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 דין תינוק שנשבה

#Who is a Tinok She’nishba? 

 

 רמב"ם הלכות ממרים פרק ג הלכה ג**

במה דברים אמורים באיש שכפר בתורה שבעל פה במחשבתו ובדברים שנראו לו, והלך אחר דעתו הקלה ואחר 

התועים אחריו, אבל בני התועים האלה ובני שרירות לבו וכופר בתורה שבעל פה תחילה כצדוק ובייתוס וכן כל 

בניהם שהדיחו אותם אבותם ונולדו בין הקראים וגדלו אותם על דעתם, הרי הוא כתינוק שנשבה ביניהם וגדלוהו 

ואינו זריז לאחוז בדרכי המצות שהרי הוא כאנוס ואף על פי ששמע אח"כ ]שהוא יהודי וראה היהודים ודתם הרי 

על טעותם[ כך אלו שאמרנו האוחזים בדרכי אבותם הקראים שטעו, לפיכך ראוי להחזירן  הוא כאנוס שהרי גדלוהו

  .בתשובה ולמשכם בדברי שלום עד שיחזרו לאיתן התורה

 שו"ת בנין ציון החדשות סימן כג

  .ב"ה אלטאנא יום ד' כ"ט מרחשון תרכ"א לפ"ק. לידידי מחותני הרב המופ' מו"ה שמריהו צוקערמאן נ"י

עכ"ת נ"י שהוא הי' נוהג לאסור בשתיית יין שנגע בו ישראל מחלל שבת בפרהסיא מפני שהוא מומר לכל מה שכ' מ

התורה כולה והוכיח כן משו"ת המבי"ט שהביא בנקודת הכסף י"ד )סי' קכ"ד( לאסור בשתיית יין שנגעו בו קראים 

  .ולכן שאל אותי איך דעתי בזה מפני שהם מחללים את המועדות והמה כמחללי שבתות. אמנם יש מי שחולק עליו

לענ"ד הדין עמו דכיון דמחלל שבת בפרהסיא הוא כמומר לכל התורה דינו כעובד ככבים /כוכבים/ ואפשר שאפילו 

המהרש"ל שהביא בנקודת הכסף שם שס"ל דקראים אינם אוסרים מודה בזה דקראים אינם מחללין שבתות רק 

וה מחלל מועדות למחלל שבתות לא ס"ל. אבל במחלל שבת ממש מועדות מפני שחולקים על קביעות שלנו ושש

דלכ"ע הוי מומר לכל התורה אפשר שגם המהרש"ל מודה. וא"ל כיון דגזירת יינם הוא משום בנותיהם והרי בנות 

מחללי שבתות לא נאסרו. ז"א דא"כ מומר לעבודת ככבים לא יאסור יין בשתיי' ולפי מה דאמרינן בחולין )דף ד'( 

צ"ל כמש"כ הר"ן בחידושיו שם וכמו שהעתיק גם מעכ"ת נ"י כיון דהוי ככותי גמור הוא בכלל גזירתן אעפ"י אוסר ו

שאין בבנותיו איסור חתנות וא"כ ה"ה במומר לחלל שבת בפרהסיא. וכ"כ הרשב"א בשו"ת הביאו הב"י )סי' קי"ט( 

יך לדון מחלל שבת בפרהסיא אבל לפושעי דמומר לחלל שבת בפרהסיא יינו יי"נ. והנה עד כה דברנו מעיקר הדין א

ישראל שבזמנינו לא ידענא מה אדון בהם אחר שבעו"ה פשתה הבהרת לרוב עד שברובם חלול שבת נעשה 

כהיתר אם לא יש להם דין אומר מותר שרק קרוב למזיד הוא ויש בהם שמתפללים תפילת שבת ומקדשים קידוש 

דרבנן והרי מחלל שבת נחשב כמומר בלבד מפני שהכופר בשבת היום ואח"כ מחללים שבת במלאכות דאורייתא ו

כופר בבריאה ובבורא וזה מודה ע"י תפילה וקידוש ומה גם בבניהם אשר קמו תחתיהן אשר לא ידעו ולא שמעו דיני 

שבת שדומין ממש לצדוקין דלא נחשבו כמומרים אעפ"י שמחללין שבת מפני שמעשה אבותיהן בידיהם והם כתינוק 

בין עובדי ככבים כמבואר )סי' שפ"ה( וכ"כ גם המבי"ט )סי' ל"ז( ואפשר נמי דצדוקין שלא הורגלו בתוך שנשבה ל

ישראל ולא ידעו לעיקרי הדת ואינם מעיזין פניהם נגד חכמי הדור לא חשבי מזידין וכו' יע"ש. והרבה מפושעי הדור 

אינו מפני חילול מועדות שדומה לשבת  דומין להם ועדיפי מהם שמה שמחמיר הר"ש בקראים להחשיב יינם יי"נ

בלבד אלא מפני שכפרו גם בעיקרי הדת שמלין ולא פורעין ואין להם דיני גיטין וקדושין שעי"ז בניהם ממזרים. ובזה 

רוב הפושעים שבזמנינו לא פרצו. ולכן לענ"ד המחמיר להחשיב נגיעת יין של הפושעים הללו לסתם יינם תבוא עליו 

ילים יש להם על מה שיסמכו אם לא שמבורר לנו שיודע דיני שבת ומעיז פניו לחללו בפני עשרה ברכה. אכן גם למק

 .מישראל יחד שזה ודאי כמומר גמור ונגיעת יינו אסור. כנלענ"ד הקטן יעקב
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 תניא ליקוטי אמרים פרק לב**

בירו בתורה ומצות וכבר ומ"ש בגמ' שמי שרואה בחבירו שחטא מצוה לשנאותו וגם לומר לרבו שישנאהו. היינו בח

קיים בו מצות הוכח תוכיח את עמיתך עם שאתך בתורה ובמצות ואעפ"כ לא שב מחטאו כמ"ש בס' חרדים אבל מי 

שאינו חבירו ואינו מקורב אצלו הנה ע"ז אמר הלל הזקן הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום וכו' אוהב את הבריות 

' ועבודתו ולכן נקראי' בשם בריות בעלמא צריך למשכן בחבלי ומקרבן לתורה. לומר שאף הרחוקים מתורת ה

עבותו' אהבה וכולי האי ואולי יוכל לקרבן לתורה ועבודת ה' והן לא לא הפסיד שכר מצות אהבת ריעים וגם 

המקורבים אליו והוכיחם ולא שבו מעונותיהם שמצוה לשנאותם מצוה לאהבם ג"כ ושתיהן הן אמת שנאה מצד 

מצד בחי' הטוב הגנוז שבהם שהוא ניצוץ אלקות שבתוכם המחיה נפשם האלקית וגם לעורר  הרע שבהם ואהבה

רחמים בלבו עליה כי היא בבחי' גלות בתוך הרע מס"א הגובר עליה ברשעי' והרחמנות מבטלת השנאה ומעוררת 

ל המינים האהבה כנודע ממ"ש ליעקב אשר פדה את אברהם ]ולא אמר דה"עה תכלית שנאה שנאתים וגו' אלא ע

 :[והאפיקורסים שאין להם חלק באלהי ישראל כדאיתא בגמרא ר"פ ט"ז דשבת

 חזון איש יו"ד סי' א' אות ו'
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 חזון איש יו"ד סי' ב' אות כח'

 

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן צא

קאנסערוואטיוון ו' אם לעשות מנין בחדר של ביהכ"נ שלא מתנהגין כשורה הנה יש חלוק דבביהכ"נ של 

/קונסרבטיבים/ לא יעשו מנין אף בחדר אחר מכיון שפרסמו שהם חבורה שכופרים בכמה דיני התורה, והרחק 

מעליה דרכה נאמר במינים ומינות בע"ז דף י"ז ע"א, כי גם הכופרים בדבר אחד מן התורה נחשבו כופרים בתורה 

ם בה"ו, ואף שהם שוגגים כתינוקות שנשבו בין כדאיתא ברמב"ם פ"ג מתשובה ה"ח ודינם כמינים כדאיתא ש

העכו"ם ע"י שהדיחום אבותיהם והסביבה שנתגדלו שם ואין עליהם הדינים שנאמרו שם בעונשין דביד"ש =דבידי 

שמים= ולא הדין דמורידין ולא מעלין שבפ"ד מרוצח ה"י כמפורש ברמב"ם פ"ג מממרים ה"ג, מ"מ כופרים הוו 

רחק מעליה דרכה, ומש"כ הרמב"ם שראוי להחזירם בתשובה ולמשכן בדברי שלום עד וצריך להתרחק מהן כדין ה

שיחזרו לאיתן התורה, לא שייך זה במקום קיבוץ שלהן שהוא בביהכ"נ שלהן שאין המקום ראוי לזה, וגם לא כל 

אדם ראוי לזה, אבל אלו בתי כנסיות של ארטדוקסים שאינם כראוי כגון בלא מחיצה ראויה ומשתמשים 

במייקראפאן אינם ח"ו כופרים במצות אלו רק שמזלזלין בהו אף שמאמינים בעצם בכל מצות התורה ונעשה להו 

כהיתר במשך הזמן שעברו ושנו, הם בעצם יהודים כשרים וגם לפעמים הם שוגגים גמורים, ליכא ענין הרחק, 

ם דהוא כשכבר מפורסם ואף ורשאין לעשות מנין בחדר אחר, באופן שלא יחשדום שגם הם הולכין להתפלל ש

קודם שנתפרסם אם יש כניסה אחרת. ולענין למחות בהם תלוי אם יש לקוות שישמעו צריך להודיע להם ואם לא 

 .מוטב שיהיו שוגגין
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 דין לפני עור ומסייע לדבר עבירה

#Inviting someone who will drive on Shabbos 

#Serving food to someone who won’t make a brocha 

 

 ויקרא פרק יט פסוק יד**

י  יָך ֲאִנֹ֥ ֵּ֖ אָת ֵמֱאֹלה  ל ְוָיֵרֹ֥ ן ִמְכֹׁשֹׁ֑ א ִתֵתֵּ֖ ֹֹ֥ ר ל ׁש ְוִלְפֵנֵּ֣י ִעֵוֵ֔ ל ֵחֵרֵ֔  ה'לֹא־ְתַקֵלֵּ֣

 רמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק יב הלכה יד**

שהוא ליסטיס, מפני שנמצא מחזק ידי עובר עבירה ומכשילו, וכן כל כל שאסור למכור לגוי אסור למכור לישראל 

המכשיל עור בדבר והשיאו עצה שאינה הוגנת או שחיזק ידי עוברי עבירה שהוא עור ואינו רואה דרך האמת מפני 

 תאות לבו הרי זה עובר בלא תעשה שנ' ולפני עור לא תתן מכשול. הבא ליטול ממך עצה תן לו עצה ההוגנת לו.

 למוד בבלי מסכת עבודה זרה דף ו עמוד בת

מנין שלא יושיט אדם כוס של יין לנזיר, ואבר מן החי לבני נח? ת"ל: ולפני עור לא תתן מכשול; והא הכא דכי לא 

דקאי בתרי עברי נהרא. דיקא נמי, דקתני  -יהבינן ליה שקלי איהו, וקעבר משום לפני עור לא תתן מכשול! הב"ע 

 לא יתן, ש"מ. לא יושיט ולא קתני

 תוספות מסכת שבת דף ג עמוד א

וא"ת והא קא עבר אלפני עור לא תתן מכשול ואפילו מיירי שהיה יכול ליטלו אפילו לא  -בבא דרישא פטור ומותר 

היה בידו דלא עבר משום לפני עור דמושיט כוס יין לנזיר מוקי לה בפ"ק דמס' עבודת כוכבים )דף ו:( דקאי בתרי 

מ איסור דרבנן מיהא איכא שחייב להפרישו מאיסור ואפילו אי מיירי בנכרי דלא שייך לפני עור מיהו עברי דנהרא מ"

איסור דרבנן מיהא איכא כדתניא בשילהי פירקין )דף יט.( נותנין מזונות לנכרי בחצר נטלו ויצא אין נזקקין לו משמע 

ור ליתן להדיא ע"מ להוציא ויש לומר דווקא כשהנכרי בחצר אבל אם עומד בחוץ ופושט ידו לפנים משמע דאס

 דמיירי בנכרי והחפץ של נכרי דאפילו מכניס ומוציא כל היום אין כאן איסור כלל כיון שאין החפץ של בעל הבית.

 מגן אברהם סימן שמז

ד )פמ"ג( )מחה"ש( אבל אסור. דקעבר משום לפני עור לא תתן מכשול ואם הוא מונח באופן שאם אפי' לא היה 

' יכול ליטלו לא עבר אלפני עור ומ"מ איסורא דרבנן איכא דאפי' קטן אוכל נבילות ב"ד מצווין להפרישו כ"ש בידו הי

גדול שלא יסייע לו )הרא"ש( ועסי' שמ"ג ונ"ל דלעכו"ם ליכא אסור לסייע במידי דאסור לו כמו אבר מן החי אם לא 

"כ הר"ן רפ"ק דע"א וספ"ק וכ"כ התוספות בקדושין דף דקאי בענין שאינו יכול ליטלו וכן איתא בהדיא בע"א דף ו' וכ

נ"ו ע"ש, וכתבו התוס' שם דאסור להושיט למומרים דבר איסור וע' בירוש' רפ"ג דפיאה ואסור להשאיל לאדם כלי 

מלאכ' אם הוא חשוד לעשות מלאכה בשבת אם לא שיש לתלות שיעשה בה מלאכת היתר ודוקא בדבר המצוי אבל 

סור אם לא מפני דרכי שלום ע' בגיטין ד' ס"ה ובתו' ובע"א דף נ"ה משמע ברש"י דאפי' בעכו"ם בדבר שאינו מצוי א

אסור לסייעו בדבר שנצטווה ע"ש ועבי"ד סי' קנ"א סס"א ובש"כ שם: דרך ארץ לומ' לאדם שעוסק במלאכה תצלח 

 גיטין ספ"ה(:מלאכתך )שבת ד' פ"ט( ואפי' לעכו"ם אבל מי שעוסק במלאכת איסור אסור לו' לו כך )
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 שולחן ערוך אורח חיים הלכות נטילת ידים סימן קסג סעיף ב

ב( המאכיל לאחרים )ח( א"צ נט"י; ג( והאוכל, צריך נטילת ידים )ט( ב'( אף על פי שאחר נותן לתוך פיו ואינו נוגע 

ואסור להאכיל )יא( למי במאכל, )י( וה"ה לאוכל במגריפה )פי' כלי שיש לו שינים פירו"ק בלע"ז( שצריך נט"י. )* ב 

 שלא נטל ידיו, )יב( משום לפני עור לא תתן מכשול( )ויקרא יט, יד( )הר"י ס"פ אלו דברים(.

 משנה ברורה על שולחן ערוך אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קסט סעיף ב

ואף על גב דגבי שמש בסעיף הקודם דלא מפקעינן מצות צדקה בשביל חשש שמא לא יברך  -)יא( בתורת צדקה 

חיישינן התם הנתינה לאו בתורת צדקה הוא שנותן לו בעבור ששמשו ]ל"ח[ אך אם יודע בודאי שלא יברך אסור 

ליתן לו אף בתורת צדקה ודוקא אם מתוך רשעתו אבל אם מתוך אונסו שאינו יכול לברך לא נפקע מצות צדקה 

 בשביל זה ]פמ"ג[:

 ח חיים חלק ה סימן יגשו"ת אגרות משה אור

 ט. אם יש איסור לפני עיוור בנתינה לאדם שנחשב כאנוס מחמת שהוא כתינוק שנשבה לבין הנכרים 

ומש"כ נכדי יקירי שברגיל שלא ליטול ידיו ולא לברך, הוא כמו אנוס מצד שאינו יודע. הנה אף בתינוק שנשבה בין 

הנכרים, מפורש בשבת דף ס"ח ע"א דחייב חטאת, שא"כ הרי אין זה נחשב כאנוס. אך אפשר שלענין לפני עיוור 

דם לאנוס לאחד לעבור איזה איסור, אף ליכא איסור אף באנוס כזה. אף שלכאורה הא פשוט דאיכא איסור לא

שהאנוס יהיה רשאי לעבור מדין אונס רחמנא פטריה, שגם הותר לכתחילה. הרי משמע דכיוון שהוא מעשה איסור, 

איכא לפני עיוור אף דלא עשה העובר שום עבירה בזה, מאחר שבעצם הוא מעשה איסור. וזה שפשוט שבאחד 

באופן שהוא מותר לעבור, יהיה מותר לעזרו, הוא רק מטעם הצלה מדין  שהוא אנוס מעכו"ם לעבור על האיסור,

פיקוח נפש, כמו שמותרין כל אדם לחלל שבת לצורך חולה שיש בו סכנה. אבל אולי הוא דווקא משום שידוע להו 

 שעושין מעשה איסור, אבל הכא שהעובר אינו יודע שעושה מעשה איסור ליכא בזה לפני עיוור. 

בחידושי )דברות משה שבת חלק א' סימן ב' ענף ב' והלאה עיין שם( וכתבתי זה גם באג"מ יו"ד  אבל הא ביארתי

ח"א סימן ג', דאין איסור לפני עיוור במכשיל בחטא, מגדרי איסורין שבין אדם לחברו, כמו במשים מכשול לפני 

, וכן הנותן עצה רעה עובר בלפני עיוור. אף שהמשים מכשול וודאי עובר בלפני עיוור, דאין מקרא יוצא מידי פשוטו

עיוור, כמפורש ברש"י בפירוש החומש )ויקרא י"ט י"ד(. דאם היה המכשיל בחטא מעבירות שבין אדם לחברו, לא 

היה עובר המכשיל עכו"ם בחטא. כמו שאינו עובר הנותן עצה רעה לעכו"ם, כעובדות דב"ק דף קי"ג ע"ב, בטעות 

ך לומר דיש שני עניינים בלאו דלפני עיוור. המכשיל בגוף הוא מעניין בין אדם עכו"ם שהיו ע"י עצה רעה. אלא צרי

לחברו, והמכשיל באיסור הוא עניין בין אדם למקום, שאסור לעשות מכשול דחטא בעולם. והבאתי ראיה ממה 

א מן שריבית דרבנן הוא רק איסור דרבנן, ולא נאסר ממילא גם מדאורייתא מצד איסור לאו דלפני עיוור, דהו

הלאוים דאיכא בריבית. דמה לנו מכשילו באיסור גדול, ומה לנו מכשילו מאיסור קטן, הא עכ"פ הוא מכשול, כמו 

שאין חילוק במכשיל את הגוף, בין אבן קטן לאבן גדול, עיין שם. ולפי זה שייך לפני עיוור וודאי גם בנותן למי 

חר דהוא עשה שיעשה האיסור בזה שנתן לו כשלא היה שנשבה בין הנכרים, שאינו יודע כלל שאיכא איסורים, מא

 נוטל מעצמו, ואיסורא דמסייע אפשר איכא בכל אופן. 

אבל יש גם לחלק, דאולי כשאחד יעשה איסור בלא ידיעה שאסור, ליכא לפני עיוור. ולא דמי להא דאיכא לפני עיוור 

ין תורה הוא אסור, נחשב כעושה במזיד, במכשיל לעכו"ם. משום דעכו"ם שברור שהיה עובר אף כשהיה יודע שמד

מאחר שאינו חושש לאיסורי התורה. ומטעם זה הוא מה שלעכו"ם נחשבו שגגות כזדונות כדאיתא בקידושין דף 

ל"ח )כוונת מרן היתה כנראה לדף ל"ט ע"ב למה שהובא בתוספות ד"ה מחשבה, שבגוי מחשבה רעה הקדוש ברוך 

מה שאמר עולא שם מ' ע"א דבעבר ושנה הקדוש ברוך הוא מצרף  הוא מצרפה למעשה. והטעם הוא על פי

מחשבה רעה למעשה, ופירש"י שאין חזרתו לשם שמים אלא שלא הוצרך לה כדרב הונא דאמר נעשית לו כהיתר, 

ועיין דברות משה קידושין סימן נ' סוף הערה ס"ט. וכן הוא בגוי שאינו חושש לאיסורי תורה. ומה שגוי מתחייב על 

, הוא במכות ט' ע"א רש"י ד"ה לפיכך(. אבל ישראל שנשבה בין העכו"ם כשהיה תינוק, שאילו היה יודע השוגג
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שאסור אפשר לא היה עושה, שלכן כשעובר בלא ידיעת האיסור הוא בדין שוגג, אפשר שנחשב גם אנוס לעניין 

, והוא מהפמ"ג בא"א סק"ו, שליכא איסור לפני עיוור. וזהו אולי טעם המשנה ברורה סימן קס"ט סקי"א שהבאת

שדווקא אם מתוך רשעותו לא יברך הוא דאסור ליתן לו, אבל אם מתוך אונסו שאינו יכול לברך, לא נפקע מצוות 

צדקה בשביל זה. אף שוודאי אסור ליתן אף לעני דבר איסור, אפילו דרבנן, ואפילו בדמאי שקילא סברי ב"ש שאין 

"ז ע"ב( אלא הוא משום דסובר דלאו דלפני עיוור עכ"פ ליכא באנוס, ואף מאכילין את העניים דמאי )שבת דף קכ

שאינו אנוס גמור. שלכן שייך לומר שגם אנוס מחמת רגילות דחסרון ידיעה, נמי ליכא לפני עיוור, ואין למנוע מליתן 

עליו, שיהיה  לו כשהוא לצורך. והיינו אף שאינו למצות צדקה, אלא לקרבו בעלמא, מצד זה שאפשר שיוכל להשפיע

שומר תורה ומצוות במשך זמן. וגם מסתבר שהוא עדיף ממצוות צדקה שהתיר המשנה ברורה, מאחר שמזה 

 אפשר לקרבו לאמונה בה' ובתורתו ולקיום המצוות. 

אבל יש טעם גדול לומר דאיכא לפני עיוור אף באנוס כזה דתינוק שנשבה. שיותר מסתבר כן, לפי מה שכתבתי 

וור במכשיל בחטא הוא עניין שבין אדם למקום. ולכן מאחר שגם בלא ידיעה להעובר שאסור, הוא שאיסור לפני עי

נמי עבירה על האיסור, כדחזינן שחייב חטאת אף כשהיה תינוק נשבה בין העכו"ם, לא נחלק איסור לפני עיוור אף 

כהמשנה ברורה. אלא נימא כהט"ז  לעניין זה, ולא נתיר ליתן למי שלא יטול ידיו ולא יברך, אף למצוות צדקה, דלא

סק"ג דדוקא באינו יודע שלא יברך יתן לו, משום דאין ספק מוציא מידי וודאי חיוב צדקה, וגם המג"א סק"ו סובר כן. 

ועיין בפמ"ג דכתב זה שכתב המשנה ברורה משמו, אליבא דהב"ח שהביאו המג"א, דמחדש דאף הב"ח אינו מתיר 

בל אם היה מחמת רשעות, גם להב"ח לא יתן לו, ואולי גם הפמ"ג עצמו סובר כן. אלא בע"ה שאינו יכול לברך, א

אבל להט"ז והמג"א, אף למי שלא יברך מחמת שהוא אינו יכול לברך אין ליתן לו, וא"כ אפשר יש לפסוק כוותייהו. 

המשנה  עכ"פ לדינא אף שיש טעם לאיסור, שכן דעתי יותר נוטה, מ"מ הרוצה להקל כפי שמשמע שהכריע כן

 ברורה, יכול לסמוך עליו. כי הרי הוא מרן דדורות בתראי בהוראות דעניני אורח חיים.

 שו"ת מנחת שלמה חלק א סימן לה

 הערות בענין איסור לפני עור 

 א כיבוד באכילה ושתיה למי שיודע שלא יברך. **

ו אורח חשוב, אשר איננו שומר בהא דצריך כל אדם לשום דרכיו ולכוין מעשיו לשם שמים, חושבני, במי שבא אלי

תורה ומצוה, אבל עדיין יש לו אהבה לבני תורה, וגם תומך במוסדות תורה וכדומה, ואם הבעה"ב לא יתנהג אתו 

בנימוס המקובל לכבד אותו במידי דמיכל ומשתי, בגלל זה שמצד הדין אסור ליתן לאכול אלא למי שיודע שנוטל ידיו 

קס"ט סעי' ב'(, וכמו כן אם אפילו בצורה מכובדת יבקש ממנו ליטול ידים ולברך,  ומברך )כמבואר בשו"ע או"ח סי'

יראה הדבר כפגיעה ועלבון בכבודו, וזה גם ירגיז אותו מאד, ויתכן שבגלל הדבר הזה יתרחק חו"ש ביותר 

אותו מהתורה, וגם יבוא לידי כעס ושנאה על כל ההולכים בדרך התורה, דבכה"ג חושבני, שנכון באמת לכבד 

באכילה ושתי', ולא לחשוש כלל לאיסור של לפני עור לא תתן מכשול, משום דאף שאין אומרים לאדם לעשות 

איסורא זוטא כדי להציל אחרים מאיסורא רבה, ואסור ודאי להפריש תרו"מ בשבת כדי להציל בכך אחרים מאיסור 

ל הוא רק עבירה של נתינת מכשול, וכיון שאם חמור של טבל, מ"מ בנידון זה, הואיל וכל האיסור של הנותן לו לאכו

לא יתן לו לאכול הרי יכשל האורח באיסור יותר גדול, נמצא דליכא כלל שום עבירה, כיון דליכא הכא שום נתינת 

מכשול, אלא אדרבה יש כאן הצלה ממכשול גדול מאד ע"י זה שהחליף אותו בקום ועשה במכשול יותר קטן. 

כעי"ז כתב גם הרעק"א ביו"ד קפ"א ס"ו לענין אשה המקפת פאת ראש האיש ומ"מ /מילואים והשמטות/ +ואף ש

 כתב רק בלשון "ואולי", שאני הכא דבזה שהוא נמנע מלכבדו הוא עצמו חשיב כמכשילו ביותר.+ 

ונראה שאם אחד רואה בחברו ששותה יין של ערלה, ואינו יכול בשום אופן למונעו אלא ע"י זה שיחליף אותו ביין 

טבל, או של סתם יינם, דמסתבר דאין כאן שום איסור בזה שעושה מעשה בקום ועשה, ונותן לו יין של טבל, של 

כיון דלא קעביד שום מכשול, אלא אדרבה מציל אותו בכך ממכשול יותר גדול. )אך מסתפק אני לפי הכלל הידוע 

יר ליקח את היין בעצמו, או יש עכו"ם של המל"מ בפ"ד ממלוה ה"ב, דאין אדם נפטר מלפני עור אלא א"כ יכול הנז

שיתן לו, אבל לא מפני זה שיש ישראל אחר דלא איכפת לי' לעבור ע"ש, דלפי"ז איך הוא הדין בכה"ג שיש עוברי 
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עברה שמוכרים נבלה וטרפה לישראלים, אם מותר לישראל כשר למכור להם טרפה דרבנן, מי אמרינן דשרי, 

ור דאורייתא, או אפשר דמחמת האחרים שעוברים על לאו דלפני עור, אי הואיל ומציל בכך את האוכלים מאיס

 אפשר לנו להתיר משום כך למכור טרפה דרבנן, ולהפקיע מזה האיסור של לפני עור(. 

ומה שאין מוסרין דמי שביעית לעם הארץ, אף על פי שע"י זה לוקח ממנו גוף הפירות של שביעית, היינו מפני שזה 

ם אפשר שע"י הדמים הוא עלול יותר לבוא לידי עברה מאשר אילו היו נשארים אצלו הפירות ממש אותה עברה, וג

עצמו, משא"כ בנד"ד, ה"ז דומה למי שקוטע אצבע מרגלו של חברו בכדי להציל אותו בכך מקטיעת כל היד שלו, 

וב כמכשיל אלא דפשוט הוא דאינו קרוי מזיק אלא מתקן, ומצוה הוא דקעביד ולא עברה, כך גם כאן אינו חש

אדרבה במעשהו זה הוא מציל אותו מעון חמור של שנאת תורה ולומדי', ולכן נראה דלפי הצורך שפיר רשאי לכבד 

אותו במאכל ומשתה, וצריך לעשות כן אף על פי שזה בקום ועשה, וכעי"ז פירשו קרא דאל תוכח לץ פן ישנאך, 

נא את אחיך, ואעפ"כ הדבר צריך הכרע. /הערת המחבר/ דכיון שזה ללא הועיל הרי אתה מכשילו בלאו של לא תש

 +הלום נודע שמרן בעל החזו"א זצ"ל בשביעית סי' י"ב או"ט אינו מתיר בכה"ג באיסור ודאי.+ 

ב נתינה או מכירת כלי שלא הוטבל לאדם החשוד שלא יטבילנו /הערת המחבר/ +מתוך תשובה להרה"ג צבי 

 כהן שליט"א בספרו "טבילת כלים".+ 

תכן שאם נאמר שהאיסור של השתמשות עם כלי הנלקח מנכרי מסתעף רק מחובת מצוה דרמיא אקרקפתא י

דגברא לטבול את הכלי, אפשר דבכגון דא, כיון דאיכא למיתלי שיש למקבל עוד כלי כזה, וממילא אפשר שימכור 

שאינו קונה לעצמו אלא כדי כלי זה לאחרים והוא עצמו לא ישתמש בו לסעודה, וכן בלוקח מחנות, ג"כ יש לתלות 

ליתנו במתנה לאחרים, וכיון שאין זה ממש חפצא של איסור כמו נבלה או יין לנזיר, אינו עובר בכה"ג על לפני עור. 

כמו בפרה החורשת בשביעית, דאף שאין דרך לשחטה, אפי"ה בית הלל מתירין, וגם דומה קצת למוכר אוכלין 

משכיר בית לעבריין, אף על גב שיש הרבה עבירות אשר בלא בית לא היו ומשקין למי שאוכל בלא ברכה, או כמו 

נעשין /מילואים והשמטות/ +]ואפשר דגם לא דמי למה שאמרו בגמ' ע"ז כ"ב ע"א המשכיר שדה לכותי עובר בלפני 

עור מפני שהכותי יעשה בה מלאכה בחול המועד, דהתם העבירה נעשית ממש בגוף השדה של המשכיר ולכן 

גרע טפי מהבערה וכיבוי דלא הוי ממש בגוף הבית[+ ועושין כן גם בכה"ג דלא מצי למיגר מנכרי אלא אפשר ד

מישראל. גם אין נמנעין מליתן או למכור אוכלין למי שאינו זהיר בקידושא ואבדלתא, אף על גב דאפשר שמלבד 

עם נהג במוצ"ש אף שלא  העבירה שאינו מקדש ומבדיל, הוא עושה גם עבירה בזה שאוכל ושותה; גם נוסעים

הבדיל וגם לפני שקרא ק"ש והתפלל. אולם בגמ' ב"מ ה' ע"ב אמרו, אנן חיותא לרועה היכי מסרינן והא כתיב לפני 

עור לא תתן מכשול, הרי חזינן דאף שהעיזים עצמם אינם כלל חפצא של איסור, אפי"ה כיון שדרך הרועים לרעות 

י עור וה"נ גם כאן. ברם השטמ"ק מביא שם מהריטב"א שכתב, דאם גם בשדות של אחרים, שפיר עוברים בלפנ

בלא"ה יש להרועה בהמות משלו, כיון שבלאו דידן נמי מצי עביד איסורא, לית ביה משום ולפני עור ולא אסור אלא 

 משום דמסייע ידי עוברי עבירה, וכידוע הרבו לתמוה על זה, דהא על כל בהמה נוספת יש עבירה חדשה של גזילה,

ומאי נ"מ אם יש לו חיותא משלו או לא. ונראה, דכיון שהבהמה עצמה היא חפצא של היתר, לכן רק אם אין לו 

בהמות משלו ובזה שמוסר לו חיותא לרעות הוא מטיל עליו מיד שם "רועה" אשר רואין אותו כגזלן, רק אז עובר 

י עור, רק אמרו "והא כתיב", והיינו מפני בלפני עור, וגם חושבני דאף גם בזה לא אמרו בגמ' "והא קעבר" בלפנ

שגם בזה אפשר דאינו עובר ממש בלפני עור. אבל עכ"פ נראה לענין נד"ד דאם נאמר שמדרבנן רואין ממש את 

 הכלי כחפץ שאסור להשתמש בו לסעודה, שפיר צ"ע. 

 ג בדבר הגירות הנעשה בזמננו. 

להיושבים על מדין, בנוגע לחלק גדול מהגירות שנעשה בהך ענינא דלפני עור, הנני רושם את אשר אמרתי מכבר 

לצערנו הגדול בזמננו, דאף אם היינו אומרים דדברים שבלב אינם דברים וכיון שבפיהם הם מקבלים עליהם עול 

מצוות אין מתחשבין עם מחשבת פגול שבלבם ונעשה על כרחו גר גמור, מ"מ לאותו סוג גרים אשר קבלתם עול 

כדברים שבלבו ובלב כל אדם, שלבם בל עמם, והננו כמעט בטוחים שאינם חושבים כלל  מצוות קרובה להחשב

לקיים ולשמור מצוות ד', בכגון דא נלענ"ד שכל המסייעים לגירות כזו, אף אם הם טועים לחשוב שהם גרים גמורים, 

ד רצון ד' קרוי מכשול, אפי"ה גם לשטתם המגיירים אותם עוברים בלאו של לפני עור וגו', שהרי כל דבר הנעשה נג
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וכידוע שאסור להושיט אבר מן החי אפי' לבן נח, והוא מפני שעבירה קרויה מכשול, ונוהג לאו זה בין בישראל ובין 

בנכרי, וגם דבר זה סברא הוא דאין לחלק כלל בין מקרב יין לנזיר או נזיר ליין, ונמצא דמה שגר כזה חילל שבת 

ה בכך שום עבירה ולא נעשה כלל שום מכשול, ואילו עכשו כשהוא ממשיך ללכת לא הי -ואכל נבלה לפני שהתגייר 

נמצא שכל  -בדרך זו גם להבא, הרי כל מעשיו נהפכים לפוקה ומכשול, וכיון שכל זה נעשה רק מפני הגירות 

 המגיירים והמסייעים לכך הו"ל כגדול המחטיאו, ועוברים בלאו של ולפני עור לא תתן מכשול. 

אף אלה שרוצים לעשות את הגירות ע"י זה שהנכרי ימכור עצמו להיות עבד לישראל ויקבל אח"כ גט גם נראה ש

שחרור אשר אז בעל כרחו נעשה גר, דמ"מ מלבד שזה נגד דינא דמלכותא, וגם כולי עלמא ידעי שאין כונתו כלל 

ר, מ"מ המגיירו עובר בלאו להיות עבד וממילא לאו כלום הוא, גם נראה דאף אם לא נתחשב בכך ונחשוב אותו לג

של לפני עור, ואף שהתוס' ביבמות דף מ"ח ע"א בד"ה אלא רק כתבו "דאין טוב לחייבו במצוות מאחר דאין חפץ 

לקיימם" דמשמע קצת דאין עובר ממש בלאו, יתכן דמיירי התם בכה"ג שיד ישראל תקיפה ויוכל אח"כ לכופו על כך 

ראל, וגם אפשר דכמו שרשאי כל תובע לחייב את הנתבע בשבועה אף אם והיכי דאיכא למיתלי תלינן שיתנהג כיש

הוא חשוד בעיניו שישבע על שקר ואין צריך לחשוש ללפני עור של שבועת שקר כיון שבא להציל ממונו, כך גם בזה 

בר על כיון שכבר קנה אותו ונתגלגל עמו י"ב חודש דאפשר שמעיקר הדין יכול שפיר למול אותו בעל כרחך ואינו עו

 לפני עור, אבל מכל מקום אין זה שייך כלל לגירות שבזמנינו, וכדאמרן. 

ד לפני עור באיסור יחוד /הערת המחבר/ +מתוך תשובה להגאון מוה"ר אברהם הלוי הורביץ שליט"א בספרו 

 "דבר הלכה" על הל' יחוד.+ 

ג איסור יחוד אפילו אם אשה שבעלה נמצא בעיר אלא שטעתה וחשבה שהלך לעיר אחרת, מסתבר דיש בכה"

המתיחד יודע שהבעל כן נמצא בעיר כיון שלגבי דידיה לא נזכר בשום מקום דמסתפי מבעלה, אך אפילו אם נאמר 

דכיון שלפי האמת הוא כן נמצא בעיר ליכא בכה"ג איסור יחוד, מ"מ נראה דאף שהאיש המתיחד עמה יודע שבעלה 

אינה יודעת, דנראה שאסור ודאי ליתן לחברו בשר טלה אם הלה  בעיר אפי"ה אסור אם הוא אינו מגלה לה והיא

חושב שהוא חזיר ורוצה לאכול בשר חזיר כיון שגם על זה בעי סליחה וכן מבואר בקדושין דף נ"ב ע"א תוד"ה 

דמחיל, וה"נ גם כאן הרי הוא מכשיל את האשה במחשבת פגול של איסור יחוד כיון שהיא אינה יודעת ומתיחדת 

 שחושבת שאין בעלה בעיר.  אף על פי

ואמרתי משום כך שהנותן לחברו דבר מאכל בכה"ג שהמקבל היה צריך מן הדין לשאול אותו תחלה אם הוא כשר 

או לא, או אם הפירות שהוא נותן לו הם מתוקנים מתרו"מ או לא, דחייב הנותן בכה"ג להקדים ולומר לו שהפירות 

על כך כדי שלא יכשילנו באיסור זה שהוא אוכל מבלי לברר תחלה אם הם מתוקנים אף על פי שאין המקבל שואלו 

מאכלו כשר או לא, ועוד יותר מזה נלענ"ד דבכה"ג שהנותן יודע שהמקבל אינו מכירו ומעיקר הדין הי' אסור לו 

לאכול מפירותיו עד שיברר תחלה אם הנותן הוא אדם כשר שאפשר להאמינו, דיתכן שאסור בכה"ג להאכילו אף 

פי שהנותן יודע בעצמו שהוא כשר ופירותיו מתוקנים וגם אומר בפירוש למקבל שפירותיו הם מתוקנים, כיון על 

שהוא סו"ס מכשיל את המקבל בזה שהוא אוכל אצלו באופן שמצד הדין אסור לו לאכול מפירותיו עד שיברר תחלה 

 שהוא נאמן. 

שהיא יודעת שבעלה בעיר ומותר מן הדין להתיחד עמה וכמו כן לענין איסור יחוד במי שנכנס אצל אשה אף על פי 

אפי"ה היא חייבת להקדים ולהודיע לו שבעלה בעיר, וכן אם היחוד הוא בהיתר מפני שיש שם באותו הבית עוד 

פתח שהוא פתוח לרה"ר אפי"ה היא חייבת להקדים ולהודיע לו על כך, דאל"כ אף שהמתיחד עמה אינו מקפיד 

אם הוא בכה"ג שמצד הדין היה צריך לשאול נמצא שאם היא לא תקדים לומר לו הרי היא ואינו שואל כלום מ"מ 

 מסייעת ידי עוברי עבירה ומכשילתו באיסור, והדבר צריך הכרע. ]עוד בענין לאו דלפני עור, ראה להלן סימן מ"ד[.
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 שו"ת שבט הלוי חלק א סימן לז

אברהם צבי שפיצער הי"ו בעיה"ק ירושת"ו. אחדשה"ט  כבוד תלמידינו האהוב המפואר ומופלג בתו"י כש"ת ר'

 ושלום תורתך. 

קבלתי מכתבך, ואשר שאלת אודות המבואר באו"ח סימן קס"ג וקס"ט, דאסור ליתן למי שלא נטל ידיו, והיינו שלא 

אם להושיט לו אם ידוע שלא יטול ידיו אבל בספק אולי יטול ידו מותר, וכ"ש אם אומר לו נטול ידך גם אם ספק 

 ישמע לו. 

ויש עוד מקום לצדד עפ"י מש"כ בתשובת תורת חסד סי' ה', דדרך מכירה מותר, ועיין שד"ח מערכת ו' כ"ו י"ט, 

וכיו"ב כ' שאר אחרונים, והטעם דכל מכירה הרי אפשר לו לקנות גם במקום אחר, והו"ל כמושיט את שלו שכ' מג"א 

ל שאוכל בשכר עבודתו נקרא כמוכר לו דהא מגיע לו ופמ"ג סי' קס"ג דמותר לו ליתן ביד באיסור דרבנן, וא"כ י"ל דכ

חליפי השכר. אמנם יש לחלק כיון דכעת משועבד לזה א"א לו לקנות בשכר עבודתו במק"א, ועיין בתשובת בית 

 יצחק או"ח סי' כ"ט בענינים אלה. 

, והביא ראיה ויש עוד לצדד בזה עפ"י מש"כ בתשובת כ"ס יו"ד סימן פ"ג להקל באם אינו נותן לו לאכול ממש

מרש"י גיטין ס"א ע"א ד"ה לא תבור וכו', דדוקא בשעת עבירה, אמנם בגליון הספר תמהתי עליו שגם בלא תבור 

ולא תטחון אינו שעת עבירה ממש ואעפ"כ אסור כמש"כ הריטב"א בחי' גיטין, אמנם כאמור בנט"י יש להקל כיון 

מן קס"ט דאיכא להקל טפי כה"ג כמ"ש הפוסקים. דאפשר דתשמע ותטול ידי', ומכ"ש במה שאינה מברכת דסי

כנלענ"ד דרך למוד זכות על המקילים בזה. ועיין עוד מש"כ בקו"א בזה. הריני מברך אותך בכל חותמי ברכות ידידך 

 דוש"ת, מצפה לחסדי ה'.

 תשובות והנהגות כרך א סימן תפג*

  שאלה: האם מותר להזמין לסעודה את קרובו אף שלא יברך על הסעודה

בש"ע א"ח )קס"ט( מפורש שאסור ליתן לאכול למי שלא יברך, וברמ"א )סי' קס"ג סעיף ב'( כתב ואסור להאכיל למי 

שלא נטל ידיו משום לפ"ע לא תתן מכשול, ומיהו נראה שכ"ז ליתן לו בידים אבל להזמינו לסעודה אין כאן לפני עור 

וזה אינו כתרי עברי דנהרא, אלא דאכתי חייב  דאורייתא שבלאו הכי יאכל סעודה בביתו ואינו מוסיף מאומה

להפרישו מאיסור, ועוד דלדעת תוס' ע"ז ו' והרא"ש והר"ן ריש פ"ק דשבת ס"ל דגם ביכול ליטול בעצמו אכתי אסור 

מדרבנן. אבל חיוב זה מוטל עליו רק כשהוא שוגג, אבל במזיד או מומר אין חיוב להפרישו. וכמבואר בש"ך ביו"ד 

בדגו"מ שם עי"ש, ובגליון מהרש"א שם. ובתשובות חוות יאיר סי' קפ"ה חולק וס"ל דאעפ"י שחטא )קנ"א סק"ו( ו

 ישראל הוא ואסור להכשילו. 

ועיין ברמ"א שם )סי' קס"ט סעיף ב'( שמיקל כשנותן לעני בתורת צדקה, וע"ש בט"ז דהיינו כשיש ספק אם יברך 

בכל מקום שמכוין למצוה שאין בזה איסור מכשול, וכאן הלוא  ובכה"ג אין להחמיר במקום מצות צדקה, ואולי סגי גם

מכוון למצוה לקירוב והרבה לגימא עושה שמקרבת וא"כ אין איסור לפני עור כשאינו מוסיף לו בזה איסור שגם 

בביתו היה אוכל ומכוון למצוה, ובמקום מצוה יש סמך להתיר, אבל במכבדו כוס טה ששותה עכשיו אך ורק מפני 

צריך לדקדק שיכסה ראשו ולומר עמו הברכה קודם ואין להקל, ומיהו בספק אם יברך או לא מבואר  שמכבדו,

בריטב"א ע"ז טו: עי' לעיל סי' תע"ג שאין אסור לפני עור אלא בודאי, ואף שעכ"פ יש כאן משום מסייע בידי עוברי 

כי שלום, וכן מוסרים בשם רבינו עבירה מ"מ במקום מצוה דהכנסת אורחים בודאי מקלינן עכ"פ בספק ובמקום דר

החזו"א זצ"ל, וכמשנ"ת. )וע"ע בשו"ת תורת חסד או"ח סי' ה' ובשו"ת מהר"י אסאד סי' ו' ובשו"ת בית יצחק או"ח 

 סי' כ"ט שהתירו למכור למי שאינו מברך(. 

. והיינו, ובודאי רק במקום מצוה לקרב נהגו להקל שתחלתו קולא ובסופו מצפים שיתקרב ויחזור לצור מחצבתו

כשמזמינו ויש תקוה להחזירו בתשובה ע"י קירוב זה נראה כמ"ש במק"א שאין איסור כלל, דשורש האיסור כמו 

בעור שעושה לו רע שמכשילו, אבל כשכוונתו בזה לטובה לקרבו אין אסור אף שבינתיים לא מברך. ובאמת אין 
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הרחיקו יותר עד שקשה להחזירו עוד, והחכם עיניו בדברים אלו כלל דלפעמים ע"י שאינו מזמינו לאכול גורם בזה ל

בראשו לא להזמינו אלא אם בזה יקרבו ליהדות והרבה בעלי תשובה נתקרבו בזה ע"י שנתארחו בביתם של שומרי 

מצוות ואף שבתחילה לא בירכו אבל ע"י קירוב זה נתקרבו, וא"כ לא מיקרי מכשול שסוף דבר הוא לטובתו ויש 

 , וכוונתו תהיה לשמים כי דורשיך לעולם לא יכשלו. וע"ע מש"כ בזה בח"ב סימן קל"ח.לשקול כל מקרה ומקרה

 תשובות והנהגות כרך א סימן תפג

 שאלה: האם מותר להזמין לסעודה את קרובו אף שלא יברך על הסעודה 

להאכיל למי  בש"ע א"ח )קס"ט( מפורש שאסור ליתן לאכול למי שלא יברך, וברמ"א )סי' קס"ג סעיף ב'( כתב ואסור

שלא נטל ידיו משום לפ"ע לא תתן מכשול, ומיהו נראה שכ"ז ליתן לו בידים אבל להזמינו לסעודה אין כאן לפני עור 

דאורייתא שבלאו הכי יאכל סעודה בביתו ואינו מוסיף מאומה וזה אינו כתרי עברי דנהרא, אלא דאכתי חייב 

והר"ן ריש פ"ק דשבת ס"ל דגם ביכול ליטול בעצמו אכתי אסור להפרישו מאיסור, ועוד דלדעת תוס' ע"ז ו' והרא"ש 

מדרבנן. אבל חיוב זה מוטל עליו רק כשהוא שוגג, אבל במזיד או מומר אין חיוב להפרישו. וכמבואר בש"ך ביו"ד 

)קנ"א סק"ו( ובדגו"מ שם עי"ש, ובגליון מהרש"א שם. ובתשובות חוות יאיר סי' קפ"ה חולק וס"ל דאעפ"י שחטא 

 אל הוא ואסור להכשילו. ישר

ועיין ברמ"א שם )סי' קס"ט סעיף ב'( שמיקל כשנותן לעני בתורת צדקה, וע"ש בט"ז דהיינו כשיש ספק אם יברך 

ובכה"ג אין להחמיר במקום מצות צדקה, ואולי סגי גם בכל מקום שמכוין למצוה שאין בזה איסור מכשול, וכאן הלוא 

שה שמקרבת וא"כ אין איסור לפני עור כשאינו מוסיף לו בזה איסור שגם מכוון למצוה לקירוב והרבה לגימא עו

בביתו היה אוכל ומכוון למצוה, ובמקום מצוה יש סמך להתיר, אבל במכבדו כוס טה ששותה עכשיו אך ורק מפני 

שמכבדו, צריך לדקדק שיכסה ראשו ולומר עמו הברכה קודם ואין להקל, ומיהו בספק אם יברך או לא מבואר 

יטב"א ע"ז טו: עי' לעיל סי' תע"ג שאין אסור לפני עור אלא בודאי, ואף שעכ"פ יש כאן משום מסייע בידי עוברי בר

עבירה מ"מ במקום מצוה דהכנסת אורחים בודאי מקלינן עכ"פ בספק ובמקום דרכי שלום, וכן מוסרים בשם רבינו 

ו"ת מהר"י אסאד סי' ו' ובשו"ת בית יצחק או"ח החזו"א זצ"ל, וכמשנ"ת. )וע"ע בשו"ת תורת חסד או"ח סי' ה' ובש

 סי' כ"ט שהתירו למכור למי שאינו מברך(. 

ובודאי רק במקום מצוה לקרב נהגו להקל שתחלתו קולא ובסופו מצפים שיתקרב ויחזור לצור מחצבתו. והיינו, 

דשורש האיסור כמו כשמזמינו ויש תקוה להחזירו בתשובה ע"י קירוב זה נראה כמ"ש במק"א שאין איסור כלל, 

בעור שעושה לו רע שמכשילו, אבל כשכוונתו בזה לטובה לקרבו אין אסור אף שבינתיים לא מברך. ובאמת אין 

בדברים אלו כלל דלפעמים ע"י שאינו מזמינו לאכול גורם בזה להרחיקו יותר עד שקשה להחזירו עוד, והחכם עיניו 

רבה בעלי תשובה נתקרבו בזה ע"י שנתארחו בביתם של שומרי בראשו לא להזמינו אלא אם בזה יקרבו ליהדות וה

מצוות ואף שבתחילה לא בירכו אבל ע"י קירוב זה נתקרבו, וא"כ לא מיקרי מכשול שסוף דבר הוא לטובתו ויש 

 לשקול כל מקרה ומקרה, וכוונתו תהיה לשמים כי דורשיך לעולם לא יכשלו. וע"ע מש"כ בזה בח"ב סימן קל"ח.

 


