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 אינטרנט בהלכה

 באינטרנט אלחוטי ללא רשותשימוש 

 

 תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף כ עמוד א

הדר בחצר חבירו שלא מדעתו, צריך להעלות לו שכר או אין צריך? היכי דמי? 

 אילימא בחצר דלא קיימא לאגרא וגברא דלא עביד למיגר, זה לא נהנה וזה לא חסר!

 

 תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף כא עמוד א

ההוא גברא דבנה אפדנא אקילקלתא דיתמי, אגביה רב נחמן לאפדניה מיניה. לימא,  

צריך להעלות לו שכר! ההוא,  -חמן: הדר בחצר חבירו שלא מדעתו קסבר רב נ

מעיקרא קרמנאי הוו דיירי ביה ויהבי להו ליתמי דבר מועט, א"ל: זיל פייסינהו ליתמי, 

 ולא אשגח, אגביה רב נחמן לאפדניה מיניה.

 

 תוספות מסכת בבא קמא דף כא עמוד א

ומחמת כן חייב לשלם מה שנהנה אף על פי שלא  -ויהבי להו ליתמי דבר מועט 

 חיסר כל כך וכן מוכח כולה שמעתין כדאמרינן לעיל משום שחרוריתא דאשייתא.

 

 תוספות מסכת בבא קמא דף כ עמוד ב

אותו על מדת סדום  אפילו למ"ד בפ"ק דב"ב )דף יב:( כופין -הא איתהנית 

 ויהבינן ליה אחד מצרא שאני הכא שהיה יכול למונעו מתחילה מלדור בביתו

 

 

 בשבתאינטרנט 

 :שםתוס' פי על לד. כתובות  

 מזיד שוגג 

 מותר לכולם במוצ"ש מותר לכולם בשבת רבי מאיר

איסור עולם.  -למבשל  מותר לכולם במוצ"ש רבי יהודה

 מותר במוצ"ש -לאחרים 

 איסור עולם -למבשל  רבי יוחנן הסנדלר

 מותר במוצ"ש -לאחרים 

 אסור לכולם לעולם.

 

 כלל: מזיד לר"מ = שוגג לרבי יהודה. מזיד לרבי יהודה = שוגג לר"י הסנדלר.התוס' כתבו  

 ד"בס
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 . הכביסה על שעומדות בשעה בנשים מסתכל שאין זה: אבא בר חייא אמר רבי – ברע מראות עיניו ב"ב נז: ועוצם

 

 ליכא דרכא אחרינא איכא דרכא אחרינא

נקרא רשב"ם: 

רשע למרות 

שעוצם עיניו, כי 

לא התאמץ 

להתרחק מן 

 העבירה.

 ום:רבנו גרש

מי שעוצם עיניו אינו 

נקרא רשע גם אם איכא 

דרכא אחרינא. ]אז נדברו 

ח"ז ע"ה: זו דעת הרמב"ם 

 והשו"ע[

אינו נקרא רשע )אף אם ראה מראות אסורות( אבל 

צריך להתאמץ שלא לראות, ואם נהג כך זוכה לברכה 

 "ועוצם עיניו מראות רע..." )ישעיהו ל"ג(. 

 מה מוגדר "ליכא דרכא אחרינא"?

 לאיזו מטרה ניתן להתיר לצאת בדרך זו?

להילכה )ע"ז מח: ד"ה ואי. ביחס  תוספות

: ליכא דרכא אחרינא(שה כמתחת לאשר

ם גם ניתן להקל )הא אפילו ארוך יותר

 בעריות?(

)פסחים כה: תוספות 

ד"ה לא. בעניין הנאה 

מאיסור כשלא מתכוון(: 

 .רק טורח גדול מתיר

)אבה"ע, ח"א, נ"ו(: אגרות משה 

לצורך פרנסה ושאר צרכים, אך 

 לא לטיול. 

אם הטיול מרגיע, ובמיוחד בארץ 

ישראל, אולי לא פחות משאר 

 צרכים.

למשל,  וכך יש לדון בצורך בפלאפון.

 מטרות עבודה...

 מהו המראה שעשויים לראות?

הנ"ל: כל  אגרות משה

מראה )ולכן במקום 

צורך רפואי התיר ים 

 מעורב(.

הגמרא התירה זרוע ושוק 

)שאמנם מוגדרים כערווה(, אך 

ייתכן שלא יותר כל מראה של 

 וה דעת ה' ס"ג(ערווה )יח

 מה הדין כשיודע שיגיע לידי הרהור עבירה?

יש להסתפק, האם ההיתר רק כשיודע שלא יגיע אגרות משה: 

 להרהור, או גם כשיש חשש שיגיע להרהור. 

 מה הדין כשבכל מקום יש דברים לא צנועים?

האם יכול להתיר? אולי בטיול? )לבוש: שהשמחה במעונו: עכשיו מורגלות נשים 

 בינינו, ואין כאן הרהורי עבירה כל כך...(. 

 כג(: פרשה מות אחרי רבה )ויקרא

 דרבי בריה בר מנשיה' ר

 מצינו אמר לוי בן יהושע

 ערוה ברד שרואה מי שכל

 זוכה ממנה עיניו זן ואינו

 מאי השכינה. פני להקביל

 עיניו טעמא? 'ועוצם

 כתיב מה ברע' מראות

 תחזינה ביפיו 'מלך בתריה

 ארץ תראינה עיניך

 .מרחקים'

 

 מראות לא צנועים
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