
 

 

  

  

  

  העובר עבירה בסתר

לו כאילו לא בא לעולם; מה למעלה מה למטה מה לפנים  1כל המסתכל בארבעה דברים ראוי(שנינו)  (ט"ז א')

  ומה לאחור. וכל שלא חס על כבוד קונו, ראוי לו שלא בא לעולם.

  מאי היא? רבי אבא אמר: זה המסתכל בקשת.

  העובר עבירה בסתר.רב יוסף אמר: זה 

ן ַמְרֵאה ַהּנַֹגּה ָסִביב " ,מסתכל בקשת, דכתיב ם ּכֵ ׁשֶ יֹום ַהּגֶ ר ִיְהֶיה ֶבָעָנן ּבְ ת ֲאׁשֶ ׁשֶ ַמְרֵאה ַהּקֶ מּות ּכְ הּוא ַמְרֵאה ּדְ

בֹוד ה'    2".ּכְ

בסתר כאילו דוחק יצחק. דאמר רבי יצחק: כל העובר עבירה  ף אמר: זה העובר עבירה בסתר, כדרבירב יוס

ַמִים כִּ " ,רגלי שכינה, שנאמר ָ    3".ְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהדֹם ַרְגָליּכֹה ָאַמר ה' ַהׁשּ

אלעא הזקן: אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, ילך למקום שאין מכירין אותו,  איני?! והאמר רבי (ומקשה)

  וילבש שחורין ויתעטף שחורין, ויעשה מה שלבו חפץ, ואל יחלל שם שמים בפרהסיא. 

  כייף ליצריה.  לא קשיא, הא דמצי כייף ליה ליצריה, הא דלא מצי (ומתרץ)

 ,יניו כהות; בקשתיהודה ברבי נחמני מתורגמניה דריש לקיש: כל המסתכל בשלושה דברים, ע דרש רבי

  ובכהנים. ,ובנשיא

  נן ומברכין את ישראל בשם המפורש.המסתכל בכהנים, בזמן שבית המקדש קיים, שהיו עומדין על דוכ (ומבאר)

ֲאִמינּו ְבֵרַע ַאל ַאל" 4,מאי דכתיב :ישיהודה ברבי נחמני מתורגמניה דריש לק בירש רד ַאּלּוף תַּ ְבְטחּו ּבְ אם  "?תִּ

י ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע" 5,שנאמר ,רע אלא יצר הרעבו, שאין  אל תאמן ,יאמר לך יצר הרע חטוא והקב"ה מוחל " ּכִ

ה" 6,שנאמר ,ואין אלוף אלא הקב"ה .(ואל תאמינו ברע האומר לך חטא) (ואל תבטחו באלוף לומר " ַאּלּוף ְנֻעַרי ָאתָּ

   .שימחול)

י ֶאֶבן " 7,שנאמר ,אבני ביתו וקורות ביתו של אדם הם מעידין בו ?מעיד בי מי :שמא תאמר ):הברייתא(המשך  ּכִ

יר תִּ  הִמּקִ    ".ְזָעק ְוָכִפיס ֵמֵעץ ַיֲעֶנּנָ

  

                                                
 : רתוי לו וכו'. (דפ' וילנא) דק"ס. ובגירסתנו 'ע"פ גרסאות אחרות. ר  . 1
  יחזקאל א,כח.   . 2
  ישעיהו סו,א.   . 3
 מיכה ז,ה.   . 4
  בראשית, פר' נח, ח,כא.   . 5
  ירמיהו ג,ד.   . 6
  חבקוק ב,יא.   . 7

  ת”בעזהשי
  |  חגיגהמסכת: 

 ט"ז| דף:  בפרק: 



 

 

  

  

  

  

ֶֹכבֶ " 8,שנאמר ,נשמתו של אדם מעידה בו מים אומרים:וחכ ְתֵחי ִפיךָ ִמׁשּ מֹר ּפִ אי זו היא דבר  ".ת ֵחיֶקָך ׁשְ

   .זו נשמה הוי אומר ?ששוכבת בחיקו של אדם

ךְ " 9,מרשנא ,שני מלאכי השרת המלוין אותו הן מעידין בו :זריקא אמר ביר ה ּלָ י ַמְלָאָכיו ְיַצּוֶ ָמְרָך בְּ  ּכִ ָכל  ִלׁשְ

ָרֶכיךָ    ". ּדְ

ם ֵעַדי ְנֻאם ה' ַוֲאִני ֵאלְוַא " 10,שנאמר ,בריו של אדם מעידין בווחכמים אומרים: אי   ". תֶּ

  ת הראשוניםשיטו

אמר כמשיא עצה, פירש, חס ושלום שהתירו לו לעשות עבירה, אלא  רבינו חננאל: ילבש שחורים ויעשה מה שלבו חפץ

כתבו, ד'יעשה מה שלבו חפץ', לגמרי משמע, דמוטב  ותוספותילבש שחורים לשבר לבו, שלא יבוא לידי עבירה. ש

    11שיעשה חפצו בסתר, ולא בפרהסיא.

אסרו להסתכל בו.  , הרירכיןיך מסתכלין בקשת כשמבא, הרא"ש שנשאל ארחות חיים ואבודרהםו בכת: המסתכל בקשת

אבל לראיה בעלמא  ,סרוובודאי להסתכל א .כי המסתכל מדקדק בהבטתו יותר מן הרואה .אין המסתכל כרואה ,והשיב

  12.השו"עוכן פסק  לברכה מותר.

על ההיא ) "ד ב'כ(דפ"ג דמגילה  רש"יירוש מכאן קשה על פ, תוספות: כתבו בכהנים, בזמן שבית המקדש קייםהמסתכל 

ואמרינן בחגיגה המסתכל בכהנים בשעה  ,משום שהעם מסתכלין בו רשופי ',ידיו בוהקניות לא ישא כפיו'ן דתנ

ונראה לפרש  13!ואילו התם בגבולים ,ית המקדש קייםדמסקינן דוקא בזמן שב ,והא ליתא .שנושאין כפיהן עיניו כהות

  15.השו"עוכן פסק  14.אף בגבולין מיתסר משום היסח הדעתד

                                                
  מיכה ז,ה.   . 8
  תהילים צא,יא.   . 9

  ישעיהו מג,יב.   . 10
 ק שאמרוסוגיא דשמעתא אינו משמע כדבריו (של ר"ח). תוספות. וכוונתם, שכן הגמרא הקשתה מדברי רבי אלעא הזקן על רבי יצח  . 11

קורות: מ. ולדברי ר"ח, לא קשיא מידי (שכן לא התיר מעולם לעבור עבירה בסתר)! כל העובר עבירה בסתר כאילו דוחק רגלי שכינה

רבינו חננאל (מו"ק י"ז א'; הו"ד בתוספות). תוספות (חגיגה ט"ז א', ד"ה ויעשה; מו"ק י"ז א', ד"ה אם רואה; קידושין מ' א', ד"ה 

  ויעשה). 
רכט,א. כתב המשנ"ב (ס"ק א) שאין כדאי לומר לחבירו שיש קשת, כדי שלא יהיה בכלל מוציא דיבה. ובברכת ה' (ח"ד, פ"ד, ח או"  . 12

פיסקה ד, סעי' לז, עמ' שיב) כתב בשם 'ברית כהונה' שאדרבה, ראוי להגיד, שלכך נועדה, להזכיר לבני אדם שבזכות הברית ה' 

הו"ד ברכת הראיה השבח וההודאה; אבודרהם ( (ח"א, הלכות ברכות, סי' נו).ארחות חיים מקורות:  מקיים העולם, ויתעוררו לתשובה.

  בב"י). 
 תוס'. .ומשני דלמא דש בעירו הוה ,יס ידיהמההיא דהוה בשיבבותיה דרב הונא והוה פרמדמקשי מיניה   . 13
כלום  :חגי מר רביא .שאסור להסתכל בכהנים בשעה שהם מברכין את העם ,הדא אמרה :יוסי מר רבידהתם א ,והכי איתא בירושלמי  . 14

 .. תוספותאנא מסתכל ולא מסחנא דעתאי ,היסח אמר אלא משום
והטעם הוא ג"כ כדי שלא יסיחו  .לא בפני הכהנים ולא בידיהם, רצה לומר, ולא יסתכלו בהםוכתב המשנ"ב (ס"ק פט)  .או"ח קכח,כג  . 15

שיכול לבוא לידי היסח  ,ומדינא אינו אסור אלא בהסתכלות מרובה .שלא יסתכלו במקום אחר , ואם כן, כל שכןדעתם מהברכה

ידיהם היה אסור אפילו  דדוקא בזמן המקדש שהיו מברכין בשם המפורש והשכינה היתה שורה על; אבל ראיה קצת שרי ,הדעת

 ה בכהנים). מקורות: תוספות (ד" .שיו זכר למקדש שלא להביט בהם כללנוהגין גם עכמן הזה. ומכל מקום, משא"כ בז ,ראיה קצת



 

 

  

  

  

  שולחן ערוך

ח, הלכות ברכות, סימן רכט)   (או"

ה ה' ֱאלֵֹהינּו מֶ   א.  רּוְך ַאתָּ ת, אֹוֵמר: ּבָ ׁשֶ ִריתָהרֹוֶאה ַהּקֶ ְבִריתֹו  ֶלְך ָהעֹוָלם זֹוֵכר ַהּבְ ַמֲאָמרֹו; ְוָאסּורֶנֱאָמן ּבִ ם ּבְ כֵּ  ְוַקּיָ ל ְלִהְסתַּ

יֹוֵתר   . ּבֹו ּבְ
ים, סימן קכח) ח, הלכות נשיאת כפי   (או"

א ִיְהיּו עֵ   כג.  ם, ֶאּלָ ְעתָּ יטּו ְולֹא ַיִסיחּו ּדַ ַהּכֲֹהִנים ְמָבְרִכים ָהָעם, לֹא ַיּבִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ה; ְוָהָעם ּבְ ִפּלָ תְּ עֹוֵמד ּבַ מֹו ׁשֶ ה ּכְ י ַמּטָ ַלּפֵ יֵניֶהם ּכְ

ֵני הַ  ֶנֶגד ּפְ ֵניֶהם ּכְ ָרָכה, ְוִיְהיּו ּפְ נּו ַלּבְ לוּ ְיַכּוְ ּכְ ֶהם.  ּכֲֹהִנים, ְולֹא ִיְסתַּ ל  הגה:ּבָ ְלׁשֵ ן ָנֲהגּו ְלׁשַ יֵדיֶהם; ַעל ּכֵ לּו ּבִ ּכְ ְוַגם ַהּכֲֹהִנים לֹא ִיְסתַּ

ית ּלִ ֵניֶהם ִויֵדיֶהם חּוץ ַלּטַ ית ַעל ּפְ ּלִ ֲהגּו)ְוֵיׁש ְמקֹומֹות  ;ַהּטַ ּנָ ֶהם  (ׁשֶ לּו ָהָעם ּבָ ּכְ ּלֹא ִיְסתַּ ית, ׁשֶ ּלִ ְפִנים ִמן ַהּטַ ֵדיֶהם ּבִ ּיְ ית יֹוֵסף)ׁשֶ   .(ּבֵ

  סמיכה ביום טוב 

(וזו המחלוקת הראשונה . יוסף בן יוחנן אומר: לסמוך (ביו"ט)יוסף בן יועזר אומר: שלא לסמוך : משנה(ט"ז א') 

  . שהיתה בחכמי ישראל)

  יהושע בן פרחיה אומר: שלא לסמוך. ניתאי הארבלי אומר: לסמוך. 

  שטח אומר: לסמוך. יהודה בן טבאי אומר: שלא לסמוך. שמעון בן 

  שמעיה אומר: לסמוך. אבטליון אומר: שלא לסמוך. 

  , נכנס שמאי. שמאי אומר: שלא לסמוך. הלל אומר: לסמוך. (לעבודת המלך)הלל ומנחם לא נחלקו. יצא מנחם 

  . , והשניים אבות בית דיןהראשונים היו נשיאים:) משנה(המשך  (ט"ז ב')

שבות קלה בעיניך. שהרי סמיכה אינה אלא משום יוחנן: לעולם אל תהא  אמר רב שמן בר אבא אמר רבי

  . (אם מותרת או אסורה ביו"ט), ונחלקו בה גדולי הדור (שנחשב משתמש בבעלי חיים)שבות 

(והוה ליה בכל כחו בעינן  (של קדשים), סמיכה יוחנן טעמא משום שבות) (מדאוקי רביאמר רמי בר חמא: שמע מינה 

  בכל כחו, מאי קא עביד?! ליסמוך! לא בעינן . דאי סלקא דעתךמשתמש בבעלי חיים)

ָרֵאל": מיתיבי ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ שמעון  רבי יוסי ורבי 17בנות ישראל סומכות. בני ישראל סומכין ואין 16...",ְוָסַמךְ ... ּדַ

אמר רבי יוסי: סח לי אבא אלעזר: פעם אחת היה לנו עגל של זבחי  אומרים: בנות ישראל סומכות רשות.

אלא כדי לעשות נחת רוח  ,ליו נשים. לא מפני שסמיכה בנשיםהביאנוהו לעזרת נשים, וסמכו עשלמים, ו

  לנשים. 

                                                
  ויקרא, פר' ויקרא, פרק א.   . 16
 פירש (עירובין צ"ו ב', ד"ה נשים; ראש השנה ל"ג א', ד"ה הא נשים) רש"יבגמרא בראש השנה (ל"ג א') מבואר שזו דעת רבי יהודה.   . 17

ם דמיחזי כתבו שאין זה הטעם, אלא משוראשונים ועוד ותוספות (עירובין צ"ו א', ד"ה מיכל) משום 'בל תוסיף'.  שאינן סומכות

 תקיעת קטנים ונשים'.'א', בסוגיית  " ראש השנה, ל"גנתיבי הלכהור' עוד " .(אפילו בהקפת יד) כעבודה בקדשים

  ת”בעזהשי
  |  חגיגהמסכת: 

 ט"ז| דף:  בפרק: 



 

 

  

  

  

  

ו שמע מינה: אלא לא !משום נחת רוח דנשים עבדינן עבודה בקדשים? ,סלקא דעתך סמיכה בכל כחו בעינן ואי

  לא בעינן בכל כחו. 

   18.בלי להכביד) עליו (הניחו ידיכם ל כחו. דאמר להו: אקפו ידייכולעולם אימא לך בעינן בכ

  תיפוק ליה דאינה לסמיכה כלל!  !אי הכי לא מפני שסמיכה בנשים?

  כדי לעשות נחת רוח לנשים.  ,ועוד .דליתא לסמיכה כלל ,חדא ועוד קאמר; חדא מר רבי אמי:א

(שהרי ראש הבהמה צדדין מותרין, לסמוך לצדדין  דאי סלקא דעתך 19: שמע מינה צדדין אסורין.אמר רב פפא

  נה צדדין אסורין. ! אלא לאו שמע מיכצדדין דמי)

(והראש , כגבה דמי (ששווה לגובה הגב של הבהמה)רב אשי אמר: אפילו תימא צדדין מותרין, כל דבהדי גבה  (י"ז א')

  . שווה בגובה לגב הבהמה)

  שיטות הראשונים

י ָיָדיו ַעל רֹאׁש ַהבְּ " הרמב"ם: כתב סמיכה בכל כוחו בעינן תֵּ ׁשְ ָכל ּכֹחֹו ּבִ ֱאַמר: "ַעל רֹאׁש ְוָצִריְך ַהּסֹוֵמְך ִלְסמְֹך ּבְ ּנֶ ֵהָמה, ׁשֶ

ֵהָמה. - (ויקרא א,ד)ָהעָֹלה"  ין ָיָדיו ּוֵבין ַהּבְ ָבר חֹוֵצץ ּבֵ ָדִדין. ְולֹא ְיֵהא ּדָ אר ְולֹא ַעל ַהּצְ ּוָ    20"לֹא ַעל ַהּצַ

ָכל " הרמב"םכתב : סמיכה ביום טוב יֹום טֹוב, סֹוֵמְך ֲעֵליֶהם ּבְ ְמָחתֹו ּבְ ְלֵמי ֲחִגיָגתֹו ְוׂשִ תֹו ְוׁשַ ְקִריב עֹוַלת ְרִאּיָ ְקִריב ַהּמַ ּמַ ׁשֶ ּכְ

ַמֲעׂשֵ  ַאְרנּו ּבְ ּבֵ מֹו ׁשֶ ֶבת, ּכְ ִמיָכה ֵאיָנּה ְמַעּכֶ ּסְ י ׁשֶ ִמים; ַאף ַעל ּפִ ָאר ַהּיָ ׁשְ ה ּבִ עֹוׂשֶ ֶדֶרְך ׁשֶ ְרבָּ ּכֹחֹו ּכְ ְזרּו ָעֶליָה (ג,יב)נֹות ה ַהּקָ , לֹא ּגָ

בֹות. ּום ׁשְ   21"ִמׁשּ

לו סמיכה גמורה ורבי שמעון, אפי לדעת רבי יוסיד, ראב"דה דעת: אקפו ידייכו דאמר להורשות וכו'  נשים סומכות

התם ו, הוהא דמוקמינן בדאקפו ידיי 22מותרת בנשים. ואע"ג דבסמיכה גמורה בכל כחו בעינן, והיא עבודה בקדשים.

א להקפות, שמא יבואו לידי א עבדי כלל, לא לסמוך בכוח וללולדעת ת"ק,  בשלמי חגיגה, שאין לנשים חלק בקרבן.

דאפילו לדעת רבי יוסי ורבי שמעון נמי לא שרינן להו לנשים למעבד איסורא איכא מאן דאמר כתב דו .לקלקו

   23.וראבי"ה תוספותדאורייתא משום רשות דידהו. וסמיכה דשרי רבי יוסי בנשים, אינה אלא להקפות ידיהן. וכן דעת 

                                                
ְקָצב (" לשון דבר הצף ואין מכביד, כדמתרגמינן ,אקפו .לשון וקפא, הקילו ידיכם  . 18 קֹום ַוּיִ ְרֵאהּו ֶאת ַהּמָ ַוּיֹאֶמר ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ָאָנה ָנָפל ַוּיַ

לֶ  ׁשְ הֵעץ ַוּיַ ּמָ ְרֶזל )ְך  ׁשָ ֶצף ַהּבַ   רש"י.ו). ו, ,ב- וקפא ברזלא (מלכים ,"ַוּיָ
ידי הבהמה, והוא הדין צידי הוא הדין לכל שימוש, ואפילו במקום שאינו עשוי להשתמש, כגון צ ,דגבי שבות רכיבה אמרינן ע"גוא  . 19

  רש"י.). 'ב ד"מילתא במסכת שבת בפרק בתרא (קנ ופליגי אמוראי בהא .האילן
  . רמב"ם (הל' מעשה הקרבנות ג,יג)מקורות:   . 20
  . )הל' חגיגה א,טרמב"ם (מקורות:   . 21
דומיא דאנשים (כלומר כך ניתנה מצות סמיכה בתורה, לאנשים ונשים  שכך ניתנה תורה, לאנשים חובה ולנשים רשות. והנשים  . 22

בשווה, באיסור והיתר הכרוכים בה. אלא שלאנשים בתורת חובה, ולנשים רשות). וכן כל מצות עשה שהזמן גרמא, אע"פ שיש בה 

   איסור תורה, כגון ציצית של תכלת לנשים. ראב"ד.
שנחלקו בסמיכה  ), ד"ה סומכות(חולין פ"ה א' ן מתבאר מרש"יוכ ראב"ד (פירושו לתו"כ, ויקרא, דיבורא דנדבה, פרשה ב).מקורות:   . 23

  ראבי"ה (ח"ב, מסכת ראש השנה, סי' תקלד). תוספות (חולין פ"ה א', ד"ה נשים סומכות).  .גמורה, כדעת הראב"ד

  ת”בעזהשי
  |  חגיגהמסכת: 

 ט"ז| דף:  בפרק: 



 

 

  

  

  

  

  

הלכה כרבי יוסי ש, , וריטב"אר"ןתוספות, רא"ש, רי"ץ גיאת, דעת : נשים לסמוך ולקיים מצוות שהזמן גרמןמותר להאם 

 25, שהלכה כרבי יהודה,הראב"דודעת  והוא הדין לכל מצות עשה שהזמן גרמא. 24ורבי שמעון, שהרשות בידן לסמוך,

המאירי  וכן כתב לולב שרינן להו, שאין כאן לא קלקול ולא זלזול מצוה.נטילת ואין נשים סומכות. אבל ישיבת סוכה ו

  27.רא"שכפסק  והשו"ע 26.גדולי המפרשיםבשם 

  

                                                
ולא מיחו בידה חכמים. וכן אשתו דרבי יוסי, נימוקו עמו. וכן, משום דאמרינן (עירובין צ"ו א') מיכל בת שאול היתה מנחת תפילין,   . 24

וכן, משום דרבי של יונה היתה עולה לרגל, ולא מיחו בידה חכמים. ואוקימנא התם כמאן דאמר נשים סומכות רשות, ומעשה רב. 

  יהודה יחידאה (לעומת רבי יוסי ורבי שמעון).
 דרבי מאיר ורבי יהודה פליגי עליה, וסתם לן תנא (ל"ב ב') כרבי מאיר ורבי יהודה. ועיי"ש בהרחבה.  . 25
(הל' ציצית ג,ט) א קמא, היינו רבי יהודה. ומאידך כתב כתנ , ומשמע, שאין נשים סומכותקפס )(הל' מעשה הקרבנות ג,ח והרמב"ם  . 26

טּורֹות ֵמֶהן " ים ּפְ ׁשִ ַהּנָ ה ׁשֶ ל ִמְצוֹות ֲעׂשֵ ָאר ּכָ ָיָדן. - ְוֵכן ׁשְ ָרָכה, ֵאין ְמַמִחין ּבְ לֹא ּבְ   "ִאם ָרצּו ַלֲעׂשֹות אֹוָתּה ּבְ
ראב"ד (תו"כ, דיבורא  ברי"ף, ד"ה גרסי' בגמ' אין). מאירי (חגיגה ט"ז ב', ד"ה סמיכה).ט ב ראש השנה, מקורות: ר"ן (או"ח תקפט,ו.   . 27

(ראש השנה ד,ז). רא"ש  . רי"ץ גיאת (הו"ד ברא"ש).(הו"ד בתוספות ועוד)ר"ת דנדבה, פרק ב, פרשה ב; כתוב שם, ט ב ברי"ף). 

ריטב"א (עירובין צ"ו ב', ד"ה  הא; עירובין צ"ו א', ד"ה מיכל). אש השנה ל"ג א', ד"התוספות (ררמב"ם (הל' ציצית ג,ט; סוכה ו,יג). 

האם נשים מברכות על מצות ל"ג א', בסוגיית תקיעת נשים, לגבי " ראש השנה, בי הלכהנתיב"ור' עוד בהרחבה,  ואין בנות ישראל).

  עשה שהזמן גרמא.

  ת”בעזהשי
  |  חגיגהמסכת: 

 ט"ז| דף:  בפרק: 


