
 

 

  

  

  

  אמירות שאינן ראויות

אף יחף לא  ",בסנדל איני עובר" .אף בלבנים לא יעבור ",איני עובר לפני התיבה בצבועין"האומר  :משנה "ד ב')(כ

   מאי טעמא? חיישינן שמא מינות נזרקה בו.(ומבאר) . יעבור

 ,על מצחו (תפילין של ראש)נתנה  .ואין בה מצוה ,(שלא תיכנס בראשו) סכנה ,לתו עגולהיהעושה תפ )משנה:(המשך 

 רי זוה ,(על השרוול מבחוץ) בית אונקלי שלוציפן זהב ונתנה על  .הרי זו דרך המינות ,על פס ידו יד)(תפילין של או 

  1דרך החיצונים.

   2.הרי זו דרך המינות ,יברכוך טובים האומר: משנה (כ"ה א')

 ועל טוב יזכר שמך )כך חוס ורחם עלינו ,רחמיך מגיעין על קן צפור :כלשון הזה( על קן צפור יגיעו רחמיך:) משנה(המשך 

   .משתקין אותו ,(כשכורע) מודים מודים (או שאמר), (על טובותיך נודה לך)

: ותנןלא,  וב יזכר שמך נמי, דמשמע: על טוב אין, ועל רעועל ט .דמיחזי כשתי רשויות ,בשלמא מודים מודים

  מאי טעמא? חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה. אלא, על קן צפור יגיעו רחמיך 

ר: מפני שמטיל קנאה במעשה חד אמ .יוסי בר אבין ורבי יוסי בר זבידארבי  ,פליגי בה תרי אמוראי במערבא

   4וחד אמר: מפני שעושה מדותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, ואינן אלא גזירות. 3.בראשית

  אמר רבי זירא: כל האומר שמע שמע, כאומר מודים מודים דמי. 

  ! מגונה. מגונה הוא דהוי, שתוקי לא משתקינן ליה רי זהאת שמע וכופלה ה : הקוראמיתיבי

  לא קשיא, הא דאמר מילתא מילתא ותני לה, והא דאמר פסוקא פסוקא ותני ליה. 

   .משתקין אותו 5,המכנה בעריות) :משנה(המשך 

ךָ ֶעְרַות ָאבִ "מתרגם כד (לפרושי מכנה דמתניתיןרב יוסף: קלון אביו וקלון אמו  תנא קלנא דאבוך וקלנא  ,"יָך ְוֶעְרַות ִאּמְ

  .ולא תגלה שום דבר קלון שבהן) ,דאמך

ֲעִביר ַלּמֶֹלךְ "האומר  ):משנה(המשך  ן ְלַהֽ א ִתתֵּ ְרֲעָך לֹֽ   7.משתקין אותו בנזיפה 6,ברא בארמיותאלא תתן לאע ,"ּוִמּזַ

                                                

 .ז ב')"(מנחות לנן לך לאות ולא לאחרים לאות בני אדם ההולכים אחרי דעתם חוץ מדעת חכמים, דבעי. 1

 ןשמצריכ ,מחלבנה שריחה רע ומנאה הכתוב בין סממני הקטורת ' ב',כריתות ו, ים למדווחכמ .שאינו כולל רשעים בשבחו של מקום. 2

 . רש"י.באגודה אחת ןלהיות ןהכתוב בהרצאת

  . רש"י.ות חס, ועל הבהמות וחיות אינו חסלומר: על העופ. 3

  . רש"י.ותיווודיע שאנחנו עבדיו ושומרי מצלהטיל עלינו עולו, לה. 4

המגלה , נה הכתוב בלשונו וקרא אותה ערוהשת עריות בכינוי, ואומר: לא ערוה ממש דיבר הכתוב, אלא כיבגמרא מפרש שדורש פר. 5

  רש"י.. או לגנאי, והרבה יש בלשון חכמים לשון היפך, שמהפך דיבורו לשבח הוא 'כינוי' .קלון אביו וקלון אמו ברבים

  . רש"י.על הנכרית ותוליד בן לעבודה זרה לא תבא. 6

ג שהוא עבודת חוק לאמוריים להעביר בניהן לאש, ונותן כרת לבא על הנכרית, ומחייב חטאת על השוג ,שעוקר הכתוב ממשמעו. 7

  . רש"י.ומיתת בית דין על המזיד בהתראה
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ויה והוליד ממנה בן לעבודה זרה בישראל הבא על הגכשאומר) (מה שמשתקים אותו, דבי רבי ישמעאל:  תנא

  הכתוב מדבר.

  שיטות הראשונים

שאף בתפילות אחרות  הראב"דודעת  8שאינו עובר לפני התיבה בתפילה זו בלבד. רמב"םהדעת : אף בלבנים לא יעבור

  9.רמב"םכפסק  ע"שוהואינו עובר לפני התיבה. 

נה שדווקא בתפילין של יד ישנו איסור להניח על גבי דייקו מדברי המש ר"ןו ,ריטב"א, רשב"א: חציצה בתפילין של ראש

כתב  הריב"ש שאף בתפילין של ראש ישנה חציצה. פסק הרא"שו 11.והחמיר והריטב"אהרשב"א אולם למעשה  10.חציצה

   12.ע"שוה וכן פסק ולהניח בלי חציצה., הרשב"אשבמקרה של אנוס, יכול לסמוך על 

כשאמר מילתא מילתא ותני לה, נראה רק כמתלוצץ,  לרש"י    :ילתא ותני לה, פסוקא פסוקא ותני ליהאמר מילתא מ

, פירשו ורמב"ם ,ובה"ג, רבינו חננאל, רי"ףומגונה הוא. פסוקא פסוקא ותני ליה, משתקים, שנראה כשתי רשויות. 

מכל מקום לכל הפירושים אסור איפכא: פסוקא פסוקא אין משתקים, מיהו מגונה הוי. מילתא מילתא, משתקים. ו

  13.השו"עלומר שמע שתי פעמים, בין שכופל התיבות, בין שכופל הפסוק, וכן פסק 

 ,ואומר, ללשון נסתרשמשנה  ,ביארו והרמב"ם, רבינו חננאל 14.לא כפשוטו שמתרגם ,וביאר ור"ן רש"י: המכנה בעריות

  15, אמך ואחותך.במקום אביך ,אביו, אמו ואחותו

  שולחן ערוך

, סימןהלכות  ,(או"ח ן לי   )כז תפי

ל רֹאׁש:   ד.  ָנא ׁשֶ ל ָיד, ָלא ׁשְ ָנא ׁשֶ רֹו, ָלא ׁשְ ין ִלְבׂשָ ִפּלִ ין תְּ ָבר חֹוֵצץ ּבֵ ְרצּועוֹ  הגה:לֹא ְיֵהא ּדָ ין ֲאָבל ּבִ ְתִפּלִ יד ְוַדְוָקא ּבִ   ת ֵאין ְלַהְקּפִ

                                                

 רכד). סי'ב"ש (. ריאין זה אלא חששא בעלמא, אבל לא שנחזיקהו במין לעולםש. 8

  תפילה י,ה). '(הל וראב"ד קורות: רמב"םאו"ח נג,יח. מ. 9

דהא בשל יד לא אסרו ליתנו על בית אונקלי אלא משום דכתיב בהו לך לאות ולא לאחרים לאות (מנחות לז,ב) הא לאו הכי שרי, . 10

לין שבראש. רשב"א. ואף על פי ששנינו גבי ואילו תפילין שבראש אדרבא כתיב בהו וראו כל עמי הארץ וכדאמרינן בעלמא אלו תפי

כהן שערו היה נראה בין ציץ למצנפת ששם היה מניח תפילין, י"ל שלא אמרו משום תפילין שלא יהא דבר חוצץ בינם לבין הראש 

  אלא אדרבה שלא יהו תפילין חוצצין בין המצנפת לראש או שלא יתן שום דבר אחר על המצנפת. רשב"א.

 "ב,ן וכמו שאמרו בירושלמי בכיוכה, אבל למעשה בין בשל ראש בין בשל יד רואין אנו מה שהרבים נוהגים וננהוג ככך נראה לי להל. 11

כל הלכה שהיא רופפת בידך ואינך יודע מה טיבה צא וראה מה ציבור נוהגים ונהוג כן. אורחות חיים בשם הרשב"א. זהו דעת רבי' נר' 

  י ז"ל אשר היו מעולם שאין נותנין אותן על הבגד וקבלתם של גאונים תורה היא. ריטב"א.א דמסתבר הוא, אבל דעת כל רבותמעוט

דלים בלורית יש בכך חציצה דכיון דגדולים הרבה ליכא למימר בהו היינו רביתיהו. מקורות: גה. והוסיף המשנ"ב שכאשר מ- או"ח כז,ד. 12

יח;  סי'רא"ש (הלכות תפילין ). טו ב ברי"ףכד). ר"ן ( סי'רלג). ריטב"א (שו"ת  'סיתתכז; מיוחסות  סי'רשב"א (כד,ב; שו"ת חלק א 

  קלז). סי'ריב"ש (. שו"ת ג,ד)

ר ויקרא בלחש. ואם ליכא שומעין, אפילו בקול רם מותר. אבל אם או"ח סא,ט. וכתב המשנ"ב (ס"ק כב) שאם לא כיון מעיקרא, יחזו  . 13

כיון מעיקרא, אפילו בלחש אסור. ואם ממתין איזה זמן בין קריאה ראשונה לשניה, שרי. שאין משתקים אותו אא"כ קורא שתי 

בכפילת התיבות, צריך עיון. פעמים רצוף. ואפילו מגונה נמי לא הוי. עוד כתב המשנ"ב (ס"ק כג) שבדיעבד בכפילת הפסוק, יצא. ו

  פרק חמישי, ל"ג ב', סוגיית 'תוספות שיש להימנע מלאומרן'. " ברכות, נתיבי הלכהנתיבי הלכהנתיבי הלכהנתיבי הלכהור' עוד בהרחבה, ב" ועיין ביה"ל (ד"ה בין שכופל).

  ומשתיקין אותו מפני שהוא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. ר"ן.. 14

  בינו חננאל. בירר משה רבינו ברוח הקודש. ר תה מברר מילין מה שלאמשתקין אותו ואמרים לו קרא הפסוק כמו שכתוב וכי א 15
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"א בתשו' סי' תתכ"ז) ּבָ   .(ַרׁשְ

ָלל, ֵיׁש ְלהַ   ה.  רֹו לֹא ְיִניֵחם ּכְ ׂשָ ל רֹאׁש ַעל ּבְ ה ׁשֶ ִפּלָ הּוא ָעלּול ִלְנִזילּות, ְוִאם ִיְצָטֵרְך ְלָהִניַח תְּ ה ָאָדם ׁשֶ ִפּלָ יר לֹו ְלָהִניַח תְּ תִּ

ק ַהָסמּוְך ְלרֹ  ל רֹאׁש ַעל ַהּכֹוַבע ּדַ ֵני ָהרֹוִאים אׁש ׁשֶ ל  הגה: .ִויַכֵסם ִמּפְ ל רֹאׁש ַרק ְיָבֵרְך ַעל ׁשֶ ֶדֶרְך ֶזה לֹא ְיָבֵרְך ַעל ׁשֶ ְוַהְמִניִחים ּבְ

"א) ּבָ   .ָיד ְלָהִניַח (ְלַדַעת ַרׁשְ
ח, הלכות ברכות השחר ושאר ברכות ) , סימן(או" ג   נ

גָ   יח.  ּבְ ֵני ׁשֶ ָבה ִמּפְ ֶרְך ָהאֹוֵמר ֵאיִני יֹוֵרד ִלְפֵני ַהתֵּ ּדֶ ֵני ׁשֶ ָלל, ִמּפְ ה ּכְ ִפּלָ אֹוָתּה תְּ ל, לֹא ֵיֵרד ּבְ ַרְגִלי ַסְנּדָ ּבְ ֵני ׁשֶ ַדי ְצבּוִעין, אֹו ִמּפְ

א ּמָ יָנן ׁשֶ ָכְך, ְוַחְייׁשִ יד ּבְ יקֹוְרִסין ְלַהְקּפִ יקֹוְרסּות ִנְזְרָקה ּבוֹ  ָהֶאּפִ ית יֹוֵסף ַוֲאִפּלּו ִאם נֹוֵתן ֲאַמְתָלא ִלְדָבָריו לֹ  הגה: .ֶאּפִ א ְמָהֵני (ּבֵ

ם ר' ְיהֹוָנָתן) ׁשֵ   .ּבְ
, סימן(או"ח ן לי   לב) , הלכות תפי

סּוִלים.  מח.  ֵהָמה ְטֵמָאה, ּפְ עֹור ּבְ ָזָהב אֹו ּבְ ים ּבְ תִּ ה ַהּבָ   ִאם ִצּפָ
ח, הלכות תפילה, סימן   קכא) (או"

ִקים אֹותוֹ   ב.  תְּ   .ָהאֹוֵמר מֹוִדים מֹוִדים, ְמׁשַ
ח, הלכות קריאת    שמע, סימן סא)(או"

סּוק ִראׁשוֹ   ט.  ּכֹוֵפל ַהּפָ ין ׁשֶ ַמע, ּבֵ ַמע ׁשְ אֹוֵמר ׁשְ בֹות ׁשֶ ּכֹוֵפל ַהתֵּ ין ׁשֶ ָעִמים, ּבֵ י ּפְ תֵּ ַמע ׁשְ   ן.ָאסּור לֹוַמר ׁשְ

  מסויימותפרשיות קריאת ותרגום 

   .(חיישינן לגנותו) נקרא ולא מתרגם ,מעשה ראובן :משנה (כ"ה א')

   .(שבח הוא שהודה) נקרא ומתרגם ,(ויהודה) מעשה תמר

ֵאׁש (פרשת העגל עד "מעשה עגל הראשון  רֹף ּבָ ׂשְ    .(שזו היא כפרתם) נקרא ומתרגם, )"ַוּיִ

שה פקרו המינים לומר שיש (שמתוך תשובה שהשיבו אהרן למ נקרא ולא מתרגם, )(שחזר אהרון וסיפר המעשהוהשני 

ִלֵכהוּ , שנאמר "ממש בעבודה זרה הבָ  ָוַאׁשְ ֵצא ָהֵעֶגל ַהּזֶ    .")ֵאׁש ַוּיֵ

א "( ברכת כהנים ָ ָניו ֵאֶליךָ ה' ִיׂשּ   .נקראין ולא מתרגמין ,מעשה דוד ואמנון, ", ומשמע שהקב"ה נושא פנים לישראל)ּפָ

לִַ "אין מפטירין ב :אליעזר אומר רבי .ורבי יהודה מתיר .אין מפטירין במרכבה) משנה:(המשך  ֶאת (ם הֹוַדע ֶאת ְירּוׁשָ

  ".)ּתֹוֲעבֶֹתיהָ 

. אלו נקרין ]16ויש לא נקרין ולא מתרגמין[ויש נקרין ולא מתרגמין  ,יש נקרין ומתרגמין :תנו רבנן

קללות  , מעשה לוט ושתי בנותיו, מעשה תמר ויהודה, מעשה עגל הראשון,מעשה בראשית 17ומתרגמין:

ם ֶאת ּתֹוֲעבֶֹתיהָ ה, וברכות, מעשה אמנון ותמר, מעשה אבשלום, מעשה פילגש בגבע לִַ ים נקרא ,הֹוַדע ֶאת ְירּוׁשָ

   .ומתרגמין

                                                

 . : תיבות אלו מחוקותהגר"אהגר"אהגר"אהגר"אגליון הש"ס הגיה ב. 16

ון ותמר, ננננאמ -  שיםננננללות וברכות, אזהרות ועוקקקקגל (הראשון), עעעע –מר ויהודה תתתתוט, לללל ראשית,בבבב: מעשה מןסיבל"ת עק"ן נשפ"ה, . 17

 ודע את ירושלים. ההההילגש בגבעה, פפפפלום, ששששאב
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ם ֶאת ּתֹוֲעבֶֹתיהָ " (כ"ה ב') לִַ מעשה  :דתניא ,לאפוקי מדרבי אליעזר !פשיטא .נקרא ומתרגם ",הֹוַדע ֶאת ְירּוׁשָ

ם ֶאת ּתֹוֲעבֶֹתיהָ "באדם אחד שהיה קורא למעלה מרבי אליעזר  לִַ עד שאתה בודק  :אמר לו ."הֹוַדע ֶאת ְירּוׁשָ

  .בדקו אחריו ומצאו בו שמץ פסול !בתועבות אמך צא ובדוק ,בתועבות ירושלים

ַוְיִהי "ומעשה ברבי חנינא בן גמליאל שהלך לכבול והיה קורא חזן הכנסת  ,מעשה ראובן נקרא ולא מתרגם

ָרֵאל ּכֹן ִיׂשְ ׁשְ    .ושיבחוהו חכמים !אל תתרגם אלא אחרון :ואמר לו למתורגמן ,"ּבִ

ה"מן  ?ה עגל השניאיזה מעש .מעשה עגל השני נקרא ולא מתרגם ה"עד  "ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ ְרא מֹׁשֶ   ."ַוּיַ

א ב:משום דכתי אי טעמא?מ .ברכת כהנים נקרין ולא מתרגמין ָ    .ִיׂשּ

   .נקרין ולא מתרגמין ]18לא[מעשה דוד ואמנון 

   !והא אמרת מעשה אמנון ותמר נקרא ומתרגם (ומקשה)

ִודַאְמנֹון הא דכתיב  ,לא קשיא )ומתרץ( ן ּדָ   .סתמאְמנֹון ַא הא דכתיב  ,ּבֶ

  שיטות הראשונים

 ם וריא"זברמב"וכן מבואר  לגבי קריאה בבית כנסת. פירש, שהדיון במשנה הוא רש"י: קריאה ותרגום שלא בבית כנסת

הא כל אחד  .שהוא הפרסום הגדול ,בבית הכנסת צה לומרר ,וענין מתרגם, המאיריוכן כתב  בציבור. שמיירי בקריאה

  19.אין לך דבר שאינו מתרגם ,בביתו

 והמאירים. ו שמעשה ראובן נקרא ולא מתרגגרס ראשוניםושאר  רבינו חננאל, רי"ף, רש"י, רמב"ם, רא"ש: מעשה ראובן

  .גרסו נקרא ומתרגםכתב שיש ש

פירש, מעשה  והרמב"םנקרא ומתרגם, שבח הוא שהודה. ו, מעשה תמר ויהודה. ופירש וריא"ז , רי"ד,רש"י: מעשה תמר

    20ם שנזכר אמנון סתם.ותמר ואמנון. ונקרא ומתרגם מש

 רא"שהרי"ף ו 21.שקוראים ומתרגמים את המרכבהכדעת רבי יהודה פסקו  רבים, רמב"ם, וראשונים :הפטרה במרכבה

מרכבה פסק שמפטירים ב ע"שוהוורבינו ירוחם כתב, ולא מתרגמין במרכבה.  22כתבו, והמרכבה, קורין אותה לרבים.

   23.בשבועות

                                                

נקרין ולא ין ולא מתרגמין. והגר"א (בהגהותיו על הש"ס) הגיה גם בברייתא הרי"ד כתב דפליגא ברייתא אמתניתין, דתנן נקרא. 18

  משנה. ור' להלן. כמו הומחק תיבת 'לא', והברייתא  מתרגמין,

ה המשנה מאירי (כ"ה ב', ד"רמב"ם (פיה"מ). מקורות: רש"י (כ"ה א'). ור' תלמידי רבינו יונה (ברכות ד ב ברי"ף, ד"ה ואפילו עטרות). . 19

  ריא"ז (הלכה ד, סעי' ז). העשירית). 

מיתרגם בציבור, משום  בן דוד. ואינו היינו היכא שנזכר אמנוןמעשה אמנון אינו נקרא ולא מיתרגם, המשנה, ומה שמבואר בהמשך . 20

  ריא"ז (הלכה ד, סעי' ז). מקורות: רמב"ם (פיה"מ).  כבוד דוד.

 כרבי יהודה. ועל פי זה פסקוכפי שלפנינו, , 'אין מפטירין במרכבה' במשנה גרסו הראשוניםככל  רוב. 21

(וכן נראה  אין מתרגמין במרכבה''כד) שלפנינו כתוב 'אין מפטירין במרכבה', אך בכתבי היד של הרא"ש גורסים  סי'(פרק ג  ברא"ש. 22

   ולפי זה, פסק כחכמים, ומתיר רק לקרוא ולא לתרגם, כדעת רבינו ירוחם. .שגרס רבינו ירוחם)

  ). ה"מרמב"ם (פי). בדפיו א טזר"ן (רי"ף ואו"ח תצד,א. מקורות: . 23
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ואינו מעשה דאמנון בן דוד. ומדברי  ,ינו מעשה דוד ובת שבעיהמעשה דוד שועוד,  בה"ג דעת: אמנוןעשה דוד והו ממ

שהשמיטו  נוספים ראשוניםוכך נראה מדברי דאמנון בן דוד.  אחד, מעשה ינוימעשה דוד ואמנון הש נראה רמב"םה

  24.עשה דוד ובת שבעמ

ה ַאְמנֹון " הרמב"ם וכ"כ .שלא נקרא ולא מתרגםועוד, כתבו  ,רבינו ירוחם בה"ג,: אמנוןמעשה  ֱאַמר  -ּוְבַמֲעׂשֵ ּנֶ קֹום ׁשֶ ַהּמָ

ִוד"  ן ּדָ ם."ַאְמנֹון ּבֶ ְרּגֵ גרסו במשנה נקרא  רא"שהרי"ף ו .שנקרא ולא מתרגם ופסקועוד,  ריא"ז,ר"ן ו 25"לֹא ִנְקָרא ְולֹא ִמתַּ

  .הברייתא חולקת על המשנהש הרי"ד וכתב 26רגם.גרסו לא נקרא ולא מת ובברייתא ,ולא מתרגם

  שולחן ערוך

  סדר תפילת חג השבועות, סימן תצד) ,(או"ח

אֹוְמִר בְּ   א.  א ׁשֶ ַסח, ֶאּלָ ל ּפֶ יֹום טֹוב ׁשֶ מֹו ּבְ ה ּכְ ִפּלָ בּועֹות, ְוֵסֶדר ַהתְּ ים ִלְסִפיַרת ָהעֶֹמר הּוא ַחג ׁשָ ִ ים: ֶאת יֹום ַחג יֹום ֲחִמׁשּ

ִר  ֵני ְסָפִרים ְוקֹוִרים ּבָ ל, ּומֹוִציִאין ׁשְ ן ּתֹוָרֵתנּו, ְוגֹוְמִרים ַהַהּלֵ ה ְזַמן ַמתַּ בּועֹות ַהּזֶ ָ י ַעד ַהׁשּ ִליׁשִ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ ה ִמּבַ ָ אׁשֹון ֲחִמׁשּ

ּכּוִרים ּוַמְפִטי ִני ּוְביֹום ַהּבִ ֵ ׁשּ ֵאִני רּוחַ  רסֹוף ַהֵסֶדר, ּוַמְפִטיר קֹוֵרא ּבַ ָ ׂשּ סּוק ַותִּ ּפָ ם ּבַ יֶחְזֵקאל, ּוְמַסּיֵ ָבה ּדִ ֶמְרּכָ   .ּבְ

  שינויים בקריאה משום לשון נקיה

   .הכתובין בתורה לגנאי, קורין אותן לשבח : כל המקראותבנןרתנו  (כ"ה ב')

ה ְתָאֵרׂש ְוִאיׁש ַאֵחר)כגון " ָ ה)" (ִאׁשּ ֶבּנָ ּכָ   .ישגלנה (ִיׁשְ

ָכה " ִחין ִמְצַרִים) ה'(ַיּכְ ׁשְ חִֹרים)" ּבִ   .ובעפלים (ּוַבטְּ

ב) יֹוִנים".    27"חרי (ּדִ

ּתֹות ֶאת שניהם (ֵמיֵמי    .ַרְגֵליֶהם)""ֶלֱאכֹל ֶאת חריהם (צֹוָאָתם) ְוִלׁשְ

ֻמהּו)" ַעל ַוְיׂשִ ית ַהּבַ צּו ֶאת ּבֵ תְּ ַעל ַוּיִ ַבת ַהּבָ צּו ֵאת ַמּצְ תְּ יהושע בן קרחה אומר:  רבי ".)(ַעד ַהּיֹוםלמחראות (ְלמֹוָצאֹות)  (ַוּיִ

  .)כי חור לשון מוצא ריעי הוא(, מפני שהוא גנאי לעבודה זרה (כפי שכתובה)כשמן  (נקראת)למחראות 

                                                

ואיך לא  ,דמעשה דוד ואמנון דתנן במתניתין משמע דמעשה דוד היינו מעשה בת שבע ,קשיא לי כל מקוםומ. זה לשון הכסף משנה: 24

אבל מעשה דוד בבת  ,מעשה אמנון שנזכר בו דוד נקרא ולא מתרגם ,ואפשר שהוא מפרש מעשה דוד ואמנון !(הרמב"ם) נוהזכירו רבי

  שבע לא נזכר כאן. 

 ('מפעל משנה תורה', וגירסת הר"י שילת), במהדורות המדוייקותוהגירסה הנ"ל היא הגירסה שהרמב"ם יש גירסאות שונות.  בדברי. 25

  בפירוש המשנה. הרמב"ם  כתבוכן 

  קו. ולא ברור לי בדבריהם כמו מי פס. 26

ה ָצִרים ָעֶליָה ַעד ֱהיֹות רֹאׁש ֲחמֹור בִּ . 27 ׁשְֹמרֹון ְוִהּנֵ דֹול ּבְ בַוְיִהי ָרָעב ּגָ ֶסף ְורַֹבע ַהּקַ מִֹנים ּכֶ בְ  יונים)חרי( ׁשְ ה כָ יֹוִנים ּדִ ָ ֲחִמׁשּ , (מלכים ב "ֶסףּבַ

  . , לשון ריעי. דביונים, הזב מן היונים, שלא לפרש שהיו ישראל אוכלין גלליהן בשומרוןחרי - . רש"י ו,כה)

  ת”בעזהשי
  |  מגילהמסכת: 

 הכ"| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  על עבודה זרה ועל רשעיםליצנות 

ל קֵֹרס ְנבוֹ ": ליצנותא דעבודה זרה דשריא. דכתיבאמר רב נחמן: כל ליצנותא אסירא, בר מ (כ"ה ב') ַרע ּבֵ ... ּכָ

א ָ ט ַמׂשּ ו לֹא ָיְכלּו ַמּלֵ   28"...(הוא משא של ריעי) ָקְרסּו ָכְרעּו ַיְחּדָ

ית ָאֶון ָיגּורּו ׁשְ "רבי ינאי אמר מהכא:  י  ָאַבל ָעָליו ַעּמֹו ּוְכָמָריו ָעָליו ָיִגילּו ַעל ְלֶעְגלֹות ּבֵ י ָגָלה  ַכן ׁשְֹמרֹון ּכִ בֹודֹו ּכִ ּכְ

ּנוּ      29אל תקרי כבודו אלא כבידו. ,"ִמּמֶ

שקליה  ,גוישרי ליה לבר ישראל למימר ליה ל :אמר רב הונא בר מנוח משמיה דרב אחא בריה דרב איקא

   .שלו )ת, עגבותש(ו "ן תי"ואנחיה בשי לעבודה זרה

שרי ליה לבזוייה בגימ"ל  ,(שיוצאות עליו שמועות רעות ושנואות, שהוא נואף) האי מאן דסנאי שומעניה :אמר רב אשי

  . ומאן דשבחיה ינוחו לו ברכות על ראשו ,האי מאן דשפיר שומעניה שרי לשבוחיה 30.ושי"ן

  שיטות הראשונים

 31.שהוא שותה בד' מיני זמר, וכל שכן בדבר שהוא יותר מזהפירשו  רבינו חננאל והערוך: האי מאן דסנאי שומעניה

   32כי יוצאות עליו שמועות שהוא נואף. ופירש ורמב"םרש"י 

ִנים , "הרמב"םכתב : שרי ליה לבזוייה מּוָעתֹו ָרָעה ְוָהָעם ְמַרּנְ ְ ׁשּ ָכל ָמקֹום ּוְבָכל ְזַמן ְלַהְלקֹות ָאָדם ׁשֶ ין ּבְ ְוֵכן ֵיׁש ְלֵבית ּדִ

ַאְרנוּ  ּבֵ מֹו ׁשֶ ֵאינֹו ּפֹוֵסק, ּכְ ְהֶיה קֹול ׁשֶ ּיִ הּוא עֹוֵבר ַעל ָהֲעָריֹות; ְוהּוא ׁשֶ ּמֹוִציִאין ָעָליו , ְולֹא ִיְהיּו לֹו אֹוְיִבים ַאֲחָריו ׁשֶ ְידּוִעים ׁשֶ

ָפָניו. מּוָעתֹו ָרָעה, ּוְמָחְרִפין ֶאת יֹוַלְדּתֹו ּבְ ְ ׁשּ ין ֶאת ֶזה ׁשֶ מּוָעה ָרָעה. ְוֵכן ְמַבּזִ אם האדם שיצאו עליו , שהר"ןכתב " וׁשְ

   33אסור לבזותו. ,שמועות רעות הוא תלמיד חכם

  שולחן ערוך

יו"ד ), ( זרה, סימן קמז   הלכות עבודה 

ֱאִליִלים.ֻמתָּ   ה.    ר ְלִהְתלֹוֵצץ ּבָ

  

                                                

ל קֵֹרס ְנבוֹ ישעיהו מו,א: . 28 ַרע ּבֵ אֵֹתיֶכם ֲעמּוסֹות  ּכָ ֵהָמה ְנׂשֻ ה ְוַלּבְ יֶהם ַלַחּיָ א ַלֲעֵיָפה.ָהיּו ֲעַצּבֵ ָ א ָקְרסוּ  ַמׂשּ ָ ט ַמׂשּ ו לֹא ָיְכלּו ַמּלֵ  ָכְרעּו ַיְחּדָ

ִבי ָהָלָכה. ְ ׁשּ ם ּבַ   ְוַנְפׁשָ

  . רש"י.של ריעי תהיה בו, וכובד עגבותיו כובד משאו. 29

יופא גורבותי מפרשים  .מותר לבזות גם את אמו שילדתו ,כך הוא בתשובות הגאונים .שם מוסרח ה,סריי אמש .זונה ,ירתאגבר . 30

  , נואף שוטה. רש"י.טייאש

 לשמוח בשמחה המרגילה לידי עבירה. נמוקי יוסף.שהיה שם שמים מתחלל על ידו. ר"ח. שמבקש . 31

 רמב"ם (הלכות סנהדרין כד,ה).). ערוך (ערך סן,א). 'א"ז ; מועד קטן י'ב"ה (מגילה כ "חרות: רמקו. 32

  ).טז ב ברי"ףר"ן ( רמב"ם (הל' סנהדרין כד,ה). ). מקורות:"ז א'ח בפרק אלו מגלחין (מועד קטן יאלא כסהו כלילה וכדמוכ. 33
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