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עונשו של המורה הרואה בפני רבו

פרטי איסור הוראה בפני רבו

א .במקומו של הרב  -חייב מיתה.
שלא במקומו  -אסור ואינו חייב מיתה.

א .גם שאלות קלות מאוד  -אסור לענות עליהם בפני רבו.

ב .ראוי להכישו נחש.

ב .תלמיד רגיל  -אסור לענות אפילו אפילו שלא במקום רבו.
תלמיד חבר  -אסור לענות רק במקום רבו.

ג .נקרא חוטא.

ג .להציל אנשים מאיסור  -מותר וחובה אף בפני רבו )אין חכמה
ואין תבונה ואין עצה לנגד ה'(.

ד .מורידים אותו מגדולתו )כך קרה לאלעזר
בנו של אהרן(.

ד .לראות סכין -

ה .נפטר בלי ילדים )כך קרה ליהושע בן נון(.

לעצמו  -מותר )ואם רבו הוא חכם וזקן מופלג או שכבר מישהו
הציע את הרעיון שרבו יראה את הסכין  -אסור(.
לאחרים  -אסור )ואם מישהו שוחט בשבילו תמורת תשלום  -זה
נחשב כאחרים ואסור(.

ר' אבא ב"פ חלק וסבר שיהושע בן נון נענש על
חטא אחר:
על שגרם לישראל לפרוש מנשותיהם לילה אחד.
כל המפריע לאינטמיות שבין בני זוג )גם אם האשה
טמאה והם מותרים רק בקשר נפשי(:

כיוון שיהושע התעכב ולא החזיר את הארון
למחנה בערב ,היו אסורים בני ישראל בתשמיש
המיטה.
כל עוד הארון והשכינה לא במקומם  -אסור
לשמש את מיטתו.

עליו הכתוב אומר 'ואת נשי עמי תגרשון מבית
תענוגיה'.

הערות על 'שכירו ולקיטו':
 .1הם נחשבים שותפים בביתו
של הגוי ולכן הם יכולים לערב
עירוב חצרות בשביל בית הגוי.

גוי שלא מוכן להשכיר את רשותו
הפתרון של אביי :יבטלו כל היהודים את רשותם ליהודי אחד ) -וביהודי אחד לא גזרו(
הבעיה של רבא עם פתרון אביי :זהו מצב לא נורמלי שיגרום לתקלות בעתיד.

הפתרון של רבא :אחד מהיהודים יתחבר עם הגוי ויקבל רשות להשתמש בחצרו  -כך
היהודי ייחשב כשכירו )פועל קבוע( או לקיטו )פועל זמני( של הגוי.

http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

 .2דין זה הוא רק לקולא ולא
לחומרא ולכן אם יש כמה
שכירים אין הם אוסרים אחד
על השני.
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