהוא רשע דחמס שפיר
חיישינן דיעיד בשביל דיתנו לי ממון מגזירת התורה וד״ל כי
דברי נכונים:

גם מה שנסתפק כ״ה בכוונה הנתיבות בסי׳ ל״ד סק״א שכתב בעובר
על עשה נ״ל מוכח מכמה דוכתי דאינו נפסל בשביל זה ,אם
כוונתו רק בעובר בשב ומג תעשה או אפי׳ בעובר כל עשה בקום
ועשה ,כבר אמרתי צכ״ת פא״פ דבעובר בקוס ועשה ודאי מודה
הנתיבות דנפסג דהרי מפורש במשנה דסנהדרי; וכמה דוכתי דסוחרי
שביעית נפסלין לעדות ואף שאינם עוברין בלאו אנא על עשה
דנאכלה ונא לסחורה ,וכן נש״ע ס״ס פ״ז י״א דהמוציא ש״ש
לבטלה פסול לשבועה אע״ג דנית ביה אנא איסור עשה דאת ד׳
אלוקיך תירא ומוכח דעכ״פ בעובר בקום וכשה ודאי דנפסל אף
דעונר רק על עשה ועכ״ח כוונת הנתיבות רק בעובר בשיא״ת ואף
בזה נדעתי צ״ע דהרי בב״מ דף ה׳ מייתי בש״ס ראיה דלא אמרינן
מגו דחשיד אממונא משיד השבועה דאלת״ה הא דאמר רחמנא
מודה מקצת הטענה ישבע נימא מנו דחשוד וכו׳ וקשה דהרי אי
אמרינן שיעבודא לאו דאורייתא א״כ מי שחייב לחבירו אין עליו
חיוב לשלם מה״ת רק מצד דפריעת בעל חוב מצוה כמו נעילת
לינב והנחת תפילין א״כ מי שאינו רוצה לשלם אינו רק שאינו מקיים
מ״ע של תורה בשוא״ת ולדברי הנתיבות דבכה״ג לא מיפסל כלל
אפילו לעדות א״כ מאי ראיה מייתי בש״ס משבועת מב״מ של תורה
דלא אמרינ מנו דחשוד אממינא חשיד אשבועתא הרי התם אינו

ד) מש״כ כ״ת לדמות מה שכתבתי דכוונת כנוב״י דהחולן
עשה כמו דבר שאינו מתוקן ,וע״ז כתב דלדעתו גם
•דבר שאינו מתוקן לא הוי דהרי אמרינן בנדרים ס״ב דרב אשי זבין
יער לבי נורא וצא חייש דלמא יעשו ממני צורכי ע״ז משוס דרוב
עצים גהסקה נינכו הרי דרב אשי עבד עובדא בנפשי׳ וגא חייש
למיעוט וכ״ה ה״ג כיון דמיתה פתאומית לא -שכימא כלל אין לו
לחוש כנל דנמא ימות ואף דבר שאינו מתוקן לא היי עכתו״ד .כמה
חילוקים יש לחלק בדבר ,א) ,דשם לא הוי קאי בתרי עברי דנהרא
דבוודאי היה הגוי מוצא לקנות עצים גם' במקום -אחר לבי נורא
ואי! כאן רק לפני עור ־דרבנן ולכך סמך ר״א על כרוב ומכר לו
כיער אבל הכא בנידון דהנוב״י יש כאן חשש לפני עור מה״ח דקאי
בתרי עברי -דנהרא ,ב) הכא בנידון •דהנוב״י מה שאנו רוצין להסיר
מהחוק האשמה של נפני .עור הוא משום דאמרינן דכיה בדעתו
שכאשר תרצה להנשא יבוא ויגיד שהוא איטר א״כ אכתי צריך הוא
לעשות מעשה אבל אס ישאר לעולם כמו שהוא עכשיו יהיה עליו
אשמה של לפני עור וכיו! דהוא צריך אכתי לעשות מעשה דהיינו
נבוא ונהגיד שהוא אטר רגל שפיר הוי דבר שאינו מתוקן מה
שא״כ התם גבי היער אפינו אם ר״א לא יעשה מעשה כלל עפ״י
הרוב אי! עליו אשמה של לפני עור ,ועיין בתוס׳ במכות ע״ו לענין
התראת ספק חילוק כה״ג דאם צריך לעשות מעשה שלא יהיה
עליו איסור מיחשיב התראת ודאי ומהאי טעמא מלקין לנזיר ששותה
יין יעויי״ש .ג) התם גבי ר״א מכר כיער לעכו״ס אבל הכא בנידון
דהנוב״י עשה כ! החולץ לישראל דיש לו לחוש יותר שלא להכשיל
למבירו דמלבד כאיסור של לפני עור הוא מחויב ג״כ להציל את
מבירו מ! כאיסור מטעם ערבות ,ואדרבא קרוב אני לומר דבישראל
כה״ג הוא איסור ממש לא דבר שאינו מתוקן וראיה לדבר דהרי
מביאר בש״ס בכמה דוכתי גבי בגד שאבד בי כלאים וארבא דטבעה
בחישהא דאסיר למכור אף לנכרי ממשש דשמא יחזור הנכרי וימכרנו
לישראל ,ומסתימת הש״ם וכפוסקים בש״ע משמע דאף ברוב כעיר
עכי״ם אפ״ה אסור למכור לנכרי אפילו ספק טריפה שאינו ניכר,
ולכאורה קשה כנ״ל דכא ר״א זבין יער לנכרי על סמך כיתר של
רוב מטעם דרוב עצים להסקה נינהו.וא״כ כ״נ ברוב העיר עכו״ם
היה לנו להתיר למכור לגוי דוודאי ימכרנו לעכו״ם שהם רוב ועכ״ח

נפסל כלל ,ואפשר דבעובר על עשה בשיא״ת מחמת מימוד ממון

כנ״ל דגבי ר״א היה רק חשש מכשול לעכי״ס אבל הכא דים משש

מודה הנתיב.ות וצ״ע ,ומי יתן אם כיה הנתיבות מראה לנו כמקומות
בש״ם אשר מהם הוכיח דהעובר על עשה אינו נפסל לעדות אילי
היינו יודעין מתוך זה לבאר הדברים:

מכשול לישראל חמור טפי [וגם יש לחלק כחילוק כראשון דהכא
הוי כתרי עברא דנהרא דהרי לולי שמכר לנכרי לא הוי נכשל הישראל]
דהוא מחויב להצילו ג״כ מן האיסור אפילו אם הוא אינו מכשילו,

שר״ת

סימן ריח

ותדע דהרי כא דאסור למכור לנכרי מחשש שמא יחזור וימכרנו
לישראל עכ״ח אינו משום לפני עור דאל״ב אפילו אם כנכרי בבירור
ימכרנו לישראל כיה מותר דהוי לפני דלפני דלא מפקדינן ג״כ ע״ז
כדאמרינן בפ״ק דע״ז ,ועכ״ח דזה דוקא אם יבוא מכשול לנכרי אבל
באם יוכל לבוא חשש מכשול לישראל מפקדינן ג״כ להצילו אפילו באם
הוא אינו מכשילו גם לפני דלפגי אסור וא״כ כה״ד הכא בנידון
דהנוב״י עכ״פ דבר שאינו מתוקן וודאי דהוי [ומ׳׳מ בגוף כדין
דאסור למכור לנכרי אפילו ברוב עכו״ם צ״ע טעם הדבר דהרי
בכ״מ סמכינן על הרוב ואפשר דככא הוי כעושה הרוב בידים
דאסור לכתחילה דהוי כמו מבטל איסור לכתחילה]:
ה) מה -שפלפג כ״ת באות וא״ו בדברי הטור-וכש״ע דפסקו
דיש שבועה בטענת ריבית כמבואר בסי׳ פ״ב ויו״ד סי'
קס״ט ולא אמרינן מיגו דחשיד אריבית חשיד אשבועה דלא שייך
לומר ספק מלוה ישנה דהרי ריבית לא נתק! בחזרה ועכצ״ל מטעם
דלא משמע לצו לאינשי דגבי ריבית צא נתק! כלאו בחזרה כמש״כ
הב״י בסי ,ע״ה בשם תלמידי הרשב״א ,כנה כן בחמת מבואר גס
בקצוה״ח סי׳ צ״ב סק״ג ,אך נדידי קשה בלא״ה ממה זמבואר
ברמב״ם ספ״א מהל' טוען דטוען על חבירו אתה חבלתי בי דחייב
לישבע היסת יעויי״ש ,וקשה איך משביעי! אותו כרי חובל בחבירו
הוא פשוט דפסול לעדות ולשבועה דאפילו מגביה ידו על חבירו
הכהו מבואר ברמ״א סי׳ ל״ד דפסול ומכ״ש בחבל בו ממש,
ולא
וא״כ איך משביעין אותו נימא מגו דחשדת ליה אחבלה ישבע
ג״כ לשקר ,ופשיעא דכאן לא שייך לומר ספק מלוה ישנה ,ובאמת
ידעל הרמב״ם ל״ק כ״כ דכגהמי״י בפ״ז מהל' טוען כתב בדעתו דס״ל
דהלכה כר״י דס״ל דלא אמרינן מגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא
וא״כ י״ל דכמו דלא אמרינן מגו דחשיד ’אממונא וכו׳ ככ״ד דלא
אמרינן מגו דחשדת ליה אחבלה משיד אשבועתא דהרי הטעם של
ר״י כתבו התוס׳ בפ״ק דב״מ דכוא משים דשבועה חמורה דכל
העולם נזדעזע בשעה שאמר כקב״ה לא תשא וא״כ מה״ט חמיר
ג״כ מחבלה ,אך קשה דהרי לכאורה משמע משבועות בפ׳ כל
כנשבעין ג״כ דנשבעין בטענת חבלה גבי נחבל נשבע ונוטל דאמר
ר׳ יהודח עד שתהא-פס הודאה במקצת כגון שיאמר ־חבלת בי
שתים והלה אומר לא חבלתי בך אלא א׳ ומזה הביא כראב״ד בפ״ה
מה׳ טוען ראיה ומובא ג״כ בש״ך ס״ם צ״ה דדמים הבאים מחמת
קרקע אין דינם כקרקע ונשבעין עליכם ,כרי דנשבעין אמענת
חבלה ולא אמרינן מגו דחשיד אחבלה ,ודוחק לומר דמיירי בשוגג,
וכן קשה לי על מה דמבואר בח״מ סי׳ פ״ז סעיף כ״ה בהג״ה
באשה שתובעת לא׳ שנדר לה דבר באתננה והוא כופר דחייב
שבועה וכתב הש״ך אפילו בהיתה נדה יעויי״ש ולא אמרינן דאיך
ישבע מגו דמשיד אביאת נדה דכוא איסור כרת ישבע גמי לשקר,
וכן כיה קשה לי ג״כ על מה דמבואר באכע״ז סי׳ קע״ו דמשביעין
האשה שלא זינחה תחתיו ומחי מכני שבועתה נימא מגו דחשודה
אזנות דאשת איש חשודה נמי אשבועת שקר שוב מצאתי קו׳ זו
האחרונה בתומים סי' פ״ז סקכ״ד ,ובח״מ סק״ל באהע״ז שם ויעוי״ש
מש״כ בזה ,ובאמת לפמש״כ הנתיבות בסי׳ פ״ז סקט״ז שהביא גם
כ״ת ■מיושב זה דכתב דתוס׳ בב״ק כתבו דמשוד על השבועה רק
מדרבנן מיפסל ולא פסלוהו רבנן רק כשידענו בבירור עפ״י עדים
שעבר ולא אם אנו רק חושדין אותו שעבר ,וא״כ כ״נ גבי אם
היא תובעת ממנו אתנן ממה שבא עליה בנדתה וכן בתובעת ממנו
כתובתה כיון דלא נתברר פסולם בב״ד לא פסלו רבנן והעמידו
אותו על ד״ח ומה״ת תלינן דעשו תשובה ,אבל מ״מ קושיתי מחבלה
אכתי לא נתיישב בזה ,דאין לומר גם בזה דעל החבלה בעצמו בוודאי
עשה חשובה ועל טענת ממון שתובע ממנו בעד המבלה אמרינן
דספק מלוה יפנה יש לו עליו או אישתמועי ,דא״כ למה כתבו
הראשונים בשמ״ק פ״ק דב״מ דעל טענת ריבית אין משביעין לאביי
דס״ל מגו דחפיד אממונא וכו׳ כרי ג״כ י״ל כנ״ל דעל גוף הריבית
שלקח בוודאי עשה תשובה ומה שלא החזיר עדיין כריבית הוא משום
ספק מלוה ישנה או אישתמוטי ,ועכ״ח צ״ל דכיון דכתשובה על
הריבית הוא שיחזיר הריבית וכל זמן שלא כחזיר לא הוי תשובה
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לכך לא תלינן בספק מלוה יפנה או באיפתמוטי ,א״כ כ!
בחבלה כיון דכתפובה על חובל בחבירו הוא שיפייס את
וישנם לו בעד כחבלה כדין מה שצריך חיבל לשלם א״כ כיון כ
טוען ממנו שישלם בעד כחבלה והוא כופר עכ״ח לדברי
אכתי לא עשה תשובה ושוב שייך לומר מגו דחשיד[ ,ובאמת
הרא״ש בפ״ק דב״מ שם משמע באמת דמולק על כראשונים
ריבית שכתב דאין נ״מ בין ר״י לאביי דבין אי כטעם משום
אמרינן מגו דחשוד וכו׳ בין אי אמרינן מגו דחשיד רק משום
מלוה ישנה צריך הוא לישבע בכל ענין ,וקשה דהרי נ״מ 5
ריבית ועכ״ח דלא ס״ל כדברי כראשונים כנ״ל ,ואפשר דס״נ
דגם בריבית < דע-ל-הלקיחה■בוודאי עשה השובה כדברי• הנ
ומה דנה החזיר הריבית י״ל משים ספק מלוה ישנה או איש
ונכך צריך לישבע ,א״נ י״ל דס״ל דגם בריבית נתקן הנחו ■
דיש דיעות כמה פוסקים הסוברים כ; דריבית הוי ניתק
דהכי משמע ג״כ שיטת רש״י בפרק איזהו נשך ואכ״מ ,אך
אכתי קשה דנ״מ בטענת חבלה וכנ״ל ולמה כתב כרא״ש
בינייהו שים נ״מ ,אך לתי׳ כראשון א״ש] .גס גוף דברי הנ
צ״ע דהרי הוא בנה כל עיקר בנינו רק לאחר שהעמיד יסוד
התום׳ ב״ק ק״ח ד״ה ותרי כפילא דכחשוד על השבועה רק ג
הוא דמיפסל ועפ״י הקדמה הנ״ל מחלק כחילוק הנ״ל ,הי
נימא דחשוד מה״ת פסול מודה הוא בעצמו דאין לחלק חינוק
וכרי הסמ״ע בסי׳ צ״ב סק״ח כתב בפשיטות שלא כדברי י
רק בעבר על איסור דמיפסל מה״ת לעדות ה״ה דמיפסל
לשבועה ,גם בקצוכ״ח סי׳ צ״ב סק״א גמגם בדברי התום׳
הנ״ל וסיים דבריהם בצ״ע דמדברי כתום׳ בב״מ ה׳ משמע
יעויי״ש ,גס מדברי הפ״ם בפרק כל הנשבעין גבי ושכנגדו
על השבועה דתנן מתחילה חשוד על שבועת עדות או פקדון •
תנן היה א׳ מהם משחק בקוביא או מפריחי יונים שכנגדו
ונוטל ,ופריך ה&״ס הא תו למה לי ומתרץ תני פסוני דאו
והדר תני פסוני דרבנן ומשמע דבעובר על איסור דאורייתא
מה״ת גם לשבועה דהרי שם בפסולי שבועה מיירי[ ,גם בה
כרד״ם חלק חו״מ סי׳ ב׳ תמה מאוד על דברי ..התום׳ ועל
הקצוכ״ח כנ״ל שביאר דבריכם דתלי׳ מה״ת שעפה השובה
דיס התום׳ מודים דלא תליי ,בעשיית השובה ע״ש] .ו
גם התום׳ בב״ק לא קאמרי אלא דאינו נפסל מה״ת לעני!
התובע מסכים להשביעו אעפ״י שהוא חשוד ירוצה להאמינו
רוצה לישבע וליטול דגם בזה קיי״ל דאסור למסור שבועה
ע״ז כתבו כהוס׳ דזה אינו רק מדרבנן אבל באם התובע אינו
להאמינו בשבועה גם התום׳ מידי דגם מה״ת א״ 5להאג
כיו! דהוא חשוד על אותו דבר לישבע על שקר או לגזול
חבירו אינו מחוייב להאמינו כמו באיסור והיתר דהחשוד עג
דבר אינו נאמן עליו אפילו בשבועה ומכ״ש בחשוד לישבע
לשקר ,ובזה יהיה מיושב הרבה קושיות על היס׳ הנ״ל ו
בעבר על איסור דאורייתא מה״ת אינו מחוייב נהאמין נו בש
ועל כי לא נפניתי לא רציתי להאריך בזה יותר .גם מה שי
כ״ח יסוד על דברי כר״ש בפ״ב דמקוואות ביצא מחזקה
תו גם מדרבנן לא מוקמינן לה אחזקה ,אף שראיתי
אחרונים שהעמידו יסוד על סברא זו מ״מ זהו רק לפלפול:
לקושטא דמילתא גמרתי בדעתי בעת למדי מס׳ מקוואות
להעמיד יסוד על דבריו כי כל דבריו הם רק לפרש כתו
שמביא שם ואחר דהמל״מ בפ״י דמקוואות הלכה ז׳ פי׳ בהתו
כנ״ל פי' אחר מרווח ותמה על דברי כר״ש בפירושו יע
ונראה בעליל כי כנים דברי כמל״מ בפי׳ דברי כתוספתא
אין להעמיד יסוד על דברי כר״ש ,ויש לי ג״כ קו
פי׳ הר״ש ועל כי אכ״מ לא כתבתים ,כי אקום אם
כ״ת בכמל״מ בעצמו• יאמר כי כל דבריו אמת וצדק [ומדברי י.
הנ״ל בפירוש כתוספתא כתבתי בגליו! כפרמ״ג שלי ביו״ד סי׳
בש״ד סקי״א שיש לפשוע מה דמספקא ליה להפרמ״ג שנ
קדירוח א' של בשר בהמה וא׳ של בשר עוף ונפל חלב לתוך א׳

•רפד

ש ו" ת

סימן ריח

ואינו יודע לתוך איזה מכם דהקדירה של בשר פוף מותרת מסעם
ספק דרבנן לקולא וקצרתי כי כדברים מובנים מעצמם להמעיין]:
ו) מש״כ כ״ת לדאות ראייתי שהבאתי דכמכשיל את אבירו
באיסור דרבנן אינו עובר בלפני פור אלא מדרבנן
*י—
דהרי אפילו הר״ן יבתשובה דס״ל דכנשבע .ניתן אבק ריבית אין
השבועה אלם כתב סטפס רק משום דאכמים כפמידו דבריכם כשל
תורם בשוא״ת ,ונא כתב משום דמכשיל את כמלוה בלפני עור
וא״כ הוא איסור תורה ועכ״א ■דגם כלפני פור אינו אלא מדרבנן,
וע״ז כתב כ״תידזה אינו דאם לא כיינו אומרים כפעם דאכמיס
העמידו דבריכם א״כ נא כים אסור כננ כריבית ולא היה שייך
כלל לפני עור עכ״ן .וכדין עמי דכרי אפינו נאות; כסוברים
דאכמים לא העמידו דבריכם והשבועה אנה וצריך ליתן כיינו דרק
כלוב מאוייב לית; משים כשבועה שנשבע אבל פשוט דהמלוה
אסור לו לקבל דכאי הוא לא נשבע ,ופשוט דאף דאין המלום
מקבל מ״מ אין כלוב עובר פל השבועה שנשבע ניתן כיון דכוא
רוצם ליתן דלא נשבע ליתן אלא אם ירצה המלוה והמניעה נא
תהיה מצידו ,וכן הדין לענין פרעון מי שנשבע לפרוע לאבירו אם
א^־ירו רוצה נקבג הפרפין אי; עניו אוב שנ השביעה א״כ אף
' דמ^ים לא העמידו דבריכם במקום שביעה מ״מ מי התיר

לכמניה לקבל הריבית [וכן ראיתי אח״כ גם בהגהות הגרע״א
על היו״ד בסי׳ ק״ס שכתב בשם המכרא״ש כן והיא פשוט] וכיון
דהמלוה עושה איסור בקבלתו בכל מנין א״כ שוב עובר הלוה פל
כפני עור מה״ת נפ״ד כפ״י ,ועכ״ח דכל שאין מכשינו רק באיסור
דרבנן גם הלפני עול שעובר המכפיל אינו אלא מדרבנן ,גם מה
שכתביכ״ת לדהות ראייתי עוד דהמכשיל את אבירו באיסור דרבנן
גם הלפני עיר איני אנא מדרבנן ממה דקיי״ל ביו״ד סי׳ קי״ט
דהחשוד לאכול -איסור דרבנן אסיר נקנות וכן לאכול אצלו ונא
אמרינן דאינו השוד להכשיל את אחרים דהוא איסור אמור יותר.
דאיכא לפני עור מה״ת ועכ״ת דהלפני עור איני אלא דרבנן ,וכתב
כ״-ה דכתם הטעם משום דנאו כ״ע דיכא גמירי ובעיני העולם
אמור יותר לאכול מנהכשיל אע״ג דבאמת אינו כ; וכיון דהוא
משוד נאכול מכ״ש זאשוד להכפינ והאריך בזה ,כנה נפנאתי עליו
דחישתמיטתיה מפ״כ כש״ך בסי' קי״ט סקי״ב שם רוצה לומר
 ,דאזלינן הכא והכא לקולא וכל שהאיסור שהיא עובר עליו אמור
בעיני כעולם וחבירו קל ממנו בפיני העונס והאמת אינו כ; רק
אבירו אמור בעונש אמרינן אף דנאשד ע״ז שהיא אמור בעיני
; הע״ 5מ״מ איני נחשד על אבירו אף שאבירי קל יותר לאנשים
מ׳^בואיל דבאמת המור יותר ,וטעמו נראה משום דהאדם יש לו
חזקת כשרות ואין מוציאין אותו מאזקחו אלא בראיה ברורה וכל מה
שיכולין להעמידו על אזקת כפרות מעמידין אותו יעויי״ש בש״ך
שלא האליט כדבר עכ״ם חמיה לי על מעלתי שנא הזכיר כלל
דברי הש״ך:
ז) מש״ב באות י״ג לדחות ראייתי שהבאתי עוד דכמכשיל
אבירו במיסוד דרבנן גם כלפני עיר אינו אלא מדרבנן
־־־
ממאי דפריך הגמ׳ בכתובות ל״ה שניות מכ״ת מזיין ליה וקשה הרי
עובר פל לפני עור דמכשילה באיסור דרבנן וא״כ מה״ת לא הזי׳
ליה ועכ״א דהלפני עור אינו אלא מדרבנן ,וע״ז כתב כ״ת דעל
כגמרא בכתובות הנ״נ בנא״ה קפיא לשיטת הרמב״ם דכל דרבנן
יש בהם ממש לאו מה״ת דלא תסיר א״כ מאי פריך מה״ת הזי׳
ליה הא נא חזיה ליה אף מה״ת ,ועכ״א כמש״כ המל״מ בפ״א
מהל׳ נערה בתולה שם ניישב דברי הרמב״ם והכ״מ דקי' הגמרא
קאי דווקא לשמעון התימני יעויי״ש ,ולדידי אף פהמל״מ כתב שם
כן מ״מ נ״ל דאין הקישיא קושיא ואין כתירוץ תירוץ ,דאל״כ תקשה
על הש״ס בסוכה דף כ״ג דכפושה סיכה פל גבי אילן או ע״ג
בכמה דקיי״ל כר״מ דכשירה ואמרינן שם אפ״ג דכתיב בקרא הג
הסוכות תעשה כבעת ימים דבעינן סוכה הראויה לשבעה מ״מ
גם סוכה זו מה״ת ראויה לשבעה ורק מדרבנן אין פולין פ״ג אילן
וע״ג הבהמה ביו״ט ,וקשה אי נ־מא כקושיא הנ״ל א״כ תקשה
שם הרי מה״ת אינה ראויה לשבעה דבכל איסור דרבנן איכא לאו
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דלא תסור ,יכן יקשה בכתובות נ״ד ובב״ק ע״א דפריך אי מעשה
שבח דרבנן הוא אמאי פטור בשאט בשבת הא מכ״ת שחיטה ראויה
הוא וג״כ יקשה כנ״ל הא משום לאו דלא תסור א״כ מכ״ת שחיטה
שאינה ראויה היא ,ועיקר כקושיא לדידי נאו קושיא הוא דהעיקר
בזה כמו שכתב המבי״ט בקרית ספר והלח״מ בה׳ ממרים
פ״א ה״ב דע״כ לא קאמר הרמב״ם דכל איסור דרבנן הוא
בכלל לא תסור היינו דווקא מי שעובר פג דברי חכמים משום
שאומר שאין בכח כחכמים לפשות שום גדר וסייג ושאין צריך
לשמוע להם כלל זה עובר מל לאו של תורה של לא תסור אבל מי
שעובר על איסור דרבנן מחמת תאוה או מחמת איזה דבר אחר
שמשיאו לעבור על דברי חכמים בוודאי אינו עובר על לאו של תורה
מחמת דמודה הוא דיש ביד חכמים לאסור איזה דבר ולעשות
סייג לחורה ,ובזה נופלים כל הקושיות שמקשים על כרמב״ם בזה,
ועפי״ז שפיר פריך הגמ׳ שניות מכ״ת מזיין ליה דאין כאן איסור
תורה של לא תסור כלל ,וכן גבי סוכה העשוייה פ״ג בהמה או
אילן שפיר אמרינן דכסוכה כשרה דמה״ת חזיא ליה לשבעה וכן
גבי שומט בשבת אי מעשה שבת רק מדרבנן אסור א״כ מה״ת
שפיר שמיטה ראויה הוא כנ״ל[ ,ואגב אכתוב ג״כ מה שנראה
ליישב דברי הרמב״ם בפ״א מהל׳ נערה בתוגה ה״ה שכתב הרמב״ם
דאם היחה האנוסה או המפותה שנייה עליו הרי זה לא ישאנה
מפום דאינה אשה הראויה נו יפו״ש ותמה שם במל״מ ׳דהרי אמרינן
בש״ם כתובות נ״ה הנ״ל פניות מדאורייתא מזיא ציה ,ונראה דכנה
הא דהחיוב עליו באנוסה ומפותה לישאנה לו לאשה כיינו דווקא
אם היא ואביה רוצים בדבר אבל אס הם אינם רוצים אין עליו שום
איוב ושום מנוה ליפא אותה ,ולפי זה נראה פשוט דאם האשה
אסורה עליו באיסור פנייה א״כ יש עליה איסור פתנשא אליו
דהרי עליה -ליכא שום מצוה וממילא יש עליה איסור דרבנן שלא
תינשא אליו א״כ בוודאי אינה רוצית בו ואף שאומרת שרו5ית מ״מ
יש כא ביד ■חכמיה להפך דמתה ולומר שמשקרת ובוודאי אינה רוצית
בו שנא נעבור פל דברי חכמים ,ובפלמא בפ״ס דאזלינן למאן דס״ל
דכשאינה ראויה לו גם חיוב קנס ליכא ובזה וודאי בעינן שתהיה
אינה ראויה לו מה״ת אבל מה שאינה רוצית בו לא איכפת לן דמ״מ
וודאי דצריך הוא לישן קנס ולכך שפיר פריך דשניות.מה״ת מזיא
ליה וכיון שכן אף דמ״מ לא ישא אותה משום דאכמים מבטלים
רצונה והוי כאילו אמרה שאינה רוצית בו מ״מ משום זה אכתי
מגיע לה הקנס אליבא דכ״ע דאשה הראויה לו היא לענין קנס,
אבל הרמב״ם דמיירי לפנין ליפא אותה שפיר כתב דבהיתה אסורה
עליו אפילו מדרבנן לא ישאנה כנ״ל משום דהחכמים מבטלים
רצונה ,ויש עוד להאריך בענין זה אלא מפני שלא באתי משום
ענין זה קצרתי]:

א) מש״ב כ״ת על מה שכתבתי במכתבי הראשון להוכיח דמה
שהמכשיל את אבירו באיסור דפובר על לפני פור
עכ״ח אינו מטעם דכיון דאבירו ייענש על ידו בעוה״ב הוי כמו
המפיאו נמכור את שדהו ,רק מהטעם שכתב הרמב״ם פי״א מרוצק
דגם זה חשוב מור דהוא עור בדבר שאינו רואה דרך האמת
והבאתי ראיות לזה וכתבתי דאם מטעם העונש י״ל דהוי רק גרמא,
וכ״ת מפקפק בדבר ,עתה ראיתי שיש להביא ראיה לסברא זו
ממש״כ הריטב״א בסוכה דף ל״א והביאו האחרונים גבי מצות
לאו ליהנות נתנו דכקשה דמ״מ הרי יש לו הנאה מזה כדבר האסור
בהנאה שיקבל עבורה שכר לעוה״ב ואמאי מותר למשוח מצוה מדבר
האסור בהנאה ,ומתרץ דהנאה זו לא חשובה הנאה דאינו אלא
גרם הנאה ולא אסרה התורה אלא הנאת הגוף בעוה״ז יעויי״ש,
ומעתה כמו כ! אני אומר במס שאסרה התורה להכשיל את
אבירו בדבר שמצער את גופו לא אסרה תורה אלא במכשילו בדבר
שיהיה לו צפר בעוה״ז מעצה זו אבל מה שיהיה לו צפר בפוכ״ב
לא מיחשב צפר בעוה״ז אלא גרם צפר ,ומה שהמכשיל את אבירו
באיסור עובר על לאו דלפני עור הוא רק כמש״כ הרמב״ם הנ״ל
ואפילו באופן שהנכשל לא ייענש כלל כגון במאנסו לעבור עבירה
ומפתה שפיר יש לחלק בין המכשילו באיסור של תורה שפיר עובר

ש ר" ת

סימן ריח ריט

על לפני עור מה״ת ובאיסור דרבנן עובר רק על לפני עור מדרבנן
וכמו שכתבתי הכל באר היטב במכתבי הראשון ,את זה ראיתי
לכתוב כעת לפני כ״ת ,ואחנה אח כ״ת אם ירצה להחליף עוד מכתבים
עמי בד״ח יעמיד דבריו על דברי הראשונים אשר כל דבריהם בנוים
עמודי שש ברזל וכו׳:
ידידו דו״ש

שמעון גריגפעלד

סימן ריט.
(מימי חורפו)

בעזהש״י יום א' לסדר לו משפט הבכורה תרמ״ט לפ״ק פה
מונקאטש יע״א.
הנותן אמרי שפר ,יוחק לחיים טובים בספר ,ולפרנסה,
מרווחת וחיי נחת את כבוד ידיד נפשי גיסי המופלג בתורה
וביראה דוו״ש מתמיד בלמוד תוה״ק כש״ת מו״ה זושא נ״י
עש״ז אחותי הצנועה מ׳ ליבא תחי׳ עם בנם הילד שליט״א.

מכתבך קבנתי אשר בו נשאלתי בדברי תורה ונזקקין לשואל
כעני; ,הנם וכו׳ ,והנה שאלת לבאר דברי הר״ן בס״פ
כל הנשבעין במש״כ בענין דשביעית משמעת את השבועה ,דהקשה
פשיעא דכיון דממון אין כאן שבועה אין כאן ,ותי׳ דמיירי נשהיה
קודם שביעית מב״מ ,ואח״כ עברה עליו שביעית וס״ד כיון דבמה
שכפר קודם שביעית אין שביעית משמט כדאיתא בירושלמי ,לכן
יהיה המלוה יכול לחייבו שבועה על הכפירה אחר שביעית קמ״ל
כיון דשביעית משמעת מה שהודה נמצא דהו״ל כופר ככל ואין
כאן חיוב שביעה עכ״ד .והקשית עליו ב׳ קושיות א) דלמה יהיה
חשוב כופר ככל כלא קודם שביעית בשעה שנתחייב השבועה שפיר
כיה חשוב מודה במקצת וכיון דשביעית אינה-משמעת אה הכפירה
שפיר הו״ל מודה במקצת ומה״ת נסלק ההודאה וכי זה מקרי הילך
משום ששמטה שביעית ,ב) דלמה לא מוקי לה כר״ן בשבועת ע״א
דסד״א דזה מקרי כפרכית "ולא השמע שביעית קמ״ל דכיון דמחויב
שבועה קרינן ביה לא יגוש וממילא שביעית משמעת גם כשבועה
עכ״ד:
הנה אני רואה מדבריך ובפרט מלשון הקו׳ השניה שבאה
בדבריך שלא ירדת היטב לכוונת הר״ן בפי׳ כמפנה דהשביעיח
משמעת את השבועה ואבאר כוונת כר״ן כפי כנראה לדעתי
וממינא יפלו ב׳ הקושיות שלך ,הנה במשנה איתא דשביעית משמטח
את השבועה ,ויליף לה בש״ם מדכתיב וזה דבר השמיטה אפילו
דיבור משמט הנה מזה משמע דחיוב ממון שפיר יש על הלוה
כגון אס יודה או יבואו עדים ורק שאם עמד בכפירתו וגס לא
באו עדים גזירת התורה הוא דפטור מן השבועה ,ואין זה מ;
התימא היאך יתכן שבאם יודה יתחייב לשלם ראם כופר פטור מן
כשבועה ,דהרי מציגו כן בעבדים ושטרות וקרקעות וכקדישות דאף
אם יודה יתחייב לשלם מ״מ אם כופר בין שמודה במקצה או ע״א
מכחישו פעור מן השבועה מגזירת התורה והה״ד כ״נ במי שנתחייב
שבועה ועברה עליו שביעית גזירת התורה היא שאף שאם יודה
יוכרח לשלם מ״מ אם כופר פעור מן השבועה מגזה״כ דוזה דבר
השמיטה ,ואסברה לן הר״ן הטעם דאם יודה יתחייב לשלם אף
דשביעית מפמטת תביעת ממון של מלוה מ״מ כיון דכפר קודם
שביעית מבואר בירושלמי דמלוה שכפר בה אין שביעית משמט
גוף תביעת הממון רק דמ״מ אם כופר ועומד בכפירתו פטור
משבועה מגזה״כ דוזה דבר השמיטה ,והיינו דהנן במתני׳ דשביעית
משמעת אח השבועה ואם פטור מגוף הממון מה צריך למימר
דפסור משבועה פפיטא כיון דאם יודה יופטר מממון שא״צ לישבע
דאין כאן כפירת ממון ,ועכ״ח דגוף כממון חייב כיון שכפר עד
שעברה שביעית רק דמשבועה גזכ׳׳כ דפטור ,רק דקשיא לכאורה
דנהי דכחיוב שבועה שחייב אותו כב״ד קודם שביעית נשמט
בשביעית מגזכ״כ מ׳׳מ הרי גוף הממון לא נשמט וא״כ עכשיו

מהרש״ג

רסה

לאחר שביעית כרי יתבע אותו התובע פעם שנית לב״ד ויאמר לו
מנה יש לי בידך כי לא נשמטה בשביעית מפני שכפרת בה קודם
שביעית ויחייבו אותו כב״ד שבועה ע״י תביעה חדשה זו שנאחר
שביעית וכאן לא שייך לומר שכבר נשמטה בשביעית דזה דווקא
שבועה שנתחייב בה קודם שביעית משא״כ שבועה זו יתחייב מחדש
אחר שביעית וא״כ מאי הועילה התורה במה שגזרה ששביעית
משמעת את השבועה ,ונראה דזה הוא דהיה ק״ל צהר״ן ותי׳
דמשכחת לה שפיר במודה במקצת דהממון שהודה נשמט בשביעית,
והשתא אם לא היתה גזירה כתורה דשביעית משמטת את השבועה,
כיה שפיר חייב לישבע־ אמר שביעית• דנהי דלאחר שביעית כבר הוא
כופר הכל כיון דכבר נשמע הממון שהודה ,מ״מ הרי בשעה שחייבו
כב״ד את כשבועה כיה מודה במקצת ,דזה פשיעא דאס שמעון כיה
בר״ח נים; מודה במקצת ונתחייב שבועה בב״ד אף דאח״כ באייר
קודם שנשבע שינס כמקצת שהודה מ״מ חייב לישבע על השאר
אף דבשעת השבועה שוב אינו מודה במקצת דהעיקר תליא רק
בשעה שנתחייב השבועה בב״ד ,אבל עכשיו דגזרה התורה וזה
דבר השמטה דפביעית משמעת ים שבועה א״כ שבועה המחוייב
בה כבר ע״י ב״ד מזה כבר נפטר בשביעית ,מה תאמר דסוף כל
סוף יהיה כאן תביעה חדשה אחר שביעית ויתחייב אז שבועה,
זה אינו דהרי אז שוב אינו מודה במקצת אפילו אם לא פרע
מה שהודה מ״מ כרי שביעית שמטתה והרי כפרעון כיה קודם
תביעה בב״ד ושוב בשעת התביעה חדשה הו״ל כופר הכל ואינו חייב
שבועה ,זהי׳ הוא כוונת דברי הר״ן לפענ״ד ,ואחרי שביארנו כל
הנ״ל סרה קושיתך הראשונה דלמה יהיה חשוב כופר הכל כיון
שכבר הודה במקצת וכפרנית אין שביעית משמט דזה אינו דהרי
כל כוונת הר"; הוא רק על התביעה החדשה דהרי החיוב שבועה
שמקודם כבר שמטה שביעית ועל התביעה כחדשה מעולם לא
כיה מודה במקצת כיון דשמטה שביעית אה כהודאה הראשונה
ונפער ממנה קודם שתבעה התובע ,ולק״מ ,ומעתה גם קו׳ כשני׳
דלמה לא מוקי לה הר״ן בשבועה ע״א [ואתה כתבת דהשביעית
תשמט כיון דקרינן ביה לא יגוש ,ונראה מדבריך שהבנת שתשמש גם
את עיקר כחוב ,וזה אינו בדעת הר״ן והרמב״ם דס״ל שבכפרנות
אף שהוא מחויב שבועה מעולם אין השביעית משמט את גוף עיקר
כחוב כיון דכפר ,רק משמטת את כשבועה ׳דהיינו שא״צ לישבע
אבל עיקר החוב נשאר ונ״מ אס יודה או יבואו עדים אחר שביעית
חייב לשלם ודו״ק] ולהנ״ל לק״מ דבע״א נכי דהחיוב שבועה
הראשונה שנתחייב בה קודם שביעית ע״י כע״א כבר נשמעה
בשביעית ,מ״מ כיון דלאחר שביעית אכתי כחיוב ממון איכא דלא
שמטה שביעית את גוף עיקר החוב כיון דכפר ,א״כ אכתי לאחר
שביעית יתבע אותו כתובע בב״ד ע״י ע״א והוא יכפור ויחייבו
אותו הב״ד שבועה מחדש ע״י ע״א ,ושבועה זו לא נשמטה כלל
בשביעית ,ואף פאכחי גם בע״א משכחת לה שתפמט בשביעית
כגון שאח״כ מת העד או נעשה קרוב לכתובע או להנתבע דלא
שייך שוב חיוב שבועה מחדש ע״י העד והחיוב שבועה כראשונה
כבר נשמעה בשביעית מ״מ כיון דבע״א נצטרך לצייר אופנים
ובמודה במקצת לעולם לאחר שביעית הוא כופר הכל לכך מפרש
לה כר״ן במודה במקצת וסרו הקושיות על הר״ן ודבריו נכונים
ומתוקים לאכול:
והנה כל הנ״ל עלה בלבי תיכף בעת קריאתי מכתבך ואח״כ
עיינתי ברמב״ס וראב״ד בפ״ע מכל׳ שמיעה שהבאת
ותמהת על דברי כראב״ד דלמה לא מוקי לה בע״א ,ולא יכולתי
לעמוד על קושייתך טל דברי כראב״ד שקצרה ולא פירשת דבריך,
והנה באמת השגת הראב״ד שם לכאורה תמוהה ואינה מובנת דהרי
דברי הרמב״ם נכונים דסובר דשביעיח' משמטח את השבועה
בכפר ונתחייב שבועה אבל לא את גוף החיוב ממון כיון דכפר
וכדברי הר״ן הנ״ל וכן הביא הר״ן בעצמו דדברי כרמב״ם הם
כדבריו ,והשתא מה מקשה הראב״ד עליו ממתני׳ דהשביעית
משמטת את השבועה אף שעומד בכפירתו ,ומוכח דשביעית משמט
אף בכופר כל שחייב שבועה ,דהרי ממשנה זו לק״מ דשם אינו
מבואר רק דמשמט את השבועה ,ובזה ודאי גם הרמב״ם מודה

נודע

מהדו״ק אהע״ז סימן עט—פ

שלד״ע,

ביהודה

קכז

לא נשאר רק שני כתובים והוה אמרינן בכל

בשוגג מתחלל ואדרבה דוקא בשוגג ,ואין הפלפול אס יש

במעילה

שלד״ע אלא מי יחחייב השליח או המשלח ,ואדרבה שס גרע

התורה יש שליח לד״ע .והנה יש מעילה בקונמות ,והאומר

לשליח אס יבוטל השליחוח שאז יהיה הוא העובר עבירה ,אף

ככר זה עליך קונס המקבל מעל לכשיוציא כמבואר בנדרים דף

שמחחרט על גוף המעשה מ״מ כיון שאי אפשר להחזיר

ל״ה ע״א ,וכן פסק הרמב״ס פ״ד ממעילה הלכה י׳ .ולפ״ז

הדבר שכבר נעשה א״כ ניחא ליה שיקוים השליחוח ויהא

באמר לשלוחו להוציאו השליח לא עשה שוס עבירה ,שהרי

המשלח עובר ,משא״כ בגט ע״י שליח שאם השליחות בטל אין

לדידיה לאו הקדש הוא והמשלח מעל שנעשה שליחותו ,וא״כ

כאן גט כלל וכאילו לא היה כלל ולא נעשה שוס עבירה ,בזה

מצינו במעילה שליחות בלי ד״ע וליכא ג׳ כתובים ,וא״כ נימא

אמרינן דהוי שליחות בטעות דלא ניחא ליה דיתעבד עבירה

בכל התורה שליחות לד״ע" דהרי ב׳ כתובים מלמדין ,וכן

על ידו אס יקוים שליחתו ,וזה ברור.

"לריש לקיש [יומא ע״ד ע״א] דחצי שיעור מותר מן התורה
ומעילות מצטרפות ,וא״כ אמר לשנים להוציא הקדש לחולין

ומה

שרצה לחדש למאן דיליף משלשה כתובים בעינן שיעשה
השליח עבירה בפועל ,אבל אס השליח אינו עושה ,אף

שהוא בר חיוב כגון כהן דקידש גרושה לכהן ,כיון דהשתא לא

עבר לא מקרי שליח לד״ע .הנה אס הדבר כן א״כ לא מצינו
^נלל במעילה שליח לד״ע ,ואטו במעילה מפורש בקרא שליחות
?ד״ע ,אלא דילפינן מתרומה דשיין שליחות ,וליכא למימר

ומינה כתרומה דדוקא היכא דליכא עבירה ,דאי אפשר לומר

לכל חד פחות משיעור ,השליח לא עשה שוס עבירה והמשלח
מעל ,ומנ״ל לומר בכל המורה אין שליח לד״ע כיון דאין כאן

ג׳ כתובים .אלא ודאי כיון שהשליח בר חיוב לענין זה ,אף
שלעת עחה לא עשה שום עבירה והמשלח עבר עבירה ממש,

מקרי שליח לד״ע ,וכן כהן שקידש גרושה לכהן .כל זה כתבתי

בחפזי בלי עיון בספר ,אמנם קונטרם שלו באריכות אקח

מועד אני מישרים אשפוט לכל פרט ופרט .ובזה שלום.

כן שהרי במעילה אי אפשר בלי עבירה ,אבל אי הוה מצינו

במעילה בלי דבר עבירה ,בודאי דלא הוי אמרינן במעילה

דברי הטרוד

שלד״ע דאדרבה דומיא דתרומה ,וכיון דלא הוי מפורש

הק׳ יחזקאל לנדא

סימן פ

שנית השגות לסתור דברי הגאון הנ״ל

J

V

ואלה דברי שנית להרב המאור הגדול מוהר״ר הירש
הנ״ל בזה "ל.

דיליף אין שליח לדבר עבירה מהוא ההוא [קידושין מ״ג

אחרי דרישת שלומו הטוב הנה כבר הבטחתיו לעיין בקונטרסו

ע״א] שהוא גזירת הכתוב ולא משגחינן בטעמא דקרא ,אבל

כצאתי מן העיר בהיותי פנוי מטרדות התלמידים

מאן דלא דריש הוא ההוא ויליף [שם] אין שליח לד״ע מטעם

י טרדות הצבור בהיותי עוסק ברפואות אז אשנה פרקו נאה .והנה

שני כחובים אין מלמדין ,וא״כ עיקר הטעם משוס דברי הרב

נזדמן שבימים הללו בהיוחי חוץ לעיר בא לגבולנו משולח ספרדי

ודברי התלמיד דברי מי שומעין ,א״כ לא מקרי ד״ע כי אס

אדם הגדול בחורה ליש ולביא ,מיום היותי והיו לפני כמה

שהשליח בעצמו עושה עתה עבירה בפועל ,אבל אס הוא אינו

משולחים מארץ הקדושה עדיין לא הוה דכוותיה ,וכאשר באתי

עובר בפועל לעצמו רק למשלחו ,אף שהוא בר חיובא כגון

בשבת לעיר היה אצלי והקשה לי איזה דבר הצ״ע בכסף משנה,

כהן שאמר לכהן קדש לי גרושה ,כיון שאין השליח מקדשה

ובמוצאי שבח שלחתי לו נייר קטן עם חשובה ויצאתי מן העיר,

לעצמה רק למשלחו לכולי עלמא הוי שליח ,דלא שייך כאן

ובין כך כל משך הימים לא פסקו השלוחים ממנו אלי וממני

דברי מי שומעין כיון שאין השליח עושה עבירה .אלו דברי

אליו בפלפול רב ועצום י ,ולא היה אפשר לדחותו לזמן אחר כי

מעלתו אלא שהרחיב הדיבור בה ואני לקחתי מדבריו השורש

היה מזומן לדרכו ,ולכן לא היה לי פנאי כל הצורך להשיב על

לדינא .ועל זה היה קשה לו למעלתו [אות ט׳] על מה שכתבו

דברי מעלתו ע״פ סדר קונטרסו ,ואעפ״כ כיון שאמרתי אשנה

סרק זה ליתא בחזרה .ועברתי על דברי מעלתו במרוצה ונתיצה

לכהן מקרי בר תיובא ,ורצה מעלתו לומר דהיינו דוקא למאן

הפוסקים ביו״ד סי׳ ק״ס סעיף ט״ז בשם תשובות רש״י,
דשרי ללוות בריבית ע״י שליח משוס דאין שלד״ע ,והוקשה

ויקבל תשובתי .והנני בורח מן האריכות ומה שאינו לגוף הדין

למעלתו על דברי עצמו דהרי שם אין השליח עושה עבירה,

לא אסלפל בדבריו רק מה שנוגע לדין .וזה החלי.

ועל זה הרחיב מעלתו הדבור דאף דכתבו התוס׳ [ב״מ שם]

א .מה

שרצה מעלתו לעקור תחומי התוס׳ שכתבו בב״מ

דלאו דלפני עור לא מקרי בר חיובא ,לא שייך זה אלא היכא

דף י׳ ע״ב בד״ה דאמר לישראל וכר ,דאס אמר

שאינו שולחו לעבור על לפני עור ,כגון כהן השולח לקדש לו

 .1עייז מהדו"? יו״ד סי׳ פ״ז פ״דו.
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גרושה ,אף שמכשיל את משלחו מ״מ זה עושה מעצמו ולא

בטעמים הללו כלל וכלל ,דאי אמרת שיש נפקא מיניה לטנא,

לזה נעשה שליח רק לקדש האשה ,אבל ברבית מלבד שהלוה

אס כן מי הכטח להגמרא בקדושין דף מ״ג ע״א לומר דמאן

עובר על לא חשיך עובר ג״כ על לפני עור שמכשיל המלוה,

דסבר שני כתוטם אין מלמדין הוא ההוא לא דריש ,ודלמא

וא״כ הלוה דשולח ללווה לצרכו ברביח הרי הוא שולחו

דטש ואצטטך להיכא שאין השליח עובר האיסורין בפועל

להכשיל המלוה ולדבר זה נעשה שליח ,ולכך אמרינן אין שליח

כדבט מעלתו דלא ממעטינן ליה מסברא דדבט הרב ,ולהט

לד״ע .עד כאן דברי מעלמו בקיצור .ואומר אני והרי הכהן

כתב הוא ההוא דאפילו בכי האי גוונא אין שלד״ע .ובזה

השולח לקדש לו גרושה מלבד הלאו שעובר מצד עצמו הלא

נדחה ג״כ מה שרצה מעלתו לומר דאי דרשינן הוא ההוא

עובר ג״כ על לפני עור ,שהרי גס הגרושה מוזהרת עליו,

באמת הוא גזירת הכתוב ולא מחלקינן טן שוגג למזיד ,דאנן

וא״כ כהן המקדש גרושה מלבד שעובר מצד עצמו עובר ג״כ

קיי״ל ןב״מ קט״ו ע״א] כרבנן דר״ש בחובל בגד אלמנה דלא

על לפני עור שמכשיל אוחה לעבור על לאו ,וכששולח לקדש

דרשינן טעמא דקרא ,ולכן ג״כ אמטנן דכיון דמיעט רחמנא

לו גרושה הרי הוא שולחו להכשיל האשה ,וא״כ שולחו לעבור

בפירוש הוא ולא שלוחו ,אפילו השליח שוגג דלא שייך דבט

על לפני עור כמו ברבית לדברי מעלתו ,וא״כ מאי שנא לאו

הרב וכו׳ ,אפילו הט מיעטיה קרא ולא דרשינן טעמא דקרא

דלפני עור משאר כל איסורים שבתורה שכתב מעלתו בדבריו

לומר שטעם הכתוב הוא משוס דבט הרג אבל אי לא דריש

דלפני עור היכא דשולחו לעבור על לאו זה הוא כמו כל לאוין

הוא ההוא אז רק מטעם שני כתוטם אין מלמדין ונשאר אין

שבתורה ,וא״כ אפילו בשולח לישראל מדוע מקרי אינו בר

שליח לד״ע מצד הסברא ,אז יש חילוק טן שוגג למזיד ,א'י

שיובא לגט לפני עור .אלא ודאי טון שאין לפני עור עיקר

הן דברי מעלתו .וג״כ דבריו נדחים מכח קושיא הנ״ל דא׳/ו
למה הוצרך לומר דלא דריש ,נימא דדטש ואיצטטך לשוגג.

האיסור לא משגיחין טה ,ועיקר האיסור הוא לאו דגרושה,

ה־די־ופקחתי עיני וראיתי שמעלתו בעצמו הרגיש בזה

בקונטרסו אות ד׳ וכתב וז״ל ,הא לא קשיא

ב .גם איך אפשר לומר סברא זו ,והרי הרמב״ס כתב שאף
שבמעילה קיימא לן יש שלד״ע מ״מ היינו דוקא
שלא יתערב שס איסור אחר ,ולכן מחלק הרמב״ס באומר חן

חתיכה לאורחין טן חטאת לעולה ,עיין בפ״ז מהלכות מעילה
הלכה ב׳ .ולדבט מעלתו גס בחטאת אף שבמעילה יש

שלד״ע ,מ״מ באמרו תן לאורחים ,א״כ מלבד איסור מעילה

מיט דמ״מ קשה קרא דשחוטי חוץ למה אתי ,דהא תט
ההוא כחיט מדא לגופיה וחדא לעלמא ,והך דלגופיה לא

איצטריך דהרי אף מצד הסברא נמי השליח לא יתחייב דדבט

מי שומעין ,וקרא מייט במזיד דכתיב גבי כרת הך ההוא
ובמזיד לא איצטטך קרא דלגופיה וכו׳ ,א״כ טון דלגופיה לא

איצטריך דאין שלד״ע על כרחך תו לא דטש הוא ההוא ,א״כ

של בעל הטת הט הוא מכשיל האורחין ויש כאן לפני עור

אף לעלמא נמי לא ילפינן מיניה טון דליכא לימוד על זה,

וכו׳ ,ולזה שלחו בעה״ב לעבור על לפני עור ,וא״כ מבטל

דממה נפשך אס נדרוש הוא ההוא למה לי הך דלגופיה ,ואי

השליחות לגמט לדבט מעלתו כמו ברטת .אלא ליתנייהו

לא דרשינן אף לעלמא לא ילפינן ,ולהט איצטריך לומר דר£

לדברי מעלתו ,וברטת הטעם טון שאס הוא עצמו לוה ברטת

דסבר אין מלמדין לא דטש וכו׳ ,ע״כ דבט מעלתו .והנה

היה עובר ,מקט בר חיובא ,כמו בכהן שאמר לכהן קדש לי

מתחלה אני תמה על לשונו ,לפי שנ״ל שע״י לשונו גרס טעות

גרושה וכדבט המוס/

לעצמו .והנה זה לשונו של מעלתו ,דהרי אף מצד הסברא

ג.

ומלבד

זה מוכח מדבט הרמב״ס הללו שאפילו השליח
שוגג ג״כ אמרינן אין שלד״ע ,דהט שס בשוגג

מייט ,באומר לשלוחו תן חתיכה לאורחים והוא אמר טלו

שתים והם נטלו שלש שכולם מעלו ,וא״כ בשוגג מיירי שאין
מעילה במזיד ,ועל זה מחלק הרמב״ס טן חטאת לעולה

דבעולה יש שם איסור אחר נוסף על איסור מעילה אין
שלד״ע ,הט אף בשוגג אפילו הט באיסור אחר חוץ ממעילה

אין שלד״ע.

ומעתה

השליח לא יתחייב וכו׳ ,ודברים הללו טעות הס ועלה בדמיונו

דהוא ולא שלוחו אתי למעוטי שהשליח לא יתחייב ,וכתב

מעלתו שזה ידעינן מסברא ,וכל זה היפך כוונת הפשט
הפשוט שאפילו התינוקות לא יטעו ט ,ואדרבה הכתוב

ממעט דין שליחות מכאן ולומר הוא ולא שלוחו לומר דאין
חייב

כרח

כי אס בשוחט בעצמו ,אבל בשוחט

ע״י

שליח אין

המשלח חייב כרת שאין דין שליחות בכאן ,וכיון שאין המשלח

חייב אז אדרבה השליח בעצמו חייב כרת שהוא לעצמו עבר
ושחט קדשים בחון ,ואז השליח חייב כרת אס מזיד הוא

ובשוגג חייב חטאת .וכן מ״ש מסברא ידעינן שהשליח לא

נבוא לעקר סברות שרצה מעלתו לחדש ולחלק
חילוקי טניס טן אס הא דאין שלד״ע הוא

יתחייב דדבט הרב וכו׳ ,גם זה נגד האמת אדרבה מטעם

מטעם הוא ההוא וטן אס הוא מטעס שני כתוטס .ואני

סברא זו חייב השליח ,ותולה אני שנזדקר טעות בקולמוסו

אומר שזה ברור שאי אפשר שיהיה שוס נפחא מיניה לטנא

ורצה לומר לא יתחייב המשלח ,שבודאי הס מלהזכיר מלחשדו

ד.

י
I

וכמו כן ברטח עיקר האיסור הוא רטת ,ואס כן אין מקום

לדבט מעלתו.

•
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אמד ומכשיל עצמו ולזה י .ועוד יש להאריך הרבה בזה ולברר
עוד כמה תירוצים דלא עבר על לאו לפני עור בשביל דידה.
אך כל זה אינו נוגע לעיקר דברינו כי באמת אין זה רק
לרווחא דמלחא ,ואי בעינן אמינא אף דלרש״י ז״ל ברביח
מקרי בר מיובא ,היינו כמו שכתבתי שהרי שולחו לזה,
ובגרושה לכהן יש לומר דסבר כשיטת הריטב״א במס׳ קדושין
[מ״ב ע״ב ד״ה שאני] דאינו עובר על לפני עור דקידש אינו
לוקה ע״ש" .1ובאמת לשיטת המוס׳ [3״מ י׳ ע״ב ד״ה
דאמר] אף כהאי גוונא ששולחו על לפני עור לא הוי בר
מיובא .וגס י״ל לרש״י דמיירי שהשליח אינו עובר כלל על
לפני עור שהיה מקדשה בלאו הכי ,כמ״ש לעיל על דידה יש
לומר נמי על דידיה .ולכן ממה אני אף לפי מה שהקשה
מעכ״ת על דבריי מ״מ לא נדחו בזה ,די״ל כשיטת הריטב״א
דליכא לפני עור כלל .אבל באמת שפיר י״ל דרש״י ותוספות
לא פליגי ,ומוס׳ מיירי מלפני עור דידיה ובזה יש שליח
ומלפני עור דידה לא מיירי ,ומשכחת לה דליכא לפני עור
שהיחה מתקדשת בלאו הכי לכהן אחר ,באופן משוס דידיה
איכא לפני עור ומשוס דידה ליכא.
ב .ומ״ש מעכ״ת לסתור דבריי מדברי הרמב״ס פ׳ ז׳
מהל׳ מעילה [הל׳ א׳] דכחב הנותן לאורחים
מעל בעל הבית ,והא איכא לפני עור .לא יכולתי לכוון דבריו,
חדא הרי אם מעל בעה״ב אין על האורחים אשם כלל ולאיזה
מכשול שלח שליח להכשיל האורחים דהקולר מלוי בצוארו ,והא
דהאורמים מועלים הוא מה שנטלו יומר ולזה לא שלחו .ותו
כיון שהשליח היה שוגג אינו עובר על לפני עור שלא כיון
ולהכשיל האורחים ,ואף הבעל הבית לא ידע שאסור ולא שלחו
להכשיל כלל .ועוד י״ל הרמב״ס סובר כדעת התוספות [ב״ק
ע״ט ע״א ד״ה נמנו] דבשוגג יש שליח לכל איסורין ,וכיון שלא
ידע מהקדש הרי לא ידע שיש מכשול ולא עבר על לפני עור
במזיד .אך ראיתי בדבריו אות ג׳ שהוכיח מדברי הרמב״ם
דבשוגג אין שליח מדכתב [שם הל׳ ב׳] בעולה לא מעל .ואני
תמה על ראיה זו ,דהרי משום לאו דעולה לא חייב רק באכל
ולכן כתב הרמב״ס דוקא אכל ,ובזה ודאי אין שליח אף בשוגג
דזה נהנה וזה מתחייב לא אמרינן ,ולא שייך למימר כמ״ש
החוס׳ [קידושין מ״ג ע״א ד״ה שלא] דחייב משעת הגבהה,
דזה לא שייך באיסור עולה ,והא דפטר הרמב״ם ממעילה ולא
חייב משעת הגבהה אין תלוי בדבריי .ובלאו הכי צריך לומר
הואיל והגביה לצורך אכילה פטור לגמרי ,או דס״ל במעילה
חייב נמי משוס אכילה ואמרינן זה נהנה וזה מתחייב במעילה,
מה שאין כן בשאר איסורין אף בשוגג זה נהנה לא אמרינן ,ותו
י״ל משוס לאו דעולה היה מזיד ומשוס הקדש היה שוגג ,או
ששגג בלאו או שלא ידע ששוה פרוטה או דסבר שהוא פסולי
המוקדשין דאין מועלין ,וכהאי גוונא איכא טונא גווני ,וק״ל.

והא דלא ביאר הרמב״ס במאי מיירי ,הרי בא רק לומר
דאיסור אחר שיש במעילה דינו כשאר איסורים ,ובודאי
בעינן מזיד לאיסור אחר כמו שאר איסורים .וההכרח דבשגגת
לאו מועל הוא פשוט רק במזיד אינו מתחלל במס׳ קדושין דף
נ״ד [ע״ב] ,ומוכח נמי דאס לא כן אין ראיה מנזכר שליח
לדעת החוס׳ [שם מ״ב ע״ב ד״ה אמאי] י״ל שנזכר שהוא
קודש והלאו לא ידע ,על כרחך זה נמי מקרי שוגג ,וזה ברור.

ג .מ"ש אות ד׳ לעקור דבריי ,כבר כתב אות ה׳ שראה
אח״כ שהרגשתי בזה בקונטרסי .אולם באות ה׳
הרבה להשיב אפו על טעות סופר הנמצא במכתבי במקום
משלח כתוב שליח ,והרי נדרש סמוכין לפניו ולאחריו דכוונתי
על משלח משוס דברי הרב וכו׳ וזה לא שייך על שליח .והגה
ראיתי שדן אותי לכף זכות כשם שדן אותי וכו׳ [עי׳ שבת
קכ״ז ע״ב] .אך באות ו׳ השיג עלי דכתבתי פשטא דקרא
מיירי במזיד מ״מ י״ל דהשליח היה שוגג .באמת הנה מ״ו
יכול להשכיל בדעתו כי לעיקרא דמלתא שכתבתי שם לחלח בין
אם השליח עושה האיסור ממש או לאו ,ולזה יפה גך
דגופיה דקרא לא איצטריך ,אך באמי שם לשלול ולתרץ
הקושיא החזקה שיש על התוספות מדין שוגג וזה אינו ענין
לדברי כלל ,כי באמת הדבר תמוה מאד לשיטת התוס׳ דכתבו
בהדיא במס׳ ב״ק דף (ע״ג) [ע״ט ע״א ד״ה נחנו] ,לטעמא
דדברי הרב וכו׳ יש חילוק בין שוגג למזיד .א״כ צריך קרא
משום שוגג ומאי פריך [קידושין מ״ג ע״א] קרא בשחוטי
חוץ למה לי ,דודאי לא יתכן דקרא מיירי דוקא במזיד .ותו
הרי מוקי באינו ענין לכל התורה ,כמו כן פשיטא דיש לאוקמי
בשוגג אי חזינן דלא צריך קרא למזיד .לכן כתבתי דדחיקא להו
מלתא ,דהרי פשטא דקרא שלוחיה דומיא דידיה ופוטר משלח
אם ע״י שלומו נעשה המעשה כמו שהזכיר ממה שהוא עשה.
כן רציתי ליישב דברי המוס׳ ז״ל כחיוב ליישב דברי רטתינו בעלי
התוספות כפי האפשר ,ולא הארכתי כל כך טה דזה היה שם
חון לעניני ,באמת יש מקום מרוות יומר כמ״ש מכ״ת אות ז׳
דקרא דלעלמא לא איצטריך דנילף משחוטי חוץ .והוא דרך קון
יפה כתב ודפמ״ח .אך אני לא הבאתי תרוץ זה ט שם ע||4י
לרש״י שפירש [שם ד״ה ולמ״ד] שחוטי חוץ למה לי נילף
מסברא דדברי הרב ,הרי זה קושיא על גופיה דקרא ,לכן
פירשתי נמי על גופיה דקרא ולא חששתי כל כך לקרא דלעלמא.
ובאמת אס נרצה ניישב שיטח התוספות כמ״ש מכ״ת.

ד .אולם אני ראיתי באות ח׳ דמה תירוצי דמשחוטי חוץ
ליכא למילף משום דמה לשחוטי חוץ שעשה
עטרה בפועל .בזה תמהני טובא הרי הקושיא קרא דשחוטי
חוץ דלגופיה למה לי תיפוק ליה מסברא ,וע״כ ניישב הדבר
משוס שוגג צריך קרא דשם ליכא סברא דברי מי שומעין,

 , 1בכת״י פ ,לזה,
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נודע

קמב

מהדו״ק אהע״ז סימן פא—פב

ביהודה

ראשונים ,ומ״ל יש אלהים שופטים בארץ לגדור פרצת בני

ומקוה .כנפשו הרמה והנשאה ונפש אוהבו מחותנו .ידידו

עמנו .ואליו תהלה נאוה .ישיג רב שלום ושלוה .אחרית טוב

הד״ש תמיד בלו״נ חפצה ומדשנו נפשו ירוה.

הקטן צבי הירש בה״ה הנגיד מו׳ בנימין כישקא יצ״ו אב״ד מטישוויץ יצ״ו

סימן פב

השגות לסתור דברי הגאון הנ״ל
דלא קאי בתרי עברי דנהרא ליכא איסור דאורייתא כלל ,וא״כ

תשובה
שלום וברכה לכבוד אהובי מחותני ידידי הרב המופלג,
*™1’1הנא ופליג ,החכם השלם ,אוצר בלום ,נ״י ע״ה פ״ה

׳

שייך אשלד״ע* .1ועכ״פ כי היכי דאיכא נגד המשלח לפני עור

איכא ג״כ נגד האשה המתקדשת ,וממילא דברי מעלתו אית

כבוד מוהר״ר צבי הירש נר״ו.

א .ראיתי

מה הקשו החוס׳ מלפני עור ,אלא ודאי דגם באיסור דרבנן

להו פירכא וכמ״ש בקונטרס הראשון .ובזה כל דבריו שפלפל
קונטרסו השני ורוצה לעשוח סניגוריא לדבריו
הראשונים ,אבל אין הדברים נכונים .,ויען אני

למה לא ילקה על לפני עור לא קשיא ,דאס היתה יכולה
להתקדש לכהן אחר ליכא איסור דאורייתא ,אלא שאין צורך

חינני בעל מלאכה אחח וטרדוח המלמידים עלי ושאר טרדוח

לזה דודאי לפני עור הוי לאו שבכללות.

ואינני ברשות עצמי לכן הנני בורח מן האריכות .ומה

•

י
4

שהקשי^ןקונטרסי הראשון אות א׳ וכתבתי שגס כהן

ב .ומה

שהוכחתי

בקונטרסי

הראשון

דהרמב״ס

אינו

המקדש גרושה עובר על לפני עור שגס היא מוזהרת כמוהו,

מחלק בין שוגג למזיד כמבואר בדבריי שם אות ג׳,

ולדבריו שאס שולחו לעבור על לפני עור השליחות בטל לכולי

ועל זה השיב מעלתו בקונטרס השני אות ב׳ וזה לשונו ,ואני

עלמא ,קשה למה לא יבוטל כאן השליחות לכולי עלמא .ורצה

תמה על ראיה זו שהרי משום לאו דעולה לא מחייב רק

מעלתו בקונטרס השני לחק דבריו דמיירי שהאשה היתה

באוכל וכו׳ .ואני תמה על דבריו א״כ כבר מעל בעל הבית

יכולה להתקדש לכהן אחר .ודבריו נפלאו א״כ למה להתוס׳

והשליח קודם שאכלו האורחין תיכף בנתינת השליח לאורחין

[3״מ י׳ ע״ב ד״ה אמר] לחדש דלפני עור לא מקרי בר
תיובא שזהו סברא בלי טעם ,רק התוס׳ הוכרחו לזה מחמת

או כאשר נטלו האורחין על פי דבורו של שליח ,והרי הבעל
הבית לא אמר האכיל וכן השליח לא אמר אכלו כי אס טלו,

קושיא ,נימא דמיירי דגם הוא היה יכול לקדש גרושה .ואפילו

ואס המעילה לא הימה באה עד שעת האכילה מעולם לא היה

נימא דבאיש לא שייך זה שהרי יכול ליקח הרבה נשים ,ואכחי

בעה״ב מועל ,שהרי זה נהנה וזה מתחייב לא אמרינן לפי

באשה זו שמקדש לו השליח עובר על לפני עור ,גס הא ליתא

ספק של התוספות [קידושין מ״ג ע״א ד״ה שלא] ,ועכ״ם

מא דמיירי שהאשה זו עצמה היה יכול לקדש בעצמו ,ועל

אפילו אס נחדל מספק של המוס׳ וכמ״ש במקום אחר [לעיל

כרחך בהכי מיירי ,דאפילו תימא דמיירי דקיימי בתרי עברי

סי׳ ע״ה ד״ה ובזה] ,מ׳׳מ זה פשוט שהמעילה באה תיכף

דנהרא ,מ״מ וכי הקדושין מצד עצמם עבירה ,עיקר העבירה

משעת הגבהה ,ואיסור עולה הוא הנאה כמו על אכילה שהיא

לא יקח משוס לא יחלל כשיבוא עליה נעשה הקדושין למפרע

כולה כליל ואפילו הכהן זר לגבה ,וכן בכל הקדשים קודם שיש

ג״כ עבירה ,ואס לעולם לא יבעול אין כאן עבירה ,וא״כ על

להם הימר לכהניס ,ומה שנותן אותה לאחר עבר וזה האיסור

כרתן יבואו יחדיו להזדווג בביאה וא״כ בידו לקדשה אז .אס

אחר שכתב הרמב״ס [פ״ז ממעילה הל׳ ב׳] וע״ש משנה

לא שנימא דמיירי שהאשה היתה מתקדשת ברגע זו לאחר אי

למלך .ומה שסיים הרמב״ס לא מעל אלא האוכל וכו׳ ,דבר

הימה

פשוט שבודאי האורחין אינן מועלין עד שנהנין ,שמי שנותן

מתקדשת ברגע זו לכהן אחר והמשלח קאי בעבר הנהר ,שאז

לאחר נתחייב משעת הגבהה שמוציא מרשות הקדש ,ולכך

ולמה

הבעה״ב והשליח מועלים בהגבהה של האורחין ,אבל האורחים

להתוספות כל הדוחק הזה לחדש עי״ז דלפני עור לא מקרי

עצמם כיון שבטלה השליחות והס נוטלים מעצמם עדיין לא

בר חיובא ,ומה חסר לנו דמיירי דלא קיימי בחרי עברי וליכא

שינו מרשות לרשוח ולכן אין חייבים עד שעת האכילה ,וזה

לפני עור לדידיה כמו לדידה .ורום מעלתו גס בזה דלה

פשוט לא ניתן ליכתב מרוב פשיטותו ורום מעלתו שגה

חספא ולא אשכח מרגניחא .שאני בתשובה אשר כתבתי כבר

בכוונת הרמב״ס .זולת זה מה שכתב ששגג בזה והזיד בזה ,כל

בזה למחותני הגאון מליסא [לעיל סי׳ ע״ה ד״ה ואם] הוכחתי

אלה דברים שאין הדעת סובלתן ולא נזכר בדברי הרמב״ס

מזה דגס באיסור דרבנן שייך דברי הרב דלכולי עלמא היכא

רמז מזה ,ולמה נעייל פילא בקופא דמחטא.

לאו

שקידשה השליח

לזה ,ולדברי מעלתו

מצד האשה ליכא לפני עור

ומצד האיש

שהיא

איכא,

 .1השואל בספרו שו״ת תפארת צבי דיני חרם רגמ״ה סי׳ מ״ז .חזר והשיב לרבינו על כל דבריו כאז .הבאנום בראש ההערות לסימן זה.
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נודע
ומעתה

מהדו״ק אהע״ז סימן פב

ביהודה

קמג

גס מה שהוכחתי כאות כ׳ בקונטרסי הראשון
לסתור דכרי מעלתו מדכרי הרמב״ס [שם]

שליחות כשמוטי חוץ ,ואף אם יהיבנא דלא שייך כשוגג דכרי

שהקנה שלא להתערכ איסור אחר ,והקשיתי על דכרי מעלתו

מי שומעין ,מ״מ עכירה נעשית וגלי לן רחמנא היכא דאיכא

שהרי יש כאן איסור לפני עור כאומרו תן לאורחין שהרי

עבירה אין שליחות ,וכיון דעל כרחך אנו צריכין לחלק משום

מכשיל את האורחין .וע״ז כתכ מעלתו כאות כ׳ שלא יכול

עבירה ,א״כ בודאי סרטנן מה לשחוטי חוץ שכן העבירה

לכוין דבריי ,הרי אס מעל בעה״ב אין על האורחין מכשול,

נעשית ע״י שליח כפועל ,ואף שהוא שוגג ובודאי נעשית מ״מ

ותו כיון דהשליח היה שוגג אינו עוכר וכו׳ .והנה מה שחילק

עכירה עושה ,ואין זה פירכא כל דהו כי אס סרכא גדולה וחזקה.

ג.

ליתא שאף על פי כן על כרחך משוס דבר עכירה מיעט קרא

כין שוגג למזיד ככר מכואר שהרמכ״ס אינו מחלק .ומה
שכתכ שאס מעל בעה״כ אינו מכשול .לי דכר מימה מה חזית

ה.

ומה

להך גיסא זיל לאידך גיסא ,כיון שיש מכשול לאורחין ממילא

שכתכחי בקונטרסי הראשון דעל כרחך לדעת
התוס׳ אין חילוק בין אי דרשינן מסברא או אס

אין כאן שליחות ולא מעל כעה״ב אס לא שיאמר דאף על סי

דרשינן מן הוא ההוא ,יפה כחכתי .ומה שכתכ מעלתו

כן אין מכשול לאורחים כיון שאס לא מעל כעה״ב מעל

כקונטרס שלו השני אוח ה׳ ,שהרי לדעת התוס׳ מצד הסברא

השליח וג״כ שוב אין מכשול לאורחים ,וא״כ ממילא אין כאן

חילקו כהדיא כין שוגג למזיד ,ואיך אפשר לומר דגם אי

לפני עור ומעל כעה״ב מ״מ הרי גס כנזכר שליח ולא נזכר

דרשינן הוא ההוא לא מחלקינן ,הרי תיכף דקשיא לן קרא

בעה״כ כעה״ב מעל ,כמו שהוכיחו התוס׳ כקידושין דף מ״כ

בשחוטי חוץ למה לי על כרחך אמרינן אס אינו ענין למ

ע״כ ד״ה אמאי מעל וכו׳ ,מן המשנה דדוקא נזכרו שניהס
חנווני מעל ,וא״כ כנזכר שליח שפיר אי לא מעל כעה״כ יש
כאן לפני עור ולמה ימעול כעה׳׳כ .אלא ודאי הא ליחא

דמשוס לפני עור לא אמרינן אין שלד״ע וכמו שכחכו התוס׳
ככ״מ ,וליתנהי להני חילוקים שכתכ מעלתו.

חנהו לשוגג .הנה אני ממה על מעלתו למה לא השג^

בקונטרס ראשון שלי אות ז׳ שכארתי זה ,דעל כרחך הוא
ההוא לא דריש דאם לא כן מה יעשה כהוא ההוא השני,

וליכא למימר כאינו עלן לשחוטי חוץ תנהו לכל המורה דהרי
ממילא נילף כל המורה משחוטי חוץ ,וליכא למימר אדרכה
נילף מהל דהרי שני כתובים אין מלמדין ,וכיון דעל כרמך לא

רגם

כלאו הכי למה לא שת לכו לדכרי הראכ״ד שלדכריו שם
[ס״ז ממעילה הל׳ כ׳] דוקא כעולה הדין כן משוס

שלי הראשון אות ח׳ ט׳ י׳ ,הכל היה לכטל החילוקים שחילק

דהוי כעין אונס ,שכיון שראה שהם חתיכות לא היה לו

מעלתו כין השליח עושה בפועל או לא .ובאמת היה לי מקום

להעלות על הלכ שהן עולה שעולה אינה מנתחה לחתיכות רק

לפלפל כזה ולהוכיח ג׳׳כ נגד סברת החוס׳ ,אלא שאני כורח

לאיכרים ,אכל כשאר קדשים שסיר כולם מעלו ,והרי שם אף

מן האריכות ,וכבר כארתי כמה הוכחות לדחות החילוק

שמעל כעה״כ אפילו הכי מכשיל האורחין ,שכקדשי קדשים יש

שחלקו התוס׳ בין שוגג למזיד.

דריש איך למא תנהו לשוגג .וכל מה שפלפלתי שוב בקונטרס

מועל אחר מועל אפילו נתנה לחכירו כמכואר כרמכ״ס [שם]

ס״ו הלכה ה׳ ,ומשמע שם שהראכ״ד לא נחלק עליו אלא

ו .וכן "ש מעלתו בסוף אות ההוא להציל עצמו מ>

שהקשיתי בקונטרס הראשון אות י׳ .הנה

שהיה קשה לו כדכרי התוספתא מאי שנא עולה דנקט עיין

שם .ואס יתעקש מעלתו ולומר שהראכ״ד שם אף שתמה מאי

מהצורך להשיב עליו כי טעה טעות גדול ,והיה סבור דאנן קיימא

שנא עולה מ״מ אינו מוציא דכרי התוספתא מפשטן ודוקא

לן חצר משוס יד איחרבאי ,ולא כן הוא וזה יחכאר אחר כך.

כעולה הדין כן ,א״כ סשיטא קשה למה הוצרך הראכ״ד לומר

כאן טעם כעולה שהוא כעין אונס ,והיה ליה לומר שכעולה

משוס שיש מועל אחר מועל ושייך לפני עור להכי אין שליח,
אלא ודאי ליתנהו לדכרי מעלתו.

הראשון הכל שריר וקייס ,ועיקר טעמא דידי לא משוס שכתכ

זה מ״ש כאות ג' אין מהצורך להשיב ומ״ש

הרי״ף [קידושין ט״ז ע׳׳כ מדפי הרי״ף] טעם דדכרי מי
שומעין ,אלא טעמא דידי מדלא חילק הרי״ף שוס חילוק

בקונטרסי

בשליחות לדבר עבירה ,מכלל דכללא כייל שכשוס דבר אין

הראשון אות ח׳ ,ועתה כתכ מעלתו כקונטרס השני שלו אות

שליח לד״ע ,וכפי מה שפירש גס הש״ך כסימן קפ״ב [ס״ק

ד׳ כיון דכשוגג לא שייך דכרי הרב א״כ לא שייך למסרך מה

א׳] דעת הרי״ף ,ויפה הוכחתי ,שאיך יוכל להיות שסמך

לשחוטי חוץ שכן עשה עכירה כפועל ,דהרי כשוגג לא שייך

הרי״ף שמסברא נדע שאס אינו בר חיוכא לא שייך דברי הרב

דברי הרב א׳׳כ מה לי עשה כפועל או לא וסירכא כל דהו לא

וכו׳ ,שהרי עכ״ס יש לפניו איסור לפני עור שהוא בר חיוכא

פרכינן .ואני תמה וכי כשביל דנימא דכשוגג לא שייך דכרי

בו ,והתוס׳ [5״מ י׳ ע״ב ד״ה דאמר] הוא שחידשו חידוש זה
שזה לא מקרי כר חיובא ,ואמאי לא כיאר לנו הרי״ף דכר זה

אדם כמותו משחוטי חוץ אפילו בדבר הימר לגמרי ,הא ודאי

שהוא חדוש גדול .ומ״ש מעלתו שהרי גס רבינא לא ביאר

ד.

זולת

באות

ד׳

להשיב

על

מה

שכתבתי

הרב בשביל הכי נילף כל התורה כולה שלא יהיה שלוחו של

j

ז .ומה

שכחכתי בדעת הרי״ף מינה לא אזוע ובלי ספק
שכן דעת הרי״ף ,וכל ההוכחות שכתכתי בקונטרס

יודע ביהודה השלם

־ אה״ע ב לאנדא ,יחזקאל בן יהודה הלוי עמוד מס 166הודפס ע״י תכנת אוצר החכמו
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סימן

קונברם כללי חורה

נשו-ת קנאת סופרים (^) ש□ -שהממ״ם למד יסד-א
מדרננץ ליזימרא מש«ס כתיבות (דף נו׳) דהאומר פיס מצאחי

נאעז ׳’אוסרה עליו וסינר הרמב־ם דה״ט מדרננן פ״ש ואיכ יהי׳ מוכח מזה
נם נפלהא תנק.אך א-אלומר ק דא״כ יהי׳ נסתי קץום
השים בס פל ר־א מאי קמל תנינא ט׳ דמא -לא" מדאורייתא לדרבנן דלעא
מדל טא דנם בדרבנן אממן שאחטא וכבר הקשה כן נשי״ס ניב פס״ת (חיויד
סי׳ ל״ח) והעלה דנם להרמנ׳ם הוי נזה איסור דאוריי׳ ואיב נסחרו דברי הקנאח
סופדים (ונמרש לי המתבל פ״ז נשו״ס ליקיטי צבי סי׳ זי) • וראיתי בקנאם
סופרים (סי׳ רב) שתמה פל הפרמ״נ שנסתפק אם שאחטא הוא מדרבנן
«דס  p>sדכתונום אם נחי נתתי לאיש הזה בו׳ פ׳יש דסוכת דהוי ממם • ובמחיכ
־שכח דברי עצמו נשנות ח״ס בקונטרס פרע ועוללות (דש״א פ״ב) דשם הוי
מגופם נאמנות ולא מוכת מידי • וראיתי נספר משנת חכמים (ד׳ קמיר)
שסקר שם אי שאתטא הו• ללקות ולהניא קרנן ודברים תמוהים דלסדיא
מבואר בשיק נך?שין (דף נדב) ועודה רב אסי דאק צוקיו ופרש" דשאחד-א
לא ממי למלקוח • ומה שהניא שם ראי׳ רשאחטא איט מדרבנן דא״כ מאי
משני פ״קדכחיטת ואביא נאשם כהן הא הוי ס׳ דרבנן ולהקל ע״ש נלע-ד
דלק׳ע דאף אם ניעא דשאח׳ד הוא מדרבנן מרז אם אומר על אחה דבר
שהוא ס׳ דאורייתא א״כ טון דהדין דשטא להחמיר מה״ס (וגס להרמב״ם הוא
אסור בכאן מנדת וכמ״ש לטל נשם הניב) א״כ שפיר אמרינן שאחטא וידיו־
ודע דאם נאמר דשאחטא הוא מדרבנן יש ליישב מס שתמהו האחרונים על
מצווח ולו תהי׳ לאשה דהא שאחטא ופ׳שו״ם ס׳יסיםענפו״כ סי׳תפ״ט■
שאומנם אם נאמר דהוא מדרבנן איש דמה״ם לא אמריח שאחטא וגם חכמים
לארצו לאסיר בה מה שהתירה ההורה להדיא וכעין מ״ש הנוח נסיע (סי׳
בי) • [וראיתי להתורת חיים בחידוש? לע״ז (טז פ״א) שט הטעם בהא ראם
נשאל לחכם ואסל ט׳ דהעעס משוס ספיקא רדינא יעו׳ש ולפיז הי׳ נראה
דבדרנקמוסר לשאול דק׳ דרבנן להקל אן נועם שלו אינו עולה לטנא דקי״ל
דאפי׳ היכא שידפינן שמעה עמז אסיר לשאול] ושוב נדפס שי״ת עדות ביהוסף
ודאתי שם בנן׳ מ ענף נ׳ סחקר נזה אס שאתד״א נאסור דרבנן וכשב
בראש דבריו וסנה דעת הראש דנדיננן לא אמרינו שאחטא והוא תעוה
דהיכן מבואר בדברי סרא״ש כן ואולי נחס הוא וצ*ל הראה ובמ״ש לעיל
דסרא״ה סיבר כן • בשם הג׳ ר׳ עקיבא אגר בתשובותיו • והן אמת סמאר
נפלאתי על מ״ס  pבדעת הראה ולדעתי ממולם לא טון הראה לזה ואמרי
המחילה מטת מה נפשנו דברי הראה והוא • דהנס בבדק הביס (שער ב׳
בית י״ד) פל מה שהקשה כרשב׳א שם על דנט הריי בעל החיס׳ יסונר
דס*ק להקל הוא דוקא נב׳ נזעטביח דהא בפ״ק דכחוטח גני ההיא דפחח
פתוח עצאסי מטארדאעריק ס״סאף דליכא תערובות וע״ז כ׳ הראה דכיון
דממת אקסום אחזקת מהיות אכ ס׳ הא׳ הוא עוחר מה״ח וליכא רק איסור
תינק ובדרבנן מהני אס נרוע וכמ״ש בעצמו למעלה וזיל אלא דטעסי של רניט
דל דלא אטרינן ק״ק שריא רחמנא אלא הכא דש׳ האי מותר מהי׳ת אלא
מדרנגן אסור כגק ההיא דתעיוטת הלכך הו״ל ס׳ סב׳ דרבנן אבל כלהיכא
דש׳ הראשק הוא מססר מדאורייתא ס׳ נ׳ הוא אשיר מדרבנן ט' (יש
ולהט כ׳ דלא קשה מסוגיא דפ״פ דשם ס׳ הא׳ הוא מוהר מה ׳ת ראיקמוה
אחזקתה ולהט נדרנק מוסד ס׳ הב׳ ולא כהבנת הג׳ יניא דסונר רמוחר
דלא הוי רק מדרבנן ובדרבנן לא אעדק דשאחטא דליתא דכוינתו מיש •
ופי בנית שמואל (סי׳ נ׳ ס״ק "ד) ונפני׳י בקיא לכתובות (סי׳ מ״ת) וגסו״ם
שב יעקב תייר (ס" נית) תמצא שהם הקשו כנין קישיויז הראיה מאלמנה
מיסה ותירצו שם נ״כ דהוי דרנק ובדרבנן מועיל p״ pבה ׳נ וכן הוא ג״ב
מונס הרא״ה ק נ״ל ברור • וא*כ מון דהוכחט דהרח״ה איט מהחולקים על
הן־טנאוהנאט ראיות דשאמ״ד הוא אףנדרנקכןהלכמא ■ ונם אס שאחטא
הוא סמפס קבלה והוא רק מדרבנן פט׳ז י״ל דגם בדרגק נזרו כן .וראי׳
דהא כתבתי לפיל שהקבלה שאדם מקבל פל עצמו שנם הוא רק מדרבנן ועכ״ז
הוא אסיר בכל השטחים וכעי׳ש המ״א (ס" יק״א סק״א) ועי שוי׳ת ח״צ
(שי׳ "א) שכתב נ״כ כן• ונזה שנה בנשמת אדם סם שכתב דלהמ״אעוסר
בשטחים וליתא וא״כ מבואר דשאחטא הוא אף באיסור דרבנן :
מדברי הרשביא שהביאו נש״ע ייד (סי׳ נ׳) למדו הפיסקים דאף
עד פדים יוכל לפשות פל עצמו חתיכה ראיסירא וראיתי נשים
ספר יהושע (סי' קניז) שט נלע״ד דאף טכול לפשות אנפשי׳ חתיכה דאיקורא
אף עד עדים פמז היכא שחתר בו מוהר נם לו עמד  .וכמו כן ראיתי
נשית סועפת ראם (סייד  "Pנ״א) סכ״כ ומהחיטה מסס שאשתמט מינייהו
דברי המל״ע פ״ג מהי ינום דאף אס תחר נו לא מהני ואף דבס״ט מס׳
אישות לא כתב כן • כנר כחנו האחרונים דהעיקר כמי׳ש בה׳ ינום וכן
העלה ספרעיג נס׳ שחיטה סי' א׳ ■ וע׳ בתומפוח ראם נח״מ סי‘ י״א שגס
שם כתב היא נעצמו דגם כשחוזר ט לא עסני• רק שכתב יבזה לאמצרכינן
אמתלא מטלרס יפי״ש ' Pמל לדינא • ומיושב נזה מיש נשוית שטם יעקב
(ח׳ג סי׳ ק*ט) באיש ואכה שהוסזקי לאח ואתית ואח״ב חזרו נהם כ׳ שס
ודל שאינם נאמנים וממש לקמור החזקה שהיא אליממא כל כך כקוקלין עליה
צריטן דוקא  '3מטם ברורים • וראיתי בפתחי תסוגה לאה״ע ( סי׳ י״נו סק״ב ז
שהמה ע״ז יהא שאח״ד ולא עהני נזה גם כשיהי׳ 3׳ עדים ולהנ״ל איש דהא
כ׳ השבי׳ שם דנתן אמתלא דיצה למלאות חאוחי ט׳ רק שכתב שאינה
אמתלא טונה^בל כן אבל א׳ איכא ב׳ עדים מכחישים מהני אמתלא אף
שהוא איננה מבוררת י וראיהי להעיר על מה בהקשה הפחתי משונה נאה״ע
סי׳ יי ז סק־א ע״ד המו•׳ (סי׳ קלח) באשה שהחזיקה אה עצמה לא״א
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דמהט אמתלא שלה והקשה טמ״ש כרמ״א הסי׳ ט״ז ראם אמרה שנתקדשה
לפלוני לא מכני אמתלא • לק»מ לפנים בשיח ניב מאה-ע (סי׳ p׳) והניאו
הוא בטלמו נסקיג דדוקא בהודה נב״ד לא מהני אמתלא וגם כתב דהיכא
דצריכס לומר דוקא שנתקדשה לפלוני מהני אמתלא וא״כ גנ״ד חרווייסו
איתנייכו .גס מ״ם דאינה אמתלא טונה ע׳ חשו׳ חוט סבני סי׳ י״ז מ״ס •
ממהני דהמו״י נמלטו הניא דברי המוט השני וכתב דנפביל הנאת המעון
והגוף הוי אסחלא טונה וגרש על מ״ש החיי לסלק נין לבישת נגדי נדות
דעאיש לה אערינן דנמעשה לא מהני אמתלא דאינו מוכרח ע׳ שיח זכרון
וסף חאה״ע (שי׳ מ׳) שהסכים לזה ונו׳ם מדברי המהר״ם חאה״ע (שי׳ 6׳) ,
דנאמר לח עד ולאו אשת איש אם לא מהני אנוחלא אינו ענין לדברי החיי
דססם טעמא דמכרי״ט כשאמר לה עד והיא הודה אין דרכה להודה על דבר
שיוכל להעיד עליה ובנידון כחיי לא סימה מ״י שאלה כי לא נזכר
_______כלל בחיי שסי׳ שאלה וא*כ דבט סחי״י ציוסיס וז״פ ו _________
בדין לפני עור לא חסן מכשול • הנה אכן קיי״ל
( iכלל נ')
דחיכא דא' מכסיל לחנירו או שמאכילו דגי איסור עובר
על לפני עור לא סמן מכסול • וראיתי לסיד המצן (פ״ט מה׳ עט׳ם ס״ז)
שכ< ועוד •וסר סמיה על יבינו דלמה לא עצינו שוס זכר ורושם כלל נהלכום־ו
לדין זה דאשור באזהרת דלפני עור להושיט ולמטר דבר איסור שיפטר פל?
ט׳ ואץ השמיט רניט דין זה מכל וכל וצ״ע עמל • והנס אני רואה דרגיט
צא השמיטו כצל  .נר נס׳ המצוות סי׳ רציט בלא להכשיל לשום אדם ט׳
וחשבו נמנין המצוות שבראש ה׳ רוצח  .ובה׳ רוצח (פ״ב הי״ד) ט וז״ל כל
שאסיר למטר לעט״ס אסיר למטר ציסיאל ליסטים שנמצא שהוא מחזיק
•ט עוניי עבירה ומכשילו ט׳ היז עובר נל״ם דלפ״ע לא מחן מכשול עמל •
ובה׳ נרמה (פ־ו הי״ט) שאסיר להאכיל למי שלא נטל יד? והייני משום
לפ״ע ■ ונהא»(3פמב הכ״ו)דאין מוסרין בהמה חי׳ ועוף לטעה שהןחשוטן•
ונאמר ולפני פור ט׳ • ונס׳ כזירוח (פיה ס״כ) המטמא אם הנזיר ט׳ תה
שטימא עובר על לפ׳ע לס״ע • ונפ״י מס׳ כלאים המלביש כלאים לתנירו
עובר משום לפ׳ע • ומה נפ״א שם ואסיר לישראל להניח ט׳ עמל״ע שם«
ונפ״י מה׳ מעכר($£סי״ג) מפא חבר ט׳ מיי׳שובה׳ ק״פ פ״ט ה״זכמאטל
לבן נכר מפסח כו׳ עצל״ח פסחים (ע״ג א׳) דהוא משום לפ״ע • ובה׳ חובל
(פ״ה סי״ג) דהאוער למנירו להזיק לחנירו דהוא רשע ועבר על לפ״ע • ננפ״ד
מה׳ מלוה דהלוה והעדים עוברים על לפ״ע • ובפ״ס מה׳ נזילה יאסור לקנים
מן הגזלן ט׳ ועובר על לפ״ע ונפכ״ג מה׳ סנהדרין וכשם שהלוקח עובר p
הנוחן שנאמר לפ״ע כו׳ ונפ״ו מה׳ ממרים המכה לבנו גדיל עובר על לפ״ע
ט׳ ובפ״ג מה׳ אבל וזה סטימא עובר על לפי׳ע (ומ״ש בס' נדרים פ״ה ח״א
ופ״ח שם אין הטעם משים לפ״ע ע׳ שו*ת רדב״ז מ*ג סי׳ חי׳ל) וכמוהו
במקומות אמרים  .סנה מביאי שיבינו לא השמיטו כלל ונס׳ רוצח כתב הכלל
מלפ״ע  .וגס כתב סרטיו בכל מקים הראוי לו :
מבואר ביזיס׳ שבם (טג פ״א) דנם היכא דלא קאי נתט פגרא
רנהרא דלים ני׳ משום לפ״ע פמז יש ני אישיר דרנק משים מקייע
ידי עוברי עבירה • ויש בזה פלוגיזא נין הפוסקים אם בעכו״ם שייך ג״כ
האיסור דמסייע • ולכאורה הי׳ כ׳״ל ראי׳ דגם בעט״ם איכא איסירא דמשייע
ממ״ש הרמנ׳ם (פי״ג מה׳ ממשי שני הי״ג)רופא חני שהי׳ מאכיל לחולה
ע׳ה מפירים ע״ה טמן לתוך ידו אבל לא למוך פיו ואס הי׳ הרמאי סל המפא
אפילו למק• ידו לא יתן ובן אם הוא ידע שהיא טבל ודאי אפילו לתוך ידו
אסור עב ׳ל  .וכ׳ הכ״מ בירושלמי והטעם פשוט שאין לחבר להאכיל דבר
אישור לסוך פיו ומיהו בתוך ירו צא נזרו כיון שהוא של תולה וידא ספק
שהרי מצוי לו ורופא לאו מידי ענד אבל בודאי אף לסוך ידו אקוד שהרי
מסייע ידי עוברי עבירה וכן אס הרמאי של החבר הרופא אין על תבר להאכיל
דבר בלתי מתוקן עמל • וסנה דברי הכ״מ קשיין לי שכתב הטכס דאם
טא כל הרופא אקוד גם לסוך ידו דאין לסחנר להאכיל דבר בלתי מתוקן
דכא בירושלמי שם משיים ע״ז אבל נב״נ אפילו בודאי מותר ומשל רופא אקוד
יאי־כ אי סיד דסטעס דאין להחנר להאכיל א״כ לניב דמותר ליידי' איסור
טבל אמאי אשיר ע־כ נראה הטעם דאקור דסא התולה יחזור וישנס לו א״ב
הוא מוכר דמאי ואינו דרך נמו״ח וצדקה ומצאתי שגם הרא״ע פי׳  . pושוב
נדפק פי׳ הפני משה וראיתי מה שפי׳ שם ולא ניתן להאמר ■ עכ*פ שמעיק
מדברי הכ״ע דצהיך ירו לא כוי יק מסייע ידי עוברי עבירה א״כ למה ס״ם ׳
בירושלמי אם הי׳ אבר מן החי (דאקור נס לבר נח) אפי׳ משל חילה (סב! ;
נח) אשור ניתן לידו שלא יבא צירי סקלה ■ ולשיטות ספושקיס דמק״עיט ן
עוברי מנירה מותר נעט״ס א*כ למס אקוד אע״כרגם נעכו״ם איכא איסילא י
ימס״ע (וע׳ ,נרא״פ 0כ׳ לפני פוי • לאו דוקא וכוונתו מקייע ־ וכימוכא
מההיא דייושלמי וכמ״ש הממ) וע' ברמנ״ם (פ״א מה׳ כלאים ה״ו) שכתב
ואסיר לישראל להניח לעטים שירכיב לו אילטת כלאים עמל וכ׳ המל״משם
דטעמו דאף בלי אמירה אסיר להניח כיון דסעכו״ם מוזהר אם יניח עובר ז
על לפ״ע למ׳מ עמל • וסנה בכאן לא נראה שיעבור על לפני עור רק על
איסור דמסייע וכמובן מבואר דגם בעכו״ם עובר על מסייע • וע׳ נספר ווי
העמודים (י״-׳י נדא) שהקשה על החוס׳ והרא״ם דנענויס איכא איקורא
דרבנן רמסייע מם״כ יו״י סי׳ קכ״א ע״ש ולא ׳רפת׳ מאי קיסיא דטדע
דאיכא פלוגתא נזה  .והמיס׳ והרא-ש ש״ל דיש אישורא ויש מילקין וע׳ גמ״א

לבאר

סי׳ קס׳ג סק־׳ב ופרמ״ג שס :
ראיתי להג' י׳ סמנטי נחשינוחיו חאה״ע (סי׳ נ״ג) שב׳ דהא
דכחנו המוס׳ והרא ש דאיכא איסורא דמסייע הוא דוקא היכא

שמשטר
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שמשכיר או משאיל דבר למבירו אבל היכא דמכיו לו סיב אין כאן «ס״פ
וא׳ אוסר אותו והתאכסן האוסר אצל המשיר מושי לאכול אצלו דודאי סי׳
ידי עוברי עבירה דאינו שלו ימיי׳ש ולענ׳ד הי׳ נראה דדנר הזה הוא פלוגת א
מודיע לו • וראיתי להשפארש ישראל (עדיות סיד ציין ניד) שהביא ש״ס
נ? ישיי וחוס׳ והרשנ״א בקידושי[ (כיח א׳) דרש" שפירש שם דבמחכוץ
דינמוש (י״ד א׳) דניש הוו מודעו לנ׳ה וכי דמזת מוכח דאם א׳ משיר
להוציא מעות מעשר שני לחולי! והמוכר יורע מזה עובר על לפני עור והשוס׳
איזה דבר צריך להודיע להאוסר כשממולקים בדין דלא כפוית הילניח סי׳
שמהו שם דהא יכול לקמח מאדם אחר וליכא לפני עיר ע״ש ונראה דרש״י
קכ״א עכיד • ודברי שגגה המה דאדרבה כמהילניח אוסר שם להדיא בזס
האי לפני עור דקאמר היא איסורא דעקייע ידי עוברי עבירה שזה סולדח
ולא התיר רק היכא שניכר האיסור להריא ואפיה אוכל אז איצ להודיעו וע«ז
דלפני עור א׳כ מונח יס״ל דאף במוכר חפץ לחבירי איכא איסירא
אין ראי׳ מהשיס הניל ■ ומת שהקשה עיז התפארת ישיאל מש*ס חוצץ
דמסייע והמיספוש והרשב״א שהקשי על רש״י סנירא להו דהיכא דמוכר
(קייא) דשמואל האכיל לרב דגים שעצו בקערה ולא הודיעו נעלם ממנו׳ •
ליכא איקורא דמסייע דאלי׳כ אי! השחלה לקישיחס דכא איכא איסורא
שהמהרלניח בעצמו הרגיש שס נזה והאריך ליישבו ועס״ש נזם הבאי שבע (דף •
דמקייע אע״כ דכיון דמכיו לו ליכא איסייא דמסייע • והנה מריש הי׳
פ ׳ה) ומיש המפארת ישראל דמה דצרין להודיעו איט אלא מרום ששירות
קשה ני עש״ס דגדרים (יס׳ב ע׳ב) דמקשה רנינא לרב אשי דזבן אבא
וגם ב״ש מה שהודיעו איט אלא מצר חסידוש לישא דמייב גמור הוא וכדמוכח ;
צבי נורא דכא אינא צפני עיר ונידאי רהי׳ יכול לקטש אצל איש אחר וע׳כ
מפסק הרמיא הניל דמושר לאכול אצלו דבודאי הי׳ מודיע צו ואם צא הי׳
הכוונה ־מסייע ידי עוברי עבירה וע׳ בארעא דרבנן (אוח שליט) שהוכיח
רק מצד חסידוס ולא מצר הדיין בודאי ה״ אסור לו לאכדל  pi .מוכח באיז
מהשיס הזה דאיכא איקורא דרבנן נמסייע מוכח דפי׳ גיב הסיס דליכא צפ״ע
(ה׳ ינום סי׳ סר״ג) ששם מקור דינא דסרמיא • ומה שהניא הספארם ישראל ‘
רקאיסורא דמסייע וא־כיהי׳ מיכחדגסהיכא שמכרו איכא איקורא דמקייע
ראי׳ לזה ממה שסיימו בש׳יק יבמוש שמינה וריעות מ׳ גם א״כ מאי קורל
ולא כהרא״ס אן א״כ שקשה על הסוברים דבעכי״ם ציכא משים מסייע כו׳
כבר יישב זה המהרלנ״ח דבי׳ס הודיעו נס היכא שנא הי׳ סומכים עליהם י
דכא הכא עכו״ס הי׳ ושוב ראיתי בעין זוכר (מערכם ל׳ אושייא) שכ׳גשם
וזה עשו מחמת חיבה ועה שהביא עוד התפארת ישראל ראי׳ לזה מעה דפסקינן
היד מלאכי דלא קשה מהש״ס הזה על הסיניים דבעכו״ם ליכא משוס מקייע
באשה שאירע לה אבל ולא ידעה דמושר לבעלה לשמש ממה • אין סנידק
דרג אשי הי׳ לו להחמיר על עצמי יעי״ש ואיכ זה י״ל ג״כ על הרא״ס אן
דומה לראי׳ דהשס כפלא ידעה לא עששה כלל איסורא רכל דיני אבילות
יש להביא ראי׳ דלא כהרא׳ס «ם״ס חנינה (דכיה) דחנר ועיה שבאו לחלוק
הוא שנא יסית רעשו טהאבילוש וכשלא דעה לא קל עליה כלל האיסור וצא ■
בנכסי אביהן דלא יאמר טול אשה חיטים ואני שעורים ופרש״י דאין ברירה עששה איסור בשוגג כצריך כפרה וכעין זה כ׳ המפארת למשה ניוי׳ד נן• י
נמצא החבר מחליף עם עם הארץ והוי לפ״ע וקשה דהא ים לכל אחד חצי ש״ב ס״ב עיש משא*כ בניד דלדעח האוסר הוא איסור נועי בודאי נייבא
חיטים ושעורים ואיכ לא הוי צפיע ונם הא מסחמא שנישא לקמח חיטים הוא להודיעו ומשויח בית יהודא חיויד (סי׳ מיז) שנתעצם הרבה בקושיא זר
ושעורים ואיכ צ״ל דהמונה דהוי מקייע ולא לפיע וע׳ שריש מחנה חיים
דלמה מושר לנעלה לשמש עמה ולא שיישען משום לפיעעיש והנכון כנחש
(ס" מיה) וא״כ הא הוא נישן צו לגמרי והוי כמכרו לי וא״כ ליכא מסייע
(ודע דאפי׳ ברגר שהאוסר איני אוסר רק צכששלה ונם לדעסו בדיעבד מוסר
בדליכא
_ " ע״כ דנם במכירה איכא מסייע ולא כהרא׳ס (ודוחק גדול לומר ימיירי
עכ״ז צריך להודיע כן כשב במוצל מאש הובא נספר מועדי ד׳ דיייב עיא) וא*כ •
לקמם אצל איש אחר ופל החצי השני איכא לפני עור) וני׳ל דאף שהוכחנו כעולה מזה דחיוב נעור הוא להודיע ולא כהשפארת ישראל • וצא זכיתי •
דרש״י ק’ל דגם במכירה איכא מסייע עכ״ז נעכי״ם כשמכרו לו נס רש• 1מודה להבין דברי יבינו הפרי שואי ניויד (שי׳ קי״ע) שכ' על מיש היפיא שם
דליכא משוס מסייע ואיש בזה מיש בפיק דחולין (ד״ז ע״ב)מז3ינןלי׳ איכא דמושר לאכול מס אתרים וזיל נדאה דדוקא אס אושס שהוא אוכל ע«סם
משוס לפיט כוי וכי רש* דאין צימר דמזבן לי׳ לעכו״ס דאין מוכרין להם בהמה
אינם מחולקים עמו בסברא אבל אם אושם החולקים עמו סוברים יסביסו
גסה וראישי להטל אורוס (דט״י ע״א) ששמה ע*ז דהא נס בעכו-׳ם איכא
אינו סברא באופן דמה שנוהג איסור אינו אלא טועה נבה״ג אקוד לאכול
משום מסייע כו׳ ע״ש אולם עם האמור א°ש דלמכור להם ליכא משוס מסייע עמהם עכ״ל • ולרעשי נראה דנם בכתיג מושר לאכול עמו דכיון דהוא טהג
(ומש״ש מסוניא דנדייס לק״מ צפמי׳ש בשם היד מלאכי דמחמיר על עצמו
איסיר צריך להודיע וראי׳ מדברי האיז עקור הך דינא פכ׳ ח*ל אנא דהא
ה") וצל ׳ע על שו״ס רדניז (שיג סי׳ שקל״ה) שכחב בא׳ שכשהשף עסחבירו נקהפקתי ראובן שפי׳ עצמו ממאכלים מחמס שנראה לו שאלו כמאכלים
אסורים צו ושמעון נוהג בהם פישר גמור אס יכול ראובן לאכול בבית שמעון
באיזה עסק ונשבע משחלה שלא יעשה זה העסק אם עובר על לפ״ע וכי
הרדניז דודאי מוהר כיין שהוא יכול לעשיחו לבדו ליכא משום לפ*ע וקשה
מי אערינן הואיל ששמעון שופס אש ראובן טועה נס ראות עצמו אם קי•
דהא עכ־פ איכא משוס איסורא דמקייע • וכמו כן יש להעיר על מיש בח״ב יודע שהוא מושר הי׳ אוכל אנא שמחמת טעותו מניש יש לחוש שמא שמנמן •
בלשונוה הליט (סי׳ רט״ו) שב׳ בחהוא עוגדא דרב עילש (3״מ ס״ח בי) יאכילנו ונדאה לדקדק כו' עכ״ל יעויש יענואר להדיא דאף היכא שמחזק
דאמרינן שם דרב עילש נברא רבא ואיסירא לאינשי נא ספי ועיז הקשה להאחי לטועה גמור עכ״ז חייב להודיעו ומותי לאכול אצלו • וכן נ״ל לדינא
דלא כהפרי תואר ושוב הניע לידי שויש דברי נחמי׳ וראיתי הם במורח
הרדב״ז דאפי׳אינש דעלמא הא עבר עללפ״ע וכ׳ וז״ל א״נ דלא עבר משוס
לפי׳ע אלא כגון מושיט יין לנזיר -רקאי בחרי עברא דנהרא ראי לא מושיט לי׳ (ד״ח ע״א) שפקפק ע״ד הפרי מואר עיש אולם בהגלות אליט דברי האיז
צא מצי שקיל אבל הכא אי לא שקיל מרב עיצש הוי שקיל מאחרינא עכ״ל אין כאן פקפוק כלל והברור דצישא• וכנה מבואר ברע ׳א שס שהיכא כהוא
ואכחי קשה דנהי דהיכא דטצי שקיל מאחרינא ציכא משוס לפיע הא איכא ניכר איל להודיעו דהא הוא רואה אומו ועכיז היא אוכל  .ונזה שגה בספר
עדיין איסורא דמקייע [ודע דמדברי רדב״ז הללו מביאי יס״ל כשיערה הפני שם אהרן (דליו עיב) שכסב על שיס ב״מ (לסיח עיב) רב עילש נברא
(9
משה שהובא במל״ע פי׳ד מה׳ מלוה ה ׳א דהיכא דהלוה חזי דהמליה הי׳ מלוה רנא הוא ואיסייא לאינשי לא הוי ספי והקשה דאטאילא אמר דלא הוי ספי
'׳ "( pאומן המעוח לישראל אחר ליכא משום לפ״ע והעלי׳ע תמה עליו דאיקורא לנפשי׳ איסורא דהא מפורש במשנה דסעלוה והלוה עוגרין בריבית וסירן
דענדעבדניכ אצל איש אחר יעו״ש ומדברי הרדב״זשכ׳ הוי שקיל מאחרינא .דנהגו העם כריש ואיכ לא הי׳ ימל להקשות איך ספי לי פילש .לנפשי'
משמע שהי׳ לוה אצל ישראל אחר מבואר כהפני משה ■ ונס בכנה" :יו ׳ד איקורא דייל דהיא סבר כר׳ יהודא ולכן הקשה דלא הי׳ל למיספי לאנשי
(סי' קיס חגהיט אות ׳"נ) כתב ג־ככהפני משהיעו״ש] ולכאורה יש להוכיח איסולא בדבר שנהנו להחמיר עכ״ד והא נישא דכיון דלדידי׳ הוא היפר גמור
דקמוק׳ ס־ל דגמכירה ונתינה איכא ג״כ איסורא דמסייע דהנה בפסחים (כ״ב והאחרים הס רואים הדבר והוא איט מסשיר מהם בודאי אינו עובר כמבואר
א׳ ד׳ה יר״ש) הקשו בשם הר״י דאורלייניש דמשמע דההיא דשולח חרם ברמיא ועיקר קושיושו נמלס ממגו שהראיס הרגיש בזה ושירן רבאבק ריביש P
ירן לנכרי אשיא כר׳ יסורא דהיכא מצי אתיא כר׳ יהודא הא ר״י איש לי׳ סאאנו עובר סליק •ויקנה תפריש ביו*ר !סי׳סייב) כ,בססהאמוגוש־פמואנ
בפג״ה דג״ה אסור לבני נח ואיכא משים לפי׳ע • וראיתי בהנהש הג׳ רעיא ראם הוא אינו עציה מל הדבר אנו עובר כשטמן נמנילו כמצווה משום לפ״ע
שהניח בצ״ע על השוס׳ דלמה הקשו המיס׳ מהמשנה דהשולח דזה אינו קושיא ומיושב נזק מה שהקשה נספר נשם זבח (דק״ז עינ)על תם דאשא בפסחים
כל כן דייל דכאי שנא ס״ל כר׳ יהידא רק בהא ולא בהא הלא הי׳ להם .׳ (כ״3ב')וקריאמה׳ח דכשיב לא תאכל כו׳ והשוס׳ הקשו שם רהאאכאלפ׳גב
להקשוש דכא ע׳׳כ צ ׳ל צל׳ יהידא כשהיתרה נבילה היא ונידה הומרה ואייכ  /והקשה שם בשם הני ר׳העשיל דדלמאע״ריבאעה״ח דטמאק דנינ עצתה עלץ
האין כשוב לגר אשר נשערין כו׳ הא עבר על לפ״ע כו׳ ע״ש והנה מה דנקט וישראל איט עובי נטמאה ואיכ איש הדיוק הא לכלבים שרי שהרי ליפדאנ
הגרעי׳א בקישיחו מנר לק״ת דהא קיי״ל בע״ז (ס׳ב ב׳) איזהי גר מושב כל איני אסור משוס אמה״ח • ולב״ג עובר משום לפיע עכ יר pi .כקשת נסי שם
שקיבל עליו ז׳ מציוש בני נח ונראה דאי נימא לר׳ יהודא דנ״ה אסיר לבני אהרן (דייז ע״ד) ומה שתירץ שם עפ״י מיש המיס׳ במיז דיז דדוקא דבר
נח ציין הנר לקבל עציו נם זה שלא לאכול נ«ה א״כ יוכל ציחנו לו כמו דררכו למיכל אבל חתיכית חזיר ראן דרכי למיכל שרי להושיט והשתא א• מידי
שטחן לישראל ולא מילשינן טמא יאכלנו וצ״ל דעיקר קישיוש הנרע״א הוא בבהמה טמאה ראן דרכי למיכל שרי להישיט הוא דברי שננה ן־החוס׳ !ט
דחזיר מישר להושיט לישראל דאין דרכו למיכל אבל כעכו ים בודאי דרכם לנניכג
מסיפא יקיא או מכור לנכרי ונראה לתרץ דלפ״מ דקיייל דהיכא דכא קאי
במרי עברא דנהיא ציכא משום לפיע ואיכ י ׳צ דזה כוונת המשנה דיוכל חזיר ונהמות טמאות ו:יפ אולם לפת ׳ש האמונוש שמואל איש דנאמה״ח .
לשלוח ט ירך אעיפ פניה בשוכו ולא חיישינן שמא יקנה אצלי ישראל ומיירי דטמאה דאין הישראל מוזהר עליו ציכא משים לפ״ע כשמושיטו לעכחם אף
גנוונא דליכא משום לפיע דיוכל לקטש אצל אתר והעכו״ם יש לו כמה ני׳ה דהוא מוזהר עלי׳ ■ וראישי להגני חייא ביו״ר (ס״ ס׳ ס ׳ )3בהגהוש העור
לקטש ונס כשלא ישלח לי יקנה בלעדו ואיכ ליכא משום לפ״ע רק משום שהקשה על האמונות שמואל מלא יושיט כיס יין לנדר אף דלהישראל שמושיטו
דעכ״ם חיי מסייע ידי עוברי עבירה יאסור מדרבנן והקשו המוס׳ על המשנה שרי ■ וכמו כן ראיתי בשויש ביש יהודא חידד (סי׳ ייז) שהניא נשם ספר
דאין השירו לשלוח הא עכ״ס איכא איסירא דרבנן ואיכ לא קשה מהקרא עץ חיים שתקפה  pי ובמשב ׳מ לא עיינו נשו״ש אמוטש שמואל נעצמו ששס
דייל דמיירי גנוונא דציכא משוס לפ׳ע שהעמים יוכל לקנות גס אצל איש הרגיש בזה וכתב דלא דמי לעושיט כיס יין לנזיר אף דנדירי׳ שרי מ׳מ כקורה
אחי ואיסויא דמסייע לא קשה על הקרא • וא״כ מוכח מזה דנם היכא שמכרו אסרה עלי׳ כשיהי׳ נזיר אבל באיסור דשרי לדידהו ואיני אסור אצא ל3״נ
להושיטו לא אוערין בזה לפיע צשיע עכ״ל הרי שהאיש הרגיש בעצמו נזה
או נשט לו לחלוטין איכא משום איסורא דמסייע ולא כהראיס :
ורשאו ■ וראיתי צהטל אורוש (דיי׳דעינ)שכ׳ דדעש סישניא נסיכה (ד׳ ע׳)
 nJHIברמיא ביחד (סי׳ קי״ט ס״ז) מטאר דאס א׳ משיר איזה מאכל
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שאלות ותשובות

מא כדמח האמונים שמואל ודש ואני חתי׳ ע״ז דאדרנה מוכח הסיפון שם
דסא כר.נ נשם מיו שב דסהיא דאגני רב נחמן ליננן נסיכה שנוי׳ טופלגיו
ח דאיכא נזה משיסלפיע רק כשנודע האיניר י׳ל אם אימא דלא סיל נא
ליכול עטר א*כ אדרבה סנואי דאף דלדידי׳ מוחר עטז איכא משוס לפיע
ומס רמוחרסיכא דסאיסור נודע הוא ראמריק דודאי הדר משמעם,׳ ונם הוא
ססכים עמה להמיר דנשלעא היכא דהאיסור ניוד למע אז אף כשהאיסור
מדע פריז אסור דשא גורם לחדרו שיאכל האיסור עשא*כ היכא דלסממיר
כואמזתר לגמרי וא»כ כשמםאכסןאללו עי שלדעתו הוא אסור עמז כשהאיסור
נודע סליק דהדר משמעם" דילי׳ ייומר חלינן נזה משנחלה דהוא אוכל נמזיד
דבר האסור לדעתו א*כ דברי הרשנ״א המה נגד דעח הא׳ש :
כסחפקחי גסי" מונח חחיכה שיש גה איסור חורה ישאל נמגירו
ואמר שיש נו איסירא ררננן אם ענד על לפני עור שמכשיל
לחדרו במה שאהו אומר לו גדש נזה איסור מורס • והנה ראיתי ליבינו הגור
6ח• (פ׳ לן) שב׳ וזיל ואפשר כי אשה שהוא א*א ואמרה שסוא פנויה
ואנסיה אנשים רעים אין עליה אשמה דעה לי איסורא רנה מה .לי איסורא
עעא ולא שיין נזה לפיע לסיע עכיל • אולם ראיחי בלנוש האורה שהשיג
פלי׳ וכמב דסיין בזה לפיע וא״כ הי> נלאה רניד מליא נפלונמם הגיא
והלביש אן נראה דננ״ד גס הגור ארי׳ מידה דעובר על לפ׳ע לפמיש תיס
(שא מס׳ אישום) דאיסורא דרנק מע לא זסירי בי׳ • א*כ יי :דנשלעא
במדון של סגור ארי׳ דים נו איסור מהים (דציל דס״ל להגור ארי׳ דנפנוי׳
איכא ג*כ איסורא דאוריימא ע׳ פרים אשפ ס" קייע דכיון שכחב דמה לי
איקדא רנה מ׳ וזה לא אמריק רק נאיסורי דאוריימא וכס ׳ש המגיה להעליע
פ״א מה׳ יו׳ע העיז) איכ כיון שמני מל איסור מורח הקל אמריקדיענור
ביב על איסיי מורס החמור משא־כ נניד שאמד לו לק שיש בו איסירא דרבנן •
החל למשוש פן יעבור עיז דאיסירא דלננן כיע לא זסירי ני׳ וע״כ ענר על לפיע
 pטל :
«־־״
להפני יהושע במשובומיו (חידד סי׳ ג ),שט דלפיע בעכויס
הוא לק מדרנק דהא עמד הקניה והמיר נסן ט׳ עיש ובשויח
מרת נסנאל (סי׳ ליו) כמב על" דנעלס מעני שיק דעיז (ריב נדב)
דצכמסקנא העונש נמקימו נעמד נדש •  piלאימי ססמהו עליו נשו ׳ח דת
יסודא חיויד (סי׳ ייז) ושיים חיס מח־מ (סי׳ קפיה) ונספר המצרף (p״
 )vpטלס הניחו בתימה עליו וגרס להם זה שלא ננלה בימיהם סויח פניי
ח*נ ששם נסאשע (סי׳ מיג) נשאל מיז וכי דמ»מ לא הוי לפ״ע ממש כיון
שממה אינם מרצק ואס נעשין אין מקנלין שכר רק כאיט מצווה א״כ אינו
מכשול עמם דעיקר לפ״ע קאי על עי שמצווה שלא להכשילו ימויש באורן
מדם בפניי שב׳ שספק לעני עור להקל וצלנדקמש״ק קידושין (ליאנ׳)ודלמא
מזח וענד על לפ״ע ט׳ משמע דאזליק להחמיר נס׳ לפ״ע ים לדחוס •
ומים בעטי דגי שמכשיל לחדרו באיסור דרבק עובר על לפיע מסיח • וע׳
שחס פרי מץ הדר (סי׳ •יד) ונשו״ם מחנה חיים (סי׳ מיו) שכמנו כן
ולא ראו שחס פני• הכיל • ויש להעיד עיז משייח ששנ״א (חיא סי׳ סמקליא)
שכסב דמיעב שיענוד אישירא זיעא ואל יענוד על איסורא יבא וקשה דנהי
יסל איסור שינית איט עובר הלוה עמז עובר על נפיע ואיסור זה פוא
מדאורייתא ונדאורייסא לא שיין לומר מוסב כו׳ דמה לי איקורא זועא או
רנה וכמים בשם הגהת מליע עם לסייע עזה לשיעוס מהר* נאסין שנשויח
מסרייע (חיויד סי' מ׳) דגם מללפיפאיט מוני רק משוס מסייע ידי עוברי
עבירה  onהוי רק דרנק :
נדיןמלוס צריטם כונה יש למקור אס הא דקיייל מצוום
(כלל י‘)
צריכים טנה אס היא משת או רק מדרבנן • וראיס•
נשו״ס שמש צרקה (סי׳ כיס) שנקמפק בזה ולא העלה דבר ברור ■ אולם
לאיתי לסהודהגנר בשריות (דליב עיג) שט נשם חכם א׳ דהוא רקמררנק
והגיא ראיע לזה שאינם עוכרחיס כלל כאשר יראה המעיין • ונשיים עסר״י
כהן (מאיח ס" א׳) כתב דלא נמברר אס מציב אס טי מהים או רק מדרבנן •
והנס מתחלה נחקור אס ערוד במציס דרבנן שא פעור כמו דקיייל בערוד
נמצוס ודאורייתא • וניל לפשוע זה משיש סיכה (מיג א׳) דאקשיק והא
מדאננה נפק בי׳ .לכאורה קשה לי לפמיש המפרשים שם נמשנה דמיילי דהוא
סולן■ ללפיד סיר הניפטעיס או הנרכה וא*כ אף דהננה אומם ס ׳מ עדיין
צא נענע נהם ואיכ עדיין שא ערוד נמציה דרננן דהניעטעיס המה מצוה
דימן• ומדש נשהיל (כלל ייב סקייח) וזיל ועוד טון דאיכא ניעניע דרנק
שא עינד לעם־ימן יטה נריעניא נחי׳ לריה (ליד אי) ואעיפ שלא יצא י״ח
לולב דרנק כיון שלא נמרהכיעמע יכ*כ נהי׳ לפקחים (דיז נדב) וטה
נססובת ר׳ מסף נן פלאע השנא נספר הפריס הגדול (סי׳ מ׳) שט וזיל
פדקאער נהננהס בעלמא נפק ש״ע שהולכה ושבאה מדרנק עכיל [ודרך
אגב אשר ממשים וזיל הואיל וסמחיל מעילה ונעשית כעילה עיקר דקיטח
יחם דרבנן דאמרו האוכל ניחם שאינם בבונוס כאוכל לחם עמא מדבריהם אנל
משם רחיצת ירים ט׳ נדם וממהני דהא כל כיקר בעיי שא רק מדרבנן]
הנס מדאי מדבריהם דסניעטע הס מצוה דרנק וא*כ ער״ן שא ערוד במצוה
דרבנן אנדב דעמר במצות דרבנן מ״ב • וכן ראיתי לסישועית ימקב (סי׳
סרדא סק״ה) שט בפשיעות דערוד נסצוה דרבנן חייג יעי׳ש וא*כ שוב מוכח
מזה דפציב שי מהים דתא ט החוק׳ והפוסקים יסיגיא דהתם אסיא כמיד
מצום איצטנהואי נימאדאףמאן יסונר מציב איט אלא מדרנק א כ טון
דמדאורייסא נפיק נלאטנה ורק מדרבנן איט •וצאא׳כ שא איני ערוד אלא
במצור דרבנן אע*כ דמציכ הוא מדאוריימא  .סן אמם שיש לרשת זה לפי

וראיתי
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עמודי אש

מה שראימי לסאי׳ז ה׳ קובה (סי׳ שייג) דניעטע אינו אלא שירי מציה בעלמא
וכיה ננעל המאור רם יק דפסחים ושיית משנין (ח-ב ס" מרעיו) ומצאסי
גס׳ שבר (סי׳ שליא) שט ואים דעתרלי טון דאיכא למיעבד עדיין סניענוע
שירי מצוה מעכנין והוי עובר לעשייתן ולא נשרא דהא פליגי אי שירי מצגה
עעכבין עכיל • וא׳ב לפיד האיז והמשניץ והנעל המאור ייל דלא שי גס
מצוה דרבנן א*כ אין ראי׳ דערוד נמצוה דרבנן חייב ואיכ ממילא אינו מוכח
דמציכ הוי מסיח • אולם אחרי שראית• שרים בספר הישר פקפק נזה יצא
אמרינן דמשום שירי מצוס יהי׳ עובר למסייחן • וכן ראית• ננעל שניעור
נה׳ מינה שט דלא אמרינן ראם יברך קודם הפריעה יהי׳ עובר לעשייתן
משוס דהוי רק שירי מצוס וגם שאיש סט דטהני׳אם יברך קודם הפריפס
משום רעל ולא פרע כר מוכח מזה דשירי מצוה לא שי עובר לעשייתן ואיג
מדכי כל הפיסקים רסני נענועים הוי עובר לעש״חן סימ דשא מצוה דרבנן
וכיס נבעהיע ה׳ צולב וסניעטעים דרנק הוא דומיא דניעור חמץ מהים
והבדיקה דרננן מכיל [ועיש סכי נשם רית דעיקר ברכה הוא לאש נעילה
דאי קודם נעילה דלמא יפשע והוי נרכס לבעלת וכיה בס׳ הישר וציע דאיב
מדוע שצרך ריח לדשק במילה מרוע נא •ברך קידם הא בלא״ס גזרינן ם«א
יפשע נם מדוע לא גזרו כן גני ששעה ועכצ״ל כמים רב שלום נאק דדוקא
לגני אשינא ששיק שמא יפשע ולא לגני עצמו וא-כ בלולב דשא לעצמו
מדוע חייש ר״ם וציע] ואיה ממילא מוכח דמציכ תיא מהים • ולכאורה הי׳
מקום לשכיח מדברי המוס׳ דמציב שא מדרבנן דהנה בסנהדרין (רפיח
ע* )3כחנו ובלולב אם שא נידו ובעודו נידו נעל מין חמישי דמדאגני'
נפיק בי' עיש • וראימי נשו״ת שטת ח״ס (סי׳ ע־׳ב) שהניח נציע דבריהם
יהא משכחת לה בממכוין שלא לצאם עד שיעול סין חמישי ע״ש• אמנם אם
נאמר דטצ«כ שא מדרבנן איש טון דמסיח כנר יצא לא שיין• בל תוסיף והנן •
אן נלאיה יש לומר דהתיס׳ ס׳ל דאף אם נתמין להדיא שלא לצאת עני ז
יוצא • וכמו שק היא דעת שאיה וכמו שיתבאר להלן • ושה בעיקר הספק
אם מציב הוי משח שנקתפקו נזה האשונים אני מטי׳ עליהם סנעלס מסם
לשק ששנים בפסחים (דקיידעיב) שט וזילטצוה להניא כלומר פצוה להניא
מסיח דאכתי לא קייס מצות אכילת סיור הואיל ולא כמייין עכיל הנה טטאר
להדיא דמצ׳כ הוי סה״ת וטק דנרשנ״ם מבואר להדיא כן • וגס הסוגיא

דקוכס דאוקי כשהפכו מורת  pדערוד במצוה דרבנן חייב • ומצאתי נשויס
פרי הארץ (חא״ח סי' ע') שהניח בציע רב דלפמיש החיש׳ דלק סוי עובר
לעשייתן דעדיין צא נענע א׳כ למת צרין לאוקיס כשספט הא נלאית טרוד
במצוה דרנק חייב ומה שהביא הפרי הארץ ראי׳ מעולת העוף אינו ראי׳ כלל
דלפי מה ששא קטר דסוא מעאם העוף שא ערוד נעציה דאורייתא א׳כ
נראה דערור נמצוה דינק חייב ולא כשו״ת מנחת ישדא hn״p) n״ ט)
שט דהערור בתצוה דרבנן עקרי מדיד ועיייש ולימא • וכיון דערוד נמציס
יינק מ״ב א*כ ש*מ דעציכ הוי עהית (ישוב מצאתי בפרפיג סי׳ תרביא
סיק כיה שט דעקוניא הזאת משמע דערוד במצית דרבנן חייב אם לא
(ש" ה׳) שט וזילע׳מ ההפרש
דניעטע הוי שירי מציס)וע׳ נש׳ ’יסף
שנין מחטי[ לאין עמטין פשיני ילא יהא אלא שפק ושפק דאורייתא לשמרא
עטל והוא כגדש דמצ*כ הוי עתים • וראיתי להעיר נרד ש׳ כליל תפארת (ביריש
לשוכית ד טז) שרצת לתרץ קישיום הרץ דלפה נא נגזור בעינה בשבת שמא
יעבירם וכתב דצכאורה קשם למה נזריש בשופר ולולב שמא יענירט הא ערוד
נעצוה ושא פעור אע*כ דנלולב שיט שכנר יצא מה*ת והוא ילך לנקי
ללמוד הניעמעיס וכן בשופר שכנר יצא משח וירצה ללעוד לתקוע על שיר
הברכות משא ׳כ נמילה דשא פעם א׳ א*כ אפ״ יוציא ישי פעור דערוד מכיר •
והנה גם מרבט׳ מוכח יסבור דערוד במציה דרבנן מ״ב אולם תמי׳ צי על
תירוצו פם־ש סוכה (דשג נרב) לולב כזירה משום דרנת אי הבי ערגה כעי
ניגזיר מ ,והשתא מאי קישיא דסאערבס איט רק פעם א׳ להקיףסעזבח ואיכ
אפי׳ יוציא יהי׳ פנתר ומאי מקשה הש*ס :
ראיתי נשרת מחנה ס״ס (סי׳ כ-ג) שנשאל בש שקרא קיש בלא
כונה ולא הטח תפילין איזה עדיף יעים • והנה אס נימא יעציב
שא רק מדרבנן בודאי טותר ים לו להניח תפילין • דשא מ״ע דאורייתא
דק״ש בנר יצא מדאורייתא גס בלא כונה • אולם כנר כתבתי דפציכ ש
משם וראיתי שם במחנה ח״ס שט ע*ד הגרא ש׳ ש׳ שט דנדרנק לא בעי
טנה דמאי טע נין דאוטיחא לדרנק הא כל דמיקין רבנן כעין דאורייתא
תקנו • וניב ט דכוונח השא נשם הרדטז דנדרננן לא בעי טונה היא
דעחמת דשא ש' אס הלכה רבעי טינה או לא ובדרנק ס׳ להקל עכ*ד ־ ישגה
בזה • ונעלם מעט שו׳ם סרדנ׳ז (ח׳א שי׳ ל*ד) שט וז*ל ואי לאו רמקחפינא
אתינא דאפילו ל׳ יוחק מודה בהא כיון דנונילם כלים חדשים לאו דאושתא
שא מורס דלא בעי כונס ואעיב דילפיש לה מכל’ מדין אסמכתא בעלמא שא
עמל • מבואר דאיט מחמס ספק רק דיש לחלק נין דאורייתא לדרבנן • וע׳
בחיי איח (סי' חע״ס) שגס הוא כתב לחלק לממן מנה בין דאורייתא לדרכס •
ותו נעלם עמנו דברי הסיס׳ בי*ה (טח א׳ ד־ה רנא) שט וז׳ל והשתא
מה שהיצרן רנא לדקדק מכאן ולא הניא מנר״תא דסמס רקחני נהריא ה*א
היינו בירקות דרבנן אבל מצית דאור״תא בעי כובה מבואר לסדיא טש מקים
לחנק נין דרבנן לדאור״חא (ומש ׳ש לחלק  pבברירה דשא מחמה ס׳ לא ראס
שהן המה דברי הר•! והטמ והמהרש*כ וכמ״ש השער הפלן ה׳ גירושין פיג שד)
וע׳ בבתי כהונה שב (ניח דין סי׳ ו׳) שם׳ ונראש עעס נחלק הואיל ומצית
דרבנן קילו מדאורייתא ראוי להקל בהן שלא נהזקיק כינה כמל וב? ראי׳
דהמ*א צא מעעס ספק פשק דנדרבק לא בעי טנה פמיש (נש" מרנ*א קיק
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יבמות  1bב
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במציאתה ולא במעשה ידי׳ ולא בהפרת נדריה« האיך יאכל פירותיה .ושמא י״ל• ,2שיכולה
יורשה ומטמא לה .ע״כ בתוספתא מסכת זו להוציא ממנו  21פירות שאכל ,כיון שאין עליו
בפרס ב׳ "? אבל ראיתי בירושלמי» לשון אחר ,לפדותה ?2ודומיא דאין להם פירות דסיפא
ולא פירות אמר ר׳ ירמיה שאין לו עליה אכילת דקתני28׳ אבל דין פירות ממש אין להם.
פיוות  ?2תנא ר׳ יוסי צירניי׳ 18קומי ר׳ ירמיה
{פד ,ע״ב] גמרא .ד,א דאמרינן כל היכא
ופליג על ר׳ ירמיה ,וזכאי במציאתה ובמעשה דאיהו מוזהר היא נמי מוזהרת וכר ,קשיא לי,
ידיה ובהפרת נדריה ,מהו ולא פירות ,שאינה תיפוק ליה דהא איכא מ״מ משום ולפני עור לא
יכולה להוציא ממנו פירות שאכל .ונראין תתן מכשול דהוא שוה בבל .ועוד ,הא דמדמי
הדברים ,שאלמנה לכהן גדול כאשתו לכל דבר ,לה בפמוך ללאו דטומאה ,מי דמי ,התם משום
ושניה אינה כאשתו לכל דבר ,כדתניא בתוספתא קדושה דכהנים הוא׳ וכהנות לית להו קדושה
ועיקר ?4מיהו נראה ,דמעשה ידיה בזמן שהוא זו ,אבל היכא דאיהו מוזהר ,משום לתא דידיה
מעלה לה מזונות ,כגון שזן ועשתה ואח״ב באו היא מוזהרת ,24ואמאי לא תהיה מדה זו נוהגת
לב״ד יש לו  ?°וכן לאתר מיתה ,יורשין זגין בהן .ויש לומר ,לעולם משום ולפני עור לא תתן
ונוטלין מעשה ידיה ,אבל מחיים בזמן שלא זנה ,מכשול איכא ,אבל ללקות עליו משום לאו
כיון שאין לה עליו מזונות ,אף הוא אין לו  jהמיוהד גה «הדרינן«»_1הא דמדמי לה ללאו
אין נשים
דין כהנים
מעשה ידיה ,שאפילו בשאר הנשים ,נמי קרוב דטומאה ,משום דבכל עסק
י
י
הדבר לדון כן ,כשתבעה ולא רצה לזון ועשתה בכלל ,לא כהנות ולא ישראליות ,ואפי׳ משום
לעצמה ובאו לב״ד ?8ומה שאמרו שיש להם ולפני עור לא תתן מכשול נמי י״ל דגבי איסור
דאמר במסכת השוה בכל כתיב ,אבל לאו שאינו שוד .בכל הוה
לרבא
תמהני,
פירותז?
כתובות ?8אלמנה לכהן גדול אינו פודה•? אמינא אינו נוהג בהן ,לא מחמת עצמן ולא
אה״ח1234547ך

r

ז׳?
ומסיים והנכון ובתוספתא ד״״ג ויורשה ואינו מטמא לה.
וכן מעתיק הריטב״א את התוספתא לקמן פז נ ריש
האשד ,רבה :ואינו מטמא לה .וכ״כ שם בנטוק״י ,ועיין

במאירי לעיל כב ב עט׳  92בשם התוספתא ומיטמא לה,
ובסוף הקטע :ומתוך כך יש שאין גורסין בבריחא ומיטמא
 9ב״ה לפנינו ,אבל
לה אלא יורשה ואין מיטמא לה.
בתוספתא צוקרמנדל :וזכאי במציאתה ובמעשה ידיה

 11פ״ט ה״ד ,נא ב.
 10הלבה ג.
ובהפרת נוויד״
ועיין בעצי אלמוגים הלכות שניות לעריות ס״ב סק״ה

וז״ל :ואי לאו הריסב״א הייתי מפרש דאף שאין לה
מזונות מעשה ידיד ,שלו כדי שלא תתעצב אצלו .ולפי
פירוש זה מתיישבים דברי רבינו ,דבשניה בכה״ג מעשה
ידיה אינם שלו .ועיי״ש בב״ש סק״ב מש״כ שם ליישב
אליבא דהרמב״ם .ועיין בעצי אלמוגים הלכות שגיות
לעריות סי׳ ב סק״ה םש״כ בזה ,וכנראה לא ראה דברי

 16וב״ב רביגו בכתובות
רבינו .ועיין ברשב״א כאן.
סד ב ר״ה הא דתגן וז״ל :אם אינו נותן לה מעה כסף
והיא שותקת ועשתה מותר מן הסתם נמי לעצמה ולי

 12לפנינו בירוש׳
מש״כ בביאור דברי הירושלמי אלו.
 13בכי״ב נוסף כאן:
שם :אלא אכילת פירוח בלבד.

נראה דר",ג למזונות ומעשה ידיה .הובאו דבריו בר״ן
ס״פ אע״ס .וכ״ב רבינו ר״ם אלמנה גיזוגת בכתובות

 14וכן הביאו התוספתא ,הרשב״א והריטב״א
בעזנ
והנמוק״י .ועיין בעצי אלמוגים הלכות שגיות לעריות
סי׳ ב סק״ה שתמה על הרמב״ם וש״ע שלא הביאו דין
זה להלכה ,וכתב דס״ל דפשיטא הוא כיון דתקנו מע״י
תחת מזונות וכיון שזמן לה מזונות סשיטא דמע״י שלה.

צו א ד״ה אלמנת ששהתה ,והובאו דבריו בר״ן שם.
ועיין בשו״ע אה״ע סי׳ ע סי״א וכביאור הגר״א שם,
 17הבונה
ובסי׳ פ סי״ת ובביאור הגר״א שם ס״ק ל.

 15דברי רבינו אלה הם דלא כהריטב״א והנמוק״י בשמו,
שכתב על הא דאיתא לקמן פה א דאלמנר ,לכ״ג יש לה
מזונות לאחר מיתה ,והקשה הריטב״א מהא דאיתא
בתוספתא זו דמעשה ידיה של אלמנה לבעלה ,והרי אין
לה מזונות מחיים ,ובתוספתא משמע דאיירי מחיינו

ותירץ שאם זן אותה מעשה ידיה שלו .לסי״ז נמצא,
דבשניה שנאמר בתוספתא שאין לו מעשה ידיה ,איירי
אפילי בכד",ג שזן אותה ,דבכ״ז מעשה ידיה ואינם שלו,
וזה הפך דברי רביגו כאן .ועיין בחלקת מחוקק סי׳ קמז
פק״ג שכתב על דברי הגמוק״י אלו המובאים ברמ״א

(.£רן

 19בנדפס נוסף כמרובעות:
 18נב א.
באלמנה לכ»ב
 20בכי״ב :ושמא לומר.
וגם הוא .בכי״א :והיאך.
 22כ״כ חום׳
 21בנדפס נוסף כמרובעות :על פדיונה.
 23כלומר דבשגיה אפי׳
לקמן פה א ד״ה אלמנה לכ״ג.
אם אכל פירות אינו וזייב להחזיר לה ע״מ שתפדה את
עצמה ,אפל הרמב״ם גפכ״ד אישות הכ״ד כתב דמאלמנד,
לכ״ג צריך להחזיר בל חפירות שאכל כפירש״י לקמן
פה א ד״ה ויש לה פירות ,ובשניה אין צריך להחזיר.

 24בנדפס הוסיף באן כמרובעות :משום לסני עור .ונר׳
שאין צורך בזר" דגם אי אסורה משום אוחו איסור
 25תירוץ זה הובא ברשב״א
קושית רביגו בעינה.
ובריטב״א בשם דבינו ,וכ״כ המאירי .ועיין בערוך לנר.
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שב

חידושי הרמב״ן

מחמת אגשים .ובמסקנא איתרבו להו לכל מילי,
חוץ מדבר הבא מחמת קדושת עצמן׳ כגון טומאה
__
ולינשא לפסולין.
[פה ע״א] שני׳ לבעל ולא שניה ליבם יש
לה כתובה טיבם או אין לה .פי׳ בשכנסה
קא מיבעי׳ להו ,מדאמרי׳ או דילמא כיון דאי
לית לה מראשון תקינו לה רבנן משני ,וההיא
ליתא אלא בשכנסה ,דתנו  20כנסה הרי היא
כאשתו לכל דבר ובלבד שתהא כתובתה על נכסי
בעלה הראשון ,ועלה איתמר  47ואי לית לה
מראשון תקיגו לה רבנן משני ,ויהבינן נמי
טעמא כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה ,והא
ליתא אלא בשכנסה ,הילכך בעיין נמי בשבנסה.
ואם בא לשהות עמה ,הא קיימא לן 28אסור
לאדם שישהא עם אשתו בלא כתובה שעה אחת.
אלא כשבא עלי׳ וקנאה ,והוא בא להוציאה בגט
קודם שיכתוב לה .ופשטינן דלית לה ,הילכך
אפילו שהה עמה י׳ שנים ,אם לא כתב לה אין
לה כלום ,אלא שאסור לו לשהותה  .29ואלו שבי׳
"ליבם ולא שני׳ לבעל ,לא מיבעיא לן כלל,
דודאי מבעל אית לה כתובה ,מה בין זו למי
שאין לה יבם ,וכי עריות שאמרו פטורות מן
החליצה ומן היבום אין להם כתובה .ומיבם נמי

פשיטא לן דלית לה ,כשאר הנושא שניות .#0
אבל בירושלמי" ,שני׳ ליבם לא שגי׳ לבעל
אסורה ליבם ומותרת לבעל ,מהו שיהא לה
כתובה 82אצל היבם מאחר שהיא אסורה לו אין
לה כתובה ,או מאחר שכתובתה על נכסי בעלה
הראשון והיא מותרת לו יש לה .ומסתברא

דגמרא דילן לא מספקא לי׳ כדכתבי׳».
כי תניא ההיא לאחר טיתה .פי׳ לדברי
האומר  84בתרי זמני הויא חזקה אפילו להפסידה

שד

כתובה ,מפרש לה כשנשאת כבר לשנים והכיר

בה ,דכיון דהכיר בה אינה מפסדת כתובה אפילו
בשלישי .והרב אב ב״ד ז״ל דחאה לאותה סברא
מזו® ,8ואנו דחינוה מדברי הראשונים ז״ל.

[פה ,ע״ב] ולר׳ אליעזר בן יעקב דאטר
יש חלל מחייבי עשה הא לא טרגלא ליה.
קשיא לי ,לימא בעולת עצמו איכא בינייהו ,מאן

דאמר דאורייתא הא נמי דאורייתא ,מאן דאמר
מרגלא הא היא מרגלא ליה ,שאין הולד חלל וכן
היא אינה מתחללת ,כדפרישית בהבא על
יבמתו .80וי״ל דלא פשיטא לן דרב דאמר
מוציאה בגט •» .אלא קס״ד ואם נשא נשוי לגמרי
ויש לה כתובה ,מפני שסופה להיות בעולה

תחתיו ,כדאיתא התם,87

אלא אמר ר׳ אשי מחזיר ספק סוטחו
איכא בינייהו .לאו דוקא מחזיר ,שאם גרשה,
מאי האי דאמרן ולר׳ מתיא בן חרש דאמר
עשאה זונה הא לא מרגלא לי׳ ,88מרגלא לי׳
דכבר היא פסולה לכהונה .ואע״ג דבבת כהן
לא נפסלה מן התרומה אלא בבעילת זנות זו««,
מ״מ משכחת לה בבת ישראל ,דודאי מרגלא לי׳
אפילו לר׳ מתיא בן חרש .אלא מחזיר היינו
שמתחלה הרחיקה ועכשיו החזירה לביתו.*0
ובשכתב לה כתובה עסקינן ,שאלו לא כתב ,כיון
שאינה שותה אינה נוטלת כתובה .אי נמי,
שרצתה לשתות ולא רצה להשקותה" .ובדין
הוא דלוקמה במסקנא בספק סוטתו שגדשה ובת
ישראל היא ,אלא עדיפא טפי כדמוקי לה בסוטה
ודאי» .ופירש״י ז׳״ל » ,שאין הולד ממנה ממזר,
כדאמרינן 44הכל מורים בבא על הגדה ועל
הסוטה שאין הולד ממזר ,ואפילו מאן דלא בעי
חייבי לאוין דשאר ,דהא מפרש בהו קרא דתפסי
עיין ברשב״א וברימכ״א שהביאו דברי רבינו אלו ,ועיי״ש
שכתבו באופן אהר .ועיין מש״כ בערוך לנר בדברי

 28כחובות מ א.
 27לעיל לם א.
 26לעיל לח א.
 29וכ״כ הרשב״א והריטב״א והנמוק״י והמאירי .אבל
ברמב״ם מ״ב יבום הי״ז ,משמע דא״ע לכתוב כתובו;
כלל ,ועיי״ש בט״מ ובלח״ם .וכן הנין בב״ש סי׳ קסח

 38בנדפס;
דביגו .ועיין במ״ל סי״ח איסו״ב ד,״ב.
הא מרגלא ליה ,ובכי״א ב״ז חסר ,וכאן הוא לפי כי״בי

ס״ס סק״ז ,וכ״ב בביאור הגר״א שם ס״ק יא .וכ״כ
 30וכ״כ הרשב״א והריטב״א ונטוק״י
חיש״ש סי׳ ר.,
ומאירי .ועיי״ש שגם הביאו דברי הירושלמי דבסמוך.

 39בכי״א ובנדסס :זר .,ומש״כ רביגו דלא נפסלה מן
התרומה אלא משום בעילה זו ,והרי ככר אסורה סשום
ספק סוטה וכדאיתא ברמב״ם סי״ח איסו״ב ר,י״ב ועיי״ש

 32ככי״א וכנדסס נוסף כאן :אי .בכי״ב
 31פ״ט ה״ד.
 33עיין מש״כ בזה
ליחא ,וכ״ה בירושלמי שלפנינוי
בים של שלמה סרק זה סי׳ ד» ועיין בקרן אורד■ שהאריך
 34לעיל סד ב .ועיי״ש בדברי
בהסבר דברי דביגו.
 35בנדפס[ :וגם] אנו דחינוה
רבינו סה א ד״ד .מדקחני.
 37לעיל ם א.
 36לעיל נם ב.
מדברי ראשונים.

 40וכן כתב הרשב״א
«2״ aועיין .בריטב״א כאן.
והריטב״א והמאירי .וכן א״ל בדעת רש״י כדי ליישבו
מקושית התום׳ ד״ד .ולרבי מחיא ,ועיין בערוך לנר•
 41ועיין משד",ק בזד ,הרשב״א ,ועיין מש״כ בזה
 43ר״ד■
 42וכ״כ הרשב״א והריטב״א.
הריסב״א.
 44לעיל מט כ,
סוטר ,ודאי.
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קלט

קדושים יט ,יו

רש״י
ולומר לטובה נתכוונתי ,לפיכן נאמר בו ויראה מאלהיך המכיר מששבומיך .וכן כל מר המשור ללבו
של אדס העושהו ואין שאר הבריות מטרות בו ,נאמר בו ויראת מאלהין:

בנכבדים שבעה והם הדיין והנשיא שאט׳
אלהי׳ לא תקלל ונשיא בעמך לא תאור.
ואחר זה הזהיר באמללים שבעם והוא
החרש ומהם ילמדו כבנין אב כל שאר העם
כי מן הראש ועד הסוף הכל בכלל האזהרה.
וע״ד הפשט הזכיר קללה בחרש כי אע״פ
שלא ישמע ולא יקצף בקללתו ,הזהירה
התורה עליו .ואצל השומעים שיתביישו
ויחר להם מאד .ועוד כי מהיר מהווה
שאדם מקלל חרש ומכשיל עיור שלא יירא
מהם כי לא ידעו ולא יבינו ע״כ נאמר
"ויראת מאלזדך" ,שרואה הנסתרות .והוסיף
לאו אחר במושלים הנשיא והדיין בעבור
שדרך האנשים לקללם בחדרי משכבם
כאשר ירשיעק בדין והם במשפטם יעמידו
ארץ( .ור׳  !260מ״ז)
[ח] לא תקלל חרש .בהוה דבר הכתוב59
וטעמו ברי״ש כי משקל דגש הוא .כמו
צור ,גבן( .ישב״ם)

 fajלפני עור לא תתן מכשול .העור
בדבר ,60אזהרה למסית ,וכן לא יושיט כוס
יין לנזיר .61כל דבר המסור ללב 62נאמד בו
ויראת מאלהיך ,אני ה׳ חוקר לב( .63א׳ )268

[י] לפני עור לא חתן מכשול .והקשה ואיך

אמרינן בחולין 64שולח אדם ירך לנכרי עם
הגיד .ויש לומר דלא אמר חיוב לפני עור
אלא (היאך) היכא דנאמרה (ולא) ונשנית,
אבל היכא דנאמרה [ולא] נשנית אינו עובר
אם נותן .65ואומר ה״ר חיים ראינו חייב על
לפני עור אלא היכא דאינו יכול לקיים
הדבר עצמו ,וגם לא היה עושה אם לא על
ידי זה שנותנו דומיא דהני .66אבל [לא]
יושיט אדם יין לנזיר ואבר מן החי לבני
נח ,משום לפני עור ,ואוקימנא בע״ז 67כגון
דקאי בתרי עברי נהרא( .אמרי נועם! א׳ )2344

[יא] ויראת טאלחיך אני ה׳ זהו כלל גדול
שבתורה .על כל דבר המסור ללב נאמר
"ויראת מאלהיך" ,שמכיר מחשבותיך
לפיכך יהיו כל דבריך לשם שמים
וכשתשמח בביתך תשמח לשם שמים ומריב
אחר אל תתעבר כי מה לך ולצרה זו .וכן
אמר אל תדבר מדבר שאינו שלך כי בשלך
תזכה חוזה חובה הוא לאחר אשר יריב צמו
ואין חבין לאדם שלא בפניו וכן אמר
שלמה" 68מחזיק באזני כלב עובר מתעבר
על ריב לא לו"( ,ספר חסידים עג)
[יגן ויראת טאלחיך .וסמיך ליה לא תעשו
עול במשפט .לומר כי לא לאדם תשפוטו
כי אם לה׳( .פע״ר! א׳ >2344

 )59וכן בתו״כ ב׳ ודמב״ן וערש״י )60 .תו״כ )61 .פסחים כב,ב )62 .תו״כ )63 .ירמיה יז.
 )64צג,ב )65 .עי׳ סנהדרין נט,א :כל מצוה שנאמרה לבני נח ונשנית בסיני לזה ולזה נאמרה ,לבני
 )66בא׳!
נח ולא נשנית בסיני לישראל נאמרה ולא לבני נח ,ואני אין לנו אלא גיד הנשה כו׳.
דומיא דההיא דאל יושיט אדם וכו׳ )67 .ו ,א )68 .משלי כו ,יז.
ה■
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קנז

פירושי התורה לבעל התוספות

מכשל ויראת טאלהיך אני ןה;וה « :לא־תעשו עול
במשפט לא־תשא פני־דל ולא תהדר פני גדול
רש״י
<טו> לא תעשו עול במשפט .מלמד שהדיין המקלקל אח הדין קרוי עול ,שנאוי ומשוקץ ,חרס
פסוק טו

!א] לא תעשו עול במשפט .מזהיר על ג׳
הדיוטות דהם דיינים ולהכי אמר בלשון
רבים ,לא תשא פני דל מזהיר על יחיד
מומחה דהכי מוכח קרא התם דכתיב בצדק
״־תשפוט עמיתך( .א׳  !271המי  !40לד! מי׳ )62
!ב] לא תשא פני דל .אזהרה שלא תאמר
על דין עני ועשיר אזכהו לעני ויהיו לו
מזונותיו בריוח כי האיש העשיר כנגדו
חייב לזונו ,לכך כתי׳ לא תשא פני דל .לא
תהדר פני גדול ,אזהרה שלא תאמר עשיר
הוא ובן גדולים לא אביישנו ואחייבנו
תלמוד לומד לא תהדר פני גדול( .ב״מ )243

ןגן ולא תהדר פני .ס״ת ארי ,אפשר שהוא
גדול וגבור בחכמה כארי לא תהדרנו,
ויתגבר עליו כארי בענין זה.
בצדק תשפוט ,תשפט כתיב קרי ביה
תישפט ,לומר שאם דן חבירו לכף זכות
הוא נדון ג״ב לכף זכות< .ר־ש)

[ד] בצדק תשפוט עמיתך .הוי דן את
חברך לכף זכות ,וכן אמרו רבותי׳ אל תדק
את חברך עד שתגיע למקומו< .ב״מ >243
[ה] בצדק תשפוט עמיתך .שלא יהא אחד
יושב ואחד עומד ,אחד אומר כל צרכו
 )69דברים יט ,ין.
 )70שבועות ל,ב.
אחד.
בקול רם ובקול
!.י*) משלי יא ,ג.

)71

ואחד אומר בקוצר דבריו ,שנ׳ 69ועמדו שני
אנשים ,ובגמרא משמע דבבעלי דינין
הכתוב מדבר ,ומ״מ בפרק [שבועת]
העדות 70משמע אם אחד צורבא מרבנן הוא
שרי לומר לו שב אע״פ דחבירו עומד
דכבוד תורה עדיף .ד״א בצדק תשפוט
עמיתך .אם בא עליך מדת הדין ,הרי זה
מצות עשה להצדיק עליו הדין ,וזהו עמיתך
הב״ה ,ולברך ברוך דיין האמת ,ובאותה
שעה הב״ה מתפאר’ 7על מלאכי השרת,
ולכך נהגו לומר בקול רם ואתה צדיק על
כל הבא עלינו( .מ״ז! ב׳״ט )243

[ו] בצדק תשפוט עמיתך .וסמיך ליה לא
תלך רכיל אזהרה לדיין שלא יהא רך לזה
וקשה לזה ושלא יאמר אני מזכה וחבריי
מחייבין ועל זה נאמר*" *7הולך רכיל מגלה
סוד" ,למה נקט לשון הליכה לפי שהנחש
היה רכיל ונתקצצו רגליו ,ומתרגם לא
תיכול קורצו "ירעם מן שמים" מתרגם
מכלי מן שמיא ,כלומר שמוציא קול ברב׳
של צנעה שאמר בקריצות עין( .רי״ם!
ור׳ )260
! pבצדק תשפוט עמיתך .וסמיך ליה לא
תלך רכיל .אזהרה לדיין שלא יהא רך לזה
[וקשה לזה] .לא תלך רכיל תרגו׳ לא תיכול
קורצין דמלכא כלוט׳ לא תשחט אותו
בב״מ! עליהם עם מלאכי השרת ,ולכך נהגו לומר
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קדושים יט ,יד

קלז

אתך עד־בקר :ד לא־תקלל חלש ולפני עור לא חתן
רש״י
פעולמו משיעלה עמוד השמר ,לפיכך זמן גבוי שכרו כל היום ,לפי שנמנה מורה זמן לבעל הביש

עוגה לבקש מעומ( :יד) לא תקל? חרש .אין לי אלא חרש ,מנין לרבוח כל אדם ,מלמוד לומר
(שמוח כב כז) בעמך לא מאר ,אם כן למה נאמר חרש ,מה חרש מיוחד שהוא בחיים אף כל שהוא

כלים שכר בהמה שכר קרקעות מנין .ת״ל
פעולת שכיר פעולת כל דבר במשמע .ויש
לפסוק מכאן פסק גדול דהשוכר בית
מחבירו ומשהה שכרו עובר בבל תלין
ותלמוד שלנו אינו מזכיר קרקעות( .לו׳  31ז
ה״ז! הט׳

;40

א׳

)270

[חן לא תלין פעולת שהיר .וסמיך ליה לא
תקלל .לוט׳ שאין לך לקלל אם לא יתן לך
שכרך אלא תתבענו לב״ד ,וגם לבעל הבית
אין לקלל שכירו .לא תלין פעולת שכיר
פעולת כל דבר במשמע מכאן נדר׳ בת״כ
אין לי אלא שכר אדם ,שכר בהמה שכר
כלים שכר קרקעות מנין ת״ל פעולת שכיר
כל דבר במשמע .מכאן פסק הגן השוכר
בית מחבירו ומשהא שכרו עובר בבל תלין,
ותלמוד שלנו אינו מונה קרקעות( .א׳ ;2344
הט׳ )40
[ט] לא תלין פעולת .ואם כובש שכרך לא
תקללנו שנא׳ לא תקלל חרש ,ואם לא נתן
לו שכרו וגרם שזה מקללו עובר משום
ולפני עור לא תתן מכשול וגו׳ .וסמיך ליה
לא תעשו עול במשפט .לעוור כי השחר
יעוור( .לו׳ )108
פסוק יד

ןא] לא תקלל חרש .פרש״י משמע לרבות
כל אדם ת״ל בעמך לא תאור .ר״ל כי היה
)47

שמות כב ,כז.

)48

חולה צא,א.

)49

יכול לכתוב בפר׳ ואלה המשפטים47
אלהים לא תקלל ונשיא ולמה אמ׳ בעמך
לא תאור אלא להאי דרשא .עו׳ פי׳ מה
חרש מיוחד שהוא בחיים ופי׳ ר״ל דאי לאו
ייתורא דחרש הייתי אוט׳ כי בעמך לא
תאור בין זד בין מת .לפני עור לא""תתן
מכשול .פי׳ רש״י לפט הסומא בדבר עבירה
וכו׳ .אין ספק כי לפט עור לא תתן מכשול
הוא כפשוטו ,אבל רצה לכלול בו האי
דרשא .ונראה לי דאין לוקי׳ על זה ואין
ספק כי הוא דמי יוכיח מחשבתו והלא
נאמר בו ויראת מאלהיך המכיר מחשבתיך
(וט׳ )54

[כ] לא תקלל חרש .זו אזהרה שאסור
לגנוב דעת הבריות ואפילו דעתו^ל גוי,
אך היכא דאיהו אטעיה נפשיה שרי,
ובגמרא 48אמר דווקא בדבר שהיה לו לידע
למוטעה וטעי אנפשיה ,או שהיה לו לשאול
ולא שאל ,וכן פר״ץ בפרק גיד הנשה 48כל
מכשולים שבתורה מלא חוץ מזה לפי שאין
מכשול ממש ,אלא שלא תדבר דבר
שחבירך נכשלים בו בעניין שנ׳ 49הנני נותן
אל העם [הזה] מכשולים( ,מ״ז; ב״ט )243
[ג! לא תקלל חרש .הוא הדין לכל ישראל
שעושה מעשה עמך ,כדנפקא לן בבנין אב
מחרש ונשיא ודין ,דכתיב 47אלהים לא
תקלל ונשיא בעמך לא תאר 50ומיהו דבר

ירמיה ו כא.

)50

ראה ספרא.
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ן

קלח

פירושי התורה לבעלי התוספות
רש״י

בחיים ,יצא המח שאינו בחיים :ולפני עור לא תתן מכשל .לסני הסומא בדבר לא מחן עצה

שאינה הוגנה לו ,אל מאמר מנור שדך וקח לן חמור ,ואחה עוקף עליו ונוטלה הימנו :ויראת
טאלהיך .לסי שהדבר הזה אינו מסור לבריוח לידע אם דעהו של זה לטובה או לרעה ,ויכול להשמט

הכתוב בהוה‘ 5שאלו דרכם לקלל חרש,
מתוך שאינו שומעו ואינו ירא שיחזר לו
קללתו ,נשיא ודין ,מתוך שמיסרין ומוכיחין
אותם שונאים אותם .וחרש קורא כל אותו
שאינו שומע ואינו מכין לו ,כדמתרגם
דלא שמע .ולפני עור .מי שהוא
עור בדבר ואפילו מזיר ,אבל אינו יכול
לעשות אלא על ידי זה ,כגון מושיט כוס
יין לנזיר ואבר מן החי לבני נח ,בקאי בתרי
עברי נהרא .52ויראת מאלהיך אני ה׳.
שאעפ״י שזה אינו שומעך וזה עד בדבר זה
ניחא ליה ,ויראת מאלהיך ממי (שיודע)
שרואה ושומע ויודע הכל( .ריכ״ש)

את ישראל בתועבותם .עור אלו הם ישראל,
שנאמרי" 5מי עור כי אם עבדי"( .ר״ש)
[ו] לא תקלל חרש .ופסק הוא הדין לכל
בני ישראל שנ׳ בעמך .לא תאור .ומה
תלמוד לומר חרש ללמד דווקא חרש שיהא
בחיים לוקה אפי׳ כשאינו שומע ואינו
מדבר כמת אבל הא מת בעלמא אם מקללו
אינו לוקה ,דהחמירה התורה בכבוד הבריות
חיים יותר מבריות מתים כדפי׳ לעיל דכבוד
חיים דוחה לא תעשה אפי׳ במקום עשה
וככוד דמתים אינו דוחה לא תעשה אלא
בשם ואל תעשה ומכל מקום.

פסק אין איסור לקלל חבירו אלא אדם
כשר מדכתי׳ "בעמך" בעושה מעשה עמך
אבל אדם רשע חובה לקללו כדאמרי׳ כל
המזכיר רשע ,ואינו מקללו עובר בעשה שנ׳
"ושם רשעים ירקב" ,ואומר "אין שלום
אמר לה׳^בשןעים" ,וכן מצינו בדוד וירמיה
שקללו שונאיהם בחייהם.

[ד] לא תקלל חרש .פי׳ רש״י אין לי אלא
חרש מניין לרבות כל אדם ת״ל 53בעמך,
א״כ מה ת״ל חרש מה חרש בחיים אף כל
בחיים יצא המת .ותימ׳ היכי יליף מבעמך
והא האי בעמך קאי על נשיא זה ,ועוד הא
דרשינן מיניה 54בעושה מעשה עמך ,וי״ל
דדרשינן פרק הנחנקין 55באמיללים שבעמך
הכתוב מדבר דמסתמא מרישיה הוה ידעינן
והתם יליף לה מביני דנשיא וחרש
ודיין( .המ׳  ;40מי׳  162ירו׳ )65

לפני עור לא תתן מכשול ,אזהרה למאכיל
חבירו דבר שאסור לו ושלא לסיע ידי
עוברי עבירה אך מכל מקום מותר לשאול 0
בשלומם משום דרכי שלום( .ב״ם )243

[ה] לא תקלל חרש .רמז על שונאי ישראל
שאין להם לחרף ולגדף לישראל שנקראו
חרש שנאמר" 56ואני כחרש לא אשמע".
ולפני עור לא תתן מכשול .שלא יכשילו

!ז) לא תקלל חרש .פרש״י אין לי אלא
חרש מנין לרבות כל אדם ת״ל בעמך לא
תאור וכו׳ .בת״כ .כת׳ הרמב״ן אבל
בגמ׳ 58אינו כן אלא הזהיר הכתוב
המדרש *

 )54ב״מ מח,ב; מכות ה,ב ועוד.
 )53שמות כב ,כז.
 )52ראה ע״ו ו,א.
 )51ע׳ רשב״ם.
 )57ישעיה מב ,יט.
 )55לפנינו הוא בפרק ארבע מיתות ,סנהדרין סו,א )56 .תהלים לח ,יד.
 )58סנהדדיז סו.א,
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,משנה כסף שם המכשיל את העור כר .וכתב הראב״ד כגון המכה את בנו הגדול וס
מדן ויש לתמוה שפירש דבר זה יותר מכל הדברים הנז׳ כאן ואפשר טעמו לומר אף על
פי שבגמ׳ לא נזכר אלא המכה את בנו הגדר יפה כיוון רבינו לכתוב המכשיל את העור
ללמדנו(?־מכ־ה בנו גדול לאוידוקא וזהו שכתב הראב״ד כגון כר עכ״ל .ודברים אלו נראין
וראוין למי שאמר^דבלשוךמכשיל עור נכללו כמה דברים ופירשן רבינו בספר המצות

מצוה רצ״ט הזהר מהכשיל קצתינו והוא כי ישאלך אדם עצה בדבר נפתה בו ובאה ההזהרה
מלרמותו ומהכשילו אבל תישירהו כר והוא לפני עור ולאו זה כולל גם זה מי שיעבור
על העבירה או יסבב אותה כי הוא יביא לאיש ההוא לעון ובעזרתו הכשילו וחזר ויפתהו
ויעזרהו להשלים עברתו או יכין לו סיבת העבירה ומאלו הפנים אמרו במלוה ולוה ברבית
ששניהם יחד עוברים משום ולפני כר כי כ״א משניהם עזר את חבירו והכין לו להשלים
העבירה ורבים מזה המין אמרו שעובר משום ולפני עור ופשטי׳ דקרא כמו שזכרנו ודברים
אלו כתבן רבינו בהלכות רוצח יע״ש.

r

הרי שהמכשיל העור נאמר בו דברים הרבה ולפי דברי רבינו שכתב שיפה כיוון לכתוב
המכשיל עור ללמדנו שמכה בנו לאו דוקא אם כן המשיא עצה לחבירו כדי לרמותו
ולהכשילו הוי בר נידו^ו׳לי נראה דמ״ש הראב״ד כגון המכה בנו הגדול ר״ל דלפני עור
לא תתן מכשול נכללו דברים כגון המשיא עצה שאינה הוגנת לו או שחיזק ידי עוברי
עבירה או מסבב להביא לאיש א׳ לעון או יכין לו סיבת העביר׳ כגון המושיט כוס לנזיר,
לזה כתב הראב״ד דהמכשיל עור שחייב נידוי היינו במין הדומה למכה את בנו שמביאו
בודאי לעון .ברם המשיא עצה שאינה הוגנת לו כיון דלא נפיק דבר עבירה מידו אינו בכלל
הכ״ד דברים שב״ד מנדין אותו ומעון זה הקדוש ברוך הוא הוא יפרע ממנו שנאמר ויראת
מאלהיך ועיקר קרא בהכי מיירי כדפי׳ בספר המצות וכדכתיבנא.

\

הגם הלום ראיתי מ״ש הרק פר״ח ה׳ ת״ת וז״ל המכשיל כו׳ פי׳ לפירושו דמדברי הרב
משמע דהיכא דקא עבר אלפני עור כגון מושיט כוס יין לנזיר ואמ״ה לבני נח דקא עבר
אלפני עור לא תתן מכשול כדאיתא בפרק קמא דע״ז דמנדין אותו על זה השיג הראב״ד
דהא ודאי ליתא ראם כן אכולהו לאוין נמי מנדין אלא ודאי דדוקא מכה בנו הגדול ודכוותיה
כגון דאיכא היתר בדבר דומיא דמכה בנו הגדול ואף על פי כן איכא למיחש לתקלה בה״ג
דוקא מנדין ויפה השיג ודלא כהרב בעל כ״מ ודוק.
ואנכי הצעיר לא ידעתי מאי קשיא ליה לרב דהא רבינו כתב דהמזלזל בד״ס וכל שכן
בדברי תורה מנדין ואם כן המסבב לאדם לעשות עון מצוה לנדותו כיון שעבר אלפני עור
וכמו שאמרו בגמ׳ מנודה לתלמיד אינו מנודה לרב והנ״מ לכבודו אבל לכבוד שמים אין
חכמה ואין עצה ואין תבונה לנגד ה׳ והתם נמי ב״ד חייבים לנדות\אם תאמר דאין חיוב
לב״ד לנדות על זה היכי מייתי ומונה רבינו דהמכשיל את העור מנדין והיינו הא דאמתא
דר׳ דשמתיה לההוא משום דהיה מכה בנו גדול דילמא ב״ד אין חייבים לנדות על זה ואנן
כ״ד דברים מנדין עליהם מנינן אלא נראה כל דבר דראוי לנדות משום כבוד שמים ב״ד
חייבים ואפי׳ תלמיד מנדה ומנודה לרב וההיא דרבינא דפ׳ הדר יוכיח על זה דחזא לההוא
גברא דקא אסר לחמריה בצינת׳ בשבתא א״ל ליהוי ההוא גברא בשמתא הרי דראוי לנדות
לכבוד שמים ומאי אולמיה דיחיד מב״ד.

וקשיא לי אי רבינו כיון המכשיל עור היינו במכה בנו גדול אמאי מנה ואמר המביא לרבים
לידי אכילת קדשים כנר׳ דהמביא ליחיד לידי כך לא מחייב נידוי ומאי שנא ממכה בנו
הגדול שמביאו לידי חיוב נידוי וי״ל התם לא בריא לן שיבואו ללמוד הימנו ובהצטרפו׳
דילמא יבואו לחטוא משום הכי מנדין אבל גבי מכה בנו הגדול דבריא וקרוב לודאי שיבא
לחטוא ויפגע בכבוד אביו משו׳ הא לחוד מנדין אף על גב דאיהו יחיזלחוזרני למאי
דאמרן דבכל מידי דאיסור דהתרה בו ולא קבל מנדין אותו אפילו תלמיד חכם וכמעש׳
דרבינא דלעיל והוא שרואה הדבר בשעת מעשה ברם כח ב״ד יפה דמנדין אותו אפילו לא
ראו המעשה ולא שמעו הם באזנם אם הגידו להם על הדבר שמנדין על פי השמוע׳ שיעידו

\

ץר׳'
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עדים בדבר .ואם כן האי מילתא דמכה בנו אין לנדות אפי׳ ב״ד אלא בעת מעשה דהיכי
יכלי לנדותו אם על מה שעשה כבר שהכה בנו גדול דילמא מהיום והלאה לא יריבו פעם
ץ אחרת דבשעת מעשה ניחא לנדותו כיון שיש חשש בדבר דילמא יבא בנו לחטוא ,ואם כבר
הכהו מה שהיה היה אם חטא בנו כבר חטא ואם לא חטא אין חייב נידוי דכל חיוב הנידוי
הוא משום ולפני עור הא לא היה כאן בהכאה זו חטא ועון שהבן זה סבל מכות אלו וא״כ
מוכרח לומר דנידוי זה שייך היכא דאירע דראו ב״ד המעשה א״כ בכל איסורי התורה
הרואהו מתרה בו ואם לא קבל חייב לנדותו ושוים כל איסורי התורה בהא או בכל מידי
דהוי בכלל מכשיל עור כגון מושיט אבר מן החי לבן נח וכוס של יין לנזיר אף על גב
דהוי בכלל עור אינו מן הדין שיהא חייב נידוי דבירו של נזיר לשתותו או לא וכן בן נח
באבר מן החי ברם המכה בנו אגב צער הכאה יצריה אלבשיה ולא שב אחור מלחטוא
והותר לו בההיא שעתא כיבוד אב ואם .ובאמת בריא לן שחוטא ונוגע בכבוד אביו.
ולפי זה מ״ש הראב״ד כגון המכה בנו מנדין דבריא לן שבן זה חוטא ברם המושיט כוס
לנזיר כיון דבנתינתו לבד אין שם חטא כיון שבשעה שהשיט לא נגמר העון וכן באבר מן
החי לבן נח ועיקר קרא בהכי משתעי לדעתו וכמו שבפירוש שם במ״ק אין הכתוב מדבר
אלא במכה בנו גדול ורצון הגמ׳ עיקר קרא להכי הוא דאתא ואם כן אין לנדות אלא במכה
בנו לא בדברים הנכללים בדבר זה ואי אמרי׳ דהגהה זו פרושי קא מפרש דברי הרמב״ם
ניחא טפי שגם הרמב״ם הכי ס״ל והראב״ד פרושי קא מפרש פי׳ המכשיל עור כו׳ ורבינו
שלא פירש באיזה מין מכשיל עור מיירי דסמך אמה שכתב בה׳ ממרים פ״ו דין ט׳ והמכה
בנו מנדין אותו שהרי עובר אלאו דלפני עור לא תתן מכשול וטעמ׳ דמלתא דדוקא גבי
מכה בנו גדול מנדין אותו משום צערא דהכאה בריא שחוטא גבי אביו ופוגע בכבודו והוי
ליה שאביו הכריחו לפגוע ברם המושיט כוס לנזיר ואבר מן החי לא נגמר העון עד שישתה
ויאכל ומי הכריחו לזה שישתה ויאכל וגבי מלוה ועדים דעברי אלפני עור התם נמי לאו
בר נידוי דאין החטא נגמר עד שיתן הלוה הרבית ועדיין לא נתן רבית אם כן אינו מן הדין
לנדותם אמנם מכה בנו בריא חוטא באביו אגב ביעתותא דמכה.
יצחק ירנןו!מכשיל את העור .וכתב הר״א כגון המכה בנו גדול ע״כ וכתב מרן ויש לתמוה
דלמה פירש דבר זה יותר מכל הדברים המוזכרים כאן ואפשר דרצונו לומר אף שבש״ס
לא נזכר אלא מכה בנו גדול יפה כיון רבינו לכתוב מכשיל את העור ללמדנו דמכה בנו
גדול לאו דוקא וזהו שכתב הר״א כגון המכה בנו גדול.

והנה דבריו אלה דוחק ולענ״ד נראה כוונת הראב״ד והן קדם אבאר דעתי במאי דנסתפק
הרב יד מלאכי סימן שס״ז היכא דנתן מכשול לפני אדם ולא נכשל מי נימא כיון דנתן
המכשול אף דלא נכשל עבר אלפני עור או דילמא כיון דלא נכשל לא עבר אף שכיון
להכשילו ואיהו לדידיה החליט המאמר דעבר מההיא דואלו מגלחין דף י״ז ע״א דאמתא
דרבי חזיא לההוא גברא דמחי בנו גדול שמתיה דקא עבר אלפני עור דתניא וכו׳ ופי׳ רש״י
דכיון דגדול הוא שמא מבעט באביו ונמצא מכשילו הרי דמיד דמכה לבנו עובר אף שאפשר
שלא יבעט ושוב נרגש מש״ס קידושין דף ל״ב דאיתא שם רב הונא קרע שיראי באנפי
בריה וכו׳ ודילמא רתח וקא עבר אלפני עור ומשני דמחיל ליה ומלישנא דילמא רתח וכו׳
משמע רכל (עיור) [היכא] דלא רתח לא עבר היפך ההיא במו״ק ונדחק בישובו והעלה
כמו שהבין בההיא דמו״ק.

וכשאני לעצמי לא כן אדמה ואדרבה נהפוך רכל עוד דלא נכשל אף שכיון המכשיל
להכשילו אינו עובר וכפשטא דש״ס דקידושין דקאמר ודילמא רתח וקעבר אלפני עור
דמשמע בהדיא דדוקא כשרתח עובר המכשיל שהוא אביו ואי לא לא דמעולם לא מצינו
עונש בישראל על המחשבה כידוע ומ״ש באלו מגלחין אין ראיה משם כלל וה״ק התם
אמתיה דרבי חזיה לההוא גברא דמחי בנו גדול שמתיה דקא עבר אלפני עור דתניא ולפני
עור זה המכה וכו׳ והיינו טעמא [שמא] מבעט באביו ונמצא מכשילו ופירוש דברייתא הוי
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דהמכה בנו גדול עובר היכא דמבעט וקמ״ל ברייתא; דאף דהאב מכוין להוכיחו _וליסרו
ולהדריכו בדרך ישר אפ״ה כיון שהוא גדול ומתוך כך יבא לבעט איכא איסורא דלפני עור
ולעולם היכא דמבעט ואמתיה דרבי דשמתיה מיד אף דלא חזא דביעט משום דהכה לבנו
ולא חשש שמא יבעט ודעתו אף שיבעט ואף [דאפשר] דלא יבעט ואז אינו עובר מ״מ
כיון דלא חשש לשמא יבעט ראוי לשמתא ואיהו עבד הכי להכותו אף דיבעט והרי זה
דומה למי שנתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה דצריך כפרה וסליחה והרי זה
כיון ג״כ (למכשיל) [להכשיל] אף שלא נכשל ראוי לשמתו וצריך סליחה וכפרה ומ״מ
הלאו אינו עובר אם לא נעשה האיסור דהיינו שנכשל חבירו במה שנתן המכשול לפניו.

ומה שהביא ראיה מהרב זקן אהרן וסיים עליו הרי תנא דמסייע לי דלא שייך איסור דולפני
עור אלא קודם שחטא וכו׳ לא הבנתיו דודאי הכי הוא ראם חטא כבר ליכא לפני עצמו
ואנו עסוקים היכא דלא נכשל והוא ענין אחר ומה שסייע לעצמו מדברי מהר״א ששון סי׳
קס״ב מדין רבית דעובר מיד בשעת ההלואה אף שאפשר לא יתן וכו׳ יעו״ש הא קא יהיב
טעמא דגלי קרא דכתיב את כספך לא תתן לו בנשך וכו׳ וא״כ איך יליף מהתם ועוד אפשר
דכוונתו דלעולם אם לא לקח ריבית אינו עובר אלא כשלקח משעת ההלואה הוא עובר
וכעת אין הספר בידי לראות דבריך ואיך שיהיה דעתי בל עימו אלא רכל דלא נכשל אינו
עובר המכשיל אלפני עור אבל הא מיהא בר שמתא הוא ונראה רזו היא דעת הר״א בהשגה
שכתב כגון המכה בנו גדול כלומר דהאי שמתא לאו במכשיל את העור דהיינו שעבר
אלפני עור אלא אף באינו מכשילו אלא עשה מעשה שאפשר שיוכשל העור כגון מכה בנו
גדול בר שמתא הוא וכעובדא דאמתה דרב ורבינו אפשר רזו היא כוונתו ג״כ אלא שאין
לשונו מבורר ויגיד עליו ריעו מ״ש פ״ו מהל׳ ממרים ה״ט שכתב והמכה בנו גדול מנדין
אותו שהרי הוא עובר אלפני עור לא תתן מכשול ומשו״ה הר״א ז״ל כתב לשונו כמו
פירוש לדברי רבינו.
.כתר המלך המכשיל את העור וכו׳ .וכתב הראב״ד ז״ל .א״א כגון המכה את בנו הגדול.
וכתב הכ״מ ויש לתמוה על הראב״ד ז״ל שמפרש דבר זה יותר מכל הדברים המוזכרים
כאן ואפשר שטעמו לומר אף על פי שבגמ׳ דידן לא נזכר אלא המכה את בנו הגדול מ״מ
יפה כוון רבינו לכתוב המכשיל את העור דמכה בנו לאו דוקא עכ״ל וזהו דוחק בידינו:

ונ״ל לענ״ד לומר פשוט דרכינו כתב המכשיל את העור הו״א כגון דהכשילו בדבר אסור
כגון הושיט כוס יין לנזיר או שאר איסורים והוא אכל ונכשל באיסור ע״ז מנדין אותו אבל
באופן אחר לא נדע וע״ז כתב הראב״ד כגון המכה את בנו הגדול דעוד לא נכשל בנו
בשום דבר דהא אי לא הרים יד נגד אביו לא הכשיל בשום איסור ואעפ״כ אם הוא הכה
אותו כיון דיוכל להיות רבנו לא יעמוד בדבר ויכשל בדבר איסור מ״מ אמרינן בזה במס׳
מו״ק דמנדין אותו ומפרש הוא דברי רבינו בזה:
ועוד נ״ל לומר דהכא הוה ספק כלל אם יעבור בנו על איסור לפי מאי דאמרינן במס׳
קידושין דף ל״ב ברבה בר רב הונא [דרב הונא] קרע שיראי באפיה בריה אמר אחזי אי
קא רתח ודלמא קא רתח וקעבר על לפני עור וכו׳ דמחיל ליה ליקריה וכתבו התוס׳ וצריך
לומר שהודיעהו קודם לכן שלא יהא כמו נתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה
וכו׳ וא״כ אי חזינן דמכה בנו גדול אולי מחל אביו על כבודו ולא יעבור מ״מ כיון דלא
הודיע לבנו היה בנו באיסור כדברי התוס׳ וזהו שאמר שאף שהכשילו בדבר שאינו איסור
לבנו ורק מה ששגג ולא ידע מהמחילה מ״מ מנדין אותו ועיין מה שנבאר לקמן אי גם
בבזיון נמי אמרינן דאב יכול למחול על כבודו:
והנה הפרי חדש כתב לפרש דכונת רבינו הראב״ד ז״ל דאין לפרש המכשיל את העור הוא
היכא דעבר על ל״ת דלפני עור כגון מושיט כוס יין לנזיר .ע״ז השיגו דהא ודאי ליתא
דא״כ אכולהו לאוין מנדין אותו אלא ודאי דקאי דוקא מכה בנו הגדול ודכוותיה דאיכא
היתר בדבר ואעפ״ב איכא למיחש לתקלה כה״ג דוקא מנדין אותו עכ״ל .ודבריו לענ״ד
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אינם מוכרחין דהא הלאו דלפני עור לא הוי לאו גמור למלקות ורק הוי כלאו שבכללות
דליתא גביה מלקות וקיי״ל דהני איסורים דלית בהם מלקות והמה מד״ת או מד״ס יש
פעם דמכין אותו מכת מרדות ויש פעם דמנדין אותו .וכבר כתב הר״ן ז״ל במס׳ פסחים
דף נ״ה והאריך בזה הפר״ח גופיה באו״ח סי׳ תצ״ו דהכל כפי שעשו חז״ל דפעם יש
דמכין אותו מכת מרדות ופעם מנדין אותו והכא אמרו חכמים דמנדין בכל לפני עור כיון
דליתא מלקות גביה כמבואר ודוק:

,עבודת המלך) יו) המכשיל את העור .ובהשגה א״א כגון המכה את בנו הגדול ועי׳ כ״מ
מ״ש ?תמוה על הראב״ד ואין הדברים מבוארים ,והנה עי׳ לרבנו בפ״ו מהל׳ ממרים ה״ט

והמכה בנו גדול מנדין אותו שהרי הוא עובר על ולפני עור לא תתן מכשול ומלשון הזה
נראה דס״ל לרבנו דעובדא דאמתא דרבי במו״ק י״ז לאו דין פרטי הוא במכה בנו גדול,
דמנדין אותו אלא בכל מי שעובר על לאו דלפני עור ,שהרי כתב דלכן מנדין שהרי הוא
עובר וכו׳ ולפי״ז ה״ה במושיט כוס יין לנזיר ובמלוה ולוה ברבית וכדומה מנדין ואפילו
אם נימא דעל עיקר הלא תעשה בפשטה אין מנדין משום רעלה קאי קרא דארור משגה
עור (ועי׳ לרבנו בספר המצוות ל״ת רצ״ט דפשטה דקרא בנותן עצה שאינה הוגנת ולא
על מכשול עור בפשוטו וכבר האריכו בזה המחברים הרבה מאד עי׳ כנסת הגדולה ומל״מ
בפ״ד מהל׳ מלוה) אבל על המכשיל בעבירה מנדין ,והראב״ד פליג עלה וס״ל דדוקא בנו
הגדול אבל לא בשאר מכשולי עבירה ,ואית דמפרשי כוונת הראב״ד ז״ל דמלשון רבנו
במ״ש המכשיל את העור ,ולא כתב לשנא דקרא הנותן מכשול דר״ל דוקא היכא שמכשילו
כבר אבל אם נתן מכשול ולא נכשל בו אינו עובר ורבותינו האחרונים עמדו להסתפק בזה
וס״ל להראב״ד דאפילו הכי עובר ומנדין וכדמשמע מעובדא דאמתא דבי רבי אף שלא
מצינו שבעט הבן באביו ופגע בכבודו מ״מ נידוהו וחשו לנידויה ,וצ״ע על הראב״ד מסוגיא
דקדושין ל״ב ודלמא רתח וקא עבר על לפני עור ,הרי דדוקא אם כבר פגע בכבוד האב
אז עובר ואפשר לומר דהראב״ד מפרש ודלמא רתח ,וא״כ עבר תיכף על לפני עור כיון
שיכול לבא לידי בזיון או דס״ל דנדוי אינו תלוי כלל בעבירת לאו דלפני עור אלא כיון
שיכול לבא לידי כך ויש להאריך עוד בזה.

וכתב הב״י בסי׳ של״ד וז״ל וכתיב בקונדריסין דלא אקרי גדול להאי ענינא אלא עד כ״ב
שנין או עד כ״ד שנין כדאמרינן בפ״ק דקידושין (ל) ידך על צוארי בריך משיתסר ועד
כ״ב שנין ואמרי לה מי״ח ועד כ״ד ,וכן העתיק להלכה בסי׳ ר״מ ס״כ ועי׳ בים של שלמה
בפ״ק דקדושין שאין לנדות עד שיעבור כ״ד אבל מ״מ אסור מכ״ב שנים עי״ש אבל
הריטב״א ז״ל כתב בסוגיא דמו״ק וז״ל ונראין הדברים דלא גדול גדול ממש אלא הכל
לפי טבעו שיש לחוש שיתריס כנגדו בדבור או במעשה כי אפילו לא יהא בר מצוה אינו
ראוי להביאו לידי מכה או מקלל אביו וכו׳ ומשום דאורחא דמלתא דגדול שכיח כי הא
נקט גדול עכ״ל ולא הביאוהו רבותינו כלל והוא פלא ,אבל צ״ע בכל זה ועי׳ כתובות נ׳
וצ״ב.

חולין

:1

רבי פנחס בן יאיר הגיע לסעוד לביתו של רבי ...כי אתא איתרמי על בההוא פיתחא דהוו

קיימין ביה כודנייתא חוורתא ,אמר מלאך המות בביתו של זה ואני אסעוד אצלו ,שמע
רבי נפק לאפיה ,אמר ליה מזבנינא להו ,אמר ליה ולפני עור לא תתן מכשול ,מפקרנא
לחו  -מפשת היזקא ,עקרנא להו  -איכא צער בעלי חיים ,קטילנא להו  -איכא בל תשחית,
הוה קא מבתש ביה טובא ,גבה טורא בינייהו.
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נה] כל השונא אחד מישראל בלבו עובר בלא תעשה שנאמר לא תשנא את אחיך בלבבך.
ואין לוקין על לאו זה לפי שאין בו מעשה ,ולא הזהירה תורה אלא על שנאה שבלב ,אבל
המכה את חבירו והמחרפו אע״פ שאינו רשאי אינו עובר משום לא תשנא .הנה מצאנו
בהרבה מקומות התירו לעבור על איסור בשביל שלא יבואו לידי שנאה .וכן בסוף פרק הבא על יבמתו
[דף מ״ה ע״ב] מותר לאדם לשנות מפני דרכי שלום וכו׳ עיי״ש .מיהו י״ל דשאני התם דזה לא נחשב
לדבר שקר כלל כשאומר מפני השלום ונמצא אינו עובר כלל על דובר שקר .ובהחולץ [דף מ״ד ע״א]
תניא וקראו לו זקני עירו וכו׳ ודברו אליו מלמד שמשיאין לו עצה הוגנת לו שאם היה הוא ילד והיא
זקנה וכו׳ אומרים לו וכו׳ כלך אצל שכמותך ואל תשים קטטה בביתך וכו׳ עיי״ש .מבואר ג״כ דאע״ג
דאסקינן בפ״ב דיבמות [דף כ״א ע״א] דחליצה במקום יבום לאו מצוה היא .ובהמגרש [דף פ״ג ע״א]
בפלוגתא דרבי אליעזר וחכמים במגרש חוץ מפלוני פריך התם רבי טרפון הרי שהלכה ונשאת לאחיו
וכו׳ אין זה עוקר וכו׳ עוקר ס״ד אלא אין זה מתנה לעקור דבר מן התורה ופריך על זה מתנה לא סגי
דלא מנסבא וכו׳ .משמע הא אי מתנה בפירוש שתנשא לאחיו של פלוני ולא לפלוני הוי מתנה לעקור
דבר מן התורה ,ואע״ג דאפשר בחליצה מ״מ הוי עוקר דבר מן התורה כשעוקר שלא לייבם [ואם כי
דבר זה פשוט .הבאתי ראיות לזה לפי שראיתי להרדב״ז ז״ל בדפוס חדש חלק א׳ סי׳ נ״ו נשאל בנשבע
שלא להתייבם אם חלה .והשיב דחלה .דלא אמרינן אין שבועה חלה לבטל מצוה אלא כגון סוכה לולב
ודומיהן שאין להם תקנה בקיומם בדרך אחר .לאפוקי האי אף למ״ד מצות יבום קודמת אפשר נמי
בחליצה ואינו נשבע לעקור דבר מן התורה ע״כ דבריו יעיין שם ובסימני [קי״ד וש״ס] .וצ״ע בעיני
מהנך סוגיות דהמגרש ופרק ב׳ דיבמות שהבאתי .שנתבאר דמקרי מתנה לעקור דבר מן התורה
כשמתנה שלא להתייבם .ואף לענין עשה דוחה לא תעשה לא מקרי אפשר בחליצה וכנתבאר] ואפי׳
הכי חזינן דמשיאין לו עצה לחלוץ ולא לייבם לבטל מצות יבום משום חשש קטטה ושנאה ,הרי כמה
גדול כהו של שלום ומניעת השנאה והקטטה מבני ישראל:
וראיתי בתרומת הדשן [סימן רס״ג] הורה על מי שיש לו בנים ,ורוצה לישא אשה בת בנים משום
ולערב אל תנה ידך ,וחושש לקטטה שיהיה שנאה בינה ובין הבנים .דרשאי לישא אשה שאינה בת
בנים מהך דהחולץ הנ״ל דמבטלין מצות יבמין בשביל קטטה ע״ב דבריו ,ובעל חלקת מחוקק באה״ע
[סי׳ א] השיב עליו די״ל דההיא ברייתא אתיא כאבא שאול דאמר מצות חליצה קודמת למצות יבום
ונמצא אינו עובר כלל דבר מן התורה דדי לו בחליצה עכ״ד .ודבריו תמוהין [רעד כאן לא קאמר אבא
שאול אלא לפי שראו שאין מכוונים לשם מצוה ע״כ מצות חליצה קודמת .אכן בהחולץ דאקרא
דודברו לו קאי ,ודריש ודברו לו היינו שישיאו לו עצה הוגנת דיחלוץ ולא ייבם .ומן התורה ודאי גם
אבא שאול מודה דמצות יבום קודמת .ועיין בהרדב״ז סימן נ״ו שם ,ושוב מצאתי בט״ז לאה״ע וכן
בספר פני משה [ח״ב סי׳ ט׳] שכתבו כן .ועיין שם מה שהשיבו על דברי בעל חלקת מחוקק האחרונים.
עיין שם] דהרי רבינו [בר״פ א׳ מהל׳ יבום] פוסק דלא כאבא שאול .ומצות יבום קודמת למצות
חליצה .וכמסקנא דתלמודא דהחולץ [דף ל״ט ע״ב] עיין שם ואפי׳ הכי העתיק [בר״פ ד׳] מהלכה הנ״ל
הך ברייתא דודברו או שישיאו לו עצה ההוגנת אם הוא זקן והיא ילדה דאומרים לו כלך אצל שכמותך
ואל תשים קטטה ,ואע״ג דס״ל מצות יבום קודם אפי׳ הכי פסק דדחינן מצוה זו משום קטטה ,וא״כ
ראיית התרומת הדשן נכונה .דאף לענין ביטול מצות ולערב אל תנה ידך יכול לבטל כשחושש לקטטה
כמו דמבטל מצות יבמין משום האי חששא וכנ״ל:
והנה בתרומת הדשן הוסיף שם לומר דדוקא לישא אשה שאינה בת בנים ,אבל שלא לישא כלל אסור
משום חשש קטטה דאפשר שיבוא לידי חטא עיין שם .ולא ביאר זו מניין לו .ונראה דמשמע ליה
מסברא דרק עשה דחינן בשביל קטטה שיעבור על לאו דלא תשנא .אבל ביש לחוש לחטא לא דחינן
בשביל קטטה שיבוא לידי לאו דלא תשנא .דמאי אולמא האי לאו מהאי לאו שיבוא לידי חטא .אלא
דלכאורה מהא דגדול השלום שמותר לשנות מפני דרכי שלום משמע איפכא .וכבר נתבאר לעיל דלא
דמי להתם:
וראיתי לש״ב הגאון החסיד ר׳ אליהו מווילנא ז״ל [בביאורו לאהע״ז] כתב משמעות יפה לדברי
התרומת הדשן מלשון הגמרא כלך אצל שכמותך דהוא מיותר ,אבל בא להורות לנו דוקא כלך אצל
שכמותך אבל לא תשב בלא אשה כלל מחשש קטטה ודפח״ח .ולפי ענ״ד יש מקור לזה מגמרא ערוכה
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בפ״ג דסוטה [דף ג׳ ע״א] דתניא וקינא את אשתו רשות דברי ר׳ ישמעאל ר׳ עקיבא אומר חובה וכו׳
מאי טעמא דר׳ ישמעאל ס״ל כהאי תנא דתניא רבי אליעזר בן יעקב אומר כלפי שאמרה תורה לא
תשנא וכו׳ יכול כגון זו[ ,פירש״י אחר שאמרה תורה שאסור להביא עצמו לידי שנאה ותגר יכול אף
שרואה אשתו עוברת על דת יהודית נסתרת עם שכיניה לא יקנא לה] .תלמוד לומר ועבר עליו רוח
קנאה וקינא את אשתו ,ור״ע אומר קינוי אחרינא כתיב וכו׳ עיי״ש .הרי להדיא דאע״ג דגלי קרא לא
תעשה שאסור להביא עצמו לידי קטטה .מ״מ כשחושש לחטא פן תזנה אשתו רשאי לקנאות ,ואף
שיבוא לידי קטטה .וצ״ל דרק מצות יבום בלבד דחינן בשביל קטט אבל לא כשחושש לבוא לידי חטא,
וכחילוק התרומת הדשן:
איברא כד דייקינן י״ל עוד .דאף דביטול מצות יבום ולהביא לידי חטא כהדדי נינהו .רק ההיא ברייתא
דהתירה משום קטט לבטל מצות יבום אתיא כמאן דאמר אסור לקנאות .ומבואר שם [דף ב׳ סע״ב]
טעמיה דדריש לשון קינוי המטיל קנאה בינו לבינה ומהאי טעמא אסור לקנאות עיי״ש .וא״כ על כרחך
דס״ל דאף דחושש לחטא פן תזנה מ״מ כיון שעל ידי הקינוי יבוא לידי קנאה וקטטה בינו לבינה,
וכפירש״י שזו מקניטתו על שהושרה ויהי׳ קטט ,ע״כ אסור לקנאות אף דחושש לחטא וכותיה אתיא
הך ברייתא דבשביל קטט רשאי לבטל מצות יבום .אכן למאן דאמר דמותר וחובה לקנאות דקיי״ל
כוותיה ואע״ג שיבוא לידי קטט לא חיישינן כיון שחושש לחטא .הכי נמי אין לבטל מצות יבום בשביל
קטט:
וכזה היה ניחא מה דמעולם תמהתי ,בהא דקאמר בריש סוטה אמתני׳ דהמקנא ,בדיעבד אין לכתחלה
לא קסבר אסור לקנאות ,דמאן תנא הוא דהא לא פליגי ר׳ ישמעאל ור׳ עקיבא אלא אי רשות אי חובה
אבל מותר לכולי עלמא .וכן תנא דבי רבי ישמעאל אסקינן דנכנס בו רוח דקאמר היינו רוח טהרה .וכן
משמע ר׳ מאיר דברייתא דקאמר אדם עובר בסתר והקב״ה מכריז בגלוי דכתיב ועבר עליו רוח קנאה
דס״ל דרשות ודאי מדקאמר הקב״ה מכריז וכו׳ ,והיינו כמאן דאמר נכנס בו רוח טהרה ולא מצינו
דס״ל אסור לקנאות אלא אביי וריש לקיש [דף ב׳ ע״ב] דדרשו לשון קינא דבר המטיל קנאה וכו׳
ואמוראי נינהו .אבל בתנאים לא מצינו וקשה מאן תנא ,אבל לפי מה שכתבתי הוא תנא דברייתא דהכא
דדריש ודברו לו מלמד שמשיאין לו עצה ההוגנת לו ומשום חשש קטט מבטלין מצות יבום ,הכי נמי
משום חשש קטטה אסור לקנאות .אכן קשה לדברינו מדוע פסק רבינו [בספ״ד מהלכות סוטה] דרשות
וחובה לקנאות ואינו חושש לחשש קטטה .והרי [ברפ״ד מהלכות יבום] פסק כתנא דברייתא דמשיאים
לו עצה הוגנת לחלוץ ומבטלין מצות יבום בשביל חשש קטט:
ונראה די״ל איפכא דהרי תרווייהו נפקא להו מקרא ,בין מאן דאמר אסור לקנאות נפקא ליה מדכתיב
קרא לשון קינא להורות נתן דהוא דבר המטיל קנאה ואסור .וכן מאן דאמר מותר ס״ל לשון וקינא
התראה ומדאיצטריך וקינא ש״מ דאיצטריך לרשות .וא״כ צ״ל לאידך גיסא דלמ״ד דאיצטריך וקינא
דאסור לקנאות ש״מ הא בלאו קרא הוי אמינא דמותר לקנאות ואין חוששין לקטטה .ש״מ דלא כתנא
דברייתא דדריש ודברו לו דמשיאין לו עצה לחלוץ ולא ליבם מחשש קטטה ,דלברייתא קשה למה לי
וקינא בלאו הכי נדע דאסור לקנאות מחשש קטטה כמו דמבטלין מצות יבום מהאי טעמא .ולמאן
דאמר דצריך וקינא להורות דמותר לקנאות הא בלאו הכי ס״ד דאסור משום חשש קטטה .על כרחך
דס״ל דודברו לו כתנא דברייתא דמשום חשש קטטה מבטלין מצות יבום .והכי נמי הוי ס״ד בלאו הכי
דאסור לקנאות משום חשש קטטה .ולפי זה אתי שפיר דרכינו סובר כתנא דברייתא דודברו לו שיחלוץ
דמבטלין מצות יבום משום חשש קטטה .הכי נמי ע״כ וקינא אצטריך דמותר לקנאות דבלאו הכי הוי
ס״ד דאסור דומיא דהיכא דאינו מיבם .דאי לאסור לקנאות למה לי קרא הא בלאו הכי ידעינן דאסור
כמו דמבטלין מצות יבום בשביל קטטה:
ובזה יובן לפענ״ד ליישב מה דקשה לי על דברי רבינו ,מדוע פסק דרשות וחובה לקנאות והא קיי״ל
בכל מקום הלכה כסתם משנה וסתם משנה דהמקנא דיעבד אין לכתחילה לא דאסור לקנאות .ואע״ג
דתלמודא מסיק [בדף ג׳ ע״א] ומסתברא כמאן דאמר רוח טהרה דתניא וקינא את אשתו רשות וכו׳ .הא
התם אלא אמימרא דתנא דבי רבי ישמעאל דקאמר נכנס בו רוח דמסתברא דר״ל רוח טהרה ,דהרי
אשכחן דס״ל דוקינא רשות אבל להלכה לא קאמר והוי ליה לרבינו לפסוק כסתם משנה דאסור .ולפי
מה שכתבתי מובן דהנה בהחולץ שם פריך אמתני׳ דארבעה אחין שמתו אם רצה הגדול לייבם את
כולם הרשות בידו .ופריך ומי שבקינן ליה והתניא וכו׳ מלמד שמשיאין לו עצה הוגנת וכו׳ .וקשה מה
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פריך אימר מתניתין דלא כברייתא ואתיא כמאן דאמר דאין משיאין לו עצה וכו׳ לבטל מצות יבום
וע״כ קאמר ראם רצה לייבם כולם רשאי .וצ״ל דפריך משום דסתם לן תנא בספ״ק דבכורות [דף י״ג
ע״א] במשנה דחזרו לומר מצות חליצה קודמת למצות יבום וכן [בריש יבמות] אמתני׳ דפוטרות
צרותיהן וכו׳ קאמר בגמרא דסתם לן תנא כאבא שאול דמצות חליצה קודמת עיי״ש .וא״כ דמצות
חליצה קודמת פריך שפיר דהיה לנו להשיא לו עצה הוגנת וכדתניא בברייתא ואין שום אדם חולק בזה
דהרי אין מבטל שום מצוה דבלאו הכי מצות חליצה קודמת ואפשר ג״כ בחליצה:
ולפי זה אתי שפיר דתנא דמתני׳ לטעמיה דקתני משנה אחרונה דמצות חליצה קודמת וכאבא שאול
וא״כ שפיר ס״ל דאסור לקנאות .ולהכי אצטריך וקינא דבלאו הכי הוי אמינא דמותר לקנאות ולא
איכפת לן לקטטה ,והא דביבום משיאין לו עצה שלא לייבם ,היינו משום דמצות חליצה קודמת ליבום
אכן רבינו לטעמיה דפסק [ברפ״א מהל׳ יבום] דמצות יבום קודמת לחליצה וכמסקנא דתלמודא
בהחולץ [דף ל״ט ע״ב] דחזרו לומר מצות יבום קודמת ולא אכשור דרי רק דמעיקרא ס״ל כאבא שאול
ולבסוף ס״ל כרבנן עיי״ש .וא״כ דמצות יבום קודמת ואפ״ה גלי קרא דודברו לו דמשיאין לו עצה שלא
לייבם משום קטטה .ש״מ על כרחך דוקינא איצטריך להתיר לקנאות .דאי לאסור למה לי וקינא בלאו
הכי נדע לאסור מדגלי קרא דמבטלין מצות יבום משום קטטה ממילא נדע דאסור לקנאות משום חשש
קטטה ולמה לי וקינא ,על כרחך דאצטריך וקינא לגלות להתיר לקנאות ולא חיישינן לקטטה ,וגלי קרא
בהדיא דקינוי מצוה או רשות ולא איכפת לן לקטטה ,ואתי שפיר ודו״ק:
בהגהות מיימוני כתב דוקא כשהוא ריעך בתורה ובמצות אבל אדם רשע שאין מקבל תוכחה מצוה
לשנאו שנאמר יראת ד׳ שנאת רע וכו׳ בערבי פסחים וכו׳ ע״כ .והוא מגמרא דפרק ערבי פסחים [דף
קי״ג ע״ב] דרב אמר מותר לשנאתו שנאמר וכו׳ עיי״ש[ .וכתב זה רבינו עצמו בספי״ג מהל׳ רוצח
עיי״ש] .וראיתי להרב משנת חכמים כתב והנה זה פשוט דהא דמצוה לשנוא לעובר עבירה אין חילוק
בין ראוהו עבר אלאו או עבר אעשה דמאי שנא[ .ועיין בפרי מגדים על או״ח באשל אברהם סי׳ ק״מ
שנסתפק בזה עיין שם ,ומדברי רש״י משלי ג׳ פסוק ל׳ מבואר להדיא דגם על עבירת עשה רשאי
לשנאתו] ,אלא דיש להסתפק בראוהו עובר עבירה דרבנן מי נימא וכו׳ עיין שם מה שכתב בזה:
ולפי ענ״ד מלתא דפשיטא ליה להרב מבעיא לי טובא .די״ל דאין רשאי לשנוא אלא בעבר עבירה רעל
ידי זה נפסל לעדות .ולא בכל העבירות נאמרו הדברים .וראיה מהא דרבי אליעזר בן יעקב [דריש
סוטה] הנ״ל דאצטריך וקינא דס״ד אמינא לא תשנא אחיך בלבבך כגון זה תלמוד לומר וקינא .וקשה
למה לי וקינא לרשות .בלאו הכי נדע דהא בעובר דבר עבירה גלי קרא דכי תראה חמור שונאך דרשאי
לשנאתו ,וא״כ זו שנסתרה הא אמרינן בפרק אין מעמידין [דף ט״ו ע״ב] דיחוד אשת איש דאורייתא
דאמר ר׳ יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי רמז ליהוד מן התורה מניין וכו׳ עיין שם ,וזו עברה
ונתייחדה הרי בלאו הכי רשאי לשנאותה דהא ראה בה דבר עבירה ולמה לי קרא דוקינא דרשות
לקנאות .ועל כרחך דבשביל איסור יחוד אין זו עבירה שבשבילה יהיה רשאי לשנאותה:
ועוד ראיה מפ״ק דתענית [דף ז׳ ע״ב] אמר רבה בר רב הונא כל אדם שיש לו עזות פנים מותר לקרותו
רשע שנאמר העז איש רשע בפניו רב נחמן בר יצחק אמר מותר לשנאותו שנאמר ועז פנים ישונא אל
תקרי ישונא אלא ישנא ע״כ .וקשה למה ליה לרב נחמן בר יצחק להביא ממרחק לחמו מאל תקרי
ישונא וכו׳ ורק דמותר לשנאתו .והא רב נחמן בר יצחק בעצמו קאמר [בערבי פסחים] דרואה בחבירו
דבר עבירה מצוה לשנאותו שנאמר יראת ד׳ שנאת רע וכו׳ ,וזה כיון שרשאי לקרותו רשע דהכרת פניו
ענתה בו דודאי נכשל בדבר עבירה ועומד במרדו וכמו שכתבו התום׳ ד״ה מותר ,ממילא הרי נודע לו
דעבר דבר עבירה ומצוה ג״כ לשנאותו ,אלא ודאי דלא על כל העבירות מותר ומצוה לשנוא .אבל
לקרוא רשע מבואר בפ״ב דיבמות [דף כ׳ ע״א] אמתניתין דאיסור מצוה ואיסור קדושה דאף העובר על
איסור דרבנן שרי לקרותו רשע עיין שם .ותו ראיה מהא דתנן כשבאו בעלי הדין לפניך עד שלא קבלו
הדין יהיו בעיניך כרשעים ,וקשה אם יהיו בעיניך כרשעים א״כ ישנאם דהא מצוה לשנוא עוברי
עבירה .וא״ב איך ידין הא קיי״ל שונא פסול לדון ולא מצינו כששונא לשניהם דיכשר לדין .אלא ודאי
דאין רשאי לשנאתו ,אלא על עובר עבירה שנפסל בה לעדות וכיוצא ולא על כל העבירות:
ומה שכתב בעל משנת חכמים ליישב בזה קושיית הגאון בתומים [סי׳ ז׳ ס״ק י״ב] .שהניח בצ״ע אהא
רב׳ תלמידי חכמים השונאים זה את זה לא ישבו בדין יחד ,דהקשה ב׳ תלמידי חכמים השונאים זה את
זה איך משכחת לה אטו בשופטני עסקינן ועל כרחך רכל אחד ואחד ראה בחבירו דבר עבירה וא״כ
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בלאו הכי אסורים לישב כמ״ש בסעיף י׳ ע״כ ,ולפי זה יישב בעל משנת חכמים קושיא זו די״ל דכל
אחד ואחד שראה חבירו עובר דבר עבירה דרבנן דרשאי לשנאותו ובלעדי השנאה בשביל הדבר עבירה
היו רשאים לישב בדין עיין שם .הנה לפי ענ״ד בלאו הכי לא קשה מידי קושיית התומים דנפקותא
רבתי בהא רב׳ ת״ח השונאים לא ישבו היכא דידוע שכל אחד עבר דבר עבירה .רק דהבעלי דין קבלו
עלייהו אף דפסולין לדין ומיירי שקבלו לזה ולא לזה .אי נמי לזה לא מהני קבלה לחוד דהוי תרתי
לריעותא ובתרתי לריעותא דעת כמה פוסקים דלא מהני קבלה עיין [בסי׳ כ״ב] .וא״כ טובא אשמעינן
דפסולין לדון משום ששונאים זה את זה:
ועיין בתומים [שם ס״ק ט] הקשה עוד כעין זה אהא דסנהדרין שראו באחד שהרג את הנפש .הא הוי
ליה שונאים שראו שעושה עבירה גדולה כזו ואם שונא פסול לדיני ממונות כ״ש לדיני נפשות .ועיין
שם שהוכיח מזה דהא דשונא פסול לדין היינו כששונאו גם מחמת ענין עולם הזה אבל כששונאו
משום דבר עבירה בשביל זה לא נפסל לדין עיין שם .ולפי ענ״ד בלאו הכי לא קשה מידי .דודאי
כשעובר עבירה הוא שונאו אמנם אח״כ כשעושה תשובה הלא בשביל זה לא יבטל דינו .וכי ס״ד
דבשביל תשובתו נפטרנו ממיתות ,א״כ כל חייבי מיתות יאמרו שמתחרטים ועושים תשובה כי עור
בעד עור וכו׳ ,וכל התשובות החמורות יקבלו על עצמם כדי להפטר ממיתה .אלא ודאי דכל זה לא
להועיל ובהדיא תנן ברפ"ג דמכות [דף י״ג ע״ב] חייבי מיתות בי״ד אינן בכלל מלקות ארבעים שאם
עשו תשובה אין בי״ד שלמטה מוחלין להם עיי״ש [ועיין בנודע ביהודה קמא חלק או״ח סימן ל״ה].
ולענין שנאה בודאי אין לשנאותו כי הרי במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים
לעמוד .והנה אמרו ת״ח שעבר עבירה ביום אל תהרהר אחריו בלילה שמא עשה תשובה שמא ס״ד
אלא ודאי וכו׳ וא״כ כיון שעשה תשובה הרי הוא כאחיך ואסור לשנאותו .ושפיר משכחת לה דחייב
מיתה כשראו הסנהדרין שהרג הנפש דהרי בודאי אחר המעשה עשה תשובה ועל דרך שאמרו כל
המומתין מתודין ואתי שפיר דרשאים הסנהדרין לדונו .ואין דינו של התומים מוכרע די״ל אף בשונא
מחמת דבר עבירה פסול לדון:
ואחר העיון נראה לי לכאורה דדין זה במחלוקת שנויה אם בכהאי גונא ששונאו משום דבר עבירה
מיקרי שונאו .ואבאר [אמנם דינו של התומים יש הכרח מהא דעבר ושנה בי״ד מכניסין אותו לכיפה
והרי הדיין שונאו בשביל עבירה ראשונה] ,הנה בפרק היו בודקין [דף מ״א ע״א] פריך לרבי יוסי ברבי
יהודה דאמר חבר אין צריך התראה אשה חברה דמקטלא היכי משכחת לה הא יכולים לומר לאוסרה
על בעלה באנו ומשני כשזינתה וחזרה וזינתה והא יכולים לומר לאוסרה על בעלה השני באנו וכו׳
כשזינתה מקרובים ע״כ .והקשו התוס׳ אכתי מצי אמרו לפוסלו לעדות באנו דבא על הערוה פסול
לעדות וי״ל וכו׳ עיי״ש ,וקשה לי הא בפ׳ הנחנקין [דף פ״ו ע״ב] אהא דעידי גניבה בנפש שהוזמו
נהרגים לחד מאן דאמר הקשו התוס׳ והא מצו אמרו לפוסלו לעדות באנו ותירצו בסוף דבריהם די״ל
דאצטריך היכא דנפסל מעיקרא עיי״ש .והכי נמי הוי להו לשנויי כאן וכעין דמשני תלמודא כשזינתה
וחזרה וזינתה הכי נמי הוי להו להתוס׳ לתרוצי בשכבר נפסל לעדות ג״כ ,וכתירוצם בהנחנקין:
ונראה לי דהנה למאי דכתבנו לתרץ קושיית התומים דסנהדרין שראו באחד שהרג את הנפש ,היינו
בשעשה תשובה דחייב מיתה ואסור לשנאותו הא בלאו הכי מצוה לשנאותו ובודאי הבי״ד שונאים
אותו ופסולים לדונו .קשה הכא בהך בי״ד שקבלו עדות היכי מיירי .אי ידעו מזה שנפסל מעיקרא
לעדות על ידי עדים ,א״כ בודאי הם שונאים אותו וכדאמר בפרק ערבי פסחים אי דאיכא עדים כולי
עלמא סני ליה ופסולין לדון ,ואי דלא ידעו מזה וע״כ אין שונאים אותו א״כ גם העדים יכולים לומר
לפוסלו לעדות באנו בפני בי״ד זה .ואי רעשה תשובה ואסור לשנאו א״כ גם לעדות שוב לא נפסל דהא
בפסולי עדות קיי״ל דבשעשה תשובה חוזר להכשירו:
וצ״ל דהרי בלאו הכי קשה לרבי יהודה דס״ל במשנה פרק זה בורר [דף כ״ז ע״ב] דשונא פסול להעיד,
א״כ היכא משכחת לה כלל דין עדות שיעיד בחבירו שראהו עובר עבירה לענין מלקות או מיתה
וכיוצא דהא בעת שראוהו בודאי נעשה שונאו .ואם תמצא לומר שעשה תשובה עכשיו וכנ״ל מ״מ
לפסול אדם לעדות היכי משכחת לה כלל דהא על כרחך לא עשה תשובה עדיין וא״כ הם שונאיו,
וניחא לחכמים רעד שונא כשר ורק דיין שונא פסול ,והדיין הרי לזה הוא נזקק לראות ולחקור אם רשע
הוא ועבר עבירה ופסול אם לא ,אכן בעד שכבר בשעת מעשה העבירה נעשה שונאו איך עכשיו יוכל
להעיד .וע״כ צ״ל כסברת התומים דבשונא מחמת דבר עבירה לא נפסל לדין והוא הדין לעדות ורק
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בשונא מחמת דבר הרשות נפסל וא״כ שפיר העדים יכולים להעיד לפוסלו .וא״כ שפיר תירצו התום׳
בהנחנקין דאיירי בשכבר נפסל לעדות והבי״ד ידעו מזה והם שונאים מחמת דבר עבירה ומ״מ לא
נפסלו בשביל כן:
וזה נכון בסוגיא דהנחנקין ,אכן סוגיא דהיו בודקין דאתיא לרבי יוסי ברבי יהודה ,ור״י בר״י מצינו
בפרק זה בורר [דכ״ט ע״א] אמר ר״י בר״י והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו מכאן לב׳ תלמידי חכמים
ששונאים זה את זה שלא ישבו בדין ודלא כרבי יהודה דדריש ולא מבקש רעתו לענין שונא להעיד,
וקשה מנא ליה לב׳ ת״ח ששונאים אימר לענין עד שונא .ועל כרחך דס״ל רעל עד שונא ליכא למימר
דא״כ עדים לפסול אדם לעדות היכי משכחת לה הא הם שונאיו בודאי .וע״כ דריש לב׳ ת״ח ששונאים
אבל עד שונא כשר להעיד ,וא״כ על כרחך דס״ל לרבי יוסי ברבי יהודה דאף בשונא משום עבירה
מיקרי שונא ופסול לדון .וא״כ הקשו התוס׳ שפיר אליביה והא מצי אמרו לפוסלו לעדות באנו ולא
תירצו דמיירי שכבר נפסל ,דא״כ אין הבי״ד רשאים לדונו דהא הם בודאי שונאיו והרי ר״י בר״י ס״ל
דאף שונא משום דבר עבירה פסול לדון דמהאי טעמא הוכיח רעד שונא כשר ,ואי רעשה תשובה א״כ
גם כשר להעיד מחמת עדות הראשונה [ותינה באשה שזינתה והזרה וזינתה לא קשיא האיך ידונו הא
הם שונאים ,י״ל כשעשה תשובה אבל לפסול לעדות דלא שייך זה קשה] ויכולים לומר לפוסלו לעדות
באנו ואתי שפיר ודו״ק:
ונמצינו למידים דהך סברא דכתב התומים דכששונאו מחמת דבר עבירה אי מיקרי שונא לענין לפסול
לדון או לא רק השונא מחמת ענייני העולם .הוא מחלוקת רבי יהודה וחכמים שנחלקו בענין שונא
להעיד וכאמור ,וי״ל כסברת התומים בחו״מ [סי׳ י״ז סעיף י׳] ואם בא לפניו אחד כשר ואחד רשע וכו׳
קשה כיון דאחד רשע הרי הוא שונאו ואיך ידונו .ואין לומר דמיירי שקבלוהו .הא אסיק המחבר יהיו ב׳
בעלי דינים בעיניו כרשעים ,וביאר ר׳ יעבץ בריש ספר משפט שלום הטעם דפשטות הלשון דדנים על
ידי כפיה וא״כ הנתבע ודאי רשע ולכך יהיו שניהם רשעים ,וקשה בעל ידי כפיה ואחד רשע א״כ הוא
שונאו .רק י״ל אולי לכך שניהם כרשעים ויהיו שונא לשניהם [ועיין בקרבן מנחה סי׳ שט״ו] .אך קשה
איך רשאי לשנוא לשני ומוכח כהתומים ,ושוב מצאתי הקושיא בתשובות חות יאיר בהשמטות:

* ו

נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך מאגר פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**
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ממיס

פני

pH

נסרא וא״כל״חלאאשטזין יפליג ודמי ®׳איש
ממג tow Mg
ולא ידענאנתרסי׳ מירי® ממריו מזול כיון דנראין כקזסרס הנס
כמין לקיים פ״ול אפילו בשועי יס פסק בש״ע בס׳ קנ״ד דבשהיא עשר
שנים ולא ילדם מעץ אותו להוציא מיסו בזמן הזה כגר כסב הסנ*שז״ל
פיו מסגי מכמה דירות שלא למן .ע׳יז  piסניאמסלעא״י ז״ל ועיסו
נ״ל ברור דא !5נולד קפטה בימסש מסמס שאינו זנה כראוי או שאר קפפוח
מאי לפנינו ליין אין לשום ב״ד להזדקק למיון השלים ביניהם ולפסוק
ביניהם כדרן פאר איש ואשתו ובי דיכא דמזדקקו לסו לאו שסיר עבדו שהרי
עומקי׳'י'.:י3ר'  ornוכדאמרינן ריש פרק יש מוסרוס נעמוד והוצא
קאי מזוני יחיגיכין לסו ואדרבה עבדיכין כל נוצדקיאולי יתפרדו זמ״ז ואצ״ל
גלי ספק דאס הוא אינה רוצה לדור עמו שאין כוסבץ אנרס מרד עליה דלא
קוסתין מכתובתה אפילו אס אינה נאה מהמת שענה ביון שהוא הפיצה
להתגרש והוא אינו כולה ומקיימה בעבירה שהרי מן סדין מסרב להוציאה
ור״עין עיז אין כטף^לדור ואציל בבאה מסמס מענה:
עוד כפב שם שאין מוכרין ס״ה אלא לישא אשס
(32
ובו׳ ניל דלישא אשם פירושו אפי׳ שאינה נח בנים
בנין אם יש לו'בנים שאינו מסויב למכור ס׳ח בשביל בנים מימאסאינו
יכול לישא אשס אפילו אשם שאינה י ניב אא״כ ימכור ק״ח מחרב למכור
לישא אשם מדדינאמר שמואל שאסור לישנבלא אשסוכן מי שאינו ראוי
להוליד ונוש׳ אשס מדר«נ מחויב למכור סיח•
לדבר מסא דשקיל ומרי ש׳ סנעיי אמחניחין דמנן לא ינסל
מפיוי אא״ב ישלובניסופריןלימאפלינאאדרינ דאמר אעפיי
מיש לאדם במס בניס אסיר לישב בלא אשם שנאמר לא מוב וכו׳ ומשני
לא אין לו בנים נושא אשס בת •בניס יש לו בפיס נושא אשס שאיבה ניב
כ׳ע למטי סיס בשביל בנים מ״כ ומדלא קאמר נ״מ למבוי ס״ת סמס
דהוי משמע דאס נשא אשם ביב מחויב למכור סיס אגל אס אינו מחויב
לישא בת נניס אינו מוכר סיס כלל משמע דדוקא בשביל בנים אינו
מחויב למכור ס״ת כנין שיוכל לישא שאינם ניב בלי מכירם סיח אגל
בשביל אשם" מוכר סתם ואפיג דאיכא למימר דנקע הכי משוס דיוקא
דקמינ דאם אינו ציין למכור סיח מסויג לישא אשס ניב ואע״ג דיש לו נניס
«ימ קשה דסא פירוש סתוס׳ הא דקאמר_נימ כו׳ פירוש לסאימלתאנמינימ
רלינלמאי ניס דסא נ״מפובאכדקאמרבהרא דאם ישלו נניס נישאאשס
שאינה ניב ועוד אוריידמצי למימר דאפילו יש לו בנים מצוה לעולם לישא ביב
אלא מודה סיכא דצלין לעכור בשביל ניב כיון דיש לו בנים לא ימכור מאסר
ממוצא שאינה ניב ולא יצפלך לעכור עכיל סתיספוס ואיב לפירש קעא פשיסא
דמוכה כמיש דסא קיל דאס יש לו בנים נושא לכחסלה שאינו ניב אפילו לא
?צערן למכור שית וא״ב לעס 'קאמל דנ״ע נעי למכור סיס בשביל נניס דזה
מסיפא כיץ שאינו מחרב סיללדניע ניד למנוי ס״תסמסדאם יש לו בנים
אינו מוכר סיס אסיג דעסדב לישא אשם שאינה ביב לפחוח מיע אינו מוני
ואיכניע דאם מסויג לישא נס בנים מסרב למכיר סיס אבל אסאינומפויב
אינו מוכר סיס לעולם אלאש״ע שמוכר נזה ניכ:
אפילו לפירוש נתרא מיכה כן שסרי בסבו סיכא דצרין לעכור כמן
דיש לו בנים לא מאסר שמוצא כו׳ משמע אבל אס אינו מוצא
אפילו שאינם ביב אאיב ימכור מוכר סיח וכיון דנשניל .נניס אינו מוכר
א״כ לעס עוכר אלאשיע בשביל אשס וא׳כ אס אפשר שהספיק עבירתו
לישא אפילו ביב מסויג לישא ניב ואם לאו מחויב למכור לישא לפחוס שאינה
ביב
יכן משמע פשפא דלישנא איןעוכרין סיח אלא לישא אשהולאקאמר
אלא לפריה ורבים שיע אפילו לישא אשס לחודס עוכרן ועוד
נראה להוכיח מהא שמעסחא דסכא עיי דפריך  bo.יש לו בנים נפיל
עסויר ונפיל כמי מאשסלימא פלינא אדריה ומשני לא אין ל״כ כו׳ואיכ
קשה צעס לי׳ כולי סאילפיש דלא כסברס המקש׳ הויל לסנויא כסנרס
סמקשי דסאמחאחן דבנוילנעי מאשח דאין צרין לעכור סית לדריב מייט
בלא מכירמסיח דסאנסלהירק שלופיכ קאימחניחין אעכירת ס״תדנלא
סיס אפילו יש לו כמס נושא בת בביס וא״כ ע״כ מאי מזק דאין צדין
לישא ביב פירושו דאין עוכר ס״חא״כחיה לו לסמן סנרח סס קשי ולמר׳ן
 pאלא שימ מיש ולאימי בניי שם שכחב דאינו מוני מפני זס סיח ואני
>)
סנלעיד שסוא עובי כמנחי •
<־</.
סזר ססכס סנ״ל”וסשיב מצי ־ וז״ל מסמיא סלמא וסיס כו׳
ומיד שאלמיסראשונס בודאי דברי מכיש בכוכים וראוין
■ת"
לעי שאומרן ויוסר מסמס קל בעיני לסויוח לכתמלה לסקל באין צרין כי שים
לא ידע לשום על לנו כי כל תפוקקי׳סולקיס על הקע־נ ואהכרעח מר ינספיקא
דדינא כי סאי ' 0לסקל קצח קשס אמאי לא הכריע חיס בזאס מססיקא
לקולא גס משמע מדברי ס״ה שידע בודאי שסגר לא ’סיסם במצעו ודוחק
לנסר שממ נה כך סיח ואחיב בספיקא נמי שרי ולא אאריך בזה*אן •סלח
מץ דעי שסמך מדרשן על יש״י דצפני עור •בנוי איס מן המודם לאסל
באתי לקסרן שהדבר מסיה בפיני לפקוק כן שזהו לפי פירושו
דלב יוסף אפסיק דלאה ויסר גרם וסבי פליגי עליו נס׳ שור שננה ד׳
יב מתנא מפרש דעמד והגלים ור׳ אניסו מפרש מעד והתיר עמוק
לץמאל ובודאי סלכסא במוס לעדו ופשטא דבריסא משמע סכי דלנמר
׳׳?A1
דנסמפסרתיל עמוק עסופיע יחזיר למקומו סלאיסדדסרנדס שפירש שהסיר
ft/
ל6,,
►ממכם דלא כלב יוקף ונל״ס בל מק׳ סנהדרין וספוקקיס מזייני מיתה בני
ממןסזם נרבמחנא ור׳ אביסוולש״י נע׳זנסים לישב באוסו ספנין

סשמדס
ס׳

{ראיה

אדא

מג שאלה

מסו מילה
ו•׳.
טס

העזר

יהושע
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אף למאסף דקוניאדעיז בקוף דף נ׳ מביא לדברי ר יוסףנלסוד ומ״כ

קעייסב אף אליבי׳ ומכיש לר׳ אנסו וי׳עתנאאמיכפסיטאחנללאססלסס
סלילה כרב יוסף ונר מן  pגס לר׳ יוסף פשיעא העונגד׳מניסס במקומם פזמדיזז
להמסקנא דאין עקנלץ שכל ספיר סעצוח אבל ®נדרשים דלפסיי ואפילו
מיתהדעוה״ז במקומן עומדץוק פירש רש׳י להדיא נע׳ שור שעה וז״ל
לומר שאפי׳ מקיימין אוחו אין עקנלץ עליהם שכל שסר אינו מצויץ אבל
מעונש לא ספרן ולש״ינע״ז ס״ק מיהו אל יעברו על ידן ססליעסידין
סן לימן אח סדין שיט דמעונם לאפפרן בדפירש בפ׳ שור שעת ולאורם

משמע דליע בנר זק סודרה הוא לאחר מחן חורה מדחכיאענץ שלא *BW1
כיס לנזיר ואבר מן החי לברי נח חיל וליפ ש״מ דאנר מן הסי לנר
נח דומיא דטס לנזיר דעדאוריחא אן סרענין במנץ סלאוץ דצ*פ
מצייר הלאו דליע נמלוס ולוס ואמאי לא מציירי לרבוחא אפילו בנוי
רש לדסוח וקיק דלא אפשפא סאינפיא אי משוס ל״ע אי משום חרושה
ופא נקוגיאקאמר אלפני מפקדינין אלפני דלפכי לא מפקידיכן ש״מ שהוא
משוס ל*ע ונאטח דאף משוס סרוחה פילש״י דעובר על לא ישמע פל פין
ונלפ מלפני עור ולפיז קיק איבד מכים ברש דברו חיל וקשס אעאי לא אפשפ
דסוא ע׳כ לא עמום ליע הוא דא״כ סו״ל אקולא דאורייתא אלא מאי
משוס הרוחס רמי איקול דלאישמע הוא חק כממפ לא יחול׳[ אף לפי
מסקכחו דמי נראיוחיו דל״ע קיל משוס לא ישמע מניל דקיל ואף דלפי
האמת לא ישמע אזהרה לערס הוא כלישנא נ׳ דפ׳ ד׳ ורחום כנודע
מיע סר במקומו לא סזכילו שלא יגרום לישמע ולש״י נקס כלישנא קפא
וסולאס לעיז מלא מזכירו נפק׳ וצ״ל דלאו ודאי סיא שיודע דיכול לסיוס שלא
יודע ועכ״פ סוכסמו ימל אינו וע״ד קושיסו דמל משמפתתא דספופלים
ורש מציפא לא סננתי מאידסייס מלמ״עהפוקקיס שפקקו רש שלימים
לסוערא וכו׳ אבל אין כאן בעיא כלל כיק דסנוי לאו נרחיונא סוא
מ׳ דעדיין יש לומר כמ״ש מד לפני זס דהאנעייא קאי לאידך מיד ועוד
דיש שליחוח לנוי לחוערא פסקו סלא״ש ואיהי פסוק נעיד דאי בעי
עבוד ואפיה יש שליחוח לחומרא ואקוד בלנית ועיכ ציל דבלבית
שמורה הימר לעצמו וכיוצא הסעירו יוסר ונסיומי פרוד באבלי לע׳ נחמדש
לי נס׳ ש*מ ביורה דעה ופכ״פ ראוי שיאמר ראה זה סדשסואיסניי
נדף ס׳ ואס אינו עומד נשפת יציאס נשמה בו׳ כסב נשם חה״א ניל
שהוא שנוש ואדם כשר שמח ציל ואיני צורן והוסיף סיבה כשל ואינו
נמסיא וכל המוסיף גורע וזו משונסי אליו •
נא שלום מחותני הגאון נ" פיס ע״ה ר״מ עוה׳ מפנדלחלדנריו

יגדל
א(לת

מניח הניעני והנס מס אשיב פל כחנו כי הזמן יכלה ודנרס
באלו אין לסם קץ אן לא יכולתי לסמאפק אשל עכיח ריצה
לסכרע נין האמוראים מלישנא דבריתא אשל אין לקולך שומע זה להכריע
ביניהם מנריימא מה שלא הכריע סמלעוד וכל הראיות שהניא אינו לאיות
דמ׳ש דפליני לניס עלי׳ חנה אדרבה סזגיא דשעעתתא פ״ק דע״ז מוכח
אדרבה בשנ״ישהלי סיזמא דהלמודא מביא לאיה מרב ייסף שהרי הקשה
ומנ״ל דלא קיימום והביא מדמני ל״י וא*כ אי הלכה כלב מחנא וכרא ואצ״ל
אי הברייתא משמע סבי למס הביא דבר ל״י דאין הלבה במוסו וסלאאין
צרך כ״א להניא ראיס דלא קיימום וא״ב גם ר״מ ור״א וברישא לכלם הוי
פילושא לקרא דלא קיימוס אלא שנחלקו טס סחיר או ממונם או העצות
ומ״מ לכלסו לא קיימי וא״כ היה לסלמוד להניא ראיס מהלכה פסוקה כיון
דמלהא דרב יוקף אין לו עניןלדרשח ל׳ שמלאי וזו ראיס שאין עליה חשונס
ועוד דסא אמרגן סכי ר״י וא״כ דבר ר״י ברייתא הוא ועוד דסלמודא שמיל
ופלו ומשכי דבלי ר״י ער נרה דרבינא דבמראס הוא וסיזמאדחלעודא דע״ז
נ*כ ואעלינן בכל דוכמא כיון דסיגין דעלמא טוסי׳ סלכחא כווסי׳ ולדידי
ברור דלא פליגי אמוראי בהאי אלא בדרש א דקלא ומ״ע כלהו מודו דאמח
הוא דסמיל לסו וקבלה נידו אלא דפליני בדלשא קראואצ״ל רש להשיב
סרנס ממ׳ד נזל העטים מוחל פשיפא דלא ק״ל דר״א ואינו כאן מקומו ומס
שסביא מכ״ס מסנהדרין לא הננסי ראייסך וכי מענפי סנאי ואמוראי מלפרש
קראי אפילו במאי דסוי כנר כדאעליק ביומא כיצד הלבישן מאי דסויסר
אלא כיצד סלנישן לפרושי קראי ט׳ וכבר השנסיעלסמיס׳ ז׳ל שלפנו בזס
והנאחי כמס ראיוס דאולסא דחלעודא נסכי פאכ׳ונזסדלא פפלן מן העונש
כמ״ש עכ״ח וזו הוא קושיסי לעיל שרציס להכריע בין האמוראים מראיות
“בלייחיס ומשמוס וסנה ע׳ ד׳ פיתוח סכל נרימים ומשניוס וגס ר״י הוזכר
שם נכלסו דוכחא וא״כ דבריו קושרים זא״זנס עוקחר ומופת יק משניוס
ובריחות אלא כמ״ם שאין בדברים אלו כלוס^זע״ש על׳ס'דעעונש לא פסדן
אמח הדבר ומ״מ לא הוי ל״ע ממש מון שפחה סן אינו מלווין ואס עושין אץ
מקבלץ שכל אלא כשאינו עצום א״כ אץ מנמל• מעש דעיקרלפני עור קאי
אמי ממצוס שלא להכשילו ולא מל עי שאינו מצוה דסעונש הוא על שסיס
עציה חסלה וגרס בספאו שכמשו שאינו מאס וע״מ אסור ®א מדרבנן ־
(חקר סיום)
ששאלתי אחייל״וב׳א שחלה ונפל למשכב מסמח שאשחו
לא פסולה מחמת לידס ונפח כלסו מסמתכןולפיאחר
שיבעיל אס מוהל לבעול אשמו אם פוא נכלל גילוי ערות שאסור להחרפאוע
מהן גס אס רפואתו ■שיוציא זרע אס מיתר צו להוציא לנפלה •
אף מ המס צרך תלמוד יותר ירע ימן כי סיא פקס
נפש שכל הזרז מגמנס לא ראיתי לסארך כ״ל אף טפשינוא׳
דנזמעסא

שאלהמ׳ד

י»

פני יהושע <שו״ת> יהושע בן יוסף מקראקא עמוד מס 123הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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מגי

חושן המשפט

אצא שראיתי שכתבו  ppwo'0גני ננולא דמגד ורינץ לאוצר דלבתחילס נפל
האוצר מעכב פליו ואם פתח א״צ להסיט וא״כ כיש תנא דעשה בהיתר •
ונטמג״ל דהראוי סוא שתנתק יסן לו מצי תוצאה כדי לחוש לדברי  -10ז״ל
אשי מימיהם אכי שוסיס :
30׳ אי סוי הסק אם נאט לומד דסוי סיזק מחמס דלקה
צ״ע נבאורה דמאנני סנור אמטק דאילליסן טנסכ״א
ד׳ אמו׳ למפלס מ[ ססנול ולסר,רה וא״כ הכא שיש בלסי ספק יוסר  piעשרה
אמוס נין התנור ר׳ל מקום שעדליקץ המש ולנג ומס כנו שסנג איט דחוק
ממקום יציאה העשן דהפשן לא ידליק דאי רזיים־נן לנצוציתא״כ גם גני סכור
לא סני נד׳ אפוס מחמס נצוציס וכ״ח גג שאני הלי גס נעל עלי־ה א״צ
להרחיק דנינו לגג כיא ד׳ אמוס ואם נאנו לומר דסיכא שיש מקום ליציאס
עשן נרע פפי משוס השחרורוח ואף אם ירצה לנקות השחלזרוס יאמר אין
רצוני בטנא ודיינא נכופך בכל פעם ־ זה אינו דא״כ לא מצאנו ידינו דכל
אדם סיס צדן לסגנית סקאימין אפילו אם אין גג נצידו עד שיכול שלא
סיק אפילו אם יארה האש נשחיורוס ונלור הוא דסאקמין של כל אדם אם
יאחז אש נשחרולוח ידליק הגג שלו ויזיק השכנים אלא ש״יו שאץ 5יץ• כ״א
להרחיק סשחלולוס לנקיס נכל פעם שזהו התיזק שציין הרחקה ודמיא להא
דכחב־חלמ״ה זיל גני ניס הכסא דאיאסחזיק ננופאדאנ-עא דסנטה סוי
חזקסומימ צריךלכקויי לבית כי סיכידלססליק ריחאוכו׳ ואמאי לא אמרינן
דלא ניסא ליס נדינא דהא אי לא מכסי ליס לא הוי חזקה וא״כ אפילו אמר
ממןינאניס לאליהטמשום דיכ׳ ודיינא ־ ויש לדחוס דסענסזו לא מבטלת
ססזקס וכיון דאסמזקלפחוס והיא אומי שרוצה לכסוס קיימא הסזקה משא״ב
הכאליכא חזקה ו מי מ לא נהילא כלל מטעם דכסנסי • אן משום עשן אי
הוי עשן סדיר כנין דנפישי טורץ ושהיא מחמס זה עשן לונא דיומא הוי סקר.
חסו לפי ראות עיני הניד אי הוי עשן חטי או לאי ושלום על דייני ישראל

והשאלה

}

שאילה

ממכי יושע :

עאידנדוק לן מניס נראונןשסיה חייב לשמעון סןסשונ
ודחקו שמעון לזמן השמל לפרוע לו ותקע שממון כפי לראובן
ליסן לו ריוחסן חשונ שסלויח לו זמן ולא סיה ניניהם שוס לד הימי ואסתפקא
ליס למכיס אי הוי שמעון כשבע לנמל אח המצות כיון דחד סילדכהיגאעיג
דלא קצן נשפת הלואח מקלי לינית קציצה וכיון דלינית קציצה היא אסול
נצוס ליתן וא׳׳כ נשנע לנטל אס המצוה או דילמא כיק דלחד מיד כת*ג אנק
ליניס הוא כמנואר בש״ע סימן קס»ו בהגיסה וא*כ כיק יאיסחפקא לן אי
סלכס כמל או כמל ואסו׳ '0כ היא ודאי ואיסור ליבית ספק דאי סלכה כמ״ד
דהוי אנק טניס אין כאן איסור על הנוסן כמנואל נסשובוס סלשנ״א שהניא
«■“ זיל לסימן ק״ס א׳כ נימא דליעבד איסילא ־•יניא ולא אסורא רנא דוגמות
שכסנ הלשנ״א נסשו׳ הנ״ל זכו כלל העולם מסין סשאלס סהיא עוד יש פלגד
אכתוב לקמן אי״ה ואפש׳ שיבואו נסק־ דבלי אייה :

 ,*tSWnחף כי אל אלקים ימעט לפיע סבוני גם סגנוני טרדות
ודנט לינות בשעט כנסוג פס קודם היטד כידוע למוניל
כסני לא יהגוני השב רוחי ונעל סדרן ירע מאד מאד נדוחק שנתעכב יום א׳
מ״מ פניתי מעט מן המעט מעסקי לעיין נדנט מניס אכן בקצרה מאוד אף
כ• לפי דעתי יש כאן מקום להאטן ובתחילה אודיע למניח אכי שיניתי לשק
השאלה אשל נכתבן זה לשונן אחל שהנאת הגיהה הנ״ל דיש מחלוקת
נין הפוסקים אם לא קצן מהחיל׳ אי הוי אבק טניס או ליניח קצוצי כהנה
ולפ״ז אם נפסוק ליסןריוס שעאהלכ׳ כמ״ד דהו• טניס קליל׳ והוי ליה
מעיקרא נשבע לבפל אח סמלי' דאורייתא נס באולי נזה סל איקור צלהנוהן
לפי יעת א׳ עב׳ל משמע דמקפקא לי׳ למכ״ח בתיי טוני סדא לאי הוי
טניס ר,צול׳ הוי דאורייתא ואין השבוע׳ סלה כלל אבל אי הוי טניס דרבנן
שנוע׳ חנה על דבר מצות דרבנן • ותשפק הב׳ דא• הוי ריבית דאורייתא
הוי האיסור על הנותן משא־כ נאנק טניס זהו משמע מחוך לשונו שכתב
גס נאוליוק״ל ואני אומר כיאשהמיעחית למכ״חמאי־בהנסדןז״לנתשוב׳
והניאו נ״י נייד סי׳ קטע בטן זה נ״כ מי שנשנע ליה ',יינית דרבנן
דאין השבוע׳ חלה כלל שטנר איסור די־ננן נקום ועשה וטוב שיעבור השבוע׳
נלא העש׳ ושב דהעמי־ו דבריהם נשב ואל העש׳ יכן פסק השים שם א*כ
לא נדבר מזה פנין כלל רקנענין הספק סב׳ אס הנותן הוא ניב באסיר
הזה אס לאו והנה לפי דעתי אניא ראיות ניירות דרוג ספיסקים פליני
אהלשנ-א זיל בסברא זו נראש בעלי תיספוח ז״ל אשר מיעיסס אט שיסיס
ברוב סטנים כהנו נסנתדטן דף כיד ד״ס ואלו 0ן פסולי[ ישטלסקפנטס
ולא נהילא דכולי ממניסין עייטנטנית שאיט קצול׳ עד ומלו'בטנית מיידי
נטניחדדבנן עכיל וא״כ קשה מאי פטן בגמלא אינא דאמר לוס בטניס
פסול לעדות והא אכן תנן מלוה נטניח וכי׳ ומשני מלו׳ הנא׳ בטניח
ומאי פרין נסלמהלי׳לשנויאשנויאדסוק׳׳ תנא עתטתין כפשטא היא כיון
דאייט נטניח דרבנן אץ אסול כי אס על המקבל ולא עלהכוהו׳ ימוד דסא
סיל לתוספיהז״ל לפי האמת עיט מתניחין גטגיח דכננן יהא מחקו גילסא
ועבטס מטעם זה ואי לפי האמה מייט נתס דאח״ייסא אמאי מסקי כיק דלפי
האמת כשאר נמסקנא כן ואפי׳ סכי מפרש המלמוד מלו‘סבא׳ נליביה דנם
סלו׳פסיל איכאפי׳ נטניח דרבנן פסול הוא וזו דאי׳ גדול׳ שאין עלי׳ תשיב׳
וא״כאף התוספות משכין שנויא אחיינא אין נדא׳דסדט הוספות מטן זח
דטןזס פכיפלא פליגיפלים דסא בהא לאחציא ־ וק כתב הרעבים ז״ל
בסטא פרק י׳ מה׳ עדות דתלווייהו ®סילק למדות יכן הפיל סייח ל״ד
ומוכיס הוא ממילא כידןדק״ל דמלו* בטניס קצול׳ פג>לץ שטסס עדאוטיסא

יהןשע

ע״כ לא ק״ל כשברא הב׳ דחו׳ א״כ מאי פרין ע«׳ אף אי לא ס״ל כפי׳ התוספות
זיל דמוכח דמתניחק איילי בריבית דרבנן מיע כפרש המשט סכי דסא פרק
כל הנשנעין תנא ג״כ מלות בטנית ומפר בגמלא דחנא פסולי דרבנן ואיה
מ*כ פירושו דאיירי נטניח דלנק דנטביה דאורייתא ס״ל דפסול מדאורייתא
וא״ב נם מתכיחין דסכא נפרש מכי א״ב מוכח סבא דנם נטביח דרבנן עני
חלד וכן מוכח מתשובת תל״ן ז״ל הכיל נהטא סכי וא״ב ביוןדהחוספ׳ זיל
והרעבים והטור והלין זיל כלתו סילסכי א״כ לפי דעתי יש לחמוס מל סרב
מסיעא״יז״ל שכתב בתגיס סתם נייד ריש סי׳ ק״ס דנטניס דרבנן אין סלט
עובי כ״א אלפני עול דלפי ׳־פסי אין ספק דסלכ׳ כאלו פוסקים שהם
רובא דסנכי ־ גס לא צדקו מט דרכי עשה שלשם על הסנ״ה שהסדבטסר״ן
סן מרי
פ׳ זה בורר דכנר הוכחתי מהמונח תל״ן דלא ס״ל סכי וע׳ זה
סנ״י שנהב פ׳ איזהו נשן נ״כסכי גס הלא נוהגים ברוב העקימות לעסוק
כדנט חיספוח אשל מימיהן אנו שוהין • ועוד דלפי דעחי הלמוד עטן
הוא פרק קמא דקיטשין דף ו׳ ואסיר לעשות  pמפני תערמח ריבית א״כ
משמע דאפי׳ העלמת ריבית דנרעמאנק ריבית אסיר לפשות כן מכ״ש אבק
ריבית דלישנא משמע דקאי אמקט לא אאש׳ סמחקדשה * וכיב מהלמא״י נהטא
קי׳ ק״ק מגמרא זו דאסיד לקד׳  pוא״כ מטו סיחטם זא״ז ־ ואם נאמר
יאסור לעשות משוס לפני פול אע״ג דלישכאלא משמע  pדסאתואהוציח
דקזס מן התלמוד כמבואר בדרכי משח ובגמרא מבואי לאסור מעני העלמת
טבית מית נסני׳זס הדוחק לפי׳ יאיןסאסיר משוסטביהרק כיקדאיכא
סערמת טנית אסיר למשוח שלפכי עול הואי • אבל יש לתמוה א״כ נפל׳
לאיות סרשניאז״ל  hr33דעיקל ראייתו הוא מדקאמל ירננרליש אסויא
לאינשי לא סד ספי ולא קאמר ולא הוי עביד מכיל דהא ע״ס הל״ל ולא סוי
מניד כדקאמרסכא ואסור לעשוס היינו משום לפני עור אלא ע״כצ״ל דזה
לא מקט לשין לעשות כי העובר הוא עושה והוא לק מכשילו ואפשר־ לתרץ
ראקורא לא הר קפי היינו לעני מיי ואי הוי אמי איסירא לא הו• עניל מפלשינן
משום ריבית קמ״ל דאין האסיר לק הוי ספ ,אף בקידושין לא סהל החלמה■ מזה
אין בכן כלום י או נאמר דאהי :בקידושין קאי אאש׳ רק סרב הוציא משם כיק
דאיכא הערמת טניח נמלו׳ ממילא איכא לפט עול איב ממילא אסיר אבל בל
זה אין נ'ל לאסיר לעשות כן מנעי ליס ואסור קאי אטדיס ־ ונס קצת
קשה מנ״ל לרב ללמוד משם כיון דאיבא הערמה טניה לחד מ״י אפילו
אבק טנית לא סר כדאיחא בסי׳ קס״ג גבי רב ספיא א*כ שמא אין
על הלוה אפי׳ לפני עור י עוד יש לדקדק קצה דנם לדבט יזלשנ״א ז״ל
בבדק טדן אסור דס״לפ״ב דכסיג סר טניס קצוצה דאל*כ תיקשילטדי׳
מס שאמר ישנ״ינסוף אססו כשן שאסור להקדים שלום למי שאינו רגיל
ויו׳ ולדעת הישנ״א ז״ל ליכא למימר דהאי אסורא דרבנן וקרא אסמכתא
בעלמא יהא כסיג אפילו בממק אין אקוד ללוח בלום משוס כשן ובתא
קחט נהדי׳דאסוד משו׳ טני׳לא משו׳ לפני עור מעי :משוס טני׳ דאורייתא וא״כ
קשה והלא אפילו בממון אץ אסיר מדאורייתא כיון דלאקצץ מתחילת אלא
ע״כ ס׳ל דכה״ג אסיד מן סתורה ואיב כיק דלכל הדעות אין סמנוסס
חלה כלל נראה דחכי נקטינן דמאן דקיל אבק ריבית פ*כ ס״ל לאסיר
ג״כ ללוה דע״ב לטדי׳ הא יישנ״י הוי דיגק וא״כ לכל הדעות אין כאן
שנועה • אס׳כ מצאה' שכהב סב"’ ז״ל סי׳ קס״ו בסטא בשה תישב״א
ז״ל דכתיג הוי ריבית קצוצה ונ״ל בטר דאין כופין הלוה בלא ספק כלל
אבל באמת סזינא תיוס׳ בהאי טנא מאד כיון דסמלוה אסור ליקח ממנו
ואנו מוסין בידו ניקה א״כ מאי כנוף דמאי סונר סמלוה סלא הלוח מוכן
ליסן לו והמלוס אקוד ליקח א*כ זה יוצא ידי שבועתו הא למת זה ממח
לנשבע ליתןלחבירו מתנת והלסאומר אי אפשי וכי תעלת על דעתן שזה
עבר כיק שמצידו לא ינצל א*כ נוכל להק! כל סצדדין שנכוף לזה ליחן
ולזה שלא ליקח א״כ ’צא ידי נדרו חס לא יעבור כלום ודאי שנועוח שוא
שפנל לע״ד דהוי טביח קצוצה מניד אבל השאלה קאי אם מוטב לקיים
שנופחו ואני אומי יקיים ואפ״ה לא יעבור כלום דברור בעיט שאין זה
.מחרב ליהן ליד נ״ד נמו שנאה נשאלה שלא נדל כיא ליתן נו ואנו
סולכין בביט אחר כוונח הנודד ק״וכאן שפי׳ נפייוש ליתן לו וע״כ אינו
עונד עד שיתן לידו כדמשמע נטש איזהו כשן בדף השט מעה שהוא
מוכן לירק לו אין נראה שיהא נתינה לעבור עיז א״כ אפילו אי הד טנית
קצוצה נלאח לכופו שיהא עזתק ליתן והוא לא יקת  -או אפשר מק
שממילא הוא עוק אלא שאין מקבל ממנו אינו עובר על שבועתו כני
אףאס סי׳ חלה על איסו׳ דגי׳ דלמאי יקיי׳אס לא יקח כ״ש אסהוא אבק טני* לא
שפסי כלל מס מקום לשאלת לכופו לימן והאחר אינו רשאי לקבל י ועוד
נראם נייר מאחר שאץ רשאי לקבלו כופץ אוחו למחול לו דכופין על
מדת סדום דמאי הנאת יש לו שיענוד סחבירו על סשנומס ובהא פשיעא
דמודוכ״ע דמה הנאה יש לו שיפשיל מנילו שהד שניט פרק סשותסץ
וכופין אס הנודר למכור חלקו ולא יכול לומר אדמה נכוף ללזס ליסן
במחנה שהט פסקו דאפילו כסיג אסור כדאים׳ סימן p״ pודברי סחסוגת
נראה דלא כחית לסכי אלא מיידי אפילו אץ יבולץ לכוסו  piמשמע
לישנאקצח דחשוגת לשב״א ז״ל שכתב אפ״פי שמקבל עוגל חם עישיעלו
ימס עדני והלא אץ ממחין אותו ליקח ע״כ צטן לומד שיקם סיסי מסי
סיתי משא״ב גכדון טין שגאו לעניכסנראס נמר סאיןכאן מקים שאלם
כיח שזה לא יקח אין זהעוגר כלוה וגס »סגגק> אוי* גסנס , rfeefa
פי׳ השאלה  pיש לחמוס מאד מלנד עם שיש לדקדק גדגד סלשג״א ז״ל
דנלאס דאסול נפט נמר אמי׳ גאסור דיבנן «גר מן  0790דהמדם
אמרם שסם שלא להכשיל אדם א״ע רזן שאסרו נמ״ל מזר » ארג •ofr
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המשפט

יהושע

כג

מגדל .בדבר זה קבל הלאו של סולס שמצותס שלא להכשיל אדם אף בזק ארזדדרנא סכי סואדלכל אסד נשממגדו כל סנכסיס גזען בפיע
)איסור מל® אינו מן ספולס מ״ע עבר אלאו של סורס סייט לפני פול וטפל בכל א״סלקבפיע • ועוד יש לסביא ראיס דאסלא נמשוסשפמת
 freeמן סתורה וא״כ כיון שנאנק ריבים פונל אלפצי פול דבל סולם בזק א׳ או שאין זק פלפון של השפלות שוין הם דלא סשיני כסוג אי
אץ השבועה חצה דמם לי לאו לפני סול ומה ליס שאל לאוין •ויש להניא ושפיל הוא ליפול בכלא׳ סלק א ,מסא דאיתא תחם במי שהים נשר דף
לאיום ע״ז אלא שאין פנאי משכים עמדי־ תנוד נ״ל נמר אף אס נאקול צ״ג באוקיעחא דר יעקב מנהל פקוד עשעמירנינא רישא בשתי תפיסוס
לרבנן אינו עונר כ״א אלפני סול דרנק ע״ע כיון דאסיסן יענור אלפני וסיפא בשסי העיסות וכו׳ ונופלת הראשונה נפלת ק׳ חמישים אק אץ
סול דרבנן נקום ופשה א״כמס לי לאו זס דרבנן או שאל לאדן ואקקי״ל שוס אלא מנס אפ״ג דלא סיס ראוי לס ליפול כ״א הלחין ותלחא ותילתא
דמופב לסבול שבועס נשב ואל ממשה כדפשק סש״ע לסלק וא״כ כיון משום דבשחי תפיסות מפלות בכל פעם נשוה ולא הוי כמוב אסדאע״ג
שיסבול אלפני פול בידים מוסב לעבור סשבועס ואין שיין כאן אסור דלית לס אלא כתובת אסח ק״ו לדבר ר׳ בשתי שפלות ונשח׳ חפיסות
לבס -או זוסא ביוץ שזה קום עשם כיון שכל איסור למק פוא זונדא דלא משיני כסוב אסד ונופל בכל שפר ושפר סלק בפ״ע כיון דעחסילם
מדאורייסא ואי לא ס״ללרשניא זיל כל״ן זיל נדבר זסא*כ נרורדסלכס* נעשו לנבוח נשאי ספיסוס אע״ג דפר שפלוס נמשו בזמן א׳ וזק פלפון
כרין ז״ל כנ״ל וגם מ גמלא פלוכס סיא בכפם דוכסים ואי שיל יש של שניסם ביום אמד מ״מ היס צרך לגנוח בשסי ספישוס כיק דסר שפלי
לחמוס מאוד •ואפשר דלפגי פול אע״ג דסוי קום משם סיא זוטא כיון נינסו וראי׳לזם עסאדאימאנפ׳ גפ פשופדף קע״נאסאדאעל לבאסאי
שאינו רק מכשילו והוא איס מושם כלום וק מוכס נעירוגין דף ל״ב מאן דנקיפ שפרא נר ק* זוזי ואמר שויס ניהלי סדי בני נ* נ׳ לא משיינן לי׳
דקאסל ניסא ליס לחנר דלמבד עם סארן איקולא לבס ואיסו אפילו זופא מ״ס עבדומילמא דניחא לי׳ למלוס וניסאליס ללוסונו׳ניסאליס למלוסכר
לא פניד דקשס והלא סוא ניב  t3sאיקולא דלפני עול א״ו דלא מקלי שיכוף לפורעו וכו׳ ועוד המם סאי מאן דנקיס סר שפרי בר נ׳ נ׳ וט׳ וכ״כ
עניד אסול אלא שמכשיל •’או י״ל דלפני פול לעולם הוא שב וא״חדאם הלמב״ס נפי ך״נ ממלוס שזכות הוא ללוס לסיוס שנים שלא ימף אומו ברן
האסל לא יקס סוא אינם פושס כלום וקיסם דסאסל סיא נרמס לפני עול בפעם אסד לגנוח סכל עכ״ל ־ הלי שפירש הלמב״ס האדקאעל בגמרא כר
וא״כסוא לא עבידמפשסוק״לוא״כ אסל שמדבר סלשב״א לרין עיון ולבלי שיכוף אוחו לפורעו היינו כשהוא בשפל אסד יכול לכוף אופו לפולעו סכל בפעם
הר״ןז״למגואלים בסדיא דלא כדברו כלאס לסמוך אסר״ןז״ל מלבד מפעם אמת וכשהוא בשני שפלות לא יכול לכופו לגבות ממני הכל בפעם אחת־ אע״ג
 <xr2wasק נ״ל גלול ושלום נאמן אסבסן יושע:
דלשבים לא פירש כך סמם מ*מ דבלי סרטנים ז״ל ר לנו לאיה לזסכשישלו
שני שפלוס שאינו ימל לנבוס משמע נתפיסס א׳ אעיג דזק פרעון א׳ סוא אע״ג
י שאלם עי שיש עליו ב״ס סלבס ונאים לנבוס מפלפלין דסשמא נא לניד ליטול בספיסה אמס ע״ע איןסואסנורס דברלון סיה נופל
שאין בסס רן קדימס ־ או שזמנם ביום אסד ובשפר בשתי ספיסוח אלא שסנ״ד סולקיס הכל סשתא ולא ימצא כלום אמ״דממה לנבוס
ממל"’ שנוסגין סאידנא בערנות אלו לנגוס בסס ואין בסס רן קדימס ומכ״ש כשאין זק פלפון של השמטת שיה הוא דאז לא הי׳ יכול לנגוס מענו
שסרן נוסן שכולם סולקיס נשום כדאיחא בפול מ״ע סי׳ ק״ד סעיף י״א בחפיסה אמס דפשוט סואדלא משיבי כחוב אסד ושפיל מוא ליטול בכל אחד
גשם סלמב״ס והריף וסרא׳-ש • אם נמצא גיד ב״ס א׳ ג׳ אוד׳שפרוס חלק אסד אסיג דנעשובזק אסד כיון דאין זק פלפון של זה כשל זס־ וליכא
וביד שאל ב״ס צא נמצא לכל אסד כ״א שפר אסד האין יסלקו בשום • לאקשויי מחא דאיח׳בפ׳נט פשוט דקע״ג אמר לבא שפר לךנידי פרוע סגדול פדו׳
אם יסלקו בשוס לעי מנץ שפלומיסם חס שיש לו שפלות סרבס נופל והקק אינו פרוע חוב לך ניר פטמ שפלוח בולן פכועים ופילש לשנים ואפי׳
חלקים סלבסכענין שמלותיו נופל סלקים ושאר ב״ס אינו נופל כי אם כסב סחוב בסלואס דקוס נשפלוס סלבס • וסובא בפסיע קוף קי׳ סיס משמע
ביד אדס אסד י מקר חוב אסד דהר
סלק אסד ־ או סולקיס גשום לפי מנין סג״ס ואע״פ כיש לב״ס אמד שפלוס מסתם דשפלוס סלבס
סלבס מ״מ אינו נופל כ״א סלק א׳ שוס לשארב״ס:
לא אמר פונות לך בידי פרוע לשון לנים אלאסונלךנירפמעואפ״סאמרנן
דכל השפלות סס פרועים משום דבל השמלות חוב א׳ מיקר• סאליתאדסחם
השואל נלאה דסולקץ לפי סשפלוס נשוס וב״ס זס שיש לו שפלוס שאני דכיק רדנעלסשפלעלסחסתונםלכךאעלינןדכל השפטתהספרועין
סרנס נופל סלקיס סלנס כדעשמע מפשפן של סדנרס בקוגין בדמסיק החם אסא דערך ליס לנינא לרבא אלא ממחה שדה שיש לי ממלה
דשעעממא דרן זס מצא מסנס דאיסאנפ״מישסיו נשוי דף צ״נאמסנימי׳ לך כל שמפיו מנורץלוסתס יד בעל סשפל על ססססונס • ופירש סלשג״ם
עי שסיו נשוי נ׳ נשים וכו׳ מניא זו משנס ד נסן לבי אומר אין אני ומילחאדיבא דלעיל נור משום האי פעעא רד בפלסשפל על סחממונס
רואם דגליו של לבי נסן אלא חולקס נשום ופילש״י דסולקוס נשוה ממש דהיינו מלוה סילכך חוב לך בידי פרוע כל השפטתשיש נופלת פטעץפכ״ל
וכ״כ סר״ף ז״ל וסלא״ש וספוד ודלאכפיד״ח שפילש סולקין נשוה היינו לפי סלי מפעם רל נעל השפל על התחתונה אמרגן כיון לאפר לו סוב לן ביר
הדפס וספעס מגואל שם בלש״י ונסוקפוס משום דכל הנכסים סם אסראין פמע בודאי כל השמדות קאמרוסוא קרא לבל השפלות סוב אנל לא שהלשון
לבעלס ק׳ כמו לנפלס ר וכמו נש׳ ־ ועזה לעדו הסיסקים לשאר ב״ס חוב יהא משמע לכל סשפמחמשום דסבל נקראים חוב אסד דאי משוסדכל
שבאו לננוס מפלפלין שאין בסס רן קרעם או שזמנם ביוסאח׳שסולקין סשפלו׳ נקלאי׳ חוב א׳ לא הוי משכי מיר אע*כ דנשפט׳ הלב׳ צא עיקר חוב א׳
גשום כמ״ש הפזל בס״מ סי׳ ק״ד י וכיון דסכי הוא ניס מולקין נשוה אלא דסס׳ שאני כיון שלא אמד שפד לך ביר סטע אלא חוב לן ניר פט׳ אמרנן
מפעם דבל הנכסים סם אסראץ לנ״ס של ק׳כעולנ״ס של ר׳ וכעולנ״ס דסוא לעצמו עשססשחא מכל שמטה חוב אחד וכולן פרועים סם משום רד
של ש׳ א״כ סאי פעעא אימא נעי סכא בב״ס אסד שמוציא ג׳ או ד׳ בעל סשפדעלההסהונס־אבלננ״דננינ״ס אחד שמוציא נ׳ או ד׳ שפטה הוי
כל אסד חוב בפני מלמו משוס דשפלוס הלבה לא מקלי חוב אחד:
שפלוס !!כך נמשו כל סנכסיס אסלאין לכל שפר ושפל גפני פצעו לסדאשון
כמו לשני ולשני .כמו לשלישי וא״ל שפיל דעי סוא שיפול בכל שפל ושפל
סלק בפני עצמו דסר לא אמרו שיפלו כל ב״ס נשום אלא מפעם זה
אסד נמל במלינו סוא טצס להוכיח שביס זה שיש לי שמלוה
סרנסאינו נ ופל כ״א חלק אמד שוס לשאר ב״ס מסא דאימא
שכך נשסעבדו כל הנכסים לב״ם של ק׳ במו לר׳ מסאי פעעא נעי איס
לן למימר שב״ם אחד ימול בכל שפל סלק נפבי פצעו משום דלכל שפל נפלקנט פשופדף קע״נאמר לבאהאידנקפ שפלאנלק׳ זחי ואמלשווי׳
ושפל בעני עצמו נשמעבדו כל הנכסים לבמאי יהא נפקע זכוס של שפל כיסלי מלי בני חמסין סמשין לא משויר ליס וכו׳ ופי׳ לשב״ם שלא עדעס
שני ושלישי שכשמענדו לסם נ״כ כל סנכסיס ולא יפול סלק בסס אלא הלוה משמע אנלמדעס סלוסמשוינן ליסוכ״כ סלב עסרעא״י נסנ״סבס״ע
ודאי דבל פשוט הוא כיון שלכל שפר ושפל בפ״ע נשמעבדוכלסנכסים כך׳ נ״ג ואם אימא דביס אסד שיש לו נ׳ או ד׳ שפטס על לוס אסד שאין לו
נכל שפל ושפל נפ״ע סלק א׳ ולא איכפס לן בזה שסם בידאדסד גברא לשלם לבל ניס נופל נ׳ או ד׳סלקיס אעאי עשויכן ליס סר שפראעדעססלו׳
דכשס שיפס כפו של נפל ק׳ עד נפל ר׳ ובסל ש׳ משוס שנשסעבדו לו ולא ניחוש שמא יש על סלוס ב״ס סלבסוליס ליס לפטע למלם וימול זס
בל סנכסיס ס*נ אמר׳ ננבלא שיש לו נ׳ או ד׳ ספלוס שיפס כסו בכל נשנישפטח נ׳ חלקים ויפקידו שאל נ״ס אלא ודאי דאינו טפל בשנישפטס
שפל ושפל מהאי פעמא גועים • ואס למשוך אדם לומר דלא אמרנן גבי כ״א חלק אסדע״ב דגרו־ ולינלאס דאין זה סוכמה בלל דלסאלא סיישיק
ביס אחד שנס® כל הנכסים אסלאין לכל שסל ושפר בפ״ע אלא לכל סשפלוס רעשה הלוה קנוניא מס העלוה להפסיד לשאר נ״ס דלא עצינו חששאדקנוני׳
יסד כשספנדו כל סנכסיס מעשו סכל כסוג אסד מון שהם גידא דסד נברא בכל מקום אלאסיכא דאיכאפקידא עידלאסרכא פ״ימעשס זה כגון מלוה
וצק לא יפול בכל סשסלוסכ״א סלק א׳ הא ליסא ראיס לן להביא ראיס שנא להעיד נגד המערפל על שדה של הלום כשאין לו רק שדה אחת וק מוכר
מבוללס דלא רירה ן לתלי וסלה שסר נידא דסד נברא כחוב אסד אלא שלא באחרות שבא להעיד בנד המערפל על השדה שמכר דמיישיכן לקנדזיא
כסובדם מתסלקיס • מסא דאיסא בפ׳סמקבל סוף דף ק״ל אעררנא סדא בדאיתאנפס״מ סי׳ ל״ז סיינו משום דסשתא איכא פסידא מיד לאסל ע״יעדו׳
פיסקא וסלי שמלא פקידא דפלוס וכו׳ כילשיימאן רסינפסקא ב׳סנילוס זה־ יק שפל שנמצא ולוה עודם ט דסיישיכן לקנוניא משום דאיכא פסייא
במנה ומפקיד באסה מן ססבילוממדעי סקרן ס׳ מכלים ומשסכל נסנילסס מיד ללקוחות־ וקסמלבלאשס בכתובתה ורצה לגרשה צרך שידול סנאס
נו״ו מנדים ובו׳ עזם מוכסדתלי שסלא בידאדסד נברא לאסשיבו כנוף דח״שינן לקנוניא משום להערב מפסיד ורד אבל סיכא דליכא פסידא מיד
אחדדאס איתא דסד כסוב אסד למס יפקיד סמלום כשמפסיד במנילסאסס אלא סששא בעלמא סוא רלעא סייג לאסרם ג״כ ליכא לעיסש לקנוניא •
ס" רנדים ומשתכר באסלה פ״ו דינרים סלא כסוג אסד ססיבי א״ב יתמלא וסילוק זס מנואל נסרא בתו׳ בפ״ק דב״ר דף ף נד״ס ש״ע איסא לשמואל
סטוסיס וסופד יחלוקו ולמם סוא פקידא דטלוסאלאודאי שכמנו שם חיל ואע״ג דנביעדבלאשס וכו׳ לארעי דסמם מפקיד סעלבעיי
תקין הפילה
אערנן אע׳ג דעסרלו שני ססבילס בזמן אסד מ״מ כיקדענילמינייסותר וכו״עיץ שם • ולק שפיל דעי למיעבדכך מרבני חעשין סעשין מדעח סלוס
 intisסר כל אסם ואסס סוב בפיה ולק שפיל הוי פקידא דעלוס ס״נ ולים לן לעיסש רלעא נדיב סלוס זס נס לאסרם וליס ליס לפרוע לכולם ויפיל
זסב׳ חלקים כיקדסשתא ליכא ססידא לאסרני לא סיישינן לסבי:
בנדון רדן כיין שיש לזה ג׳ או ר שמלות אע״ג מעשה בזמן אמד כיון
ר6ס ממל׳ סנ״ל להביא לאי׳ עסאדאמר לבא געלק סמקנל גפיעלא
נעשה כל אסד ואחד סובבפ״מולכלא" וא" נמשו כל סמסת ל5
שהבאתילעעל׳ •יי עיסקא וחרשמלא ®סידאמזלו׳וכו׳ופייש״י
*
אסלאץ ועלבאין ונופל בסל אסד ואחד סלק אסד ועכ״ש כשלא נפשו השפלות

שאלה

ומורה

ק

דמסנזילס נםסלקס

רר

דרבי

פני יהושע <שו״ת> יהושע בן יוסף מקראקא עמוד מס 47הורפס ע״י תכנת אוצר מחכמה
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ספר המפתח
ז) המים והיין ואפילו מזוג.
ק״ק כיון דבמים ג״כ יש בו משום
גלוי מאי ואפילו ,וישוב לזה.
מעשה רקח.

והיין.
בע״ז (לא ):יין שהחמיץ מותר
ורבינו השמיטו דם׳ כירושלמי (פ״ח
ריש ה״ג).

השמיטו

שהן

קודם שישתנה וכו׳
מותרין משום טריפה.
לפי״ז מיושב הקו׳ דמאי נ״מ
דמותרת משום טריפה כיון דאסורה
משום סכנה.

אסור לאדם וכו׳ להכנס לחורבה.
א) השמיט חלוקי הדינים בברכות ג.
ב) ובתפלה פ״ה ה״ו כ׳ דאין
להתפלל בחורבה ,ותיפו״ל דבלא״ה
אין ליכנס לחורבה ,ובד׳ הכ״מ שם.

מעשה רקח; ע׳ פר״ח יו״ד רס"׳ קנח ו״ה
פוף דנר.

ע!רפ נהנים שמיני פ״ג פסי י; ע׳ פסק"׳
חולין פ״ג נועז קופ ג.

נרג״׳ יו״ד פי׳ קפז קופ יק ; שפ״א נרנוח
ג .ו״ה נגע׳ פניק.

יודע

כ״מ:
רבינו.
שהשמיט
וצ״ע
קושיתו,
ישוב
הירוש׳ שאם היה בכלי נקבים
וכו׳ ואם היה תלוי באויר כלי.
ואיני

למה

פר״וו יו״ו פי׳ קטז פ״ק א ו״ה פוף ונר;
ע׳ נ״׳ שם ד״ה ונתב; עי׳ לקמן פי׳׳נ
ה״ג ; צ׳׳פ שחיפה פ״< ה״ח.

מזוג.
מדסתם מ׳ אפי׳ באין טעם יין אלא
קיוהא בעלמא ,ובד׳ הטור.

שושנים לדוד פרומופ פ״ח מ״ז ,והו׳ נפוס'
אנשי שם.

פר״ח יו״ו פי׳ קנח פ״ק א ו״ה שנינו.

התחיל

להשתנות

ואפילו
לחומץ.
מ׳ דחומץ גמור אי״ב משום גלוי.

טו) אכל משקה אותן לחתול.
האיסור להשקות לבהמה טמאה משום
צעב״ח או משום בל תשחית.

פר״ח יו״ו ם״ קפז פק״א ד״ה נמנ; חזון
נחום פרומופ פ״ח מ״ד נהערה.

והציר.
ק׳ דבגט׳ משמע דאי״ב משום גלוי,
ו,תו דלפי״ז ל״ל פסק לאסור גם

כ״מ :דרכינו השמיט.
ישוב קושיתו.

במ»צו וחומץ.

ד!) יין מכושל וכו׳ פל זמן שההגל.
ראיה מכאן דמבושל הוא עד
שירתיח דאל״ה ל״ל טעם ההבל.

סרה״ס יר1ש׳ תרומות פ״ח ה״ג (מג ).ד״ה
אנל; מרנה״ס ח״נ; ע׳ נס׳ הלקופים.

טז) עיפה וכו׳ של תרומה תשרף.
באור החי׳ דבתרומות פי״ב הי״ג
פ׳ דביין ישפך ובתאנים וכד׳ (שם)
ועיסה (הי״ד) פ׳ דיקבר או ישרף.
צ״ס שחיפה פ"׳ ה״ח.

גליון מהרש״א יור״ד רפ״ז קנח.

מתיראים מכעכוע המשל,ה.
לפי״ז יש לאסור הכלי

העליון,

ומו״מ בד׳ התום׳.
פ״ז י1״ד רם״׳ קפז; מעשה רקח.

ט) מי כבשין ומי שלקות וכו׳.
אפשר דגם משום ארס התקופות
ליכא.

באור הפסק בתרומות פ״י ה״ז
דשותה יין תרומה שנתגלה משלם.

מרה״פ יר1ש׳
ו״ה הדיח.

פרומופ

חנל׳ד פרומום פ״ז ו״ה מי כנשים.

׳א) כצדן אדם ישן.
קשה דבגמ׳ מוכח דביין גם בהיר,
גר אסור.
חורפ ח״ם ע״ז ל ד״ה הרי.

יכ)
:אור.

שיהיה הכם ניכר.

א)

שנשכן נחש וכו׳ קודם שישתנה

וכו׳.
בהכשה לא משתנה הגוף רק באכלה
סם.
פרי פקר יו״ד פי׳ פ פ״ק ג.

וכיוצא כו.
מה בא לרבות.
ננה״ג יו״ד פי' פ' נהגה״ם פ״ד.

או שאכלו וכו׳.
בכלל זה שתיית ארס נחש.

דפא"׳ פרומופ פ״ח יכין ק!פ כג.

נם היו המים מרוכין וכו׳.
‘א חילק בין מ׳ סאה לפחות או
ותר ובין כלים לקרקעות ולשי׳
:פיה״מ.

1ין יצחק קו״ח פי' נד קופ נ.

ג) לגין מגולה וכו׳.
;טעם שלא חילק בכסויים כבתוסם׳
דרוש׳.
1ס״ו פרומוס פ״ז ו״ה מנופים.

פרי תקר י1״ד פי׳ פ פ״ק ג.

קשה כיון דשאב גופה מהסם הרי
נעשה בשרה כמי שהכישה נחש,
ותו דבמתניתא ל״מ הכי.
פד פקר שם פ״ק ה; ונחפ״ד חולין פ״ג
ו״ה קחחת; ועזרם נהנים שמיני פ״ג
פס׳ י תירצו ד״קודם שישתנה גופו" אאדם
קא׳ דלק ננ״מ ומדויק שפתח נלשון רנים
ופ״ס "נגופו" ל׳ יחיד (ועי' שנו״ס).

ש״ד ננה״ג יו״ו פי׳ קנו ה׳ פור אות ק.

פלפולא חדפפא ע״ז פ״נ פי׳ ינ קופ מ.

באור בסוגיא.
חפ״ם חולין ח :ו״ה ק״ל קין.

תאנה נקורה שיבשה וכו׳ מותרות.
בע״ז (לא ):יין שהחמיץ מותר
ורבינו השמיטו דפ׳ כירושלמי (פ״ח
ריש ה״ג).

מן

המין

ט)
וכו׳.
מ׳ בין בסם בין בלחש ,כהרז״ה,
ודלא כתום׳ ורמב״ן שהתירו בסם.
להתרפאות

ש״ר ננה״ג י1״ו פי׳ קנה ה' טור אוח
ח; וינא דח" לאוין מה.

ע׳ פ׳ המפתח פי״א ה״ז.

מן המין וכו׳ שמא ימשכו אחריו.
קשה דמקומו בה׳ ע״ז ,ועכ״פ מדוע
לא כתבו גם שם.

ד) אסור לאדם ליתן מעות וכו׳
או זיעה ,ובהל׳ ה.
קשה דמהירושלמי נראה דדרב אמי
לאו משום זיעה וסם המות.

ננה״ג <ו״ד מ״ו ל' הרמנ״ס ,ושיירי ננה״ג
יו״ד פי׳ קנה ה׳ פור אות ח ; וינא דחי
לאוין מה; ע׳ מעשה רקח.

חס״ד תרומות פ״ז ו״ה עיסה; גרני יוסף
יו״ו פי׳ קפז קופ ו; צ״פ תרומות .114

פרק שנים עשר

פר״ח יו״ו פי׳ קטז ס״ק ז.

ואסור

מהרי״ט ח״נ קהע״ז פי׳ יד ו״ה על.

פם הממית האדם קודם שישתנה
בגופן ,וככ״נב
לפי״ז מבואר הטעם לדין בשתתה
מים מגולים דמותרת דהוי ס״ס ס׳
שתה הנחש וס׳ נשתנה.

זותר לכתחילה לערבו ולבטלו.

וכו׳.
בחילוק
שבה״ב.

בין ד״ז

לניקורי

תאנים

צ״פ שחיפה פ"׳ ה״ח.

פרי תקר שם.

":י יו״ו פי׳ קפז ד״ת וכמה; ערוה״ש
ו״ד סי׳ קטז סעיף ג; ע' ר״ש פיריליאו
רוש׳ פרומופ פ״ח ה״ג.

תאנה או ענב שניטל העוקץ

ואפילו נאפת הרי הפת אפורה.
הא דלא מהני בדיקה כדלקמן
רפי״ב ,ביאור ומקור.

(מג).

:זיירי שאין בהן בנ״ט ,והתוספ׳
עיירן^ןש בהן בנ״ט ולכן שרי
(עי׳™).

ג)

ראב״ד :משום כיזוי אוכלין שעושה
מהן תיק.
אם מותר להכניס מיני פרחים
ברמונים של ס״ת.

ז) חשודים על שפיכות דמים.
קשה דמש״ב בע״ז פ״ט הט״ז נכרית
מילדת וכו׳ שלא תהרגנו ,מקומו
בהל׳ רוצח.

מעשה רקח ה״ה.

ש״ן יו״ד פי' קפז פ״ק ו.

פ״ח

כ) אפילו היו גדולים ביותר.
השמיט הבבא אחד גדול ואחד
קטן.

מוכי שחין או מצורעין.
משמע דשוין אהדדי וצ״ע ממכירה
פט״ו הי״ג.

וכן מים וכו׳ לחולה אפורין.
טעם לדין.
ה״ג

עי׳ ם׳ המפתח פפי״ק.

פוס' י1׳׳פ תרומות פ״ח מ״ו.

נ״׳ יו״ד פי׳ קפז ו״ה משתין ; נ״ח שם;
שושנים לדוד פרומות פ״ח מ״ה ו״ה פי׳,
והו' נפוס׳ קנשי שם.

נ״ י י פי׳ קנח ו״ה ואלו; נ״ח שם ;
פר״ח פק״ק ו״ה קמנס ; פרי פאר שם;
ק^״א ה׳ פריפופ מט :ד״ה קמר.

אע׳׳פ

למה לא מהני בדיקה בפת.
יד) ואפי׳ סננו כמסננת.
קושיא מסוכה נ .וב״ב צז ,:ומשבת
פכ״ט הי״ד.

טעמו

רוצח ושמירת הנכש פי״א ה״ז— פי״ב הי״ד

ה) וכן לא יתן אדם פס ידו וכו׳,
ובראב״ד.
גרים פיסתא ומפרש פס ידו וכן
מסתבר בד׳ הירוש׳.
מרנה״מ ח״נ.

ולא יתן התבשיל וכו /ובראב״ד.
במחלוקת רבינו עם הראב״ד והר״ן,
ובהא דהשמיטו פסחים קיב.
נ״׳ י1״ד פי׳ קפז ו״ה וצריך להזהר;
דרישה שם פ״ק ז; מרנה״מ מ״נ; מעשה
רקח; נרנ"׳ שם אות פ; נינת אום נלל
פג; אמרי שמואל למעשה רב פי׳ צה;
ע׳ תבואות שור פי׳  1אות ד; פ' הלקופים.

הטעם דמקילין בזה״ז.
פרישה •ו״ו סי׳ קנח פ״ק נו.

ת

פי׳

עוסק כסעודה.
דיוק מהירושלמי לזה.
מעשה רקח.

מעשה רקח.

ואם דימה וכו׳ שהוא אדם השיב
וכו׳.
ס״ל דלאו דוקא מראה אלא כל
דבר דמתחזי כאדם חשוב.
נ״׳ י1״ד דש פי׳ קנו; שיד בסז״ג שם
כ׳׳מ :דע״י המדאה פתחי• בא-ס
חשוב.
מהרמב״ם מ׳ דכשהגד מביר־ י־ידע
שאינו חשוב אסור אפי׳ "־>;־

up

ב׳ עזר

*j 0

ג

פר״ח יו״ד סי׳ קטז ס״ק  ; 1מעשה ד ח;
ועי׳ מקו״צ.

מרנת״מ ח״נ ה״ה.

יא) ואסור להסתפר מהן ברשות
היחיד וכו׳.
קשה מדקאמר בגמ׳ (כט ).תיתי לי
דעברי אדר״מ ,מ׳ קצת דיש לחוש
לדר״ט.

ש״ר׳ ננה״ג י1״ד סי׳

שמא יפול בו וכו׳.
לפי״ז דוקא במגולה ,והירוש׳
ובפסחים קיב .אפילו מחופין.

ו) וכן לא ינעוץ וכו /וז
ישוב ההש׳.

נ"׳ •ו״ד פי׳ קנה ו״ה והרי״ף ,וד״ה
ואדם ; נ״ח שם ; שיירי ננה״ג שם ה׳ ג"׳
אום ז; דינא דח״ לאוין מה ; מעשה רקח ;
מרה״פ ידוש׳ ע״ז פ״נ ה״נ (י ).ו״ה
ולא ; מרומי שדת ע״ז נח .ו״ה אדם ; חדד
דעה פי׳ קנ״ה.

ה׳ טור אות נ ; מעשה רקת.

בדין אוכלין חיין ומשקין.
נרנ״< י1״ו פי' קפז א1פ פ; נינת אדם
פי׳ פג; אמד שמואל למעשה
צה; ננין עולם או״ח פי׳ לג.

אץ טתדפאין מהם.
השמיט דמומחה לרבים או דהחולה
אדם חשוב מותר.

יד)

כל המכשיל וכד׳.

מ׳ דאיסור לפתע דיכא אב נכשל

ולא על נתינת המכשיל.
פי׳ הד־־פ לרפ”ג «״ג ל׳ס נג (נב־־ד; .
ים ,עין שם אום א; יד מלאכי פלל ל;
מקרי לב חדע מ*& סי* כ( 6כ־ב);
שו״ם פפדדרא נ נהג פי' פז; מנע פיפר
חרב שעד המקנה והקרץ קענ״א; אייעזר
פ״ג לר'  bsאופ ז.

רצד

רוצח ושמירת הנפש פי״ב הי״ד— פי״ג הי״א

השמיט (ע״ז ו ):דדוקא בתרי עברי
דנהרא.
מנ״ח מ׳ רצ״נ (ג) (נז־נ) ; ברית
יעקב או״ת סי׳ כ׳; פדי חמד מ״ב
מערכת וא״ו כצצ כו אוח יז; פי׳
הרי׳׳פ צרס״ג ח״ג פ׳ נז (רח־נ) ; ע׳
לוג"! נדלות פ״ה ה״נ ,ואנצ פ״ג ה״ה.

המכשיל עור כרכר והשיאו עצה
וכו׳.
מדסתם מ׳ דגם גוי אסור להכשילו
בעצה רעה ,ובד׳ החנוך.
מנ״ח מ׳ ולב (( )6נז־א) ; ע׳ סה״מ צ״ת
רצע; שערי תשונה צר׳״ שעו ג אות נג.

המכשיל באסור דרבנן אי עובר
אלפנ״ע מה״ת דלא גרע מעצה
שאינה הוגנת.
אות  ;6מנ״ח
תורת חסד או״ח סי׳ ה
קומז מנתה «' רצג ,ונו'רצת (קיז־ג);
ח״נ שער המקנה והקנין קסט 
חתן סופר
או״ח סי׳ סה; חכמת שצמה
ה ; ני״צ
או״ח סי׳ שמז ס״א; שדי חמד ח״נ מערכת
&1״ו נצצ נו אות י); אחיעזר מ״ג סי'
סה אות ט; ע׳ תוס׳ ע״! כב .ו״ה סיפוק;
יד מצאני נצצ צ; מצ״מ מצוה פ״ד ה״נ
ד״ה אך קפה.

או שחיזק ידי עוכרי עכירה.
בד׳ בסה״מ ל״ת רצט דס״ל דאין
חילוק בין מושיט למשתתף במעשה
העבירה.
אחיעזר מ״ג סי׳ פא אות ת.

ולפני עור לא תתן מכשול.
מדבריו מ׳ דמקרא יוצא מידי
פשוטו ,וקאי רק אאסור ועצה ,ולא
על מכשול גשמי.
מנ״ח מ׳ רצב (ד) (נז־ג) ; פי׳ הרי״ט
צרס״ג ח״נ צ״ת נג (נד־א) ; ע׳ רא״ם
קדושים ’ט יד; קרנן אהרן פס; נצי יקר
שס ; משך חנמה שם ; נ״ת י1״ו סי' שצד
ד״ה ומ״ש י״! המכשיצ; מצ״מ נגצוה פ״ד
ה״ו ד״ה כתג הרג; קונן שיעורים נ״ב
ננו אות ע ,1עז; מזו״א יו״ד סי׳ סג פ״ק
יז.

במחלוקת רבינו בסה״מ שרש ט שב׳
דאין לוקין דהוי לאו שבכללות
והתנוך מ׳ רלב שב׳ לפי שאב״ט.
שדי חמד ח״נ מערנת וא״ו נצצ נו צווה
ימ; ענ״מ נצאים פ״׳ מל׳ צא; מצ׳׳מ
מצוה פ״ד ה״ו ו״ה נתנ הרג; מעשה
רקח; שושנת העמקים כלל <ח (נז־ד);
ננני״ק אה״ע רס"׳ פא.

טו) או לעבד רשע ,וככ״כב
קשה אי פסק כל״ב א״כ אפילו
ישראל רשע נמי.
דבר מצניאצ ח״ד סי׳ עא ו״ה והרמנ״ס;
קונן שיעורים נ״נ ד .אוח נד.

ספר המפתח

ובהמתו.
מו״מ בד׳ בםה״מ ע׳ רג ,ול״ת ער,
ובמנין המצוות שלפני ס׳ היד ע׳ רב
דגם באדם יש מצות פריקה וטעינה.
מעשה רקח; נרנ״< יו״ד סי׳ שענ אות נ;
פי׳ הר״פ צרס״ג ח״א ע׳ כג (קסג־ד) ;
תועפות ראם סי' קצא אוח י; ע' שו״ת
הרשנ״א ח״א סי׳ רנב ,רנו ,רנז; ש״מ
נ״ק נד :ו״ה להנחה; רונ״ז סי׳ תשכח;
ננה״ג חו״מ ח״נ סי׳ ערב ה׳ סור אוח
א ; מנ״ח מ׳ פ (א) (צה־נ) ; חזון יחזקאל
נ״מ פ״נ הי״נ ו״ה מצוה; ועי׳ מק1״צ.

כ״מ :ופסק כוותייהו.
ק׳ לפמש״כ הכ״מ בה״ט דצעב״ח
דאורייתא ,מנלן דיתר על משאו
הוי מצ״ע ובחנם ,דלמא משום
צעב״ח ובשכר וכז־מ׳ בסוגיא.
מנ״ח מ' פ (א) (צה־נ ,נ).

כ) ולא פרק ולא טען וכו׳ לא
תעשה וכו׳.
אי כוונתו דלא פרק או לא טען,
ונ״מ אי עובר על ב׳ מצ״ע ,ועל
מה קאי הלאו.
קרת ספר; מעשה רקח; מעין החכמה
קנד־א ו״ה טרחנס; חת״ס סוף נתונות
עניני מצות מ׳ פריקה; מנ״ח מ׳ פ (נ)
(צו־נ) ,ומי תקמא (פג־א ,נ); עמק
הנצי״ב מ״ג עמ' רנב; ערוה״ש חו׳׳מ סי׳
ערב אות א ,ג; פי׳ הרי״פ צרס״ג ח״א
ע׳ נג (קסב־נ־ד ,קסג־א־ו); ט׳ סה״מ
צ״ת ער.

ג) אם היה זקן שאין דרכו וכו׳.
חקירה בזקן שרבצה חמורו ,ואמר
לאחר לפרוק.
פרי יצחק ח״נ סי׳ נס ; ע׳ פ״מ נ״מ צא.
ד״ה ונתוב מציון; יד אליהו סי׳ קטו.

ד)

זה הכלל כל שאילו היתה שלו

פרק שלשה עשר
א) מי שפגע כחכירו וכו׳.
אף דבאין בעליה עמה נמי חייב
כהל׳ ח ,נקט לישנא דקרא דעזוב
וכו׳ עמו.
פרישה חו״מ רס"׳ ערג; ע' מעפה רקח.

משום

מנ״ח מ׳ פ (א) (צה־נ).

ז) כשעה
שכר.
נראה דהא דמדדה אינו מה״ת ,וע״כ
רשאי ליטול שכר.
שמדדה

וכו׳

יש

לו

מנ״ח מ׳ פ (ג) (צו־ו); ע׳ חזון יחזקאל
נ״מ פ״נ ה״׳ ו״ה רשאי; ועי׳ צעיצ ה״ה.

ח) הדי זה פטור.
ל״כ דחייב בשכר ,ואם יש להוכיח
מזה דס״ל צעב״ח ל״ד.
נ"׳ ח1״מ סי׳ ערב ו״ה ומ״ש היו ,וד״ה
ק״״צ; רדנ״ז סי׳ אלף תקמב (קסח) הו׳
נש״מ נ״מ צג .ד״ה וננר; מרנה״מ ח״א
ה״ס; מעין החכמה קנד־א ו״ה טענו;
מעשה רקח ; מנ״ח מ׳ ס (א) (צה־ג) ;
אנהא״ז הל׳ ט.

דיוק בלשונו דלא כ׳ דאינו חייב
לטפל בו כמו שב׳ בהל׳ ט גבי גוי.
רדנ״ז סי׳ אלף תקמב (קפח).

ט) בהמת הגוי וכו׳ אינו זקוק לה.
אינו חייב גם בפריקה ואפי׳ בשכר
אף דצעב״ח דאורייתא.
או״ש.

מעשה רקח ; פר יצחק ח״א סי׳ נב־נד;
ע׳ נ״ח חו״מ סי׳ ערב ד״ה היה; דרישה
שם ס״ק ח ; מעשה רקח גזיצה פי״א הי״ג;
אנהא״ז שם.

ועושה לפנים משורת הדין.
ר״ל שעושה בשאר ענינים לפנים
משה״ד בממונו גם בזה יעשה בגופו.
פרשה חו״ס סי׳ ערג ס״ק ט.

אפילו היה הנשיא הגדול וכו׳.
במחלוקת רבינו והרא״ש (הו׳ בטור
חו״מ סי׳ ערב).

לנכוכדנצר ליתן צדקה.
אם מוטל על ב״נ לעשות צדקה.

מעשה רקח.

מנ״ח מ׳ פ (א) (צה־נ).

יתר מזה אינו זקוק לו.
מדין פריקה ,מיהו מצור,
צעב״ח.

נ״ח ח1״מ סי' ערב ו״ה נתב הרמנ״ם;
ורשה שם ס״ק טו ,וסמ״ע שם ס״ק יג;
ס״ז שם ס״ח.

פורק וטוען עמו.
באופן דליכא מ׳ פריקה ,ורק משום
צעב״ח ,גם לפמשה״ד א״צ.

כ״מ :וכשינויא כתרא.
מו״מ בדבריו.

מאתיים ושש וששים אמה.
לפמש״ב בשבת פי״ז הל׳ לו
אזלינן לחומרא ובעי אמות שוחקות.

וכו׳.
אי קאי רק אזקן דלעיל או על כל
אדם חשוב.

משמע דבעבדים ליכא לא תחנם.

צ״ס מתנו״ע  ,129וסנהדרין עמ׳ קי; קונן
שיעורים נ״נ ד .אות נד; ועי׳ מצנים
פ"׳ ה"׳ ,וחי׳ מר״ן סנהדרין נו :ו״ה
ויצו.

נ״ח ״1״מ ר״ס מז 1 .זס״ד ג״מ פ״נ ו״ה
אם; ספר דני רב ני תצא פס׳ ה ו״ה
נ׳ (רסא־ד).

משום צער ישראל וכו׳ משום צער
ישראל.
הטעם דלא נקט משום צעב״ח.

סר׳ יצחק ח״א סי' נג־נד; חזון ירוזקאצ
נ״מ פ״נ ה"׳ ו״ה מצא.
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ו) מאימתי יתחייב וכו׳ משיראהו
ראייה וכו׳.
בגט׳ מ׳ דה״ה לאבידה ,וצ״ע
שהשמיטו.

פר יצחק ח״א סי׳ נו ו״ה ונאמת.

עמו.
.מ׳ דוקא עם הבעלים אבל ביש שם
/עוד אדם אסור לו ,ובגזילה פי״א
הי״ז ל״מ כן.
^שושנים צווו נ״מ פ״נ מ״ח ו״ה ה״ז.

ה)

לפיכך

צריף להדרות עטו

וכו׳.
משמע דד״ז הוא מדאורייתא וחלק
ממ׳ פריקה וטעינה.
מזון יחזקאצ נ״מ פ״נ ה״׳ ו״ה רשאי;
ע׳ מנ״ח מ׳ פ (ג) (צו־ד) ; ועי׳ צקמן
הל׳ ז.

אי שרי ליטול שכר ,ובד׳ הטור בזה.
דרשה ופרשה סי׳ ערב ס״ק סו; וסמ״ע
ס״ק יג ,יד; מנ״ח מ׳ פ (א) (צה־ו).

אינו חייב וכו׳ אלא משום איכה.
לטעון ,אבל לפרוק חייב משום
צעב״ח ,ולא הוצרך לפרש דליכא
נ״מ ,ובד׳ הרמ״א.
רדנ״ז סי׳ אלף תקמב (קסח) ; סמ״ע מ1״מ
סי׳ ערג פ״ק ינ ,טו.

הטעם דהשמיט דאם היתה טעונה
יי״ג אינו זקוק לה.
מרכה״מ ח״א; מעפה רקח.

כ״ט ד״ה בהמת :לדידן דקיי״ל
צער כע״ח דאורייתא.
אי יש להוכיח משבת פכ״א ה״ט,
ופכ״ה ה״כ דס״ל דצעב״זז דאוריי׳.
מרנה״מ ח״א ; מנ״ח מ׳ פ (א) (צו־א) ;
הרחב דנר דנרס כב ד אות נ; או״ש
שנת פנ״ה הנ״ו; ענף סר על פר יצחק
ח״ג סי׳ נס; אנהא״ז; ע׳ פיה״ע ניצה
פ״ג מ״ד ; ועי׳ מגר״א.

שם :הא שני כל מאי דאותכיה.
מו״מ בזה.
פג״׳ נ״מ צב :ו״ה בגמרא מונר; אנהא״ז.

שם :וכן פסקו הרי״ף.
מו״מ בד׳ הרי״ף.
מרנה״מ ח״א; מנ״ח מ׳ פ (א) (צו־א).

מ״מ בהמה שיש ספק א
להכניס
שרי
תמות
כבפסוה״מ רפ״ב ,ופ״ו
שו״מ מהדורא נ ח״ג סי׳ נ
י1״ו פי׳ פא־פג.

ראיה מירושלמי ב״מ פ
דרבנן.
מרנה״מ ח״א.

שם :חדא וכו׳ ועוד וכו
רבצן וכו׳.
אינה ראיה דאפשר ז
צעב״ח ל״ד ,ומ״מ לא
כריה״ג ,והטעם דהשמיט
רבצן.
מרכה״מ ח״א; פג"׳ נ״מ צ<
1י׳׳צ; מעין החכמה קנד־א ד״י.
מ׳ פ (א) (צה־נ ,ג) ; אב

שם :ורכינו סתם ולא
מכאן ראיה להיפך דלז
הו״ל לרבינו לפרש דמו
מנ״ח מ׳ פ (א) (צה־ג).

שם ד״ה כתב :ואין דכו
לי וכו׳.
באור קושיותיו ,והבנתו .
דרשה ופרשה חו״מ סי׳ ער

ישוב קושיותיו.
נ״ח ד״ה נתב הרמנ״ם ; ודרש
ס״ח ; מרנה״מ ח״א.

שם :וכן בסיפא וכו׳.
הטעם דלא הקשה אמציעת
מחמר.
 .ורפה ופרישה חו״מ סי׳ ערב ס

שם :החכם המרשים וכו׳
כיון וכו׳.
מדברי רבינו ל״מ כן.
פ״ז חו״מ סי׳ ערב ס״ח.

שם :והיינו טעמא דמק׳ז
אינה ראיה.
דרישה שם ס״ק סו; «״׳ נ״ו
שם מ״ש.

שם ד״ה ועל :יש לתמוה
ישוב קו׳ על הטור.
נ״ח שם ו״ה נתב נ״׳; דרישה ס׳
שג׳ שכנר "שנ קושי׳ זו נדנור
שכתוב כאן הועתק מג"׳ שצא נד
שכוונת הכס׳׳מ צהקפות עצ הטור
רנינו שפטור נהחצט וע״ז הקפה
פטור צסרוק וע״כ כוונת רנינו שרק
פרקה וטעינה פטור אנצ משוס !
וממיצא ׳"צ וג״כ ח״נ משום אינ
צפ״ז מה דנקט קו׳ רק עצ הטור ,ו

הטור והחכם המרשים ס
רבינו דצעב״ח ל״ד ,ומיו
הכ״מ.
מעין החכמה קכד־א ד״ה טענו.

י) חמרים וכו׳ ,ראכ״ד ,וכ
בירושלמי מבואר כהראב״ד
לרבינו.
מרה״פ נ״ק פ״ג ה״ה (סו ):ו"
חס״ד נ״ק פ״נ ד״ה חמורן.

באור מחלוקתם.
מרנה״מ מ״ב; חס״ו נ״ת פ״ד ד״י
חדוש׳ אנש״ש רפ״ד וסנהדרין.

אין ח כ י ר י ו
וכו׳ מעליו.
ברי״ף וברא״ש
פרושם א׳.

רשאין

כ״ז

לד

ליתא

דרשה ח1״מ סי׳ ערב ס״ק פז
שם ד״ה ממרים ,והגהות הב"
דסנהדרן; חדופי אנפ״ש שם.
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ילקוט מפרשים החדש על מסכת קידושין
[דף לא ע״ב ■ לב ע-ב]

שהוא דנר יקר שהי׳ מקום וחדר של הנשמה
ועשוי כדמותה נ״כ הוא עני[ כינור אב ואס שג׳
שוחפיס יש כאדם הו׳ ואניו מזריע לונו כו׳ ואף
שהגוף הוא דנר שאינו נצחיי והוא כלה ואבד ועיקר
הוא הנפש אעפ״ה יש לאדם לנכד אביו ואמו
מאסר שהגוף שלו נכנה מהס והגוף הוא ג״כ עני!
תשוג שהוא משכן הנשמה וגס הוא עתיד לקום
נתחיה כמו שמקונניס על נהמ״ה שעתיד ג״כ
להכנות נמהרה ולכן נעת שגסין עלי׳ דאטה והי׳
אז נמתשנה הזאת של מצות כיטד נעת עושקו נה
כי כל מצוה צריף לעשות נג׳ נתינות מעשה דינור
וממשנה לכן עי״ז נתגלגל נמחשנתו להטן עני[
תורנן נהמ״ק מ״ש ששפן חמתו על עציס ואכניס
ור״ל על הגוף של נהמ״ק והנשמה נסתלק למעלה
והי׳ לעונת ישראל נמו שמיתת האדם הוא לעונתו
לזכך ממנו עונות הדנוקיס נו וז״ש מזמור לאסף
קינה לאסף מינעי׳ לי׳ אלא ששפן חממו נו׳ והנן:
[ר׳ יצחק אייזיק חבר]

שם ודרש אכימי מזמור לאסף וכוי .כמט
רש״י ותום׳ ויש מפרשים שמקרא הזה לנד
דריש וכו׳ ולא ידעתי פירושם אס הכוונה שלא הי׳
אטמי נעל תורה ולא דריש אלא זו נלכד נשכר
שנינד עכשיו לר׳ אנהו אניו .קשה דמצינו שהי׳
גדול נתורה עיין גיטין כ״ע :אמרו לי׳ רכנן לאטמי
ונו׳ אמר להו הא לא מנעי לכו וכו׳ רג נחמן נר
יצחק מתגי הט אמרו לי׳ רכנן לאטמי ונו׳ אמר
להו ונו׳ ועוד נע״ז ל״ד :הוא מני להו והוא אמר
לה וכן עוד כנמה דוכתי נש״ס ונמנחות ז׳ .וכן
■ערכין נ״ג הי׳ מנה לרג חסדא תלמידו:
[חידושי הש״ס לר׳ ישעי׳ פיק]

שם דכל^איטח דהות געי לטיסק לפוריא
גחידוסליק לה .נ״נ נזה ע״ז י׳ נ׳ ט הוי
נעי רט למיסק לפוטא הוי גחין קמי פוט׳ א״ל
[גליוניהש־ס]
סק עילואי לפוריך:
שם אתא וקא משתבח גי מדרשא .וצ״ע
האין עשת כן ר״ע הא אסור להתפאר א״ע
נמצוה כמטאר נאו״ת ס׳ תקס״ה לעני! תענית
וטו״ד ס׳ רמ״ט לענין צדקה ולכאורה משמע
!טל תווהז
דה״ה נכל המצות וצ״ע:

שם ר׳ יוחנן ני עגרתו אמו מת אגיו ילדתו
מתה אמו .עי׳ נתונות (דף ס ע״א):
[מצפה איתן]

שם מכנהו במווזו .ואפ״ה א״ר אסי אי ידעי
לא נפקי מאלי לס״ל דטו 1שהיא אינה
מרגשת נננוד זה אץ להתיר לצאת נח״ל נשטל כן
[הגהות ™"ל]
טון שמתה משא״כ נחייה:
שם ומכנהו במותו .נ״נ עניין אמירת קדיש על
אג ואס נוחי נפש הוא משוס שסייג הנן לננד
אטו ואמו נמוחס ונתייחס נדאמרי׳ כקידושין ואין
לן כטד גדול מזה שיזכה אותו ועדיף ממה שיאמר
הריני כפרת משכט .ל׳ שו״ת הרד״ן נית י״א חדר
א' ולפי״ז חיוג אמירת הקדיש הוא דאוטיתא
משוס טטד וע׳ שו״ת שנות יעקג סי׳ ק״נ דדן
לומר דנל אמירת קטש הוא רק מספק דשמא
,#אניו צדיק וא״צ לקטש ואם יש עוד ספק ה״ל
כו״ס להקל ואין תייג לומר קדיש ע״ש ונדנריו
הג״ל לכאורה אין נקטש משום טטד דאדרנה
מראה שחושש עליו שאינו צטק וגס גוף ד״ז
דאמירח הקדיש רק מספק שמא אינו צדיק צ״ע
דמדוע נחוש לזה ולא ניקום לי׳ נסזקת צטק
ונזנרוני משו״ת מתס סופר חיו״ד טש לכל אדס
חזקת צדיק גמור שאין עצמותיו מרקיטן ואולם
לפי״ז הט לא הי׳ ראוי לשוס מת שיטמא למ״ד
דקנט צדיקים אין מטמאין וע״ע נשו״ת שטת
יעקג סי׳ צ״א דט נשם מפרשי התורה נטעס
הזאת ג׳ וז׳ לטומאת מת דשמא הי׳ המת צטק
ואינו מטמא ונטמא המוזה נהזאה א׳ שטוס ג׳
ולכן צטן הזאה נ׳ והיא מטהרתו מטומאת הזאה
א׳ ע״ש מש״ש נזה וע׳ שו״ת תשנ״ז ח״נ סי׳ נ״ג
דלא פשיטא לי׳ שתאי׳ תיוג טמד חג לעניין חיוג
לקיים דנטו ונ״ש אחר מיתתו עש״ה כל התשונה
[גליתי הש־ס]
וע׳ שו״ת שטת יעקג סי׳ קס״ת:
שם הריני כפרת משכגו .נ״נ עתה נוהגין
לכתוג כן אחר מיתת אניו תון שנה אף ט
סטר׳ נפה לח נהגו ועפ״י הטן נהפך הוא ל׳
!גליתיהש״ס]
שו״ח חות יאיר סי׳ ע״א:

שם מאכיל ומשקה מלכיש ומכסה .נ״נ ל׳
רש״י ס׳ קדושים מלטש ומגעיל וע׳ שו״ת
חייס שאל סי׳ ע״ו נשם שו״ת שטח יעקנ דדקדק

מזה דמנעל אינו נכלל מלטש ודחי דהא קתני נמי
מאטל ומשקה אע״ג דשתי׳ נכלל אטלה עש״ה
ונמחנת״ה נ׳ דאין דחייתו דתיי׳ דנל׳ חכמים אין
~שתי׳ נכלל אכילה ע׳ נ״נ קמ״ו א' דאדחגן נממגי׳ואכל שם סעודת חתן אמר נגמ׳ אכל תנן שתה
מאי ונחידושי הארכתי ועמ״ש לעיל כ״ג נ׳ נגליון
וע׳ שנת י״א א׳ לא יאכל הזג כו׳ ושם שתי׳ נכלל
וכדמוכח מהן דשם י״ג ט אכל עמי ושמה עמי
ונמ״ש הפוסקים ע׳ ניטאיס סי׳ קצ״נ ורוקח סי׳
שי״ז נה׳ נדה דלא יאכל תנן וה״ה לא ישתה ע״ש
והגיע לידי שו״ת שנות יעקג וראיתי שנסי׳ כ״ד
נ׳ כן נשם השעט אפטם דמנעל אינו נכלל מלטש
ודמה דנטו ונמהדורא נתרא לשמת יעקב שם נסי׳
נ״ד הנ״ל הטא ראי׳ הנ״ל מכאן ודחאה ננ״ל דהא
קתני גמי מאכיל ומשקה אע״ג דשתי׳ נכלל אטלה
ע״ש וע״ע נדנט הימים נ׳ כ״ת וילטשוס וינעילום
ויאנילוס וישקוס וגו׳ וא״כ אפי׳ לא יהי׳ נל׳
חכמים שתי' נכלל אכילה מ״מ י״ל דאין לדקדק
מן הגת׳ דהש״ס לישנא דתרא נקט מאטל ומשקה
מלטש ומנעיל ממש כנישנא דמרא וילנישוס
וינעילום ויאנילוס וישקוס וע׳ ירושלמי נ״ק פרק
א׳ הלנה א׳ נמה דאישמעי קרייא אישתעיית
מתנימא ונזה טרושלמי סנהדטן פ״ז ה״י ונ״ה
עוד נכ״ד דדרן הש״ס למינקט לישנא דקרא:
[גליוני הש״ס]

רש״י ד״ה ולא מכריעו וכו׳ בדבר הלכה.
נ״נ עיין נטו״ז יור״ד סי׳ ר״ס סק״ג .והוא
תמוה דהט נעירוטן דף ל״נ שמלכד שחלת רט על
דנט אטו ככמה מקומות עוד אמר נרחץ דנט
מדנט אנא ונ״ש שמצינו נש״ס שמותר לחלוק על
אטו ורט וצ״ע ושוב מצאתי נס׳ צדה לדרן פ׳
[ו• צבי הירש !!□ולץ]
קדושים שתמה סה עי״ש:

תום׳ ד״ה רבי טרפון כו׳ דאיתא בירושלמי
כו׳ היתה רוחצת רגליו ושותה מימיו
נר .ת״ל דהא עניה ננל תשקצו ול״ל דכיון דהי׳
חשוג אצלה לא תשיג נ״ח דהא הסר״ח טו״ד (סי׳
פד) כתג דאזלינן נחר דעתי׳ דנל אדם ואע״ס
[פורח יוסף]
דלדידי׳ אינו משוקץ:
רף לב ע״א

גט׳ מאי נפקא לי׳ מיני׳ לנטול מלאכה .נראה
דהיינו דוקא נדני שיש הנאה לאטו אנל אס
אמר ליה תאנ להפסיד ממונו נדני שאין לו הנאה
או אמר לו סמס לנטל ממלאכה א״צ לשמוע לו
אלינא דכ״ע .וראי׳ לזה מהא דאמרי׳ כנתונות (דף
מז) גט מעשה הנת מסתנרא דאטה הוו דאי ס״ד
מעשה ידיה לאו דאטה אלא הא דזט ליה רחמנא
לאג למימסרא לחוסה היט מצי מסר לה הא
קמנטל לה ממעשה ידיה .והשתא למאי דקאמר
הכא דלנ״ע נטול מלאכה דנן הוי דאג לא מוכת
מידי מהא דזט ציה רחמנא צאג למימסרא לחופה
וקא מנטל לה מעשה יטה דמעשה הכת להאג
דהא אפי׳ גט נן דלא הוו מעשה (ידיה) [ידיו]
לאג אס״ה מט! כטד מתויג לנטל ממלאכה
ולעשות רצון אניו .אלא ע״נ ש״מ דאם אין לאג
הנאה ממה שמנטל הנן מלאכתו א״צ לשמוע לו.
וא״כ דייק שסיר מדזט ליה רתמנא צאג למימסרא
לחוסה אף אס הנאה לו מה דהא את נחי נמתי כל
נתינות כמשמע וכמש״ש רש״י ותוס׳ וקמנטל לה
ממעשה יטה ש״מ דמעשה הנת צאג :נמצפה איתן]
שם וכי הא דרכה כר רב הונא וכו׳ דענד
לי׳ בשעת ריתחי׳ .צריר פשט ומונן ט לא
פורש דמ״מ נשאר קושיא ודינמא משוס הט לא
רתח ויתכן לפרש המכוון של דעטד לי׳ כשעת
ריתח׳ כלומר דלעולס לא קרע רנ הוגא לשיראי
גופא ממש ולא נסומטיני ודקשיא לן והא קא ענר
משוס נל תשתית לא תשיא דרג הונא עניד לי׳
כשעת טתחי׳ כלומר נהטיל אימה אאנשי׳ ניתו
ולפיכך הותר לו לקרוע נמטאר כשנת הה :רג
יהודא שליף מצטיתח (מן העד נחמתו להראות
שהוא כועס ויגורו מפניו רש״י) וע״ש דמוקי
לנטימא דתניא הקורע נשנת נתמתו דחייג משום
שנת אנל כחול שט היינו היכא דקא עניד למירמא
איממא אאינשי׳ טמו (והא דמיימי שם ר״א נר
יעקג תנר מאני׳ תטט לכאורה ע״כ משוס
דמעשה כן הי׳ אנל גס מאני שלימים שט אס
עושה נשטל להטיל אימחא כן מוכת שם מתון
הסוגיא) ולא מיקרי השמתה אלא כשאין מגיע נו
הנאה ע׳׳י השחתה זו וכן משמע נרמב״ס ס״ו

מהלכות מלכים דין י׳ (והא דלא קאמר הש״ס
הכא אלא דעניד צי׳ וכו׳ דע דנכ״מ שלא הוזכר
אמור׳ לעיל מיני׳ אין דרן לומר אלא כמטאר
זימנין סגיאין נחוס׳ וכ״כ ג״כ כסוגי׳ דשנת
שעמדנו נו ק״ה :ד״ה הא ר׳ יהודא נו׳ והא דלא
קאמר אלא וכו׳) ומת יתנרר המוק ממירוצא
דקאמר דעטד לי׳ וכו׳:
[חידושי הש״ס לר׳ ישעי׳ פיק]

שם דמחל לי׳ ליקרי׳ .נ׳י׳ניע׳ "שו״ת מהראנ״ח
[גלירני הש״ם]
סי׳ ס״ט:
שם מניח אני כבוד אבא כר .נספר המקנה
כמג שיש מקשים מנתוטת (דף מ) וככר
[מצפה איתן]
הקשו כן המוס' ישנים שם:
שם אם אפשר למצדה ליעשות ע״י אחרים.
צ״ע ת״ת למאי מדמינו לה שתט שעת זו
שמשמש לאטו מנטל ת״ת וא״א זה לעשות ע״י
אחרים קריגן ליה או דצמא טון דאין שיעור צת״ת
כמ״ש הרא״ש נפרקין א״כ ינטל .ונמ״ק (ט).
מפלגינן כתורה וש״מ ג״כ נין אפשר לעשות ע״י
אתטם משמעו דת״ת חשינא אפשר לעשות ע״י
אתטס ולענין הפסקת ממנה למצות דאורייתא
נס״ק דשנת מוכת דת״ת קילא לענין זה דנשאר
מצות אס היה כנר עסוק נה אין מפסיקין אפי׳
לחמורה ממנו כמ״ש הר"! (ונריטנ״א ט״ס דודאי
כשאפשר לעשות שניהן נא׳ מחריג לשניה!) ועמוס,
[הגהות הרד״ל]
מ״ק :OC

וכוונתם נ״ל דהוא הכי דע״כ עיקר סגרת הגמ׳
דניון דחזיניה דהעשה קלישא דנאמירת לא נעינא
נדחה העשה ע׳׳נ אין נכח עשת כזו לדחות הל״ת
א״כ כ״ז היט דכנר מל העשה ונאמירת לא נעינא
נדחה העשה א״נ מזינן דהעשה קלישא .משא״ג
כטנוד דעיקר העשה דטטד אינו רק כאומר נעינא
דנל מה שרוצה האג מתויג לשמוע לו ונאומר לא
נעינא ליחא לעשה כלל .דאדרנה מתויג לשמוע לו
נמאי שאומר שאינו רוצה א״נ לא חזינן קלישות
העשה ע״כ שפיר הו״א דדחי ל״ת וכעי קרא.
וא״כ נתזי הנא דשוג גס נעשה דטטד משכמת
אופן שהיה נדחה הל״ת דטון דאטדת מטרו
קודמת לאטדת האג ותלי נהנן .דאי יאמר לא
נעינא לקמת אטדחי רה אטדת מטרו ממילא יהיה
נדחה העשה דטטד דאטדת מטרו קודמת .וכיון
דכול לדחות העשה ע״י אמירת לא נעינא .ע״נ
שסיר גס אנדתו קודמת כיון דאטדמו קודמת לשל
מטרו והעשה יכול למידתי ע״י שיעסוק נאטדת
מטרו ולא דמי לזרוק לי מגה ליס דלא יכול אז
לדתות העשה .משא״כ הנא טון דכידו לדמות
העשת ע״י אטדת מטרו ממילא יכול לדמות ג״כ
ע״י אטדתו דאטדחו קודמת לאטדת מטרו:

שם האב שמחל על כבודו כבודו מחול .ג״ב
ה״מ כנודו אנל הכאתו וקללתו לא ,שאלתות
פ׳ משפטים וע״ע שו״ת רדנ״ז מ״א סי׳ תקכ״ד
דהא דכנודו מחול היינו רק ליפטור מעונש אנל
מצות טטד אג אנתי איכא אס מכנדו ולא הר
נמכנד איניש דעלמא ע״ש וסנרוני מאחד מספט
החיד״א ז״ל (ננרט יוסף יו״ד סי׳ רא) שהטא
נשם גדול אחד דהא דאג שמחל על ננודו ננודו
מחול ה״מ ננודו אנל נזיונו לא ואולם לענ״ד דנר
זה מיסטן מגמ׳ ערוכה נסנהדטן מ״ת א' ת״ק
סנר כי סו לי׳ אחולי מחיל זילותי׳ גט יורשי!
עש״ה דמפורש דגם על סיונו מהני מחילתו:
[גליוני הש״ס]

תום׳ דיה רב יהודה כיבוד אב ואבידת
עצמו .עי׳ תוס׳ ננ״מ דף ל״ג ע״א ד״ה
[בליץ מהוש״א]
אנידתו:

שם בא״ד אמר לו אביו אל תחזיר כד׳ .נ״נ
שס כאלו מציאות גיסי הט מנין שאם אמר
לו אטו אל מחזיר שלא ישמע לו שנאמר איש אמו
ואטו תיראו וגו׳ אני ה׳ כולכם מייטן נכטדי ולפי
זה מקשי׳ התוס׳ הכא למה צי קרא דהתס ודוק:
[חכמת מגרת]

שם בא״ד דאל תחזיר בחנם לא איצטריך
קרא .נ״נ דרשע הוא שמונעו ממצוה נתנם
וצדדי משו״ה לינא למישמע ד״ל שהוא שונאו של
נעל האגדה ואע״ג דהשתא נמי י״ל ממ״נ אי רשע
גמור הוא שמצות לשנאומו מ״ט לא ישמע לו ואי
כנשר (או שראהו עונר עטרה יחידי) מ״מ מצוה
הוא לנוף את יצרו אפילו אי חזא ט׳ דנר עטרה
ואטו שמונעו רשע ועוכר על ד״ת ומאי קס״ד
שישמע לו .הא לק״מ .סד״א טון שהוקש ננודו
לנסד המקום ישמע לו דמחיל ציה קנ״ה יקדה
לגט אטה קמ״ל דקרא מעטי׳ .גם מ״ש ר״י שאין
הנן חייג להפסיד אנדתו נשכיל אניו אפילו צמ״ד
משל נן .ל״ג לי דהנא נמי מי לינא קורת רות
לאטו נשעה שמאכילהו ומשקהו נטרס ינקש
אנדתו .איכרא ודאי איסכא מסתנרא דאפי׳ למ״ד
משל אג היינו שאין חייג למת מטסו להאטלו נו׳
מיהא נה״ג שאנדה צו אנדה נאומה שעה שצדן
להאכיל אטו מודו נ״ע שמרת אגדתי ועוסק נכטד
אטו לזונו משל אטו טון דהשתא מיתת לאו
מדדיה יהיג ליה מיד .וגס ספק הוא אס ימצא
אנדתו .אין יניס מצות כטד ודאי ויתפוס הפסד
ספק ממונו ונראה שאפילו להאכיל אותו הצטן לכן
[ר׳ יעקב עמדין]
חייג להחיותו נמחצה:

שם בא״ד .נ״נ נ״ל לומר עסמ״ש התיס' ישנים
ננתוטת דף מ ע״א אהא דקאמט שם
דמש״ה נאנוסת לא אמרי׳ דאתי עשת דולו תהיה
לאשה ודוחה ל״ת דאי אמרה לא נעינא מי איתא
לעשה כלל .והק׳ התיס׳ א״כ מדוע נעי קרא
דעשה דנינוד אינו דוחה ל״ת דשנת .דג״נ אי
אמר לא נעינא לעשה וכינוד לימא לעשה כלל .וחי׳
דהחס מיד כשצוה אב הר עשה לעשות מצוחו.
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[הגהות ר׳ ליפא מייזליש]

שם בא״ד .ע״ש היטג ותמוה לי דגראה
מסקנתם דאפילו למ״ד משל נן היה לו
להחזיר אנידתו .ואטו אומר לו עשה צי צורך שעה
יוכל להחזיר אטדתו משוס דלא מיקרי הגאה מן
הממון עצמו שיאנד לו ע״י מת שעוסק כעשיית
מלאכת האג נשמע מהם מנ״ש  T'niמשל אג
דיוכל לעשות ננ״ל .וכן מחנאר כוונתם נהממלת
דנריהס שלא ירד לדקדק ני אס למ״ד משל נן.
אנל למ״ד משל אג משיג לי׳ זה מה שלא יחזיר
אטדתו משל נן .והט «מ׳ מטאר נהיפון דאפילו
למ״ד משל אג היינו שאינו צרין להוציא ממון
מכיסו .אנל טורח גופו מתויג נעשות לו אפילו
נטטל מלאכתו וא״כ הוא נפסד ממונו ע״י טירתת
גופו שמחויג לעשות שעה זו לאטו מה שמצוה
עליו .ומ״ש הפסד ממון שע״י טטול מלאכתו.
ומ״ש הפסד אטדה שע״י טטול התעסקות
נהחזרה .וצ״ל דשאגי ליה ט! הפסד שכר ריות
טטול מלאכתו שאינו נקרא משל נן משא״כ הפסד
אטדה שכנר הי׳ ממונו דשסיר נחשוג משל נן.
עכ״ס נשמע מיניה ודאי שהתוס׳ פוסקים
נפשיטות לנ״ע שאטדתו קודמת למצות נטד
ותימא לי קצת שלא הועמק דין זה כפוסקים לא
ט״ד ולא נמ״מ .ולפי הכוונה ראשונה הי' נראה
להשוות לדין טטול מלאכה .וצ״ל עוד דסנרא
שמחלקים המוס׳ דלא מתויג משל נן אצא נשנהנה
מ! הממון עצמו אינה דוקא ני אס נמשל נן .אנל
נשההפסד לא מקרי של נן כמו טטול מלאכה
שהוא רק מניעת ריוח תו לא מחלקינן שיהא דוקא
נהנה מן ההפסד ודוק .וכנראה מהשמטת
הפוסקים דין זה לענ״ד דסנרו דהוא נכלל מה
שהעמיקו הנאמר כמשנה אטדתו ואטדת אטו שלו
קודם .ומי לא עסקינן שאטו אמר לו הנח אטדחן
ונקש שלי .דמה מצות טנוד נמי אית ט׳ כמו
להכניס ולהוציא .וש״מ כנ״ל דאטדתו קודמת
למצות ניגוד .אנל דעת הר״י נראה נטאור מדלא
הקשה נפשוט מההוא מתני׳ על מ״ד משל נן.
ש״מ דס״ל דאטדת אניו לא הוי נכלל טכוד .וכן
נראה להדיא מדכריו נחיס׳ נ״מ ל״ג ע״א ד״ה
אטדתו .ולענ״ד דעת המוס׳ צ״ע ודעת הפוסקים
[בית מאיה
נראה נכונה:
תום׳ ד״ה אורו בו׳ ופסק היכא דלית לי׳
לאב נו׳ .נ״נ ע׳ שו״ת מהר״ס נר נרון
סי׳ חקמ״א וע׳ שו״ת הרשכ״א ת״ד סי' נ״ו:
[גליתי הש״ס]

שם בא״ד ועוד ראיה נזהא האכזר בירושל׳
דר׳ יונתן נו׳ .נ״נ פ״א דפאה ופ״ק
קדותין:

_______[הגהות נ

תום׳ ד״וז דמחיל וכו׳ וצריך לומר שהודיעו.
נ״נ ואס״ה הויא נדיקה נה״ג
דשעת ריתמי׳ הוי נדמסיק:

נוי

דף לב ע״ב

גט׳ והא רבא משקי בי הילולא וכו׳ ודלי להו
וכו׳ הוי משקי ביה וכו׳ שהיו מסובין בבי
[ר׳ יעקב עמדין]
משתה .נצ״ל:
שם הנו רבנן רבנן נר .נס׳ חלק אמרי׳ דאסור
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הגהות וחדושי הרש״ש
לף לב ק״א ו־ש״י ד״ה פורץ זל״ז .לצורך אביו .היינו שלוקח הנן מתחלה ממעות
עצמו המע״ש כתורת חילול (עי׳ פ״ד דמע״ש מ״ו ונפי׳ הרע״ג) וכשיוצא
המע״ש לחולין ח״י מוזר ומוכרו לאטו נמחיר אותן דמים .או דאטו נותן לו מעות נמתנה
ופודהו ואח״כ נותן לאטו הסירות נמתנה .או כפשוטו שיאמר לכנו הרי הסירות ממוללין על

מעותין:

דף לב ע״ב

גט׳ ואין זקן אלא חנם שנאמר נו׳ .ועי׳ נתיס׳ .ואף דמצינו אנשי סדום
נסנו עה״נ מנער ועד זקן והס זקני אשמאי .הכא ר״ל דזקן דכתע גט חלוקת
כנוד אינו אלא חכם :תד״ה מאי שנא .וא״ת כיון דבהדי שיבה נמי בעי הנמה נו׳
שיבה דנ״ר ל״ל בו׳ .לעד״ג דשינה היא ננחינח נול ( )0כאותיות המספר כשהוא מוצג לכדו
אינו נחשג למאומה .אנל כשנצטרף עמו אות אחר משוג הוא למרנה ט עושה מאחדות

תלמוד בבלי <עוז והדר> ־ כא קידושין תלמוד בבלי עמוד מס 356הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ספר מצות גדול

ל״ת קסז

שכא

רעוע בתוך ביתו ולא יגדל כלב רע בתוך ביתו תלמוד לומר לא תשים דמים בביתך ,אבל כלב שאינו
רע מותר לגדל כדאמרינן בפרק שני דעבודה זרה!כב.כ) האי ארמלתא לא תרבי כלבא באושפיזיה
מפני החשד ומשמע דאחר מותר <ע״פ יראים סי׳ יי>:
עי׳ נזקי ממון פ״ה הל־ ט" .צח יש״נ פי״א הל׳ ד יהגמ״י אות ג .חו׳־מ תט סעי׳ ג .יזכז סעי• ח

קסח כתוב בפרשת קדושים !ויקרא יט,יד) לפני עור ל א תתן מכשול ,בכלל 1אזהרה זו כל דבר שאדם
מוזהר והוא עור באותו דבר ,שאינו יודע או אפילו יודע ואינו יכול לעשות 2איסור זה ובא חבירו
והמציא לו עובר בלפני עור לא תתץ מכשול כדתנן במסכת עבודה זרה !יג.ב> אילו דברים אסורץ
למכור לגוים וכו׳:
עי־ רוצח ושמירת נפש פי״ב הל־ יד ,ע״ז פ״ט הל׳ ו ,יו״ד קנא סעי' א.

יי״י*

בפרק גיד הנשה !חולין צג .ב> שנינו שולח אדםא ירך לנכרי שגיד הנשה בתוכו מפני שמקומו ניכר
הא אין מקומו ניכר אסור שמא יאכילנה לישראל .ושנינו עוד בתוספתא דמסכת כלאים <פ״ה הי״א
ופסחים מ ,ב) בגד שאבד בו כלאים ,ואינוב ניכר שם ,לא ימכרנו לגוי ,שמא ימכרנו לישראל ,אבל לא
אבר שהוא ניכר מותר למוכרו כדתנן (כלאים ס״טמ״ה> מוכרי כסות מוכרים כדרכן ,פירוש כסות כלאים

אחרי שישראל רואה ויכול ליזהר:
עי־ מאכ״א פ־־ח הל׳ יד .כלאים פ״י הל־ טז .כז ,יו״ד סה סעי׳ יא .שא סעי־ ו ,ח.

עוד תניא בעבודה זרה !ו .ב> ובפסחים !כב .כ) מניין שלא יושיט אדם כוס של יין לנזיר ואבר מן החי
לבני נדז ת״ל לפני עור לא תתן מכשול ומעמידיו!ב«״זשם> דקאי בתרי עברי נהרא שאינו יכול ליקחנה
אם לא יושיטנה לו ולכך תפס לשון הושטה ,והוא הדין שאסור להושיט דבר איסור למשומדים

כעניין

זה !תד״ה מנין):

עי׳ מג״א אר״ח שמד ס״ק ד.
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(ל״מ לעי ,מו״ק ה ,א)

מלאו זה ,הבאג לשאול עצה ממך תןן לו עצה הוגנת

!ע׳־פ לשק

רמב״ם רוצח וש״ג פי״ב הל׳ יד ע״ש)

ל״ת קסדו
א .לנכרי ירך שגיד וכו /ד״ר.

ב .ידוע וניכר הוא לא

ל״ת קסח

׳׳ ,ד״ר.

ג .ליטול עצה תן וכו׳ ד״ר.

לחיוב ליתן עצה הוגנת כשבא ליטול עצה עי׳ הערה הבאה,
ולפ״ז י״ל דבאינו יודע שהוא אסור ומושיט לו דבר האסור אף

 .1לכא׳ משמע מלשון דה שמש׳־כ כאן אינו עיקר המצוה וסמך

בחד עבר עובר על לפנ״ע ,דלא גרע מה שאינו מודיעו על

רבינו על מש׳־כ ברמז המצוה .ולגי׳ ד״ר שם עיקר המצוה שלא

האיסור ממה שכשאינו משיאו עצה הוגנת כשבא ליטול ממנו

להכשיל עור בדרך ,ולגי׳ ד״ו שם י״ל דעיקר המצוד ,שלא לתת

עצה.

עצה שאינה הוגנת .ולא כתב רבינו דבר דה בפנים בפירוש.

 .3בתו״ב לא כתב אלא שלא יתן עצה שאינה הוגנת ,ומשמעות

 .2כתב דבינו כן ע״ס ע״ד ו ,ב דדוקא בתרי עברי נהרא עובר,

לשון רבינו שאף אם משתמט מלתת עצה הוגנת יש בו משום

ולכאורה משמעות לשון רבינו שמש׳־כ "ואינו יכול לעשות"

לפנ״ע וכ״ד ,ברמב״ם לשון זה ,אמנם בדעתהדמב״ם שהקדים

קאי איודע האיסור אבל באינו יודע האיסור אסור אף ביכול

לזה שהמשיא עצה שאינה הוגנת עובר י״ל שכתב כן אגב

בלא״ה לעשות האיסור ,אמנם לפמש׳־כ שש תד״ה מנין דבנזיר

אורחא שצריך ליתן עצה הוגנת אכל אין עובר בלפנ״ע אם

איירי באינו חשוד אלא דחיישינן שמא שכח ,ומשמע דאף

נמנע ליתן עצה הוגנת ,ולא מצאתי מקור מפורש לחידוש זה

באינו יודע אינו עובר אלא בתרי עברי דנהרא ,ואולי י״ל דעת

אמנם במו״ק ה ,א קאמר רמז לציון קברות מן התורה מנין

רבינו ע״פ מה דמשמע ממש״ב בסוף המצוה דלפנ״ע אתא נמי

ודריש לי׳ חד מ״ד מלפנ״ע ,וע״ע בהגר״א יו״ד סי׳ רצה ס״ק ד.

סמ״ג <עם פירוש מי קמא> ־ לא תעשה :שלזינגר ,אליקים בן
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פרשת קדושים

בענק לפני עוד לא תתן מכשול באיסור דרבנן
תשל״וז.

ויקרא

ר״ט י״ה" :לא תקלל חרש ,ולפני עור

שעובר בלפני עור מן התורה ,וכמו שכתב בספר

לא תתן מכשול ,ויראת מאלהיך אני

מנחת חינוך (מצרה רל״ב בקומץ למנחה) ועוד לו
שם (מצוה רל״ח ,ומצוה שכ״ג אות ד׳) ,וזו לשון

ה׳".

ופירש

הגאון המובהק רבי יעקב שור ז״ל בתשובתו

רש״י ז״ל" :ולפני עור לא תתן מכשול,
לפני הסומא בדבר לא תתן עצה שאינה

הוגנת לו אל תאמר מכור שדך וקח לך חמור,
ואתה עוקף עליו ונוטלה הימנו ,ויראת מאלהיך,
לפי שהדבר הזה אינו מסור לבריות לידע אם

דעתו של זה לטובה או לרעה ויכול להשמט
ולומר לטובה נתכוונתי ,לפיכך נאמר בו ויראת

מאלהיך המכיר מחשבותיך ,וכן כל דבר המסור
ללבו של אדם העושהו ואין שאר הבריות

מכירות בו נאמר בו ויראת מאלהיך".

פסחים

שנדפסה כעת בקובץ התורני היקר "כרם
שלמה" דבאבוב (גליון צ״ט דף י״ז)" :דאף אם

לא יהיה בשבועה בכתב רק איסור קל דרבנן,
מכל מקום עובר המכשילו בלאו דלפני עור מן

התורה ,כמו שכתב בשו״ת בית אפרים או״ח

<ס״ם ל״ס ,ובאמת שכבר מפורש כן בשו״ת פני
יהושע ח״א (תו״ם ס״ם ט׳) ,וזה נכון בסברה

שהרי התורה לא הקפידה אלא על המכשול
והרי השתא מיהא מכשול הוא לדידן ,וכהאי

גוונא מבואר במסכת סנהדרק (ע׳ סע״ב) דגם

<כ״ב ב׳)" :תניא רבי נתן אומר מנק

בעבר עבירה דרבנן חשוב אינו שומע בקולו של

שלא יושיט אדם כוס יין לנזיר ,ואבר

מקום ולא נעשה מן התורה בן סורר ומורה
ע״ש" עכ״ל.

מן החי לבני נח ,תלמוד לומר ולפני עור לא תתן

מכשול".

והאידנא

וגדולי

שנת תשל״ה נדפסו חידושי הגאון
רנ״ך ז״ל בספרו מעשה נסים ,וראיתי

שם (סימן קי״ט דף נ׳) שכתב" :ואק לומר כיון
שעבר על לפני עור שהאכיל לרבים נחשד לכל

האיסורים  -זה אינו ,דדוקא באיסור דאורייתא,
אבל באיסור דרבנן ליכא לפני עור מן התורה,

ואין הכי נמי שמעבירין אותו מכל האיסורים

בתראי האריכו בזה למאד מאד ואקבע
כאן ממה שמצויין תחת ידי בפתגמא

דנא :עיין שו״ת כתב סופר או״ח

(סימן פ״ג ,דע״ג

סע״ג) ,שו״ת תורת חסד או״ח (סימן ה׳) ,שו״ת
בית יצחק (או״ח סימן ס״ה ,וסימן קי״ס ,שם יו״ד
(סימן ח׳ אות ו׳ ואות י״ז ,וסימן ל״א אות ג׳ ,וסימן מ״ד

אות ז׳) ,ושם אה״ע

(ח״א סימן י״א אות א׳ ,וסימן נ״ו

אות ב׳) ,שו״ת הרי בשמים מהדורה קמא

(סימן

נ״ט) ,שו״ת שערי דיעה ח״א (סימן קמ״ט) ,ושם

שהם מדרבנן" ע״ש.

ח״ב (סימן פ״הן ,ולגאון האדר״ת ז״ל בקובץ

ומבואר

דפשיטא

ליה

דהמכשיל

לחבירו

באיסורים דרבנן ,אינו עובר בלפני

יגדיל תורה הנדפס באח־סא

(קונטרס ט׳ סימן קכ״ח

אות ד׳) ,ולגאון רבי יוסף ענגיל ז״ל בספרו לקח

עור מן התורה ,אבל בעניותי נעלם ממני מנין

טוב (ריש כלל י״ס ובספרו גליוני הש״ם ברשימות

פשיטות זו ,ורבים מגדולי האחרונים סוברים

ירושלמי זרעים (כרך ב׳ אות ל״ת) ,ובספרו אוצרות

דאף במכשיל באיסורים דרבנן עובר בלפני עור

יוסף ח״ב (יו״ד דכ״ב ע״א) ,שו״ת אחיעזר ח״ג

מן התורה ,דלא גרע מהנותן עצה רעה לחבירו

(סימן כ״ו אות ד׳ ,וסימן ס״א ,וסימן פ״א) ,שו״ת קרן
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פרשת קדושים

לדוד או״ח (סימן קמ״ס ,שו״ת מהר״ש ענגיל

שומע (מערכת ל׳ אות ל״ה> בשם כמה פוסקים

ראשונים ואחרונים ע״ש" ע״כ.

ח״א (סימן ג׳) ושם ח״ג (ס״ס ו׳) ,שו״ת בית דוד

לייטר (סימן ל׳ סד״ה א״כ דמ״ו ע״ב) ,חידושי
הגרז״ר בענגיס ז״ל ח״א

יעקב

(סימן ה׳ אות ה׳ ,וסימן מ־

קנה

ועיינתי

בספר לב שומע שם ולא מצאתי

שכתב כן ,ונראה שיש שגיאת הדפום

דקל״ז ע״ב).

ובמקום אות ל״ה צריך לומר אות ל״ח ,כי אכן

תןיין

מה שציינו בזה הגאון מהרש״ם ז״ל
בספר עין הרועים

(דקכ״ט ע״ב אות ב׳),

ושדי חמד בחלק הכללים

(מערכת ו׳ כלל כ״ו ס״ק

"כ״א) ובחלק דברי חכמים (סימן ל״ס ,ולמהר״א

בילצר ז״ל הי״ד בספרו יד אפרים

(חלק פותח שער

עמוד כ״ט) ,ובספר פרדס יוסף ח״א

(דקט״ו ע״ב),

וח״ב (דתכ״ה ע״ב> ע״ש[ .והגאון רבי חיים

פאלאג׳י ז״ל בספרו שו״ת נשמת כל חי יו״ד

בספר לב שומע שם כה כתב" :לפני עור גם

במידי דלית ביה איסורא דרבנן שייך ביה לפני

עור  -תוספות ספ״ק דעבודה זרה" וכר ,והאריך
בזה ע״ש ,מיהו מה שהביא בשמחת כהן שבלב

שומע שם כתב דגם באיסור דרבנן איכא לפני

עור מדאורייתא ,פרט זה לא ראיתי מבואר בלב
שומע שם ,ורק עסק וק בענין הנ״ל אם גם

באיסורים דרבנן יש לפני עור ,אבל לעולם יש

לומר דהוי מדרבנן ,וצע״ע.

(סימן ל״ו ד״ה ומיהו דל״ח ע״א) נראה שמסתפק
בפרט זה דהמכשיל חבירו באיסור דרבנן אם

והאידנא

עובר מן התורה ע״ש].

ר״ח אייר תשמ״א בא לידי שו״ת
שמחת כהן חלק ד ,וראיתי שם

(יו״ד

סימן י״ג דף קס״ב) שחזרה ונדפסה שם כשלימות

וסוברים

שהמכשיל

אותה תשובה דלעיל שנדפסה בשמחת כהן חלק

באיסורים דרבנן אינו עובר בלאו דלפני

ר ,אבל עם שינוי גדול ומשמעותי ששם רק

עור מן התורה ,וכמו שכתב הגאון רבי שלמה

כתוב" :גם באיסור דרבנן איכא לפני עור כמו

ואןש שיש

חולקים

קלוגר ז״ל בהגהות חכמת שלמה או״ח

(סימן

שכתבו התוספות בעבודה זרה וכו׳ וכן כתב

שמ״ס ,והאריך בזה הגאון המופלא מהרש״ג ז״ל

הרב לב שומע שם אות ל״ה" וכר ,הרי שכאן

בספר תשובותיו ח״ב (סימן רי״ז וסימן רי״ח) ,ועיין

רק כתב שגם באיסורי דרבנן יש לפני עור כמו

במצויין לעיל ,מכל מקום מן התימה שהגאון
רנ״ך ז״ל כתב כן בפשיטות ולא ראה לאמור

שכתבו התוספות בעבודה זרה ,והשמיט תיבת

' דאורייתא ,כי לעולם יש לומר דהוא מדרבנן

במחכת״ה ,ועייין מה שכתבתי בהגהותי שם

ודוק היטב.

בספר מעשה נסים בס״ד.

והיינו
ועוד דע דהגאק המובהק מהרח״ך ז״ל בשו״ת

טעמא שבהערותי לספר לב שומע (דף
כ״ה

מהדורת

תשל״ז)

כתבתי:

"ואם

(יו״ד סימן נ״ו ד״ה והספק

המכשיל באיסור דרבנן עובר בלפני עור מן

דע״ב ע״אן כה כתב" :ולא נשאר רק חרא ספיקא

התורה ,לא ראיתי לפום ריהטא שהגאק המחבר

שמחת כהן חלק ו׳

דשמא אינה טריפה ,ולא מבעיא להסוברים

בעל לב שומע ז״ל דן בזה" ,כי אז כשקבלתי

דחומר הספיקות מדאורייתא דאיכא לפני עור

בהשאלה לכמה שעות ספר לב שומע ורשמתי

מדאורייתא ,אלא אפילו להסוברים דחומר

בחפזון כמה הערות לספר היקר הזה ,ונדפסו

הספיקות מדרבנן ,מכל מקום גם באיסור

בס״ד בסוף הספר ,עברתי במהירות על קונטרס

דרבנן איכא לפני עור מדאורייתא כמו שכתבו

"לפני עור" שבספר לב שומע ,ועם שהגאון

התוספות בעבודה זרה (דף ט״ס וכן כתב הרב לב

המחבר זצ״ל ביאר בפורטרוט הלכה עמומה זו,
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והראה לנו נפלאות עזוז תורתו ,לא ראיתי שדן

ואקבע

כאן עוד הערה קטנה בענין לפני עור.

הנה ראיתי לגאון רבי חיים פאלאג׳י

בפרט זה אם המכשיל באיסור דרבנן את חבירו
עובר בלפני עות.־מן ההורה ,ולפיכך כתבתי

ז״ל בספרו תנופה חיים

הערתי שם ,ולכן מה שהעיר על דברי בספר

שהביא משו״ת בנימין זאב (סימן ת״צ) דלאו

<יו״ד ס״ס כ״ט

דלפני עור הותר מפני פיקוח נפש ,וחזר וכתב

הנחמד שו״ת ברית אברהם ח״א

(פרשת כי תשא אות ל״ד)

דשל״ז סע״א) שפלא שלא ראיתי דברי הרב לב

כן עוד שם בתנופה חיים ספר שופטים

שומע שם (כלל ל״ת וכלל ט״ל) שדן בזה ע״ש ,לא

דקנ״ו רע״ג) ,ובספרו החפץ חיים (סימן

י״א אוח י׳)

ע״ש.

דק ,שאכן בלב שומע שם דן ודן בענק אם יש
לפני עור באיסורים דרבנן ,אבל לא דן אם

(אות ל׳

ובעניותי

איני מבין הא ,דפשיטא ופשיטא

המכשיל עובר על איסור לפני עור מן התורה,

דלאו דלפני עור הותר מפני פיקוח

(דלעיל סקכ״א ד״ה

נפש ,וכמו שהותרו כל הלאוין מפני פיקוח נפש,

עוד) תראה שהביא וקבע את דברי הרב לב

זולת תלת עבירות החמורות כמפורסם וכדאמרו

שומע הללו גבי אם יש לפני עור באיסורים

שם בפסחים (כ״ה א׳) ,ועיין בזה בחיבורי מנוחת

דרבנן ,ולא קבעם גבי המכשיל את חבירו

שלום חי״א ,ואם כן מאי קא משמע לן דלאו

באיסורים דרבנן אם עובר בלפני עור מן התורה

דלפני עור הותר מפני פיקוח נפש ,ויש לעיין

ואכן כאשר תעיין בשדי חמד

(®ם ד״ה ועל מה) ודוק היטב[ .ומה שכתבתי
בהערותי שם לספר לב שומע (דף

כ״ה ריש אות ב׳)

בגוף ספר בנימן זאב ואינו לפני ,ואתה תחזה.

וכבר

מבוארים הדברים היטב בס״ד בקונטרס

גבי לפני עור באיסורים דרבנן ,להביא ראיה

מההיא דמועד קטן ,ליתא ,כיעויין שם].

"לפני עור" דילן ,תכני השי״ת להוציאו
לאור במהרה עם כל חידו״ת אמן ואמן.

בענק המשיא עצה שאינה הוגנת עובר בלפני עור
ויקרא
*

תקלל חרש ,ולפני עור
(י״ט י״ד)" :לא
אוצרתחכסול י

והנה

כך שנינו בתורת כהנים שם" :ולפני עור
לא תתן מכשול ,לפני סומא בדבר ,בא

לא תתן מכשול ,ויראת מאלהיך אני
ה׳".

אמר לך בת איש פלוני מה היא לכהונה ,אל

תאמר לו כשירה והיא אינה אלא פסולה .היה
נוטל ממך עצה ,אל תתן לו עצה שאינה הוגנת

ופירש

רש״י ז״ל" :ולפני עור לא תתן מכשול,

לו .אל תאמר לו צא בהשכמה שיקפחוהו

לפני הסומא בדבר לא תתן עצה שאינה

ליסטים ,צא בצהרים בשביל שישתרב ,אל

הוגנת לו אל תאמר מכור שדך וקח לך חמור,

תאמר לו מכור את שדך וקח לך חמור ,ואת

ואתה עוקף עליו ונוטלה הימנו ,ויראת מאלהיך,

עוקף עליו ונוטלו ממנו .שמא תאמר עצה טובה

לפי שהדבר הזה אינו מסור לבריות לידע אם

אני נותן לו ,והרי הדבר מסור ללב שנאמר

דעתו של זה לטובה או לרעה ויכול להשמט

ויראת מאלהיך אני ה׳".

ולומר לטובה נתכוונתי ,לפיכך נאמר בו ויראת
מאלהיך המכיר מחשבותיך ,וכן כל דבר המסור
ללבו של אדם העושהו ואק שאר הבריות

מכירות בו נאמר בו ויראת מאלהיך".

וכתב

החסיד רבינו יונה גירונדי ז״ל בספר

שערי תשובה (שער שלישי אות נ״ג)" :עוד

החהרנו מן המקרא הזה [של לפני עור לא תתן
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תורו ץ

פרשת קדושים

קנז

מכשול] להשיא עצה הוגנת לאשר יועץ מבני

וכר ,ואל תאמר לו מכור שדך וקח לך חמור,

עמנו ,ולא להכשילו בעצה נבערה ,ולא ייעץ את

ואתה עוקף עליו ונוטלה ממנו .שמא תאמר,

חברו לפי דרכו".

עצה יפה אני נותן לו ,הרי הדבר מסור ללב,

ומדקדוק

שנאמר ,ויראת מאלקיך.

לשונו הטהורה של רבינו יונה ז״ל

מתבאר ששני דברים מלמדנו ,חרא

נמצאנו

לא להכשילו בעצה נבערה ,ותו לא לייעץ את

למדים ,שבין הדבר שיכול להיות נוגע
בו ,בין בדבר שאינו נוגע בו כלל,

חברו לפי דרכו ,דהיינו לטובתו של המייעץ ולא

חייב אדם להעמיד את הבא להתיעץ בו על

לטובתו של השואל.

האמת הזך והברור.

ונראה

שמקור הדברים בברייתא דתורת כהנים

ותראה

שעמדה תורה על סוף דעתם של

רמאים,

דההיא דשנו בה "בא אמר לך בת איש

דלאו

בשופטני

עסקינן,

פלוני מה היא לכהונה ,אל תאמר לו כשירה

שייעצו עצה שרעתה מפורסמת ונגלית ,אלא

והיא אינה אלא פסולה ,וכן אל תאמר לו צא

בחכמים להרע ,אשר יתנו עצה לחבריהם שלפי

בהשכמה שיקפחוהו ליסטים ,צא בצהרים

הנגלה בה יש בה מן הריוח אל חבירו באמת,

בשביל שישתרב" זו עצה נבערה ,ומה ששנו

אך סוף הענין אינו לטובתו של חבירו כי אם

שם" :אל תאמר לו מכור את שדך וקח לך

לרעתו ולהנאתו של המיעץ.

חמור ,ואת עוקף עליו ונוטלו ממנו" ,זה היועץ
את חבירו לפי דרכו.

ולפי

על

כן אמרו ,שמא עצה יפה וכר ,והרי הדבר

מסור ללב וכר .וכמה נכשלים בני האדם
יום יום בהיותם קרואים

זה יוצא דגם המכשיל את חבירו בעצה

באלה החטאים

נבערה עובר בלפני עור ,אלא שיש להבק

והולכים לתוקף חמדת הבצע ,וכבר התבאר

מדוע זה הנותן עצה נבערה ,דהיינו עצה
טפשית ,עובר בלפני עור והלא השיב לפי שכלו

ודעתו ,וזה מה שחננו יוצרו ,ומאי הוה ליה
למיעבד.

ונראה

גדל עונשם בכתוב ארור משגה עור בדרך.

אך

זאת היא חובת האדם הישר ,כאשר יבוא
איש להתיעץ בו ,ייעצהו העצה שהיה הוא

נוטל לעצמו ממש ,מבלי שישקיף בה אלא

דרק אם בכוונה ובמזיד ובידים עשה כן

לטובתו של המתיעץ ,לא לשום תכלית אחר,

שנתן לו עצה נבערה וטפשית ,אזי

קרוב או רחוק שיהיה .ואם יארע שיראה הוא
היזק לעצמו בעצה ההיא ,אם יכול להוכיח

דרכו ,אבל אם נשאל והשיב לפי שכלו וברצונו

אותה על פניו של המתיעץ ,יוכיחהו .ואם לאו,

הטוב להטיב לו ,אבל לפי האמת היא עצה

יסתלק מן הדבר ולא ייעצהו .אך על כל פנים,

נבערה ,אינו עובר בלפני עור ,ועיין.

אל ייעצהו עצה שתכליתה דבר זולת טובתו של

עובר בלפני עור דומיא דהמייעץ את חבירו לפי

ומצאתי

לרבינו איש האלקים הרמח״ל זצ״ל
בספרו מסילת ישרים (פרק י״א) שכה

לימדנו" :בענין נתינת העצה ,שנינו בתורת
כהנים ולפני עור לא תתן מכשול ,לפני סומא

בדבר .אמר לך ,בת פלוני מהי לכהונה ,אל

המתיעץ ,אם לא שכונת המתיעץ לרעה ,שאז
ודאי מצוה לרמותו ,וכבר נאמר ועם עקש

תתפתל ,וחושי הארכי יוכיח" ,עד כאן דברי
החסיד רבינו הרמח״ל זצ״ל ודוק היטב.

ומבואר

בדבריו באר היטב כדכתיבנא ,דכל

תאמר לו ,כשרה ,והיא אינה אלא פסולה .היה

האיסור בנתינת עצה נבערת אינה

נוטל בך עצה ,אל תתן לו עצה שאינה הוגנת לו

אלא "בחכמים להרע ,אשר יתנו עצה לחבריהם
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תורת ______

פרשת קדושים ______________

קנח

)(ל!כ

שלפי העלה בה יש בה מן הריוח אל חבירו

אבל אם נשאל והשיב ונתן עצה לפי שכלו ,ולא

באמת ,אך סוף הענק אינו לטובתו של חבירו כי

היתה כוונתו כלל וכלל לרעת השואל אף שהיא

אם לרעתו ולהנאתו של המיעץ" ,כלשונו ז״ל.

עצה נבערה לית לן בה ודוק.

בענין המשיא עצה שאינה הוגנת ן$ובד בלא תונו

ויקרא

(י״ט י״ס" :לא תקלל חרש ,ולפני עור

ולבו נכנע על צרתו ומתפלל מתוך דאגת לבו

לא תתן מכשול ,ויראת מאלהיך אני

בכוונה ונשמע".

ה׳".

וכבד

ידוע ומפורסם שכל דברות רש״י ז״ל

ופירש רש״י ז״ל" :ולפני עור לא תתן מכשול,

מיוסדים על אדני פז דברי רבותינו ז״ל

לפני הסומא בדבר לא תתן עצה שאינה

בתלמודים ובמדרשים ,וזו לשון הגאון חיד״א

הוגנת לו אל תאמר מכור שדך וקח לך חמור,

ז״ל בספר תשובותיו חיים שאל ח״א

ואתה עוקף עליו ונוטלה הימנו ,ויראת מאלהיך,

אות ג׳)" :ואק ספק כי כל דברי רש״י ז״ל אמרי

לפי שהדבר הזה אינו מסור לבריות לידע אם

צדק ,ואפילו אות אחת [בפירושיו] יסודתה

(סימן ע״א

דעתו של זה לטובה או לרעה ויכול להשמט

בהררי קודש דברי רז״ל" ע״ש ,ועיין בזה

ולומר לטובה נתכוונתי ,לפיכך נאמר בו ויראת

בחיבורי ברית יעקב

מאלהיך המכיר מחשבותיך ,וכן כל דבר המסור

ובחיבורי שם בצלאל <דף רס״ס ובכל הנסמן

ללבו של אדם העושהו ואק שאר הבריות

שם עש״ב[ .ועיין בחיבורי מנוחת שלום ח״ט

מכירות בו נאמר בו ויראת מאלהיך".

(סימן נ״א)].

ויקרא

<כ״ה י״ס" :ולא תונו איש את עמיתו,
ויראת מאלהיך ,כי אני ה׳ אלהיכם",

ופירש רש״י ז״ל" :ולא תונו איש את עמיתו,

כאן הזהיר על אונאת דברים שלא יקניט את

חבירו ולא ישיאנו עצה הוגנת לו לפי דרכו
והנאתו של יועץ ,ואם תאמר ומי יודע אם

נתכוונתי לרעה ,לכך נאמר ויראת מאלהיך,

היודע מחשבות הוא יודע ,כל דבר המסור ללב
שאק מכיר אלא מי שהמחשבה בלבו נאמר בו

ויראת מאלהיך".

ואחריו

(סימן

ל״ד

הערה

ה׳),

ואכן מה שכתב רש״י ז״ל דאונאת דברים היינו

שלא יקניט את חבירו ,ברור הוא שכתב
כן על פי מה ששנו רבותינו במשנה ובברייתא

דמסכת בבא מציעא (נ״ח ב׳)" :כשם שאונאה
במקח וממכר כך אונאה בדברים ,לא יאמר לו
בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח ,אם היה

בעל תשובה לא

יאמר לו זכור מעשיך

הראשונים ,אם הוא בן גרים לא יאמר לו זכור
מעשה אבותיך וכו׳ ,לא תונו איש את עמיתו

באונאת דברים ,הא כיצד אם היה בעל תשובה

נמשך רבינו בחיי ז״ל בביאורו לתורה

אל יאמר לו זכור מעשיך הראשונים ,אם היה בן

שם" :ולא תונו איש את עמיתו ויראת

גרים אל יאמר לו זכור מעשה אבותיך ,אם היה

מאלהיך ,זו אונאת דברים שלא יקניט את חבירו

גר ובא ללמוד תורה אל יאמר לו פה שאכל

ולא ישיאנו עצה שאינה הגונה לו ,ואמרו רז״ל

נבילות וטריפות שקצים ורמשים בא ללמוד

כל השערים ננעלו חוץ משערי אונאה ,שנאמר

תורה שנאמרה מפי הגבורה ,אם היו יסורין

הנה ה׳ נצב על חומת אנך ובידו אנך ,והטעם

באין עליו אם היו חלאים באק עליו ,או שהיה

לפי שהמתאנה מצטער ביותר ומחליש דעתו

מקבר את בניו אל יאמר לו כדרך שאמרו לו
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תירי >

יעקב

פרשת קדושים

חביריו לאיוב הלא יראתך כסלתך תקותך ותום

קנט

מוסר ,אך כל כוונתו לחרפו ולגדפו בהם ובזה

דרכיך זכר נא מי הוא נקי אבד" וכר .ועוד עיין

הוא מאנה אותו .אי נמי יש לומר שהוא מראה

שם ,ועיין גם בחיבורי ברית יעקב (דקם״ו ע״א)
עיין שם.

עצמו באומרו לו זכור מעשיך הראשונים

אבל

מה שהוסיף רש״י ז״ל שבכלל לא תונו

כמשבח אותו ששב מהם ואינו עושה עוד
כמעשיו הראשונים ,ובלבו מאנה אותו שכל
כוונתו לחרפו ולגדפו ,כן נראה לי" .עד כאן

נכלל גם שלא ישיאנו עצה הוגנת לו וכר,

דבריו ז״ל.

נעלם ממני ולא ידעתי מהיכא נפקא ליה הכי,
ועיין בסנהדרין (ע״ו ב׳) ובספר היראה המיוחס

ובעניותי

לרבינו יונה ז״ל (דף ק״פ) עש״ה ,והדברים צ״ב.

עם שאיני כדאי ,איני מבין נועם
דברותיו ז״ל ,דהאי דקא קשיא ליה

שהאומר לבעל תשובה זכור מעשיך הראשונים
ותו יש להבין שהרי רש״י ז״ל עצמו שם

וכו׳ ,מיקרי דברי חירופים וגידופים הם ולא

בפירושו לתורה ויקרא (י״ט י״ד> כתב:

אונאת דברים ,תמה אני על עצמי דאין לך

"ולפני עור לא תתן מכשול ,לפני סומא בדבר

אונאת דברים גדולה מזו ,שהרי גדר אונאת

לא תתן עצה שאינה הוגנת לו" וכר ,וכמו

דברים הוא הקנטה וצער שגורם לחברו על ידי

(בסימן הקודם

דיבוריו ,וכדפירש רש״י ז״ל לעיל ,וכן כתב

שהבאתי לעיל ,ועיין בזה לעיל

לי״ט י״ח ,הרי שנתינת עצה שאינה הוגנת מקרא

רש״י ז״ל בפירושו לשמות (כ״ב כ׳> ולישעיה

דלפני עור נפקא לן ,ולאו דלא תונו למה לי

(מ״ט כ״ס ע״ש ,וכן כתבו שאר רבותינו

וצל״ע.

הראשונים ז״ל כמבואר בדברי הרמב״ם ז״ל

חךינתי

לרבותינו הרא״ם ז״ל שם ולמהר״ל
ז״ל בגור אריה ,ולא עמדו לבאר דברי

בספר המצוות (לאוין רנ״א)" :שהזהירנו מהתות
קצתנו את קצתנו בדברים ,והוא שנאמר לו

רש״י ז״ל בזה ולחשוף ולגלות מקור דברי רש״י

מאמרים יכאיבוהו ויכעיסוהו" וכו׳ ,וכזאת

ז״ל ,וכן רבינו הט״ז ז״ל בספרו דברי דוד הניח

בספר החינוך (מצת :של״ח) ,ולחסיד רבינו יונה

חלק ע״ש ,והגאק רבי אברהם אבוקרט ז״ל

גירונדי ז״ל בשערי תשובה (שער

בספר הזכרון שלו עם שעמד לבאר דברות רש״י

ובאגרת התשובה שלו (אות פ״א) ,ובספר מנורת

ז״ל ,שהוא על דרך אומרם בסנהדרין

(צ״ו ב׳)

המאור (סימן מ״ס ,ומסילת ישרים (פרק

ומדי

חפשי בזה ראיתי לגאק המובהק בעל
באר שבע ז״ל בספרו צדה לדרך

דקנ״א ע״ג) שכה כתב" :רש״י ולא תונו ,כאן

הזהיר על אונאת דברים שלא יקניט את חבירו
וכו׳ ,קשה בהך ברייתא איך אמרו אם היה בעל

תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים

וכו׳ ,הלא הדברים האלו חירופים וגידופים הם
ולא אונאת דברים ,ואיך קרי ליה אונאה .ויש
לומר שמאמר זכור מעשיך הראשונים הוא

י״א),

ע״ש.

מכל מקום לא נגע כלל במה שעוררנו ע״ש.

<שם,

ג׳ אות כ״ד)

ולבינו

החפץ חיים זצ״ל בספרו חובת השמירה
(פרק י״ס כה לימדנו" :אונאת דברים

כללו של דבר שלא נאמר לישראל דברים

שיכאיבוהו ויצערוהו .ונראה שאם כוונתו
לצערו גם בכתב או ברמז שיך איסור דאונאת

דברים כמו לענין יסור לשק הרע ורכילות".
[ומה שכתב שאונאת דברים גם ברמז אסורה -
כן מפורש בדברי הרב החינוך דלקמיה].

ולפי

זה בודאי הגמור שגם דברי חירופים

אומר לו בדרך אזהרה שלא תשוב לעשותם,

וגידופים הם בכלל אונאת דברים ,וזה

ומראה פנים כאלו היה מזהירו דרך תוכחת

ברור ,ולטפויי מילתא אביא שכן ראיתי שכתב

תורת יעקב  -ויקרא :סופר ,יעקב חיים בן יצחק שלוס«תנ״ך ;>> { }21עמוד מס 159הורפס ע״י תכנת אוצר החכמה

תורת

קם

aer

פרשת קדושים

להדיא הגאון חקרי לב ז״ל יו״ד (ח״ג

סימן פ׳,

ועיינתי

עכשיו בספר כנסת הגדולה חושן

משפט מהדורה בתרא

דס״ו ע״ב)" :ועיקר הלאו [דאונאת דברים] הוא

(סימן

רכ״ח

שלא לצער את חבירו בדברים רעים ,או לחרפד׳

הגה״ט אות ד׳) וראיתי שגם הוא ז״ל כתב:

וכד ,וכן הוא מפורש בספר החינוך (שם> שכתב

"היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך

"וכמה אזהרות וכמה זירוזין הזהירונו חז״ל

וכד ,תימה דהנך דהיה בעל תשובה ,והיה בן

בענין זה שלא להכאיב את הבריות בשום דבר

גרים ,והיו יסורין באין עליו ,לא שייכי באונאה

ולא לביישם וכד ,וראוי להזהר שאפילו ברמז

אלא בחירוף וגידוף ,ומצאתי לבעל קרבן אהרן

דברים לא יהיה נשמע חירוף לבני אדם" וכד,

(פרשת קדושים) ולבעל אהבת עולם

ע״0

ועיין בחיבורי הנכחי (לויקרא י״ט י״ס ,ואם כן

שעמדו על זה ,ועיין משפטי שמואל

צריך להבין מאי קא קשיא ליה לגאון צדה לדרך

קי״ט)" .עד כאן דברי רבינו החבי״ב ז״ל בספר

וצל״ע.

כנסת הגדולה שם.

..גם

מה שתירץ הרב צדה לדרך ז״ל בתירוצו

וכבר

(דף

(סימן

כתבתי לעיל דבעניותי קושיא זו איני

מבין ,שהרי גם חירוף וגידוף אונאת

השני" :אי נמי יש לומר שהוא מראה עצמו

באומרו לו זכור מעשיך הראשונים כמשבח

דברים הוא ,ודברי הקרבן אהק כבר הזכרנו

אותו ששב מהם ואינו עושה עוד כמעשיו

לעיל ,וספר אהבת עולם אינו תחת ידי לראות

הראשונים ,ובלבו מאנה אותו שכל כוונתו

דבריו בזה.

לחרפו ולגדפו" וכנ״ל.

וגם עיינתי בספר משפטי שמואל שציין אליו

בקניותי

איני מבין אונאת דברים בלב מה

טיבה ומה ענינה והיכן נאסרה ,והרי
כבר כתבנו דגדר אונאת דברים הוא שאומר לו
ומשמיעו דברים הקשים המכאיבים ומדאיבים

את לב השומע ,אבל כל שבאמירתו בפה אינו
משמיעו דברים המכאיבים אותו אף שהוא

בליבו חושב להכאיבו אינו כלום ,ומה לנו

ולכוונתו אחר שבדיבורו אין שום הכאבה לזולת

ודברים שבלב אינם רבתם ואין בזה שום אסור

וז״ב[ .ועיין בספר זכריה <ז׳ ט׳> עיין שם היטב].

אחר

הרב החבי״ב ז״ל וראיתי תשובה ארוכה
למאוד ,ושם (דקמ״זע״ג) כתב המחבר הגאק רבי

שמואל קלעי ז״ל" :ומה שביזה לראשי הקהל
בפומבי וקראם משומדים ועמי ארצות ,נאמר כי

דבר פשוט כמה גדולה אונאת דברים והמקניט
חבירו ואפילו בדברים ,דגרסינן כשם שיש

אונאה במקח וממכר כך יש אונאה בדברים

וכד ,אם היה בעל תשובה וכד ,אם היה בן גרים

וכד ,והני דנקט לרבותא נקט ,וכל שכן המחרף
ומבזה לחבירו בדברים אשר אין עליהם

התנצלות לומר לטובה נתכוונתי" וכד ,ועיין

שם בארוכה.

כך ראיתי שכל דברי הגאק צדה לדרך

מועתקים כמעט תיבה בתיבה מפירוש

הרי

שפשוט היה לו ז״ל שחירוף וגידוף הוא

קרבן אהק על הספרא (שם ,דרע״ג ע״א> עיין בו,

בכלל אונאת דברים ,וכמו שביארנו,

ונעלם ממני מדוע לא הביאו בשמו ,ובפרט

ולפיכך צריך ביאור מאי קא קשיא להו לגאוני

שסיים כך נראה לי .וצ״ב[ .ועיין בצדה לדרך

בתראי הרבנים דלעיל ז״ל ,וצל״ע.

(פרשת משפטים דס״ט ע״א) מה שכתב על הרא״ם

* * *

ז״ל ,ואוקי באתרין דוק והבן .ובחיבורי ברית

יעקב בקונטרס ראשונים כמלאכים

(סימן י״ד)

הבאנו דבריו ותירצנו קושייתו ,עיין שם].

אמר

הצעיר יעקב חיים סופר נר״ו :האמור
לעיל זכיתי וכבר נדפס בחיבורי ברית
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__צב

1

יעקב

פרשת קדושים

קסא

יעקב (ר״ס ט״ו דקס״ו ע״א) ,וכאן הדפסתיו עם

מה שכתב לתרץ ,ולא נתיישבתי בדבריו היטב

קצת הוספות ,ועכשיו בעת העריכה מצאתי

ויש להתבונן בהם ,ועיין גם לתלמידו הגאון ז״ל

שכבר הגאון רבי דוד פארדו ז״ל בביאורו היקר
על פירוש רש״י לתורה הנקרא בשם "משכיל

בספרו באר בשדה שם ,ובעזה״י נחזור ונעיין
בדברים.

לדוד" עמד בדברי רש״י ז״ל דלעיל ,ועיין שם

כענין ויראת מאלוהיך
מנחם אב תשמ״ב.

ויקרא

(י׳ט י״ד)" :ולפני עור לא תתן מכשול

ותמה

אני על עצמי שהרי יש פסוק נוסף בספר

ויראת מאלהיך" ,והנה בספר ויקרא יש

ויקרא שכתוב בו ו״יראת מאלהיך" ,שם

עוד שלשה מקראות שכתוב בהם לשון וידאת

(כ״ה ל״ס" :אל תקח מאתו נשך ותרבית ,ויראת

מאלהיך ,ואלו הן :והדרת פני זקן ויראת

מאלהיך" ,אבל שם רבותינו בספרא

מאלהיך (שם ל״ .)3ולא תונו איש את עמיתו

ה׳) לא דרשו את הדרשה האמורה לעיל

ויראת מאלהיך (כ״ה י״ז) .לא תרדה בו בפרך

בארבעה מקומות שכל דבר המסור ללב נאמר

ויראת מאלהיך (שם מ״ג) ,עיין במקראות.

בו ויראת מאלהיך ,וטעמא בעי דמאי שנא הכא

(בהר פרשתא

ווזמעיין לרז״ל בספרא על כל הנך קראי יראה- -4דלא דרשי הכי ,ועיין לרש״י ז״ל בפירושו
לתורה שם ,ובמה שכתבתי לבאר בס״ד
שבכולם דרשו :״ויראת מאלהיך  -כל

דבר המסור ללב ,נאמר בו ויראת מאלהיך",

בחיבורי ברית יעקב (סימן י״ח אות ב׳) ,ואשמח

(קדושים פ״ג הי״ד ,ופ״ז הט״ו ,ובהר פ״ד

אם רבותי המעיינים שליט״א יאירו ויתמימו

עיין בספרא

הדברים.

ה״ב ,ופ״ז ה״ב) ע״ש.

בענין מצות עשה כצדק תשפוט עמיתך לדון לכף זכות

א.
ויקרא

ז״ל" :שלא יהא אחד עומד ואחד יושב שלא
יראה חבירו שמכבדין אותו יותר ממנו ויסתתמו
דבריו :הד דן את חברך לכף זכות ולא בדין

(י״ט ט״ס" :לא תעשו עול במשפט ,לא

תשא פני דל ולא תהדר פני גדול ,בצדק
תשפוט עמיתך" .ופירש רש״י ז״ל" :בצדק

תשפוט עמיתך כמשמעו .דבר אחר הוי דן את

בעלי דינים הכתוב מדבר אלא ברואה חבירו

עושה דבר שאתה יכול להכריעו לצד עבירה
ולצד זכות הכריעו לזכות ואל תחשדהו
בעבירה".

חברך לכף זכות" .ותניא בספרא <שם)" :בצדק

תשפוט עמיתך שלא יהא אחד יושב ואחד עומד

ורבותינו

אחד מדבר כל צרכו ואחד אומר לו קצר דבריך.

המצוות למצות עשה מן התורה לדון

דבר אחר בצדק תשפוט עמיתך הד ק את כל

את חבירו לכף זכות ,וכלשון החסיד רבינו יונה

הראשונים כמלאכים ז״ל מנו במנין

האדם לכף זכות" ,והובאה ברייתא זו בתלמודא

גירונדי ז״ל בספרו שערי תשובה (שער

דידן במסכת שבועות (ל׳ א׳) ,ופירש שם רש״י

רי״וס" :ואמרו רבותינו ז״ל הדן את חבירו לכף

ג׳ אות
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8וו

יבין

פירוש

סימן סב

והרוטב דף קכ״ז אמרינן דטעמי׳ דר״ש בשחט הבהמה
דלא הוכשר אבר ובשר המדולדל לפי שא״י להאכיל
לאחרים הרי להדי׳ דאסור להאכיל לב״נ כדעת הסמ״ק
ולא כרשב״א ור״ן וא״ל דאינו אלא מדרבנן אבל דעת
הרשב״א דמתיר לב״נ צ״ל דרק למסקנא דאסיקנא
דאסיפא ומציעתא ע״כ משוס ר״י א״כ נראה דלרבא
ואינך אמוראי שס שרי לב״נ דאל״כ למה דחקו ולא
העמידו מטעם זה ,והיינו דלמסקנא דקי״ל דלא כראב״י

/*/*>/

שרי 1א״_5אדרבה מזה ראי׳ נכונה כרשנ״א ור״ן דשרי
לב״נ”זמהתימא על הפ״ח דבסי׳ נ״ה סתם כרשב״א ור״ן
------ולפי התוספתא שהביא מהראוי לאפור לב״נ:/ויין חשו׳ א״ש דאבמה״ח דטמאה מותר להושיט לנ״נ
׳ ’ כיון דלדידי׳ ליכא האי איסורא אע״ג דב״נ מוזהר
טל אבמה״ח כיון דלא מוזהר ל״ש גבי׳ איסור דלפ״ע
וכבר השיגוהו מהא דפ״ק דב״מ בכהן שא״ל צא וקדש לי
גרושה ,וזה יש ליישב ולחלק בין ישראל לב״נ דאשכחן
כה״ג בלפני דלפני אך ראי׳ ברורה מהא דחולין דאין
מזמנים נכרי טל בני מטים לראב״י הא לא מוזהר
הישראל על כך וט״כ אע״ג דלדידי׳ היתר גמור מ״מ
אסור להושיט לנכרי וזה ברור:

ובישוב

דברי הטור דהביא דאבמה״ח אינו נוהג
בטמאה דנ״מ לענין איסורי! מבטלין זא״ז
כמוש״כ האחרונים כבר כתבתי לעיל דלראב״ד טמאה
וטרפה מצטרף וא״כ אבמה״ח שיש עליו בשר מצטרף
לאסור לשי׳ הראב״ד גס לשי׳ הרמב״ם דחולק מ״מ כיון
שעצם אינו אוסר רק הבשר והוי הבשר מיעוט והיכי
דנתבטל גם הרמכ״ם מודה דחוזר לאסור וא*כ אין נ״מ
רק לענין ברי׳:

סימן סג

הלך
(א)
*

אחר רוב ,אמרינן בב״ב דף כ״ג דרוב
וקרוב הלך אחר הרוב ואפי׳ בקורבא דמוכח

ומוחב התם הש״ס מקרא דוהיתה העיר הקרובה ומשני
בדליכא ופריך והא איכא רובא דעלמא ומשני ביושבת בין
ההרים וכבר התפלאו בזה על הרמב״ס ז״ל בה׳ רוצח
שהשמיט להאי איקומתא דיושבת בין ההרים ,ובס׳ כ1״פ
כתב שדעת הרמב״ס ז״ל לחלק בקורבא דמוכח דעדיף
מרובא ואין זה נכון דא״כ ביש בג׳ אמה עוד שובכית
אמאי לא ניזל בחר רוב דהרי אין כאן שום קורבא דמוכח
ומה שנ״ל ביישוב דברי הרמב״ס ז״ל הוא ע״פ דברי
התום׳ זבחים ר״פ התערובות בסיף הדבור שהקשו בהא
דנסקלין בנשרפין דנדון בקלה ואמאי לא אזלינן בחר
ריבא ותירצו דליכא למיזל בתר רובא כיון דידעינן
דמיעיט מהם וודאי אינם חייבים המיתה חמורה ביאור
דבריהם דלא שייך למיזל בחר רוב אלא בתשע חניות
ונמצא חתיכה ואנו באין לדון טל חתיכה זו בלבד אם
היא מהרוב או מהמיטיט ט״ז אנו אומרים דוודאי מרובא
פריש ואנו מחזיקין זאת לוודאי אבל במקום שהספק טל
כל התערובות דהיינו בנסקלין וודאי א״א לומר טל כל
אחד שהוא בוודאי מרוב שהרי נודע שיש כאן מיעוט
וא״א להחזיק הרוב לבירור גמור דכיון שהספק על כל
התערובות ובוודאי ידוע שיש כאן מיעוט היפך הרוב
והאיך אפשר להחזיק הכל לבירור הרוב ולא אחרה חורה
לילך בתר רוב להכחיש הידוע וכיון שא״א להחזיק כל
התערובות לוודאי כרוב הו״ל ככל הספיקות ,והא דאיכור
שנתערב בהיתר אע״ג דספק על כל התערובות מ״מ כשיש
רוב שרי היינו דהתם גס האי׳ נהפך להיות היתר אבל
במקום שהמיעוט לא נתבטל רק שאגו באין לדון מטעם
כל דשריש בזה אמרינן דכל שהספק טל כל התערובות

הארוך

דעת

כיון שיש כאן מיעוט המכחיש לרוב א״א להחזיק «
הספק לוודאי שא״כ אנו טושין היפך הידוע וכ״כ המפרשים
גבי קדשתי את בחי בקדושין דף ס״ג דאינו אלא לברר
וכמש״כ ועפ״ז יאירו דברי הרמב״ס ז״ל דבשני טיירוח
ואחת גדולה ואחת קטנה פסק דאזלינךצתר הגדולה
אע״ס שרחוקה והיינו דהתם מיקד הספק אם הוא
מגדולה וקטנה אפשר להחזיק הרוב שהוא וודאי מגדולה
אבל ביש הרבה עיירות קטנות והספק הוא על כל עיר
ועיר בפ״ע בזה וודאי ל״ש למיזל בתר רוב דא״א לומר
דוודאי אין זה מעיר הקרובה כיון שיש רוב כנגדה דז״א
דכמו כן יש על כל עיר ועיר רוב זה ובוודאי א״א
להחזיק לרוב לבירור גמור ואין הקרוב בא אלא לברר
אזלינן בתר קרוב כמי בקדשתי את בתי דנאמן ע״א
לברר הרוב ה״ג אין זה אלא כדי לברר דא״א להחזיק
הרוב לבירור גמור דא״כ מכל עיר ועיר בא הרוצח וזה
א״א ודומה ממש להאי דנסקלין בנשרפין והאי דקדשתי
את בחי דלא מקרי רוב וזה ברור בעיני ,יבהכי א״ש נמי
דברי הרמב״ם ז״ל 3פ׳ ט״ו מי;׳ אבדה הל״ה שכתב
בגוזל שנמצא נין שתי שוככות אזלינן בתר קרוב ואם
אחד גדול מחבירו הלך אחר רוב והיינו מטעם שכתבתי
דנגד רוכא דעלמא אין הקרוב בא אלא לברר משא״כ נגד
שני שוככות וזה ראי׳ ברורה למש״כ[ ,ויש ראי׳ נכונה
למש״כ ממש״כ הר״ח א״ז הובא בש״ך חו״מ סי׳ רצ״ב
ס״ק כ״ט במעשה דאחרוגיס] ,יעיין לעיל סי׳ נ״ז ולקמן
סי׳ ק״ל סק״א ,ויש לה״ר דהא לדעת קצת פוסקים
הולכין אחר רוב בממון ברובא דאיתא קמן א״כ תיקשה
מתניתין דפ׳ הזרוע חולין קל־־ב בכור שנתערב במאה
דפטור ממתנות ולמה לא ניזל בתר רובא א״ו כמוש״כ
דזה לא מקרי רובא דאינה אלא לברר ,ודעת הפ״ח
בהבנת דברי הרמב״ס ז״ל אינה עולה כהוגן ועיקר
כמיש״כ ,והא דפריך הש״ס וליזל בתר רובא דטלמא
היינו דקס״ר דש״ם דר״ח גנו בכה״ג אמר דאי לא מאי
קמ״ל עיי״ש בתוס׳ ד״ה ריב אבל אנן לא קיי״ל הכי
דהרוב בא לברר וכמוש״כ ,ואיל דניזל בתר עיר אחרת
בעולם שהיא גדולה דז״א כמוש״כ הפוסקים כיון ראינו
שכיח ועיקר קו׳ הש׳ם דניזל בחר רובא דעלמא היינו
שיש ערים אחרים רוב כנגד אותה עיר ובוודאי מרוב
עיירות נפרוש ובזה כיון שרוב אינו אלא לברר אזלינן בתר
קרוב[ ,ועיין ישועות ישראל כי׳ ס״ה} ועיי״ש בחוס׳ ד״ה
דחני ר״ח דהקשו דמה ראי׳ דילמא משוס רוב וקרוב
ואפשר למש״ב ריב״ש דרוב לא עדיף משני חזקות וקרוב
התם יש [קרוב וחזקת
לא גרע מרוב [צ״ל חזקה]
תרומה] וכיון דשורפין תרומה ע״כ משוס מצוי:
(ב) /זיין פ״ח דאם שוין אזלינן בתר קרוב ,ובס׳ ח״ד
׳ י השיג ע״ז דהא יש לנו רוב טכ״פ נגד זה
שאין זה מישראל זה ונראין דברי הפ״ח דלפמש״כ בס״ק
א׳ כל היכא דקרוב בא לברר אזלינן בתר הקרוב ותא
דאזלינן בתר רוב משוס דספק אינו לברר דספק היא אי
מישראל אי מנכרי ואין אנו צריכין לדון על התחלקות
החניות כ״א מאיזה אי מכשר אי מטרפה אבל אס הי׳
הספק טל חניות מאיזה חנות בזה לא הי׳ שוב ריב א״כ
כאן דקרוב מכריע לספק זה מאי אמרת הא יש כאן רוב
ז״א דבל דהספק הוא

טל האישים בזה אזלינן

בחר קרוב

רק דבזה שאין אנו צריכין לדון רק אס הוא כשר או
טרפת אבל כאן דהוא מחצה כשר מחצה טרפה וודאי
אזלינן בתר קרוב ,ויש לה״ר לזה מהא דשקליס פ״ז משנה
א׳ דהנמצא קרוב לנדבה ולא אזלינן בתר רובא דעלמא
אלמא דכל שהספק על כל אחד אזלינן בתר קרוב ,אך
ראי׳ זו יש לדחות מיהו בלא״ה כבר הוכחנו לעיל מדברי
המחבר
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פירורים משולחנו
לאו קרא הוה מחייבינן נמי אשה ואין זמן
הקבוע לכן פוטרה דהו״א היא תתעסק בין
ביום ובין בלילה עד שתמול את בנה בזמנו
וכד ,ולפי״ז אף גבי בנין ביהמ״ק י״ל כנ״ל,
דאמנם עיקר הבניה בפועל ביום אך איכא
"נמי התעסקות בהבאת ויצירת החומרים וכד
וזה אפשר לעשות גס בלילה ,אמנם א״א
ליישב כן ברברי הר״מ חרא דביו״ט ושבת
לכאד ליכא כל התעסקות המותרת ,ועוד
רבלשון הר״מ משמע דאף העיסוק הוא ביום
ד״כ אין בונים בלילה והוסיף ועוסקים בבנין
מעלות השחר וכד מהו שבכל דבריו ,ויתכן
כוונתו לזה דלא רק הבניה גופא ביום אלא
אף העיסוק נמי ביום וא״כ הדרא קושיא
לדוכתיה.
ד .ולכך צ״ל ,דהנה בעיקר קושית התום׳
שם בקידושין אמאי בעינן קרא למיפטר
נשים ממילה תפו״ל דהוי מ״ע שהזמ״ג ,כ׳
הטור״א (במגילה בדף כ׳ ,ב) דאע״ג דאין
מילה נוהגת בלילה לא חשיב מ״ע שהזמ״ג
רדוקא תפילין וציצית הוי מ״ע שהזמ״ג מפני
שאין יום יום ושעה שעה תשלומין לחברתה
שאם לא קיים ביום זה אין יום הבא תשלומין
לו דהא אפי׳ אם קיימיה ביומו נמי מחוייב
הוא בהן למחר וכל יום ושעה שעה חיובו
בפני עצמו ומצד עצמו ,ולכך מה דאינו נוהג
בלילה אין זה הפסק לתור אלא ביטול גמור
שפטורין לגמרי ואין להם תשלומין בקיומם
בשאר ימים דהא אפי׳ היה זמנם בלילה
אכתי נמי מחויב בהם בשאר ימים בחיוב
ררמיא עלייהו מצד עצמן וכיון דהלילה הוי
פטור גמור ולא הפסק מש״ה ה״ל זמ״ג ,וכד,
משא״כ מילה כיון שאינה נוהגת אלא פעם
אחת אע״ג דאין מילה בלילה אין זה ביטול
אלא הפסק דהא בהאיר היום אותה מצוה
גופה הדרא וחיילא עליה עכ״ד ,ולפי״ז ניחא
נמי בנין ביהמ״ק דאע״ג דל״ד למילה בזה
שמילה פעם אחת אך כיון דכל יום הוא
המשך הבניה שהתחילה ביום שלפניו לכן
הלילה לא מקרי ביטול אלא הפסק גרידא

פא

ובכה "ג תו לא מקרי זמ״ג ולכך שפיר נשים
חייבות כבנין ביהמ״ק.

לאו דלפני עיור
א .בדינא דלאו דלפני עיור לא תתן
מכשול יש להסתפק במניח אבן ונכשלו בה
ב׳ עיורים או נותן עצה רעה ונכשלו בה ב׳
אנשים האם קעבר על לאו אחד או על ב׳
לאוין ,ויסוד השאלה האם דנים על שימת
המכשול והניח מכשול אחד או״ר דנינן על
כמות אנשים שנכשלו ונכשלו ב׳ אנשים.
ב .ונראה בזה ,דהנה בכל התורה כולה
איכא שיעורים כגון כזית מצה ,רביעית יין,
ד׳ אמות לקנין ,ג׳ טפחים ללכוד וכד ,ויש
לעיין בהאי איסורא דלא תתן מכשול מהו
שיעורו של המכשול טפח או יותר או פחות
וברור דלא ניתן ונאמר שיעור למכשול
ושיעורו הוא שמו והיינו אם מהווה כמכשול
חשיב בכלל מכשול שהתורה אסרה ,ולו
יצויר שיניח מחט ויכשלו בה אנשים שפיר
הוי מכשול וז״פ .ולפי״ז נראה רכל הנידון
היה ראם הניח מכשול אחד אע״ג דנכשלו
כמה אנשים כיון שהניח אחד יחשב שעבר
על לאו אחד לנ״ל זה אינו דמחמת מה מקרי
דהניח מכשול אחד אם נכשלו בו ב׳ אנשים
חשיב שהניח ב׳ מכשולים דהרי ליכא כלל
שיעור במכשול ,וא״ב ברור שאם נכשלו ב׳
אנשים חשיב שעבר על ב׳ לאוין ולא מקרי
שהניח רק מכשול אחד.
ג .ובזה יש ליישב דברי החפץ חיים
בספרו שמירת הלשון בפתיחה לאוין אות ד׳
ת״ל "ועובר נמי המספר והמקבל בלאו
דלפני עיור לא תתן מכשול כי כל אחד נותן
מכשול לפני חברו שיעבור על לאוין
המפורשים בתורה ,אך יש חילוק בין המספר
והמקבל כזה ,דהמספר עובר בלאו זה בין
אם השומעים רבים או מועטים ואדרבה ככל
שיתרבו השומעים יתרבה עליו הלאו הזה כי
הוא נותן מכשול לפני כמה אנשים" עכ״ל,
והוסיף בבאר מים חיים ח״ל "ואפשר דעובר
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ף־ה״צ רבי..יוחנן טבדסקי זצ

(•►?־ויו ר
על כל אחד מהשומעים בלאו זה דומיא
דהמאכיל איסור לכמה אנשים דככל שיתרבו
האוכלים יתרבה האיסור על המאכיל ,וא״כ
ממילא עבר על כל אחד מהשומעים על לאו
דלפני עיור על שהוא מכשיל את המספר
בלאו דלא תשא וצ״ע" עכ״ל .ומבואר בדברי
הח״ח במספר לפני כמה אנשים דמי למאכיל
איסור לכמה אנשים ,והקשו האחרונים על
דבריו דלכאו׳ חלוקים הם הדינים דהנה
בלפני עיור מצינו שיטות בראשונים בעושה
מכשול ולא נכשל או במאכיל איסור ולא
אכל דעובר ,ולפי״ז י״ל דשאני לאו דלפני

עיור דהעובר נתחייב מיד עם עשיית
המכשול אף אם למעשה לא נכשל בו איש,
ולכך המספר לה״ר בפני הרבה אנשים הואיל
והאיסור נגמר עם סיפורו ואע״ג דלא קיבלו
השומעים הסיפור הלה״ר מ״מ המספר עבר
אלפני עיור ומשום כך אין חילוק אם אחד
שמע או ששמעו רבים המספר עבר על הלאו
דלפני עיור אמעשה אחד ומעשה איסור אחד
עשה וע״ז עבר בלפני עיור ,משא״ב במאכיל
איסור לכמה אנשים דהתם כל האיסור הוא
בזמן שמאכיל ועל כל מעשה שמאכיל יש
איסור מיוחד ושפיר עובר על לפני עיור לפי
מספר האנשים שמאכיל ומכשילם באכילת
איסור ,ודברי הח״ח צ״ע אמנם להגדרה
הנ״ל אתי שפיר דא״א לומר בסיפור הלה״ר
הוא מעשה אחד או מכשול אחד דכיון דאין
שיעור למכשול ושיעורו נמדד לפי כמות
הנכשלים א״כ מקרי שסיפר כמה סיפורים
לכל אחד מן הנכשלים ,ולכך שפיר דימם
הח״ח ופסק דאם רבים השומעים מגדיל
איסור הלפני עיור וכנ״ל.
והנה הביאו האחרונים מספר לב
ד.
אברהם (ח״א סי׳ ק״ה> דהמושיט לנזיר כוס
יין ויש בה כמה רביעיות מסתבר דלא נכפל
אצלו הלאו בלפני עיור כמנין הרביעיות,
והגם שנחלקו הראשונים אי רבוי בשיעורים
בבת אחת הוי דא״ו מ״מ הכא דעצם שם
האיסור הוא נתינת מכשול מה לי מכשול

tejlteCstf
—
גדול או קטן עכ״ד ,ולכאו׳ לסברא הנ״ל
פשיטא דאין הדין כן דבנותן כוס עם כמה
רביעיות נתן מספר מכשולים כמספר
הרביעיות וכנ״ל ופשיטא דיעבור כמספר
המכשולים וז״ב.
חנוכה — בל תוסיף במנורת המקדש
א .בקושית הבית יוסף המפורסמת בחנוכה
מדוע עושים שמונה ימים ולא שבעה הא הנס
היה שבעה ימים ,הביא מהמהר״ץ חיות
בשבת (בדף כא ,ב) שיישב לפי הפסיקתא
דר׳ כהנא דאיתא התם שנכנסו חשמונאים
להיכל לקחו שמונה שפודים וקבעום
והדליקו בהם הנרות עכ״ד .וב׳ דלפי״ז עבדין
ח׳ ימים כנגד ח׳ שפודים שמהם עשו את
המנורה שהדליקו בה בחנוכה.
ב .וקשה ע״ד דמלבד מה דתמוה מה
השייכות זה לוה דמחמת שלקחו מנורה
משמונה שפודים אנן עבדינן שמונה ימים
דמה שייכות איכא בין שפודים לימים ,ביותר
תמוה הא איכא לאו בבל תוסיף וכיון שכן
אם צורתה של מנורה הוא ז׳ קנים היאך
עבדו ח׳ קנים ,וצ״ע.
ג .והקשה קושיא זו למו־ן הגרש״ז
אויערבאך זצ״ל ואמר לו דיתכן דכמו
שמצינו גבי שלמה המלך שעשה כמה
מנורות ושולחנות לבד מהמנורה והשולחן
שהיו במקדש אולי אף מנורה זו היא
כמנורות הללו ולא מעיקר דין מנורה ,ולכך
אע״ג דרין מנורה לעשותה ז׳ קנים שפיר
אפשר לעשותה ח׳ קנים.
ח .אך דחה תרוצו מדברי הגט׳ במנחות
כח ,ב גבי ממה מותר לעשות המנורה ,נאמר
בש״ס ר׳ יוסי ב״ר יהודה אומר אף מעץ לא
יעשו כדרך שעשו מלכי בית חשמונאי ,א״ל
משם ראיה שפודין של ברזל היו וחיפום
בעץ העשירו עשאום של כסף חזרו והעשירו
עשאום של זהב ,עכ״ד הגמ׳ .ומבואר בגט׳
דאדם אסור לעשות מנורה של עץ כיון
שבמקדש גם היתה מנורת עץ בזמן מלכות
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יורה דעה קגא עגודת אלילים

שפתי

כה!

מישראל קטן אובל נבילות שבין דין מצווים להפרישו נש3ת קכא ,א],

ו יש אומרים בו׳ .דסבירא ליה דכי היכי דאמרינן בש״ס נשם ריש
ו ]3 ,גבי נזיר דאסור להושיט לו כוס יין דהיינו דוקא בדקאי בתרי

כל שכן ישראל גדול׳ גי

עברי דנהרא ,הוא הדין הבא .והיש מחמירין סוברין דמכל מקום

מומר שאינו חייב להפרישו .תדע ,שהרי כתב הר״ב בדרכי משה

איסור מדרבנן איכא אפילו לא הוי כמו תרי עברי דנהרא .וכל זה

נאות ו] דדעת התוספות ריש פרק קמא דעבודה זרה כדעת

מה שאין כן בעובד כוכבים וישראל

המרדכי שם דשרי ,ולשון הרא״ש

לדעת הר״ב ,אבל לסענ״ד נראה

דלא סליגי ,דכולי עלמא מודים

שרי .ונח1בג>יש אומרים הא דאסור למכור להם דברים

ריש פרק קמא דעבודה זרה נסימן

להמרדבי נשם רמו תשצה] ותוספות

השייכים לעבודתם היינו דוקא אם אין להם אחרים כיוצא

 ]3הוא כלשון התוספות שם ,אם

בפרק קמא דעבודה זרה נשם ד״ה
מנין]

דבעובד כוכבים

או מומר

בו

^י״יאו

<ב> יכולים

שלא

יוכלו

לקנות

לקנות ממקום

במקום

שרי ,והגהות מרדכי נשכת רמז
ותוספות נשם  pא ד״ה בכא] והרא״ש בפרק קמא דשבת נסימן א]
והר״ן סרק קמא דעבודה זרה נא ,ב ד״ה מניין] מיירי בישראל
מ]5

שהוא חייב להפרישו מאיסור ,וכדכתב הרא״ש

אחר

אבל

אחר מותר » למכור להם

אם
כל

כן

לפי

דעת

הר״ב יהיו

דברי

הרא״ש סותרים זה את זה .וכן
רבינו ירוחם 'נתיב י״ז ריש חלק ו׳

כתב כדברי התוספות ריש פרק קמא דעבודה זרה ,ובנתיב י״ב

חלק (ג׳) [הן נעג ,א] כתב כדברי התוספות ריש פרק קמא

שם דלא גרע

דשבת ,אלא ודאי כדפירשתי:

ביאור ז־זגר״א
[דו] יש אומרים הא כר .כמו שכתוב שם ו׳ א׳ ב׳ .ועיין תוספות שם סוף ד״ה
מנק ,ומיידי כד .אבל הר״ן שם [א ,ב ד״ה מניין] כתב דכל מה שכתוב שם היינו
לאיסור דאורייתא אבל מכל מקום אסור מדרבנן ,שהרי מחוייב להפרישו
מאיסור והיאך יסייע ידי עוברי עבירה ,וכן כתבו תוספות בשבת ג׳ א׳ ד״ה
■-הא כד והרא״ש שם !ס״א סימן א] ,דרכי משה [אות ק .וזהו שכתב נרמ״א] ויש"׳חמירין כד .ומגמרא דעבודה זרה שם משמע דאפילו מדרבנן מותר בעובד
כוכבים ,דאם לא כן הדרא קושיא לדוכתה !שם ע״א] מאי נפקא מינה ,הא
מתניתין מ!נם..נכ א] אינו אלא מדרבנן ,וקושית הר״ן ותוספות דשבת יש ליישב
דוקא בישראל אסור לסייע .אבל דינו של המרדכי !עבודה זרה רמז תשצה] לא
נראה ,דדוקא באית ליה אמרו שם דאינו עובר ולא במוצא ,דאם לא כן תקשי
ההיא דנדרים ס״ב ב׳ וכי לא היה עצים בעולם .ועוד יש לומר כמו שכתב
הר״ן דמדרבנן אסור ומכל מקום נפקא מינה דלפני אידיהן כיון דאין ידוע

שקונה לעבודת כוכבים אלא דרבנן גזרו ,בכהאי גוונא לא גזרו .סוף סוף ההיא
דנדרים מכרעא כסברא שניה ,וכן הוא דוחק גדול שכל המתניתין וכן שם
[עבודה זרה] ט״ו ב׳ רבה זבק כד שלא היה לו ליקח חמור במקום אחר ,וכן
כלי זיין דשם( :ליקוט) יש אומרים הא כד .לכאורה נראה שלמד ממה שכתוך
שם ד !ע״א] למאי נפקא מינה דאית ליה בהמה כר .אבל לא דמי לשם ,דשם
כבר אית ליה ,אלא מדפריך [שם] וכי אית ליה כד והתניא כד הכא במאי
עסקינן כד ,וכן כתבו תוספות בחגיגה י״ג א׳ בד״ה אין כד .אבל צ״ע מחא
דנדרים ס״ב [שם] רב אשי הוה ליה כד ,וכי לא היה לו לקנות במקום אחד
עצים ,ועוד דמכל מקום איסורא מיהא איכא ,ועיין תוספות דשבת ג׳ א׳ בד״ה
בבא כד מכל מקום איסורא כד ואפילו אי מיידי בעובד כוכבים כד ,ר״ל דאינו
מצווה על השבת ,אבל אי שייך לפני עור בעובד כוכבים אסור אף בעובר
כוכבים אף בכהאי גוונא שיכול ליטלו .ועיין בע״ייז (ע״כ):

פתחי תשובה
(ב) יכולים לקנות .עיין בתשובת אמונת שמואל סימן י״ד [ד״ה אמנם] שכתב
דאין היתר זה ברור אצלו ,דבגמרא [עבודה זרה ו ,א] אמרו נפקא מינה היכא
דיש לו בהמה אחרת ,ולא אמרו היכא דיכול לקנות בהמה אחרת .ועוד ,דאם
כן יתבטל לגמרי הדק של משנתנו [שם ב ,א] אסור למכור ,דכי אין בכל העיר
אחד שימכור בהמה או לבונה( ,ולפי מה שכתבתי לקמן סימן ק״ס ס״ק א׳
בשם המשנה למלך [מלוה ולוה ד ,ב] אין זה קושיא כל כך ,דהא בעינן דוקא
שאותו אחר המוכר גם כן יהיה עובד כוכבים ,שלא יהא נעשה כלל האיסור

דלפני עור) ,וכיון דלא מצינו בגמרא רק ביש לו בהמה אחרת לא שרינן בגווני
אחריתי ,ע״ש )3( :למכור .עיין בתשובת חות יאיר סימן קפ״ה שנשאל ,יהודי
היה שותפו של עובד כוכבים בריוח הבורסקי ,וזה היהודי נתן כל בשר אחוריי®
גם אם אירע לו טריפות לשותפו על חשבון משא ומתן שביניהם ,והיה זה
המשך כמה שנים ,ומקרוב נשא העובד כוכבים מומרית לעבודת כוכבים ,אס
מותר לתת לו כמקדם בשר טריפה ואחוריים שהרי היא אוכלת מהם והיא
נצטוית באיסור טריפה חלב ודם נמצא עובר בלפני עור .וכתב דלכאורה אין

גליון מהרש״א
קנא [א] !ש״ך ס״ק ון מה שאין כן כעובד כוכבים וישראל מומר
שעושה רשעות על כל סניס אין אנו מצווים שלא יעשנו באיסור אחר עוד.,
שאינו חייב להפרישו .עיין מגן אברהם סימן שמ״ז ס״ק ד/
וגם זה משמע ברמב״ס בפירוש המשנה סרק ה׳ דמעשר [שני] [משנה א
^■.יני יודע מאין פשינוא לו להש״ך .ואי מסרק מרובה [בנא קמא] ס״ט ע״א
ד״ה ואומר] דדוקא מחמת דאיסור גזל חמור מאיסור כרס רבעי שנפרישו■:
י "מר רבן שמעון בן גמליאל בשאר (ימות השנה) נשני שבוע] הלעיטהו
[[ pהגה סעיף א] או שלא יוכלו לקנות במקום אחר .עיין בבית
כד ,יש לומר שאני התס דבין כך וכך עובר על איסור גזל ,ובאותו דבר
שמואל סימן ה׳ ס״ק י״ח:

אוצר מפרשים
ב (הנה סעיף א> יש אומרים הא דאכור למכור וכר היינו ד־וקא אם אין להם אחרים
כיוצא בו וכד ויש טחמירין וכד .דעת היש מחמירין ביאר הרב בדרכי משה
ח דהיינו ממה שכתב הר״ן פרק קמא דעבודה זרה נא ,ב ד״ה מניין] דאף על גב
דיכול ליטלו בלאו הכי אסור מדרבנן משום דאסור לסייע ידי עוברי עבירה ,והוא
דעת התוספות נ< ,א ד״ה בבא] והרא״ש !סימן א] והגהות מרדכי נרמז  ]inריש שבת,
ע״ש באורך .וחזיתיה להרב שפתי כהן נס״ק  pעשה שלום ביניהם דלא פליגי ,דמה
שכתבו התוספות והרא״ש ריש שבת והר״ן פרק קמא דעבודה זרה מיירי בישראל
שהוא חייב להפרישו מאיסור ,מה שאין כן בגוי וישראל מומר דאינו חייב להפרישו,
ע״ש באורך .ולפום ריהטא נראה להביא ראיה דגם הישראל אסור ליתן לגוי מדרבנן,
ואם כנים אנחנו בזה הלא טוב לנו לומר כמו שהבין מור״ם בדעת התוספות והרא״ש
והר״ן ,והוא ממה שכתוב בנדרים דף ס״ב נע״ב] רב אשי הוה ליה ההוא אבא,
זבניה ליה לבי נורא ,אמר ליה רבינא לרב אשי האיכא לפני עור לא תתן מכשול
נייקרא יט ,יד] ,אמר ליה רוב עצים להסקה נתנו .ומסתמא הוו שכיחי עצים למזבן
ואפילו הכי אמר ליה רבינא האיכא לפני עור .ואי אמרת בשלמא כדעת מור״ם
דלהר״ן פרק קמא דעבודה דרה ודעמיה גס להגוי איכא איסור מדרבנן אף דיכול
ליטול בלאו הכי משו□ מסייע ידי עוברי עבירה ,שפיר קאמר ליה רבינא האיכא
לפני עור ,כלומר דמדרבנן מיהא אסור אף דשכיחי עצים לקנות .אלא אי אמרת
כדעת הרב שפתי כמן דלא אסרו אלא בישראל אבל לא בגוי דאינו מצווה להפרישו,
אם כן מאי פריך רבינא האיכא לפני עור ,הא אסיקנא נעבודה זרה ו p ,דליכא לפני
עור אלא בדקאי בקרי עיברי דנהרא והכא הא שכיחי עצים .הן אמת דאף לדעת
מור״ם תקשי מהא דנדרים להמרדכי פרק קמא דעבודה ורה נרמז תשצה] ודעמיה
דשרו למכור לה□ אם מוצאים לקנות ממקום אחר ,דאם כן מאי פריך רבינא לרב
אשי ,הא עצים שכיחי ובכהאי גוונא שרי ,ודחיקא מילתא לומר דלא שכיחי עצים
כי הני דאבא דרב אשי .עוד נראה להביא קצת ראיה ממה שכתב הרמב״ם פרק
ח׳ דשמיטה דין ח׳ מחדיקין ידי גוים בשביעית בדברים בלבד וכד מפני שאינן
מצווין על שביתת הארץ וכד ,ע״ש ,אלמא משמע דאי היו מצווין היה אסור
להחזיקם אפילו בדברים .ומעתה להר״ן פרק קמא דעבודה זרה ודעמיה דסברי
נאות

ואף דלא קאי בתרי עברי אסיר מדרבנן ,ומסתמות דבריו משמע דקאי גם אאבד
מן החי לגוי ,ע״ש ,וכדברי הריטב״א בחידושי פרק קמא דעבודה דרה נשם ד״ה
תלמוד] ,ודוק .ולשון פסקי תוספות פרק קמא דשבת נאות א] שכתבו צריך להפריש
חבירו מעבירה וכד ,משמע קצת כדברי הרב שפתי כהן .וזה חזיתי להרב מהר״י
עייאש בשד׳ת בית יהודה סימן ה' נד״ה מיהת מחלק יו״ד דפירש דברי התוספות
דסנהדרין דף ס״ג נע״ב ד״ה אסור] גבי שתוף דכתבו דליכא לפני דאין גויס מוזהרים,
דכונתם דאף דלא קאי בתרי עברי ,איסורא איכא ,ע״ש ,וזה כדעת מור״ם .אבל
אין דבריו מוכרחים בתוספות ,ובפרט לפי מה שכתב הרב פרי חדש באו״ח סימך
תצ״ו במנהגי אסור אות (כ״ב) נכג] דכיון דאין האיסור מזומן לפני האוסר ,והמתיר
מזמינו ,הוה ליה כתרי עברי ,ע״ש .וצריך להתישב בכל דה .ואתה תחזה להרב
באר שבע בתשובותיו סימן ס״א ח בעצים (שנותנין) [שנוטלין] הגוים ביום אידם
ונוטלין גם מישראל ,והביא הרב ז״ל ההיא דפרק בן סורר נשם] דף ע״ד נע״ב]
קוואקי ודימונקי היכי יהבינן להו ,ואסר ליתן להם בידים ,ע״ש .והרב משאת בנימין
סימן פ״ויז לנדונו הביא הך שמעתא והתיר לתת אף בידים ,והביאו הרב נשיירי]
כנסת הגדולה סימן קמ״ח הגהות הטור אות י״א ,ולא זכר מדברי הרב באר שבע.
ועיין מה שכתב הרב חוות יאיר בהשמטות דף רס״ז ע״ב ח' ודף ע״ד ע״ב 3יז ,יעויין
שם:

לסיורי ברכה)

ג (׳ט״ר פ״5ן ו> מה שאין כן בעובד כוכבים וישראל מומר .הא ודאי שישראל מומר,
אף על פי שחטא ישראל הוא [סנהדרין מד ,א] ,ואם כן מה בינו לשאר ישראל לענין
להפרישו מעבירה .אבל נראה לענ״ד כוונת הש״ך דאף בישראל אין מצווין להפרישו
כי א□ כשעובר בשוגג ויש ביד איש אחר להפרישו ,חייב להפרישו ,וכמו בקטן
אוכל נבילות שהקטן שוגג הוא ,ומשנה דריש פרק קמא דשבת בשוגג מיירי
וכדמשמע מדברי רש״י שם בריש שבת דף ג׳ ע״א סוף ד״ה פטורי דאתי וכד"
ע״ש .אבל בישראל דרוצה לעבור במזיד על איזה עבירה ,אפילו אינו מומר גמור
אין ישראל אחר מצווה להפרישו לדעת הש״ך ,ומומר דנקט הש״ך הוא משוס
דהפוסקים במומר דברו ומומר מסתמא מדיד הוא ,ועוד דכל עובר עבירה במזיד
(דגול
נקרא מומר לאותו דבר:

שלחך ערוך השלם <מהדורת פריעדמאן> עמוד מס  303יג יו״ד ה (קיב  -קנח) קארו ,יוסף בך אפרים הודפס עי״י תכנת אוצר החכפןה

שלדון

הלבות יסודי ,התורה פ־ה

המלך

I

s\x
משמשי'שריו שלנו הוא קרוי דיו מדקאמר קודטא
דריותא' אשמע ;&הוא יכש ■ואוהד ■ר״ת לכחוכס״ח
כריו של עפציס• לפי שהוא ־לעולם ־לח עכ״ל •
הי* מכויאר ראיכא דיו רלעולם היא לחה .אם כן
כגח׳ דאוקים כדיו לחת היינו כדיו של עפציס דלעיל׳
היא לאה ומשוס הכי קאמיו יכנן דצדיך לאהרורי
אגמי •ואם לא־ מצא גמי ימתין עד למחר וליכא
חששא ־דמחייכש משוס דלעולכד היא לחה וליכא
,חציצה וגס לרכי יוסי אתי שפיר אלו דכריו הנעימים
נר״ו שיחיה לעד־אמן:
שראיתי להיכ המאירי ד׳ל־ שסשכת'וז״ל
וגדולי^־ממחברים פירשו עצמו ;של ־ רבד
*איגפני שאסור לעמיד כפני השם ערום ואףסוגיא*
מוכחת כדכריהם כמה שאמד היינו'טעמאד-כלן
דקא סנח אסור לעמוד יכו* ושנדחית ההונייא
הראשונה שאס מפני מחיקת השם מה ענק לגמי
והיי אם מהודק חוצץ ואם אינו מהודק אינו מועיל
ומכל מקום יכו' אלא מצד שאנו צריכים לפרשה
אכל כל כניסת מים מוחקת מכל מקוס הואיל
ואינו נמחק-לאלתר־ דיו מתחיל להתייבש מעטואפ'
שלא תמחק• ׳ומפל־מקום ־הואיל ויש כה לחית אינו
איצץ וכי' עיין שם באודן ■ י ולפרס •מאי דכתיכנא
דעל כראין' צריך לאוקומי סוגיין כדיו דהיאלחה
לעולם *קשה איך כתב הואיל ואינו נמחק לאלתר
הריו מתחיל להתייבש וכר* דהא ־לפי החמור אינו
מתייכש צלל ולעולם היא לחה ולפירושו הדרא קושיק
לדיכאין • אכן צייך לומר דמה שכתב הי'המאית
ג״ל דיו מתחיל וט' אינו על דיו גופיה רמתייכש
הלא על המים הנכנסין בדיו הוא רמתחיל להתייכש
הלחות המים ולא על הריו הוא רב׳ כן הר' ז״ל •
ועוד י״ל וק״ל •:
־ י>
ויחזה המק עור להיב אמי יוסף ז״ל שכתב
׳ועור דאף לפי דבריו דלא איירי כסמעתין
אלא בדיו ייבשה אכל בדיו לחה הסוד דהוי מותק
ממש ולכך נסתפקו דוד ואחיתופל אף גס זאת לא
הכנתי דבריו כלל איך חלוי כזה ספק דוד ואחיתופל
יהא התם היה אפשר שיכתוב ויתייבש ואין ספק
שהדברים הללו פלטן הקולמוס יע״ש • ולענ״ד נר•
ליישב דהתם נמי לא הוה חפשי שיכחוכ ויתייכש
יט' דהא מאי דכיני וכיני היה עולה מכול המים
ומשטף את נל העולם ואה שבחכו את כשם היו
היה כמהייית כדי שלא יעלו המים וא״כ אין אפ'
שבמהירות מאת יתייבש הדיו :
 rpfWntתו לחרב ז״ל שם שהביא ישוב אחר
משם הרב פרי הארן ז״ל לנמבדא
רדוד וז״ל נם מה שחילק בחירק הל דהיבא ימתחו*
לא היה ברעתו ולכסוף נעשה היכר ההוא דאז
המריק גרמא הוא ומוהר אבל כשחחילס מעשהו
קיה על דעת מה שנעשה לכקוף דאז אסור הפילו
דמי גרמא וכי' גם זה כעיני איבו נכון ומן הש״ס
יייי תייכקיה דאס איתא לכך חילוקא כשרמי הש״ס
דרבי יוסי איי'יוסי ודרבנן אדי־ככן הו״ל לתק כסא י
ץחילוקא וט׳ ע״ב :: .
•& jy 1/סרי המח״ד לא זכיתי להכין דכייו
היכי מצי הש״ס לשנויי הכי והרי יגרם־
כיטי דמיזני נמי הוירומיא רגרם מחקדנוכילה
יה שסידר סי< הכלים חדשים לא ׳גתכוק בדי

אלא

שיחכקעו ויככה ,הדליקה רק כל טנתו אינו אלא
:לעשות מחיצה והכבוי באה ממילא והכי דייק
׳לישנא דמתני'-ועושק מחיצה בכל סכלים כין מלאים
ובין ריקנים בשביל שלא חעכור הדליקה הרי רכל
כונתו אינו אלא כדי שלא תעטר הדלקה וכן כתב
להרייא השה״ג ר״פ ד׳ מיתות וזה לשונו .וגרס מחק
כלא מקטין וכו' שרי ליה לירד וליטבול ראיפו אלא
על ירי גרם רממילא המים מוחקים את השם והוי
דומיא דחינץ בפני הדלקה בשבת בכלים מלאים מים
וט׳ כיון שהי נו .מטין לכבוי אלא מטין לחצוץ כפני
הדלקה והכיבוי באח על ירי גרם שרי עד כהן לשוט
הרי לך דטבילה וכיבוי שוק הם רכתרוייהו איט
מטין לכך ולהכי הוא דשרי ואס כן היכי מצי לשטיי
הגמרא כחילוק הרב פרי הארץ מאחר דגם בדלקה
לא עשהו כתחילה לבטי ודו״ק >:

הלכות דעות פץ
ךן*י אבי*

עינה איקס הרב כדי ללמדן קורס
וט' הרי זה מוקד ־ הנה האי
חילוקא דאסביא ניהלן דביט ז״ל דכשהוא ללמדו קוי־ה
מוקד לעטת אותם ולהקניטן וט' נראה רשמומק
שלו הוא מדין גלית יחנן במכות ד״ח ע״א אבא שאול
אומי מה חטפת עצים רשות אף כל רשות יצא החב
המכה אק בט והדב־הרודה את תלמידו וט׳ ופסקו
היתב״ס בפ״ה מהלכות רוצח הלכה ה' והלכה ו'
הבן שהרג הת אביו וכו' וכן האב שהרג חת בנו
גולה על ידו .בד״א בשהיגו שלא כשעת לימוד ונו'
אבל אם יקר בנו כרי ללמדו חורה וכו' פטור וכן
הרב המכה את תלמידו וכו' שהרי הרגו בשעת עשיית
המצות עד כהן ־ הרי דכשהוא ללמדו תורה ומצית אין
האב נענש ולא היב בשביל הכאת והריגת הבן והתלמי'
ושיבר רטט יה״ה לנגי יתום דאע״ג דאית ביה לאו
רלאסעטןאפי׳הבי.נשהואללערו.תורהמות'ל.עטסו.3
נראה דיש ללמוד מרין זה גם לענק מכה
לבנו הגדול דאמיינן כמ״קדי״ז ע״א
אמתא דרכי חזייא להכוא נברח דהוה מחי לבט
הצדול ואהיה ליהוי ההוא נכי־א כשמחא דקעט־ משום
לפכי עור לא תתן מכשול ופיס״י זיל דכיק דגרול הוא
שמא תבעט באפיו וקוק ליס איהו מכשילו עיק שם
רלא אמרו דעובר אלפני עור לא התן מכשול אלא
דוקא כשמכה אותי בחילי דכדי שרואה בנו עושה איזה
דברים שלא כרצונו אכל אינו טגע לענק התורה והמצות
אבל אס מכהו «ל קיום התורה והמצית לא קעבר
אלפני עור שה״י אפילו לענין מיתה וגלית אמרינן
יצא האב המכה אח בנו רפטור כנז' וסם בד״ח ע׳ב
אהא רתק האב גולה-על ירי הכן ופריך בנמ' והאמרת
יצא האב המכה את כנו דגמיר והאמרת אע״ג
דגמיר מצוה קעכיר בשולייא דנגרי שולייא
דנגרי חיותא היא דלמדיה דנמיר אומטחא אחריתי
עד כאן * וכמו שחילק הרמב״ם כהלכות רוצח כנז'
ואפילו גכי יתום עינינו הרואות שמחיר רבינו 1״ל
לרדותו ולהכותו במילי דשמיא ואין לחוש לעינויים
ואם כן סרבי מבואר דגם לגבי כן ליכא לפני עור
לא תתן מכשיל אלא כשמכהו במילי דעלמא:
מן הכאיי־תס אכי למה *6ראתה עיט כספר
הנרכש מחרש ממש הכי קרא שמו שני אליהו
דל
*״

ולעלד .

בי

שלחן המלך בן עזרא ,יוסף בן חיים משה עמוד מס 6הרדפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ז

ז־\

• שלחן

הלכות ידעוה פ״ו

ז״ל כיף נ׳ו ע״ג שעלה ונסתפק .אם הרב יכול
להכות לתלמידו הגדול או לא ושקיל וטריסרב\ל
והשיכ דלא אמרו אלא דוקא אב המכס את כלו
משום דגם ביה והבן מתתעא אצל האכ אכל רב
לתלמיד שיי וליכא משום לפני עוי לא תתן מכשול
והכריחו היב ז״ל ממהשכית דין מכין ועונשין עיין
:״שם שכת' בסו׳יד ולא מצאתי גילוי כספרי' בזה כעת
נשקת תת׳ כפו' רגליו תמהני עלקו ראיך
לא פשע ספקו ממשנה ערוכה דמכות
כנ׳׳ז מה חטיבת עצים רשות“יצא האב המכה את כנו,....",
'והרב י הרודה את תלמידו ופסקו רבינו בפ״ה מהל
רוצח כנז״׳דש״מ .רכן ותלמיד רק אחר .להם ובמילי
רשמייא מותר כשניהם וכמילי דעלמא אסור
כשניהם "וכמו־ שק משמע מהא דפסק כפי־קין
דללמדו• תורה ־מותר להכותו אפילו .ליתום ומינה
יש להשיב גם לענק לפני עור ולחלק כין שולייא דננרי
ללימוד התולה rואיך הרב ז״ל :הלן ־להביא עצות
מרחוק והיכי כתב שלא מצא גילוי כספרים • ומפרשת
•העיבור הנך דואה־שאק מקום לספקו של''.הרב ז״ל
וכי תאוה נפשך לחלק גם בזה כק־ תלמיד גדול לקטן
צו״ל להרב ז״ל ־להביא המשכה רמכוס הנז' וא״ש
הלמב״׳ם ולחלק בק תלמיד לתלמיד סוף דבר דדבי־י
י הרב ז״ל נפל או .ממני•
י ד
 .־
• .
אה"ן יכי״א ס״ע הכן מדברי הריטב״א בחירו' למ״ק (
ופתקי קוס' שם נראה ראק לחלק בכך ע״ש
.ועיין לעט״ר מק :קני רב ספרא מע' הרב המובהק
רבי חייא יבא זצוק״ל בספרו הבהיר צפיחית כדבש
'כס׳ ג״ן דקמ״ה ולחסנא דבי נשיאה מע' ■הרב המו
צרור המר דורי גדול הנאמר כאברהם נרו כס' הנחמד
למראה ס"א בדקכ':ג ולעט״ר ח״ק לישראל מו״ה חיים
ומלן נר׳ו כל נוה צדק בדרוש יוד .להספד אשר דרש
אותו על הרב המחכי הנז' ז״ל ולה' כריה דרביגא
בס׳ שמע אביאם כסי' ל״ו ועיין למוהי״י נאג׳אר
 :) • .ז״ל בלמודי ה' דל״ג ע״ג
־כזה■ ראיתי להיה תנא דאורייתא
.
כמוהר״י אזולאי ז״ל כס' הנ״מ מראית
העק בדמ״ז ע״ב שכתב עמ׳ש בסנהדרין ד’ע ע׳*ב
דברי למואלמלךמשא אשי יסיתו אמו אמדיק משום
.רשכ״י מלמד שכפאקו על העמוד ואמר לו וכו' כתב
הרב ויל אפשר דאמר מלמד דכאי ללמד דק דהנס
דאמריצן דהמכה לכנו הגדול חייב כרוי וכר' אי כמי-
הבא מ»רי דכפאתו על העמוד כתי שרוצה להכותו
ולא הכהו יוכו' ע״ב * ות׳ם אני לא ידעתי שכ׳ול דברי.
הרב ז״ל דהרי רש״י ז״ל שם פי' וז״ל*מלמד שכפאתו
על העמוד׳ .להלקותו דיסור לשק מלקות כראמריק
לקמן ויסיי אותו זיה מלקות ע״כ ומדבריו משמע־
יהכאס היתה שם ולא שרצה להלקותו ולא הכהו
דהגס דכתחילת לשון רש״י שכת' כפאקו להלקותו יש
מקום לומר כפאתו להלקותו ולא -הכהו י ועיין כיוצא
כזה כחולק דק״י ע״ב גכי ההוא נכרה דלא הוה מוקיר
לאכוה ואמיה כפתוהו ופיש״י כפתוהו על העמוד
להלקותו' * א״ל שכקוהו יתנייאכל מצות עשה שמחן
שכרה בצדה וכו' והתם צ״ל רכפקוהו להלקותו ועריק
לא הכוהו מדקאמר בתי־ הכי שכקוהו והכי נמי •סוס
מציגן לפיישי כהאי גוונא ברכיי רש״י ז׳ל • מ״מ לפי
מאג ־דמסייס 'רלשון>סיחו דייק דיסור לשון מלקות
והרי קרא כתיב אשי יסיתו אמו נמצא שסכתו׳ אומר

ואחרי

בהיותי

הטלף

!

כפי' שסלקתס אותו אמו ואיך הרב ז״ל יאמר שלא
הנהו ומ״ג ררש׳י י ז״ל לאו מרנפשיס ;דייק למדרש
יסור לשק מלקות דהא מייתי דאיה מיאמדיק לקמן
ויסרו .אותו זה מלקות וכ’כ בפי :החומש ס׳ תצא
כפ׳ .ויסרו אוחו .מלקק אותו וכתב היב שפתי חכמים
■ז׳ל וז״ל וא״ת מנ״ל לרש״י שמלקק אותו • וי״ל ד«ןי'
הכא בבן סורר ומורה ולהלן כתיב והיה• אם כן הכוין
וכו' ע״ש ודבריו הם ש״ס ערוך ש ם בסנהדרין דע׳ח
כ' ריליףג״ש מוציא ש״ר מכן סורר ומורה ויסיו
מויסרו והדר יליף יסר! מבן .וכן מבן והיה אם כן
הכית ■הרשע ־ ומאחר דזה יסוך מוסר; ילשין יסור
סוא מלקי' איך הרב ז״ל מצי לפרושי •איפכא • ולעיקר
« תמיהת היב ז״ל אין •הכתה אותו יקעכרק
עור ככר כת׳ דלהרריס^בדרך ישר׳ מול כי ע*כ דפרי
הרבז״ל פליאה .דעלממני ובע״ה לכשאפנה-אשובה
........
אראה:
■ .־
(אה״ן- .יבי״א ס״ט ולעכ״ר יש לתמוה להרב תיר״א
ז״ל ממאי .דאיתא  .בתנחומא -ה '-שמות
.
.
ע״ע אשי ישרתו אמו וז״ל ארי״ו כר ;סנניאמלמר
שכפאתו בת שבע על העמוד והיתה מכס אותו
בשבע• ומייסרקו ע״ש היי מכואר .דפלשק-יסרתו
קא רי־יש שהיחס מכה אותו ממש בשקע וזה הויא
תיוכתיה ־ לדברי הגאון חיר"א ז״ל הנו' • וכן .ראיתי
בכס"ק לענד״ר ■סו״ר חמי סרו״י מע'.הרכ אוד
פתיים• נר״ג( .בעל המחבר ס׳ פתח הדביר) ■שקמת
ק.לרבריסרב חיד״אז״ל הללו מהא •דאמאהמד״ר
ל שמיני פי״ב וז״ל ורבני} אמרי ודאי אמו מוכיחתו
כסלה קורריקון שלה והיתה מסיסיתו לכאן ולכאן
ואמיה לו מה ביי וכו׳ • ופי' תייק מיהרש״י
ז" ל שם .נטלה קוידיקק שלה מנעלה והיחה מכה
אותו ודריש ליה מדכתיב אשלי יסיתו ולא קאמר
הוכיסתו דמשמע יסורין ממש והכי איתא כפ' ן'
סורר ימורס מלמד שכפאסו אמו ־על העמוד ופי'
הש״י׳ז״ל ־להלקותו מקור לשק מלקות כדאמרינן
לקמן .ויסרו .אותו .מלקות עכ״ל •והרי הוא כמבואר
כא׳י־ ללי הפך דברי .מוה׳ר הרב סיד״א ז״ל א״ר
נך.ג* שיל״א • ועיק שם להיב מתנות כהונה ז״ל
ולסרב ירי .משה ז״ל • ועיין לעט׳ר מע' .הרב
דורי־ לי נר״ו בנל׳ל ל׳א דקכ״ג דכהאהרלפי שעה
.נעלמו ממנו .דברי הרב סיר״א ז״ל הנז״ל כיע״ש
ועיין־ בדרשות עט״י ית״ה הר? המחבר ז״ל מה
 .שפי' בזה ):

ה׳ ת״תפ״ו
הי׳ב אעפ״י

שהמבזה את החכמום וכו' •
(תה״ן ס*ט השאלה איננה אך
מתוך החשוכה יתבאר• השאלה ):

תשובה

הנה כענק זה צריכק .אנו־ לרעת•
ראשונה אם בזמן הזה איכא •דק רת״ח•
לענק מבזה ת״ח י שכיח .אף אם נאמר .דאיכא
דקת״ח בזה ׳ז לענק .זה'כאיזה נדר של ת״חנאמי
זה ־ סלישיס אס זה .המוזכר כשאלה נקדאמכזה
אן לאד :י ־הנה־ הרמב״ם זלס״ה־ כפיקק הלכה
י״ב כקב,־.אף על .פי שהמבזה 'את החסמים איןלו חלק לעולם :הבא ,־אסב כאו הערים־ ,שביזהו

שלחן המלך בן עזרא ,יוסף בן חיים משה עמוד מס זהודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

פורש בירושלמי כאן הלכה

":מ וכו׳ דלענין זה סובר
לא כרש״י בסנהדרין וא״י
ע" .כבר עמדו בזה הר״ב
ש אבל הפרי חדש בביאורו
זי׳ לדבריו מדברי הרמב״ם
תו לא נכונה ואכמ״ל בזה.
דברי הכ"מ עייש״ה .ועיי׳
־־י הכ״ט עיי״ש .וכן הבין

יש
־ע משפחה ונכרית
רמ״ה ז״ל שם עיי״ש.

'׳ש הרהמ״ח שהאב שמחל
1ל כבודו על צערו ובזיונו
ר״כ בשם הראב״ד .ועי׳
יורי ברכה יו״ד סי׳ ר״מ.

תמורה ד״ו ד״ה המפקיד
בלשו״ם אבל אם לא זכה
מה דעתו״ .עיי׳ להפר״ה
ת״ט מהלכות מתנת עניים
עיי־^ח .ועי׳ מש״כ עוד
סי־ ^ש״ק ל״א עייש״ה.

כמ״ש כ״ם אפילו במידי דלאו בר אכילה השיעור בכזית וה״נ" .כן מבואר
בתום׳ רי״ד שבת צ״א ע״א עיי״ש.

___ —s

מצלה ררב

דף נ״ה עמוד ב .שורה  30מלמטה" :והנה מד׳ הרהמ״ח וכן מד׳
נראה דפסוק הזה דלפ״ע יצא לגמרי מפשוטו וכו' ממה שכתב שאין
בו מעשה ואם זה ג״כ נכלל בלאו הוי יש בו מעשה" .דבריו תמוהים
דהרי גם אם אין זה בכלל יקשה כן דבנתינת כום יין לנזיר ואמה״ח לב׳'נ
הרי יש בו מעשה כמו בנותן אבן לפני הסומא ,וע"ב דס״ל להחינוך
דאין זה חשוב מעשה משום דס״ל שאינו עובר עד שנכשל העור ואז
אינו עושה מעשה וא״כ לא מוכח מידי ואכמ״ל ובמק״א הארכתי בזה.
דף נ״ה עמוד ב .שורה  11מלמטה" :וא״כ אם הכשיל עור בדרך
כגון שנתן מכשול לפניו אפשר ג״כ עובר על הלאו וכו׳ וצ״ע״ .עיי׳
נו״ב קמא אה״ע סי׳ פ״א אות א׳ עייש״ה דדעתו דגם מכשול הנוח בכלל
לפני עור כפשטות הכתוב .וכן דעת הרא"ם בם׳ קדושים עיי״ש ולדעת
הב״ח בטור יו״ד סי' של״ד סעיר כ״ט נחלקו בזה הרטב"ם והראב״ד
בפ״ו מה׳ ת״ת עייש״ה .ועכ״ם מדברי הרמב״ם וטור וש״ע שם ודאי
מוכח דגם מכשול הגור ,כפשטי׳ דקרא ,בכלל ל״ע עיי״ש.
דף נ״ו עמוד ב .שורה  6מלמטה" :הר״מ ז״ל אינו מביא כאן
דאם אינו מעיד שעובר בלאו זה וגם לא בה׳ עדות" .אבל גם הר״מ הביאה
בסה״ט לאוין רצ״ז עיי״ש.

- --------

מצוה רלז

דף נ״ו עמוד ג .שורה  :4״ונראה דבע״א או קרובים או פסולים
אם קבלו עליהם הבע״ד ואינם רוצים להגיד עוברים בלאו זה לא תעמוד
אך דבלאו דלא יגיד א״ע" .שגה בזה במח״כ ,דאם לא יגיד איננו לאו,
אלא עצה כמבואר בכל הראשונים.

מצלה רמה
־ הוא מם׳ המצות להר״ט
אשתמיטתי׳ דבהדיא כתב
נו עובר על שבועת הפקדון
:מוך אות ב׳ ליתא .ודוקא
משום ביטוי אבל במקום
כלל משום שבועת ביטוי

"פ סוגי׳ דהתרו בו וצ״ע".
ע״ב עיי״ש ואע״ג דשם
ון דגמירי מהדדי.

ףמיה ליה דמיניה רידיה
|תר מעשה" .נראה פשוט

דף נז עמוד ב .שורה  :33״ומקשה ע״ז שרבינו בפ״ח מה׳ שבת
פסק כרבה דמנכש חייב משום חורש ודבריו צע״ג" .עיי׳ במרכבת המשנה
ח״א ריש פ״ח מהלכות שבת שכבר עמד בזה וגם בכל שאר תמיהותיו
כאן עייש"ה .ועיי׳ ג"ב מש״כ הר״י נכון בקרית מלך רב ח״א שם ועיי׳
במגלת ספר לאוין רע"ט עיי״ש היטב ובשער המלך הלכות כלאים פ״א ה״ג.

מצלה רנג
דף פג עמוד ב .שורה " : 1ונ״ל דגם הרי״ר סובר דהלכה כרש"".
אשתמיטתי׳ שכן מבואר בריטב״א שם עיי״ש.

מצלה רנד
דף סד עמוד א .שורה  2מלמטה" :אבל שאר דברים וכלים הי׳
עושים במקדש מדעת עצמן ואין קפידא בכך בודאי אין איסור לעשות
כמותן" .עיי׳ בפירש״י מגילה כ"ב ע״ב בד"ה לא אסרה תורה עיי״ש היטב.

מצלה רנה

?'

אוצר מפרשי התלמוד

תצו

הרמב״ם דיבר לאחר מעשה ,ובזה אף שכיבוד אב

ומה שנראה מכאן שרק אחר הרתיחה ,שהמכשול

^^:א לידי מעשה עבר א״לפני עור" ,יש לפרש כוונת

משל אב אינו רשאי להכלימו.27

ויש שתירץ ,שהרמב״ם הסתפק היאך לפסוק,
כיון דפשטות הברייתא משמע דמשל בן ,והגמרא

הגמרא "ודילמא רתח" ,דכיון שאפשר שיצא מזה

שירתח ,כבר עבר מעכשיו א״לפני עור".31

משני שינויא דחיקא ,אך כיון דאורו ליה רבנן משל

ויש שהוכיח מכאן ,שעובר א״לפני עור" גם אם

אב ,לכן פסק בשב ואל תעשה ,ואין מוציאין משל

גרם לשני לעבור איסור ,ולא רק כשמוציא איסור

בן ,אך לכתחילה אסור לבן להכלים את אביו ,שזה

בידים.32
דמחיל ליה ליקריה .יש שהקשה מכאן על מה

בקום ועשה ,ודילמא יש חיוב משל בן.28
יש שפירשו דברי הגמ׳ ,שאם כיבוד אב משל

אב ,אף על פי שמדובר שנטל האב את הארנקי של
הבן ,מכל מקום
לתובעו

בדין,

מאי נפקא
ומשני

מינה,

בראוי

שכתב הראב״ד ,33שהאב אינו יכול למחול לבן

שיאמר לפניו דברי חירופין וגידופין.34

שהרי יכול

ויש שתירצו ,שודאי רב הונא לא חשש שבנו

ומפסיד

יבזהו ,אלא חשש שידבר דברים כנגדו ,שיהיה רק

ליורשו

חסרון בכיבוד אב.35

הירושה29

וכי הא דרבה בר רב הונא ,דרב הונא קרע

והא

קעבר

משום

בל

תשחית

דעבד

ליה

שיראי באנפי רבה בריח .אמר איזול איחזי אי

בפומבייני .פירש רש״י" :במקום התפירה שאינו

רתח אי לא רתח .הראשונים כתבו ,שרצה לנסותו

נחסר מדמיו בכך כגון בשוליו" .יש שהוכיח מדברי

ולחנכו במצות כיבוד.30

רש״י

ודלמא

מכשול.

שסובר

שאין

לקרוע

שלם

בגד

רק

אם

תתן

במעשיו השכר מרובה על ההפסד ,36לא כן בנדוננו

כתבו האחרונים ,שבלאו ד״לפני עור"

שאין במעשיו שכר מרובה על ההפסד ,דאז אם

רתח

וקעבר

עובר גם באופן שהלה

אלפני

לא

עור

עשה

לא

את העבירה,

קורע בגד שלם עובר בבל תשחית.37

דבעצם נתינת המכשול כבר עבר על "לפני עור".

ויש הסוברים שאין להתיר השחתה אלא בכלים

 27עצמות יוסף ,לחם משנה על הרמב״ם שם,

 32חפץ חיים הל׳ לה״ר כלל ט׳ בהגהה ,וכתב שכן מתבאר

קידושין.

חידושי מהרי״ט ,וסברא זו כתב הטור יו״ד סי׳ ר״מ בשם

מדברי הרמב״ם בספר המצוות ל״ת רצ״ט .ובאם האיסור

הרמ״ה ,ובשו״ת מהר״ם מלובלין סי׳ קל״ו ד״ה ובאמת,

ד״לפני עור" רק במכשילו בדבר עבירה או בעצה שאינה

כתב ,דלא משמע שהרמב״ם דיבר דוקא לאחר מעשה,

הוגנת ,או גם בסתם מכשיל גשמי ,נחלקו הפוסקים בזה,

דמהטור משמע דהרמב״ם חולק על הרמ״ה ,ולאמור לא

וראה מנ״ח מצוה רל״ב אות ד׳ ,הגרי״פ על הרס״ג ח״ב ל״ת

 28שו״ת מהר״ם מלובלין שם ד״ה ע״כ נ״ל.

נ״ג-נ״ד ,קובץ שיעורים ב״ב כב ,ב ע״ו-ע״ז ,קרבן העדה

נחלקו כלל.

 29שיטה לא נודע

קדושים יט ,יד ,רא״ם שם ,משך חכמה שם ,חזו״א יו״ד סי׳

למי בשם הראב״ד (ולא ניחא לו בזה) ,ב״ח שם ,ובפני משה

ס״ב סקי״ז .עוד דנו הפוסקים לענין איסור דרבנן אם עבר

על הירושלמי מפרש כן בירושלמי (וזה דלא כרש״י שמפרש

א״לפני עור" דבר תורה ,וראה בכל זה ,מנ״ח שם ,שדי חמד

כוונת הגמ׳ דע״כ איירי שהארנקי של האב) .ובשו״ת מהר״ם

 33הובא בשו״ת

וראה בחידושי ר׳ העשיל על הטור.

מלובלין שם ,דחה תירוץ זה ,דמה הקושיא "מאי נפק״מ",
והרי נפק״מ באופן שלאב אין ממון לשלם.

 30המאירי

שם ,ובספר המפתח על הרמב״ם שם.

הריב״ש

סי'

ר״כ,

ובכסף

משנה

הל׳

 34טורי אבן מגילה כח ,א ד״ה אל תיקרי.

ת״ת

פ״ז

ה״ד.

 35ברכי יוסף

והרמ״ה ,ומהרש״ל בתוד״ה דמחיל ,כתב ע״פ דברי התוס׳,

יו״ד סי׳ ר״מ בשיורי ברכה ,מרומי שדה מגילה שם ד״ה כל,

שרבה בר רב הונא לא בא אלא לידע אם בנו קפדן הוא.

ודחה דברי הטו״א שם לחלק בין כבוד הרב לכבוד האב,

 31יד מלאכי סי׳ שס״ז ,פרי יצחק ח״ב סי׳ מ״ט ,שו״ת הר

א .שאין סברא לחלק ביניהם .ב .שר״ה ודאי היה גם רבו של

צבי יו״ד סי׳ קכ״ד .והוכיחו כדבריהם ,מהמובא במו״ק יז,

בנו .וראה עוד בזה בשו״ת תורה לשמה סי׳ ש״ע ד״ה

ב ,דאמתיה דרבי חזיא לההוא גברא שבא להכות בנו הגדול

תשובה.

 36דומיא הך דשבת קה ,ב דקורע בגדיו להטיל

אמרה ליה דקעבר א״לפני עור" ,דכין דגדול הוא יבא לבעט

מורא על ביתו ויהיה שלום בית ,או דומיא הך דשבת קמ< ב,

באביו ונמצא מכשילו בזה ,משמע דמיד כשמכשילו עובר

שאמרו ,שאם

הפסד דאוכלין ומשקין לצורך הגוף ,בל

א״לפני עור" ,שהרי לא מבואר שם שלבסוף הכה הבן את

תשחית דגופא עדיף.

אביו .וראה עוד בזה בשדי חמד פאת השדה מערכת וא״ו

ואכתי ,וכ״ה דעת הסמ״ג לאוין רכ״ט ,והיראים סי׳ שפ״ב,

כלל כ״ו .ובספר המפתח על הרמב״ם הל׳ רוצח פי״ב הי״ד.

שרה אם השכר מרובה על ההפסד איז בזה בל תשחית .וכז

 37שו״ת מהר״י באסן סי׳ ק״א ד״ה

אוצר מפרשי התלמוד ־ קידושין ב מכון ירושלים עמוד מס 501הורפס ע״י תכנת אוצר החכמה

קידושין לב ,א
שבורים ובגדים קרועים כבר?8
יש מהראשונים

מלשון המשנה בסנהדרין ,45היינו ,משום שסובר

שהוכיחו מכאן שאיסור בל

תשחית אינו רק באילן ומאכל ,אלא בכל דבר יש

איסור בל

תשחית מדאורייתא?9

ויש

הסוברים

שהאיסור הוא רק מדרבנן בשאר דברים?0
יש

שהקשה

מכאן

על

מה

תצז

שכתב

שהטעם שלא הולכים בזה אחר הרוב ,הוא משום

קבוע

דהוה

וכמחצה

על

מחצה

וסבר

דמי,46

שלדעת רבנן אם לא ניכר האיסור לא נחשב קבוע,

ואם כן ,לרבנן אכתי קשה מדוע אין הולכים אחר
בשלטי

הרוב ,ועל זה השיב לו רב יהודה בדיה ,דגם לרבי

הגבורים 41שאינו עובר בבל תשחית אלא כשהדבר

שמעון אין הולכים אחר הרוב לחייב מיתה את

בגד אין זה

הזכאי ?7ובשיטה לא נודע למי הקשה ,דנימא דרבי

נשחת מכל וכל ,ואם

כן,

בקורע

השחתה גמורה שיעבור בבל תשחית?2

שמעון הוא דקאמר להו לרבנן ,לדידכו דקאמריתו

ויש שתירץ ,דהכא שרב הונא רצה לנסות את

ונידון

חמורה

סקילה

אדרבה

בשריפה,

סקילה

בנו ,היה סלקא דעתא שמדובר שהשחית את הבגד

חמורה .וכתב ,דכיון דמילתא דרבי שמעון מקמי

לגמרי?3

מילתייהו דרבנן ,ליכא למימר דלדבריהם קאמר?8

ודילמא משום הכי לא רתח ,דעביד ליה בשעת

א״ל שמואל לרב יהודה ,שיננא לא תימא ליה

ריתחיה .יש שתמה ,מה השיב התרצן ,הרי הקושיא

לאבוך הכי ,דתניא הרי שהיה אביו עובר על דברי

במקומה עומדת ,דכיון דעביד ליה בפומבייני ,לכן

תורה ,אל יאמר לו אבא עברת על דברי תורה,

לא רתח .וכתב ,דעתה חוזר מהתירוץ הקודם דאוקי

אלא אומר לו אבא כך כתוב בתורה ,כך כתוב

דעביד ליה בפומבייני ,דאף שקורע הבגד לגמרי,

בתורה ,צעורי קא מצער ליה ,אלא אומר לו אבא

אינו עובר בבל תשחית ,כשעושה להטיל אימה על

מקרא כתוב בתורה כך .רש״י פירש ,שאומר לו
המקרא כמו שהוא כתוב ,והוא עצמו יבין שטעה'?9

אנשי ביתו?4
מתני ליה רב יחזקאל לרמי בדיה ,הנשרפים

בנסקלים,

רבי

שמעון

אומר

ידונו

בסקילה

והרמב״ם50

פירש

כשואל ולא

מסקנת

שאומר

הגמרא,

כמזהיר ?1ויש מהאחרונים

לו

שכתב,

שהשריפה חמורה ,אמר ליה רב יהודה בריה אבא

שקודם שיעשה האב איסור ,יכול לומר לו בכל

לא תתנייא הכי ,מאי איריא שריפה חמורה תיפוק

לשון הנצרך להפרישו מהאיסור?2

לי דרובא נסקלים ,אלא הבא איתנייא הנסקלים

אלעזר בן מתיא אומר ,אבא אומר השקיני מים

בנשרפים .יש שכתב ,דמה ששינה רב יחזקאל

ומצוה לעשות ,מניח אני כבוד אבא ועושה את

נראה מדברי התום׳ בד״ה רב יהודה ,בסופו ,שכתבו שמותר

כן.

 40משנה למלך הל׳ מלכים פ״ו ה״ח ,נובי״ת יו״ד סי׳

להטיל ארנקי לים למירמא אימתא אאינשי ביתיה ,הרי

י׳ בדעת הרמב״ם

(ודלא כמנ״ח בהערה קודמת בדעת

שבאופן שהשכר מרובה על ההפסד מותר להשחית הפץ

הרמב״ם).

שלם[ .וצ״ע ,שגם בנדוננו הוי השכר גדול מההפסד ,שהרי

 41ע״ז (ד ,א מדפי הרי״ף).

ר״ה קרע הבגד לצורך חינוך בנו במצות כיבוד (ראה לעיל
ציון  ,)30ואין לך צורך גדול וחשוב מזה].

 38סמ״ק סי׳

כ״ג.

וראה עוד בספר

המפתח

על הרמב״ם

שם.

 42שו״ת חיים שאל ח׳׳א סי׳

 43הגרי״פ על הרס״ג ל״ת רמ״ט .וראה עוד ביד דוד

 44חידושי הש״ס לר״י פיק .וראה בזה

ובשדי חמד שם.

קע״ה ,והחינוך מצוה תקכ״ט .וז״ל החינוך" :ואמנם הביאו

לעיל הערות .36-37

בגמ׳ מעשים בקצת החכמים שמראים עצמם כעוסים כדי

בסנהדרין פ ,ב ד״ה הנסקלין ,בתי׳ הב׳.

 45עט ,ב.

 46וכמש״ב התום׳

 47המקנה,

לייסר בני ביתם ולזרזן ומשליכין מידם שום מאכל או שום

וכמש״כ התוס׳ שם בתי׳ הא׳ .וראה בדרכי דוד.

דבר ,ומכל מקום השגחתם היתה בהם לעולם שלא ישליכו

מש״כ בזה בעצמות יוסף .והמהרי״ט כתב ,דא״ל דאתי

 48וראה

דבר שיהא נשחת בה" .ובתועפות ראם על ספר יראים שם

לאשמעינן כחן דרבנן .דמסיפא שמעינן דכח דר״ש קמ״ל,

אות ג׳ ,הביא עוד פוסקים שנחלקו בזה ,וראה עוד בצביון

דתנן הנהרגים בנחנקין ,ר״ש אומר בסייף.

 49וכן פירש

העמודים על הסמ״ק ,ובשדי חמד פאת השדה ח״א מערכת

בתוס׳ ר״י הזקן .והוסיף ,שבס״ד ס״ל שיאמר לו בתמיה,

הבי״ת סי׳ מ״ז.

 39סמ״ג לאדן רכ״ט ,יראים סי׳ רצ״ז,

ולזה משני כפי שפירשו הוא ורש״י.

 50בהל׳ ממרים פ״ו

 51וכ״כ בתוס׳ ר״י הזקן בשם ר״ח ,וזה דלא

החינוך מצוה תקכ״ט ,הרמב״ם בהל׳ מלכים פ״ו ה״י ובספר

הי״א.

המצות מצוה נ״ז ,ע״פ המנ״ח שם ,ובשדי חמד שם הביא

כפירוש

מדברי התום׳ ד״ה רב יהודה בסופו ועוד פוסקים הסוברים

 52ראשה לציה.

רש״י

ושלו,

שלפי

אוצר מפרשי התלמוד ־ קידושין ב מכון ירושלים עמוד מס 502הורפס ע״י תכנת אוצר החכמה
או

המסקנא

גם

זה

אסור.

שיעורי רבי דוד

קידושין  -דןש ל״ב ע״א

פוברםקי זצ״ל

קנא

בטעמא דלא מוקי הברייתא באין לו לאב

דאיזה מהן יעשה ,דאבידת חבירו הרי אינו כיבוד אב קודם ,ואי יעשה הכיבוד ,הרי אבדת
חבירו קודם ,ע״ש.
חייב ,ואי יעשה שלא יהא מניעת ריוח הרי
בטעמא דלא מוקי הברייתא באק לו לאב
רצה) גמ ,מיתיבי נאמר כבד את אביך ואת
אמך ,ונאמר כבד את השם מהונך,
מה להלן בחסרון כיס אף כאן בחסרון כיס,
ואי אמרת משל אב ,מאי נפקא ליה מיניה,
[דהא לבן אין חסרון כיסן.

מדין כיבוד ,מאי פריך מאי
מיניה ,כיון דלבן אין חסרון כיס,
איכא לאוקמי הברייתא בדלית לו
"לכו״ע החיוב כיבוד הוי משל בן,
לו חסרון כיס.

והנה הגר״א (סי׳ ר״מ) הביא ראיה מכאן,
דלמ״ד משל אב ,היכא דלית ליה לאב,
מחוייב הבן רק מדין צדקה.
דאי נימא דהיכא דלית לו לאב ,חייב הבן
אי למ״ד משל;

אכן אי נימא כמ״ש (ס״ק רצ״ב) דרק מה
שמחוייב מדין צדקה ,מחוייב ממילא

רצז) גט׳ ת״ש שאלו את ר״א עד היכן
כיבוד אב ואם ,א״ל כדי שיטול
ארנקי ויזרקנו לים בפניו ואינו מכלימו ,ואי
אמרת משל אב ,מאי נפקא ליה מיניה ,ומשני
בראוי ליורשו.

והקשה בחזו״א ,דהא אפי׳ למ״ד משל בן
נמי קשה ,דהא העדפה אינודקייב
אפי׳ למ״ד משל בן ,וא״כ בזרק מנה של הבן
לים אמאי יהא דין כיבוד ,ומי עדיף מהעדפה,
[דהא אין לך העדפה גדולה מזו].

מדין כיבוד ,א״ש ,דאין זה חסרון כיס,
ובחת״ס בתשובה ח"מ כתב על דרך זה.
רשאי להכלימו
לזרוק לים ,מ״מ אם נטל האב
לזורקו ,ועקירת הבן מיד האב ,הוא הכלמה
לאב[ ,א״כ זה לא הוי כהעדפה] ,והאי הכלמה
מוזהר הבן עליה ,שהרי אין נקיות האב
מהכלמת בנו העדפה ,ומשו״ה אי משל בן,
מוזהר הבן שלא להכלימו ,ואי משל אב אין
הבן מחויב להפסיד ,ורשאי להכלימו.
והביא דגירסת הרי״ף והרמב״ם בתירוץ
הגמ׳ להכלימו שאני ,והיינו דאפי׳
למ״ד משל אב אינו רשאי להכלימו אף

ותירץ דנהי דאין הבן חייב ליתן לאב ארנקו
אי עובר על לפני עור רק אם רתח

שא) גבו׳ ודלמא רתח וקעבר אלפני עור לא
תתן מכשול וכו׳.
והנה בפרי יצחק (ח״ב סי׳ מ״ט) הביא
חקירה ,בלאו דלפני עור ,מתי עובר עליו.
האם תיכף בשעת נתינת המכשול ,ואפי׳ אם
לבסוף לא נכשל חבירו[ ,כגון שהושיט
כוס יין לנזיר ,ולבסוף לא שתה הנזיר ,אפ״ה
הוא עבר תיכף משהושיט לו].

או דעובר הלאו רק אחר שנכשל חבירו ,אבל
אם לבסוף חבירו לא עבר העבירה ולא
נכשל ,גם הוא לא עבר על הלאו.
והביא שם ראיה מהגמ׳ כאן ,דקאמר ודלמא
רתח וקעבר אלפני עור ,ואי נימא
דמשעת נתינת המכשול עבר תיכף בלפני עור,
מ״ט הוסיף ודלמא רתח ,דהא אפי׳ אם לבסוף

נפקא ליה
הא שפיר
לאב ,דאז
ושפיר יש

שמפסיד ,ע״ש.

לא רתח ,נמי עבר בעצם זה שקרע השיראין,
דהוי זה נתינת מכשול ,והו״ל להקשות
בפשיטות ,והא קעבר אלפני עור.

אלא ע״כ מוכח ,דאי לא רתח באמת לא עבר
על לפני עור ,דאין החיוב תיכף בנתינת
המכשול ,אלא רק כשנכשל חבירו.
אכן כתב הפרי יצחק לדחות ,דאין זה ראיה
כלל ,דאפשר דבאמת כונת הגט׳ דעובר
אלפני עור תיכף ,והא דקאמר ודלמא רתח,
היינו רק לבאר משום איזה עבירה יש כאן
לפני עור ,דדלמא רתח ,וממילא משום זה
דאפשר דרתח ,עובר כבר תיכף אלפני עור.
[ותיבת ודלמא ,לא קאי על לפני עור,
דדלמא יעבור על לפני עור ,אלא
קאי רק על רתח ,דדלמא רתח ,וממילא עבר
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קכב

שיעורי רבי דוד

קידושין  -ד!) ליה ע״כ

פוברסקי זצ״ל

הוכתה דעונר תיכף אפי־ אם לבסוף לא גנשל תכירו

תיכף ,והוי כאילו אמר והא קעבר אלפני עור
דלמא רתח].

וכתג דבספר יד מלאכי הביא ספק הנ״ל,
והביא ג״כ הראיה מהגמ׳ כאן ,ודחה כמ״ש.

הוכחה דעובר תיכף אפי׳ אם לבסוף לא נכשל חבירו
שב) אך כתב [הפרי יצחק] להביא ראיה
להיפך ,דלפני עור עובר מיד שנותן
המכשול ,ואפי׳ לא נכשל חבירו אח״כ.
דאיתא במו״ק (דף יז ).דאמתיה דבי רבי
חזיתיה לההוא גברא דהוה מחי
לבנו גדול ,אמרה ליהוי ההוא גברא בשמתא,
דקעבר משום ולפני עור לא תתן מכשול,
[ופירש״י דכיון דגדול הוא ,שמא מבעט
באביו ,והו״ל איהו מכשילו].

ומשמע דמיד שראתה שהכה אותו ,שמתיה,
ואי נימא דאינו עובר על לפני עור
רק כשנכשל חבירו ,ואם לא נכשל ,לא עבר,
למה מיהרה לנדות אותו ,היה לה להמתין
לראות מה יהיה בסופו ,דדלמא לא ישיב הבן
כלום ,ונמצא דלא עבר על לפני עור.
[ואף דבודאי לכתחילה אסור מספק שמא
יכשל בו העור ,וכמו כל ספק איסור,
מ״מ הרי היא שמתיה משום לפני עור ,והרי
עדיין לא נודע אם יעבור כלל על לפני עור
וכנ״ל].

אלא ודאי מוכח ,דתיכף שנותן המכשול
עובר על לפני עור ,אפי׳ אם לבסוף לא
יענה לו הבן על מכותיו ,ולא נכשל.
אכן הקשה מגט׳ בע״ז (דף טו ):דאיתא שם
דרבה־־שכר חמור לישראל החשוד
למכור לעובד כוכבים ,והקשה לו אביי מכמה
מקומות ,דכמו שאסרו למכור בהמה גסה
לעכו״ם ,כן אסור למכור לישראל החשוד
למכור לעכו״ם ,ומסיק דרבה רהיט בתריה
תלתא פרסי ,וא״ד פרסא בחלא ולא אדרכיה,
ן;דרץ אחרי הישראל כדי שיחזור וימכור לו,
ולא השיגו].

ולכאורה קשה מ״ט ח אחריו כ״כ ,דהא
האיסור למכור לישראל החשוד,
הוי משום לפני עור ,כמבואר בתוס׳ שם ,וא״כ
הרי תיכף כשמכר לו החמור ,כבר עבר על
לפני עור אפי׳ אם לבסוף לא ימכור לעכו״ם,
וא״כ הרי בזה שיחזור ויקנה ממנו ,אינו מתקן
האיסור כלל ,כיון דכבר עבר תיכף כשמכרו
לו ,ולמה רדף אחריו כ״כ.

ולכאורה מוכח דלאו דלפני עור מתלא תלי
וקאי ,דרק אם יכשל חבירו
בעבירה אז עובר ,ולכן רצה לקנות ממנו ,כדי
שלא יעבור על הלאו.
וכתג לתרץ בדוחק ,דנהי דמיד כשנותן
המכשול ,עובר בלפני עור ,אפי׳ אם
לא נכשל אח״כ ,ולא מהני מה שיסיר
המכשול ,היינו דוקא כשיש שהות שהיה יכול
להכשיל ,אבל כל זמן שעדיין לא היה שהות
לעבור ,לא עבר עדיין ,וכגון אם הושיט כוס
יין לנזיר ,וטרם שהיה שהות שיתן הנזיר לתוך
פיו ,לקח ממנו בחזרה ,שוב לא עבר על לפני
עור[ ,וכמו אם הניח אבן לפני עור ,וקודם
שהגיע העור לשם ,נטל האבן ,דלא עבר].
ולפי״ז י״ל דרבה דרהיט בתריה ,היינו
משום שעדיין לא היה שהות שיוכל
הישראל החשוד למכור לעכו״ם ,ולכן אם היה
משיגו ,וקונה ממנו בחזרה ,היה מתקן הדבר
שלא יעבור בלפני עור.

אך כתב הפרי יצחק להוכיח מכמה ראיות,
דבאמת אינו עובר בלפני עור אלא רק
אם נכשל חבירו ,אבל אם לא נכשל ,לא עבר
כלל בלפני עור ,ע״ש כל דבריו.

דף ל״ה ע״ב
אי המיעוט דגשים מהשחתה ,מקרא ,הוי נמי גילוי רלא הוי זקן

דש) גט׳ כל שישנו בהשחתה ,ישנו בהקפה,
והני נשי ,הואיל ולא איתנהו
בהשחתה ,ליתנהו בהקפה ,ומנלז דלא איתנהו

בהשחתה ,איבעית אימא סברא ,דהא לא אית
להו זקן ,ואיבעית אימא קרא וכר ,ומסיק דהא
דזקז אשה וסריס לא הוי זקן לעניז השחתה.
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קובץ הוספות ותיקונים /

תשמט

נקודות אור  -קידושין

אין זו הכלמה על הספק .וטפי נראה לומר דלפי שיטת
הסוברים .דיש דין כיבוד אף למ״ד משל אב אם אין לאב -
י
י
!אוצרהחכטוז•
אה״נ דהוי מצי לשנויי הכי ,אך תירצה הגמ׳ באופן אחר -
בשראוי ליורשו( ,ועוד דאוקימתא היא להעמיד בשכל או

עיקר רכוש האב נמצאים בארנק זה ,אך אה״נ דהוי מצי
לאוקמא בהכי).
ד .הכסף משנה בהלכות ממרים פ״ו ה״ד (וכן בב״י סימן
ר״מ ד״ה עד היכן) ביאר בדעת הרמב״ם והר״ן ,בדרך אחת
בדבריו ,דהדין דאינו מכלימו דכאן הוא רק ממידת
חסידות( .ובשו״ת חת״ס יו״ד ח"ב תשובה רכ״ט הביא את*
דבריו)( .על עצם דברי הרמב״ם עמדנו בדברינו לעיל אות

א׳ ,ודברי הכסף משנה המובאים הם דרך אחת מהדרכים
ביישוב דעתו) .ולפי דברים אלו לכאורה צ״ב דאף אם
ההלכה היא משל אב ,אם זורק את של הבן נמי איכא את
מידת חסידות זו ,ואם כן מהו הכרח הגט׳ לומר דאם
ההלכה היא משל אב  -גם הארנק של האב .ולמעשה עמד
בזה הכסף משנה עצמו וכתב (דברים שנראים כמתאימים
להאמר על ב׳ הדרכים שכתב שם ביישוב דברי הרמב״ם) -
"ואם תאמר א״כ מאי מותיב מינה למאן דאמר משל אב.
יש לומר דאין הכי נמי דמאן דמותיב לא אסיק אדעתיה
לפלוגי בהכי ,ומאן דתריץ הוה מצי לשנויי הכי ,אלא
דאהדר ליה לפום שיטתיה דלא הוה מפליג בינייהו".
וביאור דבריו הוא דאה״נ דהוי מצי למימר כן ,אך לא ס״ד
דהתרצן לחלק כן (אלא סבר דמיירי רק בארנק של האב),
ולכן העמידו בראוי ליורשו ולא כנ״ל.
 .3יעויין בהמשך דברינו בשם הרמ״א .ויש לברר אם יהא שרי גם

להכותו כדי להוציא את ארנקו ממנו ,דיש מקום לומר דכשם
דשרי להכלימו לצורך הצלת ממונו (על אף שבכך היה עובר על

כיבוד ומורא אב ,אם היה עושה כן בלא סיבה זו) כך יהא שרי אף

ויעניין שם עוד( .וכן מובא בש□ ספר גור אריה יהודה) .אמנם לא

כתב שם איפכא דמי שעובד על מורא עובר ג□ על כיבוד ,וכן ג□
בכיבוד עצמו דמקיים גם מורא היינו דוקא כאשר ביקש ממנו

אביו כן ,כלומר לא מחמת עצם עשיית הדבר אלא מחמת הבקשה
שנצטרפה אליה .אם כן הו״ל כעשיית ב׳ דברים ,ולכאורה אין זה

קשור ממש לעניינינו.

בגמ :,בראוי ליורשו .א .לכאורה כל בן ראוי ליורשו.
ואולי בא למעט ממי שהקנה את כל נכסיו לאחרים ולא
לבנו זה ,או שהקדיש את כל נכסיו ,וכר .ושמעתי שיש
;בראשונים מי שפירש דהכוונה למי שיש לו בן אחד ולא
כמה בנים ,אבל לכאורה צ״ב דאף בכמה בנים ודאי מצי
קפיד על חלקו .ב .לכאורה היה אפשר לנסות להעמיד אף
בארנק של האב ואינו ראוי ליורשו ,דמכל מקום שייכא
בזה הכלמה לא מצד ההפסד שיש לבן אלא מצד מעשה
השטות של האב .אבל בגט׳ חזינן דלא העמידה בהכי .ויש
לברר הכל כראוי( .ג .יעויין אפשרות (או אפשרויות)
נוספת בה לכאורה היה מקום לתרץ את קושיית הגט׳ -
בדברינו לעיל על קושיית הגט׳).

בגנו׳ :ודלמא רתח ועבר אלפני עוד לא תתן
מכשול  -דמהל ליה ליקריה .א .בתום׳ כתבו דצ״ל
שהודיעו קודם לכן ,יעויין בדבריהם .וצ״ב דאם כן מפריע
זה לנסיון שרוצה לנסותו .ויעויין בריטב״א ,ויעויין
בהערות מהדיר הריטב״א ,ויש לחפש עוד .ולכאורה יש
לומר על קושיית התוס׳ דמשום ספק חשש כוונה לעבירה
לא חש אביו .וכמדומה דכעין זה יש בדברי חלק
מהמפרשים( .מזמן ישן .בהא דרבה בר בר הונא .כתב
מהרש״ל דניסהו לראות אם קפדן הוא (ולא אם זהיר
בכיבוד אב) ,על פי דברי התוס׳ דהודיעו לפני כן .וצ״ע,
ויעויין בנחל״מ ,ועדיין צ״ע).

להכותו .יש גמ< דאין הבן נעשה גואל הדם לאביו .מאידך ראיתי
דנים לגבי אביו עובר עבירה אם שרי לקללו ולהכותו .ויש לברר.

 .4עוד הקשה החזו״א דדוקא כאשר אין לאב משלו אזי צריך הבן

לפרנסו ,אבל כאן דאין האב צריך את זריקת הארנק הו״ל כמו
שיש לו .ותירוצו דלקמן מתרץ גם את קושיא זו .אכן על חלק זה
שבדברי החזו״א יש להעיר דבפשטות משמע דאם כיבוד אב הוא

משל בן הוי זה דין כללי שאינו קשור כלל למצב האב אם יש לו או
לא ,ודוקא למ״ד משל אב אמרינן דאם אין לו חייב הבן לפרנסו.

וכן מוכח מדברי כמה מפרשים  -יעויין בהמובא בביאורי הדף -
ש״ס המאור  -ד״ה ואי אמרת משל בן).

 .5יע לציין לדברי המקנה לעיל לא,ב שכתב "נראה דכל דבר
שמצו ה לו אביו אף בדבר שאין לאביו שום הנאה ממנו שאינו בכלל

כיבוד  -אפ״ה אם אין לבן שום הפסד ממנו זהו בכלל מורא ,שאם

מזמן אחר  -לפי התוס׳ שכתבו דצ״ל שהודיעו קודם לכן -
צ״ל דהודיעו האב שלא יקפיד עליו אם יכעס עליו ,ולא
שהודיעו שהולך לנסותו אם יכעס או לא ,ואם כן עדיין יש
לקיים את הנידון כפשוטו דרצה לבדוק אם יכעס הבן (אף
אם שלא באיסור ,וכגון שיודע דאביו מתיר לו לכעוס עליו,
אך עדיין משתמש עם מידת הכעס) ,או לא .אך לפי זה
לכאורה כשם שאמרינן דרצה לבדוק את תכונותיו
והנהגותיו אף היכא שאין איסור בדבר ,נימא כן אף לגבי
כיבוד אב גופא ,כלומר דאף דמחיל ליקריה ואין בדבר
איסור מצד כיבוד אב ,מכל מקום רצה לנסותו האם מתנהג
לפנים משורת הדין ואינו עובר על כיבוד אב אף היכא
שאין בדבר איסור ,או לא .ואם נימא כן לא נצטרך לומר
דוקא דברי המהרש״ל שהבאנו( ,או שמא נפרש אף את
דברי המהרש״ל עצמו על דרך זו?).

לא ח \מע לו הוי כסותר את דבריו" .ובהמשך דבריו מבואר עוד

שאם ביקש ממנו אביו דבר שיש לו הנאה ממנו מקיים הן כיבוד
והן מ ורא ,כיבוד בעצם הדבר ,ומורא במה שאינו סותר את דבריו.

ב .יש לברר מה עם חלק העבירה של בין אדם למקום.
וכנראה צ״ל דכיון דמחיל ליקריה שוב ליכא כאן כלל
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תשנ

עבירה של כיבוד אב אף בין אדם למקום.

מזמן אחר (תשע״א)  -רש״י פירש "ודלמא רתח  -ואמר
לאבוהי מידי בריתחא" .ומשמע מדבריו דכל הנידון כאן
הוא מצד כיבוד אב ואם ,ולא מצד איסור כעס עצמו ,ולכן
מהני מחילת האב .ויש לברר מה עם איסור כעס ,האם הוי
זה איסור ממש ,מן התורה ,או מדרבנן ,או שמא רק מידה
רעה ,ואם הוי איסור ממש אמאי לא דנו מצד "לפני עור"
אף בענין הכעס.,ושמא אפשר לומר דכשם דחזינן דמהני
1
אוצרה חכמה1
מחילת האבי־מצד כיבוד אב ,על אף חלק העבירה שבין
אדם למקום שבדבר  -כן תהני מחילתו אף לענין הכעס,
וזה אם נחדש ונאמר דכעס בעלמא אין בו איסור אלא
כאשר הכעס הוא על אדם פלוני ,ובאופן שהאדם מתיר לו
לכעוס עליו אינו עובר משום כעס .האם אפשר לומר כן י
יש לברר( .ראיתי בספר מנחת נתן (ר״נ אינפלד) סימן נ״א
שנקט בפשיטות דלא אמרינן כן).

קובץ הוספות ותיקונים

 /נקודות אור  -קידושין

לכעוס ,ולפי זה גם כאן שיש נזק ( -נקט שם דהוא משום
דראוי ליורשו ,ויעויין בענין זה בדברינו על דברי הגט׳
״וכי הא דרבה וכו׳״) הוי קצת לצורך ומותר לכעוס- .
ולמעשה ראיתי כדברים כאלו בשם שו״ת שלמת חיים
סימן תרנ״ב (אות תתשל״ו) דכאן היה ראוי לכעוס ובמקום
שראוי לכעוס אין קפידא ,ומה שאמרו חכמים בנדרים כ״ב
בענין כעס הוא במקום שאינו ראוי לכעוס.
ויעויין עוד באריכות בכל זה במה שהובא וצויין בקובץ
בית הלל קובץ ל׳ עמודים פד-פה (ג׳ מכתבים נפרדים).
(יעויין עוד בענין לפני עור במידות בספר אמרות משה

(ר״מ ברזם) ח "ב ,עמוד רנ״ב (נדפס בתוך אגרות ורשימות
קה״י ,ח״ב)).

(בגמ :,מתני ליה רב יחזקאל לרבי בדיה
הנשרפים בנסקלים רבי שמעון אומד ידונו
בסקילה ,שהשריפה חמורה .בביאור המחלוקת אי
סקילה חמורה יותר ,או שריפה  -כתב בתום׳ הרא״ש
בסנהדרין נא,ב דלא נחלקו בסברא ,אלא בקראי).

ומצינו שדנו בזה המפרשים והפוסקים ,ומביאים את דברי
החיד״א בברכי יוסף ר״מ סעיף י״ג שכתב דמיירי שידע
שלא יכשל בנו בכעס כזה שנאמר עליו דהוי כעובד ע״ז,
אלא בכעס כל דהו .וחזינן דמחלק בין כעס כל שהוא דאין
בגמ :,א״ל שמואל לרב יהודה שיננא לא תימא
ליה לאבוך הכי" .שיננא" יש מפרשים לשון שינון ,ויש
בזה איסור ויש בזה רק משום חסרון במורא האב ,לבין
כעס גדול דיש בו איסור .ואכן לפי דבריו  -על כעס גדול
מפרשים דהכוונה לבעל שינים גדולות( .בשיטמ״ק
שייך "לפני עור" .בספר מנחת נתן (הנ״ל) העיר על דבריו
בכתובות נג,א וכן בערוך ערך שן מביאים את ב׳
דמפשטות לשון הגט׳ "רתח" משמע דהוי כעס ,דאין ^®הפירושים) .ועכ״ם אין כאן לשון בזיון ,אלא או לשון
רתיחה בלא כעס .ובשו״ת תורה לשמה (לבעל הבן איש
שבח ,שנאמר כהקדמה לתוכחה ,או כינוי בעלמא.
חי) תשובה ש״ע כתב להוכיח מסוגיין דאין איסור לפני
בגמ :,אלעזר בן מתיא אומר אבא אומר השקני
עור על עוון כעס( .דן שם להדיא אף על כעס גדול עד כדי
שבירת כלי מתוך הכעס ,ובתוך השאלה הזכיר דאיסור
מים ומצוה לעשות מניח אני כבוד אבא ועושה
כעס מוזכר בדברי חז״ל ובעיקר בזוהר ,וכתב להוכיח
את המצוה ,שאני ואבא חייבים במצוה .א.
מסוגיין דליכא לפני עור על כעס ,אך לא ביאר את טעם
ראיתי שמבארים דהדברים הוו המשך הברייתא ד״הרי
איסור
הדבר .רק בתוך לשון השאלה יש "ואם נאמר שיש
שהיה אביו וכו׳".
בזה משום לפני עור א״כ לא שבקת חיי לכל כריה כי ד״ז
מצוי הרבה בין בני אדם ומי יוכל להזהר בזה ,דרוב
ב .יש לברר מהו הטעם "שאני ואבא חייבים במצוה" ,הרי
אף כיבוד אב הוי מצוה ,וביד הבן לכאורה אפשרות לבחור
הפעמים יש צורך הרבה באלו הדברים לאמר אותם ,ואיך
יעשה אם לא יאמר" .אך אין ברור דזהו חלק מהטעם) .גם
בין ב׳ מצוות .ואם הטעם הוא משום מצוה עוברת (יעויין
הוי
מובא בשם שלמת יוסף סימן י״ב אות ב׳ שכתב דכאן
בהמשך דברינו)  -אם כן טעם אחר הוא ,אשר שייך גם
שרי לכעוס ולכן ליכא משום לפני עור ,אך לא פירש את
כלפי מצוות אחרות שעסוק בהם ומפסיק מהם לצורך
הטעם.
מצוה עוברת ,אך אין זה הטעם "שאני ואבא חייבים
במצוה" .ולכאורה צ״ל דהטעם "שאני ואבא חייבים
במצוה" מורה לנו על סדר הקדימה ,דכיון דיש בפני הבן
בספר מנחת נתן דן קצת אם איסור כעס הוא איסור מן
ב׳ מצוות ובאחת מהן מחוייב גם האב עצמו ,ובאחת לא
התורה או מדרבנן ,דבתורה אין מפורש איסור כעס ,וכתב
דאפשר דנכלל זה בהוראת התורה דברים ו,יח "ועשית
(דאין לאב חיוב לכבד את עצמו)  -הרי שהמצוה שאף
האב מחוייב בה קודמת במעלתה ובחשיבותה ,ולכן יש
הישר והטוב" ,על פי דברי הרמב״ן שם שהיא הוראה
להקדימה .ומצאתי שכתב כן בספר "חוט שני" (להגר״נ
כללית לעשות הישר והטוב בכל דבר ,ולכאורה כל ענייני
קרליץ) בקובץ ענינים הנדפס בסוף החלק על הלכות שבת,
המידות נכללים בזה.
עמוד של״ה ,שם ביאר ד״אני ואבא חייבים במצוה" הוא
סברא מדיני קדימה( .ושם ביאר בזה אף את הא דלעיל
ובעצם הדברים הציע במנחת נתן ליישב על פי המבואר
לא,א לגבי "אבא אומר השקיני מים ואמא אומרת השקיני
בארחות צדיקים שער הכעס דלפעמים שהוא לצורך מותר
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מנחת

ועוד

נתי•

סימן גא

קעה

חמוה הסר״ח והברכ״י דהרי
הר״ן לא כ״כ ולמה אינם מביאין

מקבל שהוא חכם "יש לחוש שפעמים
יהיה לו חלישוח הדעת" על זה עכ״ל

כלל דברי הר״ן .וצ״ע .ועיין ביס של

ע״ש ,והוא ממש כדברינו כפירוש הגמרא

שלמה שמביא הר״ן ע״ש .וכ״ה בנמוק״י

לפעמים ,ואינו וודאות

דהוא רק חשש

בזה.

כנ״ל.

וגד©“

וכץ משמע במאירי שכתב בזה״ל :ולא

השמטת הרמב״ס והפוסקים
לדין זה (והובא רק במחבר),

עוד אלא אפילו רצו הס לעבדו

כבר עמד בזה בעיניס למשפט ע״ש,

ומכיר בהם שכך הוא רצונם יקבל ,והכל

ולענ״ד נראה פשוט מאד ,דאין הפשט

לסי מה שעיניו רואות עכ״ל ,הנה דברים

בגמרא דוודאי חלשא דעתיה דאב ,אלא

ברורים ומפורשים במאירי שאין בזה
הלכה פסוקה כלל אלא לפי ראות עיני

כן ,ואינו אלא חשש לחלישות הדעת ,וזה

הבן ,והן הן הדברים שכתבנו וכמשנ״ת.

שאמר לו אביי לחוש מספק ,והוא רק

וגם

רק חשש רחוק וכמשנ״ח דבדרך כלל אינו

עצה טובה ,ואין בזה הלכה פסוקה לתמיד
ובוודאות ,ויש לראוח ולהכיר תמיד טבעו
של האב ,ולכן השמיטוהו הפוסקים דזה

ודאי ופשוט דאס טבעו של האב שגורס
לו תלישות הדעת גס מבנו ת״ת ,יסברו

במחבר שמביא זה להלכה ובים של
שלמה הנ״ל יש לפרשו מטעם חשש

בעלמא,

ואין

לעשות

בזה

מחלוקת

הפוסקים דלא יתכן כלל וכלל לומר בזה
הלכה פסוקה דבוודאי חלשה דעתיה דאב

בזה .וכמשנ״ת.

כל הפוסקים שאין לקבל ,וא״צ לכתוב זה

והגני בזה ידידו הדושו״ט כל היפים ,ויטלא

כלל.

ומפורש הוא בחוס׳ ר״י הזקן כהנ״ל
דהפירוש בגמרא רק מספק
וחשש ולא בוודאות דז״ל :מאביך לא

השי״ת משאלות לכו לטובה לברכה וכ״ט
כברכת הצלחה בהרבצת תויר״ש

גתן איגטלד

סימן נא

איסור כעם דאורייתא או דרבנן

דף ל״ב ע״א

בגמרא ודלמא רתח
וקעבר אלפני עור

3גמ׳ ודלמא רתח ,הכוונה שיאמר איזה
דבר בזיון לאביו וכמבואר ברש״י ,והתירוץ

וכו׳ דמחיל ליה ליהריה ,והנה כל השאלה

הוא דמתיל האב גס על בזיונו ,וכיון
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7

קעו

נתן

קדושין

דהוא בצנעא ולא בפרהסיא יכול למחול

על בזיון אב מ״מ האיסור כעס לא הותר,

על בזיונו ,וכמש״כ הרמב״ם בסוף הלכות

ומאי הלשון "שע״י זה מותר לכעוס"

ת״ת ע״ש ,ועיין מש״כ אריכות בזה
בסימן מ״ז ומש״כ שס לתמוה על הנוורי

ולמה מותר לכעוס אס ר״ה מחל על

אבן (שמציין כאן בגליון הש״ס)

ועל

הברכ״י ביור״ד בסימן ר״מ אוח יג יד,

—ובשיורי ברבה שס אות ח׳ י״א ע״ש.

כבודו ,והט איסור כעס הוא איסור
עצמי ,ואף אס אביו ממיר לו לכעוס עליו,
נשאר איסור כעס .וצ״ב בכוונתו.

דאם רתח הבן הוא עובר
על איסור חמור דכעס,

ועיין באורחות צטקים שער הכעס
אטכוח בגנות הכעס ,אן יש
לפעמים שהוא לצורך שמוהר לכעוס ע״ש,

ור״ה עובר משוס לפני עור ,וע״ז לא

ואפשר דגם בזה מטון דראוי ליורשו הוי

יועיל הא דמחיל ליקטה.

קצת לצורך ומותר לכעוס .ואולי זהו כוונת

ולכאורה

ומצאתי בברכ״י הנ״ל אוח יג שעמד
בזה ומחרץ בזה״ל :י״ל דקים
ליה לרב הונא דרבה בריה אף כיפה ולא

ילכד בסוג הכעס שאמרו ז״ל דשקול
בעכו״ם ,רק אפשר דרמח כל שהוא ואמר
ליה מידי בריתחיה באופן דליח בה משוס

עון הכעס רק שמקל במורא אב ולזה

ראה והתקין דממל ליקטה עכ״ל ע״ש.
ולענ״ד פשטות

לשון הגמרא "רתח"

והלשון "בטתחיה" שכתוב ברש״י ,הוא
משמעות של כעס ,דאין רתיחה ללא כעס.

וכן

הגר״י ראזין דהוה צורך קצת ,וזה שכתב
"שע״י זה מותר לכעוס" מטון דראוי
ליורשו .וצל״ע בעיקר איסור כעס אם
הוא דאוטיחא ממש ,או רק איסור
דרבנן ,ובאורחות צדיקים הנ״ל אינו
מבואר זה ,ולכאורה מקושימם הנ״ל

דר״ה מכשיל לבנו־״בכעס ועובר משום
לפני עור ,משמע לכאורה דכעס הוא
מה״ת ,דאס

לכאורה

לעבור

הוא

ע״ז

מדרבנן

לא

שיין

משום

לפי

עור

מה״ת ,ואפשר דשיין איסור לפני עור

דרבנן ,אך לכאורה לא מצאנו מדרבנן

ראיתי בשלמת יוסף סימן יב אות ב

איסור לפ״ע ,וגס אפשר דשייך איסור

שמקשה מדנפשיה קושיה הברכ״י
מכעס להגר״י ראזין מרוגטשוב ומתרצו

לפני עור מה״ת גם באיסור דרבנן ,כיון
דסו״ס מכשול הוא ומ״ל מכשול מדרבנן
או מה״ת .ושו״מ בשדי חמד חלק ט׳

טון שע״י זה מותר לכעוס לא היה זה

עמוד  6שמביא כנ״ל דשייך איסור לפ״ע

מכשילו כלל עכ״ל ע״ש ,ולכאורה כוונתו

מה״ת גס באיסור דרבנן ע״ש .ונזכרתי
שראיתי באיזה ספר ,באחד שכעס על ענין

בזה״ל :מ״ש מקדושין כ״כ לי זה ,אך

דטון דר״ה מחיל ליקטה ולכן מותר
לכעוס ,ואינו מכשילו כלל ,ואיני מבין,

תפלה ואמר לו בעל האמט אמת שכעס

דלכאורה אף דמחיל ליקטה ,ואינו עובר

הוא איסור דאוטיתא ותפלה הוא דרבנן,
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מנחת

נתן

סימן גב

וכן ראיתי סיפור על גדול אחד ,שאמר
לאחד שכעס על העובדים כאפית המצות,

קעז

בכל דבר "לפי שאי אפשר להזכיר בחורה

כל הנהגות האדם עם שכניו ורעיו וכל

שכעס הוא דאורייתא ,ומשהו חמץ הוא

משאו ומתנו ותקוני הישוב והמדינות
כלם" וע״ש שמזכיר בסוף "ודבורו בנחת

צ״ב דהרי לא כתוב בתורה
מפורש איסור כעס .ואפשר

עם הבריות עד שיקרא בכל ענין מם
וישר" עכ״ל ע״ש ,ולכאורה לפ״ז כל

דהנה כתב הרמב״ן בדברים ו׳ י״ח

המידות ובכללן כעס כלול בועשית הישר

בפסוק ועשית הישר והטוב בעיני ה׳,
שהכוונה היא כללית שיעשה המוב והישר

והטוב( .ועיין פסחים ס״ו ע״ב ,ובמדרש
רבה ויקרא פרשה י״ג עיי״ש).

רק דרבנן.

ולכאורה

סימן גב

^בדין התחיל בכיבוד אב ולפניו מצוח שאי אפשר לעשות
ע״י אחרים
שלא מיירי בהחחיל בכיבוד אב ,אלא

א) דף ל״ב ע״א בגמרא איסי בן
יהודה אומר אס
אפשר למצוה ליעשוח ע״י אחרים תעשה

בסתם שחי מצוות שאפשר ע״י אחרים
והשניה אי אפשר ,והתחיל במצוה שאפשר

ע״י אחרים וילך הוא בכבוד אביו ,כתב

ע״י אחרים ,ועיין בספר חידושי הרי״ם

הר״ן בזה״ל :מיהו ה״מ כששתיהן לפניו,

[והוא מהשפת אמת] ביור״ד ברמ״א
הנ״ל שמסתפק בהתחיל בכיבוד אב
ונזדמן לו מצוה שאי אפשר לעשותה ע״י

אבל כשהתחיל במצוה אע״ס שאפשר
לעשותה ע״י אחרים אס נזדמנה לו מצוה
שאי אפשר לעשותה ע״י אחרים ,לא יניח

אחרים ,ומסיים בזה :והדעת נוטה דפטור
ע״ש ,וכ״כ בערוך השלחן יור״ד סימן

י״א) העוסק במצוה פטור מן המצוה ולא
מפלגינן בין מצוה למצוה עכ״ל ,וכ״כ

ר״מ סעיף ל״ה ע״ש.

את הראשונה ,דהא קיי״ל (ברכות דף

הריטב״א

והרמב״ן

ע״ש,

וכן

פסק

הרמ״א בסימן ר״מ סעיף י״ב ע״ש ,וכן
מביא דברי הר״ן בב״י סימן הנ״ל
ובכס״מ פ״ו ממרים הלכה י״ג ע״ש.

ובפשטות דברי הר״ן הריטב״א והרמב״ן

ועיין

בב״י 3כס״מ הנ״ל ובים של
שלמה אות ס״ז שמביאין ראי׳

מרש״י כהר״ן דז״ל רש״י :אבא
השקני מיס ויש מצוה אחרת לפני
בכס״מ וביש״ש הנ״ל הגירסא
"לפניו" וכ״ה ברש״י שעל הרי״ף
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אומר
[בב״י
ברש״י
ע״ש]

חידושי

קדושין

הש״ס

ח

פי' •יש״י בגיטין שזכרתי משוס דרב מרדכי אוהבו של
מר בר י־ב אשי אפכוה .באשר דליכא למיחר הכי
דלא נחשד שום אדם כשר ופשיטא רב מרדכי על זה
דבשביל האהבה לא ישקר באמונתו ולח ימיר תורתו:

הוא תני להו והוא אמר לה וכן עוד בכמה דוכהי
בש״ס ובמנחות  :tוכן בערכין כ״ב .הי׳ מכה לרב
חסדא תלמידו:
לב .גמרא וכי הא דרבא בר רב הונא וכו’.
’ דעביד לי׳ בשעת ריתח׳ צריך פשט ומובן כי לא
פורש דמ״מ נשאר קושיא ודילמא משום הכי לא רחת  CHכב .תיס׳ ד״ה ביע״ל קג*ס וכו׳ וא״ת אמאי לא
 1חשיב נמי פשע בה ויצא לאגם וכו׳ והלכה כאביי
ויתק לפרש המכוון של דעביד לי' בשעת ריתח' כלומר
דהא מסקינן והלכתא תחילתו בפשיעה וסופו באונס
דלעולם לא קרע רב הונא לשיראי גיפא ממש ולא
חייב וכו׳ .הרואה שם ענין פלוגתא דאביי ורבא 3״מ
בפומבייני ודקשיא לך והא קא עבר משוס בל תשתית
 :יראה דרבא גופא אחר שס לא מבעי׳ למ״ר
לא קשיא דרב הונא עביד לי׳ בשעת ריתחי׳ כלומיי
לתחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור אלא אפילו למ״ד
להטיל אימה אאנשי׳ ביתו ולפיכך הותר לו לקרוע
תחילתו בפשיעה והיפו באונס חייב הכא גבי פשע
כמבוארמבת קה :רב יהודא שליף מצבייתא (מן
בה ויצא לאגם פטור מאי טעמא דאמרינן מלאך המות
הבגד בהמתו להראות •שהוא כועס ויגורו מפניו רש״י)
מה לי הכא מה לי התס ע״ש  .ולכאורה צע״ג ועוד
וע״ש דמוקי לברייתא דתניא הקורע בשבת בחמתו
יש לעיין שס 3״מ בתוס׳ די׳ה את החנית וכו׳ ודלא
דחייב משוס שבת אבל בחול שרי היינו היכא דקא
כר'׳ת דפסק כאביי ע״ש א״כ לר״ח יקשה דלא קחשע
ר/גביד למירמא אימת* אאינשי׳ ביתו (והא דמייתי שס
גבי ביעי׳ל קג״ס נמי להא דשומר שחסר לשומר.
ר״א בר יעקב חבר מאני׳ תיירי לכאורה ע 'כ משוס
ועוד יש לעיין תום׳ ב״מ מ״ב .ד״ה הכי גרס ר״ח
דמעשה כך הי׳ אבל גס מאני שלימיס שרי אס עושה
וכו׳ ולעיין בהרא״ש וגס גהרי״ף .וכעת לברר כל
בשביל להטיל אימהא כך מוכח שס מתוך הסומא)
הצורך חין הזמן גרמא .ובלב נבון תנוח חכמה.
ולא מיקרי השחתה אלא כשאין מגיע לו הנאה ע׳י
השחתה זו וכן משמע גרמב״ס פ״ו מהלכות מלכים ועמ״ש בכרך שבת קנ׳ה  .תוס׳ ד״ה צדי צדדים :
נג .רש״י דיה ולח אשרו חומץ לא גרסינן אלא
דין י׳ (והא דלא קאמר הש״ס הכא אלא דעביד לי’
בב״ק וכוי .דע דבב"ק מ״ו :לא מייתי הש״ס
זכו׳ דע ד3כ״מ שלא הוזכר אמור׳ לעיל מיני' אין דרך
לומר אלא כמבואר זימניןסגיאין בתום׳ זכ״כ ג״כ בסוגי׳ כלל אלא מקרא אחרינא .וכן צ״ע ברש״י דיומא
דשבת שעמדנו בו ק״ה :ד״ה הא ר׳ יהודא וכו׳ והא ל״ט :ע״ש .זבהפלאה שבערכין ערך חמוץ כתבתי
בזה גס״דע*ש:
דלא קאמר אלא וכו׳) ובזה יתברר המובן מתירוצא
דקאמר דעביד לי׳ וכו׳:

דף

דה

מד :ברש״י ד״ה אפכוה ושדרוה לחמי׳ דרג וכו׳
* ומשוס דרב אוהבו של שמואל הי׳ הפכוה אולי
•ודה וכו׳ .עמדתי מרעיד וכי ת״ו נחשד רב שהי׳ חסיד
גדול דבשביל לחנזפי לאוהבו יאמר לדינא דבר שאינו
י/ל צד האתת והלא אף אדס בינוני אינו עושה כן
וכ״ש רב שהי׳ גדול למאוד .ותו וכי בהא מילתא
לבד יהי׳ חולק והלא ע׳פ הרוב ורובא ככולא דפליגי
רב ושמואל (וקי״ל הלכה כרב באיסורי וכשמואל בדינא
בכורות מ״ט :ואשר ע’כ הדבר תמוה ואלולי דמסחפיל
ה״א דאיזה תלמיד כתב זה ונדפס אח'כ ברש״י) .
אמנס מאור עינינו דש״י זיל ודאי סמוך על פירושא
כמו שפירש בגיטין נ״ט .ד׳ה אפכוה ושדדוהו בני
הישע׳ טעו והפכו הדברים דמר לדמר .וכמו כן פירושא
דאפכוה ושדרהו דאי׳ הנא בקידושין נמי הכי פירושא
בני הישיבה טעו והפכו וכו* .ומהאי טעמא נית׳ שלא

מטין

 £Hו .תוס׳ דיה מכי אתא רב לבבל וכו׳ ומפרש
ר״ת וכו׳ וכן מפרש בריש פ׳ בכל מערבין וכו׳
הפליאה לא אוכל להבין דבפ׳ בכל מערבין כ״ח .אי
אפשר לפרש כמו שפיר׳ ד״ת דהכא אלא כמו שפרש״י
שם דיה בבבל אוכלין חזיז וכי אתא רב לבבל וחזי
דאכלי להו אמר מערבין ומעיקרא אמר דאין מערבין.
והנה מ״ש ג״כ בב״ק פ׳ .ד״ה מכי אתא רב וכו' קצת
בדוחק יש לישבו .אכן מ״ש הכא וכן מפרש בריש וכו׳
נעלם תמני שהרי בעירונין בלתי אפשר לפרש כר״ת
בשום אופן ומצוה להסביר:
 CHיא .תום׳ ד״ה שבתאי גרסינןדשבחי שס ישראל
 1הוא בכמה מקומות אבל שבתאי הוא רוח רעה

י

כדאיתא 3פ' כל הבשר .על הגליון כתבתי הרואה
בפרק כל הבשר ק״ז :וכן ביומא ע׳ז; ימצא דאיתא
בשני

אומר השכחה פיק ,ישעיהו בן יהודה ליב עמוד מס 46הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)
****************************************
פרשת קדושים
"ולפני עור לא תתן מכשל" (מקרא י״ס ,יד)

על פרשנותם המטפורית של חז״ל לאיסור
מאת הרב אלחנן סמט)

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

ארבעה;בירושים לאיסור
מעמדם ההלכתי של ארבעת הפירושים ־ שלוש אפשרויות
פרשנות מטפורית למצוות התורה ־ הכלל וארבעה היוצאים מן הכלל
שני סוגים של מטפורות
שלושה ניסיונות להוכחת הפירוש המטפורי מלשון הפסוק וביקורתם
ביסוס הפירוש המטפורי של חז״ל בשלושה שלבים

א .ארבעה פירושים לאיסור
ברור שישנו קשר בין שתי המצוות הכלולות בפסוק זה :שתיהן נועדו להגן על אנשים חסרי אונים ־ חירש
ועיוור ־ מפני פגיעה המנצלת את חולשתם ,ושתיהן מחוזקות באזהרה המשותפת "ויראת מא־להיך ,אני
ה"׳ .אף על פי כן ,בעיון זה נייחד את הדיון למצוות ׳לפני עיוור׳ לבדה ,ורק אגב העיון בפירושיה השונים
נדון בדמיון שבינה לבין קודמתה לפי כל פירוש.
לאיסור ׳לפני עיוור׳ ניתן להציע ־ ואף הוצעו  -ארבעה פירושים ,אשר יובאו להלן .סדר הבאתם הוא על פי
מידת התרחקותם מן המשמעות המילולית הראשונית של מילותיו ,הרחוק מחברו מאוחר לו:
 .1׳עיוור׳  -הוא בעל מום שעיניו סמויות; ׳מכשול׳  -הוא חפץ ,דבר מה ממשי כגון אבן או קורה וכדומה,
ח \ וחפץ זה מהווה נגף בדרכו של העיוור.
משמעות האיסור על פי פירוש זה היא שלא להתנהג בשפלות ־ לא להתעלל בבעל מום על ידי ניצול מגבלתו
והכשלתו בדבר שאינו יכול לעמוד על עצם קיומו ,ואינו יכול לעמוד על ייחוסו לעושהו.
בהתאם לפירוש זה יש לפרש את איסור "לא תקלל חירש" שלפני כן בדרך דומה.

?

 .2׳עיוור׳  -הוא מי שאינו רואה את המכשול שהושם בדרכו ,אף שאינו בעל מום :לעניין מכשול זה שאינו
רואהו ־ הרי הוא כעיוור; ׳מכשול׳ ־ הוא מכשול פיזי שניתן בדרכו של אדם ,כגון בור שפתחו מוסווה.
על פי פירוש זה המילה ׳עיוור׳ מקבלת אמנם משמעות מושאלת ,אך שדה המשמעות שלה נמצא בתחום
קרוב למשמעות הראשונית :תחום הראייה הפיזית של האדם .המילה ׳מכשול׳ על פי פירוש זה כמעט
ואינה משנה את משמעותה הקודמת ,הראשונית.
משמעות האיסור על פי פירוש זה דומה למה שאמרנו בפירוש הקודם ,אלא שיש להסיר את הדגש מן
ההתעללות בבעל מום דווקא :אין להתעלל בשום אדם בדרך שפלה על ידי ניצול אי־הבחנתו.
בהתאם לכך יש לפרש את איסור "לא תקלל חירש" כאיסור לקלל את הזולת בשעה שאינו שומע ואין בידו
להגיב על הקללה.
אפשר שכך פירש אוגקלנס את הא?סורים-עבפסוקנו ,שתרגמם בדרך זו:
לא תלוט דלא שמע ,וקדם דלא חזי לא תשים תקלא
(לא תקללאודשאינו שומע\ולפנימי שאינו רואה לא תשים תקלה)
המילה ׳חירש׳ מופיעה עוד פעם אחת בתורה (שמות ד׳ ,יא) "מי ישום אלם או חרש או פקח או עור" ,ושם
תרגמה אונקלוס "חרשא" .אף את המילה ׳עיוור׳ שבאותו פסוק ,וכן בשאר פסוקים בתורה שבהם מדובר
בבעל מום (ויקרא כ״א ,יח; דברים ט״ו ,כא; שם כ״ז ,יח; שם כ״ח ,כט) ,תרגם "עויר" או "עוירא" .נמצא
כי לדעתו ׳חירש׳ ו׳עיוור׳ שבפסוק שלנו אינם בעלי מומים ,אלא מי שאינו שומע ומי שאינו רואה את מה
שעושה לו זולתו .מאידך את המילה ׳מכשול׳ (המופיעה בתורה רק כאן) תרגם אונקלוס ׳תקלא׳ ־ משמע:
דבר שנתקלים בו.

 .3׳עיוור׳  -הוא מי שאינו יודע עובדות מסוימות ,או שאינו מבין את המציאות כראוי; ׳מכשול׳ ־ היא עצה
מכשילה שנותן אדם לאותו ׳עיוור׳ (בין אם נתבקש לכך בין אם קפץ ונתנה).
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על פי פירוש זה הן המילה ׳עיוורי והן המילה ׳מכשול׳ מקבלות משמעות מושאלת ,מטפורית .׳עיוור׳ אינו מי
שאינו רואה (מחמת מום או מחמת שהדבר נסתר מעיניו הפיזיות) ,אלא מי שאינו יודע או שאינו מבין .זהו
עיוורון שכלי .׳מכשול׳ אינו תקלה פיזית ,אלא הטעיה הגורמת לעושה הטעות הפסד בתחום כל שהוא.
כך נתפרש האיסור בספרא כאן:
ו1פני עור לא תתן מכשול ־ לפני סבמא בדבר.
(א) בא ואמר לך :בת איש פלוני ,מה היא לכהונה? אל תאמר לו ׳כשרה׳ ,והיא אינה אלא פסולה.
(ב) היה נוטל ממך עצה אל תיתן לו עצה שאינה הוגנת לו:
אל תאמר לו :׳צא בהשכמה׳ ,שיקפחוהו ליסטים.
׳צא בצהרים׳ ,בשביל שישתרב (־ 6וכה בשרב).
(ג) אל תאמר לו :׳מכור את שדך וקח לך חמור׳ ,ואת עוקף עליו ונוטלה ממנו.
שמא תאמר :׳עצה טובה אני נותן לו׳ ,והרי הדבר מסור ללב שנאמר :ויראת מא־להיך אני ה׳.
וכך פירשו רש״י כאן ,כשהוא מביא מתוך הספרא את הדוגמה האחרונה (ג) בלבד .אף הרמב״ם בספר
המצוות לא תעשה רצט פירש כך את האיסור בעקבות הספרא ,וכתב שזהו פשוטו של מקרא .הוא פסק כן
להלכה בהלכות רוצח פרק י״ב הלכה יד .ואף החינוך במצווה רלב פירש כך את האיסור.
מהי משמעות האיסור על פי פירוש זה? כדי לענות על כך ,עלינו לדון במניעים של נותן העצה בכל דוגמה
שהובאה בספרא.
בדוגמה הראשונה (א) אפשר שהמניע של היועץ הוא טובתה של האישה ,שלא לקלקל את השידוך .אמנם
זהו מניע חיובי ,אך אין בו כדי להתיר את הכשלתו של השואל (שהוא כוהן) בנישואין שאין הוא חפץ בהם
ושיש בהם איסור.
בדוגמה האחרונה (ג) המניע ברור :היועץ מכשיל את חברו בעצה רעה מסיבה תועלתית :הוא חפץ לרכוש
את שדהו של חברו ,ועל כן הוא מייעץ לו למכרו.
לפי זה כוונת האיסור היא שלא לנצל את "עיוורונו" של אדם ולייעץ לו עצה שאינה הוגנת לו ,בין אם הדבר
נעשה לשם רווח אישי ,בין אם לשם טובתו של צד שלישי .על פי משמעות זו קשה להצביע על קשר בין
איסור ׳לפני עיוור׳ לאיסור ׳לא תקלל חירש׳.
אולם בדוגמה האמצעית שבספרא (ב) קשה לעמוד על מניעיו של נותן העצה :אין הוא או אחר מרוויח
מעצתו הרעה ,מדוע אפוא נתן עצה זו בידעו את תוצאתה? אין זאת אלא שניצול "עיוורונו" של חברו נעשה
כדי להכשילו מתוך שמחה לאידו .משמעות האיסור על פי דוגמה זו היא אפוא כמו בפירוש הקודם של
האיסור ( ,)2וגם הקשר לאיסור ׳לא תקלל חירש׳ הוא כמו שכתבנו שם.
 .4המשמעות המפתיעה ביותר ניתנת לאיסור זה בברייתא החוזרת בתלמוד הבבלי פעמיים:
תניא :אמ 0רבי נתן :מניין שלא יושיט אדם כוס של יין לנזיר ואבר מן החי לבני נח? תלמוד לומר:
ולפני עור לא תתן מכשול.
בדברי תנאים ואמוראים במשנה ובתלמוד מפוזרות בכמה מסכתות דוגמות נוספות של מעשים שנאסרו מן
הפסוק ׳לפני עיוור׳ על פי הפירוש הזה ־ שאין לסייע ביד אדם לעבור על איסור או לגרום לו לעשות זאת.
פירוש זה הוא הנידון ביותר בספרות ההלכה ,החל מן התלמוד ועד לאחרוני הפוסקים .זאת ,מפני שהוא
נוגע לתחומים רבים בחיי המעשה ,ומעורר שאלות הלכתיות מרובות.
מהו הרקע המציאותי לדבריו של ר׳ נתן בברייתא? נראה שמדובר בנזיר המודע לנזירותו ולאיסור שתיית
היין החל עליו ,ובכל זאת הוא מבקש מחברו שיושיט לו כוס של יין כדי לשתותו .הנענה לו ומושיט לו כוס
זו ,מכשיל את הנזיר באיסור.
ביחס למילה ׳מכשול׳ אין הבדל עקרוני בין פירוש זה לבין קודמו .אולם כיצד יבארו ר׳ נתן והסוברים
כמותו את המילה ׳עיוור׳? הרי כאן הכול גלוי וידוע בין ל׳נכשל׳ ובין ל׳מכשילו׳ ,ומדוע ייחשב הנזיר
ל׳עיוור׳ ? ואם אינו ׳עיוורי ,כיצד ניתן להחיל על מושיט כוס היין את הלאו הזה? הרי ברור שהלאו אוסר
דווקא הכשלת ׳עיוור׳ (אף אם מטפורי).
הרמב״ם הסביר דבר זה בכמה מקומות בכתביו :בספר המצוות לאו רצט כתב:
ולאו זה אמרו שהוא כולל גם מי שמסייע לדבר עברה או גורמה ,לפי שהוא בא לאותו האדם
שסימאה התאווה את ראייתו ונעשה עיוור ועוזרו בתעייתו ,או יכין לו סיבות מריו.
ובהלכות רוצח ושמירת הנפש פרק י״ב הלכות יב־יד כתב:
בסור למכור לגויים כל כלי המלחמה ...וכל דבר שיש בו נזק לרבים ...כל שאסור למכור לגוי אסור
למכור לישראל שהוא ליסטים מפני שנמצא מחזק ידי עובר עברה ומכשילו .וכן כל המכשיל עיוור
בדבר והשיאו עצה שאינה הוגנת או שחיזק ידי עוברי עברה שהוא עיוור ואינו רואה דרך האמת
מפני תאוות לבו הרי זה עובר בלא תעשה ,שנאמר ולפני עור לא תתן מכשול.
לפי פירוש זה מקבלת המילה ׳עיוור׳ משמעות מטפורית שאינה קשורה לאי־ראיית העיניים (כבפירוש ,)2
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ואף לא לאי־ידיעה ולאי־הכרה של המציאות (כבפירוש  ,)3אלא לתכונה מוסרית :׳עיוור׳ מוסרי הוא מי
שתאוותו מביאה אותו ללכת בדרך שאינה טובה" ,ואינו רואה דרך האמת" .זו הפלגה רחוקה מאוד מן
הפירוש המילולי הראשוני של האיסור.
משמעות האיסור על פי פירוש זה ברורה :אסור לסייע ביד אדם החפץ לעבור עברה ולאפשר לו להיכשל
באותה עברה ,אף אם המסייע פועל מתוך ידידות ,או מתוך נימוס ,או מתוך כל כוונה טובה אחרת.
האם על פי פירוש זה ניתן לדמות את איסור ׳לפני עיוור׳ לאיסור ׳לא תקלל חירש׳י אפשר שכך הוא :קללה
היא נזק שגורם המקלל למקולל במישור ״המטפיזי״ (ראב הערה  .)1משמעות האיסור לקלל חירש היא
אפוא שלא להזיק אדם בנזק בלתי־נראה ,אף שהלה אינו מודע לכך כלל (מפני היותו חירש ממש ,או מפני
שאינו שומע עתה את קללתו) .על פי הפירוש הרביעי ל׳לפני עיוור׳ דומה לכך איסור זה ,שגם בו ישנו איסור
להזיק אדם בנזק רוחני (־ עברה) אף שהלה ׳עיוור׳ ביחס לאותה עברה  -אינו מודע לחומרתה ומעוניין
לעשותה .בשני האיסורים ישנו ׳היזק שאינו ניכר׳ לניזק ,כזה שאינו פיזי.
לסיום סעיף זה נציע את ארבעת הפירושים בטבלת סיכום קצרה:
"עיוור" "מכשול"
פירוש 1סומא (בעל מום) תקלה (פירוש הכותים)
פירוש 2מי שאינו רואה תקלה (תרגום אונקלוס?)
(ספרא,
פירוש 3״סומא בדבר״  -מי שאינו מבין או אינו יודע את המציאות עצה שאינה הוגנת
רש״י ,רמב״ם)
פירוש "4אינו רואה דרך האמת מפני תאוות לבו" חטא (ר׳ נתן בברייתא בבבלי)
הצבנו בטבלה זו קו הפרדה בין שני הפירושים הראשונים לבין השניים האחרונים משום שנדמה שאת
השניים הראשונים ניתן לכנות ׳פירושים מילוליים׳ (אף כי ׳עיוור׳ על פי הפירוש השני אינו כמשמעו
המילולי הראשוני ,אין הוא רחוק מכך) ,ואילו את השניים האחרונים ניתן לכנות ׳פירושים מטפוריים׳ ,שכן
הם מפרשים את שני מרכיבי האיסור ׳עיוור׳ ו׳מכשול׳ כמטפורות .מכאן ואילך נתייחס אל כל צמד
פירושים כמקשה אחת.

ב .מעמדם ההלכתי של ארבעת הפירושים ־ שלוש אפשרויות
מהו מעמדם ההלכתי של ארבעת הפירושים הללו לדעת חז״לז שאלה זו כרוכה בשאלה אחרת :מהו
לדעתם פשוטו של מקראי או :איזה מבין הפירושים הללו מכוון לפשוטו של מקראי
שלוש תשובות אפשריות עומדות לפנינו:
אפשרות ראשונה :הפירושים המילוליים (1־ )2הם פשוטו של מקרא ,ואילו הפירושים המטפוריים ()4-3
הם דרשות שדרשו חז״ל ,ומעמדם הוא דרבנן .אפשרות זו אינה באה בחשבון :מלשון הספרא שהובאה
לעיל ,ומלשונן של כל הסוגיות בתלמוד שמזכירות את הלאו ׳לפני עיוור׳ כאוסר הכשלת בני אדם בעברה,
ברור לגמרי שחז״ל תפסו את הפירוש המטפורי שלהם ( 3או  )4כלאו גמור מן התורה ,דהיינו כמשקף את
עיקר כוונת הכתוב.
ולאידך גיסא :המשמעות המילולית של הכתוב לא נזכרה בשום מקום בתלמוד ובמדרש ההלכה כאפשרות
פירוש ,ולא נזכר שיש איסור ׳לפני עיוור׳ בשימת תקלה בדרכו של אדם (עיוור או פיקח) כדי להכשילו.
מצב זה נמשך אצל מוני המצוות ־ הרמב״ם ,הסמ״ג (לאוין קסח) והחינוך ־ שאף הם מנו בלאו זה רק את
מה שפירשו בו חז״ל (בספרא ובתלמוד) כאיסור מן התורה ,ולא הזכירו כלל שיש ללאו זה משמעות
בסיסית על פי פשוטו ־ שלא להכשיל אדם על ידי נתינת תקלה בדרכו .אם סברו מוני המצוות הללו
כאפשרות הנידונה כאן ,היו חייבים להזכיר את המשמעות הבסיסית הזו ,שהיא עצם הלאו דאורייתא,
ולרמוז לכך שדברי חז״ל הם דרשות הכתוב ואינם עצם הלאו.

אפשרות שנייה :כל ארבעת הפירושים הם במעמד שווה  -כולם כלולים בלאו וכולם דאורייתא.
באפשרות זו תמכו כמה אחרונים ,אך בטרם נביא את דבריהם עלינו לדון במקום אחד בתלמוד שבו נזכר
יחסם של הכותים (שמפרשים את התורה כפשוטה ואינם מקבלים את דרשות חז״ל) ללאו ׳לפני עיוור׳.
במשנה במסכת נידה נו ע״ב נאמר שהכותים נאמנים לומר היכן קברו נפלים (שלכך ישנן השלכות לדיני
טומאה) ועל הבהמה שביכרה (־ שילדה בכור ,ועל כן הקונה מהם בהמה יכול לסמוך על דבריהם שכשתלד
ברשותו אין בוולד קדושת בכור) .הגמרא בדף נז ע״א שואלת מדוע אפשר לסמוך עליהם בכך" ,והא לית
להו ולפני עור לא תתן מכשול?״ ,ופירש רש״י" :לא דרשי ליה במחטיא את חברו ,ולא אכפת להם אם אנו
חוטאים על פיהם"( .התשובות שנותנת שם הגמרא אינן מענייננו עתה ).במסכת חולין דף ג ע״א פירש רש״י
יותר את דעת הכותים .בד״ה ואפילו כותי הוא מסביר מדוע אין לסמוך ולאכול משחיטתם (אף שהם
מקפידים בעצמם לאכול רק משחיטה כשרה):

אף על גב שהוחזקו בה [ -בשחיטה] לעצמם ,אין מקפידין אם יאכלו ישראל נבלות ,דלית להו לפני
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עור לא תתן מכשול ,אלא כמשמעו ,שלא ייתן אבן בררן עיוור להפילו.
דבר זה שהוסיף רש״י (במילים שהודגשו בדבריו) הכרח הוא לאמרו ,שהרי הכותים מודים בתורה שבכתב.
כיצד הם מפרשים את הנאמר בה "ולפני עור לא תתן מכשול"? על כורחנו שהם מפרשים זאת "כמשמעו ־
שלא ייתן אבן בדרך עיוור להפילו".
עתה נוכל להביא את דברי ר׳ מאיר שמחה מדווינסק (נפטר בתרפ״ו) בספרו משך חכמה על התורה על
הפסוק שאנו דנים בו:
הכותים מפרשים כמשמעו ,שלא ייתן אבן לפני עיוור בדרך להפילו (רש״י חולין ג ע״א) ,וכן הוא
האמת .ומזה אזהרה לפותח או כורה בור ברשות הרבים ...והלאו כולל גם אם מכשיל חברו בדרך
שהוא עיוור בדעתו ,או מחמת תאוותו וזדון לבבו.
יושם לב כיצד כלל בדבריו הקצרים הללו את כל ארבעת הפירושים :פירוש הכותים ( ; )1האיסור לכרות
בור ברשות הרבים (( )2־ הגמרא במסכת בבא קמא נא ע״א מגדירה מעשה זה כעברה ,בלא לנקוב בשמה
של העברה); הכשלת חברו שהוא ״עיוור בדעתו״ ( ; )3הכשלת חברו שהוא עיוור מפני "תאוותו וזדון לבבו"
( .)4לדעתו כל המשמעויות הללו כלולות אפוא באיסור ,ומעמדן שווה.
אף ר׳ ברוך אפשטיין ,בעל התורה תמימה ,כתב מעין זאת בביאורו לדרשת הספרא שהביא על פסוקנו (אות
פ):
נראה ,דבאמת אין הדרשות מוציאות את כוונת הכתוב מפשטה ,אלא מוסיפות שגם ענייני מכשול
ועברה גם כן כלולים בזה ,משום דמה לי מכשול הגוף ומכשול הנפש ,וכיון דמצינו [־ במקרא] דשם
"עיוור" מורה על עיוור עיניים ועל עיוור השכל ,לכן כולל הפסוק כולם .ורק בזה חלוקה דעת
הצדוקים [צ״ל :הכותים] ,שהם מפרשים דקאי רק על מכשול הגוף ,ולא על מכשול הנפש.
קדם את שניהם בעל מנחת חינוך ר׳ יוסף באב״ד בביאורו למצווה רלב בספר החינוך .אלא שהוא ,בניגוד
לדברי הקודמים ,חש שדבריו אינם מתאימים לדברי הראשונים ,ועל כן הוא מנסחם בשאלה:
הנה מדברי הרב המחבר [ -ספר החינוך] ,וכן מדברי הרמב״ם ,נראה דפסוק הזה דלפני עיוור יצא
לגמרי מפשוטו ,דאם נתן מכשול ממש ־ אבן ־ לפני עיוור ,אינו עובר ,כנראה מדברי הרב בתחילת
דבריו ...מכל מקום לא ידעתי :כיוון דמבואר ביבמות (כד ע״א) דבכל התורה כולה אין מקרא
יוצא מידי פשוטו ...והכוונה כתב הרמב״ן דהיינו דגם פשוטו נדרש [ -להלכה] אף שכמה דברים
נרמזו ...אם כן כאן ,נהי דהנרמז בו [־ על ידי חז״ל] אמת ,לא כמו הכותים ...המפרשים כפשוטו,
מכל מקום דין זה גם כן אמת ,דאסור להכשיל העיוור בדרך ,ולא ידעתי מניין שזה המפורש אינו
בכלל הלאו?

כנגד האפשרות הזו ,הנתמכת בדברי שלושה אחרונים ,יש לטעון כמה טענות:
א .הפירוש המילולי לא נזכר בשום מקום בתלמוד ובמדרשי ההלכה ,וכן לא המסקנה הנגזרת ממנו ־ שיש
איסור ׳לפני עיוור׳ במי ששם תקלה בדרכו של אדם ,וכפי שכתבנו בבירור האפשרות הקודמת.
ב .מלשון הגמרא במסכת נידה נז ע״א ,שהכותים "לית להו ולפני עור" ,משמע שמי שאינו מפרש את הפסוק
כדברי חכמים אין לו כלל איסור ׳לפני עיוור׳ .ומה שהכותים מפרשים את האיסור בעיוור ממש ,שלא ייתן
אבן בדרכו להפילו (כדברי רש״י בחולין) ־ זה אינו נחשב שיש להם הלאו ,משום שבאמת אין זה כלול
באזהרת ׳לפני עיוור׳.
ג .אף מדבריהם של מוני המצוות ,הרמב״ם החינוך והסמ״ג (לאוין קסח) ,משמע שאין הפירוש המילולי
כלול בלאו דאורייתא ,ואת זאת ציין בעל מנחת חינוך ,אף שתמה על כך.
ד .אם אכן הפירוש המילולי הוא פשוטו של מקרא לדעת חז״ל ,והאיסור המשתמע ממנו  -שלא לשים נגף
בדרכו של עיוור ־ הוא במעמד של איסור דאורייתא ,קשה יהיה להבין כיצד גם פירושי חז״ל בספרא
ובתלמוד יהיו מדאורייתא :פירושיהם מתרחקים מן הפשט המילולי ,ומבארים את האיסור בדרך
מטפורית הנראית כדרש .דבריו של בעל התורה תמימה "מה לי מכשול הגוף ו[מה לי] מכשול הנפש" אינם
מסתברים :האיסור לתת מכשול הגוף לפני אדם חסר אונים ,משמעו הוא שאסור להתעלל בחסר ישע בדרך
נבזית שאינה חושפת את המתעלל .כיצד ניתן ללמוד מכך שיש איסור גם בהושטת כוס יין לנזיר המבקש
ממך זאת? הרי אין כל דמיון בין שני הדברים.
טענות אלו מובילות אותנו אל האפשרות האחרונה שנותרה לנו.
אפשרות שלישית :חז״ל תפסו רק את פירושיהם המטפוריים ( 3ו )-4כפשוטו של מקרא ,ועל כן המעשים
הנאסרים בדבריהם הם האסורים בלאו דאורייתא .את הפירוש "כמשמעו" המילולי הראשוני של הכתוב
( )2-1הם שללו.
הטענות שנטענו כנגד שתי האפשרויות הקודמות מוכיחות בדרך החיוב את אמיתותה של אפשרות זו ,ואין
צורך לחזור עליהן .שורה שלמה של מפרשים ופוסקים ,ראשונים ואחרונים ,הלכו בדרך זו ,וחלקם ייזכרו
בהמשך הדברים.
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אלא שאפשרות זו אף היא מעוררת קשיים .את הקושי הראשון נביא בלשונו של ר׳ ירוחם פערלא (בתרגום
לעברית):
תמהו האחרונים ז״ל ,מניין להם לרז״ל בספרא ובברייתא שבתלמוד להוציא את הפסוק ׳לפני
עיוור׳ מפשוטו ,ולהעמידו כאזהרה על עצה רעה או שלא להכשיל בעברה .ומדוע לא נאמר שהפסוק
הוא כפשוטו ,שבא להזהיר על מכשול ממש ,שלא ליתן לפני עיוור או מי שאינו יכול להיזהר אבן או
קורה וכיוצא בזה שייכשל בהם ויפול?
אם הקושי הראשון הוא מדוע נמנעו חז״ל מלפרש כפירוש המילולי הראשוני ,הקושי השני הוא על אפשרות
הפירוש שבחרו חז״ל כפשוטו של מקרא ־ הפירוש המטפורי .פירוש זה ,כשהוא תובע מעמד של בלעדיות,
מעורר קושי עקרוני :האם אפשרית מטפוריזציה של מצוות התורה?

ג .פרשנות מטפורית למצוות התורה ־ הכלל וארבעה היוצאים מן הכלל
בקובץ הכללים ללימוד המקרא המכונה "ברייתא דל״ב מידות" ,מוקדשת המידה הכ״ו לאותם מקומות
במקרא שהם משל .וכך נאמר שם:
ממשל כיצד( ,שופטים ט׳ ,ח־טו) ׳הלוך הלכו העצים למשח עליהם מלך ,ויאמרו לזית׳ וגו׳ ׳לתאנה׳
וגו׳ .וכי העצים מבקשים מלך? אלא ישראל הוא ,שאמרו לעתניאל בן קנז ולדבורה ולגדעון שינהגו
שררה על ישראל ,ולא קיבלו ...וכן אתה מוצא בנביאים ובכתובים שדיברו משלים .במה דברים
אמורים ,בדברי קבלה [־ נביאים וכתובים] ,אבל בדברי תורה ומצווה אי אתה יכול לדרשן בלשון
משל חוץ מג׳ דברים שהיה רבי ישמעאל דורשן בלשון משל והלכה כדבריו בשניים:
(א) (שמות כ״א ,יט) ׳אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו׳ ־ על בוריו [־ בריאותו] .שאם אתה אומר
׳על מקלו׳ ־ חולה הוא .אלא מלמד שקרא הכתוב משענת גופו כאילו נשען על מקלו.
(ב) כיוצא בו (שם כ״ב ,ב) ׳אם זרחה השמש עליו׳  -וכי השמש לו לבדו זרחה? אלא מה השמש
שלום בעולם ,אף הגנב ־ אם ידוע שלא ביקש רק שלום ,הרי בעל הבית חייב עליו בדמיו.
באלו שניים הלכה כרבי ישמעאל ,והשלישי:
(ג) (דברים כ״ב ,יז) ׳ופרשו השמלה׳ ־ מחוורים הדברים כשמלה.
בעל המידה הזו לא הבחין בין ׳משל׳ ,שבו פתח את דבריו ,לבין ׳מטפורה׳ ,שבה סיים בהביאו את פירושי ר׳
ישמעאל לשלושת הפסוקים המתבארים על ידו במטפורות ,אלא כלל את שניהם במידה אחת .הכלל שקבע
כי "בדברי תורה ומצווה אי אתה יכול לדרשן בלשון משל" ,כוונתו שאת מצוות התורה יש לבאר כמשמען
המילולי ,ואין לבארן במטפורות .והסיבה לכך ברורה :לשון החוק חייבת להיות ברורה וחד-משמעית,
ולהתרחק מסלסולי סגנון המתאימים לשירה ולפרוזה אומנותית .לפיכך מטפוריזציה של חוקי התורה
עלולה להפקיעם מכוונתם המקורית ,ולהביא לפירושים שאינם מכוונים לפשוטו של מקרא ואינם כהלכה.
אלא שלכל כלל יש יוצאים מן הכלל ,ומלבד שלוש הדוגמות המובאות מדברי ר׳ ישמעאל ,ניתן היה להוסיף
גם את פסוקנו "ולפני עור לא תתן מכשל" ,המתפרש באופן מוסכם ,במקומות אחדים בתלמוד וכן בספרא,
כמטפורה.
הכלל הבא למנוע מטפוריזציה של מצוות התורה הגיוני ומובן .האם ישנו הסבר הגיוני ליוצאים מן הכלל?
האם ניתן לעמוד על הסיבות שהביאו לפרשם פירוש מטפורי?
ד .שני סוגים של מטפורות
במילון מונחי הספרות מאת פו־ופי יוסף אבן (ירושלים ,תש״מ) בערך מטאפורה עמ׳ 129־ 131ישנה הבחנה
בין שני סוגים של מטפורות:
(א) המטפורה היא קישור של שתי מילים או של שתי קבוצות מילים ,אשר אחת מהן שומרת על
משמעותה המילולית הראשונית ,בעוד שלשנייה מוענקת משמעות שונה וחדשה מעיקרה ,שכבר
אינה מילולית בלבד.
כאשר אנו אומרים ,למשל ...׳נאומו הבקיע את חומת האדישות של קהל שומעיו׳ ...הכוונה לומר
שהנואם הצליח לשנות עמדה רוחנית או נפשית של השומעים ,והוציאם ממצב של אדישות .אולם
הצירוף ׳הבקיע את החומה׳ איבד ,בשל ההקשר החדש שבו הוא משולב ,את הוראתו הראשונית,
הנטולה משדה משמעות אחר ,זה של מלחמה וכיבוש יעדים.
(ב) מצויות גם מטפורות המורכבות ממילה או מקבוצת מילים ,שמשמעותן כבר איננה מילולית,
בלא שמצוי לידן בן זוגן המילולי המעמיד אותן במקומן המיוחד .אך במקרים כאלה פועלת
במקומו סיטואציה חוץ־לשונית ,שיש בה כדי לאפשר לשומע או לקורא להבין ,שצירוף מושאל
לפניו.
כאשר מכריז אדם ׳סוף סוף הגעתי לחוף מבטחים׳ ,הרי מי שאינו מכיר אותו ואת מצבו ,עשוי
להניח ,שמדובר באדם שחזר זה עתה מהפלגה רבת־סכנות בים .אך מי שיודע שהלה לא יצא כלל
5

מעירו ,אלא הסתבך במאבק מקצועי ,חברתי או משפחתי ממושך ויצא ממנו מנצח  -יבין שלפניו
מטפורה ,שמרכיבה הלא-מילולי הוא לשוני ,ואילו מרכיבה השני ,שהוא על פי רוב מילולי ,נבנה על
ידי הסיטואציה הלא-לשונית שבמסגרתה הוא מצוי.
נראה כי הפסוק "אם זרחה השמש עליו" (דוגמה ב בברייתא שהובאה לעיל) שייך לסוג הראשון של
המטפורות .הסיבה לכך שר׳ ישמעאל מפרשו כמטפורה נעוצה בצירוף ׳זרחה השמש׳ ־ ׳עליו׳" :וכי השמש
לו לבדו זרחה?" ,והרי השמש זורחת על העולם כולו .המילה ׳עליו׳ מלמדת שיש לפרש את זריחת השמש
לא במשמעות המילולית ,אלא כמטפורה לכוונות השלום הברורות של הגנב .במקומות מעין אלו אין קושי,
שהרי לשון התורה עצמה מחייבת את המטפוריזציה של חלק ממילות המשפט.
שתי הדוגמות האחרות בברייתא (א וג) שייכות למטפורה מן הסוג השני :שיקולים חוץ־לשוניים הם
שמחייבים להבין את ׳משענתו׳ כמטפורה לגופו הבריא של הניזוק .טיעון משפטי הוא "שאם אתה אומר
׳על מקלו׳  -חולה הוא" ,ואז לא ייתכן ש׳ניקה המכה׳( .בדוגמה השלישית לא הובהר השיקול לכך שפרישת
השמלה היא מטפורה ,ולא נעסוק בכך).
לאיזה סוג של מטפורה שייך פסוקנו ,׳ולפני עיוור׳ ־ לראשון או לשני?
ה .שלושה ניסיונות להוכחת הפירוש המטפורי מלשון הפסוק וביקורתם
החל מר׳ אליהו מזרחי ,פרשנו הגדול של רש״י מן הראשונים ,והלאה בדורות הבאים ,ניסו למצוא ראיות
מלשונו של הפסוק שהכריחו את חז״ל ,ואת רש״י בעקבותיהם ,לפרש את פסוקנו כמטפורה .במילים
אחרות :לשייך את פסוקנו לסוג הראשון של המטפורות .ר׳ ירוחם פערלא בביאורו לספר המצוות של רס״ג
(ראה הערה  )21העלה את הטיעונים השונים והעבירם תחת שבט ביקורתו ,ואנו נלך בדרך כלל בעקבותיו:
פירוש על רש״י לר׳ אליהו מזרחי:
נראה לי שהטעם שדרשו כן (-ספרא) הוא מפני שאי אפשר לומר עיוור ממש כמשמעו ,משום דעיוור
דומיא דחירש :מה חירש לאו דווקא חירש ,אף עיוור לאו דווקא עיוור.
אולם כדי לדמות בין שני האיסורים ,די לנו בפירוש  ,2שעיוור הוא מי שאינו רואה את התקלה שהושמה
בדרכו ,ואין צורך להגיע לפירושים 3־.4
המהר״ל מפראג בביאורו לרש״י גור אריה:
וקשיא :שמא הוא כפשוטו? ויש לומר משום סיפא דקרא :׳ויראת מא־להיך׳ .שלא נאמר ׳ויראת
מא-להיך׳ אלא על דבר המסור ללב .אבל זה [-הנותן אבן לפני עיוור] אין דבר המסור ללב ,שהרי
לפעמים הסומא יודע מי שנתן לפניו מכשול ,או אחרים ראו ,או מכיר אותו בקול וכיוצא בזה.
הדבר תמוה :ברור שעל פי הפירוש המילולי האיסור לתת מכשול לפני עיוור קשור דווקא בסיטואציה שבה
ניתן להזיק לאדם אומלל בלא שהלה יוכל לייחס את המעשה לעושהו .אם הסומא יודע או אחרים רואים,
פשיטא שאדם לא ינהג כך .ואם כן ,מה מתאים יותר מלהזהיר את המתעלל וסבור שהניזק אינו רואהו -
׳ויראת מא-להיך׳  -״דע מה למעלה ממך  -עין רואה".
ר׳ אהרן אבן חיים בביאורו לספרא קרבן אהרן:
ולי נראה דמיניה בעצמו יליף ליה [ -מן האיסור עצמו נלמד הדבר] דאמר :׳לא תתו מכשל׳,
והמשים מכשול שייכשל בו חברו לא ייקרא ׳נותן׳ ,כי מה נותן או למי נותן? ולא ייקרא אם כן אלא
׳משים׳ ,ואם כן לא היה לו לומר אלא :ולפני עיוור לא תשים מכשול .לזה הוכרחו חז״ל לדרשו
בדבר ששייך בו נתינה ,שהוא נותן אליו בזה המכשול ,והוא בעצה שנותן לו ,דשייך ביה נתינה.
 ,ft rאולם כבר הראה ר״י פערלא כי בלשון המקרא היא ׳נתינה׳ היא ׳שימה׳ ,ובוודאי שהלשון ׳לתת לפני׳
? ' Z,פירושו לשים במקום מסוים ,כמו (שמות ל׳ ,לו) ״וצתתה ממנה( -מן הקטורת) לפני העדת" .ובויקרא ה׳,
י׳  .יא נאמר על מנחת החוטא" :לא ישים עליה שמן ,ולא יתן עליה לבנה".
שיו  1סי הבאנו כאן שלושה ניסיונות להוכיח את הפירוש המטפורי של חז״ל מלשון הפסוק עצמו :מן המילים
שקדמו ל׳לפני עור׳ (רא״ם) ,מן המילים שאחרי איסור זה (המהר״ל) וממילות האיסור הזה עצמו (קרבן
 )//אהרן) .אלא שכל הניסיונות הללו אינם עומדים במבחן הביקורת.

ו .ביסוס הפירוש המטפורי של חז״ל בשלושה שלבים
על כורחנו אנו חייבים למצוא סיבה חוץ־לשונית אשר גרמה לחז״ל להבין את האיסור ׳לפני עיוור׳
כמטפורה .סיבה משוערת כזו ,אין כוחה שווה לראיה לשונית ישירה ממילותיו של הפסוק עצמו ,ועל כן
נחלשת הוודאות שלפנינו מטפורה .ראוי אפוא לחזק את הפרשנות המטפורית באמצעות חיזוק לשוני :אם
נוכיח שהמילים המתפרשות בפסוקנו כמטפורה (׳עיוור׳ ו׳מכשול׳) רגילות לשמש בתפקיד כזה בלשון
המקרא ,וששימושן המטפורי במקרא נפוץ ,נחזק בכך את סבירותו של הפירוש המטפורי .לבסוף ,ראוי עוד
להוסיף הסבר מדוע בחרה התורה להשתמש בפסוקנו בלשון מטפורית ,דבר שהוא כה נדיר בלשון החוק.
אלו יהיו שלושת השלבים בסעיף זה של עיוננו לביסוסו של פירוש חז״ל לפסוקנו.
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 .1בסעיף א שבראש עיון זה ביררנו מהי משמעות האיסור לפי הפירוש המילולי שלו ,והעלינו כי משמעו הוא
שלא להתעלל בבעל מום ,או על כל פנים באדם שאף אם אינו בעל מום הוא חסר ישע ,על ידי ניצול המגבלה
שלו ־ שאינו רואה ־ והכשלתו בדבר שאינו יכול לעמוד על קיומו ושאינו יכול לעמוד על ייחוסו לעושהו.
מי הוא קהל היעד שאליו פונה איסור זה! מעשים מעין אלו מאפיינים לעתים ילדים ,הנהנים הנאה
סדיסטית מנפילתו של קרבנם במלכודת שהכינו לו .כאשר אוסרים מעשה מגונה ושפל מעין זה ,מניחים
שהציבור שאליו פונים מסוגל למעשה זה ,ועל כן יש לאסרו .הנחה זו יש בה טעם לפגם
מעשים רעים בין אדם לחברו שהתורה אוסרתם ,כגון לא תרצח ,לא תגנוב וכדומה ,יש טעם לאסרם ,משום
שבני אדם נמשכים לעשותם מתוך מניעים שונים ,שלעתים הם אף רציניים :אדם עלול לגנוב מתוך מחסור
חמור ,או כדי להתעשר; אדם עלול לרצוח מתוך כעס בלתי-מרוסן ,או מחמת רגש נקם מפעפע .כנגד כל
מניע כזה באה התורה ומזהירה :לא תרצח ,לא תגנוב.
אולם איזה מניע יכול להיות לאדם להכשלת עיוור בדרכו! זהו מעשה שפל ופחדני של התעללות לשמה,
ללא כל מניע תועלתי לצדו .לפיכך הניחו חז״ל שלא ייתכן שהתורה תאסור מעשה סדיסטי כזה .לתורה
ישנן הנחות יסוד בדבר הרמה המוסרית הבסיסית של קהל היעד שלה ,ומעשה כזה הוא הרבה מתחת
לאותה רמה מוסרית.
לפיכך חיפשו חז״ל פרשנות מטפורית למונחים שבפסוק ־ ׳עיוור׳ ו׳מכשול׳ ־ וכתוצאה מכך ,משמעות שונה
המתקבלת לאיסור .במעשים שהם הביאו כדי להמחיש את האיסור יש טעם ומניע למעשהו של העובר על
האיסור :הוא נותן לחברו עצה רעה לתועלתו שלו או לתועלת של אדם אחר; הוא מושיט יין לנזיר על פי
דרישתו או בקשתו של הנזיר ,ברצותו לשמור על יחסים תקינים עמו ,וחושב כי ״גדולה לגימה ...שמעלמת
עיניים מן הרשעים" .על כל פנים זהו חידוש ,שאסור לאדם להביא נזק על רעהו בעניינים גשמים או
רוחניים בשום תואנה ולשום צורך.
הפרשנות המטפורית של חז״ל הגביהה אפוא את משמעות האיסור מרמתו הנמוכה על פי הפשט המילולי
(רמה הפונה לציבור החשוד בהתנהגות סדיסטית ,שפלה וילדותית) לרמה נשגבה ביותר ,בייחוד על פי
הפירוש הרביעי :קיימת מידת ערבות של עם מקבלי התורה ביחס לכל אדם  -אפילו לגוי ־ שלא לסייע בידו
בחפצו לעבור עברה .אין אדם רשאי לומר לעצמו :מה לי ולענייניו של פלוני ,איני צריך לקלקל את יחסיי
עמו בסירוב לסייע לבקשתו .לא כן הוא :החפץ לעבור עברה ־ ׳עיוור׳ הוא ,ואין לך רשות לסייע לו להיכשל
בעיוורונו .אין רעיון זה ברוח הליברליות המערבית ,ולעומת זאת יש בו פנייה להכרה מוסרית עמוקה של
ערבות אוניברסלית לכל אדם.
 .2שם העצם ׳עיוור׳ מופיע במקרא  26פעמים ועוד  5פעמים מופיע הפועל ׳עור׳ .לפחות כ10־ הופעות מאלו
באות במשמעות מטפורית ,רובן בספר ישעיהו (אף הפועל רא״ה משמש במקרא באופן רחב ב12שמעובב_
מטפורית של הבנה-הכרה-הפנמה וכדומה) .ראויה לציון המטפורה החוזרת פעמיים בתורר^׳כי השחד יעו5׳ z
•'
פקחים" (שמות כ״ג ,ח) ,ץכי השחד יערו עיני חכמ׳יםע^(דברים ט״ז ,יט) .פסוקים אלו נמצאים בהקשר
הלכתי ,אף כי לא במצווה גופה־אלא דקבטעמה .דברי הרמב״ם שהובאו לעיל (בסעיף א) כי העיוור הוא מי
"שאינו רואה דרך האמת מפני תאוות לבו" הולמים שני פסוקים אלו להפליא.
שם העצם ׳מכשול׳ מופיע במקרא  14פעמים ,ועוד פעמיים מופיע השם ׳מכשלה׳ .בכל הופעותיו הללו הוא
משמש כמטפורה .אם נפרש בפסוקנו את המילה ׳מכשול׳ במשמעות המילולית שלה "אבן נגף" או "צור
מכשול״ ,זו תהא הפעם היחידה במקרא שהמילה לא תשמש כמטפורה .ראוי לציין כי כמחצינבתהרפעות—
של המילה במקרא קשורות למכשול שהוא חטא ועוגן (הצירוף^מכשול־עוון׳ חוזר בספר יחזקאל  6פעמים).
נמצא שאין כל ייחוד לשוני בתפיסת פסוקנו כמטפורה על רקע לשון המקרא------------------ -—.. —..... .

 .3לבסוף אנו רוצים לברר את השאלה מדוע ניסחה התורה את האיסור בפסוקנו בלשון מטפורית ,ולא
בלשון ישירה ופשוטה כראוי ללשון החוק .שתי תשובות עולות על הדעת:
א .הרמב״ם בספר המצוות בשורש התשיעי מסביר מהו ׳לאו שבכללות׳ ־ לאו הכולל עניינים שונים
ונפרדים ,ש״אין ראוי למנות כל איסור ואיסור שנכלל בלאו זה מצווה בפני עצמה ,אלא מונים את הלאו
הכולל ...לבדו״ .כדוגמה הוא מביא את פסוקנו :״וכמו הלאו הזה ...אמרו ׳ולפני עור לא תתן מכשול׳ ,לפי
שגם הוא כולל עניינים רבים כמו שנבאר" .ושניים הם העניינים הכלולים בו (כפי שפסקם הרמב״ם ביד
החזקה) :נתינת עצה שאינה הוגנת והכשלה בעברה .לשון ישירה יכולה להיות מכוונת רק למשמעות אחת:
׳לא תיתן עצה שאינה הוגנת לחברך׳; ׳לא תכשיל אדם בעברה׳ .כדי לאחד את שתי המשמעויות בלאו אחד
משותף נבחרה מטפורה שיכולה להתפצל לשתי משמעויות:
׳עיוור׳ ־ סומא בדבר ,הסובל מעיוורון שכלי ,שאינו מכיר את המציאות.
׳עיוור׳  -אדם החפץ לחטוא ,הסובל מ׳עיוורון׳ מוסרי.
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ב .השימוש במטפורה ,לעולם הוא יוצר זיקה בתודעת השומע או הקורא בין המשמעות המושאלת לבין
המשמעות המילולית .האיסור לתת לאדם עצה שאינה הוגנת והאיסור להכשיל בעברה (על פי בקשתו) אינם
נראים בעיני העובר חמורים כל כך .האיסור הראשון אינו ניתן להוכחה (ראה רש״י ד״ה ויראת) ,והאדם
סבור בלבו שלא עשה כל רע בפועל ,שהרי התוצאה של עצתו הבלתי־הוגנת עוד רחוקה .האיסור השני אף
הוא אינו אלא "גרמא" ,ואדם סבור שאין הוא אחראי על בחירתו החופשית של חברו .המטפורה מדמה
מעשים אלו למה שמובע בה באופן המילולי :מעשים אלו ,יש בהם צד שווה להכשלת עיוור כמשמעו
במכשול כמשמעו! ישנן רמות שונות של עיוורון ,והמכשיל עיוור מטפורי הרי הוא כמכשיל עיוור ממשי.
כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

MAJORDOMO@ETZION.ORG.IL
עם התוכן:

. GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE
קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית .כדי לקבל רשימת השיעורים ,יש לשלוח בקשה לכתובת:

LISTS@VBM-TORAH.ORG
עם התוכן:

.GET YHE-ABOUT COURSES
בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 456־ 02-9931ולבקש את משרד האינטרנט ,או לכתוב לכתובת

YHE@JER1.CO.IL

*******************************
כל הזכויות שמורות  2000לישיבת הר עציון ולרב אלחנן סמט.
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סימן כז
קונטרס
בענין דיני בני נח ואיסור לפני עור
ודין קידוש השם

פרק ראשון
א
אם מותר למכור ספרי מינים באופן
שהקונה הי׳ יכול להשיגם גם במקום
אחר.

המחבר יו״ד קג״א סי׳ א׳ דברים שהם
כתב
מיוחדין למין ממיניאלילים שבאותו מקום
אסור למכור לעובדי אותם אלילים שבאותו מקום
כר .וברמ״א שם י״א הא דאסור למכור להם דברים
השייכים לעמדתם היינו דוקא אס אין להם אחרים
כיוצא או שלא יוכלו לקנות במקום אחר אבל אס
יכולים לקנות במקום אחר מותר למכור להם כל
דבר (מרדכי דס״ק דע״ז) ויש מחמירין ונהגו להקל
כסברא הראשונה וכל בעל נפש יחמיר לעצמו (ר״ן
שם ובתוס׳ ואשרי והגמ״ר פ״ק דשבת לדעת הרב),
ע״כ .הדעה הראשונה בנוי׳ היא על גמ׳ ע״ז דף ו׳
א׳ דקאמר שם כאיסור דלפני אידיהן דמשוס לפני
עור כו׳ שרי באית לי׳ לעכו״ס בהמה לדידי׳ והדעה
השני׳ היא דעת ר״ש שם שכתב ,ומיהו משמע דהני
מילי לענין אסורא דאורייתא אבל מ״מ מדרבנן
מיהא אסור שהרי מחוייב הוא להפרישו מאיסור
והאין יסייע ידי עוברי עבירה ,ע״כ .ולכאורה שאלה
דידן נסשטת משתי דעות אלו ,ולמסקנת הרמ״א
אין בזה אלא משוס חומרא דבעל נפש .ואף לדעה
האוסרת אין בזה אלא משוס איסורא דרבנן.
אכן כשנעיין בדבר נראה שיש עדיין לדון בה נוובא

מכמה פנים .חדא דהרי שתי דעות אלו
תרווייהו לא קמיירו אלא בדין המטרה לעכו״ס
ומפני דבמילי דעכו״ם משתעו אבל שאלתנו שייכא
גם רשראל ויש לעיין בדבר אם טן המטרה

לעכו״ס ולישראל שוה .ועוד בפרושו דמקוס שכתב
הרמ״א בסתם אם כונתו גם על ישראל ואס אפשר
לו לעכו״ם להשיגו אצל ישראל אחר ג״כ שט ,או
שדוקא בעכו״ם קמייט אבל ל״כ אצל ישראל אסור
לכ״ע .וכן יש לדון אס ימצא בזה צד אסור
דאוטיתא אס לאו ,וגם בצד דרבנן אס אין בזה אלא
משוס חיוב דאפרושי מאסורא או גם אסורא דרבנן
משם אחר.
ואם תמצא לומר דיש כאן איסורא דרבנן גס משם
אחר ,אס איסור זה דוקא במילי דעכו״ס אבל
מה שאינו נכנס בכלל עכו״ם כגון ספרי מינים [של
כסירה ר״ל] וכדומה אינו תחת שם זה או דלמא לא
שנא.
והנה בסרושא דמקום אחר אס דוקא הוא אצל
עכו״ס ,כבר נחלקו בכגון זה המל״מ והפ״מ
((הובא בפ״ת כאן ובסי׳ ק״ס) וז״ל המל״מ בפ״ד
מה׳ מלוה והלוה ה״ב ,כתב הרב פ״מ מ״ב סימן
ק״ה דהיכא דהלוה הוה חזי דהמלוה הוה מוזיף
בטמת הני דמים גופייהו לאיניש אחטנא ליכא
משוס ולפני עור כההיא דאמרינן בפ״ק דע״ז
דמושיט כוס יין לנזיר דלא מיחייב משוס ולפני עור
אלא אי קאי בחט עבט דנהרא אבל אי לא קאי
בתט עבט דנהרא לא עבר המושיט על לפני עור,
ע״כ .ותימה דל״ד כלל לנזיר דשאני התם דהאיסור
דלפני עור לא הי׳ נעשה אס לא הי׳ מושיט זה
הכוס ולפי זה אף אס הושיט אינו עובר אבל גט
ררת דאס לא הי׳ לוה זה הי׳ הלוה האחר עובר
משום לפגי עור כשטל שלוה זה לא נפטר מלפני
עור ודכוותה גט נזיר נמי אם הי׳ מושיט לו אחר
כוס יין בתט עברי ובא אחר והושיט לו פשיטא
דעובר ,ועוד יש לחלק ולומר דלא הותר ללוה ללוח
בשטל שלוה אחר רוצה ללות משוס דאפשר שהלוה
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יחזור בו ולא ילוה ונמצא דאיהו הוא דקא מכשיל
למלוה ט׳ ויש להכיא ראי׳ לדין זה ממ״ש החוש׳
בס׳ אין דורשין (ד׳ י״ג) בד״ה אין מוסרים ד״ת
לעכו״ס דהנא מיירי אפילו הינא דאיכא עכו״ס
אחר שרוצה ללמדו וכו׳ ומדלא קאמרי דאיכא
ישראל שרוצה ללמדו ש״מ דאינו נפטר משוס
ולפני עור בשביל שיש ישראל אחר שעובר וגבי
רביח הוה דכוחי׳ וכדכמיבנא (א״ה עי׳ פר״ח ובני
חיי יו״ד סי' ס״ב) וראי׳ לזה ממ״ש המוס׳ בס״פ
הרביח עלה דערב ועדים כו׳ ומש״ה לא קחני
דעובריס  .אלפני עור טון דלא ססיקא לי ע״כ .ואס
אימי) דגני לוה נמי זימגין דלא עצר אלפני עור
היט קחני דלוה עובר משום ולפני עור טון דלא
ססיקא לי׳ ט׳ ואפשר לומר דכונח הרב היא דט
היט דמשוס לא משיך לא מיפסל הלוה משוס
^דטעי דלא משמע לאינשי איסורא אלא למלוה דרוח
ה״נ טעי כו׳ דליכא משום ולסל עור ומדמי לי׳
לנזיר אבל לסי האמח עובר דלא דמי וכדכחיבנא,
ע״כ.
והנה שפחי המל״מ ברור מללו כדבר פשוט מן
הסברא ומראיוח מתוך המוס /שזה שאפשר
להשיג אצל ישראל אחר לא מהני להקל בלפני עור
ולא מידי ובעיני המל״מ הדבר פשוט כ״ה עד
שכבר חס על כטדו של הס״מ ודחיק עצמו לפרש
בו פירוש רחוק מאד ,וכדי שגם הוא יסטס לסברא
זו.
אכן אף שהסברא נוטה לדעחו ,בכ״ז בעניי איני
רואה לא בסברתו הראשונה ולא נראיוחיו
הכרח גמור דזה דמחלק הכא מנזיר בזה דהמס לא
נעשה אסורא דלסני עור כלל אבל כאן הרי נעשה
האסור דלפני עור ע״י אסר .גופה של סברא זו
לא ידענא ,סוף סוף הט אין עיקר של איסור
דל״ע אלא זה שהוא גורם שישראל יעבור עטרה
ואנן חזינן מגמ׳ דמט עבט כו׳ שט ,וע״כ משוס
דלא מקט נתינח מכשול אלא היכא שבלעדו לא
יכשל מטרו אבל היכא דלא נצרך לו ואפשר לו
לעבור גס בלעדו ליכא לאו זה ,וא״כ מה לנו אם
יהי׳ בזה איסורא דלסני עור ע״י אחר מכל מקום
זה אין צו לעבור מטון שעל כל פנים הי׳ אפשר
להמקבל להשיג גם בלעדו .ואין לומר דכונחו בזה
הוא דמטון דא״א שיתן הישראל השני אא״כ
יעטר על ל״ע לא מיקט זה אפשר להשיג גס
בלעדו משוס דעלינו לומר דבודאי יחזור בו השני
ולא ימן ושוב הוה כחט עבט כר ,אאי אפשר
לומר כן ,שהט סברא זו כחב המל״מ בהחלוק
השני וסברא זו אמנם ישרה היא מאוד ,וע״כ
בהחלוק הראשון לא נחיח לכך ודעמו לסלק אף
באופן שננקוט ההשגה ע״י השני לאפשרות ודאיח

יחזקאל

ובאופו זה הט אין כאן לכאורה סברא מכרחת.
ואין לומר שכונתו כך היא דעל כרחנו עלינו לומר
טשראל אחר לא מהני ולא מידי דאס לא כן הט
בטלת לאו דל״ע שהט יש לו היתר ע״י שנים,
דיבואו שנים ויאמרו אחד למטרו תן לו אתה וא״ל
אתן אני ,ואז יהי׳ שלהם מופטס שהט האחד
מתיר אה מטרו ,וזה הלא א״א לומר שיתקיים לאו
של חורה אלא אצל אחד ולא אצל שנים .ומטון
שבאה המורה לאסור ע״כ לא הנימה מקום
שיתבטל האיסור ובדעתה לאסור גס באופן זה וכדי
שיתקיים הלאו אבל גס זה טעות ,שלזה מודה בלי
ספק גם הפ״מ ,שבלי רצון לעבור על ל״ע לא
משכחת היתר זה בשו״א ,שעד כאן לא קאמר
הפ״מ אלא היכא דהישראל השני רוצה לעטר על
ל״ע ולא איכפת לי׳ הלאו ובאופן זה ס״ל שגם
ישראל כשר מומר לימן לפני העובר מטון
שבנמינתו לא מהני להעובר ולא מידי ,אבל לא כן
אס שני הישראלים יהי׳ כשטס אלא שהם רוצים
בהערמחם להמיר להם לאו זה זה ודאי לא יהני
ולא מידי שהט אנו אומרים להם שניכם אסוטם,
ועל שניכם האסור שלא יבוא המכשול לחבטכס,
וסברא פשוטה היא שאינה צטכה לפנים.
אמנם רואה אני מקום בסברא להטן חלוקו של
המל״מ .שהוא ז״ל ראה שאין לפרש הגמ׳
דתט עבט כו׳ כפי שמראין פשטות הדברים שאין
מקום לאסורא דל״ע כלל היכא שהעובר ישיג
האסור גם בלעדו של הנותן ,ולפי״ז הי׳ לנו לומר
דאין בהושטת דבר אסור למטרו שוס עצמיות של
אסור וכל עיקרו של אסור אינו אלא בגרם
העטרה שמטרו עובר על ידו .אבל הוא ז״ל איננו
סובר כך ודעתו לומר ט באמת האיסור דל״ע גם
הוא כשהוא לעצמו עצמיות של אסור וכמו שמצווה
כל אחד מישראל שלא יעבור עטרה בעצמו כן
מצווה הוא שלא יושיט ויקרב דבר אסור למטרו
וגופו של אסור הוא .ולפי״ז הי׳ באמת מקום
לומר שגס היכא דלא קאי במרי עבט יהי׳ ג״כ
אסור מטון שסוף סוף הרי הושיט הוא דבר
אסור .אלא שטה כבר אמרו בגמ׳ שבאופן זה
מותר ,אבל אף שמומר אין זה מפני שאין כאן
מקום לאיסור כלל אלא דס״ל לגמ׳ מטון דעכ״ס
הט לא אסרה התורה מעשה ההושטה כשהיא
לעצמה אלא היכא שהושטה זו היא מכשול מטרו,
לא שייך זה אלא היכא דאהנו מעשיו אבל היכא
דלא אהנו מעשיו כלל אין זו נתינת מכשול אלא
הושטה פשוטה ומעשה הושטת האסור הט לא
אסרה התורה ומה כבר שייכא שסיר סברת
המל״מ דע״כ לא שייך לומר כן אלא היכא דיציאת
העטרה בפועל אינה צטכה לסיוע של איסור ולכן
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מקום בישראל אחר יודו דעכ״ם איסורא דרבנן
מיהא איכא ומטעם שיתבאר.

אף שהוא מסייע הוי מסייע שאין בו ממש ,אבל
היכא דא״א לה להעבירה לצאת אל הפועל אלא על
ידי סיוע של ישראל ,סיוע כזה אסר המורה ואף
שאפשר שיבוא הסיוע ע״י ישראל אחר כיון
שעכשיו הוא בא ע״י עובר המסייע ,וסברא דקה
ועמוקה היא אבל מכל מקום אינה מכרחת .ולא
עוד שסשטן של דברים אינם מורים כן ,שהרי לא
באה המורה בלאו מיוחד על סיוע האיסורים אלא
שהיא כללה אותו נלאו של לפני עור לא מתן
מכשול שבכללו גס המכשולים הפשוטים ובהם ודאי
הוא שאין שייך לומר שהם גוף האיסור ,ואין
איסורם אלא בגרם המכשול ,ומנין לנו לחלק
כאסוריס .והמל״מ אולי ס״ל שאף שנלמדו מקרא
אחד נכ״ז לא דמו אהדדי מפני שהמכשולים
הפשוטים נשמעים מפשטא דהרא והמכשולים
האסורים נלמד מדרשת חז״ל ,אבל עכ״ס אין בה
כבר הכרח כדי להקשות ממנה .ובזה ידוקדק לשון
ספר המצות להרמב״ס בלאו זה רצ״ט אחרי שזכר
שם שני המכשולים הפשוטים והאסורים כתב
ופשטי׳ דקרא כמו שזכרנו תחלה[ .כלומר על
המכשולים הפשוטים] ולכאורה שפת יתר היא,
ולפי״ז אפשר שהוא בא להשמיענו שהם נפרדים
בגדרם ולא הרי אלו כהרי אלו.
גם בראיותיו איני רואה בהם הכרח ,דראיתו
הראשונה שמביא מתוס׳ ס׳ אין דורשין
מדמוקמי בדאיכא עכו״ס המלמדו ולא מוקמי
בישראל אחר יש לפקפק בה ולדחותה.
דהנה כבר הבאנו לעיל שתי הדעות בנדון הושטת
איסור במקום שאפשר להשיג גם בלעדו
וליכא ל״ע דאורייתא ,אחת אוסרת מדרבנן משום
אפרושי מאיסורא ואחת מתרת גם מדרבנן .ובאמת
דעת הממירין טעמא בעי למה לא יהי׳ כאן משום
אפרושי מאסורא.
וזה לשון המרדכי שהובא בדרכי משה שם ס׳
קמ״ח ,ומומר להלוות לעכו״ם בזה״ז אע״ג
שהם נותנים תקרובת אליל לכומר ביום אידם לסי
שאין נומנין לכומר כ״כ שלא יכול למצוא אומו דבר
מעט ללות מעכו״ס אחרים אע״ס שאנו לא היינו
מלוין אומו ,עכ״ל.
ולכאורה גס מלשון מרדכי זה דנקט מעכו״ס
אחרים ולא מישראלים אמרים ראי׳
להמל״מ שישראל אחר לא מהני ,אך באמת נ״ל
דליכא ראי׳ כלל ,כי המרדכי מטעם אחר נקיט כן
ומאותו הטעם ידחה ג״כ הראי׳ מהחוס׳ ,כי זה
ברור שאף להפ״מ דס״ל דגם כישראל אחר ליכא
ל״ע דאורימא בכ״ז לענין דין אפרושי מאיסורא

בחלוק השני שחלק המל״מ בין ישראל לעכו״ס
מטעם דהמס והיכא דליכא תרי עברי
דנהרא ודאי הוא שהעובר יוכל להשיג גס מבלעדי
המושיט אבל ל״ב בישראל אחר שאסור לו להושיט
עלינו לומר שיחזור בו וא״כ הרי אהני לי׳ זה
בסיועו .ולכאורה הרי הוא חלוק גדול וקושיא על
לשדות נרגא גס בחלוק זה,
הפ״מ ,אך באמת
דאסשר לומר שסובר הס״מ מכיון דזה חזינן בכל
הסוגיא שם דבלאו דל״ע יש תדוש וצד היתר
דאסשר למיתלי דכל היכא דאסשר למיתלי תלינן,
לבן נהי דבאמח צדק בזה המל״מ דבישראל אחר
ליכא ודאי דלא אהנו מעשיו ,אבל מכל מקום הרי
מידי ססיקא לא נפקא ובל״ע הרי תלי׳ בעלמא
סגי .ולפיכך ס״ל להס״מ דגם בישראל אחר דליבא
ודאי דלא אהני מעשיו ג״כ ליכא ל״ע דאורייתא,
אבל כל זה לא הוה אלא לענין דאורייתא אך לענין
אפרושי מאיסורא כבר הקשיתי לעיל על המתירין
טעמם מאי וע״כ צ״ל דס״ל דשאני אסרושי
מאיסורא מכיון שכל עיקר החיוב אינו אלא
להפריש העובר מהאיסור עד כאן לא שייכא חיוב
זה אלא היכא שהשתדלומו יוכל להועיל להפרישו
מן האיסור לגמרי או לכה״פ להרחיקו מזה ,אבל
היכא שאף אחר השתדלותו לא יועל כלום בזה
והבחירה והאפשרות וגם רצונו לעבור העבירה
נשארו כמקודם למה נחייבו לזה על חנם .ולכן
ס״ל להממירין דהיכא שיכול העובר להשיג בקל
האסור שהוא רוצה מעכו״ס אחרים גם אם לא יתן
לו זה וא״כ הרי לא יועיל באי נתינתו לא להפרישו
וגס לא להרחימו מהאיסור בכגון זה לא חייבו
אותו חכמים לסלק את ידו מזה ולהמנע מן הרוח
כי למה יפסיד על חנם מבלי תועלת להעובר.
ולפי זה הרי לא שייבא סברא זו אלא היכי
שהעובר יוכל להשיג טדאי ובנתינת זה לא
יהני לו ולא מידי אבל לא כן היכא דיש ספק
בדבר אס ישיג באופן אחר ,נהי שלענין דאורייתא
תיסגי גס הספק ,אבל ודאי הוא דאסור ליתנו לו
משוס דילמא יועיל במניעתו להרחיקו מן האיסור,
ולכן אף דס״ל לס״מ דבישראל ג״כ ליכא לפני עור

למל/ן דס״ל דבעכו״ם ליכא גם איסורא דרבנן מכל

לדעת המתירין בעכו״ם.

בדברי המל״ט שיש הבדל בין עבו״ם

וישראל בתרי עברי דנהרא
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קעו

בית

סימן כז

ואך זהו טעמם של המרדני והשוס׳ דנקכוו
עכו״ס דוקא לא להוציא מכלל ל״ע דאורייחא
כונו בזה כמו שסובר המל״מ כ״א לצאש מידי
איסורא דרבנן ג״כ .ואף שהמרדט והשוס׳
מהמשירין נינהו בעכו״ס בישראל אשר מיהא מודו
ואזדא לה ראית המל״מ.
אמנם בעיקר קושיח השוס׳ דחגיגה עיין טו״א
שם ודבריו שמוהים מאד ,שנשב דלטעמא
דגזל בעכו״ס שלומד שורה מהני רשוש ישראל.
ואינו מובן אטו השורה קנוי׳ היא לכל אשד
מישראל שבידו להקנושה לעכו״ס .ומה שאמרו
בגמ׳ גזל אין זה אלא גדר של גזל מטעם מורשה
להכלל ישראל .אכן לדידי קשיא על הר״א בשוס׳
מאי קשיא לי׳ כ״כ מסנהדרין ודחיק לאוקמי
בדאיכא עכו״ס המלמדו ,והרי נפחא מינה גדולה
יצא לנו מטעמא דלא עשה כן לכל גוי ומשפטים
^^3ל ידעום ,דלטעמא דלפני עור פשוט הוא דלא
אסור אלא נעכו״ם גדול שעובר איסור אבל
בעכו״ס קטן הי׳ שרי ואף דקיי״ל דלא ספינן
לקטן איסורא בידים אבל זה ודאי לא שיין אצל
עכו״ם ,דטעמא דלא ספינן הוא מטעם דלא
שאכילוס להזהיר הגדולים על קטני ישראל ועל
קטני עכו״ס לא הוזהרנו .וזהו רק לטעמא דל״ע
אבל לטעמא דלא עשה כו׳ הרי אין האסור מה
שהעכו״ס עובר ע״י אלא שאנחנו מוזהרים מבלי
הודיע הורשנו להם א״כ אין נ״מ בזה בין גדול
לקטן ושניהם בכלל האסור ,וצ״ע.
גם בהראי׳ השני׳ שהביא המל״מ מסוס׳ איזהו
נשך שכשבו דלהכי לא קחני נערב ועדים דעברי
אלפני עור משום דלא ססיקא לי׳ דהיכא דהמלוה
ילוה גס בלא ערב ועדים הרי ליכא לפני עור,
ומוכיש מזה המל״מ אש דינו דישראל אשר לא
מהני דאל״כ שקשה היכי קשני דהלוה עובר הרי
גם אצלו לא ססיקא שהרי בדאיכא לוה אחר אינו
עובר [ואני שמה בדבריו וכי מה ענין זה לזה האס
גזרש הכשוב גזרו השוס׳ דנל דלא ססיקא לא
קחני שמחשינהו לכולהו בשדא מחשא והרי סברא
יש בדבר] ואפשר לומר דכונש השוס׳ דלא שיין
למיחשב בהדי לאוין אלא לאו כזה שהוא נא משמש
ההליאה עצמה אבל לא כשהוא בא ע״י סיבה
צדדיש דאם נחשוב גס כה״ג הרי אפשר להמצא
בהלואש רביח כמה וכמה לאוין כמו כשיבש השטר
בשבח וכדומה ,ורק משום זה כחנו השוס׳ דלא
שיין למימני לאו דלפ״ע של ערב ועדים מכיון
דההלואה אינה גורמת הלאו ,אלא סבה צדדית
שאינו רוצה מלוה להיות בלא ערב ועדים ,אבל לא
כן הלאו דלפ״ע של הלוה הרי הלאו בא מחמש
ההלואה עצמה ונהי דגם אצלו משכחת שלא יעבור

יחזקאל

על לאו זה בדאיכא לוה אסר ,שפיר אפשר למימני׳
(שהרי פטור זה אינו דוקא הכא אלא בכל לאו
דל״ע הדין כן דבעינן שרי עברי דנהרא ואם
כדברי המל״מ איך אמרינן בכ״מ עובר בלפ״ע
והרי לא ססיקא לי׳ אלא שהאמת כמו שכחננו וזה
פשוט ,וצ״ע).
והרי שלא בסברותיו ולא בראיוחיו של המל״מ יש
כט הכרח להשיב על שכנגדו ,ט גם בהסברא
השני׳ שהיא אמתית כשהיא לעצמה כבר שטנא בה
נרגא לעיל שלא יקשה להפ״מ .ועתה נתזי אנן מה
שיצא לנו מכל זה להיתר הספק שנסתפקנו נו
בראשיש הדבטס^בפרוש במקום אחר שכתב
הרמ״א .והנה לא מיבעיא להמל״מ דסובר דגם
ל״ע דאורייתא לא מהני א״כ לענין אפרושי
מאיסורא לכש״כ ולדידי׳ פשיטא דנמקוס אחר
דוקא עכו״ס ,אלא אף להפ״מ שחילק לענין ל״ע
כבר בארנו לעיל שגס הוא יודה בלאפרושי
מאיסורא דאסור טשראל אשר ,ונשברר לנו לפי״ז
שגס המשיטן אינם מסיטן אלא היכא דאפשר
למצוא אצל עכו״ס אבל אצל ישראל אליבא דכו״ע
מידי איסורא לאפרושי מאסורא לא נפקא.
ועתה נבאר הספק אס יש הבדל טן קונה ישראל
לקונה עכו״ס .והנה לענין הלאו דלפני פור
דאוטישא הט גמ׳ מפורשת היא שאין מלוק בזה
כלל טן ישראל לעכו״ס ובכל אלו הדברים שב״נ
מצווה עליהם ישראל המושיט לו עובר בלפני עור.
ולפי זה בנדון דידן היכא דליכא אלא מוכר אמד
שאי אפשר להשיג אלא אצלו ודאי הוא
שאסור לו למכור ספט מינים טן לישראל טן
לעכו״ם ,ואף שבספרי אלילים עצמם פסק המחבר
ט״ו דשט למכרם לעכו״ס
בסימן קל״ט ס׳
[והרמ״א הגי׳ שם] נ״ל ברור דאין זה אלא בספט
אצילים ומטעם דלא אסרו אצא השנויין במשנתנו
שם י״ג וכמש״ש ושאר כל וכו׳ [וכמו שישבאר
להלן בעזה״י] אבל ספט מינין של כפירה גטעי
מינייהו טונא ,שהט מטון שגם עכו״ם מצווה על
האמונה א״כ מי שמכשילו במינוש עובר על לאו
דלפני עור דאוטיתא ,בלי ספק,
אמנם לכאורה רואה אני מקום ספק וצד קולא
טן בעכו״ס טן טשראל ,וכמו שיבואר.
דהנה לעיל כשבנו על החדוש שאנו מוצאים
באיסורא דלפני עור דכל היכא דאיכא למיתלי
שלינן ואע״ג דמצווה וכל היכא דליכא למישלי לא
תלינן ואע״ג דאינו מצווה ,ע״כ.
ולפי גמ׳ זה הלא הי׳ אפשר לחלק ולומר דעד
כאן אינו אסור למכור אלא תקרובת עכו״ס
וספט אליליהם מטון שקוניהס הס עובדי אלילים
ובודאי ישתמשו בהם לצורן אליליהם המוכרם עובר
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ס>מ!»

שפיר כל״ע ,אכל ל״כ ספרי כפירה שאין מי
שקונה אותם לשס כפירה אלא שאנו חוששים שמא
נקריאחו אותם יטעה ויטא לידי כן וגם אפשר
שיצא ממנה כשלום כקריאה זו לכאורה הרי זה
כפרה זאמרינן כה אימור לשחיטה זכנה ,ה״נ
נאמר אימור לקריאה זכנה ,אמנם לענין קונה
ישראל לא נרויח מצד קולא זו כלל שהרי ישראל
מלכד שנצטווה על האמונה נצטווה ג״כ על לאו
דלא חמורו אחרי לכככס ואמרו חז״ל זו מינוח.
וככר פרשה הרמכ״ם ם״כ מהל׳ ע״ז ה״ג וז״ל,
ולא עכודח כוכטס נלכד הוא שאסור להפנות
אחרי׳ כמחשכה אלא כל מחשכה שהוא גורס לו
לאדם לעקור עיקר מעיקרי המורה מוזהרין אנו
שלא להעלותה על לכנו לא נסיח דעתנו לכך
ונחשוב ונמשך אחר הרהורי הלט מפני שדעתו של
אדם קצרה ולא כל הדעות יכולין להשיג האמת על
טריו .ואם ימשך כל אדם אחר מחשכות לט נמצא
מחריכ את העולם לפני קוצר דעתו .מצד פעמים
יתור אחר עכודת כוכטס ופעמים יחשוב טחוד
הטרא שמא הוא שמא אינו ,מה למעלה ומה
למטה מה לפנים ומה לאחור ,ופעמים כנכואה
שמא היא אמת שמא היא אינה .ופעמים כתורה
שמא היא מן השמים שמא אינה ,ואינו יודע
המרות וידין כהן עד שידע האמת על טריו ונמצא
יוצא לידי מינות .ועל ענין זה הזהירה מורה
ונאמר כה ולא תתורו אחרי לכככם ואחרי עיניהם
אשר אחם זונים כלומר לא ימשך כל אחד מכם
אחר דעתו הקצרה וידמה שמחשכתו משגת האמת,
כך אמרו חכמים אחרי לכככס זו מינות ואחרי
עיניכם זו זנות ,עכ״ל.
הרי מפורש יוצא מסי הרמכ״ם שאף המחשכה
עצמה כדרך הסתפקות כעיקרי התורה גופה
של איסור היא אף שעדיין לא כא לכלל כפירה או
דעה רעה ,ואס כן אף אם נניח דכשדל חשש
כסירה ליכא כאן משוס ל״ע ומשוס דאיכא למיתלי,
אכל אס הקורא ישראל הלא עכ״פ עוכר הוא על
לאו דלא חמורו וזה שמכשילו כלאו זה ,עוכר כל״ת
דלסני עור כו׳.
[ואדרבא מטעם זה רואה אני צד חומרא ,לענין
אלה שככר הוחזקו לכופרים כעיקר ,ואס
נכוא מטעם ל״ע של כפירה לכאורה לא שייך
אצלם ט קריאת הספרים ככר לא מעלה ולא
מוריד כהס ,אכל ל״כ מצד הלאו דלא תתורו מטון
שסוף סוף ישראלים הס ומחוייטס ככל המצות
וודאי שגס הלאו דלא תתורו לא הותר אצלם ,ולכן
אף שמטעם כפירה אפשר דליכא כאן משוס ל״ע
אכל מטעם לא תתורו מיהא איכא ואסורה
המטרה גס להס.־ן

קעז

יחזקאל
פרק שני
א
בענין

מחשבות

של

כפירה

מטעם

אביזרייהו דעבודה זרה בבני גח .ודין

קידוש השם בכללו בבן נח .וחיובם בשבע
מצות ובאלו שמצווה בהם אעפ״י שאין

חייבים מיתה.

יש להסתפק ככן נח שאינו מצווה על הלאו של לא
תתורו ככ״ז יהי׳ גס הוא אסור כמחשבות אלו
כפי שטאר כסה״מ שמוכא כפ״א מטעם אטזרייהו
של ע״ז .ויש להטא ראי׳ מהא דגרסינן כסנהדטן
ע״ד ע׳׳ט כעו מיני׳ מר׳ אמי כן נח מצווה על
קדושת השם או אין מצווה על קדושת השם אמר
אטי ת״ש ז׳ מצוות נצטוו כ״נ ואם אימא ממני
הוויין א״ל רכא אינהו וכל אטזרייהו ,ע״כ .והרי לך
מפורש שאף אותן המצוות שאינן ככלל השכע מ״מ
טון דשייכי כהדי ז׳ גס כ״נ מצווים כהס מטעם
אטזרייהו.
אמנם מפשטות לשון רש״י שם יש לדחות הראי׳.
שכתב שם ,אטזטיהו ,כל מידי דשייך כהו
וקדושת השם שייכא כהו דאס אומר לו לעטר על
אותן מצוות או יהרגו ואס לא יקדש את השם יעטר
עלייהו הלכך האי נמי ככללן הוא ,ע״כ .ולכאורה
משמע מלשונו דמשו״ה הוה קדושת השם אטזטיהו
מטעם דאס לא יקדש את ה׳ יהא צדן לעכור על ז׳
מצוות שנצטווה כהם וא״כ היינו ז׳ מצות דידי׳,
ואס זה הפירוש אין ראי׳ מגמ׳ זו לנדון דידן כלום,
שהרי מחשכת ע״ז אינה ע״ז .אך א״א לפרש כן
כרש״י ,דא״כ קשיא קושיא חמורה ,דכגמ׳ שם
מסיק מאי הוה עלה אמר רב אדא נר אהכה אמרי
ט רכ כתיב לדנר הזה יסלח ה׳ לעכדך כנא אדוני
טח רמון להשתחוות שמה והוא נשען על ידי
והשתחוותי [לדכר הזה ,מאחר שקנל עליו נעמן שלא
לעטד עכו״ס אמר לו לאלישע לדכר הזה יסלח ה׳
לעכדך שאני אונס כדכר שאדוני נשען ע״י רש״י].
וכמיב ויאמר לו לך לשלום [אלמא הודה לו ,רש״י]
ואס איתא לא לימא לי׳ נואם איתא דנ״נ מוזהר על
קה״ש לא נימא לו לן לשלום דמשמע דהודה לו נהי
דלהוכיחו לא הי׳ מצווה דהוכיח תוכיח את עמיתך
כתיכ ויקרא י״ט ולא גר תושכ מיהא אודויי לדנר
אסור לא לודויי ,רש״י] הא כצנעא[ .נעמן כצנעא
הוה ולא הי׳ ישראל נטח רמון שהוא משחחויס
לשם וגט קה״ש כתור כני ישראל כתיב ואפילו נצטוו
כ״ג עלי׳ לא נצטוו לקדשו כתוך העכו״ס אלא כתוך
ישראל ,רש״י.ז ע״כ .ואם נאמר דהא דכעי הגמרא

בית יחזקאל ־ ענינים שונים בש״ס סרנא ,יחזקאל בן יעקב חיים עמוד מס 180הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

משנה (ב״מ צב ):אוכל פועל ק ישות אפילו בדינר ,כותבת ואפילו בדינר ,רבי אלעזר חסמא
אומר לא יאכל פועל יתר על שכרו ,וחכמים מתירין ,אבל מלמדין־ את האדם שלא יהא
רעבתן ויהא סותם את הפתח בפניו.
גמרא :חכמים היינו תנא קמא איכא בינייהו אבל מלמדין לתנא קמא לית ליה מלמדין
לרבנן אית להו מלמדייאיבעית אימא איכא בינייהו דרב אםי)...איבעית אימא איכא בינייהו
דרב...
רש״י :משנה^צפא סותם את הפתח בפניו^שי-מנעו לשוכרו למלאכתו.
גמרא ,אבל מלמדיו  -אומרין לו דרך עצה הוגנת/.

ערוך לנר מסכת יבמות דף קו עמוד ב
במתניתן והן משיאין לו עצה ההוגנת לו .הא דהקדים זה דאתיא מודברו אליו להא דקאמר
והיא אומרת מאן יבמי דמוקדם בקרא י״ל כיון דדרשינן לעיל (קא ב) מיני' דאם הוא זקן
והיא ילדה וכוי והיא זקנה יועצים שלא ליבם א״כ ע״כ ליכא לפרש קרא כפשוטו דאם הוא
רוצה ליבם איך שייך שתאמר מאן יבמי לכן ע״כ צריך לדרוש כאלו נכתב ודברו אליו קודם
מאן יבמי ,אכן לפ"ז ק"ק על הרמב"ם שכתב (בפ"ד מהל' יבום ה״א) וגם בפי' המשניות
שאם ראוי' לו יועצים לו ליבם אם אינו רוצה דמנ"ל הא כיון דבברייתא אפכא קתני וי״ל
דסובר דודאי אין מקרא יוצא מידי פשוטו כיון דכתיב ודברו אחר מאן יבמי משמע דאיירי
באינו רוצה ליבם והב"ד מדברים אליו שייבם אבל מכ"מ דרש ג״כ דיועצים לו אפכא דזה
דרשינן מאליו דמיותר דהוי מצי למיכתב וקראו לו ודברו ומדכתיב אליו משמע שיועצים מה
שהוא לטובתו כמו דדרשו באליעזר שאמר אולי לא תלך האשה אחרי כמש"כ ברש״י פ' חיי
שרה וכיון דהכא רצה להשמיענו הך דרשה דמשיאין עצה ההוגנת לו דהיינו שלא ייבם
מכלל שהוא רוצה לייבם לכן היפר מתניתן סדר הכתוב:
ברוך טעם מסכת בבא בתרא פרק ג
[דף ל עמוד ב] ההיא דא״ל לחבריה וכוי והא אית לי סהדו דאתאי ואימלוכי בך ואמרת לי
זיל זבין א״ל השני נוח לי וכוי ,ופרשב״ם אתה נוח לי לריב עמך להוציאה ממך בדין .והקשה
אדמ"ו למה נאמין לו זאת שבשביל כך אמר לו זיל זבין ,דהא אנן קי״ל דאין אדם משים
עצמו רשע והכא אם אמר לכך נתתי לו עצה כי השני נוח לי הוי עצה שאינה הוגנת ועובר
על לאו דלפני עור לא תתן מכשול ,ומסתמא נתן לו עצה הוגנת .ואף דלאו זה ליכא חיוב
מלקות אפייה משים עצמו ולא יהיה נאמן בזה דקי״ל גבי רבית דהוי נמי לאו שאין בו
מלקות ,אם אמר הלוה נתתי לו רבית ורוצה להוציא ממנו דאינו נאמן מטעם דאין אדם
משים עצמו רשע ,וצל״ע:

/׳־/:-

^/7

?)V/

ץ
;קובץ ה ערוק יבמות סימן עה
א) םו״פ חרש קי"ד [ע"א] בסוגיא דקטן אוכל נבילות .וקיי"ל דאין/כי״ד צריכין להפרישו,
אבל מ"מ אסור להאכילו בזים ,וילפינן מקרא לא תאכלום  -לא תאכילום ,אבל אי לאו
קרא היה מותר גם להאכילם בידים ,ויש פוסקים דס״ל לפי האמת כן ,דמדאורייתא מותר
גם להאכילם בידים בכל האיסורים ,לבד מהנך תלתא דכתיבי קראי ,ומוכח מזה דליכא
לאו דלפני עור להכשיל לקטן .ואף דלענין גדול בשוגג ,ודאי אסור להאכילו משום לפ״ע,
ואפילו באונם איכא לפ"ע ,כדמוכח בנדה [ס"א ע״ב] גבי תכריכי המת אין בהם משום
כלאים ,דקאמר זאת אומרת מצות בטילות לעייל ,אבל למ״ד אין בטילות אסור להלביש
המת כלאים ,משום דברגע הראשונה כשיחיה יהיה מלובש בכלאים ,אף דאז יהיה אנוס,
ומשום דגם אנוס הוא מכשול ,אלא שאינו נענש ,דרחמנא פטריה מעונש ,אבל בקטן אינו
מכשול ,משום דאינו מוזהר כלל .וקשה דבסוגיא דתקלה וקלון [סנהדרין נ"ה ע״ב] מבואר
שם דקטן במזיד חמור מגדול בשוגג ,דלענין שוגג קלון איכא ,תקלה ליכא ,ולעניו קטן
במזיד תקלה כמי איכא ,ולכאורה כיון דהוי תקלה הוי נמי מכשול ,ומה הבדל יש בין תקלה
למכשול .ואף דלהיפוך נמי קשה ,כיון דמאכיל לשוגג איכא לפ״ע ,אלמא דבשוגג נמי
מיקרי מכשול ,א״כ הוי נמי תקלה ,ואמאי אמרינן דשוגג ליכא תקלה .אבל זה אפשר לומר,

דכהי דשוגג הוי תקלה ,מ״מ אין התקלה גדולה כל כך כמו במזיד ,ולענין לחייב את
הבהמה מיתה צריך דוקא תקלה של מזיד ,אבל מקטן קשה ,כיון דמיקרי תקלה לחייב את
הבהמה ,כ״ש דהוי מכשול לעכין לפ״ע:
ב) והנה בהא דאמר שם בגמ' ,דהא דקטן פטור הוא משום דחם רחמנא עליה ,ואבהמה לא
חס ,אין לפרש דחס רחמנא על הקטן לפוטרו מעונש ,אבל אזהרה איכא גם על קטן ,דזה
אינו ,דהא מבואר ם"פ ד' אחין [ל״ג ע״א] דכשהביא שתי שערות חלין עליו כל האיסורים
בבת אחת ,ומבואר דבעודו קטן עדיין אינו מוזהר כלל ,אלא ז־בגמ' מפרש טעמא ,דהא
דאינו מוזהר ,אין הטעם משום שאין ראוי להזהירו ,וכמו בעכו״ם שאינו מוזהר ,או כמו זרים
שאינן מצווין באיסורי כהונה ,לזה פירש בגמ' שאין הדבר כן ,דבאמת הדבר האסור לגדול,
ראוי להיות אסור גם לקטן ,אלא שהקטן לא הוזהר ,משום דחם רחמנא עליה .והיינו משום
דקטן לאו בר קבולי אזהרה ,כמו שפרש"י בנדה (מ"ו [ע"ב ד"ה איסורא]) עיין שם .ומשו״ה
איכא תקלה גם לגבי קטן ,דסיבת האיסור שייכה אצל הקטן כמו אצל הגדול ,אלא
דהאיסור בפועל ליכא גביה ,שלא הוזהר ,מפני שא״א להזהירו .ומ״מ ליכא גבי המאכילו
לאו דלפ״ע ,דלאו זה אינו אלא במכשיל את המוזה ®עדיין צע״ק ,כיון דסיבת האיסור
ישנה גם אצל הקטן ,א״כ המכשילו לא יהא אלא (אם) מכשיל חבירו בעצה שאינה הוגנת
לו ,דעובר משום לפ"ע .ומה"ט נראה ,דהמכשיל לחבית באיסור דרבנן ,עובר משום לפ״ע
דאורייתא ,כמו בעצה שאינה הוגנת ,וכן נראה מדברי תום' סוף פ״ק דע"ז [כ"ב ע״א ד״ה
תיפוק] .ובמשנה ברורה (סי' תקכ״ו ס"ק ל״ב) :אם החופר אינו רוצה לחפור ביום טוב שני
אלא א״כ יתנו לו כסף מזומן ,אף על גב דעבירה היא בידו ,מ״מ יש לקרובי המת ליוזן לו,
די "ט שני לגבי מת ,כחול שוינהו רבנן עכ״ל .וקשה כיון דהחופר אסור לו ליקה ,ממילא
הנותן עובר משום לפ"ע דאורייתא ,וזה אינו נדחה מפני כבור המת ,וצ״ע]:
(ילקוט שמעום תורה פרשת קדושים [המתחיל ברמז תרא]
ולפני עור לא תתן מכשול לפני סומא בדבר ,אמר לך בת פלוני מהו לכהונה אל תאמר לו
כשרה והיא אינה אלא פסולה ,היה נוטל בך עצה אל תתן לו עצה שאינה הוגנת לו ,אל
תאמר לו צא בצהרים שישתרב ,בהשכמה שיקפחוהו ליסטים ואל תאמר לו מכור שדך וקח
לך חמור ואתה עוקף עליו ונוטלה ממנו ,שמא תאמר עצה יפה אני נותן לו והרי הדבר מסור
ללב שנאמר ויראת מאלהיך אני ה' כל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלהיך,
תניא רבי נתן אומר מנין שלא יושיט אדם כוס יין לנזיר ואבר מן החי לבני נח שנאמר ולפני
עור לא תתן וגוי ,וכגון דקאי בתרי עברי דנהרא ,דיקא נמי דקתני לא יושיט ולא קתני לא

אמר רב יהודה סתם רועה פסול ודוקא דידיה הא דעלמא כשר דאי לא תימא הכי אנו
חיותא לרעיא היכי מסתנן והכתיב ולפני עור לא תתן מכשול אלא חזקה אין אדם חוטא
ולא לו,
אמר רב יהודה אמר רב כל שיש לו מעות ומלוה אותם שלא בעדים עובר משום ולפני עור
לא תתן מכשול ,ר״ל אמר גורם קללה לעצמו שנאמר תאלמנה שפתי שקר וגוי

מסכת בבא מציעא דף סא עמוד א
מאחר שביארנו שנשך ותרבית אחד הוא לא חלקו הכתוב אלא לעבור עליו בשני לאוין
ומעתה כל־המלוק ברבית עובר על חמשה לאוין לאו ראשון לא תהיה לו כנושה לאו שני
לא תשימון עליו נשך ושניהם בפרשת משפטים לאו שלישי אל תקח מאתו נשך ותרבית
לאו רביעי את כספך לא תתן לו בנשך לאו חמישי ובמרבית לא תתן אכלך ושלשתם
בפרשת בהר סינ<ויש בזה לאו ששי והוא לפני עורלא־־תתו מבשוק/סלנצ ,עובר משום לא
תשיך לאחיך האמור בכי תצא ומשום .ולאחיך לא תשיר האמור שםתמשום לפני עור וגל
ועוד באיסור עשה דכתוב לנכרי תשיר הא לישראל לא תשיר ולאו הבא מכלל עשה׳עשה
וכן היא בהדיא למטה בסוגית המשנה השביעית והערב והעתם והסופר משום לא תשימון
(ווהסוסור וכל המסייע משום לפני עור:

שערי

מכו
נא .ואסור
ב ,לס:
לךבר מצוה
;ארס חמם

ה^ערה^טלי^יי

תשובו)

להתחבר אל הרשע בעסקי העולם ,עוגאמר
"בהתחברך עם אחזיהו פרץ ץ את מע^יך" .ואפלו
אסור להתחבר לרסע ,ענאמר (משלי ג ,לאא "אל-תקגא
ואל-תבחר בכל-דרכיו" .ואמרו רבותינו זכרונם לברכה
(דברי הימים

אל ף1הי חבר לרטע אפלו לדבר מצוה .ורבו דךכי
(אבות דרבי
מות הנמצאים בחברת הרשעים ,וער גלינו על העון הזה וכבד

ענשג
נב" .ולפני עור לא חתן מכשל" (יקיא יט ,יד) .הזהךנו בזה שלא להורות
®"זאת בני ישראל אשר לא בדת ושלא בהלכה .ואמרו רבותינו
׳>■£דלתי תשובתה
נא.

ואסזר להתחבר לרש? וכו׳ .אין בזה ^.במעשיהם נוטל
לאו מיוחד ,אלא ענף מהלאו שהזכיר

שכר כיוצא בהם

וע״ז

נאמר (ד״ה :ב,כ,לז ).בהתחברך לרשע פרץ

באות

הקודמת,

המסכימים

שלא

להתחבר

אל

אל העול שלומדים זה מלא

ה׳ את מעשיך ,עכ״ל ויעויין בדברי רבינו

להלן אותיות קנא ,וקצג ,בענין זה.

תהיה אחרי רבים לרעות ,ומזה נבין ג״ב

שלא להתחבר לרשע ,כי הטעם הוא כנ״ל
שלא להחזיק בידי עוברי עבירה וכר.

נב .הוזהרנו מה שלא להורות את ברי
אשר לא כדת עיין ספר המצוות
להר״ט ל״ת רצ״ט ,ולאו זה ולפני עור לא

ורבו דרכי מות וכר .עיק פירוש רבינו
ז״ל אבות פ״א מ״ז ,על מ״ש שם אל

או לרמות אחד מבני ישראל ,וזה כולל

גדול שאין

ג״ב שלא לעזור עוברי עבירה ,והאיש אשר

כמוהו ,כי החטא החמור אם פשע בו עשה
עבירה אחת ,אבל זה בכל העבירות

תאותו סימתה עיניו מלראות האמת לא
להכשילו עוד באיסור [עיין ג״ב בפירושו

תתחבר לרשע שהוא

עונש

שעושה הרשע יש לו חלק בהם בשכר

תתן מכשול עניינו שלא להשיא עצה רעה

למשניות שביעית

בענק

איסור

השאלת

וכ״ב

בחינוך

חבלתו (ונמצא שם שמים מתהלל) עושה

כלים

חטאים גדולים רבים ועצומים ,ואם ידיו

מצוה רלב ,ושניהם הזכירו דלאו זה רק

לחשוד

בשביעית],

אסורים לא נהנה מהם (כלומר גם אם לא

לעיור מבני ישראל ,וע״ז העיר במנ״ח שם

עושה כמעשה חברו הרשע) אוי לרשע ואוי

סק״א דהרי מהש״ס מבואר (עיין ע״ז דף
ו׳ ע״ב) דגם לגוי אסור להכשיל בדבר

מ״ש במכות יא ע״ב] כן מפורש באבות
דר״ן כל המרבק לרשעים אע״פ שאינו

עבירה כלומר ומפורש דהאי קרא דלפני
עור ק אי לאו דוקא לישראל ,ולחלק ולומר

עושה כמעשיהם נוטל שכר כיוצא בהם,

דדוקא להכשיל בזה אסור גם לגוי ,אבל

וכל המרבק לצדיקים .אע״פ שאינו עושה

להשיא עצה רעה אסור רק לישראל .קשה

לשכנו כי הוא חוטא וחברו מנגיד [מלשון
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ש׳ )י

תשובה

ה#ער

קכז

זכרונם לברכה (אבות פרק ד׳ משנה י״ג)! הוו מתונים בדין .ןנמהרי לב להבץ
ולהורות לא .יצילו את נפשם מתת מכ׳&ול לפני עור וחטאתם כקו־ה
מאד ,כמו שנאמר (תחלים ע ,הן" :לא זיךעו ולא-עינו בחשכה יתהלכו
ומוטו כל מוסדי ארץ" .ועוד אמרו :הוי זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד
עולה זדון .ואמרו (סוטה כ*ב »׳) (משלי ז ,כו) :״כי־רבים חללים הפילה״ -
זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה ,״ועצמים כל-הרגיך!״  -זה
תלמיד שהגיע להוראה ואינו מורה.
נג .עוד הזהרנו מן המקרא הזה להשיא עצה הוגנת לאשר ;ועץ מבני
עמנו( ,לאשר יועץ עמנו) ולא להכשילו בעצה נקערה ,ולא ייעץ

"את חברו לפי דרכו.
£i»rin»w

------׳ 4דלתי תשובה—מאוד לחלק ביניהם ששני הענינים נלמדו

האחרונים אי לפני עור קאי גם באיסור

מפסוק דלפני עור ואם נפרשהו גם עור גוי

דרבנן .דגם בזה אסור להכשיל חברו דסו״ס

א״ב לשני הדינים הוא כן .ואף שמבואר

אסור הוא .ומש״ב רבינו כאן וחטאתם כבדה
מאוד עיץ בפירושו לאבות פ״א מ״ג.

רוצח הי״ד דאסור להשיא עצה טובה לגוי,

נג .להשיא עצה שאינה הוגנת לאשר
יועץ מבני עמנו .כן היא הגירסה

בב״ב ד׳ ע״א ופסקה הר״מ פי״ד מהל׳
היינו אבל לא שיש להשיאו עצה רעה אלא
להתחמק מזה .וסו״ד נשאר בצ״ע.

בספרים ישנים וזה כשיטת הר״מ בספה״מ

ורבינו יונה ז״ל נקט לשון שלא להורות

את בני ישראל אשר לא כדת ,ולא תפש
לשון שאר הראשונים לא להכשיל משום
דסבירא

ליה ,שבהוראה

אשר

לא

כדת

בכוונה או ע״י חיפזון כלשונו הק׳ נמהרי
לב להורות ,הרי זה כשלון ממש והיינו הך.

ו״גם נקט לשון בני ישראל ומשמע הא לגוי

ל״ת רצ״ט "שלא נכשיל קצתנו את קצתנו",

והיינו שאיסור זה הוא רק ליהודי אסור

להכשילו אבל גוי מותר להכשילו .ולפי
גירסה

הכתובה

בספרי

שערי

תשובה

החדשים אין הדבר כן אלא "לאשר יועץ

עמנו" וממילא אין ראיה מדברי רבינו דס״ל
כספר המצוות דלאו דלפני עור קאי אישראל,
ולהלן בסי׳ פ״א כתוב להדיא לגוי .והיינו

שרי ,וגם עליו קשה קושית המנ״ח כנ״ל ,רק
אם נחלק בין להורות שזה אסור רק לישראל

דלאו זה קאי גם אגוי ,אכן שם לא מיירי

בין להכשיל ממש שזה כולל גם לגוי וצ״ע,

בהשאת עצה ,אלא להכשיל בדבר עבירה,
ויש לחלק ביניהם ועיין לעיל אות נב .מש״כ.

אמנם שסיים לשון "חבירו" וזה משמע

שם ולא ייעץ חברו לסי דרכו .כלומר לפי
טובת עצמו אם יש לו נגיעה בדבר,
אלא יסלק מעליו בשעת חיפוש העצה שום

ולגבי השאת עצה תפס בסתם משמע שגם
לגוי אסור להשיאו עצה שאינה הוגנת,

דאישראל

קאי

וצ״ע.

כבר

פלפלו בזה
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שערי

קכדז

השער השלישי

תשובה

נד .וחיב אךם לחשב מחשבות להעלות עצות הגונות ומתקנות לחברו,
וזה אחד מעקרי דרכי גמילות חסדים ,שנאמר (משלי» ,ט)" :שמן

וקשרת ישמח־לב ומתק רעהו מעצת נפש".
נה" .לא תלך רכיל בעמיך" (ויקרא יט ,טז) .אמרו רבותינו זכרונם לברכה
(כתובות טו א) ,כי בכלל האזהרה הזאת שלא להוציא שם רע על
איש מבני עמנו ,וענשו חמור בידי שמום ,באשר יתבאר במדרגת וויבי
מיתה .עוד א?ןרו רבותינו זקרונם ל?ךכה( :שם) "לא תלך רכיל בעמך"
 אזהרה לדק שלא יהא רך לזה ןקשה לזה. 4דלתי תשוגה^י
נגיעה אישית וישתדל למצוא הטוב אך ורק

על איסור רכילות אבל נלמד מזה גם עצם

לחברו ,ולא לעצמו וכמ״ש בסמוך.

איסור סיפור לשק הרע ,וכמ״ש בכתובו׳

נד .וחייב אדם לחשב מחשבות וטי.
כלומר שלא רק שלא ישיאנו עצה
רעה שא״ב עובר על לאו כנ״ל ,ולא יקיים

בעצמו שב ואל תעשה ,אלא חייב בקום
ועשה לחשוב מחשבות להעלות גם עצות

הגונות

ומתוקנות

לחבירו

כי

זה

אחד

בדף מו אזהרה למוציא שם רע מנק ,שנאמר

לא תלך רכיל בעמך ,וכ״כ הרמב״ם בספר
המצוות ל״ת ש״א ,וכמ״ש בירושלמי פ״א
דפאה ה״א ,ועיק בדבריו בפ״ז מהל׳ דעות

ה״ב ,ובהלכות למק הח״ח כלל א׳ הלכה ב׳
ובבאמ״ח סק״ג .ובפתיחה בבאמ״ח סק״א.
ובתחילת הלכות רכילות שם .ומש״ב רבינו

מעיקרי גמ״ח ,והדי—בגמילות חסד הוא

עוד אמרו ו״ל אזהרה לדיין שלא יהא רך

חייב .ולכך גם אם הדבר הוא עליו לטורח

לזה וקשה לזה ,בספה״מ שם בשם הספרא.

ולמשא ,מפני שזה לא ענינו ,יהיה יקר
בעיניו טובת חבירו בטובתו הוא והצלחתו

ועיין בפתיחה לספר חפץ חיים ,שהאריך

כהצלחת עצמו ,וכמ״ש חז״ל יהי כבוד
חברך חביב עליך כשלך וממון חברך חביב

בזה להוכיח שפעמים שיעבור המספר לה״ר,
על לאוין ועשין וארורין רבים רח״ל ,והאריך
שם ובח״ב חלק המוסר שמירת הלשק לבאר

עליך כשלך( .אבות פ״ב משנה י .יב) ויש

מפי סופרים וספרים חומרת העק הגדול

בזה משום ואהבת לרעך כמוך .וגם נצטוינו

הזה ,והאריך בזה רבינו ז״ל להלן בשער זה

על מדת החסד בהרבה מקומות בדברי
קבלה [נביאים] .וכל התורה מלאה מעניני

מאות ר׳ והלאה לבאר גדר העון הגדול הזה,

חסד ,וכמש״ב מרן החפץ חיים בפתיחתו
לספרו "אהבת חסד" ללמדך כמה גדול

ואק לוקין ע״ז כמש״כ הרמב״ם שם .והיינו
מפני שהוא לאו שאק בו מעשה וכמש״ב

החינוך שם.

החסד שעליו הושתת העולם.

נח .אמרו רבותינו ז״ל כי בכלל האזהרה
וט? כלומר הגם שעיקר לאו זה הוא

שם אזהרה לדיין שלא יהא דך לזה וט?
וכן פסק הרמב״ם ז״ל בפכ״א מהלכות
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לסייע לבן נח בדבר האסור לו
ולפני עור
מאת הרב יהודה גרשוני
הנה בשו״ת התשב״ץ ח״ג סי׳ קל״ג כתב:
הישמעאלים אינם עובדים ע״ז שיהיה תקרובות

לקבל מצות שנצטוו בני נח ,וכל מי שלא יקביל
יהרג וכו׳ עכ״ל

שלהם זבחי מתים וכו׳ אבל כבש פסחם נראה

ולפי זה יש חיוב על ישראל לכוף את כל

שאסור ישראל לשחוט אותו ,ולפי שזו מציה

באי עולם לקבל ולשמור ז׳ מצות ,ואם אחד

קבועה ואין^_מנרףין לבני נח להוסיף על ז׳

מישראל רואה בן נח שלא מקיים ז׳ מצות .בני

מצות שלהם ,שהרי אמרו בפרק ד׳ מיתות :בן

נח או שמוסיף על המצות חייב למנוע מבן נח

נח ששבת חייב מיתה ,והוא הדין לשאר מצות

מזה .אבל עצם מקור הדין של הרמב״ם שיש

^ן״ש הרמב״ם פרק י׳ ממלכים הל׳ ט׳ וכו׳

חיוב כזה ממשה מפי הגבורה לכוף בני נח;

והרי אמרו אסור להושיט אבר מן החי לבני

על שבע מצות לא מצאתי ,ואח״ב ראיתי בתשו 

עור לא תתן

בות מהרי״ץ חיות שמביא מקור לדין זה של

מכשול אלא בדקאי בתרי עברי דנהרא כמו

הרמב״ם ,והיסוד לזה הדין נראה שזהו משום

שהוזכר בפ״ק דע״ז "מכל מקום אסור לסייעם

דאילו לא היינו מחוייבים לכוף כל באי עולם

שהרי חייב להפרישו" וכו׳ עכ״ל.

על שבע מצות "לא היו אלו הדינים הנזכרים

נח׳ ואע״פ שאינו עובר

לפני

וראיתי באחרונים שתמהו על דברי התש־

•ןאה״ח4567גג1י

ב״ץ דמגין שיש חיוב לישראל להפריש בני
נח מאיסור ,והרי חיוב הפרשה מאיסור מטעם
ערבות הוא דילפינן מוכשלו איש באחיו איש
בעון אחיו ,או מפני שקבלו ערבות על עצמם,

כמבואר בסוטה וכל זה אינו חיוב מחמתו לבני
 Pוצ״ע.

כלל בתורה ,כי התורה היא בעבור ישראל ומה
לנו עסק עם שבע מצות בני נח ,ומדנכתבו בתו 

רה בודאי שיש עלינו חיוב להשגיח על כל באי
עולם

שיהיו

מקבלים

עליהם

המצות

עיי״ש

בדבריו בזה וזה נכון מאד .וכן הוא בספר ילקוט

יהודה.
ובתשובות מהר״ם בר׳ ברוך סי׳ קנ״ט.

פסק רבנו יוסף דאסור לומר לגוי בערב שבת.

ונראה לי בשיטת התשב״ץ על פי הרמב״ם

עשה מלאכה זו בשבת מפני שמסייע ידי עוברי

פרק ח׳ הל׳ י׳ מהל׳ מלכים :משה רבנו לא

עבירה ,ולמורי הישר נראה להביא ראיה ,דודאי

הנחיל התורה והמצות אלא לישראל ,שנאמר

אסור לומר לגוי מבעוד יום עשה מלאכה זר

מורשה קהלת יעקב .ולכל הרוצה להתגייר משאר

בשבת דגרסינן ביבמות (מ״ח ע״ב) וינפש בך

האומות .שנאמר ככם כגר .אבל מי שלא רצה

אמתך והגר זה גר תושב ,ומקשים דאמר בפרק,

אין כופין אותו לקבל תורה ומצות .וכן צוה משה

ד׳ מחוסרי כפרה (ט׳ א׳) ר׳ שמעון אומר אחד
גר תושב וכו׳ עושים מלאכה לעצמן כישראל

רבנו מפי

הגבורה לכוף את כל באי עולם

לג
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הרב י .גרשוני  /לסייע לבן־נח בדבר האסור לו

בחול ופסיק כוותיה וי״ל התם מיירי בעושה
מלאכה לישראל דאסור וכו׳ עכ״ל( .ועיין בתום׳

ביבמות שם בדף מ״ח)

מבואר בדבריו ,דאפילו בדבר המותר לבני
נח לעשות ואסור רק לישראל יש איסור סיוע
ידי עוברי עבירה אם מסייע להבני נח וזה•תמוה וצע״ג מאד.
והנה בריטב״א ע״ז דף ו׳ ע״ב כתוב דאיסור
.סיוע לידי עוברי עבירה זה מדאורייתא מטעם
דכל ישראל ערבים זה לזה וז״ל :ד״ה ת״ל
.ולפני עור לא תתן מכשול וכו׳ מיהו ה״מ לענין
לפני עור לא תתן מכשול ,דכל היכא דתבעיה
ליה סתמא דומיא דמתניתן ,והא דגזיר ואבר

מן החי שאנו חוששין לתקלה כל היכא דמצי
עביד איסורא שלא על ידינו ליתא משום לפני
עור ,ואעפ״י שאפשר שהוא מרבה באיסור על
ידינו לא חיישנין ,אבל מכל מקום אם תבע ליה
בפירוש לאיסורא נהי דמשום לפני עור ליכא
אכתי איסורא במלתא משום מסייע ידי עוברי
""עבירה כל שאנו גורמין לו לעשות איסור או
להרבות באיסור ,וכדקיימא לן שאין מסיעין
ידי ישראל בשביעית ואפילו לומר להם הוחזקו
.אסור ,ולא עוד אלא שאנו חייבין למחות בידו
«דכל ישראל ערבין זה לזה ,וכ״ש שאסור להם
לגרום לעשות שום איסור או להרבות באיסור
בלל וכו׳ עכ״ל.

יוצא לפי דברי הריטב״א ,דהא דאמרינן
בתרי עברי דנהרא עוברין לפני עור דוקא

בסתמא דלא אמר מפורש שיעבור איסור בזה,
אבל ביודע שרוצה לעבור איסור בזה אפילו
מסייע בידי עוברי עבירה אסור דכל ישראל
ערבין זה לזה ,ולפי זה דוקא ישראל יש איסור
דכל ישראל ערכין ,אבל בן נח אין איסור לסייע
דאין כאן ערבות ,דלא כמו שכתבתי לעיל ■בשם
•התשב״ץ.
ולפי זה ניחא מה שכתוב בברייתא מנין
שלא יושיט אבר מן החי לבן נח וכוס יין לנזיר,

ידבבן נח אין איסור מסייע ידי עוברי עבירה
:אבל לפני עור יש עליו בתרי עברי דנהרא כמו

שמבואר דעת התנאים בזה בגמ׳ ,ומה שכתוב
שם ג״כ וכוס יין לנזיר ,ראיתי בריטב״א בע״ז
ו׳ וז״ל :מנין שלא יושיט דוקא נקיט הכי משום
דלא בדילי מינייהו ולאפוקי נבלה לישראל
דבדיל מיניה דכי שאיל ליה יהבינן ליה ולא

חיישינן דלאכילה בעי לה וכן פר״ת עכ״ל.
אם כן מפורש בדבריו דנבלה דבדיל אינשי

מיניה ,אם לא אמר מפורש דלאכילה הוא קמכוין
אפילו בתרי עברי דנהרא מותר להושיט לו כיון
שאינו מבורר דלאכילה קמכוין.

והנה בחינוך מצוה רל״ב על לאו דלפני עור
לא תתן מכשול כתב :שלא ■להכשיל בני ישראל
לתת להם עצה רעה אבל ניישר אותם כשישאלו^

עצה במה שנאמין שהוא יושר ועצה טובה שנא 
מר ולפני עור לא תתן מכשול וכו׳ ,וזה הלאו
כולל כמו כן מי שיעזור עובר עבירה שהוא
מביא אותו שיתפתה בזולת זה פעמים אחדות
וכו׳ משרשי המצות ידוע כי תיקון העולם וישובו
הוא להדריך בני אדם ולתת להם בכל מעשיהם
עצה טובה עכ״ל.
וסוף

דבריו

מחוסרי

הבנה:

וזה

הכלל

כולל כמו כן מי שיעזור עוברי עבירה שהוא
מביא אותו שיתפתה בזולת זה פעמים אחדות.
ומה כוונתו בזה׳ אבל בכל אופן כתוב בדבריו
שמסייע עוברי עבירה נבלל בלאו דלפני עורs<,
ועיין ברמב״ם ספר •המצות ל״ת דצ״ט ,דבריו
אינן מובנים שם ,והנה הרמב״ם פרק י״ב מרוצח
הל׳ י״ד כתב :וכן כל המכשיל עור בדבר והשי 
או עצה שאינה מהוגנת או שחיזק ידי עוברי
עבירה ,שהוא עור ואינו רואה דרך האמת מפני
תאות לבו הרי זה עובר בל״ת שנאמר ולפני
עור לא תתן מכשול ,הבא ליטול ממך עצה תן
לו עצה הוגנת לו עכ״ל .הנה הרמב״ם מביא
עצם דין לפני עור על פי הכתוב בתורת כהנים
ולא על מאמר דר׳ נתן .מנין שלא יושיט אבר
מן החי לבן נח וכוס יין לנזיר ,וגם התנאי
הנאמר בגמ׳ דדוקא בתרי עברא דנהרא עובר

בלפני עור ורמב״ם סתם זה.

ילד
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וכן מביא הרמב״ם ענין ■מסייע ידי עוברי

תמא׳ דבזה מראה לו דניחא לו במעשיו ,וכאילו

•עבירה עם דין לפני עור ביחד וכל זה צ״ע .ועיין
•ביד המלך הל׳ עבודה זרה פרק ט׳ הל׳ ז׳ גם

מפתה לו לעשות גם פעם אחרת כמו שכתב

בן עומד על הרמב״ם שהשמיט לשון הברייתא
דלא יושיט כוס יין לנזיר ואבר מן החי לבני
;נח ,ודין הוא ברייתא פסוקה ואין חולק ,הובא
]1234567כ״ב וע״ז דף ו׳ ,וקדקאי בתרי עברי
.בפסקים
דנהרא דלא מצי :משקיל לבד וצ״ע

ובקרית ספר פרק י״ב מהל׳ רוצח :וז״ל
׳שלא להכשיל תמים בדבר ושלא לחזק ידי עוברי
עבירה ,דכתיב ולפני עור לא תתן מכשול וכן
הבא ליטול עצה ממך ,תן לו עצה הוגנת וכדתניא
^בת״כ ,וכן מושיט כוס יין לנזיר בתרי עברי דגהויא,

החינוך ,אבל ר׳ .נתן של הברייתא המובא בבבלי,

מנין שלא יושיט כוס של יין לנזיר ואבר מן
החי לבני נח דאפילו בסתמא אסור ,כמבואר
בריטב״א בע״ז שהבאתי ,ועל זה צריכים קרא
דלפני עור דמסברא לא ידעינן זה ,דאולי לא
יעבור איסור וצריך קרא ,אבל מסייע ידי עוברי
עבירה זה דוקא בידוע לו שודאי יעבור איסור,

כמו שכתב הריטב״א בזה מטעם ערבות אסור.
והרמב״ם פסק כהת״ב בענין איש פלוני מה
הוא לכהונה ,וכן אל תאמר צא בהשכמה וכו׳.
וא״כ כל הפסוק דלפגי עור מיירי דומיא

.ומלוה בלי עדים עובר משום לאו זה כדאיתא

דמשיאו עצה שאינה מהוגנת ,הוא הדין הכי
בידוע לו שיעבור עבירה ,ולפי הברייתא של

׳דברים הברייתא המובא בגמ׳ פסחים כ״ב וע״ז
דף ו׳ וגם התורת הכהגים על עצה שאינה

הבבלי בשם ר׳ נתן על זה מסיקה הגמ׳ דבעינן
תרי עברי דנהרא דההיא לא נודע .מצד הסברא
כיון שהוא יודע שיעבור איסור ,רק בסתמא נותן
לו כמבואר בריטב״א על זה אומרת הגמ׳ כיון
דזה חידוש בעינן תרי עברי דנהרא ,אבל לפי

פלוני מה היא לכהונה ,אל תאמר לו כשרה והיא
אינה אלא פסולה ,היה נוטל ממך עצה אל תתן
לו עצה שאינה הוגנת לו ,אל תאמר צא בהשכמה
שיקפחוהו לסטים ,צא בצהרים בשביל שישתרב,

הת״ב דבעינן שידוע לו שבודאי יעבור איסור

בב״מ .עכ״ל .אם בן מכניס בדין לפני עור שני

הוגנת.
והנה זה לשון הת״כ :ולפני עור לא תתן
מכשול ,לפני סומא בדבר ,בא אמר לך בת איש

 nאל תאמר לו מכור את שדך וקח לך חמור ואת
העוקף עליו ונוטלה הימנו׳ שמא תאמר עצה
טובה אני נותן לך והרי הדבר מסור ללב וכו׳
עכ״ל.

וזה מה שהביא הרמב״ם בהל׳ רוצח ,אבל
הברייתא המובא בפסחים כ״ב וע״ז ו׳ :מנין
שלא יושיט כוס יין לנזיר ואבר מן החי לבני

,נח ,לא הוזכר בהרמב״ם והוא פוסק כהברייתא
של הת״ב ולפיכך לא הביא כל הדין דבעינן לפגי
עור ■יתרי עברי דנהרא.

כמו שביארנו וזה ■מצד הסברא ידעינן שאסור
כמבוארבריטב״א לא בעינן תרי
מצד ערבות
^וצר החכסה|

עברי דנהרא בזה ,והיות שהרמב״ם פסק כהתורת
כהנים פסק דלא בעינן תרי עברי דגהרא׳ ואוקא
בידוע לו שיעבור איסור ודין מסייע יד עוברי
עבירה ודין לפני עור זה דין אחד לפי זה .בש 

ניהם עובר לפני עור אפילו לא בשתי עברי
דנהרא.
ויש להוסיף דגם בגוי לשיטת הרמב״ם
ביודע שיעבור איסור אסור לסייעו מן התורה לא

מטעם ערבות אלא מטעם לאפרושי מאיסורי,
מדין התשב״ץ ולפי שביארתי שיש חיוב על
ישראל לראות שעכו״ם יקיימו שבע מצות בגי

נח ,אבל בש״ך יור״ד סי׳ קנ״א כתב אי לא

ולפי שיטת הרמב״ם ,דין מסייע עוברי

קאי בתרי עברי דנהרא בעכו״ם אין איסור כלל

עבירה ודין לפני עור זה אותו הדבר ,ומוכח
מדבריו ■דדווקא במסייעו לעובר עבירה בודאי
כגון שאמר לו שיעבור על עבירה זו ולא בם־

ובישראל יש איסור מדרבנן ,והוא דלא כהריטב״א
דמטעם מסייע יש איסור מן התורה ,אבל אין
סתירה עליו ,דהריטב״א סובר דמסייע הוא ביודע
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שיעבור ודאי איסור והש״ך מיירי שלא היה
תרי עברי דגהרא ובסתמא שלא יודע שיעבור
ודאי איסור דבזה בישראל הוא מדרבנן ובעכו״ם
לגמרי מותר ,ולפישכתבנו הרמב״ם לפי הת״כ
דרך אחרת בזה.

חבירו שרצה לעבור איסור מה שיתן לו ובפירוש
אמר זה ,אלא שיש הוכחות שהוא רוצה לאכול
זה בודאי אבל לא אמר בפירוש ,והדין השני
שיש רק רגלים לדבר שהוא רוצה לאכול.
אבל מה שמיירי הריטב״א בדף ו׳ שבסתמא

והנה הריטב״א ע״ז דף ע״ב ד״ה מי דמי_ עובר לפני עור דאורייתא ,מיידי בסתמא שמבקש
וכו׳ ומסתברא לי דהכי קאמר דהתם כיון דליכא
ממנו להושיט לו זה ויש ודאות שיאכל זה אבל
אלא לאו דלפני עור אלא בשנותנו למי שיעשה לא אמר בפירוש ,ושתי מדרגות בדבר ,מה

בו עבירה ודאי ,ורבנן אסרו אפילו סתמא היכא
שיש רגלים לדבר לחוש שיעבור בו זה עבירה,
ועשו סתמא כפירושו וכל היכא דאיכא למיתלא
לקולא דלאו לעבירה בעי ליה אוקמיה רבנן

אדיניה והתירוהו וכו׳ עכ״ל.
מפורש בדברי הריטב״א ,דדין לעבור לפני
עור מן התורה בעינן שידעינן שחבירו בודאי
יעבור האיסור וזה אסור מן התורה ,ותקנת
חכמים היה אם לא ידעינן שבודאי יעבור האיסור
רק רגלים לדבר יש שיעבור האיסור ,הוא עובר
לפני עור רק מדרבנן.
אבל ברש״י נראה שחולק על דברי הריטב״א

שכתב בע״ז דף ו׳ ע״ב :לא יושיט כוס יין לנזיר
"שמא יבא לשתות" עכ״ל .הרי מוכח מדבריו

דאפילו לא ברור לנו שישתה אלא שמא יבא
לשתות עובר עליו ,ובאמת בריטב״א דף ו׳
ע״ב ד״ח ת״ל הבאתי לעיל כתב לכאורה להיפך
מדף ט״ו שהבאתי ,וז״ל דכל היכא דתבע ליה
סתמא דומיא דמתגיתן והא דנזיר ואבר מן החי
שאנו חוששין לתקלה וכו׳ אבל מכל מקום אם
תבע בפירוש לאיסורא וכו׳ אכתי איסורא במלתא
משום מסייע ידי עוברי עבירה וכו׳ ולא עוד

שאנו חייבין למחות בידם דכל ישראל ערבים !
הרי שהוא סובר דדין לפני עור הוא אפילו

במושיט לו סתמא ולא יודע אם יעבור או לא,
ועל לפני עור דאורייתא מיירי הריטב״א בדף
ו׳ ,ומחלק בין מסייע ידי עוברי עבירה לדין
לפני עור.
ואולי יש לומר על הריטב״א שלא יסתרו

דבריהם ,דבדף ט״ו מיירי גם כן שלא אמר

שאנו סוברים בודאות מה שהוא מבקש דבר
איסור שיאכל את זה ויעבור על איסור תורה,
מדרגה שיש רגלים לדבר אבל לא בודאות,

ומדרגה הכי גבוהה במבקש דבש אסור ואמר
בפירוש שיאכל זה ,זה בלי לפני עור יש איסור
מדאורייתא מטעם ערבות כמבואר בריטב״א,
אבל מלשון רש״י מוכח דאפילו אינו ודאי
שיאכל עובר באיסור לפני עור דאורייתא כמו

שהבאתי לעיל דברי רש״י בע״ז דף ו׳.
והנה החינוך במצוה רל״ב כתב דהמושים
אינו לוקה משום דהוה לאו שאין בו מעשה
עייש.

והרמב״ם בשרשים על ספר המצות שורש
ט׳ כתב דאין לוקין על לאו דלפני עור דחוה
לאו שבכללות ולכאורה צריכים להבין במה

תלוי המחלוקת של החינוך והרמב״ם בזה.
והנה אם הושיט אדם דבר איסור לחבירו

ואחר חזר המקבל מדבר האיסור ולא אכל אם
המושיט עובר בלאו .כיון שבשעה שהושיט
חשב חבירו לאכול ובזה נגמר האיסור דלפני
עור ,והנה זה דבר אם מעיקרא לא חשב חבירו
לאכול זה רק המושיט חשב שהוא יאכל אינו
עובר איסור לפני עור ,כיון שחבירו לא כיון
אף פעם לאיסור והיה כאן טעות בעצם ההושטה,
רק במקרה הראשון יש להסתפק .אם הלאו דלפני
עור הוא תלוי בגמד האיסור שיעבור חבירו הוא
לאו בפני עצמו ולא תלוי כלל מה שיהיה לבסוף
אם יעבור האיסור או לא ,רק בזמן האיסור של
לפני עור צריך להיות חבירו מוכן לאכול זה,
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זכיון שבזמן שהושיט לו חבירו היה מובן לאכול
-עובר בלאו אפילו חזר אח״ב חבירו;

ונראה לכאורה דזה תלוי במחלוקת של
הריטב״א ורש״י אם עוברים בלפני עור מן
התורה אפילו היה רק חשש שיאכל זה ,דלרש״י
■אפילו מחשש עובר בלפני עור מוכח דלפני עור
האיסור על העצם ההושטה אף שלא ידוע לו

בזמן ההושטה שיאכל או לא ,אבל לפי הריטב״א
דבעינן שבודאי נודע לנו בשעת ההושטה שיאכל
איסור תלוי באכילת חבירו וכל זמן שהוא לא
ייאכל אינו עובר המושיט על לפני עור.

ולפי זה בזה תלויה המחלוקת של החינוך

־עם הרמב״ם ,דלהחינוך שכתב מפני שזה לאו

שאיו בו מעשה האיסור לפני עור תלוי במה

שיעבור חבירו האיסור בפועל ולפיכך נקרא
לפני עור איו בו מעשה כיון שלא נגמר האיסור
ע״י פעולתו ,אבל הרמב״ם סובר וכמו שהסברתי

שלפני עור אינו תלוי מה שיעבור חבירו רק אם
הוא הושיט איסור להבירו שבודאי יאכל זה

עובר תיכף ומיד איסור לפני עור ,א״ב עצם
איסור לפני עור יש בו מעשה ולפיכך סובר
הרמב״ם שרק מפני שהוא לאו שבכללות אינו
לוקה ,וזו סברא עמוקה בדברי הראשונים אבל

מצאתי כבר זה שדברו האחרונים לפרש דברי
הרמב״ם והחינוך ועוד חזון למועד לברר ענין

זה כהלכתו.

קשר הקודש של ישראל עם ארצו הקדושה ,אינו דומה
לקשר הטבעי שכל עם ולשון מתקשר על ידו אל ארצו ,בי
הקשר הטבעי מתפתח רק במשך זמן רב ע״י המון מאורעות,
ע״י עם רב ועצום שמתכנס יחד לדור באיזו ארץ בתור
ישיבת׳קבע .ואז מתחילה איזו חיבה הסטורית הבאה
מתוך התרגלות ,לפעם בלבבות הדורות הבאים וקשר רוחני
מתהוה בין העם והארץ .מה שאין כן ,הקשר האלהי ממקור
הקדושה שנתקדשה כנסת ישראל בקדושת ארץ־חמדה,
החותם הקדוש הזה התחיל להיות מובלט על ידי הארה
האלהית העליונה ,בזמן קצר ותכוף יחד עם הופיעם בארץ
ועוד קודם לכניסתם.
(הגאי״ה קוק זצ״ל)
לז
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רפז

פרק יט

ןא1צרהחכפה1

הבשלה באיסור
למגי עיור
א .אסור מן התורה להכשיל את חבירו באיסור .שנאמר "ולפני עור לא תתן
מכשוק .",ולכן אסור להביא לפניו דבר איסור /כגון .למכור לו מאכל אסור ,או
להושיט לו יין [ועל ידי נגיעתו נעשה ׳סתם יינם׳]? או למכור לאשה בגד שאינו
צנוע ? וראה בהערה אופנים נוספים י ולקמן סעיף יח לענין להשכיר לו בית.
כמו כן .אסור מן התורה לתת לו עזרה או עצה לחטוא ה.
וראה פרק יד סעיפים כא-כב בעמן הכשלת אביו באיסור.

ב .המכשיל את חבירו באיסור דרבנן יש אומרים שעובר באיסור דאורייתא?
א .ראה בס׳ המצוות ל״ת קצט "מי שיעזור על

שלא תלבש בגד נוסף].

עבירה או יסבב אותה ,כי הוא יביא את האיש ההוא

ד .ראה עוד ,לענין מכירת בגד שיש בו ספק שעטנז,

להשלים

למי שלא יבדוק ,אמרי יושר ח״ב קטו ,אג״מ יו״ד

לעון

ובעזרתו

הכשילו

וכו׳

ויעזרהו

עבירתו או יכין לו סיבת העבירה".

עב .מכירת לחם ואינו נוטל ידיו ,מחנה חיים ח"א

ב .אמנם דעת החלקת יעקב [מהדו״ח] יו״ד סי׳ מט

מז .מכירת כלי ולא יטבילו ,מנחת שלמה ח "א לד.

דמותר למכור לו יין ובן להושיט לחתן יין בחופה.

הזמנת נהג במוצ״ש ,או ביום חול לפני שהתפלל

וראה בסרק יג הע׳ מה ,דלענין יין קיל טפי משאר

[דאסור

איסורים.

שלמה פ״ב סעיף י .וע׳ ח״ס יו״ד שלח ,אין לקרוא

ג .כ״כ בשו״ת פאת שדך יו״ד קנא .והעיר הג״ר

לרופא כהן לקבוע מותו ,משום לפנ״ע.

אביגדור גבנצל שליט״א ,דלכאו׳ בזה אינו מכשיל

ה .כן מבואר מלשון הרמב״ם בסהמ״צ ,וראה בהע׳

אלא את הרואים .ואילו אותה מכשיל בלפני דלפני,

יט .וע׳ רמב״ן בראשית (ג ,יג) חוה נענשה על

[והוא אסור מדרבנן כמ״ש תום׳ בע״ז (יד :ד״ה

אכילתה ועל עצתה כאשר נענש הנחש וכו׳ והנה

חצב) וריטב״א שם (ד״ה תנא) וע׳ שו״ת משיב דבר

מכאן נוכל ללמוד על עונש למחטיאי אדם בדבר,

ח״ב לא־לב .וראה הע׳ טז] .וראה פכ״א הע׳ ח ,כד

כאשר לימדונו חז״ל בפסוק לפני עור .וראה בהע׳

בענין השחתת בגדים אלו.

כז בשם המאירי.

וראה בס׳ חוט שני דבעל-תשובה לא יתן כסף לבני

ו .וטעם הדבר ,דלא גרע ממכשיל חבירו בעצה

ביתו לקנות בגדים אלו .וראה בשו״ת תורה לשמה

שאינה הוגנת ,וכ״מ בתוס׳ בע״ד כב( .ד״ה תיפוק).

סי׳ ת׳ דיעשה בחכמה בכדי למנוע קטטה[ .בס׳

וע״ע תורת חסד או״ח ה ,חמדת שלמה עמ״ס

לפני עיור כ׳ בשם הגרי״ש אלשיב ,אם אביו מבקש

יבמות (מז ):אמרי בינה ח״א בסוה״ס סי׳ ב ,בית

ממנו לקנות לו עיתון חילוני אינו מחויב לשמוע].

יצחק או״ח סה ,עין יצחק אה״ע ח״א סי׳ סז ענף ג

ובשבט הלוי ח"ב סב ,מצדד להיתר כיון שאולי

ואילך ,אחיעזר ח"ג כו סק״ד ,סה סק״ט ,קובץ

תלבש בגר נוסף .וכן עפ״ד כת״ם יו״ד פג ,שאינו

הערות עה סק״ב .וע׳ ישורון יח במש״כ הגר״ח

בשעת העבירה (וראה לקמן הע׳ ט ,מח) ומסיק

? ברלין אות ה[ .יש לדון בכל זה עפ״ד האחרונים

להחמיר .וע״ע שם ח״ד א דאוסר ,ח״ה צד ,יחו״ד

בענין עוסק במצוה דרבנן אם פטור ממצוה דאו׳,

ח״ג סז[ .ואף לצד ההיתר ,בשמלת כלה וכד׳ ברור

ע׳ קוב״ש ח״ב סי׳ כח ,קוה״ע סי׳ מח אות יא].

לעשות

חפציו

לפני
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התפלה],

הליכות

בינה

רפח

ודעת

פרק יט

ג .נחלקו האחרונים ,אם המכשיל את חבירו באיסור עובר ב׳לפני עור׳ באם
הנכשל לא עבר את האיסור?
איסור מסייע
ד .אם חבירו יכול להגיע לאיסור בעצמו ,אין בכך משום ׳לפני עיור׳ ומותר
להושיט לוח ,ויש אוסרים מדרבנןט[והוא איסור ׳מסייע׳] ,,ובעל נפש יחמיר על
עצמו יא.

ה .איסור זה הוא מדרבנן רק באופן שהאיסור מצוי לו במקום אחר ,דהיינו שיכול
להשיג באותה אפשרות [ובאותו מחיריק ,ולכן אם נותן איסור במתנה והמקבל
יכול לקנות אותו במקום אחר .אינו נקרא מצוי ועובר באיסור תורה י?
תנאי זה שיכול להשיג את האיסור בעצמו במקום אחר היינו על ידי גוייד ,אולם
אמנם הרמב״ן בע״ז (כב ).והריטב״א בריש מו״ק

לפני הבדלה .והרי אכילה אינה אלא מדרבנן ובכ״ז

סברי דליכא כלל לפנ״ע במכשיל באיסור דרבנן .רע׳

קרי לה תוס׳ מכשול.

תוס׳ חגיגה יח .סוד״ה חולו וברש״ש שם.

ז .ע׳ שו״ת פנ״י חו״מ ט ,פרי יצחק ח״ב מט,

ובמנ״ח רלב ותורת חסד הנ״ל הק׳ אמאי אין בה

שנקטו שאינו עובר אלא בשעה שנכשל ,וכ״כ

משום עצה שאינה הוגנת ,ובבית יצחק תי׳ ע״פ

חזו״א יו״ד סי׳ סב סקכ״ה וע״ש סק״ז .וע״ע קה״י

שיטת נתיבות המשפט (רלד) דהעובר על איסור

ע״ז סי׳ ג אות □?בפי׳ ׳מטהר׳ למס׳ כותים סק״ד£ .,

דרבנן בשוגג א״צ כפרה וא״כ לא מיקרי מכשול

יד מלאכי סי׳ שסו .וע׳ דברי יציב ח״ז עה-עו.

[וכ״כ בהג׳ מהרש״ם בחגיגה ובשו״ת דברי יציב

ח .כן דעת הרמ״א בסי׳ קנא ס״א בשם יש אומרים,

יו״ד מח] .ואמנם האור שמח הל׳ גירושין פ״א

ומקורו בע״ז ו׳ ע״ב.

הי״ז ,תמה וכי יכול להושיט לחבירו שאינו יודע

ט .תום׳ ורא״ש פ״ק דשבת (ג ).דגם בחד עברא

איסור דרבנן ,ולכן הסיק דדברי הנתיבות אינם אלא

דנהרא אסור מדרבנן.

[וראה

משנ״ת

ודעת

והאחרונים הקשו ממש״ב תוס׳ וריטב״א בע״ז (ו):

(מאכ״א) דבאונס א׳ צ כפרה ,וע׳ שו״ת רע״א בסי׳

דבחד עברא ליכא כלל איסור .ונאמרו בדבר כמה

ח דמתעסק הוה חטא אלא דא״צ כפרה ,וממילא

תירוצים .א׳ הסוגיא בע״ז מיירי בהושטה לגוי ורק

ס״ל דאין להכשילו במתעסק ,וראה פל״ג הע׳ נה].

בישראל יש איסור מסייע (וכ״מ בדברי תום׳ עצמם

באונס

בפתיחה

לבינה

וע׳ מנחת אשר פר׳ קדושים (עט׳ רנה) שיש לדחות

שכתבו

את נתה״מ ע״פ מש״כ הרמב״ן בשער הגמול דשוגג

להפרישו,

וא״כ

בעי כפרה משום דיש בו פשיעה שהיה לו לדקדק

לריטב״א

[בהערה

או בכדי לנקות את הפגם שיש בנפש .וע״ע תורת

הערבות וליתא בגוי) .ב׳ יש לחלק בין מסייע בשעת

חסד לא ,שיבת ציון סו״ס סו ,שערי יושר ש״א פ״י,

העבירה כהא דפ״ק דשבת שמניח על ידו ומוציא,

אתו״ד כלל י ,תניא ריש פ״ח ,שדי חמד ח״ד עמ׳

לבין מסייע שלא בשעת העבירה (בנין ציון טו,

רמה ,ובקו׳ דברי סופרים דפליגי וס״ל רהוא איסור

כת״ס יו״ד פג ,משיב דבר ח״ב לב ,וע״ע בשו״ת

מ.

טוטו״ד ח״ד לב) .ג׳ יש לחלק בין מסייע במקום

[ובעמודי אש סי׳ ד כלל ג דהאומר לחבירו על

שבודאי יעשה איסור כהא דפ"ק דשבת לבין היכא

איסור דאו׳ שהוא איסור דרבנן עובר על לפנ״ע].

שלא יעשה בודאי (בנין ציון טו ,וע׳ ביהגר״א שם).

בעצם,

וכ״כ

הרדב״ז

ח״ר יט.

וראה

הע׳

במס׳

מהסוגיא

שבת

בגוי
י]

שהאיסור
אין

נובע

מהחיוב

איסור זה ,וכן נמי

שחיוב

זה נובע

(יט):

מחובת

הרמב״ם

ובשו״ת עין יצחק אה״ע סו אות מ הוכיח דלא

אמנם

בנתיבות ממ״ש תום׳ (שבת יב .פסחים קו .חגיגה

דהמוצא כלאים בבגד חבירו פושטו אפי׳ בשוק,

טז ):להק׳ היאך באו חכמים לידי מכשלה שאכלו

מבואר רהחיוב להפריש את חבירו מן האיסור הוא

בברכות
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לגי׳

w

ביינה

ודעת

פרה יט

רפט

אם אפשר לקנותו רק אצל יהודי אחר אין זה בגדר ׳מסייע׳ אלא אסור מן התורה
מחמת ׳לפני עור׳ ,כיון שגם האחר יעבור בלפני עור.
מדאו׳

[ואמנם

בהע׳

יט

מתבאר דלכאו׳

דעת

התלוי

בערבות,

דהיינו

מסייע,

אסור

מדרבנן.

הרמב״ם דאיסור מסייע הוא מן התורה] ,ומכת זה

[ואע״פ שבתחילה כתב הריטב״א "אי תבע ליה

תמה המ״ב (שמז שעה"צ סק״ח) אמאי המושיט

בפירוש לאיסורא" ,מכל מקום ממש״ב "שאסור

להכירו באופן שיכול ליטול בעצמו עובר רק על

לגרום להם שוס איסור" משמע דכל סיוע אסור.

איסור דרבנן ,דאמנם אין בכך איסור לפנ״ע ,אבל

ומש״ב הריטב״א שיש חיוב מחאה מצד ערבות,

הרי מחויב מה״ת למחות בו כדי להפרישו מן

ראה פרק כ־כא בגדרי חיוב הפרשה].

האיסור ,ובודאי שלא להזמין לו ,וי״ל דהיכא אמרי׳
לענין כלאים שמחויב למחות בו ,היכא שבידו
־למונעו ע״י הפשיטה ,אולם באין בידו למונעו

ובשו״ת אבני נזר קכו ,תמה כיצד ילפי הפוסקים
מתום׳ בשבת לאיסור מסייע ,דהלא התם מיירי

בהניח בעה״ב בידו של העני או לקח העני מידו של

מהעבירה ליכא חיוב מה"ת ,והכא מיירי שאין בידו

בעה״ב ,ואם לא יתץ לו (או לא יקח ממנו) לא יהיה

למונעו מליטול בעצמו ,ואפ״ה יש איסור דרבנן בזה

לו חפץ להוציא ,אבל אם אין בידו למונעו מלהשיג

שמסייע ידי עוברי עבירה ,עכ״ד .וראה עוד בהערה

במק״א אמאי איכא איסור .ויישב ע״ס הריטב״א

הבאה בשם אבני נזר ,וע״ע בפרק כ הע׳ ז אי חיוב

דאיכא חיוב ערבות בכל גרמת איסור ולא עוד אלא

זה מן התורה,

שחייבים למחות בו וכ״ש שלא לסייעו .ע״ש בכ״ד.

ועל דרך זו יישב באבן האזל הל׳ ע״ז פ״ט ,דכיוץ
שהאיסור מזומן לפניו אין בזה לא איסור מסייע ולא
הפרשה מאיסור בזה שלא יושיט לו ,ומש״כ תוס׳
דהוי איסור מדרבנן היינו מכיון שאין מחזיקים ידי

עוברי עבירה

ואין

אומרים

להם

שלום

[וראה

בהערה כח] .וזה כוונת תוס׳ כיון שחייב להפרישו

מאיסור ממילא אסור לחזקו ולעזרו אף שאינו
מסייע בעצם העבירה ,אמנם היכא שמסייע בעצם

העבירה

הוי

איסור

דאו׳

מאותו

טעם

שחייב

להפרישו מאיסור וכמ״ש הרא״ש לענין לפני״דלפני

"אבל גבי ישראל דחיישינן להכשיל חיישינן ללפני
דלפני" ,ודו״ק.

י .כתב הריטב״א בע״ז (ו" ):כל היכא שהוא תבע
ליה סתמא ליכא לפנ״ע ,ואע״פ שאפשר שהוא

מרבה איסור על ידינו לא חיישינן ,אבל מ״מ אי

תבע ליה בפירוש לאיסורא נהי דמשום ולפני עור
ליכא ,אכתי איסורא במילתא משום מסייע ידי עובר

עבירה כל שאנו גורמים לו לעשות איסור או

ומצאנו דבר חידוש בריטב״א בב״מ (ה ):דמה
שאמרו שם דמוסר בהמות לרועה הוי לפנ״ע ,היינו

היכא דאין לו בהמות דאי אית ליה בהמות לדידיה
דבלאו דידן מצי עביד איסורא לית ביה לפנ״ע,

כדאיתא בפ״ק דע״ז ,ומ״מ אין לנו לגרום לו איסור
ומשום מסייע ידי עוברי עבירה ,עכ״ד .ולא ביאר

מה הראיה מע״ז ,ולכאו׳ היה אפש״ל דסמיך על

מש״כ שם בחידושיו דהיכא

דלא תבע להדיא

לאיסור ליכא לפנ״ע .אולם יותר נראה דכונתו למאי

דס״ל התם דבחד עברא דנהרא לא הוה לפנ״ע ,אלא
שהדברים צ״ב ,דמהיכי תיתי לדמות כן לההוא
רעיא דע״י דמוסרים לו בהמות עביד איסורא בכל

חדא וחדא ,ומאי נפ״מ במה דהיה עושה איסורא

בבהמות ריריה בלא זה ,מ שא "כ שם דבחד עברא
הוי עביד אותו איסור [ויל״ע מסוגיא זו אי בספק

שמא ירעה בשדות אחרים עובר על לפנ״ע (וראה

הע׳ נא) וע״ש בס׳ ברכת שמחה].

להרבות באיסור וכדקי״ל שאין מסייעים ידי ישראל

יא .כ״כ הרמ״א ביו״ד קנא ס״א.

בשביעית ואפי׳ לומר להם ׳הוחזקו׳ אסור ,ולא עוד

והנה דעת הרמ״א דפליגי הראשונים ,בין בסיוע

אלא שאנו חייבים למחות בידו דכל ישראל ערבים

לגוי בין בישראל אי איכא איסור דרבנן באופן

זה לזה ,וכל שכן שאסור לגרום להם שום איסור או

שיכול להגיע לאיסור בעצמו[ .וראה לקמן הע׳ יט

להרבות באיסור כלל" ,הרי דס״ל דאיסור מסייע

דמהרמב״ם משמע דהוא איסור דאו׳] .וע״ש בש״ך

הוא משוס ערבות .ואע״ג דערבות דאו׳ .האיסור

סק״ו ובביאור הגר״א סק״ח דלדבריהם לכו״ע בגוי
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מאידך ,׳מסייע׳ היינו רק אם יודע בבירור שיקנה או ישיג במקום אחר ,אבל אם
איץ זה ודאי שיקנה או ישיג במקום אחר ויעבור על האיסור ,המכשיל עובר

באיסור תורה טו.
לפני דלפני

ו .כמו כן ,אין למכור או לתת איסור לישראל החשוד לתת או למכור איסור
לישראל אחר [והוא ׳לפני דלפני׳]טז .דבר זה אסור מדרבנן גם אם קרוב לודאי
שיתן לישראל אחריי.
מותר ואין איסור מסייע ובישראל אסור (וכ״ד
הטו״א במילואים לחגיגה יג .ומ״ב בסי׳ שמז,
בשעה״צ סק״ט) ,והש״ך כתב שלענין זה מומר דינו

כגוי [וראה ביאור דבריו בהע׳ לו] .וע׳ בשו״ת
משנת ר׳ אהרן סי׳ ג׳.

[ומדברי התשב״ץ ח״ג קלג ,משמע שיש חיוב
להפריש גוי ,והיינו טפי מדברי הרמ״א שיש רק
איסור לסייע לגוי ,ולכאו׳ חיוב להפריש הוא מדק

טו .כ״כ שם במנח״ש ח״ב צז אות ה.
טז .ע׳ תוס׳ בע״ז טו :ד״ה לעובד "אנו מוזהרים

שלא יבוא שום ישראל לידי תקלה על ידינו" .וכ״כ
הרא״ש שם סי׳ יד ,ריטב״א יד ע״א ר״ה תנא .אולם

הרשב״א בחולין (צג ):ס״ל דאף בישראל אין איסור

[ואף הוא ס״ל לאיסור בהא דמוכר ירך עם גיד
הנשה שאינו ניכר ,ראה לקמן הע׳ פג] ,וע׳ מש״כ

לבאר דברי התום׳ בקה״י סי׳ ד.

תוכחה ול״ש בגוי ,ובס׳ סדר יעקב עמ״ס ע״ז (נה).
ביאר שהוא דין דרבנן שלא יבוא ליתן לו בידים,
וראה ס"כ הע׳ ז].

יב .ע׳ בשו״ת חות יאיר סימן קפה ,דהיינו אותה
סחורה (־איכות) ובאותם דמים ,וגם שאין צריך
לטרוח אחריה ,וכגון שזה נותן לו בהקפה ואצל

אחר לא ימצא כן ,שלא נקרא מצוי .וע״ע שש״כ

יז .הנה לדעת הריטב״א (ע״ז ו :סג .ולקמן הע׳ נב)
בספק מכשול ל״ה לפנ״ע ,ולפ״ז אם הדבר ספק אם
יתן לשני בלאו הכי ל״ה לפנ״ע ,ולכן צ״ל דמיירי

בקרוב לודאי ובכ״ז כתב הריטב״א [בהערה י] דאין

בזה לפנ״ע כיון שלא נותנו לעובר העבירה עצמו
ואינו אלא מדרבנן.

ח״ב פס״ז הע׳ קמג.

וע״ע באריכות באבן האזל הל׳ ע״ז לבאר לשון

יג .כ״כ במנח״ש ח״ב צז אות ה ,עפ״ד החו״י.

הרא״ש "חיישינן אלפני דלפני" אי פירושו מה״ת,

ומלשון המ״ב משמע דסגי גם ביכול לקנות במק״א.

והכריע דהוא מה״ת ,אמנם הביא דהתוס׳ רי״ד שם

יד .כ״כ המל״מ בהל׳ מלוה ולוה פ״ד ה״ב .וע״ע

חילק בין הא דלא ימכור טריפה לגוי וכד׳ דאסור

בפ״ת יו״ד קס סק״א ,וכן דעת החפץ חיים (בהע׳

[לקמן סעיף כא] לבין לפני דלפני דמותר ,דהתם

לז) ובשו״ת משנת ר״א סימן ג ולקמן הע׳ ל ,נה.

שהאיסור אינו ניכר היינו בשוגג אסור להכשילו

[ועי׳ בי׳ הגר״א קנא סק״ז ,דנראה דפליג על

אולם הכא הוי מזיד[ ,ומדברי הרא״ש שלא תירץ

המל״ט ,ע״פ הגט׳ בע״ז (ו ).דאית ליה בהמה

כן מבואר דס״ל להתיר לפני דלפני גם בשוגג]

לדידיה ,וחזינן דלא סגי ביכול ליקח ממקום אחר].

ומבואר דס״ל לתוס׳ רי״ד דאינו אפי׳ איסור דרבנן,
דיש

להסתפק

לדבריו,

אם

בודאי ימכור

ומד׳ הריטב״א בב״מ (בהע׳ י) מבואר דחולק על

אלא

המל״מ ,ואף דאית ליה בהמות לדידיה שיעבור בהם

לישראל שני האם הוי חד לפנ״ע ואסור או דבאיסור

איסור מותר .ולדבריו ,הדבר תלוי רק במה שיכול

לפנ״ע לא נצטוינו אלא בהושטה ביד אבל להניח

להשיגו במקום אחר .וע׳ מח׳ רש״י ותום׳ בקדושין

דבר האסור אף דבודאי יבוא לידי העבריין לא

נו .ד״ה אבל ,והמקנה בקדושין שם ביאר בדעת

נצטוינו ,עכ״ד .וראה גם בשו״ת משיב דבר ח״ב

רש״י דדוקא אם יכול ליקח בעצמו אין לפנ״ע אבל

לב ,לחלק בין לפני דלפני ,שאנו מוזהרים שלא

אם יכול להשיג איסור אחר כמוהו או איסור זה

יבוא תקלה לישראל על ידינו ,לבין חד עברא

עצמו ע״י אחר הוה לפנ״ע.

דנהרא .וע׳ בהע׳ מא .מז בשם הגרשז״א.
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רצא

בטעם איסור מסייע
ז .בטעם איסור מסייע נאמרו כמה הסברים .א .חיוב תוכחה י? ב .מדין לפני
עיור’? ג .משום ערבות? ד .מהלכות תשובהכא.
חומדת איסור מסייע
ח .איסור חמור הוא לסייע לדבר עבירה ?3וכל הגורם תקלה לחבירו  -עונשו
חמור ?3ומקבל במקומו את עונשוכד.
יח .תום׳ ורא״ש שם כתבו דאיסור מסייע הוא

שאסור לעבוד הארץ בשביעית כך אסור לחזק ידי

תוצאה של חיוב תוכחה "שמצוה להפרישו כל שכן

ישראל שעובדים אותה או למכור להם כלי עבודה,

שלא לסייע לו" .אמנם ראה הע׳ ט׳ דלכאו׳ החיוב

לפי שאסור לחזק ידי עוברי עבירה" .וראה בס׳

להפריש את חבירו מן העבירה בפועל [מלבד חיוב

המפתח שהאחרונים דנו האם לדייק ממילת ׳כדרך׳,

תוכחה] הוא חיוב דאורייתא ,ויתכן שהוא סעיף

אם הוא מרין לפנ״ע ראו׳ או מדין מסייע דרבנן.

מהלכות תוכחה ,ןולכאו׳ כ״מ מרש״י בע״ז (נה:

כ .בריטב״א [בהערה י] מבואר דהוא משום ערבות.

ד״ה וישראל) "ואסור לסייע ידי עוברי עבירה אלא

פורשין מהם כדי שלא ירגיל בכך" ,ומשמע דהוא

מטעם שמחזיק ידי עוברי עבירה והוא חסרון

בתוכחה ,וע׳ שרידי אש (ח״ב נז [ט] אות כ-כג],

כא .הגר״ד מקרליץ בשאילת דוד (סי׳ ה) כתב
דכאשר מסייע לו מונעים אותו מלעשות תשובה
ובהתרחק מלסייע לו יסייע לשוב .וע״ע בהע׳ לו

משו״ת יד יצחק .וע׳ טוב טעם ורעת ח״ב לד.

וצ״ל דאע״פ שהחיוב להפריש הוא מה״ת ,מ״מ
האיסור

הנובע

ממנו

[-

מסייע]

הוא

מדרבנן,

וכמשנ״ת בהע׳ י׳ בדעת הריטב״א ,אולם הדבר
תמוה דאי מיבעי להפרישו מה״ת כל שכן שלא

לסייעו ,וכמ״ש תום׳ ,וצ״ע.
יט .כתב הרמב״ם פיה״מ תרומות פ״ו מ״ג ,ומביאו

לידי מכשול או שציוהו על העבירה שסייעו עליה

באיזה כפי ערך מה שעשה בסייעו או בהקישו את

כב.

ראה אגרות חזו״א (ח״ג קי) עלתה בידם

לשחרר

את החרדים ממסים

המשתמשים

כנגד

התורה באופן ישר או בעקיפין וכו׳ והנה האיסור

היותר חמור לסייע

ידי עוברי עבירה ולתמוך

בכספינו אנו חינוך המדיח עוללנו וטפגו מתורה

ואמונה האיסור הגדול הזה והמכאיב לבנו עד

התהום [המדובר במס החינוך].

חבירו וכו׳ עובר על מה שאמר ה׳ ולפנ״ע לא תתן

[ומה שכתוב כאן בלשון ׳מסייע׳ ,קל וחומר הוא

מכשול אם גרם לעבירה או שעובר על דבר ה׳ אל

לגבי איסור ׳לפני עיור׳ .ועיקר לשון ׳מסייע׳ מצאנו

תשת ידך עם רשע אם סייע לחוטא .וביאר חת״ס

כמה פעמים בפוסקים בלשון מושאל כלפי איסור

בגיטין סא .דאם בלעדיו לא נעשית העבירה איהו

׳לפני עיור׳].

גרם ועובר בלפנ״ע ואם סייע דהיינו דגם בלעדיו

כג .רש״י בויקרא (כ ,טו) בשם התורת כהנים :וגם

היתה געשית העבירה עובר באל תשת .וע״ע בסדר

את הבהמה תהרוגו ,אם אדם חטא בהמה מה

יעקב עמ״ס ע״ז נה.

חטאה ,אלא מפני שבאה תקלה לאדם על ידה וכו׳

ומשמע ברמב״ם שהוא מדין לפנ״ע ,וב״ב בהל׳

קל וחומר לאדם שיודע להבחין בין טוב לרע וגורם

רוצח [בהערה לו אות א] וכן דייק בחי׳ מהרצ״ח

רעה לחבירו לעבור עבירה וכו׳ ומה אילנות שאינם

(שבת ג ).דבסה״מ [בהערה א] הסמיכו ללפנ״ע,

רואים ואינם שומעים על שבאת תקלה על ידם

ומדבריו משמע דכל מסייע אף שאפשר להשיג

אמרה תורה השחת שרוף וכלה ,המטה את חבירו

באופן אחר אסור מה״ת .וכ״מ מדברי הח״ח בהע׳

מדרכי חיים לדרכי מינות על אחת כמה וכמה( .וע׳

עא .וע״ע במל״מ בהל׳ כלאים (א ,ו) הו״ד בפמ״ג

סנהדרין נד .).ואין לומר דדוקא שם שמטה את

(תמג סק״ח) .וראה בהע׳ ה ,ט ,ובפכ״א הע׳ ז.

חבירו ל״דרכי מינות" דהיינו בכל מעשיו ,דלפי

כתב הרמב״ם בהל׳ שמיטה ויובל פ״ח ה״א "כדרך

ה׳קל וחומר׳ מבהמה מבואר דאפי׳ בעבירה אחת.
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ט .בכלל איסור מסייע הוא ללמדו את העבירה או לשבח אותו על עשייתה כה או

להסתיר מעשיו כו .כללו של דבר בכל אופן שמשתתף עמו בעבירה
י .אסור לעודד!-לומר ׳תצליח במלאכתך׳ למי שעוסק במלאכת איסור [כגון

מחלל שבת ,מופע שאינו צנוע ,עוסק במסחר ספרי כפירה ותועבה] כח.
וראה לקמן פרק כ סעיף כג שגם מי שאינו מונעו מן העבירה הרי הוא בכלל
האיסור.
מחטיא את הדנים
יא .המחטיא את הרבים כט[כגון ,המדפיס ומוכר עתונים וספרים העוסקים בעניני
עבירה ל] ,וכן המונע מהם את עשיית המצוות לא .מונעים ממנו את התשובה ואין
לו חלק לעולם הבא לב.
כד .כ״כ רש״י בפר׳ מסעי (ל ,טז) ונשא את עונה

בגדים צנועים ושאינם צנועים ,מאכלים כשרים

 -הוא נכנס תחתיה ,למדנו מכאן שהגורם תקלה

ושאינם כשרים.

לחבירו הוא נכנס תחתיו לכל עונשין.

כט .אבות (ה ,יח) כל המחטיא את הרבים אין

ובשו״ת חו״י (סי׳ קפה וכפל דבריו כתשו׳ קסו)

מספיקיץ בידו לעשות תשובה .וע׳ ר״ה יז ע״א ,יורד

הביא ממהר״י וייל דהשולח שליח ונהרג צריך

לגיהנם ונדון שם לדורי דורות .וע״ע בחי׳ מרן רי״ז

תשובה (והובא במ״ב תרג סק״ד).

הלוי עה״ת בסוה״ס (על איכה) המחטיא את הרבים

בידו

כה .שע״ת ג ,נ שלא לחזק ידי עוברי עבירה.

אין

כו .כ״כ רש״י בויקרא (יח ,ה) ושמתי את פני באיש

תחבולות שבעולם [וראה בסוף בשם המחנ״ח].

ההוא ובמשפחתו ,וכי משפחה מה חטאה ,אלא

ל .ע׳ שו״ע בסי׳ ש״ז סט״ז דהמחבר או מעתיק

מספיקין

לעשות

תשובה

אפי׳

בכל

ללמדך שאין לך משפחה שיש בה מוכס שאין כולם

ומדפים

מוכסים שכולם מחסין עליו.

המוכרן] ,הרי הם בכלל מחטיאי הרבים (וע׳ תום׳

כז .כ״כ המאירי בפי׳ למשלי (משלי כט ,כד) חולק

בע״ז יד :ד״ה חצב) .וכתב המ״ב ,דאמרו חז״ל

עם גנב שונא נפשו ,שלא יסייע ידי עוברי עבירה,

גדול המחטיאו יותר מן ההורגו ,שההורגו הוא רק

הן בחלקו בה עמו ,הן בהסיתו אותו עליה ,הן

בעוה״ז והמחטיאו הוא גם בעוה״ב ,וע״ש בבה״ל.

בשבחו אותו עליה ,הן שיחפה עליו ,שבכל אלו

הוא נקרא מסייע באיזה צד ,ויחלוק עמו בעונש.
וראה לשונו של הרמב״ם בסה״ט "יעזרהו להשלים

עבירתו או יכין לו סיבת העבירה" .וראה בהע׳ יט
שלפי הרמב״ם נתינת עצה לחטוא ,הוי איסור תורה.

ספרים

האסורים

[והוסיף

המ״ב,

וכן

ובהסכמת הגר״י רוזין (הרוגוצ׳ובר) לספר פסקי

תשובה ,כתב בענין זה דכיון דבלאו הכי דעת רש״י
דרק לנכרי מותר בחד עברא ,וכל שכן בדברי

אפיקורסות ,וגם אם יש מוכר אחר בעיר אסור,
לפ״ד המל״מ (בהע׳ יב) ,ובפרט כי בשו״ת בית

ומטעם זה נראה דאסור להראות דרך בשבת ,שהוא

שלמה סי׳ מא חלק על הדגול מרבבה (בהע׳ לו)

נכלל בחיזוק ידי עוברי עבירה ,וראה לקמן הע׳ מז.

ואסר אף במזיד משום מסייע ,ועוד שיש בכך משום

כח .מ״א שמז סק״ד ,ע״פ גיטין (סא ).ורמב״ם הל׳

מסית דמה לי מסית בכתב ,וא״כ לא יגרע במה

שמיטה ויובל (ח ,ח) .וע׳ שע״ת שער ג אות נ ,שלא

שיש עוד מסית בעיר .וע״ע הע׳ ג בשם הגרי״ש

לחזק ידי עוברי עבירה בדברים.

והע׳ צ.

ויל״ע במי שעובד כל ימות השבוע וגם בשבת ,האם

לא .כ״כ הרמב״ם בהל׳ תשובה פ״ג ה״י ,שאפילו

מותר לומר לו ביום חול תצלח מלאכתך ,וכן מוכר

המחטיא את הרבים בדבר קל ,כגון שמונע לעשות
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-

כינה

פרה יט

ודעת

רצג

יב .נראה שעונש זה אינו רק במכשיל את ה׳רבים׳ אלא בכל מכשיל אחרים
וכעין שמצינו כחולק עם הגנב לי.
יג .נראה עוד שבכל מכשיל את הרבים [וכן מסייע לדבר עבירה] יש משום
׳חילול השם׳ לה.

לג,

וראה עוד פרק כ סעיף לב בענין מחאה במי שמכשיל את הרבים.

מומר
יד .נחלקו הפוסקים ,יש הסוברים שמותר להכשיל מומר באיסור לי ויש הסוברים
שגם כלפי מומר יש איסור לפני עור ומסייע לדבר עבירה לז ,ולמעשה ,אין לסמוך
להקל על שיטה זו רק בצירוף היתר נוסף.
ולדעה המתרת ,מותר למכור לו מאכל או לכבדו במאכל ,גם אם ידוע לו שלא
יברך ,וראה בפרק ה סעיף ב אות ה.
מצות עשה אין מספיקים בידו לעשות תשובה ואין

שמצב של סיוע בעבירה הוא חילול השם .ומפורש

לו חלק לעוה״ב.

כן בח״ח בהע׳ עא.

לב .ע׳ רמב״ם הל׳ תשובה פ״ה ה״י וראה בהע׳ כט.

[ע׳ בפי׳ תוי״ט אבות (ד ,ד) שתמה איך יש חילול

לג .לכאו׳ חומרת דבר זה הוא גדר מיוחד למחטיא

השם בסתר ,הרי חילול השם היינו שאחרים למדים

!אה״ח|23»47

׳רבים׳ ,אולם ע׳ בברכות (לה ):כל הנהנה מהעוה״ז

ממנו (וראה פרק כ הע׳ קב) ,וע׳ ארח מישרים לב

בלא ברכה חבר הוא לאיש משחית ,לירבעם בן נבט

סקי״ח ,דמיירי שהעבירה בסתר אלא שאח״כ נודעה

שהשחית את ישראל לאביהם שבשמים .ופירש״י,

לרבים .ולדברינו י״ל דהיינו בצנעא (ולא בפני רבים

שרואים אחרים ולמדים ממנו ,ומדברי רש״י מבואר

ממש) ,ומיירי במסייע ומיקרי חילול השם וכנ״ל).

דסגי במה שאחרים למדים ממנו ,וכעי״ז כתב

אמנם עפ״ד הרמב״ם בהל׳ יסוה״ת (פ״ה ה״י)

הרי״ף בברכות.

מבואר דכל העובר להכעיס ה״ז חילול השם ,ע״ש.

לד .ע׳ רמב״ם הל׳ גניבה פ״ה ה״א ,אסור לקנות מן

וכתב המ״ב סי׳ תרח ס״ב שעבירה שבגלוי יוכיחנו

הגנב חפץ שגנב ,ועון גדול הוא שהרי מחזיק ידי

מיד כדי לא יחלל שם שמים ,ומטעם זה לא יראה

עוברי עבירה וגורם לו לגנוב גנבות אחרות שאם

לו דרך בשבת ,כ״כ בעלינו לשבח ח"ג לג .וראה

לא ימצא לוקח אינו גונב ,וע״ז אמר (משלי כט ,כד)

הע׳ מז ,פ״כ הע׳ קב.

חולק עם גנב שונא נפשו .וע׳ סמ״ע שנו סק״א לא

לו .דעת הש״ך ביו״ד קנא סק״ו ,דמותר להושיט

עכברא גנב אלא חורא גנב שאם לא ימצא לוקח

איסור למומר ,אם יש לו משלו או יכול לקנותו,

אינו גונב .וע״ש בפי׳ המאירי [הובא בהערה בז].

דישראל מומר אינו חייב להפרישו ,ותמה הדגול

וע״ע שו״ת חו״י רט ,דנראה דס״ל דאיסור חולק

מרבבה הא אע״פ שחטא ישראל הוא ,ונאמרו בדבר

הוה כעין לפנ״ע ולפ״ז תלוי באם ימצא אחר שיקנה

כמה הסברים.

ממנו דומיא דאם יכול להשיג במק״א.

א׳ חיוב ההפרשה היינו בעושה בשוגג והכא מיידי

לה .בהע׳ לג נתבאר דמה שאחרים למדים ממנו

בעושה במזיד דסתם מומר מזיר הוא .כ״כ הדגמ״ר.

להקל במצוות הוא בכלל מחטיא את הרבים .וכן

וכן דעת האג״מ יו״ד (א ,עב) אה״ע (ד ,סא אות

מתבאר ביומא (פו ).שאם אחרים למדים ממנו

ב) ,או״ח ח״ה (כח ,כב-כג וע״ע שם בסי׳ יג

להקל במצוות [והכל לפי גדלו ,וע׳ רש״י ב״מ ()]

ובהערת המגיה שם) .וע״ע בהר צבי יו״ד קכה,

יש בכלל זה חילול השם .וא״כ כל שכן בעניננו

שרידי אש ח״ב יט .כב ונדמ״ח ח״א כה /מהרש״ם
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בינה

רצד

ודעת

פרק יט

ח״ב קפג ,כת״ס יו״ד עז ,אג״מ ח״א עב ,ח״ב סו,

צריך להפרישו מדין ערבות (וכמ״ש העין יצחק

פ [וראה עוד לקמן בהערות מ ,מב] .וע׳ בישורון

בהע׳ מד ,וכ״מ מהריטב״א (בהע׳ י) דהוא מטעם

י״ח מ״ש הגר״ח ברלין ,דהדגול מרבבה חזר בו

ערבות) .וי״ל דכלפי מומר אינו חייב בערבות ,ראה

בנודע ביהודה קמא אה"ע עה ,וכ״כ הטורי אבן

פרק כ הערה קז .והאריך בזה בקונטרס ערבות.

באבני מילואים (חגיגה יג ).דכל ישראל מצווים

ד׳ הש״ך מיירי רק כלפי איסור מסייע מדרבנן (ולא

להפריש עוברי עבירה אם אפשר.

כלפי איסור לפנ״ע שהוא מה״ת) ,דטעם איסור זה

וקצת ראיה יש להביא מלשון הרמב״ם בהל׳ רוצח

דמונע אותו מלעשות תשובה ,ובהתרחק מלסייע לו

(פי״ב הי״ד) ראם הכשיל באיסור עובר משום

יסייע אותו לשוב .משא״כ במומר דפקר טפי לא

לפנ״ע ,והיינו מפני שחיזק ידי עוברי עבירה שאינו

גזרו מלסייעו באופן שאין אסור מה״ת[ .ולפ״ז

דואה דרך האמת מפני תאות ליבו הרי זה עובר

ההיתר

דהש״ך

רק

בחד

עברא

דנהרא].

כ״כ

לתיאבון

בשאילת דוד סי׳ ה .וכעי״ז כתב בשו״ת יד יצחק

משא״ב במזיד .וראה בלשונו בפיה״מ (בפרק כ הע׳

(ח״ב צה) דהא דגזרו רבנן שלא לסיייע ידי עוברי

ב) "מי שעיורה את עינו התאוה ויצר הרע"[ .ולפ״ז

עבירה ,היינו כדי שלא להרגילו באיסורים ,דאולי

בל״ת.

ומשמע

דהיינו

דוקא

במומר

בתשובה

אם

יהיה

לא

משוקע

כל

כך

מש״כ הש״ך "מזיד" היינו מומר להכעיס ,ולא

יחזור

לתיאבון ,וצ״ע] .וע״ע בשו״ת שאילת דוד סי׳ ה.

באיסורים ,משא״כ מומר דבלא״ה משוקע באיסורים

וגם ל״ש שיחזור בתשובה אחר שקיבל עליו דת

אולם באבן האזל בפ״ט מהל׳ ע״ז האריך לתמוה
על שיטה זו ,דהא כל מצות תוכחה היא בעובר

במזיד[ ,וראה בהע׳ יז דהוכיח כץ מלשון הרא״ש],
וגם לשון הש״ך הוא ׳מומר׳[ .ומצינו בכ״מ דבכותי

שייך לפנ״ע ולכאו׳ צ״ע הא הוא מומר דכופר

בתורה שבע״פ].

אחרת דייענש בפלילים [כך היה בזמנם] ,ולפ״ז
כתב דמחלל שבת בפרהסיא נהי דדינו כמומר ,מ״מ
כיון שאפשר לו לחזור בתשובה שפיר דינו כישראל

לענין מסייע ,עב "ד .וכן העירני הגרז״נ גולדברג
שליט״א ,דלכאו׳ ליכא דעה שאין לפ״ע במומר,

דהרי המושיט אמ״ה לב״נ עובר בלפ״ע ,והש״ך

ב׳ אין חיוב הפרשה משום דאמרינן הלעיטהו לרשע

מדבר רק כשיכול לקנות מגוי וכלפי איסור מסייע.

וימות (ב״ק סט .).כ״כ בשו״ת בית יצחק (או״ח כט

וראה באריכות בשו״ת שרידי אש בנדמ״ח ח״ב ט.

אות ד) ,עין יצחק אה״ע ח״א א ענף ב [אין בו

לז .מדברי החו״ד [הובא בפרק כה הערה פ] נראה

מצות תוכחה ולכן אין חיוב ערבות ,וראה הע׳ מד

דנקט דלא כש״ך ע״ש ,וס״ל דאסור לסייע גם

בשמו] ,ובשמים ראש (סי׳ נח) .וכ״כ מנח״ש ח״ב

למומר ,וכ״כ המ״א בסי׳ שמז סק״ד והמ״ב שם

צז אות ה .אמנם בגליון מהרש״א כ׳ דאינו מטעם

סק״ז .וכ״כ המג״א שד סק״ח ,ופשוט דמומר דינו

פעולה

כישראל ואסור לומר לו לעשות מלאכה וכ׳ הפמ״ג

להפרישו מאיסור שבין כך עובר ,כגון הגוזל שאין

משום לפנ״ע [ומקורו של המ״א בשו״ת תומת

מודיעים לו שהפירות רבעי (כמ״ש בב״ק סט,).

ישרים קסה כמ״ש בפמ״ג יו״ד ס״ה סקי״א .והעירו

אולם הכא נותן לו איסור והוי לפנ״ע ,וע׳ ש״ך סב

במהד׳ ׳הדרת קודש׳ שהמ״א כ׳ דין זה בשם עצמו

סק״ג ומשנ״ה (ח"ד קיד) .וראה הערה מד.

כי ראה את התומת ישרים רק בכנסת הגדולה ,ושם

ג׳ לפי התדב״א שאין מצות תוכחה למי שאינו

לא בזכר דין זה] .וראה בפמ״ג יו״ד סו״ס סה ,הביא

זה,

דהתם

אמרינן

רק

שא״צ

לעשות

אחיך בתומ״צ ,וכמ״ש הבה״ל (תרח ד״ה אבל),
ועיקר האיסור לתת לו בחד עברא מפני שחייב

להפרישו הוא מטעם מצות תוכחה משא״כ במומר,

שאין בו מצות תוכחה ממילא אין איסור לתת לו
איסור .כ״כ בשו״ת מנח״י (ג ,עט) ובס׳ חוט שני

(שביעית) פ״ח שעה״צ אות ד .ועדיין צ״ע ,הרי

מ״ש הח״י לתמוה על מ״ש הש״ך דבמומר אין
בי״ד מצווים להפרישו ,וכ׳ בשם משפטי שמואל
קל״ד דאסור לומר לצדוקי להדליק ביו״ט ,ומשמע

דמומר לע״ז דינו כישראל.

וכן מתבאר מדברי הקה״י (פ״ח הע׳ קלו) ,דעובר
נמי

על לפנ״ע ומוכח

דלא
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סבר כש״ך,

וכ״כ

בינה

ודקת

פרק יט

רצה

מחלל שבת
טו .לדעה המתרת להכשיל מומר באיסור .מותר להכשיל גם מחלל שבת
באיסור לח ,ויש אומרים שהיתר זה הוא רק במי שהמיר דתולט.

תבוק שבשבח
טז .המכשיל תנוק שנשבה ,נראה שעובר ב׳לפני עור׳מ ,ואם עושה מעצמו איסור,
ראוי למנוע זאת ממנומא.
הגריש״א בקובץ תשובות (ח״א כא) ,וע״ע באריכות

אסור .ב׳ האם יש לגביו הלעיטהו [ראה פ״כ הערה

בפי׳ הרי״פ על סה״מ לרס״ג (ח״ג מצוה נו) ,יבי״א

כג ,נה] .ג׳ האם נוהגת כלפיו מצות תוכחה וחיוב

ח "ב או״ח טו ,ובקונטרס ערבות (נדפס בעילום שם,

ערבות [ראה פ״כ הערה ז ,קז].

והוא לר׳ מרדכי רבינוביץ) ,בס׳ לפנ״ע סי׳ יט ובס׳
שערי שלום על עניני לפנ״ע.

ואמנם כן הסתפק בשו״ת אג״מ או״ח ח״ה (יג ,ט)
אם איכא איסור לפנ״ע כאשר הלה אנוס וכלל אינו

והנה יש לדעת דאף שאין נוהגות כלפי מומר מצוות

יודע שזה איסור ,ודייק ממש״ב המ״ב מהמ״ב קסט

שבין אדם לחבירו ,מ"מ לפג"ע הוא בין אדם

סקי״א ,דאם מתוך אונסו אינו יכול לברך לא נפקע

למקום וכמ״ש החזו״א ביו״ד (סב סק״ז) שהאיסור

ממצות צדקה .ומוכח דאין איסור לתת לו מאכל,

הוא

שגורם

תועבה

בעולם

ע"ש,

וכן

הסביר

הקוב״ש (פסחים אות צה) בטעם שמצינו איסור
לפ״ע גם כלפי ב״נ אף שאין כלפיו דיני בין אדם

לחבירו ,ונדון זה תלוי במשנ״ת בהע׳ ז׳ אי עובר
המכשיל גם לולי העבירה בפועל.

לח .כן נראה מדברי הפוסקים שדנו בדברי הש״ך
דסברי שהוא מיירי בכל מומר ,ואף מומר לחלל
שבת שדינו כמומר לכל התורה ,וכמ״ש הבה״ל

ולא אמרינן דמכשילו באיסור שלא יברך.
וכץ יש להוכיח ממש״ב הבה״ל רסו ס״א (ד״ה
חמורו) דהנותן על בהמת חבירו וחבירו אינו יודע

כלל ,אינו עובר המכשיל בלפנ״ע ,דחבירו אינו

עובר דאנוס הוא .ויש לחלק ,רהתם מניח
בהמתו

והוא

אנוס

לגמרי,

ואילו

הכא

על

דמיירי

במעשה שלו עצמו ברצון.

בסי׳ תרח [ד״ה אבל] דמומר לחלל שבת יצא מכלל

והעירני רח״א ,דלכאו׳ הדבר תלוי במה שחקרו

עמיתך.

האחרונים (ע׳ חמדת שלמה או״ח סי׳ לח וקוב״ש

לט .כ״כ בשו״ת יד יצחק בהע׳ לו דשאני מומר

ריש כתובות וקוה״ע סי׳ מח) אם באונם יש מעשה

דבלא״ה משוקע באיסורים וגם לא שייך שיחזור

עבירה אלא שפטור מעונש ,א "כ המכשילו עובר

אחר שקיבל עליו דת אחרת דייענש

נמי בלפנ״ע דמכשילו ב״מעשה עבירה" [ואמנם

בפלילים [כך היה בזמנם] ,משא״כ מחלל שבת

בקובץ הערות ריש סי׳ עה כ׳ דגם כאשר הנכשל

בפרהסיא נהי דדינו כמומר ,מ״מ כיון שאפשר לו

אנוס

עובר המכשיל בלפנ״ע] ,אולם לפי הצד

לחזור בתשובה שפיר דינו כישראל לענין מסייע,

דבאונם ,אין מעשה העבירה מתייחס כלל לעובר,

עכ״ד .וכ״כ בשו״ת ערוה״ב (או״ח נד) דלא כתב

א״כ אין בזה לפנ״ע כלל ,אלא שדוחק לומר דבסוג

הש״ך אלא במומר לע״ו שכבר יצא מן הכלל

אונס כתנוק שנשבה ,אין המעשה מתייחם אליו .וע׳

משא׳׳כ במחלל שבת ,ולכן אסר להשכיר לו דירה

מנ״ח מצוה לב ,קב.

או משרד ,ע״ש.

[ולכאו׳ נדון זה מפורש ברמ״א שכח ס״י ,מי

מ .יל״ע אם דברי הש״ך דשרי לתת איסור למומר,

שרוצים לאונסו שיעבור עברה גדולה אין מחללים

שייכי גמי בתגוק שנשבה [אי איכא בזמנינו להאי

עליו את השבת כדי להצילו .וביאר המ״ב סקל״א,

דינא] ,לטעם א׳ יל״ע אי מיקרי מזיד ,כיון שמעשהו

דאין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך .ואילו

ברצון ,ומאידך ,אנוס הוא שאינו יודע שהדבר

בסי׳ שו סי״ד כתב השו״ע ,דמותר לחלל שבת כדי

בתשובה
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רצו

כינה

ודעת

פרק יט

הלעיטהו לרש; רמות

יז .יש הסוברים ,דלא זו בלבד שהדבר מותר לסייע למומר ,אלא יש בזה משום

׳הלעיטהו לרשע וימות׳ מב ,כלומר ,יש להרבות לרשע איסורים מ?
אולם יש שביארו שאין הכונה שמותר לעבור על איסור ׳לפני עיור׳ ולהכשילו
באיסור ,ואפילו באיסור דרבנן ,אלא רק ב״שב ואל תעשה" ,דהיינו שאין למונעו,
להציל בתו שלא תמיר דתה ,וביאר המ״ב סקנ״ח,

וע׳ רמ״א יו״ד שע״ב.

דבסי׳ שכ״ח מיירי שיעבוד פעם אחת ע״ז וממילא

מא .כ״כ בשו״ת אג״מ יו״ד ח״א נב "הרבה שהם

א״צ לחלל שבת להצילו דמחלל שבת כעובד ע״ז

כעין שוגגים שאינם יודעים חומר האיסור מחסרון

[ומשמע דעבירה אחרת שאינה חילול שבת יעשה

ידיעתם שהם כעין תנוק שנשבה בין הגויים שבודאי

כדי להצילו] משא״ב כאץ שתמיר הדת לגמרי,

אנו מחויבים למנוע מהם איסור כמה שאפשר".

דנקרא איסורא זוטא להציל מאיסורא רבה .וע׳

וכ״כ הגרשז״א במנח״ש ח״ב צז אות ה ,דבתנוק

פמ״ג א״א שו סקכ״ט[ .ולכאו׳ יש לתלות הדבר

שנשבה ,כיון שהוא שוגג מצווים להפרישו אם

בתי׳ התום׳ וריטב״א בשבת ד ע״א ,דאם הוא אנוס

אפשר וכל שכן שלא לסייעו .וכ״כ בשו״ת להורות

מצילין אותו משא״כ בפושע].

נתן (ג ,כג) דמצוה להפריש תנוק שנשבה ,אף לדעת

ויל״ע בלשון הרמב״ם בהל׳ תשובה פ״ג ה״י,

הש״ך .וראה פ״ח הע׳ קלג בשם קה״י ופ״כ הע׳ ט.

דהמחטיא את הרבים היינו מי שאנס אותם לעבירות

מב .ע׳ ב״ק סט .כרם של רבעי היו מציינים אותו

הרי דמי שעבר ע״פ דבריו באופן זה יש בזה משום

בקזוזות אדמה וכו׳ אמר רשב״ג בד״א בשביעית

"חטא" ועל המכשיל שם "מחטיא" ,אף שהיא

דהפקר נינהו [ופירש״י ,שהוא הפקר והיתר הן באין

עבירה באונס ,אמנם י״ל דהתם מיירי בחטא ע״ז

לאכול] ,אבל בשאר שני שבוע [שהם באים לגזול,

ומיבעי לנכשל למסור נפשו [כלומר  -חיובו גם

יניחם ויאכלו דבר האסור] ,אין מציינים אותו מפני

באונס] ועל כן יש על המכשיל שם מכשיל ,אולם

הגזלנים דהלעיטהו לרשע וימות והצנועים היו

יעוין ברמב״ם בפ״ה מהל׳ יסוה״ת דאף בנכשל

מחללים[ .וראה בהערה לו (אות ב) שיש שביארו

באונס שצריך למסור נפשו ,מ״מ אם עבר ולא מסר

את הש״ך מדין ׳הלעיטהו׳ דבמומר דפקר טפי לא

נפשו אין עליו חיוב .וצ״ע.

גזרו מלסייעו באופן שאין איסור מה״ת].

ובתשובות והנהגות (ח "א תעו) כתב לדון אם יש

ולענין הלכה ,יל״ע

איסור לשדך לתנוק שנשבה דהוא יעבור את האיסור

הלעיטהו,

מי

באונס .אמנם יש להעיר ,דהתם מיירי בנדה ,וא״כ

שהצנועים היו מניחים את המעות ומחללים בשאר

אף שהוא באונס מדינא יהרג ואל יעבור .ואם אינו

שני שבוע ,מבואר דפליגי ,וכ״מ ממש״כ רש״י

נוהג כן ,לכאו׳ אסור לסייע לו .וראה פכ״ג הע׳ כ.

(סח :ד״ה דסבר) ,צנועין  -בנ״א חסידים שרוצים

[ובעניץ נדה אי מיקרי ג״ע ,ע׳ משנ״ת בבינה ודעת

לסלק ידי כל אדם מן העבירה .נוע׳ בשו״ת רדב״ז

(נדה) הנדפס בסו״ס דת הנשים סי׳ ג].

ח״ד קנב ,לענין משביע את חבירו ויודע שיכשל

ולענין לפנ״ע בשוגג [שסבור שאין איסור בזה] ,ע׳

בשבועות שקר .וצ״ע מאי שנא ממ״ש תום׳ דאסור

תום׳ בע״ז ו׳ ע״ב ,ריטב״א סוכה י׳ ע״ב ,רדב״ז

להכשיל באיסור מומר] .וע״ע בשו״ת דברי מלכיאל

בהל׳ כלאים פ״י הל׳ לא ,רמ״א ביו״ד קיט ס״ז

ח״א עד ,דענין צנועים מסתייע ממש״כ בקידושין

וש״ך סק״ד[ ,ולכאו׳ נחלקו בזה רש״י בב״מ (עה):

כ׳ ע״ב דצריך לפדות את הנמכר לגוי ואף את

ולח״מ בפ״ב מהל׳ מלוה ולוה אי חיישינן במלוה

הנעשה כומר לע״ז ,שאין דוחים אבן אחר הנופל,

בלא עדים שיכפור בשוגג או במזיד ,וע׳ פרי יצחק

אולם נסתר מב״ק צב :קרית חברך ולא ענך דחי

ח״א מח ,ח״ב מט ,קובץ הערות עה] ,וטעם הדבר

גודא ,ופירש״י ,קרית לחברך להוכיחו ולא ענך,

דגם שוגג בעי כפרה כמ״ש הרמב״ז בשער הגמול,

כותל הפל עליו ,כלומר .הניחהו ויפול ברשעו,

וכפי

אי

צנועים

ההלכה.
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w

פליגי על

ומתוס׳

w

שם

דין
דפי'

כינה

ודעת

פרק יט

רצז

או להוכיחו ,אם לוקח איסור מעצמו™ ,כגון שאין צורך לתקן להם עירוב כדי
שינצלו מחילול שבתמה ,וכץ אין צורך לסייע לו בקיום מצוות™
אמנם מצאנו הנהגות מגדולי ישראל שפעלו למנוע ולמעט איסורים גם מן

המומר™
דחהו בידים .וביאר הדברי מלכיאל שדחהו בידים

[וראה בפרק כג הע׳ כ בענין שחרור מבית הסוהר

הוא רק לפרסם שפירש מד״ת ,וע״ש (ח"ד עא) דאין

מי שלא ישמור על טהרת המשפחה ,וע״ע פ״ז הע׳

הכוונה דמותר להכשילו בידים אלא שמותר לדחותו

טז בענין החלפת משמרת עם רופא חילוני].

בדברים.

מג .כתב בס׳ יראים (רכג) ובהגמ״י (קושטא) סוף

אולם ברמב״ם הל׳ מע״ש פ״ט ה״ז ,בפשטות

מבואר דגם צנועים עשו כץ דוקא בשביעית כיון
שהוא של היתר ,וכ״פ נו״כ .והיינו דבשאר שגי
שבוע לא פליגי ,דאיכא הלעיטהו[ .אמנם הרע״א
בגליון המשניות פי׳ דכונת הרמב״ם גם אשאר שני

שבוע ע״ש .ובשו״ת חו״י (סי׳ קמב) ציין לרמב״ם
בהל׳ מעשר פי״א הי״ב ,דמשמע שפליג על דין

הלעיטהו .וכתב בקובץ תשובות (ח״ב כח) דיש
לחלק בין אם הוא נותן בידים ראו חיישינן לתקנתא

דידיה לבין גנבים הבאים מעצמם] .ולפ״ז פסקינן

לדין הלעיטהו ,ובשאר שנים כיון שבלאו הכי
עוברים הלוקחים על דין גזל אין מציינים .וכמ״ש

הרמב״ם בפיה״מ ,שלא בשנת השמיטה א״צ לרשום

לפי שאין רשות בנ״א לשלוח ידם ולאכול מה
שאינו שלהם ואם עבר אדם ואכל הרי זה גזלן ואין

לנו לעשות תקנה לגזלן שלא יבוא לידי מכשול
שעון גזלנות יותר גדול .אמנם הנצי״ב במשיב דבר
ח״א מג ,ביאר שהיינו דוקא כנכשל בגזל ,שהוא

עוון חמור שסאה מלאה עונות גזל מקטרג בראש.
ויש לבאר בכונת הרמב״ם דאם תציין יבוא לאכול
גזל ,ואתה מבריחו מן האיסור הקל של רבעי וערלה

אל האיסור החמור של איסור גזל ,וביאר הלעיטהו
הניחהו שיאכל ערלה ורבעי עד שימות וזה טוב לו

יותר מאיסור גזל.

הל׳ דעות :אם הם מזידין וברור שלא ישמעו לו,
נהי דמיפטר מעונש מיתה ,מ״מ מעשה דהוכח

תוכיח

לא נפטר,

ואע״פ שמוסיף

עונשו בכך,

הלעיטהו לרשע וימות .וכ״כ בפי׳ רש״ס (דמאי פ״ג
מ״ג) כל היכא דאיכא איסורי טפי ,עדיף טפי ,כדי

שימות במהרה (ע׳ צי״א ח״ז כב,ג) .וכ״כ בשו״ת
חו״י קמא ,דאף שע״י שייענש פקר טפי אין לחשוש
דהלעיטהו .אלא די״ל דעד כאן לא שמענו אלא

שמותר להרבות בעונש ,כלומר בחומרת העבירה
[וכעין המבואר בהע׳ הבאה בשם גליון מהרש״א],
ולא במספר האיסורין ,ועיין.

מד.

בשו״ת

חו״י

(סי׳

קמב)

תמה

על

לשון

׳הלעיטהו׳ דמשמע דשרי לספות לו איסור בידים,
(וכ״כ בשו״ת רדב״ז אלף רכג ,והלא אנו מצווים

על כל איש ישראל להזהירו .וכן תמה בשו״ת עין
יצחק אה״ע (סי׳ א ענף ב) ,אמאי אין מציינים ,והא

אמרי׳ בסנהדרין (מד ).תתחייבו בערבות ,ומחמת
זה צריך להפרישו מאיסור ,וע׳ אבני נזר יו״ד קכו

סק״ג .וע׳ הערה לו אות ג.
ואמנם כתב החזו״א בדמאי (ח סק״ט) ש׳הלעיטהו׳

אינו אלא לשון בעלמא שאינו זקוק לשקוד על

הצלתו ,אבל לאו דספינן ליה איסורים בידים.
ונמצא דאין הלעיטהו אלא בשוא״ת ,שאין לתקן
עבורו תקנה של ציון הכרם .ומ״מ עדיין צ״ע

דלכאו׳ גזלן לא נפיק מגדר עמיתך ,ואמאי א״צ
וראה מש״כ הגר״י זילברשטיין (בס׳ ׳חכם לב יקח

להזהירו מלהיכשל

מצוות׳) דמותר לתת סם מוות לפגי גנב .והרבו

עבור זה ,וזה כונתו ׳לשקוד׳] ,וי״ל דבעבירה שהוא

להשיב עליו חכמי הדור ,ראה בקובץ ׳פעמי יעקב׳.

מזיד עליה (דומיא דתנן גזלנים שרגילים הם בכך)

וע׳ במילואי שלמה (לורנץ) ותשו׳ הגרש״ז אליו

א״צ להפרישו מן האיסור .וכ״כ החיד״א בשו״ת

במנחת שלמה ח״ג והגרי״ש בקובץ תשובות ח״ב,

יוסף אומץ קג[ ,אחר שנו״ג בענין הלעיטהו] ,דכיון

הו״ד בפכ״ג הע׳ קסג.

דנחית למיעבד איסורא איז אנו אחראים לעשות

באיסור,

[ואולי
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א״צ

לטרוח

רחצ

בינה

ודעת

פרק יט

מסייע כאופן עקיף
יח .יש המתירים לסייע ,באופן שאינו מסייע בגוף הדבר™ [ובפרט במקום הפסד.
כגון שזהו עיקר מסחרו של המסייע מט] ,כלומר ,שאין הדבר עצמו ׳חפצא
דאיסורא׳ ,כגון ,להשכיר לו בית ויחלל שם שבת?
טצדקי שלא יעבור אלא איסור אחד ,וע״ע באריכות

לישראל להניח לגוי להרכיב לו כלאים ,ומש״כ

בבנימין זאב קז .וכ״ב בגליון מהרש״א (יו״ד קנז)

בבית זבול ח״ב סי י].

דאין הכונה דשרי לספות לו איסור בידים ,אלא

ויעוין בתום׳ בשבועות (ל ):דכשעושין איסור על

דבאותו דבר דבלא״ה

עושה

באיסור,

אין

אנו

מצווים להפרישו מאיסור אחר .עוד י״ל רעד כאן
לא אמרינן ׳הלעיטהו׳ אלא באיסור דרבנן של

ידו לא מיקרי שוא״ת כגון שאשה זו התירוה
להינשא .ותלמיד זה יודע שבעלה חי ,ובממונא שרי
1אוצרהחכמו^

אף שמוציאין על ידו מבעליו שלא כדין.

מסייע ,וכגון שיש לו משל עצמו או שיכול ליקה

בעצמו (וכנ״ל הע׳ יב)] .וכ״כ בשו״ת טוב טעם

ודעת ח״א קעח ,לחלק בין היכא דאי עבדינן תקנה

מה .כ״כ בשו״ת אג״מ או״ח ח״ה [החדש] סי׳ כח

אות כב .וע״ע שם או״ח ח"ג מג.

ינצל לגמרי מאיסור ,לבין המקרה דכרם רבעי דגם

וע״ע פרק כג הע׳ כה מש״כ האג״מ דבכופרים כאלו

אי עבדינן תקנה עדיין לא ניצל מאיסור גזל .וכעין

א״צ לזכות להם גט למנוע מהם איסורא אשת איש

זה כ׳ המאירי בב״ק שם אין מתקנים לעוברי עבירה,

דהלעיטהו לרשע וימות.

אלא אם יגעו מוטב שישתרשו בחטא ויאכלו דבר

מו .ע׳ לעיל פרק יז הערה כב [בענין מזוזה] .אמנם

האסור( .ומשמע קצת דכיון שבלא״ה הס עושים

ע׳ ס"ה סעיף א לענין נט״י לא מצאנו שיאמרו לתת

הטא זה ,אמנם יש לפרש לשון זו ,שיעשו חטאים

לו לאכול בלי נט״י.

נוספים) .וגם מדברי היראים (בהע׳ מג) לא שמענו

אלא על מניעת תוכחה ולא על הכשלה באיסור .וע׳
במ״ב בסי׳ שמ״ז שעה״צ סק״ח דמחויב מן התורה
למנוע איסור ,ושם במ״ב סק״ט דאפי׳ איסור דרבנן,

וכתב הגריש״א (קובץ תשובות ח״ב כה) דבודאי גם
לרשב״ג אם רואה שהגנב בא לעשות איסור יש
למונעו ,וכל דברי רשב״ג אינם אלא שאין חיוב

מז .בס׳ מאורות הגדולים מסופר על הגר״י סלנטר,
שבבואו לעיר ממל שכנע את הפותחים חנותם

בשבת שיכתבו ביד שמאל או יאמרו לגוי וכד׳.

[אמנם י״ל דשם היו מאמינים ורצו לשמור שבת

אלא שמרוחק הפרנסה באו לידי כך ,ועי״כ נתייאשו
לגמרי ,וע״י שהגרי״ס לימדם את אופני ההיתר

נתקרבו].

לעשות תקנה בדבר[ .וכעין דברי החזו״א] .שו״ר

שהאריך בזה האדר״ת בשו״ת מענה אליהו סי׳ סו.
וע״ע הר צבי יו״ד קכה ,שרידי אש ח״ב כב (נדמ״ח

ח״א כה) ,יבי״א ח״ד יו״ד ז ,תחומין ט.

ומסופר על ת״ח אחד ,דאם נשאל ממחללי שבת

הנוסעים במכונית ,היה מנחה אותם להראותם הדרך
הקצרה בשבת לבל ירבו בחילול שבת ,וצ״ע[ .וע׳

צי״א טו ,יח] .ושמעתי שהרב מטשעיבין זצ״ל אמר
והעירני הגרז״ג גולדברג שליט״א ,דממה שאמרו

לעסקן שפעל ל׳סגירת׳ כבישים ,דמה טעם יש

במו״ק (ה ).מציינים על הקברות שנאמר לפני עור

בדבר ,הרי ע״י כך יקיפו את הדרך ונמצאת מרבה

לא תתן מכשול ,מבואר דאיכא לפנ״ע גם בשוא״ת,

בחילול שבת ,וצ״ע[ .וע׳ צי״א ז ,כב בענין צמצום

אולם י״ל שלקבור בלי ציוץ היא שימת מכשול,

עבודה בשבת ולקמן הע׳ עז] .אמנם בשם הגר״מ

משא״כ בהא דב״ק (סט ).דעצי הערלה הם בשדהו

פיינשטיין מוסרים שיש בזה מסייע לחילול שבת,

ואין לאחרים רשות להיכנס ולגנוב ,אולם ברור

וראה בהע׳ כז ובקובץ הבאר (אדר תשסד) תשובת

שלהניח פירות ערלה ברה״ר יש בזה איסור של

הרב זלמנוביץ .וראה פ״כ הע׳ סא בשם החו״י

לפ״ע .ווע׳ מש״כ הרמב״ם בהל׳ כלאים (א ,ו) אסור

דפעמים חוששים לתקנת הכלל כנגד טובת היחיד.
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הר

רצד

הלכות רוצח ושמירת נפש

המלך

הרב נתן צבי פרידמן
רב מקומי בשכון ה׳
בני ברק

"לפני עוור" בשיטת הרמב״ם
הלכות רוצח ושמירת נפש
פי״ב הי״ד
'"""כל שאסור למכור לעובד כוכבים אסור
למכור

לישראל

שהוא

לסטים,

מפני

שנמצא מחזיק יד עוברי עבירה ומכשילו.
וכן כל המכשיל עור בדבר והשיאו עצה

־®2שאינה הוגנת ,או שחיזק ידי עוברי עבירה,
שהוא עור ואינו רואה דרך האמת מפני
תאות לבו ,הרי זה עובר בלא תעשה,
שנאמר; ולפני עור לא תתן מכשול ,הבא

ליטול ממך עצה תן לו עצה ההוגנת לו.

ועמדו הפוסקים — ובראשם המנחת חינוך (מצוה
רל״ב) שהרמב״ם השמיט אוקימתא של הגמרא
(עבודה זרה ו׳) שאין דין "לפני עוור" רק בתרי עברי
רנהרא ,שאם הוא לא יושיט לו את' האיסור ,השני לא
יוכל לבדו להגיע אליו ,אבל אם זה לא בתרי עברי
דנהרא ,שהשני גם' בלא סיוע שלו יוכל להגיע לאיסור,
לא שייך הדין של "לפני עוור" ,אף שהוא מסייע לו.
דין זה מוסכם בגמרא ללא שום חולק ,והוא
בעבודה זרה ו׳ ,וגס בבבא קמא קי״ז ,וכל הפוסקים
הלכו בשיטה זו ,מאחר שאין חולק על זה בגמרא,
'1וגם התוספות בריש שבת (דף ג) הדגישו דבר זה,
ומכאן פלא על הרמב״ם שהשמיט בספרו את
האוקימתא הזאת ,של "בתרי עברי דנהרא״י
ונראה דהרמב״ם הולך לשיטתו.
בפירוש המשניות (תרומות פרק ו׳ משנה ג׳)
כותב הרמב״ס; העיקר אצלנו אין שליח לדבר עבירה,
העושה עבירה בעצמו מלקים אותו ,והמתעה אותו או

מכשילו ,או מצווה עליו ,או מסייעו לדבר עבירה
בשום פנים ממיני הסיוע ,אפילו בדיבורו הקל ,הוא
נענש מן השם כסי שעושה באותו הסיוע או ההכנה,
אבל אינו חיוב משום מלקות מן הנזכרים בתורה,
אבל הוא עובר על הכתוב בתורה (ויקרא י״ט) ולפני
עוור לא תתן מכשול ,אם היה הסיבה לעבור עבירה,
או עובר על הכתוב (שמות כג) אל תשת ידך עם
רשע ,אם סייע לאותו .עובר.
וכך הבין מדבריו החתם סופר (בחידושיו לגיטין
ס״א) צריך לומר היכי דבלא סיועו לא נעשה עבירה,
איכא משום לפני עוור לא תתן מכשול ,והיכי דאינו
רק מסייעו ומיישרו ,הוי ליה; אל תשת ידך עם רשע.
וזה דבר חדש שלא נמצא בפוסקים ,לא
בראשונים ולא באחרונים ,דלשיטת הפוסקים ,אם
האדם היה סיבה לעבירה ,ובלא סיועו לא נעשית
העבירה ,יש בו לאו דאורייתא; לפני עוור לא תתן
מכשול ,ואילו במסייע ידי עוברי עבירה ,יש רק איסור
דרבנן.
עכשיו מובנים דברי הרמב״ם ,שהשמיט את
האוקימתא של בתרי עברי דנהרא ,הרמב״ם לשיטתו
אזיל ,הסובר שבכל אופן יש איסור דאורייתא ,אם
הוא הסיבה לעבירה ,יש דין דאורייתא של לפני עוור
לא לתתן מכשול ,ואם הוא רק עוזר ומסייע לו ולא
הסיבה העיקרית לעבירה ,שגם בלעדיו היתה העבירה
נעשית ,דהיינו בתרי עברי דנהרא ,יש בו איסור
דאורייתא מכתוב אחר; אל תשת ידך עם רשע.
זו דעת הרמב״ם לשיטתו ,ולכן השמיט הדין של
בתרי עברי דנהרא.
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הר

הלכות רוצח ושמירת נפש

המלך

רצה

הרב שלים דובער הלוי וולפא
מנהל מוסדות חב״ד
קרית גת

אסור להשיא עצה טובה לעובד כוכבים
ובדין דלפני עור לא תתן מכשול
הלכות רוצח ושמירת נפש
פי״ב הט״ו
אסור להשיא עצה טובה לגוי או לעבד

רשע ,או להשיאו עצה שיעשה דבר מצוה
והוא עומד ברשעו אסור .ולא נתנסה דניאל
אלא על שהשיא עצה לנבוכדנצר ליתץ

צדקה ,שנאמר להן מלכא מלכי ישפר עלך.
ובספר הר המלך חלק א׳ הביא הרב לאופר מספר
"גליתי הרמב״ם" שהעיר על הלכה זו וז״ל :ואסור
להשיא עצה טובה לעכו״ם וכו׳ ,נ״ב :אינני מבין מה
שייך דין זה כאן בהלכות רוצח.
והביא בהר המלך שס מספר "משאת המלך"
חידושים לרמב״ם הל׳ רוצח ששאל שאלה זו והאריך
בזה ,וכתב שהאיסור להשיא עצה טובה לעכו״ם הוא
מדין לא תחנם ועי״ש באריכות ,אבל מלבד מה שבזה
לא העלה ארוכה לשאלה מה שייך זה להל׳ רוצח,
הרי כבר הקשה ע"ז בעצמו מדברי רש״י בשם
המדרש שדניאל רצה בטובת העניים מישראל
שנבוכדנצר פרנסם י״ב חודש וכו׳ וא״כ אין זה מתנת
חגם ולא שייך בזה לא תחנם ,וגם לפי״ז למה האיסור
הוא גם בעבד.

ב
ובספר הר המלך שם עמוד רמ״ה האריך בזה
וביאר שהלכה זו שייכת לדין שמירת נפש כי הוא
ע״ד ל׳ מאחז״ל בסוטה (מא ,ב .עפ״י גירסת הע״י)
כל המחניף לרשע סוף נופל בידו ולכן אסור להשיא
עצה טובה לעכו״ם כי לבסוף יפול בידו ,ולכן הביא
הרמב״ם הלכה זו כאן "בהמשך להלכות שהביא
לפנ״ז באותו פרק ע"ד איסור יחוד עם גוי עו״ג וכו׳
שכולם הם מפני שחשודים על שפ״ד והיזק בגו״ג",
וזהו שהביא הרמב״ם ראיה מדניאל שע״י שהשיא
עצה טובה לנ״נ לבסוף נזרק לגוב האריות.

אבל ביאורו צ״ע ,דברמב״ם הרי גס סדר
ההלכות מדויק הוא ,ולפי דבריו היה הרמב״ם צריך
לכתוב הלכה זו מיד אחר האיסור להתיחד עם
העכו״ם ולילך עמם בדרך וכו׳ ,ולמה הפסיק באמצע
בהלכה י״ד עם הדין דלפני עור ורק לבסוף כתב ד
זה .ומזה משמע שהלכה זו שייכת לדין לפני עור ולא
לדין שעכו״ם חשודים על היזק ורציחה שענין זה
סייס כבר בהלכה יג .ועי״ש.
גם צ״ע מש״ב שהאיסור הוא משום החשש
שהעכו״ם יזיק לו ,כי המעיין בסיפור הדברים בנ״ך
יראה לנכון שאין שייכות טבעית בין מה שהשיא עצה
לנ״נ לבין מה שהמלכים שאחריו השליכוהו לגוב
האריות לאחד מות נ׳׳נ ,בגלל קנאת השרים וכו׳
כמבואר שם .שהרי את העצה טובה השיא
לנבוכדנצר ,ואחריו מלך אויל מרודך( ,מלכים ב׳ כה,
כז .וברש"י שם) ואחרי אויל מרודך מלך בלשאצר
(דניאל פרק ה׳) ואחרי בלשאצר מלך דריוש (שם ו,
א ).ובזמנו סדרו השרים עלילה שישליכוהו לגוב
האריות וזה היה נגד רצון המלך כמבואר שם .ולפי״ז
מה שייך לומר שלדניאל היה אסור להשיא עצי
טובה לנ״נ בגלל חשש שפיכות דמים ,ושהרמב״סיי
מביא ראיה לסברא זו ממה שנכנס לגובה דארייוותא
ע״י השרים בדורו של המלך השלישי שלאחר נ״נ.
ולכן ברור שהאיסור להשיא עצה טובה לעכו״ם
אין לו שייכות לדין שמירת נפש של זהירות מעכו״ם
המבואר בהלכות שלפני זה .וא״כ צ״ל מה השייכות
של דין זה לכאן.
ג
ולבאר זה נציע תחילה מה שהיה נראה בהשקפה

ראשונה ,דהנה בתחילת הל׳ רוצח ושמירת נפש כתב
הרמב״ם שיש בזה שבע עשרה מצות ,שבע מצות
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עשה ועשר מצות לא תעשה ,ובמצרה י״ד שם כתב:
שלא יכשיל תמים בדבר .והוא מצות ל״ת דלפני עור
לא תתן מכשול כדלקמן .ומצוה זו שייכת לעניץ
שמירת נפש שאסור ליתן מכשול לפני העור .ועל זה
כתב כאן בהלכה י״ר ת״ל :כל המכשיל עור בדבר
והשיאו עצה שאינה הוגנת ,או שחיזק ידי עוברי
עבירה שהוא עור ואינו רואה דרך האמת מפני תאות
לבו ,הרי זה עובר בלא תעשה ,שנאמר :ולפני עור לא
תתן מכשול .הבא ליטול ממך עצה תן לו עצה
ההוגנת לו ,עכ״ל .וכשלומדים הלכה זו היה אפשר
לטעות ולומר שכשם שנצטווינו ליתן עצה טובה
לישראל כמו״כ צריך ליתן גס .לעכו״ם עצה טובה,
ולכן משמיענו הרמב״ם מיד שכל זה הוא בישראל,
אבל בעכו״ם אסור להשיאו עצה טובה ,וא״ב דין זה
^הוא המשך לדק הקודם של לפני עור לא תתן
־ מכשול ,שבהלכה י״ד למדנו הדק החיובי שיש בזה
ליתן עצה טובה לישראל ,ובהלכה ט״ו לומדים את
הדין השלילי,שבעכו״ם אסור ליתן עצה טובה.
ולכאורה היה אפשר להביא ראיה לזה מלשון
ספר החינוך במצוה רל״ב שכתב "שלא להכשיל בני
ישראל לתת להם עצה רעה" וגם בשערי תשובה
לרבינו יונה שער שלישי סעיף כג" .להשיא עצה
הוגנת לאשר יוועץ מבני עמנו" ,ומובן מדבריהם שכל
הדין של עצה הוגנת לו הוא בישראל ולא בעכו״ם.
אבל באמת הסבר זה בדברי הרמב״ם אינו נכון
וזאת מכמה טעמים :א .לפי הסבר זה,מה שהיה צריך
הרמב״ם לומר כאן הוא רק את השלילה ,שבעכו״ם
אין את הדין דלפני עור לא תתן מכשול ואק מחויבים
להשיא להם עצה טובה כשם שמחויבים בישראל,
אבל ההוספה שאסור להשיא לעכו״ם עצה טובה ,אין
זיא שייכת לשלילת הדין דלפני עור בעכו״ם .וא״כ
מה שייך דין זה לכאן.
ב .הרי מפורש ברמב״ם שהדין דלפני עור הוא
גם בעכו״ם .דבפכ״ב מהל׳ אסורי ביאה ה״ו כתב:
ואין מוסרק בהמה חיה ועוף לרועה גוי כו׳ מפני
שכולם חשודין על הרבעת בהמה כו׳ ונאמר ולפני
עור לא תתן מכשול (ועיין רמב״ם הוצאת פרנקל
שהגירסא הנכונה היא רועה גוי ולא כותי) .וא״כ
ברור בדעת הרמב״ם שהדין דלפני עור שייך גם
בעכו״ם( .ועוד יש להוכיח דעת הרמב״ם בזה מהל׳
שמיטה ויובל פ״ח ה״ח "מחזיקין ידי עכו״ם
בשביעית בדברים כו׳ מפני שאינם מצווק על שביתת
הארץ" ,הא אס היו מצווין היה בזה לפנ״ע .ובאמת
מוכרח הוא בגמרא ב״מ צ ,ב .דלמ״ד דב״נ מצווה
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על הסירוס היה אסור ליתן לנכרי לסרס שורו משום
‘™לפני עור לא תתן מכשול ,וכן מפורש בנדרים סב ,ב.
דלמכור עצים לבית עכו״ם שעוברים את האש אין
בזה לפני עור כי רוב עצים להסקה ניתנו .משמע
שבלי טעם זה היה שייך לפני עור אע״פ שמדובר
בעכו״ם) ולפי זה ,מאחר שבדין זה יש ב׳ ענינים א.
שלא להכשיל בעבירה ,ב .להשיא עצה הוגנת .א"כ
אין שום סברא לחלק ולומר שהענק הראשון נאמר
גס בעכו״ם ,משא״ב להשיא עצה הוגנת זה שייך רק
בישראל( .ועיין בקובץ שעורים לפסחים כב ,א .אות
צ״ה ודבריו צ״ע).
ואשר עפי״ז נעשה בעצם סתירה בדברי הרמב״ם
מיניה וביה ,דבתחילת דבריו כתב בסתם "וכן כל
המכשיל עור בדבר" שמשמע מזה שגם עכו״ם בכלל,
וכסי שהוכיח כן המנ״ח במצוה רלב .וגם בספר
המצות שלו כתב הרמב״ם בל״ת רצט" :שנצטווינו
להמנע מלהכשיל זה את זה בסברא" (עיין תרגום
הגר״י קאפח) וא״כ כוונתו לכולי עלמא ולאו דוקא
לישראל ,ודלא כמ״ש בחינוך "שלא להכשיל בני
ישראל" .וא״כ מהי הסיבה שאע״פ שאסור להכשיל
העכו״ם בעצה לא טובה ,מ״מ אסור להשיא לו עצה
טובה .ומדוע בישראל יש חיוב להשיא עצה הוגנת
מהפסוק לפני עור גו׳ ,ובעכו״ם הנלמד מפסוק זה
עצמו יש איסור להשיאו עצה טובה.
ד
והנה מקור דין זה הוא מהסוגיא בב״ב ד .א.
וז״ל הגמרא :ובבא בן בוטא היכי עבד הכי (שהשיא
עצה להורדוס לבנות את בית המקדש) והאמר רב
יהודה אמר רב ואיתימא ר׳ יהושע בן לוי מפני מה
נענש דניאל מפני שהשיא עצה לנבוכדנצר ,שנאמר
להן מלכא מלכי ישפר עלך (עצתי תיטב בעינך —
רש״י) וחטאיך בצדקה פרוק ועויתך במיחן עניין
(בחניית עניים) הן תהוי ארכא לשלותך וגו׳ ,וכתיב
כולא מטא על נבוכרנצר מלכא (כל החלום של
פורענות בא עליו) וכתיב ולקצת ירחין וזרי עשר וגו׳
(בשביל עצתו של דניאל תלה לו שנים עשר חדש)
— וא״כ קשה איך השיא בבא בן בוטא עצה
להורדוס ,ומתרצת הגמרא — איבעית אימא שאני
עבדא (הורדוס) דאיחייב במצות ,ואיבעית אימא שאני
בית המקדש דאי לאו מלכותא לא מתבני ,ודניאל
מנלן דאיענש כו׳ דשדיוהו לגובה דארייוותא.
והנה מתירוץ הגמרא דשאני ביהמ״ק דאי לאו
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מלכותא לא מיתבני ,מובן לכאורה שאם יש סיבה

עפ״י הבנתו של נותן העצה זוהי עצה טובה עבור

לטובת עם ישראל מותר להשיא עצה לגוי ,וא״כ אינו
מובן למה היה אסור לדניאל להשיא עצה לנ״נ שיתן

המקבל ,ובכל זאת אין זו_עץה ההוגנת לו ,כי בשעה
שנותן את העצה אין הוא חושב על טובת מקבל

צדקה .והרי מפורש במדרש שמו״ר פ״ל ובירושלמי
סוטה ובתנחומא (משפטים ד׳) וברש״י לדניאל ,דלפי

העצה ,אלא על טובת עצמו ,שיוכל לעקוף עליו

וליטול ממנו את השדה .ובמילא על כרחך שסוף כל
סוף אין זה עצה ההוגנת לו אף שנראית כעצה טובה.

שראה דניאל את ישראל שהם עניים על כן השיא
עצה לנ״נ ליתן להם צדקה ,ואמנם כך הווה שעניי

ולכן אומר הספרא שמא תאמר עצה טובה אני נותן

ישראל נהנו מזה י״ב חדש (ולכאורה גמרא דידן

לו ,והרי הדבר מסור ללב כר( .וזהו גם מה שאומר

דא״כ בטלה ראית הגמרא שם דזכות תולה י״ב חדש,

הרמב״ם שבשעה שמחזקין ידי עוברי עבירה "שהוא
עור ואינו רואה דרך האמת מפני תאות לבו" עוברים

וי״ל ואכ״מ .ועיין בשיירי קרבן לירושלמי שם) וא״כ

על לפנ״ע ,כי הגם שעוזרים לו וא״כ זו עצה טובה

מדוע היה אסור לדניאל להשיא עצה לנ״נ והרי לולא

עבורו לכאורה ,אבל אין זו עצה ההוגנת לו ,כי בזה

בסוטה כא ,א .לא ס״ל דפרנסם בפועל י״ב חדש,

הצדקה של נ״נ לא היה לעניים ממה להתפרנס.

גורמים שימשיך לילך בתאות לבו).

ובמאירי לב״ב שם כתב שטעם האיסור להשיא

ובבבא בתרא י ,ב .תניא אמר להם ר״י בן זכאי

עצה לנכרי ליתן צדקה היא כי אין ראוי להשיאו עצה

לתלמידיו ,בני מהו שאמר הכתוב (משלי ד׳) צדקה

למירוק חטאיו אלא יתנהג בו במדת קונו כר ,ויש

תרומם גוי וחסד לאומים חטאת כר ,נענה רבי יהושע

שרצו לפרש עפי״ז שלכן הביא הרמב״ם דין זה כאן,

ואמר צדקה תרומם גוי אלו ישראל דכתיב ומי כעמך

כדי ללמדנו ,שגוי או עבד החשודים על שס״ד אסור

ישראל גוי אחד ,וחסד לאומים חטאת כל צדקה וחסד

להשיאם עצה שיעשה דבר מצוה כדי להנצל מעונש

שאומות עובדי כוכבים עושין חטא הוא להן ,שאין

של מעלה ,אבל בהר המלך שם הקשה ע״ז דא״כ היה

עושין אלא כדי שתמשך מלכותן ,שנאמר להן מלכא

לרמב״ם לכתוב רק שאסור להשיא להם עצה לדבר

מלכי ישפר עלך וחטאך בצדקה סרוק ועויתך במיחן

מצוה דוקא ,ומדברי הרמב״ם משמע שהאיסור הוא
על עצה טובה סתם ואפילו לדבר מצוה.

עניין הן תהוי ארכא לשלותך וגו׳ .ורואים מזה

שכשמשיאים עצה לגוי שיתן צדקה והוא עושה זאת
כדי שתמשך מלכותו ,הרי באמת יש בזה חטאת,

ה

ובמילא מובן שבפנימיות אין זה טוב והוגן עבור הגוי

ונראה לומר בזה דבאמת קושיא מעיקרא ליתא,

עצמו ,כי לא יתכן שמחטאת יצא דבר טוב.
ומעתה נחשבה לדעת ואת ,דכשבא דניאל ואמר

והוא בהקדים לשון הספרא בפ׳ קדושים (יט ,יד)

לנבוכרנצר שיעשה צדקה בכדי שתמשך מלכותו,

עה״ס ולפני עור לא תתן מכשול (וביל״ש קדושים

האם היה בזה עצה ההוגנת לנבוכדנצר ,או רק עצה

תרט) :לפני סומא בדבר כר היה נוטל ממך עצה אל

טובה ,הנה זה ברור שלא היתה בזה עצה ההוגנת לו,

תתן לו עצה שאינה הוגנת לו כר אל תאמר לו מכור

שהרי בשעה שנתן העצה לא חשב דניאל על טובת

את שדך וקח לך חמור ואתה עוקף עליו ונוטלה

נ״נ אלא על טובת העניים ,וכמפורש בתגחומא שם':
׳'""וכי תעלה על דעתך שדניאל הצדיק היה משיא עצה

ממנו .שמא תאמר עצה טובה אני נותן לו והרי הדבר
מסור ללב שנאמר ויראת מאלקיך אני ה׳( .ועיין רש"י

כזו לנבוכדנצר שונאו של מקום אלא לפי שראה את

קדושים שם .ולהעיר מרש״י בהר כה ,יז" .ולא

ישראל מטולטלים דוויים ברעב לפיכך השיאו עצה
<_כזו ברחמנותו עליהם״\וא״כ ברור שבעצה לא נתכוון"

א .וגם בב״מ נח ,ב .אין לשון זה עי״ש ,וגם ברמב״ם

לטובתו של"נ״נ אלא לטובת ישראל ,וראיה לדבר

ישיאנו עצה שאינה הוגנת לו כר" ובספרא בהר פד,

הל׳ מכירה פי״ד הי״ב לא הביאו ,ואכמ״ל).

שאין זה לטובתו האמיתית של נ״נ היא מזה גופא

והמתבונן בל׳ הספרא יראה שישנן שני סוגים

ש(לדעת הרמב״ם) אין מצוות הצדקה נמנית בז׳

של עצות טובות ,הא׳ "עצה טובה" והב׳ "עצה

לך חמור אי אפשר לומר שזה דבר שמזיק למקבל

מצות ב״נ וכדמשמע מרמב״ם ס״י ממלכים ה״י
ועי״ש ברדב״ז ,ומאחר שאין הוא מצווה ע״ז
מהקב״ה ,וכל מה שעושה אינו אלא להתייהר ,וחסד

העצה ,דא״כ אין זה דבר "המסור ללב" ,וגם למאי

לאומים חטאת ,הרי מוכרח שבאמת אין זה לטובתו

נפ״מ שאתה עוקף ונוטלה ממנו ,ועל כרחך שבאמת

האמיתית ,ומה שאמר לו דניאל לתת צדקה היה זה

ההוגנת לו" .שהרי כשאומר לו מכור את שדך וקח
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2

רחצ

הר

הלכות רוצח ושמירת נפש

"עצה טובה" שנדחה הפורענות עליו אבל לא "עצה
ההוגנת לו" ,ולכן עבר בזה דניאל על לפני עור לא
תתן מכשול.

המלך

משא״כ הצדקה לעניים של נ״נ אינה מז׳ מצות שלו

ובמילא אינה הוגנת לו.

ומדויקים הדברים בל׳ הרמב״ם  ,שבכת״י
התימנים מתחילה הלכה טו במילים (שאצלנו בסוף

והא ניחא אם היה דניאל בא ואומר לנ״נ שצריך
ליתן צדקה לעניים בגלל טובת העניים ולא היה מנסה

הלכה יד)" :הבא ליטול ממך עצה תתן לו עצה

לומר לו שזוהי טובה עבורו ,הרי בזה לא היה מכשיל

ההוגנת לו (ולכן) ואסור להשיא עצה טובה לגוי או

תמים בדבר ,והיה בזה רק חשש של "ביבוש קצירה

לעבד רשע" (דמאחר שהוא גוי או עבד רשע ועומד

גו׳" כבשו״ע יו״ד סי׳ רנ״ד ס״א עי״ש .ואם לא היה
אפשר לעניים לחיות בלי זה ולא היה אפשר לעשות

ברשעו ומצר לישראל (כדברי היד רמה) הרי אם הוא
נמצא בצרה וכו׳ וצריך לעצה טובה הרי זה גופא

זה בצנעא היה מותר כמפורש בשו״ע שם .אבל מאחר
שכשבא נ״נ לשאול אצלו עצה אמר לו דניאל להן

ובמילא זוהי טובתו האמיתית של הגוי (וכדברי

מלכא מלכי ישפר עלך ,שפירושו שעצתו תועיל לנ״נ,

המאירי "ותנהג אתו במדת קונו") ואין להתערב

הרי בזה "הכשיל תמים בדבר" ,כי נ״נ חשב שהוא

ולשנות מצב זה ,כי אין זו עצה ההוגנת לו) "ואפילו

מייעץ לו עצה הוגנת עבורו ,אבל באמת היה זה עצה

להשיאו עצה שיעשה דבר מצוה והוא עומד ברשעו

׳""-עבור העניים ,וכמו דברי הספרא שלמחר עוקף
ונוטלה הימנו .היינו שאין כוונת העצה בכדי להיטיב

אסור" (כי מאחר שאין הוא מחויב בזה ,ולאידך הוא
עומד ברשעו ,הרי העצה מעכבת את העונש המגיע

מראה שכן הוא רצון הקב״ה שישאר במצב זה

עם מקבל העצה .ובזה יומתק מה שהרמב״ם מביא

לו ,וא״כ אין זו עצה ההוגנת לו באמת לפי מצבו),

מהפסוק רק תיבות אלו מלכי ישפר עלך ותו לא,

"ולא נתנסה דניאל אלא על שהשיא עצה לנכוכרנצר

ומשמיט המשך הפסוק שהובא בגמרא וחטאך בצדקה
פרוק וגו׳ ,כי כאמור האיסור לא היה כאן נתינת

ליתן צדקה" (ואמר לו שזוהי עצה טובה עבורו)
"שנאמר להן מלכא מלכי ישפר עלך".

שכאילו העצה היא הוגנת עבורו ולכן מביא מלכי

וא״כ פשוט ומובן מקומה של הלכה זו כאן ,כי
היא היא הדין של לפני עור לא תתן מכשול שהוא

ישפר עלך ,כי במלים אלו עבר על לפני עור ,שאמר

בשוה בישראל ובעכו״ם .ועפי״ז מובן שליתן עצה

לו שזו עצה הוגנת עבורו ,מלכי (עצתי) ישפר עלך.

טובה לגוי לקיים שבע מצות ב״נ שמחויב בהם הרי

הצדקה ע״י העכו״ם ,אלא ההטעיה שהטעו את נ״נ

בזה בודאי שאין שום איסור ,כי זוהי עצה ההוגנת לו,

ו

אבל כל עצה טובה אחרת הרי היא באה לשנות אצלו
מצב שנגזר עליו מן השמים (והוא אינו בעל בחירה)

וזה גם מה שכשבבא בן בוטא השיא עצה

וא״ב אין להתערב בעניני הקב״ה ולשנות את המצב

להורדוס היה בזה לכאורה ענין של לפני עוור ,כי
הורדוס שאל אותו "השתא מאי תקנתיה דההוא

ע "י שנציע לגוי לעשות דברים שאין התורה מצוה

אותו ,כי כל עצה שמשנה את התהליך שעושה

גברא" היינו עצה עבורו ,והוא אמר לו עצה לבנות

הקב״ה עתה עם גוי זה הרי אין היא עצה ההוגנת לו,

את ביהמ״ק "הוא כבה אורו של עולם ילך ויעסוק

משא״ב בדבר שמחויב בו עפ״י תורה שעשייתו זוהי

בן בוטא והורדוס

באורו של עולם" ,ושואלת הגמרא איך השיא לו עצה

טובתו האמיתית,

זו והרי אין זה באמת לטובתו של הורדוס ויש בזה

דאלמלא מלכותא לא מתבני בית המקדש ,ולכן

לפני עור ,שאינה עצה ההוגנת לו ,ועונה הגמרא ב׳

מחויב בזה.
(ומה שכתב הרמב״ם "ולא נתנסה דניאל" ולא

חרוצים ,א .דשאני עבד דמחויב במצות וא״כ הרי זו
עצה ההוגנת לו( ,כי גם בעכו״ם מותר להשיא להם
עצה בז׳ מצות דידהו,ורק באינו מצווה ועושה כגון

וכמו בבא

כתב ש״נענש" כל׳ הגמרא ,הוא פשוט ,שהרי למעשה
לא היה עונש בזה כי הקב״ה הצילו מהאריות ,אבל

בצדקה אסור להשיא להם עצה טובה) ב .דשאני

עצם הנסיון והפחד שבזה הרי זה עונש עבורו ,ומה

ביהמ״ק דאי לאו מלכותא לא מתבני׳ ,ובמילא מוטלת

שהיה בזה קידוש ה׳ כמבואר בספרי עה״פ כי שם ה׳

החובה על הורדום לבנות ביהמ״ק ,וא״כ מאחר

אקרא ,הרי הרבה דרכים למקום ולא היה צ״ל באופן

שהתורה מטילה עליו חובה זו ,הרי העצה לקיים

של צער לדניאל ,ולא נתנסה אלא משום שהשיא עצה

מצות התורה היא עצה ההוגנת לו וטובה עבורו,

טובה לנ״נ).
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^וצרהחכטח•

תקצד

הרב אלחגן אשר ה3הן אדלר

ישורון

הרב אלחנן אשר הכהן אדלר
נוח״ס נוצות השבת  -ר״נז רי־א

פאסייק ,נ.ז.

עצה שאינה הוגנת*
בתורת כהנים ובראשונים מבואר שצווי התורה ולפני עור לא תתן מכשול כולל גם
שלא לתת לזולת עצה שאינה הוגנת .במאמר זה נבוא לברד בעזרת ה׳ כמה עניינים

הקשורים לאיסור זה.
והנה ,על הפסוק ולפני עור לא תתן מכשול (ויקרא י״ט ,י״ד) כתב רש״י" :לפני הסומא

בדבר לא תתן עצה שאינה הוגנת לו ,אל תאמר מכור שדך וקח לך חמור ,ואתה עוקף עליו

ו^נוטלך הימנו .ויראת מאלקיך ,לפי שהדבר הזה אינו מסור לבריות לידע אם דעתו של זה

לטובה או לרעה ויכול להשמט ולומר לטובה נתכוונתי ,לפיכך נאמר בו ויראת מאלהיך,
המכיר מחשבותיך ".ומקור דבריו הוא בתורת כהנים ,והרמב״ם בספר המצוות (ל״ת רצ״ט)
זה 2,וכן הוא בספר החינוך (מצוה רל״ב).
כתב שזהו פשוטו של מקרא 1

ועל הפסוק ולא תונו איש את עמיתו (שם כ״ה ,י״ז) כתב רש״י" :כאן הזהיר על אונאת

דברים ,שלא יקניט איש את חברו ולא ישיאנו עצה שאינה הוגנת לו לפי דרכו והנאתו של
יועץ .ויראת מאלקיך ,ואם תאמר מי יודע אם נתכוונתי לרעה ,לכך נאמר ויראת מאלהיך,

היודע מחשבות הוא יודע[ ".גם דבריו אלו נראה שמקורם בתורת כהנים ,שם איתא" :ראה
חמרים מבקשים תבואה ,מבקשים יין ,לא יאמר להם לכו אצל פלוני ,והוא לא מכר חיטה

מימיו ."3ואם תאמר עצה טובה אני מוסר לו ,והרי הדבר מסור ללב וכו׳]".

1

יש לציין שלחלק מהדברים המובאים במאמר זה התעוררתי על ידי הספר היקר מצות העצה^של הג״ר

יוסף דוד עפשטיין זצ״ל\,נ׳׳ש ותמצא נחת.
2

לעומת זאת מלשון הסמ״ג (ל״ת קסח) משמע שעיקרו של מקרא קאי על מכשול בעבירה ,ובתוך זה כלול
גם החיוב לתת לחברו עצה הוגנת ,ועיין לקמן בהערה .7

3

בתורת כהנים החכרה דוגמא וו עם דוגמאות נוספות של אונאת דברים .ובמסכת בבא מציעא (נח):
הוזכרו דוגמאות אלו ,אלא ששם לא סיימו ואם תאמר עצה טובה אני מוסר וכו׳ ,ומזה לכאורה יש ללמוד

דלאו משום עצה שאינה הוגנת נגעו בה ,אלא משום הלבנת פני חברו ,דבמעשהו זה הרי הוא גורם
בושה לחסדים ולבעל הבית ,והוי כעין אחת הדוגמאות הנזכרות שם שאסור לומר לבעל תשובה וכור

מעשיך הראשונים ,וכן כתב הכסף משנה (הל׳ מכירה פי״ד הי״ד) .וכן משמע מדברי הדמב״ם שם ,שכן

מיד לאחר שהביא את הדוגמא של היו תמרים מבקשים תבואה כתב דוגמא נוספת לאונאת דברים ,ח״ל:
"נשאלה שאלה של דבר חכמה ,לא יאמר למי שאינו יודע אותה חכמה מה תשיב בדבר זה או מה דעתך

בדבר זה ".מהא דהרפב״ם נוקט כדוגמא דבר שיש בו משום בושה ומבוכה לחברו יחד עם הדוגמא של
חמרים משמע שהטעם בשניהם הוא אחד[ .ומפשטות דברי רש״י בב״מ שם (ד״ה שהרי) נראה שמשום

גרם בושה של בעל הבית נגעו בה .וכז דקדק הכס״מ שם מלשח רש״י.ז
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עצה שאינה הוגנת

הקצה

ויש לעיין בהאי מילתא טובא ,אמאי בעינן תרי קראי ללמדנו שאסור לאדם לתת לחברו

עצה שאינה הוגנת ,וכי לעבור עליו בשני לאוין הוא צריך4.
והיה נראה לומר ששני פסוקים אלו עוסקים בשני אופנים של נתינת עצה שאינה הוגנת,
נתינת עצה לאחר שבקשו את עצתו ,ונתינת עצה מבלי שיבקשו את עצתו .הנה מלשון חז״ל

והראשונים מבואר שהפסוק לפני עור לא תתן מכשול מיירי שנותן העצה נתבקש על ידי זולתו
לחוות את דעתו .וז״ל התורת כהנים" :היה נוטל ממך עצה ,אל תתן לו עצה שאינה״הוגנת
לו ".והרמב״ם בספר המצוות (שם) כתב" :שאם ישאלך אדם עצה בדבר הוא נפתה בו ,ובאה

האזהרה מלרמותו ומהכשילו 5".ולשון ספר החינוך היא ׳כשישאלו עצה׳.
[יתכן שחז״ל למדו כן מהמילה ׳לפני׳ המורה על היחס והסמיכות שבין המכשול והעור6.
כלומר ,אם היה מדובר במכשול ממשי המונח לפני עור ,אז היתה המילה לפני מוסבת על

מקום עמידתו של העור ,והיה פירוש הפסוק שאסור להניח סמוך לעור מכשול העלול לגרום

לנפילתו 7.וכן המכשיל את חברו בעבירה ,חז״ל הרי נקטו כדוגמא לכך הושטת כוס יין לנזיר
ואבר מן החי לבן נח ,וגם בהא אתי שפיר לשון לפני ,דקאי על מעשה הנתינה ,שהושטה היא

בסמוך וביחס אליו 89.אולם לפי הפירוש שהמכשול הוא עצה שאינה הוגנת ,שהיא דבר לא
ממשי ולא ניכר לעין שהיא מכשול ,תקשי הלשון ׳לפני׳ המורה על יחם מסויים בין המכשול

והעור ,וכאן הרי אין יחס כזהו־ויתכן שמשום כך פירשו חז״ל דקרא איירי שהזקוק לעצה פנה
לחברו ובקשו לייעצו ,דבכהאי גונא הלשון לפני מתאימה יותר ,דעל ידי שביקש את עצת

חברו נוצר קשר כלשהוא ביניהם ,וממילא כאשר משיבו ונותן לו עצה שאינה הוגנת הרי הוא
כמניח את המכשול לפני חברו]’.

4

ראה במשכיל לדוד שהעיר כן בפירושו על דברי רש״י בפרשת בהר( .ובספר נימוקי שמואל נקט □פשיטות
דאצטריך ללאו יתירה ).כן יש לציין שהגרי״פ פערלא בהגהותיו לספר המצוות (ל״ת נ״ה ,עמ׳  )110כתב

שיתכן שזה הטעם לכך שהרס״ג לא מנה את האיסור לתת עצה שאינה הוגנת בכלל הלאו דלפני עור לא
תתן מכשול ,כיון שכבר מנאו בלאו דלא תונו.
5

אלא שמלשק הרמב״ם בהלכות רוצה (פי״ב הי״ד) לכאורה משמע שהאיסור

קודם (וראה מ״ש בזה לקמן בהערה  ,)19וכןרש״י בפירושו לתורה לא הזכיר
6

קאי גם אם לא שאלוהו
תנאי זה.

לפי זה יש לעיין האם הפסוק ארור משגה עור בדרך (דברים כ״ז ,י״ה) שפירשו רש״י ׳הסומא בדבר

ומשיאו עצה רעה׳ מיירי דוקא כאשר באו לבקש את עצתו והוא נותן עצה רעה ,או שכל המשיא עצה
רעה הוא בכלל ארור זה גם אם עשה כן מבלי שנתבקש ,שהרי בפסוק זה המילה לפני אינה מוזכרת.
7

במסכת חולין (ג .ד״ה ואפילו כותי) כתב רש״י שהכותים מפרשים אח הפסוק כפשוטו■ ,שלא יתן אק
בדרך עור להפילו׳ .והמפרשים דנו האם גם לדידן נכלל פירוש זה בפסוק ,או שחז״ל הוציאו את הפסוק
מידי פשוטו לגמרי .עי׳ מנחת חינוך ,ב״ח יו״ד סימן של״ד ד״ה וט״ש י״ז המכשיל את העור ,משך חכמה
ותורה תמימה.

8

ואף שאיסור לפני עור דעבירה משכחת לה גם שלא בנתינת דבר ממשי (וכגון בחתימת שטר של רבית
ועוד דוגמאות) ,י״ל דמכיון דמשכחת לה נמי בדבר ממשי לכן נקטה תורה לשון לפני.

9

ואק להקשות ראם כן גם לגבי הושטת יין לנזיר (ע״ז ו ):נמי נימא דלא נאסר הדבר אלא כאשר הנזיר

מבקש שיושיטו לו יין ,דשאני התם ,שהרי מדובר בהושטת חפץ של איסור ולהכי אתי שפיר לשון לפני,
דקאי על מעשה הנתינה ,שמושיט לו בסמוך אליו.
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לעומת זאת פשט הפסוק ולא תונו איש את עמיתו מיידי באדם הנותן לחברו עצה שאינה

 10דומיא דשאר גווני דאונאת דברים הנזכרים בדברי חז״ל
הוגנת מבלי שנתבקש לעשות כן11,

הנאמרים כדי לצער את חברו מבלי שחברו יאמר דבר ,1.וכן מבואר מהדוגמא הנזכרת בתורת

כהנים" :ראה חמרים מבקשים תבואה ,מבקשים יין ,לא יאמר להם לכו אצל פלוני ,והוא לא

מכר חיטה מימיו ".מהלשון ראה חמרים משמע שהוא רואה שהם מבקשים תבואה ,והוא
מעצמו ניגש אליהם ומשיאם את עצתו הרעה ,מבלי שיאמרו לו דבר וחצי דבר12.

אלא שהדבר עדיין טעון באור בתרתי .חדא ,כיון שהתורה אסרה גרימת צער לזולת בכל
אופן שהוא בלאו דאונאת דברים ,ובכלל זה שלא לתת לו עצה שאינה הוגנת ,מדוע צריך

שני פסוקים לכך ,מנא לן לחלק בין אם החבר ביקש עצה לבין אם לא ביקש ,וכי גרע היכא
שהראשון ביקש עצה שמשום כך נאמר שדבר זה לא נכלל באיסור נתינת עצה שאינה הוגנת
למי שלא ביקש .ועוד ,גם אם יש צורך בשני פסוקים ,מדוע אחד בא כאיסור אונאה והאחר

בא כאיסור נתינת מכשול.
ונראה לבאר את הדבר על פי חקירתו של היד מלאכי (כללי הלמ״ד אות שם"ז) בגדר
האיסור לפני עור לא תתן מכשול .הנה במסכת עבודה זרה (ו ):אמרינן" :אמר רבי נתן ,מנין

שלא יושיט אדם כוס של יין לנזיר ואבר מן החי לבני נח ,תלמוד לומר ולפני עור לא תתן

מכשול ".ונסתפק היד מלאכי ,מה הדין אם אדם הושיט לנזיר יין והנזיר לא שתה ממנו ,או
הגיש לבני נח אבר מן החי והם לא אכלוהו ,האם עבר על איסור לפני עור או לא .כלומר,
האם התורה אסרה את עצם נתינת המכשול לפני חברו ואין נ״מ אם חברו נכשל או לא,

או שאין כוונת התורה אלא שחברו לא יבוא לידי חטא על ידו ,ואם חברו אכן לא בא לידי

חטא לית לן בה.

ובפשטות חקירה זו נכונה גם לגבי איסור נתינת עצה שאינה הוגנת .מי שנתן לחברו עצה

שאינה הוגנת אך בפועל לא נגרם לו שום צער או נזק מחמתה ,וכגון שלא שמע לעצת היועץ
(כמקביל לציורו של היד מלאכי שהנזיר לא שתה את היין) או שבאה לו שמירה ממקום אחר,

האם עדיין עובר על צווי התורה שלא לתת עצה שאינה הוגנת ,או שכל זמן שלא נגרם לחברו

צער או נזק מחמת עצתו זו לית לן בה.

 10וכן נראה לדייק מלשון רש״י לא ישיאנו עצה שאינה הוגנת ,דישיאנו (שבפשטות הוא מלשון טעינה) משמע
שמשיאו מעצמו מבלי שנתבקש לעשות כן .אלא דיש לדהות דמאהד שהפועל "נשא" כבנין קל כולל ג״ב
משמעות של "לקחת" (כמו "ישא ברכה" ,תהלים כ״ר) א״ב אפשר שמילת "ישיאנו" היינו "נתינה" ולא
"הטענה"[ .כך העיר לי הרב ד״ר נחום ברונזניק שליט״א מירושלים ).גם יתכן שהוא מלשון "הנחש השיאני
ואוכל" (בשי״ן ימנית) שעניינו הסתה ,וגם זה מודה שהמייעץ עושה כן מעצמו .אולם תוזרני בי שאם היה
פירושו הסתה היה ראוי לומר "לא ישיאנו בעצה" במקום "לא ישאנו עצה" .ומחוורתא כדמעיקרא.
 11ולדעת החינוך (מצוה של״ח) הרי מיידי דוקא כשהדברים נאמרו שלא כתגובה לדברי חרוף וגידוף ,שאילו
נאמרו כתגובה אין בהם משום אונאת דברים ,עיין שם שכתב כמה יסודות בענין.
 12ואק להקשות דבמסכת בבא מציעא (נח ):גרסינן אם היו המרים מבקשים תבואה ממנו ,ומזה לכאורה
משמע שהחמדים פנו אליו ,דהתם נמי הרי לא שאלוהו מי מוכר תבואה והוא עונה להם ,אלא הם
מבקשים לקנות ממנו .ממילא כאשר הוא אומר להם לכו אצל פלוני הוי כנותז להם עצה מעצמו.
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ונראה לומר שהחילוק הנזכר ,בין היכא שקדם חברו ליטול ממנו עצה לבין היכא שנתן
לחברו עצה מעצמו ,גם הוא תלוי בזה .אם ננקוט שיסוד האיסור לתת עצה שאינה הוגנת

הוא הצער והנזק הנגרמים לזולת מחמת העצה הרעה ,אם כן הדבר ברור שכל עצה הגורמת
צער או נזק לחברו היא בכלל איסור זה ,ואין נפקא מינה אם חברו קדם ליטול ממנו עצה
או שהוא מעצמן^נה אליו ויעצו .אולם אם נאמר שעיקר קפידת התורה היא על נתינת העצה
כשלעצמה ,בזה יש לחלק .כאשר באים לבקש מאדם עצה והוא נותן עצה רעה ,הדבר חמור
טפי מאשר אם נתן עצה מעצמו בלי שישאלוהו .אדם הבא אל חברו ומבקש עצה ,הרי הוא

תולה בטחונו בנשאל ,ומאמין ומצפה שיאמר לו אך ורק דברים שיועילו לו .ממילא כאשר
הנשאל מציע לשואל עצה שאינה הוגנת הרי הוא בוגד במי שבטח בו ,ובכהאי גונא עצם

הצעת העצה נחשבת עולה ,ויש לומר שהתורה אסרה דבר זה גם מבלי שיגרום איזה שהוא
י*׳י*
צער בפועל.
מעתה יש לומר שהלאוין ׳לא תונו איש את עמיתו׳ ו׳ולפני עור לא תתן מכשול׳ ,אף על

פי ששניהם באים לאסור נתינת עצה שאינה הוגנת ,שונים הם במהותם .הלאו לא תונו איש
את עמיתו בא לאסור גרימת כל מיני צעד או נזק לחברו על ידי דיבורו 13,ובכלל זה לא

לתת לו עצה שאינה הוגנת ,והמשיא לחברו עצה רעה שגרמה לו תקלה או קלון עובר בלאו
הזה בין אם חברו הוא שבא ליטול ממנו עצה ובין אם עושה כן מעצמו .אולם הלאו ולפני
עור לא תתן מכשול יש לומר שהוא עוסק במשיא עצה רעה לחברו דוקא לאחר שהלה פנה
אליו בבקשה שיתן לו עצה טובה .המתנהג באופן כזה אינו עובר על לפני עור דוקא אם

נגרם לחברו נזק כתוצאה מעצתו הרעה ,אלא כל שבא חברו ליטול ממנו עצה ונותן בו את
בטחונו המלא שיתן לו עצה טובה ,והוא בוגד בו ונותן לו עצה רעה ,הרי הוא עובר מיד על

איסור זה ,גם אם חברו לא שמע לעצתו או ששמע לעצתו והקב״ה הצילו ולא נגרם לו כל

נזק מחמתה .נמצא אפוא דאיה״ג הנותן עצה שאינה הוגנת למי שביקש ממנו עצה ,וחברו
שמע לעצתו ומחמת כן נגרם לו צער או נזק ,הרי הוא עובר בשני הלאוין הנזכרים.
אלא שכל האמור אתי שפיר רק לפי היד המלאכי שנקט שהמושיט יין לנזיר עובר על
לפני עור גם אם הנזיר לא שתה מהיין .אולם רבים חולקים עליו וסוברים שאינו עובר על

לפני עור אלא אם כן שתה הנזיר מהיין 14,ולדידהו לכאורה אין מקום לכל האמור.

זאת ועוד ,הגרי״ס פערלא בפירושו לספר המצוות של רב סעדיה גאון (ל״ת נ״ג ,עט׳ )104
האריך בחקירתו של היד מלאכי ותלה שאלה זו בדעות הראשונים וכדלהלן .הרמב״ם והחינוך

 13ז״ל המאירי במסכת בבא מציעא (נח" !):כך יש אונאה בדברים ,ר״ל שאסור להונות את וזבירו ולגרום

לו פסידא בדבריו ".ולהלן באר את דעת ר״י שגם התולה עיניו על המקח (היינו ששואל בכמה חפץ זה)
בשעה שאץ לו דמים ליקח הוי אונאת דברים כיק שעל ידי כך משפיל את המקח בעיני אחרים השומעים

וגורם לו הפסד .ומבואר אפוא מדבריו שעיקר האיסור תלוי בהפסד הנגרם לזולת מחמת דיבורו.
 14עיין שו״ת פרי יצחק (ח״ב סימן מ״ט) ,חזק איש (יו״ד סימן ס״ב ס״ק כ״ה) וקובץ אוהל מרדכי במאמרו

של הרב פפוניבז׳ (עמי קצ״ה).
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הזכירו בקשר ללאו זה לשון הכשלה 15,דמשמע דבעינן הכשלת חבירו בפועל ,ואילו הסמ״ג

והסמ״ק הגדירו את האיסור כהמצאת המכשול 16דמשמע דא״צ שיכשל חבירו בפועל .לפי
זה נמצא ..שהרמב״ם והחינוך סוברים שהמכשיל את חברו אינו עובר על לפני עור אלא אם

כן חברו אכן נכשל בעבירה או שנגרם לו נזק מחמת עצתו הרעה שנתן לו .אם כן ,תקשי

הא דמשמע מדברי הרמב״ם וספר החינוך שהפסוק מיירי דוקא בנותן עצה שאינה הוגנת למי

שביקש עצה ,שהרי לפי האמור הא לא אתי שפיר אלא אם נאמר שיסוד הלאו דולפני עור לא

תתן מכשול הוא משום לתא דנותן העצה ,אבל כיון שהרמב״ם וספר החינוך סוברים שיסוד
האיסור הוא להכשלה הנגרמת מחמת העצה ולא נתינת העצה עצמה ,אם כן ראוי שכל נתינת

עצה רעה תהיה בכלל לאו זה ,גם עצה הניתנת למי שלא קדם לבקשה.

מכשול בדעת
ולולא דמסתפינא הוה אמינא מלתא חדתא ,דאיה״ג יסודו של האיסור ולפני עור לא תתן

מכשול הוא הכשלת הזולת בפועל ,ולכן הושטת יין לנזיר לא חשיבא מכשול אלא אם כן
שתה הנזיר מהיין ,אולם בנתינת עצה שאינה הוגנת עובר נותן העצה על לפני עור גם אם
למראה עינינו לא נגרם לחברו שום נזק מחמת עצתו המקלוקלת .וטעם הדבר ,דבהושטת כוס

יין לנזיר וכדומה עשיית העבירה בפועל היא המכשול היחיד ,משא״ב בנתינת עצה שאינה
הוגנת המכשול הוא לא רק התקלה הקרובה לבא על האדם העושה על פי עצת רעהו ,אלא

ישנו גם קלקול שכלי הבא מחמת זה שקיבל את העצה כדבר אמיתי שנכון לעשותו ,וכגודל

אמונתו ובטחונו בעצה זו ,כן גודל הקלקול והעוות בדעותיו שנגרמו לו מחמתה17.
על פי יסוד זה יתבאר על נכון מדוע הזהירה התורה מלתת עצה שאינה הוגנת דוקא במקרה
שאדם פנה אל חברו לבקש עצה .הנה כאשר אדם ניגש מעצמו לבקש עצה ונפשו בשאלתו
לדעת את הדרך ילך בה ,הרושם שנוצר בו על ידי העצה שמקבל גדול הרבה יותר מאשר

הרושם שנוצר במי ששומע דבר שאינו מעוניין כלל לשמעו .זאת משום שכאשר אדם מבקש
עצה מחברו הרי הוא נעשה כלי קיבול ומוכן לשתות בצמא את דברי יועצו .וכאשר הדברים

יוצאים מפי חברו הם נכנסים לאזניו ומתקבלים על לבו ביתר שאת ,ואז בין אם ירצה ובין

אם לאו ,אותה עצה משפיעה על השקפת עולמו בחשבו שכך ראוי לנהוג .ומאחר ונתבאר

שעיקר המכשול אשר עליו הקפידה התורה הוא הקלקול השכלי הנגרם למקבל העצה ,ממילא
אתי שפיר מדוע התורה אסרה לתת עצה שאינה הוגנת במיוחד למי שבא מעצמו לבקש עצה.

 15בספר המצוות (ל״ת רצ״ט) כתב הרמב״ם" :מהכשיל קצתנו את קצתנו  ...מלרמותו ופהכשילו  ...ובעזרתו
הכשילו ".ובהלכות רוצח (פי״ב הי״ד) כתב" :וכן כל המכשיל עוד ".ולשון החינוך בכותרת למצות רל״ב
היא" :שלא להכשיל תם בדרך ".ובגוף המצוה" :לא להכשיל בני ישראל לתת להם עצה רעה".
 16לשק הסמ״ג (מצוה קס״ח) היא ובא חברו והמציא לו עובר בלפני עור ,ולשון הסמ״ק (סימן קע״ב)

היא שלא להושיט איסור.

 17וצ״ל דמה שסיבב המושיט שבא אדם זה לידי נסיק שהיה עלול לעבור העבירה אין זה נחשב מכשול
בעצם ולא על זה הקפידה תורה כי אם על עשיית העבירה בפועל ,משא״ב קלקול הדעת שנגרם לאדם
אשר נפשו בשאלתו גרע מהבאת האדם לידי נסיח לדבר עבירה וטפי תשיב מכשול.
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ואם ישאל השואל ,ומי לא משכחת לה אדם שהשפעתו כה רבה על בני אדם עד אשר
ככל היוצא מפיו יעשו ,ויאמינו לדבריו גם אם לא הקדימו לשאול לעצת פיו .וכן לאידך
גיסא ,וכי לא מצוי אדם שאף על פי ששואל את חברו מה דעתו אינו משתכנע מדבריו ואין
הם מתקבלים על לבו כלל .ואם כן ,מאי פסקת שהתורה אסרה על כל אדם ,גם מי שאינו
נחשב לבעל השפעה בטבעו ,לתת עצה שאינה הוגנת לכל מי ששאל ממנו עצה ,ואילו מי

שהשפעתו רבה ונותן עצה מבלי ששאלוהו אינו בכלל האיסור.

יש לומר דכיון שמידת ההשפעה הכרוכה בנתינת עצה משתנה מאוד לפי מזג בני האדם

וטבעם ,לא נתנה התורה את דבריה לשיעורים לחלק בין אדם לאדם ,אלא קבעה כלל אחד
השוה לכל נפש באופן כללי ,והיינו היכא שנותן עצה למי שביקש^ממנו ,דבנוהג שבעולם

דבריו עושים רושם גדול על השואל ,וגם אם בסופו של דבר לא ינהג השואל כפי שיעצוהו
עדיין יתכן שבעמקי לבו הוא מאמין בדבר או על כל פנים מודה במקצתו ,לכן התורה אסרה

דוקא באופן זה ,והחשיבה עצה שאינה הוגנת כמכשול.

לפי דרכינו זה מיושב נמי אמאי בעינן תרי קראי לאסור נתינת עצה שאינה והוגנת ,שהרי

איסורים אלו שונים זה מזה .יסור איסור אונאת דברים הוא גרימת נזק לזולת על ידי עצה
רעה ,ולכן אם הזולת לא התנהג על פי אותה עצה ולא הגיעו נזק או צער מחמתה ,לא עבר

משיא העצה באיסור זה .לעומת זאת האיסור לפני עור לא תתן מכשול יסודו הוא שלא
לקלקל את דעותיו של שומע העצה החושב שעצה זו טובה ואמיתית .קלקול זה גדול יותר
עבור אדם הבא מעצמו ומבקש את עצת רעהו גם אם כלפי חוץ נראה שאינו מושפע מדברי
היועץ ,שכן יתכן שהדברים השפיעו עליו ושינו את דעתו ,ולכן הזהירה התורה על כך באופן
מיוחד בלאו דולפני עור לא תתן מכשול.

חיוב נתינת עצה הוגנת
על פי האמור יש ליישב דיוק נוסף בלשון הראשונים ביחס לאיסור ולפני עור לא תתן
מכשול .הנה ז״ל הרמב״ם בספר המצוות" :שהזהירנו מהכשיל קצתנו את קצתנו בעצה ,והוא

שאם ישאלך אדם עצה בדבר הוא נפתה בו ,ובאה האזהרה מלרמותו ומהכשילו ,אבל תיישירהו
אל הדבר שתחשוב שהוא טוב וישר ,והוא אמרו יתעלה ,ולפני עור לא תתן מכשול ".ולשון

החינוך היא" :לא להכשיל בני ישראל לתת להם עצה רעה ,אבל ניישר אותם כשישאלו

עצה במה שנאמין שהוא יושר ועצה טובה ,שנאמר ,ולפני עור לא תתן מכשול 18".ורבנו

 18דרך אגב יש לציין שמלשון הרמב״ם וספר החינוך משמע שהאיסור לתת עצה שאינה הוגנת הוא דוקא
לאחד מבני ישראל .והמנחת חינוך העיר שהרי בגמרא ילפינן מהפסוק ולפני עור לא תתן מכשול שאסור
להושיט אבר מן החי לבני נח ,א״כ הוא הדין דיש לאסור לתת להם עצה שאינה הוגנת מהאי קרא גופיה.
וכבר כתבו האחרונים לחלק בין איסור הושטת יין לנזיר ונתינת אבר מן החי לבני נח לבין נתינת עצה
שאינה הוגנת .האיסור להושיט יין לנזיר ואבר מן החי לבני נח הוא בגדר איסור שבין אדם למקום ,היינו
שאסור לנו לגרום שתעשה עבירה על ירי מי שמוזהר על הדבר ,וממילא פשוט שאסור להגיש לפני בני
נח דבר שהם אסורים בו ,אולם האיסור לתת עצה שאינה הוגנת הוא מהדברים שבין אדם לחברו ,ולא
נאסר הדבר אלא בין ישראל לישראל (ועיין אחיעזר ח״ג סימן ס״ה אות ט׳ ,שו״ת כתב סופר יו״ד סימן
ע״ז ובקובץ אהל מרדכי עמ׳ קצ״א במאמרו של הרב מפוניבז׳).
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יונה (שערי תשובה שער שלישי אות נ״ג) כתב" :עוד הוזהרנו מן המקרא הזה להשיא עצה

הוגנת לאשר יועץ עמנו ולא להכשילו בעצה נבערה".
מרהיטת לשון הרמב״ם .ספר החינוך ורבנו יונה משמע שהלאו ולפני עור לא תתן מכשול

לא בא רק לאסור נתינת עצה שאינה הוגנת אלא הוא כולל בתוכו גם את החיוב לתת עצה
טובה וישרה ,והמתבקש לתת עצה ואינו עושה כן (עד היכן שידו מגעת) ,לא נפיק מידי לאו

זה 19.והדבר טעון באור ,שכן בפשטות הצווי ולפני עור לא תתן מכשול הוא בבחינת סור

מרע ,ובא למנוע נתינת עצה שאינה הוגנת ,בעוד החיוב לתת עצה טובה וישרה הוא בגדר
עשה טוב ,אם כן יותר מתאים לשייך חיוב זה למצות ואהבת לרעך כמוך וכדומה 20,ולא
לצווי ולפני עור לא תתן מכשול21.
וביותר תגדל התמיהה על פי דברי הסמ״ג (ל״ת קס״ח) בגדר מצוה זו ,שכן הוא אינו

מזכיר כלל את האיסור לתת עצה שאינה הוגנת הנלמד מלאו זה ,אלא רק את החיוב לתת

עצה טובה ,וז״ל" :עוד דרשו רבותינו מלאו זה ,הבא לשאול עצה ממך ,תן לו עצה הוגנת".
אכן לפי מה שנתבאר שהמכשול עליו מדובר באזהרת התורה ולפני עור לא תתן מכשול
הוא קלקול דעתו והשקפת עולמו של הזולת ,אתי שפיר ,שהרי גם ההמנעות מלתת עצה טובה

לבר ישראל היא בגדר מכשול ,שכן על ידי שתיקתו חברו לא מגיע אל תיקונו ועדיין מחזיק

בטעותו ,ואף נדמה בעיניו שאין לבעייתו שום פתרון ,ודבר זה עצמו הוא קלקול הדעת .נמצא
אפוא שהנמנע מלייעץ כראוי למי שבא ליטול ממנו עצה הרי הוא עובר על ולפני עור לא

_ןזתן מכשול בשב ואל תעשה ,וכמו שמשמע מדברי הראשונים.

 19איברא דמלשון הרמב״ם בהלכות רוצח (פי״ב הי׳־ד) משמע שהחיוב לתת עצה הוגנת הוא לא חלק מהצווי
ולפני עור לא תתן מכשול ,אלא ענין בפני עצמו הוא ,שכן לאחד שהזכיר את האיסור להשיא עצה שאינה
הוגנת עם האיסור לחזק ידי עוברי עבירה כתב ׳הדי זה עובר בלא תעשה שנאמד ולפני עור לא תתן
מכשול׳ ,ורק לאחד מק כתב ׳הבא ליטול ממך עצה ,תן לו עצה ההוגנת לו׳ .עוד יש להעיר שהרמב״ם
לא נקט ׳הבא ליטול עצה׳ אלא בסוף דבריו בקשר לנתינת עצה הוגנת ,אולם כשדיבר על האיסור לתת
עצה שאינה הוגנת כתב וכן כל המכשיל עור בדבר והשיאו עצה שאינה הוגנת לו ,ולא נקט שהלה
בא ליטול עצה ,ומזה משמע שגם המשיא עצה שאינה הוגנת מעצמו אף על פי שלא בקשו ממנו עובר
על לפני עור ,והיינו דלא כמו שמשמע מלשונו בספר המצוות .ושמא יש לומר שהרמב״ם קיצר בלשונו
בתחלת דבריו וסמך על מה שכתב בסמוך ׳הנוטל ממנו עצה׳ ,ויבא זה וילמד על זה שגם ברישא בהכי
איירינן ,וצ״ע.
 20במסכת יבמות (קא ):ילפינן שישנת מצוה על הדיינים לתת ליבם עצה הוגנת .והגר״א בביאורו לשו״ע
(חו״מ סימן צז ס״א) ציין את הברייתא הנזכרת כמקור להא דאיתא בשו״ע שיש מצוה להלוות לעשיר
"ולייעצו עצה ההוגנת לו" .וראה בספר מצות העצה (עט׳ פ״ה) מ״ש בביאור דברי הגר״א הללו,
 21ובדברי הרמב״ם והחינוך היה מקום לפרש שכוונתם היא לאפוקי היכא שלבסוף נתברר שלא היתה עצה
טובה שלא נחשוב שגם בכהאי גתא עבר בלאו (עכ״פ בשוגג) ,ולכן הדגישו בלשונם שאק בכלל אזהרה
זו אלא שלא יכשילהו מדעת ושיתן לו צצה שהוא אכן חושב שהיא עצה טובה ,שזהו גרד עצה טובה
ועצה רעה ,ולא מה שלפי האמת מתברר כטוב או רע .בדם אף על סי שהיה אפשר לפרש כך את לשון
הרמב״ם והחינוך ,מ״מ דוחק לפרש כן בדעת רבנו יונה והסמ״ג ,שאין זה במשמעות לשונם.
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א^שעל זה קשה ,שהרי התורה אמרה ולפני עור לא חתן מכשול ,והמשמעות הפשוטה
של נתינה היא בקום ועשה ,ואם כן התורה באה לאסור נתינת עצה שאינה הוגנת ולא מניעת

עצה הוגנת22.
אשר על כן נראה לבאר שהראשונים לא התכוונו לומר שהמשתמט מלתת עצה טובה
למי שפנה אליו עובר על ולפני עור לא תתן מכשול ,אלא ר״ל שהנותן לחברו עצה שאינה

רעה עבורו לחלוטין אך גם אינה טובה לו לגמרי ,ועושה כן ביודעו שישנה עצה טובה יותר
המתאימה לו ,הרי הוא עובר בלאו זה.
עוד יש לומר כעין הדרך הנזכרת שהראשונים הזכירו את החיוב לתת לחברו עצה הוגנת
כדי שלא נחשוב שרק עצה העלולה לגרום לחברו נזק או צער נקראת עצה שאינה הוגנת,
רזה אינו ,אלא כל שאינו מייעץ באופן הכי טוב לפי ראות עיניו הרי עצתו היא בכלל עצה

שאינה הוגנת ,גם אם אין בה כדי לגרום לחברו שום נזק או צער ממש23.
[לכאורה נידון זה ,נתינת עצה שאינה רעה בהחלט ואינה טובה לגמרי או עצה שאינה

עלולה לגרום צער או נזק ,תלוי בפירוש המלים ׳אינה הוגנת׳ .מצד אחד ,יש לומר שהפירוש
של עצה שאינה הוגנת הוא ׳עצה רעה׳ ,ואם כן כאשר נותן העצה נתן עצה שיש בה טובה

כל שהיא עבור השואל ,או שעל כל פנים אין בה מכשול או נזק כל כך ,אף על פי שישנה
עצה אחרת טובה יותר עבורו ,לא עבר על לפני עור .אולם אם נפרש דעצה שאינה הוגנת

 22איברא דמצאנו במקרא נתינה מלשון עזיבה ,וכמו שכתב רש״י במסכת גיטין (לו" :):גרדי נתן ריחו ,בושמי
עזב ריחו הטוב ,כמו ולא נתן סיחון את ישראל ".ולפי זה נמצא דאכתי איכא למימר שמניעת עצה טובה
היא בכלל האזהרה ולפני עור לא תתן מכשול .שוב ראיתי דיון באחרונים אי עבר על לפני עור (בהכשלה
לדבר עבירה) במקום שהמכשיל לא עשה מעשה ,ראה ספר שערי תודה (כללי חזקה ,כלל מ״ב ס״ק י״ט)
שו״ת מחנה חיים (ח״א סימן מו) ,שו״ת מלמד להועיל (או״ח ח״א סימן ל״ר) .ובמאסף תורני ישורון
(חלק י״ח ,כסלו תשס״ז) הובאה תשובה מרבי חיים ברלין זצ״ל (בענין רפואה בשבת ע״י ישראל שאינו
שומר שבת) ,ובתו״ד שם <עמ׳ תקנ״ב) מפלפל ג״כ בסברא זו האם נימא דאינו עובר בלפני עור אא״כ
מושיט את האיסור בידים ,וצידד שם דלדעת רש״י יתכן שהדבר תלוי בפלוגתא דאמודאי בגמ׳ מועד קטן
(ה ,).ע״ש בדבריו .ובפשטות נראה שגם נידק זה תלוי בפירושו של מילת "תתן" אי ר״ל מעשה נתינה או
דמשמעותה עזיבה וכדברי רש״י במס׳ גיטין.
 23בענין עצה שאינה רעה לגמרי הנה ז״ל התורת כהנים על הפסוק ולפני עור לא תתן מכשול" :אל תאמר
מכור שדך וקח לך חמור ,ואתה עוקף עליו ונוטלה הימנו ".אם נפרש שכוונת התורת כהנים היא שנותן
העצה הוא זה שקונה את השדה (ו׳נוטלה הימנו׳ היינו בדמים) ,לכאורה עצה זו לא חשיבא רעה לגמרי,
שהרי סוף סוף בעל השדה קיבל חמור תמורת שדהו ,אלא שצצה זו ודאי גם לא הכי טובה עבורו (כיון
שנותן העצה לא הציע כן אלא לצורך עצמו ולא לטובת חברו) ,ואם כן נמצא מבואר שגם עצה שאינה
רצה לחלוטין היא בכלל איסור זה .אולם יש מקום לומר ד׳ונוטלה ממנו׳ קאי על החמור שקנה בדמי
השדה ,ומיידי שלאחר שנותן העצה יעץ לחברו לקנות את החמור הלוה לו מעות על החמור (וצריך לומר
שהשדה היתה ממושכנת כבר לאדם אחר ולכן לא היה יכול נותן הצצה לגבות את השדה עבור חובו
מכיון שהשעבוד של אותו בע״ח קדם לשעבודו) ,וכשלא היה בידו לשלם לקח את החמוד כתשלום חובו,
ולפי פירוש זה ודאי שמדובר בעצה רעה לחלוטין (ולכאורה מסתבר טפי כמו הפירוש השני ,דלפי הפירוש
הראשון מדוע נזכר דנותן העצה אמר לחברו ׳וקנה לך חמור׳).
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היא עצה שהיא לא רעה אלא שאינה הכי טובה עבור השואל שהרי ישנה עצה אחרת טובה
הימנה ,אם כן כל כהאי גוונא הוי בכלל לאו זה]24.
על פי האמור שיסוד איסור נתינת עצה שאינה הוגנת הנלמד מהפסוק ולפני עור לא תתן
מכשול הוא קלקול דעתו של נוטל העצה ,הרי גם עצה שאינה רעה בהחלט אך גם אינה
העצה הטובה ביותר למבקש העצה חשיבא מכשול ,כיון שנוטל העצה סבור שזו העצה הנכונה

והדרך הישרה אשר מתאימה לו ביותר ,ואם כן נמצא שנותן העצה גרם לו קלקול רב בדעתו25.

סיכום
א .מדקדוק בדברי התורת כהנים ,הרמב״ם והחינוך עולה שהלאו דלפני עור שאוסר לתת
עצה שאינה הוגנת חל דוקא על מי שנתבקש לעשות כן.
ב .אין חילוק בין אדם שכולם סומכים על עצתו לבין מי שאינו כזה ,בכל אופן האיסור

הוא רק כאשר נתבקש לתת עצה ולא אם יעץ מעצמו.
ג .אם יעץ מעצמו עצה שאינה הוגנת ומחמתה נגרם היזק או קלון לחבירו עובר המייעץ

עכ״פ משום לא תונו איש את עמיתו .וגם אם לא נגרם שום נזק לחבירו נראה שעבר

המייעץ על עשה דואהבת לרעך כמוך (ואולי הוא גם בכלל ארור משגה עור בדרך).
ד .המייעץ לחברו עצה שאיננה העצה הטובה ביותר שיכול לתת לו עובר באיסור נתינת

עצה שאינה הוגנת ,שבכלל האיסור לתת לזולת עצה שאינה הוגנת טמון החיוב לתת
לו את העצה הכי הוגנת עבורו.

ה .מדברי הראשונע! משמע שיש ענין לתת עצה הוגנת באופן חיובי .אולם מלשון הפסוק
מוכח שאין כוונתם שניתן לעבור על הלאו הזה בשב ואל תעשה ,אלא רצונם לומר
שגם עצה שאיננה הוגנת במעט אסור לתת.

ו .נראה שהנותן עצה שאינה הוגנת לחברו עובר על לפני עור לא תתן מכשול גם אם

למראה עינינו לא נגרם לחברו שום נזק מחמת עצתו .לא מבעיא למאן דאמר שבכל
לפני עור הדין כן ,אלא אפילו למאן דאמר שבשאר איסורי לפני עור אינו עובר אלא

אם כן נכשל חברו בפועל ,הכא מודי שעובר כבר בעת נתינת העצה שאינה הוגנת.

 24ולפי זה שעובר על לפני עור גם בנתינת עצה שאינה רעה לגמרי ביודעו שישנה עצה טובה יותר יש לעיין,
האם בכהאי גונא הוא בכלל ארור משגה עור בדרך ,או שאץ בכלל ארור וה אלא המשיא עצה שהיא רעה
גמורה .והנה לשון רש״י על פסוק זה היא ׳הסומא בדבר ומשיאו עצה רעה׳ .יתכן שרש״י שינה מלשון
הרגילה עצה שאינה הוגנת ונקט עצה רעה לאשמעינן שבכהאי גונא אק משיא העצה בכלל ארור זה.
 25ולפי מה שכתבנו לעיל שיסוד האיסור לתת עצה שאינה הוגנת הוא משום לתא דהמייעץ בעצמו (שבגד
במי שבטח בו) יש לעיין מה הדין אם נתן עצה שאינה רעה לגמרי אך גם אינה הטובה ביותר ,האם עובר
על ולפני עור לא תתן מכשול או לא (מי נימא שאינו עובר אא׳־כ בגד בו בגידה גדולה ע״י נתינת עצה
שהיא רעה בהחלט או דעבר בלאו גם כשנתז לו עצה ׳בינונית׳ ביודעו שישנה עצה הטובה יותח.
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גיטייקין מה שנראה ל’ בכללי□ וקצת עגיגים •
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מ היסח לב שומע עילית

ם8פי נ«ין

מבני הדל

חיים

הכהן הייו סלט״א ’

ד׳ן

אלה קצות מעט שנלת מחברת כל שהוא מין נלל׳א וקצין ענינים מילי מילי קטלי רוכס
’ ראיתיה קמן • איידי דטריר כציסיה והאלהיס אנה לידו דרך לימודו מילתא אגב אורחיה
עשאה סימן י וכל רכר שהיה ככלל ויצאמן הכלל ללמד כוחב ומעלה על ללו ונשמ׳ע קולי לסלר
עלהכקכ׳ץ ליקוטי כתר ליקוטי גירהא
כציו׳ן בספר ובדיו שיהא ניכר רישומן * הני מילי
לפי העי! והזמן י עיניו יחזו כללי
דינקותא פעמים כא כקצרה פעמים כא כארוכה
ופרטי אסף המזכיר עייפינהו וכללינהו מאשר נמצא אתו פרט למזומן * ידענא בנפשאי דכחיש
ללאי גכרא רלא חזי דל ורזה ומה לתל את הכר שאין כמינו כמחולר חזו מאי רקמן * מה מני
יהלוך הלילות עולם ללקט אורית וכליל לא יש׳יס הכס לקלק מלא האומ׳ר מן * ואת מי יכין
שמוע׳ה ושמעתת׳א בעיא ציליתא למען יעת עומקן ורומן • ומה אתן 1ה לסוס דכנן תקיפי
ראשי אללי הכל צפוי לפניהם מילי דמטמק מילי ימסתתמךוכאתרא דזיקוקין רנורא וביאור׳ק
ראש׳א מאן מעייל כר נפחא לחמן י אכן לצלי גליתי ואומר עם קלי כי לא לחכמים לחם ראינהו
בדירהו משלחן גכוהקא זכו מלמד שהטעימן ‘ ושבילי דרקיעח נהירקלהו כשבילי דנה׳ררע׳ה
חקות שמיס כסיל וכימה וחדרי תימן • עם לכליאשיחה דכרים הללו שסדרתי לפניכם אינם אלא
לי ולכני גילי והיתר ,ארש׳ת לנערי כני ישראל וצעור׳ה נסמן * להם לכדם נתנה האר׳ש לדרדקי
דכי רבעלימו תטוף מלתי הכי אמר רחמנא מה טוב טעמן * והתויתי תי׳ו הסד׳ר רכר מאל׳ף
וער תי׳ו משום יגדיל תורה הקטן יהיה לאלף נושא משך הז׳יח גדל פר׳ח נטע נעמן ’ אקיא
קצת הגהות והערות זו<כ הולך על ססר הבהיר
סיפא קונטריס
זצוק״ל שלם הוא ושלמה
למוה״ר הגדול
 1אלהי ישענו ייתי כר נפלי כריס
 1ר׳ב שלמ׳ן * ואנו ליה עינינו שוכנו
גילי כן ישי בראש רועה נאמן ’ כזרועו יקבץ טלאים רכמקבצי׳אל אורכי יהל וכל העם רואים
זרוע המיומן * נתזי אנן כלות ירושלים והכית כהבטתו אבני נזר מתנוצצ׳ות סמקן ירקן ברקן
כררמן • והכהן הגדול לכוש הכדים לכבוד ולתפארת טלו נהדר׳ת זהב תכלת וארגמן י ואמר כל
העם נגלה כל יזיין וכל סתום יאי! החתום משרי קטרין היתר זממן י ישמח הר ציון תגלנה כטת
יהורה נשאו קול יסריו ירננו כי נחם ח׳ עמו נחם כל תיטתיה ר׳ב נחמ׳ן כיר״א • פי המיכר
ס״ט ליפוש חיי סגי ומסגי ובתורתו
קטונתי מכל כושל שכהן * והוא הצעיר חי
 1אחת שאלתי מאת ה׳ אותה אבקש
יהגה תורת ח'תמימת מעשה ידי אומן•
• ניר״א :
שבתי בכית ה׳ לאורך ימים ושטי! חיים כן יאמר האל אב הרחמן י אלהים

מח״ים

ןא_וצר החכסה^

מצות* ל

יאיר נתיב

גת’ב

סלהר

*ם הכהן ’

הי ם

פה ליוותו ישא
^/אן שלה עת לתכנה יחד לבבי ,ליראה שסך
מיד החנם כמה״ר ישראל קושטא וחברו

ל«\•

מדפיש וס־כר סשריס
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כפ״ר

כ

כתוב זאת זכרון בספר
א' □ PtP □310שום תפר קורם שתתחיל לכתוב תתענה יום א' והתפלל להקכ״ה שיצליחו שלא יפגיעך
רעה וכן קוים לסיימו התפלל שלא יארע לך רכררע כל זמן שאתה עוסק באותו ספר
או כאותה מסכתא י ס' החסידים סי׳ אלף י״כ • ואם אי אפשר להתענות לפחות יתן צדקה לעניים'יתפלל ע״1
שהצדקה מכפית צם על המזיר והיא כקרבן ויצרף הרהורי תשובה והכנעה וטוב לו רכתיב לא ימנע טוב
להולכים כתמים וסי' לדבר עצת ה' היא תקום עצת ר״ת ענוה צדקה תשובה או היא תקום וישלח יעזרו מקדש
לכתוב ספר וכיוצא •ברית עולם שם;
ב' יחתום שמו כסוף ספרו כיאיתא כתנחומא ס' האזינו כחתימתו של משה כאדם שמסיים ספרו וחותם
שמו כסיום ספרו ע״ש * נפש חיים כמע׳ השי״ן אות צ׳״ט וציין לעיין כס׳ תירה וחיים כמע'
הסמ״ך * ואל ליתן טעם לזה ע״פ מ״ש הגאון ברכש לפי כמע׳ השי״ן אות ך'שכשם רמוז שרשי אחיזת נשמתו
למעלת וכהזכית שמו מעורר שרשי נשמתו ויכא לו שפע עש״ב * וה׳ן עור נכ׳יא מ״ש ה' הנז׳ כס׳ חסרי אכות
בפ״ו .מ״ח על מה ששנינו שם כל השוכח דבר א׳ ממשנתו ונו' במה שידוע שכל אחד קכל חלקו כסיני ואם
הוא ירא שמים הוא המוציא לאור אשר קכלה נשמתו והתירוש ההוא אין אחר יכול לחדשו כי הוא חלקו ואם זכה
וחירש החידוש ההוא אשר קכלח נשמתי והוציאו לאור ואחר זה שכוח מעיקרו זו רעה חולה שהחידוש ההוא
אין חכם אחר יכול לחדשו וז״ש כל השוכח דכר א' ממשנתו דייקא מהשייך לשרש נשמתו וכו' והכאתי דבריו
לקמן כקול דפיסת מחיים אותי״ב ועמ״ש שם •וכנן מ״ט להזכיר שמו כסוף ספרו דכשמו רמוז שרשי נשמתו
'למעלה ובא הרמז שכל מה שחירש הוא מהשייך לשרש נשמתו מה שקכל מסיני • וגה ע״י הזכרת שמו מעורר
שרשי נשמתו ויכא לו שפע הן בעודנו חי שלא ישכח ממה שחירש ולא יהיה ככלל כל השוכח וכו׳ וגם אחר
מיתתו .מקרבה השפע על נשמתו ועיין שם הגדולים ח״ב רכ״ח כ׳ • א״נ ע״פ מ״ש ה׳ הנו׳ שם מ״ט כל שיראת
חטאו קורמת לחכמתי חכמתו מתקיימת שדקדק ה״ה מהר״י זאבי זלה״ה דאמאי לא נקט כל שיראה קודמת
לחכמה חכמה מתקיימת כלישנא דקרא ראשית חכמה יראת ה׳ וניח״ל דמשכחת לה לפום חורפא אף שאינו
יראה׳ לקלוט מהאויר החכמה שחירשו אחרים כדואג ואחיתיפל אכל להוציא לאור חלקו שקבל כסיני אי אפשר
אא״כ קדם לו יראת ה׳וו"שקודמת לחכמתו דייקא דשייכא לשרש נשמתו אז כיון שקדמה יראת חטאו חכמתו
שלו הנוגעת לשרש נשמחו מתקיימת וכזה פי' הוא ז״ל מ״ש רז״ל אשרי מי שכא לכאן ותלמודו כידו תלמודו
דייקא השייך לשרש נשמתו כי זה כל פרי להוציא לאור חלקו כתורה ומוכרח שקרמה לו יראת חטאו אשריו
ואשרי חלקו ע״ש •ולכן טוב להזכיר שמו כסוף ספרו להורות נתן בלכו שחכמתו השייכא לשרש נשמתו הרמוזה
בשמו צריך שתהיה לבסוף ומזה מוכרח לקחת מוסר השכל להקדים תחלה יראת חטאו לחכמתו ני זה בל פרי
להוציא לאור חלקו מהשייך לשרש נשמתו ובלתי קדימת יראת חטאו א״א כ' זאת היא הכוונה בהזכרת שמו
,
,
,
לכסוף וכמדובר ז
ל הגאה ה׳ ת־ד א בש״הג ח״א דכ״א הסכים עם ה׳ פנים מאירות דאין צורך להמחכר להזכיר על ספרו
 1שהוא חברו אשר ישא את שמו משום הא דאמרינן כל ת״ח שאומרים שמועה משמו כע״הז
שפתותיו רובכיתבקכר דקמי שמייא גליא עש״ב וע״ע בח׳כדנ״ח ועיין תוכחת קייס ח״ב רג״ןושסנתב
דכזמננו זה א״א להנהיג כלי הזכרת שמו כחיכוריו מכמה סיכות הטוב והישר להיות עיניו פקוחות שלא
להתגאות בספריו י כ' להיות יראת ה׳ על פניו אמיד י ג׳ ללמוד כתודה לשמה לשי׳ש • ד׳ להדריך כניו לת״ת
וביראת ה' כל היום ואז 'היה לויר ושם טוכ לו ולזרעו אחריו ע״ס כל הדורות ע״ש:
'!הל שלא להפסיק ברבר שאינו טוב ובא וראה מעשה נורא על זה הובא בסוף ספר קול יעקב (סידור
מרכיט האר״י זצ״ל) וז״ל אני דור בר' יוסף בדידי הוה עוכרא פעם אחת כתבתי ס'אחד וענכק
על הספר ער קייאת הגבר ואח״ך עמדתי מהספר וסיימתי בפסוק ושעירים ירקדו שם והלכתי לישן ולאחר ב
שעות קודם עלות השחר קמתי למלאכתי לכתוב הספר ופתחתי חררי והנה איש אחד יושב על ספסל שני
במקומי וכירו ס׳ והיה קורא בו והאיש היה מאויים נורא מא' פניו כגחלי אש ושערותיו מאירית כזהב ועיניו
בולטות לחוץ • וכשראיתי אותו נבהלתי ונרתעתי והורי נהפך עלי למשחית וכמעט פרחה נשמתי • אז פתח פיו
וקראני כשמי ויאמר לי נבל דע שלא כרין עשית שעמית מן הס'וסיימת כפ׳ ושעירים ירקדו שם רק מזיק אני
ושמי שומר דפים כי אני ממתי! על הדפים ובכל עת שהמלמדים או סופרים מסיימין כספר בל רע אני מונן
להזיק ועתה פאתי להזיקן אכל אשא פניך כפעם הזאת ני שמעתי'אומרים עליך טובות בפמליא של מעצה
כיו’ד ימי תשובה אכל השכע לי שלא תכתוב אפי' אות א׳ מכאן ועד שבועות ובכן אלך לדרכי וכן עשיתי וקיימתי
נדרי שלא כתבתי דבר גדול או דבר קטן עד שטעות ובכן הלך לדרכו ואיננו • ואח״ך כשהאיר היום אתרמי
מילתא שהיה לי עסק והוצרכתי לצאת לדרך וכלכתי לדרך פגעתי כאיש אחר רועה צאן ונשען על מקלו והכרתי
שהוא חיה האיש הנראח אלי כלילה בחדרי יושב וקורא ונכהלתי גם בפעם הזאת ואעמוד מרעיד ואכיט אציו
והנה אין רועה ואין צאן והלכתי לדרכי ואבא כיער גדול ולא יכולתי לצאת מן היער כל היום פעה ה^כתי בדרך
זה ופעם כדרך זה עד לעת ערב מצאתי רועה א׳שהראנ' הדרו הישי שכח ׳א? שפדה נפשי מנ' ?a
נמצא בפירש״י כתוב אצל ושעירים וכו' ומצות לפרסמו למלמדים לסוכיים עכ״ד י והוא ברחמיו י-ענו מנ 
ציח ושפ״י כיר״א ן

ה כשאדם
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כתוב דאת זכהן כפפר

ה' כשאדם

גומר מלאכה צריכה ברכס ’ תוספות כדעת זקנים כל כראשית ומהם גמ׳ר חסיד ה׳ בריין
עולם דקל״ט א׳רראוי למי שגמר לחכי תפר וכן להדפיס ס' לתת הודאות לשמו יתברך
שזיכהו לכך וכ״ב בבכר לאדן דקנ״ג א׳ ע״ש ■ הקדמת אכות חרא״ש נר״ו ח״ב י ובמח״בי סי׳ רכ״ני אות ז׳
כתב משה המו׳ק שהנומר ת׳ שחיבר כחי׳ תורה לש״ש בכתיבה וכ״ש בהדפסה שיברך שהחיינו והוא !׳*לכתב
שיברך כלא ש״ומ ופשיטא דחייב להורות לה׳ על שזיכהו לכן וה׳ גדולי תרומה כשגמר הדפסת הספר דרש
ברבים לשבח להקלה שזכה לזה כמ״ש ל בל ביכה לעתים דרוש ב׳ ע״ש • וה׳ מעשה אביהם 1״ל בחיו״ד
סי׳ ל״ח כקב דהיותר טוב לעשות מלבוש חרש וללובשו כרי לכרך שהסיעו בש״ומ ולכוין לכרך על המוגמ׳ר
מהל החדש כמ״ש הברכ״י יו'ד סי׳ ע״ר לעמן ס״ת חדש ע*ש אות לכל תכתוב

לחי‘□:

לשם יתור קכה״ו כרחילו ויחימי ורחימו ודחילו פיסודא שלים כשם כל ישראל •

•

יהי לבי תמים מחקיך למען לא אביש :
־" אודך אדני אלה׳ בכל לבבי ואכבדה שמך לעילם !
הורני ״ דרכך אהלך באשתך יחד לבכי ליראה שמך !
דרך מצותיך ארוץ כי תרחיב לבי:
ואני בחסדך בטוותי ינל לכי בישועתך אשירה לי• כי נמל עלי:
נחלתי עדותיך לעולם כ׳ ששין לבי המה:
הבינני ואצרה תורתך ואשמרנה ככל לב :
יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יי צור• ונואלי:

בסיד

קונטריס דפ׳יסה מחיים
התנצלות המחבר • חיים מדבר •
לב

תי.ם ישכיל פיהו • ותשב מש קונהו • ששל מי שמנלין לו רוי תורת מן השמית וא<« נותכו עתיר ל«!ן
את הרין (כרית עולה תק״ל) ועיניו תראנה בש׳בח המגיע לכתלים בש׳ער בת דלים זח יצא ראשונה:
א' הנה רבינו הטור ביו״ר סי׳ ע״ר כתכמ״ע על כל ארס מישראל שיכתוב לו ס״ת וכו' וכתב א״א הרא״ם
דהאירנא שכותכיס ס״ת ומניתיס אותו בב“הכנ לקריין כרבים מ״ע על כל ישראל אשר ידו משגת לכתוב
חומשי התורה ומשנה וגמרא ופירושיהם להגות כהן וכי׳ שע״י הגמרא ופירושה ירע סי' המלות והיינין על
בוריין וכו' וכתב מרן בכ״י שכוונת הרא״ש לחרש לנו חיוב כתיבת החומשים ומשניות וכו׳ שגם «ה בכלל מ״ע
רכתיכת ס״ת ושזה יותר מצוה מלכתוב ס״ת ולהניחו כל׳הכנ לקרות כרכיה אכל לכתוב ס״ת לקרות בו הוא
ובניו פשיטא דנם האידנא זהו קיום מ״ע שהרי הוא נוהג בו כמו שהיו נוהגים בדורות הראשונים ע״ש י וכ״ב
ה׳ החינוך סי׳ תרי״ג שאע״פ שעיקר החיוב דאורייתא אינו אלא כס״ת אין ספק שגס כשאר הספרים שנתחברו
ע״פי התירה יש לכל אחר ואחד לעשות מהם כפי היכולת מן הטעמים שאמרנו ואע״פ שהניחו לו אכותיו
מהם י־ביה וזה ררך כל אנשי המעלה יראי אלהים אשר היו לפנינו לקבוע מדרש בכיתם לסופרים לכתיב
ספרים רכים כברכת הש״ית אשר <תן להם ע״ש • ומזה אתה דן כ״ש לחבר ס׳ מחדש אשר לא חיה לעולמים
ע״פ התורה דאין ספק דמצוח גדולה היא זו ולאמיבעיא לשיטת הפרישה והש״ך דהאידנא ליכא מלית כתיבת
ס״ת ועיקר המצוה לכתוב חומשים ומשניות ונו׳ ע״ש דמכ״ש להוציא תורה מחרש ולכיתכח דהיא עיקר
המציה אלא אפי' לשיטת מרן ב״י ובהסכמת רוב האחרונים וכמ״ש שם הברכ״י ע״ש מ״מ הרי כתב מרן דל
רכתיכת חומשים ומשניות ופירושיהן להגות •כהם הם מציה יותר מלכתוב ס״ת ולהניחו בכ״הכנדעיקרמצות
כתיבת ס״ת הוא לה* וין בו הוא ובניו ולא להניחו כב״הכג בלבד א״ב כ״ש לחבר ס' מחיש להגות בו הוא וזולתו
כומניני זה שנהגי להניח הס״ת ככ’הכנ שהיא מצרה יותר מכתיבת ס״ת וכ״ש אם זיכהו הש״ית להוציאו לאור
ראו עתה עד היכן
היפיס מוכה ומזכה את הרכים ללמוד כו ועמ״ש ה׳ מעשה אברהם בחיו״ד הי' ל״ח 5
נחה שלתורה חרפה שכתברשב״י בהקרמת הזו״הק רן> ה' ע״א דע״י חידושי תירה הקב״ה מחרש מהם שמים
חדשים יאק חדשה כשהם אמתיים ועור שם כע׳ ויחי דרמ״ג א׳ כשכח המגיע למחדש כתורה כדקא יאות
שעולים החידושים עד כסא הכבוד וכ״י פתח לה* פחחין וכשעתא דקכ״העאל לאשתעשעא עם צדיקיא כגנתא
דעדן אז מוציאין לפניו כל החידושין והקכ״ה שמח בהם הה״ד ויכתכ ס׳ זכרון לפניו ע״ש • מעשה אכרהם שם
ועיין

כ׳
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התנצלות המחבר הי״ו

ג

זיע״ן לקמן אית יו״ד י״א  :ל רע״י חידושי תורה כונס ומתקן כל מה שהיס וחרבבעוטתיו ’ שכט מוסר
פכ״ו ועיין כס׳ אורחות צדיקיה שער הזריזות דנ״ה ובס׳ מקור חיים ק״ק כפי׳ ליתזקאל דע״ח א׳ ע״ש שם:
ד' כתב ה' לב אריה בהקדמתו דחי׳ תורה שארם כותב היא העולה במקום קרכן ושם הפליא לעשית כי נחשב'
לו יותר מהקרכן וכנלש ז״ל ע" פ כי טוב יום כחצריך וח׳ פלא יועץ כאות חידוש כתב שעכשיו שאין כ״המק
ואין קרכגות הכותב חי' תורה מכפר עליו כאלו הקי־יב קרכנות ואסמכוה אקרא עולה וחטאה לא שאלת אז
אמיתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי ע״ש • וכ״ש אם יעלה על מזבח הדפוס דמתקיים יותר מן הכתיבה
והו״ל כאלו הקריב קרבן ע״ג המזכח כמ״ש ה׳ אבות הראש נד״ו ח״כ כהקדמה אות ז׳ ע ׳ש י וע״פ דברי
קדשס אפשר להמשיך הכתובים שאחר הפ׳ הנז׳ לעשות רצונך אלהי חמלתי שהקב״ה חפץ בד״ת מחודשים
ומשתעשע בהם כמבואר בסמיך אות ב׳ ולקמן אות יו״ד וי״א ע״ש ־ ותורתך כתוך מעי שע״י כתיכת החי׳
כספר חוזר עליהם תמיד ולא ישבתו ממנו וע״ע לקמן אות וי״ו ואות י״ב והוא הרמי אצלי בי נעים כי תשמרם
בבטנך יכונו יחדיו על שפתיך דר״ת כי תשמרם בבטנך כת״ב שע״י הכתיבה הם נשמרים בבטנך יכונו יחדיו
וכ״ש אם יצאו לאור הדפיס יזו תוספת מרובה מדה טובה בשיתי צדק בקהל רב כי יפוצו מעיינותיו חוצה
שע״י הדפיס מתגלה הדבר ביוקר והרי הוא כאלו דרשו כתוך רבבות אלפי ישראל כמ״ש לקמן אות י’ט י זאת
ועוד הנה שפתי לא אכלה שע״י זה לימטי לי הנאה שיהיו שפתותי דובבות כקבר באייה ומן מהזמנים לדור
דודים כשאומרים שמועה משמי וזהו שפתי לא אכלא דאפי׳ כעו״הב ה׳ אתה ידעת שהדבר נסתר ואין יודע
בו רק הוא לכדו יתביך ז ה׳ עוד נתב שם ה' פלא יועץ והוכא להרב הנו״ל שם אות יו״ר שהוא תיקון גדול
להוצאת זרע לבטלה שהוא יוצא מן המוח ותיקונו שיטי־ח במוחו לחדש חידושי תורה ולכתבם כספר כשגם אס
משתיל להדפיסם שיש טרחא יתירה דכעי בח נברא כהעמדה והערכה ככל פונות ודרך תכונות לעיין מה הוא
אומר עד מקום שירו מגעת שלא ידברו עליו תועה ויהיה כף זכות מכרעת  :ו׳ עו״ב שם אכות הי־א״ש נר״ו
אות י״א מה' מנחת יוסף דמ״ט ב׳ משם ס׳ אזהרת הקדש וז״ל יהא ארם זהיר וזריז לחדש חי׳ תורה ויתפלל
למי שהחכמה שלו שישיג יותר מהשגתו דבשם שחייב אדם בפ״ור כך חייב לפרות ולרכוק כתורה שנאמר ישרצו
המים ואין מים אלא תורה וחרפה גדולה היא לנשמה כששואלין אותה מה חידש בלמודו ואינו יורע ויזהר שלא
ישכח אותם ויחזור על חייושיוכעת קכועע״ש ואני שמעתי כי כך היה מנהגו של ר' 'הורה האי תנא דידן
ת' שמחת יהירה אליעזר זצוק״ל דין הוא הר׳ר חוור על חידושיו ובחירתו יהגה כיום ש״ק דקביע ליה עירניה
ואס כתוך לימודו בחידושיו ערבה לו שנתו ושואלין לנשמתי מה חירש בלימודו ידע להשיב כי שמעתתיה
כפומיה שגור בפיו בעת ההיא בס׳ זכרון לפניו עכ״ל ני״ו  :ז' עו״ב שם מס׳ המרות למהר״ן ערך ס׳ כי מי
שיש כייר לחכר איזה ספר ואינו מחכרו זה כמו שכול בנים יע״ש ושזה רמז זה ספר תולדות ארם  :ךן׳ עוד
כתב שם כאות י״ב מ״ש ה' כנין יהושע בהקדמתו בשנותי את טעמו לפני כל יודעי דת שהכניס ראשו לחבר
׳חיבור שלו וז״ל ראשון הוא כדי לעורר לבבית טהורות גדולים מאורות חכמי ראשי ישיבות שיאמר נא אם זח
חלוש מתחזק אל לבו לגשת הלום למלבות ותורה זו אף אנו נאמר כו דברים כנים ואמתיים לחלקם כיעקב
ולהפיצם כישראל ויגריל תירה ויאדיר וכך שמעתי מפי קדוש ה״ח מהר״ר משה זרח ו״ל שנתב על מתניתין
דאבות וכמקום שאין אנשים השתדל להיות איש ור״ל שתעשה איזה מעשה שעי״כ יהיה אחר איש ולכן אמרו
חז״ל ודקדקו להיות פועל יוצא על אחר ולא אמרו השתדל שתהיה אתה איש א״ו כוונתם שע״י מעשיך יקנאו
אחדים ג״ב כזה ואיש את אחיו יעזורו והאריך בזה ע״ס משל וכו׳ לכן כודאי ע״י פירושי כהנך הלכות יעורר
נא ויתיצבו נא שרי אלופי תורה ללחום במלחמתה קולע אל השערה ואל יחטיאו ועי״ז ג״ב יתגלגל שיוצאים
לאורח ספרים רבים מרבנים גרוליס כי״ הצאה להם והנאה לעולם כשגם שב׳ כספר המיות הנז׳יל שם אות ז׳
דע’י ספר גדול שיוציא לעולם נפקדין עקרות והי' זה ספר תולדות ארם יעי'ש  :ט׳ עו״ב שם אות י״ג מס״הח
סי' תקנ״ט מי שמפרש דברי תנא או אמורא שהיו לפניו כשמת יוצא התנא כנגדו לקבלו בספ״י וללכת עמו
ולבקש מן המלאכים להקל עליו ולתיירו לפני הקב״ה^ולדכר עליו טוכית יעי׳ש  :י' אמרו בתד*א ע״פייכחד
אלהים חרשים שהקכ״ה אוהב ובוחר בר״ת מחודשים ושכר גדול למחרשס וכמ״ש שם אשרי מי שמחדש ד*ת על
פיו דומה כמו שמשמיעים אותו מן השמים ואומרים לו כך אמר הקכ״ה בני כנה לי ב״המ ששכר ,גדול שיש
לי באוצרי שלך הוא ובשבילך אני מציל את ישראל י אבות הראש נר fשס אות ד׳  :י״א איתא כש״ות צרכינו
יעקב ממרוויש זלה״ה שהיה שואל מן השמים ומשיבים לו וז״ל אוהב ה׳ שערי ציון שערים המצוייניט בהלכה
כשמחדשיס חידוש בהלכה ומעמידים אותה על בורייה אותן שערים נאהבים לפני המלך הגדול יוקר מכל
משכמת יעקב המקיימים שאר המצית וכל מי שמחשב מחשבית וסוכר סכרית כהלכות חמורות וכפוסקים
חמורים נאהב ונחמד לפני המלך העליון ולש אנרא רשמעתתא סברא והדברים והמחשבות ההם הס כמרגליות
יקרות לכותבם ולחותמס למען לא יאבדו והכותב והחותם מקבל עליהם שכר כל זה השיבו לי כאמת יעו״ש *
ועמ״ש הגאון תיד״א כמדבר קדמית במע׳הח' אות כ׳ ע" ש  :י״ב כפ״ג ראכית מ״ח שנינו כל השוכח רכר
אחד ממשנתו מתחייב כנפשו וכיא׳ר עליה הגאון חיד״א ז״ל בס׳ חסרי אבות במה שידוע שכל אחר קבל חלקו
כתורה בסיני ואם הוא ירא שמיס הוא המוציא לאור אשר קבלה נשמתו והתירוש ההוא אין אחר יכול צחרפו
כי הוא חלקו * ואם זבה וחירש התירוש החוח אשר קבלה נשמתו והוציאו לאור ואח״ז שנוח מעיקרו זו רעה
תולה שהחידוש ההוא אין הכם אחר יכול לחדשו וז״ש כל השוכח דבר א׳ ממשנתו דייקא מהשייך לשרש נשמתו
•ושכחו מתחייב בנפשו ע״כ * ומכלל הדברים צריך כל חבם לחעלית על ספר מבל מה שחירש והוציא צאור אשר
קבלה נשהתי שלא יהיה שכוח מעיקרו ומתחייב כנפשו ואפ' שזהו טעם מ״ש ה׳ הנז׳ כס׳ כריח עוצם סי תק״ל
משם רבינו אליעזר מגרמיזא ז״ל שבל מי שמגלין לו רזי תורה מן השמים ואינו כותבי עתיר לי תן את הרין ע ש
ורוק אומרו שמגלין לו ר”לממה ששייך לו לשרש נשמתו ואינו כותבו עתיד ליתן אק הדין יכדתנן ח ז מתחייב
כנפשו יכירן שאינו ניתכו סופו להיות שכוח מעיקרו ואין אחר יכול לחדשו כי הוא חלקו מה שקבלה נשמתו.
ככל
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שמדבריהם בזבחים דל״ג ב' ר״ה לענקמונחדלא
מפלגי כהני שכתבו די״ל שעשה שיש כי כית חמור
ודחי להו כדאשכחן כל תמיר נשחט רעשה שיש בו
כרת דוחה לעשה דהשלמה אע״ג דבעלמא אין עשה
ע״ש י והנח הא דאמרינן בעלמא אין עשה דוחה
עשה חיינואפי׳ דאיהו גופיההמקייס עשה ומדהכיאו
זח על ענין עשה דהשלמח משמע דכעלמא עשה כי
האי אינו נדחה מפני העשה אחר • גם ממה שהביאו
ראיה מזה דעשח שיש בו כרת דוחה לעשה שאין בי
כרת משמע דחשיב להו עשהדחשלמח עשה גמור
ודוק י ואח״ז ראיתי לח׳-מחנה ראובן כחי' לפסחים
דנ״ט שהאריך'בפרט זה אי לאו הבא מכ״ע נדחה
מפני העשה ושם ראיתי שנתכוונתי בחסדו יתברך
לרעתו זי׳ל ביישוב ההיא דל תמיד נשחט לשיטת
הרשכ״א דשניא היא דהוי בתרי גברי ישכ״כ מהר״ם
בן חביב סי׳ תי״ר שיש חילוק בין לחד גברא לחיי
גברי ע״ש ודחיית ה׳ שאגת אריה כתב מדעת עצמו
ואין לומר שהרי משלמי נדבת נוטל הכהן החזה ושוק
יהא ליתאדהא הנא מיירי שישראל הואמחו״ב והכהןנוטל חזה ושוקאטו משום שהישראל לא הביא כפרתו
לא מצי הכהן לאכול חזה ושוק עכת״ד ע ש"כ שש
אנכי י ומן האמור בשיטת הרשב״א יש ליישב מ״ש
הוא ז״ל כחי׳ לשכת דף ד׳ בההיא דוני אומיים לאדם
חטא וכו׳ רחשה לי ת מההיא דל השולח מי שחציו
עבד וחציו כ^חשכופיןאת רבו ועושה אותו ב״ח כדי
שיקיים מצות פרו ורבו ואע״ג שעובי• כעשה דלעולם
בהם תעבודו ותי׳ הרשכ״א ז״ל דשאני חתם כיון
שחציו ב״ח לית כיה משום בהם תעכודו מצד חירות
שבו ע״ש י וה' מחנה ראובן כתב שהרשכ״א כתשי' סי׳
קכ״ז כתב להריא רעשה דלעולם כחם תעכורוהוא
לאו הבא מכ“עע״ש ולכאורה קשה דלפי שיטתו דלאו
הבא מכ״ע נדחה מפני העשה אמאי אצטריך לטעם
זח כיון שחציו ב״ח לית כיה עשה דבהם תעבודו *
ואמנם ע"כ האמור ניחא דהתסשאני יהוו תרי גברי
וכבר כתב כן ה׳־־מחנה ראובן בשיטת התו' ע״ש
איברא דיש לדקדק יתיפוק ליס רמצות פרו ורבו
מצוח רבתי היא ושפיר דחי לעשה דלעולם בהם
תעבורו הגם יהוו תרי גברי וצ״ל ראח״נ אלא דקושטא
קאמררכלא״ה ליתביח עשה דלעולם בהם תעכודו
ומה שיש לעמוד ע״ר הרשכ״א חללו מל השולח
דל״ח כתבתי בס״ד כסה״ק מצות המלך עשה ל
ע״ש * ונ״ל להוכיח עור לשיטת חתו׳ רלאו הבא
מכלל העשה אינו נדחה מפני העשה ממ״ש בעירובין
דף ל׳ ב׳ ד״ח לא נחשדו שלא התירו למרום שלא מן
המוקף אלא לכבוד שכת ולא לצורך מצות אחרת ע״ש
ואיסור שלא מן המוקף אינו אלא לאו הבא מכ״ע
מדכתיב ממנו ועמ״ש כל כל הגט רף ל׳ ב׳ ר״ס
וכי נחשדו ע״ש ואפי״ה כתבו שאינו נדחה מפני
מצוח אחרת רק לככור שכת רהיא מצות רבתי וכ״ב
סרשב״א ביבמות דצ״ב רמשום מצוה רכה דכבור
שבק שרי ע״ש ומדברי חרשב״א הללו מובא י־ס״ל
דלאו חכא מכ״ע אינו נדחה מפני העשה והוא הפן
מ״ש הש״מ בשמו גם יש לדקדק עמ״ש הוא ז״ל
ביבמות דנ״ט א' על הא דאמרינן התם מאי איריא
אלמנה תיפוק ליה משום בעולה וכו' ראע״ג שבעולה,
.1כ״גהוי עשה שאונו שום בכל ונדחה מ״מ עשה רולו
תחיה לאשח קיל מיניה דאי אמרה לא כעינא ליתיה

חי

"צגומע

לה

לעפה אי נמי רכהריא מיעטיח קרא מדכתיב
ולו תהיה לאשה -אשח הראויה לו לאפוקי כל
שאינה ראויה לו ואפילו משום עשה ע״ש ומשמע
דמה שנדחה הוא משוס שאינו שוה ככל ותיפוק
ליה דאינו אלא לאו הבא מכלל עשה ולפי האי
נמי ג״כ קשה דמשמע ראי לאו רמעטיה ק-א הוה
נדחה מפני העשה משום שאינו שוה בכל הא לא״ה
לא הוה נדחה וזה וראי הפך שיטתו דכל לאו הבא
מכלל עשה נדחה מפני עשה גמור ני על כן צ״ל
כמ״ש חי״מ ז״ל כסו״ר דלרחיה בעלמא אמרה ושוב
חזר בו משום דלא קאי הכי לפום קושטא דמילתא
ע ׳ש נם ה׳ מחנה ראובן שם הוכיח מדברי הרשב״א
בחי׳ ליבמות רס״ל שאינו נדחה מפני העשת וכתב
יאפשר שהוא כמסתפק ע״ש • ולרעת רכינו כתב
ה׳ מחנה ראובן שרעתו כרעת הרשב״א דהלאו הבא
מכ״ע נדחה מפני העשה גמור וכ״ב המש״ך בפסחים
רל״ר מהספר בשם ה' יכין שמועה ע״ש ומה שתמה
מהא רקאמר בפסחים מאי אולמיה וכו׳ לאחר
המחי״ר לק״מ וכמרוברלעיל י גם '•איתי לו במצות
כהונה סי' ן'שעמר כפרט זו והקשה לשיטת הרשב״א
מהא דאיתא במנחות דפ״ר אמאי מביאין עומר
בשביעית לאבלה אמר רחמנא ולא לשריפה גם
בבכורות רי״א פרין הכי מחלה ע״ש ולשיטת הרשכ״א
קשה דאתי עשה גמור וידחה ללאו הבא מכ״ע וכן
הקשה במש״ך בחי׳ יבמות לרף כ׳ כ׳ ע״ש ועיין לה׳
בארי משח כשיטתו לנזיר רמ״ה מהספר ע״ד ע"ש •
ואפשר לומר דהרשכ״א סוכר כדעת הר״ר שמואל
מיוררין שהביאו התו׳ חולין דפ״א דלא אתי עשה
ועקר תרי לאו אע״ג דלא סמיכי ועיין הריטב״א
מכות לרף ט״ו ד״ח תנינא מ״ש כשם הרז״ה ע״ש
והרמב״ן כטקפות למ״ע מצוה ב' כתב שנכפלה
מצוח זו באימרו ותברך ואכלו אביוני עמך ע״ש א״נ
רמרכתיב ולכהמחן וכו׳ תהיה כל תבואתה לאכול
י״לנמי לאכול ולא לשרוף והוו תרי לאוי הבאי׳ מכ״ע
ולא אתי עשה ועקי להו י נם מה שהקשה לדברי
ריו״ח ור״ל במנחות דס 'ח רעד הביאכם למצוה
וכתבו שם התו׳ ראיכא עשה דאורייתא וא״כ ששה
מן החדש למאי אתא ע״ש לאחר המחי״ר אשתמיטתיה
מ״ש חתו׳ שם רף ח׳ ב׳ ד״ח הא שכתבו להריא דהאי
למצוה היינו מצוה מן המובחר ואפי עשה ליכא ע״ש:

קונטריס כללי לאו דלפגי עור
לא תתן מכ^וול
ל* ה לפגי עור לא תתן מכשול י בפ׳ק דע״ז
איבעיא לבו משום הדוחה או משום
לפני עור למאי צפקא מינה דאית ליה בהמת לריריה
דמשום הרותח איכא ומשום לפ״ע ליכא ע״ש ומשמע
רוקא יי)ית ליה לדיריה דלא מחוסר מירי אבל אי
לית ליה אע״ג רמצי לקטון אכתי לפ״ע איכא כיון
שאין האיסור מזומן לפניו וחרכי תלוי ג״כ כדעת
אחרים וצריך לטרוח לחזור אחריה חו״ל כקאי כתרי
ע״ר דאל״ב סי״ל להשמיענו ריבותא טפי דנ״מ
ברמצי לקטת י ואחז״ר ראיתי שב" כ הרב חוות יאיר
סי' קפ״ה וכ״ב הפר״ח כא״ח סי' תצ״ו והובא לחי״מ
אין שס״ג רכל שאין האיפור מזומן וזה מזמט ומביאו
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לביתו הלל כקאי כתע״ד ושלג ל משפטי שמואל
ול דרך הקדש ע״ש • וכזה ניחא לי הא דאיתא
כנדרים דל*כ רב אשי הו״ל אכא זכנא לכי נורא א״ל
רכינא והא איכא לפ״ע א״ל רוב עצים להסקה נינהו
ע״ש והי״מ אות שס״א הקשה דמאי פריך הא מסקינן
כע״ז דליכא לפ״ע אלא כקא‘ כתע״ד וכאן וראי
שהיו‘ מוצאים לתנות עצים וכו׳ ונדחק ליישכ ע״ש
ולפי האמור לק מ ראע״ג שהיו מוצאים לקנות
איכא לפ״ע וההיא יכונן יין לנזיר ואמ״ה לב״ג הא
___אוקימנא התם כע״ז רהכוס הוא של הנזיר והא מ״ה
־ firכ״נ מדקאמר דכי לא יהכינן ליה שקלי איהו
וכמ״ש שם התו׳ ועמ״ש כפשחים דג ׳ב ל ד״ה
ואכרוע״ש למהיש״א וללשופריה דיעקב ע״ש ולא
מחהר רק הושטה ולא נתינה מחדש ומשו״ה לא
שייך לתרץ רק כרקאי כתע״ד • ושו״ר למהרל׳חו״ל
כל מנתם ליוד דמ״דיא׳ שנם הוא כנה דייק
רמרקאמי־ נ״מ היכא ראית ליה לדידיה משמע דאן>
רמצי לקנות אנתי כלפ״ע קאי ול המגיה כנו הוכיח
כין מהוניא זו דנררים וכזה נית״ל ג״כ הא דאיתא
כע"ו דכ״כ מאי איריא שנקראת על שמו תפו״ל
משום לפ׳ע וקשה יהא י״ל רמילתא פסיקתא נקט
רלפ״ע זימנין דלא ענייה כגון דכלא״ה היכא
שהכותי מוצא לשכיר שדה מאתיים דכלא דירן עכיר
איסור ומן האמור ניחא כיון שאין האיסיר מזומן וצייך
לטרוח ונם תלוי כרעת אחרים הו״ל כקאי כקע"ד *
אלא שהחי׳ כחגיגה די"ג כהא ראין מוסלין ר״ת לגוי
הקשה להר״ר אלחנן תיפו״ל משום לפ ׳ע וכו׳ ויל
דמייר ,אפי' היכא דאיכא כותי אחר שיוצה ללמדו
דליכא משום לפ״ע כדאמרינן בע״ז המושיט נוס
וכו׳ ע״ש י גם כקידושין דנ״ו א׳ ד״ה אכל נתבו להדיא
ראם מוצא לקנות מאדם אחד ליכא לפ״ע ע״ש וכן
משמע עור ממ״ש כריש שכת ד״ה ככא דרישא וכו׳
ת״ל וא״ת והא קעכר אלפ״ע ואפי' מיידי שהיה
יכול ליטלו אפי' לא היה כידו וכו׳ ע״ש ומוכח
מדבריהם שם שאפי׳ החפץ איני שלו אלא של כע״הב
כיון דיכול ליטלו ליכא לפ״ע ממה שתי׳ דמיירי
כנכרי והחפץ של נכרי מוכח דמ״ש כתחילה ואפי'
אי מיידי כנכרי ר״ל והחפץ שלכע״הב׳ גם־המררכי
בפ״ק דע״ז כתכ דכל היכא שיוכלו למצוא אותודבר
מועט ללוות מגויס אחרים אפי' לא היינו מלוים
להם ליכא לפ״ע ופסקו מור״ם כיו״ד סי׳ קנ״ח ע״ש
ולכאורה הוא תימה רהא,מדקדוק אומרם היכא
דאית ליה כחמה לריריה משמע כיוקא יאית ליה
במזומן וההיא דכוס יין לנזיר ואמ״ה לכ״נ מיידי
כשלהם וכמדוכר ’ ושו״ר לה׳ פרי העץ כחי' לע״ו
ד״ו שהקשה כן לדברי התו׳ רקירושין הנו' ויצא לירון
כרכר חרש דשאני ההיא וקדושין רהך איסורא דקא
עכיד אינו יכול לעשיקו בעצמו הם לא ע״י אחר
שקונה איזה דבריו מהמעות בהמה או פייות ומוציא
המעות לחולין ואוכל הכהחה או הפירוח חת
לירושלים ומשו״ח כתבו רכיון שמוצא לקלות לינת
לפ״ע אך היכא דיכול לעשות האיסור בעצמו כגון
חיכא ראית ליה לריריח אז מורו התו׳ חיכא דלית
ליס אע״ג דמצי לקנות לא חשיב לא קאי בתע״ר
עש״כ ילא ידעתי טעם כחילוק זה • וגם ה׳ן נסת׳ר
מרכרי התו׳ ישכת שזכרנו רהתם מצי עכיי איסור
כעצמו היכא דאית ליה לריריה ועכ״ז כתבו ראם

שומע

יכול ליטלו גס הוא אס לא היח בידו ליכא לפ״ע
ותמהני דאיהו נופיה אייתי דברי התו׳ אלו ברן>
ע״כ ע״ג ואיך לא נרגש מזה • גם מדברי חתו׳ גוסיהו
דקידושין מוכח דלא כותיה שהרי כתבו מאי לפ״ע
איכא הנא אם לא יקח ממנו יקח מארס אחר ולא
שייך לפ״ע אלא דוקא בדקאי בתע״ר כגון מושיט
וכו׳ כראמי־ינן בע״ז וכו׳ היי שמביאים ראיה לנדונם
מההיא דמושיט ומשמע דגם התם אם אפשר לקנות
ממקום אחי לא חשיב תע״ד וליכא לפ״ע אלא דוקא
כתע״ד ממש י גם מ״ש דהתם אינו יכול לעשות
האיסור כעצמו לא ידעתי למה והיי גם שם אי אית
ליה בהמה לריריה יכול לחלל המעות על הבהמה
ושוב אוכלה בחו״ל ועמד איסירא סו״ד שדבייו
תמוהים לאחי המחי״ר י כי על כן צייכין אנו לומר
לשיטת התו' והמרדני שהם ז״ל הוקשה להם הא
יתניא מנין שלא יושיט ונו׳ ודייקינן דמדלא תני לא
יתן ע״כ ראיירי כוןע״ר כר*יתא הקם כע״ז ואם
איתא רכל היכא דלית ליה אע״ג רמצי לקנות אנתי
איכא לפ״ע ליתני לא יתן לרבותא דאפי״ח איכא
לפ״ע וכגון דלית ליה ואע״ג רמצי לקנות ממקום
אחד אלא ע״כ מרלא נקט אלא לא יושיט משמע
דליכא לפ׳ע כאופן אחר אלא כעין זה רקאי כתע״ד
ממש והשתא •הא דאמרינן נ״מ דאית ליה בהמה
לדידיה-צ״ל ילאו דוקא אית ליה ממש אלא כל היכא
דמצי לקנות חשיב ליה כאית ליה לדידיה • הנה כי כן
חל עלינו חומן כיאור ליישב סוגיא רנדרים דמותיכ
מינה הי״מוגם יש להעיר מהוגיא דע״זהנז״לדפריך
ותיפו״ל משום לפ״ע רדילמא מילתא פסיקתא נקט
יכה״גכיןכו התו׳ כפ׳ איזהו נשךרע״ח כ' ד״ה ערב
ע״ש י והגס דכההיח דנדרים י״לנמי ששמע הי״מ
מאחר קדוש דפייך מנח ארם חשוב כרב אשיי ואף
שהוא דל כתכ דאינו נראה לו תי' זה מ״מ ככר
הגאון ה' יעיר אזן אות י״א קיים תי׳ זה כטוב טעם
ודעת ע״ש • ולשיטת התו׳ י״ל נמי כמ״ש הי״מ
רפייך מאיסורא דרבנן ומה שהק' המגיה באהל ישרים
אותיו״ר ע״ש לאיד המחי״ר לק״מעיין לקמן אות
ט״ל ומשם בא׳רה מ״מ בההיא רע״ז לא יתכן לאחד
משני התירוצים הנז׳ שכבר כתבו שם התו׳ דאיסור
מלאכה בח״המ אינו אלא מדרבנן ע״ש וכשלמא אי
ליכא אלא אותה שיה כלבד פריך שפיר ותפו״ל משום
לפ״ע אע״ג ראיסור המלאכה היא מדרבנן אלא אי
אמית דאיכא נמי שדית החיות דכה"גליכאלפ״ע
מראוריתא רק מדרבנן עיין לקמן אות ל״ו לא שייך
לסיפרך משום לפ״ע רכל היכא שהאיסור גופיה אינו
אלא מדרבנן לא מסתבר ראיכא נמי לפ״ע אפי׳
ברלא קאי בתע״ד וכמ״ש ה' בית יהודה חיו״ד סי'
טוב וה׳ ערוך השלחן ח"מ סי'ל״ר אית י״ב וכן
ניאה מדברי הררב״ז ונמ״ש לקמן אות ט״ל ע״ש
ובשלמא לשיטת יבינו אלחנן שכיןבו שם התו׳ דאיסור
מלאכה כח״המ דאוייחא י״ל שפיר רפריך מאיסורא
דרבנן אך לפי דעת ר״ת דליכא איסורא רק דרבנן
קשה וכמרובר * ונראה ליישב ע״פ מ״ש הכנ״הג
יו״דסי׳ס״ב אות יו״רמהררב״ז יהא ראמרינןדליכא
איסורא מדאוריתא כדלא קאי בתע״ד אלא מדרבנן
היינו חיכא שיורע שחרבי אסור רליכא אלא משום
מסייע ידי ע״ע דדילמא כיון דידע שהוא אסור הדד
כיח ולא עביר אכל היכא שהדבר אסיר והוא סביר
שהוא
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שהוא מוהר גמור ודאי לא הדר ביה ואיבא משום
לפני עור ע״ש ואפשר שכן דעת התוספות ומה
שהתירו בע״ז שם להושיט למומרים רבר איסור היכא
דלא קאי בתע״ד היי״ט נמי שהם יודעים שהוא אסור
להם וכן מ״ש בחגיגה דהיכא ראיכא גוי המלמרו
מותר י״ל נמי דגם הגוי יודע דאיסורא קא עביר
רמסתמא יורע במה שנאסר ועיין לח׳ יד דור בחי׳
לשם שהניח כצ״ע ומה שדקדק מרכרי התו' הגז׳
רליכא איסורא מררכנן ע"ש לאחי המחי״ר י״ל
דלעולס איסורא מדרבנן איכא וחש״ס ניח״ל לאתויי
קרא מדברי קבלה ודוק ’ והשתא י״ל דשפיר פריך
יתפו״ל משום לפ״ע כיון שהכותי לא ציית דאמראנא
גמירנא טפי מינך וכדאית' התם חשיב כרקאי כתע״ר
ואיגא משום לפ״ע׳ והשתא דאתינאלהכי יש ליישב
ההיא רנררים רהחם נמי סכרי דחתר גמור הוא
אצלם ואדרבא מרהט רהטי בתרא וכל כי האי אע״ג
רמצו לקנות ממקום אחר מ״מ מידי לפ״ע לא נפיח
ושפיר פריך רבינא והא איכא לפ״ע וכח״ג כיןב ח׳
נשמת כל חי ח״ב סי׳ ט׳ ע״ש י אך לשיטת מור״ם
דסי' קנ״א צ״ל דפריך מנח ארם חשוב וכמ״ש ה׳ יעיר
אין אות י״א יש לדקדק לשיטה זו דהרדב״ז דא״ב
מאי קאמר כההיא כעיא דנ״מ דאית ליה בהמה
לרירית דליכא לפ״ע והלא מרהט רהטי אבתיח וכל
נה״ג אכתי איכא לם ’ע וי״ל רהינא ראית ליה לריריה
ממש גם הררב״ז מורה דליכא לפ״ע מדאוריחא שאין
הרכר ברור שיקריב לבהמה זו ולא האחרת דאית ליה
ובמזומן אצלו תלינן ונמצא רליכא לפ״ע כלל אכל
היכא דמצי לקנות או לשכור השתא מיהא לא קנח
ולא שכר והיכא ראצלו הוי היתר גמוראיכא איסורא
דלפ״ע ולפ״ז ברוהא נקט נ״מ דאית ליה לריריה
ממש ודוק • אכל לדעת מור״ם והמרדני שכקבי
להדיא ראך בנה״ג שמוצא לקנות ליכא לפ״ע צ״ל
כמ״ש כסמוך דלאו דוקא נקט חית ליה לרירית ממש
ולדידהו צ״ע מההיא רע^׳ז והנח כעוכרא דרכי
בהנהו כדוגייתא חיוויתי רא״ל מזכיננא להו א״ל
ולפ״ע לת״מ כדאיתא כחולין ד״ז ע״ש צ״ל דמררכנן
קאמר דמדפסיק וקני לפ״ע לת״מ משמע ואפי׳
שמוצא לקנות מאחרים א״נ דרכי אדם חשוב שאני
וכשיטת אחר קדוש מוכר שכתב הי״מ א״ג הכא שאני
שרבי הוא שחוזר על מי שירצה לקנות וכה״ג אסור
וכמ״ש הכנ״הג כיו״ר שם אות ו' מה' משפטי שמואל
דהא דשרינן היכא דלא קאי כתע״ד היינו כשאותו
האיסו׳ מבקש אותו מעצמו אכל בשחוא אינו מתעורר
מעצמו אלא שאנו אומרים לו שיעשה האיסור
פשיטא דאע״ג דלא קאי כתע״ר אכתי איכא משום
לפ״ע ע״ש ורוק:
ל״ו לפ״ע לת״מ אפי׳ היכא רלא קאי כתרי
ע״ר איהורא מדרבנן איכא כן דעת
התו' והרא״ש והרשכ״א והר״ן והגהות מרדכי כריש
שכת וכ״כהר"ן ג״כ בריש פ״ק דע״ז ע״ש • ולכאורה
מדברי חתו׳ בל האיש מקדש דנ״ז א׳ ד״ה אכל
משמע דל׳ל דגם איסורא ררכנן ליכא ע״ש ראם
איתא מאי מקשו על רש״י נימא דקנסו למוכר להחזיר
הימים למקומם משום דעכי* על איסורא דרכנן
ועיין כגיטין רן■ נ״ג• דבאיסורא דרבנן קנסו
מזיר וכי פליגי ריה"ו• ור״מ כקנסו שוגג אטו מויר
עיין שם * ועיין מה שנתב המש״ך כקמא רך ל'

שומע
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כ׳ כתוספות ד״ה וחכמים עיין שם • ואפשר שהם
ז״ל סמכו אועוד קשה שהקשו אחי זח ועיקר
קושיתם על יש״י היא על עיקר הלאו דלפני עור
דלא שייך כני האי גוונא ומ״מ איסורא ררכנ|
מיהא איכא ’ והנח אי איכא איסורא בכח״ג אפי׳
כגוי רעת מור״ם כיו" ד סי׳ קנ״א ס״ל דמ״ש התו׳
ודעמייהו דאיסורא מיהא איכא הייט אפי׳ כגוי אבל
הש״ך שם נתב רלא אמרו אלא בישראל ע״ש ואגנו
הרואה דכמה מי־בוותא פשיטא להו ראיירי גם בגוי
התשכ״ץ סי' תל״ג הובא לח׳ לימודי ה' סי׳ נ״ב
והכי׳הג יו״ר סי׳ ס״ב איה ט׳ על מה שהקשה על
מוהר״ש חקאן ע״ש וה' תפארת שמואל כריש ע״ז
והפר״ח כס׳ מ״ח הובא לה׳ אהל ישרים אורן יו״ו*
וחי״מ סי' שס״א וה׳איעא דרבנן אות של״טוה׳כית
יהודאיו״ד סי׳ח׳ע״ש •ויש לדעת מחיכא נפק״ל
כןמדכרי התו׳והרא״ש ורעמייהו דגם בגוי איכא
איסורא מדרבנן י ונראח רנפק״ל הכי ממ״ש שם
כריש שכת ואי מיירי בנכרי רלא שייך ביהללע מיהו
איסורא ונו׳ דמשמע דאם כאמת שייך כית לפ״ע
לא מתוקמא כנכרי דאיסורא מיחא איכא מוירכנן
אע״ג דכלא דידן מצי ליטול אלא רהשתא דלא שייך
כיה לפ״ע מחוקם שפיר כגוי אי צאו משום דאיהורא
אחרינא ואע״ג דכהגהות המרדני ליכאילחאי לישנא
דלא שייך לפ״ע ככר ה' המניה כתב דצ״ל ואפי׳ אי
מיירי בגוי דלא שייךילפ״ע איכא איסורא וכו׳ ע״ש
ומ״ש ה׳ יר דור כחגיגה י״ג שמדכיי התו׳ שם נראה
דאי לא קאי כתע״ד לינא איסורא כלל וכו׳ ע״ש לאתי*
המחי״ר אינו מוכיח וכמ״ש כאות הקורס ע״ש ’
ומה שהקשה ה׳ לימודי ה׳ על הפר״ח דמה תוכחת
היא וו מההיא לנדרים רס״ב לרברי התו׳ דלא קרב
זה אל זה כלל רהתם מפקדי על הע״ז משא״כ כאיסור
שכת ע״ש נראה שהוא דל מבין כרברי ספר״חדקאי
עמ״ש התו׳ איסורא איבא מההיא ואסור ליתן לירא
ולאחי המחי״ר ‘לי ההדיוט נראה רלא קאי אלא אמ״ש
התו׳ כתחילת דבריהם איסורא דרבנן איכא שחייב
להפרישו וכו וע״ז הוא ■שנתב רהכי מוכח כנדרים
וסמך עמ״ש התו׳ כתי׳ הכי ואי תיירי כגוי דלא
שייך וכו׳ וכדכתיכנא • וכמו שהוכיח ה׳ ארעא דרבנן
הוכא לה׳ יעיר אזן אות י״א ע״ש ׳ ואחר זמן ראיתי
לה׳ אדמת יהודה בחי׳ לשבת שנ״כ דקכיעית דברי
הפר״ח הם עמ״ש התו׳ שחייב להפרישו וט״ה נפל
בדבריו ע״ש • גם מה שהוכיח דליכא איהורא מרדכנן
כגוי מהא דאמרינן נ״מ היכא דאית ליה בהמה
לרידיה ואי איכא איסורא דרבנן אכתי לא נמ״מ ע*f
(כן הוא בזנרוני) י״ל דאה״נ וכוונת הש״ס לעצין
איסורא ראוריתא וכמ״ש המש״ך כחי' לשכת ע״ש
ואפשר עוד לומר דכל היכא ראית ליה ליידיס לכ״נצ
ליכא איסורא אפי' מררכנן ודוקא היכא שאין לו אלא
ומצי לקניה הוא דאיכא איסורא מררכנן משום
מסייע אכל היכא דאית ליה אפי׳ מסייע לא חשיב
דמכ״ל שרוצה להקריב כהחה זו ולא הכהמח המצויה
אצלו ולפ״ז «״ש מור״ם ז״ל ריש מחמירין אפשר דלא
קאי אלא אחליקה דינולים לקנות ודוק י ודע שמדברי
הר״ן הוכא לחתי״ט כפ״ב דחולין משנה ו' נראה
דבנוי ליכא איסורא דעל הא דחק החם השוחט
לנכדי כתב הוא ז״ל רח״ח לכתחילה אלא דלא מצי
למיזני שוחטין לנכרי רהוה משמע רמשרי למשחט
היא
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הוא דאתא דלית כיה משוס לפ״ע וכו׳ ע״ש וע״ב
כדלא קאי כתע״ד ראל״ב היכי טעינן למשרי למשמע
יאיסור לפ״ע להיכן אייל ואש איתא דגס בגוי איכא
איסורא ררכנן אכתי ליכא למטעי כתכי וא״כ ע״ב
שאין הכוונה אלא דאין סתס מחשכת כותי לע״ז
ופשיטא דשחיטתו כשדה אלא עכ׳ל דהוא סוכר דבגוי
ליכאאיסורא אפי' מדרבנן ולכאורה קש? דמדב״יו
דריש שבת וריש פ״ק דע״ז מוכח דס 'ל דאיכא אישורא
מדרבנן וכן הוכיח ה׳ יעיר אזן כאות י״א מדברי
הד״ן הנז׳וע״ע מ״ש הרן ספ״ק דע״ז כשש הרמכ״ן
וציין* יישוב ’ וראיתי לה' המגיה כס'טל אורות די’ד
שנתב שיש קצת ראיה לדברי הש״ך בחולין ד״ז שנתב
דליכא למימי שמוכרן לנכרי דאין מוכרין לגוים
כהמה גסה ע״ש ומדלא כתב דאיכא נמי ל פ״ע משמע
רכגוי ליכא אישויא אפי׳ מדרבנן דמסתמא התש לא
קאי כתע״ר ומתיו יה עמד לתמוה משוגיא זו
לסוגיא דנדרים יס״ב רמשמע אישורא דרכנן נמי
איכא ע״ש •והוא תמוה יהתם עיקר האישור משום
לאו ילא תשים דמים בביתן שכל מכשול שיש כו משוס
הכנת נפשות הוא ככלל לאו זה וכמ״ש רביט כפי״א
מה׳ רוצח ה״רוכענין שאמרו בפ״ק דכ״ק מנין שלא
יעמיד אדם סולם רעוע ולא יגדל כלב רע וכו׳ ת״ל
לא תשים רמים וכו׳ ע״ש ומהיכא חיתי שהמוכרן
לגוי איכא בזה משום צפ״ע דהיכן מצינו שהוזהרו
הגוים על לאו יה ניהי דחווהיו על שפיכות דמים
היינו כש״ד ממש שעל ידם לא כנזקי ממונם ועמ״ש
רכינו כפ״ט מה׳ מלכים ה״ד ואין כאן לא ראיה
^/להש״ך ולא תמיהא מהסוגיאית י ולי ההדיוט נראה
*> ן  3ולהוכיח להפך מדברי רש"י כפ' רי״ש דנ״ה דגם בגוי
' < ?1יכא איסורא ממ״ש שם ומסייע ידי עוברי עבירה
\Vליכא שהנכיי לא נצטווה ע״ש משמע -אם נצטווה
אסור משום מסייע וכך הוכיח ג״ב ל יעיר אין אות
י"א מדברי הרמב״ם ע"ש.ושו'׳ר שהכי הונית כן
המ״א סי׳ שמ״ז ע״ש י וע״ע כפרט זה להרדב״ז
כחדשות סי׳ תשצ״ו וה׳ כיח יהודה חיו״ד סי׳ ה׳ וסי׳
טו״ב ולה׳ גוה שלום כחי' פוסקים סי׳ ה' יה' חוות
יאיר סי' קפ״ה וכהשמטית דף רק״י ור״ע ולה׳ ערוך
ה שלחן יו ׳ד הי׳ קנ״א ילהיב שלחנו של אברהם
ל״ז לפ״ע צק״מ * אף דאיכא א קורא דרכצן
ואפי׳ לא קאי כתע״ר וכמ״ש כאית
הקודם מ״מ היכא דלרידיה שרי ליכא איסור גם
מדרבנן כן כתבו כס׳ די השיב סי׳י״ג לדעת הרדב״ז
ע״ש ומה שדחו לדכי ',מוהרי״טעיין לה׳ מצית כהונה
שכס' שש״א סי' ס"ו ומעתה מ״ש ה׳ יד דור בחגיגה
רי״ג שמדכרי התו' שם נראה רליכא איסירא דרכנן
ע״ש מלכד שאין רכיייו מוכרחים וכמ״ש לעיל אות
ל״ה עוד כה התם שאני דלדידיה שדי:
ל״ה לפ״/ן לת״מ י גם כמידי דלית כיה
איסורא אצא מדרבנן שייך כיה
צפ״ע תו' כספ״ק רע״ז י״ה תפו״ל ע״ש וכך מתבאר
מדביי התו׳ חגיגה מ״ח א׳ ומדברי הרא״ש רפ" ק
רמ״ה וכפ' איזהו נשך אות מ״ב ומדברי הדשב״א
כתשיסי' תתקל״ח ע״ש וכ״כ ה׳כית יהודה יו־׳ר סי׳
טו״כ ועיין לה׳ ערוך השלחן ח״מ סי׳ ל״כ אות י״כ
ומרןהחכיכבכנ״הגיו׳ר סי׳נ׳ה אות פ״ט ובסי'
ק״ס אות ז' כתב שכן דעה חרמכ״ם והישפ״א
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והי״ן וריכ״ה ע״ש י אכל הרדב״ז בלשו' חרמכ״ם
סי׳ רט״ו צדד לומד דרוקא כאיהורא ראוריתאי אבל
צא כאיסורא דרבנן ע״ש וה' נוח שלום בחי' פוסקים
אות ה׳ כתב שקיעת חרמכ׳ן ע״ש ועיין י״מ אות
שס״ר ע״ש * והגאון ה׳ מנחת חינוך כקומז למנחה
מציה רל״ב נסתפק כזה והוכיח מהתו׳ דע* ז חנז״ל
ובמצוה רל״א הוכיח מהתו׳ רחגיגח רדף י״ח דדוקא
איאיכא אקמכתא לאיסור דרבנן ומצ״ע רמאי שנא
״ וממה נפשך ע״ש :

ט״ל לפ״ס

לת״מאףראיכאלפ’עגםכאיסורא

דרכנן וכמ״ש כאות הקודם היינו
דוקא כרקאי ביןע״ר אכל היכא דלא האי כתע״ר
גם איסורא דרכנן ליכא ערוך השלחן<ךמ סי׳ ל״ר
אית י״ב ע״ש • וכן נראה שכן דעת הררכ׳ז ממ״ש
כלשיטת הדמכ״ם סי׳ רט״ו דרב עיציש לא עבר
בלפ״ע משום דאי לא שקיל מיניה הוה שקיל מאחריני
ע״ש וקשה וחדי איסורא ררכנן מיהא איכא וכמבואר
לעיל אוח ל״ו ואיהו גופיה כחדשות סי' תשצ״ו כתב
כן ע״ש ועיין כס׳ די השיב סי׳ י״ג אלא עכ״ל רהכא
שאני דחוי איסורא דרבנן והינא רלא קאי כתע״ד
ליכא איסורא כלל י וכן הוכיח ה׳ כיח יהודה חיו״ר
סי׳ טו״כ מהא ראמרינן נ״מ היכא דאית ליה צריריס
דלפי דברי התו' והדא״ש רפ״ק דשכת דנם צא קאי
כתע״ד איסורא דרבנן מיהא איכא מאי ג״מ אלא
דצ״ל דאיסור מ״ומ באידיהן בין לטעמא דאז יל ומויס
לע״ז וכין לטעמא דלפ״ע אינו אלא מדרבנן כרמוכח
מתתו׳ ריש ע״ז שהתירו כז״הו משום איבה ואי הוי
מדאוריתא ודאי לא מפלניגן זמנם לזמננו וכן מוכח
בהר״ן וכיון ראינו אלא מדרבנן מסתיין שנגזור מדרבנן
בלפ״ע כמילתא דעבי אראוריתא בלפ״ע אי איבא
איסורא דאוריתא אבל במילתא ראי נמי הויא איקורא
דאורייתא ליכא לפ״ע אלא מדרבנן לא גזרינן כמידי
דרבנן דהוי כעין גזרה לגזרה עכת״ר • וכוונתו
מבוארת שאיחור מ״ומ במידי דלאו תקרוכין אינו
אלא מדרבנן דרילמא מזכין ליה בהמה ואזיל ומקריב
לה לע״ז ועיין לרש״י שם מ״ב א׳ ד״ח הנא נמי
וע״בד״ה שאין מעוטרות ע״ש ומשו״ה אסרו כל
משא ומתן ומייתיראיה מדביי התו׳ והר״ן שהתירו
כז״הז משוב איכה ובעיית הש״ס לפ״ז הכי מיכעיא
ליה דהא שאסרו כל מ״ומ הוא משום הרוחה אוריצמא
משום רחיישינן לזכוני ליה כחמה להקריב ואיכא צפ״ע
וקאמר דנ״מ ראית ליה כהמח למריה דאי משום
היוחה איכא ומשום לפ״ע ליכא ומזה רן הוא ז״ל
כיון שעיקר האיסור רכל מ״ומ אינו אלא מררכגן
מסתיין דננזור מדרבנן רילמא עבר כצפ״ע היכא
רעכר מדאוריתא כגון רציח ליה לריריח אכל היכא
דאית ליה לרירית רהשתא ליכא לפ״ע מראוריתא רח
מדרכנן אין סבי״א לאשור כל מ״ומ משום דילמת
אתי לזכוני ליה בהמה אתית ועבר אלפ״ע ררכנן
דהוי כעין גזרה לגזרה והא דמייך הש״ס כתר חכי
וכי אית ליה לא עבי וכו' ר״ל לא עבר אראוריתא
אלא מדרבנן והתניא וכו׳ ומשני שפיר כרקאי בתע״ד
כנ״ל פשוט בכוונת הרב מוהרי״ע ז״ל ועיין לח׳ עדו ך
הסלחן חיו״ר סי׳קנ״א איתח׳ע״ש * באוקדמעולס
לא עלתה על רעתו ז״ל לומר שאיסור מכירת כחמה
לגוי הינא דלית ליה דלא הוי אלא איסורא דרבנן
אשר בזח אין מקום למה שהרבה להשיב אפו ס׳ טס
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שלום בחי' פוסקים אות ה' עש״ב רלאחר המחי״ר
לא ירד לרעת הרב הנז׳ וגם אין מקום למח שהקשה
ה׳ המגיה בל אהל ישרים אות יו״ד על ח׳ י״מ ז״ל
דהתם ודאי איסורא דאוריתא היא דזכין ליה מידי
דהוי לצורך ע״ז ועד כאן לא כתבו התו׳ כריש ע״ז
^&מווןר משום איכה היינו דוקא כמידי ילאו תקרובת
וכמבואר התם שכתבו אח״ז ור״ח היה מפרשינו'
ע״ש וכך היא כוונת ה׳ מוהרי ׳ע ז 'ל ורלא כה׳ המגיה
הנז׳ שנראה שהכין כדבי־יו מה שלא נתכוון אליו וע״ע
מ"ש ה' הנז׳ כאות י"ב ועיין לה׳ כנין שלמה בע״ז
רף ה' ע״ש ורוק • א’ב־א שיש לדקדק על כלל וה
מהא ראיתא כע״ז דט״ו ב׳ רכה יכן חמרא לישראל
החשוד למכור לנכרי א״ל אביי מ״ט עכיר מר הכי
וכו' ע" ש והתו' שם דכ״ב הוכיחו דנם כאיסירא דרבנן
איכא לפ״ע מראהור למכור ליש״אל ,החשוד למכור
לנכרי אע"ג רלינא איהורא אלא מדרבנן ע״ש ולפי
כלל זה מאי פריך אביי לרכה רבו דהיכי עביר הכי
וגם הוא רהיט כאריה ג' פרסאות דודאיהאי יש״אל
לא קא' בתיע״ר ראם לא יקח מרבה מצי ליקה מאינשי
אחרוני דלא ירעו כיה או מנכרי ומצי עביר אישור
למכור לנכרי בלא רכה יעיין תו׳ קידושין דנ״ו א׳
*•®"ד״ה אבל ע״ש ומוכח דאפי׳ בכה״ג איכא לפ״ע
מדרבנן הנם רעיקר האיסור אינו אלא מדרבנן וכן
נראה להוכיח ממ״ש שם דכ״כ ותיפוק ליה מלפ״ע
וכי׳ ע״ש ומאי קושיא דילמא מילתא פסיקתא נקט
רלפ״ע ומנין דלא עכר כגון דבלא דידיה מצי האי
כותי לשכור שדית אחרים מנכרים וכיוצא וצ״ל כמ״ש
לעיל אית ל״ה ר-שאני כותי רלא יציית ע״ש ובכן י״ל
נ מי כחשור למכור לנכרי שגם הוא לא ציית למילי
דרבנן והצלו היתר גמוי הוא וכל כה״ג אכתי כלפ״ע
הוא ואפי' דלא קאי כתע״ד ומה שיש לדקדק מהא
דאמרינן נ״מ יאית ליה לרידיה כתבתי לעיל
באות הנז׳:
מ׳ לפ"?| לין״מ אף דבמידי דרבנן איתנהו
בלפ״ע היינו כדבר שלעוכר עושה
איסור כגון ישראל אבל נכרי רגם מדרבנן שרי ליכא
לפ״ע • כנה״ג יו״ד סי׳ נ״ה אות כ״ט וכתב ה׳ עה״ש
כיו״ר סי׳ ס״ב אות ו׳ דכספיקא דאוייתא לחומרא
אי הוי מדרבנן או מדאוריתא דנ״מ חומרא לספק
איסור אמ״ה רלמ״ר לחומרא מדאוריתא אסור להושיט
לכ״נ ולמ״ר מדרבנן שרי ע״ש • וכס׳ ווי העמודים
סי' קל״ו אות ג׳ כתב רסל ראדריתא אפי׳ למ״ד
דלחומרא מדרבנן חמור מאיסור וראי דרבנן וא״ב אל
ראפי׳ למ׳ד מדרבנן אסור להושיטו לב״נ ע״ש :
מ״א לפ״? 1לת״מ הא דאמרינן ליכא לפ״ע
הינא רלא קאי בתע״ד היינו
בשבאוחה עשייה אינו עושה גוף האיסור בהושטת
יין לנייר ואמ״ה לכ״נ-דאין ההישטה איסור אלא מה
שימשך ממנה אבל היכא דהוי גוף האיסור אפי׳ לא
קאי כתע ר איכא לפ ע כנה ג יו ד סי ס ב מה
משפטי שמואל היכא לה' יד מלאכי הי׳ שס״ה וה׳
אהל ישרים אותי׳״א• ומדברי התו' כס״פ איזהו נשך
שכתבו דערב ועדים זמנין דלא עברי אלפ״ע כגון
שהיה מלוח לו בלא״ה כי חיכי דמושיט כוס יין
לנזיר וכו׳ ע״ש ולב הריטכ״א סובא בש״מ שם וכ״ב
היא"ש כפסקיו בשמו ע״ש מוכח דאין לחלק בהבי
סתם הוי גוף המעשה איסור כראיתא כל המניס
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רף ל׳ ל רמשעת כתיבה עביד ליה שומה וכתכו רש״י
והתו' דמשעין כתיבה עברי הערים כלא תשימון
ע״ש והה״ג שהמליה עוכר משעת הלואהוכ״כ
הכנה״נ כיו״ד סי׳ ק״ס כהנ״הט אות ו׳ משם מהרא״ש
דהמלוה והערב והעדים עוברים כלאתשימון משעת
הלואה אע״פ שהלוה לא יתן אח"ך ע״ש ואפי״ה כתבו
התו׳ והרא״ש והריטב״א רזמטן לא ענרי הינא
דמלוה לו כלא״ה ומייתוראיה מההיא רכוס יין לנזיר
אע״פ שההושטח אינה גוף האיסור שו״ר להננה״ג
שם כסי' ק״ה אות ט׳ שכתב דאשתמיטאיה לה׳
משפטי שמואל דברי התו' הצלו ולב הברלי ח״מ
סי'ט׳ כשם ה׳ כהונת עולם ע״ש ’ וכן נראה לב
מדכ״י הריטלא כמציעא דף יו״ד הובא בש'מ
שכתב וא״ת והאיכא ללע וי״ל רמיירי שהכהן עצמו
יכול לקדשה ומייתי ראיה מההיא דע׳ז ע״ש מיהו
לוה י״ל כיון רלישראל שרי אע״ג דהוי גוף המעשה
איסור ליכא ככה״ג לפ"ע וכמ״ש ה‘ המגיה כאהל
ישרים על קו׳ ה' עין יהיסף מחתי' חגיגה כמלמד
תורה לגוי וליכא לפ״עהינא דאיבא.גוי אחר שרוצה
ללמדו ע״ש אכל מההיא רערב וערים מוכח להריא
דלא כהי־כ משפטי שמואל ויש לתמיח על הי״מ וה׳
אהל ישרים שהביאו לכלל זה כסתם כאילו אין חולק
ושו״ר לה״ה •מוהדי״ט כס' ווי העמודים סי׳ עלב
אות כ' שהעיר כזה על הי״מ וכתב שלעת הסמ״ג
והרא״ם ז׳ל שכתבו דערב ועדים עברי נמי כל פ״ע
הראהיס״ל רצעולם עברי בלפ״ע וכדעת המ״ש כיון
דהוי גוף האיסור אפי׳ לא קאי בתע״ר איכא לפ״ע
ע״ש י ונראה להוכיח עור מהתל׳ והרא״ש והרשב״א
והר״ן יהנהמ״ר ריש שכת דלא כהמ״ש שהקשו שם
דהא איכא לפ״ע וכתבו דאפי׳ מיירי שהיה יכול
ליטנו אפי׳ אם לא' היה ביתנו כידו רליכא לפ״ע
וכמו מושיט כוס יין לנזיר וכו׳ע״ש ואם איתאתיבח
כפשט העני את ירו צפנים ונטל מתוך ירו של
כע״קב דליכא רק עקירה לחורה דלא הוי גיף המעשה
איסור אבל בפשט ירו ונתן לתוך ידו של כע״הכ
דאיכא עקירה והנחה והוא גוף האיסור ואיך תני
תנא פטור ומוקר ראפי׳ מיידי־ כיכול להניחו ע״ג
קרקע מ״מ כיון דהוי גוף האיסור אכתי כלפ״ע קאי
ואץ לומר דאגב רשייך פטור ומותר בנוטל מתוך
ירו של כע״הב תני נמי פטור ומותר בנותן לתוך ירו
דבמילתא דלאו קושטא צא תני תנא באנב ועמ״ש
כס״ר לעיל במע’הא'אות ט״וול״ו ע״ש וא״כקא
דרחו משום ראכתי איכא איסורא מדרבנן עדיפא
מינה הי״ל לדחויי דאכתי איכא לפ״ע כיון דהוי גוף
האיסיר ’ ואחז״ר בא צירי ס׳ משפטי שמואל וראיתי
לו ז״ל שם כסי׳ קל״ר שהזכיר רכרי התו׳ אלו רשהת
וכתב דמה שצא חילקו{זה משום דנדון זח לא שייכי
החילוקים שחילק אלא שמכל צר מותי אי לאואיסורא
דרבנן ע״ש • ונראה שהוא ז״ל מפרש שתתו׳ מקשים
רלא מיבעיא כנתן לתוך ירו של כע״הב דאיכא לפ״ע
אע״ג שיכול להניחו משום דהוי נוף האיסור אלא
נם כנטל מתוך ירו של בע״הב אע״ג ריכול ליטלו
כלא״ח וליכא לפ״ע מ׳*מ וכו׳ וכמה שתירצו
ראיירי בניי ניחא הכל כנ״ל ודוק י ומכלל הרצייה
אקח קחזס שכלל זה דה׳ משפטי שמואל אינו מוסכם
ולדעת חתו׳ והייטכ״א וסרא״ש ככל עונא ליכא
לפ״ע לרעת הסגלג והרא״ם י״ל רס״ל פה* מ״ש
וכמ״ש
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וכמ ’ש מוהרי״ט • ומ״ש ה׳ אהל ישרים שיש להוכיח
כה׳ מ״ש מדברי התו׳ כמציעא דיו״ד שכתכו דיש׳
עובר אלפ״ע ואם איתא הא הכהן יכול לקדשה אלא
וראי כיון שהוא נון• האיסור איכא לפ"עע״ש לאת*
המחי״ר אינו מוכיח די*ל דעריפא מינה משני אפי׳
את״ל שהישראל עובר אלפ״ע וכגון היכא שאין הנהן
יכול לקדשה מ״מלא חשיב ב־ חיובא א״נ כיון שהכהן
עצמו עכר בלפ״ע על הגרושה לא נפטר זה מלפ״ע
וכדעת המש״ל ועיין לקמן אוק מ״ג גם קשה דלפי
דכריו גס היכא דלדידיה שרי אכתי כלפ״ע קאי
והשתא קשה קושית ה׳ עין יתוסף מהתו׳ ישניגה
הנז"ל כאופן דאין ראיה מכרחת לדב־י המ״ש מהתו׳
הנז׳ ולומר שהם הפך ממה שכתבו כס״פ איזהו נשך
וככר הוא ז״ל דחיה ראייתו מטעם אחר ע"ש :
לפ״ע לת״מ• כתב הי*טב'א הובא בש״מ
מציעא ין ה׳ ב׳ על הא דאיתא
הקם אנן חיותא לרועה היכי מסייען והא איכא לפ ע
וז״ל ואע״ג דהיכא דאית ליה בהמות מדידיה דכלא
דידן עביר איסורא וליכא לפ"ע מ״מ אין לנו לגיוס
איסור דמסייע ידי ע״ע והבא נקטיה לרווחא דמילתא
משא 'כ ככוס יין לנזיר דאע׳ דלא למישתי בעי ליה
עכ״ל * והכיכ"י ח״מ הי ט' אות ג׳ תמה כזה דלו
יהא מרי ניתי מ״מ מקמי הכי עביד איקודא בדידיה
והשתא קאי כאיסור מיסיףע"יהני דיין ולפי אוכלה
יוסיפו סרה ואיך כתב דלינא לפ"ע וניח"ל ע״פ
מ“ש הריטכ״א נופיה כחי׳ לע״ז וו״ל הכ״ע רקאי
כתע״דוכו׳ מיהו ה״מ לענין לפני רכל היכא דתכעי
ליה שקמא רומיא דנזיר ואמ״ה שאנו חוששין לתקלה
כל היכא דמצי עביר איסור שלא על ידינו ליר,א
משום לפ״ע ואן שאפשר שהוא מרכה כאיסור על
ירינו לא חיישינן אכל מ״מ אי תבע ליה כפי' לאיסורא
ניהי רמשוס לפ״ע ליכא חכתי איכא איסורא משום
מסייע כל שהנו נוימין לו לעשות איסור או להרבות
כאיסור וכו' וכדאמרינן כשנים אוחזים אנן חיותא
וכו׳ עכ"ל דע”פ הדברים האלה לק״מ והיי הוא
כמכואך עכת"ד ע"ש • ואחד הרואה דקושיתו על
הריטב״ח דמציעא היא גיפה קשיא ע" ד דע"זדאיך
כתב דהן שאפשר להרכית כאיסור ליכא לפ״ע דעור
היום לפי אוכלם יוסיפו סיה וככי• ראיתי לה'המניה
כאהל ישרים אות י"א שתמה כזה על הכרכ״י ופי׳
פ ',אחר כדברי הריטכ"א ע״ש ונם לי ההדיוט חתרתי
לפ' פי׳ אח׳* ולא עלה כידי • שוב נ״ל עיקר שפשטן
של דברים ניעת הגאון הברנ״י ז״ל וכוונתו מכואית
שרעת הריטכ"א דלא שיין לפ״ע אלא היכא שהוא
איסור מחרש הכל הינא דאית ליה ובלא דידן מצי
עביר אותו האיסור ד״מ נזיר שיש לו נוס של יין
ותכע לכוס אחר כסתם מותי לתת לו דהרי אין כאן
איסור חרש דמצי עכיד אותו האיסור כעצמו כיין
שיש לו מקודם ואפי׳ יה שתא מרכה כאיסור ליכא
לפ״ע ויה מביאי־ ממ״ש כתר הכי דאם הך דעיא
מני ליקח מישראל אחר כיון דאנתי לא נעשה האיסור
לא שרי ליה למיהב ליה ישראל אחר וכן אם המלוה
וכו׳ ולא עוד הלא דהגם שכב* הלוה לישראל כיבית
וככר עכר ניאה ראשיי־ לישראל זה ללוות ממלוה זה
כרכית דפנים חדשות באו לכאן דלית בהון סי־וך
עם הנך שהלוה מקורם ולא דמי לרועה רשקיל כהמת
יש'אל ל*עית יש*י ליש*אל יה למיהב ליה ולא עכי־

<צ&ומע

אלפ״ע משום שאינו ענין נפרר רק שהוא מרכס
כאיסור ובכה״ג הוא דשרי הריטב״א עכת״ד עש״כ י
ודבריו חזקים כראי מוצק מחא ראמרינן נ״מ דאית
ליה בהמה לריריה ואם איתא אכתיאיכא לפ״ע דשמא
מעיק״א לא היה מקריב אלא מה דאית ליה ועתה
מוסיף על חטאתו פשע שיבא להקריב גם את השני
ולפי אוכלו עונו ישא ומדלא פלוג ואמור רבנן
דרוקא היכא דאתכריר לן שאינו רוצה להקריב רק
אחת לכדה משמע דלא חשחין אנחנא כהני דאפי׳
לפי האמת שהוא כאיסור מוסיף מ״מ לגכא לפ״ע
דלא קפיר קרא אלא היכא דליכא מכשול אז הוא
בלפ"ע לת״מ אבל היכא רכלא״ה יש לו מכשול אלא
שהוא מרכה כאיסור <בצ ירינו ליכא לפ״ע לת״מ
דאין כאן נתינת מכשול מחרש אלא ריבוי מכשול
וכה״גלא אזהר רחמנא * ונראה שלזה כיוון הריטכ״א
במ׳ש כמציעה ואע״ג דהיכא דאית ליה בהמות
מדידים וכו' כמ״ש בע״ז ור״ל דמצום בא׳רה רכל דאית
ליהלדידיה אף דהשתא איכא גרמא לדיכוי האיסור
ליכא' בזה משום לפ״ע כיון דאין כאןאיסור חרס
אלא שהוא עושה איסור כללי המעט הוא אם רב
ודוק י והנה ממ״ש הריטב א ואף אי תבע ליה בפי'
לאיסורא נהי דלפ״ע ליכא מ״מ איכא איסורא ומסייע
משמע דבסתמא חפי' איסורא רמסייע ליכא רשמא
לא יוסיף להרכית ורועה שאני רתתם רועה גזלן
הוא והו*ל כאלו פירש להדיא לאיסורא ומשו״ה איכא
איסו־א משום מסייע ומכאן סייעתא למ״ש לעיל
אית ל״י רהיכא ראית ליה לדירים אפי' איסורא
מדרבנן ליכא כיון שאין האיסור כרור ע״ש שו״ר
שכ״כ ה׳ נוה שלום כחי' פוסקים אלת ה' וה׳ ערוך
הסלחן יו״ר סי׳ קג״א ע״ש ’ והיינו שכתב הריטכ״א
ה״מ לענין לפני רכל היבא דתבעי ליה סתמא רומיא
דנזיר וכו׳ כל היכא רמצי עכיד לי נא לפ״ע ואפי'
שאפשר שהוא מרבה כאיסור וכו׳ ור״ל ראפי' משוס
מסייע ליכא אבל מ״מ אי תכע ליה כפי׳ לאיקורא
אף דליכא לפ״ע איכא מסייע והיינו נמי שכתב
כההיא דמציעא משא״ב כנוס יין לנזיר דאפשר דלא
למישהי כעי ליה ור״ל רהשתא אפי׳ משום מסייע
ליבא ודוק * והנה מה שפי' ה' המגיה הנו״ל כאהל
ישרים ברכיי' הריטב״א ע״ש לאחר המחי״ר ליתא
דמה שפי' רמ״ש בע״ז ואף שאפשר להרבות באיסור
דאיייי כגון דאית ליה כוס אחר ותבע ג*כ בוס שני
שהיא שלו ונו׳ ע״ש לא ידעתי מה חידוש כזה דסא
כל עיקר עבירת הלאו רלפ״ע ליתיה אלא בכיס זה
בלכר כעוד אררכא נר' שהחי׳ הוא כשאין לו אלא ניס
זה כלבר ראיכא למוחש שמא ישתנו אכל איאית
ליה כוס אחר איכא למיתלי כאחר ועוד ממ״ש
ה*יטכ״א כסו'ר דאבתי איכא איסורא משום מסייע
כל שאגו גורמים לו לעשות איסור או להרבות באיסור
וכראמ*ינן כשנים אוחזין משמע דגם ההיא דשנים
אוחזין איירי גם שהוא מרכה באיסור אפי״ח ליכא
איסורא דלפ" ע אלא משום מסייע ני על כן נראה
דלאחר המחי״ר שכוונת הריטב״א כמ"ש ודוק • ודע
שמדברי התו׳ ע״ז רי״ד כ׳ ר״ה מקום מבואר שיכינו
אלחנן סובר דלא כהריטב״א אלא שכל היכא שהוא
דרכה כאיסור איכא לפ״ע אף על גב דאית ליה
ע״שורוק :
ל''9ס לת״מ הא דשרי׳ כדלא קאי בתע״ד

היינו
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היינו היכא שהאיסור •רצפ״ע לא היה נעשה אם לא
חיה מושיט זה הכיס אבל היכא דאם לא היה לוה
זה היה הלוה האחר עוכר אלפ״ע לא נפטר זח
מלפ״ע ודכוותה גכי נזיר נמי אם היה מושיט לו
"“אחר כוס של יין כת'ע ובא אחר והושיט לו פשיטא
דעוכר כ״ב חמש״ל בפ״ד רה׳ מל"ול ה״ב והביא
ראיה ממ׳שהתו׳בחגיג׳דמיירי אפי' ראיכא עכו״ם
שרוצה ללמדו ומילא כתבו ראיכא יש-אל שרוצה
ללמדו ש״מ ראינו נפטר מלפ״ע בשביל שישראל אחר
עובראצפ״ע ודלא כה׳ פני משחידס״ל דגם בכה״ג
ליכא לפ״ע עש״ב • ומעין ראיתי יש להוכיח נמי
ממה שנסתפק ריא״ז דע״ז הובא כשלה ׳ג סביב
סרי״ף היבא שהגוי כלא״ה מצי לקכית מגוי אחר אי
איכא איסור לישראל למזבן ליה וכו׳ ע״ש וממה
ררייק כלישניה וכתב דמצי לקנות מגויי ולא כתב
מיש׳ אחר ש"מ ובשביל זה לא נפטר מלפ״ע • וכן
יש לדקדק ממ׳ש המרדכי בריש ע״ת דמותי להלוותן
בז״הז וכו׳ לפי שאין נותנין לגלח ב״ב שלא יוכל
למצוא אותו דבר מועט ללוות מגויס אחרים וכו׳
ע״ש הרי שדקדק ג״ב וכתב מגויס וכו׳ ונמרובר *
ואין לומר דמ׳ ש התו׳ וריא״ו והמרדכי גויס משום
רשכיחי רלא עברי אלפ״ע משא״ב ישראל דכחוקת
כשרות נינהו ומסתמא לא עבריאלפ״ע דמ״מ הי״ל
לומר סתם ראיכא מי שרוצה ללמדו או ללוות או
לקנות ומדנקטו גוים ש״מ לדיוקא * ואין להוכיח
ממ״ש התו׳ בקידושין רנ״ו א׳ רחם לא יקח ממנו
יקח מארס אחר וכו׳ ע״ש ומרלא כתבו יקח מגוי
אחר משמע דאפילו ליקח מישראל דהתם -שאגי
שיכול ליקח מיש׳ שאינו יודע שהמעות הללו דמעשר
שני ונמצא שאותו היש׳ אינו עובר בלפ" ע ודוק י
שו״ר לה׳ ערוך ה שלמן חח״מ סי׳ ל״י אות י״ב שכתב
כן כשם ה' כני חיי דמוהרח״א הביא ראיה להפ״מ
מו ברי התו' הנז׳ ורחאו רי׳״ל שיכול ליקח מארם אחר
שאינו יורע וכו' ע״ש וע״ע מ״ש שם בשם ה׳ ירע
אברהם י עוד הוכיח המש״ל ממ״ש התו׳ כסו״פ
איזהו נשך דזמנין הערב והעדים לא עברי אלפ״ע
וכו׳ ע״ש וא״א גבי לוה נמי זמגין דלא עכר ע״ש
ולאחי* המחי״ר לא מברעא וכבר הכגה״ג כיו״ר
סי׳ קנ״ט אות י״ט כהגה״ט פי׳ דברי הט״ז נפי שיטת
הפ״מ וקשייתיה מדברי התו' הנז' ותי׳ הלהלוות
כלא ערב וערים שכיחא אכל שימצא אחר שילווה לו
כרכית לא שכיח ע״ש * ונראה להביא ראיה עוד
לשיטת המש״ל מהרמכ״ן והרשב״א כחי׳ ליכמו׳ רפ״ד
רעל מ״ש שם לא יקחו לומר רכל היכא שהוא מוזהר
היא מוזהרת הקשו רתיפוק ליה מלפ״ע ע״ש וכפי
שיטת הפ״מ לק מ די״ל דאתא קרא להיכא ראיכא
גרושה אחרת שרוצח להתקדש לו אלא עכ״ל דמשום
יאותה גרושה עברה אלפ״ע לא נפטרה זאת מלפ״ע •
ולכאורה יש להב א ראיה לשיטת הפ״מ מהרוכל
בחדשות בלשונות חרמב״ם סי׳ רט״ו שכתב דרב
עיליש לא עכר וכו׳ ראי צא שקיל מרב עיליש הוה
שקיל מאחריני ע״ש מיהי י״ל יהתם שאני דהיי אבק
רכית מדרבנן • גם הברכ״י חח״מ סי׳ ט׳ הוכיח
כהמש״ל ממ״ש הריטכ״א כחי׳ לע״ז והוכאלעיל אות
מ״א שכל היכא דמצי עביר איסורא שלא על ידינו
ולא כתב עי fמוכח דס״ל כהמש״ל ע״ש * מעין
דקדוקו ז״ל יש לדקדק ג״ב מדברי הריטב״א ו1$בא

יטומע

לח

בש״מ למציעא דף ה׳ שכתב דאע״ג דאית ליה בהמות
מדידיה דכלאו רירן עביר איסורא מ״מ אין לנו
לסייע ירי עוכרי עבירה והכא גקטיה לקרא לרווחא
רמילתא ע״ש ומדכחב בלא רידן עביר איסורא משמע
רכל היכא ראיכא יד דיין באמצע אכתי כלפ״ע קאי
מיהו י״ל רכלפי ראמרינן התם אנן חיותא לרועה
וכו׳ כתב הוא ז״ל לישנא דכלא רידן דמקכיל לשון
חש״ס דקאמר אכן ונו׳ משא״ב כההיא דע״ז שאינו
מוכרח לומר על ידינו • וכדכרי הריטכ״א הללו איו
מקום למה שתמה ה׳ טל אוריה ברפ'ק רשכת עג
הפ״מ מסוגיא זו דמציעא ע״ש ’ איכרא שמדברי
הריטב״א כמציעא יו״ר יש להוכיח רצא כהמש״ל רעל
מ״ש שם איכאבינייהו כהן שאמר ליש׳ קרש ליאשה
גרושה הקשה והא איכא לפ״ע ותי׳ דמיירי שהכהן
עצמו היה יכול לקדשה לעצמו ע״ש ולפי שיטת
®״תמש״ל קשה שהרי הגרושה מוזהרת בלאו דלת יקחו
ונמצא שהכהן עצמו אם היה מקדשה עוכר משוס
צפ ׳ע על הגרושה ואיך נפטר היש׳ מלפ״ע ועכ״ל
דס״ללהריטכ״א כשיטת הפ״מ • ואם נאמר כסברא
שהובאה כהגוכ״י אה״ע סי' כ״א אות א׳ רכל היכא
ששניהם מוזהרים כלאו אחד ציכא לאו דלפ״ע ע״ש
ניחא אלא דאני הצעיר כסה״ק מצית המלך ל״ת קנ״ח
עמדתי כזה ממ״ש התו' כסו״פ איזהו כשך דהערב
והערים והסופר רלא עברי אלא על לא תשימון
דזמנין במי עברי על לפ״ע וכ״כ שם בש״מ בשם
!הריטכ״א ע״ש ופשט דבריהם מורים ובאים דעכרי
נמי על לפ״ע גם על המלוה מלא תשימון אך דגם
הס עוברים בלאו זה רלא תשימון י גם קשה על
אכרא זו ממ״ש רכינו כסוף ה׳ כלאים המלביש את
חכירו כלאים דעוכר משום לפ״ע אך דשניהם נכשלים
בחד לאו דלא תלכש נמ״ש שם מרן גם כפ״ג דה'
אכל כתכ המטמא את הכהן עובר משום לפ״ע
וצידד הלח״מ שם משום רעכדינן מטמא כמיטמא
וכו׳ ע״ש ומעתה מה שהוכיח הברכ״י רהריטכ׳א
ס״ל כמש״ל מרנקט שלא על ידינו לאחר המחי״ר
צ״ל דלאו דוקא גס ה׳ כרת שלום כחי' הפוסקים סי׳
ה׳ כתכ דאין בדקדוק יה הכרח רלא כה׳ פ״מ ע״ש י
ולפ״ז יש להוכיח שפיר מדכרי הריטכ״א דמציעא
שנתב יעוד דלמאן רמסי ליה מעיקרא היכא דלית
ליה בהמות אחריני ריריה ורעלמא איכא משום
לפ״ע רמשמע ראי אית ליה בהמות דעלמא אע״ג
דאינהו קאעברי אצפ״ע מאן רמסר ליה השתא לינא
לפ״ע דהוי כהפ״מ וכמ״ש הכרכי שם ומה שדחה
הוא ז״ל רמ״ש הייטב״א ורעלמא ר ׳ל גויס דעלמא
לאחר המחי״ר הוא דחוק רכל כי האי היה לו לפרש י
אך .מה שחילק עוד שם ראוים הדברים למי שאמרן
ומ״ש עליו ה'טח שלום ע״ש אין דבריו נראים
רהחילוק ברור כיןחיכא שהאיסור מוו.׳.ן לפניו והרי
הוא ברשותו להיכא ראין כידו ירק הוא כיד חבירו
ראע״ג רברירא לן דיהיב ליה מ״מ בלית ציה חשיב
דשמא יתעכב הרבר ע״י איזח סיכה ומ״ש הריטב״א
דיריה ורעלמא י״ל דעלמא דומיא ריריה מה דידיה
כרשיתיח גם דעלמא רקאמר שהגיעו ככר לרשותו
וחילוק הברב״י אמת וישר • ומ״מ הגס ומדברי
הריטב״א הללו אין להכריח כשיטת הפ״מ מ״מ
מדבריו רמציעא הנז״למוכח רס״לכיותיה וכמרובר
ולפי מה שנקכאר י״ל רמ״ש חריטכ״א כסו״פ איזהו
נשך
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רב

מערכת אות ר׳

נשך רעדים וע*כ צא עב־ ,אללע משוש דאל
זולתם לש י־״ל יולתם איך שהיה בין שהוא מציה לו
גש כלתי עדים וערב ובין שהיא מלוה לו לי עדים
וערב איז־יכי דכ״ו הוא בכלל לש ראפ' זולתם וכאלו
אה* זולת אלו ואזיל ליה דקדוק ה' נוה שלוש לש
ומכלל הרכיייש אתה תחזה דכמה מהראשונים קיימי
כשיטת המלל התו׳ והיימבי׳ן והדשכ״א והמ״דני
ו*יא״ו וה-יטב״א בלבד הוא דקאי כשיטת הלמ
וכל כי האי ודאי נקטינן כותיה רהמש״ל ולב
הבי־כ״י ז״ל שם רכן עיקר ושגדולי אחרוני זמננו
לל כיו־יה עלב:
מ'ר לפ״ע לת״מ לא שייך אלא בדבר בדור
כגון שיש־אל מוכר בהמה לנוי
שיק־ייבנה לע״ז וכיוצא אבל במידי שרב* זה יכול
לגרוש שיכא הגוי לידי איסור כגון שמשותף עם
הגוי שכזה גודש ל' להשבע אלך בלז או כגון
שמלוה לו דגוייס אלך דהנויאזיל ומודה לע״זבייה
לא שייך ללע יק אישור דלא ישמע י מוה־״ש
לובלין סנהדרין דלג כתי׳ דיהא;ור ע״ש וי״ל מהא
דאיתא כמציעא דלה המלוה מעות שלא כערים
עובר כללע ופי׳ רלי שעולה על רוחו של לוה
לכפור ע״ש ואל דמדרבנן בעלמא הוא וכן משמע
מהא דאמרינן • הקם מקיים רבינא כל מה דאמור
י־כנן וכו׳ • ובזה יי׳ל מה שהקשה ה׳ מנתם לדור רמ״ה
מההיא דלק דהמכה לכנו הגדול עובר בללע
ופייש״י דשמא מכעס כאביו לש די" ל דגם ההיא
מד*בנן וק־א אסמכתא בעלמא ועי ן לה'יד דוד שם
ועמ״ש כסה״ק מצית המלך כלת צ״א כלל א׳ לש :
מ״ר! לפ״ע ללמכלק דלקלהמפיקאביי
לציון קברות מלאי זה וכתבו שם
התו׳ יכל חד וחד נקינו מה דהרה מסיק ארעתיה
מה דלא מסיק חבריה אדעתיה לש • ולכאוראקשה
מהא דתנן כס פ דם הנדה יהנותיס נאמנים על
ליון קברות והתם פריך הלס על ההיא רנאמנים
לומר קברנו שם הנפלים ועל הבהמה אם
ביכרה אם לא ביכרה והא לית להו ללע ופירש״י
דלא איכפת להו אם חוטאים על פיהם והשתא איך
אפיק ארעתיה דאכיי לציון קכיית מלפ״ע דא״כ
אמאי נאמנים הכיתים על ציון קברות דהא ליק להו
דרשא זו דמחטיא חכירו וכשלמא לאינהו אימוראי
דמפקי לציון קברות מקראי אח-יני י״ל דגם הכיתים
הכי לל כיון רכתיכא והירי בהו ינראיתא התם כל
דם הגדה אף לאביי קשה ואל שכוונת התו' שכל חד
וחד נקיט וכו׳ר״ל שכל אחר מהם מוסיף טעם אחד
מה דלא אסיק ארעלה האימורא הקורס לו והשתא
גם אכיי יודע ק*אי דאינך אמוראי אלא שמוסיף
דגם מללע יש ללמוד יין זה ונ״מ לדידן ורוק:
 V2לפ״ע לת״מ כתב ה׳ מכתם ל-ור חסאן
דלו דמ״ש רבעו כפ״ט דה׳ מלכים
שאין מניחין לגוי להקים מצבה היינו משום שהגוי
אשור עכ״פ איכא איסורא דלפ״ע גם כלא אמירה
ושלב הדרישה כיו״ר סי׳ רצ״ז והמלל לא מה׳
נלאים ה״ו ונו' ע“ש • ודבריו קיימי אכי' כשהגוי
עושה כשל עצמו והוא תמוה רמהיכא תיתי רגם
כנה״ג איכא לפ״ע רהי' לא שייך כגוי דין הכישה
ואפי׳ בישראל רמחיייכים להפרישו ליכא ללע ראם
איתא מאי נ״מ להיכא דקאי כתע״ד צדלא קאי כיון

שומע

שאפי׳ לא נתן לו האיסור בידים אלא שהוא עושה
האיסו* כשל עצמן ואינו מונעו אבתי איכא ללע
לש בנותן לו האיסור בידים ואיסורא ראוריתא היא
ולא דרבנן • ולש שלב הדרישה הוא תמוה ג״ב ואחד
הרואה הוא להפך דעמ״ש הטור ואשור ליל ליתן
בחמתו לגוי שירביענה לו כתב הוא ז״ל רמדאבעיא
לן לענק חסימה ולא לענין הרבעה ש״מ דהרבעת
בהמה ונן הרככת האילן פשוט להבעין דאסור ולא
מטעם אמירה לגוי שבית אלא משום שלג מוזהרים
בזח וכמ״ש הרמלם בפיו״ר רה׳ מלכים (כלל כמ״ס
הבדלי סי׳ רלה) ודקדק רבינו ונתב ואסור ליש׳
שיתן בהמתו לנכרי הא אם הגנרי עושה מעצמו אין
היש׳ צריך למחית בידו וכו׳ עלב * הראת לדעת
דאפי׳ הגוי עושה האיסור כשל ישראל אפי״ס נתב
היא ז״ל דאין למחית בידו ומלש כשהוא עושה
בשלו י והכרנ״יסי׳רלהלאחר שהביא דבריסררישא
כתב דני יתן רוחו המעיין כלש מור״ם כילד סי'
קנ״א לא ולהלך שם סק״ז בעיניו יראה רהיכא
ראינו מסייע היש׳ לנוי אף דהגוי מוזהר אם הוא
עושה מעצמו כלי שום סיוע ורמי שדי אליבא דלע
דאין אנו ערבים על הגוי וכו׳ נלש • גם מ״ש שלב
המלל אחר הרואה שרכייו קיימי כגוי שעושה בשלנו
וכהא י'ל כיון שיש כידינו למונעו חזר הרין לסיית
כקאי כתלר ואיכא ללע אך כשהוא עושה בשל
עצמו מורח הוא ז״ל דליכא ללע וצ״ע • ומה שהביא
ראיה מהא דאמרינן בהשוכר את הפועלים דשלחו
ליה לאכוה דשמואל אלין תורין דגנכין ובו׳ ואוקמוה
כר״ח רלג נצטוו על הסירוס ואף שלא אמרו ולא ראו
אם מניח האיסור שנתגלה לו שעשו בשלו אם מקיומו
עוכר משום ללע וכו׳ לש ’ הן אמת דפשטן של
רבדים ליכא אמירה להדיא למ עלפ לל דאיכא
רמזים הדומים לאמירה ראל״ב מה הלשון אומרת
הערמה אתעכיר כהו וכך נראה מלש רש״י הוא
עשה כדי שיהא וכו׳ ולב ה׳ החינוך סי׳ שי״א וז״ל
ראם העדי' יש׳ כגון שאמיי דברים בפני הגוי שמראים
חפצו וכיוצא בענינים אלו וכו ,לש וכ׳ב חסל ג
לאוין ק״ב אסור לומר לנוי לסרס ונו׳ ואס לקסה
מעצמו מותר ואכוה דשמואל וכו׳ לש י ומעתה מה
ראיה מביא משש נלמור דאפי׳ עושה מעצמו בלתי
שום אמירה דאינא ללע וגם אנו למדין מדברי
השלג כלש־ הדרישה רכל היכא שעושה כשלנו
מעצמו מיתר וליכא׳^׳ע אלג דאיסו מוזהר עו״ב
ה׳ מכתם לדור הנז׳ דכפ״א רה׳ כלאים דייק חרמלם
וכתב שירכיב לו כלאים אמנם אם עושה בשלו אף
שיכול למונעו אינו מחוייב להפרישו וא״כלש
יאסור להניח לגוי להקים מצכה לא ידענו טעמז
אם לא שנאמר ראסור להניחו להקים מצבה בשל■
ישראל והיא דוחק וכו' לש • והנח מלבר דוחקו
צגו־י קשה עליו מה;יא שכתב רבעו בפיו״ר מה׳
מלכים דאין מניחין אותו לחרש דת ולעש'ת מצית
לעצמן לרעתן וכו׳ לש ולי ההדיוט לק״מ שכבר
כתב הוא ז״ל בלח רכן צוח מרלח מפי הגבורה
לכוף כ .1באי העולם לקבל מצות שנצטוו ב״נ וכו׳
לש ולז הוא שכתב שאקמניחין אותו להקים מצבה
וכו׳ או לחדש דת ולא מטעמא רלפ ע רכל ני האי
שעושים מעצמם מכלי שום אמירה או רמז ליבא
ללע אלא מטעם שבן נצטווה מרלה ובכאן מיידי
כי שנם
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לב

מערכת אותל׳

כישגס תחת יחנו ונמ״ש שם להריאח״ט ילהט
כפ״ח דכלאיס ראיירי בכל זמן ואפי' אינן תחת ירינו
כתב שאסור להניח לגוי שירכיב אילנו וכר ראלי בישנס
תחת ירינו וראי שאין להניחו אפי' באילנו של עצמו
מהא שנצטווה מרע״ה וראיתי להכרכ״י ז״ל כסי׳ חגז״ל
שהק' על חרריש׳ רהוא ז״ל מפרש דברי הטור ואיך מב׳
דבריו יס״ל כהרמכ״ם רב״נ דאסירי בהרכבה והלא
הרא״ש כה׳ כלאים כתב דאסור להניח לכותי שירכיב
אילן של יש' כראמרינן בפ׳ תולין דאפי׳ כשותא בכרמא
אסור וכו׳ ומשמע דהרא״ש סבר דלית הלכתא כר״א
דב״נ אסירי בהרכבה דאל״כ הול" ל ראסור להניחו
משום לפ״ע וכמ 'ש הדרישה ולא אשכח .פיתיי לאסור
אלא מההיא דפ' תולין ומסתמא שהטור כשיטת אביו
קאי ואיך מפרש דבריו רסבר כהרמכ״ם וכו׳ ע״ש •
ולי ההדיוט לאחר המחי״ר הראויה לק״מ רהוא ז״ל
כתב שדקדק הטור ונתב ואסור ליש׳ ליתן בהמתו
וכו׳ משמע ראם עשה מעצמו אין צריך למחות
משא״ב כהרככת האילן שנתב כסי׳ רצי׳ה דאסור
להניח לגוי להרכי' כשלו לפי שאסור לקיימו וכו׳ ע״ש
ואי׳כ לפי רעתו שפיר י״ל דנם הרא״ש ס״לכהרמכי׳ם
דכ״נ מצווים על ההרכבה ומ״ש הטעם מההיא דפ׳
תולין היינו משום דהוא כתב ואסור להניח לגוי
שירכיב של יש׳ רמשמע ראפי' בלא אמירה וכה״ג
ליכא לפ״ע והיא היא מ״ש הטור כסי׳רצ״ה ראסור
להניח לגוי וכו׳ אלא דהרא״ש כתב הטעם מההיא
דפ' תולין והדרישה כתב משום יאסור לקיים ואולם
כעיקר היין הכל שפח אחת ודברים אחדים ודוק •
ומכלל הדברים אתה תחזה דכל היכא דאיכא אמירה
או רמז לגוי לעשות לנו דבר שאסור לו לעשותו איכא
משום לפ״ע ואם מעצמו הגוי עושה לרעת המש״ל
קאי בלפ״ע ולדעת הדרישה ליכא לפ״ע אך אם הנוי
עושה כשל עצמו מאליו ליכא לפ״עלכ״ע ורלא כה׳
מכתם לדוד הנז"ל:
 fOלפ״ע לת״מ מבואר כאות הקורם רכל
שחבירו עושה מעצמו ניסי שמחוייב
להפרישו מ״מ ליתיה בלפ״ע י ולכאורה קשה מהא
דאמרינן כמ״ק ד״ה רמז לציון קברות מן התורה מנין
וכו׳אביי אמר מהכא ולפ״ע לתי׳מ משמע שכלהיכא
שאפ׳ שיכשלו כאיזה תקלה מחוייכים לסלקו משום
לפ״ע וככר כתבו שם חתו׳ דכל חאימוראיס דהתם
לא פליגי ולפ״ו כ״ש ברואה לחבירו שעושה האיסור
אף כשל עצמו שחייב להפרישו משום לתא רלפ״ע
וכן מוכח מהא ראיתא כזוה״ק ס׳ בשלח דמ״ט א״ר
יוסי ניתיב הנא ונחמי וכו' ואנא ירענא אורחא
החרא ונסטי מהאי ואנא כעינא דאימא לכו ולא
אתחייכנא בכו ולא אעבר על מ״ר ולפ"ע לין״מ
ואתון כסומין באורחא דא וכו׳ ע״ש י הרי ראפי'
כנה״ג קאמר ולא אעכר על מ״ר ולפ״ע וכן נראה
מלשון רכינו כסה״מ שכתב הזהירנו וכו׳אכל תיישרהו
על הדבר שהוא טוב וישר וכ״כ הסמ״ג דמשמע
ראפי׳שתקאיכא לפ"ע * וי״ל רההיא רציון קביות
ככר כיזכי התו׳ כככא כתרא דקמ״ו א׳ דאינו אצא
מדרבנן והוכיחו כן מסוגיא דנרה ע״ש ואף ש מדבריה׳
דמ״ק מוכח דס״ל דהוי הדאוייתא עיין לה׳ יעיר
אזן מע' הצי״י אית י“אולה׳ יד דור כחי' למ״ק שם *
וגם ההיא רזיה׳יק יי׳ל י־הוא מדיבנן נמי וליכא לס" ע
אלא כנתינה או כאמירה תמז ומ״ש רכינו אכל
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תיישרהו וכו׳ י״ל נמי כיון שבא לשאול ממט על
איזה עצה נשאיט ניחן לו העצה ההוגנת לו הו׳יל
כאלו שאומר לו לילך דרך שירצה ורמי לנתינת המכשול
במקצת בענין אמירה או דמו ועיין להריטכ״א קדושין
רמ״ו כ׳ ר״ח ואי כפית אימא ע״ש • ושו״ר לה׳ בית
יהודה יו״ד סי' טו״ב שכתב ג״כ רלפ״ע ליתיה אלא
במושיט או מסייע לא כשותק ורואה חבייו שעושה
איסור וציכא אלא משום אפרושי מטעם ערבות ע״ש
וכן מוכח להדיא מדברי הרדכ״ז הוכא להפר״ת א״ח
סוס״י תצ"ו ע״ש :
מ״ח י'פ״ט לת״מ נסתפקתי אי איכא לפ״ע
בנותן איסור לקטן ראע״ג דצאו
כר עונשין מ" מ איסורא מיהא עביד וכמו שהוכיח
ה' מוהד״א הכהן 'ז״ל כס׳ מצות כהונה סי' ס״ווכן
הוכחתי אני הצעיר במקום אחד או דילמא כיון רלאו
כר עונשין הוא כלל לא בדיני ארם ולא כדי״ש ליכא
לפ״ע • ולכאורה יש להוכיח מפי חרש דקי״ד דצא
תאכלום להזהיר גדולים על הקטנים וכו׳יצאליספו
ליה בידים ע״ש • ואם איתא תפו״ל מלפ״ע ואין
לומר דליחודיה כיה לאו למלקות דאי מלפ״ע ליכא
מלקות דהוי לאו שבכללות לדעת רביט ודעמיסאו
משוס שאין ב״מלדעת ה' החיטך וטעמו כתב ה׳
לחם יהודה דף דאזיל לשטתיה שכל לאו דאפ' לעבור
עליו כלי מעשה פטור אף כמעשה ע״ש • ועמ״ש
כס״ר כס׳ מצית המלך כל'ת צ״א כלל א׳ ולהכי לא
אתו עלה אלא מלא תאכלום למלקות וכה״ג כתבו
הרמכ״ן והרשב״א ביבמות דפ״ד ע״ש דליתא דרביט
כפ'ט מת׳ ק״פ כתב רהמאכיל כזית פסח למומר
וכו׳ עובד כל״ת ואינו לוקה וכתב שם מרן משום
דלא כתיב בחדיא לא תאכילום .ע״ש וח״נ רכויתס
וכן מוכח מדבריו כפי״ו דה' מ״א דין כ״ז דלינארק
איקורא בעלמא וכ״כ הרא״ם והק״א כפ' שמיני בשם
הרמב״ם והסמ״ג ולפ״ז יש להוכיח דליכא לפ״ע
בקטן • אך לשיטת רבינו ישעיה הא• שהביא שם
הרא״ם רהמאכיל לקטן לוקה ע״ש אכתי י״ל דאיכא
לפ״ע גס כקטן וקרא דלא תאכלום למלקות וכןי״ל
כההיא דנזיר דנ״ז רהמחיף לקטן חייב מלא תקיפו
וכן המאכיל לגדול דאינו לוקה מלפ״ע הוצרכו ללמוד
כת״ב בס' שמיני מלא יאכלו לחייב המאכיל באוכל
לייחוריה כיה למלקית י ומכאן ק״ל לשיטת ס'
החינוך הנז״ל רכל היכא ראפ׳ לעכור בלתי מעשה
סטור אף במעשה והא הכא אפ׳ כלתי מעשהשיצוח
לאחרים לתחוב לו בכית הבליעה וכל כי האי חשיב
כלי מעשה וכמ״ש ס׳ החינוך גופיה בכמה דוכתי
וצ״ע ודוק י ואיך שיהיה לשיטת רכיט יחסמ״ג
דליכא מלקות במאכיל לקטן יש להוכיח דליכא לפ״ע
בקטן וכמדובר ושמעתי מי שרצח לרחית רי״ל
דאי לאו קרא דלא תאכלום לא ירעינן דאיכא איסורא
לחטן אך לאחר דכתיב לא תאכלום להזהיר גדולים
על הקטנים מינה שמעינן דהקטן איסורא מיהא
עביר ואכתי י״ל ראיכא לפ״ע בקטן • והן אמת שכן
נראה מרבדי מוהרא״ך במצות כהונה שם שהוכיח
דהקטן איסורא מיהא עכיד מההיא דכ״ד מצויין
להפרישו לחד מ״ד ולספות ליה איסודא לכ״ע אסור
מיאוריתא כאיסודא דאו־יתא ע״ש * ואולם לי
ההדיוט לאתי המחיי׳ראי מהא צא איריא דכפ׳יוצא
דופן רמ׳יו ב׳ פריך ואי מופלא סמוך לאיש לאו
דאוריתא
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ךאוריתא איסורא נמי לינא ומשלי לאותן המוזהרים
עליו ופירש״י איסורא נמי ליכא א* אכלו דקטן לאו
כר קבוליתקנתא ררכנן ומשני לעולם דרבנן ואיסורא
לאותן המצווים להפרישו מאיסורא ע״ש הרי להריא
־־־•־דאע״ג רלגבי הקטן ליכא איסורא רלאו כר קבולי
תקנתא מ״מ י״ל ומוזהרים להפרישו והכי מתבאר
מרכרי התו׳ שם ד״ה אי ע״ש וכ״כ להריא המש״ל
כפי״ו רה' מ״א דכ״ז דוראי דלא הא כהא תליא עש 'כ י
ומה שהוכיח מהתו׳ דחגיגה שנקבו כגון דאיכא גוי
אחר שרוצה ללמדו ולא כתכו דאיכא קטן משמע
דה קטן איסורא מיהא עכיר ע״ש צ״ל שיש לחלק כין
הינא שבדה הוא את האיסור דאין איסורו מחמק
עצמו להיכא שהאיסור הוא מחמת עצמו וכיוצא בזה
חילקו הקו׳ כפ״ק ותמורה רף ו׳ א׳ ד״ה והשתא
ע״ש ראל״כ קשה מדבריהם רפ׳ יוצא דופן ומשם
כא׳רה די״ל דליכא איסורא לקטן כלל אע״ג דאמרינן
מופלא ס״ל דאוריתא ומ״ש שמעינן מיהא מדבריהם
וכעיקר איסורא דאורייתא קטן כר איקורא הוא גס
כלא קרא דלא תאכלום והירא הקושיא לדוכתה
דתפו״ל דאיכא לפ״ע אם לא שנאמר כיון דליתיה
כעונשים ליכא לפ״ע * יאחז״ר ראיתי לה' גושפנקא
דמלנא כפ״ב מה׳ רוצח שכתב בפשיטות רניון
שהקטן לאו כר עונשין לית כיח משום לפ״ע ע״ש
והכי מתבאר מרברי ה׳ משפטי שמואל סי׳קל״ד
ע״ש י גם אישור למופת דורנו מוהרח״ף זצ״ל כס׳
חקקי לכ ח״א מיו״י סי׳ מ״ו דפ״ו כ׳ שכתב p
בפשיטות דאין בקטן לאו רלפ״ע כיון דאינו בר
עונשין עש״ב וכ״כ ה׳ כנין ציון סי׳ קי״ט אלא רמ״ש
שם משום שאצלו אין איסור ליתא לאחר המחי״ר
ונמדוכר לעיל וביאת יש לתמוה •ג״כ עצ ה׳ משאת
משה הבאתי דבריו לקמן אות נ״כ ע״ש' ואיך שיהיה
הרי להקת הנביאים שכתבו בפשוט דליכאלפ״ע
כהטן וניחא ילא אתו עלה אלא מלא תאכלום ולא
מנפ״ע והוא סיוע לדבריהם שוב נ״ל שיש לרחוק
ולומר דקרא דלא תאכלום אצטריך להיכא רלא שייך
לפ״ע וכגון רלאקאי כתע״ר ולעולם גם בקטןאיכא
לפ״ע אע״ג רלאו בר עונשין ונראה להכריח כן מהא
יאיתא כת י כ גכי לאו זה וז״.ל לפני סומא כרכר בא
ואמר לך כת איש פלוני מה היא לכהונה אל תאמר
לו כשרה והיא פסילה וכו׳ ע״ש הרי אע״ג שהאיש
הזה אניס היא ומה לו לעשות והרי שאל עליה ואמרו
לו שהיא כשרה ואנוס רחמנא פטריה ואפי׳ מעונש
שמים ועיין לרכינו כפ״ה מה' יסו"הת ולהריטכ״א
קידושין רמ״ג א׳ ואפייה המעכירו כיה קאי כלפ״ע
וה״נ י״ל גכי קטן ואין לומר דשאגי התם דגכרא בר
חיובא ואפי׳ כשוגג בעי כפרה משא״ב גבי קטן דמ״מ
השתה מיהא לית כיה שוס עולש ואונס דיייה כמזיר
דקט] ואפ״ה אינא משים לפ״ע ועיין תו׳ נזיר רנ״ז
כ‘ י ה ורב אדא ע״ש י ושמעתי מהחו״ש והכולל
כמהר״ר משה הנהן הי״ו שיש להביא ראיה מר’פ מי
שהחשיך דקחני נותן כיסו לקטן ואס איתא הא איכא
לפ״ע ועכ״ל רכקטן לינא לפ"ע ’ והשכתי לו רכלא״ה
קשה דהא כתיב לא תאנלום ושו״ר שכן הקשה הרשב״א
ותי׳ ושאני הכא יאפי' כגדול ליבא אלא איסורא
דרבנן וכשל דכייהם הפיק להי בירים ע״ש ואע״ג
שהקו' כע״ז בחכו רגם באיסורא דרבנן איכא לפיע
י״ל ררוקא בגדול ראיתיה כתקנאא דרבנן אכל לא
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בקט! דליתיה כתקגתא ועוד יש לדחות דחתם שאני
ראי לא שרית ליה איכא למיגור רלמא אתי למעבד
איסורא דאוריתא וע״ש בהרשב׳־א • אך נראה להוכיח
מעובדא דרכי פדת כפ' חרש דאמר ליה דבר טלו
וטלייא דאי משכחו להו מייתו להו ולרעת המש״ל
הוכא לעיל אות מ״ו דגם כלא אמירה אם ינחנו
עובר משום לפ״ע •ע״ש י״ל ג״כ בקטן דאם ינחני
להביא איכא לפ״ע ואיך שרי להניח טלי וטליא לאתויי
אלא ע״כ דליכא לפ״ע ומיהו לשיטת הדרישה
שהכאתי שם רכלתי אמירה ליכא לפ״ע ע״ש ליכא
ראיה כלל רחנא ליכא אפי׳ רמז וכמ״ש רש״י• שלא
הודיען שנאבדו ולא הכירו ברעתו שנוח לו ע״ש י אך
מחא יתנן קטן ־ שכא לנכות אומרים לו אל אכבה
מפני ששכיתתו עליהם ומוקי לח בקטן העושה לדעת
אביו שצופה וריאה באביו שנוח לו בכך ע״ש יש
להוכיח גם לשיטה ח׳ הדרישה דליכא לפ״ע דסא וראי
לא גרע מדמו שרומז לו לעשות וא״א תעו״ל מלפ״ע
ולמ״ל טעמא שש כיתתו עליהם מיהו י״ל כקושטא
קאמר ואס״נ רכלא״ה איכא לע״ע ורביט כפי ׳כ מה ׳
שכת השמיט הא דשכיתתו עליהם ■ גם נראה להוכיח
דליכא לפ״ע מפ׳ יוצא דופן דמ״ואמר שמואל כעלה
מפר לח ממ״נ אי דרבנן דרבנן אי כאוריתא קטן
אוכל נבלות ואין כ״ר מצווין להפרישו וכו׳ע״שוסא
וראי כשהפילה כעלה לא גרע מרמיזה ראיכא לפ ע
ואין לומר יהתם שאני דלגכי דידיח שרי וכל כס״ג
ליכא לפ״ע כמ״ש המפ׳ כשם ה׳ אמונת שמואל
חרא רנבר חשינו עליו כזה ועמ״ש לקמן אות ג׳ ’
ועוד דבנדון זה גם הא״ש מודה כיין רשייך ביה איהו
וכההיא דלמושיט כוס יין לנזיר וא״ב קשה דאיך אמדי'
קטן אובל נבלו׳ הא איכא לפ״ע שו״ר כס׳ די השיב סי'
י״ג שכתבו דדיקא גבי נזירית דהוי מ״ע ראוריתא
שפיר י״ל ראיתיה כמי בנזיר אבל הבא מהי תיתי
להחרים שלא יאכל כשר זה רמה הנאה יש לו מזח
וכי בשופטני עסקינן וכו׳ ע״שוא״כלפ״ז גם בנרר
אמרינן כן * ומיהו כבר בתכנו בסמוך דהיכא שכיח
את האיסור ליכא איסודא לגבי הקטן וא״כ אעיקרא
ליכא לפ״ע כלל י ועוד שכבר הקשו •התו׳ שם רריו״ח
כפ' חרש כעי למימר רכ״ר מצווין להפרישו והישכ״א
בחי׳ הקשה עוד דכשהפר לה כעלה הו״ל כמאכילו
בידים ותירצו דלפי המסקנא ניחאע״ש וא״כאת״ל
דאינא לפ״ע מ״מ לפי המסקנא ניחא ואכתי י״ל
דגם כקטן איכא לפ״ע כיון דאישורא מיהא עביר •
שו״ר לה׳ נחמד למראה ח״א דקכ״א שכתב בשם
הריטב״א כחי׳ למ״ק שנראין הדברים דהא ראמרינן
המנה לבנו הגדול עובר משום לפ״ע דלא גדול ממש
אלא הכיל לפי טבעו שיש לחוש להתרת כנגדו ונו׳
ואפי׳ לא יהיה כר מצוה אין ראוי להביאו לידי מכס
אי מקלל ומשום אויחא דמילתא רכגרול שכיח נמיט
גדול ע״ש ומוכח דגם בקטן אית ביה משוס לפ ע
אלא משוס ישכיח בגדול נקיט גדול וח״ס דהוי מצי
למנקט סתם המכה לבנו עובר משום לפ״ע רמשמע
אפי׳ קטן ואף שיש לדחות רמדרבנן מאמר וכמ״ש
לעיל אוח סשם ה׳ יד דור ע״ש מ״מיש נהוכיח שפיר
דבשלמא אי שייך לפ״ע בקטן באיסור דאוייתא
סכרא הוא דגם אז אמרינן דהמכה לכנו הגדיל
עוכר מירכנן שפיר כי1כ הריטב״א דח״ח קטן אך
אי אמרינן רלא שייך לפ״עכקטן בלל אין סברא

לב שומע כהן ,חיים בן שלמה מטריפולי עמוד מס 87הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

לב

מערבת אות ר

לומר רה״ה קטן כיון וגדול גופיהאיט אלא מדרבנן
דהוי כעין גזרה לגזרה ועיין בכיוצא בזח לה״ח
במה ל בפו' מה' מלכיה ה ח ע & ורוק !
*0ט לפ״ע לת״מ כסו״פ איזהו נשך אמר רב
יהודה אמר יב כל מי שיש לו
מעות ומלוה איתן כלא כערים עובר משום
לפ״ע וכו' ופירש״י שעולה• על רוחו של לוה לכפור
ע״ש י והכ^-ז ח״מ סי' ע׳ כתב דרוקא כע׳ה אכל
כח״ח ליכא לפ״ע וליכא למיחש שיכפור ומ"מאסור
דאיכא למיחש רכיון דטריר ישכח ויגרום קללה לעצמו
וכו׳ ע"ש וכ״כ החמ״ע שם ובכו" ר רמרפירש״י שעול'
על רוחו לכפור ש"מ ראינו עוכר על לפ״ע אא״ב
הלוה יכפור כמזיר ע״ש גם ה׳ שרשי הים סוף ה׳
מלכים כהשמטית כתב שכן רעת מהר״ש יונה דק״ו
ונס הוא ז״ל אזיל ומידה להביא וו רהכ״ח והסמ״ע
ומהזרע יונה דלינא לפ״ע אלא כעוכר במזיד אכל
העוכר כשגגה או אונס ליכא לפ״ע עש״ב • וחני
תמה כזה הרכה דבת״כ שנינו ולפ״ע לת״מ לפני
סומא ברבר בא וא״ל כת איש פלוני מה היא לכהונה
אל תאמר לו כשרה והרי היא פסולה ע"ש הרי ראע״ג
שזה האיש לא עבר כמזיר ואנוס הוא רמה הי״ל
לעשות ועכ״ז המנשילו קאיכלפ״ע •ובן מוכחג״ב
מסו״פ רם הנדה על הא רתק נאמנין לומר קברנו
את הנפלים או לא קברנו וכו' כריך הש״ס והא לית
להו לפ״ע לת״מ וכו׳ ע״ש הרי להריא דגם כעובר
כאונס בלתי ידיעה כלל כי הא שאמרו לא קברנו
תפס הש"ס בפשיעות דהוא משום לפ״ע • וכ״ב
הסמ"ג לאוין קס״ח רככלל אזהרה זו כל שהוא עור
כאותו רכר שאינו יודע וכו׳ ומייתי נמי הא דאמרינן
שולח ארם ירך לנכרי וכו' הא אין מקומו ניכר אסור
שמא יאכילנו לישראל ושנינו כגר שאבד בו כלאים
ואינו ניכר לא ימנרנו וכו' ע 'ש וכ״כ הרא״ש בפ״ק
יע״ן אות י״קראלפני דלפני לא מפקדינן היינו דוקא
נכרים אבל גבי ישראל חיישינןוכו׳ע״ש והתם הישראל
הנכשל אינו יודע באיקור כלל ואפ״ה קאמר דמפקדי ן
אלפני דלפני וכ״ש כלפני ממש וכ״ב מרן כסיף ה'
כלאים ה׳ ל״א דגם כאיט יורע האיסור איבא לפ׳יע
ע״ש ’ והכי מתבאר מדברי התו' והרא״ש כפ״ק
דע״ז גבי המושיט כיס יין לנזיר שכה בו ר ה״ה לכל
איסורין ונקט כוס יין לנזיר .משום דכ״ע חמרא שהו
ושמא שכח נזירותו וכן משמע מהמררכי ע״ש הראת
לרעת מכלל הדברים דככל ענין איכא לפ״ע והוא
תימא ראיך אשתמיט מנייתו מלכי כל זה וכפרט
שה' שורשי הים דימה זה למושיט כוס יין לנזיר וכר,כ
דהוי מרעתו והוא הפך רכרי התו' והרא״ש שכר,כו
להדיה רשמא שכח נזירותו * והן אמת שהם ז"ל כר,כו
כן כפי הנרא׳ מפירש״י האמנם לולי דבריהם ככוונת
רש"י אפ׳לומר דגם בשוכחאינא לפ״ע ומ׳יש רש׳יי
שעולה על רוחו לכפור היינו לסי הס״ר והוא
רמדקאמר רב אשי לרכינא אפי׳ אנא יורה שהגיעם
רלפ״ע לא איירי בשוגג אלא ככופר ממש ושכיר
קאמ ר רזה ליחיה אלא כע״ה והשיב יכינא דאין
הטט;ם כדס״ד שמא יבא לכפור אלא רגם בשוכח
היכל 1לפ״ע וא״כ כ״ש מר דטריד כגיסיה ומשתלי
ומ״ב 1וגורם קללה לעצמו ולא קיטר נהי ראינה
לפ״ג 1י״ל השום ככידו דרכ אשי הלה הוכר כעלרו
וכמ"יש ה׳ שו-שי היס הנו'יל וכ״כ ההי׳ט בכלכלה

שומע

מ

חריפקא כסוגיא זו ע״ש • ואע״ג דכנררים יס״ב
גבי רב אשי הוה ליה אבא וכו׳ א 'ל רבינא והא איכא
לפ״ע וכו' ולא חש לכבודו דרב אשי י ׳ל רהתס שאני
דליכא טעמא אחרינא ועור יהתם נמי י״ל דחש
לכבודו דלא קאמר ליה אלא והאיכא לפ״ע ועיין
לה'אהל ישרים אות יו״ד ומיהו כאן ראיכא טעמא
אחרינא אפי׳ בכה״ג לא אמר • ומעתה י״ל ככוונת
רבי נו והטור שכתבו ואפי' לת״ח היינו לפי הס״ד
דרב אשי רלת״ח ליתיה בלפ״ע והאמת שאין לחלק
ואדרבא ת״ח משתלי יותר ואיכא למיחש וכרכינא
וכן מוכח מלשון הרי״ף והרא״ששלא העתיקו הא
ררכינא אלא כתכו סתם כל מי שיש לו מעות ומלוה
איתן שלא בעדים עובי ,משום לפ״ע ומסתמות
דבריהם משמע דאין חילוק ביןע״ה לת״ח ומסתמא
הטור לא פליג על אביו רא״ש המעוז ומכלל הרבדים
אתה תחזה שיש לתמוה טובא על מה שצידד הכרכ״י
'יר״ד סי׳ ר" מ דליכא לפ״ע אלא כשמתחייב בידי
ארם אך כשאינו מתחייב רק כיר"שליכא לפ׳ע ע״ש
דהרי מבואר רכבל ענין איכא לפ״ע ואפי' כעוכר
כאונס ראינו חייכ אפי' ביר״ש י והכי מתבאר עוד
מרכרי התו' חולין דף ד'א' ר״ה מצות שהקשו דשמם
לאישמרה לשם מצה והס השירי אלפ״ע ע״ש ומוכח
דאי הוו מהימני ניחא אע״ג דאינו אלא עבירת עשת
כשוא״ת דלינא שום עונש כידי ארם • ואפי׳ המאכיל
איסור לקטן י״ל דאיכא לפ״ע עיין לעיל כאות הקורם
אע 'ג דאינו כר עונשין לא כירי אדם ולא ביד״ש וג״ש
היכא "שמתחייב כיד״ש ועמ״ש עוד כזה כסה״קעצות
המלך ל״ת צ״א כלל כ' ע״ש וצ״ע:
ל לפ״ע לת״מ היכא רלדידיה שרי ליכא לפ״ע
כ״כ הפו׳ כשם ה׳ אמונת שמואל
והפר״ח ביו״ד סי' ס״כ חמה עליו מסכרא דמה
טעם יש כזה הרי התורה אמרה לת״מ וכו' ע״ש י
והנה הרמכ״ן כיבמות דפ״ד כתירוצא בתרא כתב
דלאו רלפ״ע גבי לאו השוה בנל כתיב אכל לאו שאיט
שוה ככל אינו נוהג בהם לא מחמת עצמן ולא מחמת
אנשים ע״ש ולכאו׳ דהוי כה' אמונת שמואל דהרי כתב
להדיא דלתו באינו שוה ככל שאינו נוהג כהן מחמת
עצמן ליין כיה לאו דלפ"ע והיי״ט רלרירהו שרי אלא
שהמח״כר ביו״ר סי' ס״כ כתכ שכוונת הרמב״ן היא
דוקא על הני נשי דכדידהו לא שייך לפ״ע כלאו
שאינו שוה ככל ע״ש ועמ״ש כס״ד כאות שאחר זה
ולכאורה קשה דמ״ש הני נשי מאינשי היכא דלדידהו
שרי • ונראה לתלק דרוקא גבי נשי דליתנהו בכלל
ערכות ואיסור רעכרי אחריני כלאו שאינו נוהג כהם
אינהו פג־ירי ועתירי ולהכי דינאהוי דלית כהו איסור
לאו דלפ״ע משא״כ כהני גברי דאיתנהו בכלל
ערכות גם כאיסור לאו דאינו נוהג בהם וקרא כתיב
וכשלו איש כאחיו איש כעון אחיו משו״ה אף דלדירהו
שרי לא נפקי מכלל מכשול ובלפ״ע קאי י וכזה
נקקיימו רכרי ה׳ אמונת שמואל גכי המושיט אמ״ח

כ״נ ליגא לה״ע וניחא גמי מה שמקשים ממושיט
כוס יין לנייר אע״נרלרידיה שרי דלשיטת הרמב״ן
לק"מ דשאני ההם ראיתיה ככלל ערכות • ובזה ינוח
לנו ג"כ מה ההקשה מוהי־ח״ף זנ״ל כס׳ ראה חיים
דף על ה׳ אמונת שמואל מיתניא כת״כ ולפ״ע
לת״מ כא וא׳יל כת איש פ׳ מהי לכהונה וכו׳ (שהובאה
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־  -כחוין הקורם) ולאו זה לא נאמר דוהא לנהנים ומוכח
שאפי׳ הישראל מוזהר כלאו זה אע? .דלרידיה שרי
עש״ב דלפי שיטת הרמב״ן ניחא רח״נ מטעם
ערכות • ולפי מ״שהמחכר כשם ה׳ כני חיי דהיכא
דהוי גוף המעשה איסור מודה ה' אמונת שמואל
רהגס דלרא־יה שרי איכא משום לפ״ע ניחא מ״ש
רכינו כפ״ג מה׳ אכל רהמטמא .הכהן עוכר משום
לפ״ע ע״ש וכן תי׳ כס׳ רי השיב סי׳ י״ג מה שתקשה
המח״כר מרכרי הרמכ״ן ותרשכ״׳א ע‘ש גם כספר
אהל ישרים אוח י״ר תי׳ כן מה שהקשה החחכ״ר
מהתו' דמציעא ריו״ר ע״ש שו״ר לס׳מוהרא״ך כס׳
מצות כהונה סי׳ס׳ו שתמה ע״ד ח׳ אמונת שמואל-
מדברי רכינו דת׳ אבל סכז' ע״ש ו1א זכרש׳ר דשאני
התם דהוי גוף המעשה איסור ויש להעיר דחילוק זה
הוכא כס׳ די השיב ואיהו גופיה בדבריהם עסיק ’
ומה שדחה המחכ״רתי׳ ה׳ כני היי מהא דקיי״לדחין
להאכיל נכלות לקטן בידים וכתוב בהגהות אשירי
ראין לתת בידו חגב חי דשמא ימות ויבא לאנכלו והוי
כמאכילו ע״ש הרי ראע״ג דאין ‘.מצווין להפרישו
עכ״ו נתב דאין לתת לו שמא יאכלו •והוי כמאכילו
ע״ש י״ל ישאני קטן דאין בו רעת לפרוש מהאיסור
והוי שפיר כמאכילו משא״ב כיודע לפרוש מן האיסור
אה״נ היכא ילא הוי גיף המעשה איסור לח הוי
כמאכילו בידים •׳וח׳ משכצית זהב כח״מ ס< ס״ח
תמה ע״ד הא״ש מחולין דל״ג רמזמנין יש׳ על כני
מעיס ואין מזמנין את הנוי ופשוט הוא משוס לפ״ע
אע״ג רלריריה שיי ע״ש וכן הקשה המש״ך כחי׳
לחולין ובכף הכהן בקונט' חסדי כהונה ררוש יו״ר
ע״ש וכבר המח״כר כתב שהגאון ה׳ תכיאות שור
השיגו כזה וכתב רצריך להתיישב כרכר רה׳ אמונת
שמואל גופיה הזכיר סוגיא זו כתשו׳ ע״ש • ולי
ההדיוט ס׳ אמינת שמואל לא .ראיתיו ער הנה ואפ׳
צהליץ רשאני כני מעים שהגוי מורה התר ולא ס ׳ל
רככה״ג הוי אמ״ח אלא היכא דנחתך ממש קורם
מיתת הכתמה אכל שנאמר כמאן דמנחא בריקולא
דמיא לא ס״ל ולא ציית ואתי לאכלס והוי כמאכילו
נירים וכיוצא כזה חילק הרדכ״ז הובא ביד מלאכי
סי׳ שס״ו ע״ש י ולכאורה יש להקשית מזה לשיטת
הרמב" ן כהני נשי יליתנהוכלפ״ע בלאו שאינו צוהג
כהן ראם כן אמאי אין מזמנין לגוי על ה״מ כיון
דלריריה שרי וליכא רין ערכית ואפשר שסובר הרמב״ן
דהא דאין מזמנין לנוי הוא משום דאין לסייע ידי
ע״ע ולא משום לפ"ע ♦ חך קשה שמרכרי הרמב״ן
שהביא הר״ן כספ״ר! רע״ז מוכח בהיכא רליכא משוס
לפ״ע ליכא איסור חפי׳ מדרבנן כגוי ע״ש שו״ר לה ׳
עה״ש כיו״דסי׳סי׳ב שעמדבענקזה וכתב ליישב
מההיא רבני מעים דהתם טעמא הוי'משוס מסייע
אם הוא בוראי עושה האיסור וכ״ש להזמינו דהוי
מאכיל בידים ע״ש וכזה י״ל בדעת הרמכ״ן ודוק •
ודע שמדברי התו׳ דחגינה שכתבו יהמלמר תורה
לגוי איכא לפ״ע נראה רלא ס״ל כסרמכן אך מדבריהם
דקמאדכ״ח אפשר יס״ל נהרמב״ן שלא הקשו אלא
מהמלמד תורה לגוי עוכר כעשה וקשה רעדיפא
מינה הי״ל להקשית דאיכא לפ״ע והוי לא מדאורייתא
ותיריצס דחגיגה לא שייך כאן רהס לא שלחו רק
לחלמי יש׳ מה שלא יוכלו ללמוד מנויים אחרים
ואולם לשימת הרמכ״ן ניחא כיון דלרירחו שרי ואין

׳שומע

כאן דין ערכית * אלא 'דלפ״ו התו' דחכא חולקים
להקו׳ וחגיגה ואפ׳ שהתו׳ דסכא ס״ל שאיסור תולה
לנייי הוא מדרבנן כרעת רבי נו כפיו״ר מה' מלכים
ה״ט ע״ש ולזה לא החשו מלפ״ע ואע״ג רגם
במילתא דרבנן כתבו התר בע״ז דאיכא לפ״ע מ״מ
עריפא מינה מקשו דאיכא עשה מר״ק אך התיש׳
רחגינה ס״ל ראיסור תורה לגוי הוי מראוריתא דבכלל
גזל או עריות ולזה הקשו שפיר מלפ״ע כאופן ראין
הכיח רס״ל בשיטת הרמכ״ן ’ וראיתי לח׳ טל אורות
בי־פ״ק רשכת שהקשה ע״ר' א״ש מחתי' רחגיגה
הנז יתי׳ ישנייא היא שאין האיסור ניכר דאינו *ורע
שאסור ללמוד אבל איסור אמ״ח ניכר ואם ירצה לא
יאכל וכיון דלדירה שררליכא לפ״ע ולמר חילוק זה
מדברי הרשב״א סוכה דיו״ר עמ״השם ר״ח ורבה
כר״ה אקלעו לכי רב נחמן אגנינחו בסוכה שנוייה
מופלגין ר״ט והושיבן ר״נ א״ל ל״נ הדור כסו רבנן
א״ל אנן שלוחי ללצוה ופטורין וכקב הרשכ״א אע״ג
דאבתי לא ידע ר״נ יחדור בהו הושיבן כסוכה דלפי
דעתו כשרה ולא חש דהוי חתיכה דאיסורא לדירתו
ומברכי שלא כראוי והוי כנותן מכשול י״א רמהא
שעעינן שהמאכיל לחכירו מה שהוא מיתי לפי *1עתו
אין כזה לפ״ע שיורע כחבירו שהוא אסור לו לפי
לעתו והוא ראוי להוראה שהמאכיל ג׳׳כראוי להוראה
וסומך ע״ד להאכיל לעצמו ולאחרים • ונ״ל רהכא
דוקא שהאיסור ניכר לחבירו ואי לא ס״ל לא ליכול
הא כשאינו ניכר להכירו לא ואמרינן וכו' ע״ש הרי
לחריא כיון דאיכא תרתי 'לטיבותא דלרידיח שרי ונם
האיסור ניכר ליכא משוסלפ״ע עכת״ד ע״ש ולאחר
המחי״ר דבריו תמוהים ואדרבא מדברי סרשכ״אןוו
יש להוכיח במישור דאויל בתריאיפכא מדברי ה׳
אמונת שמואל דהרי ‘כתב שחמאכיל ראוי להוראה
ג״ב וסומך ע״ד להאכיל לעצמו ולאחרים רון מינה
ראם אינו רשאי להאכיל לאחרים משום שאסור להם
באמת אכתי איכא לפ״ע * ועוד ית דעד כאן לא
שרי הרשב״א אצא הינא ראיכא למימי אי לא ס״ל לא
ליכול כלומר ראי לא חור כו וס״ל דמותר לא הוה
אכיל כיון שהאיסור ניכר וכההיא דנויי הסוכה שחס
בחוש היאות אבל היכא שהאיסור כרקאי קאי הגם
שהוא ניכר ראם אכלו איכא לפ״ע איכא למימר
דמורה הרשב״א שאסור להושיטו ראין• לנו במה
לתלות • ועור אעיקרא לא ידעתי מאי שייך לומר
איסור ניכר באמ״ה.רמה שנוי ישיבו משאר כשר
ולא דמי לנרון הרשב״א שהסוכה היא החושה על
העין וא״ת דמיירי ביודע כו שהוא אמ״ה מ״מ ל״ר
לנרון הרשב״א דשאני התם דאיפא למימר רליכא
משום לפ״ע וכמרוכר׳והוא חילוק פשוט ופרור •
ואחז״ר ראיתי להפר״ח בא״חהי׳תצ ו אות כ״ג שכת'
חילוק זח ע״ש • ועיין לקמן אות ס׳ נם מ״ש ראיסור
תורה לגוי אינו ניכר מסתמות דברי התו׳ יורה
ראפי כיודע שהוא איסור אכתי כלמ״ע קאיודוזן:
ג״א לפ״ע לת״מ כתב הימכ״ן ביבמות רפ ד
בתי׳ כקרא רלאו דלפ״ע י״ל• רגבי
השוה בכל כתיב אכל לאו שאינו שוח בכל אינו נוהג
בהן לא מחמת עצמן ולא מחמת אנשים וכמס קנא
אקרכו לחו לכל מילי חוץ.מדבר הבא מחמת קרושת
עצמן כגון טומאה ולינשח לפסולי{ עב״ה ע״ש ונראה
צאו רלאיקחו משוס שאינו שוס בכל חה״נרליתנחו
שכוונתו
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שכוונתו היא דלפי הס״ר דהני נשי דליתנהו באזהרת
לאו דלה יקיזו משום שאינו שיה בכל הה'נ דליתנהו
בלפ״ע רלאו זה כיון שהלאו אינו נוהג כהן אבל לפי
המסקנה דאקרט להו לכל מילי חוץ מרכר הבא
מהמת קד .שה השתא איתנה•'נמי בלפ״ע אן שהלאו
אינו שוה ככל כיון שהוא נוהג בהן מחמת עצמן
אבל בדבר הבא מחמה קדושת עצמן שאינו נוהג
כהן מחמת עצמן כגון טומאה ל־תנהו כלפ״ע
וקרובים י־בריו בפרט זה לדברי ה׳ אמונת שמואל
דהיכא דלדיריה שרי ליכא לפ״ע אך רעת הרמב״ן
דוקא כהני נש ,אבל לא כיכרי ראע״ג דלדירהו שרי
אכתי אינה לפ״ע • וכן נראה מדברי הרמב״ן גופיה
במציעא ריו״ד הובא כש״מ שם בהא ראמרינן איכא
כינייהו כהן שאמר לישראל קרש לי אשה גרושה כתב
הרמב״ן ואי משום לפ״ע בישראל נל׳ני אית כיה משום
לפ״ע ע״ש י הרי ראן .רלריריק שרי והוא לאו שאינו
שוה ככל עכ״ז כיש' איין ביה נמי לפ״ע ועכ״ל
שכוונתו בכאן כמ״ש דרוקא כנשי אבל לא בגברי
וטעמו של דבר כתבתי כס״ר כאות הקורם ע״ש *
ושו״ר שכ״ב הגאון ה׳ חיר״א כמנזכ״ר יו״ד סי׳ ס״ב
שכוונת הרמכ״ן רוקא בנשי ובדירהו לא שייך לפ״ע
ע״ש אלא שמדבריו נראה שהוא מבין בכוונת ה-מב״ן
דליקנהו בלע״ע כלל בכל לאו שאינו שוה בכל ואפל
שנוהג כהן עש"ב • ולאחר המתי״ר אינו מוכרח דממה
שסיים הימב״ן וכתב וכמסקנא אתרכו להו לכל
מילי ואפי׳ כלאו שאינו שוה ככל אכתי י״ל ראיתנהו
נמי בלפ״ע כיון שנוהג כהן ודוק היטיב • ומן האמור
יש לתמוה על ה׳ מהר״י פיתוסי ז״ל כס' ברית יעקב
רנ״ה ג' שכתב דלפי פשט תי׳ הרמב״ן רעיקר לאו
דלפ״ע ליתיה אלא כלאו השוה ככל היא אחר גברי
והחד נשי כולן שוין ע״ש והיא תימא להא מדבריו
רמציעא הנו״ל מוכח דגם כלאו שאינו שזה ככל איה
כיה משום לפ"ע ואן שיש לדחות דמ״ש הרמכ ’ן שם
היינו לפום שנויה קמא דיכמות מ״מ נ״ל ראיה
ברורה דגם בלאו שאיני שוה ככל איכא לפ״ע מהא
רתק כנידה רנ״ו נאמנים לומר הכרנו שם נפלים או
לאקכרנו וכריך הש״ס והא לית להו לפ"עוכו׳ ע״ש
ואס איתא הא לפ׳יע ליתיה בלאו שאינו שוה ככל
ועכ״ל דגם כשאינו ש׳ה בכל אית ביה משום לפ״ע
ומעתה צ״ל בכוונת הימב״ן ראינו אלא על הני נשי
רוקא ’ ואחר זמן רב ראיתי שנתכוונתי כחסרי ית׳
לרעת הגאון החת״ס כחח"מ קי׳ י״ב שכן השיב
לשואלו רכר והכריח מסכרת שכיון רב לל לאו זה
הוא למי שהוא עור בדבר לא יחן לו שום מכשול
כעצה רעה וא״כ היונק לכהן לטמא למתים ומכשילו
לא גרע מעצה רעה כמילי דעלמא והין מקום כראש
לסכול יה וכתב דהמעיין ברכיי הרמב״ן וביותר
כהריטב״א יבמות שכוונתם אינה אלא להני נשי רלא
מפקדי אלא כאותה מצוה ד״פקרי עליה אבל מציה
שאינה אלא באנשים לא הטילה החויה עליהם שום
עונש ע״ז אבל אנשים ישראלים פשיטא שמחוייכים
לקדש כהנים כע״כ ואפי' קטניהם ומכ״ש שלא יתן
מכשול לפניהם וכו׳ כלשון והמדקדק הימכ״ן יראה
כי כן הוא האמת עכת״י ע״ש י ואתה תחזה שכל
דברינו הנז״ל הם בכלל דבריו ז״ל כלשון קצר והוא
כי־חמיו ינחנו כדרך אמת כיר"א :
ל׳ב לפ״ע לת"מ ה' משאת משה ח״א מיו״ר
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סימן ד' נסתפק אי מאן דנקיט לאיסורא מצי
א״ל למחיר ובא להדליק לו מקטרתי מן הנר
של חלב כיון רלגכי דהאי אין כו צי איסור והוא
יעשה או רילמא ביון דלגכי האומר איסורא קעביד
אידך כמאן־רמספי ליה איסורא דמי ופשיט לה
לאיסורא עש״ב אלא מה דאייתי בידיה ההיא דפ'
חרש דא״ל רכר טלי וטליא וליטיילו ראי משבחי מיית*
להוואם איתא לימ׳ לסי בהדיא למישקלנהו ואתיינהו
כיון דלגכי הקטן לינא צר איסורא וכו' ע״ש לאחר
המחי״י■ גס כקטן איסורא מיהא עביר אלא רלאו
כר עונשין וכר כתיבנא לעיל אית מ״ח ע״ש ועמן
לה׳ טל אורות דט״ו ב׳ • עיר כתב ה' משאת משה
שם דיש להסתפק אי שרי ליה לאיניש הטהג היתר
מהדלקת הנר למיטעייה למאן־־דנהיג אגסורא כי
אמר אליו נר של שעיה הוא זס כדי שידליק סימנו
או נימא רכיון רלגכי אידך מירי ראיסורא הוא דהוי
הו״ל מעבירו על רעת ומכשילו ברבר האיסור יסכיא
ממוהילכ״ח סי' קכ״א שכתביכשם הרא״ס דכי ת״ס
א' איסר וא' מתיר ומאכיל לחבירו האוסר דאין כזס
משום לפ״ע ורוקא כאיסור הניכר אך אס .איני ניכר
וראי אסיר אכן הפר״ח במנהגי איסור כא״־ח שלו
נטה להקל והתיר להטעותו ורלא נהרא״ה וט׳
עש"ב • וכדברי הרא"ה כ״כ הדשב״א כפ״ק יסוכס
דיו״ר בהא ראמרינן התם רב חסרא ורכס בכ״ה
אקלעו לכי ריש גלותא אגנינהו רב נחמן כסוכה
שנוייה מופלגין ד״ט אשתיקו ולא אמרו ליה מירי
א"ל הדור כהו רבנן א״ל שלוחי מצוה ופטורי! וכתב
הרשב"אישאומ־ רמהא שמעיק שהמאכיללחבירו
וזח שהוא מותר לפי רעתו ומאכילו אין כזה משום
לפ״ע ואע״פ שהוא יורע כחכירו שהוא אסור לו לפי
דעתו יחכירו כעל הוראה שהמאכיל ג״כ ראוי להוראה
וסומך ע״ד להאכיל לעצמו ולאחרים ונ״ל דהכא רוקא
מפני שהאיסור ניכר לחכירו ואי לא ס ׳ל לא ליטל
הא כשאינו ניכר לחכירו לא ואמרינן החם חס ליס
ולזרעיה דאבא כר אבא רליספי לי מירי דלא ס״ל
בל כל הבשר וכך הורה לי מורי הרב וט׳ ע״ש הרי
דרעת הרשכ״א ורבו כרעת הרא 'ח דגם ההיא רל
כ״ה לאו מטעמא רחסידולן נגעו בס וכמ״ש רש״י
אלא רכך הוא הרין כמידי דלא מינכר איבא משום
לפ״ע • ומעתה יש להתיישב באותם ראיות שהביאו
הפד״ח וה׳ משאת משה שם וכבי■ ח׳ משאת משה שדי
ט־נא כראיה שהביא הפי־״ח ע״ש • ולי הסריוט
דנם ראית ה׳ משאת משה מר״פ האשה שלים רלר״י
אין האשה נאמנת לומר מת בעלי אא״ב כאה כובה
ובגדיה קיועים ואמרינן עלה בגמרא ההיא ראתית
לכי דיכא רר״י אמרי ליה ספרי וקרעי מאניך וכו׳
ופריך הש״ס אלפוה שיקרא פי׳ הא לר״י לא משתי־יא
אלא בבאה וכו׳ ולמה הורוה וכו׳ ומשני אינחו ס״ל
כרבנן אמרי תעביד כרין כי היכי דלי שרייה ע״ש ארי
דכיון דלדירהו איתתא שריא ואין כאן כית מיחוש
שרי לאטעייה לר״י כי היב• רליהוי מורה סיתרא ואין
ב!ה צר איתור וכו׳ ע״ש י התם שאני רחגם דלר״י
אינה נאמנת מ״מ כהא דשריא לרעלמא אין כאן
מכשול דאינהו סכרי כרבנן רהלכתא כויתיחו לגבי
ר״י ואין כאן מכשול לאוכל כלל ורוק ועמ״ש
לקמן אות נ"ח ע״ש 5
 JfJלפ״ע לת״מ הא ראמריק היכא רלא קאו
כתע״ר
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כתע״ר ליכא לפני עור חייט כסתם שאין
אנו יודעים שהוא חשוד אכל כשידוע בוראי
שהוא רוצה לאוכלו אפי׳ כלא קאי איכא לפ״ע ושנן
כתכו החו׳ והרא״ש בפ״ק דע״ז משפטי שמואל
הי׳ קל״ר ע״ש וצ“נל שהתו' כתכו שם להדיא כרף ו׳
ד״ה מנין שאסור להושיט למומרים דבר איסור אע״ם
שהוא שלהם שהדצר ידוע שיאכלוהו וכו׳ ומיידי
כדמאי כתע״ר ונ״נ שם הרא״ש להדיא ע״ש והוא
הפף מ״ש המ״ש הני׳ משם התו׳ והרא״ש ושו״ר לה׳
תורין נזיר כלשו׳ הרמכ״ם דף ע׳ שנתעורר כזה ומה
שרצ< ליישב דהמ״ש מפ׳ דקאי עמ״ש כתחילת
דבר?הם שאסיר להושיט לנזיר רמהתמא וכו׳ וע״ז
הוא שכתכו דמיירי בדקאי כתע״ר אבל אם בוראי
שידוע שיאכלוהו אה״נ דאסור ואפי׳ בלא קאי ושכן
סי' ח׳ מהר ׳א מוטאל כחי׳ ע״ז ושכ"כהכנה״ג כיו״ר
סי׳ ה״כ אות ה׳ ונו' ע״ש הוא תמוה דמלכד הלחץ
וה הרחק כדברי התו' הנו׳ ונמ״ש איהו גופיה עוד
בה ככר ידוע שעל הרוב דברי היא״ש הם מיוסרים
ע״דחתו' ואחד הרואה כלשון הרא״ש דאף כדין
המשומדים דוקא כדקאיכתע״ר גם לפ״ד התינח
כדברי התו׳ יש להדחה ולפרשם כמ״ש ז״ל ומה יענה
לדברי הרא״ש שכ״כ להדיא ררוקא בדקאי כתע״ר
ועיין ג״ב כסמ״ג לאוין קס״ח ולהמרדכי כריש ע״ז
אות *תשצ״ה ומשם בארה דגם כבה״ג דוקא כרקאי
כתע״ר י גס כס׳ משפטי שמואל גופיה כתב קורם
יה ומכאן הוכיחו התו׳ כפ״ק דע fרה״ה למומרים
והסכימו עמהם כל הפוסקים ואח״ז כתב ואע״ג
דמסיים הגמרא ה״מ כדקאי כתע״ד וכו׳ ע״ש
ומשמע רקאי גם על דין המומרים שכתכו התו׳
וכ״ב להייא הכנה״ג שם כשם המ״ש הגז׳ דהסכימו
הפו׳ כדברי התי' להושיט למומרים איסור בדקאי
בתע׳״ר ע״ש י וא״ב יגדל התימא איך לא ראה סו״ד
שכתבו והדבר ידוע שיאכלוהו • ואע״ג דלעיל
כאות כתכתי ראפ' שלא יאכלוהו סייגו לשיטת
הררכ״ז דיזליהדבר כאיסור וכיון שיודע שהוא אסור
אפ' יהדר כיח אכל לשיטה וו רהמ״ש דנם היודע
שהוא אסור כיון שיודע שיאכלוהו אינא לפ״ע אא״ב
אין אט יודעים שהוא חשוד אין לן חשוד יותר
מסמומרים דעכבררשיעינינהו ולא ישובו מפט כל
וצ״ע י ומה שהקשה ה' תורת גזיר שם על המ״ש
מסתו׳ דשכת ד״ג ד״ה בבא ררישא ע״ש לא ידעתי
מאי ק״ל מהתו' הס׳ וכבר המ׳״ש גופיה גרגש
מדברי התו'הגז' ונתב רלאשיין החילוק הגז׳ ברברי
הקו' וכוונתו מכואית דנה שם אינו כדור כודאי
שיעשה עקירה והנחה דשמא כיני ביני חוזר בו
העני או סבע״הב וברור * ומה שהקשה עור מדברי
התו׳ דקידושין דנ״ו ד״ה אבל כן הקשה נמי ח' פרי
העץ כחי׳ ע״ז דע״ב כ׳ ע״ש ואפ׳ ליישב שהתו׳ שם
סמנו או עור קשה שכתבו אח״ז ומס שהקשה עור
מדכרי התו'חגיגה די״ב עמ״ש שם ח׳ פרי העץ ודוק}
לח״מ כתכס׳פצייהושעבחי״דסי׳
נ׳ ראיהור לפ״ע בגוי בז״הו לאחר
מילת הוי מדרבנן והוכיח כן מדכעיא לן בפ״ק
דע״ז בהא דאסיו חכמים לשאת ולתת עמהם לפט
אידיהן משום הדוחה או משום לפ״ע ולא אפשטא
וקשה דאי משוס לפ״ע א״כ חיי איסורא דאוריתא
ואלן קי״ל דאיני אלא מדרבנן דלקמן די״ב קאמר

נ’ר למ״ע

שומע

מאי לא חשו חכמים וכו׳רבא אמר לא חשו חכמים
ליום אידו ופירש״י שהיא איסור דרבנן ורכה בר שילא
אמי לא חשו לפני אידיהן יפירש*י דאיסור קל הוא
ואפי' נאמר דספיקא הוי מ״מ חו״ל ה״ד והיי איסור
דאוייתא אלא ש״מ דלפ״עכנוי אינו איסור מראויית׳
והטעם כמ״ש רש״י חתם שסקב״ה עמד והתירן לסם
ואיט אסור אלא שלא יעברו על ידיט וחן אמק
דק’ק רגבי תרנגול לכן קטוע מהו וכו׳ ולא אפשטא
ופסק הרא״ש לחומרא וצריך לומר דמשום חומרא
רעכורה זרה אפילו דהוי דרבנן יש להחמיר
עכת״ד ע״ש • ונראה להוכיח עור ממ״ש מ״ב לא
חשו חכמים משום דמי ע ‘ז וע״ש כעירש״י ולא אמרו
לא חשו משום לפ״ע * וממ״ש התו׳ כחגיגה מ״ב
נכי איסור דכיי תורה לגוי דתפו״ל משום לפ״ע
ע״ש נראה דהוי מדאוריתא דאי מדרבנן מאי ק״ל
די״ל רניח״ל לר׳ אמי צמנקט קרא דרברי קכלה
דחמיר ובן נראה ממ״ש בע״ז דט״ו כ׳ ד״ה לנכרי
שהקשו וא״ת ומאי שנא מלפני דלפגי וכו' ע״ש ואם
איתא התם שאני דאיירי בגוי דאלפט גופיה איט
אלא מדרבנןילהכי .׳ותר כלפני משא״ככיש׳ דהוי
ראוריתאאימא גס אלפט דלפנימפקרינן וצ״לדס״ל
דגם בניי איסורא ראוריתא הוי ומחהיא רלא חשו
חכמים י״ל רחתם שאגי דחוי ספק רלפ״ע ועיין
לה' כית יהור׳ח״א מיו״ר סי ■ טו״כ וילש באו׳ שלאח".1י
ג״ה לפ״ע לת״מ כספק דלפ״ע תלינן לקולא
במבואר כע׳ז דט״ו רב הונא ובן
פרס לנוי וכו׳ אימור לשחיטה זבנה ומנא תימרא
וכו׳ דתנן לא ימכור פרה וכו׳ וע״ש בפירש״י אלמא
כספק דלע״ע תולין להקל וכזה י״ל דאין טרךלחלק
בין בגוי בין ביש׳ דבכלהו איכא לפ״ע מדאוריתא(עיין כאות הקורם) ובודאי אי ירעינן רלהקרכה
כעילה איכאלפ״ע מדאוריתאאלא כיון דלא ידעינן
תלינן לקולא יספק לפ״ע שרי אלא דחכמים נזרו
כלפני אידם דרגילי לובוני להקרבה ולכך הוא דרבנן
כ״ג הגאון ח'פני יהושע בחילי סי׳ ג' ע״ש י וכ״ב
הכנה״גכחגהת כ״מ בפי״ב מה׳ רוצח נשם הרדב״ו
כתשו׳ קמ״ד דאספק רלפ״ע לא מפקרינן וכ״ב ה'
פתח הדביר כהי׳ שי אות כ' כשם הריטכ״א כחי׳
לע״ז דכספק דלפ״ע שאפשר שלא יבשל מית* ע״ש
ואין כירי ליאות שרשן של דכר*ם דלדידי צ״ע מחא
דאיתא כע״ז די״ד ותנא ומכולן מוכרין לחם חבילה
וכו׳ ופריך וליחוש דילמא אזיל ומזבין לאחריני ומקטרי
ונו' ע״ש הרי דנם כספק דילמא אייל ומזכין לא ,.דיני
איבא מיסוד רלפ״ע וכן מהא דאיתא חתם דט״ו שאסו׳
למכור לישראל החשוד למכור לנביי אע״ג שאיט כדור'
שימכור לנוי דוקא וכדאמרינן התם לנכרי מזכיןליש׳
לא מזבין אלמא אפי׳ בספיקא רלפ״ע מפקיינן ואע״ג
דסתם לינאאיסורא אלא דרבנן׳ והנימתכארמדברי
שכתב דדוקא גבי נכרים אבל
הרא״ש שם •אות
גכי יש׳ חיישינן אלפני כראמרינן גבי ארבא דטכעא
ונו' וכן מתבאר מדברי הסילג לאוין קס״ח ע״ש
וחכנח״ג גופיה שם כ״כ משם הרדכ״ז כתשו' סס׳
דלגבי יש' איכא לפני דלפגי מההיא ראיה גופה
דארכא ע״ש והתם ליבא אלא ספק • בי על כן צריך
ליאות בשיש! של דברים ועמ’ש כס״ד כסס״ק מצות
המלך כל״ת צ״א בלל ג׳ ע״ש :
לת״מ לא אמרו במבח לכט הגדול
VJ

י״ד
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דעובר

לב

מערכת אות

דעובר משוס לפ״ע אלא כשמכה איתי במלי דכדי
כגון שרואה אותו עושה איזה דכרים שלא בי־צונו
אכל המכהו על קיום התורה והמצות ליכא לפ״ע
שלהן המלך בפ״ו מה' דעות ה״י ובדרשותיו דכ״א ר׳
עש״כ * ודברים קשים מפ״ק לקידושין ד״ל ארידך
על צוארי דברך משיתסר ער כ" כ ואמרי לה וכו׳
ופירש״י שיש לחוש שלא יבעט ע״ש ומוכח ראפי׳
במילי ו־שמיא יש למנוע מלייסרו וע״כ הי״ט משום
לתא רלפ״ע וכ״כ שם האגירה וז ל וכקונטריס פי׳
ל״א לייסרו ללמוד מיהו צריך ליזהר שלא להכוון לבנו
ה גדול ע ש וכן משמע מההיא אמחא דכי יכי ישמתא
לההוא גברא דהרה מחי לבנו הגדול וא״א דילמ' רהוה
מחי ליה כדי ללמדו תורה ־ ומה שהביא רא ה ממכות
ד״ח יצא האב המכה את בנו וכו' ע״ש לא שמה
מיתייא די״ל דפריך אסחמא רמתניתיןהאב גולה
ע״י הכן רמשמע אפי׳ לכנו הקטן ועוד יסתמו
דאיירי כקטן ראיכא מצוה ולא עכייה לאפוקי לכנו
הגדול דאיכא לפ"ע • גס י״ל דהא דאמרינן המכה
לבנו הגדול עובר משום לפ״ע אינו אלא מדרבנן
ועמ״ש כס״ר בסה״ק מצית המלך כל״ת צ״א כלל א׳
והא ריצא האב המכה את כנו וכו׳ הוא בעבר
והכה וכזה קרה מהר מה שתמה על מ״ש ה׳ שני
אליהוז־נ 'ו שלא אמרו אלא בכנו משום דנס כיה
והכן מתחטא אצל אביו אכל רב לתלמיד שרי ע"ש :
 fjלפ״ע לין״מ אינו אלא היכא שהיא עצמו
אינו נכשל אכל אס גס הוא נכשל
כגון כהן שקירש גרושה לא חייל עליי איסור דלפ״ע
הנוב״י מ"ק חא"הע סי׳ פ׳ ע "ש וכסה״ק מצית המלך
דקי״כ הוכחתי רגם כיה איכא לפ"עועמ״ש לעיל
כאות מ ׳ב ע״ש :
ל׳ח לפ״ע לת״מ המתעה את תכירו או מכשילו
או מציה עליו או המקייעו צד״ע
כשום פנים ממיני הסיוע ואפי׳ כדבורו הקל הוא
נענש וכו׳ שעובר עמ״ש ולפ״ע לת״מ וכו' הדמב״ם
כפי"הע פ״ו דתיומית משנה ג׳ ע״ש אלמא דאפי׳
כרכור הקל איכא לפ״ע והכי מתכאיי ממ״ש מדן
בח״מ סי׳ ש"פ ס ׳ג והכי איתא להייא כת״כ דבכלל
לאו זה המשיא עצה שאינה הוגנת וצ״ע עמ׳יש
מוהרח״ף זצ״ל כהפרו הכהיי־ גנזי חיים מע׳הלמ״ר
אות מ״כ דבדכור להודית לו ליכא לפ״ע וכתב שכן
מזכחים רקי"ו ע״ש דהרי מבואר רגם בדכוי איכא
לפ״ע ואיהו גופיה הביא דברי הי״מכ״ם הנז׳ כל
נשמת כל חי ח״ב סי׳ ט להקשות ע״ד ה׳ בית יהודה
ע״ש וסוגיא דזבחיס שזכר התם שאני וההוראה היא
לאחרים כרכר שמותי• להם לעשות ע״ש ן
ל׳ט ד פ״ע לת״מ כל מידי דלית כה מעשה
אכילה או הקרבה לית כה משום
לפ״ע בית יהודה ח ׳א סי' ה מחיו״י ע״ש יה׳ שפתי
רננית דס״ה א׳ הוכיח דגם כדיבור איכה לפ״ע
מהתו׳ וחגיגה די״ג ד״ה אין מוסרי! ר״ת לנוי ועיין
ג״כ לה׳ נשמת כל חי ח״ב שהשיג על הכ״י הנז׳כזה
והוכיח דנם כמידי רלית כה מעשה איכא לפ״ע
עש״כ ועיין לקמן אות ע"ו :
 'Dלפ״ע לת״מ מי שנוהג איסור מצר מנהג
־אבותיו שהסכימו כאיסור אסור למי
שלא נהגאיסור זה להאכיל לאוסר אותו המאכל משום
ולס״ע ול״מ כאיסור שאינו ניכר אלא אפי׳ שהוא

ר

יעומע

כב

ניכר דשי' (עיין לעיל אות נ״ב) היינו דוקא כשהוא
אוסר מדעתו דאיכא למימי שמא חזר אבל כשהוא
אוש" מצר מנהג אבותיו ודאי אשור ורמי ממש
למושיט כוס יין לנזיר וכו׳ מוהרלבי׳ח סי' קכ״א
ועיין צמהרשר״ם יו ׳ר סי׳ רכ׳יז ולה׳ בית שלמה
חיו״ד סי' ט'ז ע" ש :
ל3״ע לת״מ ת״א וקרם דלא חזי וכו׳
אבל כל תבא גכי איימי משגה עור
בדרך תרגם ליט ריטעי עוירא ועיין להמש״ל כפ״ר
דמל"ול דין ו׳ ולה׳ מנחת חנוך מציה דל״ג :
0״כ לפ״ע לת״מ ליכא רק היכא שכא לעשות
האישור על ידינו כלתי שום תועלת
אכל רשזה משביעו כד־ להוציא הגזלה מידו ליכא
לפ״ע ראל שמשום שבועה מודה שפתי רננות לס״ד
מהריטב"א ועיין כל נשמת כל חי ח ׳כ שי׳ ט':
ס״ג לפ״ק לת׳מ המשביע לגזלן אע’׳פשיורע
שמשקר ליכא לפ״ע רהלעיטהו לרשע
וימית ומיהו להתרחק מחומר עונש שכועה יודיעהו
חומר האיסור ואם לא פייש יטילו חדססתסהרדכ״ז
בישנות סי׳ קנ״ב ועיין שפתי רננית דל׳ר :
ס״ר ר פ״ע לת״מ הא דאמרינן הלעיטהו לרשע
וימות דוקא כשהוא רשע והרשיע
עם אותו אדם עצמו אשד מזה ימשך איסור אחר כמו
איסור ערלה דאיירי דשב"ג בי־פ״ז רמעשד שני
רמאחר שהוא עובי על איסור גזל לא נתקן לי איסור
ערלה וה״נ שעובר על הגזל יהכינן ליה שבועה
והלעיטהו וכו׳ שפתי דננית יסיר :
פ״ה ל פ״ע לתי׳מ אם ע"י שיעכור אלפ״ע
מקיים מצוה דאין משיכין על
הקלהלה שיי וחשו״ה שרי להזמין לסעודה וכל
שמחה למי שמת לו מת ולא נודע לו ’ בית
יהודה ח"א מיו״ד סי' טו״ב ועיין נשמת כל חי
ח״ב סי' ט׳:
□' Yלפ״ע לת״מ כל שהוא יודע שהיא אהוד
ועב" פ רוצה להכנס כאותה סכנה
אין אנחנו אחראין עליו שאין זה עוד דאינו עור אלא
שאינו יודעלהשמר כ״כ ה׳ משכיל לדור בל קדושי׳
ע״ש וככר תמהו עליו ה׳ נשמת כל חי שם וה' שפתי
רננות רל׳ר מהש״ס והתו׳ והראשונים שכתבו
דהמושיט דבר אסור ליש׳ שיורע שהיא אסור ואפיי׳ה
אוכל וכן לגוים והמומרים איכא לפ"ע ע״ש • וגם
לא ראה מ״ש רבינו בפיה"מ כפ"ה דשכיעית מ״ו
דלפ״ע ר״ל מי שסגרה עיניו התאוה ויצה״ר אל
תעזור איתי להוסיף כעוורנו יתיסיף להרחיקו מן
היושר וכו׳ע״ש • ונראה שהוצרך לזה מפני דלכאורה
פי׳ עור הוא שוגג שאינו יורע הדבר האשור לו כעור
ההולך כדרך שאינו יודע אם יש מכשול בדרן ונכשל
בלא יריעה וכוונה ולזה כתב דר״ל שסגרה עיניו
התאוה וכו׳ דאפי׳ הוא מזיר ומכוין לעכור עור
מחקרי שהתאוה עוולה עיניו ולכך גם במזיד שייך
לאו זה ועמ״ש לעיל אות מ״ט :
ס״ן לפ״ע לת״מ כל שהוא לנשיון בעלמא
כעוכדא דשחואל כחולין דקי״א
דאמר לרכך יהכת וכו׳ דשמואל היה חולק ולא היה
יכול לכרר הלכה כמאן משו״ה נתן מאכל כזה לרב
אם אוכל וראי שהוא מותר שאין הקכ״ה מכיא תקלה
ע"י הצדיקים י שפתי רננות דס״ד משם מהרשר״ס

לב שומע כהן ,חיים בן שלמה מטריפולי עמוד מס 92הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

לב

מערכת אות ר

יו״ד סימן רכ״ז והרב באר שבע ע״ש :
D״ nלפ״ע לח״מ כיון שסוא לאו כולל לא
מחמרינן ביה כולי האי ושרי לנסות
לבנו ולהדריכו כדרך ישרה * הריטכ״א קידושין בההיא
דרב הונא רקרע שיראי כאפיה בריח והובא להרב
יוסיף אומץ סי׳ פ״ז אות ב' ועיין נשמת בל חי ח״ב
סימן ט׳:
ס״ט לפ״ע לת״מ כל האיסורין ראיכא בע״ז
דילפינן להו מלאו דלפ״ע ליתנהו
בכלל אכיזרא רע״ז ליהרג עליהם רלאו זה אינו
מיוחד כע״ז רבכולהו מצות נמי איתיח י ח' החינוך
סימן יס״ח:
ע׳ לפ*ע לת״מ אפי' היכא דהאיסור אינו אלא
לכתחילה ובדיעבד שרי מ״מ איכא
לפ״ע ואסור ’ שפתי רננות רס״ר מה׳ מוצל מאש וח׳
בית יהודה סי' טו״ב והניא ראיה לזה ע״ש :
ע״א לפ' £7לת״מ לעולם הוי כשוא״ת דאם
האחר לא יקח הוא אינו עושה כלום
והקיחח ראחר היא גימה לאיסור לפ״ע כ*כ הגאון
ה׳ פני יהושע כתשו׳ ח״מ סי׳ ט׳ ובזה נוחין דברי
ה' החינוך שכתב כלאו זה שאין בו מלקות משום שאין
בו מעשה ועמ״ש בס״ד בס״הק מצות המלך דצ״ב
ב׳ עיין שם 5
ע״ב לפ״ע לת״מ הא רמחלקינן כין קאי בתע״ר
או לא קאי היינו דוקא כשאותו
האיסור הוא מבקש אותו מעצמו שאף שאנחנו לא
נתן לו הוא ילך ויקחט ולא ישוב מפני כל אכל
כשאינו מתעורר מעצמו אלא שאנחנו אימרים לו
שיעשה איסור פשיטא דאע״ג רל״ה כתע״ר מ״מ
איכא לפ״ע משפטי שמואל סימן קל" ר כנ״הג יו״ר
סימן ס״ב ן
ע״ג לפ״ע לת״מ מי שנחשד כלאו זח במזיד
אם נעשה חשוד בכל האיסוריןשלא
לחנות ממיו שום רכר או״ד שי״ל רדוקא איסור זה
קל בעיניו ולא כשאר איהורין עיין כת ק״ל ח״א מח״מ
סי ,כ׳ וכ׳־א עש נ :
לפ״ע לת״מה׳ ידמלאכי אות שס״וכתב
רנסתפקו בלימור הישיבה אם
הנזיר לא שתה אותו כוס או עובי ,המושיט או רילמא
עד שינשל באיסור יפשיט לה דעובר מיד ע*ש • ואני
כעניי^הארכתי כזה כס״הק מצות המלך בלאו זה
ל״ת צ״א כלל א' ושם הוכחתי שאינו טובר עד שיבשל
עיין שם:
לין״מ הרב לימודי ה׳ לימוד כ״ז
ע*ו"
נסתפק כמונע חכירו מעשית מ״ע
אי איכא כיה משום לפ ע א״ר ה״מ כאישור לאו
אכל כמ״ע לא קרינן ביה לת״מ ע״ש גם בזה הא״כתי
בס״הק הנז״ל שם כלל ב' והוכחתי כראיה ברורה
דגם בביטול מ״ע אינא לפ״ע ע״ש:
 VJ7לפ*ע לת״מ כפ׳ ד'מ דס״ג אמר אבוה
דשמיאל אסור לארם שיעשה שותפות
עם העכו״ם ש«א יתחייב לו שבועה ונשבע כע״ז
שלו והתורה אמרה צא ישמע ע״פ וכתבו שם התו׳
דר״ת אומר מותר לקבל ממנו שבועה ואף על פי
שמשתפין ש״ש וד״א לא אשכחן דאסור.לגרום לאחרים
לשתף ולפ״ע ליכא דב״נ לא הוזהרו ע״ש ועמ״ש ג״ב
בבכורות ב׳ ר״ה אסור י וה' בית יהורח חי״ר סימן

יעומע

ח' תמה ע״ר דמשטע ראם הוזהרו על השיתוף איכא
לפ"ע והוא תימא דליכא לפ״ע אלא כי קאי בתע״ר
ודוחק לומר דהנא שאני שכופהו לישבעוחו״לכהאי
ביזע ר דמפשטא דהך סוגיא משמע רכל מירי דלית
ביה מעשת אכילה אי הקרבה ליכא לפ ע וי״ל ע״פ
מ״ש התו' והרא״ש בריש שכת רמררבנןמיהא אסור
עכת״ר ע״ש י ולאחר המחי״ר דבריו תמוהים ראיהו
גופיה שם סימן טו״ב כתב דליכא איסורא מדרבנן
אלא כיש׳ * גם מ״ש דמידי דלית כה מעשה אכילה
או הקרבה ליכא לפ״ע קשה מעוברא דרב הונא
רקרע שיראי באפי רכה כריה ופריך ורילמא יתח
וקעכר אלפ״ע ופירש" י ודילמא רתח ואמר מירי
ברתחיה ע״ש ודוחק לומר רמררבנן קאמר גם קשה
ממ״ש התו׳ כחגיגה רי״ג גבי אין מוסרי! ד״ת ראיכא
לפ״ע אע״ג רליכא שוס מעשה וחתם ליכא למימר
דמדרכנן קאמרי רא״כלא מקשו מירי די״ל רניח״ל
לאתויי איסורא מדברי קבלה ושו״ר לה' שפתי רנטת
שהשיגו מיה עיין לעיל אות נ״ט י ואם כוונתו דדומא
כמידי דאית ביה מעשה הוא רמחלקינן כין קאי
בתע״ר לדלא קאי אכל שבועה אמירה בעלמא היא
ובידו להשכע בכל עת ולעולם היא ל״ק כתע״ר
ליתא דאיהו גופיה כתב שם לרעת רשב״ם שס״ל
רכחיוב שבועה שאני שאין הגוי יכול לישכע וחיש'
בע׳כדעכ״ום הוא משביעו ונו׳ ע״ש וא״כ וראי
חשיב כרקאי בתע״ר וצ״ע :
V״ tלפ״ע לת״מ אלפני רלפני לא מפקדינן
פ״ק דע״ז די״ר וכתב הרא״ש רוקא
גבי נכרים אבל נכי יש'חיישינן כלפני רלפניועמ״ש
6בש״ר בס״הק מצות המלך בל״רז צ״א כלל ג׳ ושם
הבאתי רה'חידושי אנשי שם שסביב הרי״ף ס״לדגם
כיש'לא מפקדינן כלפני דלפני וליכא חומרא אלא
משום ערכות ע״ש:
ע*ח לפ״ס לת״מ להלוותן אי לפורען אי חשיב
חד לפני או לפני דלפני כתבקי
בס״הק שם כלל ד׳ דבמחלוקת היא שטיח עש״ב :
 D'tfראו הניתק לעשה שאין לוקק עליובתב
רבינו ז׳יל ריש ח׳ תמורה שלוקקעל
הלאו דתמורה משום שאין הצבור והשותפה עושין
תמורה ע“ש והקשה חמש״ל בפ״ג מה' מל"ול עמ״ש
שם רבינו דאין לוקין על לאו דחכלה משוס שניתק
לעשה רהשב וה״י הלאו הוא כולל עני ועשיר והעשה
דה שכה הוא פרטי לעני ע״ש • וי "ל יהיכא דחוי
ניתוק גמור ע״י מעשה אף דהעשה הוא פרטי חשיב
ניתוק ול״ר לעשה דתמורח ועמ״ש בת"הק מצות
המלך סוף עשה צ׳ ע״ש וכ״ב ה׳ שש״א במצית בהונה
סי' כ״ו ותי׳עוד רשאני תכלה דעשיר שאפשר שיעני
ויבוא לכלל ניתוק ע" ש י וה׳ שושנת יעקב סי׳ צ״ו
ס״ק ט״ו תי׳ רגבי תמורה שאני שלא מציט עור דבר
א שיהיה העשה כולל יותר מהלאו אבלהיכא דכדבר
א׳ הלאו כולל יותר ובדבר אחר העשה כילל יותר
מהלאו א״כ שוב שקולים הם ותשיב ניתק ומעתה
ל״ק מהשבת העבוט רגבי הערב כתב הטור בשם
הרמ״ה רלאו רלא תכא אל ביתי ליתיה בערב ומ״מ
איתיה כעשה ונתב הב ־י שכן נראה מהרמב״ם ונמצא
דלגכי הערב העשה כולל יותר מהלאו וכל כי
האי היי ניתק עיין שם • ומן האמור ג' חילוקים
כענין זה:
פ' ליפלוג
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א

מילואים־והוספות
למהדורה השגיח

אמרו הטו״ל :היות כי כמערכת הלמ״ד האדיר הגאון המחבר ז״ל בכללי "לפני עיור
לא תתן מכשול׳ /ובספרו ^מ»ת_ו»לך^(שראה אור שש שנים לפני "לב שומע" ,בליוורנו
שנת ואכימה ארחתיר לפ״ק) כתב בזה עוד ארבעה כללים (מדר פ׳׳מ ע׳׳כ עד יר

s׳v

ע״א) ,ורמז אליהם בפנים ב&פרו הנוכחי "לב שומע" מערכת הלט״ד אות עד־עה־עזיעח,

לבן ראינו לנכון להעתיקם פה ,לחבר את האהל להיות אחד .וזו לשונו:

בעניו שאמרו מנין למושיט כוס יין לנזיר וכר ,כללי לאו זה רבים המה וכבר כתבתי
ע״ז קונטרס מיוחד בס״ד ,וראיתי להעתיק ממנו ארבעה כללים:

כלל א.

הבה הרב יד מלאכי אות שס״ז כתב תסתפקו בלימוד הישיבה אם הנזיר לא

שתה אותו כוס אי עובר המושיט או דילמא עד שיכשל באיסור ,ופשיט לה מפרק אלו מגלחין
דף י״ז מאמתא דבי רבי דשמתה לולהוא גברא דהוה מחי לבנו הגדול משום דעבר אלפני

עור לא תתן מכשול ,ופירש״י דשמא מבעט באביו ,הרי דעובר מיד הגם שאפשר שבגו לא
יבעט בו .ושוב הקשה מדאמרינן בקידושין דל״ב רב הונא קרע שיראי באפי רבה בדיה אמר
איויל איחזי אי רתח אי לא רתח ופריך ודילמא רתח וקעבר משום לפ״ע וכר דמשמע דלא

עבר אלא אי רתח והוא הפך הסוגיא דואלו מגלחין ,ותירץ דכווגת המקשה לבאר מהות

המכשול שהוא דילמא רתח וכו׳ עכת״ד ע״ש .וכבר הרב יד דוד בחידושיו למו״ק שם
והרב בוה שלום בחידושיו לע״ז דף ר המה ראו כן תמהו דא״כ הול״ל והא קעבר אלפני עור

דילמא רתח ואיך הקדים המאוחר ועוד דלא הו״ל למיפרך אלא סתמא והא קעבר וכו׳ ובודאי
הוא דילמא רתח מדקאמר איחזי אי רתח וכו׳ ע״ש .גם עיקר ראיתו מאמתא דבי רבי כתב

הרב יד דוד שם דלעולם מן התורה אינו הייב עד שיכשל אך מדרבנן חייב לאלתר ולהכי
שמתה אותו ובקידושין פריך שפיר דילמא רתח וקעבר אלפ״ע דאורייתא .עכת״ד .גם הרב
המגיה בספר אהל ישרים מערכת הל׳ אות י״ג דתה ראיה זו דמה ששמתה אותו י״ל משום
שנהג שלא כשורה דשמא יבעט בו ושכהאי גוונא אמרו בירושלמי חדא אמתא חמת חד ספר

מחי לחד ינוקא א״ל ליהוי מותרם וכו׳ הדא אמרה העושה דבר שלא כשורה צריך נידוי וכו׳
ע״ש .והא דאמרה דעבר אלפ״ע לאו דוקא אלא ר״ל דשמא יגרום לעבור אלפ״ע .עכת״ד.

ועיין ג״כ להרב הגדול הק״ל ח״א מח״מ די״ט ע״ד שגם הוא ז״ל דהה ראיה זו עש"ב.

עוד הביא ראיה הרב יד מלאכי ממ״ש הכנה״ג ביחד סי׳ ק״ם הגה״ט אות ו׳ דלדעת מהר״א
ששון אף הלוה עובר משעת הלואה בלא תתן מכשול שנותן המכשול למלוה אלאו דלא

תשימון ע״ש הרי להדיא דעובר מיד משעת הנתינה אע״ג דלא בא לידי מכשול .עכת״ד.
ולאחר המחילה רבה הוא תמוה דבהדיא כתב שם שהמלוה עובר מיד בלא תשימון אע״פ

שהלוה לא יתן דמשמעות הלשון שלא ישים והרי שם וע״ז הוא שכתב שהלוה עובר מיד
שנתן המכשול למלוה לעבור אלא תשימון בשעת מלואה וצ״ע .ואחר זמן רב ראיתי שכבר

השיגוהו בזה בספר פי שנים בדף ס״ג על ראיה זו דמהר״א ששון וכמדובר וגם דחו
ראיותיו עש״ב .וכך מתבאר בדברי הר״ן בתשובה סימן ע״ג שרמז הרב כנה״ג שם וז״ל,
דהא דאמרינן דמשעת כתיבה עבד ליה שומא אמלוה קאי ולא אלוה אבל מ״מ הלוה עובר

אלפ״ע לת״מ שהמלוה עובר משום לא תשימון וכו׳ ע״ש .ותמהני מהרב פתח הדביר ז״ל
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לב

מילואים והוספות

שומע

ח״ג דר קפ״ז ע״ד שהביא ראיית הי״מ ממהר״א ששון הנד ולא העיר כלום .גם ראיתי לו

שהביא ראיה מסנהדרין דס״ד ב׳ דדרשינו ומזרעך לא תתן להעביר למולו יכול מסר ולא

העביר יהא חייב ת״ל להעביר וכר דמשמע דאי לא כתיב להעביר אלא לא תתן הו״א
דוזייב על הנתינה לחודה ומינה קרא דלא תתן מכשול דלא כתיב להכשיל שמעינן דבבתינה
להודה מיחייב וכר עש״ב .ולאחר המחילה רבה לא דמי דבההיא ודאי אי כתיב לא תתן

למולך פשיטא דמשעת נתינה מיחייב דליכא שום ססק בקרא אבל גבי לא תתן מכשול
אכתי יש להסתפק שכל עוד שלא נכשל לא מקרי מכשול דאמכשול קפיד רחמנא ודוק.

ומ״ש עוד שהרב תפארת אדם האריך בענין זה ושהוא מסכים לדבריו ע״ש לא ראיתיו עד
הבה .ובספר פי שבים שם הביאו ראיה מהוווס׳ דתגיגה גבי המוסר דברי תורה לגוי שהקשו

תימוק ליה מלפ״ע ואיסור הגוי אינו אלא בעוסק בלימוד ולא בידיעה בלי עסק ור׳ אסי
קאמר אין מוסרין דברי תורה לגוי דמשמע דהמסירה היא האיסור בין יתעסק או לא ,ואם
איתא דליכא לפני עור עד שילמוד לא מקשו מידי אלא עכ״ל דבמסירתו מיד עובר וכר
ע״ש .ולא ידעתי מב״ל דליכא איסור בגוי כ״א בלימוד ממש ולא בידיעה דהרי עיקר האיסור

הוא מדכתיב תורה צוד! לנו ולא להם וכי היכי דלנו הוא בכל גוונא בין בעסק ממש בין

בידיעה כך הוא המיעוט דלא להם .ועיין להתוי״ט בפ״ג דאבות גבי מנין שאפילו אחד

שיושב ועוסק בתורה שכתב שהיחיד אינו רגיל להוציא דברי תורה מפיו ולפיכך לא שייך

אצלו ועוסק בד״ת וכר ע״ש .וגבי הגוי נמי אמרו עכר׳ם שעוסק בתורה ולא אמרו בד״ת
משמע נמי דאפילו בידיעת התורה בלי עסק הוא בכלל האיסור והוא עצמו גוף האיסור

ואודא לה הראיה מזה וחוזר וניעור הקושיא שעל הרב משפטי שמואל שהקשו שם דס״ב
ע״ב ע״ש .וראיתי להרב הגדול מוהרח״ף ז״ל בחקרי לב ח״א מח״מ סימן כ׳ די״ד ב׳
שהביא ראיה מס״ס איזהו נשך דהמלוה מעותיו שלא בעדים עובר אלפ״ע ופירש״י שעולה

על רוחו לכפור ,משמע דעובר מיד אע״ג שאינו ברור בודאי שיכפור כדעת הרב יד מלאכי

^"ש■ וכן הוכיח מזה הרב ארעא דישראל במערכת הלמ״ד אוח ה .,ולאחר המחי״ר לא
מכרעא די״ל שבא להורות לנו מהות האיסור .ואולם לכאורה יש להוכיח ממ״ש רבינו בפ״ו

מהלכות ממרים

ה״ט

שהמכה לבנו הגדול מנדין אותו שהרי הוא עובר על לפני עור דהלשון

מוכיח דעובר מיד ,אך קשה ע״ז דבפ״ו דהלכות תלמוד תורה הי״ד כתב המכשיל את העור

משמע דמכשילו ממש קאמר ,ואפשר שזה כוונת הראב״ד שם א״א כגון המכה לבנו הגדול,
ור״ל דלאו דוקא מכשיל ממש וע״ש למרן .ועיין לחרב נר מצוה סימן י״א אות קכ״ד מה

שכתב בכוונת הראב״ד ע״ש .ומ״מ יש לדחות דגם רביגו סובר דליכא לפני עור עד שיכשל
חבירו וכפשט דבריו דהלכות תלמוד תורה ,והמכה לבנו הגדול חשיב עובר מיד דלפתות

יכעוס בינו לבין עצמו ואיכא בזה לפני עור וכמ״ש הגאון הרב חיד״א בברכ״י יו״ד סי׳
ר״מ ע״ש .ועמ״ש הרב נחמד למראה בדף קכ״ב משם מר אביו ע״ש .ועיין להרב יצחק

ירנן בהשמטות דף קל״ב שדחה ג״כ ראיות הרב יד מלאכי ע״ש .ומתוך מה שכתבנו אתה

תחזה דאין מקום למ״ש ע״ד הרב מהר״א ששון וכבר התנצל שאין הספר בידו.

ולי

ההדיוט ג״ל להוכיח דלא עבר עד שיכשל ממ״ש האגודה בסרק אלו מגלחין

בההיא דריש לקיש מנטר סרדיסא אתא גברא אכיל תאני וכו׳ ליהוי ההוא גברא בשמתא וכר

הקשה בשם ר״י הא עבר על לא תגזול ותירץ דההוא דאסר חמרא בצניתא בשבתא שמתוה
כדי לאפרושי מאיסורא אבל הכא שכבר עבר לא הו״ל לנדויי ע״ש .והשתא אם איתא
לב שומע כהן ,חיים בן שלמה מטריפולי עמוד מס 149הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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ג

דעובר מיד לא הו״ל לא&תא דבי רבי לשמותיה לההוא גברא כיון שכבר עבר וגם חכמים
לא הי״ל לחוש לשמתא דידה ג ,שנים אלא על כרתו לומר דבאמת לא עבר באיסורא

דאורייתא רק עד שיכשל ומשום הכי שמתה אותו שלא עשה כשורה א״נ איסורא דרבנן

מיהא איכא וכמדובר לעיל .עוד נראה להוכיח ממ״ש הריטב״א הובא בשיטה מקובצת
בבא מציעא דו* יו״ד על הא דאיתא התם כהן שאמר לישראל קדש לי אשד .גרושה ,הקשה
הריטב״א האיכא משום לפ״ע ותירץ דהסוגיא כרבא דאמר לא בעל אינו לוקה וכיון שקידושין

תלויין בבעילה לא חשיב בר היובא משום לפגי עור וכר ע״ש .הרי להדיא דליכא לפני עור
אלא אחר הבעילה ואע״ג דעובר מיהא למפרע משום לפני עור בעד הקידושין מ״מ לא תשיב

בר חיובא לענין זה ,ואם איתא דעובר מיד אע״ג שלא נכשל הא ודאי בר תיובא הוא.
ואל תשיבני ממ״ש עוד הריטב״א שם דמיירי כשהכהן עצמו היה יכול לקדשה דבכה״ג ליכא

לפגי עור וכר דמשמע דאיכא לפני עור מיד ,חדא די״ל שכוונתו ליישב אליבא דאביי דקידש

לחוד לוקה ,ועוד י״ל דלא תימא כיון דעכ״פ איכא לפני עור בעת הבעילה למפרע על
הקידושין חשיב בר חיובא ,משום הכי תירץ עוד תירוץ אחר ולעולם ליכא לפגי עור עד

שיכשל באיסור .וכן מוכח ממ״ש עוד בחידושיו לקידושין דן* מ״ב בסוגיא דבבא מציעא

הנד שכתב ואין לדחות ולומר דאע״ג דלא מיפקדי בהכי בפרט הא איכא לפגי עור דאפילו
משום לפני עור ליכא דאפי׳ בכהן שקידשה לעצמו ליכא איסור עד דבעיל וכיון שכן ליכא

לפני עור וכר ע״ש .הרי להדיא דליכא לפני עור בקידושין כיון דליכא איסור עד דבעיל
וה״ג במושיט כוס יין לנזיר ליכא איסורא אלא עד דשתי הנזיר אותו כוס וא״כ כי אמרו
שעובר על לפגי עור על כרחד עד דשתי קאמר .שוב ראיתי שדברי הריטב״א מוכרחים

מסרק משוח מלחמה דף מ״ד לא לקח וכו׳ סרט לאלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן
הדיוט וכו׳ לימא דלא כריה״ג דאי ריה״ג הא אמר הירא מעבירות שבידו ,אפילו תימא
ריה״ג כדרבא דאמר רבא לעולם אינו חייב עד שיבעול וכו׳ ע״ש ואם איתא דאיכא לפ״ע
מיד בעת הקידושין אכתי ירא הוא מעבירות שבידו מלאו דלפני עור שהרי הגרושה עצמה
מוזהרת בלאו כדנסק״ל ביבמות דף פ״ד מדכתיב לא יקחו תרי זימני ע״ש ואם נתקדשה

ונבעלה לוקה וכמ״ש רבינו בפי״ז דהלכות איסורי ביאה וא״כ הכהן המקדשה קאי בלפ״ע
ודמי למלוה ברבית דעובר בלפ״ע שהכשיל הלוה כדאיתא בפרק איזהו נשך ועל כרחד
לומר כמ״ש הריטב״א דכיון שהקידושין תלויים בבעילה ואם לא בעל אינו לוקה ליכא

בכה״ג לפגי עור ,ומעתה על כרחך דמה שכתב הריטב״א תי׳ אחר א״נ דמיירי וכו׳ היינו
אליבא

דאביי ועיין

להרב לימודי ה׳ בסוף לימוד קפ״א שצידד לפרש כן דברי הריטב״א

וכתב שהוא דוחק ע״ש .ולאחר המחילה רבה דהרי מסוגיא זו מוכרח לומר דלרבא ליכא
לפ״ע כלל ועל כרחך דא״נ שכתב הריטב״א אינו אלא לאביי ודוק .והא ודאי קידושי אלמנה

וגרושה עדיפי מהושטת כוס יין לנזיר דלגבי הקידושין כי בעל לוקה גם על הקידושין
ועכ״ז ליכא לפ״ע על הקידושין ואפילו איסורא דרבנן ליכא כדמוכת מהסוגיא הנז׳ דקאמר
מאי איכא בין רבי יוסי לריה״ג עבירה דרבנן ,וא״כ כ״ש הוא לגבי הושטת כוס יין

לנזיר דאפילו שתה הנזיר ליכא מלקות רק על השתייה ואין בלקיחת הכום שום עונש דליכא

לפני עור אלא עד שישתה .ומיהו לדעת הראב״ד בפי״ז מהלכות איסורי ביאה והרמב״ן

שהביא הרב המגיד שם דס״ל דלאו דוקא כ״ג הבא על האלמנה דלוקה אע״ם שלא קידש
אלא דה״ה נמי כהו הדיוט בגרושה וחללה דבבעילה לחודה בלא קידושיו לוקה וכן דעת
לב שומע כהן ,חיים בן שלמה מטריפולי עמוד מס 150הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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רש״י במסכת קידושין יש לחלק ולומר דשניא היא שאין הקידושין סניף לעבירה משא״ב
בהושטת כוס יין לנזיר דאוקימנא לה בדקאי בתרי עברי דבהרא נמצא שההושטה הויא

סניף וענף לעבירה דבלא הושטה לא אתי לידי מכשול אכתי י״ל דעובר מיד מ״מ לדעת

רביגו והרב החינוך שכתבו דאחד כהן גדול ואחד כהן הדיוט בגרושה וחללה זונה אינו
לוקה עד דאיכא קידושיו ובעילה וכן לדעת הרב המגיד דכהן הדיוט בגרושה וחללה זוגה

אינו לוקה בקידושין לחוד או בבעילה לחוד עד דאיכא תרוייהו יש להוכיח שפיר מהא

דקתני גרושה וחלוצה לכהן הדיוט דאע״ג דקידושין ובעילה מיסרך סריכי להדדי עכ״ז
אינו עובר הכהן המקדש את הגרושה בלפני עור עד דבעיל והה״ב במושיט כוס יין לנזיר
עד דשתי ודוק .שוב ראיתי לחרב משמרות כהונה ז״ל בחידושיו לבבא מציעא שם דף יו״ד

שכתב דמה שהוכיח הרב שער המלך בהלכות מעילה מסוגיא דסוטה דלרבא אפילו איסורא
דרבנן ליכא ע״ש י״ל דאיסורא דרבנן איכא והתם אקרא קאי ע״ש וכ״כ הרב פתחי תשובה

אה״ע סימן (קי״ז) [ו׳] םק״א משם הרב בית מאיר בסימן (ט״ז) נט״ו] ס״א שכתב בפשיטות
דאיסורא דרבנן איכא ומייתי ראיה מדברי התום׳ יבמות דיו״ד ד״ה לרבי יהודה וכתב דאין

ראיה מסוגיא דסוטה די״ל לריה״ג הברייתא לא נאמרה לדינא אלא לפרש הקרא מקמי
שאמרו החכמים וכו׳ ע״ש .עוד כתב הרב משמרות כהונה שם דבגמרא לא פריך אאלמנה

וגרושה דאיכא לאוקומה בשגתקדשה ע״י שליח דלא עביד איסורא המשלח דאין שליח
לדבר עבירה וחלו הקידושין ולא פריך אלא אחלוצה ונתינה דאפילו ע״י נישואין מדרבנן

הוא דאסירי ובאיסורא דרבנן יש שלד״ע כמו שצידדו בזה האחרונים וא״כ איכא איסורא
למשלח ומשני כדרבא וכיון דלרבא אפילו באלמנה וגרושה דאורייתא ליכא אלא איסורא
בנתינה וחלוצה דאסילו ע״י נישואין ליכא אלא איסורא מדרבנן בקידושין לחוד לא גזור
וכו׳ עש״ב .ולכאורה לפי תירוץ זה ליכא ראיה לדברי הריטב״א מסוגיא זו כיון דאיכא

לאוקומה כשקידשה ע״י שליח ולא עבר המשלח בלפ״ע בקידושי הגרושה .וזה איבו דאתד
הרואה דלא שייך כן אלא לפי תירוצם הראשון של התום׳ דאף אי אמרינן אשלד״ע חלו

הקידושיו מיהא ,אך לפי תי׳ אחרון דלא חלו הקידושין ליכא למימר שקידשה ע״י שליח
וכמ״ש הוא ז״ל שם .ועוד אם תמצי לומר שקידשה ע״י שליח אכתי לא בפיק מכלל איסור

דלפ״ע כיון שהשליח עובר בלפ״ע גם המשלח עובר בלפ״ע על השליח כמ״ש הרב חידושי

אנשי שם בע״ז דדבר פשוט הוא דמה לי להכשיל הנזיר בכוס של יין שהוא לאו דלא ישתה
ומה לי להכשיל את האיש להעבירו בלאו דלפ״ע .וכעת נדפסו מחדש חידושי מהרד״ם לספר
המצוות וראיתי בל״ת קפ״ב שכתב בשם הגוב״י אה״ע סי׳ פ׳ דאינו מחוייב בלפני עור אלא
היכא שהוא בעצמו אינו בכשל עמו אבל אם הוא ג״כ נכשל עמו כגון כהן שקידש גרושה
לא חייל עליו איסור דלפ״ע וכו׳ ע״ש .ואין בידי לראות שרשן של דברים דלכאורה קשה 1

א״ה במילואים שבסוף הספר (״שיירי מצרה״) דף קנ״ז ע״א ציין כאן" :עיין מה שכתבתי
.1
לקמן בל״ת קנ״ת" .וראינו להעתיק משם את השייך לעגיננו ,להועיל למעיינים שאין הספר מצות
המלך בידם .וזו לשונו שם במל״ת קנ״ח שלא להשחית פאת הזקן וכו׳" :ולעניו המקיף לאשה אי
חייב או לא ,החום׳ בר״ם שני נזירים ד״ה ורב אדא נסתפקו בזד .והשע״ה בהלכות ע״ז דף ט׳
כתב גשם הנ״י ופטור אפילו לרב הוגא ודוקא קטן דאתי לכלל חיוב ע״ש .והתק״ל ה״ג מיו״ד
דף ג״ז ד׳ הביא ראיה ממה שאמרו בקידושין דל״ה והחניא זקן האשת והסריס וכו׳ מאי לאו
להשחתה וכו׳ ואם איתא דהמקיף לאשה חייב מאי ק״ל אימא להשחתה ולחייב האיש המשחית
זקנה ע״ש .ולאחר המחילה רבה יש לדחות די״ל דומיא דסריס קתני וכי היכי דבסריס גופיה קאמר
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מהמלוה ברבית דעובר בלפני עור המלוח והלוה הגם ששניהם נכשלים באיסור רבית כדאיתא

בסו״ם איזהו נשך .וצ״ל דשאני רבית שכל אחד מהם נכשל בלאו דשייך ביה משא״ב בכהן
שקידש גרושה ששניהם נכשלים בלאו אחד דלא יקחו וכל כי האי לא חייל עליה איסור

דלפ״ע וא״כ כאן נמי שהשליח עובר בלפ״ע דלא יקחו והמשלח עובר משום מכשול השליח
שעובר בלפ״ע ונמצא ששניהם אינם נכשלים בלאו אחד שייר בזה איסור לפ״ע וכמ״ש

הרב חידושי אנשי שם .וכן נראה מדברי הרב החינוך סי׳ ר״מ שכתב דאסור למוסרו לישראל
המוכרו לגוי וכו׳ והכל משום לפ״ע ע״ש וכ״כ הרב חוות יאיר סימן קפ״ה דכיון שהמומר

ג״כ מצווה בלפ״ע הגותן לו עובר ג״כ בלפ״ע ע״ש .ומעתה גם אם נאמר דמיירי שקידשה

ע״י שליח לא נפיק מאיסור לפ״ע ואכתי ירא מעבירות שבידו ,אלא עכ״ל דהשליח גופיה
לא עבר בלפ״ע על הקידושין לחוד וכדברי הריטב״א .וקשה על המש״ך שכתב דמהגמרא
גופה אין להכריח דליכא איסורא ואפשר דאפילו איסורא דאורייתא איכא ע״ש .דאם איתא

הא איכא לפ״ע וכמדובר .ועיין למהר״י טייב בספר ווי העמודים סימן ס״ט .ומ״מ אכתי י״ל
דמיירי שקידשה ע״י אשה וכתב ד״רמב״ן בחידושי יבמות דפ״ד דלאו דלפני עור גבי לאו
השוה בכל כתיב ,והרב מחזיק ברכה יו״ד סימן ס״ב כתב שכוונת הרמב״ן על ד,ני נשי דלא

הוזהרו בלאו דלפ״ע אלא בלאו השוה בכל ע״ש וא״כ כיון שהאשה שנעשית שליח אינה
ה״נ באשה גופה ואה״ג דאף לאחר דאית לן מיעוטא לאשה בהקפה אכתי י״ל דהמקיף לאשה חייב.
ולדעת רבינו נראה דס״ל כהנ״י ואמינא לה מדאמרינן שם בנזיר דנ״ז נזיר שהיה טמא ומוחלט
וכו׳ ומוקי לה שמואל באשה וקטן ופסקה רבינו בפ״י מהלכות נזירות ה״ט ע״ש ובפי״א מה׳ טומאת
צרעת ה״ד כתב דתגלחת מצורע איבה אלא באנשים ,והשתא האי אשה וקטן מאן מגלח להו ,בגדול
לא אפשר דהא פסק (דר״ה) [כר״ה] דהמגלח לקטן חייב ,וצ״ל דמגלחין ע״י קטן .וכבר התעורר בזה
הרב שער המלך בהלכות עכו״ם שם וכתב כן ע״ש .אך קשה מה שהקשה הרב באר משה בשיטת
נזיר דקמ״א ד׳ דהא לא ספינן איסורא לקטן בידים ע״ש .וי״ל דהקטן המוחלט אומר לקטן אחר
שיגלחנו דכל כי האי אין אנחנו מצווין להפרישם דדוקא להספותם הוא דאסור לדעת רבינו כמ״ש
הרא״ם בשמו בריש פרשת אמור עש״ב .ומ״מ איתגח לן קטן אך באשה מאי איכא למימר דהא
אי אפשר לה לומר לקטן שיגלחנה דהא הוזהרו גדולים על הקטנים ,ועכ״ל דליכא איסורא להקיף
לאשר .ומשכחת לה אפי׳ בגדול .אם לא שנאמר דרבנו סובר דכל היכא דלא שייך האיסור בגדול
שרי לספו׳יי לקטן ועיין להחק״ל ז״ל חא״ח סי׳ ס״ח מ״ש בעניו זה דקטן אוכל נבילות שאין ב״ד
וכו׳ עש״ב .ואפשר שזה כוונת הראב״ד בפי״ב מה׳ עכו״ם שעמ״ש רבינו שם האשד .אסורה לגלח
פאת ראש האיש ואפילו קטן וכו׳ כתב א״א האיסור הזה אינה לוקה וכו׳ ע״ש ,ובאמת קשה דגם
רבינו לא כתב אלא איסורא וכמו שתמה ע״ז מרן .ואולם לפי מ״ש אפשר שכוונתו שלא תטעה לומר
דמ״ש הרמב״ם אסור היינו מדאורייתא מהא דהוזהרו הגדולים על הקטנים וכ״ש לגדולים ולזה כ׳
דזה אינו אלא מדרבנן ולא מדאורייתא מהא דהוזהרו דכל היכא דלא שייך האיסור בגדול המאכיל
שרי לספויי לקטן וכדעת הטור שהביא החק״ל שם .אלא דקשה על זה דהא איכא לאו דלס״ע לת״מ
ואיסורא דאורייתא הוא וכבר עמד בזה החק״ל שם ותירץ דלפ״ע ליתיה אלא במקום שלא חייב
המאכיל כאוכל ,ואי קשיא מהמלוה ולוה ברבית דקעברי בלאו דרבית ועברי נמי בלפ״ע י״ל
דשאני רבית שעיקר האסור תלוי בין שניהם דלא משכחת לה שיקח רבית בלי שיתנו לו משא״כ
בהנך לאוי שעיקר האיסור געשה בניקף ונשחת וכו׳ וגם יתכן שיעשהו בלי סיוע מאחר וע״כ דכי
חייב הכתוב למקיף וכו׳ אינו אלא מפני שהכשיל חבירו ולחוזק העניו חייב בהם מלקות ולא הניחם
בכלל דלפ״ע וא״ב בדין מתא דלא קאי עלייהו לאו דלפ״ע משא״כ גבי רבית .וגם מצד אחר י״ל כן
שהרי בלאו דלפ״ע הקפיד הכתוב דאע״ג שאינו עושה איסור שלא יכשיל חבירו אבל בהנך לאיי
שאם עשאם לחבירו כבר חייב בהם משום מקיף וכיוצא אין צד שיכשיל את חבירו כי היכי דליקום
עלייהו נמי בלפ״ע משא״ב גבי רבית דהלאון דקאי עליה המלוה אינו אותו דקאי על הלוה וע״כ
קאי עליה בלפ״ע וכו׳ והנה כי כן לר״ה שלמד פטור לנשים מהיקש דכל שישנו בהשחתה כמו כן
פטירי מלס״ע וכו׳ עכת״ד עש״ב .וכדעת זו כתב הנוב״י הבאתי דבריו לעיל בלאו דלפני עור כלל א׳,
ומה דהוד .קשיא לי מהמלוה ולוד .תירצתי בעניי בתי׳ זה שכתב הרב ז״ל ע״ש .אלא דעדיין קשה
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בלפ״ע בקידושי גרושה לכהן האיש אינו עובר בלא כלום ועיקר קושית הגט׳ מנתינה וחלוצה

וכמ״ש המש״ר (ובעיקר כוונת הרמב״ן עמדתי בכלל אחר בס״ד *) .ולסי דברי הגוב״י הנז״ל

מיתוקמא גם בכהן עצמו דליכא לפ״ע בכה״ג .ועכ״ם הגם שאיו ראיה מסוגיא זו לדברי
הריטב״א מ״מ ראינו שכתב להדיא דליכא לפני עור עד שיבעול .גם הרב המאירי הובא

בספר גזע ישי סי׳ ס״ה על הא דאמרינן איו אומרין לאדם חטא וכר׳ הקשת מהא דאמרינן

ניח״ל לחבר דליעביד איסורא זוטא ולא ליעביד ע״ה איסורא רבה וכו׳ וחכמי הדורות
מוסיפיו בתירוץ זה שאף החבר אילו יחטא ע״ה נמצא שהוא נותן מכשול ויש לו חלק
בעבירה עכת״ד .ואם איתא שעובר מיד א״כ אכתי קשה דמה הועיל חבר זה במה דעניד

איסורא זוטא דהרי עכ״ז כבר הוא חטא בלאו דלפ״ע ולא תיקו כלום אלא עכ״ל דלא עבר
אא״כ נכשל ולזה ניח״ל דליעביד איסורא זוטא כדי שלא יכשל ע״י ומתקן מה שעוות.

ואולי שזה דעת הרב החינוך שכתב דגם אם סייע בדבר עבירה כגון המושיט כוס יין לנזיר

וכו׳ עבר על לאו ואינו לוקה לפי שאין בו מעשה ע״ש ואם איתא דעובר מיד בעת ההושטה
איו לך מעשה גדול מזה אך אם נאמר דס״ל דאינו עובר עד שיכשל ניחא ודמי ללאו

דלא תוסיפו! לשוב בדרך הזה עוד שאין לוקין עליו לפי שאין בו מעשה דבעת הכניסה
מותר הוא ובהשתקעו ליכא מעשה כמ״ש רביגו בפ״ה מהלכות מלכים וכ״כ איהו גופיה
בסי׳ תקי״א וכן הוכית השע״ה ח״א דס״ו ממ״ש רביגו בפ״ג מהלכות מלו״ל ע״ש .וכיו״ב

כתב רש״י בסנהדרין דס״ה א׳ גבי מעשה ידעוני ע״ש ,שו״ר לה׳ נר מצוה סי׳ י״א אות

קכ״ד ולה׳ אהל ישרים מערכת הלמ״ד אות יו״ד שעמדו בזה ע״ד הרב החינוך ונדחקו
ליישב דהוא ז״ל אזיל לשיטתיה דכל לאו שאפשר לעבור עליו בלי מעשה פטור אף במעשה
וכ״כ הרב טל אורות די״ד משם ה׳ חשק שלמה ע״ש .ועתה ראיתי לה׳ פני יהושע בתשו׳

ח״מ סי׳ ט׳ שכתב די״ל דלפ״ע לעולם הוי בשוא״ת דאם האתר לא יקח הוא אינו עושה
כלום והקיחה דהאחר היא גרמה לס״ע וא״כ הוא לא עביד מעשה ע״ש ובאו בזה דברי

הרב החינוך כפשטן .ואיר שיהיה מכלל הדברים אתה תחזה שדעת הריטב״א והרב המאירי
והאגודה בשם ר״י דליכא לפ״ע כל עוד שלא נכשל וכפשט הסוגיא דקידושין דילמא רתח
לי ממ״ש התום׳ בס״ם איזהו נשך עמ״ש שם דהעדים והערב והסופר לא עברי אלא על לא תשימון
דזמנין עברי נמי בלאו דלפ״ע וכ״ב שם בשיטה מקובצת בשם הריטב״א ,ופשט דבריהם מורים
ובאים דעברי נמי על לפ״ע גם על המלות מלא תשימון עליו נשך אף דגם הם עוברים בלאו זה
דלא תשימון .גם קשר .לי ממ״ש רביגו בסוף הלכות כלאים המלביש את הבירו כלאים דעובר משום
ולפ״ע (אך) [אח £דשניהם נכשלים בחד לאו דלא תלבש כמ״ש שם מרן .גם בס״ג דהלכות אבל
ה״ה כתב המטמא את הכהן עובר משום ולפ״ע וצידד הלה״מ שם משום דעבדינן מטמא כמיטמא
וסוף דבריו כתב דאולי היה לו לרבינו שום מקום וכו׳ ע״ש .ואז שיהיה הנה נתבאר דגם במקום
ששניהם נכשלים בחד לאו אכתי בלפ״ע קאי והדרא הקושיא לדוכתה .ואם נאמר כסברת הרב
אמונת שמואל דכל היכא דלמושיט שרי ליכא לפ״ע ניחא ,אך כבר תפסו עליו מכמה מקומות
וגם איכא מ״ד דהיכא דהמעשה הוא גוף האיסור גם הוא ז״ל מודה דאיכא לפני עור ,וכבר הארכתי
בזה בס״ד בקונטריס כללי דלפ״ע [עיין לב שומע מערכת הלמ״ד אות נ׳] והרי כאן המעשה הוא
גוף האיסור .וכפי מ״ש הרמב״ן בחידושי יבמות דפ״ד דלאו דלפ״ע בלאו השוה בכל הוא דבתיב
וכתב הרב חיד״א במחב״ר יו״ד סימן ס״ב אות ב׳ בכוונתו על הגי נשי דבדידהו לא שייך לפ״ע
אלא בלאו השוה בכל ע״ש ניחא דלאו זה נמי אינו! שוה בכל דאינו נוהג אלא בזכרים6 ,כ״כ התום׳
בסרק שלשה מיניו דמ״א ב׳ ד״ה ואי כתב ע״ש .וכיון שכן הני גשי ליתנהו בלאו זה משום לפ״ע.
ע״ד הרמב״ן והרב היד״א
ואפשר שזה כוונת הראב״ד ודוק .ועע״ש בקוגטרים הגז׳ כלל...
הללו [עיין לב שומע שם אות נ״א] ע״ש" ,ד&ו״ל.

.2

א״ה תמצאנו בספר לב שומע מערכת הלפ״ד אוח נ״א .הפח׳ל.
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וקעבר אלפ״ע ואולי שכן דעת ה׳ דותינרד וכמדובר ודלא בחרב יד מלאכי לאחר המחי״ר
שאיו ראיותיו מכריחות ודו״ק .וע״ד ה׳ החנוך יש לדקדק דלמר .הוצרו משום שאין בו
מעשה תיפוק ליה דהו״ל לאו שכבללות וכמ״ש הרמב״ן והרשב״א ביבמות דפ״ד והריטב״א

בקידושין דל״ב וכן נראה מדברי הרשב״ץ בזוהר הרקיע סי׳ ט״ז וכ״כ מרן בסוף ה׳ כלאים
וכך מנאו רבינו בשרש ט׳ עם הלאוין שבכללות ,וזה היה בהעלם דבר מהרב טל אורות
הנז״ל שהוצרך להוכיח דהוי לאו שבכללות לדעת רבינו ממ״ש מרן בה׳ כלאים ,וכמו כן
קשה על הרב החסיד בארעא דרבנן אות שמ״א והמש״ל בפ״ד מהלכות מלוה ולוה ה״ו

משם הרב פני משה דלא אתו עלה אלא משום שאין בו מעשה ע״ש .איברא דלכאורה י״ל
דלאו זה אינו מסוג לאו שבכללות כיון שכל האיסורין הם משם אחד דנתינת מכשול וכה״ג

כתבו התום׳ במכות די״ח א׳ ד״ה ולילקי וכ״ב הרמב״ן בשרש הגז״ל דלא חשיב לאו

שבכללות רק בשכולל הרבה עניגים חלוקים לגמרי אבל המגפף והמנשק לע״ז ומכבד
ומרביץ וכו׳ לא מפני שבלאו אחד נאמרו חשיב לאו שבכללות שכולם ענין אחד הם• לאיסור
עבודה וכ״כ הרב אהל ישרים במע׳ הלמ״ד אות ו׳ בשם ה׳ ראש יוסף דלאו שבקללה אע״ם

שיוצא ממנו לגופין מוחלקין לא שייך לאו שבכללות כיון שכל היוצא ממנו אינו אלא עניו

קללה ,וב״כ עוד שם משם הריטב״א בחי׳ שבועות הובא בברכ״י ת״מ סי׳ נכ״ז סק״ב] דהא
דדרשי׳ כמה מילי מהאי קרא שלא יעמוד במקום סכנה ולא יאכל דברים הרעים לא מיקרי לאו
שבכללות שהכל עגין אחד הם לשמור עצמו וכ״כ מרן בפי״א מהלכות ע״ז גבי ולא תלכו

בחוקות הגוי ע״ש .ועיין למהר״י טייב בספר ווי העמודים סי׳ ג״ז אות ב׳ ומינה לג״ד נמי

שכולן ענין אחד הם דנתינת מכשול .אך כד דייקינן פורתא עין רואה דלאו זה דומה ממש

ללאו דלא תאכלו על הדם וכמ״ש רבינו להדיא בשרש הגז״ל והוא שהוא כולל ענינים

הרבה ואין אתנו יודע על איזה מהם נתכוון הכתוב להתרות בו גס לאו זה בולל עביגים
מובדלים זה מזה שמכשול העצה הוא ענין אחד ומכשול האיסור עניו אחר והם שני שמות

וגם הפי׳ ישתנה בתיבת תתן דלענין האיסור הוא נתינה ממש משא״ב לענין העצה וכל

כי האי הוא בסוג לאו שבכללות וכלאו דלא תאכלו על הדם ולא דמי ללאו דבשר בשדה
טרפד .לא תאכלו דשאני התם שכל היוצא ממחיצתו חשוב שדה ובמ״ש רש״י שם במכות

ושם יוצא חד הוא וכ״כ הרב דינא דתיי בלאוין ס״ב עמ״ש רביגו בסה״מ בסוף לשונו
ודברים רבים מזה המין יאמרו בהם עובר וכו׳ ופשטיה דקרא כמו שזכרנו בתחילה שר״ל
דפשטיה דקרא כולל שנים או שלשה דברים משיא עצה שאינה הגונה או עוזר אותו לעבור

עבירה וכיון שכן לאו שבכללות מיקרי .ומעתה יש לדקדק על הרב החינוך ודעימיה דלא

אתו עלה אלא מטעם שאין ב״מ דהרי נפקא מיגה להיכא דאיכא מעשה ממש בשעת הנתינה
כמטמא הכהן או נזיר וכיוצא בזה דעובר אלפ״ע כמ״ש רבינו בה׳ אבל וה׳ נזירות דלטעם

לאו שבכללות אינו לוקה ולטעם שאין בו מעשה הרי יש בו מעשה .ולהרב החינוך י״ל
דלשיטתיה אזיל דכל לאו שאפשר לעבור מבלי מעשה פטור אף במעשה ולדידיה לא נפקא
מיבה מידי וחד מתרי טעמי בקט ,אלא דק״ק כיון שדרכו לילד אחר רבינו והוא כתב להדיא

דהוי לאו שבכללות .גם צ״ע דמאי שנא מלאו דלא יראה לך חמץ דאם קנה חמץ בפסח
או חימצו בידים דלוקה במ״ש ה׳ החינוך גופיה וכבר עמד בזה ה׳ גר מצוה סי׳ ג׳ אות י״א
וחרב המגיה באהל ישרים במע׳ הלמ״ד אות י״ד ע״ש .וראיתי לה׳ נר מצוה סי׳ י״א אות

קכ״ד שיישב לדברי הרב החינוך למ״ש לפי שאין בו מעשה ממ״ש רבינו בסה״מ ופשטיה
לב שומע כהן ,חיים בן שלמה מטריפולי עמוד מס 154הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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דקרא כמו שהזכרבו תחילה שהזהיר שמי שהוא סומא בדבר ואיבו יודע והוא בוטל עצה

ממך אל תתן לו עצה שאיבה הוגנת עכ״ל .דלטעם לאו שבכללות היה בדין שילקה על אותו
פשוטו של מקרא כמ״ש התום׳ פסחים דכ״ד ורביבו בסה״מ סימן ר״ה ומ״ה וכו׳ עכת״ד ע״ש,

וצ״ע דלפ״ז רביבו סותר דברי עצמו למ״ש בשרש הבז״ל שלאו זה כולל עביבים רבים
(בלאו) נכלאו] דלא תאכלו על הדם .ואחזה אבכי שבכל הבוסחאות שבידיבו ליתא בוסחא

זו שהעתיק רק ופשטיה דקרא כמו שזכרבו תחילה ואין עוד ,ואם הוא מפרש כן דברי

רביבו הוא תמוה ,גם לא יצדק מ״ש אח״ז עד כאן לשובו .וצ״ע .ודברי רביבו כפי הבוסחא
שבידיבו מתפרשים היטב כמ״ש הרב דיבא דתיי כנז״ל ודבריו שבשרשים וסה״ט שפה אחת

ודברים אחדים וק״ל .ועיין בר מצוה סי׳ ג׳ אות ג׳

כלל ב.

הרב לימודי ה׳ לימוד ג״ז גסתפק במובע חבירו מעשות מ״ע כסוכה ולולב

אם יש בזה איסור לפ״ע או דילמא ד.״מ באיסור לאו אבל במ״ע לא קריבן ביה לת״מ

עש״ב .ומההיא שכתב המרדכי סוף מו״ק במי שמת לו מת ולא בודע לו שאין חובה שיאמרו
לו ואפילו באביו ואמו וכ״ס מרן ביו״ד סי׳ ת״ב והוסיף שמותר להזמיבו לסעודת מצות

אירוסין ובישואין ובל שמחה כיון שאיבו יודע ע״ש אע״ג דיום ראשון דאורייתא ואפילו
בשאר ימים דרבבן כבר כתבו התום׳ בספ״ק דע״ז דאפילו איסורי דרבבן איתבהו בלפ״ע,

אין להוכיח מזה דבמ״ע ליכא לפ״ע דשאני אבילות דבשמיעה תליא מילתא וכל זמן שלא

שמע לא חיילא עליו האבילות ,ודמי למ״ש הרב לימודי ה׳ שם בההיא דפרק חלק במובע
דברי חורה מתלמידו ע״ש .ועיין בית יהודה חיו״ד סי׳ טו״ב .גם מההיא שכתב רביבו יובה

במסכת ברכות ופסקו מור״ם בא״ת סימן קס״ג דאסור להאכיל לחבירו בלא בט״י דעובר

משום לפ״ע ע״ש ובט״י מצוה מד״ס כדאיתא בפרק כל הבשר מים ראשובים מצוה לשמוע
דברי חכמים וכתב ר״י דהמאכילו בלא גט״י איכא לפ״ע ,י״ל דמ״ע דדבריהם בכלל לאו

דלא תסור כמש רביגו בסה׳׳מ ובספר הי״ד הלכות ממרים ואף אם נאמר דר״י ס״ל כשיטת
הרמב״ן שהתקנות והגזירות ליתגד״ו בל״ת מדאורייתא רק אסמכתא בעלמא מ״מ כיון דהוי׳

קום עשה לעבור אדבריהם לאכול בלי גט״י כל כי האי איכא לפני עור אף דהוי עשה אבל

המונע חבירו מעשות סוכה או לולב דאינו אלא בשוא״ת אכתי י״ל דליכא לפני עור בכה״ג

אלא בלאוין דוקא הוא דאיכא לפ״ע אף בשוא״ת וכמו שהוכיח הרב למודי ה׳ שם .גם י״ל
דנט״י שאני דאיכא נמי איסור מדבריהם לאכול בלא נט״י והו״ל לאו דדבריהם ,ואחר זמן
רב ראיתי להרב הגדול מוהר״ח פאלאג׳י זצ״ל בספר ראה חיים פרשת...

שהביא

ראית זו מדברי רבינו יונה וגם ממה שפסק מרן בש״ע סימן קס״ט שלא יתן לאכול אלא

למי שיודע בו שיברך והיינו משום לפ״ע כמ״ש הרב הלבוש* .ע״ש .ולאחר המתי״ר יש
לדחות וכמדובר .ולי ההדיוט היה נראה להוכיח מדתנן בס״פ דם הנדה נאמניו לומר על

הבהמה אם ביכרה אם לאו וכר ומשמע דמיירי גם בבהמה טמאה דסתמא קתני ומדפריך עלה
 .3א״ה עיין בספר בן פורח יוסף (ברבי) ח״ג מערכת הלמ״ד אות ג׳ באריכות על דברי הגאון
המחבר זצ״ל ,וראה עוד ב״אור־תורה" כרך ה׳ סימן קי״ב וסימן ק״מ עש״ב .ובמה שכתב הגאון
המחבר ז״ל ע״ד הרב גר מצוה ,לע״ד פשט דברי הרמב״ם בסה׳׳מ (סוף מל״ת רצ״ט) מורים כהבנת
ה׳ נר מצוה ז״ל כאשר עיני המעיין ישר יחזו פנימו ,דאל״כ המשפט האחרון ופשטיה דקרא וכו׳
יתר כנטול דמי ,ואה״ג תישאר סתירה למ״ש בשורש ט׳ .גם מה שתפס עליו במלת עכ״ל ,הרואה
יראה שזה לקוח מלשון הרמב״ם שם לעיל ואכמ״ל .הטו״ל.
 .4נ״ב וכן כתב בספר גנזי חיים מערכת הלמ״ד אות מ״ב (מילואים בסוף הספר).
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ט

בגמרא והא לית להו לפ״ע משמע דגם במניעת מ״ע איכא לפ״ע דהא ליכא רק עשה דפדייה

או עריפה ואפילו לדעת ריה״ו דס״ל פטר המור אסור בהנאה והוא בכלל לא תעבוד וכמ״ש

רש״י^במכות דכ״א ב׳ מבכורות דף ט׳ דמוקי שורך למעוטי שותפות ,מ״מ כיון שהכותים

לית להו אלא מאי דכתיב להדיא אף שנאמר דאית להו לפ״ע לא מהימני דכפי דעתם
אין כאן עון אשר חטא ,ועכ״ל דכי פריד והא לית להו לפ״ע היינו משום מניעת מ״ע דפדייה

ועדיפה ,ומשני בגוזז ועובד ור״ל דמתניתיו לא מיירי אלא בבהמה טהורה אבל בבהמה
טמאה י״ל דאה״נ דלא מהימני כיון דלית להו לפ״ע ויש להוכיח מזה דגם במ״ע איכא לפ״ע.

אלא די״ל דגם המקשה יודע דלא מיירי בבהמה טמאה דפשיטא ליה דלא מהימני כיון דלא

שייר בה איסור דלפני עור אלא דמשמע ליה דמיירי בבהמה טהורה וסלקא דעתיה דמהימני

משום דאיכא לפ״ע ופריו שפיר דהא לית להו לס״ע באופן דאין מזה ראיה לפשוט ספיקו
דהרב למודי ה׳ ודוק .ומה שהוכיח הרב למרדי ה׳ ממ״ש הרדב״ז בשניות סימן תקכ״ד
דאף שהאב שמחל על כבודו כבודו מחול מ״מ

מצוה איכא ודחי ל״ת א״כ מאי משני

בקדושין דל״ב גבי רב הונא דמחיל ליקריה והא

אכתי קעבר אמצוה דכיבוד וצ״ל דליכא

לפ״ע במ״ע אלא אי לא מחיל היה עובר אלפ״ע אע״ג דמ״ע הוא משום שניתן לעונש
דכתיב למען יאריכון ימיך ומכלל הן אתה שומעלאו וכי מתיל הו״ל כשאר מ״ע
דליתנהו בלפ״ע וכו׳ ע״ש ,קשה דכי מחיל נמי

דעלמא

חייב בדיני שמים כמ״ש בספר חסידים

סימן תקע״ג דאף שכבודו מחול היינו בדיני אדם אך בדיני שמים ענוש יענש ע״ש ,ואיברא
משני גגבי רב הונא דמחיל ליה ליקריה וכבר עמד בזה הגאון הרב חיד״א
דלפ״ז קשה דמאי ^ה״ח_
בברכ״י יו״ד סימן ר״מ ,ומה שתירץ דלפ״ע ליתיה אלא כשמתחייב בדיני אדם ע״ש צ״ע
5_2 45»7

מדברי התוס׳ חגיגה דף ו׳ גבי המלמד תורה לגוי שכתבו דאיכא לפ״ע אע״ג דליכא רק
עונש שמים כמ״ש רבינו בפיו״ד מה׳ מלכים דחייב מיב״ש מיהו י״ל שהתוס׳ פליגי וס״ל

דחייב מיתה בידי אדם א״ג דהתם נמי מכין ועונשין אותו כמ״ש רבינו שם .אך קשה
ממ״ש בבבא מציעא דף ע״ה כל מי שיש לו מעות ומלוה אותם שלא בעדים עובר משום
לפ״ע ופירש רש״י דגורם לעבור על לא תכחשו והוא לאו שאין בו מעשה וניתן לתשלומין
ועוד דהנסתרות לה׳ אלקינו וליכא רק עונש שמים וכן מתבאר מדברי רש״י דע״ז דף ו׳

דגם בעונש שמים בלפ״ע קאי ע״ש וצ״ע כי על כן לאחר המחי״ר נראה עיקר מה שתי׳ עוד

שם דיש לחלק היכא דמחל ליקריה מקמי דעבר ועוד שהוא נותן אצבע כדי שיעבור על

כיבוד אב להיכא דהוא בשאט נפש עובר על כבוד אב שחייב ואח״כ מחל דבכי ה״נ דרב
הונא אפילו בדיני שמים פטור ע״ש והוא חילוק נכון .ונ״ל לדקדק כן מדברי הרב החינוך

שהביא הוא ז״ל שם שכתב בסי׳ רי״ב ועובר והקל ביראתם בטל עשה זה אא״כ מדעת האב

ומחילתו וכר ע״ש דהלשון מוכיח שר״ל מדעת האב מעיקרא מקודם החטא ודוק .ושו״ד
בספר חסידים סי׳ קנ״ב שכתב שטוב לכל יראי ה׳ שימחלו לבניהם את כבודם אף בלי

ידיעתם כדי שלא להכשילם כי הא דרב הוגא וכו׳ ע״ש .ופשטן של דברים דמחילה זו מהניא
אפילו לצאת ידי שמים וקשה מההיא דסי׳ תקע״ג דבדיבי שמים ענוש יענש וצ״ל כמ״ש

הברכ״י .ומזה קשה למ״ש הרב כף הכהן ז״ל בקוגטרים חסדי כהונה דרוש ג׳ דמ״ש בספר

חסידים דבדיני שמים חייב היינו במחל האב אחר שזלזל או שמחל קודם ולא ידע הבן וכו׳
ע״ש דהא בסימן קנ״ב כתב לחדיא דאף בלי ידיעה מהני וכאמור .ויש ליישב כפי מ״ש

הרב חיד״א בספר ברית עולם בההיא דסי׳ קנ״ב דאף דבסימן תקע״ג כתב דחייב בדיני
לב שומע כהן ,חיים בן שלמה מטריפולי עמוד מס 156הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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שמים מ״מ אהבי המחילה קצת ועע״ש מ״ש בזה ובספר יוסיף אומץ בסימן פ״ז אות ב׳
עש״ב .ואיך שיהיה למה שנתבאר אי אמרינו בההיא דרב הובא דאינו נוגע רק לענין הכבוד
או מורא יש להוכיח שפיר דגם במ״ע איכא לפ״ע ,ומ״ש הרב למודי ה ,דהתם שאני דכתיב

למען יאריכון וכר לאתר המתי״ר מאן לימא לן דקרא בהכי מיירי דילמא דהיכא שהוא

נותן אצבע ליתיה בעונש זה דלמען יאריכון וליכא רק עונש (דשאר) [כשאר] מ״ע דעלמא.
אלא די״ל דשאני התם דאי אמר מידי בריתחיה הוי כעובר על כבוד האב או מוראו בקום
עשה משא״כ בנמנע ולא עשה סוכה או לולב דליכא רק מניעת מצוה בשוא״ת אכתי י״ל
דכל כי האי ליכא לפ״ע וכן י״ל בהא דאמרינן בסרק תמיד נשחט דב״ם דאיר עבדינן מילתא

לכהבים דאתו בה לידי תקלה אע״ג דלא הוי רק עשה דהשלמה ע״ש .וכן בההיא שכתב
רש״י בסוכה דט״ל גבי דאין מוסרין דמי פירות לעם הארץ דשאני הני דהם לאוין הבאים
מכלל עשה ואיכא עבירה בקום עשה .ולכאורה יש להוכיח דליכא לפ״ע במניעת מ״ע

ממ״ש רבינו בפיו״ד מהלכות תלמוד תורה והטוש״ע יו״ד סי׳ של״ד שמכלל הכ״ד דברים
שמנדים עליהם המכשיל את העור והמעכב את הרבים מלעשות מצוה ע״ש ,ואם איתא
דמעכב את חבירו מלעשות מצוה איתיה בלפ״ע כבר נכלל בחלוקת המכשיל את העור ,ועוד

מאי אירייא המעכב את הרבים אפילו יחיד במי וכבר דקדק הרב שכנה״ג שם דדוקא רבים

אבל המעכב את היחיד לאו בר נידוי הוא ושכן יש לדקדק כן מדברי הרשב״א וכר ע״ש
ואי אמרינן דליכא לפ״ע במניעת מ״ע ניחא .אלא די״ל דחיוב הבידוי במכשיל העור אינו

אלא בכשלון דקו״ע אך המעכב חבירו מלעשות מצוה הגם דקאי בלפ״ע מ״מ לאו בר נידוי
הוא כיון דאינו אלא בשוא״ת והמעכב את הרבים שאני ודוק .שוב האיר ה׳ את עיני ומצאתי

ראיה ברורה דגם במניעת מ״ע איכא לפני עור מהתום׳ חולין דף ד׳ א׳ ד״ח מצת שהקשו
דאיך יוצא י״ח מצוה במצה דכותי דשמא לא שמרה לשם מצה והם חשידי אלפ״ע וכר ע״ש.
והנה אכילת מצה המשומרת לשם מצה ליכא רק עשה דבערב תאכלו מצות ואם הכותי

לא שמרה לשם מצה אינו אלא מניעת מצוה בשב ואל תעשה ואי לא חשידי אלס״ע הוו

מהימני .וע״ע להתוס׳ קידושין ע״ו וגיטין יו״ד ד״ה מצת ע״ש והיא ראיה שאין עליה

תשובה בס״ד ודוק היטב.

כלל ג.

בפ״ק דע״ז די״ד א׳ איתא דאלפני דלסני לא מפקדיבן ,וכתב הרא״ש דוקא

גבי נכרים אבל גבי ישראל חיישיגן בלפני דלפני וראייתו מפרק כל שעה דף מ׳ בההיא
ארבא דטבעא בחישתא דאסור לזבוני לנכרים דילמא דמזבני לישראל ע״ש .וכ״כ הכנה״ג

בלשונות הרמב״ם פי״ב דהלכות רוצח כלל זה משם הרדב״ז ח״ב סימן קמ״ד וראייתו ג״כ

מההיא ארבא כמ״ש הרא״ש ,וכה״ג איתא בע״ז דס״ה ב׳ גבי ההוא כדי דהיטי דנפול עלייהו
תביתא דיין נסך שאסור למכור לנכרי דילמא אתי לזבוני לישראל ע״ש .וכ״כ הסמ״ג

ניכר

לאוין קס״ח מהא דאמרינן שולח אדם לנכרי ירך שגיד הנשה בתוכו מפני שמקומו
נהא אין מקומו ניכר] אסור דשמא יאכילנה לישראל ושגינו עוד בכלאים בגד שאבד בו כלאים.
וכר ע״ש ומוכת דס״ל דכל זה הוא בלאו דלס״ע אע״ג דלא הוי אלא לפני דלפני .ומזה קשה

למ״ש הגאון הרב חוות יאיר

סימן קפ״ה בענין ערל שנשא מומרת אם מותר למכור לו

טרפות וכיוצא ובתוך התשובה כתב כיון שהגוי הקונה הוא המאכיל למומרת הרי אלפני
דלפני לא מפקדינו כבגמרא ספ״ק דע״ז ע״ש .ולאחר המחי״ר הוא הפך דברי הסמ״ג
ווזרא״ש והרדב״ז כבז״ל דכל היכא דתיישינן שיבא תקלה לישראל אפילו ע״י גוי אסור
לב שומע כהן ,חיים בן שלמה מטריפולי עמוד מס 157הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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משום לפני דלפני וההיא דע״ז שאני דאיירי בנכרים וצ״ע .ומן האמור יש להוכיח דאפילו
בספק איסור איכא משום לפני דלפני דהא חיטי דארבא לא אסירי אלא משום ספק ומ״ש

הרא״ש בפכ״ש אות ב״ז בשם רבינו אפרים ומייתו לה הטוש״ע פימו תס״ז דהנך חיטי

ביון דמינח נייחי אתו לידי חימוץ דמשמע דחימוץ דאורייתא קאמר מ״מ כבר כתב שם
המ״א סקי״ב דספק איסורי הוא ע״ש .וכן מוכרח לומר בשיטת הרא״ש דהרי שם באות כ״ה
כתב דברי הרי״ף לעגין למיבלינהו

הנהו שערי בעיגייהו הוי ספיקא דרבנן ולקולא ע״ש

ואם איתא דס״ל להרא״ש דכי מיגח נייחי הר חמץ דאורייתא אע״ג דלא נתבקעו מאי

ספיקא איכא כי נתבשלו אלא על ברחך לומר כמ״ש המ״א דאינו אלא ספק איסור .ונראה

דה״ה באיסורא דרבנן שכתבו התום׳ בספ״ק דע״ז דאיתנהו בלפ״ע ע״ש דאיכא נמי משום
לפגי דלפני ,דהא ספיקא דאורייתא לחומרא מדרבנן לדעת רביגו ,ונראה שכן דעת הרא״ש

ממ״ש בס״ק דקידושין גבי נתן הוא ואמרה היא ע״ש ,ועיין להפר״ח יו״ד סימן ק״י ולהרב
(ערוך) [ערך] השולחן דין ט׳ ע״ש ,ועם כל זה כתב הרא״ש דאסור למכור לנכרי דילמא

אתי לזבוני לישראל אע״ג דליכא איסורא אלא מדרבנן מיהו י״ל דספיקא דאורייתא אף למ״ד
לחומרא מדרבנן מ״מ חמור מודאי איסור דרבנן כמ״ש מהרי״ט בווי העמודים דל״ז ע״ב'

ועיין במש״ד בנימוקי מסכת שמחות פ״ט הכ״ד מ״ש שם ע״ש .שוב ראיתי להרב חידושי
אנשי שם שסביב הרי״ף בהא דאמרינן דאלפני דלפני לא מפקדינן שכתב וז״ל והר״ז דאסיר

בפרק אלו עובדיו למיזבן לגר בגד שארג בו כלאים משום דאתי לזבוגי לישראל וגם חיטי

דטבעי בנהרא התם משום דכל ישראל ערבים זה לזה ומשום שלא תבוא תקלה ע״י לישראל

אחר ולא משום ולפני עור והכא לגבי גר לא החמירו כ״ב והיינו טעמא דאסור בסרק גיד,
הנשר .לשלות וכר ע״ש .הראת לדעת שדעתו ז״ל דלעולם אלפני דלפני לא מסקדיגן ואץ

חילוק בין ישראל לגוי והתם אינו אלא חומרא בעלמא משום ערבות® ואפשר שע״ז סמך

הרב חוות יאיר הנז״ל ולהכי כתב בפשיטות דאלפני דלפני לא מפקדינן כבגמרא ספ״ק
דע״ז דלעולם אין לחלק בין גוי לישראל להחמיר רק היכא שיש ערבות וגבי מומרת ליכא
ערבות דכבר סילקה עצמה מזה 7ולהכי יש להתיר למכור לערל אף שיתן למומרת אלא

דאם הוא מומר ג״כ ודאי אסור משום לפ״ע וכמ״ש הוא ז״ל שם ודוק.

כלל ד.

כתב הרב החינוך בסימן ר״מ דלהלוותן ולפורען ליכא משום לפ״ע מאי אמרת

דילמא זבין בהו תקרובת הו״ל• לפני דלפני ובכי הא לא מפקדינן וכו׳ ע״ש .מבואר דבנתיגת
המעות לא חשיב לפגי אע״ם שלוקח בהם בהמות ומקריב לע״ז ובן נראה שכך דעת רש״י

ז״ל בע״ז די״ב ב׳ גבי חנויות מעוטרות וכן דעת הר״ן בהלכות ריש ע״א ע״ש .והרב נוה
שלום חידושי פוסקים אות א׳ כתב שכ״כ הרמב״ן והריטב״א בחי׳ לשם דבמעות ליכא אלא

לפגי דלפני ע״ש .אכן התום׳ בבעיא דמשום הדוחה או לפ״ע כתבו דגם בממציא מעות

לקנות צרכי ע״ז חשיב לס״ע ע״ש .גם בנדרים דף ס״ב ד״ה רוב עצים כתבו מכאן יש
ללמוד שאסור להלוות מעות לצורך בנין ע״ז או תכשיטיה וכ״ב מרן בב״י יו״ד סוף סימן
 .5נ״ב וכ״ב בדף קכ״ה ע״ד (מילואים בס&ף הספר).
 .6נ״ב והגאון הרב מנחת חיגיד בקונטריס קומץ למנחה בהשמטה למצוד .רל״ב הצריך עיון•
ע״ד הרא״ש דמנ״ל דהאיסור הוא משום לס״ע דילמא אינו אלא משום שמצוה להפריש ישראל
מאיסור וגם מדברי התום׳ בע״ז דכ״א א׳ ד״ה אלפני משמע דלא כהרא״ש וכו׳ ע״ש (מילואים
בסוף הספר),
 .7נ״ב עיין׳ בספר גנזי חיים מערכת חכ״ף .אות מ״ת (מילואים בסוף הספר).
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קל״ט בשם הרב שבלי הלקט משם הרא״ם ע״ש .אלא די״ל הכא שאני דמעיקרא הוא מלוה
להם לצורך בנין ע״ז וכה״ג אה״ב דגם הרב החינוך ודעמיה מודו דליכא אלא הר לפני

ואולם מדברי התום׳ בבעיא הנז״ל משמע דגם בהלואה סתם איכא לפ״ע כיון דממציא לו
מעות לקנות וכן מוכח ג״כ מדברי הרא״ש בפ״ק דע״ז אות א׳ שמקשה דאמאי אגו קונין
מום ומלוים להם ביום אידם ואותם מעות נותנים לכומרים ,ותירץ דמה שנותנים

לכומרים את קונין מהם לנוי לע״ז ולא תקרובת וכן כתב הרב שלטי הגבורים
־ סביב

הרי״ף

בשם

הרשב״א

משם

רש״י

דמותר

להלוותן

כשאין

הגלתים

קונין

מהם לא תקרובת וכו׳ אלא אוכלין ושותין אותם ע״ש .משמע דהיכא דהם קונים
מידי דתקרובת אסור מלפ״ע וכ״ש אם הם בעצמם קונים ואם איתא הא לא הוי

אלא לפגי דלפגי ואפילו מדרבנן משמע דמותר וכדאמרינן מותר למכור להם חבילה של

לבובה משום דליכא אלא לפני דלפגי .וצ״ל דהם ס״ל דכל כה״ג חד לפני ו8־א וכ״כ הרב
(ערוך) נערך] השלחן ביו״ד סי׳ קמ״ח בשם רא״ם דגם להלוותן איכא לפ״ע שמא יקנה

מהם בהמה להקריבה לע״ז ולא תשיב לפני דלסבי אלא כגון למכור להם הרבה ביחד שניכר
שהוא קונה לסחורה וכו׳ ע״ש וכן נראה שכן דעת המרדכי שכתב בריש ע״ז ד״ה לא יושיט

וכר וז״ל ,מכאן הוכיח הבה״ג שמותר להלוותן בזה״ז אע״פ שהם נותנין תקרובת וכו׳ לפי
שאין נותנין לגלח כ״ב שלא יוכלו למצוא אותו דבר מועט ללוות מגויים אחרים וכו׳ ע״ש.

מוכת להדיא דאי לאו האי טעמא היה אסור אף להלוותן בסתם; "מיהו י״ל שכוונת המרדכי

נשם בה״ג דהמעות גופייתו עושין אותם תקרובת דתקרובת ע״ז שייר בכל דבר ,ועיין
תוס׳ ע״ז די״ב א׳ ד״ה דכוותא ,וכמ״ש הרב גוה שלום שם בשם הרב ת״ח ע״ש .ועיין

תום׳ בריש פ״ה דע״ז ד״ה אסור לשאת וכו׳ ולפי פי׳ ר״ת וכו׳ ומ״מ מוכח להדיא מדברי

התום׳ והרא״ש והרשב״א בשם רש״י והרא״ם הגז״ל דאפילו שאין מקריבין המעות גופייהו

אלא שקונין מידי דתקרובת לא חשיב לפני דלפני .איברא שדברי הרא״ש והרשב״א בשם
רש״י לכאורה צ״ע דהא אפילו שהכומרים לוקחין במעות מידי דתקרובת ליכא אלא לפני

דלפגי כיון שעיקר ההלואה לא היתה אלא לגוי והגוי הוא שנותן מעות לכומרים בתורת
נדבה והכומרים הם שקונים לצורך ע״ז ודמי למוכרין להם חבילה אע״ג דהדרי ומזבני

לאחריני ומקטרי .וצ״ל דמיירי דמה שנותנין לכומרים הוא בתורת שליחות לקנות ולהקריב
וס״ל דגוי בגוי יש שליחות וכדעת הרב משאת בנימין הובא להמש״ל בפ״ב דהלכות
שלוחץ ועיין לחרב ארעא דרבנן אות ה׳ ולהרב גזע ישי ח״א אות צ״א .ואפילו את״ל דגם

כגוי אמרינן אין שליחות מ״מ איסור דנעבד שאני ועיין בארעא דרבנן אות ו׳ ולהרב

מוהרי״ע שם בעפרא דארעא ע״ש ודוק .ואיד שיהיה הנה מבואר דהממציא מעות לגוי אי
השיב חד לפני או לפני דלפני במחלוקת היא שנויה ועיין בספר מעין החכמה דפ״א ע״ב

ותמיהגי מהרב נוה שלום שם שהצ״ע עמ״ש התום׳ דממציא מעות לגוי חשיב לפ״ע מדברי
הרמב״ן והריטב״א שכתבו דלא הוי אלא לפני דלפני ומתוך זה דחה דברי הב״ח בסימן קמ״ח

שכתב כדברי התום׳ והוא תימא דכי גברא אגברא קא דמית ועוד הרי כמה מרבוותא קיימי
בשיטת התוס׳ ומ״ש דהריטב״א והרמב״ן הביאו ראיה לדבריהם לא משום זה נדחה דברי
הב״ה כין שיש לו על מי לסמוך ובודאי ששערי תשובה לא ננעלו חלילה בפניהם .ודע

דיש לעמוד עמ״ש הרב שלטי הגבורים הנ״ל בשם הרשב״א משם רש״י דאין מותר להלוותן
אלא כשאין הגלחים קוגין מהם תקרובת ע״ז וכו׳ דהא מדברי רש״י דע״ז דף י״ב גבי
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חנויות מעוטרות נראה דהממציא מעות ליכא אלא לפני דלפני .ומיהו כבר כתבו התום׳ שם

דמשמע שחזר בו רש״י ממה שהיה דש״י מפרש דף ב׳ דלשאת ולתת היינו מקה וממכר
וע״ע מ״ש התום׳ דף ו׳ א׳ ד״ה או דילמא ע״ש.
(עד כאן הועתק מספר מצות המלך)

הגהות על הספר "לב שומע"
העתק מדויק מקונטרס ״דברי משה״ שבסוף ספר ״קנה אברהם — וישב אברהם" ,דפוס ג׳רבא
תער״ג (מלבד המוסגר ביו חצאי לבינה וההערות למטה):

א״ה כדי שלא לחניה הנייר חל? הצפנו פה הגהות על ספר הבהיר הרד",ב לב שומע

זצוק״ל ,מהם מהרב המחבר עצמו ומהם להבדיל בין החיים מתלמידו מורנו הרב הנדול
ראב״ד מקודש מר ניהו רבה כקש״ת כמוה״ר ר׳ משה זהו מאג?ו יצ״ו י .ועל הראשונות
כתוב הגהות הרה״ג המחבר זצוק״ל ועל השניות כתוב הגהות הרה״ג מהר״ם טאג׳וז נר״ג

ע״ה המ״ףג פילמ״א.

הגהות הרב הגדול המחבר זצוק״ל
בס״ד .השמטות ותיקונים לספרי ״לב שומע״ ,לאחר שנדפס:
א) שייר למ״ש במערכת הוא״ו אות ר דף ב״ג ד׳ שיש לדחות דשאני התם דכתיב

ואת דלא הוה צריו וגו׳ וכעין מ״ש הוא ז״ל שם במערכת האל״ף אות ל״ב בעניו אתא את
ופסיק וגו׳ ע״ש .מקשים שהרי עיקר פלוגתא דר״י ורי״ו הוא בקרא דאיש איש אשר יקלל

את אביו ואת אמו כדאיתא בש״ם בכמה דוכתי ושם כתוב ואת ופליגי דרי״ו ס״ל וי״ו
לחלק .ולק״מ דהמעייו יראה דעיקר &לוגתייהו בקרא דומקלל אביו ואמו כדאיתא להדיא
בתורת בהנים על פסוק זד .עצמו דאיש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו עיין שם .והש״ם

דנקט פלוגתייהו בקרא זה דאיש איש [אשר] יקלל את אביו ואת אמו י״ל משום סיסיר■

דקרא דאביו ואמו קילל ,אשר בזה נתיישב אצלי מה שהגיה מהרש״ל ז"ל בחוליו דף ע״ח

שצ״ל יקלל אביו ואמו ע״ש .והוא תמוה מאר נוכו העיר הרש״ש] שלא מצינו שום פלוגתא
בקרא זה דאיש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו בלתי תיבות את ואת לא בקרא ולא
מסורת ,כי על כן נ״ל פשוט שנפל טעות סופר בדברי מהרש״ל וצ״ל ומקלל אביו ואמו,

וכיוון למה דאיתא פלוגתייהו בתורת נהנים שהיא ע״פ דומקלל אביו וגו׳ .גם את״ל דעיקר
פלוגתייהו הוא בקרא זה דאיש איש אשר יקלל אח אביו ואת אמו לק״מ די״ל כיון שיש קרא

אחרינא ומקלל אביו ואמו ולא כתיב ואת ,גילה דמה דכתיב אשר יקלל את אביו ואת

אמו לא באו לאפוקי ממשמעותיה דקרא דא״כ הו״ל למכתביה גבי ומקלל אביו ואמו.

ב)

שייך

למה שכתבתי במערכת הלמ״ד אות ד׳ דף ל״ב ג׳ וצ״ע עמ״ש התום׳ בסוכה

ד״ב ד״ה עד ארבעים וגר ולדבריהם דמציעא וגו׳ ע״ש .יש מי שרצה לומר שזאת היא
.1

ראכ״ד ג׳רבא ,גולד בשנת

תור״ה(התרי״א) וגלב״ע ב׳ איירהתרע״ה .מחבר הספדים

"שערי משה"" ,שערי תורה"" ,סבר פגים" ,ועוד ועוד .קיצור תולדות חייו ורשימת ספריו נדפסו
בסוף הספר "מעשר .בית־דיו" (ג׳רבא) בשם "אבל משה",
 .2הוא מורנו הרב הגאון הקדוש שהקים עולה של תורה הרב כלפון משד .הכהן זצוק״ל ,מחבר
הספרים :שו״ת שואל ונשאל ,ברית כהונה (מנהגי ג׳רבא) ,דרכי משה,
להם מושיע ורב (תרל״ד) ונלב״ע ח״י טבת התש״י.

לב שומע כהן ,חיים בן שלמה מטריפולי עמוד מס 160הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ועוד .נולד בשנת וישלח

לב

מילואים והוספות

שומע

כה

יוסף לגחיד״א ז״ל ,נראה שהוא למ״ש שם דף ט׳ ע״א בד״ה מידהא .דצ״ה ע״א בנדמ״ח

ע״ש].

ב) מערכת 6

אות ל״ה .בעניו לפני עור באיסורים דרבנן ,ג״ל בס״ד להביא ראיה

שאף באיסורים דרבנן איכא לפני עור ממועד קטן (דף ה׳ סע״א) "אביי אמר מהבא (לציון

קברות) ולפני עור לא תתן מכשול" ,וע״ש ברש״י (הנדפס בירושת״ו תשכ״ב) ובפירוש

המיוהם לרש״י ,והרי ציון קברות מדרבנן הוא [כמבואר בנדה (דף נ״ז ע״א) ועיין בתום׳
כאן ד״ה הא ,ובגליון הש״ס לגרע״א ז״ל ובהגהות מהר״ב רנשבורג ז״ל בשולי הגליון,

וע״ע לגאון עוזנו החיד״א ז״ל ביעיר אזן מערכת צ׳ אות י״א ומערכת ר׳ אות ט׳ ואכמ״ל]
ושמע מינה דלפנ״ע אף בדרבנן איכא .ודוק.

ועמ״ש בזה בפמ״ג או״ה (סימן קס״ג א״א סק״ב וסי׳ תמ״ד א״א סק״ז) ושו״ת
מהר״י אסאד או״ה (סי׳ ד׳) ובהערות שבהסכמת הגאון שואל ומשיב (אות א׳) ושו״ת

חיים ביד למהרח״ם ז״ל (סי׳ מ״ה ,דנ״ח ע״א .ושם כ׳ בפשיטות דהכי קיי״ל דאיכא לפני

עור אף באיסורים דרבנן) ושו״ת תורת הסד או״ח (סי׳ ה׳) ושו״ת הרי בשמים קמא (סי׳
נ״ה) ורש״ש חגיגה (דף י״ה) ועין הרועים לגאון מהרש״ם ז״ל (דף קכ״ט ע״ב אות ב׳)
ושד״ח מערכת ו׳ (כלל כ״ו ס״ק כ״א) ובדברי חכמים (סי׳ ל״ו) וזכרונות אליהו חיו״ד

(מע׳ ל׳ כלל ד׳) וזכרי כהונה (מערכת יו״ד כלל כ״ה) .ועמ״ש מו״ז הגאון ז״ל בכף החיים

(סי׳ תצ״ו אות ל״ד) משם הרדב״ז ז״ל ודו״ק .ואכמ״ל.
ראם המכשיל באיסור דרבנן עובר בלפני עור מה״ת ,לא ראיתי כעת לפום ריהטא

שהגאון המחבר ז״ל דן בזה ,מיהו רבנן גאוני בתראי האריכו בזה ,ולתועלת הלומדים הע״י
אציין קצת .עשו״ת פני יהושע חו״מ (סי׳ ט׳) ושו״ת בית אפרים או״ח (ס״ס ל״ו) ושו״ת

שערי דיעה לגאון מסאסנוביץ׳ ז״ל (ח״א סי׳ קמ״ט וח״ב סי׳ פ״ה) והגהות חכמת שלמה

לגאון מהרש״ק ז״ל (או״ח סי׳ שמ״ז) ושו״ת בית יצחק (או״ח סי׳ ס״ה ואה״ע סי׳ ג״ז
אות ב׳) ושו״ת כתב סופר או״ח (סי׳ פ״ג ,דע״ג סע״ג) ושו״ת הרי בשמים קמא (סי׳ נ״ט)
ושו״ת קרן לדוד או״ח (סי׳ קמ״ז) ולגר״י ענגיל ז״ל בספר לקח טוב (ריש כלל י״ז)

ובספרו גליוני הש״ס ברשימות ירושלמי זרעים (כרך ב׳ אות ל״ה) ,וע״ע מה שציינו בזה
בעין הרועים ושד״ח הנ״ל ,וכן ביד אפרים למהר״א בילצר ז״ל הי״ד בחלק פותח שער

(עמוד

כ״ט) ובפרדס יוסף ח״א (דקט״ו ע״ב) וח״ב (דתכ״ה ע״ב) ע״ש .ובספר מעשה

נסים להרנ״ד ז״ל (עמוד נ׳) לא ראה לכל האמור במחכת״ה ,ועמש״ש בס״ד.

ג) שם אות מ״ג אעתיק כאן מ״ש בס״ד זה כמה בהד מילתא:

נסתפקתי

אם יש לפני עור היכא שרואה לחבירו שעובר על איסור והוא אינו מפרישו,

וחשבתי להביא ראיה מבבא מציעא (דף צ׳ רע״ב) בהלין תורי דגנבין ארמאי ומגנחין
יתהון וכו׳ אמר רב פפא בני מערבא סברי כרבי חידקא דאמר בני נח מצווים על הסירוס
וקא עברי משום ולפני עור לא תתן מכשול ,ע״ש בגמרא וברש״י ז״ל ,הרי שאף שהיהודי

לא עושה מאומה שהרי הגוים גונבים השוורים ,אך משום שיודע שעושים איסור קעבר

על לפנ״ע ,אך ראיתי שזה אינו ,שהרי פירש רש״י ז״ל שם (ד״ה וקא עבר) "זה האומר
לסרס" ,הרי דהכא מיירי כשהיהודי אומד לסרס ומשום הכי קעבר ,אבל היכא דלא אומר
מאומה אלא שאינו מפריש אותו מנ״ל דעובד בלפנ״ע ,וזה ברור.
לב שומע כהן ,חיים בן שלמה מטריפולי עמוד מס 172הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

כו

לב

מילואים והוספות

שומע

ועיין בשלטי הגבורים פ״ק דע״ז (דף א׳ ע״ב אות ב׳) שכתב "ופשוט בפרק אותו

ואת בנו (חולין דף פ״ג) דמי שיודע בוודאי שחבידו יבא לידי עבירה אם לא יזהירנו ובידו
להזהירו ,עליו להזהירו כדי שלא יהיה חברו נכשל על ידו ,ואע״ם דלעולם חייב להזהר
העושה עבירה יותר מאותו שמכשילו ,דהזהירות מוטל עליו שהוא בעל המעשה ,כי שמא

ישכח המכשיל ולא יאמר לו ,מ״מ אינו מוטל על בעל המעשה לשאול על דבר שיש בו
חשש איסור אם יש בו האיסור ודאי או לא ,דכיון שהוא אינו יודע בודאי שיש בו איסור
אין לחוש מספק ,ומכאן קצת ראיה דהמתארח אצל יהודי ואינו יודע בודאי שאותו דבר

שנותנים לפניו יש בו איסור ,אלא שיש לחוש עליו ,אץ מוטל עליו לשאול ממנו אם הדבר

היתר או לאו ,אבל על בעה״ב שיודע בודאי שיש באותו דבר איסור לאותו אורח שהוא
נזהר ממנו ,עליו להודיעו כדי שלא יהיה נכשל על ידו ".עכת״ד .ואף דלכאורה פשטות

הדברים דאף בכה״ג שיודע בתבירו שיבוא לידי איסור ולא מזהירו עובר בלפנ״ע ,וחייב

להזהירו שלא יכשל ,אך אינו מוכרח דהרי לא מוזכר כאן שהוא מדין לפנ״ע ורק מיירי

שחייב שלא יכשל השני ,ח״ל שהוא מדין ערבות והפרשה מאיסור ולא מדין לסנ״ע ודו״ק.
נואף דברי השה״ג צ״ע וביאור ואכמ״ל כעת בזה] .וע״ע לגבי הספק הנ״ל בר״ן (ספ״ק

דע״ז) וטור יו״ד (סי׳ ש״ג) ודו״ק.
אח״ב מצאתי בס״ד להגאון מהרש״ם ז״ל בתשובותיו ח״א (סי׳ מ״ב ד״ה חנה) שכתב

"ועוד דבנדון דידן שידע שימכר הבשר ויאכלהו וגם ידע שהוא טריפה ,מה זאת שתיקה

להכשיל הרבים וכר וקולר תלוי בצוארו ,והרי מבואר במשנה למלך הלכות כלאים (פ״א
ה״ו) ופמ״ג או״ח (סי׳ תמ״ג אש״א סק״ה) דגם בלא אמירה ומעשה כל שיש בידו למנוע
ולא מנע ,עובר בלאו דלפגי עור לא חתן מכשול ,וכן מוכח מש״ס דב״מ (דף צ׳ ע״ב) גבי

הלין תוראי דגנבין ארמאי וכו׳ ס״ל כרבי חידקא וכו׳ וקעברו משום לפנ״ע ,וע״ש ברש״י
(ד״ה ומגנחין וד״ה ומשום) ,ובמקום אחר כתבתי ליישב דברי הכס״מ .ואכמ״ל" .עכל״ק.
וע״ע לו בזה בעין הרועים (דקכ״ט סע״ב) ובתשובותיו ח״ו (סי׳ ו׳ וז׳) וציין שם לספרו
דעת תורה יו״ד (סי׳ ד׳ סק״ה) מ״ש בד״ז .ואמ״א.
הרי שהביא לנו הגאון מהרש״ם ז״ל שאכן בכה״ג יש לפנ״ע ,אלא שהראיה מהגט׳

דב״מ צל״ע ,שהרי רש״י ז״ל פירש להדיא דקעבר אלפ״ע היינו משום שאומר לו לסרס
וכמו שנתבאר ,ותמוה שמהרש״ם ז״ל לא ראה דברי רש״י אלו וצ״ע .ולכאורה ש״מ דרק

מחמת שאומר לו לסרס אסור ,אבל כשיודע ולא מפריש אה״ג דליכא לפני עור ,וצ״ע עוד
בזה .שוב מצאתי עוד לו ז״ל שם בח״א (סי׳ פ״ט ד״ה והנה בעניי) שאחר שהביא בענין

זה למל״מ והפמ״ג כתב "ובמקום אחר כתבתי בדברי הש״ס ב״מ (צ׳ ע״ב) גבי הלין תורי

וכו׳ וקעברי משום לפני עור וכר וביארתי דשאני התם דעושין כן לטובת הישראל ,וגם
י״ל דלמסקנת הש״ס איבו כן ורק שלא לפשוט הבעיא קאמר הכי .ואכמ״ל" .וגם כאן צ״ע

שלא הביא לרש״י ז״ל .וגם בנפש חיה (סי׳ קס״ט ס״ב) ראיתי שכתב להוכיח כן מב״מ
הנ״ל ולא ראה דברי רש״י ומהרש״ם ז״ל ,ולעב״ד איבה ראיה וכמשנ״ת בס״ד .וע״ע בגוף
החקירה בשד״ח (מערכת ו׳ כלל כ״ו סקכ״ח) וזכרונות אליהו חיו״ד (דל״ו אות ג) ושו״ת

ציון לנפש חיה (סי׳ קי״ט),

עד כאן ממה שכתבתי בס״ד לפני זמן רב ,והנה כמ״ש להעיר על דברי קדשו של
לב שומע כהן ,חיים בן שלמה מטריפולי עמוד מס 173הודפס ע״י תכנת אוצר החכמת

מילואים והוספות

לב

שומע

כז

המהרש״ם ,יש להעיר גם על דברי הגאון מכתם לדוד למהר״ד חסאן ז״ל וכן ע״ד הגאון
׳המחבר ז״ל כאן ,שלפי דברי רש״י ז״ל שם אין ראיה .וביותר יש להעיר ע״ד הרב לב

שומע כאן שכתב "הן אמת דפשטן של דברים ליכא אמירה מ״מ עכ״ם צריך לומר דאיכא
רמזים הדומים לאמירה להדיא ,דאל״כ מה הלשון אומרת הערמה איתעביד בהו ,וכד נראה

ממ״ש רש״י הוא עשה כדי שיהיה" וכו /והגה אף שכיון לאמת מ״מ במחכת״ה אין צורך.

ללמוד מרמזים ,שהרי בדברי

רש״י

מבואר בהדיא שאמר לו לסרס וכג״ל ,ותמהני על הנך

תלתא רברבי ז״ל איד לא ראו לדברי רש״י הללו .וגם לפי מש״ש מהרש״ם ז״ל (בסי׳
פ״ט) דרק לבני מעדבא הוא ולא למסקנת הגט׳ ג״כ אין ראיה משם.
רעתה נדפסו שאר חלקי דע״ת ובאו לידי ,ועיינתי היום שם ביו״ד (סי׳ ד׳ סק״ה)

וראיתי שמהרש״ם ז״ל הביא דברי הפמ״ג ז״ל שכתב דמדברי המל״מ נראה דאיכא לפני עור

אף בכה״ג שיכול למנוע מאיסור והוא רואה ושותק ,ומהרש״ם ז״ל דקדק בזה די״ל דהמל״ט

מיירי רק בעושה לצורך ישראל ובכה״ג דרואה ושותק שייך שפיר לפני עור וכדמוכח בב״מ
(צ׳ ע״ב) וע״ש ברש״י ,משא״כ היכא שרואה שאחר עושה לעצמו .עכת״ד .וזה ממש

כמ״ש הגהמ״ח מהרח״ך ז״ל לדחות ראית המכתם לדוד מהמל״ט עיין בו.
ותו אשכחנא האידנא בס״ד בדע״ת או״ח (סי׳ תמ״ג ס״ב) שכתב מהרש״ם שחכם אחד

העיר לו מהגמרא דב״מ (דף צ׳ סע״א .כצ״ל) ודחה מהרש״ם די״ל למסקנה כשאומר היהודי
עובר בלסנ״ע לכן המיר טפי בהערמה ע״ש .וראיתי לנכדו הג״ר מהרש״ם שבדרן שליט״א

— המזכה את הרבים בחיבורי קדשו של זקנו מאור הגולה זצ״ל ,וזכות הרבים תלויה בו —

בהגהה שם שהעיר שברש״י שם מבואר בהדיא דמיירי כשאומר לסרס וממילא אין ראיה.

ע״ש .וזה כמו שנתבאר בס״ד.
ד) מערכת ל! אות ע״ה.

בחקירת

הגאון למודי ה׳ אם כשמונע את חבירו מלקיים

מצוה אי עובר בלפני עור ,והגאון המחבר ז״ל ציין לספרו מצות המלך מ״ש בזה ואמ״א ",

ומ״מ לענ״ד יש להביא ראיה מתוס׳ גיטין (דף יו״ד ע״א) בהא דאמרינן התם מצת כותי
מותרת ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח ,והקשו התום׳ ד״ה מצות "וא״ת אמאי יוצא בה
ידי חובה דילמא לא שמרה לשם מצה דחשידי אלפני עור" וכו׳ ,הרי להדיא דאיכא לפגי

עור בביטול עשה ודו״ק .ועיין ברמב״ם ז״ל הלכות תלמוד תורה (פ״ו הי״ד אות י״ז וי״ח)
ודוק היטב .ואכמ״ל.

ה) מערכת  vאות ג? עמ״ש הגאון המחבר זצ״ל אם לשון צריך לכתחילה משמע
או אף בדיעבד משמע ,ולעבד״ן עיקר כמ״ש בשו״ת הרדב״ז ז״ל ח״ו (סימן ב׳ אלפים נ״ז)
וז״ל" :וכבר ידעת דאיכא דוכתא דצריך הוי לעיכובא ואיכא דוכתא דלא הוי לעיכובא אלא

למצוה מן המובחר" .ע״ש .ועיין בחקרי לב או״ח (סי׳ נ״ד דצ״ה ע״ב ,וסימן ע״ג דקל״ח
ע״א) ושו״ת זכר יהוסף (סימן י״א ד״ה אבל) ומ״ש בזה בס״ד בקובץ אוצרות ירושלים
(גליון קכ״ו סי׳ קמ״ד אות מ״ג) .ועיין להגר״י ידיד ז״ל ,ראב״ד בירושת״ו ,בספר תורת

חכם ה״א (סימן כ״ה) שעמד ובירר רוב ככל המקומות בארבעת חלקי השו״ע כשכתב מרן

א״ה בהוצאה זו הוספנו המאמרים השייכים לעניו לפ״ע מספר "מצות המלך" .ואסריון
.2
נמטייה להרה״ג הכותב נ״י שכיון לדברי הגהמ״ת זצ״ל בסוף כלל ב׳ יע״ש .ורמזה גם בסה״ק
הנכחי לב שומע ב״דבר השמיטה" אשר בסוף הספר .הטו״ל.
לב שומע כהן ,חיים בן שלמה מטריפולי עמוד מס 174הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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כט

תולדות חייו של רבנו המחבר זעוק״ל
בעריכת נאמ״ן ס״ט

רבנו הגאון המחבר ספר ,לב שומע /הרב ר׳ חיים הכהן זצוק״ל — המכונה
מוהרח״ר — נולד לאביו שלמה ז״ל באי ג׳רבא בדרום תוניסיה ,לפני שנת הת״ר,
ונפטר בטריפולי״לוב בשנת התרס״ה? הוא למד תורה מפי מורנו הרה״ג השלם
בתורה וביראה ראש גולת אריאל הראב״ד מקודש המדקדק העצום כמה״ר רבי
שאול הכהן זצוק״ל שהיה מרא דאתרא בהארה צגירה (,הרובע הקטן") באי
ג׳רבא ,ומפי תלמידו הרה״ג הממלא את מקומו הראב״ד מקודש כקש״ת במה״ר
רבי אברהם הכהן זצוק״ל.21
מורנו הרב ר׳ שאול הכהן זצ״ל חיבר כמה ספרים בבל מקצועות התורה
ומהם, :לחם הבכורים" דקדוק, ,סלת למנחה" קיצור מנחת שי בתוספת הערות
וחידושים על כל התנ״ר, ,תפלת כהן" תיקוני נוסחאות בתפלה, ,נתיב מצותיך"
על אזהרות לחג השבועות, ,שי למורא" ביאור על תפלות ר״ה ויוה״ב, ,שפתי רננות"
ביאור על סליחות לחדש אלול (נוסח ג׳רבא וטריפולי־־לוב), ,ערבי פסחים" על הגדה
של פסח, ,בינה לעתים״ על חכמת העיבור .כל אלה בדפוס ,ובכ״י, :קרני ראם"
(או קרני רמים) על פירש״י והרא״ם על התורה, ,נכח השלחן" על ד׳ חלקי שלחן־
ערוך ,ועוד .גאון עוזנו הרה״ג ר׳ ישועה בסיס זיע״א (בעל אבני צדק ורבו של
הגאון בעל משמרות כהונה) היה קם מלפני מוהרש״ר זצ״ל מלא קומתו ומכבדו
כבוד גדול וקורא לו ,שאול בחיר ד׳" כידוע ,והיה אומר ,בחכמת הדקדוק הוא עולה
עלי" .הרואה יראה בכל ספריו וחיבוריו היקרים ,חן הוצק בשפתותיו ,וחוט של חסד
משור על לשונו ,ובאהבתו העזה לאמת לא נשא פני רבים וגדולים בתורה ,ובענוה
וכבוד התווכח אתם לש״ש .אפס קצה עזוזו ונפלאותיו תראה בהקדמת הרה" ג נסים
הכהן שליט" א לספר ,בית אברהם" על הלבות תערובת הנדפס מחדש .בצדק ייחשב
מוהרש״ר הנ״ל למבשר תקופה חדשה בתולדות חסמי ג׳רבא ,כי לפניו לא הופיעו
בדפוס כמעט חיבורים מרבני העיר ,רק מעטים כתבו בכ״י ולא נדפסו .דור רביעי לו
 .1לא נודע לנו בדיוק שנת לידתו של האדם הגדול בענקים הזה ,או כיון שידענו שיצק מים
ע״י רבי שאול הכהן זצ״ל (כמ״ש בהסכמות הרבנים לשו״ת דבר המשפט ,ג׳רבא תרס״ה) וידענו
שמוהרש״ך הלו לעולמו בשנת התר״זז ,והוא בן  76שנים (כמ״ש בהקדמת נכדו לספרו לחם
הבכורים) ,יש להגיח איפוא שהגאון המחבר זצ״ל נולד בשילהי המאה הששית למספרנו ,כלומר
לפני שנת הת״ר .שנת פטירתו נזכרה בספר ״יהדות לוב״ עט׳  .76בשו״ת דבר המשפט הנ״ל
נדפסה בראש הספר מנוחה לאחי המחבר ז״ל "הצדיק המו״ן (המשכיל ונבון) כה״ר אהרן המכונה
רוינה בן שלטה הכהן ז״ל ,אשר עזב את האדמה ויעל שמי שחק ביום כ״ד טבת התרפ״ז ".ומזה
ידענו שם אביו שלמה.

 .2בו כתוב בהסכמת הרבנים לספר שו״ת דבר המשפט הנ״ל.
לב שומע כהן ,חיים בן שלמה מטריפולי עמוד מס 176הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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היה מרן הקדוש ר׳ כלפון הכהן זצוק״ל ,וכולם שלשלת יוחסין אראלים וחרשישים
גזע היחס והמעלה ,ואומרים ששושלת היחס שלהם מגיעה עד עזרא הסופר ורבי
ישמעאל כהן גדול ע״ה.

תלמידו הרה״ג הקדוש ר׳ אברהם הכהן זצ״ל שכיהן אחריו כראב״ד בחארה
צגירה ג׳רבא ,חיבר ספר ,ולבש הכהן* לבושים למסכתות, ,שיר חדש* אזהרות ע״פ
דעת הרמב״ם ז״ל, ,קנה אברהם* על התורה, ,וישב אברהם* שאלות ותשובות
(שנים האחרונים נדפסו בג׳רבא תער״ג ,בבית״חדפוס שחקים הרב דוד עידאן זצ״ל),
,קן צפור* על התהלים ,ועוד לו בכתובים .מסופר כי בנעוריו היה עני ואביון,
ופרנסתו היתה לתור בכפרי הישמעאלים (אשר סביבות הרובע היהודי בג׳רבא)
במעט סחורה ,דברים דקים במו מחטים ובשמים ותמרוקי הגשים וכיו״ב .והיה רגיל
לתת חפציו בבית אחד מבתי הכפר אשר בעל־הבית הגוי היה אוהבו ,והיה תמיד
נכנס ויוצא לשם כבן בית .פעם רצה הגוי לנסות את הרב הקדוש הנז׳ ואמר לו
כי הוא חפץ לנסוע לאחת העיירות לעסקיו ,ואתה תבוא לביתי כרגיל ,וחבית יהיה
כמו ביתר ממש .ועשה עצמו כאילו נסע ,ויצו בערמה על אשתו להתקשט יפה
בתכשיטי ומלבושי כבוד ובבשמים ותמרוקי הנשים ,וכאשר יכנס הרב ז״ל לחצר
(הגדולה ,שבה במה בתים לדירה ,כמו בימי רז״ל חכמי התלמוד) תשתדל עמו
להיכנס לבית־הדירח שלו ותפתחו ותפציר בו לדבר עבירה .והגוי נחבא בבית בחדר
הפנימי לראות איר יפול דבר .וכן עשתה ,כי כאשר נכנס הרב ז״ל לחצר באה לפניו,
ובאיזו אמתלא שלחה אותו לבית הגוי פנימה להביא משהו ,ומיד שנכנס נכנסה י היא
אחריו ,ואת הדלת סגרה בעדו ותחזק בו לשכב אצלה להיות עמה ,וכשלא רצה החלה
להפציר בו בפה רך ובפרר ותאמר לו כי בעלה כבר נסע לעיר אחרת ואין לו ממי
לירא ,כי אין האיש בביתו הלר בדרן• מרחוק .והרב ז״ל נלחם אתה בכל כחו עד
כי פתח הדלת וימלט.

הגוי יצא ממחבואו וירדוף אחריו ,והודיעו כי עשה זאת רק לנסותו ,וגם הראה
לו קנה־הרובה התלוי על שכמו ,ואמר לו כי אילו היה ח״ו מתפתח אל אשתו מיד
היה יורה בו להמיתו ,והחל לשבח ולפאר את קדושת ישראל וגדירתם מעריות,
ונעשה קידוש השם בזה .כאשר שב הרב ז״ל לביתו סיפר לפגי רבו מהרש״ר ז״ל
את אשר קרהו ,ומאז נמאס בעיניו העסק הנז׳ שהיה מתפרנס ממנו .בימים ההם
היה רבו מוהרש״ר ז״ל זקן בא בימים ולא יכול לשרת את קהילתו ,וחשב למצוא בין
חכמי העיר מי שיעזור לו ואשר ימלא מקומו אחר פטירתו ,וכאשר שמע מתלמידו
מודזר״א ז״ל את הנסיון הנורא אשר קרהו ,וירא עוצם קדושתו נוסף על חכמתו
ובקיאותו בתורה ,החליט שרק הוא ראוי לשאת את המשרה חזאת על שכמו ,ויקרא
לאחד מנכבדי הקהלה ,משכיל וחכם וכל הק״ק הולכים אחרי עצתו ,ושמו מרדכי
חורי ז״ל ,ויאמר לו :הנה נא זקנתי ושבתי ונחוץ לק״ק לקרוא בשם רב אחר להיות
לי לעזר ולמלא את מקומי ,ורואה אני כי לא תיאות המשרה הזאת רק לתלמידי
ר׳ אברהם מצד קדושתו וחכמתו בתורה ,ובכן חפץ אני לקרוא לראשי העיר ולעשות
אסיפה על נושא זה ובחפצי להציע לפניהם את שמות כל החכמים הראויים למשרה
לב שומע כהן ,חיים בן שלמה מטריפולי עמוד מס 177הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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זו ,ואתה תענה מיד כי אץ ראוי והגוץ רק הרב מוזזר״א ,וידעתי בי בל הק״ק יענו
אמן אהריר .ובאשר אמר בן היה ונבחר מוהר״א ז״ל לממלא מקומו *.

מבין שני צנתרות הזהב חנ״ל ,הרב ותלמידו ,יצא הארי הגאון המחבר זצ״ל,
שעלה והתעלה במעלות התורה והחסידות והיה לבקי עצום וחריף בבל מקצעות
התורה ,וממש כל רז לא אניס ליה כאחד מגאוני קדם ,עד שזבה לכהן כראב״ד
ורב ראשי במדינת טריפולי-לוב המעטירה לפני כמאה שנה ,בדורו של הגאון ר׳
אברהם חיים אדאדי זצ״ל (מח״ס ויקרא אברהם והשומר אמת ,ועוד) ובית-דינו .ועל
כר מספר בפרטות הרב הגאון החסיד העניו ר׳ בוגיד סעדון שליט• א הרב הראשי לאי
ג׳רבא כעת ,בהקדמתו לספר "פרחי כהונה" חלק ב׳ על הש״ס (למורנו הגאון
ר׳ רחמים חי חויתה הכהן זצ״ל ,דפוס ,בית אוצר העברי" ג׳רבא תשכ״ג) במאמר
"כי בצל החכמה בצל הכסף" ,ונעתיק באן תמצית דבריו ,מתורגמים מערבית
לעברית:
"".ונזכיר פה על מוה״ר הרה״ג ר׳ חיים הכהן זצוק״ל שהיה רב ראשי במדינת
לוב וחיבר ספרים יקרים מאד ,ונתפרסם בחכמתו גם אצל רבני ירושלים ורבני
אשכנז * ,שהיו מחבבים ומוקירים אותו מאד וביחוד על חיבוריו הנכבדים .ר׳ חיים
זה היה מבני עירנו ג׳רבא מתושבי הדיגת (,חארה צגירה") ולמד תורה בעירנו,
ושמעתי שהיה בא לפעמים ללמוד ב״חארה כבירה" בישיבתו של ר' יצחק חורי

זצוק״ל* 8345עם רבני אלחארה .ושם בישיבה הנז׳ חיבר במה קונטרסים שהדפיסם אחרי
*
כן בספרו לב שומע כגון :קונטרס ,איסור חל על איסור" וקונטרס ,לפני עור
לא תתן מכשול" ועוד.
 .3מספר "אי הפלא" עמוד  223-4ע״ם הספר שלאי הצדיקים ,והסגנון מוכיח למדי שהוא
מעטו של מורנו הגאון ר׳ כלפון משה הכהן זצ״ל .וסיים שם" :ומזה יראה האדם גודל קדושת
החכמים הראשונים כמלאכים אשר נלחמים עם יצרם ועומדים בנסיון וה׳ עוזר להם לבל יבשלו ח״ו.
ואילו ח״ו לא עמד בנסיון ,הלא מלבד־מה שהיה נענש שם בעולם העליון ,מיד היה נרצח מיד הגוי
בעל האשה והיה מאבד עולם הזה ועולם הבא .ולהפך ,כאשר עמד בבסיון ,מלבד שכרו בעולם
הנצחי עוד קידש את השם ועלה על כסא הכבוד להיות לרב ואב״ד ,ומיום ליום היה מוסיף בקדושה
ופרישות ,עד כי רבים מעידים כי כאשר עובר בדרך רואים את פניו כזוהר השמש ומראה דמותו
כמלאכי השרת [הביטוי לקוח מתוך "קידוש הארוך" לליל פסח מרב סעדיה גאון ,שנהוג לאומרו
באי ג׳רבא .המו״ל] ,וממש היו רואים צל זהרורית פניו בארץ במקום שהיה עובר ,ומזה נוכל לדעת
את הזכות והשכר אשר יקבל האדם כאשר יגדור עצמו מהעריות כי קדוש יאמר לד׳.

עוד הובא שם( .עמוד  )227-225סיפור נפלא מהרה״ג הצדיק וקדוש מוהר״ר אברהם הכהן
זצוק״ל ,ר״מ ור״מ *(ריש מתא וריש מתיבתא) דק״ק ג׳רבא בחארה כבירה ,אודות עצירת גשמים
בימי המושל אבן ג׳לוד בג׳רבא .אך כפי הנראה שאינו ר׳ אברהם דידו דל ,כי זד .האחרון היח
ראב״ד בתארה צגירה ,וגם מסגנון הדברים שם ("היה בימים הראשונים רב גדול וצדיק ושמו היה
ר׳ אברהם הכהן") נראה בעליל שהכוונה לר׳ אברהם אחר ,שא״כ היה מזכירו בתואר תלמידו של
ר׳ שאול הכהן ז״ל ,לכן לא הבאתי הסיפור הנד הנד..
 .4ראה להלן מכתבו של הגאון ר׳ חיים ברלין זצ״ל.
 .5מפורסמת כיום בשם "עליית רבי יעקב חורי" ,מלאה ספרים יקרים ונדירים ,וכמעט כל
חכמי ורבני ג׳רבא בדור האחרון בה ישבו ולמדו ימים ולילות .נוסדה בידי הרב הקדוש במה״ר
ר׳ יצחק חורי ז״ל ממחברי הספר "קרית ארבע" על התורה ,ועד אהרן נקראת על שם נכדו הפייטן
המפואר העסקן הצבורי נעים זמירות ישראל רבי יעקב חורי זצ״ל (נ״ע כ״ב אדר ראשון התרפ״ט)■.
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רבי חיים הנז׳ קביעות לימודו והתמדתו בתורח היו באמצעות עשיר אחד
בשם כמוס מאזת מתושבי הדיגת הנד ,אביו של מורנו ורבנו ועטרת ראשנו הרה" ג
הראב״ד מקודש כמוה״ר ר׳ זקן משה מאזוז זצוק״ל ,שכיהן עשרות שנים כרב
ראשי על שתי ה״חארות" :אלחארה כבירה ואלחארה צגירתוהיה מר במוס הנד
בהסכם עם רבי חיים שיהיה הרב ז• ל מלמד לבנו ר* זקן תורה ,וכמוס מתחלק עמו
חלק כחלק בריוח של עבודתו שהיה סוחר גדול בצמר ,ומבין ידי שניהם יצאה
המרגלית הטובה הזאת שהוא מוח״ר הגאון רבי זקן הנ״ל שהאיר לעולם באור
תורתו ,ומעולם לא נהנה מן הקהל אפילו בשוה פרוטה ,כי היתה לו עבודה קלה
לזמנים ידועים שהיה מתפרנס ממנה בשפע».

מר כמוס מאזוז הנד היה שולח לפעמים את הרב ר׳ חיים ללוב (בשעה שלא
יבול לנסוע בעצמו) עם כמה סחורות צמר למכור אותם ביומא דשוקא או לסוחרים
גדולים העובדים בזה ,ולא היה משתהה ר׳ חיים במכירתם ,אלא מוכרם מיד והולך
לבית-המדרש שם בלוב ועוסק בתורה ,ומחכה עד אשר תסע השיירה שלו בחזרה
לג׳רבא וחוזר אתם ,ובזה התחילו להכיר בו הרבנים ונכבדי העדה בלוב,
וכשנפטר אחד מרבני העיר לוב הסכימו נכבדי העדה למנות במקומו את ר׳ חיים
כדיין ,וכן היה עד שהגיע למעלת "ראש הרבנים" .אומרים שכמה מאנשי העדה
לא הסכימו בזה להיות שהיה מאי ג׳רבא ,ונראה בעיניהם כפחיתות-כבוד כיצד
רב מעיירה קטנה כמו ג׳רבא יהיה עליהם דיין במדינה רבתי כמדינת לוב ,אכן
דבריהם לא נתקבלו ונתמנה רבי חיים דיין שם ,ואותם המתנגדים חיברו עליו פיוט
המתחיל .זר בי ימשול״76וכוונתם בדרך הלצה לקרוא ,זרבי (ג׳רבי) ימשול" כלומר
ג׳רבאי אחד נעשה דיין שר ושופט עלינו .ובלי ספק שכל זה היה רק מחסרון ידיעתם
רום מעלת הרב ר׳ חיים ,והמכיר יקרת ערכו לא יתחשב בדברי הבל ורוח אלה כי
אבן היהלום היקרה אם קונים אותה מג׳רבא או מלוב ערבה ומעלתה שוה בשור
ולא ייגרע ערכה בגלל מוצאה מאי ג׳רבא.

אומרים כי פעם נסע רבי חיים מג׳רבא ללוב למכור כמה חתיכות של צמר
והיה עמו משרת לעזור לו ,ואחר שמכרן וקיבל דמיהם היות כי היה ערב שבת
הוכרח לשכור דירה בבית־מלון לשבות שמה .נתן המשרת עיניו בכסף שקיבל רבי
חיים וזמם ח״ו להורגו ולקחת את כספו ,וכשהיו מתבוננים לסעודת שבת שם לו
סם־־המות בארוחתו ,ולעת ערב טעם רבי חיים משהו מהסעודה לקיים מ״ש טועמיה
חיים זכו ,כנהוג אצל בני ג׳רבא לקרוא לזה בשם ,קבלת שבת" ,והלך לבית־הכנסת
להתפלל ערבית .אחרי התפלה הזמינו אחד הגבירים בעיר לסעוד עמו וניאות לו
 .6בזה ניתז להביז את התואר שהעניק מיהרמ״ז לאביו ז״ל בראש ספר ארחות חיים על משלי
(ג׳רבא תרע״ד; צולם וי״ל שנית תל־אביב תשל״ג)" :בן לאדוני אבי רודף צדקה והסד ואוהב את
התורה ולומדיה וכל מהמדיה כמה״ר ב׳מוס מעתוק מאג׳וז נ״ע (נוחו עדן)" .כמה הוקירו אנשי ג׳רבא
את הגאון מוהרמ״ז ז״ל ניתן לראות מהעובדה ,שבבית-המקוד .בדיגת היתד .תמונתו של הרב ז״ל
תלויה במסגרת בחדר החיצון ,שכל אשה היוצאה מהטבילה מתפללת שתזכה ללדת בן חכם ויר״ש
כמותו (מעיז מה שאמרו בברכות דף כ׳ ע״א ובבא מציעא דפ״ד ע״א על ריר׳ח) ,וכמו שראיתי
בביקורי שם בשנת תשכ״ה,
 .7פיוט זה מופיע בספר ״שאו זמרה״ (שירים ופיוטים מנהג לוב ,תל־אביב התשל״ב) עמוד .51
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לג

והלכו יחד הביתה .לפני האוכל חש רבי חיים באב עצום בגופו וכשראהו הגביר הנד
הבהיל מיד רופא ,הרופא איבחן שהוא מורעל ב״מ מאבילת סם־המות ומיד נתן
לו תרופה להקיא מה שאכל בערב השבת וכבה ניצול ממוות .ובלי ספק שזכות תורתו
הגנה עליו שהזמין ,אותו הגביר הנד להרגיש בו ולהחיש לו רופא ,כי לולא בן יתכן
לא היה מרגיש בעצמו לקרוא לרופא ואפילו ירגיש מי יביא לו רופא והוא זר בארץ
נכריה ,וכ״ש שהמשרת שלו יוסיך להטעותו ויהיה בסכנה גדולה ב״מ ,אולם מסבב
הסיבות נתן בלבו של הגביר להזמינו למען ינצל .כן יעשה אתנו השי" ת נסים
ונפלאות .תמיד ,אכי״ר" .עד באן דברי הרה״ג מהרב״ס הי״ו.

הגאון המחבר ז״ל כתב חיבורים רבים בהלכה באגדה ובכל מקצעות התורה
ידיו רב לו איש שהכל בו .באותו דור עם צאת ספרו של מהרש״ר ז״ל ,נתיב מצותיר"
ביאור על אזהרות מרבנו יצחק בן ראובן ורבי שלמה בן גבירול זצ״ל ,נתעורר
השק בלב חכמי ג׳רבא לחבר אזהרות כדוגמתן במנין המצוות על פי שיטת
הרמב״ם ז״ל ,ובמו שהזהיר מרן החיד״א ללמוד גם סדר המצוות עפ״ד
הרמב״ם בחג השבועות דסוגיין דעלמא כוותיה (ראה בספרו ,ברכי יוסף• אורח
חיים סי' תצ״ד סק״י) .ונתחברו בזה שלשה ספרים :א) ,שיר חדש" להרב ר׳ אברהם
הכהן הנ״ל תלמיד מהרש״ר ,כדוגמת וסדר אזהרות של רבינו יצחק בן ראובן ז״ל;
ב) ,שעשוע מצוה" להרב ר׳ משה עידאן זצ״ל ,במתכונת אזהרות ר״ש בן גבירול,
ולכל מצוה עשה בית מיוחד ,סך הכל תרי״ג בתים; ג) ,מצות המלך" להרב המחבר
זצ״ל ,במתכונת אזהרות בן גבירול ,בקיצור נמרץ קב ונקי ,וסיפח לו ביאורים באורך
וברוחב שקלא וטריא בדברי מוני המצות הרמב״ם הרמב״ן והרשב״ץ ודישרן סמיכין
עלוהי ראשונים ועד אחרונים .הוא מזכיר גם כמה מחכמי אשכנז שאין ספריהם
מצויים אצלנו ,וגם שהופיעו סמוך לזמנו ממש ,וכנראה בטריפולי עשירי עם היו
משתדלים להמציא ספרים חדשים לבקרים להוגי תורה .ולדעתנו ראוי לספח האזהרות
הנ״ל לספרי האזהרות ומחזורי חג השבועות ללמוד בהם ,כי בשעה קצרה אפשר
לגמור את בולו ויוצא י״ח לכל הדעות .ספרו ,מצות המלך" הנ״ל הגיע עד לצרפת
ובא לידי הגאון רבי חיים ברלין בנו של הגאון הנצי״ב זצ״ל שהיה מתגורר אז
בצרפת ,ונשתמר אצלנו בדפוס מכתב נפלא מהגר" ח ברלין הנ״ל (הופיע בסו" ס
קנה אברהם בקונטריס דברי משה ,דך ע״ו ע״ב) ,ונעתיק פה תחילתו וסופו לראות
יקרת הין ערך הספר הנז׳ בעיני חכמי אשכנז:

,אם אשבחך ירושלים תשבח ימיני ,שנת אלך תתכ״ד לחורבן בית שני נהתרנ״ב]

חיים בהרה״ג נפתלי צבי יהודה בערלין ראש מתיבתא דוואלאזיו
פאריס בירת צרפת .בעה״י יום ג׳ י״ב לחודש סיון שנת התרנ״ב לב״ע.
ישא ברכה .מאת ד׳ כבוד האי גברא רבא ויקירא הרב הגדול המופלא וכבוד זד
מלא ,החכם הכולל ענוותן כהלל ,מוכתר בכתר תורה וכהונה וכתר שם טוב עולה.

כמהר״ר חיים הכהן הי" ו השוכן בכבודו בעי" ת טראבלס יע״א.
אני הגבר מארץ רוססיא מדי עברי דרך ע" ת נעיר תהלה) פאריס ,נקרא
נקראתי לבית ידיד נאמו ,ואהבתו בלבבי נטמן ,הן גביר ,הן יראת ה׳ חכמה ,רב חסד
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ורב פעלים ,שש נהשי״ן שמאלית וקמוצה] ועושה צדיק ,מ׳ שמחה הכהן אלטמאן
הי״ו .ובהיותי משתעשע עמו בבית המקודש לתורה ולתעודה ,מצאתי בין גנזי ספריו
הקדושים ספר חדש המכונה בשם מצות המלך .ויהי בקראי בו שתים ושלש דלתות,
מצא חן בעיני ,אח שאול שאלתיו מאת בעליו אהובי ה״ר שמחה הכהן נ״י לביתי,
וכל מה שהוספתי לקרות בו ,מצאתי בו טעם ,ולרוב חיבתו בעיני ,אמר לי לבי,
כי טוב להיות להרב המחברו חיבה יתירה מודעת לו ממני ,במה שאכתוב עליו
לכבודו איזה הערה עליו בישוב איזו קושיא וכדומה .חשבתי ועשיתי ,כי כלל גדול
הוא בתורה ,שהזריז הרי זה משובח ,למען יגדיל תורה ויאדיר .ובאלו אמרו מקדימי!
ולא מאחריו ,על כן עתה באתי על של תורה להעיר על ספרו דמר אשר הקשה
במצות ל״ת צ״ט ק׳ ...נ והאדיר שם בפלפול וחתם בסוח דבריו] אם תיקר נפשי
בעיניו להשיבני דבר ,יוכל להשיבני לפה פאריש על שם ידידנו הגביר מ׳ שמחה
הכהן אלטמאן נ״י ומידו יגיע לי בטח אי״ה .ואם יש את נפשו לכבדני בספרו זה
מצות ד!מלר אענדנו עטרה לראשי ואיישר חיליה לאורייתא .והיה זה שלו׳ למר
^ולתורתו כנפשו הרמה ובברכת ידידו המכבדו ומוקירו מבלי הכירו שוחר שלומו
ואשרו לנצח ,חיים בהגאון מו״ר נפתלי צבי יהודה ברלין נ״י מעיר התורה וואלאזין
בארץ רוססיא" (ע״ב .ולא נודע אם השיבו הגאון המחבר ז״ל על מכתבו זה).

רשימת ספריו של הגאון המחבר
(כפי הנדפס בראש ספרו דבר המשפט ,עם הוספות):
א) ארחות חיים על משלי ,בולל שגי ביאורים נחמדים הא׳ אורה צדיקים והב׳
אורת ישרים במילי דדרשא מתוקים וערבים ,נדפס באי ג׳רבא בשנת התרע״ד אחרי
סילוקו של צדיק בהשתדלות תלמידו ראב״ד מקודש מוה״ר ועט״ר רבי משה זקן
מאזוז זצוק״ל (צולם ונדפס שנית בתל-אביב תשל״ג ,ע״י ארגון עולי ג׳רבא וישיבת
"כסא רחמים" תכב״ץ).

ב) אלון בכות .אסיפת דינים לבין המצרים וארבע תעניות עם סדר תקוו
חצות וקינות לט״ב נדפס בליוורנו התרמ״ג.
ג) גרש ירחים .אסיפת דיני הגט וגירושיו עודנו בכתובים נזכינו ויצא לאור
עם הספר "גרש כרמל" למוה״ר הגאון ר׳ רחמים חי חויתה הכהן זצ״ל ,עם הגהותיו
ז״ל].

ד) דבר חמשפט שו״ת על ארבעה טורים ובסופו דרושים לשבת כלה ועל
הנפטרים ,נדפס באי ג׳רבא התרפ״ח בהשתדלות הרה״ג הקדוש איש חי רב פעלים
כמה" ר חיים חורי זצ״ל נעם הגהות דברי משח למוהרמ״ז ז״ל ובתשובות האחרונות
כמה הגהות למוה״ר ר׳ חויתה הכהן ז״ל .הגאון המחבר מתכתב עם רבני דורו :הרב
חיים פוגטרימולי בעל פתח הדביר ,הרב יפה ללב ,הרב אליהו אבולעפיא מאיזמיר,
הרב אליהו חזן בעל תעלומות לב ,הרב חי מימון והרב פ׳ריג׳ה דאבוש דייני טריפולי-
לוב ,הרב אברהם חג׳אג׳ ודייני תונס ,הרב יעקב דרמון ודייני והראן באלג׳יר ,ועוד.
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לב
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שומע

לה

תאריכי התשובות בין השנים תרי״ט—תרנ״ב .ובסימן ל״ה בשנת תרי״ט נראה שעוד
היה המחבר באי ג׳רבא כתלמיד־חבר לרבו ר׳ אברהם כהן זיע״א].

ה) וערל הכהן ב׳ חלקים ,מערכות .האחד ליקוטי דינים עודנו בכתובים,
והשני מילי דדרשא נספח לספר דבר המשפט הג״ל ,ג׳רבא התרפ״ת.
ו) זכרנו לחיים .הגדה של פסח עם שני ביאורים נחמדים זכר לפסח פלפולים
יקרים ,וזכר לחגיגה פירושים ע״ד הדרוש .נדפס בליוורנו התרל״ה.

ז) זכר לפסח ליקוטי דינים לחג הפסח ,עודנו בכתובים.
ח) חיי אריכי .חידושי מסכת קידושין וחידושי הרמב״ם ,עודנו בכתובים.

ט) לב שומע .חיבור גדול על כללי הש״ס ,נדפס בליוורנו תרמ״ה נהוא הספר

הנכחי].
י) מילי מחיים ,פירוש יקר על ההושענות ,נדפס בתור הסידורים ,ליוורגו
התרל״ג.
יא) מצות המלר .שיר חדש למנין המצוות לדעת הרמב״ם ז״ל עם גר כמוה
וראה מצוה ביאורים ומראה מקום ,ועם הידור מצוה פלפול עצום בכל השייך והנמשך
לזה .ליוורנו התרל״ט.

יב> מקרא ?!דש .שיר השירים עם תרגום ושרח נפתרון] ערבי עם ביאור
בקצרה ,נדפס בליוורנו.
יג) מקראי קדש .שה״ש וקהלת כנד .נדפס בליוורנו.
יד) נאוה קדש .שיר השירים כנד עם שני ביאורים נחמדים הראשון תורי זהב
למו״ז הרה״ג ראב״ד מקודש כמוה״ר רבי צמח הכהן זצוק״ל וזיע״א ,8והשני
נקדות הבסת להרב המחבר זיע״א ,נדפס בליוורנו התרל״ב.
טו) נורא תהלות .תהלים עם ביאורו במילי דדרשה דומיה תהלה ,נדפס באי
ג׳רבא התרפ״ה ע" י הרה״ק ר׳ חיים חורי זצ״ל.

טז) ערב פסח .הגדה של פסח עם פירוש ,נדפס פעמיים בליוורנו ועוד שלישית
בטריפולי (לא ידוע שנות ההדפסה).
טו״ב) שפתי רננות .סליחות לימים נוראים כמנהג ג׳רבא וטריפולי עם פירוש
בשם מוצא שפתיך ,נדפס בליוורנו התרע״ט נצ״ל התרמ״ט ,שכן כתוב בשער הספר
שנדפס בשנת רני ״פלט תסובבני״ ( )649לפ״ק ,ובן בהקדמת המחבר שם חותם:
אתן שגת ״בונה ירושלם״ ( )649לפר״ק .ודע כי ספר סליחות זה יקר ונכבד עד מאד
ממשוררי ספרד הקדמונים ,ומכיל כשלש מאות פיוטים נדירים מרבי יצחק בן גיאת
ור׳ יהודה הלוי והראב״ע ועוד .ונדפסו עליו שני פירושים האחד למוהרש״ך זיע״א
הוא היה רבו של מוה״ר ר׳ שאול הכהן מיוק״ל ,ונדפס ממנו ספר "חולת אהבה" על התורה,
.8
(וכתוב שם שחיה תלמידו של מורנו הרת״ג ר׳ אהרן פרץ זיע״א .ובסוף ספרו כתוב שהשלימו בשנת
תקל״א כבן ל״ב שנים .ע״ש .ולפ״ז נולד בשנת התצ״ם) .ועוד לח בכתובים על כל הש״ס.
לב שומע כהן ,חיים בן שלמה מטריפולי עמוד מס 182הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

לו

תולדות חייו

לב

שומע

בשם שפתי רננות ,והשני להרב המחבר זיע״א בשם מוצא שפתיה ושוב נדפס
בשלישית בג׳רבא עם קיצור נמרץ משני הפירושים הנ״ל (ביאור המלות דוקא),
וצולם רביעית בא״י .והרואה יראה שהניחו אחריהם שני הרבנים ז״ל כמה עוללות
ובפרט שגיאות הדפוס אשר .רבו כמו רבו ,ואם יהיה ד׳ עמדי אוציא בל״ן את ספר
הסליחות הנ״ל מוגה ומדויק היטב עם פירושי הרבנים ז״ל ,בתוספת הערות ומילואים
בס״ד .חבמה מפוארה בבלי מפואר].

ח״י) תורת חיים .פירוש יקר ונכבד על הרב רבינו בחיי זצוק״ל נעל התורה]
נדפס בליוורנו התרנ״ה
עד כאן הגיעה ידו כהו וגבורתו של הרב המחבר זיע״א ,כשמו בן הוא ,שמו
הקדוש חיי׳ם וחיבר ח״י ספרים ביים התורה ,כולם נכוחים ונכונים מתוקים
ועריבים ,יעמד ח״י לפני שוכן מדומים ,ושפתותיו דובבות למנוחות שאננות ,והיתה

נפש אדוני צרורה בצרור החיים.
(מדברי הרה״ג מהרת״ח זצ״ל המשתדל בהדפסת דבר המשפט)

*

סדר

הדורות
כל המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדו (סנהדרין יט 0

א) הרב אהרן כרץ ז״ל ,בא מארצות המערב ולו זכות־ראשונים בהרבצת תורה באי
ג׳רבא .פייטן ומשורר .מחבר הספרים בגדי אהרן ומשחת אהרן .נפטר התקכ״ו.

ב) תלמידו הרב צמה מהן ז״ל ,מחבר הספרים חולת אהבה ומדרש אגדה .נולד התצ״ט
(לא נודעה לי שנת פטירתו),
ג) תלמידו הרב שאול הכהן ז״ל ,מחבר הספרים לחם הבכורים ,נתיב מצותיד ועוד.

בולד התקל״ב ונפטר ח ,אייר התר״ח.
ד) תלמידו הרב אכרהם הכהן ז״ל ,מח״ס ולבש הכהן ,קנה אברהם ועוד.

ה) תלמידם הרב חיים הכהן ז״ל ,מח״ס לב שומע ,מצות המלך ועוד .נפטר בטריפולי
התרס״ה.

ו) תלמידו הרב משה זקן מאזוז ז״ל ,מח״ס שערי תורה ,שערי משד .ועוד .נולד התרי״א
ונפטר ב׳ אייר התרע״ה .תנצב״ה וזיע״א.

תם ונשלם שבח לאל בורא עולם
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שירת משה
ממיני

לפני עור לא תתץ מכשול
ובמומו תמצית הידיעות והלקוטים
ותורף עקרי הדברים שנתבארו

בדיני וגדרי לפני עור

בעזרת ה ,יתברך

משה נלאאסו״ר מאון רני יחזקאל צבי מלי®"• פוויב

אופקים
אלול תשנ״סו
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י

I

כהוצאת מכון מחקר תורני

שיירת משה

כתובת המוזכר
.משה מויב

כן גוריון

1507/13

אופקים
מל׳

07-9962838

את המר ניתן להשיג
כבני כרק

כירושלים

אכל משפחת טויב

אכל משפחת רוזגכוים

רדו׳ מלכו■

מל

10

5702127

רה׳ ישא ברכה

אל׳

5328817

גרפם על נייר שאין בו חשש חילול שבת ח״ו
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הרב נתן גבי פינקל
ראע י^זיגת סיר

י*ד פמ״א תשנ׳׳מ

רעה אתא לקדמנא ידידי הקר אברך כמדרשו ,אב בחכמה רדך
בשנים ,הרה״ג המצוק רבי משה טויב שליט״א ,שהיה נמנה בק מובחרי

ישיבתנו הק׳ ,ואייתי בידי׳ מתגיתי׳ והוא חיבור שלם על עניני איסור
לפני עוד אשר בשם "שירת משה" קרא.
כבר נודע הרב המחבר שליט״א לתהילה בעי עמודי כתלמיד חכם

מופלג וידיו רב לו במלחמתה של תורה ,ובטוחני שיתקבלק מילי כחזקה
על חבר שאינו מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן ,ובהעלותו על

שולחן מלכים פרי עמלו יראו בו ברכה.
ויה״ר שהמעיק הזה יוסיף תת מימי תורתו לצמאים לדבר ה׳ עד
אשר מלאה הארץ דעה אח ה׳ כמים לים מכסים.

הכו״ה לכבוד התורה וחעסלים כד!

נתן מי פיגקל
^,יית^שה  -לפני עוור טויב ,משה בן יחזקאל צבי עמוד מס 3הודפס ,ע״י מכנס,אוצר החכמה
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הדג חיים ה5הן קסיל

x

קריה הישיבה אופקים

י״ד לחודש הרחמים והסליחות תשנ״ט

הנה בא לפני האבוד המצוק הרה״ג רבי משה טויב שליט״א אתא
ואייתי מתניתא בידיה ,וכבר שגה ושילש והוחזק גברא בחיבוריו

הקודמים ,ועתה הניף ידו שוב בספר במקצוע חשוב בעניני לפני עור,

וגלי דרעיה ונפל נהורא בבי מדרשא ,לא השאיר פינה במקצוע זה אשר
לא ליבנו בעמקות וחריפות ובקיאות ועקר  -בסברא ישרה.

בטוחני שספרו זה לא ימוש משולחן מלכים ,מאן מלכי רבנן,
ורבים ^ותו לאורו.
הנני לברכו בברכת כהן האי צורבא מרבנן דמי לפרצידא דתותי

קלא כיון דנבט נבט ופי׳ רש״י שם כך ת״ח כיק שיצא שמו הולך וגדל

למעלה.

חיים הכהן קמיל
י> /
<לי"/
י
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שירת משה
סימן m

לפני עור כמכשיל הכירו כעצה רעה
דנחלקו חרפב״ם ודזסס״ג בקרא דיענ״ע qm

בלאו דלסני עור לא ממן מכשול .ואימא

עיקרו הוא בם?3ד? בעבירה  wבסבערל

במורם כמיס בסרשס קדושים (סוף ס׳ נ׳),

בעבה רעת

בפחלוקת הראאוגיס אפ בפגיה סבעבד אבן

לעני »פא איכא ללאו דלענ-ע ובלעג״ע
בחופר בור ברה״ר.
האם לעכ*ע רעבה רעה גווע בהכשלת

עבו״ם.

דבפכשילו בעבירה קעבר גפי נמים לעג״ע

רעבה רעה.
ואס הוא סהסת שגבסווה או פהסת העונש.
כשחגכשל ודא

פזיד בהסא

אס איכא

ולפני עור לא ממן מכשול לפני סומא בדבר,
בא ואמר לן בם פלוני מה היא לכהונה ,אל
מאמר לו כשירה והיא אינה אלא פסולה,
היה נואל ממן עצה אל ממן לו עצה שאינה
הוגנם לו ,אל מאמר לו צא בהשכמה
שיקפמוהו ליסטים צא בצהרים בשביל
שישתרע אל מאמר לו מכור אם שדן וקס
לן ממור ואמה עוקף עליו ונוטלה הימנו,
שמא מאמר עצה טובה אני טמן לו ,והרי
הדבר מסור ללב שנאמר ויראם מאלקין אני

בהבשלתו פשום עבה דעה.

ה׳ .ומבואר בדברי  j&xo tmtnדאיסור

אס סיקרי עור בשוזוסא במזיד

דלפני עור סלל  pהמכשיל סמרו בעבירה
והן המשילו בעצה רעה.

*)איסור ולאו דלפנ״ע אינו רנן במכשיל
מכירו לעבור עבירה ,אלא כולל
הוא אף המשיא להכירו נמילי דעלמא עצה
שאינה הומת לו ,לעובר המשיא עצה רעה

וכדסב״ם בסה״מ לאדן רצ״ט ,הזהירנו
מהכשיב קנמנו מם קנסנו,
והוא שאס ישאלן אדה עצה בדבר נהמה ט,
ובאה האזהרה מלרמומו ומלההשילו ,אבל
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וישר ,והוא אומרו ולפני עור לא ממן מכשול
ולשון ספרי למי שהוא סומא נמר ונוטל
עצה ממן• אל ממן לו עצה שאינה הוגנס,
ולאו זה מלל גס כן למי שמסבב לאיש לעבור
עבירה או יכין לו סיבס העבירה וט׳,
ופשטיה דקרא כמו שזכרנו מחילה .והיינו
דסשטיה דקרא דלסנ״ע לא חמן מכשול,
הוא שלא להשיא עצה רעה לחבירו ,ולאו זה
מלל נמי שלא להכשיל חבירו בעבירה דהוא
נמי עור בדבר ,וכלשון הרמב״ם בפי״ב
מהל׳ רוצח הי״ד ,וק כל המכשיל עור בדבר

והשיאו עצה שאינה הוגנח ,או שסחר ,ידי
עוברי עבירה שהוא עור ואינו רואה דרך
האמס מפני מאווח ליבו ,הרי זה עובר בלא
מעשה שנאמר ולפני עור לא ממן מכשול.

אגל מדברי הסמ״ג בקס״ח משמע
בהיפון דפשטיה דקרא דלסנ״ע
נאמר במכשילו בעבירה ,ולאו זה מלל נמי
שלא להשיא עצה רעה ,דכחב שם וז״ל ,בכלל
אזהרה זו כל דבר שאדם מוזהר והוא עור
באומו דבר שאינו יודע ,או אפילו יודע
ואינו ימל לעשוס איסור זה ובא חבירו
והמציא לו ,עובר בלפנ״ע לא ממן מכשול
וכר ,עוד חטא בע״ז דף ו׳ ובפסחים כ״ב
מנין שלא יושיט אדם מס יין לנזיר
ואבמה״נז לננ״ח מ״ל ולפני סור לא ממן
מכשול ,ומעמידין דקאי במרי סברא דנהרא

וכר ,עוד דרשו רבוחינו (במורח כהלם)
מלאו זה הבא לשאול עצה ממן חן לו עצה
הוגנם ,עכ״ל .ומשמע מדברי הסמ״ג
דאדרבה פשטיה דקרא דלפנ״ע נאמר על
שגרה .משה  -לפגיעוורטויב,

מש1

משה

הלבה זו שלא יבשיל סבירו בעבירה ,ועוד
דרשו בזה”־סז״ל שלא להשיא עצה רעה
לחבירו ודלא כדכפב הרמב״ס דלאו זה מלל
נמי מכשילו בעבירה ,ובפשוטו ליכא כל
נסק״מ לדינא בזה ,מעויין בקובץ אהל

מרדכי במש״ב שם הרב מפוגיבז׳ בענין
לפנ״ע ,דמר עמד שם בשינוי בזה בדברי
הסמ״ג מדברי הר״מ.
אם איכא לאו דלפנ״ע גמניח אגן
לפני סומא
כ>ועג״פ מזינן מדברי המורח כהנים
דחז״ל הוציאו לקרא דלפנ״ע
מפשמיה דהיינו מניס מכשול גשמי כגון אבן
וכדו׳ לפני סומא ,והעמידו הבמוב נמבשילו
בעצה שאינה הוגנח או במכשילו לעבור
עבירה ,והן נסו״ב והן ברמב״ם לא בזכר
כלל נלאו דלפנ״ע דהוא מלל מניס מכשול
ממש לסט סומא .ובאמח דבמנחח מינון
מצוה רל״ב כמב ,דמדנרי הרמב״ס נראה
דקרא דלפנ״ע יצא לגמרי מידי פשוטו ,ואס
נמן מכשול אבן לפט עור אינו עובר בלאו
דלפט פור .וצריך ביאור מה שלא פירשו
הקרא כפשוטו בנומן מכשול ממש לפני
עור .גם זה גופא טעון בירור אם באמח
המטס אבן ומכשול ממש לסט סומא ,לא
קעבר אקרא דלפט עור לא ממן מכשול
למ״ע וכדנמב המנס״ח בדעח הרמנ״ס.
והגרי״פ פערלא בביאורו להרס״ג (לאוין
נ״ה) כמב לבאר ,דמה
שהכריחס לסז״ל לאסוקי קרא מסשטיה
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הוא ,דבאמח ממינה מכשול ממש בין
בעור ובין בשאר אדם ,יש בו בלא״ה
אזהרה בעני עצמה וגם מצות עשה מלבד
קרא דלסנ״ע ,מיכמיב ועשים מעקה לגגן
כי יפול הנוהל ממנו ,וכמ״ש הרמב״ם
בסה״מ עשין קס״ד ,שצוט להשיר
המכשולים והסכנות מכל מושבושינו ,וזה
שנבנה כותל סביב הגג וסביב הבורות
והשתין והדומה להם כרי שלא יפול
המסתכן מהם או בהם ,וק כל המקומות
־המסוכנים והרעועים מלס ייבנו על סדר
שיסור הרעוע והסכנה .ובחלק הלאוין כתב

הרמב״ם (ברצ״ח) ,שהזהרנו מהנים
המוקשים והמכשולות בארצנו ובבתינו כדי
שלא ימותו בהם בני אדם ,והוא אומרו ולא
תשים דמים בביתן .וא״כ קרא דלפני עור
ע״כ לא אתי למנית מכשול ממש לפט עור,
רק למשיא עצה רפה לסבירו ומכשילו
לעבור עבירה ,ויעוי״ש במנס״ס מה שכתב
בזה .ולפי״ז באמת המניס מכשול ממש
לפני סומא לא קעבר משום לאו דלפנ״ע
אלא משוס לא משים דמים בביתן.
אולם מדברי ספר חסידים משמע
דהמניס מכשול ממש קעבר משוס
לאו דלפני עור ,ודלא כהגרי״פ פערלא
והמנס״ס ,דכסב באום מרע״ג וז״ל ,לפני
עור לא ממן מכשול ,שלא ירסן אדם שהוא
מוכה שחין עם יהודי אחר אלא א״כ
יודיענו .ומבואר דס״ל דלא רק במכשיל
בעצה רעה ובעבירה איכא לפנ״ע ,אלא אף
במטח מכשול ממש לפט חבירו נמי קעבר

בלאו דלסט נטר ,ודלא כדכחב המנמם סיטן

בדעת הרמב״ם והסיטן.

וכך נמי ס׳״ל להיד רמ״ה ,דבקובן
שיעורים (ב״ב אום ע״ז) הביא מהיד
רמ״ה דכמב דאסור מדאורייתא לגרוס היזק
לסבירו ,אם מקרא דלפט עור לא סמן
מכשול ואס מקרא דואהבת לרען כמון.
וכתב הקוב״ש דמוכס דס״ל ליד רמ״ה ,דלא
מפקינן לקרא מידי פשוטו ,והמטס אבן
לסט נטר קעבר משוס לאו דלפט עור לא
חמן מכשול ,ודלא כדכמב המנמם סינון
בדעת הסיטן והרמב״ס.

וחנה כתב רש״י בסולין דף ג׳ ע״א,
דכומיס אין מקפידים שלא להכשיל
לישראל באכילת נבילות ,כיון דלית להו לסט
עור לא חסן מכשול אלא כמשמנט ,שלא ימן
אבן בדרן נטר להפילו .וא״כ אליבא דהיד
רמ״ה וספר ססידים ,אף לדידן איבא בטסן
אבן לעור משוס לסט עור ,אלא דאנן
דרשינן ללסנ״ע אף כלפי המכשיל סבירו
בעבירה .ואליבא דהרמב״ם והסיטן ,לדידן
ליכא בזה כלל משום לסנ״ע ,אלא משום לאו
דלא תשים דמים בביתן בלבד.
לכנ״ע כחוכר כור כרה״ר

>3וכפר8ך סכמה עה״ח בפרשת קדושים
בקרא דלסנ״ע ,כסב וז״ל,
הכותים מפרשים כמשמעו שלא יסן אבן
לפט עור בדרן להפילו ,וק הוא אמת ,ומזה
אזהרה לסותס או מרה טר ברשות הרבים,
ומשום זה אמרו בור ברה״ר של שט
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שדחפים ט׳ אי דא״ל לשליח זיל כרי לן אין
שלים לדבר עטרה ,היינו לאו דלסני עור לא
חמן מכשול איכא ,ובבור ברשוחו איכא
אזהרה בספרי מלא חשים דמים בטמך,
והלאו כולל בם אם מכשיל חברו בדרן שהוא
עור בדעתו או מחמת חאומו וזדון לבבו,
וכר .יעו״ש.

והיינו דהמשן חכמה נקט בפשיטות,
דהמניח אבן לפני עור להכשילו
קעבר משוס לאו דלפני עור ,דמהשמפרשים הטחיס לקרא כפשוטו הוא
אמת ,ובאמת החופר בור ומכשול ברה״ר
קעבר משום קרא דלפני עור ,וכדכמבנו
מהיד רמ״ה ,וקרא דלא חשים דמים בטחן
אזיל גבי חופר בור ברשותו ,אבל בחופר
ברה״ר עובר מקרא דלפני עור .אולם
מלשון הרמב״ס בסה״מ שהביא הר״י
פערלא ,מוכח דקרא דלא משים דמים
בטתך אזיל נמי אחופר בור ברה״ר ,דכמב

המוקשים
מהניח
שהזהרנו
הר״מ
והמכשולוח בארצנו ובבמינו כדי שלא ימותו
בהם בני אדם ,והוא אומרו ולא משים דמים
בטתך.

וגמשנה למלך בפ״ב מרוצח ה״ב ,הביא
לספק המהרי״ט אס באיסורי
דרבנן אמרינן אין שלים לדבר עטרה ,וכחב
המשל״מ לממוה על המהרי״ט ממה
דאמרינן בב״ק נ״א גט בור של שני שומסין
הט משכמם לה אי דשוו מרוייהו שלים
לכריית הבור אין שליח לדבר עטרה ,וכחב
שם המשל״מ דאיסור כרייח בור ברה״ר

m
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הוא רק דרבנן משוס דאסור לקלקל ברה״ר,
וא״כ איכא ראיה מגמרא ערוכה לספק
המהרי״ט דאין שליח לדבר עטרה אן
באיסור דרבנן.
ולמה שכתב היד רמ״ה והמשן חכמה,
דכל חופר בור ברשות הרבים קעבר
משוס לאו דלפני עור לא חתן מכשול ,א״כ
ליכא לתמיהת המשל״מ אמהרי״ט ,טון

דמה דהתם גט בור ברה״ר אמרינן דאין
שליח לדבר עטרה ,הוא משום דהחופר
קעבר בלפג״ע דאורייתא .אלא דמ״מ אף
אס לא נימא כהמשן מכמה דקעבר החוסר
בלסנ״ע ,וכדס״ל באמת להרמב״ם והחינוך
דליכא לסנ״ע במניח מכשול ממש ,עטין
מוכח מדבט המשל״ת דס״ל ,דבמפירח בור
ברה״ר ליכא נמי משום קרא דלא חשים
דמים בטחן ,וזה צ״ע מלשון הרמב״ס
בסה״מ שכתבנו לפיל[ .יעו״ש במשך חכמה
שכתב במוסגר ,דחוסר בור ברה״ר הוא
איסור מורה ודלא כהמשל״מ].

הנותן עצה רעה לעכו״ם

ד) והנה לאו דלפני עור ודאי איכא אף
כלפי עט״ם ,והוא גמרא ערוכה
בע״ז ד״ו ,אמר רט נחן מנין שלא יושיט
אדם טס יין לנזיר ואבר מן הסי לבן נס,
מ״ל ולפני עור לא מחן מכשול .ובחינוך
במצוה דלפנ״ע ברל״ב כתב ,שהוא לא
להכשיל בגי ישראל למת להם עצה רעה ,אבל
ניישר התם כשישאלו עצה במה שנאמין
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שהוא יושר ועצה טובה שנאמר ולפני עור
לא ממן מכשול והד .ובמנמ״ס הקשה אמאי
כמב המינון "מי ישראל" והרי דין דלפנ״ע
טהג אף גבי עט״ם ,וגמ׳ ערופה הוא שלא
להושיט אבמה״ס לבן נס .וכמב המנמ״מ
דלחלק ולומר דדוקא לענין דבר עבירה הוא
דאסור להכשיל בנ״ס אבל לא לעמן למס
להם עצה שאינה הוגנת ,מנא לן דבר זה,
הא פיון דקרא דלסנ״ע קאי גם על מכשיל
בנ״ס בעבירה ,א״כ אף להשיאם עצה רעה
במילי דעלמא נמי אסור ,ואיני יודע מנא
ליה להמינון דבר זה וצ״נג

ועכ״פ סזינן דס״ל להסיטן דדין
דלסנ״ע בטמן עצה רעה לסבירו
אינו נוהג גבי עכו״ס ,ורק להכשילם בסטא
הוא דאסור משוס לסנ״ע .וכדעס המינון

כן משמע נמי דעס הרמב״ס בסה״מ
(לאוין רצ״ט) ,דכחב בלאו דלסנ״ע הזהירנו
מהכשיל קצמט אס קצמנו ,והוא שאם ישאלן
אדם עצה וכר .ומדכמב קצמנו אס קצמנו
משמע כהסיטן דאיסור הכשלה בעצה רעה
לא נהיג גבי נכרי.
וכך נמי משמע דעח רביט יונה ,דכחב
בשערי משובה בשער ג /ולסט עור
לא מחן מכשול הזהרנו בזה שלא להורומ אס
בט ישראל אשר לא כדח ושלא כהלכה ופר.
ושם באוס נ״ג ,עוד הזהרנו מן המקרא
הזה להשיא עצה הוגנס לאשר יועץ מבט
עמט ,ולא להכשילו בעצה נבערה וט׳.
[אולם בקצס ספרים ראיחי הגירסא לאשר
יועץ עמנו ,ולא גרסי׳ מבט עמנו] .ויעויין

משה

בהגרי״ס פערלא (ח״ג ס׳ במילואים)
שהביא לכמה ראשוטם דפליגי אסינון וס״ל
דבעמ״ס נהיגי דיני לפנ״ע דנמיגס פצה

רעה.
ובקוב״ש בסססיס (אומ צ״ה) כמב
לבאר דעס הסינון ,דלכאורה
קשה דמאי שנא לאו דלפט עור משאר לאוין
דטן אדם למטרו דנאמרו רק בישראל ,וכגק
לא מרצס ולא מגוול דלא נהיגי בעמ״ס,
[ואף למ״ד גזל עמ״ס אסור הוא מקרא
אמריט] .וצ״ל דלעטן מכשיל עט״ס
בעטרה ,הרי טון שמושיט לו להאיסור ,לאו
דלסנ״ע מגלה לן דבהכשלס העט״ס עובר
הישראל בעצמו להאיסור[ ,וכדהארכט בזה
דעובר המכשיל בעטרה שמכשיל בה לקמן
בסימן ב׳] ,ולכך שאט לאו דלסנ״ע דטהג
בעט״ס ,משאר לאוין דבן אדם למטרו ,טון
דאזהרס האיסור היא מסמס סטא הישראל
למקום .אן כל זה במכשיל עמ״ם בסטא,
דהוי לאו דטן אדם למקום ,אן לאו דלסנ״ע
במייעץ עצה שאינה הוגנים אינו אלא לאו
דטן אדם למטרו ,והוי כמו כל האיסורין
שבין אדם למטרו שאינן נוהגין בנכרי ,ולכן
פסק החיטן דלאו דלפנ״ע בנומן עצה רעה
למטרו אינו טהג אלא בבט ישראל.
דין דע1ה דעה במכשילו כעבירה

ח> ומבואר באמרוטס ,דבפל מכשיל
סטרו בעטרה מלבד האיסור
כלפי שמיא שעבר המכשיל ,קעבר נמי בסלק
הבן אדם למטרו שבלפנ״ע ,דבעצם
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ההכשלה בתטא הרי הוא טמן לו עצה
שאינה הוגנת ,דלא גרעי מילי דשמיא ממילי
דעלמא .והיינו דבכל מכשיל מבירו בעבירה
איכא מרמי ,מדא הוא חטא דבן אדם
למקום על שהבשיל באיסור ,והשר הוא
מטא לרעהו על שהשיאו עצה רעה בזה
שהכשילו במטא .ובמכשיל עכו״ס בעבירה,
אליבא דהתינון דדין דעצה רעה לא נהיג
בהו ,אזי קעבר רק במלק הלסנ״ע דבין
אדם למקום .ובהרבה מקומומ הארכנו
בנפק״מ בזה ויבואו אי״ה במקומם.

ויש לדון אס מה דאמרינן דבהכשלה
בעבירה מיקרי דהשיאו עצה שאינה
הוגנס ,הוא במה שחטא ועבר מל מה
שנצטווה בזה ,או דהוא מממח העונש
דיענש הנכשל במה שמטא ,ונפק״מ באינו
מצווה באיסור רק שיענש בו אם יעבור ,אס
איכא בהכשלמו משוס לפנ״ע דעצה רעה.
ונראה דדבר זה שנוי במתלוקת שו״ת
פנ״י והאמרי בינה ,דבשו״ת פני
יהושע (ח״א יו״ד סי׳ ג׳) כתב גבי לפנ״ע
בהכשלת עכו״ס ,דבזמה״ז שהוא אחר ממן
תורה לפנ״ע דעכו״ם הוא איסורא דרבנן,
והמכשיל עמ״ס באחת משבע מצוות שלו
אינו עובר באיסור לפני עור מדאורייתא,
כיון דאמרינן בגמ׳ ב״ק דעמד והתירן
להם ,והיינו שאין מצווין העכו״ם לקיים לו׳
מצוות ,ואף שלא נפטרו העכו״ם מהעונש
על עבירת ז׳ המצוות ,מ״מ ליכא גבייהו לאו
דלסנ״ע ,דעיקר לפני עור קאי על מי
שמצווה שלא להכשל והס אינן מצווין ,ומה

m
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דנענשין בעררת ז׳ מצוות אין העונש על
עצם העבירה אלא על כן שגרמו במטאם
שנעשו אינם מצווין ,ומדרבנן מיהא איכא
איסור לפנ״ע ,כיון דסו״ס עחידין הן לימן
את הדין אל יעברו על ידיו כלשון רש״י.

ובאמרי גינה (דיני טריפות סי׳ ז׳) וק
הגרי״ס פערלא הקשו בדברי
הפנ״י ,דאף אס אין העכו״ם מצווה אן
סו״ס הרי נענש העכו״ס ,ואמאי המחטיאו
לא יעבור בלפני עור מדאורייתא משום
משיא עצה שאינה הוגנת שהשיאו ליעגש,
™יעויין בכ״ז לקמן סימן י״ת .ומזינן דשו״ת
פנ״י ס׳׳ל דכל שאינו מצווה ליכא משום
לפנ״ע דעצה רעה במה שהשיאו ליענש
ע״ז ,אבל האמרי בינה והגרי״פ פערלא
ס״ל דמה דנענש העכו״ם בעבירותיו אף
דאינו מצווה בהם הוי סיבה דהמכשילו בהם
קעבר ללפנ״ע דאורייתא דעצה רעה.
וכן כתבנו לדון בזה גבי לפנ״ע בהכשלת
קטן (לקמן בסימן י״ז סק״ד) ,דאף
דקטן מסר בקיום ואזהרת האיסורין ומתמת
זה ל״ש לדון דהמכשילו יעבור לחלק
ההכשלה בעבירה שבלפג״ע ,אן דעת הנודע
ביהודה דקכון נענש בדיני שמיס על
עבירותיו ,וא״ב יש לדון אם מחמת זה
דנענש קעבר המכשילו בלפנ״ע דאורייתא
דעצה רעה ,חה נמי מלי במחלוקת שו״ת
פנ״י והאמוי בינה ,דלשיטח האמרי בינה
והגרי״ס פערלא דס״ל דמה דנענש
העכו״ס בעבירותיו אף דאינו מצווה בהם
הוי סיבה דהמכשילו בהם קעבר ללפנ״ע
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לאוריימא דעצה רעה ,א״כ ה״ה גבי קטן
לאף דקטן השר בקיום ואזהרה האיסורין
אן פיון שנענש על עטרושיו קעבר המכשילו
בלסנ״ע דאורייהא יעצה רעה ,אבל אליבא
לשו״ש סנ״י דס״ל לכל שאינו מצווה ליכא
משוס לסנ״ע לעצה רעה במה שהשיאו
ליענש ע״ז ,ה״ה נמי גט קטן דאף אס קטן
נענש בטל שמים על עטרוהיו ,המושיט לו
לבר איסור לא עבר מהמה זה שנענש
בלסנ״ע“ לאוריישא לעצה רעה ,יעוי״ש
בסימן י״ז באריכות גט קטן בזה.

ובאדויעזר <ס״ג סי׳ ס״ה סק״ט) כתב,
לכ״ו הוא כשהנכשל שוגג
לאז שיין לומר לאיכא לסג״ע לאוריימא
משוס להשיאו עצה רעה ,אן היסא להנכשל
הוא מזיר בסמא ,ל״ש לומר לאיכא
בהכשלשו משוס נמינש עצה רעה ,שהרי
מזיל הוא ומטר בשטא ,וענין לעצה רעה
ל״ש אלא בשוגג לאינו יולע בעצמו שהעצה
אינה הוגנש לו .ובמכשיל באיסור לרבנן
והנמל הוא מזיל ,אף אליבא לשו״ש פג״י
יס״ל להמכשיל סטרו באיסור לרבנן קעבר
ללאו ללפנ״ע מלאוריישא[ ,טון ללא גרע
מכשילו לעבור בלרבנן ממשיאו עצה שאינה
הוגנס במילי לעלמא ,לעובר בלפנ״ע
מלאוריישא ,יעויין בסימן ט״ו] ,לא קעבר
המכשיל בלפנ״ע מלאוריישא ,טון דליכא
בזה משום עצה רעה.
אך כשב האסיעזר ,לאולי גט לסנ״ע
לאיסורים אף כשהנכשל הוא מזיל
איכא ללפנ״ע דמשיאו עצה רעה ,טון לגס

סוטא במזיל הרי הוא כעור ,שאין אלם
עובר עטרה אא״כ נכנס בו רוס שטוש,
ובמכשילו באיסור בכל גווני ואף במזיל ,הרי
הוא כשוגג לשיין ביה כשמסמיאו משום
משיא עצה שאינה הוגנס וצ״נג
אם מיקרי עור כשחוטא כמדד

ו) וכדברי האסיעזר בזה ,לבהכשלה
בעטרה אף כשהוא מזיל עליין
מיקרי עור בלנר ,אישא בספר הסיטן
ברל״ב ,לכשב בלאו ללפנ״ע וז״ל ,שלא
להכשיל בנ״י לשש להם עצה רעה אבל ניישר
אושס כשישאלו עצה במה שנאמין שהוא
יושר ועצה טובה ,שנאמר ולפנ״ע לא ששן
מכשול וכר ,וזה הלאו מלל כמו  pמי
שיעזור עוברי עטרה שהוא מטא אומו
שישפמה בזולש זה פעמים אמרים עול ,וכר

ע״כ
וכקהלות יעקב בע״ז סי׳ ב׳ ,כשב
לסמיהה רבסי בלבדי הסינון
מה ראה להסטר בהא למי שעוזר לעוברי
עטרה עובר בלפנ״ע ,שזהו משוס שעל ירי
זה המססה לסטוא עול פעמים אתרים,
ולמה לא כסב בפשוטו משוס שמכשילו

עכשיו בעטרה זו שהוא עובר עכשיו .וכשב
הקה״י להסיטן נשקשה בלין לפנ״ע ,להרי
לא אסרה שורה נמינס ממול אלא למי
שהוא עור וכלמפרש הספרא למי שהוא
סומא בלבר ,וא״כ השינס אס הנזיר שוגג
בלבר שסיר איכא ממול לסט עור ,אבל
מהסוטא שעשר לו הוא מזיל הרי אין סאן
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עור בלל ,שהרי הוא רואה ויודע את
המכשול אלא שהוא חפץ להכשל נו,
ולכאורה כל כה״ג שהחוטא מזיד ליש ביה
משום לפנ״נג
ואדזא מבאר השינון דמ״מ אכשי הוא
עור דע״י שמשטיאו יחפחה בעוד
פעמים ,וכדאמרי׳ עבר עבירה ושנה בה
נעשיש לו כהישר ,וכל פעם ששוטא בו
מסרגל וממקשר יושר לשטא ,ובאושו מכשול
שיצא מזה על להבא אין החוטא מכיר בה,
ולהכי אכשי עור ר,רינן ביה .ודברי הקה״י
הס כדכשב באחיעזר ,אלא דהאשיעזר כשב
־"דאף כשהוא מזיד שייך לקוראו עור ,כיון
דאין אדם חוטא אלא א״כ נמשה בו רוח

שטוח.

וכך נמי מבואר ברשב״ס דאף שהוא מזיד
שיין לקוראו עור כלפי דין דעצה
רעה ,דכחב בפי״ב מהל׳ רוצש הי״ד ,וכן
כל המכשיל עור בדבר והשיאו עצה שאינה
הוגנת ,או ששחק ידי עוברי עבירה שהוא
עור ואינו רואה דרן האמש מפני שאווח

משה

ליבו ,ה״ז עובר בל״ש שנאמר ולפני עור לא
ממן מכשול ע״כ ומבואר בדברי הרמב״ם
כדכמב האחיעזר ,דגם הנכשל במזיד חשיב
עור מפני שאינו רואה דרן האמס .וממילא
דאף המזיד באיסור דרבנן ,שיין לומר
דהמכשילו עובר בלאו דלסג״ע מדאוריימא
כיון דהכשילו בעצה רעה.
ויעויין בשימן ט״ו דהארכנו בזה נסלק
הלפנ״ע דעצה רעה ,לענין מכשיל
בעבירה דרבנן אס עובר בלפנ״ע
מדאוריימא ,כיון דלא גרע מכשילו לעבור
בדרבנן ממשיאו עצה שאינה הוגנש במילי
דעלמא דעובר בלפנ״ע מדאוריימא ,וכן
הארכנו בסלק הלפנ״ע דעצה רעה בסימן
ט׳ גבי דברי היד מלאכי דס״ל דאף בלא
חטא הנכשל לבסוף קעבר המכשיל נלפנ״ע
על נשינש המכשול ,דהוא״״משום סלק
הלפנ״ע דעצה רעה דמיד בשעש הנשש
המכשול עוד קודם שחטא כבר השיאו לעצה

הרעה יעו״ש ,ובעוד מקומוש הארכנו בחלק
הלפנ״ע דעצה רעה ויבואו אי״ה במקומם.
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בלפנ״ע דמכשיל הכירו כעבירה ,וכגדרי לפנ״ע
מימן זח »בב גסה שמפורסם מהרב מפוניבז׳
בגדר לאו דלפג״ע דאין חלפנ״ע לאו נפרד

בדברי

הרב

מפוניבד

דעובר

המכשיל בעבירה שמכשיל בה

אלא להכשיל ,אלא הוא פר® וענף מאיסור
חעבירח שמכשיל בדג וכן דעובר המכשיל
בעכמו באותה העבירה.
מביא לדברי חוזמדת אלמה אכבד כתב כן
וכן האבן עזרא.

במה שרגילים לתלות בזח למחלוקת תום׳

וחדימב״א בב׳־ם ,ובחשבון "הדברים בדברי
חתום׳ והרימב׳־א לפי-ז לענין דברי היד
מלאכי בדרשי® יין לנזיד ולא שתאו אס עבר

בלפנ״ע.
דבזח תלי מחלוקת חדמב״ן וחבעח׳־ם א□

בלפנ״ע דג׳ עבירות ייחרג ואל יעבור.

ביתד שיפת חרמב״ן בגדר לאו דלפנ״נג
אם מיקרי מומר לחלל שבת ע״י לאו

דלפנ״ע.
אם יש חילוק בחומרת חלפנ״ע בין מכשיל

בעבירה קלח לחמודה.

ובנדר זח לענין לפנ״ע במכשילו בביפזל

מכות עשח.

א> המכשיל שבית לעמר סגירה קעבר
כלאו דלפנ״ע ,ואף דסשנויה
דקרא הוא במניס אבן ומכשול בדרן העור,
אוקמוה שז״ל לקרא במכשיל שבירו באישור,
שאף הוא עור ואינו רואה מץ האמש מפני
שאווש ליבו [לשון הרמב״ס בפי״ב מרוצס],
וכדאמרינן בגמ׳ ע״ז דיו ע״ב ,שמא אמר
רבי נמן מנין שלא יושיט אדם כוס ק לנזיר
ואבר מן השי לבן נש ,ש״ל ולשר עור לא
המן מכשול.
ומפורסמים דברי הרב משוניבז׳ ז״ל
בגדר לפני עור( ,נדפס
בקובץ אוהל מרדכי) ,וכעיקר דבריו הובא
באסרוניס ,מדין דלפני עור במכשילו בשטא
איכא שרשי ,סדא איכא ביה ,משוס סלק
הנשינש פצה רעה ,דההכשלה בשטא הרי
היא נשינש פצה שאינה הוגנים דלא גרמי
הכשלה במיל דשמיא ממילי דעלמל4
(וכדהארכנו בזה בסימן א׳ ס״ק ה׳) .ועוד
איכא בלאו דלפג״ע כשמכשיל שבירו בםמל4
דאין לאו דלפנ״ע רק איסור לאו עצמי
ונפרד על כל המצווש שלא להכשיל בהם,
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משה

דונשא עוונה הא הוי נכלל לאו דלסנ״ע,
וכחנ לכאר דלאו דלסנ״ע הוא רק כשהנכשל
הוא מזיד נחטא ,אכל כשהוא שוגג דאינו
יודע מהאיסור זה אינו נכנס נלאו דלסנ״ע
אלא מצד הסנרא הוא דאסור ,והמכשיל
שוגג סמור הוא מלאו דלסנ״ע ,דכמכשיל

אלא לאו דלפני עור הוא מאכיזרייהו דכל
איסור ואיפור ,והלסנ״ע הוי גילוי ככל
המצוות ,שכשציומה מורה על איסור שחיית
יין לנזיר ,נכלל האיסור הוא שלא ישסה ק
כעצמו וכן שלא יכשיל אמרים כשמיים יין,
שכשם שהוזהר נעצמו על העטרה ,כן
נצטווה נמי נעצם האיסור שלא להכשיל אס לשוגג  pלו נשיאם עוון כאילו היה הוא
מטרו נפטרה זו ,ואיסור הכשלס מטרו הוי עושה לאיסור ,וכדכמנ רש״י דהגורם מקלה
פרט וענף נעקר הפטרה ,וכן הוא ככל _למנירו נכנס מממיו לכלל עונשין ,וזה גלי לן
המצוומ .וממילא דכשענר והכשיל נזיר רסמנא כמ״ש ונשא עוונה ,דכשהנכשל שוגג
נשמייח יין ,הרי מדינא דלסני פור עכר הוא איסור מסנרא ולא מקרא דלסנ״ע,
כעצמו כאיסור דשמייס יין ,דלאו דלסנ״ע ונזה המכשיל עוכר נעצמו לעטרה שמכשיל
הוי גילוי דע״י שמכשיל לאסר עוכר לגוף כה כאילו הוא עושה האיסור .וכמכ שם
האיסור כעצמו ,יעו״ש .ולקמן כסימן ג׳ הממד״ש ,דהיכא שהמכשיל אינו ממהר
כאיסור העטרה שמכשיל כה ,לא שיין לומר
וכסימן ד׳ סק״ד נאריך כצדדים כזה.
דכאילו הוא עשה האיסור[ ,וזה כדכמנ הרב
ודזדנן כה״ג דהמכשיל עוכר נעצמו מסוניכז׳ לנאר לסי דכריו לדכרי האמונח
לאיסור שמכשיל נו ,ממה דאימא שמואל ,דכמנ דהיכא דאינו ממהר נעצמו
כספרי פה״כ ואם הסר יסר אומם אמרי כאיסור ,אינו מוזהר נלסנ״ע שלא להכשיל
שמעו ונשא עוונה ,וכ׳ ונשא עוונה מגיד
לאחר ,יעויין כזה כאריכוח כסימן ג׳].
הכמונ שהוא נכנס מחסיה לעוון ,ונרש״י
שם פירש דהגורס מקלה למטרו הוא נכנס אך כמנ החמד״ש ,דא״א לומר כן דקרא
דלסט עור אזיל רק נמכשיל מזיד ,טון
חסמיו לכל עונשין .ונרמנ״ן שם כמכ ,נראה
דסשטוח לישנא דקרא דלפנ״ע משמע,
שהאשה הזאם שוגגמ או מוטעה ,ט הכמונ
דאמי לאוריי ג״כ היכא שסטרו שוגג ואינו
מדכר ננעל ששמע ואין האשה יודעם כו,
יודע שהוא אסור ועל כן הוא עור כדנר.
ואמר זמן הסר ואמר לה שהוא יום שמעו,
ועכ״ס מזיק דככר הסמדס שלמה כמכ
ולימדנו הכחוכ שני דכריס ,שהנעל נושא
ליסוד שסידש הרנ מסונינז׳ ,דכשמכשיל
עוון כאילו הוא נדר ויסל דכרו ,ושהיא
לאתר פוכר נעצמו לאיסור העטרה שמכשיל
פטורה אין עליה מעונש שגגומ כלל וט׳.
כה ,אלא דהרב מפונינז׳ כמכ כן ככל גווני
ובוזפודת שלמה נינמומ (מ״ז ע״נ) דלפנ״ע טן כנכשל שוגג וטן נמזיד ,ונדנרי
הקשה ,אמאי נעינן לקרא הממדח שלמה מזינן כן עכ״ס לעטן נכשל
,שירת .משה י.ל?9י.עוור טויב ,מש!
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שוב□ מעויין מה שכמבנו במרי החמדה
שלמה בסימן י״א סק״ה.

באיסור גרושה .אולם הריטב״א שם פליג
אחוס׳ וס״ל דמשוס לסנ״ע מיקרי" בר

ויותר מזה קא חזינא בדברי הרא״ם
בפרשה שמיני ,על הכסוב ואה אלה
חשכןצו מן העוף לא ייאכלו שקץ הם וגר,
דכחב שם בשם האבן עזרא על דרשה
המורח כהנים לא ייאכלו לחייב אח המאכיל
כאוכלו ,דאם מאכיל עוף טמא לבר ישראל
חבריה במזקח עוף טהור ואוכל ,הר האוכל
שוגג והמאכיל מזיד ,ומיחייב ההוא מאכיל
כאילו הוא טפיה אפליה ולוקה ,יעו״ש.

סיובא באיסור גרושה ,והא דהסס מיקרי
הישראל לאו נר מיובא ,כסב הריטב״א
דאפש״ל דהאי סוגיא פרבא דאמר לא בעל
אינו לוקה ,וטון שהקידושין סלויין בבעילה
הרי לא עבר הכהן לאיסור גרושה עד שעם
הנעילה ,וממילא דבשעס הקידושין לא עבר
השליח בלהט עור ,ולכך לא חשיב בר סיובא
בשעס הקידושין .עוי״ל דמיירי כשהכהן
יטל לקדשה בעצמו דבכה״ג ליכא משום
לסנ״ע ,דהוי סד עברא דנהרא ,יעו״ש.

וסזינן ברא״ם כדמידש הרב מפורט׳
דהמכשיל חבירו לעבור עבירה עובר
המכשיל בעצמו באומה העבירה ,ויומר-מזה
ס״ל לאבן עזרא דהמכשיל אף לוקה על
הכשלמו כאילו הוא אכליה[ .אן על לאו
דלסנ״ע אין לוקין ,וצ״ע על מה ילקה
המאטל מעו״ש במזרחי בארימח ,וכן

והריטב״א,
מוס׳
וכפשוטו פליגי
דהמוס׳ סברי דבר סיובא לא
מיקרי אלא במקום שהמשלח והשאח
עוברים אומה עטרה עצמה דאז אמרינן
לדברי הרב ודברי המלמיד וכר ,אבל באופן
שהשליח עובר בעטרה אסרס אין זה בר

בקרבן אהרן עהמ״כ שהאריך בזה].

סיובא לגט העבירה דמשלח ,ולק■ על ידי
איסור לסנ״ע אינו נעשה בר שיובא לגט

דפליגי תום ,ודזריפכ״א כזה

איסור גרושה .אך הריטב״א סבר דמיקרי
בר סיובא אף כשאין המשלח והשאח

ג) וככר עלמא דבר בזה מגמ׳ ב״מ ד״י
ע"□ אמר רבינא היכא אמרינן
דאין שליח אובר עבירה היכא דשליח בר
חיובא הוא ,אבל באינו בר מיובא מיסייב
שולחן ,וכגון כהן דאמר לישראל קדש לי
אשה גרושה ואיש דאמר לאשה אקפי לי
קטן ,דטון דלאו בני מיובא נינהו מימייב
שולחן .וכמבו שם המוס׳ דאע״ג דקעבר
הישראל משום לפנ״ע כשמקדשה לכהן ,אן
משום לאו דלפנ״ע לא חשיב בר חיובא

עוברים באומה העטרה ,טון דאף בכה״ג
שייך הסברא דדברי הרב ודברי הסלמיד
דברי מי שומעין.

ועפיי״ד הרב מפורט׳ אסש< דגם
הריטב״א מודה סה לסברח
הסוס׳ דדוקא כשעובר השאח באוחה
העטרה עצמה דמשלח אז הוא דמקרי בר
מיובא ,והא דסנר דמקרי בר מיובא משוס
לסר עור ,טון דסבר הריטנ״א דעטרס
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הלסנ״ע מיקרי ממש אומה עטרה עצמה
לאישור גרושה ,דהרי מסמם הלפנ״ע עובר
המכשיל בעצמו כאיסור העטרה שהכשיל
בה ,וממילא דבהכשלה הכהן קעבר השליש

באיסור גרושה ,שאף הוא הוזהר בעצמו
באיסור לענין שלא יכשיל בו לכהן ,ואין
איסור לסנ״ע כעטרה אסרה רק ממש
אוהה העטרה עצמה ,דהשליס עובר בגוף
האיסור דגרושה[ .ויעויין בקונטרס
שיעורים ב״מ סי׳ י״ב סק״ג שהאריך
בכ״ז].

ולפי״ז הסוס׳ דסליגי ,וסברי דלפנ״ע לא
מהני לאסשוטה לשליה בר מיובא,
טון דלא מיקרי שהמשלס והשליח עובריםלאוחה העטרה עצמה ,לכאורה מוכח
דסטרי להו דבלפנ״ע אין המכשיל עובר
בעצמו לגוף העבירה ,ואף לא השבה ההורה
אה המכשיל לשומף בעבירה .אלא סברי
דלאו דלפני פור הוא כפשוטו דאיכא איסור
לאו עצמי ונפרד שלא להכשיל אחר בחטא,
והמכשיל קעבר רק בלאו העצמי דלפג״ע,
ללא שוס סרך וחטא בעצם העוון שהכשיל
בו[ .אלא שאין זה מוכרח בדעח הסוס׳ ,טון
שכמה וכמה ביאורים וצדדים איכא במחלו׳
חוס׳ והריטב״א ,ואפשר דפליגי המוס׳
מממח דין האמוגח שמואל ,שהרי הישראל
אינו מוזהר בעצמו באיסור גרושה,
וכדנכחוב לקמן בסימן ג׳ ,וכן הרעק״א
בחשובה האריך במחלוקמם מממח דין
המשל״מ באיכא אסר להכשילו במד עברא
דנהרא ,יעויין בזה בסימן ו׳ סק״ג ,והסט

משה

יצחק האריך בממלוקח הריטב״א והחוש׳
מסמס דין היד מלאט ,יעויין בזה באריכוח
בסימן ט׳ סק״ה ,ובמקומם אי״ה נאריך
בזה].
וכדכתכנו בסברח הריטב״א בב״מ ,כך
מוכרח נמי בדבריו טבמוח
דף פ״ד ,דכמב שם הריטב״א דאין לוקין
בלאו דלסט עור ,משום דהוא לאו בולל בכל
מצווח המורה .וצריך ביאור דלכאורה
לפנ״ע אינו בכלל לאו שבכללות ,דהריהו
אזהרה אמה שלא להכשיל חטט בכל איסוט
מורה .ומוכח כנ״ל דשיטח הטטב״א דאין
לפט עור לאו עצמי ונפרד על הכשלה בשום
איסור ,אלא נאמר בו טש לו סלק באיסור
שעובר סטרו ,והוא לאו של אומה עבירה
עצמה ,ולכך משיב לאו שבכללות .והמוס׳
דסבט דהוא לאו נפרד ואינו לאו שבכללוח,
יוכלו לומר בטעם דליכא מלקוח בלאו
דלסנ״ע ,כדכמב החינוך במצוה רל״ב ,דאין
לוקין בלאו דלפט עור משוס דהוי לאו שאין
בו מעשה ע״ש .יעויין נזה בסימן כא׳.

שיטת התום׳ והריטב״א הנ״ל
במהלו׳ היד מלאכי והחזו״א

ג) והנח יעויין בסימן ט׳ דהארכנו שם
במסלוקח האסרוטם ,בהושיט
כוס יין לנזיר ולבסוף לא שמה הנזיר ליי{,
אם קעבר המושיט בלפנ״ע ,דהיד מלאט
(אוח שס״ס ס״ל דקעבר בלסנ״ע אף
שמטרו לא נכשל ,דעל עצם נמינח המכשול
קפיד רחמנא והט,נמן לסטו מכשול ,ולא
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אכס״ל במה דלא נמל לכסוף .והחזר׳א
(יור״ד סי׳ ס״׳בס־״ק כ״ה) ס״ל דליכא
לסל מור ב0ה״ג7לא נמל סבירו בשטא,
כיון דאין קפידה ממנא בלסל שר על
נשיגש הממול שנשן והושיט ממול לסטרו,
אלא רשמנא קפיד רק על הממול עצמו
במה שנמל ושטא על ידו ,ולשון הסזו״א
שס דאין לפנ״ע במסשבה לסוד והרי זה
כמדליק הגדיש ובא אסר ומהו ,יעו״ש.
וחא מיהא פשטא ,דאף אליבא דהיד
מלאכי דס״ל דשבר בלסל שר בעצם
נשינש הממול אף אם לבסוף לא סטא
הנמל ,ודאי דלא שייך לומר דבעצס נשינש
הממול כבר עבר הממיל בגוף האיסור
שהמיל בו ,דאין זה שיין אלא אם שבירו
נמל בעטרה בפועל ,דאז אמדינן דהלפנ״ע
מגלה לן דהמלס סטרו הוי פרט וענף
בגוף העטרה ,ועובר הממיל באושה
העטרה ,אבל היכא דרק נסן ממול לסטרו
ולא נמל בה לבסוף ,ודאי דלא קעבר
הממיל אלא משוס סלק הלפנ״׳ע משנס
עצה רעה ,דאף דלא סטא מר השיאו עצה
רעה בעצם ההמלה ,וכך נש בסב שם הרב
מפוניבז׳ בדעס היד מלאט.

שירן
בב״י3
חוחרימכ״א הנ״ל
לשיטסו אמאי טשראל
המקדש גרושה לכהן לא קעבר בלפל שר,
ואפשר לומר דהאי סוגיה כרבא
דהלכשא מומיה דאמר לא בעל אינו לוקה,
וטון שהקידושין שלדין בבעילה לא ששב בר
שיובא משוס לפני שר ע״כ והיינו דישראל

משה
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המקדש גרושה לכהן ס״ל להריטב״א דאיט
שבר בלאו דלפנ״ע ,טון דאין הכהן שבר
באיסור מיד מקידשה לו רק למיבשל,
ואף דמיבעול הכהן קעבר הישראל
מעיקרא בלפנ״ע( ,וממושיט סס יין לנזיר
דאף אליבא דהסזו״א דבעצס ההושטה לא
קעבר בלסנ״ש אן משושהו הנזיר וקעטד
איסורא קעבר המושיט מעיקרא בלפל

עור) ,מ״מ טון משעש מעשה הקידושין
לא קעבר בלסנ״ע ,לא מיקרי הישראל
בקידושין בר שיובא משום לסנ״נג

וממה דכמב הריטב״א ,דלא קעבר ישראל
השליש בלסנ״ע בשעס הקידושין
עד זמן הבשלה ,הוטס בסט יצסק (ס״ב
סי׳ מ״ט) דסבר הריטב״א כדכסבט
מהסזו״א ,דאס לבסוף לא סטא יזמרו לא
עבר הממיל בלסנ״ש ולכן לא מיקרי
הישראל בר שיובא בשעס הקידושין .דאליבא
דהיד מלאט דבעצס נסינש הממול קעבר
בלסנ״ע אף אס לא סטא לבסוף ,א״כ
הישראל הוי בר שובא ,טון דקעבר בלסל
שר מר בשעס הקידושין אף קודם הבשלה
במה שנמן ממול לפל הכהן וקידש לו
לגרושה ,ואשלו אם לבסוף לא יבשל הכהן
כל3

ולסי׳״ז אסש< דהשוס׳ סטרי להו כהיד
מלאט דעל נשנש הממול קפיד
רסמנא ,ומשלא עובר הישראל בלפנ״ע מיד
בשמש הקידושין אף אליבא דרבא ,ולק■
שאט המוס׳ ולא שרצו על קושיישס
מלסנ״ע כדשרן לה הריטב״א אליבא דרבא.
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שירת

מ

סימן כ

והיינו לפי״ז דהמוס׳ והריטב״א פליגי
במחלוקח היד מלאכי והמזו״א ,יעיין כסימן
מ׳ סק״ה מש״כ בזה.

אולם למה דכמבנו ,דאף לדעת היד
מלאכי דעובר בלפני עור בעצם
נמינח המכשול ,היינו דווקא לחלק הלפני
עור דנחינח עצה שאינה המצח ,דזה שיין
אף שלא חטא כיון דסו״ס נמן מכשול ,אן
ודאי דלא שיין לומר שעובר המכשיל בעצמו
באוחה העבירה כל זמן שלא נעשחה .א״כ
ליכא להוכיח מדברי הריטב״א ולא מידי,
כיון דאף אי נימא דסבר הריטב״א כהיד
מלאכי ,ובאמח הישראל מר בשעח
הקידושין עוד קודם הבעילה קעבר בלפנ״ע
משום שנחן עצה רעה לכהן ,אן סו״ס כיון
דאין הישראל עובר ע״י הלפנ״ע מן
העבירה עצמה דגרושה לכהן ,ולא נעשה.
שוחף בה עד זמן הבעילה שהיא שעח
עשייח העבירה ,ממילא דלא מיקרי בר
מיובא בשעה הקידושין אף דעבר בלפנ״ע
משוס עצה רעה ,דבר מיובא נעשה רק
כשעובר בעבירה עצמה דאיסור גרושה ,דאז
הוא דמקרי דהמשלח והשליח עוברים
באוחה העבירה ,אבל לפנ״ע דעצה רעה לא
מהני בזה[ ,וכדביארנו לעיל] .וממילא דאף
מהחוס׳ לא מוכח ולא מידי בזה[ .ויעוי״ש

בפרי יצחק במה שביאר בטעם מיאון המוס׳
במירון הריטב״א].

והעירוני דלשון הריטב״א שם מדוייק
כדכחבנו ,דכחב וז״ל ואפשר
לומר דהאי סוגיא כרבא דהלכמא כוומיה
שירדו משה  -לפני עוור טויב ,מש! יחזקאל צבי עמוד מס 128
)1

משה

דאמר לא בעל אינו לוקה ,וכיון שהקידושין
מלויין בבעילה "לא חשיב בר סיובא משוס
לפני עור" ע״כ ולא כמב הריטב״א דכיון
דהקידושין מלויין בבעילה אינו עובר בשעח
הקידושין בלאו דלסנ״ע ,אלא כחב
דבקידושין לא משיב בר מיובא ,והיינו
כדכמבנו דבאמם אפשר דכבר בקידושין
עובר בלאו דפנ״ע משוס נחינח עצה רעה
וכדעח היד מלאכי ,אן כיון דהקילושין
חלויין בבעילה ורק אז עובר לחלק הלפנ״ע
דאוחה העכירה עצמה ,לא משיב כקידושין
"בר מיובא" משום לפני עור[ .ואי נימא
דלא כהיד מלאכי ,ובנמינח מכשול גרידא
אינו עובר אף משום עצה רעה ,א״כ
ימפרשו דבריו דבקידושין עובר בלפנ״ע
למפרע כשנעל הכהן ,אן בשעח הקידושין
לא חשיב בר מיובא ודו״ק].
אם בלשנ״ע דג׳ עכירות ייהרג ואל

יעבור

ח> ובמחלוקת זו דהריטב״א והחוס׳ ,אס
בלפני עור עובר המכשיל
לגוף העבירה ונעשה שוחף בה ,או
דהמכשיל קעבר רק בלאו העצמי דלפני
עור ,ידוע למלוח דפליגי בה נמי הבעל

המאור והרמב״ן בסנהדרין [דף ע״ד סו״פ
בסו״מ) ,בההיא דקוקי ודמינקי שהם כלים
שהיו נוטלין אומן הכמרים מביח היהודים
לביח עבודה זרה שלהם ,וכחב הבעל המאור
שם דאי לא הוי במכוין העכו״ס להנאח
עצמן ,חייב למסור• נפשו שלא לימנס.
2ס ע״י תכנתאוצר החכמה

שירת

טו

סימן ב

ובמלסמוח שם השיג עליו דהרי מומן להם
אינו עובר אלא בלאו דלסני עור ,שמכשילם
לכמרים באיסור ע״ז ,ולאו דלפני עור אינו
מג׳ עבירוס ולא מאביזרייהו ,ודינו כשאר
לאוין שבמורה דיעבור ואל יהרג ,ואמאי
כסב הבעל המאור דסייב למסור נפשו שלא
ליחנם לע״ז ,יעוי״ש.

וכסברת בעל המאור צריך לומר כחל,
דלפני עור הוא חלק מאומה
העבירה ,ולכן אם מכשיל אח סבירו

בעבודה ורה ,הרי הוא העובד עבודה ורה
בעצמו ,וכן בעריומ ורציחה ,ושפיר ממוייב
למסור נפשו בג׳ עבירוס משום לפני עור.
והרמב״ן במלממומ שם דסליג ,בהכרס
דסבר דלפג״ע הוא רק לאו עצמי ונפרד,
וסבר נמי דאינו עובר כלל בעצמו מאומה
העבירה ,וגם אינו נעשה שוסף בה ,ולכן
לאו דלפנ״ע אינו מג׳ עבירומ ודינו כשאר
לאורן דיעבור ואל יהרכ יעויין בזה בקוק
הערוח השמנווס נחו ,דנמי מלה
למסלוקחם בהט.
וברימב״א בע״ז !דף ו׳ ע״ב במימרא
דרבי נמן שם ,דאסור
להושיט אבמה״ח לבן נס משוס לפנ״ע],
כמב וז״ל דאע״ג דבמכירה לנכרי או
להשאיל ולחם לו מידי דעביד בה עבירה או
מקרובמ לעבודה ורה איכא משום לפני עור
דבר מורה ,מכל מקום אין פאן בשביל כן
יהרג ואל יעבור ,ואע״ג דקי״ל דעבודה זרה
וכל אביזרא אפילו להנאח עצמן יהרג ואל
יעבור ,שאני איסורא דלפני עור דלא מייסד

לעבודה זרה אלא לאו כולל הוא לכל
האיסורין ,ולא אמרינן יהרג ואל יעבור אלא
כשהוא איסור מיוסד לע״ז ,והיינו הנהו
קוקי ודומאנקי דמושילינן להו משום
דלהנאח עצמן שאני כדאים׳ המם

בסנהדרין ,עכ״3
והיינו דהריטב״א בע״ז פליג אבעה״מ,
וס״ל כהרמב״ן דליכא סיוב ייהרג
ואל יפטר בלפני עור דג׳ עבירוח .ואם
כדטארט בסברם בעל המאור דאף בלפנ״ע
דג׳ עבירוס סייג ליהרג ,כיון דלפני עור
הוא סלק מאומה העבירה ,ולכן אם מכשיל

אס סטרו בעטדה זרה הרי הוא כעובד
עבודה זרה בעצמו ,ושפיר מסוייב למסור
נפשו בג׳ עבירומ משום לסט עור ,א״כ
נפיק לסי׳יז דהריטב״א דסליג מה וכחל
כהרמב״ן במלממומ ,בהכרס דסבר דלפנ״ע
הוא רק לאו עצמי ונפרד ,ואינו עובר פלל
בעצמו מאומה העטרה וגס אינו נעשה
שוסף בה .וא״כ דברי הרימב״א בב״מ
דע״י לפחע נעשה בר מיובא ,וטבמום
דלפנ״ע הוא לאו כולל׳ ססרי לדבריו בע״ז
דבלפנ״ע ליכא ייהרג ואל יעבור ,ודבריו

סמרי אהדדי.
הבעה״מ
דמסלוקס
וכהכרה לומר
והרמב״ן לא מליה בהט ,ואף
אם אמרינן דלפנ״ע הוא סלק מאומה
העבירה ונעשה שוסף בה ,אן עדיין אין זה
מסייב עד כדי כן דיהא ללפחע דין דייהרג
ואל יעטר ,דנאמר ט׳ עטרוח עצמן,
וכדמשמע לישנא דהריטב״א דכחב דלא
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פח

ע3ת

סימן a

אמרינן יהרג ואל יענור אלא כשהוא איסור
מיוחד לעבודה זרה.

בירור שייטת הרמב״ן כזה
סוסטעמא אחרינא ,נמי מוכרח  pלומר
דאף אס אמרינן דכלפנ״ע
עוכר המכשיל כאוחה העבירה ,בכ״ז לעמן
ייהרג ואל יעבור שאגי .דכמכנו דמדכרי
הרמכ״ן כמלחמוח דסליג אכעה״מ וסבר
דלא אמרינן דייהרג ואל יעבור נלסנ״ע,
כהכרח דסכר דלסנ״ע הוא רק לאו עצמי
ונחרד ואינו עובר כלל מאוחה העכירה.

והגה כגמ׳ יכמוח ס״ד ,אמרינן שם גבי
*•» איסור זוגה וחללה לכהן ,דמיכחב
כקרא לא יקמו לא יקמו מרי זימנא ,דחד
קרא הוי אזהרה לכהן .וחד קרא הוא להזהיר
לפסולוח שלא ינשאו לכהן ,שכשם שהכהן
מוזהר שלא ליקח זונה וחללה ,כך היא
מוזהרח שלא מישאנו ,והקשה הרמב״ן שם,
דאכמי לאו דלא יקמו גבי פסולוח למה לי,
מפו״ל דאסורוח לינשא לכהמם משום
הכשלח הכהמם כאיסור ,דקעכרי כלאו
דלפמ עור לא ממן מכשול .וכחד חרוצא
כמכ הרמכ״ן ,וז״ל א״ג י״ל דלפני עור לא
ממן מכשול גכי לאו השוה ככל כחיב ,אכל
לאו שאינו שוה ככל אינו טהג כנשים לא
מחמח עצמן ולא מחמס האנשים ,וכיון שכן
אין מוזהרומ הפסולומ שלא להנשא לכהמם
מלאו דלפמ עור ,כיון שמכשול דלאו
דכהונה אינו שוה ככל שאינו נוהג גכי
ישראל ,עיי״ש.

משה

ודברי הרמכ״ן צריכין מאור ,דהרי לאו
דלפנ״ע הוא שוה ככל ,שהרי נוהג
הוא נהל עמרוח ואיסורים שבחורה ,ואין
לאו העכירה שמחטיא כה האוסר ללסנ״ע,
אלא הלאו דלא חמן מכשול להחטיא אחר
ככל איסורי מורה ,הוא האוסר לימן מכשול
ולהחטיא גם כעבירה זו ,וא״כ מה אכס״ל
אם מכשול זה אינו שוה ככל גכי ישראל ,אן
לאו דלפנ״ע עצמו נוהג גני ישראל ולאו
השוה ככל הוא.

ובהכרח דסנר הרמנ״ן דכלסנ״ע עוכר
המכשיל מאומה עמרה עצמה,
ולכך אס ליכא קרא גכי נשים שנצטוו
כעצמם כאיסור דלא יקחו ,לא שיין שיהיו
מוזהרים מלפג״ע מלהכשיל אחר ,דכיון שלא
הוזהרו כאיסור לעצמם ,ממילא שלא נצטוו
כסרט האיסור שלא להכשיל אחרים כענירה
זו .והיינו דמנואר גרמכ״ן דסנר דנלסנ״ע
עוכר המכשיל מאומה עכירה עצמה.
(ויעויין נזה כאחיעזר ח״ג סי׳ פ״א ,וכדברי
הרב מסוניכז׳ כאהל מרדכי שם).
וגטיק לסי״ז דדנרי הרמנ״ן מכמום
ודכריו נמלחמומ סמרי אהדדי,
כיון דמדכריו כמלממוח דכחב דליכא יהרג
ואל יעכור כלסנ״ע דג׳ עמרוח מוכח דסנר
דאין המכשיל עוכר נלסנ״ע מאומה ענירה
עצמה ,ורק עכר נלאו העצמי והנסרד
דלפנ״ע על שהכשיל לאחר ,ולכך אף
כלסנ״ע דג׳ עכירומ יעבור ואל ייהרג,
ולעומח זאת מדנריו נינמוח מוכרח דסנר,
דעונר המכשיל מאומה ענירה עצמה.
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שירת

סימן כ

ומוכרח מזה כדכחבנו בסמירח מרי
הריטב״א ,דאף אם אמרינן
דבלפנ״ע עובר המכשיל בעצמו באיסור
אומה העבירה שמכשיל בה ,עדיין אין זה
מסייב עד כדי כן דיהא ללפנ״ע דין דייהרג
ואל יעבור ,מאמר ע׳ עבירוס עצמן,
וכדכסב הריטב״א דלא אמריגן יהרג ואל
יעבור אלא כשהוא איסור מיוסד לעבודה
זרה.
אם מיקרי מומר לחלל שגת ע״י

לפג״ע

זן וחנח בריש שבח (ד״ג ע״א) במה דמנן
המס פשט העט אס ידו לפטם
ונתן לסוך ידו של בעל הביס ,או שנטל
ממוכה והוציא העני סייב ובעל הביס סטור,
ובגיר אמרינן דסטור דקמט היינו סמור
ומומר פיון דבעה״ב לאו מידי עביד .ובסוס׳
הקשו אמאי הוי מומר והא קא עבר אלפני
עור לא מתן מכשול על שהכשיל אס העני,
ואפילו מיירי דהוי כעין חד עברא דנהרא
שהיה יכול העני ליטלו אפילו לא היה ביד

בעה״ב ,מ״מ איכא בזה איסור דרבנן שחייב
להפרישו מהאיסור .ובר״ן שם וכן במוס׳
ישטס מירצו קושיח המוס׳ דהה״נ דבעה״ב
קעבר בלסנ״ע ,אן מ״מ לעטן איסור שבח
פטור ומומר וכלאוין מיץ לשבת לא קמיירי.

וכרעק״א הקשה דכיון דמ״מ בעה״ב
אסור מאי נסק״מ במה
דמומר משום שבמ ,וחי׳ הרעק״א דנסק״מ
לערן מומר ממלל שבס שהרי מומר לדבר

משה

־־*ז

אמד לא הוי מומר לכה״ס מלה ,ומומר
למלל שבח בפרהסיה הוי מומר לכל המורה
ושסיממו אסורה ,א״כ היכא דהוא פטור
אבל אסור מצד שבס אס עושה  pבפרהסיה
הוי מומר לכה״ם [אליבא מ״ה דממלל
שבס גס באיסור דרבנן הוי מומר לכה״ם],
ולזה אמרינן דהכא פטור ומומר מצד שבס
ולא עבר רק על לפנ״ע דהוי כמו לאו
בעלמא ואינו בכלל מומר למלל שבס.

ואיי טמא דבלסנ״ע עובר המכשיל בעצמו
באומה העבירה ,א״כ עבירס הלסנ״ע
אינה כלאו בעלמא ,כיון דהמכשיל באיסור
שבס הרי ע״י הלפנ״ע עבר באיסור שבס
בעצמו ,וממילא דהמכשיל באיסור שבס הרי
הוא בכלל מומר למלל שבת .ולדברי
הרעק״א אסש״ל רק אי טמא דהר״ן
והסוס׳ ישטם סברי דלסנ״ע הוא לאו עצמי
ונפרד ואין למכשיל סלק באומה העבירה,
ואז שיין לומר דבעה״ב עבר רק על לאו
בעלמא דלסנ״ע ואינו בכלל מומר למלל
שבס.

ואפשר דלק• מיאנו המוס׳ בדברי הר״ן
והחו״י כיון דסברי דלסנ״ע אינו
איסור צדדי אלא הוא סלק מאומה העבירה,
ולכן הקשו דקעבר בלפנ״ע וממילא דליכא
נפק״מ במה דמומר משוס שבנג וכדכמבנו
לנטל בסק״ב בדעס המוס׳ בב״מ דאין זה
מוכרס דהחוס׳ פלגי אריטב״א וסברי
דהלסנ״ע הוא לאו עצמי ונפרד ,יעויין
לעיל .ויעויין בשפם אמס בשבס שם שהביא
לדברי הרעק״א וכסב להקשוח ע״ד
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להמסייע לחילול שבח ודאי דמיקט מומר
לחלל שכם ,יעו״ש.

~אם יש חילוק כחומרת הלםנ״ע כץ
מכשיל כעכירה קלה לחמורה
ח) ואי נימא כדכמב הרב מפונינז׳ דאין
הלפנ״ע לאו עצמי ונפרד אלא הוא
חלק מאומה העבירה[ ,כדהארכנו בזה עד
עכשיו בשימם הרמב״ן הטנונ״א המוס׳
והבעה״מן ,א״כ איפא נפק״מ בסומרם
הלפנ״ע טן מכשיל בעטרה קלה למכשיל
בעטרה ממורה ,טון דעטרם הלפנ״ע היא
מלק ממומרם אופה העבירה שמכשיל.
ואיכא נפק״מ לטנא בזה ,בסולה שיש בו
סכנה ואפשר להזמין לו רק רופא
שיסלל שבח יומר ממי צורן המולה ,דאיכא
בזה משום לסנ״ע על הכשלם הרופא בחילול
שבם שלא לצורן פיקו״ג הגס דסשיטא
שמומר לקרומו דכשס שפקו״ג דוחה שבס
ה״ה דדומה ללאו דלפנ״נג מ״מ כשיש
לפניו של רופאים כאלו ,שהאמד ע״י
שיזמינו יעבור על מלאמ הבערה שהיא
כסקילה ,והשני (שהוא ג״כ מוב כראשון)
לא יעבור אלא על מסמר שהוא בלאו,
לכאורה מסוייב לקרום להאמרון ,שהרי
מולה שיש ט סכנה מאטלין אומו הקל הקל
ממילה ,והזמנח האחרון חשיב קל מצד לאו
דלסנ״ע ,טון דהיא עטרח לפנ״ע רק כלפי
איסור מחמר הקל מלפנ״ע דהכשלח

הבערה.
.שירת-משה לפני .עוור טויב ,מש!

משה

אכל אי נימא דלפנ״ע הוא לאו עצמי
ונפרד ואינו סלק מאומה העטרה,
א״נ ליכא נסק״מ בחומרם הלפנ״ע טן
מכשיל בעבירה סמורה לקלה ,דבמרוויהו
הוא אוחו הלאו דלסנ״ע ,וממילא דאינו
מסוייב לקרוס לרופא שיעבור רק במסמר
הקל ,טון דבשני הרופאים איכא לאומו לאו
דלפנ״ע שנדמה מפני פקו״ע [ויעויין בספר
לב אברהם סי׳ ע״ג שכמב  pלנפק״מ כלפי
מצוח סוכמה יעו״ש].
והנה בשו״ם מהרי״ל טסקין (בקו״א
אוס קמ״ד וטחר הרחבה בחידושיו
עה״מ ס׳ ואמחנן) ,הקשה בדעמ הסוברים
דשט למסור נפשו על כל מצוום המורה
להרג ולא לעבור ולא רק בג׳ עטרום
ניעויין רמב״ם הל׳ יסודי המורה פ״ה
ה״ד] ,דהיאן שט למסור נפשו על המצווס
הא בזה שנהרג ואינו עובר מכשיל הוא
להעמ״ס בעבירה דשפיכוס דמים וקעבר
בלאו דלפנ״ע ,וא״כ אמאי נהרג בשביל
העטרה שמכשילו זיל לאידך גיסא שע״י
שיעטר ולא יהרג ינצל מעטרה דלפנ״ע,
ומאי אלימא דהאי לאו מהאי לאו ,יעו״ש.
וצ״ל דקושיימו אזלא אליבא דשיטס
המוס׳ דעכו״ס אינם מוזהטן
מלפנ״ע שלא להכשיל ,ודלא כדכחב הפמ״ג
דעכו״ס נמי מצווה ומוזהר כלאו דלפנ״ע,
(יעויין כזה כסי׳ י״ח סק״ו) ,דאס מוזהר
הוא בלפנ״ע שלא להכשיל ישראל בחטא,
א״כ כשיעבור הישראל ולא יהרג קעבר
העכו״ם בלפנ׳׳ע על הכשלמו ,ומאי אולמיה
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האי לפנ״ע מלפנ״ע דהכשלח העכר׳ם
כשיהרג ולא יעטר.

אולם למש״כ דאיכא נפק״מ בסומרח
הלפנ״ע בין מכשיל בעטרה קלה
למכשיל בעבירה חמורה ,כיון דעטרח
הלפנ״ע היא סלק ממומרח אומה העטרה
שמכשיל ,א״כ טדאי דלפנ״ע דהכשלה
באיסור רציחה ממיר מלפנ״ע דהכשלה
באיסור נטלה ,וממילא דאף אי נימא
דהעכו״ם נמי ממהר בלפנ״ע שלא להכשיל
באיסור נטלה ,נמי מובנח קושיח
המהריל״ד שיעבור הישראל באיסור-נטלה,
ולא יהרג ויעבור עי״ז בלפנ״ע היומר ממור
דהכשלה באיסור רציחה .מעויין בארימח
בקושייח המהריל״ד לערן לפנ״ע לקמן

בסימן י״ב סק״כ
כלפנ״ע דמכשילו כגיםול עשה

 08והגה מדברי המוס׳ מוכח דסברי דאין
לאו דצפנ״ע רק במושיט לחטרו
דבר האסור ומכשילו לעבור בקוס ועשה,
אלא אף המכשיל מטרו בביטול קיום מצות
עשה וכבמכשילו בסוכה פסולה דטטל
הימנו מצות סוכה או נמן לו לולב פסול
וטוצ״ב איכא בזה משוס לפנ״נג דבגמ׳
גיטין דף י׳ ע״א מניא מצח טמי מוחרמ
(היינו דלא מיישינן שמא היא חנק) ואדם
יוצא בה ידי מובמו בלילה הראשון בפסח
(דכומיס בקיאין הן לשומרה לשם מצה),
והקשו המוס׳ וא״ח אמאי יוצא בה ידי
חובה דילמא לא שמרה הממי לשס מצה

ים

דמשידי אלפני עור ,וי״ל דקים לן שאין לו
מצה אמרח ואף הוא יוצא באומה מצה.
וסזינן בדברי המוס׳ דאס אין ממי משוד על
לפנ״ע ניחא להו להמוס׳ במה דמצת ממי
מוסרת ,אע״ג דאף אם לא שמרה לשם מצה
הרי לא הכשילו הממי לישראל בעטרת
איסור ,אלא שמנעו מלקיים מצוום עשה
דאטלח מצה .ומוכח מדבריהם דהמכשיל
את מטרו וטרם לו לבטל מצוח עשה הרי
הוא עובר בלאו דלפני עור לא מחן מכשול.
ואיי נימא לגדר לאו דלסנ״ע כדטאר הרב
מפוניבז׳ דאיסור הכשלח האחר הוא
פרט וענף מאזהרס העטרה שמכשיל בה,
שכשם שהוזהר בעטרה זו שלא יעבור בה
בעצמו כך הוזהר נמי שלא להכשיל בה
לאחרים לעבור ,א״כ לא שייך לומר דאיכא
משוס לפנ״ע אלא בעטרת איסור דומיא
דמס יין לנזיר ,שהרי בטטול עשה לא שייך
לומר שאזהרת ההכשלה היא פרט באזהרת

האיסור שמכשי 3ואפש״ל רק דבהכשלה
בטטול מ״ע איכא לסלק הלפנ״ע דטן אדס
למטרו ,דבהכשלסו בטטול המצוה הר׳ל
כמכשילו בעצה רעה דלא גרעי מילי דשמיא
ממילי דעלמא ,דזה ודאי שייך אף בהכשלס
טטול מצום עשה .ולפי״ז נפיק דלמש״כ
האחיעזר והמזו״א דבנכשל מזיד ליכא משוס
עצה רעה טון דמטר הוא בחטא ,א״כ
מש״כ המוס׳ דאיכא משום לפנ״ע בהכשלם
טטול מ״ע אין זה אלא כשהנכשל שוגג אבל
כשהנכשל הוא מזיד בחטא טטול המצוה
ליכא לפנ״ע ,טון דכל עטרת הלפנ״ע
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נניטול מ״ע היא רק מסמת דין דפצה
רפה.
אגל אי נימא לגדר לאו דלפנ״ע כפשוטו,
דאין הוא סרט וענף כעצם האיסור
אלא לאו עצמי וגסרד שלא להשיל אמר
נחטא ,א״כ נודאי דאף נניטול עשה שיין
לומר דמוזהר נלאו דלסנ״ע שלא להשיל
★

משה

אסר נמטא ניטול עשה ,וא״כ אף נשהנשל
הוא מזיד נסטא ניטול המצוה ,דליכא
נהשלחו לסלק העצה רעה שנלסנ״ע ,עדיין
איכא נזה למלק הנין אדם למקום
שנלפנ״ע .ויעויין נכ״ז לעמן לסנ״ע
דמשילו נניטול עשה לקמן נסימן י״ג

שהארכנו נזה.
★
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בדין דחד עכרא דנהרא
דעת הרסב־ם גדין דחד מברא דנחרא.

עזרם המכשיל ,ליכא בזה ללאו דלסנ״ע,

באתו יכול ליפול בעבפו אבל יכול לקנות,

[ויעויין בשימן כ״ב אס מדרבנן מיהא אשור
להכשיל בסד עברא דנהרא].

באתו יכול להעיב לאותו החפץ אלא כמותו.
אס בהד עברא דגחרא איכא נפק־ם אם

מועימ לו מדיליח.
אס במלמד עכו״ם תורה מיקרי דיהיב ליה

מדיליח.
בעבירה שא"א לעשותה אלא ע "י שגים

יחד.

א) גם׳ ע״ז ו׳ ע״א והמלא אמר רט נסן
מנין שלא יושיט אדם טס של יין
לנזיר ואבר מן המי לבן נח מ״ל ולעט עור
לא מחן מכשול וכו /הב״ע דקיימא במרי

ומעמא דמילמא דליכא ללאו דלפנ״ע
בסד עברא דנהרא ,שהרי
המושיט עובר בלסנ״ע על שגורם ומשייע
ולנזיר להכשל באישור ,וממילא דהיכא דיטל

הנזיר ליטול ליין נעצמו ,נמצא דהמושיט לו
אינו אלא כמקרב קצם הדבר אליו אן אינו
גורם כלל בגוף מעשה האישור ,שהרי לא
גרם לו וסייעו באפשרות להכשל בחטא,
ולכך לא עבר בסד עברא דנהרא בלפנ״ע,
ומשא״כ במרי עברא דנהרא שאם לא יושיט

לו לא יוכל הנזיר לקסמו כלל ,אס שלא היה
לו יין או שלא היה באפשרומו ליטלו ,נמצא
דבהושטמו נחן לו מכשול שגרם לו

עברי דנהרא ,עונד טכבים מצד זה וישראל
מצד זה דאי לא יהיב ליה הישראל לעכו״ס

לאפשרוח הסטא ,ולכך עובר בלסנ״נג

לא יושיט יין לנזיר ולא קמל לא ימן שמע
מינה .ומבואר דאישור לסנ״ע הוא רק

דעת הרטכ״ם כדין דחד עברא
דנהרא

בכעין מרי עברי דנהרא דאי לא יהיב ליה
לא מצי שקיל ,והיינו דאין באפשרוח הסוטא

ב>וברמב״ם בפרק י״ב מרוצח הי״ד
כחב ,כל המכשיל עור

לעשוח העבירה ללא עזרם המכשיל ,אבל כל

בדבר והשיאו עצה שאינה הוגנם או שמתק
ידי עוברי עטרה שהוא עור ואינו רואה
דרך האממ מסל מאוומ ליבו ,הרי זה עובר

לא מצי שקיל לבדו לאישור ,דיקא נמי דקחני

היכא דמשיב כקאי במד עברא דנהרא והיינו

שיטל הנכשל ליטול האישור נעצמו אף ללא
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בלא מעשה שנאמר ולפני עור לא מסן
"מכשול ,הבא ליטול ממן עצה חן לו עצה
ההוגנח לו ,עכ״ל .ובמנס״ס מר רל״ב הטח
בצ״ע על שלא הזכיר הרמב״ס לסילוק בין
חד למרי עברא דנהרא ,וכן הסינון שם לא
הזכיר להאי סילוקא ,ובמצוה ס״ס כסב

המנמ״ס דמדכמב הרמב״ס בשממא דאשור
לחזק עוברי עבירה ולא הביא כלל לסילוק
דחד עברא דנהרא ,נראה דסובר דבכל ענין
עוברים על לפנ״ע ,ולא ס״ל להלכה לחילוק
 .הגמ ,בין סד למרי עברא דנהרא.
ובפיה״ם בחרומוס (ס״ו מ״ג) כסב
הרמב״ם וז״ל המסעה אוסו
(לעובר עבירה) או מכשילו או מצוה עליו
או המסייעו לדבר עבירה בשום פנים ממיני
הסיוע ואפי׳ בדבורו הקל ,הוא נענש מהשם
ימברן כפי שעושה אבל אינו חייב משום
מלקוח מן הנזכרים במורה ,אבל הוא עובר
על הכמוב שאמר ולסט פור לא מסן מכשול
"אס היה הוא סיבה לעבור העבירה" ,או
עובר על הכחוב שאמר אל סשס ידן עם
רשע אם סייעו לאומו עובר ,עכ״3

וחדנן דבפיה״מ הזכיר הרמב״ם למילוין
בלפנ״ע בין מד למרי עברא
דנהרא ,שהרי כחב דעובר המכשילו בלסנ״ע
אם היה הוא סיבה לעבור העבירה ,והיינו
שלא היה ביד החוטא לעבור בעצמו .ופליכי
האחרונים בזה בדעס הרמב״ם אי ס״ל לדין
דחד עברא דנהרא .ולהלכה דעס כל
הפוסקים דליכא לסנ״ע בחד עברא דנהרא.
[ויעויין לקמן בסימן ס׳ גבי מעורר מבירו

משה

K2

לעבירה בסד עברא דנהרא ,דדייק המפץ
סייס מדברי הרמב״ם ,דכל שהמכשיל הוא
הסיבה״לעבור העבירה וכבמעוררו לסטוא,
איכא משום לסנ״ע אן בחד עברא דנהרא].
באינו יכול לימול בעצמו אבל יכול

לקנות

ג) והנה יש לדון נגדר סד עברא דנהרא,
מהו הדין בהיכא דהנכשל אינו
מצוי לו האיסור מסח ידו להכשל ט ,אבל
יטל הוא לקנומו מאסרים ,אי בכה״ג כיון
דמלוי הוא בדעמ אחרים לקטח מהם,
מיקרי כאינו יטל לסטוא בעצמו ללא עזרח
המכשיל ,והוי מרי עברא דנהרא ,או דכיון
דיש באפשרומו לילך ולקנוס להאיסור מיקרי
דיטל לסמוא בעצמו והוי כחד פברא דנהרא
דליכא משום לפנ״נג

ובמרדכי בע״ז (ו׳ ע״ב) כמב בשם
הבה״ג ,דמוחר להלוום לנכרים
מעוח אע״פ שהן נוסטן מן המעוח
לחקרובח לע״ז טוס חגם[ ,ונמצא דהמלוה
ממילס לעבור כאיסור ע״ז וקעבר
בלסנ״ע] ,לפי שאין נומטם כ״כ לע״ז שלא
יופלו למצוא אומו דבר מועט ללווס מעט״ס
אסר אפילו אס לא ילווה לו .ומבואר בדברי
המרדט ,דאן היכא דליכא אפשרוס טד
הנכשל לסטוא בעצמו שאין מצוי לו ,בכ״ז
אס טדו ללוח מאמר מיקט סד עברא
דנהרא וליכא מה משום לפנ״נג וכ״כ שם
להדיא המאיט וז״ל ,כל מה שנאסר לט
משוס לסט עור לא חמן מכשול ,אס הוא

שירת משה  -לפני עוור טויב ,משה בן יחזקאל צבי עמוד מס 65הידפס ע״י תכנת אוצר החכמה

גב

שירת
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רשאי ליקח מאומו דבר בזולחנו מומר לנו
למטר לו שהרי אין המכשול בא בשלנו,
מעמא מומר לנו למטר דבר האסור לו
אע״ס שהוא לוקחה לאסלה ,הואיל והוא
מוצא לקנוס בזולחנו .וכן מבואר נמי בדברי
המוס׳ בקידושין נ״ו גבי לסנ״ע במוכר

בהמה נמעוס מע״ש יעוי״ש.
וכך פסק הרמ״א (ביור״ד סי׳ קנ״א
ס״א) בשם המרדס גבי איסור מסרמ
חקרובח ע״ז לעט״ס ,ח״ל י״א הא דאסור
למכור להם דברים השייסם לעבודמה ,היינו
דוקא אס אין להם אמרים סוצ״ב או שלא
יוכלו לקנוס במקום אסר ,אבל אס יטלים
לקנו^במקוס אחר מומר למכור להם כל
דבר ,ויש מממירין[ .ואף היש מחמירין לא
פליגי בזה אלא משום דין מסייע יעוי״ש].
ומבואר בזה דכל היכא דביד הנכשל לעבור
באיסור ע״י שיקנה או ילווה מאחר משיב
מד עברא דנהרא דליכא בזה משוס לפנ״ע.

ובביאור הגר״א שם כמב דדינו של
המרדס אינו נראה ,דדוקא
באיח ליה לנכשל אמרו דליכא לפנ״ע אבל
לא במוצא לקנוח מאמרים ,והסח כן מגמ׳
דנדרים ס״ב ,רב אשי הוה ליה ההוא אבא
[יער] זבנא ליה לבי נורא [לעובדי האש
שמציחין אח האור בביח עכו״ס שלהן] ,א״ל
רביגא לרב אשי האיכא לפני עור לא מחן
מכשול ,א״ל רוב עצים להסקה ניחנו ,והיינו
דאינו כמוכרו לעבודח כוכבים דהא איכא
לימחלי בהיחרא .ואס במוצא לקנוח מאחר
מיקרי סד עברא דנהרא ,מאי הקשה לו

משה

רבינא וס ליכא עוד עצים בעולם שיוכלו
לקנוס ממקום אחר.
אולם כחב שם הגר״א דמדברי המוס׳
דסברי בזה
מוכח
בחגיגה
כהמרדס ,שהקשו אהא דאין מוסרין דברי
חורה לעט״ס שנאמר מגיד דבריו ליעקב
וט׳ ,דחיפוק ליה משוס לפנ״ע דמכשיל
לעכו״ס באיסור ללמוד חורה ,דעמ״ס

העוסק במורה חייב מימה ,וחירצו
דאיצטרין קרא להיכא דאיכא עט״ס אחר
הרוצה ללמדו ,דליכא משוס לפנ״ע סון
דהוי חד עברא דנהרא דיטל ללמוד מבלעדי
הישראל ,ומשמע כהמרדס דאפילו היכא
דאין מצוי סד הנכשל לחטוא בכ״ז אס יכול
ליקח מאמרים הוי חד עברא דנהרא.
וליכא נפק״מ בזה אם רק יש באפשרוח
הנכשל לקנוס מאסר ,או אפילו
היכא דידעינן דודאי הוא דאס לא ימן לו
יקס מאחר ,בכל גווני דעח הגר״א דאס
איט מצוי לו חחח ידו איכא לפנ״ע ,וכן
כחב המזו״א (יו״ד סי׳ ס׳׳ב ס״ק ג׳) בדעח
הגר״א ,וז״ל דוקא היכא דאיח ליה אבל
בשיכול להשיגו מבלעדי הישראל שהיה לוקח
מיד עט״ס אחר ומקריב ,אע״ג דידעינן
דהס הוי עביד ולא הוסיף הישראל במסרמו
בעבודחן ,מ״מ עובר משום לפני עור ,סון
דהשחא הישראל גרם לו היכולה ,ס׳ה דעח
הגר״ח ז״נ.

ומבואר באחרונים דבעינן דיוכל למצוא
במקום אחר באומו טיב שמושיט
לו ,וכן מבואר במאירי שם דיאסר לימן לו
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במינם אס אינו מוצא אלא ממורה דמים ,וכן
אם אינו מוצא אלא במורם יאשר משום
לסנ״ע לימן לו בהזמנה.

כאינו יכול להשיג לאותו החמץ

אלא כמותו

ד) ובגט׳ קידושין נ״ו פ״א ,אין לוקסין
בהמה במפוה מפשר שני ,אמר
רב יהודה בממכוין להוציא מפום מע״ש
למולין ,בין בשוע ובין במזיד יחזרו דמים
למקומם ,ופרש״י דקנסינהו  -למוכר הה
יודפ שהמפום מהמללוה פל הבהמה ומולן
הן בידו ,ופבר פל לפני פור לא חתן מכשול
דיודש שהלוקח מתכוין לאוכלה בפירו.
ובמום׳ שם הקשו מאי לפנ״ש איכא הכא,
הלא אם לא יקח ממנו יקח בהמה מאדם
אחר ,ולא שיין לפנ״פ אלא אלא בדקאי

בחרי פברא דנהרא.
וכמקנה שם כחב ליישב לקושיח המוס׳,
דרש״י ס״ל דמה דאמרינן דבחד
פברא דנהרא דיכול ליקח בפצמו ליכא
לפנ״ש ושרי להושיט לו ,היינו דווקא ביכול
ליקח הנזיר לאומו הכוס יין שמכשיל בה,
אבל אם לאומו המפץ ממש לא יוכל להגיש
אלא רק יוכל למצוא מס יין אסר או
אבמה״ח אחר וכיוצ״ב ,כיון דלאומו המפץ
אין ימל להגיפ בפצמו ,מיקרי כמרי פברא
דגהרא ,ולכך לא מהני מה שיוכל הלוקס
ליקח מאדם אסר בהמה אחרח .ויפויין בזה
כשו״ח לכוש מרדכי כסימן ג׳ שהאריך בזה.
שירת משה  -לפני עווך ?!מג משו׳^^יזוקאל ציי עמוד מס ל,

משה

נג

ודכרי המקנה חידוש גדול הס ,דבדין
דמד שברא דנהרא לא מהל מה
שימל הנכשל לסטוא באומה השבירה ללא
שזרה המכשיל ,אלא בפינן שיוכל להגיפ
בדווקא לאוחו האבמה״ס ואומה המכ 4ומה
דכמבנו לעיל מדברי המרדכי והמאירי
שהביאם הרמ״א דהיכא דיכול לקנוס מאסר
חשיב כמד שברא דנהרא ,הם קושיא פל
דברי המקנה שהרי לקנוס מאסר הייט
לחפץ כיוצ״ב ,אלא דהרי המוס׳ והמרדני
אזלי בשיטה אסס והמקנה כיון דבריו

בשיטה רש״י ,דאפשר דסבר בזה כדכמב
הגר״א דלא מהל מה דימל לקטנג ובדברי
המוס׳ בחגיגה גבי המלמד פכו״ם חורה
שהביאם הגר״א ,המם איכא פכו״ם אסר
שרוצה ללמדו לאומם הדברי מורה.
ואליכא דהמקנה מיושב מה שהקשה
הגר״א מגמרא דנדריס גבי
פצים ,דהה״נ אס לא מכר להם רב אשי
לפצים איכא פצים בפלמא ,אן לא יוכלו
ליקס לאומם הפצים שהכשילם בהם .ויפויין

בפ״ז דף ז׳ דאמרינן שם דנפק״מ בהא

דאסור למטר בהמה לפכחס לפל אידיהן,
בין טפמא דהרווסא לטפמא דלפנ״גג
בהיכא דאיח ליה לדידיה בהמה ,דאי אמרס
משוס הרווחה הא קא מרווח לה ואסור,
ואי אמרח משוס לפל פור לא מפן מכשול,
הא איח לה לדידיה בהמה שיכול להקריבה

והוי סד עברא דנהרא דלכא לפנ״י4
ומבואר בגמ׳ דאף דיכול לחטוא בבהמה
אסרס שאינה אומה הבהמה שמכשיל בה
פס ע״י הכנת איצר החכמה

נד

שירת

סימן ח

נמי הוי סד עברא דנהרא דליכא ביה משוס
לסנ״ע ,ועמדו בזה בצ״נג

אם כחד עכרא דנהרא איכא
נפק״ם אם מושיט לו משלו
ה>כתכ הרמב״ס בס״ה מנזירום ה״כ
המטמא אס הנזיר אס היה המיר
מזיד הנזיר לוקה וזה שטמאו עובר משוס
ולפני עור לא ממן מכשול .והקשו האחרונים
אמאי לא כחג הרמב״ם לסלק דבמה דברים
אמורים דמייב המטמאו דווקא במרי עברא
דנהרא אבל בסד עברא דנהרא ליכא משום
לפנ״ע ,ויעויין מה שהארכנו בזה בסימן
י״ד.

משה •

לדוד ,וכמב דדבריו הם דלא כהמהח״ט
שב׳ דרופא ישראל שנקשסו נכרים שימן
לה סס רפואה להפיל עוברה דאסור לה
משום רציסה ,בכה״ג שיש שם רופא אחר -
שמוק לימן לה שח לו לימן כיון דהוי מד
עברא דנהרא ,ולהמכמס לדוד כיון
שהרופא טמן לה משלו יאסר לו לימן,
דבכה״ג בכל״־גווט איכא משום לסנ״ע,
יעוי״ש .ולכאורה לדעם הגאון והסזו״א
שכמננו לעיל ,דכל שאין מצוי לנכשל ממס
ידו איכא משום לפנ״ע אף ממל לקנוס
מאמר ,נמי יאסר לרופא ישראל להפיל
עוברה ,מון דמה חמלה לילך לרופא אסר
לא מהני לאסשומה כמד עברא דנהרא.

וכמכתם לדוד כסב במד מרוצא ליישב,
דמה דאמרינן לסלק בין סד
למרי עברא דגהרא ,דבסד עברא דנהרא
ליכא משום לסנ״ע ,היינו דוקא אס האיסור
שמושיט לו הוא דבר של הנכשל .שמבקש
מהמושיט שיושיט לו למס יין שלו וכיוצ״ב,
אבל היכא דהמושיט יהיב ליה להנכשל
מדיליה ,לא בעינן דקאי במרי עברא דנהרא
ובכל כווני עובר משוס לסט עור[ ,כיון
דהאיסור נעשה בססץ שלו והוי שוסף
במעשה העבירה] .ולדבריו נמי מיושב מה
שהקשה הגר״א ממעשה דרב אשי גבי
עצים ,כיון דאף דאיכא עצים בעלמא שיוכלו
ליקמם לא הוי כסד עברא דנהרא ,כיון דרב
אשי יהיב להו מדידיה.

ו) ויש לדון בזה מדבח המוס׳ בסגיגה
הג״ל ,דהמס במלמד עט״ס מורה
הח הדבח חורה אינם דבר שלו דהנכשל,
ובכ״ז כמט המוס׳ דבאיכא עכו״ם אמר
הרוצה ללמדו הוי סד עברא דנהרא וליכא
משום לסנ״ע ,אולם המס הדבח מורה אינם
נמי דהמכשיל דנימא דמושיט לו מחליה,
ואי טמא דטעמא דהמכמם לדוד הוא משום
דהיכא דמושיט לו מחליה איכא לסנ״ע בכל
טוט מון דהאיסור נעשה בחפץ שלו והוי
שוחף במעשה העטרה ,המם בדבח מורה
לכאורה אינו שיין.

ויעויין בשדי חמד מערכס ו׳ כלל כ״ו
סק״ו שהאריך שם בדברי המכמס

ולנעימות הדבחם ,יש להמא בזה
למש״כ הטוח אבן בסגיגה

אם כמלמד עכו״ם תורה מיקרי
דיהיב מדיליד!
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שם פל דברי המוס /דמה דעסקינן כפס
בדברי המבסס לדוד סליה בדבריו .דכמב
שם הטו״א דמה שהקשו המוס׳ אמאי בפי

קרא דלא פשה  pלכל גוי לאסור ללמד
פכו״ם מורה ,מפו״ל דאיכא מה משוס
לפנ״פ פיון דפמ״ם הפוסק בסורה סייב
מיסה ,לכאורה לא קשה ,כיון דלהצד

דפכר׳ם הפוסק בסורה מייב מימה משום
גזל ,א״כ היכא דישראל מוסר לו ומלמדו
ברצונו ,סו ליכא משום גול ,דאף בממון
כשמוסר לו מדפמו ליכא משום גזל.
וכתב הכוורי אבן דאפ״ג דהמורה שייכי
לכל ישראל ,ואמו דבר של שומפוס,
־שנסן אסד מהשומסין רשום לאסד להשסמש,
מי ליס ביה משום גזל ,אם משממש בלא
רשוס כל השוססין .י״ל דהר מילי בדבר
הממסרו בשימושו ,דאיכא פסידא לשאר
השוספים ,אבל בדבר שאין ממססר כגון
לימוד הסורה ,רשוס מאסד מהשוספין סגי,
וסו ליס ביה משום גזל ,ולכך בפיק לכסוב
דלא פשה כן לכל טי ,לאסור ללמד מורה
לפכו״ס ,כיק דמשום לפנ״ס ליכא,

דהפכו״ם אינו פובר בגזל כשטמן לו ישראל
רשויב והוכיח הטו״א כדבריו דבנסינס
רשוס שסיר דמי ,שהרי בהרבה מקומוס
מצינו שהשיבו חכמים פל שאלום הפכו״ס
בדברי מורה .וא״כ אולי לפנין מה דכסננו
לנדון המכסם לדוד דישראל המלמד פט״ס
חורה לא מיקרי דהכשילו מדיליה סליה

בדברי הטורי אבן.

טשה

נה

בעבירה שא״א לעשותה אלא ע׳״י
שנים יוזד
ז) במר הססן סיים להגר״ס סלאג׳י
כסב לסדש ,דפבירה שא״א לה
שמפשה אלא פ״י שרם יסדיו ,וכטן איסור
הלוואה בריבים דנפינן למלוה וללוה ,אזי
מלוה המכשיל ללוה באיסור קפבר בלסנ״פ
בכל טור ואפילו בקאי בסד פברא דנהרא,
ולא אמרינן לסילוק דסד פברא דנהרא
אלא כגון בנזיר ובאבמה״ס דהאיסור נפשה
פ״י הנכשל לבד .והייט דכיון דקיוס
הפבירה הוא ע״י השסספום המכשיל
פצמו במפשה הפבירה ,לא מהר מה שביד
הנכשל לפטר הסבירה ללא פזרמו בכדי
לפוטרו מלאו דלסנ״פ וצ״ב ,וכפי״ז כסב
הדברי מלפיאל דהיכא דמאכילו לאיסור
בידים איכא משוס לסנ״ס אן> בסד פברא
דנהרא ,יפויין בזה לקמן בסימן י״ד ,וק
כמבט סברא כפי״ז לפיל (בסימן ד׳
סק״ד) בדברי הפמ״ג ,דהיכא דמאכילו
לאיסור בידים איכא משום לפנ״ס אף
בהיכא דשרי האיסור למכשיל יפו״ש .וכמב
שם דהסר משה פליג בזה דפסב דהיכא
דיכול הלווה ללוס בריבים מישראל אסר,
המלווהו לא פבר נלסנ״פ כיון דהוי סד

פברא דגהרא ,יפויין בדברי הפר משה
באריכוס לקמן בסימן ו׳.

ופייתו בזה לדברי הרשב״א בנדרים (ט״ו
ע״אג גבי נדר שאח נהרס לי,
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שירת

סימן ח

דכסב דאיכא מאן דמסרש שאסר משמישה
עליו אס מלן לביס אביה ,ואסורה בהנאמו
משוס לאו דלסג״ע שמכשילמו בבל יסל,
ונסב הרשב״א ואינו ממוור  4כלל פיון
דליכא לסנ״ע אלא בדקיימי במרי עברא

משה

דגהרא יעוי״ש .והמס הרי הוי עטרה
דשנים שהרי אינו יכול לעטר על נדרו אלא
מן עם אשמו ,וע״י שניהם נגמר האיסור,
ובכ״ז כמב הרשב״א מעיק מרי עברא
דנהרא בכדי לעבור בלסנ״נג

★ ★ ★
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שירת

ne

סימן ט׳

סיטן מ׳

כנתן מכשול להכירו ולא בכשל אם עכר כלפנ״ע
שהושיט לו והננ״ח לא אכל אומו אגמה״ס

כמחלוקת היד מלאכי וחחזו״א בזח.

אס מעשה נתינת המכשול הוי סעשח איסור.
בדעת היד מלאכי במכשול דמגיח אבן לסני

»מא.
לחלק כין

מכשול

דמניח

אגן

למכשול

דעבירה לענק היד מלאכי.
בדברי הפרי ידחק דסליגי תום׳ והרימב־א

בדברי היד מלאכי.

בדעת היד מלאכי בהכשלה באיסור דרבנן.

בנתן מכשול להכירו ועדיין לא נכשל אס
מוזוייב למונעו מהעבירה.
בדעת המשל״ם בהיכא דהושיס לו ולא

המא.

בלפנ״ע

בשויא

אנפשיה

התיכא

דאיסודא.

ענף א'

כמחלוקת היד מלאכי והחזו״א כזה

א) נחלקו האחרונים בהושיט מס יין
לנזיר ולא שמאו וכל כה״ג אם
קעבר המושיט משוס לחני עור ,דהיד
מלאכי (גסי׳ שס״ )1כמג שנסמפקו בלימוד
הישיבה היכא שהנזיר לא שחה אומו מס יין

שהושיט לו אי קעבר המושיט משום לסל
עור לא מחן מכשול או לא ,מי למא מון
דלא נכשלו כאיסור ע״י ההיא הושטה לא
מיקרי מו מכשול ,או דמון דסו״ס הוא נמן

המכשול לסלהם עוכר בלאו דלפנ״ע אף
דלא נכשלו בו .וכמב היד מלאמ דהדעס
נוטה דמ״מ עבר בלפנ״ע מון דאגמינס
מכשול קפיד רחמנא והרי נמן לסלהס
מכשול.
ושו״ת פנ״י (חו״מ ט׳) והפרי יצחק
(ח״ב מ״ט) והחזו״א (יור״ד סי׳
ס״ב ס״ק כ״ה) סבירי להו דליכא לפל עור
בכה״ג דלא נכשל סמרו בחטא ,וז״ל

החזו״א שם ,יש לעיין באיסור לפל עור
הושיט מס יין לנזיר ונמלך ולא שמה מהו,
ונראה דאין לפני עור במחשבה לסוד הרי
זה כמדליק הגדיש ובא אמר ומהו ,ומיהו
אי שחה מיקרי עבירה במסילה ,דאפילו מס
הנומן קודם ששחה וכבר הוא חופשי מלאו
דלפני עור ,הרי זה כמדליק הגדיש ומם
דגובין מנכסיו וצ״ע ,עכ״ל .והיינו דסליג
החזו״א בדברי היד מלאמ וס״ל דאין
קפידח רחמנא בלפני עור על נמיגם
המכשול שנמן והושיט מכשול לממרו ,אלא
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שכת

סיםן פר

רסמנא קסיד רק על המכשול עצמו ,במה
שחבירו נכשל וחטא לבסוף על ידו.

והגרי״פ פערלא <בסה״מ לרס״ג ל״ם
ג״ג) כסב שזהו מחלוקח גדולה

בראשוטס מוט המצוות ,דיש מקמאי מוני
המצווס שסשבו אס הלאו דלסנ״ע בזה״ל,
שלא "לחמי׳ מכשול לסט עור ,והיינו
דהקסידא היא בעצם נמינס המכשול ,ויש
מקמאי שכסבו שלא להכשיל אס העור,
דמשמעוסו שאין הסטא נגמר אלא כשנכשל

ט העור ,יעוי״ש שהאריך בזה טובא.
וביד מלאכי הוכיח כדבריו דמיד בנסינס
המכשול קעבר .בלסנ״ע ,מדאמרינן
במועד קטן דף י״ז דאמסא דט רבי שמחא
לההוא גברא שהכה בט הגדול משוס
דקעבר בלפנ״ע ,וסרש״י דכיון דגדול הוא
שמא יבעט באביו והוה ליה איהו מכשילו,
הרי דעבר האב מיד כשנמן המכשול לסט
בנו הגם שאפשר שבנו לא יבעט בו ולא

יכש 3אך כסב היד מלאכי דמגמ׳ בקידושין
דף ל״ב מוכס דלא כדבריו ,דאמרינן שם

דרב הונא קרע שיראי באנסי רבה בריה
לנסוחו אם ירסס או לא ומקשינן ודלמא
רמס ואמר לאבוה מידי בשעס ריחסיה
וקעבר רב הונא אלסט עור שגורס לבנו
לחטוא .ומשמע בגמ׳ דדוקא אם ירחם הבן

עבר האב בלסנ״ע ולא בעצם נסינס
המכשול ,ומ״מ יש לדחוק ולפרש ודילמא
רחח ומשום האי סששא קעבר מעמה מסט
שטסן לסטו מכשול.

משה

BB

והא מיהא סשינוא ,דאף אליבא דהיד
מלאכי דס״ל דעובר בלסט שר בעצם
נסינס המכשול אף שסטרו לא סמא ,כל זה
שיין רק בחלק הלפני שר דטן אדם
לסטרו ,דבהכשלסו בחטא הרי הוא כמשיאו
עצה רעה דלא גריעי מילי דשמיא ממילי
דעלמא ,דאז שיין לומר דאף דלא נכשל
לבסוף ולא חטא אן בעצם ההכשלה כבר נסן
לו עצה רעה ,אן מלק הלסנ״ע דהוא חטא
כלפי שמיא ,וכדטאר הרב מסוטבז׳ ז״ל
דהלסט שר הוא פרט וענף מעצם העטרה
שמכשיל בה ומשיב כשבר המכשיל בעטרה
עצמה ,ודאי דאין זה שיין  bibאס סטרו
נכשל בעטרה בפועל ,אן היסא דרק נסן
מכשול לסטרו ולא נכשל בה לבסוף ,ודאי
דלא שיין לומר דבעצס נסינם המכשול נבר
עבר בעצמו לגוף האיסור או מעשה שוסף
בו כשעדיין כלל לא נעשה האיסור ,ו pנמי
כסב הרב מסוטבז׳ באהל מרדט שם[ .אבל
אי טמא לגדר הלפנ״ע דהוא לאו עצמי
ונפרד שלא להכשיל באיסור ,וכדהארכנו
בסימן ב׳ דכך ס״ל לבמה ראשונים ,א״כ
בודאי דשסיר שייך לומר אליבא דהיד מלאט
דמיד בנסינס הממול קעבר להאי איסור].
וחרב מפוטבז׳ כסב דלפי״ז יצא סילוק
דהמושיט טס ק לנזיר אף בלא
שסאו הנזיר קעבר בלסנ״ע בעצם ההושטה,
אן במושיט אבמה״ס לבנ״ס אף להיד
מלאט לא יעבור המושיט בלפנ״ע אם לא
סטא העכר׳ם לבסוף ,אליבא דשיטס הסינון
דס״ל דדין לסנ״ע דעצה רעה לא נהיג גט
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שירת

סימן «׳

עכו״ם ,כיון דהאיסור דקעבר בעצם מזינת
המכשול הוא רק משוס לסנ״ע ממינם עצה
רעה ,וכנ״ 3ולפי״ז נפיק גמי דבהושינו יין
לנזיר שהוא מזיר בהאיסור ולא שתאו דלא
קעבר בלפנ״נג למה דכתבו האתיעזר (מ״ג
סז׳..פ״א) והתזו״א (שם ש״ק ז׳ וכ״ד)
דכשהנכשל מזיר ליכא משום לסנ״ע ממינם
עצה רעה .ולפי״ז היד מלאכי איירי רק
כשהגכשל הוא שוגוג
אם מעשה נתינת המכשול הוי
מעשה איסור

>3וכד1יגוך במצוה רל״ב כתב ,שאין לוקין
על לאו דלסנ״ע משום דהוי
לאו שאין מ מעשה .ותמהו האתרוגים
בדבריו דהנימא לפנ״ע דמשיא עצה רעה
דאין בו מעשה ,אן לסנ״ע דמכשיל מבירו
בעבירה הרי איכא ביה למעשה הושטת
האישור ,וכמושיט כוש יין לנזיר דעביד
מעשה ממש.
וכשדי ממד כתב דדברי המינון מלו
במתלוקם היד מלאכי והתזו״א
הנ״ל ,דאליבא דהיד מלאכי דאנסינה קפיד
רממנא ואפילו לא יכשל הלה בעבירה איכא
לסנ״ע ,א״כ מיד במעשה הנתינה קעבר
ללאו ובודאי דלפנ״ע הוי לאו שיש בו
למעשה אישור דהושטה ,אבל אי טמא
כדכמב החזו״א דאינו עובר בלסנ״ע עד
שמבירו יכשל ,א״כ י״ל דמעשה ההושטה
אינו תשיב מעשה אישור ,פיון דעדיין הדבר
מלוי בתבירו אם יעבור ,ולכך כתב השינון

משה

דהוי לאו שאין ט מעשה ,כיון דמעשה
ההושטה אינו מאיסור דלסנ״נג
אולם בפרי יצמק שם כתב לדתות מירון
זה בדברי המינון ,דאף אם איט
עובר אא״כ נכשל מטרו ,פשיטא דהעטרה
דלפנ״ע אינה נעשית בשעת עשיית המטא,
דהרי אז אין המכשיל עושה מאומה ,ורק
שיין לומר דע״י שנכשל סטרו עובר
המכשיל למפרע על מה שנתן מכשול לפרו,
וא״כ ודאי דמעשה הנסת המכשול למ״ע
הוי מעשה איסור דלסנ״ע ,וטן להיד מלאט
וטן להחזו״א לסנ״ע הוי לאו שיש מ
למעשה איסור דהושטה.
וכך נמי מבואר במזו״א שם ,דכשנכשל
סטרו קעבר המושיט בלסנ״ע
למפרע ,דכמב שם וז״ל שם ,יש לעיין
באיסור לפט עור הושיט מס יין לנזיר
ונמלך ולא שתה מהו ,ונראה דאין לסט עור
במסשבה למוד הרי זה כמדליק הגדיש ובא
אסר ומהו" ,ומיהו אי שמה מיקרי פטרה
במסילה ,דאסילו מס הטמן קודם ששתה
ומר הוא תופשי מלאו דלסט עור ,הרי זה
כמדליק הגדיש ומס דטטן מנכסיו וצ״ע".
ויעויין בסימן כ״א שהארכט בזה בדברי
המינון אמאי לסנ״ע הוי לאו שאין ט
מעשה.

כדעת היד מלאכיי כמכשול דכוניח
אכן לסני סומא

ג>וחנח נמלקו הראשונים אם המטס
מכשול ממש לפט סומא קעבר

♦7
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שירת

טיטן ט׳

כלאו דלסנ״ע ,דבממדס כסב דמדברי
הרמב״ם משמע דקרא דלסג״ע יצא לגמרי
מידי פשוטו ואס נמן אבן מכשול לעני עור

אינו עובר בלאו דלסנ״ע pi ,כסב הגט״ס
פערלא (ל״ם נ״ג) דמשמע מהתורם כהניס
דחז״ל הוציאו לקרא דלפנ״ע מפשטיה
דהייט מניס מכשול גשמי כגון אבן וכדר
לפר סומא ,והעמידו הכמוב במכשילו בעצה
שאינה הוגנגו או במכשיצו לעטר עבירה.
וביאר שם הגט״ס בטעם הדבר שהוציאו
לקרא מידי פשוטו ,משום דמניס
אבן ומכשול לסר סומא ולפני כל אדם יש
ט בלא״ה אזהרה בפר עצמה וגם מצום
עשה מלבד קרא דלסנ״ע ,מקרא דועשים
מעקה לגגך ולא סשיס דמים בטמן,
וכדכסב הרמב״ם (בסה״מ סלק הלאוין

רצ״ס) ,שהזהרנו מהרס המוקשים
והמכשולוס בארצנו ומסיט כדי שלא ימוסו
בהם בר אדם ,והוא אומרו ולא סשים דמים
בטמן ,וא״כ קרא דלסר עור ע״כ לא אסי
למרס ממול ממש לפר עור ,רק למשיא
עצה רעה לסטרו וממילו לעבור עטרה,

יעויין בסימן א׳ שהארכט בדבריו.
אולם מדברי ספר חסידים משמע
דהמניס ממול ממש קעבר משום
לאו דלפר נטר ,ודלא כהגרי״ס והמנס״ס,
דכסב באוס מרע״ג ח< לסר עור לא ממן
ממול ,שלא ירחץ אדם שהוא מוכה שסין
עם יהודי אסר אלא א״כ יודיעט .ומבואר
דס״ל דלא רק בממיל בעצה רעה ובעטרה
איכא לסנ״ע ,אלא אף במרס ממול ממש
 " .שי.המ,משה,-.לפני.,עוורטויב ,מש
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לסר סטרו נמי קעבר בלאו דלסר עור,
ודלא כדכמן המנסס סינון בדעס הרמב״ם.
וכך נמי ס״ל להיד רמ״ה ,דבקוק
שיעורים (ב״ב אוס ע״ז) הביא מהיד
רמ״ה דכסג דאסור מדאורייסא לגרוס היזק
לסטרו ,אס מקרא דלסר נטר לא סמן
ממול ואס מקרא דואהבס לרען כמון.
וכסב הקוב״ש דמוכס דס״ל ליד רמ״ה ,דלא
מסקיגן לקרא מידי פשוטו ,והמרס אבן
לפר עור ר,עבר משוס לאו דלפר עור לא
ממן ממול ,ודלא כדכסב המנסס סיטן

בדעס הרמב״ס .והארכנו סה בסימן א׳.
ואי רמא כדעס היד רמ״ה וספר ססידים
דמרס ממול ממש לסטרו קעבר
משוס לאו דלפנ״נג יש לדק בדברי היד
מלאכי והסזו״א ,אס פליגי נמי בממול
דמרס אבן לסומא דלדעס היד מלאט קעבר
מיד בהנסם הממול ואף אם לא ימל ט
העור לבסוף ,ולדעס הסזו״א לא קעגר
בלסנ״ע עד שעם המלון .ואף אי רמא
כדכסב הגרי״ס דבממול ממש ליכא משוס
לסנ״ע אלא משוס לא סשים דמים בטמן,
גס יש לדון בו אם נטבר משעם הנמס
המכשול או רק בשעס המלק.

וחגה ממט הסינון דכסבט לעיל שאין
לוקק על לאו דלסנ״ע משום דהוי
לאו שאין ט מעשה ,הוטס במנס״ס
דבהכרס דש״ל להסיטן כדמשמע ברמב״ס
דבמרס מכשול לסר סומא איט עובר משוס
לסנ״ע ,ודלא כספר חסידים והיד רמ״ה,
דאס זה ג״כ נכלל בכלל הלאו הרי לפנ״ע
רפס ע״י הכנת אוצר החכמה
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שירת

סיסן ט׳

יש כו מעשה ,והוא מעשה מחה המכשול
לסומא.

וחזיגן דהמנס״ס לא נמקשה מכל מעשה
כמכשילו
האיסור
דהושמס
בעכירה ,ווה נימא ליה דלא המשיכו הסינון
למעשה ,ורק מעשה דהנסס אכן לפני סומא
כזה נסקשה המנמ״ס אמאי לא משיב לאו
שיש כו מעשה ,ומכאן הכריס דכאמס שינוס
הסינון דנמטס אכן לסומא ליכא משוס
לפנ״נג וצריו כיאור הסילוק כין מעשה
הושנוש האיסור דפשינוא ליה דלא סשיכ
מעשה למעשה דהנמח מכשול.

מ^־

שיכשל מכירו ,וכל שלא נכשל לכסוף לא
קענר כלל כמה שנמן והושיט לו ודלא כהיד
מלאכי ,אכל כמטס מכשול לסט סומא הכא
אמרינן דקסידמ רממנא היא נעצם נסינם
המכשול ,ולכן מיד כהנסס המכשול קענר
נלפנ״ע אף אם לא יכשל נו הסומא לכסוף.
אך הא גופא צ״נ מנא לן לסלק ק.

וכפשוטו אי טמא דנהנסם מכשול לסט
סומא קעכר כלפנ״ע ,דכזה
נמי יהא לממלוקח היד מלאכי והסזו״א אם
מיד ננמינס המכשול קענר ללסנ״ע ,או רק
כשעה שיכשל כו סכירו ,כיון דהיד מלאכי
ואי טמא דכאמס לא נמקשה המגס״ס ס״ל דמיד ננמינה קענר נלסנ״ע ,משום
מכל מעשה דהושנוס האיסור ,לישנא דקרא לסנ״ע לא "סמן מכשול"
מטעמא דביאר השד״ס ,דכיון דהמכשיל דרממנא קפיד אנחינמ המכשול ,ולכך ס״ל
אינו עוכר כלפנ״ע עד שיכשל סכירו ,ממילא דמיד ננמינה קענר נלפנ״ע אף אם לא
דכשעם מעשה ההושנוה לא קעכיד איסור יכשל לכסוף ,וכן הגרי״ס פערלא כמכ דיש
דעדיין הדכר מלוי כחכירו אם יעכור ,אזי ־ מקמאי מוט המצווה שמשכו ללאו דלסג״ע
כהכרס לסי״ז דכהנממ מכשול לפני סומא ,כלשון שלא "למס" מכשול לסט עור ,והיינו
פשינוא ליה למנמ״ס דמיד כשעס הנמס דהקפידא היא נעצם נמינס המכשול ,וא״כ
המכשול עוכר המניס נלסנ״ע ודלא כמושינו אי לא מפקיגן לישנא דקרא מסשטיה
ואמרינן דהוא מלל נמי מניס מכשול ממש
איסור למכירו.
לסט סומא ,כודאי שאין מקום לסלק נזה
לחלק כין מכשול דמניח אבן נין מכשול אכן למכשול דענירה ,וככל נווט
למכשול דעכירה לעגין היד מלאכי אמרינן דמיד מחינה קענר ללאו דלסנ״ע,
וממילא דנמרוויהו מעשה הנמינה הוא
ד) והיינו לסי״ז ,דס״ל למגמה סינון
מעשה דענירה.
דאיכא סילוק כלאו דלסנ״ע כין
מכשול דעכירה למכשול דמגיח אכן לפני ובאטת דהגרי״ס סערלא שם נסו״ד,
נמי כמכ לחלק כדכמננו אלינא
סומא ,דכמכשול דעכירה עיקר קפידח
רסמנא הוא נמה שמכירו נכשל ומטא על דהמנס״ס נין מכשול דענירה למכשול הגוף
ידו ,ולכך לא עכר המכשיל נלפנ״ע עד דמטח אכן לסומא ,דנמניס מכשול לסט
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שכת

סימן פד

סומא נהנסחהמכשול לבד קעבר ואפילו לא
נכשל אדם סובי מיד ,ומשא״ב במכשול
דעבירה אינו עובר אלא שנכשל סבירו ,אבל
בהנסס המשול לבד איט עובר.
אלא דחילק  pלסי מה דכסבט לעיל
דס״ל דסז״ל הוציאו לקרא דלפנ״ע
מסשטיה ,והמטס מכשול לסט סומא אינו
עובר מקרא דלסנ״ע אלא מקרא דלא סשים
דמים בטמך ,ובזה הוא דמב לסלק דבקרא
דלסנ״ע דאיירי במשול דעבירה סה אינו
עובר אא״כ נכשל בו סבירו ,אבל במשול
הגוף דאזהרסו מלא משים דמים בטמך
הפא אמרינן דבהנסם המשול לבד קעבר
ואפילו לא נשל ט אדם.

ודייק כן הגרי״ס לסלק מלשון הרמב״ם
בספר המצוות ,דמלק הלאווין
ברצ״ס בלאו דלא משים דמים בטמך מב

הרמב״ס שהזהרט מהנים המוקשים
והמשולונו בארצנו ובבמיט כדי שלא ימומו
בהם בט אדם ,והוא אומרו ולא פשיס דמים
בביתך ,ומבואר שהאזהרה היא על הנסם
המכשול בלבד ,וברצ״ט גט לאו דלסג״ע
כחב הרמב״ס הזהיר מהשיל קצמט והוא
שאס ישאלך אדם וכר ובאה האזהרה
מלרמומו ומהשילו וכו׳ ולאו זה מלל ג״כ
מי שיעזור על עטרה או יסבב אומה ט יטא
האיש ההוא לעון ובעזרמו השילו וכר ,הרי
דבכל דבריו שינה ושילש דהאזהרה היא על
השלון ,ומשמע דאינו נטבר אלא שנשל
העור אבל בנמינס המשול למוד לא מבר
בלאו דלסנ״ע.

משה

»

וא׳ים כל סילוק זה הוא אי אמריק דמטס
משול לסומא אזהרסו מלא משים
דמים בטמך ,אך אי אמרינן דאף במשול
הטף אזהרסו מלאו דלסנ״ע לכאורה אין
לסלק טטהס וכזימבט ,וא״כ הדרינן
לדוכחיה דצ״ע בדברי המנס״ס במה שלא

הוקשה לו בדברי הסינון■ רק ממעשה דמטם
אבן ,ולא נמקשה מפל מעשה דהושטס
האיסור במשול דעטרה ,אמאי מחמס זה
לא משיב לפנ״ע לאו שיש ט מעשה.
ענף ג׳
אי סליגי תום׳ והריסע״א כדכרי

היד מלאכי

ח> וכםרי יצמק שם [וק הוא בגרי״ס שם]
הוטס דלא שיד מלאכי מדברי
הריטב״א בב״מ דן י׳ ע״ 3דהסוס׳ שם
הקשו דישראל המקדש גרושה לכהן עובר
בלסט נטר ולמה אמרינן משיב הישראל לאו

בר מיובא באיסור גרושה ,וסירצו דמון דאי
מקדשה לעצמה לא מסייב לא מקרי בר
מיובא בהט ,והייט דמה דעובר הישראל
בלאו דלסנ״ע שמקדש גרושה לשן לא
נעשה בהט בר סיובא באיסור גרושה.
והרימב״א מב ליישב ואפשר לומר דהאי
סוגיא כרבא דאמר לא נפל איט לוקה וטון
שהקידושין מלויין בבעילה לא משיב בר
מיובא משום לפנ״נג

והיינו דסבר הריטב״א דע״י לפנ״ע
נפשה בר מיובא באיסור גרושה,
ושאט הבא דטון דלא קפבר המן באיסור
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שירת

סימן ם׳

גרושה פד הגעילה ,ממילא השליח דקעביד
לקידושין לא עבר בלפנ״ע כזמן הקידושין,
ולכן לא הוי אז בר מיובא ע״י לפנ״ע[ .ואף
דבזמן הבעילה דאז קעביד הכהן לאיסור
קעבר נמי -השליח בלפנ״ע למסרע על
מעשה הקידושין ,וכדכחננו לעיל מהמזו״א,
מ״מ לא מיקרי בהכי בר שיובא בקידושין
כיון מזמן עשייח הקידושין לא היה שייך
לומר לדברי הרב ודברי הסלמיד דאז עדיין
־־ לא קעבר בלפנ״ע] .יעויין בסימן ג׳
שהארכנו בזה ביסר הרסבה.

ומהא דכמב הריטב״א דלא קעבר ישראל
השליח בלפנ״ע בשעס הקידושין
עד זמן הבעילה ,הוכיח בפרי יצחק דסבר
הרינוב״א דלא כדכחב היד מלאכי מעצם
נמינח המכשול עובר בלפנ״ע אף אס לבסוף
לא חטא חבירו ,דאס כהיד מלאכי אזי כבר
בשעס הקידושין קפבר הישראל נלפג״ע
בעצם נמינס המכשול שקידש לו גרושה,
ואפילו אם לבסוף לא ינעול הכהן ולא יחטא
באיסור גרושה כלל ,נמי קסבר היד מלאכי
דעבר השליח בלפנ״ע במעשה הקידושין,
כדכמב בהושיט יין לנזיר ולא שחאו מעצם
נחינח המכשול קענר בלפני עור אף אס לא
חטא לבסוף .ומוכח מדברי הריטב״א
כדכפב הסזו״א דפיקר קפידח רחמנא
בלפנ״ע היא במה שמנירו נכשל וחטא על
ידו ואם לא שמה ליין לבסוף לא עבר מגיח
המכשול בלפנ״ע ,ולכך לא עבר ישראל
השליח בלפנ״ע עד שיחטא הכהן שהוא זמן
הבעילה.

משה

וחיה אפש״ל לפי״ז דהמוס׳ ס״ל כהיד
מלאכי דעל נמינח המכשול קפיד
רחמנא בלפנ״ע ואף אס לא יחטא לבסוף,
וממילא עובר השליח בלפנ״ע מיד בשעה
הקידושין אף אליבא דרבא דלא בעל אינו
לוקה ,ולכך מיאנו המוס׳ ולא מירצו על
קושימס מלפנ׳״ע כדמיק לה הריטב״א.
והיינו לפי״ז דהמוס׳ והריטב״א פליגי
במחלוקת היד מלאכי והמזו״א ,דהמוס׳
סבר כהיד מלאכי דאף בלא חטא לבסוף
קענר המושיט בלפג״ע בעצם נמינח
המכשול ,והרימב״א ס״ל כדכמב הסזו״א
דעיקר קפידס רחמנא במה שהכשילו נחטא
ולא בהנמס המכשול .אולם בקה״י (בפ״ז

סימן ג׳) הוכיח דדעמ המוס׳ והר״ן שם
שאינו עובר בלפג״ע אא״כ נכשל וסטא
הפור לבסוף ודלא כהיד מלאכי ,וא״כ א״א
לבאר לדעס המוס׳ הכא דס״ל כהיד מלאכי.
ויעויין לקמן בסימן י״ט סק״ד שהארכנו
בזה בשימם המוס׳ נע״ז אי ס״ל כהיד
מלאכי.

אולם למה דכמבנו ,דאף לדעת היד
מלאכי דעובר בלפני עור בעצם
נמינס המכשול ,היינו דווקא לחלק הלסל
פור דנמינס פצה שאינה הוגנים דזה שיין
אף שלא מטא הנכשל כיון דסו״ס השיאו
עצה רעה בהנחמ המכשול ,אן ודאי דלא
שיין לומר שנפשה שומף בגוף העבירה כל
זמן שלא נעשמה .אם  pליכא להוכיח
מדברי הריטב״א ולא מידי ,כיון דאף אי
נימא דסבר הריטב״א כהיד מלאכי ,ובאממ
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שירת

סימן פד

הישראל מר כשעם הקידושין עוד קודם
הנעילה קענר כלפני עור משוס שנמן עצה
רעה לכהן ,אן סו״ס מון דאין הישראל
עובר ע״י הלפנ״ע מן העבירה עצמה
דגרושה לכהן עד זמן הנעילה שהיא שעם
עשץח העמרה ,ממילא דלא מיקרי בר
שיובא £שעס הקידושין ,דבר סיובא נעשה
משמם שבהכשלמו עובר בעצמו באומה
העבירה ,ובמה שעבר נלסנ״ע משום עצה
רעה אינו נעשה לבר שיובא נעמרה,
וכדהארכנו בזה בסימן ב׳ סק״ג [וכסבנו

שס דאף מדוייק  pבדברי הריטב״א שס,
דבמב וז״ל ואפשר לומר דהאי סוגיא כרבא
_דהלכמא מומיה דאמר לא בעל אינו לוקה,
ומון שהקידושין מלויין בבעילה "לא משיב
בר שיובא משוס לפני עור" .והדם®
הריטב״א דרק לא סשיב בר שיובא אן
בלפנ״ע משום עצה רעה אפשר דעבר],
יעו״ש.

וממילא דאף מהסוס׳ לא מוכס דסברי
כהיד מלאמ ,וכדהומס הקה״י
מהמוס׳ בע״ז דלא סברי כהיד מלאכי.
[ייעוי״ש בפרי יצסק במה שביאר לשימם
השוס׳ ,ובסימן ו׳ כמבנו לדברי הרעק״א
במשובה שביאר באופן אסר למסלוקס
י המוס׳ והריטב״א בזה].
כדעת היד מלאכי כהכשלה כאיסור

דרכגן

סוחבה במכשיל סמרו באיסור דרבנן

כמבו

המוס׳

בע״ז

דקעבר
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אלפנ״נג ד3גמ׳ שם (כ״א פ״ב) מניא
רשב״א אומר לא ישמר אדם שדהו למסי
[שסייב במצוום משראל] מפני שנקראם
השדה על שם המשמר ,ומסי זה עושה נו
מלאכה בסולו של מועד ,ומקשינן סיפוק ליה
דאסור משום שמכשילו לממי וקעבר בלפני
עור לא שמן מכשול ,סדא ועוד קאמר.
וכמבו המוס׳ ומכאן יש להמא ראיה למה
שפירש ר״ש דשיין למימר לפנ״ע אף במידי
דלים מה איסורא אלא דרבק ,דהא מלאכה
דסול המועד אינה אסורה אלא מדרבנן
כדפירש ר״ת .והארכנו בצפנ״ע באיסור

"דרבנן בסימן מ״ו.
וכמנחת סינון ברל״ב כמב בדעם המוס׳
דאין מונמס דהאיסור דלפנ״ע
נמי מדרבנן הוא ,אלא המכשיל עובר בלאו
דלפנ״ע דאוריימא ,דאף דעצס האיסור אינו
אלא מדרבק ,אן לא גרע מכשילו בדרבנן
ממשיאו עצה שאינה הוגנס נמילי דעלמא
דעובר בלפנ״ע מן המורה ,וק כמב בשו״ס
פנ״י ,אן פמב המנס״ס דמדברי המשל״מ
משמע דהמכשיל באיסור דרבנן לא קעבר
אלא בלפנ״ע מדרבנן.

ומדכרי הפמ״ג נמי משמע דהמכשיל
 . .באיסור דרבנן לא קעבר אלא
באיסור דרבנן דלפנ״ע ,דכסב המשבר
(או״מ סי קס״מ> דלא ימן לאכול אלא למי
שיודע בו שיברן אבל אס ספק בו אס יברן
אסור ליחן לו משום לפני עור דמכשילו
בסיסור ברנה ,וכ׳ הפמ״ג דאע״ג דאיסור
לפנ״ע דהאן הוא דרבק שהרי כל עצמו
דפסע״י תכנת אוצר החכמה
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סימן מ׳

או רק בשעה שנכשל וחטא בפועל אז קעבר

דסיוב ברכה הוא מדרבנן ,וא״כ אמאי
כספק אין לימן לו והרי הוי ספק דרבנן

המכשיל למפרע בלפנ״ע על הנסיגה .והיינו

לקולא ,מ״מ לא מקילין בספק כי האי.

דאף אליבא דהיד מלאכי מיקרי דנאמר

ומבואר בדברי הסמ״ג דהלפנ״ע עצמו אינו

הלסנ״ע על הספק ,על אף דבכל גווני אף

אלא מדרבנן ודלא כהמנח״ח .אן צריך

אם לא יכשל בפועל ולא ישמה ליין ,גמי

ביאור בדבריו במש״כ דבספק לפני עור לא

קעבר המכשיל בלפנ״ע ,כיון שהספק הוא

אמרינן ספק דרבנן לקולא ,דמאי שנא מכל

לא עצם אפשרות הכשלון בפועל ,דא״כ

ספק דרבנן דאזלינן ביה לקולא.

באמת אליבא דהיד מלאכי ליכא כלל ספק,

וגשו״ת ביס יצשק כמב לבאר ,דהרי
עיקר לאו דלפנ״ע דאוריימא

נאמר על הספק ,שהרי כשמניח מכשול אינו

כיון דבכל טוני מיד ננחינה כבר עבר בודאי

בלפג״ע ,אלא הספק הוא בעצם הנסינה אס
כלל הגיח מכשול ,שהרי על הצד שהנזיר כלל

ודאי דהלה יעבור ויכשל ,וכשמושיט כוס ק

לא מפץי לחטוא ולא יבוא לשמומו ,הרי לא

הנזיר

נמן כלל מכשול ,וכדס״ל באמם להריטב״א

לנזיר עבר בלפנ״ע

שמא יבוא

לשחומו ,וכדכמב רש״י בע״ז ד״ו ע״ב לא

בע״ז (ט״ו ע״ב) דמדאוריימא לא נאמר

יושיט אדם כוס יין לנזיר שמא יבוא לשמומו,

לפנ״ע על הספק ,דכמב ח״ל דליכא לאו

והיינו דאסרה מורה הנמס מכשול על עצם

דלפנ״ע אלא כשגומנו למי שיעשה בו עבירה

אפשרות הכשלון אף שהוא ספק ,וכיון

ודאי ,ורבנן אסרו אפילו סממא היכא שיש

דעיקר לפנ״ע אסרה מורה מספק הכשלה,

רגלים לדבר למוש שיעטר בו זה עבירה,

כן גמי מקון רבנן לאיסור לפנ״ע דדבריהס

ועשו סחמא כפירושו מ׳ .ובאמת אליבא

על הספק ,ולכן כמב הפמ״ג דאפילו בספק

דהריטב״א ליכא מקום לדברי המת יצחק

אם יטול ידיו והייט דאיכא ספק אם כלל

במה שביאר להסמ״ג ,כיון דבאמת לסנ״ע

איכא בזה נמינם מכשול ,דאפשר דהוא אדם

דאורייתא לא נאמר כלל על הספק ,אלא רק

שנוטל ידיו ואינו כנזיר ביין כלל ,בכ״ז איכא

בהיכא שיכשל ט בודאי ,ורק רבנן הוא

בזה ללפנ״ע דרבנן כיון דלא מקילינן בספק

לפנ״נג וכדכמבו הראשונים גבי בדיקת חמץ
דכיון דעיקרא על הספק החמירו בספיקה

יומר משאר ספק בדבריהם.
וגמה שאסרה מורה הנמס מכשול על
עצם אפשרום הכשלון אף שהיא
ספק ,בזה נמלקו הסזו״א והיד מלאכי אם
מר בעצם נתינת המכשול קעבר בלפנ״ע,

דאסרו בספק היכא שיש למוש

שיכש3

ויש לדון בדברי היד מלאכי ,אס ליכא
חילוק בזה בין לפנ״ע דאורייתא
לדרבנן ,ובלפני שר דרבק נמי אמרינן דמיד

בהנחת המכשול קעבר בלפנ״ע אף אס

לבסוף לא יכשל הנכשל כאיסור דרבנן ,או

דנימא דהיד מלאכי לא איירי אלא בלפנ״ע
דאורייתא דאז

אמרינן
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רחמנא היא ממינם המכשול ,אכל כאיסור
לפנ״ע דרכנן מודה היד מלאכי דאם לא
נכשל לכסוף לא קעכר המושיט נלפנ״ע,
ולפי״ז ממן אוכל למי שאינו כיכול ידיו
ולכסוף לא אפל כלל ,לא קענר הטמן
נלפנ״ע ,או כהשכיר שדהו לכומי ולכסוף לא
עכד כה נסולו של מועד לא קעבר המשכיר
משום לפנ״נג וכפשוטו ליכא מקום לשלק
כזה כין לפנ״ע דאורייחא ללפנ״ע דרכנן.

משד•
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ומדכמכו המוס׳ דקעכר כלפנ״ע מוכרס
דס״ל דאיסא לסנ׳״ע כהכשלה כאיסור דרכנן
וכדכמט המוס׳ גע״ז כשם ר״יג וא״כ
ממה דסישכט לעיל אליכא דהפרי יצסק
דנשלקו המוס׳ והריטכ״א נמרי היד
מלאכי ,דהריטכ״א פליג כדכרי היד מלאכי
והמוס׳ ס״ל מומיה ,א״כ כהכרס דהיד
מלאכי איירי אף כאיסור דרבנן.
ענף נ׳

אך היומר מסחכר לומר ,דהיד מלאכי
כודאי ס״ל כשו״ס פנ״י והמנסם
סיטן ,דאף כמכשיל כאיסור דרכנן קעכר
משום לפנ״ע דאוריימא על שהשיאו עצה
רעה כמה שהכשילו כאיסור ,שהרי כמכנו
כדעם היד מלאכי דס״ל דאף אס לא נכשל
לכסוף קעכר המכשיל כלפנ״ע ,דהוא משום
סלק העצה רעה ,דכעצם הנשם המכשול
ככר השיאו לעצה הרעה להכשל כסטא,
וא״כ אי טמא דאף כאיסור דרכנן ס״ל ליד
מלאכי דקעכר כלפנ״ע כעצם נמינס
המכשול ,כהכרח הוא כהמנש״ס דקעכר
כלפנ״ע דאוריימא על שהשיאו עצה רעה.

וחגה האסרולס כמכו להוכיס דהמכשיל
כאיסור דרכנן קעכר כלפנ״ע,
מדכרי המוס׳ הנ״ל ככ״מ דכמנו דהישראל
קעכר כלפנ״ע כמה שקדש הגרושה לכהן,
והרי לדעש רכא דאמר לא כעל אינו לוקה
אזי ליכא איסור מורה כקידוש גרושה ורק
איכא איסור דרכנן שמא יכפול וסמש״כ
המוס׳ כיכמומ דף י׳ ,וא״כ השליס שקידש
גרושה לכהן הכשילו רק כאיסור דרכנן,

כנתן מכשול להכירו ועדיין לא
נכשל אם מהוייב למונעו מהעבירה

 0ובפרי יצחק שם הקשה כמרי היד
מלאכי מגמ׳ נע״ז ט״ו ע״3
רכה זכין ההוא שמרא "לישראל הסשוד
למטר לעכרס ,א״ל אכיי מאי טעמא עניד
מר הכי הא אסור לממר כהמה לישראל
משוד משוס לפנ״ע ,שמכשילו כמכירמ
הכהמה לעט״ס ,ושקרט כזה ואמריגן
דרכה  pמלמא פרסי אמר הישראל הסשוד
שמכרו לו ככדי למיהדר למקס שלא יעכור
[רכה] כלפנ״ע ,ולא השיט רכה .והק׳ הפרי
יצסק דאליכא דהיד מלאכי דכעצס ההושטה
קעכר כלפנ״ע אפילו לא נכשל הלה כלל,
א״כ אמאי רהיט כפריה כ״כ הא אף אם
יסזיר המקש ולא יהיה סיפק כיד הסשוד
למוכרו לעכרם ככר עכר נלפנ״נג ומר זה
כנר אינו יכול למקן.

ומבואר מדנרי הפרי יצסק ,דאה אמרינן
מעצם ההושטה קעכר כלפנ״ע
אף אס לא יסטא הנכשל אזי לא מוטל סיוכ
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סימן פ׳

על המכשיל למונעו מעשיית העכירה ,כיון
דאף אס ימנענו לא יתקן בזה ללפנ״ע שכבר
עבר ,אבל אי אמרינן דלא עבר בלאו
דלפנ״׳ע רק בשעה שישתה הנזיר ליין א״כ
בודאי דמוטל על המושיט למטע לנזיר
משתיית היין ,כיון דבזה מציל עצמו מלעבור
על לאו דלפנ״נג [ואף דבכל גווני הרי איכא
חיוב לאפרושי מאיסורא מ״מ תיוב זה לא
רמיא עליו אלא כשאר אינשי ,ואנן עסקינן
בסיוב המיוסד דמוטל על המכשיל בכדי
להציל עצמו מעבירת לפנ״ע .וגס הפה
יצסק דהקשה ממה דרהיט רבה בחהה
הקשה רק ממה דרהיט כ״כ תלתא פרסי
דכ״כ בודאי ליכא סיוב בכדי לאפרושי
מאיסורא ,ובהכרת דרבה רהיט נכדי להנצל
בעצמו מלסנ״ע ובזה הקשה הפה יצחק על
היד מלאכי].

ואולם דלמאי דכתבנו בדנה היד מלאכי
דאף _ דאמהנן דבעצם נתינת
המכשול קעבר בלפנ״ע ,היינו דוקא לסלק
הלפנ״ע דבין אדם לסבירו משוס שמכשילו
בעצה רעה ,אך לסלק הבין אדם למקום
שבלפנ״ע דעונר בעצמו בעבירה שמכשיל

ונעשה שותף בה ,ודאי דאינו עובר עד
שיעטר הנזיר לעבירה וישמה ליין ,א״כ
בודאי דאף להיד מלאכי יסוייב המושיט
להפהש הנזיר מהעטרה בכדי להציל עצמו
מלעבור באיסור דשתייח יין ,וממילא דלא
קשה על היד מלאט ממה דרהיט רבה ,טון
דאף דכבר עבר בסלק העצה רעה אן עדיין

משה

ממוייב להפרישו מהעטרה נכה להציל
עצמו מסלק הלפנ״ע דטן אדס למקום.
ובריתו סה למש״כ הנודע טהודה
(מהדו״ק או״ס סי׳ ל״ה) במי
שבא על אשש איש ורוצה לעשות משונה ,אס
ממוייב להודיע לבעלה שאשתו נאסרה עליו
בכה להפרישו מאיסורא שעובר בשוגג,
וכתב שם לדון באיש אחר היודע שזינתה,
אבל בעובדא הדין שזהו עצמו הנואף והוא
עצמו המכשיל את בעל האשה שהוא
בעבירה כל הימים ,פשיטא שמחוייב להסיר
המכשלה אשר הכשיל ,וכל טצדקי דאפשר
ליה למיעבד שלא יסטא עוד מטרו על ידו
ממוייב לעשות .והייט דטון דהוא המכשיל
מל עליו יומר חיוב דלהפהשו מאיסורא ,אף
שכבר אין עליו עוד מיובא דלפנ״ע ,ובעי
ליה למיעבד כל טצדקי שבעולם בשטל זה
ובודאי למירהט בתהה תלתא פרסי.
בדעת המשל״ם בהייכא דהושים לו
ולא חמא 

ה) כתב המשל״מ (פ״ד ממלוה ולוה
ה״ב) דמה דאיכא ישראל אחר
שמוק ורוצה להכשיל לנזיר ולהושיט לו ליין,
לא נחשב כה״׳ג כמד ענרא דנהרא שיטל
הנזיר ליטלו בעצמו ללא עזר וסיוע המכשיל,
וחייב המושיט לו ליין משוס לפנ״ע ,יעויין
בסימן ו׳ שהארכנו בדבריו .ונראה דאף
אליבא דהמשל״מ דמה דאיכא אסר שיכול
להכשילו לא מיחשב כחד עברא דנהרא,

שירת משה  -לפני עוור טויב ,משה בן יחזקאל צבי עמוד מס 112הח־פס ע״י ון?נת או^ך החכמה

שירת

סיכון פד

משה

היינו דוקא אם נכשל ומכוא לכסוף אבל" ^ימלס ביד הנזיר ליקס ליין מהושטס האסר,
וממילא  Mmדמה דאיכא אסר גורס לכן
היכא דרק הושיבו לו מכשול ,אפילו אי נימא
שפעולס ההושטה בעצמוסה אינה כלל
כהיד מלאכי דעבר בלפנ״ע בעצם ההושטה,
מעשה היזק ומכשול.
נמי יודה המשל״מ דבכה״ג מה דאיכא אמר
שאף הוא יכול לישן למכשול פוטר למניס
המכשול מלאו דלפנ״נג
בלפנ״־ע כשדא אנסשידז חתיכא

דביארגו לדברי המשל״מ ,דאפשרוס
ההכשלה דהאחר אינה נחשנח
לסד עברא דנהרא ,כיון דהרי כיד הנזיר
עצמו ליכא כלל אסשרוס המטא ,וזה
המושיט נמן לו מכשול במה שהושיט לו ליין
והמטיאו וא״כ מה אכס״ל דלולי מעשיו היה
נמי ביד האחר להכשילו אן בפועל הוא
המסטיאו ,ואטו המניס מכשול לעור וניזק
בו יוכל לטעון לזכוחו דבלא״ה היה ניזוק
ממכשול האמר ,כן נמי בעור דמטא.
ומשא״כ במד עברא דנהרא דהסס ביד
הנזיר עצמו לסטוא ללא סיוע שום אדס ולכן
דכשמושיט לו אמר ליין לא גרם לו וסייעו
להכשל בסטא ,דרק קירבהו לק אן בגוף
החטא שהוא שמיימ היין לא פעל ולא מידי.

וממילא לפי״ז דאפש״ל דכ״ז היכא
דבאממ הסטיאו והכשילו בפועל,
אבל בנדון היד מלאכי דלא הסטיאו לנזיר
אלא דרק נמן לפניו למכשול ולא חטא
לבסוף ,אזי אף דקעבר בלפנ״ע בעצם הנסח
המכשול פיון דלא היה ביד הנזיר ליטול ליין
לבדו ,אן אס איכא אסר דנמי ספן להניח
המכשול לפני הנזיר הכא שאני ,דשוב א״א
לומר דהניס מכשול לפני הנזיר בהנמח היין
לפניו שהרי אף ללא הושטחו היה סיפק
7
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דאיסורא

ם) והנה נשער המלן בפרק ט׳ מאישוס
הט״ז ,הוכיס דאדס דשויא
אנפשיה סמיכא דאיסורא אסור בלפג״ע
מלהושיט להאי חמיכא לאסר ,על אף דלאסר
שרי לכססילה לאוכלה ,כיון דלגבי דידיה
איסורא קא יהיב ליה ,ובסימן ט״ז הארכנו

בזה.
ונראה דהכא אף היד מלאכי יודה
דבהושיט לסבירו ממיכא דשויא
אנפשיה ,ולא נכשל בה לבסוף דלא קעבר
בלפנ״ע .כיון דבלפג״ע דשויא אנפשיה
מסיכא דאיסורא ליכא לסלק העצה רעה
שבלפנ״ע ,דכיון דלסבירו הדבר מומר הרי
לא השיאו עצה רעה כלל ,וממילא דהפא
יודה היד מלאכי דבהושיט לסבירו ססיכא
דשויא אנפשיה ולא נכשל בה לבסוף דלא
קעבר בלסנ״ע ,כיון דסברח היד מלאכי
דמיד בנמינס המכשול קעבר ללפנ״ע היא
רק משוס סלק העצה רעה ,דמיד בנסיגה
כבר השיאו לעצה הרעה ,וכדהארמו לעיל,
וממילא דהכא בשויא אנפשיה דליכא כלל
משוס עצה רעה ,יודה היד מלאכי להסזו״א,
דאם לא נכשל סבירו לבסוף לא קעבר
המכשיל בלפנ״נג
תודפס ע״י מרות אוצר תחרייד
0

p

שירת

סימן פר

והגאון רבי דוג לכדו שליט״א כמב כמרי
היד מלאכי (במכמב הנדפס בריש
ספריט שירם משה בערר בנ״חץ ועי׳
שלה״ג שלהי ב״מ לערן איסור שימם מקלה
נרה״ר דאין האיסור אלא כשעם ההיזק ,ואי
רמא דנלא שמה קענר נמי ,וכן במידי
דהוא פשוטו של מקרא ,א״כ איכא איסורא
מיד ,ומיהו החם נסית השלה״ג לאיסור
מרק ,ודו״ק .והנה אי רמא דאיכא לפנ״ע

מע

גם אם כמלך הלה ולא קעבר ,מ״מ סייג
המפריש להפרישו מהאיסור מדין לפנ״ע
גופא על אס״כ ,ודו״ק .ועי׳ ע״ז נרו ב׳
רהט במריה מלמא פרסי וכר ,ודו״ק .עי׳
ר״ן ס״ק דע״ו דף ה׳ ע״א בדפי הרי״ף,
קרוב לממילמ העמוד ,איכא למימר וכו׳,
יעויין שם[ ,וילע״י בשאר קמאי שם] ולנד
ממבאר דבנמלן עבר על לפנ״נג ודרק .אן

אינו מוכרם .עכ״ד.
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בענץ לפג״ע כשהגכשל מזיזי שוגג או אנוס,
וכמכשיל בשוגג
דק לפנ״ע כשחנכשל פזיז■ בחפא.
דעת הב״ה והפרישה כנכשל שוע

כיאור הפרי יצחק כדברי הבי׳ח.
דעת החפדת שלפה כנכשל שוע.
-כשוע באיסור דרבנן וכעכו״ם שדג!

לפג״ע כשהנכשל אנום בעבירה.
אם איכא לפג "ע כשהפכשיל שוע במעשה

המשלח.

ענף א'
לסנ״ע כשהנכשל מזיז־ בחפוא

א) איסור דלפגי עור הוא בין כשהנכשל
הוא מזיד וכין כשהוא שוגג
בעבירה ,וכדכחב הרמב״ם גבי נכשל מזיד
בס״י מכלאים הל״א ,המלביש אם חבירו
כלאים אם היה הלובש מזיד הלובש לוקה
והמלביש עובר משוס לפני עור לא חמן
מכשול .ובפי״ב מהל׳ רוצם הי״ד כמב
הרמב״ם ,וכן כל המכשיל עור בדבר והשיאו

עצה שאינה הוגני 3או שסיזק ידי עוברי
עבירה שהוא עור ואינו רואה דרן האמם
מפני מאוום ליבו ,ה״ז עובר בל״ם שנאמר

ולפני עור לא מחן מכשול ע׳׳כ ומבואר
בדברי הרמב״ם דאף כשהנכשל הוא מזיד
במטא סשיב עור בדבר ושייך ביה לאו
דלפנ״גג כיון שאינו רואה דרך האמם מפני
חאוום ליבו.
וכך נמי מבואר בסינון ברל״ב ,דבהכשלה
בעבירה אף כשהוא מזיד עדיין מיקרי
עור בדבר .דכםב בלאו דלפנ״ע וז״ל ,שלא
להכשיל בנ״י לחם להם עצה רעה אבל ניישר
אוסס כשישאלו עצה וכו׳ ,וזה הלאו כולל
כמו כן מי שיעזור עוברי עבירה שהוא מביא
אומו שיחפסה מולם זה פעמים אסרים
סי׳ ב׳ ,כסב
עוד ,וכו? ובקהלום יעקב
לממיהה רבחי בדברי הסינון מה ראה
להסביר בהא דמי שעוזר לעוברי עבירה
עובר בלסנ״ע ,שזהו משוס שעל ידי זה
הםסמה לחטוא עוד פעמים אסרים ,ולמה
לא כסב בפשוטו משוס שמכשילו עכשיו
בעטרה זו שהוא עובר עכשיו.

וכתב הקה״י דהחינון נחקשה בדין
לסנ״ע ,דהרי לא אסרה סורה
נמינם מכשול אלא למי שהוא עור וכדמפרש
הספרא למי שהוא סומא בדבר ,וא״כ
המינם אם הנזיר שוגג בדבר שסיר איכא
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מכשול לסר עור ,אבל כשהסומא שעוזר לו
הוא מזיל הרי אין כאן עור סלל ,שהרי הוא
רואה ויודע אס המכשול אלא שהוא ספ׳ן
להכשל בו ,ולכאורה כל כה״ג שהסומא מזיד
ליס ביה משום לפנ״ע ,ואהא מבאר הסינון
דמ״מ אכסי הוא עור דע״י שמסמיאו
יספסה בעוד פעמים ,וכדאמרי׳ עבר
עבירה .ושנה בה נעשיס לו כהיסר ,וכל פעם
שסומא ט ממרגל וממקשר יומר לסמא,
ובאומו מכשול שיצא מזה על להבא אין
הסומא מכיר בה ,ולהט אכחי עור קרינן
ביה .ויעויין מה במש״כ בסימן א׳.
דעת הכ״ח והפרישה כנכשל שוגג

מוכנכשל שוע לכאורה יוסר פשיטא
מבמזיד דאיכא בהכשלסו
בעטרה משום לסנ״נג והנה עמ׳ ב״מ
ע״ה ע״ב ,אמר רב יהודה אמר רב כל מי
שיש לו מעוס ומלוה אומן שלא בעדים,
עובר משום ולפני עור לא ססן מכשול,
ופרש״י עובר משום לפר עור שעולה על
רוסו של לווה לכפור .והב״ס והפרישה
(סו״מ סי׳ ע׳) כסבו דמדברי רש״י שכסב
שעולה על רוסו לכפור ,משמע דדוקא היכא
דאיכא למיסש שיכפור במזיד עובר המלוה
משום לסנ״ע ,אבל היכא דליכא למיסש
שיכפור במזיד וכגון במלוה לס״ס ,ורק
איכא למיסש שישכס הלוואמו ויכפור בשוגג,
אין עובר המלווה כלל על הכשלמו משום
לסנ״נג והיינו דס״ל להב״ס ופרישה בדעח
רש״י ,דליכא לאו דלסר עור אלא כשהנכשל

משה

ק•

עובר במזיד ,אבל בעובר בשעה ליכא
לסנ״נג

והא ודאי דדין לסנ״ע דמכשיל סטרו
בעצה רעה הוא כשהנכשל שוגג,
ואדרבה הוא רק בשוגג ולא במזיד ,דהרי
היסא שהוא מזיד ומטר בדבר הרי לא
השיאו עצה רעה ,וכדאיסא בסורס כהרס
ולסג״ע לא סמן מכשול ,לסר סומא בדבר
וכר היה נוטל ממן עצה אל מסן לו עצה
שאינה הוגנס לו ,אל סאמר לו צא בהשכמה
שיקפסוהו ליסמים צא בצהרים בשטל
שישסרב ,אל סאמר לו מכור אם שדן וקס
לן סמור ואסה עוקף עליו ונוטלה הימנו
וכו׳ ,וכל מה מסבו הב״ס והפרישה
דבשוגג ליפא לפנ״ע ,הייט בסלק הלסנ״ע
דמכשילו בעטרה ,דאינו נוהג רק היכא
שהנכשל הוא מזיד במטא.

והנה מלבד מה מסברא אינו מובן כלל,
דמהיכ״ם דדין דלפנ״ע דמכשילו
בעטרה יהא טהג רק במזיד ,ואדרבה
מסברא פשוטה במזיד הוא דאיט נוהג ,טון
דבמזיד הרי איט עור כלל וביודעין עובר
בעטרה ,וכדכמבט מהקהלוס יעקב דלק*
טרסו הרמב״ס והסיטן לבאר דבכ״ז מיקרי
עור מסמס מאווס ליבו .גם צ״ע דהט בכל
מכשיל בעטרה איכא נמי משום דין דעצה
רעה דלא גרעי מכשילו מדלי דשמיא ממילי
דעלמא ,וא״כ בכל מכשיל לשוגג אף אם
ליכא לסלק הלסנ״ע דטן אדם למקום ,אן
עדיין איכא מה לסלק העצה רעה ,ואמאי
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כמט הב״ס והפרישה דבמ״ס דליכא למיחש
שיכפור במזיד ליכא כלל משום לפנ״ע.
ג> וכאחרונים כמט מכמה וכמה ראיוח,
להוכיס בבירור דאיכא דין
דלפנ״ע כשהנכשל הוא שוגט דבע״ז שם
במימרא דמנין שלא יושיס טס יין לנזיר
מ״ל ולפנ״ע ,כמט המוס׳ נראה דה״ה בכל
שאר איסורין והא דנקט מס יין לנזיר
דמסממא למישמי קא בעי לה דשמא שכס
נזירוסו ,ומבואר בטרור בדברי המוס׳
דאיכא לפנ״ע מכשל שוגג

וכך גמי מוכס מדברי הטטב״א בסוכה
י׳ ע״ב ,במה דאמרינן המס דרב
מסדא ורבה בר רב הונא איקלעו לט ריש
גלומא ,אגנינהו רב נממן בסוכה שנוייה
מופלטן ממנה ארבעה טפסים ,שלדעמו
כשירה אן לדעמס היא פסולה ,והקשה
הריטב״א שם איך אגנינהו לפוס דעחיה
ולא מייש דהוי ממיכה דאיסורא לגטיהו,
טסט בסוכה פסולה ומברט המס שלא
כדין ,והו״ל מומן מכשול ויש מה משוס
לפני עור ,וכמב הריטב״א די״א דמהכא
שמעינן שהמאטל למטרו מה שהוא מומר
לו לפי דעמו וסטרו נוהג מה איסור ,אין
בזה משום לפנ״ע ,ונ״ל דהכא דוקא מפני
שהאיסור ניכר למטרו ואי לא ס״ל לא
ליכ< אבל כשאינו ניכר האיסור למטרו
איסא לסנ״ע ואפילו דהמכשיל ס״ל דאינו
איסור .ומטאר בטרור בדברי הריטב״א
דבנכשל שוגג דלא ניכר ליה האיסור ,איכא
משום לפנ״ע[ .ויעויין מש״כ בדברי

משה

הריטב״א בסימן ט״ז סק״א ובסימן י״ג,
דכוונח הריטב״א מה דכשאינו ניכר לו
האיסור איכא בזה לדין עצה רעה
שבלפנ״גג וא״כ מדברי הרימב״א מוכס
דבכל מכשיל לשוגג איכא עכ״ס משוס
לפנ״ע דעצה רעה ,ודלא כדכמבו הב״ס
והפרישה דליכא כלל משוס לפנ״ע].

וכתכ הרמ״א טור״ד (סימן קי״ט ס״ז)
בשם הגהום מרדט ,וז״ל מי
שנוהג באיזה דבר איסור מסס שסובר
שדינא הוא הט ,או מכס מומרא שהסמיר
על עצמו ,מוסר לאסל עם אמרים
שנוהגים בו הימר ,דודאי לא יאטלוהו דבר
שהוא נוהג ט איסור ,ומפרש שם בהגהומ
מרדט דהטעם הוא דודאי אלפני עור לא
ממן מכשול לא עבט .ומוכס דאיכא לפנ״ע
אף כשהנכשל שוגג ואינו יודע מהאיסור.
ועוד כהנה ראיומ כמבו להוטס דאיכא
לפנ״ע בשוגג.

כיאור הפרי יצחק כדכרי חכ״ח
ה וכפרי יצסק (מ״א סי׳ מ״ס) הביא
לדבט הב״מ והפטשה שכמבו
דהיכא שיכפור בשוגג ליכא לפנ״ע ,וכמב
דודאי מודו הפטשה והב״ס דבמכשיל
מטרו לעבור בשוגג איכא לפנ״נג והט הוא
פשוט מסברא דליכא סילוק באיסור דלפנ״ע
טן שוגג למזיד ,וכדמוכס בטרור מדבט
המוס׳ הנ״ל גט נזיר ,דכמבו דאיכא לפנ״ע
דשמא שמז נזירומו .אן כ״ז דאיכא בשוגג
לפנ״ע הוא כשהגכשל שוגג מסמס שנעלם
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ממט האיסור ,אבל הכא גבי מלוה למלמיד
שכם בלא עדים ,דודאי לא יכפור מרצונו רק
מיישינן שישכם ויכפור בשוגג ,זה לא סייבסו
מורה להמלוה שיהא מפוייב לעשוח טצדקי
שלא ישמו הלוה ויבוא לידי עבירה בשוגג,

וזה מוטל על הלווה למהר בזה .והייט מדאי
הוא דאיכא לסג״ע במושיט למבירו דבר

האסור כשהוא שוגג בסטא ,ורק דהמם גבי
הלואה שאט ,שהרי מחינס ההלואה איט
מושיט לו דבר איסור ,ורק היכא שיכפור
במזיד אז מושיט לו ומכשילו לכפור ,אבל

היכא דלא מישיגן שיכפור ורק דאיכא
למימש שישכס ואז יבוא לידי סטא ,זה איט
מעטן המלוה לדאוג על שכממ הלוה ,ולא
מיקרי כלל דהושיט לו מכשול.

משה

קיא

דעת הדזמדת שלמה כנכשל שוע

ה)וכדוםדת שלמה ביבמום (מ״ו ע״ב>
נמי רצה לומר דקרא
דלפנ״ע איירי רק כשהגכשל מזיד ולא
בשוגג ,אן לא דבשוגג ליכא איסור הכשלה
אלא אדרבה הוא איסור יופר סמור מלאו
דלסנ״נג דנסב שם הסמד״ש ,ורציפי לומר
דדוקא הינא שסבירו יודע שהוא אסור
ואס״ה רוצה לאוכלו ,מכגון זה ציופה
המורה לסט נטר לא פסן מכשול ,אבל היכא
שסבירו הוא שוגג דאיט יודע פלל מהאיסור,
זה אינו נמס בסוג לסט עור אלא מצד
הסברא הוא דאסור ,וסמיר מלסנ״ע
דבמכשיל לשוגג יש לו נשיאם עוון כאילו
היה הוא עושה לאיסור ,וכדפפב רש״י

ולפי״ז טמא מה שהקשיט לעיל ,אמאי
לפרישה ולב״ס ליכא ביבוא לכפור

בקרא דאם אסרי שמוע אשה יטא אומה
ונשא עוונה ,דהמכשיל סטרו נענש עליו
כאילו עשאה ,ולכאורה קשה אמאי בעי׳
לקרא מנשא עוונה הא הוי בכלל לסנ״ע,
וצ״ל דטון שהיא סבורה שהפרמו מהט

מוטל על המלוה לדאוג על שמס הלוה ,ולא

ושוגגס היא ,ע״כ הוא עיקר הטרם
בהכשלה ולכך יש לו נשיאם עוון כאילו הוא
עשה האיסור ,ובזה כשהנכשל שוגג ממיר
מבלסנ״ע ,מלסנ״ע הנכשל איהו קעטד
לאיסור טון שהוא מזיד וידע שאסור לעשוס
הדבר הזה ,וזה גלי לן ממנא במ״ש ונשא
נטוגה ,דכשהנכשל שוגג הוא איסור מסברא
ולא מקרא דלסנ״ע דאיירי מכשל מזיד ,ואף
עכו״ם שלא הוזהר בקרא דלפנ״ע וכדכמבו
המוס׳ בע״ז ,אסור בהכשלס שוטג

בשוגג משום מכשילו בעצה רעה ,אף אס
ליכא בשוגג ללסנ״ע דמכשילו בעבירה,
ולמה דביאר הפה יצחק טמא ,דכיון דלא
מיקרי כלל דהושיט לסטו מכשול ,א״כ אף
ליכא לסלק הלפנ״ע דעצה רעה .וכ״ז

בשיטס הב״ס ,אבל המומים שס פליג אב״ס
וס״ל דצשמא יכפור במזיד לא סיישינן ,דאין
אדם מעה סטו בסט בע״ח ,וטעמא דאיכא
לסנ״ע במלוה בלא עדים לפי ששמא ישמו
הלוה ויאמר איני יודע .והיינו דס״ל
להחומיס דחייבמו המורה להמלוה בלסנ״ע

לדאוג על שמוח הלוה ,ודלא כהב״ס.
שירת משה  -לפני עוור טויב ,משו
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והיינו דהחמדח שלמה ס״ל דבאמם קרא
דלפנ״ע איירי רק מכשל מזיד ,אן
לא דנגכשל שוע ליכא איסור הכשלה ,אלא
אדרבה מכשל שוע הוא איסור יוסר סמור
מבלפנ״ע ,לענק וה דבמכשיל למזיד קעבר
המכשיל רק בלאו דלפנ״ע ,ומשא״כ במכשיל
לשוכב יש לו נשיאס עוון כאילו הוא עשה
האיסור .נוהסמדם שלמה נקיט בזה לדברי
הרב מסוניבז׳ ז״ל דהמכשיל עובר באומה
העבירה שמכשיל בה רק כלפי מכשיל שוע,
וכמב שם הסמד״ש ,דהיכא שהמכשיל אינו
ממהר באיסור העבירה שמכשיל בה ,לא
שיין לומר דכאילו הוא עשה האיסור ,וזה
כדכמב הרב מפוניבז׳ לבאר לאמונם שמואל

יעויין בסימן ג׳].

אך כסב הסמד״ש ,דא״א לומר כן דקרא
דלפגי עור אזיל רק במכשיל מזיד ,פיק
דפשטוס לישנא דקרא דלפנ״ע לא ממן
מכשול משמע דאמי לאוריי ג״כ היכא
שסטרו שוע ואינו יודע שהוא אסור ,ופל

 pהוא עור בדבר .וזהו באמח כדכמבנו
להוכיס מכל הני ראיוס דדין דלסג״ע אזיל
אף כשהנכשל הוא שובב

בשוגג באיסור דרבנן ובעכו״׳ם
שוגג
ו>וחנה ידוע מש״כ הנמיבוס (סי׳ רל״ד
סק״ג) דהעובר על איסור דרבנן
בשוגג אין צריך כפרה וסליסה דלא פביד
סלל מעשה איסור ,וביארו האמרונים דבריו
דשאט איסורי דרבנן מאישורי מורה,

מש!

דבאיסור מורה המאכל בססצא אסור וק
המעשה בעצמוחו הוא מעשה עטרה
ואיסור ,ולכך אף כשהוא שוגג דליכא
מחשגמ עטרה צרין כפרה וסליסה ,אך
משא״כ באיסור דרבנן שאין המאכל בחסצא
אסור וכן אין המעשה בעצמומו מעשה
איסור אלא איסורי גברא נינהו ,ולכך רק אס
בזדון לבו עובר על דברי מכמים הרי הוא
עבריין ורשע ,אבל כשהוא שוגג בדבר ליכא
בזה עטרה כלל ואין צריך כפרה וסליחה.
ולסי״ז כמב הביס יצסק ,דליכא איסור
לפנ״ע בדרבנן כשהנכשל הוא
שוע ,טון דלהנמיטם אינו מגיס לפניו כלל
מכשול שהרי לא הכשילו באיסור .ונראה
דלפי״ד אף לכמסילה יהא שרי להכשיל
באיסור דרבנן ,טון דלנכשל הוא מעשה
הימר ,וכדכסב המנסס סינון (ברל״ב) גט
עכר׳ס דאף דאיסא לפנ״ע שלא להכשיל
עכד׳ם ,אם העכו״ס הוא שוגג מומר
להושיט לו אבר מן הסי אפילו לפמסילה,
טון דאינו מכשילו כלל באיסור ,דפכר׳ם
שסטא בשוע לא קעטד כלל מעשה איסור,
וכדכמב הרמב״ם דבן נס ששע באסס
ממצוומיו פטור מכלום .וא״כ אפשר דה״ה
נמי אליבא דהגמיבוס ,דטון דבשוגג באיסור
דרבנן לא קעביד כלל מעשה איסור יהא שרי
להושיט לו ואפילו לכמסילה[ .ויעויין בסימן
י״ס גט לפנ״ע בעמ״ס בדברי המנס״ס].

ובאור שמס (הל׳ גירושין ס״א הי״ז)
הטא לדברי הנמיבוס דהאוכל
בשוע איסור דברי סופרים לא עטד
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איסורא כלל והר כמאן דאכיל היסרא
לגמרי ,ופשג האחש להקשות דלפי״ז נסיק
דיהא מופר לימן איסור דרבק לסכירו
בשוגג ולא יעטר על לאו דלפנ״ע ,ישתקע
הדבר ולא יאמר .והייט דפשימא ליה

להאו״ש דאף אם אמרינן דבאיסור דרבנן
בשוע לא קעביד כלל איסור ,אן ודאי
דאיכא לאו דלפנ״ע שלא להכשיל אסר
באיסור דרבנן אף אס הוא שוגג ,ודלא
כדכסב הטס יצסק.
וכתב האחש דאפשר דמה דאיכא מה
משוס לסנ״ע אע״ג דהנכשל לא
קעביד כלל מעשה איסור ,הוא משום דכל

דפקון רבנן כעין דאורייתא חקק ,והייט
דרבנן גזרו על המכשיל להתנהג באיסור
דובריהם מאיסור מורה דאסור בלפנ״נג
ויעויי״ש באו״ש דהעלה דלא כהנתיטת
דשוגג בדברי סופרים הוי עבירה וצרין
כפרה .וישיק במה שכתבט במסלו׳
הנתיבות והאור שמח בסימן נחו גט לפנ״ע

באיסור דרבנן.
ענף ג׳
לפנ״ע כשהנכשל אנוס בעבירה

ז>כתב המחבר (אחת רס״ו) מי שהיה
בא בדרן וקדש עליו היום והיה
עמו מעות ,ויש לו ממורו וגס יש עמו אינו
יהודי לא יניח טסו על סמורו מסט שהוא
מצווה על שטמסו וכר .ובפמ״ג שם כסב
דאס יש עימו סמור של ישראל סטרו ,יכול
להטת המעות על בהמת סטרו ,ואע״ג

משה

קיג

דמכשילו לסטרו באיסור שטפת בהמתו,
ליכא משוס לפנ״ע בהט ,טון דסטרו איט
יודע סלל שבהמתו עושה מלאכה ואטס הוא
באיסור .ותזיק בדברי הפמ״ג ,דבמכשיל
סטרו־^לעבור עטרה באונס ליכא משום
לסנ״ע לא סמן מכשול.
ופועפא דהפמ״ג דטון דמעשה עטרה
באונס אינו מעשה עטרה ואין
צריך כפרה ,והנכשל לא קעטד איסור,
ממילא דהמכשילו לא נתן לסטו מכשול.
ולכן הסיר הפמ״ג אף להכשילו לכססילה,
טון דלא קעטד כלל איסור .ולכאורה מוסס
מדברי הסמ״ג ,דמלבד דליכא לדין אפרושי
מאיסורא לאדם הסומא באונס ,אפי׳ שט
להכשילו לכססילה שיעבור באונס טון דאינו
מעשה איסור ,וצ״ש ויעויין מה בקוק
הערות סי׳ ע״ה[ .ומעשה עטרה באונס
אף לא בעי כפרה ,דאס בגט כפרה א״כ
איכא נתינת מכשול ,ויעויין בטדע טהודה
(מה״ם יור״ד סי׳ צ״ו) שהק׳ מגמ׳ משאת
עס״י עדים ואס׳׳כ בא בעלה דסייבס קרבן
לכסרסה אף דהוי אונס ,ועמ׳ טבמוס

אמריגן גט אשה שנסייבמה אסר ג׳ סודשים
ונמצאת מעוברת ,אין צריך קרבן טון דאיכא
רוב נשים שבק טכר והוי אונס ,ותזיק
דנאונס לא בעי׳ כפרה יעחש].

וכקובץ .שיעורים בכתובות (אות יב׳)
כפג נהוכיס דהגורס מהדירי

שיעבור עטרה באונס קעבר בלפנ״ע ,מהא
דאמריגן בנדה דף ס״א מק מכריכי המס
אק בהם משוס פלאים ,וקאמר בגמ׳ זאת
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משה

אומרת מצווח במילות לעמיד לבוא ,דאל״כאסור להלביש כלאים למת ,דבשפה שיעמוד
יעבור באיסור כלאים ברגע הראשון קודם
שיפשיטס ,ומשו״ה אסור להלבישו כלאים
כדי שלא יעבור אמ״כ כאונס .ומבואר דאף
דאז יהיה אנוס אסור להכשילו .אן כמב
הקוב״ש לדחוח ראיימו ,דהחס הקפידא
היא משוס כבוד הבריוס שיצטרך להפשיט
עצמו אף שלא יהא לו בגדים אמרים ,אבל
איסור לפנ״ע ליכא בכה״ג כיון דמעשה
באונס משיב כאילו נפשה מאליו ,יעו״ש

וענף מאיסור העבירה שמכשיל בה,
והמכשיל עובר בעצמו באומה העבירה ,וזהו
גדר האיסור דלסנ״ע[ ,ולכן משיב בר מיובא
בעבירה שמכשיל בה ע״י לאו דלסנ״ע,
יעויין באריכוס בסימן ב׳ וג׳] ,א״כ במכשיל
חבירו לעבור באונס ,הרי כיון דהוי באונס
לא נעשה כלל מעשה עבירה ע״י הנכשל,
ונמצא דלא הכשילו כלל בעבירה ,ובכ״ז
אמרינן דכלפי המכשיל נעשמה עבירה לענין
זה שעובר בה בעצמו במה שהכשיל לאחר,
דכלסי ענף העבירה דעובר בה המכשיל הרי
זה מעשה הכשלה במזיד ,ודו״ק.

ופייתו בזה להוכיח דאיכא לסנ״ע באונס,
ממה דאמרינן בקידושין נ״ז פ״ב,
גבי ציפורי מצורע דהציסור המשולמס
מומרת בהנאה ,ואסברא רבא דלא אמרה
"מורה שלח לסקלה ,וסרש״י סברא הוא
שהמשולסת מומרת דלא אמרה מורה שלס
למקלה שמהא למכשול עוון וילכדנה אדם
ויאכלנה .והרי אף אם ילכדנה אדם ויאכלנה
הרי הוא אנוס ,שהרי הוא נגד רובא
דעלמא ,ונכה״ג דאיכא רובא לא בעי כפרה
ואיכא סטור קרבן [וכדביאר הנודע ביהודה
גני פטור קרבן ברוב נשים עוכרן ניכר],
ובכ״ז סזינן דאס הימה אסורה בהנאה אסור
לשלמה שלא להכשיל.

ובאגרות משה (יור״ד ס״א סי׳ ג׳)
כמב ,שאם יאנוס אמד את
מבירו לעבור איסור באופן שיהיה בפיקוס
נפש ,שהעובר לא יעשה איסור דאונס
רסמנא מטריה ,ואף לכמסילה מוסר לו
לעבור ,נמי יעבור המאנס באיסור דלסנ״ע,
אף שלכאורה לא הכשיל למבירו באיסור,
משוס דעכ״ס נעשה איסור פ״י המכשיל,

ובקובץ הפרוס סי׳ ע״ה.

והגה אי נימא דאיכא משוס לסנ״ע
במכשיל מבירו לעבור באונס ,נסיק
מזה נקודת הארה ,פיון דלהני ראשונים
דמוכנז מינייהו דס״ל לגדר לסנ״ע כדביארו
הרב מסונינז׳ ,דלסנ״ע באיסורים הוא פרט

יעו״ש.
ענף ג׳
 qmאיכא לפנ״ע כשהמכשיל שוגג
במעשה הכשלה

ח) הנה במשיא עצה רעה לסנירו והוא
שוגג^ דלא ידע שהיא עצה שאינה
הוגנת ,מבואר במורת כהנים דלא עבר כלל
באישור דלסנ״ע ,דאיחא במורת בהניס
ולפני עור לא ממן מכשול לפני סומא בדבר
וכו׳ ,אל מאמר לו מכור אס שדך וקח לן
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ממור ,ואמה עוקף עליו וטטלה הימנו,
שמא מאמר עצה מוכה אני טמן לו ,והרי
הדבר מסור ללב שנאמר ויראמ מאלקין אני
ה׳ .הרי אע״ס שהשיאו עצה רעה בכ״ז
".הדבר מסור ללב אס כיון להכשילו.

ולכאורה לסי״ז ה״ה נמי בלסנ״ע
דמכשיל בעבירה והוא שוגג,
וכנון דהושיט יין לנזיר וחשב שהוא מיס,
דנמי לא עבר כלל בלאו דלסנ״ע ,דמהיכ״ח
לחלק ביניהם ,וכדמזינן בדברי הרמב״ס
(בפי״ב מהל׳ רוצם הי״ד) שכללם יסד ,וז״ל
וק כל המכשיל עור בדבר והשיאו עצה
שאינה הוגנח ,או שחיזק ידי עוברי עבירה
שהוא עור ואינו רואה דרן האמח מפני
חאווח ליבו ,ה״ז עובר בל״ח שנאמר ולפני
סור לא סמן מכשול ע״כ.
והרג מפוניבז׳ ז״ל כמב (באהלמרדכי
שם) ,דאע״ג דבמכשיל בעצה
שאינה הוגנח והוא עצמו משב שהיא עצה
כלל
טובה ,הסברא נוטה דלא עבר
וכדמשמע דברי המו״ב הנ״ל שמא מאמר
עצה טובה אט נומן לו והרי הדבר מסור
ללב ,מ״מ במכשיל למטרו בעבירה אסש״ל

דאסי׳ בשוגג חשיב דעבר על לאו דלסנ״ע,
כיון דלסנ״ע במכשיל באיסור שאני מנומן
עצה רעה ,בזה דאיסורו הוא סרט וענף
מאיסור העבירה שמכשיל בה ,והרי בעבירה
בעלמא גס בשוגג משיב איסור .יעו״ש

שהוטס כן מדברי הרמב״ם בפיה״מ (פ״ו
מתרומוח ה״ג) דאמרו שם המאטל אמ
פועליו ואח אורסיו מרומה הוא משלם אח
שירת.משח  -לפני עוור טויב ,משו )חזקאל

משה

הקרן והם משלמים אמ המומש דברי רבי
מאיר,וסכמיס אומרים הם משלמים קק
ומומש והוא משלם להם דמי סעודמן ,וכמב
שם הר״מ וז״ל ,והעיקר אצליט אין שלים
לדבר עבירה והעושה עבירה בעצמו מלנןין
אומו ,והממעה אומו או מכשילו וכו׳ אבל
אינו חייב שוס מלקוח וכו׳ אבל הוא עובר
על הכמוב ולסט עור לא חמן מכשול.
ומשמע מדברי הר״מ שהמאהיל למרומה גם
היה שוגג ,דאם היה מזיד אפילו יש שליס
לדבר עבירה נמי אינו ממסייב מומש ,ובכ״ז
כמב הר״מ דהמאטל עבר בלפנ״ע ,ומבואר
דגם במכשיל בעטרה בשוגג קעבר בלאו
דלסנ״נג

ולפי״ז נפיק דבמכשיל בעטרה והוא
שוגג בהכשלה ,אף אי טמא
דקעבר בלסנ״ע אן היינו דוקא לסלק הטן
אדם למקום שבלסנ״ע דעובר בעצמו
באיסור שמכשיל^ ,אבל לסלק הטן אדם
למטרו שבעצם הכשלמו השיאו עצה רעה,
זה ליכא בהכשלה בשוגג וכדסזינן במו״כ,
וכמה נסק״מ איכא בזה לדין הכשלה בשוגג.
והנח הינא דהכשיל בשוגג ולבסוף לא
נכשל מטרו בסטא ,נראה דאף
אליבא דהיד מלאט דס״ל דבעצס נחינח
המכשול קעבר בלפנ״ע אף אם לא נכשל
מטרו לבסוף ,כ״ז דוקא בהכשלה במזיד
אבל בהכשלה בשוגג אס לא נכשל לבסוף
ודאי דלא קעבר בלסנ״ע ,טון דכבר טארנו
לדברי היד מלאט בסימן ט׳ וכ״כ מהרב
מסוטבז׳ שס ,דודאי דכ״ז דלא נכשל סטרו
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לא שיין לומר דעובר המכשיל כאיסור
העבירה שהכשיל בה כשעדיין כלל לא
נעשסה ,ורק משום חלק העצה רעה
שבלסנ״ע שיין לומר מעצם נמינח המכשול
מר השיאו לעצה הרעה ,וא״כ להנ״ל כ״ז
במכשיל מזיד אבל כשהוא שוגג בהכשלה
דליכא כלל לחלק העצה רעה ,ממילא דלא
קעבר בלפנ״ע רק אם יכשל בפועל בחטא.

באיסור דרבנן קעבר ללאו דלפנ״ע
מדאורייחא ,טון דלא גרע מכשילו לעבור
בדרבנן ממשיאו עצה שאינה הוגנה במילי
דעלמא ,דעובר בלפנ״ע מן הפורה ,וכך נמי
כמב בשו״ח פנ״י .וא״כ כשהמכשיל הוא
שוגג דלא קעבר משוס עצה רעה ,ממילא
דלא עבר אלא בלפנ״ע מדרבנן .ויעויין
מש״כ בלפנ״ע דרבנן בסימן ט״ו.

וכן אליבא דהאמונח שמואל ,דס״ל דהיכא
דהמכשיל אינו מוזהר באיסור בעצמו
ליכא משום לפנ״ע ,וביאתו בסימן ג׳ דודאי

וכסימן י״ג גט המכשיל סטרו בביטול
מצוח עשה ,כמבט מהשערי סיים
דאף אי טמא דאיכא לאו דלפנ״ע במבטל
חבירו מקיום מצום עשה ,אין זה אלא לחלק
הלפנ״ע דבין אדס לסטרו ,שהמכשיל בחטא
הר׳ל כמכשיל בעצה שאינה הוגנה ,דלא
גרעי מיצי דשמיא ממיל דעלמא ,דזה ודאי
שיין אף בהכשלח טטול מצום עשה ,אבל
סלק הטן אדם למקום שבלסנ״ע דהוי פרט
וענף מעצם האיסור ,ולכך עובר המכשיל
בעצמו לאופה העבירה ,אינו שייך כלל
בטטול מ״ע אלא בעטרח איסור דומיא
דכוס יין לנזיר .ולפי״ז במכשיל חטרו
בטטול מ״ע בשוגג ,דליכא בכה״ג דשוגג
משום עצה רעה ,לא עבר כלל בלאו
דלפנ״נג

מודה האמו״ש דאף דאינו מוזהר באיסור
בעצמו עדיין יאסר לו להכשיל משום חלק
העצה רעה שבלפנ״ע ,וכדמוכח מכל הני
ראיוח שהביאו האחרונים ,ורק דס״ל דלחלק
הלפנ״ע דעובר לאיסור בעצמו ,זה אינו
שיין כשלא הוזהר לעצמו יעו״ש .וא״כ נפיק
דבכל מכשיל שוגג שאינו מוזהר באיסור
בעצמו ,בכל גווני ליכא היכ״ס שיהא עובר
בלאו דלפנ״נג
וכן לפי״ז דהמכשיל בשוגג באיסור דרבנן,
לא קעבר בלאו דלפנ״ע מדאורייחא,
דהמנמח חינוך ברל״ב כסב דהמכשיל חבירו
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לפנ״ע כמאכילו לאיסור כידים
כדעת היכרי מלכיאיו בזח.

מאכילו בידים לעגין דין חאמוגת שמואל.
בפעם דפאכילו בידים תמיד ממי.

עימת חתום׳ ותרימב״א בב״ם בלמג״ע
דמאכילו בידים- .

במאכילו ביתם גבי המלמד עכו׳ם תודח.

א>ע״ז ו׳ ע״א והמלא אמר רני נמן מלן
שלא יושיט אדם טס של יין לגדר
ואבר מן הסי לכן נח מ״ל ולסל עור לא
ממן מכשול וט׳ ,הב״ע דקיימא במרי עברי
דנהרא ,עובד טמים מצד זה וישראל מצד
זה דאי לא יהיב ליה הישראל לעט״ם לא
מצי שקיל לבדו לאיסור ,דיקא נמי דקחל לא
יושיט יין לנדר ולא קמל לא ימן שמע מינה.
ומבואר דאיסור לפנ״ע הוא רק בכעין מרי
עברי דנהרא דאי לא יהיב ליה לא מצי שקיל,
אבל כל היפא מושיב כקאי בסד עברא
דנהרא שיכול ליטול האיסור בעצמו ללא
עזרמ המכשיל ,ליכא בזה ללאו דלסנ״נג
כתב הרמב״ם בס״י מהל׳ כלאים הל״א,
המלביש אס מבירו כלאים אם היה
הלובש מדד הלובש לוקה והמלביש עובר

משוס ולסל עור לא מחן מכשול וכר.
ובס״ה מנדרומ ה״כ המטמא אס הנדר אס
היה הנדר מדד הנדר לוקה וזה שטמאו
עובר משום ולסל עור לא ממן מכשול.
ובמנחס סינון במצוה רל״ב ועוד אמרולס
כמבו לממוה ,שהרמב״ס כחב בסמם דעובר
משום לסנ״ע ולא סילק דהמלביש והמנומא
עובר בלסנ״ע דוקא אי הוה מרי עברא
דנהרא ,אבל אס הימה הטומאה במקום
שהנדר יטל לטמא אם עצמו לא עבר
בלסנ״נג וגס דהרמב״ם לא הזטר כלל
בשום מקום לדין דמרי עברי דנהרא ,והלס
המנמ״ס בצ״ע.

ובדברי מלטאל (ס״א חו״מ סי׳ ק״ג)
כמב לבאר דברי הרמב״ס ,דהא
דאמרינן בע״ז גט לא יושיט טס יין לנדר
דבחד עברא דנהרא אינו עובר משוס
לסג״ע ,טעמא הוא שהרי המושיט עובר
בלסנ״ע על שגורם ומסייע לנדר להכשל
באיסור ,וממילא דהיכא דיטל הנזיר ליטול
ליין בעצמו נמצא דהמושיט לו אינו אלא
כמקרב קצם הדבר אליו אן אינו גורס כלל
בגוף מעשה האיסור ולכן לא עבר במד
עברא דנהרא בלסנ״ע .ומשא״כ במרי עברא
דנהרא שאס לא יושיט לו לא יוכל הנדר
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לקסמו כלל ,נמצא דבהושטחו טרם לכל
מעשה האיסור ומוכר בלסנ״נג
אך כ״ז היכא דרכן מושיט הוא לו ליין
דאין המכשיל פועל כטף האיסור ,אכל
אם שופך הטס להון סי הנזיר ועושה לו
האיסור מדים אין לן לסט עור גדול מזה,
ואפילו כהד עכרא דנהרא דהיה ימל המיר
ליקה הטס כעצמו לא אכס״ל ,דסר׳ס הרי
הוא עושה האיסור כעצמו וטרם לו מכשול
העץ כידים .ולק כמטמא נזיר וכמלטשו
כלאים דעושה האיסור מדים לא סילק
הרמכ״ס מן סד למרי עכרא דנהרא.
ואולם דהרדכ״ז שם גכי מטמא מיר,
כמכ דמ״ש הרמנ״ס וזה שטימאו
עוכר משוס לפנ״ע היינו דקאי כמרי עכרא
דנהרא והושיט לו אח הטומאה ,אכל אם
הימה הטומאה כמקום שהמיר יטל לטמא
אה עצמו נהי דמסייע ידי עוכרי סמרה אכל
לא עכר אלפט עור .והיינו דהרדכ״ז ס״ל
דאף כמאמלו לאיסור מדים אמרינן לחילוק
מן סד למרי ענרא דנהרא .ויעויין סה
מש״כ כסימן ז׳ דמדכרי הרדכ״ז מוכס
דהמן כדכרי הרמכ״ם דכמטמא נזיר אינו
מטמאו ממש מדים אלא רק מושיט לו אס

הטומאה.
מאכילו בידים לענק דיין חאטונת

שמואל

קוכח״ג למלק מן לסנ״ע דהושטה
ללפנ״ע דמאטלו לאיסור
מדים ,כחנו הסמ״ג (שושנה העמקים כלל

משה

MP

י׳) והמס הלזי נסי׳ י״ג למרץ לדברי
האמונה שמואל ,דט האמו״ש דהיסא
דהמכשיל אינו מוזהר כאיסור שמכשיל ט,
וכגון ישראל שמכשיל עט״ם נאנמה״ס
דמיה טמאה שהוא איט מוזהר אלא
נאנמה״ס דטהוליס ,איט עוכר על לסנ״ע
מון דלדידיה שרי האיסור .והקשו עליו
מדברי הסוס׳ ננ״מ דכמט דישראל המקדש
גרושה לכהן קענר נלסנ״נג והרי אין
ישראל מוזהר באיסור גרושה דכהן .וכן
הקשו אאמונס שמואל מדברי המוס׳
כסגיגה י״ג גמ ישראל המלמד עכו״ם
מורה דכמנו המוס׳ דקעכר .הישראל על
לסנ״ע ,והרי דכרי מורה שרו לישראל
ואדרבה מצווה הוא בלימודם.
וכתבו הסמ״ג והנה״ל לכאר דברי
האמונה שמואל מ״ל ,דאיכא מרי
טונא כלסט עור סדא דהמכשיל רק מושיט
האיסור לסמרו אן למעשה האיסור עצמו
נטכר הנכשל ,וכבמושיט טס יין לנזיר דאה
מעשה שסיים היין ששה המיר כעצמו,
והאופן השט הוא כמאמלו לאיסור מדים
ומשקהו ליין כעצמו ,דמעשה האיסור נגמר
על ידי המכשיל .וסל מה דכמכ האמונה
שמואל דהיכא דלמכשיל שרי ליכא לאו דלפט
פור ,היינו דוקא נמושיט לו האיסור ,אן
היכא דמאמלו ממש מדים ונגמר האיטר
על ידי המכשיל ,מודה האמונה שמואל
דאסור משום לסט עור .ולק אף דאין
הישראל מוזהר באיסור גמשה ככ״ז כהנו
הסוס׳ דקעבר בלסנ״ע מון שכשמקדשה
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לכהן הוי כמאכילו בידים מגמר האיסור על
ידו .ובן בישראל המלמד עמ״ס מורה הרי
מאכילו בידים לדברי מורה ואינו כמושיט לו.

וכה״ג כמב שם הביס הלוי לסלק גבי
דינא דקטן אוכל נבילומ בי״ד
מצווין להפרישו ,לבאר דעס הרשב״א
דאיסור דרבנן שרי למן לקטן ,דאין מונס
הרשב״א דשרי לססוס לקטן בידים איסור
דרבנן ,דגבי איסור ספיה בידים ליכא סילוק
בין דאורייחא לדרבנן ,אלא דהחיר רק
להושיט לו נבילה והקטן יאכל אומה בעצמו,
אבל להאכילו ממש כגון למחוב לו בביס
הבליעה גס הרשב״א מודה דאסור .וע״ז
כסב דכבר מצינו סילוק זה במקום אסר גבי
דברי האמונס שמואל ,יעויין בכ״ז בארימס
בסימן ד׳.
גמעם דמאכילו גידים המיר מסי
ג) מריך ביאור בזה ,דהיסא דמאכילו
לאיסור בידים הוי הכשלה יומר
ממורה ואין לן לפנ״ע גדול מזה ,ולכן
אפילו בסד עברא דנהרא דבאפשרוס הנזיר
לסטוא ללא עזר וסיוע המכשיל ,נמי עובר
בלאו דלפנ״ע ,וק דבמאכילו בידים איכא
לפנ״ע אף אם אין המכשיל מוזהר כאיסור.
והא ודאי דמה דאמרינן דבמאכילו בידים
הוא סמור טסי אין הכוונה דסמיר מסס דיני
ססיה בידים וכדר ,אלא דבגדרי ודיני
לסנ״ע עצמם אמרינן דאיכא דרגוס לסומרס
ההכשלה בסטא ,ובהכשלה מועטס דהושטה
בכדי לעטר בלסנ״ע בעי׳ שאף המכשיל

t

משה

יהא מסהר באיסור וק שיהא במרי עברא
דנהרא שלא יהא באסשרוס הנזיר לסטוא
בעצמו .אן בהכשלה היוסר גדולה שמאכילו
בידים לא אכס״ל דהאיסור שרי ליה וכן
דהוי סד עברא דנהרא.
אך הא גופא צריו ביאור ,דאף דזה .מובן
ומוסבר היטב בסברא שכשמאטלו
בידים הוי מעשה הכשלה יוסר ממור ,אן
מעבר ללאו דלפנ״ע דעובר בו במרוויהו
בשוה ליכא ,דהרי הן במושיט והן במאכיל
מדים הלאו והאיסור הוא רק נסינס
המכשול ויוסר מזה ליכא ,ואף-במכשיל
בידם שגמר האיסור בעצמו הרי לא עביד
איסורא יוסר ממה דעבר המושיט סמם,
דליכא נלסנ״ע יומר מעצם הלאו .וא״כ
במה גאסז ונספס סוספס האיסור כשמאכיל
בידם ,שיגרום לנסק״מ בהיכא דשרי
האיסור למכשיר וק גט סד עברא דנהרא,
ומהי הסברא לומר דמסמס סומרס
ההכשלה כשמאטלו טדיס יוולד הנסק״מ
לעמן דן האמו״ש ולגט הדין דסד עברא
דנהרא.

וגדגרי הדברי מלטאל גט סד סברא
דנהרא ,יומר מובן בסברא האי
סילוקא טן מושיט ססס למאטלו טדם,
מבדברי הפמ״ג והבה״ל ,טון דמה דנסבאר
במר דבסד עברא דנהרא ליכא ללאו
דלפג״ע ,טעמא הוא דטון דכול הנזיר
ליקס ליין בעצמו ,א״כ במה שהושיט לו לא
מיקרי דנמן לו מכשול טון דהמכשול ממילא
לפניו ,ולא גרם וסייע באסשרום עשייס
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שירת

פיפןיד

החטא ולא מידי ,וממילא דלא מיקרי □ה
סלל מחן לעור מכשול בכדי שיעבור בלאו
דלסנ״ע ,אן משא״כ בשסן היין לחון פיו
דהמכשיל עשה בידים וגמר בעצמו לכל
מעשה האיסור ,הרי אין לן נחמם מכשול
גדול מזה ,ומה יהני לזה מה דהיה
באפשרוח הנזיר ליטלו אחר שהחטיאו ממש

בידים וגמר האיסור בעצמו.
וחייגו דבדברי הדברי מלכיאל גבי סד
עברא דנהרא ,אין בזה כלל סילוק
דרגות^^כחומרח ההכשלה והעוון בלאו
דלסנ״ע עצמו ,כיון דהיכא שהמכשיל רק
מושיט לו ליין בסד עברא דנהרא ,ליכא בזה
כלל נחינס מכשול ואין הוא בכלל פרשה
דלפג״ע ,ורק כשמאכילו בידים אז הוא
דמיקרי נסינח מכשול לעבור בלאו דלפני
עור.
וכן בדברי הביס הלוי גבי דין ססיה בקטן
באיסור דרבנן ,נמי מובן שסיר האי
סילוק בין מושיט למאכיל בידים ,כיון
דבמאכילו בידים איכא לאיסור ססיה
כבדאורייחא ורק בהושטה לא גזרו רבנן .אן
משא״כ בדברי הסמ״ג והבה״ל גבי דברי
האמונח שמואל ,דהסם בעינן לסלק ולומר
דבלאו דלסנ״ע עצמו איהא סילוק בסומרס
דרגוס ההכשלה ,ואף נחרי עברא דנהרא
דודאי עובר בלסנ״ע בכל גווני ,בכ״ז
אמרינן דאיכא סילוק בין מושיט סמם
למאכילו בידם לענין דין האמו״ש .ויעויין

כסימן ד׳ סק״ד מש״כ בזה בביאור
דבריהם.
שיכת/משנז  -לפני עוור טויב ,מש!

טשה

קיא

ונראה פשוט דהסילוק בין מושיט ססם
למאכילו  jomשיין רק בסלק
הלסנ״ע דהוא סטא כלפי שמיא[ ,שמרבה
חועבה ומקלה בעולם כדברי הסזו״א ,או
מצד שהמלה היא סרט וענף מהאיסור
כדברי הגר״י כהנמן] ,אן נסלק הנין אדם
לסבירו דהשיאו עצה רעה נזה שהכשילו,
~דלא גריעי מילי דשמיא ממילי דעלמא ,ליכא
נסק״מ בסומרס האיסור בין הושטה בעלמא
להכשלה גידים ,דאף במושיט לו השיאו
לאוסה עצה שאינה הוגנס כסי שהשיאו
במאכילו בידים .וביוסר דהרי ביסס לסלק
הלסנ״ע דמכשילו בעצה שאינה הוגנס ,הרי
בבל גווני הוא כמאכילו וממילו בעצה
הרעה בידים ,דבייעוץ עצה רעה אינו
כמושיט לו בעלמא אלא מאכילו בה ממש,
וכדאמרינן גבי המלמד עכו״ס חורה דהוי
מאכילו בידים.
שיטת התום׳ והדימב״א כלסנ״׳ע
דמאכילו בידים

זקובגם׳ ב״מ ד״י ע״ב ,אמר רבינא
היכא אמרינן דאין שליס לדבר
עבירה היכא דשליס בר סיובא הוא אבל
היכא דאינו בר שיובא יש שלד״ע ,וכגון כהן
דאמר לישראל קדש לי אשה גרושה דכיון
דשליח לאו נר מיובא מיסייב שולסו .ובסוס׳
שם הקשו אמאי לא מיקרי הישראל בר
סיובא כיון דעובר השלים בלאו דלסנ״ע
כשמקדשה לכהן ,ומי׳ דמון דאי מקדשה
לעצמו לא מסייב לא מיקרי בר סיובא
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קלב

-שירת

סיס! יד

באיסור גרושה ע״י הלסנ״ע ,ובטטנ״א שם
מי׳ דמייט דהכהן יטל לקדשה בעצמו
וממילא דהשליס לא קעבר כלל בלפנ״ע כיון
דהוי כמד עברא דנהרא.
ונתקשו האסרוניס בטעם דמיאנו המוס׳
בסירץ הריטב״א דהוי .סד
עברא דנהרא .וכמב הדברי מלכיאל דלהנ״ל
דהיכא דמאכילו לאיסור בידים גם בסד
עברא מהרא עובר אלפג״ע ,מיושב שסיר
אמאי לא טסא להו להמוס׳ במירוץ
הריטב״א ,כיון דהשליס כשמקדש לגרושה
הרי הוא כמאכילו לכהן האיסור בידים
כבמלביש כלאים ,וממילא דאף היכא דהוי
כמד עברא דנהרא דיטל הכהן לקדשה
בעצמו קעבר השלים על לסנ״נג

ונמצא לפי״ז דהריטב״א דמי׳ דהיכא
דיכול לקדשה בעצמו מיפטר
משום לסנ״ע כבמד עברא דנהרא ,סליג
ביסוד הדברי מלטאל וסבר דאף במאכילו
וספי ליה לאיסור בידים נמי איכא לסילוק
נין סד למרי עברא דנהרא .וכן עורר שם
הדברי מלכיאל .ובאור שמס בסידושיו על
הש״ס בב״מ שם ,כמב דמה סליגי המוס׳
והטטב״א אס נמאטלו לאיסור בידים עובר
בלסנ״ע גם בסד עברא דנהרא.
ה> והנה הריטב״א בב״מ שם מיק ב׳
מרוצים אמאי בישראל המקדש
גרושה לכהן אינו עובר על לסנ״ע ,סדא מה
דכמבנו דמיירי דהכהן יכול לקדשה בעצמו
והוי סד עברא דנהרא ,ועוד מיק וז״ל
ואפשר לומר דהאי סוגיא כרבא דהלכמא

משה

כווחיה דאמר לא בעל אינו לוקה ,וכיון
שהקידושין מלויין בבעילה לא סשיב בר
מיובא משום לסנ״נג והיינו דכיון דאין
הכהן עובר כאיסור מיד כשקידשה לו רק
לכשיבעול ,נמצא דנשעס הקידושין עדיין לא
הכשילו הישראל וממילא דלא מיקרי בר
סיובא בקידושין ע״י הלפנ״נג

ולפי״ז צ״ע במה שביאר הדברי מלטאל,
דהחוס׳ מיאנו בחי׳ הריטב״א
דמיירי דהכהן יטל לקדשה בעצמה והוי סד
עברא דגהרא ,טון דס״ל דבמאטלו בידים
עובר בלסג״ע אף בסד עברא דגהרא ,והרי
הא פשיטא דלא יפרשו המוס׳ הסוגיא דלא
כרבא דהלכמא טומיה (יעויין מה בסט
יצסק ס״ב סי׳ מ״ט) ,וא״כ טון דהכהן
קעבר לאיסור רק בשעס הבעילה ,נמצא
דבשעס הקידושין הישראל אינו כמאטלו
טדים לאיסור ,ורק הושיט לו לגרושה וגרם
לו להכשל באיסור הבעילה ,וכנהושיט ק
לנזיר דהאיסור הוא בשמייה[ .והטטב״א
דודאי ס״ל דאף במאטלו טדים מיסטר
בסד סברא דנהרא ,שפיר מיק דמייט
דהכהן יטל לקדשה בעצמה ,דאז ניסא אף
אי טמא כאטי דקידש לוקה].
וקו׳ זו קשיה נמי בדבט הסמ״ג והבה״ל,
דכסט דשאט המם דעובר הישראל
בלסנ״ע אף דאיסור גרושה שטה ליה טון
דהוי כמאטלו לכהן טדים לאיסור גרושה,
ואם כרבא דלא בעל אינו לוקה נמצא דאיט
כמאטלו טדים ,ועי׳ בזה בסימן ד׳ שם.
ובטעם דמיאנו המוס׳ בסי׳ הטטב״א יעויין
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בסי׳ ד סק״ג למה שביאר נזה הרעק״א
בחשובה מסלקו חוס׳ והריטב״א בדברי
המשל״מ ,ובסימן ט׳ דהחרי יצחק כמב
מסלקו חוס׳ והריטב״א בדברי היד מלאכי.
ח ובגט׳ חגיגה י״ג ,א״ר אמי אין מוסלין
דברי מורה לעמ״ס שנאמר לא

פשה  pלכל גוי ומשפטים בל ידעום.
ובסוס׳ שם הקשו אמאי בעינן לקרא דלא
עשה וט׳ חיסוק ליה דפט״ס העוסק
במורה חייב מימה והמלמדו עובר משום
לסנ״ע ,ומירצו וי״ל דהכא מיירי אפילו
היפא דאיכא עכו״ס אסר שרוצה ללמדו
דליכא משום לפני עור ,כדאמריגן בע״ז
המושיט מס יין לנזיר עובר על לפנ״ע
וה״מ דקאי אמרי עברא מהרא שנלאו
נמינמו א״א להביאו אליו אבל אי לאו הכי
אינו שבר אלפנ״ע ,ההא נמי אפי׳ במקום
דעמ״ס אסר נמי רוצה ללמדו דבכה״ג ליכא
משום לסנ״ע ,אסור משום קרא.

טשה

סיג

לימודו או לאטום אזרו ,ועוד י״ל דהסוס׳

שם איירי במוסר לו שרה שבכסב ומעמיקה
לו שילמוד מזה דאיט כמאכילו בידים וצ״ע,

עי״ש.

והמשי״כו (בס״ד ממלוה ולוה
הביא לדברי הסר
דאע״ס שהלוה בריבים מישראל
בלפנ״ע על שמכשילו למלוה באיסור

ה״ב)
משה
שבר
ריבים,

אם רואה הלוה שהמלוה היה מוצא ישראל
אסר להלווסם לו בריבים ,ליכא משוס לפנ״ע
ללוומס הימט כיון דהוי סד פברא דנהרא,
דהיה ימל המלוה להכשל באיסור ריביח ללא
עזרם המכשיל .והרי החס הרי בנסינס
המשס מאכילו הלוה בידים להמלוה באיסור
ואיט כמושיט לו ,וסזינן דס״ל להפר משה
דאף במאכילו בידים ליכא לפנ״ע בסד
עברא דנהרא ,ואף המשל״מ שם פליג עליה

מטעמא

אסרינא.

ובסי׳

ו׳

הארכט

בדבריהם.

וחתם במלמדו מורה הרי במה שמלמדו
ומשמיע לו מורה הרי הוא מאכילו
לאיסור בידים ,וא״כ מבואר מדברי המוס׳
דאף דססי ליה ומאכילו לאיסור בידים
אמרינן דליכא איסור דלסנ״ע בסד עברא
דנהרא ,ודלא כדכמב המרי מלפיאל בדברי
הסוס׳ בב״נג ויעויין שם בדברי מלכיאל
דהרגיש בזה וכמב למק דאסש״ל דשאני
הבא דלא מיקרי מאכילו בידים כיון דביד
הפמ״ס לילו מלפניו ולא לשמוע בקול

יעריץ בדברי הרשב״א בנדרים (ט״ו
ע״א) גבי נדר שאס נהרס לי ,דכ׳
דאיפא מאן דמסרש שאסר משמישה עליו
אם מלן לביס אביה ,ואסורה בהנאש משוס
לאו דלפנ״ע שמכשילמו בבל יסצ וכסב

הרשב״א ואיט מסוור לי פלל כיון דליפא
לפנ״ע בסד עברא דנהרא ישי״ש ,וכמבו
להוכיס מזה דלא מדברי מלכיאל ,דהסם
הרי היא מאכילש לאיסור בידים.
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שירת

קלד

סימן סו

משה

סימן מו

בענין לסנ״ע באיסורי דרבנן
בסוזלוקת

חראעונים

אינא

dm

V’itfl

סוה״מ אסורה מדאוריימא ,דאי מדרנק
הוא מי איסא איסורא דלסנ״ע כדרננן .וכן

כאיסורי דרבנן.
dm

הרמכ״ן שם כמכ דמשמע בגס׳ דמלאכס

הלעג-ע עמנו הוא מדרבנן.

נמי ס״ל לרינוכ״א נמו״ק דלא מציגו כשום
מקום כדכרים של דכריהס שאסור משום

כדברי היד סלאבי בלסנ׳־ע דרבנן.

הנעלה עכו־׳ם באימד דרבנן.

לפנ״נג ומזינן דנחלקו ר״ס והרמכ״ן אם

באיסור דרבנן כעחנכעל הוא עונג

המכשיל

כאיסורי

דרכנן

קעכר

כלאו

דלפנ״נג
א) נחלקו הראשונים אס איכא לאו
דלפנ״ע שלא להכשיל אמר

כאיסור דרמן .מגס׳ ע״ז כ״א פ״נ מניא
רשנ״א אומר לא ישכיר אדם שדהו לסמי
[שמצווה

על

המצווה

כישראל]

מפני

שנקראה על שמו וממי זה עושה ט מלאכה

בסולו של מועד ,ומקשיק מיפוק ליה משום

דהמשטר מכשילו וקפנר כלפני עור לא חמן
מכשול מדא ועוד קאמר .וכמכו המוס׳
ומכאן יש להכיא ראיה למה שפירש ר״מ

דשיין למימר לפג״ע אף כמידי דלים כיה

איסורא אלא דרכנן ,דהא מלאכה דחול
המועד אינה אסורה אלא מדרכגן כדפירש
ר״מ .וכ״כ שם כסידושי הר״ן שם ,וז״ל יש

שלמדו מכאן דמלאכה כחולו של מועד

דאוריימא ,ואין זו ראיה דאפילו הוי דרכנן
איכא משום לפגי עור מדרכנן וכו׳ .אולם

ומדברי המוס׳ ככ״מ (י׳ ע״כ) נסי מוכס
דהמכשיל כאיסור דרכנן קעכר
נלסנ״ע ,דכמכו גט כהן שאמר לישראל

קדש לי גרושה ,דהישראל קעכר כלפנ״ע

כמה שקידש הגרושה לכהן ,והרי  bffAרכא
דאמר לא כעל אינו לוקה אזי ליכא איסור
מורה כקידוש גרושה ורק מדרננן הוא
דאסור שמא יכעול וכמש״כ המוס׳ טכמום

דף י׳ ,וא״כ השליח שקידש גרושה לכהן
הכשילו רק כאיסור דרכנן ,ומדכמט המוס׳

דקעכר כלפנ״ע מוכרם דס״ל דאיכא לפנ״ע
כהכשלה כאיסור דרננן ,וכדכמט המוס׳

נע״ז נשם ר״נג
ויש מהאחרונים שכמנו דאף הני ראשונים
דס״ל דכאיסור דרננן ליכא לסנ׳׳נ4
לא נחלקו אחוס׳ אלא המס גט מוה״מ
דאיירינן נלפנ״ע דהושטה שחושינו לסמי
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להאיסור ,אך היכא דקסי ליה להאיסור
דרבנן בידים אף הרמב״ן מודה דאסור
משום לסנ״ש ובהט יישבו לסמירם דברי
הרא״ש בזה ,דבב״מ ס״ט גגי אבק ריטס
דאיסורו דרבנן כסב הרא״ש דאסור ט
הלוה משוס לפנ״ע ,אלמא דסבר הרא״ש
מדרבנן נמי איפא לאיסור לסנ״גג ולעומם

זאס בריש מו״ק כסב דהא דאמרינן גט
מסי במלאכס סוה״מ וססו״ל משוס לסל

שר ,משום דהוי דאורייסא וכהרמב״ן.
ואי למא דבספיה טטם לכו״ע איכא
לסנ״ע אף בדרבנן מיושב ,טון ממה
דאייה הרא״ש גט לסנ״ע באיסור ריטח
הסם הלוה ספי ליה להמלוה האיסור טדים
בנמינס המשיג ויעויין בסימן ד׳ דכהאי
סילוקא בסומרס הלסנ״ע טן הושטה
במלמא לססיה טדיס סילקו הסמ״ג והבה״ל
גט טן האמו״ש ,וכך סילק נש המרי
מלטאל גט טנא דסד מברא דנהרא ,דהיכא
לספי ליה טדיס איכא ללאו דלסנ״ע אפילו

בסד עברא דנהרא.
ולכאורה איכא הכרס מגמ׳ לומר ק
דאף הרמב״ן ושאר ראשולם
דסברי מאיסור דרבנן ליכא לסנ״ש מודו
דהיכא דססי ליה טדים לאיסור דרבנן איכא
משוס לאו דלפנ״גג דעש שלין ק״ז
אמרינן דלא יסן אדם פרוסה לסוך פיו של

שמש אלא אס  pיודע בו שנטל יטו,
ומבואר דהוא משוס לסנ״ש והט טן נטילס
ידים אינו אלא מדתנן ומזיק בגס׳ דאיכא
טה משוס לפל שר ,וקשה מהכא ארמב״ן
שיבת משה  -לפני עוור טויב ,מש,
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ודעימיה לסנט מדרבנן ליכא לפנ״ש
ומוכרס דבמאטלו לאיסור טדים לכו״ע
איכא לסנ״ע בדרבנן ,דהסם הרי איירינן
בנופן לסון פיו של שמש .ובאמס דאליבא
דהפוס׳ והר״ן דסבט מכל טול איכא
לסנ״ע בדרנק ,צריך טאור אמאי נקטה
הגס׳ בדווקא דלא יפן צפון סי השמש והרי
אף במושיט לו לסוך ידו נמי איכא משום
לסנ״ש

וחמור באחס סי׳ קס״ט כסב וז״ל ואסור
ליפן לו (לשמש) פרוסה אלא א״כ
יודע ט שנטל ידיו ,ובטס יוסף כסב
דמדברי הטור משמע דלאו דוקא לשן פיו
הוא דאסור לימן כדמשמע מלשון הגש,
אלא אפילו לימן לשמש טדו נש אסור.
ובב״ס סמה על מט הב״י דמה השמיעט
מה הרי אדמה לשן• יטו סשיטא לאסור
ליפן שהרי הוא טגע במאכל ,ומשא״כ בטסן
לו לסוך פיו .ולמה שכמגט לא רק דדבט
הב״י לא פשיטא אלא דלכאורה במסלוקס
ראשולס הם שנויים ,ובאמם לדעס הרמב״ן
ודעימיה בששיט לו לשן יטו ליכא בזה
משוס לסנ״ע ורק משוס מסייע מא
דאסור .ומה דכפב הב״י דממט הטור
משמע לאף למון יטו מא לאסור ,ליסא
להוטס דסבר דאיכא לפנ״ע בדרבק ,טון
דאסשר דאין מונס הטור לטן לסנ״ע אלא
לאישור משייע שבט עדוה ,וישיין שם
במט רטט יונה שהביאם הב״ש
וברמ׳״א (או״ס סי׳ קס״ג) ,כסב ואסור
להאטל לש שלא נטל יטו
דפס ע״י תכנת איצר מחכמה
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משום לפני עור לא מסן מכשול ,ומשמע שס
דהיינו אף בכוחן לו למון ידו ,יעויין
במשנ״ב שם .והיינו מפסק להלכה דאיכא
משום לפנ״ע באיסור דרבנן וכדסברי
הסוס.,

אם הלפנ״ע עצמו הוא מדרבנן
הובמנח״ח ברל״ב וכן בשו״ם פנ״י
כמט אליבא דהמוס׳,
דכשמכשיל מבירו באיסור דרבנן קעבר ללאו
דלפנ״ע מדאוריימא ,כיון דלא גרע מכשילו
לעבור בדרבנן ממשיאו עצה שאינה הוגנח
במילי דעלמא ,דעובר בלפנ״ע מן המורה.
אן כמב המנס״ס דמדברי המשל״מ משמע
מאיסור דרבנן הלפני עור נמי אינו אלא
מדרבנן• ,יעחש .ובאסיעזר (ס״ג סק״ט)
כמב דכ״ז הוא כשהגכשל שוגג דאז שיין
לומר דאיכא לפנ״ע דאורייסא משוס
דהשיאו עצה רעה ,אן בהכשיל באיסור
דרבנן והנכשל הוא מזיד דליכא בזה משוס
עצה רעה( ,דענין דעצה רעה לא שיין אלא
בשוגג דאינו יודע בעצמו שהעצה אינה
הוגנס לו) ,לא עבר המכשיל אלא בלפנ״ע

מדרבנן.
והפמ״ג (על דברי הרמ״א הנ״ל גט
נט״י ,במשב״ז) כמב דאפילו
בספק אס ימול ידיו אסור לימן לו משום
לסנ״ע ,ואע״ג דאיסור הלפני עור אינו אלא
מדרבנן וספק דרבנן לקולא ,לא מקיצינן
בספק ט האי .וממאר בבירור בדברי
הפמ״ג דס״ל דאף איסור הלסנ״ע אינו

אלא מדרבנן ודלא כהמנמ״ס ,אן צרין
טאור בדבריו במש״כ מספק לפל עור לא
אמרינן ספק דרבק לקולא ,דמאי שנא מכל
ספק דרבנן דאזלינן טה לקולא.
ובשו״ת טח יצסק כמב לבאר ,דעיקר
לאו דלפנ״ע דאורייסא נאמר
על הספק דהרי כשמניס מכשול אינו ודאי
דהלה יעבור ויכשצ וכשמושיט כוס יין לנזיר
עבר בלפנ״ע שמא יבוא הנזיר לשמומו,
וכדכסב רש״י בע״ז ד״ו ע״ב לא יושיט
אדס טס יין לנזיר שמא יבוא לשמומו ,והיינו -
דאסרה מורה הנמס מכשול על עצם
אפשרום הכשלון אף שהוא ספק ,וטק
דעיקר לפנ״ע אסרה מורה מספק הכשלה,
 pנמי מקון רבנן לאיסור לפנ״ע דדבריהם
על הספק ,ולכך כסב הפמ״ג דאסילו בספק
אם יטול ידיו והייט דאיכא ספק אם כלל
איכא בזה נחינס מכשול ,דאפשר דהוא אדס
שנוטל ידיו ואינו כנזיר ביין כלל ,בכ״ז איכא
בזה ללפנ״ע דרבנן טון דלא מקילינן בספק
לפנ״ע ,וכדכמבו הראשונים גט בדיקס סמץ
דטון דעיקרא על הספק החמירו נספיקה
יומר משאר ספק בדבריהם.

ובאמת דהריטב״א בע״ז (נחו ע״ב)
ס״ל דמדאוריימא צא נאמר
לפנ״ע על הספק ,דכחב וז״ל דליכא לאו
דלפנ״ע אלא כשטסנו למי שיעשה ט פטרה
ודאי ,ורבנן אסרו אפילו סממא היכא שיש
רגלים לדבר למוש שיעבור בו זה עטרה,
ועשו סממא כפירושו כר .ואליבא
דהריטב״א ליכא מקום לדברי הטח יצסק
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כמה שמאר להפמ״ג ,מון מאמם לפנ״ע
דאורייתא לא נאמר כלל על הספק ,אלא רק
--כהיכא שיכשל־כו כודאי ,ורק רננן הוא

ולכסוף לא אסל סל^ לא קעכר הנושן
כלפנ״ע ,או כהשמר שדהו לטפי ולכסוף לא
עכד כה כסולו של מועד לא קעכר המשמר
משום לפנ״וג וכפשוטו ליסא סילוק כזה מן
לפנ״ע דאורייפא ללפנ״ע דרכנן.

בדברי היד מלאכי בלסג״ע דרבנן

אך היושר מספגר לומר ,דהיד מלאמ
כודאי ס״ל כשו״ם פנ״י והמנחם
סיטן ,דאף כמכשיל כאיסור דרכק קעכר
משוס לפנ״ע דאורייפא על שהשיאו פצה
רעה כמה שהכשילו כאיסור ,שהרי כסכט
שם כדעם היד מלאמ דס״ל דאף אס לא
נכשל לכסוף קעכר המכשיל כלפנ״ע דהוא
משום חלק העצה רעה ,דכעצם הנפש
המכשול פכר השיאו לעצה הרעה להכשל

דאשרו כספק היכא שיש לפוש

שיכש3

ג) ובאמת אס הנזיר לא שפה לכסוף ליין
נחלקו האחרונים אס קעכר
המושיט לו לק כלפנ״ע על עצם הנמס
המכשול ,דהסזו״א והפרי יצסק סכרי דמון
דלכסוף לא נכשל הנזיר לא קעכר כלפנ״ע,
אולם היד מלאמ כפכ דכעצם נפינח
המכשול קעכר אלפנ״ע אף אם לכסוף לא
יכשל הלה כפמא ,דעיקר קפידפ רפמנא
היא כעצם נפינם המכשול (יעוק כזה
כאריכוס כסימן ט׳) ,והיינו לפי״ז דאסרה
פורה להושיט לנזיר ק שמא יכוא לשפופו,
וכשהושיט לו קעכר מיד כלפנ״ע כעצם
הנחם המכשול לנזיר אף אם לא שסאו
לכסוף.
ויש לדון כדכרי היד מלאמ ,אם ליכא
סילוק כזה מן לפנ״ע דאורייסא
לדרכנן ,וכלפני עור דרכק נמי אמרינן דמיד
כהנסמ המכשול קעכר כלפנ״ע אף אס
לכסוף לא יכשל הנכשל כאיסור דרכנן ,או
דלמא דהיד מלאמ לא איירי אלא כלפנ״ע
דאורייפא דאז אמרינן דעיקר קפידח
רחמנא היא כנפינם המכשול ,אכל כאיסור
לפנ״ע דרכנן מודה היד מלאמ דאם לא
נכשל לכסוף לא קעכר המושיט כלפנ״ע,
ולפי״ז כנסן אוכל למי שאינו נוטל ידיו

בחטא ,וא״כ אי נימא דאף כאיסור דרכנן
ס״ל ליד מלאמ דקעכר כלפנ״ע כעצם
נסינס המכשול ,כהכרח הוא כהמנס״ס
דקעכר כלפנ״ע דאורייתא על שהשיאו עצה

רפה.
הכשלת עכו״ם באיסור דרבנן

חולענין הכשלח עט״ם כאיסור דרכנן
הנוגע לשכע מצוום שלו.
לכאורה איפא כזה מסלוקס הראשונים אס
ישראל המכשיל עמ״ס כאיסור דרכק קעכר
כלפני עור ,דכסכ המשכר (יור״ד סי׳ נ״ה)
דאס נשכרה העצם כמקום שאינו נטרף,
האכר אסור מדרכק משוס אכמה״ס ,וכסכ
השק שם (ס״ק י״א) דהסמ״׳ק סכר
דאסור להושיטו לכן נס מדרכנן ,אכל
הרשכ״א והר״ן כפט דמון דלישראל אין ט
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אלא מצומ פרישה כלבד [היינו לפרוש
מהאבר מדרבנן] שרי להושיטו לעס״ס
אפי׳ לכחשילה ואין בו משום לפני עור לא
שמן מכשול.

ולכאורה פליגי הסמ״ק ורשב״א ור״ן
אם באישורי דרבנן איכא
לסנ״ע בהכשלש נכרי ,ואולם דבשד״ח כשב
דמלשון הש״ן "כיון דישראל אין בו אלא
מצוח פרישה בלבד" משמע ,דאס הוא
אישור גמור מדרבנן ליכא שילוק בזה בין
ישראל לעכו״ם וכו״ע מודו דאשור להושיט
לבנ״ש משוס לפנ״ע .אן יעויין בדברי
הפר״ש שם (ס״ק ט״ז) דמשמע מדבריו
דאף בדבר שהוא איסור גמור מדרבנן
לישראל ,אם לא נמצא מפורש שאסור לבנ״ש
ליכא לפנ״ע להושיט לו.

והנה אף אי נימא דאיכא בעכו״ם לסנ״ע
באיסור דרבנן ודלא כהפר״ש ,בכ״ז
למ״ע אף אליבא דהמנשש שינון אין איסור
הלפני עור מדאוריימא ,לא מיבעיא אליבא
דשיטש השינון דס״ל דדין לפנ״ע דעצה
רעה לא נהיג כלל גבי עכו״ם (יעויין סימן
ב׳) ,אלא אפילו לשיטוש השולקים דנהיג
לסנ״ע דעצה רעה גבי עכו״ם ,נמי אין
איסור הלפנ״ע מדאוריימא ,כדכמב בשו״ש
סט יהושע <ש״א יו״ד סי׳ ג׳) ,דבזמה״ז
שהוא אסר ממן שורה לסנ״ע דעכו״ם הוא
איסורא דרבנן והמכשיל עכו״ס באמש
משבע מצווש שלו איט עובר באיסור לפני
עור מדאוריימא ,כיון דאמרינן בגמ׳ נ״ק

משה

דעמד והשירן להם והיינו שאין מצווין
העכו״ם לקיים ל1׳ מצוום ,ואף שלא נפטרו
העט״ם מהעונש על עבירם ז׳ המצווש מכל
מקום לא הוי לסנ״נג דעיקר לסט עור קאי
על מי שמצווה שלא להכשל והס אינן מצווין,
ומה דנענשין בעבירש ז׳ מצווה אין העונש
על עצם העבירה אלא על כן שגרמו בשטאס
שנעשו אינם מצוטן ,ומדרבנן מיהא איכא
בהו איסור לפנ״ע כיון דסו״ס עסידין הן
לימן אש הדין אל יעברו על ידין כלשון
רש״י .וא״כ דאפילו באיסורי דאוריימא אין
הלסנ״ע נעכו״ס אלא מדרבנן ,בודאי דכך
הוא בהכשלש עכו״ס באיסור דרבנן דאין
הלסנ״ע אלא מדרבנן.

כאיסור דרכנן כשועכשל הוא שוגג
ח)והנה ידוע מש״כ הנמיבוש <סי׳ רל״ד
סק״ג) דהעובר על איסור דרבנן
בשוגג אין צריך כפרה וסלישה דלא עביד
כלל מעשה איסור ,וביארו דבריו דשאני
איסורי דרבנן מאיסורי מורה ,דבאיסור
מורה המאכל בשסצא אסור וכן המעשה
בעצמומו הוא מעשה עבירה ואיסור ,ולכן
אף כשהוא שוגג דליכא מסשבש עבירה צרין
כפרה וסליחה ,אן משא״כ באיסור דרבנן
שאין המאכל בשסצא אסור וכן אין המעשה
בעצמומו מעשה איסור אלא איסורי גברא
טנהו ,ולכן רק אם בזדון לט עובר על דברי
סכמים הרי הוא עבריין ורשע ,אבל כשהוא
שוגג בדבר ,ליכא בזה עטרה כלל ואין צריך
כפרה וסליחה.
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ולפי״ז כשב הכיש יצחק ,דליכא אישור
לפנ״ע בדרבנן כשהנכשל הוא
שוע היון דלהנשיבוש אינו מניש לפניו הלל
מהשול שהרי לא ההשילו באיסור .ולכאורה
נראה דאף להששילה יהא שט להכשילו טון
דלנהשל הוא מעשה הימר ,והדהשב המנשש
שינון (ברל״ב) גט עמ״ם דאף דאיכא
לפנ״ע שלא להפשיל עכר׳ם ,אם העהו״ם
הוא שוגג מושר להושיט לו אבר מן השי
אפילו לפששילה טון דאינו מהשילו פלל
באיסור ,דעכו״ם ששטא בשוע לא קעטד
פלל מעשה איסור ,והדהשב הרמב״ס מן נס
ששע באשש ממצוושיו פטור מפלוס ,וא״כ
אפשר דה״ה נמי אליבא דהנשיטש דטון
דבשוע באיסור דרבנן לא קעביד כלל מעשה
איסור יהא שט להושיט לו ואפילו לכשמילה.
[מעטין בסימן י״ש גט לפנ״ע בעכו״ס

שהארכנו שם בדבט המנש״ס].
ונפיק לפי״ז דודאי דבדרבנן אין איסור
הלפנ״ע אלא מדרבנן וכדכשב
המשל״מ ,שהט מה דכשבו המנס״ש ושו״ס
פנ״י דהמכשיל בדרבנן קעבר ללאו דלפנ״ע
מדאוטישא ,דלא גרע מכשילו לעבור
בדרבנן ממשיאו עצה רעה במילי דעלמא,
הט אין זה שיין אלא היכא דהנכשל הוא
שוע במטא וכדכשב האסיעזר ,והרי אליבא
דהנשיבוש היכא דהוא שוע ליכא כלל משוס
לפנ״ע ,וכל מה דשיין לפנ״ע בדרבנן אליבא
דהנשיבוש הוא רק כשהנכשל מזיד בסטא,
דליכא בהכשלשו כלל משוס לפנ״ע דעצה
רעה.
 .שירמ7משה  -לפני עוור טויר ,מש!
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ובאור שמס (הל׳ גימשין פ״א הי״ז)
הביא לדבט הנשיבוש דהאוכל
בשוע איסור מט סופטס לא עטר
איסורא כלל והוי כמאן דאטל הישרא
לגמט ,וכשב האו״ש להקשוש דלסי״ז נסיק
טהא מומר לימן איסור דרבנן לסטט
בשוע ולא יעטר על לאו דלסנ״ע ,יששקע
הדבר ולא יאמר .והיינו דפשיטא ליה
להאו״ש דאף אס אמטק מאיסור דרבנן
בשוע לא קעביד כלל איסור ,אן הא ודאי
דאיפא לאו דלסנ״ע שלא להכשיל אסר
באיסור דרבנן אף אס הוא שוע ,ודלא

כדכשב הטש יצחק .וכשב האו״ש דאסשר
דמה דאינא בזה משוס לפנ״ע אע״ג
דהנכשל לא קעטד כלל מעשה איסור ,הוא
משום דכל דשיקון רבנן כעין דאוטישא
שיקון ,והיינו דרבנן גורו להשנהג באיסור
דדבטהם מאיסור שורה .ויעויי״ש באו״ש
דהעלה דלא -.כהנשיבוש דשוגג במט

סופטס הוי עטרה וצטן כפרה.
ובגוף הדבר מה דנסלקו הנמיבוש והאור
שמס ,אס בשוע באיסור דרמן הוא
כמאן דעטד הישרא או דהוי עטרה וצטן

כפרה ,יעויין בעל סוכה דף כ״ג גט
העושה סוכמו ע״ג בהמה דר״מ מכשיר
ורט יהודה פוסל ,וטעמא דרט יהודה
דפוסל דטון דגזרו מנן דאין עולין ע״ג
הבהמה ביו״ט הוי סוכה שאינה ראויה
לשבעה ,ורט מאיר מכשיר טון
דמדאוטימא מיסזא שזי ורבנן הוא דגזט
בה ,ואפשר דשליה בדבט הנשיטגג
דפס ע״י תבנתאוצר החכמה
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וכן מייפו מה ממפל׳ ריש ממס ,מעידין
אגו וט׳ או גן סלוצה ,ובריטב״א שם
כמג דמה מקט בן פלוצה הוא משיגרא
דלישנא ולים בה דין הזמה כיון דהוא פסול
דרבנן ,וברעק״א הקשה דמה בכך דהוא
פסול דרבנן מ״מ הואילו בעדומס שיפסלו

אומו הב״ד מדרבנן .ואי למא כהנחיבוח

דאיסור דדבריהס הוא רק להוג על הגברא,
א״כ פסול דדבריהם אינו פסול בגברא
שבאו לפוסלו ,וממילא דהוי כזממס סוב
ממון .ויעויין בדברי סופרים להגר״א
וסרמן (א׳ ל״ב> שהאריך מה גבי מחלוקח
הרמב״ס והרמב״ן מקן ממרא גאיסור
דרבנן.

★ ★ ★
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ממין עכו״ם גלעגי עור
כעגיץ ד&3יע כיעראד הסכזרד דעכו ם

בשבע מוות שלו.
אס איסור 9סג״ע בעכו *ם חוא מדאורייתא.

אס כאיסח־ דדבגן איכא לסנ״ע גבי עכו״ם.
לסנ״ע בהכשלת עכו-ם שונב

אס ישראל סיקרי מוות בשבע מוות בנ״דו

לענין לסנ״גג

I

ועסק״ם כוח לעגץ דין ל0ג*ע בעכו״מ
אס עבו״ם מוזהר בלסנ-ע שלא לתבשיל.
אס מוזהר עבו״ם בלסג־ע רק כד מוות.

ענף א׳

כענין למנ״ע כישראל המכשיל
לעכו״ם כד מרוות
א) כגם׳ ע״ז דף ו׳ והמרא אמר מי נתן
מטן שלא יושיט אדם טס ק
לנזיר ואגר מן הסי לגן נס ס״ל ולסר עור
לא מסן מכשול ,והיינו הה דגר סשוט
ומוסכם דכשס דהוזהרנו גלאו דלסנ״ע
מלהכשיל לישראל נסטא כך נמי הוזהרט
נלסנ״ע שלא להכשיל לעט״ם נסטא גשגע
מצווה שלהם ,ונאמם דכסטאס שור

ונסזו״א (יור״ד סי׳ ס״נ ס״ק ד) נחקשו

נמה דקים להו לסז״ל דערן לסנ״ע טהג
אף נהכשלס עט״ם דמנ״ל דישראל ננג״ס
מוזהר על לסנ״ע ,ונמצוס סוכסה סזינן
מאמרה רק גט עונר עטרה ישראל,
יעוי״ש נסזו״א נמה שטאר.
וכהינוך נמצוה דלסני עור רל״ג ,כסג
שהוא לא להכשיל נר ישראל
למס להם עצה רעה ,אנל ר׳ישר אוסם
כשישאלו עצה נמה שנאמין שהוא משר
ועצה טונה שנאמר לסג״ע לא מסן מכשול

וכו׳ ,הה הלאו כולל המו  pמי שיעזור
עונרי עטרה וכר ,ונזה הניא הסיטן
ללסנ״ע אף גט עכו״ס .ונמנס״ס הקשה
אמאי כפג הסיטן "נר ישראל" ,הלא גם
להכשיל גוי איכא לאו דלסר עור ,וש״ס
מסורש הוא שלא להושיט אנר מן הסי לק
גס ,וכסג המנס״ס דלסלק ולומר דדוקא
לערן דנר עטרה הוא דאסור להכשיל ק
גס אנל לא לערן עצה שאינה הוגנם ,מנלן
דנר זה ,הא טון דהקרא קאי גם על מכשיל
לנן נס נעטרה ,א״כ אף להשיאם עצה רעה
נמילי דעלמא גמי אסור ,ואיר יודע מגא
ליה להסיטן דנר זה ,עכ״ל המגס״ס.

ועכ״ס סזינן דהסיטן ס״ל ,דיין לסנ״ע
דלהכשיל ננסינס עצה רעה או
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בלהטח אבן לסט עור איט נוהג גבי עכו״ס,
ורק להכשילם במטא הוא דאסור לישראל
משוס לסט עור .וכדעת המינון כן משמע
נמי דעח הרמב״ם בשה״מ לאדן רצ״ט,
דכמב בלאו דלסנ״ע הזהירנו מהכשיל קצחנו
את קצמנו ,והוא שאם ישאלן אדם עצה
וכו /ומשמע כהחינון דלסנ״ע דלהכשיל
בעצה רעה ליכא בנכרי .וכך נמי משמע
מדברי שסר חסידים אוח מרע״ג דכחב וז״ל
ולסט עור לא מחן מכשול ,שלא ירחן אדם
שהוא מוכה שמין עם יהודי אחר אלא אם

עובר לאיסור בעצמו ,סשיטא דענירס
לסנ״ע הוי בין אדם למקום ,וכדסארכנו
כסימן ב׳ וג׳) .ועי״ש דמסלק בזה בין
כשהנכשל שוגג למזיד דסיכא שהנכשל סוא
שוגג כזה הוא חוטא נגד הנכשל על
שהכשילוד־־אך כל זה דהוי לאו דמן אדם
למקום הוא רק במכשיל נחטא ,אן לאו
דלסנ״ע מוחן עצה רעה למבירו או במטס
אכן לסומא ודאי דאיט אלא לאו דבין אדם
למכירו דסטא נגד הנכשל ,וממילא דהוי כמו
כל האיסורין שכין אדם לחבירו שאינן נוהגין
כעכו״ם ,ולכן ססק המינון דלאו דלסנ״׳ע
נגוחן עצה רעה לחנירו אינו נוהג אלא נבט
ישראל.

וכקוכ״ש בססחיס (אוח צ״ה) כחב
לבאר דעח הסינון ,דלכאורה
קשה ,דמאי שנא לאו דלסני עור משאר
לאוין דמן אדם לחנירו דנאמרו רק בישראל,
וכגון לא מרצח לא מגנוב ולא חגזול דלא
נהיגי בעכו״ס ,ואף למ״ד גזל עכו״ס אסור
הוא מקרא אחריני ,וצ״ל דלענין להכשיל
בעבירה אינו איסור דמן אדם לחבירו אלא
בין אדם למקום הוא דאסרה חורה להביא
אסר לידי איסור ,ולכך שיין נמי גבי עט״ם
לאו דלסג״ע שלא להכשילו בעבירה.

אס איסור לסנ״ע בעכו״ם חוא

 pיודיענו ע״ש .וכחב כאיסור דלסני עור
במכשול ממש רק ביהודי אחר ,ומשמע
דבעכו״ם נהיג רק לסט עור דהכשלה בחטא
ולא לסנ״ע דעצה רעה ,וכדעח הסינון.

ובחזו״א (שם ס״ק כ״ד) נמי כמב
כהקוב״ש דהמכשיל בחטא לא
עבר בלסנ״ע נגד הנכשל ,אלא עבר לסט ה׳
שגרס להעשוח דבר השנאוי לסט המקום,
(ואי טמא כדכמב הרב מסוטבז׳ דהמכשיל

מדאורייתא

כ) ובגט׳ נ״ק ל״ח ע״א א״ר יוסף עמד
וימודד אק וט׳ מה ראה ראה
שנע מצוח שקבלו עליהם בט נס ולא קיימום
עמד והחירן להם ,והיינו דמשעח מחן
מורה סטר הקנ״ה לאומות העולם מז׳
מצווח ,ומקשינן בגמ ,וט איחגורי איחגר
א״כ מצינו חוטא נשכר ,אמר מר בריה
דרבנא לומר שאסילו מקיימין אומן אין
מקבלין עליהן שכר ,וסירש״י אין מקנלין
שכר שהרי אינם מצווים אבל מעונשין לא
סטרן ,והחטא ר״מ אומר וט׳ אמרי אין
מקבלין עליהם שכר כמצווה ועושה אלא כמי
שאינו מצווה ועושה .ובגמ׳ ע״ז ו׳ ע״א
במה דאמרינן שם דלסט אידיהן אסור
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למטר ממה לעט״ס משוס לסנ״ע כחג
רש״י ,לשני עור דמזטן ליס נהמה ומקרינה
לפנודח סמים ובל נח נצטוו נע*ז דהיא
אנוח משנע מצווח ,ונהי דאמרן דעמד
והחירן לסם מיסו אל יענרו נסן על ימן
שהרי עחידין הן לימן אח הדין על שאין
מקיימין אומן ואע״ס,,,שאין להם שכר
נקיומס ,ואהט קא ענר ישראל משום ולסל
פור לא חמן מכשול .והיינו דסיוג נן נח
נשמירח 1׳ מצווח לא סקע כלל שהרי סמרה
זו לא טונחם היא שלא מצינו חוטא נשכר
ורק שאינן מצווין לקיימן לענין שאס יקיימו
לא יקנלו שכר.

וכשו״ת סל יהושע (ח״א יו״ד סי׳ ג׳)
כמנ׳ מזמה״ז שהוא אסר ממן
מורה לסנ״ע דעט״ם הוא איסורא דרננן,
והמכשיל עט״ם נאמח משנע מצווח שלו
איט עונר נאיסור לסל עור מדאוריימא,
לון דאמרינן נגמ׳ דעמד והחיק להם
והיינו שאין מצווין העט״ס לקיים לן׳
מצוות ,ואף שלא נסטרו העט״ם מהעונש
על עטרח ז׳ המצווח ,מסל מקום ליסא
גטיהו לאו דלסנ״ק דעיקר לסל עור קאי
על מי שמצווה שלא להכשל והס אינן מצווין,

ומה דנענשין נענירח ז׳ מצווח אין העונש
על עצם העטרה אלא על כן שגרמו נסטאס
שנעשו אינם מצווין ,ומדרננן מיהא איכא
איסור לסנ״ע נהכשלח עמ״ס לק דסו״ס
עסידין הן לימן אח הדין אל יענרו על ידין
כלשון רש״י[ .יעוי״ש נמי נס״נ אהע״ז

משונה מ״ג] .ולסי״ז אנמה״ס לק נם אינו

ק
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דומיא דטס יין לנזיר ,דזה איסורא
מדאוריימא חה אינו אלא דרבנן[ .מעויין
ננאר מריס נס״ס ה״י שהאריך טובא נגמ׳
דעמד והחיק להם].
וגראח דלמה דטאר הת מסולנז׳
דאיסור ולאו דלסנ״ע הוא שעונר
המכשיל נעצמו לאופה העטרה ,דלאו
דלסנ״ע הוא גלוי נכל איסורי מורה
שהכשלח האחר הוי סרט וענף מעצם
""האיסור ,וכדהוססט כדנריו מכמה וכמה
ראשולס (יעויין סימן נ׳) ,א״כ סשיטא
כדכמנ נשו״ח סנ״י דליסא נהכשלח עט״ם
איסורא דאורייחא דלסנ״ע ,דטון שהם
אינם מצווים נז׳ מצווח א״כ לא שיין לומר
שהמחמיאו לעכר׳ם יעטר נעצמו באיסור
דליסא טה כלל ציווי ואפילו עונש ליכא טה,

ורק העט״ס עצמו נענש על שגרם נסטאו
שגעשה אינו מצווה.
ובחזו״א (שם סק״ז) כמק דקים להו
לסז״ל דאיסור דלסנ״ע נוהג
אף נעט״ס טון דהאיסור נלסנ״ע אינו
לסטרו אלא שטרם עשייח חופנה ומקלה

בעולם ומר השנאוי לסל המקום ,ולכן אף

שהוא פט״ם אן סו״ס נמה דהסטיאו
נעשה גרימח מר השנאוי לסל המקום,
וא״כ ילע״י אם למרי הסזר׳א שייך לומר
למרי הסנ״י ,טון דאף דהפט״ס אינו
מצווה אך סו״ס אסורים הס נעטרס הז׳
מצווח והוי מר השנאוי לסל המקום ,אך
אינו מוסרם.
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וכאמרי בינה (דיני טדפות סי׳ 1׳) וכן
הגרי״ס פפרלא הקשו במד
הפנ״י דאף אס אין העט״ם מצווה אן
סו״ס הד נענש העכו״ם ,ואמאי המחטיאו
לא יעבור בלפני עור מדאורייתא משוס
משיא עצה שאינה הוגנת שהשיאו ליענש.
ואליבא דהסינון לא קשה מידי ,ביון דלאו

דלפנ״ע במשיאו עצה שאינה הוגנת לא

נאמר כלל בעכו״ס ,ולכן אף דע״י
שמתטיאו לעט״ם גורם שיענש ,לא איכפת
לן ,אן יעויין בהגד״ס פערלא ס״ג ח׳
במילואים ,דבתב שם לכמה ראשונים דפליגי
אמינון וסברי דבעכו״ם נהיגי דני לפנ״ע
דנתינת עצה רעה ,ואליבייהו הקשו בדבד

שו״ת פנ״י.

וכסימן א׳ (סק״ה) כתבנו ,דפליגי שו״ת
פנ״י והאמד בינה אם" מה
דאמדנן דבהכשלה בעבירה מיקד דהשיאו

עצה שאינה הוגנת ,הוא במה שחטא ועבר
על מה שנצטווה בזה ,או דהוא אף מהמת
העונש דיענש הנכשל במה שסטא ,ונפק״מ

באינו מצווה באיסור רק שיענש בו אם
יעבור ,אם איכא בהכשלתו משום לפנ״ע
דעצה רעה .דהפנ״י ס״ל דכל שאינו מצווה
ליכא משום לפנ״ע דעצה רעה במה שהשיאו
ליענש ע״ז ,ולק• כתב דהמכשילו לעכו״ס
לא עבר בלפנ״ע דאורייתא ,אבל האמד
בינה והגד״ס שהקשו אמאי המכשילו
לעכר׳ם לא קעבר בלפנ״ע דאורייתא דעצה
רעה מתמת שנענש ,מוכח דסבד דאף
שירת .משה . -לפני.עתר טויב ,משז "£ח זקאל צבי עמוד
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מחמת העונש שיענש החוטא מיקד דהשיאו

עצה רעה .ויעויין נמי במש״כ בזה גבי
לפנ״ע בהכשלת קטן (לעיל סימן י״ז
סק״ד) ,אס איכא בהכשלתו משום לפנ״ע

דעצה רעה ,דאף דקטן מיקד איט מצווה,
אן נענש הקטן בדיני שמים על עבירותיו,
יעו״ש.
ולכאורה איכא לאקשויי בדברי שו״ת
פנ״י מתוס׳ בתגיגה דף י״ד,
דאמד׳ שם בגמ׳ א״ר אמי אין מוסדן
דבד תורה לעכו״ם שנאמר לא עשה כן לכל

גוי ומשפטים בל ידעום ,והקשו החוס׳ שם
אמאי בעינן לקרא דלא פשה ק לכל טי,

חיפו״ל דעובד מכבים נאסר בלימוד מורה
דעכו״ם העוסק במורה חייב מיסה ,וממילא
דישראל המלמדו עובר בלפני עור לא מחן

מכשול[ ,ותירצו בדאיכא עכו״ם אחר] .ואי
נימא כדכמב בשו״ס פנ״י דישראל המכשיל
לעכו״ס קעבר בלפנ״ע רק מדרבנן ,א״כ
ליכא הבנה לקושית המוס׳ ,כיון דר׳ אמי
מיימי לקרא דלא עשה כן לכל גוי לאסור
ללמד עכו״ס מדאורייתא ,ודין דלפנ״ע
בעט״ס אינו אלא מדרבנן ומה הקשו
המוס /ולכאורה מוכרת מקושייס התוס׳
דאיסור דלפנ״ע בפט״ם הוא מדאורייתא,
אולם יעויין בטורי אבן שם שכתב דאיסור
דמגיד דבדו ליעקב הוא איסור דרבנן וקרא
אסמכתא בעלמא ,וא״כ ניחא טון דחרוויהו
הן לפנ״ע והן משוס קרא דמגיד דבריו הוו

איסור מדרבנן.
*פס ע״י תכנת אוצר החכמה
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אס באיסור דרבנן איכא לשנ״ע גבי
עברים

ג) והנה בישראל נחלקו הראשונים אס
איכא לאו דלסנ״ע שלא להכשילו

אף באיסורי דרבנן ,דבגמ׳ ע״ז כ״א ע״ב
חניא רשב״א אומר לא ישכיר אדם שדהו
לכוחי [שמצווה על המצווח כישראל] מפני
שנקראח על שמו וכוחי זה עושה בו מלאכה
בחולו של מועד ,ומקשינן חיסוק ליה משוס
דמכשילו וקעבר בלפני עור לא מחן מכשול,
חדא ועוד קאמר .וכמבו המוס׳ ומכאן יש
להביא ראיה למה שפירש ר״ח דשיין למימר
לפנ״ע אף במידי דליח ביה איסורא אלא
דרבנן דהא מלאכה דסול המועד אינה
אסורה אלא מדרבנן כדפירש ר״ח .ואולם
דהרמב״ן שם כמב להוכיח מהא דהמשכיר
שדהו לכוחי עובר אלפנ״ע דודאי מלאכח
חוה״מ אסורה מן המורה דאי מדרבנן הוא
מי איכא לפל עור .וחזינן דפליגי ר״מ
והרמב״ן אם המכשיל באיסורי דרבנן קעבר
בלאו דלפנ״גג ולהלכה ודאי דאיכא לפנ״ע
אף בדרבנן וכבר פסק הרמ״א (או״ח נד׳
קס״ג) ואסור להאכיל למי שלא ננול ידיו
משום לפני עור לא מחן מכשול ,וננוילח
ידים מדרבנן היא.

ובמנדז״ח ברל״ב וכן בשו״ח פנ״י כמבו
אליבא דהחוס׳ דכשמכשיל
חבירו באיסור דרנק קעבר ללפנ״ע
מדאורייתא כיון דלא גרע מכשילו בדרבנן
ממשיאו עצה שאינה הוגנח במילי דעלמא
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דעובר בלפנ״ע מן המורה .וכמב המנח״ם
דמדברי המשל״מ משמע דבאיסור דרבק

הלפל עור נמי אינו אלא מדרבנן ,והפמ״ג
בדברי הרמ״א שם נמי ס״ל כהמשל״מ
דנאיסור דרבנן הלפנ״ע נמי אינו אלא
מדרבנן .יעויין בסימן ס״ו שהארכנו בזה.
חולענץ הכשלח עט״ס באיסור דרבנן
הנוגע לשבע מצווח שלו,
לכאורה איכא בזה מחלוקם הראשולם אם
ישראל המכשיל עכו״ס באיסור דרבנן קעבר
בלפל עור ,דכסב המחבר (יור״ד סי׳ ג״ה)
דאם נשברה העצם במקום שאינו נטרף,
האבר אסור מדרבנן משוס אבמה״ח ,וכחב
הש״ן שם (ס״ק י״א) דהסמ״ק סבר
דאסור להושיטו לבן נס מדרבנן ,אבל
הרשב״א והר״ן כמט דמון דלישראל אין בו
אלא מצוח פרישה בלבד [היינו לפרוש
מהאבר מדרבנן] שרי להושיטו לעכו״ם
אפי׳ לכמחילה ואין בו משוס לפני פור לא

חמן מכשו3
ולכאורה פליגי הסמ״ק ורשב״א ור״ן
אם באיסורי דרבנן איכא
לפנ״ע בהכשלח נכרי ,ואולם דבשד״ס כמב
דמלשק הש״ן "מון דישראל אין ט אלא
מצוח פרישה בלבד" משמע דאס הוא איסור
גמור מדרבק מ״ע מודו דאסור להושיט
לבנ״ס משום לפנ״גג אן מדברי הפר״ס שם

(ס״ק ט״ס משמע דאף בדבר שהוא איסור
גמור מדרבנן לישראל ,אם לא נמצא מפורש
שאסור לבנ״ח ליכא לפנ״ע להושיט לו.
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ונראה דאליבא דשו״ת פנ״י דליכא
בהכשלת עמ״ם אישור דאורייתא
דלסנ״ע פיון דעמד והתיק ,וכל עיקר
לפנ״עדהכשלת עמ״ם איט אלא דרבנן
דסו״ס עחידין העט״ס ליהן את הדין ,א״כ
לסי״ז יוחר'נראין דברי הסר״ח דליכא
איסור כלל להכשיל עכו״ס באיסור דרבנן,
שהרי כל עיקר דין הלפנ״ע בעט״ם אינו
אלא מדרבנן והוי גזירה לגזירה ,וכדכחב
הפמ״ג מאיסורי דרבנן ליכא משום מסייע,
כיון דאיסור מסייע דרבנן הוא והוי גזירה
לגזירה ,יעויין בזה לקמן בריש סימן כ״ו.
לסנ״ע בהכשלת עכו״ם שוגג

והנה כתב המנחת מינון ברל״ב ונראה לי
פשוט דהא דאם מושיט אבמה״ח
לבן גס וכן שאר דבר האסור לגוי דעובר על
לפני עור ,היינו דוקא אס הגוי יודע שזהו
אבמה״ח דאז קעבר הישראל בלפנ״ע ,אבל
אם הגוי שוגג דאינו יודע כלל אם הוא אבר
מן הסי ,אין עובר הישראל על לפני עור
כיון דאינו מכשילו כלל לעמ״ם ,דהגוי לא
קעביד כלל מעשה איסור שהרי הוא שוגג
גמור ,וכדכתב הרמב״ס בפ״י ממלכים דבן
נס ששגג באחת ממצוותיו פטור מכלום.
וכתב המנח״ת דבכה״ג שהוא שוגג אפילו
לכתסילה מוסר ליסן לו אבמה״ח.

והיינו דהבין המנס״ח דמה דאמריגן
דבנ״ח ששגג סטור מכלום ,אינו
פטור שוגג כבישראל ,אלא דבנ״ח ששגג הוי
כאונס בישראל דאינו עושה כל מעשה איסור

משה

באכילתו ,ולכן שרי לימן לו אפילו לכתחילה
כיון דאף לו עצמו שריה האכילה כשהוא
שוע -ובסימן ט״ו סק״ה כתבנו לדון אליבא
דהנסיבוח דס״ל דהאוכל בשוגג לאיסור
דרבנן דלא קעביד איסורא ,אם שרי לימן לו
לכתסילה ,ויעו״ש דכחבנו לתלות זאת בדברי

המנח״ח גבי עכו״ם שוע"

ענף כ׳
אם ישראל מיקרי מצווה בז׳ מצוות

בנ״ח לענין לפנ״ע

ה) והנה בגוף הנדון באיסור לפני עור
בישראל המכשילו לעכו״ס לעבור
בשבע מצוות שנצטווה בהם ,אפשר לדון בזה
מטעמא אחרינא ממה דכמבנו עד עמה,
והוא דישראל אינו מצווה ומוזהר בז׳ מצוות

דבר נס דשבע מצוות דעט״ם אינן אומן
המצוות דישראל ,וממילא דלא שיין לומר
דמוזהר ישראל בלאו דלפנ״ע מלהכשיל
עכו״ם ,ונבאר.
דהרמכ״ם בסיה״׳מ בחולין סרק גיד

הנשה ,כתב וז״ל ושים לבן
על העיקר הגדול הנכלל במשנה הזאת ,והוא
מה שאמר מסיט נאסר ,לסי שאתה הראית
לדעת שכל מה שאנו מרחיקים או עושים
היום ,אין אנו עושים אלא במצות הקב״ה
ע״י משה רבינו ע״ה ,לא שהקב״ה אמר זה
לנביאים שלפניו ,כגון זה שאין אט אוכלים
אבר מן החי ,אינו מפני שהקב״ה אסרו
אותו לנח ,אלא לסי שמשה אסר עלינו
אבמה״ת ,במה שצוה בסיני שיתקיים איסור
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אבמה״ס ,וכמו כן אין אנו מלץ משני
שאברהם אבינו ע״ה מל עצמו ואנשי ביתו,
אלא מפנו שהקב״ה צוה אומנו על ידי משה
רטט ,שנמול כמו שמל אברהם אבינו ע״ה,
וכן ניד המה אין אנו הולכים אמר איסור
יעקב אבינו ,אלא מצומ משה רבינו ע״ה,
הלא מראה מה שאמרו מרי״ג מצווס נאמרו
לו למשה מסיגי ,וכל אלו מכלל המצווים
עכ״ל הרמב״ס .ובס״ס ממלכים ה״י כסב
הרמב*ס ,משה תינו לא הנסיל המורה
והמצווה אלא לישראל שנאמר מורשה
קהלומ יעקב וכר ,וק צוה משה תינו מסי
הגבורה לטף אס כל באי העולם לקבל
מצווס שנצטוו בני נס ובל מי שלא יקבל
אוחס יהרוג

וחייגו דנמסדש מה בדברי הרמב״ם ,ח׳
מצווס תני נס אע״ס מכללו
במרי״ג מצוומ ישראל וגס ישראל מצווה
בהן ,מכל מקום אין להם שוס שייכוס זה
לזה ואין מיובס יוצא משורש אמד ,דבר נס
אין מצווים מ׳ מצוום מכס נמינס המורה
שלא טמנה אלא לישראל ,אלא נצטוו ע״י
נביאים שלהן מדיני בנ״ס ,וישראל נצטוו
מהלכה אסרס שציוונו הקב״ה ע״י משה
מסיט ,ואילו לא נצטוו ע״י משה רביט לא

היו ישראל מוזהרין 0׳ מצווס בט נס ,מסט
שישראל יצאו מכלל בט נס ,והוכיס הרמב״ם

 pממה דאמרו מרי״ג מצווח נאמרו בסיט,
ואי טמא דהז׳ מצווס נצטוו מקודם הרי
יססר ז׳ ממטן המרי״וג [ויעויין במשל״מ
(בס״י ממלכים ה״ז) שהקשה במש״כ

הרמב״ם בסיה״נג מגמ׳ סנהדרין נ״ט גבי
אבמה״ס ,דמקשי׳ שם בגנר למה לי למיכמב
לבט נס ול״ל למשט בסיט ,ופירש״י אטו
ישראל משום דקבלו מורה יצאו מכלל מצוום
ראשונות והיינו דבז׳ מצוום מסוייבים
ישראל עוד בסורם בט נס ,וא״כ למה נשט
בסיט .והרמב״ם הרי כמב דאלו לא נצטוו
בסיני לא היו ישראל מסוייבים בז׳ מצוום.

יעויי״ש מה שמירן].
וגהכי כמבו לסרן לקושיס המהרש״א
ביבמומ (מ״ז ע״ב) גבי גר שבא
להסגייר מודיעין אומו מטוס סמורום
דאסיר לן עבודס טכביס ,והק׳ המהרש״א
למה  4קבלס מצווס לזה בגר הא כבר
מוזהר ועומד הוא בע״ז דבכלל ז׳ מטוס
הוא ,ולמה שכסבנו מהרמב״ם טסא טון
דעדיין לא הסהר הגר באיסור ע״ז דישראל,

ומה שהוזהר באיסור ע״ז דבט נס אינה

אומה המצוה דישרא 3וראימי להת
מסוטבז׳ ז״ל (הובאו דבריו בססר עבודס
ממנה ע״ז) שכמב להקשוח בדברי הרמב״ם
שם (בפ״ס מהל׳ מלטס ה״י) גט גר מושב,
וז״ל הר״יג וק צוה משה רטנו מסי
הגבורה לנוף אס כל באי עולם לקבל מטס

שנצטו בט נס וכל מי שלא יקבל יהרג,
והמקבל אומס הוא הנקרא גר מושב בכל
מקום ,וצריך לקבל עליו בסט ג׳ סברים
עכ״< וקשה קבלה זו מה היא והרי מינטס
אדה״ר נמסייבו בט נס לקיים שבע מצווני
ועד היום הזה לא פסק מהם סיוב שמירסס,
וא״כ מה יסוסף על הגר מושב בקבלסו
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שירת

סימן ייח

אושס ,ומה שיין קבלה כמה שהוא משרע
ועומד ,ואחה שיוב מששדש עליו ע״י
קכלשו.

וביאר כזה ,דכאמש קכלש המצוש דגר
שושכ היא שלוש גרוש עליו ,דכיון
ששיוכ מצוש דישראל שלוק מדין שיוכ דמי
גש ,ואף כאומן שכע מצוש דמי נש שיוכ
הישראל כהן הוא מדין קכלש המורה ,ודין
שיוכ כני נש הוא רק משוס ציור הקכ״ה
לאדה״ר ,ואשר לסי״ז נראה מהו דין
הקכלש מצוש מ״ש ,שמקכל עליו לקיים
לשכע מצווש מדין מדין שיוכ השורה ,והוא
קכלש גירוש להמשייכ שיוכא דישראל כהנן
שכע מצוש .אולם ילע״י כדכריו ממש״כ
הרמכ״ס שם כהי״א ,דכשכ והוא שיקכל
אומן רעשה אושן משני שצוה כהן הקכ״ה

כשורה והודיענו ע״י משה רכינו שכני נש
מקודם נצטוו כהס ,אכל אס עשאן מפני
הכרע.הדעמ וכר ,אך הרכ מסוניכז׳ הוכיש
מזה כדכריו יער׳ש שהאריך כזה.
הנפק״ם בזה לענק דק לפנ״ע
בעכו״ם

ו> ולכאורה נפיק כזה נסק״מ לענין דין
דלפני עור כהכשלח עכו״ם,
דאם נימא לגדר לאו דלפנ״ע כהרכ
מפוניכז׳ וכדהופשגו דנן ם״ל להרכה
ראשונים ,דאין לאו דלפנ״ע רק איסור ולאו
עצמי נפרד על כל המצווש שלא להכשיל
כהם ,אלא הוא גילר לכל המורה דע״י
שמכשיל לאשר עוכר לטף האיסור כעצמו,
שירתמשה  -לפני,שזר טויב ,משו

משה

וכשציומה המורה על איסור שמייש יין לנזיר,
ככלל האיסור הוא שלא ישמה יין כעצמו וק
שלא עשיל אמרים כשסייש יין ,ואיסור
הכשלש שכירו הר סרט וענף מעיקר
העכירה ,ולכן כשמכשיל נזיר ומושיט לו יין

הרי עכר נעצמו כאיסור שמייש יין מדיגא
דלסל עור ,וכן ככל המצווש (יערין
כאריכוש כסימן כ׳) .א״כ כל זה שיין לומר
דעוכר כעצמו לאומה העכירה רק כשמכשיל
לישראל שכירו ,אכל כישראל המכשיל
לעכו״ס ל״ש לומר דכשהוזהר ישראל כאכר
מן השי נכלל כאזהרשו שלא יכשיל כזה
לעכו״ס ,כיון דהעמ״ם אינו מוזהר כלל
כפרשש אכמה״ש דישראל דהשורה למנה
רק לישראל ,אלא מוזהר כזה מדיני כנ״ש
ע״י נכיאיס שלו ,וכשהכשילו לעכו״ם
כאכמה״ש כודאי דלא עכר הישראל כעצמו
לאיסור אנמה״ש ,כיק דאינו מוזהר כלל
כאיסור אנמה״ש דעכו״ם(.-.רערין לעיל
כסימן ד׳ ס״ק י״א כמש״כ שם מהזכר
יצשק גכי לסנ״ע כהכשלש עכו״ס
כאכמה״ש).

וביותר דאליכא דהאמונש שמואל דס״ל
דכל היכא דלדידיה שרי האיסור
שמכשיל ליכא כלל משום לסנ״ע ,יושר
סשיטא דלא שיין לומר דאיכא לאו ואיסור
דלפנ״ע כישראל המכשיל לעכו״ם ,שהרי
איסור הענו״ם שרי ליה לישראל ,וכדכשכ
הרמכ״ס דאיסור ז׳ מצווח הושר להם
לישראל כקכלש השורה ,ואילו לא נצטון
כסיני לא היו ישראל משוייכיס כז׳ מצווש,
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סימן יזה

וא״כ ישראל הממיל לעמ״ס הרי בכל טוני
שרי ליה האיסור שמכשיל[ .ואף מפועל
הרי הישראל נמי ממהר מיגר מסמס
האיסור שנצטווה כסיני ,זה לא אכפ״ל
וכה״ג מיקרי דאינו מוזהר פיון דאיט
ממהר מסמס טרם האיסור דהנכשל,
וככאנמה״ח דטמאיס מיה איירי האמונם
שמואל ,דכחג דכיון דאין הישראל מוזהר
כאנמה״ס דטמאיס שרי ליה להכשיל
לעכו״ס ,ואף דהישראל נמי מוזהר בזה
מסמס האיסור דאכילח טמאים ,בכ״ז מיקרי
דשרי ליה האיסור שמכשיל ט פיון דאינו
מוזהר מטרם האיסור דאבמה״ס •p ,נמי
הכא דאף דהישראל נמי מוזהר בדבר מחמם
אזהרם האיסור שנצטוה בסיני ,אן פיון
דאיסור אבמה״ס דעכו״ם שרי ליה ,מיקרי
דאינו מוזהר בדבר וליכא בזה משוס לפנ״ע,

ויעויין במה שהארכנו בזה בדברי האמו״ש
בהיפא דמחהר בדבר מטרם איסור אסר,
בסימן ד׳ ענף ג׳].
וממילא דלגדר זה דאיסור לסנ״ע דאין
הוא לאו עצמי ונפרד שלא
להכשיל ,אלא דאיסור הכשלס סבירו הוא
פרט וענף מעיקר העבירה ,לא שיין כלל
לומר דאיכא לאו ואיסור דלפנ״ע בהכשלם
עמ״ס .ובהכרס לפי״ז דאיסור לפנ״ע
בהכשלח עכו״ס הוא רק משוס חלק העצה
רעה שבלפנ״ע דהמכשילו לעט״ס לעבור
בדיני בנ״ח שלו השיאו עצה רעה דלא גריעי
מילי דשמיא ממילי דעלמא ,נודלא כשיטם
המינון דכמב דדין לפנ״ע דעצה רעה לא
נהיג כלל גבי עכו״ס].

ז

קסג

אך עדיין לא גיסא ,כיון דכסבט למרי
המנס״ס דבפט״ס שוגג ליכא כלל דין
דלפנ״ע ,והבאנו בסימן כ׳ לדברי האסיעזר
והסזו״א דבנכשל מזיד ליכא משום לפנ״ע

דעצה רעה ,כיון דדין דמשיא עצה שאינה
הוגנס דשיין גם במילי דעלמא ,ל״ש אלא
היכא שאין העור יודע בעצמו שהעצה אינה
הוגנם לו ,ומשא״כ במזיד שאינו מטפה
אוחו ,ולפי״ז נפיק דליכא כל נפק״מ לדינא
בדין לפנ״ע דעכו״ס ,פיון דכשהוא שוגג
בחטא ליכא כלל לדין לפנ״ע ,ובעכו״ם מזיד
נמי ליכא בהכשלחו משום לאו דלפנ״נג כיון
דדין דעצה רעה לא נהיג במזיד.

וא״כ לסי כל זה מוכרח מטעמא אסרינא
כדברי שו״ח פנ״י דאיסור הכשלם
עמ״ם אינו אלא מדרבנן ומטעמא דסו״ס
עסידין הן הפמ״ם לימן אח הדין[ ,ולא
נזקק לומר דלא כהסינוך] .וכבר כמבט לעיל
דלגדר זה בלפנ״ע דהאיסור הוא דגטבר
המכשיל בעצמו לעבירה דהוא פרט וענף
מעצם האיסור שמכשיל ,מיניה וביה מוכרח
לומר כדכחב בשו״ח פג״י דליכא בהכשלם
עכו״ם איסורא דאורייחא דלפנ״ע ,דכיון
שהם אינם מצווים בז׳ מצווח א״כ לא שיין
כלל למימר שהמסטיאו לעכו״ם יעבור
בעצמו באיסור דליכא ביה ציווי ,ואפילו
<טנש ליפא ביה ורק העכו״ס עצמו נענש על
שגרם בחטאו שנעשה אינו מצווה ,ובהכרח
דאין איסור לפנ״ע בעכו״ס אלא מדרבק.

{וכמח דכחבנו בענין ז׳ מצווח בני נח,
כבר הארכנו בזה בססריט שירח
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משה בעטט בנ״ח סוף סימן י׳ ,מעויין
בקונטרסי שיעורים ב״מ (להגרי״ז

גוסטמן) ,דהארין בזה ח ,מצווח בני נח
אינן אוחן המצווח של ישראל ,והביא למש״כ
המנס״ח במצוה כ״ו בענין חיוב מצווח
בסומא ,דט לחדש דאף אי נימא כשיטה
הפוסקים דסומא פטור מכל מצווח שבמורה
ואפילו מלאמן ,מ״מ אומן המצווח שבן נח
מוזהר עליהן ימחייב סומא לקיימן ,דנהי
דהחורה לא חייבה אוחו בסיני ,אן לא יצא
להקל במה שהיה חייב מקודם ,דבבן נם
ליכא לסטור דסומא ,דקרא דדריש ר׳
יהודה בהחובל לפטור סומא ,היינו גבי
ישראל אן לא בבני נח ,וממילא דישראל
סומא לא גרע מבן נח סומא .וכמב
דלנמבאר דישראל כל חיובו הוא מסיגי ,וכיון
דסומא לא הוזהר בסיני ,אה״נ דסטור גם
מהז׳ מצוום דמי נס ,דאין המובן מישראל
איכא גם בן נס עם מוססח קדושח ישראל,
אלא ישראל יצא לגמרי מכלל בן נח ,ואינו
חייב אלא במצווח שישראל הוזהרו עליהן
בסיני ,וכיון דסומא ישראל לא הוזהר ,סטור

הוא גס מהז׳ מצוום אעפ״י שב״ג מוזהר
עליו .וע״ש שהארין בזה טובא].
ענף ט
אם העכו״ם מוזהר כלפנ״ע שלא

להכשיל

חחממ״ג בספרו גינם ורדים (פלל מ״ג)
העלה דכסי הנראה עמ״ם
נמי מצווה ומוזהר בלאו דלסני עור .ומייחו
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משה

־"בזה לדברי הרמב״ן עה״ח ס׳ בראשים י״ג
דכמב ח״ל ולא אמר באשה "ומאכלי מן
העץ" כי היא נענשה על אכילסה ועל עצמה
כאשר נענש הנחש ,וע״כ אמרה הנחש
השיאט ואוכל כי העונש הגדול על האכילה,
והנה מכאן נוכל ללמוד עונש למחטיאיי אדס
בדבר כאשר למדונו רבומיגו בפסוק ולפני
עור לא מחן מכשול ע״כ וסוה היא בכלל
עט״ס דהיה להם דיני בנ״ח וסזינן דכמב
הרמב״ן דמוזהריס בדיני לסג״ע.
וכן לדברי המוססוח עה״ח בפרשם לן לן
על הפסוק דאמרי נא אסומי אם ,וז״ל
מימא אין עבר אברהם על לפני עור לא
חחן מכשול דהא ב״נ נצטוו על העריוס
דהא קיי״ל יהרג ואל יעבור ,ונהי דאיהו לא
עבר מסטיאס היה ,טמא שגירש באומה
שעה ,וי״מ דאונס היה יעוי״ש .ומבואר
דגם אברהם שהיה בנ״ס היה מצווה על
לסנ״נג אולם ליכא להוכיח מדבריהם כיון
דאברהם קייס כל המורה קודם שנחנה
ובסרט למה שהאריכו האחרונים דהאנום
““צידוט כישראל[ .ויעויין בססריגו שירח משה
נעגיט בן נס סי׳ א׳ וב׳ שהארכט טובא
בהיחר דאמרי נא אחומי אח].

והעירו האסרוטם בדברי הסמ״ג מדברי
המוס׳ בע״ז (ט״ו ע״ב) דאמרי׳
רבה זבין ההוא סמרא לישראל החשוד
למטר לעכו״ם ,א״ל אביי מאי טעמא עביד
מר הט וט׳ ומסקינן דאסור למטר בהמה
לישראל שחשוד למוכרה ,לעמ״ם ,והקשו
המוס׳ דמאי שנא מהא דאמרינן אלפני
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דלסני לא מסקדינן ,וי״ל דהמם מיירי
כעכו״ם שאינו מההר על לפני עור לפיכך
אין אנו סוששין אס העכו״ס יממר לחכירו,
“אכל הכא דמיירי כישראל הסשוד למטר אנו
מוזהרין שלא יכוא שום ישראל לידי סקלה
על ידינו ,הר״ר אלסנן .ומפורש כיכרי
המום׳ וכן הוא כריטכ״א וכר״ן שם,
דעכו״ס אינו מוזהר כלסנ״ע ודלא כדכמכ
הסמ״ב [אולם הסוס׳ שם מירצו כאופן
אסר ,ויש שכחנו דכסרוצם השר פליגי
וסכרי דעכו״ס מוזהר כלסנ״ע].
ובגם׳ מגיגה שכמכנו לעיל ,אמר רכי אמי
אין מוסרין דכרי חורה לעכו״ם
שנאמר לא עשה כן לכל גוי ומשפטים כל
ידעום ,וכחום׳ היה קשה להר״ר אלסנן
ספו״ל דעכו״ם העוסק כסורה סייכ מימה
והמלמדו עוכר אלסר עור לא ממן מכשול,
וי״ל דהכא מיירי אפילו היכא "דאיכא
עכו״ס אסר" שרוצה ללמדו דליכא משוס
לסנ״ע דהוי מד עכרא דנהרא ,וכמכגו
כסימן ו׳ גכי דכרי המשל״מ כאיכא אמר
להכשיל כמרי עכרא דנהרא ,דהוכיס
המשל״מ ממה דכמכז המוס׳ כמירוצס
דאיכא עכו״ם אסר ולא כחכו אסר כסמס
דמשמע אפילו ישראל ,פיון דכעכו״ס אמר
לא היה נעשה איסורא דלסנ״ע כשילמד
לסכירו ומשא״כ כישראל אמר דאף הוא
יעכור כלפנ״ע ,לא מיקרי עי״ז סד עכרא
דנהרא יעוי״ש .ומכואר לפי״ז מדכרי
המשל״מ דכעכו״ם ליכא איסורא דלפנ״ע,
עכ״ס כלפי עכו״ס מכירו.

משה

אם מוזהר עכו״ם בלפג״ע רק גז׳

מצוות

ח) וכדברי* הסמ״ג דעכר׳ס מצווה על
לאו דלסנ״ע ,צריך כירור אם
מוזהר רק כהכשלס עכו״ם מכירו ,או
דמוזהר כלסנ״ע אף מהכשלס ישראל ,ואף
אי רמא דמוזהר העכו״ס גס מהכשלס
ישראל ,יל״ד אם מוזהר רק מלהכשיל
לישראל כמה דשייסא כיה שהוא עצמו נמי
ממהר כזה והיינו כשכע מצוום שלו ,או
דרמא דמצווה הוא כלפנ״ע ככל טוני ,ואף
כשאר סרי״ג מצווח שאינו מוזהר כהס
כעצמו נמי אסור כלסנ״ע מלהכשיל כהס
לישראל.

וחגה כטף הדכר דעכו״ס מצווה על
לסנ״ע הקשו ,דהרי עכו״ס נצטווה
רק כשכע מצוום ואם מצווה נמי כלסנ״ע
א״כ הוו שמונה מצווח ,וכדמקשינן ק כגמ׳
ככמה דוכמי .ואי נימא כדכיאר הרכ
מסוניכז׳ ללאו דלפנ״ע אפשר ליישב ,כיון
דכאמם אין הלסנ״ע לאו נפרד אלא הוא
פרט וענף מאיסור העכירה עצמה שנכלל
כה שלא יכשיל כה לאסר ,וא״כ ניסא כיון
דכאמם עמ״ם מוזהר רק כשכע מצודת ,אן
ככלל אזהרח ז׳ מצוום נסלל נמי שלא יכשיל
כהס אסר ,כין לעס״ס סכירו וכין לישראל.

אשר לפי״ז נמצא דאף להפמ״ג לא
הוזהר העכו״ס כלסנ״ע מלהכשיל
אחרים רק כאומן ז׳ מצוום שנצטווה כהס,
אכל כאמח כשאר סרי״ג מצווח דישראל
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לכאורה לא שיין שיהא מוזהר בהם בלפנ״ע
מלהכשיל ישראל .ולא מיבעיא אליבא
דהאמונס שמואל מהכרס רכן הוא דלא
מוזהר העכו״ס בהכשלס ישראל בשאר
המריי׳ג שלא נצטווה בו ,דהרי האמו״ש
ס״ל דכל היכא דלדידיה שרי האיסור ליכא
ביה ללאו דלסני עור .ויעויין בשד״ח
(מערכס ו׳ כלל כ״ו אוס כ״ג) דהבין בדברי
הפמ״ג דעמ״ס מוזהר בלפנ״ע אף בשאר
הסרי״וג
אולם למה דכמבנו לעיל ,דמה שהוזהר
העכר׳ס באיסור דבני נס ע״י
נביאים שלו אינה אומה המצוה דישראל,
ולכן מדאוריימא ליכא ללאו דלפנ״ע בישראל
המכשיל לעכו״ס ,כיון דאין הישראל ממהר
כלל באיסורי העכו״ס ,א״כ הוא אזי אף
..לאידך גיסא נמי כך הוא ,דאף בעכו״ס

משה

המכשיל לישראל בז ,מצווס עצמם נמי ליכא
לפנ״ע מדאוריימא ,דאף שמוזהר בהם
כישראל אן אינם כמצווס דישראל ואין
ממהר העכחס כלל באיסורי ישראל[ .אן
הא ודאי דעכ״ם יאסר העכו״ס מלהכשיל

עכ״ם מדרבנן] ,וצ״ע בזה.

וכתכו להסחסק בדעס הפמ״ג דעט״ס
מצווה בלפנ״ע ,אס מצווה
העכו״ם גם במלק הלפנ״ע דהנסס אבן
ממש לפני סומא והכשלה בעצה רעה ,או
דמצווה הוא רק בסלק הלפנ״ע דהכשלה
בעבירה .ולמש״כ למק הקושיה דלא הוו
שמונה מצווס פיון דאיסור הלפנ״ע נכלל
באזהרה הז׳ מצווה ,א״כ נפיק דבאמס
עט״ם אינו ממהר בלפנ״ע דעצה רעה,
ורק בהכשלה בעבירה הוזהר בכלל אזהרס
ז׳ מצוות ,וצ״גג

★ ★ ★
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בדין מלקות כלאו דלפג״ע
•* 1M9 BWBמללות.

משאו לכהן ,והקשה הרינוכ״א שם דלמה 4

& dwלאו אאין מ  nvnודלא כדזיד

אזהרה דלא יקסו פיסוק ליה דנלא״ה
אסורוס לינשא לכהנים מקרא דלסנ״ע,
שמכשילוס לנהנים כאיסור' ,וסירן דמון
דליכא מלקום נלאו דלסנ״נג מון דאין לאו
דלסנ״ע מיוסד לאיסור זה שמכשיל נו ,אלא
לאו כולל הוא כסל מצוום הפורה ,לע
צריכנא ללאו דלא יקסו כדי למיינן מלקום.

מלאכי.
בטעעח דסגידז *בן דעני
Mk* MfcMMW MMUM

•MUM

Mbs.

לחלק גץ מפאול אגן לסכאול דעבידח לענק
חיד מלאכי.

משום לאו שבכללות

א) כתב הרמנ״ס נסה״מ (שורש ט׳)
דאין לוקין אלאו דלפנ״ע משוס
דהוי לאו שנכללוס מ הוא מלל עמים
רכים ,כמו שננאר נל״פ רצ״ט .ושם נרצ״ט
כמג הרמנ״ס דלאו דלסנ״ע היינו שלא לפס
עצה רעה לסנירו ,ולאו זה מלל נמי למי
ש«סכנ לאיש לעכור עמרה ,וא״כ מש״כ
הרמכ״ס דליכא מלקום כלסנ״ע מון דהוא
מלל עמים < jbvלכאורה היינו משוס
מכללו נו גם הטמן עצה רעה להזכירו וגם
המכשיל מכירו נענירה.

וכן כחב הרינוכ״א ביבמוח <ס״ד ע׳׳נ^
נמה דאמרינן המם גני איסור זונה
וסללה לכסן ,דכסיכ כקרא לא יקסו מרי
זימנא דסד אזהרה לנשים ססולוס שלא

וממה דכפנ סריטכ״א דלסנ״ע הוי לאו
שככללום מון דאינו מיוסד לאיסור
זה ,סזינן דלא כדנסכט כרמכ״ס דלסנ״ע
הוי לאו שנכללוס מון דהוא מלל גם לדין
דעצה רעה וגם לדין לפנ״ע דמנשילו
כעמרה ,אלא ס״ל לריטכ״א דאף לולא
שהיה נכלל דין דעצה רעה נלפנ״ע נמי הוי
לאו שנסללו^ מק דדין דמכשילו נענירה
עצמו שהוא מלל שלא להכשיל לכל מצוום
הפורה ,הוי לאו שננללוהג ודנרי הריטנ״א
צרימס מאור ,מק דמה נק• דהוא סלל לכל
מצוום הפורה ,אן הריהו אזהרה אסם שלא
להכשיל סמרו נשום איסור ואינו לאו
שנכללויג
ובסימן נ׳ כסכט כשיטס הרימכ״א כנ״מ
דמשום לסג״ע סשינ ישראל
השליח כר מיובא כאיסור גרושה לכסן,
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דס״ל לריטב״א דאין לפגי עור לאו עצמי
ונפרד על הכשלה בשום איסור ,אצא נאמר
ט דיש לו שלק כאיסור שעוגר סכירו ,והוא
לאו של אומה עבירה עצמה וכדכיאר הרג
מפוגיבו׳ ,ולכן ע״י הלפנ״ע משיב בר
מיובא באיסור גרושה.
וממילא לפי״ז דהריטב״א ביבמות הוא
לשיטתו במה דכמב 3ב״מ דאין
הלפנ״ע לאו עצמי ונפרד ואזהרה אמס שלא
להכשיל בשום איסור ,אלא איסורו הוא פרט

וענף מהאיסור שמכשיל בו ולהן■ עובר בו
בעצמו ,וממילא דהוי לאו שבכללות פיון
דאינו מיוחד לאיסור זה אלא כולל הוא בכל
מצווח המורה .ויעויין בהגהות הגר״א יפהן
זצ״ל שם מש״כ בזה.
משום לאו שאץ בו מעשה ודלא

כהיד מלאכי

כ) ובחינוך במצוה רל״ב כתב ,שאין לוקין
על לאו דלפנ״ע משום דהוי
לאו שאין בו מעשה .וממהו האחרונים
בדבריו דהניסא לסנ״ע דמשיא עצה רעה
דאין בו מעשה ,אך לפנ״ע דמכשיל סטרו•
בעבירה הרי איכא ביה למעשה הושטת
האיסור ,וכמושיט כוס יין לנזיר דעביד
מעשה ממש.

ובמנחת מינון כתב דאע״ג דשיטת
המיגון (3מצוה רמ״א ושד״מ
ועוד) דכל לאו שאפשר לעבור עליו מבלי
מעשה ,אע״פ שנעשה בו מעשה שום
מעשה אין לחייבו מלקות עלו ,וא״כ ה״נ

טשה

בלאו דלסנ״ע הרי אפשר לעבור בו בנתינת
עצה רעה ובלא מעשה ,כבר כתב השער
המלך (פ״א מסמן ה״ג) דכ״ז הוא דווקא
כשיש מציאות ואופן בכל זמן לעבור בלאו
בלא מעשה ,אז אמרינן דאע״ם שנעשה בו
מעשה אין לוקין עליו ,אבל בגוונא דדבר זה
א״א לעבור בו אלא ע״י מעשה ,וכגון הכא
במושיט יין לנזיר במע״ד דלעולם א״א
לעבור בלאו אלא ע״י מעשה דהושטת
האיסור ,אף אליבא דהחינון מיקרי לאו שיש
בו מעשה .וא״כ הדרא קושיה לדוכמיה
אמאי אחשביה המינון ללפנ״ע ללאו שאין
בו מעשה.

ובשדי ממד כתב דדברי-החינוך מלו
במחלוקת האמרונים בהושיט טס
יין לנזיר ולבסוף לא שחה הנזיר ליין ,אס
קעבר המושיט בלפנ״ע ,דהיד מלאט (אות
שס״ו) ס״ל דקעבר בלפנ״ע אף שחבירו לא
נכשל ,דעל עצם נתינת המכשול קסיד
רממנא והרי נתן לפניו מכשול ,ולא אכפ״ל
במה דלא נכשל לבסוף .והפרי יצמק
והמזו״א ועוד אמרונים פליגי איד מלאט
וסברי דליכא לפט עור בכה״ג דלא נכשל

מטרו בסטא ,טון דאין קפידת רחמנא
בלשני עור על נתינת המכשול שנתן והושיט
מכשול למטרו ,אלא רממנא קפיד רק על
המכשול עצמו במה ׳שנכשל וחטא על ידו,
והארכנו בזה בסימן ט׳ יעו״ש.
ואליבא דהיד מצאט דאנמינה קפיד
רממנא ואפילו לא יכשל הלה
בעטרה איכא לפנ״ע ,א״כ בודאי דלפנ״ע
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הוי לאו שיש בו למעשה איסור דהושטה,
אבל אי נימא כדכמב הסזו״א דאינו עובר
בלסנ״ע עד שמטרו יכשל ,א״ב י״ל דמעשה
ההושטה אינו סשיב מעשה איסור ,כיון
דעדיין הדבר מלויי בסטרו אם יעטר ,ולכן
כסב הסינון דהוי לאו שאין בו מעשה ,כיון
דמעשה ההושטה איט מאיסור דלסג״נג
־ אולם בסד יצמק (ס״ב כר מ״ט) כחב
לדסוס סירק זה בדברי הסינון,
דהא אף אם אינו עובר אא״כ נכשל מטרו,
סשיטא דהעטרה דלסנ״ע אינה נעשיס
בשעח עשייס הסטא דהלה אז אין המכשיל
עושה מאומה ,ורק שיין לומר דע״י שנכשל
סבירו עובר המכשיל למפרע על מה שנסן
מכשול לפניו ,וודאי דמעשה הנסס המכשול
לכו״ע הוי מעשה איסור דלפנ״׳ע ,וא״כ
למ״ע לסנ״ע הוי לאו שיש בו למעשה
איסור דהושטה.

וכף נמי מבואר נסזו״א ,דכשנכשל סבירו
קעבר המושיט נלסנ״ע למפרע,
דכמב שם (יור״ד סי׳ ס״ב ס״ק כ״ה) וז״ל,
יש לעיין באיסור לפני עור הושיט טס יין
לנדר ונמלן ולא שמה מהו ,ונראה דאין
לפני עור בממשבה לסוד הד זה כמדליק
הגדיש ובא אסר ומהו ,ומיהו אי שסה
מיקד עבירה במסילה ,דאסילו מס הטמן
קודם ששמה וכבר הוא סוסשי מלאו דלפני
עור ,הד זה כמדליק הגדיש ומס דטטן
מנכסיו וצ״נג

עוד כסב הסד יצמק לדמוס שהד
משכסס לה לסנ״ע ע״י מעשה

קמח

לכד׳ע ,בטונא דמיד בנסינם המכשול נעשים
העטרה ,וכגון בישראל המקדש גרושה
לכהן דמיד בשעם הקידושין נעשים
העטרה ,דהסא ודאי דקעטד ללאו במעשה
הקידושין ,או טשראל המלמד עט״ס סורה
דכמט המוס׳ בסגיגה דקעבר בלסנ״ע,
והמס נמי בשעה שמלמדו מיד נעשים
המטרה ,וע״כ דצדן ליישב למש״כ הסיטן
דלאו דלפנ״ע אין בו מעשה ,באופן אסר.

והעיד שם הפד יצסק דאי טמא דאיט
עובר בלסנ״ע רק אס יכשל
לבסוף ,א״כ הוי המראם ספק דשמא לא
ישחה הנדר ליין ,ולסי״ז היה להרמב״ס
והסיטן לפרש דאין לוקין על לאו זה משוס
דהוי המראם ספק ,אן משכס״ל דאינה
המראם ספק בטור הנ״ל דישראל שקידש
גרושה לכהן דהוא ודאי מכשול.
במעשה דמניה אבן לפני סומא

ג) והנה נמלקו הראשונים אס המרס
מכשול ממש לפט סומא קעגר
בלאו דלסנ״ע ,דבמנסח סינון כמב דמדברי
הרמב״ם משמע דקרא דלסנ״ע יצא לגמד
מידי פשוטו ואס נמן אבן מכשול לפט עור
אינו עובר בלאו דלפנ״ע ,וכן כסב הגד״ס
סערלא (ל״ס נ״ג) דמשמע מהסורח כהטס
דסז״ל הוציאו לקרא דלסנ״ע מסשטיה
דהיינו מטס מכשול גשמי כגון אבן וכדו׳
לסט סומא ,והעמידו הכסוב במכשילו בעצה
שאינה הוגנס או במכשילו לעבור עטרה.
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וביאר שם הגרי״ס בטעם הדבר שהוציאו
לקרא מידי פשוטו ,משום דמנים
אבן ומכשול לפני סומא יש בו בלא״ה
אזהרה בפני עצמה וגס מצוה עשה מלבד
קרא דלפנ״ע ,מקרא דועשיה מעקה לגגך
ולא סשיס דמים בבימך ,וכדכשב הרמב״ם
(בסה״מ סלק הלאוין רצ״ם) ,שהזהרנו
מהנים המוקשים והמכשולוח בארצנו
ובבסינו כדי שלא ימוסו בהם בד אדם ,והוא
אומרו ולא משים דמים בבימן ,וא״כ קרא
דלפגי עור ע״כ לא אמי למניח מכשול ממש
לפני עור ,רק למשיא עצה רעה למנירו
ומכשילו לעבור עבירה ,יעויין בסימן א׳

שהארכנו בדבריו.

אולם מדברי ספר מסידים משמע
דהמניס מכשול ממש קעבר משוס
לאו דלפני עור ,דכמב באוח סרע״ג וז״ל,
לפני עור לא ממן מכשול ,שלא ירסן אדם
שהוא מוכה שסין עם יהודי אסר אלא א״כ
יודיעט .ומבואר דס״ל דלא רק במכשיל
בעצה רעה ובעבירה איכא לפנ״נג אלא אף
במדס מכשול ממש לסד מבירו נמי קעבר
בלאו דלסד עור ,ודלא כדכסב המנסח מינון
בדעמ הרמב״ס והגרי״ס סערלא.
וכך נמי ס״ל להיד רמ״ה ,דבקוק
שיעורים (ב״ב אום ע״׳ז) הביא מהיד
רמ״ה דכמב דאסור מדאוריימא לגרוס היזק
להררי ,אם מקרא דלסני עור לא ממן
מכשול ואם מקרא דואהבס לרען כמון.
וכמב הקוב״ש דמוכמ דס״ל ליד רמ״ה ,דלא
מסקינן לקרא מידי פשוטו ,והמניס אבן
שירת משה  -לפני עוור טויב,
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לסד עור קעבר משום לאו דלסד פור לא
ממן מכשול ,ודלא כדכמב'המנסח מינון

בדעמ הרמב״ס .והארכנו נזה בסימן א/
וספח דכמב המינון דלאו דלסנ״ע אין בו

מעשה ,הוכיס במנמ״ס דבהכרש
דס״ל להסיטן כדמשמע ברמנ״ס דבמניס
מכשול לפני סומא אינו עובר משוס לפנ״גג
ודלא כססר-ססידיס והיד רמ״ה ,דאס זה
ג״ב נכלל בכלל הלאו הרי לסנ״ע יש בו
מעשה ,והוא מעשה הנמס המכשול לסומא.
וחזינן דהמנמ״ח לא נחקשה מכל מעשה
במכשילו
האיסור
דהושטס
בעבירה ,חה דסא ליה דלא החשיבו הסינון
למעשה ,ורק מעשה דהנחם אבן לסד סומא
בזה נמקשה המנס״ס אמאי לא משיב לאו

שיש בו מעשה ,ומכאן הכריס דבאמס שיטס
הסינון דבמניס אבן לסומא ליכא משום
לסנ״ע .וצריו ביאור החילוק בין מעשה
הושטס האיסור דסשיטא ליה דלא משיב
מעשה למעשה דהנמח מכשול.
ואיי דמא דבאמח לא נמקשה המנס״ח
מכל מעשה דהושטח האיסור,
מטעמא דביאר השד״ס ,דכיון דהמכשיל
אינו עובר בלסנ״ע עד שיכשל סבירו ,ממילא
דבשעח מעשה ההושטה לא קעביד איסור
דעדיין הדבר מלוי בסבירו אם יעבור ,אזי
בהכרח לסי״ז דבהנחח מכשול לסד סומא,
פשיטא ליה למנח״ח דמיד בשעח הנמס
המכשול עובר המניס בלפנ״ע ודלא כמושיט
איסור לסבירו.
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שירת
לחלק כץ מכשול אכן

סימן
למכשול

דעכירוז לענק היד מלאכי

ח והיינו לסי״ז ,דס״ל למגשש שיגון
”דאינא סילוק בלאו דלסנ״ע נץ
מכשול דעבירה למכשול דמטס אבן לפני
סומא ,ממכשול דענירה עיקר קפידש
רשמגא הוא במה ששבירו גכשל ושמא על
ידו ,ולכן לא עבר המכשיל בלסנ״ע עד
שיכשל שבירו ,וכל שלא נכשל לבסוף לא
קעבר כלל נמה שגפן והושיט לו ודלא כהיד
מלאכי ,אבל במניש מכשול לפט סומא הכא
אמרינן דקסידש רשמנא היא בעצם נסינש
המכשול ,ולכן מיד בהנשש המכשול ר,עכר
בלפג״ע אף אם לא יכשל בו הסומא לבסוף,
אן הא מפא צ״ב מגא לן לסלק כן.

1
:

וכמשוטו אי נימא מהגשש מכשול לפני
סומא קעבר בלסנ״ע ,דמה
נמי יהא למסלוקש היד מלאכי והסזו״א אס
מיד בנשיגש המכשול קעבר ללפנ״ע ,או רק
בשעה שיכשל בו שבירו ,כיון דהיד מלאכי
ס״ל דמיד בגסינה קעבר בלפנ״ע ,משוס
לישנא דקרא לסט עור לא "ששן מכשול"
דרשמנא קפיד אנסינס המכשול ,ולכן ס״ל
דמיד בנשינה קעבר בלפנ״ע אף אס לא
יכשל לבסון /וכן הגרי״ס פערלא כשב דיש
מקמאי מוט המצווש שששנו ללאו דלסנ״ע
בלשון שלא "למש" מכשול לפני עור ,והיינו
דהקפידא היא בעצם נסינס המכשול ,וא״כ
אי לא מסקינן לישנא דקרא מפשטיה
ואמרינן דהוא מלל נמי מניס מכשול ממש
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לסט סומא ,בודאי שאין מקום לסלק בזה
בין מכשול אבן למכשול דעבירה ,ובכל מוט
אמריק דמיד בנסיגה קעבר ללאו דלסנ״נג
וממילא דבשרוויהו מעשה הנסיגה הוא
מעשה דענירה.

ובאמת דהגרי״ס שם בסו״ד ,נמי כסב
לשלק כדכסבט אליבא דהמנס״ש
בין מכשול דעבירה למכשול המף דמטש
אבן לסומא ,דבמטס מכשול לפט סומא
בהנשש המכשול לבד קענר ואפילו לא נכשל
אדם בו עובר מיד ,ומשא״ב במכשול
דעבירה אינו עובר אלא כשנכשל סבירו אבל
בהנשש המכשול לבד אינו עובר.
אלא דשילק כן לפי מה דכשבנו לעיל
דס״ל דסז״ל הוטאו לקרא דלפנ״ע
מפשטיה ,והמטש מכשול לפט סומא אינו
עובר מקרא דלפנ״ע אלא מקרא דלא ששים
דמים בבישן ,ובזה הוא דכסב לסלק דבקרא
דלסג״ע דאיירי במכשול דעבירה בזה אינו
עובר אא״כ נכשל בו סבירו ,אבל במכשול
המף דאזהרסו מלא ששים דמים בביחן
הפא אמרינן דבהנשש המכשול לבד קעבר
ואפילו לא נכשל בו אדס.

ודייק  pהגרי״ס לסלק מלשון הרמב״ם
נספר המצווס ,דבסלק הלאווין
ברצ״ש בלאו דלא ששים דמים בבישן כשב

הרמב״ם שהזהרנו מהטס המוקשים
והמכשולום בארצנו ובבשינו כדי שלא ימושו
בהם בט אדס ,והוא אומרו ולא ששים דמים
בביחן ,ומבואר שהאזהרה היא על הגשש
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המשול בלבד ,וברצ״ט גבי לאו דלהנ״ע
שב הרמב״ס הזהיר מהשיל קצמנו והוא
שאס ישאלך אדס וט׳ ובאה האזהרה
מלרמומו ומהשילו וכו׳ ולאו זה כולל ג״כ
מי שיעזור על עבירה או יסבב אומה ס יביא
האיש ההוא לעון ובעזרמו הכשילו וכו /הרי
דבכל דבריו שינה ושילש דהאזהרה היא על
המלין ,ומשמע דאינו עובר אלא כשנכשל
העור אבל בנמינה המשול לשוד לא עבר
בלאו דלסנ״ע.

<.

משה

וא״כ סל סילוק זה הוא אי אמרינן דמניס
מכשול לסומא אזהרמו מלא משים
דמים בבימן ,אן אי אמרינן דאף במשול
הגוף אזהרתו מלאו דלסנ״ע אין לסלק
ביניהם וכדשבט ,וא״כ הדרינן לדושיה
דצ״ע בדברי המגס״ש במה שלא הוקשה לו
בדברי הסינון רק ממעשה דמניס אבן ,ולא
הוקשה לו אמאי לפנ״ע לא הוי לאו שיש בו
מעשה ,מסמס מעשה דהושטס האיסור
במכשול דעבירה.

★ ★ ★
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מסייע כשאינו ודאי דיעכיד איסורא
בדברי חריאב״א בזה וכביאור ח«ין יידן

בדבריו.
דחדפ״א בליג בזח.

א>כע״ז ד״ו במימרא דרבי נמן מנין
שלא יושיט מס ק לנזיר
ואבמה״ס לבנ״ס מ״ל ולסר עור לא ממן
מכשול ,כסב הרינוב״א ח״צ והא מזיר
ואבמה״ס שאנו סוששין למקלה כל היכא
דמצי עמד איסור שלא על ידיט [הייט סד
עברא מהרא] לימא משום ולסר עור,
ואע״ס שאסשר שהוא מרבה איסור על ידינו
לא סיישינן ,אבל מכל מקום אי מבע ליה
בסירוש לאיסורא נהי דמשום ולסר עור
ליפא ,אכחי איסורא במילמא משוס מסייע
ידי עוברי עבירה כל שאנו גורמים לו לעשומ
איסור או להרבוס באיסור ובר .ומבואר
בדברי הריטב״א דרק היכא דמבע בסירוש
לאיסור איכא משום מסייע ,אבל בסממא
שרי להושיטו.

וככנין ציון נלהערון לנח מ״א סי׳ ט״ו
כמב לבאר ,דס״ל להריטב״א
דדוקא בודאי גמור שיעשה עבירה אסרו
משוס מסייע ,ובמבע ליה בסירוש לאיסורא

משיב מדאי גמור ,אבל כשמבקש לאיסור
בסממא שרי לסייעו מון שיש צד אף רסוק
שלא יעבור .ועס״ז כמב הברן ציון ליישב
לסמירס דברי המוס׳ והרא״ש בערן מסייע
במד עברא דנהרא ,דבשבס ד״ג כמנו
המוס׳ וכן הרא״ש דאיכא איסור מסייע
במד עברא דנהרא ,דמנן המס סשט הער
אח ידו לסרס ונמן למוך ידו של בעל הביס,
או שנטל ממוכה והוציא הער מייב ובעל
הביס סטור ,ובגמ׳ אמרינן דסטור דקסר
היינו סטור ומומר מון דבעה״ב לאו מידי
עביד .ובמוס׳ הקשו אמאי הוי מוסר והא
קא עבר אלסר נטר לא ממן מכשול על
שהכשיל אס הער ,ואסילו מיירי דהוי כעץ
סד עברא דנהרא שהיה ימל הער ליטלו
אפילו לא היה מד בעה״ב ,מ״מ איכא מה
איסור דרבנן שסייב להסרישו מהאיסור.
ולעומת זאמ בע״ז ד״ו כחנו דליכא
איסור מסייע בסד עברא
דנהרא ,דבע״ז דף ו׳ (במימרא דרבי נמן
שם בד״ה מרן שלא יושיט) ,כמט המוס׳
וכ״כ הרא״ש דאסור להושיט למומרים
לעבודמ כוכבים דבר איסור אע״ס שהוא
שלהם ,מ הדבר ידוע שיאכלוהו והוא נאסר
להם דמשראל גמור סשמנן ליה ,ומיירי
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בדקאי כמקום שלא יוכל ליקה אם לא יושיט

חורה בלפנ״ע דהוא רק בהיכא שודאי יכשל

לו זה וכדמסיק דקאי נשרי מברא דנהרא.

ופשוט].

ומדכמבו המום׳ והרא״ש דמה דאשור
להושיט למומר הוא דוקא כשלא יוכל ליקגו
כעצמו ,מבואר דס״ל דבסד עכרא דנהרא
ביכול המומר ליקח כעצמו שרי לימן לו,
וליכא בזה כל איסור דרבנן דמסייע,
ודבריהם סמרי אהדדי ,ויעויין בסימנים
הקודמים מש״כ ליישב בזה מהש״ן ועוד.

ועפ "י דברי הריטב״א דדוקא בודאי
גמור שיעשה עבירה אסרו משום
מסייע מיושב ,דבשבה שנוחן בידו החמץ
שמוציא ומסייעו בשעה העבירה ,אין לן
ודאי איסור גדול מזה ומשוס הכי אסרו
־■־לסייע ,אבל לימן למומר נבילות בידו בגוונא
דמבע ליה בסחמא בזה ליכא משום מסייע,
ואינו אסור אלא א״כ קאי במרי עברא
דנהרא דאיכא משום לפנ״ע[ .ואפש״ל בזה
שהרי שיטח הריטב״א בלאו דלפג״ע,
דמדאורייחא ליכא ללפנ״ע אלא בהיכא
שודאי גמור הוא שיכשל ,וכדכחב בע״ז דף
ט״ו וז״ל ,דליכא לאו דלפנ״ע אלא כשנוחנו
למי שיעשה בו עבירה ודאי ,ורבנן אסרו
[בלפנ״ע] אפילו סתמא היכא שיש רגלים
לדבר למוש שיעטר בו זה עבירה ,ועשו

סחמא כפירושו וכר .וא״כ אם בחרי עברא
דנהרא בלפנ״ע דאורייחא שיטח הריטב״א
דלא אסרה חורה אלא היכא דודאי הוא
דיכשל ,שפיר אפשר להבין דאף דרבנן אסרו
להושיט אף במד עברא דנהרא משום
מסייע ,אן לא אסרו יומר ממה שאסרה

דהרמ״א פליג כזה

כ) ומדברי הרמ״א מוכח דלא סבירי ליה
לחלק בהכי בשיטח המוס׳
והרא״ש ,שהרי הרמ״א הקשה לסמירה
בדבריהם ולא מילק כן ,ויחר ע״כ אף פסק
כן להלכה דהמוס׳ בע״ז פליגי אחוס׳ בשבח
והוי ב׳ שיטוח ,דהרמ״א ביור״ד (קנ״א
ס״א) גבי איסור מכירח חקרובח ע״ז
לעכר׳ם משוס לפנ״ע ,כחב וז״ל י״א הא
דאסור למכור להם דברים השייכים
לעטדמה ,היינו דוקא אם אין להם אחרים
כיוצ״ב או שלא יוכלו לקנוס במקום אמר,
אבל אם יכולים לקנוח במקום אמר [דהוי
חד עברא דנהרא] מומר למטר להם בל
דבר ,ויש מחמירין ,ונהגו להקל כסברא
הראשונה וכל בעל נפש יחמיר לעצמו.

וכדרבי משה שם ביאר הרמ״א ,דשיטח
הר״ן בע״ז ,והסוס׳ והרא״ש
ברפ״ק דשבח נשכמבנו לעיל] ,דאיכא איסור
דרבנן דמסייע בסד עברא דנהרא ,וזהו
דעח היש מממירין ,אולם מדברי הסוס׳

והרא״ש בע״ז מבואר דסברי ,דבסד עברא
דנהרא שרי להושיט וליכא כלל איסורא

מדרבנן ,וזהו שיטח הי״א שהטא הרמ״א
דביכול לקנוח ממקום אסר מויחר למטר
להם כל דבר ,וכן פסק דנהגו להקל כסברא
ראשונה דבמד עברא דנהרא דליכא לפנ״ע
שרי לסייע אף לישראל .ובהכרח דלא ס״ל
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לרמ״א לחלק בדין מסייע נץ היסא דודאי
גמור שיעשה עבירה לבין מבקש בסחמא,
וס״ל דבכל גווני [אף אליבא דהמוס׳
והרא״ש בשבתן ,אפילו במבע ליה בסחמא
דאינו ודאי דיעביד איסורא נמי איבא בזה
לאיסור מסייע.

אולם אף אי נימא כדמוכס מהרמ״א,
דאסילו במבע ליה לאיסור בסממא
דאינו ודאי דיעביד איסורא נמי איכא בזה
לאיסור מסייע ,הא ודאי דאיסור מסייע לא
גרע משאר איסור דרבנן דאמריק ביה ספקדרבנן לקולא ,וכיון שכן אזי בהיכא שמבקש
בסחמא והוא ספק השקול אס יעבור ,בודאי
דשרי לסייעו ,ורק דמדברי הרמ״א מוכמ
דלא סבר כהבכין ציון דלאיסור מסייע בעינן
שלא יהא אף צד רחוק שלא יעשה לאיסור
אם יסייעו ,כדכמב הבטן ציון גבי מסייע
בהוצאה בשבח.
ן

|
i
|

משה

ר«

עבירה אסרו משום מסייע ,ובמבע ליה
בפירוש לאיסורא משיב כודאי גמור.

כיון דליכא למימר דכונח הריטב״א
כפשוטו דבלא מבע ליה בפירוש בפיו
לאיסורא ליכא מסייע ,שהרי כמבנו
[בסימנים לעיל] לדברי הריטנ״א בב״מ
ד״ה גני רועה במאי דאמרינן החם דרועה
בהמוח אחרים כשר לעדוח דאי לא חימא
הפי אנן מיומא לרועה היפי מסרינן והא
כתיב לפנ״ע לא ממן מכשול ,וכחב

הריטב״א דאע״ג דבסד עברא דנהרא באיח
ליה בהמוס מדידיה ליכא משוס לפנ״ע,
מ״מ אף בכה״ג אין לט למסור לו ולגרוס
איסורא דמסייע ידי עוברי עבירה איכא.

והרי המס ברועה הרי לא מבע לה
לבהמוס בפירוש לאיסורא ובכ״ז

כמב הריטב״א דאיכא ביה איסורא דמסייע,
ובהכרח דכונח הריטב״א כדביארו הבטן
ציון דס״ל להריטב״א דדוקא בודאי גמור

ואף אליבא דהרמ״א כ״ז דלא חילק בהכי
הוא בשימח הרא״ש והסוס׳ ,אן
בשינוח הריטנ״א ממוייביס אט לומר
בביאור מש״כ דבעינן דיסבע ליה בפירוש
לאיסורא ,כדביארו הבנין ציון דכוונח

שיעשה עבירה אסרו משוס מסייע ,ובמבע
ליה בפירוש לאיסורא חשיב מדאי גמור,
אבל כשמבקש לאיסור בסממא שרי לסייעו
כיון שיש צד אף רמוק שלא יעבור ,וגבי

הריכוב״א בזה דדוקא בודאי גמור שיעשה

רועה ודאי הוא דיעניד איסורא.

★ ★ ★
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סיס:א לא תשוון תוקלא
ותךנזל מזןלהף  iqsץ:

ם> תשוי

רש״י

חתן מכשל .לסט הסומא כדנר לא ממן עצה שאינה הוגנת לו .אל מאמר מכור שדן וקח לן סמור ואמה עוקף
עליו ונוטלה הימנו :ויראת מאלהיך .לפי שהדכר הזה אינו מסור לכריות לידע אם דעמו של זה למוכה או
לרעה ויטל להשמט ולומר למוכה נתכוונתי לפיכן נאמר כו ויראת מאלהיך המכיר מאשכומיך ,וכן כל דבר
המסור ללבו של אדס העושהו ואין שאר הכריות מכירות כו נאמר כו ויראת מאלהין:

תורה שבעל פה
[קעד] ולפני עור לא תתן מכשל ,תניא ר׳
נתן אומר ,מנין שלא יושיט אדם כוס יין
לנזיר ואבר מן החי לבני נח .ת״ל ולפני עור לא
(פסחים כב!)
תתן מכשול.
ןקעהן ולפני עור לא תתן מכשל .מתני׳:
ואלו עוברין בלא תעשה ,המלוה (ברבית)
והלוה והערב והעדים ,וחכמים אומרים אף
הסופר ,עוברים משום לא תחן (את כספך לא
תתן לו בנשך (ויקרא כה ,לז) וכו׳ ,ומשום ולפני
עור לא תתן מכשול טראת מאלקיך אט ה׳ .גמ׳:
אמר אביי מלוה עובר בכולן ,לוה עובר משום
לא תשיך לאחיך (דברים כג ,כ) ,ולאחיך לא
תשיך (שם כא) .ולפני עור לא תתן מכשול .ערב
והעדים אין עוברין אלא משום לא תשימון עליו
נשך (שמות בב ,כד).

(נ׳־ס עה>:

נקעו] ולפני עור לא חתן מכשל ,אמר
ר״ש בן פזי ,רמז לציון קברות מן התורה

ןקעד) ע״ז ו :ילקוט
והוא לייט ליה וכו׳.
שמעוני כאן ורמז תתפר ,שאלתות שאלתא ו.
נקעה] מכילתא משפטים מם׳ דכספא פי״ט ,ילקו״ש
רמז שנ ,תרסה .וראה תו״ש משפטים פכ״ב אות תיזז,
תיט .וברמב״ם הל׳ מלוה ולוף פ״ד ה״ב :הא למדת
שהמלוה ברבית עובר על ששה לאטן וכו׳ ולפני עור
לא תתן מכשול ,והלוה עובר .בשנים .לא תשיך
תורה שלמה  -לב קדושים כשר ,מנחם מנדל בן יצחק פרץ עס

(שעושין סימנים על הקברות בסיד וכו׳ כדי שלא
ילכו אוכלי תרומה לשם) מנין וכו׳ אביי אמר
מהכא ולפני עור לא תתן מכשול (עשו דבר על
הטומאה שלא יהו נכשלים בה נושאי תרומה
(סו״ק ה.ז
וטהרות).
נקעזן ולפני עור לא תתן מכשל ,אמתא
דבי רבי חזיתיה לההוא גברא דהוי מחי לבנו
גדול ,אמרה להט ההוא גברא בשמתא דקעבר
משום לפני עור לא חתן מכשול (דכיון דגדול
הוא שמא מבעט באביו והט ליה איהו מכשילו),
דתניא לפני עור לא חתן מכשול במכה לבנו
(0ו״ק יז>.
הגדול הכתוב מדבר.

[קעח] ולפני עור לא תתן מכשל ,שאלו
את ר״א עד היכן כבוד אב ואם ,אמר להם
כדי שיטול ארנקי ויזרקנו לים כפניו ואינו
מכלימו וכו׳ ,וכי הא דרבה בר רב הונא ,דרב
הונא קרע שיראי באנפי רבה כריה אמר אטול
איחט אי רתח אי לא רתח .ודילמא רתח וקעבר

לאחיך ולפני עור לא תתן מכשול .וראה רמכ״ם הל׳
נקעו) יל״ש רמז תקנב
סנהדרין פכ״ג ה״ב.
וראה תו״ש לעיל פ״ג אות צו ופט״ו אות קו— .
רמב״ס הל׳ טומאת מת פ״ח ה״ט :כל המוצא קבר או
מת או דבר שמטמא באהל מן המת ,חייב לציין עליו
[קעז] זת״ג פה.
כדי שלא יהיה תקלה לאחרים.
— רמב״ם הל׳ ממרים פ״ו ה״ט :והמכה בנו גדול
מס 53הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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חורה שבעל פה
(רב הונא) אלפגי עור לא חתן מכשול (שגורם
לבנו לחטוא) דמהיל ליה ליקריה( .קדושין לב).
!קעט] ולפני עור לא תתן מכשל ,אמר רב
יהודה אמר רב .כל מי שיש לו מעות ומלוה
אותן שלא בעדים עובר משום ולפני עור לא תתן
מכשול (שעולה על רוחו של לוה לכפור).
(ב״ס צה):

נקם] ולפני עור לא תתן מכשל ,ר׳ פנחס בן
יאיר הוה קאזיל לפדיון שבויין וכו׳ שמע
רבי נפק לאפיה .אמר לו רצונך סעור אצלי אמר
לו הן וכו׳ כי אתא ,איתרמי על בההוא פיתחא
דהוו קיימין ביה כודנייתא חיורתא (פרדות ,ושל
רבי הוי) ,אמר ,מלאך המות (שמכה ושוב אין
המכה חיה) בביתו של זה ואני אסעוד אצלו,
שמע רבי נפק לאפיה אמר ליה מובנינא להו,
אמר ליה ולפני עור לא תתן מכשול (דכי היכי
(חולין ז):.
דאסירן לך אסירי לאחרינא) וכו׳.

נקפב] ולפני עור לא תתן מכשל ,תניא אין
מוסרין דמי פירות שביעית לעם הארץ
(דהתורה אמרה לאכלה ולא לסחורה ,שכל סירות
שביעית חייבין להתבער בשביעית הן ודמיהן ולא

שיעשה בהם סחורתו להצניע לאחר שביעית
ולהעשיר ,ועמי האח חשודין על כך לפיכך אין
מוסרין להם דמים ליקח מהם כלום בדמים
דקעבר אלפני עור לא תתן מכשול) ,יותר ממזון
שלש סעודות ,ואם מסר יאמר הרי מעות הללו
יהו מחוללין על פירות שיש לי בתוך ביתי ובא
(סוכה לט).
ואוכלן בקדושת שביעית.
1קפג] ולפני עור לא תתן מכשל ,חבר ועם
הארץ שירשו את אביהם עם הארץ ,יכול
לומר לו טול אתה ■חטים שבמקום פלוני ואני

חטים שבמקום פלוני ,טול אתה יין שבמקום'
סלוני ואני יין שבמקום סלוני ,אבל לא יאמר לו
טול אתה לח ואני יבש ,טול אחה חטים ואני

שעורים (בשני מינים אין לומר ברירה ,דכשמת

נקפא] ולפני עור לא תתן מכשל ,ואמר רב
יהודה סתם רועה פסול (לעדות ,דסתמיה
גזלן הוא שמרעה בהמותיו בשדות של אחרים)
וכו׳ הא דידיה (רועה בהמות שלו פסול) הא
דעלמא (רועה בהמות העיר בשכר ,בשביל הנאת
אחרים אינו חוטא) דאי לא תימא הכי ,אנן
חיותא לרועה היכי מסרינן ,והא כתיב ולפני עור
לא תתן מכשול .אלא חזקה אין אדם חוטא ולא
(ב״נו ה!)
לו.

הוא ומ״ש חבית (כיון דהוא אסור חבית נמי
אסור דהא ישראל הוא והשולחו עובר משום

מנדין אותו שהרי הוא עובר על לאו ולפגי עור לא
נקעט) ילקו״ש כאן ,רמז שב,
תתן מכשול.
וח״ב רמז תשטו ,מדה״ג שמות עט׳ תקכה— .
רמב״ם הל׳ מלוה ולוה פ״ב ה״ו :אסור לאדם
להלוות מעותיו בלא עדים ,ואפי׳ לתלמיד חכם וכר
וכל המלוד ,בלא עדים עובר משום ולפני עור לא תתן
[קם] ילקו״ש רמז קלח .מדה״ג
מכשול.
[קפא] ילקו״ש כאן.
בראשית עט׳ תריב.
(קפב) תוספתא שביעית פ״ו .וברמב״ם הל׳ שמיטה
ויובל פ״ח ה״י :כשם שאסור לעשות סתורה כפירות

שביעית או לשמרן כך אסור ליקח מעם הארץ ,לפי
שאין מוסרין דמי שביעית לעם הארץ ,ואפילו
כל שהוא ,שמא לא יאכל אותן בקדושת שביעית.
[קפג] דמאי פ״ו מ״ט .וראה עירובין לב .רש״י ד״ה
בעם הארץ ,וד״ה מתחת ידו ,וקדושין נו .ורש״י ד״ה
אמר — .רמב״ם הל׳ מעשר פי״א ה״ו :חבר וע״ה
שירשו את אביהן ע״ה יכול הוא לומר טול אתה
חטים שבמקום פלוני ואני חטים שבמקום פלוני,
אתה יין שבמקום פלוני ואני יין שבמקום פלוני .אבל
לא יאמר לו טול אתה חטים ואני שעורים ,טול

אביהם נפל חלק לזה וחלק לזה בכל המינים,
ונמצא חבר זה מחליפה לו ועובר בלפני עור לא

תתן מכשול).

(חגיגה כה):

נקפד) ולפני עור לא חתן מכשל ,מתני׳ לא
ישכור ארם פועלים בשבת ולא יאמר אדם
לחבירו לשכור לו פועלים.גמ׳ :פשיטא ,מאי שנא
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לפני עור לא תתן מכשול .רש״י ד״ה ולא יאמר)
(שבת קב).
אמר רב פפא חכר נכרי.
[קפה] ולפני עור לא תתן מכשל ,מי שנתערב
מים כיינו לא ימכרנו בחנות (פרוטה
פרוטה) אא״כ הודיעו (לכל אחד ואחד מהן
שמים מעורבין בו) ולא לתגר אע״פ שהודיעו,
שאינו אלא לרמות בו (יאיכא לפני עור .דש״י
(□־ם ס).
ד״ה והא אק).

'■*S

[קפח ולפני עוד לא תתן מכשל ,תניא ר״ש
בן אלעזר אומר לא ישכיר אדם שדהו לכותי
מפני שנקראת על שמו ,וכוחי זה עושה בו
מלאכה בחולו של מועד (דלמדרש סופרים לא
חיישי) ,וכד .אי הכי מאי איריא מפני שנקראת על
שמו תיסוק ליה משום לפני עור לא תתן מכשול
(וכותי גר הוא ומצווה על המצות כישראל ,ולא
דמי לנכרי העושה מלאכה בשבת שהנכרים לא
הוזהרו עליה) חדא ועוד קאמר ,חדא משום לפני
עור ,ועוד מפני שנקראת על שמו.

נקפו] ולפני עור לא תתץ מכשל ,מתני׳:
לפני אידיהן של עכו״ם שלשה ימים אסור
לשאת ולתת עמהם .גמ"! איבעיא להו משום
הרווחה (דרווח ואזיל ומודה לע״א) או דלמא
משום ולפני עור לא תתן מכשול (דמזבין ליה
בהמה ומקריבה לע״א ובני נח נצטוו עליה דהיא
אחת משבע מצוות) למאי נפקא מינה .דאית ליה
בהמה לדידיה (לעכו״ם להקריב ,ואי לא מזבין
ליה ישראל אפ "ה סלח ליה בדידיה) ,אי אמרת
משום הרווחה ,הא קא מרווח ליה .אי אמרת
משום לפני עור לא תתן מכשול ,הא אית ליה
לדידיה .וכי איח ליה לא עבר משום עור לא תתן
מכשול ,והתניא אמר רבי נתן מנין שלא יושיט
אדם כוס של יין לנזיר ואבר מן החי לבני נח,
ת״ל ולפני עור לא תחן מכשול( .לעיל אות
קעד) ,והא הכא דכי לא יהבינן ליה שקלי איהו
וקעבר משום לפני עור לא תתן מכשול ,הבא
במאי עסקינן דקאי בתרי עבדי נהרא (נכדי מצד
זה וישראל מצד זה דאי לא יהיב ליה לא מצי
שקיל) .דיקא נמי דקתני לא יושיט .ולא קתני לא
(«״ו ו):.
יתן.

(משנת ע״ו מ).

אתה הלת ואני היבש ספני שזה מוכר דמאי
(קפה) רמב״ם הל׳ מכירה סי׳־ח ה״ו :אין מערכין
מים ביין ומי שנתערב לו מים ביינו לא ימכרנו בחנות
אלא אם כן מודיעו ,ולא לתגר אע׳־פ שמודיעו,
[קסז] תוספתא ע׳־ז פ״ב.
שמרמה בו אחרים.
וברמב״ם הל׳ שבת פ״ו הט״ו :ודבר ששם ישראל

בעליו קרוי עליו ואין דדך רוב אנשי אותו המקום
להשכירו או ליתנו באריסות אסור להשכירו לנכר•
מפני שהנכרי עושה באותו המקדם מלאכה בשבת
נקפט) ע״ז
והוא נקרא על שם הישראל בעליו.
יד :ורש״י ד׳׳ה מפני .ושם טו .ורש״י ד״ה ור״א.
וכרמב״ם הל׳ איסד׳ב פכ״ב ה׳יה :ואין מעמידין

(ע״ז כא :כב).

!קפח] ולפני עור לא חתן מכשל ,מתני׳:
אלו דברים אסור למכור לעכו״ם וכו׳
ולבונה .גם׳ :תנא וכולן סוכרין להן חבילה,
וכמה חבילה פירש ר׳ יהודה ק בתירא אין
חבילה פחותה משלש מנין (משקל שלשת מנין
דהא ודאי לסחורה קא מיכוין) .וליחוש דלמא
אזיל ומזבין לאחריני ומקטרי ,אמר אביי אלפני
(עור) מפקדינן (אנו מצווין שלא ליתן מכשול
כדבר האסור לו .וכל הני דאמרינן לזבוני להו
משום לפני עור וגו׳ דבן נח מוזהר על ע״א)
אלפני דלסני לא מפקדינן (כגון הבא דהאי ודאי
לאו לע״א קבעי ומשום דלא ליזדבן איהו
לאחריני ולסקטרי לא מפקדיגן למיסר).
(ע״ז יד).
!קסט) ולפני עור לא תתן מכשל ,אין

מעמידין בהמה בפונדקאות של עכו״ם מפני
שחשודין על הרביעה (ובני נח נאסרו בה וכו׳
ויש כאן לפני עוד לא תתן מכשול).
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[קצ] ולפני עור לא תוזז מבשל ,רב-הונא זמן
ההיא פרה לעובד כוכבים ,אמר ליה רב הסדא
מ״ט עבד מר הכי ,אמר ליה אימור לשחיטה
זבנה (ותלינן לקולא) .ומנא תימרא דאמרינן כי
האי גוונא (דהיכא דאיכא למיתלי בלפני עור
תלינן לקולא ,רש״י) .דתנן בש״א לא ימכור אדם

סרה החורשת בשביעית (ישראל החשוד על
השביעית לא ימכור לו חבית פרה המלומדת

לחרוש משום לפני עור וגר ,רש״י) וב״ה מתירין
מפני שיכול לשוחטה.

1ע״זסו):

1קצא] ולפני עור לא חתן מכשל ,רב אשי
הוה ליה ההוא אבא (יער) זבניה לבי נורא.
א״ל דבינא לרב אשי האיכא לפני עור לא תוזן
מכשל (דאינהו קא עבדי מינה צורך ע״א) א״ל
רוב עצים להסקה ניתנו( ,וכמוכר להסקה דמי
(נדרים סב):
ולא לע״א).

[קצב] ולפני עוד לא תתן מכשל ,ת״ש
דשלחו ליה לאבוה דשמואל .הלין תורין
דגנבין ארמאי ומגנחין יחהון (ומסרסים אותם
ואח״כ מחזידין לבעלים ,ומאהבת בעליו ישראל
גונבו הנכרי שהוא מכירו ומסרסו כדי שיהא יפה
לחרישה) מהו ,שלח להו הערמה איתעביד בהו.

אערימו עלייהו ויזדבנון (ולא יהנה ישראל
בעבירה ,הוא עשה כדי שיהא יפה לחרוש.
לפיכך יקנסוהו שלא יחרוש בו ,אלמא באיסור
דלאו נמי אסורה אמירה לנכרי) אמר רב פפא בני

בפונדקאות של כותים ואפילו זכרים אצל זכרים
ונקבות אצל נקבות .ושם ה״ו :ואין מוסרין בהמה
חיה ועוף לרועה כותי אפילו זכרים לכותים ונקבות
לכותית ,מפני שכולן חשודין על הרבעת בהמה וכבר
בארנו שהן אסודין בזכור ובבהמה ,ונאמר ולפני עור
1קצ] שביעית פ״ה מ״ח ובו״ש
לא תתן מכשול.
שם — .רמב״ם הל׳ שמיטה ויובל פ״ח ה״א :כדרך
שאסור לעבוד הארץ בשביעית כך אסור לחזק ידי

ישראל שעוברין אותה .או למכור להן כלי עבודה.
ובה״ו שם :ומוכר לחשוד פרה חורשת בשביעית,
.ונורה שלמה ־ .לב קדושים כשר ,מנו ^רל בן יצחק פרץ עמוד

מערבא (ישלחו ליה לאבוה ושמואל הכי) סכרי
לה כר׳ חידקא ,דאמר בני נח מצווין על הסירוס,
וקא עברי משום ולפני עור לא תתן מכשול.
(ב״מ צ):.

1קצג] ולפני עור לא תתן מכשל ,אביי
אמר הבי קתני הכל שוחטין ואפילו כותי,
במה דברים אמורים כשישראל עומד על גביו.
אבל יוצא ונכנס לא.נשחוט (דאע״ג דהוחזקו בה
לעצמם אין מקפידין אם יאכלו ישראל נבילות,
דלית להו לפני עור לא תתן מכשול אלא
כמשמעו ,שלא יתן אבן בדרך עור להפילו.
(חולץ ג).
רש״י).

1קצד] ולפני עור לא תתן מכשל ,מעשרין
וכו׳ משל ישראל על של כותים ,משל
כותים על של כותים (פירות הכותים ודאי טבל,
דאע״ג דאמרינן כפרק שלשה שאכלו הני כותאי
עשורי מעשיי כראוי ,דבמאי דכתיבי באורייתא
זהירי ,הני מילי כשרוצים לאכלו ,אבל למכור לא
חיישי אלפני עור לא תתן מכשול ,דרושי ליה
(דמאי ס״ה מ״ט>
כפשטיה וכו׳).
[קצה] ולפני עור לא תתן מכשל ,ת״ר אין
לוקחין ימ״ח מח״ג בסוריא ,לא יין ולא
מורייס ולא חלב ולא מלח סלקונדרית ולא
חילתית ולא גבינה אלא מן המומחה (שחנוונים
שבסוריא חשידי דלא קפדי אלפני עוד לא תתן
מכשול ומזבני לישראל דברים שלקחו מן

[קצא] רמב״ם הל׳
שהרי אפשר לשוחטה.
עבודת כוכבים פ״ט ה״ו :דברים שהן מיוחדים למין
ממיני עבודת כוכבים שבאותו מקום אסור למכור
לעובדי אותה עכו״ם שבאותו המקום לעולם .ודברים
סתם.
שאינן מיותדין לה מוכרים אותה
[קצב] ילקו״ש רמז תרמב .שאילתות דר״א שאי׳ קה.
— רמב״ם הל־ איסו״ב פט״ז הי״ג :אסור לומר
לעבו״ם לסרס בהמה שלנו ואם לקחה הוא מעצמו
וסרסה מוחר ואם הערים ישראל בדבר זה קונסין
[קצ<] ראה
אותו ומוכרה לישראל אחר וכו׳.
וקצהז תוספתא
חולין ה :ורש״י ד״ה למימרא.
56הודפס ע׳׳י תכנת אוצר החכמה
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העכו״ם ,מיהו אינהו גופייהו לא אכלי איסורא
הילכן־אם נתארח אצלו מותר לאכול עמו).
(ע״ז לט):

[קצו] ולפני עור לא תתן מכשל ,מתני׳:
בית הטמאות (חדר שהנשים משתמשות בו
בימי נדותן) ,של כותים מטמאין באהל מפני
שהם קוברים שם את הנפלים וכו׳ ,נאמנים לומר
קברנו שם את הנפלים או לא קברנו ,נאמנים
לומר על הבהמה אם בכרה אם לא בכרה .גם׳:
נאמנים לומר קברנו .והא לית להו ולפני עור לא
תתן מכשול (לא דרשי ליה במחטיא את חכירו
ולא איכפת להו אם אנו חוטאים על פיהם) ,אמר
רבי אבהו בכהן (כותי) עומד שם וכו׳ ,נאמנין על
הבהמה וכו׳ ,והא לית להו לפני עור לא תתן
מכשול ,אמר ר׳ חייא בר אבא א״ר יוחנן בגוזז
ועובד .אי הכי מאי למימרא ,מהו דתימא לא
בקיאי בטינוף (בבהמה דקה ופוטר אח הבהמה
(נדד ,גו :נד).
מן הבכורה).
נקצז] ולפני עור לא תתן מכשל ,למי שהוא
עור בדבר .שלא להאכיל את חברך דבר
האסור ושלא להורות לו דבר שלא כהוגן ושלא
ליתן כוס יין לנזיר והוא סבור שכר ותפוחים
הוא ,וכן כיוצא בהם.

(לקח טוב)

[קצח] ולפני עור לא תתן מכשל ,אלו
כלים שאין האומן רשאי למכרם בשביעית
מחרישה וכל כליה ,העול והמזרח והדקר ,אבל

להרחיקו מן היושר ,ומפני זה אסור לעזור עוברי
תורה ולא יתקנו להם כלים ,אבל ראוי לקלקל
(שביעית ס״ה מ״ו>
להם ,פהמ״ש להרמב״ם).

[קצט] ולפני עור לא תתן מכשל ,ת״ר,
שאל פרוקלוס בן פלוסלוס את רבן גמליאל,
אמר לו כתוב בתורתכם (שמות לד ,יד) כי ה׳
קנא שמו אל קנא הוא ,וכי יש כח בע״ז להתקנות
בה למה לא יאבד אותה מן העולם אמר לו וכו׳,
אמר לו הואיל ונכשלו בה רשעים למה אינו
מעבירה מן העולם ככתוב בתורתכם ולפני עור
לא תתן מכשול ,אמר לו א "כ יעביר את האדם
כביכול והכרתי את האדם מעל פני האדמה
(צפניה א .ג)“ .
(מדרש הגדול דברים עט׳ פד)

[ר] לא תתן״מכשל ,כל מכשול שבמקרא
מלא ,בר מן א׳ חסר ,ולפני עור לא תתן
מכשל ,לפי שאינו מכשול ממש אלא שלא תדבר
דבר שחבירך נכשל בו כענין שנאמר (ירמיה י.
כא) לכן כה אמר ה׳ הנני נותן אל העם הזה
(מדרש חסרות ויחרות)
מכשולים.

[רא] ולפני עור לא תתן מכשל ,כמשמעו.
ואוקמוהו במאן דגרים לאחרא למחטא וכן
מאן דמחי לבריה רבה ,ולפני עור לא תתן וגו׳
במאן דלא מטא להוראה ומורי ,דכחיב (משלי ז,
כז) כי רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה,
והאי אעבר משום ולפני עור לא תתן מכשול,
בגין דאכשיל ליה לחבריה לעלמא דאתי.

מוכר הוא מגל יד ומגל קציר ועגלה וכל כליה,
זה הכלל כל שמלאכתו מיוחדת לעבירה אסור,
לאיסור ולהיתר מותר (אמר הכתוב ולפני עור לא
תתן מכשול ,ר״ל מי שסגרה עיניו התאוה ויצר
הרע ,אל תעזוב אותו להוסיף בעורונו ותוסיף

[רב] ויראת מאלקיך ,היה נוטל ממך עצה,
אל תתן לו עצה שאינה הוגנת לו וכו׳ ,שמא

[קצז] ראה תורת כהנים כאן.
ע״ז פ״ה.
[קצח] ברמב״ם הל׳ שמיטה ויובל פ״ח ה״א :כדרך
שאסור לעבוד הארץ בשביעית .כך אסור לחוק ידי
ישראל שעובדים אותה או למכור להם כלי עבודה,
לסי שאסור לחזק ידי עוברי עבירה ,ואלו כלים שאין

~1קצט] ראה ע״ז
האומן רשאי למוכרם וכר.
[ר] נדפס בבתי
נד ,:תוספתא ע״ז ס״ז ה״ג.
מדרשות ח״ב עמ׳ רעא .ועי״ש בחלופי
[רב] וכ״ה
[ראן ראה סוטה כב.
נוסחאות.
בילקו״ש ובילקוט ת״ת (כת״י) בשם התו׳־כ.
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ויקרא יט טו קדושים

טו ליא־תעשו עול במעזפט
לא־תשיא פני־ז־ל ולא תהדר

אונקלוס

תעבדוןשקר3דק.לאתסבאפי
םק5יןא .ולא תהדר #פי ךןא.

נה

יונתן בן עוזיאל
טו לא

תן?דון

קזקר

?סדר ןיי(א לא ראןברן ?}'פין

רש" י
(טו) לא תעשו עול כמשפט .מלמד שהדיין המקלקל אח הדין קרוי עול שנוי ומשוקץ מרס ומועגה ,שמגול
ק^מוענה שנאמר (דגרים כה,טז) כי מועכת ה׳ וט׳ כל עושה עול ,והמוענה קרויה מרם ושקץ שנאמר (שם
ז,כה) ולא מניא מועכה אל בימך והיית מרם כמוהו שקץ משקצנו וטי :לא תשא פני דל .שלא מאמר עני הוא
תורה שבעל פה

תאמר עצה טובה אני נותן לו ,והרי הדבר מסור
ללב ,שנאמר ויראת מאלקיך אני ה׳ .הא .בל דבר
המסור ללב נאמר בו ויראת מאלקיך.

מצווה לעשות משפט והוא יושב ובטל מוזהר הוא
שלא לעשות עול .ואזהרת לא תעשו עול ,אינה
קום עשה משפט אלא לחודה קיימא שב והבטל
(סנהדרין נח :נט).
מלא תעשה עול ,רש״י).

ןר ]1לא תעשו עול במשפט ,תני ר׳ חייא,
לא תעשו עול במשפט ,מלמד שהדיין
שמקלקל הדין קרוי ה׳ שמות ,עול שנוי משוקץ
תרם תועבה ,והקב״ה קורא עליו תמשה ,רע
מנאץ מפר ברית מבעים וממרה .וגורם ה׳ דברים
לעולם ,מטמא את הארץ ומחלל את השם ומסלק
את השכינה ומפיל ישראל בחרב ומגלם מארצם.

[רה] לא תעשו עול במשפט לא תשא פני
דל לא תהדר פני גדול בצדק תשפט
עמיתך .בוא וראה כמה חביבין הדינין לפני

(תו״כ כתי״ר)

(רות רבה פ״א־ב>

*זזב״ה ששקלן כנגד עשרת הדברות ,כל דבר ודבר
מצוה היא בפני עצמה ,אבל הדינין נאמר נהם
עשר מצות עשה ועשרה לאוין .ואלו הן מצוות
עשה וכו׳ ב׳ בצדק תשפט עמיתך וכו׳ ,ועשרה
לאוין ואלו הן וכו׳ לא תעשו עול במשפט לא
תשא פני דל ,לא תהדר פני גדול וכו׳ הא למדת

[רד] לא תעשו עול במשפט ,ואר״ל עובד
כוכבים ששבת חייב מיתה וכו׳ וליחשביה
גבי ז׳ מצוות .כי קא חשיב שב ואל תעשה ,קום
ועשה לא קא חשיב (והאי לא ישבותו קום עשה
מלאכה היא) והא דינין קום עשה (משפט) הוא
וקא חשיב .קום עשה ושב ואל תעשה נינהו (קום
עשה משפט ושב ואל תעשה עול .אפילו אינו

[רו] לא תשא פני דל ,ודל לא תהדר בריבו
(שמות כג ,ג) ,יכול לא יהדרנו בממון ,ת״ל

ובמדה״ג ,ולפנינו בתו״כ אין הסיום :הא כל דבר
וכו׳ ,וראה תו״ב להלן פרק ז-יד ,ובהר פרק ד־ב,
[רג] תו״כ ,מא״ג,
קידושין לד ,:נ״מ נח.:
לק״ט ,ילקוט שמעוני מדרש הגדול כאן ,מדרש
וזדש עה״ת (מאן) ח״ב עמי קכה ,וראה רש״י
כאן .וברמב״ם הל׳ סנהדרין פ "כ ה״ו :לא תעשו עול
במשפט .זה המעוות אח הדין ומוכה את החייב
ומחייב את הזכאי ,וכן המענה את הדין ומאריך
בדברים ברורים כדי לצער אחד מבעלי דינים ,הרי זה
נכלל עול .ושם פכ״ג ה״ט :כל דייז שאינו דן

דין אמת לאמתו גורם לשכינה שתסתלק מישראל.
[רה] הובא במנורת המאור (אלנקאוה)  rnעט׳
קפב .משנת ר׳ אליעזר פט״ו (עם׳  )315ושם מובאים
הלאוין בלבד .ס׳ והזהיר כאן .ובמדרש חדש עה״ת
(ע״י מאן ח״ב עם׳ קנה) ,לק״ט שמות כב ,ג .וראה
תו״ש משפטים פכ״א אות ט .ופכ״ג אות מג.
ובמדרש הובא בבתי מדרשות ה״א עט׳ רסז :וכל מי
שמטה משפט עובר על י״ג אזהרות שנא׳ וכר לא
[רו] תו״ב ,לק״ט ,ילקו״ש
תעשו עול וכו׳.
ומדרה״ג כאן .וראה ילקו״ש ח״ב רמז תתלא ,ותו״ש

שהדינין חביבין לפני הקב״ה כעשרת הדברות,
שעשרת הדברות כל מצוה ומצוה בפני עצמה,
ועל מצות הדינין צוה עשרים מצות ,עשרה מצות
עשה ,ועשרה מצות לא תעשה( .מדרש חשבם).
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;ערכת ואי שיד  toכר פח בו

ע? ממ? ביבשת ז* מ? גבי מא דתנן 1ק האשס שנשרשה
וש* הנה הרב נחמד למראה בח״א ד׳ פ? ע? נשב ליישב
קושייתו עי״ש וק״ל:
)זעה ממרי הרב ב? כשתים זז (נסי *«*•%״«> שממנו דגם
בלשונות הפוסקים (הרמג״ם וממס הוא ק ילשון וק מורה
רבויזא על הרין האמור במחילה ולפארה אנא למידק ממ? הרמב״ס
בהלטת אמורי מזבח ערק ה׳ הלנה ז׳ ובן העולה וט ,והרי עולה
אתיא בכ״ש מחטאת וקאמר וכן והוי זו וחצ״ל זו וק קשה ממ״ש
בהלטס גרזשין פרק י? זק מי שנשתתק זט' והדי דין מי שנשתתק
הוא סשוע יותר ממצא כתוב מס פ׳ ש״ש להיב לח? ודו״ק :

 3f"01עוד סרב חשק שלמה בכלליו אש ל? דלשון וכן הוא
להשוות הדבר ששנה בלשון וק להדביר הקורם כן שא
בפיק דממה עמ״ש וכן לענק ׳העובה שרת חסר ש׳ רל״ז עכ״ד
ואני עניבחי׳ לח? יבמות ד׳ מ״א ע? הבאתי  ?1:רביט מוהרימ״ע
באס? ש׳ מיל (ד״סיאינרא) דכששונה דבר בל& ן וכן שא השואה
גמורה לדבר הקודם !שמקשה לו מההיא דס<ק רשמה דמשמע
דלא 3שק שהא שה האאה גמזלה (יצריך למזין• ־בציף דנרי החורת מסד
שיל יק״א וכן בפרק אפלדי המורדת על במלה וכו' וכן המורד על
אשש וכו' ותירץ דשאני הנש שההפרש מפ;דש בהם במתם׳ מציגן
לתרוצי וכן כדמפרש לה שצי' גופא אבל אי •לא שפרש ההפרש לא
מצי לשתט בסתם וכן מגל מנין משמע והכאתי ודברי הרב אהל
יעקב במערכה זז שהאריך בזה משאן חה? גחא? ד' ג״ן ע?
והלאה .הארך לשכית ממה טכסי דלשק’  piשיין אך כשאט
השאה גשרה מכל צד רק)בדדמי במה הצד ש•’ ושק שטח הרב
משאת תשה בראשוטמי<מ?״>5םי׳ ז״ך ועלי; ז חשך מלש לבטח
ולמסור דרן שקו? באריטת ועמה; אן מצ^נ^4לו ס׳חק? ומ?
הנ״ל וראש לסרב באר מים שים3 /ש? אה? ש׳ ח' ד׳ ל״ז
מ״ר דשסתמיך ואיל בסר כלליה דרביט שסל;♦? נימי״ש דנפ?
לענק טנאי שוב נדפס ם' ישרי לב וראיתי שין בד' ח״ן ע? את
מ' שציין בזה להחק״ל א״ח מש׳ כ? ועי? צק״א ד' ק? ע?
את ג'ומשאר משך מ״ש מחמד למראך מ״א ד׳ י? ע״ב
דהשא דססי׳ כ? שיט הך דדך ג״ן ע״ג הלל וכתב שם בשם
המק? במסקגש דמג״פ בשק דישה תיבת ויק שסב למאי דסליק
מניה אלכלם אבל דקא למא דשני לשלי! .לא לדסמיך לא זו
הדרן ועיין .יעיר אן במערכה זו .והרב פתנו ?;דביר בסי׳ ב׳ את
ג׳ כתב בשם הרב מוהרי״ן בס׳ שמחת ישלה להינןשה אמ״שבמס'
דאי פ? וכן לענק תפלין וכו׳ דהא אט שה <^רי למנעלים וכתב
ע״ז דאלא בש? שבא וק דאט שה לגמד וציין קצת מקומות
ושבח? כסב מה ומסתמא שס שטר דברי כל רמי האחרונים
0נ? המדברים בזה ולא זכינו לארו:
 3FO1הרב נחמד למראה שס דלפי מ? הרב שהריס״ע
דכשההפרש משרש אך דאט שה ׳אלא מצד אחד שיין
לשת וק .הוא הרק דגם בלשטת הפוסקים אמרינן ק כש שכתט
בעלי הכללים להשוות בכמה מקומות לשק הפרס ללשק הש? ש״ש:

כלל ב״ל) להאטר

ר׳ פלוני וט׳ • ולא .ידעינן דוכתא
דאתאמרה מילת׳א שכא שא שין מס

שרשמתי במערכת הכ״ך את ע״ץ:
כלל  GT5וחיי בהם וט׳ אמרי׳ אך ’בא?ורי שרה כמבואר
בסוגייא דיומא ד' פ? (•;•ק הררב״ז ש׳ ס״ז
וצהרב שי שלם בדרוש ב' לוישלת ד׳ <׳ 5ק נסב שהרי׳
אליקים בקוגסרים כש'•" י

!ל©*

שר לאחסן מכשרבדק זה כתבתיבס?מזה
כללכ?)
זמן רב כמה שלוקי דינים ׳/׳*ר בדבש הפוסקים
נזכרים והביאתים במערכת הלמ״ד במקושש מפוזרים אחת הנה
ואמה הגה שלא כטדרים וכן אתה מוצא לרבני האחרונים נעלי
הכללים אשר בכלל זה הם המדברים וכתמלס :הלח? קבעו אלה

-----

*1י 1

df)’ 1¥ר ־׳f
כללים
סלב

הדברים וגם אנכי ההדיוע נמשכתי אחריהם מאריות גברו הללו בעלי
אשפות המצחינים בשערים ועסה .ממי סבה נטן בשל להביאם
במערכה זו על הסדר זו אחר זו ברטר אמר אמורים ולחלקם
לסעיפים קטנים הד? הד״ר לבדו ואתנם להמעסק ש״ו להעתק
פה באס זו ככתבן וכלשונן ככשב בשמוריש והנט מקדים לציין
פה ראשי פרקים מכל הדברים הכלולים באת זז לשות כמפתח
להקל על הקורא למצוא דבש חפץ בס? ושלך :
ס״ק א׳) הששים דבר איסור לחבירו וחזר בו חבירו ולא עשה
האיסור אם שבר הלה משום ולפני שר :
ס? 3 )'3מא_דמסמימ בש״ס-דאט שבר בלמי שר וט׳ אצא
בדקאי בתרי עבש דנסרא קושא מל זה טע?
בנדרים ד׳ ס״א:
ס״ק ג') שכא דלא קא בתרי עברי דנהרא דליכא משוס לפט שר
אשר מיהאמדרבנן ושיש שלשםבזה .ואם אשר זה
הוא גס בששע דבר האשר לנכרי בדלא קש בתרי מברי וק לשמר
ואם אסרו בדלא קא במרי עברי באשרין דרבנן משם מסייע
ידי שברי עבירה א חשיב גזרה לגזרה:
ס״ק ד׳) בללא קאי בתרי עברי דנסרא דאט שבר בל? לא חתן
מכשול אם הוא דוקא כשיודע סטשם שדבר זה אשר לו:
ס״ק ס ),בדלא קא בתרי עברי דנהרא דאט שבר בלפט שר
אס הוא דוקא כשאט מאסלו בידים :
ס״ק ו') בדלת קא בתרי עברי דנהרא וסאשר שא של השש
אם שבר בלמי שר:
ס?! ז') בדלא קא בתרי מברי דנהרא והשבר לא בקש דבר זה
ממט אנא שא מעצש ששיטו לו אס שבר בלפ?:
ס״ק ח') בדלא קא בתרי עבש דנהרא והמושיט שא |אדם תשו)7
/
אם עובר בלפ?:
ס״ק ם') השכר דבר שיטל הקונה למטת מאחרים א חשיב בלא
קא בתרי עברי .ואם יש לחלק בין ימל לקטס מאחרים
נכרים לנק יטל לקנות מאחרים אבל הם ישראלים .במחלוקת
הרבנים פט משה ומשנה למלך בלוה שראה שסמלוס שה רוצה
להלות מעות אלו לישראל אחר וקדם הוא ולוה ממט אס שבר
לוה זה בלמי שר א חשיב כלא קא בתרי מברי רנהרא :
ס״ק יוד) ספק למי עור אס שלכקבו להקל :

אס שא דוקא באשם א טהג

ס״ק «״א) לא דלמי עור
גס בנשים :
ס״ק י״ב) אם המושיט שגג אם שבר בלפט שר ושו מדק אש
במקומות ש-ש רשות על זה .מצד השררה יר״ה:
ס״ק י?) הששים לחברו דבר אשר והטשם צו שא קוגג אם
עובר הששים בלפט שר ואם יש שלוק בזה
בין ישראל לנכרי:
ס״ק י?) מכה לבט גדול א מקללו וכן רב לתלמידו שלוקי
דינים בזה :
ס״ק מ״ו) בסברת הרב אמונת ששאל שדבי המותר לישראל
ואשר לבן נח אן הישראל הששים לו שבר אלפט
שר שלוקים בזה ואי נקימינין סט:
ס?! מ״ז) צריטתא בדבר ר׳ נתן שלא יושם טס יק לנזיר ואבר
מן הש ודקדוק לשק טס ק ולא אמר יק וכן אבר
מה? ולא אמר בשר מן הש:
ס״ק י״ו) אם השמיט הרמב״ם דין דצפט שר .ומדוע השמים
מה שאמרו בש״ס לחלק בזה בק שכא דקא בתרי
עברי דגהרא להיכא דלא האי בתר עבש :
ס״ק ח״י) מאיזה עעס אק לוקק על לא דלפט שר:
ס?! י?) במאכיל לש שלא נמל ידיו אס שבר בלפט שר:
ס״ק כ׳) דבר שאשר מדרבנן אם שחר לששמו לבן נת .וכן דבר
שאשר מן השרה אלא שאין ט מלקוח:
ס״ק כ?) אס באשרק דרבק אכא לפט שר מדרבנן אליבא
דטלי סלמאא יש בזה שלקים ואם יש חילק בק
ששים בעלמא למאסל .ואס שכר מדאריתא בלפני שר מל
אסולין

שדיחמד  -א מדיני ,חיים חזקיהו בן רפאל אשר אליהו עמוד מס 263הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ר

264

שדי חמד

מערכת ואו כלל מ

איסורק דרבק מס איסור דרבק נקרא מכשל רלא גרע ממש
לחבירו עצה שאינה הוגנת :
^ס״ק כ״ב) אם סמן הזה אחר מסן מורה טהג מן הסורה לפני
אינו
^^,עור לת״מ במושיע אבר מן החי לבן נס.
——-בזמן הזה אלא מדרבק :
פרק כ״ג) אם מכרי מצווה שלא ליק מכשול לפני העור:
ס״ק כ״ד) בדין אלפני דלפני לא מפקדינן:
ס״ק כ״ה) מי שיש בידו לסלק האיסור מלפני העור ואיט מסלקו
אס עובר אלפני מור :
ביק צ״ו) בחקירת הרב למורי ה׳ אם המונע חבית ממצוס עשה
שבר בלפני שר:
ס״ק ז )fהרואה חבירו שעושה איסור ממסרק ידיעה שחייב
להפרישו גס באיסורין דרבנן אם הוא משוס לתא
דסוכחה או משום להא דלפני שר .ואם יש חילוק 3ק איסור גשר
דרבנן לאיסור דרבנן שהוא רק משוס גזרה וקנס .וברואה חבירו
שעובר בדבר שהיסורו רק לכתחילה :
ס״ק כ*ז) דבר שמוסר לכ״ע ולאדם אחד אסור משום דשייה
אנפשיה חתיכה דאיסורא אס יש בו לסט שר וט׳ .וק
אס שני חכמים חלוקים בדבר אחד זה אוסר וזה מסיר אס יכול
המתיר להאכיל אוש דבר להאוסר או איכא משם לפט שר .וש
שאסור באיזה דבר משום דשיא חשכה דאימרא אם מומר הוא
למכרו לאחרים ששמריס בו או אשר משם לפט שר כיון
שלדידיה אשר :
כדק כ״ט) במה שחייב רק בדיט שמיס אי אירא לפט שר:
ס״ק ל׳) המשביע לש שיודע מ ששבע לשקר אם יש לו שנש
ולמה יהיה מותר להשביעו ולא נשש משם ולפט שר
W
___
לא תחן מכשל:
ס*ק ל״א) אם שחר ליתן שחד לשפע מטמ״ז ק נח או איכא
משם לפני שר לא משן מכשול :
כדק ל״ב) אם איט ששה שס מעשה רק דבור בעלמא אם .יש
סה משם ולפני עור :
ס״ק ליג) מה שטהגים איזה אגשם בעיר קדשט ירושלים שב״ב
שמצווים להנכרים שאבי שם להביא להם שס ק
הבור שבשרת בית המקדש אם יש למחות בידם שגורשם לו לימס
במקדש ושא שמא ואיכא משוס לסט שר :
ס״ק ל״ד) אם התיר לאו דלפט שר משם איבה :
) ס״ק ל״ה) אם בקטן איכא משם ולפני שר לא מתן מכשל :

א)  pBJ"©3הרב יי מלאכי באות שס״ז בלימוד הישיבה בששיט
י מס יק לנזיר והשר לא שסה אותו המס וק באבר
מן הסי לבן נח מטמ״ז אם שבר המושט משם ולפט שר וכו'
ש טמא טון דלא נכשל באישר פ״י הששטה ההיא לא מקרי ש
מכשיל או יצמא אששטה גופא עבר אלפט שר וכתב דהט מססברא
דאנלדנה קשד רחמנא והרי מבר אמימרא דרחמנא וגס שטס מ
ממ״ש נפרק ואלו מגלשן ד׳ י״ז מ״א דאמתא דבי רבי שישה להשח
גברא דשה ממי לבט גדול אמרה לישי בש״מ דקעבר משוס ולפ״ע
צא תסן מכשל ושרש״י טק דגדזל שא  609יבעט באביו ושי
איש מכשילו הרי דשד שהכש ונתן המכשול לפניו שבר משוס לפ״ע
לת״מ ושטח כסברש מדברי הרב זקן אהרן בתש׳ <ייש לי ל«מ
בראייה! אן לפי שאין ט זק״א מצוי אצלי לראות ««ן דרק לא איכל לי® מ» לק
ומתש׳ הר״ן ומדברי הרבטם כנה״ג ומוהר״א שהון יש״ש ומזה י״ל
על הרב קרבן אציצור ד׳ ק״מ ע״ג שכתב ייפ״י דברי הרימב״א
דאפילו אם ספק יעשה אישר עבר אלפני שר אם נכשל ועשה
האישרש״ש דמשמע דדוקא אם עשה אישר שא דמבר אלפני שר
ואינו ק לדברי הרמים הנז״ל אלא שש לו הנא דמסייע ליס שק

נראה מדקדוק דברי הרמב״ם בפירוש המשנה בפ״ו דמם׳ סרומות
מ״ג שכתב המתעה -אוש וכו^אבל הוא שבר על הכשב שאמר
ולפט שר ל״ת מכשל אם שה שא סבה לעמר מבירה עכ״ל
דמשמע דאס לא נעשתה התועבה אק המתעה אוש שבר על
לפ*ע לס^ע וכמו שהוטס סרב שטס ישן בחלב ד׳ ז׳ מדברי

►

כללים

הרמב״ס הללו שי״ש ושיט הדמשמע מדברי הרב קרק אליצור
עפ״י דברי הריטב״א וצ״ע מה יעט הרמב״ס והרימב״א למאי
דשכח משגיא דמו״ק הנ״לדגם בלא העברת העטרה שבר משם
זלפ״ע שהרי כשראתה שהכהו אמרה לישי השא גברא וט׳ דקעבר
אלפני שר ואם המעשה שה שראתה שהבן בעט באביו לא שו
רכותיט בעלי הש״ס משששס הדבר טון שט תלוי שקר הרין אלא
ודאי שכח דגם אס לא יפטר זה העבירה שבר הלה משם ולפ״ע
לא חתן מכשול וכמ״ש הרב יד מלאכי אף דמשמשס דברי הלב
יד מלאכי שא ששכחתו שא רק עפ״י דברי רש״י ואילו ק אק מזה
סתירה למאי דמשמע מדברי הרמב״ם והריטב״א דלא רמינן גברא
אגברא מ״מ האמת יורה דרט רמגוף דברי הש״ס יש להוכיח כן
מדקפצה ושמתש אף שלא ראתה שבעט באביו וכש שכתבתי:

והגה

הרב יד מלאכי שקשה לו לסי דרכו הא דאמריק בס״ק
דקידזשק ד׳ ל״ב ע״א דרב שנא קרע שלאי באפיה
רבה בריה דפריך הש״ס ודילמא רתח וקעבר אלפני עור לח״מ
דמשמע דדוקא אי רסיו שא לעבר רב שגא ונדחק ליישב דהט
קאמר ורילמא רתח ומשוס האי חששא שמא יבא לידי מכשל עבר
אביו השתא בעת קריעה אלפני שר טק שנותן המכשל לפניו ש״ש
ולש מאי דמשמע מדברי הרמב״ם והריטב״א הנז״ל הדברים כפשטן
ללוקא אי רתח הוא דעבר אלפני עור ואפשר שמשם למדו ק
הרמב״ם והריטב״א ולא ניחא לש במ״ש הרב יד מלאט שבאמס
הוא דוחק בפשט דברי הש״ס והרב יל דוד בחי׳ למס׳ ש״ק הביא
מה שהוטח הרב יד מלאכי משגיא הנ״ל ומה ששקשה לו מהשא
דקידושין וכתב שמה שיישב לזה ביל מלאכי שא דוחק וכתב שא
ליישב דאף דטודאי הא דתניא ולפ״ט לא תתן מכשל במכה למו
גדול הכשב מדבר שיט אף אס אין הבן טעט באביו דאם טעט
פשטא דמאי שא משאר גורם לחברו לעבור מבירה ושש איט אלא
מדרבנן ואסמכתא בעלמא אבל מדאזריתא איט חייב עד שיעשה
בהם חבורה אבל מדרבנן חייב לאלתר ולק בההיא לקידושין דקעביד
דדך שכחה לראות אס ירתח בכה״ג ליכא איטמא דרבנו ולכן
קאמר ודילמא רתח וקפבר וכו׳ דאי לא רתח ליכא אישרת ומ׳
ש״ש דב״ק שנראה שלא בא לסתור שכחת הרב יד מלאכי רק ליישב
מה ששקשה לו לש דרכן (לסי שלא נתקררה דפחו במה שיי 35זה הי1מ גמל)
אבל באמס נראה דלש דבריו אזלא לה שכחת הרב יי מלאכי שהרג
ש מלאכי בא לשטח משגיא זו דאף אם הנכשל לא עבר שם
עטרה שבר המכשל מדאורימא משם וצפ״ע ומשמע ליה דמאי
דשממה אמתיה דר׳ לההוא גברא שא משום דעבר אדאורייסא
וכדמניא דבמכה לבט גדול הכשב מדבר דמשמע דעיקר אזהרת
הכשב ולפ״ע וכו׳ אהט שא דאתא והוא מלאוריתא ממש ואילו
לדברי הרב יד דוד דמאי דתט בבריתא שא אסמכתא מדרבנן צריך
לומר רמאי רשמתי׳ לההוא גברא שא משוס דקעבר אדרבנן אבל
מדאוריתא ודאי לא עבר כל דלא עביד אידך איסורא ואם כטס אט
סה תטח דעתיט דלא תקש לן מדברי הש״ס הללו למה שראה
מדברי הרמב״ם המ״ל להבא מדרבנן שא דאיכא ומ״ש הרמב״ם
אם היה שא סבה לעטר עבירה דמוכח דאס לא מבר עטרה
ליכא משם ול״ע שיט מדאוריתא ומדברי הרב פרי חדש בש' תצ״ו
סעיף א׳ (מיו> רה ילק) מתבאר דההיא דמכה לבט גדול היא
מדאוריתא שאחר שהאריך שבאיסורין דמק ממיין  4מכק מכס
מרדוס סיים דכ״ש לשבר על אישר תורה שמטן או מנדין והביא
קצת מקושס שמציט שמנדין מל איסורי שלה ובכללם הביא
הא למכה לבט גדול ש״ש:

והלב

ארעא לישראל במעמת הלמד אוס ה׳ הביא דבריו סרב
שנות ימין בח״ב ד׳ ז' מ״ב השיק בסבלה סרב יד
מלאכי והביא שד ראיה לזה מראמרינן בשף פרק איוש נשך ד׳
ע״ה ע״ב אמר רב ישדא אמר רב כל ש שיש לו חשס ומלוה
אותן שלא במדים שבר משם לפגי שר .ופירש״י ששלה מל חסו
לכשר ומשמע אע״ג דאינו בחר טדאי שכשר כדאיסא התם דרב
אשי במי מרבינא יו״ד זוזי ובעי מטה סהדי ושמרא עציה וא״ל
אשלו
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מערכת ויאו כלל בו

אפילו אנא איל ב״ש מר וכו' ש״ש והנה מא דממגאר מדבריו
דבשבדא דרבינא ורב אזי אכא משוס ולפני מור ומזה הכריח
ראך אם אט במר שיכפור שבר משום ולפני מור וכו׳ לש הנראה
צא ראה הרב מ״ש הרב ב״ח בח״מ ריש מ׳ ע׳ במ״ש הריט״ה אמר
לאדם להלוות משת לחברו בלאעדיס אפילו לחלמיד חכם שרוצה לזמר
לא מבשא לעס הארץ דאנא נש משום ולפני מור אלא אשלו
למ״ח דאע״ג דליכא לשחש שמא יעלה על רוחו לכשר מ״מ אכא
לשמש דטק יטריד בגירסה ישכח וטרם חללה לעצש עכ״ל
דמשסע ממנן דבריו דבשבלא דרב אשי ורבינא ליכא משם לפני
מור רק משום קללה לעצש וא״כ טון דנל מכחש סליא במא
דשכח מעובדא דרב אשי דאע״ג לאט ברור שיכשר שבר הרי
לדברי הרב ב״ח בס״ח ציכא משום לפני שר לא תהן מכשול אלא
שדברי הרב ב״ח לש פשוטן קשים לי הדל דלמא לא יהיה בת״ח משוס
ולפ״ע דאך אם אן לשש שיכחיש בדרן כשרה הרי יש לשש
שיכשש מחמס שכחה והד מא ששה חיסור בשוע והטרם לו
למה לא שטר אלפני מור  .והרב ב״ח מיס שכן פמב הרמב״ם
במך פרק ב׳ מהלטס מלוה .ולי ההדיוט נלע״ד מדברי הרמב״ם
בהיפך שהרי כסב אסור לאדם להלוס משחיו בלא עדים ואפילו
לח״ח וכל המלוה בלא מדים שבר משוס ולפני שר לא מתן
מכשל וטרם קללה לעצמו עכ״ל הלשק הזה מורה באצבע מס
במלוה לח״ח אכא משם ולפני שר שאחר שכלל גס לס״ח בכלל
האסור כתב וכל העלוה וט׳ (מיץ לקמן נס״ק י״ג כדין לפני סוד לעוני
מש) זמ״ע למא דאסאן עלה נלע״ד דאן להכריח משגיא זו סברס
הרב יד מלאכי דאס באט למטח מטך דברי רב המלוה משחיו
בלא עדיס שבר וט׳ הרי ששר טכל לומר דשבר דקאמר מיט
אם בפר זכש שנפרש ק בכל מקוס שאמרו שבר בלפני שר לש
צד האחד שצדד הרב יד מלאט ומ״ח אך אס לא יכשר הא ודא
אמר לכסשלה להלוס לו בלא עדים מחשש שמא יכשר וזהו שכתב
רש״י ששלה מל רוש וט' וכלומר למטפס זה אמר וכדלץ
שפירש הרב יד מלאכי• במנח לברי הש״ס לקידומן הנ״ל וא״כ גס
משבדא דרב אשי אק הכרח דשבר בלפני שר דאך אם אט
שבר בלא מ״מ אמרא אכא לכתחילה  .והרב מקנה אברהם
במהדורא ב׳ סי׳ רל״ד הביא מסקנת הרב יל מלאט וכחב ונ״ל
כדשח ראה מההיא דמלוה בלא מדים וט׳ ש״ש כסב כדמות
ראה לש שאנה ראה ברורה מ״ל כמו שכחבחי והיה נראה
לענ״ד לדחוס שד עפ״י מ״ש מרן שד״א בס ,ישר אן במערכת האלף
אח ק״ג שכמב הריטב״א בחי ,לסגלה בשם מר רט דמ״ש אמר
להלוס משחיו בלא מרים אט אלא מדס חסימת .שק כתב וז״ל
והנטן דההוא לא אמרא ממש דארייסא א דרבנן אלא מדח
חמדוס בעלמא כמק שאמרו אשר לאדם שלוה ממומו בלא עלים
מכ״ל אלא דמשמשס דבד הפוסקים 3ח״מ רש׳ מ' שא דאחור
מן הדק ומשמע נמי דמפרמס כפשט הלשון לשבר מראריתא
בלפני שר למ״מ ועיין מה שרשמש בזה בשדי חמד ח״א במערכח
הה״א אח ש״ח אלא דאהט לן דברי הרימב״א ליישב שימש לש
מ״ש בשש הרב קרבן אליצזר הס״ל דמשמע דס״ל דאם לא פבר
העבירה לא עבר אחיך אלפני שר דאין להחשת עליו מההיא
דמלוה בלא עלים אך אם נאמר דגם כשידוע שלח יכשר אנמי רב
דשבר משם ולפני שר לרב לא אמר דשבר ממש אלא מדס
חסידות זמא דמשמע מדקדוק דברי הרימב״א הייט לעטר מליו
מדארייסא כשבן :

כללים

קלג

מן החי לבני נח מ״ל ולפני שר לא תתן מכשול וכלומר שאמר
להושע לו מחשש שמא יבא לששש אבל אס באמת לא שתה הסיר
ולא אכל הק נח לא שמעט מדר׳ נתן ששבר משום לפני שר וגס
הרב יד מלאכי מזדה דלכל השני צדדים שצדד בזה אסורא שהא
אכא להושיט לו דאק סברא שהא שתר למשיט לו שהרי יש לשש
שעמר והרי הוא מכשילו רק שכונתו לצדד ולומר לאפשר דאך
דאמרא עבד במה שמשט לו מ״מ אם לא עבר הלה אח העטרה
לא מבר זה אלפני שר דלעטר על הלא תלד ושמד בעבירת
הנכשל אם ינשל בה יעטר ואס לא לא יעטר זש מה שצדי הרב
יד מלאכי ופשט ליה מסברא דשבר משוס דאנתינה קפיד קרא
והרב ארעא יישראל לפי מאי דמשמע ליה דרב דאמר במלוה בלא
מדים שבר משם לפני שר הייט אפילו היכא דברור לו שלא יכשר
הלוה חשב להוכיח סברת הרב יד מלאט מה והיא ראה נטנה
לש דרכו אבל שוך הסוגיא דע״ז הג״ל אן מקום להוכיח ק טון
שלא נאמר שס לשק זה (סמי אלפני «י) ולא כסב רש״י שרושז הנ״ל
אלא אאשר המשטה כאמור .וק יש להשיב על מה שהוכיח הרב
מקנה אברהם במהיורא ב׳ אס רל״ו כסברת הרב יד סלאט
מדברי הש״ס בפ״ה דע״ז ד׳ ו׳ ע״א ד״ה א דילמא במא דבש
הש״ס בדין אסור לשאת ולתס לפני אידיהן א מעמא משם
החמה א משם ולפני שר דלשרש״י דלשאח ולסת שיט למטר
ולקטס יש מקשים דתינח מכר דאיכא משם לפ״ע דמבק ליה
בהמה ומקריבה לע״ז אבל לקטח מהם מאלפ״ע אכא .ותירצו
שממציא לו משח לקטח בהם צרכי ע״ז .הרי דאע״ג דאט ברור
שקנה צרט ע״ז יאפשר שקנה בהמשת דברים השמרים אפילו
הכי שבר משם לפני שר ש״ש ולש מה שכסבמי למעלה אן
דאס לא יקנה צרכי מ״ז לא יעטר הישראל
מה הכרח משם
אלפט שר מ״מ לכתחלה אסור למטר לו משם חשש שיקנה בהם
צרט ע״ז ובזה יש לדשס מה שהיה נראה להכריח כסברת הרב
יד מלאט מההוא אבא (יעי) דרב אשי בנדרים ד׳ ס״ב מ״ב מבניה
לט טרא וא״ל רטנא לר״א האיכא לפט שר לא ס״מ וא״ל רוב
עצים להסקה טנהו והרי התם נש איט ברור שיתנם לצרט ע״ז
וכן שרש הרא״ש זהאכא לפגי שר דשמא יעשו מהם צלמים זטיי
ע״ז ושכח דאך שאט ברור שיעטר הנכרי מבירה אכא לפ״ע ושא
כדרך הוכחת הרבנים הס״ל אבל לש מה שכתבתי למעלה אן מה
הכרח וק״ל ומצאמי אחר זק רב שהרב ספארס אדם בחיו״ד ש׳
 .נ״ה (נסיף דה עמד®) הביא סברת הרב יי מלאכי וכמב שאן
ראוחיו מכרישח לשקר ספקו שהוא בשכא דטדע הדבר שלא עבר
העור ואק ראיה מהש״ס ורש״י וט׳ דאה"ן דבשעח נתינה שא בלא
זה מספק שמא יכשל אבל שא סלד ושמד ואם לא נכשל אן כאן
לא וט' שש משבדא דאמחיה דרבי משמע הט דהח לח
המשנה עי שבעט הבן באביו וכו׳ ש״ש לב״ק זשמחמי שטונש
לדעת! (מה שיש קצת כשיש «דנן) בס״ד :

טכל

מקום אך שש לדשת הראיות כס״ל הגי שלי דמר זה
1
ש״מ גדול שלי לסברא טנש דלשנא דקרא לא סמן משמע
דאנתינה קפיד רחמנא ורואה אי ההדיוט דרבק בחרא נקש
בששלי גלישה דרב יד מלאי ומלבד הרבנים הס״ל ק שד נביא
רבנן דקיימי בשטחיה הלא המה הרב מפארת אלם שם אך
שכחב שש לרשת ראוח הרב יד מלאט בכל זאח כחב
שהדין אמס כדבריו דש ללשד מ מלין מחית את חבירו דאך אם
לא הועילו מעשו לגבי הטסת לח אבה לו ולא שמע בקולו חייב

ןטל ש מה שכתבתי למעלה נלע״ד דיש להשיב ממ״ש הרב שטת
 rימין מדנפשיה וז״ל ונ״ל ג״כ להביא ראה לדבריהם
(יד מלאט וארעא יישיאל) מהמגיא בעצמה יהושט כוס יין לסיר
דקעבר על לפני מיי שסירש״י שס לא יושיט סם יין לסיר טמא

יבא לששש ומשמע דאך דאט ברור טדא שיבא לששש אעש״כ
שבר אלפני שר דאנחינה קשד רחמנא והרי כמן וחמיהני על
הרבנים הללו אך לא הביאו .ראה ממגיא זאת והוא פלא פכ״ל
והנה בהא דששט מס יין זט׳ לא נאמר בש״ס לשן שבר בלפני
שד אלא הט חגי ר׳ נתן מנין שלא יושט אדם טס יין לסיר ואבר

והה״ד נש בלא דלפני שר אך א לא עבר הפור מ״מ המושט
שבר אלפט שר דאחינה קשי רחמנא והרי נתן .גס הרב פחח
הדבירבח״ג ש׳ש״ז אח ג׳ הטאסברס הרביד מלאט הנ״ל
למטן לסט עור זכחב פזר כשם הרב שהי״א ששק ש׳ קס״ב
יאסור הרביס הוא בסחלס ההלואה אעפ״י שהלוה לא יק
הרביח דאשעח נשנה קשד רחמנא והייט שעת ההלוא ומ<
שטהם הוא אמר שש ראה לסברתם מש״ס סנהדרין ד' ס״י ע״ב
יטל מסר ולא העביר יהיה חייב ח״ל להעביד דמתבאר יא
לא מסיב להעביר אלא לא סמן לשלך שה אשנא ישיב אנחינה

שדי חמד ־ א מדיני ,חיים חזקיהו בן רפאל אשר אליהו עמוד מס 265חודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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מערכת ואוכלל בו

לשד ומינה לל״ת מכשול הביא־ מרי 0מ ממרי לב מראה ומסכים
לסברת הרב יד מלאכי  tfiiלא מסה הלה אס האיסור שכר
זה אלפ״עושכיוצאלזה כתב הרב מרי יוסף בסי ,ל fברין לא
תתגודדו ממשנה ממנהג המדינה  $שלא נתקותש ט נקרא
מבריק וכיוצא לזה הביא שם בשם הרב שם חדש לפניו אמירה
לעכומ״ו ולא משה העכומ״ז וצדד בזה ש*ש הא למדת דשלמים וכן
רבים נקטי כרמת הרב יד מלאכי דאף שלא משה הלה את האיסור
שבר הגולם משוס ולפג״ע ל״ת מכשול וכן מס מרן החבי״ף
בס/שים ומלן ד׳ ש׳ ע״ו ש״ש גם הרב חסן מפר בי׳ חל״ק
את ב׳ הביא ספקו של הרב יד מלאכי הנ״ל ולמר פשיסא ליה
ממששות המשך הכתוב דשבר אלפני שר מדאורייתא ש״ש:

אף

a

W

כעת נדפשקמטריש מ'מקוק יגדיל שרה וראש בש'ק״א
 1ד׳ קס״ט ע״ד שכתב רב גדול בדורנו יצ״ו ויש להסתפק
בש שהושיע  00ק לשר ונמנע הסיר ולא שתה א פקע אתור
דלפני שר וכתב מן נ״ל דפקע דהוי כמסכוין לבשר חזיר ופלה בידו
שלם וכו ,וסיים דצל״ע שד ובמחכ״ס דבריו תמוהים לקוע״ד
דמשמע דר״ל דנתכוון לחזיר ומלה בידו מלה לא יחשוב ה' לו שן
הא בהדיא אמרי' בקידושין (°״• 6״«) דבש׳ סליחה וכפרס בזה וכן
באשה שנדרה בשר וכו ,מאישה הפרס ואף אס היה כדבריו אן
דומה לו לא דל״ע דשם בבשר חזיר לא נחסר אלא אכילת אסור
וזה שמלה בחץ נולה הרי לא אכל אסור בלל משא״כ בלא רלפ״ע
והנשנה עצמה היא גוף האסור דאנשנה קפיר רחמנא ולש הנראה
לא נמצא טד הרב יצ״ו ס' יד מלאכי וכבר כתבש דרבק קדיש
הנז״ל מסכמים לסברתו ודבריהם נראם נטלם למזמ״ד אברא
דמדברי הרמב״ם בפיה״מ בפ״ו לתרומות מ״ג הנ״ל שכתב אבל
שבר סל הכתוב ולפני שר לת״מ אס שה שא סבה למטר
סבירה ע״כ משמע דדוקא אס נמשתה המושבה שא דשבר וכמו

טנש להשיל תנא שאט שבר אלא באפן שאס לא שה המכשיל
לא שה אפשר א למשות המטרה וכדאמרי ,בש״ס דדוקא מקא
בתרי עברי דנהרא לאפיקי באס בלא המושיע יטל למשות הסבירה
דא אט שבר שב נדפס קוק שסעחסא דרבק ובקונטרים א' ש'
ט״ו אוח ל׳ (ד״ה יסה) פלפג רב גדול בדורט יצ״ו במפח זה והראה
פנים לכאן ולכאן ומסיק דמ״ע שאה במר דאט שבר חלא מדרבק
ולא יכלש לשין ןמ£ן לך נא ראה וסרב הגמל שבחוק יגדיל
שרה סנ״ל מר ניש ־ידדי שאן מרוט ראטנאוץ אכי״ק שקלאו
יצ״ו ונדפס מסס ספלו נר למאור ועי״ש בסי' מ״ב שהאריך במשנים

ומצאתי

אלו בחריפות ובקיאח :

ששאון שאל ומשב במהמרא ב ,א״ב ש' ם״ז
(נד״ם אי**) שדבר בקדשו בספקו של סרב  tמלאכי
אך לא ראה בגוף דבריו ט אס מה שהגידו לו בשש ולש שראה
ממס המגיד השא בדברי זה ש״ס גמל שכתב בש״מ שהגחיו לו
שסרב י״מ הטא ראה לספקו מההיא וקידושן ד' ל״ב בשבדא דקרע
שרא באשה בריה דפריך סש״ס מיילמא-יתח ועבר אלפ״ע והרי
שם אט דבר ברור ודילמא לא יאמר לאטס שדי וא״כ לא עבר
אלנ^״ע אבל אט ראה דעכ״ש שישיק שמא תקף כשעה שקרע
רתח ונמצא שעטר מל לפ״ע עכ״ל סמוק מדבריו שא דשגד לו
שהרב יד מלאכי שטח משגיא זו דאף אס לא יעשה הלה האסור
שבר ועל זה דחה דלעולס אמא לך דאם לא .עשה הלה אס האשור
אט שבר זה משם ולפ״ע אלא דמכל מקום אשור לעשת ק
מחשש שמא יבא ליד* מכשול ואה עשה ק ולא עשה הלה .שם אשל
אמא .דלא עבר זה אלפני שר ק נרא 5מדבריו ובאמת אט ק

כללים

בקיאחבש״ס ופוסקים ובתפזי לא יכלתי לסטן דביק טנראהשהטן
שספקו של הרב יד מלאט שא אס דוקא כשברור שא שעשה הלה
את סאשר שא ועובר המושט א אף אם אט ברוד אכא לפ״ס
ולזה הביא ראות לכאן ולכאן טמי״ש .ולפנ״ד סנין  wשא מקצוע
אמר ויתבאר להלן אה*( $עיין לקמן בס״קיי״ד) ולקמן בס״ק ס״י
כהבש דמדברי המפרשים דטעס שאין לוקין אלפני שר שא משוס
שאן ט ממשה משמט כדמח השברים דחיט שבר מל לפ״ע אס
לא משה הלה אח האסור ש״ש ולק הדבר שה צ״ע כאוו סברא
אס לן לשנקט:
תעה מסהסשגש ס ,יקר לידידי סרב המיול מוהר״רחייס
הכק אבי״ק טראבטים המערב יצ״ו הט חרא שמו לב שמע
ושא  '0נחמד ככללי הש״ס וראש בממלכת סלמ״ד הפליא מצה
שטל ששה בדיני לפני שר בחרישת ובקיאות בדברי הראשונים
ואחרונים ואן בכש מסה לשק בדב״ק אשר בא לו בארוכה בכל
פרט וכלל ולא אכל ללקט מהם פ^ימם^ וחידושי דימם כאשר אמש
אך לזכות אס הרטס אציין דב״ק ב8מיני 0אשר כשב בקונמריש
והרב יצ״ו דבר בהם וראש שם באת ט״י שהביא ספקו של הרב
יד מלאכי וכתב שבספרו מצות המלך בלא זה ל״ת צ״ח כלל א׳י
שטח שאט שבר עד שכשל ולא פניש כמת לשק שס אס סטא
מדברי הרבטס שהבאתי למעלה :

מסקען

בפ״ק דא״ג י ז' רדוקא בדקא בהרי עבר
)3
י ’ דנסרא שא דאכא משם ולסט שר צא סס
מכשל ומזה הקשה הרב יד מלאכי באת שס״א אמ״ש בנדרים י'
דובט מטס
ס״ב ע״ב דרב אש שה ליה השא אבא (ייי
לבי נורא ואמר ליס רבינא והאכא לפט שר לא ת״מ וסא פריך
הרי שטש עצים לקנות .ושק ומדרבנן קאמר ואשר ובו׳ ש״ש
וחמיה לי דהנה סרב שלטי מטרים מספקא ליה בפ״ק דמס' ע״ג
בהיכא דשטח לשוח מאמרים א חשב לא קא בתרי עברי דנהרא
והניחו בצ״ע והא ודא מא דמספק״ל להשה״ג שא א שבר
מדאוריתא דאלז אשר דרבנן פשטא דאכא אף בדלא קא בחרי
מברי זכמ״ש הראשוטם בשגיא יייש מס' שבס ובפ״ק דע? וכמיש
זהש״מגמל שם אלאודאמספקא ליה דאפשר חשבקא בחרי
מברי טון דסלוי בדעת אמרים ושמא לא ימכרו לו זאיג אך פשטא
ליהלהרב דק השרה חשב לא קא במרי עברי ורק מדרבק שא
דאשר ולמאי דמסחפק השה״ג כהכרח לומר דלא שו יטר ועצים
אחרים שטחי לקטס בר מההוא אבא דר״א וסרב קרק אליצזר ז*
קמ״א ט״ב והלאה עמר בחקירה זו והביא שס שנחלקו טה הראשוטס
לרש״י ט שטח לקמת נש חשיב כ^וי בתרי עגלי (טי 1שאים
ולהמוס ,מןייזשן ד' נ״ו בד״ה אמ ובחגיגה ד' י״ג ד״ה אק מסרק
זלהמרדט בפ״ק דע״ז חשב לא קא בתרי עברי דנהרא ונמצא
ימא דלרב יד מלאט פשימא ליס דכל דשכיחי לקטס מאחרים שי
כלא קא בתרי עברי ואט אשר אלא מדרבנן נחלקו גה אטס
העולם והיותר שמה בשט דראסי להרב יד .מלאכי בסי' שס״ג
שכתב וז״ל לפט שר דלא אסליק רק בדקא בחרי עברי לא דזקא
כשאט יכול לימלו מעצמו בשום .אק כלל אלא כל שאן האסור
מזומן לשיו ושא מטאו לביש ומזמין לפניו האשר «ןא בתרי
עברי חשביק ליה כ״כ הפר״ח בא״ח ש ,חצ״ו בכללי מנשי אשר
כלל כ״ג וסרב משפטי שמואל ש' קל״ג וכן סצאש  '03דרך הקודש
ד ,יו״ד ע״א וע״ע שת יאיר ש' קפ״ה עכ״ל הרי הרב עצמו מביא
דטת סרבטס הנ״ל דאף דאפשר לו למצוא האפור כל שאן
האשל מזומן לפט השבר תה ששט לפניו שי כקא כתרי מברי
ושק" אלפני של מדאריתא (ד*ממדרנס ט לא  *Pכתרי מרימי אסיר
יימ״ל) ובורא אן סברא לומר דלא אמרו הרבנים הג״ל למשב כקא

אלא אדרבא ©נש שתם לשטח עזם דרוקא אם ששם חלם אח

כתלי עברי אלא דיקא כשהוא נממיט לביש וטחן לפניו את האשד

האשל שא ושבר זה אלפ״ע שכן משמע מדאמלינן תיילמא רתח
ועבר אלפ״ע דמשמע דדוקא אס רתח הבן שא שעובר האג ולזה
ימה הרב יד מלאכי כמו שכסגש בשמו למעלה (נד״הומסהרג יד)
וראש שס שד שכתב לשכיח מהסוס' וחגיגה ד ,י״ג ומדברי
התוספתא דיסא פ״ב לשקר ספק מלב יד מלאט ועוד מאזס

אכל אס שא לא ששט אלא השבר בא מטצש לביש והוא מזמין
לו האשר לפניו לא חשב כקא במרי עברידלא מסתבר כלל לחלח
בהט אלא מנתם דכל שאן האשל עתה שכן טד העובר והוא
ששט לו חשב כקא במרי עברי ושבר משם ונפט שר וא״כ מא
קשא ליס ש5היא דנדרים ואשא נאמר דשו שטש עצים לקנות
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מכל מקום טון שאינם בידם מה שהוא מזמינם להם חשיב כקאי
בתרי עברי ושפיר קאמר ליה רבינא והא איכא לפני עור .ועיין
לקמן בסק״ע:
 Q3מה שכתב הרב יי סנאט ליישב קזשש דאף דלא קאי בתרי
עבט מכל מקום אשור מדרבק אין דבר זה פשוש דנהמרלט
בפ״ק דפ״ג זהרמב״ן שהביא הר״ן שם גבי איסור שותפות עם
העטמ״ז היכא דלא קאי בתרי מברי ליכא איסור דרבק בישראל
ועטמ״ז מוין סס לקק סק״ג ואס ק לדידהו ולאו לא מלק לשמר
אלא דלא מס יער אחד והרב ארעא דרבנן באות של״ע הביא מ״ש
הראשונים דכדלא קאי בחרי עבט דליכא משום לפני מור מכל מקום
אימרא דרכק שהח איכא וכתב דהכי מוכח ממ״ש בנדטס דף ס״ב
ע״ב וסיים ועיין ש״ך ש׳ קנ״א מחשבתו ניכרת שכונתו להוכיח כן
מפני קוביית הרב יד מלאכי וניחא ליה דאיכא מיהא איסור דרבק
ומה שטין להש״ך לפו הנראה טגתו לומר דלהש״ך קשה מהא דנדריס
והוא שהרב ש״ך שס בסק״ו עמ״ש הרמ״א טש סובטס דהא דאסור
■"למטר להם מטס האסורים הייט דוקא אם אין להם אחרים כיוצא
להם או שלא יוכלו לקטת במקום אחר ושיש מחמיטס וט׳ חולק מ״ז
ואמר דהמחשטם הס הראשוטם שכתבו דאף דלא קאי בחט עבט
איכא איסורא מדרבק אבל באמת אונס חונקים עם סברא קמייתא
שהם לא אמרו להחמיר אלא לגבי ישראל שהוא מחריב להפטשו
מאיסור אבל לעכומ״ז וישראל עוזב דת שאיט חייב להפרישו מורו
דמותר זע״ז רומז להקשות עליו מסזגייא דגדריס דממבאר דאף
בישראל למטמ״ז איכא איסורא מדרבק דהא התם חשיב לא קחי
בסט עבט דנהרא ואמטק דאיכא משוס לפט עור לולא דרוב
עצים להסקה נסט .ולפי מה שכתבתי ניחא או דגימא כדעת
הסוברים דמאי לשכיח לקטה מאחרים לא מהני למיחשביה כדלא
קאי בסט עבט דנהרא .או יטמא דבעובדא דרב אשי קם לש
דלא הדר יפר ולא שו עצים שטתי לקטת ממקום אחר .גס ראיתי
להרב מל אורזת בד' ש״ו ע״א שהקשה על הרב ש״ך משגיא דנדריס
דא-יט בישראל לעטמ״ז ולאקאי בתט עבט ואסור .ולי ההייזש לק״מ
באמור שב ראיתי שמרן מיד״א בם׳ ימיר אזן במערכת הלמ״ד אות
י״א אף שא שה מסטין לשכיח משגיא דנדטם דלא כלמס הרב
ש״ךאךהשב אשר דבר שנראה לו קצס ראיה משגיא דנדטס וכו׳
וכן כסב בשיוט ברכה יו״ד ש׳ קנ״א ש״ש ;
? *TIJראיסי לסרב מל אורזת שנסב טש להכריח כסברת הרב
ש״ך טשראל לעטמ״ז בדלא קאי בתרי עבט דנהרא מוסר
מההיא דפ״ק דחולק ד׳ ;׳ מ״ב בעובדא דר' פנחס ק יאיר כשבא
לסעוד אצל רבי ואתרמי דעל בפתחא דהוו קיימין כודניימא
שורתא ולא רצה ליכנס ואמר מלאן המות בביש של זה ואמר לו
רממזבטנא לש אמר ליה ולפט שר לא תתן מכשל ופירש* דכי
שפי דאסירי לך אשר לאחריגי והא ליכא לשמר דמזבין להו
לעטמ״ז דהא הק אין שכטן בהמה גסה למטמ״ז דשכת דחי לאו
משום דאין שכטן להם בהמה גסה שה שרו למק לעטמ״ז ולא
שה שישיק משם ולפנישר ושיט כדעת הש״ך טשראל לעממ״ז
שפיר דש אלא דקש השגיאות אהדדי הך דנדרים בהא דמלק וכו׳
והצ״ע והנה לפי מה ששכיח הרב קרק אליצור דדעס רש״י דאף דמצי
לקטס מאחרים כל שאיט מצוי ביד השבר העבירה חשיב קאי
בתרי עבט ושבר מל לפט שד תגדל השמה למאי דמוכח מדברי
רש* דחולק הנ״ל דאי לאו יאסרו למטר להם בהמה גסה שה
שט למק לש טדניימא חוורתא כש שהוכיח הרב של אורות
זאמאי הא למדיה אף דשטח לקטת מאחרים חשיב כקאי בתרי
עברי דנהרא וק קשה למה שהביא הרב קרק אליצור שם ע״ג
בשם הרב מס ישר ש׳ קמ״ה שאחר שהזכיר סברת האומטם
יכל שכול לקטס מאחרים מוסר כסב שיט דוקא כשטל להשיגו
לרוב ומבלי מורח אבל כשצריך למרוח ולחפש אחר הדבר חשב
קאי בשרי עבט דנסרא א״כ בההיא דכודנייסא חוורסא דהסננה
הוא בדחוורן טש כרעייש כרמסקיק הסס משמע ודאי דפרדוס
לבטס כאלו לא שטחי לקטת לרוב ובלא שרת ותשב קאי בתרי
מברי ואיכא לפ״ע שפך מאי ישכח מדברי רש* דרק משם איסור
מכירס בהמה נסה להם שא דאיכא איברא דלזה י״ל דאוחם

כללים

קלד

הפוסקים מצו למימר דזו שא כוונת ר״פ ק יאיר דאיכא לפט
שר חף אץ בעי למק לש לעטמ״ז ולא משם אישר מטרת
בהמה גסה בלבד אלא מדין לפ״ע אשר .אמנם לרש* וודאי
קשה לפי שמתו כנז״ל:
למנ״ד ליישב דאף דקי״ל אסור למטר להם כל דבר
המיק לרבים כדתניא בפ״ק דע״ג ד׳ מ״ו ע״ב אין
שכטן להם לא זיין ולא כלי זיין וט' ומעמא משוס דחשדים על
הרציחה זאיכא לפט שר היינו מקא בדבר שש לשש שהם בעצמם
יבואו להרוג ע* כלים הללו ושברים אלא תרצח והס מצווים אשפימס
דשם אבל דבר שאין לשש שמא יהרוג ס בעצש רק שמא דבר
שש* קיום הדבר ההוא יוכלו רבים לבא ליט התק ישראל מא דשזהר
עליז משם לא תשים דשם בביתיך אבל העכומ״ז לא נצמוה אלא
שלא להרוג במצש אבל שק מציט שנצמוה העכומ״ז שלא להעמיד
ברשש שש דבר לשש שטאו רבים לידי שננה כל ששא בעצש
איט ששה מעשה רציתם ולק בהני מדנייתא שורסא שלא יבא
העכומ״ז להרוג בהם שאינם לח זיין ולא כלי זיק ולא דמו למבין
ואריות ששמדים רק להזיק ואלו עומדות למלאכתן רק שיש לשש
שיתקלקלו אחרים בהם ושברין אלא סשם דשם תה שיך
דוקא בישראל ולא בעכזמ״ז ולק אי לאו דאסרז למטר להם
בהמה גסה שה שתר למכרם לעממ״ז ובפרט לפי מאי
דמסקינן בש״ס התם דאין במכת פרדה לבנה סכנת שסה רק
סכנת מכה בעלמא שאינה מתרפאת א״כ לינא אף גרמא דרציחס
נראה וראי דאין העכומ״ז שזהר שלא לקיים דבר כזה בביש ולק
מומר למכרו לו ואפשר דגם לישראל שתר לקיים פרדה סאס
שאק התקה בטא ור״פ בן יאיר ממשנת חסידים שא דאמרדעבר
אלפט שר דלא משיד רטט הקדדש (במאי דהוה כפי למיזננינהו לישראל)
לשעבר אלפט שר וכ״ש שהוא בעצמו לא שה מקימן וטון דמדס
חסימת שא ליכא לשמש גבי מכומ״ז וראיתי להרב ממל ידידי
רב כהנא בס' הבשר לב שמע יצ״ו במערכה זו אות ל״ה שישב
קושית הרב ש מלאכי עפ* מ״ש הוא עצמו בסי׳ שס״ג כמו
שכתבש לממלה וגם במה שכתבתי ע״ד הרב מל אורות ראיתי
שס באות ל״ו ד׳ ל״ז מ״ג שכתב כמ״ש בעטותין אההיא דפ״ק
דשלק ש״ש גס מצאתי בס' יקר שו״ת פט יצחק לגמל במרט
הגאון מוהרי fבלאזער יצ״ו בסי׳ כ״ד דשקו״ט בשבדא דרביט
הקדוש ור״ס בן יאיר בשלין הנ״ל והכטח דהנש טדנייסא מן
הדין שסר להחזיקן בטש ורק משם משת חסידים הוא דאמר
דאיכא לפני שר וכמעט שעברתי בדב״ק ראיש שטונש באוה
דבטס לרעש העליונה עי״ש דב״ק בטעם שס:

לנראה

 0כתבו השס׳ בטש מס׳ שנת (ר ר ד״ה «*) דט לא קאי
בתרי עבט דנהרא איכא שהא איסורא דרבנן וכ״נ
הרא״ש ויסר מגחלי המפרשים טמע והרב.שהר״ז שרק תיוק
בהגשתיו למס' שבס המציא מחלוקת טן מ גמלי המפרשים
זהרמב״ם שכתכ ח״ל (ע״דהמ״ס והרא״ש היל) ואולם ברמב״ם פ׳
המצות מצות עשה ר״ה מצאתי שכתב דבמל מ״מ דהונת שכיח
שא שאנחט מצווין שלא נחמא ולא נעזוב זולסיט מאומתינו שתלד
הט דאיסור ג״כ יש סה עכ״ל ונלע״ד דיסק לומר דלא פליט
מדאי גם המפרשים הנ״ל שדו בשוב שנחה מן השרה אלא
דאינהו דאמרי דאמר מדרבנן שירו באין בימ למשס ומשם הט
כמט דאסור מדרבנן וחייב להפרישו דקאמט ר״ל טק דכי יש
בידו למשס חייב להפטש כשאין בידו למשס אשר שהא מדרבנן
לשיש וק״ל זנלע״ד דלדבט הראשונים הנז״ל אף אס הוא מחזיר
אחר האישי לעשותו וגם לא קאי בתרי עבט אישרא דרבנן שהא
איכא דלא כש שנראה מדברי הרב משפמי ששאל ש׳ ק״ד
שהטא הרב מקנה אברהם במ״ב אות רל״ב ישמר גשר שא
שכתב וז״ל לסט שר דבל דלא קאי בחט עבט דנהרא שסר
כשהאדם מבקש האישר ובא אדם אמר וטתן לו האיסור כל
דלא קאי בתרי עבט דנהרא שתר מאמר דאין אדם מעורר
אוש לעשת האיסור אמנם כשהוא משררו וטסן לו האישר בלמי
שאלה אף רלא קאי בחט עבט אסור ענ״ל וביוצא לזה ראיסי

שדי חמד  -א מדיני ,חיים חזקיהו בן רפאל אשר אליהו עמוד מס 267הודפס ע״י תכנת אוצר מחכמה

268

שדי חמד

מערכת ואו כלל מ

לסרב יד מלאכי בסי* שס? שכתב בשם סרב משפטי ששאל ש,
קל? זז? ע? לא שטקבדלאקא בחט מבט אלא דוקא כשבאתה
משיה אט ששהטךהאשרכששמתטסקלשר ואבלקהחיב?
למכות? לאן הששעה גוסא שא האסור רק מה שמשון ממנה וכו,
ש״ש ממרוצת דבריו נראה דכל דלא קא בחרי עברי והשבר מבקש
האסור מסר גשר ואין נלע?  pבדעת הראשוטם הס? אלא בכל
גוונא אסרי מדרבנן ואולי מה שכתוב בדבריהם אסור ומוסר לא
הקא וליל שבר א אט שבר וצריך לשין בגוך הספרים ואנס
אצלי לראס דב״ק ובשקר כלליו מצאתי בשו״ח ד השב ד' ח״י
ע״א שהביא סרבנים שס מש? הרדב? דשם פיזרדא ש ,סקל?
דפי לא קא בסט עבט שמר אפילו מדרבק והמה רא  pתמהו
שהוא שפך דכט הראשטס והוא מלש כתב בדבריהם בתש,
אמרח ונדחקו ליישב דדוקא בההיא דש ,סקל״ק דלהמושע הוא
שחר הוא דכסב  pש״ש :
זמן רב השגש ס ,מרך השלש!חיז״ד וראש בש' קנ״א
אס ה ,שאמר שהביא דעת הרחשוטס הנו? דסבט דמלא
קא בחט מבטדגהרא  ftדלאעבר אלפני שר מ? אשר מדרבנן
כמב אבל רטט ירוחם נשב י? טש חלק ז ,כתב דאה יסלליעלן
בלא שא מותר משמע לס? דאך מדרבק מותר וכן משמע ממ״ש
הסח? לאין קס״ח ו!? ומעמידה דקא בסט עברי דנהרא וה״ה
שאשר לששסלמשמטס בעטן זה משמע דבלא הש לא אשר ft
מדרבנן למשומדים והה? לישראל  piשכממדבטהררב? בלשונות
הרמכ״ם ש ,רע? ובת? ש ,סקל? דאפילו לישראל ליכא אשרא
א מצי שקיל שסך ממ״ש סתום ,והרא״ש וכו ,והיק• ממ״ש שא
מצש בספר קר תפארת בסרק ה ,מהלכות שרות דאכא משם
מסייע ידי שבט מבירה  piכתב סרשב״ץ בח״א ש ,קל? דמצוויס
להפריש וכל שק שלא לשיש והביא לשן הריעב״א בחי׳לפ״ק דע?
ושפיח ממטו דס״ל דאפילו ישראל אץ חייבים להפריש וכל שכן
שלא לשיש אלא באשד ודא אבל בסתם אפילו כעין ק לשר
דמסתסא לששה בש ליה אט אסור אלא אם א אפשר לו לעשת
בלא שוע וכסב שמדבט הרמב״ן שהביא הר״ן במפ״ק דע? נראה
דאך במושיע טס ק לנזיר א לא קא בתרי עבט דנהרא שתר
 ftמדרבנן וכדעת הסח? ורביע ירוחם אבל באסור ודא כגון
דחבע ליס בשמש לאשר  ftשכא דליכא משם לסט שר צטך
להפריש אס ישראל וכ״ש שלא לסייעו אלו סול״ק .וציין לשין בס,
ביס שלמה ש׳ י? ודרך הקודש ד ,י? ולש הנראה רכט
האחרוטם מפסים כדעס הסוס ,והרא״ש ודעשיש דאך בדלא
קא בהט מבט דנהרא אסור מדרבנן לששיע לחברו דבר
אשר וכנראה שכן סקר לטנא :

אחר
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דן זה (דאסור מדרמן גס בדלא קאי בתרי מברי מהר®)

 rנחלקו הפוסקים אם שא דוקא בששיע דבר אמד
לישראל א  ftבמושיע למטח? מר האטר לו ולא קאי בסט
מבט אסרו סדרבק עיין במה שרשמש לשל בסק״ב מט סרמ״א
והרב ש״ך ביו? ש' קנ״א סק? .והבאסי מט הרב מל ארוס בזה
זהשבש מל מטו ש״ש והרב ביס ישדה טו? ש ,י״ז חופם כלעס
הרב ש״ך דלגט מטס? ליכא אשרא מדרכם דדוקא בישראל שמחוייב
שא להפרישו מאשר אסרו לששים לו בדלת קא בסט עבט אבל
לעטמ? דא חזייה דעטד אסורא לא מחייב לאפרושי שט נש
לששיע א בדמצי שקיל ליה אמנם שחלפא שמשה דשם בתיו? ש,
ה׳ סקיל ועט במט השם ,גסנהדטן ד ?0 ,ע״א בדין שותפות
עם עטמ? דאכא משום לא ישמע מל פיך והוקשה א מה שכתבו
ומשם לסט שר אכא מ? מסס? לא שזהרו על כך למשמע דאם
שזהרו שה בזה משם לסט עור ואמא הא שי כלא קא בסט
מבט זכו ,זטחא ליה ליישב מטהם מפ״י מ ש הסוס ,וסרא״ש
ריש שבח דמדרבק אסור אפילו לא קאי בחרי עברי ש״ש וצ״ל

מש ,מרב חור ט ונקים כסברת הרב ש? והרב תפארת אדם
בתיו? ש ,כרה כסב דהרב מהרימ״ט בירא ש ,צ? וש ,טע
שהתיר לרופא ישראל ליק סמים למצטת להפיל שברה אם יש
מפאס אחרים משם דאמ״ג מ? מטס? שזהר מל הנפלים זאכא
לפני סור מ? טק שש רופא אחר שי לא קא בסט עבט ושט צ?

כללים

ששבר כדעת הרב ש״ך מישראל למטע? אנא אשיא דרבג
בדלא קא בסט סבלי 0םמ* ק*סע-ז ®מז ®י ציץ למיין מגץ  01בסט
ביס ימדה ערד שי «״®«® rמת שיי״י וסיייס ידי®ליסיסי׳פ״סמישמ
דע״סנרמצוה דגיה ה6נ״ןית סיץל״גוסייגתי«ימיממחר״0ב«ןו«ז
מיל & רמיתי המה סה ס0י ®®®י*® ®יו ®5יים *לי) והגאק מהר?
בנפט בש״ת הר המר כשש ,ח׳ כתב (מל מה שכ« הרמי® די׳"
מתמירים ® 9נשישל* ,"31ל?** 09ה® ®®י) ככר פקפק הש״ך שס
בסק? דליתא סנ״ל גס בתסארס ישראל (פי• המשלי®) בשמשם
שאור פרק א דמס' שבס ש ,א נראה דסורה לסברת הרב ש״ך
מישראל למטמ? ליכא אסורא דרבק בדלא קא בסט עבט
מק על מה שהפריז הרב ש״ך דגם בישראל לשמר ליכא אשרא
קשא ליה שסט שמר דינו טשראל גמור וחייב להפריש וכתב
לחלק □ק  wלהכעיס ןכף (יעיין בזה בדמל מרבבה על מרי הש״ך «״ל
ובחרון סופר ד קמי® ובמה שכתבתי במערכת המ״ם אוח מי® מ״י)  piדעת
הרב מס? ביו״ד ש' י״ע שאביא מטו בסמוך וסרב מג״ח בש,
שמ? סק? כסב  pדישראל לעטס? אן אסור מדרבק ויש לפקפק
על דבריו שין לקמן וגס הרב שמן המשחה המובא לקמן סק״ע
נמשך אחר מט הרב ש״ך :
מרן שד? בשוט ברכה ש ,קנ״א עמה לדעח הרמ״א
דגם בישראל לעטמ? אסור מדרבנן ושש קצת ראה
׳
ממט הרמב״ם בהלטח שמיעה פרק ח׳ דץ ח' ממוקץ ידי טטמ״ז
בשביעית במטס בלבד מסט שאן מצווין על שביתת הארץ דמשסע
דאם שו מצורת שה אסור להחזיקם אפילו במטס וא? להסוסקיס
דסבט דאך דנאקא בסט עבט אשר לשים ידי שבט סבירה ה״ה
נש לממס? כיון דאסכחן דלעטמ? נש כששא מצווה אשד להחזיקו
 ftבדכטס וגס מלשן הר? בפ״ק דע? משמע קצת כדעת הרמ״ח
דהרי סר״ן קא פמ״ש מם לשר ואבר סן החי לב״ג עטמ? ואמר
דאך דלא קא בחט עבט אסור מדרבנן ומסתשות מטו משמע רעל
שטהסקאמר ש״ש ובשמש הריעב״א פ״ק דע? ולשן פסקי שס,
בפ״ק דשבח שכמנו צריך להפריש חברו מעבירה ומ ,משמע קצת
כמט סש״ך והרב טס ישדה בסי ,ה ,שרש דבט הסוס ,סנהמיין
כדעת הרמ״א ואץ מטו שכרחיס וש ,אלו סוד?ן שבטם אלו
נאמרו ונשע בסה״ב ימיר אן‘ מערכת הלמ? אס י״א ש״ש וחי,
הטעב״א לע? אן אצלי .ומה שדקדק מלשן חבט שבפסקי שס,
עק במה שכתבש במערכת החי? את ס? ומ״ש בשם הרב כיח
ישדה לא ראה דבריו שבש ,ש? הנ? ומה ששטח קצת מדברי
הר״ן דקא אטם ק לשר ואאבד סן :החי לק נח ומשמע דעל
שניהם שא אמר דכדלא קא בסט עבט אסור שהא מדרבק
בשרמעתיה דסרן אשנא לולא דמססשנא דלא יחק להנץ p
במט הלין שזה לשוכו ושש משמע להגי של? לפנץ אשרא
דאטסא אבל מ? מלרבק שהא אשר שהרי מחריב שא להפרישו
והיאך ישיע ידי שבט עטרה עכ״ל הרי דקאמר שלתא בעעמא
דאסוד מדרבנן מאחר שחייב לספטש אט ברין ששה משיש
וזה לא שיך אלא בישראל ולא בעטמ? שהט אט מחריב להפריש
ומש״י זה שא מס שכתב הרב ש״ך לחלק בץ ישראל לעטמ?
דלישראל מחריב להפריש ולא לעטח? עי? ולש אס באם לשטח
ממט הר? אלו לשק דפש עמה אדרבא אפכח מסתכרא דשכח
מדכטו אלו כדעת הרב ש״ך  piנראה שסבץ הרב מג? בש ,שת?
סק? בדברי הר״ן ולק כשכתב דישראל לפטם? אן אסור מדרבק
שים וכתב וכ״כ הר? ברפ״ק דע? וט ,ש״ש :
במחכתה״ר נעלם ממט דברי הר? כפרק ד ,דע?
אמה<י( ,בדג״הטףע"®) מרק עם העממ? בגת
שכתב ומשם מסייע יט עובט סבירה ליכח דהעטס? לא נצשה
על כך עב? דשכח מדבר שנצעוה הסממ? אסור לשיש כש
בישראל שאסור לסייע ידי עוברי עבירה דאע? דאינו מחריב
להפריש מ״מ לשיש אסור וכן ראש להרב קרק אליצור בש,
למס' ע? ד ,ס /ע״א (בדמי מ»ר ד׳ קמ״א ע״י) שכתב לשכיח
כדעת הרמ״א דגם טשראל לעכומ? אכא אשר מדרבק משם
משיע ידי שבט עטרה מדברי הר? הללו וסכן דעת רש״י שם
סהלימתיייב
שכתב כמ״ש הר? ושקשה לו מ? הר? בכ״ק
(הפטש

ולסת

א©נס

שדי חמד ־ א מדיני ,חיים חזקיהו בן רפאל אשר אליהו עמוד מס 268הורפס ע״י הכנה אוצר החכמה

שדי חמד

מסרבת ואו כלל כו

^®יש) וכתב ממום דבבדתאאתא נמי טס יין לסיר ילגכי סיר
קאמר דחייב להפריש (וכאמם « pen 061 6צא היה כותבו בדיך סעם
לכאיסוד  wooאגצצעשנוימעס צסאיסור איטסן הראוי כיון כבעגימ״ז געי אסיר
ל® *®7י) וכן יש לדייק דאטלא שלתא קא שהרי בתחילה כתב
ודזקא דקאבסרי מברי עטמ״ז מצד זה וישראל מצד זה זכו ,ועלה
קאמר והני שלי למק אמרא דאדמא ובו׳ ע? תור״ק ואף אם
נאמר דאין הכרח מדברי הר״ן שבתיק כדמשמע להרב קרבן אליצור
מל כל פנים מדבריו שבפרק ד׳ הנ״ל מתבאר מס לב״ן מממ״ז אסור
מדרבנן לסיימו בדבר שאמר ט וגם מהרב מג*א ש׳ שמ״ז סק?
מלמו מרי הרץ סללו שהוא שיחם שעת הרץ בת״ק דע? דשראל

לעטמ״ז אינו אסור מדרבק בדלא האי בתרי סגרי ושוב כסב
דמדבדרש״יבד ,ה״ן משמע דאמר לשיע לעטמ״ז בדבר שנצסוה
ט ואילו ראה דברי הרץ לא שה ממלים בדעתו דאין אמר מדרבנן
כשק אברא שכתב הרב ש? שכ? הרץ במשק דע? והאמת
שס מתבאר ממ״ש שם בשם הרמבץ גבי שותפות עם העטמ״ז
=^דלא שתסר אפילו מדרבק דמשום לפני עור ליכא אלא במה
שא אמר לו לעשת אלא ע״י ישראל כששם שס לשר בדקאי
בתרי מבלי ועוד דאפשר שאין בץ מכומ״ז מוזהרים וט׳ דמשמע
מדרבק אם אפשר לו
דאפילז אם שו ממהרים ליכא frwtyb
לעשות בלא ישראל וכ? סרב מרך השלחן בש׳ קג״ח אות ה׳ ש?
ודוחק לומר שהביא דברי הרמב״ן בששקה ואש לחסבירא ליה הכי:

י

כללים

סלה

לזה מה שאין ק לעכומ״ז אף מס דאמר נש לדרש מ? אין
כאן מיטת ושט דלא שיך לפני שר אין מצווה להפרישם עכ?
ושא פלא שמסג ק בפששת ולא זכר שר דבדבר זה עמלו אטח
העולם קמאי ובתראי ולכל הפחות שה לו למטר דמי הרמ?
והרב ש״׳ך הס? וצ? וכן י? על הרב פרח? בספרו גנס
ורדים המובא לקמן בס״ק ט׳ אם לא הזכיר מחלוקת וו ("*®*י
מד  Vuצעיין בו ומ6 6נוד 9ע 0מנית מדרכי} נ
שכתב הרב חס? שק מטאר בס? ד' ו' כן נסב הרב
1
ש? בש׳ שמ״ז וכתב הרב ערך השולחן טו״דיש׳קג?
אות ה׳ דש לומר כיון דאמר יזם שדם מדרבנן לא חששו לשזע
והאריך קצת במק זה ש״ש ועיין לקמן ס״ק כ?:
 CTIדבשקר כללין האריך ירידי הרב לב שומע יצ״ו במערכת
׳ הלמ״ר אס ל״ו לפלפל בדברי רמי האחרונים מה וכתב
דהרשבץ בש׳ תל? שבא בלישדי ה׳ ש׳ נ? ומה? יז״ד ש׳
ס״ב אות ע׳ והרבנים תפארת ששאל מיש ע? ופר? בת׳ מ?
שבא באהל ישרים אס יו? וארעא דרבק אות של? ויד מלאט
אס שם? וטס ישדה ש׳ ה׳ סברי דגם בישראל לעכומ״ז אמר
מדרבנן ש״ש וספרים אלן (מ־שנ״ז וצמילי ה־ונמ״גלשרסייס) אן מצויים
אצלי אמנם ראסי בס׳ מנחת ש הס? בש׳ כ׳ שכתב בשם שו?
הרשבץ ת? ש' קל? לענין הפסח שמושם ששמעאליס שנשאל
אם רשאי ששראל לשחום להם והשיב וז? נראה שאמר לישראל
לשחום להם לש ששבע מצות קטע להם ואן מניחים לב? לעטמ״ז
להוסיף מל ז׳ מצות שהרי אערוב? עטמ״ז ששבת שיב שחה ושא
הדין לשאר מצות וא? אך בן ישראל רשא לששע להם והוא שיב
למנעם והרי אמרו אמר צששט אבר מן החי לב? לעממ״ז ואף שאט
שבר בלפני עור אלא בדקא בתרי מברי דנהרא־ מכל מקום אסור
לשימם שהרי שיב להפרישם וק כתט התום׳ מיש מס׳ שבת
מכ״ר הרשכ״ץ (וקרוב לשמוע שיש ס״ם או בס־ לב שופע וצריו צהיות הרשנ״ןפי׳

טה

ןל 6דרכנו למדנו שרמס הרב קרבן אליצור מסכמת לםברת
הרע? דבלא קא בתע״ד יש אוסרים גם בישראל עם
עטמ״ז י^ף שכתב שס ליישב לדעת סיב ש״ך דדוקא לשיש
בגופו שא דסבד רש״י והרץ דאמר בישראל עם עממ״ז אבל
ליסן לפניו דבר אימר בדלא קא בתרי עבש דגהרא זה אינו
אמר אלא לישראל ולא לעטמ״ז (והרב «״א •דאי צא «יר 6ליה הבי
דא׳בנם מדברי רש״י לאהיהצי***) מכל מקום כתב שזה דוחק א״נ קל״גאו במגתחשיוצ״ל סי• תל״ב מזנים השפים יחיו מפחם לתשובת הרשנ״ן סצוו>
דעתו כש שכתב בתחילה דמוכח מדברי הרץ ורש״י בד׳ הץ ומזה ממד מתמיה הרב מנחת ש יצ״ו מל סרב ש״ך הס? ש״ש
הנ״ל דגם טשראל לעכזמ״ז אכא משוס מסייע ידי שברי מבירה מה שפלפל שד בדברי הרב מנן אברהם בש׳ קס? וש׳ שמ״ז
וכבר כסבש בסק? דהרב יד מלאכי בש' שם? נקים גש מס ולא יכלתי כעת להתבשם בדב״ק ולש דרכט למדנו דמה שכתבתי
בישראל למטמ״ז אכא אישר מדרבק ונחבש שכך נראה דעת למעלה (נדם ודעת מרן חיי"®) דממה שתלה הרץ אמר הסיוע ידי
הרב ארעא דרבק פי? גם הרב פר? מישקיו מל מן? שמי עבירה במה ששיב להפרישו שכח דקא בישראל שנר עטרה
«ס׳ מים סיים) על דברי הסום׳ בריש מס׳ שבס ד? בבא דרישא שהרי אט משייב להפריש את העטמ״ז ש״ש אט פשוע לומר ק ויוכל
0נתמד6יכ66י»י6מדר«ס שכתב עיין נדרים ד׳ שב דשכח הכי לשוס דעת הרץ כסברת הרשב״ן הג? דגם לישמעאל ממייב
עב? מתבאר דס״ל דגם בישראל למטע? אמר מדרבנו והרב יד
להפריש :
מק
דוד על דמיי התום' הנ״ל נסב אימרא דרבק שהא שכא
דאמר מדרבנן בדלא קא בתרי עבש דנהרא שיט דוקא
ששם ד׳ ס? דשכח הפי פרי חדש לישדי ה' ב' מ? שאה
בשדי דגוף האמר א שה קא בתרי ■ עברי .דנהרא שה
שגס הרב לימודי ה׳ כתב כדברי סרב פר? וא? גם דעתו שא שבר אלפני שר מן התורה גזרו רבנן ואסרו בדלא קא נש אבל
כהפוסקים הנ? ואין ספר זה מצוי אצלי ושם בחידושיו לחגיגה על באשר דרבקלא חסרו ט לא קא בתרי עמי דשי כשן גזרה
דברי הסוס׳ בד׳ י? ד? אין שסרין הטא מחלוקת זו וכתב אזרה ק דעת הרב בית ישדה בחלק יו? ש׳ ש? ושטח ק
שמדברי הסוס׳שס שפת דליכא אימרא ושרבים מהאחרונים ש״ש והרב ערך השלחן נא״ח ש׳ קת? הביא מה שכתב הרב ש?
מבדם כהרמ? ש? ואני ההדיוט מצאתי בם׳ שו? מנחת ש דמה שכתב הרמ״א דאמר להאכיל למי שלא מול ידיו משום
לרב גאון בדוריט יצ״ו  ®®G*7במת *י )4שבש' נ? ד׳ י״ז ע? כסב ולפני שר לת? שיט דוקא כשטתן א משלו אגל אם הפרוסה של
בשם שו״ס יהודה יעלה בתא? ש׳ י׳ שכתב שדברי התום׳ דתגיגה האכל רק שששש א שד דאם לא שה ששש לו מעלו ממילא
מסרים דבריהם שבריש סס׳ שבס והרב המחבר יצ״ו כתב דלא אלא א״נ האי בתרי מברי דנהרא כדאסא בפ״ק דע? ועיין מ״ש
קשיא שדי דהסום' בחגיגה הקשו דלמה ליה לש? לשלף אימרא ש' שמ״ז זחפשר דמ״מ איכא מסייע ידי שברי עבירה ושיטה א
מדמי קבלה והלא אמר מן התורם ממס לפני שד ותירצו דלינא דהרי בש׳ שמ״ז שכתב ק בפשישת בשם הרא״ש דאפילו לא קא
אומר מרה דאפשר ללשד מעטמ״ז אחר  tfnדאכתי אכא אמר במד טבד דגהרא אכא אימרא דרבק לשיס ישראל וניחא ליה
דרבק מכל מקום ניחא ליה לש? ללשד מדמי קבלה ®כ? דמה שכתב באן בלשון ואפשר שא משום די? רומא באמרי מרה
החמירו אבל באסור דרבק לא אסרו לשיע אלח אם קאי בתרי
יצ״ו שמיו נטניס :
מכל הרשום דבדלא קא בתרי עבש דנהרא דאמר מגד וכ״כ הרב טת ישרה בש׳ מז? לזה כסב ואפשר משיע ידי
מררבק אס הוא דזקא טשראל לישראל או אף בישראל שבד עבירה ואף באמרא דרבק אמר לשיע כש גבי דמאי
לפטמ*ז במחלוקת הוא שמי ומה מאד שמיה לי על הגחון חת? דלא כמ״ש עליז הרב אליהו רבה וכן מבואר בש״ך ט? ש' קג?
בחיו״ד ש' י? מ"® ימטהה) שכתב דבשדי דשפיח לש לקנוס שרי מכ״ל נמציט למדין דבמחאקס שא שש דהרב ביס יהודה ת״ל
למטר להם דדזקא בדקאי בתרי עברי דנהרא אמר לששים לסם דלא אסרו באסורין דרבנן בדלא קא בתרי מבד והרב ש?
נמטאר במם׳ ע? ד׳ וי? ע? ומבואר שס דאף אמר דרבנן מספקא ליה ומדברי הרב מרך השלתן נראה קצת דדעחו ממה
ליכא דלא כדמשמם מתום׳ שבת ד׳ ג׳ דיס בבא דרישא וצריכים לחלק לסברת הרב מנ״א  .ולי ההדום דבד הרב ביס ישרה נכונים
דלוקא לישראל מצווה להפרישו מאימרא מל ישראל סרטם זה בטעמם דמיסתיין דאסדק בדלא קא בסד מבד באשד תורה
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ולא לושך גס באמטן דרבנן וק דעת הרב פט מגייס באשל
אברהם סי* קס״ג דהיכח דלא קא בתרי עברי דנהרא יליכא אצא
משוס מסייע ידי עוברי עבירה !אסור מדרבנן לא אסרו באמרין
ידבק דהוי מרס לגזרה מי״ש וכן ראש בס'ש״ח מנחת שי לגאון
בדורנו יצ״ו (שנמס בענת חיטא) בסי׳ כ״א ד׳ י״ז ע״ג שכתב שסר
בנדוט עפ״י הסכמת הרב הרמ״ג דבאמטן .דרבנן לא גזרו משם
מס יע י״ע .עבירה וכתב ש. .״ בס׳ יהודה יעלה בחלק א״ח ש׳ ד׳
כתב רבדרבק לא גזרו דמי ס *,דרבק (ישק-ל מזרי גדבריז עי״ש ואין כד
«&יי« #ומקשה לו מחש׳ הרשב״א ש׳ מחהל״ח באחי שנשבע
ליק לחבירו אבק רביס שכתב שאן זה כמבטג אך מצוה דרבק
שאן הלוה שבר אך שהמקבל שבר מה הנותן ששנו לו אשר
דרבק שעב שעשה אשרת זוטא משעשה א^ורא רכה .ובתש׳
שהט״ט בשניות חיו״ד ש׳ מ׳ שרש לברי הרשב״א דאן ט לא
דלפ״ע אפילו מדרבק רק־אמרא זוטא שיט משום קשיע ידי שברי
עטרה הרי דגם בדרבק גזרו משם מסייע וכתב לחלק דאך
דבאסור דרבק לא גזרו משוס משיע יע״ע מכל מקום להאכילו
בידם אשר וטון שנותן טלו הרבית מי כטסן לתוך שז זזה אסור
לכ״ע וכל אפיא שקידכל שאט מאכילו בידים ליכא משם משיע.
בדרבק אלו חוד״ק יצ״ו :
 aאשור לידידי יסרב הכהן הגדול בספרו היקר לב שמע יצ״ו
 .במשיכת הלמ״ד את ט״ל שכתב בשס הרב מרך השלש בחלק•
ש׳ ל״ד אות י״ב דבאשרין דרבנן ראכת לפני
ש״מ
שר שיט דוקא בקא בתרי עברי אבל שכא דנא קא בתרי עברי
גס אשר דרבנן לינא והביא גם דברי הרב טת יהודה הנ״ל שנסב
כדברי הרב ערך השלחן ומשך הרב יל״ו להוכיח שכן דעת הרדב״ז
בחשו׳ ללשטח הרמב״ם ש׳ רט״ו שהוקשה לו בההיא דרבשליש
הא אכא לפני שר וטמא ליה דלא הוי קא בחרי מבלי (כ 5יש,
הרדב״ז בחשו « הלא הס כחמים לפנים גשח כ״א ®"ש) זאכמי סקשי יבללא
קא בתרי מברי נמי האכא אמרא ידבק כמ״ש הראשנים
והרדב״ז עצמו כסב ק בחש׳ החדשוח ש׳ חשצ״ו  tobודא שגא
"*33דס״ל דבאבק רטס היכא דלא הא בחרי מברי מהרא גס אמר
דרבנן ליכא אצו דבריו יצ״ו והיח הוכחה נטנה אפריק נמשיה:
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שדי חמד

טעדכת

לעיל (כדה מעיקייי!«) הבאש דעח הרב ש״ד דלגבי .
1
שמר ראן מצווין להפריש שתר למשיט לו אם הוא
במנק דלאקאי בחרי עברי דנהרא דמה שאסרו מדרבק גס בדלא
קא במרי .עברי דנהרא הוא יוקא לישראל ולא לעטמ״ז ונשמר.
וציינש דברי סרבנים אשר שו חמהיס מל מה שהפריז הרב ש״ר
לזמר ק גם במומר וציינש לעיין לקמן במערכת המ״ם את מ״ח
ולש שראש בס׳ משב דבר להגאון גצי״ב שנדפס עסה שדבר
בקדש ממין זה אמרתי להקדים מה שכמוב שס ואמר זה אכשב
שרך לב״ק איה״ש וזמ אשר כתבהי שס (אחר «מנש מין מסייע
ידי שברי עבירה לאשר אס הוא דוקא לישראל או גם לפכומ״ז אסור לסייע)
מה הלשן ואם שמר חשיב כעטמ״ז למק זה ולמאן דאמר
דבעפומ״ז אן ט משוס מסייע יהא שחר נס בשמר ש חשיב
טשראל ואשר לשיש הנה מדברי הרב ש״ך בש׳ קג״א סק״ו
נראה ישמר טט כמכזמ״ז לעמן זה אך הרב דגול מרבבה שם
שרש ככונש דלא אסרו מסייע חלא בבא לעטר בשגג אבל אם
בא לעטר במזיד אן אסור לש דעח הרב ש״ך ואן שלוק בזה
טן ישראל לשמר .וני הדל אן נראה לחלק בזה טן שגג למיד
כלל דאך אס שא שיר פשטא דאמר לשיש ופשטות משמשת
שברי עטרה בשאט בנפש משמע ואסור משיע ידי שברי פטרה
שקרו מדאוטחא משם ולפט של לא חסן מכשל וכי שט
*אמר לפט שר אחיה טן כשהשבר שגג ובין אס הוא מזיל
(מיץ לקמן באות » בס״ק י״ג שיש מברים דאם ההיכר שמג ליכא משוס לעני עור
אסנם לא טימא לן הפי על כל ערם נמזיד סלי מלמא סודו דאיכא לם9י עור
 awשמרן מוהרד״ף כס׳ משכיל למד כחג יאס הוא רוצה לעטר כ6אם 09עע
אין מ מיא «ד «ר תמהו עליי מה) הפי נמי .מה שאסרו מידבק
בדלא קא בחרי עבט דנסרא משם משיע ידי שברי עבירה
כשן דחורימא סקון טן בשוגג בין במזיד וראש לסרב חסן מפר

כלל מ

כללים

ל' קמ״א את ל״ד שכסב מל דברי הדגול מרבבה הנ״ל שש להמיר
הרבה אלא שאן להאריך גס הביא שהרב מוס יאר בש׳ קפ״ה
ובהשמטזס ד׳ מ״ח וד׳ רס״ז הרבה להשיב על מס שכפב בש״ך
דבשמר ליכא משוס משיע יש״ס:
שתמה
 3מצאסי בש״ת כסב מפר חלק יז״ד ש׳ פ״ג (כי״ה
הרב מל מה שכתב בדגול מרבבה לחלק בזה בין שגגדצריולהפריש
ונין שיד מלבד כי מעייל שלי וט' בדבט ה5ףך (עיין מד נכחב סועדחלק אסע* 1סי* <רו מה שכתב על דברי הרא*ש ועל דברי הדגול מרבבה)
וגס בטנת הרא״ש א אפשר לומר דבשגג קא כש שכתבתי לשל
וגם תברא לא ידענא למה באמס אן צריך להפטש אדרבא מצוה
למנש ולעמו כל האפשר בשיר יותר הרבה מבשגג וגס בגוך
דברי הש״ך שכתב דלשמר אן מצווה להפריש חמה דהרי הוח
טשראל לכל דבר ושכבר חמה בזה האוח יאר זט׳ ומה שהביא
להש״ך לחלק כן הוא סחירס דבט הסוס׳ והרא״ש דבטש מס׳
שבס כסבו דאפילו בדלא קא בחרי עבט דגהרא אמר מדרבנן
ובפרק קמא דעטדת אלילים משמע מדבטהם יבדצא קא בחט
עבט דנסרא שסר ושא קושיא עצומה זכחג ליישב טש לחלק
דבפ״ק דשבח הער המוציא א מניח לידו של במל הטס אזהוח
אתחלסא דמבירה כששציא שדו א גמר העבידה כשמניח טדו
והוא מסייע קצת כשעת עבירה אך שאן בשוע צורך שאפשר
בלא הכי מכל מקום אסור מדרבנן ודן ולמד זה מדמצווים לקמן
להפטש כשרואים שששה אשר כל שכן שאין לשיט בשך קצס
כשמתחיל א גומר האסור על ידו אכל מוחן אסור שלו למומר
הגס שידוע שאכל מכל מקוס בשמח נמינה עטין ליכא שס
אתחלתא יאמר ואט משיע כלום כשעה שששה אשר והוא
שלוק נכח ושוע לשלוק זה דגרע שוע כשפה שששה אמר
ממסייע שנא כשעה ששכר ממחט' גיטין ס״א משאלס אשה
לחכירמה החשודה על השכיעיס וכו' והאריך קצס כשלוח זה טש
לחלק דהא דסיזע שלא כשעת עטרה שמר שיט מקת כשוע
כל דהו אבל כשוע שש ט ממש כהשאלח כלים נפה ונכרה
שצטטח לאכילה ואי אפשר בלמדו שכא שאפשר לשאל ממקום
אחל (דאי לא! הכי הוי לסל ®יי) אשר משם שוע לולא משום דרט
שלום אבל שוע כשעח אשר דחמיר לא החילו אבל בטחן לשמר
אס שלו ולוקחו בלא הכי אן בשוע זה צורך תיקון וסועלח לאכילה
עצמה שוע כזה שתר וכשעה שששה האסור סכרי הרא״ש והמוח׳
דגה שוע כזה אסור מקל וחומר דחייב להפטש כשרואה שששה אמד
כל שק שאסור לשיע בשעת עטרה אפי׳ שוע כל דש וכל זה
לישראל דאכא מצוה להפריש כל שק לאשר לשיע שוע כוו
הגס שאין ט צורך ומעלת אבל בעטמ״ו שרי למס לידו שלו
דליכא מטח פרישה לגט מכומ״ז ואפשר לחח אבר ק החי שלו
למך פיו שסר ושין רש״י בע״א ד' נ״ה מראה דאפי׳ בעכזמ״ז
אשר לשימ ויש לומר דוקא התם שמשיש בשעה שדורך כששכר
עבירה וסיוע שיש ט ממש הוא טה מכר רש״י אס סיס
העטמ״ז ששה אמר אמר לשיע לו אכל שכא דליפא בשוע
ממלח הניכר וכל שק בשמה שאט ששה עבירה גס רש״י מבר
דליכא משם מסייע אפי׳ בישראל כל שק בעכומ״ז .ובשלוק זה
יישב מה שקשה על דבט הרא״ש בפ״׳ק דשבח שלמד שן קל
וחומל מעצש והלא ק משרש במסנימן מימין דאמר לשיע יט
שבט מבירה וכו׳ ומשק .א) דשטת השם׳ והראיס והגמ״י דשוע
בשעה שעושה עטרה בהתחלתה א בשפה אש׳ בשזא״ח אסור
לשיע לישראל דאכא מצוה להפריש ובפכומ״ז דליפא מצזה
להפריש שחר אפי׳ לשימו אפי׳ בשמה שששה פטרה ולרש״י
בע״א ד׳ ה״ן כשששט לעטמ״ז בשעה שששה עטרה ובשוע שש
בה מעלת בגוך הדבר אסור גם לעטמ״ז ואפשר טלי עלמא
מטם לרש״י מה  .ב׳) שוע שלא בשעה עבירה ואן בה מעלת
אש ,לישראל ושמר שט כמו לחח לידו דבר אמר ובידוע שאכל
וכדומה והיוצא מ אבל מזע שש בה שקר לגוך הדבר אשלו שלא
בשמח עבירה אמר אס לא שכא דאכא מפני דרכי שלום
כבמחטסין טגימין .ג׳) שממהר״ן דאמר לחח אמר לישראל
וה״ה לשמר משום דמצוה להפריש אבל לסטמ״ז ודא שרי זק נראה
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שהיא  mסמרדש במ״אשם דמו®* לסלוח א למסר למטמ״ז להשיג כשמש א״כ לא שקרי שוע כלל ושרי לכ״ט זאת שמיס
פשוטה דלא שקרי מסייע כלל:
כל " 90שש לו בלאו הכי ורמ״א (טרד ®*פלא) שסיף אשא אין
לו רק שזכל לקנוס כמקום אמר עיין חשכת מח יחיל ש׳ פ״ה
זו אזיל גס בפי׳ ל״ב כמה שנשאל אם שמר לזווג
אשה לאש אשר ידארס המה למוכרי עשרה ויעברו
שאש דנים דוקא כשמצרק לו ואם קונה בהקפה רוקא כשאחר
יק א גס ק בהקפה ש״ש בארך פרמי דימם אלו חורף דברי על אמר מיה ושא בעמן דלא קא כתרי עברי דנסרא דליכא
מאן שוב שפר שם ועוד ביאר דמה שכתב הרמ״א בש׳ קנ״א משוס לפני שר רק דמכל מקום אשר שהא מדרבנן נש שכשכו
הנ״צדטהגיס להקל ובעל נפש יחמיר לעצמו שיט משם דלדעש הראשונים ועמד בסתירת דברי המם׳ והרא״ש בריש מס ,שנס
סליגי כה רבוותא ורש האסרין אלא שנהגו להקל לק נתב דנעל למה שכתבו בפרק קמא דע״א דמתבאר מדבריהם דבדלא קא
נפש יחמיר אכל לדעת הש״ך דצ״ע שדו במטמ״ז דליכא משם כתרי מברי דנהרא שסר אפילו מדרבנן וכתב ליישב על סי חילוקו
מסייע וק למה שנחבט דכמשיע ש הא דשיט כיש א משלו דבק מסייע כשעת העכירה למסייע שלא כשעת העשרה ונדון וס
ל״ס שיט דציפא משם מסייע יד מוכרי משרה נראה דאפיא בעל שקרי מסייע לפני שעת העשרה ושאר שדעת הרמכ״ם כדמם
נפש א״צ להחמיר דאין שמם להחמיר במקום שכל• הזמות שוס רש״י שם לפני שעת המכילה אשר לשיש מאין לטש מפני דרכי
אבל באן א משלי רק שופל לקטע ממקום אחר ויש ש מורח שאס ושד שחר דש שדרס ופרנסתו בכך לזווג זיווגים דט ששני
דרכי שלום ולק כנדן הנ״ל אם אן פרנסתו כזה אשור לזווגם
לקטת ממקום אחר א שרגיל ככל לקנוס אצל זה יקשה כעת
אף שהוא שוע לפני המשלה מכל מחום אשל לדעת רש״י
להטת ממקום אור ודא כעל נפש יחמיר לעצא ואס יש לשש
לאיכה שקונה מזה חדי ויש לשש לאכה ומצערו לאחרים עיין וסרמב״ם אבל ש שפרנסתו בכך שתר נטלי עלמא אלו שלף
כשח יאר הג״ל דיש להקל דהרכה שקא משם אבה ושאפשר דביק .ואן דעתי סמטה מחה בשחר זה אלא דמלבד שאט כדש
דמשם הכי נמו להקל .והשגתי עתה ספל ש״ת מנחת ש לגאן לחלוק על רב גמל וצדק שבשמו אף אן לי פנא עסה לשין
בדורט יצ״וסנדפפסמזחרנ״א) וראש בש' כ' שהביא דברי הרבנים היטב כזה וכחכש דביק לזכרון ומי שדעתו לחכה יבא ויכריע:
ויגול מרכבה ותמה עליהם דבדכרי הרשב״ז בח״גש׳קל״ג
קא בחרי מכלי מהרא דליכא ולפט שר כתב הרב
ובהרדב״ז ח״ב ש׳ סשצ״ז כחשוכח הקראים משחר דגם בעכומ״ז י)
יד טלאש כסי׳ שס״ו בשם הרדב״ו שבחשו׳ יביט
ובמזיד אכא אשל משיס וכל שק למומי ש״ש .אצה הדברים
בצלאל ש' ג׳ דסייט דוקא כשהטשט לו שא יודע שאש דבר אשר
שבקונטליש כממלכת המ״ס:
לו כמם יין לשר ואבר  pהחי לביב עסמ״ז דשון שיודע שאמר לו
ודבריי הגאון נא״ב הם בספרו משב מר בח״ב ש ,ל״א דילמא לא עשד אסולא אכל אם ששיט לו דבר ששא שטר שהיתל
שנשאל מל דכי טבח שזה דרש למכור כשר טריפה גשר שא ודא אשל ליס ואס שה משם ולסט שר < וציין לשין
לבש השלים ואוד מהשרים שא ישראל ששט אם רשאי להביא ש״ש משפטי ששאל ש׳ קל״ד גם הרב סרך השלחן כחלק א״ח
לשש גס ק שור עריפה ושא בענק שאט כתרי מכרי דנהלא ש׳ שמ״ז כחב כשם הרדב״ו בחשבה ש׳ חשצ״ו .דאה חברו אט
שאס לא יביא הוא ישא א טבח עטמ״ז אם אפשל לסמוך אמה יודע האישר ושא ששט לו ככל גוונא אכא משה ולפני שר.
שכחבו המס׳ והרא״ס בפרק חמא דע׳^אד* ו׳ ע״ב דלשמר אט ולי ההדיוט קשה דמדברי סמוספוס במם׳ חגיגה ד׳ י״ג פ״א ד״ה
אש אן שסדן מרי מרס
אמר לששיט א דכר אמר אלא בדקאי בחרי מכרי דנהרא שנראה אן מסרק שכח בשפך שמל מ״ס
שדבריהם שתלים למה שבתש כריש מסכת שבת דמדרבק אשל לעטמ״ז שנאמר מגיד דבריו ליעקב ופו׳ המו ספוק טה דמכוס״ז
אף מילא מאי כחד מכלי משוס שחייב להפריש מאשר וכל שק העושק כשרה חייב שחה והמלמד שכר אלפט שר לא מש מכשול.
שלא ישיט ט וכמב שמאן שולי אכן כאבם מיאאס לחגיגה ד׳ י״ג ושרצו דהכא שירי אפילו הינא דאכא עטמ״ז אחר כרוצה ללמדו
הכריח משגיא השא וממגיא דמ״א ד׳ ו* כשברח הסום׳ והרא״ש דליפא משוס לפט מזר שזן דלא שי כקא כתרי עברי דנהרא ומכל
כפרק חמא דע״א מלא קא בחרי מכרי דנהרא ממר ודחה דבריו מקום אשר משם מגיד דבריו ליעקב והרי העכוס״ז אט יודע
דהסוגייחוה ההן שירו בעממ״ז דאן אדם מצווה להפרישם ואן מזה שאסור לו ללשד וכן כסב הרב טל ארוס כד׳ י״ד ע״ג ואפילו
ראה להסיר לישראל וק למומר ושוב כתב מביאורי מר״א יו״ד הס כחש השם׳ דחי ששח מלמד אמד עטמ״ז חשיב כלא קא
ש' קנ״א סק״ח לא כתב ק אצאגם־כטטמ״ו אשר מדרבק ורק בחרי מכרי דנהלא וליכא משם ולפט של .ואלי יש לומר דכשם
בדאס ליה לעטפ״ז שאני וכן למק שוע לעכומ״ז כמקום דליכח שהעסמ״ז יודע שאשר כאבר מן החי כן מסתמא יודע שאשל לו
לפגי סור ודא שרי מה שאן כן לישרחל .וליישב סתירת מרי החום׳ למשק בשרה גס ממה שטוב סרב שהמניח כרסי׳ קכ״א דארח
זהרא״ש נתב מס הרב השואל לחלק כק מסייע כשעת עשרה המתאכסן אשר ליסן א דמי האשר א שן טכר כין שאט טט*
למסייע לפני ממשה המשלה וכתב שחילוק זה אמח וכמר לדפס דאע״ג דלא קא בתרי מברי דנסרא אשרא דרבנן שהא אכא
דאין מכרו יודע מהאיסור
המס' והרא״ש וכן כשב כש״ת כנין ציון סי׳ ט״ו אמנם אן דבר מתבאר דכדלא קא בתרי מכרי
זה שסכה והביא מגיא דגשן ד׳  nto) fa 966צסנימה הי) ודברי אהיי אי® מי) ליכא לא דלפט שר רק דאסור מדרבנן .וכן מתבאר
רש״י ומה שכסבו המוס׳ בשם שמשאר ושקיל וטרי אם סש״ס דלן מדברי הרב זרע אמס בח״ב ריש סי׳ י״ט שנשאל כדן גיסטרא
פליג אמשלש ומסיק דאס נאמר דחלשדין אט שלק מל הירושלש לשלך ממקום שנוהגים בו אשר למקום שנוהגים כו שסר אם
וכל שסר דירש שלום שא ע״י סליה אף כדבר שהוא לחוק נש שתל להתחכשן כשח כעל השת א יש לחוש שמא יטחט לאטל
נפה לספור בה־משת וכו' שפרח דלפט שטת משרה אן שוס אשר מיסמרא והשיב דאין למש לק• דודא לאחשיד סחם ישראל להטת*
במקום דליכא לפני מור ממש ואס נאמר דסלמודין שלק ומפרש לחברו לאכול דבר.דלחברו שא אסור דאס ק שבר אלפט שר
אשא בפירש שמת שביעית שלי וע״כ משם ששא לפני שעת עשרה לא תק מכשל ושתם ישראל אט חשד ,לזה ואטיג דלא עבר אלא
ובלי דרש שלום אשל ואס ק במשרה שכתבו התוספות בגיסין כדקאי בתרי מברי דנסרא כדמסקיק כפ״קדע״א הרי הפא נש
דלא שייך דרש שלום אמר והשם׳ בע״א דסברי דשלי להושיט ודא חשב כקא בתרי עברי דנהרא שזן דסארח אכל משל בעל
לשמר כלא קא בחרי מכרי אולי לשיטשיהו כגימין ולמרי אמר השח שאס לא יק לו אט יכול לאסל ושד אף דלא קאי בחרי
מיש י״לדאפי׳ לשמע רש״י לא אסור במסייע לפני שמה עשרה מגרי אשרא דרבק מיהא אכא וט' ושב שקו״ט בדבר שאט
אלא כאוק דהמשיע גורס הקדמה כל שהו כש למשיט מאכל אשר אצא מדרבנן וט׳ ש״ש דביק דמוכח דאם שא באפשרות
שכול הארת לאכול כעצש אף אם לא יק א הבעל השת בטן
אשר להשמר ווה שקרי משיט שאן ש ממש כשכש ר,
דסל במצעו אבל מ״מ שזרז וממהר-למשה כמורו משא״כ בג״ד ששא קרובו ואו גם כו אן הבעל השת שכר אלפט שר דשי
שהמשכת של השר *קונס בשר ואם לא ימכור לו ישיג משכר עממ״ז לא קא כתרי מברי דנהרח אמ״ג דאין סארח יודע מה שא
כשער האדון עצמי דהמשלת יתאמן כודא גיסטרא ׳האסורה א ורק דאשור מדרבנן אכל נ^וס לפני• שר לא
ולא יהיה .שסב
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שדי חמד

מעריכת ואו כלל כו

עבר ומק החט״ף בש׳ נשמח כל חי ח״א ד׳ ל? ע״א (בדיה תיברא)
כתב להוכיח מהתוספתא סוף פרק שני דדמאי היה נדור מן הנכר
ואמר לו סן לי ואוכלנו לא ימן לו שאין מאכילים לאדם דבר האסור
לו ומדלא תנא לא יושיע לו מוכת דלא קאי בתרי מברי דנהרא
ואפילו הכי אמר והיינו משוס לפני עור ונמו בסיפא גבי מושיע
מס לנזיר וט' ואולו בסיפא דתט לא יושיע מיירי בקאי בתרי
מברי כדדייקינן בש״ס מדקמני לא יושיע ולא תני לא יתן זא״כ צ״ל
דטעמא דרישא טון שהוא מובע לאכול דבר האסור וטדאי יאכלט
לק עובר זהייט כסברת הרדב״ז דכיון שהוא ודאי שיאכלט עובר ז)
יח־מל״ש ושוב דחה דאולי רישא
***®הלה אלפט עור וט' (מ יל
דסוספתא לא מייד אלא לאיסור בעלמא מדרבק ולא לעבור
אלפני שר ש״ש שלא הזטר שום חולק על  .סברת הרדב״ז ולקומנ״ד
אין הכל מודים מה כאשר ושין להרב לב שומע יצ״ו מה שפלפל
בחכמתו במערכה זו סוף אות ל״ה עפ״י סברת הררב״ז הלזו
שהביאה הרב כנה? יו? ש' ס? אות מ? :

הא

?w

דאמריק דבדלא קאי בתרי מברי דנהרא איט שבר הייט
ה)
דוקא במושע טס ק לנזיר וכיוצא דלא סש ליה בידים
דהוי גרמא בעלמא אבל היכא דסש ליה טדים לא מפלגינן טן קאי
בתרי עברי ללא קאי אלא בכל גוונא שבר  pכתב הרב מכתם
לדוד חאסאן בחידושו על הרמב״ם הלמס שרות ליישב מה
שהוקשה לו על הרמב״ם בפרק ה' הלכה ב׳ למה לא כתב דיש
שלוק בין קאי בתרי עברי וכו* זק בסוף הלטת כלאים ש״ש
ושין לקמן ה&״ק ס? :

כללים

הרב מכתם לדוד הרי טק שהרופא טחן לה סם משלו .אפילו אם
יש רופאים אחרים שבר זה אלפני שר מטתן משלו לא בשנן
דקאי במרי עברי וכבר ידוע מחלוקת הקדשטס והובא ביו? ש׳
קנ״א בדברי הרמ״א אם שתר למטר דבר שאפשר לו לקטת
מאחרים דיש מתירים דהוי כלא קאי בתרי עברי דנהרא ויש
מחמירין מדרבנן משוס משיע ידי עוברי עבירה אלמא אף בדבר
של הששע  $לא קאי בתרי עברי לא עבר אלפני שר וצ״ע:

 *TJVחלק הרב מכתה לחד («״ל נסק?) דדוקא כשהסיר שאל
מהמושע שיושע לו כוס של ק וכן בשאר~אישרין מא
z
דבדלא קאי׳בחרי“עברי לא עבר אלפני שר מה שאין כן בההיא
דהלכוס סירות זהלטת כלאים דהוא מעצמו שמא אותו והלביש
נלאים לא במינן תרי עברי וחייב בכל אופן 'מ? שד*ק ש״ש
ותיבת וחייב אינה בדקדוק אלא מנש ששבר בכל אופן וגם סה
נראה דהרב זרע אמת בת? ש' י״ע שהבאתי 3םק? שט שבר
כן שהרי בשוט אץ האורח מבקש מהבמה? שיושיע לו גיסערא
ות״כאף אי לאמה חשיבכקאי בתרי עברי שה שברהבעה?:

הא

דמחלקיק בין שכא דקאי בתרי עברי דנהרא ללא קאי
ח)
בתלי עברי לענה לעמר על ולפני שר וט׳ שיט לארם
דעלמא (אבל לגבי אדם חש? אין שלוק בין קאי בתרי עברי ללא
קאי בתש&3לי־כך5אבהרבייד מלאכי בש׳ שם״א בשם אחד קדוש
מדבר ליישב קושייתו אההיא דנדרים ד׳ ס? גבי ההוא אבא דרב
אשי שהבאתי לעיל בסק? והרב יד מלאכי לא נתקררה דעתו
בישוב זה דא? מאי מהדר ליה רוב עצים להסקה טנמ דבאדם
ו)8?-ד«^5נ-_^-3לזיוm?6 06־90־ חשוב גס בזה יש לאשר זמצרן לתר׳ן קושש דמדרבק מא דקאמר
שמושיע הוא דבר של מישע שמבקש מהששע שושט והא איכא לפני שר כמ״ש הראשונים דבדלא קאי בתרי עברי נש
לו טס של יין שלו וטוצא הוא דאיט שבר אלח בהאי בתרי עברי אסור מדרבנן ש״ש מכלל הדברים נראה דהאחד קדוש דאמר מר
ן אבל היכא דהששיע יהיב ליה מדיליה למישע לא בעינו דקאי דבאדס חשוב אין שלוק וט' טנש דמדאוריתא נש שבר אדם
[ בתרי עברי7והוכית  pמהש״ס ומהתוספות ויישב־בזה דברי הרמב״ס חשוב בלפני שר אף בדלא קאי בתרי מבלי (דאי סדרבק סא לכילי מצמא
"שבהלטתשרות והלכות כלאים הס? ש״ש והרב זרע אמת בח״ב נמי אשר בדלא קאי במרי עניי «י) והדבר תמוה בשט שהא שלוק דין
ש׳ י״ע נראה דלא סטרא ליה הכי שכתב .דבט שר אחת הטהגים מדאוריתא טן איטש דעלמא לאדם חשוב .ובמישע ידיעש אט בפר
£ישר בגיסערא ומלכים לשר אחרת שטהגים שם שתר שתרים ולא אדע דוגמא לזה וכמו זר נחשב בשט לומר דטחן התורה נביטל
!/התאכסן בטת הבעל הביס ולא שישנן שמא יאטלט גיסמרא בחלקות ישס לש בין איטש דעלמא לאדם חשוב זראיש למרן שד״א
להדיא דפסס ישראל איט חשוד להכשל חברו ולעבור בלפני שר בס' יעיר אזן במערכת הלמ״ד שף אות י״א שהביא מה שתיק
ואף דאיט שבר אלא בדקאי בתרי עברי דנהרא דאי אפשר לו הרב ש מלאכי דמררבנן הוא דאמר רבינא ותש עליה דהתינח לדעת
לקתת אם לא יושט לו הרי הכא נש חשיב כמו קאי בתרי עברי השברים דאשר מדרבנן אבל מה נענה לדעת השברים שכל שטל
טון דהאורח אוכל משל בעה״ב דאס לא יתן לו שנו יטל לאכול ליעלו בפצמו אין מ אישר דרבנן לכן בחר בשרץ האחד קדוש
ועוד אף בדלא קאי בתרי עברי מ״מ אסור מדרבנן זט׳ אלו דבאדם תשוב אין שלוק בין קאי בתרי עברי וט׳ ומש דעהדר ליה
שד״ק ומשמע דלעעם הראשון שבר מדאזרימא מפני שאין האורח רוב עצים להסקה טנהו וט׳ כלומר דבט האי גוונא דאיכא תרש
יטל לאכול בלתי שיתן לו הבעה״ב ומשמע דאם האורח גייס לטיטתא חדא דשטש עצים ושד דרוב עצים להסקה טנמ גם באדם
בבעה״ב ויוצא ונכנס תמיד בבית הבעה? מד שאס ירצה לאמל חשוב שרי ש״ש ולש זה מציק לשמר ששר דבאדם חשב דאשר
איזה דבר מטס הבמה? אוכל ומלד כבן טת בלתי רשות ר״ל מדרבנן בעלמא דאע? דלגבי שאר אינש לא אשר אשלו
הבעה? אס הבעה? מתן לו גיסערת אינו עובר בלפני עור מדרבנן בדקאי בתרי עברי באדם חשב אשר אבל הרב ש מלאכי
ואילו לש מעש של הרב מכתם לדוד נראה דגם בזה שבר לפי הנראה מדבריו לא הטן  pאלא דשבר מדאוריתא קאמר האחר
אלפני שר משם דבששיע משלו לחברו לא בעיט דקאי בתרי קדוש זמא תשה לענ? ומרן החבי״ף בם׳ שים ביד ש׳ י?
עברי כלל והביא שם בשם רטט שהרלנ״ח סי׳ קכ״ח בענין דומה ד׳ ז״ך ע? כתב בנדוט דאף דלא קאי בתרי עברי מ״מ איכא אישר
לזה דאם הבעה? מאטל לחברו שדי דלאורח אסור עבר אלפני דרבנן כמ״ש הראשונים וכו׳ ושד יש שלוק אחר דאדם חשב יש
שר •זאשלו אם יהיה באפן שהאורח ימל ליקח מעצש עכ״ז שה ליזהר כמ״ש ביד מלאט וט׳ יעי״ש נראה שהבין בדעת האחר קדוש
אסור מדרבנן מהמעשס מ? ש״ש מכ״ל הרי דכשהאורח ימל דאיט סן הרץ אלא שלשל בעלמא לגט אדם* חשוב ולק כסב יש
לקח מעצש איט שבר הבעה? המושע לפניו אלא אישר ליזהר וט׳ והט מסתברא אלא שהרב יד מלאט שאה שלא הבין
דרבק ולדברי הרב מכסם לדוד שאה דמובר אלפני שר מדאוריתא  pבדמש כאשר ויש להשר ממ״ש בשים ביד הנ? עפ״י דברי
האחד קדוש והרי הרב ש מלאט שלק עליו והיה לו להביא דמרן
טון דששיט משלו לחברו:
שד״א קיים סברש ומשמע ששבר כמותו:
שהריח? בח״א ש׳ צ? וסי' צ? ברופא ישראל

ולבינו

שבקשתו פכומ״ז אחה שיתו לה רפואה להפיל מוכרה

כתב דאה אין רופא אחר אשר ליתן לה לש שב? עטמ״ז שזהר
על הנפלים וכשאין רופא אחר מי כקאי בתרי עברי דנהרא
ושבר אלפני שר ואס יש רופאים אחרים לא מבר משם דלא
קאי בחרי עברי מי״ש והביאו דבריו מק החט? בכנה? יו?
ש' קנ? אק ו' והרב תפארת ארס טו? ש׳ ס״ה ולש דברי

הרב פרשס הכסף הביא דבריו הרב על אורות
מ)
 rבד׳ י? ע״א אם שתר למטר לבונה וכיוצא
מדברים השייטס לס״א במקום שאין מטס? מכרים דברים אלו
כלל ט לא נמצא רק אצל ישראלים ויש ישראל אחד סרק מרובה
ונעשה לו כהיתר ושכר דברים אלו לעטס? אם מתרה הרצופה
לשל

שדי חמד ־ א מדיני ,חיים חזקיהו בן רפאל אשר אליהו עמוד מס 272הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ד
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שדי חמד

©ערכת ואו כלל כו

לכל הישראלים שיוכלו למכור דהוי מלא אי בחרי מברי דנהרא
דליכא משום לפני עור א לא וכחב  ton fiteראיה ברורה ולעש
ממה לשרי ש״ש והרב מל ארזת .הביא חשו׳ הרב פ״מ בח״ב ש׳
ק״ה דאם ראה הלוה דהמלוה היה מלוה אלו הדשה לאש אמר
ברביח וקרם הוא ולוה ממט ברניס אט שבר אלפט שר ושמה
ע״ר דלא דש לשר דבשעת ששמה ליכא אשרא דאפשר שלא
ישחה משא״כ ברביש דבשעס הלואה אכא אשרא כמ״ס הרב
כנה״ג נש ,ק״ס הגהנז״ו אח ז׳ זט' וכ״כ שהר״א ששון אשל
הרבית שא בתחילת הלואה אפילו לא יק  .הרבית ודייק ליה מדכשב
אס נסק* לא חסן לו בנשך בשפס במינה שי אסור וכ״כ הרץ
בתש ,ש׳ מ״ג ומש״ה סברא שא דאפילו לא קא במרי מכרי
מון שש אמר ישה שבר אלפני שר והצ״ע והנה פשה זו אנה
כ״כ על הרב סלע דטכל לומר דם״ל שלא כדעת הרמים הב?
אלא כשם שמשייס האשל בשר הוא שסייסו  pברביח נשנש
הרבית שא האמור וא״כ שיסהסוכשסשאן בשרלפ״עבדלאקא
בסט עברי הכי מד כרטס  ftלש השאה לא ראה הרב מל
ארוס דהלב מה״ג במי' קמץ ה״ל ג״כ במו שנראה מדברי הרב
פ״מ להיכא דבלא סט הוא מאה לאחר אכא משם לפני שר
ומדש ליה לשר בדלא קא בחרי מברי  piדעת הרב מוהר״א
ששן במש׳ כ״י שהביא הרב כנס״ג בח״ח ש' ל״ד הגהס״ו אס
ל״ו וכמ״ש מקו חיד״א מרט תסך שם (בד״ס מרמצמדס) ועל
שניהם שה לו לחשה דלא דש רטס לשד אחרי שהם שברים
משעת הלואה עטד אשורא  ftאם לא ישן הרטס ואיך ששה
נראה מדברי הרב מל ארוס מספקו של הרב פרשס הנסך דעמו
טעה לאש\ טון שלא נתקררה דעש בסברסהרב פ״מ .זני הצעיר
סשס לאסור ימלבד להרב משל״מ בפ״ד מהלטס מלוה ואה ה״ב
דלא
«י״כחב לגס הרב פ״מ שדה לשבר אלפני שר ולא קאמר
מפשללמדוס מן המרה לש שמגר אלפני שר די? מש דבכה״ג
ליכא לפ״ע ולשלם דקושמא דמלסא שא דשבר  piדמס גמלי
האחרונים דאשר מן המרה בכה״ג וכמ״ש סרן חיד״א בברט יוסך
ח״ח ש' מ ,אס ג pi ,שא דעש דעש עליק  piכסב בספרו
ישר אן במערכת הלמ״ד אמ י? אחר שמטר מ״ש הרמים פני
משה ומשליח בזה ושגם הרבנים מוהר״א מזאטם ומי שי סברי
כדעה הרב משל״ס שים ואמר והגס ששרינו הרב זרע אברהם
מדויד ש ,א משק כדברי סרבטם מה״ג ופ״ע השקר בדברי
הרבנים הס׳ וגס דברי הרב פ״מ טארם הרב משל^מ כסו
שכתבסי מרט יוסף ח״מ ש' ס' עיש״ב מציל pi .שא הסכמס
הרב ממל קרבן אליצזר בד ,קס״ב ש״ש וא״כ פשמא דאפא
מלון זה אשר שרה .ולש ריססא לדידי מי דהרמב״ן והרשב״א
והרב הפאט והטעב״א בש' ליבשס מל ד׳ פ״ד ע״ב פל״ל
דסבט דגם בכה״ג שבר אלפני שר לא ח״ס ושא ממה שהקשו
”
אמא אצסטד לא יקחו לנשס ס? דאכא לפ״ע ישרצו משם
דשי לא שאנו  .שוה בכל ושד דאצסריך למלקוח שק טנדר
אן מערכה .זו את רג ובס׳ ראה שים ח״א ד ,ד ,ע״ג זב0׳
פרי העץ נשבסיף ספר ממו שי) ד׳ מ״בואם אחא דכל כה״ג לאעבר
אלפני שר מא ששיא הא אצנוריך לא יקחו לנס״ס שכא דאשה
אחרת באה לינשח לכהן זה דמשוס לפ״ע אכא ואפייה אשרה
משום לא *קחו (וס® וד®® ,ק סבר® צו0רד5כ*0נג®  )toftwptooc#אלא
ודא מכל גוונא אכא משום לפני שר לא חסן מכשול והרב ערך
השלחן בחלק מ״מ ש׳ ל״ד אס י״ב שבאו דבריו בשיח די השב
מיז״ד ש A ,סל שר אחס שש בס שש מסלוח והחריש מי
קהלה אחח שלא תכלו .לקטע בשל מבט הקהלה השטח (ספני 0סח
0סיי אע ״®״) ובט אדה סקהלי  wמזלזלין וקוטם בשר מקהלה
השנית כסב דהמוכר להם שכר אצפט של מלאריסא דחרס
(ממושסיס ממר צמיייס) הוא מן סמרה ואל המעה אמר דאין הסוכר
שכל אלפט שר עשוה מלא סט יכול זה הקונה לקמח הבשר עיי
אסר מבני קהלה השנית ושי כלא קא בפרי עברי וכמ״ש סכנה״ג
גט לוה כרטס דלא עבר אלפט שר אם ימצא המאה להלזס לישראל
אמר דכבר דמו האחרונים סברא זו והביאו ראה לדבר וכו סנ״ד
צהמטס כשו״ס די השב מ? השט טל זה ט״ל דאז השכר

סלז

כללים

שכר מדאטמא שהרי יטל הקונה לקמת עיי קען מבט קהלה
השטח א ע״יעטמ״ן (טמירה שלא תהיס סר שמצם מן העי!) והוי כלא
קא בחט מברי ומי ש״ש הנן רואה מל הרבטס הס? שבריה
דגם בענק טה אכא משה ולפט של מדארימא זא״כ א אפשר
לומר דהמוכר להם דכר אשר אט שבר אלפני• שר מפט שש
ישראלים אחרים שמוכרים להם דאן זו מך מוציאסו שלי מטלה.
(שד בסב הרב מרן מלחן 7אן> למה פנראה סלט* הרב פני  060בססי® דרטס
הייטדמן® ® 6*0לוס אסר 6רוצ9צלמ0אבצבצ דצא חויפ סן הטוס שבר® אלפני
שר אליבא דב״ע דבל •אראל כחוקת מריס וצא ימצא ®סר שממיצו):
ממד  ft7למה שנראה מפשט דברי הרב פיח  piנראה רמס
מרן החט״ב במה״ג ת״ד ש ,קמץ דלא למטן ששל
׳
לעדות אמרו אלא לשחר הרבית כמ״ש בברט יוסך שס .מ״ח
שיט לענק אשר שרה אגל אשר דרבט שהא אכא אליבא
דכ״ע וכמ״ש מרט יוסף שם עפ״י מ״ש הרחשטס בשגיא דרפ״ק
ישבח ופיק דע״א דגם בדלא קא בסט עבט מהלא אכא אשר
לרבנן וגם ממט סרב תפארה שמואל מתבאר דאסור שהא
מדרבנן  ftשנראה מדברת דקא בשמח הרבטם מ? דאם
האשר שה נפשה בלא זה מ״י אחר אן זה שבר אלפט שר
מ״מ אשרא דרבק שהא אכא והוא שע״ד הרא״ש בפ ,אזש
נשך ש ,מ״ג (שנסב דברבתו דרבנן ®ין מצ כאס ®יסור מדרבנן ®ל® סשס
צפ״ע צ0״« «® ד®*®) כסב ומ״מ שכא שדוע שבלא הט מלוה
כרטס ויש מי אדם שמוכנים ללוח שמט כרטס שרי ליקח מסט
למחצית שכר שהרי יטל ליק טס יין לשר שכא שטל ליקס
בעצש  ftiשאשר לסייע ידי שבט עטרה מדרכק כמ״ש בפ״ק
דע״א אפשר יש להסיר הכא לאדרבא מצילו סרטס דאטסח
ומטאו לרבית דרבק ומציל  ftהלוה דאלי לא ימל ללוס במקום
אחר ברטס ע״י ישראל עכ״ל .זמדמדש לה לטס יק לשר בדלא
קא בסט עבט דנהרא שכח דס״ל דליכא בכה״ 3משם לפ״ע
(יל® שמיפא ליה מה שדחס רגיט 500ל״< דשאני סתם דל® סיס נפשס ®יסור דלפ״ע
בלל אכל מה״ג לא ספני שישראל אסר סיס פובר אלפנו פיר נפפר  orיבו עי״ש)
בכל זאת ס״ל דשה אשר מדרבק לולא העממים שכתב להצילו
מרביס דאטסא וט' וא״כ שכא דלא שיט הט עעש פשמא
דלדעש אשר שהא מדרבנן וכ״כ בשו״ס ד השב במת״ד ש׳י״ג
ד׳ י״ז ע״ד רדף ירי בשם הרב מרך השלחן במ״מ ש ,ל״ד את י״ב
שאן לחלק כמ״ס המה״ג ופ״מ גט רטח אם ימצא העלוה
להלזוס נרטס וט' דכבר דש האחרוטס סברא זו דשאט שר דלא
שה געסה אשר כלל כשטל ליסלו בעצמו שה טסלו בלא עבירס
לפט שר אנל כאן מה לי אם ישראל זה שבר א ישראל אחר .
ועוד אפ״ג דלא עבר מדאטחא אשר דרמן שהא אכא וט,
זכמבו שגס הרדכ״ן (דטפייש"®) ש' סשס? כסב בדלא קא בסט
עבט דנהרא דאשר מדרבנן שהא .ואם דהרב ש״ן יו״ד ש' קנ״א
כ׳ דלכ״ע גט מטע? לא אסטק בדלת קא בסט מבט דנסרא
מדרבנן מ״מ הרב אשנס שמואל ש ,י״ד שבא בפסחי סשובה
משק דסעיקר כדעס השברים דגם בזאכא מוכרים עמס? שבר
משם לפט שר והרבה פוסקים שבטם דהפיקר כדעת הרמ״א
דגם בעטס״ז אכא משם מסייע ידי שבט מטרה כמו שישמש
בסק״ג ט ע״כ הדבר פשע בספקו של הרב פרשת הכסך דאשר
לישראל למטר ולא שסר בעטי ששראל סשד שא שכר גס הרב
פ״ס ברש ,ק״סכסכ דאשרמדרבם כמ״ש הראשטס מ? ומשך
אמר דגם ברביס דרבק אמר ולח אסטנן דמי עלג״ז טון דתט
העמס משם שחייב להפריש וט ,עי״ש (ולפי «ר0ס צ® ר0ס סרג מר•
סרב 0פ1רח.״מיחצ סנדל) ום ,פרשת הכנ 4אן אצלי ובס ,זכרה לשים
ד ,כ״ס אח ג ,כסב בשש דלא נ^ס ראה לספקו עמר והטחו
בספק ולא כסב שמעה דעתו להיער («« rצ ®יי*ס בש») וסמל״ח
געלמו דברי הלב מל ארוס וכל מ״ש סרבטם הם? בטוצא לזה
ואק להארת*:
במס שהשר הרב ביס המלך כש״ס ירי ש׳ ג׳ לסקן
" ספרים פמליה של עטמ״ז שבא  ftאם ידוע שהם ספריה
שמזמרים מסוכם למ״א מעמה דאכא אסטה אחטס עטס? נט**ש
ש' א׳ למטר מסמטס לכמק
 piהשר הרב יד ישו בשרס

ואת

ירי

טה
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שתחמי

טערכתואוכללכו

טס ע״א שלהם מהאי טעמאש״ש .אין דמש המלה טחה לזה
מאמר שכמה משקים מכרים דמ״ש סראשטם דאף דלא קאי במרי
מכרי דנהרא אמר מדרבק לאו לוקא לישראל אלא הה״ד לב״נ
עטמ״ז אמר למסר ממימן וק טטס דעס מרן חיד״א בשיורי ברכה
סי ,קנ״א וכמב שכן פשק סרב באר שבע במלם שטסניס העסמ״ז
בזם חגם וטפלים גם ששראל ששור לעץ להם טדים ש״ש .ואף
שכסב שהרב משאש בנימן השר לימן לסם טדיס אפשר דסייט לסי
מ״ש הרמ״א בש׳ קנ״א לנהגו להקל כסברא ראשונה להמיר למסר
להם דבר שיובלו לקטש מאחרים ומנהג זה לא נמסשט אצליט ומרן
לא הזכיר שמר זה לק נלע״ד דאין ראוי להשר ומצאסי הוכחה
למה שכסכש « ***»•«#םי& מדברי הרב שמן המשחה
בד׳ ו׳ ג׳׳ג שעל :מה שנשאל אם מוסר למסר להם דבר שהוא
כמג שנראה להסיר כמן דיס* ם
לתקרובת ע״א
לקטת מאמרים ובמ״ש המרלס שפיק דמ״א ואף שה׳ סרמ״א בסי׳
קנ״א יש מחמירין כבר כתב הש״ך בסק״ו דלח פליגי וניע מורו
למסר מ״נ לענייניט ואם מנהג זס שהזטד הרמ״א נספשש גם
טטט שה ראוי לו לכתוב ואף שהסב הרס״א דיש ממשלו בבר
פשט המנהג להקל כסברא הראשונה אלא ולאי מוכח דלח טון
הרמ״א להעיד על כל העולם שנספשט המנהג לסקל אלא מל
מדיטתיו ולכן לא מצא הרב שמן המשחה ידיו להקל  W6מפ״י
מה שכסב הרב ש״ך דליכא מחמירין וכ״ע מדו להסיר בשיבולים
לקטת מאחרים ובאמת כבר כמכש למפלה ( )Wדהרבה
פוסקים שברים כמ״ש הדמ״א דיש סחמירין זהרמ״א כתב יבעל
נפש ישש ולק וראי אין לט להסיר וחידוש הוא שהרב שמן המשחה
נקיש בפשימוס כדברי סרב ש״ך ולא זכר כמס דיוס נשספס סס;
לש שד צר להחמיר ולאמי למסר למכומ״ז דבר האסור לו
ולא טכל לשמך על מה שמכומ״ז אחרים מכרים דבר זה
והוא מפ״י מה שלאיש להרב־פט מגדים בספרו גנת זרדים כלל
מ״ג שהביא מ״ש הרב המשנה למלך בפרס ד׳ מהלמס מלוה הס״ל
<לחלזק על 9נ״ש סרב פני משה דאס מאס האס ן»טס היה רז$ה אסצוגת & 000
(אסר לינאהשום לפני •זר דמדסי לה למושיע סס למיד נילצ עצי נמרי •*0
דמיא) דיוקא בסס לנזיר וביוצא כשיסל הוא בפצמו לימלו א]
המשט לו מבר .בלפני מר טון שהיה יסל ליבולי בעצמו בלח
העמיס הלאו דלפני שר כלל אבל כאן טה לי אם ישראל זה שבר
בלפני שר או אם ישראל אמר וס׳ זכסב שפס אמר ושים ויש
נסקא מינה גס לדידן כשיש לישראל אבר סן הש ויש גס אצל
עכומ״ז ובא עסמ״ז לקטס מהישראל שמר למסר לו שהרי אם
ימסר לו המסמ״ז לא יהיה מטיס לשני שר שהרי איט שזהר
על זה ושב הסב ויש לשין סה מש מראה עסמ״ז נמי מצווה
אלפני עור ועיין טטד ושם אבאר עכ״ד .וכמס לא ידעש איה מקום
כטדדב״קסה וא״ב אס נאמר כסי מה שנראה נטייס דעתו דגם
עטמ״ז שכד בלפני שר הרי זה ממה לדין לוה ברטס כשהיה
המלוה מצה לימן משת אלו ברטס ללוה אחר שרבה בזה הרבנים
ס״מ ומשל״ם המ״ל והבר נסבאר למעלה מקישנן דנם בט האי
גוונא שכר אלפני שר מדאוטסא זא״כ אמר למטר לסם אצא
שאין דברי הרב ט״ר שפרשס וכבר כחבש בשרי חמי מפרכס
שיעיל  wbס״ן ש״ק מ״ב שהושג סה ש״ש ומסה לאיש שגם
מדברי הרב חס״ס בחיו״ד ש׳ י״ט מתבאר דסובר יעסמ״ז איט
מצווה אלפט שר ושא שצא לימן בדבר מלש מלם משבי אבר מן
המי והתפלא איך שכרים בצים לעסמ״ו שהם אסורים באבר סן סש
וישראל העובר לו שבר אלפני שר וטמא ליה דכיו! דשכיש בצים
שבא בעלמא ויכולים לקטס עעסע״ז הוי מילא חש במרי מברי
דנהרא דמוסר גס מדרבנן בישראל לעכומ״ז (שין לעי! סק״ג0ה שסא*
ירימה אצו סוד״ק ש^ש .ואם שס מבר בהרב פרמ״ג מס
העסמ״ז מצווה אלפני עור א״כ הט זה דומה למיון שבמשל״ס
וטון שס אם יקנו ממטמ״ז איכא מטרס הלפני טור הלי לא
הומר לישראל לעבור מליו ואשר מן  -סחורה־ אלא ולאי שכיח
דס״ל דליבא לאו דלפ״ע גט פכומ״ן (זיש לדמת יסלי סער מימת סיג
ס״מזק״ל) וק כסב־ בפשטות שגאון מנחש שמך בסצוס רל״ב אוס ג׳

כללים

דאין העסמ׳ץ שזהר אלשי שר וק כסב סרבקרק אליצזרד׳יףמ
ע״ד דאין העסמ״ז שזהר אלפני שר כמ״ש השס׳ בט״א ד׳ ט״ו
ע״ב ד״ה למסמ״ז ש״ש ולקמן כס״ק כ״ג וראיש שבש״ס ירך
אכרהס בשו״ד ד׳ כ״ד ע״ב נסתפק הרב השואל ממט לאף אי
טמא ישרי לישראל ליהטס מאומם הגרוס אפשר דאש אלאלהשד
אותם אבל לא למכרם לעסמ״ז כמוס שהם או דלמא טון דאיכח
אומנים אחרים המושם אותם ש״ד והרב המחבר ז״ל בתש'
כסב דפשט דאסור ש״ש ועם שקיצר מאד ולא עמד בסטן זה
כלל נקוט שהא דעת הלב ג״כ לאשור:
שטם רכוס נדפס ש״ס בסב שפר שו״ד ומצאש בסי׳
ס״ג שנסתפק הרב השואל במ״ש הרמ״א בש׳ קנ״א
בכשסל לקטס ממקום אמר אם שסר למסר לו שנחלקו הפוסקים
ושטהגיס־ לסקל וכו׳ דאפשר דוקא כשאפשר לקטס מטסמ״ז אחר
אבל שכא דציכא אלא שכריס ישראלים הגם שהם שכלים
במדשס ובלא מדעים דיש חשש אישר סה אפשר כה׳ג אמר והרב
המחכל (מ״ס משינה נא ונההיה) הטא ע״ז דברי הרב פ״מ ומה
שהשיגו הרב משל״ס כמ״ל וכתב ליישב דמס סרב פ״ח ומשק
סוסיה דליכא בנה״ג משם לפני של מראוטסא וכסב שד צל שסר
בשם הלב השאל משם שש שד זמן למס מגם ויוכל העסמ״ז
להביא ולקנות מעסמ״ז שנשר אסרס ובאט למ״ש הרמ״א דהיכא
(שהמנהג כסברא ראשומלהקלנוה) והרג
מעטמ״ן
הממכר השט ללא אמר הלמ״א להקל כשמזצא לקטס בשלו שדר
בה אבל כשצריך לטרוח לילך לשר אחרת לא וא״כ בנדון זה שש
ישראלים בשרו שהם שהרים במדעים ובלא מדעים לדעת סרב
משל״ט איכא לפ״ע מדאמ*סא אך העיקר כלטס הרב פ״מ וליכא
לפ״ט מלאוטמא י ושוב נשא ונתן אם יש לאשור מדרבנן שהא
(.סרש הואשעיס גט בדלא עאי נתרי מרי ■ 0*907אסיר «״־«!) ומסקנתו דמצד
הרין שסר אלא שש לבעל נשו להחמיר מ״ש לסלק בעניינים *. ih

אחר

דבל הכתוב בענין זה שה שלם שראיש משכת הגאון כסב
׳ מפר הס״ל ששם מפקפק סל מט הרב משל״מ במס
שמלק על הרב פט משה כשבא דהמלוה שה מלוה מעות אלו
ללוה סמר ונקט בדעת הרב פ״מ דאינו שט* הלוה הזה בלפני של
ולא ראה הרב בסב מסר מרי מרן שד״א בברכ״י שכתב שגדולי
האמרונים סוברים כהרב משל״מ דשבר גס בזה בלש״ע ופשטא
דסוסייש איס לן למינקט ומס שדחה ראיית סרב משל״מ מדברי
דהתסליכאמסום לפני עיר
הסוס׳ דחגיגה ד׳ י״ג ד״ה אין מוסלין
 fwn Mt rmnאסר סרס• ללמדו מורס ומילא נאט  Mtישראל אמר
שוו »$ללמדו מופימ לאץ  wמוציאו מירי צפ״ע ביון שגם סאסו סיה מער אלסר
•יי) ואמר שבקל יש לדחוס ראיה זו דהמוס׳ נקטי לרך קרוב
שמכומ״ו אמר מלמדו מלומר דישראל אחר מלמדו באיסור ושבר
אלפט שר וזה לא־שטח למנ״י אין זו דמיה דאכסי קשה דלא שה
להם למטר טסמ״ז כלל רק שס להם לומר דמייט שש אחר
שרוצה ללמדו ושה סישסמע שדר כל שש ש שרוצה ללמדו טן
עסמ״ז בק ישראל איט שכר זה בלפט שר זממה קדקדקו לכתוב
שש עסמ״ז שרוצה ללמדו שכס שאם שס ישראל  9mללמדו
לא שס מציל את זה מלפני שר ושא דקדוק נסן לפנ״ד .יפתה
ראיש להרב לב שמע יצלו במערכת שצמ״ד  wbמ״ג שהארך
במחלוקת סרבטם  1f9ומשל״ס וכשב דהסוסשס זהרמב״ן והרשב״ח
זהמרדט וריא״ז סכרי כדעס הרב משל״מ ששבר בט האי גומא
בלחני שר מיאורימא ורק מדברי הרימב״א בחידושו לכבא מציעא
ד׳ יו״ד אסהיא דאמלמן איכא בנייש כהן שאמר לישראל קרש לי
אשה גששה שכיס דקאי כסברת הרב נלמ וכל״מ גקישק כהרב
משל״מ וס׳ ש״ש דביק .גס ראיש להרב מנמס חיטך במצוה רצ״ב
 Mbג׳ שהביא מט הרב משל״מ וכתב שהדברים ברורים וס׳ ש״ש.
.גס הרב יד אליעזר בסי׳ ח׳ (מ״היאשי) כסב ששקר ייטשל סרב
פט משה ליסא יכמ״ש המשל״ח בסדק ד ,דלא דש למושט סש
לנזיר וס׳ ודבט המשל״ס ברורים פכ״ל והעסקתי שרף מטו
מלק י״א מי״ה ולסי מיאי 6וגס 3ש׳ ט ,הביא שרב אמד שטס
מדברי השס׳ כסכרס סרב משל״ס ודמם ראיש .וס״ע שלה
דהשקר כהמשל״מ ש״ש ג
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שדי חמד

נמןדכת ואו כלל כו

כללים

2TO

קל-

המטכ״א בשמשו לסם׳ נרא סל מ״ש מי* ס״ג מקהחבי״ב בכנה״ג ש״ב מהלטח רוצח דאסמן נפ״פ לא מפקידנן
ירי)
ע״א אמר אדם למגוריו ולפועליו לכו ואכלו בדינר וכתב הרב המגיה בס* אהל ישרים במערכת הלמ״ד אח מ״ו שכן
זה לכו ושתו בדינר זה ואט ששש לא משום שכיסית ולא משוס נראה מדברי התום ,בע״א ך׳ ף (הביא מרי התיש׳ שהביאו בשוימ זי השיב
..מעשר וכו' ת״ל וא״ח ’למה אט משש בעה״ב משוס ולפני מור לא הרלמדסגפחח ®מיי) ולהט מאי דמחייב אשנה (אין הלשון סדזקדקוטמתו
מתן מכשול וי״ל דמהכא שמעיק מל שאן אט טסניס לו האסור «ה «״«*) שיט שכא דמי קרוב לויא שהוא נכשל וכיבד הרב חק״ל
עצמו והרמי סמן אם יקח האסור אס לש אן ט משום ולפ״ע בשמן א* עכ״ד הרב פחח הדביר וש שנמצא אצלו סה״ק הנ״ל
לא מ״מ אפילו לגבי ישראל מכ״ל הביא דבריו הרב קרק אליצור
ישכיל וידע אתה יכשר :
בד ,ק״מ ע״ג ורקדה מדבריו ת״ל הנה למדט מלבדו דאס אט והגאון חתם מפר בשו״ר ש* י״ט בחשהש מל שחר מסרס
י בלם לעטמ״ו דהאכא משם לפ״ע לת״מ אבר מן החי
טתנים לו האסור פגמו אפילו שהיה ספק אם יעשה האסור
בשעה ששחטם לו מבר בלפני עור אם עשה סלה האסור (מיין מיף מ״ח) כתב בזה הלשץ שמ בלם שלמות פשטא לי דשד
ושמעיק מלבדו מד דאסילו אס אן שמנים א האסור עצמו אם לתה אתם במחנה טון דאכא לשסלי דלמשיב מליהס תרנגולים
אט ספק לש שמשה האסור דאסוד וסובר אלפני עור וכו׳ מכ״ל לגדל אפרוחים קבעי לה שד דבכל שש דאכא לשהלי סליק
נמצא דדעח הדשב״א דאשלו אס הוא ספק אם יעטר העטרה כמטאר במשנה במס׳ שבישח פרק ה* משנה ח׳ ומטאר מאל
כל שטחן לו גוך האסור עובר אלפני סוד .וקצת נראה ק מדברי במם׳ מ״א מ״ו ע״א ובמך פרק ה* דנמין ס״א ע״א שס׳ ד״ה
רש״י בד* ו ,בההיאדחני ר׳ נתן שלא יושט טס של יין לסיר משאלח ע״כ לענייניט נ^ש נד״ס ומיהו בצים) מסבאר דכל שמא
וט' שמא יבא לשחומו אלמא דגם בספק אס ישסה אכא לפ״ע ספק אס יעשה אמר אט שבר אלפני שר ורטט ש״ז טו״ד
אלא שאט מוכרח שהרי לא אמר ר״ן שהמושס כוס יין עובר דש שמן קנ״א דקדק מדכמב מרן הדברים המיוחדים למ״א אמר
בלפ״ע רק אמר שלא יושט ושכל לומר דאך דלעמד בלפט מור למכור לעכומ״ 1משמע דוקא המיוחלים לע״א אבל אם מא ספק
בשק שהיה ודא ששמה מכל ממם בספק אם ישחה אכא שהא דשמא לדבר המותר מא קונה אליק לקולא והכי אמדק במכירת
ךאסורא ולק שרש שמא ישסה חבל לעטר אלא אמא לך דאט בהמה גסה בשר עכ״ל ובחידוש ס' מסור שם שים שסמשקו
שבר אלא טרא ישתה ובש״ת די השיב חיו״ד מך ש׳ י״ג הובא באשלי רברט החדשים (י®® יא®) חמה על הרב ש״ז דבנדדס י*
מ״ש הרב ננסח הגדולה בחלה א״ח בהגהוח כ״מ פרק י״ב מהלכות ס״ב גבי ההוא אבא (יעי של עצי®) דרב אשי חבט מטה עלם לט
רוצח כשם חשו* הרדב״ז דמספק דלפט שר לא מפקידק ובחט טרא ואמר ליה רבינא והאכא לפגי שר ושאי ליה רוב עלם
הרבטס בס* די השב שס שק נראה מרבד החום* במס* ע״א להסקה נסט מוכח דדוקא בדאכא מבא להיסרא הוא דשד ובלא
ל* ו* מ״ב ד״ה מטן שכסט מקט טס יק לסיר דמסתמא לששתי מבא לא סליק להקל ואן לאה ממטרח בהמה נסה דסלינן דלששטה
בש ליה ושמא ישכח שרוחו אבל ישראג האמר הושט לי נבלה בש דהסם מא אמר דרבט ולק שלין להקל אך בלא מבא אבל
א שם אסור אן לחשדו מלמשש א אבל אם ידוע א שרוצה בשדי יאמרו מדאוריתא אן לחלות להקל אנא בדאכא מבא.
לאכא אמר להושט לו אפילו הוא שלו וכו* ש״ש דמשמע חקא שב הטא דבד הרא״ש בנדרים שמחבאר כדברי הרב ש״ז ונסב
כשידוע א שרוצה לאבא אבל לא בסמן ונמצא לש זה דפליגי דצ״ל יס״ש בש״ס מב עלם להסקה שנהו לא דוקא משם
בשתן
רטואסא בהא דספק אם יעשה אסור דלהסוס* וסררב״ז
דאכא מבא והנ״ע :
אמר מצש אט אסור אלא ביודע שמשה האשל (שהרי המס׳
שמן המשחה בד* ו׳ ע״ג (ש"® זי*®) עמר בחקירה זו
א בשק מבא להיחרא ולא ראה דברי הרב ש״ז הנ״ל
ממיע ה6יםוד עצ» ®ידי) ולהרימב״א במתן אמר עצמו אשא אם
ספק ימשה האימר שבר בלפט מור ק משמע לי מחוך מה והביא מ״ס בפסקים ונחביס ש* ז״ך באשר מטרח ספרים לכומדם
שהביא הרבנים הנז״לבשם הדבזב״א והרדב״ז שהביא הרב כנה״ג דאם אץ ידוע סה הוא יש להתיר דתליק ברוב שהם ספרי רשאס
(ני גיף .הספרים שגס טדי) וממס שכמב הרב הרומח הדשן בסי׳ רצ״ש וכו' דמשמע משק מבא ונדמשמע ג״כ מהשא לנדדם דאמדק
וגס ממה שהביא בשם משובת ריצב״א מתבאר דס״ל כסרדב״ז מב עלם להסקה טנהו ושב כסב ד״ל למב מלם לא דוקא וט*
יבסמן ליטא לפט של שנחב בלשון זה כדאמא בבמה מכסי ושכ״ב סרא״ש ושק שאה מלבד הר״ן והשם׳ וט' והביא שש שס
דאמר למקר למטמ״ז דבר שהמטמ״ז קונה אחו בדי למשוח ט הרב הנסק״י ש״ש גס הגאן פני יהושע בח״א בשו״ד ש* ג׳
דבר שששראל שזהר על כך ואך מל גב דאט אמר בשחק האריך בזה ורמש דלא דלפט שר קל משאר לאומן ואזליק בספקו
שקונה לשם כך אלא שאט יודעים דלההי הוא ממין וכן כסב לקולת ש״ש גם הגאן שהר״ם בנסט בש״ס הר השר מך ש* ח*
להדיא בחש׳ דצב״א דלמ״דב״ג עטמ״ז מצווה על הסירוס אמר (מיה ומל ארגעה) כתב ובלא הכי ע״ב לא פליגי רטואתא אס שסר
למטר א בהמה אס ידוע טדא שסרסט מכ״ל הרי שכמט למטר לעטמ״ז מר שוכל לקשת מאחר אלא בלפני אדיהן דאכא
דדוקא אם ידוע טיא שעשה הלה אח האסור הוא דשבר ודא הקרבה לע״א אבל כאן בספק אם יאכלט בעצש י״ל דלכ״ע
אלפני של והוא שפך סברס הריטב״א הס״ל משטחן גוך האיסור לא שישיק אלפני שר וכ״כ המג״א בסי' חץ גט אמר אלם
לפועליו צא ואכול ואני שרע דשיד דוקא בידוע טדא שאכל
אך אס ספק יעמר אכא לפ״ע:
ראמי לסרב פסח הדביר ביז״ג מ׳ ש״ו אס ג׳ שהבת חמץ משמע מספק ליכא לפט שר עכ״ל והרב סטאס שר בטשקיו
שסדשב״א והסוס* והרדב״ז כלם אסרו דבר אחל דמקא לפסחים ד* כ״ב עבש צדטתא למא דנשש ר' נסן טס יץ לסיר
ביודע שבורא יחשה אמר הוא דעובר אלפני שר והוא ששם ואבר מן החי לב״ן עטמ״ז ואמר דא סנח טס הוה אשנא דוקא
הביא שהרב חקרי לב בחלק ח״מ ח״א ד׳ י״ש ע״ד ממה על מה בישראל אכא משם לפ״ע אבל לא בב״ן עטמ״ז וא סגא אבר סן
שהסכים הרב יד מלאכי דק 1אם לא עשה הניטש האסור שבל החי הוה אשנא דזקא כשידוע שעשה שמר אסור אהכי סט טס
המושש בלפט שר (עיי! «® לפילמ״ח * Cממה ששכח מדברי הרשב״א לשר שאעפ״י שמא ספק אס ישסה כמ״ש רש״י ושס* ש״ש עכ״ל
והר״ן בדש נדרים דש שאכל סמן אמר ושב נסברר שמא מחבאר דס״ל דגם אספק אמר יש לפ״ע אלא דלשם דהעא
היתר גשר אט נענש מן הששם ומאי שנא מדן לפני שר ראך נראה שס מסר למ״ש בפנים (נתטאמשיר) בש׳ מ״ז ס״ק כ״ג
אס לא נכשל שבר מלח משם שנכנס בספק ויישב בשל אפנים .וז״ל וי״ל דמתט* לא איד ט אס בהודמס המוכר שלא יעטר
א> דהמם קרוב איא שנכשל מה שאן ק בספק שקול  .ב) דשאני אלפש טור ובהא אמדט להדיא בע״א ד* ש״ו דכל שכא יאכא
התם דכסיב ולפ״ע לא ס״מ דמשמע דאסר גס הנשנה אעפ״י * למיתלי סליק משמע דשן אזהרא דלפ״ע ט אם לאכא מכשל
ודא וכו' עכ״ל וקצ״ע :
שלא נכשל וכסב ע״ז הרב פתח הדביר דסימצו הראשון יש א
סמוכות ממ״ש הדשב״א בש' למ״א בפרק השוכר לאפילו באשר
שקר ונחמד חתן מפר להרב הג* נכר הגאן חס״ם
(נשער המקנה  flwבד׳ חל״ק ממד לבאר הלטח ממטח
לפ״ע כל דמי בספק שאפשר שלא יכשל שסר ש״ש הרי שש
שלוק בין ודא נכשל דאמר לכפהרבר בספק וכ״כ הרלב״ז הביא בדין לפט שר ובאת ד׳ נסתפק א בשק מכשל ודא א מב
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א עובר גם בשסק אם יכשל ובביאורו כתב להשכיר מנא להו
לרז״ל לכלול בלא זה המכשיל אח חברו בעבירה וכמב דמלבד דשם
מכשול אחד ומה לי אבן לשני העוד שנשמה העץ גשמי שלו ומה לי
מכשול מבירה שהוא חבן נגף לנשמה למי שנסמה־פץ שכלו ועוד
דרישיה דקרא לא שקלל חרש הטנה לא מבעיא שומע אלא אשא
חרש ושטה דומיה דרישה נירש בלא מבטא ואי כפשטיה דוקא
שלא לישן אבן לפני העור לא יתק לשרש אזלו לשני עור אבל
אם הוא מור במכירה הוי שפיר דומיא דרישיה והכי קאמר לא
מבעיא לפני ש ששבר מיק שהוא פון גדול אלא אפילו לפני מור
כלומר שהוא שגג דליכא עבירה כל כן אשור ליפן לו דבר האשור
לו והייט מכשול כלומר שגג כדרשת רז״ל ע״פ ט כשלש בשגך
(מיין י»& ד פ״ו <מ) וכשב להמשיך שט לאווין אלו דשייט אהדדי
יבעט ט ושכר
פפ״י מ״ש הפוסקים יאשר להכות • למו גדול
אלפני שר וא״כ בתר® הזהירה תורה שלא יקלל לשוס ארם כי
יכמוע תכרו מליו .ויקללסו א יכנו ויעבור אלא דלא תקלל א פל
מ יוסיף להכותו ועובר על לפט שר מלבד הלא דלא תקלל ושט
הלאין שייט אהדדי (א* י׳יי מ*י) .ועפ״י הדברים האלה פשטא
ליה שם בפ״א באס ד׳ מם כשיש ספק אם יעטר העבירה שבר
אלפני שר שהרי המתקלל נהי שעל ט הרוב חוזר ומשיט דברים
קשים אבל אן וס הכרח א מכ״פ רוב דגם יקללט ומה גס בשם
א יכט באפן שיעטר עצ לא ישמא יחרפט א יאמר לו דברים
קשים בלי קללה באפן שלא יכשל ועם כל זה אמרה ®רה ששבר
בלפט שר הרי דגם בספק שבר בלפ״ע וק נראה דעת רש״י
שכתב שמא יבא לשתותו אבל ראש בתום׳ בע״א ד׳ מ״ז ובגטין
ס״א דכל דאיכא לשסלי בהיתר סלינן ומה״ט כסב רש״י בע״ח
ט״ו ע״א דהא דאן שפרין בהמה לעכומ״ז הוא דוקא בעמאה
דליכא למיתלי כשחיפה וכ״ה הרימכ״א בתי* לע״א ד׳ טלו ע״ב
*ר9 6דפ*פי דפי המם * 0® 1מ$אה פצ 6כיפ 0נממפ כסכיכיס) אפ״ג
דהכא אכא פטרה בגוש ששבר אלפט שר משא״נ שביתת בהמש
יש לומר רבט הא גוונא ליכא לפ״ע גשר ללא ידשנן דלעבירה
בש לה רק במקום רגליה לדבר אשור מדרבק וא אכא למיתלי
דלהיסר בש לה אקמא אדן תורהוכ״כ החטאת שר בסי׳ ט״ו
תספק ליכא לס״ט וכ״כ השה״ג בפ״ק דמ״א ולש זה צ״ל דטל
ש רוב יבא לדבר עבירה א לקללה א להכאה א להלבנת פטם
שנאה נקימה ונשיה ט בט סליה הנעלבים ואינם שלבים מעשם
אלו שרף מריו ש״ש נטפס שת ויש להשר טאו אזה המרות
כאשר יבין השיא בכל מה שכתב® למפלה וסרב לב שמע יצ״ו
במערכת הלמ״ד אס ה״ן הביא מ״ש הגאן פנ״י בחיו״ד ש׳ ג'
הנ״ל דססק לפט שר שמר ושק כתב הרב פתח הדביר הנ״ל
י״י פ״א גט
בשם הרימב״א והרדב״ז והצ״ע דמהש״ס בע״א
מאי דתנא ומטלן שכליו להם תטלה דפדכיק וליחוש דילמא מטן
לאחריט ומקטרי ומשני חטי אלפני ילהט לא מפקידנן שכת דנם
בספק אכא לפ״ע וק ממ״ש שם בד׳ ט״ו ע״ב דישיאל החשוד
למטר לישראל אשר למטר לו ץ דאט ודא שמטר לישראל
וכתב שק מתבאר מדברי הרא״ש שם אם י״י ומדברי הסמ״ג
לאין קס״ח ובכנה״ג הביא בשם סרדב״ז דלגבי ישראל אכא לסט
ילסט זרא® מההיא ארבא דטבעא וט׳ שהטא הרא״ש שם .
אלו שד״ק ולשם ליהטא נראה דש ליישב הפרישו ואן לי פנא
כמת להתיישב בזה i
זמן מ ראש בש״ם שן יצחק להגאן שהרי״ן אלחנן
יצ״ו בחלק א״ח ש׳ י״ג שסמי בשקר כללין וסורף דב״ק
הוא הביא דברי הרב ט״ז דהיכא דהוי ספק אם לאשר א שקנא
לדבר היתר אלינן לקולא וט׳ דש להעיר דהא קימא לן שם מי"
קנ״א ס״ל רדוקא טמע שקונה לשחיטה שסר למטר לו אבל
מספק אם לששמה א .לא אסור למטר לו ויישב דכוונת הט״ו
דמן ממן ממה פוסקים שברי להסיר אף נספק לשחיטה א)
דאנן קימא לו לאשר יש לומר דשאט בספק לשחיטה דש שם רוב
דרובא לרדת זכט כדאתא מבא בחרא ר׳ צ״ב לק החמירו שם
אבל שפא רליכא רובא אן לט להחמיר מספק לאשש פאגסא
לא מפישינן וזהו שכתב הט״ז והט אמדק לקק במטרת בהמה

י'

אחר

כללים

גסה שור כונש והמול הביא שם שטת רש״י דבטהורין ®לין
רקנא לששטה לק אן לט להרטת שחלוקת ויש לומר דטלי
פלפא םברי בנדן דדן להקל והא דאמריק בקידושין ר׳ ל״ב ע״א
דלמא רתח ועבר על לפט שר דמשמע יאף על ספק לפט של
שזהר יש לומר דהתה הוי קרוב לודא דרחח והך ודילמא הוא
מ׳ בשש׳ ד״ס שישיק (אמר מחמי נהמילת
כשן המבואר משן

י׳

נחה״דמלס פפגו צפי שפה דכרי כפה ראנזמיס פהכאסי כשדי סמד <רא כחלק
הכצציס כמערכת הדל״ח *מ מ״ז שכסט לשיש מה שאמר! מ״ס  pbדיצמא
ד*מ לשין ספק אל 6וד* עי־ש ואס ק צא היה צריך לצמיד פצשק סיישיק לל=ין
 fa&nוכלשון מיישיק מיין מה שרשמתי כסיד כמערכת החי״ח אות  9*0יכה*
סמדא דרג המא פיק מדכי יוסף יו״ד גד ר״מ *ת י״ד והכאתי מ״יו

לקמן נסיק י״ד זדרק) ג
בראיס הט״ז יש להעיר לשאט מטרת בהמה גפה למיקרו
אט אלא אמר דרבנן וטנא לן לדון ק בדאריתא אק יש
ראה מרווחת דאף בדאריסת סלים כל שכא דמציק לשסלי מסרק
ה׳ דשטעיח משנה ח׳ דבית הלל משרץ למטר סרס שלשת
בשביעית דתלינן שקנאה לששפה וממאי ביחשלש שהביא הרא״ש
בע״א סמן קמא ש׳ ט״ז משכרה לטבח אף טס שמא שדו
ובשכרה לאדש דברי הכל לחרישה כיפליגי בשכרה לשרשר הד
דגם בחשש לפט שר דאריחא נ״כ חליק בשתרא ואף דש שש
רובא לרדיא המטר® עם כל זה סליק בהיתלא סלא !«• שר שככר
קרמו כראיה פ הג*ן המם סיפרשסנא® למפלה) והקשה א מההיא ישרים
ס״ב רוב עלם להסקה טנש ויישב יטון דזבטה לט טרא יש
הוכחה לסיקי יקנו לחיסורא משם הט הוצרך לומר רוב עצים
להשקה זק שאה מלשן הרא״ש והסוס׳ ושיפה מקובצת שם דאף
היכא דליכא רובא חלינן מספקא להישרא :
שם בשם הריעב״א בשרושיו למסכת ע״א על דף ט״ו
(נד״ה לפכמרו מגיו) גט רבה לזטן חמרא לישראל החשוד
למטר לעממ״ו ואמר ליה אטי מא טעמא עבד מר הט אמר ליה
אנא לישראל זביט .והא אזיל ושבן לעממ״ז לעכומ״ז שבץ לישראל
לא שבץ הקשה הריטב״א דהא אמדנן התם לרב שנא זטן פרה
למטמ״ז משם דאשר לששמה זבנה ושרץ דלהט סליק יקנא
לשחיטה לכיק יאפשר דאת ליה הנאה בששטה סט לק סליק
מה אבל הכת דלא שט ליה בין ישראל למכומ״ז אמא שבץ לה
לישראל טט מעטמ״ז טק דלית הנאה בסילסא עם החום׳ שם
בר״ה רהיט שכתט אף על גב דלשל סליק אמור"לששנוה זמר
הכא לא סליק דלישרחל שטן לה שכך ימכור לזה כש לזה כוונתם
לחילוקי של הדמב״א וטל ט זה פלפל בתשב® טל מה שנשאל
באש אוי ירא שמים שרוצה להשתתף עם ישראל אחר החשד
למשק במסחרו גם בשבת ויחנה עש שצא יעשה המשק בשבת
אם ייכל לסמוך מה א ס א למש משם לפט שר טוו שחשוד
בדבר וצרי כמה צדדים ובמםקנ® בתב דאס מתנה עש שלח יעשה
בשבת ושאם יעשה בשבת לא ישל שפר ממה שעשה בשבת וטק
שאן א שה הנאה סמטנן שלא יעשה בשבת דאץ לט למש
שעשה וישל שכלו שפך ממה שהתנה הבטל הטס עש לאס ק
הוי גזלן וזה לא נחשד סל מזל שהרי כתב הגאן מסם שפר
נחלק ששי ש׳ פ״ג דאף יש שהוא שמר לחלל שבס שא שמר
לכל התורה מכל מקום אט חשד לכל המרק אלו שרף דב״ק:

אף

לכתב

נ#יס

שי שזהרו בלא דלפ״ע כש שכתב משיש הרב
י״א)
השטך בפרשת שיושם ש /רל״ב וק מתבאר
מדברי הרב הדרישה ביו״ר ש׳ ח׳ במה שהביא מרן הב״י בריש
הסי׳ בשם הכל מ ירטט יצחק כסב משים שחשת לעצמן אבל
לא לאחרים וחמה מרן מה טעם לחאן בץ לעצמן ללאחריס וכתב
הרב הדרישה דלעצש שהרוח דאנן חשודות לאכול נבלה אבל
לאחרים לאט אצא לש דלסט שר מל בשטק וחשדות להפשיל
אמרים ש״ש שמעת שנה דשהרוס ק חלא שחשדוח להקל בלא זה:
 3TO1הרמב״ן בשדושיו ליבשח ד ,פ״י ע*ב יבלא שאט שה
בכל נשים ליסנהו בכלל זה והביא דבריו מרן שי״א
בששע
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מערבת ואו כלל כו

כמחזיק ברכס יו״ד ש ,מ*ב ומוכח מדבריו דאפילו איטר דדבק
ליכא שהרי «תנ ליישב סס מרי רביט המור שס שכתב דאבר
מן החי איט טסו בטמאים ועמדו המפרשים להבין מאי נפקא
אם אשר מטם אבר מן החי שלא בלאו הכי אסור מטס בשר
טמא וניחא ליה דנפקא שנה לאשה דיטלה למטע אבר ק החי
גומא לעכומ״ו דאיש לא שפקדה אלסר שר בט האי גוזנא דאבר
מן הש סמא אינו שוס בכל דלישראל שרי עיי״ש ואי אינא אימרא
דרבנן אכש קט דברי רטט המור כשבן וכן הוא משמעות
דב״ק דנפ״ס דאשה יטלה להושיט וכו׳ ואע? דבלא קאי בתרי
עברי אך רליכא לפ״ע אינא איטרא ררבק שהא .צ״ל דבמידי
דשיך נפ״ע שכא דקאי במרי מברי מהלא שא דאסרו שכא
דלא קאי משא? בשרי דלית בי׳ לפ״ע איטרא נש לא גזור.
ולש מ״ש מרן החט״ף בס׳ ראה שים ד׳ ה ע״א דמשיע יד
שברי עבירה שא מנועם פרטת ניחא בלאו סט אך לקמן
"53במערכה המ״ס אות מ? כמבש מל דבריו דקשה לומר  pשהרי
במס פוסקים שברים דבדלא קאי בתרי עברי אמר לששס גס
לעטמ״ז (כמי שרשמתי לסמלה נס״ק ר):
,
הנראה דבר זה נעלם מרביט עקיבא איגר במשקיו ליו?
ש׳ ״קפ״א במה שנחלקו הפוסקים באשה שאינה מצווה
אהקפמ הלא׳ן (דכלשאיט בלאתשסיה *ם כנלחקיף) אם שהרס להקיף
ראש האיש דיש מבדם שכשם ששתרת בהקפת ראשה ק שסרח
“
להקיף ראש האיש ויש מברים דאף ששחרת בעצמה אמרה להקיף
ראש האיש דשי כמאכילש איסור בידים וס? הקשה הרמק״א מל
המסירים דאמאי לא תהא אשדה מטם לפני שר דאף דשא עצמו
יכול להקיף ראשו ושי כלא קאי בתרי עברי דנהרא מכל מקום איכא
(מרין מה שרשמתי מה לעיל
שהא אישר דרבנן כמ״ש הסוס׳ בריש
 ?°ג) וכתב ליישב דאולי בזה אין אישר מדין מצוה להפרישו דאדרבא
בזה שהיא מגלחת אוט בזה עפרישתו דאס לא שתה שלתת אותו
שה שלח בעצמו ושה שבר שני לאוין מיקף ומקיף ועל ידי שהיא
שלחמו מפרישש מלאו דמקיף פכ״ל •התירוץ דחוק בשני דאין
נתיר לה למשות אישר דרבנן מפני זה.דמלבד דש לומר אין אומרים
לאדם חעא בשביל שיזכה חבירך (אלא שיש לדמת דלת דסי לגמלמא
^מסא שתישא זס סא איפור בעצמו ורק נדי שתכה חברו אתה חצה להתירו □ס
•^ן לומר אין אומרים וכי אבל הבא בדלא קאי בחרי עברי אין טס איסזר
אלא מטס להפריט וסרי  90מסרישתו יותר וצדן להתיישב  90והוא מקצוע
גמא והאמת שאס שיט יודעים בבירור שאם שא לא סגלחט
יגלח בעצמו אפשר שה לומר דשטב שתעשה שא אישר דרבק
ולא ימשה הוא אישר תורה וצריך לשק בזה בגוף הכלל אך
ש יימר דאס לא שלח אוש שא יגלת בעצש דילמת ישלח ע״י
עטת? ולא יסייע בעצמו ואף דמכל מקום איכא אישרא דרבנן
הא ודאי אין להטר לה למטת אישר דרבנן כדי שלא יעשה הוא
אישר דרבנן ואף למטת אישר דרבק כד שלא יעטר שירו
אאיטר שרה נראה מדברי הרב מפארת ששאל על דברי סרא״ש
בסרק איזשנשך ט׳ מ״ב דלא ברירא ליה דשרי שכתב בלשון זה
ונפ״מ שכא שזדע שבלאו סט מלוה ברבית ויש בט אדם מכטם
ללוס ממט ברבית דשרי ליקח ממט למחצית שכר שהרי יכול לימן
יק לנזיר שכא שיכול ליקח בעצש ול)ף שאשר מררבק אפשר יש
להסיר להבא דאדרבא מצילו מרבית דאוריסא ומביאו לרבית
דרבנן ומציל אף הלוה דאולי לא יוכל ללות במקום אחר ברבית
ע״י ישראל מכ״ל הד שלא נתב דמוהר בענק זה בפשטות רק כתב
בלשק אפשר שמשמעותו על הרוב שא לשון ספק ואך אם נאמר
דפטמא ליה בט האי גזונא דשרי ואין הכרח מלשון אפשל (עיין שה
סרשמתי סס בקמפריס נלליהפו&קים ריש סי׳ נרה וכן מצאתי שנשתמש
בסברא זו בט״ס יד אלעזר בסי' א׳ (’66'®*7י) ליישב מה שנראה
סתירה בדברי הרב משנה למלך בסרק ה׳ מהלשש מלוה ח
3׳ (ברה שד כתב השי) דנקיט כסברת הרב סט משה דשכא
דהמלוה מה שזיף הט זוזי ברבית לאיטש אחרינא זאסא האו ולזה
שמט אינו שבר בלס״ס .ואילו כפרק ד' דן ב' נתלק מל הרב
פ״מ וכתב הרב יד אלעזר ליישב דש לומר דשירי באופן זה
דשראל רוצה ללוות משמר ברטת דרבנן דעזבר רק מטס לפט

ןל£י

כללים

קלט

מור ומי רהמלוה המומר שי שזיף ברביס דאוריסא הט ממם
גופייש לישראל אחרינא וא״כ יעבור אותו שפראל אלאו רלפ״ט
ואלאו דלא תשיך טון דטתן לו רבית דאוריתא .ולק שסב שלוה
ששראל הראשון ממט ברבית דרבנן ויעטר על אישר דרבנן קלילא
כדי שלא יעבור תכירו ישראל על אישר דאזריסא התשר זכמ?ן
השם׳ בשבת ד׳ ע״א ד״ה וכי דהיכא דלא פשע לא אמדנן וט
אומרים לארס חעא וכו׳ זהכא נש כאן אותו ישראל אחר עטם ללא
ידע האיסור ללוס ממומר ברבים או דלא ידע שהוא שמר או
דאומר שסר ולביה אנשה ולא פשע כלל שטר טחא ליה לחבר
ישראל זה לשעבד אישר קלילא ולא ליעפיד ע״ה סטרו אושרא
רבה וכו' אבל שסר דנא רהפ״ח ליסא וכמ״ש הסשל״מ 3פ? דלא
דמי כלל לששס לשר ע? של״ק הרי שכתב דשסב יעטר זה
אישר דרבק מלילא כד שלא יעטר סטרו איטרא רבה אלא דגם
זה לא השר חלא שאין חבירו פושע וט' ובמזון דלן נקרא פושע
דהכל יודעים אישר זה ואף אס איט פושע סכל מקום להסיר
שעשה זה אישר דרבנן כדי שלא יעשה חבירו אישר דרבנן זו לא
שמעט ומשבא סימי להסיר לזה אימי ?ל מ* פלא יעשה הלה
אישר קל כשש .ואנט הרואה למרץ חיד״א בס' ברכי יוקף תלק
ח״מ ש' נו' אות ג׳ שנשאל בראובן ושמשן שהלם לדק לפני דק
המשנה בכת אלי הארץ והדיו סלק דנם למחרתו וראובן ידע
בבירור ששממק ישחדט בעשן להטות הדק ושאל אם שמר שא
להקדים לשחדו כד שירק משפט צדק טון .שאס לא יסן לו יקבל
שחי משמעון וימות משסע ואחר שהאריך נישא וליק אם יש במק
זה משוס ונפ״ע לא ס״מ כסב בשף האות (כל" 9יאיס דאק להטי
לראוק ליש שחד לדק לזכות אס הזכאי מפעם דמה יציל את
שמעון מגזל ולדין מלהטות משפע ומוסב דליעבד ראובן אישרא
זונוא ולא ליסבדז הנך כמה איסורי דחשרי להרואה יראה דלט
טלוקי התום׳ בפרק קמא לשבת ד׳ ד׳ זבשרזבק ד׳ ל״ב אק מקום
פעור לראובן ובכי הא דנלק דדן אק אומרים לראוק חעא בשביל
טזט שמשן וסדק כאשר מיט הרואה סחזנה ששרים ואין להאריך
עכ״ל ומדבריו לענק איטר מרס גלמוד למאי לקמן באיטר
דרבנן כמובן :
1כן יש ללשד מדברי הרב חבט שליאים בחשובה ש׳ ח״י שעל
 1מה שהקשה הרב פרשת לרטס בדרוש י״ס אהסיא דאמרינן
ביומא ד׳ פ? ש שאחזו טלשס מאטלק אותו סקל קל סמלם
ופליגי סנאי מובל וחממה דבמאי פליגי הא יטל להפריש מרומה
מהסבל ויחזור זימרבט ומוסב שנמטר אנחט על איטר קל דעידוב
אישר לכתחלה ממה שעמר החולה אישר תשר דבשתס ולזה
שרץ הרב אבני שלואים דאק אומרים מוסב שנעבור אישר קל
אלא באיטר לרבק כד שלא יעמר מטרו אישר דאוריסא אבל
באישרי שרה עצמן אף באופן דליכא לאו ועשה רק אישר דאמיימא
בעלמא כהא דאין מבטלקששר לכסחלה לתאן דאהי דאוריתא
בזה אמרינן אק אומרים לשם חמזא באיטר לאוריתא הקל בשביל
שיזכה חבירך באיטר דאוריתא התשר דבמיתה טון דשני האיסורים
דאוריתא ש״ש ואס ק שא הדק כששט האיטסט לרבנן יש לומד
דאין אומרים לזה חסא באישר לרבט אף אס הוא קל שי טזכה
חבירך נאישר דרבנן החמור והן אמס שזכרני שראיתי מקשים
על מרי סרב דממחר בדברי הראשונים לבאימרי טרה מצי
אמריק שסב שעשה איש איטרא זוטא וט׳ כל שאין מטרו
פושע כמו בשלה שאחזו טלשס וכיוצא וכן יש לומר באישרין דרבנן
שסב שעשה איהו אימרא דרבק זוטא כד שלא יעשה חבירו
איטרא דרבנן רבא ואם ק אם האיטר שהעשה שא שה קל
מהאיסור ררבק שעשה שא מצש יש לומד כסברת רטט עקיב׳יא
דמומב שחגלחט שא ולא יתגלח שא על יד מטע? אמנם לש
השאה אישרא דדה קיל דאיט אלא אמירה לעממ״ז זאיס ששה
מעשה איסור בגופו אבל היא ששה ממשה איטר דרבנן בידם
והא ודאי תשר סש נששכסבש בשד חמד בחלק הכללים מערכת
האל״ף אות עק*( 3מן כתנתי בקינסדים סאת השדי נסלת הכללים fava
סא 0א» «ח> באשן דלדעסי העטה יש לפקפק טשס של רטט
עקיבא אגר הנ״ל :
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אמס

*
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שת חמד

©ערכת ואו כלל בו

לשמה שהשרישלס הרמב״ןלאשה בהל אלה הלאק
שאין שמס מל אבה שברע עליהן מאס ולפ״ע אש
ששר דסשום הכי שהרס להקיף ראש האיש משום להוי אסור
שאט שה ככל שנשים לא הוזהרו סל זה ולק אן לה אסור לע״ע
וגס מאסרים מורים לכלל זה אלא שאסריס מדרבנן משום
דאי כמאפילסז בילים כמ״ש הרב הלבוש ועיין לקמן בס״ק ס״ו
(בדיס ואש שת) שהנאסי דברי מ בדורס יל״ו שנעלם ממס משם
בלא שאס שוה בכל אבן בלפ״ע ובמה שהמבש כס״ק כ״ו
(נד״ה שת נמס) דבכלק ל״ח (נד״סמעיקר):
1דןז דמה שפסבסי בשם שמשי הרמב״ז ליבמוס משים ליסנש
 rבלפכישר באשר שאט שה בכל דמשממ לדוקא בנשים
היא ד© לחלק בק שוס בכל לאס שוה בכל לא שכתוב מפורש
 pבדברי הממ״ן ואדרבא ממצח דביק מורה קצח דמנחו אמר
מלא שאס שה בכל • לא נאמר הלא מפני מזר כלל אלא שמרן
חיד״א במחזיק ברכס ש' סיב מ? נסב להא׳ודא נורכא שח
דכל לגס אנשס אן שלוק בין שוס בכל ולא כסב הרמב״ן לחלק
בזה אלא לגבי בשים דלולח שקשה להשה הכמוב אשה לאש לכל
עונשיו שו נשם פעורות ולא שה לא דלפה עור טהג בהן
והשמח נש דארט משקשא לא אתרכז בלא דלפני סור אלא
בלא השוה בכל אבל בלא שאט שה מבר הרמב״ן דגשי
ליחבהו ביה אל באשים בין בשה בכל בין באס שה בכל אכא
לפגי פור ש״ש ומצאתי שרב אחל שבא בש״ח חמס מפר
לומר
בחלק ח״מ ש ,ר״ב הבין מדבש הרמב״ז הב?
דלפני שר אס נוהג  ftבאשם אלא בלש השוס בכלקשא/1
המחבר כסב דהסברא תמוהה מאד ועוד הא“קרא לא נאמר אלא
ש ששא מור בשם דבר לא יק מכשל לפניו לייעצו בעצה רעה
ובכלל זה יועצו לעבירה וא״כ ופי שוען לכה) לסמא למתים
ומכשילו בדבר לא («) גרע מעצה רעה בשלי דעלמא ואן מקום)
ברא לסמל זה אל המעיין ברמב״ן" ומאד ביאר בשדזצך
הרימב״א שם ירא דהכי קאר שהרי כל לאין שבשרה ומכללם
לפני מור לא שה סהג בגשם לולא שקשא דהשה הפסוב אה
לאש ומכל משם בלשי מזר לא שפקדא אמא אלא במצוה שם
שא שסקדא חבל מצוה שאנה אלא באנשים לא השלה השדה
(נימזיאיתיי) סל זה אל אנשים ישראל פשיעא
עליה-שם
שמחוייבים לקדש כהלם בע״כ וקדשש דסט אפילו הססהם זכ״ש
שלא יק מכשל .לפניהם וברש״י פרשת אשר ש׳ להדיא ראב״ר
ישראל קא שכריש לנהנים להמקדש בכל קדושסס מה? הרב
חסים ולש לרכס למרס רגם הריעב״א מבר כדעת הרמב״ן ראשה
לחלק יצאמה בלא זה בין אמר השה בכל לאשר שאס שה בכל
ובשקר כללק א גשם אמנש בלא דלפני מור ראש להרב
חק מסר בל' לק״ע אס כ״ד שעמד בחקירה זו והביא דמיי
הרמב״ן ומ״ש בחמ״ס הנ? בטנש וצדד קצח וחידוש שא שלא
רא דברי הרב השטן בפרשם קדושים שנהב משרש דטהג גם
בנקטח .ובמה שכסבש בשם מק חיד״א דגשם אק מצוות אפס
סור באר ק סש מבהמה גומחה השש מסה ם ,ערך השלק
יו״ד וראש 3ש' ס״ב אס ב' שמלק מלת דאפשר דחשיב שה
בכל כיון דלישראל אמר ולא דש לאמרי כשנה שאגם בישראל
כלל וכסב שק שקר דגם אס אמרה למשש לב״ן עממ״ז
אבר ק החי מסמא וכן דמע מרן החבי״ה בס' נשמח כל ש
ח״^סי ,ל״ך (יפרש מי רג מה שמת לעניו משייע ידי עתרי עבירסאס
 rw^g, "gJfeלהרג  unaa rt> uv Aהלפ״ר 16מ נ׳א:

כללים

דללו אר הר״ן אלאדלש קלומדעק מברוס שהאנשים מפשילים
אק כי האנשים עצק חשודים לעכור על לפני סור בכי האגתנא
כדי שלא יצטרכו ליזנל בעצמם דניחא לש לעבור אמר קל
דלפני עול מלעבור אמר ממור בעצמם אל בלא זה אחר האנשים
ואש• הנשים יש לזמר שאן חשודים אלפני עוד ואן מדברי
הר״ן שכחה נשק*:
במפסחוע הספר <*״ *#ן *’« Oב לצדד דגשים ליתנש
בלא דלפניעורלש מה שכסב הרב שהרימ״ס בחידושו
לשדושן על דברי המס' בד' ל? ,בד״ה מעקה דבלא שאן ט
מנקוס אן נשיסשזהלוש ושב דחה זה שבמקום אר שכיח דלא
כהרב מוהרימ״ע וגס י? דבלא שבכללות כמו׳ לס״ע גם .שהרימ״ס
שרה אלו שד״ק וסמיה לי שלא זכר שר דברי הרב השטן בש׳רל״ב
שהבאש לעמלה אסב מפורש דגשים מוזהרות אלפני מור:

ושם

הרב

שטס ישן בח״ב ד' ה׳ .ע״י נסספח בששס סס
יב)
ק לשרבשגג דלא ידע דיין אמר גשר א שבר
אלפני שר דשמא דוקא במושיע במזיד שורע שדבר זה אמר לחברו
וששש מא דשבר ונפקא שנה למ״ש הפוסקים בירד מ׳ של״ד
דהמכשיל א השלושה חייב נידוי במשם שש לשח לזה מהשררה
א מנדן לש שהכשיל בשוגג א לא ורצה לשכיח משברא דאממיה
דרבי בפרק ואלו נעלחין ד ,ת׳ בהשא גברא דשה מכה לבס גדול
ושמשש משם דעבר אלפני שר ומדלא ארז בש״ס דימה דסשא
גברא שיד שה שדע שאסור להסס בס גדול שכח דגם בשגג
מנדן ושב הביא דברי הרמב״ם בש״ב מהלכוח שבזשס דהשמע
שחברו שבע לשקר א שפיר ה' לבעלה א שה שיד מנדה אש
וא שגג אור לנרוש ושה למד בק״ו למנשיל שר דאם שא
בשוגג לא בר נידוי שא וצק לשין מרפי יוסף ח״ח סי׳ ל״ד אס
יק• (ושם אתה מצא שהאריך מרן תיד״א בזת מביא ממרי ספושעס מדד נצצ
מל כל נ״ד דברים שהיו סנדין עליהם שנכללס הוא 9כ6יצ ממר שאים אצא למי
שעמר «ייי) זבשבדא דאסיהדרבי צ? דידעה ששה במזיד ועל
ש הצעה זו עמד ממשה על מק שהריט״א בס׳ הלכות יו״ע
ד׳ מג״ג .ע״ד שנסב דמסני׳ דסרק ז׳ דסרושס מ״ג המאכיל א
שעליו ואת אורחיו מרומה וט' וחכ״א הם משלשן קרן וחומש ושא
משלם להם דש סשדק שירי כשהאכילם בשגג שמעה ונק להם
סיומה כמקום שלק וט׳ זע״ז סמה הרכ הג? ימדכדי הרמב״ס
בפירוש המשנה שס שכח שהאכילם במזיד שהרי כסב השקר
אצלס זכו׳ הששה עבירה בעצש מלקק אש והמחעה אש א
מכשילו א מצוה עלת א המסייש לדבר עבירה בשם פנים משני
הסיוע ואלו בדבורו הקל שא נענש מהשי״ת כפי מה שעשה
כאש הסיוע א הפנה וכו׳ אל שבר מל הכסוב ולפני של לא
סק מכשול וכו׳ ומדכתב הרמב״ם דשבר מל ולפני שר שכרח
דמפרש מסס' דהאכילם שיל דא בשוגג אס בסוג לפ״ע ודלא
נהרב שהרימ״א והל״ע אלו שד״ק .והנה מה שנסב דסמכשל
כשגג אק מנדן אש הנה אס נכון ומכל מקום נראה לענ״ד דלא
מפגיזה נאש* לא יחשוב ה׳ לא מק כלל דהא סשכא שש ומה
נשתנה לא זה מכל לאין שכשרה שהשבר עליהם בק במזיד בין
בשגג נקרא שבר על הלא אלא דלסנק העונש יש חילוק בק
שבר שיד לשבר בשגג  piנש בשבר בלא דלפס שר יס מ
שלוק לענק המוגש מיד שמים בק ששה בשיד תדע א רטנו
ומטק לממד לששה שגג וביד אלם אק לו שנש שסה א מלקוס
רק מגדן אש כשהוא שיד ואם הוא שגג אן ב״ד מנדן אשאל
ביד ששם ודא יש לו שנש כש המעשה זמ״כ ששר מציק לפרש
ממניסין שהאכילם בשגג וששר כסב הרמב״ם לעובר על לפני שר
דגם אס שא שגג נקרא שבר על לפני שר בשוגג:

 HffiMשכסבש ברא כדק זה בשם הרב הדרישה דגשים
חשדות לעבור אלפני עור ראש לידידי הגאון מוהר״ר
יצחק שמעליקש יצ׳ו כש״ת ביס יצחק חיז״ד ש׳ ז ,שכתב (על מרי
ממי ממיסהי*״ל) זז? וכבר הניא האחרונים דברי הר״ן ביומא סרק
דש להוכיח מדברי הרמב״ם נהלכוס שרוח פרק הי
דן נ׳ דגם המבשל בשוגג שבר אלפני שר שהרי כסב
תם הכיפורים גבי א שעין דבר זה ס״י נשים שכתב שהנשס
מכרום שמכשלק אק דעממ״ז ליס לש לפגי עור וכן הנשים משן וז? המסמא חת הנזיר א שה השר שיד השר לוקה וזה שעמא
שלעסן קלה שסוס יכך ומשמע דחשידי אלפני עוד עצ״ל ואס עובר משם ולפני שר לא חסן מכשל ואס שה השר שגג וזה
מבין בסניוש שני שכח מדברי הר״ן דנשיס חשודות אלפני עור שסמאשיד אק אחד מהם לוקה ולמה צא ילקה המסמא א השר

לנראה

לש
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שדי חמד

מערכת ואו כלל כו

לשי שנאמר מוסא את ראש סרו אט לוקה על שטמא עצמו m
עכ״ל ובהלטח כלאים שמן משירי מ ל״א כתב ודל המלביש את
חגרו כלאם אם היה הלובש מזיד הלובש לוקה והמלביש שבר
משם ולקט מול לא מהן מכשל ואס לא ירע הלובש שהבגד הוא
כלאים והיה המלביש מזיר המלביש לוקה והלובש שמזר מצ״ל
מדקדוק לשט הטהור שלגבי סיד ללקות אמר אס שה שיד ולגט
המטמא לא הזכיר שהיה מיד ואמר התם וזה שטמא עובר בלפני
סור נראה דרצוט לומר רלגבי המטמא אין שלוק בין אס הוא
שיד א אם שגג שבכל מטן מובל בלפט עור וק הוא דקדוק
לשט שבהלכות כלאים הנ״ל ומדברי סרן כ״מ שס נראה קלת
דמפרש דברי הרמב״ם דבמלטש במזיד קאמר דמובר אלפני עזר אך
אינו מוכרח דאך אם מפרש דברי הרמב״ם כמו שכשבש דלגבי מלביש
דקאמר דעובר אלפני פור שיט בין אס הוא שובב או מזיר ששר
קשא ליה דברישא בסב שכל  woכי! »»  nי״יי) ובסיפא
כתב משיד לוקה ואיה ששר מוכח מלשן הרמב״ס מס בששט
בשוגג שבר בלפני שר:

g

כללים

קט
(®י

לעצמי דלא הוי זה לפט שר טון דנשאיט יודע ליכא מכשל
החשה כאשת שפח צח פח  0901יודעת מוס  06ממר מצח א 09פחס) לא ק
בעלמא! אם אט יודע אנא אמר שגג ואנא נש לפט שי
מכ״ל הרי מפורש דנשאר אמדין דאכא אמר מגג אכא נש
לפט שר .ושס הביא חש ,הרב מוהר״ם מרוטרונטרק .הארוכות
סי ,קכ״נו כמב בהלטח פסוקות דש שמח  toמס והוא לא ירע
שסר למשט בסעודה להא קי״ל דצא מל עליז האבלות ער שיע
אבל רביט ברוך אסר ליש  toדבר האסור מכ״ל מדבריהם צמדט
דאס היה הדין טחן דהאבלזח חל עציו אך אם צא ידע מלימלמא
היו שדים דאמל לימן  toדבר האשל  toאך שהוא צא ידע זק
כסב סרב ביס יהורה בשו״ד מ׳ י״ז דאמר שהוטח דגם גאמרין
דרבנן אכא משם לפט של מדרבק מקשה  toמיש הפוסקים
ביו״ד סי* ח״ב דש שמת לו מת ולא טדס  toאן שבס להודיעו
ושחר למשט לכל שממה וק הוקשה לו על מ״ש הרב בני שי
בשס הרב שהל״ש הלוי לשחר לשמש עם אשתו כלזמןשלאטדע
לה מאבלומה זאמא הא אכא לפ״ט ובפרט אם הוא יזם שסה
וקבורה דמי מדארימא וטק שעל ,ידו נגמר האסור עדיך מששט
טס לשר .וליישב קושש כתב בטעם השט דבמלמא  pאס סיס
השבר יודע א שנג שלא ידע מהאסור מ״מ אס לא מפרשם ליה
עביד אסורא ואבא שנש שאיה דאסילו שגג צריך מרה דאבמי
ליה לשוט אבל ש שמח לו מתחמק מה שלה על רעש שמח
צו ממשזהרמהאמר הא ודא אנוס הוא זאטס אן צריך כפרה
כדשכח בשטעוח ד •י״ו וד׳י״ח במשמש שלא כשעחוססה ופירשס
נדה ופו' ואן לז שם אמר גזה זלינא משם אפרוש מא&ורא
וט' אלו חול״ק הרי דסי״ל דלוקא אם הסוכר אמס דליכא משם
לס״ע אבל בשוגג שיך טה לא דלסט שר נש במזיד .ונסב סרב
מהנה אברהם במהרורא בנשא אס רל״ח שאם הרב טח יהודה מה
רואה מך תשבח הרב שהר״ש הלוי לא היה מקשה מניו ששסכמב
.כדבריו חין חסר .וכבר כסבש למעלה בסק״ר ריש סוברים דכשהשבר
הוא שגג יש ממר להששט דאך דלא קש בחרי עברי דנהרא ומה
יטל בעצש ליקח אס האסור המושט לו שבר אלפט שר ועל
כל פטם לומר דאס השבר הוא שגג אן על הששט לא דלפ״ע
לפי הנראה לא יסק אסר ק :
|ען מתבאר מדברי סרב  .לחם משה נפרק ב* מהלמח מאה
 1ולוה שהקשה בעיקר הדין דהמלוה שלא בעדיס משוס לפ״ע
וכסב רש״י ששלה מל רוחו לכשר וא״ה  toמסט לזה שמלוה
בעדים אכש יוכל לכפור ולממון פרעש דהמלוה מודים אן צריך
לשרש בערים ותירץ דמה שכתוב רש״יששלה מל מש לכפור אט
ר״ל דברשע יעשה ק דאטו ברשמי עשקיק אלא יש לומר
דשישס שאם לא ילוש בעדים ישכח שהלוסו וישבע אגל כשש
עדים חעפ״י שלא חטר סל הלמו ישלם עי״ס .הנך מאה שסרב
לח״מ טחן מעם כנגד ממד שיסדו הרבנים הנז״ל דמשמע להו
מדברי רש״י שהחשש הוא שמא יכפור במזיד ועל ימל זה בט
בטינס לחלק בדק זה בין מם הארץ לת״ח זלהרב לח״מ סשמא-ליה
במנח רש״י שמא יעצה על מש לכפור מחמס שכחה (אעיא שאין כן
משספות צ»ןיש״י) ונמצא דגם אם .יעטר בשוגג אכא לס״מ וממילא
לגס בת״ח אחיה להא טנא ומר בחבש למעלה בסק״א דהרב
ב״ח סיים שק נסב הרמב״ם ואט ההדיוט כתבתי דאדרבא מדברי
הרמב״ס מסבאר במסך ש״ש ושל כמנחי למעלה בפרק יו״ר
(כדה <נ«ר} דברי הרב סש מפר דפשטא  otoדאנא לפט שר
לא חתן מכשול אס ששט מני ש שמא שגג ושק מא משמשת
לשן מהשול הייט שגג כמ״ש רז״ל .על פסוק ט השלח בעונך גם
מק שהרר״ך בס* משטל ליוד בפרשת קיושם מבא דבריו בס'
(מ׳המיי) נחג דמכשל אח חגרו מבר
נשמח  bש ח״ב ש*

השלישה בח״מ ריש ש ,מ' שדקדק מדברי רש״י כב״מ מך סרק
k
;שך ן* ע״ס ע״ע (נקהיא דפלזה חפות כלא עדים מוזכר חצפל עור)
W
שאט שבר אצא אם יכשר במזיד והלבנים ביח חיש וסמ״ע
שם סק״ב הסט מבי שיח אך דמסממא לא יכשר מדעש זלית
ביה משוס ולחט של מכל מקום יש לשש ששכח ויגרום המלוה
חללה לעצמו שכח דסברי דבל שהשבר יעבור בשוגג ליכא משה
לשני שלובאמח מצר הסברא נראה מס אס יעבור חברו בשוגג שבר
המושט אלפט שר שהרי גס עבירה בשוגג עבירה היא והגורם
לו הרי הוא טחן לפטז מכשל ושבר אמימרא דרחמנא שקרי
וכן הסבש למעלה בפששח בפיק א* (גרה «רב * toדישי^א ומתה
רוחה אני ההדיוט שכן ממבאר מדברי הרמנ״ס בשלוש המשנה
בש״ודמס׳ סרושס משנה ג'המאכיל אח שעליו חלומה הס משלשס
קק וחומש וט' שכתב שהעחעה אח חברו שבר על הכשב לפט
שר לא חסן מכשל ולשל מרק י״ב הבאש מחלוקת בפירוש משנה
זו לגבי המאכיל אם הוא שגג או שיד ש״ש אבל לגבי המעלים
ליכא מאן מציג תדרי כשהם שגגים מדמשלשן שמש אלמא מס
בעטרה ישגג אנא להששט לאו דלפני שר וקצת יש למטח כן
מדברי הרמב״ס בחבורו בסרק ה ,מהלטס סירות דין כ' שהבאתי
בש״קי״בשנמב ואם היה הסיר שגג מה שטמא שיד אן אחד
מהם לוקה דמשמע דמלקוח הוא דליפא אבל אמר לא דלפט שר
( fjyfjוזה שי© כל כן הכרח עיי! חח שכתכתי כשדי חסד ודא כחלק חכל&ט
89
מפרכת האל״ן> אח ל״ס כאין אק ליקיס ת״ל הסמ״ג לאין קס״ח כשב
נסרשח קדושים וצפט שר לא חתן מכשל בהלל אזהרה זו נל דבר
שאדם שזהר והוא שר באש דבר שאט יודע א אפילו יודע ואט יטל
_-למשוח אמר זה ובא מברז והמציא לו וכו' ע״כ לעניינט הרי
־ 1יכשהוא שגג ששט יותר שנכלל בלפני שר וס':
מה שנראה מדמיי הרב ב״ח שהבאתי בסק״סא׳ששברדאס
 rהמשט שגג אן המושט שבר משם ולסט מר חמיה לי
דממה שכסב בחלק ה״ד מ ,ש״גמסבארבהישך שכתב דמה שמט
השסקיס דהרזאה חברו שהוא לטש כלאם בשגג שלא ירט שמא
כלאם שצריך להודיעו להשריש מאמר הוא מדרנק דאססטהו
אלפני שר גא חתן מכשל ש״ש ומס שאין סס לסט שר ממש הייט
מסט שמא אט משה שם דבר רק שחברו ששהמעצמבשגג ובזה
אש שבר לפני עור טון שאיט טחן מנשל לפטו רק משם אפמש
מאיסורא הוא דאיכא וסל כל פנים שכח דלא רלפגי שר אחיה גם
שהוא שגג שכל בלפט שר *.
כשסטשט שגג שאם לא מ לא היה שיך להסמיך הא דאסרוש
סאיסורא כשהעובר שגג אלפט מר טק שכטסן מכשל ממש אט
לרב גאן בדורט מוהל״ל יצחק נלאמר יצלו מבא
סובר אלסר שר נשהנישט שגג אלא ודא מס כשהנישט שגג
דב״ק בשו״ס ק יסודה להרב הגאןשסר״ר אברהם
אכא לפט עור וצ״ע
ראזמנמיס יצ׳^ו בסי ,קנ״ג שהביא מרי הרבנים ב״ח ופרישה וסמ״ע
ראש לסרב יד שלמה בד ,פ״ב פ״א (יי"® •מי"®) שהביא הנרל ושד רבטם אמרים שכחט כדבריהם ממ״ח לא שישק משים
רבריהרכשהר״ש^רבסי׳ז״ךשכחב בזההלשן אז^כדנקי אלמי שר לש שרש״י דהחשש הוא שמא יכשר זהייט בנשד וט'
ומזב

מל
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שדיתטד

•מערכת ואו כלל

וכתב דצפ״ג למה לא יהמר בלפ״ע אם ישכח הת״ח ולגבי צפני
עור אין חילוק אס יעבוד חברו על יח במיל א בשוע והביא
ראיה ברורה מדברי החום׳ בע״א ד׳ ו׳ ע״ב ל״ס ענק שכסט ח״ל
נראה דה״ה בכל האיסורק אלא להט נמו בום יק לסיר דמססמא
למישהי בעי ליס ושמא ישכח גזירו® אצמא דצפ״ע שיין אפילו
היכא שיעשה חברו על ילו איסור בשוגג וא״כ גסבת״חלמה לא
נמש שמא ישכח ההאאס ויכפור בשוגג והמאה עובר בלפ״ע
וכתב חיאק מק חלא להכשיל
(מיניי  wמג  wהר&״ש שס
לחברו בדבר אסור טכא שידוע שחברו שוגג בדבר ט נעלם ממנו
ויעטר על זה בשעה עובר משום לפני עור לא ס״מ ומה נפ״מ
אם חברו יעשה בזדון א בשעה אך במאה משת לת״ח שבודאי
לא יכפור בראנו רק דחיישינן דישכח סהאאס ויכפור בשוע זה
אט עק לסמאה שיהיה מחוייב לעשות מצדקי שלא ישכח האה
ולא יבא לידי עבירה בשוע ואך הדבר מועל על האה בעצמו
שיזהר טה שלא יבא לידי שכחה ואס האס לא סהר ובא לידי
שכמה זה אט ענק כלל להמלוה  .אך דיש למש שהלוה יכפור
בשאט נפשו על זה טדא עובר המאה בלפ״ע טון דסלוה חשוד
לכפור ממון חברו במזיד חייב המאה שלא לסיום גורם בדבר וזהו
הפנק דלפ״ע לח״מ שעל ידו לא יעבור חברו על מאת ה׳ ולק
המאה לח3מ שאט מ״ח שלא בעדים דמישינן שיכפור הלוה במיד
עובר משוס לפ״ע אלה דברי פח״ח יל״ו ושם ראתי שהביא דברי
הרב לח״מ הס״ל ואן רוח חכמחו טחה במה שפירש בטנה רש״י
שראט שבא לכפור בשוע וגס על מה שחלקו הרבנים הס״ל בדק
הלואה שלא במדים בק עם האץ לס״ח שדי נרגא דהוה ליה לרב
יהודה לפרש דבריו המאה מעומיו לע״ס ונם מדלא חלקו הריץ
והרא״ש בק ע״ה למ״ח מוכח דגם במ״ח מובר והאריך מוד
במניינים אט עם הגאן המחבר האריך ג״כ בעניינים עי״ש דברי
המארות הגדולים שובים השנים נפלאח מרחם חריפותם ובקיאותם
הי״ו וכמדומה לי שגס מה שכמבחי אני הדל לדקדק מדברי
הרמב״ם דסובר דגם בח״ח אכא לפ״ע הוא אמח ונכון:
עלה (מישיש איטר לפני פי טפסינטנבאס יש מ

לפגי ממי)

י הנה השגתי עמה ק^מנתח ~חינוך>לאיתי שם
בהשמנווח למאה רל״ב שכחב שאם ישראל שוצג^אסור לימן א
דבר אסור משום לא תאכילום  $שהוא שוע ואנישנין למה לא
אמר הגאן שאסור לימן א משוס לפט עור וכחב שם דהא דאסור
ליתן א משום לפני מור וכחב שם דהא דאסור ליחן אבר ק החי
לב? פממ״ז היינו דוקא אם יורע הב"ן מממ״ז שהוא דבר האסור
א חבל אם־אט יודע שהוא אבר מן החי והוא שוע גמור א״כ
אן הב״ן עטמ״ז עושה שום אסור בזה כמטאר ברמב״ם בהלטס
מלטה ולק אן על סישראל לפט  ,עור בזה ש״ש :
 fUTBבחמש זה שחרש במממ״ז נראה דאן סכל מודים דממה
שכת? הרב ערך השלחן ביו״ד סי׳ ס״ב אם ז' לענק ספק
אבר מן החי דלמ״ד דחומר הספקות דרבנן מותר להושיטו לב״ן
מממ״ז וט'.נראה קצת דלא ס״ל כרמת הרב מנחת חיטך שהרי
אף למ״ד דחומר הספקות מן המרה מסתמא העטמ״ז אט יודע
שזה אסור א ולמה אסור להושיט א וק נראה מלשון הרדב״ז שבחשו׳
רטט בצלאל סי׳ ג׳ שהביא דבריו הרב^עא דל0ץבסי׳ של״ט
(מ״ש סחאן  dhoiדפיאו דאו ק* מרי פברי הפור •מימ!) וז״ל וכס5
שם בשם הרדב״ז דהא דצא אסור אלא מדרבק הייט מקא שהסיר
א העטמ״ז יודע שהדבר אסור דליכא אלח משוס מסייע ידי
עוברי מטרה וטון שיודע שהוא אסור דילסא הדד ביה ולא עטר
אבל היכא לסבור שהוא מוסר גמור ודא לא הדר טה ואסל
ולדידן הוא אסור ודא וטון שכן אסור מדאוריהא משוס ולפט פזר
לת״מ עכ״ל ממקט במחלה נזיראו עכומ״ז מוכח מגל שניהם הוא
אמר דכשאק ידוע להמטמ״ז א לסיר שהדבר אסור לו א ץ
בדלא קא בתרי מברי תהרא אמר מן המרה שלא כדברי הרב
מנחת חיטך דאפילו בדהא בהרי מברי דנהרא אן שייך לגט
ססמ״ז בט הא גוונא לפט סוד כלל ומדברי הרדב״ז מוכח סן
הקצה אל הקצה ,והרב אכט סילואס באה״ע סוף סי׳ ה' כתב גט

כו

כללים

סירוס דלדעת המס׳ והמררט בפרק מרובה דהיכא דהשליח לא
ידע מהעטרה לא שייך א בעי מכיר ויש שליח לדבר עטרה א״כ
העכומ״ז דלא ידעי כלל מעטרה ( vסירים) אחיה במרח שליחות
ויש שליח לד״ט ש״ש ושם כסב הרמ״א שסי דעות 'אם מומר למטר
תרנגול זכר לעממ״ז משום לפט עור לס״מ שהמטמ״ז יסרס אחו
הרי דאף שאק העממ״ז יודע שדבר זה אסור לו ®בר הישראל
אלפ״ע לא ס״מ לדעת הרב אבט מילואם שלא כרמת הרב מנחת
חיטך .ומכל מקום מדבריו למדט דגם בעובר בשוע אכא לפ״ע
לגבי ישראל וכרפס הרבטם הס״ל:
אשו״ר לידידי הרב לב שומע יצ״ו במערכת הלמ״ד את מ״ט
שהביא מ״ש הרבנים הס״ל בדק מלוה מעות בלא עדים
שכתבו עפ״י דברי רש״י דאס לא יכשר במזיד אט ®בר המלוה
בלפ״ע דמוכח דסברי דאן אסור לפ״ע אלא אם יעטר במזיד
וגם הכיא מה שכתבו לחלק טן עם הארןלס״ח והביא שגס הרבטם
שהר״ש יזנה ושלעי היס סוף הלמת מלכים בהשמטות סוברים
".לחלק בדק לפט עזר טן אם יפטר במזיד לאם יעטר בשוע והרבה
להשיב עליהם דמבריסא שבתורת כהניס בא ואמר לך בס פ׳ מה
היא לכהונה אל תאמר לו בשדה והיא פשלה ( pmהכי פ״ם ולפני «ר)
מתבאר דגם אם ®בר בשוגג אכא לפ״ע ושכן ®כח מהש״ס
בסוף פרק דם הנדה גט מה ששטט נאמנים טמר קברט אס
הנפלים וכו' ושכ״כ הסמ״ג בלאק קס״ח וכ״כ המס ,והרא״ש
בפ״ק דע״א שמא ישכח סירושו וכו׳ וגס ממה ■מל מ״ש לחלק בק
עם האץ לת״ח ®ש״ב נפלאת ממרמ בחריפות ובקיאות :

גם

יי) בתבן הפוסקים ביז״ד סי׳ ר״מ ובסי׳ של״ד סמ״ג דמכה
בט גדול שבר אלפ״ע והיו מנדין אתו ומצא®
כתוב דלכארה קשה מעובדא דשאל ויהונתן רטל מליו מטס וט׳
(שמאל *סיס ואך יסק ששאל בחיר ה׳ יכשל מה והנה אף אס
גלח דשאל הטיל עליו החנית להכותו כדרך אב המכה אס בט
שעשה שלא כרצוט יש ליישב על פי מה שכתב הריטב״א בחי׳ למס׳
®עד קטן בעיקר דין זה דנק® בש״ס מכה בט גמל דלא גחל
גחל ממש אלא הכל לסי טב® שיש למש שיתריס כעט (ט׳ (מ־כ
פלא יופץ לא ראה דברי סרימבא הללי פיה לסט 5י" 6**® 5וכשב מק חיד״א
בברט יוסף יו״ד סי' ר״מ את י״ד בשבדא דליה קרע שירא
באפיה בריה וכו' דלא חש משום לס״ע רמוה קי^ל ברבה בריס
דלא אתי למריה וי״ל כמו ק גט שאל וכן לדעח הסוברים דלא
נחשב גדול לענק זה עד שיהיה בן כ״ב א כ״ד שנה עיין טו״דסי׳
ר״מ סעיף כ' יש לומר שיהונתו לא היה פדין ק כ״ 3שנה וכל זה
עפ״י הנחה הנ״ל אך אלי י״ל שד דלא הטיל עליו חנים להטשו
אלאי להמיתו משום תחשב בשניו במורד במלטס דחייב ®חס ואם
נאמר דהא דמכה לבט גחל שבר בלפ״ע הוא רק מררבק טחא
בלא הט ושק במה שכתבתי לעיל בס״ק א' (כדים ופנס הרביד מלאכי):
ןאיי מהט שימחול האב מקודם סרב נחמד למראה ח״א ד׳ קכ״ב
מ״ד כסב דלא מהני מחילה ובשם הרב מר אביו כתב שהביא
ראה מאמתה דרבי מ״ק י״ז דשמסי׳ לההוא גברא דהכה נט הגחל
ואם אתא דמהני מחילה אמור מתל ליה ואמא שמש׳ ולענ״ד הגם
דהדק אמס דלא מהט מחילה וכמ״ש מק חיד״א בס׳ ברט יוסף שם
שהו ראי® י״ל דכשס דמוכרחים אט לזמר דמר חקרה וירפה
שהיה א® האט מזיד וכמ״ש הרב שטח ימק ח״ב ד׳ ז׳ ע״א דהא
קי״ל דאק מנלק ל® ששבר בשוע ש״ש הכי ג® טמא דכבר
חקרה וידמה דלא מחל ואמש להט שמחיה וק״ל:
דאף דנק® הפוס' בדק זה הכאה לא מקא הכאה דה״ה
קללה ונזיפה כל שש לשש שיתריס כעדו הרי הוא
בכלל אסור זה אלא משוס דעובדא דבש״ס ®ה בהכאה נקטי אנהו
נ® הכי וסמכו פל השבן לסי מעש של דבר דה״ה בקללה p
נראה פשוט מסברא וילידי הרב הגדול שהריץ יצ״ו בספרו יפה
ללב ח״ב בקזנסריס יפה תלשי ב®' למ״ק ד׳ י״ז נסתפק בזה ולא
סשיט לה ולענ״ד נראה פשוט כ® שכתב® ואן לומר דליכא לפט
של אלא כששה מעשה בששט טס ק לסיר וכיוצא אבל אם
אט
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שדי חמד

טטדכת ואו כלל כוי

אינו מומה מעשה בהכשילו לא מבר אלפני מור שהרי בינרי הרמב״ם
בפירוש המשגה בפרק ו׳ זימת' תרומות מ? שהבאתי למעלה בס״ק
י״ב בסב מפורש דאפילו בלבור הקל עובר אלפני עור ונפקא ליה
הט להא נבלל לפ״ע הוא המשיא לתבירו מלה שאינה .הוגנת
ולק נראה ולאי ללאו דוקא מכה בט אלא הה״ד מקללו ועוין
בתשו׳ הרדב״ז המובא לקמן (”״« °י 0שוב נדפס ס׳ יפה ללב ח?
וראיתי שבתי׳ ר״מ אות ל״ה פשע ק מדברי סה״ח ס׳ הקס״ו
וכתב בשם הרב צפיחס בדבש ט׳  pשה? גבי מגדה בט .
וב? פשוש דודאי נל מה שיש לחוש שמא יבא לבעוט באביו אשר
ולאו יוקא מכה ועיין במק כ״מ ס״ו מהל׳ ת״ס הי? (דיה <»מיצ>
וק״ל ודבר זה טה פשוט מאד במיני הרב חסן מפר להכאה וקללה
שים שה מד שפירש המשך הכתוב לא תקלל מלש ולפני מול זט'
טפ״י זה כמו שכסבט בשמו לעיל בסק״י (3י" 5ימאי עיש) גס הרב
פלא »1ען במערכת הכאה כתב ת״ל אמרו ח? סמנה 3ט גדול
חייב ולפוס טממא אף אט גלמוד דלאו מקא מכה בט גמל שהרי
הטעם הוא לסי שגורם למו טטה סעע ט ויהיה מקלה אביו
ונמצא עובר על ולפני עור לא ססן מכשול הנה ט ק לא גדול
גמל ממש אלא אפילו קנון כל שיודע ט שאיט מקבל מרות עון
בדורות סללו דחוצפא יסגא וק טעט באביו לא על ידי הכאה אלא
י
 gtאפילו אס גוער ט בכעס גם הוא יכעום ואיט מקבל גערה וט׳
 Wש״ש ומתבאר דגם בגערה כל שיש לטש שהבן יבעוע ט אסור.
 jmhuשכתב מסברא דנפשיה דלא גמל גדול ממש וט׳ טונה דעתו
לדעת הריענ״א שהבאתי בריש ס״ק זה:

A

9

כללים

סטא

תמשה מכ״ל הרי נסב מפורש שאיט רשאי להטחו נראה דהרמב״ס
לא מייד במנה את חברו דרך טפחה ומסט זה כתב W
רשאי אבל במכה דרך טכחה מודה דרשאי ולא W'frW
סמי הטדס ווה
יבעט ט חברו ויכט או יקללס גיאם ימה p 10090
המכה ממר אלסר «ר ועיין למיל צס״קירד סה שמאתי כ 66סרב «זןססי
(כדה וכשסר היקר] שהשכים שאישר  660 0168 098לסר עור ל*  6017ככם
אלא w *3ל מ») אמנם זה הוא אס נאמר דמה שאסור להטת
לבט משוס ולפט מור אבל אם נאמר שהוא רק מדרבנן ( 09שהנא*
גסק״אבד״ה ומה הרב ועוד כמקממת אסיים כפני! «ה שיש סכרים  )Pאק
ראיה מהא דלא יכט וכו׳ כמובן :
ןיד*ןי* סרב לב טמע יצ״ו בממרכס הלמ״ד אות נ? הביא
דמיי סרב שלחן המלך דהא דמכס לבט גחל שבר
אלפט שר איט אלא כשמכה חוט בשלי דבד שרואה שששה
איזה דבדם שלא כרצוט אבל אם מכהו על קיום ההורס והמצות
ליכא לפ״ע והרבה להשיב ע? ודמה ראיט וכתב דבם׳ האגודה
נפ״ק דקוחשין ד׳ ל׳ עמ״ש בש״ס אדידך מל צוארי דברך וט׳
כתב דלייפרו ללשד צריך ליזהר שלא להטת לבט הגדול ום׳
האגודה אין מצוי אצלי לראות דב״ק למה כתב צרך ליזהר ולא כסב
אמר נמ״ש בשסקיס בדין זה ולפי הנראה הספרים שרשמתי
בזה אין נמצאים ביד הרב הנ״ל יצ״ו ולא ראה שיש לו שר
כעדו סס :
לכתב הרב נחמד למראה שם בד׳ קכ״ג מ? בשם הרב שט
אליהו בדרוש י? לשבת תשובה דדוקא באב המכה את
בט גדול הוא דאיכא משוס זלפ״ע לא מ״מ אבל רב לתלמיד שד
דאס לא ק איך ב״ד מכין ועונשין לכל העובר על ד״ס טחוש שמא
יבשע ויקלל הדק ושמ על אלקים לא תקלל ועוברים ב״ד על
לפ״ע ואת״ל דשאט הט דק גזרת הכתוב קשה איך מכק מכס
מרדות אמידי דרבק .ועוד קי? דב״ד מכין ועונשין שלא ק הדק
אלא ודאי לא אמרו אלא באב את בט (דדס כאכיז יקתנ -הדכר)
והרב נחמד למראה נתב על דבריו דלא קשיא מעובר על דרבק
דמכק מ״מ דניק דכל שלי דרבנן אסמכינהו אצאו דלא סמר הד
הס בכלל ר״ת כמ״ש הרמב״ס בפ״ו סהל׳ ממדם ועיין רמב״ן
בשרש ראשון ומגא״ס שם עכ״ד הגה מס שתפס דבד סרמב״ם
כפשען ועש? דחה ראיית הרב ש״א מדחכין ס״מ לשבר אדרבק
עיק במה שרשמתי בשדי חמד ח״א בממרכת האל״ף אות שצ״ט
ועכ״פ הד איכא רטומא דלא סבד בהרמב״ם והעיט עליז
(כפי מה 96טם כפשע דכריי) ולשעתם אש ששר ׳סוטזת ־הרב
שט אליהו וגם הרב נח? לש מחצת דבדז נלאה־דבשקר הדק
שרה לו דצא נאמר סדק ט אם בבט גחל ולא בסלשד אך לעג?
הגס דספוסשם לא כסט דק זה ברב לתלשד מפמברא דדא ודא
אמס ואדרבא יש צד לומר דבסלשד יש למש יוסר מבט ואמר
החיפוש ראיתי בס׳ זכר דבר ח? ע״ב שהביא ספקו שלהש״א
וציק לשק במ״ת הרדב? ח״א ש׳ שע״ח ישם כתב על הרב שמיה
לתלמידו (על אשר התלמיד עשה מר שנראה לרס שמזלזל מגידו) שלא כדק
עשה במס שהכריז הנידוי בב״כ ובשווקים וסיס לו לחוש לכטד
תלשח וכו׳ ולנסט ביט לבק עצש ולח לבזותו וט׳ ועבר׳ אלפל
שר לא ס?ז כהשא דעכה בנו גדול דלאו כלהו אינש יטליס לס^ול
בזיון סה וכו׳ ש״ש הנה מתבאר דלא שאט ליה 3ק אב לבק רב
ואידי ואידי כל היכא דאינא לשחש שתריס כעח אמר הכל לש
האדם והחנק וטרף דבד סרדב? הביא בקיצור מאד הניב ישד לב
בד׳ י״ע ע״ד וראיתי מה שפעפע סה הרב המגיה נר? פ? הרב
זכר דבר לדמת ראייט מתשו' הרדב? ולא נראו דבריו למנ״ד
וס׳ טס צדק ושלחן המלך שצייט שס אק אתי לשין בדב״ק .שב
השגתי שז״ס צפיחת בדבש וראיתי להרב בש' ג״ן שנשאל אה ברב

ן[ןף כסב הרב יפה ללב נל״ו בשם הרב עיון יעקב דל^ דוקא
בט אלא ה״ה בט והוא פשוט .וכתב עוד נשמו דאפילו
׳
ללמדו תורה ואומטס איט רשאי להכותו ותמס הרב מחבר ע״ז
דבס' טה צדק ד' קי״ז ע״ד ובשלחן המלך בט׳ על הרמב״ם
ד׳ ב' ע״ב נסבו בשם הרמב״ם והסח״ג וטראיס והריטב״א דמותר
להכותו כדי ללמח תורה ואומטת ואין בידי ספרים הנ*ל לעיין
בבקיאות "#ל (וכיסה ללב צוו ציין איה מקום נטד מ?) ני אפשר לא
כ״כ אלא כשאין לטש שבעט באביו ובדברי׳ הרמב״ם בס״א ופ״ו
מהלכות מ״ת ופ״ז מהלכות ממרים <א דאיתי שכתב דמוסר להטסו
והסברא טתנס-דאם יש לטש • שיבמט *־׳באביו איט רשאי להכותו•.
אף ללמדו .תורה ואומטס .שוב •ראיתי דמ״ש בשם הדעב״א
טנט .לש מראה למ״ש בקידושין ד׳ ל״ב ע״א אעובדא דרב
המא.דקרע שיראי באסיה רבה בריס דלאו דלפ״ע שהוא לאו
שבכללות לא תמיר ושד כדי לגסוט ולהדריכו בירן ישרה וא״כ
צ? דמ״ש בש״ס דמכה בט גמל עובר איט אלא במכה למילי
דעלמא .וההיא אמתא דשמתיה לההוא גברא סייט אחר חקירה
ודרישה שידעה שהיה למילי דעלמא .ומאמת מסתמיוס הטם׳
בס׳ ר״מ ושל? לא משמע ק ועיין במ״ש לקק בשם סרב שט
אליהו שוב ראיתי שמרן החבי״ף בס' חקקי לב א״ח סי' י״ע ד׳
כ? ע״ב כתב דאם מכה אותו כדילהוכיט ליכא משוס מכה
בט הגמל דמשום תונחה ליכא איסורא ש״ש והביא דבריו
מר בדה הרב יפה ללב בד' :קה? נרד והנה בחקקי לב לא
נסב שוס ראיס לזה <ק כתב  -שנראה לו י ברור ופשועי׳דמשום
מכתה ’ליכא איסורא ודבד הרב שט אליהו שציין?שם־«זה לא
ראיתי ולפום ריהעא נראה שנן מתבאר מדתניא בטרתכהטם
ובתלמוד '/בערכין ד׳ ע? מ״ב יטל לא יכט ולא יסנורט ולא
יקללט(סיד6״י עלמדמנסה) תלמוד לומר לא תשנא אס אחיך
בלבבן בשנאה שבלב הנטב מדבר זמדלא תט יטל אס הכהו או
סמרו או קללו עובר בל״ת ת? ל״ת את אחיך בלבבן בשנאה
שבלב הכט 3מדבר (דאז הוה <0חסס מהי  90907צאו שנאה שמג סיא זל8
סכר מל לא תשנא סכל מקים * toאיםור&) מוכח דשמר להמס חכרו מטם לתלמיד אינא ממם לפ״ע והביא מה שהעלה הרב ש״א להטי
מצות .הוכחה .ואף שסרמב״ם בפרק ו׳ מהלמת דעות דין ה׳ ברב לתלמיד והשיגו מחשו׳ םרדב? דמתבאר בשפך ומשק לדינא
דגם ברב לתלמיד איש) ממס לפ״ע ש״ש :
נסב סס הלשון« השונא אחד מישרחל בלט עובר בלא מעשה
ששחר לישראל ואמר לב? עטגז? אם יש בזה לפט שר
שנאמר לא תשנא אס אחיך בלבבך ואי[ לוקק סל לאו זה לפי מי)
שאין ט ממשה ולא הזהירה טרה אלא על שנאה שבלב אבל
להושיעו לב? עממ? הנס כתט הפוסקים ביו? ש׳ ם״3
המכה אס חברו והמחרפו אעפ״י שאיט רשאי איט עובר בלא בשה הרב אמונת שמואל דטק דלישראל שד אק סס ממס לפט
ער*

דבר
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מערבת ואו בלל ט

שר אס ששיטו לכ״נפטמ״ז וכתב  p^30מה שמקשים על מה שכסב
רטט ממר מם דאבר סן החי שט טהג טומאה דמאי נפקא שגת
סח לישראל מלש הכי אסור ממום ממאה ולגבי כ״נ טספ״ו אץ חילוק
פיןטסאה לטהורה ומיישב דגנלס סיכול להושיעזלכ״נ עממ״ז מפיון
שסהר לישראל אף דאמר לכ״נ טסמ״ז אץ ט משום ולמי מור והרב
פר״ח נמלק מליו והא בישראל גמי שכא איסור הושטה ממום טמא וכו׳
ומור כיון ד3לנ פכומלז מחהרעליו מה ממס ישמה לומררליכא שמד
הושמה הרי המורה אמרה ולפ״ע לא סמן מכשול/וזט טמן מכשול
שמושיט לו מה שמתהר עליו ומה שהביא ראיה מההיא דמם ליה
לזרמיה דאבא מו ,ששלפלו הפוסקים ש צריך להגיד לו מה'שהוא
הימר לדדיה ולחברו אסור שט מנץ לזה והסם לסי לפת המושיט
אף לחמיו מומר .אלא שטהג ש איסור מחמס .שסוס פנ״ל ולסוס
חהטא נראה מדקדוק דברי רבימ הסה״ד בסי׳ רצ״מוקאי בסברת
הרב אשנס שמואל שכתב ח? כדאיחא בפיק דע״א בהמה דופתי
יאסור למכור למסמ״ו כל מר שהעסמ״ז קונה שסו מ* לממס
בו מר שסישראל מוזהר עליו עפ״ד מדכסב דבר שהישראל
שלמכמלז
מוזהר עליו משמע ואם אץ הישראל מוזהר  .עלה
אמר מוסר למכור לו ואץ בזה משום ולסלע אלא מאמת מרי סיב
פר״ח נכונים בטעמן ועל כלחץ למשטר אנפשץ דממה רחב כפל
הדברים האסורים לעסמ״ז אסורים נש לישראל אספי קאמר
שהישראל שמהר .וסי והוא דוחק זל״ע:
 PJOTחיד״א במחזיק ברכה סי׳ ס״ב כסב דיש ראיה לסברס הרב
י סר״ח ממ״ס מוהר״ם בסשו׳ הארוכות סי' ע״ו במי שעושה
שני ימים יום הכיפורים ומל יום שני במרב שבס דשסר לאסל בשבת
מה שכשלו אמרים לצורך עצמן אפילו מכירו דהא דאסחנן במכירו
הפי שליפעסמ״ז רלא קפיר אלפני פור אכל כישראל המבשל
ליכא למיחש שמא ירכה בשבילו ויאכילט דאלפט עור לא עבר
עכ״ד עץ רואה שכסכ מישראל דקפיד אלפני סור לא שישיק
שירבה נשכילו והלא לישראל אחר מזמר גמור כפל המון ישראל
דלא עבדי יוה״ג אלא מי יומא ויום שט שהוא עיש חול גמר הוא
וזה שששה שני ימים חומרא גמלה ובמל במיעוטו ואפילו סכי שרי
במכירו ישראל יאיט מרבה בשבילו לעבר אלפט עור זזה כיפר*
דלהששיט שח ס פו לסט ממי
הרבסחחישרסל רלאתר אשר
מן יש לדקדק ממ״ש שהר״ס דמה שאשר! בעכומ״ז המטרו סייט
משום דלא קפיד אלפט שר ושכח דאי המסמ״ז הזה קסיד אף
דעסס״ז לימיה בשמי שבס ולא שד אלא דעסמ״ז ששבת חייב
שמה אפילו הט להרמת כשביל ישראל יש בו משוס ולפ״ע אלא
דמסס״ז לא קפיר מפיל ולמנ״ד במס שדקדק ממרי מוהלים
פמ״ס דעכוס״ז לא קפיד אלפט שר דרוצה לומר יאש מדקדק
לקיים מצוס ולס״ע סמוטלס עליו יש לפקפק שנראה סשוט שאץ.
העכומ״ז מצווה אלסט פור .כלל כששהבחסי בשדי חמד ח״ח
במערכת הגימ״ל אש ה׳ץ סרק .מ״ב ש״ש וא״כ צריך לומר דמה
שכמכ שהר״ם דעכזמ״ז לא קפיד סנמ כשלו אמר דמכוס״ז לא
שפקד אלפט שד זמיין בזה לקמן מיק פ״ג ועל כל פטם מה
שהכרם שלא ממס הרב אמונם שמאל הוא נפץ ’#למי מה
שפירשתי לכונס רטט שהר״ם שמל דפכומ״ז שט .פנמה אלפני
עור ספל מקום שפת שאם היה מצווה .כלש דלס״עאף משמירת
שבת שט שזהר אס שה מכשל את ישראל שה ס משום ולפ״ע
ומיץ לקמן כסמך :
 “ttjjכסב במחזיק כרפה נמכיס כסכרס סרב פריס ממרי
הרסכ״ן זטרשכ״א טפשס בסס .שאמרו כש״ספדף פ״ד ffa
יקחו מח זמני כתיב להזהיר לנשססמלוסשלא ישש לפסטס זאי
מדהשוה הכסוב אשס לאיש לכל שנשין שיט דוקאבלש השוה
פכלוהקמהרספץזהרשב״אאכש למה לי מ יקש הרי אף ;ישנן
ממהרות אשמה לינשא להם משט ולת״ע לא הסן מכשולוהירלז
סלסט שר שי לש .שבפלשס
דשצמחך לא יקמו ילילקו נשים

יש

ואץ שקץ עליו ואס שמא לסברס הרב אשנס ששאל סש השיא
ליס הא טון ילדידהו שח אף דלגט בעליהן אשד שפא משם ולפ״ע
אלא ויש שפס כסברת הרב מר״חולזס נראה לענ״י יאפשר ליישב
לדעת הרב אמונם ששאל סל ש מה שהבאש למפלס בס״ק ה׳

כללים

בשם הרב מכסם לדוד להא דממלקיק בדין לק״ע טן מאי במרי
עברידנסרא ללא קש שט אלא במושיט לפניו דהוי גרמת בעלמא
אבל שכא לספי ליה טייס לא מפלגק בהט ובכל גוונא
שבר אלפני שר ש״ש וכמו  pיש שמר דמה שכפב הרב אמ״ש
לחלק בזה .אש אלא בששים אבל לשמש ליס בידים שדה דגם
שדי ישרי להמושיט אסור להאכילו למי שאסור לו עט נשים הפסולות
נמי שי פמפו לגפחיהו בידים ועבר אלפני שר .שב רשמי שס
/נד״ה ומדשס שהרב מן מדים הקשה לסברת הרב אמ״ש ממה
שכמבו המוס׳ במגיגה ד׳ י׳ /דהמלמר מורה לעסמ״ז שברבלפט
מור אע״גדצישראל שח זחי פהםטזן דלעסמ״ז אשד וח״משבר
בלפט שר וסירן הרב בט ישי דמיי גומא לפ״עאיכא ששט לפטו
ומאטש בידים וגבי מאטלו בידים שדה סרב אמ״ש זט׳ ש״ש ואם
 pגס הראיה מדברי הרמב״ן וסרשרא ביבשת יש לדחות
כמו שכסבש אלא רמרן חיד״א כסב דשלוק זה צריך שמד לממס
להא טון דששיש לפטז מי כמאטלו וכו' ש״ש עם הקמה דממה
שכתבו המום׳ בפרק קמא מבא מציעא ד׳ יו״ד דשו ישראל מקרש
גרושה לכהן שבר משם ולפני שר וק כמט מהראשוטסמבא
בשימם מקובצת שס ממבאר דלא כהרב אמ״ש שיט והרב פרי
מגדים בספרו גנס ורדים כלל מ״ב רצה לחדש ט כלליה דרב
* )toוכדים ושהו
אשנס שמואל (מסוף דמיו ציץ למיץ נש
שסישראל ש אפשר בשום אמץ
המוס׳ בביט׳ ד׳ יריד וס׳הח
לבא לידי שמר גרושה שדש הט שבר אלפט שר עכ׳״ל:
השגתי ם' מרך השליץ חיו״ד וראיתי במי' מ״ב שס
ב׳ שוטה הרשה מדפח הרסב״ן והרשב״א מל ש
דברי הרב פט שי דיש חישק בץ ששיט לס&פי בידים
ועל הרשה מדברי מוהלים בששה ב' ימים יום הכשרים כסב
לד»מ טון דכל ישראל שייכים פמסרא זו מי פששיט סט
יץ לסיד דאף שהוא אם סיר שפר משום מדיד טה שחס
כש שכחבז האחרוטם ובלש הכי הסם ציכא לפ״ס p
השרה דאץ המבשיל אמר במטרו אצא משום קנס וס׳ ש״ש .
ובאמת סמיה לי סל סרן ודד״א דשהו גופיה שיש מאי דמקשי
הרב ען השים אמברת האמ״ס שמשיש־ סס• יץ לשר דמשמע
ראף אם המושיט שנו סיר שפר וכמב שכבר מרגמה הרב אשנס
ששאל כמ״ש הרב פיס יהודה מד׳ י״ז דשאט שרות דישראל
הששינו נמי בר שמד שמס מאוס׳ ולא אמר הרפ אמ״שאלא
פרבר ששן שמר לישראל בשום זמן וא״כ שט שימי ראיס מדברי
רטט שהל״ס הלא גהשמרסיוה״כ ממה לסיר ואץדעש המטה
טמה לומר דשמרא דיז״כ צא שטחא ולא משיגא שיך בגוה :
רדל מה שמקשים על סברס הרב אמ׳ט מהשא ומלמד מורה
׳ ;לעטמ״ו שכספו המש׳ זישכא משוס לפ״ע בסב הלב
כיס .יהודה• שם די׳*ל דלא אמר •הרכ אמ״ס  pאלא כרכר
דלפ״ן עסמ״ז אמר ולישראל שרי לשייך לזמר מברא דש שכא
שלי !לישראל שח ולב״ן עסמ״ז אמר ולק שגבע גרע ולא
משיב זה מכשול אבל בדבר דלישראל מצוה ולפטמ״ז אמר דבזס
לא שיך הסברא דש שפא שדי זכו׳ כמ״ש השמפוס בסנהדחן
ד* נרן גט שפת דלישראל־ מצום ועסמ״ז ששכס ח״מ והוא
הלץ במ״ס ג״כ דססא א״כ לאו ששום קלא אשנן עצה בישראל
לנץ שפא לנלט במלמד מרס לעכומ״ז מפ״ד והוא ישב נסן
וסרב טל שחס בד׳ י^ד ע״ג סטא מ״ש הרב פל״ח .פשס הרב
אמ״ש ומה שהקשו ע״ז מההיא דמצמל שרה לעסמ״ז ומששט 00
לנזיד אפפ״י שמא אט שר ולא ראה דברי האמ״ש בגופן שלק
עם לא ראה דברי הרב טס ימרה וסירן מדנפשיה דשאט שמס
דשייך טס אף ש שאנו שר צמד שמידצו הא&הז מ* wno
תג ״יו ייי״ע ואהסיא יללמד מורה לעכומ״ז כמג ליישב
עס״י מ״ש הרשב״א שלהייעחע בטיח למכה ד" יו״ד אמ״ס
פש״ס רב חסרא ורבה בר רפ הוגא חיקלש לט חש גלומא
אגטנהו רפ נמש במכס שמיה שפלגץ ממנה ד* טפחים וס׳
לא ידע להדרו
והקשא החטב״א דטץ דרב נממן
סשמעסויהו שט אגטנהו ולא מש דהוי משפה דשסרא לדידהו

לסט

שדי חמד  -א מדיני ,חיים חזקיהו בן רפאל אשר אליהו עמוד מס 282חודפס ע״י תכנת אוצר מחכמה

שדיחטר

♦

טן$דכת ואו כללנו

טפט בשנה פסולה ומברט ברכה שאינה צריכה והוי כטהן מכשול
לפני מור וסירן דמהכא שמנמן דהסאטל את סברו לבר שמוסר
לו לפי דעתו ליכא משם לח״ע ואך שיודע שסברו אשר לו לבר
זה וחברו הוא במל ההוראה מ? הה הקא כשהאיסור ניכר דאי
לא ס״ל צא לימל אכל מאינו נימי למטרו לא כדאמריק מולק
ל* קי״א מג ליה לזרעיה לאבא דליספי לי מידי ילא ס? זבן הורה
לי מורי הר  :סכ״ל וא״כ י? רלאכחב סרב אמ״ש אלא מבר מן
החי לב״נ גטמ״ז דשא אישר ניכר ולדידיה שרי אם לא ירצה
לא יאכל משוס סט ליכא משם לפ״ע אמנם במלמד שרה
לעטמ״ו דל ץ האשר ניכר שאין המכומ״ז יודע שאשל לו ללמוד
שרה אך מישראל שלי אבא לפ״ע עכ״ד סרב והנה ש״ש יאבר
מן שוי מ י 3אישר ניכר כמש דהדב אמונם שמואל רצונו לומר
דטון דשס• לישראל שמר לו לששמו לב״ן עטמ״ז ולהודיעו
שהוא אבר  pשוי דבאימר נופר כלומר שמודיעו  pהאיסור
ערי ( vop ft 0Mקצמר ד30ר ® Iמוי ®יסוך ניכר הו 6דמי דמי לכו** סיכה
 *oort’ftyaftT’obpjftafrsono pftwwלהכשיר  )ftליחס כס 0כצ
אנר מס״ם  tore 06איי! מייה דמן מי «&> אלא דלט זה איני מבק מה
שנסב דלים ד שרה שי אישר שאט ניכר שאין העממ״ו יודע
שאשל א {למוד הרי גס כלמוד אמר שיוליעט שאסור לו ללשד
ושי קה אשל ניכר ואו שמר ללשו וליכא לפני עור וא״כ גיסא
דלהכי אצט־יך הא דמגיד דבריו דאע״ג דליכא משם ולפני שר
אשר משם מגיד דבריו ליעקב ומאי מקש השם׳ (ועיין למיל מדי
שלדדחו די^צו  inשיודע סמסנדו פ0סר שנר סן כחי ק 0סחס 0יודע פאסיר ft
לל«י מיה) «וד שמיה לי שאמר שראה דברי הרב פר״ח אין נחה דעש
בזה שהרי :סב ילא דש למה שפצפלו השסקיס אם צריך למיד
לחברו מה זלדיריה שרי ולחברו אשר להסס לדעת הששט גס
לחברו ששי ושא שפה ואוסר וא״כ באבר  pהחי דממאה דגם
השש ש שדה דלב״ן עממ״ז אסור שיך ודאי לפ״ע:
וממה נ כסב מרן חיד״א בשם הרב מי שי שהית קושיה הרב
< ן השים שה משמע לי דהרב ב״ח נקיט כדעס הרב
אשנס שש * ימילי ישרי לישראל שרי להושיט לעטמ״ו או ראש
להרב ש דו ו שבשב מה ששלק הרב אמ״ש וכחב והובאו דבריו
בס3 ,ט שי ובש׳ עה״ח כשלש! וישב ושט נביאים מש לה על הא?
שלוקא והר< מוהליי ך גד״א ;שבאו דבריו בס ,ש שטם ד ,ם״ג מ״א
שרן שמן מועד עכ״ד שבן דהרב ב״ח עם שכמב ליישב מה
שקשה על סברס הרב אמ״ש עכל מקום אט מסכים לסברש
וק נראה דמו הרב ארח ששור שהביא במחזיק ברכה וכן נראה
השכמת מק שד״א במשק ברכה שס שלא לחלק בוס קצח נראה
 pגס לעס הרב טח ישרה וכן דעת הרב זרע אמת מ״ב ש׳ י״ע
וקצס נראה  pדעת הרב פרמ״ג במשבצות יש׳ סיב .זבקוננוריש
בחוב בשם חרב פרמ״ג בס' גנח ורדים כלל מ״ג שבחשלה רצה
לומר שלכי ששחל לאחר לשלם ואי אפשר כלל שהיה אסור א
ולחברו אסוג אין בזה משום ולפ״ע .ושאט שרום וט' ושוב הביא
דברי״״מחוס׳ בב״ע ד׳ יו״ד ד״ה בהן יאך שאי אפשר לישראל לבא
לידי איסור גרוש :שבר בלפ״ס וציין שו״ס ■ אמונת ששאל p
מצאסי בקע זריסי .ועסה ס׳ גויר איו אש לראות מ״ק גס ס'
ש נצים שצין סרב• יד דוד אין מצוי מצלי לראוח אם מהשכחב
בשם הרב שהר״י ן' גוי״א («־« )pw®fem«1שא מ״ש
בס׳ סל אמס א שרון אחר:
1מרן סמ!*ך בספר ראה שים פרשו בראשית ד" ד׳ הביא
ססס הרב אמ״ש וכחד .שסרב לימודי,.ה' לימוד ל״ד
הקשה סמ״ו הסוס ,דב״מ ד׳ יז״ד לישראל המקדש גמשה
לכהן שמי בלפ״ע והסב דהרב רס ודין בפרשח שלח לך קא
בסברת סרו .אמ״ש ושרש במנחם דמא? דקרי לכהן בר שזבא
שא משם צ ס״ע אבל ישראל אע״ג דעבר חלפני שר ניק דא
מקדשה לש ש אנו  .שיב לא מקרי בר שובא ולהחשיב אלפט
שר טון שי יט שיך באש (אסיה כשמקדשה לעצמו גם אלפני
שד לא עבי דהא בהא חלי דפל המחריב ביבר שבר אלפני
שד וכל ש® ט מחריב אט שבר זכחב שדבריו דמקיס במטו
הסוס'ושעש פ״ר הרב הסטה לש ,פץ יהוסך בש' לב״מ .שב

כללים

סטב

ממד ססמיה על כל הרבנים המיישטם ומשמאלים בסברם סרב
אמ״ס שלא זכרו ברישא דמורה כהנים בפרשה קיושם שדרש ול״ע
לא חפן מכשול לפט שמא בדבר בא ואמר לך בס אש ש מם
היא לכשנה אל מאמר לו כשדה והיא פשלה הרי דעיקר אישר זה
נקשו ח? בפסולי כשנה ופסוק זה נאמר לכל ישראל ממילא
קמו דמיון אחר מבואר ראך דאן הישראל שזהר אפשלי כהונה
שבר אלפני שר והצע״ג ושד האריך לשאס ולפה בראושו של
הרב אמ״ש ומשק דבריו בצ״ע והאמח ששא שמה מש שנעלה
מכל סרבנים דברי הבריחא רמ״ב הנ״ל ואדמקש אדדי לסקשוס
מדבש המוס׳ וכיוצא היה להם להקשח מהבריסא :
אמנם פקר הקושא מחיישבח ששר על ש דברי סרב חתן
שסל בר ,לק״נו אח י״ד שהביא מ״ש הרב גנח ורדים
לשטח שלא פסברח הרב אמונה ששאל מדברי השם׳ בפ״ק דב״מ
דישראל המקדש גרושה לכהן שבר בלפני שר וכשב דאן משם
ראה משם יכהן שאט דצוסה השדה לישראל וקדשש דפט
במל פרש להפרישו מאסור וכ״ש שלא יכשלט בעטרה אבל
ישראל מישראל אכש אן ראה  fnyffiלפ״ע במה שאט עצמה
המושיע וששראל הלומד חורה מם עטמ״ו שנראה ממרי השם,
בחגיגה דאכא לפ״ע לא קשא משום דנק לאשר הלימוד יש »
א .משה גזל א משם נערה המאיסה ושה גזל .א נערה
המאורסה אכא טשראל מקרי שייך באש דבר אצו דברי הרב
הנ״ל ולש דבריו גם מהבריתא דס״ב הנ״ל אן סחירה לסברה
הרב אשנס ששאל כשבן קצה נראה מדבריו שמפכים לסמימו
וגם בסב בשם הרב אור חיש בפסיחש לקידושין שהביא ראה
לדמה סרב אמ״ש דעפ״י שברש משישבוח שש קושיות וכו׳ ש״ש
אלא דבמה שנסב ליישב ההיא דמלמד שרה לפכומ״ז יש לפקפק
לפנ״י יא שמא גשם הרי שם אבר מן הש ישט בישראל ובכל
זאת אמר מר ששאל כיון דאבר  pהחי הממאה שסר לישראל
שרי לששמו לב״ן טכומ״ז כיון דלגט המושט אן זה אבר מה״ח
שאסרה שרה הט נש טמא במלמד שדה לעטמ״ו דאע״ג לישראל
ישט באשר גזל מערה המאורסה מ״ע שסר ללמדו טון דלגבי
הישראל אן זה גזל ולא נערה המאורסה שאורה שרה:
ונראה דאסשר ליישב דלא הקש לסברס הרב אמ״ס מבריסא
ישרש כהנים על ש מה שכהבש בס״ק ז' בשם
הרב מכסם לדש יהא דממלקינן בין קא בסרי פברי מהלא
להיכא דלא קא שיט דקא כשהסיר ש הב״ן עטמ״ז שאל
מהמושיט שושט לו אכל חס ששש לו מעצש גס בדלא קא
 .בסלי מברי דנהרא שבר המושט בלפ״ע וא״כ יש לומר גם
לסברת הרב אמונת ששאל דלא אמר אצא כשהב״ן מטמ״ז
מבקש מהישראל שק א אבר  pהחי דבשר מסאה דהרי לש
מס שכחבש למעלה בס״ק י״ג בשם הגאן מנחת שטך דדוקא
אם הבין עטמ״ו יזיע שהדבר אשר לו מא דששראל שבר אלפני
שר אבל אם שא שגג גשר אן על הב״ן פטמ״ז שם אשר
וגס ששראל אט שבל בלפ״ע ש״ש (נד״ה זדאתא! מלה) א״כ
מוכרח דדברי סרב אשנס הם בכשהב״ן עטמ״ז יודע שאשר א
ושאל סהישיאל שושיע לך(שאס לא ין גם גסהורס אין נאן משוס ולפ׳ע)
ומשום הט קאמר טון ילישראל שרי שסר להושיט א מה שאן
 pבההיא יהס״כ שהכהן סלבי שאט מחזר אמר דבר האשל
א אלא אדרבא הוא שואל־ וחוזר לקחת אשה הראיס א וא״כ זה
שמממש ואמר להם על אשה הפשלה .שהיא כשרה א שי
מנשא מעצש ובזה שדה הלב אמונת ששאל דעובר בלס״ט p
נראה ליישב בזה וגם אפשר יחשב מכין טה כספי ליה בידם
שנסב הרב בט שי ישדה הרב אמ״ש דשבר בלפני שד:
מקום למס מק בחרא לש הנראה שא מברס הלב
פר״ח כמו שישמש למעלה וכן ראש למרן החבי״ך
נש׳ נשמע כל ש ח״א ש׳ ל״ג ד׳ ל״ד מ״ד <מ״מ מ) שכת3
שהגאן שקרי לב בחא״ח ש' ס״ה י ,קי״ד ע^ג הכריע שלא
כדעת הרב אמ״ס ונס שא האריך ב9גטן דבליו שבס׳ ראה שים
לשכיח שלא בדעה הרב אע״ש ובשב דרובא דרטואש /שלקים
סל
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עלסנרשושגס ממדהסמ״ק ש׳ק״טובס ,מאה שנדסשארס״ט
נראה שלא כרעש והפל מלוי במקבל אם אסור לו אסור להושיט
לו אך אם להששטשחר וק ראיתי להרג מנחם מימך במצוה
רל״ב סקיג שנשב למרבד השוס׳ בחגיגה מפורש שלא נסגרת
הרב אמ״ש לאך שלדידיה מותר מכל מקום מובל מל מה שלומר מס
הסכומיז שגא דרכם קרישי בכך די השיב חידד סי .,דג נקטי
ואולי בשיפולי גלומח דהרב אשנס שמואל להתיר מדונס כשתי
מהלוח שהחרימו בט קהלה אלות שלא יורשה שום ארס מקהלתם
לקטח בשר מבט הקהלה השטח ובט הקהלה ההיא פורצים גדר החרם
זבאיסלקטת מבט הקהלה השטח ממסרים למטר להס ואין מובדס
מל לפני מור .פיון דלדידהו שרי אך דלבט הקהלה האחס אסור שמר
להושיט להם נמ״ש הרב אשנס שמואל ואך שבמושיט טס לסיר
 fotoלפ*ע גס  wbומשוס דפל ישראל שייט בסירוס כמ״ש
הרב אמ״ש עצמו זא״כ כמו  pיש לומר גס בחרם הזה ראיתיה
באיחור זה מקד אס המוכר עצמו יקבל בחרם שלא יאכל בשר
זה הא וראי ליסא דשאט סירות  fywע״ע (אולי צ״ל מ״ע ומא רית
ראמייהא ששר יש לומר ק דאיחיה נסי בסיר אבל
®5י"
הכא מהי שש להחרים שלא יאכל בשר זה דמה מאה יש לו
בזה אמו בשופטט ססיקיק לצמר עצמו שלא יאכל בשר זה בדוח
וידשק עצמו לאכול בשר ממקום אחר בדוחק ובצער וט ,ושוב
כחס לדתוס ראיוח מרן חיד״א לסברת סרב פר״ח מההיא
דמוהר״ם ומהרמב״ן והרשבא בחי ,ליבמות (ממפמאהת סדד«צחן)
עי״ש סכל ממם נראה מעיקר כדעה סרב פר״ח לפי מ״ש מרז
החבדך ללזבת דרבווסא סברי הט וגם הרבטס בלי השיב לח
סמט על סברס הרב אמ״ש בלבד ט מדונם יש שד כמה
טעמים להמיר טפי״ש :
קן אמס שראיש להגאון שואל ומשיב במהלזרא ב,׳ ח״ב סי ,ס״ז
שהאריך מאד בסטן זה ונסב להסביר סברס הרב אמונת
שמואל והביא מה שרבט האחרוטם מקשים עליו ומטיל קשוח
.מיישב בחריטת ופלפול עצום על כל קון וקוץ חילי חילץ של
הלטח כדרכו בקודש ומתאמץ בכל כמו להחזיק בסברת הרג
אמונח שמואל ועם שבכל זה אין הכך מכריע נגד דעת מבא
דרטותא דנקטי שלא כדעת הרב אמונה ששאל אמנם ראיתי שם
בסוךהסי ,דבר המכריע לקיים סברס סרב אמ״ש והוא שהביא שם
(בדהאסרשגיס תיח) דסרמ״ך הובא בשיטה סקובצס לב״מ ד ,ס״א
כתב כהכרח הרב א6גת שמואל וזה נעלם מכל רבט האחרונים
דשקלז ומרו בזה וא״כ טון שלא ראו האחרוטס דברי הרמ״ך
נראה דלדינא מכריע הוא אח טלם וכמו שכן נראה באמת דעת
הגאון שואל ומשיג פי״ש בדב״ק :
,
דלי ההדיוט במחכחה״ר אין ראיה מדברי סרמ״ך לסברס
הרב אמונת שמואל ומונרחט להפסיק דבד הגאון ש״מ
□ה ודל מצאתי בשממ״ק ב״מ ד ,ס״א גבי חונה מעומיו בעכומ״ז
שכמב בשם הרמ״ך דל• אסור לישראל להפקיד משחיו לעטמ״ז
כדי שילדה לישראל כרטס נראה לומר שאץ איסור זה אלא משוס
ולסט עור לח״ס טון שלא העמידו סעטמ״ז הנפקד אצל ישראל
המפקיד וצ״ע טק ראינהו לא מפקד דהא כמיב למכומ״ז סשיך
משם לפט פור נמי ליכא דהא שרי ליה לאתפי לישראל ברביח
ומשום שליחות נסי ליכא דאץ שליחוס לטטס״זוצ״ס הנה מסאר דלא
שייך לפט עור כל דלא מוזהר על הרסה שיק לישראל גס לפט
שר לא שייך בזה וכסברת האשנח שמואל ומ״ש דלא מפקדי
משב לעממ״ז משיך צדך טאור דמה ראית (מדמזמר 5הל»! 6
«*״) ששחר העטמ״ז לסלוח לישראל ביטח וצ״ל כש שלא
הוזהר סישראל מל העטמ״ו משוס דלאו אחיך כש ק לשפך וט׳
ועל כל פטם מבואר כהא״ש וצ״ע מליל ובמטזש שט מכין שוס
הוכתה מלבד הרמ״ך לזה דסברת הרב אשנס ששאל שא דמר
ששחר להששיט ומסור לחברו אץ בזה לס״ע טון שלהששיט
שמר ובזה נחלקו עליו ימי האחרזטם טון דלחברו הוא אסור
וזה מרס לו שבר אלפני שר אבל ששיט לחברו דבר שאץ ס
שם אישר סל יד הושמה זו לא להששט ולא להמקבל גס
החולקים שדם דליכא לפ״ע שהד אין כאן מכשל ולק ששר

אלא

כו

כללים

קשיא ליה להרמ״ר דטון דהעכומ״ז שמר  toלשליח לישראל
ברבית מם.הישראנ שסר לו ליקח משח ברביסק ההורה א״כ
אץ כאן שם מכשל במה שמפקיד ששראל מששו למסמ״ו שלוום
לישראל דהנומן והמקבל שסריס בזה ואין כאן איסור אלא משוס
שסנסקד הוא שלוש של ישראל ולזה אין למש משם דאץשלישח
למטס״ז וא״נ אין פאן שום עטרה ומה שיך לפ״ע לח״מ במקום
שאין מפשל ואיבו דומה לסברת הרב אשנס ששאל להמיר להושיט
לפטמ״ז דכר האסור לו ודברי הגאון הנ״לצ״ע נ

 nSflנדפס עסה קונטדס עשרי מקובץ יגדיל שרה ולאיש
להרב המופלא ש״ב יצ״ו בש ,קט״ן אוח ט ,יי רצ״ד
שכסב שבש״ס מנחח עט שהקשה לספרח ר״ח בהשבוח ד" ט״ל
ע*א דאשה אינה שזהרח בהשמת זרע לש שאינה מצווה אפדה
ורטה ולק שחרת לשמש כמוך (ה*מ לימן «ך אתרמשמיש) דנהי
דשא לא מיפקרא אשיר מפל מקום היא מוברח אלפט שר
במה ששנעס את בעלה מש״ר וניחא ליה מדל לר״ה כסברס
הרב אמונת שמואל דבל שלהששט ששי אך דלהטשט אסור אינו
שהרמנ״ן שבר ג״כ
שבר אלפט שר ושהביא (ט®",
בהרב אמ״ש ום ,מנחס מט אין מצוי אצלי לראות דב״ק ולש
מה שכסבמי למעלה בשם הרבטס בני שי וטרד השלחן דלמיספי
בידים גם הרב אשנס ששאל שדה דאמר נראה דאין סשישבח
בזה קושש על ר״ת דהא נש נמפפי בידם דש ואך אם ישב זה
נטן לא חששן אנשא להכריח מזה כדעת הרב אמונת ששאל
מאמר שלא מציט משרש יוצא מפה .קלוש ר״ת שמכר ק ודק
מפני קושיא אנו שיחסים לו ק ושעד דחיוח לא ממלה אך מס
שנתב שק מצא להרמב״ן ששבר ק זה ודאי מכדע לשקט
כהרב אמ״ש אחד שרבט האחרונים לא ראו מדו יש לט לומר
שאס לאו מדו בטלו דעתם ומורו מסברתם שק ראוי לשוס
שזר לסט ש שגדול חל מן קאשא רביט הרמב״ן רק אם משרש
ק כדבד סרמב״ן אמנם לט אומר לי דאולי כמש למד הרמב״ן
בשדושיו ליבמות ד ,פ״ל שהביא מרז שד״א במחזיק בלכה יו״ד
ש׳ ס״ב דעל מה שאמרו בנדם דחשה פסולה שזהרח לינשא
לכק מרכחיב לא קש חד זמט הקשה סרמב״ן דששק לי
משם לאו דלפני שר ושרץ דאיצטריך למלקות ובתירוץ שט כמב
דלפט שר שיט בלאו השוה בכל וכמב מרן חיד״א דמשממוח
שרץ זה שא לקרובים מדו לסברס הרב אמונת ששאל אד
מט״ר כתב להא סרכא שא מונח שטיא בחרא דהרמב״ן היא
על הט נשי דבדדש לא שיך ולפ״ע בלאו שאיט שה בכל
ושץ לשל בס״ק י״א (ני"® יייס שהבאתי לבד הגאון חת״ס
3ח״מ ש׳ ר״כ ששרש דבד הרמב״ן כדממרגס לש מרן חיד״א
שלא כש שהבין הרב השאל שם ואס הרב מנחת עט נהכוץ
למד הרמב״ן הללו הד אץ מדבריו הכרח.:
הכותב (נקיק יגדיל תורה הנ״ל) יצ״ו כחב שעסי״ד הרב
מ״ע נראה לו להבין דברי המו״י שעליון המו״ס בגדה
ד ,דג ד״ה נשם שהקש דסא השוה לאיש לכל ממשץ וחמה
בס ,ערוך לש הא טון דלר״ס העונש לא כא אלא מכח ס״ע
דש״ר א״כ כיון דליכא אצלה עשה עמש מנץ ובזה נטטם דברי
הש״י דכונתם שא מכת לפ״ט טון דאשס שה לאיש לכל שמץ
א״כ עכ״פ איכא הפונש דל״ע לת״מ הגס דליכא אצלה המ״ע
דפו״ר ועל זה שרצו החילוק  pאשה לאיש וא״כ טון דאצלה לא
שיך המ״ע לינא נש לטיע וטוזט לסברת הרמב״ן ואמונת
ששאל הנ״ל עכ״ל יצ״ו .ולי ההדיוט רשת מאד להעמיס סונה זו
במרי הש״י הדל וגס לש הנראה לח יסק לפרש ק שהרי
המום ,ביבשח בסבו בשם ר״ח דליסן שך אמר משמיש אין נראה
לאשר דהאי גברא ט אורשה משמש וט׳ וא״כ מאי מקש מל
ר״ת דהאיכא משם לפ״ע וכלומר שהבמל עובר משם השחתת
זרע הרי לדברי ר״ת אין הבעל שבר משום השחתת זרע מי
אורשה שא משמש ואך אם נטח שמנח קושיתס כמ״ש הרב
סנ״ל יצ״ו ושרצו רפיון דאצלה לא שיך המ״ע ליכא לפ״ע מ״מ
אין שה הכרח לסברת הרב אמונת ששאל מגשים טלי עלמא
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סודו דליתנ ;ו כלפני מור בלא שאינו שוס בכל כמ״ש מרן טר״א
במחלק במס שה בשם הרמב״ןוקכפב הגאון חת״ס מונק ח״מ
ט׳ ר״ב כ שמו ונסב במחב״ר שם יאשס מומרת להושיש אבר
מוסט דשמאה לב״ן ענומ״ז משום דהוי איסור שאינו שוס מל
 mtדאט שזה
דאזטשראל מוזהר מל זה ואם ק גס
מל ראשה מותרה משוס הכי ליכא בה משזה לפ״ע אבל באנשיה
אן חלוק וזן שוס מל לאט שוס בכל ואף שמומר בדבר זה
אסור א להושיטו למי שאסור ט ואין מזה הברח לסברה סרב
אמ״ש .אחו זמן נדפס קוק שמעההא דרבנן וראט באגרה
בקורת שב ןומוריס א בד' כ״ד ע״ב (מ״ס  001גמניא) שכתב
שבחשו' הרזה שסברה האמונה שמואל הרמב״ן אמדה בחידושיו
ליבמות ר' < "ס וציין חשו׳ חת״ס חלקח״נו ט׳ ל״ב ולפי האמור
הוא קול .וש ברו עמו בי שס מבואר דכונם הרמב״ן אמר דאין מל
אשס לאו דלפני מול בלא שאטטה בנלכאמור :
לאנכי מן המימי בשממההא דרבק הנז״ל בקונמריס מי מגן
ד' ב ,אוה י״ב שכתב וו״ל אן כעיקר דברי האמונה
שמואל רכל היכא להוא אט מצווה מל האומר מומר ליק האיסור
למי *שמצווה מליו נלע״ד דהלי באשל* מרבי במחלוקת רבוחיט
הראשונים הבא במוי״ד ט ,קפ״א אס אשה דאינה במצות הקפה
מותרה להט) פאת ראש האש ונשו״ע שם הוקבע לאיסור ומיק
בחי' רטק״א שם סכ״ציצ״וכונט להממיריס לחשה להקיף ראש
האש מברי)  1כהרב אמ״ש ולק טון שהיא אנה מוזהרת טל זה
מוהלת להק ף לאש האש ואן לה הימר משום ולפ״ע והאוסרים
סוברים כד®  1סרב פל״ח היטמיה דגם סה יש משוס לפ״ע כיון
שהניקף מוז אי בזה וכיה שבשו״ע הוקבעלאמד אם  pלהלכה
גקיסיק דלי כדמה הלב אמ״ש ומה שציין לחידושי רעק״ת נראה
שכונסו .לבשל דבריו הראשונים  Mמא"® מפני דברי הגאן
רעק״א שמח באס מדבריו דהמטרים להקיף סאת הראש טיט משום
דמשיב לא ןא בהרי מברי דנהרא.שיכול להקיף נעצמו זבדלא
קא במרי ינמיי ליכא לפ״ע וא״כ בעלמא גם סם מכרים דלא
כהאמ״ש זטה מון לו לכתוב בלשת טה נראה לי דהלי באשלי
רברבי וכו' שלא ליק מקום לטעות למי פאן בידו ט'
רטק״א ובג ף דברי הג' רמק״א הנ״ל כמבט בס״ק י״א
(כד״ס יאי מחא) מי״ש 1
וראיתי להרב יו שלמה בד׳ פ״ב ע״א שכמב שבמחלוקת
זו נמלקו בהשו׳ הרב מוהר״ס מרוטנבולק הארוכות
ט׳ קכי׳ט ןןכסב ת״ל כהוב בהלכות פמקות דט שמס לו מת
סוהרצהזטנ בסעודה דהא טיל ולאחל מליו אבאס עי טרפ
אבל רביט :רון אסר ליק לו דבר האמר לאבל עכ״ל ומעם
מחלוקותם נ!ע״ד דפליגי מימה הרבנים אמונה שמואל ופר״ח
שלדעת האמש כל שלטמן שרי אכא לס״ע ולימה הפר״ח שממה
מליו מההיא ימוטט כוס יין לסיר דאע״ו דלטק שרי אכא לפ״ע
אלא דההס אנא לטמר כיון דסירוס טין ביס דא בעי אסר
נפשיס בסירה אבל הנא אן בידו לאמר עצמו באבלות אס לא
יטה לו סס זא״כ יכולים לסזמיט לסמודה ארוטן ונישואין עכ״ל
והנס מ״ש 1הרב פר׳/ו המס עליו מההיא יסיר במחכסה״ר הוא
שלא־בהטחה דהרואס יראה שלא מטר הרב םר*ח מההיא דסיר
ואסהדוסיהדזרן חיד״א סמיכגא שסרב אמונה שמואל עצמו הוקשה
לעצמו הטא ימוטט טס לטר וסירן דשאני סירוס דכל ישראל
טיט טה נשו שכהבט למעלה בשמו וגס בעיקר המצאתו קשה
לענ״ר דמש »9שסנמו לומר דההלכוס פמקוס פברי כהרב אמ״ש
ורטט ברוך סבר כהרב פריה והוא תמוה שהד בסלסה פסוקות
כשבו הטעם מטם דחלוה האבלות האי בידפמו וכל שלא ידע
אן כאן אבלה כלל ומטה הט שרי ומה מנין זה למר שאמר
להטשט דאע׳ג דלהמזטט שרי אפשר דמודו להרג פל״ח דאסור
להושיט א מ דרבא לט טמסו •דאבאת לא דמי לנזיר משוס אאן
בידו להביא שצמו בטוב אבאס יש להוטה ממ״ש בהלסס פסוקות
הנ״ל כדמה <מ פר״חשהרן משמע דאם היה הדין נותן יהל מליו
אבאס אף ד>א ידע טה אסור להזמיט אמ״ג ינמזסין שרי ואן
בידו לטיב או עצמו באבאת אלא דלענ״ד נראה ראן הדבר האי

כללים

קמג

במה שבידו להביא מצמו ליד טוב א לא אצא כל שגם הוא נצפוה
□ה אסור טא להושיט לחברו אף שלדידה שרי עסה ואן טלו
להביא עצמו ליד טוב מפל מקום כר טובא מיקרי ולא דמי לאבד
קהט דטמאה ואסור להושיט לחברו האמר א מתה גס לדמה
הרב אמ״ש גם מס שנראה שטנתו אמר דרביט ברוך קא כסברה
הרב פריה דלא פהדב אמ״ש סנה לט מה שפמבט לנמלה משס
הרב בני טי דגם סרב אמונה שמואל מודה דלספוסו בידם אמר
יש אסר דלהזמיט לסעודה והוא אט יודע מאבלוסו טי כמו מסט
בידם מם להרב אמ*ש אסור נ
להלב מקנה אברהם במסיורא בחרא ט׳ רל״ז הביא מ״ש
הרב אסים וכתב דמוכח ממט׳ מוסרימ״׳ט ט׳ ס׳ דסובר
ק והביא שהרב פר״ח מלק סליו וק הרב מוהרח״א וכתב שסרב
טס יהודה המזיק דברי הרב אמ״ש בטוב עמס ושמדברי הראש
בסרק אוהו נשך גבי רב טיליש מוכח דסובר כהרב פר״ח והרשב״א
בט׳ תקל״ח ס״ל כהלא״ש ושהרב סל אמס ד׳ י״ד ע״ג הביא
דברי הרב אמונת שמואל וכתב שק כהב הרשב״א בחידושיו לסוכה
והארחוס טים שבחשו׳ מוהרלנ״ח סי׳ קצ״א ושהרב שליח במנהגי
אסור סי' כ״ג העלה בשני ת״ח אחד אסר ואמר מטל אס
המטר מאכיל לאסר ו^ף באטד שאט טבל לא קא בלפני
עור הסך סברת הרא״ה דבאמר שאט טפר קא בלמ״ע וציין
חק״ל יו״ד ט׳ ז׳ ד* ס׳ ט״ב משנה למלך בס״ד מהצמה מלוה
דת ד׳ ודן ב* אחוו״ק סה והנה מה שנהב בשם סרב מוהרימ״ט
סלא ציין כאיזה סליסלט הנראה מנהו לס״ש בת״ב טו״ד ט' ס׳
ואס לכך נתכוון עמו הסלימה דלט הנראה אט מטן לסברה הלב
אמ״ש דהמם מר קעסיק בסטן רביס דרבק וקאמר כיון דהמלוה
מותר לו לקבל ססק רבית דרבנן מטס דססק דרבק לקולא ממילא
הלוה טיב ליק אזלא מבר הנפט מור כיון דאבו מלוה אכא
אמרא כלל אבל אס טס במג שהמאה עובר אלא דוביה אף
אם הלוה לא טה אמר בו ס״ט טס אמר א ליק להמלוה
שלא לעבור בלס״ע ובלא הכי בלא דרבים לא יתכן סברה
הרב אמונה שמואל מטס דאף אם יטה אזה מציאת שלמאה
אמר מטס רבית ולא להאה מכל מקום מבר בלפ״ע מטם
אמר המאה פיון טס הלוה מוזהר ברביס והרי זה כמי שאט
נזיר ומושיט פוס ק לנזיר דמבר בלפט מר וזה פשוט צט מנ״ד:
1מה שהביא מדברי הרא״ש בפרק .איזהו נשך ט׳ מ״ב (0נתננג
זס דג סוציש גטי ו*סר 6צאיסץ צא סס סמי 0דצ £קאסר וצא מגיד
איסירא ס ליקמןדאנין רכיס סס* אין איסיי לליה מילא יסיג מדירים ססיצא
<ןי*3א גיס צא וסע■ ואסיא איסרא דרגע ציבא אלא מקא גבי מצום *כא איסירא

סילנןצינאאיסרא צאהאלאממילמ״ע להסיע מכשיל) וכתב דמבר כהרב
פר״ח בסמכפס״ר אן סדשר ק דבזס גס הרב אמונת שמאל
מרה  *ytsffiמטס לפ״ע שסד אס האה ירצה לסאת לאחר
בטטן שאה הוא מצמו סד הוא אמר לקבל הרבית דרבק וטון
שמא אמד הרי א״כ מצווה בלא זה מדרבנן ושטר מבר בלס״ע
אס יק להמאה ולט מה שכתב דהלשב״א מבר כהרא״ש והלאיש
ממי כהרב פר/ז יטו רבד הרשב״א סוהרים מ״ש בהט׳ עם
מ״ש בטרושיו למכה אבל הא3ןת הוא דתדזשי מכה הס
להריטב״א כמו שכסבט בקונמריס כללי הפוסקים מ׳ יו״ר את
 6גם מס שנהב דהרשב״א בסי׳ תקל*ח מבר כהרא״ש טינט
בסט׳ הרשכ״א מ״ל וליסנהו למי טלי כהו טראה הרואה
ונראה דט״ס הוא במקנה אברהם וצ״ל סי׳ ססקל״ה דשם במף
המק כהב דאס נשגס אק א האבק מיס צדך ליק א ואט
כנשבע לבטל מאה דרכק (לפי  0906בלאסו רגא * tooצ*סי א סס
סמי יצא אמר  wortעגיל דאין איסיר על ה6ה לימן אמן רמה) וסיים ואעהיי
שזה המקבל מבר והטק מושיט א אמר ררבק מטב טמשה
אמרא זוטא משימשה אמרא רבה מכ״ל דמוכח דסובר דגם
האה מביר אמלא מהמה משטחו למאה אלא מוטב זוטא נגד
ביטול שבועתו ומכל מקום .אין מזה סטרה לסברת הלב אמונת
שמאל כהו שכשכה* וגם ינן לתמוה דלפי  tftr&i v>mמכר
כסברה הרב פר״ח א״כ בוא ונצווח טל סרב אמונה שמאל
שמייחס לרבט הפור דכל שלהמושיט מפר  $דלכברואטר

מפל

שדי חמד ־ א מדיני ,חיים חזקיהו בן רפאל אשר אליהו עמוד מס 285תודפס ע״י תכנת אוצר החכמת

286

שדיחמי

מערבת ואו בלל כו

מסר למטע לו ממך שגרס הרא״ש שמגי כדעה הרג פר״מ
י®") ולא זו דדן סריב״ה דמססמא נמשך אחר סברס אכיר
היא״ש אבל האמת לרעתי העטה דבססיא דהרא״ש גס לרעש
הרב אמ״ש שיין לפ״ע כאמור :
להרב הובן על יד בפרק א׳ מהלכות מלמוד מרה
דין י״א שייחס להרמב״ם שסובר כהרב אמונת
שמואל והוזקק  .לזה ליישב הוטס הרב  .יד אליאו סי׳ מ״ח למה
השמיע הרמב״ס דאמר ללמד סורס לעצומ״ז מטם שנאמר
מגיד דבריו ליממב וט׳ ולא נמס דעחו במה שתיק שסמך מל
מה שפסק דהמנמד לתלמיד שאינו המן סומן אבן למרקוליס
וכל שק לעכומ״ז משוס דטף סוף טון ממלמד לעטמ״ז טכא
לפט מל היה לו להביא דין זה מפורש ולק במר לו ליישב שסוכר
הרמב״ם כהרב אמ*ש דכיון דלהמלמד מוטי ליכא לפ״ע ט״ש
ובודאי דאין מזה הכרח למשוח עיקר בסברת הרב אמ״ש טק
שלא נמצא מפורש ק בדברי הלמב״ם ט אם מ״י הכרח מחמס
קוטא שערי חילוצים ודחיות לא ננעלו וככר כתבתי לממלה בשם
כמה מחברים מם להרב אמונח שמואל לא שרי בט האי גוזנא
אלא למטע לפניו אבל לספוסו בידים אמר וללמדו חורה בודאי
חטב ספי ליה בידים ואמר גם לדמם הרב אמ״ש ואם ק לרעתם
אין מקום ליטט והיין במה שכתבט אני הדל בקונמריס פאת
השדי בחלק הכללים במערכת האל״ף אוח ק״ב טטב מה
שהרסב״ם השמיע דין מ? ובעיקר ’כללין האריך ידידי הרב
לב שומע יצ״ו במערכת הלמ״ד אות נו״ן ואות נ״א ולא יכלתי
כעת להתבשם בדב״ק ובשו״ת יד אלעזר סי ,נרו נמשך אחר
סברת הרב אמונת שמואל דדבר המומר לסמוטע אין ט לפני עור
והבאתי דב״ק בקונמריס פאת השדי בחלק דברי חכמים בט׳ ח״י
(מ״השיב הניא) גם בט״ס מנחת ט לגאון בדורם יצ״ו ראיתי 3ט׳
פ״ב שקלא ומריא באריכות במה שחידש הרב אמונת שמואל הס?
ונ^נטדתי על דבריו מאפם פנאי במוט מטקבמניינים אחרים
עי״;ן (מד״ה יאשר הקשה פוד) :
.״״׳״״

וראיתי

כללים

הגאה

שואל ומשיב במהמרא ב׳ ח״ב ט׳ ם״( 3נד״ה אפו
א)
י «״) כתב דהרמב״ם השמיע הדין דלא יושיע וצ*ן
לטין במטך ט׳ רל״ב ט״ש פשט .דבריו מריס דסרמב״ם השמיט
כל עיקר דין זה דאסור להושיע דבר איסור לחברו משוס ולפ״ע
לא מחן מכשול ולא יתכן לומר ק שהרי בהלטס רוצח פרק י״ב
דין *"ד כתב כל שאסור למטר לעטמ״ז אמר למטר לישראל ליסטים
מפני שנמצא מחזיק ידי טברי מבירה ומכטלו וכן כל המבטל טר
בדבר והשיאו עצה שאינה המנח או שהחזיק ידי מברי עבירה
שהוא טר ואיט רואה דרך האמת מעני סאות לט הרי זה טבר
בלא תעשה שנאמר ולפני .טר וט׳ הבא ליכוול ממך מצה <ון לו
עצה ההוגנת לו עכ? ושם בשואל ומטב הזכיר מ״ש בש״ס בע״א
ד׳ מ״ז שאסור למטר כלי מלחמה וכל דבר טש ס סק למיס
משוס לפ״ע שהוא מקור הדין שבהרמב״ס מ? מס בפרח ה׳
מהלטת נזירות דין כ׳ כתב המעמא אא הסיר סובר משום ומיע
לא תתן מכשול וק בהלכות כלאים פרק עטרי דין ל״א כסב המלביש
את חברו כלאים טבר מטם ולפ״ע לא ס"מ ומיין טד בפרק ד׳
•מהלכות מלוה דין ב׳ גבי לוה ומלוה וסרטי שביניהם גס בפרק
* עהלמס ממרים דין מ' כסב המכה בט גדול מנדין אוט שהרי
עובר אלפני טר לא ס״מ ואין לומר דטנס הרב ט״מ שהשמיט
הרמב״ס הדין הזה לגבי עכומ״ז דבנל המקוטס הנ? הוא
במכטל את ישראל אבל בטטע לעכומ״ז דבר האסור לו כאבר
מן הט לב״נ עטמ״ז 1ה השמיע הרמב״ס שהרי גם זה מבואר
בדברי הרמב״ם בהלכות איסורי ביאה פרק כ״ב דין ז׳ ואין מסרים
בהמה לעטמ״ו וט' וכבר ביארט שהם אסורים מטר ובבהמה
ונאמר ולפני עור לא מסן מכשול ואס מנט שהשמיט מאי
דנקןע ר* נתן טס יין לנזיר ואבר מן הט לב״נ עטמ״ז מיאה שאין
זה קרוי השמטה טק שעיקר הדין הזכירו בכל המקומות הנ? :

ומצאתי

שהרב כרס שלמה (חאאס) על יו״ד בט׳ של״ד נשאל
למה השמיע הרמב״ם הך דלא יוטט טס ק לנזיר
וכו' והביא שכבר כתב הרמב״ס דין זה בהלטת רוצח הס? ותמה
דנקיע ר״ כשן בבריתא (מחן  fftnר ד ע״נ) עלא על מסורת הש״ס שציין רק סמ״ג ולא ידע ט גם הרמב״ס מביא
מ*0
 .מטע טס יין לסיר ואבר מן החי לב׳יב עטמ״ז דין זה והביא דברי הר״ן בס״ק דע״א דעביד צריטסא לטס יין
נ׳ץ (נד״ק מאה
הוקשה להרב (שמלא חדש^ בנימוקיו לפסחים ד' כ״ב למה ליה ואבר מן החי וכתב שנעלמו דברי הר״ן מהכמ״ף
למינקע תמיט וטחא ליה דאי תנא טר הוה אמינא דוקא בישראל נמס) והן מהרב בעל ס"מ בח״ג ט' ס״ב חלו תוד״ק והנה גם
הוא דאיכא מטם ולפני מור אבל לא בב״נ עכומ״ז .ואי תנת רבינו הטטך בט' רל״ב השמיט הא דאסור למטע אבר מו הט
אבר מן החי לב? עטמ״ז ולא תנא טר הוה אמינא דדוקא אם לב״ן עממ״ז וכתב הגאון מנחת טטך שם בסק״ב דסמך על מס
יודע שבודאי יעשה האיטר קמ״ל כוס יין לטר דבנזיר אפילו שכתב קודם לק דמתבאר דגם לעטמ״ז אסור להכשיל וק
בספק אסור שמא יבא לשתותו כמ״ש רש״י וסוס ,וט' עי״ש הרמב״ם סשטע כל דברי סבריתא מטם דסמך טל מה שכתב
וחידוש הוא שנעלם ממיט דמר דהר״ן בהלטת בפ״ק דע״א נרגש בהלטת רוצח 0נ? ולפי הנראה נמלם ממט לשטט דלא במקום
בלבד כסב דין זה הרמב״ם ס בכמה מקוטת
מוס ועביד צריכוסא תיין לנזיר רבותא קח? דאף דלרידן לא אהל !מלטש רי5י»
אסור איכא מטס ולפני טר ולא מבטא טס יק לסיר דבר כתס בס? ומה גם שהיה צריך להביא שכתב הרמב״ם דין זה
גס בעכומ״ז בהלכות איסורי ביאה הס? :
ישראל היא אלא אפילו אבר מ הט לב? עטמ״ו דלאו ישראל
טש לרמת ולהבין הוא -מה שהשמיט סרמב״ם והרב סטטך
■ 1
מ״ש בש״ס בפ״ק דע״א לחלק בדין זה בין טכא דקא•
א3לוספשע?ענ"^ הוא "דר׳ נתן הכי שטע ליה מרביס ורביס בתרי עברי דנהרא דאז הוא דטבר חלפני טר להיכא דלא״קא*
מרביה עד הלכה למשה מטט שגס לב״נ עכומ״ז אסור למטע בתרי עברי דנהרא וכבר ממד בזה הרב מטות טטך שס והצ״ע
כמו שצריכים אט לומר* שמפ״י הקבלה מא טדענו שזהו בכלל ט״ש ומזה זמן רב כתבתי ליישב דביק דבלאו זה ט .1בו מלקות
טמע הכתוב ולפ״ע לא תתן מכשול ולא כפשטה דקרא בלבד לסר מטם שאק בו מעשה ולמר מפט שהוא לאו שבכללות (עיין לימ
ומאי דנקיע טס יין ולא אמר סתם יין לסיר וכן מ״ש אבר ט קתי מחן ח״י) ואין נפקא טנה אלא לענק איטר וא״כ לט מס שכתבו
ולא אמר בשר מן החי והוא דקדוק נטן מצאתי להרבןחסן טפר^ הראשונים דברלא קאי בתרי עברי דנהרא דאיט טבר אלפני טר
בד׳ ק״מ אות ב״ה שרצה ליישב זה עס״י מה שחקר במובחר מכל מקום אטר מדרבנן ונמצא לט זה דבכל עניו אטר לק לא
טעור איטר אליבא "דנ*ל דס״ל דחצי טעור טסר ק הטרה כתבו לחלק בזה דטף טף אסור מדרבק ועתה לא מנח לי ישוב
וכן לר׳ יוסק לדעת הסוברים דבגיד הנשה ושרטה דמידוש הוא זה מכמה עעטם ובפרט לדעת הסוברים דאף דמדרבנן אסור
גם לר׳ יוחנן חט טטר מומר מן התורה זהנכשל יש ט כבר חט בדלא קאי בתרי מברי אינו אלא למטע לישרנל אבל למטע
שיעור זזה טטע לו חצי טטר השט .אס טבר המושיע בלפט טר .לב? עכומ״ז דבר האסור לו בדלא קאי בתרי עברי לא אסרו
או לא כיק דאין .במה שטטע שם איטר ואם נאמר ק אט שפיר רבק עיין במס שכתבתי בזה למיל בסק? ושם הבאתי דיש מביים
דגקע טס דמססמא יש ט טעור וק באבי וט׳ ולא מצא פשיטת דבדלא קאי בסט עברי גם בישראל ליבא איסורא אף מדרבנן
לספקו עמר והדקדוק קם וניצב ומאי דלא תני אין מוטעין ט״ש ולק הדבר צ״ע ומצאתי להרב פרי העץ (שנשף ם«־ חס טי>
בני מעיים מיין להרג חסם טהר בטז״ן• סי׳ «״( pמיה »יד) :בדף ע״ב שנשאל מרב  .אחד ומצא שק סנ^ןה סרב ריח שדה על
הרטבים

במאי

S
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שריח®־

מערכת ואו כלל ט

תרמב״ם בהלסס סירוס ובהלסיג כלאים במטמא אח הנזיר
וכמלניש 6ס חכרו כלשם הס״ל אמש לא חלץ הרמב״ס כץ
היכא  ftpבסרי עברי להיכא ללא תאי בסלי עברי והרב הממכר
כהב ליישן דכנדונים הנ״ל אין שיין מולק בין קש ללא קאי ביורי
עפ״י החיל קןס שמלק הרב משמעי שמואל מי״ש ודבריו דחוקים ויש
לפקפק בהם כמו שיראה הרואה וע״ב מנים .אין זה  pהישוב אלא
למה שלא חלץ ק בסירות ובכלאים אבל מה נמנה למה שלא
גס .בשחר ההלכות הנז״ל וצ״ע .ממה השגתי ם ,ייןר\53י5
עקב לשי ון־ברוד מרדכי ליבשת"־וראיתי 5אלא איזחד־־ל?' ל
ובשב שרב אחד מקראקס חמה עצ מה שהשמיע
הרמב״ם האי דינא ללא יושיע בום יין לסיר וכו׳ והרב המחבר
השיבו שמר משק הרמב״ס דיז זה חלפני סור בכמה מהומות והס.
א) בהלכוי רוצח סמן י״ב הנפה י״ד .נ) בהלכות גזלה סרק ה׳
הלכה א׳ .ג) בפרקד' מהלכות מלוה הלכה ב׳ .ד) בהלכוס סירוס
ממן :ה׳ ח כ׳ .ה) במרק ו׳ מהלכות כלאים הלכה ל״א .וי״ו) במרק
ג׳ סהלסס אבל הלכה ה׳ .זיי״ן) בסמן כיב מהלכות שסוד* ביאה
^הלכה וייו ושוב חקר למה לא הזכיר הרמב״ם דאש עובר בלסני
סוד סיפא דלא קש בחרי .מבלי תהרא והאריך בזה פי״ש גס ידידי
הגאון סס וי אש יצ״ו בסי׳ ד׳ כלל ג׳ דף ל*ו ע״ד שכתב שהיד
המלך בסיס מהלכות ע״א תמה על הרמב״ם שהשמיע האדלפני
מור והשיב על דכליו שכבר הביא הרמב״ס דין זה בכמה
מקומת עי״ש :
חיי) אן £היו מלקין סמן שביס המקיש קיים על לש דלפני
מור סנה הרב משנה למלך בפרק ד׳ מהלכות מלוה
הלכה ף <ני״ס מבמ-ב ««ת) כסב מכ״ס אץ לוקק על לש זה
לסי שאין  5מעשה כס שכתב הרב הסיטן (דגייז  wמרשת ?ימים
יל״&  p iכסס הרבנים ארעא ירבק בתי׳ שמ״א ומהמם לדוד
(*« r»Jד״ )4בחיו״ד סי׳ ל״ן (נד״ס וי«) :
 fljflמבואר בדברי הרב החיטך דבלש זה שט דברים
< לולים .א) שלא להשיא לחברו עצה רעה .ב) שלא להושיע
בוש יין לס ר ואחר שסיים מרעי לש זה כסב שאין נזקיו על לש
זה ממני שין בו ממשה ומשמע ויש יעל שטהס הוא סמר דאין
ליקק יצריך להבין דסינח גבי משיא עצה ששנה הוגנה ששט אלח
בדבור בעלמא אבל מושיע סס לסיר הרי מעשה מביד דקאו בהרי
מברי דגהרא חס מושיעו אליו ולמה לא ילקה וסבור הייתי לומר
דהלבהחיון־שיל לשיעסיס יס״ל יכל שאפשר לעבור מל הלש
בלא ממשה אף אם מושה מעשה יש ש רץ לש שאין בו מעשה
וא״ב פיון ואפשר עבירה הלש ע״י השאת מצה אף אס סובר מלץ
מה מעשה כמושיע סס יין לסיר שט לוקה אלח ללא נתקררה
דמתי המנה בזה לפי מה שבאר הרב שרשי הים והביא דבריו
הלב שער המלך בהלסס חמן פרק א׳ הלכה ג׳ ז׳ ל״ב ע״ז
(ממום לטי) וד׳ ל״ג דיוקא כשיש מצישה נפל זמן לעבור בלא
ממשה ש הוא דאמליק דאף אם עושה ממשה אין ליקק מלס
אבל אם הא דבר שיש זמן שאין שום מצישס בסולם לעבור מליו
בלא מעשה חשיב יש נו מעשה ולקין עליו והפריח  pמדברי סרב
החיטן שמג דמי שקנה ממן במתח ש ססצו לוקה ומדקו״ל לאם
נשבע שלא לאסל ואכל לוקה ולא אמליק כיק שאם שהה ממן
ממרב מת ז אץ  0מלקות למי שאץ בו ממשה וק אס נשבע
לאסל ולא אכל שט לוקה ס חמצו ש קנש במסה וכן בנשב9
שלא לאסל ואכל לא לילקי עי״ש א״כ כמו  pבמושיע טס יץ וט׳
דלעולה ש ו אלא סל יד ממשה הושעה מעבר אל מבר למה
לא ילקה ובשלמא לדמס הסבלים יהמושיט דבר שסד לסמיו
ולא משה 5לה אס האיסור שט עובר בלפ״ע יש לומר דממשה
ההושעס לי  1חשיב מעשה של שסד כיון דהדבר סלוי בסברו דאם
לא יעשה »א ־האיסל מה שהושיע לו סברו ממשה קוף בעלמא
הוא .אך < דפס הסברס דאנמיגהקסיד רחמנא והרי נסן ואף אם
לא יעשה יזה האיסר מובל המושיע וכמו שכתבתי בס״ק א׳
שבשס * קשה דא״כ יש ס מעשה וצ״מ ומיץ לקמן דש מעם
אחר משום דהר לש שבכללות וק״ל .אחר זמ״ר רסיסי בקונערים
אגרע בקורו שבקוק שמעססא דרבנןקונערים א׳ ד ,כ״ד סף

כיי®

סטר

ושט רואה עקם כלל לחקירה השלישיס
(נדים
ע״א
{סכעגן יגדיל מדשקמרים ט הי  Ppר קמ ירו) אם *ש לפ״ע גס
אם סר בו הסיר ולא שהה טון דלא אסני מעשיו וכן עורה לשון
מזוקק של הרמב״ס דמונה (נהלהיו «מ> ככלל קכ״ר דברם
שמנדין עליהם המכשיל  66המור ולא אמר הטמן מכשול כלשון
הכתוב דכיז שלא הועילו מעשיו שט עובר כלג ובתיטך סצו׳ה
דליה כסב דאץ לוקין אלפ״ע דאין בו ממשה חה מלא דהא
! מושיע הסת זע״ב דההוששה לש כלום היא ועי שלא יועילו
מעשיו הר כטמן מפסל למט מי שאיט עור דסלאי ל״ע אמימרא
דרחמנא וז״ב ונסן עצ״ל ושוב הסא דסרב יו מלאכי נסתפק סס
והביא ישתו ושקו״ט בדברו והראה מטם לסברת הרב יי מלאכי
יעכ״ס המושיע נססון להפשיל וסנה זו סמבה היא וס׳ והביא
ההיא דמלוה מטוס בלא עדים וט׳ ודבר לש״י במ״א  *7ו׳ שמא
יבא לשתותו ומסיק וסכ״ס הדבר במר דגם סה לא סר רק
שסרא דרבנן מלל ובבר נסבסי לסעלה בס״ק ש באריסס
במק זה והבחסי דבר מט האחרונים סה והיסה דמסי סמטה
טעה לסברס הרב יר מלאכי וכמדומה לי שק כתבתי לעיקר
במקום אמר וכמס נראה שיש לנטות לאמץ גיסא וצרן ישוב
ומסל מקום מה שדקדק הרג הנ״ל יצ״ו סדכסב הרמב״ס המכשיל
אח העור ולא כתב הנותן מכשול כלישנא יקרא שכונתו לומר
דדוקא אס נכשל בעבירה של יודע אם יחס לפרש ק בדעתו
שהר דבר זה לסרט משפחתו של רבי גבי ההוח גברא דהוה מחי
לבט וכו׳ ושמתיה וט ,והר שם לא ראיט שבמס הבן באביו
וצרך למק בדבר הם׳ כל חיים מל מו״ק שהביא הגאץ ביס מאל
יצ״ז הוא הערות והארוס על הס׳ ממד יצחק שנדפס מקרוב
טוארשא סרס״ד) בשת אב המכס בט גדול ד׳ י״ג שס ס״א אס
( w pjדלהרמ״ס ד1קא
סגסו לומר שהרמב״ם והר^כץ•
oft 9בם*ל  mftולהרוצרד ®® A oft *!ftל) ש שכונס לומר דהראנ״ד
בא לפרש דבר הרמב״ם דלא סיסק אדעתץ לפרש כפשע משסעוס
דברו וח׳ זה שט מצוי אצלי :
ומצאתי שהרב חשק שלמה בס׳ ל״ד הגהע״ו שס כיח
הביא מה שכסג הלב משצ״ס הס״ל דלמ״ד דאין
העד מסל  pההורס עד שיעטר בלש שיש בו מלקוח הסבר
בלש דלמגי מור שט מסל אלא מדרבנן דסא אץ בו מלקוח משוס
דהוי לש שאץ ס ממשה והמה מל זה מיץ ייש בלש זה משיא
מצה ששנה הוגנה ומושיע סס לסיר א״כ בשלמא לסברת הרב
החיטך דבל שאמס* בלי מעשה אף כשעושה ממשה נקרא לש
שאץ בו ממשה טהא אבל לדמה הרב המגיד במרק י״ג מהלסת
שכירות דשיל נסר שפכא מסברת סרב הסיטן וסבי שכל שאפשר
למטר הלש כמעשה אף כשעובר בלא מעשה חייב א״כ סבר
אלמט עור לילקי ומסג  pהסרה עי״ש ולעג״ד גם לדעת הרב
הסיטן קשה כמו שכתבתי למעלה וציע :
והלב סל שמס בד׳ י״ד ע״א כסב ליישב קושייה סרב חשיש
דלש דלפ״ע אץ לזקץ עליז משוס דהר לש שבכללות
והאמה שק כסס קרמב״ן והרסנ״א בתחשיהס למש׳ יבסס על
דף מ״ד והביא דבריהם מרן~חיו*א במחזיק ברכה יו״ד סייס״ב
וק כתב מרן השף משנה נהלסס כלשם פרק יז״י הלכה ל״א
שצק (. piyp Jpjבסל« p wwftר0 0נמ 9מם מרן ב״מ מעם ממם
46ן'ס ממ W1 96משום דמי  ifiiשגגלצות ©מ שמג ©® ©to ftח״נ גר״ש)
וכן נראה מדברי הריטב״א בחי׳ לקידושין ד׳ ל*ב שהביא הרב
מקנה אברהם במהדולא ע׳ אות רל״ד (גדה טע) וק מצאתי
לרביט בספל המצוס שרש ס׳ שנסב דאץ לוקץ משום דהוי לש
שבכללות וק כפט שני המשרות הרבנים השואל והמשיב שבשו״ת
נודע ביהודה בחלק אה״ע במ״ק סי׳ פ״א שת ב׳ וסי׳ מ״ב שת א׳
מי״ש מכל מקום קושית הרב חשק שלמה היא מל מה שכתב
הרב משל*מ בעמם שאץ מלקות אלפני סר משוס דהוי לש שאץ
ס ממשה ומסה השנתי המר יקר .מנחה חיסן ורשמי שכסב
יל׳*) ח״ל והנה ממרי הרב המחבר
(על מרי סרג «י«יד
וק מדברי הרמב״ם נראה דמסק זה יצא לגמרי מפשוטו דאה p9
מכשול ממש אכן למט עור שט סכר כנראה מסחילת דברי הרב
ימ
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פערכת ואו כלל בו

וק ממה שכתב שאת ט ממשה ואס זה ג״כ נכלל בלאר הלי יש
ט מעשה ו5י דשא סוכר לעידן דטל לעטר כלא ממשה אין
לקת מר כחבחי כמה פעמים נשם השער המלך דאה דבר זה
אי אפשר לעטר כלי מעשה הוי מעשה ולוקק עכ״ל (לענינימ .מוג
שקי"ש •דהא קי׳ל מל התירה אין מקרא יוצא מדי ®אשי וכו מי׳ש)

כללים

ליק לו פרוסה ואין לו לסמוך ששל אבל נראה שאין זו טנתו
אלא כל שווע שורט ליטול ושיט סתם אדם שסר ליק לו ויגיד
עליו רש מה שמים וק לא יק לאכול אלא לש שיודע ט
שברך בה״מ שלא להכשיל ויחס שמה-שנשב אלא א״כ יודע
שהוא נטל צריך להיות ששא נוטל וק שא דקדק הלשק (שאס ל® p
היס ד צ»מ יודע שגמל) דפשמא ודא? כשיודע שדרט לישל שסר

מתבאר מדברי הגאון דאס נאמר דאין מקרא יוצא מידי פשוטו
הטמן מכשול ממש אגן לפט מור לוקה משוס שיש ט מעשה והוא
ליק לו אך שלא נטל עדן:
פלא שלא זכר שיטת הראשוטם «ז? דטעם שטור ממלקות או
זמן רב השגש ס'[מורח חםד\חלק או״מ לגאון בדורט
יצ״ו וראישנש'ששנשאל על הנש משקאות ששכרים
שא משוס דהוי לאו שבכללות ולש מעם  orנס בעתן מכשול
ממש יש לזמר דאיט לוקה ואם שש לומר דנל השקלא ימריא שלו מאכל ומשתה לכל הבא אליהם ובאים כמה שאוכלים בל' נטילת
לש טעמו של הרב החיטך מ״מ שה לו להזכיר טעם זה שכסבוש ידים ובלי ברכת המציא אם יש על הבעל הבית משש לפג* שר
הראשונים• כס? זראיש בשז״ת מנחת ש  .לגאון בדורט יצ״ו לא תק מכשול כשטק להם ויזרע שאכלו בלא נשלה ובלא ברכס
<«מ® גשנת"יי®) בשן ש׳ כ׳ שכתב שהרב השואל הקשה על ובתשובש האריך מאד בפרשם אלו ולא יכלש להתבסם בדב״ק
הל 3החיטך (0נחנ מעם מישור ממלקות כלאי דלפר מזר שאין ט ממשה) עתה רק את זה אגיד שדעש שאין אישר סס על .המכר זאעשק
הרי משכחת גם על ידי מעשה והשט דלא קשיא שהרי כתב דברי מסקנתו זז? ומעתה מטאר דמ״ש הרמ״א דאשר להאכיל לש
במשלימ בשם הרב החינוך כש" שמ״ז דכל שאפשר למטר בלי שלא נעל ידו משם לפ״ע שיט רק כשטמן לו  toכמתנה דאז
מעשה אן ומשכחת מהמעשה שי לאו שאין ט מעשה ולא ראה שי כמ פרי עברי דנהרא דאינו יטל ליטלו מעצמו זפק כשם,
מאון יצ״ו דברי סרכ שער המלך דמשבאר מדבריו דאין זה מן פתחים (ד נ״נ יע״ג) ובמהלש״א שם אבל כשקונה ממט במחיר
ששוב במחכתה״ר וכתב עוד כמנחת ש דבפרמ״ג ש׳ תמ״ג כסך שבידו לקטת לו פח ככל מקום א״כ ליכא איסורא כלל
במשבצות כשב עעס שאין מלקות בלאו זה משם דשי לאו דבתיסזר דרבנן שכא דלא קאי בחרי עברי דנמרא י? דליכא
שבכללות וחפשש בפרמ״ג לראות אם הזכיר דברי הראשונים הס? אישרא כלל «? ואך אס? דאפי' בכה״ג איכא אימרא בשאר
שכתט מעם זה או אם נעלמו ממט ומהרב מנתה ש יצ״ו ואצא איסור דדבק-מ״מ כבר כסבט לשל (אי*" י) דש לחלק 3ץ אישר
לחפשי חנם ט לא מצאתי מזה בש' סמ״ג ואיני יודע איזה ע״ס דרבק שאסרו בהחלט ויש מרת אישר על אותו דבר ובץ שכא
יש וראיתי עתה בפדלעמודי^^ד ד ,אות ירד שגם שא הקשה שחכשם גזרו רק חיוב על האדם כמ נמ״י לאכילה ואין על ספת
על ממם הרב השמך שהרי שא ששה מעשה שששע לו האישור שם אישר כלל ובכה״ג ודאי שרי וגם מחמס שלא יברך ברהמ״ו
והזכיר ששא לאו שבכללות ש״ש :
דשי מדאורייתא מ״מ אין מה אישר משם לפ״ע ממפה שכסט
לזה ראיש נספר מנחת שמך על דברי הרב החינוך הנא והמג״א בש׳ קס״ט כיון דבשעה שאוכל מדיין איט שבר כלום
<«ל» ת ® w wט ד ב״ה «מ> דהמאכיל מן הפסת רק אורב איט מקיים שט ול״ד לאוכל כלא נס״י ששבר בשעת
לישראל שמר לעטות אלילים עובר מל לאו ואין ט מלקות לשי '""אכילה ושד יש להאריך הרבה ולצרף מעמם׳ להיתר וכבר מטאר
שאץ ט מעשה הקשה אמאי לא הוי מעשה אס מאכילו ביויס שאין אישר בזה על בעה״ב המוכר להם וכג? עב? גם בס'
שתחב לו «י« הבליעה ובלא זה לא שה אוכל למה לא נחשב 3ביח ילחק ןלידדי הגאון מפרמששלא יצ״ו בחלק א״ח ש׳ כ״ט
מעשה ואפילו רק אס טחן לו לאכול תשב מעשה ואפשר בעתן מאג מדק כתי משקאות והאריך מאד בחרישת ובקיאות כדרט
כיון דעוו הברירה טדו שגא לאכול עדין לא שי מעשה כשנתן לו בקודש גס בקונטריס מנחת אהרן שנשך ספרו בדך ו' שך ע״ב
ט אז לא מבר על הלאו ואחר זמן כשתוכל אוכל על לעת עצמו האריך במה שנשאל בכיוצא לזה במכר משקאות אם יש אישר
אבל אס תחב לו למס לא נחשב מעשה וט׳ ואין לומר כיק למטר מיס המרחץ מתי גואי שאץ מברכים שם ושבר משם
למשפחת בלא מעשה גם אס עשה מעשה אין לוקין וכו' .ועוד
לפ״ע ש״ש:
כחבש כמה פעמים בשם השער המלך דאם ששה ממשה בעטן
שאי אפשר בעגין אשר שי מעשה זהצ״ע :
שאסור לישראל רק מדרבנן אס אשר להושיטו לב״נ
כ)
עממ״ז סנה הרב ש״ך טז״דש׳ ה״ן ס״ק י״א גט
י״ע) 0
הרמ״א בש' קס״ג אמר להאכיל לישראל לש שלא נשבר עצם במקום שאיט נטרך וט׳ דהאבר אשד מתימן משום
נטל ידיו משם ולפני שר לא סתן מכשול וכתב אבר מן החי כתב בשם סמ״ק ורש? וב״ח לאשר לששיש לצ״נ
מל זה הרג עטרת קטם וז? אמר להאהיל פירוש טדיס מ״ו עטמ״ז ושהרשב״א והר״ו בפרק אלו טרישס גט נשתברו אגפיה כחט
זג? אפילו להניח לפטו אמר שין ביו״ד ש' קנ״א עב? ובעטותי דכיק דלישראל אין ט חלא מצות פרישה בלבד שרי לעטמ״ז אפילו
איני מבין דכ״ק דודאי הדין אמת שכשאמרו שאמר להכשיל חברו לכחחלה ואין ט משוס ולפני שר ש״ש ומשמע דאס שא אישר
בדבר אישר לאו דוקא להאכילו ולהשקותו בידם ואפילו ליתן לפטו גשר מררמן טלי עלמא שדו דאשר לששש ל3״נ מטמ״ז משם
אמר וכדתט ר' נתן מק שלא יושימ אדם טס יין לנזיר ואבר מן החי זלפ״ט וט׳ והרב פרי חדש שם בס״ק מ״ז על מ״ש הסמ״ק הנ?
לב״ן עטמ״ז וט׳ ולא סט שלא יאכיל ושלא ישקה אמנם זש במושיע תמה דאבוו רבנן ש גזרי גזרה לעטמ״ז ואינהו גופיהו ש צייש
דבר האסור לחברו אבל לששיט לחברו אוכל המותר לו מהיכא לש ועם שנתב ליישב דטק דכולי מלמא ידש דאבר ק ספי אשר
שש לאשר משם שלא נמל ידיו שמא יאכל בלא נשלה ואפילו להושיט לב״נ עממ״ז אם נסיר לששע את זה לב״נ עטמ״ז יכשל
לששמ דבר האסור לו נבלה או חזיר וכיוצא כתט הראשונים ט גם ישראל וט׳ מכל :מקוס כסב דהשקר כהרשב״א והר״ן ואץ
שאיט אמר אלא אם יודע שרוצה לאבלו שין בשם׳ בפרק קמא לנו לגזור אחר חסימת התלמוד ש״ש ולפי זה משמע דאך ברבר
דע״א ד׳ ו׳ ד״ס מנץ וכל שק שאין למש מלששיט לו אוכל המוסר שאישר גשר מדרבנן שא לישראל אם לא נמצא משרש בש״ס
לו מפני שלא נטל ידיו ולכן לא כתב סרמ״א אלא דלהאכילו בידים שאשר גם לעממ״ז שסר לששש לו וכן כתבתי בשד חמר ח״א
אמר ונמשך מדין שפסק מרו ששוב הנשלה היא על האוכל ולא בחלק הכללים במערכה הגיס? אות ז״ן בשם הרב ערך סשלחן
סל המאכיל שהאוכל אמפ״י שחיט נוגע באוכלץ אמר לו לאכול וזה ביו״ד ש׳ ה״ן אוח ח׳ בדין אבר המדולדל דאס איסורו מדרבנן
המאכילו שבר בלפ״ע לא תתן מכשל ק נלע״ד ברור ודברי הלב מותר לששיש לעטמ״ז כמ״ש הרשב״א והר״ן וט' וגם בש' ם״כ
ממ״ז צ״ע וסרב הלבוש 3מ׳ קס״ג כתב בשגנון דברי סרמ״א אך אות ז׳ כסב למנץ ספק אבר מן הש דאס שמר הספקות הוא
מדרבק מוהר להושיעו לטכומ״ו :
בש" קס״ט סשן ב ,מב אסור לימן פרוסה נשמש או לכל אום
אלא א״כ יודע שהוא נעל ידו ואס נתן שבר משס ולפ״ע לא
נראה לי פשוט דלטלי עלמא כרכר שאשל ק השרה
שהא טן אם יש מ מלקות או אין ט מצקות אסור לששיעו
ספן מכשל משמעות לשוט שא דכל ששט יודע שנטל ידיו אמר

אחר

כיוצא

דבר

תב

והיה
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שדי חמד

מערכת ואו כלל כו

לעטמ׳״ז אמנם ראיתי להרב ורע אמת בח״ב בקיצור הלכות טריפות
ד ,יו״ד ע*א אות רס״ה שהקשה מרי הרב פר׳^ח אהלן* דבס״ק
י״ז הנ״ל פסק למוסר להושיטו לב״נ עטמ״ו ואילו בתיק י״ז תש
לדעת הרמב״ם דאבר ובשר המדולדלים אסורים מן התורה ובן בסי,
ס״ב סק״ז וא״ב כיק דלדידיה אסור מן התורה משום אבר מן החי
נראה דאסור להושיטו לב״ן עטמ״ז וכסג ליישב דמ״ש בס״ק ט״ז
הוא לדעת הסוברים דאיט אסור אלא מדרבק  Mי״מ) שוב בסב
דאפשר עוד לומר דס״ל להרב פר״ח דאך אם תמצא לחוש לסברת
הרמב״ם לאסור סן החזרה עם בל זה כיק דאין לוקק עליו איט
אסור לב״ן עממ״ז עכ״ל נראה מדבריו דבל שאין לוקק עליו
^אך דאסור מן הסורה איט אסור לב״ן עממ״ז ובמיני יפלח דכיק
שאמר מן המורה וב״ן עטמ״ז מוזהר אאבר מן החי מן ההורה
מי גילה רז זה לכל שאין מ מלקוח לא אסרחו חורה לנץ לעטמ״ו
ולק נראה שמנסו דאך דודאי לדעח הרמב״ס שאסור מן המורה
אמר גם לב״ן עממ״זאמפ״י שאץ לוקין עליז מכל מקום חנן בדידן
אך אם נמוש לסברת סרמב״ם לגבי ישראל מכל מקום לגבי ב״נ
מטמ״ז אין לט למש לסברסו ק נלע״ד בטנשו והרב מסגרח השלק
בד ,נ״א ע״א הביא מ״ש הרב ש״ך בשם הרשב״א זהל״ן זמ״ש
הרב פר״ח בס״ק ט״ז ובסב זע״ע בפר״ח ס״ק י fדמיש לדעס
הרמב״ס דאבר המדולדל אמר מן המרה וא״כ נראה דהיה לט
להחמיר לב״נ עטמ״ז ואפשר לומר מיון דאין לוקין עליו איט אמר
לב״ג עממ״ז ולק אין להחסיר שלא לימט או למכרו לעטמ״ז עכ״ל
וצריך לדמק שמנמ כמו שכחבסי לפרש דברי סרב זרע אמח אך
שאין ק משממות למט ומ״ש שס ( 31063יאהשר ל״י) כמו שחילץ
הש״ך לסי הנראה מא ח״ס וצ״ל כמו .שחיק הרב זרע אמח
®מהיד סס <ןדם לק מי׳ש) ובמה שכחבחי למעלה בשם הרב סרך
השולק דססק אבר מן החי מותר להושיטו לב״נ מטמ״ז למ״ד
דממר השפלץס מדרבק ראיתי עסה להרב לב שומע יצ״ו במערכת
הלמ״ד אוח מ׳ שנסב בשם סרב ווי העמודים דאפילו למ״ד
דממר הספקות מדרבנן סכל מקום חמור מאיסור ודאי דרבנן
זא״ב אפשר יאמר להושיטו לעממ״ז והנה ס ,זה אין אצלי ולא
ידעמי אם אמר ק משברא  toהביא ראיה לדבריו ולפום ריהטא
נראה ד</ך דהאמס הוא דספק דאורייתא חמור מודאי דרבק
^מו שהוכיח סרב ארפא דרבנן בסי ,סח״ל מדאמריק במך ראש
השנה שחו עיירוס באחת סוקעין ובאחת מברכין ילך למקום
שחוקעין ופרטק פשיטא הא דחורייסא וברמת דרבק זמשטק
לא צריכא אע״ג דהא ודאי והא ספק וק פסקן הפוסקים מכל
מקום לסי מה שהסביר סרב סר״ח דרבנן לא יגזרו גזרמס על
העטמ״ז ואינהו נמי לא צייתי יש לומר דנהי דלנבי ישראל יש
חילוק בין איסור דרבנן שהוא מחמס ספק איסור חורה לאימר
דרבנן בעלמא מכל מקום לגבי עטס״ו מססברא דלא פלוג׳
רבק ולא אסרו עליהם לא זה ולא זה ק נראה לי בדעת סרב
מרך השלחן והפי מסתברת לסנ״דז

כא) כתב הרב יד מלאכי בתי׳ שס״ד דלפגי סור וט ,שייך
לאומרו  $במידי דליס ביה אימרא אלא מדרבנן
נמ״ש המות ,במס ,ע״א ד ,כיב ד״ה חיפוק ליה ובכנה״ג ירד סי,
ה*ן הגט ,אוח פ״ט לדעת הרשב*א והר*ו ומשפטי שמואל מך
סי ,קליד ודרך הקודש ד ,ירד ודין גרמא לי חמיה מל הרדב״ו
שכחב בח״ב קובץ ג ,מ ,רט״ו מלמנות הרמב״ם דלא אמריק
ק אלא באיסורי מודה אך באיסורי דרבק דזקא רב עיליש דגברח
רבה הוא מיזדהר בהט דליחאמגיל .וראיתי להעמיק סשו,
הרדב״ז שאין חפרו טד כל אדר והוא שנשאל על מה שנראה
1רברי הרמב״ם בסרק יו״ד מהנסת מדוח דהלוה אמר ליק
אבק רבית ואילו ממה שאמר רבא במס' בבא מטמא ד׳ ס״ח

מ״ב רב עיליש גברא רבה הוא ואיסורא לאינשי לא הוה ספי
מוכח דאין הלוה אסור ליק אבק רטס מדלא אמר ואימרא לא
הוה עביר והשיכ איברא רהט משמע מההיא וכן בחט כל האחרוטם
דאין הלוה אמד ליק אבק רטח ולדבריהם כשר לעדות ח״ל
הרשב״א מדאמריק רב עיליש גברא רבה ולא ספי אימרא לאינשי

כללים

קמה

ולא אמרינן ולא מטד אימרא ש״מ דאין אימר אבק רביח אצל
הלוה לפי שאיסור הלוה מדוש הוא ודי במה שחדשה ואסרה עליו
חוגיה ע״כ זק העליתי בחשו ,אמרח אלא דאכמי קשה  tonאריא
משוס דרב עיליש גברא רבה הוה אפילו אינשי דעלמא נמי איכא
משוס ולסט מור וט׳ וי״ל דלא אמריק הט אלא באיסורי מרס
אבל באיסורי דרבנן דזקא רב מיליש דגברא רבה הוא מזדהר בהט
אי נמי דלא עבר ממם ולסט עור אלא בקאי במרי עברי דאי לא
מושיט ליה לא מיצי שקיל אבל הנא אי לא שקיל («<&«) מרב
עיליש הזה שקיל מאחריט והרא״ש כסב דעבר אלפני עור ולדידיס
נמי קשה אמאי לא אמר רב מילק לא סביד איסורא וליפא
למרוצי דרבא הוא יאמר הט אבל אק לא קי״ל הט אלא המלזה
והלוה שק בין ברביח קצוצה טן באבק רביח דטון דלא אשכק
מלן דפליג עליה ליס לן לחדזסי פלוגסא סדעסין ונראה למת דדבא
הט קאמר רב מילק גב״ר מה ופשיטא דלא עביד אימרח דבוק
דאתי לפלוט פלגי בדינא  toחלחא באגרא ופלגא בהפסד או
חרי מלחי בהפסד ופלגא באנרא ווה פשיטא דודאי לא עטו
אימרא אלא טון דגברא רבה מה לא כסב שטרא דאסי למטעו
טה וספי אימרא לאינשי אלא ודאי שטר בהכשר נכתב והט
פירושו אי פלגא באגרא תרי מלחי בהפסד  toפלגא בהפסד
הרי מלתי באגרא והשסא טמא מד דלא עבר אלסט סור ומק
הנוק על חסידותו של רב מיליש שטון שבחר בלט באחד ק
הדרטם שוב לא יחזור ט דכמיב ודובר אמת בלבט והשתא טחא
ממה שהקשו התוספות וט שוטה היה הטמן למשוח כזה וט,
ט לא היה שומה אלא מאמין בחסידותו של רב סיליש עכ״ל ויש
לדקדק למה חלה משיחו במאי איריא דרב פילס גב״ר וט ,בפשיטות
מה לו להקפות (עג  90שהוכיחסלישגא דד3א דאין סלוס אסר איתן אמן
עניי) דאמאי לא אמריק דאיכא
דנית מדלא אמר ואיסרא to
מיהא על הלוה אימד דלפ״ע וא״כ מה ליה למימר to town
מה עביר וגס איט מבץ מה שכתב בתירוצו הראשון דבאיסור
דרבק דווקא רב עיליש מברא רכה מא מה מזדהר בהט
דמנא לן דרב עיליש מה מזדהר בהט דהא רבא לא אמר אלא
דאיסורא לאינשי לא מה ספי ואין במשמעות למן זה שהיה מנש
על עצמו מם טדנוד איסור רק המשמעות מא ט היה משש
שלא לגרוס איסור להמלוה ומה שהקשה על דברי הרא״ש אמאי
לא אמריק איסורא לא פביד הנה גס הרב פלפלא חריסא נרגש
מזה והחב דמ״ש הדא״ש דעובר הלזה ממם ולס״ע זהו ח״ש כש״ם
איסורא לא הוה ספי עי״ש :
מה שכחב בשמו הרב יד מלאט מאיסור דרבק ליכא
1ד1
עמס לפט עור וכתב על מריו דליחא כ3ז*ל הנה לפי
מה שהעסקתי מ״ק מתבאר דגם הרדב״ז סובר ק לקושטא
דדינא דאך שבתירוצו הראשון לחלק יצא טן איסורי חורה לאיסורין
דרבק מכל מקום במרק השט שכחב אי נסי וט ,ודאי מנסו לומר
דאך דאימר דלפ״ע איחיה באיסורין ררבק מד ס״מ מ פיליש לא
סגר אלפני מזר ממס דמי כלא קאי בחרי עברי דנהרא וסוק
« toל toסט מה איהו עבר מל לפט מור וגס הטא מה שכתב
הרא׳יש דעובר על לפ״ע ומשמע ליה שטנת הרא״ש שגס רב
עיליש מה עובר על לפ״ע לולא שכונסו או חלחא באגרא וט,
(דלא  03שתירץ דמיב עיאש «י «4א קאי נמרי עניי) ומקשה לו על
סברמ ומרין יחיב רהט קאמר וט ,וכלומר דס״ש הראיס דעובר
מל לס״ע לאו אדרב מיליש קאמר אלא אלוה דפלמא הרי מהבאר
יפה מדב״ק מם «א מודה מאימרין דרבק נמי איכא לע״ע
ומא מסטס לדעת כל הפוסקים שהביא הרב יד מלאט ואין מץס
לכתוב & מליו דליתא:
שכתב הרב יד עלאט בשם הרב מה״ג שכתב לדעת
הרשב״א והר״ן ד6יכא לפ״מ באיסור דרבק «ה ס'
מה״ג למרפיות אין מצלי ולפי הנראה מנסו למט הרשכ״א
והר״ן שהטא הרב ש״ך בסימן הין תיק י״א גט מחברו אגפיה
דטק דלישראל אין ס אצא מצוח פרישה בלבד שרי למשיט!
לעטנרז ואין ט ממם ולפט עוד דסמבאר דלישראל סיהא אמר
למשיט! < tfדאיט אי&ר גמור דרבק בכל זאת איכא ממס לת״ע
ואים

ד,

(טה
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טערבת ו»ו כלל בו

כללים

ואני

ואים יודע אם הזכיר הרב מה״ג  mמארק ורש״ל ובית שהביא
ההדיוע הבאתי מה שמצאתי בתשובות הרדב״ז מלק ד"
הרב ש״ך שם שכתבו דאסור למשיסו  qfiלעכומ״ז אףשאיט איטר
ט׳ אלף שכ*ע שכתב מער ק ארן ישראל משרת אצל
גמור דרבק מזתבאר מם באיסור מימן סגד דאיכא לסר מור במל הביס בחונה לארץ אמר הבטה״ב לומר לו ביו״ע שני צעשוס
והנס בסטן זה היה כתוב אצלי משנים קדמוניות ולא היה ביד אז מלאכה ועובר משוס ולפני טור לא ס״מ מי*ש דמתבאר דגם
שו״ת הרדב״ז הב״ל (הי 6נדפיס  fenfttiמרס׳ב נחלק יד סי*
תקע״סץ באיטר דרבנן ביו״ט שני ס״ל דאיכא לפ״ע ועיין במה שציין
ולק תמהתי מל מ״ש בשמו הרב יד מלאכי מאיסור דרבנן ליכא הרב קהלת יעקב בטספת דרבנן אות קס״ע ובארעא דרבנן אמו
משוס ולנרע דמדברי הרשב״א בדין אבק רביס שכתב בסי׳ סתקל״ת שים כתב דהסוס׳ בטף פיק דמם' מ״א כתבו דלדעס ר״ס דלסט
(אחר סדקדק מדלא אסרו דרג עיליש איסורא לס מניד דאין איסור סל הלוה לימן מור איטה גם באיטר דרבנן וציין חוח יאיר ט׳ קס״ה הנה
אבק רניס מרש נחשי שהביא הרדנ״ז מ®) דאם נשבע ליתן לו צריך משמעות.לשוט מא דרק לדעת ר״ת הדין ק אבל יש מברים
לקיים שבועתו כיון שאין עליו איסור אשק רבית אין זה כנשבע דבאיטר״דרמן ליכא לסר מור ולדעתי הטניס איר רואה בדברי
לבטל מצוה דרבק ואעס״י שהמקבל עובר וזה הטמן מושיע לו הסוס׳ טם רמז שיש מי שחולק על ר״ת בזה שדברי הסוס׳ הם
איסור דרבק מועב שיעשה איסורא זועא משיעשה מימרא רבה בד׳ כיב עיא דיה סיפוק ליס עייש ומה שהביאו לחולם על
עכ״ל דמוכח דגם על הלוה איכא מיהא איסורא משום לפ״ע ריס מא במה שסובר דמלאכס טל המועד דרבק ורטט חלחנן
אלא דאיטרא זועא הוא עד לעבור טל השבועה ונדפסה הערה טבר שהוא איסור טרה אבל במס שסובר ר״ת דגם באיטר
זו^בשדי חמד חיא בחלק דברי חכמים סי׳ ליו ושם לא הבאתי דמיי דרבנן איכא ל<רע אין רמז בדברי הסוס ,דיש מי שחולק כמו
הרשב״א רק כתבתו דמוכח מדברי הרשב״א דאיכא לפ״ע באיסור שיראה הרואה והיה נטן לכטב שהסבו הטס׳ בשם ר״ת ראיתיה
מ*3ק (לפי שדברי סרשב^א היו כתובים נקמסריסי נאות נץ וציינתי גס באיטר דרבק וכעת לא ידעתי מי שיסבור מאיסולין דרבק
לעיין שש) ועתה אשר ראיתי שהרדב״ז עצמו הביא דברי הרשב״א ליכא לפיט זולת לתירוץ הראשק של הרדב״ז לפי הנראה מפשט
שדקדק שאין איסור אבק .רבית אצל הלוה  ffrmאמרו איסורא דבריו ומלבד שפירש דבריו הרב פי שטס באוק שמסכים לדעת
לא הוה מביד איר יודע אס מנתו לדברי הרשב״אשבסט' סי׳ כל הפוסקים הגיל אף גם לפי מה שנראה מפשט דבריו איט
תתקל״ח הנ״ל זהיתה כתובה לפניו בסגנון אחר ממה שכתובה לסרט טכרח שטפם כן לדינא כט שכתבתי למעלה ובפרש שק מתבאר
(הו מס שסייס הרדב*ז נשמו שאיסיר סליה חדיש היא והר ליחגהו א8נו מלי
מסשו׳ שבחלק ד׳ ט׳ אלף שכינו מזיל:
בחשיבה סל«י»> ועל כל פרם כבר כתבתי שגם דעת הרדב״ז כן
כל הרבנים הס״ל דטברים דגם באיטר דרבק איכא
לפט עור מצאתי שק יימס הרב משנה למלך לדעת
היא דגם באיסורין דרבק איכא לפיס:
 1אמס דראיתי עסה להרב מוהר״י באסאן בתשובתו שבשרת הרמב״ם וטא שבהלכות מלוה פרק ד׳ הלכה כ׳ (מי״ה אך קשהן
" הרב עוהריס״נו בח״ב ביז״ד סי ,מ• שפירש מה שכתב הרשב״א הביא מ״ש הרב טהראנ״ח דהרמב״ם והרשב״א חלוקים בדין
דאיכא איסורא זומא ללוה לימן אבק רבית למלוה אלא דשרי ליה אבק רבית אס אסרו רבק גס ללוה דהרשב״א ס״ל דלא mb
ט היכי ללא ליעביד איסורא רבה דסאו איסורא זוסא לאו איסור אלא למלוה והרסביס מדכתב בטיק יויד מהלכות עדות דלוה
לפט עור מדרבנן קאמר אלא איטרא זועא בעלמא מכל מקום ומלוה ברטס דרבק פטליס מדרבק טהח דטבר דגם על הלוה
שמעינן מיהא דלא שרי להושיע לחברו איסור דרבק ועור דמתבתד »אסרו ולק פטל לעדות מדרבק והרב משל״מ כסב דאיט מכרת
בדבריו דבשאר איסורין דרבנן גס הרשב״א ס״ל דהמילו חכמים ק דיש לומר דאף דטבר הרעבים דאין איטר רביס על הלוה מפל
לאו דלפני עור באיסורין של דבריהם אלא מאבק רביס ס״ל מקום הוא פטל לעדות משוס שעבר חלפני עור דגם משום לפ״ע
דכשס שלא הפילו חכמים לאו דלא תשיר לגבי לוה הכי נמי לא מיפסיל עי״ש והמעיין בדברי הרב משלים יראה שהדבר פשוע בעיטו
הטילו עליו לאו דלפני טור מי״ש חבל בעלמא מודה דגם דאיכא לסט סור בדרבק וכמו שכן דעת הסוס׳ וריס והרשצ״א
באיסורין דרבק איכא לפיט ומתוך השקלא מוריא שנין רבני והר״ן כסיל וייחס שק דעת הרמב״ס ועיין בדברי הרמ״א בא״ת
האחרונים במושיט אבר ק החי דעמאה לב״ג עכומ״ז אי איכא ט׳ קס״ג שכתב בדין אפילה בלא גמילת ידם דאיכא לפט עור
לפ״ע כמו שרשמתי למעלה בס״ק ע״ו נראה לכאורה דצריך והוא מדברי רביט יונה ולא ראיתי ט שרסרפ בוה אלא אס טא
לומר דנקעי דגם באימרין דרנק יש לפני מור לפי מה שכתב בענין שאין שייך בו לפט עור כגון בדלא קאי בתרי עברי שאון
הרב פני יאושע בח״א מירד סי׳ ג׳ דאחר .מסן תורה אין איסור האיטר מטם לפיט אלא מטס מסייע ידי עוברי עבירה עי״ש
מן התורה בלפני עוד לעטמיז אלא מדרבנן אך באמת אין בדברי הרב פרמ״ג על מג* הרב מגן אברהם אבל אם הוא במטן
סברתו מוסכמת מיין לקמן בס״ק כ״ב וק״ל:
* ששייך בו לפ״מ (דק* נמרי «יי) הכל מודם דגם באיטר דרבק
(בממס במיי סמים) הבחסי מ״ש הרב ט שרם מס העילו לאו דלפ״ע וק כסב מפורש בפרמ״ג באשל אברהם הנ״ל.
הרדב״ז מודה דאיכא באיטר דרבנן מטס לפיט ולא אך ראיתי להרב מקנה אברהם בסהדורא ב׳ ט׳ רל״ג שנמשך
קאמר אלא דשאר אינשי לא זהירי בזה זולת רב מיליש דגב״ר הוא אחר דברי הרב יד מלאכי שדעת הרדב״ו דליכא לפיט באיטר
ועתה איו בידים׳ פי שנים לראות ךב״ק(יכמממס לי שגס נשכתנתי דרבנן וכתב שק דעת הרמב״ן בחידושיו למס׳ ס״א ד׳ כ״ב שמל
 pכשמו מ שראיתי גק> דבריו בספרו רק שראיתי שהביע  pבשמו ולא אזכור מה שאמרו בשים ותיפוק ליה מטס לפט עור כתב דמלאכה בתוה׳ם
באיוה ע מנק נשמז) ולפי הנראה הרב מפרש שטנת סרדב״ז משמע דאטר מראוריסא דאי מדרבק מי איכא לס״מ מכיל ואין
להקשות דהא הלוה עביד איסורא שטמן מכשול למלוה וא״כ גס ביד .תימט הרמב״ן הנ״ל ונעלם ממיט כל הרבטם הנזיל דביק
בשחר אינשי אי נפיק עלייהו שטרא כמסיק מל בר דרב מיליש שלא םיו חידושים הנ״ל בדטס ונדפסו חדשים מקרוב יק כתבתי
דכמיב ביה סלגא באגר פלגא בהפסד טמא נמי דהט קאמר אי בדברי חכמים שם בשם ס׳ תורת חסד החרש בסי׳ ס׳ שכתב
פלגא באגר חרי מלתא בהפסד כדמתרגמינן לשערא דרב עיליש מחידושי הרמב״ן טף פרק  topדע״א ובלקועות הרמב*ן ריש מס׳
דהא מסתמא אחזוקי אינשי ברשיעי לא מאזקיק .וטמא דמסתמא מועד קנון ובחידושי הרימב״א שם סכרי מאהטרין דרמן ליכא
לא היתה מנס הלוה לעטר אלפ״ע זט׳ ואהא משט דטלי עלמא משום לסט עור אם רק מזמן האיטר לסטו אבל כשסאכילו בידם
לא משמע לט דאיכא איטר לפ״ע אלא נאימרין דאוריסא זולת כתב שם באות ג׳ דלטלי עלמח אמר עי״ש שכתב לדטת בזה דאין
רב מיליש ולק לא סמכיק לפרש שמרא לשאר אנשי כדמתרשיק הכרח ממ״ש הרא״ש בפרק איזהו נשך ט ,מ״צ («ז? גט6בקרטמ
שטבר ק בכל איטר דרבק מתינס סרביס מי
לדרב עיליש דשאר אינשי לא זהירי בהט משוס דלא משמע להו פי״י
דאיכא לפיע באיסורין דרבנן ואכתי לא נחית הרדב״ז להקשות כמאכיל בידם וגם הרמב״ן והריעב״א מורו בזה והכריח ק מסתירת
דמה ליה למימר דאיטרא לא מה טביד סד לבתר דאייתי דברי דברי הרא״ש הנ״ל למה שכתב בריש מועד קסן שהוקשה לפי דרט
הרא״ש ובזה מתיישב מה שדקדקמי למה סלה ץש*ט במאי דמלאפה בחוה״מ אינה אמרה אלא מדרבנן מאי מקשה הש״ס
איריא וכו׳ מן*ל:
בע״א ד׳ סיב וסיפוק ליס מטס לסט עור ונדחק לתרץ מטם מרשה
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שדי חמד ־ א מדיני ,חיים חזקיהו בן רפאל אשר אליהו עמוד מס 290תורפס ע״י תכנת אוצר החכמה

שדיחמד

מערכת ואו כלל כו

משומה שסצדוקין מוריה בס טא מקשי הפי ואי &״ל לסרא״ש
דאיכא לפ״ע מל איסור דרבק מעיהרא לא קשיא כלל וסה יש
־ששוק של
לדתות כמה ראיות שהביאו רבק במראי בעטן &
דברים מורים דסברי מרק מם באיסור דרבק איכא לפני סוד
ומה שהכריח מדברי הרא״ש כבר ממד בסתירת דברי הרא״ש
הרב פסחי תשובה בסי ,ק״ם בנחלת לבי ויישב דב״ק וגם אני
""יההדיונז בתבתי בדברי חכמים ישוב לזה אבל יותר נכון ומדוקדק
תירוצו של סרב פ״ת ואיך שיהיה אין מזה הכרח והדבר תמוה
בעיט למה לא יתקנו רבנן באיסורין של דבריהם לפני מור מדבריהם
וכל יתקון רבנן־מפין דאוריתא חקון ואם  pלכל הפחות כאיטרין
דרבק שיש להם עיקר בחורה דאמריק בהו בעלמא כל דתקון רבק
כמק דאודתא מקק יש לומר בפטטס דסובר בהם בלפני
• עול מדרבנן •
ס' שאילת שלום מהדורא תניינא וראיתי מי ,ס״ט
שכתב הגאק המחבר בשם הרב מר כריה שלעת
התוספות בעבודת אלילים ד׳כ״בסנז״ל בראש סעיף זה לחלק בן
איסור דרבנן שיש לו מיקר *מדאזריסא לאין לו עיקר מדאוריסא
ושבזה דחה דברי הגאון המחבר שם בסי' פ״ח והוא ששם הביא
מה שהקשה מר בריה על מה שכתבו התוספות בסוף פרק קמא
  Aדמ״א ד׳ כ״ב ע״א בליה סיפוק ליה משוס לפגי עור דלר׳ שמעון p 9אלעזד פריך דשמעיק ליה בפרק קמא דחולין ד׳ ו׳ גבי הא
דרבי מאיר שדריה לר' שמעון למובן חמרא מבי טמאי דסבירא
ליה גרי אמס הם דמנא לן דר' שמעון סובר כר' מאיר דגרי אמת
הם איטר להלך להביא לר' מאיר ומא לא ישסה ואי משום לפני
עור דילמא לא הים בתרי עברי ואין כאן איסור דלפט עור והשיבו
הגאון אביו דסק דר' מאיר רבו היה מדשדריה לאסויי ליה חמרא
ולולא היה תלמידו לא היה מזלזל מ אם  pודאי דגם רשב״א
סובר כרבו דגרי אמס הס ומה שכתב דדילמא לא הוה בתרי
טברי איט נכק דודאי ר' מאיר בעצמו לא היה מזלזל בכטלו
לילך ואם  pהוי שפיר תרי מיברי זאיכא איסור ולפני עור ואף
אי לא קאי בתרי עברי איכא מיהא איסור דרבק אלא מאמת
אין לומר להוכחת הש״ם (מחום•") הוא משום לעבר אלפני מור
שאם  pהיה להתוספות להוסת מזה מאיסור דדבק איכא לפני
מור  mסתם יינם אוט אלא מדרבק ובפרט לכות' אף אס
הס גרי אריות מכל מקום פרושים הם מעטמ״ז וטדחי אין
ביינם יומר מאיסור דרבנן אלא ולאי הוכחת התוספות היא כיון
דסלמיד ר' מאיר היה ודאי כר' מאיר סבירא ליה דגרי אמס הס:

והשנתי
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w
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דסחם יינם חשיב יש לו עיקר הייט בעטמ״ז אבל לא בכות׳ *tot
ולק פשוט שטנת התוספות לא מטס לפט עור אלא משוס דמסחמא
טבר כד' מאיר רט לגרי אמת הם אלו תורה מ״ק עיטך
הרואות לפשיעא ליה שאין לחלק בזה בין יש לו עיקר לאין לו
מיקר ובכל איטר דרבנן היכא מטם לפני מור למת התוספות
והראשונים דקיימי בטמה זו:
 TIVכתבתי בדין זה במרי חכמים ט' ל״ו הנז? וציינתי ,ספרים
רבים המדברים סס מי״ש ומסה חזון הרבתי שהגאון
*
מנחת חיטך בהשמטת למצזה רל״ב לא זו בלבד דפשיטא ליה
מדברי הראשונים שהביא שם ובהשמטת לט' רל״ח דגם באימרין
דרבנן איכא לפ״ע אלא שמתו שטשיע איטר דרבק לאברו טבר
מל .לפני טר מדאורייתא דט גרע מכטל חברו באיטר דרבנן
ממטאו עצה שאינה הוגנת שעובר מל לפט טר מדאורייתא והצ״ע
שמדברי הפוסקים שהביא שם מוכח דסברי דעובר רק מדרבק
פי״ש ובמה שכתבתי סה בדברי חכמים שס גס אטר לידידי
הרב לב טמע יצ״ו במערכת הלע״ד אות ל״ת שאחל שכתב
דהטס' במ״א ד' כ״ב ד״ה טפוק ליה סברי דגם באיטר דרבנן
שייך לפ״ע ושכן מתבאר מדבריהם בפ״ק דחגיגה ד׳ י״ח פ״א
(גני מלאנס בחיל "®9י) ומדברי הרא״ש ריש פרק קמא מועד קמן
ובפרק איזהו נשך סי' מ״ב ומתשו' הרשב״א ט' שמקל״ח וק כתב
סרב סת יהודה יו״ר ט' ט״ב ושהרב מסס הגדונס ביו״ד ט׳
ה״ן אות פ״ע וסי׳ ק״ם אות ו' כסב שכן דעת הרמב״ם והרשב״א
(*ן מצוי )
והר״ן וריב״ה וציין ערך השלחן ח״מ ט׳ ל״כ אות
הנה אחר כל זה כתב וז״ל אבל הרדב״ז בלשוטס הרמב״ס ט׳
רע״ו צדד לומר דדוקא באיטר דאורייתא אבל לא באיטר דרבנן
והרב טס שלום בחי׳ פוסקים אות ה׳ כסב שק דעת הרמב״ן מכ״ל
ולין יד מלאכי ומנחת חיטך הס? ולא הראה לט איה עקום כבוד
דברי הרמב״ן בזה ולא ידעט אם הן ק הדברים שבתידוטו
לע״א שכתב הרב מקנה אברהם בשט או במקום אחר כתב כן
והדבר תמוה לדעתי וספר מה שלום אין בידי ונראה דאף מעלמא
כשהאחרונים לא ראו מרי הראטטס נקיטנן כקמאי סה יש לט
לתסוס שלא כסברת הרמב״ן והריטב״א מטס דהדבר .פטע שאף
אם היו רואים רבני האחרוטס דבריהם היו טפסים טקר סברס
הטס' והרא״ש והרשב״א וסר״ן והרמב״ם הס? שטבריס דגם
באיטר דרבנן שייך לס״ע זע׳ בס׳ טרת חסד לגאון ברורט יצ״ו
בחלק א״ח סי'  '0ובאר שם טס לדעת סרמב״ן והריעב״א
דבאיטרין דרבנן ליכא לפני טר מכל מקום טיט דוקא בטתן
לפניו אבל בסאכילו (שחוחבלחיד היי) או שמטט לסטו וטן המקבל
יודע שמא איטר ולוקט בטקס היתר גס הם מודים דאטר
ועי״ש באם איט מטחו לפניו אלא טסט בידו ממש אי הוי כמאכילו:

ולזה כתב מר בריה שטנת התוספות לחלק בין איסור לדבק
שיש לו עיקר מן הקדרה לאין לו עיקר וסתם יינם תשיב
יש לו מיקר מן התורה ומר אביו השיט בסי ,פ״ט דמלבד דאין
מס שכתב הרב מנחת טטך דבאיטרין דרבנן איכא למי
דברי המוסטת מוסחים  pוגם דאם  •pלא הוה ליהו לסתום
* טר מדאורייתא ראיט עסה לידידי הגאון אבד״ק סרפמישלא
החילוק בזה שהרי אין החילוק פשוט ומוכרת דהרי לעטן ספיקא
דרבנן לקולא אין חילוק סה ואף סש לו עיקר אזלינן לקולא יצ״ו בם׳ בית יצחק חלק א״ח ט' ס״ה כסב דיש ראיה נכונה
ובאמת לכאורה חשבתי ליתן טעם לחילות זה מל ט מה שכתבתי לסברט דהנה בסט׳ בריח אברהם ט׳ י״ג הקשה להטברים
בספרי (צאי מואס מחו י 5המסדזדא קפא שטש*ן
*לי) לחלק ובאין דבדרבנן אדם משים מצט רשע מדברי הראב״ד שהקשה בכטבות
לו עיקר מן הטרם לא גזרו על החסן ס אם איטר גברא מה ד׳ ע״ב דשאלו בגמרא גבי מאכילט שאיט מטשר מנא ידע
דאין אדם מע״ר והרי מעשר סמן הזה
שאין כן ביש לו מיקרמןהמורה כעןדאורייתאסקוןוגזרו האיטר דילמא דהיא מודה
מל החפץ כמו באיטר ד^רייסא זחה  pשפיר יש מקום לחלק דרבנן אלמא דגם בדרבק אין אדם מע״ר אך לדברי המנחת חיטך
בזה מיש לו עיקר מן התורה דהאיסור מל החסן שיין לפט מור אתי שטל דנהי דמעשר סמה״ז דרבק מכל מקום היא שברת
שלא להושיע לו החפץ האטד ולמכשול לסטו מה שאין  pבאין לו מדאורייתא משוס לפני פור ט״ש ואט ההדיוע אומר דאס טסה
מיקר מן התורם דאין .מל סחפן שום איטר ס אם אקרקפסא ההלכה מדרבנן מטס עצמו רשע וטה קשה מליט מדברי הראב״ד
מברא לא גזרו איטר ס אם מל האיש המושה ולא מל זולט סג? והוא ראש הקדטטם וטיט צריכים לישוב זה .ממילא טסה
המושיט לו וחילוק זה היה נראה נכון אבל אכסי לא הועלט בוס ראיה נכונה לסברת הרב מנחת טטך הנ? אמנם המעיין במס
לאם כן במלאכת חול המועל דאף אס הוא דאורייסאאין בס ס שכתבט בשדי חמד ח״א כמפר׳ האלף אות ל״ג ישר יחזה דדעח
אם איסור גברא ולא איסור חפצא דהמלאכה אין בה ממש ועל מה כל הראשונים ורובא דרובא מהאחרוטם טא מס בדרבק איו אדם
יחול האיטר ומה גס אס הוא לרבק אף אי תשיב יש לו עיקר מטס עצמו רשע ודעת לש״י בכטבות ד׳ ח״י דלא חמרינן
מכל מקום איט אלא .איסור גברא ואס באיטר דרבק שאין לו בדרבק און אדם מע״ר יחידאה טא ואם  pדברי הראב״ד
מיקר מן התורה לא טיך לסט מור גם בזה לא שייך אף ליש לו כפשט  tfnדאיט אלא איטר דרבק אמרינן שטר אין אדם מע״ר
להרשב״א ומטלת טן ראיה לסברת הרב מנחם חינוך כטק ועיין נספר
מיקר זחה  pלא אט שפיר מרי התוססות ומול
מסת

אף
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<«ד« ג*מי&) בקונמחס שלישי מי׳
מכסי
ד׳ מ״ן מ״ב:
שנחלקו הפוסקים אם באבק רטש שבר הלוה אלפט
שר הארץ הרב כנסה הנחלה בסי׳ ק״ם אוס ז׳ ומר
ישמש למעלה לברי הרב משנה למלן בהלכות מלוה סרק ד' חן
ב' ועיין להרבנים קהלת יעקב אות קס״ט מקנה אברהם במהדורת
ב' שת רל״גזרע אמס יו״ד סי׳ ס ד׳ ק? ע״א ובש״ס סרב
ולסרב שהר״י עאסאן בתש׳ שבשרת
מוהרלנ״ח ש׳ ל״ת (מ*
הרב מוהחמ״ט שז״ד ש׳ מ׳:
מקום אף למאי לנראה הסכמת הפורקים חם באיסורין
חיבק השלו לאו דלפני שר דכל דתקון כמקדאוריתא
מקון שינו דוקח בדקאי בחרי מברי דנהרא לבכי האי גוונא אימא
לפני שר מדשחסא באיסורין דאודיתא אבל מילא קאי בתרי" מברי
ואין איסור אלא מדרבנן משום מסייע ידי שברי עבירה באיסורין
דרכק לא גזרו דהוי גזרה לגזרה ק כתט רבנו האחרונים שהבאתי
ס״ב

ובמה

ומכל

נס״ק ן׳ (כד״ה והא חשד):

ודע

משקר כללץ יחיש מסס לידידי הגאון המופלא שהרירש
יצ״ז בספרו זכר יסוסף בד ,ל״ג ע״ב (®מאי) מל דברי רש״י
בעירובין דף ל״ב מ״ב ד״ה מתחת יח שנסב וז״ל ג״ל להביא ראיה
מזה למ״ש החום׳ בע״א ב״ב א׳ מאיסור דרבנן לא שישיק משום
לפט שר ומי' סוס׳ חגיגה י״ח א׳ סוליה חש״מ ומירש״י מכת p
להדיא להרי הפא במעשר שרות שי מלרבק ואף ישקר שם
מעשר מן התורה ומרש הסוס' מושיב ליה נשל מרס מ״מ הא
גס מלאכת מה״מ יש לו שקר מן התורה וכמבואר שם ועי תשו'
הרשב״א ש׳ ססקל״ח ובמל״מ בס״ד מהלכות מלוה ומק ברא״ש
ב״מ ד' ס״ש בעובדא דרג שליש וע׳ ש״ך י!״ד ש ,ה״ן סקי״א
ופ ,חו״י ש׳ קס״ס ובשרת בריס אברהם ח׳ו״ד ש׳ ג׳ אות ב'
שהעיר נרד המל״מ בירר ש׳ ק״ף מם בדרבק שייך לפ״ע מהר״ן
פא״ט ד׳ נ״ז ע״א באבר הפרוש וע׳ מ״ז סנ*ה סק״ז וש״ך סקי״א
וסי' ס״ב ססק״ג ומהשם׳ ב״מ ירד ע״ב אף דשי רק אסד״ר
בשם' יבשת ירד ע״א וע׳ ב״א חיז״ד סכ״דאות כ״ב זע' שו״ס
ש׳ ח״מ ש׳ י״ג בא״ר דאס יכשיל בזה שבר נלאו של שרה ושד
טק מעטר בלפט שר דרבק וט' יעש״ג ולא זכר מכל הנ״ל
ושה בסל״ת דסרומס במנץ תרומה ממאה מדרבק ושקרי לא
מזיח מדאוחסא מכ״ד יצ^ו ועם כי לא פניתי עתה לשין בבקיאוש
הנפלא כתבש דב״ק להועיל להאיר מיני השסק במקצוע זה :

הרב

סט יששע בירא בחלק ירד ש׳ ג׳ חדש דהא דאסור
כ״ב)
לששע אבר מן החי לב״ן לעטט״ז ופן שאר דבר
האסור לו משום לפט שר איט מן התורה אלא לפגי מת״ס אבל
בזמן שה שט אלא מדרבק ושטח ק ממש דאנשא לן ש מסמא
דאסור לשאת ולסת סמהם לפגי שדיהז משם הרומס שא לא
משם ולסט שר ולא שפשיטא וקשה דאי משום לנצי שר א״כ
שי ששרא דאוחחא ואס קי״ל דשט אסור אלא סדרבק כמ״ש
נד' י״ב לא תשו חכמים ליום שדם וכתב רש *,ששא שמר דרבנן
רבה בר שלה• אמר לא חשו אלפ״ע וכתב רש״י דאיסור קל שח
ואפילו טמא דספיקא שי מכל מקום שי ספק דאמייתא והוי שסור
דשייסא אלא ודאי מכת ז־שסור לפ״ע בעטמ״ז בוה״ז שט אלא
מדרבק והטעם לפי שעמדהקב״ה והתירן כש שדרש מל פסוק
ראה ויסר גויס •וכו' ומל ש זה יצא ליחן להלך .במקום צורך קצת
למטר תרנגולים לעטמ״ז שודע ששא מסרסן שכתב הרמ״א באה״ע
סי' ה׳ שתי דשת בזה אלו תוד״ק והמשק דבריו בקיצור הרב יד
אפרים טרד ריש סי׳ קנ״א ש״ש ולש דבליו צריך לומר דמה
שאמרו שלא יושט אבר סן החי לב״ן לעטנר! משם ולפ״ע לס״מ

כללים

עטמ״ז טלם הס מדרבק וקבצס רטט הגחל בהלכות מלכים בפרק
ט' וזה לא יתכן דהסעיץ בהם כשרק ובדברי הרמב״ס יתבאר ש
לש פנ״ד דמן התולה ממש הם ואס דטת סרב לומר דאף דהב״ן
דהמטמ״ז עצמם אסורים («ל אל® *** <*סיי) גם מנשיו מן סתורה
מ״מ לא נצטויט עליהם משם לפט שר מן התולה לאתר שלאה
ויתר וק נראה באמת שזו היא טנש תמוה בעיט דאחר שרצוט
יתברך שלא נשה גורמים לעטר על מצוסיו מה לי אס השבר
ישראל ש ב״ן מטס״ז ופלא בשט מל הרב יד אפרים שנש?
דברי הרב פנ״י ועבר עליהם כשתקה ולא יעיד על דבריו כלל
מס שבשקר מה שהביא דבליו אץ לפקפק שהרי כתב גס מעמים
אמרים לעטן הדץ טעי״ש מ״מ שה לו להעיר מל דבריו בזה
ומצאש לסרב חסם מסר בחלק ת״מ חש ש' קפ״ה התפלא מאל
על הלב פט יהושע ‘דהא מסקיק בש״ס להא דממד והתירן שיט
דלא מקבלי שכל מליהו אבל נענשים הס על מה שהוזהרו וא״כ
הטתן מכשול לפטו שבר מלשחסא ונסב דפשוט דאציבא דר׳ חדקא
דב״ן עטמ״ז מצווה על הסירוס שכא לפט שר מדאוריתא גס
הרב טת ישלה בשו״ד סי׳ י״ז כסב דלא דק במה שכתב דלפט
שר בעטמ״ז שט אלא מדרבק דליתא הנך רואה שט נביאים
מסנבשס בסגטן אחד קכמחכ״ת הגאון סט •ששע אץ דמ״ו

דאיתי

ליחד הרב יפה ללב נר״ו בח״ב בקונמריס יפה שלשל

1
?™!»$7״&בד׳ ט״ן ע״ד שנהב שהרב טרך משה (טסה יפיע
®פי ש®) הקשה במאי דאמר לש רב שנא ליחש שומלי (ממה
ד ל" ®"א) ט זבטסו אסא מעטמ״ז לא תגזזו אסון אלא׳ ליגזזו שנש
וט׳לאףאס מממ״ז יגזוז שפא אמרא משוס שהוזהר מל מזל
וכשאומר לו שזוז ומתן לי וע״י זה ששה מטרת הגזל ושי כאלו
בא הגזל ע״י ישראל והרב המחבר שרן על ש דבח הרב סט
יששע דשסור לפ״ע בעממ״ז אחר מתן שרה שט אלא מדרבנן
ומפני זה כתב הרב פנ״י דבססקו שליק קולא טש״ש וטנש לש
הנראה דכש שכתב הרב סנ״י בשש הדשת שהטא הרמ״א הנ״ל
להקל במקום צורך הפא נש לא שישק ללפ״ע משוס צורך ההדס
ומלבד שש לפקמן על שמן זה דהרב פנ״י לא אמר להקל אלא
בדבר שש פוסקים שמותר בזה שא רסמך על סברתם במקום
צורך אבל הפא אס שיך לפ״ע ^ף אם שא מדרבק ש זה אמר
להתיר במקוס צורך ועוד נעלם ממט דאץ סברת הרב פג״י מוסכמת
ואדרבא השקר נראה כרמת החולקים מליו וחמש זה שחדש הרב
פנ״י שרה דליה לא שערוש הפוסקים ראשוטם זאחרוטס ורשש
תמוהה להתם בץ לטעם המתה ובץ לטעם לפר ®ל (גט
וא» «הס) שט חלא מדרבק כמו ששטח הרב טס יהודה דמן
התורה לא שה לן לשמש מני האי והיפי טלף שנה לששט
מן הש ששא שסור שרה שהא שתר למממ״ז ק התורה סמן
מה וגס במה שתיק שד לקושת סרב ברך סשה דטון דהקרקע
כבר שא ביד המכומ״ז ובלש הט שה רגיג בשסור ובידו לעשת
האיסור בלמי עזר ושוע ששראל אעפ״י שסישראל מכריש בדבר
ומשיפו עתה בעשית האיסור כל שבידו לעשש בלש אחר fsyb
משם לפ״ע כמטאר בשסקיס שין קרבן אליצור ד׳ קמ״ב ונס'
ש שנים ובארעא חשראל ד׳ ע״ה ע״ד עכ״ל וסט ספרי (* «ים
י*־® 6יישיאל) לא שטש גבש שבח הרב קרס אליצור שם הם
שכתב שדעת רוב הפוסקים דלא עבר ששראג אלפני שר אלא
מקא אם אץ האישה* מה נעשה אם לא נחי ישראל זה כהש
יקחי במח עבח דנהרא אבל אס האיסור נעשה בלא ישראל זה
לא עבר משם לפני שר ומגש ליישב בזה ששת הרב ברך משה
דטון שהשסור יסק .להעשות בלא ישראל זה נא ,מבר אלפ״ע אבל
במחנמה״ר אץ זה מן ששוב שסח הרב קרבן אליצור לא אמר

שא מדרבנן בעלמא ופסה מהדוחק דל׳ מט בנ׳ך ותטשלא יושט

אלא שנו דעת רוב העוסקים אבל שדה למה שכתב סרמ״א ביו״ד

טס ק לסיר ואבמה״ח לב״ן לעטמ״ז ולא שו אהדדי דזה מן
התורה מה מדרבק ושד קשה שאם טנת הרב לומר :ילאחר
שהתירן אץ .שד על הב״ן העטמ״ז שמר מדאורייתא בהל אשר
נצטוו ולק גס על ששראל אץ לו שמר לפט שר מלשריסא א״כ
צריך לומר דפל חטס שנאסרו בתלמוד במקומות מפוזרים מל ב״ן

ש׳ קנ״לו דכדלא קש בחח עבח דנהרא אשר מדרבנן $
טשרתל למממ״ז בדבר האסור לו והסכים לדעתו שק שא האמת
שש שסקיס שאוסרים לישראל לששע לפכוס״ז מדרבנן סילא קש
m
 ttO famנמו שכהנ הרב ש״!* לי&מן vws Sp
בתרי
מדלנ  *pנמ״ע ממרלי«פ 5להושיע לעסשו ולא אשוואצנ טשראל
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מערבת ואו כלל כו

וככר הארכשמרד כחזה לשל בסק״ג •והבאסים שכמה מרבק
כמראי סברי סט ש״ש וח״כ לדידהו איט משישכ כזה כמוכן ומה
גס כמה שהוסין לומר דאעפ״י שששראל מבריתו לפשות החימר
ומסייע לו אין כאן חשש יש לזמר שבזה כ״ע שדו לאסור כאופן
שבשני השרוצים יש לפקפק ולא ליטול אחח מטנשים ומה שנלע״ד
ליישב שא דמאי לאמר רב שנא לאוונכרי ליגזיזינהו אינהו וכו'
לא שהאוזנכרי יאמרו לעטמ״ז לגוזזם אלא הטונה שימתיט
האוונכרי עדי ©ראו שהעכומ״ז גזזו© .ואו קחו"סהם ואחר שגמום
כבר עמר מעשה הגזלה בלש גרמת ששראל ט מעצמו משה
וציכא משום לפ״ע:
עסה מצאש בענין זה בשט ספרים חדשס מקרוב
באו לי משט רבני© גמלים ידיד נפש יצ״ו ספר
לב שומע וס׳ כלילס שאול וראיש שדבר! כשקר כלליו וארשום
פה דב״ק בקיצור בם' לב שומע במערכת הכמ״ד אות ד״ן
הביא שרן דברי סרב פגי יאושע וכתב על דבריו דמדברי התוס׳
ף׳י( /גס מ״ש מיס דאסור ללמוד חורה מס העטמ״ז מ»ם מגיד
שהקשו שפוק ליה משום לפט מור שכח דםברי דלסני
מדו
שר גס כעטמ״ז הוא מדאוריתא דאי מדרבק מאי קושיא הא טמא
ליה לר' אמי לשנקט איסוריה מקרא לדברי קבלה דחמיר וכן
שכיח ממה שהקש במ״א ד* ט״ז בד״ה לעטמ״ז וא״ת מאי שנא
סלפט דלסט ופר ומאי קושיא והא המם שירי בפטמ״ז דאלסט
גושה שא מדרבק להט שרי מה שאין  pבישראל דהוי דאורימא
גם אלפני דלפט אסור אלא ולאי דסנרי דגם לעטמ״ז הלפ״ע שא
מדאוריחא וציין• לגמו ,הרב ביח יהודה הנז״ל עכ״ד יצ״ו ושש
ראיושו מוטח ונטחוח:
כלילח שאול במגיא ראשונה (איו אישי סל מל איסור)
אוח ג' ראיש שמה שצדדש בדברי הרב סט יאושע
שכזנש דלאמר שעמד והשר להם אין מל הב״ן עממ״ז אישר
מדאוריחא על כל אשר נצטוו לא נפלאת שא ש דעח הרב בשו״ת
מנחם עזריה שכתב גבי איסור גיד הנשה ואיסור אכר מן החי
בטמאה דלא שקרו איסור ששן משוס דהשתא לא טסוסן אישר
לשים נברא דהא השתא איט מסור למכומ״ז משום דרתה ויתר
עטמ״ז השר להם שבע מצות ולזה נתק מגדר אישר ששן
שומת ב״ן מכומ״ז טון דהשסא איט נאסר להם ושי רק אישר
*"1חמור והמום ,כמט דאיסור אבר מן החי שי אישר ששן על
טמאה ראתוסן איסור אכר מן החי מל ב״ן עטמ״ז אבל גיד לא
נאסר אלא לבט יע« ולא שי אצא אישר חמור ולש מש״כ שי
אבר מן המי נש אישר ממור ולא ששן מטפס דהותר להם
במטאר פ״כ לעניינט (מיי״ש בהשססזת סס0ר בד פ״ג פ״א שדברים צלי הס
הרי מטאר בדבריו שטי ומשולש ששבר
מוי סרב ®מוס מוייס
באמת שאין אישר מן התורה על הב״ו עכומ״ז מאחר שראה והשר להם
שבע מצות ועליו אין להקשות מדברי שזה יאמטטצ»0ש וסרמב״ם רכייצא)
ט רב שליה זגובריה וכבר ראה סברת התום ,וחלק עליהם ורק
משגיות הש״ס יש לתמוה עליוזכש שתמה עליו ידידי הרב המחבר
יצ״ו מדתט ר . ,נתן שלא יושיט אבר מה״ח לב״ן מכומ״ו וט,
זממ״ש בחולין ד ק״כ(*״לק״נ) ת״ן עטמ״ז שזהר על אבר מן
החי דסמאה והביא שד שק פסקו השסקיס הרמב״ס בפרק ח,
מהלטת סנהדרין (מייגמי ®!. 00ץ ® 010 01רמו ואולי ממ1סמ 0בדסום U0191
לדברי הימנ״ס נסרק ט .מסלטס מלבים סהנאחי  0Mומר מונחי שהמעיין
בשרשי סדיגיס  witooססרקיסר ימס שסלם « 09ן סחורס גס סמן הוה אחר
®® !0יי®) ובס ,שראים סי ,קל״ן 0שם סביא מ״ש בש״ס מילין ד ק״ב

כללים

סמז

®י®) וההיא דראה ויסר וט ,הא אמריק וט אסגוד אסגור אלא
שאין מקבלים שכר כמצוה וששה ומה שפירש *0שאץ מצווין לקיימן
טונש שאס יקיימו לא קבלו שכר כמצווה אבל חם ימכרו פס
יענש ט ב״ן עכומ״ז מצווה אשבע מצות כמטאר בסנהדרין .ד ,ציו
ולש זה .דברי הרב מנח© מריה צע״ג פכ״ד יצ״ו והגס הבאש
דברי שטם השטם מרמי גדולי דורט יצ״ו להמר מדב״ק למה
שכתבתי אנט ההדיוט ומה שמוסגר בחצאי למס הן הן הדברים
אשר הוספתי משלי ומגהון וסנאי תסתיים שמעססא בס״ד ומסה
השגש ם ,קר אבן ששה לידידי הגאק אכד״ק לזצין יצ״ו וראיש
שבש ,ל״ד האריך מאד בעטן זה ולח יכצש להתבשם בשיש
כעס לך נא ראה דב״ק בחריסוס זבקיאוס גדולה ובשו״ס מנחת ש
לגאון בדורט יצ״ו בש ,פ״ב (כי"® ®ר ^®"®)ראיש שכתב שנראה
מדברי רש״י מזמן הזה איסור דלפני שר במטמ״ז שא מדרבנן
דהא עמד והתירן  piכסב הפט יהושע וט׳ ש״ש רלא נזכר
בדב״ק מכל הכשב למעלה בעמן זה נש שראה הרואה ועק
שי מ״ל בסי׳ פ״ה (בד״האמס) ובשו״ת שן יצחק
עןך
להגאון שהריץ אלחנן יצ״ו בא״ח ש ,י״ג שן אות ב׳ הטח
סברת הפני יהושע הנ״ל וכתב שעקר דבריו אינם מוכרשם:

כתבו

השם ,בפרק קמא דע״א ד ,ס״זעיב כד״הלעטמ״ז
מ)
אסאי דמסהיק דדבר האסור למטר לטסמ״ז אשר
למכרז לישראל החשוד נמכרו לעטמ״ז דקשה דסא מי כצפט
דלפט דלא מפקדיק ושרצו דהתם שירי במממ״ז שאיט שזהר
אלפט שר לפיכך אין אט מששין אם סטטמ״ז ימכור למכרו
אבל הכא דמיירי בישראל החשוד אט שזהרין שלא יבא מם
ישראל .לידי הקלה מל ידינו הר״ר אלחנן ועוד וט ,ש״ש מטאר
בדבריהם שאין סל המממ״ז אזהרת נפט שר למ״מ  piמ3
הרב קרבן אליצור ד ,ק״מ ע״ד שאין העכומ״ז שזהר אלפט שר
והטא דברי החום׳ הנ״ל וכתב שק דעת הריסב״א בחידושיו
(יסרב סני» חיסן נפצוס רל״בסין״ב הביס דברי סחוס* בסיצוק  01וטוב פדבריסס
מתיקים «ימ) וק כשב בפשישח הרב מלא• הרושם במערכת
מי"® ®יני®) דאין ב״נ מכומ״ז שזהר
שליח לדבר פטרה באוח
ממס ולפט עור ובשדי חמד ח״א במערכת הגימ״ל אוח ה״ן ס״ק
מ״כ הבאתי דהרב פרמ״ג בספרו גינת וורדים כצל מ״ג נסתפק
בזה ורעש טטה שגס העטמ״ז שזהר אלפט שר ושהרב חסן
שסר בד' לק״ט ע״ד מלק מליו מסברא דסיק מציט שהוזהר
העטמ״ז מל זה ש״ש ושא פלא שנעלם מהם דברי השם' הללו
דלמר שי שפתא ולמר שובמא וכל זה נמלם מהרב כרם שלמה
( )0®®0בחלק יו״ד ש ,של״ד שכתב כאות ה ,דמה שכתבו הפוסקים
ביו״ד שן ש ,ז"ן דאשר למטר דרוסה או ספק דרוסה לעטמ״ז
שמא יחזור וימכרט לישראל דהטמם הוא ממם שיעטר אלפט
שר וכו ,וכן בכל הדברים האמרים למטר לעממ״ז מגזרה v
שמא יחזור וימכרט לישראל ומשמע שטגש לומר שסטר העטש״ז
אלפט מר זזה לא יתכן לש דברי המס ,והרימב״א הנו? שאין
על הפטמ״ז אזהרת ולפני שר וטעם אישר המטרה «? כסב
סרב תפארה אדם בחלק יו״ד ש' כרה בשם הריטב״א ח? הא
דאמרי׳ שלא ימטר לפטמ״ז גזרה שמא יחזור ויסמר לישראל שיט
לגט ישראל מפט שאט ממהרים שלא לגרוס סל ידינו שום סקלת
עטרה ושלא יצא משחת ידיט .דבר שאפשר שיעטר ישראל מבירה
אכל משוס לפני שר לת״מ ממש ליכא אלא כשאט טפטס
לש שמטר מ עבירה עכ״ל הרי דאין סס עמס לסט שר
לסנקאנר מס״ח דממאהלנ״ן מטמ״ז סססקסהרמב״ס במרק נומהלטחמלבים כק שאץ אנחנו טמטם לש שמטר ט עבירה אלא הרחקה
 nי"?) זהרשב״א בשרה הטס הארוך וסרא״ה בס ,השטן מדרבק שלא לגרום בסבשט שבא ישראל ליד מבירה אכל שן
(«מ למס שנתב בסלוס דל*ב ממ« »5״נ מרשת י®® •"®) וטס של שלמה בזה לפגי שר ממש כש שנראה מדברי סרב כרס שלמה  .מב
סרק גיד הגשה &י׳ ס״ג (ששס סביא ססוגיא דערק גיד סנשס ד ק״ב «״ל) ראיתי שהלב ט״ז בש ,קנ״א סק״ג כמג («צ ® 0שכתב מרן דדבייס
וק פסק הבוור וש״ע טו״ר ש׳ ס״ב ומש״ב הדרישה שם דב״ן ססיוחדיס לע* 0ססור למכור צסבוגרו  091קיסס סרבס בימד שגיסו VM0 0ק9ס
עכומ״ז שט שבר על אבר מן החי דטמאה כבר דתה הש״ך שס לסמים ®»י) ולא חיישק שמטר לאחרים דלא קסדינן אלא אלסט
ושין במ״ז ובסרמ״ג שם (מס סבחב סכן מסק נשיר וסי® נסחבתסיר מא שר ולא אלפני רלפט ואם יש חשש ששראל יהיה נכשל אמרינן
שלא בדקדוק דסממיין כדברי קדשס •שר יחוס דאין ניס רמו בדבריסס למרן לפט דלפט כדאשכחן בחשו שנפלו למיס שאמר למטר לעטס״ז
כ*ן מ0מ* 1דק סרב ססרישס מא שמכיר נ״ן עסמ״ז בדין אבד «מ״ח דממאס בפסח שמא יחזור ויממר כישראל  pכסב הראיס עכ״ל וא״כ יש
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שדי חמד

שערכת ואו כלל מ

ליישב דברי סרב נר© שלמה ומה שכחב שעובראלפט מור ר״ל
שהמוכר לעטמ״ז עובר אלפט דלסט כשיש לחוש שימכור לישראל
דלגט ישראל לא שאני לן כק לפני ללפט דלסני מ נראה ליישב
בטנחו .וכן מהבאר מדברי הר׳ חוח יאיר שהטח הרב פחמי
חשובה בסי ,קנ״א סק״ג שצדד להקל למטר בשר מרפה למכומ״ז
שאשתו מומרת דאע״ג שהמכומ״ז מאכיל אח אשחו המומרח הרי
אלפטדלפט לא מפקדינן וכו' עי״ש ואם העטמ״ז מצווה אלפני עור
א״כ סיס לו לאסור למטר לו מפט שאשתו חומרה והוא עובר
אלפני סור ויש לדחוס דאולי ס״ל כדעת הסוברים רכל שאין
מוט• בלפני עור כשמושימו למי
הוזכסהזהזה אסור« להמושיט איט
הדבר. .
*
•
א גר
שאסור ט מיין לעיל בס״ק מ״ז :
ראיתי להרב מנחח חיטך בהשמטוח למצוה רל״ב שכמב
שמה שמטאר בכמה מקומוח דלא ימטר לפממ״ז שמא
r
יחזור וימכור לישראל מטם דמצוה להפריש ישראל מאיסור והוא
מדרגק משום לא .האכילום אכל לא משום לפט מור ודאיחי
בהרא״ש מ״א ד ,י*ד שהביא דוקא במכומ״ז שימכור למטמ״ז לא
חיישיק אכל במכומ״ז שימכור לישראל חיישינן אלפט דלסטוצ״ע
מנ״ל ה^דהאקאמד אלפני דלפני לא קפדיגן והט״ו בירד
סי׳ קי״א (צ׳ל  Wסק״ג הביא דברי הרא*ש ולדעתי הוא סמוה
וק מדברי המוס ,ד ,כ״א ע״א ד״ה אלפני משמע נחי היפך
דברי הרא״ש וצ״ע עכ״ל:
1

עתה

בי) אלפני פורמפקדיק אלפני דלפט לא מפקדיקהט אמר
אביי בע״א ד ,י״ד « ffiאמאי דאמריס דכל הדברים
שאסור למטר לעטמ״ז שמא יקטיר לאליל מומר למטר ט חבילה ביחד
׳דמוכח דלסחורה קא בפי לס ומקשיק וליחוש זילמא מובק לאחריט
ומקטרי ומשט אטי אלפט מפקדינן וט ,ונסב הרב מרך השלחן
בחיו״ד סי ,קנ*א אוח ב ,דמשמע מדברי רטט האיי בס ,המקיז
־שער עשירי דלאו דוקא כשהוא ספק אם ימכור לעממ״ז אחר אנא
אפילו אס הוא ודאי שיעטר לעטמ״ו מוסל  piכסב הריטב״א
בחידושיו דליכא לפט מור אלא כשטתטם אומו למי שיעטר ט
סבירה עכ*ל הלב עה*ש (וציין לוז״ס מי ל<ףנן ולא ראיתי שתר שם מזה)
וחרוש הוא שנעלם ממט דברי הרב מרומח הדשן בסי ,רצ״ט
דמפורש  pבדבריו מס מדאי מעשה העבירה מ*י מנומ״ז אחר
כל שאין הישראל טסט למי שיעטר העטרה הזי לפט דלפט דלא
מסקדינן שנשאל אס מוחל למטר תרנגולים לעטמ״ז שיורע שקונה
לסרסם והשיב וסלי בפלוגחא דרבוותא אס ב*ן עכומ*ז מוזהר על
הסירוס דהסמ״ג פסק כר ,חידקא דמוזהר ובסשו ,הריצב״א והרא״ש
בפרק הטפלים מקו דלא  ,חידקא ולדידהו שרי למטר תרנגולים
זכרים לעטמ״ז אך שידוע בודאי שיסרסס טון שאיט מוזהר עליו
ואפילו להסמ״ג יש לצדד קצח להמיר אם העטמ״ז הקונה אותו איט
 ,'tnxxhאלא מוסרו לעבדו או לשפחתו לסרסן כדאיתא
בע*א גט לטנה .זכה דאלפט דלפט לא מפקדיק ונדון לידן נמי
לפט דלפט הוא רהפטמ״ז ההונה מישראל לא קעטד איהו מידי
אמס*י שמוסרו לשלוט לסרס חין שליח לדבר עבירה אפשר גס p
לגט מטמ״ז ממכומ״ו .וטפל למזר דכל שכן הוא דהא קיימא מ
בעלמא דאין שלימח לעטמ״ז אמנם יש לחלק דלא רמי לההיח
דלבונה זכה סנ״ל הרי מפורש יוצא מדב״ק דנשחמרז דאלפט דלפט
לא מפקדיק היינו אפילו ידוע בודאי שהעממ״ז האחר יעשה האיסור
ומה שכחב שיש לחלק ׳דלא דמי ללמנה נראה שכונסו דבההיא
דלטנה אין המוכר אומר לו בפירוש כדיקכויר ממנה לפ*א ולק אך
שידוע שהקונה יקטיר מומר אבל זה שנותן לעניו  toלשלוחו שנא
היה בדעתם לסרס והוא אממ• ומלוה להם לסרס אק ללמוד מזה
הימר מההיא דלטנה וא*כ במוכר לעטמ*ז והעממלז השט ודאי.
יקטיר מומר משום דאלסט דלפט לא מפקדינן וק נראה מלשון
הרמ״א באק העזר סוך ט ,ס ,וטהר למטר לסטמ״ז בהמה
ותרנגולים אך דבודאי העטמ*ז קונס אומס לסרסם  :ויש אוסרים
ומיהו אס אק החונה מסרסס רק טחנו לטטמ״ז אחר לסרס לטלי
פלמא שרי עכ״ג וממם ההיתר משוס דאלפט דלפט לא מפקדיק
אע״ג דהעטמ״ז סאמר יסרס כל שאין סישראל טחן טי מי שסובר
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כללים

העטרה ליס לן בה ( toftמזס שכתב הרמ״א תגי סאי  towשרילג״ש צ״ס
שהרי הרצ תה״ד לא החליט צימר ק ינתב שיש לחלק דלא דמי לססיא דלגסה
ואחר זמן מצאתי שהעיר נזה הרג מזג סיסי מאן ירי סי פ״ 1מי״ש):
1כן כחב בשו״ח הר הממי (להרג סיהר״ם מסק בסוך סי' ח,
" ראם קונה העטמ״ז דבר האסור לו ולא יאפילט הוא בעצמו
רק יאכילט לעכומ״ז אחר הוי לפני דלפט מי״ש וכן מחבאר מדברי
הרב סחט משובה טו״ד ריש ט ,קנ״א שהטא מ״ש הרב טת יאיר
שיש קלי הדעח כשיש לו משפט עס אחר לפט השופט עטמ״ז טחן
לו ממנה ויש בזה איטר לפ״ע שמ״ן עממ״ז מוזהרין מל הדק
ולמד מדבריו שאם איט טחן המחנה ביר השופט ממש אלא ביד
דהוי לפט
עבדו שיתן לאדוניי שלי (אס הוא באום! שאק נתר משוס
דלפכי (אלא שנתב דיש השים שליסית לעטס״י להימיא ®״ )Pהרי דאך שהעבד
ימן לאדוניו ויטה משפט מכל מקום חשיב לפני דלפני טון שאינו
טחן ביד העובר העטרה בעצמו אמנם בזה יש לפקפק דנא חשיב
לפני דלסט כט שבאר הרב חח״ם בחלק הששי סי ,י״ר ועיין לקמן
בס״ק ל״א :
שהרב מפארת אדם בחיו״ד סי׳ ס״ה נשאל בעטמ״ז
שמבקש מרופא לימן לו סם להפיל העובר מעטמ״ז
שזנתה והשיב שהרב מוהרימ״נו בח״א סי׳ צ״ז וסי׳ ציט כחב דאסור
משזה לפגי עזר דב״ן מטמ״ז מוזהר על הנפלים ואס יש רופאים
אתרים לא עבר משוס דהר כלא  topבטרי מברי דנהרא וכתב ע״ז
הרב מ״א די״ל דהרב מוהרימ״ט מיירי שהישראל עצמו טחן הסס
ביד המעוברת עצט ולק אסר כשאין רופא אחר אבל בזה שהישראל
טחן ביד עכומ״ז אחר והוא הטתן לה הר לסט דלסט דלא
מפקדיגן אלא דיש לומר בספק אס עטמ״ז זה ימכור לעכומ״ז
איד הוא דהר לסט דלפני אבל היכא דהוא ודאי כנדון דדן לא
וק נראה קצת מפירש׳י שבהרי״ך וק ראיתי להרב כנה״ג ביו״ד
סי ,קנ״א אות ח' שכחב שכן דעח הרבה מהראשונים אמנם לישנא
משמע שאק אט מצווים אלפט דלפט וטון שאק אנו מצווים מה
לי ספק מה לי ודאי ולמלשין רש״י אק ראיה דרש״י קושמא קאמר
דבהט מיירי זשו״ר להריטב״א שכתב עלה דהא דאמרינן כעלמא
שלא ימטר שמא יחזור רמכרט לישראל הסס סייט לגט ישר ,מפט
שאט מוזהרים שלא לגרוס מ״י שוס סקלת עטרה ושלא יצא מתחח
ידיט דבר שאפשר שיעבור ישראל עבירה אבל משום לפ״ע לא מחן
מכשול ממש ליכא אלא כשאט טחטס אומו למו שיעטר ט עטרה
עכ״ל הדי דליכא לפ*ע מעיקרא ולאו משום דלא חיישי' ופלס
בהרא״ש ובחוח ,והריטב*א דמ״ו ע״ב גט לעממ״ו מזבק .ומ״ס
הכנה״ג מדברי הראשוטם י׳ל דס״ל דכל מטמ״ז יודע לקרות והר
לפני מור ממש .ומיהו מדק י״ל בהיכא דהר ודאי חד לסט חשיב
רש למוקדברי הריטב״א ז״ל הנז ,שלא יחמור לזה (עיין משפטי
שמואל בחשו ,הקראים ולא ע״ט האסך עכ״ל העמקמי כל דבריו
לפי שאק ספר זה מצר ביד הכל והספרים הנ״ל המובאים בדבריו
אק מצדם טדי לראוח אם הזטרו
(נמת וסי הייסכ״א ממפמי
דברי הרמ״א והחה״ד הנ״ל ומי שנמצאים בידו יסיק בהם ולבט
יבק אם סליגי ובמאי קמפלני ודברי רש״י שבהרי״ך הם אההיא
דאלפני דלפט לא מסקדינן שכחכ וז״ל אלמי דלפט מון הכא דטחוש
שמא ימטר לאחרים ומקטרי לא מסקדינן למיסר מנ״ל ומ*ש הרב
דיש לדחות יקושמא קאמר טנתז דאטי קאי אמאי דמקשיק וליחוש
דילמא זט ,אהט סריש בשנרא דידיה מיחוש שמא ימטר וט,
והוא דוחק למט״ר דאס שובר דגם מדאי מומר היה לו לכל הפתוח
לכחוב סחס בסיגטן דברי הר״ן שם:
שהרב מוהרמ״א הובאו דבריו בם ,מעשה רוקח בסרק מ,
מהלמלן ע״א ק ן׳ (נסיף ד״ג מיי®) סובר בדעת הרמב״ס
דלא קי״ל ט האי שטיח דאלפט דלפני לא מפקרינן לסי שסובר
שסוגיחוח חלוקות בזה ודחה סוגיא זו אמי סוגיאוח אחרוח .והרב
המחבר חולק .עליו וכתב ליישב הסוגיאוח שלא יסתרו כלל זה
והכלל שריר וקיים :
הישראל ממציא ממוח לעטמ״ז והעטמ״ז קונה בק צרכי
1
אליל אי חשיב זה לפט דלסני הנה הריטביא בחי ,לע״א
בדש סרק קמא הביא דבריו הרב קרק אליצזר בד ,ק׳ימ ע״ג
הוטס

ומצאתי

ודע

אם

שדי חמד  -א מדיני ,חיים חזקיהו בן רפאל אשר אליהו עמוד מס 294תורפס ע״י תכנת אוצר תוזכמת

שדי חמד

צמךכת ואו בלל to

קמח

כללים

הוסח לכ>פ 6דמסטסין המייסא הוי משוס דאזיל ומלה וצא משוס  nfTOמצאתי ראיתי לילידי הרב לב שומע יצ״ו בסה״ב מלוח
המלך בד' ציר ע״ב שהביא דברי הרא״ש הנ״ל .ושק
לפ״ע חיל וכן ברק להא סססהלזאה במעות דלא.חזו .לתקרובת ׳
ולא שפיח שיעשו מהו טי לע״א ואי משוס חבט מטיהו בהמה לע״א בחב בכגסם הגדולה בלשוטח הרמב״ס בפרק י״ב סהלטת רוצח
הא לפט דלסני הוח ולא מפקדינו וא״כ הוא הדין דלקמת מהם בשם הרדב״ז ח״ב סי' מזיל כדברי הרא״ש דלמכור להעממ״ז
דיהביק להו זוזי דחד מעמא הוח והכי גקימינן מציל .וכן כתב כשיש לחוש שימטר לישראל עובר אלפני מור דמקא מעממ״ז
הרב החיטך בפרשת קדושים סי' ר״מ (יל* 0ח״ל חתי לא חוו לעכומ״ו הוא דלא מפקדינן ושכן כחב הסמ״ג לאמין קס״ש אהא
למקרובס מאי אמרת דילמא אזיל ומזבק בהו בהמה למ״א הוה ליה דחק שולח אדם ירך לעטמ״ז וגיד הנשה בתוכה מפני שמקומו טפר
לפגי דלפט וכה״ג לא מפקדיק עכ״ל והרב המחבר ממה עליהם הא אין מקומו ניכר אסור משוס שמא ימכרט לישראל ומשמע דהוא
דלא דמי למ״ש בשים דמותר למטר לו חכילה משום דאלפני דלפט משום לפ״ע ומזה תמה על הרב חות יאיר הנ״ל שנעלם ממט
לא מפקדינן דהסם אין הקונה עושה שום איסור בזה דאיהו לאו דברי הרא״ש וסמ״ג והרדב״ז וטחא ליה מפ״י מה שמצא להרב
לאקטורי זבק ובמאי דמזבין לחבריה דמקנזיר לאליל לאו עביד חידושי אנשי שם שסביב הרי״ף שכחב בהא דאמריק דאלפט דלפט
איסורא דעטמ״ז איט מצחה אלפני עור אבל כממלא לו מפות--לא מפקדיק דהא דאסריק למיזבן עד שאבד ט כלאים וכן בההיא
ובאלו העמוס קונה בהמה ושאר צרכי אליל הרי הקונה עצמו ארבא דמבמא בחישתא הייט משוס דכל ישראל מרבים זה לזה
עושה איסור במעזם אלו וליכא למימר בהאי גמגא דאלפני דלפט ומשום שלא תבא סקלה ע״י לישראל אחר ולא משום ולפ״ע ולגבי
לא מפקדיק והביא שק כהט המוס' בע״א ל׳ ו׳ ע״א בד״ה או עממ״ז לא החמירו דמטאר דם״ל דגם אם העטמ״ז יתן לישראל
דילמא משום ולפט עור יש מקשים מכאן לפירש״י במחטשק דלשאח ליכא לתא דלפ״ע דגם סה אמרינן דאלפט דלסט לא מפקדיק
ולתש הייט מקח וממכר תינח מכר אבל מקח מאי לפט מור איכא ורק משום ערטת הוא דאיכא ולק במומרים דלינא משום ערמת
ושמא י״ל דממציא לו ממות לקטת .צרט אליל דמוכח דסברי דלא דמי יש להסיר ועל זה סמך הרב חו״י אלו תוד״ק יצ״ו אפריון נמטייה
זה למ*ש אביי דאלפט דלפט לא מפקדינן משום שיש לחלק כנז״ל :משיב רבריס נסחים ויתק לפרש ק גם בדברי הרימב״א שהבאתי
שטנסו מעמם ערמת ודברי הרדב״ז לא מצאתי כעס (שרה הימ״י
דאמריק דלא קסדיק אלפני דלפני אם הוא דוקא סכודי הז9 6נל 00שנת הרמ* 3סו0ר roown imnooi ®6נסדר 6מו)
כשהמטמ״ז הקונה הזה ימן לעטמ״ז אחר או ^ף אם
ומ״מ לגבי דירי לא נתקררה דעתי המטה סה דמנא ליה לסרב
הקונה ימן לישראל ליכא משום לפ״ע הוא מחלוקת שמדברי הסוס׳
חות יאיר לעשות עיקר כסברת הרב חידושי אנשי שם עד סברת
בע״א ד׳ ט״ו ע״ב ד״ה לעטס״ו מוכח דאף אם יתן לישראל ליכא
הרא״ש והסמ״ג שהם פוסקים מפורסמים ובפרמ לפי מה שנראה
משום לפ״ע ונמו שכחב הרב מנחת חיטך בהשמטה למטה רל״ב
מדברי הרב יצ״ו דגם בדברי הרדב״ז מתבאר דמשום לסט מור הוא
ח״ל ולפי דברי הסוס׳ אלו משסע דאס הישראל מזכר לטכומ״ז
דקאמר ולכל הפחות היה לו לכתוב בפירוש שאף שלדברי הרא״ש
אעפ״י שהעטמ״ז ימכרט לישראל הוי לפט דלפני ולא מוזהר ע״ז
וסמ״ג יש לאסור למטר להעטמ״ז הזה שיאכיל לאשתו מוסרית
הישראל כיון דהעטמ״ז איט מחהר אלפני עור ולא יעשה העטמ״ז
מכל מקום אפשר לסמוך על סברת הרב חידושי אנשי שם וט'
שוס מגירה הוי לפט דלסט מה לי אס העממ״ז מוכר לעטמ״ז
ומה גס הרב פס״ש מוראה שלים ודרט לפרש ולק נראה עמלם
אחר או לישראל בק בך ובק כך לא יעשה העכומ״ז הקונה מישראל
מהם כל זה ועדין צ״ע :
שוס מטרה וא״נ הוי לפט דלפט דלא מפקדיק ס״כ אמנם הרא״ש
שם והביאו הרב ס״ז בסי' קנ״א סק״ב סובר דדוקא נשהעטמ״ז
דמשמעוס הכתוב לא סחן מכשול הוא דדזקא לימן
הקונה יעטר לעטמ״ז הוא דאלפט דלפט לא מפקדיק אבל אס כה)
י המכשול לכסחלה לסט העור הוא דאסור אבל אם
המכומ״ז ימכור לישראל מפקדיק והרב מנחת חיטך שם תמה מליו
המכשול נבר נתון לפט העור ויעטר מליו וחברו יש ביט לסלקו
זהבאמי דב״ק לעיל בס״ק כ״ג ומכל מקום גס לדברי הרב מנ״ח
מלפניו ואז לא ימטר אין במשמע הכתוב שחייב לסלקו מלפטו
בדעת המוס׳ אס העטמ״ז יממר לישראל אשור למטר להעכומ״ז
סכל מקום מדאמרינן במועד קטן ד' ה׳ רמז לציון קברות מן סתורה
שלא ימכור לישראל כדקי״ל בעלמא דדברים האסורים אסור למכור
מנין אמר אביי ולפ״ע לא תסן מכשול זסירש״י כלומר משו דבר
למכומ״ז שמא^כוי לישראל והוא מדרבנן נמ״ש סרב מנחת חיטך
מל המומאה שלא יהיו נכשלים בה טשאי תרומה וטהרות מתבאר
שם וגם להריעמא שהבאמי בס״ק כ״ג אף שאין בענק זה לפט
דגם לסלק המכשול הוא בכלל לאו זה דכל שאפשר לכלקו ולא יעשה
עור ממש על כל פטם אסור למטר לעטמ״ז מפני שאט מוזהרים
תכירו איסור אס איט מסלקו מובר משוס ולפ״ע למ״מ ואף דציון
שלא יצא מתחת ידיט דבר שאפשר שיעטר הישראל עבירה:
קברות מדרבק וקרא אסמכתא מ״מ מדיליף מיטה אביי שמעיק
וראייתי להרב פסחי משובה בסי׳ קנ״א םק״ג בשם הרב דגם מלוק מכשול הוא בכלל זה ואולי שאר האמוראים דילפי לציון
חוח יאיר סי' קפ״ה שכחב לצדד הימר למטר בשר קברות מקראי אחריט חולקים על אביי סה אלו סודף דברי ידדי
מרפה למממ״ז הנשוי מומרת אעס״י שהעטמ״ז הקונה מאכיל הגאון יהונתן מליאסבודג יצ״ו בסה״ב דרט הוראה בח״ב סרק הf
המזמרת הרי אלפני דלפט לא מפקדיק ומצד זה אס היה הוא משמעות דבריו הוא דטנחו להוטח מזה דבאיסורי תורה עובר
מומר לע״א אסור אפילו הוא ודאי שאיט אוכל ממט רק מאכיל על לאו זה מדאוריתא ולפום ריהנוא נראה דלא יתק לומר מ דהא
לאשמו המומרית גס ק אסור אחרי שהמומר ג״כ מצחה בלפני פשימא לן בפרק קמא דע״א דדזקא בדקאי בתרי מברי מהרת הוא
וזה שטמן לו עובר ג״כ בלפני עכ״ל והוא מימה איך נעלם מהם דעזבר המושיע אלפני מור אבל מילא קאי בתרי עברי אף אם
דברי הפוסקים הנ״ל דלא מבעיא לדעת הרא״ש דכשהמטמ״ז מוכר זה מושיע לפניו האיסור איט עובר המושיע אלפט עור מדאוריסא
לישראל מפקדיק אלפט דלפני מדאי אסור ליק ביד מטמ״ז הזה אלא דמדרכנן אמר גם מילא קאי בתרי מברי לדעת הרבה
שיאכיל לאשתו מזמרת אלא ל(ף למס שמוכח מדברי החום׳ דגם מהראשונים כמו שרשמתי למעלה בסק״ג אבל שיהיה עובר על לאו
אם העטמ״ז ימטר לישראל ליכא לפט מור דמשיב לפני דלפט מן המורה בדלא קאי בתרי עברי זו לא שממנו ולא ראיט מי
מ״מ איסורא מיהא איכא כדקי״ל בעלמא שאסור למטר למטמ״ז שסובר מ וא״כ כשהאיסר מזומן בידו וחברו איט מסלקו מלפטו
שמא יחזור וימכרט לישראל וכל שק טס שהוא ודאי שיאכיל אח נראה ודחי דאיט עובר סה על לאו דלפני מזר יק שבמל מה
המוסרית ונשם שכשהוא מומר אסור למטר לו ק נמי אסור למטר שמועל מל כל ישראל להפריש חבירו מאיטר ואם יאמר הרב יצ״ו
כשהוא עטמ״ז מצד אשתו והיותר סימה על הרב פסחי חשובה דלאביי ודאי גס נשאיט מסלק האיסור עובר אלפני מור אלא דלא
דמר קמסיק בסי׳ קנ״א ומסתמא ודאי ראה דברי הרב ע״ז קי״ל נחמיה ולק כתב ואולי שאר האמוראים זכו׳ מלבד שאין לט
באותו פרק בסק״ג שהביא דברי הרא״ש דלגבי ישראל לא אמריק להמציא מחלוקת בין האמוראים מסתמא זזה בלל גדול בכל מקום
אלפט רלפט לא מפקדיק ולא יעיד על דברי הרב חוס יאיר הלט וכבר כתבו ק הסוס' בדן זה עצמו שם במו״ק בד״ה רב פפא אמר
סלו סלו כל שד וחד נקיט מאי דהוה מסיק ארפסיה ולא פליט
שיש להם סתירה ממרי הרא״ש וצ״ע:
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טעדכת ואו כלל מ

אלא אורחא דמילתא מל חל מסיק אדפתיה מאי דלא מסק
חבריה אדעתיה עכ״ל החוס׳ ופלא בסיני איך לא ראה הרב יצ״ו
מרי המוס׳ באותו פרק באומו מקום ועוד דא״כ אין שוס נפקא
מינה לדינא בחקירתו ובמימותו והנכון דאביי טפיה רמו בעלמא
קאמר וגס איהו מודה דאיט עובר במנימת סלוק האיסור משום
לפני עור כצל ואף אם ציון קברות מדאוריתא במו שנראה מדברי
התום׳ שם (אלא $כ9ע כתרא ד  impכתכי שהוא מדרכגן מיין למרן חיד״א
 wאון ממתח הצד״י אוח •יא יבמכתב לםאןי 0נמלק ממה ד מ״כ^כ״ס)
מקום הילפומאמהאי קרא רמז בעלמא הוא ואם  pאין
להוכיח מזה מס בכי האי טונא איכא לסט עור מדאורימא ומיין
במם שכתבתי בקונערים אסיפת דיטם במערכת הה' אות ב׳
(נדה יאסרזאס מנר! וכר ומשם מלאה) ובקונמריס סאת השדי לשדי חמד
חלק הכללים במערכת האל״ף אות פ״ד בסיד:
1בן מתבאר מדברי הרב הדרישה ביו״ד סי' רצ״ז שעל מה שכתב
י רביט המור שם שאסור לישראל ליק בהמתו לעכומ״ז
שירבימנה לו הביא דברי מרן הביי שם שהוא מעעס אמירה
לעטמ״ז ונחלק עליו וכתב דהמעס הוא משוס דב״ן עטמ״ז מוזהר
על הרבעת בסאה ועובר אלפני מור וסיים ודקדק רביט לכתוב
ואסור לישראל שיק בהמתו לעטמ״ז וכו׳ הא אם המטמ״ז עושה
*®®5מעצתו אין סישראל צריך למתות בידו וכו ,עי״ש הרי מפורש דאף
דבהרבפא בהמה מוזהר המטמין זאיכא לפ״ע אס מתן לו להרביעה
מכל מקום כשהוא מושה מעצמו את בזה משוס ונפט עור אף
דהבהמה של ישראל היא ותשיב כקחי בתרי עברי דגסרא שהרי
יטל למכב בידו מלהרביע בכל זאת אין בישראל עובר בזה בלפ״ע
לא מ״ע ואין סברא לחלק בזה טן מור סכומ״ז לישראל אלא כשם
שאס הפטמיז עושה מעצמו דבר האסור לו לעשותו אף שיש ביר
הישראל לסלק האיסור מלפטו איט עובר בלס״ע הכי נמי בישראל
חברו שעושה איסור מעצמו ויש בידו לסלה האיסור מלפטו ואיט
מסלקו איט עובר אלפני עור אלא שבישראל מצווה הוא להפרישו
מאיסולא אך אם לא הפרישו איט נקרא עובר אלפט עור ומיין
בדברי מרן חיד״א בברכי יוסף יו״ד סי' רצ״ה אום א( ,בד״ה וחזיתיה
צה<־נ) ומ״ל :
אמס דמדברי הרב משגה למלן בסרה א ,מהלכות כלאים
 1הלכה ו' מוכח דמי שיש בידו לסלק החיסור מלפט העובר
יש ט משום ולפני עוי שעל מה שכתב הרמב״ס ואסור לישראל
להטה לעטמ״ז שירכיב לו אילטת כלאים וכתב מרן בצ״ע דמעמו
משום אמירה לעכומ״ז ולא ניחא ליה בהא דא*כ סיס לו לכתוב
אסור לומר למטמיז וט׳ לק כסב דמעם הרעבים הוא משוס
שהפטמ״ו מוזהר אהרכבת אילטת כמו שכתב בפרק יו״ד מהלכות
מלכים דין ו' א״כ אם יניחט עובר משוס ולסט מור עכ? והרב
פרי מודים באשל אברהם סי' תמ״ג סק״ס הביא דברי הרב
משל״מ הס? וסיים ומשמע אף בלא אמירה וממשה כל שיש בידו
למטע אם איט מונע משום לפגי עור והוא הדין אם מומר לוקח
משל ישראל בשבת .ועושה מלאכה לעצמו אס יוכל הישראל למחות
שלא יקח מובר משום לפ״ע לא תתן מכשול עכ״ל הרי דכשהוא
כתרי ע3לי (כי הכאשהעכזס״ו יחשה סזמ של ישראל יניד הישראל שלא להניחו
ומימן* מורי עברי) אט איט מסלס מלפניו האיסור עובר
לעשות
אלפני מור וגס מדברי מרן כ*מ מוכת קצת שסובר ק דלולא
משמע ליס בדעת הרסב״ם שפוסק דב fמממ״ז איט מוזהר
אהרכבס האילן היתה רות חכמתו טחה לפרש מעם הרמב״ם
כמ״ש הרב סשל״מ משוס לפני מור ומרן חיד״א בברכי יוסף יויד
סי' רציה אות א׳ ממד מתמיה על מרן כ״מ והרדב״ז שכתבו
שעמם הרמב״ם משוס אמירה לעטמ״ז ורמתו טתה במה שכתב
סרב משלית כימי״ש ובעיט יפלא דסיק מציט דאיכא לסט מור
בכי האי גוזכא ואס אמנם הרב משל״ע קשימיה מה שמק כ״מ
בחב דמעס סרמב״ס משוס אמירה לעטמ״ז דא״כ היה לו לכתוב
אסור לומר לעמנרז ומפני זה הוצרך לומר שעממו משום לפט מזר

הן

אומר לו בפיטש הו* אמירה לסכומי! וכתב דאס העממיז יעשם

כללים

בשדה ישראל ואיט מוחה מ הרי זה גילוי דעת והוי האמירה
והביא  pגם מסשו׳ הריצב״א דרמז או גילוי דעת הוי כאמירה
עי״ש וא״כ שפיר טכל לפרש דמעם הרמב״ס משום אמירה ולא
לחדש דבר זה דגם כשאיט מושיט האיסור רק שיש בידו לסלקו
ואיט מסלקו עובר בלפני עור ורע :
מקום אף לדברי הרבנים הנז״ל דמעם הרמבים הוא
משום ולפני עור נראה דהייט דוקא בט האי גוונא
שהעטמ״ז מושה בשדהו של ישראל דבר האסור לו למשות והישראל
רואה ושותק דמוכח דמסכים למעשיו ולק חשיב כמושיע לו האיסור.
אבל אם רואה חברו שרוצה לעשות איזה איסור בדבר שהוא שלו
ויש בידו לסלק האיסור מלפניו שלא יעטר מלט והוא לא סילקו
נהי דאיסורא קעטד שהרי מתוייב להפריש חברו מאיסור איהו לח
עבר בלפני עזר עד שיושיע לו בדקאי בתרי מברי  pנראה לענ״ד
שלא להרחיק הדעות שהרי להרב הדרישה אף אם העטמ״ז עושה
בשדה של ישראל מעצמו איט עובר בעל השדה בלפט עור וסייט
לומר שסה דוקא חלוקים עליו הרבטם מ? אבל כשעושה מעצמו
בדבר שהוא שלו וזה איט מסלקו עודו דאיט עובר אלפט עור
(פיק במה שכתבתי כקונסריס פאתהשדי בחלק הכללים מערכמםאל״ףםון> אות ז״ן)*.

ומכל

שכתב בשימה קידושין לא נודע לסי הובאו דבריו בנשמת
כל חי ח״א סי׳ ליו נראה דיש להוכיח דאין במניעת סילק
המכשול משוס ולפני .עור שכתב (אמ״ש «״ם ד יי« ט• ועטס״ז שירש
דחבר ועם הארץ שירשו אס אביהם ע״ה דיטל
♦י אב'הם ענימ'ז
המכר לומר לפס הארץ מול אתה וכו'  f'sfnדהעיה לא ירצה
לעשר חלקו ליכא לפ״ע לא ת״מ כיק דלא אתא לידיה דחבר מ״כ
ואס איתא דאף שהמכשול לפני העור כל שיש ביד חברו לסלקו אם
איט מסלט עובר בלפני מור א״כ אף דאכתי לא אתא לידה דחבר
לו יהי אלא שהוא של הע״ה וזה יש טדז לתקט וליק לו היה לט
לאסור לומר לו מול אתה לסלק ממט המכשול ואף שיצטרך להפסיד
מטסו לעשר וליק לו הא קי? דחייב לסט ממון שלא לעטר אלא
תעשה אף בל״ת שאין ט מעשה כמו שרשמתי (כמערכת הלמ״י) באות
<ךן (ממס בחלק מרי מכסים סי* ס״ל עייש) אלא ודאי מוכח מדברי הרב
דכל שאיט טתן המכשול לפט העור אף שיכול לסלקו איט עובר
בלפ״ע ולק כל שלא בא לרשותו יכול לומר לו מול אתה וט׳
ואין מה משום וצפ״ע אלא ש־ש לפקפק סה דאכתי סיקשי נהי דאין
עובר □ה משום ולפ״ע מכל מקום הרי חייב להפריש מטרו מאיסור
משום מצות תוכחה עיין מה שכתבתי בקונמריס אסיפת דנים
במערכת הה׳ אות ב׳ ובקוגמריס פאת השד הג? וצ״ע:

וראיתי

בס׳ חדש לב שומע לידידי הרב מוהרח״ך יצ״ו במפר׳
סלמ״ד אות מיו שכתב בשם סרב מכסם למד GW
ד' מיו כדברי הרב דרט הוראה יציו דאף אם איט טסן מכשול
רק שאיט מסלק המכשול עובר משוס זלפט מור והרבה להשיב
על דבלין (ולא סרתי לעיי! «מק) ובאת מיז כתב דלפי המבאר
באות הקודמת שכל שחברו עושה מעצמו אך שחייב להפרישו עכל
מקוסאיט בלפט עור קשה מההיא דלק קברות (היימ הסמיא שהכיס
המ דרכי מראה ילה דמשמע דכל היכא שאפשר שיכשלו באיזו סקלה
מחוייטם לסלקו משום ולסט מור וא״כ כ*ש ברואה חמיו שרוצה
לעשות איסור אף בשל עצמו שצריך לסלקו משום ולפ״ע וק מוכת
ממ״ש סהר הק׳ בפרשת בשלח ד׳ מ״ע אמר ר' יוסי וכו׳ ולא
אסחיימא בט ולא אעבר על מ״ד ולפ״ע וכו׳ וק נראה מלשק
רביט בם׳ המצות הזהירט וט' אבל תיישרהו מל הדבר שהוא מוב
וישר וכ״כ הסמ״ג דמשמע דאפי' שתק הוא עובר אלפית .ותיק
דהנהו דלק קברות ודזה״ק מדרבנן בעלמא הוא אבל מדאוריסח
ליכא לפ״ע חלא בנתינה או באמירה ורמו וההיא דספר המצות
י? טק שבא לימול ממט עצה אם אין טמן לו עצה הוגנת הוי
כטק מכשול באמירה ורמז וציין הריעב״א קידושין ל״ד מיו מ״ב
י* מית *«*) שוב ראה להרב בית יהודה כסי׳ עו״ב שכתב
ג״כ דלפ*ע ליתא אלא במושיע או מסייע ולא ברואה חמד שעושה
איסור ועותק וליבא אלא משום אפרושי מעמם פרטת זק מוכח
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שדי חמד
להדיא מדברי הרדב״ז שהביא הרב פרי תלש ס
עכ״ד יצ״ו משב דברים נכוחים ;

טערבת ואו בלל בו
ש' תצ״ו

כ״ו)  Wהרב לימודי ה ,בלימוד ז״ן הובא בראה ,חיים ד׳ ל'
’ ע״ב במונע חברו ממצות עשה כסוכה ולולב וכיוצא
אס עובר אלפני עור ואין הספר מצוי אצלי לראות מאי נפקא מינה
אי למלקות הא קי״ל דאין לורןן אלפ״ע אי משוס שאין בו מעשה
ואי משוס דהוי לאו שבכללות עיין למל בת״ק ח״י ואי לענין נדוי
הרי מדכתב הרמב״ם ומרן בש״ע יו״ד סי' של״ד סמ״ג דהמונע
רבים מלקיים מצוה היו מהדין אותו מכלל דהמונע ישר אין מנלק
אוחו ונראה דנפקא שנה לפוסלו למדות מדרבנן כמ״ש הרמ״א
בח״מ ש׳ ל״ד ס״א להמובר מבירה שאין בה מלקות פסול מדרבנן
וא״כ אס המונע חבירו מלקיים מצות עשה הוא עובר בלפ״ע
נפסל לעדות מדרבק ואס איט עובר בלאו אף שעשה אישר אולי
דט כעובר מל אישר דרבנן בשב ואל תמשה שאיט נפסל
מדרבנן מ״ש למק שד״א בס ,ברכי יוסף בשם הרב שט השטועיין להרב פתש תשובה שם בסק״ז כשם הרב פרמ״ג דבעינן
מבירה שש בה מכת מרדות וט׳ ומצד הסברא שה נראה לענ״ד
דאף דודאי אישרא עביד במה שמונע חברו מלעשות מצוה מכל
מקום איט עובר בלפט מור אלא במכשלו לחטוא בקוס עשה
וגם מימט הפוסקים (נכלל העשרים וארבעה דברים שהיו ב״ד שבארן ישראל
ממי! עליהס) לששם המכשיל את הפור המעכב את הרבים מלעשות
מצוה איט נכלל במכשל את העור :
החבי״ף בס' ראה שים שם הביא ראיה ממה שכתב
י הרר״י בפרק ח׳ דברכות ופסקו בא״ח ש״ש קס״ג דאסור
להאכיל לש שלא גטל ידו ולי ההדיוט אק זו ראיה ינשלת ידים
משום סרך תרומה נגפו בה ושא בכלל כל האישרק וק כתבו
הפוסקים למטן אוק דפמור ממפת עשה ואסור במצות לא תפשה
מטילת ידים דומה לכל האימרק עיין למרן חיד״א בס' ברכי יוסף
יו״ד סי' שמ״א אות ה׳ ולהרב בית עובד ד׳ רכ״ג אות יו״ד גס
מה שהביא ראיה ממ״ש בש״ע ש' קס״ט ס״ב וכתב הרב הלבוש
שהוא משוס לפני עש איט ראיה דהסם איכא אישרא דאשר ליהטת
מהעוה״ז בלא ברכה והרימב״א בשמשו .לשכה מל ד׳ יו״ד
בעובדא דאגטט רב נחמן בשכם שטייה מופלגק ארבעה טפחים
5קשה דמי כלפני מור דתבי במכה פשלה ומברפי ברכה שאינה
צריכא נראה קצת יעל דתבי בשכה לשד לא קשא ליה ולק צירף
אישר ברכה שא״ץ ואחר זמן ראיש שבספרו נשמש כל ש ח״א
ש' ל״ו נרגש בזה ד״ל דלא קשא ליה להריטב״א ממניעת מצות
מכה לולא דאיכא אישר ברכה שאינה צריכה והצ״ע שאיתי שס
שהשית דגם במטפה ממצות עשה איפא לפ״ע מסה שכתב בשמה
(אההיא מר !ענומ״ז
שמש קידושן לא טדע לש בשגיא רדף
שיר® את אטה© מגימ״ז י®׳) דחבר וע״ה שרשו את אביהם מס הארץ
שכול החבר לומר לע״ס מול אתה וכו׳ דאע״ג דהע״ה לא ירצה
לעשר חלקו ליכא משוס ולפ״ע לא תתן מכשול כיון דלא אתא לידה
דחבר פ״ב והרי הכא בענק אישר מעשר ליכא כי אס משוס
מצות עשה גרידא כמ״ש הרמב״ם בריש הלטת מעשר ועם כ״ז
איכא משוס לפ״ע אס לא שעדין איט ברשוש עכ״ד ואיני מבק
בעניותי היכא קרי להא ביסול מצות עשה בעלמא והרי אם העם
האק לא יתקן חלקו הרי מא אוכל טבל מבול לתרומת מעשר
ואף עפ״י שמעשר ראשן שתר לזרים מכל מקום כל שלא מרם
ממט הרומס מפשר הרי מא טבל ושיבים עליהם שחס וכן אם
לא יפריש מעשר שט הרי מא טבל ואוכל חתיכה דאישרא כשאר
אישרק ולק שין שפש ולפ״ע אבל משום מנימת מצות משה
חין ללשד מזה ישכר אלפני מש וצ״ע :
ניעת קמפשיס משרי מקובץ יגדל תשה שאיתי שם נשף
ש׳ קט fשרב מופלא יצ״ו הביא חקירת הרב לימודי ה׳
אם במטעס ממצות עשה איכא לפ״ע ובתחילה רצה למטח דליכא
לפ״ע ממה שכתט השת* במס׳ כשמת ד׳ מ״ל בשם ר״ת ראשה
מותרת לשמש בנק־ (שתתן מין• אחר התשעים) משם דלא שפקדא
אפו״ר וקשה מסי דסיא לא שפקדא הרי עוברת אלסט עור

שלב

כללים

קמט

שמונעת אש במלה מלקיים מצות עשה דש״ר אלא שאי דבמטעת
ממצות עשה ליכא לפ״ע ודחה זה משום שיש ליישב כמ״ש הרב
מנחת עט עפ״י סברת הרב אשנס שמואל וכו׳ (עיין למיל בס״ק m
בד’ה י«ה ימס) שוב כתב דמטאר בא״ח ש׳ קס״ג זקס״ט דגם
בביטול מ״ע משלת שים איכא לפ״ע (על דדן שכתב הרג החני״ף מ״ל)
ושים ואפשר דכאן איכא הלאו דלא תסור ועיק ט״ו ומ״א ופמ״ג
וקצרתי עכ״ד יצ״ו ומה אהנש דש ,קס״ג וקס״ט כבר כתבתי
הנראה לדעתי העטה בזה ואההיא דעפ״י סברס ר״ת שאה דש
לדשת דאשה שאני דאינה שברת אלפני שר אלא בלאו השוה בכל
כמו שכתבתי למעלה בס״ק י״א (”"ה יי®) שכתט ק הגאונים
משיק ברכה וחתם שפר בשם הרמב״ן ולק במ״ע דש״ר ששא
אינה מצווה אינה שברת אלפט שר משם מטעת הבעל מפו״ר
אבל לגבי אנשם דאיתנש בלפ״ט בין בשה בכל ובק באיט שוה
בכל אפשר דגם משם מנימת מצוה שבר ושד אפשר לרשת דלא
חשב זה כקאי בחרי עברי דנהרא דלאו מלה רש קיום מעש
והרי שא אינה טעלת דלת בפניו משא אחרת ויקיים מעש וחקירת
הרב לימוד ה׳ היא במי שאק בידו לקיים המעה על יד מטעש
של זה דוגמא לשבר אלפני שר באיסורק דאיט שבראלאבקאי
בתרי עברי ויש לצדד בזה ועכ״פ מה שכתבתי עפ״י דברי סרמב״ן
נראה נטן ועיין בקוק שמעתתא דרבנן קונטריס א' ש׳ י״ב
אות י״ב שהשיג רב מופלא יצ״ו עמ״ש ביגדל שרה הנ״ל למטח
מדש׳ קס״ג זקס״ט דאין משם ראיס ישם הוא בקום עשה :

הרב

חתן מפר בי׳ קמ״א אות כ״ח תקר מדעש חקירת
1
הרב לישד ה׳ אם במ״ע שבר אלפט שר וכחב דבמ״ע
דמברך עליה פשטא דשבר משום הברכה דשבר אלא משא
מדאוריתא אומדרבק לכל מר כדאית ליה וכי מבעיא ציה מא
במצוה שאין מברך עליה ואף דפשט הוא דממעם מרבות חייב
שלא להשע חברו ממצותו מ״מ מספקא ליה אס שבר בלאו דלפט
עור וגפקא שגה באס אונשן אוש להעשת חברו במעה אם חייב
לבזבז מ ממוט כבכל לא תעשה או הוי כמצות עשה שאק צריך
לבזבז אלא שליש ש״ש שלא מצא לפשוט ספקו ממר כשום אחי
מהצדדים :
לידד הרב הגדול מוהרח״ך יצ״ו בספרו הבהיר לב
שומע במערכת הלמ״ד שת ע״ה שכתב שבספרו
מעת המלך בד ,צ״ב כלל ב׳ הוכיח בראיה ברורה שגם בבישל
מעת עשה איכא לפ״ע ועייגש שס וראיתי שצדד בכמה ראיות
ובשף דבריו כתב שמצא ראיה שאק עליה תשובה שם במניעה
ממצות עשה איכא לפ״ע מדברי השם' בשלין ד׳ ד׳ ד״ה מצת
שהקש דאיך יוצא י״ח מעה במצה דעטמ״ז דשמא לא שמרה לשם
מצה והס חשודים אלפט שר ואכילת מצה המשמרת לשם מצה
ליכאאלא משה דבערב תאכלו מעת ואס העכומ״ז לא שמרה
לשם מצה אינו אלא מטעת מעה בשב ואל תעשה ואי לא משיד
אלפ״ע מו מהימני וע״ע להשס' בקידושין ד' ע״ו וגטק ד׳ יו״ד
ד״ה מצת עכ״ד יצ״ו והיא הונחה נכונה רשים הדברים לש שאמרם
ועם שיש לישת על ש מה שכתבתי בשם הרב חתן שפר
דבמצוה שש בה ברכה אין מקום להסתפק דשאי שייך לפ״ע
משם ברכה שאינה' צריכה ומקום הספק שא רק במעת עשה
שאין בה ברכה ואם ק במצות מצה שמברך עליה יש עמר שמפט
זה הוא שכתבו השס׳ דאיכא משם ולפ״ע מכל מקום פשט דברי
השס' שרים שעל בשל מצות עשה דאכילס מצה שא שכתבו דש
בזה משם ולפ״ע לא תתן מנשל:

וראיתי

הרואה

חברו שששה אישר בשגג שחייב להפריש בין
*)T
באישרין דאוריתא בין באישרק דרבנן אם יש
לחלק באישרין דרבנן בין אישר גשר לאישר שאיט אלא משוס קנס
או גזרה ושקר שוב ההפרשה אם שא משוס לתא דשכחא או
משם לתא דלפ״ע לא תתן מכשל שין במה שהבאתי בקונטריס
אסיפת דטם במערכת ה* אות ב ,בעניינים אע וגס בקונטריס פאת
מלק הבלליס במערכת האל״ףאות פ״ד בס״ד;
השדי לשד חמד

ירא
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מערכת ואו כלל מ

לכתב הרב זרע אמה בחיו״ד ©׳ י״ט ד׳ ©"ב ע״ד כשם
הרבנים מוצל מאש וכיה ימיה דאפילו מאה שמכרו
נמל מחסרון יריעה ביכר שאיסורו מן צנסמלס וכדיטנד מוהר
מון שרואה שחברו מכשל כקירה שאינה כס יומא חייב להודיעו
ולהפרישו וכן כסב הרב לב שומע יצ״ו כמפרנס הלמ״י אוח ע׳
כשם הרב שפסי רמוס י׳ ס״ד:

מצאתי

(נקיממייס זניזנמי « )whכמוב בשם הרב חקרי
מ)
לב חלק יו״ד ס״א סי' ו ,שיכר המוסר לנולי
עלמא ולארס אחד אסור משום דשוזייה אנפשיה חסינה דאיסורא
ליכא משום להני עור לא מחן מכשול ועסה אין ס' חק״ל מצוי
אצלי לעיין בדב״ק שמשממוס דברים אלו הוא שמוסר להושיע לו
אותו היכר וצ״ע דלקמן כמערנח השי״ן אוח י״ 6נתב© דהרב
תמאס שור כיו*ד סי' ב ,םפין כ*א אוס ל״ח פשיסא ליה שטפין
כ״ד להפרישו מדבר דשוייה אנפשיה חסיכא דאיסורא והבאמי
דהרב חסם ©פר בחלק אהע״ז סי ,כ״ח מחלק כק שאר איסורין
דנופין אמידי דשהיה מד״א לבק רואה אשסו שזנחה מי״ש השעם
ולהרב פתחי חשוכה אהע״ז ©' קמ״ו ס״ק ל״ז ואץ■ יהיה מסר
צמשיע לו דבר שאסור עציו משוס דשווייה חסינה דאיסורא ואולי
לא אמר הרב חק״ל אלא שאים מבר עליו כלאו אכל ©דה דאינא
איסורא להושיע לפניו דאפילו להפרי© הוא חייב אכל אין לומר
שטג© שמוסר להושיט לו ממס שסובר נדעה הרב אמונה שמואל
שכתט רבני האחרונים כשמו דמייי ישרי לישראל ואסור לב״ז עממ״ז
(נגח אניס מויממאה) ©סר להושיע צב״ן עכומ״ז מיון דצהמשיע
שרי איט ©זהר בזה אלפני ©ר והנא נמי טק שדבר זה ©סר
לכל ישראל רה שלזה הוא יאסור ממס רמייה אנפשיה חסינה
דאיסורא יטל כל אדם להושיע לו ואין נאן ממס לה״ע חדא
ילא אמר הרב אמונת שמאל אלא בדבר שאין המושיט שיין עזיה
אבל דבר ששייך מ גם המשיט מזדה
כלל (נאמימדס מ•*•
יאיכא לפ״ע שהרי המושיע טס ק לנזיר אן אם המושיע איט
סיר ©בר אלפני עור מטעם ששייך ט שאם ירצה והא גס ©א
סיד וכמו  pבמי שאוסר עצמו באיזה דבר רמייה חתיכה דאיסורא
מלי עלמא נמי שייט בי מקרו והמושיע לו ©בר אלפני מור ועוד
דלדעס הרב אמנה שמואל אם יזדמן מציאות נזה טשראל עם
ישראל איט ©נרח שמבר שמוסר שלח אמר אלא בישראל לעטמ״ז
דבט האי גוונא לירא לפט ©ר ומסר למשיט לו אבל טשראל
עם ישראל אם יזדמן טוצא לזה אפשר דמודי דאסור למשיט לו bfn
דציכא לפט ©ר טון שחייב מא להסרימ מאימרא כל שנן שלא
יושיע לפניו ועוד דנבר כסב© למעלה בס״ק ט״ו דרבט האחרוטס
©לקים מל הרב אמנה שמאל בסברא זו והקיפוהו בהלטס ומחו
אקודקוד סברא  wואן שיש לה מליצי יושר ונקעי טומיה כ©
שמתבאר ממה שרשמתי בס״ק הנ״ל הנה שם (כד״ה ומכל סקיס)
הנאתי מה שכתב הרב נשמת כל © שהגאון חקרי לב בחלק א״ח
©' ס״ה הכריע שלא נדעס הרב אמונס שמואל ©"ש ולנן אי
אפשר לפרש דבריו שבחלק יז״ד הנ״ל ד©סר לממס לו קאמר
ולא ©ד אלא דגם לומר שמט ©בר אלפט שר קשה הדבר בשט
דאם ישראל המו©ט אבר סן ה© דעמאה לעממ״ז אעפ״י שאיט
©יךס ©בר בלפני ©ר כל שכן בזה שגס הוא ©יך בדבר וצ״ע:

!הנה

בשני חבשס החלוקים בדין זה אוסר וזה מחיר אם המ©ר
מאטל או© דבר נהאוסר אס יש מס לפט ©ר לא ססן
מנשול נמלקו מה הפוסקים דהרב מסרלנ״ח ב©' קכ*א נסב
בשם הלא״ה לחלק □ה דאס האיסור טכר יטל לסחטלו שכיון
שמא רואה ומטר הדני שאסר ואכלו שמעס מינה דהדר ביה
משמועתיה אבל דבר שאט טכר אסור לימן לו והרב פרי חדש
במנהגי אמר ומסר ב©׳ כ״ג ©לק וסובר דאן באסור שאט
טבר אין איסור על המסיר ממם ולפני ©ר לא ת״ס טון שלפי
דע© ©סר הדבר זמא להאסר אלא שהאוסר ©עה בדין וט'
ש״ש .וכמט רבט האחרונים דבחידו© הריטב״א למנה ד׳ י״א
נסב כדברי הראיה לחלק בין אסור טבר לשאט טכר ומיין בזה

כללים

להרבטס בן פדה צור ד׳ ה׳ פ״ב טל אמס ד ,ש״ו פ״ד זרע
אמס ח״ב ©' י״ט ד׳ ©"ב עיב ישרי לב ד׳ י״ב מ״ד אס ז'
ומה שציין שם לתשובס הרב ©הרשד״ס חיו״ד ©׳ רב״י הנה שם
לא ראיתי שהדבר סס אמנם שם ב© ,רכ״ז נשאל הרב בשר
אחת שמה שם אזה ספק אסור  .ורבים הסט© לאמר ואח״ב
בא רב אחד ומרה להם מסר ורבים מאמי .השר וטובי העיר
ממזיקים טד המסיר ורבים חוששין לנפשם ואוסרים והמנמגים
הסט© שלא להנטס ראשם מס וחיש ©שר בעיניו יעשה ואח״כ
בא צר המחזיקים מחר להחלן ©שים לה©יק המסר וגזרו נח,
שלא לפצות פה כהוראת האוסר וכל ש ©רצה לעמד ע״ד לאסור
הוציאו ס*מ לסחרי© עד שהוכרח לחסום גס הוא ושי*ש שהאריט
מה השואל וגם הרב הרשד״ם ט לא ©ב עשו שלא ממר להם
להכשיל ל© שדע© לאסור אן ט לדעתם מסר גמר הוא שהרי
נפ״ק דיבמס נחלקו אם עשו ב״ש כדבריהם ומסיק דעשו ואפ״ה
לא נמג© ב״ש וב״ה מלישא נמס זמ״ז ולעשות טהרות אלו ע״ג
אלו משום דהא מודעי להו לפרוש מהם הרי דאע״פ שלדעתם
מסר גמר מא וסטרו ©עה אפ״ה אסור להכשילו ולא עוד אצא
שראוי לנהוג ©בה ורישס להודי© 3עצ© מבלי ©שאל האוסר
ממט .וגס מפכ״ה גט דגים שעלו בקערה דאמר רב חס לי'
לזרעיה דאבא בר אבא דליספי צי ©די דלא ס״ל אן דלשמזאל
מה מוט למסר עיי״ש ונראה דעד כאן לא נחלקו אלא בדבר
שלדעת הממיר גס להאוסר ©מר ©א לולא שטועה בדין אבל
בדבר שאן שמסר מן הדין לנולי עלמא לאיש זה אסור משוס
דמייה חסינה דאיסורח ויש אומרים דאיסור זה (מידי דשוייה סתינה
ד©םייא) הוא מן המורה ויש ©נרים שהוא מדרבנן נ© שרשמתי
מה למון במערכת השי״ן בס׳ד נראה ודאי דמט פלמא ©דו
דאיכא לפגי מר מדאוריסא או מדרבנן ואסור להומט לו ^©
הדבר דשוייה עליה מסיכה דאיסורא ובעיקר מחלוקת זז (מגי חכמים
אחד אהר יפחד ®מיי) עיין בספר לב ©מע מערכת הלמ״ד אות ב*ן.

ש

1ב הסטננפי ואסשנה לדעת דמה שכתוב בקונעריסי בשם
הגאון מקרי לב אולי הוא מה שנסתפק הגאון שער המלך
בפרק ט׳ מהלכות אי©ס דין נח וזיל ודע שאט מסתפק בהא
דאמרינן ©יא אנפשיה חתיכה דאימרא אס ©תר העבת להאטלו
לאחר מ טמא דקטבר מל לפט ©ר טק דלגט דידיה איסזרא
קיהיג ליה והיה נ*ל למטח ממס׳ ©ן נדרים שכסט ואם תאמר
טמאה אט לך אמאי לא מהימנא דהא ©יסיה אגפשא חשכה
דאיסורא ושק הר״א דלא מציע זונה ©©/רה לכהן לינשא רק
הוא ©זהר עטה-.אבל © 6אינה ©זהרה עליו ©לכך גס לדבריה
אינה אסורה ט מ*כ ואכ© קשה טון שהיא יודפס האמת שנטמאה
©א קעברה אלפני שר דספי ליס איסורא גידים אלא על כרחין
טון דלדידיה ©מר הוא ליכא לפ״ע שוב נסב שמצא בשטמ״ק
בשם ©מה צא נודע ל© שתיק לקו©ס ה©ס' דטן דבע״ב
נבעלת לו ליכא משום לפ״ע דמשמע דאי לאו מעמא דבע״ב
©תה ©ברת אלפני ©ר ש*ש ©ד וא*כ יוכל ל©דס דבעטן זה
מא דמיירי בחק״ל ומסיק ד© שמא אסור באיזה דבר משום
דשוייה חתיכה דאיסורא יטל מא ליסט לאחרים שמוסרים ט
טון דלגט דידהו ©מר גמור מא וב© שהוטח הרב שמר הסלך
מדברי המס ,כסיל וצריך לשין בענק זה בשו״ח מאמר מרדט
ד׳ צ״ג ע״א שכתב בש© הרב המגיה לס׳ ישרי לב יצ״ו בד׳ מ׳
ע*ג שנסתמן ב©ישנוהג ©מרא שלא לאסל םוקאר בפסח אם מותר
לחח להמהגיס ©סר או אמר טון דלדדיה אסור והוא מעין ספקו
טהור של הרב שער המלך וס ,מאמר מרדט הזה אין סטי אמי
לשין בדב״ק •
ובןרסר דברי הרב שטר המלך שלמד מדברי הר״א שהט^
׳ ׳ הסוס ,דבט האי גוונא ליכא ממס ולפ״ע נס״ל
המיה לי שנראה שנעלם מסרב דברי סרמב״ן בחידושיו ליבמוח
ד ,פ״ד שהקשה אההיא דאמרינן דלא יקחו נתיב סרי זימט להזהיר
לנ©ם פסולות שלא תנש© לנהנים דלמה לי לא יק© הא אפילו
סימא דאיק מוזהרות מכל מקום אסורות ליגשא מ© 0ולפ*ע לס*ע
ממן
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ותיק בתירוץ שני דאין נשים מוזהרות אלפני מור אלא בלאו השוה
בכל והביא דברי הרמב״ן הללו מק חיד״א בס׳ מחזיק ברכה יו״ד
סי׳ ס״ב ולמד מדבריו דאשה מומרת להושיט לב״ן עכומ״ז אבר
מן החי דממאה דלישראל אין בטמאה איסור אבר מה״ח ואף דלגבי
3״ Iעכומ״ז^ין חילוק כין טהורה לטמאה מכל מקום כיק שהוא
איסור שאיט שוה בכל אין האשה מוזהרת בלפ״ע עי״ש וא״כ גבי
אומרת ממאה אני לך לפי דברי הר״א שהביאו התום' דהיא אינה
מוזהרת עליך (אלא שהחוט דשי דנריי מההיא דינמית ד* ס׳ד מס מיס פשלות
לינשא למיס) אס ק הוי לאו שאיט שוה בכל ואין הנשים
מוזהרות בלפני מור בלאו שאיט שוה בכל ולא קשיא קושיסו על
הר״א וממילא אין דיט מוכרח מזה וצ״ע והשגתי עתה ס׳ יקר שו״ת
מנחת שי לרב גחון בדורנו יצ״ו וראיתי בסי' כ״א שהוקשה לו דברי
הרמ״א באהע״ז סי׳ קט״ו ס״ו ויישבס עפ״י דברי הרב שער המלך
הללו עי״ש ולענ״ד במחכתה״ר דברי הרב שעה״מ אינם מוכרחים
לפי דברי הרמב״ן כאמור גם השגתי ס׳ דבר אליהו לגאון בדורט
יצ״ו וראיתי בסי׳ ג' שהביא דברי השיטה (שהניא סרב שער המלך)
דהאיכא משוס לפ״ע ולא נתקררה דעתו במה שתירץ ולדעתו
דבע״כ היא נבעלת לו איכא לפ״ע נמה שממצית עצמה אליו
ומכשילתו בידים עי״ש שלא זכר דעת הרמב fבזה וצ״ע :

כ״מ) כתב מק חיד״א בברכי יוסף יו״ד סי' ר״מ אות י״ג
דלפני מור ליכא אלא כשמתחייב בדיני אדם אז
בסוג זה איכא לפט מור אבל כשאיט מתחייב רק במג דיני שמים
ליכא לפני מור וכתב  pליישב מה שהוקשה לו אההיא דאמרינן
בקידושק ד׳ ל״ב רב הונא קרט שיראי באפיה רבה בריה אמר
איחזי אי רתח ופרטק ודילמא רתח וקעבר אלפני מור ומשני דמחיל
ליה דלפי דברי ס׳ החסידים דאף שכבודו מחול חייב בדיני שמים
מאי משט דמחיל ליה והא אכחי איכא לפ״ע דקעבר אמידי דחייב
בדיני שמים ולזה תיק דליכא לפ״ע בדבר שהוא רק בסוג חיוב
בדיני שמים אמנם עוד תיק דמחילה דמעיקרא ובפרטות כשהוא
טמן אצבע ומביאו לידי זה כי הא דרב כהנא ליכא משום דיני שמים
עי״ש ונראה שתירוצו השט מיקר דלתירוץ ראשון קשה מי גרע דבר
שהוא בסוג חייב בדיט שמים מדבר שאיט אסור אלא מדרבנן
שכתבו רוב הפוסקים ראשונים ואחרונים דעובר אלפני עור מדרבנן
ורבני גאוני דורט יציו ממרחים לומר רגם באיסורין דרבנן איכח
לפני עור מדאוריתא משוס דלא גרע ממשיא לחבירו מצה שאינה
הוגנת שנכלל טלפני עור ועל כל פנים בדרבנן נמי איכא לפ״ע
וכבר כתבתי בזה בס״ד בס״ק כ״א עי״ש וא״כ מסתברא ודאי דגם
במידי דאיט אלא בסוג חייב בדיני שמיס איכא לפ״ע ומלבד זה ראיתי
לגאון בדורט יצ״ו בקונמריס אגרת בקורת שבקובץ שמעתמא דרבנן
סי ,מ״ו ד׳ פ״ד (”״* ונמעע) שכתב במאי ויעסיק ביה וז״ל ועוד
י״ל כיון דעכ״ס בדיני שמיס חייב תו עובר בלפ״ע וראה בפירוש
המשנה להרמב״ס בפ״ה מתרומות שבאר כן מפורש והברכ״י יו״ד
סי׳ ר״מ מחלק דרק אס חייב בדיט אדם איכא לפני עור ולא
בדיני שמיס ולא זכר יוסף את דברי הרמב״ס ומהך דכבוד גופא
דג״כ איט חייב רק ביד״ש דהיא מצות עשה שמתן שכרה בצדה
חולין ק״י והש״ס פריך בקידושין שם דעבר אלפ״ע וערש״י שבת
קנ״ח במשנה שם עכ״ד יצ״ו ועיינתי בפירוש המשנה שטין ולא
מצאתי רק בפרק ששי מ״ג ראיתי שכתב וז״ל העיקר אצלט אין
שליח לדבר מבירה והעושה מבירה בעצמו מלקין אותו והמתעה
אוהו או מכשילו או מטה עליו או המסיימו לדבר עבירה בשום
פנים ממיט הסיוע ואפילו בדבורו הקל הוא נענש מהשי״ה כפי
שעושה באותו הסיוע או ההכנה אבל איט חייב משוס מלקות מן
המכרים בסורה אבל הוא עובר על הכתוב שאמר ולפט מור לא
סתן מכשול אם היה הוא סבה למסר המבירה או עובר מל הכתוב
שאמר אל תשת ידך מם רשע אם סייע לאותו עובר מכ״ל ואם
לדברים אלו היתה כונסו איני מבין בעטותי שוס סתירה מזה
לדברי מק חיד״א וכן מה שטין דברי רש״י בשבת מסתמא יש איזה
מ״ס כי בדברי רש״י שם אין שייכות לזה כמו שיראה הרואה
אמנם מה שהכריח ממה שבש״ס הקשו אההיא דרב כהנא והא

כללים

מ

קעבר אלפט טור אעפ״י .שמצות כבוד  .אביו היא שכרה בצדה שאין
ב״ד מוזהרין עליה אלא בדיני שמים היא ראיה נכונה דהא בההיא
דרב הונא לא היה לחוש שמא יבזה אס אביו שלזה ב״ד מוזהרין
כמו שכתב הרמב״ס בפרק ה׳ מהלטת ממרים בסופו כל המבזה
אביו או אמו אפילו נדברים ואפילו ברמיזה הרי זה ארור מפי
הגבורה שנאמר ארור מקלה אביו ואמו ויש לב״ד להכות ע״ז
מכת־ מרדות ולעטש כסי מה שיראו עכ״ל רק החשש ברב הונא
היה שיאמר איזה דברים לאביו שיהא בסוג העדר מוראו ולא בזיון
כמו שבאר מרן חיד״א עצמו ועל זה נלאה דאין ב״ד מוזהרין דאין
זה בכלל בזיון ובכל זאת אמרינן דאיכא משוס ולפני עור ולכן
נראה דתירוט השט הוא העיקר :

טי

שנתחייב -שסעה לחבירו ויודע ודאי שישבע לשקר אס יש
ל),
שום עונש על המשביע עיין הרדב״ז בחדשות סי׳ קנ״ב
שאין לחוש כן כסב הרב מוהרדה״ק בזכרונותיו שבס' תפארת חדס
ד׳ קפ״ד אות כ״ה הנה תשובת הרדב״ז הלזו היא בתשו׳ שנדפסו
בווארשא תרמ״ב בח״ד סי' אל״ף רכ״ג ושם אתה מוצא דאף
שבאמת כסב כן דק הדין אין לחוש ויכול להשביעו שאיט מחוייב
להפסיד ממוט כדי שלא ישבע זה לשקר והלעיטהו לרשע וימות
והעושה כן נקרא חסיד שומה מכל מקום סיים ולצאת מידי ספק
עונש שבועה ראוי לכל ירא• שמים להביאו לידי שבועה ולהודיע לו
ענשו אולי יפרוש ויודה ואם רואה שרוצה לישבע לא ישביעהו
אלא יסיט חרס סתם על כל מי שלא יודה לחבירו וכתב  pגם
בתשו׳ החדשות סוף סי׳ שד"{ עי״ש ונראה שכך יש לדקדק מדברי
תשובת רטט מוהר״י ן׳ מיגחש סי׳ ז״ך שהביא מק חיד״א בשיורי
ברכה חלק ח״מ סי׳ צ״ב אירע מעשה בימי רבינו יצחק שבאו
לפניו שני בעלי דיטס ונתחייב אחד מהם שבועת היסח ובעודו
כותב טסח ה ;בועה אמר תובע לנתבע אני יודע בבירור שתשבע
לשקר שכבר נשבעת לפלוני ולפלוני לשקר וחטף הרב הפשקא מידו
ואמר לו לך אין לן אצלו כלום כיון שהודיה שהוא חשוד לח נשאר
לך עליו שבועה ולא שוס דבר עד כאן לשוט דמשמע דמשום
שהודה שכבר הוא חשוד שכבר נשבע לאחרים לשקר הוא שאינו
יטל להשביעו אבל אס לא נחשד מכבר אף אס יודע שאס ישבע
בנדון זה הוא לשקר יכל ק הדין להשביעו ומר״ן חיר״א כתב על
זה שבגליון הרב עיר וקדיש מוהר״ם הלוי נזיר כתוב שמתשובת
הרשב״א שהביא מק בב״י מחודש ה׳ לא משמע הכי אלא כל
שלא נפסל בעדים איט נפסל לחצאין שיהא כשר לגבי עלמא ופסול
לגביה עכ״ל וגס מדבריו מתבאכ דאף שהתובע יורע שישבע לשקר
אחרי שכבר הוא חשוד לזה לפי דבריו בכל זאת יטל להשביעו:

והמר

הרב מוצל מאש בסי׳ מ״ה הביא דבריו הרב החבי״ף
י בס' נשמת כל חי ח״ב סי׳ מ' למה לא יהא אסור
להשביעו משוס ולפני עור לת״מ דאף אם יפסיד ממון ע״י זה הא
קי״ל דשלא לעבור על מצות לא תעשה חייב לבזבז כל ממוט
אם יתן איש את כל הון מקו באהבת התורה והרב המחבר כתב
ליישב חקירה זו בכמה פנים וכתב וז״ל ועוד י״ל דכי קפדינן אלפני
מור הייט כשעתה בא לעשות האיסור מל ידו בלי שום תועלת
אבל כשזה משביעו הרי איכא צד להוציא מידו הגזלה ולהצילו
מאיסור גזל וט' וא״כ באופן זה שעל ידי שבא לעבור לפ״ע בספק
אפשר שיתברר וימלט מאיסור חמור הייט גזל בכי האי גוונא
שרי לעבור אלפ״ע וראיה לזה ממה שכתב הרב בית יהודה
ביו״ד סי' י״ז דמותר לעבור אלפ״ע כדי לקיים מצוה דאין משיבק
על הקלקלה עכ״ל ובמחכסה״ר אין דעתי העטה נוחה בישוב זה
דכיק שיודע בבירור שישבע לשקר איך הותר לזה להכשילו ואפילו
אם היה זה חוטא וזה זוכה בדבר אחר אין אומרים לאדם חטוא
בשביל שתכה חבירו ורק שיעסר זה איסור דרבנן כדי שלא יעביר
הלה איסור תורה מציט שכתבו הפוסקים להתיר אבל אם שניהם
איסורי תורה או שניהם דרבנן לא יתק להתיר לזה כדי שיזכה
תבירו עיין מה שכתבתי למעלה 3ס״ק י״א (מד״הילסי מראה והלאה)
ולא דמי למה שהביא שם בשם הרימב״א מל מה שאמרו בש״ס
בפ״ח
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בפ״קדמצימאד׳ ה׳ ע״ב וטמא מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא
ומשנינן מיצו דחשיד  fyvsfifiחשיד אשטעתא לא אמרינן ונסב
הרימב״א והיינו דפרכיק וטמא מינו דחשיד וט׳ לא נרמי עליה
שטעה דהא איכא משוס ולפני עור ופרקיק דלא אמרינן האי
מינו דאפשר דכפי למיגזל ולא כעי למיגזל ולאשחטעי כשיקרא
ומשוס שטעה מודה דכימ דין ודאי יטליס לחייט שכועס כיון
שאין מוחזקים ט שישכע לשקר ולט מפממא אמרינן דלא מפני
שחשוד אממונא חשוד נמי חשטמתח אכל חקירת הרג מוצל מאש
היא לגט החוכע אשר לו ידוע וכמר שישכע לשקר איך ממר לו
למת מכשול לפגי הנשכע ומה שכתב ועוד י״ל דחעיקרא לא קשיא
^מידי דהמורה אשר צומה ולפ״ע לא ס״מ היא צומה למת שטעה
והייט מעמא משוס שעל ידי שטעה ימנעו העולם מלגזול ויש טה
מקון העולם שאס לא  pלא שכקת חיי לכל כריה .וט׳ מה ברור
מכיל מירון זה נראה נטן לענ״ד :
סומר לימן שחד לדיין כ״ן עממ״ז או עובה כלפני עור
ל״א)
לא מ״מ אחרי שכ״ן טטמ״ז מצווה על הדינים אם ק
—אך לא חקח שחד ככלל הדינים כחכ הרב במומים ריש סי׳ ט׳
שנחחפק סה הרג חוח יאיר ולא העלה דכר ברור והרב המשכר
כתב דהעולם טהגיס היתר משנים קדמוניוח ואין איש שם על לב
וצריך לומר שמוכרים שכל טעם השחד הוא דהוא חד דמקרכא
דעמיה גכיה וזהו טשראל דקרוכים אסור לדק אכל כ״ן עטמ״ז
שכל סקרוכים מושרים לדק א״כ אך לימן שחד להצדיק אח הצדיק
וט' מוסר דמאי שנא מקרוכים אלו חוד״ק ואני ההדיוט לקמן
כמערכת השי״ן אות ף (יציינתיו בשד חמד מ״א במערכת הגימ״ל אות ה״ן
 Wציינתי דכרי הרג פחחי חשוכה כיו״ד רסי׳ קנ״א שהניא דכרי
הרכ חוח יאיר וכחב מל דנריו דגראה לו להמיר ע״י שליח דהוי
לפני דלפני וט׳ ממהמי עליו שלא הזכיר דברי הרבנים כתומים
וחת״ס כחלק הששי סי׳ י״ד ושס מבואר דאך לימן שחד ע״י עטמ״ז
אחר עוכר נלפ״ע ולא שייך כזה לפני מפני דלא מפקד״נן כמ״ש
כע״א ד׳ י״ד דהחם ישראל מוכר למממיז שאיט מקריב למ״א רק
שהמכות fמוכרו לאחר שהוא מקריבו והלוקח הוא המכשיל אח
הלוקח השט והישראל המוכר איט משלחו למטר ואיט טחן מכשול
אלא גורם שהראשון יתן מכשול להשט ואהא לא מפקטק ונו׳ אכל
אס הישראל מצוה לעטמ״ז שיחן עטרו שחד נמצא מגיע השחד
להשפט בחריקאוו אך דאין שליחוח לטכומ״ז ולא לדבר מבירה מכל
מקום הוי חד לפני ואסור טון שהישראל שולחו להשופכו ליק
עטרו וט׳ אך לפעמים יודע הישראל שהדין עמו ומטרר שחייב
לו העטמ״ז אלא שמחוסר נוטינא והשופט העטמ״ז במקומות שלא
היו העטמ״ז דטס בצדק ומשפט מתרשל וגס מרחם על הנתבע
מטמ״ז וחושב שעושה מטה בזה שלא לכביש את העטמ״ז כזה מותר
לימן שחד למזופט ההוא למשוח משפט צדק ולא .זו בלבי שאין כאן
לפגי עור אלא מטה קפביד שע״י השחד שלו לא ימה השופט אח הדין
יט׳ וט' מי״ש דב״ק אחר זמן רב השנמי ס׳ פ״ח מלק ח״מ וראיתי
שבסי' ט׳ סק״ג כבר הביא דברי החומים וחת״ס הנ״ל והוסיך
להביא דכס׳ דבלי משפט פקפק על דברי המומים ושהטא דברי
הרמכ״ן בפרשס וישלח כשם הירושלמי  tfnב*ן עממ״ז מוזהר בלא חקח
שחד וא״כ אין סיחר עכ״ל וס׳ דברי משפט אין מצר אצלי ולכאורה
נראה ד*ן מדברי הירושלמי סחירה לסברס סרב הסומים שלא
כמב ר^וסר לימן שחד לדיין ב*ן עטמ*ז אלא להצדיק הצדיק שאך
שבישראל אמר בב״ן עטמ*ז מומר טון שמומר לדון קרוט וא״כ אין
סחירה מדברי הירושלמי דאפשר דהירושלמי קאמר דכ״ן עטמ״ז מוזהר
בלא •חקח שחד להמזס הדין אבל להצדיק הצדיק וט׳ אפשר דמוסר
אך באמת לשק הירושלמי שהביא הרמכ״ן (מעשה שנס פל שם«ן ויעט
מי י«קנ אח שנם ואה סמור אג* גמימ^ בטטן של נח הטה טט נהרג
לקח שחד נהרג מוכח דלקח שחד הייט חך בלא המייא ח שלקח
שחד לדק דין אמת להצדיק אח הצדיק וט' ובכל זאח נהרג וא״כ
ממילא נפל ההיתר בזה דהא איכא לפט מור  pנראה מנח
הרב דבט משפט ולפי זה גם מל הרב חת״ס קשה מהירושלמי
דכיזן שגס על מנח להצדיק הצדיק אסור לו לקבל שחד א׳כ
ישראל הטמן לו עובר בלפ״ע רש ליישב בדוחק וצ״ט:

אם

כללים

והרב

מלא הרועים במערכת נ״ן עטמ״ז אוח יו שקיל וטלי
בזה ונסב דנ״ל דאך שהעממ״ו מצרה לדק ב״ן פטמ״ז
מכירו מכל מקום לא נצמדה לדון ישראל וא״כ כשהישראל הולך
אליו בשביל שחבירו מסרב לדון והוצרך לילך ממו בערכאמ מומר
לימן שחד אבל כשהולך ממו לדק ב״ן עטמ״ו חבירו אמר לימן
דבזה מצווה לדק ובראייס הסומים מדמוחר לדק קרוט כסב לחלק
טן דבר התלר בשודא דדיינא וט׳ עי״ש ולדבריו צריך לומר דמה
שהמרו בירושלמי דב fמטמ״ז מוזהר בלא חקח שחד הייט כשבא
למן ב״ן עממ״ז דטון שמצחה הוא לדוט הרי הוא באזהרא דלא
חקח שחד אבל בדק שבק שני ישראלים שהולטס להתדיין לפני
השופט ב״ן עטמ״ז מוחר לאחד ליק לו שחד להצדיק את הדק :

דה

 1 1בספרי ריש פרשח דברים (הי®!* ס על סמק לא אוכל
לבדי שאח אתכם אמרו על מה שאמר שלמה הע״ה ט מי
יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה אפשר שלמה שנאמר עליו ויחכם
מכל האדם לא יסל לדק את ישראל אלא כך אמר איט כשאר
דיינים מלך ב״ו יושב מל בימה שלו דו להריגה ולחבק ושרפה וסקילה
ואין בכך כלום ואס חייב ליטול סנט נוטל שמיס ואם חייב דינר
טמל סנה אט איט כך אלא חייבתי ממק נפשות אחה מובע שנאמר
וקבע אס קובעיהם נפש ע״כ .והביאו רש״י בחומש על פמק
צא אוכל לבדי ויש הצח שיטי ממה שהוא בספרי פי״ש וכחבהרב
זרע אברהם וז״ל וחם חייב ליק סלע טמן שמים כלומר דייני
אוה״ע כשחייב הבעל דין ליק סלע טטל ממט שמיס שאעפ״י
שהוא ממה אח הדק אין בכך כלום וכמ״ש רש״י בחומש .וא״ח
והרי ב״ן עכומ״ז נצטוו על הדיטן כדאיסא בפרק ר' מיחוח .וי״ל
דמכלמקום אם המהדק איט נחבענפשוח כמו דייגי ישראלעכ״ל
ובמטוסי איני מטן דב״ק דאם מוזהר טל הטייס יק שהוא מכלל
מצוס דיטן שנצטוו בכלל השבע סצוס הרי נענשים עציהם שאזהרק
זוהי מיתמם והיכי קאמר שאיט נתבע נפשוח ועוד קשה דלפי
הנראה לא ראה הרב מה שכסב הרמב״ן בשם הירושלמי גט טט
ב״ן עטמ״ז המה אח הדק נהרג וט׳ כנז״ל .ולפי הנראה מנהו
לומר שאק מפטשק אוחו בידי שמים בטט נפש שאך שמן הדק
חייב מימה טדי טח דן על זה אם אין ב״ד ממימק אומו נענש
נטט שמיס אך לא בדיני נפשוח וכל דברי שלמה הס כלפי טט
שמיס שטק ישראל נחבט בטני שמיס על הטייס דק בטני נפש
כדכתיב וקבע אח קובעיהם נפש דבטט אדם איט נמנע נפשוח
ובטט שמיס נתבע כאילו נפש הוא חובל וזהו שאמר נפשות אתה
מובע אתה טיקא דהייט כטט שמיס  pנראה כונחו אלא שלשון
רש״י שאס  pוהטה אח טט וגזל איו בכך כלום עכ״ל משמעותו
שאין לו שום עונש לא בטט אדם ולח בטט שמים ומוהר למשוח
אם נאמר שאין הטייס דק בכלל טנק שכצכודו
 p,והדבר תמוה
בהן כמו שאמרו בירושלמי הרי גזל ודאי הוא משבע מצוס והיכי
קאמר שאס גזל אק בכך כלום ועוד דעיקר הדבר לומר שאך שבטני
אדם חייב מיתה אס לא נענש בטני אדה יהיה ענשו ביט שמיס
קל ממט סמוה בעיט דבכל מקום דק שמיס חמור כמו שאמרו
בכמה מקומות פטור מדיני אדם וחייב בטט שמיס  piהוא בדק
זה בישראל שאס טק ישראל המה הטן איט טדק נפשוס בטט
אדם וטטן נפשות בטני שמיס כדכחיב וקבע אס קובעיהם נפש
ואיך יתק שבב״ן עשמ״ז אך שחייב מימה בטני אדם אס לא נהרג
יהיה טט שבטט שמים קל מאילו טדק בטני אדם וצ״ע :

ומצאתי*

בשו״ח שואל ומשיב מהד״ק במ״א סי׳ ר״ל שהרב
השואל הביא מ״ש הרמב״ן בשם הירושלמי דב״ן עטמ״ז
שהטה אח הרק נהרג לקח שחד נהרג והקשה שרש״י בפרשח דברים
הנ״ל כחב שאס דן והרג והמה אח הטן אק בכך כלום והוא היסך
הירושלמי וגס חמה על החוח יאיר והחומים שהעלו שאין שייך
איסור שחד לב״ן עכומ״ז שהרי בירושלמי אמרו לקח שחד נהרג עליו
(למשמע ליה נחו שנתנמי לחמלה דסמלגיגהו לחרי העה דינו מרג לקח שחל
מת משמע לאף אס לקח ממי ליק ח אמת קאמרי מסת) והרב &•X3M
השיב לקושיא ראשונה רנהי דלק עכומ״ז נהרג על שחד והטייס טן

שדי חמד ־ א מדיני ,חיים חזקיהו בן רפאל אשר אליהו עמוד מס 300תודפס ע״י תכנת אוצר החכמת

שדי חמי

נמןרכתואוכללבו

אם לא נהרג גריני אדם אין נענש גריני שמיס שכל שוב ב״ן עטמ״ז
איט אלא משום ישוב השלם אבל לא גריני שמיס ש״ש ולשי זה
מה שכתב רש״י שאם הטה אס הדין אין בכך כלום כונסו שאץ לו
שוס שנש בירי שמים שלא כדמשמע מרברי הרב זרע אברהם דנענש
בדיני שמיס אלא שאיט נענש שדין נפש דלהרב ש״מ איט
..
.כלל בייט שמים ואשברה לן דאין שייך שנש בירי שמיס
בב״ן עטמ״ז שכל דיניהם הוא משם ישב השלם בלבד ובזה הטח
דעמיט ממה שסמהסי אני הדל דבכל מקום מחמירים בדיני ששם
(דאף מל מה שסשזר גדים אדם מייב גדיר שמים) מהו רק לגבי ישראל
אמנם חמיה לי דלפי הנראה לא זכר שם דמרן כ״מ בהלטת מלכים
פרק ט ,דין ו' ודק מ' כסב לדעת הרמב״ם דמה שאמרו נש״ס
גביב״ן עממ״ז חייב שסה (ולא אמיו מרג) רוצה לומר חייב מיסה
בידי ששם ופי״ש להרב לחם משנה הרי אס  pמציט לב״ן עכומ״ז
שנש בידי ששם דלא כמאי דפשיטא ליה להרב שואל ומשיב דאין
 ,לב״ן עכומ״ז שנש בירי ששם כלל וצ״ע :
{ 7Vמה שהקשה הרב השאל על החוח יאיר והחושס מהירושלמי
׳ שהביא הרמב״ן השיב הרב המחבר רבלקיחס שחד יש שלוק
לדק אמס
בין ישראל לב״ן פטמ״ז דישראל אסור ליקח שחד
מגזרס הכשב אבל ב״ן עטמ״ז אינו  .אסור אלא ליקח שחד כדי
להטוח הדין והוקמה לו רמדברי ה רו&ש משמע דלקי זיז כחד אף
בלא הטייס דין קאמר מהרג שאם לא  pמאי קמ״ל לקח שחד
נהרג אס איט אנא במטה אס הדק הא קאמר המה מ נהרג
והשב דהטנה מהרג על המחשבה להשח הדק אף שעדין נא המה
משוס דבב״ן עטמ״ז מחשבה רעה מצסרפס למעשה א״כ נענש גס
על מה שלוקח וחשב להטות דק וזה שטסן השחד איט שבר אלפני
מור כיק ששט שבר רק במחשבה לבד והוי כשן מה שאמרו זה
מחשב זזה שבר לא אמרינן ובלאו הכי יש לומר דלא שייך לפ״ע
דכל שאפשר לפסוק ולא ימה הוי דושא בדלא קאי בחרי עברי
דנהרא ע״כ שרף דב״ק עי״ש וא״כ לדבריו מוחר ליחן שחד לב״ן
עטמ״ז אף להמוס הדין והרבה רשוטס יש לי לפלפל בדבריו
שצ״ע לענ״ד וכבר כחבש דברי הרבנים הנז״ל מקש דאסור
משם לפ״ע וסו לא שדי:

מרן

מוהרד״ף בם ,מפחם לדוד בחלק יו״ד סי׳ ל״ג
ל״ג)
" (נדה יי«) הביא מה שכסבו הראשנים בהא דאמרינן
אם אמר לו אביו הטמא או אל חחזיר אבידה וכיוצא דלא ישמע
לו דהיינו שאביו אומר לו  pכדי שעשק בכבודו והביא שהרב
משנה למלך בש״א מהלטח חבשה הכריח כן שאם לא כן פשטא
שלא יקבל ממט כיון שאומר לו לעטר מל דבר שרה איקרי כאן
ונשיא בעמך וט׳ בששה מעשה עמך וכחב על דבריו וז״ל וצענ״ד
אחר המשלה או מהא לא אירייא דשאה דלא יצא אב זה מכלל
ששה ממשה מעך ברטר גרירא דא״ל אך הפעם אל תשיר דלא
מפט זה נקרא רשע דלא שקרי רשע אלא ש שעבר עבירה ששיבק
עליה מלקוס מ ,ו pמבואר בח״מ ש ,ל״ד והכא אפי ,סימא מה
האב שבר מל לפט שר לת״מ הד לאו שאין ט מעשה ואין ט
מלקוס .וקרוב הדבר דאפי' משם לפגי שר ליכא דמלתא בעלמא
שא דקאמר ליה ויטל לומר ג״כ דלנסוש אימק ועכ״ס יכול לומר
דברי הרב ודברי המלשד וט' ואין זה מסית ואי הבן קביל מגיה
איש שא דאפסיד אנפשיה אלא שחה דטעש של ה״ה נש כמפורש
בדברי הדטב״א דכמיבנא דאל״כ אק כאן מעת כטד כלל דמיא
מלסא דלא שייך האב בגווה ולא נפקא ליה ולא מיד במה שלא
יחזיר ופשטא מהיכא שש דליציית ליה עכ״ל מתבאר מדבריו
דהאומר לחברו לעשות איזה דבר האסור ו pעשה אין האומר
שבר בלפט שר ולש הנראה במחכמה״ר נעלמו מעיני קדש
דברי רביט הגדול בשלוש המשנה במם ,סרושס פרק ו ,משנה
ג ,ת״ל הממעה אס חבירו או מכשילו או מעה עליו או המסייעו
לדבר עבירה בשם פטם משט הסיוע ואפילו בדיבור הקל נענש
מהש״ס כפי מה שעושה באוש השוע ושבר אלפני שר לא
ססן מכשול אם היה הוא סבה לעטר עבירה עכ״ל הרי משרש
דגם על דטר הקל שבר משם לס״ע :

כללים

סנא

וטה

שכתב דלא נקרא רשע ואפי׳ שמא דשבר בלפט שר וכז,
אין ט מלקות לש הנראה מדאין מ מלקוס אין הכרח דלא
נקרא רשע דלענק לשסע למדוס מחנקינן בק מטרה שש בה
מלקות לאק בה מלקות אבל רשע ודאי מקרי ו pשא לשן
הרמב״ם בפרק ה ,מהלטס שבל ומזיק דק חבל אמר ע הרי
כלי מל פלוני שברו אפיע אמר לו ע׳מ שתפטר הרי זה חייב
ואעפ״י דהמשברז חייב האומר ע ששברו שתש שא בשן ורשע
שהכשיל שר וחיזק יד שברי עטרה עכ״ל והובא במור וש״ע ת״מ
סי ,ש״פ ס״ב הרי דשקרי רשע בדבורו בעלמא לש ששזק ידי
עוברי עטרה וכל שכן כשהאב אומר לבט שש לשש שטעה בט
שמעה מליו לשמוע דברי אביו בכל אשר יגזור מליו מדאי הוי
אביו רשע בזה ומם שלא כמט הרמב״ס והמוש״ע בשרוש שעובר
בלפט שר מכל מקום משמע שכונתם  pששבר בלפ״ע ושמעינן
שנה דגם על דבור בעלמא איכא לפט עוד:

הן אמס דנמצא חבר בסברש מר טהו הרב ביס יהודה בשו״ד
 1ש ,ה ,שתמה מל הפוסקים שכסט דמוסר להשביע שוספו
עטמ״ז וחין לשש משוס לפט שר שגורס להזכיר יראסו ונאמר לא
ישמע על פץ משום דב״ן עטמ״ז לא הוזהרו מל השיתוף דסישק
ליה דאף אס הוזהרו הא מסקיק דליכא לפט שר אלא בקאי בסרי
עברי ואין לומר דטון שטפהו לישבע הוי כקאי בתרי עברי דפשמא
דמגיא משמע דכל שד דלית ביה מעשה אכילה או הקרבה ליס
ביה ולפט שר וטחא ליה דמ״מ אסור מדרבס וט ,ש״ש הרי מתבאר
ג״כ דבדמר בעלמא שאומר לו לישבע אף חס מכריחו לישבע ליכא
משם לפט שר אך כבר תמה עליו מק החט״ף בס׳ נשמת כל ש
ח״ב ש ,מ׳  pמסברא והן מדברי הרמב״ס הנז״ל ומדברי השם'
בחגיגה ד׳ י״ג שכתבו שהמלמד מורה למכומ״ז שבר בלפ״ע וט'
והרב לב
ש״ש ושק במה שכתבש לשל בס״ק י״ד
שמע יצ״ז במערכת הלמ״ד אות מ״ן כתב בשם ס' גש חיים
במערכת הלמ״ד אות מ״ב דבדטר להורות ע ליכא לפ״מ כמ״ש
בזבשס ד ,קי״ו וס׳ זה אק מצוי אצלי וכבר השיב על דבריו הרב
המחבר יצ״ז מדברי הרמב״ם בשרוש המשנה הנ״ל שהביא שא
מצש בס ,נשמת כל חי הנ״ל ושכן מתבאר עמ״ש בח״מ סי ,ש״ס
ס״ב ומדתטא בת״כ דבכלל הלאו דלפ״ע הוא המשא עצז שאינה
הוגנס וההיא דבשם שאגי שהשראה שא לאחרים בדבר שמותר
להם לעשוח ובאות מ״ן הניא שגם הרב שפש רנטס ד ,ס״ה
השג על הרב טס יהודה הנ״ל ש״ש :

שטעתי

שש ישראלים שקונים מיס בירושלים שב״ב
ל״ג)
מן העטמ״ז שממלאים מבור שבעזרת בהמ״ק
׳
ומצדם אס השואבי שם שביאו להם מסר זה שמישו זכים ונקיים
ולכאורה לאו שסיר עבד דאף אס לא נשש לאיסור מעילה וט,
מכל מקום איכא בישל מצוס עשה דשילוח טמאים ממקום שאט
מוזהרים לשלוח טמאים כש שכתב הרמב״ם בהלטס בית הבשרה
אט טתגים ע שכר ליכגס למקדש ולאו מדן שלישת הוא אלא
שששראל עצש מבטל מעס משה המוטלת מליו בקו״ע ואף מדן
שליחות בטתן ע שכר יש לצדד יד שמל טד בעה״ב ושד יש
לצדד מדן אשרה לעטמ״ז בשאר אימרין וט ,ועוד דאפשר גס
העכומ״ז מוזהר שלא ליכנם למקדש והגורס לו ליכנס שבר אלפני
שר ואף רבלא זה היה נכנס עם כל זה המשדלו וטמן לו שכר
שבר ולפתוח מדרבנן ומיין להרב ברט יוסף ח״מ ש ,ט ,אוס ג,
שהאריך בענק זה והפלה לתשר ועל כל פנים למלי מלמא לא פליט
מאיסור דרבנן וצריך לבטל המנהג וט׳  pכתב הרב שמש ומגן
יצ״ן <«מם סנת «•<׳*) בד' מ״ו ע״ב והנה מה שכתב לפקפק
משם לפני שר וס ,בעניוש איט יודע באתו משבע מצוס שנהם
(מ״א נינת השם ששיטת דמים ניצר עריות מל דינים אנר מן היי) יוכלל איסור
לב״ן מטמ״ו ליכנס טמא למק5ש וטון שם הרב נר״ו לא ברירא
ליה דהב״ן עטמ״ז שזהר מל זה אם  pאף אם יהיה ספק בדבר
דשמא הוזהר אפשר דש להלין קצס בעד המנהג ששמטם מל
דעת הפוסקים דבספק לפט שר לא מפקדיק שין במה שרשמתי
במטו
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בטנק זה לפיל בס״ק יו״ד ובאמת איני מבין בטניותי איך יתכן
.שיהיה העטס״ז מוזהר שלא ליכנס למקדש ויהיה לט איסור לפני
‘פור שהרי אין לעטמ״ז שום טומאה בפולס בפורט חי כמו שבאר
הרמב״ם בפרק א׳ מהלמת טומאת מת לין י״ג הפכומ״ז איט
נמשה טמא מת אלא עטמ״ז שעט במת או נשאו או האהיל מליו
הרי הוא כמי שלא עט הא למה זה דומה לבהמה שעמה או
האהילה טל המת ולא בטומאת מת בלבד אלא בכל הטומאות טלן
אין המכומ״ז ולא הבהמה מהטמאין בהן טכ״ל ורק מדברי סופרים
שיהיו הטטמ״ז סבים כמו שכתב הרמב״ס שם בדין י״ר ואם p
נראה פשוט שאין העטמ״ז מוזהר שלא ליכנס למקום שטמאיס
אסורים ליכנש ואף דקי״ל דאף בחיל שקדושתו קלה מקדושת מזרה
אין טטמ״ז נכנסים לשם כמו שכתב בפרק ז ,מהלכות ביש הבחירה
דין מ״ז הייט מדרבנן ממלה משו ולא אסרו רצנן להטטמ״ז מלמו
שכל גזרות שגזרו חז״ל הס לישראל אבל לא למכומ״ז כמו שכתב
הרב משנס למלך בהלטת מלכים פרק יו״ר דין ז* וכן כשב הרב
פרי חרש כמתמיה אטו רבנן מי גזרו גזרות לעכומ״ז ואינהו גופיהו
גי צייתי לרבק ובשדי חמד חלק הכללים בממרכת הגימ״ל אות ז״ן
הבאתי  pבשם כמה רבנים מי״ש וא״כ דל מסכא איסור לפני מור
מאחר שאין הטטמ״ז מוזהר מל זה :

& ולפי

מס שחדש הרב מנחת חינוך בהשמטות למצוה רל״ב דהא
דמושיט אבר מן החי לב״ן טממ״ז טובר בלפ״ט הייט
דוקא כשהעממ״ז יודע שהוא דבר האסור לו אבל אם איט יודט
שהוא אבר מן החי א״כ אין הב״ן עכומ״ז מושה שום איסור בזה
כמו שכתב הרמב״ם בהלטת מלכים לכן אין על הישראל לפני מור
מה מי״ש נראה דבנדון זה דמסתמ^אין העטמ״ז יורמים שמוזהרים
—בזה (שהרי גס לנו בני ישראל אינו ברור שהטכיה׳ז מי״י על מ) איט מושה
שום איסור ואין לט איסור לפט מור אלא שאני ההדיוט כתבתי
לעיל בס״ק י״ג דנראה שאין הפוסקים מודים לחידוש זה מי״ש:

ל״ד) דבר שאסור משום ולפני עור וט' אס מותר משום איבה
כתבתי בשדי חמד ח״א במערכת האל״ף אות קמ״ז
ועיין עוד בקונטריס פאת השדי בחלק הכללים במערכת התל״ף
אות קי״ג שכתבתי שמדברי הרבטס בית יאודה ויד אליאו מתבאר
דאין חילוק למק זה בין שאר לאוין ללאו דלפט מזר:

דהייט דוקא בדקאי בתרי מברי דנהרא אבל אי ירעינן דאס לא
יתן לו יקח מעצמו אפשר דמותר ליתן לו בידים וקל וחומר מגדול
דמצווה להפרישו ובדלא קאי בתרי עברי איז בו לפני עור כל שp
קטן דאין מצווים להפרישו אס כן בדלא קחי במרי עברי אין ט
משום לא תאכילום ואף דבגדול אסור משום מסייע ידי עוברי מבירה
קטן לפי הנראה לא מקרי עובר עבירה ומשום עלטת ליכא דהא
אין בית דק מצווים להפרישו  pכתב ידידי הרה״ג דוד אורמינבארג
יצ״ו בספרו הבהיר שהלה לרו^ ח״ב בסי׳ שמ״ג אות ו׳ ויש לפלפל
הרבה בדב״ק לעת •הפנאי בל״ן ואחה תחזה בספר הבהיר לב שומע
לילידי הרה״ג אבד״ק מראבלוס יצ״ו במערכת הלמ״ד אות מ״ח
דנסתפק אי איכא לפני עור בטתן איסור לקטן דאף דלאו בר עונשין
איסורא מיהא עביד כמו שהוטח הרב מצות כהונה סי׳ ס״ו או
דילמא כיק דלאו בר עונשין הוא לא בדיני אדם ולא בדיט שמים
ליכא לפני מור והאריך לפלפל מה ובסוף הסימן הוטח ממה
שכתב הרימב״א דמכה לבט גדול שאמרו שעובר משום ולפני מור
לאו גדול ממש אלא אפילו .איט בי מצוה וט׳ דאיחיה לל*
דלפני מור גם לגט קטן דאף שיש לומר דמררבנן קאמר מכל מקום

אס נאמר דאיכא בקטן לפני מור באיסור דאוריתא סברא הוא
דגם אם הא דמכה לבט הוא מררבק אסרו גם בקטן אבל אי
לא שייך לסט עור בדאוריתא כלל אין סברא לומר דהוא הדק
קטן טון דגדזל גופיה איט אלא מדרבנן הוי כעין גזרה לגזרה
עיין כיוצא סס לה״ה במשל״ס הלטת מלכים סרק ו׳ הלכה ח׳:

כללים

כלל ן׳ך) ואץ במקום שי״ן ו pבהיפך רשמתי בקונטריס
כללי הפוסקים סי׳ ט״ז אות מ״ג;
י

לד

אך שמשמעותו שכבר טלד מכל מקום גם
כלל ב״ד1 )1
כשהוא בבטן אמו נקרא ולד כדתק האשה
שמת ולדה בתוך מעיה והרמב״ם העמיק הדין ־ בלשון האשה שמת
עוברה מוכח דשייך ביה לשק זה וזה ותק הרי זה עולה וולדה
שלמים דבריו קיימים תייט עובר דקי״ל עוברים במעי אמן קדש.
כן החב הרב אורים גדולים לימוד מיג למטן בטר אי מטל פי שטם
בפרה מעוברת שהוריש האב אי חשיב שימי עי״ש גס בשו״ת
רמ״ץ יו״ד סי׳ ע״ד אות ב׳ כתב לענק מכירת בטר בהמה
למטמ״ז לגס במעי אמו נקרא ולד כנזכר בש״ס בהמה דוכתי ביזלק
ובכורות וב״ק ואפילו אמר לו בלשון לעז אין הכונה שאחר הלידה
יקנה ט אס שמקנה לו תיכף רק שמדבר עמו סמן שראוי
לקחתו וט׳ והוטח  pגם מתשו׳ הרב ט״ב מה״ת יו״ד סי׳
קצ״א עי״ש ועיין יבמות ד' ל״ו ע״א והולד איט פוטר מד שיצא
לאויר העולם מוכח דגם קודם שיצא לאויר העולם נקרא ולד :

לכל דבי שבקדושה לפתוח ראשק
כלל ב״ט)
וכו' כתבו המוס׳ בחולין ד׳ עיין
r
ד״ה וחייבו ר״ג וט׳ דהזא אסמכתא  piכתב הרא״ש שם סי׳ ח׳
וכתב הרב מגן אברהם סי׳ ר״א ס״ק ד׳ דמהרמב״ס בסה״מ
סי׳ ל״ב דמראוריימא הוא וק כתב הריב״ש בשם םמ״ג pi
בתשובת מוהר״ס עיי״ש והרב נתיב חיים מל דברי המג״א ובקרבן
נתנאל פרק הניזקין סי* כ׳ דאף מירושלמי פליגי אמוראי בזה
ש״ס דילן סובר דמדאורייתא הוא מי״ש ומה שציין המג״א לעיין
(טעית סיסי• היא וצריו להיית יס) הייט ששם בסוף השרש
במוהריק״ן
הביא מה שכתב בשם ריב״א דאיכא פלוגמא מה וכתב רביט
מיהריק״ו מכל מקום התום׳ והמרדט פסקו דהוא מדרבנן עי״ש
ובמג״א סי' קל״ה ס״ק י״ב ובמפרשים שם והרב נהר שלום סי׳
ר״א האריך להוכיח כדברי התוס׳ והרא״ש דהו א רק אסמכתא ומה
שאמרו בש״ס בגטין דאורייתא הוא וט' לאו דאורייתא ממש קאמר
אלא כלומר דאית ביה אסמכתא אקרא והוי כדאזריימא ודק גמור
הוא ולא מפני דרכי שלום בעלמא עיי״ש ודבריו קרובים לדברי
הרב בית חדש יו״ד סימן כיח סעיף כ״ב עי״ש שהוטח דעת
הרמב״ם בספר היד דהוא מדרבנן וכן נראה קצת דעתו ותימה
על הרבטם הנ״ל שלא ראו רב״ק ומכל מקום מתבאר מכל הרשום
דאיט פשוט לומר דהוא מדרבנן דהאיכא מרבוותא דמשמע להו
דהוא מדאורייתא :
1בבן יש לתמוה על ר״ח בספר שארית יעקב פרשת צו ד׳ ו'
י ע״ב שהביא מה שכתב הרשב״א דכהן שקורא קריאת שמע
וקראוהו לספר תורה לא יפשיק (גדי להקדים משיסוקישי") דלא אמרו
להקדימו אלא כשהוא פטי וט' והקשה מל זה דמיפוק ליה דהא
דוקדשחו הוא מדרבנן וקריאת שמע דאורייתא ולא דחיכן דאורייתא
משוס דרבנן עיי״ש ולי הדל נראה מלבד די״ל דאף דקריאת שמע
דאורייתא מכל מקום מס שאסור להפסיק בה אינו  fifoמדרבנן
שאף שכבר התחיל בה יטל להפסיק לאיזה צורך ואחר כך יתחיל
ויקרא כולה מדק תורה אלא דמדרבנן אסור להפסיק אחר שהתחיל
בה והוה סלקא דעמק שיהיה מומר להפסיה כדי לקיים מצות
קדיממו דאסמטהו אקרא דוקדשתו דחמיר חהט הוצרך לומר
דליכא משום וקדשתו אלא כשהוא פטי ועוד דלט סיגטן דבריו
דמתבאר דלא קשיא ליה אלא לפי מאי דמשמע ליה דהא
מילתא איט אלא מדרבנן אס  pיש לומר דהרשב״א סובר
כדעת רבוותא הנ״ל דסברי רהוא מדאוריתא ולא קשיא מידי
והיותר תימה בעיט שבספרו ארעא דרבנן במערכת הקו״ף אות
חקמ״ד אחר שהביא דברי התום׳ דחולק שכתבו דהוא מדרבק ציין
לשו״ת מוהריק״ו סוף שרש מ׳ רשממת מיניה דלא נעלם ממט
מחלוקת הקדמונים בזה ואם  pאין מקום להקשות על הרשב״א
דיכול להיות דסובר כמאן דאמר דמדאורייתא הוא ומצאתי להרב
נחמד למראה בח״ב ד׳ ט׳ מ״ג שהעיר על זה ויש לפקפק על דבריו
כסו

שדי חמד  -א מדיני ,חיים חזקיהו בן רפאל אשר אליהו עמוד מס 302הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

