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ציונו ְולֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ( טו פסוק לט)במדבר פרשת שלח נאמר ב
כם זו . ואמרו חכמים אחרי לבב1הבורא ית' שלא נתור אחר מחשבת הלב

לא עבודת . 3ואפיקורסות תהיינו שלא יהרהר מינו  2מינות ואפיקורסות
כוכבים בלבד הוא שאסור להפנות אחריה במחשבה אלא כל מחשבה שהוא 
גורם לו לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה מוזהרין אנו שלא להעלותה על 

 שאסרה תורה ,לבנו ולא נסיח דעתנו לכך ונחשוב ונמשך אחר הרהורי הלב

                                                 
ואם יעלה על לבו רוח  לחשוב באותן דעות הרעים יקצר מחשבתו בהם וישנה לחשוב בדרכי התורה  1

 האמתיים והטובים )חינוך שפז( 
 כלל ביאור הלכה סימן א סעי' א ד"ה הואשם חינוך  2
עי' רמב"ם סהמ"צ ל"ת מז וקרי"ס ע"ז פ"ב אזהרה יב: שלא לתור אחר לבבנו להאמין הפך הדעות שציוותה  3

פועל צדק על תרי"ג מצוות, ליום חמישי. ועי' דינא דחיי לסמ"ג ו , וכן ברמב"ם ביד בהמובא להלןאותנו תורה
ורו, חלוקה מאיסור הרהור ע"ז והרהור לאוין טו, בביאור גמ' ברכות יב ב, שמינות שנאסרה בכתוב ולא תת

 עבירה שנאסרו בכתוב זה, ועי' אג"מ אהע"ז ח"א סי' סט.



 
 
 
 
 

 

והיינו, שלא יחשב אדם  4ותשלא יחשוב מחשבה שהוא יכול לבא בה למינ
ביחוד ה', שמא הוא שמא אינו, או מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה 

, או מה היה קודם שנברא 5לאחור היינו בסוף העולם במזרח או במערב
בספריהם או  אוכן שלא יקר 7או בדברי המינים 6העולם, ומה יהיה אחריו

ושלא יהרהר בעבודה זרה היאך עבודתה, ומה משפטה  ,8פרי כפירהבכל ס
קרא ספרים שחוברו בענינה, ואפי' בספרים שבזמן הזה יושלא  יה,ומעש

שדתיהם  מאוסים לכל, )כספרי היונים ודומיהם(, ואין חשש שימשך 
ְפנּו ֶאל ( ויקרא יט פסוק דאף על ) 10ובזה עובר ,9אחריהם אעפ"כ אסור ַאל ּתִּ

ם ָהֱאלִּ  וכן שלא יחשב בתורה שבעל פה, שמא היא מן השמים, שמא   ילִּ
או בנבואה, שמא היא אמת שמא אינה, שעל ידי מחשבות אלו,   11אינה

נמצא יוצא לידי מינות, לפי שדעתו של האדם קצרה, ולא כל הדעות יכולות 
 . 12ווהשטן מסית יהלהשיג האמת על בור

                                                 
רמב"ם ע"ז פ"ב ה"ג; סמ"ג שם; עי' שערי תשובה שער ג אות מא והובא בחרדים מ' ל"ת פרק א אות כט;  4

קטו, בד' רמב"ן  והובא בשל"ה פ' שלח נר מצוה אות א; עי' עמק הנצי"ב לספרי שלח פיס' ,החינוך מ' שפז
עה"ת במדבר טו לט )ועי' כעי"ז ריקאנטי במדבר שם(; קרי"ס שם. ועי' עמק הנצי"ב שם בד' ספרי שם, שאין 

וזכרתם את כל מצות  ,לפרש שאסרה תורה באחרי לבבכם שלא יהא מין ממש, שכבר נאמר בכתוב הקודם
ספרי שם שהמשילו לאשה המפתה לזנות, ולא לאשה ה' )במדבר שם(, ובכללם עון מינות, והוסיף שכ"מ מ

 .שכבר ניאפה
ואשר שאל בענין אי מותר לדבר או לחשוב במחשבתו מהמעשים " שו"ת שבט הלוי חלק ג סימן חועיין  5

הנעשים ע"י האמריקנים שמעופפים בכליהם למעלה מחלל העולם ומראין תמונת העולם בציורן מראה הלבנה 
סובב, אי אית בי' משום מאי דאמרינן ריש פ"ב דחגיגה דמסתכל בד' דברים ראוי לו והעיגול העולם והחלל ה

שאלה גדולה היא דהתוס' כתבו ריש  כאלו לא בא לעולם מה למעלה מה למטה מה לפנים מה לאחור וכו'. 
רב פ"ב דחגיגה דב' הפי' איתניהו הן עד שלא נברא העולם ואחרי סוף העולם, והן חוץ לחלל למזרח וכן למע

וכן באמת מורה פשטות הגמרא במסכת תמיד ל"ב ע"א גבי עובדא דאלכסנדרוס מוקדון, אף על פי שגם שם 
מביא הרא"ש ב' הפי' מ"מ פשטות הש"ס יורה יותר על מזרח ומערב ומטה של עוה"ז הגשמי גם כעת, מ"מ 

המחשבה לחלק ביניהם, עדיין ספק אם זה מה שעושים הוא ענין השאלה שהזכירו חז"ל שם, ויש מקום בעומק 
ע"כ אומר בטח דלאו משנת חסידים הוא להסתכל בדברים אלה ובפרט שהם באים בטלביזיא שנאסרה ובכל 

 אופן מידי ספק לא נפקינן בזה.
 שהוסיף ושלא לחשוב להתבונן בפסוקי יחזקאל, שאסרו חכמים להתבונן בהם. סמ"ק מ' יבועיין  6
ק הנצי"ב שם שלא ילמד דברים הבאים לידי מינות המושכים את שערי תשובה שם; חרדים שם. ועי' עמ 7

 האדם, וכל לימוד הפילוסופיה וחקירה בדברים מסוכנים בכלל זה.
וכ"מ בבאר שבע סנהדרין ק' ב' ד"ה תנא, ועיי"ש שיישב האיך למד הרמב"ם וגדולים אחרים ספרי מינות,  8

ס", "שמצות התנא שילמוד דעת האפיקורסין וכתב שלמדו כן ממשנה אבות פ"ב "דע מה שתשיב לאפיקור
ויהא שקוד ללמוד תורה כדי שידע מה שישיב להם" וכו', אבל כתב דזה שייך רק בגדולי תורה. ועיין שו"ת 

 אג"מ יו"ד ב קיא
 ג"נ י'ס 'ב ד"יו משה אגרות ת"שו 9

 י"ג', חינוך רד 'ט פס"י 'רמב"ן ויקרא פרמב"ם סה"מ ל"ת י ובעבודה זרה פ"ב ה"ה, ו 10
רמב"ם שם; סמ"ג שם; סמ"ק שם: אין לחשוב שאין תורה מן השמים, ושלא לחשוב שלא להאמין בדברי  11

 חכמים, ועי' צביון העמודים שם אות ד שפי' ש"לחשוב" היינו להסתפק.
וז"ל החפץ חיים בספר המצות הקצר סי' קנו. ומאד מאד צריך ליזהר ממחשבות פסולות, שזה יתד שהכל  12

שצריך האדם לקדש ולטהר מחשבותיו בכל כחו, ואם בא לו איזה תענוג, יכוין שיהא לו כח על ידי  -תלוי בו 
זה לעמוד בהיכל המלך, מלכו של עולם, ברוך הוא, ושלא יחלש גופו לעבודת הבורא. ומי שעבר על זה, והעלה 

 -וות הגשמיות במחשבתו מחשבות פסולות מעניני הדת, חס ושלום, או הרהור זנות, או לרדוף אחר תא



 
 
 
 
 

 

יש סוברים  ,להתלוצץ עליהם, נחלקו אחרוניםהמהרהר בדברי מינות כדי לראות שהם הבל ו

, והיינו אף המעיין בדברי מינות כדרך 13שעבר בלא תתורו, שלא תתורו משמעו שלא לתור ולרגל
ר, שמרגל ורואה כדי לכבוש, ויש סוברים ָּ  שאינו עובר. 14הת 

 

ואף  .17ביותר, והמסתכל בו ביותר עיניו כהות 16שתלהסתכל בק 15אסור
 .18מים או נהר וכדו' אין נכון להסתכל הרבהב בהשתקפות הקשת

ומ"מ מותר לחזר אחר ראית  .19הוא כסיל מטעם מוציא דבה ,אין כדאי להגיד לחברו שיש קשת
  .20הקשת כדי לברך עליה את הברכה

 

                                                 
עבירה חמורה היא, שטורדתו מעולם הבא, ומטמאת כל רמ"ח איברים ושס"ה גידים, גופניים ורוחניים. לכן 

 יזהר מאד בזה. ונוהג בכל מקום ובכל זמן, בזכרים ובנקבות"
שם: עי' ילקו"ש שלח רמז תשנ: אל יהי לבך אלילך, ועי' זית רענן לילקו"ש שם, ועי' ספרי זוטא פ' שלח )ו 13

ילילך, ועי' אמבוהא דספרי שם וספירי אפרים שם שטס"ה(. ועי' רש"י במדבר טו לט. עי' אלשיך במדבר שם; 
פנים יפות במדבר שם. ועי' כעי"ז בזרע אברהם לספרי במדבר פיס' קטו, בהגהת בן המחבר, ד"ה זאת. ועי' 

 י ה ח( זו מינות, עי' ע"ז יז אפנים יפות שם שהוסיף, שעל זה אמר הכתוב: אל תקרב אל פתח ביתה )משל
פעולת אדם )באקשט( או"ח כלל א אות ו. ושם שכ"מ ברמב"ם פיה"מ אבות פ"ב מי"ד. ועי' אמרי יושר  14

)אייזנשטטר( דרוש שני לשבת שובה ד"ה ואולם )ח ב(, שכשקבע בדעתו שדברי התורה הם אמת, ומחפש 
 עוד ראיות שכליות לדבר, אינו עובר בלא תתורו

 ונו"כ או"ח רכט א ומ"ב ס"ק ה שו"ע 15
שיש המפרשים שהקשת אינה מששת ימי בראשית אלא אחרי המבול רמב"ן בראשית ט פסוק יבעיין ב 16
ואנחנו על כרחנו נאמין לדברי היונים שמלהט השמש ", וכתב "ברא ה' חדשה לעשות קשת בשמים ביום ענן"

ת אשר נתתי בענן מיום הבריאה תהיה מן היום . ולכן נפרש הכתוב, הקש..באויר הלח יהיה הקשת בתולדה 
". ועיין ביערות הזה והלאה לאות ברית ביני וביניכם, שכל זמן שאראנה אזכיר כי ברית שלום ביני וביניכם

ולפ"ד הגאון מהר"י ז"ל בי"ד דיש כתב " בן איש חי שנה ראשונה פרשת עקב סעיף יזדבש ח"א דרוש יב, וב
רך בלי שם ומלכות דאין אתנו יודע, מיהו אין דבריו הנז' האמורים בדרך דרש תרי גווני קשת, א"כ צריך לב

כדאי לעקור מנהג ישראל לברך בשם ומלכות, ובפרט כי כל גדולי הפוסקים סתמו מלייהו בזה, מיהו הרוצה 
 ".להתחסד לברך בלי שם ומלכות ויהרהר שם ומלכות בלבו אין מזניחין אותו

קשת ביותר, והמברך ברכות הראייה צריך שיראה את הדבר שמברך עליו, אף על פי שאסור להסתכל בו 17
. אבודרהם .מכל מקום יכול לברך, שאין המסתכל כרואה, כי המסתכל מוסיף ומדקדק בהבטתו יותר מהרואה

בזוה"ק )פ' בשלח דף ס"ו ב( המסתכל בקשת כמי שמסתכל בשכינה, ובתיקוני זוהר )תיקון י"ח, דף ל"ו ב( ו
קשת מתלבשים קליפות שהם רוח סערה וענן גדול וכו', ואלו הגורמים שלא יהיה הקשת בצבעיה דסביבות ה

 המאירים, ואם יתראה קשת בצבעיה המאירים מיד יבוא משיח.
 שםסק"ב, רוח חיים  בשו"ע שםילקוט הגרשוני  18
 מ"ב שם ס"ק א 19
 סי' ז אות ב 156וזאת הברכה עמ'  20



 
 
 
 
 

 

העובר עברה בסתר הרי זה כאלו  ,שהעבירה מגונה על כל פנים 21על פיאף 
ר"ל כאלו שלל בשכלו מציאות השגחתו ית' ממקום  ,דוחק רגלי שכינה

וזהו שהחמירה תורה בגנב יותר מגזלן  ,רואנוהי"ת  לומר אין  ,שעובר בו
מפני שהגזלן השוה כבוד עבד לכבוד קונו והגנב לא השוה כבוד עבד לכבוד 

הדא הוא  ,ואזנו כאלו אינה שומעת ,ו כביכול עשה עינו כאלו לא רואהקונ
ים מֵ ( ישעיהו כט פסוק טו) דכתיב יקִּ ֲעמִּ ר ֵעָצה ה'הֹוי ַהּמַ   .ַלְסּתִּ

שהשוקל  .יתר מעונשן של עריותחסרות או יתירות, מדות השוקל לחבירו בעונשן של  22קשהולכן 

ופירוש המאמר ההוא שהוא כופר  ,השכינה במדה חסירה הוא כעובר עבירה בסתר שדוחק רגלי
 .וזה בינו לבין חבירו ,שזה בינו לבין המקום , ועודבהשגחה

 

ואם אינו יכול  ,ת יצרו מתגבר עליו יכופנו בכל יכלתוכל שאדם רואה א
וילבש שחורים ויתכסה  23לשלוט ביצרו ילך למקום שאין מכירין אותו

וכשיראה בעצמו שבידו לעשות כל מה  ,כדי שיתעורר לדאגה ,שחורים
טוב לו  24י"א ,ואף אם עמדה בעיניה ,שבלבו חפץ שמא תפרח תאותו

 ,26ואל יחלל שם שמים בפרהסיא ,25שיעשה מה שלבו חפץ במקום אחר
, הרי זה מחלל את השם, 27כל העובר עבירה בפרהסיא, אפילו לתיאבוןש

, שהרואה מזלזל בכבוד המקום, 28לפי שבני אדם רואים ולומדים ממעשיו
כיון שאין מכירים מווכל החוטא ומחטיא אחרים הרי זה מחלל את השם. 

                                                 
 מאירי ב"ק עט: 21
 ומגיד משנה שם גניבה פרק ז הלכה יברמב"ם הלכות  22
 ומימרא זו איתא נמי במו"ק יד. ובקידושין מ. 23
 מאירי בסוגייתינו 24
 וכתב בספר הבתים תשובה שער א אות כ שדעה זו עיקר 25
והואיל ומכניע עצמו כל כך בידוע שאין לבו חפץ כתב " פסקי ריא"ז מסכת מועד קטן פרק ג הלכה בב 26

אולי יכניע יצרו, ואם לאו מוטב שיעבור עבירה בסתר במקום הוסיף " א הלכה יא קידושין פרקוב לחטוא,
 ".יחלל שם שמים בפרהסייא ואלשאין מכירין אותו 

ארמית ובר"ן ובתורת חיים שם שחילול השם הוא שעושה בפרהסיא והוא  -עי' סנהדרין פב א בבועל  27
שו דברים במטמוניות, שלא חללו ש"ש בפרהסיא, באופן זה שעובר לתיאבון, ועי' רש"י בכורות לא א ד"ה ע

והכוונה שם לגזל, עי"ש בתוס'. ועי' סמ"ק סי' קיב שברואה חברו עובר עבירה גלויה צריך להוכיחו מיד שלא 
 יתחלל שם שמים. 

)יחזקאל נוח לו לאדם שיעבור עבירה בסתר, ואל יחלל שם שמים בפרהסיא, שנאמר: בקידושין מ.  וכן אמרו 28
 כה אמר ה' איש גלוליו לכו עבדו וגו' ואת שם קדשי לא תחללו,כ לט( 



 
 
 
 
 

 

תן לב, לפי שאינו חשוב , שגם אם יחטא אין אדם נו29אותו אין חילול השם
 . 30בעיניהם

לפי  , אלא חס ושלום שהותר לו לעבור עבירה אפילו בסתרש, 31וי"א
, וכן 32שבמקום שאין מכירים אותו אין דעתו גסה עליו ושמא יקל כח יצרו

שלבישת שחורים ויגיעת דרכים ואכסניאות משברות  ועודבלבוש שחורים, 
שלא אמרו אלא כגון שמבקש  33וי"אאת לבו ושוב לא יבא לידי עבירה, 

השיאו עצה לעשות לשתות במיני זמר ולשמוח בשמחה המרגילה לעבירה, 
כדי להבריח יצרו כגון אכילה ושתיה במיני זמר וכיוצא וללבוש שחורים כך 

בהן אבל דבר עבירה שיש בו דין אדם או דין שמים ואפילו חייבי עשה וכ"ש 
  .יר ר' אילעאי ואפילו בסתרלמעלה מהן שאיסורן איסור עולם ח"ו שהת

 

והשכינה ,בשם המפורש את העם מברכין  הכהנים שהיו 34זמן המקדשזכר ל
הגים נו להסתכל אפילו ראיה קצת, היה אסור אפילווהיתה שורה על ידיהם 

גם היום שלא להביט בכהנים כלל בעת ברכת כהנים. אולם מעיקר הדין 
 בזמן הזה אין האיסור אלא בהבטה מרובה שתגרום להיסח הדעת מהברכה.

גם בזמן הזה אסור אפילו ראיה כל שהיא והמסתכל עיניו  35ועל פי הזוהר
 כהות.

                                                 
י שעושה מעשה בפני רבים אבל הרבים אינם שהוכיח מכאן שמ שו"ת בית מרדכי חלק ב סימן לעיין  29

"ילך למקום צינעא ויעשה... ", אלא: ילך למקום שאין מכירין  שהרי לא נאמרמכירים אותו אין זה פרהסיא. 
בו חפץ. כלומר, אף על פי שהמקום החדש אינו מקום סתר וצינעא, וגם הוא מקום פרהסיא, אותו ויעשה מה של

 אבל היות שבמקום החדש אין מכירין את העובר העבירה, איננו נחשב כעובר עבירה בפרהסיא.
 רש"י בסוגייתינו. 30
ר יצרו עליו מיבעי וליתא לדרבי אלעאי אלא אף על פי שמתגבברי"ף מו"ק ט. מדפי הרי"ף דעת ר"ח בתוס'  31

 ליה ליתוביה בדעתיה דקי"ל הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים
פי' ויעשה מה שלבו חפץ ואל יחלל שם, כלומר אני ערב בדבר שאם יעשה כך במו"ק יז כתב פסקי רי"ד וב 32

 ספר הבתים תשובה שער א. וכן ביכוף את יצרו, שכיון שגלה ממקומו ולבש שחורין אין יצרו מתגבר עליו
 ".שודאי לא ישיאנו לבו לחטואכתב בדעה זו " אות כ

 רא"ש מועד קטן פרק ג סימן יאב 33
 מ"ב קכח פט 34
שום דשמא קדישא רמיזא באצבען דידוי ובעי ב"נ לדחלא אף על גב דלא חמאן "מבזוה"ק )נשא קמ"ז א(  35

נתא, תאנא בההיא שכינתא לא בעאן לאסתכלא בידייהו דכהני בגין דלא ישתכחון עמא חציפאן לגבי שכי
שעתא דכהנא פריס ידוי צריכין עמא למיתב בדחילו באימתא ולינדע דההיא שעתא עידן רעותא אשתכח 
בכלהו עלמין ומתברכן עילאין ותתאין ולית דינא בכלהו, והוא שעתא דאתגלי סתימא עתיקא דעתיקין בזעיר 

ידי הכהנים וחציפותא כלפי שמיא מבואר שגם בזה"ז שכינה שורה על  עכ"ל "אנפין ואשתכח שלמא בכלא



 
 
 
 
 

 

 ,תםלא יביטו בעם ולא יסיחו דע ,מברכים העם 36בשעה שהכהנים ולפיכך
שהרי הם  ,אלא יהיה עיניהם כלפי מטה כמי שעומד בתפלה בכוונה

  .37מתפללים שיברך הקדוש ברוך הוא את כל ישראל

ויהיו פניהם נגד פני  ,העם המקבלים את הברכה גם כן יכוונו לברכהכן ו
וכל שכן שלא יסתכלו במקום  ,ולא יסתכלו בהם שלא יסיחו דעתם ,הכהנים

 .38אחר

כדי שלא יוכלו  ,במקומות הרבה לשלשל הטלית של מצוה על פניהם וידיהם הכהנים ולכן נהגו

וכן המנהג בדורותינו בארץ ישראל  לא בפניהם ולא בידיהם. ,להסתכל בעם ולא העם בהם
בכהנים ולא בשום דבר אחר, העם לא יביטו והגם שמכסים הכהנים עצמם בטלית  .39ובחו"ל

 .40, ויהיו כמו שעומדים בתפלה ויתכונו לברכהבר אחרבדויהיו עיניהם סגורות ולא יסיחו דעתם 

 .41ויש שנהגו לכסות פניהם ופני בניהם בטלית

אבל ידיהם  ,כדי שלא יוכלו להסתכללבד בשהכהנים משלשלין הטלית על פניהם  42נהגוויש ש

והעם  ,ולא יבאו לידי היסח הדעת ,חוץ לטלית כדי שהם עצמן לא יוכלו להסתכל בידיהם
 .43ית ג"כ על פניהם כדי שלא יוכלו להסתכל בידי הכהניםמשלשלין הטל

, מ"מ הדבר מעכבכהן שאין משיג טלית להתכסות בו לא יעלה לדוכן, אף כי אין כיסוי טלית 

 .44, ויסיחו דעתם מהברכהמתמיה ויסתכלו בו
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 מ"ב שם פח מהלבוש 37
 מ"ב שם פט 38
וזה שמביאים מכתבי האר"י ז"ל  ערוה"ש סעי' ל"ו כה"ח ס"ק קמ"ג שכ"ה עפ"י המקובלים וכן נוהגים באר"י, 39

שיהיו הידים בחוץ תלמיד טועה כתבו, עיין שם. ובכתר כהונה סי' ט"ו סעי' ב' דכן היה המנהג ברוסיא ופולין, 
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המקריב עולת ראייתו ושלמי חגיגתו ושמחתו ביום טוב, סומך  45כשמקריב
אף על פי שסמיכה אינה ו .דרך שעושה בשאר הימיםעליהן בכל כחו כ

 מעכבת לא גזרו עליה משום שבות.
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נהרגין ולא לוקין ולא משלמין עד שיהיו שניהם ראויין  46אין עדים זוממין
זומו שניהם אחר שנגמר הדין, אבל אם הוזם אחד מהן בלבד אין לעדות וי

 נענשין אף על פי שהוזמו ונפסלו לכל עדות שבתורה.

 

כל קרבנות בהמה שיקריב היחיד בין חובה בין נדבה סומך עליהן כשהן 
חיין, חוץ מן הבכור והמעשר והפסח, שנאמר וסמך ידו על ראש קרבנו, מפי 

הסומך  47עה למדו שכל קרבן במשמע חוץ מפסח ובכור ומעשר. וצריךהשמו
  .לסמוך בכל כחו בשתי ידיו על ראש הבהמה
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