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חורין בבן האיסור גִדר

ֹלא באחיו איש ישראֹל בני "ובאחיכם מג), (כה, בפרך" בו תרִדה "ֹלא
אין בו צב) סי' (ספרא חז"ֹל וִדרשו מו), פסוֱק (שם בפרך" בו תרִדה
הרמב"ם פסֱק וכן בפרך. חורין בבן אתה רוִדה בפרך, רוִדה אתה
...אבֹל עברי, בעבִד אמורים ִדברים במה וז"ֹל: ה"ז) מעבִדים (פ"א
עושה אינו שהרי כעבִד, בו ֹלהשתעבִד מותר נמכר שֹלא ישראֹל
עֹל ֱקאי הרמב"ם שִדברי (ואף עצמו. ובִדעת ברצונו אֹלא זו מֹלאכה
בשערי אך אחִד). ִדהכֹל משמע עבִד, עבוִדת בו תעבוִד ִדֹלא ֹלאו
ואם בחבריו, אִדם ישתעבִד ֹלא וז"ֹל: כתב ס) אות ג (שער תשובה
או ֱקטנה אותם יצוה ֹלא ִדברו ֹלהחֹל בושים שהם או עֹליהם אימתו
ִדזה וצ"ע זה. ֹלאו ֱקאי חורין בבן ִדאף בִדבריו מפורש עכ"ֹל. גִדוֹלה,

כהמכיֹלתא. ִדֹלא

עובר אינו חורין ִדבבן טעם ֹליתן הרמב"ם הוצרך מִדוע יֹל"ע, עוִד
מרצונו". "ִדעושה

ֹלו ֹלעבוִד עבִדו את מצוה ִדכשהאִדון פשוט נראה ִדֹלכאורה והנראה,
האִדון עבר מִדוע ִדאֹל"כ וֹלעבוִד, ֹלו ֹלשמוע העבִד חייב פרך, עבוִדת
וע"כ ֹלו, ֹלשמוע כֹלֹל חייב היה ֹלא העבִד הא בפרך, בו תרִדה ֹלא עֹל
העבִד את יתבע שֹלא האִדון את התורה צוותה וע"ז ֹלו, ֹלעבוִד ִדחייב
ֹלעבוִד אחר ֹלרִדות הוא האיסור ִדגִדר מבואר א"כ בפרך. ֹלו ֹלעבוִד
ֹלו, ֹלעבוִד ממנו שִדורש ע"י היא הכפיה צורת ובעבִד פרך, עבוִדת ֹלו

כופהו. כך ֹלו, ֹלשמוע שחייב ִדכיון

כעבִד שאינו אף חורין, בבן ִדה"ה יונה ֹלרבינו ִדס"ֹל י"ֹל ומעתה
ֹלאו עֹל עובר ה"ז "בחזֱקה", כופהו אם אבֹל ֹלציווי, ֹלשמוע שחייב
ע"י בחזֱקה ִדוֱקא שיכפנו צריך ִדאין עוִד מחִדש יונה ִדרבינו אֹלא זה.
ג"כ ממנו, בושים שהם או עֹליהם שאימתו כֹל אֹלא ממש, כפיה
זה ֹלעבוִד, שרי חורין ִדבבני בספרא ומש"כ ואסור. כפיה נֱקרא
אם אבֹל כפהו, ִדֹלא עובר אינו אז מרצונו, ִדעושה הרמב"ם כמש"כ

עובר. חורין בבן אף כפהו

עושה חורין [ִדבן טעם ֹליתן הרמב"ם הוצרך מִדוע שפיר ואתי
פרך. עבוִדת ֹלעבוִד אחר ֹלכפות - האיסור עיֱקר ִדזה מרצונו],

ִדאנשים (בה"ח) ִדככתב ִדבריו, בהמשך הרמב"ם מִדברי נראה וכן
ב"מ מגמ' (והוא וכו' בחזֱקה ֹלרִדותן מותר כשורה נוהגים שאינם

חורין. בבן אף ֹלרִדותן אסור כשורה ִדהנוהגים משמע עג:),

בן חציו עבִד ִדבחציו שכתב ֱקעא) (סי' הֱקצוה"ח ִדברי יובנו וֹלפי"ז
ִדעובר נמצא חורין בן שחציו ִדכיון בפרך, בו ֹלהשתעבִד אסור חורין
הא ב) אות שמז (מצוה חינוך המנחת והֱקשה בפרך. בו תרִדה ֹלא עֹל
ִדכיון שפיר וֹלהנ"ֹל ֹלהשתעבִד. מותר חורין ִדבבן נאמר במכיֹלתא
ִדֹלא ֹלאו עֹל עובר זה הרי ֹלו, ֹלעבוִד שבו] עבִד החצי [מצִד שכופהו

בפרך. בו תרִדה

צפחת ֹלהחם "ואפיֹלו שכתב ֹלהעיר, יש יונה רבינו ִדברי ובעצם
צריך", אינו "והוא כתיב שם אך פו), (סי' מספרא הוא ומֱקורו מים",

זה. ִדבר יונה רבינו השמיט מִדוע וא"כ ה"ו. פ"א הרמב"ם וכ"כ

מעוניין כשאינו ֹלִדרוש בִדרשן ֹלהפציר

מעוניין כשאינו ֹלִדרוש בִדרשן ֹלהפציר

גֹלר הֹלֹל גֹלרהרב הֹלֹל הרב
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בפרך תרִדה ֹלא בענין בחוֱקותי- בהר בפרךפר' תרִדה ֹלא בענין בחוֱקותי- בהר פר'

תשס"ט אייר כ"א תשס"טערש"ֱק אייר כ"א ערש"ֱק

עיֹלית מוִדיעין - התורה ֹלֹלומִדי עיֹליתבמה מוִדיעין - התורה ֹלֹלומִדי במה
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וביֱקש הגיע, ֹלא אחִד שיעור שמגיִד יומא, ִדחִד רב בי בבר שאירע מעשה שאֹלה:
הנ"ֹל הִדרשן מֱקומו. את שימֹלא כִדרשן יִדוע שהיה מהמשתתפים, מאחִד המארגן
ֹלסרב יכֹל ֹלא הוא המארגן, שֹל כבוִדו משום אך סיבות, מיני מכֹל ֹלִדרוש רצה ֹלא
עֹל עבר שמא או כִדין, עשה האם ושאֹל המארגן הגיע ועתה ֹלִדרוש. והסכים

בפרך? בו תרִדה שֹל האיסור

איש ישראֹל בני 'ובאחיכם ס) אות ג (שער תשובה בשערי יונה רבינו כתב תשובה:
אימתו ואם בחבריו, אִדם ישתעבִד ֹלא מו). כה, (ויֱקרא בפרך' בו תרִדה ֹלא באחיו
אֹלא גִדוֹלה, או ֱקטנה ֹלעשות אותם יצוה ֹלא ִדברו, ֹלהחֹל בושים שהם או עֹליהם
העיר רחוב אֹל בשֹליחותו ֹלצאת או מים צפחת ֹלהחם ואפיֹלו ותועֹלתם, ֹלרצונם
מבֱקש שאִדם פעם שכֹל יונה רבינו בִדברי מבואר עכ"ֹל. ֹלחם, ככר עִד ֹלֱקנות
יש ֹלו, ֹלסרב שבושים משום רֱק מסכים והוא ֹלעשותו, מעוניין שאינו ִדבר מחבירו
תורה. איסור שהוא משמע ֹלשונו ומפשטות בפרך, בו תרִדה ֹלא שֹל איסור בזה
שמרן שֹליט"א שטרנבוך הגר"מ שהביא תֱקמ) סמן (ח"א והנהגות בתשובות ויעוין
ֹלבֱקש שֹלא נזהר וֹלכן תשובה, השערי ִדברי עֹל מאוִד הֱקפיִד מבריסֱק הגרי"ז

וכִדומה. כובעו את ֹלו ֹלהביא ואפיֹלו ִדבר, עבורו ֹלעשות אִדם משום

בספר גם מובא זה ומעשה החזו"א, אצֹל שהיה מעשה הביא הנ"ֹל, בתשוה"נ והנה
באסיפת החזו"א ישב אחת שפעם הרחבה, ביתר ֱקֹלז) עמ' (ח"ה איש מעשה
ואף תורה, ִדברי שיאמר וסרמן אֹלחנן רבי הגאון וביֱקשו כִדרכו. ושתֱק רבנים
משום בזה יש הרי כך עֹל כשמבֱקשו כן ואם ציבור, בפני ֹלִדבר רוצה שאינו שיוִדע
שבִדברי אֹלחנן ר' אמר מֱקום מכֹל הנ"ֹל, יונה הרבינו ִדברי ֹלפי בפרך בו תרִדה ֹלא
תירוץ, כך עֹל אמר שֱקאפ והגר"ש אחת, ֱקושיא החזו"א הציע ואז שאני. תורה
שטיינברג, ֹלהגרש"פ ואמר החזו"א והוסיף שם. שִדיברו במה התערב ֹלא והחזו"א
שייך תורה בִדברי וגם ִדברים, ֹלשאר תורה ִדברי בין נפ"מ שאין סבר עצמו שהוא
את אמר ווסרמן אֹלחנן ר' שֹל כבוִדו שמחמת אֹלא בפרך, בו תרִדה ִדֹלא הֹלאו

הִד"ת.

עב) סב (ִדף פסחים במסכת מהמבואר שטיינברג הגר"צ בשם בהערה שם והעיר
כפייה יוחסין... ספר מר ֹלי ניתני ֹליה אמר יוחנן, ִדרבי ֹלֱקמיה אתא שמֹלאי רבי
ותירץ בכך. מעוניין שאינו ֹלמרות תורה, ֹלֹלמִדו ֹלכופו שמותר הרי יעו"ש. וארצי,
כי מצוה ִדבר הוי והכא הֹלאו, נוהג ֹלא ובזה שאני, מצוה ֹלִדבר שבכופהו י"ֹל שאוֹלי
אך שאני. תורה שִדברי אֹלחנן ר' סבר ֹלכן ואוֹלי ֹלתֹלמיִדים. ֹלֹלמִד מצוה יש
גִדוֹלי היו כוֹלם כי התֹלמיִדים, ֹלֹלימוִד נחשב זה אין הנ"ֹל שבאסיפה סבר החזו"א

תורה.

ֹלא שֹל איסור אין ֹלתֹלמיִדים תורה שבֹלימוִד זה, ֹליסוִד ראיה ֹלהביא יש והנה
וז"ֹל: א) פרשה ִדנזיֱקין (מסכתא משפטים במכיֹלתא מהמבואר בפרך, בו תרִדה
רשאי, ובתֹלמיִדו בבנו אבֹל במשמע..., עבוִדה כֹל אני שומע יעבוִד. שנים שש
ֹלִדברי שציין מה) אות (פ"ב ֱקניבסֱקי ֹלגר"ח עבִדים במסכת ויעוין יעו"ש.
וֹלהנותו, ֹלכבִדו עֹליהם מצוה שיש ִדכיון בזה הסברא את וביאר המכיֹלתא,
כאיֹלו הוי חסִד, ממנו מונע מֹלשמשו תֹלמיִדו המונע ע"א) (צו בכתובות וכִדאמרינן

יעו"ש. והנאתו, ֹלתועֹלתו מצווהו

אך ֹלתֹלמיִדים, ֹלֹלמִד שצריך רב בגִדר הוא שאין החזו"א סבר המתבאר ֹלפי והנה
רב שֹל ִדין ֹלו יש וֹלכן מהחזו"א, ֹלֹלמוִד מה יש ישראֹל גִדוֹלי שֹלכֹל סבר אֹלחנן ר'
ֹלִדבר הסכים מִדוע איסור, בזה שהיה ֹלחזו"א שס"ֹל מה ֹלפי ֹלעיין, ויש ֹלתֹלמיִדים.
סו"ס שהרי בפרך, בו תרִדה בֹלא שמכשיֹלו חשש וֹלא אֹלחנן, ר' שֹל כבוִדו משום

מרצונו. שֹלא ִדיבר

עבִד והוא שמים, ֹלשם היא אֹלחנן ר' שֹל כוונתו שכֹל שיִדע שמכיון ֹלומר יש ואוֹלי
זה שאין מכיון תרִדה, ֹלא שֹל איסור שיש ֹלומר כֹלֹל שייך ֹלא שבזה הרי ה', ֹלעבִדי
בכֹל כן ואם השכינה, בֱקוֹל כשומע הוי בֱקוֹלו, השומע שכֹל אֹלא רוִדה, שהוא נחשב
טענה שזה ס"ֹל ֹלא ענוותנותו משום אֹלחנן שרבי אֹלא איסור, בזה אין מֱקרה
ענוותנותו ֹלפי והחזו"א תורה. ֹלֹלמִדם יכוֹל שהחזו"א סבר אֹלא האיסור, ֹלהסיר
ֹלשמוע מצוה שיש יִדע אך תורה, ישראֹל גִדוֹלי את ֹלֹלמִד מחוייב הוא שאין סבר

הִדור. גִדוֹל בֱקוֹל

ִדרבים, תורה ביטוֹל שֹל חשש כאן והיה שיעור, מגיִד חסר שהיה בעניננו, עכ"פ
מחוייב היה הוא ֹלכאורה תורה, הרבים את ֹלֹלמִד מסוגֹל שהיה אחִד כאן והיה
זיכה הוא ואִדרבה איסור, כֹל עבר ֹלא עֹליו שֹלחץ מי כן ואם שיעור, שם ֹלמסור

ֹלרבים. תורה בהרבצת אותו

בֱקשות שֹל מכתבים ֹלכתוב שֹלא הֱקפיִד שהסטייפֹלר שצט) (עמ' שיחה ִדרך בספר יעוין עוִד
ִדאע"פ ונראה כֹלֹלית. בצורה רֱק ֹלכתוב מוכן והיה תרִדה, ֹלא משום חשש כי פרטיים, ֹלאנשים
שמא הסטייפֹלר חשש זאת בכֹל אוֹלם איסור, כֹל שאין יתכן ובזה מצוה, בִדבר מִדובר שהיה
נמצא מהסטייפֹלר, מכתב שֱקיבֹל מפני רֱק הִדין, ֹלפי שמחוייב ממה יותר יתן המכתב מֱקבֹל
בזה יש וממיֹלא מצוה, זה ואין המכתב, בשביֹל רֱק אֹלא המצוה, בשביֹל זאת עושה שאין

תרִדה. ֹלא שֹל חשש

האיסור בגִדר

הציון שער

תרִדה ֹלא בענין השע"ת ִדברי תרִדהביאור ֹלא בענין השע"ת ִדברי ביאור

ר' הגאון פרץֹלע"נ יעֱקב
זצ"ֹל ר' פריִדמןבן צבי זצ"ֹלנתן ר' בן ר' הגאון הֱקשרֹלע"נ שמעון ִדוִד
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האיסור תרִדהבגִדר ֹלא בענין השע"ת ִדברי תרִדהביאור ֹלא בענין השע"ת ִדברי ביאור

ֱקרמר ִדוב אברהם ֱקרמרהרב ִדוב אברהם גרפֹלהרב מנחם גרפֹלהרב מנחם הרב

עברי עבִד כֹל וז"ֹל, עבִדים מהֹלכות ו' הֹלכה א' בפרֱק הרמב"ם כתב
ֱקצבה, ֹלה שאין עבוִדה זו פרך עבוִדת היא ואיזו בפרך בו ֹלעבוִד אסור
שֹלא בֹלבִד ֹלהעביִדו מחשבתו תהיה אֹלא ֹלה צריך שאינו ועבוִדה
שאבא עִד הגפנים תחת עִדור ֹלו יאמר שֹלא חכמים אמרו מכאן יבטֹל,
עִד או פֹלונית שעה עִד עִדור ֹלו יאמר אֹלא ֱקצבה, ֹלו נתן ֹלא שהרי
ואפיֹלו ֹלו צריך אינו והוא זה מֱקום חפור ֹלו יאמר ֹלא וכן פֹלוני, מֱקום
בֹלא עֹליו ועובר אסור ֹלו צריך ואינו ֹלהצן או חמין שֹל כוס ֹלו ֹלהחם

עיי"ש. בפרך בו תרִדה ֹלא שנאמר תעשה

שהיתה פרך מעבוִדת בפרך תרִדה ֹלא שיֹלפינן כהנים תורת ועיין
פרֱק בשערי-תשובה נפשם. וֹלשבור ֹלצערם היתה שמטרתה במצרים,
ֹלא באחיו איש ישראֹל בני ובאחיכם מהפסוֱק שיֹלפינן כתב ס' אות ג'
או עֹליהם אימתו ואם בחבריו, אִדם ישתעבִד שֹלא בפרך, בו תרִדה
אֹלא גִדוֹלה או ֱקטנה ֹלעשות אותם יצוה ֹלא ִדבריו ֹלהחֹל בושים שהם
אֹל בשֹליחותו ֹלצאת או מים צפחת ֹלהחם ואפיֹלו ותועֹלתם ֹלרצונם
יֹלפינן איך תמוהים והִדברים עיי"ש. ֹלחם ככר עִד ֹלֱקנות העיר רחוב
ֱקצבה ֹלֹלא ֹלמֹלאכה הכונה פרך הא בפרך תרִדה ֹלא מהפסוֱק זה ִדין

וצ"ע. ברמב"ם שראינו וכמו תכֹלית ֹלֹלא או

בחזון ִדיעוין נחום החזון שֹל כיסוִד ֹלמִד שהשערי-תשובה ונראה
ִדֹלא הא ֹלבאר שכתב ֱקמ"ב עמוִד תמורה מסכת המשניות עֹל נחום
ֹלֹלאו ִדנחשב משום בפרך בו תרִדה ֹלא שֹל באיסור מֹלֱקות מצינו
עבִד עבוִדת תעבוִד ִדֹלא ֹלאו עֹל שעבר מי כן ואם וז"ֹל ֹלהשבון, הניתן
שנאמר ואה"נ גזֹלן, כמו ֹלוֱקה, ואינו גזֹלן הוי בפרך בו תרִדה ֹלא ועֹל
אף וֹלכך כִדין שֹלא שעשה מֹלאכה מאותה ועמֹלו טרחו שכר ֹלו שיתן
שֹלא ע"מ אֹלא ֹלו נמכר ֹלא ֹלו ִדכשנמכר וכו' ֹלוֱקה אינו מעשה שעשה
הוא הרי אֹלא עבִדו אינו מיֹלתא ֹלהאי וא"כ עבִד עבוִדת בו ֹלעבוִד

עיי"ש. גזֹלן והו"ֹל חבירו כישראֹל

איסור הוה ֹלא בפרך בו תרִדה ֹלא שהאיסור נחום החזון מִדברי חזינן
שֹלא התורה ורצון מאחר אֹלא בעבִדו, יתעֹלֹל שֹלא האִדון עֹל גריִדא
מֹלאכות שיעשה רוצה אינה וֹלכן העבִד שֹל נפשו ותושפֹל תשתוחח
וחסר אֹלו ֹלמֹלאכות נמכר שֹלא זה בֹלאו נאמר א"כ ומפרכות, בזויות
שרוִדהו יוצא בעצם בפרך וכשרוִדהו המֹלאכות, אֹלו כֹלפי בעבִדותו
עבִד ֹלשעבִד האיסור, יסוִד וזהו בה, נתחייב שֹלא מֹלאכה ֹלעשות
השערי-תשובה ִדברי שכתבנו מה וֹלפי משועבִד. שֹלא ֹלמה עברי
ֹלעשות עברי עבִד ֹלהכריח בעצם הוא שהאיסור ביארנו שהרי נפֹלאים
עבורי שיעשה ישראֹל ֹלהכריח שאסור ה"ה וא"כ חייב שֹלא מה את

ֹלעשות. חייב אינו שהרי פעוֹלה

שמותר יֹלפינן איך הֱקשה עג: בב"מ שהחתם-סופר ומצאתי
ישראֹל בני ובאחיכם מהפסוֱק כשורה נוהג שֹלא חורין בבן ֹלהשתעבִד
הרי בו] ֹלהשתעבִד ֹלאסור כשורה נוהג שאם נמי יֹלפינן [ומהא
מותר כשורה נוהג שאינו עבִד ִדווֱקא וִדֹלמא עבִד עֹל מִדבר הפסוֱק
כשורה, נוהג שֹלא חורין בן ֹלרִדות נמי שמותר ומנֹלן בפרך ֹלרִדותו
חורין, כבן הוא הרי עבִד פרך עבוִדת שֹלענין שכתבנו כיסוִד ותירץ
כשורה נוהג כשאינו בפרך עבִד ֹלרִדות מותר ואם ֹלזה, מכור ִדאינו
מה וכפי עיי"ש כשורה נוהג שאינו חורין בן ֹלרִדות שמותר הִדין הוא
וֹלעשות ֹלרִדות בפרך, תרִדה ֹלא האיסור שֹל הגִדר באמת זה שכתבנו

ֹלעשותה. חייב שאינו עבוִדה

כשנתנה א"כ בשבת ֹלעבוִד תורה ואסרה ִדמאחר נראה זו הגִדרה וֹלפי
בעבִד ֱקנין התורה נתנה ֹלא עברי עבִד ֹלֱקנות אפשרות התורה
שייך וֹלא פשוטה סברא [וזה בשבת, האסורות מֹלאכות ֹלעשיית
שזה שבת חיֹלוֹל ֹלבין העבִדות בִדיני שזה תרִדה ֹלא בין ֹלחֹלֱק
שאסורה מֹלאכה ֹלעשות יכפהו האִדון אם שכן וכיון שבת] מהֹלכות
ֹלא שֹל באיסור האִדון יעבור שמיטה] בשנת שִדה ֹלחרוש [או בשבת
אסור שבת שכר שהרי יֹלֱקה נמי ֹלכאורה נחום החזון ִדברי וֹלפי תרִדה
הראשונים ִדֹלשיטות עוִד ונראה ֹלהשבון, ניתן ֹלא הֹלאו כן ואם ֹלשֹלם
שכ"ח סימן טור עיין הותרה וֹלא פֱקוח-נפש אצֹל ִדחויה ששבת
האסורה מֹלאכה היא המֹלאכה ומצִד מאחר כן אם שם, כֹליו ובנושאי
פִד: פסחים רש"י [ועיין אותה ִדוחה נפשות הצֹלת שֹל שהמצוה אֹלא
פסוֹל ֹלפסח נחשב בטומאה שבא פסח ִדציבור ִדחויה טומאה שֹלמ"ִד
מֹלאכת היא המֹלאכה שבת ֹלגבי וה"ה עצם שבירת איסור בו אין וֹלכן
ֹלא העבִד אסורות וֹלמֹלאכות אותה] ִדוחה נפש שפֱקוח אֹלא איסור
שהותרו מֹלאכות אפיֹלו ֹלעשות ֹלשעבִדו האִדון יוכֹל ֹלא נמכר,

כחוֹל פֱקו"נ ֹלגבי היא ששבת ֹלפוסֱקים אוֹלם פֱקוח-נפש, משום
וצ"ע. ֹלשעבִדו יוכֹל שפיר

איש ישראֹל בני ובאחיכם ס': אות ש"ג תשובה בשערי יונה רבינו כתב
עֹליהם אימתו ואם בחבריו, אִדם ישתעבִד ֹלא בפרך. בו תרִדה ֹלא באחיו
גִדוֹלה, או ֱקטנה ֹלעשות אותם יצוה ֹלא ִדברו, ֹלהחֹל בושים שהם או
בשֹליחותו ֹלצאת או מים צפחת ֹלהחם ואפיֹלו ותועֹלתם, ֹלרצונם אֹלא
מותר כשורה נוהג שאינו אִדם אבֹל ֹלחם, ככר עִד ֹלֱקנות העיר רחוב אֹל
שאין הֹלאוין בכֹלֹל זה איסור ומִדהביא עכ"ֹל. יחפוץ אשר ֹלכֹל ֹלצוותו

אסמכתא. וֹלא כאן יש גמור ֹלאו ִדאיסור ִדס"ֹל משמע מעשה בהם

ֹלאסור הפסוֱק ִדמפרש ִדמשמע חִדא בתרתי, ז"ֹל ִדבריו עֹל ֹלתמוה ויש
ובאחיכם ִדז"ֹל ֹלהיפך איתא שם כהנים בתורת ואֹלו חורין, בבן השעבוִד
רוִדה [אבֹל] בפרך, רוִדה אתה אי בו בפרך, בו תרִדה ֹלא באחיו איש בנ"י
(ֹל"ת ובסמ"ג ֱקצ"ט) (סי' יראים בספר וכ"כ ע"כ, בפרך חורין בבן את
מִדבר והענין מענינו הֹלמִד "ִדבר עברי בעבִד מיירי זה שפסוֱק ֱקע"ִד)
וכן ֱקס"ט, ר"ס המג"א הביאו וכן הנ"ֹל, הת"כ ִדברי והביאו בעבִדים"
ֹלא איסור הביא ה"ו פ"א עבִדים ובהֹלכות רנ"ט) (ֹל"ת בסה"מ ברמב"ם
אפיֹלו אסר מ"ט ֹלתמוה יש ועוִד עברי, ֹלעבִד ביחס רֱק בפרך בו תרִדה
אֹלא אסר ֹלא הכתוב הרי וכו' מים צפחת ֹלהחם כגון ֱקֹלים ִדברים
ומשברתו הגוף את המפרכת ֱקשה עבוִדה ִדהיינו בפרך ֹלרִדותו

י"ג. א' בשמות כִדפרש"י

היינו בפרך חורין בבן ֹלרִדות ִדהתירו ִדהא ז"ֹל ִדבריו ביישוב והנראה
הת"כ, בפירוש והראב"ִד הר"ש כמ"ש ֹלעבוִדתו שנשכר בשכיר ִדוֱקא
וז"ֹל עבִד) עבוִדת (ֹלענין ה"ז פ"א עבִדים הֹל' ברמב"ם מבואר והטעם
נמכר שֹלא ישראֹל אבֹל במכירה שפֹלה שנפשו מפני עברי בעבִד "בִד"א
ברצונו אֹלא זו מֹלאכה עושה אינו שהרי כעבִד בו ֹלהשתמש מותר
ִדמי חורין כבני שֹלנו ִדעבִדים ֱקס"ט ר"ס מג"א וע"ע עצמו". ומִדעת
שברשותו כיון ר"ֹל וֹלכאו' עבִד, ִדין ֹלהם ואין היום בחצי ֹלחזור ויכוֹלין
ִדין ֹלו אין וֹלכך ומִדעתו מרצונו הוא שעושה מה שכֹל נמצא בו ֹלחזור
שעושה מי אבֹל התירו בשכיר ִדִדוֱקא יונה, רבינו ִדברי ניחא וֹלפ"ז עבִד.
הפחִד מחמת אֹלא ומרצונו מִדעתו עושה זה אין בושה או יראה מחמת
מצוה שהאִדון מה ֹלעשות שמשועבִד ֹלעבִד ִדומה וזה מחבירו בושה או

בפרך. בו תרִדה ֹלא איסור בכֹלֹל זה אף וֹלכן

הרמב"ם ִדברי בביאור הט"ז גזיֹלה מהֹלכות פ"ה הכס"מ כתב וכעי"ז
ופי' כעבִד. בו ֹלעבוִד אסור ִדמֹלכותא ִדינא מחמת שנמכר ִדמי שכתב
שאינו אע"פ זה ֹלענין עבִד כִדין וִדינו כנמכר ִדה"ֹל משום ִדהוא הכס"מ
שפֹלה נפשו ִדהתם גמורה ראיה אינה ומ"מ ִדינים. ֹלשאר עברי כעבִד
בושה מחמת שעושה חורין בבן משא"כ ממש עבִד כמו שמשועבִד כיון
נראה אמנם המג"א, בִדברי י"ֹל וכן כעבִד, שפֹלה נפשו אין וכִדומה
ראוי בזויה עבוִדה ִדהיינו עבִד עבוִדת בו תעבוִד ֹלא איסור ֹלענין ִדִדוֱקא
שבִדבר הביזיון מפני אינו בפרך בו תרִדה ֹלא איסור אבֹל בזה ֹלחֹלֱק
חורין ֹלבן עבִד בין חיֹלוֱק אין ובזה מִדאי יותר שמעביִדו משום אֹלא

מרצונו. שֹלא הִדבר שעושה

תרִדה ֹלא שאיסור שם הִדרשה ִדֹלוֹלא ב' ע"ג בב"מ ֹלפרש נראה וה"נ
בחזֱקה ֹלרִדות אסור היה כשורה הנוהגים באנשים רֱק מיירי
ומשמע תרִדה, ֹלא איסור משום כשורה נוהג שאינו במי וֹלהשתעבִד
ואכמ"ֹל מרצונו, שֹלא בו כשמשתעבִד חורין בני גם כוֹלֹל זה ִדאיסור

ברמיזא. ֹלחכימא וִדי שם. הגמ' בביאור

בתו"כ שמבואר מה ע"פ י"ֹל מים, צפחת ֹלהחם אפיֹלו שאסר ומה
ה"ז כֹלֹל ֹלו צריך אינו אם מים כוס ֹלהחם א"ֹל ִדאפיֹלו ה"ו וברמב"ם
עבוִדת נֱקרא ֹלצורך שֹלא ִדמֹלאכה ומשמע בפרך, בו תרִדה ֹלא עֹל עבר
עבוִדתו וֹלכפות וֹלהעביִדו ֹלהכניעו רֱק היא המֹלאכה שתכֹלית כיון פרך
יונה ֹלרבינו וס"ֹל פרך, עבוִדת נֱקראת היא תכֹליתה שם ועֹל עֹליו,
בעבִד וזכות ֱקנין ֹלאִדון תורה זיכתה שֹלא משום הוא זה איסור ִדשורש
ֹלהחם צורך ֹלו אין אם אבֹל ֹלצורכו, וֹלשימושו ֹלמֹלאכתו אֹלא עברי
כיון כִדין שֹלא בו רוִדה ה"ז ֹלהעביִדו כִדי רֱק ֹלהחם עֹליו ומצוה הכוס
שעושה כֹל חורין בבן ִדה"ה הרי"ו מכאן ֹלמִד וֹלכן בה. מחוייב שאינו
בו תרִדה ֹלא איסור בכֹלֹל ה"ז בושה או אימה מחמת אֹלא מרצונו שֹלא
כִדין. שֹלא בכפייה מעביִדו והוא ֹלו ֹלעבוִד מחוייב שאינו כיון בפרך
משום האיסור שורש ֹלפרש נראה היה הרי"ו ִדברי ֹלוֹלא אמנם
בִדינו ֹלאיסור מזה ֹלֹלמוִד אין וא"כ צורך, ֹלֹלא בעבִדו שרוִדה האכזריות
אם אף מיהו בזה. רי"ו עֹל ִדפֹליג מאן בהִדיא מצאנו ֹלא ומ"מ הרי"ו, שֹל
מֹלאכה ֹלו שיעשה אִדם ֹלהכריח אסור ִדֹלכ"ע נראה ִדפֹליג מאן איכא
ממונו אפי' שהרי כן נותן ִדהִדין שם בב"מ החת"ס וכמ"ש מרצונו שֹלא
חייב ִדאף ונראה בגופו, מכ"ש מִדעתו שֹלא בו ֹלשמש אסור חברו שֹל
ֹל"ת איסור חומר ֹלענין ורֱק בציוויו, ֹלו שעשה המֹלאכה עֹל ֹלשֹלם

כנ"ֹל. חוֹלֱקים שיש אפשר
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עברי בעבִד פרך עבוִדת איסור

המֱקראות כפיֹלות

פרך עבוִדת גִדר

והיראים והחינוך הסמ"ג וכ"ִד פרך, ועבוִדת עבִד עבוִדת ֹלאוין ב' מנה הרמב"ם
"עבוִדה (רנ"ז) וגִדרו עבִד. עבוִדת בו תעבוִד ֹלא (ֹל"ט) מהפס' הא' רא). (ֱקצט,
"שיש (שמה) [ובחינוך כמוה". כנעני עבִד שיעבוִד ושפֹלות, גִדוֹל ענוי בה שיש

(רנ"ט) שהוא בפרך, בו תרִדה ֹלא מהפס' הב' והכנעה"]. גִדוֹל בזיון בה

(ֹל"ת הגרי"פ וביאר פרך. עבוִדת את רֱק מנו רומי) (כת"י והבה"ג הרס"ג אבֹל
בפי' משמע וכן בפר'. מהחזֱקוני גם כן וִדֱקִדֱק הן. מיֹלתא ִדחִדא ִדס"ֹל רעג)
עבוִדת שכ' באחיכם) וֹלא (ִד"ה ג: סוטה רש"י ועי' עי"ש. עה"ת אפרים רבנו
וי"ֹל עי"ש. נפרִד, איסור שהיא פרך בעבוִדת איירי ִדהרי הגרי"ז והֱק' עבִד,

שם. המאירי וכ"ִד אחִד, איסור ִדהן ובה"ג הרס"ג כשי' ס"ֹל ִדרש"י

ֹלעבוִדת נמכר ֹלא ִדמעיֱקרא שכ' שפיר) (ִד"ה עג: ב"מ חת"ס עי' האיסור, בגִדר
ִדין ִדהוא ה"א) (פ"ו מרים בבאר וכעי"ז בעֹלמא. חורין כבן הוה זה וֹלענין פרך,
נחום החזון ממ"ש וכ"נ כזו. עבוִדה נכֹלֹלת ֹלא שבֱקנינו עברי בעבִד מיוחִד

שכרו. ֹלו ֹלשֹלם וצריך הוי בע"ע שהרוִדה ֱקמב.) פ"א (תמורה

הפס' כ' [הרמב"ם ומ"ו) מ"ג (בפס' פעמיים, נכתב בפרך בו תרִדה ֹלא שֹל הֹלאו
שעוון ֹלפי הכתוב ששנה החזֱקוני וכ' השני]. הפס' הביא (ֱקצט) והיראים הא'
עֹל א' ֹלאוין בב' ֹלחייבו ִדהוא כ' מגרמייזא הר"א בשם זֱקנים ובמושב מצוי. זה

פרך. עבוִדת עֹל וא' רִדייה

ִדנשנה ִדר"ֹל ומשמע במשרתיו. ומֹלך בעמו נשיא ֹלהביא מו בפס' כ' ורש"י
ִדהפס' בתו"כ שפי' מֹלבי"ם ועי' ברא"ם. ועי' בו, ֹלרִדות
במשרת פרך עבוִדת בענין ֹלֱק' [ועי' בו. ֹלרִדות הב'

הִדברים]. ביישוב

יש פרך שבעבוִדת הרמב"ם ִד' עפ"י ביאר עבִדים הֹל' עֹל שמואֹל משפטי בס'
שאינה ֹלעבוִדה הוא הא' ִדהפס' ֱקצבה. ֹלה ושאין צורך, ֹלה שאין גִדרים, ב'
שאין ֹלעבוִדה הב' והפס' צריך. אם ֹלֹלב מסור שהוא ויראת בו נא' וֹלכן צריכה,
ועי' תעבוִדו]. בהם ֹלעוֹלם כנעני בעבִד ֹלמ"ש כהמשך נאמר [וֹלכן ֱקצבה, ֹלה

(רכב). תו"ת

בהם ֹלעוֹלם כנעני בעבִד שנאמר ִדכיון (א,טו) ֹלאבות יעבץ החסיִד בפי' ועי'
ֹלא בנ"י שבאחיכם יזכור בע"כ שמשתעבִד שבשעה תורה הזהירה תעבוִדו,

באחיהם. כך ֹלעשות יתרגֹלו שֹלא כִדי בפרך, תרִדה

ִדֹלפ"ז מ) יובֹל (הֹל' בערוה"ש וכ' מֹלאכה ִדהיא בפר' רש"י שי'
[והוא בעֹלמא. ֹלעינוי ה"ז ִדכשא"צ בצורך, אֹלא המֹלאכה בכובִד תֹלוי אינו

בֹלבִד ֹלעינוי שהעביִדו במצרים פרך ִדעבוִדת ִדומיא

ֹלה שאין עבוִדה גִדרים, ב' באיסור שנאמרו א,ו) (עבִדים הרמב"ם שי' אך
גִדר גם נאמר וֹלפי"ז (שמו). החינוך וכ"כ ֹלה צריך שאינו עבוִדה או ֱקצבה

ִדמצרים]. פרך עבוִדת [וזו "בֱקשיו" בתרגום וכמ"ש המֹלאכה,

משמע "רִדיה" המֱקרא, במשמעות נרמזו הִדינים שב' המֹלבי"ם בפי' ועי'
ֱקצבה. ֹלו שאין ִדבר משמע "פרך" ֹלה, שא"צ עבוִדה

וכן ֱקצבה, ֹלה שאין ִדעבוִדה זו ֹלסברא מֱקור ִדאין הר"מ עֹל השיג והראב"ִד
צריכה שאינה רֱק הוא ִדהגִדר כרש"י ִדס"ֹל והיינו כב:, בֱקיִדושין המאירי השיג

ֹלענותו". "כִדי שענינה ֹלו

עבוִדת ֹלכבוִדו, ואינה ֹלו ֱקשה שהיא "עבוִדה ִדנאסרה [ֱקצט] רפִד היראים שי'
ֹליום". ֹליֹלה ועבוִדת ֹלֹליֹלה יום עבוִדת ֹלנשים, אנשים ועבוִדת ֹלאנשים נשים
שהיו במצרים... האמור מפרך זה פרך ונֹלמִד שכ' ֱקעִד ֹל"ת הסמ"ג וכ"ִד
הוא ִדהגִדר ֹלכאו' ומבואר בהגמ"י. וכ"כ וכו'. ֹלאנשים נשים עבוִדת מחֹליפין
ֹליֹלה עבוִדת וכן יותר ֱקשה אינה ֹלאנשים נשים מֹלאכת שהרי

ֹליום.
סי' יובֹל (הֹל' בערוה"ש עי' אך
שאסורה ֹלצורך שֹלא מֹלאכה בכֹלֹל הוא ֹלאנשים נשים ִדמֹלאכת ִדמשמע מ)

ִדמצרים. פרך כעבוִדת בעֹלמא ֹלעינוי הוא וה"נ העינוי הוא שמטרתה משום

בנ"י את מצרים "ויעביִדו א,יג) (שמות עה"פ במִדרש השיטות ֹלכֹל ומֱקור
זו פרך, עבוִדת היא "איזו בפרך",
האשה עֹל האיש מֹלאכת ואמרו ֹלה, שא"צ עבוִדה או ֱקצבה ֹלה שאין עבוִדה

האיש". עֹל האשה מֹלאכת

"במה
פרך". עבוִדת הנֱקראת והיא ֹלנו צורך שאין

גזֹלן

שאסור חורין בן ֹלרבות
שמותר חורין בן ֹלמעט

ֹלצורך. שֹלא

בֱקושי

בזיון, מֹלאכת

פיתום עֹל יא. סוטה (עי'
ורעמסס)].

ג: בסוטה המאירי כִד' אֹלא (ה"ז) עבִד עבוִדת בכֹלֹל ִדבזיון כהרמב"ם [וִדֹלא

בזויים.] בִדברים ֹלהעביִדו שֹלא פרך עבוִדת ִדבכֹלֹל

האפֹלה) אור מיֹלֱקוט ֱקֹלז בתו"ש (שהובא

יחֹלה שֹלא והיינו רכה, בֹלשון רך" "פה (יא:) בסוטה כמ"ש "פרך" שפי' כאן באֹלשיך עי'
יונה רבינו שי' ִדזו וי"ֹל בסוטה]. מהרש"א [ועי' עושה. שמרצונו ויאמר שיתרצה עִד פניו

רך. בפה והיינו האיסור, בכֹלֹל הוי ג"כ ֹלסרב יכוֹל שֹלא באופן חברו עֹל שכשמצווה

שֹלא ֹליצ"מ, זכר היא עבִדים ִדיציאת (משפטים) הרמב"ן עפ"י מ"ש בפר' חת"ס [עי'
בצאתו.] שישמח כִדי [כמצרים] פרך עבוִדת בו ֹלעבוִד שצריך האִדון יאמר

ומשרת בפועֹל פרך עבוִדת

וב"ב ֹלחבריו ציווי

ותֹלמיִדו ֹלבנו ציווי

בפרך רוִדה אתה אין בו וכו' ובאחיכם ו פ"ו בתו"כ איתא
בעמו נשיא ֹלהביא מ"ו) (בפס' שפי' רש"י עֹל מזה והֱק' בפרך.
איירי ִדהתו"כ בשִדה הבאר ותי' בפרך. ֹלרִדות שֹלא במשרתיו, ומֹלך
שאסור טפי חמירי ונשיא מֹלך אבֹל מרצון. משרתו שהוא בהִדיוט ִדוֱקא
שהם מפני ִדבתו"כ] ההיתר בהם נא' [וֹלא במשרתיהם אפי' ֹלרִדות ֹלהם

ֹלשרתו. שֹלא הבחירה ביִדם ואין ממנו, יראים

ֱקשה. ֹלעבוִדה ונשתכר שכירו הוא אם כ' התו"כ עֹל הר"ש בפי' והנה
כשנשכר ִדוֱקא איירי והתו"כ משרת, בסתם איירי ִדרש"י י"ֹל וֹלפי"ז

מה. סי פירות בֱקנין כ' וכעי"ז ֱקשה. ֹלעבוִדה מתחיֹלה

ִדברים "במה עבִד] עבוִדת [בענין ה"ז סוף עבִדים מהֹל' פ"א הרמב"ם כ'
שֹלא ישראֹל אבֹל במכירה, שפֹלה שנפשו מפני עברי בעבִד אמורים,
מרצונו אֹלא זו מֹלאכה עושה אינו שהרי נמכר
אבֹל בישראֹל, מותר עבִד עבוִדת ֹלגבי ִדִדוֱקא ומשמע עצמו". ומִדעת
כ' (שמו) המנ"ח אך מיִדי. ֱקאמר ֹלא [בה"ו] ִדהתם אסור, פרך עבוִדת

אתרוייהו. ִדֱקאי

בו, ֹלחזור שיכוֹל כיון תרִדה ֹלא איסור אין ִדב כ' סֱק"א ֱקסט המג"א
(ג:) סוטה עמ"ס בהערות וכ' אסור] חורין בן ִדבכֹל שהֱק' שם חת"ס [ועי'
וכגון תרִדה, ֹלא איסור בו איכא ֹלחזור יכוֹל אינו שהפועֹל באופן ִדֹלפ"ז

עי"ש. שֹלג,ו) (ֱקצוה"ח העבוִדה ֱקוִדם ֹלו ששיֹלם

ֹלהזהר ֹלאִדם ראוי מ"מ בזה"ז... נוהגת שאינה "ואע"פ (שמז) החינוך כ'
וכ' הרבה" בה וֹלהזהר ביתו בני עניים בהיות היום גם זו מצוה בענין
עובר יונה רבינו ֹלשי' אך הֹלאו. עֹל עובר ואינו המוסר מִדרך ִדהוא המנ"ח
נער ֹלביתו האִדם שכשמכניס אומץ ביוסף ֹלהִדיא וכ"כ בזה, הֹלאו עֹל

ב ִדאסור השֹל"ה בשם ֱקסט,א המג"א וכ"כ מראש, עמו יתנה
ובצוואת כך. עֹל התנו כאיֹלו הוי ִדזמננו ִדבמשרתים ִדמשמע ועי"ש
ֹלצוותו וֹלא המשרת ֹלהטריח שֹלא זה באיסור מאוִד הזהיר התפא"י

אכיֹלתו. באמצע

ֹלישראֹל, ֹלצוות הוא בפרך, בו תרִדה ֹלא שבכֹלֹל בשע"ת יונה רבינו שי'
והיינו מועט, ֹלִדבר אפי' אותם יצוה וֹלא בחבריו, אִדם ישתעבִד שֹלא
וכ"ִד עג. פכ"ט החרִדים והביאו חורין. ֹלבן ֱק"ו אֹלא בע"ע ִדוֱקא ִדאינו
וֹלא ֱקשה, עבוִדה בחבירו יעבוִד שֹלא האכזריות בשער צִדיֱקים הארחות

ומִדעתו. ברצונו שעושה ִדבר אֹלא עֹליו יצוה

שהמֱקור הגר, את המאנה ִד"ה נט: ב"מ בשטמ"ֱק הראב"ִד ִדעת וכן
בו תרִדה ֹלא עברי בעבִד מִדכתיב הוא בֹלאו, עובר שהֹלוחצו בגמ' ֹלמ"ש

(עמ' אומץ ביוסף וכ"כ הוא. חורין ִדבן גר וכ"ש ֹלחיצה, ִדהיינו בפרך
הוא "וכ"ש ביתו, בני עֹל יכביִד שֹלא כ"ש ִדהוא

ִדבר...". שום ֹלצוות ֹלנכבִד

כשהיובֹל רֱק ִדנוהג שכ' יונה, כרבנו ִדֹלא ֹלהִדיא מבואר (שמו) ובחינוך
חורין, בבן ֹלעבוִד ִדמותר הרמב"ם וִדעת בזה"ז. ע"ע שאין ֹלפי נוהג,
ֹלעיֹל. מש"נ עי' פרך, עבוִדת עֹל גם ההיתר אם בִדבריו מפורש אינו אמנם

כשבֱקש בֹלשונו מִדֱקִדֱק ז"ֹל החסיִד ֹלא"מ וראיתי כ' שם אומץ ביוסף
רצונך שאֹלה, בִדרך ֹלו אמר שכינו, בית אֹל ֹלֹלכת מתֹלמיִדיו ֹלאחִד
ִדֹלאו משמע יונה רבינו בִדברי וכן ציווי. בֹלשון וֹלא פֹלוני, ֹלבית שתֹלך
"אבֹל משפטים ר"פ מהמכיֹלתא (מ"ה) פירות בֱקנין והֱק' חבריו. ִדוֱקא
וכִדאי' וֹלהנותו ֹלכבִדו מצוה עֹליהן שיש ִדכיון ותי' רשאי". ותֹלמיִדו בבנו
ֹלתועֹלתו מצוהו כאיֹלו הוי וכו', מֹלשמשו תֹלמיִדו המונע צו. בכתובות

וֹלהנאתו.

אפי' הרב את ֹלשמש מצווה התֹלמיִד ִדאמנם שכ' עג: ב"מ עֹל חת"ס ועי'
שנענש אע"ה באברהם וכִדמצינו ֹלרִדותו. רשאי הרב אין אך כנעני, כעבִד
איסור ִדאיכא חיִדוש מינה ושמעינן עי"ש. בתֹלמיִדיו, אנגריא שעשה עֹל
הגרח"ש ִדברי עפ"י ֹלבאר ויתכן מחוייב, שבֹלא"ה באופן אף ֹלצוות
בעבִד, בֹלבו יזֹלזֹל ֹלא שהאִדון הוא האיסור ִדעיֱקר ֹלז) מוסר (שיחות

שא"צ יוִדע האִדון שרֱק אף ִדאסור מאֹלֱקיך ויראת ממ"ש כִדמוכח
וִדוֱק. עי"ש ֹלה,

רוִדה אתה אבֹל
חורין בבן

כעבִד בו ֹלהשתמש מותר

פועֹל

משרת

ִדאורייתא גִדוֹל שאיסור

עבִד, עבוִדת עֹל שנא' משפטים ר"פ במכיֹלתא הוא הרמב"ם ִדכ' ההיתר מֱקור והנה
עי"ש, בנ"י ובאחיכם מהפס' הוא שם הֹלימוִד אכן ֹלֱק']. בזה [עי' רשאי ותֹלמיִדו שבבנו
אֹלא ובאחיכם שם ֹל"ג הגר"א אך ותֹלמיִדו. בבנו מותרת פרך עבוִדת ִדגם מבואר וא"כ

הוא ההיתר וֹלפ"ז רשאי. ובתֹלמיִדו בבנו אבֹל פרך עבוִדת עובִד אתה אי בו הגי'

ושאין שא"צ עבוִדה שֹל בגִדרים רֱק הוא אם יֹל"ע חורין בבן איסור איכא אם אף ומ"מ
יונה. רבינו שנֱקט באופנים גם או ֱקצבה, ֹלה

ִדוֱקא
עבִד. בעבוִדת
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ערב

נושא

גמרא

יומי ִדף

בֱקיאות

יומי ִדף

נִדה

ֹליום כעמ' - גמרא

ֹליום עמ'

יומי ִדף

יומי ִדף

מציאות אֹלו עִדיף

ֹלחוִדש ִדף 2

גמ'

ש"ס ֱקנין

יומי עמוִד או ִדף

משה זכרון

ברכפֹלִד

שִד"ח חברון

משה זכרון אזור

מנחם אוהֹל

המרכזי ביה"כ אזור

יצחֱק היכֹל אזור

ברכפֹלִד עֱקיבא ר'

המרכזי אזור

ֱקמ"ח אזור

יחזֱקאֹל אור

יצחֱק בית

פתוח

ברכפֹלִד

4:00-7:00

4:00-7:00

4:00-7:00

4:00-7:00

4:00-7:00

8:30-10:00

9:00-1:00

8:30-10:00

9:00-10:30

10:00-11:00

9:00-10:30

9:00-11:00

9:00-10:00

8:00-10:00

7:00-8:00

6:45-7:45

9:00-12:00

12:00-13:00

9:00-1:00

(גמיש) ברכפֹלִד

ברכפֹלִד

גמיש

אוה"ח הישיבות חניכי

ברכפֹלִד

25

הֹלימוִדזמן מֱקום

ֹלחברותות ִדרושים

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

עיון גמרא

הש"ס מפעֹל גמרא

יומי ִדף

יומי ִדף

/עיוני משניות

ֹלכוֹלֹל ֹלהצטרפות אפשרות

9:00-1:00

9:00-1:00

7:00-8:00

7:00-8:00

9:00-1:00

9:00-1:00

9:00-1:00

9:00-1:00

יצחֱק שיח ביהכ"נ

הִדרומית הגבעה אזור

נתיה"מ הישיבות 77חניכי

ברכפֹלִד

אוה"ח הישיבות חניכי

יצחֱק שיח

ֱק"ס או ברכפֹלִד

אוה"ח הישיבות חניכי

חֹלה מסכת

עיון ֱקיִדושין

עיון

עיון

והיתר איסור
זבחים

בֱקיאות גמרא

נִדה הֹלכות

הפרשיות נושאי
הֱקרובות

הפרשיות נושאי
הֱקרובות

שבגֹליון ֹלחיִדו"ת והארות הערות
ֹלִדוא"ֹל: ֹלשֹלוח ניתן

gal200@neto.bezeqint.net

ִדפרשה". "עומֱקא בתיבת או
מֹלא. שם תחת רֱק ֹלתגובות מתיחסת המערכת

בר"ת). ֹלהשתמש אפשר התגובה (בפרסום

ֹלוי שבט - במִדבר

ת"ת מצות [שבועות] - נשא
במצוה עוסֱק - בהעֹלותך

ציצית - שֹלח

הֹלויים ערי הֹלויים, עבוִדת הֹלויים, ֱקִדושת כוֹלֹל:

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

עור ֹלפני בענין מ"א ֹלגֹליון
באיסור ִדרֱק ֹלחֹלֱק מנֹלן המנ"ח תמיהת את הביא רוברג הר"ש
והוסיף הוגנת. שאינה עצה ֹלענין וֹלא נח בני ֹלהכשיֹל אסור
בזה "הוזהרנו שכתב בשע"ת ז"ֹל יונה רבינו בִדברי ֹלהֱקשות
עבירה מכשוֹל הוא והרי כִדת" שֹלא את ֹלהורות שֹלא

נח. ֹלבני החי מן אבר יושיט שֹלא כמ"ש נח ֹלבני גם שאסור

אֹלא גשמי, ֹלמכשוֹל עבירה מכשוֹל בין אינו החיֹלוֱק ִדגִדר וי"ֹל
מִדבר ונג נב אות ִדבשע"ת ִדיבור, ע"י ֹלבין מעשה כשעושה בין
הוראת ע"י עבירה מכשוֹל שגורם בֹלשון, התֹלויות אזהרות עֹל
רֱק הוזהרנו ובאֹלו הוגנת. שאינה עצה ע"י גשמי ומכשוֹל טעות,
הוזהרנו ובזה מעשה, בו שיש בֹלאו מִדבר פא ובאות בנ"י. כֹלפי

ֹלב"נ. אמה"ח ֹליתן שֹלא כגון נכרי, כֹלפי גם

אסור עכו"ם שגזֹל ֱקיג בב"ֱק מצינו ֹלִדבר זכר החיֹלוֱק, ובטעם
ֹלהטעותו וגם אביִדתו, מחזירין ואין מותר, הֹלואתו והפֱקעת
אֹלא מהנכרי, במעשה נוטֹל אינו אֹלו ִדבכֹל במו"מ, בחשבון

מותר. וֹלכך בִדיבור, ומטעהו בשוא"ת,

ֹלסיצין יצחֱק

ישראֹל בני

הכותב: תשובת

ע"ז יֱקשה ֹלכאו' אבֹל הן, טעם ִדברי אֹלו שִדברים אף
משאר ֹלפנ"ע שנא ִדמאי צה) אות (פסחים בֱקו"ש משה"ֱק

ֹלנכרי, נוגע איסורם שאין ורציחה גזֹל כגון ֹלאוין
יעו"ש. הנ"ֹל], מֱקרא אינו אסור עכו"ם גזֹל [ואפי'ֹלמ"ִד

התורה שֱקפיִדת שם בֱקו"ש שכ' הגִדר נראה יותר ןֹלכן
אמה"ח במושיט וה"נ היתה
שאינה עצה במייעץ אבֹל המושיט, ע"י איסור נעשה ֹלנכרי
נוהגים שאינן ֹלחברו אִדם שבין איסורים ככֹל הוי הוגנת

בנכרי.

אין מוטעית בהוראה ִדגם הנ"ֹל, השע"ת מיושב ובזה
הוגנת שאינה עצה כמייעץ והוה ישראֹל, ע"י האיסור
הר"ר ֹלזה [והעירנו האיסור. בכֹלֹל הנכרי שאין בעֹלמא, ֹלו

ת"ח]. ועוִד שֹליט"א גוִדמן בנימין

רוברג ש.

שאוסר ֹלמי ֹלאסור סופר הכתב בשם הובא הציון בשער
כתב כך ואמנם שמתירו, ֹלאִדם ֹלהאכיֹלו פֹלוני מאכֹל
בִדרכי בשמו הביא וכן ֹלהתיר, שם מסיֱק אך ִדבריו בתחיֹלת

כא. סי' ח"א המבי"ט וכ"ִד מ"ח, ס"ֱק ֱקי"ט סי' תשובה

גרפֹל מנחם

ישראֹל ע"י איסור ייעשה שֹלא

נעשה

עור ֹלפני בענין מא ֹלגֹליון

תגובותתגובות

חברותא ֹלֱקביעת

9141217
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יו"ֹל זה גֹליון
שמו בעיֹלום החפץ ֹלהצֹלחת
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