
 

  

 
 
 
 
 

 
 

  .בעבידתייהו טרידי .ה .אאיכא דרכא אחרית .ד .אינו מכוון .ג .איסור עצמי או שמא יבוא לידי תקלהב.  .איסור הסתכלותא. 

 .כשנוהג בהיתר. ט בשב ואל תעשה. .ח .כשאינו מושיט איסור בידו .ז . במקום ריבוי בשיעורים. ו
באיסור  ויש לעיין האם אמרינן היתר זה גם ,חז"ל שאין לחוש להרהור בשעה שעוסק במלאכתו שאמרומצינו כמה מקומות 

  .כמבואר להלן בכמה גוונא נפ"מוהסתכלות, 
 איסור הסתכלות .א

. , ע"כ, "אחרי עיניכם" זה הרהור עבירה)במדבר פט"ו פס' לט( "ואחרי עיניכם"ולא תתורו אחרי לבבכם  )יב:( בברכותאיתא 
)ל"ת  בספר המצות לרמב"םעל איסור הסתכלות אלא על הרהור עבירה בלבד. וכן מבואר פס' זה בא להזהיר  משמע דאין

רבינו ה אולם .הגשמיות והתעסק המחשבה בהן תמיד"שכתב "הוזהרנו מלאו זה שלא נמשך אחר ההנאות והתאוות  מז(
)שם  בעצי ארזיםשהוזהרנו מפס' הנ"ל שלא יסתכל אדם בעריות פן יוקש בהם, ע"כ. ועי'  כת' )שערי תשובה שער ג אות סד( יונה

 הפמ"גוכן פסקו . לאו שאין בו מעשהושהוא לאו שבכללות  אלאאיסור תורה  בזה שכתב כן אף בדעת הרמב"ם שיש ס"ק א(

 .שהמסתכל אפי' באצבע קטנה להנות עובר בלאו דלא תתורו וגו' )שם ס"ק ז( והמ"ב )כלל ד אות ד(החיי"א , )סי' עה מ"ז ס"ק א(
 לידי תקלהיבוא איסור עצמי או שמא ב. 

בהא דרב  (כ.) ברכותוכן מוכח מהגמ'  איסור עצמי אלא שמא יבוא לידי תקלה.והנה מלשון הרבינו יונה משמע שאין זה 
קידושין פב. ד"ה ) א"בריטב ן הואוכדחיי' שמחמת הרהור יבוא לידי עבירה.  (מה.)מסנהדרין וכן מוכח  .ברש"שעיי"ש גידל, 

, [ד"ה יתיב() בתוס']עיי"ש  איצר הרע יתיב אשערי טבילה ולא חיישהוה דרבי יוחנן  (.פד)ב"מ בוהוכיח כן מהא דאיתא  (הכל
 בסמ"קוכן מבואר  , ע"כ.בוטחין ביצריהן "חשאין ראוי להקל בזה אלא לחסיד גדול שמכיר ביצרו, ולא כל ת ומ"מ כת' שם

 בחינוך עוד ועי). (חוט שני ח"ג קובץ ענינים ס"ק ג אות ב) הגרנ"ק שליט"א. וכן פסק (תשובה פ"ד ה"ג) מהרמב"םוכן משמע  .)מצוה ל(
כי דוקא , אין זה סתירה, "ל בדברים אלוזחמה שאסרו  מראים סותרים 'קצת מעשים בגמ שמה שמצינו שכת' )מצוה קפח(

מפורסמת כוונתם לכל העולם כשמש, ולא היו  היו כמלאכים, והיתה "לבמקום מצוה הוא שהיו מקילין קצת. ועוד שהם ז
  .(גדר קטן בענינים אלו כלל 'אנחנו אין לנו לפרוץ אפי מרגישים הרגש רע בשום דבר מרוב דבקותם בתורה ובמצוות. אבל

 אינו מכוון. ג
 ,של אדם ויכול להשתמט ממנה אלא דאינו מתכוון לה דהנאה מדברים אסורים הבאה בעל כרחו )כה:(בפסחים  ויעויין

)חולין לב. ופסחים ו: ברי"ף( הר"ן וביאר  .)מא"א פי"ד הי"ב( והרמב"ם סי' ב(שם ) הרא"ש, ו: ברי"ף(שם )הרי"ף מותרת. וכן פסקו 

המגיע לאדם כגון ריח של ע"ז אלא האיסור מגיע אליו ממילא,  פירושו שלא בא האדם לכאן בשבילו דהנאה הבא בע"כ
וכן פסק  ממילא דאע"פ שהוא אסור בהנאה כיון שהוא לא מיכווין להנות שרי. וכן הדין בדבר התלוי בראיה או שמיעה.

מכוין אם לא נמצא ד דהדין כן בכל האיסורים התלוים בראייה וכדו'. )שם ס"ק לד( הש"ך כת'ו .)יו"ד סי' קמב סע' ו( הרמ"א
 והארכנו בזה בס"ד בגליון ק"ד. .)שאלה שצד( תורה לשמה בשו"ת וכ"כלהנות ליכא איסור. 

 א. איכא דרכא אחריתד
דההולך לצרכיו בשעה שעומדות על הכביסה אם איכא  ד"ה למינס(שם ) ברשב"םו (:)נז "בבב גמ'ע"ז מהא דאיתא בצ"ע אלא ד
)ברכות  ברש"יועי' ] .צד אחראע"פ שאנוס הוא מ"מ צריך להטות עיניו ל ארשע הוא ואי ליכא דרכא אחרית אאחריתדרכא 

קשה לפי מסקנת הסוגיא בפסחים . ולכאו' ים[ימקומות המכוסים גלוחלק מדהתם מיירי שהיו שמשמע  )שם( וברשב"ם סא.(
 קרו לו רשע בכה"ג.  אמאייון דאינו מכוון להנות כלל, וליכא איסור כ אהנ"ל דמבואר דאע"פ דאיכא דרכא אחרית

"ועיינתי הרבה בהאי קושיא ונ"ל דסברת הגמ'  וכתב )הל' לשה"ר כלל ו באמ"ח אות יד( בספר חפץ חייםכבר עמד בקושיא זו ו
בב"ב היא דבעריות מפני שנפשו של אדם מחמדתם צריך להחמיר יותר, דהגם שעתה חושב שלא ניחא ליה בהנאה זו פן 

בכלל רשע הוא, משום שעבר על  אויבא להרהר ע"י זה". ולפ"ז יוצא דאם איכא דרכא אחרית יתגבר יצרו עליו בעל כרחו
לית לן בה, אלא דאפ"ה משום מדת חסידות עליו להטות עיניו  אדברי חכמים שחששו למכשול ואם ליכא דרכא אחרית

 .מזה באורך בגליון ק"דעוד ר. ועי' מש"כ לצד אח
  יבעבידתייהו טריד. ה

אמר רב יהודה מין במינו  כו',בבגדי צבע של אשה ולא בחמור ולא בחמורה ולא בעופות  אסור להסתכל (כ:) ז"בע ואיתא
הוא בהנ"ל האיסור משום ד ופרש"י. מ"ט בעבידתיה טריד ,מותר להכניס כמכחול בשפופרת ואפילו משום פריצותא ליכא

דהתם כשאינו שלו שאינו צריך  ,כו'לא יסתכל בחמור ובחמורה  ' ע"בע"ז כבמא יבא לידי הרהור דבר כדאמרינן שמשום 
באוצר ועי' . סי' כג סע' ג( ע"ה)א השו"עוכן פסק  .(צא.) ב"מבוכן הוא . ע"כאבל האי בעבידתיה טריד ולא מהרהר,  ,לסייע

)ח"ד  "זרדבב 'ועי .לא חיי'במלאכתו משום חשש הרהור אם הוא טרוד  שיש בומבואר דבאיסור . )אה"ע שם אות יב( הפוסקים

הוא משום  )במקום סכנה( ל אשתו נדהפק שודבשהטעם שמותר למשמש  'שכת)ססי' קצה(  בפלתיו (ח"ג סי' תפאעי' בסי' ב ו
 )יו"ד ח"ג סי' נד אות א( באג"מ הוא. וכן שמלה ס"ק ב( )סי' קצה בלחם ושמלה, וכן מסיק )ססי' עה( הבנין ציוןוכ"כ  .עבידתו טרידבד

  .רי"בבגליון ועי' בזה 

ת' וכ )סי' קנז ס"ק ח( בדרכי תשובה להדיא ן הואוכבמלאכתו לא חיי' לה. "ל דה"ה לענין איסור הסתכלות אם טרוד ולפי"ז י
ח"ג ) ישכיל עבדיה על, וכן הוא בהגהות הגר"פ עפשטיין )ושם מיירי לענין בדיקה לצורך רפואה( שכן הוא מעשים בכל יום

 עבירהה שעמותר לעדים להסתכל בממה"ט ש 'כתש)אע"ה ח"ב סי' יח ד"ה ולענ"ד לק"מ(  במחנה חיים יעו'ו .אות ה(הערות עמ' קב: 
 .[דתייהו טריד באיסור יחודבהאם אמרינן בעבגליון ל"ה מש"כ בענין  'ועי] .ע"מ להעיד

מכיון שהמקום קבוע שמותר לאישה ללכת שם במקום שיש איש מציל  בענין רחיצהח"ד סי' סב אות א(  ע"ה)א באג"מ וכ"כ
 ,ואין בזה משום פריצות בשביל א' שנמצא שם שלא לכוונת פריצות אלא לכוונת מלאכתו ,לרחיצת נשים הוא כמו בביתה

שברור שיענש ע"ז על שעסק בתאותיו שעי"ז לא היה שייך שיעשה  םוג ,והוא בשעה שהרבה רוחצות שלא שייך איסור יחוד
ועי' )שטובעת ולא ידע להצילה.  'יירא מלעסוק בזה דשמא יארע אז אה, וגם הוא מלאכתו לראות אם ח"ו יש צורך הצל

 .(האג"מבדעת  עוד להלן
פרוצים, לכאורה יש מקום לחוש טפי בזה בפרט קרובים להיות אלא שבזמנינו שהפרוץ מרובה על העומד ושכיח כאלו ש

  לפנ"ע.וי"ל שאין כולם טרודים במלאכתם. וא"כ יש לדון האם יש לחוש משום  בחוף הים שיש כמה מצילים
 לפני עור במקום ריבוי בשיעורים. ו

 "ע מכמה טעמים. נלפ באיסורלדון  צדדין ישנראה דאף אם פעמים אינן טרודים במלאכתם אכתי אלא דבאמת 
מצינו  ,משום חשש ריבוי בשיעוריםיש ע"י שי"ל דאם הולכות למקום שבלא"ה יש עוד סיבה למכשול אלא ראשית 

רבה באיסור על ידינו לא שכתב שבתרי עברי דנהרא ליכא משום לפנ"ע ואע"פ שהוא מו: ד"ה תלמוד לומר( )ע"ז ב ריטב"אל
. מבואר מדבריהם דאין משום לפנ"ע במקום שגורם שירבה בשיעורים, )ע"ז ו: ד"ה כל מה שנאסר( מאיריבוכן הוא  ., ע"כחיישינן

 .)שם( בשטמ"קוהובא ה: ד"ה דאי לא תימא הכי( )ב"מ ב בריטב"אוכן מבואר 
שדברי הריטב"א כת' ש( , ועיי"ש ד"ה סוף דבר)ח"א סי' מה ד"ה ולכאורה עלה במחנה חייםו)חו"מ סי' ט אות ג ד"ה א"נ אפשר( בברכ"י  ועיין

 אג"מה וכ"כ' ומושיט לו איסור הוי מכשול חדש ואסור. ונאמרו היכן שעדיין יש לו את האיסור אבל אם כבר אכלו וכד
 .דהריטב"א בדרך אפשר אאליב ח"ב סי' פ()או"ח 

יש לצדד ד 'נכרי שקונה אותם כדי לסרסן, וכתשנשאל אם שרי לישראל למכור תרנגולים ל )ח"א ססי' רצט( ה"דבתרו 'ועי
 והביאו. לפני דלפני לא מקפדינןשעל )יד.( בע"ז  אמרוד ,לסרסן עכו"ם אחרל םמוסר םקצת להתיר אם הנכרי הקונה אות

 ר.יתלה)סע' יד(  הרמ"אוכן פסק  ססי' ה( "עה)א בב"י

 "ו| ה'תשע גליון " | פר' ה
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ת"ר מכבדו בחייו ומכבדו  )לא:(  בקידושיןאיתא  -א 
במותו וכו', במותו כיצד היה אומר דבר שמועה מפיו  

בא מרי הריני  לא יאמר כך אמר אבא, אלא כך אמר א
כפרת משכבו. והני מילי תוך שנים עשר חודש, מכאן  

 ואילך אומר זכרונו לברכה לחיי העולם הבא.
עלי יבא כל רע הראוי   -הריני כפרת משכבו  ופרש"י]

כבר קיבל מה שקיבל,   -לבא על נפשו. מכאן ואילך 
 שאין משפט רשעי ישראל בגיהנם אלא י"ב חודש[.

, בטור ן מהל' ממרים ה"ה()פ" ברמב"םוהובא לדינא 
 .)יו"ד סי' ר"מ ס"ט( ובשו"ע

לפנינו איתא "זכרונו לברכה לחיי העולם  בגמ']
"זכרונו לחיי העולם   הרמב"םהבא". אולם לשון 

איתא "זכרונו לברכה" בלבד. ובלשון   ובשו"עהבא". 
איכא כמה גירסאות, דבטור לפנינו כתוב   הטור

הפרישה הייתה "זכרונו לברכה", ואילו בטור שלפני 
דהיינו   הפרישהוביאר )פרישה ס"ק י"ז( הגי' זלה"ה 

זכרונו לחיי העולם הבא. וציין דבב"י ובשו"ע הגי' ז"ל  
 לחוד. 
כתב על דברי השו"ע "אלא זכרונו  )ס"ק י"ג(  ובט"ז

בגמ' איתא זכרונו לברכה לחיי העולם  -לברכה" 
הבא, וכן הוא נדפס בקצת טורים. ואותן החותמים  

"ה מחסרים למ"ד, וצריכים לחתום ז"ל לה"ה.  ז"ל ה
עכ"ל. מיהו י"ל דבגירסת הגמ' שהיתה לפני  
הראשונים היה כתוב "זכרונו לחיי העולם הבא" 

 הריטב"אוכלשון הרמב"ם. וכן הוא בחידושי 
 , ובעוד ראשונים.)שם( במאירי)קידושין לא:(, מהדו"ב 

טור  דנסתפק אם ה)סי' ר"מ ס"ל(  בערוך השולחןויעויין 
והשו"ע ס"ל דהא קאמר בגמ' לחיי העולם הבא הוא  
לאו דוקא, וע"כ לא כתבו אלא זכרונו לברכה. או שלא  
חשו להאריך. והעלה דנראה כסברא ראשונה, וכן  

 המנהג לאמר רק ז"ל[.  
פ"ק   הג"ה באלפסימצאתי  -)ס"ק ד'(  הד"מוכתב  -ב 

לומר הריני   הא דצריך)שלטי גיבורים יג. אות ב'( דקידושין 
כפרת משכבו, נראה בעיני שלא אמרו כן אלא  
כשמזכירו בפיו, אבל כשמזכירו בחתימתו אפי' תוך  
י"ב חודש אומר זללה"ה, שהרי חתימתו קיימת  
אפילו אחר י"ב חודש. אמנם אני ראיתי שאר פוסקים  
ובפרט בנמוק"י שכתב דינים בשם רבו וכל מקום  

 לק.   שזכרו כתב הכ"מ, א"כ נראה דאין לח
י"א דאם כותב תוך י"ב  -כתב )שם( ובהגהותיו לשו"ע 

חודש דבר ומזכיר אביו א"צ לכתוב הריני כפרת 
משכבו אלא זכרונו לברכה, דהא כתיבתו מתקיימת  
לאחר י"ב חודש. ויש מחמירין אפילו בכתיבה, וכן 

 נוהגין.  
דכתב להעיר במה שנהגו )סי' ע"א(  בחוות יאירויעויין 

אחר מיתת אביו תוך שנה, אף כי  לכתוב "הכ"מ" 
 בזכירה בפה לא נהגו, ועל פי הדין להפך הוא.  

והנה מדאמרה הגמ' "היה אומר דבר שמועה  -ג 
מפיו", ולא אמרה "היה מזכיר שם אביו" או "היה 
אומר דבר משם אביו". יש מקום לומר דדוקא אם  
אומר דבר "שמועה" דהיינו דברי תורה, צריך לומר 

שכבו. אבל אם היה מזכיר שמו בלבד,  הריני כפרת מ
או אומר איזה דבר חולין משמו, א"צ לומר הריני  

 כפרת משכבו.
)בתולדות  דר' ירוחםכתב משמיה )ס"ק ד'(  הד"מאולם 

דה"ה אם אמר מפיו שאר דברים  ט"ו ע"ג(  -אדם וחוה ח"ד 
בלא בית מדרש, אע"פ שאינו דבר שמועה, ואינו  

 בר שמועה. עכ"ל.מחלק בין אינו דבר שמועה לד
דבר  -כתב )קידושין שם(  דבתוס' ר"י הזקןאיברא 

שמועה, הלכה ששמע מאביו, וודאי אין הדין באמו,  
כך לא כפרה ולא זכרונו, אלא  שאינו חייב לומר 

 
 בס"ד    

 



 

י בשיעורים איכא דבמקום ריבו דס"למבואר  כ."אפשר שיסרס כולם, עכי י"ל דאסור דתמה ע"ז  ס"ק יח( שם) ב"שה אולם 
)שם( שכתב שדברי הריטב"א )או"ח ססי' לח ד"ה אמנם באמת( בבית שלמה  'ועייסור עודו קיים בידו. אכשה משום לפנ"ע אפי'

 ., ע"כוהב"ש )ע"ז יד: ד"ה מקום(התוס' שם ובודאי דנקטינן לחומרא כ צע"ג מה שהביא ראיה מש"ס דב"מ
שיחטא עוד  אף ,בלא"ה עובר עבירה זוהיכן שיודע שהשני  דליכא לפנ"ע 'כתלהקשות(  ח"ב סי' לב ד"ה ומ"ש ')תל טטו"דה מיהו

דבנכרי אף דכבר עבר מ"מ י"ל דסתם נכרי אינו יודע שהוא אסור לו והוי  ,ואינו דומה לנכרי .הליעטהו לרשע וימות וכו'ה
ו אחראין לו עוד לשמרו ומותר ודברי אבל בישראל דידע שהוא עבירה ועושה אין אנ ,שוגג לכך אסרו ליתן לו בכל ענין

 .(שם ה"עא) חכמת שלמהבורימז לדבריו אלו  הב"ש א"ש דהוא מיירי בעכו"ם, עכ"ל.
ו שומעים ימקבל לשוה"ר אם יש בלעדבסתפק השהרי  ,הריטב"אמבואר דלא כ( ד)לאוין אות ד באר מים חיים אות  בח"ח אבל

דלפנ"ע דהקפידא התורה על המספר על שהוא משיא שמע שוא וא"כ אפשר דעובר השומע בלאו ד ,אחרים בעת המעשה
מוכח דס"ל דאיכא לפנ"ע גם  'כל א' מהשומעים על לפנ"ע. ולכאוכל א' מהשומעים וא"כ ממילא עבר לאו על עובר על 

עובר פשיטא ליה ש ,בלאוכל או"א, אבל על הצד שעובר  בלאו על דאינו מספ"ל אלא אם המספר עובר בריבוי בשיעורים.
 . אעפ שאין כאן אלא ריבוי בשעורים בלבד כל או"א על לפנ"ע

 ,יכבה רשעבמקום שידוע שישראל מער"ש להדליק אש  משום איסור לפנ"ע כתב שאסורסי' מג( ) 'גלק או"ח חב אג"מוה
 ד"ה אבל עתה(סי' פ )חלק ב'  באג"מכבוי זה לא היה עובר אם לא היה נדלק. אבל  ,אף שיעשה עוד הרבה מלאכות בשבת זוד

)שער  בחתן סופרעוד  'ועי .בדעת הריטב"א( ל)ודלא כהבנת הברכ"י הנ" צירף דברי הריטב"א והמאירי להלכהאף בכגון דא 

 .)ק' ח"א סי' לה סוף אות ב( "שבמנחו טור א( 514)ח"ג פ' נז עמ'  בגרי"פ לרס"ג, יב(-המקנה וקנין, כללי לפנ"ע אות יא
 וכשאינו מושיט איסור ביד. ז

כשמוסר דוקא משמעות הש"ס בכמה מקומות דאיסור לפנ"ע הוא ון שאינן מושיטות איסור בידים, וכיבנ"ד  יש לדוןעוד 
 .(פ"נ מ"ח) בשביעיתנתינה פרה חורשת ד וכהא ,אין נותנים כוס יין לנזיר (ו:) דע"זאיסור לשני, כגון כהא 

ודילמא  גמ'ב יםקרע שיראי באפי רבה בריה איזיל אחזי אי רתח אי לא רתח ומקש רב הונאד )לב.( בקדושיןאלא דמצינו 
כאן וכן מהא שהוכיח מ)הל' לשה"ר כלל ט באר מים חיים אות א בהגה(  בספר ח"ח 'ועי .רתח וקעבר אלפנ"ע ומשני דמחיל ליקריה

"ה כיון דמכין לו ירצונו של אביו וגם של המלוה לזה אפ לפנ"ע דאף דאיןא מהמלוה בלא עדים עובר (עה:)דאיתא בב"מ 
גמ' בקידושין הוכיח מה ח"ג סי' עט אות ב() "ימנחההביאו ( קוטים ח"ב סי' זי)ל קהילות יעקבבוכן  סיבת העבירה עובר על לפנ"ע.

 . אפי' כשאינו מוסר גוף האיסור עבירהלעשות של השני דאיסור לפנ"ע הוא עי"ז שמעורר הרצון  הנ"ל
מושיט ומכשיל את חברו, משא"כ  חשבדשאני התם שעושה מעשה בידים המעורר השני לעבירה, וע"כ נ מיהו יש לדחות

. , ונמצא הוא מכשיל עצמובנ"ד שנמצאות במקום המיועד להן אין זה בכלל הושטה ומעשה המעורר השני לעבירהכגון 
)ח"ב  בשבט הלוי דבכה"ג חשיב הושטה. וכן הוא ,לפנ"ע איכא משום ,]ומ"מ ברחוב דאיכא איסור להתלבש שלא בצניעות

. )ח"ג סי' קג( ש"מנחה וכן פסקשכתב שודאי איסור דאו' איכא ללכת בבגדי פריצות לפני אחרים להכשילן.  סי' סב ד"ה הנה(
 [. ()ח"ז סי' קטו ד"ה והנה בגמ'ובמשנה הלכות  )ח"ג סי' כד אות ג( באז נדברו 'ועי
 . בשב ואל תעשהח

עובר על לאו זה אע"פ אם בידו להסיר המכשול ד ,שב ואל תעשהב דאיכא משום לפנ"ע .(ה) טןקעד במומצינו לכאורה ד אלא
 לא ע"ולפנ מהכא אמר אביי ,'וכו עצם וראה ל"ת מנין ת"מה קברות לציון רמז פ"רשב שם אמר, דשלא הושיט האיסור

)ד"ה הא  שם תוס'ע"כ. ודעת  ,וטהרות תרומה נושאי בה נכשלים וייה שלא הטומאה על דבר עשו' וכלופרש"י . מכשול תתן

 א"ריטבה דעת אלא שבאמתולפי"ז י"ל דבנ"ד איכא לפנ"ע כיון שבידן לפרוש ולצאת מהמקום. . מה"תהוא שדין זה מקמי( 
 ץ"ביעב מבואר וכן .(ביארנו ככבר ה"ד) והמאירי (מנין ה"ד. קמז) בב"ב 'התוס כ"וכ .דרבנן יש בכה"ג רק איסורש (לציון רמז ה"ד)
על מי  'נא ע"לפנ לאוד (ו ק"ס ז' סי דמאי) א"חזוהוכ"כ . כשולמ להסיר ת"מה חיוב אין הדעותדלרוב  מבואר מדבריהם .(שם)

 חיובד מהש"ס הנ"ל משמע דלכאו' אלא). , ע"כלפנ"ע עובר עלאינו  מסירו ואינו מוטל כבר המכשולשכ אבל ,מכשול נותןש
כלאים ) המל"מדעת שהביא  (כה אות כו כלל ו"הוי' מע) ח"בשד מ"שו. (החמירו שלענין טהרות אפשר אולם, איכא מיהא מדרבנן

דאין בכה"ג  (יו"ד סימן רצז) הדרישה אבל דעת ."ענדשייך גם בזה לפ (ס"ק זוס"ק ה ותמד ס"ק ה  א"א סי' תמג) הפמ"גו (א ה"ו"פ
 . (ב"קידעת הב"ח בגליון ב)ועי' מש"כ  (ב אות שג' סי ד"יו) ח"בהדעת  . וכן נר'לפנ"ע
ליכא העלה דו ,בזהשחקר )כלל מב פרט ד(  שערי תורהספר שהביא בשם )שער המקנה וקנין, כללי לפנ"ע אות יא(  בחתן סופר ויעוי'

כלומר גנב הבא  ,הלעיטהו לרשע וימותשב"ג רמר דא)סט.( ב"ק יש להביא ראיה מדע"ז החתן סופר  'וכת .לפנ"ע בכה"ג
, כדי להציל 'סורים בהנאה מחמת שהם ערלה וכדולגנוב משדה חבירו פרי מאכל אין הבעלים צריכים לציין שהפירות א

לא היינו מוסיפין לו איסור שיאכל נטע רבעי שהוא הקדש  ,אי ס"ד גם בשאו"ת שייך לאו זהו את הגנב עכ"פ מאיסור זה.
אע"כ בשוא"ת ליכא משום  ,נו צריכין לחוש שלא לעבור בלפנ"עתאבל לטוב ,לטובתוניהי דאין חוששין עליו  ,מפני שגזל

, אבל זה שהוא רשע אין אנו אחראין להצילו כיון דלאו דלפנ"ע ליכא ,לפנ"ע וישראל כשר בודאי ראוי להצילו מכל מכשול
. עי' עוד בסמוך בשם האג"מ, ואולם לפי מש"כ בגליון כ"ז ע"פ גדולי הפוסקים לבאר הא דב"ק ליכא ראיה משםע"כ. 

אלא  )ח"א סי' מו ד"ה ולפ"ז אני אומר( במחנה חייםוכ"כ  .)ח"ב או"ח מילי דברכות סי' ב אות ג ד"ה נר' בעליל( ר צביההכת' מ"מ כדבריו ו
 שבסוף התשובה חזר בו.

דה"ה בנ"ד דכיון שבידן לפרוש וע"י  י"ל כיון שבידו להסיר המכשול, איכא לפנ"עואל תעשה  בלדעת הסוברים דבשד נמצא
וא"ת כיון דנ"ד גרע טפי ולא חשיב שי"ל ואף לדעת הסוברים דבכה"ג ליכא לפנ"ע זה לסלק המכשול איכא משום לפנ"ע. 

 )ק' או"ח סי' לה ד"ה והנה לכאורה(נוב"י וה ("ל)סי' לב ד"ה אבל מה שנ השאג"אוכל כה"ג דעת  ,שמגיעות לשם ע"י מעשה הליכה
 יו"ד) יעקב חלקתבהעיר חזיתי שבדרך זה ו .(והארכנו בס"ד בגליון ל"דאלא דיש חולקים עליהם ) הוא בכלל קום ועשהד

  .בכלל הושטת איסור ולעולם אין לפנ"ע וכמ"ש לעיל באות ז' ליכה כזואפשר דלדעתם אין האמת אלא ד ,(ב אות נז סי'
 כשנוהג בהיתר. ט

אולם בגוונא  ,חברואת  הסיר מכשול העלול להכשילו לידב, היינו כשאיכא לפנ"ע שב ואל תעשהבסוברים דאף אף לובאמת 
י"ל דאין כאן "מכשול"  (ה שלהןהמקום קבוע לרחיצ)ובנ"ד ליכא איסור כי  אין בה שום איסורשה פעולת רשות שועש
דאין לאדם )יו"ד ח"ג סי' צ ד"ה והטעם(  האג"מ וכן דעת ,חיוב לפרוש ע"מ שלא יכשלו ליכאעלול להכשל  אחראפילו אם ו

שה בעצמו וקח ועוור לעובר האיסכי נמצא מנע מעשות אף דבר הרשות שלו בשביל שמא יעשה א' איסור ע"י מעשיו, ילה
חיוב על האדם לשמור בעלי עבירות מחטאים  ליכא בזה לאו דלפנ"ע, וכמבואר מדברי רשב"ג הנ"ל דליכאו מעשה האיסור

דאפילו שבהכרח יעבור  (תנ' סי' קלד אות ט, ועיי"ש במד' ק' סי' ז ענף ד אות גמד' ) במנחת שלמה נווכן מצי"שיחטאו בעצמן", ע"כ. 
דלאו דלפנ"ע אינו  'שכת)יו"ד ח"א סי' קנה אות י(  באבנ"ז 'ועי ."ענוהג כדין אין בכה"ג משום לפנהשני על איסור, כיון שחברו 

בשיקול  )סנהדרין פ"ו ה"א(אבל בלא כוונה אין שייכות איסור כלל בגורם, כעין שכתב הרמב"ם  ,אלא ביודע שמכשיל את השני
, אבל במקום שמצוי בעבידתייהו טרידי]וכ"ז כשיש חשש שאינם בכלל  ., ע"כאעפ"י שגרם להזיק לא נתכוין להזיק הדעת

שעושין בהיתר ליכא לפנ"ע,  תליה מצויהאיכא דהיכן ד )סי' שמז ס"ק ו( המ"בפסק דכבר  ,"ע כללשהם בכלל זה ליכא לפנ
 ."ג ורצ"ו[נועי' בזה בגליונות 

יש צניעות דיני שמשום ת על לפנ"ע בנידון הנ"ל, מ"מ בודאי ון עוברנשאי לדון בהן ואע"פ שמבואר מכל הנ"ל שיש צדדים
 "שירד (אה"ע שם) באג"מויעויין  .ללבוש חלוק ןעליה ,לדאוג שלנשים תשמש אישה בתפקיד מצילה, ואם הדבר לא ניתן

)חי"ב סי' מד וחי"ג  באז נדברו' ועי .בוא לידי יחודתן עיניו בה וייכי יש לחוש שמא  במקום כזהובפרט נשי ת"ח אין להן לרחוץ 

איסור שיש משום אף במקום פשיטא דאם יש צורך בהצלה חובה להציל מ"מ ]ו .קט להחמיר בכגון דאנשגם  סי' סא אות ג(
היכי דמי חסיד שוטה כגון דקא טבעה איתתא בנהרא ואומר לאו אורח ארעא לאיסתכולי  )כא:( בסוטהכמבואר  ,הרהור

דמים, ך דכתב דמיירי דיש אחרים להצילה דאל"ה אינו רק חסיד שוטה אלא שופ (סוטה שם) בהבמנחת חרבה ואצולה. ועי' 
  .[דמי שלא מציל משום הרהור הוי כאילו הורגה (אה"ע סי' ה) בגינת ורדיםוכן 

 
 .להימנע מכךיש אפשר אם  ומ"מ. אין איסוראם טרוד בעבודתו  ,הרהור ק בדבר שיש בו חששוסענאלץ לה לדינא,העולה 

כשאומר דבר הלכה ששמע ממנו, כדקתני היה אומר  
דבר שמועה מפיו. אבל כשאומר בשמו מילי דעלמא  

ם אלו. והיינו דקתני בברייתא  אינו חייב לכבדו בדברי
היה אומר דבר שמועה, ולא אמר היה דובר בשמו. וכן  
תבין דעת הרמב"ם בממרים פ"ו שכתב היה אומר  

 דבר שמועה כלשון הברייתא.  
אלא דלכאו' מהא דהביא הד"מ דברי הר' ירוחם 
בסתמא נראה דלדינא ס"ל כדבריו. ובפרט דהד"מ 

)תשובה סי' כ"ד(   המהרי"לשם הביא שם אחר כן דברי 

דאין לחלק בזה בין אב לאם ואף על אמו צ"ל הכ"מ.  
וכן פסק לדינא בהגהותיו דאף על אמו צ"ל הכ"מ. 
ובדברי ר"י הזקן מבואר להדיא דלפי' על אמו א"צ  
לומר הכ"מ. ]והיינו משום דבדרך כלל אין אומר דבר 
שמועה משם אמו[. ואם היה סובר הד"מ לדינא  

לו לפרש להדיא אחר דבריו דהא  כדברי ר"י הזקן היה
דצריך לומר אחר אמו הכ"מ היינו דוקא באומר דבר  
שמועה מפיה ]דהא בד"כ שכמזכיר שם אמו אינו על  

 דבר שמועה, כמבואר בתוס' ר"י הזקן[.
סי' ס"ח(  -)לגר"מ הלברשטאם זצ"ל  בדברי משהאולם יעויין 

שכתב להוכיח איפכא בדעת הרמ"א, דהנה מקור 
ן חילוק בין אב לאם הם מהמהרי"ל, דבריו דאי

ומדבריו נראה בעליל דס"ל דליתא להאי דינא אלא  
אין חילוק בין   -באמירת ד"ת, וכאשר כתב שם בזה"ל 

אביו ואמו בשום מיני כיבוד וכו', ונקיט תלמודא אביו  
בההיא ברייתא דהריני כפרת משכבו וזלה"ה משום  
  דקאמר היה אומר דבר שמועה מפיו כך אמר אבא
מרי וכו'. ע"כ. והיינו ממש כדברי תוס' ר"י הזקן  
דמשו"ה נקיט הגמ' אביו משום דדבר שמועה שייך  
רק באביו. ואה"נ אם יאמר דבר הלכה משמיה דאמו  

 חייב לומר הכ"מ.
אלא דמפשטות דברי הד"מ נראה דס"ל דהר' ירוחם  
והמהרי"ל לא פליגי. ובפרט דהרמ"א כתב על דינא 

דאין חילוק בין אב לאם.   דהיה אומר דבר שמועה
]ואפשר דס"ל דכוונת המהרי"ל דרגילות להגיד דבר 
שמועה טפי משמיה דאביו מאשר משמיה דאמו אפי'  
במילי דעלמא, ומש"ה נקטא הברייתא אביו. או  
דהברייתא איירי באומר ד"ת, משום דבהם איכא  
רגילות טפי להגיד דבר משם הנפטר, ומש"ה נקטא  

אף באומר סתם דבר משם   אביו, אבל אה"נ דה"ה
 אביו או אמו[.
המזכיר שם אביו או אמו תוך י"ב   - העולה לדינא

שלא   נוהגחודש מפטירתם, על דברים בעלמא, אם 
 לומר הריני כפרת משכבם יש לו על מה לסמוך.  

שהסביר בזה )ח"ב סי' תמ"ז(  בתשובות והנהגות]ויעויין 
מנהג העולם שאינם אומרים תוך י"ב חודש לפטירת  
הוריהם הכ"מ בשעה שמזכיר שמם. דהוא משום  
דס"ל כדברי תוס' ר"י הזקן דדוקא בדברי תורה צ"ל  
הכ"מ, אבל במילי דעלמא א"צ. ע"כ. אלא דיש להעיר 
דאי משום מנהג העולם, הא חזינן דאפילו  

"מ. וא"כ  כשמזכירים ד"ת משמם אינם אומרים הכ
 אין מן המנהג ראיה[.     

 
 

 
 
 

 

 (חסעודה שלישית )
 

  - רצון הקב"ה להיטיב מתגלה בשעת המנחה
שיתגלה הרצון הפנימי   "אבל בעולמנו אי אפשר

 ...  והנורא הזה
יא מעין עולם הבא, וכמו  נם בשבת קודש שהמא

סולם של עליות לגילוי הטוב   העולם הבא שהוא
כך בשבת יש עליה אחר עליה  ...האמיתי ממנו יתב'

המנחה שהיא   וחידוש אחר חידוש, וכאשר באה שעת
פיסגת השבת, היא זמן של בקיעה והארה של עולס 

רעוא דכל רעוין, והוא   -בעוצמתו בגדר של מעין  הבא
   .מכל זמן אחר בעולמנו בעולם יותרעת רצון עצום 

  וממילא זמן מיוחד מאד לתפילה שאין כמוהו,
ה' עת רצון, להפיק רצון מה'   ךכדכתיב ואני תפילתי ל

לכל ימי המעשה הבאים לקראתנו   על כל משאלותינו
 שבת מלכתא עמ' קעא()לשלום.". 
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