
המבטל זמנו בלימוד שאר 
 או בטיול וכדומה חוכמות

 האם עובר איסור בכל רגע ורגע
"והיו הדברים האלה אשר ז''( -)דברים ו', ו' בתורה ונצטווינ

אנכי מצווך היום על לבבך וכו', ודברת בם בשבתך בביתך 
 ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך".

ת"ר ודברת בם, בם יש לך רשות )יומא יט:(  ז"לחודרשו 
לדבר ולא בדברים אחרים. רבי אחא אומר ודברת בם, עשה 
אותן קבע ואל תעשם עראי. אמר רבא השח שיחת חולין 
עובר בעשה שנאמר ודברת בם בם ולא בדברים אחרים. רב 
אחא בר יעקב אמר עובר בלאו שנאמר כל הדברים יגעים 

 לא יוכל איש לדבר.
)שם( בפשטות נראה דכל שיחת חולין אסורה. אולם ברש"י ו

 .שיחת הילדים וקלות ראש -פירש: ולא בדברים אחרים 
גרסינן ביומא ודברת בם בם  -סתם וכתב )ברכות ט:( וברי"ף 

ולא בתפילה, ודברת בם בם יש לך רשות לדבר ולא בדברים 
 אחרים, ודברת בם עשה אותן קבע. ע"כ. 

פי' בם יש לך רשות לדבר ולא בדברים  שם הר' יונה וביאר
כלומר אפי' בק"ש באלו יש לך רשות לדבר, שהם  –אחרים 

מפני היראה ומפני הכבוד, אבל בדברים אחרים אין לך 
שיהיו כל דבריך  –להפסיק. ודברת בם עשה אותן קבע 

מכאן שהשח שיחת חולין עובר  בירושלמיבזה, וכן אמרו 
, אבל בדברי הבאיבר בעשה, ושיחת חולין מקרי כשמד

אע"פ שאינה שיחה של  לצורך פרנסתוכשמדבר בעסקיו 
דמדברי הר' יונה )יומא שם(  במהר"ץ חיות)וכתב תורה מותר 

דהביא דבר זה בשם הירושלמי, מוכח דהך דעובר בעשה לא היה 
 כתוב לפניו בבבלי(.  

לא מצינו כלל שמנו  )רמב"ם, רמב"ן, חינוך ועוד( ובמוני המצוות
)הל' בהלכותיו  וברמב"ם זה בכלל מנין מצוות עשה. דבר

לעולם  -לא כתב כן אלא בדרך הנהגה, וז"ל דעות פ"ב ה"ד( 
ירבה אדם בשתיקה ולא ידבר אלא או בדבר חכמה או 
בדברים שצריך להם לחיי גופו. אמרו על רב תלמיד רבינו 
הקדוש שלא שח שיחה בטלה כל ימיו, וזו היא שיחת רוב 

 פי' בצרכי הגוף לא ירבה אדם דברים וכו'.  בני אדם. וא
אזיל  שכתב  דנראה דרבא)הל' ת"ת פ"א ה"ב(  באור שמח)ויעויין עוד 

. )ברכות י"ג:(אם קריאת שמע דרבנן, ומוקי ודברת בם לדברי תורה 
אבל למאי דקימ"ל דעל ק"ש קאי אין שייך לדרוש בם ולא בדברים 

  .בטלים(
אדם שלא להיות  יזהרעולם ל -כתב )יומא י"ט:( ובמאירי 

ביושבי קרנות ושלא לדבר בשיחה בטלה אלא כפי מה 
אמרו השח שיחת חולין עובר  דרך צחותשיכריחנו הצורך, 

 ודברת בם ולא בדברים בטלים.)דברים ו' ז'( בעשה שנאמר 
גבי לאו דפן יסורו )ל"ת י"ג( במנין הלאוין הסמ"ג  אולם

דהשח יו דברי רבא הזכיר בתוך דברמלבבך כל ימי חייך, 
)אך במנין המצוות עשה לא מצינו שיחת חולין עובר בעשה 

 ובהגהות מיימוניות. שמנה עשה זה בכלל מנין העשין(
 דאסורכתב משמיה דהסמ"ג הל' ת"ת פ"ג הי"ג(  -)קושטנטינא 

 לדבר דברים בטלים. 
, ואף )יו"ד הל' ת"ת סי' רמ"ו אות ט'(הדרכי משה והביא דבריהם 

לדבר  דאסור וכתב )שם( ל' בהגהותיו לשו"עלההביאם 
 בשיחת חולין.  

דגם )פ"ג מהל' ת"ת ה"ו וה"ז( בשו"ע הרב כתב  וכיוצ"ב
ואפי' תורתו עראי בקביעות עתים  ,המתפרנס ממעשה ידיו

לא הותר לו מן התורה אלא לעסוק בעסקיו שהם  ,לתורה
צרכי פרנסתו ומשא ומתן, ממה שאמרה תורה ואספת דגנך, 

 לא בדברים בטלים לגמרי בין לדבר בין לשמוע וכו'. אבל 
השח שיחת חולין  -סתם וכתב )סי' קנ"ו ס"ק ב'(  המג"אאולם 

)סי' דברי גנאי וקלות ראש. וכ"כ המשנ"ב עובר בעשה פי' 

 .וע"ע בח"ח בפתיחה עשין י"ב( -קנ"ו סס"ק א', וסי' ש"ז ס"ק ב'' 
שכתב  באו"ח ריש סי' ש"ז, הרמ"אוכן משמעות דברי 

דבנ"א שסיפור שמועות ודברי חידושים הוא עונג להם 
מותר לספרם בשבת כמו בחול. ע"כ. ומשמע דליכא 

 איסורא משום שיחת חולין.
א"ר אמי מדבריו של ר' יוסי נלמוד  )צט:( ואמרינן במנחות

אפי' לא שנא אדם אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית 
יך. אמר ר' יוחנן קיים מצות לא ימוש ספר התורה הזה מפ

משום רשב"י אפי' לא קרא אדם אלא קרית שמע שחרית 
בן אחותו של רבי  ערבית קיים לא ימוש. שאל בן דמהו

ישמעאל את ר' ישמעאל, אני שלמדתי כל התורה כולה מהו 
ללמוד חכמה יונית, קרא עליו המקרא הזה לא ימוש ספר 

עה התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה, צא ובדוק ש
 שאינה לא מן היום ולא מן הלילה ולמוד בה חכמה יונית. 

דר' ישמעאל ס"ל דיומם ולילה ממש )שם(  המהרש"אוביאר 
קאמר. דלרשב"י מצוה שחרית וערבית, ולר' ישמעאל מצוה 

 כל היום וכל הלילה.
מבואר דרשב"י ור' )שנות אליהו ריש פאה(  הגר"אאולם בפירוש 

ות"ת נמי אין לה שיעור  -ישמעאל לא פליגי, דאיתא שם 
לא למטה ולא למעלה. דכתיב והגית בו יומם ולילה, וא"כ 
אין לה שיעור למעלה, ולמטה נמי דפעמים בתיבה אחת 
פוטר וכו'. והא דכתיב והגית כיון שיוצא בתיבה אחת, היינו 
דאילו לא הוי כתיב והגית ה"א שאינו צריך אלא תיבה אחת 

וד, לכך נאמר והגית וכו' ולא יותר אף שיש לו פנאי ללמ
לומר שחייב אדם ללמוד תורה יום ולילה, אך אם צריך 
לעסוק במצוה או בדרך ארץ שהוא ג"כ מצוה אזי הוא פוטר 

 את עצמו בתיבה אחת.
 בשו"עהמובאים )הל' ת"ת פ"א הל' ח'(  הרמב"םואכן על דברי 

דחייב אדם לקבוע לו זמן לת"ת ביום )יו"ד סי' רמ"ו ס"ב( 
  וכו'.להא דשאל בן דמה )ס"ק ה'(  הגר"א, ציין ובלילה

 בס"ד

 מיקתאע אמעתש
 

 שכותב דברי תורהבזמן  על ספרים מחשבלהניח האם מותר 
 

כשמגביה דבר שאינו ד. להגביה ספר על ספר. ג. מנהג בזיון בכתבי הקדש המודפסים. ב. איסור לגרום בזיון לספרים.  א.
 רה.כשעל המסך יש דברי תוז. כשהמחשב אינו דולק. ו.  .לצורך תלמודו כשמשמשוה. קדוש. 

 

י קדש על ספר ים אלוהאם מותר להניח מכשיר רבו השואלים ,טרונים המשמשים ככלי כתיבהעקב ריבוי מכשירים אלק
 . וכדומה בכתיבת חידושי תורה כשדעתו לעסוק

 ספריםאיסור לגרום בזיון לא. 
כי ה' אלהיך מתהלך " איתא( )פ' כי תצא פיסקא רנח בספריג מנהג בזיון בספרים. ובכמה מקומות החמירו חז"ל שלא לנההנה 

או"ח ) שו"עוב סב.() שבתב הוא". וכן לא יכנס לא למרחץ ולא לבורסקי וספרים ותפילין בידוכו' ן אמרו אבקרב מחניך, מכ

וכמו  .סי' מ סע' ב(או"ח )השו"ע פסק  וכן .עד שיוציאםבו שיש בו ס"ת אסור לשמש  דחדראמרינן  כה:() רכותובב .ז( -סי' מג סע' ו
. וכן הוא םכך צריך להפכ םעל פניהם, וכשמצא ם. ואסור להפוך אותבי הקדשאין זורקין כתמבואר ד )צח.( עירוביןב כן

 .אסור אפילו הלכות ואגדותהביאו שם דו סי' רעז וסי' רפב סע' ה(יו"ד ) בשו"ע וברמ"א
אית ד )הובא בב"י יו"ד סי' רפב( מנוח רבינוהוכתב . עליה מונחת אסור לישב על מטה שספר תורהאיתא ד (.כה) "קבש"ס מוו

אסור לישב על ד)יו"ד סי' רפב סע' ז( השו"ע פסק וכן  .וטוב להחמיר ,רים לא מחמירינן בהואבל ספרים אח ,דאמרי דוקא ס"ת
, ולא יניח אדם ס"ת על ברכיו וב' אצילי ידיו עליו. ונ"ל דהוא הדין שאר ספרים )שם( הרמ"אוכתב מטה שספר תורה עליה. 

 ."כע
 מנהג בזיון בכתבי הקדש המודפסים ב. 

בפרט באלו ו ,בביאור השיטות בקדושת ספרים הנדפסים דיש סוברים שאין להם קדושה בס"ד הארכנושבגליון קצ"ח ועי' 
חלילה לנהוג בהם שום ד סי' קט() החו"יכתב כבר מ"מ , עיי"ש. אלא שכלל כח גבראע"י המצוים בזמנינו שאינן נדפסים 

אות  )ח"ב סי' עג במהרש"ג שו"ר] , ע"כ.קודש הם מצד הענין הנאמר בהם ומצד התכלית שהוא ללמד ד"ת או מוסר כי ,בזיון

 [.כיון שאין להם קדושהתב שאין לגעור ביד המקילין להניח אגרת חול באקראי על ספרים הנדפסים שכ (ב
 ספר על ספר גביהלהג. 

 יםלהגביה הספר שלומד יםרוצשכו ,בספרללמוד ים שנוהגים בשעת לימודם דאותן אנש ס"ק יג(יו"ד סי' רפב ) בט"זויעויין 
 וגרע טפי ממניח הספר על ברכיו ,דאיסורא איכא משום בזיון ,יםתחת זה שלומד יםספר אחר ומניח יםולוקח םיד יםפושט

התיר ממ"ש ראה להביא ראיה לולכאורה היה נ .כי בזה מבזה הספר להיות לתשמיש מה שיוכל לעשות בעץ או באבן
"ח בסי' שט"ו דמותר להניח בשבת ספר אחד מכאן וספר אחד מכאן וספר אחד על גביהן ולא חשיב אוהל כיון ו"ע באושבט

 ,דהתם מיירי שצריך לכל הג' ספרים וללמוד מכולן שיהיו מוכנים לפניו ,אינואך זה  ,)הטשו"ע( שא"צ לאויר שתחתיו עכ"ל
ן דמעשה עץ בעלמא שימש בספר והוי בזיון גדול כל שהוא מביאו ממקום למקום משא"כ כא ,וקמ"ל דלית בה משום אוהל

 , ע"כ.אם לא שהספר התחתון מונח כבר ודאי שרי להניח השני עליו ,אפילו בשלחן אחד
תוך החלון  "התיבה"אמרינן דמותר להניח ד )כו:( במגילה כתב דבכה"ג ליכא בזיון כדמשמע (ס"ק יד )סי' קנד המ"אאולם 
כיון שאין משתמש בו כלום דמה לי דוצ"ל  .דהוי תשמיש של חול אע"פ ,ם אותו שלא תכנס הטומאה בבית הכנסתלסתו

 , ע"כ.שעושה ללמוד ממנובנידון של הט"ז דיש להתיר וכ"ש  ,מותר שמונח כאן או כאן
וכ"ש כשכוונתו ללמוד  ,שמע דאפילו אין כוונתו ללמוד מהספר שהוא מגביהומ ,ולפי"ז מבואר שמותר להרים ספר ע"י ספר

ואם מונח ספר  ,להניח ספר אחר תחת ספר שלומד בו כדי להגביהו  יש להתירד )כלל לא אות מח( החיי"א למעשה כתבו .ממנו
עי' ו. ואר דהעיקר לדינא הוא כהמ"אומב .(ס"ק לא) ד"סי' קנב מ"בה. וכלשון זה כתב אחד לכו"ע מותר להניח ספר אחר עליו

  .הכריע כהמ"אשם שגם  (ק לס") ט"ובסימן שבמ"ב עוד 
)יו"ד סי' רפב סע' יב( השו"ע  שכתב, די"ל שאע"פ גדולה יותר כשקדושת הספר שמתחת]ויש לעיין האם היתר זה הוא אפילו 

וסתימת הפוסקים הנ"ל דאין כ"ז כשאין הספר בא לשמשו.  ., ע"כס"ת "גחומשים, ולא חומשים ע "גע "ךאין מניחים נש
שכתב  )יו"ד סי' רפב אות כב( בערוה"ש עוד מצינו. ולפי המבואר לקמן דכל שיש לו צורך ללימוד שרי ה"ה בזהה בלא"וחילוק. 

"ש כשכתובין על נייר וכ ,אבל כשלא נכתבו לשם קדושת ס"ת ,בחומשים הכתובים בקלף לשם קדושת ס"ת דדין זה נאמר
 [.שוה עם נביאים םקדושת םהנדפסי םוק"ו בחומשי

 

 דבר שאינו קדוש ביהגכשמד. 
כשהדבר קדוש  מבואר דאף ,ל מנת לסתום הטומאהע התיבה תוך החלון מותר להניחמהא דהנ"ל הנה מראיית המ"א ו

על ספר  מחשבלהניח  "ז י"ל דה"ה בנ"ד דשרילית לן בה. ולפי ,יר שבאים לסתמו(משמש לדבר שאינו קדוש )דהיינו הק
תמשו עם התיבה לצורך אחר השכלומר דאע"פ ש כאן,אם מונח כאן או דמה אלא דיש לדחות דשאני התם דאמרינן  .לצורכו

חוש לבזיון אכתי יש לדבנ"ד י"ל  . משא"כליכא בזיון תוך הכותל תמונחכש גם כי ,מ"מ ליכא בזיון במקום שהוא מונח שם
 .טעם המ"אבכה"ג לא שייך  ושמא ,הספר שמונח תחת המחשב

אדם שמתקן קונטרסים "שכתב  (חסי' תתצ) ספר חסידיםמהפר כשיש בזיון בדבר דאין היתר להשתמש בס וכן מוכח לכאורה
לפי שהספר יש בו קדושה שהרי כתוב בו כתבי  ,במים לא ישימם בספר בעוד שהוא לח, ולא ישרטט שום קונטרס על הספר

כתב כבר  םאומ"מ משמע ד. ])סי' קנד ס"ק לא( והמ"ב )שם( המ"אוכן פסקו  ."ולקונטרס אין קדושה עד שיכתוב בו ,הקודש
 .[(שם) מ"בוה )שם( המ"אן דקדקו וכ שרי. בהם

 ז"תתקסי' ב בספר חסידיםוכן הוא  .וכל עוד שלא כתבו ב דברי תורהזיון בהנחת דבר הנצרך לצורך כתיבת נמצא דאיכא ב
הוא  טעם האיסורש כתבש )סי' שו( בתורה לשמה. ועי' םלהצניע על מנת צניע קונטרסים שלא נכתבו בספרלה שאיןדכתב 
קודש שתמש בספרי הונמצא ש ,ויעשהו לצרכו לכתוב בו דברי חול ,לא ירצה לכתוב ד"ת בנייר זה בסוף יש לחוש פןדמשום 

עיי"ש שלא דד"ת לית לן בה, אלא לכתוב עליהן כדי הכינן  נקט שאם )או"ח ח"ד סי' עב ד"ה ולכן( באג"מ. אולם לצורך חול
 .חדם ללימוד אסורקצת דאף כשימשמע ממנו ת הביא דברי הס"ח הנ"ל ובאמ

 כשמשמשו לצורך תלמודוה. 
כמבואר להדיא בספר חסידים  , אלא לשרטט,נו לצורך הלימודהנחת הקונטרס אי עצםהתם אסור כי אלא שיש לדחות ד

משמש  שהספר אין להניחו על כתבי הקדש, אבל במקום ן עליו דברי תורהוע"כ כל זמן שאי ,הנ"ל )והמ"א הביאו בקיצור(
 .דשרי דאין כאן בזיון י"ללצורך תלמודו 

כגון אם הוא יושב בחמה ומשים לפניו ספר  ,לא יהנה אדם מספרדשכתב ופא ג ()סי' תתקד הספר חסידיםוכן מוכח מדברי 
השמש והוא מגין בספר כנגד  ,להגן מפני השמש. ואם בשביל שאינו יכול ללמוד מפני שהשמש זורחת על הספר ועל האותיות

 לא()סי' קנד ס"ק  המ"בכ"כ ו .)שם( החיי"אוכן פסק . , ע"כרק לא יכוין להנאתו ,מותר ,כדי שיהא לו צל על הספר ועל הכתיבה

מעתיק את הששהרי בסימן תתק"ב כתב  ,סותרים שדברי הס"חבחיי"א שהקשה ועי' ]. "בשעת הדחק"שמותר לעשות כן 
, ע"כ. ושמא יש לחלק שהעתקה שלא יטעה לפי שהוא נהנה בבזיון הספר הספר לא ישים ספר אחר למעלה מן השיטה כדי

 [.צורך ת"ת הבשלא בדרך לימוד( אינה חשו) בלבד
 "אחיימהוכן מוכח  תורה שרי.הדברי כך או שנוח לו לכתוב  ,אלא על הספר המחשבולפי"ז י"ל דאם אין לו מקום להניח 

דברי תורה )וצ"ל דלא דמי  לכתוב עליו' עדיין לא כתבו עליו( על ספר ומותר להניח קונטרס )אפיד שפסק אות מח( כלל לא)
ולפי התורה לשמה י"ל דדוקא  דשאני התם שאין לו עתה צורך בהם ללימודו.להצנעתם בתוך הספר דאסור כנ"ל, 

להקל להשען על  שצידד )סי' רפב ס"ק ג על סע' ז( בדעת קדושיםמצינו  וכן כשמצניעם חיי' שמא לבסוף לא יכתוב בהם ד"ת(.
אע"פ ]ו. )גנזי הקדש פ"ג הגה כז( הגריש"א זצ"ל והגרנ"ק שליט"אספר כשהדבר מסייע ללימוד. וכן ראיתי שפסקו להקל 

ואין הדרך  ,, יש לחלק דשאני התם דהוי זלזול גדולבשעת הדחקלעשות צל ע"י ספר לצורך הלימוד רק להקל  כתב שהמ"ב
א"ל וכן . המונח על ספר שאין בזה זלזול כי כן דרך הלימוד[ מחשבכשכותב על דף או משא"כ  .לעשות כן אף לצורך הלימוד

 פוסקי זמנינו.אחד מ

 | ה'תשע''ה קרח | פר'   דגליון רכ"
 'קהילת ''חניכי הישיבות'', רמות ב

 

 בעמוד הבא[ ]המשך

 



  מוסר פניני
 (ו) התורה קריאת - קדש בתש

' ה ברך זרע הנה. ישראל איש כל כונת" - לתורה העולה כוונת

 ויבחר בהם' ה חשק אבותינו את השם מאהבת כי, ישקרו לא בנים

 מכל סגולה לעם לו להיות, תם איש יעקב זרע, אחריהם בזרעם

 האלה המשפטים כל את' ה ויצונו, האדמה פני על אשר העמים

 . ובבא בזה הזה כהיום לחיותנו

 התורה ככל צדיקים ומשפטים חוקים לו אשר גדול גוי ומי

 שכל, השכל מצד אמיתי חיוב עלינו בא כן ועל, הזאת הקדושה

 וגורלו בחלקו אותו וברא יצר אשר בעושיו ישמח ישראל איש

 הודאה במחשבתו ויתן, הישראלית הקדושה באומה הקדוש

 הקדושה בתורה רותלק שעולה בשעה וביותר. זה על תמידית

 בשעה וביחוד, הקדוש מלך הדרת קדוש עם ברב התמימה

 בשמחה עצומה הודאה יתן, ולאחריה לפניה התורה ברכת שמברך

 (ח, ח העבודה ושורש יסוד)". ל"כנ רבה
 נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים"

 

וגם  -כתב בפשטות )הל' ת"ת פ"ג סעיף ו' וז'(  בשו"ע הרבוכן 
המתפרנס ממעשה ידיו, ואפי' תורתו עראי בקביעות עיתים, 
לא הותר לו מן התורה אלא לעסוק בעסקיו שהם צרכי 
פרנסתו ומשא ומתן וכו', אבל לא בדברים בטלים לגמרי בין 

לא אפי' ר בין לשמוע וכו'. ולא בדברים בטלים לבד אלדב
, שנאמר ודברת בם שלא בחוכמות העולם אסור לעסוק
 תערב עמהם דברים אחרים וכו'. 

ונראה לי לבאר  -כתב  )הל' ת"ת פ"א ה"ב( אולם באור שמח
דבאמת כל המצוות המה שווים לפחות שבפחותים ולמשה 

 )במדבר ט"ו כ"ט(רבינו ע"ה, דתורה אחת יהיה לכם כתיב 
וחיוב המצווה גבול יש לה. כמו נטילת אתרוג בניענוע 
בעלמא יצא, רק המדקדקים נושאין אותו כל היום וכיו"ב. 
ולכך לא כתבה התורה מידות רק ברמז, דלמשל מידת 

 )כתובות י"ז.(, כל ת"ח שאינו נוקם ונוטר )יומא כ"ג.(הנקמה 
ווה לכלל ומלך שמחל וכו', ולכך אין זה חוק בפרט ש

הישראלי, רק כל אחד לפי ערכו, רק נקימה דממון שווה 
לכולם, וכן בגאוה וכיו"ב, וכן לפנים משורת הדין, ובקור 

 חולים וקבורה וכו', והדברים ארוכים בספרי המחקר. 
ונמצא מצוות ת"ת אשר בודאי אם יבקש האדם טרף ומזון 
 בכ"ז אינן נחשב למפריע מצוות ת"ת, ואספת דגנך כתיב

, וכן למשל אדם חלוש המזג וכן כל אחד לפי )דברים י"א י"ד(
ההכרחיות שלפי הרגלו, וכן לפי טוהר נפשו של אדם, כי 
אינו דומה בחיוב ת"ת האיש אשר נפשו מרגשת בשכלה הזך 
ונקשרת בעבותות אהבה לת"ת, לאיש אשר כוחות נפשו 
נרפים ועצלים. לכן איך היה מחוק הבורא לחוק חיוב ת"ת 

ישראל, ונתן תורת כל אחד בידו, ואין לאל יד האנושי  לכל
ליתן המידה האמיתית לזה. לכן באו חכמים ופירשו לנו גדר 
מרכזן האמיתי של ת"ת, ק"ש בשחרית, ק"ש בערבית, קיים 

כיון שלומד קבלת )מנחות צ"ט:(, והגית בו יומם ולילה 
המצווה ואזהרתה בשחרית וערבית כבר קיים מצוותה, אבל 

מזה הוא בכללי המצוות אשר נבדלו ונפרדו בזה כל  יתר
איש לפי ערכו ומהותו, והיא כמו הסר מן המידות המגונות 
אשר נפרדו זה מזה, ובודאי צריך להתעצם בה האדם בכל 
יכולתו, כי כפלה התורה הרבה פעמים ענין לימודה, וצריך 
האדם להלהיב נפשו לשקוד על דלתותיה, כאשר הרבו לדבר 

 והזהרתה )שמות י"ח כ'(רים הקדושים. ולכן נאמר בזה הספ
אתהם את החוקים ואת התורות, ודבר השווה לכולם, 
והודעת וכו' ילכו בה ואת וכו' אשר יעשון, שבזה אינו שווה 

  .עכ"לרק כל אחד לפי מה שהוא אדם. 
וצריך  -כתב  )יו"ד ח"ד סי' ל"ו סוף אות ה'(אגרות משה ובשו"ת 

צם הוי חיוב לימוד התורה עליו חיוב לומר דהוא משום דבע
קבוע בלא זמן וגבול, אבל חיובו הוא כזה שרשאי לילך 
לפרנסתו ולכל צרכיו, אפי' שהוא רק לתענוגים בעלמא, 
ולשכיבה ולישיבה לנוח בעלמא כשנהנה מזה, ואין בזה 

 ביטול המצווה.
גבי מאי )פ"ג מהל' מלכים ה"ה וה"ו(  באבן האזלוכיוצ"ב מצינו 

דאסור למלך לשתות דרך שכרות אלא  הרמב"םשם  דכתב
יהיה עוסק בתורה ביום ובלילה, וכן לא יהא שטוף בנשים 
דעל הסרת ליבו הקפידה התורה שנאמר ולא יסור לבבו, 

יש לדקדק במה שכתב הרמב"ם דין מיוחד במלך  -שכתב 
שדבקו הכתוב בתורה יותר משאר העם שנאמר כל ימי חייו 

ורה יותר משאר העם, וקשה דבהל' ולכן חייב לעסוק בת
עד  ,ללמוד תורה אדם חייב יכתב עד אימת'( )פ"א הל' ית"ת 

ומבואר דזה  ,יום מותו שנאמר ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך
דין בכל אדם מישראל. ונראה דכאן אנו דנין באיסור המלך 
לשתות אף שרוצה להתענג בשתיה, וכן בהל' ו' שרוצה 

ו, וזה אינו אלא במלך, אבל הדיוט להיות מצוי אצל אשת
מותר לו להתענג אף שזה יגרום לבטול תורה בהכרח ע"י 
השכרות או בעילות נשים, ולהדיוט אינו אסור אלא לבטל 
תורה בלי כל סיבה, שאז הוא מסיר ליבו מהתורה עובר על 
ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך ועוד הרבה פסוקים מחיובי 

תורה בתחילתו שמנה יותר ת"ת, ועי' בספר מעלות ה
 משלשים מ"ע ומל"ת על ביטול תורה. עכ"ל.       

וכל כף הקלע הכל בהבל פיו של  -כתב  באגרת הגר"אאך 
דברים בטלים, ועל כל דיבור הבל צריך להתקלע מסוף 
העולם ועד סופו. וכל זה בדברים יתרים, אבל בדברים 

ומחלוקת  האסורים כגון לשון הרע וליצנות ושבועות ונדרים
יך וקללות בפרט בבית הכנסת ובשבת ויו"ט, על אלו צר

בזה ונראה דאזיל לירד לשאול למטה הרבה מאד. עכ"ל. 
  שיטתו הנזכרת לעיל.ל

 ]נכתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א[

 אינו דולק מחשבשהכו. 
על הספר ע"מ  מחשבמותר להניח ה"נ י"ל ד ,"תף ריק על ספר על מנת לכתוב עליו דר לעיל דמותר להניח דאלפי המבו והנה

אינו דומה למסרטט כיון שכוונתו לכתוב עתה ויש לו בזה משום צורך הלימוד. ו ,אע"פ שעדיין הוא מכובה ד"תלכתוב 
   , ועיין.דהתם אין לו צורך לימודקונטרסים 

 . כשעל המסך יש דברי תורהז
מופיעים דברי תורה,  כשעל המסך מחשבעל ספר קודש מותר להניח  ,מזו נראה דאף כשאינו עושה כן לצורך לימודווגדולה 

והוי כהנחת ספר על ספר  ,זה דאין כאן זלזול ש דברי תורה וכל המכשיר עתה עומד לשימוששעל מסך המכשיר י די"ל דכיון
 מניחו לצורך הלימודאם דהרי דף חלק מותר להניח  ,מ"מ לא מטעם קדושה מתירינן ,כלל ]ואע"פ שאין על המכשיר דין קדושה .דשרי
שמא ם האיסור מהתורה לשמה שכתב שטע נרא'. וכן מסך דברי תורה י"ל דליכא זלזולוא"כ ה"ה הכא כ"ז שיש על ה ,ג ליכא זלזול"דבכה

 ."קעוצ .ואם יש דברי קדושה על המסך י"ל דאינו משמש דברי חול[ ,לדבר חול ששמשמצא י
 -מסקנא דדינא-

כשהוא ואף . משמשו לצורך תלמודואם על גבי ספר קודש  תורה ילצורך כתיבת דבר מחשבהעולה לדינא, מותר להניח 
אולם אין להניח מכשיר זה כשהוא מכובה על ספרים כשאין  .נמי שרי עושה כן לזמן מועט ע"מ להמשיך ללמודאם  ,מכובה

 .דיש בזה משום בזיון לספר ,דעתו להמשיך ללמוד ולכתוב
 

 עובר על לאו דפן יוסיף , האםרו דרך שחוקחבמכה ה
 

 . לחבול בוכשחברו נותן לו רשות חיוב תשלומים  ג.ן על עצמו. כשצריך להג ב. חברו. להכותאיסור לחבול ו א.
 כשעושים כן לצורך. ה.תו. כשחברו נותן לו רשות להכולאו דפן יוסיף  ד.

 

 חברו להכותאיסור לחבול וא. 
כל אר שמבוש (ג.)ל בכתובותועי' אחרים שחבלו בו חייבים.  ,החובל בעצמו אף על פי שאינו רשאי פטור (.צא -: )צ בב"קתנן 

 חברוהמרים ידו על )נח:(  בסנהדרין. ועוד למדנו "לא יוסיף פן יוסיףד" ג(פס'  פכ"ה דברים)על לאו המכה אדם כשר עובר 
למה הכית לא  ,ויאמר לרשע למה תכה רעך יג(פס' ב פ")שמות להכותו אף על פי שלא הכהו נקרא רשע. ומייתי לה מדכתיב 

  ., ע"כהו נקרא רשעאף על פי שלא הכ אלא למה תכה ,אמרנ
, ולא החובל בלבד אלא כל המכה אדם חברוסור לאדם לחבול בין בעצמו בין בשא )חובל ומזיק פ"ה ה"א( רמב"םה וכן פסק

פס' כ"ה פדברים )' אהרי זה עובר בלא תעשה, שנ ]יש גורסין בזיון[ דרך נציוןכשר מישראל בין קטן בין גדול בין איש בין אשה 

 השו"ע והביאו ., ע"כו, אם הזהירה תורה שלא להוסיף בהכאת החוטא קל וחומר למכה את הצדיקלא יוסיף להכות (ג
 ]ועי' בגליון רכ"ג האם איסור חבלה בעצמו הינו מה"ת או מדרבנן[. .)חו"מ סי' תכ סע' א(

 שצריך להגן על עצמוכב. 
יותר ממה שחבל בו הוא משלם לו במותר נזק  חברואם חבל האחד ב ,צאו זה בזהיב' שחבלו זה בזה  )לג.( בב"קואיתא עוד 

 ,זר גם הוא מיד וחבל בוח חברואו לאחר שחבל זה ב ,דוקא שהתחילו שניהם כאחדד( יג 'סי )שם פ"ג רא"שה. וביאר שלם
ומיהו צריך אמידה אם היה יכול  .שיש לו רשות לשני לחבול בו כדי להציל את עצמו ,אבל אם התחיל האחד השני פטור

וכן הדין באדם  .ו בחבלה מועטת וחבל בו הרבה חייב מידי דהוה אהיה יכול להציל עצמו באחד מאבריו והרגולהציל עצמ
וכן אם רואה אחד מישראל מכה  ,שפטור ,מכה את אביו או בנו או אחיו והרואה הכה המכה להציל את קרובו חברוהרואה 

ו מכהו מכת נפש יכול להכות למכה כדי לאפרושיה אף על פי שאינ ,את רעהו ואינו יכול להצילו אם לא שיכה המכה
 .)סי' תכא סע' יג(הטשו"ע  . וכן פסקוע"כ ,מאיסורא

 לחבול בוכשחברו נותן לו רשות חיוב תשלומים . ג
מדתניא הכני פצעני על מנת )צג.(  בגמראואקשינן עלה  .האומר סמא את עיני על מנת לפטור חייבצב.( ב"ק ) עוד שם שנינוו

מה שאין כן בהכני  ,פירוש בסמא את עיני איכא פגם שהוא חסר אבר .אמר רב ששת משום פגם משפחה .רלפטור פטו
רבי יוחנן  ,רבא אמר לפי שאין אדם מוחל על ראשי איברים שלו ,ואמרינן תו אמר רבי הושעיא משום פגם משפחה .פצעני

שבר  ,על מנת לפטור ואמר לו הן זה הן שהוא כלאותניא נמי הכי הכני פצעני  ,אמר יש הן שהוא כלאו ויש לאו שהוא כהן
 ., ע"כאת כדי קרע את כסותי על מנת לפטור ואמר ליה לאו זהו לאו שהוא כהן

הרי זה  ,רו סמא עיני קטע את ידי על מנת שאתה פטורשהאומר לחבשפסק ע"פ ש"ס הנ"ל  ה הי"א()חובל פ" רמב"םב ועי'
 . , ע"כרוצה בכךשהדבר ידוע שאין אדם  ,חייב בחמשה דברים

אלא מיירי שהנחבל אומר  ,אם הנחבל אמר לו בפירוש ע"מ שתפטר ודאי פטורשיצא לחלק סי' יח( ב"ק פ"ח )הרא"ש אולם 
אפילו שאומר הנחבל הן  ,והשיב לו הנחבל הן ,ושאל אותו החובל אתה אומר לי ע"מ שאפטר ,קטע ידי או סמא עיני סתם

שיש לנו לפרש דבריו דבתמיה אמר הן  ,"ה חייביותן לו רשות ע"מ שיפטר אפשנראה כמו שאומר בניחותא דמשמע שנ
 .)סי' תכא( הטור, ע"כ. וכן הביא אבל אם א"ל בפירוש ע"מ ליפטר פטור ,כלומר והיאך הייתי אומר לך דבר זה ולכך חייב

שלא  שכתב שאף לדעת השו"ע )ס"ק כא(  בסמ"ע פסק כהרא"ש. ועי' )שם( הרמ"או שפסק כהרמב"ם. סע' יב(שם ) בשו"עועי' 
חסרון ראשי איברים, הוא בחסרון איברים, אבל אם א"ל הכני פצעני ע"מ לפטור, והוא פצע בו בלא היינו  ,מחלק כהרא"ש

 ה[.דנחשב כשילם מצד המחיל ,ממלקות יהיה פטור ,לשלםמאף באופן שיהיה פטור ד שכתב )ח"ג סי' עח( אג"מב ]ועי', ע"כ. פטור
 תוכשחברו נותן לו רשות להכוסיף לאו דפן יו. ד

. ונפ"מ בעובדא דהוה לעשות כן אף מצד הלאו הנ"ל רשאיאם האלא דכל זה לענין פטור תשלומים. אולם אכתי יש לדון 
 גרף כמו שעשה בעבר או שיש בזה איסור מן הדין. תאשאל האם רשאי עדיין להמי שהתקרב לדת וב

אין לאדם רשות על גופו כלל אסור להכות את חברו אפילו הוא נותן לו רשות להכותו כי ד תבכ )נזקי גוף אות ד( גר"זה והנה
בר על הלאו עונתן רשות לחברו להכותו שאפילו אם  "ג סי' עח()ח האג"מכן נקט ו .להכותו ולא לביישו ולא לצערו בשום צער

ודאי אין רשותו כלום לסלק איסור  רפ"ה( חובל)ואיפסק כן ברמב"ם  (.אצ)כיון שאסור לאדם לחבול בעצמו כדאיתא בב"ק 
ה וצ)מ"ח מנהכ דלא (.)פד:(דרין הנא מהני מחילה )ועיי"ש שלמד כן מסדל )חו"מ סי' יט רס"ק ה( חזו"אה וכ"כ .בל יוסיף מעליו

 נ"ח,כסברת המ שהביא בשם המהרלנ"ח מע' א כלל מ ד"ה ותמיה( ה"שפאח"א ) ד"חבשועי'  .שנקט דליכא לאו בכה"ג (גמח אות 
  ותמה על דבריו.

 כשעושים כן לצורך . ה
ללמוד . אלא דיש לדון להתירא כשיש לו תועלת מזה )כגון נתינת רשותדהרי לא מהני  ,מעתה י"ל שבנ"ד אין מקום להקל

 .הובא לשונו בסמוך פ"ה ה"א( חו"מ) רמב"םה כמ"ש שרש איסור זה הוא כשעושה דרך נציוןד ין( כיבזה הגנה עצמית וכיוצא
  .לית לן בהש תועלת יפו הוא מטעם "בל תשחית" ובמקום דכבר הבאנו בס"ד בגליון רכ"ג שעיקר האיסור לחבול בגוו

 [בזיון]ויש גורסין  ןיונצ כל המכה אדם וכו' דרךשכתב " מהרמב"ם הנ"ל ()יו"ד סי' רמט ד"ה אבל המהר"י אסאדוכן דקדק 
וטעמא נ"ל מלשנא דקרא דיהיב טעמא פן יוסיף וכו' ונקלה אחיך  ,יוןהרי דלא אסרה תורה אלא דוקא דרך בז ",עובר בל"ת

מדמי חבורה בגוף  )שם(הרי דעל בזיונו חסה התורה ודומי' דהתם בנלקה בב"ד הכתוב מדבר דרך בזיון דוקא. ובב"ק  ,וכו'
תה כמ"ש הרמב"ם וכיון דאפילו בגדים דה"ל פסידא דלא הדר לא אסרה תורה אלא דרך השח ,לבל תשחית דבגדים יעו"ש

שאם מצער  (שם) "זגרלוכעין זה מצינו  ., ע"כדהדר הוא דלא אסרה תורה אלא דרך בזיון הפסידדכ"ש גופו  ,(ח"מלכים פ"ו ה)
 . משום איסור הנ"לליכא  דרך תשובהעצמו 

דאין מקום נראה  דרך "ספורט"צורך גמור, כגון שעושה כן כשאין בזה אולם כ"ז כשעושה מפני התועלת וההכרח, אבל 
דרך שחוק וכדומה יש  שעושיםבמקום על כן ו .כזריותמדת אמעורר , ועוד שהדבר דאפשר דבכלל דרך נציון הוא להקל

רשות לחבול בו וחבל בו חבלה שפחותה לחברו נתן שאם  )ח"ג סי' עח( "מגבא חבלה גדולה. וכ"כמקום לאסור עכ"פ ב
ער ובלא בושת אין זה דרך נציון ובזיון כשנותן לו רשות ואין מקפיד משו"פ, מסתבר שעל חבלה קטנה כזו שהוא גם בלא צ

שאינו עובר בהל"ת דלא יוסיף דהוא כדרך שחוק בעלמא, דהלאו אינו עובר אלא כשהוא דרך נציון ובזיון כדאיתא  ,על זה
רשות לסלק האיסור וממילא לא שייך מלקות. אבל בחבלה גדולה שהוא דרך נציון ובזיון לא תועיל נתינת ה ,ברמב"ם שם

 .מאחר שאף הוא עצמו אסור לחבול בעצמו, ע"כ ,מעליו
 -מסקנא דדינא-

ואף  אסור. בו, לנתן לו רשות לחבו חברואם ואף  .ל בווחבאסורים לאחרים וכן  ,בעצמואסור לאדם לחבול  ,לדינא העולה
 .איסורליכא  ,הגנה עצמיתורך כגון לצ ,צורךשניהם עושים לאלא שבמקום ש בדרך שחוק בעלמא יש להזהר בדבר.
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