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 SOURCES ON SPORTS 
 
These sources are from the book, “The Encyclopedia of Jewish Values” published by Urim, 

or the upcoming books, “The Encyclopedia of Jewish Values: Man to Man” or “The 
Encyclopedia of Jewish Values: Man to G-d” to be published in the future. 

 
 
 א' כ:כ, איוב טז:יב, איכה ג:יבשמואל ( 1

ַשַלח ה לְׁ ה אֹורֶׁ ת ַהִחִצים ִצדָּ לשֶׁ ה:-ַוֲאִני שְׁ רָּ ַמטָּ  ִלי לְׁ
ִייִתי  ֵלו הָּ ה:שָּ רָּ ַמטָּ ִקיֵמִני לֹו לְׁ ֵצִני ַויְׁ פְׁ ַפצְׁ ִפי ַויְׁ רְׁ עָּ ַחז בְׁ אָּ ֵרִני וְׁ פְׁ ַפרְׁ  ַויְׁ

א ַלֵחץ:  רָּ תֹו ַוַיִציֵבִני ַכַמטָּ ַרְך ַקשְׁ    דָּ
 
 שופטים כ:טז, שמואל א' יז:מ, זכריה ט:טו( 2

ם ִמכֹּל עָּ ה הָּ בַ  ַהזֶׁ חּור ִאֵטר ַידשְׁ ל-ע ֵמאֹות ִאיש בָּ ִמינֹו כָּ ל-יְׁ ן אֶׁ בֶׁ אֶׁ ֵלַע בָּ ה קֹּ ֹּא ַיֲחִטא:  -זֶׁ ל ה וְׁ  ַהַשֲערָּ
ַחר יָּדֹו ַוִיבְׁ לֹו בְׁ ִנים | ִמן-ַוִיַקח ַמקְׁ ה ַחלֵֻּקי ֲאבָּ רַהַנחַ -לֹו ֲחִמשָּ רִֹּעים ֲאשֶׁ ִלי הָּ ם ִבכְׁ ם אֹּתָּ יָּדֹו ַוִיַגש -ל ַויָּשֶֹּׁ עֹו בְׁ ַקלְׁ קּוט וְׁ לֹו ּוַבַילְׁ

ל ִתי:-אֶׁ ִלשְׁ  ַהפְׁ
אד'  בָּ ֵני-צְׁ שּו ַאבְׁ בְׁ כָּ לּו וְׁ כְׁ אָּ ם וְׁ ֵגן ֲעֵליהֶׁ מֹו-ֹות יָּ מּו כְׁ תּו הָּ שָּ ַלע וְׁ ֵבַח:-קֶׁ ִויֹות ִמזְׁ זָּ ק כְׁ רָּ אּו ַכִמזְׁ לְׁ ִין ּומָּ  יָּ
 
 ילים יט:ותה( 3
רּוץ אַֹּרח:   ִגבֹור לָּ ישֹּ כְׁ תֹו יָּשִֹּ פָּ ן יֵֹּצא ֵמחֻּ תָּ חָּ הּוא כְׁ  וְׁ
 
 תהילים יח:ל( 4
ָך-ִכי ץ בְׁ רֻּ דּוד אָּ ג יּוֵבאֹלַק  גְׁ  :שּור-ֲאַדלֶׁ
 
 י'-בראשית כט:ו( 5

ה ִעם אָּ ֵחל ִבתֹו בָּ ִהֵנה רָּ לֹום וְׁ רּו שָּ ֹּאמְׁ לֹום לֹו ַוי ם ֲהשָּ הֶׁ ר לָּ ֹּאמֶׁ ֹּ -ַוי ֹּאַהצ דֹול ל ר ֵהן עֹוד ַהיֹום גָּ ֹּאמֶׁ ה -אן:  ַוי נֶׁ ֵסף ַהִמקְׁ ֵעת ֵהאָּ
ל פּו כָּ סְׁ ר ֵיאָּ ֹּא נּוַכל ַעד ֲאשֶׁ רּו ל ֹּאמְׁ עּו: ַוי כּו רְׁ ֹּאן ּולְׁ קּו ַהצ ת-ַהשְׁ ֲללּו אֶׁ גָּ ִרים וְׁ ֲעדָּ ֹּאן: -הָּ ִקינּו ַהצ ִהשְׁ ֵאר וְׁ ן ֵמַעל ִפי ַהבְׁ בֶׁ אֶׁ הָּ

חֵ  רָּ ם וְׁ ַדֵבר ִעמָּ נּו מְׁ ה ִעםעֹודֶׁ אָּ ת-ל | בָּ ה ַיֲעקֹּב אֶׁ אָּ ר רָּ ִהי ַכֲאשֶׁ ה ִהוא: ַויְׁ ִביהָּ ִכי רֹּעָּ אָּ ר לְׁ ֹּאן ֲאשֶׁ ֵחל ַבת-ַהצ ן ֲאִחי ִאמֹו -רָּ בָּ לָּ
ת אֶׁ ת-וְׁ ל אֶׁ גֶׁ ן ֲאִחי ִאמֹו ַוִיַגש ַיֲעקֹּב ַויָּ בָּ ֹּאן לָּ ת-צ קְׁ אֶׁ ֵאר ַוַישְׁ ן ֵמַעל ִפי ַהבְׁ בֶׁ אֶׁ ן ֲאִחי ִאמֹו:-הָּ בָּ ֹּאן לָּ  צ
 
 יט-שמות ב:טו( 6

ת ה אֶׁ אנָּ ַמלֶׁ ה ַותְׁ נָּ לֶׁ ה ַוִתדְׁ ֹּאנָּ ב נֹות ַותָּ ַבע בָּ יָּן שֶׁ ֵהן ִמדְׁ כֹּ ם -ּולְׁ ֲרשּום ַויָּקָּ גָּ רִֹּעים ַויְׁ ן: ַויָּבֹּאּו הָּ ֹּאן ֲאִביהֶׁ קֹות צ ַהשְׁ ִטים לְׁ הָּ רְׁ הָּ
ת קְׁ אֶׁ ן ַוַישְׁ ה ַויֹוִשעָּ ל-מֹּשֶׁ ה אֶׁ ֹּאנָּ ב ם: ַותָּ ֹּאנָּ ֹּ -צ ן ַוי עּוֵאל ֲאִביהֶׁ נּו רְׁ ִרי ִהִצילָּ ן ָּ ִאיש ִמצְׁ ֹּא ַהיֹום: ַותֹּאַמרְׁ ן ב תֶׁ ר ַמדּוַע ִמַהרְׁ אמֶׁ

ַגם רִֹּעים וְׁ ת-ִמַיד הָּ קְׁ אֶׁ נּו ַוַישְׁ ה לָּ לָּ ֹלה דָּ ֹּאן:-דָּ  ַהצ
 
 טז-שופטים טו:טו( 7

ִחי א לְׁ צָּ הָּ ַוַיְך-ַוִימְׁ חֶׁ ַלח יָּדֹו ַוִיקָּ ִריָּה ַוִישְׁ ף ִאיש: -ֲחמֹור טְׁ לֶׁ ּה אֶׁ ִחי בָּ ִים ִבלְׁ תָּ רָּ ִחי ַהֲחמֹור ֲחמֹור ֲחמֹּ שֹון ִבלְׁ ר ִשמְׁ ֹּאמֶׁ ַוי
ף ִאיש: לֶׁ  ַהֲחמֹור ִהֵכיִתי אֶׁ

 
 ופירוש מלבי"ם שמואל א' ט:ב( 8

לֹו בֹּּהַ -וְׁ ה גָּ לָּ ַמעְׁ מֹו וָּ נּו ִמִשכְׁ ֵאל טֹוב ִממֶׁ רָּ ֵני ִישְֹּׁ ֵאין ִאיש ִמבְׁ טֹוב וְׁ חּור וָּ אּול בָּ מֹו שָּ יָּה ֵבן ּושְׁ להָּ ם:- ִמכָּ עָּ  הָּ
עד שהיה מיוחד בגבורה )מצד אביו( ובטוב  -וכן היה שלם בתארו ויפיו כי היה משכמו ומעלה גבה מכל העם ...

 המדות ובתואר הקומה ויצלח למלוכה:
 

 יז-שמואל ב' ב:יב( 9
ן ֵנר בֶׁ ֵדי ִאיש-ַוֵיֵצא ַאבְׁ ַעבְׁ ן-ֵנר וְׁ ת בֶׁ ה:-בֹּשֶׁ עֹונָּ אּול ִמַמֲחַנִים ִגבְׁ ן שָּ ב בֶׁ יֹואָּ שּום ַעל-וְׁ גְׁ אּו ַוִיפְׁ ִוד יָּצְׁ ֵדי דָּ ַעבְׁ רּויָּה וְׁ ֵרַכת -צְׁ בְׁ

ה ַעל בּו ֵאלֶׁ ו ַוֵישְׁ דָּ עֹון ַיחְׁ ה ַעל-ִגבְׁ ֵאלֶׁ ה וְׁ ה ִמזֶׁ ֵרכָּ ל-ַהבְׁ ֵנר אֶׁ ר ַאבְׁ ֹּאמֶׁ ה: ַוי ה ִמזֶׁ ֵרכָּ ֲחקּו -ַהבְׁ ִרים ִוישַֹּ עָּ א ַהנְׁ ב יָּקּומּו נָּ יֹואָּ
ר  ֹּאמֶׁ ֵנינּו ַוי פָּ ןלְׁ ת בֶׁ ִאיש בֹּשֶׁ יִָּמן ּולְׁ ִבנְׁ ר לְׁ שָֹּּ ֵנים עָּ ר שְׁ פָּ ִמסְׁ רּו בְׁ מּו ַוַיַעבְׁ מּו: ַויָּקֻּ ב יָּקֻּ ִוד: -יֹואָּ ֵדי דָּ ר ֵמַעבְׁ שָֹּּ ֵנים עָּ אּול ּושְׁ שָּ

קֹום ַההּוא  א ַלמָּ רָּ ו ַוִיקְׁ דָּ לּו ַיחְׁ ַצד ֵרֵעהּו ַוִיפְׁ בֹו בְׁ ַחרְׁ ֹּאש ֵרֵעהּו וְׁ ר ִהי ַוַיֲחִזקּו ִאיש | בְׁ עֹון: ַיתְׁ ִגבְׁ ר בְׁ ִרים ֲאשֶׁ ַקת ַהצֻּ לְׁ חֶׁ
ה ַעד שָּ ה קָּ מָּ חָּ ִוד:-ַהִמלְׁ ֵדי דָּ ֵני ַעבְׁ ֵאל ִלפְׁ רָּ ֵשי ִישְֹּׁ ַאנְׁ ֵנר וְׁ ף ַאבְׁ גֶׁ אֹּד ַביֹום ַההּוא ַוִינָּ  מְׁ

 
 ב-משנה יומא ב:א( 10

 חברו את הקודם וכל, שבכב ועולין רצין, מרובין שהן ובזמן. תורם, המזבח את לתרום שרוצה מי כל, בראשונה
 מוציאין ואין, שתים או אחת, מוציאין הן ומה. הצביעו להם אומר הממונה, שוין שניהם היו ואם. זכה אמות בארבע
 : במקדש אגודל
ן בכבש, ודחף אחד מהן את חברו, ונפל ונשברה רגלו. וכיון שראו בית דין שבאין ועולי ורצין שוין שניהם שהיו מעשה

 ינו שלא יהו תורמין את המזבח אלא בפיס. ארבעה פיסות היו שם, וזה הפיס הראשון:לידי סכנה, התק
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 ( משנה כלים כח:א, י':ד כג:א11
 עשאו. טמא. בכדור שנתנו שלשה על שלשה אבל. טהורה. עצמה בפני כדור שעשאה או. בכדור שנתנה שלש על שלש
 :ממעטו שהתפר מפני. טהור. עצמו בפני כדור
 וכן. ומלמטן מלמעלן שימרח עד. הציל לא. הצדדין מן מרח אם. החבית פי על שנתנן גמי של תוהפקע הכדור

 וקשרה במשיחה. אם מרח מן הצדדין. הציל: עור של או ניר של היתה. בגד של במטלית
 במה הנוגע. שנקרע האוכף. טהור. שבתוכן ובמה. טמא. בהן הנוגע. שנקרעו והתפלין והקמיע והאמום הכדור
 :מחברו שהתפר מפני. טמא. וכושבת

 
 ח-( משנה סוכה ד:ז12

נקרא יום  היום ואותו, המזבח בצדי בקרקע אותן וחובטין מביאין היו דקל של חריות, אומר ברוקה בן יוחנן ...רבי
 חבוט חריות: 

 מיד התינוקות שומטין את לולביהן ואוכלין אתרוגיהן:
 

 ( סוכה מו:13
  לגדוליִם  הדין הוא  לאו מאי. אתרוגיהן ואוכלין לולביהן את שומטין תינוקות מיד: יוחנן לרבי לקיש ריש איתיביה

ומטין את לולביהן ואוכלין ש התינוקות מיד: לקיש לריש יוחנן רבי איתיביה, דאמרי איכא. דוקא תינוקות, לא
 אורחא דמלתא קתני.  אתרוגיהן. תינוקות  אין, גדולים  לִא  הוא הדין דאפילו גדולים, והאי דקתני תינוקות 

 
 ( רש"י על סוכה מה., מו:14

 הגדולים שומטין את לולבי הקטנים מידם בשביעי. - מיד תינוקות שומטין את לולביהן
 של תינוקות, ואין בדבר לא משום גזל, ולא משום דרכי שלום, שכך נהגו מחמת שמחה. - ואוכלין אתרוגיהן

 לולב מצות סיום אחר, מיד: כלומר, תינוקות מיד: מפרשים ויש, במתניתין קאי בשביעי  - כו׳ שומטין תינוקות מיד
 לולביהן... את שומטין התינוקות

 
 ( תוספות על סוכה מה. ד"ה "מיד"15

לולבי התינוקות שומטין הגדולים מידן ואוכלין אתרוגיהן של תינוקות ואין בדבר   - קות שומטין לולביהןתינו מיד
ועוד יש לומר דמתני׳ לא איירי כלל  ...ם אלא שכך נהגו בו מחמת שמחה כך פי׳ בקונט׳ גזל ולא משום דרכי שלו

שיחטפו הגדולים מידן של תינוקות אלא מיד כלומר לאלתר התינוקות שומטין לולבי עצמן מתוך הערבה לפי 
 ...שהלולב ארוך ושוחקין בו ואתרוגיהן היו אוכלין

 
 ( סנהדרין עז:16

תני רב תחליפא בר מערבא קמיה דרבי  ...המשחקין בכדור שהרגו, במזיד נהרגין, בשוגג גולין.  תונא: כגון אלו ותנא
 לרב רבינא ליה אמר. אבהו: כגון אלו המשחקין בכדור שהרגו, תוך ארבע אמות  פטור, חוץ לארבע אמות חייב

 סתם: ליה אמר  לִא  נמי ובאט אפילו  ליה ניחא דלא אי. נמי פורתא אפילו  ליה ניחא דקא אי? דמי היכי: אשי
 טפי( )מסורת הש״ס: דאזלי מיניה( מינח ניחא ליה. דעיילי) כמה, בכדור משחקין

 
 סנהדרין עז:"י על פירוש רש( 17

 ולאחר, הרבה לאחוריה שתחזור כדי בכח בכותל הכדור להכות תינוקות רגילין - שהרגו בכדור המשחקין אלו כגון

ותל, אשמעינן תנא דאם נתכוין בכ דזרק ההוא לכוון יכול אם בה אותו ומכה הכדור את אוחז וחבירו רץ הוא שזורק

 שתהרוג את חבירו בחזרתה לאחוריה ויש בו כדי להמית  חייב. 

אם היה המוכה עומד בתוך ארבע אמות של כותל ולא  -  כגון אלו המשחקין בכדור שהרגו תוך ארבע אמות פטורין

 אתו והרגתו פטור הזורק מגלות.הספיקה לחזור ארבע אמות עד שמצ

 

 פר שבולי הלקט ענין שבת סימן קכאס (18
 1280-1210צדקיהו בן אברהם הרופא 

שאלו את ר' אליעזר הכדור והאמום ומשקולת קטנה ופירש רבינו שלמה זצ"ל כדור פילוטא מחופה עור ומליאה 
שיער ובו היו עושין מנעלים כעין שעושין  מתוכה שיער של איל בדוחק והאמום של עור הוא כעין מנעל וממלא אותו

רצענין בדפוס של עץ ונחלקו בהן ר' אליעזר וחכמים בסדר טהרות בשני דברים חכמים אומרים אינם מקבלין 
אבל אלו הכדורים שלנו אפי' כלי לא חשיבי ומחשבת השחוק שחישב לשחק בו לא משוי ליה כלי מ"מ בין  ...טומאה 

אין תורת כלי עליו נראה שאסור לשחק בו ולטלטלו בשבת ויום טוב שהרי אין צריך שיש תורת כלי עליו בין ש
בטילטולן ואפי' לכסות בו פי צליחותו אינו ראוי דהא ממאיס על ידי ששוחקים בו ומטניף בטיט ועפר וכן כדור של 

בכל ערובת שבא  עץ אסור לטלטלה ולשחק בה ומצינו במדרש איכה טור שמעון הוי מפיק תלת מאה גרבין דמרקוע
לאילין קייטיא ולמה חרב אין תימר משום זנות והלא ריבה אחת היתה שם והוציאוה משם ולמה חרב אמר רב 

 הונא על ידי שהיו משחקים בכדור בשבת:
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 ( תוספות על סוכה מה. ד"ה "מיד"19
לקראת חתן ונלחמים זה עם לאותן בחורים שרוכבים בסוסים ויש ללמוד מכאן  ...  - קות שומטין לולביהןתינו מיד

 ... זה וקורעין בגדו של חבירו או מקלקל לו סוסו שהן פטורין כך נהגו מחמת שמחת חתן
 

 אור זרוע, חלק ב, הלכות סוכה ולולב שטו( 20
כתב רבי' שמשון יש ללמוד מיכן לאותן הבחורים הרוכבים בסוסים לקראת חתן ונלחמים זה עם זה וקורע בגדו ... 

 או מקלקל ]לו סוסו[ שהן פטורין הואיל וכבר נהגו מחמת שמחת חתןשל חבירו 
 

 פר מבוא האבי"הבס, תתרכז שו"ת ראבי"ה( 21
ישנים ( 1ש וף שבועיים או כ״ו דינר  קולניסלך ל להחזיר  שריונךבע שמעון לדין ואמר באחי אליך להשאיל  תראובן 
קצחו מל ו משכוןתי לאותלך שאבד השיריון והוצרכ ית( אמר2י מן הטורניי תוכשחזר י לך משכון עליהם,תוהנח
ן לך תכוני י״ז דינרים חדשים והעודף ואמש תובע לפרותלניש מטבע חדש בחשבון. והנה אני י לך י״ד דינר קותתונ

 ר מחצי שנה. ואז היה מוטל עליך לפרוע לי חוביתמזה החילוף יש כבר יו כ״ז דינר קולניש. השיב שמעון: הלא
 ...ים אז י״ב חדשים בי״ג ישניםתאפק עוד ומכרתי להתי מיום ליום עד כי לא יכולתדוחה או תר והייתלאל

  .1  he SchillingeKolnisc  ]קולוניא דינרי ( 
.y   2urnatTurnier,  [ מלחמה בשלום שנלחמו הפרשיםRitter.]זה בזה ] 

ו ה אנתעו...ה  למספרםרהחמש  עש ה רק ממאהתח  לא נודע עד עני  רורפו בטותתשיהודי אשכנז הש
 ה  למספרם. ים עשרתרואים שהיה כן כבר במאה ה ש

 
 "גח, ביצה יב. ד"ה "( תוספות22

 טיול אלא דליכא אע״ג ברה״ר ביו״ט בלע״ז פלוט״א שקורין בכדור דמשחקין נמי אשכחן דהא טיול גם ...דשרי
 

23 )293-15:292 Judaica Encyclopedia 

century, competitions were  thIn the 15 .in Wiesenfeld, Germany sh tourneysthere were Jewi1386 In “

held in Augsburg, Germany, in running, jumping, throwing and bowling in which Jews also 

participated… in the same century, at the popular festival initiated in Rome, sports competitions were 

also included: Monday was for youth, Tuesday was for Jews (under 20 years of age), Wednesday for 

older boys, etc…. It is known that Jews distinguished themselves in these games in 1487, 1502 and 

was a  there century, thin 1513… In the 16 mposed, corunnersThere is even a song about Jewish . 1595

famous Austrian Jew by the name of Ott who was outstanding at the Augsburg games and was even 

invited by the court of the Austrian prince in order to train the courtiers.” 
 

 ( שולחן ערוך, אורח חיים שח:מה24
 ( :דביצה פ״ק תוס׳) להקל ונהגו מתירין ויש הגה: בכדור ויו״ט בשבת לשחוק סורא
 

 ( שולחן ערוך, אורח חיים תקיח:א25
 עירוב הניח ואם( ירוחם ור׳ תוס׳) בעלמא טיול אלא שאינו אע״ג בר״ה אפי׳ בכדור לשחוק )ביום טוב(..מותר הגה
  .ו לצורך היום כלל )ר״ן פ״ב דביצה(פ שאינאע״ כלי תורת לו שיש כל ולהוציא לטלטל מותר

 
 ( משנה ברורה על  שולחן ערוך, אורח חיים תקיח, ס"ק ט26

 יו״ט ושמחת טיול בכלל דהוא מותר אפ״ה למקום ממקום ד״א להעביר רגיל דעי״ז אע״ג ר״ל  - בר״ה אפילו בכדור
הנח להם אבל לגדולים ו לדיםי של שחוק אלא כלל היום צורך בו דאין זה להתיר הוא תימה דדבר כתב ורש״ל

שנוהגין כן מנהג רע הוא דאין זה שמחה וטיול אלא שיחת ילדים וקלות ראש ובלא״ה אין דין זה מוסכם לכו״ע 
 דדעת המחבר לאסור כמבואר לעיל בסימן ש״ח סעיף מ״ה.

 

 תהילים קד:כו, ירמיהו מח:כו( 27
ם ַהֵלכּון ֳאִניֹות שָּ ן יְׁ יָּתָּ ה ִלוְׁ תָּ  זֶׁ חֶׁ  יַָּצרְׁ שַֹּ  בֹו:-קלְׁ

הּו ִכירֻּ ִדיל ד'-ַעל ִכי ַהשְׁ ַפק ִהגְׁ סָּ ב וְׁ ִקיאֹו מֹואָּ יָּה בְׁ הָּ חֹּק וְׁ  :הּוא-ַגם ִלשְֹּׁ
ל ד' ִפִתיַתִני חֹוק כָּ ִייִתי ִלשְֹּׁ ל הָּ ַתִני ַותּוכָּ ת ֲחַזקְׁ פָּ אֶׁ  ַהיֹום כֹֻּּלה ֹלֵעג ִלי:-וָּ

 

 ב-קהלת י':יט, תהילים קכו:א (28
חֹוק עֹּשִֹּ  תִלשְֹּׁ ה אֶׁ ף ַיֲענֶׁ סֶׁ ַהכֶׁ ַמח ַחִיים וְׁ שַֹּ ַיִין יְׁ ם וְׁ חֶׁ  ַהכֹּל-ים לֶׁ

שּוב ַהַמֲעלֹות ִשיר ִמים:ִשיַבת צִ -תאֶׁ  ד' בְׁ חֹּלְׁ ִיינּו כְׁ ִדיל  יֹון הָּ רּו ַבגֹוִים ִהגְׁ ֹּאמְׁ ז י ה אָּ שֹוֵננּו ִרנָּ חֹוק ִפינּו ּולְׁ ֵלא שְֹּׁ ז ִימָּ  ד'אָּ
ה:-ַלֲעשֹוֹּת ִעם  ֵאלֶׁ
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 ים כז:טז( שופט29 

ַהַבִית ֵלא וְׁ ִשים מָּ ֲאנָּ ִשים הָּ ַהנָּ ה וְׁ מָּ שָּ ַעלסַ  כֹּל וְׁ ִתים וְׁ ִלשְׁ ֵני פְׁ שֹון:-רְׁ חֹוק ִשמְׁ רִֹּאים ִבשְֹּׁ ה הָּ ִאשָּ ִפים ִאיש וְׁ ת ֲאלָּ לשֶׁ ג ִכשְׁ  ַהגָּ
 
 ( משלי י':כג30 

ה: בּונָּ ִאיש תְׁ ה לְׁ מָּ כְׁ חָּ ה וְׁ ִסיל ֲעשֹוֹּת ִזמָּ חֹוק ִלכְׁ  ִכשְֹּׁ
 
 בראשית כא:ט, שמות לב:ו, בראשית יט:יד( 13 

ת ה אֶׁ רָּ א שָֹּּ ן-ַוֵתרֶׁ ר-בֶׁ ִרית ֲאשֶׁ ר ַהִמצְׁ גָּ ַצֵחק: -הָּ ם מְׁ הָּ רָּ ַאבְׁ ה לְׁ דָּ  יָּלְׁ
ַצֵחק: מּו לְׁ תֹו ַויָּקֻּ שָּ ֱאכֹּל וְׁ ם לֶׁ עָּ ב הָּ ִמים ַוֵישֶׁ לָּ ת ַוַיֲעלּו עֹֹּלת ַוַיִגשּו שְׁ ֳחרָּ ִכימּו ִממָּ  ַוַישְׁ

ַדֵבר |ַוֵיֵצא לֹו לט ַויְׁ אּו ִמן-אֶׁ ר קּומּו צְׁ ֹּאמֶׁ יו ַוי נֹּתָּ ֵחי בְׁ יו | ֹלקְׁ נָּ ה ִכי-ֲחתָּ קֹום ַהזֶׁ ִחית -ַהמָּ ת ד'ַמשְׁ ֵעיֵני -אֶׁ ַצֵחק בְׁ ִהי ִכמְׁ ִעיר ַויְׁ הָּ
יו: נָּ  ֲחתָּ

 

 גיטין מז.( 32
מינייהו  ריש לקיש זבין נפשיה ללודאי, שקל בהדיה חייתא וגלגלתא, אמר: גמירי, דיומא בתרא כל דבעי

 עבדי ליה, כי היכי דליחול אדמיה. 
  

 שבת קיט:( 33
 ...השבת את בה שחללו בשביל אלא ירושלים חרבה לא: אביי אמר

 

 מדרש, איכה רבה ב:ד( 34
ו אי תימא מן הזונות והלא לא היתה אלא ריבה אחת והוציאוה חרב ולמה גרבין מאה תלת מפיק הוה שמעון טור

 .יו משחקין בכדור בשבתמשם א״ר הונא משום שה
 

 ירושלמי, תענית כד:( 35
 וי״א הזנות מפני אומר יש חרב ולמה. שובא ערובות כל לקייטא דמרקיע דגרבין מאוון תלת מפיק הוה שמעון טור 

  .בכדור משחקין שהיו

 
 ב-משנה יומא ב:א( 36

 חברו את הקודם וכל, בכבש ועולין רצין, מרובין שהן ובזמן. תורם, המזבח את לתרום שרוצה מי כל, בראשונה
 מוציאין ואין, שתים או אחת, מוציאין הן ומה. הצביעו להם אומר הממונה, שוין שניהם היו ואם. זכה אמות בארבע
 : במקדש אגודל
ן בכבש, ודחף אחד מהן את חברו, ונפל ונשברה רגלו. וכיון שראו בית דין שבאין ועולי ורצין שוין שניהם שהיו מעשה
 סכנה, התקינו שלא יהו תורמין את המזבח אלא בפיס. ארבעה פיסות היו שם, וזה הפיס הראשון: לידי

 
 ( שו"ת אגרות משה, חושן משפט א:קד37

נשאלתי מאחד אם מותר להתפרנס ממשחק זריקת הכדורים שנקרא באל בלע"ז שיש לחוש לסכנה כדאירע לאחד 
מפורש בב"מ דף קי"ב על קרא דואליו נושא נפשו מפני מה  מכמה אלפים שנסתכן. והשבתי שלע"ד יש להתיר דהא

נתלה באילן ומסר את עצמו למיתה לא על שכרו אלמא דמותר להתפרנס אף כשאיכא חשש סכנה לאופן רחוק. 
וממילא אף כשיש חשש שיהרוג אחרים באופן רחוק כזה מותר דמאי שנא מחשש דליהרג בעצמו דגם להרוג את 

ומ"מ מותר בחשש רחוק כזה לצורך פרנסה א"כ גם בחשש סכנת אחרים נמי יש להתיר  עצמו יש איסור לא תרצח
בחשש רחוק כזה וגם אם לא נימא כן לא היה רשאי בעל האילן לשכור אותו. אבל ודאי מסתבר שהוא דוקא 

רצו כשהאחר ג"כ נכנס לזה ברצונו דודאי אין לו רשות להכניס אף בספק הרחוק כזה את אלו שלא ידעו או לא 
 להכנס אף בספק רחוק כזה.

 
 ( ערוך השולחן, אורח חיים תקיח:ח38

וכתב רבינו הרמ"א דמותר לשחוק בכדור אפילו ברשות הרבים אף על גב שאינו אלא טיול בעלמא עכ"ל ויש 
מתרעמים על זה שאין זה שמחה וטיול רק לקטנים ולא לגדולים ]שם ומג"א סק"ד בשם יש"ש[ ובאמת אין זה 

דכיון דחביב עליו לפי דעתו השפלה איך נמנע ממנו עוד כתב דאם הניח עירוב מותר לטלטל ולהוציא כל תרעומות 
שיש לו תורת כלי אף על פי שאינן לצורך היום כלל עכ"ל דלא עדיף יום טוב משבת אבל בלא עירוב אפילו מחצר 

 ...לחצר אסור שלא לצורך כלל ]מג"א סק"ד[ 
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 טו( דברים ד:ט, 39
ןַרק  אֹּד פֶׁ ָך מְׁ שְׁ מֹּר ַנפְׁ ָך ּושְׁ ר לְׁ מֶׁ ת-ִהשָּ ַכח אֶׁ ר-ִתשְׁ ִרים ֲאשֶׁ בָּ ן-ַהדְׁ יָך ּופֶׁ אּו ֵעינֶׁ יָך -רָּ נֶׁ בָּ ם לְׁ תָּ הֹוַדעְׁ ֵמי ַחיֶׁיָך וְׁ ָך כֹּל יְׁ בְׁ בָּ יָּסּורּו ִמלְׁ

יָך נֶׁ ֵני בָּ ִלבְׁ  :וְׁ
ל ם כָּ ִאיתֶׁ ֹּא רְׁ ם ִכי ל שֵֹּתיכֶׁ ַנפְׁ אֹּד לְׁ ם מְׁ תֶׁ ַמרְׁ ִנשְׁ ה בְׁ -וְׁ מּונָּ ר תְׁ ֵאש: ד'יֹום ִדבֶׁ ֵרב ִמתֹוְך הָּ חֹּ ם בְׁ  ֲאֵליכֶׁ

 
 ( אורות החומש, פרשת ואתחנן, ד:טו40

הנפש והגוף מסכנות והמהרש"א ז"ל הקשה  ומה קשור שמירה זאת לזכור שלא לעשות פסל תמונת כל סמל לשמירת
שכח מה שראינו במעמד סיני הנפש שלא ל ונראה לומר שאותו שר אציל רמז בזה שהנה הפסוק קורא לזה שמירת כן

אותו דבר כשמירת הגוף מסכנות לשכח את מעמד ההוד וההדר של מעמד הר  ואכן כן הוא שמירת הנפש והרוח היא
וכן להישמר מתמונת סמל שאין  של בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך זהו שמירת הנפש והיא שמירת הגוף סיני

גוף והנפש גם יחד וע"כ נלמדים הם אחד מהשני זוהי כוונתו של אותו שר ה ע"ז שאין אידיאלים אחרים היא שמירת
סיני וזכירה שלא  למד הרמב"ם שדברים המסוכנים לגוף אסורים ונלמדים מפסוק זה זכירת מעמד הר ומכאן

הכוחות הפנימיים השמורים וכמוסים עמנו בדרך עץ  להוסיף אידיאלים אחרים הם השמירה מאד לגוף ולנפש הם
הגוף  חסיד שמרתי באותו רגע את הנפש ממש שהרי דברתי עם הקב"ה וממילא נשמר גם ם וע"ז השיב לו אותוהחיי

 .כפי שראינו מהמעשה ממש וע"כ נתפייס אותו שר
 

 ( ישעיהו נח:יא41
ֲחָך ִמיד דק נָּ ִביעַ  תָּ ִהשְֹּׁ חֹות וְׁ צָּ ַצחְׁ ָך  בְׁ שֶׁ יָך ַיֲחִליץַנפְׁ מֹּתֶׁ ַעצְׁ ה וְׁ וֶׁ ַגן רָּ ִייתָּ כְׁ הָּ ֹּא וְׁ ר ל א ַמִים ֲאשֶׁ מֹוצָּ יו:-ּוכְׁ בּו ֵמימָּ ַכזְׁ  יְׁ
 

 ( רמב"ם, הלכות דעות ד:א42
, חולה והוא הבורא מידיעת דבר ידע או שיבין אפשר אי שהרי, הוא השם מדרכי ושלם בריא הגוף והיות הואיל
 ...ימיםו מדברים המאבדין את הגוף, ולהנהיג עצמו בדברים המברין והמחלעצמ אדם להרחיק צריך לפיכך

 
 טו-הלכות דעות ד: ידרמב"ם, ( 43
ד כלל אחר אמרו בבריאות הגוף, כל זמן שאדם מתעמל ויגע הרבה ואינו שבע ומעיו רפין אין חולי בא עליו וכחו ועו

 ק, ואפילו אוכל מאכלות הרעים. מתחז
אכל מאכלות טובים ושמר  וכל מי שהוא יושב לבטח ואינו מתעמל, או מי שמשהא נקביו, או מי שמעיו קשין, אפילו

עצמו על פי הרפואה, כל ימיו יהיו מכאובים וכחו תשש, ואכילה גסה לגוף כל אדם כמו סם המות, והוא עיקר לכל 
החלאים, ורוב החלאים שבאים על האדם אינם אלא או מפני מאכלים רעים, או מפני שהוא ממלא בטנו ואוכל 

אמר בחכמתו שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו, כלומר שומר  אכילה גסה אפילו ממאכלים טובים, הוא ששלמה
 פיו מלאכול מאכל רע או מלשבוע ולשונו מלדבר אלא בצרכיו.

 
 מונה פרקים( רמב"ם, הקדמה לש44
שישים הכונה באכילתו, בשתיתו, משגלו, שנתו, יקיצתו, תנועתו ומנוחתו בבריאות גופו לבד, והכונה בבריאות ...

ת השכליות, עד שיגיע פש כליה בריאים ושלמים לקנות החכמות ולקנות מעלות המדות ומעלוגופו, שתמצא הנ
 ...לתכלית ההיא

 
 ים ג:כהרמב"ם, מורה נבוכ( 45

כי אשר יעשה פעולות ההתעמלות להתמיד בו הבריאות, כשחוק בכדור, או התאבקות, או משיכת הידים, או עצירת 
יהיה אצל אנשים סכלים פעולת שחוק, ואצל  -עשית הקולמוס ועשית הניר הנשימה; או פעולות יכון בהם הכתיבה, כ

רצוני לומר,  -והפעולה הטובה היא הפעולה אשר עשאה הפועל לכונת תכלית נכבדת  -החכמים אינו פעולת שחוק. 
 ותגיע התכלית ההיא: -הכרחית או מועילה 

 
 ( טעם ודעת, הרב משה שטרנבוך, ואתחנן ד:ט46

יר לאותם השוקדים ביותר על בריאות וחוסן גופם שלא יעשו העיקר טפל והטפל יהיה להם לעיקר ומכאן יש להזה
בריבוי תורה ומצות היא  ולא ישכחו חובתם בשמירת מצות הנפש בהתעסקם בשמירת גופם כי עיקר שמירת הנפש
 ...עולם החמריוהוא מזונו הרוחני של האדם אשר בה תתקיים נפשו ואין הגוף אלא אמצעי לקיום הנשמה ב

 
 ( שיחת מוסר של הרב ישראל מאיר הכהן, בישיבת ראדין, תרס"ג47
 לנוח כן צריך על כי ,יחלה שלא ,ייחלש שלא הגוף את האדם לשמור צריך ,מדאי  יותר הרבה ללמוד תרבו אל

 את לחזק כדי בנהר לרחוץ וכשאפשר יש .ולנוח בבית לשבת או ,ערב לטייל לפנות צריך ..צח רוח ולהינפש לשאוף

אח״כ  מוכרח ויהיה ,הגוף ייחלש למען מדאי )בתורה( יותר לעמול ,היצר עצת היא הרי ההתמדה היתרה כי ,הגוף
 .בהפסדו שכרו יצא אז ,כלל תורה מתלמוד ליבטל
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 47( "תרבות הגוף עם בעימות עם הלכה", ד"ר אהרון ארנד,משרד החניוך, תרבות הגוף היהדות )תשס"ז( דף 48
 השקפתו .לומז׳ה בישיבת ביותר הטוב כשחיין נודע בצעירותו.סדירה גופנית פעילות על הקפיד קמנצקי יעקב בהר

 – כך ואם ,לשחות לדעת בעצמו האדם חייב הרי ע״א( כט )קידושין שחייה בנו את ללמד האב חייב אם :הייתה

 ברשותי והיה הלוואי :תשובתו .נייםאופ על לרכב ישיבה לבחור מתאים אם נשאל הוא פעם .לשחות להיטיב עליו

 בריאותי... למען כיום בהליכה להרבות חייב הייתי לא אזי ,בצעירותי אופניים זוג
 

 קידושין ל:( 49
. אומנות ללמדו חייב כך, תורה ללמדו שחייב כשם היא תורה אם, אומנות ללמדו חייב כך, אשה להשיאו שחייב כשם
 .הוא חיותיה? טעמא מאי. בנהר להשיטו אף: אומרים ויש
 

 הרב קוק, קבצים "אורות" פיסקה פ( 50
נו את קדושת הגוף שכחנו שיש לנו חגדולה היא תביעתנו הגופנית גוף בריא אנו צריכים התעסקנו הרבה בנפשיות שכ

  .הקודש עזבנו את החיים המעשיים חבשר קודש לא פחות ממה שיש לנו רו
 

 47ד"ר אהרון ארנד,משרד החניוך, תרבות הגוף היהדות )תשס"ז( דף  ( "תרבות הגוף עם בעימות עם הלכה",51
הסבא  הורוביץ יוזל יוסף ר׳ עם בדירה וגר בריגה ,אביו, הראי״ה כשהיה יכ לספר נהג קוק הודהי יצב הרב

 שםמתאבקים ל האחרונים שני היו אהרון׳( ׳זקן שו״ת וולקין )בעל אהרון ר׳ האדם׳( ועם ׳מדרגת )בעל ,מנובהרדוק

 )נפטר הראשי לישראל  הרב שהיה ,גורן שלמה הרב היה בפעילות  גופנית שלו עיסוקו על שהעיד רב .בריאות

 חיים׳ ו׳החפץ .יום מדי סמיכה׳ ׳שכיבות 50 עושה הוא כי ׳הצופה׳ לעיתון הראיונות שנתן באחד שסיפר (1994ב

 מחמת רק גופנית בפעילות עוסק שאינו מועצ על העיד כי שמעתי ,גופנית לפעילות שייחס חשיבות ראינו שכבר

 .עצלנותו
 

 46( "תרבות הגוף עם בעימות עם הלכה", ד"ר אהרון ארנד,משרד החניוך, תרבות הגוף היהדות )תשס"ז( דף 52
באוטוביוגרפיה  מעיד ,ראווה בהיאבקות העולם אלוף ולשעבר חיים׳ עץ ׳אטלס מחבר ,הלפרין רפאל אולם הרב ...

 בעת שביקר ,בהם משתתף שהיה חופשית היאבקות במסגרת קרבות הברית לארצות כשהגיע ,-50 ה בשנות כי שלו

 גיבורים אבל ,לנו הרבה יש ׳רבנים :הרב לו אמר ,הברית בארצות מגדולי התורה ,קוטלר אהרן הרב אצל בלייקווד

 שם מקדש הוא הגויים עלבהיאבקות  שבניצחונותיו לו אמרו אחרים אדמו״רים .לנו׳ אין תורה בן גיבור ובפרט

 .שמים
 

 דורון עג:א-( שו"ת בנין אב, הרב בקשי53
מצות שמירת הגוף כמצות עשה שמירת הנפש וזהירות מסכנה היא מהחיובים החשובים ביותר וכידוע שפיקוח נפש 

 (טוד:דברים )דוחה כל התורה והנה למרות החומרא שבחיוב זה מקורו לא ברור רגילים לקרוא את הפסוק 
אולם  (ט:שם ד) "רק השמר לך ושמור נפשך"כמצוה של שמירת הנפש או מהכתוב  "נשמרתם מאוד לנפשותיכםו"

רק השמר לך ושמור נפשך מאוד פן "שמירה רוחנית כפי שנאמר שם  כשנתבונן בפסוקים נראה שמורים הם על
מ' בברכות לב שהביאה ולא על שמירת הגוף מסכנה אמנם מצאנו מקור מהג "תשכח את הדברים אשר ראו עיניך

מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל בדרך וסיכן עצמו ואמר לו אותו קיסר כתוב בתורתכם רק השמר לך וגו' ומבואר 
שמפסוק זה יש חיוב להישמר מסכנה אולם כתבו המפרשים שאין ללמוד ממעשה זה ובפרט שהגוי הוא קרא הפסוק 

 הגמ' בשבועות לו דאסור לאדם לקלל עצמו על המנחת חינוך מצוה תקמ"ו הביא מקור להלכה מדברי 
יסוד הפסוק השמר לך ושמור נפשך מאוד אולם נראה שאין זה אלא אסמכתא שהרי פשט הכתוב הוא לשמור 
שמירה רוחנית והנה בסה"מ להרמב"ם לא מצאנו שמנה מצות שמירת הנפש כמצות עשה או מצות ל"ת להשמר 

ו לכתוב לא תעמוד על דם רעך וראיתי בזוהר הרקיע מל"ת אות קי"ח מסכנה ויש שהסמיכו החיוב למצות מעקה א
הר סיני כמבואר בכתוב אלא לענין שמירת הנפש והביא  שפירש הפסוק דהשמר לך ושמור נפשך לא רק לענין שכחת

מהגמ' בשבועות שהמקלל עצמו לוקה מפסוק זה וכן דברי הרמב"ם שכתב פסוק זה על מקלל וכתב שאזהרה זו של 
ת הנפש מן התורה נכפלה בו ונשמרתם מאוד לנפשותיכם ומזה יצא איסור גילוי והחמירו בו יותר מבשאר שמיר

 איסורים ועיין בציוני זיו הזוהר שם שהביא בהרחבה דברי האחרונים בזה
 

 ( שופטים טז:כה:לא54
ק חֶׁ שֹון ִוישַֹּ ִשמְׁ אּו לְׁ רּו ִקרְׁ ֹּאמְׁ ם ַוי טֹוב[ ִלבָּ י טֹוב ]כְׁ ִהי כְׁ ַצֵחק -ַויְׁ ֲאסּוִרים[ ַויְׁ ֲאסיִרים ]הָּ שֹון ִמֵבית הָּ ִשמְׁ אּו לְׁ רְׁ נּו ַוִיקְׁ לָּ
ל שֹון אֶׁ ר ִשמְׁ ֹּאמֶׁ ַעמּוִדים: ַוי ם ַוַיֲעִמידּו אֹותֹו ֵבין הָּ ֵניהֶׁ ת-ִלפְׁ ה אֹוִתי ַוֲהיִמֵשִני ]ַוֲהִמֵשִני[ אֶׁ יָּדֹו ַהִניחָּ -ַהַנַער ַהַמֲחִזיק בְׁ

ר ַהבַ  ִדים ֲאשֶׁ ַעמֻּ עַ הָּ ִתים וְׁ ִלשְׁ ֵני פְׁ ה כֹּל ַסרְׁ מָּ שָּ ִשים וְׁ ַהנָּ ִשים וְׁ ֲאנָּ ֵלא הָּ ַהַבִית מָּ ם: וְׁ ֵען ֲעֵליהֶׁ שָּ אֶׁ ם וְׁ כֹון ֲעֵליהֶׁ ג -לִית נָּ ַהגָּ
ל שֹון אֶׁ א ִשמְׁ רָּ שֹון: ַוִיקְׁ חֹוק ִשמְׁ רִֹּאים ִבשְֹּׁ ה הָּ ִאשָּ ִפים ִאיש וְׁ ת ֲאלָּ לשֶׁ י יֱ -ִכשְׁ נָּ ֹּאַמר ֲאדֹּ ה ַוי הֹוָּ ֵקִני יְׁ ַחזְׁ א וְׁ ֵרִני נָּ כְׁ א ַאְך הִֹוה זָּ נָּ

ֱאֹל ה הָּ ַקםִק ַהַפַעם ַהזֶׁ ה נְׁ מָּ קְׁ ִאנָּ ת-ים וְׁ שֹון אֶׁ פֹּת ִשמְׁ ִתים: ַוִילְׁ ִלשְׁ ֵתי ֵעיַני ִמפְׁ כֹון -ַאַחת ִמשְׁ ר ַהַבִית נָּ ְך ֲאשֶׁ וֶׁ ֵני | ַעמּוֵדי ַהתָּ שְׁ
ד ִביִמינֹו  חָּ ם אֶׁ ֵמְך ֲעֵליהֶׁ ם ַוִיסָּ ִשי ִעםֲעֵליהֶׁ מֹות ַנפְׁ שֹון תָּ ר ִשמְׁ ֹּאמֶׁ מֹּאלֹו: ַוי ד ִבשְֹּׁ חָּ אֶׁ ַח ַוִיפֹּל ַהַבִית ַעל-וְׁ כֹּ ִתים ַוֵיט בְׁ ִלשְׁ -פְׁ
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ַעל ִנים וְׁ רָּ ל-ַהסְׁ ר-כָּ ם ֲאשֶׁ עָּ יו -הָּ חָּ דּו אֶׁ ַחיָּיו: ַוֵירְׁ ר ֵהִמית בְׁ מֹותֹו ַרִבים ֵמֲאשֶׁ ר ֵהִמית בְׁ יּו ַהֵמִתים ֲאשֶׁ לבֹו ַוִיהְׁ כָּ ִביהּו -וְׁ ֵבית אָּ
ַפט אֶׁ  הּוא שָּ ִביו וְׁ נֹוַח אָּ ר מָּ בֶׁ קֶׁ אֹּל בְׁ תָּ שְׁ ה ּוֵבין אֶׁ עָּ רְׁ רּו אֹותֹו ֵבין צָּ בְׁ אּו אֹּתֹו ַוַיֲעלּו | ַוִיקְׁ ה: -תַוִישְֹּׁ נָּ ִרים שָּ שְֹּׁ ֵאל עֶׁ רָּ  ִישְֹּׁ

  

 יז-ספר מכבים א:יד( 55
חו את עם הארץ לאמור .הבה נכרתה ברית את הגויים בלייעל מקרב ישראל, וידי-ויהי בעת ההיא ויצאו אנשים בני

וייטב הדבר בעיני העם, וישלחו מלאכים אל  אשר סביבותינו, כי מאז אשר סרנו מאחריהם מצאונו צרות רבו ורעות.
ויקימו בית משחק בירושלים במשפט הגויים, ולא המלך, ויצווה המלך בידם ללכת בדרכי הגויים ובחוקותיהם.  

 .ניהם, ויעזבו את ברית הקודש ללכת בחקותם, ויתמכרו לעשות הרע בעיני ה'מלו עוד את ב
 

 תהילים א:א, עבודה זרה יח:( 56
ֵרי  ִאיש-ַאשְׁ ר הָּ ֹּא ֲאשֶׁ ַלְך ל ִעים ַבֲעַצת הָּ שָּ ְך רְׁ רֶׁ דֶׁ ִאים ּובְׁ ֹּא ַחטָּ ד ל מָּ מֹוַשב עָּ ֹּא ֵלִצים ּובְׁ ב ל  :יָּשָּ

 בלורין, ולוליון ומוליון ומוקיון בוקיון, החברין ואת הנחשים את שם ראהו, ולכרקום לאיצטדינין ההולך: רבנן תנו
 ה׳ בתורת אם כי וגו׳ הלך לא אשר האיש אשרי( א תהלים: )אומר הכתוב ועליהם, לצים מושב זה הרי  סלגורין
ר  מפני תורה. ורמינהי: ]הולכין[ לאיצטדינין מות ביטול לידי האדם את מביאין הללו שדברים, למדת הא, חפצו

שצווח ומציל, ולכרקום מותר  מפני ישוב מדינה, ובלבד שלא יתחשב עמהם, ואם נתחשב עמהם  אסורֹּ קשיא 
איצטדינין אאיצטדינין, קשיא כרקום אכרקוִם בשלמא כרקום אכרקום ל״ק: כאן במתחשב עמהן, כאן בשאין 

ין הולכין לאיצטדינין מפני מושב לצים, ור׳ מתחשב עמהן, אלא איצטדינין אאיצטדינין קשיִא תנאי היאֹּ ]דתניא:[ א
 נתן מתיר מפני שני דברים, אחד מפני שצווח ומציל, ואחד מפני שמעיד עדות אשה להשיאה.

 
 ( שו"ת מוהר"י מברונא עא57
ג, ”נשאלתי אם מותר לצאת ולראות שמחת הערלים כשממרים ומריצים סוסיהם כל הקודם סוסו ירויח זהב וכה 

 )יח:(לצידת חיות ועופות שאוסר בפרק קמא דעבודה זרה אם יש לדמותו 
והתרתי דלא דמי כלל כי אין זה לשמחה אך ללמוד אומנות ולקנות סוסים לרוץ בהם להנצל מאוייבים וכן ראיתי 

 :מבעלי מעשים
 "ן. אך בהא מספקנא אם מותר לילך ולראות כשמשמחים יחד לרכוב זה כנגד זה במוטות וכדים שקורין לטעד

 
 )הרב מנשה קליין(  ו:רע  שו"ת משנה הלכה( 85

 מע"כ ידידי וכו' הי"ו. שעושים גוים ובדין משחק בקוביא  הימורים אי מותר לראות במשחק
בדבר השאלה אי מותר לישראל לצאת ולראות שחוק העמים כשממרים ומריצים את הסוסים )רעיס טרעק בלע"ז( 

ו )הארס רעיס בלע"ז( אי יש בזה איסור משום משחק בקוביא או וכל הקודם סוסו ירויח וזוכה בפרס וקורין ל
הנה כנראה דשאלה זו הוא רק לראות משחוק העמים ולא ועופות שאסרו בפ"ק דע"ז י"ח ב'. שדומה לצידת חיות 

להרויח במשחק אבל באמת בתרוייהו השאלה ולענין להרויח יהי' הדבר תלוי אי זה הוא אומנתו או שיש לו אומנות 
בכדי שיפסל לעדות ועיין משנה סנהדרין פ"ג מ"ג ואלו הן הפסולין )לעדות( המשחק בקוביא והמלוה ברבית  אחרת

 ...ומפריחי יונים 
אמנם לצאת ולראות השחוק למי שנהנה מזה לפום ריהטא ליכא איסור ברם ראיתי בשו"ת מוהר"י ברונא סי' ע"א 

יות ועופות כי אין זה לשמחה אך ללמוד אומנות ולקנות שנשאל בשחוק שעושים כזה וכתב ז"ל דלא דמי לצידת ח
נא אם מותר לילך ולראות סוסים ולרוץ בהם להנצל מאויבים וכתב וכן ראיתי לבעלי מעשים, אך בהא מספק

 יחד לרכוב זה כנגד זה במוטות וכדים שקורין לטעדין ע"כ. כשמשמחים
ות אלא משום דהולך ללמוד אומנות שיוכל לקנות הנה מבואר מדברי מוהר"י ברונא הנ"ל דלא התיר לילך ולרא

סוסים לרוץ בהם שכך הי' מנהגם בזמנן אבל אם לא הולך ללמוד אומנות אלא לראות השחוק ולשמוח בשמחתם 
 ..אסור

ומינה נראה שאסור לצאת ולהמרות גם במשחקים בכדור )באל פליי בלע"ז( לבד ממה שיש בו משום ביטול זמן יש 
הרי זה מושב לצים ועליהם הכתוב ... ס"ל ובגמ' ע"ז י"ח ע"ב ת"ר ההולך לאיצטדינין ולכרקובו משום איסור הנ

אומר אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים וגו' כי אם בתורת ה' חפצו הא למדת שדברים אלו מביאים את האדם 
משום אשר לא הלך וביטול  לידי ביטול תורה ופרש"י כולם מיני שחוק וליצנות הרי מבואר דבכל אלו יש בהם איסור

תורה ועוד וא"כ זה אסור אפילו לראות על הראדיא או טעלעוויזיא דג"כ יש בו משום ביטול תורה כמובן ופשוט 
הוא אפילו נימא דאין בו משום מושב לצים שהרי בביתו הוא אבל אסור משום בטול תורה ומשום אל תשמח אל גיל 

 ירחק מהם. כעמים ולכן כל מי שיראת ה' נוגע בלבבו
 

  שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ד סימן יא( 59
  א. אם אסור מצד בחוקותיהם לא תלכו, ללכת לתיאטרון ואיצטדיון ספורט בימינו

באלו שנקראו תיאטרון שעושין שם ענייני שחוק, וכן איצטדיון, שהם המקומות שמשחקין ספארט, לא שייכי בהו 
יג(, דהוא דווקא כשהוא חוק להעכו"ם לעשות איזה דבר בעלמא, :א קדושים יח)ויקר "ובחוקותיהם לא תלכו"עניין 

לא רק דברים של פריצות אלא אף  -אף כשאין זה מחוקי הע"ז שלהם, אבל עכ"פ הם ענייני חוקים שהנהיגו ביניהם 
או בדבר שלא ידוע טעם, כדאיתא ברמ"א יו"ד סימן קע"ח סעיף א'. ואין כוונת הרמ"א במש"כ  -דברים בעלמא 

שנהגו למנהג ולחוק ואין טעם בדבר דאיכא למיחש ביה משום דרכי האמורי ושיש בו שמץ ע"ז מאבותיהם, שהוא 
ספק, אלא שהוא בדין ודאי. דמאחר דאין טעם נגלה ומובן, יש לנו לתלות שהוא עניין מחוקי עבודה זרה. אבל 

דף י"ח ע"ב שהוא לליצנות, ליכא בזה משום  כשאיכא טעם למה שעושין, כהא דאיצטדינין וכרקום שאיתא בע"ז
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לא רק על  -ע"ז, אף שהוא דבר אסור מצד איסור ליצנות, וכל ההולך שם עובר באיסור מושב לצים ובביטול תורה 
אלא שגורם לו להיות בטל לגמרי מתורה כמפורש שם. וכ"ש בתיאטרון הנמצא כעת במדינתנו, וכן  -זמן זה 

, ואף במדינות אחרות, דעושין זה סתם אינשי מהנכרים שבעיר שלא שייכי כלל לעניני האיצטדיון של משחקי ספארט
 ..ע"ז. 

 

 כו-בראשית לב:כה( 60
ַכף כֹּל לֹו ַוִיַגע בְׁ ֹּא יָּ א ִכי ל ַחר: ַוַירְׁ ֵבק ִאיש ִעמֹו ַעד ֲעלֹות ַהשָּ ַבדֹו ַוֵיאָּ ֵתר ַיֲעקֹּב לְׁ ֵרכֹו ַוֵתַקע ַכף-ַוִיּוָּ ְך יַ -יְׁ רֶׁ קֹו יֶׁ בְׁ ֵהאָּ ֲעקֹּב בְׁ

ֹּא ֲאַשֵלֲחָך ִכי ִאם ר ל ֹּאמֶׁ ַחר ַוי ה ַהשָּ לָּ ֵחִני ִכי עָּ ר ַשלְׁ ֹּאמֶׁ ִני:-ִעמֹו: ַוי תָּ  ֵבַרכְׁ
 

  צא: קמא ( בבא61
ייבין. ואין אדם רשאי לחבל בעצמו? והתניא: יכול נשבע להרע ח ־ בו שחבלו אחרים, בעצמו לחבל רשאי אדם דאין

א פטור? ת״ל: )ויקרא ה׳( להרע או להטיב, מה הטבה רשות, אף הרעה רשות, אביא נשבע להרע בעצמו ולא הרע יה
בעצמו ולא הרִע אמר שמואל: באשב בתענית. דכוותה גבי הרעת אחרים להשיבם בתענית, אחרים מי מיתיב להו 

וחִו אלא תנאי היא, בתעניתא? אין דמהדק להו באנדרונא. והתניא: איזהו הרעת אחרים? אכה פלוני ואפצע את מ
דאיכא למ״ד: אין אדם רשאי לחבל בעצמו, ואיכא מ״ד: אדם רשאי לחבל בעצמו. מאן תנא דשמעת ליה דאמר: אין 
אדם רשאי לחבל בעצמו? אילימא האי תנא הוא, דתניא: )בראשית ט׳( ואך את דמכם לנפשותיכם אדרש ־ ר׳ אלעזר 

א שאנִי אלא האי תנא הוא, דתניא: מקרעין על המת ולא מדרכי אומר: מיד נפשותיכם אדרש את דמכםֹּ ודלמא קטל
האמורי, אמר רבי אלעזר: שמעתי, שהמקרע על המת יותר מדאי ־ לוקה משום בל תשחית, וכ״ש גופֹו ודלמא בגדים 
שאני, דפסידא דלא הדר הוִא כי הא דרבי יוחנן קרי למאני מכבדותא, ורב חסדא כד הוה מסגי ביני היזמי והגא, 

דלי להו למאניה, אמר: זה מעלה ארוכה, וזה אינו מעלה ארוכִה אלא האי תנא הוא, דתניא: אמר ר״א הקפר ברבי, מ
מה ת״ל: )במדבר ו׳( וכפר עליו מאשר חטא על הנפש? וכי באיזה נפש חטא זה? אלא שציער עצמו מן היין, והלא 

 ער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה. דברים ק״ו: ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא, המצ
 

 ה:א ומזיק חובל הלכות ם"רמב( 62
אסור לאדם לחבול בין בעצמו בין בחבירו, ולא החובל בלבד אלא כל המכה אדם כשר מישראל בין קטן בין גדול בין 

תורה שלא איש בין אשה דרך נציון הרי זה עובר בלא תעשה, שנ׳ דברים כ״ה ג׳ לא יוסיף להכותו, אם הזהירה 
 להוסיף בהכאת החוטא קל וחומר למכה את הצדיק.

 
 א ה: ומזיק חובל הלכות ם"רמב( 63

צמו בין בחבירו, ולא החובל בלבד אלא כל המכה אדם כשר מישראל בין קטן בין גדול בין בע בין לחבול לאדם אסור
 "...יף להכותולא יוס" (גה:דברים כ)נ׳ הרי זה עובר בלא תעשה, ש דרך נציוןאיש בין אשה 

 
 ( שמות כא:כב ופירוש רש"י64
ִכי יו-וְׁ לָּ ר יִָּשית עָּ ֵנש ַכֲאשֶׁ נֹוש ֵיעָּ סֹון עָּ יֶׁה אָּ ֹּא ִיהְׁ ל יהָּ וְׁ דֶׁ לָּ אּו יְׁ יָּצְׁ ה וְׁ רָּ ה הָּ פּו ִאשָּ גְׁ נָּ ִשים וְׁ צּו ֲאנָּ ִלִלים: ִינָּ ַתן ִבפְׁ נָּ ה וְׁ ִאשָּ  ַבַעל הָּ
 (:פ״ח מכילתא) האשה את והכה, חבירו את תלהכו ונתכוון, זה ח עם זה  - אנשים ינצו וכי

 

 ה:יא  ומזיק חובל הלכות ם"רמב( 65
ו, שהאומר לחבירו סמא עיני קטע את ידי על מנת שאתה פטור הרי זה חייב ממונ לנזקי גופו נזקי בין הפרש יש ועוד

כדי על מנת שאתה בחמשה דברים שהדבר ידוע שאין אדם רוצה בכך. אבל האומר לחבירו קרע את כסותי שבר את 
 פטור הרי זה פטור, ואם לא אמר לו על מנת שאתה פטור הרי זה חייב לשלם אף על פי שהרשהו להשחית.

 

 ( שו"ת רא"ש קא:ו66
: ב' =שנים= שנתאבקו יחד, והפיל האחד את חברו לארץ ונפל עליו, ובנפלו עליו סימא עינו של התחתון, נ"ל שאלה

יי"ל: אדם מועד לעולם, בין שוגג בין מזיד בין באונס בין ברצון בין ישן בין ער, דפטור מה' דברים; ואף על גב דק
היכא דהוה אנס גמור, פטור. כדאיתא בריש פרק המניח )כ"ז(: המניח את הכד ברשות הרבים, ובא אחר ונתקל בה 

רב משמיה דרב: בממלא ושברה, פטור; ופריך עלה בגמ' )שם:(: ואמאי, איבעי ליה לעיוני ומיזל; ומשני: אמרי דבי 
ר"ה =רשות הרבים= כולה; ושמואל אמר באפלה; ורבי אלעא אמר: לפי שאין דרכן של בני אדם להתבונן בדרכים; 
אלמא, דבאונס כי האי, אדם פטור. ואמרינן בירושלמי: היה ישן במטה ובא חברו וישן אצלו, הראשון פטור בנזקי 

פרק אלו נערות )לד:(: הניח להם אביהם פרה שאולה וטבחוה ואכלוה, שני. ואמרינן בפרק הגוזל בתרא )קי"ב(, וב
משלמין דמי בשר בזול, היינו לפי הנאתם, אבל דמי כל הבשר לא, משום דאנוסין היו, שלא היה להם לידע שאינה של 

ואם עמד  אביהם. ואמרינן בפרק המניח )ל"ב(: היה בעל חבית ראשון ובעל קורה אחרון, ונשברה חבית בקורה, חייב,
בעל החבית, פטור. ואמרינן בפרק שור שנגח את הפרה )מ"ז(: אם נכנס לחצר בעל הבית שלא ברשות והזיקו בעל 
הבית, פטור, היכא דלא הוה ידע ליה. ותניא נמי בפרק המניח )לב א(: איסי בן יהודה אומר: רץ חייב, מפני שהוא 

ן השמשות, שהוא פטור, משום שרץ ברשות; ואם היו משנה, ומודה איסי בן יהודה ברץ בע"ש =בערב שבת= בי
שניהם רצים, והזיקו זה את זה שלא בכונה, פטורין. וכן בנדון זה, נתאבקו זה עם זה מדעת שניהם, והזיקו זה את זה 
שלא בכוונה, כי הדבר ידוע כששניהם נתאבקו עיקר כונתם שיפיל האחד את חברו, וכשהאחד נותן על חברו, א"א 
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לו לצמצם ולכוין שיפילהו בנחת כדי שלא יזיקו, כי בכל כחן מתאבקין, וכל אחד מכוין להפיל חברו,  =אי אפשר=
 אם יזיקנו, ואדעתא דהכי נתאבקו יחד. נאם הכותב, אשר בן הרב ר' יחיאל זצ"ל.

 
 ( טור, חושן משפט תכא:ה67

ו וסימא עינו של התחתון ]בהפלתו[ שאלה לא"א הרא"ש ז"ל שנים שהתאבקו יחד והאחד הפיל חבירו לארץ ונפל עלי
מה דינו. תשובה נראה דפטור מה' דברים אע"ג דקיי"ל אדם מועד לעולם היכא דהוי אנוס פטור כדאיתא בירושלמי 
היה ישן ובא חבירו ושכב אצלו הראשון פטור בנזקי שני ותניא גבי ב' שרצו בר"ה והזיקו זה בזה שלא בכוונה פטורין 

עם זה מדעת שניהם והזיקו זה את זה שלא בכוונה כי הדבר ידוע בב' מתאבקין יחד עיקר  ובנדון זה שהתאבקו זה
כוונתם שיפיל אחד לחבירו ואי אפשר לאדם לצמצם ולכוון שיפילהו בנחת שלא יוזק כי בכל כוחם הם מתאבקים 

 וכל אחד מהם מכוין להפיל חבירו ומחלו זה על זה ואדעתא דהכי התאבקו יחד:
 

 רוך, חושן משפט תכא:ה( שולחן ע68
 שנים שנתאבקו יחד, ואחד הפיל חבירו לארץ ונפל וסימא את עינו פטור.

 
69 )The Rav Thinking Aloud: Transcripts of personal Conversations with Rabbi Joseph B. “

Soloveitchik,” David Holzer, page 13 
“Moshe mentioned that he saw Rabbi Willig outside playing with his students, to which the Rav replied 

that Rav Chaim (Soloveitchik, his grandfather, Head of the Yeshiva in Brisk) used to box with his 

students. When asked if this was a problem of Chavalah [wounding], the Rav answered that it is only a 

problem if done with Sinah [hatred], but not if done with Ahava (love). Moshe then asked about the 

Inyan (issue) of not being Misachek (playing sports) with Talmidim (students), to which the Rav 

responded he doesn’t know about that; this is just what he saw.” 

 

  ( שו"ת שבט מיהודה )הרב איסר יהודה אונטרמאן(, חלק א, דף רל70
דוגמא שלישית קצרה נמצאה באותו פרק עצמו הל' חובל ה א וז"ל כל המכה אדם כשר מישראל בין קטן בין גדול 

הוסיף "ם לבבין איש בין אשה דרך נציון עובר בלא תעשה שנאמ' לא יוסיף ומפרשים עמלו להבין למה צריך הרמ
מלה זו דרך נציון היינו מלשון כי ינצו אנשים לאמר לצערו ולהכאיבו שאינה נזכרת בגמרא בשום מקום ואמרתי ע"ז 
דרבנו בא לפרש לנו דין חדש שהוא אקטואלי בימינו כי נשאלתי בהיותי באנגליא מיהודים חרדים אם מותר 

לה בחברו ואם אין בזה לאו מה"ת שלא לחבול לצעירים להתאגרף כמו שנוהגים בבתי ספר שלהם כשאחד עושה חב
בחברו עניתי ע"ז בקונטרס שלם שאין בזה איסור וזה מבוסס על דברי רבנו כי רק חבלה דרך נציון וקטטה שכונתו 
לגרום להברו כאב וצער אבל כשרצונו רק להראות גבורתו ותוקף שריריו בלבד אין ע"ז איסור חבלה ויש לי ראיה 

פרשים על זה דאיהא בגמרא כי איסור חובל הותר מכללו אצל בי"ד כי הם מלקין מי שמחויב לכך ממה שהעירו המ
ללקות ולמה לא אומרים כי הותר מכללו לענין מצות מילה שעושים חבלה בגוף הילד אולם לפי"ז אתי שפיר כי 

הותר מכללו אלא לענין  החבלה שעושים בגוף הילד אינה באה כדי לצערו ולהכאיבו ואינה דרך נציון ולכן לא מצינו
 .מלקות בי"ד שהכונה היא לעונשו ולצערו כמ"ש בתורה ונקלה אחיך לעיניך והדברים מאירים

 


