
 

 

 

 
 
 

 

 

   .המידע גלוי (קריאת מכתב פתוח) ד. .עתו)י דילא בצנעת הפרט (קריאת מכתב של חברו  ג. .לצלם חפץ שאינו שלו ב. .בעלות על מראה וקולא. 
 . צורך במקום ח.  .הקלטה לאחריםהלהשמיע את ז.  .ידיעתולא בלהקליטו  ו. .לא בידיעתובלצלם את חברו ה. 

 בעלות על מראה וקול א. 
  - ומראה  הנהנה מקול הכנורות ונבלים של כלי שרת. -קול  ופרש"י משום מעילה.בהם קול מראה וריח אין  )ו.( בכריתות איתא

  , ומראה אין בהן משום מעילה לפי שאין בהן ממש קול    (כו.)  בפסחים  ופרשו   ., ע"כתהקטר –   וריח   הנהנה ממראה יפה של היכל.
מצותו  ונעשית  הואיל  מעילה  משום  בו  אין  תמרותו  שתעלה  לאחר  דועיי"ש    .וריח  ליכא  דאע"פ  איכא   מ"מ מעילה  .  איסורא 

משמע    )מעילהד"ה  שם  (  תוס'מו הנ"ל    דמרש"י  או"ח סי' ריז א"א ס"ק ז)(  פמ"גבועי'    . 'דאושאין בהם משום מעילה מ  (ד"ה וריח) רש"יופ
 נקט בדעת הרמב"ם שהוא מדרבנן.  (שם) ובלח"מ ., ע"כ ה תור שהוא איסורמשמע  )ו"ה ה"מעילה פ( מהרמב"ם היינו מדרבנן. אבל ד
דלא    (ס"ק נה)  הש"ך  ביאר ו  .(יו"ד סי' רכא סע' יא)  השו"ע  וכן פסק   .ללמוד בו   ו אסור ל  חברושאם אסר ספרו על    (סי' ב)  י"הגהמב  ' יעויו

דהכא כיון שיש להשכיר ספרו וזה לומד בו בחנם    ,למודר הנאה משופר דמותר בתקיעת מצוה משום דמצות לאו להנות ניתנו  דמי
  ועי' מצות לאו להנות ניתנו).  כי  ומבואר דאדם יכול לאסור קול ומראה על חברו (אלא שבמקום מצוה שרי    , ע"כ.נהנה   ה זרי  ה 
קול מראה וריח אין בהם משום מעילה,  דאע"פ    ,ע"י הרהוראף    מהספרללמוד    אסור דבכה"ג  שכת'  ו)    '(ח"א סי  הלכות קטנות ב

הובא    סא)  '(ח"א סי  ץ"שאילת יעבב  מש"כ על דבריו  עי' ואיכא, ואמרו שלא יזונו עיניהם מבית קדשי הקדשים.    מיהא   איסורא  מ"מ
 שיצלמו אותו או יקליטו את קולו. יכול לאסור  אדם ה"ה שש י"ללכאורה ולפי"ז  .)השם ס"ק ( ש"בפת

  עליו   ו חברו אסרשסור להנות מהקדש או בדבר  יאי"ל ד   בין איסור מחמת ממון, כילנדר  עילה או  בין איסור מש לחלק  יש אלא  
אינו  י"ל דליכא כי בכה"ג  ,ע"י הסתכלות, צילום או הקלטה  לענין גזל, אבל חפץכל הנאה היוצאת מעל חל איסור הוא מחמת ש

שכת' שאין בקול    (שופר פ"א ה"ג)  ברמב"םוכן מבואר    .מחסרו בכלוםאינו  ע"ז בעלות וכמו כן  לו  דאין    ,משל חברובכלל משתמש  
 ח"א סי' מ ד"ה ואפשרפאנעט  (  במראה יחזקאלוכ"כ    .(שם)  הכס"מ הוא דבר שאין בו ממש. והביאו    כיהרבינו מנוח   משום גזל. וביאר

  יעקב   קהילותבו  פה)  -(סי' פד    מנחת ברוךב  ,(סי' כא)  בשו"ת אבני מילואיםועי'    כי הנגזל לא מפסיד מידי.גזל    ליכא  "גדבכה   )ליישב
שס"ג סע'    'סי  הרמ"א פי  ל  ' לכתהיינו שפטור מלשלם בדיעבד אם כבר דר שם, אבל  שזה נהנה וזה לא חסר  ואע"פ  [  (נדרים סי' מד)

אף אם אין ביד הבעלים   )ס"ק ג(  פת"שב  האחרונים המובאים  לפיו  ,יכול לקבל שכרבמקום שאם היה רוצה היה  יכול למחות  ו'  
 . גליון תנ"ב] עמיקתא  בשמעתא ועי'  .כי אין זה אלא קול ומראה בלבדבנ"ד אפשר דלא חשיב נהנה  .יכול למחות להרוויח 

הא דאמרינן בחו"מ סי' ש"ז    משום  בזה   ואין   , בהסכמתוכת' שאין איסור לצלם את חברו שלא  ש  (נזיקין סי' מו)  שלמת חיים ב  שו"ר
ע"י מעשה עצמו, ואם יציירו מדעתו וכי    אלא כן  כי לא אמרינן    , פרתו של חברוב  סע' ה' דלא יתכן שהלה יהיה פטור כשמרוויח 

ועי'    .(ח"ד סי' פה)  בצל החכמהבו  (או"ח סי' רנו)  דברי יציבב  הובאו  יוכל לאסור עליו, אין אדם אוסר דבר שאינו ברשותו של חברו.
  עי' ועלה ולא משום איסור גזל, עיי"ש.    דמשום קפידא אתיא  נר'ו,  זצ"ל  בעל הקהלות יעקבבשם    )ח"א עמ' שמ אות כו(  בארחות רבנו

, כיון דיודעים  דאין כאן אלא משום קפידא מקפיד שלא יראו באיזה ספר הוא קורא וכדו'    'שכת' שאם אלח)    סי'  שם(בשלמת חיים  
שבכל הדברים השייכים לחברו אם    מח) - (אה"ע סי' מז  עיי"ש ומ"מ    . מקפיד ראוי למנוע מזה, אבל אין כאן היזק ראיה, ע"כ  דהלה 

 . עיי"שא"צ להראות לו,  יאמר א' שרוצה עכ"פ לראותם אינו מחיוב בזה. ואף אם א' יחמוד לראות חפץ חברו,
 שלו  ושאינ חפץ   לצלם. ב

  המרדכי , אם כשהוא גוללו פותחו וקורא בו מותר אם בשבילו פותחו אסור. וכת'  חברוהמפקיד ס"ת אצל  (כט:)    בב"מ איתא  והנה  
והני מילי בעם    ,אפי' אות אחת שלא ברשות   כך אסור להעתיק ממנו כשם שאסור לקרות בו    רב יהודאי גאוןבשם  (ב"מ סי' רצג)  

הארץ, אבל ת"ח מותר לקרות בו ומותר להעתיק ממנו ואפי' לכתח', והוא שאין לו כיוצ"ב, לפי שכשהפקידו אצלו יודע היה  
לא יבוזו לגנב כי יגנוב שאין לבזות   (ילק"ש משלי רמז תתקלט) במדרששילמוד בו ואדעתא דהכי הפקיד, ושמא הטעם משום דאיתא 

שלפי הטעם הראשון אם ידיעינן דקפיד אסור.    (ס"ק מה)  הסמ"ע  וכת'  .)ססי' רצב(  הרמ"א   והביאומעתיקן.  מי שגונב דברי תורה ו
אולם לפי הטעם השני ע"פ המדרש משמע דמותר אפי' ידעינן ביה דקפיד. מיהו הרמ"א הביא טעם הראשון ומוכח דס"ל דאם  

 כ. "ידעינן דהוא קפיד אסור, ע
תרווייהו צריכי, טעם דאדעתא דהכי הפקידו אצלו צריך דמותר להשתמש בו אע"פ שמקלקלו קצת,  ד 'כת (ס"ק לה) הש"ךאולם 

 לדינא העיקר כהסמ"ע. ד סי' יד ס"ק י)או"ח ( המ"א   כת'ווטעם דלא יבוזו לגנב צריך דאע"ג דמסתמא מקפיד בהכי מותר, ע"כ. 
ולהש"ך מותר אף כשיודע שמקפיד כיון    , שרי  הוא ת"ח אם  לא ידוע שהבעלים מקפידים  אם  ואסור להעתיק    דלהסמ"ענמצא  

בעלים יכולים לאסור העתקת ספר וכדו' השייך להם כשעכ"פ יש קצת  ה אלא שאם אינו למטרת ת"ת    ,שעושה כן לצורך הלימוד
כי  ולהש"ך שרי    כי דומה להעתקת ספר דאסור  אסורי"ל ד לסמ"ע    ו,שלא ברשות  חברול  השייךדבר    לצלם  ולפי"זהפסד בדבר.  

  "כ. וכמ(או"ח סי' ב ד"ה ובדברי)חת"ס  הכו כמ"ש  גורם לירידת ערהיה    הספר  ת העתקכי  הסמ"ע אוסר  שאפשר  ו  .אין הפסד לחברו
 . תנ"ב גליון  עמיקתא  בשמעתא  בס"ד מש"כ בזה ועי'   .ו'דוכ  וע"י פתיחתבחפץ של חברו י"ל דהוא משום שיש כאן שימוש 

     עתו) ידילא בל חברו (קריאת מכתב ש צנעת הפרטג. 
שיש חרם  קטז)    '(סי  בו   הכל  ' כת. דהנה  או להקליטו  מולצל,  אסור להסתכל  דודאי במקום שהדבר נוגע לפרטיות של חברו י"ל  מ"מ  ו

שהחרים   שלד)  '(יו"ד ססי  בבאר הגולה  וכן הביאבלא ידיעתו ובלא רשותו.    חברושלא לראות בכתב ששולח אדם ל  דרבינו גרשום
  הכנה"ג יאר  וב  .שצריך לכתוב על האגרת שאסור לפותחה   רי"ף)ב   .(שבועות יז  השלטי גבוריםכתב  ו.  המכתב נזרק  "כרבינו גרשום אא

נימא שאינו מנודה עד שינדוהו, אם   'והפותחה הוא מנודה, ואפי חברויש חרם שלא יפתח אדם אגרת דלעולם  שלד אות ה) '(יו"ד סי
לא היה בר סמכא,    כן  ף אם מי שכתבא  )גולה האור  מ רשום  גרבינו  דחש,  נשכנו  ידר  גורץ  ופ(  ופגי"ן דרגמ"ההיה כתוב על גבו  

 .  , ע"כהפותח יודע שיש חרם דרגמ"ה, הוא בחרםכיון ש
כת'    קב)  'יססלמהר"ם חביב  (  בקול גדול   כן ו  אסור משום גזל דהוי כשואל שלא מדעת. בלא"ה  ד   מז)  ' (למהרח"ש ח"ג סי  תורת חייםב   וכת'

לכות  הה ודאפי' דליתא השתא לתקנת רגמ"ה מ"מ מדינא אסור משום שליחות יד בפקדון והוי גזלן, והביא ראיה מהסמ"ע הנ"ל.  
   , לאחרים או לעצמו. "לא תלך רכיל", ומה לי חברולבקש ולחפש מסתוריו של  אסור כי אסור "ה בלאד ' כת רעו) '(ח"א סי קטנות 

יח)    פס'  ט"יפ(ויקרא    "ואהבת לרעך כמוך"  , וכת' די"ל דהוא משום אסר רבנו גרשוםשטעם  יצא לדון ב   מט)  'סי  יו"ד  ח"א(  בחקקי לבו
וכמו כן    ,אבל לא לגוי  ,ין איסור זה אלא לישראל לבדלפי"ז אד  ' וכת  ,).(לא  בשבת, לחברך לא תעביד" כמבואר  "מאי דעלך סני

גונב    כי  גונב דעת הבריותמשום    שהוא  ועוד י"לולא בגוים,    , בעמךמשום לא תלך רכיל בעמךדהיינו    כהלכות קטנותאם נימא  
יהיה האיסור    ' יפת הבריות אעהרי קיי"ל דאסור לגנוב דלפי"ז  ו  , דעתו ממש שהוא במצפוני לבו וכן אם  גוי,  כמ"ש  דעת של 

  ., ע"כבאיסור גזל אין חילוק בין ישראל לגוי כדקיי"ל בסימן שמ"ח  דגזלן הוי כשואל שלא מדעתמשום דהוי   התורת חיים
 ) מכתב פתוח  קריאת ( גלוי ד. המידע 

נהי דלגבי המקבל איכא למימר    ,ה מ"המוצא אגרת פתוחה בשוק וכתוב עליה ופגי"ן דרגשכת' ש   נט) '(ח"א סי  הלכות קטנות ב ועי'  
  ו , ע"כ. והביאאם היא חתומה כ"ש שאין ליגע בה   "זשולח שמא אין רוצה שידעו בעסקיו ולפי ה כיון דנפל איתרע ולא חש לה אבל  

, שאני אומר שהקורא  ו מותר לקרותכתב שהמוצא מכתב פתוח זרוק ברחוב    )שם(  קול גדולה   אולם   .שלד)סי'  (יו"ד ס  הקמח   לקטב
שהובא    הבאר הגולה. וכן הוא לשון  ולא שייך בזה משום איסור שליחת יד בפקדוןראה שאין בו סודות, ולכן לא נזהר בשמירתו,  

אני מסתפק בזה"ז שהרבה שולחים שכת' ד כא)  אות  שלד    '(יו"ד סי  בערוה"ש  'ויעוי   זרקו.  א"כא   כו' החרים רבינו גרשום  ש שכת'לעיל  
 ., ע"כא בהם כיון שאינו מסתיר אותוומכתבים פתוחים אם מותר לקר

 של חברו הקלטות או הסתכלות על סרטונים אישיים וכדו'  לשמוע  כגון  מידע  מסמכים וכן בכל  ו ים  בבמכתיוצא שאסור להסתכל  
 .מכתב פתוח דשאני התם שיש לתלות שאולי השולח מקפיד בדבר)  ן(אף למחמירים בעני  אם הדבר גלוי שרי. ועתוידילא ב

        
 

      
 
 

 
 
 
 

 

המצוות  כתב    -א   זצ"ל  בשער  ואתחנן)   -(למהרח"ו  פרשת 

ה  ו' תקרא כ"ו פס' מן  וכו', אבל ובליל  פרשה עצמה 
לפי   מקרא,  לקרוא  ראוי  אין  השבוע  ליל  בשאר 
ראוי   ואין  דינין,  הוא  והכל  בעשיה  הוא  שהמקרא 
מכין   השישי  יום  כי  יען  ו'  בליל  אבל  הדינין,  לעורר 
לקרוא   יכול  לכן  בו,  מתעוררים  והרחמים  לשבת, 

 מקרא גם בלילה. 
נ"ד)    החיד"א [וכבר כתב   סי'  אומץ   שכל דבר אשר(יוסף 

אני רואה בח' שערים שסידר מהר"ש ויטאל ז"ל אני  
סומך עליו כי ראיתים מכתב יד מהר"ש. וגם מכתב  

 מהר"ר חיים ויטאל ז"ל עצמו]. 
ומוצאי   יו"ט, ליל ר"ח,  ויל"ע מה דין ליל שבת, ליל 

 שבת. 
ואין אני    -שכתב  (יוסף אומץ סי' נ"ד)    לחיד"א מצינו    -ב  

שב בליל  אם  כי  בלילה,  תהילים  כי  קורא  קדש,  ת 
אפילו בליל הששי כתוב בשער המצות שם שהוא מכין  
מקרא   לקרוא  ויכול  הרחמים  ומתעוררין  משבת 

 בלילה ע"ש, והדברים ק"ו בליל שבת קודש.   
[ובעצם קריאת תהילים אם הוי בכלל אזהרת האר"י,  
הקודם   בגליון  בזה  והארכנו  שם,  החיד"א  מ"ש  עי' 

 ע"ש]. 
החיים  וכן   א')  בארצות  המקובלים  ה (סי'  דברי  ביא 

 שבלילה לא יעסוק בתורה שבכתב.  
ועי' ביומא יח:    -כתב  (המאיר לארץ ס"ק ל"ו)  ובביאורו שם  

שהיו מקרין לכה"ג בליל יוה"כ פסוקי תנ"ך, ובשבת  
בפ"ק    (יב:) וכן  קוראין,  תינוקות  איך  רואה  החזן 

במקרא   שליש  שנותיו  אדם  ישלש  לעולם  דקידושין 
ומי, פרש"י שני ימים מקרא,  וכו', לא נצרכא אלא לי

נגיד   ואיך ילמד תורה שבכתב בלילה, אך למ"ש בס' 
כ"ו)  ומצוה   ודף  ח'  יכול (דף  ה'  ז"ל שבליל  בשם האר"י 

והרחמים   לשבת  מכין  שהוא  לפי  מקרא  לקרות 
מתגברים וכ"ש בליל שבת, ויש לומר ב' ימים מקרא  
יהיה ליל ה' וליל ו', וכן בליל יוה"כ שבת שבתון מלא  

 ון לה'.רצ
בכלל   דאינם  ויו"ט  שבת  לילי  דין  נתבאר  הנה 

 האזהרה. 
חיויעויין    -ג   איש  ס"ז)    בבן  פקודי  פרשת   -שכתב  (ש"ר 

ואין   מקרא,  קורין  טוב  יום  ולילי  שבת  בלילי  מיהו 
לחוש, וכן בליל שישי. אבל בליל ראש חודש דינו בענין  

 זה כשאר לילות החול. 
(או"ח   רב פעליםוביתר ביאור מצינו שכתב עוד בספרו  

ב')   סי'  דנכון    -ח"ב  כן  גם  נראה  חודש  ראש  ליל  ועל 
שה  פי  על  ואף  עדיף,  תעשה  ואל  ושב  עולם  להזהר 

נותנים סימן חודש ושבת קרוא מקרא, לא נזכר דבר 
דאפשר   כיון  כן  ועל  ז"ל,  האר"י  רבינו  בדברי  זה 
והגאון   עדיף,  תעשה  ואל  שב  שבע"פ  תורה  בלימוד 
תהילים   קורא  אני  אין  ואמר  דבריו  פי'  ז"ל  חיד"א 
אומץ,   ביוסף  כנזכר  קודש  שבת  בליל  אם  כי  בלילה 

ם דאקרי שבת,  מיהו ביו"ט פשיטא דאומרים תהילי 
  ולא שנא יו"ט משבת בדבר זו ופשוט וברור.

אך   החול.  לילות  כשאר  חודש  ראש  ליל  דדין  וחזינן 
 אכתי לא נתבאר לן דין מוצאי שבת. 

ויש    -שכתב  (סי' רצ"ט ס"ק י"ד)    בבאר היטבומצינו    -ד  
ואין   הבדלה,  קודם  הנביא  אליהו  פעמים  ק"ל  לומר 

וישלח   פרשת  ולא  פסוקים  שום  פיטום  לומר  ולא 
ליסע  דרך  לו  יש  אם  רק  מהאר"י,  כנודע  הקטורת 
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 לא בידיעתובלצלם את חברו . ה 
לא גרע  משום ד  ,ו לא ידיעתב  הנעשים ברשותו (של חברו)  ע"מ לראות מעשיו של חברו  או להסריט   אסור לצלםל  'נרכמו כן  ו

  משום צניעות.   ופרשב"ם  לא יפתח אדם לחצר השותפין פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון.   .)ס(ב  בב"תנן  ד  דאסור,   מהיזק ראייה 
וישא  " )בפס' כ"ד  פבמדבר ( מנהני מילי א"ר יוחנן דאמר קרא 'בגמ ואמרינן דהיינו צניעות דנשי (ועי' להלן). פירש (אות רפ)  רמה בידו

   ראה שאין פתחי אהליהם מכוונין זה לזה. ,, מה ראה "בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו
שו"ע  בוכן נפסק    . , עיי"שלא יפתח   חברולחצר    'דאפי  ' בגמלא יפתח אדם חלונותיו לחצר השותפין. ומפרש    נט:)(  שם   עוד  ותנן 

דס"ל  טעמא   בשם הטור דהיינו  )ס"ק י(ע  הסמ"וביאר  חזקה י"א דלא מהני לזה.    ' שאפי  רמ"א ה  כת' שם ו  חו"מ סי' קנ"ד סע' ג'.
  הערוה"ש. וכ"כ הוא 'דאיסור דאו(חי' ס"ק יב)  בנתיבות(ועי'  וכמו שדרשו מהאי קרא דלעילבאיסור עשאו, שלא מועיל חזקה כי 

 . מהפסוק וכמו שדרשו בגמ' נגד חלון יש איסור משום צניעות מלבד היזק ראיה  ןשבחלו  ד) ק"יב ס' (ב"ב סי חזו"א ה  וביאר. ))(אות ז
וכן פסקו    בשעה שהיא עומדת בקמותיה, שלא יזיקנו בעין הרע.  חברואסור לאדם לעמוד בשדה  דאיתא ד  :)ב (  ב"בבועי' עוד  

הראיה מצד עצמה   דבסימן קנ"ד  שיש לחלק בין סוגי ההיזק ראיה,ס"ק ד)  סי' שעח  (  סמ"עה  ופירש  .'ז סע' א "חו"מ סי' קנ  שו"עטה
או שירא שיבוא לו היזק השגת    , לא יעשה עסקיו בחצר מכח שבוש ממנו  חברוכגון שאין עושה בהן היזק אלא שגורמת היזק,  

(נזקי    גר"זה  ' כתוע"כ.    מצד עצמה שולטת בה וגורמת היזק,  , משא"כ שדה בקמותיה דהראיה או שאר ענינים כיוצא באלוגבול  
כי    אסור לראות שלא מדעתו  בביתו וברשותושאין בהם חשש היזק עין אם עושה    חברובעסקיו ומעשיו של    'אפי שממון אות יא)  

  ' ולראות בו אפי   חברוא שצריך אדם ליזהר מלעמוד כנגד (פתח) בית  " יש(אות יג)  ועיי"ש    .שמא אינו חפץ שידעו ממעשיו ומעסקיו
   , ע"כ.חברוראיה קלה שאינו מתכוין כלל להסתכל לידע עסקיו של 

. משום צנעת הפרטאף  הנ"ל אלא    הרמ"הדהיזק ראיה אינו מפני צניעות בלבד או צניעות דנשי כמ"ש    מ"ע והגר"זס המ ומשמע  
ורואה עסקיו ומשאו    חברוראו חז"ל שהיזק ראיה שיראה אדם לביתו או לחצירו של  שכת' דסי' קנג אות א)    (חו"מ  בלבושוכן מבואר  

עין רעה, אי  היזק ראיה נזקי אדם באדם הוא, אי משום    ד"ה הא)  . (ב"ב נט  רמב"ןה  באמת   וכ"כ"כ.  הוא היזק גדול מאד, ע  ומתנו 
ענינים, היזק לגופו,    ג' היזק ראיה  שיש ב  )ד"ה ונראה ה  ' סיב"ב  (  הקהילות יעקב 'כת ו  .כ", עמשום לישנא בישא, אי משום צניעותא 

   ."כבשעה שהוא עושה מילי דצניעותא ומתבייש בזה, הרי זה צערא דגופא, ע חברוכל המציץ בחצר דואיסורא   ,היזק לממונו
משמע  הסמ"ע  ומלשון   הוא  דהנ"ל  הוא מגביל את  כי  היזק ראיה  ראייתו  כ   חברוע"י  וחצירו  בביתו  וכ"כ   .חפצומלהשתמש 

שכת' שעיקר דין היזק ראייה    (חו"מ ח"א סי' כא ד"ה וגם)  חק"לכהדלא    כ"זוכן משמע מהאחרונים.  כת' שו  )נזיקין פי"ד הגה א(  בפתח"ש
רים שבצנעה שאדם עושה עם אשתו דעביד ולאו אדעתיה דהרי ילפינן מקרא הנ"ל ביסתכל באשת חברו או יראה בד  שלא הוא  

דלא כהרמב"ן שכת' שהוא גם מפני  (ח"ג סי' קפ)    "ת הרשב"א ובשבילקוט שם שלא יהיו ישראל פרוצים בעריות. וכן הוא    ו ואמר
פירש   (במדבר פכ"ד פס' ב)  יפות  פניםה  אבל.  )שב"א שכן משמע רק בשאלה אלא דעיי"ש בר(  עין הרע, אלא העיקר הוא משום צניעות

   יתאוה בשל רעהו ושלא יתגאה איש על רעהו. שלאשלא כוונו פתחיהן זה כנגד זה אלא להסיר מהם הקנאת פס' הנ"ל 
איסור זה הוא אף כשאין חברו יודע שמסתכל  עת הפרט שלא ידעו מעסקיו. ונולפי"ז מבואר דהיזק ראייה חשיב היזק מפני צ

 הנ"ל.  הגר"זוכן משמע מלשון  .הוא בנ"ד אליו ולפי"ז
 ידיעתו  אלבלהקליטו ו. 

  שמא דלא ידיעתו דלא גרע מהא דהיזק ראיה דאסור משום  בכשנמצא ברשותו  ולפי"ז נראה דה"ה שאסור להקליט את חברו  
דסגי    'כת(ח"א סי' ח)    שבשו"ת הרא"םאע"פ  כת' שש   )נזיקין פי"ד הגה א(  בפתח"ש  כנ"ל. שו"ר   אינו חפץ שידעו ממעשיו ומעסקיו 

עה לא חששו, דהיינו שאינו יכול לטעון שאינו רוצה במחיצת קרשים כדי שלא  יבמחיצת קנים למנוע היזק ראיה ולהיזק שמ 
  חברוכופין לעשות מחיצה משום היזק שמיעה, אבל אסור לו להקשיב מה ש  ין כוונתו שא מ"מ    מה שהוא מדבר.  חברוישמע  

 . , ע"כשמדבריםוכ"ש שגנאי הדבר לעמוד מאחורי כותל ולהקשיב מה  , מדבר, ואפשר שגם זה בכלל מונעו מהשתמשות
ומלבד זה נראה דלא גרע מהא דמבואר להלן שיש איסור לגלות סוד של חברו ומה"ט י"ל דה"ה שאסור לו לגלות לעצמו סודו  

דבר עמו על עסק מסוים וכדו' ורצונו להקליטו ע"מ שבמדת הצורך הדבר ישמש בעבורו  מ של חברו דמאי שנא. ומ"מ אם חברו  
טלפונים המקליטים כל שיחה באופן  בזמננו שכחים  בפרט בזמננו שהדבר שכיח ואפי'  ו  ,לאסור  אין מקום כראיה שכך אמר נראה  

וכמו כן לפעמים יש לדון לאסור משום    ומ"מ אסור לו להשמיע את הקלטה לאחרים ללא הסכמתו כמבואר בסמוך.   .אוטומטי 
 . גליון תכ"ג עמיקתא  בשמעתא , עי' מש"כ בה אוסר לעשות כןהחוק כשדינא דמלכותא דינא 

 הקלטה לאחריםהלהשמיע את ז. 
  ,שהוא בבל יאמר עד שיאמר לו לך אמור  חברומניין לאומר דבר ל  (ד:)  ביומא איתא  ד  וק"ו שאסור להשמיע הקלטה לאחרים.

חייב    רכה)אות  שער ג  (  השע"ת וז"ל  .(סי' קנו)  א "במ  ולאחריו  (לאוין ט)  בסמ"ג, ע"כ. והובא  שנאמר וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר
אדם להסתיר הסוד אשר יגלה אליו חברו דרך הסתר, אף שאין בגילוי הסוד ההוא ענין רכילות, כי יש בגילוי הסוד נזק לבעליו  

כל הדברים כת' ש   (לאוין ט)  הסמ"געל    בביאור מהרש"לו. ומשמע מדבריהם שיש בזה איסור גמור.  כ"וסיבה להפר מחשבתו, ע
ד"ה    שם(  מאיריב   אלא דעי'  עכ"ל.  , שאני אומר באוהל מועד שהוא "ביחידי" יהיו לפניך בלאו אמור עד שארשה אותך לדבר וכו'

 מדת דרך ארץ.    אין בזה איסור אלאש ממה)
וכתב שדבר זה הוא חמור הרבה יותר מסתם אבק    ,הנ"ל  כהשע"תשנקט  ) לשה"ר כלל ט אות וו (רכילות פ"ח אות ה ובאמ"ח שם בח"ח   ועי'
שכת' דאפשר    )כלל ב באמ"ח אות כזה"ר  של (  בח"ח '  לא דעיא  בכלל הולך רכיל.כת' שהוא    ד)-(מדע פ"ט ה"ג  נהטהק   ידוהכילות.  רה"ר וולש

ועוד אפשר לומר    , דכ"ז הוא מידה טובה בעלמא שצריך האדם להרגיל עצמו בזה בכל גווני, כדי שלא יבוא לעולם לקלקול עי"ז
 שו"ר   .אם הכניסו בביתו ביחידי, דמשמע קצת שהוא מקפיד בדבר שלא יתגלה, ע"כ  דמאי דאמרינן שהוא בבל יאמר, דוקא

אפי'    אסור לחברו שבא לו האגרת לגלות דברי האגרת לאחריםשכתב שהשולח אגרת לחברו    ד"ה ועוד נלע"ד לומר)  שם(  בחקקי לב
 , ע"כ.הנ"ל בסתם דליכא שום סוד ודבר מגונה ונזק להכותב האגרת איכא איסור לגלות כמ"ש בגמ' 

 צורך  במקוםח. 
  , משרדו וכדו'ב שמחביא מכשיר הקלטה בביתו או    ע"י   ולא ידיעתבחברו  יש לדון במקום שמחמת חשד וכדו' רוצה להקליט  ו
  שאינו עושה   י"ל דכיון  דאם משום גניבת דעת  ,ונראה דבכה"ג שרי.  ואין אופן אחר לברר  ,וכדו'  שעלול לגרום לו נזק כגון שחושש  ו

בת לרעך ה רכילות, גילוי סוד, ואלא שייך לאסור אף משאר הטעמים המבוארים לעיל (  "גוכן נראה דבכה   , שרי  אלא להציל עצמו 
פעם אחת נכנסתי אחר רבי יהושע לבית הכסא ולמדתי    "עאמר ר(סב.)    בברכותבדרך זה מצינו  מצינו  והציל עצמו.  ל) כי מותר  כמוך
רב כהנא על גנא תותיה פורייה דרב .  תורה היא וללמוד אני צריך  "לבן עזאי עד כאן העזת פנים ברבך א  "לא כו'דברים    ג' ממנו  

דמיירי שלא יוכלו ללמוד   )שם (  מהרש"א ה  וביאר  אמר לו תורה היא וללמוד אני צריך, ע"כ.  כו'שמעיה דשח ושחק ועשה צרכיו  
 יעב"ץ ב  ,וכן מצינו בענין גניבת דעת  , יות השנירטלהכנס לפמותר    ,א"א בלא"ה ש   נמצא שבמקום צורך  .הנהגות אלו בלאו הכי

 .(אונאה פט"ו הגה לז) "שפתח ב. ועי' אוסרים הדברשבמקום מצוה לא  ערך גניבה)סוף ( יועץ בפלא ו(ב"מ ס.) 
בענין מכמין (מחביא) עדים מאחורי הגדר כדי שיעידו שחברו הודה    (חו"מ סי' פא סע' יא)  בשו"ע  )כט: -(כט.   סנהדריןב  מצינו  ובדרך זה

   .(ב"ב מ: ד"ה אי) ברשב"א ו (סז.) סנהדרין ב ובדרך זה מצינוומשמע מסתימת הפוסקים שאין בזה איסור.  . שחייב לו ממון
נבוך הוא זה,   ,חתום בפגי"ן דרגמ"ה, והלה חושש שיש בתוכו דבר המזיקו   חברוהשולח ביד  ש כת'  קעג)  ' (ח"א סי  קטנות   הלכות וה
ישלחנה ביד אחר, אין לו תקנה. אלא פורר    משלח,אם יוליכנה, שמא כתוב עליו דבר מה. להחזירה ל  ,אם יפתחנה, מועל בחרםש

וכמו כן משמע דמשום חשש רשאי לאבדה    ,ריו דהיכן דליכא חרם רשאי לקרותה בומשמע מד  ., ע"כוזורק לרוח או מטיל לים 
לא  נראה דדכה"ג אם יש חשש שבכוונתו להזיקו כת' להתיר לפתוח מכתב אגרת של הגוי )  שם( בחקקי לבו  וצ"ע. ואינו בכלל גזל.
נראה    ,לה או פשיעה שהיה עושה לישראלוובלבד שלא יתוודע לגוי, ואם יהיה הענין שבהתוודע לו היה בגוי עו  ,גזר רבינו גרשון

ואם יארע ענין בזה ישראל עם חברו ובא ליטול    ,וכמה דברים התירו חז"ל משום דבר האבד ובמציל מידם   , להתיר בכל גוונא
 ה במקום אחר ויש צדדים מכאן ולכאן, ע"כ. רשות מב"ד שיפתחו האיגרת אם יש כח לב"ד בזה כתבתי מז

 
. וק"ו שאסור  לא ידיעתוב (של חברו)בביתו או בשאר רשות פרטי הנעשים מעשיו של חברו להקליט  או  להסריט  , אסור לצלםא' 

אם יודע שמקפיד   אך  .ת מראהוומ"מ אם אין הדבר במקום פרטי אין ביד חברו לאסור לצלם א   להשמיע הקלטה כזו לאחרים.
שהוא מקפיד שאחרים ידעו מהמדובר בשיחה אסור    מסתבר. ואם  חברומותר להקליט שיחה שבינו לבין    ' ב  מנע. יבזה יש לה 

וכן   .לחברו  ךהשייוכן בכל מידע    ,במכתבים, מסמכיםאסור להסתכל    ג'  .לספר או להשמיע ההקלטה לאחרים שלא בהסכמתו
מתכוון  חברו  חשש ממשי ש לו  שיש  במקום    ד'  עתו.ידילא  בסרטונים אישיים וכדו' של חברו  בסתכל  או לה הקלטות    לשמוע  אסור

. והדבר צריך  אמתאת ה   תהנ"ל ע"מ לגלו   ת לעשות פעולויתכן לפעמים היתר    ,אם אין אופן אחר  ,להזיקו ועל כן נאלץ לברר הדבר
 משום דינא דמלכותא דינא.  גם ע"פ החוק יש לדון לאסור ה וכדו' אסור ת חברובמדינות שהקלט ה' .חכם הוראת

 

לדברי  כוונתו  ובפשטות  ע"כ.  וישלח.  פרשת  יאמר 
מבואר   וא"כ  בלילה.  מקרא  לקרוא  דאין  האר"י 
בדבריו דאזהרה זו קיימת אף במוצאי שבת [וממ"ש  
דאם יש לו דרך ליסע יאמר פרשת וישלח. חזינן דס"ל  

רא מקרא בלילה  דכל היכא דיש איזה צורך מותר לק
  - (או"ח ח"ב סי' ב')    כרב פעליםאף לדעת האר"י. ודלא  

 עי' מ"ש בזה בגליון הקודם]. 
סי' רצ"ו ס"ק כ')   -(לגר"ח סופר זצ"ל   בכף החייםויעויין עוד  

וטוב לומר אליהו הנביא ק"ל פעמים כמנין    -שכתב  
מיהו מ"ש  (א"ר אות ז') אליהו הנביא עם עשר אותיותיו 

כך יברכך ה' וכו', שיר למעלות אשא  שם לומר אחר  
וכו', לפי דברי האר"י אין ראוי לאומרם כמ"ש   עיני 
לעיל סי' רל"ז אות ט' יעו"ש. ושם הביא אזהרת רבינו  
שבת   לילי  זולת  בלילה  מקרא  לקרוא  שלא  האר"י 

 ויו"ט. 
היעב"ץוכן   ע"א    בסידור  שכז  הלילה)    - (עמ'   -כתב  סדר 

תורה   יהיה  בלילה  מן  והלימוד  שלמדנו  כמו  שבע"פ 
המדרש שלמד משה רבינו בהר וידע שהוא לילה, אבל 

 לימוד מקרא אין זמנו אלא ביום וכ"ד האר"י ז"ל.
שבת   מוצאי  ע"ב)  ובסדר  ת"ו  הנהיג    -כתב  (עמ'  לא  גם 

מוצאי   בליל  של תורה  לומר שום פרשה  ז"ל  אמה"ג 
 .(דשכ"ז)שבת שאין זמנה בלילה כמשכ"ל 

שבת  דמוצאי  דס"ל  רבינו    הרי  אזהרת  בכלל  נמי 
 האר"י.

ויש להדגיש דכל זהירות זו שאין לקרא מקרא בלילה 
לפי   אבל  האר"י,  רבינו  אזהרת  מחמת  אלא  אינה 
יודע  אינו  דאם  ודאי  וע"כ  בדבר.  מניעה  אין  הפשט 
לקרות אלא מקרא, או שאם לא יקרא בלילה מקרא  
דעדיף  וברור  פשוט  בטל,  ישב  וכיוצ"ב,  תהילים  או 

שיכול מאשר יישב בטל, דודאי לא תדחה   דילמד מה 
 מצוות ת"ת מחמת אזהרת רבינו האר"י ע"פ הסוד.

במשנ"ב   א')  [יעויין  ס"ק  שה"צ  רל"ז  דאפי'  (סי'  דס"ל 
יותר  ביה איסורא, אלא דלכתחילה  לית  למחמירים 

(ש"ר   בבן איש חיטוב לקרוא מקרא ביום. ויעויין עוד  

ס"ז)   פקודי  מדברי  פרשת  פתח ספרו  ב  החיד"א דהביא 
דעם הארץ שאינו יודע  (ברכות דף ג' בהשמטות ע"ש)    עינים

מקרא   לקרות  שרי  שבכתב  תורה  רק  אלא  לקרות 
 בלילה].

לדינא   לקרוא    -העולה  שלא  האר"י  רבינו  אזהרת 
בליל  אבל  החול,  בימות  אלא  אינה  בלילה,  מקרא 
שישי וכ"ש בליל שבת ויו"ט, א"צ להזהר בזה. מיהו 
ליל ר"ח ומוצאי שבת בכלל האזהרה. וכל זאת אינו  
תורה   בלילה  שילמד  יותר  טוב  שלכתחילה  אלא 
ביטול   לידי  יבא  זו  חומרא  מחמת  אם  אך  שבע"פ. 

   דיף שילמד מקרא ולא יישב בטל.תורה, פשיטא שע

 
  
 

 ) ד(  תפילות שבת
 

  מגודל אהבת וקרבת ה' אין מזכירים צרכים בשבת 
"בשבת קודש פוגש היהודי את בוראו במאור פנים    -

מעין עולם הבא, והשי"ת מזמינו לסעוד אצלו סעודות  
וגדו והאדם  שבת,  הרחוקים  שמקרבת  לגימה  לה 

שלא   צרותיו  מזכיר  אינו  ואף  בוראו,  אל  מתדבק 
השוכנת  וחיבה  אהבה  של  הטובה  באוירה  לפגום 
בשבת, ושלא יאמרו שכל מה שמחפש כאן הוא תועלת  

  -עצמו, אלא כל היום רווה דודים בשיחה של חיבה  
כשמגיע מוצאי שבת,    תורה ותפילה, שירות ותשבחות. 

ל מלכה,  שיושבים  מלוה  סעודת  האחרונה,  סעודה 
והאהבה בוערת בסתר שקשה הפרידה, אז דרך אגב  
ומזוני,   חיי  לבני  הוא  צריך  שבעצם  לידידו,  מזכיר 

פינקוס זצ"ל, שבת ומשיג כל מאוייו בעין טובה".   (הגר"ש 

 ) מלכתא עמ' עו
* 

 בשורה משמחת! 
 "ספר "עבודת שבת קודשה יצא לאור  

 לשלוח דוא"ל לכתובתניתן פרטים לקבלת 
 AVODAT891@GMAIL.COM 
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