הגאון רבי דוד שוסטל שליט"א

שיעור

בענין פסק דין בלא טעם לענין ברכת
התורה ואיסור דברי תורה במרחץ
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מראה מקומות
הגאון רבי דוד שוסטל שליט"א
שיעור בענין פסק דין בלא טעם לענין ברכת התורה ואיסור דברי תורה במרחץ
•מתניתין עבודה זרה מד ע"ב שאל פרוקלוס וכו' .ובגמרא והיכי עביד וכו' .ובתוספת שם
ד"ה תנא כשיצא.
•ר"ן שם יט ע"ב בדפי הרי"ף ד"ה תנא כשיצא.
•שלחן ערוך אורח חיים סימן מז סעיף ד .וביאור הגר"א שם .ובמשנה ברורה שם ס"ק ו.
•רמ"א אורח חיים סימן פד סעיף א.
•רמ"א אורח חיים סימן פה סעיף ב.
•שלחן ערוך אורח חיים סימן תקנד סעיף ג .מגן אברהם שם ס"ק ה.
•שלחן ערוך סימן מז סעיף ג ובט"ז שם ס"ק ב.
•שו"ת רבי עקיבא איגר סימן כט.
•פירוש רש"י ריש פרשת משפטים (שמות כא ,א).
•גמרא סוטה כב ע"א ,ירא את ה' בני וכו'.
•שם עולם להחפץ חיים חלק א פרק יד.
•גמרא חגיגה יא ע"א ,כי אתא רב דימי וכו'.
•שיר השירים רבה פרשה ד אות יא.
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ביאור הגר"א סימן מז סעיף ד:
וה"ה כו' .ממה שכתוב בעבודה זרה מ"ד ב' ,תנא כשיצא כו' .ועיין תוספות שם בד"ה תנא כו' פירוש רשב"ם כו' ואור"י
כו' .וכן כתב הר"ן בשם י"מ ,אלא שכתב לא משום איבה אלא שבבית האמצעי הרהור מותר ,וכל שאינו אומר טעמו
של דבר הוי כהרהור ,ולכן בכל מקום שמותר להרהר גם זה מותר .וכמו שכתב לקמן סימן פ"ד בהג"ה וסוף סימן פ"ה
בהג"ה .אבל כל זה צריך עיון ,דכאן מברך על המצוה ,וכי ליכא מצוה בהרהור והלא נאמר והגית בו כו' ,ר"ל בלב ,כמו
שכתוב והגיון לבי ,וכל שכן לפסוק דין כו' ,והלא למקרא צריך לברך וכן כשקורא בתורה בציבור:
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שלחן ערוך סימן תקנד סעיף ג:
יש מי שאוסר ללמוד ע"י הרהור.

מגן אברהם שם ס"ק ה:
אף על גב דהרהור לאו כדיבור דמי ,כמ"ש סימן ס"ב ,שאני הכא דעיקר טעמא משום שמחה ובהרהור איכא שמחה
(מהרי"ל שם) .ונ"ל דמהאי טעמא אסור ללמוד איזו דרוש או קשיא ותירוץ אפילו בדברים הרעים מפני ששמחה
הוא לו ,וגם אסור להורות הוראה אם לא לחולה הצריך עכשיו ,כמ"ש ביורה דעה סימן שפ"ד סעיף ד דהוראה הוי
כהרהור ,כמ"ש סימן פ"ה .ואסור לדון דיני ממונות ,דדין היינו תורה .מיהו אם אין הבעלי דינים יכולין להמתין עד
למחר שנחוצים לדרכם ,אפשר דשרי דהוי כרבים צריכים לו:

ט"ז סימן מז ס"ק ב:
הכותב בדברי תורה .לא ידעתי מקור לזה ,מאין למדו הרב דוד אבודרהם שמביא בית יוסף ,והלא פסק בסעיף שאחרי
זה דלא מברכין בהרהור מטעם דלא כדיבור דמי ,כמ"ש ב"י בסוף סימן זה ,ובכתיבה ליכא אלא הרהור.

||7

ירחי כלה תש"פ

ץחרמב הרות ירבד רוסיאו הרותה תכרב ןינעל םעט אלב ןיד קספ ןינעב

||8

א"טילש לטסוש דוד יבר ןואגה

ירחי כלה תש"פ

שמות כא א:
יהם:
וְ ֵאּלֶ ה ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ֲא ֶׁשר ָּת ִׂשים לִ ְפנֵ ֶ

רש"י שם:
אשר תשים לפניהם  -אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה לא תעלה על דעתך לומר אשנה להם הפרק וההלכה ב' או ג'
פעמים עד שתהא סדורה בפיהם כמשנתה ,ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו ,לכך נאמר אשר תשים
לפניהם ,כשלחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם:

||9

ירחי כלה תש"פ

ץחרמב הרות ירבד רוסיאו הרותה תכרב ןינעל םעט אלב ןיד קספ ןינעב

| | 10

א"טילש לטסוש דוד יבר ןואגה

ירחי כלה תש"פ

| | 11

