
 

 
 

Kiddush Hashem 

 

Show# 249 | Dec 7th 2019 

 

 תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף יד עמוד ב

ו הן: בן עזאי, ובן זומא, אחר, ורבי עקיבא. אמר להם רבי עקיבא: כשאתם תנו רבנן: ארבעה נכנסו בפרדס, ואל

מגיעין אצל אבני שיש טהור אל תאמרו מים מים! משום שנאמר דובר שקרים לא יכון לנגד עיני. בן עזאי הציץ 

את אכל ומת, עליו הכתוב אומר יקר בעיני ה' המותה לחסידיו. בן זומא הציץ ונפגע, ועליו הכתוב אומר דבש מצ

דיך פן תשבענו והקאתו. אחר קיצץ בנטיעות. רבי עקיבא יצא בשלום. שאלו את בן זומא: מהו לסרוסי כלבא? 

 .כל שבארצכם לא תעשו -אמר להם: ובארצכם לא תעשו 

 

 



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

Riddle of the week 

 תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף יב עמוד א

 הרי אלו שלו. -מציאת בנו ובתו הקטנים, מציאת עבדו ושפחתו הכנענים, מציאת אשתו 

 תלמוד בבלי מסכת גיטין דף עז עמוד א

 .מה שקנתה אשה קנה בעלה



Selected audio from our listeners 

Answers to the Questions 

Answers to the questions 1 click here 

Answers to the questions 2 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 

Comments on the show 6 click here 

Comments on Previous Shows 

Show 245 – Women's Hatzolah Ezras Noshim 

Comments on the show 1 click here 

Comments on the show 7 click here

Comments on the show 8 click here

https://drive.google.com/open?id=1Om4PYG31e4RS22R6_2RuXTqqafJ7rMvo
https://drive.google.com/open?id=185sPAyPQbMd0UjYtj6C7EO9QUO0OnFsZ
https://drive.google.com/open?id=1GXGJ90jUUTClnBGWFx8DYckYdFgh9pw4
https://drive.google.com/open?id=12_GzhMfAcyULp4RurdFEY5vzPeshJs9s
https://drive.google.com/open?id=1VVpsz3dP4kb3mYELFljIEa4XWITnqdzx
https://drive.google.com/open?id=1JA6_J78uiwHAykMFd6kkO_YNJ7T1mzjb
https://drive.google.com/open?id=1i_0eWJhiikl4ktrw239u4O1FzKOIO6TM
https://drive.google.com/open?id=1USYHEX5WpwY-y589zFKvtzwhk0BukBYX
https://drive.google.com/open?id=1x-ZB6RK_Z6O6ci6KdjrOm0bdGGg01qLi
https://drive.google.com/open?id=1tK4Lee15onhI2sz_jvcb1z3-kgiWJPur
https://drive.google.com/open?id=1goijk08852o-dJR63YYiMvrAADu3c2ep


Selected emails from our listeners 

Comments on the Show 

Interesting discussion led by Harav Dovid. The last Rav interviewed urged that Monsey 

reach out to its neighbors to give them a better understanding of what motivates the 

Jewish community, hopefully to mitigate discontent. At the same time, he refused to 

contribute five dollars to animal shelters, perhaps having missed an opportunity to do a 

Kiddush Hashem, by showing that Frum Jews also understand what's important to our 

neighbors. The value systems are different but we must be careful not to belittle what 

others consider important when it doesn't conflict with Torah. 

Yaakov Ulano 

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

Dear Reb Dovid 

Thanks for your show, interesting as usual 

I was extremely disturbed with something I heard this week from Rabbi Brander. I don't 

understand how one can say that women in the IDF is a Kiddush Hashem something 

which is against the Torah and is Yehoreg Veal Yaavor according to many prominent 

Poskim. As far as I know this is also the opinion of Maran R' Ovadia Yosef and the 

position of the Chief Rabbinate of Israel. Is this not an unparalleled Chillul Hashem???  

Please correct me if I'm wrong, or else please would you clarify this position next week 

to the public. 

Thank You 

Zvi Black 

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

Regarding the show on Kiddush Hashem, this recent story is a great example: 

https://www.theyeshivaworld.com/news/israel-news/1809618/kiddush-hashem-bat-yam-
taxi-driver-returns-nis-60000-in-cash-to-non-jewish-woman.html  

https://www.theyeshivaworld.com/news/israel-news/1809618/kiddush-hashem-bat-yam-taxi-driver-returns-nis-60000-in-cash-to-non-jewish-woman.html
https://www.theyeshivaworld.com/news/israel-news/1809618/kiddush-hashem-bat-yam-taxi-driver-returns-nis-60000-in-cash-to-non-jewish-woman.html


A cab driver found 60K NIS and the person who lost the money wasn't Jewish. The cab 

driver said he was otherwise going to give it to his sister who is making a Chasunah for 

a couple with Down syndrome but realized the correct thing to do is to return the money. 

So the question is, if we assume there's no mitzvah of Hashavas Aveida to a non-Jew, 

is this truly a Kiddush Hashem or not? 

Interesting question, Avi Goldenberg 

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

Great shiur as always. Learning the Minchas Chinuch on the Issur of גיד הנשה, I came 

across this relevant and interesting paragraph. 

Shlomie Baumwolspiner 

 

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

Dear Rabbi Lichtenstein, 



I am an avid listener of your Podcast and thought of you in reference to the recent 

episode you had on what constitutes Kiddush Hashem. Please see a letter that was 

sent out to the London Siyum Hashas committee following the big event we held in 

London on Tuesday this week. I thought it would give you much pleasure in reading 

about the Kiddush Hashem that was made in London. 

Regards 

Avraham Mevorah 

 

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



Dear Rabbi Lichtenstein, 

I am a devoted listener and I really enjoy your program. 

It seems to me that too many of our people are behind bars for white collar 

crimes.  From what I can see this doesn’t impact on their social standing or their ability 

to marry of their kids (perhaps that is a good thing), but I am troubled at the message 

that this sends to our kids. Honesty is supposed to be core Jewish value yet I rarely 

hear Mussar speakers address this subject 

Do you agree? 

I might be extra sensitive because of unfortunate personal experience, I thought this 

could be a subject for one or even several of your programs. 

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

Good Morning! My name is Yael Feit and I live in Beitar. I have a rather unusual 

question for you Rabbi Lichtenstein. I am trying to find information about a certain topic 

and I want to understand it from the prism of Daas Torah. 

I am currently a student at the Hebrew university and I am doing a paper on Zionist 

philosophy (at least I am trying to). I would like to understand what exactly the Gedolim 

think should have happened here in Israel. IF it wasn't a secular Zionist State, than what 

should it have been? British or Turks? What did Daas Torah want back in the 1940's? 

Was it that they didn't want us to come here at all? And now that we are here, what is 

the goal? Is the ideal a Halachic state? Gafni and a number of other Charedi 

politicians seem not to have a Halachic state as a goal. And if it should be a more 

Jewish state that what should be done with an entire population of secular people? 

Right now the impression that the politicians give is that there actually would be 

religious coercion, however, I can't believe that that would actually be the ways of the 

Torah, Deracheha Darchei Noam, jail for breaking Shabbos? How will THAT inspire 

anyone to Teshuva and Kirvah to Hashem? 

 

 



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

Comments on Previous Shows 

Show 61- Whiskey in Sherry Casks 

Hi. Thanks very much for your shows, I really enjoy them. I just listened to the show 

about sherry casks. You spoke about the lab tests which showed 3 in 10,000 parts, 

which is a lot less than 1/60. That seems to me to be a basic mistake. The הלכה of 

 which are in the food. It is the amount of food בליעות is not the amount of שישים

the בליעות came from. For example, if a piece of meat falls into a milky food, and it is 1 

out of 50, even after you take the meat out, that food is still אסור. Now clearly, after the 

meat is taken out there isn't anything near 1 sixtieth left inside - the piece of meat was 

taken out. If you send it to a lab to test the meat content, it will be 1 in hundreds or 

maybe even thousands (probably depending how long it cooked). The point is the שיעור 

of שישים is not the amount of בליעות in the food, but the amount of food which they came 

from. 

One other thing I wanted to ask. I hear you repeatedly referring to Hashem as "כביכול". I 

was wondering where that comes from. I have never seen anyone using that term for 

Hashem. It is used either when describing Him, or when talking about His actions, to 

say 'as if it were possible to say that about Him'. I don't see how its possible to use it 

to refer to Him. 

Once again thank you very much for your programs, 

Michoel Taylor. 



Rabbi Becher 

-torah-talmud-in-rebbe-by-slapped-news/1537089/child-https://www.theyeshivaworld.com/news/israel

canceled.html-complaint-and-intervene-rabbonim-police-summons 

 תלמוד בבלי מסכת יבמות דף עט עמוד א

תריסר ירחי שתא ולא דרכיה למספדיה, נתינים ניקרינהו ונפייסינהו. ויקרא המלך לגבעונים ויאמר אליהם... מה 

עם ביתו ואין לנו אעשה לכם ובמה אכפר וברכו את נחלת ה', ויאמרו לו הגבעונים אין לנו כסף וזהב עם שאול ו

איש וגו' יותן לנו שבעה אנשים מבניו והוקענום לה' וגו', מיפייס ולא פייסינהו. אמר, שלשה סימנים יש באומה 

זו: הרחמנים, והביישנין, וגומלי חסדים; רחמנים, דכתיב: ונתן לך רחמים ורחמך והרבך; ביישנין, דכתיב: 

תיב: למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו וגו', כל שיש בו שלשה בעבור תהיה יראתו על פניכם; גומלי חסדים, דכ

סימנים הללו ראוי להדבק באומה זו. ויקח המלך את שני בני רצפה בת איה אשר ילדה לשאול את ארמוני ואת 

מפיבושת ואת חמשת בני מיכל בת שאול אשר ילדה לעדריאל בן ברזילי המחולתי. מאי שנא הני? אמר רב 

לחיים. מתיב רב חנא בר קטינא:  -למיתה, כל שאין ארון קולטו  -לפני ארון, כל שארון קולטו הונא: העבירום 

ויחמול המלך על מפיבושת בן יהונתן בן שאול! שלא העבירו. וכי משוא פנים יש בדבר? אלא שהעבירו וקלטו, 

ארון. והא כתיב: לא ובקש עליו רחמים ופלטו. ואכתי משוא פנים יש בדבר! אלא שבקש רחמים שלא יקלטנו ה

מוטב שתעקר אות אחת מן התורה ואל יומתו אבות על בנים וגו'! אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: 

ותקח רצפה בת איה את השק ותטהו לה אל הצור מתחלת קציר עד נתך מים  יתחלל שם שמים בפרהסיא.

לילה, והא כתיב: לא תלין נבלתו על  עליהם מן השמים ולא נתנה עוף השמים לנוח עליהם יומם וחית השדה

מוטב שתעקר אות אחת מן התורה ויתקדש שם שמים העץ! אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק: 

, שהיו עוברים ושבים אומרים: מה טיבן של אלו? הללו בני מלכים הם, ומה עשו? פשטו ידיהם בפרהסיא

בה כזו, ומה בני מלכים כך, בני הדיוטות על אחת כמה  בגרים גרורים, אמרו: אין לך אומה שראויה להדבק

וכמה! ומה גרים גרורים כך, ישראל על אחת כמה וכמה! מיד נתוספו על ישראל מאה וחמשים אלף, שנאמר: 

ויהי לשלמה שבעים אלף נושא סבל ושמנים אלף חוצב בהר. ודלמא ישראל הוו! לא סלקא דעתך, דכתיב: ומבני 

בד. ודלמא דוגזר בעלמא! אלא מהכא: ויספר שלמה כל האנשים הגרים אשר בארץ ישראל לא נתן שלמה ע

ישראל ]וגו'[ וימצאו מאה וחמשים אלף ]וגו'[ ויעש מהם שבעים אלף )נושא( סבל ושמונים אלף חוצב בהר. 

 ונתינים דוד גזר עליהם? משה גזר עליהם, דכתיב: מחוטב עציך עד שואב מימיך! משה גזר לההוא דרא, דוד

 גזר לכולי דרא.

 ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה ט

והמצוה התשיעית היא שצונו לקדש השם והוא אמרו )אמור כב( ונקדשתי בתוך בני ישראל. וענין זאת המצוה 

ושלא נפחד בהיזק שום מזיק. ואף על פי שבא  ה הזאת האמתית בעולםלפרסם האמונאשר אנחנו מצווים 

עלינו מכריח גובר יבקש ממנו לכפור בו יתעלה לא נשמע ממנו אבל נמסור עצמנו למיתה ולא נתעהו לחשוב 

שכפרנו ואף על פי שלבנו מאמין בו יתעלה. וזאת היא מצות קדוש השם המצווים בה בני ישראל בכללם רוצה 

ת נפשנו למות ביד האונס על אהבתו ית' ואמונת יחודו. כמו שעשו חנניה מישאל ועזריה )דניאל ג( לומר מסיר

https://www.theyeshivaworld.com/news/israel-news/1537089/child-slapped-by-rebbe-in-talmud-torah-summons-police-rabbonim-intervene-and-complaint-canceled.html
https://www.theyeshivaworld.com/news/israel-news/1537089/child-slapped-by-rebbe-in-talmud-torah-summons-police-rabbonim-intervene-and-complaint-canceled.html


בזמן נבוכדנצר הרשע כשגזר להשתחות לצלם והשתחוו כל העמים וישראל בכלל ולא היה שם מקדש שם 

ל פחדו שמים והיתה בזה חרפה גדולה על ישראל שנעדרה המצוה הזאת מכלם ולא היה שם מקיים אותה אב

הכל ולא נצטותה מצוה זו אלא למעמד הגדול ההוא שפחד ממנו העולם כלו והיה בו ראוי שיפורסם הייחוד 

ויגלה ברבים בעת ההיא. ויעד השם על ידי ישעיה )כט( שלא תשלם חרפת ישראל בעדות ההיא ושייראו בהם 

ונה ויקדשו את השם ברבים כמו ילדים בעת ההיא הקשה לא יפחידם המות וימסרו נפשם ויפרסמו ויחזקו האמ

שצונו יתעלה על ידי משה רבנו. והוא אמרו לא עתה יבוש יעקב ולא עתה פניו יחורו כי בראותו ילדיו מעשה ידי 

בקרבו יקדישו שמי וגומר. ולשון ספרא )אמור ספ"ט( על מנת כך הוצאתי אתכם מארץ מצרים על מנת 

רו בן נח מצווה על קדושת השם או אינו מצווה תא שמע שבע שתקדשו שמי ברבים. ובגמר סנהדרין )עד ב( אמ

מצוות נצטוו בני נח ואם אתה אומר כן תמניא הוו. הנה כבר התבאר לך שהיא מכלל מספר המצוות שהם חובה 

לישראל ולקחו ראיה על מצוה זו מאמרו ונקדשתי בתוך בני ישראל. והנה התבארו משפטי מצוה זו בפרק 

 א(:שביעי מסנהדרין )עד 

 דרך מצותיך

 

 

 



Too see Reb Shamshon Raphael Hirsch )חורב( click here 

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יט עמוד ב

אין חכמה ואין תבונה ואין עצה  -אמר רב יהודה אמר רב: המוצא כלאים בבגדו פושטן אפילו בשוק, מאי טעמא 

 כל מקום שיש חלול השם אין חולקין כבוד לרב. -לנגד ה' 

 החסידותבמשקל  – ספר מסילת ישרים פרק כ

לפני מי שיהיה ולא יירא ולא יבוש, וכן הוא אומר )תהלים  הנה חייב האדם לשמור כל המצות בכל דקדוקיהם

קי"ט(: "ואדברה בעדותיך נגד מלכים ולא אבוש", וכן שנינו הוי עז כנמר וגו', אמנם גם בזה צריך חילוק והבחנה 

כי כל זה נאמר על גופי המצות שחייבים אנחנו בהם חובה גמורה שבהם ישים פניו כחלמיש, אך יש איזה 

ידות שאם יעשה אותם האדם לפני המון העם ישחקו עליו ויתלוצצו, ונמצאו חוטאים ונענשים על תוספות חס

ידו, והוא היה יכול להניח מלעשות הדברים ההם, כי אינם חובה מוחלטת, הנה דבר כזה ודאי שיותר הגון הוא 

סידים גדולים הניחו לחסיד שיניחהו משיעשהו, והוא מה שאמר )מיכה ו'(: "והצנע לכת עם אלהיך". וכמה ח

ממנהגי חסידותם בהיותם בין המון העם, משום דמחזי כיוהרא. כללו של דבר: כל מה שהוא עיקרי במצוה 

 יעשהו לפני כל מלעיג, ומה שאינו עיקרי והוא גורם שחוק והיתול לא יעשהו. 

מהם, ולפי נמצאת למד שהבא להתחסד חסידות אמיתי צריך שישקול כל מעשיו לפי התולדות הנמשכות 

התנאים המתלוים להם לפי העת לפי החברה לפי הנושא ולפי המקום, ואם הפרישה תוליד יותר קידוש שם 

יפרוש ולא יעשה. או אם מעשה אחד במראיתו הוא טוב, ובתולדותיו או  -שמים ונחת רוח לפניו מן המעשה 

חר החיתום והתולדה שהיא פרי הכל הולך א -בתנאיו הוא רע, ומעשה אחד רע במראיתו וטוב בתולדותיו 

המעשים באמת, ואין הדברים מסורים אלא ללב מבין ושכל נכון, כי אי אפשר לבאר הפרטים שאין להם קץ, וה' 

 יתן חכמה מפיו דעת ותבונה.

 פירוש המשנה לרמב"ם מסכת סנהדרין פרק י

הם, מבינים אותם הכת הראשונה והם רוב אשר נפגשתי עמהם ואשר ראיתי חבוריהם ואשר שמעתי עלי

כפשטם ואינם מסבירים אותם כלל, ונעשו אצלם כל הנמנעות מחוייבי המציאות, ולא עשו כן אלא מחמת 

סכלותם בחכמות וריחוקם מן המדעים, ואין בהם מן השלמות עד כדי שיתעוררו על כך מעצמם, ולא מצאו 

וכמים אלא מה שהבינו הם מהם, מעורר שיעוררם, ולכן חושבים הם שאין כונת חכמים בכל מאמריהם המח

ושהם כפשוטם, ואף על פי שיש בפשטי מקצת דבריהם מן הזרות עד כדי שאם תספרנו כפשטו להמון העם כל 

שכן ליחידיהם היו נדהמים בכך ואומרים היאך אפשר שיהא בעולם אדם שמדמה דברים אלו וחושב שהם 

מסכנה רחמנות על סכלותם לפי שהם רוממו את דברים נכונים, וכל שכן שימצאו חן בעיניו. והכת הזו ה

החכמים לפי מחשבתם ואינם אלא משפילים אותם בתכלית השפלות ואינם מרגישים בכך, וחי ה' כי הכת הזו 

מאבדים הדר התורה ומחשיכים זהרה, ועושים תורת השם בהפך המכוון בה, לפי שה' אמר על חכמת תורתו 

והכת הזו דורשין מפשטי דברי חכמים דברים אשר אם ישמעום העמים  אשר ישמעון את כל החוקים האלה וכו',



יאמרו רק עם סכל ונבל הגוי הקטן הזה. והרבה שעושין כן הדרשנין המבינים לעם מה שאינם מבינים הם 

עצמם, ומי יתן ושתקו כיון שאינם מבינים מי יתן החרש תחרישון ותהי לכם לחכמה, או היה להם לומר אין אנו 

מה רצו חכמים בדברים אלו ולא היאך פירושו, אלא חושבים שהבינו, ומעמידים את עצמם להבין לעם יודעים 

מה שהבינו הם עצמם לא מה שאמרו חכמים, ודורשין בפני ההמון בדרשות ברכות ופרק חלק וזולתם כפשוטם 

 מלה במלה.

 ספר מצוות גדול עשין סימן עד

אי יש לישראל כבר דרשתי לגלות ירושלים אשר בספרד ולשאר גלויות אדום כי עתה שהאריך הגלות יותר מד

להבדיל מהבלי העולם ולאחוז בחותמו של הקדוש ברוך הוא שהוא אמת ושלא לשקר לא לישראל ולא לגוים 

ולא להטעותם בשום עניין ולקדש עצמם אף במותר להם שנאמר )צפניה ג, יג( שארית ישראל לא יעשו עולה 

להושיעם יאמרו הגוים בדין עשה כי הם  ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמית וכשיבא הקדוש ברוך הוא

אנשי אמת ותורת אמת בפיהם אבל אם יתנהגו עם הגוים ברמאות יאמרו ראו מה עשה הקדוש ברוך הוא 

שבחר לחלקו גנבים ורמאים ועוד כתוב )הושע ב, כה( וזרעתיה לי בארץ כלום זורע אדם כור אחד אלא למצוא 

ישראל בארצות כדי שיתוספו עליהם גרים )פסחים פז, ב( וכל זמן כמה כורים כך זורע הקדוש ברוך הוא ]את[ 

שהם מתנהגים בהן ברמאות מי ידבק בהם. והרי הקפיד הקדוש ברוך הוא על גזל הרשעים שנאמר )בראשית 

ו, יא( ותמלא הארץ חמס. עוד אני מביא ראיה מירושלמי דפרק אלו מציאות )ב"מ דף ח, א( שאומר שם רבנין 

לההון דיהודאי,  -חד כרי דחטין ואשכחן ביה צררא דזוזי והחזירום להם ואמרו הגוים בריך הוא א סבייאי זבנין 

 וכיוצא בזה מספר שם מעשים הרבה מאבדת הגוים שהחזירום מפני קידוש השם:

 הלכה ה מסכת בבא מציעא פרק בתלמוד ירושלמי 

שמעון בן שטח הוה עסיק בהדא כיתנא אמרין ליה תלמידוי ר' ארפי מינך ואנן זבנין לך חדא חמר ולית את לעי 

סוגין. ואזלון זבנון ליה חדא חמר מחד סירקאי ותלי ביה חדא מרגלי. אתון לגביה אמרין ליה מן כדון לית את 

ירקיי ותלי ביה חדא מרגלי. אמר לון וידע בה צריך לעי תובן. אמר לון למה אמרין ליה זבנינן לך חד חמר מחד ס

מרה אמרין ליה לא א"ל לון איזל חזר. לא כן אמר רב הונא ביבי בר גוזלון בשם רב התיבון קומי רבי אפילו 

כמאן דמר גזילו של עכו"ם אסור כל עמא מודיי שאבידתו מותרת. מה אתון סברין שמעון בן שטח ברברין הוה. 

משמע בריך אלההון דיהודאי מאגר כל הדין עלמא. ויידא אמרה דא רבי חנינה משתעי בעי הוה שמעון בן שטח 

הדין עובדא רבנין סבייא זבנין חד כרי דחיטין מאילין דאיסרטוס ואשכחון ביה חדא צררא דדינרי וחזרוניה להון 

י אית לי טבין אמרין בריך אלההון יהודאי. אבא אושעיה איש טורייא אמרה אהין להן. לי אהן מהו חשוב על

מיניה אית לי סוגין מיניה. א"ל אורייתא גזרת דנחזור אמר בריך אלההון דיהודאי. ר' שמואל בר סוסרטיי סלק 

לרומי אובדת מלכתא דילנית דידה ואשכחיה. אפקת כרוז במדינתא מאן דמחזר לה בגו שלשים יומין יסב אכן 

לשים יומין. בתר שלשים יומין חזריה אמרה ליה לא ואכן. בתר שלשים יומין איתרים רישיה. לא חזריה גו ש

היית במדינתא אמר לה אין. אמרה ליה ולא שמעת קלא דכרוזא אמר לה אין. אמרה ליה ומה מר. אמר לה מאן 

דמחזר לה גו שלשים יומין יסב אכן ואכן בתר שלשי' יומין יתרים רישיה. אמרה ליה ולמה לא חזרתוניה גו 



א תימרון בגין דחלתיך עבדית אלא בגין דחלתיה דרחמנא. אמרה לי' בריך אלהון שלשים יומין אמר לה דל

 דיהודאי.

 רמב"ם הלכות דעות פרק ה

ו והוא מובדל בהם משאר העם, כך צריך שיהיה ניכר במעשיו במאכלו כשם שהחכם ניכר בחכמתו ובדעותי

ובמשקהו ובבעילתו ובעשיית צרכיו ובדבורו ובהילוכו ובמלבושו ובכלכול דבריו ובמשאו ובמתנו, ויהיו כל 

המעשים האלו נאים ומתוקנים ביותר, כיצד תלמיד חכם לא יהיה גרגרן אלא אוכל מאכל הראוי להברות גופו, 

כל ממנו אכילה גסה, ולא יהא רודף למלאת בטנו כאלו שמתמלאין ממאכל ומשתה עד שתיפח כריסם, ולא יא

ועליהם מפורש בקבלה וזריתי פרש על פניכם, אמרו חכמים אלו בני אדם שאוכלין ושותין ועושין כל ימיהם 

ינה הכתוב ואמר כי כחגים, והם האומרים אכול ושתה כי מחר נמות, וזהו מאכל הרשעים, ושלחנות אלו הם שג

כל שלחנות מלאו קיא צואה בלי מקום, אבל החכם אינו אוכל אלא תבשיל אחד או שנים ואוכל ממנו כדי חייו 

 ודיו, הוא שאמר שלמה צדיק אוכל לשובע נפשו. 

ורך כשהחכם אוכל מעט זה הראוי לו לא יאכלנו אלא בביתו על שולחנו, ולא יאכל בחנות ולא בשוק אלא מפני צ

גדול, כדי שלא יתגנה בפני הבריות, ולא יאכל אצל עמי הארץ ולא על אותן השלחנות המלאים קיא צואה, ולא 

ירבה סעודותיו בכל מקום ואפילו עם החכמים, ולא יאכל בסעודות שיש בהן קיבוץ הרבה, ואין ראוי לו לאכול 

יהיה תלמיד חכם שנשא בת תלמיד חכם, אלא בסעודה של מצוה בלבד כגון סעודת אירוסין ונישואין, והוא ש

 והצדיקים והחסידים הראשונים לא אכלו מסעודה שאינה שלהן. 

כשהחכם שותה יין אינו שותה אלא כדי לשרות אכילה שבמעיו, וכל המשתכר הרי זה חוטא ומגונה ומפסיד 

הרים ואפילו מעט אלא אם חכמתו, ואם נשתכר בפני עמי הארץ הרי זה חילל את השם, ואסור לשתות יין בצ

 היה בכלל האכילה, שהשתיה שהיא בכלל האכילה אינה משכרת, ואין נזהרין אלא מיין שלאחר המזון.

 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף י עמוד ב

 -יוסף שקדש ש"ש בסתר היינו דאמר רב חנין בר ביזנא א"ר שמעון חסידא:  -יהודה ויאמר צדקה ממני יכר ו

 .זכה והוסיפו לו אות אחת משמו של הקדוש ברוך הוא, דכתיב: עדות ביהוסף שמו

 רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה הלכה י

כל העובר מדעתו בלא אונס על אחת מכל מצות האמורות בתורה בשאט בנפש להכעיס הרי זה מחלל את 

ואם עבר בעשרה מישראל הרי זה חילל את  השם, ולפיכך נאמר בשבועת שקר וחללת את שם אלהיך אני ה',

השם ברבים, וכן כל הפורש מעבירה או עשה מצוה לא מפני דבר בעולם לא פחד ולא יראה ולא לבקש כבוד 

 אלא מפני הבורא ברוך הוא כמניעת יוסף הצדיק עצמו מאשת רבו הרי זה מקדש את השם.

 















Rabbi Brander 

 פרק י סוף רמב"ם הלכות מלכים

אפילו העכו"ם צוו חכמים לבקר חוליהם, ולקבור מתיהם עם מתי ישראל, ולפרנס ענייהם בכלל עניי ישראל, 

 דרכי שלום, הרי נאמר טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו, ונאמר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום.מפני 

To see Reb Aharon Soloveichik on the above Rambam click here 

 תלמוד בבלי מסכת יומא דף פו עמוד א

שיהא שם שמים מתאהב על ידך, שיהא קורא ושונה ומשמש  -אביי אמר: כדתניא, ואהבת את ה' אלהיך 

אשרי אביו שלמדו תורה,  -ומרות עליו תלמידי חכמים, ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות, מה הבריות א

ראו כמה נאים דרכיו, כמה  -אשרי רבו שלמדו תורה. אוי להם לבריות שלא למדו תורה, פלוני שלמדו תורה 

 ישראל אשר בך אתפאר.מתוקנים מעשיו, עליו הכתוב אומר ויאמר לי עבדי אתה 

 25עמוד  264עוארי כהנים גליון 

 



Rabbi Freedman 

 22מכתב מאליהו חלק א עמוד 

 

Too see Reb Chaim Friedlander click here  

 אות קנח ספר שערי תשובה לרבינו יונה שער ג

תורתו ובמצותיו כי עיקר מה שקדשנו השם יתברך בועתה עמוד והתבונן גודל חיובנו לקדש את השם, 

, ראוי שיהיו מקדישיו קדושים, בשגם הכלים שעובדים כדי לקדשו וליראה ממנו -והבדילנו להיות לו לעם 

בהם לפני השם יתברך צריכים להיות קודש, כמו שנאמר )ויקרא כב, לב(: "ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי 

שאמרנו מפורש במקרא הזה. ונאמר )תהלים  בתוך בני ישראל אני ה' מקדשכם". שים לבך להבין, כי הענין

קיא, ט(: "צוה לעולם בריתו קדוש ונורא שמו", פירוש: בעבור כי קדוש ונורא שמו צוה לעולם בריתו וקדשנו 

במצותיו כדי ליראה ממנו, על כן כתוב אחריו )שם פסוק י(: "ראשית חכמה יראת ה' וגו'". ועל ידי קדושת 

יתברך עם הקדושים העליונים שמקדישים ומעריצים אותו, כמו שנאמר )שם  המצות נחשב בהקדישנו את השם

 פט, ח(: "אל נערץ בסוד קדושים רבה וגו'".

 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף י עמוד ב

 -יוסף שקדש ש"ש בסתר היינו דאמר רב חנין בר ביזנא א"ר שמעון חסידא:  -יהודה ויאמר צדקה ממני יכר ו

 .זכה והוסיפו לו אות אחת משמו של הקדוש ברוך הוא, דכתיב: עדות ביהוסף שמו

 פסוק כא פרק יח פרשת אחרי מות

ל ֶאת־ ֵּ֛ ל  א ְתחַּ ֹֹ֧ ֶלְך ְול ֹמֹּ֑ יר לַּ ֲעִבִ֣ ן ְלהַּ ֵּ֖ ְרֲעךָ֥ לֹא־ִתת  זַּ ם ֱאֹלּוִמִֽ ָ֥ י יך ֶקֵּ֖ ש   :ה'ֲאִנָ֥

 פסוק יב פרק יט פרשת קדושים

קֶ  ֹּ֑ שָּׁ י לַּ ּו ִבְשִמֵּ֖ ְבעָ֥ א־ִתשָּׁ ִֹֽ ם ֱאֹלְול ָ֥ ֵּ֛ ֶאת־ש  ְלתָּׁ י ֶקֵּ֖ ר ְוִחלַּ  :ה'יך ֲאִנָ֥



 פסוק כג פרק כא פרשת אמור

י י ִכֵּ֛ שַַּׁ֔ ֙ל ֶאת־ִמְקדָּׁ ל  א ְיחַּ ֹֹ֤ ֹו ְול ּום בֹּ֑ י־מִ֣ ֵּ֖ש ִכִֽ א ִיגַּ ָֹ֥ חַּ ל ֵּ֛ ִמְזב  א ְוֶאל־הַּ ֹֹ֗ א יָּׁב ִֹ֣ ֶכת ל ֹרֹ֜ פָּׁ ְך ֶאל־הַּ ִ֣ י י אַּ ִֽ  ה'ֲאִנָ֥ ְדשָּׁ  ם:ְמקַּ

 פסוק לב פרק כב פרשת אמור

י  ל ֲאִנָ֥ ֹּ֑ א  ִ֣י ִיְשרָּׁ ֹוְך ְבנ  י ְבתֵּ֖ ְשִתַׁ֔ ְקדַּ י ְוִנִ֨ ְדִשַׁ֔ ם קָּׁ ִ֣ ְללּ֙ו ֶאת־ש  א ְתחַּ ֹֹ֤ ם: ה'ְול ִדְשֶכִֽ  ְמקַּ

 פסוק כ יחזקאל פרק לו

ם־ ֶה֙ם עַּ ר לָּׁ י ֶבֱאֹמֹ֤ ְדִשֹּ֑ ם קָּׁ ִ֣ ּו ֶאת־ש  ְללֵּ֖ ְַֽיחַּ ִֽ ם וַּ אּו שַָּׁׁ֔ ִ֣ גֹוִי֙ם ֲאֶשר־בָּׁ ֹוא ֶאל־הַּ בֹ֗ אּו: ה'יוַּיָּׁ ִֽ ֹו יָּׁצָּׁ ְרצֵּ֖ אַּ ֶלה ּומ   א ַׁ֔

 רש"י שם

לפי שאמר בית ישראל בראש הפרשה קרא כל הפרשה בלשון יחיד ומדרש אגדה הקדוש ברוך הוא בא  -ויבוא 

 עמהם בגולה והטה אוזן מה היו אומרים השבאין הרי אלו עם ה' ולא היה לו יכולת להצילן במדרש איכה רבתי:

השפילו את כבודי ומהו החילול באמור אויביהם עליהם עם ה' אלה ומארצו יצאו ולא היה  -חללו את שם קדשי וי

 יכולת בידו להציל את עמו ואת ארצו:

 פרק יט פסוק ה פרשת יתרומשך חכמה 

והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. פירוש, לא מיבעי בשעה שהעמים הם שקועים באמונות 

נם מכירים היוצר היחיד, אלא אף בשעה ועת שיהיה שמו אחד ויהיו הכל מכירים ויודעים אמיתות המוטעות ואי

לשמי, כולם יהיו מכירים שם ה',  -והארץ יהיה "לי"  -השם יתברך, אז יהיו הם הסגולה, וזה אף "כי לי הארץ" 

"ממזרח שמש עד מבואו  והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. או יתכן דאמר        גם כן תהיו סגולה:

מלאכי א, יא(, יעויין בסוף מנחות, קרו ליה אלהה דאלהה. הנה  -גדול )שמי בגויים... כי גדול שמי בגויים" 

מכירים השם יתברך אבל משתתפים אחרים ואינם מכירים אמיתתו יתברך, וכמו נבוכדנצר שקרא לבל שהוא 

ליון על כל )דניאל ב, יז(. וזה שיקרה שבני ישראל אלהיו, ובכל זה העיד כי הוא בשמים אלודי ישראל ע

מושפלים ונרדפים, אכן אם היו נושעים לעולם באמת, אז השכילו כל העמים שה' אחד ושמו אחד ויזנחו 

 -עצביהם ופסיליהם ויעשו שכם אחד לבא אל האמת. לכן אמרו "וכל החיים יודוך סלה ויהללו את שמך באמת" 

ל אמת. וזה  -שלא יראה בשום השפלה לעובדי א  -האל ישועתנו ועזרתנו סלה" אימתי יגיעו לזה? בזמן ש"

בשביל שבאתם לידיעת האמת ולעבוד ה' שהוא  -ביאור הכתוב )תהלים קיז, א(: "הללו את השם כל האומים" 

לבדו המשגיח והמהוה כל, ולא מסר שום כוח לזר, רק ה' לבדו, ולו לבדו ראוי להתפלל, בשביל זה שאתם 

אים "כי גבר עלינו חסדו ואמת ה' לעולם". וזה שאמר שתראו להיות מקושר להשם יתברך באופן שתהיו רו

שיגיע מזה לידיעת האמת בה'  -סגולתו, עד כי מזה יבואו כל העמים להכיר השם יתברך, ויהיה "לי כל הארץ" 

 ודו"ק היטב.



 הלכה י רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה

חת מכל מצות האמורות בתורה בשאט בנפש להכעיס הרי זה מחלל את כל העובר מדעתו בלא אונס על א

השם, ולפיכך נאמר בשבועת שקר וחללת את שם אלהיך אני ה', ואם עבר בעשרה מישראל הרי זה חילל את 

השם ברבים, וכן כל הפורש מעבירה או עשה מצוה לא מפני דבר בעולם לא פחד ולא יראה ולא לבקש כבוד 

 וך הוא כמניעת יוסף הצדיק עצמו מאשת רבו הרי זה מקדש את השם.אלא מפני הבורא בר

 פסוק ו פרק ד פרשת ואתחנן

ֻחִקִ֣  ל־הַּ ת כָּׁ ּון א ֵ֚ ר ִיְשְמעֹ֗ ים ֲאֶשִ֣ ִמֹּ֑ עַּ ֵּ֖י הָּׁ ינ  ם ְלע  ינְַּתֶכַׁ֔ ְתֶכ֙ם ּוִבִ֣ ְכמַּ וא חָּׁ י ִהֹ֤ ְרֶת֘ם וֲַּעִשיֶת֒ם ִכִ֣ ק ּוְשמַּ ּו רֵַּ֚ ְמרֹ֗ ֶלה ְואָּׁ א ַׁ֔ ם־ים הָּׁ עַּ

ה: ֶזִֽ ֹול הַּ דֵּ֖ גָּׁ ֹוי הַּ גָ֥ ֹון הַּ ִ֣ם ְונָּׁבַׁ֔ כָּׁ  חָּׁ

 שם פסוק זספורנו 

כי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרובים אליו. והטעם שראוי להקפיד שתהיו נחשבים חכמים ונבונים לעיני העמים 

ם הוא שהאל יתברך קרוב אלינו בכל קראנו אליו. וזה יורה שבחר בנו מכל העמים. ואם יחשבו אתכם העמי

 לסכלים יהיה חלול ה' באמור לכל עם ה' אלה:

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף עה עמוד א

שנאמר ושמרתם  -אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן: מנין שמצוה על האדם לחשב תקופות ומזלות 

ישוב הוי אומר זה ח -ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים איזו חכמה ובינה שהיא לעיני העמים 

 תקופות ומזלות.

 הערות הגרי"ש אלישיב מסכת שבת דף עה עמוד א

כל היודע לחשב וכו'. והיינו דע"י החישוב בזה יכול לידע העתידות כגון אם תהיה שנה גשומה או שחונה וכדו', 

ואם יספרם נמצא מקדש ש"ש שיודעים אפי' ד"ז ע"י התורה וכתיב כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים, 

 מה שמונע מלחשב מונע קידוש ש"ש.מצא דבונ

 הלכה ה מסכת בבא מציעא פרק בתלמוד ירושלמי 

חמר ולית את לעי  שמעון בן שטח הוה עסיק בהדא כיתנא אמרין ליה תלמידוי ר' ארפי מינך ואנן זבנין לך חדא

סוגין. ואזלון זבנון ליה חדא חמר מחד סירקאי ותלי ביה חדא מרגלי. אתון לגביה אמרין ליה מן כדון לית את 

צריך לעי תובן. אמר לון למה אמרין ליה זבנינן לך חד חמר מחד סירקיי ותלי ביה חדא מרגלי. אמר לון וידע בה 

ן אמר רב הונא ביבי בר גוזלון בשם רב התיבון קומי רבי אפילו מרה אמרין ליה לא א"ל לון איזל חזר. לא כ

כמאן דמר גזילו של עכו"ם אסור כל עמא מודיי שאבידתו מותרת. מה אתון סברין שמעון בן שטח ברברין הוה. 

בעי הוה שמעון בן שטח משמע בריך אלההון דיהודאי מאגר כל הדין עלמא. ויידא אמרה דא רבי חנינה משתעי 



בדא רבנין סבייא זבנין חד כרי דחיטין מאילין דאיסרטוס ואשכחון ביה חדא צררא דדינרי וחזרוניה להון הדין עו

 אמרין בריך אלההון יהודאי.

 הלכה ג ואבדה פרק יא רמב"ם הלכות גזלה

אבידת הגוי מותרת שנ' אבידת אחיך, והמחזירה הרי זה עובר עבירה מפני שהוא מחזיק ידי רשעי עולם, ואם 

, ובמקום שיש חלול וידעו שהם בעלי אמונה הרי זה משובח שיפארו את ישראללקדש את השם כדי החזירה 

 כליהם מפני הגנבים ככלי ישראל מפני דרכי שלום.השם אבידתו אסורה וחייב להחזירה, ובכל מקום מכניסין 

 שולחן ערוך חושן משפט הלכות אבידה ומציאה סימן רסו סעיף א

מפני שהוא מחזיק ידי עוברי  ז עובר עבירהי"והמחזירה הר. אבדת העובד כוכבים מותרת שנא' אבידת אחיך

 משובח. ז", הרילי אמונהוידעו שהם בע שיפארו את ישראלואם החזירה לקדש את השם כדי עבירה. 

Too see Reb Shneur Kotler ( ערבשיח  ) click here  

 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף י עמוד ב

דקה ממני, זכה ונקרא כולו על שמו של הקדוש ברוך הוא. כיון שהודה ואמר צ -יהודה שקדש ש"ש בפרהסיא 

יצתה בת קול ואמרה: אתה הצלת תמר ושני בניה מן האור, חייך שאני מציל בזכותך ג' מבניך מן האור; מאן 

 נינהו? חנניה מישאל ועזריה.

 הלכה ז מסכת סנהדרין פרק ו תלמוד ירושלמי

בחילול השם כתיב ]שם כא כג[ לא תלין  גדול הוא קידוש השם מחלול השםר' בא בר זמינא בשם ר' הושעיה 

נבלתו ובקידוש השם כתיב ]שמואל ב כא י[ ויהו תלויים עד נתך מים עליהם. מלמד שהיו תלויים מששה עשר 

בניסן עד שבעה עשר במרחשון והיו עוברין ושבין אומרים מה חטאו שנשתנה עליהן מידת הדין והיו אומרים 

. והרי הדברים ק"ו ומה אילו שלא נתגיירו לשום שמים תבע הקדוש ברוך להן על שפשטו ידיהן בגירים ארורים

הוא דמן המתגיירין לשום שמים לא כל שכן. הרבה גרים נתגיירו באותו היום שנאמר ]דברי הימים ב ב א[ 

 ויספר שלמה את האנשים הגרים ויעש מהם שבעים אלף נושא סבל וגו':



Rabbi Ehrlich 

 תלמוד בבלי מסכת יומא דף פו עמוד א

אמר רב: כגון אנא. אי שקילנא בישרא מטבחא ולא יהיבנא דמי לאלתר. אמר אביי: לא  ילול השםהיכי דמי ח

לית לן בה. אמר רבינא: ומתא מחסיא אתרא דתבעי הוא.  -באתרא דלא תבעי, אבל באתרא דתבעי שנו אלא 

אביי כדשקיל בישרא מתרי שותפי יהיב זוזא להאי וזוזא להאי, והדר מקרב להו גבי הדדי, ועביד חושבנא. רבי 

אי אמר: כל שחביריו יוחנן אמר: כגון אנא דמסגינא ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין. יצחק דבי רבי ינ

+ אמר רב נחמן בר יצחק: כגון דקא אמרי אינשי שרא ליה מריה לפלניא. היכי דמימתביישין מחמת שמועתו 

שיהא שם שמים מתאהב על ידך, שיהא קורא ושונה ומשמש  -אביי אמר: כדתניא, ואהבת את ה' אלהיך 

אשרי אביו שלמדו תורה,  -ומרות עליו תלמידי חכמים, ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות, מה הבריות א

ראו כמה נאים דרכיו,  -אשרי רבו שלמדו תורה. אוי להם לבריות שלא למדו תורה, פלוני שלמדו תורה 

מי שקורא  אבל ישראל אשר בך אתפאר.אתה כמה מתוקנים מעשיו, עליו הכתוב אומר ויאמר לי עבדי 

נה, ואין דבורו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות ושונה ומשמש תלמידי חכמים ואין משאו ומתנו באמו

ראו  -אוי לו לפלוני שלמד תורה, אוי לו לאביו שלמדו תורה, אוי לו לרבו שלמדו תורה, פלוני שלמד תורה  -עליו 

 כמה מקולקלין מעשיו וכמה מכוערין דרכיו! ועליו הכתוב אומר באמר להם עם ה' אלה ומארצו יצאו.

 פסוק יט פרשת שמיני פרק יארש"י 

 ולמה נקרא שמה חסידה, שעושה חסידות עם חברותיה במזונות: זו דיה לבנה ציגוני"ה ]חסידה[. -החסידה 

 




















































































