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 שנג תעשה לא מצות ם"לרמב המצוות ספר

 והדומה ונשיקה חבוק כגון. ביאה בלא ואפילו העריות אלו מכל לאחת מקרוב שהזהירנו היא ג"השנ והמצוה

 לא בשרו שאר כל אל איש איש( ו יח מ"אח) מזה באזהרה יתעלה אמרו והוא .]י"ג זרות[ הזנות מפעולות להם

([ ו"הט ח"בד) ב"ה ג"פי] ספרא ולשון. ערוה לגלות יביא קירוב מהן תקרבו לא יאמר כאילו. ערוה לגלות תקרבו

 לי אין תקרב לא טומאתה בנדת אשה ואל לומר תלמוד יקרב שלא מניין יגלה שלא אלא לי אין לגלות תקרבו לא

. לגלות תקרבו לא לומר תלמוד תגלו ובל תקרבו בבל שהן העריות לכל ומניין תגלה ובל תקרב בל בנדה אלא

 חייבין יהו יכול תקרבו לא שנאמר לפי לומר תלמוד מה העושות הנפשות ונכרתו אמרו( א"הכ ח"ובד ח"ה) ושם

 לבלתי( שם) ואמר הדמיונות אלו באיסור האזהרה נכפלה וכבר. הקרבות לא העושות ל"ת הקריבה על כרת

 כנען ארץ וכמעשה תעשו לא בה ישבתם אשר מצרים ארץ כמעשה( שם) אמרו אולם. התועבות מחוקות עשות

 יזהיר אמנם אבל לבד התועבות מחקות הלאוין אלו בשני יזהיר לא הנה תעשו לא שמה אתכם מביא אני אשר

 ובעבור. העריות כל על כלל האלה הלאוין שני הביא שהוא וזה. זה אחר בארם אשר עצמן מהתועבות בהם

 עבודת ומן הזימה מן עושין שהיו מה כל כולל וזה, כנען ארץ וכמעשה מצרים ארץ כמעשה לעשות שלא שהזהיר

 ערות וכך כך הוא מהם הזהירך אשר הפעולות אותם כי לבאר שב, כן גם הארץ ויישוב המקנה ומרעיית האדמה

 ולשון. הארץ אנשי עשו האל התועבות כל את כי ואמר המאמר בסוף שביאר וכמו תגלה לא ערות תגלה לא

 בחוקים אלא אמרתי לא תלכו לא ובחוקותיהם לומר תלמוד כמותם כרמים יטעו ולא בתים יבנו לא יכול ספרא

 לשני נשאת ואשה אשה נושאה ואשה איש נושא האיש עושים היו מה אמרו ושם. ולאבותיהם להם החקוקים

 אזהרה הם תעשו לא כנען ארץ וכמעשה מצרים ארץ כמעשה שהם הלאוין אלו כי התבאר כבר הנה. אנשים

 אלו משפטי כל אנחנו ביארנו וכבר .ערוה ערוה בפרט בהם האזהרה כפל כן ואחר הכלל על העריות כל מבעילת

 אשה שכל הוא שתדעהו שראוי וממה .עליהן שלוקין וביארנו הגדול מחבורנו( ד"מ) מסנהדרין בשביעי המצות

' פ) יתעלה האל שקראו והוא, ממזר ייקרא כרת בה שחייבין ההיא הביאה מן שהנולד כרת ביאתה על שחייבין

 ממנה הנולד שהולד לבד הנדה מן חוץ. ממזר הולד בשגגה או בזדון ביאה אותה שהיתה בין. ממזר( כג תצא

 (:א מט) יבמות ממסכת ברביעי זה התבאר וכבר. הנדה בן נקרא ואמנם ממזר אינו

 שנג תעשה לא מצות ם"לרמב המצוות לספר ן"הרמב השגות

 כגון ביאה בלא ואפילו העריות אלה מכל באחת מהתעדן שנמנענו ושלש וחמשים מאות שלש והמצוה הרב כתב



 שאר כל אל איש איש הזאת במניעה' יתע אמרו והוא בזמה המעמיקים מפעולות להם והדומה ונשוק חבוק

 לי אין ערותה לגלות תקרב לא טומאתה בנדת אשה ואל נאמר אילו ספרא ולשון ערוה לגלות תקרבו לא בשרו

 העריות לכל מנין תגלה ובל תקרב בל] נדה אלא לי אין תקרב לא לומר תלמוד מניין יקרב שלא יגלה שלא אלא

. גדול באילן דבריו ותלה המפורשת הזו הברייתא מצא הרב והנה[. לגלות תקרבו לא ל"ת תגלה ובל תקרב בבל

 שהרי. ומלקות לאו ונשוק חבוק כגון ערוה גלוי בה שאין בקריבה שיהיה כן הדבר אין בתלמוד העיון כפי אבל

 מי מהם והיו בבגדו והוא בבגדה היא אחת במטה עמה בעלה שישכב מותר אם בנדה שאלו( א יג) שבת בגמר

 איש איש' שנא בלבד ערוה שלגלוי קריבה אלא תורה אסרה לא פדת רבי דאמר פדת דרבי ופליגא והעלו שאסר

 כברייתא עצמו בפני לאו להם נדרש ערוה לגלות תקרבו לא אין והנה. ערוה לגלות תקרבו לא בשרו שאר כל אל

 היתה שאם בתלמוד ממנהגם עוד הידוע ומן. בלבד ערוה שלגלוי בקריבה ידרשוהו אבל בספרא השנויה

 לתיובתא עליו אותה מביאים הגמרא בעלי היו בכך חלוקין פדת שלרבי דבריו והיו אמת אצלם הזו הברייתא

 מהם נבין כן עשו שלא וכיון. תיובתא פדת דרבי תיובתא ממנה ומעלים' וכו אשה ואל נאמר אילו מתיבי ואומרים

 אין אבל, שיעור בחצי כענין הוא איסורא מאיסורא דמתהני דכל התורה מן יהיה או, מדרבנן האיסור זה אצלם כי

 לאשה הקריבה כי ודע. ובסיפרי בסיפרא כן מאד והרבה. בעלמא אסמכתא קרא אלא הזה בלאו מדרש עיקר זה

 אל ואקרב( ח' ישעי) וכתיב בתולים לה מצאתי ולא אליה ואקרב( כב תצא) כענין הביאה על תאמר בכתוב

 מפני מהביאה רק מנעם לא( יתרו) אשה אל תגשו אל ימים לשלשת נכונים היו וכן. בן ותלד ותהר הנביאה

 בהמה כל אל תקרב אשר ואשה וכן(. א פו) שבת בגמר שביארו כמו טמאה בשלישי זרע שכבת שהפולטת

 הסובר הוא פדת רבי החכם זה כי לי ותאמר תקשה ואולי. שלרביעה קריבה אלא אינו( כ קדושים) אותה לרבעה

 התורה מן אסורה עריות שלגלוי שאינה פי על אף הקריבה כי סוברים עליו שחלוקים החכמים שאר אבל כן

 אם בנדה שאלתם על היה המאמר אבל בזה וחביריו פדת רבי מחלוקת שאין דע, פדת דרבי ופליגא אמרו שלכך

 קריבה אחת במטה בישנים שיש פי על ואף בבגדו והוא בבגדה היא אחת במטה בעלה עם לשכב מותרת

 נגיעה בלא להם איפשר אי אחת במטה שישנים וכל להם וחם שנים ישכבו אם( ד קהלת) כענין מזה זה וחמום

 חשש מטעם לאסור יוסף רב ובא ביאה חשש עוד בהם ויש עגבות איכא והא( א כד' ברכו) התם וכדאתמר

 שכן וכל מדבריהם האכילה שאפילו פי על ואף אחד בשלחן הגבינה עם יעלה שלא בעוף שאסרו כדרך הביאה

 ואסרנו באנו כך ואחר ודעות שנוי דאיכא משום זה ודחינו ביאה לידי לבא קרוב אחת במטה ששכיבתן בכאן

 אשת ואת( יח) ביחזקאל הכתוב במדרש ואמרו. מזה זה והנאה קריבה אחת במטה בשכיבתן שיש מפני הדבר

 בבגדה והיא בבגדו הוא רעהו אשת מה רעהו לאשת נדה אשה מקיש יקרב לא נדה אשה ואל טמא לא רעהו

 כן לעשות הוא אסור רעהו שבאשת ידוע שהדבר כלומר. אסור בבגדה והיא בבגדו הוא נדה אשתו אף אסור

 ואל דרכך מעליה הרחק( ה משלי) ממנה מזהיר והכתוב( א כד' ברכו) ערוה וקולה אסור בה ההסתכלות אפילו

 הנדה אף כן ואם, מזה הכתובים מנעונו עברה לידי עתה באין שאינן ייחוד בלא שאפילו ביתה פתח אל תקרב

 זה ועל ודעות שינוי משום ביאה אסורי לידי יבאו לא ואפילו הקריבה מטעם לגמרי אסורות שלשאר והעריות

 לאשת הוקשו לא כן ואם הערוה בגלוי אלא שלשאר בעריות אסור שאין סובר שהוא פדת דרבי ופליגא אמרו

 הזה ההיקש לו שאין נמי בעולא( א יג שבת) והזכירו. כן צווח שלמה שהרי אסור שהוא בה מודים שהכל איש



 באשת אסור שהוא פי על ואף להכרא הנושקין כדרך שלא ידייהו אבי ושינוי בהפסק באחיותיו מנשק שהיה לפי

 שביחזקאל הכתוב מהקש אותו מביא והאוסר ערוה לגלות תקרבו מלא הזה המדרש להם אין כולם והנה. איש

 לא( ב כב מגלה) כאמרם. כלל אסור שאינו בו ירצה, תורה אסרה לא פדת' ר שאמר ומה. מתירין ועולא פדת' ור

. הדדי בהדי פנים ארבע דמות אלא תורה אסרה לא( ב כד ה"ר) ואמרם ורגלים ידים פשוט אלא תורה אסרה

 . למלוה מלוה הבאה רבית אלא תורה אסרה לא ליכול רביתא האי כי כל( ב סט מ"ב) עוד ואמרו

 וקרא ערומים שניהם כשיהיו בשר בקירוב השכיבה לאיסור אלא אינה בספרא השנויה הברייתא לדעתי והנה

 ישן וזה בכסותו ישן זה הגדילו( ב פ קדושין) כדתנן בזה מודים שהכל ביאה חשש משום בעלמא אסמכתא

 נדה אשתו מקיש אמרו היאך תקרבו לא של הלאו במדרש בשלתורה פדת שלרבי מחלוקת היה ואילו. בכסותו

 והלא, אסור בבגדה והיא בבגדו הוא נדה אשתו אף אסור בבגדה והיא בבגדו הוא רעהו אשת מה רעהו לאשת

 באשת כתוב ואיננו תקרב לא מפורש כתוב ובנדה תקרבו לא בשרו שאר כל אל כתוב העריות בכל הקריבה ענין

 סחור סחור לנזירא' אמרי לך לך משום אסור קריבה כל שאמר דעולא מימרא לאיסור( א יג) שם הביאו וכן. איש

 עוד הזכירו( א יז) ז"ע ובגמר. תקרב לא של הזה הלאו מן לאיסור אינן הדברים כל כן אם. תקרב לא לכרמא

 חסדא רב אמר וכמה זונה זו ביתה פתח אל תקרב ואל והרשות המינות זו דרכך מעליה הרחק הכתוב מדרש

 כגון בה לו תופסין קדושין שאין ממי הנבעלת אצלם הזונה כי'. וכו פדת דרבי ופליגא זה על ואמרו אמות ארבע

 מאמרם וכן. הזו בהרחקה פדת רבי לדעת עליהם הוזהרנו ולא[ שנה ת"ול. וקכ: קטז' עמ ה' ש ן"ערמב] העריות

 ואמר אחר לדבר דעתו עלתה ולא בשר בקירוב עמה ישן שהיה לאליהו אשתו שאמרה בתלמיד( ב יג) בשבת

 מפני, תקרב לא טומאתה בנדת אשה ואל תורה אמרה שהרי לתורה פנים נשא שלא שהרגו המקום ברוך לה

 מן בלאו עובר היה ואם[. א קי שבת, ב כז ז"ע] נחש ישכנו גדר ופורץ, נענש שלדבריהם הגזירה על שעבר

 שהוא הדבר אבל. פנים משוא נקרא זה ואין. תורה דברי על שעבר שהרגו המקום ברוך אומר היה התורה

 להם שכתבתי לישראל פנים אשא ולא( א כ' ברכו) כאמרם לדבריה הנעשין והסייג הגדר הוא לתורה פנים משוא

 אשא ואני לתורה פנים נושאים שהם כלומר. כביצה ועד כזית עד עצמן על דקדקו והם ושבעת ואכלת בתורה

 וחיבוק בשר קרוב קצת בהם והיה לבינה בינו מפסיק לבדו בסינר במטה הנדה עם ישן היה זה והנה. פנים להם

( בקצר במנין) המדע בספר שכתב הגדול בחבורו לרב וראיתי. לתורה פנים משוא אלא באיסורו מצאו ולא ונשוק

 תקרבו לא' שנ וקפיצה ורמיזה ונשוק חבוק כגון ערוה גלוי לידי המביאים בדברים לעריות ליקרב שלא הזה בלאו

 וקפיצה רמיזה שם עליו הוסיף. ערוה גלוי לידי המביאה לקריבה אזהרה שזו למדו השמועה מפי ערוה לגלות

 דרבי באבות שנויה שהיא אחרת ברייתא הגיעתהו ושמא. לוקה הוא עליהם אף כן ואם הזה הלאו בכלל שיהיו

 עשה הראשון ואדם. לדבריו סייג הוא ברוך הקדוש שעשה כדרך לדבריך סייג עשה לתורה סייג ועשו( ב"פ) נתן

 לדבריהם סייג עשו ונביאים חכמים ואף איוב ואף לדבריו סייג עשה משה לדבריה סייג עשתה תורה לדבריו סייג

 דברים עמה וידבר וינשקנה יחבקנה יכול טומאתה בנדת אשה ואל לדבריה תורה שעשתה סייג זהו אי תני וקא

 עם במדבר שיהיה בטלים דברים באמת והם. וקפיצה רמיזה הרב הוסיף ומזה. תקרב לא אשה ואל ל"ת בטלים

 . התורה מן ומלקות לאו בטלה שיחה נדה אשתו



 ותכחול פניה תרחץ יכול תקרב לא לומר תלמוד המטה על בבגדיה עמו תישן יכול עוד שנו ברייתא ובאותה

 טומאתה בימי עצמה המנוולת כל אמרו מכאן בנדוי תהא שבנדתה הימים כל בנדתה והדוה לומר תלמוד עיניה

 ובתלמוד. העבירה מן והרחק אסמכתא אלא אינם אלו וכל'. וכו אחד באדם מעשה הימנה נוחה חכמים רוח

 לא עבירה לידי המביא לדבר תקרב אל להלן ונאמר תקרב לא כאן נאמר עוד שנו ושם. מותר שהוא העלו

 כן אם. חמור חטא לידי יביאך שמא קל מחטא הרחק חכמים אמרו שכך לו הדומה ומן הכעור מן הרחק תקרבו

 תורה שעשתה בסייג לומר רצונם ושמא. למקרא אותם וסמכו העבירות מן להתרחק וסייגים גדרים אלא אינם

 ממנה וישמעו בלשונה סייג לעשות יכולים החכמים שיהיו כדי בעריות קריבה לשון תורה שתפשה לדבריה

 . הלאו עיקר זה שיהיה לא. אגדה דרך וזה. שבעולם קריבה כל לתורה פנים הנושאים הצדיקים

, מקודשת שהיתה והודיעוהו בחיקו קטנה בתו בת שהושיב רבא בר חנן שלרב במעשה( ב פא) קדושין ובגמר

 שמואל דברי על עובר שהוא לו אמרו כך ואחר שלשאר ערוה משום עליו אסרו ולא איש באשת אסור שזה לומר

 היה ואילו. שמים לשום הכל דאמר לי סבירא דשמואל כאידך אנא ואמר כלל באשה משתמשין אין שאמר

 וסייג גדר הכל אבל. שמים לשום מעשיהם העושים לחכמים לחסידים הותרה לא התורה מן גמור לאו בקריבה

 על הבא בפרק יבמות ובמסכת. הנשים משאר ונמנע כיעור לעשות חשוד שאינו שמוחזק למי בקרובות ומותר

 נשיקה אלא אינה ואילך מכאן ממש ביאה ביאה גמר העטרה הכנסת זו העראה אמרו( א נו, ב נה) יבמתו

 לאוין בחייבי העראה הביאו( א נה) ושם. שלקריבה הזה הלאו מן מלקות בו שאין ראיה פטור ואמרם. ופטור

 תורה אסרה שלא תאמר ואם. מיכן בפחות ואפילו קריבה משום אותו הביאו ולא הנדרשות המדות מן למלקות

 נמנה שלא זה מכל והעולה. שוה בגזירה נלמדים מהם לאוין חייבי והלא כרתות שלחייבי בעריות אלא קריבה

 דבני בגמרא בסנהדרין עוד אמרו וכך. הכתוב אסר ערוה שלגילוי קריבה אלא. עצמו בפני לאו הקריבה ענין

 בל היא בון' בר יוסי רבי אמר ערותה לגלות תקרב לא טומאתה בנדת אשה ואל כתיב( ז"סה ז"פ) מערבא

 :תגלה בל היא תקרב

 כ סעיף א סימן אישות הלכות העזר אבן ערוך שולחן

 .העריות על וחשוד לוקה זה הרי בשר בקירוב ונהנה ונשק שחבק או ,איברים דרך העריות מן אחת על הבא

 "ק אס כ סימן העזר אבן מקודש עזר

 דרך אם כי בקריבות' הק התורה מן איסור שאין ז"קנ' ובסי ד"ביו ה"קצ' בסי ל"ז כ"הש ש"מ ש"עב. ונשק שחבק

 ורק. שם ל"ז ב"וכבש ולאחיותיו לבנותיו כהנישוק זה הרי חבה דרך בזה בשיש שגם פשוט נראה. ביאה חיבת

 מניעה איזה לולי כן' הי שבדעתו או לביאה אליה להתקרב אז שבדעתו והיינו. האיסור הוא ביאה חיבת דרך

' הדע בהיסח כשהוא כן שאין מה. אליה לבוא ההוא ביום שתים או שעה אחר מצפה והוא לפניו שעה לפי שיש

 וכו'. ע"לכ' הק תורה איסור חשש בזה אין' שיהי טעם מאיזה' יהי. אליה מלבוא
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 הלכה א כא פרק ביאה איסורי הלכות ם"רמב

 מן לוקה זה הרי בשר בקרוב ונהנה תאוה דרך ונשק שחבק או איברים דרך העריות מן ערוה על הבא כל

 לדברים תקרבו לא כלומר, ערוה לגלות תקרבו לא ונאמר' וגו התועבות מחקות עשות לבלתי שנאמר, התורה

 .ערוה גילוי לידי המביאין

 קיג סימן א חלק חיים אורח משה אגרות ת"שו

 .איש לאשת ש"וכ נדות הן שהרי לפנויה אף שאסור פשוט, בהפגשם שלום הנותנים כדרך לאשה יד ולהושיט

 נו סימן א חלק העזר אבן משה אגרות ת"שו

 ותאוה חבה דרך זה דאין סוברין אולי מושיטה כשהיא לאשה יד ליתן' ה מיראי אף מקילין שיש שראית ובדבר

 פיינשטיין משה, מוקירו ידידו והנני. ז"ע לסמוך קשה למעשה אבל

 אות ט לב סימן ד חלק העזר אבן משה אגרות ת"שו

 שלום לנתינת לאשה יד הושטת

 ג"קי סימן א"ח ח"באו כדכתבתי שאסור פשוט הוא ודאי בהפגשם לוםש הנותנים כדרך לאשה יד להושיט בדבר

' ה יראי גם שיש שראה לאחד ו"נ סימן סוף ע"דאה א"בח כתבתי אבל, והנאה חבה לדרך גם לחוש לו יש דהרי

 שם וגם, ותאוה חבה דרך להו יעשה שלא להם מושיטה כשהיא ליתן דסומכין זכות לכף לדון שיש שמקילין

 לילך שהתרתי ממש סתירה שום רואה איני ד"י סימן ע"אה ב"ומח. ז"ע לסמוך קשה דלמעשה כתבתי

 .חבה ענין לכולהו כמעט ליכא דשם( באסעס) באוטובוסים

 ש סימן ד כרך והנהגות תשובות

  החורגת לאמו יד ונתינת נישוק

 אותו שגידלה שניה אשה עם התחתן ואביו, בילדותו מתה שאמו עכשיו רק לו שנודע, שמים ירא מבחור נדרשתי

 לא שזה ואומר מאד עליו כועס ואביו, החורגת לאמו יד ולתת לנשק ממאן להבחור כשנודע ועכשיו, ממש כבן

 הבאתי זו שאלה וכעין. מהבית הבן את לגרש שרוצה עד, במסירות שגדלתו באשה כן לנהוג הטוב הכרת

 יד נתינת אפילו להתיר שאין והשיב ל"זצ איש החזון למרן ששאלתי( ה"בהג ז"שט סימן ד"ח" )וזמנים מועדים"ב

 פיינשטיין משה רבי הגאון את גם לשאול הלך כ"שאח השואל לי וסיפר. יעבור ואל ויהרג היא חיבה שדרך מפני

, אביזרייהו משום בזה ואין, מותר חיבה דרך זה שאין שניכר ובאופן בצורה לעשות מדקדק שאם והשיב, ל"זצ

 . שהבאנו באופן התיר ולדבריו, דוקא תאוה דרך הוא האיסור שעיקר בהלכותיו ם"הרמב דברי לזה והביא

 אדם של לבו שאין העריות מן אחת המחבק( "ו"ה) ביאה דאסורי א"כ בפרק ם"הרמב בלשון לדייק נראה אמנם



 הנאה ולא תאוה שם שאין פי על אף בהן וכיוצא אמו ואחות הגדולה אחותו כגון מהן אחת שנשק או עליהן נוקפו

 בין גדולה בין כלל לעריות ביםקר שאין, הוא טפשים ומעשה הוא אסור זה ודבר ביותר מגונה זה הרי, כלל

 הרי", בשר בקירוב עמו ותישן ולנשקה בתו לחבק האב מותר, כיצד" ז"ובה" לבתו ואב לבנה מהאם חוץ קטנה

 ולא" שנשק או" "המחבק" כתב אמו אחות או הגדולה לאחותו טפשות במעשה ו"ובה, ונישוק חיבוק התיר בבתו

 . ומנשק מחבק כתב

, חיבה דרך זה שאין כיון קריבה אסור אין ובזה, אמו אחות או אחותו ידי במנשק היינו שם דשרי שמנשק ונראה

 ואסור ונישוק חיבוק דרך זהו חיבה דרך דהוי בפנים נישוק אבל, וטפשי אסור דבר ונקרא הוא מגונה מ"ומ

 . וכאביזרייהו מדינא

 אבי לאחתיה להו מנשק הוה רב מבי אתי הוה כי עולא( א יג ובשבת. )יז ז"ע בגמרא הוא ם"הרמב דברי ויסוד

 הכנסת מבית כשיוצאין אדם בני דרך" י"רש ומוסיף(, חזה י"פרש) חדייהו אבי לה ואמרי( בזרוע י"פרש) ידייהו

 איסור אין ג"שכה מפני והיינו", כבוד משום ידו בפס או בארכובה ממנו ולגדול ולאמו לאביו נושק הוא מיד

 לא לכרמא סחור סחור נזירא אמרינן לך לך" משום להתרחק ראוי מזה שאפילו בגמרא שם מסיק מ"ומ, קריבה

 ". תקרב

 בצורה לנשק מתיר המשפחה חיי שיהרוס שבמקום ל"זצ פיינשטיין משה רבי הגאון לדעת דאף נראה ומעתה

 בפנים נישוק לא אבל, וכדומה היד גב על אלא לנשק שלא להזהר יש אכתי, חיבה דרך שאינו שניכר ובאופן

 . דעריות כאביזרייהו יותר חמיר שבזה, טפי חיבה דרך שהוא

 יד בנתינת מיירי ואולי, יעבור ואל יהרג ז"ע ואמר יד נתינת גם אסר ל"זצ א"שהחזו שמעתי בשעתו אמנם

 מאחותו גם להתרחק מצוה ל"חז דברי לקיים אפשר דאם ופשוט, מאד החמיר ולכן, חיבה דרך כאמא בחמימות

 עליו בית שלום להחריב עלול ובלעדיה, חיבה בלי יד בנתינת אבל, תקרב לא דלכרמא בנזיר כמו אביו אשת או

 . הוראה מורה לשאול

 יד לתת צניעות גדרי לפרוץ ולא נימא כמלוא הקדושה בתורה ו"ח לנגוע שלא כך על לעמוד ראוי היה ובאמת

 ובמקומותינו, הדבר יבינו ה"ובע, התורה פ"ע הדתיים מנהג שזהו ודעת טעם בטוב להם להסביר יש ורק, לאשה

 והיינו, מהיד חצי לתת בושה במקום שהקילו ויש, ממש כפריצות נראה יד לו נותנת שהיא או לאשה יד נתינת

 קדושה מוצאים ערוה גדר מוצא שאתה מקום בכל אבל, להשתמט שקשה במקום חיבה דרך זה שאין שינוי דרך

 .ל"הנ ל"זצ א"החזו רבינו פסק לאור ובפרט, להקל לא וראוי

 א עמוד עה דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד

, לרופאים ושאלו ובאו. טינא לבו והעלה, אחת באשה עיניו שנתן אחד באדם מעשה: רב אמר יהודה רב אמר

 תעמוד ואל ימות -? ערומה לפניו תעמוד -. לו תבעל ואל, ימות: חכמים אמרו. שתבעל עד תקנה לו אין: ואמרו



 אידי בר יעקב רבי בה פליגי. הגדר מאחורי עמו תספר ולא ימות -? הגדר מאחורי עמו תספר -. ערומה לפניו

 איש אשת דאמר למאן בשלמא. היתה פנויה: אמר וחד, היתה איש אשת: אמר חד. נחמני בר שמואל ורבי

 אחא רב. משפחה פגם משום: אמר פפא רב -? האי כולי מאי היתה פנויה דאמר למאן אלא. שפיר - היתה

 כדרבי, דעתיה מייתבה לא -! מינסב ולינסבה. בעריות פרוצות ישראל בנות יהו שלא כדי: אמר איקא דרב בריה

 גנובים מים שנאמר, עבירה לעוברי וניתנה ביאה טעם ניטלה המקדש בית שחרב מיום: יצחק רבי דאמר, יצחק

 . ינעם סתרים ולחם ימתקו

 יד סימן ב חלק העזר אבן משה אגרות ת"שו

 כ"מע. כ"תש א"מנ' י הדוחק מצד בנשים ודחיפה מנגיעה ליזהר א"שא בשעה ובבאסעס בסאבוויי הליכה בענין

 . א"שליט שאטטען יעקב ה"מו ידידי

 זה דחופים ונשים אנשים שם שנמצאים לעבודתם אדם בני שהולכים בזמן ובבאסעס בסאבוויי הליכה בדבר

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

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

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

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

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

 לבעלה מותר ם"להרמב אף דאורייתא איסור שליכא ביאה חיבת דרך דאינו שכיון נדה באשתו הדפק במשמוש

 בכל דאיכא קריבה איסור מצד אינו נדה כשהיא הדפק למשמש לבעלה אסור סכנה ובליכא סכנה במקום רק

 דהרי גופיה שם זה ומוכרח. מדרבנן שאסרו נדותה בימי לאשתו הבעל בין התרחקות דיני מצד אלא העריות

 היה ואם, נכרית או איש אשת אפילו אשה של הדפק ממשמשים ישראלים שרופאים פשוט שהמנהג שם כתב

 שאסרו דברים שמצינו ואף, סכנה במקום שלא להם אסור היה מדרבנן רק אף תאוה דרך בלא אף קריבה איסור

 משום בשבת חלב יונק גונח אומר מרינוס' דר'/ ס דף כתובות/ כהא סכנה בלא אף חולי במקום והתירו רבנן

 שם כמפורש סכנה בליכא ואיירי רבנן גזרו לא צערא ובמקום מדרבנן רק שאסור הוא יד כלאחר מפרק דיונק

 כדאיתא רבנן גזרו לא חולי שבמקום משום באב' בט לאכול סכנה בו שאין חולה אף מותר וכן, שם עיין' בתוס

 לזה שהסכים ט"סק א"בהגר ועיין, סכנה בו שאין שברור אף דהוא ז"הט וכתב' ו סעיף ד"תקנ סימן/ ח"או/ ע"בש

 ויש שוין דרבנן איסור כל לא מ"מ, סכנה בו שאין לחולה כ"ביו וסיכה הסנדל נעילת שהתירו ממה ראיה והביא

 וכלאי הפסח עליו שעבר כחמץ מדרבנן אכילה באיסורי ז"כ דף ז"ע ן"בר עיין. סכנה כשליכא לחולה אף שאסרו

 שליכא אף לחולה התירו ם"עכו ובשולי, סכנה בליכא שאסרו וכדומה יינם וסתם ם"עכו של וגבינה ל"בחו הכרם

 בהנאה דמתרפאין הביא א"ומי סכנה בלא אסרו דבריהם של נ"באה ליהנות גם שמא מסתפק עצמו ן"והר, סכנה

 דרבנן נ"מאה בהנאה דלרפאות' ג סעיף ה"קנ בסימן/ ד"יו/ א"הרמ כן ופסק, דרבנן נ"מאה הנאתן כדרך אף

 להתרפאות בשביל לעריות דקריבה דרבנן איסור מתירין היו שלא ש"כ ולכן שם עיין אסור ולשתות ולאכול מותר



 לא תאוה דרך שבלא לומר צריך ולכן רפואה לענין אכילה מאיסורי חמור ערוה שאיסורי סכנה בה שאין בחולה

 ערוה לגילוי כלל יביא לא וחבה לתאוה שלא שהנגיעה משום כלל ערוה לגילוי קריבה זה נחשב דלא כלל אסרו

 גילוי לידי המביאין לדברים תקרבו לא כלומר ם"הרמב כתב שפירושו ערוה לגלות תקרבו לא נאמר והאיסור

 . מדרבנן אף כלל זה לאסור צורך ראו ולא ערוה

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

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

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

 דיני מצד אסור נדה באשתו ורק, מדרבנן לא אף תאוה בדרך שלא קריבה איסור שליכא ך"הש שסובר ודאי

 הדפק על בגד בעלה שיניח חיים מקור ספר בשם ז"סקי/ ה"קצ' סי ד"יו/ ת"בפ שאיתא מה וניחא. התרחקות

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

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

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

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

 ן"הרמב שיטת ובין מדאורייתא קריבה דאוסר ם"הרמב שיטת בין מחלק היה לא התרחקות מצד דאם קריבה

 ד"יו/ ט"בסד דבריו דחה שפיר ולכן, לבעלה בנדה התרחקות איסור איכא ן"להרמב גם דהא מדרבנן רק דהוא

 בין לחלק שייך התרחקות וחייבו דבר הרגל משום שאסרו במה דרק ממש בדבריו אין וכתב ד"כ ק"ס/ ה"קצ' סי

 הקשה וכן, נדה מאשתו א"א חמירא ודאי קריבות משום שאסור מה אבל דעלמא לאשה בה גס דלבו נדה אשתו

 מיהא דרבנן שאיסור משמע לשונם שרהיטת ואף. שם עיין השקל במחצית הכהן שלמה' מר ה"בהג גם עליו

 ואף סכנה בלא אף ובנכרית א"בא ממשמשים שהרופאים עצמה הראיה מאותה איסור שום שליכא פשוט, איכא

 תקרבו דלא דבלאו הישראלית האשה מצד לאסור יש הרי נכרים מרופאים ואף, נכרים שהם אחרים רופאים ביש

 . מדרבנן לא אף איסור ליכא תאוה דרך שבלא ודאי אלא, להאיש כמו להאשה אסור הוא מדרבנן אסרו אם וכן

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 אשתו עם הוא כהרגל זה שאין ובאסעס בסאבוויי ליכא וזה, בתשמיש גם כהרגלם ויעשו נדה שהיא ישכחו שלא

 שתהיה אף בה מנגיעתו שיהנה קרוב בה שגס דמצד לאסור לכאורה יש י"ולהב. א"בנ כל עם כהרגלם אלא

 דרק, זו מנגיעה ליהנות שיבוא לחוש שייך לא באשתו אף במתכוין שלא שבנגיעה מסתבר אבל. במתכוין שלא

 גם שיבוא הדבר שקרוב י"הב סובר לרפאותה לידיעתו היתר לכוונת שהוא אף בה נוגע שבמתכוין הדפק למשש

 אף שלכן, מזה ליהנות לחשוב המקום שם שאין א"בנ רבוי דוחק מחמת בנגיעה לחוש שאין ש"וכ. מזה ליהנות

 . נדה באשתו גם כן כשיזדמן אף לחוש אין י"להב

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

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

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

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

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

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

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

 . כך יהיה ולא ובמלאכה

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

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

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

 פיינשטיין משה, ידידו



 ב סעיף קצה סימן נדה הלכות דעה יורה ערוך שולחן

 ':כו ו"ח'( ב ג"י) דשבת ק"פ'. כו יגע לא שם וביאור הגר"א. קטנה באצבע אפילו בה יגע לא

 קעב סימן ציון בנין ת"שו

 . ק"לפ ג"תרי תשרי' ד' ו יום, אלטאנא ה"ב

 בענין עוד לחקור באתי ועתה בזה ראשונים פלוגתת שיש וכתבתי נפש פקוח במקום גזל ענין על הערתי כבר

 . לחבירו שמבייש י"ע ממיתה עצמו להציל מותר אם לזה קרוב

 חבירו פני המלבין כל/( ב"ע/ ח"נ דף) מ"ב דאמרינן מה לפי הערתי כבר(/( א"קע) הקודם/ הקדום בסימן) והנה

 פנים בהלבנת ה"ה יעבור ואל יהרג שברציחה וכמו לרציחה חבירו פני הלבנת' שו כ"א דמים שופך כאלו ברבים

 יעמוד לא ז"ע כעובד דהוי( ג"כ דף) במכות דאמרינן המועדות ביזוי גם כ"דא' ראי אין שמזה כתבתי ששם אלא

 גם מזה ללמוד אין ולכן במקצת אלא בכל' שו אינו פעמים הרבה ל"רז בו שדברו כאילו דלשון ודאי אלא נ"פ בפני

 נפש פקוח במקום מותרת אינה ברבים חבירו פני דהלבנת לדון יש אחר מטעם אכן. נ"פ במקום פנים להלבנת

 האש כבשן לתוך עצמו שימסור לאדם לו נוח י"רשב משום י"אר' דוכתי ובשאר( ג"מ דף) בברכות אמרינן שהרי

 מוצת היא דכתיב ה"ד( ז"ס דף) בכתובות והנה ש"ע מוצת היא דכתיב מתמר ל"מנ ברבים חבירו פני ילבין ואל

 בעי מה נדחקו שם כתובה וספר יהושע ובפני ל"עכ בציון אש ויצת לשון אלף בלא מוצת גריס ח"ר' התוספ כתבו

 שכתבו( ט"נ דף) מ"בב זה דבור' התוספ שהרחיבו מה פ"ע' הפי ד"ולענ כן לפרש ח"לר דחק ומה בזה' התוספ

 לא מודה' הי לא אם ברמז אלא לו שלחה ולא כבר לאש קרובה שהיתה בציון אש ויצת כמו אלף בלא מוצת שם

 אותה מוציאין שהיו פי על אף מוצאת היא שם י"רש' שפי מה דלפי כוונתם ונראה ל"עכ מפרסמתו היתה

 לאדם שנוח' ראי אין לכאורה ל"עכ יודה מעצמו הוא יודה ואם' וכו נבעלתי ליהודה להם אמרה לא לשריפה

( ד"ע דף) בסנהדרין אמרינן להורגו חבירו אחר ברודף גם שהרי חבירו פני ילבין ולא האש לכבשן עצמו להפיל

 אם ואולי יודה שמא לו לרמז צריכה היתה בתחלה ודאי נ"ה כ"וא להורגו אסור מאבריו באחד להצילו יכול שאם

 שהיו שבעת י"רש' לפי רק שייך לא זה אכן הרה שממנו שפרסמה י"ע עצמה מצלת היתה באמת מודה' הי לא

 קרובה שהיתה גרסינן דמוצת ח"ר' פי ולכן מודה' הי לא אם לשלוח פנאי' הי עדיין שאז שלחה אותה מוציאין

 לפרסם תרצה שלא זה רמזה והצדקת לפרסם עוד פנאי' הי ולא נשרפת היתה מיד מודה' הי לא שאם כבר לאש

 פנים שהלבנת מזה מוכח פ"ועכ מקודם ולא לאש קרובה שהיתה עד לו לשלוח שהמתינה במה יודה לא אם

 . נפש מפקוח חמיר

 דלא האי ונראה ברבים חבירו פני ילבין דואל אהא שכתבו'( י דף) סוטה' בתוספ מפורש שהדבר ראיתי שוב

 מפורשת אינה פנים הלבנת דעבירת משום ך"וש ע"וג א"ע נ"פ בפני עומדים שאין עבירות' ג בהדי' לי חשיב

 בתורה מפורשת אינה פנים דהלבנת' התוספ שכתבו מה והנה ל"עכ המפורשות עבירות אלא נקט ולא בתורה

 ל"וצ והחנוך ג"הסמ כ"וכ( ו"פ) דעות' ה ם"הרמב כ"כמש חטא עליו תשא דלא הלאו בכלל הוא שהרי קשה קצת



 למדנו יונה רבינו מדברי אכן עבירות' ג כמו פנים אהלבנת מפורש כ"כ מורה אינו תשא דלא דהלשון דכוונתם

 שכתב יעבור ולא דיהרג עבירות' ג בהדי פנים הלבנת גם קחשיב לא למה' התוספ שהקשו למה אחר תירוץ

 כגון יעבור ואל דיהרג עבירה אבק כ"ג יש עבירות דבשלש שם שהביא אחר שלישי שער תשובה בשערי

 יחורו פניו כי פנים הלבנת הרציחה אבק והנה ל"וז ע"ג לענין עמו שתספר או ז"ע לענין אשירה מעצי להתרפאות

 יפיל לעולם ל"ארז כן על ממות מר ההלבנה צער כי והשנית ל"ארז וכן הרציחה אל ודומה האודם מראה ונס

 הרציחה אבק דימו אכן חמורות עבירות בשאר כן אמרו ולא ברבים חבירו פני ילבין ואל האש לכבשן עצמו אדם

 ברבים ח"פ ילבין ולא האש לכבשן עצמו שיפיל אמרו לזה ודומה ירצח ולא יהרג כי שאמרו וכמו הרציחה אל

 מיהודה הרה היתה כי גלתה לא לישרף שהוציאוה אף כי הנה' וגו מוצאת היא שנאמר תמר מענין זה ולמדו

 שהוא שהוסיף רק יעבור ואל יהרג חבירו פני הלבנת דעל' התוספ כמו כ"ג שכתב הרי ל"עכ פניו להלבין שלא

 כגון ז"ע אבק גם שהרי דברים' ג בכלל קחשיב לא למה קושיא אין ולכן רציחה אבק דמקרי רציחה בכלל

 על ל"ק ולכן נפשייהו באפי קחשיב לא כ"ג עמה ולדבר ערומה לפניו לעמוד ע"ג ואבק אשרה בעצי להתרפאות

 כ"ג ולא עמה לספר ע"ג אבק וכן אשרה בעצי להתרפאות ז"ע אבק רק הזכירו שלא( ז"קנ' סי) ד"בי הפוסקים

 פי על אף ד"וש ע"וג ז"ע איסור וכל/( ז"קנ' סי ד"יו/ שם) א"הרמ שכתב במה זה נרמז ואולי דמים דשפיכות אבק

 שפיכות אצל בעלמא לאו משכחת היאך נתבאר ולא ל"עכ לעבור ולא ליהרג צריך בעלמא לאו רק מיתה בו שאין

 . חטא עליו תשא דלא לאו הוא חבירו פני דמלבין ש"א ל"הנ לפי אבל דמים

 כ"ג וכתב י"ור' התוספ דברי כ"ג שהביא'( ה חקירה מגדים פרי ספר המחבר להרב) גומא תיבת בספר ומצאתי

 שייך היאך' התוספ על שם שהקשה אלא דרציחה אבזרייהו בכלל שהוא פנים דהלבנת הך חשיב דלא ל"שי

 בפסחים' התוספ שכתבו מה פ"ע הרי יעבור ואל יהרג פנים הלבנת דעל לשורפה רצה שיהודה מתמר למילף

 דחברך דדמא חזית מאי דאדרבא מותר תהרג לאו ואם התנוק על להשליך עצמך הנח לאדם אומרים דאם

 משורת ולפנים עצמה להציל רשאה היתה ובתמר מעשה עושה שאינו כל טפי סומק דידך דמא דלמא טפי סומק

' סי) הובאו הפוסקים לכל שהרי עבדה הדין משורת שלפנים בזה שייך היאך ותמהתי ע"בצ והניח עבדה הדין

 בנפשו מתחייב ונקרא יהרג ואל דיעבור שדינם בעבירות עצמו למסור אסור דת על לעבור במתכוין לא אם( ז"קנ

 הטעם שם שהרי ק"ל ד"לענ' התוספ מדברי שהקשה מה גם הדין מן מתחייבת היתה לא אם תמר מסרה והיאך

 רק עצמה להציל יכולה היתה לא תעשה ואל בשב היתה אם הרי דתמר בהך אבל מעשה עושה אינו שהוא מפני

 להקשות אפשר' הי וביותר התנוק על להפיל עצמו למניח זה ידמה והיאך פנים דהלבנת מעשה שעשתה במה

 באמת אבל להורגו השכם להרגך והבא רודף נחשב כ"א כדין שלא לשורפה רצה שהוא כיון מיהודה ילפינן היאך

 רודף נקרא לא זה ולענין נהרגת היתה ציוויו פ"ע רק אותה הורג' הי לא בעצמו יהודה שהרי קשה לא זה גם

 פני הלבנת דמשום למיתה עצמה מוסרת היתה הדין פ"ע כ"שע מתמר ילפינן שפיר ולכן בדמו עצמו להציל

 . יעבור ואל יהרג ברבים חבירו

 ובייש עמו ושנים הוא דהיינו שלשה שיש כל הוי דרבים ומסתברא ל"וז שם מ"הפ כתב זה לענין רבים נקרא ומה

 כדאמרן נמי בשלשה כאן מ"מכ עשרה רבים ויש שלשה היינו טהור ספק ה"דר בטומאה כמו רבים הוי משוק' לא



 שכתב מה וכתב קטן בין גדול בין ברבים חבירו לבייש שלא שכתב דעות' ה ם"הרמב דברי שם הביא גם ל"עכ

 שנחשב מה הרי' ק ד"ולענ ד"עכ הוא דכרוצח לבייש ה"ה חייב יומו בן קטן דהורג הוא מסברא קטן ם"הרמב

 לא קטן ם"הרמב שכתב שמה ל"נ ולכן יומו בן בקטן שייך לא וזה חוורא ואתי סומקא דאזיל משום הוא כרוצח

 דעת בו בשיש דהיינו ומסקינן בושת לו יש דקטן שם דאמרינן( ו"פ דף) ק"דב הגמרא פ"ע אלא כן כתב מסברא

 כ"במש ם"הרמב נתכוון כזה ולקטן( ך"ת' סי) מ"ח ע"ובטוש( ג"פ) חובל' ה ם"ברמב נפסק וכן ומיכלם' לי דמכלמי

 . ברבים לביישו שלא דעות' בה

 חייב ישראלים שני בפני בבושה דמרגיש קטן או גדול שיבייש י"ע ממיתה עצמו להציל יכול דאם ז"לפ לנו ויצא

 גדול דין לו יש וישן יהרג ואל יעבור אמרינן בבושה מרגיש שאינו קטן מפני אבל יביישו ולא למיתה עצמו למסור

 שמכיר כיון לביישו יעבור ואל שיהרג לענין ה"ה כ"וא שם ובפוסקים ק"בב כמבואר חייב הישן את דהמבייש

 .יעקב הקטן, ד"כנלענ. בפוסקים מבואר ראיתי לא זה ומכל סומקא ואזיל לכשיקיץ בבשתו

 ב עמוד י דף סוטה מסכת תוספות

 חוץ עולין לגיהנם היורדין כל:( נח דף מ"ב) הזהב' בפ כדאמר - האש כבשן לתוך עצמו את שיפיל לאדם לו נוח

 ואל איש אשת ספק שיבעול לאדם לו נוח.( נט שם) נמי ואומר ברבים חבירו פני המלבין מינייהו וחד משלשה

 עומדים שאין עבירות' ג בהדי.( כה דף פסחים) ליה חשיב דלא האי ונראה מדוד מנלן ברבים חבירו פני ילבין

 בתורה מפורשת אינה פנים הלבנת דעבירת משום דמים ושפיכות עריות וגילוי כוכבים עבודת נפש פקוח בפני

 .המפורשות עבירות אלא נקט ולא

 אות קלט ג שער יונה לרבינו תשובה שערי ספר

 רבותינו אמרו וכן. הרציחה אל ודומה, האודם מראה ונס יחורו פניו כי, פנים הלבנת - הרציחה אבק והנה

 לברכה זכרונם רבותינו אמרו כן על, ממות מר ההלבנה צער כי, והשנית(. ב, נח מציעא בבא) לברכה זכרונם

 בשאר כן אמרו ולא. ברבים חבירו פני ילבין ואל האש לכבשן עצמו אדם יפיל לעולם(: א, נט מציעא בבא)

 ודומה. ירצח ולא יהרג כי( א, עד סנהדרין) שאמרו וכמו, הרציחה אל הרציחה אבק דמו אכן, חמורות עבירות

, לח בראשית) שנאמר, תמר מענין זה ולמדו. ברבים חבירו פני ילבין ולא האש לכבשן עצמו שיפיל אמרו לזה

 הרה היתה כי גלתה לא, לישרף שהוציאוה פי על אף כי הנה'", וגו חמיה אל שלחה והיא מוצאת היא(: "כה

 .פניו להלבין שלא, מיהודה

 סעיף א כד סימן אישות הלכות העזר אבן ערוך שולחן

 זכר מיחוד אפילו נתרחק ואם, עמהן להתייחד איסור אין לפיכך ,הבהמה ועל זכר משכב על ישראל נחשדו לא

 .משובח זה הרי, ובהמה

 



א עמוד יט דף סוטה מסכת תוספות

 ידו את ומכניס בסתם קתני ולא תחתיה ידו את מניח וכהן למיתני תו דאיצטריך האי - תחתיה ידו את מניח וכהן

 כהן מביא חוצץ ואינו מפה מניח כיעור הדבר ואין תחתיה ידו את מניח וכהן ירושלמי בכהן דתנופה לאשמועינן

 .וכו' לשעה מצויה הרע יצר שאין ילד כהן תימא ואפילו זקן

אות פ ג שער יונה לרבינו תשובה שערי ספר

 ופרוש, איש אשת בידי הנגיעה כגון, אסור בשר קירוב כל(. ו, יח ויקרא) תקרבו לא בשרו שאר כל אל איש איש

 כי, גדר התורה גדרה כי בכתוב נמצא איפה: בלבבך תאמר וכי. ערוה לידי מביאה הקריבה כי -" ערוה לגלות"

 ישתה פן נזירותו עקר אשר, הנזיר במצות הנה: דבר נשיבך? לעברה גדר להיות ליד יד מגע אסרו אשר תאמר

 לגדר זה וכל, היין מגפן יעשה אשר מכל(: ד, ו במדבר) התורה אוסרתו, זנונים רוח יתעהו או מחוקק וישכח

(.ב - טז ר"שמו) במדרש לברכה זכרונם רבותינו אמרו וכן. היין ממשתה הרחקה

א עמוד פב דף קידושין מסכת תוספות

.בנשים משתמשים שאנו השתא סומכין אנו זו ועל - שמים לשם הכל

סעיף ה כא סימן - העזר אבן ע"שו

. עבירה הרהור לידי יבא שמא, משוחררת בין שפחה בין, קטנה בין גדולה בין, כלל באשה להשתמש אסור

, בו נוגעת אינה אפילו ורגליו ידיו פניו לרחוץ מים לו ליצוק אפילו, ורגליו ידיו פניו ברחיצת, אמרו שמוש באיזה

 כמו ערוה בכל אסור נמי בקערה עמה באכילה הדין דהוא א"וי - הגה: הכוס ומזיגת, בפניו המטה והצעת

 א"רשב) נדה באשתו רק חבה של דברים אסרו דלא, אלה בכל מקילין ויש(. ג"קמ סימן זאב בנימין) נדה באשתו

 מותר, במרחץ כגון מצויים אדם בני שרוב במקום אבל, ייחוד במקום רק אסור אינו זה דכל א"וי(. ח"קמ אלף

 דרך עושה שאינו דכל א"וי(. ברוך בר ש"הר בשם פ"אע' פ מרדכי) נוהגים וכן, שפחות כוכבים מעובדות לרחוץ

 אפילו לנהוג דאין א"י(. קדושין סוף תוספות) אלו בדברים להקל נהגו לכן. מותר, שמים לשם כוונתו רק, חבה

 (:הבתים חזקת פרק י"נ) אחרים בפני, כינים לו יש אם ברישיה לעיין כגון, חבה של בדברים אשתו עם

מ סימן ב חלק חיים אורח משה אגרות ת"שו

 לאנשים כדין תפלה למקום שהוקבע, כדין שלא שמתנהגין נ"ביהכ שבבנין בחדר להתפלל ליכנס מותר אם

 . א"שליט גאלדבוים יהודה דוב מר ה"מו הנכבד ידידי כ"מע. ט"תשי אלול' ד כשרים

 הבנין באותו יש אך, לנשים האנשים בין מחיצה בלא שהוא כדין שלא נעשה שעיקרו נ"בביהכ להתפלל בדבר

 לילך רשאין אם כדין שם שמתנהגין ההוא בחדר שיתפללו שם להתפלל רוצים שאין אלו עבור שייחדו חדר איזה

 שלא ז"בע דאף בברור זה אסור להתפלל כשר מקום שם שיש לרבים זה מפורסם באינו הנה. שם להתפלל

CLICK HERE    לקח טוב כללל ח- אם יש סייג מן התורה



 אסור מקום לאותו מיוחדת שהדרך בזמן ז"לע בה שהולכין בדרך לילך לענין, א"י דף ז"בע תנן ישראל נחשדו

 וגם לאינשי קיל שהאיסור לחשד לחוש שיש כזה שבאיסור ש"וכ, לעובדה כמהלך שנראה חשד מפני י"ופרש

 הוא הרי כדין להתפלל מקום גם שם שיש ידוע שלא וכיון. ז"ע שחשודים הרבה ר"בעוה שיש שידוע מצד

 . כדין שלא שהוא למקום רק לשם הכניסה כמיוחדת

 שמהלך שיאמרו עין מראית מפני כתב ולא חשד מפני שאסור י"פרש דהתם, חמור יותר שהכא ומסתבר

 דאמר דהיכא, ענינים שני שהם א"במק כדבארתי שהוא לומר וצריך', בגמ רגיל יותר זה שלשון אף לעובדה

 שאין באופן הוא החשד מפני דאמר והיכא, ההוא באיסור לזלזל ממנו ילמדו שלא כדי הוא עין מראית משום

 קלקול מזה יבא שלא אף שיחשדוהו להביא לאדם שאסור מפני אסור מ"שמ באיסורין לזלזל ממנו שילמדו לחוש

. ג"כ דף בשבת פאה וממצות ב"מ ג"פ בשקלים כדתנן ומישראל' מה נקיים דוהייתם מקרא נלמד והוא, לאחרים

 טובא המשומדים את מגנים שישראל ז"ע לעבוד ו"ח א"בנ ממנו שילמדו לחוש אין ז"ע דבאיסור י"רש וסובר

 פירש אלא באיסורים לזלזל ממנו ילמדו שלא בשביל שהוא עין מראית איסור מצד לאסור אין ולכן, כידוע

 איסור לבד יש כ"כ לאינשי חמור שלא הכא אבל. ומפאה נקיים והייתם מדין שהוא החשד מפני הוא שהאיסור

 . זה באיסור לזלזל ממנו ילמדו שלא עין מראית איסור גם החשד

 גם בה שהולכין דרך הוא לשם שהכניסה שנמצא כדין בו שמתפללין מקום גם שם שיש לכל מפורסם ואם

 גם יש אפשר ממנו ילמדו שלא עין מראית איסור אבל, החשד איסור רק בזה שנסתלק אפשר נמי, אחר למקום

 לומר עליו ויסמכו להקל שרוצים אנשים שימצאו דאפשר יותר לחוש יש מכשול לידי יבא שלא דכדי משום בזה

 שהדרך במקום ליכא החשד מפני שאיסור רק ז"דע מהא ידעינן ולא, לשם הנכנסין כרוב נ"ביהכ לעיקר שהלך

 לאסור שיש במקום אבל, תנן שסתמא ז"הע ממקום קטן הוא האחר שמקום אף ומשמע אחר למקום גם הולך

 קטן הוא אם ש"וכ, בשוה הוא האחר כשהמקום אף התירו ולא חמור אחרים להכשיל שלא עין מראית מצד גם

 . מסתבר וכן לבד מבחשד עין מראית באיסור שהחמירו מה עוד שיש א"במק וכדבארתי, האסור ממקום

 אם ואף. לאסור יש האיסור לצד יותר שנוטה בזה אבל, להקל הוא עין מראית באיסור שספק שמשמע אף ולכן

 שילמדו כדי ר"בעוה אנשים הרבה בזה שנפרצו בזה לאסור יש, הדין מצד להקל לן שהיה השקול ספק היה

 . האיסור חומר אדרבה ממנו

. אחרים ב"לבע אלא זה נ"ביהכ בנין עיקר של ב"להבע שייך אינו כדין בו שמתפללין כשהמקום אף הוא זה וכל

 ירצו שלא אלו בעד קטן מקום עשו טעם שמאיזה רק האסור נ"ביהכ של ב"הבע לאותן שייך הוא אם אבל

. מזה הכנסה להם יש וגם, בזה ידיהם שמחזיקין עבירה עוברי ידי כמסייע שהוא, אופן בכל אסור שם להתפלל

 לגרש צריכים היו שהרי שלהם נ"ביהכ את כלל בונין היו לא הכשרים אנשים עבור מקום להם היה לא אם ואולי

 אנשים שנתרצו זה ומצד, כדין נ"ביהכ לעשות מוכרחין והיו להם גנאי שהיה הכשרים אנשים כל את משם

 בנין לעיקר גדול סיוע זה שהיה ונמצא, האסור נ"ביהכ לבנות יכלו, להתפלל להם שנתנו הקטן במקום הכשרים

 היה הדבר שעצם כיון אסור סיוע שוב יהיה לא להתפלל אחד עוד שילך ובמה זה נעשה שכבר אף ולכן. האסור



. נצחתו שהתינוקת ואמר זה לטעם יהודה' ר שמשבח כבשוה שכמותך ליסטים במדרש כדאיתא זה והוי, אסור

 ממנו הכנסה להם יהיה לא אם ואף, לשם להתפלל שבא אחד בכל להם סיוע איכא דודאי לזה צורך אין אבל

' בב שביעית' במס כדאיתא עבירא עוברי ידי לחזק אסור בעלמא בדברים שאף, שעשו למה חזוק בזה איכא

. במעשה שהוא בזה ש"וכ, שאסור בעלמא אחזוקי לומר דהוא ב"ס דף שם' בגמ' ופי, א"ס דף ובגיטין מקומות

 . אופן בכל לשם להתפלל ליכנס אין ולכן

 אף הנה, שבת מחללי אנשים של הם אבל חלב מאכלי רק שם שמכינים ברעסטאראנס לאכול מותר אם ובדבר

 מבהמות שהם אפשר בהם שמטגנים השומן וגם, טמאים כדגים אסורות מאכלות כמה להיות אפשר שם

 לאכול לשם ליכנס אף ולכן, ם"עכו בשולי משום שאסורים דברים גם ויש, אסורות גבינות וגם, ונבלות אסורות

 שמצטער ביותר רעב הוא אם אך. וחשד עין מראית מפני לאסור יש איסור חשש שום בהם שאין הידועים דברים

 בצנעא שיהיה צריך אבל, למותרין הידועים דברים לאכול לשם ליכנס יכול לאכול אחר מקום שם ואין טובא

 אלו דלפני, מכיריו מבחוץ יהיו שלא והיינו'. ס דף בכתובות כדאיתא רבנן גזרו לא ופסידא צערא דבמקום

 להם לומר צריך מכיריו מבחוץ שם יש ואם. למותרים הידועים דברים רק שלוקח יראו הרי בפנים הנמצאים

 ידידו. כלל לשם ליכנס אין טובא מצטער בלא אבל. למותר הידוע דבר ליקח לשם נכנס ולכן טובא שמצטער

 .פיינשטיין משה, מוקירו

 קנו סעיף א סימן חיים אורח רמ"א

 גב על ואף, א"בע נשבעים הזה בזמן הכותים שאין משום, ז"בזמה הכותים עם שותפות בעשיית מקילין ויש

: משום בזה שיש מצינו ולא, א"וד שמים שם שמשתפים אלא וארץ שמים לעושה כוונתם מ"מ, ז"הע דמזכירין

 ה"ח ז"ני ירוחם' ור ז"דע ק"ספ ן"ר) השתוף על מוזהרין  אינם דהרי( יד, יט ויקרא) מכשול תתן לא עור ולפני

 .(דבכורות ק"פ ריש' ותוס

 קמח סימן דעה יורה - תניינא מהדורא ביהודה נודע ת"שו

 ואף השיתוף על מצווים הנכרים דאין הזה להחכם ל"מנ גופא וזה בנימא ונימא בחבל חבל דקשר אומר אני הנה

 ואגדות מדרשות ספרים בכמה וגם השיתוף על מצווים הנכרים שאין חכמים כמה בפי מורגל זה שדבר

 אחד בשום ולא וירושלמי בבלי תלמודין בשני לא זה דבר מצאתי ולא יגעתי ואני. זאת בהקדמה השתמשו

 על מצווה הנכרי שאין הלכה לפסק מלכים' בהל להביא ם"להרמב ל"הו אמת זה היה ואילו הראשונים מגדולי

 ברייתא דהא לנכרי ישראל בין ז"ע בעובד חילוק דאין מוכח הוא גם זה דין השמיט זה ולמה בשיתוף ז"ע

 וכן עליהן מוזהר נ"ב עליהן ממיתין ישראל של ד"שב כל ז"בע והתניא ב"ע ו"נ סנהדרין במסכת היא מפורשת

 ל"ונ. עליו מוזהר נ"הב גם עליו נהרג שישראל דכל כייל דכללא הרי' ב הלכה מלכים' מהל ט"בפ ם"הרמב פסק

' ב דף בכורות במסכת' בהתוס שראו טעות פ"ע היה השיתוף על מוזהר נ"ב שאין לומר זה דבר שנתפשט דמה

 גב על ואף' כו בקדושיהם נשבעין והם הואיל נכרים עם להשתתף דנוהגין כתבו' כו לו יתחייב שמא ה"ד ב"ע



 איסור אשכחן לא ולדידן כך על הוזהרו לא נ"דב מכשול תתן לא עור לפני כאן אין אחר ודבר שמים שם שמשתף

 שאין משום נכרים עם בשותפות מקילין ויש ה"בהגה ו"קנ סימן ח"בא א"הרמ פסק ז"ועפ. ל"עכ שיתוף בגרם

 אינם דהרי עור לפני משום בזה שיש מצינו ולא אחר ודבר שמים שם משתפים אלא' כו ז"בע נשבעין הנכרים

 ז"ע לעבוד מצווה נ"ב שאין הוא א"הרמ דכוונת וסברו חכמים לכמה הטעה זה ולשון. ל"עכ השיתוף על מוזהרין

 זה אין בשבועה אחר ודבר שמים שם שמשתף דמה הוא א"ורמ' התוס וכוונת הוא כן לא באמת אבל, בשיתוף

 שמזכירו רק אתה אלי אומר ואינו אלהים בשם קורא ואינו אחר ודבר שמים שם שמשתף רק ממש ז"ע עובד

 שלא לישראל אזהרה והוא תשבע ובשמו דכתיב לישראל איסור מצינו בזה, כבוד בדרך ש"ש עם בשבועתו

 אינן והנכרים' ב' הל שבועות' מהל א"בפי ם"הרמב ש"כמ אחר ודבר ש"ש ישתף ולא ה"ב בשמו אלא ישבע

 דהא תשיבני ואל 2,לנכרי ישראל בין חילוק אינו בשיתוף ז"ע בשעובד אבל. השיתוף זה על/ מוזהרים/ ומזהרים

 קרא והרי לבדו' לה בלתי מדכתיב מקרא א"ע ג"ס בסנהדרין י"רשב לה יליף אחר ודבר שמים שם דמשתף הך

 במידי שהוא אחר ודבר ש"ש שיתוף בהך אומר אני הנה. לבדו' לה בלתי יחרם לאלהים זובח בזביחה כתיב זה

 כבוד דרך רק בעבודה שאינו אחר ודבר ש"ש שיתוף בזה רק בכלל הנכרים גם באמת ז"ע בעובד דאלהות

 של ד"שב כל בידינו מסור הכלל בשיתוף ז"ע בעובד אבל בנכרים ולא בישראל רק הוא זה בשבועה שמזכירו

 כן כתב כ"שג ב"כ סימן צדקה מעיל בספר ראיתי ז"אח. לעיל ש"כמ עליהן מוזהרין נכרים עליהן ממיתין ישראל

 : ש"ע כתבתי אשר הראיה הביא לא אך

 האשרות נאסרו איך קשיא לרבינא גם הזה להחכם אומר אני 3מוזהרין נכרים גם בשיתוף ז"שע שהוכחתי ואחר

 בשיתוף גם חיובא בני המה והנכרים ע"לד שליח אין הא בשיתוף שהיה אף הכנענים עבודת י"ע ישראל שבארץ

 כלל נזכר ולא ליתא מעיקרא הזה החכם ודברי דרכו יורה האמת אמנם. לנכרי שליחות אין ל"קיי הא ועוד

 הוא הפשוט ודרך האמת אלא היו ישראל של שלוחים ישראל שבארץ לאשרות עובדים שהיו שהנכרים בגמרא

 שאיוו כיון הגמרא וכוונת להו דניחא דעתייהו גלו לעגל מדפלחו הוא הגמרא ודברי בה נגעו שליחות מטעם שלא

 המוחזקת ישראל של לאשירות לעבוד לכנענים רשות ונתנו הכנענים עבודות בכל להו ניחא הוה הרבה לאלהות

 : פשוט והוא. י"בא להם

 זה לכל הנה. ס"כר הלכה אי או כרבינא הלכה אי חיובא בר השליח דאין היכא אמרינן אי מעלתו שמפלפל ומה

 אין שייך בהרשאה שליח י"ע התנאים בכתיבת דגם מעלתו שדימה מה דלפי דידיה לעובדא שייכות אין הפלפול

 נשבע השליח שאין דאף חיובא בר השליח זה הוי דודאי חיובא בר מקרי לא דהשליח לומר שייך לא ע"לד שליח

 ואין שבועתו לקיים הוא צריך נשבע שאם שבועה איסור בתורת הוא דהא חיובא בר מקרי מ"מ זו שבועה

 חיוב בתורת שהוא חיובא בר הוא הפירוש אלא השליחות בדבר איסור השליח על שיהיה חיובא בר הפירוש

 בתשובה גם ועיין', כו רצו שקצת ומה ה"בד ח"ע סימן סוף ב"בנו בזה ועיין זה איסור על מוזהר הוא שגם

 אין ענין אין ה"שבלא כיון להאריך רציתי ולא. זה לענין ו"נר הירש ה"מו הגאון הרב עם לו שיש בויכוח שאחריה

 .לנדא ל"סג שמואל' הק: ש"הד אוהבו דברי. דידיה לעובדא שייך ע"שלד



קמט סימן - דעה יורה ע"שו

 עבודת לכבוד שם והולכים. מקומות מכמה מתקבצים כוכבים והעובדי חגם ביום יריד בה שעושים עיר( א)

, למקום ממקום ההולך. בתוכה ליכנס מותר, לה חוצה היתה. בתוכה ליכנס ואסור לה חוצה לילך מותר, כוכבים

(:אחרת לעיר עיר מאותה עוברין שאין דהיינו, )לה מיוחד הדרך אם בה לעבור אסור

 דדינו א"י, כוכבים עבודת של חצר - הגה: מותר, בשיירא הולך ואם. מותר, עיר בן אבל. באכסנאי, א"בד( ב)

 ליכנס מותר לתרפותן שם מתקבצים כוכבים העובדי שאין ובזמן(, א"הרשב בשם טור) כוכבים עבודת של כעיר

 עובר כשדרך אבל. אחר למקום בו עובר דרך אין אם, אסור ענין דבכל א"וי(. ש"והרא יונה' ר בשם טור) שם

 מדת מ"ומ( א"רשב, )אחר למקום חצר אותו דרך לילך פשוט המנהג וכן. מותר עלמא לכולי, אחר למקום

 לעיל ועיין(. חסידים בספר משמע וכן ע"ד) כמוהו קצר אחרת דרך לו יש אם בו מלילך להתרחק הוא חסידות

:ב"קמ סימן

אמת ליעקב יבמות דף מ"ז ע"א

שם. רש"י ד"ה גר תושב שקבל עליו שלא לעבוד עכו"ם ואוכל נבלות והזהירו הכתוב על השבת דמחלל את 

מה שכתב רש"י שהוא השבת כעובד עכו"ם עכ"ל. ומה שהקשו התוס' על רש"י א"כ נפישי להו מז' מצוות, זהו 

בכלל ע"ז, שהמחלל את השבת הרי הוא כעובד ע"ז, אלא שהתוס' הקשו דהא אמרינן שהעכו"ם אסור לו 

 לשבות אע"ג שהוא מוזהר על ע"ז, אבל סוף סוף צריך למצוא פתרונים לדעת רש"י.

נינו שלא לעבוד ונ"ל, דשאני ע"ז שהעכו"ם מוזהר עליה מע"ז שישראל מוזהר עליה, וכשמקבל הגר הזה בפ

היינו שיזהר להאמין בה' כישראל גמור. והיינו, דהנה הרמב"ן בפסוק ראשון בתורה אחר שהביא דברי רש"י 

שלא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם כתב הרמב"ן וז"ל ויש לשאול בה כי צורך גדול הוא 

ינו מאמין בזה וחושב שהעולם קדמון הוא להתחיל התורה בבראשית ברא אלקים כי הוא שורש האמונה ושא

כופר בעיקר וכו' עיי"ש. והנה נחזי אנן, איך מחוייב בן נח להאמין בנוגע לקדמות העולם, והרי רבינו סעדיה גאון 

כתב בספרו האמונות והדעות שבין ענין הבריאה יש מאין ובין ענין הקדמות שניהן אין נתפשין בשכל האדם, 

לנו קבלה של בראשית ברא אלקים מחויבים אנו להאמין שהעולם מחודש, אבל בן נח שאין וכיון שכן אנחנו שיש 

לו קבלה זו הרי יש בידו חזקה של כאן נמצא כאן היה וא"כ מסתמא יאמין בקדמות. ויתכן שיהיה מחויב להאמין 

נים מה בקדמות, דהרי ארז"ל בחגיגה דף ט"ז ע"א דאסור לו לאדם להתעסק במה למעלה מה למטה מה לפ

לאחור משל למלך שבנה פלטרין על האשפה וכו', וכיון שכן אם ב"נ ירצה להתעסק בחידוש העולם יבוא 

להתעסק במה לפנים ומה לאחור, שהרי אין לו קבלה של בראשית ברא. ומעתה יצא לנו שישראל אם יאמין 

יו להאמין שהעולם קדמון בקדמות העולם הרי הוא כופר בעיקר שהרי אינו מאמין באחדות מוחלטת, וב"נ על

 .ולפיכך אסור לו לקבל מצות שבת



במק"א הוסיף רבינו דברים לבאר יסוד זה, וז"ל: בשבת דף י' ע"ב א"ל הקב"ה למשה מתנה טובה יש לי בבית 

גנזי ושבת שמה ואני מבקשה ליתנה לישראל וכו' עיי"ש. וצריך לבאר מה זה ענין בבית גנזי, ואיזו סוד טמון 

והנראה בביאור הענין, דבאמת שבת היא אות שברא הקב"ה את העולם, ובאמונה זו שהעולם במתנה זו. 

מחודש מאין המוחלט, כי אלמלי היה איזה יש, א"כ נפגם היסוד של ראשון וקדמון לכל דבר, אבל זוהי רק אם 

נו ע"כ באים לידי נמסרה לנו קבלה זו, אבל לולא זאת והיינו צריכים לעמוד על עיקר זה מצד שכלנו עצמנו היי

מחשבות של מה לפנים ומה לאחור וכו'. וכיון שכן אם לא הוציא מבית גנזיו מתנת השבת, לא היה עליהם שום 

חובת אמונת חידוש העולם, והיה בן נח יכול להאמין בבורא עולם אבל לא בבריאת יש מאין המוחלט. ועיין 

וות שהוזהרו ב"נ עליה היא מצוה שכלית, ועיי"ש. בהקדמתו של ר"נ גאון על הש"ס שכתב דע"ז שהיא מז' מצ

ולכאורה מי לנו גדול החכמים באנשים כאריסטו והוא האמין בקדמות העולם, ואם נאמר שהוא עיקר באמונה, 

א"כ אין זו שכלית שהשי"ת קדמון ויחיד ומיוחד ושאין כמוהו יחידות בשום פנים. וע"כ שב"נ לא הוזהר עכ"ז, 

נמסרה אלא לישראל, ובישראל הוא בכלל ע"ז, משא"כ באמונת היחוד בהקב"ה או  והיינו שמצות שבת לא

הקדמות של העולם, בב"נ אין זו ע"ז אם לא יאמין בזה. ואפשר דבבריאת יש מאין מוזהר שלא ידון, וזו היא 

 אזהרת עכו"ם ששבת חייב מיתה.

מצפה איתן יבמות דף מז עמוד א



Selected emails from our listeners 

Dear Rabbi Lichtenstein, 

First I have to recognize the excellent job you have done in presenting interesting and important 

issues to the public. 

As requested, I re-listened to a good part of the audio on Shaking hands with the opposite gender 

to provide the information requested. 

It is important to note, that as stated on the show, Rav Moshe ZT"L in 3 separate teshuvos 

prohibited shaking hands with a woman.  He mentions that there are some that want to be 

"mattir" because it is not "derech chiba", but he disagrees and feels that this incorrect and 

assur.  He also specifically says it is still prohibited even if a woman offers her hand 

first.  Despite reports of Rav Moshe telling people it is OK, we as rule follow Rav Moshe's own 

directive not to go with any psak that it is not written.  I would suggest you speak to Rav Dovid 

to get clarification.  The three teshuvos show clearly that Rav Moshe, who was intimately 

familiar with US mores and customs felt that shaking hands is an issue.and is an act of chiba and 

one that could lead to problems and is assur.  Despite the fact that one may not understand how 

this is so, Rav Moshe understood the halacha and Chazal that physical contact with a woman is 

an issue even in the setting of shaking hands.  Rav Moshe is of course following the major 

poskim of the generations that forbade shaking hands. 

In fact during the show, the quotes from Rabbi Lebowitz about those who mattir shaking hands 

are almost all from oral discussions and not from written teshuvos.  Even the quotes when 

examined carefully show that people who rely on Rabbi Soloveichik ZT"l as a "Mattir" are 

mistaken.  As Rabbi Lebowitz said if one is faced with an offered hand, Rav Soloveichik said he 

should use a dead fish handshake.  Rabbi Lebowitz said and you agreed that this is not practical. 

It may not be practical, but the hetter of Rabbi Soloveichik was based on this, In no way did he 

permit offering a hand or giving a firm handshake.  It quite clear that he thought a regular 

handshake is very problematic.  Rav Soloveichik understood the US situation very very well. 

In addition we all know that obviously one cannot paskin from a story, the story of Rav Shimon 

Shkop is a prime example.  1) We have no way of knowing if it is true at all . 2) We do not know 

how old the girl was 3) and we do not know the full context. 

In summary, the onus of proof is on those who are "mattir". 

In regards to the Steipler ZT"L being from Bnei Brak and therefore thinks that a young man has 

pleasure when shaking hands.  Shaking hands has been a standard greeting in Europe and the US 

for centuries.  It is no different in Bnei Brak, Warsaw, or the US.  Halacha and Chazal told us it 

is a problem.  Let us not be smarter than chazal.  Even if you feel it is not a romantic act, halacha 

and chazal feel there is an issue.   



I am attaching a link on YUTORAH.org to a recent shiur on this topic given in shul not far from 

Rabbi Lebowitz's shiur with a very different conclusion. 

http://www.yutorah.org/sidebar/lecture.cfm/879489/rabbi-yoni-levin/going-on-an-interview-

shaking-a-woman-s-hand/ 

In conclusion, please listen to the show yourself and think if you would say what you said if Rav 

Moshe or Rav Dovid was standing before you.  I know that you find it difficult to understand 

that it should be forbidden to shake a women's hand, but sometimes one has to mivatel daas to 

the poskei hador. 

Even the poskim who are orally mattir are doing so "b'deved".  They all agree it is best to avoid 

it if possible.  It is very hard to find anyone who is :maatir offering a hand.  Why do they find it 

so difficult to be mattir.  because there is a major issue that generations of poskim forbade. 

Just to finish with a story,  A Separdic Chief Rabbi, Rishon Letzion, met Queen Elizabeth.  She 

stuck out her hand in greeting as per protocol,  The Rabbi did not shake her hand.  The Queen 

wrote a letter of apology to the Rabbi saying that she was not informed of the issue. 

At a later time during a "knighting" process of an orthodox English Jew, the Queen did not offer 

her hand.  She did not take offense. 

Similarly, President George W. Bush's wife Barbara did not offer her hand to participants at the 

White House Chanukah party. 

Today, with the push for diversity, there are many different religions and practices.  If one is 

consistent, he can observe halacha, although there may be challenging times.  

Keep up the good work of bringing important issues to the public, but let us be very very careful 

when discussing the views of the gedolei haposkim to be very respectful and perhaps follow the 

practice of those who say "Lulei dismistafina" 

I apologize if I offended anyone in this essay, All was said L'shem Shomayim: 

Sincerely, 

Shmuel Foxman 

P.S. I would just like to add that if one chooses to follow a lenient position to shake hands with 

the opposite gender, he or she should it with the proper ''koveid rosh" and not do so lightly.   

------------------------- 
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The new addition of Mareh M'komos and comments from listeners is a real enhancement to your 

site. 

It would be nice, if you could have a section for comments on archived programs.  If you could 

put in 2 places 1) in a section of recent comments received on archived shows 2) attach it in a 

section to the actual archived program. 

FYI, in regards to shaking hands with opposite gender, someone I know was recently told by Rav 

Dovid Feinstein Shlita that it is forbidden, comfirming Rav Moshe Feinstein's psak in 3 teshuvos 

in the Igros Moshe contradicting the claims by some of a different oral psak.  Some of these oral 

psakim may be a scenario where the person tells Rav Moshe, I can't comply with the Psak what 

should I do?  Rav Dovid is very involved in contemporary US customs.  He seems to differ with 

you, Rabbi Lebowitz and some of the  poskim quoted regarding derech chiba.  Therefore, one 

should obviously speak to his own more moeh horaah to discuss his personal situation and 

approach this question with "Koveid Rosh".  It is certainly a difficult question. 

I think it may be good practice as you do on many questions to have someone present the other 

side. 

Thank you very much.  Hatzlacha Rabba. 

Shmuel Foxman 
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