
  

תבשיל שמעורב בו אחד 
מחמשת מיי דגן ואין טעם 

  הדגן רגש מה ברכתו
חביץ קדירה וכן [ברכות ל"ו ע"ב]בגמ' אמרינן 

דייסא רב יהודה אמר שהכל נהיה בדברו רב
כהנא אמר במ"מ, בדייסא גרידא כו"ע לא פליגי
דבמ"מ כי פליגי בדייסא כעין חביץ קדירה, רב

בר דובשא עיקר, רב כהנאיהודה אמר שהכל ס
אמר במ"מ סבר סמידא עיקר, א"ר יוסף כוותיה
דרב כהנא מסתברא דרב ושמואל דאמרי
תרוייהו כל שיש בו מחמשת המינין מברכין

  עליו בורא מני מזונות.  
עוד איתא התם [ל"ז ע"ב] אמר רבא האי רהיטא
דחקלאי מפשי ביה קמחא מברך במ"מ מ"ט

לא מפשי ביה קמחאדסמידא עיקר, דמחוזא ד
מברך שהכל נהיה בדברו מ"ט דובשא עיקר,
והדר אמר רבא אידי ואידי במ"מ דרב ושמואל
דאמרי תרוייהו כל שיש בו מחמשת המינים

  מברכין עליו בורא מיני מזונות.
ואמרינן שם [ל"ט ע"א] אמר רב אשי כי הוינן בי
רב כהנא אמר לן תבשילא דסלקא דלא מפשו

פרי האדמה, דלפתא דמפשו ביה קימחא בורא
ביה קמחא טפי במ"מ, והדר אמר אידי ואידי
בורא פרי האדמה והאי דשדי ביה קמחא טפי

  לדבוקי בעלמא עבדי ליה.
חמשת מיני -[סי' ר"ח ס"ג] המחבר ועפי"ז כתב 

דגן ששלקן או כתשן ועשה מהם תבשיל כגון
מעשה קדרה הריפות וגרש וכרמל ודייסא, אפי'

דבש הרבה יותר מהם או מיניםעירב עמהם 
אחרים הרבה יותר מהם, מברך עליו בורא מיני
מזונות ולבסוף על המחיה, אבל אם לא נתן
הדגן בתבשיל אלא לדבקו ולהקפותו בטל

  בתבשיל.
[שם ס"ק ג'] דמשמע כאן דאפי'הט"ז  וכתב

אינם נותנים טעם יש להם חשיבות כיון שהם
ש רק טעםלמאכל, דהא כל שיש דבש אין מרגי

  דבש.
והנה במחבר [סי' ר"ד סי"ב] כתב וז"ל: כל
שהוא עיקר ועימו טפילה מברך על העיקר
ופוטר את הטפילה, וכל דבר שמערבין אותו
לדבק או כדי ליתן ריח או לצבוע התבשיל הרי
זה טפילה, אבל אם עירב כדי ליתן טעם
בתערובת הרי הוא עיקר, לפיכך מיני דבש

תנין בהם חלב חטה כדישמבשלים אותם ונו
לדבק ועושים מהם מיני מתיקה אינו מברך

  במ"מ מפני שהדבש הוא עיקר.  
שם [ס"ק כ"ה] דדברי המחבר המג"אוכתב 

איירי דוקא בחמשת המינים, אבל בשאר
המינים פשוט דאזלינן בתר הרוב, וכן משמע
בגמ' דאמרינן כל שיש בו מחמשה מינים

שבא ליתן טעםמברכין במ"מ, והיינו דוקא כ
בתערובת וכמו שכתוב סי' ר"ח ס"ב, א"כ בשאר

  מינים אפי' בא ליתן טעם הולכין אחר הרוב.
ולכאו' מבואר בדבריו דאף בחמשת מיני דגן
בעינן שיתן הדגן טעם בתערובת ואל"כ מברך

  עליו כברכת המאכל.
[סי' ר"ח ס"ק ג'] דבדבר באליה רבאוכ"כ להדיא 

לדעת הט"ז אף שאיןד –זה נח' הט"ז והמג"א 
חמשת המינים נותנים טעם בתערובת מברך על
המאכל במ"מ, ולדעת המג"א בעינן דוקא נתינת

  טעם.
[כלל נ' אות ו'] כתב נמי לחלוקובנשמת אדם 

על דברי הט"ז וז"ל: ומש"כ הט"ז בס"ק ג'
דבעירב בדבש אפי' אינו נותן טעם דכל שיש בו

בריודבש אין מרגיש רק טעם דבש עכ"ל, ד
תמוהים, שאטו כזית בשר שנפל לנ"ח זתים של
חלב נרגש ממשו של בשר ובודאי עיקר הטעם
הוא של חלב רק שהבשר משנה קצת טעם
החלב, וה"ה הכא, שהרי לא כתב הרא"ש והש"ע
אלא שאפי' המין האחד הוא הרוב ולא כתב
רבותא יותר אפי' מעט מעט, ובאמת בזה לא

  מברכין במ"מ.       
מתבאר מתוך דברי הנשמת אדם דא"צומ"מ 

שיהיה ניכר ממש טעם דגן, אלא כל שנשתנה
טעם המאכל מחמת הדגן כדוגמת כזית בשר
לנ"ח כזיתות חלב חשיב דאיכא טעם מחמשת

  המינים.
[לבעל הפמ"ג ברכות דף ל"ובראש יוסף אולם 

ע"ב] כתב וז"ל: ואמנם לבי אומר לי דודאי
ובה אפילו איןחמשת מיני דגן אף מיעוטן במר

מרגישין טעם ה' מיני דגן כלל, כמו חביץ,
מיעוט קמח ודבש מבטל טעמא, אפ"ה מברכין
במ"מ, הואיל וניתן הקמח עכ"פ לסעוד הלב לא

  לדבק אין בטיל וכו'.
אבל שיטת המג"א ז"ל ודאי דה' מינים לא בעינן
טעמא ממש רק שלא יהא לדבק, ושאר מינים

וכו'. ועיין אליה אפילו לטעמא ממש אין עיקר
רבה סימן ר"ח [אות ג'] הבין במג"א דבה' מיני
דגן בעינן טעם, ולענ"ד כמ"ש גם המג"א מודה

  בס"ד

  מיקתאעתא מעש
  
  

  התחיל להסתפר והגיע זמן איסור תספורת
  האם רשאי לגמור 

  . התחיל להסתפר בהיתר והתחיל זמן של בהמ"צ ג. .התחיל להסתפר וחל עליו אבלות ב. .איסור תספורת בבין המצרים א.

  .הכיס עצמו למצב של כבוד הבריות ד.
  ר תספורת בבין המצריםאיסוא. 
 בבןו )גסע'  שם( בשו"ע עיין אולם .)סי' תקא סע' ד( רמ"אב ראכמבועד תב"א הג בי אשכז שלא להסתפר מי"ז תמוז מ

  . אעד תב" בא' בשבוע שחל בו טמהג עדות המזרח שלא להסתפר משמבואר  )דברים אות יב( איש חי

לסרוק שערו בימי  מותרש אבלדמהא  כדמוכח ,יפויאסור אם איכא משום השערות מקצת אלא אפילו איו מגלח ו

 )אות זשם ( ב"חה ביארו ,(סי' תקא אות כח) שער הציוןבו(יו"ד סי' קצ סע' ו)  שו"עבכמבואר  יר שעראע"פ שודאי מש ואבל

  .רות איו מיפה את עצמוכי בתלישת קצת שע ידהייו טעמא דשר

האם  את התספורתלא הספיק לגמור  ,קוצר הזמן איזה סיבה, כגון משום פיתחיל להסתפר ומיש לדון במי שהו

   .  חייב להפסיקאו דלמא כיון שהגיע זמן האיסור  ,רשאי לגמור

  ותאבל וחל עליוהתחיל להסתפר ב. 
מ"מ  ,א ישב אדם לפי הספר סמוך למחה עד שיתפלללדאמרו  (שבת פ"א ה"ב) ירושלמיה "פלפשוט ספק זה עראה ו

ישב לו לגלח באו ואמרו לו מת  (אבל רבתי פ"ה ה"ח)והתי  ,בגמ'ושאלו שם  ,אם כבר "התחיל" לגלח שוב איו פוסק

לא התחיל אע"פ ש להתגלח "ישב"רק  י'מוכח דאפ המתגלח, חדהמגלח וא חדמשלים את ראשו א י זהאביו הר

 לוטיתאשהספר היח ה המשעדלעולם הגמ' תירצה  ל זה, ועויכול לגמור " להתגלחליהתח" שיבחמי  ממש להתגלח

  .  "התחיל" בהמסתפר כבר חש יכרב על

כן יש ו .)שפ סי'(יו"ד  בשו"ע כדאיתא ור במלאכהסאואבל  והרי אבל הוא ,לגמורהמגלח ולכאורה צ"ע אמאי רשאי 

  .(יו"ד סי' שצ סע' א) שו"עהמ"ש כסור בתספורת להקשות איך המתגלח גומר להסתפר, והרי אבל א

ומה  א תעשה,שדוחה ל כבוד הבריותגדול  כישמא הייו טעמא דוכתב  ססי' תתקב) מו"ק( המרדכיבאמת כבר עמד בזה ו

  . "כ, ער גומר הייו בדליכא ספר אחר בעירשהספ

אבל  בוד הבריות רשאי לגמור,ה"ל ע"כ דוקא אם התחיל בפועל להסתפר דאיכא משום כ המרדכיהה לדעת ו

דס"ל להמרדכי  , ע"כ צ"לברכיולוטית על אששם ה שמהגמ' ה"ל משמע דההיתר הוא משעהבלא"ה אסור. ואע"פ 

אלא לעין תספורת לפי  ,לוטית לא אמר לעין אבילותדהאי שיעור דאדמוכח  שםיה וגסב הפי משהכפירושו של 

  . עיי"ש התפילה,

 טףעתולא חילק בין ה .מותר לו לגמור ,לגלח ואמרו לו מת אביו "ישב"דאם  סתם י' סח)"ק סו(מ רא"שה ולםא

  . סע' ב) צ(יו"ד סי' ש שו"עהוכלשוו פסק  או לא. באלוטית
לפי דבריו וספרים על ברכיו.  אלוטיתיח שיפירושו מ ,דאם ישב לגלח על דברי השו"ע, שכתב )שם( רע"אחי' בועיין 

  .הבריות אתין עלה, דבכה"ג ליכא כבוד הבריות כלללאו משום כבוד ע"כ 

הייו רק להתיר למגלח לגמור  ,כבוד הבריותמפי  כתבו הראשוים להתירדרעק"א דהא גס"ל להד יש לומרו

 ,חיל בהיתר התירו לו לגמורתדכיון שה לגמור תגלחתו רשאי מתגלחאע"פ שאיו עושה לצורך עצמו, אבל ה מלאכתו

  .(שם) בקרבן העדה עי'ו ., עיי"ש)טז. ברי"ף"ק מו( מק"יהמ וכדמשמע
אצטריך רק  וד הבריותההיתר של כבד )לדעת השו"ע(אף  בתכש )אמם אפשר(או"ח סי' עא אות א ד"ה  "ירכבבוכן מצאתי 

אבל  ,רשאי לגמור "האמרו דמפי כב "זעצמו, ועלדלא יגמור כיון דהוא מלאכת אחרים ואיו  ה אמיאדהו למגלח

  .כמבואר במק"י התחיל בהיתרכי ח מותר למתגל

(יו"ד סי'  בית יוסףהכתב  על המתגלח. וכדבריו גם בריות קאיא שמדברי המרדכי גופא משמע שההיתר של כבוד הלא

 וכ"כ י הוא למתגלח שילך בחצי ראש גלוח.דגא אתין עלה, כבוד הבריות משוםד שם)יו"ד ( לבושה וכן פסק ,שצ)

השבט וכן קט  ., ע"כדשבת וצ"ע רק קמאלפי הספר דפ בהיישלדיש מדמים שם לם סיים או ,(אות ג) הערוה"ש

  . , עיי"ש(לבעל המטה יהודה ריש סי' שצ)יהודה 
רשאי לגמור דוקא אם איכא משום כבוד  ודעימיה, לדעת המרדכיד, והייו מהמחלוקת ה"לפקא מיה איכא ו

 ,טיתיח עליו האלוהאלא רק  ממש, גלחתלה לא התחיל אפילו שלדעתם ודעימיה מק"ימשא"כ לדעת ה ,הבריות

  התחיל בהיתר. הרי ד ,לגמור תגלחתו אפילו עד סופה אין איסור על המתגלח

  מ"צשל בההתחיל זמן היתר ובהתחיל להסתפר ג. 
 רמי שהתחיל להסתפר לפי זמן איסור תספורת של מהגי אבילות על חורבן בית מקדשיו, רשאי לגמומצא דפ"ז ול

אם עשה כן לפי ליל באמת א שאל. , ודו"קי בפלוגתא כ"לבמקום כבוד הבריות לכו"ע. ואם רק ישב להסתפר תלו

אבילות מתחילים בי"ז הסובר דמעיקר הדין מהגי וח"ג ססי' ק)  (או"ח ח"א סי' קסח האג"מצרף דעת לי"ז בתמוז יש 

שמסתפק האם מהגי האבילות מתחילים מבין ) שם( בא"א מבוטשאטש עייןאולם  ,מהלילהבתמוז מ"היום" ולא 

(ח"ג  אור לציוןבו )אות ו ח"ב עמ' קכז( בארחות רבו ,)סי' קכב אות א( בהלכה יםימצוהבשערים  ועי' .השמשות או מהלילה

 במועדים וזמים עוד בזה עייןו .דעת ר"ת במקום הצורך אף לסוברים שמתחיל מהלילה יש לצרףמ ". ומפכ"ה אות ג)

   .(ח"י סי' כו) בצי"או(ח"ח ססי' יג) 

הורה שאם התחיל להסתפר בל"ג בעומר שהחזו"א שכתב  ,"עהספלעין  (ח"ב עמ' צו אות יב) באורחות רביושו"מ 

   .ושקעה החמה והוא באמצע תספורת, דכיון שהתחיל יגמור

  ד הבריותצב של כבוהכיס עצמו למד. 
גמור מפי יוכל לש על סמךאסור להתחיל  שידוע לו שלא יוכל לגמור להסתפר לפי הגעת זמן איסורו, שבמקםלא א

האם מותר  (או"ח סי' א ד"ה ומ"מ היכא דפסק) אמרי ביהוה(או"ח סי' יג על סע' ג)  הרע"א דעד כאן לא פליגי. כבוד הבריות

י  למצב של את עצמו לכתחלה סילהכאבל בדבר הרשות יש לומר  התפלל בצבור.ל כבוד הבריות כדיהיתר מפ

 'שכיחה. ועי או מחמת כה"ב הגיע מחמת פשיעהכששהסתפק האם  ' יג על סע' ג)(סי בחכמת שלמה 'ועי .דלכו"ע אסור

  . ואכמ"ל ,(סי' שי א"א סס"ק עט) בפמ"ג

  -מסקא דדיא-

כיון שכבר ש, יש אומרים אפילו עדיין לא התחיל התספורת, והגיע זמן האיסורישב להסתפר אם  א' העולה לדיא,

תחיל להסתפר לפי זמן אם כבר הב' וכן עיקר.  ,הסתפראלא אם כן התחיל ל ויש אוסרים ,ישב רשאי להסתפר

דוקא אם  לו לגמור מותרויש אומרים ש .(ואף ישראל רשאי לעשות כן עבורו) רשאי לגמורשודאי יש אומרים  .איסור

  .עיקרוכן  ,יותמשום כבוד הברבזה  יש

  א"ע| ה'תש מטות| פר'  ס"זגליון 
 'קהילת ''חיכי הישיבות'', רמות ב



  

  דלא בעי רק שלא יהא לדבק וכדכתיבנא. 
אלא דדבריו צ"ב דהלא פשטות דברי המג"א נראה כדברי

עצמו בפתיחה להל' הפמ"גהא"ר דבעינן נתינת טעם, וכ"כ 
ל: ואם צריך שיהיה נרגש טעם חמשתברכות [אות י"א] וז"

המינים, לכאו' במחלוקת שנויה בט"ז סי' ר"ח ס"ק ג' וסי'
במשבצות זהבר"ב ס"ק א', ומג"א סי' ר"ד ס"ק כ"ה. וכ"כ 

[סי' ר"ח ס"ק ג'] דבמג"א סי' ר"ד אות כ"ה משמע דבחמשת
  המינים צריך שיהיה הטעם נרגש.

באשלדבריו  ונראה דדברי הפמ"ג בראש יוסף יתבארו ע"פ
על דברי המג"א [סי' ר"ד ס"ק כ"ה], דכתב וז"ל: אברהם

וכללא כאיל המ"א ז"ל דחמשת מינים אף שהם מעט אם
נותנין טעם בתערובת הם העיקר הא אין נותנים טעם בטילין
במיעוטן, ומינה בשאר מינים אף שנותנים [טעם] בטילין

' וסימן ר"בבמיעוטן, ולפי זה פליג עם הט"ז בסימן ר"ח ס"ק ג
ס"ק א' דסובר דחמשת מינים אף אין נותן טעם דהדבש
מבטל טעמם אפילו הכי ה' מינים עיקר דאזיל לשיטתיה כאן
באות י"ו, והמ"א לשיטתיה, ועיין אליה רבה סימן ר"ח אות ג'
הבין כן, ועיין מ"א סימן ר"ח אות ט"ו כזית כדי אכילת פרס,

' אין מבואר רק לדבקיע"ש. אבל בסימן ר"ח סעיף ב' ג' וז
בטל הא כל שאין לדבק אף שאין מרגישין טעמו לא בטיל כל
שניתן לאכילה, וכל שכן שאין צריך שיהא הה' מינין ניתן
לטעמא דווקא, ויראה שמפרש כט"ז בזה לטעם בתערובת
כאלו אמר התערובת ומכל מקום מחמשת מינים מיירי והבן

המינים ניכרדא"צ שיהיה טעם חמשת  ור"לזה. עכ"ל. 
בתערובת, אלא בעינן דבא לנתינת טעם התערבות ולא אתא

שם [ס"ק ט"ז] אלא מיירי דאותו דבר הט"זלדבק, וכלשון 
שנותן טעם הוא בעצמו האכילה כגון שנתן חלב חיטה בתוך
דבש לא לדבק אלא שרוצה לאכול המאכל שיהיה, ועל כן

המינים אמר כדי ליתן טעם התערובת פי' ע"י התערובת שני
  יהיה לו טעם טוב לאכילת שניהם וכו'. ע"ש.

[סי' ר"ח ס"ט] כתב וז"ל: עירב קמחבמחבר הנה  ולענין דינא
דוחן ושאר מיני קטניות עם קמח של חמשת מיני דגן ובשלו
בקדירה מברך במ"מ ועל המחיה, ואם עשה ממנו פת מברך
המוציא ובהמ"ז, ודוקא שיש באותו קמח מחמשת המינים

שיאכל ממנו כזית דגן בכדי אכילת פרס, אבל אם אין בוכדי 
זה השיעור מחמשת המינים אינו מברך לבסוף בהמ"ז אלא

אע"פ שאין בו כיון שיש בו טעם דגןבתחלה מברך המוציא 
כזית בכדי אכילת פרס ולבסוף על המחיה, ואם בשלו

  בקדירה מברך תחלה במ"מ ואחריו בורא נפשות.   
–סי' ר"ח ס"ק מ"ט] מברך תחילה במ"מ [ המשנ"בוכתב שם 
בעינן דוקא שיהיה מנכר קצת טעם דגן, דאם היה וגם בזה

רק משהו בעלמא מקמח דגן ולא מנכר טעמו כלל בטל לגבי
  יתר המינים.

[שם ד"ה מברך תחילה במ"מ] בבה"לובביאור דבריו כתב 
וז"ל: עיין במ"ב דבעינן שיהא טעם דגן, כן מוכח מרהיטת

חבר דאדלעיל קאי, וכ"כ המ"א בסימן ר"ד ס"ק כ"הדברי המ
ע"ש [ואף דהפמ"ג רוצה לדחוק שם בכוונת המ"א דלא יסבור
כן פשיטות לשון המ"א משמע כמו שכתבנו וכן הוא דעת
הא"ר], ואף דמדברי הט"ז בריש סימן זה ובריש סימן ר"ב
משמע דס"ל דלא בעינן שיהא בו טעם דגן והוכיח זה ממה

אפילו עירב עמהם דבש וכו', כבר תמהו עליו שכתב המחבר
בספר מטה יהודה ובספר נשמת אדם דאינו ראיה כלל
דאפילו כשמעורב בדבש יוכל להרגיש קצת טעם דגן ע"ש,

  ודעתם כמו שכתבנו במ"ב. עכ"ל. ועיין עוד שם.
     

 [נכתב ע"י הרב ש.פ. שליט"א]

  פיי מוסר 
  עיי אבלות החורבן 

  

"כדי לקרב קצת את  -  סד שהפסדנו ע"י החורבןמשל להבנת ההפ
הדברים להבנתנו, ולהמחישם לפי מושגינו, נבארם בדרך משל... 
לאדם שעשה כל מלאכה בחכמה ובתבונה, והיה משכיל ויודע ידע רב 
בחכמות רבות וכו', ול"ע נפגע אדם זה בתאונה קשה מאד, ושכב זמן 

  רב ללא הכרה, בין חיים למוות ממש. 
ם אחד הוא פותח את עיניו, אין לשער השמחה בלב יודעיו והנה יו

ומכיריו, אך שמחה זו מלווה היא בעצב וכאב רב, מחמת המצב הכללי 
שהוא עדיין רע מאד. עוברים ימים נוספים ורואים שהוא ממש רואה, 
ואף עוקב בעיניו. ושוב השמחה רבה, אך גם היא מלווה בכאב רב. 

א ממלמל כמה מלמולים וכו' ושוב עוברים ימים נוספים, והנה הו
עוברים ימים נוספים, בצירוף טיפולים רפואיים, והנה הוא מתחיל 

  לעמוד וכו'... 
הנה גם במקרה הזה, השמחה היא גדולה מאד, מכל פעולה 
והתקדמות, אך היא מלווה בכאב עצום ורב, צער איום ונורא, שהלא 

ו בחכמה ובתבונה אדם זה היה בריא ושלם, חכם ומשכיל, וידיו רב ל
ובכל מלאכה, ועתה אחרי כל ההתקדמויות הרי הוא שבר כלי, שכל 
פעולה גופנית, צריכה תמיכה רבה, וכל יצירה ופעולה הרי הוא זקוק 
לכלי עזר רבים, והכל באיטיות רבה, ועם כל זה אין הביצועים 
מתקרבים לביצועים שהיה מבצע בעבר כשהיה בריא, בלא שום עזר 

  ות ובמהירות.וסיוע, בקל
כן אנחנו עתה אחר החורבן, בזמנינו זמן הגלות, הן אמת דגם עתה 
ישנם התקדמויות ברוחניות, אבל לעומת המדרגות שהיה לנו, הרי זה 

  כלל לא מתקרב.
הרי היה לנו השגות גדולות נוראות ונפלאות בתורה ביראה ובאהבת 

רגות השי"ת, בהירות באמונה חושית ממש, [דראו כסדר ניסים] ד
נישאות ונשגבות בכל מעלה רוחנית, עד שהיום אין לנו בהם מושג 

  כלל וכנ"ל, ואת כל זה אבדנו.
ומה יש לנו עתה אחרי מאמץ רב ויגיעה רבה של כל החיים, מעט מן 

כל השאר המעט ממה שהיה לנו בעבר בקלות ובזמן מועט, ואת 
  (שערי בית ה' עמ' סה) שהוא עיקר חיותנו אבדנו"

  

  מחבר סדרת "עבודת המועדים"  ערך ע"י
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עובר  ם, האירו לעבור איסור באוסכשיל את חבמה
  על לפי עור לא תתן מכשול

   .כשל אוסה ג. .בעבורה שאיו צריך עליה כפרה ב.. כפרה עליהשצריך  עברהלפי עור על  א.

  .קום ועשהובין עבירה בחילוק בין עבירה בשב ואל תעשה  ד.

   כפרה לפי עור על עברה שצריך עליהא. 

בדבר שצריך כפרה אע"פ שאין בו שהמכשיל את חבירו  ד"ה הא דהקשין). (קידושין לב ריטב"אב מבואר

אע"פ , שהוא בלהבחזקת  בשר לחבירו ושיטממי שוכגון  עובר על לפי עור לא תתן מכשול. ,איסור

 (לשוה"ר כלל ד בבאר מים חיים אות מו) חפץ חיים בספרוכן קט . לפ"ע עבר עלהוא, מ"מ  כשר שרב באמתש

 מצא. הגרשז"א זצ"לבשם  (פל"ב הגה קכב) בשש"כוכ"כ  .ד"ה דמחיל) שם (התוס' דברי וכתב שכן משמע מ

  המכשיל את חבירו לעשות "מעשה היתר" המחייבו "כפרה", עובר על לאו זה.ש

  יה כפרהלו צריך עבעבורה שאיב. 

, האם מי "כפרה" ושאיו מחייב"מעשה עבירה" שמכשיל את השי בק לאידך גיסא, היכן פתהסש ליו

 דהרי ,כפרה ליכאחיוב , דמעשה עבירה איכא, ואת חבירו לעבור איסור האוס וכגון .עובר בלאו זה

וסי' תריח (סי' שלד ס"ק סה ובמ"ב  (יו"ד ססי' קפה) ברמ"אכמבואר  פטריה ואיו צריך כפרה אוס רחמא

  . , ועי' לקמןדעבירה באוס חשב מעשה עבירהלהוכיח אריך בס"ד  ובגליון ע"ה. ס"ק ה)

 רמב"םבו (שם) רמב"ןב ,)ושא(במדבר פ"ל פט"ז ד"ה  רש"יב מבוארד על פי האפק בזה, תלהס צד עודמצאו ו

 ,ו ועליו מתייחס האיסורכס תחתי המכשיללעבור איסור בשוגג,  שהמכשיל את חבירו (אבילות פ"ג ה"ה)

עבירה האיסור לפ"ע שהרי אין דלא שייך  יש לומר בד"דוא"כ  ,(ח"א סי' ה אות ג) התורת חסד וכ"כ

היכן שא' אוס ד )ד"ה והה מה שכתבתי ו כלל כ-ח"א מע' א עגיללהגר"י ( אוצרהבבית  ר"לוכן  .מתייחסת לכשל

על  בכה"ג אלא שאכתי י"ל שהמכשיל עובר .בכה"גליכא לפ"ע ו המעשה מתייחס למכריח ,את חבירו

לפ"ע  אם איכאשמסתפק  (יו"ד סי' סב סס"ק כה) בחזו"א עיין. לפ"ע כי מכשיל "את עצמו בעבירה"

 וכ"כ .מוכח דעובר על לפ"ע בכה"ג(יו"ד סי' ד ד"ה ואחרי הודיע)  םבבית אפרי אולם .עצמו את כשמכשיל

   .ז) (ק' סי' ז עף ב אות במחת שלמה

  כשל אוסהג. 

לפי עור  לא שייךהיכא שחבירו אוס דא"צ אפי' כפרה דכתב  (סי' א ד"ה ואין להקשות) חלקת יואבבהה ו

   (יו"ד סי' יז ד"ה ומעתה). בית יהודהבושוב העירוי שכן ס"ל למהר"י עייאש  .ע"כ ,דלא עשה מכשול כלל

במקום פק" שוחטים בשבת שכתב רי שהמוכח דלא כדבריו,  (ח"ג סי' לז ד"ה וגם הראב"ד) התשב"ץמבל א

עבור החולה ואין מאכילין לו בלה דמוטב שחלל שבת להאכילו היתר ולא שאכיל אותו איסור דאם 

(סוף מצוה תסז מבן  במ"חוכ"כ . להו איסור והיה אפשר בהיתר עברו על ו"לפי עור לא תתן מכשול"יאכ

מ"מ אם מאכילים אותו איסור עוברים על  ,לה זובאכי שהחולה אוס ע"פשא מבואר. מדיליה המחבר)

  "ע. לפ

 המכשיל גרםש . וע"כ משוםאיכא לפ"ע אוסאו שוגג כשהכשל  דאף (יו"ד ח"א סי' ג) באג"מוכן מצאתי 

 הר צביה מדברי כן מוכחו. (ק' סי' ז עף ב אות ז) מחת שלמהה וכן דעת  .בעולם מעשה עבירה"" עשיית

 בקובץ שעורים '. ועי(שער המקה וקין, כללי לפ"ע אות ג) בחתן סופרוכן קט , ג ד"ה ר' בעליל)(ח"ב או"ח סי' ב אות 

לפ"ע כשהכשל מזיד כי לאו זה הוא כשגורם  שיששכת'  (יו"ד סי' סב אות ז) בחזו"א ' עודועי .(כתבות אות יב)

  ., ע"כבעי כפרהה ועשיית תועבה ותקלה בעולם, ולפ"ז גם בשוגג איכא לפ"ע שהרי איכא תקל

אמים  (ו:)"ע בכה"ג מהא דאמרו בדה הוכיח דאיכא משום לפ (מע' ל אות מט) לב שומע בספר וכן

הרי  ,"ע וכו'ופריך הש"ס והא לית להו לפ ,(הכותים) לומר קברו שם את הפלים או לא קברו

  .דהמטעה כהן ליטמא למת עובר בלפ"ע

ים שוים י(חו"מ ח"ב ע החלקת יואבשהרי כבר כתב  ,ד דברי החלקת יואבאין משם ראיה ג אולם לכאורה

אוס מיקרי היכא שכפו אותו על העבירה כמבואר ד .אוס ומוטעה ,שיש לחלק בין שוגג סי' צד ד"ה לזאת)

אך מוטעה אע"פ שלא היה  .ובזה כו"ע מודים דפטור מקרבן ,ולערה לא תעשה דבר (דברים כב, כו)בתורה 

וא"כ אפשר שגם  .ס, עיי"שדע כלל והרי הוא כאוס ממש עכ"ז חייב קרבן מטעם דלא מקרי אולו לי

החלקת יואב מודה היכן שהכשל מוטעה שאסור להכשילו כיון שיש מעשה עבירה בעולם, משא"כ 

  ., ועייןבמאס את חבירו דלשיטתו אין כאן מעשה עבירה כלל

  חילוק בין עבירה בשב ואל תעשה ובין עבירה בקום ועשהד. 

את חבירו לעבור איסור עובר משום לפי עור.  כתב שהאוסש (סי' שמג מ"ז סס"ק א) בפמ"גו"מ בס"ד ש

 כתב דמי שותן משא על בהמת חבירו א"א ס"ק ו) שם( פמ"גב שהרי ,לכאורה סותר דברי עצמוש לאא

 מ"מ לא שייך בזה ,בשבת שלא בידיעתו, אע"פ שבעל הבהמה עובר על איסור משום שביתת בהמתו

וס הואכי  י עורלפס. וחבירו אי עור, וצ"ע א"כ מוכח דס"ל שהאוו עובר על לפאת חבירו אי .  

"מעשה עבירה"  לחלק בין כשמכשיל את חבירו לאוסו בקום ועשה דגרם לחבירו לעשותעל כרחך ו

דכיון שאוס הוא וליכא מעשה עבירה איו עובר על לפי עור לא תתן  לבין כשמכשילו בשב ואל תעשה

   , ודו"ק.מכשול

  -מסקא דדיא-

או שוגג כשהכשל אף  מכשול ןי לא תתאו דלפעל לבדבר איסור עובר המכשיל את חברו העולה לדיא, 

   .אוס
  
  העלון תרם בעילום שם   

  להצלחת המשפחה 
 בכל העיים

"לע  
 ע"הרחל בת לאה  מרת


