
 בס"ד

 שביעיתלחשוד על ה בדין לפני עור ומסייע

 

 פרק ה משנה ו משנה שביעיתא. 

 כל כליהשה וריאלו כלים שאין האומן רשאי למכרם בשביעית מח
ל עגלה וכוציר קל העול והמזרה והדקר אבל מוכר הוא מגל יד ומג

ולהתר  אסורל רכליה זה הכלל כל שמלאכתו מיוחדת לעבירה אסו
 מותר:

 טו. תלמוד בבלי עבודה זרהב. 

זירה ת וגרווהשתא דאמרת שכירו' לא קניא גזירה משום שכי
 היא פרההבין ז משום שאלה וגזירה משום נסיוני וכו' רב הונא

ליה  אמר כילעובד כוכבים אמר ליה רב חסדא מ"ט עבד מר ה
 דתנן נאגוו איומנא תימרא דאמרינן כי ה אימור לשחיטה זבנה

ן מפני תירימ בש"א לא ימכור אדם פרה החורשת בשביעית וב"ה
 שיכול לשוחטה.

 שם חידושי הרמב"ןג. 

 ו שהגוילומה מדורבינו האיי הגאון ז"ל כתב בספר המקח שאם כ
ינן ו כדגרסרה לוכהזה אינו לוקח אותה אלא כדי לשוחטה מותר למ

יר ינשי אסאסתם ב ר"ה זבין פרה לגוי, ואין דבריו ברורים, אלא
מר ס"ד למיקר"ח ו, דמסתמא לרידיא זבני וכי זבין ר"ה לטבח זבין

ונא "ל רב ה, ואמאדטבח גופיה לרדיא זבין וניזיל בתר רובא דעל
 כיון דהאי להא ולהא זבין לקולא תלינן.

 שם בית הבחירה )מאירי(ד. 

ה כגון מלאכל כל שיש לו לתלות במכירה זו שהיא לשחיטה ולא
ולין תישה חרורה ואדם העשוי ליקח לשחיטה ולשהיא בהמה טה

הדבר שאדם ב בשחיטה ומקצת גאונים פי' שאין תולין כן אלא
כן  ין נראהו ואבנלמוכיח בו שכן כגון שהוא טבח או שעושה משתה 
 ו לתלותיש לשל שאלו כן לא היה לו להשמט שלא להזכירה אלא כ

 תולין אף על פי שאין הכף מכרעת.

 שם רש"יה. 

ו אה אפילה טממבבה 'ותלינן לקולא ומתני .לשחיטה זבנה אימור
 ה קאי.יומילקבסתמא א"נ בטהורה ובמפרש ליה עובד כוכבים ד

 שם תוספותו. 

 יירי אורין מקתני אין מוכדפ"ה ומתני'  -אימור לשחיטה זבנה 
ה עובד ש ליפרבבהמה טמאה ואפי' בסתמא או אפי' בטהורה ובמ

הכא דש"י ם רליה ורשב"ם פירש בשכוכבים דלקיומיה קא בעי 
רובן שרים וודוקא פרה שאין רגילין לעשות בה מלאכה אבל ש

ה ני מלאכאו בלא למלאכה אין מוכרין ועגלים וסייחין נהי דהשת
ה זפירוש  ת עלר"נינהו מ"מ לכשיגדלו יהיו בני מלאכה וקשיא ל

 רישהח דאדרבה בכל התלמוד משמע דפרות יותר הן בנות
 דף יד.()חים פסוך דפרה החורשת בשביעית ובפ"ק דכדאמרי' בסמ

( השוכר פרה שתי פרות היו חורשות בהר המשחה וכן )ב"מ פ.
מו.(  י' )ב"קדאמרכ לחרוש בהר השואל פרה כי השוורים היו נוגחים
מוכר י בפ' הזבנ יאשור שנגח ואף על גב דאמרי' שוורים רובא לרד
 כך נראהות לרפמו פירות )ב"ב צב:( מ"מ אינם ראוים למלאכה כ

קתני מתני' דהו וינלר"ת דבין פרות בין שוורים אמר דלשחיטה זבנ
מלאכה א דלוקדבהמה גסה היינו בהמה טמאה כפ"ה ועגלים נקט 
סייחים ודלם לגוקבעי להו דאילו לשחיטה לא היה טורח לקנותם 
 כרם.ר למסואנמי לרבותא נקט דאע"ג דהשתא לא חזו למלאכה 

 דמאי פרק ו הלכה ה )וילנא(תלמוד ירושלמי ז. 

יכולין שפני מ לא ימכור לו פרה חורשת בשביעית וב"ה מתירין
 העיל דילשחטו ואורחיה דבר נש מיכס תורא דידיה על י

 שם פני משהח. 

בפ"ה )קמן לן בית הלל כדעתין. דאזלי לטעמייהו כהאי דתנינ
ית פרה שביעהל עדשביעית( בש"א לא ימכור לו. למי שהוא חשוד 

פני מרין תימרשת דחיישינן שמא יחרוש בה בשביעית וב"ה חו
יא. ורא דרדוס תיכשיכול לשוחט' והתם נמי וכי אורחיה דבר נש מ

הוא ששור לט כצ"ל וכן היא בשביעית שם והלא אין דרך לשחו
או ילה שמצזו עאי ע"י עילה. כלומר אלא ודאי ע"י עומד לחרישה:

 להתיר התירו וה"נ כן:

 קנא סעיף א ורה דעהשולחן ערוך יט. 

 ו מקום,באותש יני עבודת כוכביםדברים שהם מיוחדים למין ממ
ם וא קום.תו מאואסור ב למכור לעובדי אותן עבודות כוכבים שב

 .ה, מותרסחורל קונה הרבה ביחד, שניכר הדבר שהוא קונה אותם
דע ל יוראוכן אם אומר שצריך אותם לדברים אחרים, והיש

ותם וכרים אה, מם לודברים שאינם מיוחדישכדבריו כן הוא, מותר. 
ם, ת כוכביעבודל סתם. ואם פירש העובד כוכבים שהוא קונה אותם

 כבים.ת כוודאסור למכור לו אלא אם כן פסלן מלהקריבו לעב

 שם ט"זי. 

 י לאלילפק אסומ)א( דברים שהם מיוחדים כו'. משמע באם הדבר 
מה כירת בהן בממקלשייך או לדבר אחר אזלינן לקולא וכן אמרינן 

 גסה בטור:

 סב: תלמוד בבלי נדריםיא. 

י לרב אש בינארל רב אשי הוה ליה ההוא אבא זבניה לבי נורא א"
 יתנו.קה נהסרוב עצים ל האיכא לפני עור לא תתן מכשול א"ל

 שם בית הבחירה )מאירי(יב. 

ל ודתם שכלעב יםאסור לאדם להזמין לעובדי אלילים דברים הראו
ור לא עפני ל לעיזדמנו לו אלא על ידו נמצא עובר שאפשר שלא 

שיש  ם כלקותתן מכשול כמו שכתבנו בראשון של ע"ז ומכל מ
ן אמרו כאשהוא וך לתלות להיתר תולין כל שרוב אותן הענינים בכ

ר גוים אמלבנה ז רב אשי הוה ליה ההוא אבא ר"ל יער צומח עצים
ו אווניהם כלמי צ ליה רבינא הא איכא משום לפני עור ר"ל לעשות

 יבו רובוהש ילכיפה לע"ז שלהם והוא המקום שמעמידין בו האל
 עצים להסקה ניתנו:

 פרק ה משנה טמשנה שביעית יג. 

חיים ה ורברמשאלת אשה לחברתה החשודה על השביעית נפה וכ
שת עם ת לאאלותנור אבל לא תבור ולא תטחן עמה אשת חבר מש

טיל משת לת עמה אבהארץ נפה וכברה ובוררת וטוחנת ומרקד
מרו אולן לא ה וכירהמים לא תגע אצלה שאין מחזקין ידי עוברי עב

די בל לא יית איעאלא מפני דרכי שלום ומחזיקין ידי נכרים בשב
 ישראל ושואלין בשלומן מפני דרכי שלום:



 שביעית פרק ה הלכה ד תלמוד ירושלמי )וילנא(יד. 

 לא א"ל מפרשב בלרבי זעירא בעי קומי רבי מנא מתניתא בסתם א
ברה כעות מו בוסתמו לאו כפירושו הוא אני אומר נפה לספור 

של  ו אוניןון בטמללכבור בה חול ריחיים לטחון בו סממנין תנור 
 פשתן.

 סא. תוספות גיטיןטו. 

י דרכי מפנ קתני מתני'דבסיפא מפרש  -משאלת אשה לחברתה כו' 
מיתלי א לכאישלום וקשה לר"ת ותיפוק ליה דהוה שרי משום ד

"ש ח( במ")בתבואה של היתר כדאשכחן במסכת שביעית בפ"ה 
ן מפני תירימה אומרים לא ימכור לו פרה החורשת בשביעית וב"

ן ין האומם שאלישיכול לשוחטה עוד תנן התם )גז"ש מ"ו( אלו כ
ל ככלל הה זרשאי למוכרם בשביעית מחרישה וכלי העול כו' 

ליכא תר ווולהיתר מ שמלאכתו מיוחדת לעבירה אסור לאיסור
א שייך כר לבמדלמימר דהתם נמי לא שרי אלא מפני דרכי שלום 

ת ינה מבימו:( טף דרכי שלום ועוד דקא דייק בפ"ק דמסכת ע"ז )ד
לו נה ואפיה זביטהלל דשרי למכור פרה לעובד כוכבים דאימר לשח

שאינו דו כוששייך דרכי שלום במוכר לישראל משום דנראה כח
לום שרכי דלל כבמוכר לעובד כוכבים לא שייך רוצה למכור לו 

י להו א תנדלמועוד דעל כרחך התם לאו משום דרכי שלום הוא 
ת הלכך ביעישת הכא ואומר ר"ת דהכא בידוע שאין לה אלא פירו
 כי שלוםך דריישאי לאו משום דרכי שלום הוה אסור ובמכר דלא 
 אומר נימר אקאדאסור היכא דליכא למיתלי וכן משמע בירושלמי 

תנור  ו סמניןון בטחלנפה לספור בה מעו' כברה לכבר בו חול ריחים 
ר של הית בואהתו לטמון בו אונין של פשתן משמע דמיירי דאין ל
ה ה לשחיטכפר רהלמיתלי בה וההיא דירושלמי לא הוה תלייה גמו
 דא"כ בלא דרכי שלום נמי הוה שרי כמו במוכר.

 שם חידושי הרשב"אטז. 

 כברהופה נאשה לחברתה החשודה על השביעית מתני' משאלת 
ית ת בשביעחורשהה וכו', ק"ל דהא תנא פ"ק דע"ז לא ימכור לו פר

י אדאלמא  ו לךתיוב"ה מתירין מפני שיכול לומר לו לשחיטה מכר
נן כי גרסי, והליליכא למיתלי אסור, וי"ל דהכא נמי איכא למית

 א במפרשהם סתב בירושלמי ר' זעירא בעי קומי ר' מונא מתניתא
ת בה מעו מפזרלה לא, א"ל וסתמו לאו כפירושו הוא אני אומר נפ

ונין אמון בו ר לטנוכברה למיכבר בה חול רחים לטחון בהן סמנין ת
 לא מפניאמרו א של פשתן, וא"ת וא"כ אמאי קתני הכא וכולן לא
 כי שלוםי דרפנמדרכי שלום והא אמרי' התם דאף במכירה דליכא 

אי  ה מיניההנא יהותר, י"ל דהכא כיון דלית לכי איתא למיתלי מ
וה ליה הלא  לילאו משום דרכי שלום אף על גב דאית ליה למית

כא יון דאיכירה מכלעיולי נפשיה בספקא ותרתי בעינן, אבל התם ב
 למיתלי התירו לו לצורך עצמו.

 ו. תלמוד בבלי עבודה זרהיז. 

י לבני ר מן החואב ירנתן מנין שלא יושיט אדם כוס של יין לנז ר"א
ה בינן ליא יהל נח ת"ל ולפני עור לא תתן מכשול והא הכא דכי

 ב'קאי בדב"ע הל עור לא תתן מכשו שקלי איהו וקעבר משום לפני
 .ש"מ תןילא  "קול דיקא נמי דקתני לא יושיטעברי נהרא 

 שם רש"ייח. 

 ותו.שמא יבא לשת -לא יושיט אדם כוס יין לנזיר 

 שם תוספותיט. 

סורין שאר אי לכנראה דה"ה ב -מנין שלא יושיט אדם כוס יין לנזיר 
יה א בעי לתי קישאלא להכי נקט כוס יין לנזיר משום דמסתמא למ

מר ל שאראכיון דכ"ע חמרא שתו ושמא שכח נזירתו אבל יש
ו ללהושיט דו מושהושיט לי נבלה או חזיר או שום איסור אין לח

וא שלו הפי' וא אסור להושיט לואבל אם ידוע לו שרוצה לאכלו 
הושיט לסור אה זמדקאמר אי לא יהיב ליה שקיל ליה איהו ולפי 

הם כי א שלהושלמומרים לעבודת כוכבים דבר איסור אף על פי 
ה בינן ליר חשמוגהדבר ידוע שיאכלוהו והוא נאסר להם דכישראל 

מסיק זה וכד ט לושיומיירי בדקאי במקום שלא יוכל ליקח אם לא יו
 קאי בתרי עברי נהרא.ד

 ג.שבת  תוספותכ. 

 לא תתן עור עבר אלפני וא"ת והא קא -בבא דרישא פטור ומותר 
 ידו דלאיה בהא למכשול ואפילו מיירי שהיה יכול ליטלו אפילו 
' פ"ק דמסבלה  קיעבר משום לפני עור דמושיט כוס יין לנזיר מו
בנן ור דריס"מ אמ עבודת כוכבים )דף ו:( דקאי בתרי עברי דנהרא

כרי יירי בנר דממויש לו ור וכו'מיהא איכא שחייב להפרישו מאיס
ר כלל אן איסוין כא והחפץ של נכרי דאפילו מכניס ומוציא כל היום

 כיון שאין החפץ של בעל הבית.

 סימן אשם  תרא"ש שבכא. 

 בל אסוראטור פן הני תרי בבי בתרייתא דקתני בהן שניהן פטורי
 ן. ותרידרבנמור זה עוקר וזה מניח ואסקאמר דהוי שנים שעשאו 

גמרא בפרש מר בבי קמייתא דקתני בהן בעה"ב פטור והעני פטו
היכי ו. וקשה עבידק )דף ג א( דפטור ומותר לגמרי משום דלאו מידי

א תתן ור לע קאמר דפטור ומותר לגמרי והא קעבר משום לפני
לומר  איןח. ונבני לי מכשול וכמו מושיט כוס יין לנזיר ואבר מן הח

יטלו לה יכול ו היידדהכא מיירי בכה"ג דאפילו אם לא היה נותנו ב
ק דע"ז ח פ"וכדהשתא ליכא משום לפני עור לא תתן מכשול כדמ

נח  חי לבניהמן  בר)דף ו ב( דמוקי להא דנותן כוס יין לנזיר וא
לו  שהושיט ם לאא דקיימי בתרי עברי דנהרא ולא היה יכול ליטלו

ין "ד מצווות בילן איכא דאפילו קטן אוכל נבדמ"מ איסורא דרבנ
 להפרישו כ"ש גדול שלא יסייע לו.

 ו:עבודה זרה  חידושי הריטב"אכב. 

ד מצי עבידיכא הל והא דנזיר ואבר מן החי שאנו חוששין לתקלה כ
שאפשר  ל פיעף איסור שלא על ידינו ליתא משום ולפני עור וא

ע ם אי תבמקו כלמאבל שהוא מרבה באיסור על ידינו לא חיישינן, 
א[ תי ]איכ, אככאליה בפירוש לאיסורא נהי דמשום ולפני עור לי
ו ורמין לגאנו של כאיסורא במילתא משום מסייע ידי עוברי עבירה 

'( ן ס"ב אגיטי) לעשות איסור או להרבות באיסור, וכדקיימא לן
תחזקו הם הלר שאין מסייעין ידי ישראל בשביעית ואפילו לומ

ן יברדכל ישראל ע עוד אלא שאנו חייבין למחות בידו, אסור, ולא
או  יסורא זה לזה, וכל שכן שאסור לגרום להם לעשות שום

'( בב"מ ה' ין )חזלהרבות באיסור כלל, וכדאמרינן בפרק שנים או
תם, הפרישנא וכד נןדאי לא תימא הכי אנן חיותא לרועה היכי מסרי

 מורי ורבי נר"ו.



 ה ולוה פרק ד הלכה בהלכות מלו משנה למלךכג. 

 לוה הוהדהמ זיחכתב הרב פ"מ ח"ב סימן ק"ה דהיכא דהלוה הוה 
ני שום ולפמיכא ל מוזיף ברבית הני דמים גופייהו לאינש אחרינא
חייב דלא מי נזירלן עור כההיא דאמרינן בפ"ק דע"ז דמושיט כוס יי

י י לא קאבל אא משום ולפני עור אלא אי קאי בתרי עברי דנהרא
 מה דל"דותי "כברי דנהרא לא עבר המושיט אלפני עור עבתרי ע

 אם לא הנעש יההכלל לנזיר דשאני התם דהאיסור דלפני עור לא 
בית ל גבי רר אבובעאף אם הושיט אינו  ז"היה מושיט זה הכוס ולפ

שביל ור בעי דאם לא היה לוה זה היה הלוה האחר עובר אלפנ
שיט ם היה מואמי נ נזיר שלוה זה לא נפטר מלפני עור ודכוותה גבי

 דעובר שיטאפ עברי ובא אחר והושיט לו ב'לו אחר כוס יין ב

 טו:עבודה זרה  חידושי הריטב"אכד. 

ני עור דלפ אולומסתברא לי דהכי קאמר דהתם כיון דליכא אלא 
רבנן וודאי,  בירהעו אין לאו דלפני עור אלא כשנותנו למי שיעשה ב

ו זה בבור יעשם לדבר לחוש אסרו אפילו סתמו היכא שיש רגלי
או קולא דללתלי מיעבירה ועשו סתמו כפירושו, וכל היכא דאיכא ל
 .לעבירה בעי ליה אוקמוה רבנן אדינא והתירוהו

 ה:בבא מציעא  חידושי הריטב"אכה. 

שום ברינן מעהא  נןדאי לא תימא הכי אנן חיותא לרעיא היכי מסרי
 ה בהמותת ליאידדהיכא ולפני עור לא תתן מכשול. פירוש דאע"ג 

ר לפני עוושום מה מדידיה דבלאו דידן מצי עביד איסורא, לית בי
ייע ידי ורא דמסאיס וםכדאיתא בפ"ק דע"ז )ו' א'(, מ"מ אין לנו לגר

ועוד דלמאן  לתא,מיעוברי עבירה איכא, והכא נקטי' קרא לרווחא ד
 אידיה ולדלא  נידמסרה ליה מעיקרא היכא דלית ליה בהמות אחרי

ביד מא עסתדדעלמא איכא משום ולפני עור ממש, ועוד דהכא 
עור  ם ולפנימשו איכאיסורא ודאי אפילו היכא דאית ליה לדידיה א

 יה.ל ן לנזיר דאפשר דלאו למשתי בעיימשא"כ בכוס י

 שביעית פרק ה הלכה ג תלמוד ירושלמי )וילנא(כו. 

 ובא אתוסלו  ילר' אחא רבי תנחום בר חייא בשם ר' יוחנן השא
 :ומצאו מודד בה אינו זקוק לו כ"ש במשכירה לו

 מ: תלמוד בבלי פסחיםכז. 

דעת ה בו מריעש לאובגד שאבד בו כלאים הרי זה לא ימכרנו לנכרי 
א לאו לעמא טי לחמור אבל עושין אותו תכריכין למת לנכרי מא

 משום דהדר מזבין לישראל

 פרק ח הלכה א רמב"ם הלכות שמיטה ויובלכח. 

שראל די ייק אסור לעבוד הארץ בשביעית כך אסור לחזכדרך ש
די לחזק י אסורש שעובדין אותה, או למכור להן כלי עבודה, לפי

 עוברי עבירה.

 תרומות פרק ו משנה ג פירוש המשניות לרמב"םכט. 

 ה בעצמועבירהת הכלל אצלינו אין שליח לדבר עבירה. והעושה א
ל, די מכשוו ליותומביא אהוא שמענישין אותו בית דין. והמתעהו 

לו וא, אפיע שהיוסאו שצוהו על העבירה, או שסייעו עליה באיזה 
יעו או בסי שהבדיבור מועט, נענש בידי שמים כפי ערך מה שע

נשים העו כלבהוקישו את חבירו. ואינו מתחייב שום עונש מ
 עור לא לפניו האמורים בתורה, אבל עובר הוא על מה שאמר ה'

ת ידך ל תשא' הרם לעבירה. או שעובר על דבר תתן מכשול אם ג
 .אעם רשע אם סייע לחוט

 סג.עבודה זרה  חידושי הריטב"אל. 

אכלו וץ, צאו האר מיאומר אדם לחמריו ולפועליו. פירוש גוים או ע
 מא יקחוששום מ בדינר זה צאו ושתו בדינר זה ואינו חושש, לא

ין ין מוסר( א'אט פירות שביעית מן השוק ותניא במסכת סוכה )ל"
ולא משום  ת,דמי פירות שביעית לעם הארץ יותר משלש סעודו
אכילן מזה  צאמעשר אם עמי הארץ הם ויקחו שאינו מעושר ונמ

ין יא משום , ולהודהא איהו לא ספי להו מידי אלא פריטי יהיב ל
נמצא ון עליו ותיהוננסך אם גוים הם ונמצא משקן יין נסך והרי מז

ם ונו שסתמלש אהלשון רש"י ז"ל, ומה שנר נהנה מיין נסך, ע"כ
אין זה ין שולעמי הארץ חשודין בשביעית הא כתיבנא בפ"ק דח
חשוד הארץ ה דעת מקצת המפרשים ז"ל אלא הא וכל דכותה בעם

 פני עורלשום מו לכך, ואם תאמר ולמה אינו חושש בעמי הארץ אל
ן אנו שאי כלדלא תתן מכשול מיהת, ויש לומר דמהכא שמעינן 

ן בו לאו אי ר אםסונותנין לו האיסור עצמו והדבר ספק אם יקח אי
 משום לפני עור אפילו לגבי ישראל.

 עבודה זרה פרק א סימן ב רא"שלא. 

מן החי  יר ואברלנז יןתניא ר' נתן אומר מנין שלא יושיט אדם כוס י
ן כוס יי נקט אילבני נח ת"ל לפני עור לא תתן מכשול תימה אמ

ן ממא אבר בשל אלחי לבני נח טפי מנבילה לישרלנזיר ואבר מן ה
ן ר לא תתי עופנהחי לבני נח איצטריך לאשמועינן דשייך ביה ל

תות יין כך מלש ר כלזהמכשול וי"ל דנקט כוס יין לנזיר לפי שאינו נ
אפי'  ין הלכךין יותכי הורגל כל ימיו בשתייתו גם רואה את הכל ש

מותר  אבל הו וישתשואל בסתם לא יתנו לו אולי ישכח נזירת
שהוא  ודאיבע להושיט נבילה לישראל בסתם כל זמן שאינו יוד

פי' ור איסארוצה לאוכלה הלכך אסור להושיט למומרים דבר 
 שלהןנ]א[ היכא דקאי בתרי עברי דנהרא.

 לב. תלמוד בבלי קידושיןלב. 

שיטול  כדי הםלת"ש שאלו את ר"א עד היכן כיבוד אב ואם אמר 
י ל אב מאת משמרואי א ים בפניו ואינו מכלימוארנקי ויזרקנו ל

ונא הנא דרב ב הורר נפקא לי' מיניה בראוי ליורשו וכי הא דרבה ב
ח י לא רתתח אי ראאיזול איחזי  קרע שיראי באנפי רבה בריה אמר

 ה.ה ליקריל ליחיודלמא רתח וקעבר אלפני עור לא תתן מכשול דמ

 שנה ושביעית פרק ה מ פירוש המשניות לרמב"םלג. 

ותו עוורה אמי שש, אמר ה' ולפני עור לא תתן מכשול, הכוונה בזה
 התעותו.לסיף תוהתאוה והדעות הרעות, אל תעזרהו על עורונו ו

 המולא לגרום ל ת,ולפיכך אסור לסייע לעבריינים בעשיית העבירו
 שיביאם לכך, אלא נעשה בהיפך.

 פרק יב הלכה יד רמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפשלד. 

 ס, מפניסטיילא ר לגוי אסור למכור לישראל שהוכל שאסור למכו
דבר ל עור במכשיה שנמצא מחזק ידי עובר עבירה ומכשילו, וכן כל

ור שהוא ע בירהע והשיאו עצה שאינה הוגנת או שחיזק ידי עוברי
י נ' ולפנש ת"לב עובר ז"ני תאות לבו הואינו רואה דרך האמת מפ

 ו.הוגנת לצה הע א ליטול ממך עצה תן לועור לא תתן מכשול. הב

 פרשת קדושים מצוה רלב ספר החינוךלה. 

 שר אותםניי בלא)א( לא להכשיל בני ישראל לתת להם עצה רעה, 
אמר , שנבהכשישאלו עצה, במה שנאמין שהוא יושר ועצה טו

 בר והיהא בדומסולפני עור לא תתן מכשול. ולשון ספרא, לפני 
 אל ל"ז אמרוו. ל ממך עצה אל תתן לו עצה שאינה הוגנת לונוט

לה יו ונוטף עלוקיאמר אדם לחבירו מכור שדך וקח חמור, והוא ע
ביא מ, שהוא בירהבר עוזה הלאו כולל כמו כן מי שיעזור עו הימנו. 

ומזה הצד  ד.אותו שיתפתה בזולת זה לעבור פעמים אחרים עו
 ר וגו'.י עולפנבבמלוה ולוה בריבית ששניהם עוברים  ל"אמרו ז


