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 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ח עמוד א

בשעה שהצבור מתפללין. רבי יוסי ברבי חנינא אמר,  -אימתי עת רצון  -מאי דכתיב ואני תפלתי לך ה' עת רצון 

מהכא: הן אל כביר ולא ימאס, וכתיב: פדה  מהכא: כה אמר ה' בעת רצון עניתיך. רבי אחא ברבי חנינא אמר,

לי כי ברבים היו עמדי. תניא נמי הכי, רבי נתן אומר: מנין שאין הקדוש ברוך הוא מואס  -בשלום נפשי מקרב 

 לי וגו'. -בתפלתן של רבים, שנאמר: הן אל כביר ולא ימאס, וכתיב פדה בשלום נפשי מקרב 

 רמב"ם פ"ח מהל' תפלה ה"א

 .מעת תמיד ואפילו היו בהן חוטאים אין הקב"ה מואס בתפלתן של רביםתפלת הציבור נש

  סימן כגבעל התניא באגרת הקודש 

אף שאינם מדברים בדברי תורה  שמעתי מרבותיי כי אילו נמצא מלאך אחד עומד במעמד עשרה מישראל ביחד

 .מתבטל ממציאותו לגמרי התיפול עליו אימתה ופחד בלי גבול ותכלית משכינתא דשריא עלייהו עד שהי

 רב הוטנר פורים –רשימת לב 

 





 תלמוד בבלי מסכת שבת דף קיט עמוד ב

קורעין לו גזר דינו, שנאמר בפרע  -אמר רבי יהושע בן לוי: כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כחו 

בר אבא אמר רבי  משום דברכו ה'. רבי חייא -פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו ה'. מאי טעמא בפרע פרעות 

 פרע פרעות וכתיב התם כי פרע הוא.מוחלין לו, כתיב הכא ב -יוחנן: אפילו יש בו שמץ של עבודה זרה 

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כו עמוד ב

תפלות כנגד תמידין תקנום. תניא כוותיה  בי יהושע בן לוי אמרר ,רבי יוסי ברבי חנינא אמר תפלות אבות תקנום

 בי חנינא: אברהם תקן תפלת שחריתכוותיה דרבי יהושע בן לוי. תניא כוותיה דרבי יוסי בר, ותניא יב"חדר

שנאמר וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם, ואין עמידה אלא תפלה, שנאמר ויעמד פינחס ויפלל; 

פלה ה אלא תפלה, שנאמר תשנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב, ואין שיח -יצחק תקן תפלת מנחה 

שנאמר ויפגע במקום וילן שם, ואין פגיעה אלא  ישפך שיחו, יעקב תקן תפלת ערביתיעטף ולפני ה'  לעני כי

 תפלה, שנאמר ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה ואל תפגע בי.

 אור שמח הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק ג הלכה ט

בגמרא  התפלל מנחה עד ששקעה החמה יתפלל ערבית שתים כו'.כיצד טעה ולא התפלל שחרית כו', טעה ולא 

)ברכות כו, א( טעה ולא התפלל מנחה מתפלל ערבית שתים ואין בזה משום עבר יומו בטל קרבנו, ומשום הכי 

מסיים ואין בזה כו', דבלא זה הו"א דאיהו סובר דזמן מנחה עד פלג המנחה, ואחרי פלג המנחה הוי זמן מעריב, 

שתים מנחה ומעריב, אבל הכל באותו יום, לכן קמ"ל דאף ביום של אחריו מצי להתפלל, וכן כתב לכן מתפלל 

רבינו ולא התפלל מנחה עד ששקעה החמה, ונראה דזה רק אי נימא תפלות אבות תקנום )שם ע"ב( ואם כן 

יומו בטל תקנום, אם כן עבר צריך להתפלל למחר משום תפלות אבות, אבל אי נימא דתפלות כנגד תמידים 

 .קרבנו

 תלמוד בבלי מסכת יומא דף כח עמוד ב

. אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה היה, שנאמר ואברהם זקן בא וכו' מימיהן של אבותינו לא פרשה ישיבה מהם

בימים, יצחק אבינו זקן ויושב בישיבה היה שנאמר ויהי כי זקן יצחק, יעקב אבינו זקן ויושב בישיבה היה, שנאמר 

 ישראל כבדו מזקן.ועיני 

 הלכה ג רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק א

והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ כנען והוא קורא שנאמר ויקרא 



שם בשם ה' אל עולם, וכיון שהיו העם מתקבצין אליו ושואלין לו על דבריו היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו 

דרך האמת עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות והם אנשי בית אברהם ושתל בלבם העיקר הגדול עד שיחזירהו ל

הזה וחבר בו ספרים והודיעו ליצחק בנו, וישב יצחק מלמד ומזהיר, ויצחק הודיע ליעקב ומינהו ללמד וישב מלמד 

ו בישיבה ללמד דרך השם ומחזיק כל הנלוים אליו, ויעקב אבינו למד בניו כולם והבדיל לוי ומינהו ראש והושיב

ולשמור מצות אברהם, וצוה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה כדי שלא תשכח הלמוד, והיה 

 וכו'.הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלוים עליהם 

 פסוק ד רש"י במדבר פרשת בלק פרק כג

מזבחות, אמר לפניו אבותיהם של את שבעת המזבחת שבעה מזבחות ערכתי אין כתיב כאן, אלא את שבעת ה

אלו בנו לפניך שבעה מזבחות, ואני ערכתי כנגד כולן. אברהם בנה ארבעה )בראשית יב, ז( ויבן שם מזבח לה' 

הנראה אליו, )שם יב, ח( ויעתק משם ההרה וגו', )שם יג, יח( ויאהל אברהם וגו' ואחד בהר המוריה. ויצחק בנה 

 גו'. ויעקב בנה שתים אחד בשכם ואחד בבית אל:אחד )שם כו, כה( ויבן שם מזבח ו

 מסכת ברכות דף ל עמוד א משנה

משנה. רבי אלעזר בן עזריה אומר: אין תפלת המוספין אלא בחבר עיר, וחכמים אומרים: בחבר עיר ושלא 

 יחיד פטור מתפלת המוספין. -בחבר עיר; רבי יהודה אומר משמו: כל מקום שיש שם חבר עיר 

 מאירי שם

המאירי הכונה לבאר בה ענין חיוב תפלת המוסף ופי' המשנה ר' אליעזר אומר אין תפלת המוסף אלא אמר 

בחבר עיר ר"ל בצבור ששאר תפלות שהיו מתקנת אבות ראוי לחייב בהן את היחידים שהם כל עצמן תקנת 

התמידים אבל יחידים הם ואין צריך לומר שהרבים חייבים בהם שהרי אנשי כנסת הגדולה חזרו וסמכום על 

תפלת המוסף שלא היתה תקנת יחיד כלל שהרי לא מתקנת אבות היתה אין חיובה הבא מצד רבים ר"ל כנסת 

 .הגדולה אלא לרבים ר"ל צבור ובשליח צבור

 שםפני יהושע 

וכתב רבינו יונה ז"ל שהטעם דנהי דבשאר תפלות פשיטא דכל יחיד ויחיד מתפלל היינו משום דאבות תקנום 

דלאסמכתא בעלמא אסמכינהו רבנן אקרבנות משא"כ בתפלת המוספין שלא נתקנו כלל אלא משום אלא 

 .הקרבנות ומש"ה אין להתפלל אותן אלא בציבור שהרי המוספין קרבנות ציבור הם, כן נראה לי מתמצית דבריו

 



 תלמוד בבלי מסכת מנחות דף סה עמוד ב

 שתהא ספירה לכל אחד ואחד. -ת"ר: וספרתם לכם 

 שםוספות ת

גבי יובל כתיב )ויקרא כה( וספרת לך דאבית דין קאמר להו  -וספרתם לכם שתהא ספירה לכל אחד ואחד 

 .רחמנא ושמא בית דין סופרין ומברכין כמו שאנו מברכין על ספירת העומר

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תפט סעיף א

 כל אחד לספור לעצמו. ומצוה על

תפט ס"ק ה משנה ברורה סימן  

דכתיב וספרתם לכם משמע שהמצוה חל על כל יחיד ויחיד והנה משמע מזה דבספירה אינו כמו  -לספור לעצמו 

בשאר מצות התלוי באמירה לענין קידוש והבדלה וכיו"ב דאם שמע לחבירו ונתכוין לצאת דיוצא בזה משום 

בל יש מאחרונים שכתבו דכונת התורה אלא יצא כל כמה דלא ספר בעצמו דשומע כעונה והכא גילתה התורה ד

הוא רק דלא נימא דמצוה זו אב"ד לבד קאי כמו בשמיטין ויובלות דכתיב שם וספרת לך אלא קאי אציבור אבל 

 .באמת אם שמע מחבירו שספר והתכוין לצאת וגם חבירו כוון להוציאו יצא כמו בכל מקום דקיי"ל שומע כעונה

שם ביאור הלכה  

עיין מ"ב שכתבתי מחלוקת האחרונים אם אמרינן בזה שומע כעונה והוא מחלוקת  -ו' ומצוה על כל אחד וכ

הלבוש וח"י עם הפר"ח דלבוש וח"י כמו דלענין לולב דרשינן ולקחתם לכם לכל אחד ואחד כמו כן הכא צריך כל 

שונים דרש"י אחד ואחד בעצמו לספור ופר"ח מיקל בזה וכן נוטה דעת הברכי יוסף ולענ"ד ד"ז פלוגתא בין הרא

פירש שם במנחות ס"ה ע"ב על מה דקאמר שם בגמרא לכל אחד ואחד שכל אחד חייב לספור וביאר בחידושי 

הרשב"א דבריו דאי כונת התורה לצבור לבד ולא לכל יחיד ויחיד הו"ל למימר וספרתם לבד ולשתוק ומדקאמר 

יד בפ"ע ולעומת זה מלשון הקדמון לכם משמע דבא לומר לכל אחד ע"ש הרי דהמצוה שייך על כל יחיד ויח

הרי"ץ גיאות משמע שאחד יכול להוציא את חבירו בזה דז"ל שם בהלכות ספירה ואנו כך קבלנו מרבותינו 

אסמכתא לספירת העומר בעמידה מדכתיב מהחל חרמש בקמה שאין ת"ל בקמה ללמדך שבקומה ובעמידה 

סידרא כשהן יושבין נהגו ראשונים לברך ש"ץ ובמוצ"ש שאומרים לאחר תפלת ערבית ויהי נועם וקדושה ד

מעומד וכל הקהל עונין אמן בכונה שלא להטריח הצבור לחזור ולעמוד עכ"ל וכ"כ בעל אורחות חיים בשם ר"ה 

גאון עי"ש ומשמע מזה דיוצאין בספירתו דאם כוונתם הוא שאין יוצאין רק בברכה גרידא וא"כ עכ"פ צריכין 



ריכה להיות מעומד וכנ"ל ]ולענ"ד יש לעיין אפילו לפירש"י הנ"ל היכא שאינו בקי לעמוד בשביל הספירה גופא שצ

לספור בעצמו אפשר שחבירו יכול להוציאו ולא גרע ממה דקי"ל לענין בהמ"ז שאין אחד יכול להוציא את חבירו 

ור יוצא לכו"ע אא"כ אכל בעצמו משום דכתיב ואכלת ושבעת מי שאכל הוא יברך ואפ"ה קי"ל דסופר מברך וב

ואפשר ה"ה הכא וצ"ע[ הרי ביררנו דד"ז פלוגתא דרבוותא הוא וע"כ לכתחלה בודאי צריך כ"א לספור בעצמו 

 אכן בדיעבד אם שמע מחבירו וכוון לצאת יחזור ויספור בלי ברכה וכ"כ הפמ"ג:

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

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צז עמוד ב

לו  -לתין ושיתא צדיקי דמקבלי אפי שכינה בכל דרא, שנאמר אשרי כל חוכי לו אמר אביי: לא פחות עלמא מת

 בגימטריא תלתין ושיתא הוו.

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

Riddle of the week 

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף עד עמוד א

אמר ליה:  -קטלינא לך.  -דההוא דאתא לקמיה דרבה, ואמר ליה: אמר לי מרי דוראי זיל קטליה לפלניא, ואי לא 

 לקטלוך ולא תיקטול. מי יימר דדמא דידך סומק טפי דילמא דמא דהוא גברא סומק טפי.

 תלמוד בבלי מסכת הוריות דף יג עמוד א

לכסות ולהוציא מבית השבי. בזמן  -להחיות ולהשב אבדה, והאשה קודמת לאיש  -מתני'. האיש קודם לאשה 

 דם לאשה. האיש קו -ששניהם עומדים בקלקלה 

מתני'. כהן קודם ללוי, לוי לישראל, ישראל לממזר, וממזר לנתין, ונתין לגר, וגר לעבד משוחרר. אימתי? בזמן 

ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם  -שכולם שוים, אבל אם היה ממזר תלמיד חכם וכהן גדול עם הארץ 

 הארץ.



Selected audio from our listeners 

Answers to the Questions 

Answers to the Questions 1 click here 

Answers to the Questions 2 click here 

Answers to the Questions 3 click here 

Answers to the Questions 4 click here 

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 

Comments on the show 4 click here 

Comments on the show 5 click here 

Show Suggestions 

Suggestion 1 click here 

Comments on the show 6 click here

Comments on the show 7 click here
Comments on the show 8 click here

Comments on the show 9 click here
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https://drive.google.com/open?id=1bmRfMdrGJO-tCeKhzATZMgA-F2nqid9m
https://drive.google.com/open?id=1DX4hg02ki-dwDNNyBNFHgymdGENw0h4m
https://drive.google.com/file/d/1JVSmVIUwDF1bBUNCXGXaTMskfZM8vv5k/view?usp=sharing


Selected emails from our listeners 

Answers to the Questions 

Dear Reb Dovid.  

Great to have you back on the program.  

In regards to the riddle, it seems that the 2 cases are completely different.  

In Sanhedrin it is talking about killing an innocent person in order to save yourself and 

you have no right to do that. In Haroyas it is a case where you are forced to choose one 

person. E.g. if you have only one life jacket, you give it to the Talmud Chochom rather 

than the other person. Because one person will certainly die, you have to choose one 

and you go according to the "pecking order." Otherwise 2 people will die. However the 

Gemorah in Sanhedrin, only one person will die. So you don't have the right to choose 

the other innocent person in order to save yourself.  

 שב ואל תעשה עדיף

Besoros Tovos.  

Levi Silman  

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

Comments on the Show 

Raphael Z. Grossman 

Dear Rabbi Lichtenstein,  

This is the very first time I email you would like to take this opportunity to thank you for 

the wonderful weekly shows, 

Although I love all of your guests who take your job when you are away, I must say 

however, nothing is like when you are the one running the show and I mean it 

I was very troubled by Rabbi Manis Friedman's conversation and what got me more 

upset was he was "representing" Chabad. 



Although not a Lubavitcher, I am a keen supporter of the Chabad movement, not all the 

craziness that sadly surfaces often, but rather the Rebbe Zt'L and his missions and the 

way he was able to infuse it in thousands of his followers who transformed our world for 

a much better place, although many seem to completely ignore the clear Metzius. 

I First heard of R Manis Hashkofos on internet several years ago when he was 

advocating for his students, not to even have a filter, as this is a Yetzer Hara that will 

pass like all other Yetzer Horos like Avodah Zara ect. and we must be strong! He clearly 

has it all wrong! 

What Rabbi Manis failed to realize is that, yes, while the Rebbe was pro broadcasting 

through radio and television, did the Rebbe ever advocate for Chassidim to have 

televisions at home! No! He fought against it tooth and nail! 

After listening to this week's show, I called a friend of mine from Crown Heights who is 

the son of a prominent Dayan in Toronto, and told me on the spot that his father never 

held of him or his Hashkofos, and he is NOT considered mainstream within Chabad. For 

example, for many years Kfar Chabad in Israel denounced internet completely (probably 

still does) and my Chabad friends to not have internet at home at all. 

With that said, I would like to ask you, if possible, to find a real representative of 

Chabad, not Rabbi Manis to represent the Chasidus in the upcoming show to correct 

that was said in this past one. (If you need help finding one, I would be glad to help). 

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

 



 

 

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

I am Chabad and disagree with Reb Manis about the internet. I believe the Rebbe 

promoted using technology for Torah. But that means we should be providers of 

content. Not consumers. That is why we don't have internet in our home.  

Reb Manis is wrong about it being unavoidable. 

Rafi Rosenberg 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Show Suggestion 

Preparing for An Apocalypse or Food Shortage With Emunah 

How does an Eved Hashem prepare? Balancing Emunah and Hishtadlus 

Some possible questions: 

There is talk of food distribution problems to come because of the virus, is that enough 

to justify stockpiling supplies now? Or would that be demonstrating a lack of Emunah? 

When does stockpiling become necessary? 

What happens if Chas Veshalom there is a food shortage. What obligations are there to 

share food in such an event? Where do you draw a line between saving food for your 

family and saving the lives of people starving? 

When should a person consider learning self-defence if chas veshalom people begin 

attacking others for their food? When can a person start to take time away from their 

learning in order to learn how to protect their family? 

Suggestion on who to feature: 

 Food distribution experts, what's going on now, what might be to come 
 Farmers, how they have been impacted 
 Rabbi David Ashear, Rabbi Shalom Arush, people who have written about Emunah 

Also, I would be happy to read the Internet b'Halacha Kuntres. If you are looking to get 

them off your hands I would also be happy to arrange for its distribution at Ohr 

Somayach Yerushalayim. There are many Bochurim there currently. 

Have a wonderful Shabbos! 

Shmaryahu Werner 

 



Rabbi Nechemia Gottleib 

 
Too see האינטרנט בהלכה click here 

 

https://drive.google.com/open?id=1K7vkbLqmqL1N_scq3oSUb_pIgwmF9iDj


 



Rabbi Manis Friedman 

 תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף נז עמוד ב

א"ר חייא בר אבא: זה שאין מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה. היכי דמי? אי  -ועוצם עיניו מראות ברע 

דאיכא דרכא אחריתא, רשע הוא! אי דליכא דרכא אחריתא, אנוס הוא! לעולם דליכא דרכא אחריתא, ואפ"ה מיבעי 

 ליה למינס נפשיה.

 שלחן ערוך אבן העזר סימן כא סעיף א

בידיו או ברגליו ולרמוז בעיניו לאחד מהעריות. ואסור לשחוק צריך אדם להתרחק מהנשים מאד מאד. ואסור לקרוץ 

עמה, להקל ראשה כנגדה או להביט ביופיה. ואפילו להריח בבשמים שעליה אסור. ואסור להסתכל בנשים 

שעומדות על הכביסה. ואסור להסתכל בבגדי צבעונים של אשה שהוא מכירה, אפי' אינם עליה, שמא יבא להרהר 

, אסור להלך אחריה, אלא רץ ומסלקה לצדדין או לאחריו. ולא יעבור בפתח אשה זונה, אפילו בה. פגע אשה בשוק

ברחוק ארבע אמות. והמסתכל אפילו באצבע קטנה של אשה ונתכוין ליהנות ממנה, כאלו נסתכל בבית התורף )פי' 

ן אותו מכת מרדות. ואלו ערוה( שלה. ואסור לשמוע קול ערוה או לראות שערה. והמתכוין לאחד מאלו הדברים, מכי

 הדברים אסורים גם בחייבי לאוין:

 שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק ב סימן יד

 ר מנגיעה ודחיפה בנשים מצד הדוחקבענין הליכה בסאבוויי ובבאסעס בשעה שא"א ליזה

ם בני אדם לעבודתם שנמצאים שם אנשים ונשים דחופים זה בזה, בדבר הליכה בסאבוויי ובבאסעס בזמן שהולכי

שקשה מליזהר מנגיעה ודחיפה בנשים אם מותר אז ללכת בשעות אלו שם. הנה מצד הנגיעה ודחיפה בנשים אז 

ליכא שום איסור משום דאין זה דרך תאוה וחבה, וכל איסור נגיעה בעריות הוא אף להרמב"ם שסובר שהוא בלאו 

דאורייתא דוקא דרך תאוה כמפורש בדבריו ריש פכ"א מאי"ב, ומשמע שבלא דרך תאוה ליכא אף דלא תקרבו 

איסור מדרבנן שלא הזכיר זה, ומפורש כן בש"ך יו"ד סימן קנ"ז סק"י שהרי כתב הש"ך ראיה ממה שמצינו 

במשמוש הדפק שהאמוראים היו מחבקים ומנשקים לבנותיהם ואחיותיהם. ומש"כ הש"ך /יו"ד/ בסימן קצ"ה סק"כ 

באשתו נדה שכיון דאינו דרך חיבת ביאה שליכא איסור דאורייתא אף להרמב"ם מותר לבעלה רק במקום סכנה 

ובליכא סכנה אסור לבעלה למשמש הדפק כשהיא נדה אינו מצד איסור קריבה דאיכא בכל העריות אלא מצד דיני 

ה שם גופיה דהרי כתב שם שהמנהג פשוט התרחקות בין הבעל לאשתו בימי נדותה שאסרו מדרבנן. ומוכרח ז

שרופאים ישראלים ממשמשים הדפק של אשה אפילו אשת איש או נכרית, ואם היה איסור קריבה אף בלא דרך 

תאוה אף רק מדרבנן היה אסור להם שלא במקום סכנה, ואף שמצינו דברים שאסרו רבנן והתירו במקום חולי אף 

ינוס אומר גונח יונק חלב בשבת משום דיונק מפרק כלאחר יד הוא שאסור בלא סכנה כהא /כתובות דף ס'/ דר' מר



רק מדרבנן ובמקום צערא לא גזרו רבנן ואיירי בליכא סכנה כמפורש שם בתוס' עיין שם, וכן מותר אף חולה שאין 

תב הט"ז בו סכנה לאכול בט' באב משום שבמקום חולי לא גזרו רבנן כדאיתא בש"ע /או"ח/ סימן תקנ"ד סעיף ו' וכ

דהוא אף שברור שאין בו סכנה, ועיין בהגר"א סק"ט שהסכים לזה והביא ראיה ממה שהתירו נעילת הסנדל וסיכה 

ביו"כ לחולה שאין בו סכנה, מ"מ לא כל איסור דרבנן שוין ויש שאסרו אף לחולה כשליכא סכנה. עיין בר"ן ע"ז דף 

י הכרם בחו"ל וגבינה של עכו"ם וסתם יינם וכדומה כ"ז באיסורי אכילה מדרבנן כחמץ שעבר עליו הפסח וכלא

שאסרו בליכא סכנה, ובשולי עכו"ם התירו לחולה אף שליכא סכנה, והר"ן עצמו מסתפק שמא גם ליהנות באה"נ 

של דבריהם אסרו בלא סכנה ומי"א הביא דמתרפאין בהנאה אף כדרך הנאתן מאה"נ דרבנן, ופסק כן הרמ"א /יו"ד/ 

' דלרפאות בהנאה מאה"נ דרבנן מותר ולאכול ולשתות אסור עיין שם ולכן כ"ש שלא היו מתירין בסימן קנ"ה סעיף ג

איסור דרבנן דקריבה לעריות בשביל להתרפאות בחולה שאין בה סכנה שאיסורי ערוה חמור מאיסורי אכילה לענין 

וה כלל משום שהנגיעה רפואה ולכן צריך לומר שבלא דרך תאוה לא אסרו כלל דלא נחשב זה קריבה לגילוי ער

שלא לתאוה וחבה לא יביא כלל לגילוי ערוה והאיסור נאמר לא תקרבו לגלות ערוה שפירושו כתב הרמב"ם כלומר 

 לא תקרבו לדברים המביאין לידי גילוי ערוה ולא ראו צורך לאסור זה כלל אף מדרבנן. 

ומיני משמושים כדכתב שם /יו"ד סי'  ועוד ראיה מעכו"ם שמותר לרופאים ישראלים למשמש בדפק וכל הנגיעות

קצ"ה סק"כ/ הש"ך שהוא רק בשביל הרוחת ממון שלא שייך להתיר איסור אף דרבנן אף אלו שהתירו במקום חולי, 

והא לא איירי ביש חשש איבה דהא כתב הש"ך דאף ביש שם רופאים אחרים נכרים נוהגין היתר, אלא ודאי שסובר 

דרך תאוה אף לא מדרבנן, ורק באשתו נדה אסור מצד דיני התרחקות. וניחא הש"ך שליכא איסור קריבה שלא ב

מה שאיתא בפ"ת /יו"ד סי' קצ"ה/ סקי"ז בשם ספר מקור חיים שיניח בעלה בגד על הדפק ויהיה מותר למששה, 

 דכיון שהאיסור הוא מצד דיני התרחקות מותר בשינוי הנחת בגד שאיכא היכר. 

' קצ"ה/ ס"ק ט"ו דחה דברי הש"ך דלרמב"ם שאסור מדאורייתא כל שנהנה מנגיעתה והנה בתורת השלמים /יו"ד סי

בקירוב בשר אפשר דאסור למשש לה הדפק דקרוב הדבר לבוא לידי איסור דאורייתא, ומה שרופאים ממשמשים 

 דפק של א"א ונכרית הוא משום דאין לבו גס באשה אחרת עיין שם, ומשמע שאוסר מצד איסור קריבה דאם מצד

התרחקות לא היה מחלק בין שיטת הרמב"ם דאוסר קריבה מדאורייתא ובין שיטת הרמב"ן דהוא רק מדרבנן דהא 

גם להרמב"ן איכא איסור התרחקות בנדה לבעלה, ולכן שפיר דחה דבריו בסד"ט /יו"ד סי' קצ"ה/ ס"ק כ"ד וכתב אין 

חלק בין אשתו נדה דלבו גס בה לאשה בדבריו ממש דרק במה שאסרו משום הרגל דבר וחייבו התרחקות שייך ל

דעלמא אבל מה שאסור משום קריבות ודאי חמירא א"א מאשתו נדה, וכן הקשה עליו גם בהג"ה מר' שלמה הכהן 

במחצית השקל עיין שם. ואף שרהיטת לשונם משמע שאיסור דרבנן מיהא איכא, פשוט שליכא שום איסור מאותה 

נכרית אף בלא סכנה ואף ביש רופאים אחרים שהם נכרים, ואף הראיה עצמה שהרופאים ממשמשים בא"א וב

מרופאים נכרים הרי יש לאסור מצד האשה הישראלית דבלאו דלא תקרבו וכן אם אסרו מדרבנן הוא אסור להאשה 

 כמו להאיש, אלא ודאי שבלא דרך תאוה ליכא איסור אף לא מדרבנן. 

וסר למשמש הדפק באשתו נדה משום אביזרא דג"ע וכוונת תוה"ש נראה דבא לתרץ שיטת הב"י דלהרמב"ם א



ולהרמב"ן מתיר, משום דבאשתו נדה קרוב הדבר שכיון שלבו גס בה שנהנה מנגיעתה כשימשמש לה הדפק, אף 

שהתחלתו למשש לא היה לשם תאוה והנאה אבל קרוב שיבוא לזה ולכן יעבור בלאו אבל בנשים דעלמא אף 

הא הוא שלא לכוונת הנאה וחבה ולא יבוא מזה לידי כוונת הנאה וחבה כיון  שחמורות לענין איסור דלא תקרבו אבל

שלא גס בה לכן מותר גם לכתחלה, אבל לרמב"ן שאף נגיעה לכוונת הנאה וחבה הוא רק דרבנן שרי משום פ"נ. 

ור ואולי זהו כוונת הגהת ר' שלמה הכהן בסופו עיין שם אבל הוא כתב דאף לתוה"ש הוא רק מדרבנן ואין לאס

במקום סכנה, ולמה שבארתי הוא מדאורייתא לדידיה שבאשתו יש להחשיב גם זה קריבה לג"ע. ונמצא שאף 

 להתוה"ש ליכא לאחרים שום איסור בנגיעה שלא בדרך תאוה וחבה אף לא מדרבנן. 

ונראה דהב"ש סימן כ' סק"א שהביא מתשובת הרמב"ן דאף שלא בדרך חבה אסור להרמב"ם מדאו' והוא סובר 

אסור מדרבנן ולדבריו הוא מש"כ הב"י /יו"ד סי' קצ"ה/ לענין משמוש הדפק לבעלה כשהיא נדה עיין שם, נמי הוא ד

רק לבעלה שסובר כדבארתי בכוונת תוה"ש שמתרץ דברי הב"י, ומוכרח כן מהא דלרופאים אחרים מתיר גם הב"י. 

ובש"ע הא איירי בכל עריות, מ"מ  ואף שלא משמע כן לשון הב"ש דלא הזכיר שם שאיירי בבעל לאשתו נדה

מוכרחין לומר דמש"כ וכתב בתשובה אפילו אם אינו עושה דרך חבה עד והש"ך השיג עליו בחנם הוא ענין אחר 

 המסתעף מזה, ולא קאי על עריות דש"ע אלא באשתו נדה וסובר כדבארתי לתוה"ש. 

בדרך תאוה לכו"ע, ולכן לא שייך לחוש  עכ"פ לדינא בנשים אחרות אף בא"א ונדות ונכריות ליכא איסור שלא

מללכת בסאבוויי ובאסעס בשעת הליכה לעבודה שדחוקים ודחופים אנשים ונשים אף שלא יוכל ליזהר מנגיעה 

ודחיפה בנשים, דהנגיעה בלא מתכוין מחמת שא"א לו ליזהר אין זה דרך תאוה וחבה. ובאם הולך שם גם עם 

ליזהר מליגע בה, אף שלא מצוי זה דהא יכולה לעמוד במקום אחר, אבל  אשתו נדה ויהיה באופן שלא יהיה אפשר

אם יזדמן כן, תליא לכאורה במחלוקת הש"ך עם הב"י לפי' תוה"ש והב"ש לפ"מ שבארתי, דלהש"ך אין לאסור כיון 

א שאינו דרך תאוה, ומצד התרחקות נמי לא שייך לאסור, שלא נאסרו אלא דברים שעושין כהרגלם שלא ישכחו שהי

נדה ויעשו כהרגלם גם בתשמיש, וזה ליכא בסאבוויי ובאסעס שאין זה כהרגל הוא עם אשתו אלא כהרגלם עם כל 

בנ"א. ולהב"י יש לכאורה לאסור דמצד שגס בה קרוב שיהנה מנגיעתו בה אף שתהיה שלא במתכוין. אבל מסתבר 

ו, דרק למשש הדפק שבמתכוין נוגע בה שבנגיעה שלא במתכוין אף באשתו לא שייך לחוש שיבוא ליהנות מנגיעה ז

אף שהוא לכוונת היתר לידיעתו לרפאותה סובר הב"י שקרוב הדבר שיבוא גם ליהנות מזה. וכ"ש שאין לחוש 

בנגיעה מחמת דוחק רבוי בנ"א שאין שם המקום לחשוב ליהנות מזה, שלכן אף להב"י אין לחוש אף כשיזדמן כן גם 

 באשתו נדה. 

י טעמא גם לישב אצל אשה כשליכא מקום אחר דג"כ אין זה דרך תאוה וחבה. ועם אשתו נדה וכן ליכא איסור מהא

כשצריכין לישב דחוקים יש אולי לאסור להב"י, אבל כיון שרוב האחרונים משמע שסברי כהש"ך, וגם להב"י אין 

 ברור לאיסור דאפשר שאף בישיבה סמוכים אין לחוש לכוונת הנאה לכן אין לאסור. 

יודע שהוא יבוא לידי הרהור יש לו למנוע מללכת אז אם אין נחוץ לו, ואם מוכרח לילך אז ג"כ לעבודתו אין אבל אם 

לאסור לו אף בכה"ג, ויתחזק להסיח דעתו מהן ולהרהר בדברי תורה כעצת הרמב"ם שם הי"ט וע"ז יוכל לסמוך 



ו לילך אז גם לעבודתו. אבל ח"ו לאדם ולילך לעבודתו. ואם יודע שטבעו רע ויבוא מזה לידי קישוי אבר אסור ל

להיות כן דבא זה מבטלה כדאיתא בכתובות דף נ"ט על האשה וה"ה על האיש וצריך לעסוק בתורה ובמלאכה ולא 

 יהיה כך. 

ובדבר לעשות מנין מיוחד ביום טוב בבקר שיבואו אגב אז אנשים להתפלל ולהזכיר נשמות וילכו אח"כ לעבודתם 

י רואה בזה איסור מסייע ידי עוברי עבירה, כי אם לא יהיה מנין נמי לא ימנעו מלילך לעבודתם ויחללו יום טוב, אינ

 כמו שלא נמנעו מאיסור החמור דשבת וי"ט, וא"כ אין בזה שום סיוע לעבירה דחלול יום טוב. ידידו, משה פיינשטיין

 תלמוד בבלי מסכת סוכה דף כז עמוד ב

 מלמד שכל ישראל ראוים לישב בסוכה אחת. -דכתיב כל האזרח בישראל ישבו בסכת 

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף עז עמוד ב

 אמר רב יהודה אמר רב: כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלה.

 

 



Dr. Eli Shapiro 

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף נה עמוד ב

 ארבעה מתו בעטיו של נחש, ואלו הן: בנימין בן יעקב, ועמרם אבי משה, וישי אבי דוד, וכלאב בן דוד.

 פסוק י פרק יב פרשת לך לךרמב"ן 

ודע כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה שהביא אשתו הצדקת במכשול עון מפני פחדו פן יהרגוהו, והיה לו 

לבטוח בשם שיציל אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו, כי יש באלהים כח לעזור ולהציל. גם יציאתו מן הארץ, 

ון אשר חטא, כי האלהים ברעב יפדנו ממות. ועל המעשה הזה נגזר על שנצטווה עליה בתחילה, מפני הרעב, ע

 זרעו הגלות בארץ מצרים ביד פרעה. במקום המשפט שמה הרשע והחטא:

 

 



Dr. Meir Wikler 

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף נה עמוד ב

 ארבעה מתו בעטיו של נחש, ואלו הן: בנימין בן יעקב, ועמרם אבי משה, וישי אבי דוד, וכלאב בן דוד.

 

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ו עמוד א

אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וגו'. מאי שנאמר:  -ומנין לשנים שיושבין ועוסקין בתורה ששכינה עמהם 

 מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה. -ולחושבי שמו? אמר רב אשי: חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה 

 

 




