
גֹליון
מ"א

ִדונט אֹליעזר ִדונטהרב אֹליעזר הרב

וימות ֹלרשע "הֹלעיטהו בענין

וימות ֹלרשע "הֹלעיטהו בענין

רשב"ג אמר וכו' אִדמה בֱקזוזות אותו מציינין היו רבעי "כרם סט. בב"ֱק
ֹלרשע הֹלעיטהו שבוע שני בשאר אבֹל נינהו, ִדהפֱקר בשביעית בִד"א
רבנן ִדפֹלוגתת נראה וֹלפו"ר וכו'", המעות את מניחין והצנועין וימות,
ובגוף ֹלא, או מה"ט שרי אם וימות ֹלרשע ִדהֹלעיטהו בטעמא היא ורשב"ג
אין הוא שרשע בגֹלֹל וכי ֹלתמוה, ֱקמ"ב] [סי' יאיר החות הרבה זה, טעם
אצֹל רשע אינו שמא גזֹל, איסור אצֹל הוא רשע ִדאם ועוִד, ֹלהפרישו, חיוב
עיי"ש הגזֹל מן נפרישנו היא, שערֹלה שנוִדיענו ע"י ואִדרבה ורבעי. ערֹלה

עכ"ֹל. יֱקרא" אומן רופא בזה, ֹלמחֹלתי ארוכה שיעֹלה "ומי ע"ז שסיים

ִדשרי ֹלֹלפ"ע גם מועיֹל זה ִדטעם מוכח ה"ב] [פ"ג בִדמאי בירושֹלמי והנה,
שהוא ואת ֹלה, נותן שהוא את מעשר ֹלפונִדֱקית, "הנותן התם ִדתנן מה"ט,
אינו ֹלרמאין, אחראין אנו אין יוסי א"ר ֹלחֹלוף, שחשוִדה מפני ממנה, נוטֹל
יוסי ִדר' שם, בירו' ואמרינן בֹלבִד", ממנה נוטֹל שהוא מה אֹלא מעשר
ִדחבר יוסי, ֹלר' יוִדה ֹלא ִדרשב"ג ִדמסיֱק [עי"ש אחִד, ִדבר אמרו ורשב"ג
טעמו יוסי ר' ִדגם והיינו מתוֱקן] שאינו ִדבר מתח"י מוציא שאינו שאני
ויש הפירות. ביִדים ֹלפונִדֱקית נותן הרי והתם וימות. ֹלרשע ִדהֹלעיטהו
יוסי ר' שרי ואפ"ה הפרשה. חיוב משום רֱק וֹלא ֹלפ"ע משום גם ֹלאסור

ֹלרמאין. אחראין אנו ִדאין מטעם

אין כִדין, שֹלא המכשוֹל ֹלוֱקח שהנכשֹל ִדכיון מזה, מבואר כורחינו ועֹל
ֹלו שאסור ִדכיון אנפשיה, ִדאכשיֹל הוא והנכשֹל ֹלנותן, מתיחסת ההכשֹלה
אין שֹלה, שאינו את וֹליֱקח ֹלהחֹליף אסורה הפונִדֱקים וכן הפירות ֹליטוֹל
בפשיעתה היא ורֱק ֹלהכשֹל, אפשרות כהעמִדת נחשבת ֹלה הנתינה

אנפשה. ואכשֹלה המכשוֹל ֹלֱקחה

חיוב עֹל ֱקאי ֹלא זה טעם ִדבאמת יאיר, החות ֱקו' ביישוב אפ"ֹל מעתה
ֹליטוֹל שמניח כיון ֹלפ"ע שייך ִדרשב"ג במֱקרה ִדאף ֹלפ"ע. עֹל רֱק הפרשה
מכֹלאים פ"א במֹל"מ כמבואר ביִדיים נותן שאינו אף וֹלאכֹלם, פירותיו
טעמיה ֱקאי וע"כ עיי"ש, או"ה א"א תמ"ג או"ח שם. הגר"א וכ"כ ה"ו,
ִדֹלא ומה וכנ"ֹל, מכשוֹל נותן ֹלח' ִדמה"ט וימות, ֹלרשע ִדהֹלעיטהו ִדרשב"ג
שיכשֹל, וִדאי שאינו ִדכיון י"ֹל הפרשה, חיוב משום המֱקרים בשני אסרינן
מסתבר, וכן ֹלהפריש, נתחייבנו בווִדאי ורֱק מספֱק. הפרשה חיוב ֹליכא

ואכמ"ֹל.

טעמא עֹל אם אִדרשב"ג, רבנן פֹליגי במאי ֹלהסתפֱק יש [וֹלפי"ז
וס"ֹל הפרשה בחיוב ִדפֹליגי או ֹלפ"ע, כאן ִדיש וס"ֹל פֹליגי, ִדהֹלעיטהו

בזה.] כרשב"ג ֱקי"ֹל ועכ"פ בספֱק, אף ִדאיתיה

ִדא"צ ֹלהוכיח כתב ֱקמ"ה] ֱקמ"ִד אות [ֱקו"א ִדיסֱקין מהרי"ֹל ובשו"ת
יכפוהו כן יעשה ֹלא שאם היכא תֱק"ח ֹלשנות או מממונו ֹלהפסיִד
ֹלהו וֹלִדרוש ִדפריך ע"ב] [ג' ִדכתובות מהא בעבירה. חברו את ֹלהכשיֹל
מה"ט א"צ שאונסם, ההגמון את בזה מכשיֹלות שמ"מ אף שרי, ִדאונס
שמצ"ע ִדכיון הנ"ֹל, מהטעם ג"כ הוא וֹלכאו' הרביעי, ִדיום התֱק"ח ֹלבטֹל
התֱק"ח שיֱקיים שמי ֱקובע ההגמון ורֱק ֹלאִדם, מכשוֹל בה אין התֱק"ח
הכשֹלנוהו, אנו וֹלא אנפשיה ִדאכשיֹל איהו א"כ תחיֹלה, ֹלהגמון תבעו
כיון ממונו, ֹליתן א"צ יאנסוהו, ממונו יתן ֹלא שאם אותו כופין אם וכמו"כ
ִדאכשיֹל ואיהו כן, ֱקבע האנס ורֱק מכשיֹלה, אינה ממון נתינת שאי
את ֹלי תתן ֹלא אם ֹלשמעון ראובן יאמר שאם פשוט וכמו"כ אנפשיה,
ואיהו ֹלו, נותן שאינו בזה מכשיֹלו שמעון ִדאין עבירה, ואעשה אֹלך ביתך

אנפשיה. ִדאכשיֹל

ֱקושיית זו, סברא עפ"י שיישב ז'] סי' [ס"א שֹלמה במנחת ויעוייו
התובע כשיוִדע בבי"ִד, הנתבע את ֹלהשביע תובע ֹלכֹל שרי איך האחרונים
[ס"ג בסנהִדרין בתוס' ואמנם שֱקר, בשבועת מכשיֹלו והרי עמו. שהאמת
ע"ז, בשם שבועה עֹל מוזהר עכו"ם שאם מבואר ובכ"מ אסור] ִד"ה ע"ב

בעכו"ם עור בעכו"םֹלפני עור ֹלפני

בעכו"ם עור בעכו"םֹלפני עור ֹלפני

החשוִד ֹלישראֹל בהמה ֹלמכור ִדאסור מסיֱקה הגמ' ע"ב טו ִדף ע"ז במסכת
ִדֹלפני ִדאמרינן מהא מ"ש ֹלעובִד בִד"ה שם תוס' והֱק' ֹלעכו"ם ֹלמוכרה
זכה ֹלבונה ֹלעכו"ם ֹלמכור ִדמותר ע"א י"ִד בִדף [והוא מֱקפִדינן ֹלא ִדֹלפני
אזיֹל ִדיֹלמא והֱק' הרבה כ"כ אי"צ ֹלע"ז ִדהֱקונה מג' פחותה ִדאינה בחביֹלה
ִדהתם תוס' ותי' חיישינן] ֹלא ִדֹלפני ִדֹלפני ותי' ֹלע"ז ומֱקטיר ֹלאחריני ומזבין
עו"ר וכ"כ ֹלחברו ימכור אם ֹלפנ"ע עֹל מצווה אינו ִדהוא ֹלעכו"ם ֹלמכור מיירי

בֹלפנ"ע. מצווה אינו ִדעכו"ם ומבו'

ֹליעֱקב ִדבריו מגיִד משום תורה ֹלעכו"ם ֹלֹלמִד ִדאסור אמרו י"ִד ובחגיגה
מיתה חייב תורה הֹלומִד ִדגוי עור בֹלפני ִדעובר משום ֹליה תיפוֱק תוס' והֱק'
כחִד הוי וא"כ יֹלמִדנו ֹלא הוא אם שיֹלמִדנהו אחר עכו"ם שיש ִדמיירי ותי'
כתב ֹלמה הֱק' וֹלוה ממֹלוה פ"ִד מֹל"מ והֱק' בֹלפנ"ע עובר ִדאינו ִדנהרי עברי
חִד הו"ֹל שיֹלמִדנהו אחר ישראֹל יש אפי' שיֹלמִדנהו אחר עכו"ם ִדיש תוס'
עברי חִד נֱקרא אי"ז בֹלפנ"ע יעברו האפשרויות שני ִדאם ותי' ִדנהרי עברי
נמי ומבוא' ִדנהרי עברי חִד חשיב עובר שאינו עכו"ם ביש ִדווֱקא אֹלא ִדנהרי

בֹלפנ"ע. אסור עכו"ם ִדאין

התוס' ובעֹלי עה"ת מרמב"ן ֹלהוכיח הפרמ"ג כתב מ"ג כֹלֹל ורִדים בגינת אבֹל
ִדעכו"ם ֱקי"ֹל ִדהא הפרמ"ג ִדברי וצ"ע עור בֹלפני אסור עכו"ם ִדאף עה"ת

מצוות. מז' אינו וזו נח בני מצוות בז' רֱק חייבים

איסורים, ב' יש ִדבֹלפנ"ע מפוניבז' מהרב המפורסם ע"פ בזה הפשוט והישוב
ברוחניות וכ"ש בגשמיות הוגנת שאינה עיצה נותן משאר גרע ִדֹלא אחִד
והרי"ז באיסורו ִדשותף ֹלפנ"ע הרי"ז באיסור חברו המכשיֹל ִדכֹל מצִד והשני
מותר הרי"ז שבת באיסור ֹלפנ"ע וֹלפי"ז ואיסור איסור ִדכֹל מאבזריהו
מיישב ועפ"ז שבת באיסור מסייע ֹלענין ג' ִדף בשבת הרע"א וכמש"כ ֹלכה"ת
במאי אֹלא בֹלפנ"ע חייבים שאין התמוהים שמואֹל האמונת ִדברי
מיושב וֹלהנ"ֹל מ"ט האחרונים כֹל עֹליו ותמהו ֹלעצמו בו מצווה שהמכשיֹל
וֹלפי"ז שבה. מֹלפנ"ע פטור המצווה מן והפטור עצמם המצוות מחֹלֱקי ִדהוא
חֹלֱק ִדהוא שבו בֹלפנ"ע אף מצווה זו ִדמצווה במה ִדעכו"ם שפיר מיושב
אֹלא ֹלפרמ"ג גם בֹלפנ"ע חייב עכו"ם אין וֹלפי"ז בה שמצווה המצוה מחֹלֱקי
הגר"מ ִדוִדי ֹלבן ֹלפנ"ע עֹל משה שירת בספר ראיתי אבֹל שֹלו מצוות בז'
כ"ג אות כ"ו כֹלֹל ו' מערכה השִד"ח מִדברי שם שהביא י"ח סי' שֹליט"א טויב

המצוות. בכֹל בֹלפנ"ע ִדמחויב בפרמ"ג ִדחבין

שֹלמה חמִדת מספר שם שהביא ענגיֹל ֹלמהר"י הש"ס בגֹליוני ומצאתי
שאינה ִדעיצה משום בֹלפנ"ע מצווה ִדעכו"ם ִדמה הפרמ"ג ֹלִדעת אחר ביאור
הוגנת שאינה עיצה וכ"ש נח בני שנצטוו הִדינים מכֹלֹל בגשמיות הוגנת

ברוחניות.

שאינה ִדעיצה ֹלפנ"ע ִדענין סֱק"ט ס"ה סי' ח"ג באחיעזר ֹלפמש"כ וֹלפי"ז
הוגנת שאינה עיצה ֹלִדיִדיה הוי שאז יוִדע אינו שהנכשֹל ִדווֱקא שייך הוגנת
אֹלא הוגנת שאינה ֹלעיצה שייך אי"ז א"כ במזיִד עושה הנכשֹל אם אבֹל
שמצווה שעכו"ם שֹלמה החמִדת עפ"ִד וֹלפ"ז איסורים שֹל המיוחִד ֹלֹלפנ"ע
עובר העכו"ם אין במזיִד בנכשֹל א"כ הוגנת שאינה עיצה מִדין רֱק בֹלפנ"ע
שיוִדע בעכו"ם מיירי ִדבחגיגה כפרמ"ג ִדֹלא מתוס' ראיה אין וֹלפי"ז בֹלפנ"ע
שעובִד] שיוִדע מיירי ע"כ ֹלעובִד ֹלבונה שמוכר יִד. ִדע"ז בההיא תורה שֹלומִד

ֹלפני ִדשרי הֱק' ִדתוס' כאחיעזר מוכח שם בע"ז התוס' ִדברי מגוף וֹלכאו'
ִדרבנן ִדאיסור ִדֹלפני ֹלפני אינו שכאן א"נ שרי בעכו"ם ִדרֱק ותי' ִדֹלפני
שרי בישראֹל ִדאף ב' ֹלתי' ומבוא' ִדרבנן ִדאיסור ֹלפני והרי"ז ֹלעכו"ם ֹלמכור
ֹלפנ"ע ואם בֹלפנ"ע חברו מכשיֹל הרי ִדֹלפני ֹלפני שרי האיך וצ"ע ִדֹלפני ֹלפני
מכשיֹלו ִדאינו מיושב ִדנכשֹל באיסור השתתפות אֹלא עצמי איסור אינו
אם התוס' תי' פֹליגי ִדבזה ויתכן בהשתתפות השתתפות שייך וֹלא באיסור
איסור ִדאי"ז ִדאף צ"ע ומ"מ הנכשֹל באיסור השתתפות או עצמי איסור זהו
אחיעזר כמש"כ ֹלומר וע"כ הוגנת שאינה עיצה ִדהוי ֹליה תיפוֱק מ"מ עצמי

במזיִד. מיירי וכאן במזיִד שייך אינו הוגנת שאינה ִדעיצה
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התורה מן עובר ִדרבנן באיסור חבירו ִדהמכשיֹל כתב ט' סי' חו"מ יהושע פני בשו"ת
ִדבר אסרו שחז"ֹל וכיון אִדם ֹלהכשיֹל שֹלא סתם אמרה ִדהתורה ִדֹלפנ"ע באיסור
אִדם ֹלהכשיֹל שֹלא שמצותה תורה שֹל הֹלאו עובר זה בִדבר מכשיֹל אם א"כ זה
במנחת וכ''כ התורה. מן ֹלפנ"ע עֹל עבר מ"מ התורה מן אינו עצמו שהאיסור ואע"פ
בה ִדעובר ִדעֹלמא במיֹלי הוגנת שאינה מעצה זה מכשוֹל גרע ִדֹלא רֹל''ב מצ' חינוך

ֹלפנ''ע. משום מִדאורייתא

ס"א ֱק"ס סי' יו"ִד בשו"ע וכִדמבואר כן, אינו ופוסֱקים ראשונים הרבה ִדעת אמנם
ברבית אבֹל ִדאורייתא ברבית ִדוֱקא רבית איסור עובר ִדהֹלוה ִדהא שכתב ברמ"א
מִדאורייתא ִדעובר הנ"ֹל הפנ"י כִדברי ואם וגו', ֹלפנ"ע משום אֹלא עובר אינו ִדרבנן
את סובֹל אינו הרמ"א וֹלשון מִדאורייתא אֹלפנ"ע שעובר חומרא אֹלא ֱקוֹלא אינו
מִדרבנן". ֹלפנ"ע משום "עבר ִדרבנן ִדבאיסור ב' כ"א בע"ז הר"ן בחי' מפורש וכן זה.
בזה ִדיש כתב תתֱקֹלח סי' הרשב"א ובשו''ת ע"ש. ע"ג סי' הר"ן בשו"ת וכ"מ
ִדרבנן. איסור משאר ֱקֹל יותר ִדזה שם ומשמע עֹליה חֹלה ושבועה זוטא איסורא
כתב אחִד בתירוץ תֱקע"ט אֹלף סי' ח"ה הרִדב"ז ובשו"ת עֹליו). תמה הנ"ֹל (והפנ"י
בחי' משמע וכן ע"ש, ִדרבנן באיסור ֹלפנ"ע איסור כֹלֹל אין ראשונים ִדֹלכמה
מן ֹלפנ"ע איסור בזה אין באמת ֹלמה ביאור צריך ומעתה ע"ש. א' כ"ב בע"ז הרמב"ן

הנ"ֹל. הפנ"י וכֱקושיית התורה

ִדישראֹל מנֹלן שהֱקשה סֱק''ז ס''ב סי' יו''ִד ז''ֹל החזו''א מרן מ'ש ע''פ ֹלבאר ואפשר
שוגג כשחבירו רֱק מכשוֹל נותן נֱקרא ִדִדיֹלמא הֱק' ועוִד ֹלפנ"ע, עֹל מוזהר בב''נ
ֹלפני מכשוֹל ִדנותן ִדֱקרא ִדפשטיה (ור''ֹל מכשיֹלו, ִדמֱקרי מנ''ֹל מזיִד כשהוא אבֹל
במכשוֹל מכיר ואינו עור הוא הֹלא מ''מ בִדעת בעור ִדמיירי נפרש אם אף עור
ִדהאיסור נפרש ''ואם ז''ֹל מרן כתב וע''ז אנפשיה), ִדאזיֱק ואיהו במזיִד משא''כ
משום ִדֱקרא פשטיה גם וֹלפ''ז ניחא, בעוֹלם ותֱקֹלה תועבה עשיית שגורם הוא
זה ִדאין ז''ֹל ִדבריו ביאור ונר' עכ''ֹל. ה' ֹלפני רע ענין שהוא אִדם הכאת שגורם
מותר, היה במזיִד או בנכרי ִדא''כ ֹלחבירו, מכשוֹל יתן שֹלא ֹלחבירו אִדם בין איסור
ֹלפני רע ענין שהוא מפני המכשוֹל ֹליתן שאסור ֹלמֱקום אִדם בין איסור הוא אֹלא
עובר כשנכרי ִדגם אסור בנכרי אף וֹלכן בעוֹלם, ותֱקֹלה תועבה יִדו עֹל שיעשה ה'

בעוֹלם. רע וענין תועבה הוי איסור עֹל

ֱקצתינו את ֱקצתינו מהכשיֹל שהזהירנו היא וז''ֹל רצ''ט ֹל''ת ֹלרמב''ם בסה''מ ועי'
מֹלרמותו האזהרה ובאה בו נפתה הוא בִדבר עצה אִדם ישאֹלך שאם והוא בעצה
ֹלפני ספרא וֹל' וכו', וישר, טוב שהוא שתחשוב הִדבר אֹל תיישרהו אבֹל ומהכשיֹלו
אמרו זה וֹלאו ֹלו. הוגנת שאינה עצה ֹלו תתן אֹל עצה ממך נוטֹל היה בִדבר, סומא
ההוא האיש יביא הוא כי אותה יסבב או עבירה עֹל שיעזור מי ג''כ כוֹלֹל שהוא
סבת ֹלו יכין או עבירתו ֹלהשֹלים ויעזרהו ויפתהו עור וחזר שכֹלו עין תאותו שעוורה
משמע ֱקצתינו, את ֱקצתינו שיכשיֹל ֹלומר ִדייֱק הראשון בחֹלֱק והנה עכ''ֹל. העבירה
בִדבר הסומא ֹלפני ִדִדוֱקא משמע וכן ֹלהכשיֹלו, מותר עצה ממך הנוטֹל ִדנכרי
איסור אין ֹלעשותה רצונו ואעפ''כ הוגנת עצה זה שאין יוִדע חבירו אם אבֹל אסור
ִדאף משמע בעבירה ִדמיירי השני בחֹלֱק אבֹל עבירה, שאינו זמן כֹל ֹלו ֹלסייע
ונראה מכשוֹל, נתינת איסור יש ֹלנכרי ִדאף וֱקי"ֹל עור, חשיב תאוה מחמת במזיִד
ֹלהכשיֹל שֹלא ֹלחבירו אִדם שבין ענין הוא הא' ענינים, ב' כוֹלֹל ִדֹלפנ''ע ִדֹלאו מכאן
ִדוֱקא הוא זה וחֹלֱק ִדעֹלמא, במיֹלי אפיֹלו וזה הוגנת שאינה עצה ע''י בִדבר הסומא
וֹלגרום ֹלסייע ֹלנו שאסר הוא הב' החֹלֱק אבֹל בִדבר, בסומא וִדוֱקא בישראֹל
ובזִדון בִדעת עובר שהאִדם ואע''פ בעוֹלם ותועבה תֱקֹלה שהיא עבירה ֹלעשיית

יִדו. עֹל שנגרם התועבה מפני אסור מ''מ נכרי הוא ואפיֹלו

איסור אבֹל רע וענין ותועבה תֱקֹלה מיֱקרי ִדאורייתא עבירה ִדִדוֱקא י''ֹל וֹלפ"ז
בזִדון ועובר מהאיסור יוִדע שהעובר וה''מ ִדאורייתא, תועבה בכֹלֹל אינו ִדרבנן
אנו אין עצמו עֹל מרחם אינו הוא ִדאם ֹלחבירו אִדם ִדבין ֹלחֹלֱק חוששין אין (ִדבזה
אבֹל עֹליו), ֹלרחם אסור ִדעה בו שאין מי כֹל ֹל''ג בברכות וכמ"ש עֹליו ֹלרחם מצווין
ֹלפנ''ע איסור הוי בוִדאי ֹלא, או ֹלעבור אם ממך עצה ֹליטוֹל שבא או יוִדע אינו אם
בִדבר סומא ִדמכשיֹל הראשון בחֹלֱק נכֹלֹל ִדזה ִדרבנן באיסור ֹלהכשיֹלו ִדאורייתא
ס''ֹל וֹלכך מִדרבנן. ועבירה ִדמצוה נצחי בהפסִד וכ''ש אסור ִדעֹלמא במיֹלי ואפיֹלו
בחוה"מ במֹלאכה הכותי כשמכשיֹל כֹלֹל ֹלפנ''ע איסור עֹל עבר ִדֹלא ֹלהרמב''ן
ִדהֹלוה הרמ''א מ"ש וכן ֹלפ"ז, מיושבים הנ"ֹל הראשונים שאר וכן כמזיִד, ִדחשיב
ִדפסיֱקא ִדמיֹלתא י"ֹל מִדרבנן תועבה שגורם כיון מִדרבנן ֹלפנ"ע איסור עֹל עובר
יעבור הֹלוה בִדבר שוגג המֹלוה אם אה"נ אבֹל ֹלכה"פ, ע"ז עובר ִדתמיִד וֹלומר נֱקט

מה"ת. בֹלפנ"ע

ִדרבנן באיסור עור ִדרבנןֹלפני באיסור עור עורֹלפני ֹלפני איסור עורבגִדרי ֹלפני איסור בגִדרי
גרפֹל מנחם גרפֹלהרב מנחם פויכטונגרהרב יעֱקב פויכטונגרהרב יעֱקב הרב

איסור: שֹל אופנים ב' מצאנו עור ֹלפני באיסור הנה

הוגנת. שאינה עצה המשיא כגון חברו ֹלפני גשמי מכשוֹל הנותן א)

וכִדו'. ֹלנזיר יין כוס המושיט כגון, איסור שֹל מכשוֹל הנותן ב)

יותר מפורש והִדבר האופנים ב' עֹל שמִדבר פ"ב) ֱקִדושים (בפר' בספרא ויעויין
רצ"ט. מצוה המצוות בספר ברמב"ם

גם בזה שנכֹלֹל ורֱק הוגנת שאינה עצה במשיא ִדֱקרא ִדפשטיה כתב, וברמב"ם
האיסורים. ֹלהכשיֹל

בעבוִדת הובא - בזה האריך זצ"ֹל כהנמן (והגרי"ש האחרונים בזה שִדנו מה ויִדוע
ב' הוו אֹלא מכשוֹלות שֹל אופנים כמה שיש רֱק זה ִדאין ע"ז), מסכת עֹל מתנה

חֹלוֱקים. גִדרים ב' והוו ֹלפנ"ע שֹל איסור באותו הנכֹלֹלים נפרִדים ִדינים

ֹלאיסור שותף שהמכשיֹל הוא באיסורים הֹלפנ"ע ִדגִדר זצ"ֹל, מפוניבז' הרב והוסיף
הוגנת. שאינה עצה ִדמשיא כֹלפנ"ע ואינו הנכשֹל שֹל

הערות. כמה בזה ֹלהעיר ונראה

בביאור שמואֹל האמונת ִדברי את הנ"ֹל עפיב"ִד ֹלבאר כתב זצ"ֹל מפוניבז' הרב א)
בהמה שֹל באבמה"ח גוי ֹלהכשיֹל שמותר ותוכ"ִד, סֱק"א) ס"ב סי' (ביור"ִד הט"ז
כזה באיסור שותפות ֹלישראֹל ִדֹל"ש כיון אבמה"ח בכֹלֹל אינה ֹלישראֹל אם טמאה
בכֹלֹל הוה ִדֹלא והא טהורים. בבע"ח אֹלא אבמה"ח איסור אין ִדֹלישראֹל כיון
הֹלפנ"ע ורֱק נח בבן גשמי מכשוֹל שֹל ֹלפנ"ע שאין מפוניבז', הרב פי' גשמי מכשיֹל
שֹלפנ"ע ִדכיון באופ"א, י"ֹל אמנם החינוך, בִדברי בזה מש"כ וע"ש בו. שייך ִדאיסור
באיסור השותפות מצִד ֹלפנ"ע בזה כשֹל"ש א"כ הפשוט הֹלפנ"ע אינו ִדאיסורים

גשמית. הכשֹלה בכֹלֹל אינה באיסור ִדהכשֹלה כיון ֹלפנ"ע בכֹלֹל אי"ז שוב

פירש וֹלמה המכשוֹלים ככֹל מכשוֹל היא באיסור הכשֹלה ִדֹלכאו' ֹלהבין יש הנה ב)
ִדרכים: ב' בע"ה ֹלפרש ויתכן איסור, שֹל במכשוֹל אינו ִדֱקרא ִדפשטיה הרמב"ם

אם אפי' הוא ֹלפנ"ע אסור ִדהנה גמור עוור אינו המוכשֹל באיסור שבהכשֹלה א.
הי"ִד) רוצח מהֹלכות (בפ"ב הרמב"ם ִדפירש ורֱק עיוור, אינו וא"כ מזיִד המוכשֹל
פירש ִדֹלכך י"ֹל וא"כ ֹליבו" תאוות מפני האמת ִדרך רואה ואינו עוור "שהוא

גמור. עוור הוי ִדֹלא כיון בכה"ג איירי ֹלא ִדֱקרא ִדפשטיה הרמב"ם

חסר וֹלכך גשמי מכשוֹל הוי ִדֹלא הוא איסורים שֹל בֹלפנ"ע ִדהחיסרון ועוי"ֹל ב.
מכשוֹל". ב"תתן אֹלא עוור" ב"ֹלפני החיסרון ואין במכשוֹל

רֱק הוה מכשוֹל אם אך גמור עיוור הוא ִדאז שוגג כשהנכשֹל הצִדִדים ב' בין ונפֱק"מ
ֹלִדינא נפֱק"מ בזה (ויש ִדאיסורים. ֹלפנ"ע בכֹלֹל רֱק הוה כה"ג א"כ גשמי מכשוֹל

ואכמ"ֹל)

שֹל הכֹלֹלים ֹלפי רֱק הוה באיסורים ֹלפנ"ע ִדכשנתחִדש מאִד מסתבר ֹלפי"ז ועכ"פ
כיון הֱקוִדמת) ההערה בסוף (וכמשנ"ת גשמי. ֹלמכשוֹל כֹלֹל וֹל"ש ִדאיסורים ֹלפנ"ע

ֹלגמרי. מחוִדש ֹלפנ"ע ִדהוה

נראה שבתורה. ואיסור איסור בכֹל שותפות ִדהוה מפוניבז' הרב ובעיֱק"ִד ג)
ע"א) ֹל"ב (ִדף בֱקיִדושין והריטב"א י') (שורש בסהמ"צ הרמב"ם מִדברי כן ֹלהוכיח

שבכֹלֹלות. ֹלאו הוה ִדֹלפנ"ע

אֹלא מכשוֹלות שֹל אופנים כמה עם אחִד איסור רֱק בֹלפנ"ע ִדאין ֹלהִדיא מפורש
שבכֹלֹלות. ֹלאו והוה ִדינים כמה בֹלפנ"ע יש

מֱק' ירתח אם ֹלבִדוֱק כִדי בנו בפני שיראי שֱקרע בר"ה רבה גבי בֱקיִדושין ובגמ' ִד)
ֹליֱקריה". ֹליה "ִדמחיֹל הגמ': ומת' וכו'" אֹלפנ"ע וֱקעבר רתח "וִדֹלמא הגמ':

שעֹלה כמי והוי ֹליֱקריה ֹליה ִדמחיֹל בריה יִדע ֹלא מ"מ ִדהא "ֱק"ֹל הריטב"א: וכתב
ִדֹלפנ"ע ִדבֹלאו ואפשר כפרה... שצריך חזיר בשר ֹלהעֹלות ונתכוין כבש בשר ביִדו
וֹלהִדריכו ֹלנסותו כִדי בהכי ושרינן האי כוֹלי מחמרינן ֹלא כוֹלֹל ֹלאו שהוא כיון כו'

ישרה". בִדרך

ֱקֹל איסור הוא בו שמכשיֹלים כשהאיסור מתירים וֹלכן מֱקיֹלים ִדבֹלפנ"ע והיינו,
הוה סו"ס כבִד או ֱקֹל האיסור אם נפֱק"מ ִדמאי מאִד, וצ"ב וכו'. ֹלאכוֹל כנתכוון

ֱקטן. או גִדוֹל המכשוֹל אם ֹלנו ומה ִדֹלפנ"ע ֹלאו והוה "מכשוֹל"

שֹל באיסור שותפות ִדהוה הוא באיסורים הכשֹלה שֹל האיסור ִדגִדר הנ"ֹל, וֹלפיה"ִד
הֱקיֹלו וֹלכך הנכשֹל שֹל האיסור בחומר תֹלויה הֹלפנ"ע ִדחומרת א"ש א"כ הנכשֹל

ֱקֹל. איסור הוא הנכשֹל שֹל כשהאיסור

כה
ות

ואאתורבחֹלתב
יש

וע
ר ֱקובעי

עיתים

התורה ֹלומִדי ֹלציבור ֹלהוִדיע שמחים התורההננו ֹלומִדי ֹלציבור ֹלהוִדיע שמחים הננו
חִדש שיעור פתיחת חִדשעֹל שיעור פתיחת עֹל

מצויות מצויותבהֹלכות בהֹלכות
שֹליט"א ר' הרה"ג מפי שצ'יגֹלשימסר חיים שֹליט"איוסף ר' הרה"ג מפי שצ'יגֹלשימסר חיים יוסף

המרתֱקים בשיעוריו המרתֱקיםהיִדוע בשיעוריו היִדוע
שֹליט"א הגר"ח מרן פסֱקי שֹליט"אעם הגר"ח מרן פסֱקי עם

בשעה ה' ביום מתֱקיים נזר10:00השיעור אבני רח' ישראֹל" "אחִדות בביה"כ בערב בשעה ה' ביום מתֱקיים נזר10:00השיעור אבני רח' ישראֹל" "אחִדות בביה"כ בערב

תורה שֹל ֹלכבוִדה מוזמן התורה ֹלומִדי תורהציבור שֹל ֹלכבוִדה מוזמן התורה ֹלומִדי ציבור
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מכשוֹל גִדר

בו יכשֹל אם כשספֱק

בזה נכשֹל ֹלא כשחבירו

וכו', ֹלנזיר יין כוס יושיט שֹלא ו: בע"ז נת' בעבירה במכשיֹל האיסור עיֱקר
יצירת האיסור בכֹלֹל אמנם שם. הראשונים כִדכ' איסורים שאר וה"ה
שֹלא חברו את המֹלוה עה: בב"מ כִדאי' ֹלעבירה אפשרות שֹל מצב

האיסור ִדבכֹלֹל (בפתיחה) הח"ח מזה וִדייֱק בֹלפנ"ע, עובר בעִדים
חברו, את ֹלנסות שאסור מכאן ֹלמִד (תז) ֹלשמה ובתורה

עי"ש.

ה: מב"מ ִדאיסורא חפצא נותן כשאינו גם שאסור כן ֹלהוכיח יש וֹלכאו'
שע"י אע"פ ֹלפנ"ע, הוי אחרים משִדות שגוזֹל ֹלרועה בהמה שבמסירת
ִדאיסורו כ' שם הריטב"א אמנם ֹלגזוֹל. שעומִד מצב נוצר רֱק הבהמה

שֹלמה ובמנחת אסמכתא. וֱקרא מסייע מצִד
חפצא היא שהבהמה מכיון ֹלפנ"ע ִדאין ִדבריו ביאר

היתר. שֹל

ִדאף והיינו מִדבר. הכתוב גִדוֹל בנו במכה וכו' עור ֹלפני יז. במו"ֱק וכן
ֹלבא שיוכֹל המצב בהכנת הוא האיסור אבֹל יכשֹל, שהבן הכרח שאין

חטא, ֹליִדי

ִדהוי ֹלאסור מכאן הוכיח ז') (ח"ב והֱקה"י
ֹלו בממציא ִדוֱקא "ֹלאו שהאיסור ִדפשוט ֹלפנ"ע משום ִדאורייתא איסור

שעושה כֹל אֹלא עבירה, ֹלעשות חפץ
שבהכאה משום עובר ֹלבנו שהמכה כשם
מהמחֹלֹל הֱקונה כֹל ובכה"ג אב. כיבוִד עֹל ֹלעבור הרצון הבן אצֹל מעורר
ועי' החזו"א. ִדכ"ִד עי"ש בעתיִד, עבוִדתו ֹלהמשיך הרצון ֹלו מסבב שבת

עט. ח"ג מנח"י

ג"כ כוֹלֹל זה -"וֹלאו ֹלשונו שכפֹל רצט בסה"מ הרמב"ם רמז ִדֹלזה ויתכן
ע"י עזרה ענינים, ב' ִדאיכא אותה". או עבירה עֹל מי

ֹלעבירה. סיבה והכנת איסור, חפץ הושטת

ומבואר ֹלשתותו. - ֹלנזיר יין כוס אִדם יושיט ֹלא כ' בע"ז רש"י
ִדשמא ֹלחוש ֹלי שיש אֹלחנן רבינו בתוס' וכ"כ ספֱק. כשהוא אף ִדהאיסור
ומשמע ֹליה, בעי ֱקא ֹלמישתי ִד כ' התוס' אך ֹלאוכֹלו. רוצה

עבר. ֹלא השֱקוֹל ִדבספֱק

מי) (ִד"ה טו: בע"ז שכ' יעבור, כשוִדאי ִדוֱקא ִדהאיסור הריטב"א וִדעת
אסרו ורבנן עבירה בו שיעשה ֹלמי כשנותנו אֹלא ִדֹלפנ"ע ֹלאו "אין
זה בו שיעבור בו שיעשה ֹלחוש ֹלִדבר רגֹלים שיש היכא סתמו אפיֹלו

עבירה".
ז"א ֹלשתותו", בא "אם ברי"ף רש"י ֹל' וכן
אף ִדמיֱקֹל וִדֱקִדֱקו והנמוֱק"י האו"ז והביאוהו יכשֹל, כשוִדאי ִדהאיסור

אסור. ג"כ ִדבסתם התוס' ממ"ש

מים והמֱקור ֹלֱקוֹלא. אזֹלינן ֹלעבירה ֹלוֱקח אם ִדכשספֱק ֱקנא,א ט"ז עי'
אזֹלינן השֱקוֹל בספֱק אבֹל רוב כשיש ִדִדוֱקא חוֹלֱק עה"ג) (שם חיים

ֹלחומרא.

רש"י ועי' עובר, השֱקוֹל בספֱק ִדגם ֹלכאו' חזינן בעִדים שֹלא ובמֹלוה
איהו והו"ֹל באביו מבעט הוא שגִדוֹל "ִדכיון בנו מכה ֹלגבי יז. מו"ֱק
בפשטות ומשמע בֹלפנ"ע וֱקעבר רתח וִדֹלמא ֹלב. ֱקיִדושין ועי' מכשיֹלו".

רתח. אם ִדִדוֱקא

עבר, המושיט אם היין, שתה ֹלא כשהנזיר מסתפֱק (שסז) מֹלאכי היִד
בנו ממכה וראייתו נתן, והרי התורה הֱקפיִדה ִדאנתינה מסברא והכריע
רֱק ִדעובר מט) (ח"ב יצחֱק הפרי ִדעת אך עי"ש. עובר, כשמכה ִדמיִד גִדוֹל
שמא הספֱק מצִד הוא אנתינה ֱקרא ִדֱקפיִד ִדמה וביאר נכשֹל, כשחברו
נכשֹל ֹלא כשֹלבסוף אבֹל ֹלחומרא, ִדאורייתא ספיֱקא ככֹל והוי בו יכשֹל
שמא ספ"ִד מצִד ֹלפנ"ע, משום ֹלבנו ֹלהכות אסור גם וֹלכן ֹלפנ"ע, אין

ֹלהכותו. יבא

וה"ז ֹלחוִד במחשבה ֹלפנ"ע ִדאין כה אות סב ע"ז הֹל' החזו"א וכ"כ
עבירה מֱקרי שתה אי ומיהו וכבהו. אחר ובא הגִדיש את כמִדֹליֱק
ִדגובין ומת גִדיש כמִדֹליֱק ששתה. ֱקוִדם הנותן מת ואפי' בתחיֹלה
עובר ִדאינו והר"ן התוס' בִד' שהוכיח (ב) ס"ג ע"ז ֱקה"י ועי' מנכסיו.

בו. נכשֹל אא"כ

ִדאף ובאמת עובר, בספֱק אם הנ"ֹל הראשונים בפֹלוג' תֹלוי וֹלכאו'
ובביאור ֹלבִד. המכשוֹל בנתינת עובר אם ֹלהסתפֱק יש ִדֱקרא בפשטיה
והרמב"ם ִדהרס"ג הראשונים, בזה ִדנחֹלֱקו כ' נה) (ֹל"ת ֹלרס"ג הרי"פ
שֹלא זמן שכֹל ומשמע "שֹלא האיסור את הגִדירו והחינוך
המכשוֹל, עֹל שהאזהרה כ' וסיעתו הבה"ג אבֹל עובר. אינו נכשֹל

בנתינה. שהאיסור והיינו

הכנת
העבירה. סיבת

שבת, מחֹלֹלי שֹל תוצרת ֱקניית

הרצון חבירו אצֹל המעורר מעשה
עבירה". ֹלעשות וההסכמה

יסבב שיעזור

יבא שמא

מסתמא

וִדאי.

שמא

ֹלהכשיֹל",
נתינת

נסיעה ֹלענין עי"ש ֹלה,ב (ח"א
הבִדיֹל) שֹלא נהג עם

יכשֹל]. אם שספֱק בענין ֹלהֹלן [ועי'

ה: בב"מ הריטב"א ממ"ש [ויֹל"ע הריטב"א בִד' מ"ש שיֱק מהר"ם ועי'
וִדאי]. כ' וֹלא איסורא, עביִד ִדסתמא

בנימוֱק"י. עי"ש

ושאני מיוחִדים טעמים יש אֹלו ִדבכֹל ביאר פ"ג) ה (ח"ִד ובצי"א
עי"ש. ספֱק, משאר

עמ' (ח"ב שִד"ח ועי'

(ח"ב עי"ש
הנתינה. במעשה ֹלאו אין וֹלפ"ז מעשה, בו שאין ֹלאו ִדהוי כיון ֹלפנ"ע עֹל ֹלוֱקין
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ֹלמֱקום או ֹלחברו אִדם בין

מזיִד עור ֹלפני

האיסור זמן ֱקוִדם

ִדֹלא אף גוי עֹל גם מוזהר ִדֹלפנ"ע מה ביאר צה) (אות פסחים בֱקו"ש
יעשה שֹלא היתה התורה "שֱקפיִדת משום איסורים, בשאר כן מצינו
בגוי נוהגת שאינה רעה מעצה מכשיֹל חֹלוֱק וֹלכן ישראֹל", ע"י איסור
הוא בעבירה הכשֹלה שֹל ִדֹלפנ"ע כֹלומר ֹלחברו. אִדם שבין הִדינים ככֹל

ֹלמֱקום. אִדם בין

מזיִד, כשחברו אף מכשיֹל ִדנֱקרא בטעם שכ' (סב,ז) יו"ִד בחזו"א וכ"מ
מוזהר וֹלכן בעוֹלם". ותֱקֹלה תועבה עשיית שגורם הוא "ִדהאיסור משום
"שאסור ֹלמֱקום בי"א שהוא ג) ח"א (יו"ִד האג"מ הכריע וכן גוי. עֹל גם
בֹלפנ"ע שיש סברי י: בב"מ ִדתוס' כ' אך בעוֹלם". ִדחטא מכשוֹל ֹלעשות

ֹלחברו. אִדם בין גִדר גם

גם ֹלמֱקום בי"א הוא ִדאם מה"ת, עובר אם המכשיֹל -
שו"ת [כִד' מה"ת, שיעבור שייך ֹלחברו בי"א מצִד אבֹל מִדרבנן, הֹלפנ"ע
וכ"כ הוגנת] שאינה מעצה גרע ִדֹלא רֹלג) (מצוה שיֱק והמהר"ם פנ"י

ִדאורייתא איסור אין ִדרבנן בריבית ִדמה"ט שם באג"מ

ממזיֱק]. החזו"א [כמ"ש כֹלום. עשה ֹלא חברו ִדמצִד נכשֹל, כשֹלא -

יהרג, שֹלא ֹלעבור ֹלכתחיֹלה מותר ִדחברו ֹלעבירה, חברו את ה -
עובר ֹלמֱקום בי"א מצִד אבֹל נכשֹל, שֹלא כיון ֹליכא ֹלחברו בי"א ומצִד

שם. האג"מ כ"כ בעוֹלם, עבירה נעשתה ִדמ"מ

מותר אם נסתפֱק סִד) הע' (פ"א יבמות משה בִדברות -
בי"א הוא ִדאם בהנ"ֹל ִדתֹליא וכ'
מִדינים הוא אם אבֹל בעוֹלם. עבירה נעשית ֹלא ִדֹלִדעתו מותר ֹלמֱקום,

ֹלִדעתו. איסור ֹלעבור ֹלחבירו שגורם כיון ֹלאסור יש ֹלחבירו שבי"א

ִדכ' שמותר, שסובר ֹלמי ֹלִדעתו האסור ִדבר האכֹלת ֹלענין ֹלהיפך וכן -
מצִד האיסור אם ִדוֱקא זה וֹלכאו' ִדאסור. הכת"ס בזה

ֹלמֱקום. בי"א

ֹלהכשיֹל בממון כשאנסוהו ִדן ֱקמה) אות ה סי' (ֱקונ"א ִדיסֱקין המהרי"ֹל -
ִדהא בהנ"ֹל תֹליא וֹלכאו' ממון. ֹלהפסיִד צריך אם בעבירה, חברו את

ממון. ֹלהפסיִד א"צ ֹלחברו שבי"א בִדינים

יוה"כ כפרת את מעכבת ואם חברו מחיֹלת בעי אם ִדנפֱק"מ פשוט ועוִד -
שירצה. עִד

בעבירה, ממכשיֹל רעה ועצה מכשוֹל ִדחֹלוֱק ביאר סה,ט) (ח"ג האחיעזר
מיוחִד ִדין ִדהוא בעבירה משא"כ שוגג כשהנכשֹל רֱק הוא ִדמכשוֹל
חשבינן היאך צ"ב ובאמת עובר. במזיִד כשנכשֹל שגם ִדאיסורים בֹלפנ"ע
(ה,ו) שביעית בפיה"מ הרמב"ם ע"ז השיב וכבר כעור. ֹלחטוא הרוצה את

שמי בזה הכוונה מכשוֹל, תתן ֹלא עור וֹלפני ה' אמר וז"ֹל
בהֹל' וכן ֹלהטעותו. ותוסיף עורונו עֹל תעזרהו אֹל הרעות, והִדעות

ֹלבו". תאות מפני אמת ִדרך רואה ואינו עור "שהוא (יב,יִד) רוצח

משום מזיִד, כשחברו אף מכשיֹל ִדנֱקרא כ' סב,ז) (יו"ִד החזו"א
בעוֹלם". ותֱקֹלה תועבה עשיית שגורם הוא "ִדהאיסור

עוברי שיעזור מי כוֹלֹל הֹלאו וזה שכ' החינוך מֹל' ִדֱק' ג') (ע"ז והֱקה"י
ִדֱקמ"ֹל עוִד. אחרים פעמים זה בזוֹלת שיתפתה אותו מביא שהוא עבירה
אין בזה ֹלהבא, גם ֹלחטוא יבא שעי"ז כיון אבֹל עור ֹל"ח אמנם ִדבמזיִד

עור. נֱקרא ושפיר מכיר החוטא

רשאי האומן שאין בכֹלים מ"ו פ"ה משביעית ִדֱקִדֱק זרעים בתורת
ִדֱקוִדם מותר, שביעית ֱקוִדם אבֹל בשביעית ִדִדוֱקא בשביעית, ֹלמכרם

מסייע, איסור אין הזמן
"כיון יִד.) (ע"ז ִדֹלפני ֹלפני נאסר ִדֹלא בטעם סב,יִד) (יו"ִד חזו"א ועי'

מזומן". המכשוֹל אין עִדיין שבמעשיו

ֹלמי ֹלאסור ציִדִד מִד,ג) (ח"א שֹלמה במנחת אך
וראייתו ֹלמחר]. נזירות שֱקיבֹל ֹלמי יין ֹלתת [וכן בפסח, ֹלאכֹלו שחשוִד
הביעור זמן אחר שיאכֹלם מפני ֹלע"ה שביעית ִדמי מוסרין ִדאין מהא
ִדמשום כב. בע"ז בגמ' מבואר כך וֹלכאו' עי"ש.

בחוה"מ. בו שיעבוִד מפני ֹלכותי שִדה ֹלמכור אסור ֹלפנ"ע

יונה רבינו שכ' נ ֹלענין בזה ונפֱק"מ
בו שיוִדע ֹלמי אֹלא ֹלאכוֹל ֹלתת ראוי "שאין י"א בשם (מב:) בברכות
ֱקסט באו"ח ב"י ועי' צִדֱקה, בתורת שנותן כיון ִדמותר והכריע שיברך",
בֹלפנ"ע, עובר מיִד ֹלאכוֹל כִדי נותן שאם ִדאיה"נ פי' והב"ח ע"ז. שתמה
מֱקיים אֹלא כֹלום עובר אינו שנותן בשעה אח"ז ֹלאכוֹל ֹלו כשנותן אבֹל

ֹלעשות. עֹלינו מה יברך ֹלא אח"כ ִדאם (ו) המג"א והביאו עי"ש צִדֱקה,

ֹלמֱקום: או ֹלחברו בי"א הוא אם הנפֱק"מ

ִדרבנן באיסור

אונס

מאכֹל ֹלהאכיֹל
שאסור. שסובר ֹלמי מותר שֹלִדעתו

אותו שעוורה
התאוה

פסח ֱקוִדם חמץ ֹלמכור

מברך שאינו ֹלמי מאכֹל ומכירת תינת

ח"ג האחיעזר [כה"ֱק
סה,ט].

ונחזור) ִד"ה עז (יו"ִד

מכשוֹל]. הוי הנתינה בשעת כאשר רֱק ֹלפנ"ע [ִדחשיב

צז,ה] ח"ב במנח"ש [וע"ע
ר' משנת ועי'

ג. ח"א אהרן

ועי'
ט. יו"ִד אש שריִדי
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גמיש

גמיש

25

הֹלימוִדזמן מֱקום

חברותא ֹלֱקביעת

9141217
ֹלחברותות ִדרושים

2 ה4 מ מ י ב ת ו ע ש

כה
ות

ואאתורבחֹלתב
יש

וע
ר ֱקובעי

עיתים

והנצחות: ֹלתרומות הענין. המשך ֹלתועֹלת עמנו השתתפו אנא רבות, בהוצאות כרוך זה 050-4122753עֹלון

עיון גמרא

הש"ס מפעֹל גמרא

פתוח

יומי ִדף

יומי ִדף

או"ח הֹלכה
והיתר איסור

מבחנים) עם הספֱק ֹלפי מסגרת ֹליצור אוֹלי (ממעונין

ֹלכוֹלֹל ֹלהצטרפות אפשרות

מֹלאים פרטים ֹלהשאיר - בתשֹלום - ִדחוף

9:00-1:00

9:00-1:00

7:00-8:00

7:00-8:00

9:00-1:00

9:00-1:00

9:00-12:00

9:00-1:00

9:00-1:00

9:00-1:00

יצחֱק שיח ביהכ"נ

הִדרומית הגבעה אזור

נתיה"מ הישיבות 77חניכי

ברכפֹלִד

בישיבה

אוה"ח הישיבות חניכי

פתוח

יצחֱק שיח

ֱק"ס או ברכפֹלִד

אוה"ח הישיבות חניכי

חֹלה מסכת

עיון ֱקיִדושין

עיון

עיון

והיתר איסור

יומי ִדף
זבחים

בֱקיאות גמרא

נִדה הֹלכות

עיון - בחור עם ֹלימוִד

הפרשיות נושאי
הֱקרובות

הפרשיות נושאי
הֱקרובות

והארות הערות
שבגֹליון ֹלחיִדו"ת

ֹלִדוא"ֹל: ֹלשֹלוח ניתן
gal200@neto.bezeqint.net

ִדפרשה". "עומֱקא בתיבת או
מתיחסת המערכת

מֹלא. שם תחת רֱק ֹלתגובות

אפשר התגובה (בפרסום
בר"ת). ֹלהשתמש

העומר ספירת - אמור
בפרך תרִדה ֹלא - בחוֱקותי בהר

ֹלוי שבט - במִדבר
ת"ת מצות [שבועות] - נשא

עִד רֱק [יתֱקבֹלו ֹלהנ"ֹל ִד"ת
רח' יוסף בית אוצה"ס שבפתח בתיבה ֹלהניח אפשר

שִד"ח.
הנ"ֹל. בִדוא"ֹל ֹלשֹלוח או

ִדיסֱקים או ִד"ת ֹלהחזיר אחראית המערכת אין
ֹלמערכת. שנשֹלחים

מיֹלים]700

ע"י נתרם השבוע עֹלון

בעיֹלום החפץ
שמו

ביתו בני כֹל ֹלזכות

מכשוֹל, תתן ֹלא עור "וֹלפני נב) אות (ש"ג תשובה בשערי ז"ֹל יונה רבינו כ'
ואמרו כהֹלכה, וֹלא כִדת ֹלא אשר את ֹלהורות שֹלא בזה הוזהרנו
מתת נפשם את יציֹלו ֹלא וֹלהורות ֹלהבין ֹלב ונמהרי בִדין' מתונים 'הוו רז"ֹל

עוִד. יעו"ש עור," ֹלפני מכשוֹל

את ֹלהכשיֹל ֹלא הא' חֹלֱקים, ב' ישנם עור ֹלפני שֹל בֹלאו שהרי בזה, וצ"ע
יושיט שֹלא מנין ו: ע"ז בגמ' וכמ"ש נח, בני גם כוֹלֹל וזה בעבירה, חבירו
מכשוֹל. תתן ֹלא עור וֹלפני ת"ֹל ֹלב"נ החי מן ואבר ֹלנזיר יין שֹל כוס אִדם
שכ' וכמו בישראֹל, רֱק וזה ֹלו, הוגנת שאינה בעצה ֹלהכשיֹלו שֹלא והב'

רעה". עצה ֹלהם ֹלתת ֹלהכשיֹל "ֹלא (רֹלב) החינוך

שֹלא בזה הוזהרנו "וכן פא) אות (שם יונה רבינו כ' הראשון החֹלֱק והנה
ֹלנזיר יין כוס יתן שֹלא ישראֹל, ֹלאינו ֹלא וגם ֹלישראֹל עוון מכשוֹל כֹל ֹלזמן
המֱקרא מן הוזהרנו "עוִד נג) (באות ג"כ כ' השני והחֹלֱק ֹלב"נ", ואבמה"ח

יוועץ ֹלאשר הוגנת עצה ֹלהשיא הזה

את ֹלהכשיֹל שֹלא הִדברים, בראשית שהבאנו נב באות במ"ש צ"ע ומעתה
שֹלא הוראתו ִדע"י שֹל ִדין הוא והרי מוטעית, בהוראה בנ"י
ֹלהכשיֹלם שאסור נח בני גם נכֹלֹלו הרי ובזה באיסור, השואֹל נכשֹל כִדת
ישראֹל, בני את ֹלהורות שֹלא יונה רבינו כתב אמאי וא"כ וכנ"ֹל, בעבירה

וצ"ע.

ישראֹל בני

בנ"י

עמנו". מבני

בעבירה, מכשוֹל

תמה כבר [ובאמת
עי"ש]. הִדבֱקים, בין נפריִד היאך ב"נ עֹל גם ֱקאי שהֹלאו ִדמכיון שם) א' (באות המנ"ח

ֹלב יעֱקב ר' מהגאון ֱקִדושים בפר' ששמעתי שיעור בעֱקבות נתעוררתי זו בהערה
הטהורה. ֹלע"נ שיהא ויה"ר זצ"ֹל,

נח ֹלבן כִדת שֹלא אנוס,הוראה הוא כשהעובר ֹלפנ"ע האיסור
עצמו את ובמכשיֹל

רוברג שֹלום רוזנהןהרב יוסף הרב
אף אסורות, מאכֹלות כגון הנאה בו שיש איסור עֹל שעבר ִדבֱקטן מסיֱק א') סי' (ח"א יואב חֹלֱקת בשו"ת
כמעשה והו"ֹל ֹלמעשה, הנאתו נחשב שנהנה כיון אבֹל ֹלאוין, שאר ֹלענין ֹלעבירה נחשב ֹלא ֱקטן ִדמעשה
אבֹל פטריה, רחמנא ואונס כאונס, הו"ֹל ִדֱקטן משום ֹלגמרי, פטור והוא ועונש, חיוב שום עֹליו שאין ורֱק עבירה,

עבירה. שֹל מעשה כנעשה נחשב מ"מ

וִדם נביֹלה ִדהמאכיֹל ֹלֹלמִד תאכיֹלום" ִד"ֹלא מיוחִד ֱקרא צריך ֹלמה ִדא"כ עצמו, עֹל יואב החֹלֱקת והֱקשה
ֹליה תיפֱק עבירה, כמעשה הֱקטן הנאת נחשב אסורות ִדבמאכֹלות שחיִדשנו מה ֹלפי הרי באיסור, עובר ֹלֱקטן
ִדהֱקטן ואיה"נ עבירה, מעשה נעשתה יִדו שעֹל כיון מכשוֹל תתן ֹלא עור ֹלפני משום עובר שהמאכיֹלו משום

עבירה. במעשה הגִדוֹל הכשיֹלו הרי מ"מ אבֹל העבירה, עֹל נענש אינו

מעשיו עֹל אחראי אינו שהֱקטן כיון וא"כ מכשוֹל, היה מעשיו ע"י אם רֱק עור ֹלפני שייך ִדֹלא החֹלֱק"י ומתרץ
ֹלא ֹלֱקטן מכשוֹל הוה ִדֹלא כיון מ"מ עבירה, ֹלמעשה ִדנחשב ואף ֹלגביה, מכשוֹל נֱקרא ֹלא גמור, אונס והו"ֹל

עור. ֹלפני איסור בזה שייך

או ופטור, אונס נֱקרא אם ֹלאונס, עצמו מכניס בענין יואב החֹלֱקת ִדן א') כרך (בסוף אונס בִדיני בֱקונטרס והנה
רצה וֹלא אונס שיהיה ֹלמצב עצמו שהכניס אחר נתחרט שאם יואב בחֹלֱקת שם וכתב וחייב, אונס מֱקרי ִדֹלא
אנוס, היה העבירה מעשה בשעת ִדֹלמעשה כיון ֹלאונס, עצמו את שהכניס אף ִדפטור נראה העבירה, ֹלעבור
שאמרנו ִדאף והוא, גִדוֹל, חיִדוש שם יואב החֹלֱקת ומוסיף זו. עבירה עֹל ֹלחייבו אפשר אי פטריה, רחמנא ואונס

העבירה, עֹל פטור וֹלכן ֹלאונס, עצמו את בהכניס אף אונס נחשב עצמה העבירה שעֹל

כשמכשיֹל עור ֹלפני עֹל ֹלעבור שאפשר חיִדושו (מֹלבִד אֹלו, את אֹלו כסותרין ִדנראין תמוהין, ִדבריו וֹלכאורה
בעבירה), עצמו שהכשיֹל כיון ִדֹלפנ"ע ֹלאו עֹל ג"כ עובר אינו עובר שאִדם עבירה בכֹל ֹלמה וצ"ע בעבירה, עצמו
הוא הֱקטן ִדהיינו שהעובר, כיון מ"מ ֹלעבירה, הֱקטן עבירת נחשב עצמה העבירה ִדמצִד ִדאף כתב ֱקטן ִדגבי
ֹלאונס עצמו מכניס וגבי אנוס, שהוא כיון ֹלהעובר, מכשוֹל ִדֹליכא כיון עור, ִדפני ֹלאו ֹלו ֹלהנותן ֹליה ֹלית אנוס,
עצמו הכניס עצמו שהוא אף אנוס, הוא העבירה שבשעת כיון חייב אינו האיסור ִדמצִד ִדאף ֹלהיפך, ממש כתב
הא נשתנה ִדמה וֱקשה בעבירה, עצמו שהכשיֹל כיון ִדֹלפנ"ע תורה איסור עֹל ֱקעבר ֹלפנ"ע ֹלענין אבֹל ֹלאונס,

וצע"ג. מכשוֹל, תתן ֹלא עור ֹלפני עֹל יעבור וֹלמה מכשוֹל, כאן ואין אונס, מחמת פטור הרי התם גם הא מהא,

משא"כ אנוס, שֹל במצב הֱקטן היה כבר האיסור, ֹלו נתן שהגִדוֹל בשעה גם ִדבֱקטן השנים, בין חיֹלוֱק שיש ואף
ההכשֹלה, מעשה עֹל חייב הרי עור ִדֹלפני וֹלאו אנוס, אינו עִדיין ההכשֹלה מעשה שבשעת ֹלאונס עצמו במכניס
יואב החֹלֱקת שכתב כיון ֹלחֹלֱק, בזה ביה ֹלית מ"מ איסור, יהיה ההכשֹלה שמעשה המחייב רֱק הוא והעבירה

אנוס נֱקרא העבירה עושה ִדכשהֱקטן ִדכיון משום הוא ִדֹלפנ"ע ֹלאו כאן אין ִדבֱקטן ִדטעמא ֹלהִדיא
עִדיין עצמו שהכניס שבשעה מה ֹלי מה ֹלאונס, עצמו מכניס גבי ה"נ וא"כ
העברה, מעשה עֹל שפטור החֹלֱק"י פסֱק וֹלכן אנוס, היה העבירה מעשה את שעשה בשעה מ"מ אנוס, היה ֹלא
ומצוה מכשוֹל. תתן ֹלא עור ִדֹלפני תורה באיסור יעבור וֹלמה מכשוֹל, ֹליכא שוב א"כ פטריה, רחמנא ִדאונס

ֹלסופו). הספר מתחיֹלת בו שחזר ִדנימא ֹלא (אם ִדבריו. ֹליישב

איסור עֹל בזה עובר מ"מ
עצמו. את מכשיֹל ֹלי מה אחרים מכשיֹל ֹלי ִדמה מכשוֹל, תתן ֹלא עור ִדֹלפני תורה

כאן אין
פטריה, רחמנא אונס שהרי מכשוֹל,
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