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 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף כ עמוד א

 .דאמר רב: אסור לאדם שיאמר כמה נאה עובדת כוכבים זו

 רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק י הלכה ד

כמה נאה עובד כוכבים זה בצורתו, קל וחומר שיספר בשבח מעשיו או  כן אסור לספר בשבחן ואפילו לומרו
שיחבב דבר מדבריהם שנאמר ולא תחנם לא יהיה להם חן בעיניך, מפני שגורם להדבק עמו וללמוד ממעשיו 

 .הרעים

 ספר החינוך פרשת ואתחנן מצוה תכו

 שלא לחון על עובדי עבודה זרה 

שלא נחמול על עובדי עבודה זרה ולא יישר בעינינו דבר מהם, כלומר שנרחיק ממחשבתנו ולא יעלה על פינו  
שיהיה במי שהוא עובד עבודה זרה דבר תועלת, ולא יהי מעלה חן בעינינו בשום ענין, עד שאמרו רבותינו 

הוא, ועל זה נאמר [דברים ז', ב'],  זכרונם לברכה [ע"ז כ' ע"א] שאסור לומר כמה נאה גוי זה או מה נחמד ונעים
ולא תחנם, ובא הפירוש על זה לא תתן להם חן, כענין שאמרנו. ויש מרבותינו שלמדו מלא תחנם לא תתן להם 
מתנות חנם, והכל שורש אחד. ובירושלמי דעבודה זרה [פ"א ה"ט] אמרו, לא תחנם, לא תתן להם חן, בלא 

ה בני אדם היא קביעות המחשבה במעשים והעלות הדברים על משרשי המצוה, לפי שתחילת כל מעש ה.תעש
שפת לשון, ואחר המחשבה והדבור בה תעשה כל מלאכה, ועל כן בהמנענו במחשבה ובדבור ממצוא בעובדי 
עבודה זרה תועלת וחן, הננו נמנעים בכך מלהתחבר עמהם ומלרדוף אחר אהבתם ומללמוד דבר מכל מעשיהם 

 הרעים.

עה הלכות עבודת כוכבים סימן קנא סעיף ידשולחן ערוך יורה ד  

אסור לספר בשבחן של עובדי כוכבים, אפילו לומר: כמה נאה עובד כוכבים זה בצורתו, קל וחומר שיספר בשבח 
 מעשיו או שיחבב דבר מדבריו. אבל אם מכוין בשבחו להודות להקב"ה שברא בריה נאה כזו, מותר.



 תלמוד בבלי מסכת יומא דף יד עמוד א

היינו דקאמר שלמה  -על הטהור לא כל שכן? ורבי עקיבא  -קל וחומר הוא; אם על הטמא טהור  -ל הכא אב
 אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני.

 הלכה ד תלמוד ירושלמי מסכת דמאי פרק ג

טמא א' אמר רבי יהושע בן קבסוי כל ימי הייתי קורא הפסוק הזה [במדבר יט יט] והזה הטהור על הטמא טהור א' מזה על 

עד שלמדתיה מאוצרה של יבנה וחכמים אומרים אפילו כולו עכו"ם וישראל א' מטיל לתוכו דמאי הדא אמרה שטהור א' 

 מזה על כמה טמאים:

 

Riddles of the week 

 פרשת חקת פרק כא פסוק ב

 ֶדר לַֽ ַוִּיַּד֨  ל ֶנ֛ ם ַהֶּז֙ה  ה'ר ִיְׂשָרֵא֥ ן ֶאת־ָהָע֤ ן ִּתֵּת֜ ר ִאם־ָנֹת֨ ם:ַוּיֹאַמ֑ י ֶאת־ָעֵריֶהֽ ֲחַרְמִּת֖ י ְוַהֽ  ְּבָיִד֔

 לג-הלכה לב רמב"ם הלכות ערכין וחרמין פרק ו

כיצד האומר הרי עלי להקדיש כל שתעלה מצודתי מן הים, הרי עלי ליתן לעניים פירות שתוציא שדה זו, הרי עלי להחרים 

ליתן ולעשות בהן מה שאמר כשיבואו לידו,  או ליתן לשבוים כל שאשתכר בשנה זו וכל כיוצא במאמרים אלו הרי זה חייב

 בכלל נדרים הוא לא בכלל הקדשות. וזה וכיוצא בו

ראיה לדבר זה מה שאמר יעקב אבינו וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך ונאמר אשר נדרת לי שם נדר, והרי האומר לא 

בנזיר, הואיל ואמר שידור בנזיר חייב אפטר מן העולם עד שאהיה נזיר חייב לנהוג בנזירות ואף על פי שעדיין לא נדר 

 להנזר וזה כיוצא בו וכזה ראוי לדון.

 אות ב שו"ת יוסף אומץ סימן לה

ואשר הוקשה לך בדברי הרמב"ם פ"ו דערכין דהביא ראיה מיעקב אבינו ע"ה שאמר וכל אשר תתן לי. והוי מקמי הדיבור 

 .אם נתן תתן את העם הזה בידי ואמאי לא מייתי מדכתיב

 



Selected audio from our listeners 

Comments on the Show 

Comments on the show 1 click here 

Comments on the show 2 click here 

Comments on the show 3 click here         [To see the חיי עולם mentioned by the caller click here] 

Comments on the show 4 click here 

 

 

https://drive.google.com/open?id=15C9E87O6xkWdOPDmTIe9gS8Nw2htf-ay
https://drive.google.com/open?id=1caqQ_eLwOLQXlgUQXXndGOIHLe2Smytd
https://drive.google.com/open?id=1YN2oQ43hT8NCFlXSwTd2-2Y5bkGRspKo
https://drive.google.com/open?id=1KvgDa9ocx305wmraQWjj51rlIZOQ3F9U


Selected emails from our listeners 

Answers to the Questions 

The reason they just started complaining now is because when people start 

complaining, they tend to complain about additional things that do not rationally warrant 

complaining about. The nature of negativity is that once a person starts to complain, his 

judgment becomes clouded and the problem becomes much more complicated than it 

really is. 

In this case, the real issue was that the Jews were unhappy about taking the long route 

to Eretz Yisrael, as Rashi mentions on the previous Posuk. In their frustration, they 

brought the Mon into the conversation, although it was irrational. This quickly spiraled 

out of control and they were punished severely for their thoughtless comments. 

Eugene Klein 

Comments on the Show 

I am a recent follower of your podcast. I enjoy it very much, generally in the car as I run 

errands with my high-school aged son on Sunday afternoons. It has turned boring car 

rides into a wonderful opportunity to bond over Divrei Torah and a starting point for a 

number of terrific discussions. 

I should also mention (in the spirit of one of R' Shai Shachter's points in last week's 

episode) that I often have the chance to work closely with your son Moshe on behalf of 

ASHAR, where we both serve on the board of directors. Moshe continually impresses 

me with his intelligence and skills, and more so with his overall sensitivity and 

Mentchlechkeit. I have learned a tremendous amount from working with him. 

I did want to mention one comment on your Dvar Torah this week. In emphasizing the 

importance of those who want to get involved to be personally invested and 'have skin 

in the game" (a very important point, in my opinion), you seemed to imply that the 

concept of "M'taher Es Hatemai'im Um'tamei Es Hathorim" is describing a simultaneous 

process that is inherent to the Para Aduma's ability to be mtaher - ie: Cohen X is 

performing the ritual on Yisroel Y. Yisroel Y will become Tahor, but at the same time (as 



a result?) Cohen X is now Tamei. 

This does not seem to so, at least based on what Rashi (19:21) quotes. While the Para 

Aduma can certainly be Mtamei Tahorim, it does not seem to do so in the normal 

course of business. Its only if a Cohen were to be handling it outside of the performance 

of the ritual (and in a sufficient quantity). 

Tizke lmitzvos, 

Don-E Benovitz 

------------------- 

Shalom Reb Lichtenstein, 

I'll keep this brief - I can't imagine how many emails you get.  

Who I am: My name is Zolly Claman - we met briefly outside Netzach in Rechavia. I am 

a close friend with Elyada from the 5 years we were neighbors in Yerushalayim. And my 

wife with your daughter, I think they did some college together. We currently living in 

Edmonton, a small Shtot in western Canada. Oh! and I am a proud SCP Magid shiur. 

Most definitely the most northern SCP Chabura! 

Your Dvar Torah on the episode on sports, on Parshas Chukas. I have not seen it 

anywhere, but Baruch Shekivanti!  One added Kneitch that I always say it with is that 

the only way to מטהר טמאים is show them that you really care. The Kohen who is מטמא 

is basically forced to take at least a day off of his holy work. If we want to help someone, 

they need to know that we are willing to 'take a day off work'. Only when we have skin in 

the game like that will we be able to uplift and support others properly. The only way to 

 and stay 'home from the office for a טמא is willing to become טהור is if the מטהר טמאים

day'. A wise man once told me before I took my job as Rabbi out here, "they won't care 

how much you know until they know how much you care"... 

About sports: I agree with much of what Rabbi Leff said, but I think it is unhealthy how 

much sports is a taboo in Israel. This is anecdotal, but I found that the kids in Israel (and 

adults!) are so invested in politics because they don't have sports as an outlet. 

Everyone has a competitive nature to them and sports serve as a great and healthy 



outlet to it. If you touched on this later in the episode I do apologize, I did not listen to 

the entire thing.  

Thank you for all your hard work; it's a tremendous and entertaining Harbatzos 

HaTorah. You should have continued health and success to continue doing what you 

do. 

Kol Tuv and Good Shabbos! 

Zolly Claman 

------------------- 

Reb Dovid, just to clarify Moshuv Leitzim. It’s not associated with comedy but with 

taking life and life experiences too lightly and belittling the opportunity of living. Playing 

ball or visiting a zoo has much to offer but to sit like a couch potato and watch human 

beings waste your time is the full translation of Leitzanus, a flippant approach to life (see 

Mesilas Yesharim Ch. 5) 

Hatzlacha, RMP 

------------------- 

Thank you for your professionalism in Harbatzas HaTorah 

I thoroughly enjoy your podcast! Thank you for all the time and effort you put into it! 

When you speak Yiddish, can you please translate into English afterward? Some of us 

don't understand Yiddish. Also, common phrases and Gemaras we know, but if it is less 

common, it would be great if you could translate that into English. Some of your 

listeners are not as fluent as you.  

Thanks! 

Dovid Greenberg 
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Rabbi Zev Leff 

 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף יח עמוד ב

תנו רבנן: ההולך לאיצטדינין ולכרקום, וראה שם את הנחשים ואת החברין, בוקיון ומוקיון ומוליון ולוליון, בלורין 

הרי זה מושב לצים, ועליהם הכתוב אומר: אשרי האיש אשר לא הלך וגו' כי אם בתורת ה' חפצו, הא  -סלגורין 

 הללו מביאין את האדם לידי ביטול תורה.למדת, שדברים 

 אות ב ב"ח אורח חיים סימן רכד

( וכי יקרה בעירך 18מספר )האשכול( ]המשכיל[ )ספר חסידים החדש לר' משה הכהן תלמיד הרא"ש עמ' 

קניגאות של גוים כגון טורלנג"א וטורניר"א השמר לך פן תראה והוא הדין מחולתם או שום דבר שמחתם כי אז 

ון של לויתן והשור. וכי תשמע קול המון גוים מחנגים ומחללים בחלילים ושמחים האנח תזכה ותחזה קניגי

בכפלים ונמדד לו במדה כפושה.  ולקהבכפלים.  חטא ר הוצאת ממצריםים עמך אשותאמר רבון העולמ

תו השלכת מן ארמונותיו הרסת. משושיו השבת. שמחותיו ערבת. ששונו הפכת. לאבל גאונו שמת. תפאר

השמים לארץ. הודו ]הפכת למשחית[ קרנו גדעת. צריו שמחת. אנוש לראשו הרכבת. עליון עליהם שמת. 

חרפתם ראית. ואתה ה' אל לעד תאנף בנו ואל לנצח יעשן אפך בצאן מרעיתך. יהי רצון מלפניך שתבנה 

 ירושלים עיר קדשך במהרה בימינו אמן. ע"כ:

 סעיף ב שבת סימן שטזאורח חיים הלכות  רמ"א

מושב לצים הוי צידה )כלבו(; וי"א אף בחול אסור לצוד בכלבים, משום  אחר חיה בשבת הגה: המשסה כלב

 )תהילים א, א( )א"ז(.

 חיי אדם חלק א כלל סג סעיף יז

בשם ספר האשכול, השמר לך לראות קניגאות של עכו"ם, והוא הדין מחולתם או  ]או"ח סי' רכד[ כתב הב"ח

על חורבן ירושלים, והתפלל שום דבר שמחתם. ואם תשמע קול עכו"ם מחנגין ושמחים, האנח והצטער 

להקב"ה על זה. ועל זה נאמר ]הושע ט, א[ "אל תשמח ישראל אל גיל כעמים". מלבד שיש בכל זה מושב ליצים 

ואפילו הוא של ישראל. ואמרו חז"ל במס' ע"ז ]יח, ב[, דרש ר"ש בן פזי, "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת 

רקסיאות, פירש"י פלטין, וכל דבריהם כשהן נאספים לשחוק רשעים" ]תהילים א, א[, זה ההולך לטרטיאות ולק

וללצון. "ובדרך חטאים לא עמד", זה שלא עמד בקנגיון, פירש"י צידת חיה על ידי כלבים, וכל מעשיהם לשם 

שחוק ושמחה. "ובמושב לצים לא ישב", שלא ישב בתחבולות, נראה לי דרצה לומר כמו שעושין שקורין 

[ שהוא מרקד על החבל וכן שאר מעשים שעושים על ידי תחבולות. מכל זה נשמע בלאנזירער ]מאחז עינים

גודל האיסור שעושין האנשים שהולכין לבתי שחוק והיתול. וע"ש בגמ' גודל האיסור של ליצנות. ובעונותינו 

ברי הרבים אנשי דורנו אפילו הלומדים אינם נזהרים מזה ומדברים דברי ליצנות. ואין לו לאדם רק לדבר בד

תורה או משא ומתן שהוא חייו, כמו שאמרו שם, שמא יאמר אדם הואיל ולא הלכתי לטרטיאות ולקרקסיאות 

 אלך ואתגרה בשינה, תלמוד לומר "ובתורתו יהגה יומם ולילה" ]שם ב'[:



 שו"ת פרי השדה חלק ג

 



 ס"ק ה פרי מגדים אורח חיים אשל אברהם סימן שטז

 מושב לצים. עיין מ"א. ואפשר אם פרנסתו בכך אין איסור, רק אם לטיול הוא עושה אז הוה מושב לצים:

 יורה דעה סימן י -שו"ת נודע ביהודה מהדורא תניינא 

 וף התורני מוהר"ר גומפריכט אפנהיים י"ץ: תשובה שלום להאי צורב, העוסק בחקי חורב, ה"ה כבוד אהובי האל

מכתבו קבלתי ואם אינני מכירו ולא ידענא ליה אך אשר בא לשאול שאילתא ומשתעי בלישנא דחכמתא הנני 

משיב לכל שואל. ושורש שאלתו איש אחד אשר זכהו השם בנחלה רחבה ויש לו כפרים ויערות אשר בהיערות 

בעצמו לירות בקנה שריפה לצוד ציד או אם אסור לישראל לעשות דבר תרמוש כל חיתו יער אם מותר לו לילך 

זה אי משום צער בעלי חיים אי משום בל תשחית ואי משום שנהגו בו איסור צעב"ח כמבואר בתוס' במסכת ע"ז 

דף י"א והיינו בפסקי תוס' ובאו"ה כלל נ"ט סימן ל"ו כתב בשם הרא"ש כל שיש בו משום רפואה )אין בו משום 

א ואם ה( אין בו משום דרכי אמורי וכתבו התוס' בע"ז אף על פי שצעב"ח =שצער בעלי חיים= דאורייתרפוא

ובאמת בתוס' בע"ז דף י"א ע"א בד"ה עוקרין משמע היפך. וז"ל התוס' שם וא"ת  מותר כו'. יועיל לאיזו דבר

לך עושין כן אין כאן אמאי לא פריך והא איכא צעב"ח בשלמא משום בל תשחית ליכא כיון דלכבודו של מ

השחתה והוי כמו תכריכין של מאה מנה אלא צעב"ח היאך הותר וי"ל דשאני כבוד המלך שהוא כבוד לכל 

ישראל ואתי כבוד דרבים ודחי צעב"ח עכ"ל התוס'. וא"כ משמע מדבריהם דצעב"ח חמיר מבל תשחית ואינו 

ן אותו דחיה שכבוד הרבים דחי צעב"ח וא"כ מותר אפילו לצורך רק משום כבוד רבים. ופוק חזי שהתוס' קורי

איך נימא שיהיה מותר לצורך דבר הרשות. אבל בפסקי תוס' שם כתבו צעב"ח אינו אסור אלא כשמצערה בלי 

ריוח עכ"ל. ובאמת דברי התוס' גופייהו כאן במסכת ע"ז שמוכח מדבריהם שאיסור צעב"ח חמור טפי מאיסור 

ב"מ דף ל"ב ע"ב בד"ה מדברי שניהם כו' שכתבו וא"ת א"כ אמאי בל תשחית סותר לדברי התוס' במסכת 

עוקרין על המלכים כו' וי"ל דמשום כבוד מלך ונשיא עדיף כמו בל תשחית דנדחה מפני כבודן כו' הרי שמדמים 

איסור צעב"ח לבל תשחית. ובאמת דברי התוס' בב"מ הם נגד דברי הרמב"ם דהרי שם במסכת ב"מ קיימו 

דסבר צעב"ח דאורייתא והרי בל תשחית בדבר שאינו קציצת אילנות הוא רק מדרבנן. וז"ל התוס' בהאי מ"ד 

הרמב"ם בפ"ו מהל' מלכים הלכה ח', אין קוצצין אילני מאכל כו' וכל הקוצץ לוקה ולא במצור לבד אלא בכל 

ר כלים מקום כל הקוצץ אילן מאכל דרך השחתה לוקה, ובהלכה יו"ד כתב ולא אילנות בלבד אלא כל המשב

וקורע בגדים והורס בנין וסותר מעין ומאבד מאכלות דרך השחתה עובר על בל תשחית ואינו לוקה אלא מכות 

 מרדות מדבריהם. הרי ששאר השחתות שאינן קציצת עץ מאכל הוא רק מדבריהם באיסור בל תשחית: 

דבר שיש בו צורך להאדם  ואמנם אין לנו להאריך בזה כי כבר האריך מהרא"י בפסקים וכתבים סימן ק"ה שכל

לית ביה משום צעב"ח וגם לא שייך צעב"ח אלא לצערו ולהניחו בחיים אבל להמית בהמות וחיות וכל מיני בעלי 

חיים לית ביה משום צעב"ח וכן מוכח בחולין דף ז' ע"ב עקרנא להו איכא צעב"ח קטלנא להו איכא משום בל 

אעפ"כ אמר קטלנא להו. וא"כ אין בנדון שאלתו משום  תשחית הרי אף שהשיב לו על עקרנא דאיכא צעב"ח

צעב"ח, ומשום בל תשחית ודאי ליכא דהרי נהנה בעור וגם אינו עושה דרך השחתה. וגם עיקר איסור בל 

תשחית אף שהוא מדרבנן מ"מ שורשו הוא ממה שאסרה התורה בקציצת עץ מאכל והנה שם כתיב כי ממנו 

ל דתיקון רבנן כעין דאורייתא תיקון שלא ישחית דבר שיכול האדם ליהנות תאכל ואותו לא תכרות וגו' וא"כ כ



ממנו לא ישחית ויפסיד אותו ההנאה ואולי אפילו בדבר של הפקר שייך זה אבל דבר שאין בו הפסד לשום אדם 

לא שייך בל תשחית, וא"כ הני חיתו יער כל זמן שהם בחיים אין בהם שום הנאה לאדם רק עיקר הנאה במותן 

עורותיהם ובבשרם ואיך נימא שיהיה אסור להמיתם משום בל תשחית. ולומר שאסור מצד דברים המותרים ב

ואחרים נהגו בהן איסור ג"כ ליכא למיחש דדבר דלא שכיח לא שייך בו למימר שנהגו בו איסור. והנה עד כה 

 דברנו מצד הדין: 

וד ובעשו ואין זה דרכי בני אברהם יצחק ואמנם מאד אני תמה על גוף הדבר ולא מצינו איש ציד רק בנמר

ופוק חזי לומר תבלה ותחדש כתב מהרי"ו בפסקיו הביאו רמ"א בא"ח סוף סימן רכ"ג שאין לומר כן על  ,ויעקב

הנעשה מעורות בהמה משום ורחמיו על כל מעשיו, ואף שרמ"א כתב עליו שהוא טעם חלוש היינו מצד שאינו 

עורות יש שכבר מוכן וכמה מתים מאליהם ויכולים להשתמש בעורותיהם ועם  חיוב שבשבילו ימיתו בהמה וכמה

כל זה סיים רמ"א שרבים מקפידים על זה, ואיך ימית איש ישראלי בידים בעלי חיים בלי שום צורך רק לגמור 

חמדת זמנו להתעסק בצידה ואי משום שדובים וזאבים ושאר חיות הטורפים מועדים להזיק והרי אמרו שהזאב 

הארי כו' כל הקודם להרגן זכה, גם זה טעות הוא מתרי טעמי, חדא שאין הלכה כר"א בזאב וארי ודוב ונמר ו

וברדלס, ואפילו בנחש נחלקו הרמב"ם והראב"ד בפ"ה מהלכות סנהדרין הלכה ב'. ועוד אפילו לר"א הרי אנן 

מנם אכתי יש לבעל הדין למצוא קיי"ל כריש לקיש דדוקא כשכבר הרגו וכמבואר ברמב"ם שם ועיין בכ"מ שם, וא

מקום ולומר דהיינו כשיש להם בעלים ויש להם תרבות וכמבואר בסנהדרין דף ט"ו ע"ב דמסיים על דברי רשב"ל 

אלמא קסבר יש להם תרבות ויש להם בעלים וכן הוא לשון הרמב"ם שם ארי ודוב וברדלס שיש להן תרבות ויש 

ים אינם בני תרבות ודרכן להזיק והרי אפילו בשבת עכ"פ מותר להם בעלים כו' וא"כ אותן שלא נתגדלו בבת

לדרסן לפי תומו כמבואר בשבת דף קכ"א ע"ב ובשלחן ערוך סימן שי"ו סעיף יו"ד. ואמנם גם זה אינו ענין לנדון 

דידן דהתם כשבאו לישוב במקום בני אדם והם באו לידם בחול יהרגם ובשבת ידרסם לפי תומו, והרי כך אמרו 

סכת שבת תנו רבנן נזדמנו נחשים הרגן בידוע שנזדמנו לו להרגן כו', אבל לרדוף אחריהם ביערות שם במ

מקום מעונתן כשאין רגילין לבוא לישוב אין כאן מצוה ואין כאן רק לרדוף אחר תאות לבו ועצת הנדמה כטביא. 

ן בהמות וחיות ועופות ומי שהוא איש הצריך לזה ופרנסתו מצידה כזו בזה לא שייך אכזריות והרי שוחטי

וממיתים דגים לצורך האדם ומה לי טהורים שיאכל מבשרם ומה לי טמאים שיאכל ויפרנס עצמו מדמי עורותיהן 

וכל בעלי חיים ניתנו לאדם לכל צרכיו, אבל מי שאין זה לצורך פרנסתו ואין עיקר כוונתו כלל בשביל פרנסתו 

שראוי לאדם להרחיק מזה ועכשיו אני אומר אפילו איסורא  הוא אכזריות. ועד כאן דברתי מצד יושר ההנהגה

איכא שהרי כל העוסקים בזה צריכין להכנס ביערות ולהכניס עצמם בסכנות גדולות במקום גדודי חיות ורחמנא 

אמר ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ומי לנו גדול ואומן בקי בצידה יותר מעשו שהכתוב העיד עליו ויהי עשו איש 

ו' ופוק חזי מה אמר הוא על עצמו הנה אנכי הולך למות וגו' ואין מקרא יוצא מידי פשוטו שהיינו יודע ציד וכ

שהוא מסתכן בכל יום בין גדודי חיות וכן פירשו הרמב"ן, ומעתה איך יכניס עצמו איש יהודי למקום גדודי חיות 

סוחרי ימים מעבר לים שכל מה רעות ואף גם בזה מי שהוא עני ועושה זו למחייתו לזה התורה התירה כמו כל 

שהוא לצורך מחייתו ופרנסתו אין ברירה והתורה אמרה ואליו הוא נושא את נפשו ואמרו רז"ל מפני מה זה עלה 

בכבש ונתלה באילן ומסר עצמו למיתה לא על שכרו כו', אבל מי שאין עיקר כוונתו למחייתו ומתאות לבו הוא 

בסכנה הרי זה עובר על ונשמרתם מאוד כו'. וז"ל הרמב"ם בפ' י"ב הולך אל מקום גדודי חיות ומכניס עצמו 



מהל' רוצח ושמירת נפש הלכה וי"ו וכן אסור לאדם לעבור תחת קיר נטוי כו' וכן כל כיוצא באלו ושאר הסכנות 

 אסור לעבור במקומן: 

ו שאין זה פחות מקיר ועוד בו שלישיה שעכ"פ מזכירין עונותי ומר שיש בדבר זה איסור וגם סכנה,ומעתה אני א

נטוי ואולי לזה כיונו חכמי המשנה במסכת ברכות פ"ד משנה ד' ר"י אומר המהלך במקום סכנה מתפלל תפלה 

קצרה ואומר הושע השם את עמך כו' בכל פרשת העבור כו' ואמרו שם בגמרא דף כ"ט ע"ב מאי פרשת העבור 

עברה כו' איכא דאמרי כו' אפילו בשעה  אמר רב חסדא אמר מר עוקבא אפילו בשעה שאתה מתמלא עליהם

שהם עוברים על דברי תורה כו' ע"ש. ולדרכנו יובן דזה המהלך במקום סכנה הוא עובר על דברי תורה דכתיב 

ונשמרתם מאוד לנפשותיכם וגם מזכירין עונותיו וממילא הקדוש ברוך הוא מתמלא עליו עברה דאילו בשאר 

יתמלא הקדוש ברוך הוא עברה עליו אבל זה שגורם להזכיר כל  איסור שאדם עושה לא בשביל עבירה זו

עונותיו הקדוש ברוך הוא מלא עליו עברה. והנה במי שמוכרח לזה מחמת פרנסתו הורו לו חכמינו ז"ל תפלה 

שיתפלל על עצמו אבל מי שעושה כן בשאט נפש איך תקובל תפלתו, ולכן יש בדבר זה מדה מגונה דהיינו 

א וסכנתא וגם הזכרת עונותיו ולכן השומע לי ישכון בטח השקט ושאנן בביתו ולא יאבד זמנו אכזריות וגם איסור

בדברים כאלה. ולולא אהבתי להגביר המפורסם במדות טובות לא הייתי מזדקק להשיב על שאלה כזו. אבל 

שלא יתנו מקום להיותי יודע שהגביר וכל ביתו שפיר שמעייהו ולכן צריך אני לשמור בכל כחי את כל בני ביתו 

 לשונאי הגביר שנאה מחמת קנאה שימצאו מקום להתלונן. והיה זה שלום. מנאי הטרוד.

 שו"ת מהר"ם שיק אורח חיים סימן קנב

 בענין מציצה בפה 

ואשר שאלת בענין המציצה שרוצים החדשים לבטל. לדעתי אין לענות להם כלל, ועל כזה נאמר ]משלי כ"ו ד'[ 

 'אל תען כסיל', ולא באתי אלא להשיב מפני הכבוד, ולברר הדברים אכתוב לך בקצרה. 

, ואני מוהל מי שאומר דמציצה בפה הוא סכנה או מזיק לילד הוא אומר שקר מוחלט, והמפורסם אינו צריך ראיה

זה יותר מארבעים שנה, ומעולם תהילה לאל לא היה שום מקרה או שום חולשה על ידי זה. ועל זה יכולין 

להעיד כל המוהלים שבדורותינו, וכן שמענו מהמוהלים שהיו לפנינו שמעולם לא היה שום ספק ופקפוק בזה, 

שאינם נימולים. וכבר העידו על זה גם כן גדולי ובני ישראל הנימולים והנמצצים חיים ובריאים כמו אומות העולם 

חכמים פראפעסארין זה קרוב לשלשים שנה, שגם אז רצו החדשים לבטל והיה רעש בעולם, ושלחו לשאול פי 

חכמי הגוים והרבה פראפאסארין, וכולם העידו שאין המציצה מזיקה או מסוכנת לילד, אדרבה מקצת מהם 

 דעתם אינה מוכרחת. כתבו דלפעמים היא מועילה, אלא של

וכבר האריך מרן הגאון בעל חתם סופר זצ"ל בחלק יורה דעה סימן קע"ה בענין נאמנות הרופאים, לפי מה 

שביאר )גם( בדבר הכללי יש להם נאמנות, נהי דדבריהם רק מצד אומדנא והוי כרוב, ולכך אם הוא נגד חזקה 

ר בסימן י"ח ]ס"ק כ"ז[ על הא דאמרינן שם דדבר ואפשר לברורי צריכין לברר, עיין שם. והנה התבואות שו

שיצא בהיתר הוי כחזקת היתר, כתב שהיא סוגיא מפורשת בכתובות דף כ"ד ע"ב דאמרינן שם גדולה חזקה 

שהתירו לכהנים לאכול בקדשי גבול משום שאכלו בגולה, עיין שם. ואם כן הכא נמי מיקרי חזקה מה שמימות 



רופאים היא נגד החזקה. ואפילו אם יש להם נאמנות, מכל מקום היכא דאפשר עולם מצצו בפה, ואם כן עדות ה

לברורי או לתקן באופן שאינו נגד החזקה צריכין לברר ולעשות אליבא דכולי עלמא, אם כן בירור אין שייך כאן, 

את ידי דהרי לא אמרו דכל תינוק דלא מייץ ליה בשעת מילה דימות או כיוצא בזה, ואין כאן איכא לברורי לצ

 הענין, אלא צריך למצוץ בפה מדינא, כן נראה לי. 

ולכאורה היה סתירה בדברי מרן שהביאו שמרן זצ"ל פסק דאם יעידו הרופאים דהספוג מועיל כמו המציצה 

בפה רשאין למצוץ גם בספוג, ואמאי. וצריך לומר דבספוג לא מיקרי נגד חזקה, ורוב שאינו נגד חזקה כתב 

 ל"ז ]ס"ק ד'[ דאין צריך לברר. המגן אברהם בסימן ת

ובלאו הכי מעשה שהיה כך היה, דהמוהל בעיר מלוכה וויען היה מומחה גדול ונשוא פנים, והוא היה המוהל 

הראשון שנתחזק שם, והיה לו חולי המתדבק, שבכהאי גונא שיש להמוהל חולי המתדבק או נכפה וכיוצא באלו 

הל המומחה הנ"ל, והתיר מרן הגאון זצ"ל בשעת הדחק שהיה בוודאי זה מזיק, והיה קשה להעביר את המו

קשה להעבירו, על כן התיר לעשות המציצה על ידי ספוג. ואם כן בכהאי גונא לא חשוב איכא לברורי, דהרי מידי 

דאית ביה טירחא וקשה להעבירו לא מיקרי איכא לברורי. אבל בעלמא היכא דאיכא לתקוני אין רשאין לסמוך 

לכתחילה. ואם כן בנידון שלנו וודאי אין רשאין לסמוך לבטל את המציצה לגמרי שהוא נגד החזקה על הרופאים 

 דאיתחזק לן עד השתא, ומנהג נקרא חזקה וכמו שכתב התבואות שור הנ"ל. 

אמנם אפילו לא היה אפשר לברורי ולתקן, כבר כתב מרן הגאון בתשובה הנ"ל דהא דיש נאמנות לרופאים בדיני 

תר היינו ברופאים ישראלים אבל לא ברופאים עכו"ם, וכבר ביאר מרן הגאון ז"ל דלא משום דחשדינן איסור והי

להו דמשקרים, דבוודאי אומן לא מרעי אומנתו, אלא משום התפארות, דמבקשים להמציא דברים חדשים וישן 

שראל, היינו ישראלים מפני חדש יוציאו להראות חכמתם, ואמירתם הוי לענין איסור והיתר רק כספק. ורופא י

כשרים כמו שהיו בימי קדם שהלכו בדרכי התורה, אבל הרופאים דהשתא דרובם אף על גב דהם ישראלים 

אינם מקיימים דברי התורה אלא הקרא דמשלי ]י"ב י"ב[ ד'חמד רשע מצוד רעים', וחמדו להם לבטל עניני 

נות לענין איסור והיתר, אלא משום ספק נפשות התורה, אם כן איש כזה וודאי לא עדיף מרופא גוי ואין לו נאמ

לענין שבת ויום הכפורים. ואם כן בכהאי גונא אפילו על ספוג למצוץ בו שכתב מרן הגאון דאם יעידו הרופאים 

 שפועל כמו המציצה בפה, היינו ברופאים מומחים ישראלים כשרים, וזה לא שכיחא האידנא. 

המעידים, לא מבעיא אם המה מעידים דאין צריך כלל למציצה, דאין  אמנם אפילו איכא רופאים מומחים וכשרים

להאמין להם לבטל המציצה לגמרי, אלא אפילו מעידים דספוג מהני כמו מציצה דפה, אין רשאין לסמוך עליהן, 

דהרי כבר כתב מרן הגאון שם דכל דבריהם הם רק אומדנא, ומביא המעיל צדקה ]סימן ל"ד[ שהם בעצמם 

מה ההיא אינה אלא עיונית, עיין שם. ואני כבר בררתי בתשובה אחת ]יור"ד סימן רמ"ד[ אומרים שהחכ

שכתבתי זה יותר מעשרים שנה סברא שידוע דכל חכמת הרפואה מיוסדת על הנסיון, וכל נסיון אינו יכול להעיד 

אים הם אמיתיים אלא על פי הרוב, ורק דברים שנמסרו לנו מהלכה למשה מסיני ודברים שנאמרו לנו על פי נבי

בכל אופן, אבל דברי אנשים בנסיונות שלהם, כל החכמים מודים בעצמם שהמה רק אומדנא ועל פי הרוב, 

וקיימא לן ]יומ"א פ"ד ע"ב[ דבפקוח נפשות אין הולכין אחר הרוב. ואם כן נפל הדבר בבירא, איך אפשר ואיך יש 

מימות עולם, ועתה יהא נדחים על ידי דברי  שום סלקא דעתין לסמוך על הרופאים לדחות מה שנתחזק לנו

הרופאים שהם רק כרוב אפילו אם היו נאמנים, בפקוח נפשות שאין הולכין אחר הרוב, שהרי חכז"ל אמרו 

 בשבת דף קל"ג ]ע"ב[ דהאי אומנא דלא מייץ סכנתא הוא ומעבירין ליה. 



למה דייק האי 'אומנא' דלא מייץ וכו', ומגמרא הנ"ל נראה מוכח דהוי הלכה למשה מסיני, דלכאורה יש לדקדק 

פשיטא כיון דסכנתא הוא מעברינן ליה. ועל כרחך צריך לומר דהוא רופא מומחה וברירא ליה דלא הוי סכנתא, 

וכבר העיד לו האומדנא והעיון שלו בשכלו על פי ניסיון שאינו סכנה, אלא דהלכה למשה מסיני הוא, ואינו נאמן 

מצינו לפעמים דגם בענין סכנתא אמרינן דנשתנו העתים, היינו בדבר שאינו הלכה על זה. ולפיכך אף על גב ד

 למשה מסיני אלא דנתחזק רק על ידי רופאים, אבל כאן גילה לן הש"ס דהלכה למשה מסיני הוא. 

ולפי זה מה שהעידו משמיה דמרן זצ"ל שהתיר על ידי ספוג, גם כן דבריו סותרין זה את זה, שהרי בתשובה 

יאר דדברי הרופאים אפילו מומחים גדולים וישראלים כשרים אינם רק כרוב, ובפקוח נפשות אין הולכין הנ"ל ב

אחר הרוב, אם כן מה מועיל אם הרופאים יעידו שהספוג מועיל כמו מציצה בפה, הרי דבריהם אינו אלא כרוב, 

 ובפקוח נפשות אין הולכין אחר הרוב, וצריך עיון. 

רן, על פי מה שכתב המחצית השקל באורח חיים סימן שכ"ט בס"ק ב' דהיכא דאיכא ואפשר ליישב קצת דברי מ

רוב וחזקה אפשר דגם בפקוח נפשות סמכינן, עיין שם. ולפי זה אפשר דהכי נמי לעשות המציצה על ידי ספוג 

הוי כתרי רובא, שהרי אומרים דגם בלי מציצה אין סכנה, ואם מעידים הרופאים על ספוג שעושה פעולת 

 המציצה כמו בפה הוי כתרי רובא, לכך סבר דאפשר לסמוך על זה. 

ובאמת נראה מבואר דלא אמר כן אלא להוראת שעה ושעת הדחק והיה לו טעם בזה וכמו שכתבתי לעיל, דהרי 

בפנקס התשובות שלו לא הועתק זה ולא הובא בדפוס. ועל כל פנים אפילו ברופאים ישראלים מומחים וכשרים, 

 יטול לגמרי אסור לשמוע אליהם על פי הדין, אלא אפילו על ידי ספוג צריך עיון. לא מבעיא דב

וכל זה אמרתי לדינא, אבל באמת לא ידעתי מאן ספין ומאן חשיב לבטל דברים שקבלנו מאבותינו ואבותינו 

ש מאבותם עד דורו של משה רבינו ע"ה, והתורה אמרה 'אל תיטוש תורת אמך' ]משלי א' ח'[. והרמב"ם רי

הלכות ממרים ]פרק א' הלכה ב'[ כתב דהמבטל מנהג עובר משום 'לא תסור' ]דברים י"ז י"א[, עיין שם. ומי יודע 

אם מלבד הסכנה שהעידו חכז"ל, כמה טעמים יש עוד להמציצה בפה, כיון שכן קבלנו מדורות הנביאים. 

ע טיבעה אל תקל בה שהרבה ואמרינן בירושלמי פרק שני מפאה ]הלכה ד'[ אם שמעת הלכה ואין אתה יוד

 דברים הלכה למשה מסיני וכו'. 

 ומצד כל אלו הטעמים הדבר ברור שאין רשאין לשנות מנהג אבותינו למצוץ בפה דווקא, כן נראה לי נכון וברור. 

ואם יש למעלתו נפקא מינה לראות העדות של פראפעסארען שהבאתי לעיל, לדעתי אם יבקש מאת הרב 

ת אשכנז שהרב המופלג דשם הוא דאקטאר ענאך שהיה רעדאקטער של ציונסוועכטיר אבדק"ק פולדא במדינ

 אם יבקש ממנו אותן הנומערס אולי ימלא בקשתו וישלחם לו.
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 שו"ת דברי חיים אורח חיים חלק א סימן כג

 בדבר השאלה אם מותר לעשות מצות לפסח על המאשינין: 

ר וצדקו מאד בדבריהם הגם כי על קצת דברים יש להשיב הנה ראיתי תשובות גאוני זמנינוקיט שהסכימו לאסו

אך די לאסור בזה במה שכתב הגאון מה"ר מרדכי זאב שראה בעיניו כי אי אפשר לגרור היטב הנדבק בו וכמה 

מכשולים יוכל לבא בזה אולם גם לדעתי הרבה טעמים על פי דין לאיסור אך הם כמוסים אתי כאשר כן קבלתי 

אלה הדברים אין לגלות הטעם רק לפסוק הדין בהחלט והשומע ישמע וגו' ולכן בדרך  מפי מו"ח ז"ל שבכמות

 החלט אומר לכם כי העושה מצות על כלי זה הוא חמץ גמור: 

ועוד זאת אודיע כי העיד לפני אדם חשוב סוחר נכבד מפה שהיה אשתקד באונגארין וראה אצל קלי הדעת 

גמור ונתביישו מאד וגם אמרו לו שהרב המתיר להם מתחרט  עושין מצות על המאשין והראה להם שהוא חמץ

 מאד: 

ולכן ידידי לדעתי שאין להתיר זה בשום אופן ואם לא יאבו שמוע מה נעשה להם אם אוכלים חמץ ממש בפסח 

ועיין בפסקי מהרי"א ז"ל ]סי' קל"ח[ שהביא ראיה שאין להקל מחמת חשש שיצאו חוץ לדת תורה ולכן אין 

 פן: להתיר בשום או

 וד' יצילנו משגיאות ומכשולות ח"ו והיה שלום יום ב' ערב ראש חודש ניסן תרי"ח לפ"ק:

 שו"ת דברי חיים אורח חיים חלק א סימן כד

 בנידון המאשין על עשיית המצות: 

 לא ידעתי למה אחרתם במכתבכם עד היום חג הקדוש יקרב טרם בוא תשובתי אליכם: 

ארצות אחרות שנהגו היתר בזה ודאי אין לנו לחוש ומותר להחמיר כמו  אולם לענין דינא החשש של לעז על

שמבואר בתרומת הדשן ]סי' רל"ב[ ומביאו גט פשוט סי' קכ"ה ]ס"ק ל"א[ דבדבר שאין לעז רק בזה שהמה אין 

מדקדקין בזה צריך יותר לחוש לדקדק באיסורא שלא נכשל אנחנו ודוקא גבי זיין אותיות בגט וצריך לעמוד על 

ל הגט דאם נחמיר נוציא לעז דהגיטין הראשונים אינם גט כלל בזה אין לנו להחמיר משום לעז גיטי הראשונים כ

אבל באם לא נהיה רק שהמה אינם מדקדקים כל כך בודאי מוטב לחוש לתקנתנו יותר מלעז דידהו זה טעם 

 אחד כמבואר שם: 

וכיח שם הגט פשוט מתשו' הרא"ש ז"ל טעם שני בדבר שהוא בשב ואל תעשה לא שייך חשש לעז כאשר מ

]כלל מ"ג סי' ו'[ ומתשו' הרדב"ז ז"ל ]ח"ד סי' אלף קנ"ה[ דאין שייך לעז די"ל כמה טעמים שלא רצו לאפות 

 בהמאשין: 

טעם ג' מבואר בג"פ ]סוף ס"ק הנ"ל[ בשם מהראנ"ח ז"ל ]ח"ב סי' י"ב[ דבשאר איסורים לא שייך זה דהפסול 

לכאורה בזה יש לפקפק דכתב שם מהראנ"ח ז"ל דבשאר איסורים לא שייך לעז רק משום לעז הבנים אך 

משום דמאי דהוי הוי וא"כ בזה דהשתא גם כן הם נוהגים להתיר המאשין א"כ יש חשש לעז אך באמת זה אינו 



דמאי חזית ליזל בתר דידהו יעשו המה כמנהג כל ישראל לאפות בלא מאשין ואם לא יאבו שמוע המה גורמים 

 מם הלעז: לעצ

אך באמת לא ידעתי מאי חשש לעז בזה הלא ידוע שכמה אנשים מחמירים בעשיית המצות להיות בכל מצה 

מרדה חדשה וכלים חדשים וקצת נגידים היראים מפזרים ממון הרבה שיעשו המצות על פשתן או נייר חלק 

ם כל אחד מחמיר לפי דעתו ולא ולכל מצה פשתן חדש וכמה גווני שראיתי בעיני מנהגים חלוקים וישראל קדושי

מכת המתחסדים רק בעלי בתים יראי השם ראיתי חילוקים הרבה בחומרות שונות וכי יעלה על הדעת שזה 

 נקרא הוצאת לעז ולכן טעם זה משום הוצאת לעז ראוי לגנזו: 

ת הנהוגים וגם יותר יש לומר דאין חשש לעז ואדרבה מצוה לאומרו כי שמעתי מנגידים וסוחרים שהיו בארצו

היתר במאשין ואמרו שכל מי שיש בו יראת ד' גם שם פורשים ממצות הנעשים על ידי המאשין ורק מחמת קלי 

הדעת והמונים הוצרכו להתיר להם אבל אם במדינת פולין יאסר גם המה ישיבו מדרכם ויאפו מצות כמו שאפו 

 אבותינו: 

היה במדינת הגר וראה שאפו מצות על מאשין  והעיד פה נגיד אחד בפני ובפני עדה קדושה איך שאשתקד

והראה להם שהוא חמץ גמור והודו לו שיראי השם חלקו על זה וגם הרב המתיר להם נתחרט על מה שהתיר 

 ולכן איך שייך חשש לעז: 

ואם כן ח"ו ילכו בנות ישראל פרועות ]ראש[ כאשר במדינותיהם וסמכו על איזה תשובה ונימא גם בזה אם ימחו 

תינו בפרועי ראש יוציאו לעז על בנות ישראל אשר שם ובודאי מי שיש לו מוח בקדקדו לא יאמר זה במדינ

 ותמהני על הרב הגאון דקהלתכם מה לו להרבות בפלפול בשביל דבר מבודה כזה: 

והנה גוף המאשין לא ראיתי ואולם לפי מה שציירו לפני נראה לי טעם גמור לאסרו אך לא רציתי לגלותו כי אין 

 דנין רק בראות עין: 

סוף דבר נראה לי בבירור שאסור ללוש על מאשין כזה ומחמת טרדות החג הקדוש אפסוק ואומר שלום. ניסן 

 תרי"ח:

 תלמוד בבלי מסכת עירובין דף כח עמוד ב

איקום  -אמי, אמר: כי נפקי ועיילי רבנן רבי זירא כי הוה חליש מגרסיה הוה אזיל ויתיב אפיתחא דרב יהודה בר 

 מקמייהו ואקבל בהו אגרא.

 ות אא שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ד סימן יא

 אם אסור מצד בחוקותיהם לא תלכו, ללכת לתיאטרון ואיצטדיון ספורט בימינו 

באלו שנקראו תיאטרון שעושין שם ענייני שחוק, וכן איצטדיון, שהם המקומות שמשחקין ספארט, לא שייכי בהו 

איזה דבר עניין ובחוקותיהם לא תלכו )ויקרא קדושים י"ח י"ג(, דהוא דווקא כשהוא חוק להעכו"ם לעשות 

לא רק דברים של  -בעלמא, אף כשאין זה מחוקי הע"ז שלהם, אבל עכ"פ הם ענייני חוקים שהנהיגו ביניהם 



שלא ידוע טעם, כדאיתא ברמ"א יו"ד סימן קע"ח סעיף א'. ואין כוונת הרמ"א  -פריצות אלא אף דברים בעלמא 

ביה משום דרכי האמורי ושיש בו שמץ ע"ז במש"כ או בדבר שנהגו למנהג ולחוק ואין טעם בדבר דאיכא למיחש 

מאבותיהם, שהוא ספק, אלא שהוא בדין ודאי. דמאחר דאין טעם נגלה ומובן, יש לנו לתלות שהוא עניין מחוקי 

עבודה זרה. אבל כשאיכא טעם למה שעושין, כהא דאיצטדינין וכרקום שאיתא בע"ז דף י"ח ע"ב שהוא 

דבר אסור מצד איסור ליצנות, וכל ההולך שם עובר באיסור מושב  לליצנות, ליכא בזה משום ע"ז, אף שהוא

אלא שגורם לו להיות בטל לגמרי מתורה כמפורש שם. וכ"ש  -לא רק על זמן זה  -לצים ובביטול תורה 

בתיאטרון הנמצא כעת במדינתנו, וכן האיצטדיון של משחקי ספארט, ואף במדינות אחרות, דעושין זה סתם 

יר שלא שייכי כלל לעניני ע"ז. וכמדומני שהכומרים דאמונת הנוצרים, שהיא עתה אמונת אינשי מהנכרים שבע

רוב אוה"ע, נמי לא ניחא להו עניני תיאטראן ואיצטדיון. וגם לא ניחא בזה לאנשי אמונת המוחמדים שהוא 

ת לא שייכי אמונת מדינות טערקיי וכל מדינות ערב. שא"כ רוב המדינות שבהן נמצאים תיאטריאות ואיצטדיאו

כלל לאמונתם, שוודאי לא שייכי להלאו דובחוקותיהם לא תלכו, אלא הם מאיסור ליצנות וביטול תורה. וגם עוד 

 איסור גדול יש דמגרי יצה"ר של עריות בנפשיה דרובן הם דברי ניבול פה והסתה לעריות.

 משנה ב משנה מסכת אבות פרק ג

שבין ואין ביניהן דברי תורה הרי זה מושב לצים שנאמר )תהלים א'( רבי חנינא בן תרדיון אומר שנים שיו
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 הלכה ג רמב"ם הלכות דעות פרק ג

המנהיג עצמו על פי הרפואה, אם שם על לבו שיהיה כל גופו ואבריו שלמים בלבד ושיהיו לו בנים עושין מלאכתו 

ועמלין לצורכו אין זו דרך טובה, אלא ישים על לבו שיהא גופו שלם וחזק כדי שתהיה נפשו ישרה לדעת את ה', 

 .א רעב וחולה או אחד מאיבריו כואבשאי אפשר שיבין וישתכל בחכמות והו



 ספר מורה הנבוכים חלק ג פרק כה

לת שחוק, או פעלת ריק, או פעולה הפעולות יחלקו לפי בחינת תכליתם לארבע חלקים, אם פעולת הבל, או פע

טובה, אמנם הפעולה אשר יאמר לה ריק, היא הפעולה שיכוין בה פועלה תכלית אחת ולא תגיע התכלית ההיא 

כי ימנעוה מונעים, שאתה תשמע בני אדם יאמרו הרבה פעמים טרחת לריק, למי שטרח לבקש איש ולא 

ג"כ השתדלותנו וטרחנו בזה החולה היה לריק כשלא  ימצאהו, או טרח במהלך ולא הרויח בסחורתו, ויאמרו

ירפא, וכן כל הפעולות אשר יבוקש בהם תכליות ולא יגיעו התכליות ההם. ופעולת ההבל, היא הפעולה אשר לא 

יכוון בה תכלית כלל, כמו שיתעסקו בידם קצת בני אדם כשהם חושבים, וכפעולות המשוגעים והנבהלים. 

אשר יכוון בו תכלית פחות, ר"ל שיכוון בה ענין בלתי הכרחי ולא תועיל תועלת ופעולת השחוק היא הפעולה 

גדולה, כמי שירקד לא לכוונת התעמלות להטיב העכול, או מי שיעשה מעשים שתכליתם לשחוק מהם, יאמר 

שזאת הפעולה שחוק בלא ספק, וזה יתחלף כפי כוונת הפועלים ושלמותם, כי יש דברים רבים שהם הכרחיים 

תועלתם גדולה אצל אנשים ואצל אחרים לא תצטרך כלל, כהתעמלות הגוף כפי התחלף מיניו, אשר הוא או 

הכרחי להתמיד הבריאות על מה שצריך אצל מי שידע חכמת הרפואות, וככתיבה שתועלתה גדולה אצל אנשי 

או משיכת  החכמה, כי אשר יעשה פעולות ההתעמלות להתמיד בו הבריאות, כשחוק בכדור, או ההתאבקות,

הידים, או עצירת הנשימה, או פעולות יכוון בהם הכתיבה, כעשיית הקולמוס ועשיית הנייר, יהיה אצל אנשים 

סכלים פעולת שחוק ואצל החכמים אינו פעולת שחוק. והפעולה הטובה, היא הפעולה אשר עשאה הפועל 

חלוקה שיראה לי שאין לחלוק עליה  לכונת תכלית נכבדת, ר"ל הכרחית או מועילה ותגיע התכלית ההיא, וזאת

בדבר, והוא שכל פועל פעולה אחת אפשר שיכוין בה תכלית ואיפשר שלא יכוין, וכל תכלית מכוונת, פעמים 

תהיה נכבדת ופעמים תהיה פחותה, ופעמים תגיע ופעמים לא תגיע, זהו מה שתגזרהו החלוקה בהכרח. ואחר 

עולות השם ריק או הבל או שחוק, אמנם לפי דעתנו אנחנו בארי זה אומר שא"א לבעל שכל לאמר שדבר מפ

וגם לפי דעת כל נמשך אחר תורת מרע"ה פעולותיו כלם הם טובות מאד, אמר וירא אלהים את כל אשר עשה 

והנה טוב מאד, וכל מה שעשאהו ית' בגלל דבר המעשה ההוא הוא הכרחי במציאות הדבר ההוא המכוון או 

ב"ח הכרחי בעמידתו, ומציאות העין מועיל לו מאד בהשארו, ולא כיון במזון אלא  מועיל מאד, והמשל בו מזון

השאר בעלי חיים קצת זמן, ולא כיון בחושים אלא התועלות המגיעות לבעלי חיים בהשגותם, וכן הוא ג"כ דעת 

ות הפילוסופים, שאין בענינים הטבעיים כלם דבר ע"צ ההבל, ר"ל שכל מה שאינו מלאכותי הם כלם פעול

שבוקש בהם תכלית אחת, אין הפרש בין שנדע התכלית ההוא או לא נדע. אמנם זאת הכת מאנשי העיון אשר 

חשבו שהשם לא יעשה דבר בגלל דבר, ואין שם סבות ולא מסובבים אבל פעולותיו כלם לפי הרצון ולא יבוקש 

אחר חכמה, יהיו פעולות  להם תכלית ולא יאמר למה עשה זה ולא זה זה אבל יעשה מה שירצה ואינו נמשך

הש"י א"כ אצל אלו נכנסות בחלק ההבל וגם יותר פחותות מפעולות ההבל, כי המתעסק בהבל לא יכוין תכלית 

והוא נבהל בלתי יודע מה שעושה, והשם אצל אלו יודע במה שיעשה ומכוין אליו ללא תכלית כלל ולא לצד 

שקרותו גלויה בתחלת המחשבה, ולא תביט לשגעון מי תועלת. אך שיהיה בפעולותיו יתעלה דבר ע"צ השחוק, 

שחשב שהקוף נברא לשחוק ממנו בני אדם, והמביא לזה כלו הסכלות בטבע ההוויה וההפסד ושכחת העקר, 

והוא שהכונה כלה להמציא כל מה שאפשר מציאותו כפי מה שתראה אותו, ואמנם חלוף זה לא גזרה אותו 

יות הענינים נמשכים אחר גזרת חכמתו, אמנם אלו האומרים שפעולות חכמתו כלל, א"כ הוא נמנע בבחינת ה

השם כלם לא כוון בהם תכלית כלל, הביאם לזה הכרח, והוא בחינת כל המציאות לפי דעתם, שהם אומרים מה 



תכלית מציאות העולם בכללו, ועל כרחם יאמרו כמאמר כל מי שיאמר בחדוש העולם, שכן רצה השם לא לעלה 

כו זה בחלקי העולם כלם, עד שלא יודו שנקב המחיצה הענבית ובהירות הקרנים הוא מפני עבור אחרת, וימשי

הרוח הרואה עד שישיג מה שישיג, אבל לא ישימו זה סבה בראות כלל, ולא נקבה זאת המחיצה ולא הושמה 

נמצאו אשר עליה בהירה מפני הראות, אבל כן רצה השם אף על פי שהיה הראות אפשר בחלוף זה, וכבר 

אצלנו קצת פסוקים שמשמעם בתחלת העיון זה הענין, כאמרו כל אשר חפץ ה' עשה וגו' וכאמרו ונפשו אותה 

ויעש, וכאמרו מי יאמר לך מה תעשה, וענין אלו הפסוקים וכיוצא בהם הוא שהדברים אשר ירצם השם יעשו 

אפשר ולא כל אפשר אלא מה בהכרח ואין שם מונע ימנע מהעשות רצונו, אלא שהוא יתעלה לא ירצה אלא 

שגזרה חכמתו להיות כך, וכן הפעל הטוב בתכלית הטובה שירצה השם לעשותו לא יבדיל בינו ובין הפעל ההוא 

מונע ואין לו חושך, וזה הוא דעת כל בעל דת ודעת הפילוסופים גם כן, וכן הוא דעתנו אנחנו, שעם מה 

יאמינו שזה ברצון לבד לא בזולתו, אבל יאמרו שחכמתו ית' שנאמינהו שהעולם מחודש רוב חכמינו ויודעינו לא 

אשר תבצר ממנו השגתה חייבה מציאות זה העולם בכללו בהכרח כאשר נמצא, והחכמה ההיא בעצמה אשר 

לא תשתנה חייבה ההעדר קודם שנמצא העולם, תמצא זה הענין נזכר לחכמים הרבה בפירוש את הכל עשה 

שצריך לברוח ממנו, והוא שיעשה הפועל פעולה ולא יכוין בה תכלית כלל, כן יפה בעתו, וזה כלו לברוח ממה 

אמונת המון חכמי תורתנו וכזה בארו נביאינו, והוא שחלקי הפעולות הטבעיות כלם מתוקנות מסודרות נקשרות 

קצתם בקצתם וכלם סבות ומסובבות, ואין מהן דבר להבל ולא לשחוק ולא לריק, אבל פעולות חכמה גדולה, 

כמו שאמר מה רבו מעשיך ה' כלם בחכמה עשית מלאה הארץ קניניך, ונאמר וכל מעשהו באמונה, ונאמר ה' 

בחכמה יסד ארץ וגו', וזה נמשך הרבה אין צריך שיאמן חלופו, והעיון הפילוסופי יגזור כן, שאין שם דבר הבל 

תר מתוקנים ומסודרים כפי ולא דבר שחוק ולא דבר בטלה בכל פעולות הטבע, כ"ש בטבע הגלגלים שהם יו

מעלת החמר שלהם. ודע שרוב הספקות המביאות למבוכה בבקשת תכלית מציאות העולם בכללו או תכלית כל 

חלק מחלקיו, אמנם שרשם טעות האדם בעצמו ודמותו שהמציאות כלו בגללו לבד, והסכלות בטבע זה החמר 

יאותו כי המציאות טוב בלא ספק, ומפני הטעות השפל וסכלות המכוון הראשון, והוא המציא כל מה שאפשר מצ

ההוא וסכלות שני הענינים האלה יתחדשו הספקות והמבוכה, עד שידמו שקצת פעולות השם יתעלה שחוק 

וקצתם הבל וקצתם ריק. ודע שאשר סבלו זאת ההרחקה עד שיהיו פעולות השם יתעלה אצלם כפעולות ההבל 

ו משום אותם נמשכות אחר חכמה שלא יביא אל המאמר בקדמות אשר לא יכוון בהם תכלית כלל, אמנם ברח

העולם וסגרו השער בזה, וכבר הודעתיך דעת תורתנו בזה הענין, והוא שראוי להאמינו, שאין הרחקה באמרנו 

שכל אלו הפעולות מציאותם והעדרם נמשך אחר חכמתו יתעלה ואנחנו נסכל הרבה מאפני החכמה בפעולותיו, 

ה תורת משה רבינו כלה, בו התחילה וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד, ובו ועל זה הדעת יוסד

השלימה הצור תמים פעלו וגו', ודעהו, וכשתחקור זה הדעת והדעת הפילוסופי בהשתכל כל הפרקים הקודמים 

בזה המאמר הנתלים בזה הענין, לא תמצא ביניהם מחלוקת כלל בדבר מחלקי המציאות כלם, ולא תמצא 

 חלוקת אלא במה שביניהם מקדמות העולם אצלם וחדושו אצלנו והבן זה:מ

 תלמוד בבלי מסכת קידושין דף כט עמוד א

תנינא להא דת"ר: האב חייב בבנו למולו, ולפדותו, וללמדו תורה, ולהשיאו אשה, וללמדו אומנות; וי"א: אף 

 :להשיטו במים



 חורב פרק פד

 

 ספר הכוזרי מאמר ג

היגם ההנהגה מושל, נשמע בחושיו וכחותיו הנפשיים והגופיים, ומנ ה. אמר החבר: החסיד הוא מי שהוא

 ומושל ברוחו מלוכד עיר. (משלי ט"ז ל"ב)הגופיית, כמו שנאמר 

 ס"ק א ט"ז אבן העזר סימן כה

בפני שום מין אדם. כתב הטור ומסתברא דלא מהני הפסקת מחיצות עשרה אף על גב דגבי ספר תורה מהני 

מהני וכתב ב"י הסברא הפוכה דבמחיצה עשרה הרי הוא מוצנע ושמא דמ"מ  הכא כיון דמשום צניעות הוא לא

מרגיש הוא בשעה שהלה משמש אין זה צניעות ומבין שניהם נלמד דאם הוא בענין שאינו מרגיש בתשמיש 

שלהם מועיל מחיצה עשרה. בטור הביא בשם הראב"ד דקשה במה שאמרו במעשה דאימא שלום אשת ר' 

שהיה מקצר בתשמיש עמה הא איתא שדרשו חז"ל על פסוק שכר פרי הבטן בשכר  אליעזר שאמרה על בעלה

שמשהין עצמם על הבטן כדי שיזרעו נשותיהן תחילה הו"ל בנים זכרים ותירץ כי כל לבבות דורש ה' וכל 

המעשים לשם שמים חשובים מי שיודע שיוכל להשהות עצמו ולא יבא לידי מחשבה אחרת הקדוש ברוך הוא 

כרו ומי שאינו בטוח בזה וממהר כדי להנצל מחטא הקדוש ברוך הוא נותן לו ג"כ שכרו. ודכוותיה מצינו נותן לו ש

שכתב הרמב"ם על פסוק בכל דרכיך דעהו דהיינו מי שאוכל ושותה ומעדן נפשו כדי שיהיה בריא וחזק לעבודת 

וכו' דהיינו שיש ת"ח אקרא שוא לכם משכימי קום השי"ת יש לו שכר כמו שמתענה ודברים אלו אסמכתא 

מנדדין שינה מעיניהם ועוסקים בתורה הרבה ויש ת"ח שישינים הרבה כדי שיהיה להם כח החזק וזריזות 

ובודאי שניהם יש  לב לעסוק בתורה ובאמת יכול ללמוד בשעה אחת מה שזה מצטער ועוסק בשני שעות

ומשכימים בבוקר ומאחרי שבת להם שכר בשוה על כן אמר שוא לכם דהיינו בחנם לכם שאתם מצטערים 



בלילה וממעטים שנתם זה בחנם כי כן יתן ה' לידידו שינה דהיינו מי שישן הרבה כדי שיחזק מוחו בתורה נותן 

לו הקדוש ברוך הוא חלקו בתורה כמו אותו שממעט בשינה ומצטער עצמו כי הכל הולך אחר המחשבה ומביא 

מי שזוכה לבנים הוא שכר פרי הבטן דהיינו שמשהין עצמן ומצינו הפסוק ראיה על זה הנה נחלת ה' בנים דהיינו 

גם כן להיפך כקושייתו של הראב"ד אלא ודאי כתירוץ הראב"ד דכל לבבות דורש ה' ה"נ בזה. כן נראה לענ"ד 

 נכון:

 קובץ אגרות חזו"א חלק א

 

 אות א שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק ד סימן סא

בזה כל מנהלי חינוך העצמאי שהוא תיקון הנה בדבר ענין עשיית ברכה לשחיה בחזון יחזקאל שכנראה ראו 

גדול שבלא זה לא היו נכנסין בדבר שעולה הוצאה גדולה כערך מאה אלף דאלארן ואולי עוד יותר, אבל הוא 

כדי שלא ילכו אלפי תלמידים לשחות בים ששם הוא פריצות דעריות ממש, והברכה תהיה תחת השגחה גדולה 

ה תהיה מוקפת חומה גבוהה שלא יוכלו בשום אופן ליכנס שם בלא שלא יהיה שום ענין פריצות ח"ו והברכ

ידיעת המפקחים והמחנכים שהם יראי השם, לא מובן לי ענין שאלה בזה כי אף שלא בשביל מניעה מלילך 

למקום טומאה ופריצות אין בזה שום חשש איסור, וגם יש בזה ענין מצוה דגמילות חסדים להילדים והנערים 

ל כשאין להם מקום לרחוץ ולהתקרר בימים החמים דימות הקיץ, וגם אולי ימשכו ע"י זה יותר שיש להם צער גדו

ללמוד התורה, אבל עתה שהוא מניעה מלילך לרחוץ בים שמלא טומאה ופריצות הרי לא רק שהוא מצוה אלא 

ועון ולא לידי גם חובה, כי הלא תיקנו להתפלל בכל יום בברכות השחר אל תביאנו לידי חטא ולא לידי עבירה 

נסיון שהוא אף לגדולי ישראל וכ"ש לילדים ונערים ובזה"ז שצריך להשתדל מאד מאד שלא יבואו לידי נסיון 

שהרבה הרבה שכמעט ברור שלא יעמדו וילכו בשביל זה שרצונם חזק לרחוץ בימים החמים להים ויבואו ח"ו 

בשביל שאחד נדמה לו חלומות דחששות רחוקות  לידי חטא ועון ועבירה, ולכן איני רואה בזה ענין שאלה, וכי

לפריצות ע"י הברכה נניח להם שיעברו בודאי על פריצות ואולי עוד גרוע מזה, ולכן אין שום מקום כלל לימנע 

מעשות הברכה, וכל מחנות הקיץ )קעמפס( שבכאן יש להם ברכות תחת השגחת מחנכים ומשפיעים יראי ה' 

איזו פרצה, ולא נשמע שיצא מזה איזו פרצה ואדרבה בהקעמפס מתחזקים ולית מאן דחש שאפשר שיצא מזה 

 יותר בתורה וביראת ה' מחמת שהם תחת ההשגחת מחנכים כל העת ממש.



 הלכה א רמב"ם הלכות חובל ומזיק פרק ה

אסור לאדם לחבול בין בעצמו בין בחבירו, ולא החובל בלבד אלא כל המכה אדם כשר מישראל בין קטן בין גדול 

לא יוסיף להכותו, אם הזהירה תורה שלא להוסיף בהכאת  דרך נציון הרי זה עובר בלא תעשה בין אשה בין איש

 החוטא קל וחומר למכה את הצדיק. 

 שו"ת הרא"ש כלל קא סימן ו

נ"ל  שנתאבקו יחד והפיל האחד את חברו לארץ ונפל עליו ובנפלו עליו סימא עינו של התחתון שניםשאלה 

דפטור מה' דברים, ואף על גב דקיי"ל אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד בין באונס בין ברצון בין ישן בין ער 

היכא דהוה אנס גמור פטור. כדאיתא בריש פרק המניח )כ"ז( המניח את הכד ברשות הרבים ובא אחר ונתקל 

משמיה דרב י ומיזל, ומשני אמרי דבי רב בה ושברה פטור, ופריך עלה בגמ' )שם:( ואמאי איבעי ליה לעיונ

כולה, ושמואל אמר באפלה, ורבי אלעא אמר לפי שאין דרכן של בני אדם להתבונן  רשות הרביםא בממל

בדרכים, אלמא דבאונס כי האי אדם פטור. ואמרינן בירושלמי היה ישן במטה ובא חברו וישן אצלו הראשון 

זל בתרא )קי"ב( ובפרק אלו נערות )לד:( הניח להם אביהם פרה שאולה פטור בנזקי שני. ואמרינן בפרק הגו

וטבחוה ואכלוה משלמין דמי בשר בזול היינו לפי הנאתם אבל דמי כל הבשר לא משום דאנוסין היו שלא היה 

להם לידע שאינה של אביהם. ואמרינן בפרק המניח )ל"ב( היה בעל חבית ראשון ובעל קורה אחרון ונשברה 

רה חייב ואם עמד בעל החבית פטור. ואמרינן בפרק שור שנגח את הפרה )מ"ז( אם נכנס לחצר בעל חבית בקו

הבית שלא ברשות והזיקו בעל הבית פטור היכא דלא הוה ידע ליה. ותניא נמי בפרק המניח )לב א( איסי בן 

השמשות שהוא פטור משום  בין בערב שבתה ומודה איסי בן יהודה ברץ יהודה אומר רץ חייב מפני שהוא משנ

שרץ ברשות, ואם היו שניהם רצים והזיקו זה את זה שלא בכונה פטורין. וכן בנדון זה נתאבקו זה עם זה מדעת 

חברו  שניהם והזיקו זה את זה שלא בכוונה כי הדבר ידוע כששניהם נתאבקו עיקר כונתם שיפיל האחד את

ולכוין שיפילהו בנחת כדי שלא יזיקו כי בכל כחן מתאבקין וכל אחד לו לצמצם  אי אפשרוכשהאחד נותן על חברו 

 מכוין להפיל חברו אם יזיקנו ואדעתא דהכי נתאבקו יחד. נאם הכותב אשר בן הרב ר' יחיאל זצ"ל.

 תוספות מסכת בבא קמא דף כז עמוד ב

והא דפליגי לקמן )דף כט.( אי נתקל פושע הוא או לא כגון שנתקל מעצמו ולא  -אמר באפילה שנו ושמואל 

נתקל בשום דבר אבל הכא שנתקל מחמת מכשול ולא איבעי ליה לעיוני אנוס הוא ואף על גב דלעיל )דף כו:( 

י פוטר אותו שישן מרבינן אונס כרצון באדם המזיק מפצע תחת פצע אונס גמור לא רבי רחמנא דהא בירושלמ

ראשון אם הזיק לשני הבא אצלו לישן וכן בהגוזל בתרא )לקמן דף קיב.( גבי הניח להם אביהם פרה שאולה 

כסבורים של אביהם היא וטבחוה ואכלוה משלמין דמי בשר בזול שכך נהגו אבל מה שהזיקו לא דאנוסין הן 

אם עמד בעל חבית ונשברה חבית בקורה פטור ובמתניתין נמי תנן היה בעל חבית ראשון ובעל קורה אחרון ד

ונראה לדקדק דאדם המזיק דמפטר באונס )משום( שהוא כעין גניבה מדתניא בשלהי האומנים )ב"מ דף פב: 

ושם ד"ה וסבר( המעביר חבית ממקום למקום ושברה רבי יהודה אומר שומר חנם ישבע נושא שכר ישלם 

לא מחייב מטעם אדם המזיק ש"מ דבאונס דכעין גניבה אדם והשתא מדמחייב נושא שכר ופוטר שומר חנם ו



המזיק פטור ומדמה ר' יהודה נתקל לגניבה אבל באונס שהוא כעין אבידה שהיא קרובה לפשיעה יותר 

כדאמרינן בהשואל )ב"מ דף צד:( דגניבה קרובה לאונס ואבידה קרובה לפשיעה נראה דאדם המזיק חייב דא"א 

עה וכן משמע לעיל דמחייב בנפל מן הגג ברוח שאינו מצויה ואף על גב דברוח לומר שלא יתחייב אלא בפשי

שאינו מצויה מפטר בה שומר חנם כדאמרינן בסוף ארבעה וחמשה )לקמן דף מה.( גבי ארבעה נכנסו תחת 

הבעלים כו' וחייבין לשלם דמי שור לבעלים חוץ משומר חנם ומוקי לה כגון דנטריה שמירה פחותה דשומר חנם 

תה לו שמירתו והנך לא כלתה שמירתן ומייתי מדר' יהודה דמועד סגי ליה בשמירה פחותה דהיינו דלת כל

שיכולה לעמוד ברוח מצויה ואין יכולה לעמוד בשאין מצויה אלמא אף על גב דמפטר שומר חנם מחייב בה אדם 

ם המזיק וכן מוכח בפרק הגוזל המזיק והיינו טעמא משום דהוי כעין אבידה ונתקל הוי כעין גניבה ופטור ביה אד

עצים )לקמן דף צט: ושם( גבי טבח אומן שקלקל דפריך למאן דפטר )בשומר( חנם מברייתא דקתני נתן בהמה 

לטבח ונבלה חייב מפני שהוא כנושא שכר אלמא ס"ד דמקשה אפי' בחנם חייב כמו שומר שכר שחייב על 

 .חייב בחנם פטור דהוי כעין גניבה רהאבידה ומשני אימא מפני שהוא נושא שכר ולפיכך בשכ

 אות ה בית יוסף חושן משפט סימן תכא

את עינו של  שאלה לאדוני אבי הרא"ש ז"ל שנים שהתאבקו יחד והאחד הפיל חבירו לארץ ונפל עליו וסימא

התחתון מהו דינו. תשובה נראה דפטור מחמשה דברים וכו'. כלל ק"א סימן ו': ]בדק הבית[ ויש לגמגם על 

תשובה זו כי מתחלה נתן טעם לפטור מפני שהוא אנוס ומה שהביא ראיה מהירושלמי ומההיא דשנים שרצו 

וק על ידי ההפלה ואחר כך נתן טעם מפני )לב.( אינם ראיות דשאני הכא שנתכוון להפילו ועשוי הוא להיות ניז

שמחלו זה לזה וטענת מחילה גם כן אינה טענה שהאומר לחבירו סמא את עיני קטע את ידי על מנת לפטור 

 :חייב ושמא יש לחלק בין כשהאחד מוחל לחבירו לכששניהם מוחלים זה לזה

 שו"ת אגרות משה חושן משפט חלק א סימן קד

 ורים שיש בזה חשש סכנה רחוק טובא אם מותר להתפרנס ממשחק הכד

נשאלתי מאחד אם מותר להתפרנס ממשחק זריקת הכדורים שנקרא באל בלע"ז שיש לחוש לסכנה כדאירע 

לאחד מכמה אלפים שנסתכן. והשבתי שלע"ד יש להתיר דהא מפורש בב"מ דף קי"ב על קרא דואליו נושא 

שכרו אלמא דמותר להתפרנס אף כשאיכא חשש נפשו מפני מה נתלה באילן ומסר את עצמו למיתה לא על 

סכנה לאופן רחוק. וממילא אף כשיש חשש שיהרוג אחרים באופן רחוק כזה מותר דמאי שנא מחשש דליהרג 

בעצמו דגם להרוג את עצמו יש איסור לא תרצח ומ"מ מותר בחשש רחוק כזה לצורך פרנסה א"כ גם בחשש 

גם אם לא נימא כן לא היה רשאי בעל האילן לשכור אותו. אבל סכנת אחרים נמי יש להתיר בחשש רחוק כזה ו

ודאי מסתבר שהוא דוקא כשהאחר ג"כ נכנס לזה ברצונו דודאי אין לו רשות להכניס אף בספק הרחוק כזה את 

 אלו שלא ידעו או לא רצו להכנס אף בספק רחוק כזה. 

 ס מצידת חיות עיין שם והנאני. משה פיינשטיין.אחר זמן הראו לי שבנוב"ת יו"ד סי' י' ג"כ פסק כן לענין להתפרנ



Too see the Rambam on exercise click here 

 שו"ת רבי עקיבא איגר מהדורא קמא סימן ס

ולענ"ד יותר יפלא על הנך ארייוותא הגאון אב"ד דק"ק ברעסלא זצ"ל הובא בתשו' זכרון יוסף )סי' ט'( דהביא 

יך ראיה דסכנה ל"ח ממ"ש הר"ש בטעמא דר' דמתכת ל"ח דאיכא סכנה. והגאון המחבר הנ"ל הסכים לזה, וא

יביאו ראיה לסתור דהא אדרבא ממ"ש הר"ש דאיכא סכנה ממילא מדקיי"ל כרבנן דחייץ מוכח דגם במקום 

סכנה חייץ ואיך יטעו להביא ראיה מדברי ר' כיון דהלכה כרבנן ומוכח בהיפוך, ולזה נראה או דצ"ל דבהא גופא 

נדייק בלשון הר"ש דאיכא סכנה טפי פליגי ר' ורבנן אי הוי סכנה אי לא או דגם לר' לא הוי סכנה ממש, דכד 

משמע דבעץ איכא ג"כ סכנה אלא דמתכת איכא סכנה טפי, והוא תמוה דמה הפרש בסכנה בין רב למעט ובין 

ודאי לספק הא מ"מ מתיאשת מלהסירו מחמת ספק סכנה, ומי הכריח להר"ש ליכנס בפרצה דחוקה ולא 

כוונת הר"ש דאיכא סכנה ממש או ספק סכנה אלא  כפשוטו דבעץ ליכא סכנ' ובמתכת איכא סכנה, א"ו דאין

, דאף דאין אנו דנין אותו כעת אחת מני אלף דיצמח מזה סכנההריחוק  על צדכאב וצער טובא ואפשר  דאיכא

בכלל סכנה או ספק סכנה מ"מ כיון דאיכא צד אפשרות לבא לזה קורא בלשון סכנה, והשורש דאיכא דחק וכאב 

 .בעץ איכא צער בנטילתו ונראה כן במוחש הוצרך הר"ש לחלק דבמתכת איכא צער טפי וצער גדול וכיון דגם

 ס"ק כג מגן אברהם סימן שטז

ואפי' במתכוין. אפי' להרמב"ם שרי ]מ"מ[ וצריך טעם לדבר ונ"ל דוקא בנחש ועקרב שע"פ הרוב הם ממיתים 

שות אבל דבר שאין ממית לעולם פשיטא דאסור ולכן אף במקום שאין ממיתין מותר לדרסן מפני חשש סכנת נפ

לדרסו להרמב"ם ואותן אנשים שהורגים השממית שקורין שפי"ן בל"א נ"ל דאיסור גמור הוא דהא אינה מזקת 

וגם אחד מאלף שהיא אף דיש לחוש שיפול לתוך המאכל מ"מ מלתא דלא שכיחא הוא ויכול לכסות המאכל 

 לכן יש למחות בידם: מסוכנת במאכל

 תוספות מסכת בבא קמא דף צא עמוד ב

ד השתא וכי על זה צריך להביא ראיה דמקרע בגדים עובר וא"ת ומאי ס" -אלא האי תנא הוא דתניא מקרעין כו' 

משום בל תשחית ואור"י דאין מביא ראיה אלא שאסור לחבול אפי' לצורך כגון אשה שטפחה על ראשה וכן 

 ההיא דאך את דמכם שהרג את עצמו בשביל שום דבר שירא וכן מקרע על המת זהו לצורך.

 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף יח עמוד ב

תנו רבנן: ההולך לאיצטדינין ולכרקום, וראה שם את הנחשים ואת החברין, בוקיון ומוקיון ומוליון ולוליון, בלורין 

הרי זה מושב לצים, ועליהם הכתוב אומר: אשרי האיש אשר לא הלך וגו' כי אם בתורת ה' חפצו, הא  -סלגורין 

 הללו מביאין את האדם לידי ביטול תורה.למדת, שדברים 



 ס"ק כב אברהם סימן שז מגן

משום מושב לצים. וה"ה ההולך לטרטיאות וקרקסיאות והם מיני שחוק כדאיתא בע"א דף י"ח ומיני תחבולה 

ולא ידענא מי התיר להם בפורים ואפשר שנמשך להם משחוק שעושים זכר לאחשורוש ועבב"י בח"מ סימן 

 קס"ג ס"ט:

 ס"ק ג משנה ברורה סימן רכד

לראות קנגיאות של כותים וה"ה מחולתם או שום דבר שמחתם ואם  כתב הב"ח בשם ספר האשכול השמר לך

תשמע קול כותים שמחים האנח ותצער על חורבן ירושלים ותתפלל להקב"ה עליה. ואיתא בגמרא דאפילו 

 ההולך לקניגיאות ולטיטראות של ישראל ה"ז מושב לצים:

 אות א שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ד סימן יא

 ם לא תלכו, ללכת לתיאטרון ואיצטדיון ספורט בימינו אם אסור מצד בחוקותיה

באלו שנקראו תיאטרון שעושין שם ענייני שחוק, וכן איצטדיון, שהם המקומות שמשחקין ספארט, לא שייכי בהו 

עניין ובחוקותיהם לא תלכו )ויקרא קדושים י"ח י"ג(, דהוא דווקא כשהוא חוק להעכו"ם לעשות איזה דבר 

לא רק דברים של  -ה מחוקי הע"ז שלהם, אבל עכ"פ הם ענייני חוקים שהנהיגו ביניהם בעלמא, אף כשאין ז

שלא ידוע טעם, כדאיתא ברמ"א יו"ד סימן קע"ח סעיף א'. ואין כוונת הרמ"א  -פריצות אלא אף דברים בעלמא 

בו שמץ ע"ז במש"כ או בדבר שנהגו למנהג ולחוק ואין טעם בדבר דאיכא למיחש ביה משום דרכי האמורי ושיש 

מאבותיהם, שהוא ספק, אלא שהוא בדין ודאי. דמאחר דאין טעם נגלה ומובן, יש לנו לתלות שהוא עניין מחוקי 

עבודה זרה. אבל כשאיכא טעם למה שעושין, כהא דאיצטדינין וכרקום שאיתא בע"ז דף י"ח ע"ב שהוא 

, וכל ההולך שם עובר באיסור מושב לליצנות, ליכא בזה משום ע"ז, אף שהוא דבר אסור מצד איסור ליצנות

אלא שגורם לו להיות בטל לגמרי מתורה כמפורש שם. וכ"ש  -לא רק על זמן זה  -לצים ובביטול תורה 

בתיאטרון הנמצא כעת במדינתנו, וכן האיצטדיון של משחקי ספארט, ואף במדינות אחרות, דעושין זה סתם 

ז. וכמדומני שהכומרים דאמונת הנוצרים, שהיא עתה אמונת אינשי מהנכרים שבעיר שלא שייכי כלל לעניני ע"

רוב אוה"ע, נמי לא ניחא להו עניני תיאטראן ואיצטדיון. וגם לא ניחא בזה לאנשי אמונת המוחמדים שהוא 

אמונת מדינות טערקיי וכל מדינות ערב. שא"כ רוב המדינות שבהן נמצאים תיאטריאות ואיצטדיאות לא שייכי 

ודאי לא שייכי להלאו דובחוקותיהם לא תלכו, אלא הם מאיסור ליצנות וביטול תורה. וגם עוד כלל לאמונתם, שו

 איסור גדול יש דמגרי יצה"ר של עריות בנפשיה דרובן הם דברי ניבול פה והסתה לעריות.

 חשוקי חמד ברכות דף לד עמוד ב

 אין לו מקום לומר קדיש וקדושה וברכו כי אם בבית קפה

שאלה. אבל בתוך י"ב חודש, שאין לו מנין כי אם בבית קפה, שם יושבים קלי דעת והם מוכנים לענות לו איש"ר 

וברכו וקדושה, האם יעשה שם מנין? ומהי ההלכה כאשר יש לו מנין של אנשים כשרים אך אין לו מקום 



 להתפלל כי אם שם?

 סור, מנימוקים דלהלן:תשובה. דן בזה בספר שו"ת שיח יצחק )סימן מג( והשיב לאי

תנינא במסכת ע"ז )דף יח ע"ב( "אין הולכין לטרטיאות ולקרקסיאות". ומפרש  -א. אסור להכנס וק"ו להתפלל 

פלטין שכל דבריהם כשהן נאספין לשחוק וללצון, מפני מושב ליצים". ופסקו לדינא המג"א  -רש"י: "לטרטיאות 

בפורים, אוסר לילך שם. ועיין גם במדרש )רות רבה פרשה ב'  )או"ח סימן שז ס"ק כב(. ואפילו פעם אחת בשנה

סימן כ"ג( ותאמר רות: "אל תפגעי בי אמרה לה, אין דרכן של בנות ישראל לילך לבתי תיאטראות ולבתי 

קרקסאות של גויים", יעו"ש. משמע דאסור להכנס שם. ]ולכאורה יש להעיר דאולי מה שאסור לילך שם, הוא 

זות את מעשיהם, אבל עדיין לא שמענו שאסור להכנס שם בשביל תפילה או לקבץ דוקא בהולך סתם לח

תרומות לצדקה. אך יעויין בתשובת דבר שמואל למהר"ש אבוהב בסימן ד' שכתב: ומאחר שאסור להכנס 

במקום כזה, ק"ו להתפלל. עיין שבת )דף קכז ע"ב( ר' יהושע כשנכנס למטרוניתא, חלץ תפילין ברחוק ד' אמות, 

א יכנסו דברי קדושה במקום טומאה, עכ"ד. ועדיין יש מקום לומר שלתפילין גנאי הוא להכנס למקום של של

 חטא. אבל עדיין לא שמענו שיתבטל מתפילה כשאין לו מקום אחר להתפלל[.

כתב המהר"ם שיק )או"ח סימן עא( שיש להרחיק את המתפלל ממקום שעושים  -ב. ריחוק ממקום עבירה 

דקיי"ל )או"ח סימן רמד( בבית שנבנה באיסור אסור להכנס לתוכו. עדיין יש מקום לחלק ולומר, עבירה, וכעין 

דשאני התם דלא מתבטלת מזה מצוה. ]ואינו דומה למה שהביא הבאר היטב )סימן קנא סק"א בשם הרא"מ( 

רק פעם שמותר להתפלל בביכנ"ס שמצאו לשמש שעבר בו עבירה. דשם לא היה מיועד ח"ו הביכנ"ס לזה, ו

אחת אירע כן. ולא נקרא בשל זה 'ובאו בו פריצים...'. משא"כ במקום זה שמיועד למעשים רעים, ועבירות[. ומה 

שנאמר במגילה דף ו ע"א עתידין בתי טיטראות שילמדו בהן תורה ברבים. היינו לעתיד אחר שכבר יבוטל יצר 

 הרע. והבית בטל מכל וכל מהעבירות.

ימן צ ס"ה( אין להתפלל במקום פרוץ משום שמתפלל בלי כוונה, ואין לבו נשבר, עיין ג. קיי"ל בשו"ע )או"ח ס

שם במג"א סק"ו ומבואר במסכת ברכות דף לד ע"ב אמר רב כהנא חציף עלי מאן דמצלי בבקתא. בבקעה שאין 

ן שום לבו נשבר שם. ואין לך מקום פרוץ יותר ממקום זה. ואי אפשר להמלט מבלבול הדעת בתפילה. לזאת אי

 היתר להתפלל במקום ההוא, עכ"ד השיח יצחק.

ויעויין באגרות משה )או"ח ח"א סימן לא( שכתב שאין לקבוע מנין במקום שקבוע לפריצות והוללות ואסור 

 להתפלל שם, ויש להתפלל ביחידי ובביתו, ולא להתפלל שם אף בעשרה.

To see the Meiri's Shita in a lot of places regarding Gemara's about Goyim click here 

 שו"ת ציץ אליעזר חלק טו סימן מז

הם ודבריהם של עובדי כוכבים. ב"ה. מוצש"ק אור ליום א' כ' תמוז תשמ"ב. בהאיסור לשבח או לחבב מעשי

סופר  -ירושלים עיה"ק תובב"א. לכבוד ידידי ומכובדי הרופא המהולל דגמיר וסביר וירו"ש פרופ' ד"ר אברהם 

 אברהם נ"י אחדשה"ט. 



 יחדתי לי בזה מועד להשיבו על שאלתו ששאלני בשבוע שעבר. 

ה יסוד היתר לשבח לחכמי או"ה כשמחדשים או ממציאים איזה מידע באיזה חכמה כבו' הקשה לשאול אי

שהיא, כפי שמצינו להרמב"ם ז"ל בשבחו את אריסטו וכדומה, וכזאת נהגו כמה גדולים מגדולי ישראל, הא 

הרמב"ם פוסק בפ"י מה' ע"ז ה"ד דאסור לספר בשבחן ואפילו לומר כמה נאה עובד כוכבים זה בצורתו, קל 

מר שיספר בשבח מעשיו או שיחבב דבר מדבריהן שנא' לא תחנם לא יהיה להם חן בעיניך מפני שגורם וחו

להידבק עמו וללמוד ממעשיו הרעים, וכך נפסק בפשטות ביו"ד סי' קנ"א סעי' י"ד, ובאין חולק, ומה עושים 

 באמת כשצריכים להזכיר ולשבח המצאות רפואיות ומדעניות שממציאים חכמיהם, ע"כ. 

ב'( שכותב לחלוק על ראשונים ופסיק ליה פסקו  -והנה אמנם ראיתי בספר תורה תמימה עה"ת פ' ואתחנן )ז' 

דהפסוק של לא תחנם איירי בשבעה אומות וכן גם האיסור שילפינן מזה שאסור לספר בשבחם ובשבח 

בחשבון דאי אפשר מעשיהם ולחבב דבר מדבריהם גם זה איירו רק בשבעה אומות יעו"ש, אבל אין להביא זה 

 לנו לחלוק מסברא על ראשונים, ובפרט שזה נגד ההלכה שהוכרעה בשו"ע. ונחזי מאי דקמן. 

)א( והנה ראיתי בספר נוה שלום )לר' שלום הכהן שולאל ז"ל( בחידושי פסקים סי' כ"ד שמביא בשם ספר לחם 

מדבריו אף שלא יספר אסור,  סתרים על מס' ע"ז שכתב לדקדק מדברי הרמב"ם שאפילו לחבב בלבו דבר אחד

והקשה עפ"ז על דבריו מדברי הגמ' בע"ז ד' י"ז ע"א כשנתפס ר"א למינות שאמר ע"י שנהנה מדברי ההוא מין 

ועבר עמ"ש ז"ל הרחק מעליה דרכך זו מינות, לכן נתפס למינות, ולפי דברי הרמב"ם הי"ל לר"א לומר ועברתי 

 ברי קבלה דהרחק מעליה. עמ"ש בתורה לא תחנם שהוא ד"ת, ומה לנו לד

וכותב הנוה שלום לתרץ ולפרש מדידיה, כי אין איסור אלא במספר בשבחן, וכמ"ש הרמב"ם בתחי' דבריו בלשון 

ואסור לספר בשבחן, אבל אם נהנה בדבריו בלבו לית ביה משום לא תחנם וכו' ומ"ש הרמב"ם או שיחבב וכו', 

ב וכו' בא להודיענו דלא עבר על לא תחנם אם סיפר דבריהם היינו במספר לאחרים וכו', והאי דנקט או שיחב

אלא אם חיבב אותם, אבל סיפר דבריהם ולא חיבב אף שהשומעים אפשר שהם חביבים אצלם לא עבר 

המספר. ומסיים וכותב: ומיהו ירא שמים ראוי להחמיר על עצמו שלא יחבב שום דבר מדבריהם אפילו בלבו כיון 

לחם סתרים שדייק מדברי הרמב"ם דמוכח דס"ל שאפי' לחבב בלבו דבר אחד  שכבר הורה זקן )ר"ל הבעל

 מדבריו אף שלא יספר נמי אסור(. 

למדנו מדברי הנוה שלום ב' אופני היתר, )א( בחיבב ולא סיפר, )ב( בסיפר ולא חיבב ולא משנה מה 

צמו בזה הואיל ויצא מפי שהשומעים כן מחבבים, אלא דבחיבב ולא סיפר ס"ל דראוי מיהת ליר"ש להחמיר על ע

הלח"ס לאיסור בזה, )והקושיא מההיא דע"ז י"ל דהאיסור לספר בשבחו הוא רק בגוי ולא בישראל שנעשה מין 

 בכה"ג ליכא משום לא תחנם אלא רק משום הרחק(. 

)ב( עוד ראיתי הלום בספר נשמת כל חי להגר"ח פלאג'י ז"ל ח"א סי' נ"ה שדורך ג"כ לפרש בדרכו של הבעל 

וה שלום, ומעלה זכרונו לטובה. ועוד מביא משם ספר ריח שדה שכותב לתרץ דברי הרמב"ם בעוד אופן, והוא, נ

דמ"ש הרמב"ם או דבר מדבריהם ר"ל דבר המיוחד להם בדתם או במה שמדברים או מה שעושים, והיינו 

מלא תחנם אלא דקאמר מדבריהם, זה נפיק מלא תחנם, אבל דבר שמדברים בפירוש מתוה"ק זה לא נפיק 

מהרחק, ועזה"ד ממשיך הנשמת כל חי לפרש וליישב גם מה שקמשים /שמקשים/ עוד מהא דאמרינן בברכות 



ד' ח' ע"ב אמר ר"ע בג' דברים אוהב אני את בני מדי וכו', וכן אמר ר"ג בג' דברים אוהב אני את הפרסיים וכו' 

ר לא תחנם להא דבני מדי, דשאני ההיא דבני מדי הרי דנתנו להם חן, והיינו מפני דיש הפרש מרובה בין איסו

דהמורם מהם הוא כעין דין תורה דשלשתן הן הם מצד הדרך ארץ קרוב לדת של תורה וחדא מינייהו יוצא דבר 

הלמד מיעקב שלימא ובהכי ליכא )בספר שם כתוב איכא אבל הוא טעות דמינכר וצ"ל ליכא( איסורא, דהא כל 

וסייעתיה דשמא ילמוד ממעשיו, זהו במעשה של רשות דאז אסור לספר  עיקר הטעם הוא כמ"ש הרמב"ם

בשבח מעשיו, אבל דבר הנוגע וקרוב לתוה"ק ליכא איסורא דאדרבא טוב הדבר להתנהג בדרך זה כדי שלא 

יהיה לנו לפוקה ולמכשול וכו', ועוד כותב שם מדידיה לבאר ולפרש, דע"כ לא אמרינן דאסור לספר בשבח 

היינו באופן שיוצא תקלה מזה דשמא ידבק אחריו וילמוד ממעשיו, והיינו במשבח גוי יחידי, ולא  מעשיהם וכיוצא

כן כשמשבח אומה אחת כולה כגון מדי, פרסיים, רומאים, בכה"ג לא שייך לכרות אהבה עם כולם וכו' משא"כ 

משך אחריו ולהדבק בו כשמשבח גוי אחד בפרטיות מדבר טוב הנמצא בו אזי נכנס אהבתו בקירוב לבו ויבוא לה

 יעו"ש, )ועוד אופן כותב לתרץ דלא תקשי מההיא דע"ז די"ל דמין ישראל שאני וכמו"ש לעיל(. 

ויוצא לנו מזה עוד ב' דרכי היתר בזה, והמה: )א( שהאיסור הוא דוקא כשמדבר ומשבח דבר המיוחד להם 

ה"ק זה לא נפיק מלא תחנם, אלא בדתם, או בסתם במה שמדברים או מה שעושים, אבל כשמדברים בפי' מתו

איכא בזה משום הרחק, ולכן כל שהוא מצד הדרך ארץ וקרוב לדת של תורה ליכא איסורא, )ב( דוקא לגוי יחידי 

 אסור לשבח, אבל דבר טוב שאומה שלמה מאו"ה מתנהגת אין איסור. 

ע ליה חילוק זה, דמצינו לו ויש להעיר דהחילוק הזה בין יחיד לבין אומה שלימה, מהגר"א ז"ל משמע דלא שמי

בחידושיו עמ"ס שבת ד' ל"ג ע"ב בהא דפתח ר"י ואמר כמה נאים מעשיהן של אומה זו וכו', שכותב לפרש, 

דודאי אסור לומר כמה נאה על עכו"ם, אלא דאמר כן שמוטב לדור תחתיהם ולא תחת אומה אחרת וכו' ורשב"י 

ו אלא אלא וכו' ע"ש, הרי דס"ל להגר"א ז"ל דאפילו סבר אפ"ה לשבחם וכדמסיים כל מה שתיקנו לא תיקנ

 לשבח אומה שלימה ג"כ אסור )ויעוין גם מ"ש בזה בספר עבודת המלך על הרמב"ם עיין שם(. 

עכ"פ יוצא לנו מכל האמור שלשה דרכי היתר שמותר לספר מדבריהם ומשבח מעשיהם ולחבבן, ודרך ההיתר 

וקרוב לדת של תורה, כנראה שעל פי זה הדרך הוא שנהג כשמדברים בפי' מתוה"ק, או מצד דרך ארץ, 

הרמב"ם ז"ל בנפשיה, ועוד חכמי ישראל כמוהו, להזכיר ולחבב או לשבח את ארוסטו /אריסטו/ ושאר חכמים 

מחכמי או"ה, וזהו הדרך שישנו לפנינו לפענ"ד להתיר עי"כ לשבח ההמצאות מהמצאות הרפואיות או המדעיות 

 או"ה.  שממציאים חכמים מחכמי

)ג( ולענ"ד נראה להוסיף ע"ז בעל פי' מה דאיתא בגמ' בסוטה ד' מ"ב ע"ב: ויצא איש הבינים ממחנות פלשתים 

וגוי מאי בינים אמר רב שמבונה מכל מום, ושמואל אמר בינוני שבאחיו, דבי רבי שילא אמר שהוא עשוי כבנין 

לא הגענו לחצי שבחו של אותו רשע מכאן שאסור  וכו' כתיב חץ חניתו וקרינן עץ חניתו אמר רבי אלעזר עדיין

לספר בשבחן של רשעים, ולא לפתח ביה כלל לאודועי שבחיה דדוד ]שנלחם עם גבור כמוהו, רש"י[, למדנו 

מזה שאע"פ שאסור לספר בשבחם של רשעים, אבל כשעי"ז יוצא שבח למי שראוי וצריך לשבח מותר, וא"כ 

"ם ז"ל ודעימיה, חכמים מחכמי או"ה, מפני שעי"כ יצא להם להוכיח דת עז"ה הוא זה שהי' משבח ומחבב הרמב

 האמת לשבח לפאר ולרומם את דת תוה"ק העולה על כולנה ושלא יחליף האל ולא ימיר דתו לעולמים, כידוע. 

)ד( ועוד נראה לי לומר, עפ"י מה דחזינן דבשו"ע יו"ד שם /קנ"א/ מוסף עוד קטע בזה לאחר שמעתיק מקודם 



ו ופסקו של הרמב"ם, והוא זה: אבל אם מכוין בשבחו להודות להקב"ה שברא בריה נאה כזו מותר עכ"ל, לשונ

ונראה לפרש דהך הוספת דרך היתר שמוסיף השו"ע בהיכא שמכוין בשבחו להודות להקב"ה שברא בריה נאה 

, אלא זה מוסב על כל כזו, שזה לא מוסב רק על רישא דרישא דדבריו באומר כמה נאה עובד כוכבים זה בצורתו

מה שקדם ונאמר בסעיף זה, והיינו לרבות גם כשמספר בשבח מעשיו או מחבב דבר מדבריו, דגם בזה יש דרך 

היתר בהיכא שמכוין עי"כ לשבח ולהודות להקב"ה שברא חכם או חכמים כאלה היודעים לשקוד ולהמציא 

ר בגמ' ונפסקה ההלכה ברמב"ם ובשו"ע המצאות מחוכמות להנאות בהם בני אדם, ועל הדרך שמצינו שנאמ

דהרואה חכמי עובדי כוכבים שחכמים בחכמות העולם אומר בא"י וגו' שנתן מחכמתו לבשר ודם, וזהו איפוא 

 דרך ההיתר וגוונו שנהגו בהם מגדולי ישראל לשבח ולספר מחכמתם. 

לכה מדבר גם מהאיסור של )ה( ועל הכל נלענ"ד להוסיף ולומר, דבהיות והרמב"ם שם לאחר מיכן באותה הה

ליתן להם מתנת חנם, ועל איסור זה מסיים הרמב"ם וכותב דאבל נותן הוא לגר תושב שנא' לגר אשר בשעריך 

תתננה וגו', ובהיות שאיסורם של שניהם גם יחד נובע מדיוקא דהלאו של לא תחנם, אם כן חילוק זה בין עע"ז 

ולספר בשבחן. והוא חל איפוא על נכרי עע"ז בלבד, ושקובע  לבין גר תושב מוסב גם על האיסור של נתינת חן

בזה בעיקר אם הוא אינו עובד ע"ז בלבד ולא על כל הז' מצות אני לומד מדברי שו"ת הרשב"א ח"א סי' ח' 

שהשיב במפורש בנוגע לאיסור מתנת חנם, דאם רק אינו עובד לעבודה זרה מותר יעו"ש, וכך הוציא ולמד 

נשמת כל חי שם סי' נ"ד, דהוראה יוצא מהרשב"א דאיסור מתנת חנם היינו לעוע"ז  מדברי הרשב"א בשו"ת

 דוקא, אבל אם אינו עע"ז בסתם גוי מותר, וכך מביא גם בשם הרלב"ג עה"ת פ' ראה עיין שם. 

והתבוננתי וראיתי שבאמת מפורש יוצא כן מדברי הרמב"ם בספר המצות ל"ת נ' שכותב וז"ל: הזהירנו מחמול 

עובדי ע"ז ומליפות דבר מכל מה שמיוחד להם והוא אמרו לא תחנם ובאה הקבלה לא תתן להם חן, עד  כלל על

שהאיש העובד ע"ז יפה הצורה אסור לנו לומר זה יפה תואר וכו' עכ"ל, הרי לנו שהרמב"ם ז"ל ביאר בכאן 

 ד ע"ז. בהדיא כדברינו האמורים שהאיסור לתת להם חן הוא דוקא אם הנכרי הוא איש כזה שעוב

וכך ראיתי בספר החינוך מצוה תכ"ו שמדקדק ג"כ לכתוב בזה הלשון: שנרחיק ממחשבותינו ושלא יעלה על פינו 

שיהי' במי שעובד עכו"ם דבר תועלת ולא יהיה מעלה חן בעינינו בשום ענין וכו' וכן להלן בשרשי המצוה חוזר 

בדיבור ממצוא בעובדי ע"א תועלת וחן הננו החינוך להדגיש בזה ולכתוב בלשון ועל כן בהמנענו במחשבה ו

נמנעים בכך מלהתחבר עמהם ומרדוף אחר אהבתם ומללמוד דבר בכל מעשיהם הרעים, הרי שגם החינוך 

 מדגיש וחוזר ומדגיש שכל המדובר בזה הוא רק על מי ובמי שעובד ע"ז. 

ותב אבל כל שהוא מן האומות ואל השלישי אני בא אל ספר המאירי על ע"ז ד' כ' ע"א שמבאר נמי עד"ז, וכ

 הגדורות בדרכי הדתות ושמודות באלקות אין ספק שמותר עיין שם. 

ולפי זה מצומצם כל האיסור רק על נכרי עע"ז, אבל כל שאיננו עע"ז מותר, וליכא איפוא בכלל איסור מלספר 

תועלת מזה בדרכי  בשבח מעשיו או בחיבוב דבר של סתם גוי כל שיודע עכ"פ שאיננו עוע"ז, והיכא שיוצא

הריפוי וכיוצא בזה אזי אדרבא טוב הדבר לפרסם ולהלל זאת כדי להסיר מאתנו פוקה ומכשול ולהפיק התועלת 

 הרצויה, ואשר על כגון דא כפי המבואר לעיל מותר זה בכל גוונא שהוא. 

דבריהם של ויצא לנו איפוא מכל האמור כמה וכמה דרכי היתר שעל פיהם מותר לספר ולחבב מעשיהם או 



חכמים ומדענים מחכמי או"ה ויה"ר שימי המצרים האלה יהפכו לנו במהרה לשמחה בלי מצרים, ונזכה לראות 

 בבנין בית מקדשנו ותפארתנו בב"א. בידידות ובהוקרה מרובה אליעזר יהודה וולדינברג.

 [ב] בית יוסף חושן משפט סימן רמט

וקי גר תושב דהיינו ומ"ש רבינו אסור ליתן מתנת חנם לעובד עבודה זרה. לאו לאפוקי ישמעאלים אלא לאפ

 שקיבל עליו שבע מצות בני נח וזהו שאנו מצווים להחיותו אבל שאר גוים כלם דין אחד להם:

 סעיף יא ות עבודת כוכבים סימן קנאשולחן ערוך יורה דעה הלכ

 שאינו מכירו.לעובד כוכבים  נת חנםאסור ליתן מת

 ס"ק נח ש"ך יורה דעה סימן קנא

לעובד כוכבים כו'. כתב הב"י בח"מ סי' רמ"ט דכל עובד כוכבים במשמע אפי' ישמעאל לאפוקי גר תושב דלא 

 ופשוט הוא וע"ש:

 סעיף יד שולחן ערוך יורה דעה הלכות עבודת כוכבים סימן קנא

כבים, אפילו לומר: כמה נאה עובד כוכבים זה בצורתו, קל וחומר שיספר אסור לספר בשבחן של עובדי כו

 בשבח מעשיו או שיחבב דבר מדבריו. אבל אם מכוין בשבחו להודות להקב"ה שברא בריה נאה כזו, מותר.

 אות קמט ספר שערי תשובה לרבינו יונה שער ג

ונאמר )משלי כז, כא(: מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לפי מהללו", פירושו: מעלות האדם לפי מה שיהלל, אם 

דע ובחנת כי איש טוב הוא ושרש הצדק נמצא בו, כי לא הוא משבח המעשים הטובים והחכמים והצדיקים ת

ימצא את לבו רק לשבח את הטוב והטובים תמיד בכל דבריו, ולגנות את העבירות ולהבזות בעליהן, מבלי 

מאוס ברע ובחור בטוב. ואם יתכן כי יש בידו עונות נסתרים, אבל מאוהבי הצדק הוא, ולו שרש בבחירה, והוא 

הוא הרשע הגמור והמחלל את עבודת השם  -בח מעשים מגונים או מהלל רשעים מעדת מכבדי ה'. והמש

 יתברך.

Too see י נשמת חיים ח"א סי' נה'פלאג ב חייםר  click here 

 נתיבות עולם נתיב הליצנות פרק ב

וק והתול ודבר זה הוא הדבר שהוא הפך הכנעה וכובד ראש, כאשר ימשך האדם אחר ליצנות שהוא מעשה שח

 אסור לגמרי: 



בפ"ק דע"ז )י"ח( דרש רבי שמעון בן פזי מאי דכתיב אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים וגו' וכי מאחר 

שלא הלך מהיכן עמד ומאחר שלא עמד מהיכן ישב ומאחר שלא ישב מהיכן לץ אלא לומר לך שאם הלך סופו 

ב אומר אם חכמת חכמת לך ואם לצת לבדך תשא. ביאור זה כל לישב ואם ישב סופו ללוץ ואם לץ עליו הכתו

דבר נמשך לתכלית שלו, ולפיכך אמר שאם הלך וההליכה אינה השלמה שכל הליכה היא להגיע אל תכלית הוא 

הישיבה או אל המעשה שירצה לעשות, ולפיכך אמר שאם הלך סופו שיהיה נמשך עד העמידה שהעמידה יותר 

רי אינו הולך עוד רק שאינו גמר, אבל הישיבה יותר גמר כאשר כבר יושב, והישיבה קרוב אל גמר ותכלית שה

ג"כ הוא מבקש לעשות המעשה. וע"ז אמר ישב סופו להתלוצץ הוא המעשה שהוא מבקש לעשות, ויותר 

בליצנות נמשך אחריו כי האדם נמשך ביותר אחר הליצנות ונפשו נהנה בליצנות כמו שאמרו שאני ליצנותא 

ך אחריה, ולפיכך הליצנות נקרא גמר עבירה לגמרי יותר מהכל עד שאמרו ע"ז אם הלך סופו לעמוד ואם דמימש

ישב סופו ללוץ. ומזה תלמוד קושי הליצנות ועונש שלו כאשר הכתוב מזכיר אותו אחרון לכל החטאים שתדע 

 מזה כי הוא הקשה מכולם: 

אל תתלוצצו פן יחזקו מוסריכם, אמר להו רבא לרבנן  אמר ר"א )שם( כל המתלוצץ יסורים באים עליו שנ' ועתה

במטותא מנייכו דלא תתלוצצו דלא לייתו יסורין עלייכו. אמר רב קטינא כל המתלוצץ מזונותיו מתמעטין שנא' 

משך ידו את לוצצים, אמר ריש לקיש כל המתלוצץ נופל בגיהנם שנאמר זד יהיר לץ שמו עושה בעברת זדון ואין 

דכתיב יום עברה היום ההוא וגו', אמר רב תנחום בר חנילאי כל המתלוצץ גורם כלייה לעולם  עברה אלא גיהנם

שנאמר ועתה אל תתלוצצו פן יחזקו מוסריכם כי כלה ונחרצה. ביאור דבר זה כמו שבארנו, שראוי שיהיו יסורים 

ים עליו שאין לעמוד באים עליו כי כאשר הוא מתלוצץ בדבר הבל ואין בו ממש כלל רק התול לכך יסורים בא

כנגד היסורים, כאשר האדם הוא נמשך אחר דברי לצנות שאין בהם ממש לכך באים עליו יסורים לכלותו עד 

שאין בו ממש ועושים אותו לגמרי כאלו אינו ע"י יסורים הבאים עליו. ורב קטינא הוסיף כי מזונותיו מתמעטים, 

אחר דברי לצנות שאין בהם ממש ראוי שיהיו מזונותיו כי המזונות שלו הוא חיותו ומציאותו וכאשר נמשך 

מתמעטין עד שאין לו מציאות, כי ענין הלצנות דברי הבאי הבל וריק מעשים שאין בהם ממש רק הכל תוהו לכך 

ראוי בשביל זה שיתמעטו מזונותיו, כי מי שמתמעט מזונותיו נחשב כאלו אינו. והוסיף ר"ל עוד לומר כל 

, וכל הדברים האלו טעם אחד להם כי ראוי לאיש ההולך אחר ליצנות אשר הלצנות דבר המתלוצץ נופל בגיהנם

שאין בו ממש ומציאות כלל וראוי בשביל זה שיפול בגיהנם ביותר, שאין הגיהנם רק שהוסר מן המציאות ואין 

שהוא שם מציאות רק תוהו וחושך )וכבר בארנו דבר זה פעמים הרבה( וכמו שמורה עליו שמו שנקרא ציה 

שממה, וכן אבדון שהוא אבוד מן המציאות, ואשר הוא נמשך אחר דברי תוהו ראוי שיהיה מקומו תוהו ובוהו 

ואבדון, לפיכך אמר שהמתלוצץ נופל בגיהנם כלומר שהוא מוכן אל הגיהנם ביותר כפי מדתו. ור' תנחום הוסיף 

בר שאין בו ממש ולכך הוא גורם כלייה אל כי המתלוצץ גורם כלייה לעולם, ודבר זה כמו שאמרנו כי הליצנות ד

העולם עד שהוא משים את כל העולם כאילו אינו וגורם כלייה אליו הכל בשביל הלצנות שהוא דבר שאין בו 

ממש. ועוד תדע להבין כי ראוי ע"י הלצנות שיהיה מדת הדין הקשה פוגע בעולם ע"י לצנות, כי הלצנות הוא 

ל ואילו הדין הוא דין גמור דבר מחויב כמו שהוא ענין הדין לכך הדין הוא הפך הדין כי הלצנות הוא דבר התו

הפך הלצנות שהוא דבר אפס ותוהו לגמרי, ולכך יבא על האדם עצמו ועל כל העולם מדת הדין הקשה, כאשר 

נוטה האדם אל דברי לצנות שאינם רק התול כנגד זה יש כאן מדת הדין הקשה שהוא הפך זה כי הדין אינו 

 , ויש להבין זה: התול



דרש ר"ש בן פזי )שם( מאי דכתיב אשרי האיש אשר לא הלך וגו' מי שלא הלך לטרטיאות ולקרקסיאות ובדרך 

חטאים לא עמד בקנגיון ובמושב לצים לא ישב בתחבולות שמא יאמר אדם הואיל ולא הלכתי לטרטיאות 

הגה יומם ולילה. בא לבאר עניני הליצנות וקרקסיאות אלך ואגרה בשינה ת"ל כי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו י

שהם על שלשה פנים, האחד ליצנות שהוא בדברים שהם טיול האדם מעניני שחוק אשר נמשך לזה לב האדם 

ונהנה בו השומע כאשר יראה לפניו דברי ליצנות כמו אלו, והשני מיני שחוק מן צידת חיות, ודבר זה ענין בפני 

והשלישי ממיני הליצנות הוא מן התחבולות שעושים הליצנים והוא דבר בפני עצמו כי הם דברי גרוי ומלחמה, 

עצמו. וזה שאמר אשרי האיש שלא הלך בעצת רשעים שלא הלך לטרטיאות וקרקסיאות ששם כל מיני ליצנות 

שנמשך האדם אחריהם, ואמר אח"כ ובדרך חטאים לא עמד בקנגיון שלהם והוא צידת חיות אשר עושים צידה 

בפני עצמו, ובמושב לצים לא ישב בתחבולות שהוא מיני שחוק בתחבולות כמו שהוא דרך הליצנים.  והוא דבר

ואלו שלשה דברי' המחולקים יש להבינם, כי התנא סידר דבריו בחכמה אלו שלשה דברים שזכר דוקא והיה 

ק רשע נקרא תמוה בעיני מאוד הגרסא לפרש רשעים על טרטיאות וקרקסיאות, כי אין שם רשע נופל ע"ז ר

הרודף אחר אחד להרע לו. ונראה כי לא בא למדרש רק הליכה עמידה ישיבה, מה שהזכיר הליכה שדרך ללכת 

אל בתי טרטיאות וקרקסיאות והוא מקום המיוחד ללכת שם, ודרך לעמוד בקנגיון, ודרך לישב בתחבולות, אבל 

ט )תלים תרי"ג( אשרי האיש אשר לא רשעים חטאים לצים אתא לדרשא אחרינא כדבסמוך. וכך הגרסא בילקו

הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב שמא תאמר הואיל ולא הלכתי לבתי 

טרטסיאות וקרקסיאות ולא עמדתי בקנגיון שלהם ולא ישבתי בתחבולות אלך ואגרה בשינה ת"ל כי אם בתורת 

ם רק הליכה עמידה ישיבה כמו שאמרנו למעלה, ה' חפצו ע"כ, מוכח שלא ירצה לדרוש רשעים חטאים לצי

ואמר שלא יאמר הואיל ולא הלך אחר ליצנות ילך ויגרה בשינה כלומר שהש"י ברא עולמו שינהג לפי הטבע 

והטבע ומנהגו של עולם שיהיה ישן, וע"ז אמר שאין לעשות כך כי האדם לא נברא על דבר זה כלל רק כי אם 

 בתורת ה' חפצו וגו': 

מואל בר נחמן אמר רבי יוחנן )שם( מאי דכתיב אשרי האיש אשר לא הלך וגו' אשרי האיש אשר לא אמר ר' ש

הלך בעצת רשעים זה אברהם שלא הלך בעצת אנשי דור הפלגה שרשעים היו שנאמר הבה נבנה לנו עיר 

טאים ובדרך חטאים לא עמד במעמד אנשי סדום מפני שאנשי סדום חטאים היו שנאמר ואנשי סדום רעים וח

ובמושב לצים לא ישב שלא ישב במושב אנשי פלשתים שאנשי פלשתים ליצנים היו שנא' ויהי כטוב לבם ויאמרו 

קראו לשמשון וגו'. דרש הכתוב הזה על אברהם מפני דכתיב אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר 

ובמדרש )ב"ר פס"א( דרשו אשר פריו  יעשה יצליח וזהו אברהם כי פריו כל העולם כי הוא ראש ואב המון גוים,

יתן בעתו זה ישמעאל ועלהו לא יבול זה יצחק וכל אשר יעשה יצליח אלו בני קטורה, ולאו דוקא קאמר רק נקט 

קודם ישמעאל מפני שהולידו קודם אבל עיקר קרא אתא ליצחק שהוא הפרי שהוא חשוב יותר ועלהו לישמעאל 

ל ישמעאל קאמר אשר פריו יתן בעתו, וזה כי יש כשרים באומות אתי. ואפשר לומר כי דוקא קאמר כי אצ

ישמעאל ואותם הזכיר אבל הפחותים לא הזכיר, אבל אצל יצחק הזכיר ועלהו דאצל יצחק אף העלים והם 

הפחותים שנקראו כך כדאמרינן )חולין צ"א, ב'( אי לאו עליא לא יתקיימו אתכליא וע"ז נאמר ועליהו לא יבול. 

ים לג' חלקים, יש חוטאים בכח מעשיהם ואלו נקראים רשעים כי הרשע נקרא בשביל כח וחלק את הרשע

מעשיו שנאמר )תלים י'( שבור זרוע רשע כלומר גודל זרוע מעשיו ופעולותיו, ולכך אשרי האיש אשר לא הלך 

א כמו בעצת רשעים אלו אנשי דור הפלגה שהיו בונים מגדל וראשו בשמים לעשות מלחמה עם הקדוש ברוך הו



שמבואר, ואלו ראוים שיקראו רשעים כאשר הם מוסיפים לעשות מה שאין ראוי לעשות. והמדה הרעה השנית 

אשר הם מחסרים לעשות ממה שראוי להם ואלו נקראו חוטאים, כי חטא הוא מלשון חסרון כמו שבארנו פעמים 

מחסרים שלא לתת צדקה ולא רצו  הרבה דכתיב אנכי אחטנו שפירושו אנכי אחסרנו, ואלו היו סדומים אשר היו

לעשות דבר טוב לשום אדם עד שהיו מחסרים ממה שראוי להם לעשות. והשלישי הוא הכת שאין במעשיהם 

ממש כלל רק הבאי הם והוא דומה אל כת חוטאים שהם חסרים, כי הליצנות אין בפעל שלהם ממש והוא בודאי 

ענין זר, ולכך פעל הליצנות הוא שקול כנגד החוטאים חסרון נחשב והוא ג"כ פעל זה כמו הרשעים שפועלים 

 והרשעים כמו שהתבאר, ולכך זכר אותו אחרון שהוא קשה מכולם ודבר זה מבואר ואין להאריך יותר: 

 סנהדרין דף סג עמוד ב -תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כה עמוד ב

אמר רב נחמן: כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דעבודה זרה דשריא, דכתיב כרע בל קרס נבו, וכתיב קרסו 

כרעו יחדיו לא יכלו מלט משא וגו'. רבי ינאי אמר מהכא: לעגלות בית און יגורו שכן שמרון כי אבל עליו עמו 

 וכמריו עליו יגילו על כבודו כי גלה ממנו, אל תקרי כבודו אלא כבידו.

 אות י פרשת כי תצאמדרש תנחומא 

ויזנב בך הכה אותן מכת זנב ואתיא כי הא דא"ר חיננא בר שיקלא מה היו בית עמלק עושין חותכין מילותיהן של 

 .ישראל וזורקין כלפי מעלה ואומרין בזה בחרת הוי לך מה שבחרת

 ספר מסילת ישרים פרק ט

ואמנם צריך שידע האדם כי לא למנוחה הוא בעולם הזה, אלא לעמל וטורח. ולא ינהג בעצמו, אלא מנהג 

לים העושים מלאכה אצל משכיריהם, וכענין מה שהיה אומר )עירובין סה(: "אגירי דיומא אנן", וכדרך יוצאי הפוע

הצבא במערכותיהם אשר אכילתם בחיפזון ושינתם עראי ועומדים תמיד מוכנים לעת קרב. ועל זה נאמר )איוב 

יו ודאי, כיון שלא יחסר בעצמו ה(: כי אדם לעמל יולד. וכשירגיל עצמו על זה הדרך, ימצא העבודה קלה על

ההזמנה וההכנה אליה. ועל זה הדרך אמרו זכרונם לברכה )אבות פ"ו(: כך היא דרכה של תורה, פת במלח 

 תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן. שהוא כלל ההרחקה בתכלית מן המנוחות והעידונים. 

ן ותולדותיו, כי פעם יירא מהקור או מהחום, ופעם עוד ממפסידי הזריזות הוא רוב הפחד וגודל המורא מן הזמ

מהפגעים, ופעם מן החלאים, ופעם מן הרוח, וכן כל כיוצא בזה. הוא הענין שאמר שלמה עליו השלום )משלי 

כו(: אמר עצל שחל בדרך ארי בין הרחובות. וכבר גינו חכמים זכרונם לברכה המדה הזאת ויחסוה אל החטאים, 

ישעיה לג(: פחדו בציון חטאים אחזה רעדה חנפים, עד שאמר אחד מן הגדולים אל ומקרא מסייעם דכתיב )

תלמידו בראותו אותו מתפחד, חטאה את )ברכות ס(. אלא על זה נאמר )תהלים לז(: בטח בה' ועשה טוב שכן 

 ארץ ורעה אמונה.  -

ק בכל עניני העולם במה כללו של דבר, צריך שישים האדם את עצמו עראי בעולם וקבוע בעבודה, יתרצה ויסתפ

שמזדמן לו, ויקח מן הבא בידו, ויהיה רחוק מן המנוחה וקרוב למלאכה ולעמל, ויהיה נכון לבו בטוח בה', ולא 



יירא מתולדות הזמן ופגעיו. שמא תאמר הרי מצינו שחייבו חכמים בכל מקום שישמור האדם את עצמו שמירה 

בעל מעשים, ואמרו )כתובות ל(: הכל בידי שמים חוץ מצינים מעולה ולא ישים עצמו בסכנה אפילו הוא צדיק ו

פנים.  -כל  -פחים, ומקרא כתוב )דברים ד(: ונשמרתם מאד לנפשותיכם, הרי שאין להחליט הבטחון הזה על 

 והתם אמרו, ואפילו לדבר מצוה.

To see  the article: The Importance of Leisure by Rabbi JJ Schacter click here 

 שמונה פרקים לרמב"ם פרק ה

ראוי לאדם להעביד כוחות נפשו כולם לפי הדעת, כפי שהקדמנו בפרק אשר לפני זה, ולשים לנגד עיניו תכלית 

שים פעולותיו כולן, תנועותיו אחת, והיא: השגת ה', יתפאר ויתרומם, כפי יכולת האדם, רצוני לומר: ידיעתו. וי

ומנוחותיו וכל דיבוריו, מביאים אל זאת התכלית, עד שלא יהיה בפעולותיו בשום פנים דבר מפועל ההבל, רצוני 

 לומר: פועל שלא יביא אל זאת התכלית.

בלבד, בריאות גופו  -משל זה: שישים הכוונה באכילתו, ושתייתו, ובעילתו, ושנתו, ויקיצתו, ותנועתו ומנוחתו 

שתמצא הנפש כליה בריאים ושלמים לאחוז בחוכמות, ולקנות מעלות המידות  -והכוונה בבריאות גופו 

והמעלות השכליות, עד שתגיע לאותה התכלית. ועל זה ההקש לא יכוון אז אל ההנאה בלבד, עד שיבחר מן 

יהיה, ואם  -ן שיהיה ערב המאכל והמשתה היותר ערב, וכן בשאר ההנהגות, אלא יכוון אל המועיל, ואם יזדמ

יהיה. או שיכוון אל הערב לפי העיון הרפואי, כגון שנחלשה תאוותו למאכל, ויעוררה  -יזדמן שיהיה נמאס 

וכן אם התעוררה עליו מרה שחורה, יסירה בשמיעת שירים ומיני נגינות, במאכלי תאוה ערבים ומתובלים, 

נאות, וכיוצא בזה ממה שירחיב הנפש, ויסיר דאגת  ובטיול בגנות ובבניינים נאים, ובישיבה עם צורות

. וכן כשינוע שידע -שיבריא גופו, ותכלית בריאות גופו  -המרה השחורה ממנה. ותהיה הכוונה בכל זה 

שישתמש בו למעלות, ושימצאהו לקיום גופו והמשך  -ויתעסק בקנית הממון, תהיה תכליתו בקבצו אותו 

 שאפשר לדעתו.מציאותו, עד שישיג וידע מה' מה 

 ספר הכוזרי מאמר ג

ה. אמר החבר: החסיד הוא מי שהוא מושל, נשמע בחושיו וכחותיו הנפשיים והגופיים, ומנהיגם ההנהגה 

, כי אלו היה מושל ומושל ברוחו מלוכד עיר. והוא המוכן לממשלה (משלי ט"ז ל"ב)גופיית, כמו שנאמר ה

במדינה היה נוהג בה בצדק כאשר נהג בגופו ונפשו, וחסם הכחות התאויים ומנע אותם מן הרבוי אחר אשר 

נתן להם חלקם, והספיק להם מה שימלא חסרונם, מהמאכל המספיק והמשתה המספיק על הדרך השוה, 

לנצוח, אחר אשר נתן להם חלקם  והרחיצה וכל צרכיה על הדרך השוה ג"כ, וחסם הכחות הכעסנים המבקשים

בנצחון המועיל בדברי החכמות והדעות וגערת האנשים הרעים, ונתן לחושים חלקם במה שמועיל לו, ומשמש 

בידיו ורגליו ולשונו בענין הצורך ובחפצו המועיל, וכן השמע והראות וההרגשה המשתתפת הולכת אחריהם, 

כן הכח החפצי המשתמש בכל אלה, והם משמשים עובדים ואחר כן היצר והרעיון והמחשב והזכרון, ואחר 

 ולא עזב אחד מאלו הכחות והאיברים שירבה במה שהוא מיוחד בו ויפחית הנשארים.לחפץ השכל. 



Rabbi Yosef Viener 

 אות א שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ד סימן יא

 אם אסור מצד בחוקותיהם לא תלכו, ללכת לתיאטרון ואיצטדיון ספורט בימינו 

חקין ספארט, לא שייכי בהו באלו שנקראו תיאטרון שעושין שם ענייני שחוק, וכן איצטדיון, שהם המקומות שמש

עניין ובחוקותיהם לא תלכו )ויקרא קדושים י"ח י"ג(, דהוא דווקא כשהוא חוק להעכו"ם לעשות איזה דבר 

לא רק דברים של  -בעלמא, אף כשאין זה מחוקי הע"ז שלהם, אבל עכ"פ הם ענייני חוקים שהנהיגו ביניהם 

יתא ברמ"א יו"ד סימן קע"ח סעיף א'. ואין כוונת הרמ"א שלא ידוע טעם, כדא -פריצות אלא אף דברים בעלמא 

במש"כ או בדבר שנהגו למנהג ולחוק ואין טעם בדבר דאיכא למיחש ביה משום דרכי האמורי ושיש בו שמץ ע"ז 

מאבותיהם, שהוא ספק, אלא שהוא בדין ודאי. דמאחר דאין טעם נגלה ומובן, יש לנו לתלות שהוא עניין מחוקי 

ל כשאיכא טעם למה שעושין, כהא דאיצטדינין וכרקום שאיתא בע"ז דף י"ח ע"ב שהוא עבודה זרה. אב

לליצנות, ליכא בזה משום ע"ז, אף שהוא דבר אסור מצד איסור ליצנות, וכל ההולך שם עובר באיסור מושב 

אלא שגורם לו להיות בטל לגמרי מתורה כמפורש שם. וכ"ש  -לא רק על זמן זה  -לצים ובביטול תורה 

בתיאטרון הנמצא כעת במדינתנו, וכן האיצטדיון של משחקי ספארט, ואף במדינות אחרות, דעושין זה סתם 

אינשי מהנכרים שבעיר שלא שייכי כלל לעניני ע"ז. וכמדומני שהכומרים דאמונת הנוצרים, שהיא עתה אמונת 

אנשי אמונת המוחמדים שהוא רוב אוה"ע, נמי לא ניחא להו עניני תיאטראן ואיצטדיון. וגם לא ניחא בזה ל

אמונת מדינות טערקיי וכל מדינות ערב. שא"כ רוב המדינות שבהן נמצאים תיאטריאות ואיצטדיאות לא שייכי 

כלל לאמונתם, שוודאי לא שייכי להלאו דובחוקותיהם לא תלכו, אלא הם מאיסור ליצנות וביטול תורה. וגם עוד 

 שיה דרובן הם דברי ניבול פה והסתה לעריות.איסור גדול יש דמגרי יצה"ר של עריות בנפ

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צט עמוד א

זה הוא דבר ה' בזה. רבי נתן אומר:  -כי דבר ה' בזה. תניא, היה רבי מאיר אומר: הלומד תורה ואינו מלמדה 

 כל מי שאינו משגיח על המשנה. רבי נהוראי אומר: כל שאפשר לעסוק בתורה ואינו עוסק.

 ט עמוד בתלמוד בבלי מסכת מנחות דף צ

אין בכך כלום, אלא מה  -גמ'. תניא, רבי יוסי אומר: אפי' סילק את הישנה שחרית וסידר את החדשה ערבית 

אני מקיים לפני תמיד? שלא ילין שלחן בלא לחם. א"ר אמי: מדבריו של ר' יוסי נלמוד, אפילו לא שנה אדם אלא 

ספר התורה הזה מפיך. אמר רבי יוחנן משום פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, קיים מצות לא ימוש )את( 

קיים לא ימוש, ודבר זה אסור לאומרו בפני  -ר"ש בן יוחי: אפי' לא קרא אדם אלא קרית שמע שחרית וערבית 

 עמי הארץ. ורבא אמר: מצוה לאומרו בפני עמי הארץ.

Too see the יים תורת הביתחפץ ח  click here 



 בית הילל יורה דעה סימן רמו ס"ק ח

ואסור לדבר בשיחת חולין. הגהות מיימוני פרק )ד'( ]ג[ בשם חז"ל ועיין באו"ח סימן ש"ז סעיף י"ו. עכ"ל. ועיין 

בגמרא דיומא דף י"ט ע"ב וז"ל, אמר רבא השח שיחת חולין עובר בעשה שנאמר ]דברים ו, ז[ ודברת בם ולא 

רב אחא בר יעקב אמר עובר בלאו שנאמר ]קהלת א, ח[ כל הדברים יגעים לא יוכל איש לדבר, בדברים אחרים. 

ופירש רש"י ז"ל ]ד"ה לא יוכל[ אין לו רשות לדבר. ועיין בגמרא דסוכה דף כ"א )ע"א( ]ע"ב[ אמר רב אחא וכו' 

לא יבול. ובדף שקודם אמר רב מנין שאפילו שיחת תלמידי חכמים צריכים תלמוד שנאמר ]תהלים א, ג[ ועלהו 

לזה ]כ, ב[ פירש רש"י ז"ל ]ד"ה[ ולפי דרכינו למדנו, כלומר אף על פי שלא אמר לנו לשם לימוד אלא לשיחת 

חולין בעלמא שהיה משתבח בעבדו לבדיחותא בעלמא למדנו על פי דרך בדיחותו שהישן תחת המטה לא יצא 

שיחת חולין ועבר על עשה או לא תעשה כדלעיל. ויש ידי חובתו, עכ"ל. וקשה על זה היאך דיבר רבי גמליאל 

ליישב דמיירי קודם שהתחיל ללמוד מותר לומר מילתא דבדיחותא כדאיתא במסכת שבת בפרק במה מדליקין 

  ]ל, ב[, ע"ש:

 שו"ת רדב"ז חלק ג סימן תטז )תתנט(

וכן נראה מלשון  שכל המפרשים חלוקים עליו דס"ל דאין אדם חייב מן התורה ללמוד תמידגם בדין השני נ"ל 

רש"י ז"ל וז"ל ר' אליעזר ממיץ דאי בעי פטר נפשיה וכו' א"כ ת"ת רשות לפיכך חלה דהא אמרינן מה הטבה 

 בהתכלת אמרינן דאף בעידן ריתחא לא ענשי' ליה כבשאר עשה.רשות וכו' ו

 אות א שו"ת בית יצחק אורח חיים סימן יב

ושוב ראיתי שיש ליישב קצת הנה בתר"י בפ"ק דברכות חילק בין ת"ת דא"צ לברך בכל פעם לתפילין דשם 

שקרא פ"א לא גמרה מצותה שהיא כל היום. וצריך להבין כשפושטין נגמרה מצותו משא"כ בקריאת ת"ת מה 

דאיך כתבו דלא כסוגיא דמנחות צ"ט. וגם הרמב"ם בה' ת"ת פסק דסגי בקביעת זמן ביום ובלילה אף דלא פסק 

כר"י במנחות עיין בלח"מ בה' ת"ת וצ"ל דר"י ס"ל להלכה כרבנן דלקיים על השולחן לפני תמיד בעי תמיד דוקא 

א ימוש דוקא. או דס"ל כהר"ן דושננתם לא קיים וס"ל להר"ן שלא תקשה לדבריו דא"כ איך וה"ה ת"ת בעי ל

. איהו אמרו מנחות דבר זה אסור לאומרו בפני ע"ה. ולחד אדרבה מצוה ומאי אהני להו אם לא קיים ושננתם

ואיש כזה  יסבור דמצות ושננתם לא לכל אדם נאמר רק למי שיועיל למודו שיהיה דברי תורה מחודדין בפיו

 מחויב ללמוד כפי כחו. ומ"ה לע"ה קאי מצות לא ימוש בק"ש שחרית וערבית ובדידי' לא שייך ושננתם.

 ו-הלכה ה אבן האזל הלכות מלכים פרק ג

ך אסור לשתות דרך שכרות שנאמר אל למלכים שתו יין, אלא יהיה עוסק בתורה ובצרכי ישראל ביום המל

ובלילה שנאמר והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו. וכן לא יהא שטוף בנשים אפילו לא היתה לו אלא אחת לא 

תורה שנאמר יהיה מצוי אצלה תמיד כשאר הטפשים, שנאמר אל תתן לנשים חילך על הסרת לבו הקפידה 

ולא יסור לבבו שלבו הוא לב כל קהל ישראל לפיכך דבקו הכתוב בתורה יותר משאר העם שנאמר כל ימי 

 חייו.



אלא יהיה עסוק, יש לדקדק במה שכתב הרמב"ם דין מיוחד במלך שדבקו הכתוב בתורה יותר משאר העם 

' ת"ת פ"א הל' כ' כתב עד אימת חייב שנאמר כל ימי חייו ולכן חייב לעסוק בתורה יותר משאר העם וקשה דבהל

ללמוד תורה עד יום מותו שנאמר ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך ומבואר דזה דין בכל אדם מישראל, ונראה דכאן 

אנו דנין באיסור המלך לשתות אף שרוצה להתענג בשתיה, וכן בהל' ו' שרוצה להיות מצוי אצל אשתו וזה אינו 

להתענג אף שזה יגרום לבטול תורה בהכרח ע"י השיכרות או בעילות נשים,  אלא במלך אבל הדיוט מותר לו

ולהדיוט אינו אסור אלא לבטל תורה בלי כל סיבה שאז אם הוא מסיר לבו מהתורה עובר על ופן יסורו מלבבך 

כל ימי חייך ועוד הרבה פסוקים מחיובי ת"ת ועי' בספר מעלות התורה בתחילתו שמנה יותר משלשים מ"ע 

 ת על ביטול תורה.ומל"

 נפש החיים שער ד פרק כה

וכ"ז כשעדיין יש אנשים מישראל שדבקים בו ית' ובתורתו בעיון ושקידה ויגיעה גדולה לשמה. ורק בתורת ה' 

חפצם כל הימים. ואז האנשים שבטלים לגמרי מעסק התורה מרוע בחירתם. המה ירדו שאול חיים ומגורשים 

כ"פ העולם גם כל העולמות. מהסתפח בנחלת עבדי ה' הדבוקים בו ית' ובתורתו. ומארץ חיים יכרתו ח"ו. וע

הגם כי נתמעטו וירדו מקדושתם ואורם. בסבת החטאים האלה בנפשותם. וכמעט שנטיו רגלם ליחרב ח"ו 

כמ"ש בתד"א סא"ר פ"ב אמרו חכמים כ"ז שבני אדם מבטלין מן התורה מבקש הקדוש ברוך הוא להחריב את 

תבל ואין מצוקין אלא ת"ח כו'. בכל יום יוצאים העולם כו'. ושם בסא"ז פ"ה כי לה' מצוקי ארץ וישת עליהם 

מלאכי חבלה מלפני הקדוש ברוך הוא לחבל את כל העולם כולו ואלמלא ב"כ וב"מד שת"ח יושבין בהם ועוסקים 

בד"ת היו מחבלין את כל העולם כולו מיד כו' ע"ש. עכ"ז עדיין יוכלו להתקיים ע"י השרידים אשר ה' קורא. 

לילה. שלא יתבטלו לגמרי לחזור לתהו ובהו ח"ו. אבל אם היה ח"ו העולם פנוי לגמרי העוסקים בתו"הק יומם ו

אפילו רגע אחת ממש מעסק והתבוננות עם סגולה בתו"הק. תיכף כרגע היו כל העולמות נחרבים ונבטלים 

ריאה ממציאות לגמרי ח"ו. ואף גם איש א' מישראל לבד. רב כחו. שבידו להעמיד ולקיים את כל העולמות והב

בכללה ע"י עסקו והתבוננותו בתו"הק לשמה. כמ"ש בחלק )צ"ט ב'( כל העוסק בתורה לשמה כו'. רי"א אף מגין 

על כל העולם כולו. וכ"א בפ' התורה כל העוסק בתורה לשמה כו'. ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו. 

ורא. ותפול עליו אימתה ופחד לבל יתרפה ואיך לא יתלהב לב האדם בהעלותו על לבו ומתבונן בזה הענין הנ

ח"ו מעסק התו"הק תמיד. כאשר יחשוב בלבבו אולי ח"ו לעת כזאת העולם כולו מקצה ועד קצהו פנוי לגמרי 

מעסק התו"הק. ובלתי עסקו והגיון לבו עתה בזה העת בתורה. היו נחרבים כל העולמות וכרגע ספו תמו ח"ו. זו 

להעריך. שהוא הנוטל שכר כולם. אחר שהוא אשר קיים והעמיד ברב כחו את תורה וזו שכרה מרובה מאד אין 

כל העולמות עתה. ועל כגון זה ארז"ל במשנה )סנהדרין ל"ז א'( שכל א' מישראל חייב לומר בשבילי נברא 

העולם. ואף שבשאר עונות יש אלפי רבואות עולמות קדושים עליונים שאין שום חטא ועון התחתונים מגיע 

כלל לפוגמם ח"ו. ותמיד עז וחדוה במקום כבודם ועליהם נאמר לא יגורך רע. אמנם עון ביטול תורה היא עדיהם 

 העולה על כולם שהוא נוגע לקיום כל העולמות:

 

 









 ש"ך יורה דעה סימן קנא ס"ק ו

אסור להושיט לו כוס יין דהיינו דוקא בדקאי בתרי עברי דנהרא י"א כו'. דס"ל דכי היכי דאמרינן בש"ס גבי נזיר ד

ה"ה הכא ויש מחמירין וסוברין דמ"מ איסור מדרבנן איכא אפילו לא הוי כמו תרי עברי דנהרא וכל זה לדעת 

הרב אבל לפעד"נ דלא פליגי דכ"ע מודים להמרדכי ותוס' בפ"ק דעבודת כוכבי' דבעובד כוכבי' או מומר שרי 

וס' והרא"ש בפ"ק דשבת והר"ן פ"ק דעבודת כוכבים מיירי בישראל שהוא חייב להפרישו מאיסור והגמ"ר ות

וכדכתב הרא"ש שם דלא גרע מישראל קטן אוכל נבילות שב"ד מצווים להפרישו כ"ש ישראל גדול משא"כ 

ודת בעובד כוכבי' וישראל מומר שאינו חייב להפרישו תדע שהרי כתב הרב בד"מ דדעת התוס' רפ"ק דעב

כוכבים כדעת המרדכי שם דשרי ול' הרא"ש רפ"ק דעבודת כוכבים הוא כלשון התוס' שם א"כ לפי דעת הרב 

יהיו דברי הרא"ש סותרים זה את זה וכן רבינו ירוחם נתיב י"ז ריש ח"ו כתב כדברי התוס' רפ"ק דעבודת 

 כוכבים ובנתיב י"ב ח"ג כתב כדברי התוס' רפ"ק דשבת אלא ודאי כדפי':

 שרידי אש חלק א סימן עז שו"ת

 ו

כבר נשאלתי ע"ז ממנהיגי המחנות, והשבתי להם,  -ומה שנוהגים לשיר ולזמר זמירות קודש בנים ובנות יחד 

כי בבואי לברלין ראיתי בבתי החרדים מזמרים אנשים ונשים יחד זמירות קודש בשבת, והשתוממתי למנהג זה 

שקול זמר אשה בשעת ק"ש אסור. ועי' שם במג"א, שקול אשה שהוא נגד דין מפורש באו"ח סי' ע"ה סע' ג', 

ערוה, כגון אשת איש או נדה אסור אפילו שלא בשעת ק"ש והבתולות בימינו לעולם בחזקת נדה, וידועה 

מחלוקת הראשונים בזה, שרה"ג וכן הר"ן והמרדכי סוברים שמ"ש בברכות כ"ד קול באשה ערוה היינו דווקא 

ר שם דלאו לענין ק"ש איתמר עי"ש. ויש בזה מבוכה בין מפרשי הרא"ש, שהמעדני יום לענין ק"ש, והרא"ש אומ

טוב כתב בכוונת הרא"ש שלענין ק"ש הקילו כדי שלא יבטל מק"ש עי"ש, ]עמוד ריז[ וכבר השיג עליו במחצית 

א לענין השקל או"ח סי' ע"ה, שאין סברא לומר שלענין ק"ש יש להקל. ובאמת פשטות לשון הרא"ש דלאו דווק

 ק"ש אלא לעולם אסור לשמוע קול זמר וכן הבין דברי הרא"ש רבנו הגר"א שם. 

והנה הרמב"ם והסמ"ג והטור לא הביאו דין זה לענין ק"ש אלא בהל' איסורי ביאה. משמע שחולקים הם על 

ול רה"ג וסוברים כהרא"ש, אלא שהם כתבו הלשון: אסור לשמוע קול ערוה, ומשמע שהאיסור הוא לשמוע ק

ערוה, אבל לא קול פנוי' שאינה ערוה. ונראה שאין כאן מחלוקת, שרה"ג כתב כן לענין ק"ש, דהתם נאמר 

בגמרא סתם: קול באשה ערוה, משמע בין נשואה ובין פנוי' וכמו שדקדק בס' באר שבע המוזכר לעיל, ולכן 

ואם בגמ' קידושין ע', א נאמר: פירש דמיירי לענין קריאת שמע, אבל שלא בשעת ק"ש מותר לשמוע קול פנוי'. 

נשדר לי' מר שלמא לילתא, א"ל הכי אמר שמואל: קול באשה ערוה. משמע שאפילו שלא בשעת ק"ש אסור 

ולכן פירשו הרמב"ם והטור דהתם מיירי בא"א והיא ערוה ולהכי אסור אפילו שלא בשעת ק"ש. ועי' בשו"ע או"ח 

זמר אשה בשעת ק"ש, והיינו כדעת רה"ג הנ"ל. ואולם סי' ע"ה, שכתב המחבר: יש להיזהר משמיעת קול 

באהע"ז סי' כ"א סעיף א' העתיק לשון הרמב"ם: ואסור לשמוע קול ערוה, והיינו שלא בשעת ק"ש, דאז אסור רק 

 בערוה. וכן כתב שם הב"ש, ועי' גם במג"א סי' ע"ה שכ"כ. 



 ז

במ"ב א"כ אסור לעולם לשמוע קול זמר של  אולם לדינא אין נ"מ בזה, כיון דהבתולות הן בחזקת נדה וכמש"כ

בתולות. ומטעם זה ערערתי נגד מנהג זה שנהגו חרדי אשכנז. ואולם אחרי חקירה ודרישה נאמר לי כי הגאון 

הצדיק ר"ע הילדסהיימר ז"ל וכן הגרש"ר הירש ז"ל בפרנקפורט על נהר מיין התירו בזמירות קודש לזמר יחד, 

עי וכיון שמזמרים יחד אין חשש איסור, אבל לא נחה דעתי בזה וחפשתי והטעם משום דתרי קלא לא משתמ

 ומצאתי בשדי חמד מערכת קול, שהביא בשם רב ספרדי להתיר זמירות קודש של אנשים ונשים יחד. 

וסמך מצאתי לדבריו ממקרא מפורש בשופטים ה' "ותשר דבורה וברק בן אבינועם" וכו'. ואח"כ ראיתי בבאר 

זה, ודחה כי על פי דיבור שאני וכמש"כ התוס' ביבמות מ"ה, ב ד"ה מי ]וראה גם בבבא קמא שבע שהביא פסוק 

ט"ו, א תוד"ה אשר תשים ושבועות כ"ט, ב תוד"ה שבועת העדות[ להא דכתיב: והיא שפטה את ישראל, והא 

לה לדון שהיא אשה פסולה לדון, דעפ"י דבור שאני. אולם זה דוחק, דלגבי דין אפשר לומר שעפ"י הדבור הותר 

היתה נביאה ולא הי' שם איש גדול כמותה, משא"כ לענין שיר הוא דוחק לומר כן. ובלא"ה תירצו שם התוס' 

תירוץ אחר, שהיא היתה מלמדת להן שידונו ואח"כ ראיתי מובא בשם החיד"א בספרו דבש לפי מערכת ק', 

ש סמך למה שהביא בשד"ח הנ"ל, שבשעת השראת שכינה שריא לאשה לשורר וליכא משום הרהור, ועכ"פ י

 שבשירי קודש לא חיישינן להרהור. 

 ח

והנה הכ"מ כתב בטעם הרמב"ם שהשמיט את הדין קול באשה ערוה בהל' ק"ש, משום שהרמב"ם סובר שקול 

ושער לא נאמרו לענין קר"ש, אלא לענין שאסור להנות מקולה, וכן כתב הב"י בדעת הטור שהשמיט ג"כ דין זה 

וברמב"ם הל' איסורי ביאה פכ"א ה"ב כתב: והמסתכל אפילו באצבע קטנה של אשה ונתכון להנות, בהל' ק"ש. 

כמי שנסתכל במקום התורף ואפילו לשמוע קול הערוה או לראות שערה, אסור. משמע שרק במסתכל כדי 

לקרות ק"ש  להנות אסור, וכן כתב המאירי בברכות, וכן באשכול הל' תפלה סי' ד' הביא בשם מי שאומר שמותר

אף כששומע קול זמר של אשה ורואה שערה אם אינו מכון להנות ממנה ולא איתמר בגמ' קול ושער באשה 

ערוה אלא לאסור ליהנות בקולה ושערה של ערוה. עי"ש שסיים: ולא משמע הכי בגמ'. ודעת המחמירים לאסור 

וין להנות וכדעת הרמב"ם הנ"ל, בשעת ק"ש בכל אופן, אבל שלא בשעת ק"ש בודאי שאינו אסור אלא כשמתכ

 וא"כ יש ]עמוד ריח[ לומר שבזמירות קודש אין לחוש שיתכוונו להנות מקול אשה. 

ואולי מטעם זה כתבו הפוסקים לאסור רק קול זמר אף שבגמ' נאמר קול סתם, משום שזמר גורם להרהורי 

מעורר רגש קודש ולא הרהור תאוה ולא קול סתם שרגיל בו. מ"מ יש מקום לומר, שבזמירות קודש הזמר 

עבירה. ועי' בב"י שהביא בשם רה"ג, שאף בשעה שמנגנות אם יכול לכוון לבו לתפלתו בענין שאינו שומע אותה 

ואינו משים לבו לעי' אין לו להפסיק קריאתו. ועי' באוצר הגאונים לברכות שהביאו, וכן בחידושי הריטב"א 

ר בעצמו שיצרו נכנע וכפוף לו ואינו מעלה טינא בלבו כלל מותר לקידושין כתב, שהכל לפי מה שהוא אדם מכי

לו להסתכל ולדבר עם הערוה ולשאול בשלום אשת איש, והיינו ההוא דבבא מציעא פ"ד, א ר' יוחנן הוה אזיל 

ויתיב אשערי טבילה ובכתובות י"ז, א ר' אמי ]בד"ו: ר' אבהו[ כו' נפקן אמהתא דבי קיסר לאפיה וכו' ולא חיישי 

 הרהורא מטעמא דאמרן, אלא שאין ראוי להקל בזה אלא לחסיד גדול, עכ"ל. והובא בפ"ת אבהע"ז סי' כ"א. ל



ויש עוד סניף להתיר זמירות קודש עפ"י מה שכתב הרמ"א באבהע"ז סי' כ"א, שכל שאינו עושה דרך חיבה רק 

שע"ז אנו סומכים השתא שאנו  כוונתו לשם שמים, מותר. ומקור דבריו בתוס' קידושין פ"ב, א ד"ה הכל לש"ש,

משתמשים בנשים, ואף שיש לחלק בין שימוש בנשים ובין שמיעת קול זמר, מ"מ יש לומר כיון שהמזמרים 

זמירות קודש ג"כ מתכוונים לש"ש, כדי לעורר רגשות דתיים אצל הבנות ולטעת בלבם חיבה לקדשי ישראל, יש 

שמעון הצדיק: עת לעשות לה' וכו' ובפירש"י שם. ובמס' תמורה לסמוך על המקילים. ועי' במס' יומא ס"ט, א גבי 

י"ד, ב איתא שהתירו לכתוב דברי תורה שבע"פ משום עת לעשות לה' הפרו תורתך, ואמרו: מוטב תיעקר אות 

אחת מן התורה ולא תשתכח תורה מישראל, ובמס' גיטין דף ס', א למדו מזה שמותר לטלטל ולקרות בספר 

 דלא אפשר עת לעשות הפרו תורתך. אפטרתא משום כיון 

ובוודאי שדבר זה נמסר רק לחז"ל להכריע מתי הוא העת לעשות ומה מותר להפר, ולא נמסר לכל אדם לעשות 

מעשה בשביל שהוא יודע כי יש כאן עת לעשות וכו'. ואולם בנידון שאין כאן איסור גמור ורק יש כאן מנהג 

ולהתיר בארץ צרפת, שכבר הגיע מצב היהדות עד משבר ואם לא חסידות ומדת צניעות אפשר לדרוש סמוכין 

נאחוז באמצעים חינוכיים מנוסים ומעוטרים בהצלחה, כאותם של ארגון "עזרא" באשכנז וארגון "ישורון" 

 בצרפת, עתידה תורה ח"ו שתשתכח מישראל, וד"ל. 

 ט

, שהיו בקיאים בחכמת החינוך וידעו רוח ולכן הוריתי למנהיגי הארגון "ישורון" שיכולים לסמוך על גדולי אשכנז

בנות הדור שהתחנכו בבתי ספר ולמדו לשונות ומדעים, שיש להן רגש של כבוד עצמאי והן רואות עלבון 

ודחיפה לחוץ למחנה באיסור שאוסרים עליהן להשתתף בזמירות קודש. ולכן התירו לנשים להשתתף בזמירות 

שכנז הצליחו בחינוך הבנות ונשים צעירות יותר מגדולי שאר הארצות. של שבת. ואנו רואים ויודעים כי גדולי א

ובאשכנז ראינו נשים מלומדות ובעלות דרגא השכלה גבוהה, שהיו חרדות על דת ישראל ומקיימות את המצוות 

בהתלהבות. ומשום כך אין אני מרהיב לאסור מה שהתירו הם, ובכגון דא נאמר עת לעשות לה' הפרו תורתך. 

ה שכתב המרדכי: ובעונותינו שאנו מפוזרים בארצות שונות ועת לעשות לה' הפרו תורתך הלכך אין אנו וכעין מ

נזהרים מללמוד בשמיעת שיר נשים ארמאיות, והובא במעיו"ט בברכות שם. ואף שיש לחלק בין הנושאים, מ"מ 

יהן אם נאסור עליהן הטעם אחד הוא, שבארצות כמו אשכנז וצרפת הנשים מרגישות עלבון ופגיעה בזכויות

להשתתף בעונג שבת ע"י זמירות קודש. ודבר זה מובן למי שמכיר טבע הנשים במדינות הללו. והאיסור יוכל 

 לגרום לריחוק הנשים מן הדת, חלילה. 

ובפירוש התניתי במכתבי להנ"ל, שאין לכוף על הנשים שצריכות להשתתף בזמירות קודש, ואם יתרצו להחמיר 

ללעוז עליהם ]עמוד ריט[ ולהתלוצץ בהן, שהרי סוף סוף מנהג אבותינו הקדושים בידן שנזהרו  על עצמן, חלילה

 מלהתיר לנשים אפילו זמירות קודש. 

ואמנם מבין אני לרוח קצת החרדים המרננים נגד "ישורון", שהם רואים במנהגיו סטיה מן המנהגים שהורגלו 

לימים עיניהם מן המצב בצרפת כמו שהוא. ליהודים בהם באורח חייהם בפולין ובאונגארן. אולם הם מע

החרדים מן הסוג הישן אין שום השפעה על מהלך החיים, הם מרוכזים בתוך חוגם המצומצם ואינם שמים את 

לבם לתהליך ההתבוללות העושה שמות גם בקרב החרדים. אף החרדים שולחים בניהם ובנותיהם לבתי ספר 



י' בכוחם לעמוד נגד הזרם השוטף ומכלה, הם בוטחים בעצמם ואינם דואגים נכריים, ואין להם שום ערובה שיה

 דאגת מחר לעתידם הדתי של ילדיהם. 

צו השעה הוא ליצור חוג של צעירים וצעירות דתיים, תנועת נוער עם התלהבות מדבקת וכוח משיכה חזק, אשר 

יהדות, זרם של להט נפשי, של בהיותם מושרשים בקרקע היהדות הדתית יסתגלו להכניס זרם חדש בקרב ה

רוח רענן וחי, שבכוחו לכבוש את הלבבות ולרומם את הנפשות הנחשלות, שהגעגועים לחיי קדושה של יהדות 

טהורה עוד לא עומעמו בקרבן. רק במסגרת זו של ארגון "ישורון" אפשר למשוך את הנוער שלעולם לא יבוא 

 ג חדש של הרוח הדתי ולפעולה חנוכית כובשת וסוללת דרך.למקום אחר. ורק במסגרת זו ישנם סיכויים לשגשו

 יחיאל יעקב וויינבערג

 אורח חיים סימן ו -שו"ת יביע אומר חלק א 

נשאלתי בדין קול זמר של אשה בגרמפון או ברדיו, אם יש בו משום קול באשה ערוה, וצריך להזהר שלא 

 לשמעו בעת ק"ש ותפלה. 

)א( בברכות )כד( אמר שמואל, קול באשה ערוה, שנאמר קולך ערב ומראך נאוה. ופרש"י ומדמשבח לה קרא 

, פי' רבינו חננאל, וקול אף על גב דאין נראה בגוה ש"מ תאוה היא. ע"כ. ובהגמ"י )פ"ג מה' ק"ש הט"ז( כ'

לעינים הרהור מיהא איכא, וכו'. ובתולה הרגילה בגילוי שער לא חיישינן דליכא הרהור, וכן בקול לרגיל בו. 

עכ"ל. ולכאו' היה נראה מפי' הר"ח, דאע"ג דאין נראה לעינים כגון שאינו רואה את האשה ששומע קולה וגם לא 

הרהור מיהא איכא. ולפ"ז היה מקום להחמיר אף בקול אשה בגרמפון או ברדיו, מכיון שיש הכירה מעולם, מ"מ 

לחוש להרהור ע"י שמיעת הקול. אכן האמת בכוונת הר"ח היא על הקול גופיה שאינו נראה לעין, והיה ס"ד 

י לבבכם לומר שאין להחמיר בו כלל, ולא דמי לטפח באשה ערוה שנראה לעין. וארז"ל ע"פ ולא תתורו אחר

ואחרי עיניכם, העין רואה והלב חומד, אבל הקול אין בו ממש ולא נראה לעין. )וכן מצינו שתיקנו חז"ל ברכת 

הנהנין על מראה וריח, ולא על קול ערב. וע' בפתה"ד ח"ב )ר"ס רטז(, ובס' יוסף את אחיו )די"ט ע"א(, ובתשו' 

ולעולם י"ל דבעינן שיהיה רואה את האשה המשוררת, ים הגדול )סי' יא(. ע"ש(. לכן כ' דהרהור מיהא איכא. 

ורק אז אמרינן קול באשה ערוה, כדאמרינן בסנהדרין )מה( גבי נסקלת ערומה דלא חיישינן להרהורא, וכ"ת 

 אתי לאתגרויי באחרנייתא, אמר רבה גמירי אין יצה"ר שולט אלא במי שעיניו רואות. 

דבודאי יש לאסור משום קול באשה ערוה. וכדמשמע בתוס'  )ב( והנה כשמכיר את האשה ששומע קולה, נראה

סנהדרין )מה( שכ', דהא דאמרינן במגילה )טו( כל האומר רחב רחב מיד נקרי, האמר התם ביודעה ומכירה. 

ע"כ. ומשמע שאף שאינו רואה אותה כיון שמזכיר את שמה בא לידי הרהור, וה"נ כששומע את קולה. והן אמת 

( כ' בההיא דרחב, ביודעה ומכירה, פי' ביודעה שבא עליה ומכירה שראה אותה. ע"כ. נראה כי בתוס' תענית )ה:

שאין כוונתם אלא ליישב כפל הלשון, אבל המכירה אף על פי שלא בא עליה ג"כ בא לידי הרהור, ומילי מילי 

"א בח"א מגילה קתני ביודעה או מכירה. )וכן מתבאר בשו"ת נודע ביהודה קמא חאו"ח סי' כד(. ואמנם המהרש

)טו( כ', ביודעה ומכירה פרש"י בפ"ק דתענית יודעה היינו מכירה, ועוי"ל ביודעה ממש כמו ואיש לא ידעה, 

דהיינו ע"י שידעה מכירה, ואז נקרי. ע"כ. ומשמע דתרוייהו בעינן שיודעה ממש וגם מכירה עי"ז, אבל במכירה 



"מ י"ל דאף הרב ז"ל יודה שהשומע קול אשה שהכירה לבד לא חיישינן. וק"ק שלא זכר מד' התוס' תענית. ומ

כבר, יש בזה משום קול באשה ערוה, ול"ד להתם דהוי הזכרת שמה לחוד. וכן מוכח בע"ז )כ:( לא יסתכל אדם 

באשה נאה ואפי' פנויה וכו', ולא בבגדי צבע של אשה, ומוקי לה התם אפי' )הבגדים( שטוחין ע"ג כותל, אמר 

הן. ופרש"י, לא בבגדי וכו', שזוכר את האשה כמו שהיא מלובשת בהן שמייפין אותה רב פפא ובמכיר בעלי

ומהרהר אחריה, וכו'. ודוקא בגדי צבעונין לפי שהאשה נאה בהן ולא שכיחי וכו'. ע"ש. וה"ה לשומע קול אשה 

עיניו רואות, שמכירה לא גרע מבגדי צבעונין. וכ"כ התוס' סוטה )ח( וז"ל, גמירי אין יצה"ר שולט אלא במה ש

מקשינן מפ' אין דורשין )חגיגה יא:( דאמר עריות בין בפניו בין שלא בפניו נפיש יצרייהו. ולק"מ, דהתם הכי 

פירושו, מאחר שראה הערוה פעם אחת שוב מהרהר אחריה לעולם אפי' שלא בפניה, אבל מאחר שראה 

י דחיישי' שיהרהר אחריה כיון הנסקלת ערומה אינו מהרהר אחר אחרת. עכ"ל. ולכן כששומע קולה ודא

 שהכירה כבר. וע' בשדי חמד פאת השדה )מע' א כלל קמט(. ודו"ק. 

)ג( ולא עוד אלא שהיה מקום להחמיר בשומע קול אשה אפי' באינו מכירה מעולם כיון שקולה יוצא מגופה, ול"ד 

רה, שאז זוכרה כמו שהיא לבגדי צבעונין שלה שהצריכו דוקא מכירה, שהבגדים הם חוץ מגופה, לכן צ"ל מכי

מלובשת, אבל בקולה יש להחמיר יותר, וחיישינן להרהורא. והנה במגילה )טו( ת"ר רחב בשמה זינתה, 

)פרש"י, המזכיר את שמה נגרר אחרי תאות זנות(, יעל בקולה, אביגיל בזכירתה, מיכל בת שאול בראייתה. 

אנא אמינא רחב רחב ולא איכפת לי, א"ל כי קאמינא אמר ר' יצחק כל האומר רחב רחב מיד נקרי, א"ל ר' נחמן 

ביודעה ומכירה. ע"כ. וכ' המהרש"א בח"א, אנא אמינא ולא איכפת לי, בברייתא דקתני בשמה זינתה לא משמע 

אלא שמתאוה לזנות ולא שיהיה נקרי, ולכך פריך ר"נ לר"י דאמר מיד נקרי הא אנא אמינא וכו', ובברייתא נמי 

שמה, אבל הכא לגבי נקרי נקט בל' כפול רחב רחב, ומשני ביודעה ומכירה. עכ"ל. ונראה לא קתני אלא רחב ב

מדברי המהרש"א שלא הוצרך להעמיד ביודעה ומכירה אלא לגבי מילתא דר"י דאמר מיד נקרי, אבל לגבי 

הברייתא אף בלא זה יש חשש הרהור. וקשה דא"כ היאך לא חייש ר"נ משום הרהור תאות זנות וכדתניא 

שמה זינתה, ועוד דהתוס' סנהדרין הנ"ל כ' ליישב הא דאמרי' גמירי אין יצה"ר שולט אלא במאי שעיניו רואות, ב

דההיא דרחב מוקמינן לה ביודעה ומכירה, ואכתי תקשה להו הא דתניא בשמה זינתה דמיירי אף כשאין מכירה. 

מינא ולא איכפת לי. והא דפריך לר"י א"ו דאף הברייתא מיירי ביודעה ומכירה, ומש"ה שפיר קאמר ר"נ אנא א

ולא אברייתא, משום דבברייתא דקתני בל' עבר בשמה זינתה, מוכח שפיר דמיירי ביודעה ומכירה, אבל ר"י 

קאמר כל האומר וכו' משמע דבהוה קאמר. ועוד יש ליישב. וק"ל. ]וע' בשו"ת חת"ס )חיו"ד סי' קפד(, שהרה"ג 

שודכת עם איש שלא ראתה אותו מעולם, וספרה ז' נקיים לפני השואל בעל אמרי אש, צידד, שאשה המ

הנישואין, ואח"כ בא המשודך, צריכה לחזור ולספור ז' נקיים לאחר ראותה אותו, שע"י הראיה מתעורר החימוד 

מחדש, כמ"ש בסוטה )ח( אין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואות. אבל החת"ס העלה להקל בזה. ע"ש. וע' 

)חיו"ד ס"ס יז(. ע"ש. והלחם ושמלה )ר"ס קצב( העלה להחמיר כדברי רבו האמרי אש. ע"ש.  בשו"ת אמרי אש

אולם בשו"ת בית שלמה ח"ב מיו"ד )סי' מ( פסק להקל. וכן העלה בשו"ת הרמ"ץ )חיו"ד סי' נז(. ע"ש. וע"ע בזה 

ע"ש. וע' היטב בספר בשו"ת שואל ומשיב תליתאה )ח"א סי' מב( ובשו"ת שערי דעה ח"ב )סי' רמה( מ"ש בזה. 

 חסידים סי' קעב. ובמקור חסד שם. ודו"ק כי קצרתי[. 

)ד( ולפ"ז אף יעל בקולה דקאמר הוי ביודעה ומכירה דומיא דרחב, וא"כ משמע דהא דקול באשה ערוה היינו 

א דוקא ביודעה ומכירה, ואף על גב דיעל בקולה ר"ל אף בקול דיבורה, וכ"מ במהרש"א )שם(, מ"מ נחתינן דרג



לשאר הנשים בקול זמר דבעינן ביודעה ומכירה. והגם שיש לצדד עוד בזה, הנה ראיתי בשו"ת מהר"ם שיק 

)חאה"ע סי' נג( שכ', דנראה דלא שייך קול באשה ערוה אלא ברואה את פניה או יודעה ומכירה, כעין מ"ש 

' בהא דאסור להסתכל בבגדי במגילה )טו( רחב בשמה זינתה ויעל בקולה וכו' והוא דידעה ומכירה. וכן אמרי

צבעונין, דדוקא במכירה, וכדקי"ל באה"ע )סי' כא ס"א(, אבל באינו רואה אותה בפניה ואינו מכירה נראה דאין 

חשש כלל. עכת"ד. )ומוכח מדבריו שמפרש ג"כ להברייתא ביודעה ומכירה. וכ"כ בס' יפה תלמוד )דע"ד ע"ד(. 

)חאו"ח סי' לג( שנשאל בזה, והעלה להתיר מדינא, והביא סמוכים ע"ש(. וכן מצאתי לנ"ד בשו"ת בית שערים 

להיתר מההיא דמגילה )טו( דת"ר, רחב בשמה יעל בקולה, ומוקי לה ביודעה ומכירה. ע"ש. ולא זכר שר מד' 

המהרש"א הנ"ל. ושם הוכיח ג"כ מדין בגדי צבעונין דבעינן דוקא מכירה, וקול באשה קיל טפי, דהא כ' הב"ש 

)סי' כא סק"ד( דקול פנויה מותר, ורק בעת ק"ש ותפלה אסור. ע"ש. ואילו בבגדי צבעונין של אשה /אהע"ז/ 

נראה דבכל אשה אסור, כדמוכח בע"ז )שם( שלא יסתכל באשה נאה ואפי' פנויה, ולא בבגדי צבעונין של אשה. 

דקול באשה פנויה ואפ"ה מותר באינו מכירה, כ"ש לקול באשה. עכת"ד. והנה מה שנשען בזה עפ"ד הב"ש 

שרי, אף שכ"כ גם הפרישה בשם רש"ל, וכ"כ הפמ"ג )סי' עה מש"ז סק"ב(, וכן ד' החת"ס )חחו"מ סי' קצ(, וע"ע 

בשו"ת אגרות משה )חאו"ח סימן כו(, ע"ש. מ"מ אין הדבר מוסכם, כי הגאון באר שבע בקונט' באר מים חיים 

רוה, ה"ה בפנויה, ואף על פי שפשוט הוא, כתבתי להוציא )סי' ג( כ', דנ"ל ברור דהא דאמר שמואל קול באשה ע

מלבו של חכם א' שהתיר לשמוע קול פנויה, ודייק מאה"ע )סי' כא( דנקטי קול ערוה ולא כ' קול אשה. ואני אומר 

לא תאבה לו ולא תשמע אליו, דמאי שנא ממ"ש שמואל גופיה אין משתמשין באשה בין גדולה בין קטנה דפשוט 

י' פנויה וכו' ע"ש. וכ"נ ד' הא"ר )סי' עה סוף סק"א( שכ' גבי טפח מגולה דפשוט דאין חילוק בין הוא דר"ל אפ

פנויה לא"א, וכ"כ הבאר שבע )דקי"ט( לענין קול. עכ"ל. וכיון דמייתי ליה בסתם משמע שמודה לו דקול באשה 

להלכה דברי הבאר שבע.  ערוה אפי' פנויה ואפי' שלא בשעת ק"ש. וכן הכנה"ג באה"ע )הגה"ט סק"ד( הביא

וכ"נ קצת ממ"ש בספר חסידים )סי' תרי"ד(, צריך להזהר שלא ישמע קול אשה, וה"ה לאשה שלא תשמע קול 

איש, שמכל שהאיש מוזהר האשה מוזהרת. עכ"ל. וכיון דאף האשה מוזהרת שלא תשמע קול איש, מוכח דהוי 

"ש הגמ"י בשם ר"ח הנ"ל, דהרהורא מיהא מטעם הרהור, וא"כ ה"ה שאסור לשמוע קול אשה פנויה. )וכמ

איכא(. ולפ"ז נסתרה ראית הרב בית שערים הנ"ל, דלעולם קול אשה חמיר מבגדי צבעונין שלה, וכן מסתבר 

טפי לענ"ד. ולכאורה יש להוכיח כן ממ"ש הארחות חיים )ה' מגילה אות ב( בשם בעל הדברות, שאין הנשים 

, והטעם משום דקול באשה ערוה. עכת"ד. אלמא דאף קול אשה מוציאות את האנשים י"ח קריאת המגילה

פנויה אסור לשמוע. ויש לדחות דמקרא מגילה חשיב כקריאת שמע, דלכ"ע גם בפנויה אמרי' בכה"ג קול באשה 

ערוה. וכמ"ש הבית שמואל אה"ע )סי' כא סק"ד(. וע"ע בכף החיים )סי' עה ס"ק כא(. ע"ש. וע' בשו"ת פני מבין 

 מב(. ובשו"ת שרידי אש ח"ב )סי' ח(. ודו"ק.  )חאו"ח סי'

)ה( ובעיקר דברי הס"ח דהאשה ג"כ מוזהרת שלא תשמע קול איש, יש להביא ראיה לזה מהילקוט שמואל 

)רמז קח(, כבואכם העיר וכו', כל האורך הזה למה, מביטות בנויו של שאול היו ולא היו שבעות ממנו. ד"ר 

נות ישראל כזונות, והלא כשם שא"א לאיש לזון את עיניו מאשה שאין ראויה לו, יהודה. א"ל ר' יוסי, א"כ עשית ב

כך א"א לאשה לזון את עיניה מאיש שאינו שלה, אלא שלא הגיעה עדיין השעה וכו'. ע"כ. אכן בברכות )מח:( 

רגשה אמר שמואל כדי להסתכל ביפיו של שאול, ולא חייש לקושיא זו, אלמא דלא חיישי' בנשים, דלאו בנות ה

נינהו, כמ"ש בנדה )יג(. וע' בתוס' ישנים ובמעדני יום טוב )שם(. וע' שמחות )פי"ב( האשה מכרכת את האיש 



ולא האיש את האשה, האשה משמשת את האיש בחולי מעיים ולא האיש את האשה. וכ"פ ביו"ד )סי' שנב 

שבט יהודה )שם(. וע"ע בשמחת  ס"ג(. וכ' הש"ך שהוא משום הרהור. ע"ש. וע"ע ביו"ד )סי' של"ה ס"י( ובס'

יהודה על מס' גרים )פ"א ה"ח(. וע' ביו"ד )סי' קצה סט"ו וט"ז(. וע' בשו"ת מערכי לב )סי' ד( על דברי הס' 

חסידים הנ"ל. +/מילואים/ ]ובתשו' הרדב"ז ח"ג סי' תקנ"ד, גריס, האיש משמש את האיש בחולי מעיים, ודייק 

שר האיש, אבל לא לשמש את האיש בדבר של צניעות, ומש"ה אין מזה שלא התירו לאשה אלא לכרוך ולק

האשה משמשת את האיש בחולי מעיים, וכ"ש שאסור להניח ידיו במקום סתריו ואפי' תשש כחו של חולה וכו'. 

אבל בש"ע יו"ד )ס"ס שלה( נפסק להלכה שהאשה משמשת את האיש בחולי מעיים. וכמו הגירסא שלפנינו. 

תתי לבי שלכאו' יד הדוחה נטויה לומר שלא התיר אלא להסתכל ביופי גובה קומתו ולא ודו"ק[. והנה כעת נ

ביופי תאר פניו. ואף על פי שאיש אינו רשאי להסתכל גם בקומת אשה, דלא גרע ממ"ש בע"ז )כ:( שאסור 

תכל להסתכל אף בבגדי צבעונים שלה, מ"מ באשה לגבי איש אין להחמיר כ"כ, ולעולם אין להתיר לנשים להס

בפני איש. ושו"ר להגרי"ח בס' בן יהוידע )ברכות מח:( שהעיר בד' שמואל מהילקוט שמואל הנ"ל, ותי' שאף 

שידע שמואל ממה שאמר ר' יוסי, ס"ל שלהסתכל בקומתו לכ"ע שרי. ע"ש. אולם אחרי שובי ניחמתי, שא"כ 

תכלו רק ביופי קומתו. ובברכות אמאי נייד ר' יוסי מטעמו של ר' יהודה, ונתן טעם אחר לגמרי, היל"ל שהס

)מח:( בתר מימרא דשמואל, מסיק ור' יוחנן אמר לפי שאין מלכות נוגעת בחברתה, וזה כטעמו של ר' יוסי, ולא 

קאמר הש"ס דשמואל ור' יוחנן בפלוגתא דתנאי ר' יהודה ור' יוסי. א"נ לימא, ושמואל אמר לך אנא דאמרי אפי' 

פניו אלא ביופי קומתו. ועוד דר' יוחנן גופיה ע"כ לא ס"ל לאסור לנשים  לר' יוסי, ולא הסתכלו ביופי תאר

להסתכל ביופי תאר פני איש, דמר ניהו עביד עובדא בנפשיה כדאמרינן בברכות )כ(, ר' יוחנן יתיב אשערי 

טבילה, אמר כי סלקן ואתיין בנות ישראל מטבילה מסתכלן בי ונהוי להו זרעא שפירא כוותי. ומחוורתא 

יתא דמייתי בילקוט שמואל משבשתא היא ולא מותבינן מינה, וכדאמרינן בירוש' )פ"ב דפאה ה"ד( אין דמתנ

למדין הלכה לא מן ההגדות ולא מן התוספות אלא מן התלמוד. וע"ע בתשובת רבינו ישעיה מטראני באור זרוע 

)סי' קכה( כ' שראוי לסדר  ח"א )סי' תשנד(. ובתשו' הרי"ד )סי' עז עמוד שעא(. ע"ש. ובשו"ת תשורת שי ח"א

ישיבת הנשים בעזרת נשים של בהכ"נ באופן שלא יוכלו לזון עיניהן מהאנשים, וראיה מהילקוט שמואל הנ"ל, 

ואף על פי שבדורות שלפנינו לא נהגו להזהר בזה, מקום הניחו לנו להתגדר בו )חולין ו ע"א( ע"ש. ולפמש"כ יש 

דברי הילקוט אליבא דהלכתא, לפי המבואר בברכות )מח:(. וכן  ליישב מה שנהגו להקל בזה שסוברים שאין

ראיתי להגר"י טייטלבוים אב"ד דסטמר בטהרת יום טוב )חלק ו' עמוד מב( שכ' לדחות דברי התשורת שי, 

והעלה שאין להחמיר בזה, כיון שנהגו הראשונים מקדמת דנא שלא לחוש לזה כלל, וה"ט משום דההיא דילקוט 

בגמרא שלנו ע"כ דמשבשתא היא, והוכיח כן מהגמ' דברכות )כ( דר' יוחנן יתיב אשערי  שמואל שלא הובאה

טבילה כי היכי דלסתכלו ביה, וכן מהגמ' ברכות )מח:( וכו'. ע"ש. ובאוצר הפוסקים כרך ט' )סי' כ"א סק"ז דכ"ב 

א )סי' ו'(. ע"ש. ובשו"ת ע"ג וע"ד( הובאו להלכה דברי הגר"י טייטלבוים, ודברינו שבתשו' זו בס' יביע אומר ח"

שונה הלכות ח"ה )סי' רכב( כ' להשיב ע"ד אוצר הפוסקים במ"ש כן בשמי, )והשמיט ד' הגר"י טייטלבוים שכתב 

ג"כ כדברינו(, וכ' לחלק בין ההיא דברכות )מח:( דמיירי הסתכלות שלא לשם תאוה, וכן ההיא דברכות )כ(, 

התשורת שי. ושכ"פ בס' פוקח עורים והניף ידו שנית שם )בסי' ולעולם אין הבדל בין נשים לאנשים. וכדברי 

רכג( לחלק בין ראיה להסתכלות. ע"ש. ואין דבריו מחוורים, שא"כ אכתי תקשה לשמואל מדר' יוסי דפריך לר' 

יהודה א"כ עשית בנות ישראל כזונות, והוצרך ר' יוסי לומר מפני שלא הגיעה השעה, ואמאי לא קאמר 

הנאה. וגם הש"ס לא קאמר לימא כתנאי. והעיקר כמש"כ להתיר בזה. וגם חומרת הס'  שהסתכלו שלא לשם



חסידים היא היפך המנהג הפשוט, שהנשים שבעזרת נשים שומעות אל הרנה ואל התפלה, מפי חזנים 

 ומשוררים בנעימות קול, ולית דחש להא דהס"ח. והנלע"ד כתבתי. ואני על משמרתי אעמודה.+ 

ו"ת פרי השדה ח"ג )סי' לב( שנשאל ג"כ בנידון שמיעת קול זמר של אשה בגרמפון, ופסק )ו( וחזי הוית בש

להחמיר, מפני שהקול מביא לידי הרהור, שאיזה חילוק יש בין שומע קולה ממש לקול הזמר שבכלי הזה 

מע )גרמפון(, דפשיטא דהא דאסור קול זמר אשה, היינו אפי' אינו מסתכל בה אלא היא בחדר אחר והוא שו

קולה ג"כ אסור. עכת"ד. ואין הנידון דומה לראיה, דהתם יודעה ומכירה, הלא"ה י"ל דשרי. ובפרט שכבר נפסק 

הקול של האשה, והוי כמו שאין לו עיקר. וכ"כ הגרא"י ניימרק באשל אברהם )ברכות כד(. ע"ש. )וע"ע בפירות 

ג"כ בקול אשה ברדיו, ופסק להחמיר,  הנושרין שם דף שח ע"ב(. וע"ע בשו"ת חלקת יעקב )סי' קסג( שנשאל

שאע"פ שאמרו אין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואות, היינו דוקא לענין להרהר בה אח"כ, אבל בשעת 

שמיעת הקול והוא נהנה זהו גוף האיסור והוי ערוה אף באין יודעה ומכירה, והרי ערוה בעששית דאסור וכו'. 

ע"ש. וכ"כ הרב שם חדש )ד"ג ע"ד(, דאפי' אינו מכירה אסור. ע"ש. ואין ע"ש. וכ"כ בשו"ת ברכת חיים )סי' כ(. 

דבריהם מוכרחים. וראיתי להרה"ג שמ"ח גאגין ז"ל ביריעות האוהל שבס' אהל מועד ח"א )ד"נ ע"א(, שי"ל 

דמ"ש מרן )סי' עה( שיש ליזהר משמיעת קול זמר אשה, דמשמע כל מין זמר רע או טוב, היינו ביודעה ומכירה 

עומדת לפניו, דהגם שמצד הקול אין בו משום הרהור שאינו נהנה מקולה, מ"מ אסור להיותה בפניו או  או

שמכירה ויכול לבוא לידי הרהור מחמתה באמצעות קולה, והוי כמו קול נעים המהנה אזן שומעו אפי' אינו נראה 

מת כיונה בקול ערב להרדים לעינים, כמ"ש הגמ"י בשם ר"ח. אמנם כשאיננה לפניו והיא יושבת בביתה ומנה

 את בנה ודאי שהותר לקרוא ק"ש. עכת"ד. נמצא דלדבריו יש חילוק בין קול נעים וערב, לקול שאין הנאה ממנו. 

)ז( אולם אחרוני זמנינו נטו להקל בזה, וכדברי הגאון מהר"ם שיק והרב בית שערים הנ"ל, זה יצא ראשונה, 

י לב )חאו"ח סי' ה( שכ' להקל בזה, מטעם דאין יצה"ר שולט אלא הרה"ג מהרי"ל צירלסאהן ז"ל בשו"ת מערכ

במה שעיניו רואות. עכ"ד. וקיצר יותר מדי, והי"ל לבאר לפ"ד התוס' סוטה )ח( שאם ראה אותה פ"א בזה אמרו 

עריות בין בפניו בין שלא בפניו. וע"כ אין להתיר כאן אלא באופן שלא הכירה מעולם. וע"ע בשו"ת בית דוד 

ר )סי' קפח( שג"כ כ' להקל בשמיעת קול אשה ברדיו. ע"ש. וידידי הרב הגאון רי"מ טולידאנו בשו"ת ים לייטע

הגדול )סי' כט(, דהגרמפון אינו הקול עצמו רק בת קול שנקלט בלוח הגרמפון ופסק כח המשמיע, ואין בו משום 

סי' יט אות יח. ע"ש. ומיהו יש מקום  קול באשה ערוה. אולם ברדיו וטלפון כ' דהוי כחו דמשמיע. ע"כ. וע' להלן

לומר דאף בלוח הגרמפון שפסק כח המשמיע, כיון דסו"ס אתי לידי הרהור שייך ביה קול באשה ערוה. וכ"כ 

הגרמ"י צוייג בשו"ת אהל משה ח"א )סי' לב דע"ד ע"ב(. ע"ש. ומ"מ נראה שכיון שדעת כמה אחרונים להקל 

נים האי דקי"ל קול באשה ערוה אינו אלא מדרבנן, יכולים לסמוך ע"ד כשאינו יודעה ומכירה, ולפ"ד כמה אחרו

המקילים בזה. )ולפ"ז א"ש מאי דנקט קרא קולך ערב ומראך נאוה. כי לולא המראה לא היה כ"כ ענין תאוה 

וחבה יתירה(. ולפ"ז יש ליישב מה שפרש"י בברכות )נז:( שלשה משיבין דעתו של אדם, קול מראה וריח, 

ל זמר של אשה. וקשה דהא קול באשה ערוה. והניחא למ"ד קול פנויה מותר, אלא למי שאוסר מאי ופרש"י, קו

איכא למימר. א"ו דבאינו יודעה ומכירה אין איסור בדבר. וע' בשו"ת גנזי יוסף )סי' מא(. ובשו"ת שלמת יוסף 

 ראזין )סי' טו אות ב, וסי' כו אות ד(. ע"ש. 



דקול באשה ערוה הוי מן התורה, ולכאורה היה נראה לתלות ד"ז  )ח( איברא שיש כמה אחרונים דס"ל

במחלוקת הראשונים אי סד"א לחומרא הוי מה"ת או מדרבנן. והואיל והרהור הוי איסורו מן התורה, כמ"ש בע"ז 

)כ:( ת"ר ונשמרת מכל דבר רע שלא יהרהר אדם ביום וכו', וכ' התוס', דהאי קרא דרשה גמורה היא ולא 

וכח בכתובות )מו( ע"ש. ואפי' הרהור פנויה נמי הוי מה"ת, כמ"ש רבינו יונה הובא בב"י אה"ע אסמכתא, כדמ

)סי' כא(. ומכיון שיש עכ"פ ספק שיבא לידי הרהור ע"י הקול, וכמ"ש הגמ"י בשם ר"ח דהרהור מיהא איכא, 

בגן המלך )סי' ק(,  נמצא שיש כאן סד"א, ותליא בפלוגתא דרבוותא אי הוי מה"ת או מדרבנן. וראיתי להגו"ר

שהביא בשם מהריק"ש או"ח )סי' ריז(, דס"ל דקול מראה וריח בעריות אין איסורם אלא מדרבנן, שמא יקריבו 

יותר מדאי ליהנות. וכמ"ש תוס' יומא )לט:(, וכ' ע"ז, ולענ"ד דאין דבריו נכונים, דקול ומראה דאשה איסור גדול 

נא' גלי שוק, וכתיב תגל ערותך, וכן קול באשה ערוה שנא' וכו'. יש בהם, כמ"ש )ברכות כד( שוק באשה ערוה ש

וכ"ש מראה שאמרו עליו טוב מראה עינים מהלך נפש ]יומא עד:[ ואין דברי התוס' יומא אמורים אלא לגבי 

קדשים וכו'. עכת"ד. +/מילואים/ מש"כ ע"ד המהריק"ש שכ', שאף לענין ערוה אמרינן קול מראה וריח אין בהן 

ילה לאסור מן התורה, ע' בשו"ת צל הכסף ח"ב )מע' ברכות, מע' מ אות ה( שהסכים לאסור בזה מן משום מע

התורה, דלא כמהריק"ש. וכמ"ש הברכי יוסף )סי' ריז( בשם החרדים. ע"ש. אכן בס' האשכול ח"ג )עמוד קכט( 

שאין בהן איסור מעילה  כ', ראיה כגון בעריות טפח באשה וכו', וכן ראית הקדש ושמיעת קול וריח, אף על פי

מה"ת איסורא איכא. ע"ש. ומוכח כד' מהריק"ש. וע' להחק"ל בס' מערכי לב ח"א )דע"ח ע"ג(. ובשו"ת שלמת 

חיים )חיו"ד סי' כד(. ע"ש. ובעיקר השאלה בדין שמיעת קול אשה ברדיו וגרמופון, שו"ר כעת בשו"ת מהרש"ג 

ת ח"ד )סי' פו(. וי"ל ע"ד.+ והנה אף על פי שכן מבואר בב"י ח"ב )סי' קיח( שכ' להתיר. וע' בשו"ת משנה הלכו

אה"ע )סי' כא( בשם רבינו יונה, דהמסתכל בא"א איסורו מה"ת שנא' ולא תתורו וכו', ואסור להסתכל בפנויה 

מדברי קבלה שנא' ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה. ע"ש. מבואר להדיא דמראה אסור מה"ת. אולם 

שם ס"ק ב( כ' דלהרמב"ם איסור זה מדרבנן. ע"ש. וע' בשו"ת אחיעזר ח"ג )סי' כה אות ה( שכ', הבית שמואל )

שלפי הנראה הרמב"ם והש"ע חולקים על התוס' )ע"ז כ( וס"ל דקרא דונשמרת מכל דבר רע, אסמכתא בעלמא 

ב )דף ו' ע"ד(. ע"ש. הוא, ואין זה אלא מדרבנן. ע"ש. וכיו"ב כ' הגרי"פ פירלא בבאורו לס' המצות של רס"ג ח"

וכ"כ הגאון ר' רפאל ברדוגו בספר תורות אמת אה"ע )סי' כא(, שכל מוני המצות ס"ל שהרהור ע"י הבטה ביופיה 

אינו אלא מדרבנן, וקרא אסמכתא בעלמא הוא, ודלא כהתוס'. ע"ש. ואפשר לומר אליבא דהתוס' ורבינו יונה, 

ל בר נחמני א"ר יונתן מותר להסתכל בפני כלה כל שבעה כדי דבהא פליגי בכתובות )יז( גבי הא דאמר ר' שמוא

לחבבה על בעלה, ומסיק הש"ס דלית הלכתא כוותיה. ע"כ. דבהא קמיפלגי דלר' יונתן איסור הסתכלות בא"א 

הוי רק מדרבנן, מש"ה קא שרי בכלה, דלא מסתבר להתיר איסורא דאורייתא משום כדי לחבבה על בעלה. וע' 

ס' מעשה רוקח )ד"א ע"א( בדין לא ילבש גבר וכו' בשמחת חתן וכלה, ובב"ח ביו"ד )סי' מ"ש הרמב"ם בריש 

 קפב(. ע"ש. והדברים עתיקים. 

)ט( אמנם מ"ש הבית שמואל דלרמב"ם איסור זה מדרבנן דלא כר' יונה, אף שהוא מתאים למש"כ דתליא 

י הכרח לזה, ואף שכן נראה מדברי בפלוגתא דסד"א לחומרא מדרבנן )שזוהי ד' הרמב"ם ודעימיה(, לא מצאת

ה"ה )ר"פ כא מהא"ב( על מ"ש הרמב"ם, ואפי' להריח בשמים שעליה או להביט ביפיה אסור, ומכים להמתכוין 

לד"ז מכת מרדות. וכתב ה"ה, ויש בדברים אלו מכת מרדות כידוע בכל איסור שהוא מדבריהם. עכ"ל. מ"מ הרי 

נד( כ', וכן אסור להריח בבשמים שעל הערוה וליהנות בראית העין הרמב"ם בפירוש המשניות )פ"ז דסנהדרין 



בצורתה במתכוין להנאה, אבל אינו חייב ע"ז מלקות, אף על פי שאמרו לא תנאף לא תהנה אף, לפי שאין לוקין 

מדרשא. עכ"ל. אלמא דריח בשמים הוי מה"ת, ומסתמא ה"ה ראיה דחמירא טפי, כמ"ש טוב מראה עינים 

. ועכ"פ הוא מבואר דלא כד' מהריק"ש שכ' דקול ומראה ריח /וריח/ אין איסורם אלא מדרבנן, מהלך נפש כנ"ל

והרי מבואר בריח דהוי מה"ת. אלא שי"ל שהרמב"ם לשטתיה דס"ל )בפכ"א מה' איסורי ביאה ה"א(, ובספר 

לד'  המצות )ל"ת שנג(, דהמחבק והמנשק לוקה מה"ת דכתי' לא תקרבו לגלות ערוה, כלומר לא תקרבו

המביאים לידי גילוי ערוה. ע"כ. ולכן יש להחמיר במראה וריח דהוי מה"ת אלא שאין לוקין עליהן. אבל לד' 

הרמב"ן בספר המצות שם, והרשב"א בתשו', והרשב"ץ בס' זוהר הרקיע, דס"ל דאפי' המחבק והמנשק והבא 

ס כ(. ובס' ברכת מועדיך לחיים על ערוה דרך איברים אינו אלא מדרבנן, וע' בחלקת מחוקק וב"ש )אה"ע ר"

)דק"י ע"ג(. ובס' יעיר אוזן )מע' א אות עא(. ע"ש. ודאי דקול מראה וריח לא עדיפי והוו רק מדרבנן. )ובודאי 

דפליגי ע"ד התוס' ורבינו יונה שכ' דהרהור אסור מה"ת, וע' שבת )סד( ודו"ק(. ולפ"ז ד"ז הוא מחלוקת 

הוי מה"ת או מדרבנן. וע' בס' האשכול ח"ג )עמוד קכט( דמוכח דס"ל הראשונים אי קול מראה וריח בעריות 

דקול מראה וריח בעריות אין איסורם אלא מדרבנן. ע"ש. וע' בחי' הריטב"א )שבת יג( שכ', דפשיטא לן באשת 

רעהו היא בבגדה והוא בבגדו דאסור מן התורה, מסברא, דהא אפילו קולה ערוה הוי. ע"כ. ולכאורה משמע 

ל באשה ערוה מה"ת, אך י"ל דה"ק שמכיון שאסרו חז"ל קול באשה, על כרחך שקריבה בבגדו ובגדה דס"ל קו

אסורה מה"ת, שאל"כ לא היו חכמים מחמירים כל כך לאסור אפילו ליהנות מקולה. וע' בחידושי הרמב"ן )שבת 

בטה ביופיה אינו אלא יג(. ובשו"ת הריב"ש )סי' תכה(. ע"ש. וע' בשו"ת פני יהושע ח"ב )סי' מד( שאיסור ה

 מדרבנן, גם לדעת הרמב"ם. ע"ש. וע"ע בס' עמודי אש )דף צח ע"ב(. ודו"ק. 

)י( ועינא דשפיר חזי להרב נשמת אדם )כלל ד סי' א( שכ', דמילתא דפשיטא היא דשער וקול באשה אף 

, ולכן אסרוהו חכמים, דאמרינן דהוי ערוה, היינו מדרבנן, שהרי לא מצינו בקרא דהוי ערוה אלא דהוי נוי באשה

וכפרש"י. עכת"ד. והובא להלכה בכה"ח )סי' עה ס"ק כז(, ובשו"ת חלק לוי )סי' לז(. וכ"כ בשו"ת מהר"ם בריסק 

ח"ב )סי' ע( שכן הוא לד' רוב הראשונים והאחרונים דס"ל דבעינן בדוקא טפח מגולה אפי' באשה אחרת, אבל 

( הביא מחלוקת בזה בין האחרונים, שהרב דברי חפץ בפחות מטפח שרי. ע"ש. והשד"ח )מע' ק כלל מב

והפמ"ג כ' דקול באשה ערוה הוי מה"ת, והרב נשמת אדם והרב נחמד למראה כ' דהוי מדרבנן. )ומ"ש שם ע"ד 

הנח"ל שהוכיח כן מד' רמב"ם הנ"ל שכ' אסור ולוקה מכת מרדות, אלמא דהוי מדרבנן, והוא ז"ל כ' שאין ד' 

ה"ת קאמר. ק"ק שלא זכרו ד' ה"ה והב"ש הנ"ל, ולעומתם ד' רמב"ם בפי' לסנהדרין מוכרחים, וי"ל דאסור מ

דמוכח דהוי מה"ת. וע"ע שד"ח )מע' ה כלל ב(. ע"ש(. ועכ"פ לא יצא ד"ז מפלוגתא אי הוי מה"ת או לא, ולדינא 

, ובפרט דהכי נלע"ד דשפיר יש לסמוך על האומרים דהוי מדרבנן. וממילא יש להקל בנ"ד כשאינו יודעה ומכירה

מסתברא מילתא דליכא בהכי משום קול באשה ערוה. ולפע"ד יש ראיה לזה מד' הראבי"ה ברכות )ס"ס עו( 

שכ', דהא דקול באשה ערוה, י"מ מפני שדרכו להביט בה כשמנגנת, משמע דלברכה אינו אסור כשאינו מביט. 

 ע"ש. ]וע' בשו"ת ציץ אליעזר ח"ה סי' ב. וי"ל ע"ד. ודו"ק[. 

( ונראה דעכ"פ אם ראה צורתה בתמונה אין להקל בזה וחיישינן להרהור, וזכר לדבר מ"ש השבו"י בס' עיון )יא

יעקב )תענית ה:(, גבי רחב שאמרו ביודעה ומכירה, שכפל הלשון לומר שאע"פ שלא היה מכירה ממש, רק 

אב מצונן היה ועשתה לו שראה צורתה מצויירת ביפיה, זה ג"כ מחמם כדין מכירה, כמ"ש בסנהדרין )לט:( אח

איזבל ב' צורות וכו'. ע"ש. וכ"כ הגרי"ח בס' בן יהוידע )שם(. ומינה לנ"ד. ואל יקחך לבך לומר דהשתא חשיבי 



כרגילים בקול נשים ואין לחוש להרהור, וכעין מ"ש הר"ח דלרגיל בקול מותר. )אלא דהתם ר"ל קול הרגיל בו 

מדעתינו כל שאינו מפורש בש"ס ופוסקים. וכ"ש למ"ד דהוי מה"ת.  שאינו של זמר(. שאין לנו לומר דברים אלו

הן אמת שראיתי להלבוש סוף או"ח )במנהגים אות לו(, שכ', אמרו בס' חסידים כ"מ שאנשים ונשים רואים זא"ז 

כגון בסעודת נישואין, אין לברך שהשמחה במעונו, לפי שאין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כשיש הרהורי 

כ. ואין נזהרין עכשיו בזה, ואפשר משום דעכשיו מורגלות הנשים הרבה בין האנשים, ואין כאן עבירה. ע"

הרהורי עבירה כ"כ, דדמיין עלן כקאקי חיורי, מרוב הרגלן בינינו, וכיון דדשו דשו. עכ"ל הלבוש. וכיו"ב כ' מדעתו 

 ויש לחלק בין הנושאים. וק"ל.  בס' מחצית השקל )חיבור על אה"ע, בסי' כ"א(. מ"מ אין כל הנידונים שוין.

)יב( אלא דמספקא לי אם היה יודעה ומכירה. ואח"כ מתה, אם מותר לשמוע קולה בגרמפון או ברדיו, אם נימא 

הא אזלא לה, וכמ"ש לר' יהודה גבי נסקלת ערומה ולא חיישי' דאתי לאתגרויי באחרות משום שאין יצה"ר שולט 

(. או דילמא שאני התם דמצוה לסקלה ערומה לר' יהודה, וכמ"ש )שם( אלא במי שעיניו רואות. )סנהדרין מה

אותו בלא כסותו לא שנא איש ולא שנא אשה, ופרש"י שהרי אין כאן מיעוט והשוה הכתוב אשה לאיש לכל 

מיתות שבתורה. עכ"ל. אלמא דהכי הויא המצוה מה"ת. וא"כ אין ראיה לנ"ד. ושו"ר שכ"כ בשו"ת הבית חדש 

ין פרוכת שנעשית ממעיל אשה ידועה ושמה חקוק עליה לזכר נשמתה. וכ', דלא יפה עשו לתקן )סי' יז(, בד

פרוכת כזאת, וכמ"ש בע"ז )כ:(, לא יסתכל בבגדי צבע של אשה ואפי' שטוחין ע"ג הכותל, ואף על פי שי"ל 

חששא והרהורא דוקא בחייה, אבל לאחר מותה לא שייך הרהור, כמ"ש בסנהדרין )מה(, אפ"ה י"ל דעכ"פ איכא 

במקצת, אלא דלגבי הנסקלת ערומה כיון דהכי הוי דינא דאו' לסוקלה ערומה לא חיישינן להך הרהורא. ותדע 

דבתענית )ה:( אמרינן, האומר רחב רחב מיד נקרי, והוא שיודעה ומכירה, אלמא דביודעה אף לאחר מיתה מיד 

כשנותן דעתו עליה ואפי' אינו מזכיר שמה, א"ו נקרי, דאי בחייה דוקא פשיטא דאיכא הרהור בכל אשה בחייה 

דלאחר מיתה קמיירי, וה"נ לבגדי צבע של אשה שאסור אף לאחר מיתה. עכת"ד. ולכאורה ה"נ מסתברא 

דבנסקלת לא שרי אלא מטעם גזה"כ, שאל"כ למה לא חשו רז"ל להרהור לבד כשרואים אותה ערומה, אף 

רהור אסור, וכדאמרי' ונשמרת מכל דבר רע שלא יהרהר אדם שא"א לבא לידי עבירה ממש, מ"מ הרי עצם הה

ביום וכו', ומחשבה רעה דעבירה נמי מצטרפת למעשה, לד' המדרש תלפיות בשם ילקוט דוד, וכ' ל"ר ממ"ש 

הרהורי עבירה קשים מעבירה, והובא בס' וימהר אברהם )מע' מ אות קעה(. וע' מ"ש ע"ז בס' רוב דגן )קונ' אות 

, ובס' מכתב לחזקיהו )ר"ה טז(. אך י"ל דשאני התם כיון שיוצאת להסקל אין יצה"ר מצוי לטובה אות מט(

לאותה שעה, שלב הרואה דוה עליו ואינו מיקל ראשו. וכדאיתא בסוכה )נב( וספדה הארץ משפחות משפחות, 

דה לעולם נשים ומה לעת"ל שעוסקים בהספד ואין יצה"ר שולט בהם. וע' בפרש"י שם. וכן בסנהדרין )כ( לר' יהו

יוצאות לפני המטה, וכ' התוס' דכיון דשעת צער הוא ליכא למיחש להרהור. ע"ש. וע' קידושין )פ:(. וע' בשו"ת 

שלמת יוסף ראזין )ס"ס ח(. ע"ש. ודו"ק. +/מילואים/ וע' בב"י יו"ד )סי' שמ( בדין קריעה לאשה דחיישינן 

נג'אר בשמחת יהודה )דכ"ה ע"א( הקשה ע"ז  להרהורא, ומשו"ה מחזרת הקרע לאחריה. והרה"ג מהר"י

מסנהדרין )מה( דקי"ל כרבנן דלא חיישינן להרהורא. ותירץ דשאני התם דהוי לקיים המצוה. ]וכעין מש"כ בפנים 

בשם תשו' הב"ח[. וע' למהר"י עייאש בס' שבט יהודה )סי' שמ(. ובענין מחשבה רעה של הרהור עבירה אם 

י יוסף אירגאס )סי' ס(. ובשו"ת מעשה אברהם )חחו"מ ס"ס טו(. ובס' מכתב מצטרפת למעשה. ע' בשו"ת דבר

 לחזקיהו בחי' לר"ה יז: )דף ס' ע"ב וע"ג(. ע"ש. ואכמ"ל.+ 



)יג( המורם מכל האמור דביודעה ומכירה אפי' ע"י תמונה אסור לשמוע קולה בגרמפון או ברדיו, אבל אם אינו 

 וה. והנלע"ד כתבתי.מכירה מותר, ואין בזה משום קול באשה ער

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן עה סעיף א

וי"א דוקא באשתו, כנגדה. הגה: אסור לקרות ק"ש  אשתו אפי' היא לכסותו במקום שדרכה באשהטפח מגולה 

 .(הגהות מיימוני פ"ג)מטפח הוי ערוה  פחותאפילו באשה אחרת  )ה( אבל

 שםביאור הלכה 

עיין במ"ב שכתבנו דאסור אפילו בעצימת עינים כ"כ בספר ח"א וכן משמע מביאור הגר"א  -במקום שדרכה וכו' 

עיף ו' עי"ש ומש"כ דיש מתירין הוא מהב"ח ופמ"ג במ"ז אות ב' בסעיף זה בהג"ה דמדמה ענין זה להא דבס

עי"ש והח"א הוכיח בנשמת אדם שלו דגם להרמב"ם יש להקל בעצימת עינים ]ולפלא שלא הביא מש"כ הרבינו 

יונה בזה בפירוש ביותר מזה ורק דוקא במסתכל אסור עיין שם[ אולם מכל מקום לדינא לא ברירא הך מילתא 

רבינו יונה כמו שהשיגו הב"ח כבר השיגו ג"כ בספר האשכול שכתב שם דאין דעת רבותינו כן להיתרא דדברי 

והסמ"ג כתב וז"ל טפח באשה ערוה כשהיא מגולה ולא יקרא עד שיחזיר פניו ממנה ואפילו היא אשתו משמע 

דברי הב"ח  מלשון זה דאפילו אינו מביט בה בעת הקריאה ג"כ אסור ומ"מ בא"א בענין אחר המיקל וסומך על

 ופמ"ג להתיר בעצימת עינים אין מוחין בידו:

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן קסו

  בענין איסור זמרא בזה"ז

בדבר איסור שמיעת קול זמר משחרב ביהמ"ק, הנה בגיטין דף ז' משמע דאין חלוק בין זמרא דמנא לזמרא 

דפומא, אבל האיסור פרש"י שהוא לשורר בבית המשתאות, וכן כתבו התוס' שם /גיטין ז/ מטעם דכן משמע 

ח משבטלה סנהדרין בגמ' שם מדקאמר ולישלח ליה מהכא בשיר לא ישתו וכן הוא לשון המשנה בסוטה דף מ"

בטל שיר בבית המשתאות. אך הוסיפו דראוי להחמיר בכיוצא דההוא בירושלמי דהוה קאים ודמיך בזמרא 

שמתענג ביותר, וזהו כוונת הטור או"ח סי' תק"ס שכתב ופרש"י כגון לשורר בבית המשתה והתוס' מפרשים 

יגי דכן משמע לשון התוס' דראוי להחמיר דאפילו בלא משתה נמי ודוקא למי שרגיל בכך. ונראה פשוט שלא פל

בכיוצא כוונתם בכה"ג, דלמי שרגיל בכך שמתענג ביותר דמי לבית המשתאות לכל אדם אף שאינם רגילין דג"כ 

הוא תענוג ביותר. וכן איתא ברמ"א סעי' ג' שכתב ויש אומרים דוקא מי שרגיל בהם כגון המלכים שעומדים 

ופי' במג"א /או"ח תק"ס/ סק"ח דבבית המשתה אסור אפילו למי שאינו  ושוכבים בכלי שיר או בבית המשתה

 רגיל בהם, והוא משום דטעם אחד להם וחזינן שמפרש שלא פליגי רש"י ותוס'. 

אבל שיטת הרמב"ם בפ"ה מתעניות הי"ד שמחלק דבכלי שיר אסור בכל מקום אפילו שלא בבית המשתאות 

בשירה בפה אסור רק על היין וכן הביא שם הטור /או"ח תק"ס/ בשם וא"כ הוא גם לכל אדם אפילו לאינו רגיל ו



הרמב"ם בחבורו וכן פסק המחבר בש"ע וזה תמוה מנא להו חלוק בין כלי שיר לזמרא בפומא שלכאורה הוא 

 דלא כגמ' דגיטין. 

 והנכון לע"ד דהרמב"ם מפרש דמה שמקרא דאל תשמח אל גיל כעמים ידעינן דהוא אסור אף בפומא, אינו

משום דאל גיל הוא משמע גם פומא כמו בכלי שיר יותר מקרא דבשיר לא ישתו, משום דשיר הוא משמע יותר 

בכלי מבפומא. אלא דגם בשיר משמע גם בפומא כמו בכלי, ואולי סתם שיר הוא יותר משמע פומא. וקצת ראיה 

י"א וכן פסק הרמב"ם בפ"ג  ממה ששירת הלוים על הקרבן הוא העיקר בפה כדמסיק בסוכה דף נ"א ובערכין דף

מכלי המקדש ה"ג, אף שנקרא שירה שבהרבה קראי שבערכין שם שילפינן מצות שירה נאמר לשון שירה או 

לשון שמחה. אבל מפרש שמחד קרא היינו אוסרין רק זמרא דמנא דכן היינו מוקמינן הקרא משום שהיא שמחה 

זמרא דפומא, משום שיש לפרש לקולא באיסור ותענוג ביותר, שהיה מסתבר שרק בזה אסרו חכמים ולא ב

 דרבנן, אבל מכיון שנכתב עוד קרא דרשינן מקרא השני שאסור גם זמרא דפומא. 

והנה בקרא דאל תשמח ישראל אל גיל לא נאמר שהוא בבית משתה ומפרש הרמב"ם שהוא בכל מקום כסתם 

מצא שעל האיסור דכל מקום נאמר רק הקרא וקרא דבשיר לא ישתו יין הרי נאמר שהוא דוקא בבית משתה. ונ

חד קרא שלכן יש לאוקמי דהוא דוקא בזמרא דמנא כמפורש בגמ' שמחד קרא היינו אוסרין רק זמרא דמנא 

ובבית המשתה שנאמר עוד קרא דבשיר לא ישתו יין אסור אף זמרא דפומא. והוי הפירוש בגמ' שהקשה על מר 

זה נאמר במתני' דסוטה בטעם האיסור בבית משתאות עוקבא דלישלח להו מקרא דבשיר לא ישתו שקרא 

ותירץ דבלא קרא דאל תשמח אל גיל שהיה קרא דבשיר לא ישתו רק חד קרא הו"א דרק זמרא דמנא אסור לכן 

הזכיר הקרא דאל תשמח אל גיל שלא הוזכר במתני' שמזה ידעינן דזמרא דמנא אסור גם בכל מקום א"כ למה 

ם בלא שתיה אסור אלא שהוא לאסור בבית משתה אף זמרא דפומא. ומסתבר נאמר בשיר לא ישתו יין דהא ג

שכל השאל היתה בזמרא דפומא, דהא כיון דידעו שזמרא אסור הרי ידעו המשנה דסוטה א"כ הרי מפורש שם 

גם הקרא ולמה שאלו ממר עוקבא מנלן, ודוחק לומר שהיו השואלים אנשים פשוטים שלא ידעו המשנה ומה 

זמרא הוא ממה שראו מנהג העולם. אלא דודאי ידעו זה מהמשנה וממילא ידעו גם הקרא דבשיר שידעו איסור 

לא ישתו אבל שאלו מנלן דאסור גם בפומא וע"ז השיב הקרא דאל תשמח אל גיל שמזה ידעינן לאסור גם בכל 

ות גם על מקום א"כ קרא דבשיר לא ישתו בע"כ הוא לאסור בבית משתה גם בפומא. ובעצם הו"ל לגמ' להקש

השואלים הא מתני' היא מקרא דבשיר לא ישתו אבל הקשה על מר עוקבא משום דעליו ניחא לגמ' יותר 

 להקשות דודאי ידע המשנה אבל בעצם היא קושיא גם על השואלים דמסתמא היו ג"כ ת"ח וידעו המשנה. 

משתאות כפי' רש"י ונמצא שגם להרמב"ם פירוש השאלה למר עוקבא והתשובה היתה בזמרא שאסור בבית ה

שכן מוכרח כדכתבו התוס' מדקאמר ולישלח להו מבשיר לא ישתו, אבל ממילא ידעינן מתשובת מר עוקבא 

שאיכא איסור גם בכל מקום בזמרא דמנא כדבארתי. ועיין בדברי חמודות בר"פ אין עומדין דמשמע שמפרש 

המשתה, אבל לא נכון כלל דהא  דהרמב"ם סובר דהשאלה למר עוקבא והתשובה היתה באיסור דשלא בבית

מוכרח לפרש כרש"י כדהוכיחו התוס', וגם הא א"א כלל לפרש כן דא"כ מנא ליה לרמב"ם לחלק בזמרא דפומא 

בין בית משתה לבכל מקום והי"ל לאסור גם בכל מקום אף בפומא. איברא שכן הביא הטור משמו בתשובה, 

מוכרחין לומר שדוקא מחמת שמפרש כרש"י שאיירי הגמ'  אבל הא בהלכות אינו סובר כן וכדפסק המחבר. ולכן

לענין איסור זמרא בבית משתה למד הרמב"ם חלוקו שבבית משתה אסור אפילו בפומא ובזמרא דמנא אסור 



גם בכל מקום. וא"כ יש מקום לומר שגם רש"י יסבור כן אך משום שבפי' הגמ' אינו נוגע זה לא הזכיר מה 

כוונת הטור שהרמב"ם חולק על רש"י אלא שמרש"י אין לידע זה דאפשר  שבמנא אסור בכל מקום. ואין

שמפרש דתרוייהו קראי איירו בבית משתה ואף שלא הוזכר בקרא דאל תשמח אל גיל שתיית יין מפרש כן 

משום שנכתב אל גיל כעמים שדרכם לשמח בשירה בשתיית יין, אבל ודאי אפשר שלא פליג וגם רש"י אוסר 

מקום דלא כד"ח שכתב שלרש"י אף בכלי שיר לא אסור אלא בבית המשתה. אבל מרמ"א בזמרא דמנא בכל 

שנקט הוי"א דוקא מי שרגיל בהם או בבית משתה על דין דכלי שיר משמע שסובר דלרש"י ותוס' ליכא כל 

 האיסור אלא בבית משתה או למי שרגיל בהם כדסובר הד"ח. 

למי שאינו רגיל משום דכמעט כל הראשונים מתירין רק היוצא מזה דבפומא אין לאסור שלא בבית משתה ו

הרמב"ם בתשובתו נגד עצמו בהלכותיו. ולא קשה מזמרא דגרדאי שאסור שהקשה מזה הב"ח, דהוא משום 

דכיון שלעולם מזמרין בעת מלאכתן לשחוק הוא כרגיל בכך בשעת שכיבה וקימה שאסור דמ"ש באיזה זמן הוא 

ל נפש להחמיר כהרמב"ם בתשובתו והב"ח פסק כותיה אף שראייתו אינה הרגילות. אבל ודאי מהראוי לבע

כלום מ"מ ראוי להחמיר. ובזמרא דמנא אסור בכל מקום שכן סובר הרמב"ם והמחבר, ולמה שבארתי אפשר 

שגם רש"י ותוס' לא פליגי לכן אף שהרמ"א והד"ח סברי שפליגי ומתירין שלא בבית משתה ואינו רגיל יש 

איסור דרבנן. ואם הוא לדבר מצוה משמע מתוס' ומרמ"א שמותר אף שאינו לשמחת חתן  להחמיר אף שהוא

וכלה דהא נקטו כגון בבית חתן וכלה הכל שרי משמע דחתן וכלה שנקטו הוא רק לציור וה"ה לכל דבר מצוה. 

אבל הבענקעטס שעושין לצורך צדקה מסופקני אם הוא בכלל היתר דבר מצוה מאחר שהסעודה והשמחה 

נה מצוה בעצם רק שהוא לאסוף עי"ז הרבה אנשים שיתנדבו אבל אפשר יש להחשיב שהוא לדבר מצוה כיון אי

שהוא לכבוד מקיימי מצות צדקה ולכן טוב להחמיר אם אפשר ואין למחות באלו המקילין. וע"י הרדיא /הרדיו/ 

 .להמתירין דמנא אףאם נשמע זמרא דפומא מותר ואם בכלי זמר אסור. ובימי ספירה יש לאסור בזמרא 

 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף כ עמוד א

 מסייע ליה לרב, דאמר רב: אסור לאדם שיאמר כמה נאה עובדת כוכבים זו.

 שולחן ערוך יורה דעה הלכות עבודת כוכבים סימן קנא סעיף יד

כוכבים זה בצורתו, קל וחומר שיספר  אסור לספר בשבחן של עובדי כוכבים, אפילו לומר: כמה נאה עובד

 בשבח מעשיו או שיחבב דבר מדבריו. אבל אם מכוין בשבחו להודות להקב"ה שברא בריה נאה כזו, מותר.

 שו"ת ציץ אליעזר חלק טו סימן מז

בהאיסור לשבח או לחבב מעשיהם ודבריהם של עובדי כוכבים. ב"ה. מוצש"ק אור ליום א' כ' תמוז תשמ"ב. 

סופר  -ירושלים עיה"ק תובב"א. לכבוד ידידי ומכובדי הרופא המהולל דגמיר וסביר וירו"ש פרופ' ד"ר אברהם 

 אברהם נ"י אחדשה"ט. 

 יחדתי לי בזה מועד להשיבו על שאלתו ששאלני בשבוע שעבר. 



כבו' הקשה לשאול איה יסוד היתר לשבח לחכמי או"ה כשמחדשים או ממציאים איזה מידע באיזה חכמה 

שהיא, כפי שמצינו להרמב"ם ז"ל בשבחו את אריסטו וכדומה, וכזאת נהגו כמה גדולים מגדולי ישראל, הא 

זה בצורתו, קל  הרמב"ם פוסק בפ"י מה' ע"ז ה"ד דאסור לספר בשבחן ואפילו לומר כמה נאה עובד כוכבים

וחומר שיספר בשבח מעשיו או שיחבב דבר מדבריהן שנא' לא תחנם לא יהיה להם חן בעיניך מפני שגורם 

להידבק עמו וללמוד ממעשיו הרעים, וכך נפסק בפשטות ביו"ד סי' קנ"א סעי' י"ד, ובאין חולק, ומה עושים 

 אים חכמיהם, ע"כ. באמת כשצריכים להזכיר ולשבח המצאות רפואיות ומדעניות שממצי

ב'( שכותב לחלוק על ראשונים ופסיק ליה פסקו  -והנה אמנם ראיתי בספר תורה תמימה עה"ת פ' ואתחנן )ז' 

דהפסוק של לא תחנם איירי בשבעה אומות וכן גם האיסור שילפינן מזה שאסור לספר בשבחם ובשבח 

אבל אין להביא זה בחשבון דאי אפשר  מעשיהם ולחבב דבר מדבריהם גם זה איירו רק בשבעה אומות יעו"ש,

 לנו לחלוק מסברא על ראשונים, ובפרט שזה נגד ההלכה שהוכרעה בשו"ע. ונחזי מאי דקמן. 

)א( והנה ראיתי בספר נוה שלום )לר' שלום הכהן שולאל ז"ל( בחידושי פסקים סי' כ"ד שמביא בשם ספר לחם 

לחבב בלבו דבר אחד מדבריו אף שלא יספר אסור,  סתרים על מס' ע"ז שכתב לדקדק מדברי הרמב"ם שאפילו

והקשה עפ"ז על דבריו מדברי הגמ' בע"ז ד' י"ז ע"א כשנתפס ר"א למינות שאמר ע"י שנהנה מדברי ההוא מין 

ועבר עמ"ש ז"ל הרחק מעליה דרכך זו מינות, לכן נתפס למינות, ולפי דברי הרמב"ם הי"ל לר"א לומר ועברתי 

 וא ד"ת, ומה לנו לדברי קבלה דהרחק מעליה. עמ"ש בתורה לא תחנם שה

וכותב הנוה שלום לתרץ ולפרש מדידיה, כי אין איסור אלא במספר בשבחן, וכמ"ש הרמב"ם בתחי' דבריו בלשון 

ואסור לספר בשבחן, אבל אם נהנה בדבריו בלבו לית ביה משום לא תחנם וכו' ומ"ש הרמב"ם או שיחבב וכו', 

והאי דנקט או שיחבב וכו' בא להודיענו דלא עבר על לא תחנם אם סיפר דבריהם  היינו במספר לאחרים וכו',

אלא אם חיבב אותם, אבל סיפר דבריהם ולא חיבב אף שהשומעים אפשר שהם חביבים אצלם לא עבר 

המספר. ומסיים וכותב: ומיהו ירא שמים ראוי להחמיר על עצמו שלא יחבב שום דבר מדבריהם אפילו בלבו כיון 

הורה זקן )ר"ל הבעל לחם סתרים שדייק מדברי הרמב"ם דמוכח דס"ל שאפי' לחבב בלבו דבר אחד שכבר 

 מדבריו אף שלא יספר נמי אסור(. 

למדנו מדברי הנוה שלום ב' אופני היתר, )א( בחיבב ולא סיפר, )ב( בסיפר ולא חיבב ולא משנה מה 

ליר"ש להחמיר על עצמו בזה הואיל ויצא מפי  שהשומעים כן מחבבים, אלא דבחיבב ולא סיפר ס"ל דראוי מיהת

הלח"ס לאיסור בזה, )והקושיא מההיא דע"ז י"ל דהאיסור לספר בשבחו הוא רק בגוי ולא בישראל שנעשה מין 

 בכה"ג ליכא משום לא תחנם אלא רק משום הרחק(. 

)ב( עוד ראיתי הלום בספר נשמת כל חי להגר"ח פלאג'י ז"ל ח"א סי' נ"ה שדורך ג"כ לפרש בדרכו של הבעל 

נוה שלום, ומעלה זכרונו לטובה. ועוד מביא משם ספר ריח שדה שכותב לתרץ דברי הרמב"ם בעוד אופן, והוא, 

או מה שעושים, והיינו דמ"ש הרמב"ם או דבר מדבריהם ר"ל דבר המיוחד להם בדתם או במה שמדברים 

דקאמר מדבריהם, זה נפיק מלא תחנם, אבל דבר שמדברים בפירוש מתוה"ק זה לא נפיק מלא תחנם אלא 

מהרחק, ועזה"ד ממשיך הנשמת כל חי לפרש וליישב גם מה שקמשים /שמקשים/ עוד מהא דאמרינן בברכות 

מר ר"ג בג' דברים אוהב אני את הפרסיים וכו' ד' ח' ע"ב אמר ר"ע בג' דברים אוהב אני את בני מדי וכו', וכן א

הרי דנתנו להם חן, והיינו מפני דיש הפרש מרובה בין איסור לא תחנם להא דבני מדי, דשאני ההיא דבני מדי 



דהמורם מהם הוא כעין דין תורה דשלשתן הן הם מצד הדרך ארץ קרוב לדת של תורה וחדא מינייהו יוצא דבר 

ליכא )בספר שם כתוב איכא אבל הוא טעות דמינכר וצ"ל ליכא( איסורא, דהא כל הלמד מיעקב שלימא ובהכי 

עיקר הטעם הוא כמ"ש הרמב"ם וסייעתיה דשמא ילמוד ממעשיו, זהו במעשה של רשות דאז אסור לספר 

בשבח מעשיו, אבל דבר הנוגע וקרוב לתוה"ק ליכא איסורא דאדרבא טוב הדבר להתנהג בדרך זה כדי שלא 

פוקה ולמכשול וכו', ועוד כותב שם מדידיה לבאר ולפרש, דע"כ לא אמרינן דאסור לספר בשבח יהיה לנו ל

מעשיהם וכיוצא היינו באופן שיוצא תקלה מזה דשמא ידבק אחריו וילמוד ממעשיו, והיינו במשבח גוי יחידי, ולא 

עם כולם וכו' משא"כ  כן כשמשבח אומה אחת כולה כגון מדי, פרסיים, רומאים, בכה"ג לא שייך לכרות אהבה

כשמשבח גוי אחד בפרטיות מדבר טוב הנמצא בו אזי נכנס אהבתו בקירוב לבו ויבוא להמשך אחריו ולהדבק בו 

 יעו"ש, )ועוד אופן כותב לתרץ דלא תקשי מההיא דע"ז די"ל דמין ישראל שאני וכמו"ש לעיל(. 

דוקא כשמדבר ומשבח דבר המיוחד להם  ויוצא לנו מזה עוד ב' דרכי היתר בזה, והמה: )א( שהאיסור הוא

בדתם, או בסתם במה שמדברים או מה שעושים, אבל כשמדברים בפי' מתוה"ק זה לא נפיק מלא תחנם, אלא 

איכא בזה משום הרחק, ולכן כל שהוא מצד הדרך ארץ וקרוב לדת של תורה ליכא איסורא, )ב( דוקא לגוי יחידי 

 או"ה מתנהגת אין איסור. אסור לשבח, אבל דבר טוב שאומה שלמה מ

ויש להעיר דהחילוק הזה בין יחיד לבין אומה שלימה, מהגר"א ז"ל משמע דלא שמיע ליה חילוק זה, דמצינו לו 

בחידושיו עמ"ס שבת ד' ל"ג ע"ב בהא דפתח ר"י ואמר כמה נאים מעשיהן של אומה זו וכו', שכותב לפרש, 

כן שמוטב לדור תחתיהם ולא תחת אומה אחרת וכו' ורשב"י דודאי אסור לומר כמה נאה על עכו"ם, אלא דאמר 

סבר אפ"ה לשבחם וכדמסיים כל מה שתיקנו לא תיקנו אלא אלא וכו' ע"ש, הרי דס"ל להגר"א ז"ל דאפילו 

 לשבח אומה שלימה ג"כ אסור )ויעוין גם מ"ש בזה בספר עבודת המלך על הרמב"ם עיין שם(. 

היתר שמותר לספר מדבריהם ומשבח מעשיהם ולחבבן, ודרך ההיתר  עכ"פ יוצא לנו מכל האמור שלשה דרכי

כשמדברים בפי' מתוה"ק, או מצד דרך ארץ, וקרוב לדת של תורה, כנראה שעל פי זה הדרך הוא שנהג 

הרמב"ם ז"ל בנפשיה, ועוד חכמי ישראל כמוהו, להזכיר ולחבב או לשבח את ארוסטו /אריסטו/ ושאר חכמים 

רך שישנו לפנינו לפענ"ד להתיר עי"כ לשבח ההמצאות מהמצאות הרפואיות או המדעיות מחכמי או"ה, וזהו הד

 שממציאים חכמים מחכמי או"ה. 

)ג( ולענ"ד נראה להוסיף ע"ז בעל פי' מה דאיתא בגמ' בסוטה ד' מ"ב ע"ב: ויצא איש הבינים ממחנות פלשתים 

שבאחיו, דבי רבי שילא אמר שהוא עשוי כבנין וגוי מאי בינים אמר רב שמבונה מכל מום, ושמואל אמר בינוני 

וכו' כתיב חץ חניתו וקרינן עץ חניתו אמר רבי אלעזר עדיין לא הגענו לחצי שבחו של אותו רשע מכאן שאסור 

לספר בשבחן של רשעים, ולא לפתח ביה כלל לאודועי שבחיה דדוד ]שנלחם עם גבור כמוהו, רש"י[, למדנו 

של רשעים, אבל כשעי"ז יוצא שבח למי שראוי וצריך לשבח מותר, וא"כ  מזה שאע"פ שאסור לספר בשבחם

עז"ה הוא זה שהי' משבח ומחבב הרמב"ם ז"ל ודעימיה, חכמים מחכמי או"ה, מפני שעי"כ יצא להם להוכיח דת 

 האמת לשבח לפאר ולרומם את דת תוה"ק העולה על כולנה ושלא יחליף האל ולא ימיר דתו לעולמים, כידוע. 

ועוד נראה לי לומר, עפ"י מה דחזינן דבשו"ע יו"ד שם /קנ"א/ מוסף עוד קטע בזה לאחר שמעתיק מקודם )ד( 

לשונו ופסקו של הרמב"ם, והוא זה: אבל אם מכוין בשבחו להודות להקב"ה שברא בריה נאה כזו מותר עכ"ל, 

קב"ה שברא בריה נאה ונראה לפרש דהך הוספת דרך היתר שמוסיף השו"ע בהיכא שמכוין בשבחו להודות לה



כזו, שזה לא מוסב רק על רישא דרישא דדבריו באומר כמה נאה עובד כוכבים זה בצורתו, אלא זה מוסב על כל 

מה שקדם ונאמר בסעיף זה, והיינו לרבות גם כשמספר בשבח מעשיו או מחבב דבר מדבריו, דגם בזה יש דרך 

חכם או חכמים כאלה היודעים לשקוד ולהמציא היתר בהיכא שמכוין עי"כ לשבח ולהודות להקב"ה שברא 

המצאות מחוכמות להנאות בהם בני אדם, ועל הדרך שמצינו שנאמר בגמ' ונפסקה ההלכה ברמב"ם ובשו"ע 

דהרואה חכמי עובדי כוכבים שחכמים בחכמות העולם אומר בא"י וגו' שנתן מחכמתו לבשר ודם, וזהו איפוא 

 ישראל לשבח ולספר מחכמתם. דרך ההיתר וגוונו שנהגו בהם מגדולי 

)ה( ועל הכל נלענ"ד להוסיף ולומר, דבהיות והרמב"ם שם לאחר מיכן באותה ההלכה מדבר גם מהאיסור של 

ליתן להם מתנת חנם, ועל איסור זה מסיים הרמב"ם וכותב דאבל נותן הוא לגר תושב שנא' לגר אשר בשעריך 

ובע מדיוקא דהלאו של לא תחנם, אם כן חילוק זה בין עע"ז תתננה וגו', ובהיות שאיסורם של שניהם גם יחד נ

לבין גר תושב מוסב גם על האיסור של נתינת חן ולספר בשבחן. והוא חל איפוא על נכרי עע"ז בלבד, ושקובע 

בזה בעיקר אם הוא אינו עובד ע"ז בלבד ולא על כל הז' מצות אני לומד מדברי שו"ת הרשב"א ח"א סי' ח' 

נוגע לאיסור מתנת חנם, דאם רק אינו עובד לעבודה זרה מותר יעו"ש, וכך הוציא ולמד שהשיב במפורש ב

מדברי הרשב"א בשו"ת נשמת כל חי שם סי' נ"ד, דהוראה יוצא מהרשב"א דאיסור מתנת חנם היינו לעוע"ז 

 דוקא, אבל אם אינו עע"ז בסתם גוי מותר, וכך מביא גם בשם הרלב"ג עה"ת פ' ראה עיין שם. 

ננתי וראיתי שבאמת מפורש יוצא כן מדברי הרמב"ם בספר המצות ל"ת נ' שכותב וז"ל: הזהירנו מחמול והתבו

כלל על עובדי ע"ז ומליפות דבר מכל מה שמיוחד להם והוא אמרו לא תחנם ובאה הקבלה לא תתן להם חן, עד 

רמב"ם ז"ל ביאר בכאן שהאיש העובד ע"ז יפה הצורה אסור לנו לומר זה יפה תואר וכו' עכ"ל, הרי לנו שה

 בהדיא כדברינו האמורים שהאיסור לתת להם חן הוא דוקא אם הנכרי הוא איש כזה שעובד ע"ז. 

וכך ראיתי בספר החינוך מצוה תכ"ו שמדקדק ג"כ לכתוב בזה הלשון: שנרחיק ממחשבותינו ושלא יעלה על פינו 

בשום ענין וכו' וכן להלן בשרשי המצוה חוזר שיהי' במי שעובד עכו"ם דבר תועלת ולא יהיה מעלה חן בעינינו 

החינוך להדגיש בזה ולכתוב בלשון ועל כן בהמנענו במחשבה ובדיבור ממצוא בעובדי ע"א תועלת וחן הננו 

נמנעים בכך מלהתחבר עמהם ומרדוף אחר אהבתם ומללמוד דבר בכל מעשיהם הרעים, הרי שגם החינוך 

 א רק על מי ובמי שעובד ע"ז. מדגיש וחוזר ומדגיש שכל המדובר בזה הו

ואל השלישי אני בא אל ספר המאירי על ע"ז ד' כ' ע"א שמבאר נמי עד"ז, וכותב אבל כל שהוא מן האומות 

 הגדורות בדרכי הדתות ושמודות באלקות אין ספק שמותר עיין שם. 

וא בכלל איסור מלספר ולפי זה מצומצם כל האיסור רק על נכרי עע"ז, אבל כל שאיננו עע"ז מותר, וליכא איפ

בשבח מעשיו או בחיבוב דבר של סתם גוי כל שיודע עכ"פ שאיננו עוע"ז, והיכא שיוצא תועלת מזה בדרכי 

הריפוי וכיוצא בזה אזי אדרבא טוב הדבר לפרסם ולהלל זאת כדי להסיר מאתנו פוקה ומכשול ולהפיק התועלת 

 כל גוונא שהוא. הרצויה, ואשר על כגון דא כפי המבואר לעיל מותר זה ב

ויצא לנו איפוא מכל האמור כמה וכמה דרכי היתר שעל פיהם מותר לספר ולחבב מעשיהם או דבריהם של 

חכמים ומדענים מחכמי או"ה ויה"ר שימי המצרים האלה יהפכו לנו במהרה לשמחה בלי מצרים, ונזכה לראות 

 זר יהודה וולדינברג.בבנין בית מקדשנו ותפארתנו בב"א. בידידות ובהוקרה מרובה אליע



 סימן קנואורח חיים 

 . הגה:ויזהר מלהשתתף עם הכותים, שמא ב יתחייב לו שבועה ועובר משום לא ישמע על פיך )שמות כג, יג(

הכותים בזמה"ז, משום שאין הכותים בזמן הזה נשבעים בע"א, ואף על גב  ויש מקילין בעשיית שותפות עם

דמזכירין הע"ז, מ"מ כוונתם לעושה שמים וארץ אלא שמשתפים שם שמים וד"א, ולא מצינו שיש בזה משום: 

ני"ז ח"ה על השתוף )ר"ן ספ"ק דע"ז ור' ירוחם  מוזהרין כשול )ויקרא יט, יד( דהרי אינםולפני עור לא תתן מ

 .ותוס' ריש פ"ק דבכורות(

 יורה דעה סימן קמח -שו"ת נודע ביהודה מהדורא תניינא 

הנה אני אומר דקשר חבל בחבל ונימא בנימא וזה גופא מנ"ל להחכם הזה דאין הנכרים מצווים על השיתוף ואף 

צווים על השיתוף וגם בכמה ספרים מדרשות ואגדות שדבר זה מורגל בפי כמה חכמים שאין הנכרים מ

השתמשו בהקדמה זאת. ואני יגעתי ולא מצאתי דבר זה לא בשני תלמודין בבלי וירושלמי ולא בשום אחד 

מגדולי הראשונים ואילו היה זה אמת הו"ל להרמב"ם להביא בהל' מלכים לפסק הלכה שאין הנכרי מצווה על 

זה גם הוא מוכח דאין חילוק בעובד ע"ז בין ישראל לנכרי דהא ברייתא  ע"ז בשיתוף ולמה זה השמיט דין

מפורשת היא במסכת סנהדרין נ"ו ע"ב והתניא בע"ז כל שב"ד של ישראל ממיתין עליהן ב"נ מוזהר עליהן וכן 

פסק הרמב"ם בפ"ט מהל' מלכים הלכה ב' הרי דכללא כייל דכל שישראל נהרג עליו גם הב"נ מוזהר עליו. ונ"ל 

מה שנתפשט דבר זה לומר שאין ב"נ מוזהר על השיתוף היה ע"פ טעות שראו בהתוס' במסכת בכורות דף ב' ד

ע"ב ד"ה שמא יתחייב לו כו' כתבו דנוהגין להשתתף עם נכרים הואיל והם נשבעין בקדושיהם כו' ואף על גב 

כך ולדידן לא אשכחן איסור  שמשתף שם שמים ודבר אחר אין כאן לפני עור לא תתן מכשול דב"נ לא הוזהרו על

בגרם שיתוף עכ"ל. ועפ"ז פסק הרמ"א בא"ח סימן קנ"ו בהגה"ה ויש מקילין בשותפות עם נכרים משום שאין 

הנכרים נשבעין בע"ז כו' אלא משתפים שם שמים ודבר אחר ולא מצינו שיש בזה משום לפני עור דהרי אינם 

כמים וסברו דכוונת הרמ"א הוא שאין ב"נ מצווה לעבוד ע"ז מוזהרין על השיתוף עכ"ל. ולשון זה הטעה לכמה ח

בשיתוף, אבל באמת לא כן הוא וכוונת התוס' ורמ"א הוא דמה שמשתף שם שמים ודבר אחר בשבועה אין זה 

עובד ע"ז ממש רק שמשתף שם שמים ודבר אחר ואינו קורא בשם אלהים ואינו אומר אלי אתה רק שמזכירו 

וד, בזה מצינו איסור לישראל דכתיב ובשמו תשבע והוא אזהרה לישראל שלא בשבועתו עם ש"ש בדרך כב

ישבע אלא בשמו ב"ה ולא ישתף ש"ש ודבר אחר כמ"ש הרמב"ם בפי"א מהל' שבועות הל' ב' והנכרים אינן 

ואל תשיבני דהא  ישראל לנכרי, תוף אינו חילוק ביןומזהרים /מוזהרים/ על זה השיתוף. אבל בשעובד ע"ז בשי

דמשתף שם שמים ודבר אחר יליף לה רשב"י בסנהדרין ס"ג ע"א מקרא מדכתיב בלתי לה' לבדו והרי קרא  הך

זה כתיב בזביחה זובח לאלהים יחרם בלתי לה' לבדו. הנה אני אומר בהך שיתוף ש"ש ודבר אחר שהוא במידי 

ודה רק דרך כבוד דאלהות בעובד ע"ז באמת גם הנכרים בכלל רק בזה שיתוף ש"ש ודבר אחר שאינו בעב

שמזכירו בשבועה זה הוא רק בישראל ולא בנכרים אבל בעובד ע"ז בשיתוף הכלל מסור בידינו כל שב"ד של 

ישראל ממיתין עליהן נכרים מוזהרין עליהן כמ"ש לעיל. אח"ז ראיתי בספר מעיל צדקה סימן כ"ב שג"כ כתב כן 

 אך לא הביא הראיה אשר כתבתי ע"ש: 

אני אומר להחכם הזה גם לרבינא קשיא איך נאסרו האשרות  בשיתוף גם נכרים מוזהריןואחר שהוכחתי שע"ז 



שבארץ ישראל ע"י עבודת הכנענים אף שהיה בשיתוף הא אין שליח לד"ע והנכרים המה בני חיובא גם בשיתוף 

ר כלל ועוד הא קיי"ל אין שליחות לנכרי. אמנם האמת יורה דרכו ודברי החכם הזה מעיקרא ליתא ולא נזכ

בגמרא שהנכרים שהיו עובדים לאשרות שבארץ ישראל שלוחים של ישראל היו אלא האמת ודרך הפשוט הוא 

שלא מטעם שליחות נגעו בה ודברי הגמרא הוא מדפלחו לעגל גלו דעתייהו דניחא להו וכוונת הגמרא כיון שאיוו 

לעבוד לאשירות של ישראל המוחזקת לאלהות הרבה הוה ניחא להו בכל עבודות הכנענים ונתנו רשות לכנענים 

 להם בא"י. והוא פשוט:

 פתחי תשובה יורה דעה סימן קמז ס"ק ב

בא"ח סי' קנ"ו דשם כתב בהגהה ויש מקילין בשותפות עם העובד כוכבים משום שאינם נשבעין בעבודת כוכבים 

על השיתוף ועי' כו' אלא משתפים ש"ש ודבר אחר ולא מצינו שיש בזה משום לפ"ע דהרי אינם מוזהרים 

)בתשובת נודע ביהודה תניינא חלק יו"ד סוף סי' קמ"ח( שהאריך להוכיח מה דמרגלא בפומייהו דאינשי שאין 

העובדי כוכבים מצווים על השיתוף הוא טעות ויצא להם זה מלשון הרמ"א הנ"ל ובאמת כוונת הרמ"א דמה 

"ש בזה מצינו איסור לישראל דכתיב שמשתף בשבועה שאינו אומר אלי אתה רק שמזכירו בשבועתו עם ש

ובשמו תשבעו אבל עובדי כוכבים אין מוזהרים ע"ז אבל כשעובד עבודת כוכבים בשיתוף אין חילוק כלל בין 

ישראל לעובד כוכבים ע"ש וכ"כ בתשובת מעיל צדקה סימן כ"ב ע"ש וכ"כ בתשובת שער אפרים וכן מצאתי 

"א/ ע"ש ולע"ד אף שהאמת כן הוא מ"מ אי אפשר לומר כן בדעת בפמ"ג לעיל סימן ס"ה בשפ"ד סוף ס"ק מ"ה /י

הרמ"א ז"ל דמדבריו בד"מ לקמן סימן קנ"א המובא בש"ך שם סק"ז מבואר להיפך ע"ש ועיין בספר משנת 

חכמים ריש הלכות יסוה"ת סוף לאו א' שהביא דהגאון מהור"ר ישעיה בערלין זצ"ל מברעסלא כתב אליו בדבר 

ו דאין ב"נ מוזהר כלל על השיתוף וגם הוא ז"ל השיב לו באריכות וגוף הפלפול שהיה זה והאריך בעוצם יד

 ביניהם לא נזכר שם:

 פרק חסוף רמב"ם הלכות מלכים 

כל המקבל שבע מצות ונזהר לעשותן הרי זה מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא, והוא שיקבל אותן 

תורה והודיענו על ידי משה רבינו שבני נח מקודם נצטוו בהן, ויעשה אותן מפני שצוה בהן הקדוש ברוך הוא ב

 אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת אין זה גר תושב ואינו מחסידי אומות העולם ולא מחכמיהם.
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  ÒÓ „ÂÓÚ ‰ÓÏ˘ Ô· ÌÁ�Ó ,È¯È‡Ó ÔÈ˘Â„˜ - ‰¯ÈÁ·‰ ˙È·118    ‰ÓÎÁ‰ ¯ˆÂ‡ ˙�Î˙ È"Ú ÒÙ„Â‰



  ÒÓ „ÂÓÚ ‰ÓÏ˘ Ô· ÌÁ�Ó ,È¯È‡Ó ÔÈËÈ‚ - ‰¯ÈÁ·‰ ˙È·266    ‰ÓÎÁ‰ ¯ˆÂ‡ ˙�Î˙ È"Ú ÒÙ„Â‰



  ÒÓ „ÂÓÚ ‰ÓÏ˘ Ô· ÌÁ�Ó ,È¯È‡Ó ÔÈËÈ‚ - ‰¯ÈÁ·‰ ˙È·267    ‰ÓÎÁ‰ ¯ˆÂ‡ ˙�Î˙ È"Ú ÒÙ„Â‰



  ÒÓ „ÂÓÚ ‰ÓÏ˘ Ô· ÌÁ�Ó ,È¯È‡Ó ˙·˘ - ‰¯ÈÁ·‰ ˙È·628    ‰ÓÎÁ‰ ¯ˆÂ‡ ˙�Î˙ È"Ú ÒÙ„Â‰



  ÒÓ „ÂÓÚ ‰ÓÏ˘ Ô· ÌÁ�Ó ,È¯È‡Ó ˙·˘ - ‰¯ÈÁ·‰ ˙È·629    ‰ÓÎÁ‰ ¯ˆÂ‡ ˙�Î˙ È"Ú ÒÙ„Â‰



  ÒÓ „ÂÓÚ ‰ÓÏ˘ Ô· ÌÁ�Ó ,È¯È‡Ó ˙·˘ - ‰¯ÈÁ·‰ ˙È·630    ‰ÓÎÁ‰ ¯ˆÂ‡ ˙�Î˙ È"Ú ÒÙ„Â‰



  ÒÓ „ÂÓÚ ‰ÓÏ˘ Ô· ÌÁ�Ó ,È¯È‡Ó ‡ÓÂÈ - ‰¯ÈÁ·‰ ˙È·218    ‰ÓÎÁ‰ ¯ˆÂ‡ ˙�Î˙ È"Ú ÒÙ„Â‰



  ÒÓ „ÂÓÚ ‰ÓÏ˘ Ô· ÌÁ�Ó ,È¯È‡Ó ‰ˆÈ· - ‰¯ÈÁ·‰ ˙È·134    ‰ÓÎÁ‰ ¯ˆÂ‡ ˙�Î˙ È"Ú ÒÙ„Â‰



  ÒÓ „ÂÓÚ ‰ÓÏ˘ Ô· ÌÁ�Ó ,È¯È‡Ó ‰ˆÈ· - ‰¯ÈÁ·‰ ˙È·135    ‰ÓÎÁ‰ ¯ˆÂ‡ ˙�Î˙ È"Ú ÒÙ„Â‰



  ÒÓ „ÂÓÚ ‰ÓÏ˘ Ô· ÌÁ�Ó ,È¯È‡Ó ˙ÂÓ·È - ‰¯ÈÁ·‰ ˙È·363    ‰ÓÎÁ‰ ¯ˆÂ‡ ˙�Î˙ È"Ú ÒÙ„Â‰



  ÒÓ „ÂÓÚ ‰ÓÏ˘ Ô· ÌÁ�Ó ,È¯È‡Ó Ó"· - ‰¯ÈÁ·‰ ˙È·282    ‰ÓÎÁ‰ ¯ˆÂ‡ ˙�Î˙ È"Ú ÒÙ„Â‰






















































































































































































































































































