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 ב עמוד פט דף שבת מסכת בבלי תלמוד

 קדושת על ימחו - עולם של רבונו: לפניו אמר. לי חטאו בניך: לאברהם הוא ברוך הקדוש לו יאמר לבא לעתיד

 -. חטאו בניך: ליה אמר. עלייהו רחמי דבעי אפשר, בנים גידול צער ליה דהוה ליעקב ליה אימר: אמר. שמך

: ליצחק לו אמר. עצה בדרדקי ולא, טעמא בסבי לא: אמר -. שמך קדושת על ימחו, עולם של רבונו: לפניו אמר

 להם קראת, לנשמע נעשה לפניך שהקדימו בשעה? בניך ולא בני, עולם של רבונו: לפניו אמר -. לי חטאו בניך

 ענשת דלא עשרין דל. שנה שבעים - אדם של שנותיו כמה? חטאו כמה, ועוד? בניך ולא בני עכשיו, בכורי בני

 דצלויי, ופלגא סרי תרתי דל. וחמשה עשרין להו פשו - דלילותא וחמשה עשרין דל. חמשין להו פשו - עלייהו

 ופלגא עלי פלגא - לאו ואם, מוטב - כולם את סובל אתה אם. ופלגא סרי תרתי להו פשו - הכסא ודבית ומיכל

 עד: יצחק להם אמר. אבינו אתה( כי: )ואמרו פתחו. קמך נפשי קריבית הא - עלי כולם לומר תמצא ואם. עליך

 עיניהם נשאו מיד. בעינייהו הוא ברוך הקדוש יצחק להו ומחוי, הוא ברוך להקדוש קלסו - לי מקלסין שאתם

 . שמך מעולם גואלנו אבינו' ה אתה ואומרים למרום

 א עמוד י דף בתרא בבא מסכת בבלי תלמוד

 .מלוה לאיש לוה עבד, כביכול, לאומרו אפשר אי כתוב מקרא אלמלא? דל חונן' ה מלוה: דכתיב מאי, יוחנן ר"א

 חידושי אגרות מהר"ל שם

 



 פרשת תולדות פרק כה פסוק כז הירש ר"רש

; הגדולים אבותינו במעשי, כגדולות קטנות, ושגיאות חולשות מלגלות חכמינו נמנעו לא מקום בשום'. וגו ויגדלו

 שלהם אחת הערה, כאן אף(. י, יב לעיל' עי) לדורות לקחה את והאדירו, תורה הגדילו כך ידי - על ודוקא

 בחינוכם גם אלא - בתכונותיהם רק לא - היה העיקרי מקורו אברהם נכדי שבין העמוק הניגוד כי, לנו מרמזת

 תורה(, כד פסוק' עי) הנסתרות נטיותיהם להבדלי לב שמו לא, קטנים היו עוד כל(. יד, גס רבה בראשית) הלקוי

 לכוון יש(. ו, כב משלי' )וגו" דרכו פי על לנער חנך: "בחינוך גדול כלל ושכחו, לשניהם העניקו אחד וחינוך אחת

 לחנך וכך, נפשו בעמקי הרדומות והנטיות התכונות את ההולמת, בעתיד לו המיוחדת לדרכו בהתאם החניך את

 דרכי אך, בעיקרו ויחיד אחד הגדול היהודי התפקיד. כאחת והיהודית האנושית, הטהורה המטרה לקראת אותו

 .חייהם דרכי וכרבגווניות, האדם תכונות כריבוי, ורבגווניות רבות הגשמתו

 רק ראה לא, שלעתיד ישראל שבטי את בהם ראה והלה, אביהם ברכת את לשמוע יעקב בני נקבצו כאשר

; הלוחמים ושבט, האכרים שבט, הסוחרים שבט, המלוכה ושבט הלויה שבט שם עמד הנה; הוראה ומורי כהנים

 איש, "ברך הוא כולם את; התפתחותו דרכי כל ועל, הרבגווניות סגולותיו כל על, כולו העם עיניו לנגד שם עמד

 עם הכרותה' ה ברית כי. לו המיוחדות כסגולותיו איש איש(, כח, מט בראשית" )אתם ברך כברכתו אשר

, הרבגווניות צורותיהם כל על שלמים עם - חיי לבנות מטרתה; ורעננה שלמה, בריאה באומה חפצה, אברהם

 פחות לא, והאומץ הכוח. ומשפט צדקה לעשות' ה דרך לשמור: האחד הגדול התפקיד אל אותם לכוון מנת - על

 הגדול התפקיד את כולם יקיימו שונים ובמקצועות', לה העובדים גיבוריהם את שם ימצאו, והרגש מהמחשבה

 .הכלל של

 בהתאם, לו המיוחדת דרכו פי על האחת הגדולה למטרה חנכהו", דרכו פי על לנער חנוך" - כך משום דוקא

 אותם מחנך החיים הרגלי ובאותם, אחד לימודים ספסל על ועשו יעקב את המושיב. מנטיותיו לו הצפוי לעתיד

 גובר בחפץ החכמה ממעיין ישאב יעקב. מקלקל הוא מהם האחד שאת לו מובטח -, ומחשבה לימוד לחיי כאחד

, גדולה חיים תעודת אתם ויחד, הישנים הספרים את גבו מאחורי ישליך בו, ליום יצפה רק עשו ואילו, והולך

 .בה סולד הוא טבעו שמעצם ובדרך, צדדי - חד באופן רק אותה שהכיר

 הכוח, האומץ גם יכולים היאך, עצמם את לשאול הקדימו אילו, עשו לנפש לחדור ורבקה יצחק העמיקו אילו

 לא שלעתיד" הגיבור" אז כי', ה לעבודת שכם להטות אלה כל יכולים היאך - עשו בנפש הרדומים והגמישות

 אחים נשארים היו, השונות נטיותיהם כל על, ועשו יעקב. באמת'" ה לפני גיבור"ל אלא", ציד גיבור"ל הופך היה

 איזה יודע ומי; יעקב של רוחו עם ברית כורתת עשו של חרבו היתה מראשית עוד; חייהם ובדרך ברוחם תאומים

, לגברים והיו הנערים משגדלו רק", הנערים ויגדלו: "היה כן לא אך. כך ידי על הימים לקורות צפוי היה שינוי

 בטבעם שונים כה היו, ולמדו נתחנכו, נתגדלו ויחד, יצאו אחד מרחם אשר אלה כי, לראות הכל הופתעו

  '(.וכו 153' עמ' ח כרך, ישורון השוה. )במעשיהם ומנוגדים



 את מציין ציד ידע איש: בעשו גם כן, היד משלוח - אהלים ישב ואילו, התכונה היא תם איש - שביעקב כדרך

 .היד משלוח את - שדה איש ואילו, התכונה

 טומן שאדם תכנית -" סוד. "הרוחני כיורשו נראה שעשו, נמרוד בענין כך על עמדנו וכבר", סוד"ל קרוב" צוד"

 שהוא, הצייד של מדרכו. הקשיים כל על התגברות מתוך תכנית אותה ביצוע -" צוד; "הביצוע עת בוא עד, בחובו

: אחר ובשטח, נכלים עשיית - עיקרו כל. להשחית מזימות חורש לבבו בסתר אך, התמימות בתכלית מופיע

, חינוך דרך אותה. לשעתו ומצפה מארב השם, בעצמו השליט אמנות את ידע, בציד בקי היה עשו. דיפלומטיה

, הסבלנות את עליו וכפתה, האמתי טבעו את דחתה רק, טבעו לעצם מנוגדת כה שהיתה, לעיל עליה שרמזנו

 משום דוקא". שדה איש"ל אותו שעשו והן, הללו הנטיות את פיתחה רק זו חינוך שיטת; הכושר לשעת המצפה

 .בחוץ כולו והיה, בכל עכשיו מאס הוא כך משום דוקא", המדרש בית ספסל" את חובש להיות אותו שאנסו

 לבבו בתום. ואחידה תמה הויתו שכל, אליו מסור וכולו, אחד כיוון רק המכיר אדם", תם איש" יעקב היה לעומתו

 שמקום לאדם", אהלים יושב"ל היה כך ומשום, אברהם ולנכד יצחק לבן המסור, התפקיד את למלא ביקש

 מדרש" )בית קראו יעקב" - מכן לאחר שגם כדרך -, ומעשה תלמוד מקיים ובתוכה, האנושית בחברה פעולתו

 .האלהית ההנהגה של העליון הגילוי את והורה הכיר האנושית החברה בתוך(: ב, פא תהלים
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Where It All Leads

The following story was taken from LazerBeams blog of Rav Lazer Brody. Let 
it be a warning for all of us to HIT BOTTOM while still ON TOP.

by Anonymous

Big Subtitle Example

and am contemplating suicide as a way out. I write to you from a position of disgust 

inappropriate materials and obsessed with chatting with unknown people. I was also 

I was doing this on a daily basis to the point that I was up all night and often wasting 

until I was arrested January 25th for chatting with what I thought were grown women 

desires. In February, things got complicated. After I was arrested, I was extradited to 

was picked up by the sheriff’s department of the state I am facing charges in. I was 

transported after 15 days in county jail and then spent another 3 days in jail in the 

state where I am facing criminal prosecution. You can’t imagine what suffering this is, 

Help me warn others not to fall into this trap. The internet is like a cancer and what 
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happened when I was extradited is that another county in the same state issued a 

warrant for my arrest for the exact same charges as the county that extradited me 

tion to a minor and obscenity charges due to the nature of inappropriate language I 

been making any income, the community has come to our aid and has supported us 

working on my case to handle my criminal matters and potential exposure to my CPA 

license. My attorney has been trying to work out a plea deal but thus far has not 

been successful. My attorney explained to me this morning that if a plea deal is not 

to trial. If I go to trial I will be going to trial in 2 jurisdicitions with potential jail time of 

not, the worst part for me is that I would also be required to register as a child abuse 

shock of how what I thought was a secret life has now become an open book. Please 

intercede in my behalf. I’m sure that your prayers will help my case upstairs, I am now 

so, my marriage has been barely holding together. Please stick with me Rabbi Lazer 

no future and my wife is in tears daily. We are desperate and I contemplate suicide 

eyes.guard@gmail.com
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Are Internet Filters Halachically 
Required?
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 HEADLINES: HALACHIC DEBATES OF CURRENT EVENTS

I.  

Devarim

Bava Kama

Hilchos Rotzei’ach

and die

and dies Devar Avraham

Bava Kama

-

Sefer Ha-Chinuch

Shita Mekubetzes Bava Kama



 

or be harmed

Hilchos Nizkei Mamon -

 

-

Shulchan Aruch

Mishna Berura

Shulchan Aruch

Taz -

Shulchan Aruch halacha
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 HEADLINES: HALACHIC DEBATES OF CURRENT EVENTS

Shela Perek Derech Chaim Tochachas Mussar

Kedoshim -

Acharonim Minchas 

Chinuch Chomas 

Ha-Das Chizuk Ha-Das

Pirkei Avos



 

II.  — Avoiding Immodest Sights

Bava Basra Yeshayahu

halacha

-

 — If One Has an Alternative

Iggeros Moshe

-
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 HEADLINES: HALACHIC DEBATES OF CURRENT EVENTS

 

Sefer Chafetz Chaim Be’er Mayim Chaim

Shach

Chazal



 

 — If One Has No Alternative

Hilchos Issurei Bi’a It is 

forbidden  

-

-

 

Chazal

Shulchan Aruch
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 HEADLINES: HALACHIC DEBATES OF CURRENT EVENTS

Berachos

Hilchos Nezirus

nazir

Sanhedrin

mitzvos

Avoda Zara



 

-

 

Emuna U-Bitachon -

mitzva

-

Shabbos
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 HEADLINES: HALACHIC DEBATES OF CURRENT EVENTS

nazir

nazir

 



בהלכה א האינטרנט סימן ט /

א  סימן

פילטר  להעמיד החיוב בענין
האינטרנט  קו על

הצורך  על להעיר שליט"א ישיבות וראשי רבנים כמה עמדו לאחרונה

פילטר'ס  מיני כל ע"י כראוי השגחה בלא באינטרנט להשתמש שלא

וכדומה. פריצות בהם שיש באתרים מלגלוש להציל למיניהם

ולהעמיד  גדר לגדור בהחיוב והפוסקים הש"ס מדברי לדון נבוא ופה

ולהאדירה. תורה להגדיל ונזכה אתרים, לסינון פילטר

א' ענף

מכשול  להסיר החיוב בענין
סכנת  כשיש דוקא הוא האם

רוחנית  סכנה ודין מיתה,

דב"קגרסינןא) פ"ק  טו:)בסוף  ,(דף

פלגא  דאמרת והשתא 

אימרי, דאכל כלבא  האי קנסא, נזקא

הוא, משונה תרנגולא דאכלה ושונרא

ובין כך ובין וכו', בבבל מגבינן  ולא

הזיקא  דמסלק  עד  ליה משמתינן כך

אומר נתן רבי דתניא, נתן, מדרבי

בתוך רע כלב אדם  יגדל  שלא מניין

בתוך רעוע סולם יעמיד  ואל ביתו,

ת"ל  כ"ב)ביתו דמים (דברים תשים  לא

ע"כ . בביתך,

נזק ומבואר כל להרחיק אדם  דחייב 

ביתו. מתוך

אגדות)במהרש "אוע"ע (חידושי

יגדל שלא מנין וז"ל: שכתב 

רעוע סולם  יעמיד  ושלא וכו' רע כלב

הזהיר שכבר  אף  בזה, הוסיף  וכו'.

דרי מפני הוא המעקה , על הכתוב 

אבל הגג , מן יפלו שלא  ביתו בני

ההיזק  יגיע לא דודאי רע כלב  לגדל

עמהם, הרע כלב שהורגל  ביתו לבני

הגנבים  מן לשמירתו מגדלו הוא אבל

בני בו ידעו רעוע בסולם וכן בלילה,

וגו', תשים לא קאמר ואעפ "כ  ביתו

צריך ביתו שבתוך והיינו עכ "ל. וק"ל,

בני בו יכשיל שלא אף הנזק להרחיק 

האחרים. את  אלא ביתו

"לא והנהב) של  בהאיסור יל"ע

הוא  האם דמים", תשים 

סכנת בו  שיש מכשול  להסיר  דוקא

תשים  "לא דלשון וכפשטיה נפשות,



/י  א בהלכהסימן האינטרנט

אף דמים  נזק שאר  גם שכולל  או "

סכנה. חשש בלא

רוצחוע' בהלכות  הרמב"ם בדברי 

ה"ד) ואחד(פי"א הגג  אחד  וז "ל :

דבר  שיכשל כל  וראוי סכנה בו שיש

וימות, אדם בארבו לו שהיתה כגון

בין מים בהן  שיש  בין בחצירו בור או

להן לעשות חייב מים בהן שאין

או  טפחים  עשרה גבוהה חוליה

כסוי לה בה לעשות יפול שלא כדי

וימות  מכשול אדם כל  וכן בו . שיש

נפשות  להסירו סכנת עשה מצות

יפה  בדבר ולהזהר  ממנו ולהשמר

שנאמר ד:ט)יפה, לך(דברים "השמר 

והניח הסיר  לא ואם נפשך ". ושמור

סכנה המכשולות לידי ביטלהמביאין ,

תשים  לא על  ועבר  עשה מצות

עכ "ל. דמים,

רק ומדבריו כולל שהלאו מבואר 

לידי המביאים מכשולות

נזק. בסתם לא אבל נפשות , סכנת

דב "קוכן מסוגיא פג.)משמע ,(דף

את אדם יגדל לא התם : דאיתא

כו'. בשלשלאות קשור אא"כ  הכלב 

הכלב את אדם יגדל לא רבנן : תנו 

אבל בשלשלת, קשור כן אם אלא

לספר , הסמוכה בעיר הוא מגדל

תניא, בלילה. ומתירו ביום וקושרו

המגדל אומר : הגדול אליעזר רבי

נפקא  למאי חזירים . כמגדל כלבים

דריש  וכו'. בארור  עליה  למיקם מינה

יאמר "ובנחה בירי, דמן דוסתאי ר'

ישראל", אלפי רבבות ה' שובה

על שורה שכינה שאין ללמדך

ושני אלפים משני פחות ישראל

אשה  היתה אחת, חסר רבבות

להשלים, וראויה ביניהם  מעוברת

גורם  זה נמצא והפילה, כלב בה ונבח

ההיא  מישראל. שתסתלק לשכינה

ביתא  בההוא למיפא דעלת  איתתא

לא  מריה לה אמר  כלבא , בה נבח

אמרה  ניביה. שקולי מיניה תיסתפי

אחיזרי ושדיא טיבותיך שקילי ליה,

ע"כ . ולד, נד כבר 

לא ומשמע של איסור דהך לכאורה

משום  הוא רע  כלב  יגדל

עובדא  וכהך  מיתה סכנת  חשש

עוברה. הפילה שהאשה

בלאו אמנם החינוך בספר  יעויין

דמים  תשים  (מצוה דלא 

להניחתקמ"ז) שלא  וז"ל : שכתב  ,

בארצותינו  והמוקשים המכשולים

יזוקו ובבתינו ולא ימותו שלא כדי

נאמר  זה ועל  אדם, בני (דברים בם

בביתך".כב:ח) דמים תשים "ולא

מעקה  ועשית [כאן], בספרי ואמרו

בביתך דמים  תשים  ולא  עשה, - לגגך

עכ "ל. תעשה, לא  -

ביןומדבריו כולל שהלאו מבואר,

שלא  ובין מיתה סכנת 

בזה יזוקו  נתעורר וכבר אדם . בני בם

אברהם דבר  אות בשו"ת ל"ז סימן (ח"א

דהךכ"ה) צ"ל  הרמב "ם  שלדברי  ,

הנ"ל דב"ק בסוגיא  נתן דר' מימרא 

מיירי רע כלב לגדל שאסור שמבואר

וכן דוקא, נפשות סכנת בו שיש  בכלב

בו  דשייך  עשרה  שגובהו סולם לענין

עובר אינו הכי לאו ואי מיתה, חשש
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בשטמ"ק  שם  וכ "כ  דמים. תשים בלא 

כו' נתן מדר ' ז"ל , כ "ץ  מהר"י בשם

כי בהיזק מיירי לא דר"נ דהך אע"ג 

נפשות בסכנת  אלא דשמעתין הך

דמים  תשים דלא קרא כדמוכח

עכ "ל. בביתך,

מדמה אלא מאי דא "כ יל"ע, דלפ "ז

דאכל כלבא  לענין שם  בסוגיא 

לסלק  ליה דמשמתינן וכו' אמרי

דמיון דרך דרק דצ "ל ותירץ, היזיקא.

הוא. ומדרבנן דר"נ  להא הש "ס הביא

שיטת על להקשות  עוד  מש"כ  וע"ש

החינוך.

עוד ,אלא בסוגיא להעיר דיש

דאכל כלבא דהך דמלבד

לא  תרנגולא דאכלה ושונרא  אימרי

נזקי הוי לא  הרי נפשות, סכנת הוי

ממונו, נזקי רק אלא כלל גופו

החינוך לדעת שאף פשוט ולכאורה

זהו  נזק, משום מכשול להסיר דחייב

ממון, בנזקי ולא  הגוף בנזקי דוקא

בעלמא. דמיון אלא שאינו כרחך ועל 

הרמב"ם ויעוייןג) בדברי עוד

ממון נזקי בהלכות

ה"ט) אסרו (פ"ה וכן וז"ל : שכתב  ,

ולא  מקום , בכל  חזירים  לגדל  חכמים

קשור היה כן אם אלא הכלב את

כלבים  הוא מגדל  אבל בשלשלת,

קושרו  ביום  לספר, הסמוכה בעיר

ארור חכמים ואמרו מתירו, ובלילה

וחזירים  כלבים שהזיקן מגדל מפני

ומצוי,מר  דהריובה וצ"ע עכ "ל .

מעמיד רוצח בהל' עצמו הרמב "ם 

ופסק  מיתה בנזק בב"ק הסוגיא את

בנזק  מיירי דמים" תשים ד"לא דקרא

גם  אסור מדרבנן שעכ "פ וצ"ל  מיתה,

נזקין. בשאר 

בשו"עוכן סעיף מובא ת"ט סימן (חו"מ

רע,ג') כלב  לגדל אסור וז"ל:

בשלשלאות אסור  הוא כן אם אלא

הסמוכה  ובעיר  בהם. וקשור ברזל של

ביום  וקושרו לגדלו. מותר  לספר,

דהשתא  וי"א הגה: בלילה. ומתירו

בכל ואומות  העכו"ם בין שרוין שאנו

דבר , עמא  מאי חזי ופוק שרי, ענין

החדשים) אלפסי אם (הגהת נראה מיהו .

לחוש  שיש רע, כלב בני הוא  שיזיק

קשוראדם  כן אם  אלא לגדלו דאסור ,

עכ "ל. ברזל, של בשלשלאות

שאינו ומבואר אף היזק  שכל כנ "ל

אסור. נפשות סכנת

סכנתומעתהד) לענין לדון יש

ג "כ  הם האם רוחניות

תשים  ד"לא איסורא  הך בכלל

הקו  את שמניח בנד "ד  וכגון דמים",

את שיסנן  פילטר בלי שלו אינטרנט

נותן זה שע"י הפרוצים, האתרים

לחטוא  אדם ולבני לעצמו מכשול

אחרי תתורו "לא של  באיסור

מכל "ונשמרתם  ובאיסור  לבבכם"

כמו  איסורים הרבה ועוד  רע" דבר

האחרון, בזמן אלו ענינים  שפירסמו

"לא  של איסור  הך בכלל הוא  האם 

בביתך". דמים  תשים

רוחניתוישה) דסכנה  ראיה להביא 

שכן הגוף , כסכנת נחשבת 

זה  שמדמים הפוסקים בדברי מצינו
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בשו"ע דאיתא ש"ו לזה , סימן (או"ח

י"ד) לו סעיף ששלחו מי וז"ל:

להוציאה  בשבת מביתו בתו שהוציאו

לדרך לשום  מצוה  ישראל, מכלל

ויוצא  בהצלתה, להשתדל פעמיו

לא  ואי פרסאות. לשלש חוץ  אפילו

עכ "ל. ליה, כייפינן בעי

נ"ז)המ"ב וכתב חוץ (ס"ק וז"ל :

אף  היינו פרסאות . לשלש

לאיזה  דאורייתא איסור בזה דיש

שבת לחלל יצטרך אם וה"ה פוסקים.

שפיר ג "כ  מלאכות מל"ט באיזה עי"ז

לגמרי הדת את תמיר דכאשר  דמי,

גלולים  עבודת ותעבוד שבת  תחלל

פעם  שבת יחלל הוא ואם  ימיה, כל 

זה, נגד זוטא איסורא נקרא  אחת

עכ "ל.

רוחניתומבואר סכנה על  שגם

אמנם  שבת, לחלק הותר

משמד להצילה דוקא  שזה לחלק יש

הוא  אז  - ישראל מכלל שתצא 

אבידת כי מיתה, כסכנת דחשוב 

סכנת דומה לשמד שתצא  נשמתה

מעברה  להציל בשביל אבל  נפשות,

וכן מיתה. כסכנת חשוב  לא אחת

שם הט"ז בדברי  ה')מבואר  וז"ל:(ס"ק

להמירה  שרוצים הכא דשאני וצ"ל 

בזה  כך, אחר לעולם מומרת ותשאר

דיש כהתוס' בחילול הכריע להצילה

נפש, מפיקוח עדיף דזה משא "כ שבת

אחת פעם [עבירה ] שיעשה לקמן

פטריה  רחמנא דאונס כיון באונס,

שבת יחלל  לא חשש אין ואח"כ 

עכ "ל. נכון, כנ"ל זו הצלה בשביל 

סכנתאלאו) שכל להוכיח שיש

הגוף  לסכנת דומה רוחניות

הק' השל"ה חיים מדברי דרך (פרק

קדושים) פרשת מוסר, שלא תוכחות וז"ל: ,

שנאמר הדם , על יט:טז)לעמוד (ויקרא

מצוה  טעם  רעך". דם על תעמוד  "לא

לזה. זה ערבים  ישראל שכל לפי  זו,

שכן כל הגוף, בהצלת נתחייבנו ואם 

עובר יראנו שאם הנפש, בהצלת

עולמו עבירה  יצילהו,שמאבד

.א עכ "ל

חינוךוכ"כ אות במנחת רל"ט (מצוה

התוכחה ו') דחיוב ונ"ל וז"ל: ,

על מתחייב  עוד  זו מעשה דחוץ היא,

רעך " דם על תעמוד ד "לא ל"ת

יט:טז) בנהר(ויקרא מטובע גרע דלא  ,

וגם  תעמוד ", "לא על דעובר

כב:ב)ו"השבות" אבדת(דברים לרבות 

יכול דאם וכמה  כמה אחת  ועל גופו.

אבדת דהוא  העבירה מן להצילו

חייב בודאי ליצלן, רחמנא וגופו נפשו

עכ "ל. ולהצילו, למוטב להחזירו

להצילו ומבואר חבירו להוכיח דגם

הקרא  בכלל  הוא מחטא

כמו  - רעך" דם על תעמוד "לא של

בנהר. טובע חבירו הרואה

מהרשד "ם וכ"כ סימן בשו"ת (יו"ד

עלר"ד) אם ק "ו שהדברים  ,

הדתא. חומת בספרו חיים החפץ ג')וכ"כ מאמר הדת חיזוק ע"ש.(מאמר ,
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לנפשו, ק"ו להצילו תורה חייבה גופו

ע"ש.

עבירה ומדבריהם שבכל ללמוד יש 

ד"לא  לאו הך שייך

שאינו  אף רעך ", דם  על  תעמוד 

אלא  ליצלן, רחמנא להשתמד עומד 

כהשבת חשוב מחטא שמצילו כל 

לחלל לענין  שנא דמאי [וצע"ק גופו.

להציל דרק דמשמע השבת את

לחלק, ויש שבת. לחלל  מותר משמד

שבת חילול  איסור לעשות שלהתיר 

זה  מאיסור, חברי את להציל כדי

גדול איסור עושה  כשחברו דוקא

הותר לא  אחד  באיסור  אבל כשמד,

שבת, חילול של איסור לעשות 

והמשנה  הט"ז מדברי וכמבואר 

שמחויב ודאי אבל  הנ"ל . ברורה

על תעמוד  "לא מדין מאיסור  להצילו

וכנ "ל]. רעך  דם 

"לא ולפ"זז) של הלאו לענין גם י"ל

נימא  אי אף דמים ", תשים

י"ל מיתה, סכנת בחשש רק שהוא

רוחני נזק כל נשמתו אבידת דלענין

כסכנה  וחשוב  דמים שימת בכלל הוא

השל"ה. וכמש "כ עולמו, שמאבד 

שי"ק וכן מהר"ם בשו"ת  (יו"ד מצאתי

של"ה) דאפי'סימן קי"ל  וז "ל : ,

לילך דאסור אמרינן לגוף  דשייך מידי 

ק"ו  א "כ נטוי, וקיר  רעוע גשר תחת

סכנה  למקום  לילך רשאין אנו שאין

לך "השמר  אמרה והתורה לנפש,

שהדין וכיון מאד", נפשך ושמור

וגם  הגוף  סכנת במקום לילך שאסור

דבר אצלינו להניח שלא מצווים אנו

מפורש  לאו והוא סכנה , בו דיש

בביתך", דמים תשים "ולא בתורה

ואין לעמוד ואין לילך שאין ק"ו וא"כ 

עכ "ל. לנפש, סכנה  בו יש דבר  להניח

אחר במקום בקיצור  סימן וכ "כ  (או"ח

גם ש"ח) שייך תשים  דלא דאיסור ,

ע"ש. עבירות, של במכשול

מהךומדבריו ללמוד שיש משמע

ושמור לך ד "השמר  קרא

אף  רוחניות  סכנות לענין גם  נפשך"

הגוף . סכנת על דקאי

רוצחוהנה בהלכות (פי"א הרמב"ם

לעניןה"ד) ג"כ  קרא הך הביא

שיש  מכשול  כל וכן וז"ל : הגוף , סכנת 

להסירו  עשה מצות נפשות סכנת בו

יפה  בדבר ולהזהר  ממנו ולהשמר

שנא ' ד:ט)יפה לך(דברים "השמר 

והניח הסיר, לא ואם  נפשך". ושמור

סכנה, לידי  המביאין המכשולות

"לא  על  ועבר עשה מצות ביטל

עכ "ל. דמים ", תשים 

חינוךוכבר במנחת (מצוה העיר

י"א) אות שדבריתקמ"ו ,

עשה  דהוי זה דמנלן צ"ע, הרמב "ם 

מיירי קרא הא  הגוף , לשמירת

עולם  של ברומו העומדים  בענינים

הדת .ב בעיקרי

דברכותב. מסוגיא הרמב"ם שהוכחת שמצדד לב:)וע"ש רבנן:(דף תנו התם: דאיתא
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מיראה וכן תשובה  בספר העיר

האדר"ת) קרא (לבעל דהך ,

במנחות ליה צט:)דרשינן לענין(דף

לענין ולא מתלמודו דבר שוכח

בהשגות ברמב"ן [וע"ע גופו. שמירת

המצות ב')לספר הלאוין שכתב(שכחת ,

סיני הר  מעמד  שכחת  על  קאי  דהלאו

ע"ש]. תרי"ג, מנין בכלל אותו ומנה 

יש אבל רוחנית סכנה לענין עכ "פ 

בכלל הוא שגם  מק "ו ללמוד

וכמו  דמים", תשים  ד "לא קרא הך

שי"ק  המהר"ם ומדברי שנתבאר .

רק  ולא בכלל רוחני נזק שכל  משמע,

כשמד. ממש הנפש אבידת

שייךאלאח) דלא לדון , עוד שיש

תשים, דלא לאו בנד"ד

על האחרונים שהקשו מה ע "פ  והוא

רוצח בהלכות ברמב "ם דאיתא הא

י"א) פרק לגמרי(ריש דפטור גווני כמה

מעקה על מעשיית ד' בו שאין בית (כגון

ע"ש) ועוד, האוצר בית או אמות, ונראה ד' ,

והקשה  לגמרי. דפטור מדבריו

דף החזו"א חולין על רי"ד סימן (יו"ד

דפטרקל"ה) הני כל שנא דמאי ועוד,

בשאר לאו דאיכא מהא הרמב "ם

רע, וכלב רעוע  בסולם כגון אופנים 

איכא  תשים דלא  דלאו כרחך ועל 

שפטורים  הנך שנא ומאי גווני, בכל

לגמרי פטורים  מעקה עשיית ממצות

מהלאו. גם 

כלותירץ לגבי דלעולם  החזו"א 

בכל בלאו יעבור  המזיקים 

מעקה  דלענין  אלא וכנ"ל , גווני

אומרים  היינו לא הסברא מצד בעצם

שאינו  לפי תשים , דלא לאו בזה שיש

אפשר וגם בזה, ההיזק כ "כ  מצוי

שיזהר לגג שעולה מי כל את להזהיר 

נזהר בטבעו אדם  כל  ואף  להינזק לא

יפול שלא לגג  איג כשעולה ממילא  ,

עשיית מצות  תורה דחידשה לאו

מזיק, לו קוראים היינו לא  מעקה

כמה  לה יש זה מחודשה  ובמצוה

עשיית בזה לחייב מתי תנאים

הרי המזיקים , בשאר  משא"כ  מעקה.

מהם  וליזהר לדעת יכול אדם אין

להודיעם  שייך אין וגם ינזק, שלא

נחשב שם וממילא בזה שיזהרו

עכת"ד. גווני, בכל  דמים למשים

לו  החזיר ולא שלום לו ונתן אחד הגמון בא בדרך, מתפלל שהיה אחד בחסיד מעשה

כתוב  והלא ריקא, לו אמר תפלתו שסיים לאחר תפלתו. שסיים עד לו המתין שלום ,

כשנתתי  לנפשותיכם", מאד "ונשמרתם וכתיב נפשך", ושמור לך השמר "רק בתורתכם

הגוף. בשמירת גם איירי קרא דהך ומבואר ע"כ. וכו', שלום לי החזרת לא למה שלום לך

ומהפכים  והם הגוף, שמירת על קאי דלדעתו ההגמון מדברי זה דהרי לדחות, שכתב אלא

דברכות  לסוגיא ציין הנ"ל הרמב "ם על הגר"א בביאור אמנם למינות. חיים אלקים דברי

הרמב"ם. של למקורו הנ"ל

להודיעם,ג. או מעצמם שיזהרו לומר כלל שייך לא וכיו"ב קטנים לגבי שהרי להעיר ויש

וצ"ב.
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איומעתה במחשב בנד"ד, לעיין  יש

כיון בעצם, מזיק  חשוב 

לצורך בו משתמש  בו שהמשתמש

לעבירה  מכוין ואינו וכדומה פרנסתו

הקרא  חידוש [שבלא למעקה דומה

פטור דפטור והיכא נתחייב היה  לא

כיון י"ל או מהלאו], גם  לגמרי

היזקא, ושכיחא פרוץ  שהאינטרנט

דומה  א"כ  מעצמו ליזהר  יכול  ואין

בזה.למ וצ "ע למעקה, ולא ממש זיק

סיכום:

שגם ע"פט) באחרונים המבואר 

רוחני בסכנת העובר

דמים  תשים ד"לא הלאו משום

אינטרנט המניח אם  לדון יש  בביתך",

בלי בו גולשים ביתו ובני בביתו פתוח

רוחני מכשול  שגורם כיון  השגחה

באופן באינטרנט שמשתמשים

האסור.

עלוכן תעמוד "לא של  הלאו לענין

באחרונים  דמבואר  רעך" דם 

מחטא, להצילו לענין  גם דקאי הנ"ל

במחשב המשתמש שגם לדון יש

להצילו  שמצוה בנהר  כטובע חשוב

מחשב המניח כן ועל דשכיח, כיון

לאו  משום עובר השדחה בלא פתוח

הנ"ל.

ב' ענף

נז:) (דף דב"ב הסוגיא ביאור 
אחרינא  דרכא באיכא

נז:)דב"בבסוגיאא) איתא:(דף

מראות עיניו ועוצם 

לג:ו)ברע אבא (ישעיהו בר חייא א"ר ,

בשעה  בנשים מסתכל שאין  זה

אי דמי היכי הכביסה. על  שעומדות 

אי הוא, רשע אחריתא דרכא דאיכא

הוא. אנוס אחריתא, דרכא דליכא

ואפ"ה  אחריתא, דרכא דליכא  לעולם

ע"כ . נפשיה , למינס ליה מיבעי

מסתכל ,ופירש שאין וז"ל: הרשב"ם

הנהר. שפת על  הולך כשהוא 

אם  קרא ביה דמשתבח דמי, היכי

עיניו, יעצים עוצם לא שאם דמשמע

רשע  ולא צדיק לא אינו איעיניו .

בהך. ואזיל  אחרינא , דרכא דאיכא

הוא  עיניו רשע שעוצם פי על ואף ,

מן להרחיק אלא לקרב לו  היה  שלא

חולין  לן דקיימא מד:)העבירה, (דף

אם  הוא, אנוס הכיעור. מן הרחק

רחמנא  ואונס הליכתו דרך מסתכל 

הכתוב מזקיקו ולמה פטריה,

קרא  ביה דמדמשתבח עיניו, להעצים

למינס  עיניו. לעצום דצריך שמעינן 

אחר , לצד עיניו להטות  נפשיה,

אניס  דאי קרא ביה דמשתבח והיינו

עכ "ל. הוא, חסיד  נפשיה

דכלויש הרשב"ם , מדברי ללמוד 

אחרינא  דרכא לו  שיש היכא 

כרשע, חשוב עיניו שעוצם  אף 

אם  אחרינא  דרכא  שליכא ובאופן

רשע לא חשוב לא עיניו עוצם  אינו

שאינו  נפשיה אניס  ואם  צדיק, ולא

ביה  משתבח עיניו שעוצם  מסתכל 

חסיד. והוא קרא

הנ"לומשמע חיוב שעיקר מדבריו

אחרינא  דרכא כשאין
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בנשים  להסתכל שלא עצמו לאנוס

ממדת הוא  הכביסה , על  העומדות 

הדין. מעיקר ולא חסידות

בהלכותויעויין הרמב "ם  בדברי

ביאה הכ"א)איסורי (פכ"א

אסור וכן וז"ל: הנ"ל , סוגיא שהביא

שהן בשעה בנשים  להסתכל  לאדם 

להסתכל אפילו הכביסה, על עומדות

מכירה  שהוא  אשה של  צמר  בבגדי

עכ "ל. הרהור , לידי יבוא שלא אסור,

בשו"עוכן סעיף מובא כ"א סימן (אה"ע

להתרחק א') אדם  צריך  וז"ל:

ואסור וכו' מאד מאד  מהנשים

על שעומדות בנשים להסתכל

אפילו  והמסתכל  וכו', הכביסה

ונת אשה של קטנה כויןבאצבע 

בבית נסתכל כאלו ממנה, ליהנות

ערוה)התורף לשמוע(פי' ואסור  שלה,

שערה. לראות או ערוה קול

מכין הדברים, מאלו לאחד והמתכוין

הדברים  ואלו מרדות , מכת אותו

עכ "ל. לאוין, בחייבי גם  אסורים

להביא והנה הרמב"ם של דרכו אין

נקט וגם חסידות, של הנהגות

" להסתכל",אסור בלשון לאדם 

מכין בזה שהעובר כתב  והשו"ע

ומשמע מרדות, מכות אותו

דב"ב סוגיא שהך שלמדו מדבריהם

הגמ' וכוונת דחסידות, מילי אינו

היינו  נפשיה" למינס ליה "מיבעי

לכאורה. נראה כן הדין, מעיקר

הרמב"ם אלא שדברי להעיר שיש

ואולי סתומים, והשו"ע 

אחרינא  דרכא לו כשיש כוונתם 

מכין ולכן הדין מעיקר אסור  ומשו"ה

מחלוקת וליכא מרדות, מכות אותו

והרמב "ם. הרשב "ם  בין

משה  האגרות ביאור
הנ"ל  בסוגיא

דהקשה ובעיקרב) הנ "ל סוגיא

דרכא  דבדליכא הש "ס

הרשב"ם  ופירש הוא, אנוס אחרינא 

דרך מסתכל אם - הוא  אנוס וז"ל :

ולמה  פטריה רחמנא ואונס הליכתו

עכ "ל. עיניו, להעצים הכתוב מזקיקו

ביאורהנה צריכים  הרשב"ם דברי

אונס  חשוב  דלמה חדא רב,

לשם, כלל לילך  שלא לו אפשר דהרי

לפרנסתו  לשם לילך שצריך ואף 

הא  בכך, מה צרכיו ולשאר ולעבודתו

לדחות אונס חשוב  לא  ממון אונס

צריך שאין ס"ד למה ועוד, איסורין.

למסקנא  וגם כלל, עיניו להעצים

מילי רק  הוא עיניו להעצים שצריך

ואינו  קרא ביה דמשתבח דחסידות

וצ "ב. רשע, ולא צדיק לא

משה וכבר אגרות בשו"ת בזה עמד 

נ"ו) סימן ח"א ותירץ (אה"ע ,

חשש  משום רק הוא שהאיסור דצ "ל

לסמוך רשאי ולכן הרהור לידי שיבוא

ולא  מהן דעתו שיסיח עצמו על 

דכיון בהן, שיסתכל מחמת יהרהר 

לצרכי שם ללכת צורך לו שיש

לחשוש  מחוייב אינו וכדומה פרנסתו

ולמנוע ממונו ולהפסיד ביותר ע"ז

צורך לו כשאין ורק  צרכיו. משאר
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דרכא  בדאיכא כגון - כאן  לעבור

לילך צורך לו כשאין וה"ה אחרינא ,

בליכא  שאף  לטייל רק דהולך שם

על לסמוך אסור הוא אחריתא דרכא

האיסור זהו דהא דעתו, שיסיח עצמו

עצמו  על יסמוך שלא "ונשמרת "

צורך במקום אבל יהרהר , שלא  לומר 

ומכיון יהרהר. שלא לסמוך רשאי

א "כ  להרהור לחוש ולא לילך שרשאי

דהרי עיניו, להעצים א"צ  דגם ס"ד

הליכתו, דרך להסתכל הוא אנוס

רחמנא  שיפטריה  סגי הא זה ואונס

ולענין עצמו, על  לסמוך מהאיסור

עיניו  עוצם בין חילוק  אין הרהור

עצם  מגולותד ללא שהן שיודע כיון ,

עצם  זה ובשביל המכוסה במקום

מיבעי דאפ"ה הש"ס ומתרץ  עיניו.

מדרך לו כשאפשר  נפשיה  למינס ליה

אולי והטעם כדפירשב"ם, חסידות 

להרהר שלא טרוד  יהיה זה בשביל

גם  יגרום ממש  הראיה אולי וגם

עכ "ד ביותר , .ה להסתכל

הגמ'וע"שג) דמסתימת שהעיר 

שלא  שאף יותר  משמע

מותר נמי להרהור יבוא שלא בטוח

לעשות אחריתא דרכא בליכא לילך

וביאר , צרכיו. ושאר  פרנסתו צורך

אינו  הרהור שאיסור  משום דהטעם

לידי יבוא שלא  כדי אלא עצמו מצד

הדבר ברור שלא בלילה טומאה

לו  שיש  אלא טומאה לידי שיבוא

וראייתו ד. לא, או עיניו עוצם אם חילוק ליכא הרהור דלענין זצוק"ל מרן דנקט ומה

דרכא  דבליכא הרשב"ם נקט דהרי טובא יל"ע עיניו, מלעצום פוטרו דהאונס ס"ד איך דא"כ

מן  להרחיק אלא לקרב לו היה שלא משום והטעם עיניו שעוצם אף רשע מקרי אחרינא

חולין דקי"ל מד:)העבירה, רק (דף לא רשע מקרי הרי ולדבריו עכ"ל. הכיעור, מן הרחק

בעצמו, וכמש"כ דעתו שיסיח עצמו על  לסמוך שאסור משום אלא להרחיק, שצריך משום

שמעצים  ומה יהרהר, שלא לומר עצמו על יסמוך שלא "ונשמרת" של האיסור זהו דהא

לו  מועיל באמת עיניו שמעצים שהיכא צ"ל כרחך ועל לזה. מוריד ולא  מעלה לא עיניו

דלפ"ז  אלא הכיעור. מן הרחק משום אסור מ"מ אחרינא דרכא בדאיכא ורק יהרהר, שלא

מעיקר  עיניו לעצום מחוייב אינו אונס דמטעם למסקנא הוא וכן ס"ד דהאיך טובא יקשה

וצע"ג. אונס, אינו עינים עצימת לענין הא אונס משום דחסידות ממילי אלא הדין

וז"ל:ה. פרוצות, נשים שיש במקום בשוק לילך מותר אם לענין מזה שהוכיח וע"ש

למקום  לילך רשאי לעשות, שצריך צרכים ושאר ממון הפסד בשביל שאף חזינן עכ"פ

ואף  להסתכל, מוכרח שיהיה אף לכסות שדרכן מקומות שהם והזרועות השוק שמגלות

כיון  מחוייב אינו מדינא עיניו לעצום וכשיכול נפש, לבעלי אף עיניו, לעצום יוכל כשלא

עכ"ל. עיניו, ולעצום נפשו למינס לו יש חסידות ממידת ורק לפניו, קשה דבר שהוא 

לאסור, שא"א דבר שהוא הרבה פרוצות הולכות שבעוה"ר וברחובות וז"ל: מסיק ושוב 

ומסתבר  הרהור. מכל דעתו להסיח והעיקר להסתכל שלא האפשר בכל להשתדל צריך

אבל  יזיק, ולא יוזק שלא בהליכתו שטרוד משום דעתו להסיח נקל דבר הוא שברחובות

עכ"ל. בה, לעמוד יכולין שאין דבר לאסור א"א  אופן בכל
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למנוע מחוייב לא לכן לזה, לחוש

בשביל פרנסתו ולהפסיד מצרכיו

הספק.

להרהראך אסר שהקרא דכיון העיר

נמצא  הרי זה, ספק מצד 

ולכן בעצם, איסור  כבר הוא שהרהור

בטוח שלא  במי לדינא דצ"ע מסיק

שאין [ומש "כ  ע"ש להרהר, יבא  שלא

כבר וכו', עצמו מצד הרהור איסור

בזה  בתשובה בעצמו הוא האריך

העזר  ס"ט)באבן סימן כתב(ח"א ושם ,

ונשמרת דמצד  פסוקים, שני דיש

לו  יגרום  שמא רק הוא רע  דבר מכל 

ד"לא  הקרא מצד אולם  לילה, מקרה

בפני גמור איסור  הוא וכו', תתורו"

במש "כ  לדון יש דבריו וע "פ עצמו,

ואכמ"ל]. כאן,

שנקטוהנהד) משה האגרות לדברי

שהאיסור לומר  שיש

יבוא  שמא ספק מחמת הוא להסתכל

בהולך להסתפק יש הרהור, לידי

נשים  שם יש אם  ספק שיש במקום

אם  [ולמשל הכביסה על  העומדות 

ואינו  בים לשוט רפואה  צורך לו יש

מותר אם שם], נשים עתה שיש ברור

דרכא  לו שיש באופן אף  לילך

חשוב זה  דבאופן די"ל אחרינא .

חשוב ולא לילך ומותר ספיקא כספק

רשע.

דרכא וכן דליכא באופן יל "ע

אם  ספק רק ויש אחרינא

ממדת עיניו לעצום ג"כ  מחייב 

חסידות.

משניוקצת לא דאמאי לזה ראיה

באיכא  איירי  דלעולם  הגמ'

ספק  שיש  באופן אבל אחרינא דרכא

אם  ובכה"ג שם , עומדות הנשים  אם 

ולא  רשע לא אינו עיניו עוצם אינו

ומשמע דחסידות. ממילי רק צדיק

ממילי אף עיניו לעצום  א"צ דבכה"ג 

דחסידות.

גיסא,אמנם לאידך לדחות  יש

ספק  באופן שגם דאפשר

רשע בכלל והוא  שאסור פשוט 

בכלל הוא בספק שגם  משום [ואולי

ובפרט הכיעור מן הרחק של החיוב

שבעריות דלקמן  הח"ח לסברת

בזה. וצ "ע יותר], החמירו

סב:)בברכותוע' אביי(דף להו אמר

בשבילי עייליתו כי לרבנן

לא  בחקלא, ביה למיפק דמחוזא

גיסא, להך ולא גיסא להך לא  תחזו

ארעא  אורח ולאו נשי יתבי  דלמא

ע"כ . בהו, לאסתכולי 

שאסורודברי פשיטא דזה צ"ב הגמ'

אביי הזהיר  מה ועל  להסתכל 

לרבנן.

שליכא ואולי באופן שהיה משום

להם  היה וגם אחרינא דרכא

בחקלא  ביה למיפק שהולכין צורך

עיניהם  להעצים  להם הזהיר  ומ"מ

ספק  רק שהוא  ואף להסתכל, שלא

מ"מ נשי" יתבי "דלמא אביי וכלשון

עוצם  של  חיובא הך בכלל ספק גם

הב ' ספק ונפשט ברע, מראות  עיניו

הנ"ל.
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שנפשו  עריות שלענין הח"ח בדברי
להרחיק  צריך מחמדתן אדם של

עבירות  משאר יותר

הנ"לובעיקרה) הרשב "ם  דברי

דרכא  דבאיכא

חשוב עיניו שעוצם אף אחרינא 

חיים חפץ בספר ע' ו'כרשע, (כלל

י"ד) אות חיים מים דבריבבאר שהביא

ל"ד)הש"ך ס"ק קמ"ב סימן לענין(יו"ד

לאטום  יוכל  דאם מע"ז ליהנות איסור

נחיריו  ולסתום עיניו ולהעצים אזניו

והריח והמראה הקול מן יהנה שלא

מהם  ליהנות מתכוין כשאינו מותר 

הכי בלאו הא רישא, פסיק הוי  דלא

לילך לו אפשר אי ואפילו אסור,

עכ "ד. אסור  אחר למקום 

לאטום ומדייק שיכול דמשום הח"ח

מותר , עיניו ולעצום  אזניו

אפילו  רישא פסיק ואינו הואיל

שאינו  כיון רואה או שומע כשהוא

שעוצם  אלא דאל"ה להנאה , מתכוין 

אי הרי אם עיניו [אבל  כלל, נהנה נו

גדול בקול הם  האסורות הנגינות

יועיל שלא משער שהוא עד  מאוד

כה"ג  וכן אזנים, אטימת אפילו לזה

יכול שאינו והחוטם עינים בעצימת

שתהיה, סיבה מאיזו אותם לסתום

וחשוב גמור  רישא פסיק הוא כן אם 

ואסור]. כמתכוין

ואיןושוב וז"ל: עצמו על הקשה

מהא  זו סוגיא על  להקשות

בתרא  בבבא  נז:)דאמרינן מאי(דף

ברע " מראות  עיניו "ועוצם  דכתיב

ואף  הוא רשע הרשב "ם  ופירש וכו',

לו  היה דלא עיניו עוצם שהוא פי על 

מן הרחק דקי"ל  דרך בהאי להתקרב 

נמי הכא כן ואם  ע"ש . וכו', הכיעור 

מכוין, ולא דאפשר פסקינן אמאי

אחר בדרך לילך לו שאפשר דהיינו

עכומ"ז של  הנאה באיסור  יפגע ולא

הולך שהוא כיון זו, בדרך  הולך והוא

וכו' שרי להנות מכוין ואינו לדרכו

הוא  אם אפילו הוא דשרינן ,ומה

בב"ב והכא וכנ"ל, ושומע רואה

לפירוש  רשע  הגמרא  קרינהו

עיניו  עוצם הוא  אם אפילו הרשב"ם

וכו'. אחרת דרך לו שיש כיון

דבעריותונראה הגמרא דסברת לי,

אדם  של שנפשו מפני

דהגם  יותר, להחמיר  צריך מחמדתן

בהנאה  ליה ניחא שלא חושב  שעתה

כרחו  בעל עליו יצרו יתגבר פן זו,

בכמה  מצינו וכן עי "ז , להרהר ויבוא

בעניני יותר שהחמירו ענינים

שבתורה  האיסורים מכל הסתכלות

וכענין מכוין , ולא אפשר בלא אף 

בברכות סא.)שאמרו ארי(דף אחורי

בדרך באשה פגע אשה, אחורי  ולא

ומשמע לצדדין, ומסלקה אחריה רץ

דאפילו  באה"ע האחרונים מדברי

ולא  למיזל אחרינא דרכא ליה לית 

הכי אפילו בהסתכלות  ליה ניחא

שכתבתי מטעם והכל חז "ל  אסרו

מן הרחק דקי"ל רשב "ם  ומ"ש כנ "ל .

שמצוי כאלו בענינים היינו הכיעור 

מאוד , הבריות לעז  וגם היצר פתוי

עכ "ל.
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להרחיק ומדברי שיש למדנו הח"ח

משאר יותר  בעריות

מחמדתן, אדם של שנפשו עבירות

דרכא  לו כשיש מרחיק שאינו ומי

רשע. בכלל הוא אחרינא

החיוב  לענין נד"ד לענין סיכום
פילטר  להעמיד

שהמשתמש העולהו) הנ"ל מכל

ששכיחא  באינטרנט

הוא  אסורות, הסתכלויות של היזיקא

בה  שיש בדרך לילך האיסור בכלל

העומדות נשים של אסורה הסתכלות

מזה  גרוע ועוד וכדומה , הכביסה  על 

בלא  וא"כ כידוע. פעמים כמה

דרכא  כאיכא חשוב  פילטר העמדת 

מקרי. ורשע אחרינא

הנ"לויש הח"ח דברי לזה לצרף 

אדם  של שנפשו עריות  דלענין

מ"מ עיניו שעוצם אף  מחמדתן

הכיעור מן שהרחק כרשע חשוב

מן הרחק בנד "ד  וה"ה לו, והדומה

שיש  דכתבנו מה  לפי ובפרט הכיעור .

של ספק  שיש באופן שגם  לצדד 

אסור. ג "כ  שם  העומדות נשים

לפרנסתו ואף באינטרנט במשתמש

לדברי הרי בכך, צורך לו שיש 

בדליכא  ההיתר  גם משה האגרות 

צורך כשיש רק הוא  אחרינא  דרכא

יש  מקרי לעולם דאל "כ לפרנסתו

כלל. לילך לו שאין אחרינא  דרכא

נזירותוע' בהלכות הרמב "ם  בדברי

ה"י) סופרים (פ"ה מדברי וז "ל:

שותי במושב לעמוד  לנזיר שאסור

הרבה  ממנו ויתרחק מכשול יין שהרי

לא לפניו  לכרם סביב חכמים אמרו ,

עכ "ל. יקרב,

שיש ומבואר שכל  הרמב "ם בדברי

חיוב יש לפניו המכשול 

כל וא "כ איסורים. בשאר  גם להתרחק

פילטר בלא אינטרנט בביתו המחזיק

כ "מכשול ששוב לדון יש כראוי,

ע ועובר הנ "ל ,לפניו" האיסור ל 

מהאיסור. הרחקה לעשות וצריך 

ג' ענף

עצמו  להביא שלא החיוב בענין
נסיון  לידי

בסנהדריןע'א) הגמ' קז.)סוגיית (דף

לעולם  רב  אמר יהודה  רב אמר

שהרי נסיון, לידי עצמו אדם  יביא אל

לידי עצמו הביא ישראל מלך דוד 

ע"כ . ונכשל, נסיון

בברכתוכך בקר  בכל  מתפללים  אנו

לדי תביאני "אל שנה: המעביר

וכו'. נסיון "

דע "ז וע' יז.-יז:)בסוגיא  חנינא (דף ר '

באורחא, קאזלי הוו יונתן ור'

פצי חד שבילי, תרי להנהו מטו

פצי וחד כוכבים , דעבודת אפיתחא

חד ליה אמר זונות. דבי אפיתחא

דעבודת אפיתחא  ניזיל לחבריה

אידך: א"ל  יצריה, דנכיס כוכבים

ונכפייה  זונות  דבי אפיתחא  ניזיל

ע"כ . וכו', אגרא ונקבל ליצרין,
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דנכיס)ופירש"י יצריה,(ד"ה דנכיס

דאנשי [דע"ז], יצרא נשחט [שכבר]

ונמסר רחמים בקשו הגדולה כנסת 

מיתות בד' כדאמרינן והרגוהו, בידם 

סד.)בסנהדרין  ניזיל(דף כלומר ,

אפיתחא  ניזיל ולא שבילא בההוא

הרע, יצר בנו ישלוט שלא זונות דבי

עכ "ל.

מ"דויש לחד ס"ל דלמה להעיר,

זונות של הפתח על לילך שיש

את להביא  אסור הרי שכר, לקבל כדי

נסיון. לידי עצמו

שםויעויין אפיתחא בתוס ' ניזיל (ד"ה

זונות) יש דבי מכאן וז"ל:

עבודת מפתח להרחיק  שדרך ללמוד

דכתיב משום שיכול, מה כל  כוכבים

ומוקמי ביתה", פתח אל תקרב "אל

היה  שהרי כוכבים בעבודת לעיל

זונות, דבי אפיתחא יותר  ללכת רוצה

עכ "ל.

להרחיק וצ"ב שיש הראיה דמהו

מבואר הרי ע"ז מבית

פתח אצל לילך שרצה דטעמא 

שכר. לקבל כדי משום הוא הזונות,

מתורצתונראה אחת דקושיא

במהר"ם  דע"ש בחברתה,

דקא  ואע"ג וז"ל: התוס' כוונת שביאר

דלא  הוא פשיטא מ"מ אגרא מקבל 

אזיל הוה  שכר קבלת בשביל

דהוי לאו ואי זונות, דבי אפיתחא 

דעבודת אפתחא למיזל איסורא

למיזל טפי להו דהוי פשיטא  כוכבים 

הוי דלא  כוכבים דעבודת אפתחא 

מלמיזל ליצרייהו למכפייה  צריכין

יש  ודאי אלא זונות, דבי אפתחא 

מפתח להרחיק  דדרך מכאן ללמוד

עכ "ל. וכו', שיכול מה כוכבים  עבודת

לילךוביאור הטעם  דכל  הוא דבריו

רק  הוא זונות בית לפתח

לבית מלילך להרחיק שיש משום

בית לפתח לילך דיש  סבר וע"כ  ע"ז,

הכי בלאו אבל  שכר , לקבל כדי זונות

לקבל אף  נסיון לידי עצמו להביא אין

היטב. ומבואר שכר,

בחזו"א וכן פ"ד מצאתי ובטחון (אמונה

ט') מתוס'אות והוכיח כן, שביאר

להתרגל בשביל  שאפי' הנ"ל

יתברך בעבודתו ולעלות לנסיונות

אל "לעולם  שאמרו מה בכלל גם הוא

נסיון". לידי עצמו יביא

כיאת ונעתיק הזהב : לשונו

- אחרות בבחינות

שוה  ואין מנסיונות, להתרחק המצוה

להתרגל כדי נסיונות  לחפש  לאדם 

חובות ואדרבה המדות, בתיקון

למקום  להיכנס שלא המוסריות

שאדם  כמו נסיון, לידי לבוא שעלול 

וכמו  סכנה , במקום לעמוד שלא נזהר 

בשבת לב.)שאמרו יעמוד(דף "לא 

הגוף  בסכנת ואם סכנה", במקום אדם

במדת וגם  הנפש. בסכנת כש"כ  כן

לעסק  נכנסין שאין  כן, ארץ דרך

בזמן והפסד  ריוח של השקול  בספק

שהריוח אף עולם  הפסד  שההפסד 

רשאי הנזיר ואין וכו'. עולם ריוח

לענבים  תאותו לעורר  לכרם  ליכנס
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ליצרו  לכוף כדי עליו האסורים

במבחן המתוקנה במדה ולהשתלם 

סחור "סחור שאמרו וכמו התאוה,

תקרב". לא לכרמא לנזירא אמרינן

עבירה, עצמו, התורף  למקום וקירוב

משמרת עשו שאמרו  וכמו

שאמרו  מה בכלל  זה  וכל למשמרת

נסיון לידי עצמו יביא אל  לעולם

עכ "ל. וכו',

להביא ומכל שלא החיוב למדנו זה

ובודאי נסיון, לידי עצמו

פילטר בלא באינטרנט להשתמש

ליכשל שלא  גדול נסיון הוא  והשגחה,

ובלא  ביודעים עבירות מיני בכל

להשים  גמורה חובה כן ועל יודעים .

על להשגיח האינטרנט על  פילטר 

מלבוא  עצמו יציל שעי"ז גלישתו,

נסיון. ידי

iI


