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ש"ך חושן משפט סימן עג ס"ק לט
ויש אומרים דבמקום שהמנהג כו' .בסמ"ע [סקל"ט] הקשה ,דכאן משמע שאילולא המנהג יכול למכרו בפחות
משנה ,ולקמן סימן שס"ט סעיף ח' כתב הר"ב דהמלוה על המשכון יכול למכרו אחר שנה ,הואיל וכן דינא
דמלכותא כו' ,דמשמע שאילולא המנהג היה צריך להמתין יותר משנה ,ותירץ דשם מיירי בישראל שהלוה לחבירו
על משכון של גוי ,וכאן איירי בהלוה לישראל חבירו בלא ריבית .ואין תירוצו ברור .גם קשה על דבריו שהרי דין זה
שכתב הר"ב לקמן הוא מהמרדכי פרק הגוזל בתרא [סי' קנ"ד] ,דאיתא שם המעשה באחד שמשכן ספרים לחבירו
כו' ,וספרים ודאי לא היו של גוים .אלא נראה לתרץ דכאן מיירי שהמלוה תובעו ,לכן לולא המנהג היה יכול למכרו
בפחות משנה ,אבל לקמן מיירי שאינו תובעו ,ואחר שנה יכול למוכרו מיד בלא תביעה כלל ,וכן כתב הגאון אמ"ו
ז"ל בגליון הסמ"ע שלו .עוד כתב בעיר שושן [סעיף י"ד] על דברי הר"ב כאן וז"ל ,ונראה לי דמיירי כשיש המנהג כן
כשמלוה לגוים בלא ריבית ,אי נמי בריבית והלוה לישראל גם כן בריבית ,כגון שתלה משכונו בגוי ואמר לו שלוה
לצורך גוי ,אבל כשיש המנהג כן במלוה לגוים על המשכון בריבית שלא יוכל למכרו בפחות משנה ,כשמלוה
לישראל בלא ריבית למה נכוף אותו שימתין לו שנה ,וחז"ל לא נתנו זמן אלא ל' יום ,מה שייך לתלות בהלואת
הגוים ,וזה דוחק לומר כשמלוה לישראל בלא ריבית ,משום שכר המצוה דהמלוה על המשכון שקיבלו עליו ,כאילו
הלוה לגוי ברבית ,שאין סברא לומר כן ,נ"ל ,עכ"ל .ובסמ"ע [שם] השיג עליו וז"ל ,ואין נראים לי דבריו לדינא,
שא"כ לא ה"ל למסתם ולכתוב דלמדים ליהודים מהנהגות במשכונות של גוים[ .גם] בתשובות הראב"ד ובמרדכי
פרק הגוזל והביאם הד"מ כתבו סתם ,ומשמע דבכל ענין איירי ,וכן משמע לקמן סימן שס"ט .והטעם ,דאמרינן
כשהשכינו הלוה ליד המלוה ,אדעתא דהכי נתנו לו בתורת משכון ,שינהג עמו במשכונו כאשר נוהג עם משכונו
דגוי ,ועל המלוה היה מוטל להתנות שלא ינהג עמו כמנהג הגוי ,ומדלא התנה ,אמרינן גם הוא היה דעתו לכך
בשעת ההלואה ,עכ"ל .וכהאי גוונא כתב הב"ח בסעיף כ"ג ,וכן בספר מגדול דוד השיג על העיר שושן כהאי גוונא.
ולפע"ד דברי העיר שושן נכונים ודברי המשיגים תמוהים ,דנהי דאדעתא דהכי נתנו לו שיתנהג עמו כמשכון דגוי,
מ"מ הא בגוי גופיה כשאינו נותן ריבית א"צ להמתין שנה ,ודוקא כשנותן ריבית מחויב להמתין ,שהרי אין לו הפסד
במה שמעותיו בידו שהרי נותן לו ריבית ,משא"כ בלא ריבית ,וא"כ למה יגרע שהוא ישראל יותר מהגוי עצמו.
ובהכי ניחא נמי דלא קשה מה שהקשה הסמ"ע שא"כ לא הוי ליה למסתם כו' ,דאדרבה מדסתמו משמע דכל אותו
המנהג שנוהגים בגוים יש לנהוג בישראל ,אבל מה שגם בגוים אינו נוהג פשיטא שלא ינהג בישראל .גם מה
שכתב הסמ"ע ,בתשובות הראב"ד כו' ,בלאו הכי אינו נכון ,וכמו שכתבתי לעיל ס"ק ל"ו דהראב"ד ס"ל דאין למדין

מגוים רק בדבר שאין מפורש אצלינו ,ואם כן אפילו בעיקר הדין של הר"ב חולק על הראב"ד ,וכמ"ש לקמן .אך מה
שכתב העיר שושן ,אי נמי בריבית והלוה לישראל ג"כ בריבית ,כגון שתלה משכונו בגוי .לא דקדק בדבריו,
ולדוגמא בעלמא נקטיה ,וכונתו שעשה עמו איזה היתר באופן המועיל ,אבל בתולה משכונו בגוי אסור ליקח ממנו
ריבית אם המלוה יודע באמת שהוא של ישראל .ואי מיירי באומר המלוה לדבריך הראשונים אני מאמין ,כמו
שנתבאר ביו"ד סימן קס"ט סעיף י"ג ,א"כ לא צריך כאן לטעמא שדנין גם בישראל דינא דמלכותא ,דהא כיון
שמאמין לדבריו הראשונים ,הרי הוא מחזיקו בשל גוי ,ופשיטא דיכול למכרו ,אלא ודאי כמו שכתבתי.
וכל זה כתבתי לדעת הר"ב ,אך לפי ע"ד דברי הר"ב צל"ע בעיקר הדין שכתב הר"ב שלא יוכל למכרו בפחות
משנה ,שהוא דבר תמוה מאד לפי עניות דעתי ,דכיון דעל פי דין תורה יכול למכרו לאחר ל' יום ,היאך נלמוד מדיני
גוים לבטל דין תורה ,ח"ו לא תהא כזאת בישראל .ולא מיבעיא לאותן הפוסקים שסוברים דלא אמרינן דינא
דמלכותא רק בדברים שהם להנאת המלך ,ולא בין איש לחבירו ,וכן הסכים בשלטי הגבורים פרק חזקת הבתים
סוף דף קפ"ט [הובא פסקי ריא"ז ה"י סי' ל"ו] וז"ל ,ונראה בעיני שלא נאמר דינא דמלכותא דינא אלא בדברים
שהמלך גוזר להנאתו כגון המכסים והמסיות וכיוצא בהן ,אבל בדברים שבין אדם לחבירו אין לנו לדון אלא על פי
תורתנו ,כמבואר בקונטרס הראיות ובפ"ק דגיטין [פסקי ריא"ז ה"ב סי' ז'] ובפרק גט פשוט [שם ה"ה סי' כ'],
עכ"ל .אלא אפילו לשאר פוסקים דסוברים דאמרינן דינא דמלכותא בכל דבר ,היינו דוקא מה שאינו נגד דין
תורתינו אלא שאינו מפורש אצלינו ,אבל לדון בדיני הגוים בכל דבר נגד תורתינו ,חלילה ,ודאי לא יעשה כן
בישראל .ובמרדכי שם לא כתב אלא באחד שמשכן ספרים אצל חבירו ומכרם אחר שנה ותבעו חבירו לדין ,ופסק
ר"י בר פרץ דאין עליו כלום משום דינא דמלכותא כו' .ונלפע"ד דהיינו משום דאין מפורש אצלינו שלא יוכל למכרו
אחר שנה בלא תביעה ,ואדרבה לכאורה נראה מש"ס דילן פרק איזהו נשך [ס"ח ע"א] להפך ,דאמרינן סתם
משכונא שתא אפילו בקרקע וכל שכן במטלטלין ,ואם כן אין המלוה זקוק לשומרו יותר משנה ,והלכך פסק דאזלינן
בזה בתר דינא דמלכותא כיון שאין הדין מפורש אצלינו ,וכמו שכתבתי לעיל ס"ק ל"ו בשם הראב"ד .אבל כאן בעל
כרחך מיירי שהמלוה רוצה למכור המשכון ולגבות חובו עתה ,אם כן כיון שהדין מפורש אצלינו בש"ס פרק המקבל
[ב"מ קי"ג ע"א] ,ובכל הפוסקים אין גם אחד שחולק דיכול למכרו לאחר ל' יום ,היאך נלמוד מדיני גוים להכחיש
דיני ישראל חלילה .וכבר האריך הרשב"א בתשובה [ח"ו סי' רנ"ד] ,מביאה ב"י לעיל סוף סימן כ"ו [מחודש ז'],
באחד שנשא אשה במקום שדנין בדיני גוים שאין הבעל יורש את אשתו כו' ,שאעפ"כ יורש את אשתו ,ולא שייך
בזה דינא דמלכותא כלל ,דא"כ עקרת כל דיני התורה השלימה כו' ,ע"ש שהאריך הרבה .וכן כתב גם כן מהרי"ק
בשורש קפ"ז וז"ל ,ואשר נסתפקת אם יש לדון על שטר גוים בדיני גוים באותו שטר או לא ,כגון לענין יד בעל
השטר על התחתונה שכתבת שדיניהם בהפך ,לע"ד נראה דבר פשוט שאין בטענה זו ממש ,דאע"ג דקיימא לן
דינא דמלכותא דינא ,ואפילו למאן דאמר דינא דמלכותא דינא בכל דברים ,היינו דוקא לענין ארנוניות ומנהגות של
משפטי המלכים ,אבל דין שבין אדם לחבירו פשיטא ופשיטא דלא ,דא"כ בטלת כל דיני תורה ח"ו ,וכן כתב גם כן
הר"ן בקדושין ובפ"ק דגיטין [ד' ע"א מדפי הרי"ף ד"ה ודאמרינן] וז"ל ,והא דאמר שמואל דינא דמלכותא דינא,
דוקא מה שהוא עושה מחוקי המלך ,אבל מה שהוא עושה שלא כדין ,לא ,ולישנא דדינא דמלכותא הכי משמע,

ולא אמרו דינא דמלכותא ,דאי עביד שלא כדין חמסנותא הוא ולאו דינא כו' .וכן מצאתי כתוב בשם מה"ר שמשון
מקינון וז"ל ,על אודות שטר שעולה בערכאות של גוים כו' ,עד מ"מ מדבריו למדין בהדיא דלא הוכשרו שטרות
העולים בערכאות של גוים אלא לענין הימנות דידהו ,דלא חשבינן להו ככותבי פלסתר ,אבל לא לשנות מדין תורה
אפילו כמלא נימא ,עכ"ל ,וע"ש .והרי משמע נמי להדיא מדברי הראב"ד שהבאתי לעיל ס"ק ל"ו דדוקא בדבר שאין
מפורש אצלינו למדין מדינא דמלכותא ,אבל לא מה שהוא מפורש בדינינו .אמת שהרב כתב לקמן סוף סימן שס"ט
בהג"ה וז"ל ,הנושא אשה במקום שדנין בדיני גוים ומתה אשתו ,אין יכולים יורשיה לומר כל הנושא אשה על דעת
המנהג הוא נושא ונדון הדבר בדיני גוים דאם מתה לא יורשה בעלה ,וליכא בזה משום דינא דמלכותא ,דלא
אמרינן דינא דמלכותא אלא בדבר שיש בו הנאה למלך או שהוא לתקנת בני המדינה ,אבל לא שידונו בדיני גוים,
דאם כן בטלת כל דיני ישראל ,עכ"ל .ומשמע לכאורה מדבריו דבמה שהוא לתקנת בני המדינה אמרינן ביה דינא
דמלכותא דינא ,ולפ"ז היה אפשר לישב דבריו כאן קצת ,דזהו שאינו יכול למכור המשכון בפחות משנה הוא
לתקנת בני המדינה .אבל לפע"ד גם דבריו דלקמן סוף סימן שס"ט צ"ע ,ואנה מצא זה דמה שהוא לתקנת בני
המדינה אמרינן דינא דמלכותא דינא אפילו נגד דין תורה ,והרי בתשובת הרשב"א [ח"ו סי' רנ"ד] שמשם מקור
הדין דהנושא אשה כו' ,לא כתב בכל התשובה רק שחלילה שנדון בדין גוים נגד דין תורתינו .ועוד דמי מפיס ,א"כ
בכל דיניהם נימא שהוא לתקנת בני המדינה .ומה שכתב מהרי"ק לעיל ,היינו דוקא לענין ארנוניות ומנהגות של
משפטי המלכים כו' .הכי קאמר ,היינו דוקא לענין ארנוניות שנוגע למלך( ,דא"כ) [דאז] כל הדין נוגע למלך עצמו
והזוכה בו הוא כבא מכח המלך ,או במנהגות של מלכים אף על פי שאינו נוגע במלך עצמו ,כיון שהוא משפט
המלך במדינה ואינו נגד דין תורה ,אמרינן דינא דמלכותא דינא ,אבל דין שבין אדם לחבירו פשיטא ופשיטא דלא,
ואף שיפסקו בדיניהם כן משום תקנת בני המדינה[ .ואין להקשות מפרק חזקת הבתים [דף (נ"ה) [נ"ד] ע"ב] גבי
מלכא אמר לא ליקני אלא באגרתא ,ונתבאר לקמן סימן קצ"ד סעיף ב' ,ואף על גב דהתם בדינינו קונה בחזקה.
שאני התם כיון דהקרקע היא של גוי אזלינן בתר דין גוים ואמרינן נמי דישראל הראשון אדין גוים סמך ,וכן בפ"ק
דגיטין [דף י' [ע"ב]] ונתבאר לעיל סימן ס"ח סעיף א' דשטרי מתנות העולים בערכאות של גוים כשרים ,היינו נמי
כיון שהשטר עשוי בערכאותיהם א"כ אדינא דמלכותא סמך .ועוד תירץ בבעל התרומות שער מ"ו ח"ח [ס"ה] בענין
אחר הך דחזקת הבתים ודפ"ק דגיטין .ומ"מ לפי דברי הרמב"ן בבעל התרומות שם צריך לתרץ כמו שכתבתי,
ע"ש ודוק] .ואם באנו לישב דברי הר"ב דלקמן סוף סימן שס"ט צ"ל דהכי קאמר ,דלא אמרינן דינא דמלכותא דינא
אלא בדבר שיש בו הנאה למלך או שהוא לתקנת בני המדינה מה שאין הדין מפורש אצלינו ,אבל לא שידונו בדיני
גוים נגד תורתינו כו' .וכן תיקן וביאר בעיר שושן להדיא לקמן סוף סימן שס"ט וז"ל ,לא אמרינן דינא דמלכותא
אלא בדבר שיש לו הנאה למלך או שהוא לתיקון בני מדינתו בעניני משא ומתן שביניהם ,אבל שאר דינים דיני
תורה המפורסמים בינינו ,כגון שהם מכשירים עד אחד ואפילו הוא קרוב או פסול ,וכיוצא בדברים אלו דינים
פרטיים שבין ישראל לחבירו ,פשיטא שלא נדין בהם כמותם ,דאל"כ בטלו ח"ו כל דיני תורה מישראל ,וכן הנושא
אשה במקום שדנין דיני גוים ומתה ,אין יכולים יורשיה לומר כל הנושא אשה על דעת המנהג הוא נושא ,דהא
פשוט בינינו דהבעל יורש את אשתו כו' ,עכ"ל .וכן משמע בסמ"ע שם [סקכ"א] שכן כונת הר"ב שם ,אבל דברי
הר"ב כאן צל"ע:

˙ Î˙ È"Ú ÒÙ„Â‰188 ÒÓ „ÂÓÚ {}(18) ÒÂÓÈÂÏ˜ ¯ÊÚÈÏ‡ Ô· Â‰ÈÏ‡ ÛÒÂÈ ,ÔÈ˜‰ :(‡¯·È‡ ˙Â·Â˘˙) · - Ï"ˆÊ ÔÈ˜Ú‰ Â‰ÈÏ‡ ÛÒÂÈ È·¯ ÔÂ‡‚‰ È·˙Î

˙ Î˙ È"Ú ÒÙ„Â‰189 ÒÓ „ÂÓÚ {}(18) ÒÂÓÈÂÏ˜ ¯ÊÚÈÏ‡ Ô· Â‰ÈÏ‡ ÛÒÂÈ ,ÔÈ˜‰ :(‡¯·È‡ ˙Â·Â˘˙) · - Ï"ˆÊ ÔÈ˜Ú‰ Â‰ÈÏ‡ ÛÒÂÈ È·¯ ÔÂ‡‚‰ È·˙Î

˙ Î˙ È"Ú ÒÙ„Â‰190 ÒÓ „ÂÓÚ {}(18) ÒÂÓÈÂÏ˜ ¯ÊÚÈÏ‡ Ô· Â‰ÈÏ‡ ÛÒÂÈ ,ÔÈ˜‰ :(‡¯·È‡ ˙Â·Â˘˙) · - Ï"ˆÊ ÔÈ˜Ú‰ Â‰ÈÏ‡ ÛÒÂÈ È·¯ ÔÂ‡‚‰ È·˙Î
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חזון איש ליקוטים חושן משפט סימן טז אות א

תוספתא מסכת גיטין פרק ג הלכה ח
רופא אומן שריפא ברשות בית דין והזיק בשוגג פטור במזיד חייב מפני תיקון העולם

תוספתא מסכת בבא קמא פרק ו הלכה יז
רופא אומן שריפה ברשות בית דין והזיק פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים.

תוספתא מסכת בבא קמא פרק ט הלכה יא
רופא אומן שריפא ברשות בית דין והזיק פטור חבל יתר מן הראוי לו הרי זה חייב.

תורת האדם שער המיחוש  -ענין הסכנה
בפרק החובל (פ"ה ב') תנא דבי ר' ישמעאל ורפא ירפא מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות .פי' שמא יאמר
הרופא מה לי בצער הזה שמא אטעה ונמצאתי הורג נפשות בשוגג לפיכך נתנה לו תורה רשות לרפאות .וקשיא
לי הא דתניא בתוספתא (ב"ק פ"ט) רופא אומן שרפא ברשות ב"ד והזיק ה"ז גולה ,אלמא עונש שוגג יש בדבר,
ויש לומר הכי ,הרופא כדיין מצווה לדון ,ואם טעה בלא הודע אין עליו עונש כלל ,כדאמרינן (סנהדרין ו' ב') שמא
יאמר הדיין מה לי בצער הזה ת"ל עמכם בדבר המשפט אין לדיין אלא מה שעיניו רואות ,ואעפ"כ אם טעה ונודע
לב"ד שטעה משלם מביתו על הדרכים הידועים בו ,ואף על גב דהתם אם דן ברשות ב"ד פטור ,אף כאן מדיני
אדם פטור מן התשלומין אלא שאינו פטור מדיני שמים עד שישלם הנזק ויגלה על המיתה ,הואיל ונודע שטעה
והזיק או המית בידים .וכן אמרו בתוספתא דב"ק (פ"ו ה"ו) גבי פטורים מדיני אדם וחייבין בדיני שמים ,רופא אומן
שריפא ברשות ב"ד פטור מדיני אדם ודינו מסור לשמים ,ומ"מ בלא הודע שלו אינו חייב כלום כמו שהדיין פטור
לגמרי בין מדיני אדם בין מעונש שמים ,והוא שיזהר כמו שראוי ליזהר בדיני נפשות ולא יזיק בפשיעה כלל.

ערוך השולחן יורה דעה סימן שלו סעיף ב
ומיהו אסור להתעסק ברפואות אא"כ הוא בקי ויש לו רשות מב"ד והאידנא צריך להיות מוסמך מהממשלה שיש לו

רשות ליתן רפואות לחולאים וגם לא יהא שם גדול ממנו שאל"כ כשהזיק הרי הוא שופך דמים ואם ריפא שלא
ברשות ב"ד והממשלה חייב בתשלומין אפילו הוא בקי אם החולה נתנזק על ידו וצריך להוציא ממון על רפואות
וכ"ש אם מת על ידו ה"ז כהורג נפש במזיד אבל אם ריפא ברשות וטעה והזיק פטור מדיני אדם וחייב ובדיני
שמים אם היתה ע"י התרשלותו ולא עיין יפה דאם עיין אין לו שום חטא שהרי מצוה לרפאות וכבר אמר החכם
שגגת הרופא כונת הבורא ואם מת ע"י רפואותיו ונודע לו ששגג ה"ז גולה על ידו כשיש לו מקום לתלות שהוא
גרם לו ע"י התרשלות או שלא עיין יפה אבל בלא זה נ"ל דאינו חייב גלות דמי גרע מאב המכה את בנו והרב את
תלמידו דפטור מגלות [כנלע"ד לפרש התוספתא ודברי הרמב"ן שהביאו הטור והש"ע ועי' ב"י ודו"ק]:

דרשות הר"ן הדרוש האחד עשר
שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך וגו' ושפטו את העם משפט צדק( .דברים טז יח).
כתב רבינו שלמה יצחקי בפירושיו (דברים טז יח) ,מנה צדיקים ומומחין לשפוט צדק .והוזקק לפרש כך ,לפי שאם
לא בא אלא לצוות השופטים שישפטו בצדק ,כבר כתוב אחריו (שם יט) לא תטה משפט ,לכך פירש שלא בא אלא
לומר שהשופטים אשר נמנה יהיו ראויים לשפוט צדק ,כלומר שיהיו צדיקים ומומחין .וכך שנויה בספרי (שופטים
על הכתוב שם) משפט צדק ,והלא כבר נאמר לא תטה משפט ,שלא תאמר איש פלוני נאה ,איש פלוני קרובי,
כלומר ואושיבנו דיין ,לפיכך הוצרך להזהיר שנעמיד מומחה וצדיק .ובודאי כי לשון ושפטו את העם מצד עצמו הוא
מוכיח שאינו מצות עשה ,אבל הוא לשון תואר וסיפור ,אלא שבאותה הברייתא השנויה בספרי הוכיח עוד ממה
שכתוב אחריו לא תטה משפט .זהו ענין הכתוב כפי מדרש רבותינו ז"ל.
אבל בעיני פשט הכתוב כך הוא .ידוע הוא כי המין האנושי צריך לשופט שישפוט בין פרטיו ,שאם לא כן איש את
רעהו חיים בלעו ,ויהיה העולם נשחת .וכל אומה צריכה לזה ישוב מדיני ,עד שאמר החכם שכת הלסטים הסכימו
ביניהם היושר .וישראל צריכין זה כיתר האומות .ומלבד זה צריכין אליהם עוד לסיבה אחרת ,והוא להעמיד חוקי
התורה על תלם( ,ולהעמיד) [ולהעניש] חייבי מלקיות וחייבי מיתות בית דין העוברים על חוקי התורה ,עם היות
שאין באותה עבירה הפסד ישוב מדיני כלל .ואין ספק כי בכל אחד מהצדדים יזדמנו שני ענינים ,האחד יחייב
להעניש איזה איש כפי משפט אמיתי ,והשני שאין ראוי להענישו כפי משפט צודק אמיתי ,אבל יחוייב להענישו כפי
תיקון סדר מדיני וכפי צורך השעה .והשם יתברך ייחד כל אחד מהענינים האלו לכת מיוחדת ,וצוה שיתמנו
השופטים לשפוט המשפט הצודק האמיתי ,והוא אמרו ושפטו את העם משפט צדק ,כלומר בא לבאר השופטים
האלה לאיזה דבר יתמנו ,ובמה כוחם גדול .ואמר שתכלית מינויים הוא כדי לשפוט את העם במשפט צדק אמיתי
בעצמו ,ואין יכלתם עובר ביותר מזה .ומפני שהסידור המדיני לא ישלם בזה לבדו ,השלים האל תיקונו במצות
המלך.
ונבאר עוד כשנניח צד אחד מהצדדים ,הרי שנינו בפרק היו בודקין (סנהדרין מ ב) תנו רבנן מכירים אתם אותו כו'
התריתם בו קיבל התראה התיר עצמו למיתה המית בתוך כדי דיבור וכו' .ואין ספק כי כל זה ראוי מצד משפט

צדק ,כי למה יומת איש ,אם לא שידע שהכניס עצמו בדבר שיש בו חיוב מיתה ועבר עליו ,ולזה יצטרך שיקבל
עליו התראה ,וכל יתר הדברים השנויים באותה ברייתא ,וזהו משפט צדק אמיתי בעצמו הנמסר לדיינים .אבל אם
לא יענש העובר כי אם על זה הדרך ,יפסד הסידור המדיני לגמרי ,שיתרבו שופכי דמים ולא יגורו מן העונש ,ולכן
צוה השם יתברך לצורך ישובו של עולם במינוי המלך ,כמו שכתוב בפרשה זו (דברים יז יד  -טו) כי תבא אל
הארץ וגו' שום תשים עליך מלך וגו' ,שהיא מצוה שנצטוינו בה למנות עלינו מלך ,כמו שבא בקבלת רבותינו ז"ל
(סנהדרין כ ב) ,והמלך יכול לדון שלא בהתראה כפי מה שיראה שהוא צריך לקיבוץ המדיני.
נמצא שמינוי המלך שוה בישראל וביתר אומות שצריכים לסידור מדיני ,ומינוי השופטים מיוחד וצריך יותר
בישראל ,וכמו שהזכיר עוד ואמר (דברים טז יח) ושפטו את העם משפט צדק ,כלומר שמינוי השופטים ויכלתם,
הוא שישפטו העם במשפטים צודקים אמיתיים בעצמם.
ואני מבאר עוד זה ,ואומר שכמו שנתיחדה תורתנו מבין נימוסי אומות העולם במצות וחוקים ,אין ענינם תיקון
מדיני כלל ,אבל הנמשך מהם הוא חול השפע האלהי באומתנו והידבקו עמנו ,בין שיראה הענין ההוא לעינינו
כעניני הקרבנות וכל הנעשה במקדש ,בין שלא יראה כיתר החוקים שלא נתגלה טעמם ,מכל מקום אין ספק
שהשפע האלהי היה נדבק בנו ,וחל בפעלים ההם ,עם היותם רחוקים מן הקש השכל .ואין בזה פלא ,כי כמו
שנסכל הרבה מסיבות ההויות הטבעיות ,ועם כל זה יתאמת מציאותם ,כל שכן שראוי שנסכל סיבות חול השפע
האלהי והידבקו בנו .וזה שנתיחדה בו תורתנו הקדושה מנימוסי האומות הנ"ל ,שאין להם עסק בזה כלל ,כי אם
בתיקון ענין קיבוצם.
ולפיכך אני סובר וראוי שיאמן ,שכמו שהחוקים שאין להם מבוא כלל בתיקון הסידור המדיני ,והם סיבה עצמית
קרובה לחול השפע האלהי ,כן משפטי התורה יש להם מבוא גדול ,וכאילו הם משותפים בין סיבת חול הענין
האלהי באומתנו ותיקון ענין קיבוצנו .ואפשר שהם היו פונים יותר אל הענין אשר הוא יותר נשגב במעלה ,ממה
שהם היו פונים לתיקון קיבוצנו ,כי התיקון ההוא ,המלך אשר נעמיד עלינו ישלים ענינו ,אבל השופטים והסנהדרין
היה תכליתם לשפוט העם במשפט אמיתי צודק בעצמו ,שימשך ממנו הידבק ענין האלהי בנו ,יושלם ממנו לגמרי
סידור ענינן ההמוני או לא יושלם .ומפני זה אפשר שימצא בקצת משפטי ודיני האומות הנ"ל ,מה שהוא יותר קרוב
לתיקון הסידור המדיני ,ממה שימצא בקצת משפטי התורה .ואין אנו חסרים בזה דבר ,כי כל מה שיחסר מהתיקון
הנזכר ,היה משלימו המלך .אבל היתה לנו מעלה גדולה עליהם ,כי מצד שהם צודקים בעצמם ,רוצה לומר משפט
התורה ,כמו שאמר הכתוב ושפטו את העם משפט צדק ,ימשך שידבק השפע האלהי בנו.
ומפני זה היה ראש השופטים ומבחרם ,עומד במקום אשר היה נראה בו השפע האלהי ,והוא ענין עמוד אנשי
כנסת הגדולה בלשכת הגזית (מדות פ"ה מ"ד) .ולפיכך אמרו רבותינו ז"ל בפרק קמא דמסכת עבודה זרה (ח ב)
כיון דחזו דנפישי רוצחים אמרו נגלה מארעין ונקיים בן ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא (דברים
יז י) ,מלמד שהמקום גורם .ומזה הצד נמשך כל מה שאמרו רבותינו ז"ל (סנהדרין ז א) כל דיין שדן דין אמת
לאמיתו ראוי שתשרה שכינה עמהם ,שנאמר (תהלים פב א) אלהים נצב בעדת אל בקרב אלהים ישפוט.

ועל זה הדרך מה שאמרו רבותינו ז"ל בפרק קמא דשבת (י א) כל דיין שדן דין אמת לאמיתו אפילו שעה אחת
ביום מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית ,כתיב הכא (שמות יח יד) מן בקר עד ערב,
וכתיב התם (בראשית א ה) ויהי ערב ויהי בקר .והשותפות הזה רומז למה שאמרנו ,שכמו שמעשה בראשית,
נראה בפועל התחתונים שמאתו נתהוה כל מה שנתהוה ,כן כל דיין שדן דין אמת לאמיתו ,ממשיך השפע ההוא,
יושלם מצד דינו לגמרי תיקון מדיני או לא יושלם .שכמו שבמעשה הקרבנות ,עם היותם רחוקים לגמרי מן ההקש,
היה נראה השפע האלהי ,כן במשפטי התורה היה נמשך ושופע ,גם כי יצטרך כפי הסידור המדיני תיקון יותר,
אשר היה משלימו המלך.
ונמצא שמינוי השופטים היה לשפוט משפטי התורה בלבד ,שהם צודקים בעצמם ,כמו שאמר ושפטו את העם
משפט צדק ,ומינוי המלך היה להשלים תיקון סדר המדיני ,וכל מה שהיה מצטרך לצורך השעה.

תלמוד בבלי מסכת גיטין דף לב עמוד א
בראשונה היה עושה ב"ד ממקום אחר ומבטלו ,התקין רבן גמליאל הזקן שלא יהו עושין כן ,מפני תיקון העולם.

תוספות מסכת גיטין דף לג עמוד א
ואפקעינהו רבנן לקידושין מיניה  -הקשה ה"ר שמואל אם כן יחפה על בת אחותו וכשיבואו עדים שזינתה ישלח
לה גט ויבטל שלא בפני שליח ופקעי קידושין ונמצא שהיא פנויה ואומר ר"י דלא קשה דאין לחוש אלא כשמחפה
עליה שלא כדין אבל הכא כדין מחפה ומן התורה פטורה ועוד הקשה רבי' שמואל דהיכי מחייבינן לעולם מיתה
אשת איש שזינתה והא התראת ספק היא דשמא ישלח לה גט ויבטלנו ועוד יכולין ממזרים ליטהר ואומר ר"ת דכי
האי גוונא לא הוי התראת ספק דאזלינן בתר רובא ורוב אין מגרשין נשותיהן וכששולחין גט אין מבטלין ועוד
דאוקמינן אחזקתה שהיא עכשיו נשואה דאם לא כן נזיר שהיה שותה יין או מטמא למתים אמאי לוקה דאם אמרו
לו אל תשתה אל תשתה חייב על כל אחת ואחת (נזיר דף מב ).והא התראת ספק היא שמא ישאל על נזירותו
ומה שהקשה אם כן יחפה על בת אחותו ויכולין ממזרין ליטהר אי ידעינן שלכך מתכוין לא מפקעינן קדושין מיניה
דלתקנה עשו חכמים ולא לתקלה שמתוך כך יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות אבל אם ברור לנו שלא נתכוין לכך
לא חיישינן אם יכולים ליטהר.

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף פג עמוד א
השוכר את הפועלים ואמר להם להשכים ולהעריב .מקום שנהגו שלא להשכים ושלא להעריב  -אינו רשאי לכופן.
מקום שנהגו לזון  -יזון ,לספק במתיקה  -יספק ,הכל כמנהג המדינה.

שו"ת מהרש"ך חלק ג סימן מז
וגדולה מזו כתב הר"ן בתשובה [סימן יד] על סגנון זה שאף אם הלשון מסופק ומשתמע מיניה הכי והכי ,אין

מוציאין מיד הבעל דהו"ל בעל יורש ודאי ,ויורשי האשה ספק וכו' יעויין שם .ויורשי האשה טוענין שאפילו שאינו
כתוב בשטר הכתובה שיחיה אחריה שלשים יום בפירוש ,מ"מ הם נוהגין לפרש זה הלשון כאילו כתוב אחריה
בפירוש ,דאל"כ אמאי כתבו זרע של קימא שיחיה שלשים יום ,די בשיאמר זרע של קימא ,דמלתא דפשיטא היא
דזרע של קימא לא הוי בציר משלשים יום ,וכדתנן [יבמות לו ע"ב] רשב"ג אומר כל ששהה שלשים יום באדם אינו
נפל .ודייקינן הא לא שהה הוי נפל ,ומדכפלו וכתבו שיחיה שלשים יום ,משמע דבעינן שלשים אחר פטירת האם,
ועל פי זה נהגו מה שנהגו .וראובן משיב כי שגו ברואה ,כי מה שנכתב בשטר הכתובה שיחיה שלשים יום נוסף
על לשון זרע של קימא הוי טעמא דלא נימא דזרע של קימא משמע אפילו תנוק בן יום אחד שגמרו סימניו,
וכדאמרינן בפרק יוצא דופן [נדה מד ע"א] תנוק בן יום אחד נוחל ומנחיל ,ולכן הוצרכו לכפול ולומר שיחיה שלשים
יום .ואם הם נהגו על פי פירושם הבלתי ראוי ,אין אנו חיים על פי מנהגם הואיל והוא מנהג בטעות ואינו על פי
ותיקין וחכמים גדולים ,וכמ"ש הרא"ש ז"ל [כלל נה סי' י'] כל המנהגים שאמרו שיש לילך אחר המנהג אינו אלא
במנהג של איסור וכו' ,אבל לענין ממון לא ידעתי איך יתנו ממונו של זה לזה על פי המנהג .דבשלמא לענין
איסורא נתפשט המנהג כו' ,אבל בממון מה שייך ביה מנהגא ,בשלמא אם עשו חכמי המדינה שהם כמו ב"ד הכל
לפי הצורך והזמן ,יש כח בידם אפילו להעביר מדין תורה וליטול מזה וליתן לזה ,אבל על פי המנהג לא ידעתי וכו'.
לכן מאחר שזה הדבר שנהגו בו אינו כתוב בתוך תקנות טוליטולה שנעשה על פי ב"ד ,והדור שעמד אחריהם
התחילו במנהג זה ,ודאי מנהג של טעות הוא ,אף אם היה באותו הדור דיין שדן לקיים זה הדבר וכו' ,אין זה מנהג
שראוי לסמוך עליו לענין הוצאת ממון .דאי אפשר להוציא ממון אלא בתקנת ב"ד ,הילכך אפילו נהגו בו דור אחר
דור ,יש לומר שע"פ הראשונים פשט המנהג הזה ,ולזה צריך לבטלו כי הוא לעבור על דברי תורה להעביר הנחלה
מן הראוי ליורשה על פי הפקר ב"ד עכ"ל הרב הנזכר .ובהדיא כתב המרדכי בפרק השוכר את הפועלים [סימן
שס"ו] בההיא דשנינו הכל כמנהג המדינה כתב וז"ל ,שנינו עלה דמתניתין בירושלמי [רפ"ז דב"מ] מנהג מבטל
הלכה כתב בספר אור זרוע [ריש ב"ב] כגון שהוא מנהג קבוע על פי חכמי המקום ,כדאמרינן במסכת סופרים
[פי"ד הי"ט] דאין הלכה נקבעת עד שיהיה מנהג ,וז"ש מנהג מבטל הלכה .פירוש מנהג ותיקין ,אבל שאין לו ראיה
מן התורה אינו אלא בטועה בשקול הדעת .וכמה מנהגים גרועים יש דלא אזלינן בתריהו כדמפרש ר"ת בב"ב
[תוס' ב"ב ב' א' ד"ה בגויל] ע"כ .ואם חכמי העיר הזאת בזמנים האלה החזיקו במנהג הזה ,ודאי דלא החזיקו
אלא על פי הראשונים שטעו .ואם הם היו חכמים ותיקין היו משתדלים להסכים פירושם עם לשון תקנת טוליטולה.
ומי לנו גדול באחרונים כהר"ן ז"ל ,והוא לא פירש לשון זה כמו שהם מפרשים .והואיל ופירושן הוי בהיפך המובן,
ואפילו לא יהא אלא ספק הוה להו לפרושי ולכתוב בהדיא אחר פטירתה ,הואיל ולהוציא הם באים:

Where It All Leads
The following story was taken from LazerBeams blog of Rav Lazer Brody. Let
it be a warning for all of us to HIT BOTTOM while still ON TOP.
by Anonymous

Big Subtitle Example
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,KDYHQRRQHHOVHWRWXUQWRUHJDUGLQJP\SUHVHQWVLWXDWLRQ,DPLQDORWRIWURXEOH
and am contemplating suicide as a way out. I write to you from a position of disgust
ZLWKP\VHOIDQGSRWHQWLDOKXPLOLDWLRQIRUP\ORYHO\ZLIHDQGWKUHHGDXJKWHUV,ZDVD
VXFFHVVIXO&3$XQWLO,ORVWP\MREODVW-DQXDU\DQGKDYHQRWIRXQGDPHDQVWRPDNH
DOLYLQJRWKHUWKDQWU\LQJWRVWDUWDEXVLQHVVZKLFKLVKDYLQJDGLVPDOEHJLQQLQJ8QWLO
,ORVWP\MRE,ZDVHDUQLQJDOPRVWNSHU\HDU<RXVHH,KDYHEHHQDGGLFWHG
WRWKHLQWHUQHWRYHUWKHODVW\HDUV:KDW,PHDQE\DGGLFWLRQLVWKDW,ZDVYLHZLQJ
inappropriate materials and obsessed with chatting with unknown people. I was also
DFWLQJRXWGXHWRP\DGGLFWLRQDQGDYRLGLQJP\PDULWDOGXWLHVWRP\ZLIHDVDUHVXOW
I was doing this on a daily basis to the point that I was up all night and often wasting
DZD\GD\VDWZRUN6RPHKRZ,FDUULHGRQWKHDSSHDUDQFHWKDWHYHU\WKLQJZDVRND\
until I was arrested January 25th for chatting with what I thought were grown women
DQGZHUHUHDOO\XQGHUFRYHUSROLFHRIÀFHUVSRVLQJDVPLQRUV,ZDVVRDGGLFWHGWKDW,
QHYHUSDLGDQ\DWWHQWLRQWRGHWDLOVOLNHDJHVLQFHLQWKHIDQWDV\ZRUOGRIWKHLQWHUQHW
HYHU\ERG\PDNHVVWXIIXSLQFOXGLQJP\VHOI6LQFHDQ\IDFWVZHUHQRWEHOLHYDEOH,
QHYHUDFNQRZOHGJHGDQ\LQIRUPDWLRQRWKHUWKDQZKDW,QHHGHGWRIXOÀOOP\VHOÀVK
desires. In February, things got complicated. After I was arrested, I was extradited to
DQRWKHUVWDWHZKHUHWKHFKDUJHVZHUHÀOHGDJDLQVWPH7KHLURQ\LVWKDWWKHVWDWH,
DPIDFLQJFKDUJHVLQ,KDYHQHYHUEHHQWRLQP\OLIHQRUGLG,HYHUFRQWHPSODWHJRLQJ
WKHUH,DOVRQHYHUPHWXSZLWKDQ\RQH,FKDWWHGZLWK,ZDVSXUHO\OLYLQJLQDIDQWDV\
ZRUOGWKDWKDGRYHUWDNHQP\OLIH³DWUDSWKDWWKH<HW]HUVHWIRUPH,QLWLDOO\ZKHQ
,ZDVDUUHVWHG,ZDVEHLQJKHOGLQDFLW\MDLOLQWKHVWDWHZKHUH,OLYHZDLWLQJXQWLO,
was picked up by the sheriff’s department of the state I am facing charges in. I was
transported after 15 days in county jail and then spent another 3 days in jail in the
state where I am facing criminal prosecution. You can’t imagine what suffering this is,
IRU,ZDVZLWKMXQNLHVUREEHUVUDSLVWV³\RXQDPHLW3OHDVHKHOSPHPDNHWHVKXYD
Help me warn others not to fall into this trap. The internet is like a cancer and what

happened when I was extradited is that another county in the same state issued a
warrant for my arrest for the exact same charges as the county that extradited me
KDGÀOHG,DPFXUUHQWO\IDFLQJRYHUIHORQ\FRXQWVLQFRXQWLHVRILQWHUQHWVROLFLWD
tion to a minor and obscenity charges due to the nature of inappropriate language I
ZDVXVLQJ,ZDVUHOHDVHGRQEDLOZLWKDJSVPRQLWRURQP\DQNOH,·PQRZ
MREOHVVSHQQLOHVVDQGZH·UHVRRQH[SHFWLQJFKLOG7RDGGLQVXOWWRLQMXU\,KDYH
QHYHUEHHQDUUHVWHGLQP\OLIHQRUGR,KDYHDQ\FULPLQDOUHFRUG,ZDVDJRRGFOHDQ
FXWJX\ZLWKDQ0%$IURPWKH86$·VEHVWNQRZQFROOHJHVRIEXVLQHVV,SDVVHGP\
&3$RQWKHÀUVWWU\,KDGP\FKRLFHRIJUHDWMREV,W·VQRZEORZQDZD\,FDQ·WH[SODLQ
ZKDWKDVKDSSHQHGDVLWDOOVHHPVOLNHDEOXUEXW,ZDVOLYLQJOLYHV6LQFH,KDYHQRW
been making any income, the community has come to our aid and has supported us
DORQJZLWKSD\LQJIRUP\OHJDOH[SHQVHVWKXVIDUWRWDOOLQJRYHUN,KDYHODZ\HUV
working on my case to handle my criminal matters and potential exposure to my CPA
license. My attorney has been trying to work out a plea deal but thus far has not
been successful. My attorney explained to me this morning that if a plea deal is not
DFKLHYHGWKHQKHQHHGVWRNQRZP\SRVLWLRQDVWRZKHWKHUKHVKRXOGSXUVXHJRLQJ
to trial. If I go to trial I will be going to trial in 2 jurisdicitions with potential jail time of
PDQ\\HDUVFRPSRXQGHGE\WKHQXPEHURIIHORQLHV,DPQRWDEOHWREHDW%HOLHYHLWRU
not, the worst part for me is that I would also be required to register as a child abuse
RIIHQGHULQGLIIHUHQWVWDWHV<RXKDYHWRNQRZWKDW,KDYHQHYHUEHHQLQWHUHVWHG
LQPLQRUVQRUKDYH,KDYHHYHUFRQVLGHUHGKDUPLQJDPLQRU,DPUHHOLQJIURPWKH
shock of how what I thought was a secret life has now become an open book. Please
intercede in my behalf. I’m sure that your prayers will help my case upstairs, I am now
EHJLQQLQJWRGRHYHU\WKLQJ,UHDGDERXWLQ\RXUGLIIHUHQWDUWLFOHV³PLNYD7LNNXQ.ODOL
JXDUGLQJP\H\HVDQGGRLQJWHVKXYDGXULQJDQKRXURISHUVRQDOSUD\HUDGD\(YHQ
so, my marriage has been barely holding together. Please stick with me Rabbi Lazer
EHFDXVH,QHHGIXUWKHUJXLGDQFH$V,VDLGEHIRUH,KDYHQRLQFRPH,FXUUHQWO\KDYH
no future and my wife is in tears daily. We are desperate and I contemplate suicide
DVDZD\WRVDYHP\IDPLO\P\FKLOGUHQ·VIXWXUHDQGWKHDELOLW\IRUP\ZLIHWRUHPDUU\
DSHUVRQWKDWLVJRRGDQGFDQPDNHDOLYLQJ,FRXOGJRRQIRUDQRWKHUWKRXVDQG
ZRUGVEXW,KDYHJLYHQ\RXWKHJLVWRIP\SUHVHQWOLIHVWRU\3OHDVH5DEELWHOOWKH
ZRUOGDERXWZKDWKDSSHQHGWRPH,I,FDQVDYHDWOHDVWRQHSHUVRQIURPDVLPLODU
IDWHPD\EH*RGZLOOKDYHPHUF\RQPH0RVWVLQFHUHO\5DOSKLQWKH86$
*<(&RUS32%R[3LNHVYLOOH0'86$
(PDLOeyes.guard@gmail.com7HO 86$ ²²,VUDHO²²
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Are Internet Filters Halachically
Required?
IFJOUFSOFUCSJOHTJOUPPOFTIPNFUIFWFSZCFTUBOEWFSZXPSTUUIFXPSMEBT
UPPČFS BOEFWFSZUIJOHJOCFUXFFO*UFOBCMFTVTUPBDDFTTWJUBMBOEVTFGVM
JOGPSNBUJPOBOEUPTBWFWBMVBCMFUJNFCZTIPQQJOH XPSLJOH CBOLJOH NBLJOH
BQQPJOUNFOUT BOEDPNQMFUJOHPUIFSUBTLTXJUIPVUMFBWJOHIPNF"OEGPSUIF
DPNNJUUFE+FX UIFFOPSNPVTWPMVNFPG5PSBIMJUFSBUVSFBOESFDPSEJOHTBWBJMBCMFPOMJOFQSPWJEFTQSJDFMFTTPQQPSUVOJUJFTGPSTFSJPVTTUVEZBOESFTFBSDI#VU
JUJTOPTFDSFUUIBUUIFJOUFSOFUBMTPBMMPXTPQQPSUVOJUJFTUPWJFXBMMNBOOFSPG
PCKFDUJPOBCMFDPOUFOUBOEFOHBHFJOJOUJNBUF BOPOZNPVTDPSSFTQPOEFODFT
7JFXJOHTVDIDPOUFOUIBTCFFOGPVOEUPCFDMJOJDBMMZBEEJDUJWF BOEJONBOZ
DBTFTJUIBTSVJOFENBSSJBHFTBOEDBSFFST0GQBSBNPVOUDPODFSOGPSUIFPCTFSWBOU+FXJTUIFDMFBS5PSBIQSPIJCJUJPOUIBUGPSCJETJOUFOUJPOBMMZEJSFDUJOHPOFT
FZFTUPXBSEJNBHFTPGVODMPUIFEPSTDBOUJMZDMPUIFEXPNFOPSPGQFPQMFFOHBHJOHJOJOUJNBUFBDUTŴ1FSIBQTNPSFUIBOBOZPUIFSJOWFOUJPOJOIJTUPSZ UIF
JOUFSOFUEFNPOTUSBUFTIPXIVNBOQSPHSFTTDBOCFVTFEGPSCPUIUIFTBDSFEBOE
UIFQSPGBOF GPSCPUIUIFMPęJFTUBOEVHMJFTUQVSQPTFT
ćFFBTFXJUIXIJDIJOBQQSPQSJBUFPOMJOFNBUFSJBMDBOCFBDDFTTFEIBTHJWFO
SJTFUPBMFWFMPGUFNQUBUJPOUPXIJDIQSFWJPVTHFOFSBUJPOTXFSFOFWFSTVCKFDUFE
8IJMFUFNQUBUJPOJUTFMGJT PGDPVSTF BTPMEBTNBOLJOE OFWFSCFGPSFIBTJUCFFO
TPFBTZGPSBOPUIFSXJTFDPNNJUUFE+FXUPJOEVMHFIJTDVSJPTJUJFTBOEGBOUBTJFT
*UJTMJLFMZOPFYBHHFSBUJPOUPTBZUIBUJOUFSOFUQPSOPHSBQIZSBOLTBNPOHUIF
NPTUXJEFTQSFBEBOEEJďDVMUTQJSJUVBMDIBMMFOHFTGBDFECZDPOUFNQPSBSZ5PSBI
+FXSZ
.BOZSBCCJT VOEFSTUBOEBCMZ IBWFVSHFEUIFJSTUVEFOUTBOEGPMMPXFSTUP
NBLFVTFPGUIFXJEFMZBWBJMBCMF BOEBČPSEBCMF ĕMUFSTUPQSPUFDUUIFNTFMWFT
BOEUIFJSGBNJMJFTGSPNGBMMJOHJOUPUIFTFXFSTPGJOUFSOFUQPSOPHSBQIZćFTF
ĕMUFSTVTFDPNQMFYBMHPSJUINTUPBVUPNBUJDBMMZEFUFDUQPSOPHSBQIJDNBUFSJBM
CFGPSFBQBHFJTPQFOFE BOEUIFOCMPDLBDDFTTUPUIFQBHFJGJUJOEFFEDPOUBJOTTVDINBUFSJBM8IJMFĕMUFSTBSFDFSUBJOMZJODBQBCMFPGCMPDLJOHBDDFTTUP
BMMIBMBDIJDBMMZPCKFDUJPOBCMFXFCTJUFT UIFZBSFFČFDUJWFJOESBTUJDBMMZSFEVDJOH

T

QBSBNFUFSTPGUIFTFQSPIJCJUJPOT CVUUIFSFJTOPEJTQVUJOHUIFQSFNJTFUIBUWJFXJOH
QPSOPHSBQIJDNBUFSJBMWJPMBUFTBTUSJDU5PSBIQSPIJCJUJPO
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UIFBWBJMBCJMJUZPGJOBQQSPQSJBUFDPOUFOU UIVTQSPWJEJOHBUMFBTUTPNFEFHSFFPG
TBGFUZGSPNUIFTQJSJUVBMDIBMMFOHFTQPTFECZJOUFSOFUVTF
&WFOGSPNBQVSFMZQSBHNBUJDBOEDPNNPOTFOTFQFSTQFDUJWF BDPNQFMMJOH
DBTFDBOCFNBEFGPSJOTUBMMJOHBĕMUFSJOPOFTIPNFUPMPXFSUIFDIBODFTPG
IJTPSIJTGBNJMZNFNCFSTGBMMJOHJOUPUIFUSBQPGJOUFSOFUQPSOPHSBQIZ#VUJO
BEEJUJPO BTUIJTFTTBZXJMMTFFLUPEFNPOTUSBUF UIFSFJTBMTPBDMFBSCBTJTGPSB
IBMBDIJDPCMJHBUJPOUPVUJMJ[FĕMUFSTGPSUIFTBLFPGQSPUFDUJOHPOFTFMGBOEPOFT
IPVTFIPMEGSPNUIFMVSFPGJOBQQSPQSJBUFPOMJOFDPOUFOU

I. ʽˍʼʴʴˀʼˁʶˀʼˌˍʳʿʸćF3FRVJSFNFOUUP&MJNJOBUF
%BOHFS'SPN0OFT)PNF
*OJOUSPEVDJOHUIFPCMJHBUJPOPG ʷˊ˅ˁQMBDJOHBGFODFBSPVOEBĘBUSPPęPQ
UIF5PSBI DevarimŞŞŤ DPNNBOET  ʽˍʼʴʴˀʼˁʶˀʼˌˍʳʿʸ i:PVTIBMMOPU
QMBDFCMPPEHVJMUJOZPVSIPNFw ćF(FNBSB Bava KamaŝšC JOGFSTGSPNUIJT
DPNNBOEBQSPIJCJUJPOBHBJOTUQPTTFTTJOHTPNFUIJOHIB[BSEPVTJOPOFTIPNF 
HJWJOHUIFQBSUJDVMBSFYBNQMFTPGBIPTUJMFEPH ˅ˋʴʿʾ BOEBOVOTUFBEZMBEEFSŵ
ćF3BNCBN JODPEJGZJOHUIJTQSPIJCJUJPO Hilchos Rotzei’achŝŝŠ BQQFBST
UPMJNJUUIJT#JCMJDBMQSPIJCJUJPOUPIB[BSETUIBUQPTFUIFSJTLPGEFBUI)FXSJUFT
UIBUUIJTQSPIJCJUJPOBQQMJFTiCPUIUPBSPPęPQBOEUPBOZUIJOHUIBUQPTFTB
SJTLBOEJUJTMJLFMZUIBUBQFSTPOXJMMTUVNCMFVQPOJUand diew)FHJWFTUIF
FYBNQMFPGBMBSHFEJUDIJOPOFTZBSE XIJDINVTUCFDPWFSFEiTPUIBUOPCPEZ
GBMMTJOJUand dieswćJTPCTFSWBUJPOXBTNBEFCZUIFDevar Avraham ŝşţŞš 
XIPXSJUFTUIBUBDDPSEJOHUPUIF3BNCBN UIF(FNBSBTQFBLTTQFDJĕDBMMZPG
BEPHDBQBCMFPGLJMMJOHBOEBMBEEFSXIPTFEZTGVODUJPOBMDPOEJUJPOQPTFTUIF
SJTLPGGBUBMBDDJEFOUŶ8FNJHIUBEEUIBUUIJTJTBMTPUIFJNQMJDBUJPOPGUIF
(FNBSBTEJTDVTTJPOMBUFSJOBava Kama ŤşB XIJDIFNQIBTJ[FTUIFTFWFSJUZPG
IBWJOHBEBOHFSPVTEPHCZUFMMJOHUIFTUPSZPGBQSFHOBOUXPNBOXIPNJTDBSSJFEVQPOCFJOHGSJHIUFOFECZBEPHTCBSLćF(FNBSBMJLFMZDIPTFTQFDJĕDBMMZ
UIJTFYBNQMFPGUIFEFBEMZSJTLQPTFECZB˅ˋʴʿʾCFDBVTFUIF5PSBIQSPIJCJUJPO
JTMJNJUFEUPMJGFUISFBUFOJOHIB[BSET
#ZDPOUSBTU UIFSefer Ha-Chinuch šŠţ BQQFBSTUPFYQBOEUIFQSPIJCJUJPO
PGˀʼˁʶˀʼˌˍʳʿUPJODMVEFFWFOIB[BSETUIBUBSFOPUMJGFUISFBUFOJOH)FEFĕOFT
ŵ ćF.BIBSTIBDPNNFOUTUIBUUIFTFFYBNQMFTBSFHJWFOCFDBVTFUIFZBSFCPUITJUVBUJPOT

JOXIJDIEBOHFSJTQPTFEUPPVUTJEFST CVUOPUUPNFNCFSTPGUIFIPVTFIPME&WFOB
WJDJPVTEPHJTOPUMJLFMZUPCJUFUIFQFPQMFXJUIXIPNJUMJWFT BOEIPVTFIPMENFNCFST
LOPXOPUUPVTFBSJDLFUZMBEEFS"DDPSEJOHUPUIF.BIBSTIB UIFO UIJTQSPIJCJUJPO
BQQMJFTFWFOUPIB[BSETUIBUEPOPUQPTFBSJTLUPPOFTGBNJMZ JGUIFZDBOCFEBOHFSPVT
UPPUIFSQFPQMFXIPDPNFUPWJTJU
Ŷ 4FFBMTPShita MekubetzesUIFSFJOBava Kama DJUJOH.BIBSJ,BU[

"3&*/5&3/&5'*-5&34)"-"$)*$"--:3&26*3&%
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UIJTQSPIJCJUJPOBTGPSCJEEJOHiQMBDJOHTUVNCMJOHCMPDLTPSUSBQTJOPVSMBOETPS
IPNFTTPUIBUQFPQMFXJMMOPUEJFor be harmedBTBSFTVMUPGUIFNw
3FHBSEMFTT JUTFFNTRVJUFDMFBSUIBUFWFOUIF3BNCBNSFDPHOJ[FEBSBCCJOJD
QSPIJCJUJPOGPSCJEEJOHUIFQPTTFTTJPOPGIB[BSETUIBUEPOPUQPTFSJTLUPMJGF
*OHilchos Nizkei Mamon šť XIFSFIFDPEJĕFTUIFQSPIJCJUJPOBHBJOTUQPTTFTTJOHBIPTUJMFEPH IFXSJUFT ićF4BHFTTBJE$VSTFEJTUIFPOFXIPSBJTFT
EPHTBOEQJHT CFDBVTFUIFIBSNUIFZDBVTFJTTJHOJĕDBOUBOEDPNNPOw)FSF
UIF3BNCBNTQFBLTPGBSBCCJOJDFEJDUGPSCJEEJOHUIFQPTTFTTJPOPGBOJNBMT
UIBUDBVTFiTJHOJĕDBOUBOEDPNNPOwEBNBHF XJUIPVUTQFDJGZJOHBGBUBMSJTL*U
TUBOETUPSFBTPOUIBUJOIJTWJFX BMUIPVHIUIF5PSBIQSPIJCJUJPOPGˀʼˁʶˀʼˌˍʳʿʸ
JTMJNJUFEUPMJGFUISFBUFOJOHIB[BSET UIF4BHFTFOBDUFEBQSPIJCJUJPOBHBJOTU
QPTTFTTJOHIB[BSEPVTJUFNTPGBOZLJOE FWFOJGUIFZEPOPUQPTFBUISFBUUP
MJGF JGUIFZBSFQSPOFUPDBVTJOHTJHOJĕDBOUIBSN"DDPSEJOHMZ UIF3BNBSVMFT
$.ŠŜťş UIBUPOFNBZIBWFB˅ˋʴʿʾPOMZJGIFSFTUSBJOTJUXJUIJSPODIBJOT 
ˀʶʳʼ˃ʴˊʼʹʼˌˌʸʺʿˌʼˌ iCFDBVTFUIFSFJTDPODFSOUIBUJUXJMMDBVTFQFPQMFIBSNw 
ćFTUSBJHIUGPSXBSEJNQMJDBUJPOPGUIJTSVMJOHJTUIBUJUBQQMJFTFWFOUPEPHTUIBU
EPOPUQPTFBMJGFUISFBUFOJOHSJTL CVUDBODBVTFPUIFSGPSNTPGEBNBHF
)BWJOHFTUBCMJTIFEUIBU)BMBDIBGPSCJETLFFQJOHFWFOOPOEFBEMZIB[BSET
JOPOFTIPNFFJUIFSPOUIFMFWFMPG5PSBIQSPIJCJUJPOPSCZGPSDFPGSBCCJOJD
FOBDUNFOUXFDBOOPXBEESFTTUIFRVFTUJPOPGXIFUIFSUIJTJTMJNJUFEUP
QIZTJDBMIB[BSETPSBQQMJFTUPTQJSJUVBMIB[BSET BTXFMM8PVMEUIFQPTTFTTJPO
PGBDPNQVUFSXJUIVOĕMUFSFEJOUFSOFUBDDFTT XIJDIDMFBSMZQPTFTBTQJSJUVBMSJTL
UPUIFNFNCFSTPGUIFIPVTFIPMEHJWFOUIFMVSFPGQPSOPHSBQIJDDPOUFOU WJPMBUF
UIJTQSPIJCJUJPOBHBJOTUQPTTFTTJOHIB[BSEPVTJUFNT
8FJOEFFEĕOEJOTFWFSBMTPVSDFTBOFRVBUJPOCFUXFFOQIZTJDBMBOETQJSJUVBMSJTLTJOSFGFSFODFUPPUIFS5PSBIMBXTćFShulchan Aruch 0$şŜŢŝŠ 
GPSFYBNQMF SVMFTUIBUPOFNBZ BOENVTU USBWFMPO4IBCCPTUPSFTDVFIJT
EBVHIUFSGSPNNJTTJPOBSJFTćFMishna Berura şŜŢšţ DMBSJĕFTUIBUJOTVDIB
TJUVBUJPO POFNBZWJPMBUFBOZPGUIF4IBCCPTQSPIJCJUJPOTBTOFFEFEUPSFTDVF
UIFEBVHIUFS+VTUBTUIF4IBCCPTQSPIJCJUJPOTBSFXBJWFEGPSUIFTBLFPGTBWJOH
BQIZTJDBMMJGF TJNJMBSMZ JUTFFNT UIFZBSFPWFSSJEEFOCZUIFDPODFSOGPSPOFT
TQJSJUVBMMJGFćJTSVMJOH UIFO NJHIUSFĘFDUBIBMBDIJDFRVBUJPOCFUXFFOUIF
DPODFSOGPSQIZTJDBMXFMMCFJOHBOEUIFDPODFSOGPSTQJSJUVBMXFMMCFJOH
0OFNBZ IPXFWFS SFGVUFUIJTQSPPG EJTUJOHVJTIJOHCFUXFFONJTTJPOJ[JOH
BDUJWJUZBOEPUIFSTQJSJUVBMSJTLT*OUIFDBTFEFTDSJCFECZUIFShulchan Aruch 
UIFHJSMJTBUSJTLPGCFJOHMFEBXBZGSPN+FXJTICFMJFGBOEQSBDUJDFBMUPHFUIFS BOE
JUJTQFSIBQTPOMZGPSUIJTSFBTPOUIBUTIFNVTUCFSFTDVFEFWFOBUUIFFYQFOTFPG
4IBCCPTPCTFSWBODFćJTEPFTOPUOFDFTTBSJMZNFBOUIBUUIFUISFBUPGBTJOHMF
WJPMBUJPOXPVMEPWFSSJEFUIF4IBCCPTQSPIJCJUJPOT*OEFFE UIFTaz DPNNFOUJOHPOUIFShulchan AruchTSVMJOH RVBMJĕFTUIJThalachaBOEQPTJUTUIBUPOFNBZ
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HEADLINES: HALACHIC DEBATES OF CURRENT EVENTS

EFTFDSBUF4IBCCPTJOUIJTJOTUBODFPOMZCFDBVTFUIFHJSMJTBUSJTLPGDPNQMFUF
TQJSJUVBMEFNJTF
/FWFSUIFMFTT UIFFRVBUJPOCFUXFFOQIZTJDBMBOETQJSJUVBMIBSNJTGPVOE
JOPUIFSIBMBDIJDTPVSDFTćFShela Perek Derech Chaim Tochachas Mussar 
Kedoshim BTTFSUTUIBUUIFQSPIJCJUJPOPGʽ˅ˋʿ˅ʶʸˁ˅ˍʳʿ XIJDISFRVJSFTJOUFSWFOJOHUPSFTDVFPOFTGFMMPXGSPNEBOHFS BQQMJFTOPUPOMZUPQIZTJDBMEBOHFS 
CVUBMTPUPTQJSJUVBMEBOHFS
ʸˁʿʸ˅ʶʴʳˁˌʷˋʼʴ˅ˋʴʸ˅ʸ˃ʳˋʼˀʳˌˌˇ˃ʷˍʿˉʷʴ˂ʾˌʿʾˆʸʵʷˍʿˉʷʴʸ˃ʴʼʼʺˍ˃ˀʳ
ʸʷʿʼˉʼ

*GXFBSFPCMJHBUFEUPSFTDVFUIFCPEZ BMMUIFNPSFTP UIFSFTDVFPGUIF
TPVM UIBUJGPOFTFFTIJNDPNNJUUJOHBTJO UIFSFCZMPTJOHIJTXPSME<UP
DPNF> IFNVTUTBWFIJN

ćJTQPJOUJTBMTPNBEFCZTFWFSBMPUIFSAcharonim JODMVEJOHUIFMinchas
Chinuch ŞşťŢ UIF.BIBSTIEBN :%ŞŜŠ BOEUIF$IBGFU[$IBJN Chomas
Ha-Das Chizuk Ha-Das ş *OUIFJSWJFX UIF5PSBITDPNNBOEUPSFTDVFPOFT
GFMMPXGSPNEBOHFSBQQMJFTUPBMMLJOETPGEBOHFS JODMVEJOHUIFSJTLPGTQJSJUVBM
IBSNUISPVHITJO*UJTDMFBSGSPNUIFJSDPNNFOUTUIBUUIJTBQQMJFTOPUPOMZUP
UIFSJTLPGEFGFDUJPOGSPN+FXJTIPCTFSWBODFBMUPHFUIFS CVUFWFOUPUIFSJTLPG
BTJOHMFWJPMBUJPO
*GTP UIFOUIFQSPIJCJUJPOPG ʽˍʼʴʴˀʼˁʶˀʼˌˍʳʿTIPVMEBMTPQFSUBJOUPOPU
POMZQPUFOUJBMDBVTFTPGQIZTJDBMIBSN CVUUPDBVTFTPGTQJSJUVBMEBNBHF BTXFMM
ćVT KVTUBTJUJTGPSCJEEFOUPIBWFBEBOHFSPVTMBEEFSJOPOFTIPNF XIJDI
DBODBVTFTPNFPOFUPGBMMBOETVČFSBOJOKVSZ JUJTBMTPGPSCJEEFOUPIBWFJO
POFTIPNFBEFWJDFUIBUDBODBVTFQFPQMFUPTJOŷćJTQPJOUJTNBEFFYQMJDJUMZ
CZUIF.BIBSBN4IJDL :%şşš ŸXIPSVMFTUIBUKVTUBTJUJTGPSCJEEFOUPQVU
POFTFMGJOBEBOHFSPVTTJUVBUJPO TVDIBTCZTUBOEJOHVOEFSBCSJEHFJOEJTSFQBJS 
XIJDIDPVMEGBMM PSUPIBWFBIB[BSEJOPOFTIPNF JUJTTJNJMBSMZGPSCJEEFOUP
QVUPOFTFMGJOBQMBDFPGTQJSJUVBMSJTLPSIBWFTQJSJUVBMIB[BSETJOPOFTIPNF
ŷ "OBSHVNFOUDPVMECFNBEFUIBUTQJSJUVBMIB[BSETXPVMEFWFOGBMMVOEFSUIF5PSBI
QSPIJCJUJPOPGˀʼˁʶˀʼˌˍʳʿʸ XIJDI BTEJTDVTTFE JTMJNJUFE BDDPSEJOHUPUIF3BNCBN 

UPQPUFOUJBMMZGBUBMIB[BSET$PNNJUUJOHBTJODBVTFTBEFHSFFPGEFTUSVDUJPOUPUIF
TPVMBOESFTVMUTJOUIFFUFSOBMMPTTPGQBSUPGPOFTBMMPUUFETIBSFJOUIFOFYUXPSME BOE
JUTIPVMEUIVTCFSFHBSEFEBTOPMFTTTFWFSFUIBOUIFMPTTPGQIZTJDBMMJGF*OEFFE UIF
.JTIOBJOPirkei Avos Šŝţ GBNPVTMZUFBDIFTUIBUBTJOHMFNPNFOUPGFOKPZNFOUJO
UIFOFYUXPSMEJTHSFBUFSUIBOBMMUIFQMFBTVSFTPGUIJTXPSME BOEUIVTUIFMPTTPGFWFOB
TNBMMQPSUJPOPGPOFTTIBSFJOUIFOFYUXPSMEJTBUMFBTUBTTJHOJĕDBOUBMPTTBTQIZTJDBM
EFBUI
Ÿ )FCSJFĘZNBLFTUIJTQPJOUFMTFXIFSF BTXFMMTFF0$şŜŤ
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"DDPSEJOHMZ POFXIPIBTJOIJTIPNFBDPNQVUFSXJUIVOĕMUFSFEJOUFSOFU
BDDFTTNBZWFSZMJLFMZCFJOWJPMBUJPOPG ʽˍʼʴʴˀʼˁʶˀʼˌˍʳʿ BTIFIBTBTPVSDF
PGTQJSJUVBMEBOHFSJOIJTIPNF BOEIFNBZBMTPUSBOTHSFTTUIFQSPIJCJUJPOPG
ʽ˅ˋˀʶʿ˅ʶʸˁ˅ˍʳʿ BTIFQVUTIJTIPVTFIPMEBOEWJTJUPSTBUSJTLPGFYQPTVSFUP
GPSCJEEFONBUFSJBMŹ

II. ˅ˋʴˍʸʳˋˁʸʼ˃ʼ˅ˀˉʸ˅ʸ — Avoiding Immodest Sights

ʳ˃ʼˋʺʳʳʾˋʶʳʾʼʳ — If One Has an Alternative

ćFĕSTUDPODMVTJPO BTNFOUJPOFE JTUIBUPOFJTOPUBMMPXFEUPQVUIJNTFMGJO
UIFQSFTFODFPGJNNPEFTUZVOMFTTIFIBTOPBMUFSOBUJWF3BW.PTIF'FJOTUFJO
EJTDVTTFTUIJTQSPIJCJUJPOBUMFOHUI Iggeros Moshe &)ŝšŢ XSJUJOHUIBUPOFJT
QFSNJUUFEUPHPUPTVDIQMBDFTJGUIJTJTOFDFTTBSZGPSIJTMJWFMJIPPEBOETJNJMBS
JNQPSUBOUOFFET CVUOPUJGIFHPFTTJNQMZGPSMFJTVSF"DDPSEJOHMZ IFSVMFTUIBU
BMUIPVHIOPXBEBZT VOGPSUVOBUFMZ XPNFODPNNPOMZXBMLBCPVUJOJNNPEFTU
BUUJSF JUJTOFWFSUIFMFTTQFSNJTTJCMFUPXBMLUISPVHIUIFTUSFFUT TIPQ BOEHPUP
XPSL EFTQJUFUIFFYQPTVSFUPJNNPEFTUZIPXFWFS POFNVTUNBLFFWFSZFČPSU
UPBWPJEMPPLJOHBUJNNPEFTUMZESFTTFEXPNFO)FXSJUFT
ˊʸˌʷ ˍʸʿʵˁˌ ˀʸˊˁʿ ʽʿʼʿ ʼʳˌˋ ˍʸˌ˅ʿ ʽʼˋˉˌ ˀʼʾˋˉ ˋʳˌʸ ˂ʸˁˁ ʶ˄ˇʷ ʿʼʴˌʴ ˆʳ

Ź 0OFNJHIUBMTPCFJOWJPMBUJPOPGUIFQSPIJCJUJPOPGʿʸˌʾˁ˂ˍˍʳʿˋʸ˅ʼ˃ˇʿ QMBDJOHBiTUVNCMJOHCMPDLwCFGPSFTPNFPOF PS ʷˋʼʴ˅ˋʴʶʿ˅ʼʼ˄ˁ IFMQJOHUPGBDJMJUBUFBTJO BMUIPVHI

UIFQBSBNFUFSTPGUIFTFQSPIJCJUJPOTBSFTVCKFDUUPDPOTJEFSBCMFEJTDVTTJPOBOEEFCBUF

FAMILY

ćF(FNBSBJOBava Basra šţC DJUFTUIFWFSTFJOYeshayahu şşŢ  ʸʼ˃ʼ˅ˀˉʸ˅ʸ
˅ˋʴˍʸʳˋˁ XIJDIMBVETUIFQFSTPOXIPiTIVUTIJTFZFTUPBWPJETFFJOHFWJM wBOE
BQQMJFTJUUPPOFXIPFOTVSFTOPUUPWJFXUIFJNNPEFTUTJHIUPGXPNFOXBTIJOH
DMPUIFTBMPOHUIFSJWFSCBOL*OUIFFOTVJOHEJTDVTTJPO UIF(FNBSBFTUBCMJTIFT
UIBUJGPOFIBEUIFPQUJPOPGUBLJOHBEJČFSFOUSPVUF JUJTGPSCJEEFOUPDIPPTFB
SPVUFUIBUFYQPTFTIJNUPUIFJNNPEFTUTJHIUPGXPNFOXBTIJOHUIFJSDMPUIFT
0OFXIPEPFTTP UIF(FNBSBDPNNFOUT JTDPOTJEFSFEB ˅ˌˋćFhalachaPG
˅ˋʴˍʸʳˋˁʸʼ˃ʼ˅ˀˉʸ˅ʸSFGFSTUPBDBTFJOXIJDIUIFPOMZBWBJMBCMFSPVUFQBTTFTBMPOH
UIFSJWFSCBOL BOEJOTVDIBOJOTUBODF POFTIPVMEDMPTFIJTFZFTPSMPPLBXBZ
JOPSEFSUPBWPJETJHIUTPGJNNPEFTUZ
5XPDPODMVTJPOTFNFSHFGSPNUIF(FNBSBTEJTDVTTJPOŝ *UJTGPSCJEEFOUP
HPUPBQMBDFXIFSFPOFXJMMFODPVOUFSJNNPEFTUTJHIUT VOMFTTIFIBTOPBMUFSOBUJWFŞ *GPOFIBTOPBMUFSOBUJWFBOENVTUHPUPBQMBDFXIFSFJNNPEFTUMZDMBE
XPNFOBSFQSFTFOU IFTIPVMEUSZUPUVSOIJTFZFTBXBZTPBTOPUUPMPPLBUUIFN
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ʿʶˍˌʷʿʽʼˋˉˋʸ˄ʳʿʳ˒ʳˌˋʴʶʳʸʷˌʷʴˋʷˍʸˉʸˋˇˍʸʾʿʸʷˋ˒ʷʸ˅ʴˌˍʸʴʸʺˋʴʸ«ˍʸ˅ʸˋʹʷʸ
ˋʸʷˋʷʿʾˁʸˍ˅ʶʺʼ˄ʷʿˋˊʼ˅ʷʸʿʾˍ˄ʷʿʳʿˌˋˌˇʳʷʿʾʴ

&WFOUPBWPJEBNPOFUBSZMPTT BOEGPSPUIFSOFFETUIBUPOFIBT JUJT
QFSNJTTJCMFUPHPUPBQMBDFXIFSF<XPNFO>FYQPTFUIFJSUIJHITBOE
BSNTy"OEJOUIFTUSFFUT XIFSF EVFUPPVSNBOZTJOT NBOZJNNPEFTU
XPNFOXBML BOE<XBMLJOHUIFSF>JTTPNFUIJOHXIJDIXFDBOOPUGPSCJE 
POFNVTUUSZBTNVDIBTQPTTJCMFOPUUPMPPL BOEUIFNBJOUIJOHJTUP
EJWFSUPOFTBUUFOUJPOBXBZGSPNBMMJNQSPQFSUIPVHIUT

"OPUIFSQPJOUSFMFWBOUUPPVSUPQJDJTNBEFCZUIF3BTICBN DPNNFOUJOHPO
UIF(FNBSBTEJTDVTTJPO)FXSJUFTUIBUJGPOFDIPPTFTUIFSPVUFUIBUFYQPTFTIJN
UPJNNPEFTUTJHIUTXIFOPUIFSSPVUFTBSFBWBJMBCMF UIFOIFJTSFHBSEFEBTB˅ˌˋ
FWFOJGIFFOTVSFTUPDMPTFIJTFZFTBOEBWPJEWJFXJOHUIFXPNFO4JNQMZQVUUJOH
POFTFMGJOUIBUTJUVBUJPO SFHBSEMFTTPGXIFUIFSIFVMUJNBUFMZWJFXTGPSCJEEFO
TJHIUT JUTFMGDPOTUJUVUFTBIBMBDIJDWJPMBUJPO
ćF$IBGFU[$IBJN Sefer Chafetz Chaim TFDUJPOŢ Be’er Mayim ChaimŝŠ 
SBJTFTUIFRVFTUJPOPGIPXUPSFDPODJMFUIF3BTICBNTSVMJOHXJUIUIFJNQMJDBUJPO
PGUIFShach :%ŝŠŞşŠ UIBUPOFNBZHPUPBQMBDFXIFSFIFXJMMTFFJEPMBUSPVT
BSUJDMFTPSIFBSNVTJDQMBZFEGPSBQBHBOEFJUZJGIFJTBCMFUPDMPTFIJTFZFTPS
CMPDLIJTFBST4FFNJOHMZ UIF$IBGFU[$IBJNBTLT KVTUBTPOFNBZOPUDIPPTF
UPXBMLBMPOHBSPVUFUIBUFYQPTFTIJNUPJNNPEFTUZ FWFOJGIFDMPTFTIJTFZFT 
JUTIPVMECFGPSCJEEFOUPWPMVOUBSJMZQMBDFPOFTFMGJOUIFQSFTFODFPGTJHIUTPS
TPVOETPGJEPMBUSZ FWFOJGIFDBOBWPJETFFJOHPSIFBSJOHUIFN
ćF$IBGFU[$IBJNBOTXFSTUIBU)BMBDIBBQQMJFTTUSJDUFSTUBOEBSETXJUI
SFHBSEUPBWPJEJOHJNNPEFTUZ EVFUPUIFFTQFDJBMMZTUSPOHUFNQUBUJPOUIBUJU
QPTFT)FXSJUFT
ˀʵʷʶˋˍʸʼˋʼˁʺʷʿʽʼˋˉ˂ˍʶˁʺˁˀʶʳʿˌʸˌˇ˃ˌʼ˃ˇˁˍʸʼˋ˅ʴʶʳˋˁʵʷˍˋʴ˄ʶʼʿʷʳˋ˃ʸ
«ʹ˒ʼ˅ˋʸʷˋʷʿʳʸʴʼʸʸʺˋʾʿ˅ʴʸʼʿ˅ʸˋˉʼˋʴʵˍʼ˂ˇʸʹʷʳ˃ʷʴʷʼʿʳʺʼ˃ʳʿˌʴˌʸʺʷˍ˅ˌ

*UTFFNTUPNFUIBUUIF(FNBSBTSFBTPOJOHJTUIBUXIFOJUDPNFTUP
GPSCJEEFOTFYVBMSFMBUJPOT TJODFBQFSTPOTTPVMEFTJSFTUIFN XFNVTU
CFFTQFDJBMMZTUSJOHFOU GPSFWFOJGOPXIFUIJOLTIFJTOPUJOUFSFTUFEJO
UIJTFOKPZNFOU<PGMPPLJOHVQPOUIFXPNFO> IJTFWJMJODMJOBUJPONJHIU
PWFSDPNFIJNBHBJOTUIJTXJMM BOEIFXJMMUIFODPNFUPUIJOLJNQSPQFS
UIPVHIUT

ćF$IBGFU[$IBJNQSPDFFETUPDJUFPUIFSFYBNQMFTXIFSFChazalFOBDUFETUSJDU
NFBTVSFTUPBWPJEFODPVOUFSTXJUIXPNFOEVFUPUIFQBSUJDVMBSMZTUSPOHVSHFT
UIFZDBOBSPVTFćVT BMUIPVHIXIFOJUDPNFTUPPUIFSQSPIJCJUJPOTPOFNBZ
QMBDFIJNTFMGJOTJUVBUJPOTJOXIJDIIFXJMMCFGPSDFEUPNBLFBTQFDJBMFČPSUUP
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BWPJEB5PSBIWJPMBUJPO XIFOJUDPNFTUPJNNPEFTUZ POFJTSFRVJSFEUPBWPJE
TVDITFUUJOHT VOMFTTIFIBTOPBMUFSOBUJWF
ʳ˃ʼˋʺʳʳʾˋʶʳʾʼʿ — If One Has No Alternative

ŝ  "TUIF$IBGFU[$IBJNOPUFE JTTVFTJOWPMWJOHTBGFHVBSETBHBJOTU ˍʸʼˋ˅
BSF USFBUFE WFSZ TUSJOHFOUMZ CZ Chazal EVF UP UIF TUSPOH UFNQUBUJPOT
JOWPMWFEćFShulchan Aruch &)Şŝŝ XSJUFTVOFRVJWPDBMMZ  ˀʶʳʽʼˋˉ
ʶʳˁʶʳˁˀʼˌ˃ʷˁˊʺˋˍʷʿ FNQIBTJ[JOHUIFWJHJMBODFUIBUJTSFRVJSFEUPBWPJE

FAMILY

"TNFOUJPOFE UIF(FNBSBFTUBCMJTIFTUIBUJGPOFIBTOPBMUFSOBUFSPVUFUIBU
BWPJETUIFJNNPEFTUTJHIUT IFNVTUUVSOIJTFZFTTPBTOPUUPMPPLVQPOUIF
XPNFOćF3BTICBNXSJUFTUIBUJGBQFSTPOVOEFSTVDIDJSDVNTUBODFTNBLFT
TVSFUPBWPJEWJFXJOHUIFXPNFO ʳʸʷʶʼ˄ʺiIFJTQJPVTw*OIJTWJFX UIFO UIF
(FNBSBSFGFSTIFSFUPBˍʸʶʼ˄ʺˍʶʼˁ BOFYUSBNFBTVSFPGQJFUZUIBUJTOPUSFRVJSFE
POUIFMFWFMPGTUSJDUIBMBDIJDPCMJHBUJPOćJTJTJODPOUSBTUUPUIF3BNCBN XIP
XSJUFT Hilchos Issurei Bi’aŞŝŞŝ  ʷ˄ʼʴʾʷʿ˅ˍʸʶˁʸ˅ˌˀʼˌ˃ʴʿʾˍ˄ʷʿˋʸ˄ʳiIt is
forbiddenUPHB[FVQPOUIFXPNFOTUBOEJOHPWFSUIFMBVOESZwćFUFSNˋʸ˄ʳ
TVHHFTUTUIBUUIF3BNCBNSFGFSTIFSFUPBOPVUSJHIUIBMBDIJDQSPIJCJUJPO BOE
OPUUPBˍʸʶʼ˄ʺˍʶʼˁćVT JOIJTWJFX JGPOFNVTUQVUIJNTFMGJOBQMBDFXIFSF
IFJTFYQPTFEUPJNNPEFTUZ IFJTSFRVJSFEUPBWPJEMPPLJOHBUUIFJOBQQSPQSJBUF
TJHIUT
"QQMZJOHUIJTEJTDVTTJPOUPUIFJTTVFPGJOUFSOFUVTF JUXPVMEBQQFBSUIBU
UIFVTFPGVOĕMUFSFEJOUFSOFUXIFOUIFPQUJPOPGĕMUFSJOHJTBWBJMBCMFQBSBMMFMT
UIFTJUVBUJPOPGDIPPTJOHUIFSPVUFUIBUFYQPTFTPOFUPJNNPEFTUZ)FSF UPP 
POFIBTUIFPQUJPOPGBWPJEJOHUIFSJTLPGJOBQQSPQSJBUFTJHIUT CVUXJMMGVMMZ
DIPPTFTUIFPQUJPOUIBUFYQPTFTIJNUPTVDIJNBHFTBOEOFDFTTJUBUFTNBLJOH
BTQFDJBM DPODFSUFEFČPSUOPUUPWJFXUIFN*UNVTUCFOPUFEUIBUFWFOJGPOF
BDDFTTFTUIFJOUFSOFUGPSPOMZOFDFTTBSZQVSQPTFT TVDIBTGPSIJTKPC IFXPVME
TUJMMCFSFRVJSFEUPJOTUBMMBĕMUFS"TOPUFEBCPWFJOUIFDJUBUJPOGSPN3BW.PTIF
'FJOTUFJO UIFOFFEUPFBSOBMJWJOHBMMPXTPOFUPFYQPTFIJNTFMGUPJNNPEFTU
TJHIUTPOMZJGIFIBTOPBMUFSOBUJWF$MFBSMZ IPXFWFS JGPOFIBTUXPSPVUFTIF
DPVMEUBLFUPXPSLPOFXIJDIFYQPTFTIJNUPJNNPEFTUZBOEPOFXIJDIEPFT
OPUIFJTSFRVJSFEUPUBLFUIFSPVUFUIBUBWPJETJOBQQSPQSJBUFTJHIUT
0OFNJHIU IPXFWFS TVHHFTUEJTUJOHVJTIJOHCFUXFFOJOUFSOFUVTFBOEUSBWFMJOHUISPVHIQMBDFTXJUIJNNPEFTUTJHIUT BTJOUIFMBUUFSDBTFPOFXJMMJOFWJUBCMZFYQPTFIJNTFMGUPJNNPEFTUZ*OUIFDBTFPGVOĕMUFSFEJOUFSOFU POFQMBDFT
IJNTFMGJOBTJUVBUJPOJOXIJDIIFJTUFNQUFEUPBDDFTTJOBQQSPQSJBUFNBUFSJBM 
CVUXJMMOPUBVUPNBUJDBMMZCFFYQPTFEUPTVDIDPOUFOU/FWFSUIFMFTT EFTQJUFUIJT
EJTUJODUJPO UIFVTFPGVOĕMUFSFEJOUFSOFUXPVMETUJMMCFGPSCJEEFO GPSTFWFSBM
SFBTPOT
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TPVSDFTPGUFNQUBUJPO*UTFFNTDMFBSUIBUUIJTXPVMESFRVJSFBWPJEJOH
VOĕMUFSFEJOUFSOFU
Ş  *U JT OPU VODPNNPO XIFO VTJOH VOĕMUFSFE JOUFSOFU UP VOFYQFDUFEMZ
FODPVOUFSJOBQQSPQSJBUFJNBHFTćF(FNBSBJOBerachos ŢŞC SFDPVOUT
UIBU"CBZFJJOTUSVDUFEIJTTUVEFOUTOPUUPMPPLUPUIFTJEFTBTUIFZXBMLFE
UISPVHIUIFTUSFFUTPGUIFDJUZiQFSIBQTXPNFOBSFTJUUJOH<BMPOHUIF
TJEFTPGUIFTUSFFUT> BOEJUJTJOBQQSPQSJBUFUPMPPLBUUIFNw"CBZFJT
SFNBSLTVHHFTUTUIBUPOFNVTUFWFOBWPJETJUVBUJPOTPGQPTTJCMFFYQPTVSF
UPJNNPEFTUZ BOEUIVTUIFSJTLPGJODJEFOUBMFYQPTVSFUPJOBQQSPQSJBUF
DPOUFOUTVďDFTUPSFRVJSFUIFJOTUBMMBUJPOPGBĕMUFS
ş  ćF3BNCBNXSJUFTJOHilchos Nezirus šŝŜ UIBUUIF4BHFTFOBDUFEB
QSPIJCJUJPOGPSCJEEJOHBnazirGSPNTJUUJOHBNPOHQFPQMFESJOLJOHXJOF
BOESFRVJSJOHIJNUPiEJTUBODFIJNTFMGGSPNUIFNTJHOJĕDBOUMZwCFDBVTF
UIFJSDPNQBOZQMBDFTBiTUVNCMJOHCMPDLw ʿʸˌʾˁ JOGSPOUPGIJNćF
PCMJHBUJPOUPEJTUBODFPOFTFMGGSPNBʿʸˌʾˁXPVMEDFSUBJOMZTFFNUPBQQMZ
UPUIFUFNQUBUJPOTQPTFECZBDDFTTUPJOBQQSPQSJBUFXFCTJUFT

***ćF0CMJHBUJPOUP"WPJE˂ʸʼ˄˃
8FQSBZFBDINPSOJOH ˂ʸʼ˄˃ʼʶʼʿʸ˃ʳʼʴˍʿʳUIBU(PETIPVMEOPUTVCKFDUVTUP
UFTUTPGGBJUIPSDPNNJUNFOUćJTQSBZFSSFĘFDUTUIFOPUJPOUIBUXFTIPVMEOPU
CFTFFLJOHXBZTUPUFTUPVSSFMJHJPVTEFWPUJPO BOEUPUIFDPOUSBSZ XFTIPVME
FOEFBWPSUPBWPJETVDIUFTUT*OEFFE UIF(FNBSBJOSanhedrin ŝŜţB TUBUFTWFSZ
DMFBSMZUIBUPOFNVTUOPUXJMMJOHMZQVUIJNTFMGJOBTJUVBUJPOPG ˂ʸʼ˄˃ JOXIJDI
IJTMPZBMUZUPmitzvosJTUFTUFECZUFNQUBUJPO˂ʸʼ˄˃ʼʶʼʿʸˁˉ˅ˀʶʳʳʼʴʼʿʳˀʿʸ˅ʿćF
(FNBSBQSPDFFETUPSFMBUFUIBU,JOH%BWJEBTLFE(PEUPUFTUIJN BOE(PE
JOEFFETVCKFDUFEIJNUPUIFUFTUPG#BUTIFWBXIJDI PGDPVSTF IFGBJMFE
ćF(FNBSBTVOFRVJWPDBMSVMJOHDBMMTJOUPBRVFTUJPOBSFNBSLBCMFTUPSZ
UPMEJOAvoda Zara ŝţBŝţC PGUXP4BHFT3BCCJ$IBOJOBBOE3BCCJ:POBTBO
XIPXFSFXBMLJOHUPHFUIFSBOEOFFEFEUPDIPPTFCFUXFFOUXPSPVUFT0OF
XPVMEUBLFUIFNQBTUBIPVTFPGJEPMBUSPVTXPSTIJQBOEUIFPUIFSQBTUBCSPUIFM
ćFUXPNFOEFCBUFEXIJDISPVUFUIFZTIPVMEGPMMPX0OFUIPVHIUUIBUUIFZ
TIPVMEQBTTCZUIFUFNQMF TJODFUIFSFJTOPUFNQUBUJPOUPXPSTIJQJEPMT XIJMF
UIFPUIFSTBJE i-FUVTHPUPUIFFOUSBODFPGUIFCSPUIFMTPXFDBOTVCEVFPVS
FWJMJODMJOBUJPOBOESFDFJWFSFXBSEw4VSQSJTJOHMZ POFPGUIFUXP4BHFTGFMUUIFZ
TIPVMETQFDJĕDBMMZFYQPTFUIFNTFMWFTUPUFNQUBUJPOCZQBTTJOHJOGSPOUPGUIF
CSPUIFMTPUIBUUIFZDPVMEFBSOSFXBSECZPWFSDPNJOHUIFJSUFNQUBUJPOBOEOPU
FOUFSJOHćFPCWJPVTRVFTUJPOBSJTFTBTUPIPXUIJTDPVMECFQFSNJTTJCMFJOMJHIU
PGUIFQSPIJCJUJPOBHBJOTUXJMMGVMMZTVCKFDUJOHPOFTFMGUPB˂ʸʼ˄˃
ćF BOTXFS FNFSHFT GSPN UIF DPNNFOUT PG UIF .BIBSBN -VCMJO  XIP

"3&*/5&3/&5'*-5&34)"-"$)*$"--:3&26*3&%



ŵźż

FYQMBJOTUIBUUIJTJEFBXBTQSPQPTFEPOMZCFDBVTFUIFBMUFSOBUJWFXBTUPQBTTCZ
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ćFmitzvaJTUPEJTUBODFPOFTFMGGSPNUFTUT BOEJUJTOPUXPSUIZGPSPOF
UPTFFLUFTUTJOPSEFSUPUSBJOIJNTFMGJOQFSGFDUJOHIJTDIBSBDUFSUSBJUT
5PUIFDPOUSBSZ JUJTBNPSBMPCMJHBUJPOOPUUPHPUPBQMBDFXIFSFPOFJT
MJLFMZUPGBDFBUFTU KVTUBTJUJTGPSCJEEFOGPSBQFSTPOUPTUBOEJOBEBOHFSPVTQMBDF BTUIFZTBJEJOShabbos şŞB i"QFSTPOTIPVMEOPUTUBOE
JOBEBOHFSPVTQMBDFw"OEJGUIJTJTUSVFSFHBSEJOHQIZTJDBMIBSN UIFO
BMMUIFNPSFTP JUBQQMJFTUPSJTLTUPUIFTPVMćJTJTUSVFJOFWFSZEBZMJGF 
BTXFMMPOFEPFTOPUFOUFSJOUPBCVTJOFTTUIBUIBTBOFRVBMDIBODFPG
QSPĕUBOEMPTTJGUIFMPTTXPVMENFBOUIFMPTTPGFWFSZUIJOH FWFOJGUIF
ź ćF.BIBSBNQSFTFOUTUIJTJOUFSQSFUBUJPOPGUIF(FNBSBUPFYQMBJOUIFDPNNFOUT

PG5PTGPT XIPJOGFSGSPNUIJTQBTTBHFUIBUPOFNVTUEJTUBODFIJNTFMGGSPNQMBDFTPG
JEPMBUSPVTXPSTIJQBTNVDIBTQPTTJCMF BTFWJEFODFECZUIFGBDUUIBUB5BMNVEJD4BHF
QSFGFSSFEQBTTJOHCZBCSPUIFMPWFSQBTTJOHCZBQMBDFPGJEPMBUSZ"UĕSTUHMBODF 5PTGPT
DPNNFOUTTFFNWFSZEJďDVMU BTUIJTSBCCJQSPQPTFEQBTTJOHCZUIFCSPUIFMJOPSEFS
UPFBSOSFXBSECZXJUITUBOEJOHUFNQUBUJPO BOEOPUUPBWPJEUIFQBHBOUFNQMFćF
.BIBSBNUIVTFYQMBJOTUIBUUIJTEFDJTJPOXBTJOEFFENBEFGPSUIFQVSQPTFPGLFFQJOH
BXBZGSPNUIFUFNQMF BOEOPUGPSUIFSFXBSEPGXJUITUBOEJOHUFNQUBUJPO
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HEADLINES: HALACHIC DEBATES OF CURRENT EVENTS
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סימן א

בענין החיוב להעמיד פילטר
על קו האינטרנט
לאחרונה עמדו כמה רבנים וראשי ישיבות שליט"א להעיר על הצורך
שלא להשתמש באינטרנט בלא השגחה כראוי ע"י כל מיני פילטר'ס
למיניהם להציל מלגלוש באתרים שיש בהם פריצות וכדומה.
ופה נבוא לדון מדברי הש"ס והפוסקים בהחיוב לגדור גדר ולהעמיד
פילטר לסינון אתרים ,ונזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

ענף א'
בענין החיוב להסיר מכשול
האם הוא דוקא כשיש סכנת
מיתה ,ודין סכנה רוחנית
א( גרסינן בסוף פ"ק דב"ק )דף טו,(:
והשתא דאמרת פלגא
נזקא קנסא ,האי כלבא דאכל אימרי,
ושונרא דאכלה תרנגולא משונה הוא,
ולא מגבינן בבבל וכו' ,ובין כך ובין
כך משמתינן ליה עד דמסלק הזיקא
מדרבי נתן ,דתניא ,רבי נתן אומר
מניין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך
ביתו ,ואל יעמיד סולם רעוע בתוך
ביתו ת"ל )דברים כ"ב( לא תשים דמים
בביתך ,ע"כ.

ומבואר

דחייב אדם להרחיק כל נזק
מתוך ביתו.

וע"ע במהרש"א
שכתב וז"ל :מנין שלא יגדל
כלב רע וכו' ושלא יעמיד סולם רעוע
וכו' .הוסיף בזה ,אף שכבר הזהיר
הכתוב על המעקה ,הוא מפני דרי
בני ביתו שלא יפלו מן הגג ,אבל
לגדל כלב רע דודאי לא יגיע ההיזק
לבני ביתו שהורגל כלב הרע עמהם,
אבל הוא מגדלו לשמירתו מן הגנבים
בלילה ,וכן בסולם רעוע ידעו בו בני
ביתו ואעפ"כ קאמר לא תשים וגו',
וק"ל ,עכ"ל .והיינו שבתוך ביתו צריך
להרחיק הנזק אף שלא יכשיל בו בני
ביתו אלא את האחרים.
)חידושי

אגדות(

ב( והנה יל"ע בהאיסור של "לא
תשים דמים" ,האם הוא
דוקא להסיר מכשול שיש בו סכנת
נפשות ,וכפשטיה דלשון "לא תשים

י

דמים" או שכולל גם שאר נזק אף
בלא חשש סכנה.
וע' בדברי הרמב"ם בהלכות רוצח
)פי"א ה"ד( וז"ל :אחד הגג ואחד
כל דבר שיש בו סכנה וראוי שיכשל
בו אדם וימות ,כגון שהיתה לו באר
או בור בחצירו בין שיש בהן מים בין
שאין בהן מים חייב לעשות להן
חוליה גבוהה עשרה טפחים או
לעשות לה כסוי כדי שלא יפול בה
אדם וימות .וכן כל מכשול שיש בו
סכנת נפשות מצות עשה להסירו
ולהשמר ממנו ולהזהר בדבר יפה
יפה ,שנאמר )דברים ד:ט( "השמר לך
ושמור נפשך" .ואם לא הסיר והניח
המכשולות המביאין לידי סכנה ,ביטל
מצות עשה ועבר על לא תשים
דמים ,עכ"ל.
ומדבריו מבואר שהלאו כולל רק
מכשולות המביאים לידי
סכנת נפשות ,אבל לא בסתם נזק.
וכן משמע מסוגיא דב"ק )דף פג,(.
דאיתא התם :לא יגדל אדם את
הכלב אא"כ קשור בשלשלאות כו'.
תנו רבנן :לא יגדל אדם את הכלב
אלא אם כן קשור בשלשלת ,אבל
מגדל הוא בעיר הסמוכה לספר,
וקושרו ביום ומתירו בלילה .תניא,
רבי אליעזר הגדול אומר :המגדל
כלבים כמגדל חזירים .למאי נפקא
מינה למיקם עליה בארור וכו' .דריש
ר' דוסתאי דמן בירי" ,ובנחה יאמר
שובה ה' רבבות אלפי ישראל",
ללמדך שאין שכינה שורה על

סימן א  /האינטרנט בהלכה
ישראל פחות משני אלפים ושני
רבבות חסר אחת ,היתה אשה
מעוברת ביניהם וראויה להשלים,
ונבח בה כלב והפילה ,נמצא זה גורם
לשכינה שתסתלק מישראל .ההיא
איתתא דעלת למיפא בההוא ביתא
נבח בה כלבא ,אמר לה מריה לא
תיסתפי מיניה שקולי ניביה .אמרה
ליה ,שקילי טיבותיך ושדיא אחיזרי
כבר נד ולד ,ע"כ.
ומשמע לכאורה דהך איסור של לא
יגדל כלב רע הוא משום
חשש סכנת מיתה וכהך עובדא
שהאשה הפילה עוברה.
אמנם יעויין בספר החינוך בלאו
דלא תשים דמים )מצוה
תקמ"ז( ,שכתב וז"ל :שלא להניח
המכשולים והמוקשים בארצותינו
ובבתינו כדי שלא ימותו ולא יזוקו
בם בני אדם ,ועל זה נאמר )דברים
כב:ח( "ולא תשים דמים בביתך".
ואמרו בספרי ]כאן[ ,ועשית מעקה
לגגך  -עשה ,ולא תשים דמים בביתך
 לא תעשה ,עכ"ל.ומדבריו מבואר ,שהלאו כולל בין
סכנת מיתה ובין שלא
יזוקו בם בני אדם .וכבר נתעורר בזה
בשו"ת דבר אברהם )ח"א סימן ל"ז אות
כ"ה( ,שלדברי הרמב"ם צ"ל דהך
מימרא דר' נתן בסוגיא דב"ק הנ"ל
שמבואר שאסור לגדל כלב רע מיירי
בכלב שיש בו סכנת נפשות דוקא ,וכן
לענין סולם שגובהו עשרה דשייך בו
חשש מיתה ,ואי לאו הכי אינו עובר
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בלא תשים דמים .וכ"כ שם בשטמ"ק
בשם מהר"י כ"ץ ז"ל ,מדר' נתן כו'
אע"ג דהך דר"נ לא מיירי בהיזק כי
הך דשמעתין אלא בסכנת נפשות
כדמוכח קרא דלא תשים דמים
בביתך ,עכ"ל.
אלא דלפ"ז יל"ע ,דא"כ מאי מדמה
בסוגיא שם לענין כלבא דאכל
אמרי וכו' דמשמתינן ליה לסלק
היזיקא .ותירץ ,דצ"ל דרק דרך דמיון
הביא הש"ס להא דר"נ ומדרבנן הוא.
וע"ש מש"כ עוד להקשות על שיטת
החינוך.
אלא דיש להעיר בסוגיא עוד,
דמלבד דהך כלבא דאכל
אימרי ושונרא דאכלה תרנגולא לא
הוי סכנת נפשות ,הרי לא הוי נזקי
גופו כלל אלא רק נזקי ממונו,
ולכאורה פשוט שאף לדעת החינוך
דחייב להסיר מכשול משום נזק ,זהו
דוקא בנזקי הגוף ולא בנזקי ממון,
ועל כרחך שאינו אלא דמיון בעלמא.
ג( ויעויין עוד בדברי הרמב"ם
בהלכות נזקי ממון
)פ"ה ה"ט( ,שכתב וז"ל :וכן אסרו
חכמים לגדל חזירים בכל מקום ,ולא
את הכלב אלא אם כן היה קשור
בשלשלת ,אבל מגדל הוא כלבים
בעיר הסמוכה לספר ,ביום קושרו
ובלילה מתירו ,ואמרו חכמים ארור
מגדל כלבים וחזירים מפני שהזיקן
מרובה ומצוי ,עכ"ל .וצ"ע דהרי
הרמב"ם עצמו בהל' רוצח מעמיד
את הסוגיא בב"ק בנזק מיתה ופסק

יא

דקרא ד"לא תשים דמים" מיירי בנזק
מיתה ,וצ"ל שעכ"פ מדרבנן אסור גם
בשאר נזקין.
וכן מובא בשו"ע
ג'( וז"ל :אסור לגדל כלב רע,
אלא אם כן הוא אסור בשלשלאות
של ברזל וקשור בהם .ובעיר הסמוכה
לספר ,מותר לגדלו .וקושרו ביום
ומתירו בלילה .הגה :וי"א דהשתא
שאנו שרוין בין העכו"ם ואומות בכל
ענין שרי ,ופוק חזי מאי עמא דבר,
)הגהת אלפסי החדשים( .מיהו נראה אם
הוא כלב רע ,שיש לחוש שיזיק בני
אדם ,דאסור לגדלו אלא אם כן קשור
בשלשלאות של ברזל ,עכ"ל.
)חו"מ סימן ת"ט סעיף

ומבואר

כנ"ל שכל היזק אף שאינו
סכנת נפשות אסור.

ד( ומעתה יש לדון לענין סכנת
רוחניות האם הם ג"כ
בכלל הך איסורא ד"לא תשים
דמים" ,וכגון בנד"ד שמניח את הקו
אינטרנט שלו בלי פילטר שיסנן את
האתרים הפרוצים ,שע"י זה נותן
מכשול לעצמו ולבני אדם לחטוא
באיסור של "לא תתורו אחרי
לבבכם" ובאיסור "ונשמרתם מכל
דבר רע" ועוד הרבה איסורים כמו
שפירסמו ענינים אלו בזמן האחרון,
האם הוא בכלל הך איסור של "לא
תשים דמים בביתך".
ה( ויש להביא ראיה דסכנה רוחנית
נחשבת כסכנת הגוף ,שכן
מצינו בדברי הפוסקים שמדמים זה
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יב

לזה ,דאיתא בשו"ע
סעיף י"ד( וז"ל :מי ששלחו לו
שהוציאו בתו מביתו בשבת להוציאה
מכלל ישראל ,מצוה לשום לדרך
פעמיו להשתדל בהצלתה ,ויוצא
אפילו חוץ לשלש פרסאות .ואי לא
בעי כייפינן ליה ,עכ"ל.
)או"ח סימן ש"ו

וכתב המ"ב )ס"ק נ"ז( וז"ל :חוץ
לשלש פרסאות .היינו אף
דיש בזה איסור דאורייתא לאיזה
פוסקים .וה"ה אם יצטרך לחלל שבת
עי"ז באיזה מל"ט מלאכות ג"כ שפיר
דמי ,דכאשר תמיר את הדת לגמרי
תחלל שבת ותעבוד עבודת גלולים
כל ימיה ,ואם הוא יחלל שבת פעם
אחת נקרא איסורא זוטא נגד זה,
עכ"ל.
ומבואר שגם על סכנה רוחנית
הותר לחלק שבת ,אמנם
יש לחלק שזה דוקא להצילה משמד
שתצא מכלל ישראל  -אז הוא
דחשוב כסכנת מיתה ,כי אבידת
נשמתה שתצא לשמד דומה סכנת
נפשות ,אבל בשביל להציל מעברה
אחת לא חשוב כסכנת מיתה .וכן
מבואר בדברי הט"ז שם )ס"ק ה'( וז"ל:
וצ"ל דשאני הכא שרוצים להמירה
ותשאר מומרת לעולם אחר כך ,בזה
הכריע כהתוס' דיש להצילה בחילול
שבת דזה עדיף מפיקוח נפש ,משא"כ
לקמן שיעשה ]עבירה[ פעם אחת

באונס ,כיון דאונס רחמנא פטריה
ואח"כ אין חשש לא יחלל שבת
בשביל הצלה זו כנ"ל נכון ,עכ"ל.
ו( אלא שיש להוכיח שכל סכנת
רוחניות דומה לסכנת הגוף
מדברי השל"ה הק' )פרק דרך חיים
תוכחות מוסר ,פרשת קדושים( ,וז"ל :שלא
לעמוד על הדם ,שנאמר )ויקרא יט:טז(
"לא תעמוד על דם רעך" .טעם מצוה
זו ,לפי שכל ישראל ערבים זה לזה.
ואם נתחייבנו בהצלת הגוף ,כל שכן
בהצלת הנפש ,שאם יראנו עובר
עבירה שמאבד עולמו יצילהו,
עכ"ל א.
וכ"כ במנחת חינוך
ו'( ,וז"ל :ונ"ל דחיוב התוכחה
היא ,דחוץ מעשה זו עוד מתחייב על
ל"ת ד"לא תעמוד על דם רעך"
)ויקרא יט:טז( ,דלא גרע מטובע בנהר
דעובר על "לא תעמוד" ,וגם
ו"השבות" )דברים כב:ב( לרבות אבדת
גופו .ועל אחת כמה וכמה דאם יכול
להצילו מן העבירה דהוא אבדת
נפשו וגופו רחמנא ליצלן ,בודאי חייב
להחזירו למוטב ולהצילו ,עכ"ל.

)מצוה רל"ט אות

ומבואר דגם להוכיח חבירו להצילו
מחטא הוא בכלל הקרא
של "לא תעמוד על דם רעך"  -כמו
הרואה חבירו טובע בנהר.

וכ"כ

בשו"ת מהרשד"ם
ר"ד( ,שהדברים ק"ו אם על

א .וכ"כ החפץ חיים בספרו חומת הדת )מאמר חיזוק הדת מאמר ג'( ,ע"ש.

)יו"ד סימן
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יג

גופו חייבה תורה להצילו ק"ו לנפשו,
ע"ש.
ומדבריהם יש ללמוד שבכל עבירה
שייך הך לאו ד"לא
תעמוד על דם רעך" ,אף שאינו
עומד להשתמד רחמנא ליצלן ,אלא
כל שמצילו מחטא חשוב כהשבת
גופו] .וצע"ק דמאי שנא לענין לחלל
את השבת דמשמע דרק להציל
משמד מותר לחלל שבת .ויש לחלק,
שלהתיר לעשות איסור חילול שבת
כדי להציל את חברי מאיסור ,זה
דוקא כשחברו עושה איסור גדול
כשמד ,אבל באיסור אחד לא הותר
לעשות איסור של חילול שבת,
וכמבואר מדברי הט"ז והמשנה
ברורה הנ"ל .אבל ודאי שמחויב
להצילו מאיסור מדין "לא תעמוד על
דם רעך וכנ"ל[.
ז( ולפ"ז י"ל גם לענין הלאו של "לא
תשים דמים" ,אף אי נימא
שהוא רק בחשש סכנת מיתה ,י"ל
דלענין אבידת נשמתו כל נזק רוחני
הוא בכלל שימת דמים וחשוב כסכנה
שמאבד עולמו ,וכמש"כ השל"ה.
וכן מצאתי בשו"ת מהר"ם שי"ק
סימן של"ה( ,וז"ל :קי"ל דאפי'
מידי דשייך לגוף אמרינן דאסור לילך
תחת גשר רעוע וקיר נטוי ,א"כ ק"ו
שאין אנו רשאין לילך למקום סכנה
לנפש ,והתורה אמרה "השמר לך

)יו"ד

ושמור נפשך מאד" ,וכיון שהדין
שאסור לילך במקום סכנת הגוף וגם
אנו מצווים שלא להניח אצלינו דבר
דיש בו סכנה ,והוא לאו מפורש
בתורה "ולא תשים דמים בביתך",
וא"כ ק"ו שאין לילך ואין לעמוד ואין
להניח דבר יש בו סכנה לנפש ,עכ"ל.
וכ"כ בקיצור במקום אחר )או"ח סימן
ש"ח( ,דאיסור דלא תשים שייך גם
במכשול של עבירות ,ע"ש.
ומדבריו משמע שיש ללמוד מהך
קרא ד"השמר לך ושמור
נפשך" גם לענין סכנות רוחניות אף
דקאי על סכנת הגוף.
והנה הרמב"ם בהלכות רוצח
ה"ד( הביא הך קרא ג"כ לענין
סכנת הגוף ,וז"ל :וכן כל מכשול שיש
בו סכנת נפשות מצות עשה להסירו
ולהשמר ממנו ולהזהר בדבר יפה
יפה שנא' )דברים ד:ט( "השמר לך
ושמור נפשך" .ואם לא הסיר ,והניח
המכשולות המביאין לידי סכנה,
ביטל מצות עשה ועבר על "לא
תשים דמים" ,עכ"ל.

)פי"א

וכבר העיר במנחת חינוך
תקמ"ו אות י"א( ,שדברי
הרמב"ם צ"ע ,דמנלן זה דהוי עשה
לשמירת הגוף ,הא קרא מיירי
בענינים העומדים ברומו של עולם
בעיקרי הדת ב.

)מצוה

ב .וע"ש שמצדד שהוכחת הרמב"ם מסוגיא דברכות )דף לב (:דאיתא התם :תנו רבנן:

יד

וכן העיר בספר תשובה מיראה
)לבעל האדר"ת( ,דהך קרא
דרשינן ליה במנחות )דף צט (:לענין
שוכח דבר מתלמודו ולא לענין
שמירת גופו] .וע"ע ברמב"ן בהשגות
לספר המצות )שכחת הלאוין ב'( ,שכתב
דהלאו קאי על שכחת מעמד הר סיני
ומנה אותו בכלל מנין תרי"ג ,ע"ש[.
אבל עכ"פ לענין סכנה רוחנית יש
ללמוד מק"ו שגם הוא בכלל
הך קרא ד"לא תשים דמים" ,וכמו
שנתבאר .ומדברי המהר"ם שי"ק
משמע ,שכל נזק רוחני בכלל ולא רק
אבידת הנפש ממש כשמד.
ח( אלא שיש עוד לדון ,דלא שייך
בנד"ד לאו דלא תשים,
והוא ע"פ מה שהקשו האחרונים על
הא דאיתא ברמב"ם בהלכות רוצח
)ריש פרק י"א( כמה גווני דפטור לגמרי
מעשיית מעקה )כגון בית שאין בו ד' על
ד' אמות ,או בית האוצר ועוד ,ע"ש( ,ונראה
מדבריו דפטור לגמרי .והקשה
החזו"א )יו"ד סימן רי"ד על חולין דף
קל"ה( ועוד ,דמאי שנא כל הני דפטר
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הרמב"ם מהא דאיכא לאו בשאר
אופנים כגון בסולם רעוע וכלב רע,
ועל כרחך דלאו דלא תשים איכא
בכל גווני ,ומאי שנא הנך שפטורים
ממצות עשיית מעקה פטורים לגמרי
גם מהלאו.
ותירץ החזו"א דלעולם לגבי כל
המזיקים יעבור בלאו בכל
גווני וכנ"ל ,אלא דלענין מעקה
בעצם מצד הסברא לא היינו אומרים
שיש בזה לאו דלא תשים ,לפי שאינו
מצוי כ"כ ההיזק בזה ,וגם אפשר
להזהיר את כל מי שעולה לגג שיזהר
לא להינזק ואף כל אדם בטבעו נזהר
כשעולה לגג שלא יפול ג ,ממילא אי
לאו דחידשה תורה מצות עשיית
מעקה לא היינו קוראים לו מזיק,
ובמצוה מחודשה זה יש לה כמה
תנאים מתי לחייב בזה עשיית
מעקה .משא"כ בשאר המזיקים ,הרי
אין אדם יכול לדעת וליזהר מהם
שלא ינזק ,וגם אין שייך להודיעם
שיזהרו בזה וממילא שם נחשב
למשים דמים בכל גווני ,עכת"ד.

מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל בדרך ,בא הגמון אחד ונתן לו שלום ולא החזיר לו
שלום ,המתין לו עד שסיים תפלתו .לאחר שסיים תפלתו אמר לו ריקא ,והלא כתוב
בתורתכם "רק השמר לך ושמור נפשך" ,וכתיב "ונשמרתם מאד לנפשותיכם" ,כשנתתי
לך שלום למה לא החזרת לי שלום וכו' ,ע"כ .ומבואר דהך קרא איירי גם בשמירת הגוף.
אלא שכתב לדחות ,דהרי זה מדברי ההגמון דלדעתו קאי על שמירת הגוף ,והם ומהפכים
דברי אלקים חיים למינות .אמנם בביאור הגר"א על הרמב"ם הנ"ל ציין לסוגיא דברכות
הנ"ל למקורו של הרמב"ם.
ג .ויש להעיר שהרי לגבי קטנים וכיו"ב לא שייך כלל לומר שיזהרו מעצמם או להודיעם,
וצ"ב.
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ומעתה יש לעיין בנד"ד ,במחשב אי
חשוב מזיק בעצם ,כיון
שהמשתמש בו משתמש בו לצורך
פרנסתו וכדומה ואינו מכוין לעבירה
דומה למעקה ]שבלא חידוש הקרא
לא היה נתחייב והיכא דפטור פטור
לגמרי גם מהלאו[ ,או י"ל כיון
שהאינטרנט פרוץ ושכיחא היזקא,
ואין יכול ליזהר מעצמו א"כ דומה
למזיק ממש ולא למעקה ,וצ"ע בזה.

סיכום:
ט( ע"פ המבואר באחרונים שגם
העובר בסכנת רוחני
משום הלאו ד"לא תשים דמים
בביתך" ,יש לדון אם המניח אינטרנט
פתוח בביתו ובני ביתו גולשים בו בלי
השגחה כיון שגורם מכשול רוחני
שמשתמשים באינטרנט באופן
האסור.
וכן לענין הלאו של "לא תעמוד על
דם רעך" דמבואר באחרונים
הנ"ל דקאי גם לענין להצילו מחטא,
יש לדון שגם המשתמש במחשב
חשוב כטובע בנהר שמצוה להצילו
כיון דשכיח ,ועל כן המניח מחשב
פתוח בלא השדחה עובר משום לאו
הנ"ל.

ענף ב'
ביאור הסוגיא דב"ב )דף נז(:
באיכא דרכא אחרינא
א( בסוגיא דב"ב )דף נז (:איתא:
ועוצם עיניו מראות

טו

ברע )ישעיהו לג:ו( ,א"ר חייא בר אבא
זה שאין מסתכל בנשים בשעה
שעומדות על הכביסה .היכי דמי אי
דאיכא דרכא אחריתא רשע הוא ,אי
דליכא דרכא אחריתא ,אנוס הוא.
לעולם דליכא דרכא אחריתא ,ואפ"ה
מיבעי ליה למינס נפשיה ,ע"כ.
ופירש הרשב"ם וז"ל :שאין מסתכל,
כשהוא הולך על שפת הנהר.
היכי דמי ,דמשתבח ביה קרא אם
עוצם עיניו ,דמשמע שאם לא יעצים
עיניו אינו לא צדיק ולא רשע .אי
דאיכא דרכא אחרינא ,ואזיל בהך.
רשע הוא ,ואף על פי שעוצם עיניו
שלא היה לו לקרב אלא להרחיק מן
העבירה ,דקיימא לן חולין )דף מד(:
הרחק מן הכיעור .אנוס הוא ,אם
מסתכל דרך הליכתו ואונס רחמנא
פטריה ,ולמה מזקיקו הכתוב
להעצים עיניו ,דמדמשתבח ביה קרא
שמעינן דצריך לעצום עיניו .למינס
נפשיה ,להטות עיניו לצד אחר,
והיינו דמשתבח ביה קרא דאי אניס
נפשיה חסיד הוא ,עכ"ל.
ויש ללמוד מדברי הרשב"ם ,דכל
היכא שיש לו דרכא אחרינא
אף שעוצם עיניו חשוב כרשע,
ובאופן שליכא דרכא אחרינא אם
אינו עוצם עיניו לא חשוב לא רשע
ולא צדיק ,ואם אניס נפשיה שאינו
מסתכל שעוצם עיניו משתבח ביה
קרא והוא חסיד.

ומשמע

מדבריו שעיקר חיוב הנ"ל
כשאין דרכא אחרינא
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טז

לאנוס עצמו שלא להסתכל בנשים
העומדות על הכביסה ,הוא ממדת
חסידות ולא מעיקר הדין.
ויעויין בדברי הרמב"ם בהלכות
איסורי ביאה )פכ"א הכ"א(
שהביא סוגיא הנ"ל ,וז"ל :וכן אסור
לאדם להסתכל בנשים בשעה שהן
עומדות על הכביסה ,אפילו להסתכל
בבגדי צמר של אשה שהוא מכירה
אסור ,שלא יבוא לידי הרהור ,עכ"ל.
וכן מובא בשו"ע
א'( וז"ל :צריך אדם להתרחק
מהנשים מאד מאד וכו' ואסור
להסתכל בנשים שעומדות על
הכביסה וכו' ,והמסתכל אפילו
באצבע קטנה של אשה ונתכוין
ליהנות ממנה ,כאלו נסתכל בבית
התורף )פי' ערוה( שלה ,ואסור לשמוע
קול ערוה או לראות שערה.
והמתכוין לאחד מאלו הדברים ,מכין
אותו מכת מרדות ,ואלו הדברים
אסורים גם בחייבי לאוין ,עכ"ל.

)אה"ע סימן כ"א סעיף

והנה אין דרכו של הרמב"ם להביא
הנהגות של חסידות ,וגם נקט
בלשון "אסור לאדם להסתכל",
והשו"ע כתב שהעובר בזה מכין
אותו מכות מרדות ,ומשמע
מדבריהם שלמדו שהך סוגיא דב"ב
אינו מילי דחסידות ,וכוונת הגמ'
"מיבעי ליה למינס נפשיה" היינו
מעיקר הדין ,כן נראה לכאורה.

אלא

שיש להעיר שדברי הרמב"ם
ואולי
סתומים,
והשו"ע

כוונתם כשיש לו דרכא אחרינא
ומשו"ה אסור מעיקר הדין ולכן מכין
אותו מכות מרדות ,וליכא מחלוקת
בין הרשב"ם והרמב"ם.

ב(

ביאור האגרות משה
בסוגיא הנ"ל
ובעיקר סוגיא הנ"ל דהקשה

הש"ס דבדליכא דרכא
אחרינא אנוס הוא ,ופירש הרשב"ם
וז"ל :אנוס הוא  -אם מסתכל דרך
הליכתו ואונס רחמנא פטריה ולמה
מזקיקו הכתוב להעצים עיניו ,עכ"ל.
הנה דברי הרשב"ם צריכים ביאור
רב ,חדא דלמה חשוב אונס
דהרי אפשר לו שלא לילך כלל לשם,
ואף שצריך לילך לשם לפרנסתו
ולעבודתו ולשאר צרכיו מה בכך ,הא
אונס ממון לא חשוב אונס לדחות
איסורין .ועוד ,למה ס"ד שאין צריך
להעצים עיניו כלל ,וגם למסקנא
שצריך להעצים עיניו הוא רק מילי
דחסידות דמשתבח ביה קרא ואינו
לא צדיק ולא רשע ,וצ"ב.
וכבר עמד בזה בשו"ת אגרות משה
)אה"ע ח"א סימן נ"ו( ,ותירץ
דצ"ל שהאיסור הוא רק משום חשש
שיבוא לידי הרהור ולכן רשאי לסמוך
על עצמו שיסיח דעתו מהן ולא
יהרהר מחמת שיסתכל בהן ,דכיון
שיש לו צורך ללכת שם לצרכי
פרנסתו וכדומה אינו מחוייב לחשוש
ע"ז ביותר ולהפסיד ממונו ולמנוע
משאר צרכיו .ורק כשאין לו צורך
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לעבור כאן  -כגון בדאיכא דרכא
אחרינא ,וה"ה כשאין לו צורך לילך
שם דהולך רק לטייל שאף בליכא
דרכא אחריתא הוא אסור לסמוך על
עצמו שיסיח דעתו ,דהא זהו האיסור
"ונשמרת" שלא יסמוך על עצמו
לומר שלא יהרהר ,אבל במקום צורך
רשאי לסמוך שלא יהרהר .ומכיון
שרשאי לילך ולא לחוש להרהור א"כ
ס"ד דגם א"צ להעצים עיניו ,דהרי
אנוס הוא להסתכל דרך הליכתו,
ואונס זה הא סגי שיפטריה רחמנא
מהאיסור לסמוך על עצמו ,ולענין
הרהור אין חילוק בין עוצם עיניו
ללא עצם ד ,כיון שיודע שהן מגולות
במקום המכוסה ובשביל זה עצם

יז

עיניו .ומתרץ הש"ס דאפ"ה מיבעי
ליה למינס נפשיה כשאפשר לו מדרך
חסידות כדפירשב"ם ,והטעם אולי
בשביל זה יהיה טרוד שלא להרהר
וגם אולי הראיה ממש יגרום גם
להסתכל ביותר ,עכ"ד ה.
ג( וע"ש שהעיר דמסתימת הגמ'
משמע יותר שאף שלא
בטוח שלא יבוא להרהור נמי מותר
לילך בליכא דרכא אחריתא לעשות
צורך פרנסתו ושאר צרכיו .וביאר,
דהטעם משום שאיסור הרהור אינו
מצד עצמו אלא כדי שלא יבוא לידי
טומאה בלילה שלא ברור הדבר
שיבוא לידי טומאה אלא שיש לו

ד .ומה דנקט מרן זצוק"ל דלענין הרהור ליכא חילוק אם עוצם עיניו או לא ,וראייתו
דא"כ איך ס"ד דהאונס פוטרו מלעצום עיניו ,יל"ע טובא דהרי נקט הרשב"ם דבליכא דרכא
אחרינא מקרי רשע אף שעוצם עיניו והטעם משום שלא היה לו לקרב אלא להרחיק מן
העבירה ,דקי"ל חולין )דף מד (:הרחק מן הכיעור ,עכ"ל .ולדבריו הרי מקרי רשע לא רק
משום שצריך להרחיק ,אלא משום שאסור לסמוך על עצמו שיסיח דעתו וכמש"כ בעצמו,
דהא זהו האיסור של "ונשמרת" שלא יסמוך על עצמו לומר שלא יהרהר ,ומה שמעצים
עיניו לא מעלה ולא מוריד לזה .ועל כרחך צ"ל שהיכא שמעצים עיניו באמת מועיל לו
שלא יהרהר ,ורק בדאיכא דרכא אחרינא מ"מ אסור משום הרחק מן הכיעור .אלא דלפ"ז
יקשה טובא דהאיך ס"ד וכן הוא למסקנא דמטעם אונס אינו מחוייב לעצום עיניו מעיקר
הדין אלא ממילי דחסידות משום אונס הא לענין עצימת עינים אינו אונס ,וצע"ג.
ה .וע"ש שהוכיח מזה לענין אם מותר לילך בשוק במקום שיש נשים פרוצות ,וז"ל:
עכ"פ חזינן שאף בשביל הפסד ממון ושאר צרכים שצריך לעשות ,רשאי לילך למקום
שמגלות השוק והזרועות שהם מקומות שדרכן לכסות אף שיהיה מוכרח להסתכל ,ואף
כשלא יוכל לעצום עיניו ,אף לבעלי נפש ,וכשיכול לעצום עיניו מדינא אינו מחוייב כיון
שהוא דבר קשה לפניו ,ורק ממידת חסידות יש לו למינס נפשו ולעצום עיניו ,עכ"ל.
ושוב מסיק וז"ל :וברחובות שבעוה"ר הולכות פרוצות הרבה שהוא דבר שא"א לאסור,
צריך להשתדל בכל האפשר שלא להסתכל והעיקר להסיח דעתו מכל הרהור .ומסתבר
שברחובות הוא דבר נקל להסיח דעתו משום שטרוד בהליכתו שלא יוזק ולא יזיק ,אבל
בכל אופן א"א לאסור דבר שאין יכולין לעמוד בה ,עכ"ל.
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לחוש לזה ,לכן לא מחוייב למנוע
מצרכיו ולהפסיד פרנסתו בשביל
הספק.
אך העיר דכיון שהקרא אסר להרהר
מצד ספק זה ,הרי נמצא
שהרהור הוא כבר איסור בעצם ,ולכן
מסיק דצ"ע לדינא במי שלא בטוח
שלא יבא להרהר ,ע"ש ]ומש"כ שאין
איסור הרהור מצד עצמו וכו' ,כבר
האריך הוא בעצמו בתשובה בזה
באבן העזר )ח"א סימן ס"ט( ,ושם כתב
דיש שני פסוקים ,דמצד ונשמרת
מכל דבר רע הוא רק שמא יגרום לו
מקרה לילה ,אולם מצד הקרא ד"לא
תתורו" וכו' ,הוא איסור גמור בפני
עצמו ,וע"פ דבריו יש לדון במש"כ
כאן ,ואכמ"ל[.
ד( והנה לדברי האגרות משה שנקט
שהאיסור
לומר
שיש
להסתכל הוא מחמת ספק שמא יבוא
לידי הרהור ,יש להסתפק בהולך
במקום שיש ספק אם יש שם נשים
העומדות על הכביסה ]ולמשל אם
יש לו צורך רפואה לשוט בים ואינו
ברור שיש עתה נשים שם[ ,אם מותר
לילך אף באופן שיש לו דרכא
אחרינא .די"ל דבאופן זה חשוב
כספק ספיקא ומותר לילך ולא חשוב
רשע.
וכן יל"ע באופן דליכא דרכא
אחרינא ויש רק ספק אם
מחייב ג"כ לעצום עיניו ממדת
חסידות.

וקצת ראיה לזה דאמאי לא משני
הגמ' דלעולם איירי באיכא
דרכא אחרינא אבל באופן שיש ספק
אם הנשים עומדות שם ,ובכה"ג אם
אינו עוצם עיניו אינו לא רשע ולא
צדיק רק ממילי דחסידות .ומשמע
דבכה"ג א"צ לעצום עיניו אף ממילי
דחסידות.
אמנם יש לדחות לאידך גיסא,
דאפשר שגם באופן ספק
פשוט שאסור והוא בכלל רשע
]ואולי משום שגם בספק הוא בכלל
החיוב של הרחק מן הכיעור ובפרט
לסברת הח"ח דלקמן שבעריות
החמירו יותר[ ,וצ"ע בזה.
וע' בברכות )דף סב (:אמר להו אביי
לרבנן כי עייליתו בשבילי
דמחוזא למיפק ביה בחקלא ,לא
תחזו לא להך גיסא ולא להך גיסא,
דלמא יתבי נשי ולאו אורח ארעא
לאסתכולי בהו ,ע"כ.

ודברי

הגמ' צ"ב דזה פשיטא שאסור
להסתכל ועל מה הזהיר אביי
לרבנן.

ואולי משום שהיה באופן שליכא
דרכא אחרינא וגם היה להם
צורך שהולכין למיפק ביה בחקלא
ומ"מ הזהיר להם להעצים עיניהם
שלא להסתכל ,ואף שהוא רק ספק
וכלשון אביי "דלמא יתבי נשי" מ"מ
גם ספק בכלל הך חיובא של עוצם
עיניו מראות ברע ,ונפשט ספק הב'
הנ"ל.
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בדברי הח"ח שלענין עריות שנפשו
של אדם מחמדתן צריך להרחיק
יותר משאר עבירות
ה( ובעיקר דברי הרשב"ם הנ"ל
דרכא
דבאיכא
אחרינא אף שעוצם עיניו חשוב
כרשע ,ע' בספר חפץ חיים )כלל ו'
בבאר מים חיים אות י"ד( שהביא דברי
הש"ך )יו"ד סימן קמ"ב ס"ק ל"ד( לענין
איסור ליהנות מע"ז דאם יוכל לאטום
אזניו ולהעצים עיניו ולסתום נחיריו
שלא יהנה מן הקול והמראה והריח
מותר כשאינו מתכוין ליהנות מהם
דלא הוי פסיק רישא ,הא בלאו הכי
אסור ,ואפילו אי אפשר לו לילך
למקום אחר אסור עכ"ד.
ומדייק הח"ח דמשום שיכול לאטום
אזניו ולעצום עיניו מותר,
הואיל ואינו פסיק רישא אפילו
כשהוא שומע או רואה כיון שאינו
מתכוין להנאה ,דאל"ה אלא שעוצם
עיניו הרי אינו נהנה כלל] ,אבל אם
הנגינות האסורות הם בקול גדול
מאוד עד שהוא משער שלא יועיל
לזה אפילו אטימת אזנים ,וכן כה"ג
בעצימת עינים והחוטם שאינו יכול
לסתום אותם מאיזו סיבה שתהיה,
אם כן הוא פסיק רישא גמור וחשוב
כמתכוין ואסור[.
ושוב הקשה על עצמו וז"ל :ואין
להקשות על סוגיא זו מהא
דאמרינן בבבא בתרא )דף נז (:מאי
דכתיב "ועוצם עיניו מראות ברע"

יט

וכו' ,ופירש הרשב"ם רשע הוא ואף
על פי שהוא עוצם עיניו דלא היה לו
להתקרב בהאי דרך דקי"ל הרחק מן
הכיעור וכו' ,ע"ש .ואם כן הכא נמי
אמאי פסקינן דאפשר ולא מכוין,
דהיינו שאפשר לו לילך בדרך אחר
ולא יפגע באיסור הנאה של עכומ"ז
והוא הולך בדרך זו ,כיון שהוא הולך
לדרכו ואינו מכוין להנות שרי וכו'
,ומה דשרינן הוא אפילו אם הוא
רואה ושומע וכנ"ל ,והכא בב"ב
קרינהו הגמרא רשע לפירוש
הרשב"ם אפילו אם הוא עוצם עיניו
כיון שיש לו דרך אחרת וכו'.
ונראה לי ,דסברת הגמרא דבעריות
מפני שנפשו של אדם
מחמדתן צריך להחמיר יותר ,דהגם
שעתה חושב שלא ניחא ליה בהנאה
זו ,פן יתגבר יצרו עליו בעל כרחו
ויבוא להרהר עי"ז ,וכן מצינו בכמה
ענינים שהחמירו יותר בעניני
הסתכלות מכל האיסורים שבתורה
אף בלא אפשר ולא מכוין ,וכענין
שאמרו בברכות )דף סא (.אחורי ארי
ולא אחורי אשה ,פגע באשה בדרך
רץ אחריה ומסלקה לצדדין ,ומשמע
מדברי האחרונים באה"ע דאפילו
לית ליה דרכא אחרינא למיזל ולא
ניחא ליה בהסתכלות אפילו הכי
אסרו חז"ל והכל מטעם שכתבתי
כנ"ל .ומ"ש רשב"ם דקי"ל הרחק מן
הכיעור היינו בענינים כאלו שמצוי
פתוי היצר וגם לעז הבריות מאוד,
עכ"ל.
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ומדברי הח"ח למדנו שיש להרחיק
משאר
יותר
בעריות
עבירות שנפשו של אדם מחמדתן,
ומי שאינו מרחיק כשיש לו דרכא
אחרינא הוא בכלל רשע.

סיכום לענין נד"ד לענין החיוב
להעמיד פילטר
ו( העולה מכל הנ"ל שהמשתמש
ששכיחא
באינטרנט
היזיקא של הסתכלויות אסורות ,הוא
בכלל האיסור לילך בדרך שיש בה
הסתכלות אסורה של נשים העומדות
על הכביסה וכדומה ,ועוד גרוע מזה
כמה פעמים כידוע .וא"כ בלא
העמדת פילטר חשוב כאיכא דרכא
אחרינא ורשע מקרי.
ויש לצרף לזה דברי הח"ח הנ"ל
דלענין עריות שנפשו של אדם
מחמדתן אף שעוצם עיניו מ"מ
חשוב כרשע שהרחק מן הכיעור
והדומה לו ,וה"ה בנד"ד הרחק מן
הכיעור .ובפרט לפי מה דכתבנו שיש
לצדד שגם באופן שיש ספק של
נשים העומדות שם ג"כ אסור.
ואף במשתמש באינטרנט לפרנסתו
שיש לו צורך בכך ,הרי לדברי
האגרות משה גם ההיתר בדליכא
דרכא אחרינא הוא רק כשיש צורך
לפרנסתו דאל"כ לעולם מקרי יש
דרכא אחרינא שאין לו לילך כלל.

וע'

בדברי הרמב"ם בהלכות נזירות
)פ"ה ה"י( וז"ל :מדברי סופרים

שאסור לנזיר לעמוד במושב שותי
יין ויתרחק ממנו הרבה שהרי מכשול
לפניו ,אמרו חכמים סביב לכרם לא
יקרב ,עכ"ל.
ומבואר בדברי הרמב"ם שכל שיש
המכשול לפניו יש חיוב
להתרחק גם בשאר איסורים .וא"כ כל
המחזיק בביתו אינטרנט בלא פילטר
כראוי ,יש לדון ששוב כ"מכשול
לפניו" ועובר על האיסור הנ"ל,
וצריך לעשות הרחקה מהאיסור.

ענף ג'
בענין החיוב שלא להביא עצמו
לידי נסיון
א( ע' סוגיית הגמ' בסנהדרין
אמר רב יהודה אמר רב לעולם
אל יביא אדם עצמו לידי נסיון ,שהרי
דוד מלך ישראל הביא עצמו לידי
נסיון ונכשל ,ע"כ.
)דף קז(.

וכך

אנו מתפללים בכל בקר בברכת
המעביר שנה" :אל תביאני לדי
נסיון" וכו'.

וע' בסוגיא דע"ז )דף יז-.יז (:ר' חנינא
ור' יונתן הוו קאזלי באורחא,
מטו להנהו תרי שבילי ,חד פצי
אפיתחא דעבודת כוכבים ,וחד פצי
אפיתחא דבי זונות .אמר ליה חד
לחבריה ניזיל אפיתחא דעבודת
כוכבים דנכיס יצריה ,א"ל אידך:
ניזיל אפיתחא דבי זונות ונכפייה
ליצרין ,ונקבל אגרא וכו' ,ע"כ.
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ופירש"י )ד"ה דנכיס( דנכיס יצריה,
]שכבר[ נשחט יצרא ]דע"ז[ ,דאנשי
כנסת הגדולה בקשו רחמים ונמסר
בידם והרגוהו ,כדאמרינן בד' מיתות
בסנהדרין )דף סד ,(.כלומר ניזיל
בההוא שבילא ולא ניזיל אפיתחא
דבי זונות שלא ישלוט בנו יצר הרע,
עכ"ל.
ויש להעיר ,דלמה ס"ל לחד מ"ד
שיש לילך על הפתח של זונות
כדי לקבל שכר ,הרי אסור להביא את
עצמו לידי נסיון.

ויעויין

בתוס' שם

כא

צריכין למכפייה ליצרייהו מלמיזל
אפתחא דבי זונות ,אלא ודאי יש
ללמוד מכאן דדרך להרחיק מפתח
עבודת כוכבים מה שיכול וכו' ,עכ"ל.
וביאור דבריו הוא דכל הטעם לילך
לפתח בית זונות הוא רק
משום שיש להרחיק מלילך לבית
ע"ז ,וע"כ סבר דיש לילך לפתח בית
זונות כדי לקבל שכר ,אבל בלאו הכי
אין להביא עצמו לידי נסיון אף לקבל
שכר ,ומבואר היטב.
וכן מצאתי בחזו"א
אות ט'( שביאר כן ,והוכיח מתוס'
הנ"ל שאפי' בשביל להתרגל
לנסיונות ולעלות בעבודתו יתברך
הוא גם בכלל מה שאמרו "לעולם אל
יביא עצמו לידי נסיון".

)אמונה ובטחון פ"ד

)ד"ה ניזיל אפיתחא

דבי זונות( וז"ל :מכאן יש
ללמוד שדרך להרחיק מפתח עבודת
כוכבים כל מה שיכול ,משום דכתיב
"אל תקרב אל פתח ביתה" ,ומוקמי
לעיל בעבודת כוכבים שהרי היה
רוצה ללכת יותר אפיתחא דבי זונות,
עכ"ל.
וצ"ב דמהו הראיה שיש להרחיק
מבית ע"ז הרי מבואר
דטעמא שרצה לילך אצל פתח
הזונות ,הוא משום כדי לקבל שכר.
ונראה דקושיא אחת מתורצת
בחברתה ,דע"ש במהר"ם
שביאר כוונת התוס' וז"ל :ואע"ג דקא
מקבל אגרא מ"מ פשיטא הוא דלא
בשביל קבלת שכר הוה אזיל
אפיתחא דבי זונות ,ואי לאו דהוי
איסורא למיזל אפתחא דעבודת
כוכבים פשיטא דהוי להו טפי למיזל
אפתחא דעבודת כוכבים דלא הוי

ונעתיק את לשונו הזהב :כי
אחרות
בבחינות
המצוה להתרחק מנסיונות ,ואין שוה
לאדם לחפש נסיונות כדי להתרגל
בתיקון המדות ,ואדרבה חובות
המוסריות שלא להיכנס למקום
שעלול לבוא לידי נסיון ,כמו שאדם
נזהר שלא לעמוד במקום סכנה ,וכמו
שאמרו בשבת )דף לב" (.לא יעמוד
אדם במקום סכנה" ,ואם בסכנת הגוף
כן כש"כ בסכנת הנפש .וגם במדת
דרך ארץ כן ,שאין נכנסין לעסק
בספק השקול של ריוח והפסד בזמן
שההפסד הפסד עולם אף שהריוח
ריוח עולם וכו' .ואין הנזיר רשאי
ליכנס לכרם לעורר תאותו לענבים
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כב

האסורים עליו כדי לכוף ליצרו
ולהשתלם במדה המתוקנה במבחן
התאוה ,וכמו שאמרו "סחור סחור
אמרינן לנזירא לכרמא לא תקרב".
וקירוב למקום התורף עצמו ,עבירה,
משמרת
עשו
שאמרו
וכמו
למשמרת וכל זה בכלל מה שאמרו
לעולם אל יביא עצמו לידי נסיון
וכו' ,עכ"ל.

ומכל זה למדנו החיוב שלא להביא
עצמו לידי נסיון ,ובודאי
להשתמש באינטרנט בלא פילטר
והשגחה ,הוא נסיון גדול שלא ליכשל
בכל מיני עבירות ביודעים ובלא
יודעים .ועל כן חובה גמורה להשים
פילטר על האינטרנט להשגיח על
גלישתו ,שעי"ז יציל עצמו מלבוא
ידי נסיון.

iI

