
 

האם המהרהר בעבירה עובר 
 איסור בעצם ההרהור

תניא ר' יעקב אומר אין לך כל )לט:( איתא בקידושין 
מצוה ומצוה שכתובה בתורה ומתן שכרה בצדה שאין 
תחיית המתים תלוי בה, בכיבוד אב ואם כתיב למען 

מען ייטב לך, בשילוח הקן כתיב למען יאריכון ימיך ול
ייטב לך והארכת ימים, הרי שאמר לו אביו עלה לבירה 
ושלח את האם ונטל את הבנים ובחזירתו נפל ומת, 
היכן טובת ימיו של זה והיכן אריכות ימיו של זה, אלא 
למען ייטב לך לעולם שכולו טוב ולמען יאריכון ימיך 

 לעולם שכולו ארוך.
לאו הכי הוה, ופרקינן ר' יעקב מעשה ומקשינן ודלמא 

חזא. ומקשינן ודלמא מהרהר בעבודת כוכבים הוה 
וכתיב למען תפוש את בית ישראל בלבם, ופרקינן 
איהו נמי הכי קאמר אי סלקא דעתך שכר מצוה בההיא 
עלמא אמאי לא אגין מצות עליה כי היכי דלא ליתי 

 לידי הרהור וכו'.
דלמא מהרהר בעריות ויש לעיין אמאי לא אמרה הגמ' 

ולא תתורו )במדבר ט"ו ל"ט( הוה. ומקרא מפורש הוא 
 אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם.

ובפשטות היה מקום לומר דההיא קרא לא איסורא 
אתא לאשמועינן, אלא סגולת הציצית דע"י "והיה לכם 
לציצית וראיתם אותו" יתקיים בכם "וזכרתם את כל 

תם אותם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי מצוותי ועשי
 עיניכם אשר אתם זונים אחריהם"

איברא דהרמב"ם מנה לההיא איסורא בכלל הלאוין 
שלא לתור אחר מחשבות הלב  - )המנין הקצר ל"ת מ"ז(

 וראיית העינים שנאמר ולא תתורו אחרי לבבכם.
 -אולם יעויין ברמב"ם במנין המצוות הארוך שכתב 

א לתור אחרי לבבנו עד שנאמין היא שהזהירנו של
דעות שהם הפך הדעות שחייבתנו התורה אבל שנקצר 
מחשבתנו ונשים לה גבול תעמוד אצלו והוא מצות 

ולא )פ' ציצית( התורה ואזהרותיה. והוא אמרו יתעלה 
תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. ולשון ספרי ולא 

 )קהלת ז'(תתורו אחרי לבבכם זו מינות כענין שנאמר 

ומוצא אני מר ממות את האשה אשר היא מצודים 
וחרמים לבה ואחרי עיניכם זו זנות כענין שנאמר 

ויאמר שמשון לאביו אותה קח לי כי היא )שופטים י"ד( 
ישרה בעיני. רוצה באמרו זו זנות המשך אחר ההנאות 

 והתאוות הגשמיות והתעסק המחשבה בהן תמיד.
א שעושה כן ויש לדייק מלשונו שכתב "תמיד", דדוק

בתמידות עובר בלאו, אבל לא בכל הרהור והרהור. 
ומילתא דמסתברא הוא דכי כל המהרהר ומתעסק 
 במחשבתו באיזה הנאה גשמית קאי באיסור דאורייתא.

)פ"א( אלא דאכתי תקשי מהא דתניא במסכת כלה רבתי 
הכריז ר' אלעזר בן עזריה בארבע מאות שופרות כל  -

 מחילה לעולם.  המקבל כוס מהכלה אין לו
הכריז ר' אלעזר בן עזריה ש"מ  -ואמרינן שם בגמ' 

הרהור כמעשה דמי היכי מחמירים ואומרים אין לו 
מחילה לעולם, לעולם אימא לך הרהור לאו כמעשה 
דכתיב און אם ראיתי בליבי לא ישמע ה' ושאני אשת 
איש דחמירא טפי. דרש רבא מאי דכתיב טוב וישר ה' 

בדרך בוא וראה צדקתו של הב"ה  על כן יורה חטאים
שכל המעלה בלבו לעשות מצוה ונאנס ולא עשאו 
מעלה עליו הכתוב כאלו עשאו, וכל המעלה בלבו 
לעשות חטא עד שעת מעשה לא מחייב דכתיב און אם 

 ראיתי בליבי וגו'.
וא"כ אמאי לא קאמרה הגמ' בקידושין דהוה מהרהר 

 באשת איש.
י' כלה רבתי לר' ובעצם דברי הכלה רבתי, עי' בפ

אברהם הירחי דהקשה מהא דאמרינן דאין הקב"ה 
מצרף מחשבה למעשה זולתי בע"ז, וביאר דשאני א"א 
דחמירא ושקולה כע"ז והרהור זו כזו, ובתרוויהו 

 מצרף הקב"ה מחשבה למעשה.
ונשמרת מכל דבר רע שלא יסתכל )כ.( עוד איתא בע"ז 

וערת, אדם באישה נאה ואפי' פנויה בא"א ואפי' מכ
ולא בבגדי צבע של אישה ולא בחמור ולא בחמורה 
ולא בחזיר ולא בחזירה ולא בעופות בזמן שנזקקין זה 

 לזה.
דהאי קרא דרשה )ד"ה שלא יהרהר( וכתבו שם התוס' 

גמורה היא ולא אסמכתא בעלמא כדמוכח בפרק נערה 
 .)כתובות מו.(שנתפתתה 

וה"נ צ"ע א"כ אמאי לא אמרינן בקידושין דהרהר 
 בעבירה.

הביא בשם הגרצ"פ )חט"ו סי' נ"ג( ובשו"ת ציץ אליעזר 
פראנק זצ"ל דהסתפק בעובר והרהר ולא בא לידי 
טומאה דיתכן שלא עבר על ונשמרת בהרהורו, דכן 
משמע לכאו' לשון הברייתא שהאריכה ואמרה שלא 
יהרהר ביום "ויבא לידי טומאת קרי בלילה", ולא סגי 

 ד"בס

 מיקתאע אמעתש

 תבשיל שהתבשל ע"י מומר למותר לאכוהאם 
 .מומר לחלל שבתות בזמנינו ד.. כשמבשל בבית של שומר תורה ומצות ג.. בישול מומרב. . איסור בישולי עכו"ם א.

  .כשקים ליה שלא יאכילנו דברים אסורים ז.. להתארח אצל חשודו. . חשש שמא יאכילנו דבר שאינו כשר ה.
 איסור בישולי עכו"םא. 
 רואהו ישראל ואין כו"םע שחלבו חלב :הנאה איסור איסורן ואין אסוריןם "עכו של דברים אלו" ע"ב ה"לדף  ע"זב תנן

 שבישלו דבר כלדשלקות פירושו  )ד"ה והשלקות( י"רשופ ."יין לתוכן לתת שדרכן וכבשין והשלקות שלהן והשמן והפת
   , ע"כ.חתנות משוםמים אסרוהו חכ טהור בכלי אפילו כו"םע
. "ואכלתי ומים בכסף תתן לי ושתיתי אוכל בכסף תשבירני" ("בפ דברים) איסור זה אקרא הסמיכובגמ' שם דף ל"ח ע"א ו

ויאכילנו דבר  ובמשתה במאכל גוי אצל רגיל ישראל יהא שלא ,להאי איסורא אחרינא טעמא (מדרבנן ה"ד)שם  י"רשופ
 שהביא שתי הפירושים. (שלא ה"ד י"ףבר :יד) ן"בר . ועי', ע"כטמא

 רש הקונטרסיפ וכן חתנות משום הטעם לפרש נראה היה דיותר הביאו דברי רש"י וכתבו (מדרבנן אלא ה"לח. ד) תוס'אולם 
וכן  .חתנות, ע"כ משום ותרווייהו, שלקות כמו נאסר כותים של כתב דפת (כ סי' יט )כלל בתשובה ש"והרא , ע"כ.'במתני

 אחשש משום אינו זה כתב שאיסור)כלל מג אות א(  באו"ה וכן. (ד"ה והשמן )ע"ז לה: ובמאירי פי"ז ה"ט(מא"א ) רמב"םבהוא 
 בבתו עיניו ויתן בסעודתו הכנעני יזמינו שמא םחכמי שגזרו חתנות גזירת משום אלא טמא, דבר הכנעני יאכילנו שמא
 לבניך, ע"כ. מבנותיו חתולק מזבחו ואכלת לך וקרא אקרא ואסמכוהו. עמו להתחתן ויבא
 כדי היא דקרא דאסמכתא אלא בנותיהן משום גזרו דבכולן מוכח דבגמ' דנראה רש"י, דעת ביאר קיב אות א( סי' )יו"ד ח"והב

 טמא, ע"כ. דבר משום בהם לחוש ואין האור ע"י נשתנה שלא כמים אלא שרי לא הכי דמשום טמא דבר יאכילנו שלא
 שכל בהן להתחתן יבא שלא' פי חתנות משום אסרו( )פת עכו"ם, בישול עכו"ם וכו' הדברים לוא כלדכתב  )רסי' קיב( והטור

. שזה עיקר הטעם )סי' קיג ס"ק א( הט"ז כתבו בם, ע"כ. להתחתן יבא מאלו באחד אליהם יתקרב ואם האדם לב מושכין אלו
 .ב()שם אות  בערוה"ש הואי הטעמים. וכן הביא שנ )סי' קיג אות א( הלבושאולם 

 בישול מומרב. 

, דאם משום חתנות אתינן עלה י"ל דאין בבישולו משום סיאהמומר לחלל שבתות בפר ל לענין"הנ הטעמיםב' נפ"מ בין ו
מר מבואר בסימן קי"ט דמודהרי יש לאסור  בר טמאאיסור זה דהרי בתו מותרת, אבל אם משום שלא יבואו להאכילו ד

 .חשוד להאכיל דבר איסור, עיי"ש
דאי הטעם משום ודלענין מומר לע"ז. וכתב דלענין פת עכו"ם ( על סע' ט )שם למשה התפארת כבר כתב נפ"מ זו ובאמת
ה"ה הוסיף דלפי"ז  א( ק"ס) בסימן קי"ג הפת"שו. אבל לענין בישול עכו"ם צדד לאסור ע"פ טעם השני ,לית לן בה חתנות,

 סימן קי"בבמ"מ ו .בישולו אסורד ,סי' קי"טבו 'הע' ב' ססי'  מבואר בשו"עכ כו"םדדינו כעמומר לחלל שבת בפרהסיא 
 .שלו להתיר לענין פתפסק  א( ק"ס)
שאלו  הביא מתשובת הר"ש )ח"ב סי' לח(המבי"ט ש משום פת של קראיםהחמיר לענין ל כתב )סי' קיב ס"ק ב( ר"חפהו

)סי'  פמ"גה הביאו להלכהו .כ"ע ,לההקראים המחללין את המועדות כאילו מחללין שבתות, וכאילו כופרים בכל התורה כו

 עי' הם.הכתובים כפי מה שיראה ל ופירשובדברי רז"ל  מאמיניםכת שלא  הםהקראים ] .("ק כבסי' שכה א"א סו קיב ש"ד ס"ק ב
ועי'  .(יו"ד סי' רסו ס"ק יז)בש"ך ו )סי' עא( אר הדורפב ,אבות(פתיחה ל)במאירי  ,)אבות פ"א אות ג( בפירוש המשניותברמב"ם  בזה

 [.מש"כ בגליון ה'
דלמ"ד מומר לע"ז כמומר לכל התורה, יינו יין נסך, כיון שסתם יינם אסור משום בנותיהן,  'תשכ )חולין ד:( ר"ןב ויעויין
ן בבנותיו שאי ע"פא הרי הוא בכלל גזירתן מומר לע"ז הוי מומר לכל התורה כולה, כיון שדינו כעכו"ם גמורלמ"ד הילכך 

בערך השלחן וכ"כ לענין פת ובישול עכו"ם שמומר בכלל הגזרה.  דה"הדבריו אפשר  לפיו .ע"כ ,תורהאיסור חתנות מן ה
גמור בכלל גזירתם הוא ופתו  דמומר אף שאין בבנותיו איסור חתנות, כיון שדינו כגוי( אות יאהובא בכה"ח שם  ב ק"קיב ס ')סי

ותמה עפ"ז על דברי התפארל"מ  ,תם אסוריי הר"ן י"ל דגם פשלפי דבר נקט (ד"ה אמנם או"ח סי' רפא) מהר"ם שיקוה .אסור
שאין בתו של  מבוארהר"ן משכתב שאע"פ ש (ד"ה ואף על גב) ה"סי' שועיי"ש ב .)שכתב שיש להתיר לפי הטעם של חתנות(

מומר אסורה, מ"מ י"ל דאפשר דס"ל להר"ן דלאו דלא תתחתן בם היינו דוקא בז' אומות, אבל לדידן דקי"ל כמ"ש 
שבכל האומות שייך לאו זה, דפסקינן כר"ש דאמר, כי יסיר לרבות כל המסירות, אפשר  סי' טז(אה"ע )"ע ורמב"ם והשה

 לענין בישולם.)ח"ב סי' רסב(  מהרש"םה וכן פסק , ע"כ.שגם בת מומר לע"ז אסורה. וכן דינם של אפיקורסים אלו
תנות דמדרבנן אסור שבתות בפרהסיא איכא נמי לטעמא דח במחללדלחדש כתב ש )ח"ב יו"ד סי' לא( הר"י אסאדמב יעוייןו

)דלא כהבנת המהר"ם שיק אליבא   ושכן משמע מהר"ן הנ"ל דאיסור חתנות מדרבנן מיהא איכא .בהןמיהת להתחתן 
  .דהר"ן(

בפרט , "זואין לדמות גזירות חכמים זל, סתם יינן לעניןרק  אייריר"ן שהכתב לדחות  אות ט(אות ז ומא  'ט סי)ח"ובצי"א 
כותב בפשטות דמה שמומר לחלל שבת ש (וח"ו סי' פג כק 'יו"ד סי) החת"סמ הביאובהרבה. בה חז"ל לסתם יינם שהחמירו 

ע"ז. ובד אלא משום קנסא עשאוהו כגוי ע ,ולא משום לתא דע"ז ,עושה יי"נ אינו משום חתנות כי מותר להתחתן בבנותיו
בניו לא דאפשר דע"ז העובד ישראל  , לביןהוא כנכרי ממששבין הנכרים  טמעשנמומר  בין לענין בנותיהם נמי יש לחלקו

כמ"ש  יש גם טעמא דחתנות דאצלם הקראים שאניד יש לדחות ,הקראיםאוסר בישולי "ח רפשה אע"פוילכו אחריו. 
 מומר לחלל. אבל במגרשים שלא כדת תורתינו ונמצאו בניהם ממזריםדהם ספק ממזרים כי  )אה"ע סי' ד סע' לז(הרמ"א 

שאף לדעת הר"ן הנ"ל ליכא לענין מומר לע"ז  (אות ב )שם בערך השלחןוכן מבואר  .שבתות לא מצינו איסור חתנות, ע"כ
 (ורסי' מו )יו"ד ח"א ססי' מה האג"מ פסק וכן .מט( י'סח"ב ס) מהרש"גהו כג( 'ת סיהחדשו) בנין ציוןה דעתוכן . סור חתנותמשום אי

 איסור חתנות. משום  שבתותני מומרים לחלל בבשאין 
בארחות רבנו   אלא דעי']. לחלל שבת בפרסיא אסורשל מומר ת ושלקו פסק בספרו להחמיר דפת )יו"ד סי' א ס"ק כג(והחזו"א 

מיהו לענין בישול הובא שם  .תם של מחללי שבתיהחזו"א לא אסר פ שלמעשההגרח"ק שליט"א  בשם )ח"ג עמ' עט אות לט(
שצידד להקל לענין  )ח"א סי' תמה(בתשובות והנהגות  עוד ועייןת של אינם שתו"מ הוי בישול עכו"ם. דאף בישול בבתי חרוש

  [.. ואכמ"לבישולם בבית חרושת
. כנ"ל ן טעם לאסוראי לרוב הפוסקים הוייואליב, משום חתנות אתינן עלהדאלא דלפי המבואר לעיל דעת רוב הראשונים 

בדיעבד דכיון דהוי מידי דרבנן פסק  אות א( ג)סי' קי ובכה"ח .קל בבישול מומר לחלל שבתשנקט לה )סי' קיג( ערך שיב ויעויין
ע"כ ו צידד להקל בזה. )שם( והאג"מ [.הפר"חלענין פת שכתב לאסור ע"פ  עיי"ש בסי' קי"ב אות י"א]אלא דאין לאסור. 

יו"ד )אשרי האיש הגריש"א זצ"ל פסק  . וכןיש מקום להקל( וכדו' תשובה אצל קרוביהם י)כגון לבעל למעשה בשעת הדחק

  .דחק גדול[להקל בשעת  תע וח"ב סי' שפו(סי' )ח"א תשובות והנהגות ה שו"מ שדעת] .פ"ח אות ו(
 שומר תורה ומצות בבית שלכשמבשל ג. 

( דרבנןמ אלא ה"ע"ז לח. ד) תוס'ב דהנה מצינו ,ומרי תורה ומצוותטבח וכדומה השייך לשמב םואכתי יש לדון בזה כשמבשלי

 אין ישראל של בביתו מבשל כשהוא אבל ,בביתו מבשלם כוכבים כשהעובד חכמים אסרו שלקות דודאי הראב"ד בשם
 חכמים כלל חלקו לא מבשל כו"םשהע כיון דודאי ת''ר לו הודה ולא ,טמאים דברים יאכילנו לשמא ולא לחתנות לא לחוש

 ., ע"כעכו"ם של בביתו כמו ישראל של בביתו גם יזהר לא אשמ לחוש יש לעולם כי ,העכו"ם לרשות הישראל רשות בין
 בבית בין תריה להם ואין, חתנות משום ותרווייהו, שלקות כמו נאסר כותים של דפת כתב( כ סי' יט )כלל בתשובה ש"והרא
 קס ז"ח ז"ני) וחםיר הרבינו לדעתמאידך  רבנן. פלוג דלאמשום  כתב לאסור (תתל' רסי) והמרדכי .ישראל, ע"כ בבית בין כותי

 להתיר. הפוסקים רובדעת  (ד"ע

 "ו| ה'תשעגליון רל"ט | פר' תולדות  
 'קהילת ''חניכי הישיבות'', רמות ב

 [בעמוד הבא ]המשך

 



 

דעיקר האיסור של  לה למימר שלא יהרהר, משום
הרהור הוא כשמצטרף למעשה טומאה, אבל בלי 

 מעשה אין מחשבה בעבירה.
והביא דברי הגרש"ז אויערבאך זצ"ל שכתב ע"ז שמצד 

 הסברא אפשר שפיר לומר דבר זה.
והגרא"י וולדינברג זצ"ל גופא כתב דאין משמע כן 
מפשטות דברי הש"ס והפוסקים בכמה מקומות, וציין 

שהביא  )סי' כ"א(ם לדברי הב"י באהע"ז בתוך דבריו ש
שכתב  )ח"ב הל' איסורי ביאה סי' י"ג(דברי האורחות חיים 

אסור להסתכל  - )אגרת התשובה י"ט כ'(בשם הר' יונה 
ולא )במדבר ט"ו ל"ט( באשת איש מן התורה שנאמר 

תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, ואסור להסתכל 
ברית כרתי "א א'( )איוב לבפנויה מדברי קבלה שנאמר 

לעיני ומה אתבונן על בתולה וכו', ואסור מן התורה 
להרהר באשה ואפילו פנויה, וחמור הרהור פנויה 
ממגעה שעל ההרהור עובר בלאו מן התורה שנאמר 

 )ע"ז כ:(ונשמרת מכל דבר רע ופירשו רז"ל )דברים כ"ג י'( 
 שלא יהרהר ביום ויבוא לידי טומאה בלילה עכ"ל.   

דהרהור  )אהע"ז סי' כ"א ס"ק ב'(דינא הבית שמואל וכ"כ ל
 אפי' בפנויה אסור מהתורה.

 -כתב  )דרוש ל"ז(ובספר מערכי לב לבעל החקרי לב 
מ"ש בפ"ק דקידושין ד"מ מחשבה טובה הקב"ה 
מצרפה למעשה מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה 
למעשה, והקשו אלא הא דכתיב למען תפוס את ישראל 

בע"ז הוא דכתיב, נראה דגם בלבם ותירצו ההוא 
בהרהור עריות אין הקב"ה מצרפה למעשה. וכ"נ 
ממ"ש בדל"ט ודילמא מהרהר בעבירה הוה, והקשו 
דמחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה, ודחו 
דילמא מהרהר בע"ז, נראה דעבירה סתם דהיינו עריות 
אינה מצרפה למעשה. והדבר קשה דכבר אמרו הרהורי 

, ואמרו בספ"ק דע"ז ונשמרת עבירה קשים מעבירה
מכל דבר רע שלא יהרהר אדם ביום ויבא לידי טומאה 
בלילה, וכתבו התוס' דדרשה גמורה היא, ובפ"ב 
דנדרים אמרו נמי ליבא ועינא תרי סרסור דעבירה הם, 
וכן הזהירו על זה בזוהר פ' ויצא דף קנ"ד, ובפ' הבא 
על יבמתו אמרו אסור לאדם לעמוד בלא אשה דכתיב 

א טוב היות האדם לבדו, וכתבו הטעם הרמב"ם ל
והר"ן שלא יבא לידי הרהור, והכריח הרד"ך בית י"ז 
ובת' רב יוסף קצבי סי' ג' דהוי מדברי תורה. כי ע"כ 
צריך לדחוק דגם הרהור עריות הוי כע"ז דהקב"ה 
מצרפה למעשה. ובערכין די"ו אמרו אבנט מכפר על 

 על לב אהרן.הרהור הלב היכא דאיתיה דכתיב והיה 
אולם בהגהות חכמת שלמה כתב להעיר על דברי הבית 

וקשה לי טובא אם הרהור באישה אסור מן  -שמואל 
גבי ר' )ל"ט ע"ב( התורה, מדוע אמרו בספ"ק דקידושין 

יעקב מעשה חזא, דפריך שם ודלמא מהרהר בעבירה 
הוי, ומשני דמחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה, 

 בע"ז הוי. וכפי דברי הב"שופריך ודלמא מהרהר 
הול"ל ודילמא מהרהר בערוה הוי, ומדלא משני כן 
בע"כ מוכח דאין שום מחשבה אסורה מן התורה רק 

 בע"ז, ודו"ק, וצ"ע בזה כעת.
 

 ]נכתב עי הרב ש. פ. שליט"א[
   

 פניני מוסר  
 סעודות שבת )א( -עניני שבת קדש 
"ר שמעון בן פזי א"ר "א - מעלת המקיים ג' סעודות

יהושע בן לוי משום בר קפרא כל המקיים שלש סעודות 
מחבלו של משיח, ומדינה  ,בשבת ניצול משלש פורעניות

 גמ' שבת קיח.().". ..של גיהנם, וממלחמת גוג ומגוג

סעודת ליל שבת היא כנגד " - ענין ג' סעודות בשבת

כמ"ש רבותינו ז"ל בפרק אחד דיני  שבת בראשית
ממונות )סנהדרין לח א( מפני מה נברא אדם בערב שבת 
כדי שיכנס לסעודת מצוה בליל שבת מיד שימצא הכל 

מוכן ויאכל מאשר יחפוץ שנאמר )משלי ט א ב( חכמות 
 . בנתה ביתה וגו' טבחה טבחה וגו'

על שם שנאמר  שבת מתן תורה סעודת שחרית כנגד
)שה"ש ב ד( הביאני אל בית היין וגו', לכו לחמו בלחמי 

ושתו ביין מסכתי )משלי ט ה(, וברבה ריש פרשת שמיני 
)פרשה יא סי' ג( דורש גם כן חכמות בנתה ביתה וגו' 

  .טבחה טבחה מסכה יינה וגו' על מתן תורה
ה דיעש סעודה שלישית לפנות ערב כנגד שבת שלעתיד

)ב"ח ...". סעודה לצדיקים מלויתן ובת זוגו )ב"ב עד ב(

 .סי' רצ"א(
 

 נערך ע"י מחבר סדרת עבודת המועדים

דאף אם שפחה  סע' ד'ב ועיי"ש. עכו"ם בישולי משום אסור ישראל ובבית ישראל בכלי דאפי')שם סע' א(  השו"עוכבר פסק 
 גויה מבשלת עבור ישראל המאכל נאסר, ודלא כהמקילים בזה )משום דלא שייך משום חשש חתנות דאין זה אלא מעשה

 ,מתירים אפילו שלא בבית ישראלה אדברי לסמוך יש בדיעבדשכתב על דברי השו"ע ש)שם(  רמ"אב ת( אלא דעי'עבדו
 , ע"כ.מעט הבית מבני אחד יחתה שלא א"א כי, להקל נוהגין לכתחלה ובבית ישראל אפילו

ן אנו מצווים על בשפחות הרגילות בזמנינו שאינן קנויות לנו ואי דוקא בדיעבדומפשט דברי הרמ"א משמע שמיקל 
 בביאור השני. )ס"ק ז(הש"ך שביתתם בשבת )ובבית ישראל מקילינן אפילו לכתחלה דתלינן דודאי יחתה(. וכן למד אליביה 

 הב"ח וכן דעת כהראב"ד הנ"ל דבבית ישראל לית לן בה, עיי"ש. בדיעבדובביאור הראשון למד שם דס"ל להרמ"א להקל 
למד שהרמ"א צירף שיטת הסוברים דודאי יחתה.  )אות א( בלבוש ]אולם יג(. דין מג )כלל האו"ה "פע ג( ק")ס ז"והט )סי' קיג אות א(

שהביא דברי   ס"ק כ( שם)בש"ך . אלא דעי' שגם צירף דעת הראב"ד )ס"ק ו( בט"ז, עיי"ש. ועי' אות ד( )סי' קיג בערוה"ש כתב וובדרך ז

 [. לעצמה גרע טפי, ע"כ או"ה דאע"פ שבשלה בבית ישראל אם בשלההג"ה שבסוף הה

. להקל בדיעבדויש  לדעת המתירים בישול של מומרים, שומר תורה ומצות יש לצרף דעת הראב"דולפי"ז י"ל שבבית של 
 .(שם)הגריש"א זצ"ל  וכן מצאתי שהכריע

 בזמנינומומר לחלל שבתות . ד

 )החדשות סי' כג( בשו"ת בנין ציון צינווכמו שמ"תינוקות שנשבו". דינם כשבתות  ובפרט בזמנינו שי"ל שמומרים לחלל
יש להם על מה שיסמכו, אם לא  שבונלהחשיבם כתינוקות ש אבותיהן בידיהם, המקיליםדכיון שי"ל שמעשה שכתב 

 כ. "שמבורר לנו שיודע דיני שבת ומעיז פניו לחללו בפני עשרה מישראל יחד, שזה ודאי כמומר גמור, ע
לידע כלל ממנהגי  ואין אפשר לש ,שנשבה בין האומותדדוקא דחה דבריו, ע"ד שאלתך(  )ח"א סי' עד ד"ה המנחת אלעזר בלא

באג"מ  וכן .ע"כ ,ין שומרי תורה ומצותשהרי נמצאים ב "ד, אבל אין זה ענין כלל להתיר בנחשיבא תינוק שנשבה ישראל
חשיבם כאומר מותר באיסור חמור לע"ד לה ניםבנין ציון לא נכוכתב שדברי ה (ח"ב סי' כ ענף ד ד"ה ומה שהביא "ע)אה

ומפורסם כזה שאף הנכרים יודעים איך שלישראל אסור יום זה במלאכה וכו', ואלו שלא ידועים לשומרי תורה יש להם 
 דין מומרים לכל התורה, והם כנכרים ואין להחשיבם כאומר מותר, ע"כ.

ודבריו נראים נכונים והכל לפי ראות עיני המורה". וכן " כתב על דברי הבנין ציון )מע' מ כלל פו ד"ה אחר זמן( שד"חה אולם
 הביא דבריו להלכה. )יו"ד קו"א ח"ב סי' כג( הבית יצחק 

דיינינן להו כאנוסין, ולכן א"א לנו לדון בזה לפטור מן וע"כ כתב שאין דין מומר אם הוא אנוס, )יו"ד סי' א ס"ק כח(  החזו"או
שכל דברי החזו"א אמורים רק לענין שבת ח"ב עמ' רפח( חוט שני ) הגרנ"ק שליט"א דעתו. וכן לענין שאר הלכות, ע"כ היבום

ם אבל וודאי צריך אף להחמיר לדונ ,וכיוצ"ב ן לפוטרם מהיבום ולהלוותם בריביתשא"א להקל בהם כדין מומר כגו
עי' ו .)ח"ה סי' עה אות יב( בצל החכמהוב ד"ה ולא נעלם( )ח"ו סי' לובשבט הלוי  )ח"ג סי' כו אות ד(, "ינחמב. ועיין כ, ע"כמומרים

 בס"ד בגליון ה'.במש"כ 
אזלינן לקולא ישולי נכרים בבספק ב]ו .לצדדים הנ"ל עכ"פ יש לצרף ספק זה להקל ,נפקאלא  ידי מח'דממעתה כיון 

)ס"ק  הט"זכבר עמד בזה משמע דאזלינן לחומרא. )שם סע' ה(  טשו"עשבואע"פ . (ג סע' יא)סי' קי רמ"אבו בטשו"עכמבואר 

  .אינו בגדר ספק, עיי"ש[ שמצוי הוא התםדוכתב  ה(
 חשש שמא יאכילנו דבר שאינו כשרה. 

 צ"ל דהיינו דוקא באופן שאין חשש מ"מ ,נו דבר איסורליאכישמא דאף אם נימא דבישולי נכרים לא נאסרו מטעם אלא 
דבר  חשוד להאכילוודאי  ,או לאכול כשרבת שאינו מדקדק לשמור שמי המתארח אצל  בו איסור, אבל שיתןבאותו בישול 

 .(שם סע' א וסע' ז) והשו"ע (א"ה י"פ)מעשר  ם"הרמב ופסק . וכן(ב"מ ב"פ) דמאיבמס'  כמבואר ,איסור
כ"ז שאינו מוחזק ככשר אין  ,שאפילו סתם ישראל אפילו אינו חשוד( ו"כ - ה"הכשם )מא"א  ם"רמבב גדולה מזו מצינוו

ישראל סתם פליג עליו וס"ל ד )שם( הראב"דבאמת ד . אלא)ס"ק ב( הט"ז. וכן נקט )שם סע' א( הרמ"אוכן פסק  .סומכים עליו
)ס"ק  הש"ךכן נקט ו, (סע' א )שם בשו"עוכן מבואר  .מדברי הטור )שם אות א( דרכי משהה. וכן דקדק מחזיקינן ליה בכשרות

 דשכיחא שוחט טבח שאני נאמן השוחט שיהא דבעינן ם"כהרמב השו"ע פסק' א' אע"פ שלענן שחיטה בסיוביאר ד ,א(
 אסור, ע"כ. בכשרות הוחזק לא ואם פסולים שאר או דרסה או שהייה לעשות יכול ובקל מרובים שחיטות דיני וגם ,טובא

 בנ"א בחזקת כשרות. דסתם( )סי' כ ס"ק א המ"בכן פסק ו
 ,)סי' ב מובא בדרכ"ת סי' קיח ס"ק לב( התבא"שוכתב  .כנ"ל על האיסורים נאמןאינו  שבת בפרהסיא מחללאו שבחשוד ומ"מ 

שכתב דמומר  ג("ע ח"א סי' כב וח"ו סי' פה)אחת"ס ב ועי'] דהדין כן אף כשמחלל שבת לתיאבון. (שפה ס"ק ד)סי'  המ"בכן פסק ו
שוד לשאר ביחה, אבל אינו חלחלל שבת בפרהסיא, אף דהוא מומר לכל התורה, מ"מ זה רק לענין דל"ה בן ברית ובר ז

נגד  שזה  א(או"ח סי' רפ) מהר"ם שיקהו (בדרכ"ת סי' קיג סס"ק לב הובא )ח"ב סי' ט דברי מלכיאלהיו לע והתמם. וכבר איסורי
  .[)יו"ד סי' כו( בחלקת יעקב. ועי' הנ"ל "עוהמבואר בש

 להתארח אצל חשודו. 
דברים  'אסור לאכול עמו אפיד על איסור א חשודמי שהושכתב בשם הגהות אשר"י  (אות דסי' קיט )דרכי משה ב יעוייןו

מי שחשוד על " בשינוי לשון קצת ד(ס"ק סשם ) הט"ז. והביאו כ"ע ,שמא יהא רגיל אצלו ויאכילנו דברים האסורין ,המותרין
 ן זה' דאיתכ (ס"ק ו שם) הפר"חו ."איסור אסור לאכול עמו אפילו דברים המותרים שמא יאכילנו דברים האסורים גם כן

  חומרא בעלמא הוא ומדת חסידות.אלא מדינא 
דשמא יאכל עמו  ,דלא יאכל הזב פרוש עם זב ע"ה .(גי)הוכיח מש"ס שבת  (הובא בדרכ"ת שם ס"ק ה :ע"ז לט) ר שורבכוה אולם

דהא כיו"ב דאיסור  ,בימי טהרתו והוא חשוד להאכילו דברים טמאים, והאי לאו למשנת חסידים אתמר אלא לדינא
  ., ע"כ(מא"א פי"א)רמב"ם המ מוכחעם הזבה אתמר והאי דין גמור הוא כמבואר ביו"ד סי' קצ"ה, וכן אכילת זב 

אסור להתארח  באיסוריםאם הוחזק שאינו כשר ולא מדקדק  ,המתארח אצל בעל הביתשכתב  (הכ"ו שם) הרמב"םהנה ו
אסור ש, ע"כ. ומבואר לו אדם כשר עליהם ל פיו עד שיעידאצלו, ואם עבר ונתארח אצלו אינו אוכל בשר ולא שותה יין ע

אם עבר  צדקו דברי בכור שור, וע"כ דוקאדלדינא כתב  )ח"ד סי' צ( בשבט הלויו אם עבר רשאי לאכול אצלו. ךא ,להתארח
אלא יאכל הודאי מותר, ועל החשוד יעמיד עדים וזה דיעבד מפני כבוד  ,תווארחתע"ז והתארח אצלו לא הצריכו לבטל ה

עת הבכור שור שכוונת הגמ' בשבת לאסור שהרי ד ]אלא דצע"ק ., ע"כלצורך, אבל לכתחלה בודאי מכ"מ אסורהבריות או 
פני מבעוה"ר , ואפשר דאמנם כמדומה שלא נוהגים להחמיר בזה מעיקר הדין וא"כ מנין לחלק בין לכתחלה לדיעבד[.

שהוכיח שבאופן אקראי או במזמינו שרי וכן  לויבמכתב לבעל השבט ה )ח"א סי' קמה( באבני ישפהעיין ו. הדחק עושים כן
  .לדבר מצוה שרי

 קים ליה שלא יאכילנו דברים אסוריםכש. ז
בידיעה  םמשום דמכיר טבע ,איסורבוה שלא יכשילוהו וקים ליה בגיודע ושכתב שאם סי' נד(  יו"ד )ח"א אג"מב עייןאלא ד

שלא להעביר  םלצערו או שטבע יםרוצ םשאינ שוםמ םימכשיל םהרבה פעמים וראה שאינ םברורה ע"י שניסה אות
לו שהוא מבשר כשר ובכלים  ובעדו מבשר וכל דבר כשאמר יםולאכול מה שמבשל םאחרים על דעתם, יכול לסמוך עליה

 םעבורו. משום שלא נכנס זה בגדר נאמנות אלא בידיעה עצמית שהוא כראיה ממש כיון שיודע בברור שאינ ושהזמינ
חשש איבה וזלזול כדעת האג"מ משום  כתב שהמקיל ח"ג סי' רנג וסי' רנד(ח"ב סי' תל ו) בתשובות והנהגותו ., ע"כלו יםמשקר

 . , ע"כ, יש לו על מה לסמוךוכדו' בכבוד אביו ומוראו

 -מסקנא דדינא-

נים )עי' הפרטים בסימן קי"ג באיזה אופ נאסר באכילה סיאהבפר שהתבשל ע"י מומר לחלל שבתות שמאכלהעולה לדינא 
בפרט ו ,. אמנם בשעת הדחק יש מקום להקל(ת הרמ"א[ וכדו'ע]לד ע"י שתו"מ הודלקהאין המאכל נאסר, כגון אם האש 

סור, וכגון שנאמן עליו יות. אולם אין להקל אלא כשאין חשש תערובת מאכל אוכשמבשל בבית ישראל שומר תורה ומצ
 ובדיעבד וכ"ש בשעת הדחק יש מקום להקל.להחמיר,  , לכתחלה ישתםי. ולענין פכשריםשהשתמש בכלים ומאכילים 
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