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ב"ה

פתח דבר

בשבח והודיה לה' יתברך אנו מוצאים לאור את החלק השמיני בסידרת "שו"ת 

דעת" - שאלות אקטואליות בהלכה ומנהג, ובו מבחר שאלות ותשובות בנושאים 

שונים ומגוונים.

זה שנים רבות, שמכון דעת נותן שרות של יעוץ הלכתי, השקפתי ומשפחתי, 

על פי התורה והחסידות, לרבני ודייני קהילות ולאנשים פרטיים בארץ ובתפוצות.

בשפה  דעת,  מרכז  של  המשיבים  וצוות  המכון  רבני  ידי  על  נענות  התשובות 

כמו אנגלית, צרפתית, ספרדית   - לפי שפת השואל  וכן בשפות שונות  העברית, 

ורוסית.

בכתובת  המכון  של  האינטרנט  באתר  קבוע  באופן  מתפרסמות  התשובות 

הם  שבכרך  והתשובות  השאלות  ותשובות.  שאלות  במדור   ,http://daat.org.il

מבחר שאלות שנענו בשנה האחרונה על ידי רבני המכון לשאלות שנשאלו מחו"ל, 

ממדינות שונות ומגוונות.

בהזדמנות זו ברצוננו להודות לצוות הרבנים והאברכים על עבודתם והשקעתם 

הרבה, במענה השאלות, בריכוז המקורות ההלכתיים, בעריכתם והכנתם לדפוס.

ויהי רצון כי הפצת "דבר ה' - זו הלכה" תמהר ותחיש את הגאולה האמיתית 

והשלימה תיכף ומיד ממש.

מערכת ההוצאה לאור של מכון דעת

חודש כסלו תשפ"א
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מזוזה

זמן החיוב במזוזה
שאלה: אדם עמד להיכנס לבית חדש )שקנה(, והזמין מזוזות מסופר סת"ם לאותו 

התאריך, אמנם כאשר בא תאריך כניסתו לבית, הודיע לו הסופר שמחמת עיכוב טכני 

המזוזות עדיין אינן מוכנות. השאלה האם מותר לו להיכנס לבית לבנתיים ולשהות שם 

עד שהמזוזות יהיו מוכנות ביום יומיים הקרובים?

תשובה: הקונה בית לדור בו חייב במזוזה מהתורה. ואין לו לדור בבית בלא מזוזה 

מאחר ומבטל מצוות עשה. ולכן אם יכול להשאיל מזוזה ולקובעה )לפחות בפתח 

הראשי(, עד שיבואו המזוזות יעשה כן. או אם יכול להמשיך לדור עוד מספר ימים 

במקום שהשכיר עד עתה - עד שהמזוזות יהיו מוכנות. ואם אין באפשרותו תקנות 

אלו, ואין לו מקום אחר לדור בו, אזי הוא בבחינת ‘אנוס’, ומותר לו להיכנס לביתו 

עד שיהיו המזוזות מוכנות, ומיד כאשר יהיו מוכנות יקבען.

מקור: שולחן ערוך יורה דעה הלכות מזוזה סימן רפה סעיף א: מצות עשה לכתוב 

פ’ שמע )דברים ו, ד - ט( והיה אם שמוע )דברים יא, יג - כא( ולקבעם על מזוזת 

הפתח, וצריך ליזהר בה מאד; וכל הזהיר בה, יאריכו ימיו וימי בניו. ואם אינו זהיר 

בה, יתקצרו. הגה: ומ"מ אם אין ידו משגת לקנות תפילין ומזוזה, יקנה תפילין ולא 

מזוזה )ירושלמי סוף מגילה ובא"ח סי’ ל"ח סי"ב(, דמצוה שהיא חובת הגוף עדיפא.

ידו על  יניח  יוצא מן הבית  י"א כשאדם  סעיף ב: נתינתה בטפח החיצון. הגה: 

המזוזה )מהרי"ל שם ומוכח בעבודת כוכבים דף י"א(, ויאמר: ה’ ישמר צאתי וכו’ 

)במדרש(. וכן כשיכנס אדם לבית, יניח ידו על המזוזה.

פתחי תשובה יורה דעה סימן רפה ס"ק א: מצות עשה לכתוב נראה שאין כופין 

ירבו  למען  כו’  וכתבתם  דכתיב  בצדה  שכרה  שמתן  עשה  מצות  דהוי  זו  מ"ע  על 

ועיין פמ"ג לאו"ח סי’ ל"א  ועיין בנ"צ לעיל סימן רמ"ה ס"ד הארכתי בזה.  ימיכם 

דאם נודע לו בשבת וי"ט שאין מזוזה בפתחו ויש לו בית אחר מחוייב הוא לצאת 

אבל אי לית ליה בית אחר שרי לדור בתוכו דומיא דציצית בסימן י"ג ע"ש ונראה 

דה"ה אפילו בחול אם אין מזוזה נמצא בעיר דינו כמו בשבת ורשאי לדור בתוכו אם 

מזוזה
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אין לו בית אחר כמה שכתב המג"א בסימן י"ג סק"ח לענין ציצית וע’ במג"א סי’ י"ט 

סק"א ודו"ק.

מזו  וגדולה  כאן  סיים  בטור  כו’.  בה  הזהיר  וכל  )א(  רפה  סימן  דעה  יורה  ט"ז 

שהבית נשמר על ידה כו’ ופירש בית יוסף דקרי לזה גדולה לפי שהוא נס נגלה ועוד 

אמר  דתחילה  נראה  ולי  כו’  מבחוץ  שומר  שהקב"ה  העולם  טבע  הפך  שהוא  לפי 

שבמזוזה יש יחוד שמו יתברך ובבואו ובצאתו יזכור יחודו יתברך ועל זה אמר וכל 

הזהיר בה דהיינו שתמיד זוכר יחודו יתברך בזה זוכה להאריכות ימי בניו ואחר כך 

אמר אפילו אם אין האדם עושה כלום אלא ישן על מטתו מכל מקום גדולה המצוה 

הזאת דאפי’ בעידנא דלא עסיק בה מגינה עליו וזה הפך ממה דאיתא בסוטה מצוה 

לא מגינה עליה אלא בעידנא דעסיק בה וכאן תמיד מגינה על הבית בלי פועל האדם 

אז אלא שהוא ישן וכמו שסיים הטור כנ"ל נכון.

והיה אם שמוע  יורה דעה סימן רפה א: מצות עשה לכתוב פרשת שמע  ב"ח 

וכו’. משנה בפרק הקומץ )דף כ"ח( שתי פרשיות שבמזוזה מעכבות זו את זו אפילו 

כתב אחד מעכב ופירש רש"י אפילו אות אחת מעכב דכתיב וכתבתם כתיבה תמה 

ושלימה.

ב: וגדולה מזה וכו’. פירוש לא לבד שכר זה דאריכות ימים אלא אף זה שהבית 

נשמר על ידה. וכתב בית יוסף ואף על גב דיותר חביב לאדם אריכות ימים משמירת 

נגלה שהדרים  נס  נס נסתר ושמירת הבית הוא  ימים הוא  הבית משום דאריכות 

בשאר בתים שאין בהם מזוזה ניזוקין והדר בבית שיש בו מזוזה נצול קרי לשמירת 

בית גדול אי נמי משום דשמירת הבית הוא הפך מנהג מלך של בשר ודם שהוא 

מבפנים ועבדיו משמרים אותו מבחוץ קרי ליה גדול עכ"ל ותירוץ האחרון הוא נכון.

אבל לפע"ד נראה דהכי קאמר וגדול מזה דלא לבד שהב"ה נותן לאדם שכרו 

על קיום מצוה זו דהיינו אריכות ימים הוא ובניו אלא אף זה דהמצוה עצמה היא 

שומרת ביתו שעל ידה נשמר הבית מכל היזק מה שאין כן בשאר כל המצות דאף 

על גב דנאמן הוא יתברך שישלם לאדם שכר לעתיד על קיום מצותו מכל מקום אין 

מגיע לו שום הנאה וריוח מגוף קיום המצוה בעצמה מה שאין כן במצוה זו דאיכא 

הנאה וריוח מגוף המצוה עצמה שהבית נשמר על ידה וזה נוסף לו על השכר שיתן 
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לו הקדוש ברוך הוא על קיום המצוה כמו שנותן שכר על כל שאר קיום מצותיו 

לפום צערא אגרא )אבות סוף פ"ה(.

גודל החדר החייב במזוזה
שאלה: חדר כביסה קטן, שאין בו ד’ אמות אורך, על ד’ אמות רוחב, אך יש בסכום 

הכולל של גודלו - כדי לרבע ד’ אמות על ד’ אמות, האם מתחייב במזוזה?

תשובה: כל שיש בו כדי לרבע ד’ על ד’ אמות מתחייב במזוזה. ]ולהעיר שלמנהג 

חב"ד שקובעים את קביעת המזוזה לפי ‘היכר ציר’. אם ההיכר ציר הוא כלפי החדר 

אליו נכנסים מהחדר כביסה )שבפשטות הוא גדול - ויש בו ד’ על ד’ אמות(, הרי 

הוא המקום העיקרי לגבי הקביעה, ואזי הדלת של החדר כביסה מתחייב - מחמת 

במקרה  רק  יהיה  אמות  ד’  על  ד’  באין  והפטור  הגדול.  לחדר  כניסה  כביכול  שזהו 

שההיכר ציר הוא לכיוון פנים החדר כביסה - שאין בו כדי לרבע ד’ על ד’ אמות. 

ואפשר שלחלק מהפוסקים יהיה כן הדין )שהפתח יתחייב במזוזה( - גם שלא לפי 

מנהג חב"ד האמור )כמבואר ב’פתחי תשובה’(.[

מקור: שולחן ערוך יורה דעה הלכות מזוזה סימן רפו סעיף יג: בית שאין בה ד’ 

אמות על ד’ אמות, פטור. ואם יש בו כדי לרבע ד’ אמות על ד’ אמות בשוה, אף על 

פי שארכו יתר על רחבו או שהוא עגול או בעל ה’ זויות, חייב )רמב"ם שם ד"ב(.

פתחי תשובה יורה דעה סימן רפו ס"ק יא: ד’ אמות בס’ חמודי דניאל כ"י נראה 

דוקא בית דירה צריך דוקא שיהא ד"א על ד"א אבל בית שער ומרפסת וגינה אפי’ 

לית בהו ד’ על ד’ חייבין ועוד נראה במי שיש לו בית גדול ויש לו חדרים קטנים 

להניח שם חפצים דחייבים במזוזה ע"כ.

ש"ך יורה דעה סימן רפו ס"ק כג: ואם יש בו כדי לרבע כו’. ודעת הרא"ש שאינו 

חייב במזוזה אא"כ הוא מרובע ד’ על ד’ אמות ולפי שכתב בב"י דנקטינן כהרמב"ם 

דהא לא פליג עליה אלא הרא"ש לא הביא כאן אלא דברי הרמב"ם אבל באמת גם 

דעת רבינו ירוחם בסוף ספר אדם כהרא"ש וכתב שכן תפסו עיקר ע"כ נראה דיש 

לקבעה בלא ברכה או שיברך מתחלה גם על אחרת ויהא דעתו גם על זו.
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שו"ת חתם סופר חלק ב )יורה דעה( סימן רפ: מכתבו הנעים הגיעני ודשאילנא 

לרבע  בו  שיש  דבית  כהרמב"ם  סע"יג  רפ"ו  סי’  י"ד  בש"ע  דפסק  במאי  קדמיכון 

דע"ד  דסתם  דס"ל  כהרא"ש  ודלא  במזוזה  חייב  רבוע  שאינו  פי  על  אף  ד’  על  ד’ 

פירושו מרובע והביא מעלתו ראי’ להרמב"ם ממתני’ ז’ פ"ג דאהלות דתנן טפח על 

טפח ברום טפח מרובע וכתב הרע"ב דאי לאו דהוי קתני מרובע ה"א אפי’ ארכו ב’ 

טפחים ורחבו חצי טפח הרי קמן דסתם דע"ד אינו מרובע אלו דבריו דברי פי חכם 

חן אבל יש להשיב להרא"ש ס"ל דאה"נ משום טפח על טפח לא הוי צריך למתני 

מרובע רק משום רום טפח דה"א אם הוא ב"ט על ב"ט יהי’ סגי ברום כ"ש ובאמת 

ז"א דה"ל טומא’ רצוצ’ מש"ה קתני שיהי’ גם הרום ברבו’.

ועוד אני אומר שגם הרב"י שכ’ דכל שיש בו דע"ד יש לפרשו ע"י צירף מודה 

הוא דסתם דע"ד פירושו מרובע ומתני’ דאהלות יתפרש כנ"ל ולא כ’ הרב"י כן אלא 

היכי דקתני יש בו אז יש לפרש בו בתשברתו אם לא היכי דמוכח אבל סתם טפח 

ע"ט או דע"ד לא יחלוק אדם בו שפי’ מרובע.

ובאמת סברת הרמב"ם תמוה קצת אם לענין מקום דע"ד לענין שבת ס"ל דלא 

יהי’ כחוט השערה פחות  ואם  יהי’ מרובע  לא  הוי מקום חשוב להניח חפציו אם 

מזה ואפילו יהי’ ארכו כמה יהי’ מקום פטור כמ"ש הוא ז"ל פ"ד משבת הל’ ז’ מקום 

חשוב לא הוה דירת אנשים הוה אתמה’ אם לא נאמר דשאני מזוזה דבקל מתחייב 

במזוזה מטעם שכ’ סמ"ע סי’ תכ"ז סעי’ ב’ דחייבתה תורה להיות מצות ה’ נגד עיניו 

בביאתו וביציאתו ע"כ אפי’ היכי דלא מחייב במעקה מ"מ במזוזה חייב וסברא זו 

צריכי’ נמי לומר ולחלק בין סוכה למזוזה דבסוכה פסק רמב"ם ז’ טפחים עז"ט =על 

ז’ טפחים= מרובע דוקא וכתב הטעם מדר’ יוחנן דכבשן נשמע דלרבי יודא דבעי 

ועיין בט"ז  ז’= טפחים שיהי’ מרובע  =ז’ על  זע"ז  יהודה נשמע לרבנן  ומר’  מרובע 

סימן תרל"ד ומעלתו העמיק בזה עיונו מכל מקום תקשי הא מאי שנא דירת קבע 

דסוכה למאן דאית לי’ ומ"ש דירת מזוזה דסגי בלא ריבוע אע"כ דירת מזוזה חמיר 

ג’ ע"ב דהוה בעי לאוקמא ברייתא דמזוזה כרבי הומ"ל  טפי מטעם הנ"ל ובסוכה 

ולטעמיך מה ענין רבי לכאן הא בסוכה בעי מרובע ובמזוזה לא בעי מרובע ובכמה 

דוכתי הומ"ל ולטעמיך ועוד יש לדחות ובזה נדחו דברי מעלתו אע"פי שהם שכליים 

וחדי הקדוש ברוך הוא בפלפולא אבל האמת יורה דרכו כמ"ש.
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וז"ל בפ’ תצא במצות  ואמרתי להעתיק לו גרגר א’ מחידושי על סדר המצות 

מעקה פסק רמב"ם רפי"א משמירת נפש דבית התבן ובקר ועצים פטורים ממעקה 

ודלא כספרי וכ’ כ"מ דס"ל דהואיל והני לא מקרי בית לענין מזוזה ה"ה לענין מעקה 

והספרי אתי’ כאידך מ"ד בפ"ק דיומא דחייב גם במזוזה והקש’ סמ"ע סי’ תכ"ז א"כ 

נגד  ממעקה  לפטור  ח"מ  בש"ע  פסק  איך  במזוזה  לחייב  י"ד  בש"ע  דפסק  הרב"י 

הספרי ומ"ש בזה במעין חכמה אין לו שחר דהרואה יראה בחולין קל"ו ע"א דלא 

ואינך גם מ"ש שם מבתי  ולא במעקה  ותרומ’  ר’ אלעי אלא בבכור ומתנות  פליג 

כנסיו’ אין לו שחר.

לו  ירבה  לא  ע"ב  כ"א  סנהדרין  הש"ס  עפ"י  בפשיטות  י"ל  דלכאורה  והנלע"ד 

יהודה דלא דריש בעלמא טעמא דקרא מודה הכא  נשים מסקנת הש"ס שם דר’ 

הואיל ומפרש טעמי’ בהדי’ לא יקח משום לא יסור הא נשים שאין מסירות ירבה 

ור"ש ס"ל מכדי בעלמא נמי דרשי’ טעמא דקרא א"כ לא יסורו ל"ל אע"כ לא ירבה 

אפי’ אינן מסירות ולא יסור לאסור אפילו אחת ומסירה יע"ש וא"כ ה"נ דמפרש 

טעמא פן יפול הנופל לר"ש דדריש טעמי’ דקרא מיותר הוא להורות ועשית מעקה 

אפי’ לבית עצים דלא שכיחי דעייל לגגי’ ולא שייך כ"כ יפול הנופל ועוד כי יפול 

הנופל אפי’ היכא דליכא בית דאפילו סולם רעוע וכלב רע ילפי’ מהאי קרא וסתם 

ספרי ר"ש משו"ה אוסר בספרי אפי’ בית עצים וכה"ג אמנם אנן קיי"ל כר’ יהודה 

והשתא דמפרש טעמא כי יפול הנופל א"כ הני בתים אף על גב דלענין מזוזה אקרי 

בית מ"מ לגבי מעקה כיון דלא שייך כ"כ נפילת הנופל דלא שכיחי דעיילי’ להתם 

פטורים ממעקה ומיושב פסק הש"ע והא דלא תי’ הכ"מ כן להרמב"ם היינו טעמי’ 

משום דהרמב"ם פסק גבי לא ירבה לו נשים כר"ש וכבר נתחבטו בו קמאי דקמאי 

תי’ הכ"מ בדעת הרמב"ם  בגד אלמנה משו"ה  גבי  ולוה  פ"ג ממלוה  בלח"מ  ועיין 

דס"ל מזוזה ומעקה תלי’ זה בזה אבל לדידן לא צריכנא לכ"ז כדכתיבנא.

ובתשו’ מבי"ט ח"ב סי’ ק"י שאל מהב"י מי ששכר גגו של חבירו לשטוח שם 

פירותיו מי חייב במעקה והשיב דפטור לגמרי כיון דקיי"ל המשכיר בית לחבירו על 

השוכר לעשות מעקה הרי הפקיעו חכמים החיוב מהמשכיר והשוכר הזה הרי אין 

לו בית דירה כי אם גג ומי שאין לו בית דירה פטור ממעקה ונהי שאם הי’ משכיר לו 

ביתו עם גגו הי’ השוכר חייב אבל השתא שאין לו אלא גג בעלמא שניהם פטורים 
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ומעין חכמה לא עמד  כנ"ל לפרש דבריו הנאמרים בקיצור  עפ"י הפקעת חכמים 

עליהם ע"ש אלו דברי בחידושי שם ולפי דברי אלו אין אנו צריכי’ לסברת הסמ"ע 

להחמיר בחיוב מזוזה טפי שיהי’ ה’ נגד עיניו מ"מ הסברא בעצמה נכונה ומ"ש לעיל 

נ"ל נכון.

רמב"ם הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פרק ו הלכה ב: בית שאין לו ארבע 

אמות על ארבע אמות פטור מן המזוזה, ואם יש בו כדי לרבע ארבע אמות על ארבע 

אמות בשוה אף על פי שהוא עגול או בעל חמש זויות ואין צריך לומר שאם היה 

ארכו יתר על רחבו הואיל ויש בו לרבע ארבע אמות על ארבע אמות חייב במזוזה.

חובת השוכר או המשכיר?
על  הדירה,  של  המזוזות  את  לשלם  מוטל  מי  על  למגורים,  דירה  השוכר  שאלה: 

המשכיר או על השוכר. ואם השוכר משלם על כך, האם מותר לו ליטלן כאשר יוצא?

תשובה: "מזוזה חובת הדר היא", ולכן על השוכר לקנות ולקבוע את המזוזה, כי 

המצוה מוטלת עליו. וכמו"כ אין לו ליטלה כאשר יוצא מהבית. אמנם אם מקפיד 

על הכסף ששילם, יכול לתבוע את הכסף מהשוכר הבא אחריו. כמו"כ אם השקיע 

בקניית מזוזות מהודרות יותר מהרגיל, יכול להחליפן באחרות פשוטות יותר - אך 

כמובן כשרות לכתחילה.

בית  השוכר  ב:  סעיף  רצא  סימן  מזוזה  הלכות  דעה  יורה  ערוך  שולחן  מקור: 

מחבירו, השוכר חייב לקבוע בה מזוזה ולתקן מקום קביעותה. )ואפילו שכר הבית 

בחזקת שיש לה מזוזה, לא הוי מקח טעות( )ב"י בשם הרב רבינו מנוח(. וכשיצא, 

לא יטלנה בידו. )ואם הקפיד על מעותיה, השני צריך לשלם לו( )ב"י בשם רבינו 

ויוצא.  נוטלה  כוכבים,  לעובד  ששכרו  או  כוכבים,  מעובד  הבית  שכר  ואם  מנוח(. 

ורוצה לקובעה בפתחו, אסור ליתנו  לו מזוזה,  ועובד כוכבים שבקש שיתנו  הגה: 

לו )כך השיב מהרי"ל(. ונראה לי דמ"מ במקום דאיכא למיחש משום איבה, ושירע 

משום זה לישראל, שרי )כנ"ל(.

ש"ך על שולחן ערוך יורה דעה הלכות מזוזה סימן רצא סעיף ב ג ואם שכר הבית 

מעובד כוכבים. ואח"כ בסוף השכירות יוצא משם נוטלה ויוצא וכן כששוכרו לעובד 

כוכבים יטלנה מיד קודם שיכנס לשם העובד כוכבים.
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ראשון לציון סימן רצא סעיף ב: וכשיוצא לא יטלנה בידו הכי תנא במציע’ וכתבו 

התו’ דהוי כמזיק לדרים שם בידים כאשר נוטל המזוזה נכנסין המזיקין. וק’ לי והרי 

הדרים הם ילכו יקבעו מזוזה דחובת הדר הוא וממילא ליכא מזיקין. ואפשר לומר 

דיש הפרש לאחר שיכנסו המזיקין ויניח המזוזה אח"כ משלא יכנסו כלל כאשר לא 

יסיר המזוז’ והגם דכל הבתים מעיקרא אין בהם מזוזה ואיכא מזיקין וע"י המזוזה 

הוסר הזיקא וי"ל דשאני הכא דכיון שהיתה למזיקין מניעה על ידי המזוזה כאשר 

הוא נוטלה הם מתכנפים ובאים כאשר מגיעין למקום שלא היו יכולין לבא איליו 

משא"כ מעיקרא וזהו חילוק דמסתבר. ולע"ד נראה עוד טעם הברייתא דקתני לא 

יטלנה בידו דאסור לקלקל דבר מתוקן דחיישי’ שמא אידך שידור בבית לא יקבע 

בה מזוזה והוי כלפני עור וכו’ אלא יקח דמיה ויניח הבית כהלכת’.

לבית  שמירה  היא  דהמזוזה  הטעם  נ"ל  אסור  כו’  שבקש  ועכו"ם  בהגה  שם 

שהקב"ה יושב ומשמר אותנו מבחוץ לכן אין לזלזל ח"ו בכבודו ית’ שיעשה כן לגוי 

ע"א ואסור הגם דאיכ’ משום איבה ולזה תמצא במציאות שאסר מהרי"ל היה אותו 

הגוי שר וגדול ונשבע להרע אם לא יתנו לו ואפ"ה דוקא לא התירו משום איבה 

אלא דבר הנוגע לאדם בגופו ובממונו אבל הנוגע בכבודו ית’ במקומו מונח לכבדו 

בכל אופן שיהיה ודלא כרמ"א שכתב דשרי.

פתחי תשובה על שולחן ערוך יורה דעה הלכות מזוזה סימן רצא סעיף ב: )ז( 

וכשיצא לא יטלנה עיין בר"י שכתב דאם הוא מקום שאינו מוצא מזוזה לבית שהוא 

רוצה עתה לדור בו והיא רחוקה ממנו שתבא לידו. כדאי הם הגאונים רבינו האי ורב 

אחא שאמרו דאם קבעה מיד בבית אחר לית לן בה לסמוך עליהם בשעת הדחק. 

וכתב עוד דאף אם מיד שיוצא מבית זה יבא רעהו לדור בו זה נכנס וזה יוצא ושניהם 

נכונים זה להוציא מזוזתו וזה להכניס את שלו תיכף משמש כניסה ויציאה אף על 

גב דלא שייך בזה הני טעמים דאיתאמרו בה אפ"ה לא פלוג רבנן ע"ש.

)ח( לא יטלנה ומהאי טעמא פסק )בשו"ת שיבת ציון סימן ק"י( במי שמכר ביתו 

ולא כתב עם כל מה שבתוכו ורוצה המוכר ליטול המזוזות הקבועים ביתדות בפתחי 

חדרים )או ישלם לו דמיהם( וכתב דהדין מם /עם/ הלוקח דאף דפסקינן בח"מ סימן 

רי"ד סי"א המוכר בית סתם לא מכר אלא כל מה שמחובר בטיט אבל מה שמחובר 

ביתדות לא מקרי חיבור משום דבגמרא הוא איבעיא דלא איפשטא והמע"ה. היינו 
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דוקא בדבר שהמוכר יכול להחזיק בו גם אחר המכירה משא"כ במזוזות דאינו רשאי 

ליטול ואין לו אלא תביעת דמים א"כ נקרא הלוקח מוחזק ואפילו לצאת י"ש א"צ 

לשלם לו ע"ש.

/קכ"א(  יעב"ץ ח"ב סימן קכ"ב  )בשאילת  עיין  כוכבים  )ט( שכר הבית מעובד 

אותו  שישכיר  או  אח"כ  בו  ידור  בעצמו  כוכבים  העובד  אם  חילוק  דאין  שכתב 

לישראל אחר וכתב עוד דמה שאמרו נוטלה ויוצא הוא על דרך חיוב משום דלמא 

אתי למיעבד בה מידי דבזיונא ע"ש.

היא  הדר  חובת  דמזוזה  קיי"ל  ב:  סעיף  רצא  סימן  דעה  יורה  השולחן  ערוך 

כלומר לא חובת הבית ואם יש לו בתים ואינו דר בהם ואינו משתמש בהם פטורים 

ממזוזה ורק אם דר בה חייב במזוזה ולכן השוכר בית מחבירו חייב השוכר לעשות 

לה מזוזה וגם לקבוע מקום המזוזה וכמ"ש בח"מ סי’ שי"ד וכבר נתבאר בסוף סי’ 

רפ"ו דעל פחות מל’ יום אינו חייב במזוזה ע"ש ואפילו שכר הבית בחזקת שיש לו 

מזוזה ונמצא שאין לו אין זה מקח טעות דניחא ליה לאינש למיעבד מצוה בממוניה 

לומר כשנכנס לבית שיש שם מזוזה  ויש מי שרצה  כשהיא בדמים קלים כמזוזה 

יברך אקב"ו לדור בבית שיש בו מזוזה ואינו עיקר דלא מצינו ברכה זו בשום מקום 

ונ"ל דזה יכול לעשות להסיר המזוזות ולבודקם ואח"כ יקבע אותה בברכה ואף על 

גב דבסי’ רפ"ט נתבאר שלא יברך בכה"ג זהו כשכבר דר בה אבל הנכנס לדור שפיר 

מברך בכה"ג ]מידי דהוה אטלית ודו"ק[.

סעיף ג: תניא בב"מ ]ק"ב א[ המשכיר בית לחבירו על השוכר לעשות לו מזוזה 

וכשהוא יוצא לא יטלנה בידו ויצא ומעשה באחד שנטלה בידו ויצא וקבר אשתו 

שגורם  שאני  מזוזה  לבגד  מבגד  מתירין  קיי"ל  דבציצית  גב  על  ואף  בניו  ושני 

למזיקים שיבואו ]עי’ ב"י[ מיהו יכול לתבוע דמיהן מהנכנס לדור בתוכה ואף אם זה 

הנכנס אינו רוצה לשלם מ"מ אסור לו ליטלן אבל במשכירה לעכו"ם נוטל המזוזות 

וכן אם שכר בית ממנו וקבע שם מזוזות כשיצא ממנה יכול ליטלה אא"כ משכירה 

עוד לישראל אחר יכול ליטול דמיהם מאותו ישראל הנכנס וכשהוא יוצא יטלם ויש 

מי שרוצה להתיר ליטול המזוזות גם מבית ישראל כשיצא אם אין לו להשיג מזוזות 

למקום שנכנס שם ]פ"ת בשם ברכ"י[ וצ"ע. ואינו יהודי המבקש מזוזה מישראל ליתנה 

זו אך אם יש לחוש משום  לו שיקבע בפתחו לא יתן לו שהרי אינו מצוה במצוה 



19מזוזה      

]וראיה מירושלמי פ"ק דפאה דרבי שלח מזוזה  לו רעה מזה מותר  ושיגיע  איבה 

לארטבון והפ"מ פי’ דישראל היה ואינו כן כדמוכח בשאלתות פ’ עקב ע"ש ורבי היה 

בטוח שיכבדה ע"ש בשאילתות ודו"ק[ ]ועי’ תוס’ שבת כ"ב א ד"ה רב בתי’ ראשון[.

מזוזה לשוכר גוי
שאלה: אם הולכים להשכיר דירה חדשה לאחרים, האם ניתן לקבוע מזוזה - למרות 

שייתכן שהדיירים שישכרו את הדירה יהיו גויים?

וישתחוו  ע"ז  לבית  שיכניסו  גויים,  הדירה  את  שישכרו  חשש  יש  אם  תשובה: 

לה )כגון נוצרים קתולים(, אין קובעים מזוזה. וכמו כן אם המזוזה יכולה לבוא לידי 

ביזיון בידם. ]ולעצם העניין האם מותר להשכיר להם דירה - כשישנו חשש שיכניסו 

לתוכו ע"ז, מובא בפוסקים שכיום מקילים בכך, מכמה טעמים )ראה במקורות(.[

יורה דעה הלכות מזוזה סימן רפו סעיף א: אלו המקומות  שולחן ערוך  מקור: 

שחייבים במזוזה: אחד שערי בתים ושערי חצרות, מדינות ועיירות, רפת בקר ולולין 

ואוצרות יין ושמן ובית האשה ובית השותפים, כולם חייבים. הגה: ודוקא כשבית 

)מרדכי  ממזוזה  פטור  כוכבים  ועובד  ישראל  של  בית  אבל  ישראלים,  השותפים 

ספ"ק דעבודת כוכבים( וכן חצירות או עיירות שמקצת עובדי כוכבים דרים שם, 

פטורין ממזוזה )חידושי אגודה פ"ק דיומא(.

ש"ך יורה דעה סימן רפו ס"ק ו: אבל בית כו’ פטור. כיון שהמקצת הוא של עובד 

כוכבים וגם משום סכנה כדי שלא יאמר העובד כוכבים שהישראל עושה מעשה 

כשפים וכן שערי חצירות ושערי עיירות פטורים מהאי טעמא משום סכנה כדאיתא 

בש"ס ודלא כהעט"ז שכ’ הטעם משום דכתיב למען ירבו ימיכם וגו’ והעובדי כוכבים 

אינם חפצים בזה שהרי אינן מקיימין התורה כו’.

עיין  כוכבים  ועובד  ישראל  של  ג:  ס"ק  רפו  סימן  דעה  יורה  תשובה  פתחי 

)בתשובת רבינו עקיבא איגר ס"ס ס"ו( שכתב דאם קנו בית שאין בה דין חלוקה 

ופעמים זה משמש בכולה ופעמים זה משמש בכולה יש לדון דחייב במזוזה למ"ש 

הר"ן נדרים רפ"ה דבכה"ג קיי"ל יש ברירה וזה משתמש בשלו וזה בשלו ע"ש היטיב 

וע"ל סימן רכ"ו ובאו"ח סימן תרנ"ח ס"ז בהג"ה.
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ש"ך יורה דעה סימן רפו ס"ק ז: וכן חצרות או עיירות כו’. שמקצת עובדי כוכבי’ 

דרים שם אפי’ רובם ישראלים פטורים משום סכנה ומזה הטעם אין עושין מזוזה 

בשערי רחובות כגון בק"ק קראקא ובק"ק פראג שקבעו שערים ברחובו’ היהודים 

דעלילות  סכנה  משום  טעמא  והאי  לעולם  מזוזות  בה  קבעו  ולא  בלילה  ונסגרים 

המושל מזומנות היו תמיד על שונאי ישראל ועוד מטעם אחר אין עושין שם מזוזות 

משום דבודאי יטלוה ויבזוה ואם כן יהיו גורמין בזיון לכתבי הקדש ומכאן למדנו 

לישראל החוכר חכירות מן השר למכור יין שרף או שכר או מי דבש שקורין שענק 

ועבדי השר ממלאים הבית בכל יום ורגילים ליקח מזוזות ונוהגין בהם מנהג בזיון 

מן  שמור  במקום  הוא  שהפתח  כן  אם  אלא  פתחים  באותן  מזוזה  לעשות  שאין 

העובדי כוכבי’ שלא יטלו המזוזה ממנה, כ"כ הב"ח.

שו"ת רבי עקיבא איגר מהדורא קמא סימן סו: ע"ד שאלתו במרתף השכורה 

לו מנכרי והמפתח אצל מעלתו אך יש להנכרי המשכיר זכות ורשות להניח שמה 

חפציו, ובשעה שרוצה להשתמש צריך לשאול המפתח מן מעלתו אם חייב בעשיית 

מזוזה כיון דשכירות קניא מקרי ביתך. או כיון דנכרי התנה מתחילה שיש לו רשות 

להשתמש שם מקרי שותפות נכרי ופטור ממזוזה.

הנה מ"ש רומפכ"ת לחייב במזוזה משום שכירות קניא, טעה בזה דלא מן השם 

הוא זה דקיי"ל שכירות לא קניא לענין הגוף רק לפירות, והא דשוכר בית לאחר ל’ 

יום חייב במזוזה, היינו או דמזוזה חובת הדר הוא ולא בעי ביתו שלו לגמרי והא 

דתוך ל’ יום פטור משום דעד ל’ לא מקרי בית דירה שלו, או דבאמת מדאורייתא 

גם אחר ל’ פטור דבעינן ביתך דידך וליכא ורק מדרבנן חייב דמחזי כשלו כיון דדר 

וכו’  שאולה  טלית  ד"ה  מ"ד(  )דף  מנחות  תוס’  כתבם  אלו  סברות  וב’  יום,  ל’  בה 

וממרוצת דבריהם שם נראה דס"ל עיקר כסברא ב’ הנ"ל, דמאורייתא גם אחר ל’ 

פטור וכ"כ בפשיטות תוס’ ע"ז )דף כ"א ד"ה והא אמר רב משרשיא( וכ"כ הרא"ש 

בהלכות קטנות.

דלא  אמרינן  דאם  הנ"ל,  סברות  בשתי  דתלי  י"ל  וישראל  נכרי  דשותפות  ונ"ל 

בעי ביתך דידך ממש ותליא רק בדירה וחובת הדר היא לשמרו, ה"ה שותפות נכרי 

חייב במזוזה דסוף סוף שמירה בעי כיון דדר בה, אבל אי אמרינן ביתך דידך בעי י"ל 

דשותפות נכרי פטור דלאו ביתך מיוחד הוא כמו כל הני דריש פרק ראשית הגז עי"ש.
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עכו"ם  דשותפות  ס"א(  רפ"ו  )סי’  הרמ"א  בפשיטות  דפסק  מה  מיושב  ובזה 

פטור ממזוזה והוא מהמרדכי פ"ק דע"ז והרי הב"י שם הביא דברי הרשב"א בחי’ 

לחולין דשותפות נכרי חייב במזוזה והיאך לא חשש הרמ"א להחמיר ולפמ"ש ניחא, 

דטעמא דהרשב"א דמחייב כסברא א’ הנ"ל דלא בעי ביתך ממש, וא"כ למסקנת 

תוס’ והרא"ש דשוכר אף לאחר ל’ פטור מה"ת דבעי ביתך דידך, ממילא שותפות 

נכרי פטור וכנ"ל, מש"ה הכריע כן הרמ"א כיון דדעת תוס’ והרא"ש גם כן כהמרדכי 

בזה.

ונ"ל לדייק דגם רש"י ס"ל דשותפות עכו"ם פטור ממ"ש ביומא )דף י"א( ד"ה 

הני אבולי דמחוזא שערי העיר ששמה מחוזא והיו רובן ישראל, משמע דבמחצה 

על מחצה ומכ"ש רובן עכו"ם הי’ פטור, וע"כ משום דשותפות נכרי פטור ממזוזה...

ועדיין יש לדון בנ"ד אם המרתף אין בה דין חלוקה ופעמים זה משמש בכולה 

הי’ מקום  ונכרי בשותפות  ישראל  הי’ באמת של  זה, א"כ בנדון כזה אם  ופעמים 

לדון דחייב במזוזה, למ"ש הר"ן נדרים רפ"ה דכה"ג קיי"ל יש ברירה וזה משתמש 

בשלו וזה בשלו כיון דרובו מתברר מעיקרו ומיעוטו בסופו עיין שם, א"כ מה"ט י"ל 

דחייב במזוזה דבשעה שהישראל משתמש כולו שלו לגמרי ואם הי’ הדין כן ממילא 

ה"ה בישראל ונכרי ששכרו בית בשותפות ואין בו דין חלוקה ומשתמשים לזמנים 

חלוקים דחייב במזוזה דמחזי כשלהם ממש דחייב מדין ברירה.

ובלא"ה יש לדון אף אם גם בכה"ג אמרינן אין ברירה מ"מ כיון דקיי"ל בדרבנן יש 

ברירה והיינו ע"כ דמספקא לן הדין אם יש ברירה או אין ברירה וכמ"ש הר"ן רפ"ג 

דגיטין, א"כ ממילא הכא לענין מזוזה חייב דשמא יש ברירה.

על  לסמוך  יש  בדרבנן  א"כ  מה"ת,  פטור  דשוכר  דקיי"ל  כיון  נ"ל  מ"מ  אמנם 

הרמב"ן בנדרים דהתם לאו מדין ברירה אתינן עלה, )וכדבריו דעת הש"ך סי’ רכ"ו 

שלו  מקרי  זו  דבשעה  לומר  ברירה  דין  בו  שייך  דיהא  כלל  מצינו  לא  א"כ  סק"ה( 

לגמרי, דכ"ז שלא חלקו לעולם הוא בשותפות, ורק דשם לענין נדרים דיש ברירה 

לענין זה לאסרו על של חבירו דרואים כאלו מקום הדריסה קנוי לו עיין שם. ובאמת 

בזמנים  ומשתמשים  חלוקה  דין  בו  שאין  בית  בשותפות  קנו  וישראל  עכו"ם  אם 

יחד דבלא"ה מה"ת  יש לדון לחייב במזוזה לדעת הר"ן הנ"ל, אך בשכרו  חלוקים 

פטור ממזוזה נ"ל לסמוך להקל על הרמב"ן, ובפרט דיש לנו לצרף דעת הגמיי’ פ"ה 
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וגם לצרף דעת הרמב"ם דס"ל  יום,  ל’  ממזוזה, דשוכר בית מנכרי פטור אף אחר 

דבית תבן ועצים פטור אא"כ נשים מתקשטים שם, ובאמת לפום רהיטא הי’ נראה 

דשוכר בית תבן ועצים דפטור ממזוזה, כיון דשוכר פטור מה"ת, הוי ספיקא דרבנן 

דלמא הלכה כהרמב"ם דבית תבן ועצים פטור.

כיון דבש"ע ואחרונים לא הביאו דעת הרמב"ם  אמנם נראה דאין להקל בזה, 

לחוש לה שלא לברך על קביעת מזוזה, ולא חשו לברכה לבטלה, כמו דקיי"ל בכל 

ספק מצוה דאורייתא אין לברך )עי’ יו"ד סי’ כ"ח ובמג"א רס"י ס"ז ובפר"ח שם( 

אע"כ דס"ל דדברי הרמב"ם אלו דחויים מהלכה, א"כ י"ל דלא משוינן לה לספיקא 

דרבנן ]ועדיין יש לדחות[ עכ"פ בנ"ד בשותפות נכרי דפשטא דמלתא פטור כפשטא 

דפסקא הרמ"א דישראל ונכרי שותפים פטור, ולצאת ידי החששות שעוררנו, כדאי 

לסמוך על דעת הרמב"ם והגמיי’ הנזכר לעיל במלתא דרבנן.

וכמ"ש  לו  דיש חשש שיאמר הנכרי כשפים עושה  בנ"ד  יש טעם לפטור  עוד 

מעכ"ת נ"י, אבל לא היה צריך להביא ממרחק לחמו לדמות לבדיקת חמץ דלהדיא 

מבואר כן במקומו לענין מזוזה, )בש"כ סי’ רפ"ו סק"ו( ואף בשוכר בית מעכו"ם בלא 

כנראה מדברי הש"כ  זה.  היכי דשייך חשש  דיש לפטור  שותפות העכו"ם משמע 

ססי’ הנ"ל, ע"כ נראה לענ"ד לדינא בנידון דידן דפטור ממזוזה.

במקום  אף  י:  סעיף  קנא  סימן  כוכבים  עבודת  הלכות  דעה  יורה  ערוך  שולחן 

שהתירו להשכיר, לא התירו אלא לאוצר וכיוצא בו, אבל לא לדירה, מפני שמכניס 

שאין  כיון  לדירה,  אף  להשכיר  נהגו  והאידנא  הגה:  בקבע.  כוכבים  עבודת  לתוכו 

יש  כוכבים,  מעובד  בית  השוכר  )טור(.  בבתיהם.  כוכבים  עבודת  להכניס  נוהגים 

להחמיר שלא להניח שם דמות עבודת כוכבים של העובד כוכבים. )הגהות אשירי 

ספ"ק דע"ז(.

ש"ך יורה דעה סימן קנא ס"ק יז: כיון שאין נוהגין כו’. קשה דהא חזינן דמכניסים 

עובדי  לאו  הזה  דבזמן  דכיון  לומר  ודוחק  בקבע  אפילו  בבתיהן  כוכבים  עבודת 

עבודת כוכבים הן לא מיקרי אליל שלהם עבודת כוכבים ואפשר בזמן הרב לא היו 

נוהגים להכניס עבודת כוכבי’ בבתיהם בקבע כמו שכתבו הרא"ש וטור בזמניהם 

אבל לפעד"נ דסמכינן אאידך שנויא שכתב הרא"ש וז"ל ועוד נהי דלדידן שכירות 

לא קניה כיון שיד האומות תקיפא ובדיניהם שכירות אלימא כמכר ואף אם נפל 
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וכ"כ ראב"ן דאפי’ מכניסים  הוי כמכר עכ"ל  להוציאו  יכול  אינו  ביתו של משכיר 

עבודת כוכבים לבתיהם שרי משום דכיון דאותן ישראלים נותנים מס מקרקעות 

להעובד כוכבים אינו מיוחד הבית לישראל ומביאו הב"ח בתוספות ספ"ק דעבודת 

כוכבים ד"ה אף במקום כו’ מוכח להדיא לשיטת ר"י ור’ חיים ולשיטת ה"ר אלחנן 

שהביאו התו’ במסקנתא דאפי’ מכניס בתוכו עבודת כוכבים מותר להשכיר בח"ל 

וכן משמע להדיא  ור’ חיים בסתם(  ר"י  )וכן המרדכי והאגודה הביאו שיטת  ע"ש 

בהר"ן ספ"ק דעבודת כוכבים.

מזוזה במחסן
שאלה: האם מחסנים גדולים חייבים במזוזה?

תשובה: מחסנים מעבר לגודל ארבע אמות על ארבע אמות, שיוצאים ונכנסים 

בהם, אע"פ שאין דרים בהם, חייבים במזוזה בברכה.

יורה דעה הלכות מזוזה סימן רפו סעיף א: אלו המקומות  שולחן ערוך  מקור: 

שחייבים במזוזה: אחד שערי בתים ושערי חצרות, מדינות ועיירות, רפת בקר ולולין 

ואוצרות יין ושמן ובית האשה ובית השותפים, כולם חייבים. הגה: ודוקא כשבית 

)מרדכי  ממזוזה  פטור  כוכבים  ועובד  ישראל  של  בית  אבל  ישראלים,  השותפים 

ספ"ק דעבודת כוכבים( וכן חצירות או עיירות שמקצת עובדי כוכבים דרים שם, 

פטורין ממזוזה )חידושי אגודה פ"ק דיומא(.

סעיף ב: בית התבן, בית העצים ובית הבקר חייבים. ואם הנשים רוחצות בהם, 

כיון שעומדות שם ערומות, אין כבוד שמים להיות שם מזוזה. הגה: ודוקא אלו, אבל 

חדר ממש, אפי’ מקום שאיש ואשה ישנים ומשמשים שם, חייב במזוזה )בתשובת 

מהרי"ל וכ"כ הב"י(. ויש מקילין ואומרים דבכל מקום שנשים שוכבות פטור ממזוזה 

שהדלת  דבמקום  לי  ונראה  מזוזה(.  הלכות  סוף  ומרדכי  בו  וכל  סמ"ק  בשם  )ב"י 

מבפנים וכששוכבים שם סוגרים הדלת ונמצא המזוזה מבחוץ חייב לכולי עלמא 

)ד"ע בד"מ וכ"מ בתשובת מהרי"ל סי’ צ"ח, צ"ד(.

ש"ך יורה דעה סימן רפו ס"ק ט: ויש מקילין ואומרים כו’. כ’ הב"ח דהוא הדין 

היכא דרגילין הנשים לרחוץ בבית החורף או בחדר כנשי דידן דאי אפשר לרחיצה 
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אלא אם כן היא ערומה ואיכא בזיון דכתבי הקדש ומשום הכי נתפשט המנהג שאין 

עושין מזוזה כי אם בפתח הבית הסמוך לר"ה והיינו משום דרוחצין בבית החורף 

נהגו הלומדים לעשות  כו’ ומקרוב  ועומדים שם ערומים  בחורף ובהחדרים בקיץ 

מזוזות לכל הפתחים שבבית ומיהו צריכין ליזהר שלא יעשו מזוזות במקום שרגילין 

שם לרחוץ ולכבס טינופת בגדי קטנים עד כאן ומיהו נראה שיש לתקן מזוזות בכל 

הפתחים ויכסה המזוזה כדלקמן סעיף ה’.

ש"ך יורה דעה סימן רפו ס"ק ב: רפת בקר. דאע"ג דהוא במקום הטנופת מכל 

מקום לא נפיש זוהמייהו והדרישה כתב כלל הדברים דהיכא דאיכא משום קדושה 

כגון בית הכנסת או היכא דאיכא מקום טינופת אז בעינן בית דירה ממש שידור בו 

תמיד אבל היכא דליכא חד מהנך כגון מתבן כו’ וכל אחד מהנך אפילו אינם דרים 

שם ממש כיון דיוצאין ונכנסין בו חשיב בית דירה, עד כאן.

יד  וע’ בספר  עיין בה"ט  ב: רפת בקר  יורה דעה סימן רפו ס"ק  פתחי תשובה 

הקטנה פ"ב מהלכות מזוזה אות י"ב שכתב דמה שאין נוהגים עכשיו בשום מקום 

זוהמייהו  נפיש  ולא  קצת  נקיה  דהיתה  בימיהם  דדוקא  צ"ל  ברפת  מזוזה  לעשות 

אבל עכשיו אנו רואים בחוש דנפיש זוהמייהו. ומ"מ בלולין והוא חדר הבנוי העשוי 

לאווזים ותרנגולין נראה דודאי חייב במזוזה כל שיש בו ד"א ובתקרה ובשאר תנאים 

דהרי לא נפיש זוהמייהו כמו ברפת ואם אנו רואים דנפיש קצת עכ"פ אם הדלת 

היא בפנים והמזוזה היא מבחוץ ראוי לעשות בה מזוזה והכל לפי ראות עינים ע"ש.

ט"ז יורה דעה סימן רפו ס"ק א: רפת בקר. בזה לא כ’ אם הנשים רוחצות שם 

כמו שכתב בבית הבקר בסעיף ב’ לפי שבבית הבקר אין הבקר שם תדיר אבל ברפת 

יש שם זבל הבהמות תדיר על כן אין הנשים רוחצות שם כן כתבו התוס’ ביומא 

)דף י"א( ואפ"ה חייב במזוזה ולא דמי לבית הכסא דנפיש זוהמיה ונראה דגם בזה 

צריכה המזוזה להיות מכוסה כמו שכתב)תי( בסעיף ה’.

ערוך השולחן יורה דעה סימן רפו סעיף א: אלו המקומות שחייבין במזוזה אחד 

ואין  ויערים  הרים  שמוקפת  הג"ר  ארץ  כמו  מדינות  ושערי  וחצרות  בתים  שערי 

בזמן  כמו  עיירות  ושערי  אחד[  ד"ה  א  י"א  יומא  ]רש"י  שערים  דרך  אלא  ממנה  יוצאים 

הקדמון שהיה לישראל רחובות מיוחדות והיו להרחובות שערים ובזמה"ז לא שייך 

זה דאין לנו ערים מיחדים לעצמינו וגם פתחי בתים ושערי חצרות דווקא המיוחדים 
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בית  אבל  במזוזה  חייב  השותפות  דבית  הרבה  אנשים  של  אפילו  לבדו  לישראל 

רבינו  לפי מה שפסק  פטור ממזוזה  ביחד  ועכו"ם  ישראל  בו  חדר שדרים  כלומר 

הרמ"א בסעי’ א’ כמו שיתבאר ]בתי האסורים מהממשלה פטורין ממזוזה[.

ערוך השולחן יורה דעה סימן רפו סעיף ד: וחיוב מזוזה לאו דווקא בבית שדר 

באיזה  בו  משתמש  רק  אם  דה"ה  שם  וישנים  ושותין  ואוכלין  ביתו  ובני  הוא  בה 

תשמיש חייב במזוזה ולכן שנו חכמים ביומא ]י"א א[ דבית התבן ובית הבקר ובית 

העצים ורפת בקר ולולין וחדר ומרתף שמונחים שם אוצרות יין ושמן או שאר מיני 

פירות או מין סחורה חייב במזוזה וראיה לזה שהרי התורה חייבה שערים במזוזה 

ושם שער הוא רק בחצר ורחוב ועיר דבבית אקרי פתח כמבואר ריש עירובין והרי 

בחצירות וברחובות ליכא ישיבה קבועה אלא הילוך בעלמא וכ"ש באלו שיש שם 

תשמישים ואפילו אינו משתמש בעצמו שם אלא ע"י משרתיו אינם יהודים מ"מ 

דירתו היא וחייבת במזוזה ובית האסורים חייב במזוזה ]יומא י’ ב[.

פתח הסמוך לבית הכסא
שאלה: פתח הסמוך לפתח בית הכסא, ופעמים דלת בית הכסא פתוחה ונראה במקום 

קביעת המזוזה, האם יקבע שם את המזוזה, או עדיף שיקבענה מהצד השני מבחוץ?

תשובה: המנהג לעשות גם בפתחים אלו מזוזה, )ובפרט בנידון דידן ששייך מה 

שכתב הרמ"א )המובא להלן( שגם במקומות מעין אלו; "במקום שהדלת מבפנים...ו 

את  לשנות  צריך  ואין  הכל"(.  לדברי  חייב  מבחוץ,  המזוזה  ונמצא  הדלת  סוגרים 

)ובפרט כשמדובר בבתי הכסא של היום שדינם קל  מקומה, אלא יקבענה כרגיל 

יותר(. אמנם טוב שיכסה את המזוזה.

הבקר  ובית  העצים  בית  התבן,  בית  ב:  סעיף  רפו  סימן  מזוזה  בהלכות  מקור: 

שמים  כבוד  אין  ערומות,  שם  שעומדות  כיון  בהם,  רוחצות  הנשים  ואם  חייבים. 

להיות שם מזוזה. הגה: ודוקא אלו, אבל חדר ממש, אפי’ מקום שאיש ואשה ישנים 

דבכל מקום שנשים שוכבות  ואומרים  ויש מקילין  במזוזה..  חייב  ומשמשים שם, 

פטור ממזוזה.. ונראה לי דבמקום שהדלת מבפנים וכששוכבים שם סוגרים הדלת 

ונמצא המזוזה מבחוץ חייב לכולי עלמא.
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ט: כתב הב"ח דהוא הדין היכא דרגילין הנשים לרחוץ בבית  ובש"ך שם ס"ק 

החורף או בחדר כנשי דידן, דאי אפשר לרחיצה אלא אם כן היא ערומה, ואיכא בזיון 

דכתבי הקדש. ומשום הכי נתפשט המנהג שאין עושין מזוזה כי אם בפתח הבית 

הסמוך לר"ה.. ומקרוב נהגו הלומדים לעשות מזוזות לכל הפתחים שבבית.

ומיהו צריכין ליזהר שלא יעשו מזוזות במקום שרגילין שם לרחוץ ולכבס טינופת 

בגדי קטנים עד כאן ומיהו נראה שיש לתקן מזוזות בכל הפתחים ויכסה המזוזה.

ובשולחן ערוך יורה דעה הלכות מזוזה סימן רפו סעיף ה: במקום שיש טינוף, 

כגון שתינוקות מצויים שם, טוב לכסות המזוזה; ובמקום טהרה, טוב להיות נראית.

ש"ך יורה דעה סימן רפו ס"ק יב: במקום שיש טינוף כו’. פירוש הוא עשוי לדירת 

כבוד אלא שלפעמים מצוי שם טינוף הלכך חייב מדינא אלא שיש לכסותה וע"ל 

סעיף ג’.

תפארת למשה יורה דעה סימן רפו: בש"ע סימן רפ"ו סעיף ה’ ז"ל במקום שיש 

טינוף כו’ טוב לכסות המזוזה כו’ עכ"ל. איתא בפיסקי תוס’ )דעירובין( דערכין סימן 

ה’ עיר שיש בה חזירים פטור ממזוזה אם האותיות מגולים עכ"ל אבל לא מצאתי 

בתוס’ דבר זה גם לא נזכר בשום פוסק בשם תוס’ גם לשונו דכתב פטור אם מגולים 

אמאי פטור יכסה והבית יוסף סימן זה הביא בשם סמ"ג שכתב כן בשם י"א והשיגו 

עליו הסמ"ג וסמ"ק ורשב"א וכל האחרונים.

ט"ז יורה דעה סימן רפו ס"ק ד: כגון שתינוקות מצויים שם. בבית יוסף בשם 

מי’  למעלה  הוא  עליון  שליש  שתחילת  במקום  הבית  בפתח  ואפילו  כתב  סמ"ג 

טפחים יכול להניחה ואף על פי שהחזירים מצויים שם עכ"ל ומדכתב טוב לכסותה 

עושין  שאין  האנשים  שאותן  למדתי  מזה  נראית  להיות  המצוה  עיקר  שאין  ש"מ 

עליהם  מציל  זה  שאין  בזיון  בהם  ונוהגין  משם  שגונבין  שאומרים  מחמת  מזוזה 

שיכולים ליתן המזוזה שם באופן שלא תהיה מגולה כלל מבחוץ אפילו נגד השם 

של שדי דזה על כל פנים טוב יותר מלבטל המצוה לגמרי.

פ"ג  הקטנה  יד  בספר  עיין  לכסות  ז:  ס"ק  רפו  סימן  דעה  יורה  תשובה  פתחי 

מהלכות מזוזה אות י"ג שכתב דכל זה מיירי כשיזדמן לפעמים במקרה איזה דבר 

מטונף והוא מוכרח להיות נגד המזוזה דהיינו שא"א בענין אחר אז דינו לכסות אבל 
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חלילה לעשות בקביעות שום דבר בזיון נגד המזוזה ולסמוך על הכיסוי כגון לכבס 

לפניה תמיד טנופת של בגדי קטנים או לקבוע שיעמוד לפניה כלי ששופכין בה כל 

המי שופכין כאשר בעו"ה מצוי בינינו וע"ז נאמר כי דבר ה’ בזה. ועונשו גדול כו’ 

עיין שם.

ט"ז יורה דעה סימן רפו ס"ק ה: טוב להיות נראית. נראה לי דאין לעשות שתהיה 

נראה בלי כיסוי כלל דנמשך מזה עבירה דבכל פעם שממשמשין בה בכניסה ויציאה 

מוחק מעט משם שדי עד שנמחק לגמרי אחר זמן רב כמו שאנו רואין ברוב בתים 

טענת  ג"כ  בטלה  ובזה  נראה  השם  יהי’  ממילא  זכוכית  חתיכת  שם  יכניס  אלא 

המקילים בעשיית מזוזה מחמת שמצוי שם טינופת סביבות המקום ההוא לפעמים 

וראיה  שנראה  גב  על  אף  מכוסה  הוה  דבזה  עראי  דרך  שם  רוחצות  שנשים  או 

מדאיתא בא"ח סי’ ע"ו צואה בעששית מותר לקרות ק"ש כנגדה אף על פי שרואה 

כאן  נמי  וה"ה  מתכסיא  והא  רחמנא  תליא  דבכיסוי  משום  דופנותיה  דרך  אותה 

שהוא להיפך כיון דמתכסיא השם אין כאן איסור דלאו בראיה תליא מילתא וק"ו 

במה שהיא למעלה מי’ טפחים דהוה כרשות אחרת כמו שכ’ הסמ"ג הביאו ב"י ולא 

היה צריך אפי’ לכיסוי זכוכית אלא דזהו צד היותר טוב ובחדר שאיש ואשתו שם 

יכסה המזוזה בשעוה כמ"ש ב"י בשם סמ"ג בשם ריב"א לענין אם טינופת מצוי שם 

וכן יש לעשות בחדר הנ"ל כי בזה לא די כיסוי זכוכית כיון דיש שם תשמיש וכתיב 

לא יראה בך ערות דבר כמו דאמרינן ערוה בעששית אסור לקרות ק"ש כנגדה כן 

נ"ל ועיין מ"ש בסימן רפ"ז סעיף ב’.

פתחי תשובה יורה דעה סימן רפו ס"ק ח: להיות נראית עבה"ט בשם ט"ז מ"ש 

רק בחדר כו’ ועיין במג"א סימן מ"ם סק"ב שכתב דעכצ"ל דמיירי אפילו פרס סודר 

ועליו  זכוכית  כיסוי  דמהני  ודעתו  חולק  וע"ז  דאסור  פשיטא  אחד  דבכלי  עליה 

כיסוי אחר ע"ש ועיין בספר חומות ירושלים סימן רע"ז שכ’ דגם הט"ז מודה בזה 

ואינו אוסר כ"א בכיסוי זכוכית לבד וכ"ת פשיטא דאפילו שאינו זכוכית אסור כלי 

א’. נראה דלולא זכוכית מיחשב כאוהל בפ"ע דבגבוה עשרה איירי וקבוע בכותל 

וחשוב טפי. ועל מ"ש הט"ז דבמקום טינופת מהני כיסוי זכוכית כתב דצ"ע מאחר 

דמתכוין שיתראה השם י"ל דגרע דהוא עצמו בעי גילוייא לא מיחשב כ"כ למחיצה 

ע"ש וסברא זו קלושה.
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אירוח בבית ללא מזוזה
שאלה: האם אפשר להתארח לצורך שינה, אצל מכר שאינו שומר תורה ומצוות, 

ואין לו בדירתו מזוזות בפתחים? ובאם אסור, מה יהיה הדין באם ישנו מזוזה רק בפתח 

הראשי?

ואינו  המתארח,  על  חיוב  זה  אין  בדירה,  מזוזות  כלל  אין  כאשר  אף  תשובה: 

צריך להימנע מכך. ]רק בע"ב עובר בכל רגע על מ"ע.[ אמנם באם יש לו אפשרות 

להתארח במקום בו ישנה מזוזה, וודאי שעדיף להתארח שם.

תתקמד:  רמז  התכלת  פרק  )מנחות(  למרדכי  קטנות  בהלכות  ראה  מקור: 

שאם  אותו  שיתקן  עד  ללובשו  שאסור  בשבת  טלית  של  חוט  לאיש  נפסק  שאם 

לובשו עובר בעשה דיש לו ד’ כנפות והשיב ר"י דליתיה כדמוכח בשמעתין דאע"ג 

משום  שרי  שרי[  והוי  במ"י  הגי’  ]*מצאתי  הוי(  )*לא  דרבנן  בכרמלית  דאיפסיק 

כבוד הבריות דלא דחינן אלא לאו דלא תסור לכן נראה לר"י דמ"ע דציצית אינו 

אלא להטיל בו ציצית כשילבשנו ולא אמר הכתוב בלשון לא תלבש בגד שיש לו ד’ 

כנפים בלא ציצית דאז ודאי היה הדין עמו אלא מ"ע גרידא להטיל בו ציצית ומכל 

מקום אין הטלית אסור ללבוש וגם אין עובר כיון שאין עתה יכול להטיל בו שהוא 

שבת ובחול ודאי עובר כל שעה שלובשו בעשה דהטל בו ציצית וכן במזוזה ומעקה 

ותדע דאטו )*במזוזה( ]*בלא מזוזה[ יאסר ליכנס בבית אלא בעמוד ועשה קאי ותו לא 

ע"כ לשון תוס’ ועוד גרסי’ שם

ויו"ט  ובבן איש חי שנה שניה פרשת כי תבוא סעיף ב: ב. אם נודע לו בשבת 

שאין מזוזה בפתחו ויש לו בית אחר שיש בו מזוזה, צריך שיצא מבית זה וישב בבית 

שיש בו מזוזה, אבל אי לית ליה בית אחר שרי לדור שם עד למחר שיתקן המזוזה, 

ועיין אשל אברהם א"ח סי’ ל"ח ס"ק ט"ו, וה"ה בחול אם לא מצוי מזוזה ידור בלא 

מזוזה עד שימצא, אך לא יתעצל אלא ישתדל בכל מאמצי כוחו למצוא, ועיין פ"ת 

יו"ד סי’ רפ"ה אות א’.

נראה שאין  א: מצות עשה לכתוב  יורה דעה סימן רפה ס"ק  ובפתחי תשובה 

כופין על מ"ע זו דהוי מצות עשה שמתן שכרה בצדה דכתיב וכתבתם כו’ למען ירבו 

ועיין פמ"ג לאו"ח סי’ ל"א  ועיין בנ"צ לעיל סימן רמ"ה ס"ד הארכתי בזה.  ימיכם 
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דאם נודע לו בשבת וי"ט שאין מזוזה בפתחו ויש לו בית אחר מחוייב הוא לצאת 

אבל אי לית ליה בית אחר שרי לדור בתוכו דומיא דציצית בסימן י"ג ע"ש ונראה 

דה"ה אפילו בחול אם אין מזוזה נמצא בעיר דינו כמו בשבת ורשאי לדור בתוכו אם 

אין לו בית אחר כמה שכתב המג"א בסימן י"ג סק"ח לענין ציצית וע’ במג"א סי’ י"ט 

סק"א ודו"ק.

ובמגן אברהם סימן יט ס"ק א: על עשיית הציצית. שאין בעשייתה מצוה אלא 

בלבישתה עיין בגמ’ פ"ד דמנחות, וצ"ע מ"ש במזוזה דק"ל שצריך לברך כשקובעה 

כמ"ש בי"ד סי’ רפ"ט דהתם נמי קי"ל חובת הדר הוא דכ"ז שאינו דר בתוכה פטור 

קובעה  במזוזה  דמילתא  דסתמא  נ"ל  ולכן  מ"ד  דף  במנחות  התוס’  וכ"כ  ממזוזה 

כשדר בתוכה לכן מברך על עשייתה אבל טלית מסתמא קובע בו ציצית עד שלא 

לובשו לכן אינו מברך על עשייתו ואה"נ אם היה לבוש ציצית ונפסקו לו והטיל בו 

כשנפסק  דמיד  י"ל  מיהו  במזוזה  כמו  ציצית  לעשות  אקב"ו  מברך  אחרים  ציצית 

מחויב לפשטו ולתקנו וע’ בשבת דף קי"ח משא"כ במזוזה לא הטריחו רבנן לעקור 

לדור  כשנכנס  בתוכו  שדר  קודם  מזוזה  בו  קבע  אם  במזוזה  דה"ה  ואפשר  דירתו 

בתוכו מברך אקב"ו לדור בבית שיש בו מזוזה כנ"ל.

ובפרי מגדים אורח חיים אשל אברהם סימן לח ס"ק טו: תפילין. עיין מ"א. עיין 

ב"י ]ד"ה היה[ וירושלמי שלהי מגילה ובמפרש שם ]קרבן העדה[ ד"ה )ש"מ( ]למה[ 

תפילין חמירא, צ"ל מזוזה חמירא, יע"ש. ואנן קיי"ל תפילין שבלו אין עושין מזוזה 

שתפילין חמורה, וכתב המפרש שם ]ד"ה שכן[ מזוזה נוהגת בשבתות ויו"ט אם יש 

לו בית אחר, יע"ש. והיינו דאי לית ליה בית אחר שרי לדור בשבת ויו"ט בבית שאין 

בו מזוזה, דומה לציצית בסימן י"ג ]בב"י ד"ה כתוב[, דלא אסרה תורה לדור כי אם 

לעשות מזוזה, וכל שאין לו דירה אחרת לא גזרו חז"ל: מה שכתוב בשו"ע ]סעיף יג[ 

מנודה ומצורע אסורים להניח תפילין, בעיא דלא איפשטא, כמו שכתב באר הגולה 

]אות ע[, ועיין אליה רבה ]ס"ק ח[ מה שכתב על מה שכתב הש"ך ביו"ד סימן של"ד 

אות י"ב כתב בפשיטות דמנודה מותר בתפילין, וכן דעת ל"ח ]דברי חמודות ה"ק, 

תפילין אות קיח[ וספר ]שיירי[ כנסת הגדולה ]הגב"י אות יג[, וכן משמע בב"י שם 

]ד"ה ומ"ש ואין[, יע"ש ואי"ה יבואר עוד בזה.
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מזוזה בבית משותף עם גוי
שאלה: האם בית משותף של יהודי וגוי מחוייב במזוזה? ומה הדין בבית של יהודי 

שרשום רק על שמו, אמנם חי עם גויה ר"ל?

תשובה: באם רשום הבית על שניהם, פטרו ממזוזה. ובאם הבית רשום רק על 

שמו, ורק חיה עם גויה, בפשטות יהיה חייב במזוזה.

אלו  א:  סעיף  רפו  סימן  מזוזה  הלכות  דעה  יורה  ערוך  בשולחן  ראה  מקור: 

המקומות שחייבים במזוזה: אחד שערי בתים ושערי חצרות, מדינות ועיירות, רפת 

בקר ולולין ואוצרות יין ושמן ובית האשה ובית השותפים, כולם חייבים. הגה: ודוקא 

ממזוזה  פטור  כוכבים  ועובד  ישראל  של  בית  אבל  ישראלים,  השותפים  כשבית 

)מרדכי ספ"ק דעבודת כוכבים( וכן חצירות או עיירות שמקצת עובדי כוכבים דרים 

שם, פטורין ממזוזה )חידושי אגודה פ"ק דיומא(.

ובש"ך יורה דעה סימן רפו ס"ק ו: אבל בית כו’ פטור. כיון שהמקצת הוא של 

עושה  שהישראל  כוכבים  העובד  יאמר  שלא  כדי  סכנה  משום  וגם  כוכבים  עובד 

מעשה כשפים וכן שערי חצירות ושערי עיירות פטורים מהאי טעמא משום סכנה 

וגו’  ימיכם  ירבו  למען  דכתיב  משום  הטעם  שכ’  כהעט"ז  ודלא  בש"ס  כדאיתא 

והעובדי כוכבים אינם חפצים בזה שהרי אינן מקיימין התורה כו’.

עיין  כוכבים  ועובד  ישראל  של  ג:  ס"ק  רפו  סימן  דעה  יורה  תשובה  ובפתחי 

)בתשובת רבינו עקיבא איגר ס"ס ס"ו( שכתב דאם קנו בית שאין בה דין חלוקה 

ופעמים זה משמש בכולה ופעמים זה משמש בכולה יש לדון דחייב במזוזה למ"ש 

הר"ן נדרים רפ"ה דבכה"ג קיי"ל יש ברירה וזה משתמש בשלו וזה בשלו ע"ש היטיב 

וע"ל סימן רכ"ו ובאו"ח סימן תרנ"ח ס"ז בהג"ה:

ובשו"ת רבי עקיבא איגר מהדורא קמא סימן סו: ע"ד שאלתו במרתף השכורה 

לו מנכרי והמפתח אצל מעלתו אך יש להנכרי המשכיר זכות ורשות להניח שמה 

חפציו, ובשעה שרוצה להשתמש צריך לשאול המפתח מן מעלתו אם חייב בעשיית 

מזוזה כיון דשכירות קניא מקרי ביתך. או כיון דנכרי התנה מתחילה שיש לו רשות 

להשתמש שם מקרי שותפות נכרי ופטור ממזוזה.



31מזוזה      

הנה מ"ש רומפכ"ת לחייב במזוזה משום שכירות קניא, טעה בזה דלא מן השם 

הוא זה דקיי"ל שכירות לא קניא לענין הגוף רק לפירות, והא דשוכר בית לאחר ל’ 

יום חייב במזוזה, היינו או דמזוזה חובת הדר הוא ולא בעי ביתו שלו לגמרי והא 

דתוך ל’ יום פטור משום דעד ל’ לא מקרי בית דירה שלו, או דבאמת מדאורייתא 

גם אחר ל’ פטור דבעינן ביתך דידך וליכא ורק מדרבנן חייב דמחזי כשלו כיון דדר 

וכו’  שאולה  טלית  ד"ה  מ"ד(  )דף  מנחות  תוס’  כתבם  אלו  סברות  וב’  יום,  ל’  בה 

וממרוצת דבריהם שם נראה דס"ל עיקר כסברא ב’ הנ"ל, דמאורייתא גם אחר ל’ 

פטור וכ"כ בפשיטות תוס’ ע"ז )דף כ"א ד"ה והא אמר רב משרשיא( וכ"כ הרא"ש 

בהלכות קטנות.

י"ל דתלי בשתי סברות הנ"ל, דאם אמרינן דלא  וישראל  נכרי  ונ"ל דשותפות 

בעי ביתך דידך ממש ותליא רק בדירה וחובת הדר היא לשמרו, ה"ה שותפות נכרי 

חייב במזוזה דסוף סוף שמירה בעי כיון דדר בה, אבל אי אמרינן ביתך דידך בעי י"ל 

דשותפות נכרי פטור דלאו ביתך מיוחד הוא כמו כל הני דריש פרק ראשית הגז 

עי"ש.

עכו"ם  דשותפות  ס"א(  רפ"ו  )סי’  הרמ"א  בפשיטות  דפסק  מה  מיושב  ובזה 

פטור ממזוזה והוא מהמרדכי פ"ק דע"ז והרי הב"י שם הביא דברי הרשב"א בחי’ 

לחולין דשותפות נכרי חייב במזוזה והיאך לא חשש הרמ"א להחמיר ולפמ"ש ניחא, 

דטעמא דהרשב"א דמחייב כסברא א’ הנ"ל דלא בעי ביתך ממש, וא"כ למסקנת 

תוס’ והרא"ש דשוכר אף לאחר ל’ פטור מה"ת דבעי ביתך דידך, ממילא שותפות 

נכרי פטור וכנ"ל, מש"ה הכריע כן הרמ"א כיון דדעת תוס’ והרא"ש גם כן כהמרדכי 

בזה.

ונ"ל לדייק דגם רש"י ס"ל דשותפות עכו"ם פטור ממ"ש ביומא )דף י"א( ד"ה 

הני אבולי דמחוזא שערי העיר ששמה מחוזא והיו רובן ישראל, משמע דבמחצה 

על מחצה ומכ"ש רובן עכו"ם הי’ פטור, וע"כ משום דשותפות נכרי פטור ממזוזה.

כ"ח(  )ס"ק  רפ"ו/  סי’  /יו"ד  לנו דמ"ש הש"כ שם  יתבאר  ומתוך מה שכתבתי 

וז"ל פטור ממזוזה שאינו נקרא עדיין דירה עכ"ל, הן דברי תימא דתוס’ לא כך כתבו 

ביומא רק לאותו צד דשוכר מדאורייתא חייב, אבל למאי דקיי"ל שוכר לעולם פטור 

דאורייתא ולאחר ל’ יום מדרבנן הוא דחייב דמחזי כשלו, ממילא הא דתוך ל’ יום 
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דשותפות  כסברתינו  דס"ל  הש"כ  בכוונת  לדחוק  ואפשר  אדינא,  דאוקמי  פטור 

נכרי תליא בב’ סברות הנ"ל וס"ל להש"כ ג"כ מדהשמיט המחבר ברסי’ הנ"ל דעת 

לדעת  לחוש  דס"ל  משמע  פטור  עכו"ם  דשותפות  בבד"ה  מרן  שהביא  המרדכי 

הרשב"א דשותפות נכרי חייב וא"כ ע"כ ממילא דחושש להך סברא דשוכר חייב 

אחר ל’ מה"ת, מש"ה הוצרך הש"כ ליתן תבלין לדעת המחבר הא דתוך ל’ פטור, 

דהטעם דעדיין אינו נקרא דירה, אך רחוק הוא בכוונת הש"כ.

כסברתינו  ס"ל  דלא  משום  היינו  כהרשב"א  בבד"ה  דפסק  הא  באמת  נ"ל  גם 

לתלות דין שותף נכרי בדין שוכר אם חייב מדאורייתא דא"כ לא היה לו להכריע 

וא"כ  הנ"ל,  ורא"ש  תוס’  דעת  להמרדכי  דמסתייע  כיון  המרדכי  נגד  כהרשב"א 

פטור  דשוכר  והרא"ש  תוס’  כמסקנת  לעיקר  דס"ל  ג"כ  המחבר  דדעת  קיימינן 

לעולם מה"ת דבעינן ביתך דידך, ורק מדרבנן חייב אחר ל’ דמחזי כשלו, וא"כ תוך 

ל’ אוקמוה אדינא, ודברי הש"כ אינם עולים יפה לענ"ד.

ולכאורה למ"ש הג"א ספ"ק דע"ז דאם שכרו בית מנכרי אסור להניח להביא 

ע"ז לתוכו דשכירות קניא קצת והובא לדינא בש"ע יו"ד )סי’ קנ"א בשם י"א( א"כ 

מהראוי דשוכר בית יתחייב מדינא במזוזה דמקרי ביתך ולומר אף דקניא קצת מ"מ 

מקרי ג"כ דמשכיר והוו שותפים, מ"מ בשוכר בית מישראל יתחייב דהא פשיטא 

כי היכי  גופא יקשה  דשותפים ישראל חייבים במזוזה, גם אף בשוכר מנכרי היא 

דממעטינן במזוזה מביתך למעט שותפות נכרי, הכי נמי בקרא דלא תביא תועבה 

אל ביתך נמעט שותפות נכרי וממילא שוכר מנכרי ג"כ הוי כשותפות נכרי וכנ"ל, 

קצת,  דקני  נימא  שאולה  ולא  ממעטינן  דלהדיא  ציצית  גבי  קשה  בלא"ה  אמנם 

דשואל לא גרע משוכר ומקרי כסותך וצ"ע.

והנה בנ"ד בפשטא דמלתא הוי שותפות נכרי, דמ"ש מעכ"ת נ"י דהוי רק כשאול 

לעכו"ם, לו יהיה כן אף שאול בקנין להשתמש בו מקרי שותף דשואל כשוכר לכל 

דבר.

אמנם מה דיש לדון דכ"ז אם היינו דנין דשכירות קניא ומדאורייתא חייב לאחר 

ורק אחר  ל"ק  דקיי"ל דשכירות  נכרי, אבל למה  בנ"ד מקרי שותפות  הי’  ל’, א"כ 

והשכיר  עין דמחזי כשלו, א"כ ברור בבית שכולו לישראל  ל’ חייב משום מראית 

דהא  נכרי  שותף  מקרי  לא  במזוזה  דחייב  בשותפות  עמו  לדור  לנכרי  השאיל  או 
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שכירות לא קניא ומקרי כולי’ דישראל, א"כ י"ל בנ"ד דשימושו דישראל מחזי כאלו 

הבית שלו ממש, אבל השימוש דנכרי לא מחזי כשלו כיון דהמפתח ביד הישראל 

וא"א לו לילך לשם בלי דעת ישראל, א"כ י"ל דמחזי כאלו כולו דישראל והשאיל 

או השכיר לנכרי להשתמש בו ג"כ חייב במזוזה, ]ויש תבלין לזה מלישנא דרש"י 

ביומא הנ"ל דקשה לכאורה מה בכך דהוי רוב ישראל, הא מ"מ הוי שותפות נכרי 

וצ"ל  העיר,  שערי  דרך  ולבא  לצאת  זו  בדירה  חלק  להם  שיש  נכרים  מיעוט  מכח 

כיון דמסתמא נקרא על שם הרוב מחזי כאלו כל העיר דישראל וניתן סתם רשות 

לנכרי לדור בה ולצאת ולבא, והוי כשוכרים או כשואלים מישראל, ועדיין צ"ע[, אך 

מ"מ מה"ת לנו לבדות סברא מדעתינו דמכח המפתח לא מחזי שימוש עכו"ם כשלו 

שיהי’  ביניהם  כן  התנו  בשותפות  הבית  כשקנו  דאולי  זו  ראיה  דמאי  כשוכר,  רק 

הנאמנות לישראל, וכיון דד"ת שוכר פטור ממזוזה א"כ אין אנו אחראין להחמיר 

בדרבנן בלי ראיה מפורשת.

ועדיין יש לדון בנ"ד אם המרתף אין בה דין חלוקה ופעמים זה משמש בכולה 

הי’ מקום  ונכרי בשותפות  ישראל  הי’ באמת של  זה, א"כ בנדון כזה אם  ופעמים 

לדון דחייב במזוזה, למ"ש הר"ן נדרים רפ"ה דכה"ג קיי"ל יש ברירה וזה משתמש 

בשלו וזה בשלו כיון דרובו מתברר מעיקרו ומיעוטו בסופו עיין שם, א"כ מה"ט י"ל 

דחייב במזוזה דבשעה שהישראל משתמש כולו שלו לגמרי ואם הי’ הדין כן ממילא 

ה"ה בישראל ונכרי ששכרו בית בשותפות ואין בו דין חלוקה ומשתמשים לזמנים 

חלוקים דחייב במזוזה דמחזי כשלהם ממש דחייב מדין ברירה.

ובלא"ה יש לדון אף אם גם בכה"ג אמרינן אין ברירה מ"מ כיון דקיי"ל בדרבנן יש 

ברירה והיינו ע"כ דמספקא לן הדין אם יש ברירה או אין ברירה וכמ"ש הר"ן רפ"ג 

דגיטין, א"כ ממילא הכא לענין מזוזה חייב דשמא יש ברירה.

על  לסמוך  יש  בדרבנן  א"כ  מה"ת,  פטור  דשוכר  דקיי"ל  כיון  נ"ל  מ"מ  אמנם 

הרמב"ן בנדרים דהתם לאו מדין ברירה אתינן עלה, )וכדבריו דעת הש"ך סי’ רכ"ו 

שלו  מקרי  זו  דבשעה  לומר  ברירה  דין  בו  שייך  דיהא  כלל  מצינו  לא  א"כ  סק"ה( 

לגמרי, דכ"ז שלא חלקו לעולם הוא בשותפות, ורק דשם לענין נדרים דיש ברירה 

לענין זה לאסרו על של חבירו דרואים כאלו מקום הדריסה קנוי לו עיין שם. ובאמת 

בזמנים  ומשתמשים  חלוקה  דין  בו  שאין  בית  בשותפות  קנו  וישראל  עכו"ם  אם 
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יחד דבלא"ה מה"ת  יש לדון לחייב במזוזה לדעת הר"ן הנ"ל, אך בשכרו  חלוקים 

פטור ממזוזה נ"ל לסמוך להקל על הרמב"ן, ובפרט דיש לנו לצרף דעת הגמיי’ פ"ה 

וגם לצרף דעת הרמב"ם דס"ל  יום,  ל’  ממזוזה, דשוכר בית מנכרי פטור אף אחר 

דבית תבן ועצים פטור אא"כ נשים מתקשטים שם, ובאמת לפום רהיטא הי’ נראה 

דשוכר בית תבן ועצים דפטור ממזוזה, כיון דשוכר פטור מה"ת, הוי ספיקא דרבנן 

דלמא הלכה כהרמב"ם דבית תבן ועצים פטור.

כיון דבש"ע ואחרונים לא הביאו דעת הרמב"ם  אמנם נראה דאין להקל בזה, 

לחוש לה שלא לברך על קביעת מזוזה, ולא חשו לברכה לבטלה, כמו דקיי"ל בכל 

ספק מצוה דאורייתא אין לברך )עי’ יו"ד סי’ כ"ח ובמג"א רס"י ס"ז ובפר"ח שם( 

אע"כ דס"ל דדברי הרמב"ם אלו דחויים מהלכה, א"כ י"ל דלא משוינן לה לספיקא 

דרבנן ]ועדיין יש לדחות[ עכ"פ בנ"ד בשותפות נכרי דפשטא דמלתא פטור כפשטא 

דפסקא הרמ"א דישראל ונכרי שותפים פטור, ולצאת ידי החששות שעוררנו, כדאי 

לסמוך על דעת הרמב"ם והגמיי’ הנזכר לעיל במלתא דרבנן.

וכמ"ש  לו  דיש חשש שיאמר הנכרי כשפים עושה  בנ"ד  יש טעם לפטור  עוד 

מעכ"ת נ"י, אבל לא היה צריך להביא ממרחק לחמו לדמות לבדיקת חמץ דלהדיא 

מבואר כן במקומו לענין מזוזה, )בש"כ סי’ רפ"ו סק"ו( ואף בשוכר בית מעכו"ם בלא 

כנראה מדברי הש"כ  זה.  היכי דשייך חשש  דיש לפטור  שותפות העכו"ם משמע 

ססי’ הנ"ל, ע"כ נראה לענ"ד לדינא בנידון דידן דפטור ממזוזה.

חייב  אם  בשותפות  וישראל  נכרי  של  בטלית  ספק  לנו  נולד  דברינו  ומתוך 

בציצית, דלא נזכר מזה בראשונים ואחרונים, ובפשטא דמלתא היה נראה דפטור 

כיון דממעטינן מקרא כסותך, שאולה, ה"נ שותפות עכו"ם דלא מקרי כסותך מיוחד 

לך ככל הני דר"פ ראשית הגז.

אמנם אחרי העיון נ"ל דדין זה צריך עיון גדול דנראה לדון דחייב בציצית, והיינו 

דבכל הני לענין בכור וראשית הגז שייך לחלק בין שותפות נכרי לשותפות ישראל 

ועיין רש"י שם,  וישראל בר חיובא  וכדאמרינן שם בסוגיא, דנכרי לאו בר חיובא 

והיינו שבצאן של שותפים החיוב על  וכחד דמי,  יחיד  נקראו בלשון  ישראל  דכל 

הבעלים ושניהם כאחד מחוייבים בראשית הגז מאלו הצאן, ולגבי שניהם יחד מקרי 

צאנך, וכן בבכור, אבל לענין ציצית אף בשותפות ישראל לא שייך הסברא דישראל 
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ובשעה  הוא  גברא  חובת  ציצית  קיי"ל  דהא  כאחד,  שניהם  על  והחיוב  חיובא  בר 

שאינו מתעטף לאו חיובא מוטל עליו להטיל בו ציצית, וא"כ כשמתעטף בה אחד 

מהשותפים לפטור, דמשום חבריה ליכא חיוב ציצית מהדין כיון דאינו מתעטף בה 

עתה, ומשום דידיה לחוד לא מקרי כסותך מיוחד לך כיון דיש לאחר שותפות בה, 

וכיון דמ"מ טלית של שותפים חייב דכנפי בגדיהם כתיב ]כדקיי"ל בש"ע א"ח )ססי’ 

י"ד( ובאמת צל"ע דהיא גופי’ מנ"ל אימא באמת בשותפות ישראל ג"כ פטור מטעם 

הנ"ל, וקרא דבגדיהם היינו כששניהם מתכסים יחד דבכה"ג דהחיוב על שניהם הם 

כחד ומקרי כסותך[, וע"כ החיוב מכח חלק זה המתעטף לבד, ה"נ בשותפות עם 

נכרי דמה לי שותפות עכו"ם או שותפות ישראל, דהא על ישראל השותף אין החיוב 

עתה בשעה שאינו מתעטף בה, ]ואף דקצת יש לחלק מכל מקום נ"ל דצ"ע לדינא[.

וגם יש לדון כיון דהטלית אין בו דין חלוקה יש לחוש לדעת הר"ן נדרים הנ"ל 

לגמרי  שלו  ככולו  הוי  בו  מתעטף  שהישראל  ובשעה  ברירה  יש  אמרינן  דבכה"ג 

כנלענ"ד ידידו מחותנו דו"ש. עקיבא.

נכרי פטור  שוב ראיתי בבאר היטב א"ח כתב בשם דמשק אליעזר דשותפות 

מציצית, ואין אתי ספר ההוא לידע יסודו.

ובט"ז יורה דעה סימן רפו ס"ק ב: של ישראל ועובד כוכבים פטור. דשותפות 

מרבינן מדכתיב ירבו ימיכם ובעובד כוכבים אין לומר כן.

עובדי  שמקצת  כו’.  עיירות  או  חצרות  וכן  ז:  ס"ק  רפו  סימן  דעה  יורה  ובש"ך 

כוכבי’ דרים שם אפי’ רובם ישראלים פטורים משום סכנה ומזה הטעם אין עושין 

ברחובו’  שערים  שקבעו  פראג  ובק"ק  קראקא  בק"ק  כגון  רחובות  בשערי  מזוזה 

סכנה  משום  טעמא  והאי  לעולם  מזוזות  בה  קבעו  ולא  בלילה  ונסגרים  היהודים 

דעלילות המושל מזומנות היו תמיד על שונאי ישראל ועוד מטעם אחר אין עושין 

הקדש  לכתבי  בזיון  גורמין  יהיו  כן  ואם  ויבזוה  יטלוה  דבודאי  משום  מזוזות  שם 

ומכאן למדנו לישראל החוכר חכירות מן השר למכור יין שרף או שכר או מי דבש 

ונוהגין  מזוזות  ליקח  ורגילים  יום  בכל  הבית  ועבדי השר ממלאים  שקורין שענק 

בהם מנהג בזיון שאין לעשות מזוזה באותן פתחים אלא אם כן שהפתח הוא במקום 

שמור מן העובדי כוכבי’ שלא יטלו המזוזה ממנה, כ"כ הב"ח.
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הטעם  שם.  דרים  כוכבים  עובדי  שמקצת  ג:  ס"ק  רפו  סימן  דעה  יורה  ובט"ז 

מבואר שם מפני הסכנה פירוש שיאמר שעושין לו כישוף כדאיתא ביומא דף י"א. 

ומזה יש ללמוד לכל שערי העיר לפטור מפני סכנת המושל בזה.

"חק תוכות"
האם  תוכות’,  ‘חק  המושג  מהו  הבנתי  לא  פעם  אף  סת"ם  לכתיבת  בנוגע  שאלה: 

אפשר להסביר לי מה זה בבקשה?

תשובה: חק תוכות הוא אחד הפסולים בכתיבת סת"ם.

את  לכתוב  יש  אזי  אסתר  ומגילת  מזוזות  תפילין  תורה  ספרי  כותבים  כאשר 

המילים שנאמר "וכתבתם לאות על ידך". איך אפשר שאות תהיה כתובה על הקלף 

מבלי שיכתבו אותה?

אלא שיש אופנים נוספים ליצור צורה של אות ולא על ידי כתיבה, אלא על ידי 

מחיקה. לדוגמא כאשר נופלת טיפה של דיו ויוצרת כתם שחור על הקלף, לאחר 

ניתן לקחת סכין מנתחים מספר חמש עשרה או מספר עשר  שהדיו מתייבש אז 

שהם סכינים מאוד מאוד חדים עם ראש מעוגל וכך על ידי גירוד ניתן די בקלות 

- למי שמיומן בדבר - לחקוק את הדיו המיותר ולהשאיר דיו יבש בצורה של אות 

מסוימת. זה מה שנקרא ‘חק תוכות’. ישנם אופנים נוספים של יצירת אות באופן 

האסור שזה גם נקרא חק תוכות ולדוגמא כאשר נופלת טיפה של דיו קטנה ואנו 

משאירים אותה כך ורק מוסיפים לה פס קצת ארוך מלמטה כך שתיווצר האות ו’, 

אזי אמנם יש כאן מעשה כתיבה בחלק התחתון של האות אבל החלק העליון של 

האות נעשה לא על ידי כתיבה אלא על ידי נפילה של טיפת הדיו על הקלף וזה גם 

נקרא חק תוכות.

ובטעות נתמלא החסר  "ה"  נוספת, אם הסופר רצה לכתוב את האות  דוגמא 

ויצאה האות "ח" ומחק הסופר את המקום שנתמלא והפך את האות להיות "ה" - 

הכתיבה פסולה ויש למחוק את האות ולכתבה מחדש.

נביא עוד דוגמאות:

סופר שהתחיל לכתוב את האות אל"ף והקולמוס שלו היה מלא בדיו יתר על 

המידה וכשבא להשלים את האות התמלאה האות בדיו ונראה מלמעלה כמו עיגול 



37מזוזה      

הדיו  את  שאב  הסופר  ומיד  אל"ף(.  האות  צורת  ניכרת  )ולא  האות  כל  על  שחור 

המיותר וחזרה האות לצורתה. השאלה היא - האם נאמר גם בזה חק תוכות, כיוון 

שהתבטלה צורת האות ושוב חזרה לעצמה ע"י שאיבת הדיו? או שזה לא ייחשב 

חק תוכות כיוון שהדיו לא נגע בקלף עצמו אלא הוא רק נשאר באויר אע"פ שהוא 

הדיו  שאב את  שכאשר הסופר  היא  העובדה  אך  האות.  כביכול את  באמת שינה 

האות חזרה לצורתה, סימן שהדיו המיותר לא נגע בקלף.

מצד שני האות נעשתה לא ע"י כתיבה אלא ע"י שאיבה, ועוד, אם היינו משאירים 

את הדיו קצת על האות ולא שואבים אותו מהר היה נופל על הקלף. ולכן זו סברה 

לומר שכן היתה פה פעולה של חק תוכות.

סופר שהשאיר יריעה כתובה, אך הכתב יבש, ונשפך לו בטעות דיו על היריעה 

ומיד כשראה זאת ספג את הדיו שנשפך. אמנם יש קצת מראית אפור על הקלף 

אחרי שניקה אותו, אך ניתן לקרוא בבירור את המילים. האם מקרה זה יקרה חק 

תוכות או לא?

במקרה זה, אנו נאמר ודאי שהיה כאן חק תוכות כיוון שהאותיות השתנו לגמרי 

ואבדו את צורתן, ומה שהסופר הצליח להחזיר את צורתן ע"י ספיגת הדיו בגלל 

נכנס/ לא  ועדיין  ואפשר לספוג אותו  נוזלי  היה  והדיו שנשפך  יבש  היה  שהכתב 

נספג בקלף.

חשוב לציין שפסול של חק תוכות הוא דבר שאין אפשרות ‘לעלות’ עליו, אלא 

לסמוך על אמינות הסופר, כיון שזה לא מחייב שנראה בכלל שנעשתה כאן מחיקה 

בקלף בשביל שנחשוד שעשו כאן משהו, ואפילו אם כן נשאר רושם של מחיקה 

בקלף אזי תמיד נתן לומר שזו מחיקה שנעשתה בכשרות.

יש מושג שנקרא ‘חצי חק תוכות’ שלגביו יש מחלוקת האם זה כשר או פסול. 

מהו מושג זה? זה מתייחס למצב בו כתבנו חלק מהאות וכעת האות עדיין לא נקראת 

גמורה בכלל, ועכשיו נוצרה בעיה הלכתית שתמנע מאתנו להשלים את האות, ואם 

נמשיך לכתוב את האות תצא לנו אות פסולה. בשביל למנוע את הבעיה הזו אנו 

כעת )לפני שהשלמנו את כתיבת האות( מוחקים את הבעיה שנוצרה )הבעיה יכולה 

להיות לדוגמא שטיפה של דיו נפלה לנו על חצי האות שכתבנו וקלקלה את הצורה 

שלו, או אם חצי האות שכתבנו נמרח קצת על הקלף או שכתבנו את חצי האות לא 
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כמו שצריך(. ולאחר שמחקנו את הדבר הבעייתי אנו ממשיכים לכתוב את האות. 

יש מהפוסקים האוסרים דבר זה ובשביל שזה יצא לנו תקין הם מצריכים למחוק 

את כל החצי אות ולכתוב הכל מהתחלה. אך יש מהפוסקים המתירים לעשות כך.

מקור: שולחן ערוך אורח חיים סימן לב סעיף יז ובמשנה ברורה שם.

פסול בתפילין 
שאלה: הבאתי את התפילין שלי לבדיקה והמגיה אמר לי שיש בעיה בפרשיות של 

לקנות תפילין חדשות. כששאלתי  וחייבים  זה  ואי אפשר לתקן את  תפילין של ראש 

אותו למה אי אפשר לתקן הוא אמר לי משהו כמו ‘שלא כסדרן’. לא הבנתי אותו בדיוק 

והייתי שמח לשמוע הסבר על מושג זה ולמה אין אפשרות לתקן את הבעיה הזו. הרי 

בבית  בשבת  התורה  בקריאת  שראו  מקרה  שהיה  פעמים  וכמה  כמה  לראות  לי  יצא 

הכנסת שיש בעיה עם הספר תורה ומיד בצאת השבת הגבאי ניגש עם אחד המתפללים 

שהוא סופר סת"ם והם תיקנו את הבעיה. מדוע בספר תורה מקילים יותר, ואילו את 

התפילין פסלו לי?

היום"  מצווך  אנכי  אשר  האלה  הדברים  "והיו  הפסוק  כתוב  בתורה  תשובה: 

‘אם מצא  כג:  לב סעיף  חיים סימן  כך כתוב בשולחן ערוך אורח  ו( על  ו,  )דברים 

משום  ופסולין  כסדרן  שלא  כתובין  היו  כן  שאם  תקנה  לו  אין  אחת  אות  שחסר 

המילה  את  בתורה  שכתוב  שמכיוון  אומרת  זאת  יהו...’.  בהוייתן  והיו  דכתיב 

"והיו" לומדים חכמים שסדר כתיבת האותיות צריך להיות "כהוויתן", לפי הסדר 

כל את  קודם  לכתוב  על הסופר סת"ם  במילה שמע  ולדוגמא  הכרונולוגי שלהם. 

האות ש’ ורק אחר כך את האות מ’ ורק אחר כך את האות ע’. כתיבה לפי הסדר או 

במילים אחרות - כתיבה כסדרן.

של  לעיל  הנאמר  הכלל  את  מחילים  אנחנו  בתפילין,  בעיה  על  מדובר  כאשר 

כתיבה כסדרן, ואם הבעיה מצריכה מחיקה של האות מכיוון שצורת האות נפסלה, 

אזי ברגע נתון זה הרי אין כאן אות הלכתית אלא רישום דיו כלשהו. לשם שתילת 

האות  את  ולכתוב  הפסולה  האות  את  למחוק  יש  הנכון,  במקום  הראויה  האות 

נכתבת  כעת,  שנכתבת  שהאות  מכיוון  פסול  הלכתי  מצב  יוצר  זה  דבר  כתיקונה. 
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לאחר שכל האותיות שאחריה נכתבו כבר, והרי מקרה קלאסי של כתיבה לא כסדרן 

- לא לפי הסדר של האותיות איך שהוא צריך להיות.

]במאמר המוסגר אציין שישנן בעיות בתפילין ומזוזות שכן ניתן לתקן ואציין 

בקצרה כמה מהן באופן כללי: בעיית "מוקף גוויל" - כל אות עליה להיות מוקפת 

קלף לבן מכל עבר, ואם אות נוגעת באות או שאות נוגעת בקצה הקלף או שאות 

נוגעת בחור שבקלף, בכל המקרים הללו אין האות נוגעת מכל עבריה בקלף לבן, 

אלא בדיו של האות הקרובה או באויר של החור או הקצה. במקרה כזה מותר לתקן 

את הבעיה על ידי גירוד קצת מעובי האות וכך לחשוף את הקלף המקיף את האות.

דוגמא נוספת למקרה שניתן לתקן היא כאשר חסרים תגים - הקוים והכתרים 

שמעל חלק מהאותיות - מותר להוסיף אותם גם לאחר שהאותיות נכתבו.

דוגמא נוספת היא אם האות כתובה כראוי אך חסר קצת דיו בחיבור של חלקי 

האות. באופן כזה שחלקי האות אינם מחוברים אזי האות פסולה אך מותר באופנים 

מסוימים לתקן גם בעיה זו.[

והן  פרשיות  ארבע  מכניסים  שלתוכן  בתים  ארבעה  ישנם  ראש  של  בתפילין 

)דברים  ישראל’  ‘שמע  יג(  )שמות  יביאך’  כי  ‘והיה  יג(  )שמות  בכור’  כל  לי  ‘קדש 

במילה האחרונה של הפרשה  בעיה  יא(. אם מתגלית  )דברים  ‘והיה אם שמע’  ו( 

האחרונה שגורמת לאות לא להיראות כמו שההלכה דורשת אז יש תקנה לאות זו. 

אך אם ניקח את הקצה השני של בעיה הלכתית בצורת האות של האות הראשונה 

בפרשה הראשונה, יוצא שצריך למחוק את כל הפרשיות על מנת לכתוב את האות 

הראשונה כהלכתה ורק אחר כך לכתוב את כל שאר הפרשיות.

ולכן אני משער שמה שקרה במקרה שלך הוא שהיתה בעיה היכנשהו בפרשה 

ארבת  כל  את  מחדש  לכתוב  צורך  היה  הבעיה  את  לתקן  בשביל  ואז  הראשונה 

הפרשיות ועל כן כנראה אמרו לך שעליך לקנות פרשיות חדשות.

לאחר  תורה  ספרי  שמתקנים  פעמים  מספר  שראית  ציינת  בשאלתך  אמנם 

שהתגלו בהם בעיות וזה אכן כך. ניתן להוסיף על קושייתך שהרי הפסוק שהוזכר 

לעיל "והיו הדברים" - "בהוויתן יהיו" - כתוב לא רק בתפילין אלא זהו לכל לראש 

פסוק מהתורה ואם כן מדוע לא מחילים כלל זה על טעויות בספר תורה, כך שאם 

יתגלה טעות בספר תורה נצטרך לכתוב מחדש כל מה שאחרי אות זו?
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תשובה לשאלה זו נותן ה’נודע ביהודה’ וסברתו היא שמכיוון שאת ספר התורה 

אנו קוראים מרישא ועד גמירא, הרי את הציווי ‘בהוויתן יהיו’ אנו מקיימים בקריאת 

ספר התורה. מה שאין כן בתפילין ומזוזות הרי אנו מניחים אותן סגורות ללא קריאה 

בהן ולכן אנו צריכים לכתוב אותן לפי הסדר.

מזוזות פסולות 
שאלה: אתמול קניתי מזוזה בבית חב"ד בעיר שלי. המוכר אמר לי שזה מאוד חשוב 

לא הרחבנו את  ‘שטיקים’.  יש הרבה  בגלל שבשוק המזוזות  שקניתי את המזוזה שם 

כזו או  יותר מידי אבל את האמת שלא הבנתי מה בדיוק הבעייתיות במזוזה  השיחה 

אחרת. הלכתי לבית חבד כי אני מכירה את האנשים שם אבל מה באמת הבעיה?

תשובה: לפני שנסביר מהן בדיוק הבעיות שעלולות לצוץ במזוזה אציין שלצערי 

נתקלתי בהרבה מקרים של חוסר ידע ברכישת מזוזות, שהוביל לקנייה ודאית של 

ובגד עם מותג מזויף,  משהו פסול מלכתחילה. לא מדובר כאן על בגד עם מותג 

שסוף כל סוף זה ממש לא משנה איזה סיני תפר לך את המכנסיים, אלא להבדיל 

מדובר כאן על עניינים שיכולים להציל חיים וחס וחלילה ההיפך. מדובר כאן על 

משהו שיכול לשמור ולהציל כפשוטו את החיים של האדם וכל זה כאשר יש מזוזה 

כשרה לפי ההלכה.

הלכות רבות יש בדיני תפילין והדבר הכי מהותי זה שיש דברים שהסופר עלול 

לטעות בזה במזיד או אפילו בשוגג ולעולם אף אחד לא יוכל לדעת שנעשה כאן 

משהו שלא על פי ההלכה ובמילא המזוזה פסולה ואין כאן שום פעולת הגנה על 

הבית ועל האדם. ולכן החשיבות הכי גדולה היא לרכוש מוצרי סת"ם )ספרי תורה 

תפילין ומזוזות( אך ורק מאדם ירא שמים שמבין בהלכות הסת"ם על מנת שלא 

לבזבז חלילה כסף לריק ויותר חשוב מזה שחלילה לא תהיה הגנה ושמירה רוחנית 

על האדם!

יום כשהאדם "חושב" שהוא מניח תפילין, וגם זה גזל של  וברכה לבטלה, כל 

גוזל ממש את  והמוכר  כסף מצד המוכר שהקונה חושב שהוא קונה משהו כשר 

הקונה.
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כל זה היא רק הקדמה להסבר של ההלכות, אך כאמור זה חשוב מאוד לדעת, 

כיוון שרוב האנשים לא מודעים כלל לנושאים אלו.

כעת ניגש למקצת שבמקצת מן הדברים שעלולים להוות בעיה קריטית בסת"ם:

זהות הכותב

וקטן  שוטה  חרש  או  אשה  או  גוי  אותן  שכתבו  ומזוזות  תפילין  תורה  ספר 

וכתבתם"  "וקשרתם  שמע:  בקריאת  שמופיעות  מהמילים  זאת  )למדים  פסולים 

שמי שמחויב בקשירת תפילין, כלומר בהנחת תפילין, הוא זה שיכול לכתוב תפילין 

שכתבו  מג’נין)!(  סטודנטיות  של  מקרים  מעט  לא  ישנם  ואכן  סת"ם(.  ומוצרי 

להנאתן מזוזות. אזי גם אם להבדיל זו היתה יהודייה שכותבת את התפילין זה היה 

פסול מעיקרו, גם אם הכתב היה מהמם.

כמו כן נמצאו לצערנו רובוטים שתוכנתו לכתוב ספר תורה על קלף וגם מדפסות 

שהדפיסו מזוזות או מגילות אסתר. כל הדברים הללו פסולים מעיקר הדין ואין כאן 

שום תקנה להכשיר דברים אלו!

קדושת השמות וכתיבה לשמה

גם אם יש לפנינו יהודי ירא שמים מעל גיל מצוות שרשאי לכתוב סת"ם ולאחר 

לפני  לומר  שחייבים  והוא  חשוב  אך  קטן  פרט  ישנו  היטב,  ההלכות  את  שלמד 

תחילת הכתיבה ממש, לפני שכותבים את האות הראשונה בתפילין או במזוזה או 

מזוזה/תפילין/ספר  קדושת  לשם  כותב  "הריני  הבא:  המשפט  את  התורה,  בספר 

לא  הראשונה,  האות  את  שכותבים  לפני  הזה  המשפט  את  אמרו  לא  אם  תורה". 

יעזור שיש כאן משהו מאוד יפה מבחינה גראפית - אבל זה לא נחשב כשר, וזה 

פסול ללא יכולת לתיקון.

אותו דבר לגבי שמות ה’. לפני שכותבים את שם ה’ חייבים לומר "הריני כותב 

לשם קדושת ה’" ואם לא אמר זאת, זה פסול וצריך לגנוז את כל הקלף.

מסיים  והוא  שעות  ב-3  מזוזה  לכתוב  לו  שלוקח  סופר  לעצמנו  נתאר  עכשיו 

לכתוב את המזוזה ופתאום הוא נזכר שלא אמר "לשם קדושת מזוזה" לפני תחילת 

הכתיבה או שהוא לא אמר לשם קדושת ה’ לפני שכתב את שם ה’ אזי הוא עומד 

ל 350 שח  בין 150  יכול למכור את המזוזה הזאת  בדילמה קשה. מצד אחד הוא 
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)תלוי לפי איכות הכתב וגם תלוי אם הוא מוכר לסוחר שיתן לו מחיר נמוך יותר(, 

אבל מצד שני הוא יודע שזה פסול אבל אף אחד לא ידע לעולם על הבעיה שיש כאן 

ולא יוכלו לעלות על כך )חוץ ממי שברא את העולם שהוא כן יודע...(. יש כאן מבחן 

קשה שחלילה אפשר ליפול בו.

נעלה עוד נקודה קטנה שאם טועים בזה אי אפשר לעלות על הטעות לעולם:

כתיבה כסדרן

מדובר על הלכה שנקראת כתיבה כסדרן שזה אומר שיש חיוב לכתוב פרשות 

רק  שנוהגת  הלכה  היא  כסדרן  )כתיבה  הסדר  לפי  ה’(  )שמות  ואזכרות  פסוקים 

בתפילין ובמזוזות אך לא במגילות אסתר ובספר תורה(.

לדוגמא: כאשר כותבים את הפסוק שמע ישראל אזי יש לכתוב קודם כל את 

האות ש ורק לאחר מכן את האות מ ורק לאחר מכן את האות ע.

כל עוד לא סיימנו לכתוב את האות שאותה אני כותב כעת אסור לי להמשיך 

לכתוב את האות הבאה. אמנם אם כתבתי רק חלק מהאות והמשכתי לכתוב את 

האות הבאה אך גם אותה לא סיימתי מותר לי לחזור לאות הראשונה ולסיים אותה 

ואז להמשיך ולסיים את האות השניה.

לפי הדין של כתיבה כסדרן אין שום אפשרות "לשתול" את האות הזאת היכן 

האות  את  כותב  אני  המזוזה  את  שסיימו  שלאחר  יוצא  שאז  מכיוון  חסרה  שהיא 

אות לאחר שכבר כתבו את  "לשתול"  ניתן  לפי הסדר. האופן שבו  החסרה שלא 

הפרשה זה להמתין עד שהדיו מתייבש טוב ואז בעזרת סכין מנתחים מגרדים לאט 

לאט את האותיות מהאזור שצריך "לשתול" שם את האות ואז ליצור רווח מספיק 

בשביל להכניס את האות החסרה - כאמור ניתן לבצע תיקון זה רק בספר תורה 

ובמגילה אך לא בתפילין ובמזוזות.

אם ישנו סופר שסיים לכתוב מזוזה ואז הוא מבחין שחסרה לו אות אזי עומד 

בפניו נסיון לא פשוט. מכיוון שאת המזוזה הזאת כעת לפי ההלכה אסור לו למכור 

כי חסרה אות במזוזה. אם הסופר אינו ירא שמים הוא יכול בקלות "לשתול" את 

האות החסרה באופן האסור על פי ההלכה וחוץ ממנו ומהקדוש ברוך הוא לעולם 

לא יהיה ניתן לדעת שמזוזה זו פסולה.
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 - מילה  בסוף  היא  האות  אם  אזי  מיותרת  אות  כתב  הסופר  בו  הפוך  במקרה 

מותר למחוק אותה מהקלף. לדוגמא: שמעע מותר למחוק את האות ע השניה.

אבל אם כתוב שמע אזי זה יותר בעייתי למחוק את האות מ מכיוון שאז יווצר 

רווח באמצע המילה והמילה תיראה כמו 2 מילים.

יש עוד ריבוי הלכות בנושא זה אך זהו על קצה המזלג.

לסיכומם של דברים טוב עשית שרכשת את המזוזות דווקא במקום מהימן עם 

אנשים יראי שמים וכדאי מאוד שתפרסמי מידע זה גם למכרייך על מנת שקדושת 

הסת"ם אכן תשרור בבתיכם.

מקור: שולחן ערוך אורח חיים סימן לב סעיפים יח-יט ובמשנה ברורה שם, ספר 

קסת הסופר בתחילתו ובלשכת הסופר שם.

מזוזה נוספת 
שאלה: האם יש עניין לשים מזוזה נוספת על מה שחייבים כדי להוסיף בשמירה, או 

שאין בכלל עניין במה שהוא לא חובה מצד הדין?

תשובה: בעניין המזוזה ישנו מבצע שלם של הרבי שבו הרבי מעורר על הקפדה 

וכן  כשרות  מזוזות  בביתם  שיקבעו  יהודים  שיותר  כמה  לעורר  המזוזה,  במצוות 

להקפיד על בדיקת המזוזות שיהיו כשרות כדין.

שומרת  להיות  היא  המזוזה  של  שסגולתה  זה  בעניין  הרבי  בשיחות  וכידוע 

ומצילה על פתח ביתו של היהודי מכל פגע רע.

"בדיקת התפילין  על  ריבוי פעמים מענה  יש  במענות קודשו של הרבי מה"מ 

והמזוזות", ואין ספור הסיפורים שבהם נמצאו טעיות במזוזות או פסולים מסוימים 

ולפעמים אף היה אפשר למצוא את הקשר בין המצוקה של האדם לפסול המזוזה.

ומעצם זה מובן שעצם ההקפדה במצוות המזוזה היא אכן שמירה והצלה ליהודי 

ובשעריך" שזהו  ביתך  מזוזות  "וכתבתם על  רבות מלבד המצווה  ויש בה סגולות 

כמובן היסוד לכל.
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מנהג נוסף ישנו לשאת מזוזה נוספת מלבד זו שמחויבת מצד הדין ולהלן יובאו 

כמה וכמה דוגמאות שהרבי בעצמו הורה לאנשים מסוימים לשאת מזוזה נוספת 

לשמירה והצלה באופן נוסף.

אשה  לבקשת  הרבי  עונה  תשי"ב  אב  מנחם  ביו"ד  הרבי  שכותב  במכתב 

שמתלוננת על בריאות בנה, שיש לה לכרוך מזוזה ושבנה ישא אותה יחד עמו. בין 

היתר מורה הרבי כמה הוראות בנוגע להתנהגות עם המזוזה, ובלשונו:

שאינו  שי’  בנה...  בעד  וברכה  תפלה  המבקשת  האשה  בשם  מכתבו  "קבלתי 

בבריאות כדבעי וכשאהי’ על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 

אזכירו לרפואה קרובה.

צריכים לברר אצל אמו אם נולד הוא בטהרה ובאם ח"ו לא, תודיע תיכף, וגם 

לאמר לה שתראה שהבית שדר בה הבחור יהיו כל המזוזות כשרות וגם לכרוך מזוזה 

וואטערפרוף  יהי’ מהם  )ענוועלאפס( ושאחד  ניירות או מעטפות  כשרה בשלשה 

)=חסין מים( וישא אותה הבחור על עצמו )כמובן שבכניסתו לביהכ"ס - טאילעט 

- או חדר המרחץ - באדע צימער - יפשוט אותה וכן לא ישא אותה בש"ק וביום 

הכפורים( וכן לבדוק כל המזוזות בביתה שיהיו כשרות כדין וגם ילבש טלית קטן 

וישא אותו..

מזוזה  לשים  הרבי  לו  מציע  כדבעי,  אינה  שלו  שהשינה  שכתב  לאדם  במענה 

נוספת בסמוך למיטתו ובכך יהיה לו עזר בבעיית השינה. המכתב הודפס בכרך ד 

אגרת תתק:

"..ובמענה על הודעתו אתמול על ידי זוגתו הרבנית תחי’ כי השינה אצלו אינה 

כדבעי הנה יסיח דעת מזה לגמרי ואל יחוש לזה כיון שבטח ממלא הוראות הרופא 

בזה.

ומהנכון אשר תהי’ בסמוך למטתו מזוזה כשרה )לאו דוקא על מזוזת הפתח( 

כמובן אם נצרך - כלי בתוך כלי וכיו"ב.

ובידעי חביבותי’ לדברי הרב אזכיר מה ששמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר אשר אצל 

היתה  כ"ק אדמו"ר מהר"ש(  לודאי שפרט בשם  )כמדומה קרוב  כמה מהנשיאים 
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מונחת על שולחנו פתקא ועלי’ כתוב: שויתי הוי’ לנגדי תמיד. ובטח שם כת"ר שי’ 

לבו לזה שעל שלחן הכתיבה והלימוד של כ"ק מו"ח אדמו"ר היתה מונחת מזוזה.

- ולהעיר מכלים פי"ז מט"ז שהיו נושאים מזוזה במקל. עיי"ש בתויו"ט. -

המקוה להתבשר ממנו אך טוב תכה"י וחותם בברכת רפואה קרובה".

שהיו  מוזכר  ששם  טז  משנה  יז  פרק  כלים  למסכת  הרבי  מציין  המכתב  בתוך 

נושאים מזוזה במקל ונראה שזהו אחד המקורות להנהגה זו להוסיף מזוזה נוספת 

לשמירה והגנה נוספים.

לאשה שהתלוננה על כאבי ראש חזקים )מגרנה( מורה הרבי לשאת יחד מזוזה 

כשרה כלי בתוך כלי במקומות המותרים וזה יועיל גם )אגרת ג’רא( וזה לשונו:

"..תקותי שלעת קבלת מכתבי זה הוטב מצב בריאות כל המשפחה והיא עצמה 

שנתרבו  מרפא  הסמי  על  נוסף  הנה  מהם  שסובלת  להמיגרענע  ובהנוגע  בכלל 

בזמנים האחרונים ומהם סוגים שונים של nicotinicacid. כדאי הי’ שתשיג מזוזה 

קטנה שבדקו אותה וכשרה היא ותכרוך אותה לבד על גבי לבד איזה פעמים ותשא 

את המזוזה עמה )מובן בעת שמותר לשאת, משא"כ בשבת ברשות הרבים( שבודאי 

ישפיע זה לטובה על בריאותה ויצליחה השי"ת שביחד עם בעלה יבשרו טוב תמיד 

כל הימים"..

ולסיום מורה הרבי גם ליהודי שנמצא בבית רפואה שישים סמוך למיטתו מזוזה 

כשרה המכתב באגרת א’תתמו:

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הציון  על  וכשאהי’  מר...  בעד  שלו  הפ"נ  "נתקבל 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אזכירו לרפואה קרובה והשי"ת יזכהו שיוכל לבשרני טובות 

מהטבת מצב בריאותו של הנ"ל ועליו לעוררו שיחזיק סמוך למטתו מזוזה בדוקה 

שתהי’ כשרה - כמובן שתהי’ כלי בתוך כלי כיון שנמצא הוא בבית החולים - וכן 

יבדוק המזוזות בביתו והתפילין והציצית של הט"ג והט"ק לו.."

ויהי רצון שלא נצטרך לכל ענייני הסגולות לרפואה כיוון שיסיר ה’ כל חולי תכף 

ומיד ממש.
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גניזה
ויכול  שא"צ  או  לגונזם,  בכדי  הגניזה  דברי  את  בעיתון  לחפש  צריך  האם  שאלה: 

להשליכם לפח?

תשובה: באם מונח בתיבת הדואר עיתונים שאינו מעוניין בהם, אינו צריך לבדוק 

אם יש בהם ד"ת )למרות הסתברות גבוהה שיש בהם כרגיל(, ויכול להשליכם, אך 

באם לוקח וקורא בהם ושם לב שישנו דבר הטעון גניזה, ובפרט אם קורא ומבין 

הד"ת, עליו לגנוז הדברי תורה. אמנם אינו צריך לחפש בעיתון אם ישנו דברי תורה 

בכדי לגונזם.

מקור: ראה בשו"ת מנחת יצחק חלק א סימן יח: ואחרי כל אלה נבוא לדין אגרת, 

וגם עיתונים המשמיעים חדשות לבקרים, לדעתי ל"ה יותר מן אגרת, שאגרת מיחיד 

ליחיד, ועיתונים ברחובות יתנו קולם, והנה בש"ע יו"ד )סי’ רע"ו סעי’ י"ג( כתב בהגה 

דאסור לכתוב שם לכתחילה שלא בספר דיוכל לבא לידי ביזיון, לכן נזהרין שלא 

לכתוב שם באיגרות עיין שם, ולכאו’ צ"ב אמאי לא הקפיד שלא לכתוב פסוקים 

באגרת בלא שם, דג"כ אסור באיבוד וביזיון וכנ"ל, והרי מפורש יוצא שם )סי’ רפ"ד( 

דאגרת שלומים מותר לכתוב אפילו כמה תיבות מהפסוק לדבר צחות, והמחמירים 

ה"ה הירושלמי )שהובא בש"ך( הוא רק בלא שרטוט, ודוקא בכתב אשורית וכמ"ש 

הבאה"ט שם, ואין לומר שאני אגרת ועיתונים משום דמתחי’ לא נכתבו אלא לפי 

שעה להודיע חדשות וכדומה, וכגוונא דאיתא בירושלמי )פ"ב דסוטה ה"ד( לוי בר 

יוסי אינה  ר’  וכו’ אמר  סיסי בעא קומי רבי מגלת סוטה מהו שתטמא את הידים 

וזו למחיקה  שאלה כלום גזרו על הספרים שיטמאו את הידים לא מפני קדושתן 

ניתנה וכו’, והרמב"ם )סוף פ"ט מה’ אה"ט( פסק דאינה מטמאה את הידים הואיל 

)פ"ג  ובס’ פנים מאירות שעל הירושלמי בחי’ לסוטה  עיין שם,  ולמחיקה עומדת 

ה"ג( הביא דברי הירושלמי הנ"ל, וסיים אלמא דמגילת סוטה כיון שנתנה למחיקה 

מעיקרא אין בה קדושה כלל, וממילא דלית כאן לאו דמוחק את השם, דכל העומד 

למחיקה כמחוק דמי עיין שם, והביאו בשד"ח )בקונטרס באר בשדי(, והגם כי בצדק 

הקשה השד"ח ע"ז ממה דאיתא בירושלמי אח"ז, דקאמר ראבר"ש להכריע כדברי 

ר"א בן שמוע דאין כותבין על עור בהמה טמאה, שמא תאמר איני שותה ונמצא 

השם גנוז על עור בהמה טמאה, הלא סמיא בידן לכשתאמר איני שותה ימחקנו ולא 
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יהא השם גנוז על עור בהמה טמאה א"ו מוכח דאסור למוחקו, וממה שאין מטמאה 

את הידים אין ראי’ דשאני טומאת ידים דמדרבנן הוא עיין שם, וצדקו ד’ השד"ח 

בזה דכה"ג הקשה ג"כ בת’ תשב"ץ שם על הרב מיימון אביו של הרמב"ם ז"ל דכתב 

מותרת  היתה  לא  זה  ולולא  שצייר,  צורה  באותה  נכתבת  היתה  סוטה  דמגילת 

מחיקתה, ע"ז כתב דזה טעות מפורסם שלא אמרו בגמרא שהיתה כתובה בסירוגין 

יומא, אבל המגילה  אלא אותה טבלא שעשתה הילני המלכה כמו שמוזכר במס’ 

שהיתה נמחקת ח"ו, שהרי אמרו במס’ סוטה )י"ז ע"ב( כתבה אגרת פסולה ופירוש 

רש"י ז"ל בלא שרטוט וכו’ ואמרינן בפ’ הי’ נוטל )כ’ ע"א(, שאם עד שלא נמחקה 

מגילה אמרה אינו שותה מגילתה נגנזת וטעמא כיון שאסור למחותה ואסור לקרות 

בה דהא לא ניתנה לקרות בה ואינה עומדת אלא לגניזה וכן פירש"י ז"ל, ולפי דברי 

הרב מיימון ז"ל שכתב שהיתה כתובה בסירוגין ובכה"ג שרי למוחקה תקשי אמאי 

נגנזת עיין שם, ומוכח מד’ השד"ח גם בזה דאסור למחוק אף שעומד למחיקה, וצ"ע 

בזה מה שאי’ בת’ חו"י )סי’ ט"ז( ובס’ בני יונה )סוס"י רע"ו( לענין טבעת של פרקים 

שעל כל פרק ממנו כתב א’ מאותיות השם ונעשה לפרוק ולסדר מותר לפרקו ואין 

בזה משום מוחק כיון דלפרק קיימא, וכן עושין מסדרי אותיות הדפוס שמפרידים 

למחוק,  אסור  קיימא  דלמחיקה  אף  הנ"ל  לפי  והרי  פה,  פוצה  ואין  השם  אותיות 

אמנם בנדון הדפוס סיים הבני יונה ואפשר דבדפוס קל טפי שהם מהופכים כחומר 

חותם עיין שם. אמנם במה שנוגע לכתבי הקודש בלא אזכרות דל"ה רק מדרבנן, 

אולי יש לחלק בזה, ולומר דיש ראי’ מטומאת ידים, דאף דהוי רק מדרבנן, הלא גם 

זה ל"ה רק מדרבנן, אך חילוק זה נסתר מת’ התשב"ץ שם, דנשאל אם מותר לכתוב 

או פרשה שלימה כמו שנהגו באלו הארצות  או ארבעה פסוקים  בלוחות שלשה 

לתינוקת שאין להם ספר והמלמד כותב להם בכל שבוע מה שדעתו של בן יכולה 

והשיב  וכותב פרשה אחרת,  וחוזר  מוחק  ובסוף השבוע  ושבוע  בכל שבוע  לקבל 

דאם אין בו אזכרות מותר כיון שעבר זמן פרשה זו הוי כהיכל שצריך תיקון שמותר 

לסתרו ולבנותו עיין שם, ואם כנ"ל הרי לא הי’ צריך לכל זה אלא לומר כיון שנכתב 

ע"ד למחוק אין בו משום איבוד כתבי הקודש, וש"מ דליתא לזה.

)יז( אבל ראיתי דברים היוצאים מת’ תשב"ץ הנ"ל, אשר יתורץ הערותינו הנ"ל, 

דכתב שם בזה"ל וראיתי בת’ להרמב"ם ז"ל שאסור לרקם בטלית של ציצית פסוקי 
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נכתבו  שלא  דכתבינן  מטעמא  כן  נראה  ואינו  רקמן,  אם  גניזה  והטעין  תורה,  של 

להגות בהם, וגם חליצה )יבמות ק"ו ע"ב( יוכיח, ורבותינו ז"ל היו כותבים פסוקים 

באגרותיהם כדאיתא בפ"ק דגיטין )ו ע"ב( ולא היו אוסרין אלא היכא דכתבו בלא 

שירטוט, אלא דמגילת סוטה שאם אמרה איני שותה דנגנזת יסייע לזה וזו צריכה 

למחותן  בה שא"א  דאית  אזכרות  גניזה משום  דטעונה  סוטה  מגילת  ושמא  עיון, 

הוה. וכן מוכח לשון רש"י ז"ל שכתבתי למעלה, וכן בפרק מצות חליצה שם גבי הא 

ז"ל דלא דמי למגילה  דמקשינן והא לא ניתן לכתוב ואפי"ה מסיקנא דשרי, כתב 

לתינוק להתלמד בה דהתם אדעתא דפרשתה כתב לה דהוי כמגילה קבועה אבל 

האי ספירת דברים בעלמא ולאו בקדושתי’ קאי עיין שם, וא"כ היי"ט דאגרת דלא 

החו"י,  שכתב  התכלית  קדושת  להם  ואין  קאי,  בקדושתי’  ולא  בה  להגות  נכתבו 

אמנם באמת בש"ע פסק כדברי הרמב"ם לענין טלית, עי’ יו"ד )סי’ רפ"ג סעי’ ד’( 

ובפת"ש בשם הרדב"ז, וכן החו"י שם כתב דנהגו העולם וכו’ באגרת דידן אעפ"י 

שכמה פעמים נזכרו פסוקים בתחילתן וסופן והזכרת שמות והכל מפני שאינו כתב 

הקודש כנ"ל, והנה מש"כ לענין אזכרות כבר כתבתי למעלה שאין לנהוג ביזיון ח"ו, 

אך לענין פסוקים למדנו ממנו דדוקא באינו כתב הקודש, ויותר מזה כתב שם בענין 

כתב אשורית, עפי"ד הב"י )יו"ד סי’ רל"ז וס"ו בהגה( דאם נטל בידו כתב אשורית 

ואפילו חכמת חיצונית או א"ב וכו’ הוי שבועה, ועי"ש בב"י מ"ש בשם הרא"ש בשם 

א"ב  בכתיבת  אפילו  דמחשבתו  ישראל  בכתבו  דמיירי  החו"י  שם  וכתב  האי,  רב 

וממילא  כדמו"י,  ההיא  בתמונה  האות  בעשותו  חכמה  שאר  או  התנוק  בו  ללמוד 

הקולמס  במנסה  משא"כ  וכו’,  ההיא  העליונה  התמונה  מצד  קדושה  עליו  נמשך 

בכתב  רפואות  של  סיני  ואבן  אקלידוס  ספר  ראיתי  בכה"ג  אשורית  א"ב  וכתב 

אשורית בדפוס, שאין בהם קדושת חומר ולא פועל במחשבתו ולא תכלית לנפש, 

אבדון,  למקום  או  לארץ  ולזרקן  בהם  לקנח  ביזיון  בהם  מלנהוג  למנוע  יש  כי  אף 

מ"מ אין בהם קדושת ספרים להצילם מפני הדליקה בשבת, ואינם מטמאים הידים 

והנשבע בהם אינו שבועה וכו’ עיין שם, וכ"כ בת’ הרדב"ז הנ"ל דאפילו דברים של 

חול אסור לרקום אותם בכתב אשורי שהכתב בעצמו יש בו קדושה רבה עיין שם, 

הרי דאם כתב בכתב אשורית אף שאין בהם קדושת חומר וכו’ יש למנוע מלנהוג 

ביזיון ואבדון, אמנם עכ"פ ש"מ באינו כתב הקודש גם החו"י מסכים דשרי, אך בת’ 
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הרדב"ז שהביא הפת"ש שם מבואר דאם כתב פסוקים של תורה אפילו בכתב אחר 

אסור עיין שם.

)חי( אמנם י"ל בזה עפ"מ דאי’ בת’ שבות יעקב )ח"ג סי’ י"ב( דרצה ללמד היתר 

ואין  שנה,  בכל  שמתרבים  והבלועים  הקרועים  הקודש  כתבי  ע"ד  שנשאל  בנדון 

עליות לביהכ"נ מספיק להצילם, גם יש לחוש לסכנת שריפה, וגם באים לידי ביזיון 

גדול, ובעת שנשאל בזה בק"ק פראג לא רצה להורות היתר מכח תשו’ באר שבע 

ומג"א הנ"ל, עד שראה מעשה שאי אפשר לעשות כלל תקנה זו בקהלות גדולות 

באשר  יכלכלוהו  לא  וחדרים  והתיבות  החביות  כל  כמעט  עד  כאלו  ספרים  בלויי 

הארץ צר אצלנו בגלות ואין דנין אפשר משאי אפשר, ובודאי הרבים שנהגו כאשר 

מעיד הבאר שבע לא מעצמם עשו, ונהגו כן עפ"י הוראת גדולי בעלי הוראה, שראו 

ג"כ שא"א לעשות תקנה דגניזה שלא יבואו לידי ביזיון יותר למקום הטינופת, ע"כ 

התירו לשרפם, והביא ראי’ משאול )בשמואל ל"א, ויו"ד סי’ שמ"ה( שהתירו לאבד 

גופו בידים שלא לבוא לידי ביזיון יותר גדול, ובפרט היכא שיש חשש סכנת שריפה, 

ודאי עבדינן, אבל היכא דא"א כנ"ל  גניזה  ומ"מ היכא דאפשר למעבד תקנה ע"י 

ישרוף מעט מעט בצנעה תוך כ"ח =כלי חרס= או אבנים וכדומה, ויצניע האפר עד 

מות ת"ח ואז יגנזו האפר בגומא אצל ת"ח וכ"ז בכתבי הקודש שהם רבו משא"כ 

בס"ת עכת"ד, והגאון מהר"י אבד"ק המבורג )שם סי’ י"א( דחה כל דברי השבו"י 

וגם  נ"ט(,  הנ"ל דאין ראי’ משאול, ועפ"י דברי המהרש"ל ביש"ש )פ"ח דב"ק סי’ 

שאול ודאי שיהרג, אבל בכתבי הקודש ספק אם ישרפו וגם ספק התעלל, וגם הוא 

בעצמו רשאי ולא אחרים, וכיון דיציאת נשמה כשריפת ס"ת ג"כ אין רשאין לשרוף 

ס"ת בידים, וגם אין לצדד היתר כי הדפוס אינו קדוש וכו’ ע"כ אין דעתי מסכמת 

לשלוח יד בכתבי קודש בשום אופן, ואם א"א על הקברות, הנה בארץ רחבת ידים 

לקברם בקרקע אחרת עכת"ד, ועי’ ברא"ש גיטין )מ"ה ע"ב( דחייבין לפדות מעכו"ם 

אף כדי לגונזו, ולפי הנ"ל פשיטא הוא דביזיון שיתעללו העכו"ם עוד גרע משריפה, 

והנה הגם שהשבו"י )בתשובה י"א( חזר והצדיק דבריו, מ"מ להלכה אין לזוז מדברי 

המג"א והפמ"ג הנ"ל, דהסכימו להבאר שבע, אכן יהי’ לנו לעזר עכ"פ בנדון האגרות 

והעיתונים ויש בהם איזה ד"ת, המלאים ע"פ תבל ובודאי א"א לגנזם דעדיף לשרפם 

מלנהוג בהם ביזיון במקומות המטונפות וכדומה, וע"ע בדברי יוסף שם דהביא ראי’ 
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כמ"ש  אותם,  שורפין  אלא  מלך  של  /בשרביטו/  בשרבוטו  משתמשין  דאין  מהא 

בידים קיל טפי מלהשתמש לצורכו  )בפ"ב מה’ מלכים(, דש"מ דלאבדו  הרמב"ם 

עיין שם, וכ"ש דעדיף משיניחנו בביזיון.

בהם  מלנהוג  לשרפם  ומוטב  לשרפן,  דמותרים  שאלתו,  בנדון  מזה  לנו  ויצא 

ביזיון ואך יזהר מאזכרות, אמנם השבו"י שם הצריך עכ"פ גניזת האפר, מה שא"א 

בנדון דידן.

)יט( ואחרי כותבי כל הנ"ל ראיתי בס’ עין יצחק )סי’ ה’ ו’ ז’( האריך הרבה, ע"ד 

הדפוס  ממכבש  שיוצאין  הראשונים  ועלי  קורעקטין  שקורין  הקודש  כתבי  עלי 

המטושטשים, אם מותר לשרפם להצילם מביזיון היותר גדול, ובכלל דבריו הרבה 

ממה שכתבתי, ואזכיר פה איזה דברים המחודשים השייכים למה שכתבתי, כתב 

ליישב הסתירה ברמב"ם )פ"ו מה’ יסה"ת( הנ"ל, דבהלכה ה’ רצ"ל דוקא אם הוא 

לצורך, ואף היכא דל"ה לצורך אותו האות עיין שם )אות ב’ ג’(, הביא דברי השב 

יעקב )סי’ נ"ד( דהוכיח מן דברי הרמב"ם, שכתב כתבי הקודש ופירושיהם אסור 

לשרפם וכו’, בד"א בכתבי הקודש שכתבן ישראל בקדושה וכו’, דמוכח דס"ל בכתב 

אותיות שם ולא נתכוון לקדשם דאין בהם קדושה, ומותר למחקן, וכמ"ש הגמי"י 

סי’  )ח"א  ותשב"ץ  קפ"ז(  )סי’  וברשד"ם  סק"ב(  רע"ו  )סי’  יו"ד  בטו"ז  והובא  שם, 

קע"ז( והרדב"ז )ח"א סי’ ע"ז(, והחו"י )סי’ ט"ז(, והש"ך )שם ס"ק ב’( ס"ל דמדרבנן 

יש איסור למחקם, וע"כ התיר לצורך תיקון דוקא, ועוד ש"מ מדברי הרמב"ם דאף 

בכתבי הקודש דנאסר מדרבנן לאבדם דאין זה רק אם כתבם הישראל בקדושה, 

ואף דנימא דסתמא נעשו בקדושה ג"כ מ"מ היכא דהתנה בפי’ שאני, וע"כ יש לנו 

עצה לתקן הדבר שלא יהיה שום חשש היינו להתנות בפירוש בעת שנדפסין העלים 

הראשונים שיאמר בפיו בפירוש שלא יחול עליהם דין קדושת כתבי הקודש, וכעין 

דברי הש"ע או"ח )סי’ קנ"ד סעי’ ח’( ויו"ד )רפ"ב סט"ו(, ומג"א )מ"ב ס"ק ו’(, אך 

להשתמש בהנך כתב הקודש תשמיש של ביזיון אין להתיר, דמ"מ לא גרעי מכל 

תשמישי מצוה, אבל לשורפן שפיר מועיל התנאי, עיין שם באריכות )מאות ז’ עד 

אות ח"י ומאות כ"ב ולהלן(, ובזה נראה דבנד"ד לענין עתונים אף דלא התנה כהתנה 

דמי, וכעין שהביא שם מן המ"ב )בסי’ ק’( והובא במג"א )סי’ של"ד סקכ"ד(, גבי הנך 

גליונות דכיון דנהגו כן הוי כאלו התנו עליהם מתחי’ שלא יחול עליהם קדושה, כ"כ 
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ובנתים כתבו איזה ד"ת,  בהנך עתונים דנעשו להשמיע חדשות ושאר דברי חול, 

בודאי הוי כאלו התנו עליהם מתחילה שלא יחול עליהם קדושה, ועי’ מש"כ שם 

לענין כתב אשורית )אות כ"ג(, ובנ"ד לא שייך זאת, וגם שאר תקנות שכתב שם 

בסוף הסימן כפי הנראה אין צריך בנד"ד דקיל הרבה משם, ובמה שכתבתי לעיל 

מירושלמי סוטה, עיין שם )מאות כ"ז עד אות ל"ב( אריכות באלו ענינים.

)כ( גם הגיע לידי אח"ז ספר ירושת פליטה, וראיתי )בסי’ כ"ט( דהאריך בנדון 

שלנו, ומש"כ בענין הדפוס שהמסדר אינו עושה מעשה כתב כלל, והמדפיס ע"י 

המכונה אינו יודע כלל מה שהוא מדפיס, כבר העיר בזה הגאון מהר"י בת’ שבו"י 

ח"ג כנ"ל )באות ט’(, ושאר דבריו המה בכלל דברינו.

אכן כתב שם דכל זה בנכתבו לצורך חול, אבל הרבה פעמים מדפיסים בעתונים 

שמשמיעים חדשות, גם דרשות ודברי אגדה, ומאמרי חז"ל, ודינים וכדומה, ומכ"ש 

בעיתונים של היראים דכוונתם ללמד מהם מוסר ויר"ש, דבודאי דין כתבי הקודש 

להם, ואף אם נכתבו בלשון המדינה עיין שם, וגם ראיתי בת’ זקן אהרן ח"ב )סי’ 

ע’( דלא ניחא לי’ ההיתר בעתונים מה שמתחילה נכתבו ע"ד לאבדם, וכתב דכל 

צדדי היתר, לא היו שייכים כ"א במקום שכבר עברו להדפיס, ואנו דנין אם מותר 

לשרפן, אבל מאן מפיס ומאן מתיר להדפיס לכתחילה כתבי הקודש ע"מ לשורפן 

ולאבדן אח"כ דאין ביזיון גדול מזה, ומי שרי להביאן לכתחילה לידי איבוד, והביא 

כשחדלו  טוב  יום  קבעו  ואבותינו  י"ג(,  ע"ז  )במס’  בזמה"ז  הקדש  מדין  לזה  ראי’ 

מוטל  יהא  והשטר  חובו  פורע  שלמחר  זו  חששא  מפני  בשטרות,  ש"ש  מלהזכיר 

באשפה כמבואר בר"ה )דף י"ח( עיין שם, אמנם הוא מיירי בנדפס בכתב אשורית, 

ויש להביא לזה עוד מה שראיתי בת’ מחנה חיים )סי’ כ"ה( שכ’ להשואל שהעיר 

בלאו,  עובר  הקודש  כתבי  המאבד  חושב  הרמב"ם  הלא  ד"ת,  גווילין  שורפין  איך 

דנראה לו דזה דוקא מה שנכתב לשם קדושה ובאותיות קדושים, אבל כתיבת ד"ת 

שנעשו בכתב רש"י שאינם אותיות קדושות רק אשר נתקן שלא להשתמש באותיו’ 

קדושות, ולא לכתוב רק לזכרון ולא לשם כתיבת קדושה אין בכלל זה, וסיים דב"ה 

מעולם נזהר בזה שלא להשתמש בכתב עברית שלנו תשמיש גנאי יען שאותיות 

יש  ביותר  לפי"ז  רש"י,  מכתב  מש"כ  והנה  שם,  עיין  חד"ת  לכתיבת  נעשות  הנ"ל 

סקי"ב  רפ"ב  )סי’  פת"ש  ועי’  רש"י,  מכתב  כ"ש  דהוי  שלנו,  משיטא  בכתב  להקל 
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ובסי’ רע"א סק"ב וסי’ רפ"ג סק"ב( מת’ חו"י והתשב"ץ הנזכרים למעלה, וכנראה 

דכוונת המ"ח דעושין כן כדי שלא יהיו מונחין בביזיון, אף דלא סמכינן ע"ז בכתב 

אשורית מ"מ בכתב רש"י )וכ"ש משיטא( יש מקום למקילין בזה, וצ"ע, וראיתי בת’ 

מנח"א )ח"ד סי’ ד’( שהביא בשם אביו הגה"ק ז"ל שהיה נזהר בכתבי ח"ת שכתב, 

להניחם במקום מוצנע בעליית ביהמ"ד, ולא לאבדם עיין שם.

השמות  גניזת  בגדרי  שאלתם  אשר  קסב:  סימן  ה  חלק  הלוי  שבט  ובשו"ת 

דברי  בהם  וכיו"ב שיש  להלכה, מחברות מבחנים  רק  בקצור  א( אכתוב  למעשה. 

תורה ממש, וכן שכפולים וחוברות וכו’ אין ספק כי כל אלה שיש בהם ד"ת חייבים 

בגניזה.

ב( בנוגע לעתונים שיש בהם מאמרים של תורה, פסוקים, פסקי הלכה וכיו"ב, 

הנה עתונים שנדפסו ע"י יראי אלוקים וזה מגמתם חייבים גניזה.

ג( אמנם מהו גניזה למעשה, הנה חיוב גניזה מבואר בש"ס ושו"ע יו"ד סי’ רפ"ב 

)ועיין ג"כ או"ח סי’ קנ"ד ובמג"א( דהוא לשום אותו בכ"ח או בשאר כלי ע"י קבר 

תלמיד חכם ולגנוז שם, ואם אי אפשר לקבור במקום אחר צנוע, והקבורה באופן 

שלא יבואו לידי בזיון בעומק הקרקע ]דעיקר דין גניזה אצל ת"ח הוזכר רק בס"ת 

ועיין תשובת הרשב"ש סי’ ס"ב ובפ"ת יו"ד שם[.

ד( ואמנם אם יש חשש גנבים, בזיון גשמים או ע"י חפירות וכיו"ב, פליגי גדולי 

עולם ודעת הגאון שבות יעקב ח"ג סי’ י’ וי"ב דמוטב לשרוף אותם ולגנוז האפר, 

והיינו רק היכא דהגניזה להלכה אי אפשר בשום אופן.

ה( וכל זה בחוברות עתונים וכיו"ב, אבל יריעות מספרי תורה או תפילין ומזוזות 

בודאי צריך לקיים גניזה כהלכה, עיין בגליון מהרש"א יו"ד סי’ רפ"ב ס"י בזה.

שק  או  קופסא  ואילך  מכאן  יהיה  מישראל  בית  שבכל  היא  גדולה  תקנה  ו( 

המיוחד לשמות שלא יתגלגלו בבזיון, והחברות המטפלות בזה יאספו את השמות 

מזמן לזמן, ויעשו כהלכה ע"פ הנזכר למעלה, ושכרם מרובה מן השמים.
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שו"ת קורונה

הוצאת ספר תורה החוצה - א
שאלה: בזמן מגפת הקורונה, כאשר מטלטלים הספר תורה לצורך קריאה בתורה 

מחוץ לבית הכנסת, על איזה דברים יש להקפיד בטלטולו?

קריאת  לשמוע  שצריכים  )ויותר(  אנשים  עשרה  על  ומדובר  מאחר  תשובה: 

וגשם  ניתן לייחד לספר תורה מקום בחוץ שישמר היטב מפני שרב  ולא  התורה, 

לבית  מכן  לאחר  ולהחזירו  הקריאה  לצורך  לטלטלו  ניתן  וכיוצ"ב.  גנבים  ומפני 

הכנסת, רק יזהרו לטלטלו באופן מכובד )פרט אם מדובר במקום מרוחק קצת מבית 

יזהרו שהשולחן שעליו  וילווהו מספר אנשים. וכמו כן  הכנסת( שיכסוהו בטלית, 

מניחים הספר תורה יהיה חזק וטוב לצורך הקריאה )כי בדרך כלל השולחנות בחוץ 

ארעיים, והספר תורה הרבה פעמים כבד מאוד(.

שולחן ערוך אורח חיים הלכות קריאת ספר תורה סימן קלה סעיף יד:  מקור: 

בני אדם החבושין בבית האסורין, אין מביאים אצלם ס"ת אפי’ בר"ה ויוה"כ. הגה: 

והיינו דוקא בשעת הקריאה לבד, אבל אם מכינים לו ס"ת יום או יומים קודם, מותר 

)אור זרוע הגהות אשרי פ"ג דברכות(; ואם הוא אדם חשוב, בכל ענין שרי )שם(.

משנה ברורה סימן קלה ס"ק מו: החבושים בבית האסורין - וה"ה לחולה ויש 

חולקין בכל זה כיון דאנוסים הם ובפרשת זכור שהוא דאורייתא בודאי יש להקל 

ואפשר דה"ה גם בפרשת פרה.

מירוש’  הוא  המקור   - וכו’  מביאין  אין  ד"ה  יד  סעיף  קלה  סימן  הלכה  ביאור 

המובא בב"י וז"ל שם בכל אתר את אמר הלוך אצל תורה והכא את אמר מוליכין 

הס"ת  נותן  הכנסת  חזן  לו  בא  פרק  ביומא  דאיתא  מה  ]דהיינו  אצלן  התורה  את 

לראש הכנסת והראש לסגן והסגן לכ"ג[ אלא ע"י שהם בני אדם גדולים התורה 

כשאפשר  מיירי  דהירושלמי  תמוה  הדבר  ובאמת  בב"י  ע"ש  וכו’  בהם  נתעלה 

בזה  משא"כ  אצלן  ס"ת  כשמוליכין  הוא  זלזול  ולכך  מונחת  שהס"ת  למקום  לילך 

שאנוסים הם ורוצים לקיים מצות קה"ת למה לא נביאה אליהם מאי זילותא הוא 

אינם  כיון שהם  נביאה אליהם  לס"ת כשבני אדם מהדרין אחריה לקרות בה אם 

שו"ת קורונה
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יכולים לילך אחריה אח"כ מצאתי בפר"ח שתמה ג"כ בזה ובאמת כן הוא דעת האור 

וכמו שכתב  זרוע דלחולה מותר להביא ס"ת אצלו לקרות בה משום דאנוס הוא 

כבודם  וז"ל דאם לאותם מביאים בעבור  גופא מבואר טעמו  ובאו"ז  בד"מ משמו 

לזה שאנוס כ"ש שמביאים לביתו ע"ש ולפ"ז ה"ה בחבושים בבית האסורים דמאי 

שנא. ולדינא נראה דאפילו להמרדכי דאוסר אפילו באנוס אינו מיירי כ"א ביחידים 

החבושים ורוצים להכניף עשרה שם לקה"ת בזה אוסר ]ודלא כאו"ז דמשמע שם 

דמתיר לחולה להכניף עשרה שם ולהביא הס"ת אצלו[ ומטעם דמן הדין י"ל דאין 

חל על יחיד מצות קה"ת בזמן שאין יכול לילך לביהמ"ד אבל כשיש שם עשרה כיון 

דחל עליהם חובת קריאה והם אינם יכולים לצאת משם ולילך אחריה גם המרדכי 

מודה דצריך להביא להם ס"ת לקרות בה ומצאתי בא"ר שגם הוא כתב לחד תירוצא 

דהמרדכי לא מיירי בשיש שם עשרה כנלע"ד לדינא.

משנה ברורה סימן קלה ס"ק מז אין מביאין וכו’ - כדי לקרות בה בעשרה והטעם 

שזלזול הוא לס"ת להוליכה אל אנשים שצריכין לה כי כבודה שילכו אנשים אליה 

חבושים  עשרה  שם  כשיש  אבל  עשרה  שם  כשאין  דדוקא  שכתבנו  בבה"ל  ועיין 

מותר.

מגן אברהם סימן קלה ס"ק כא: אין מביאין. שרוצים לקרות בס"ת בעשרה.

מגן גיבורים אלף המגן סימן קלה ס"ק כא: אין מביאין וכו’. כ"כ המרדכי סוף 

להתפלל  הכהנים  שצריכין  באופן  לביהכ"נ  הסמוך  בבית  מת  יש  אם  דר"ה,  פ"ק 

בבית אחר, רשאין ליקח ס"ת מבית הכנסת כיון שהם רבים וגם כהנים הוי כאנשים 

חשובים, א"ר, ומיהו האנשים שהולכין מבית הכנסת לאיזה בית לקרות אין להם 

דבר  דחשוב  ואפשר  ויוה"כ,  בר"ה  כן  נוהגין  שרבים  ובאמת  א"ר,  שם  ס"ת  ליקח 

מצוה דהכל רוצין לקרות בימים הנוראים והנח להם לישראל.

שו"ת ציץ אליעזר חלק יא סימן טז: ועל הדין הנפסק בשו"ע או"ח סי’ קל"ה סעי’ 

י"ד דבני אדם החשובים בבתי האסורים אין מביאין אצלם ס"ת וכו’. מציין הביאורי 

להחשוב  דוקא  דמביאין  דמבואר  הנ"ל  דיומא  מהירושלמי  לזה  המקור  הגר"א 

בתורה.

ויעוין במעשה רב אות קכ"א דמובא דעת רבינו הגר"א ז"ל דאפילו מחדר לחדר 

אין מטלטלין ס"ת וכ"ש לבית אחר, ובנידוננו הטילטול מהאולם אל הרחבה בודאי 
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לא עדיפא מאל חדר שני באותו בנין, ואדרבא זה נחשב יותר כאל בית אחר, דהרי 

מוציאין אותה אל החוץ.

ולהניחם  התפלה  ממקום  להוציאם  מותר  התורה  ספרי  שמירת  דמשום  ונהי 

ג"כ  יתכן  ובנידוננו  שם.  בסוטה  רש"י  מדברי  וכדמתבאר  המשתמר  אחר  במקום 

שא"א להניח בתמידיות ארונות הקודש עם ספרי התורה ברחבת הכותל, אי משום 

ולהביא  לדאוג  יש  כזה  וממטר, אבל במקרה  כדי לשמרם משרב  וביותר  שמירה, 

=הארון  הארה"ק  אם  יחד  להביאה  המובחר  ומן  התפלה,  התחלת  לפני  הס"ת 

שבשעת  או  בראשונה,  נהוג  שהיה  כפי  קטנים(  גלגלים  על  )המסודר  הקודש= 

הוצאת הס"ת ילך כל המנין אל מקום המצאה וילוו אותה עד הבימה ]ואם באפשרי 

שיקראו בתורה שם במקום הימצאותה אזי מה טוב[.

ומקור לדברי אלה מצינו בספר יד אהרן על או"ח סוף סי’ קל"ו הגהב"י, דבכזאת 

מביא בשם שו"ת עדות ביהוסף דכשאין בה"כ וגנזו הס"ת במקום המשתמר, דביומי 

הוצאה ס"ת, יביאו הס"ת בבקר קודם התפלה ולא כמו שהורה חכם אחד שיביאוה 

בשעת הוצאת ס"ת יעו"ש, וכ"כ בספר אמת ליעקב למהר"י אלגאזי פ"א אות י"א 

וז"ל: הרשומים שבעיר  י"ג כותב  ע"ש. ובספר עקרי הד"ט על או"ח סי’ ל"ד אות 

קריאת  ובעת  הסוכה  בתוך  מתפללים  הסוכות  חג  ובימי  בביתם  ס"ת  להם  שיש 

התורה מביאים ס"ת מביתם לסוכה לקרוא בו יש גנאי בזה לס"ת שלוקחים אותו 

הסוכה  אנשי  כל  אם  מנהגם  לקיים  אפשר  אך  וכו’  דירושלמי  מההוא  ממקומו 

היושבים להתפלל שם יבואו ויעלו הס"ת וילכו אחרי התורה עד הסוכה דאז אין 

התורה הולכת אחריהם עיין שם הרי כנ"ל. והדברים ארוכים. ובמקום קדוש כזה יש 

לחזר להתנהג בהידור ומכ"ש כשיש חששא בעיקרא דדינא, ודי בזה.

הוצאת ספר תורה החוצה - ב
לאדם   - )בעשרה(  בתורה  קריאה  לצורך  תורה’  ‘ספר  להוציא  ניתן  האם  שאלה: 

חשוב שחלה בקורונה ונמצא בביתו, שהקריאה בתורה חשובה לו מאוד )כמובן תוך כדי 

הקפדה על כל הכללים, שהחולה שומע מתוך חדרו דרך ‘חלון’(?
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תשובה: מאחר ומדובר בחולה, ובפרט שהוא אדם חשוב וירא שמים - שהקריאה 

בתורה חשובה לו מאוד. ניתן להקל ולהביא ספר תורה במיוחד בשבילו )כמובן תוך 

הקפדה על כבוד הספר תורה(.

שולחן ערוך אורח חיים הלכות קריאת ספר תורה סימן קלה סעיף יד:  מקור: 

בני אדם החבושין בבית האסורין, אין מביאים אצלם ס"ת אפי’ בר"ה ויוה"כ. הגה: 

והיינו דוקא בשעת הקריאה לבד, אבל אם מכינים לו ס"ת יום או יומים קודם, מותר 

)אור זרוע הגהות אשרי פ"ג דברכות(; ואם הוא אדם חשוב, בכל ענין שרי )שם(.

משנה ברורה סימן קלה ס"ק מו: החבושים בבית האסורין - וה"ה לחולה ויש 

חולקין בכל זה כיון דאנוסים הם ובפרשת זכור שהוא דאורייתא בודאי יש להקל 

ואפשר דה"ה גם בפרשת פרה.

מירוש’  הוא  המקור   - וכו’  מביאין  אין  ד"ה  יד  סעיף  קלה  סימן  הלכה  ביאור 

המובא בב"י וז"ל שם בכל אתר את אמר הלוך אצל תורה והכא את אמר מוליכין 

את התורה אצלן ]דהיינו מה דאיתא ביומא פרק בא לו חזן הכנסת נותן הס"ת לראש הכנסת והראש לסגן 

והסגן לכ"ג[ אלא ע"י שהם בני אדם גדולים התורה נתעלה בהם וכו’ ע"ש בב"י ובאמת 

הדבר תמוה דהירושלמי מיירי כשאפשר לילך למקום שהס"ת מונחת ולכך זלזול 

הוא כשמוליכין ס"ת אצלן משא"כ בזה שאנוסים הם ורוצים לקיים מצות קה"ת 

למה לא נביאה אליהם מאי זילותא הוא לס"ת כשבני אדם מהדרין אחריה לקרות 

לילך אחריה אח"כ מצאתי בפר"ח  יכולים  אינם  כיון שהם  נביאה אליהם  בה אם 

שתמה ג"כ בזה ובאמת כן הוא דעת האור זרוע דלחולה מותר להביא ס"ת אצלו 

לקרות בה משום דאנוס הוא וכמו שכתב בד"מ משמו ובאו"ז גופא מבואר טעמו 

ע"ש  לביתו  כ"ש שמביאים  לזה שאנוס  כבודם  בעבור  לאותם מביאים  וז"ל דאם 

ולפ"ז ה"ה בחבושים בבית האסורים דמאי שנא. ולדינא נראה דאפילו להמרדכי 

דאוסר אפילו באנוס אינו מיירי כ"א ביחידים החבושים ורוצים להכניף עשרה שם 

ולהביא הס"ת אצלו[  להכניף עשרה שם  לחולה  כאו"ז דמשמע שם דמתיר  ]ודלא  אוסר  בזה  לקה"ת 

ומטעם דמן הדין י"ל דאין חל על יחיד מצות קה"ת בזמן שאין יכול לילך לביהמ"ד 

אבל כשיש שם עשרה כיון דחל עליהם חובת קריאה והם אינם יכולים לצאת משם 

ולילך אחריה גם המרדכי מודה דצריך להביא להם ס"ת לקרות בה ומצאתי בא"ר 

שגם הוא כתב לחד תירוצא דהמרדכי לא מיירי בשיש שם עשרה כנלע"ד לדינא.
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משנה ברורה סימן קלה ס"ק מז אין מביאין וכו’ - כדי לקרות בה בעשרה והטעם 

שזלזול הוא לס"ת להוליכה אל אנשים שצריכין לה כי כבודה שילכו אנשים אליה 

חבושים  עשרה  שם  כשיש  אבל  עשרה  שם  כשאין  דדוקא  שכתבנו  בבה"ל  ועיין 

מותר.

מגן אברהם סימן קלה ס"ק כא: אין מביאין. שרוצים לקרות בס"ת בעשרה.

מגן גיבורים אלף המגן סימן קלה ס"ק כא: אין מביאין וכו’. כ"כ המרדכי סוף 

להתפלל  הכהנים  שצריכין  באופן  לביהכ"נ  הסמוך  בבית  מת  יש  אם  דר"ה,  פ"ק 

בבית אחר, רשאין ליקח ס"ת מבית הכנסת כיון שהם רבים וגם כהנים הוי כאנשים 

חשובים, א"ר, ומיהו האנשים שהולכין מבית הכנסת לאיזה בית לקרות אין להם 

דבר  דחשוב  ואפשר  ויוה"כ,  בר"ה  כן  נוהגין  שרבים  ובאמת  א"ר,  שם  ס"ת  ליקח 

מצוה דהכל רוצין לקרות בימים הנוראים והנח להם לישראל.

משנה ברורה סימן קלה ס"ק מח: אפילו בר"ה ויוהכ"פ - ומה שהולכין מביהכ"נ 

נכון דהא  ודאי אינו  ונושאין ס"ת עמהם כדי לקרות שם  מנין אנשים לאיזה בית 

אפשר להם לשמוע הקריאה בביהכ"נ ]א"ר[ ויש שמצדדין עליהם זכות משום שכל 

בס"ת  לזלזל  מספיק  זה  אין  אבל  האלה  בימים  בתורה  לעלות  בעצמו  רוצה  אחד 

משום זה לטלטלה מביהכ"נ ובפרט בימים הנוראים שמנהג למכור מצות ע"פ רוב 

גורמים בזה הפסד להכנסות של צדקה אכן אם גם הם מוכרין המצות ומתרבה עי"ז 

הכנסה של צדקה מסתברא שאין להחמיר בזה ומ"מ מה טוב אם יוכלו לקבוע שם 

מקום לס"ת על איזה זמן קצר וכדלקמיה.

הסכימו  והאחרונים   - קודם  יומים  או  יום  מט:  ס"ק  קלה  סימן  ברורה  משנה 

דה"ה אם הכין מקום לס"ת באותו יום שיהא מונח שם יום או יומים דשפיר דמי 

יוציאנה  הקריאה  ובשעת  הקריאה  זמן  קודם  שהכין  במקום  שם  שיניחה  ובלבד 

ויקרא בה ואח"כ יחזירנה לשם דאז אין מינכר שהבאתה היתה לצורך קריאה בלבד 

אלא שקבע דירתה בכאן לאותו זמן.

משמע דתרתי  א"ז  בשם  בהג"א  חשוב.  אדם  כג:  ס"ק  קלה  סימן  אברהם  מגן 

בעינן חולה ואדם חשוב אבל בא"ז משמע דחולה אפי’ אינו חשוב וחשוב אפי’ אינו 

חולה שרי ]ד"מ[ ונ"ל דפרשת זכור מותר להביא ספר תורה אצלו עססי’ תרפ"ה.
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במ"ב  עיין   - וכו’  חשוב  אדם  הוא  ואם  ד"ה  יד  סעיף  קלה  סימן  הלכה  ביאור 

מהר"מ  תשובת  בשם  מהגר"א  והוא  בתורה  חשוב  אדם  דדוקא  שכתבנו  במה 

פאדווה ועי"ש שמקורו מהירושלמי מהא דפריך שם מריש גלותא אף דהוא בודאי 

קטן  בתשב"ץ  וראיתי  בעינן  בתורה  חשוב  דדוקא  אלמא  והעשירים  מהחשובים 

הלוך  אמרת  את  כאן  לו  בא  פרק  בירושלמי  וז"ל  מזה  בהיפך  שכתב  קפ"ט  סימן 

אחר תורה וכאן את אמרת מוליכין התורה אצלו אלא ע"י בני אדם גדולים התורה 

מתעלה מכאן ראיה שאין איסור לקרוא לתורה עשיר מכובד לפני ת"ח מפני שע"י 

אנשים גדולים התורה מתעלה עכ"ל הרי משמע מדבריו דאנשים גדולים המוזכרים 

בירושלמי הוא לאו דוקא ת"ח ולא העתקתי כדעתו במ"ב מפני שדבריו קשין שהרי 

מסוף דברי הירושלמי מבואר בהיפוך מזה וכנ"ל אכן אחרי בינותי ראיתי שהרמ"א 

בסימן רפ"ב העתיק דין דתשב"ץ להלכה ]ומה שנרשם שם אור זרוע טעות הוא 

ואולי  וכנ"ל[  ממש  לשונו  שזהו  הנ"ל  בתשב"ץ  רק  זרוע  באור  כלל  נמצא  שלא 

שהרמ"א מחלק בין לקרותו לתורה ובין להביא ס"ת אצלו דלזה בעינן חשוב ביותר 

ואף על גב שהתשב"ץ בעצמו הוציא דינו רק מהירושלמי הנ"ל הרמ"א החליט את 

דינו רק מסברא בעלמא וצ"ע.

עלייה לתורה - א
התורה  קריאת  ועושים  מהבתים,  לצאת  ניתן  שלא  הקורונה  מגיפת  בזמן  שאלה: 

כמניין  לעלות  יוכלו  לא  אמנם  לביתו,  ס"ת  שהביא  אחד  של  המרפסת  דרך  בציבור 

העולים רק בעל הבית שהביא הס"ת, כיצד ינהגו?

תשובה: יעלה בעל הבית )שנמצא אצלו הס"ת( את כל העליות הנצרכות כמניין 

העולים לאותו יום של קריאה, ויברך בכל פעם שעולה - לפניה ולאחריה.

בית  ה:  סעיף  קמג  סימן  תורה  ספר  קריאת  הלכות  ערוך  בשולחן  ראה  מקור: 

ויברך  ויקרא קצת פסוקים  יברך  הכנסת שאין בהם מי שיודע לקרות אלא אחד, 

יעשה  וכן  לאחריהם,  ומברך  פסוקים  קצת  וקורא  תחילה  לברך  וחוזר  לאחריהם, 

כמה פעמים, כמספר העולים של אותו היום.

ולפי"ז בנידון דידן ג"כ יעלה הוא כמניין העולים.
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מגן גיבורים אלף המגן סימן קמג ס"ק טז: ביהכ"נ שאין בה וכו’, תוספתא פ"ב 

דמגילה, ומשמע דהיכא דכולם יודעין לא יעלה א’ שבעה פעמים ומיהו בביהכ"נ 

אחר אף שכבר קרא יכול לעלות למנין אף שיש שם יודעים, פר"ח.

מגן גיבורים אלף המגן סימן קמג ס"ק יז: ויחזור לברך, הטור העתיק כאן אחר 

זה דין עיר שכולה כהנים, והב"י תמה עליו דמה מקומו פה הו"ל לאתוי’ לעיל סי’ 

יודע  קל"ה והב"ח תירץ דבא לאשמועינן דאין עיר שכולה כהנים כעיר שאין בה 

כמהרי"א  ודלא  קל"ה  סי’  לעיל  הב"י  שהביא  בתשובה  הרשב"א  וכמ"ש  לקרות 

ועיין בבר"י שהביא בשם תוספות הרא"ש במגילה שלמד מן התוספת’ הלז  ע"ש 

דבעיר שכולה כהנים ואין בה רק ישראל א’ דאותו ישראל יקרא במקום חמשה ב"א 

והבר"י תמה עליו ע"ש ועל כל פנים דברי הטור מדוקדקים שהביא כאן הדין דעיר 

שכולה כהנים ודו"ק.

ערוך השולחן אורח חיים סימן קמג סעיף ח: כתב רבינו הב"י בסעיף ה’ בהכ"נ 

שאין בהם מי שיודע לקרות אלא אחד יברך ויקרא קצת פסוקים ויברך לאחריהם 

ויחזור לברך תחלה וקורא קצת פסוקים ומברך לאחריהם וכן יעשה כמה פעמים 

כמספר העולים של אותו היום עכ"ל ונראה דדין זה לא שייך בזמנינו שאין העולים 

וזה  לתורה  לעלות  יכולים  כולם  הלא  דבכה"ג  קורא  הש"ץ  אלא  בעצמם  קוראים 

שיודע לקרות יהיה הוא הקורא וכן נוהגים.

הכי איתא  וכו’.  לברך תחילה  וחוזר  ה:  סימן קמג סעיף  חיים  אורח  פרי חדש 

בתוספתא ]מגילה פ"ג הלכה ו[ וכתבה הרי"ף ]שם יד, א[. ובירושלמי דהקורא עומד ]שם 

פ"ד הלכה ג[ נמי אמרינן יודעין שלשה פסוקים כולהון קרו אחד יודע שלשה פסוקים 

קרי וחזר וקרי, ואילו יושב ועומד לא קאמר כמו שכתב התוספתא, משום דמיירי 

לאחר תקנה דתקינו ברכה לכל אחד ואחד, וכמו שכתבו הפוסקים דבהכי הוי היכר, 

לעלות  יכול  ואינו  קרו  כולהון  ידעין  דכולהו  דהיכא  מוכח  שהבאתי  ומהירושלמי 

שתי פעמים ולקרות כיון דאיכא יודע, ומיהו מסתברא דהיכא שהולך לבית הכנסת 

למנין  ועולה  שנייה  פעם  לעלות  יכול  אחרת  פעם  ועלה  קרא  שכבר  אעפ"י  אחר 

שבעה אעפ"י שיש באותו בית הכנסת יודעים שלא עלו כלל, ויש סמך לזה מדין 

נשיאות כפים סימן קכ"ח סעיף כ"ח והכי נהוג.
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לבוש אורח חיים סימן קמג סעיף ה: בית הכנסת שאין בה מי שיודע לקרות אלא 

אחד, אותו האחד עולה ויברך ברכה ראשונה ויקרא קצת פסוקים ויברך לאחריהם, 

ואח"כ חוזר ומברך ברכה ראשונה וקורא עוד קצת פסוקים ויחזרו ויברך לאחריהן, 

וכן כמה פעמים עד שישלים מספר העולים השייכים לאותו יום.

וכו’. תוספתא  וכן יעשה כמה פעמים  יוסף אורח חיים סימן קמג דין ה.  ברכי 

שילהי מגילה )הלכה ו(, וכתבה הרא"ש בפסקיו פרק הקורא עומד )סי’ י(.

ובצפייתנו צפינו בתוספי הרא"ש למגילה )כא ב ד"ה והאידנא( והמה בכתובי’ם, 

שהביא התוספתא הלזו, וכתב עלה וז"ל, ולפ"ז כך הלכה בעיר שכלה כהנים ואין 

בעיר אלא ישראל אחד, דאותו ישראל יקרא במקום חמשה בני אדם, עכ"ל. ולפום 

ה"ט(  פ"ה  )גיטין  בירושלמי  אמרו  דהרי  זה  על  להעיר  בראש  יש  מקום  ריהטא 

סי’  לעיל  בב"י  מרן  בזה  שהאריך  כמו  כהנים,  שכלה  בעיר  ראשון  קורא  דישראל 

קל"ה, והגם שכתב שם מרן משם מהריק"ו )שורש ט ענף ו( דהירושלמי הזה אתי 

כמ"ד דכהן קורא ראשון אינו אלא מדרבנן, דהא דאמרינן וקדשתו לפתוח ראשון, 

דס"ל  מוכח  הדם  כיסוי  פרק  סוף  בפסקיו  הרא"ש  הרי  היא,  גמורה  דרשא  לאו 

דהוי מדרבנן, וכמתבאר ג"כ מקיצור פסקי הרא"ש שם, וא"כ אמאי כתב הרא"ש 

קורא  שבינהם  אחד  דישראל  כהנים  שכלה  בעיר  דה"ה  הנז’  למגילה  בתוספותיו 

במקום חמשה, הרי לדעתו דקי"ל דוקדשתו דרבנן, יעלה ישראל ראשון, כמבואר 

בירושלמי. ויש לישב.

וראה מש"כ שם המשנה ברורה ס"ק לג שאין בהם וכו’ - ר"ל שאינם יודעים 

לקרות אחרי הש"ץ מלה במלה מתוך הכתב והמחבר אזיל לטעמיה בסימן קל"ט 

ס"ב דכתב שם דבאופן זה לא יעלה אכן לפי מה שכתב הרמ"א שם בסעיף ה’ דאנו 

שם  שכתבנו  וכמו  המקרא  אחרי  לקרות  יכול  אינו  ואפילו  לע"ה  אפילו  קוראים 

ויברכו  קרואים  שבעה  לקרות  צריך  לעולם  דלדידן  דינא  האי  ישתנה  וא"כ  במ"ב 

והש"ץ יוציאם בקריאתו.

אמנם מובן שבנידון דידן שונה הדבר, וחזר עיקר הדין כאמור בדברי המחבר, 

ודו"ק.
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עלייה לתורה - ב
בין  ‘מגיפת הקורונה’, שישנו הוראה ממשרד הבריאות לצמצם מגע  שאלה: בזמן 

אנשים מפני חשש סכנה, במקום שעושים קריאת התורה במקום פתוח )בחצר וכדו’(, 

ולאחר מכן לעמוד בריחוק מהבעל קורא   - ולומר הברכות  האם מותר לעלות לתורה 

)כשני מטר( - ולשמוע הימנו מה שקורא?

וישמע  יעמוד במרחק הראוי,  יש להקל שלאחר הברכות  דידן  בנידון  תשובה: 

כל תיבה מפי הבעל קורא. וראוי שגם יקרא בלחש מתוך החומש - יחד עם קריאת 

הבעל קורא.

חיים הלכות קריאת ספר תורה סימן קלט  מבואר בשולחן ערוך אורח  מקור: 

שש"צ  ונהגו  קרא;  לו:  שיאמרו  עד  יקרא  לא  חזן,  או  הכנסת  ראש  אפי’  ג:  סעיף 

כשרוצה מברך וקורא בלי נטילת רשות, משום דהוי כאילו משעה שמינוהו לש"ץ 

הרשוהו על כך. הגה: ובמדינות אלו אין נוהגין כן, ואין החזן עולה רק כשהסגן אומר 

לו לעלות, אבל אין קורין לו בשמו כמו שאר העולים שקוראים אותם בשמם פלוני 

בר פלוני; ומי שאביו מומר לעבודת כוכבים, קורין אותו בשם אבי אביו, אבל לא 

בשמו לבד, שלא לביישו ברבים )תרומת הדשן סי’ נ"א, כ"א, וס’ החסידים(. ודוקא 

שלא עלה מימיו בשם אביו, אבל אם הוא גדול והורגל באותו העיר לעלות בשם 

שלא  שהורגל,  כמו  אביו  בשם  אותו  קוראים  כוכבים,  לעבודת  אביו  והמיר  אביו, 

סי’ פ"ז(;  )מהר"ם פאדוואה  וכן אם איכא למיחש לאיבת המומר  לביישו ברבים; 

ואסופי ושתוקי קורין אותו בשם אבי אמו, ואם אינו ידוע קורין אותו בשם אברהם, 

כמו לגר )ד"ע(. סומא אינו קורא, לפי שאסור לקרות אפי’ אות אחת שלא מן הכתב, 

)ומהרי"ל כתב דעכשיו קורא סומא, כמו שאנו מקרין בתורה לע"ה(.

משנה ברורה על שולחן ערוך אורח חיים הלכות קריאת ספר תורה סימן קלט 

סעיף ג )יב( דעכשיו קורא סומא - וטעמו דכיון שאנו נוהגין שהש"ץ קורא והוא 

קורא מתוך הכתב שוב לא קפדינן על העולה דשומע כעונה.

יכול לקרות עם  נוהגין להקל אפילו אם אינו  וכו’ - ר"ל שאנו  )יג( כמו שאנו 

הש"ץ מלה במלה מתוך הכתב וע"כ מטעם הנ"ל וה"ה בסומא. ולדינא כבר כתבו 

האחרונים דנהגו להקל כמהרי"ל ומ"מ לפרשת פרה ופרשת זכור נכון שלא לקרותן 

לכתחלה.
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מי  ב’  בסעיף  הב"י  רבינו  כתב  ג:  סעיף  קלט:  סימן  חיים  אורח  השולחן  ערוך 

שאינו  לזה  צריכים  ואם  לס"ת  יעלה  שלא  בידו  למחות  צריך  לקרות  יודע  שאינו 

יודע לקרות לפי שהוא כהן או לוי ואין שם אחר זולתו אם כשיקרא לו ש"ץ מלה 

במלה יודע לאומרה ולקרותה מן הכתב יכול לעלות ואם לאו לא יעלה עכ"ל והנה 

וודאי דיודע לקרות א"צ רק בזמן הש"ס שהעולה בעצמו קורא אבל בזמנינו  זהו 

ביכולתו לאמר אחר הש"ץ  ביכולתו בעצמו לקרות מיהו שיהא  למה צריך שיהא 

הב"י  רבינו  ולדעת  לבטלה  ברכתו  הוי  דאל"כ  עתה  גם  שצריך  וודאי  במלה  מלה 

ד’ דסומא אינו קורא  והולך לשיטתו בסעיף  יכול לקרא מתוך הכתב  צריך שיהא 

לפי שאסור לקרות שלא מן הכתב אבל לרבינו הרמ"א שם שהביא משם מהרי"ל 

דעכשיו קורא סומא ממילא דא"צ שיהא יכול לקרות מתוך הכתב מיהו אחר הש"ץ 

וודאי שצריך שיהא יכול לקרות וכמ"ש רבינו הב"י לקמן סי’ קמ"א סעיף ב’ דהעולה 

צריך לקרות בלחש עם הש"ץ דאל"כ הוי ברכתו לבטלה דאיך יברך על מה שאחר 

יכול לקרות גם אחר  גדולי עולם דאפילו ע"ה גמור שאינו  יקרא אבל כבר כתבו 

הש"ץ מ"מ עולה לתורה דשומע כעונה ויכול לברך ]ט"ז שם סק"ג וכנה"ג[ וגם רבינו הב"י 

בעצמו בספרו הגדול שם כתב ע"פ זוהר ויקהל דבזה שומע כעונה ע"ש וכן הוא 

המנהג הפשוט ברוב תפוצות ישראל.

פרי מגדים משבצות זהב על שולחן ערוך אורח חיים הלכות קריאת ספר תורה 

סימן קלט סעיף ג: סומא. עיין ט"ז. בסימן קמ"א, אות גימ"ל. והנה הר"ב לא הגיה 

בסימן קמ"א, ועל המחבר סמך על מה שכתב כאן דאפילו סומא ועם הארץ עולים 

דשומע כקורא, ובסעיף א’ לא הגיה הר"ב סמך על מה שכתב כאן, ועיין מ"א ]ס"ק[ 

אבל  כקורא.  שומע  שייך  דלא  לעלות,  אסור  וודאי  שומע  שאינו  חרש  וסומא  א’. 

רואה ומדבר ואין שומע, רשאי שיקרא עם הש"ץ. ושוטה אין לקרותו בתורה, דגרע 

כשירה  ששחטו  וכולם  חולין  מריש  כתבנו  אחר  )במקום  יחשב.  וכבהמה  מקטן, 

ושחיטת קוף פסול, אין מקומו פה(.

פרי חדש אורח חיים סימן קלט סעיף ג: ומה שכתב סומא אינו קורא וכו’. כן 

עיקר וזו היא דעת היש מפרשים שהביא הרב רבינו יונה בפרק קמא דברכות ]ד, א 

ד"ה רב[ דהא דרב ששת מהדר אפיה וגריס, היינו לפי שהיה סגי נהור ולא היה מחויב 

לקרות בתורה, ואין לדקדק משאר הפוסקים מדלא משני הכי משמע דסבירא להו 
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אינו  ]בתשובה שם[ משמע מתוך דבריו שסומא  דסומא קורא בתורה, דהא הרא"ש 

לא  הכי  ואפילו  ומיהו[,  רבינו  ומ"ש  ]ד"ה  בסימן קמ"א  הב"י  וכמו שכתב  בתורה  קורא 

משני הכי.

עלייה לתורה - ג
יחד  להתפלל  רוצים  אינם  סיכון  בקבוצת  ואנשים  הקורונה’  ‘מגפת  בזמן  שאלה: 

עם כולם בחדר הגדול של בית הכנסת, אלא בחדר צדדי הסמוך ופתוח עם חלון לחדר 

הגדול, האם ניתן להעלותם לספר תורה ממקומם הם - בצירוף של עוד אחד שעולה 

לספר תורה?

תשובה: דין זה של צירוף ב’ אנשים לעלייה לספר תורה, מובא בפוסקים לעניין 

מנהג שנהגו ב’שמחת תורה’, משום ‘כבוד התורה’ ו’שמחת התורה’ )ואף בזה יש 

מפקפקים(, ולכן יש להימנע מלעלות לתורה שניים יחד בצירוף. אמנם בעת הצורך 

ניתן להקל לעלותו ממקומו הוא, ויאמר הברכות ויקרא בלחש יחד עם הבעל קורא. 

וכדין המובא בפוסקים לעניין ‘סומא’ שיכול לעלות מדין ‘שומע כעונה’.

מקור: שולחן ערוך אורח חיים הלכות לולב סימן תרסט סדר יום שמחת תורה. 

סעיף א: במקום שעושין שני ימים טובים, ליל תשיעי מקדשים ואומרים זמן ולמחר 

בראשית  ובשני:  התורה,  סוף  עד  הברכה  וזאת  באחד:  וקורין  ספרים  ג’  מוציאין 

עד אשר ברא אלהים לעשות, ובשלישי קורא המפטיר כמו אתמול ומפטיר: ויהי 

אחרי מות משה. הגה: וקורין יום טוב האחרון שמחת תורה, לפי ששמחין ועושין 

בו סעודת משתה לגמרה של תורה; ונוהגין שהמסיים התורה והמתחיל בראשית 

אלו  במדינות  נהגו  ועוד  )טור(.  משתה  לעשות  לאחרים  וקוראים  נדבות  נודרים 

להוציא בשמחת תורה ערבית ושחרית כל ספרי תורה שבהיכל ואומרים זמירות 

ותשבחות, וכל מקום לפי מנהגו. ועוד נהגו להקיף עם ספרי התורה הבימה שבבית 

הכנסת, כמו שמקיפים עם הלולב, והכל משום שמחה. ונהגו עוד להרבות הקרואים 

ורי"ב  ואין איסור בדבר )מנהגים  וקורים פרשה אחת הרבה פעמים  לספר תורה, 

סימן פ"ד(. עוד נהגו לקרות כל הנערים לספר תורה, וקורים להם פרשת המלאך 

מנהגו.  לפי  מקום  וכל  שבתורה,  הנדרים  תורה  בספר  קורים  ובלילה  וגו’;  הגואל 

די"א דדוקא תלמיד חכם  גב  נהגו לסיים התורה אף על קטן העולה, אף על  עוד 
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צריך לסיים )מרדכי הגהות קטנות(, בזמן הזה שהחזן קורא אין לחוש )ד"ע(. במקום 

שאין להם רק שני ספרי תורה, קורין בראשונה: וזאת הברכה, ובשנייה: בראשית, 

ג’ ספרי  וכן עושין כל מקום דבעינן  יום;  ולוקחים הראשונה לעניינו של  וחוזרים 

תורה ואין להם רק שתים, )מצא כתוב(.

התורה  כבוד  משום   - הקרואים  להרבות  יב:  ס"ק  תרסט  סימן  ברורה  משנה 

ועוד כדי שיזכו כולם בשמחת התורה. ונוהגין לקרות שנים בפ"א או כהן עם כל 

הכהנים ולוי עם כל הלוים ויש מפקפקין ע"ז וא"ר מיישב המנהג ומ"מ נכון הדבר 

ויוציא  יברך לפניה  יכונו לצאת בברכתו או שאחד  יברך והשאר  לכתחלה שאחד 

חבירו ואחד יברך לאחריה ויוציא חבירו וה"ה כשקורין גדול עם כל הנערים הגדול 

יברך והנערים ישמעו ויצאו בברכתו כתב הח"א נכון הדבר שיבחרו עשרה אנשים 

נוהגים קלות גדול שאין עשרה ששומעים  כי  ויענו אמן  שישמעו בברכת התורה 

בקריאת התורה.

אפי’  ג:  סעיף  קלט  סימן  תורה  ספר  קריאת  הלכות  חיים  אורח  ערוך  שולחן 

ראש הכנסת או חזן, לא יקרא עד שיאמרו לו: קרא; ונהגו שש"צ כשרוצה מברך 

וקורא בלי נטילת רשות, משום דהוי כאילו משעה שמינוהו לש"ץ הרשוהו על כך. 

לעלות,  לו  אומר  כשהסגן  רק  עולה  החזן  ואין  כן,  נוהגין  אין  אלו  ובמדינות  הגה: 

אבל אין קורין לו בשמו כמו שאר העולים שקוראים אותם בשמם פלוני בר פלוני; 

ומי שאביו מומר לעבודת כוכבים, קורין אותו בשם אבי אביו, אבל לא בשמו לבד, 

שלא לביישו ברבים )תרומת הדשן סי’ נ"א, כ"א וס’ החסידים(. ודוקא שלא עלה 

מימיו בשם אביו, אבל אם הוא גדול והורגל באותו העיר לעלות בשם אביו, והמיר 

אביו לעבודת כוכבים, קוראים אותו בשם אביו כמו שהורגל, שלא לביישו ברבים; 

וכן אם איכא למיחש לאיבת המומר )מהר"ם פאדוואה סי’ פ"ז(; ואסופי ושתוקי 

קורין אותו בשם אבי אמו, ואם אינו ידוע קורין אותו בשם אברהם, כמו לגר )ד"ע(. 

סומא אינו קורא, לפי שאסור לקרות אפי’ אות אחת שלא מן הכתב, )ומהרי"ל כתב 

דעכשיו קורא סומא, כמו שאנו מקרין בתורה לע"ה(.

מגן אברהם סימן קלט ס"ק ד: סומא. ובמ"ב האריך להוכיח שהאידנא שש"ץ 

קורא מותר לקרותו ובאגודה התיר אם אין שם כהן אלא הוא וכ"כ דעת המט"מ 

וכ"כ בלבוש, וב"ח כתב וכבר נהגו לקרות סומא בפני גדולי עולם ולא מיחו כי סמכו 
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על מהר"י מולין שפסק כך וכן נראה עיקר מיהו ע"ה אין לקרותו דאפי’ לא הי’ סומא 

לא היה לקרותו אלא שנהגו כך ולכן סומא ע"ה אין לקרותו עכ"ל ולא נהגו לדקדק 

בזה דמסתמא כל אדם יכול לקרות עם הש"ץ.

משנה ברורה סימן קלט ס"ק יב: דעכשיו קורא סומא - וטעמו דכיון שאנו נוהגין 

שהש"ץ קורא והוא קורא מתוך הכתב שוב לא קפדינן על העולה דשומע כעונה.

משנה ברורה סימן קלט ס"ק יג: כמו שאנו וכו’ - ר"ל שאנו נוהגין להקל אפילו 

וה"ה  הנ"ל  וע"כ מטעם  יכול לקרות עם הש"ץ מלה במלה מתוך הכתב  אינו  אם 

פרה  לפרשת  ומ"מ  כמהרי"ל  להקל  דנהגו  האחרונים  כתבו  כבר  ולדינא  בסומא. 

ופרשת זכור נכון שלא לקרותן לכתחלה.

צירוף למניין
שאלה: בזמן מגפת הקורונה, אנשים בקבוצת סיכון שבאו להתפלל בבית הכנסת, 

ואינם נמצאים יחד עם כולם בחדר הגדול, אלא בחדר צדדי הסמוך לחדר הגדול, וישנו 

שם ‘חלון’ האם הם מצטרפים למניין עשרה?

תשובה: לשיטת שו"ע אדה"ז, באם הם רואים את האנשים שבחדר הגדול דרך 

החלון שביניהם, הרי הם מצטרפים למניין עשרה.

מקור: שו"ע אדה"ז אורח חיים סימן נה סעיף טו: צריך שיהיו כל העשרה במקום 

אינם  אחר  בחדר  ומקצתם  זה  בחדר  מקצתם  אם  אבל  עמהם  צבור  ושליח  אחד 

מצטרפים אף על פי שהפתח פתוח ביניהם ואפילו אם הרוב עומדים בבית הכנסת 

והמיעוט בעזרה שלפני בית הכנסת אינם נגררים אחר הרוב להצטרף עמהם ואפילו 

העומדים על האסקופה בתוך הפתח מן האגף ולחוץ דהיינו כשסוגר הדלת ממקום 

שפה הפנימית של עובי הדלת ולחוץ כלחוץ שהדלת מבדלת בין פנים לחוץ ואף 

כל מקום  עוביה בלבד אלא  )ולא מקום  פי שהיא פתוחה הרי מקומה כלחוץ  על 

שהדלת  כגון  בו  נוקשת  שהיא  מקום  עד  האסקופה  על  חופפת  שהיא  חפיפתה 

קבועה באמצע עובי האסקופה וסובבת על צירה מצד פנים לצד חוץ עד כנגד הציר 

הרי כל עובי האסקופה משפה הפנימית עד מקום הנקישה שהוא כנגד הציר הכל 

כלחוץ(.
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סעיף טז: במה דברים אמורים כשהעומדים בחוץ אינם נראים להעומדים בפנים 

אבל מי שמראה פניו להעומדים בבית הכנסת אפילו הוא עומד אחורי בית הכנסת 

רחב  אינו  אפילו  קומות  כמה  גבוה  אפילו  שביניהם  חלון  דרך  פנים  להם  ומראה 

ד’ מצטרף עמהם לעשרה אבל מי שאינו מראה פנים להם אפילו עומד על גביהן 

מלמעלה על גג בית הכנסת אינו מצטרף עמהם בין שעומד על הגג ממש בין שעומד 

על עובי הכתלים של בית הכנסת שגם עובי הכתלים אינם נגררים אחר תוכם להיות 

נידון כלפנים אף על פי שאינו מראה פניו להם.

סעיף יז: אם מקצתן מבפנים ומקצתן בחוץ וש"ץ על גבי האסקופה תוך הפתח 

הוא מצרפן מפני שהוא רואה אלו ואלו וה"ז כאילו מקצת העומדים בחוץ נראים 

למקצת העומדים בפנים שהם מצטרפין.

י’  סעיף כא: במקומות שהש"ץ עומד בתיבה או בבימה אף על פי שהיא גבוה 

טפחים ורחבה ד’ על ד’ או יותר ויש לה מחיצות גבוהות י’ טפחים או יותר מצטרף 

עמהם ומוציאם ידי חובתן מפני שהיא בטלה לגבי בית הכנסת ואף על פי שהיא 

)רפ"ב(  סי’  בי"ד  שיתבאר  כמו  תורה  ספר  בפני  עמידה  לענין  עצמה  בפני  רשות 

והוא  הואיל  שמצטרפין  זה  לענין  הכנסת  בית  לגבי  היא  בטלה  מקום  מכל  ]רמ"ב[ 

תשמיש בית הכנסת ורגלי בני בית הכנסת בתוכה ועוד כיון שרואין אלו את אלו 

מצטרפין כמו שנתבאר לעיל.

סעיף כב: וכל זה לענין צירוף או להוציא י"ח אבל אם היו עשרה במקום אחד 

ואומרים קדיש או קדושה יכול לענות עמהם כל השומע קולם אפילו הוא בבית אחר 

לגמרי ואפילו כמה בתים מפסיקים ביניהם מפני שאפילו מחיצה של ברזל אינה 

מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים ויש אומרים שמכל מקום צריך שלא יהיה 

מפסיק טינוף או עבודה זרה שהיא חשובה כצואה לענין זה ויש לחוש לדבריהם.

עם  הש"ץ  אלא  אחד  במקום  שיהיה  שצריך  אמרו  לא  י"ח  להוציא  לענין  וכן 

הציבור אבל כשהם במקום אחד יכול לצאת כל השומע קול הש"ץ אף ע"פ שאינו 

עמהם ועל דרך שנתבאר וכמו שיתבאר בסי’ רע"ג ותר"צ.

סעיף יג: צריך שיהיו כל העשרה במקום אחד ושליח צבור עמהם, והעומד בתוך 

עובי  של  פנימית  )שפה(  ממקום  הדלת  כשסוגר  דהיינו  ולחוץ,  האגף  מן  הפתח 

הדלת ולחוץ, כלחוץ.
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סעיף יד: מי שעומד אחורי בהכ"נ וביניהם חלון, אפילו גבוה כמה קומות, אפילו 

אינו רחב ארבע, ומראה להם פניו משם, מצטרף עמהם לעשרה. הגה: גגין ועליות 

אינן בכלל בית, והעומד עליהם אינו מצטרף )ר"י נ"ג ח"ז(.

משנה ברורה סימן נה ס"ק מח: כל העשרה - ואפילו אם אינן רואין אלו את אלו 

כיון שהם בבית אחד ]אחרונים[ אבל אם מקצתם בחדר זה ומקצתם בחדר אחר אינם 

גופא  והפתח  פרצה  שם  דאין  משום  ביניהם  פתוח  שהפתח  פי  על  אף  מצטרפין 

כמחיצה חשובה וה"ל שני בתים ואפילו כשאין דלת ביניהם כל שהם בשני רשויות 

ואין רואין זה את זה אין מצטרפין ויש מחמירין אפילו ברואין.

משנה ברורה סימן נה ס"ק מט: אחד - היו ט’ בבית ואחד בסוכה י"א דמצטרף 

ויש חולקין. כשיש ט’ במקום אחד ואחד אחר הוילון שפורסין לצניעות מצטרפין 

ודוקא אם פירשו לצניעות בעלמא אבל אי איכא תפילין או ס"ת ופירשו סדין כי 

היכי דליהוי מחיצה לשמש מטתו הוי נמי מחיצה לצירוף עשרה ולא מצטרפו ]פר"ח[ 

ופמ"ג מצדד דבכל גווני מצטרפי.

עולת תמיד סימן נה ס"ק ח: מי שעומד אחורי בית הכנסת וכו’. כן כתב גם כן 

רבינו ירוחם ]שם כח ע"א[. וכתב עוד דעובי הכתלים כלפנים, פירוש אם אדם עומד 

על עובי הכותל של בית הכנסת מצטרף לעשרה, והיינו כשאינו מקורה. ומ"ש גגין 

ועליות וכו’. כן כתב ג"כ רבינו ירוחם שם. ומ"ש בדברי המחבר ומראה להם פנים. 

פירוש ואין צריך להיות שם ראשו ורובו, עיין ב"ח ]ס[.

משנה ברורה סימן נה ס"ק נב: מצטרף עמהם - דאף דיש הפסק מחיצה ביניהם 

דאם  זימון  לענין  קצ"ה  בסימן  לקמן  שמבואר  למה  דומה  פניו  להם  דמראה  כיון 

נשים  בעזרת  העומדים  פשוט  לפ"ז  וא"כ  דמצטרפין  אלו  את  אלו  רואין  מקצתן 

ובמחיצה המפסקת יש חלון ומראה להם פניו משם מצטרף עמהם לעשרה וכ"ש 

דאם יש בלעדו עשרה נחשב תפלה בצבור עי"ז ואעפ"כ יותר טוב אם בנקל הוא לו 

לירד לבהכ"נ שירד דיש מהאחרונים שחולקין על עיקר הדין וסוברין דענינינו אינו 

דומה כלל לזימון.
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שישה מתפללים
שאלה: בזמן ‘מגיפת הקורונה’ כאשר עושים תפילות בחצרות, וקשה לכוין בתפילת 

עמידה שכולם יעמדו יחד ממש, אלא זה מקדים מעט וזה מאחר, האם זה מעכב לומר 

חזרת הש"ץ?

תשובה: אם ששה מתפללים עמידה, אע"פ שלא עמדו יחד ממש בבת אחת, רק 

אחד הקדים מעט ואחד איחר מעט, מכל מקום אם באיזה חלק מתפילת שמונה 

עשרה עמדו כל הששה יחד והתפללו, נחשב כתפילה בציבור, ויכולים לומר חזרת 

הש"ץ.

שולחן ערוך אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן סט סעיף א: אם יש  מקור: 

בני אדם שהתפללו כל אחד בפני עצמו ביחיד, ולא שמעו לא קדיש ולא קדושה, 

עומד אחד מהם ואומר קדיש וברכו וברכה ראשונה יוצר אור ולא יותר, וזה נקרא 

פורס על שמע לשון חתיכה פרוסה, שאין אומרים אלא קצת ממנה. הגה: ועכשיו 

אחריו  עונים  והם  וברכו  קדיש  אומרים  אלא  אור,  יוצר  ברכת  כל  לומר  נהגו  לא 

ברוך ה’ וכו’. י"א שפורסין בק"ש של ערבית כמו בשחרית )כל בו וב"י בשם הר"ן(, 

ולא נהגו כן משום דליכא קדיש קודם ברכו של ערבית. לאחר שסיימו ברכת יוצר 

אור אומר אבות וגבורות וקדושה ואתה קדוש, וזה נקרא עובר לפני התיבה. ואין 

ו’  עושין דברים אלו בפחות מי’ משום דהוי דברים שבקדושה. וצריך לחזור אחר 

שלא שמעו, דהיינו רוב העשרה. ואם אינם נמצאים, אפי’ בשביל אחד שלא שמע 

אומרים. ואפי’ מי ששמע יכול לפרוס על שמע ולעבור לפני התיבה בשביל אותו 

שלא שמע, ומ"מ אם אותו שלא שמע בקי לפרוס על שמע ולעבור לפני התיבה 

מוטב שיפרוס ויעבור לפני התיבה הוא, משיפרוס ויעבור לפני התיבה אחר, שכבר 

שמע. הגה: ומי שעובר לפני התיבה ואמר ג’ הברכות הראשונות ישלים כל התפלה 

ולא יפסיק, אף על פי שכבר התפלל, אבל האחרים יכולין להפסיק אח"כ. וכל שכן 

שאם לא התפלל הפורס והעובר לפני התיבה תחלה, שישלים תפלתו אף על פי 

שיצטרך לקרות אח"כ ק"ש ולא יסמוך גאולה לתפלה )ב"י בשם מהרי"א(. ואסור 

לש"צ  אסור  ולכן  וברכותיה,  בק"ש  או  לתפלה  גאולה  בין  אלו  בדברים  להפסיק 

להפסיק בין ק"ש לתפלה או בק"ש וברכותיה כדי לפרוס על שמע לאותן הבאים 

לבהכ"נ לאחר שהתפללו הקהל קדיש וברכו והתחיל בברכת יוצר אור, אבל בברכת 
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ערבית שהיא רשות יכול להפסיק להוציא אחרים י"ח. ומ"מ איש אחר יכול לפרוס 

על שמע או להתפלל ביו"ד כל התפלה, אפ’ באותו ב"ה שכבר התפללו, להוציא 

גנאי  נראה  דזהו  החזן השני במקום שעמד הראשון  יעמוד  רק שלא  י"ח,  אחרים 

לראשונים דהוי כאילו לא יצאו בראשונה י"ח )תשובת מהר"י מינץ סי’ ט"ו(. ונ"ל 

דוקא שעדיין הראשונים בבהכ"נ אלא שהשלימו סדרם, אבל אם יצאו הראשונים 

יוכל לעמוד החזן אף במקום שעמד הראשון.

היו  כשלא  חסרון  אין  אם  ששאלת  ומה  עז:  סימן  ב  חלק  אלעזר  מנחת  שו"ת 

עשרה עוד במנחה בעת ח"ק ולא אמרו ח"ק ואח"כ היו ששה המתפללים יחד ויש 

עשרה הנה נ"ל שיוכלו לומר תפלת י"ח בקול דהמג"א בסי’ ס"ט ס"ק ד’ כ’ רק באם 

המתפללים  ו’  דכשהיו  משמע  בלחש  התפלה  הש"ץ  יאמר  לא  המתפללים  ו’  אין 

בלחש ויש עשרה בעת התפלה יוכלו לומר תפלת הש"ץ בלחש ובקול והח"ק הוא 

רק אחרי אשרי שאמרו ולא פתיחת התפלה וכן ראיתי מעשה רב.

שו"ת מהרש"ם חלק ד סימן קמח: ומה ששאל בדין צירוף לתפלה הדבר פשוט 

דדוקא אם מתפללים הששה יחד השמ"ע אבל אם א’ עומד עדיין בברכת ק"ש וכן 

בהתפלל כבר ש"ע אינו מצטרף עם החמשה לאמר אח"כ השמ"ע בק"ר.

ו’ מתפללים -  שו"ת אפרקסתא דעניא חלק ב - אורח חיים סימן טז: כשאין 

שלא  בששה  תשובה,  חצי  שאלתו  בדבר  בקו"ר.  י"ח  תפילת  לומר  לש"ץ  שרי  אי 

ד’ אנשים שכבר התפללו.  יחד בצירוף  ועמדו  וברכו,  ולא שמעו קדושה  התפללו 

אמנם א’ מהששה הקדים וגמר תפלתו קודם שאמרו הה’ תפלת לחש. ולא נודע 

אי שרי להש"ץ  בביהכ"נ,  הוא נשאר  גם  והמקדים  י"ח,  גמרם תפלת  זה עד  להם 

לומר תפלת י"ח בקול רם.

והביא כ"ת דברי הש"ע או"ח רס"י ס"ט, ודברי מ"א שם סק"ד שכ’ ז"ל, ומיהו נ"ל 

דאם אין ששה שלא התפללו לא יתפלל הש"ץ בלחש רק יתחיל מיד בקו"ר, דהא 

עיקר הכונה משום קדושה ע"כ. וכ"ת דייק דכונת המ"א הוא דוקא לכתחילה יש 

לעשות אבל בדיעבד כנידון דידן גם המ"א ס"ל די"ל השמ"ע בקול רם. ושוב מצא 

כן בא"א שם, וכונתו ודאי על א"א מבעל דע"ק, ואין זה ת"י לעיין בו.

הנה החילוק בין לכתחילה לדיעבד בענינים אלו צ"ע. עי’ רא"ש מגילה כ"ג סי’ ז’ 

ובב"י שם, דכ’ דאין לחלק בזה בין לכתחילה לדיעבד.
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ואני ראיתי בס’ משנה ברורה שם בבה"ל שמסתפק בכגון זה, ומש"ש דבש"ע 

ועי’  ס"ה.  ע"ש  כדבריו,  מפורש  התניא  בש"ע  מצאתי  לא  ואני  בזה.  מקיל  הגר"ז 

בשע"ת סי’ נ"ה סק"ט בשם א"ר שהביא דברי רדב"ז ח"ד סי’ רמ"א )ומש"ש סי’ 

קמ"א הוא ט"ס( שאם התפללו כ"א ביחיד כו’. וכ’ שם במוסגר ז"ל, ול"ד כ"א בפ"ע 

משמע  לכאורה  ע"ש.  לבד  ומקצת  לבד  התפללו  מקצת  רק  נצטרפו,  שלא  אלא 

אין  ג"כ  עמהם  נצטרפו  לא  והשאר  יחד,  י"ח  תפלת  שהתפללו  חמשה  היו  דאפי’ 

לעבור לפני התיבה, אלא דיש לדחות דכונתו רק בלא נצטרפו כלל יחד אפי’ קודם 

תפלת י"ח, אז שוב אין חוזרים ומצטרפים אפי’ היו ה’ יחד. משא"כ היכא דמעיקרא 

נצטרפו יחד במק"א, חל חיובא עלייהו ולא פרח מנייהו תו.

וכ"ת הביא דברי המהר"ם שיק או"ח סי’ מ"ד, ואנא מייתינא דבריו ז"ל בחיו"ד 

וז"ל בקצור: ועכ"פ נראה, אם נימא  סי’ שע"ז, ומשם איכא למיפשט דעתו בנ"ד, 

דיו"ד שהתפללו ביחידות אפ"ה נשאר עליהם חיוב להתפלל בקול רם לומר קדושה 

ומודים, לדידהו ודאי הדין אם יש יחידים שלא התפללו כלל, בודאי צריכי’ מעיקרא 

בלחש כתיקון חז"ל, ואח"כ יתפלל בקול רם כו’ ועכ"ח דהמג"א קאי לשיטת הרדב"ז 

דאם כבר התפללו כלם ביחידות בלחש פרח מהם החיוב דקול רם, ורק דוקא ביש 

א’ שלא התפלל יוכל להתפלל בקול רם, וכיון דהוא יחיד ואין רוב צבור כו’, לכך כ’ 

המג"א דיאמר מיד בקול רם. ומלשון רדב"ז המובא בא"ר סי’ נ"ה סק"ז שכ’ דביש 

א’ שלא התפלל כלל, כיון דכולם ערבים זב"ז יכולים להתפלל בקול רם, נראה דלא 

ס"ל כמ"א, דאי נימא דיתפלל מיד בקול רם ל"ל הטעם דערבים זב"ז, אלא משמע 

וניעור החיוב גם על אותם שכבר התפללו, וכעין זה בבהמ"ז סי’ קצ"ד  דאז חוזר 

כו’. ולכך אפשר דגם רדב"ז מודה בכה"ג דחוזר וניעור החיוב על כולן, וכ"מ בתוס’ 

מגילה כ"ג כו’ יעש"ה.

א"כ לפ"ד ז"ל ביש א’ שלא התפלל, פליגי המ"א והא"ר בדעת הרדב"ז, דלמ"א 

ס"ל לרדב"ז דאין לומר בקול רם רק עד אחר אתה קדוש, ולא"ר ע"י אותו הא’ חוזר 

וניעור החיוב גם על השאר שכבר התפללו.

אמנם אי משום דיוקי’ דהמהר"ם שיק ז"ל במחכה"ג לא אריא, דהרואה לשון 

הרדב"ז בגוף הספר יראה בעליל דמ"ש הרדב"ז הטעם דערבים זב"ז הוא רק על הא 

דאפי’ מי שכבר התפלל עובר לפני התיבה, עז"כ משום דערבים זב"ז יעש"ה, ודין 
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גרמא לי’ להגאון מהר"ם שיק ז"ל, מה שלא ראה גוף לשון הרדב"ז אלא מה שהובא 

בא"ר, וס’ א"ר אינו ת"י.

וגם מ"ש דמ"ש המ"א דאם אין רוב יתפלל מיד בקול רם, הוא לפי שיטת רדב"ז, 

לדעתי העני’ דוחק גדול במחכת"ה למימר הכי, דאי הכי הו"ל למ"א לכתוב זה אחרי 

שהביא דברי הכה"ג בשם רדב"ז, ומדכ’ זה מקודם משמע דגם לדעת המחבר דעתו 

כך. ובאמת דעת המ"א צריך תבלין כמ"ש המהר"ם שיק ז"ל מה טעם יש בזה.

ברם דבגוף הדין משמע לענ"ד מלשון השאלה והתשובה שהרדב"ז, דאם נתיר 

לקדושה נתיר ג"כ לכל השמ"ע בקול רם, דהרי דן שם אם לומר השמ"ע בקול רם 

כדי לצאת ידי קדושה. וגם ממש"ש ז"ל "דבשלמא היכא דאיכא מי שלא התפלל, 

הוא מתפלל והאחרים עונין אמן", משמע דעניית אמן דאחרים מהני אפי’ בא’ שלא 

התפלל, א"כ מהני גם לשאר ברכות י"ח ע"א דאילת"ה הול"ל והאחרים עונין עמו 

קדושה. ועוד ממה דסיים שם ז"ל "אבל היכא דכבר יצאו כולם ידי תפלה נמצאו 

ברכות לבטלה", משמע נמי דוקא בשכבר יצאו "כולם" הוי ברכות לבטלה, משא"כ 

ביש מי שלא יצא, א"כ כ"ש בנ"ד שכבר נועדו יחדו ורמיא עלייהו חיובא, י"ל דל"ה 

בכלל יחידים שדן עליהם הרדב"ז.

ז"ל, אבל היכא דהתפללו כל העשרה  ידויק בזה לשון רדב"ז שם שכ’  ואפשר 

כו’ ודאי אין חוזרים להתפלל דכבר פרח מנייהו קדוש וקדושה, שהרי באותה שעה 

יחידים היו", סיום זה של שהרי כו’ נראה מיותר דפשיטא דמש"ה פרח כו’. ולהנ"ל 

ניחא, דאתי לאפוקי כגון נ"ד, דבשעה שהקדים הא’ א"ע ל"ה יחיד, וכן הה’ האחרים 

שהתפללו יחיד ל"ה יחידים, כיון דגם המקדים היו שם באותו מעמד, והו"ל דוגמת 

הא דאו"ח סי’ קצ"ד ס"ב, דאפי’ בעשרה שצריכי’ להזכיר את השם, כשבא ויושב 

עמהם מצטרף.

ותו נראה דלומר השמ"ע בקול רם קיל ועדיף מברכו וק"ש, ממ"ש הרא"ש שם 

ועוד החזן  ולואי שיתפלל כה"י.  ואין כ"כ ראי’ משמ"ע דשאני שמ"ע, דאר"י  ז"ל: 

מסדר התפלה פעם ב’ כדי שיענו הקהל קדושה וגם מצוה לענות מודים, ע"ש ועי’ 

ב"י, הרי דלא משום הקדושה לחוד מצוה לחזור תפלת י"ח אלא גם משום מודים, 

ולפ"ד הרדב"ז הנ"ל עניית כל האמנים בכלל מצוה זו.
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)ובתוס’  ברא"ש  מובא  ה"ד  שם  מגילה  הירושלמי  מדברי  ראי’  קצת  ועוד 

בקצור( דקאמר, לכן צריכה כו’ אין עוברין לפני התיבה פחות מיו"ד, התחילו ביו"ד 

ז’ סק"ז, מה שיישב קושית תר"י  סי’  נתנאל שם  ועי’ בקרבן  גומר.  ויצאו מקצתן 

יעש"ה. והשתא אי תימא דאפי’ היו עשרה קודם תפלת י"ח שלא שמעו י"ח בקול 

על  אף  רוב,  אין  אם  רם  בקול  אומרי’  אין  תו  תפלתם,  לגמור  קצתן  והקדימו  רם 

י"ח, הרי איכ"ל רבותא  יצאו מקצתם קודם תפלת  לי  פי שנשארו שם, א"כ למה 

טפי קמ"ל אפי’ לא יצאו אלא שקדמו תפלתם אפ"ה אין עוברין לפני התיבה, א"ו 

דבכה"ג שפיר עוברין לפני התיבה.

מכל הלין לענ"ד בנ"ד שפיר י"ל השמ"ע כולה בקול רם. ודעת המ"ב שהבאתי 

בצ"ע, מ"מ לא שבקינן פשיטותי’ דא"א שהביא  גב דהניח  על  ואף  כך,  נוטה  ג"כ 

כ"ת מפני ספיקי’ דהמ"ב, מכ"ש בשיש לנו ידים מוכיחות הנ"ל, ומכ"ש באיכא ה’ 

שהתפללו בלחש בצוותא חדא, והרי כ’ הר"ת בסה"י מובא ברא"ש ובב"י הנוסחא 

במ"ס אפי’ בה’ ברמז הכתוב בפרוע פרעות כו’ ואפי’ בג’ יע"ש.

ולפ"ז אסתפקנא דהיכא דמעיקרא ל"ה רוב, רק אחר או בשעת אמרם תפלת 

לחש באו אנשים שלא התפללו, אם א’ מהמתפללים יעבור לפני התיבה לתפלת 

קול רם, דנימא דע"י פנים חדשות שבאו לכאן נתחייבו גם הראשונים. ומכ"ש היכא 

דחזינן דהאחרונים ודאי לא יהי’ להם מנין בלעדי אלו, או"ד כיון דהראשונים בשעת 

בפלוגתא  דתליא  נימא  או  מחייבו,  לא  תו  עלייהו,  חיובא  רמיא  לא  לחש  תפלת 

עינינו  יאיר  והשי"ת  כעת.  לזה  נפניתי  לא  אבל  בזה  לעיין  ויש  ורדב"ז,  דהמחבר 

בתוה"ק.

צירוף לזימון
שאלה: כמה בני אדם שהתאספו יחד לצורך דיון ועידה על עניין מסויים, ואף אכלו 

באותו המקום, אמנם מפני ‘מגפת הקורונה’, ישבו בריחוק זה מזה על שולחנות נפרדים. 

האם לאחר האכילה יכולים להצטרף יחד לזימון?

תשובה: מאחר ובאו לאותו המקום בכדי לדבר זה עם זה, והאכילה היתה כחלק 

מוועידתם יחד באותו המקום, הרי הם נחשבים כקבוצה אחת לעניין זימון, ויכולים 

לזמן יחד.
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מקור: שולחן ערוך אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן 

קבעו  שהשנים  אלא  יחד,  לאכול  כולם  מתחלה  הוקבעו  לא  אפילו  ב:  סעיף  קצג 

ואח"כ בא השלישי וקבע עמהם; או שאחד קבע תחלה ואח"כ קבעו השנים עמו, 

אינם רשאים ליחלק כיון שהם קבועים יחד בגמר האכילה, ומ"מ אם יאכל עמהם 

בלא קבע רשאים ליחלק, אא"כ הוא שמש. הגה: ומ"מ אפי’ כ"מ שרשאין ליחלק 

עדיף טפי לזמן, משום דברוב עם הדרת מלך )משלי יד, כח( )ב"י(.

כשיושבים  נקרא  קביעות   - יח: שהשנים קבעו  ס"ק  קצג  סימן  ברורה  משנה 

ואוכלים על שלחן אחד או במפה אחת אפילו כל אחד אוכל מככרו וכמבואר לעיל 

בסימן קס"ז סי"א ועיין לעיל שם בסי"א בביאור הגר"א דדעתו שם דבעה"ב עם בני 

ביתו שישבו לאכול הוי קביעות ומצטרפי אפילו בלא שלחן אחד.

שו"ת מנחת יצחק חלק ח סימן ח ג: וע"ד מש"כ מחו’ הדר"ג נ"י דמסתפק בהא 

דאיתא בש"ע )או"ח קצ"ג סעי’ ב’( דלחיוב ברכת זימון בעינן קבועים יחד, וכתב 

דלפי"ז  בברכה,  להוציא  לענין  סי"א,  קס"ז  סי’  באו"ח  כמ"ש  אחד  בשלחן  מג"א 

ומלונות שאוכלים על שלחנות קטנות דאין לברך בעשרה  בישיבות או מסעדות 

אם  אחד  בבית  שאוכלות  חבורות  ב’  ע"א(  )נ’  בברכות  דתנן  ואף  השם,  בהזכרת 

מקצתן רואים אלו את אלו מצטרפות לזימון, הלא כתב הרשב"ש הביאו בהגהות 

ונראה  בפ"ע,  וחבורה  חבורה  לכל  זימון  כשיש  דדוקא  קצ"ה(,  )סי’  שם  הרעק"א 

דכש"כ לענין עשרה דא"א לצרפן לעשרה, ברם במ"ב )סי’ קצ"ג סקי"ח( כתב בשם 

ביאור הגר"א )סי’ קס"ז סי"א( דבעה"ב וב"ב חשובים קבועים ביחד, אעפ"י שאינם 

אוכלין על שלחן אחד, - ולפי"ז נראה לכאורה דהה"ד בישיבות שחבורת התלמידים 

אוכלים תמיד ביחד חשוב נמי כאלו אוכלים מככר אחד והם כמשפחה אחת ויש 

ג"כ דין בע"ב ובני ביתו ביחד, ורשאים להצטרף להזכיר את השם עכת"ד.

היכא  לצרפן  דא"א  עשרה  לענין  כש"כ  הרשב"ש  דעפי"ד  הדר"ג  מש"כ  הנה 

דאין כשיעור זימון לכל חבורה וחבורה, הנה אין לי תשו’ הרשב"ש, אבל כפי מה 

שהביא בביאור הלכה )סי’ קצ"ה( את הרשב"ש מבואר שם עוד יותר דאפילו כשיש 

בכל חבורה כדי זימון אלא שע"י צירופן יתחדש שיברכו בעשרה כגון שיש ה’ בכל 

חבורה נמי ל"מ כשרואין זא"ז עיין שם, אמנם הביא שם מדברי הרשב"א והרמב"ן 

דלא ס"ל כהרשב"ש אלא היכא דבתחילת סעודה נכנסו ע"ד כן אף על פי שיחלקו 
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במקומות מצטרפים זע"ז אף על פי שאין שיעור זימון בכל או"א =אחד ואחד= היכא 

כן מחי’ המאירי, ומה שהביא הדר"ג  והדר"ג הוסיף להביא  זא"ז עיין שם,  דרואין 

דבחי’ הרמב"ן )פסחים פ"ה ע"ב( משמע דס"ל כהרשב"ש, הוי לכאורה סתירה למה 

שהביא בביאור הלכה בשם הרמב"ן )פ’ ג’ שאכלו( וצ"ע, ובודאי יש על מי לסמוך, 

בישיבות להצטרף אף בשתי שלחנות כיון שנכנסו תחילה ע"ד כן. אך מה שהביא 

הדר"ג להתיר אף לדעת הרשב"ש מדברי הגר"א שהובא במ"ב )סי’ קצ"ג סקי"ח(, 

דס"ל דבעה"ב עם בני ביתו שישבו לאכול הוי קביעות ומצטרפו יחד אפילו בלא 

שלחן אחד כנ"ל, וא"כ הה"ד בישיבות וכו’ כנ"ל, הנה בביאור הגר"א שם )סי’ קס"ז 

רוכבים  היו  אם  י"ב(  )סעי’  שם  להמבואר  ביתו,  בני  עם  בעה"ב  מדמה  י"א(  סעי’ 

ואמרו נאכל אף על פי שכ"א אוכל מככרו וכו’ כיון שעמדו במקום אחד מצטרפין 

וכו’, ואם היו אוכלין מפוזרים וכו’ אינם מצטרפין, וצ"ל דמש"כ )בסי"א( אא"כ ישבו 

וכ"כ בביאור  בשלחן אחד או במפה אחת, שיטפא דלישנא דלעיל נקט עיין שם, 

הלכה שם )ד"ה אא"כ( על מש"כ בש"ע או בעה"ב עם ב"ב ל"מ אא"כ ישבו בשלחן 

א’ או במפה אחת, וז"ל עי’ במג"א סקכ"ו וכו’ והגר"א בביאורו כתב דאגב שיטפי’ 

מקודם העתיק המחבר בשלחן א’ וכו’ ובאמת לא בעינן כלל שלחן א’ או מפה אחת 

ואוכלין  שיושבין  כל  אלא  ב"ב  עם  בעה"ב  או  יחד  לאכול  מתחילה  שקבעו  היכא 

ביחד דהיינו שאינם מפוזרים אחד הנה מצטרפין וכמו בסי"ב ודלא כמ"א עכ"ל.

הרשב"ש  אכן  וז"ל  כתב  שתי(  בתוד"ה  ס"א  קצ"ה  )סי’  הלכה  בביאור  והנה 

בתשובה וכו’ וכן הוא ג"כ דעת הגר"א וכו’ ובאמת יותר מסתברא כדבריהם דהא 

אפילו בניכול לחמא בדוך פלן פסק המחבר שם )או"ח סי’ קס"ז( בסי"ב וכו’ דדוקא 

של"ה מפוזרין בשעת אכילתן ולא חילק שם בין רואין זא"ז לאין רואין, אלמא דכל 

שלא ישבו עכ"פ ביחד ל"מ תנאי דניכול לחמא בדוך פלן להצטרף לחייב בזימון, 

זו  ואיך מהני כאן במה שנכנסו מתחילה לכך, וכן מוכח מחידושי הרא"ה בסוגיא 

)בסי’ קס"ז  ראי’ מהמבואר  זימון עכ"ל, הרי מביא  כדי  דמיירי בשיש בכל חבורה 

סי"ב( לשיטת הרשב"ש, ודברי הגר"א דא"צ שלחן אחד בבעה"ב עם ב"ב בנוי על 

המבואר שם בסי"ב כנ"ל, א"כ לא עדיף משם, ועכ"ח דאין ראי’ מהא דא"צ שלחן 

אחד, דעכ"פ בעינן שיושבין ואוכלין ביחד, אבל זולת זה צריך בכל שלחן כדי זימון, 

או עשרה לברך בשם כשיטת הרשב"ש, אבל יש בלא"ה על מי לסמוך כנ"ל, וצ"ב 

האיך יתרצו החולקים על הרשב"ש מה שהביא בביאור הלכה ראי’ להרשב"ש.
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)בסי’  דזימון  הדין  בין  דמחלק  ב’(,  סעי’  קצ"ה  )סי’  הרב  בש"ע  ראיתי  והנה 

קצ"ה(, ובין הדין המבואר )בסי’ קס"ז(, וז"ל וכל זה כשנכנסו מתחילה לשם ע"ד 

להצטרף, אבל בסתם אינן מצטרפות אפילו רואים אלו את אלו והם בבית אחד 

ושמש א’ לשתיהן וכו’, משא"כ כשנכנסו ונחלקו לב’ חבורות על דעת לברכה ה"ז 

כאלו נכנסו ונתחברו בחבורה א’ שעיקר החיבור והצירוף הוא אף על פי שבשעת 

ולצרפם  לחברם  מועלת  כוונתם  אין  שוב  להצטרף  בדעתם  הי’  המוציא  ברכת 

אפילו לברכת המוציא עצמה כמ"ש בס’ קס"ז כ"ש לברכת המזון וכו’ עכ"ל, וא"כ 

נראה דבישיבות דעתם מתחילה ע"ד להצטרף כי כן ידעו כולם מתחילה מי ומי 

ההולכים ואוכלים ביחד, ומצטרפים אפילו אוכלים שלחנות נפרדים, ואין כשיעור 

זימון בכל שלחן ושלחן, משא"כ במסעדות ומלונות לא הוי צירוף אם אינן אוכלים 

על שלחן אחד, והנראה דבמקום ספק אף דמצטרפים לזימון, מ"מ אין לברך בשם 

מספק כנלענ"ד.

טעימה מהקידוש
שאלה: בזמן ‘מגיפת הקורונה’ כאשר עושים קידוש בבית הכנסת על מנת להוציא 

את כולם, כיצד יטעמו השומעים מהיין?

מתחילה  המוזגים  )יש  הקידוש  יין  טעימת  בעניין  שונים  מנהגים  יש  תשובה: 

ויש  עליהם.  אף  בברכתו  מכוין  והמברך  המסובים,  צורך  כפי   - כוסות  להרבה 

השותים מכוס הקידוש עצמו על ידי שמתקן היין בשפיכה חדשה על שארית היין 

שבכוס, ועוד(. אמנם בענייננו, גם אלו שנהגו תמיד באחד האופנים, עדיף שכעת 

יעשו כפי המנהג - שיחלק את היין לפני הקידוש להרבה כוסות כפי הצורך, ויכוין 

 - נוספת, שלאחר ברכת הקידוש  יטעמו מהן. ]אפשרות  ולאחר הקידוש  עליהם, 

עוד לפני ששותה, יחלק לכל אחד מעט מהיין שבכוס הקידוש.[

מקור: שו"ע אדה"ז אורח חיים סימן קצ סעיף ה: אף על פי שמצוה מן המובחר 

שכל המסובים יטעמו מכוס של ברכה א"צ לטעום מכוס המברך אלא יכול כל אחד 

ליתן כוסו לפניו ויותר טוב לעשות כן אם אפשר לפי שכוס המברך הוא פגום לאחר 

ששתה ממנו המברך.
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ואף שאפשר לתקנו ע"י שיוסיפו בו יין לשתות כל אחד ואחד מהמסובין מכל 

מקום יותר טוב שיטעימו מיין של ברכה שכשיש לפני כל אחד ואחד כוסו בשעת 

ברכת המזון הרי כולם הן כוסות של ברכה כמו כוס המברך.

כוס  לכל  מעט  הברכה  מכוס  ליתן  יכול  ריקנים  כוסות  הן  המסובין  לפני  ואם 

וכוס שלהם אחר שבירך בורא פרי הגפן קודם שתייתו כדי שיטעימו מכוס שאינו 

פגום ואין בזה משום הפסק בין ברכה לשתיה כיון שהוא לצורך שתיית המסובים 

ומה שהוא מברך הוא כאלו הם מברכים שהרי הם יוצאים בברכתו וכן אם כוסות 

שלפניהם מלאים אלא שהם פגומים יכול לשפוך מכוס שלו לתקנם קודם שישתה.

וכיון שהם זקוקים לכוסו אין להם לטעום עד שיטעום הוא כמו שנתבאר בסי’ 

יכולים  פגומים  ואינן  מלאים  שלהם  לכוסו שכוסות  זקוקים  אינם  אם  אבל  קס"ז 

לטעום קודם שיטעום הוא.

קצ  סימן  המזון  וברכת  סעודה,  הפת,  בציעת  הלכות  חיים  אורח  ערוך  שולחן 

סעיף ד: אם המברך אינו רוצה לטעום, יטעום אחד מהמסובין כשיעור, ואין שתיית 

שנים מצטרפות, מ"מ מצוה מן המובחר שיטעמו כולם )וע"ל סימן רע"א סעיף י"ד(.

משנה ברורה על שולחן ערוך אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת 

שמעו  שהמסובין  דכיון   - מהמסובין  אחד  יטעום  )טו(  ד  סעיף  קצ  סימן  המזון 

מתחלה את הברכה והוא כוון עליהם להוציאם מהני טעימתם לכולם ועיין בבה"ל 

מה שכתבנו בשם חי’ רע"א.

)טז( ואין שתיית וכו’ - דבעינן שיטעום בעצמו או אחד מהמסובין שיעור הנאה 

שתתיישב דעתו עליו והיינו כמלא לוגמיו.

והנה  וא"צ מלא לוגמיו רק לאחד.  - היינו טעימה בעלמא  )יז( שיטעמו כולם 

לעיל  המחבר  שביאר  מה  ולפי  הכוס  שתיית  מצות  לענין  רק  המחבר  איירי  הכא 

בס"ג דלצאת ידי ספק יראה לשתות רביעית שלם לא יצוייר מה שכתב דמצוה מן 

המובחר שיטעמו כולם בכוס המחזיק רביעית אם לא שהוא מחזיק יותר מרביעית.

)יח( סימן רע"א - דיש מי שאומר דשתיית כולם מצטרפין למלא לוגמיו ועיין 

לקמן בסימן רע"א ס"ק ס"ט במ"ב.
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ביאור הלכה סימן קצ סעיף ד * יטעום אחד וכו’ - עיין בחידושי רע"א שכתב 

דהמברך בהמ"ז לא יברך בפה"ג והטועם הוא יברך דדילמא בהמ"ז אינה טעונה כוס 

ובפרט דקי"ל כן לעיקר א"כ לא הוי ברכת המצות ואינו יכול לברך בשביל אחר אם 

אינו מברך גם לעצמו עכ"ל והנה המעיין בתשובת ח"צ המובא בשע"ת לא משמע 

כן דלפי דבריו שם אם יברך אחר על הכוס א"כ לא קיים הראשון מצות כוס כלל 

ע"ש ובאמת לשון המחבר משמע ג"כ דמי שאחז הכוס בשעת בהמ"ז הוא המברך 

ג"כ על הכוס ]וכן מוכח יותר בב"י לפי מה שהביא מסימן רע"א[ אלא דהטעימה 

סגי באחר ומה שהקשה לפי מה דקי"ל לעיקר הדין דבהמ"ז אינה טעונה כוס האיך 

יכול להוציא אם אינו טועם בעצמו י"ל דכיון דלכו"ע הוא עכ"פ למצוה מן המובחר 

וכמו שכתב הרמ"א לעיל בסימן קפ"ב הוא בכלל ברכת המצות דקי"ל דאע"פ שיצא 

מוציא וגם מדברי המחבר גופא מוכח כן דהוא הביא בעצמו הרבה דעות בענין זה 

בסימן קפ"ב והכא סתם וכתב דסגי בטעימת אחר ]ואף על פי שהוא אינו מברך ע"ז 

כלל וכמו שכתבנו מתחלה[ ולא כתב דדבר זה תליא בפלוגתא אלא ע"כ כדברינו. 

ודע עוד דאפילו למאי דפסק הרמ"א לקמן בסימן תקפ"ט ס"ו דמי שמוציא לנשים 

בתקיעה אינו יכול לברך בשבילן אם הוא בעצמו כבר יצא מאחר שאין מחויבות 

בדבר הכא עדיף טפי דהכא יש מצוה מן המובחר לכו"ע לברך על הכוס משא"כ 

התם דלא נזכר שום רמז מצוה בש"ס על הנשים ויותר טוב היה שהם בעצמן ג"כ 

לא יברכו אלא שלא נוכל למחות בידן ע"ז ועכ"פ אנו בודאי לא נברך בשבילן וכמו 

שכתב שם בד"מ משא"כ בעניננו.

* מהמסובין - עיין בשע"ת בשם חכ"צ דדוקא אם המסובין אינם יודעים בעצמם 

לברך אבל אם יודעים אסור לו לברך ע"מ שיטעמו אחרים אם לא יטעום הוא בעצמו 

והביא ראיה לזה מדברי רש"י עירובין מ’ ע"ב ע"ש ובאמת דבריו צ"ע ולא משמע 

כן בפוסקים דלפי דבריו לא משכחת האי דינא כ"א בבני ביתו או בבנים קטנים 

דבהו יכול להוציאם אף על פי שאינו צריך לברך לעצמו כדמבואר לעיל בסי’ קס"ז 

סעיף י"ט עיין שם בביאור הגר"א ובאחרונים והפוסקים סתמו וכתבו דבין הוא הוא 

יכול לטעום ולא חלקו כלל וע"כ לא דמי כלל להאי דסימן קס"ז דהתם  בין אחר 

ברכת הנהנין הוא ולא יהנה ולא יברך וכדאמרי’ בש"ס ר"ה דף כ"ט עיין שם משא"כ 

רש"י  מדברי  שהביא  ומה  מוציא  שיצא  פי  על  אף  קי"ל  אדרבה  המצות  בברכת 
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המעיין שם ברש"י יראה שדבריו שם סתומים ומחוסרי הבנה אף לדבריו ומראש 

דבריו משמע לכאורה איפכא וא"כ אין להביא ראיה משם. ואין להביא ראיה לדברי 

החכ"צ מדברי המחבר לקמן סי’ רע"ג ס"ד דגם בקידוש שהוא ברכת המצות נמי 

אינו יכול להוציא אם כבר יצא אלא למי שא"י בעצמו לקדש חדא דדברי המחבר 

שם דחויים מהלכה כמו שהבאתי שם בבה"ל בשם האחרונים ועוד דלא דמי כלל 

דשאני התם דהוא כבר יצא וא"כ למה ליה לקדש ולברך עוד הפעם לאחרים במקום 

שהם בעצמם יכולים לקדש משא"כ הכא דהוא מברך בהמ"ז לחיובו ונקט ג"כ כוס 

כתיקון חכמים לברך בהמ"ז על הכוס וא"כ הוא מברך גם לעצמו אלא שאינו רוצה 

יכול  פי שאותו אחר  על  גם אחר לטעום אף  דיכול  כ"ע  מודו  ובזה שפיר  לטעום 

בעצמו לברך תדע דהמחבר בעצמו בסי’ רע"א סעיף י"ד סתם וכתב דאם טעם אחד 

מן המסובין יצא ולא חילק כלל אם המסובין יכולים בעצמם לברך או לא וכן בב"י 

נזכר מזה כלל ע"ש אלמא דלא שייכא כלל האי דינא דמיירי שיוצא ג"כ  שם לא 

בקידוש לעצמו לההיא דסי’ רע"ג הנ"ל שאינו מקדש רק לאחרים וכן ברור ומצאתי 

במחה"ש שכתב ג"כ דמדברי הפוסקים לא משמע כדברי חכ"צ.

פינוי מקום בשבת
להתפלל  בא  וכאשר  סיכון,  בקבוצת  אדם  שישנו  הקורונה’  ‘מגפת  בזמן  שאלה: 

מעוניין שלא לישב בחדר הגדול של בית הכנסת, אלא בחדר צדדי, בו ישנו ‘חלון’ הפתוח 

לחדר הגדול, המשמש גם כמקום לאחסון ארגזי ספרים ושתיה קלה וכיוצ"ב, האם יהיה 

ניתן באם יצטרכו - לפנות בשבת חלק או את כל הארגזים מהחדר לפרוזדור וכיוצ"ב, 

בכדי שיוכלו להכניס שם שולחן וכסא ויוכל לישב שם בריוח? )ואינם מעוניינים לפנות 

מערב שבת, רק ממש כשצריך - לפני התפילה, מאחר וזה מפריע במעבר(

רק  לפנות,  ניתן  בציבור"(,  )"תפילה  לצורך מצוה  הוא  והפינוי  מאחר  תשובה: 

יזהרו שלא יפנה אחד יותר מנפח של ט"ו סאין )כ 124 ליטר(, ואם רוצים לפנות 

יותר מכך, יעשו זאת בשני בני אדם.

מקור: שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שלג סעיף א: אוצר של תבואה 

בו לפנותו אלא  יין, אף על פי שמותר להסתפק ממנו אסור להתחיל  או של כדי 

לדבר מצוה, כגון שפינהו להכנסת אורחים או לקבוע בו בית המדרש. וכיצד מפנהו, 
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אם היה האוצר גדול מפנה ממנו חמשה קופות )שבכל קופה שלש סאים( )הגהות 

מרדכי ור"ן פרק מפנין(, לא היה בו אלא חמשה קופות, מפנה מהם ארבעה קופות 

אבל כולו לא יפנה שמא יבא להשוות גומות. הגה: וכל שבות שהתירו משום צורך 

מצוה מותר ג"כ לצורך אורחים; ולא מקרי אורחים, אלא שנתארחו אצלו בביתו, או 

שזימן אורחים שנתארחו אצל אחרים )תרומת הדשן סי’ ע"ב(, אבל כשזימן חבירו 

לסעוד אצלו לא מקרי אורחים ואינו סעודת מצוה רק סעודת רשות.

כלשון  ש"ע  הרב  התחיל  כו’.  אוצר  א:  ס"ק  שלג  סימן  חיים  אורח  צבי  נחלת 

הרמב"ם ]פכ"ו הט"ו[ וכתב וכיצד מפנהו, פשוט הוא שדבריו בנוים על פי דעת הרז"ה 

]נ ע"א[ שהביא הרא"ש ]סי’ א[ והסכים לדבריו עיין בב"י. ולענ"ד אינו נראה, דאם היה 

דעת הרמב"ם לפסוק כרב חסדא רק בפירוש אבל לא את האוצר פסק כשמואל, 

לא הוה ליה למכתב סתם ארבע או חמש קופות כלשון המשנה, דאיכא למיטעי 

כמו שאמר שמואל כדאמרי אינשי. לכן נראה לענ"ד עיקר שהרמב"ם גורס בהא 

דשמואל גירסא אחרת כגירסת רב אחאי גאון ]בשאילתות וירא סי’ יא[ שהביא הר"ן ]נ 

ע"א[ וכמ"ש הרב המגיד עי"ש, ולפי זה פשוט דסבר רב אחאי גאון והרמב"ם דגם 

שמואל סבר דאין מפנין יותר מחמש קופות, ופליגי רק במה שתנא התנא ארבע, 

דלרב חסדא בא למידק בזה דאם אין שם יותר מחמש קופות אינה מפנה שם רק 

ארבע, וכיון מזה אישתמע שלא יגמור כולו א"כ על כרחו סיפא אבל לא את האוצר 

קאי אהתחלה שלא יתחיל אם לא הסתפק ממנו כבר, אבל לשמואל התנא דתנא 

ארבע כלישנא דאמרי אינשי תנא, ובאמת אף באוצר שאין בו רק חמש קופות נמי 

מותר לפנות כולהו, א"כ מצי למימר דסיפא בא לאשמועינן שלא יגמור כולהו דהיינו 

שלא יכבד קרקעיתו, כיון דלא אישתמע מרישא דמתני’ שלא יגמור וק"ל. ולדינא 

תפס הרב ש"ע כדעת הרא"ש שהסכים לדעת הרז"ה, לפי שכן כתב גם הרמב"ן ]קכז 

ע"א ד"ה תניא[ והרשב"א ]קכו ע"ב ד"ה גירסת[ והביאו הרב המגיד: ]רק סעודת וכו’. וכתב 

בלבוש ובסעודת מצוה אפילו חבירו מותר, ופשוט הוא[.

ולמאכל  למאכלו   - ממנו  להסתפק  שמותר  א:  ס"ק  שלג  סימן  ברורה  משנה 

וצמוקים  בגרוגרות  אלא  מוקצה  ליה  דלית  כר"ש  דקי"ל  מוקצה  שאינו  בהמתו 

שהניח ליבשן משום דדחינהו בידים ולא חזיין עד שיתייבשו וכמ"ש בסי’ ש"י ס"ב 

מ"מ אם אינו רוצה להסתפק ממנו אלא להתחיל בו לפנותו אסור לעשות כן לדבר 

הרשות והטעם משום טרחא או משום עובדין דחול.
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עטרת צבי אורח חיים סימן שלג ס"ק ג: אלא לדבר מצוה. ולא משום דבר רשות 

משום טירחא יתירא.

משנה ברורה סימן שלג ס"ק ד: לדבר מצוה - ואפילו בענין שיש בו טורח יותר 

כגון להגביהם ולשלשלם בחלונות שבכותל או להורידם בסולמות או לטלטלם מגג 

לגג.

משנה ברורה סימן שלג ס"ק ה: חמש קופות - ולא יותר משום טרחא וכנ"ל 

בסק"א.

ביאור הלכה סימן שלג סעיף א ד"ה שמא יבוא: וכו’ - עיין בש"ג דמצדד דבמרוצף 

לא חיישינן לזה ולענ"ד דזה תלוי בפלוגתא לקמן בסימן של"ז ס"ב ובהג"ה שם.

ביאור הלכה סימן שלג סעיף א ד"ה וכל שבות שהתירו וכו’ - כתב הפמ"ג במ"ז 

י"א התירו  יודע דלא כל שבות התירו לצורך מצוה דהא שבות דשבות דוקא  הוי 

וכדומה  דחול  עובדין  גוונא  האי  כי  דוקא  אלא  לא  ודאי  לחוד  שבות  הא  למצוה 

ועמ"א ש"ז אות ז’.

משנה ברורה סימן שלג ס"ק ח: לצורך אורחים - שבעה"ב המזמנם עושה מצוה 

וכמו שאחז"ל דגדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינה.

בישום מסכה בשבת
שאלה: בזמן ‘מגפת הקורונה’ שאנשים בבואם לבית הכנסת לובשים ‘מסכה’ במשך 

התפילה, האם ניתן לטפטף בשבת על המסכה מעט ‘שמן ארומטי’ עם ריח טוב )כמו 

‘אקליפטוס’ ‘לבנדר’( בכדי שיהיה יותר נעים ללובשם?

תשובה: אין לטפטף את השמן בשבת על גבי המסכה, מפני איסור הולדת ריח 

בבגד. אמנם אפשר לטפטף עליו מערב שבת. ובזה יהיה מותר להוסיף לטפטף על 

המסכה גם בשבת, כאשר נחלש קצת הריח )אך עדיין הוא ישנו(.

מקור: שו"ע אדה"ז אורח חיים סימן שכא סעיף ז: הצריך לדוך פלפלין וכיוצא 

בהם ליתן לתוך המאכל בשבת מותר לכתוש אותו בשינוי גדול מדרך החול כגון ביד 

של סכין וכיוצא בו אפילו הרבה ביחד אבל לא במדוך אפילו אינו של אבן כדרכו 

בחול אלא של עץ וכיוצא בו.
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לא  אבל  בה  וכיוצא  הקערה  בתוך  כן  גם  שידוך  כן  גם  שצריך  אומרים  ויש 

במכתשת אף על פי שכותש ביד של סכין וכיוצא בו ואין לשום הפלפלין תוך בגד 

ויכתוש בסכין עליו מפני שמוליד ריח בבגד אף על פי שאינו מתכוין לכך כמ"ש בסי’ 

תקי"א ויש מתירין לכתוש במכתש )וטוב להחמיר במקום שאפשר(.

אבל אסור לחתכם בסכין אפילו כדי לאכול מיד והוא הדין לכל התבלין שאין 

דרך לאכלם אלא ע"י תערובת.

שו"ע אדה"ז אורח חיים סימן תקיא סעיף ז: ואפילו לעשן פירות אין היתר אלא 

כשמתכוין כדי שיקלטו הפירות טעם הבושם ויהיו יותר טובים לאכילה אבל אסור 

לפי  הטוב  מריחם  יהנה  אותם  ובאכילתו  הבושם  ריח  שיקלטו  כדי  פירות  לעשן 

שאסור להוליד ריח ביום טוב בדבר שלא היה בו ריח שהמוליד דבר חדש קרוב הוא 

לעושה מלאכה חדשה ואף על פי שכל המלאכות הותרו לצורך אכילה מכל מקום 

הולדת ריח זה אין בו צורך אוכל נפש כל כך ואינו שוה לכל ולא התירו לעשן אלא 

כשאינו מתכוין שיקלטו הפירות ריח הבושם אלא טעם הבושם ויהיו יותר טובים 

לאכילה ואף על פי שממילא נולד בהן ריח חדש מכל מקום כיון )שהעיקר( שהוא 

אינו מתכוין להוליד לא גזרו עליו ולפיכך מותר להניח מיני בשמים על הבגד אם 

אינו מתכוין להוליד ריח בבגד אבל אם הוא מתכוין לכך אסור.

ואם כבר היה מונח מין בושם זה על בגד זה בענין שכבר נכנס ריח הבושם בבגד 

מותר להניח עליו ביום טוב עוד ממין בושם זה כדי להוסיף ריח בושם זה בבגד אבל 

אסור להניח עליו מין בושם אחר שהרי הוא מוליד ריח חדש בבגד ביום טוב.

ושלא כדין עושין במקצת מקומות שנותנין שמן שמריח )שקורין שפיגנאר"ד( 

לתוך המים שהכהנים נוטלין מהם לידים לעלות לדוכן שהרי הם מתכוונים להוליד 

ריח חדש על ידי הכהנים ואף על פי ששופכין השמן לתוך המים מערב יום טוב מכל 

מקום ביום טוב כשהכהנים נוטלין ידיהן הן מולידין ריח חדש בידיהם והן נהנים 

מריח זה והוא נוח להם ומתכוונים לכך על כן יש למנוע מלעשות כן.

שו"ע אדה"ז אורח חיים קונטרס אחרון סימן תקיא הערה א: אין היתר אלא 

כו’. הנה בשיטה מקובצת פירש דרב יהודה ורבה פליגי אם שייך באוכלין איסור 

הולדת ריח. ואנן קיי"ל כרבה, דרבא נמי סבירא ליה כוותיה אלא דשרי כמאן דאמר 

שמוליד  דפירש  רש"י  מפירוש  אבל  הפוסקים.  בכל  משמע  וכן  אגומרי,  אבישרא 
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ריח בחרס, משמע לכאורה שמה שמוליד ריח בפירות לכולי עלמא שרי, דבאוכלין 

דעת  כן  אין  אבל  צ"ב.  סי’  צבי  חכם  שו"ת  וכסברת  ריח,  הולדת  איסור  שייך  לא 

האחרונים ז"ל, שהרי אסרו ליתן שמן שמריח לתוך המים, והחכם צבי השיג עליהם 

ריח באוכלין  ואין חוששין שמוליד  ליתן תבלין לתוך התמחוי  היכי דשרי  כי  וז"ל 

בין  לחלק  ואין  בהם,  לרחוץ  המים  לתוך  שמריח  שמן  ליתן  שרי  נמי  הכי  ומשקין 

אכילה ושתיה לרחיצה כו’ עכת"ד.

ובודאי יש לנו לקיים דברי רבותינו האחרונים ז"ל לפסק הלכה, ולומר שהעיקר 

לדינא הוא כפירוש שיטה מקובצת הנזכר. דלפירוש רש"י קשה, מאי טעמא דרבה 

דאסר והלא אינו מתכוין כלל שיכנס הריח בחרס. ואף שהוא פסיק רישא, הרי דעת 

המ"א,  ואף  למהרש"ל.  הסכים  הט"ז  שהרי  בריח,  רישא  פסיק  להתיר  האחרונים 

שבסי’ תרנ"ח הסכים לרמ"א, מכל מקום בכאן דעתו כמהרש"ל, שהרי העתיק דברי 

הרמב"ן ור"ן שאין כוונתו להוליד ריח אלא להכשיר אוכלין ע"ש, משמע דכשאינו 

מתכוין מותר אף שהוא פסיק רישא. ובאמת שעל כרחך צריך לומר כן לשיטת הרי"ף 

ורמב"ן ורא"ש ור"ן דגרסי בפרק רבי אליעזר דמילה התם ליכא כיבוי כו’, משמע 

דעיקר היתר בבישרא אגומרי משום דליכא כיבוי, מוכח מזה דלאו אוכל נפש הוא 

כמו שכתבו הרמב"ן ור"ן ומג"א בסי’ תק"י סק"ו, וא"כ אמאי שרי לאולודי ריחא, 

על כרחך צריך לומר משום דאינו מתכוין כמו שכתבו הרמב"ן ור"ן. וכיון שהרי"ף 

והרא"ש ורמב"ן ור"ן מסכימים לדעת מהרש"ל וט"ז, ואף המג"א עצמו העתיק כאן 

בסק"י דברי הרמב"ן ור"ן, ובסי’ תרנ"]ח[ נמשך אחר פירוש רש"י דלמסקנא דשרי 

משום דס"ל דהוא אוכל נפש, ודבריו שבכאן עיקר שנאמרו במקומן, והכי נקטינן. 

בפירות,  ריח  דמוליד  משום  היינו  דאסר  דרבה  משמע  ור"ן  הרמב"ן  מלשון  ואף 

סתם  כתבו  ומדלא  אוכלין,  להכשיר  אלא  ריח  להוליד  כוונתו  שאין  כתבו  שהרי 

שאין כוונתו להוליד ריח בגחלים )כדכתב הר"ן אח"כ( אלא לעשן פירות, ומדנקטו 

להכשיר אוכלין, משמע דעיקר ההיתר הוא משום דכוונתו להכשירן ולמתקן שיהיו 

וכן משמע בהדיא מלשון השו"ע דלא  יותר טובים לאכילה ולא להוליד בהן ריח. 

שרי אלא כשמתכוין להשביחם לאכילה, דאם לא כן הוי ליה למימר רבותא טפי 

דאפילו הן טובים מאד לאכילה אלא שמעשנן כדי שיקלטו ריח הבושם אפילו הכי 

שרי, אלא ודאי דבכהאי גוונא אסור, שהרי אף בכהאי גוונא הוצרך לפלפל בבית 

יוסף ע"ש.
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ואפשר להכריח דגם דעת רש"י כדעת האחרונים דבאוכלין שייך אולודי ריחא, 

אלא שאין להאריך בזה, דבלאו הכי אין דבריהם צריכים חיזוק. ומה שהשיג על זה 

ליתן מיני בשמים באוכלין  החכם צבי, כבר נתברר דלא קשה מידי, דודאי מותר 

ואף שממילא הוא מריח ריחם  ז"ל.  כדי שיקלטו טעם הבושם כמו שפירש רש"י 

הטוב ונהנה מזה, מכל מקום כיון שבשעת נתינת הבשמים אינו מתכוין אלא להנות 

מטעמן ולא מריחן שרי, כדמשמע מפירוש רש"י שפירש שיקלטו טעם הבושם ע"ש 

משמע אבל לא ריח הבושם. וכן כתבו בהדיא הרמב"ן ור"ן, והעתיק המג"א בס"ק 

י’ דבריהם, והיא ג"כ שיטת הרי"ף והרא"ש, וכן דעת השו"ע כמ"ש לעיל, וכן עיקר.

שמיעת שופר מרחוק
שאלה: אנשים מבוגרים השוהים בבית מפני ‘מגפת הקורונה’ ואינם הולכים לבית 

הכנסת, אך ביתם סמוך מאוד לבית הכנסת, ואם פותחים החלונות של ביהכנ"ס ושל 

ביתם, יכולים לשמוע את קול השופר, האם יכולים לצאת בזה ידי חובה?

התקיעות,  את  היטב  ושומעים  הכנסת  לבית  וסמוך  קרוב  גרים  באם  תשובה: 

גם  נפטרים  שאז  הברכות,  את  גם  שומעים  )אא"כ  לצאת  ולכוין  לברך  יכולים 

בשמיעת הברכות מהש"ץ, מאחר וש"ץ מכוין להוציא כל מי ששומע קולו(, ויצאים 

בזה ידי חובת התקיעות. אך אם שומעים במעומם בלבד, ספק אם יוצאים בזה ידי 

חובה, ובמקום צורך גדול, אפשר שיש להקל כאשר ברור שמדובר בקול שופר.

מקור: שולחן ערוך אורח חיים הלכות ראש השנה סימן תקפז סעיף א: התוקע 

בתוך הבור או בתוך המערה, אותם העומדים בתוך הבור והמערה יצאו; והעומדים 

בחוץ, אם קול שופר שמעו, יצאו, ואם קול הברה שמעו, לא יצאו; וכן התוקע לתוך 

חבית גדולה וכיוצא בה, אם קול שופר שמע, יצא, ואם קול הברה שמע, לא יצא.

ט"ז על שולחן ערוך אורח חיים הלכות ראש השנה סימן תקפז סעיף א: אם קול 

שופר כו’. דלא כהרא"ש דס"ל העומדים בחוץ לעולם אינם שומעים אלא קול הברה 

ומהתקרב  הבור  נמשך מעומק  קול הברה  או  קול שופר  וסיבת שומעו  ב"י  וכתב 

האדם על שפת הבור והתרחקו ממנו ושיעור דבר זה תלוי בהבחנת האדם אם קול 

שופר שמע או קול הבר’ עכ"ל. ולפ"ז גם בתוקע בבה"כ ויש עומדי’ בחוץ קצת רחוק 
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מבה"כ יש ג"כ בזה שייכות הבחנה לפי הריחוק מבה"כ ונלע"ד להביא ראיה לדברי 

הרא"ש מדאמרי’ בגמ’ דהא דאמר רבה שמע מקצת תקיע’ בבור יצא היינו בתוקע 

ועולה לנפשיה ואין אחר עמו והוא עצמו תחילתו וסופו בהיתר ופרכי’ מאי למימרא 

ומשנינן מהו דתימא זמנין דמפיק רישיה משמע מזה דאם אירע באמת כך לא יצא 

וכאן הוא סמוך ממש ואפ"ה שייך בו ערבוב קול ק"ו אם כולו עומד בשפת הבור ואף 

על פי שהכריע ב"י דלא כהרא"ש מ"מ כיון דבהרב’ דוכתי מצינו שבדב’ הבקיאו’ אין 

אנו סומכין עצמינו על שום דבר לומר שנסמוך על הבקיאות ק"ו כאן שהרא"ש ס"ל 

שאין לברר דבר זה בבקיאות היאך נסמוך אנחנו על הבקיאות הלכך אם התוקע 

הוא בתוך הבור יש להעומדים על שפת הבור חיוב לשמוע שנית בכל גווני ומיהו 

אבל  שנית  יברך  אז  הברה  רק  שמע  שלא  היטב  לו  שיבורר  עד  שנית  ברכה  בלא 

לענין ריחוק להעומדים מן בה"כ שזכרנו יש לנו לסמוך על קירוב המקום אם נראה 

לו ברור שקול שופר שמע יצא כיון שעכ"פ במקו’ התקיע’ אין שם ערבוב קול כלל 

משא"כ בבור כנלע"ד לענין לסמוך עליו.

משנה ברורה על שולחן ערוך אורח חיים הלכות ראש השנה סימן תקפז סעיף 

א: בתוך הבור - הוא דינא דמשנה וכתבו הראשונים שמשנה זו לצורך נשנה בשעת 

הגזירה שגזרו האומות שלא יקיימו ישראל את המצות ונתחבאו בבורות ובמערות 

לקיים.

שקול  הקרקע  תחת  שהוא  מקום  וכה"ג  מרתף  וה"ה   - המערה  בתוך  או  )ב( 

התקיעה מתערב עם קול הברה לעומדים בחוץ. ובבנין שרובו על הקרקע ומקצתו 

בתוך הקרקע שרי דע"י שרובו למעלה מן הקרקע לא מתבלבל הקול ונשמע קול 

שופר אף לעומדים מבחוץ ועיין בה"ל מ"ש בזה.

)ג( אותן העומדים בתוך וכו’ - דבתוך הבור גופא אינו נשמע קול הברה ולאו 

דוקא אם כל גופם בבור אלא אפילו הכניסו רק ראשם לבור סגי.

ובהיה כולו בתוך הבור רק שראשו חוץ לבור כעומד   - )ד( והעומדים מבחוץ 

מבחוץ דמי.

)ה( יצאו - והוא שיתכוין התוקע להוציאם או בש"ץ שדעתו מן הסתם להוציא 

לכו"ע.
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)ו( ואם קול הברה שמעו - פי’ שעם קול השופר שמעו לבסוף קול הברה לא 

יצאו שהרי קול פסול מעורב עם קול השופר.

)ז( לא יצאו - וכתבו הפוסקים דסיבת ד"ז תלוי בעומק הבור או בריחוק המקום 

קול  בו  או מעורב  בלחוד  קול שופר שמע  ולהכיר אם  להבחין  בידו  יש  וכל אדם 

הברה ויש אומרים עוד דאפילו התוקע בביהכ"נ ויש עומדים בחוץ קצת רחוק ממנו 

שייך בזה ג"כ הבחנה לפי הריחוק מביהכ"נ ועיין בה"ל מ"ש בזה ויש מי שמחמיר 

ואומר דלעומדים מבחוץ תמיד נשמע קול הברה ויש לחוש לדעה זו שלא בשעת 

הדחק ולתקוע עוד פעם אבל בלי ברכה עד שיהיה ברור לו שקול הברה שמע.

וכו’ - המחבר לא חילק כאן בין עומדים בתוך החבית לעומד  )ח( וכן התוקע 

כמו  חבית  בתוך  ליכנס  ב"א  דרך  דאין  משום  בור  לענין  שחילק  וכמו  לה  חוצה 

שדרך ליכנס בבור ורק מכניס השופר לשם ותוקע והוא עומד מבחוץ וי"א דמש"ה 

ואפילו העומד בתוכה אפשר  גדולה  בזה המחבר דבחבית קול הברתה  לא חילק 

ששומע קול הברה וע"כ יש להחמיר בזה ולחזור ולתקוע בלי ברכה אלא א"כ ברור 

לו שקול שופר שמע.

מגן אברהם על שולחן ערוך אורח חיים הלכות ראש השנה סימן תקפז סעיף 

א: הבור או הדות. והיינו שהוא בבנין תחת הקרקע כגון מרתף ונ"ל דאם רובו בנוי 

למעלה מן הקרקע אף ע"פ שמקצתו תוך הקרקע שרי.

ב חבית. אפי’ העומד בתוכו לא יצא )ר"ן(.

ג יצא. ואם הוציא ראשו קודם לשופר לא יצא לכן צריך שיוציא השופר תחלה 

דאז יצא אבל א"ל שצריך שיוציא השופר והאזנים כא’ דא"א לצמצם.

ערוך השולחן אורח חיים סימן תקפז סעיף ו: ודע שיש להסתפק הך בור ודות 

וחבית אם זהו דווקא כשהבור מכוסה וכן הדות והחבית דאז הקול מתבלבל ולא 

כשהם פתוחות או אפילו בבור מגולה מפני שהקול שבעומק כשעולה למעלה על 

הארץ יכול להתבלבל וכן משמע מפשטיות לשון הש"ס והפוסקים וכן יש להסתפק 

בתוקע בבית או בביהכ"נ דהשומעים מחוץ לבית או חוץ לביהכ"נ במקום שמגיע 

הקול ברור בוודאי יוצאים ידי חובתן ומעשים בכל יום כן הוא אם זהו דווקא כשיש 

דלת או חלון פתוחה אבל כשסתום מכל הצדדים מתבלבל הקול או דילמא דסתימת 
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הבית לא מבלבל לקלא וכן משמע מדלא הזכירו הפוסקים זה כלל אך זהו וודאי 

דכשהבית סתום לא ישמע כל כך הקול בריחוק מקום כמו בדלת פתוח כמובן.

חיטוי השופר בחג
שאלה: באם מעוניין להשאיל בראש השנה שופר מחבירו, ומפאת ‘מגפת הקורונה’, 

בד’  ‘מפית  להספיג  ביו"ט  אפשרי  האם  ב’אלכוהול’,  השופר  פיית  את  לחטא  מעוניין 

וכיוצ"ב באלכוהול, ולהדקו ולשפשפו היטב בתוך פיית השופר ומסביבו מבחוץ, בכדי 

לחטאותו?

רטוב  בד  להדוק  אסור  ולכן  סחיטה,  מלאכת  איסור  ישנו  ביו"ט  גם  תשובה: 

במקום קטן וצר - מחשש סחיטה. ומה שאפשר לעשות בכדי לחטא, הוא לשפוך 

אלכוהול לתוך כוס, ולהניח את פיית השופר בתוכו למשך זמן - בכדי שיתחטא.

מקור: שולחן ערוך אורח חיים הלכות יום טוב סימן תצה סעיף ב: קצירה וטחינה 

ובצירה וסחיטה וצידה, אף על פי שהם מלאכת אוכל נפש אסרום חכמים.

ט"ז אורח חיים סימן תצה ס"ק ב: קצירה וטחינה וכו’. הטעם בטור ופר"י לפי 

שהאדם רגיל לקצור שדהו ולבצור כרמו כא’ ולדרוך כל ענביו כא’ ולטחון הרבה 

ביחד וחשו חכמים שאם היו מותרים בי"ט היה קוצר כל שדהו ובוצר כל כרמו ודורך 

כל ענביו וימנע משמחת י"ט וכן צדה אסרו שפעמי’ שתעל’ מצודתו דגים הרבה. 

בירוש’ מסמיך להו אקראי עכ"ל ואיני יודע למה תלה דברי הירוש’ באסמכתא והא 

אמרי’ בזה דבי"ט סופג מ’ ורש"ל בר"פ א"צ מסיק דמן התור’ אסור עד לישה. וכת’ 

במהרי"ל בי"ט של פסח מותר לטחון מצה אפויה דאין טחינה אחר טחינה אך יזהר 

שלא יברר פירורים גדולים מהקטנים דבורר אסור גם בי"ט ועמ"ש בסי’ תק"י ס"א.

א"ח  חלק  כת"י  פ"י  בשו"ת  וע’  עבה"ט  וטחינה.  ]ד[  תצה  סימן  תשובה  שערי 

סי’ י"ד בענין המנהג שנהגו ביום טוב לקחת חלות דבש ולטבל בו פרוסת המוציא 

שחכם א’ רוצה לאסור שדבש מן החלות הוי כמשקה היוצא מזיתים וענבים שאסור 

אף בעומדים לאכילה וכתב דז"א דודאי לטבל הפת מותר דהוי משקה הבא לאוכל 

ועדיף מיניה דהוה אוכל הבא לאוכל כדאיתא בגמ’ אך בלא פת יש היתר דדוקא 

שכ"א  בסי’  וע’  ע"ש  כו’  שכ"א  בסי’  כדאיתא  כו’  וצריך  בכוורת  שדבוקים  בזמן 

ובמג"א שם.
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משנה ברורה סימן תצה ס"ק יב: וסחיטה - ר"ל לסחוט הפירות להוציא מהן 

שמנן ויינן לאכילה ביום טוב.

משנה ברורה סימן תצה ס"ק יג: אסרום חכמים - דמן התורה כל מלאכה שהוא 

באוכל נפש מותר אלא חכמים אסרו דברים שהם עבודה רבה כגון הני שהאדם רגיל 

לקצור שדהו ולבצור כרמו כאחד ולדרוך כל ענביו כאחד ולטחון הרבה בפ"א וא"כ 

יטרד כל היום בעבודתו וימנע משמחת יום טוב ולכן אסרו חכמים ואפילו ע"י שינוי 

והרבה  טוב  יום  לצורך אכילת  רק  הן  דברים שמסתמא  רק  בהיתרן  והניחו  אסור 

פוסקים חולקין וסוברין דמלאכת עבודה הנ"ל אסור מן התורה אפילו באוכל נפש 

ולא התירה התורה באוכל נפש אלא מה שהוא דרך לעשות ליום זה כגון מלישה 

ואפיה ואילך וכה"ג מלאכות שהם לצורך אכילה ביום טוב ופרטי דינים אלו יתבארו 

בסימנים הבאים כאו"א במקומו.

מגן אברהם סימן תצה ס"ק ד: אסרו חכמים. מפני שדרך לעשות אותם ביום א’ 

לימים הרבה ויש"ש פסק כדעת הפוסקים שהם דאורייתא.

ברא"ש  ]הובא  ר"י  מפרש  הטעם  חכמים.  אסרום  ב:  ס"ק  תצה  סימן  שבת  עולת 

ביצה פ"ג סי’ א[ לפי שאדם רגיל לקצור שדהו ולבצור כרמו ולדרוך כל ענביו ולטחון 

הרבה ביחד, וחשו חכמים שאם היו מתירין ביום טוב היה קוצר כל שדהו ובוצר כל 

כרמו ודורך כל ענביו וימנע שמחת יום טוב עכ"ל הטור. והוא הדין צידה שפעמים 

כתב  ובלבוש  אסור.  שינוי  ע"י  אפילו  הכי  ומשום  הרבה,  דגים  במצודתו  שתעלה 

ולא דק דהתם ע"י  דלפי דעת יש מחמירין בסמוך אין אנו צריכים לטעמים אלו, 

שינוי מותר.

שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שכ סעיף טז: אסור להדק מוכין בפי 

פך שיש בו משקין, משום סחיטה.

הרמב"ם  דעת  לפי  הנה  וכו’.  להדק  אסור  לב  לב:  ס"ק  שכ  סימן  שבת  עולת 

והרמב"ן ז"ל ]הובא בס"ק לא[ דסבירא להו דסוחט חייב משום מלבן, צריך לומר דמיירי 

יאסר דהרי כבר כתב  כן למה  כאן בפך מלאה מים דאיכא משום מלבן, דאם לא 

האי[  ד"ה  ע"א  ]קיא  הרשב"א  לדעת  אבל  מלבן.  משום  ליכא  משקין  דבשאר  המחבר 

דש,  משום  איכא  ליבון  משום  דליכא  דבמשקין  דסבר  ]שם[  המגיד  בהרב  שהובא 

לשון  מיהא  דש.  משום  ויתחייב  יסחוט  שמא  דחיישינן  המשקין  בכל  בכאן  מיירי 
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המחבר דכתב מלאה משקים משמע דמיירי בשאר משקים, וע"כ חיובו משום דש. 

בענין  מיירי  ואי  דש,  משום  יחייב  ולמה  לאיבוד  הולך  המשקה  הלא  לתמוה  ויש 

וצ"ל דאע"ג דמדאורייתא  ליה לסתום אלא לפרש.  הוה  לא  לאיבוד,  הולך  שאינו 

אינו אסור אלא אם אין המשקה הולך לאיבוד מכל מקום מדרבנן אסור בכל ענין, 

והכא אסור מפני שקרוב הדבר שיבא לידי סחיטה, והוה ליה כפסיק רישיה דאסור 

ועיין מה שכתבתי לעיל בסימן שי"ד ]סק"ז[ בשם תרומת  אפילו באיסור דרבנן. 

הדשן. ועיין בסעיף י"ח בסמוך.

משנה ברורה סימן שכ ס"ק מד: להדק - ומיירי כשהם לחין מן המשקין שבתוך 

הכלי ואפילו הם עשויין לכך נמי אסור משום דבהידוק המוכין ]כל דבר רך כגון צמר גפן 

וכנ"ל ואפילו  וכיוצא בהן[ בתוך פי הפך בא לידי סחיטה שהיא תולדת ליבון  ומטלית 

להסוברים דבשאר משקין חוץ ממים אין בו משום מלבן מ"מ אסור שיוצא המשקה 

הבלוע בו ונופל לתוך הפך והוי בכלל דישה כמו סוחט זיתים וענבים ואף שאינו 

מתכוין לזה מ"מ פסיק רישא הוא.

מקוה ביתי
ובזמן  יתירה’(,  ‘טהרה  לצורך  )בעיקר  במקוה  יום  בכל  לטבול  שנוהג  גבר  שאלה: 

בחצר  מקווה  לעשות  ומעוניין  שנוהג,  כפי  במקוה  לטבול  יכול  אינו  הקורונה’  ‘מגיפת 

ביתו. מהם פרטי הדינים שצריך לידע בשביל כך?

תשובה: קודם כל יש לדעת שלהלכה בשו"ע מובא שבטלו טבילה זו )אף לקרי(. 

אמנם גם הנוהגים בהנהגה טובה של טבילה בכל יום, הנה בנידון דידן, כיון שאין 

אפשרות לטבול במקוואות, ועשיית מקווה לגברים גובלת בטירחה גדולה, יש לומר 

שמספיק שפיכת מים בכמות ט’ קבין, שהוא לערך 12 וחצי ליטר )אפשר להקל גם 

בעשיית מקלחת במשך כ - 3-4 דקות(. וכפי שמובא בשו"ע, בנוגע לנוהגים לטבול 

בערב יו"כ משום טהרה.

אדם שבכל זאת רוצה לעשות לעצמו מקוה בחצר ביתו )כמובן לטבילת טהרת 

ליטר  כ-333  )שמחזיקה  וכדו’  פלאסטיק  של  גדולה  גיגית  ליקח  יכול  גברים(, 

מים(, ויכול להקל ולטבול בתוך הגיגית מבלי לנקבה ולחברה, ולסמוך על הדעות 

שלטבילת גברים אפשר לטבול בכלים.



89שוות קותונה      

ואם רוצה להחמיר יתירה מזו, ינקב בתחתית הגיגית נקב בקוטר כ- 33 מ"מ. 

ויסתום את החור ויחבר את הגיגית לקרקע - מתחתיה ומהצדדים - בטיט או בסיד.

כלל  מן  עזרא  שהוציאו  קרי  ..בעל  א:  פח,  סימן  באו"ח  ברבינו  מבואר  מקור: 

זו  ולא פשטה תקנה  ותפלה..  בין בקריאת שמע  בין בדברי תורה  ואסרו  הטמאין 

ביטול  ומשום  תורה  ביטול  משום  לגמרי  תקנה  אותה  בטלה  ואח"כ  ישראל.  ברוב 

ובקריאת  מותר בדברי תורה  קרי  בעל  הדין, שאף  על  והעמידו הדבר  ורביה.  פריה 

שמע ובתפלה בלא טבילה ובלא רחיצה בט’ קבין וכן פשט המנהג.

ואף בזמן שנהגו בטבילה לא הצריכוהו אלא לבריא ששמש מטתו... ובריא לאונסו 

דיו בט’ קבין שישפוך עליו... ]12 וחצי ליטר לערך - מעט יותר משישיית ‘עין גדי’. 

ויש מקילין גם במקלחת ברצף, כדין כמה כלים בזה אחר זה - אף שאין נשפך בבת 

אחת על כל גופו(.

ותשעה קבין אלו אינן מטהרין אלא כששופכין עליו אבל לא כשטובל בהם בין 

שהם בכלי בין בקרקע - עד שיהיה ארבעים סאה )בקרקע( ואז מועילים לטבול בהם 

אפילו לבריא ששמש מטתו אפילו הם שאובים.

סאה  ארבעים  אם  ספק  היה  טבילה,  שנהגו  בזמן  שאף  רואים  רבינו  ]מדברי 

בחצאי  זאת  הביא  שלכן  שאפשר  בקרקע.  רק  או  בכלי,  לטהר  מועילים  שאובין 

עיגול. וזהו באמת מחלוקת בגמ’ בברכות )כב, ב(, ולדעה הראשונה מועיל ארבעים 

סאה שאובין לטבילה גם בכלי.

אמנם י"ל שגם בזמן שהיה נוהג, היה זה רק למשמש מיטתו בקרי. לכן בזמנינו 

- המחמירים בכל זאת לטבול )ובפרט אם זה רק לטהרה יתירה ולא לקרי(. ובפרט 

בשעת הדחק כמו נידון דידן. שטירחא גדולה לעשות כדלהלן )כלי מחובר לקרקע 

- כמו הנמצא במקום שאין  לזמן קבוע  זה  ובפשט שאין  דינים.  כל הפרטי  - עם 

מקוה - ורוצה שיהיה לו בחצר ביתו - רק עד שיגמר הסגר(, יש להקל ולהורות 

שסגי ארבעים סאה שאובין בכלי. כמבואר בחתן סופר חלק א’ שער טהרת ידים 

והגוף - סוף סימן ד’ )עמוד לח(.

אמנם ראה בשו"ע אדה"ז בתר"ו יא - שנקט בפשטות בקרקע ולא בכלי. )וראה 

גם בסימן קנט סעיף כא. שנקט בקרקע. רק ששם י"ל שזהו משנה ראשונה, שהרי 
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עיגול  חצאי  כל  לא  מ"מ  אך  בהגדה(,  )כמבואר  שכתב  הראשונות  היו  נט"י  הל’ 

יום  בערב  לטבול  ב"נוהגין  ג"כ  מדובר  ושם  מקומות(.  בכמה  כמבואר  ספק.  זה 

הכיפורים" שאם זה משום קרי - אזי צ"ל דוקא בקרקע ולא בכלי, וא"כ הוא הדין 

שכתב שם בהמשך  ע"פ מה  להקל  דידן  בנידון  י"ל  עדיין  אך  כל השנה...  לנוהגין 

דבריו - "ומי שמצטער בטבילה - יכול לשפוך עליו ט’ קבין", והיינו בפשטות מאחר 

לברי  גם   - בצורך  להקל  יש  ולכן  זו.  לטבילה  ביטלו  וכבר  הדין,  מעיקר  אינו  וזה 

ששימש מטתו - בט’ קבין. וא"כ אפשר שהוא הדין שיש להקל כהדיעה ששאובין 

בכלי כשר לטבילה. ומה שלא הביא זאת, מפני שמצטער "בטבילה". אך עדיין י"ל 

שעדיף ט’ קבין משאובין בכלי, ויש לעיין.

]ומ"מ הרוצה לעשות מקוה בכלי שיחשב כמחובר. ראה ביורה דעה סימן רא 

סעיף ז. שצריך כלי גדול המחזיר ארבעים סאה )333 לערך ליטרים לגר"ח נאה - 

שהוא לערך גובה מים 24 סנטי’ מעל הטבור באדם בינוני(, וינקבו כשפופרת הנוד 

)לגר"ח נאה - עיגול בקוטר 33 מ"מ. והיקף 104 מ"מ(, ויקבענו בארץ ע"י מירוח 

טיט מתחתיו ומצדדיו.

זה. אך לכאורה אין  וסותם עומד בגדר  יש לעיין אם הממלא אמבטיה  ולפי"ז 

שצריך  שם  כמבואר   - באמבטיה  שהוא  כפי   - גומי  בפקק  הנקב  לסתום  מועיל 

לפקוק בסיד או באבנים כעין בניין. עיי"ש[.



91ממונות      

ממונות

אונאת דברים
שאלה: האם מותר לאדם להיכנס ל’חנות טבע’ ולשאול את המוכר אודות התאמת 

כאשר  וכיוצ"ב(.  מינון,  סוג,  חברה,  )כגון  מסויים  לצורך  לכך  הזקוק  לאדם  ‘ויטמין’ 

לכתחילה מטרתו לקנות זאת באמצעות הזמנה דרך האינטרנט - בזול יותר?

תשובה: מעיקר הדין נחשב הדבר לאיסור ונכלל בגדר "אונאת דברים". אמנם 

באם מודיע למוכר במפורש שרק רוצה להתייעץ עמו על כך מבלי לקנות, אפשר 

שמותר.

מקור: תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף נח עמוד ב: תנו רבנן: לא תונו איש 

את עמיתו - באונאת דברים הכתוב מדבר. אתה אומר באונאת דברים, או אינו אלא 

באונאת ממון? כשהוא אומר וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך - הרי 

אונאת ממון אמור, הא מה אני מקיים לא תונו איש את עמיתו - באונאת דברים. 

הא כיצד? אם היה בעל תשובה אל יאמר לו זכור מעשיך הראשונים, אם היה בן 

גרים אל יאמר לו זכור מעשה אבותיך, אם היה גר ובא ללמוד תורה אל יאמר לו פה 

שאכל נבילות וטריפות, שקצים ורמשים בא ללמוד תורה שנאמרה מפי הגבורה. 

אם היו יסורין באין עליו, אם היו חלאים באין עליו, או שהיה מקבר את בניו, אל 

דרכיך  ותם  תקותך  כסלתך  יראתך  הלא  לאיוב  חביריו  לו  שאמרו  כדרך  לו  יאמר 

זכר נא מי הוא נקי אבד. אם היו חמרים מבקשין תבואה ממנו, לא יאמר להם לכו 

אצל פלוני שהוא מוכר תבואה - ויודע בו שלא מכר מעולם. רבי יהודה אומר: אף 

לא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים, שהרי הדבר מסור ללב, וכל דבר 

המסור ללב נאמר בו ויראת מאלהיך. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי: 

גדול אונאת דברים מאונאת ממון, שזה נאמר בו ויראת מאלהיך וזה לא נאמר בו 

נחמני  בר  שמואל  רבי  בממונו.  וזה  בגופו  זה  אומר:  אלעזר  ורבי  מאלהיך.  ויראת 

אמר: זה - ניתן להישבון, וזה - לא ניתן להישבון.

השמינית  המשנה  ב:  עמוד  נח  דף  מציעא  בבא  מסכת  )מאירי(  הבחירה  בית 

וענינה בא על ידי גלגול אונאה ולא מעיקר כונת הפרק אלא שעל ידי גלגול אונאה 

ממונות
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לענין הדין נתגלגל לעניני אונאת דברים לענין איסור ואמר כשם שאונאה במקח 

והוא אינו רוצה ליקח אם  זה  וממכר כך אונאה בדברים לא יאמר לו בכמה חפץ 

היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים אם היה בן גרים לא יאמר לו 

זכור מעשי אבותיך שנא’ וגר לא תונה וגו’ אמר הר"ם דע כי אונאת דברים בא עליו 

ויראת מאלהיך והחמיר  והוא מה שנאמר לא תונו איש את עמיתו  מקרא מיוחד 

בה יותר מאונאת ממון כמו שאתה רואה שהזהיר והפחיד עליו ועוד כי האדם יוכל 

לעשות תחבולה בה וזה כענין שיעמוד על הממכר ויאמר שרוצה לקחתו ולא יקחהו 

ויאמר אין רצונו לקנות או ישאל לאיש שאינו חכם שאלה מן החכמות שיפרש לו 

כדי לבישו ויאמר הייתי סבור שהוא חכם או יספר ספורים שיש בהם דופי וחרפה 

לחברו ויאמר לא נתכונתי למה שאתם חושבים על זה נאמר ויראת מאלהיך שהוא 

יודע כונתך ומחשבתך ומה שחשבת בלבך וזהו טעם מה שאמרו ז"ל כל דבר המסור 

ללב נאמר בו ויראת מאלהיך וכן תמצא בתורה בכל מקום שנא’ בו ויראת מאלהיך 

הוא דבר שאין דייני בני אדם יכולין לדין עליו.

אמר המאירי כשם שיש אונאה במקח וממכר כך יש אונאה בדברים ר"ל שאסור 

להונות את חברו ולגרום לו פסידא בדבריו והוא שאמר לא יאמר לו בכמה חפץ זה 

והוא אינו רוצה ליקח שהרי מתוך שהוא בוש לומר שאינו רוצה ליקח משפיל לו 

מקחו לומר שאינו שוה כל כך ואחרים שומעים ונמצא גורם לו פסידא ואפילו לא 

נתגלגל  ואח"כ  ולא מכר  ומצערו שחשב למכור  הוא מטריחו  היה אדם שם מ"מ 

לאונאת דברים שלא יביישהו בדבריו והוא שאמר אם היה בעל תשובה לא יאמר לו 

זכור מעשיך הראשונים ואם היה בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך שנאמר 

וגר לא תונה.

שולחן ערוך חושן משפט הלכות אונאה ומקח טעות סימן רכח סעיף א: כשם 

שאונאה במקח וממכר, כך אונאה בדברים. וגדולה אונאת דברים מאונאת ממון, 

שזה ניתן להשבון וזה לא ניתן להשבון, זה בגופו וזה בממונו; והצועק על אונאת 

)נ"י  וי"א דאין מצווין על אונאת דברים אלא ליראי השם  דברים נענה מיד. הגה: 

פרק הזהב(. ומי שמאנה את עצמו מותר להוניהו )שם בשם המדרש(.

סמ"ע סימן רכח ס"ק א: כך אונאה בדברים. דילפינן לה מדכתיב ]ויקרא כ"ה י"ז[ 

ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלקיך. דאי לאונאות ממון כבר כתיב ]שם שם י"ד[ 
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וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה )לא( ]אל[ תונו כו’. וכתיב ביה ויראת מאלקיך, לפי 

שהן דברים הנמסרים ללב אם כונתו להונות.

סמ"ע סימן רכח ס"ק ג: אלא ליראי השם. דדרשו ]בב"מ שם[ מדכתיב ]ויקרא שם[ 

לא תונו )עמיתך( ]איש את עמיתו[, עם שאתך בתורה ובמצוות.

שולחן ערוך חושן משפט הלכות אונאה ומקח טעות סימן רכח סעיף ד: כיצד הוא 

אונאת דברים, לא יאמר: בכמה אתה רוצה ליתן חפץ זה, והוא אינו רוצה לקנותו. 

היו חמרים מבקשים לקנות תבואה, לא יאמר להם: לכו אצל פלוני, והוא יודע שאין 

לו למכור. אם היה חבירו בעל תשובה, לא יאמר לו: זכור מעשיך הראשונים. אם 

היה בן גרים, לא יאמר לו: זכור מעשי אבותיך. אם היו יסורין באים עליו, לא יאמר 

לו כדרך שאמרו חביריו לאיוב: הלא יראתך כסלתך זכר נא מי הוא נקי אבד )איוב 

ד, ו(. אם נשאלה שאלה על דבר חכמה, לא יאמר למי שאינו יודע אותה חכמה: מה 

תשיב בדבר זה, וכן כל כיוצא בדברים אלו.

שכירות
שאלה: האם המשכיר יכול לעכב על השוכר מתקיעת מסמרים בקירות לצורך תליית 

תמונות וכיוצ"ב - בטענה שזה הורס את קירות הבית?

ואף אין צריך לבקש  זה,  יכול לעכב עליו בשימוש מעין  אין המשכיר  תשובה: 

הימנו רשות על כך, מאחר שכל שימוש כזה וכיוצ"ב - שהוא שימוש רגיל הנהוגים 

בין האנשים בשימוש הבית וכתליו, הרי זה נחשב כאילו השכיר מתחילה על דעת 

כן, וכל עוד לא סיכם עמו מפורש מתחילה על כך, אין יכול לעכב עליו.

מקור: שולחן ערוך חושן משפט הלכות שוכר סימן שיג סעיף א: המשכיר בית 

של  ובתרבץ  אמות,  ארבע  עד  ובכותלים  בזיזים  משתמש  גדולה,  בבירה  לחבירו 

חצר וברחבה שאחורי הבתים, ומקום שנהגו להשתמש בעובי הכתלים. ובכל אלו 

הדברים הולכים אחר מנהג המדינה והשמות הידועים להם.

סמ"ע סימן שיג ס"ק א: המשכיר בית לחבירו בבירה גדולה כו’. כן הוא לשון 

הגמרא ]ב"ב ו’ ע"א[, ופירש רש"י ]שם ע"ב ד"ה בירה[ בירה הוא בית ארוך וחלוק בתוכו 

להרבה חדרים וקיטוניות, והשכיר לזה אחד מהן, ה"ז משתמש בחורי הכותל על 
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פני ארכה מבחוץ עד ד’ אמות אף שלא כנגד ביתו, ובזיזין היוצאין מכותליה, ובעובי 

הכותל בראשו, כגון אם השכיר לו עלייה בהבית, עכ"ל. וכ"כ הנמוקי יוסף ]שם ג’ ע"ב 

מדפי הרי"ף[ שהאי שימוש בעובי הכותל מיירי כששכר העלייה, והוסיף לבאר על מה 

שאמרו בגמרא במקום שנהגו, לשמש בשלו, דהיינו שאין מקפידין הן מלהשתמש 

שם, גם זה השוכר ישתמש שם. ולאו דוקא בכותל בירה שהוא לפני פתחי החדרים 

אלא אף בכותל גן עדנו ]והוא תרבץ אפדני הנזכר בגמרא ]שם[ וברמב"ם ]המובא 

כיון  וברחבה שאחורי הבתים,  יכול להשתמש,  ובדברי המחבר[  בציונים אות א’[ 

שביתו פתוח נמי שם, עכ"ל. וגם רש"י ]שם ד"ה אבל בתרבץ[ כתב בכותל גינתו 

]אבל  בכותליה  כי אם  בגינה עצמה  ומשמע מפירושם שלא התירו שימוש  ע"ש. 

ברחבה לא הזכיר כותל, ומשמע דסבירא ליה דגם ברחבה עצמה מותר לשמש[, 

וצ"ע אם כן למה סתמו הפוסקים ולא כתבו כן. ובפרישה ]סעיף א’[ כתבתי לישב 

דברי הטור שהוא סמך אמ"ש אחר זה ]סעיף ג’[ שבמשכיר לו בית בחצר, דאין לו 

בחצר כי אם דריסת הרגל ולא שימוש בגוף החצר, וכמו שכתב בטור אחר דין זה, 

וכ"ש שאין לו שימוש בגינה עצמה שהוא מקום מוצנע ומיוחד טפי מהחצר. אבל 

דברי הרמב"ם והמחבר א"א לישב בזה, שהן לא כתבו כאן דין זה שכשמשכיר לו 

דהגמרא  ס"ל  דהרמב"ם  ונראה  הרגל.  דריסת  אם  כי  בחצר  לו  דאין  בחצירו  בית 

התירה לשמש באויר החצר כמו ברחבה וכנ"ל, ואפשר שכן ג"כ דעת הטור שסתם 

ולא כתב כותל בגינה ודו"ק.

כו’. לא קאי אלא אעובי  ביאור הגר"א חושן משפט סימן שיג ס"ק א: ומקום 

הכותל דאל"כ ל"ל כ"ז ה"ל דמשתמש הכל לפי המנהג וכמש"ו ובכל אלו כו’ אלא 

דבכל הנ"ל משתמשין בסתם אף בלא מנהג ידוע.

ביאור הגר"א חושן משפט סימן שיג ס"ק ב: ובכל אלו כו’. דכל דינים של גמ’ 

בכיוצא בזה הוא לפי מקורם ושמותם וערשב"ם שם פ"ג ב’ במתני’ ד"ה לא כו’.

פתחי חושן חלק ד )שכירות( פרק ד - שכירות בתים וקרקע כ: אין השוכר ולא 

המשכיר רשאים לשנות צורת הבית המושכר שלא מדעת שניהם.

פתחי חושן חלק ד )שכירות( - הערות פרק ד - שכירות בתים וקרקע הערה מו: 

עי’ שו"ע )סימן ריב סעיף ו( ומה הפרש יש וכו’, והשוכר אינו כן, וכתב הסמ"ע )שם( 

שהשוכר בית צריך להחזירה כמו שקיבלה, ובשו"ת רשד"ם )חו"מ סימן רפב( כתב 
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שאין לשוכר רשות לשנות בבית המושכר, לא לבנות ולא לנתוץ מפני שגורם נזק 

לבית וגם לשאר השכנים, )ונראה פשוט שאין המשכיר יכול לעכב מלתקוע מסמר 

יוכל  שלא  לענין  אלא  ממכר  ליומיה  שכירות  אמרו  ולא  רגיל(,  לשימוש  יתד  או 

להוציאו ולמכור או להקדיש, והביא מ"ש הרמב"ם )מובא בשו"ע סימן שיב סעיף יז( 

גבי נפל הבית, לפיכך אם היה קטן לא יעשנו גדול וכו’ ולא יפחות מן החלונות שהיו 

בו ולא יוסיף עליהם אלא מדעת שניהם, וכ"ש כשלא נפל שכל אחד יכול לעכב על 

השני שלא לשנות, וק"ו כשיש חשש נזק מהשנוי, וכעין זה כתב בסימן רצב ודן שם 

בשוכר שהרס חלק מהכותל שחייב לשלם מה שהרס )עיין שם בחקירה הג’ בענין 

חיוב תשלומים על כל הכותל שנגרם ע"י הריסת חלק, ועי’ עוד בפת"ח ]ח"ו[ דיני 

נזיקין פרק ג סעיף יג(, וחייב השוכר לפרוע דמי השכירות עד שיחזור ויבנה הכותל, 

עוד  )וכתב  קיימת  אינה  כשהמחיצה  להשכירו  יכול  שאינו  המשכיר  שטוען  ועוד 

במה שטוען השוכר ששלח להודיע שאינו רוצה להמשיך בשכירות, כיון שאח"כ 

חזר ונכנס לבית, שע"ד שכירות ראשונה נכנס(. ומה שנהוג בזמננו שהשוכר מכניס 

ובסתמא  יכול לעכב,  ודאי שהמשכיר  נראה שלכתחלה  שיפוצים בבית המושכר, 

אם השיפוצים אינם שנויים בגוף הדירה, כגון בגודל החדרים והחלונות ופתחים 

וכיוצא בזה, וגם אינו גורם שום צד נזק לדירה או לשכנים, מסתמא אין הבעלים 

מקפיד, ועי’ לעיל )הערה ח( ולהלן פרק ו )הערה ט והערה לז(.

העלאת מחיר באמצע חוזה
שאלה: באם משכיר סיכם בעל פה עם השוכר שמשכיר לו את הדירה לשנה בסכום 

לשוכר  המשכיר  ובא  באזור,  הדירות  מחירי  יתייקרו  השנה  ובאמצע  לחודש,  מסויים 

ומבקש לעלות את שכר הדירה, וטוען שיש לו מישהו אחר שמסכים לשכור את הדירה 

במחיר היקר, האם יכול לעשות זאת?

תשובה: כיון שסיכמו ביניהם את מחיר שכר הדירה לחודש ל’זמן קצוב’ )שנה 

וכיוצ"ב(, אזי אין ביכולת המשכיר לשנות את המחיר באמצע הזמן - עד לסוף אותו 

הזמן, וזאת גם אם מצא אדם אחר שמסכים לתת לו כפי המחיר היקר.

מקור: שולחן ערוך חושן משפט הלכות שוכר סימן שיב סעיף ט: מה שאמרנו 

אם  מקודם,  שיודיענו  עד  לצאת  יכול  השוכר  ולא  להוציאו  יכול  המשכיר  שאין 
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הוקרו הבתים יש למשכיר להוסיף עליו ולומר לשוכר: או שכור בשוויה או תצא, 

וכן אם הוזלו הבתים יש לשוכר לפחות השכר ולומר למשכיר: או שכור לי כשער 

של עכשיו או הרי ביתך לפניך. מיהו דוקא דהתנו הכי מקודם הזמן, ואעפ"י שעבר 

זמן הודעה; אבל אם עמדו בסתם, מסתמא דעתם היה על השכר הראשון. הגה: וכן 

אם שכרו לזמן קצוב, אף על פי שנתייקרו הבתים או הוזלו, אינן יכולין לשנות רק 

כפי שהתנו )הרא"ש כלל א’(. מי ששכר בית לחבירו, והיה אוהבו ונעשה שונאו, אין 

יכול להוציאו מן הבית. ואם אמר ליה מתחלה שאינו משכיר לו רק משום שהוא 

אוהבו, ונעשה שונאו, יכול להוציאו )נ"י פרק השואל(.

סימן שיב סעיף י: במה דברים אמורים, שהשכירו סתם. אבל אם השכירו לזמן 

ידוע, אף על פי שנתייקרו הבתים או הוזלו, אינם יכולים לא להוסיף ולא לגרוע.

יד: דאתנו הכי קודם הזמן כו’. פירוש, שהבעה"ב יאמר  סמ"ע סימן שיב ס"ק 

להשוכר מכאן והלאה אם תרצה לדור בביתי צריך אתה ליתן לי כך וכך לחודש כפי 

מה שנתיקרו הבתים, ואם לא תרצה ליתן כל כך צא מיד, ואין צריך ליתן לו זמן ל’ 

יום, וז"ש אף על פי שעבר זמן ההודעה, פירוש, שעברו הל’ יום שצריכין להודעת 

המשכיר להשוכר שיצא, יכול זה לומר לו צא מיד או תן שכירות כפי שער היוקר 

שהוא לעת עתה, אבל אם כבר דר בו אין יכול להוציאו מידו כפי היוקר דלמפרע, 

וז"ש אבל אם עמדו בסתם כו’.

המחב’  גם  כו’.  קצוב  לזמן  שכרו  אם  וכן  י:  ס"ק  שיב  סימן  משפט  חושן  ש"ך 

בעצמו כ’ דין זה מיד אח"ז בס"י ע"ש ואגב שיטפא לא ראהו מור"ם ז"ל עכ"ל סמ"ע 

ולפע"ד ראהו וחדש כאן דקאי אדברי המחבר שכתב ואף על פי שעבר זמן כו’ ר"ל 

א"י  הוזל  או  שנתייקר  פי  על  אף  בסתם  הזמן  אחר  בו  ודר  לזמן  ששכרו  שאע"פ 

וכ"כ הריב"ש סי’ תע"ה בשם  יותר מהזמן כפי היוקר  לשנות ליתן בעד מה שדר 

תשובת רשב"א ודוק.

סמ"ע סימן שיב ס"ק טו: וכן אם שכרו לזמן קצוב כו’. גם המחבר בעצמו כתב 

דין זה מיד אחר זה בסעיף י’ ע"ש, ואגב שיטפא לא ראהו מור"ם ז"ל.

דשכירות  כמש"ל  כו’.  בד"א  כא:  ס"ק  שיב  סימן  משפט  חושן  הגר"א  ביאור 

ליומיה ממכר הוא.
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פתחי תשובה חושן משפט סימן שיב ס"ק ז: אף על פי שנתיקרו הבתים. עיין 

בעה"ב,  של  עצים  על  בביתו  לחבירו  דירה  שהשכיר  באחד  במעשה  צבי  בנחלת 

ובאמצע השנה נתיקרו העצים יותר מכפל ורצה בעה"ב לחזור מהמקח כו’, ע"ש 

מה שכתבתי בזה.

ערוך השולחן חושן משפט סימן שיב סעיף י: המשכיר בית לחבירו לזמן קצוב 

וכן  הגשמים  ימות  באמצע  הזמן  כלה  אפילו  מיד  להוציאו  יכול  הזמן  שכלה  כיון 

השוכר יכול לצאת מיד ואין צריכין להודיע זל"ז מקודם כבמשכיר סתם שיתבאר 

דכיון דשכר לזמן שניהם יודעים שכשיגיע הזמן רשות ביד המשכיר להוציאו מיד 

ולהשוכר לצאת מיד.

סעיף יא: המשכיר בית לזמן קצוב אף על פי שנתייקרו הבתים או הוזלו אינם 

יכולים להוסיף ולא לגרוע משא"כ במשכיר סתם כאשר יתבאר ואם מת המשכיר 

ואם מת  זמנו משא"כ במשכיר סתם  יכולים להוציאו עד  היורשים  אין  תוך הזמן 

השוכר תוך הזמן אין המשכיר יכול לכוף ליורשיו שידורו בו עד הזמן ויש חולקין 

בזה ויתבאר בס"ד בסי’ של"ד.

יכול  השוכר  ולא  להוציאו  יכול  המשכיר  שאין  שאמרנו  פי  על  אף  יח:  סעיף 

לצאת עד שיודיענו מקודם מ"מ אם הוקרו הבתים או הוזלו יש לכל אחד לשנות 

בהמקח כמו בהוקרו יכול המשכיר לומר להשוכר או תשלם מעתה כפי היוקר או 

צא ממנה כיון שלא קבענו זמן ובהוזל יש להשוכר לומר או אשלם לך מעתה כשער 

הזול או אצא ממנה והטעם דנהי דאין להמשכיר כח להוציאו ולהשוכר לצאת בלי 

הודעה מקודם אבל לענין המקח כיון שנשתנה השער והם לא קבעו זמן הרי מדינא 

התשלומין כפי המקח ההוה מיהו זהו דוקא כשהודיעו זל"ז שרוצים לשנות המקח 

מפני השינוי שנתהוה במקחי הדירות אבל אם לא הודיעו ועמדו בסתם מסתמא 

נתרצו שניהם על המקח הראשון דאל"כ היו מודיעים זל"ז וכ"ז בסתם אבל שכר 

לזמן קצוב אין יכולין להוסיף ולגרוע כמ"ש בסעיף י’ ]מ"ש בש"ע סעיף ט’ ואף על 

פי שעבר זמן הודעה צ"ע ועי’ סמ"ע[.
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מי חייב במעשר כספים
תמורת  שמרויח  מכספים  כספים’  ‘מעשר  ליתן  צריך  ישיבה  בחור  האם  שאלה: 

עבודות קלות שעושה בישיבה?

תשובה: בחור ישיבה כמו כל אדם, צריך להפריש מכסף רווחיו - מעשר כספים. 

רק באם מדובר שאין לו מספיק כסף להצטרכות המינמלית שלו )כמו כסף לנסיעות, 

כביסות לבגדיו, וכיוצ"ב(, הרי הוא כמו שאר בני אדם במצב זה, שאינו חייב ליתן 

‘מעשר’, אך על כל פנים יפריש חלק מהכסף לצדקה.

מקור: שולחן ערוך יורה דעה הלכות צדקה סימן רמט סעיף א: שיעור נתינתה, 

אם ידו משגת יתן כפי צורך העניים. ואם אין ידו משגת כל כך, יתן עד חומש נכסיו, 

מצוה מן המובחר; ואחד מעשרה, מדה בינונית; פחות מכאן, עין רעה. וחומש זה 

שאמרו, שנה ראשונה מהקרן, מכאן ואילך חומש שהרויח בכל שנה. הגה: ואל יבזבז 

)ב"י בשם הגמרא פ’ נערה שנתפתתה(  יותר מחומש, שלא יצטרך לבריות.  אדם 

ודוקא כל ימי חייו, אבל בשעת מותו יכול אדם ליתן צדקה כל מה שירצה )ג"ז שם 

פ’ מציאת האשה ומייתי לה רי"ף ורא"ש ור"ן ומרדכי(. ואין לעשות ממעשר שלו 

דבר מצוה, כגון נרות לבית הכנסת או שאר דבר מצוה, רק יתננו לעניים. )מהרי"ל 

הל’ ראש השנה(.

לענין  ומ"ש  בה"ט  עיין  צדקה  דיני  )יב(:  שלא  סימן  דעה  יורה  תשובה  פתחי 

מעשר כספים אם הוא חיוב גמור עיין בזה בתשו’ שער אפרים סי’ פ"ד )ובתשובת 

חות יאיר בסימן רכ"ד( )ובשאילת יעב"ץ ח"א סימן ו’( ובספר באר יעקב מ"ש בזה 

ותימא על הגאונים הנזכרים שנעלם מהם )תשובת מהר"ם רוטנבורג דפוס פראג 

ואינו אלא מנהגא  ולא מדרבנן  סימן ע"ד( מבואר שם כדעת הב"ח שאינו מה"ת 

בעלמא ע"ש ומצאתי )בשו"ת תשובה מאהבה ח"א סימן פ"ז( שתמה עליהם ג"כ 

שאין  י"ז  דף  יסוה"ת  הלכות  חכמים  משנת  בספר  העלה  וכן  באריכות  ע"ש  בזה 

למעשר כספים עיקר לא מה"ת ולא מד"ס אבל אם נהג הוי כמו מנהג של מצוה 

שאין לבטל כלל אם לא לצורך גדול ע"ש. ועין בתשובת מקום שמואל סימן יו"ד 

המעשר  לשלם  הנהוגים  בתנאים  הכלה  אבי  עצמו  שהתחייב  אודות  על  שנשאל 

מכיסו וכהיום אומר שרוצה ליתן כל המעשר לעניים הבאים מצדו צד הכלה אם 

יכול לעשות כן אי הוה כדין המעשר משלו על של חבירו דטובת הנאה שלו או לא 
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דמיין כו’ והשיב שאין לאבי הכלה שום טובת הנאה בזה רק יחלקו המעשר לקרובי 

שניהם לעניי החתן והכלה ע"ש.

שו"ת שאילת יעבץ חלק א סימן ו: ...גם מש"ע הרב בעל ס’ הנז’ לפקפק על הר"ן 

ז"ל במ"ש בנדרים )ס"ט( שהקשה איך אפשר לומר דמעשר תעשר אתרבי מן התורה 

דבר שאין זרעו כלה. ומש"ה מסיק הר"ן דאסמכתא בעלמא היא. והרב בתשובה 

הנ"ל רמי דיקלא וזקפיה וז"ל לכאורה קשה למה לא מצינו בתבואה שעקרה ושתלה 

דזה דמיא ממש לדבר שאין זרעו כלה כו’. ולפי האמת ניחא לי דמכל מקום א"א 

לאוקמי בהכי כו’ שהרי מן התורה לא נתחייב במעשר רק אחר שנתמרח בכרי כו’ 

אפי’ לכתחלה נוטל מן הגורן וזורע עכ"ל. ולא ידענא מאי ניחותא ומאי קאמר מר. 

אי הכי אפי’ דבר שזרעו כלה ליפטר אותו ליטרא זרע שזרע ולא יתעשר לפי כולו. 

אלא לפי חשבון הגידולי’ שהוסיפו עליו. מאחר שהנזרע כבר נפטר מן המעשרות 

פעם אחת שהוציאם ממנו והלא מכל מקום חל עליו החיוב לאחר שגדל ונתמרח 

בכרי. והוא הדין דבר שאין זרעו כלה אף על גב דנפטר ממעשר קודם הזריעה והרי 

רבייה  אפ"ה  למעשר  קובעת  הזריעה  שאין  מעשרותיו.  ממנו  הוציאו  כאלו  הוא 

רחמנא לעשוריה לכי רבי ויתמרח בכרי ויוקבע למעשר שיתעשר לפי כולו דאע"ג 

שגדל  אחר  מ"מ  זימניה.  מטא  לא  דאכתי  ושתילה  זריעה  מקמי  עשורי  בעי  דלא 

והוסיף בקרקע וחזר וקצרו ועשאו כרי קמ"ל דחייב ממה נפשך דאי מתבטל בקרקע 

כמו זרע הכלה ופנים חדשות באו לכאן הרי צריך לעשר כולו כמו בזרעו כלה. ואי 

לא נתבטלו השיבלין אגב קרקע דכמאן דמנחי בכדא דמו. מ"מ מתחייב להפריש 

מהן מעשרות אף על פי שעדיין לא היו חייבים במעשר בשעת השתילה. משום דלא 

גמרו להו מלאכתן ולא הוקבעו אז, אפ"ה לא פקעה מנייהו חובת המעשרות בכדי. 

דהשתא דגמרו להו שגדלו כל צרכן ועשאן כרי. האידנא הוא דחלה חובת מעשרות 

עלייהו וזה ברור מאד. ואפי’ קרא לא צריך. ולאו להכי הוא דאתא דמלתא דפשיטא 

היא. ולא צריכינן לריבויא דקרא לחייב דבר שאין זרעו כלה אלא בשתיקן השיבלים 

ועישרן קודם ששתלן. דקיי"ל יש תרומה במלילות ובשיבלין אף על פי שאינן חייבין 

כההיא דתנן מעשר שבולת ונותן לו. ואמרינן נמי בן לוי שהקדים בשבלים. דחולין 

איצטריך  להכי  וזרען.  חזר  לא  אילו  נפטרו השבלין  וכבר  בכך  ומעשרות מתוקנין 

ליחשב  כלה  אינו  שזרען  דכיון  העיקר  את  מבטלין  גידולין  אין  תימא  דלא  קרא 
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העיקר כדמנח בכדא. ולא ליבעי עשורי מניה זימנא אחרינא דכבר איפטר לי’ קמ"ל 

קרא דצריך למיהדר ועשורי עליה. אי הכי אכתי מאי דוחקיה דהר"ן ז"ל התם. ומאי 

טעמא לא נוקי לקרא בהכי דמשכחת לה נמי בתבואה שחייבת מן התורה במעשר 

דבר שאין זרעו כלה.

אחרי  יראה  מעשר  מעות  עד:  סימן  פראג  דפוס  מרוטנבורג  מהר"ם  שו"ת 

דאע"פ  עניים  כגוזל  דנראה  אחרת  למצוה  לשנותם  אין  לעניים  לתתם  שהחזיקו 

שאינו מן התורה אלא מנהג הא קיי"ל דברים המותרים ואחרי’ נוהגים בהם איסור 

אי אתה רשאי להתירן בפניהם שנאמר לא יחל דברו ולא יחל מדרבנן ]כדאי’[ פ’ ]ואלו 

ומנורה  נר  )ו’ ע"ב( ישראל שהתנדב  ול"ד להא דרפ"ק דערכין  )ט"ו ע"א(  מותרים[ 

לבית הכנסת מותר לשנותה למצוה אחרת דשאני התם דאידי ואידי מצוה לגבוה 

אבל מעות מעשר כספים כבר זכו בהם עניים ע"י מנהג שכך נהגו כל הגולה ואין 

לשנות מעניים למצוה אחרת שאין לעניים צורך בהן דתנן פ"ב דשקלים )משנה ה’( 

מותר עניים לעניים.

שולחן ערוך יורה דעה הלכות צדקה סימן רמט סעיף ב: לעולם לא ימנע אדם 

עצמו פחות משלישית השקל לשנה, ואם נתן פחות מזה, לא קיים מצות צדקה.

ש"ך יורה דעה סימן רמט ס"ק ד: משלישית השקל. והוא שתות אוקיא של כסף, 

טור, והיינו למ"ש לקמן ר"ס ש"ה דה’ שקלים היינו ב’ אוקיות וחצי לרש"י ולמ"ש 

הרב שם שהוא בערך ב’ זהובים רייניש )וכתוב בהגהת דרישה דהיינו ה’ זהובים בזמן 

הזה( א"כ השקל הוא שליש רייני"ש טאליר והיינו זהוב פוליש וא"כ חיוב הצדקה 

הוא עשרה גדולים כו’ וע"כ נהגו בארצות האלו שהגבאי צדקה הולך בבהכ"נ שני 

וחמישי לגבות מעות צדקה מכל אחד ואחד ואפי’ נותן מהפחות שבמטבעות הוא 

נותן יותר משלישית השקל לשנה ומנהג נכון הוא, ואף על גב דבא"ח של הרא"ש 

וחצי היינו למדת חסידות  זהוב  הנדפס בסוף הסדורים כתב שיתן בכל סוף שנה 

אבל מדינא אין חייב אלא בשלישית השקל לכל השנה כדמשמע בש"ס ופוסקים.

דין ‘שואל’ ברכב
שאלה: באם אדם השתמש בהשאלה ברכב של המוסד בו עובד, ובנסיעתו התפוצץ 

אחד הצמיגים, האם מחוייב לשלם על כך, או שזה בגדר "מתה מחמת מלאכה" שפטור.
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כך  לשם  מהצורך  שינוי  ללא  העולם  דרך  כפי  ברכב  השתמש  באם  תשובה: 

השאיל את הרכב, וההיזק נעשה מ’בלאי’ ויושן הצמיג, הרי זה בגדר "מתה מחמת 

שלא  סיבה  מאיזה  עצמה,  הנסיעה  ע"י  נעשה  ההיזק  אם  אמנם  ופטור,  מלאכה" 

תהיה, אף שלא אשם בכך, הרי הוא חייב.

מקור: ראה בשולחן ערוך חושן משפט הלכות שאלה סימן שמ סעיף א: השואל 

מחבירו בהמה או מטלטלים ונאנסו בידו, כגון שמת או נשבר או נשבה, חייב. הגה: 

פטור.  המשאיל,  מכח  האונס  אירע  אם  אבל  השואל;  מכח  האונס  שאירע  ודוקא 

ולכן מי שיש לו משכון אצל עובד כוכבים, והשאילו לחבירו ליקח עליו עוד מעות, 

)מרדכי  המשאיל  מכח  נשרף  היה  הכי  בלאו  דהא  השואל,  פטור  המשכון,  ונשרף 

פרק השואל(. ואין צריך לומר שחייב בגניבה ואבידה. אבל כל קלקול שאירע בה 

מחמת מלאכה ששאלה בשבילה, לא מבעיא אם הוכחשה מחמת מלאכה שהוא 

ישנה לעשות בה דבר  והוא שלא  פטור, אלא אפילו מתה מחמת מלאכה, פטור; 

אחר חוץ מהמלאכה ששאלה בשבילה; שאם שינה ועשה בה מלאכה אחרת חוץ 

מהמלאכה ששאלה בשבילה, אפילו היא קלה ממנה, תלינן דמחמת אותה מלאכה 

ששינה מתה. ואפילו באותה מלאכה עצמה אפשר לשנות, כגון ששאלה לחרוש, 

וחרש בה ביום ובלילה שלא כדרך כל הארץ.

וברשות  דכיון דלא שינה בה  כו’.  ג: אלא אפילו מתה  ובסמ"ע סימן שמ ס"ק 

פרה  להשאיל  להם  היה  דלא  לנפשם,  הפסידו  הבעלים  מלאכה,  בה  עבד  בעלים 

למלאכה שאינה יכולה לעמוד בה.

פטור.  מלאכה  מחמת  מתה  ב:  ס"ק  שמ  סימן  ביאורים  המשפט  ובנתיבות 

במתה  עצמו  לחייב  יכול  השואל  אם  הפוסקים  מחלוקת  הביא  ]סק"א[  בקצוה"ח 

מחמת מלאכה בלא קנין, וכתב שזה תלי בשני התירוצים שכתבו התוס’ בסוף פרק 

הזהב ]ב"מ נ"ח ע"א ד"ה אמר[ בהא דשומר חנם יכול להתנות להיות כשואל בלא קנין 

ובעבדים ושטרות בעי קנין. דלתירוץ השני שם, משום דהעולם סוברים שהשאיל 

לו בהאי הנאה מחייב, א"כ בשואל טפי מדינו לא מתחייב. וכן לתירוץ הש"ך בסימן 

ז’ דשומר חנם שמתנה להיות כשואל  ובסימן )של"א( ]ש"א[ ס"ק  ]ס"ק קכ"ט[  ס"ו 

והוי כאילו אמר התקבלתי, ע"ש, ג"כ אין השואל יכול לחייב עצמו יותר מדינו. אבל 
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לתירוץ הראשון שבתוס’ שם, דדוקא בעבדים וקרקעות שפטורין אפילו משבועה 

בעי קנין, לפ"ז אפילו שואל יכול לחייב עצמו יותר מדינו, ע"ש.

ולפענ"ד נראה, דלכו"ע השואל יכול לחייב עצמו במתה מחמת מלאכה, דדוקא 

בדברים שהשומר חייב במה שאיש אחר שאינו שומר אינו חייב אינו יכול להתנות 

שאילו  מלאכה  מחמת  במתה  אבל  בתוס’,  המבואר  באופן  כשהוא  לא  אם  בחיוב 

לא היה שואל ודאי דהיה מתחייב מדין מזיק רק שיש לפטרו כאן מטעם ששאלו 

לעשות מלאכה מדעת המשאיל והרשהו לכך, אבל כשהתנה עמו שיתחייב בהנזק 

שיעשה מחמת מלאכה הוי כאילו התנה שבאם תהיה הבהמה ניזקת שלא יהיה לו 

דין שואל שיהיה כאילו לא )שאלו( ]השאילה[ לו. ואפילו בעבדים נראה דחייב בכה"ג, 

דכמזיק בידים דמי, כיון שהתנה כך שנגד נזק שיעשה לא יהיה לו דין שואל. וכן 

שמתנה  משמע  ופגרא,  אגרא  שמתנה  שוכר  גבי  ע"ב[  ]ס"ט  נשך  איזהו  פרק  בב"מ 

בדברים בלבד.

יתומים  במעות  ע"א[  ע’  שם  ]המיוחס  הריטב"א  מדברי  שם[  ]קצוה"ח  שהביא  ומה 

שמתנה בקרוב לשכר ורחוק מהפסד, דאם החובות נאבדו שלא בפשיעת המקבל 

דהוי כמתה מחמת מלאכה, ומשמע שם מדבריו דאפילו התנה פטור, ע"ש. לא דמי 

כלל, דשם חלק היתומים בפקדון בעלמא הוא לגביה ולטובת היתומים וברשותם 

הלוה, והיאך שייך שם לומר דהוי כאילו התנה שבאם יאבדו החובות שיהיה כאילו 

לא הלוה ברשותם, דתנאי לא שייך רק בדבר שאחד נותן לחבירו במתנה או בשאלה 

שהוא לטובת חבירו ויש בו קנין לחבירו יכול להתנות שלא יקנה חבירו רק באופן 

זה, אבל כשאינו מקנה לחבירו שום דבר רק ששולח אותו עם איזה דבר לעשות 

לטובת המשלח, ולהתנות שאם לבסוף יאבד הדבר שיהיה כאילו עשה הדבר מדעת 

שגוף  כיון  בזה  תנאי  שייך  ולא  בעלמא,  חיוב  רק  חשוב  זה  שאין  פשיטא  עצמו, 

המעשה לא נעשה רק לחבירו, ובזה ודאי דבעי קנין. וזה פשוט.

בהתנה  ונסתפקתי  פטור.  מלאכה  מחמת  א:  ס"ק  שמ  סימן  החושן  ובקצות 

השואל להתחייב מחמת מלאכה אם בעי קנין או לא. ומה שהביאני לידי ספק הוא 

לפי מ"ש תוס’ בפרק הזהב )ב"מ נח, א ד"ה אמר ר’ יוחנן( בהא דאמרו )שם צד, א( 

מתנה שומר חנם להיות כשואל בדברים בעלמא ובעבדים ושטרות וקרקעות בעינן 

קנין, וכתבו משום דהנך דפטירי אפילו משבועה בעי קנין, אי נמי כיון שמתחייב 
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כשואל כסבורים העולם שהשאיל לו ובהאי הנאה משעבד נפשיה עכ"ל, וא"כ לפי 

אלא  מיחייב  לא  משואל  טפי  א"כ  לו  שהשאיל  דסוברין  משום  הטעם  תוס’  מ"ש 

בקנין. וכן לפי מ"ש הש"ך בסימן ס"ו ס"ק )כ"ט( ]קכ"ט[ לחלק בין עבדים ושטרות 

וקרקעות דבעי קנין ובין מתנה שומר חנם להיות כשואל, משום דהוי ליה כאומר 

שואל אני ודומה לאומר הריני כאילו התקבלתי, מה שאין כן הנך דאימעיטו מדין 

שומרין אפילו שואל פטור ומשום הכי בעי קנין וע"ש, וא"כ הכי נמי לא מצי מחייב 

נפשיה ביותר מדין שואל.

מיהו בשיטה מקובצת פרק איזהו נשך )שם( דף ס"ט )ע"ב ד"ה אמר רב( משמע 

דמצי לחייב עצמו במתה מחמת מלאכה בדיבור בעלמא, ע"ש בהא דאמר רב אגרא 

על  כו’ הלא  כיון שנוטל שכר  כלומר  וז"ל,  פגרא  לא  אגרא  אי  עלה  ופריך  ופגרא 

מנת כן שכרה שתפחת מדמיה שאי אפשר שלא תינקב מחמת המים כו’, אבל לא 

מקשי משום דהוי מתה מחמת מלאכה, דהא תנן מתנה שומר חנם להיות כשואל 

אמרינן  הא  והכא  מלאכה,  מחמת  מתה  ואפילו  הכל  משלם  להיות  שואל  ומתנה 

שהתנה לו בפירוש שישלם לו אם תשבר עכ"ל. ואפשר דס"ל לשיטה כדברי תירוץ 

משום  כשואל  להיות  חנם  שומר  דמתנה  דטעמא  הזהב  בפרק  שבתוס’  הראשון 

דחייב שבועה דאורייתא וקרקעות אפילו משבועה פטור וע"ש, וא"כ מהאי טעמא 

נמי מתנה שואל להתחייב במתה מחמת מלאכה, אבל לפי תירוץ השני שבתוס’ 

כסבורין שהשאיל לו א"כ אינו מתחייב ביותר משואל, וכן לפי מ"ש הש"ך בסימן 

ס"ו וכמ"ש.

ובריטב"א בחידושיו פרק איזהו נשך דף ע’ )ע"א ד"ה משום( גבי מלוין מעות 

יתומים קרוב לשכר ורחוק להפסד כו’, אלא הכי מיפרשא דהני זוזי פקדון נינהו גביה 

והאי דמקבל עליהם כל ההפסד משום מצות יתומים הוא דקעביד כדאמרינן מתנה 

שומר חנם להיות כשואל כו’. ואית דמפרשי לה אפילו בהלוואתו וכו’, ונפקא מיניה 

בין הני תרי טעמי דאם בתורת פקדון הוא ומשום מתנה שומר חנם להיות כשואל, 

אם נאבדו החובות שלא בפשיעה פטור דהו"ל כמתה מחמת מלאכה דפטור בשואל 

מכל מקום, אבל אי הוי בתורת הלואה בכל ענין חייב עכ"ל. ומדכתב דמתה מחמת 

מלאכה פטור בכל ענין משמע דאינו מתחייב במתה מחמת מלאכה אפילו בהתנה, 

דאל"כ ליכא נפקא מינה דגם בטעמא דפקדון נימא דהו"ל כמתנה שיתחייב בכל 
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ענין אפילו מחמת מלאכה. וא"כ מידי ספיקא לא נפקא ופטור השואל אפילו התנה 

אא"כ קנו מידו.

ובעיקר הקושיא שהקשו תוס’ סוף פרק הזהב בהא דבעינן גבי שמירת קרקעות 

שקנו מידו, נראה לפי מ"ש תוס’ פרק אף על פי )כתובות( דף נ"ו )ע"ב ד"ה הרי זו 

מקודשת( שהקשו בהא דאמרו סוף פרק הפועלים )ב"מ צד, א( במתנה שומר חנם 

להיות פטור מפשיעה דלא הוי מתנה על מה שכתוב בתורה דמעיקרא לא שעבד 

נפשיה ואילו גבי על מנת שאין לך עלי שאר כסות תנאו בטל ולא אמרינן מעיקרא 

לא שעבד נפשיה, ותירצו דגבי שומרין אין החיוב אלא משום דהתורה ירדה לסוף 

דעתן של בני אדם שרוצין להתחייב בכך שומר חנם בפשיעה ושומר שכר בגניבה 

ושואל באונסין וכיון דלא שעבד נפשיה לא חייבתו התורה ע"ש, וכיון דהתורה ירדה 

לסוף דעתן של בני אדם שרוצין להתחייב בכך ואפ"ה בעבדים ושטרות וקרקעות 

פטרה התורה אף על גב דדעתן להתחייב שוה בהנך כמו בשאר מטלטלין, א"כ אינו 

מוסיף באמירה דידיה שאמר שרוצה להתחייב כיון דידענו שרוצה להתחייב ואפ"ה 

פטרו התורה ואינו מחויב באמירה יותר אא"כ קנו מידו, אבל בהנך דאית בהו דין 

שומרין לא חייבה התורה את השומרין ביותר מדעתן ומשום דשומר חנם אין דעתו 

אלא לחייב בפשיעה וכן כולם אבל היכא דשעבד נפשיה ביותר משומר חנם חייב 

בדברים בעלמא.

ועיין  פטור.  מלאכה  מחמת  ב:  ס"ק  שמ  סימן  חידושים  המשפט  ובנתיבות 

ביאורים ]סק"ב[ דאם התנה עמו שיתחייב במתה מחמת מלאכה, ואפילו בלא קנין, 

חייב.

ובס"ק ג: אפילו היא קלה ממנה. ואף דמבואר בסימן ש"ח ]טור סעיף ד’[ דמותר 

אפילו  שינה  שאם  קאמר,  הכי  הכא  מ"מ  כבידה,  שאינה  אחרת  למלאכה  לשנות 

לקלה ומתה שיש שום ענין לתלות שמחמת השינוי מתה כמו בריש סימן ש"ט ]סעיף 

ב’ בהג"ה[ דתלינן באויר המקום, חייב. ]סמ"ע סק"ד[. אבל כשאין שום צד לתלות האונס 

ויש ראיה שלא שינה השני  ונפסד  בהשינוי פטור, דהא אפילו בהשאיל לאחרים 

פטור כמבואר בסימן שמ"ב.

ובפתחי חושן חלק ג )פקדון ושאלה( פרק י - חיובי שואל ושוכר ודין מתה מחמת 

מלאכה ט: מתה מחמת מלאכה היינו כל קלקול הבא כתוצאה מהשתמשות בחפץ 
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ואינו ראוי עוד למלאכה,  בדרך הרגילה, בין שהקלקול הוא מוחלט, כגון שנשבר 

כגון שנתקלקל או  ובין שהקלקול הוא חלקי,  או בהמה שמתה מחמת המלאכה, 

נפחת מכפי שהיה בשעת שאלה או שכירות, וכן בהמה שהוכחשה מחמת המלאכה 

פטורים מלשלם.

כששינה  וכ"ש  הרגיל,  שימושו  בדרך  שלא  השתמש  אם  אבל  יח:  ובהערה 

למלאכה אחרת, אינו נפטר, כמבואר בפרק ט )סעיף ז(. ובכנה"ג )סימן שז( מפרש 

הך דשוכר בית ונתקלקלו הכתלים המובא בשו"ע )שם סעיף ג(, דמ"ש שהוא פושע 

היינו משום שהיה מקום לפטרו מדין מתה מחמת מלאכה, שהרי שכרו להניח שם 

חטים, ואם מתוך כך נתקלקלו הכתלים פטור אף על פי שאינו אנוס, וקמ"ל הרא"ש 

דכיון שראה שהכתלים מתקלקלים והתרה בו לסלק החטה, שוב אין לפוטרו מדין 

מתה מחמת מלאכה, ועי’ לעיל )הערה יב(, ויתבאר עוד בע"ה בפת"ח )ח"ד( דיני 

שכירות )פרק ו הערה י( ושם )ח"ו( בדיני נזיקין.

צריך  שהשברים  ופשוט  ד(,  וסעיף  א  סעיף  שמ  )סימן  שו"ע  עי’  יט:  ובהערה 

להחזיר לבעלים. בכמה מקומות הבאתי מדברי הפוסקים בטעם פטור מתה מחמת 

מלאכה, ולהלן הבאתי דברי המחנ"א )הלכות שאלה סימן ד( שהסביר בטעם הפטור 

משום שאילו ידע השואל שתכחש או שתמות לא היה שואל וטעם זה לא שייך בכל 

פחת מחמת מלאכה, שהרי למלאכה שאל החפץ, ועפ"י סברא זו העלה שהשואל 

והביא ראיה  ונתקלקל בשעת לימודו אינו נפטר מדין מתה מחמת מלאכה,  ספר 

ופירש"י שם שלכן  ופגרא,  )דף סט ע"ב( במ"ש ספינתא אגרא  מפרק איזהו נשך 

שוכר אינו משלם פחת משום שמשלם שכר, ומשמע שאם אינו משלם שכר חייב 

מדינא בפחת, אף על פי שמחמת מלאכה היא, ובערך ש"י )סימן שמ( דחה ראייתו, 

דבאמת שואל פטור מפחת מחמת מלאכה, שלכן השאילו בחנם, אלא שהשוכר 

ישלם  ואם  הפחת,  עבור  גם  הוא  שהשכר  משום  פחת  משלם  ואינו  שכר  משלם 

גם שכר וגם פחת הו"ל רבית. ועיקר חידושו של המחנ"א ג"כ אינו נראה מדברי 

רגיל,  שאינו  דבר  כשאירע  אלא  מלאכה  במחמת  נפטר  אינו  שלדבריו  הפוסקים, 

הפוסקים,  בדברי  כן  משמע  ולא  חייב,  בכלי  רגיל  שימוש  מחמת  הבא  פחת  אבל 

וביותר קשה מהך דשואל בטובו לעולם שמשתמש עד שיכלה ומחזיר לו השברים 

)עי’ פרק ט הערה ז(, וצ"ע.
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אבל ונחמה

ניחום אבלים - א
שאלה: האם אפשר לנחם את חבירו לאחר שעבר כבר ה’שבעה’, אך עדיין זהו בתוך 

‘שלושים’ יום לאבלותו?

יום לאבלות ניתן לנחם את חברו בנוסח המקובל,  גם בתוך שלושים  תשובה: 

ולהוסיף דברי נחמה משל עצמו.

ב: המוצא את  יורה דעה הלכות אבילות סימן שפה סעיף  שולחן ערוך  מקור: 

יום,  ל’  לאחר  בשלומו.  שואל  ואינו  תנחומין  עמו  מדבר  יום,  ל’  בתוך  אבל  חבירו 

שואל בשלומו ואינו מדבר עמו תנחומים כדרכו, אלא מן הצד, שאינו מזכיר לו שם 

המת, אלא אומר לו: תתנחם. מתה אשתו ונשא אחרת, אינו נכנס לביתו לדבר עמו 

לא  ובכובד ראש. אבל אם  רפה  לו: תתנחם, בשפה  תנחומין. מצאו בשוק, אומר 

נשא אחרת, מדבר עמו תנחומין עד שיעברו ג’ רגלים. ועל אביו ועל אמו מדבר עמו 

תנחומין כל י"ב חדש; לאחר י"ב חדש מדבר עמו מן הצד.

לבוש יורה דעה סימן שפה סעיף א: אבל אסור בשאילת שלום, שאבילות זה 

יז[ האנק דום, שפירושו שידום  ]כד,  צוה השם יתברך ליחזקאל שיעשה שאמר לו 

מלשאול שלום לבריות. אף על גב דשאר דברי אבילות התיר לו, זה צוה עליו לקיימו, 

וכן שלא לעסוק בדברי תורה, דדום כולל שתיהם שידום מדברי תורה ומלשאול 

בשלום  שואל  אינו  הראשונים  ימים  ג’  באבל,  איסורו  הוא  וכיצד  לבריות.  שלום 

כל אדם, ואם אחרים לא ידעו שהוא אבל ושאלו בשלומו לא ישיבם שלום אלא 

יודיעם שהוא אבל. משלשה ועד שבעה אינו שואל, ואם אחרים לא ידעו שהוא אבל 

ושאלו בשלומו משיב להם, משבעה עד שלשים הוא שואל בשלום אחרים שהרי 

בשלום,  שרוי  אינו  שהוא  בשלומו  שואלים  אחרים  ואין  בשלום,  שרויין  האחרים 

וכל שכן שאם אחרים שאלו לו בשלום שהוא משיב להם, לאחר שלשים יום הרי 

הוא כשאר כל אדם. במה דברים אמורים בשאר קרוביו, אבל על אביו ועל אמו הוא 

שואל בשלום אחרים לאחר שבעה ואין אחרים שואלים בשלומו עד אחר י"ב חודש. 

ובתוך שבעה שאמרנו שאסור בשאלת שלום כל שכן שאסור להרבות בדברים עם 
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לכו  להם  לומר  מותר  לנחמו  באים  כגון שרבים  רבים  לכבוד  עושה  ואם  הבריות, 

יש מקילין האידנא בשאלת שלום לאבל על  לבתיכם לשלום דלכבוד רבים שרי. 

אביו ואמו לאחר ל’, ואין טעם להם אם לא שיאמרו שאילת שלום שלנו אינו כמו 

שאילת שלום שבימיהם, ואינו נכון.

סעיף ב: המוצא את חבירו אבל תוך שלשים יום מדבר עמו תנחומין ואינו שואל 

בשלומו, לאחר שלשים יום שואל בשלומו ואינו מדבר עמו תנחומין כדרכו אלא מן 

הצד, שאינו מזכיר לו שם המת שלא לעורר אבילותו אלא אומר לו תתנחם. מתה 

אשתו ונשא אחרת אינו נכנס עמו לביתו לדבר עמו תנחומין, שלא להטיל שנאה 

בינו ובין אשתו שתראה שזוכר את הראשונה בפניה, אלא אם מצאו בשוק אומר 

לו תתנחם בשפה רפה ובכובד ראש, אבל אם לא נשא אחרת מדבר עמו תנחומין 

בין בביתו בין בשוק עד שיעברו ג’ רגלים, כיון שכל כך מתאבל עליה שאינו נושא 

מדבר  חודש  י"ב  לאחר  חדש,  י"ב  כל  תנחומין  עמו  מדבר  ואמו  אביו  ועל  אחרת. 

עמו תנחומין מן הצד. סעיף ג: מקום שנהגו להיות שואלים בשלום אבלים בשבת 

שואלים. וכתב הרמב"ם ]פ"י מאבל ה"א[ שהאבל נותן שלום לכל אדם בשבת, שאם 

שבפרהסיא  דבר  שלום  ששאלת  שבפרהסיא  בדברים  אבילות  נוהג  ליה  הוי  לא, 

הוא. כתב מורי מהרמא"י ז"ל וזה לשונו, ואסור לשלוח מנות לאבל על אביו ואמו כל 

י"ב חדש דהוי כמו שאילת שלום, ואסור אפילו בשבת במקום שנהגו שלא לשאול 

בשלומו בשבת, אבל במקום שנוהגים לשאול בשבת גם זה שרי, עד כאן לשונו.

ערוך השולחן יורה דעה סימן שפה סעיף ג: המוצא את חבירו אבל בתוך ל’ יום 

מדבר עמו תנחומין ואינו שואל בשלומו לאחר ל’ יום שואל בשלומו ואינו מדבר 

עמו תנחומים כדרכו אלא מן הצד והיינו שאינו מזכיר לו שם המת אלא אומר לו 

י"ב חודש כמו  י"ב חדש לאחר  בין קודם  הוא  ואמו ההפרש הזה  ובאביו  תתנחם 

שנתבאר ואם מתה אשתו ונשא אחרת בתוך ג’ רגלים ע"פ ההיתרים שיתבארו בסי’ 

שצ"ב אינו נכנס לביתו לדבר עמו תנחומין שאין זה דרך ארץ לפני האשה החדשה 

אלא כשמצאו בשוק אומר לו תתנחם בשפה רפה ובכובד ראש אבל אם לא נשא 

אחרת מדבר עמו תנחומים עד שיעברו ג’ רגלים ואח"כ לא יזכיר לו כלל דכבר הפיג 

צערו ודע דעכשיו לא נהגו גם בתתנחם לאחר ל’.

אבל ונחמה
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ניחום אבלים - ב
שאלה: האם יש עניין ללכת לבקר אבלים, כאשר הם אינם מכירים אותו, והוא אינו 

מכיר אותם כלל?

בזה  ואין  מאחר  עניין,  אין  אבלים  ניחום  של  עניינו  מעיקר  בפשטות,  תשובה: 

השתתפות וניחום בצער האבל. )ועצ"ע(.

מקור: יש לדון אם יש מצות ניחום אבלים באופן שהמנחם אינו מכיר את האבל 

ומצוי כשהנפטר אדם גדול ומפורסם או סתם בגווני שהוא מכיר את הנפטר ולא את 

האבלים ולא יוסיף לאבלים כלל אם הוא יבוא או לא ולכאו’ לפי המבואר ברמב"ם 

בפי"ד מאבל תיחום אבלים הוא חסד עם החיים ועם המתים יהיה מצוה גם בכה"ג 

שילך לנחם משום חסד עם המתים אבל חסד עם החיים לכאו’ לא מקיים באופן 

שאין לו כלל היכרות עם החיים וכמובן שזה תלוי לפי הענין דיש פעמים שודאי הוי 

חסד עם החיים כגון אבלים שאין להם הרבה מנחמים ויש להם ענין בניחומו ובפרט 

אם הכיר את הנפטר ומדבר עמם על הנפטר אבל יש לדון בזה דאפשר דבכל אופן 

ומברכם באמירת המקום  ומנחמם  כיון שבא  גם כשאינו מכיר את האבלים מ"מ 

גם  ומה  ינחמם  זה עצמו חסד עם החיים שמעורר באמירתו שהקב"ה  ינחם א"כ 

שע"י שהאבלים רואים הרבה משתתפים באבילותם זה עצמו נחמה עבורם.

בזה עם  י"ח שאינו מקיים המצוה  סי’  להוכיח משו"ת הרשב"א ח"א  יש  אבל 

כיון  אבלים  נחום  מצות  על  מברכים  שאין  דהטעם  כתב  שם  דהרשב"א  החיים 

דהמצוה תלויה ביד אחר וז"ל שאלה למה אין את האבל משום חמד עם המתים 

מברכין על המצוות כולן וכו’ וכן על ביקור חולים ותנחומי אבלים והבאת שלום בין 

אדם לחבירו מפני שהן תלויות ביד אחרים דדילמא לא מקבלי מיניה ובידם לעקור 

שנראה  ומשפטיהם  המצוות  בברכת  באבודרהם  עוד  ויעוין  עכ"ל  זו  מצוה  ממנו 

מדבריו כדברי הרשב"א בטעם הדבר.

אבל בהגהות הראב"ד שם כתב טעם אחר וז"ל הגה"ה א"א אני אברר זה הטעם 

כל מצוה שיש בה קלקול אחרים אין מברכין עליה מפני שנראה כמודה על אותו 

קלקול ומכאן יצאו אלו שהוא מזכיר ויצאה מתנה לעני והשבת העבוט אפי’ לקחו 

מיד ב"ד או מיד הלוה וקריעה על המת ותנחומי אבלים וביקור חולים ע"כ.
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ומבואר טעם נוסף שאין מברכין על ניחום אבלים דהוא משום שנראה כמודה 

על קלקול השני ואי נימא דבכל אופן שאומר הנוסח של ניחום שהוא המקום ינחם 

וכו’ מקיים המצוה למה לא יברך ומבואר ברשב"א דאם אין לאבל נחת רוח ואינו 

מתנחם בפועל מדבריו לא קיים המצוה ומינה לענינינו דאבל שאינו מכיר כלל את 

המנחם ואין לו ענין בביאת המנחם אפשר שאין בזה כלל קיום מצוה עם החיים 

ויש להוכיח מדברי הרשב"א דמצד המצוה של חסד עם המתים לבד לא הוי מצוה 

שלימה דאל"כ למה לא יברך על מצות ניחום אבלים כי בכל גווני מקיים חסד עם 

המתים ואין זה תלוי ביד אחרים אם יקבלו.

והנה יעוין ברמ"א ביור"ד סי’ של"ד דכתב בענין אם שונא יכול לנחם את האבל 

ת"ל יש אומרים דשונא יכול לבקר חולה ולא נראה לי אלא לא יבקר חולה ולא ינחם 

אבל שהוא שונאו לא יחשוב שהוא שמח לאידו ואינו לו אלא צער כן נראה לי עכ"ל 

וכפשוטו צ"ע מה סוברים החולקים וכי ס"ל דאע"פ שבביאת השונא מצטער האבל 

מ"מ יבוא לנחמו והא כל המצוה הוא לעשות לו נחת רוח ואין לומר דטעמם משום 

חסד דמתים דהא גם בביקור חולים כתבו דיבוא וצ"ל דסברי דמ"מ יהיה נחת רוח 

לחולה ולאבל במה שבא ובזה פליג הרמ"א.

ונראה עוד דעל פי דברי הרמב"ם הנ"ל מי שיש לו ב’ אנשים לנחמם שאצל אחד 

אינו מכיר את האבלים ולא יהיה להם תועלת ודאי יקדים לילך למקום שהאבלים 

שהאבלים  במקום  ואילו  והמתים  החיים  עם  חסד  מקיים  בזה  כי  אותו  מכירים 

אינם מכירים אותו לא מקיים אלא חסד עם המתים וצריך לבאר מה הכונה בדברי 

הרמב"ם תיחום אבלים הוי חסד עם המתים ויעוין בשלטי גיבורים במו"ק דף י"ח 

מדפי הרי"ף שם הביא בשם הרמב"ן בזה"ל יש טעם לומר דהתנחומין שהמת מקבל 

בתוך ז’ ימים שמתאבלת נפשו היינו ע"י התפילה שמתפללין במקומו בעשרה וכן 

במעבר יבוק חלק אמרי נועם פל"ה ולכאו’ לפי"ז יהיה ענין להתפלל בבית האבל 

לבד מלישב ולנחם את האבל וכיום שרוב המנחמים אין מתפללים במקומו של מת 

אין בזה חסד עם המתים.

שאומרים  הברכה  הדין  דהוא  לתפילה  דוקא  הרמב"ן  כוונת  דאין  נראה  אבל 

בזה חסד  ויש  לקב"ה  ובקשה  כעין תפילה  הוא  ינחם אתכם  בבית האבל המקום 

עם המתים ובפרט לפי מה שיש מהפוסקים שביארו שהנוסח בלשון רבים אתכם’ 
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שתקנו לומר גם באופן שאין אלא אבל אחד מכוון גם כלפי המת ואולי אפילו מי 

שלא עלה בידו להגיד הברכה של המקום ינחם אם מ"מ התעורר בליבו וקיים מה 

שאמרו חז"ל והחי יתן אל לבו בזה עצמו הוי חסד עם המתים כמו תפילה.

מוזיקה לאבל בחול המועד
שאלה: אדם הנמצא בתוך שנת אבילות על אחד מהוריו, האם אשתו יכולה להדליק 

מוזיקה בחול המועד - לצורכה?

תשובה: מעיקר הדין - גם ביו"ט צריך לנהוג באבילות על הוריו, ואשתו של אדם 

בפשטות צריכה לנהוג באבילות בפניו כמותו )מחמת שבטלה וכפופה אליו(. אמנם 

מכיון שיש מתירין שמחה ביו"ט גם לאבל עצמו, הנה יש מקום להקל לאשה שיש 

לה חפץ גדול לכך, להדליק מוזיקה לצורכה ולצורך הילדים - משום שמחת יו"ט.

מקור: שו"ע אדה"ז אורח חיים סימן קכח סעיף נה: החלל דהיינו הנולד מאיסורי 

כהונה שהן גרושה זונה חללה אינו נושא כפיו לפי שאינו בכיהונו והרי הוא כזר לכל 

דבר כמ"ש באה"ע סימן ז’ )לפיכך אם נושא כפיו עובר בעשה כמו זר שנשא כפיו(.

ואפילו חלל של דבריהם כגון הנולד מחלוצה אינו נושא כפיו אף ע"פ שנשיאת 

כפים היא מן התורה ועובר בעשה אם אמרו לו לעלות יש כח ביד חכמים לעקור 

דבר מן התורה בשב ואל תעשה.

כמ"ש  להם  אמרו  אפילו  עולין  אין  סופרים  מדברי  הפסולים  כל  זה  ומטעם 

למעלה אלא שהפסולים שלא מפני פגמם יש להם לצאת מבית הכנסת קודם רצה 

שלא יאמרו עליהם שהם פגומים כמ"ש שם ומכל מקום אין חיוב עליהם לצאת 

מבית הכנסת שכיון שחכמים מנעום מנשיאת כפים אין עוברים כלום.

שנהגו  במקומות  כגון  המנהג  מחמת  כפים  מנשיאת  הנמנעים  כהנים  אבל 

לו  יש  והמברך  כפיו מפני שאין שרוי בשמחה  נושא  אינו  ימי האבלות  ז’  שבתוך 

קודם  מטעמים  לו  לעשות  שצווה  ביצחק  שמצינו  כמו  לב  וטוב  בשמחה  להיות 

על אביו  י"ב חודש  עד  זמן האבילות אפילו  ובמדינות אלו שנוהגים שכל  שיברך 

ועל אמו וכל שלשים על שאר קרובים אינו נושא כפיו אפילו אין שם כהן אלא הוא 

אפילו בימים טובים שאינו נקרא שרוי בשמחה שהרי אסור לילך לשמחת נשואין 
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וכיוצא בה וה"ה הקובר מתו ברגל שהרי אסור בשמחה כל ימות הרגל אף על פי 

שעדיין לא חל עליו האבילות וכן האונן אפילו ביום טוב שהוא חייב בכל המצות 

מכל מקום אינו שרוי בשמחה הרי כולם חייבין לצאת מבית הכנסת קודם שקורא 

הש"ץ כהנים שלא יעברו בעשה שהרי מן הדין הם רשאים לישא כפיהם.

ויש להם לצאת קודם רצה כדי שלא יאמרו עליהם שהם פגומים.

קודם  להם  לעלות אם אמרו  חייבים  ידיהם  ליטול  או  לעלות  להם  ואם אמרו 

יהיו בבית הכנסת כשאומרים  סיום ברכת עבודה כדי שלא יעברו בעשה לכן לא 

לכהנים ליטול ידיהם.

שולחן ערוך אורח חיים הלכות נשיאת כפים ונפילת אפים סימן קכח סעיף מג: 

אחר שבעה ימי אבלות, נושא כפיו; ובתוך שבעה ימי אבילות, יצא מבהכ"נ בשעה 

שקורא כהנים. הגה: ויש אומרים דכל זמן האבילות, אפי’ עד י"ב חדש על אביו ועל 

אמו, אינו נושא את כפיו )מרדכי סוף פרק הקורא עומד והגהות מיימוני(, וכן נוהגין 

במדינות אלו.

משנה ברורה סימן קכח ס"ק קנח: אפי’ עד י"ב חודש - היינו אפילו בשבת ויו"ט 

שאינו נקרא שרוי בשמחה שהרי אסור לילך לשמחת נישואין וכיו"ב וה"ה הקובר 

מתו ברגל אף על פי שעדיין לא חל עליו האבלות מ"מ הרי עכ"פ אסור בשמחה 

כל ימות הרגל וה"ה אונן אפילו ביום טוב שהוא חייב בכל המצות מ"מ הרי אינו 

שרוי בשמחה וכבר כתבנו דמ"מ אם קראוהו לעלות יעלה וי"א דבאונן אפי’ קראוהו 

לעלות לא יעלה.

וכן משמע מסתימת הפוסקים בסימן שצא, שלא חילקו בין יו"ט לשאר ימים, 

ואסרו להיכנס לבית המשתה מכל מקום.

שולחן ערוך יורה דעה הלכות אבילות סימן שצא סעיף א: אבל אסור בשמחה; 

לפיכך לא יקח תנוק בחיקו כל שבעה, שמא יבא לידי שחוק.

ועל  אביו  על  יום;  שלשים  לאחר  המשתה  לבית  נכנס  מתים  כל  על  ב:  סעיף 

אמו, לאחר י"ב חדש. ואף אם השנה מעוברת, מותר לאחר י"ב חדש. ומיהו שמחת 

מריעות שהיה חייב לפרוע אותה מיד, מותר לעשותה מיד אחר שבעה. אבל אם אינו 

חייב לפרעה, אסור ליכנס לה עד ל’. ועל אביו ועל אמו, אף על פי שחייב לפרעה, 
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אסור )עד( לאחר י"ב חדש. הגה: ובחבורת מצוה, כגון שמשיא יתום ויתומה לשם 

שמים, ואם לא יאכל שם יתבטל המעשה, מותר לאחר ל’, אבל תוך ל’ אסור לכל 

סעודת מצוה שבעולם )טור בשם הראב"ד(. אבל סעודת מצוה דלית ביה שמחה, 

מותר ליכנס בה, כגון פדיון הבן או סעודת ברית מילה, ומותר לאכול שם אפילו תוך 

שבעה, ובלבד שלא יצא מפתח ביתו )ת"ה סי’ רנ"א, ורס"ח(. ויש אוסרין בסעודת 

ברית מילה )מרדכי(. והמנהג שלא לאכול בשום סעודה בעולם כל י"ב חדש, אם 

וכ"ש  מילה,  ברית  בסעודת  בביתו  שאוכל  מקילין  הבית  ובתוך  לביתו,  חוץ  הוא 

בשאר סעודות שאין בהם שמחה. אבל בסעודת נישואין יש להחמיר, כן נראה לי. 

אבל שהוא בעל ברית או מוהל, ילבש בגדי שבת.

אבל ב’הקפות’
להשתתף  יכול  האם  מהוריו,  אחד  על  השנה  בתוך  באבלות  הנמצא  אדם  שאלה: 

בהקפות הנערכות בבית הכנסת?

כן  לנהוג  לו  אין  אמנם  ביו"ט,  גם  בשמחה  אסור  ‘אבל’  הדין  מעיקר  תשובה: 

בפרהסיה. ולכן נהגו שהולך להקפות יחד עם עוד אחד מהקהל שלוקחו עמו, והרי 

זה נחשב כאילו קראוהו מיוחד להקפות, ובזה אסור לו לסרב, שלא יחשב כאבילות 

בפרהסיה וכאמור.

מקור: שו"ע אדה"ז אורח חיים סימן קכח סעיף נה: החלל דהיינו הנולד מאיסורי 

כהונה שהן גרושה זונה חללה אינו נושא כפיו לפי שאינו בכיהונו והרי הוא כזר לכל 

דבר כמ"ש באה"ע סימן ז’ )לפיכך אם נושא כפיו עובר בעשה כמו זר שנשא כפיו(.

ואפילו חלל של דבריהם כגון הנולד מחלוצה אינו נושא כפיו אף ע"פ שנשיאת 

כפים היא מן התורה ועובר בעשה אם אמרו לו לעלות יש כח ביד חכמים לעקור 

דבר מן התורה בשב ואל תעשה.

כמ"ש  להם  אמרו  אפילו  עולין  אין  סופרים  מדברי  הפסולים  כל  זה  ומטעם 

למעלה אלא שהפסולים שלא מפני פגמם יש להם לצאת מבית הכנסת קודם רצה 

שלא יאמרו עליהם שהם פגומים כמ"ש שם ומכל מקום אין חיוב עליהם לצאת 

מבית הכנסת שכיון שחכמים מנעום מנשיאת כפים אין עוברים כלום.
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שנהגו  במקומות  כגון  המנהג  מחמת  כפים  מנשיאת  הנמנעים  כהנים  אבל 

לו  יש  והמברך  כפיו מפני שאין שרוי בשמחה  נושא  אינו  ימי האבלות  ז’  שבתוך 

קודם  מטעמים  לו  לעשות  שצווה  ביצחק  שמצינו  כמו  לב  וטוב  בשמחה  להיות 

על אביו  י"ב חודש  עד  זמן האבילות אפילו  ובמדינות אלו שנוהגים שכל  שיברך 

ועל אמו וכל שלשים על שאר קרובים אינו נושא כפיו אפילו אין שם כהן אלא הוא 

אפילו בימים טובים שאינו נקרא שרוי בשמחה שהרי אסור לילך לשמחת נשואין 

וכיוצא בה וה"ה הקובר מתו ברגל שהרי אסור בשמחה כל ימות הרגל אף על פי 

שעדיין לא חל עליו האבילות וכן האונן אפילו ביום טוב שהוא חייב בכל המצות 

מכל מקום אינו שרוי בשמחה הרי כולם חייבין לצאת מבית הכנסת קודם שקורא 

הש"ץ כהנים שלא יעברו בעשה שהרי מן הדין הם רשאים לישא כפיהם.

ויש להם לצאת קודם רצה כדי שלא יאמרו עליהם שהם פגומים.

קודם  להם  לעלות אם אמרו  חייבים  ידיהם  ליטול  או  לעלות  להם  ואם אמרו 

יהיו בבית הכנסת כשאומרים  סיום ברכת עבודה כדי שלא יעברו בעשה לכן לא 

לכהנים ליטול ידיהם:

שו"ת מנחת יצחק חלק ו סימן סב: רב אבל אם יקיף הבימה בסוכות: את גי"ה 

הגיעני כעת בעסקי במצות סוכה וד’ מינים, ומ"מ לעשות רצון צדיק חפצתי ולא 

התמהמהתי להשיב דברים אחדים כרצונו הטוב שיגיע עוד במועדו, ומקודם אביע 

ברכת תנחומין ע"ד הסתלקות אמו הצדקת ע"ה, ויה"ר שלא ישמע עוד שוד ושבר 

ובנוגע  בבי"א.  ינון  ביאת  עד  הימים  כל  באוהלו  ישכון  וחסד  טוב  ואך  במחיצתו, 

ע"ד אם כת"ה שהוא בתוך י"ב חודש יקיף עם הד’ מינים, באשר שברמ"א )או"ח 

סי’ תר"ס ס"ב( איתא שאבל לא יקיף וכתב שכן נהגו, ורק כת"ה חושש לאבלות 

בפרהסיא.

)א( הנה כי כן מבואר באמת בסידור היעב"ץ, דביו"ט והושענא רבא, נ"ל פשוט 

מצוה,  בבטול  כי  אף  בפרהסיא,  אבלות  סימן  שום  יראה  ולא  הקף,  לו  שאומרים 

וגם בחול המועד, י"ל שהפסיד אם נמנע, מ"מ הכל לפי המנהג עכ"ל, א"כ בנוגע 

ליו"ט והוש"ר, ומכ"ש עוד לכת"ה, שכפי המנהג שהרב הולך תמיד בראש השורה, 

ואם יפקד מקומו, בודאי הוי אבלות בפרהסיא, ויש להקיף - וגם בחוה"מ =בחול 

המועד= הרי דעת הגאון היעב"ץ דהפסיד אם נמנע, וגם בחיי"א )כלל קמ"ח סעי’ 
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י"ט(, ס"ל, דעכ"פ אם הקיף לא הפסיד, ושכר מצוה בידו, וכן ראיתי מביאים, בשם 

שו"ת דברי מלכיאל )ח"ב סי’ צ"א(, שג"כ תמה על הרמ"א, שמחמיר בזה עיין שם, 

ומ"מ בנוגע לחוה"מ, י"ל כמ"ש היעב"ץ, דהכל לפי המנהג.

)ב( וממילא לפי טעם הנ"ל, גם בשמחת תורה, מכ"ש לרב הקהלה, שמכריזים 

אותו להיות הראש והראשון כמ"ש כהד"ג, בודאי יש ענין של בפרהסיא, אם ימנע 

מללכת, וראוי להקיף, ובפרט דבש"ת =דבשמחת תורה=, לא נזכר כלל מה המנהג 

כמ"ש כת"ה, ואפשר דהטעם, משום דביו"ט שייך משום אבלות דבפרהסיא כנ"ל, 

)משא"כ בלולב דנפ"מ לחוה"מ(, ועי’ בפת"ש )יו"ד רס"י שצ"ט( בשם שו"ת דת אש, 

לענין עלי’ בש"ת, שכתב כיון שמנהג קדמונים שקורין כל בני הקהלה לס"ת בש"ע 

=בשמיני עצרת=, ואם יהי’ זה בביהכ"נ והוא לא יעלה לתורה - באבל תוך ז’ - הוי 

פרסום, עיין שם, וא"כ כמו כן לענין הקפות, לרב של הקהלה, שהמנהג בכ"פ להיות 

הראש והראשון כנ"ל.

)ג( הגם שאודה ולא אבוש, שלא הבנתי עיקר החילוק בענין אבלות דפרהסיא, 

בין יום טוב לחוה"מ, דהרי גם בחוה"מ, אסור אבלות דבפרהסיא, כמבואר באו"ח 

ויו"ד )סי’ שצ"ט(. ומחמת טרדת עיו"ט א"א לירד לעומקו של דבר  )סי’ תקמ"ח( 

כעת. אמנם בנוגע לכמע"ה לענ"ד נראה כנ"ל, וכמעשה דר"ת בעלי’ לתורה תוך ז’, 

דברב הקהלה שייך פרהסיא יותר כנ"ל.

ובזה אסיים בכי טוב שנזכה לחזות מנועם צילא דמהמנותא ולקבלא אושפיזין 

קדישין מתוך שמחה וחדותה דלבא, ודושה"ט כה"י, ידידו יצחק יעקב ווייס.

ובספר המנהגים חב"ד עמ’ 78: נוהגים שהאבל הולך להקפות בליווי של עוד 

אדם.

שמיני עצרת מבטל שבעה?
‘שמיני עצרת’  ‘הושענה רבה’ של חג הסוכות, האם חג  ביום  שאלה: אדם שנפטר 

מבטל מהם דין אבלות ‘שבעה’ או לא?

תשובה: מעיקר הדין אין ‘שמיני עצרת’ מבטל דין אבלות ‘שבעה’, ועליו למנות 

‘שבעה’ לאחר החג, ושמיני עצרת נחשב לו ליום אחד בלבד.
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מקור: שולחן ערוך אורח חיים הלכות חול המועד סימן תקמח סעיף א: הקובר 

את מתו בתוך הרגל לא חל עליו אבילות ברגל, אלא לאחר הרגל מתחיל למנות ז’ 

ונוהג בהם אבילות; ומונה שלשים מיום הקבורה ונוהג בשאר השלשים ככל גזירת 

שלשים.

לבושי שרד אורח חיים סימן תקמח סעיף א: )מג"א ס"ק א( כמו שכתוב סעיף 

י"ו. ר"ל, כמו בסעיף י"ו בנקבר קודם החג נחשב שמיני עצרת שבעה ימים לענין 

גזירת שלשים, הכי נמי בנקבר ברגל, דאף על גב דאחר הרגל מתחיל האבילות מכל 

מקום שמיני עצרת נחשב שבעה ימים לענין שלשים. וכן משמע דעת הש"ך ביו"ד 

סימן שצ"ט ס"ק ז’. אבל הגהות מיימוניות מחלק דאין שמיני עצרת נחשב לשבעה 

ימים אלא אם כן נקבר קודם הרגל, וכן פסק הט"ז ביו"ד שם ס"ק ד’ ובסימן זה ס"ק 

ד’.

)שם( דדמי לשגג ולא נהג. דין שגג ולא נהג אבילות הוא בסימן זה סעיף ז’. ואינו 

מובן ראייתו, משום דהא שם לא כתוב בשו"ע רק שאין הרגל מבטל האבילות ודינו 

כדין קובר מתו ברגל, ע"ש, וזהו לכולי עלמא גם בקובר מתו ברגל דאין שמיני עצרת 

מבטל האבילות, אבל שיהיה שמיני עצרת נחשב לענין שלשים לשבעה ימים או לא 

אין מבואר ]שם[. וכמדומה דלהמשאת בנימין ורש"ל גם שם נחשב לשבעה ימים, 

כיון שכתבו שם שדינו כדין קובר מתו ברגל, וצ"ע.

משנה ברורה על שולחן ערוך אורח חיים הלכות חול המועד סימן תקמח סעיף 

א: )א( בתוך הרגל - בין ביום טוב בין בחוה"מ.

ודחי אבילות  - דאתי מ"ע דשמחת הרגל שהוא עשה דרבים  וכו’  )ב( לא חל 

דהוא רק מצוה דיחיד.

תלוי  זה  ואין  תיכף  ידליק  שבעה  כל  להדליק  שרגילים  הנר  ומ"מ   - ברגל  )ג( 

במה שהרגל מבטל האבילות או שאינו חל עד אחר הרגל רק שלא ידליק במקום 

ידליק  יבוא להספידו אלא  וכ"ש בהחדר שמת שם שמא מתוך כך  שאוכלים שם 

במקום שאין אוכלין שם. אכן כיון שאין נהנה לאור זה כלל לא ידליק בעצמו ביום 

טוב אלא ע"י עכו"מ ]פמ"ג בסימן קל"ב והגרע"א בסימן תקי"ד[.

)ד( ומונה שלשים מיום הקבורה - ושמיני עצרת אינו נחשב בזה רק יום אחד.



116                                                                             שאלות אקטואליות בהלכה ומנהג

)ה( ככל גזירת שלשים - דהיינו בגילוח ותספורת ורחיצה בחמין ועוד דברים 

המבוארים ביו"ד בהלכות אבילות.

חל  היה  דשם  ט"ז,  דסעיף  להא  דומה  ואינו  ד:  ס"ק  תקמח  סימן  הציון  שער 

האבלות שעה אחת קודם החג, מה שאין כן בזה ]ט"ז ומגן אברהם ואליה רבה ועוד 

יוסף  כך מצאתי בברכי  ואחר  וש"ך.  בנימין  ומשאת  הרבה אחרונים, דלא כרש"ל 

שהביא בשם תשובת ר’ יוסף בן מיגש גם כן כהט"ז ומגן אברהם, וכתב שאין לומר 

בזה הלכה כדברי המיקל באבל, עיין שם.[

ערוך השולחן אורח חיים סימן תקמח סעיף א: הקובר את מתו ברגל או בחול 

דאורייתא  רגל  ודחי  דרבנן  אבלות  אתי  דלא  ברגל  אבלות  עליו  חלה  לא  המועד 

ואפילו אם אבלות יום ראשון דאורייתא לא אתי עשה דיחיד ודחי רגל דרבים אלא 

מונה  שלשים  ומ"מ  אבלות  בהם  ונוהג  אבלות  ימי  ז’  למנות  מתחיל  הרגל  לאחר 

מיום הקבורה ונוהג בהם ככל גזירת שלשים ושמיני עצרת נחשב כז’ ימים לעניין 

שלשים כמו שיתבאר ויש חולקים בזה ]מג"א סק"א ובשם הב"ח והט"ז ע"ש[ אבל המנהג 

כסברא ראשונה.

לבוש אורח חיים סימן תקמח סעיף טז: שעה אחת לפני החג הרי ז’, והחג הרי 

י"ד, ושמיני עצרת חשוב כשבעה מן הטעם שכתבנו למעלה ]סי"ג[ בחג העצרת, כי 

כל המועדים הוקשו להדדי הרי כ"א יום: * הג"ה והוא הדין דגבי שאר מועדות איכא 

למימר הכי, אלא שאין צריך לכך שהרי פסח וסוכות הם גופם שבעה ימים, ור"ה 

ויו"כ גם כן אין צריך לזה שהרי ר"ה מבטל גזירת שבעה ויו"כ מבטל גזירת שלשים, 

וכן אם יו"כ מבטל גזירת ז’ חג הסוכות מבטל גזירת שלשים, וא"כ למה לי למיחשב 

ר"ה או יו"כ )וכו’( ]כז’[, ועיין בעטרת זהב סימן שצ"ט סעיף י"א: ויום שני של שמיני 

עצרת הרי כ"ב, ומשלים עליהם ח’. ואין להקשות אמאי לא אמרינן נמי שעה אחת 

לפני החג הרי ז’, ומתחיל דין שלשים מיום ראשון של חג עד שמיני עצרת שהוא 

רגל בפני עצמו, ושמיני עצרת יבטל ממנו דין שלשים ויהא מותר לגלח בערב החג 

כיון שלא היה יכול לגלח קודם לכן, וכדאמרינן לעיל גבי ר"ה ויו"כ, דלא דמי, דהתם 

ובא הרגל  עד החג,  מיו"כ  או  יו"כ  עד  דין שלשים מר"ה  נהג  הרי  הז’  כשהופסקו 

ובטל ממנו שלשים, אבל הכא הא לא נהג גזירת שלשים כל ימי החג, והאיך יבא 

השמיני ויבטל ממנו גזירת שלשים שלא נהג בהן, ואף על גב שגם גיהוץ ותספורת 
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אסורין במועד, מ"מ לא משום אבילות נהיגי, אלא משום גזירת המועד מן הטעמים 

שנתבארו למעלה בסימן תקל"א סעיף ב’ שכל אלו אסורין, לפיכך דיו שנחשב יום 

שמיני כשבעה ימים שלמים וישלים עליהם עוד ה’ ולא יבטל כל דין שלשים, דאם 

לא כן לא ינהוג על אותו מת דין שלשים כלל, וכולי האי לא הקילו רבנן.

ברכי יוסף אורח חיים סימן תקמח ח. דין טז. ושמיני עצרת ז’ וכו’. מת לו מת 

בחולו של מועד של סוכות, אינו מונה החג ושמיני עצרת שלו כי"ד יום, לפי שמה 

שאמרו יום אחד לפני החג וחג ושמיני שלו כ"א יום, הוא דוקא במי שקבר את מתו 

קודם החג, אבל מי שקבר את מתו בתוך הרגל, שלא חל עליו האבלות עדיין, אין 

אומרים זה. רבינו מהר"ר יוסף הלוי ן’ מגאש בתשובה כ"י סי’ קפ"ה. וזה כדעת רוב 

הפוסקים, וכמ"ש הרב ט"ז כאן )ס"ק ד( ובי"ד סי’ שצ"ט )ס"ק ה( באורך. וכן פסק 

הרב פרח מטה אהרן בתשו’ כ"י. והכי נהוג. ודלא כמהרש"ל )בשו"ת סי’ ה( והרב 

משאת בנימין )סי’ עא( שנמשך אחריו. ונראה שאין לומר בזה הלכה כדברי המקל 

באבל, וכן מוכח מדברי הרב בית דוד א"ח סוף סי’ שי"ד. ועמ"ש הרב דבר משה י"ד 

סי’ פ"ט. ודוק.

ברכת כהנים בבית האבל
שאלה: האם מברכים ‘ברכת כוהנים’ בתפילת חזרה - בבית האבל?

תשובה: לדעת רוב הפוסקים אין מברכים ‘ברכת כוהנים’ בבית האבל.

מקור: ראה בדגול מרבבה אורח חיים סימן קכז סעיף ב: )שו"ע סעיף ב בהגה( ואין 

אומרים אלקינו ואלקי אבותינו. כתב בשיורי כנסת הגדולה סימן קכ"ח בהגהות ב"י 

אות כ"ו שהנהיג שלא לומר אלקינו ואלקי אבותינו בבית אבל, וטעמו מפני שהאבל 

אינו נושא כפיו, לכך אין אומרים אצלו אלקינו ואלקי אבותינו. ולענ"ד תמוה, דא"כ 

י"ב חדש אבל אינו נושא כפיו, א"כ  לפי דברי רמ"א בסימן קכ"ח סעיף מ"ג דכל 

לא יאמרו אצלו אלקינו ואלקי אבותינו, וכן כשהאבל מתפלל בבית הכנסת לפני 

העמוד לא יאמר ברכת כהנים. ולכן נראה לענ"ד דלא כשיירי כנסת הגדולה, דמה 

בכך שאבל אינו נושא כפיו, הלא אם עלה לא ירד, ואפילו אם לא עלה עדיין אם 

קראוהו לעלות מחויב לעלות, ואם אינו עולה עובר בעשה כמבואר מג"א שם ס"ק 
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ס"ה, ואם כן לא גרע ממנחה ביום הכיפורים שאף שאין בו נשיאת כפים מכל מקום 

אומרים אלקינו ואלקי אבותינו הואיל ואם עלה לא ירד כמבואר בהגהת רמ"א סוף 

סימן קכ"ט.

וראה בשו"ת תשובה מאהבה חלק א סימן נ’: הנה מעלתו פותח בתשובה תחלה 

להשיג על מורינו הגאון האמתי וכתב וז"ל דהנה על עיקר השגת של הרב מוהר"י 

אינם  ודבריו  לפקפק  יש  הרב שכ"ג  על  קכ"ז  א"ח  דגול מרבבה בש"ע  בס’  לנדא 

מובנים לי ראשון מה שהקשה דלפי השכ"ג לטעמי דא"א או"א בבית האבל מטעם 

דאבל אינו נ"כ א"כ לא יאמרו אצלו או"א כל י"ב חדש דאבל כל י"ב חדש אינו נ"כ 

עכ"ל ואנכי לא ידעתי דהאיך מוכרח הדבר ומאן יימר לן דלא דהא מסתימת השכ"ג 

שכתב דאין אומרים בבית אבל ולא כתב דוקא תוך שבעה משמע באמת דאפילו 

כל י"ב חדש כ"ז שאבל אינו נ"כ א"א אצלו או"א עכ"ל מעלתו, ועמו הסליחה בחנם 

השיג על רבינו הגדול נ"ע כי בעל שכ"ג ודאי תוך שבעה מיירי מדנקט בסי’ קכ"ח 

אות כ"ו בב"י הנהגתי פה איזמיר שלא לומר או"א בבית אבל כו’ וכ"כ בסי’ תקנ"ט 

בטור אות י"א עייש"ה ופשטא דלישנא בית אבל הוא בכל דוכתי תוך שבעה והוא 

ימים  ותני’ אבל כל שלשה  כו’  לשון המשנה אין מוליכין לבית האבל לא בטבלא 

הראשונים אין הולך לבית אבל אחר ועוד תני’ כך היו חבורות עושין בירושלי’ אלו 

וכן מכבדין ומרביצין בבית  כו’  לבית האבל ואלו לבית המשתה ואלו לשבוע הבן 

אבל וכן בראשונה היו מוליכין בבית האבל עשירים בקלתות של כסף כו’ וכיוצא 

בהן טובא עד אין מספר בלשון הגמרא וש"ע ואף שלמה אמר טוב ללכת אל בית 

אבל ויפה תמה מורינו הגאון לפי טעמו של שכ"ג משום שהאבל אינו נ"כ ולכך אין 

נ"כ לא יאמרו  י"ב חדש אינו  לומר גם או"א בביתו א"כ לדעת הרמ"א שאבל כל 

אצלו או"א ראה זה דבר חדש ודבר תימה.

עוד כתב מעלתו נר"ו וז"ל ומה שהניף שם ידו שנית על הרב שכ"ג והקשה דא"כ 

כשהאבל מתפלל בבהכ"נ נמי לא יאמר או"א גם באלה הדברים לא זכיתי להבין 

דאפשר לומר שבשכ"ג בזה לשיטתו אזיל דכתב שם בסימן קל"א אות ט"ו לחלק 

לבהכ"נ  שבא  האבל  לבין  תחנון  אומרים  שאין  לביהכ"נ  שבא  חתן  בין  ולהבדיל 

שאומרים תחנון וכתב שם לחלק ולהכריע דשנוי טעמי’ יש ביניהם דבשלמא גבי 

החתן ששרוי בשמחה לכן שאר קהל נגררי’ בתרי’ ואין אומרים נפילת אפים אם 
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החתן בבהכ"נ אבל באבל הטעם שהדין מתוחה עליו כמ"ש הלבוש עבדינן שאר 

הקהל השרוי בשמחה עיקר ואין נגררי’ אחריו לכן כשהאבל בבהכ"נ אומרים נפילת 

אפים כך הם תמצית דבריו יעו"ש ולפ"ז גם הכא יש לחלק ולומר כן דאע"ג שהאבל 

שאר  דעבדי’  או"א  אומרי’  לבהכ"נ  בא  אם  אפ"ה  או"א  אצלו  אומרים  אין  בביתו 

הקהל עיקר וכמ"ש אך י"ל ולהצדיק דברי הרב דגול מרבבה שהוא כתב כשהאבל 

מתפלל בבהכ"נ והוי כש"צ דהכל נמשכי’ בתרי’ כך י"ל בדוחק עכ"ל המה דברים 

של טעם ואמרי נועם שפיר מותיב ושפיר מפרק אבל לא כמו שסיים מעלתו כך י"ל 

בדוחק דהא בפי’ כתב מורינו הגאון וכן כשהאבל מתפלל בבכה"נ לפני העמוד כו’ 

הרי שבנה ודייק כשהאבל הוא ש"צ שנגררי’ אבתרי’.

מתפלל  דכשהאבל  שכ"ג  מעל  נ"ע  הגאון  מורינו  קושי’  לתרץ  אמינא  ואנא 

בבהכ"נ לפני העמוד והוא אחר שבעה קיימ"ל משבעה עד שלשים שואל בשלום 

אחרי’ שהם שרוים בשמחה כמבואר במ"ק דף כ"א ע"ב א"כ יכול לומר נמי וישם 

י"ב חדש כי הגם  ואין זה דומה לנ"כ אשר למנהגנו שאבל אינו נ"כ כל  לך שלום 

דאסמכו והנהיגו לומר במקום שראוי לנ"כ עכ"ז הא כדאיתיה והא כדאיתי’ ברכת 

או"א אינה אלא שאילת שלו’ בעלמא ומעין ברכת שים שלום ובקשת הש"ץ ועיין 

בכהנים  נ"כ  מצות  אבל  שבעה  אחר  מותר  שלום  ושאילת  קכ"ז  וסי’  קי"ט  סימן 

השרוים בשמחה דוקא ואבל אסור בשמחה כל י"ב חדש ולכך מנהגנו שאינו נ"כ כל 

י"ב חדש ועיין סימן קכ"ח סעיף מ"ג ובלבוש והאחרונים.

ומה שרצה מעל’ להכריע כשכ"ג אבל לא מטעמי’ אלא מטעם האיך יאמר וישם 

האדם  כל  בשלום  שואל  ואינו  בשלומו  שואלין  אין  שבעה  כל  אבל  הא  שלום  לך 

והוא לכאורה דבר נאה אבל אחר העיון היא הכרעה שלישית ואינה מכרעת כי לפי 

דברי מעלתו אם כן במקום שנהגו להיות שואלים בשלום אבלי’ בשבת וכ"ש לדעת 

הרמב"ם פ’ יו"ד מה"ל אבל שהאבל נותן שלום לכל אדם בשבת שהוא בכלל דברים 

שבפרהסיא ועיין בש"ע י"ד סימן שפ"ה וא"כ בשבת אשר בתוך השבעה אמרו בבית 

אבל גם זה דבר חדש ודעה שלישית ועיין בסמוך.

דבסי’  אהדדי  נ"ע  הגאון  מורינו  דברי  מע"ל  שרמי  מה  לתרץ  אבוא  ומעתה 

תקנ"ח כתב בעצמו בספר דגול מרבבה הטע’ דאין אומרי’ ב"כ בתשעה באב דאיך 

יאמר וישם לך שלום הא אסו’ בשאילת שלום ובסימן קכ"ז הכריע לומר ב"כ בבית 
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אבל וצ"ע הא לענין שאילת שלום זה וזה שוין והניח בתימא ונלענ"ד אינו דומה 

אבל  בבית  משא"כ  שלום  בשאילת  שאסור  ויום  אבלי’  כלם  התם  באב  לתשעה 

שאינו אלא האבל לבד אסור בשאילת שלום והנותרי’ מותרי’ ועפ"י הרוב האבל 

אינו מתפלל להוציא אחרי’ במקום דאיכא אחרי’ שיכולין להתפלל כמבואר בש"ע 

י"ד סימן שפ"ד סעיף ג’ )ידעתי מהולכי נמושות לקוטי בתר לקוטי שכתבו בנים על 

האבות מתפללי’ לפני העמוד ולא באבל על שאר קרובי’ וכן המנהג פה פראג( וא"כ 

הש"צ והצבור מותרי’ בשאילת שלום גם הי’ צריכי’ לחלק בין שבת שבתוך השבעה 

לחול והניחו מייסדי מנהגים לאומרה ולא חילקו בזה בין אית אבל למקום אחר ואף 

דאסמכו בקשה זו במקום נ"כ יפה כ’ מורינו הגאון האמתי דלא גרע ממנחה ביוה"כ 

אף שאין בו נ"כ מ"מ אומרי’ או"א הואיל ואם עלה לא ירד גם בסי’ אלי’ רבה סי’ 

תקנ"ט ס"ק י"ג חולק על השכ"ג יעיי"ש.

וכדברי  כוהנים בבית האבל,  לומר ברכת  רוב הפוסקים שלא  ]אמנם הסכמת 

הדגול מרבבה.[

דברי תורה לאבלים
שאלה: האם מותר לומר דברי תורה ל’אבלים’ שהזמינו רב לומר דברי תורה בעת 

ה’שבעה’ - לעילוי נשמת הנפטר?

מדיני  ‘הלכות’  להם  לומר  מותר  אמנם  תורה.  בתלמוד  אסור  ‘אבל’  תשובה: 

ועלייתה,  הנשמה  מעניין  וכן  הלב,  את  המעוררים  מוסר  דברי  כן  וכמו  אבלות, 

והדברים הגורמים לה נחת רוח ועילוי נשמה.

מקור: שולחן ערוך יורה דעה הלכות אבילות סימן שפד סעיף א: אבל, כל שבעה 

ואם  ואגדות.  הלכות  גמרא,  משנה,  וכתובים,  נביאים  בתורה,  לקרות  אסור  ימים 

לאחר,  יאמר  אלא  תורגמן  יעמיד  שלא  ובלבד  מותר,  להתלמד,  לו  צריכים  רבים 

הלכות  )מרדכי  בעצמו  ידרוש  או  הגה:  לרבים.  ישמיע  ותורגמן  לתורגמן,  והאחר 

הוא,  אלא  אחר  אין  אם  אותו,  השואל  ליחיד  והיתר  איסור  לפסוק  ויכול  אבל(. 

וצריכין לו )בא"ז ור’ ירוחם(. אבל אסור לומר הלכה לתלמידיו, וכן נוהגין, אף על פי 

שיש מקילין )תא"ו בשם י"א(.
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יורה דעה הלכות אבילות סימן שפד סעיף א: ואם רבים  ט"ז על שולחן ערוך 

צריכים לו להתלמד. בתא"ו נתיב כ"ח כתב וראיתי לרבותי שהיו מגידים ההלכה 

אחר ג’ ימים מזה נ"ל במלמד שיכול ג"כ ללמוד ההלכה עם תלמידיו אחר ג’ ימים 

לו דתינוקות של בית רבן הבל פיהם חביב מלימוד  דזה הוה בכלל רבים צריכים 

הגדולים כדאמרינן במסכת שבת אינו דומה הבל שיש בו חטא לאין בו חטא. ונראה 

וכיוצא בה  פשוט שאבל מותר להשתמש בתשמישי התורה כשקורין כגון גלילה 

דקריאה לחוד אסור לו משום דכתיב משמחי לב וכן ראיתי בהג"ה שזה לשונו הרב 

ר"ח היה אבל בזמן שני וחמישי והתפללו סליחות אצלו וקראו בתורה והוא היה 

גולל ס"ת כו’ ומביאה בדרישה.

ש"ך על שולחן ערוך יורה דעה הלכות אבילות סימן שפד סעיף א: אסור לקרות 

בתורה. דכתיב פקודי ה’ ישרים משמחי לב.

ב ואם רבים צריכים כו’. כתוב בבדק הבית בשם א"ח מלמדי תינוקות י"ל שדינן 

כתב  וכן  ע"כ  בטלים  כשהתינוקות  הוא  האבד  דמלאכת  ועוד  לו  צריכים  כרבים 

מהרש"ל בתשובה סימן ס"ו ע"ש.

א:  יורה דעה הלכות אבילות סימן שפד סעיף  פתחי תשובה על שולחן ערוך 

אסור לקרות בתורה עי’ )בתשו’ חכם צבי סי’ ק’( שכתב דטעמא הוא מפני שיכול 

ללמוד דברים הרעים שבירמיה והלכות אבילות ולכן ברגל שאסור ללמוד דברים 

כאלה מותר ללמוד כל דבר דאינו נכון לישב בטל עי"ש. וצ"ע דהא לקמן סי’ שצ"ט 

וממילא דאסור בת"ת כמ"ש בסי’ ת’ דת"ת  דנוהג ברגל בדברים שבצנעא  איתא 

הוי דבר שבצנעא. מיהו למ"ש בסי’ שצ"ט שם בשם תשובת דת אש אתי שפיר. 

ועי’ בש"ת באורח חיים סימן תקנ"ד סק"א שכתב בשם מח"ב דבט"ב יכול לעלות 

לתורה ולהפטיר כיון דהוי דברים הרעים כ"ע אסירי בתורה כמוהו ע"ש.

משניות  לגרוס  רגיל  שהיה  אחד  חכם  של  אשתו  ק:  סימן  צבי  חכם  שו"ת 

בע"פ מתה ביום שני של יום טוב ראשון דפסח והוריתי לו שהרשות בידו לחזור 

על גירסאות משניות השגורות לו בע"פ בכל המועד כולו ואף דאנן קיי"ל דברים 

ודאי  עליהם  יחזור  לא  שאם  מזה  גדול  האבד  דבר  לך  דאין  חדא  נוהג  שבצינעה 

ועוד  ממש  משמח  דאינו  במידי  אלא  האבד  לדבר  היתר  אשכחן  דלא  אף  ישכח 

דע"כ לא אסרינן ליה לאבל בד"ת אלא בשאר ימות השנה דאם אינו עוסק בדברים 
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המשמחים יעסוק בדברים הרעים שבירמיה ובאיוב וקינות וה"ל אבלות וכיוצא אבל 

ברגל דודאי אינו נכון להתעסק בדברים האמורים אינו נכון לישב ובטל מד"ת מכל 

וכל ועוד דבכה"ג כדאי הרמב"ם ז"ל האומר שאין אבלות נוהג ברגל ואפילו דברים 

וכיון  שבצינעה לסמוך עליו ועיין בטור וב"י סי’ שצ"ט שאין הרמב"ם יחיד בדבר 

שכן נראה דאפי’ באין לו פסידא האמור במשניות השגורות לו בע"פ אלא שאם 

לא ילמוד ישב בטל נמי שרי שהרי בדיני אבלות אין נכון ללמוד ברגל יש לסמוך על 

הרמב"ם וסייעתו ללמוד ביום טוב כל פקודי ה’ ישרים כדאי’ בריש נדה דף ז’ וט’ 

אמרי’ כדי הוא ר"א לסמוך עליו בשעת הדחק אי משום הפסד טהרות אי משום שני 

בצורות ודידן עדיפא דת"ת כנגד כלם ואף דהתם אמרי’ דאי אתמר דלית הלכתא 

כוותי’  הלכתא  דלית  הב"י  כ’  הרי  והכא  עלי’  סמכינן  לא  נמי  הדחק  בשעת  כר"א 

דהרמב"ם ודאי לא דמי פסק התלמיד לפסק הרב ב"י שהרי כמה מהבאים אחריו 

כוותי’ אלא מטעם  גופיה לא פסיק הלכתא  ועוד דאיהו  חלקו על הרבה מפסקיו 

דרבי’ חולקים עליו ועוד דקיי"ל הלכה כדברי המיקל באבל ואפילו יחיד לגבי רבים 

אלא דבדברים שבצנעה מסתבר טעמייהו דהאוסרים עכ"ז לענין ת"ת שכל חפצים 

לא ישוו בה שפיר דמי לסמוך על המקילין דלא מיסתבר כלל למימר שילמוד בכל 

הרגל כולו בדיני אבלות ודברים רעים שבירמיה אלא בפקודי ה’ ישרים משמחי לב 

כנ"ל. ע’ שערי תשובה )או"ח סי’ תקמ"ח( ושו"ת מהר"ן יפה )יו"ד סי’ כ"א( ופת"ש 

)יו"ד שפ"ד סק"א( ועיין ריטב"א )מ"ק כ"ג( ושו"ת מהרש"ם )ח"ד סימן צ"ה( צבי 

אשכנזי ס"ט.

קרובי האבל
שאלה: באם אחד ההורים יושב שבעה על אביו או אימו, האם יש בכך איזה השלכות 

של דיני אבלות על בניו או בנותיו?

ואינם עושים קריעה. אמנם  ויושבים שבעה,  המנהג שאין מתאבלים  תשובה: 

מראים קצת אבילות בעצמם במשך ימי השבעה, שאינם מתרחצים, ואינם משנים 

בגדיהם להרווחה ותענוג יתר, ואינם הולכים לשמחות.

ראה בשולחן ערוך יורה דעה הלכות אבילות סימן שעד סעיף ו: כל מי  מקור: 

שמתאבל עליו, מתאבל עמו אם מת לו מת. ודוקא בעודו בפניו, אבל שלא בפניו אין 
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צריך לנהוג אבילות; חוץ מאשתו, שאע"פ שמתאבל עליה אינו מתאבל עמה אלא 

על אביה או על אמה משום כבוד חמיו וחמותו, אבל על אחיה ואחותה או בנה ובתה 

מאיש אחר, אינו מתאבל עמה. ומ"מ אינו יכול לכופה להתקשט, אבל יכולה למזוג 

וכן היא אינה מתאבלת עמו,  ידיו ורגליו.  לו הכוס ולהציע לו המטה ולרחוץ פניו 

אלא כשמתו חמיה או חמותה, אבל שאר קרוביו שמתו, אינה מתאבלת עמו. הגה: 

וי"א דהאידנא נוהגין להקל באבלות זה של המתאבלים עמו, דאין זה אלא משום 

כבוד המתאבלים, ועכשיו נהגו כולם למחול. וכן נוהגין האידנא שלא להתאבל כלל 

עם המתאבלים )טור בשם הרא"ש והוא בפ’ א"מ ורמב"ן בת"ה והגמי"י פ"א(, וכל 

המחמיר בזה אינו אלא מן המתמיהים )הגהות מיימוני פ"ב(. ומ"מ נהגו שכל קרובי 

המת, הפסולין לו לעדות, מראין קצת אבילות בעצמן כל שבוע הראשונה, דהיינו עד 

אחר שבת הראשון, שאינן רוחצים ואין משנים קצת בגדיהם כמו בשאר שבת )גדולי 

אוסטרייך נהגו כן(. ויש מקומות שנהגו עוד להחמיר בעניינים אחרים, והעיקר כמו 

שכתבתי. וכל זה בשמועה קרובה, או שהיה אצל המיתה; אבל בשמועה רחוקה, אין 

לאבילות זה מקום כלל )תמצא הכל מבואר בת"ה סימן רנ"א(. מי שרוצה להחמיר 

על עצמו להתאבל על מי שאינו צריך, או ללבוש שחורים על קרובו, אין מוחין בידו 

)הרא"ש כלל כ"ז(.

ובפתחי תשובה יורה דעה סימן שעד ס"ק ג: חמיו וחמותו עיין )בשו"ת תשובה 

מאהבה ח"א סי’ קע"ה( שכתב במי שמת אשת אביו בחיי אביו דצריך לנהוג מקצת 

אבילות  מראין  וחמותו  חמיו  כבוד  משום  דאם  הראשון  שבת  מוצאי  עד  אבילות 

אביך  מאת  התורה  מן  שהוא  אביו  אשת  כבוד  מכ"ש  בעלמא  סמך  אלא  דאינו 

ובדקדוק גדול נקטו הרמב"ם וש"ע לקמן ס"ז אבל על קורבא דקידושין שלהם כגון 

כו’ והשמיטו אשת אביו ובעל אמו וחמיו וחמותו כי אלו אף על פי שהמה מפאת 

קורבה דקדושין מ"מ מתאבל עליהם משום שהוא חייב בכבודם ע"ש.

ובביאור הגר"א יורה דעה סימן שעד ס"ק ז: וכן היא כו’ אבל כו’. מדקאמר חמיה 

וחמותה.

וכן היא כו’. מדקאמר וכן היא שמת כו’ אבל י"ח ממש"ש לא אמרו לכבוד אשתו 

)אלא חמיו וחמותו( ול"ק ג"כ ולא אמרו לכבוד בעלה )אלא חמיה וחמותה( וכן תניא 

הגירסא  כ"ה  א’ מקרובי אשתו.  )או  או חמותו  הרי שמת חמיו  להדיא  בירושלמי 
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שלנו בהירושלמי והיא הברייתא דא"ר ולפ"ז י"ל דשמואל משבש גם הסיפא ורישא 

ולא לפקוס  גירסתו( אינו כופה לא לכחול  ודברי הרמב"ן לפי  וה"ה לסיפא.  נקט 

אלא נוהג עמה כדרך שהיא נוהגת וכן היא שמת חמיה או חמותה או א’ מקרובי 

בעלה אינה כוחלת ולא פוקסת אלא נוהגת עמו כדרך שהוא נוהג שמואל אמר ל"ש 

אלא חמיו וחמותו הא בשאר כל הקרובים לא וכן בא"ר )פי"א( אלא דשם קתני גם 

קרובי אשתו ומשובשת היא או י"ל דקתני משום זה דאינו יכול לכופה.

כמכבד  ואינו  המתמיהים.  מן  אלא  אינו  ה:  ס"ק  שעד  סימן  דעה  יורה  ובש"ך 

האבלים אלא כלועג להם, שם בהגמ"ר ואף על גב דמי שרוצה להחמיר ולהתאבל 

על מי שאינו צריך הרשות בידו וכמ"ש הרב בסוף ההג"ה היינו דוקא כשמתאבל 

לגמרי כדין אבילות אבל כשאינו מתאבל אלא לפניו הוי כלועג לאבל, נ"ל.

ובביאור הגר"א יורה דעה סימן שעד ס"ק ח: ומ"מ נהגו כו’. אבל מדינא חייב 

וכן בגמ’ דקאמר )סבר  וכנ"ל כדרך שהיא נוהגת כו’  בכל אבלות שבעה ושלשים 

למיתב עליה שבעה ושלשים כו’( צודנייתא קבעית כו’. תה"א )ע"כ(.

ובפתחי תשובה יורה דעה סימן שעד ס"ק ד: נהגו שכל קרובי המת עי’ בשו"ת 

לו  ויש  אחר  במקום  עדות  מפסולי  קרוב  לו  שמת  במי  שכתב  י"א  סי’  פז  אדני 

מתאבלין פה שאין יודעים מזה עדיין שאין צריך לשנות בגדיו כפי המנהג בשבת 

ראשונה כיון דעיקר מנהג זה הוא משום כבוד המתאבלים וכן משמע ברמ"א דכתב 

ואפילו  דפטור  פשיטא  מתאבלים  דאינם  הכא  א"כ  עמו  המתאבלים  כבוד  משום 

מיירי  נהגו  ומ"מ  רמ"א  דמ"ש  נראה  ולי  ע"ש.  כבוד שבת  זלזול  יש משום  איסור 

אפילו באין כאן קרובים המתאבלים וכן מבואר בד"מ ע"ש א"כ צריך לשנות בגדיו.

ובש"ך יורה דעה סימן שעד ס"ק ו: הפסולים לו לעדות כו’. עיין בח"מ סי’ ל"ג 

ולא  דשאר  קורבה  מחמת  עדות  פסולי  דדוקא  נראה  ומ"מ  לעדות  פסולין  איזהו 

שאינם  נהוג  והכי  שאח"ז  בסעיף  כדלקמן  דקידושין  קורבה  מחמת  עדות  פסולי 

רוחצים כי אם בפושרים גמורים, ת"ה שם.

)בתשו’  עיין  הראשונה  שבוע  ה:  ס"ק  שעד  סימן  דעה  יורה  תשובה  ובפתחי 

אא"ז פנים מאירות ח"ב סי’ מ’( דאם אירע רגל שמבטל גזרת שבעה אז הקרובים 

שחייבים מדינא להתאבל ישנו קצת בגדיהם אבל אותן שאינם חייבים אלא משום 

כבוד פטורים ע"ש.
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ובש"ך יורה דעה סימן שעד ס"ק ז: דהיינו עד אחר שבת הראשון. הן סמוך הן 

מופלג וכ’ הב"ח דכ"ש דאסור לילך לסעודת מצוה כגון ברית מילה עד מוצאי שבת 

ע"ש ובתשו’ משאת בנימין סי’ פ"ג כ’ וז"ל קרובי המת שאינן חייבים להתאבל ומ"מ 

יש מקומות שנוהגין רק  בזה  מראין קצת סימני אבילות ראיתי מקומות חלוקים 

פסולי עדות למת מראין אבילות אבל הכשרים לעדות אין מראין אבילות כלל ויש 

מקומות שאפי’ שלישי ברביעי מראין אבילות והיכא דנהוג נהוג והיכא דלא נהוג 

נראה דאין להראות אבילות רק הפסולים לעדות וכדעת תרומת הדשן סימן רצ"ח 

מ"מ נראה דאין כל הקרובים שוים לזה אלא קרוב קרוב קודם ואותם קרובים שמן 

הדין היו חייבים להתאבל ממש כדאמרינן כל שאתה מתאבל עליו אתה מתאבל עמו 

אף ע"ג דהאידנא לא נהיגין הכי מ"מ באבילות ממש צריכין להראות אבילות ביום 

המית’ או ביום השמוע’ אם הוא תוך ל’ עד מוצאי שבת הא’ ואין להחליף מבגדי חול 

לבגדי שבת וגם אין לרחוץ בחמין גם לא לחוף הראש רק בצונן או במים פושרין 

גם אין לאכול חוץ לביתו לא בסעודת מצוה ולא בסעודת מריעות אבל כתונת לבן 

אין למנוע לכבוד שבת גם אין לשנות את מקומם בב"ה אבל במו"ש מותר בכל דבר 

בין אם הוא מופלג או סמוך ואתן הקרובים שמן הדין אין מתאבלין אין להחמיר 

עליהן ברחיצת חמין וחפיפת הראש ולא בחילוף בגדי שבת כל כך ודי להם בבגד 

העליון של חול ושלא לאכול חוץ לבית וכ"ש אותן מקומות שנהגו דאפילו הכשרים 

לעדות מראי’ קצת אבילות שאין להחמיר כל כך עכ"ל ומ"ש להתיר ברחיצת חמין 

וחפיפת הראש באותן קרובים שאין מתאבלים עם מי שמתאבל עמהן אין נראה 

כן מדברי ת"ה והרב דהא אוסרי’ ברחיצ’ על קרובי המת הפסולים לעדות דהיינו 

שני בשני אף על גב שאין מתאבלין גם מ"ש להחמיר שאין להחליף כלל מבגדי חול 

רק קצת מבגדיהן  כן מדבריהם אלא משנים  נראה  אין  לשבת כאותן שמתאבלין 

ומ"מ נראה דהולכים בדברים אלו אחר המנהג.

ובט"ז יורה דעה סימן שעד ס"ק ב: עד אחר שבת הראשון. כתב מו"ח ז"ל כ"ש 

שאין נכנסין לסעודה אפילו לסעודת מצוה עד מוצ"ש ובספר משאת בנימין כ’ שיש 

להחמיר עוד שלא לחוף הראש בחמין אותו ערב שבת.

ובפתחי תשובה יורה דעה סימן שעד ס"ק ו: קצת בגדיהם עבה"ט סק"ו בשם 

באותן  לשבת  חול  מבגדי  כלל  להחליף  שאין  שכתב  המ"ב  על  שהשיג  מה  ש"ך 
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שמתאבלין ועיין בדגמ"ר שהסכים עם המ"ב וכתב שגם בדברי הרמ"א ז"ל יש ט"ס 

)שבתה"ד( ובד"מ כתוב וגם לא יחליפו בגדיהם כו’ ע"ש.

נישואין מחדש 
שאלה: אני אלמנה עם מספר ילדים, בעלי ע"ה הלך לעולמו לפני 3 חודשים, מציעים 

לי שידוכים ואני לא יודעת האם נכון להינשא בשני או שלא, האם זה יכבד את זכר בעלי 

ומה נכון עבור הילדים? אמי שהתאלמנה בגיל צעיר לא נישאה שוב.

תשובה: ראשית הצטערנו מאוד לשמוע אנו רוצים לאחל שה’ ינחם אותך ואת 

שאר בני המשפחה בנחמה אמיתית ומכאן והלאה יהיו אך בשורות טובות בטוב 

הנראה והנגלה והנחמה הכי גדולה - בגאולה שלימה תיכף ומיד.

המחשבה שלך להתחתן מחדש היא מחשבה נכונה. אי אפשר לקבוע במקומך 

מתי להתחתן. יתכן שצריך עוד זמן כדי לעכל ולהשלים את ההסתלקות של בעלך 

אבל  שלך  בהרגשה  תלוי  זה  לזה.  מוכנה  את  עכשיו  שכבר  ויתכן  השלום  עליו 

המסקנה להתחתן היא נכונה.

שזה  מעידה  התורה  אם  התחתנה.  שלא  שתחי’  האמא  כמו  לנהוג  סיבה  אין 

אפשרי סימן שזה דבר נכון וטוב.

כמובן שאין כאן שום בגידה בבעל המנוח, אדרבא הוא למעלה בעולם האמת 

רואה את הדברים במבט של שלימות ובוודאי רוצה את הדבר הכי טוב לך ולילדים 

שלו. ולכן כיון שזה הדבר הנכון לעשות הוא בוודאי רוצה ושמח בזה.

או  לזה  להיכנס  צריכה  לא  את  מענייננו.  זה  אין  המתים?  בתחיית  יקרה  מה 

לחשוב על זה.

העיקרון שאת צריכה לדעת ולהפנים הוא שכאשר יבוא משיח במהרה בימינו 

יהיה רק טוב. כל הקונפליקטים יפתרו. הקב"ה לא ישאיר מצבים לא נעימים. ויהיה 

שלימות בהכל. איך בדיוק? אנו צריכים לסמוך עליו וכלל לא לחשוב על זה, רק 

לדעת בברור שהיה טוב לכולם. ואם התורה מאפשרת את זה עכשיו זה בוודאי לא 

יפגע במה שיקרה בעתיד.
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אמנם צריך לחפש מישהו שבאמת יתאים לך מבחינה מעשית וריגשית וישמש 

דמות תומכת ומכילה מול הילדים )את החינוך שלהם את צריכה לעשות אבל הוא 

יכול וצריך לשמש דמות תומכת ומכילה( ולכן צריך לברר היטב במי מדובר ולעשות 

את ההשתדלות, ביחד עם ביטחון בה’ שיוליך אותנו בדרכנו.

ילדים  ארבעה  עם  שנשארה  צה"ל  לאלמנת  הרבי  שכתב  מכתב  נצטט  לסיום 

קטנים ובו מסביר באריכות את עניין הנישואין השניים, ובטח תמצאי בו עניין:

הוא  שלכאורה  זה  מכתבי  בהמשך  לקמן  להבא  באדיבות  שתתיחס  "תקותי 

התערבות בשטח פרטי אבל כיון שהכל בהשגחה פרטית יש לי הרגש וגם האחריות 

שלא להעלים מחשבתי בעניין זה והיא:

מובן וגם פשוט הצער והכאב והרבה יותר מזה - באבדן הבעל ואבי המשפחה 

)ה’ יקום דמו( אבל ביחד עם זה ובפרט שנתברכה מה’ בילדים וכאמור לעיל שעל 

בנוגע  כבדה  די  לפעמים  כי  אף  נעימה  וגם  קדושה  שליחות  עלי’  מוטלת  זה  ידי 

לחינוכם - הרי כתוצאה מזה מובן שצריכה להשתדל לסדר חיים רגילים ובלשון 

העולם - נורמליים בכל הפרטים ובשלמות ככל האפשר. כוונתי פשוט חיי משפחה 

על ידי נישואין ודלא כטעות רבים אשר על ידי זה פוגעים ח"ו ברגשות הנשמה של 

הנפטר היקר וכו’ כי אם אדרבה ולהיפך שהרי הנשמה נמצאת בעולם האמת ורואה 

נמנעים  עדיין  טרי  כשהזכרון  אפילו  הנשמה  זכרון  מצד  ואם  לאמתתו  עניין  כל 

ידי  על  נגרם  עצמה  בשביל  וגם  הילדים  בשביל  טוב  וגם  המוכרח  דבר  מלעשות 

צער ועוד יותר מזה לנשמת הנפטר שאין רצוני להאריך בדבר ואדרבה כשהנשמה 

בעולם האמת רואה שמייסדים החיים מתאים לתורתנו תורת אמת הנקראת גם 

תורת חסד שכל הוראותי’ אמת וחסד הרי גורמים נחת רוח אמתי לנשמה ובלשון 

המסורתי - גורמים עלית הנשמה ועונג אמתי לה.

אבל  וכו’  קל  שאינו  ומאבק  נפשי  במאבק  קשור  הדבר  אשר  להאריך  למותר 

בודאי אשר הקב"ה בורא האדם ומנהיגו אינו עוזב אותו גם במצב הדורש התאמצות 

יתרה וכוחות נפשיים מיוחדים וקודם שמביאו למצב כזה נותן להאדם כל הכוחות 

קל  הדבר  בא   - המתאים  בתוקף  בזה  ובהחלטה  מצבו  על  להתגבר  והאפשרויות 

יותר ממה ששיערו מראש.
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עוד נקודה בדבר אשר בקשר עם הילדים הרי ככל שיוקדם הדבר כשגילם רך יותר 

יהי’ קל יותר להם להתרגל לפנים חדשות בבית ולתפקידו שבטח ימלא באופן הכי טוב 

כשיצליח אותה ה’ ותמצא בן זוגה ולא רק באופן הכי טוב כי אם גם בלבביות וכו’.

קשה לי להאריך בדבר כיון שאינה מוכרה לי אישית אבל לגודל חשיבות העניין 

אשר גם ההקדם בזה חשוב איני יכול שלא לכתוב לה על דבר זה על כל פנים שורות 

ספורות הנ"ל ותקותי שתראה את המציאות כמו שהיא לכל פרטי’ המנויים למעלה.

ולהוסיף עוד נקודה ואולי היא החשובה ביותר אשר בתקופתנו זו רבת המהומות 

והמהפכות וכו’ ראיתי ואולי ראתה גם היא כמה וכמה מקרים דומים על כל פנים 

בחלק הכי חשוב כבמקרה שלה וכשהשתדלה האלמנה לסדר חיי’ באופן האמור 

שהיא הוראת תורתנו תורת חיים הרי לאחרי זמן קצר נוכחה לדעת אשר זוהי הדרך 

הנכונה בשביל הילדים ובשביל עצמה ועוד יותר מזה לחיים מלאים ומאושרים.

בברכה לחתימה וגמר חתימה טובה ולבשורות טובות בכל האמור.

מ. שניאורסאהן

סיום אמירת קדיש
שאלה: מהו הדין בנוגע לזמן הפסקת אמירת הקדיש אחרי ההורים והאם זה משנה 

אם ההורה לא שמר תורה ומצוות ברוב ימיו? תודה רבה. 

זמן האמירה

תשובה: בעניין זה ישנם חילוקי מנהגים בין קהילות ישראל. חלק נוהגים ע"פ 

מה שפסק המחבר בשו"ע יורה דעה סימן שע"ו סעיף ד’ - "ונמצא במדרשות לומר 

קדיש על אב על כן נהגו לומר על אב ואם קדיש בתרא י"ב חדש".

וחלקם נוהגים ע"פ מה שמגיה שם הרמ"א "ונהגו שאין אומרים קדיש ותפלה 

י"ב חדש".  כי משפט רשע  ואמם רשעים  יעשו אביהם  כדי שלא  י"א חדשים  רק 

היינו שכל נשמה ונשמה דנים אותה למעלה לפי מעשיה, יש נשמה שמשפטה הוא 

יתר קצר ויש כאלו שמשפטם הוא יותר ארוך ואילו משפטו של הרשע הוא למשך 

י"ב חודשים.

לעניין מנהג חב"ד בזה כותב הרבי מה"מ במכתב )הודפס בח"ד אגרת תתנא(
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שזה  יום  וי"א  חדש  י"ב  חייו  ימי  כל   : הקדיש  אמירת  זמן  במשך  דעות  "כמה 

שלימה וגם חודש העבור בכלל י"ב חדש י"ב חדש פחות שבוע י"א חדש י"א חדש 

פחות יום אחד.

אדמו"ר  כ"ק  מצוואת  בקטע  הרשום  וע"פ  נשיאינו  מנהג  אלא  לנו  אין  ואנו 

)מהורש"ב( נ"ע: בעניין הי"א חדש - להפסיק חודש ויום א’ קודם. עד"מ אם היא"צ 

הוא בי’ בשבט יאמר קדיש עד ט’ טבת ועד בכלל. וכן הוא דעת רוב המכריע של 

אחרוני הפוסקים".

והיינו שנוהגים להפסיק חודש ויום אחד קודם הי"ב חודשים "כדי שלא יעשו 

אביהם ואמם רשעים" )ל’ הרמ"א לעיל(.

"כולם צדיקים"

בפשטות  הרבי  מביא  הקדיש  את  אומרים  שעליהם  היהודים  לסוג  ובנוגע 

בשיחה לפרשת שמות תשמ"ט לגבי המנהג לומר עד חודש ויום אחד קודם סיום 

הי"ב חודש, שהוא המנהג שנוהגים בנוגע לכל יהודי ויהודי -

]"ועמך כולם צדיקים"[  יהודי כי כל ישראל בחזקת כשרות  נוהגים בנוגע לכל  "וכן 

אפילו בנוגע ליהודי שיודעים שעבר עבירה ר"ל על אחת כמה וכמה בנוגע לצדיק 

או צדקנית ובזה גופא - דרגא למעלה מדרגה.

ומובן שהפסקת אמירת קדיש בגלל טעם הנ"ל ]שלא יעשו רשעים[ הוא לא )רק( 

משום כבוד הנפטר אלא כי עי"ז שדנים הנשמה לכף זכות מתבטל )ועכ"פ מקילים( 

הדין למעלה ואזי הנשמה עולה לגן עדן.

והחידוש בזה מודגש יותר לפי מנהגינו )להפסיק באמירת הקדיש חודש שלם 

)ויום א’( לפני סיום הי"ב חודש( - שלא כהדיעות להפסיק שבוע לפנ"ז - אע"פ 

שמטעם הנ"ל מספיק לכאורה לעשות השינוי ביום אחד או עכ"פ שבוע אחד.

כיו שתורתנו היא תורת חסד הרי הלימוד זכות ועליית הנשמה בגן עדן )שעל ידי 

לימוד זכות זה( הוא באופן החזק ביותר והמוקדם ביותר - מקדימים במספר הימים 

הכי גדול )לא מעת-לעת או שבוע אלא( - חודש שלם לפני סיום הי"ב חודש".

ובביאור מדוע אין שינוי בדין אמירת קדיש גם כשיודעים שהנפטר הוא צדיק 

ולא שייך אצלו משפט עונש ח"ו - שאז לא יגידו קדיש בכלל עליו כי לא שייך אצלו 

חטא, מסביר הרבי בשיחה אחרת -
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להקל  בשביל  רק  )לא  היא  הקדיש  שאמירת  האריז"ל  בכתבי  המבואר  "ע"פ 

הדין ומשפט והעונש אלא גם( בשביל עליית הנשמה מדרגא לדרגא בגן עדן גופא 

והעונש  ומשפט  הדין  להקל  הטעם  שייך  לא  שאז  בשבת  גם  קדיש  אומרים  ולכן 

כיון שבשבת אין דין ומשפט למעלה ועכצ"ל שאמירת הקדיש בשבת היא בשביל 

צדיק  של  הסתלקות  על  קדיש  לאמירת  בנוגע  גם  מובן  ומזה  עדן  בגן  העליות 

שקשורה עם העליות מדרגא לדרגא בגן עדן גופא".

עליה חדשה

ומעניין זה המובא בכתבי האריז"ל מסכם הרבי בקשר לתקופה שלאחר אמירת 

זה  שאין  הנשמה,  אצל  חדשה  תקופה  מתחילה  שאז  חודש,  י"א  אחרי  הקדיש 

שאינה עולה אלא שהעליות הן בסדר חדש, ובלשונו של הרבי במכתב הנ"ל בראש 

התשובה:

זה  עליות  סדר  מסתיים  חדש  די"א  הקדיש  אמירת  בסיום  אשר  מזה  "מובן 

ומתחיל סדר חדש בעליות הנשמה כי הרי ארז"ל אשר ת"ח אין להם מנוחה בעוה"ב 

כי ילכו מחיל אל חיל".

ויהי רצון שנזכה תיכף ומיד ממש להקיצו ורננו שוכני עפר בגאולה האמיתית 

והשלימה, שאז יקוים הייעוד "ומחה ה’ אלקים דמעה מעל כל פנים" תיכף ומיד.

בשם  וב"י  כלה  מסכת  בשם  ובחיי  וספרי  תנחומא  בשם  וריב"ש  בו  כל  מקור: 

הזוהר ובא"ז בשם תנא דבי אליהו רבא.

ראה על הסדר שבפנים פלא יועץ הובא בשד"ח אס"ד אבלות אות קסב. שו"ת 

הר"ש  בשם  סקנ"ז  חיו"ד  יצחק  בני  שו"ת  סק"ט.  סשע"ו  בד"מ  הובא  מהרי"ק 

קלוגער. כלבו הובא ברמ"א יו"ד סשע"ו ס"ד. שיורי ברכה שם בשם כנה"ג. רמ"א 

שם סוף ס"ד. שד"ח שם אות קסב.

בהערה שם בשיחה מביא "ורק ב"מי שיודע באביו ואמו שהיו רשעים מאותם 

שנידונים י"ב חודש ראוי ומחויב שיאמר קדיש י"ב חודש" ))פתחי תשובה לשו"ע 

יו"ד שם(.

שיחת ט’ טבת תשי"א.
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אמונה וביטחון

לימוד מהות הביטחון
שאלה: איך אני יכול לחזק אצלי את מידת הביטחון בטוב ובחסד של בורא העולם 

בקריטריונים  עומד  לא  שאני  לי  וברור  עצמי  של  המצב  את  יודע  שאני  בשעה  בה 

שצריכים לעמוד בהם?

להקדים  צריכים  בקב"ה באמת,  לבטוח  יכול  כל אחד  איך  להבין  כדי  תשובה: 

תחילה מהי מהותה של מידה זו ועל מה היא מתבססת.

הספר היסודי והבסיסי ביותר שמבאר את מהותה של מידה זו הוא ספר חובת 

הלבבות לרבינו בחיי ב"שער הביטחון". בכמה פרקים גדושים מביא המחבר את 

שורש המידה, על מה היא מתבססת, ואת השלכותיה בחיי היום יום של כל יהודי.

הרבי מה"מ הורה פעמים רבות ללמוד את שער הביטחון מבפנים ובכך להעצים 

את המידה. וזוהי הנקודה הכי בסיסית להעצמת המידה - לשבת וללמוד את החומר 

מבפנים. כיום ניתן למצוא ספרים רבים בנושא זה.

להבנת העניין בכללות, נבאר בקצרה את מהותה של המידה ויסודותיה:

ביטחון ולא רק אמונה

לבו  ושיהי’  הבוטח  נפש  מנוחת  הוא  הבטחון  "מהות  מובא:  הלבבות  בחובת 

סמוך על מי שבטח עליו שיעשה הטוב והנכון לו בענין אשר יבטח עליו".

כלומר שפירושו של "ביטחון" אינו רק אמונה ביכולת ה’ להטיבו ולחלצו מצרה 

יעשה בפועל, שהדבר  בה’ שכן  רוחנית, אלא שבוטח  או  או מכל מצוקה גשמית 

במצב  שהוא  רק  זה  ואין  כלל.  דואג  ואינו  גמורה  במנוחה  שהוא  עד  אצלו  וודאי 

נפשי של מנוחה, אלא שבוטח שיהי’ טוב לו בטוב הנראה והנגלה דוקא, כי הקב"ה 

יחלצהו מצרתו בפועל.

ואין הכוונה שהקב"ה יעשה דבר כזה שרק הקב"ה יודע שהוא טוב, אלא היהודי 

בוטח שהקב"ה ייטיב עמו בטוב הנראה והנגלה, שגם האדם יראה שהוא טוב גלוי 

בפועל ממש.
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מי שאינו ראוי

של  לטובו  ראוי"  שאינו  "למי  גם  מטיב  שהקב"ה  זה  על  מיוסד  הביטחון  ענין 

הנדיבות  בתכלית  עליו  שבטח  מי  "שיהי’  הלבבות  בחובת  שמביא  וכמו  הקב"ה. 

והחסד למי שראוי לו ולמי שאינו ראוי לו ותהי’ נדיבותו מתמדת וחסדו נמשך לא 

יכרת ולא יפסק".

בחסידות מבארים את הסיבה לכך שגם "מי שאינו ראוי" יכול לבטוח בקב"ה, 

של  לחסדו  היהודי  את  מזכה  עצמה  שהיא  שלימה,  עבודה  הוא  שהביטחון  בכך 

הקב"ה וכדלקמן.

רבינו הצמח צדק ענה לאחד שהתחנן אצלו לעורר רחמים על חולה מסוכן ח"ו 

שע"י  בפועל  היה  וכך  טוב"(.  ויהי’  טוב  )"חשוב  גוט"  זיין  וועט   - גוט  "טרַאכט   -

ש"חשב טוב" - "יהיה טוב".

- "מאחר  הרבי מסביר בכמה מקומות שהסיבה לכך שצריכים ל"חשוב טוב" 

שעצם המחשבה לטובה )הבטחון( תביא לתוצאות טובות )ובטוב הנראה והנגלה( 

וזהו גדר הבטחון שנצטוינו עליה".

ביטחון אינו שמאמין שמכיוון שחסדי השם אינם מוגבלים לכן הם יכולים להגיע 

גם למי שראוי לחסד זה וגם למי שאינו, בלי שום עבודה מצדו של האדם המאמין,

בנפש של האדם, שהיא עצמה מביאה את  ויגיעה  עבודה  הוא  הביטחון  אלא 

של  שמהותה  בהשם.  לבטוח  והיגיעה  מהעבודה  כתוצאה  שבאים  השם  חסדי 

העבודה היא - שהאדם יסמוך וישען על הקב"ה עד שישליך כל גורלו ביד השם 

שאין לו שום משען בעולם בלעדו ית’. כאסיר שכל בטחונו על אדונו שמסור בידו.

ובלשונו של הרבי: "ע"י שהאדם סומך באמת ובעומק נשמתו רק על הקב"ה 

עמו  מתנהג  שהקב"ה  פועלת  גופא  זו  התעוררות  הרי  כלל  דואג  שאינו  עד  לבד 

באופן זה שמטיב עמו )גם אם לולא זאת אינו ראוי לזה(".

הטבע לא משנה

כלל,  משנה  אינו  הטבעי  שהמצב  באופן  הוא  בהקב"ה  זה  שבטחון  מובן  ולכן 

וגם אם ע"פ דרכי הטבע אין סיכוי שהאדם ינצל מצרתו הרי הוא סומך על הקב"ה 

שאינו מוגבל בחוקי הטבע ח"ו.
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וזה היסוד לביטחונו של האדם שהקב"ה ייטיב לו בטוב הנראה והנגלה גם אם 

אינו ראוי לחסד זה - כי עבודת ביטחונו בבורא מזכה אותו בחסדו האין סופי.

לכך,  סיכוי  כל  ח"ו  בטבע  נראה  שאינו  בזמן  אפילו  שיהיה  צריך  כזה  ביטחון 

ובידו לשנות  כי הוא אינו מוגבל ח"ו  יעזרו,  ואעפ"כ הוא בוטח בהקב"ה שבודאי 

הטבע.

סדרת  באתרנו  לשמוע  אפשר  הנושא  להרחבת  בכללות.  העניין  תוכן  זהו 

שיעורים רחבה על הנושא, מפי הרב יצחק ערד.

בברכה להצלחה רבה בבטחון בבורא, ובעז"ה ע"י שכולנו נחשוב טוב - "יהיה 

טוב" - גאולה אמיתית ושלימה תיכף ומיד ממש.

מקור: שער הבטחון רפ"א. ועד"ז בפתיחה שלו לשער הבטחון )ד"ה אך תועלת 

הבטחון(. ועוד. וראה גם כד הקמח )להבחיי( ערך בטחון.

בחסידות מוסבר שישנו טוב גלוי וטוב נסתר. ההדגשה בתורת החסידות היא 

שהטוב יהיה טוב גלוי במושגים שלנו.

שער הבטחון פ"ב )הסיבה השביעית(. וכן שם פ"ג )הקדמה הא’ ענין הששי(. 

וראה שם ספ"א )בביאור "הסיבות אשר בהן יתכן הבטחון"(, הובא כמה פעמים ע"י 

כ"ק אדמו"ר הריי"צ ראה אגרות קודש שלו ח"ב ע’ תקלז. ח"ז ע’ קצז.

ובמיוחד בליקוטי שיחות חלק ל"ו שיחה לפרשת שמות.

וכמו שמובא בחובת הלבבות )פ"ב( שבטחון הוא "כעבד האסור אשר הוא בבית 

הבור ברשות אדוניו" שכל בטחונו של האסיר הוא רק על אדונו ש"מסור בידו ולא 

יוכל אדם להזיקו ולהועילו כו’ זולתו".

ראה מכתב הרבי הריי"צ מיום ג’ אלול תש"ב )אגרות קודש שלו ח"ו ע’ שצח(.

לבטוח בהשם ולעשות פעולות 
שאלה: האם ההדגשה על הביטחון לא מביאה אותי למקום שבו לא צריכים לעבוד? 

מעשים  ולעשות  לעבוד  צריך  אני  למה  אז  טוב  יהיה  והכל  טוב  שהכל  בטוח  אני  אם 

בעולם בכלל, יותר טוב היה אם אשב בשקט בביתי והקב"ה שהרי הוא תכלית הטוב 
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יעשה את הכל כפי רצונו? ובקיצור איך לא מתנגשים שני היסודות של ביטחון ועבודה 

עצמית?

לא  יתוקן  וכשהוא  הביטחון,  ענין  במהות  בהבנה  חוסר  שישנו  נראה  תשובה: 

אמורות להיות כאלו מחשבות.

הביטחון  עבודת  לחשיבות  בקשר  מדגיש  שהרבי  הגדולים  החידושים  אחד 

כהכנה לגאולה הוא שעבודת הביטחון היא עבודה נוספת מלבד האמונה.

האמונה עניינה להאמין שמאחר שכל דבר שקורה בעולם הוא בהשגחה פרטית 

מאת ה’ הרי הכול טוב בתכלית וזאת גם במצבים של קושי והסתר. במצבים אלו 

הטוב עשוי להופיע כאילו הוא הפך הטוב, אבל מנקודת המבט המאמינה הופעה זו 

מלמדת על היותו טוב נעלה יותר, מ"עלמא דאתכסייא", כמבואר בתניא.

ה’  על  שלימה  היסמכות  מתוך  שלם  בביטחון  לבטוח  עניינה  הביטחון  עבודת 

יוצרת מציאות חדשה  שישפיע טוב נראה ונגלה. ההיסמכות שבעבודת הביטחון 

וממשיכה אותה לעולם בפועל.

וכלשונו של הרבי בשיחה הידועה בעניין הביטחון )לקו"ש שמות חל"ו(: "בטחון 

הוא עבודה ויגיעה בנפשו והיא מביאה את חסדי השם הבאים כתוצאה מעבודת 

ויגיעת האדם לבטוח בה’: ע"י שהאדם סומך באמת ובעומק נשמתו רק על הקב"ה 

איתו  מתנהג  שהקב"ה  פועלת  גופא  זו  התעוררות  הרי  כלל  דואג  שאינו  עד  לבד 

באופן זה שמטיב עמו )גם אם לולא זאת אינו ראוי לזה(".

שלנו  הביטחון  חיזוק  והשלמה.  האמיתית  בגאולה  לביטחון  בקשר  הוא  וכן 

שהגאולה אכן תגיע תכף ומיד ממש, הוא עצמו מביא וממשיך את הגאולה למטה 

לתוך העולם.

ההיפך  אלא  מעש  וחוסר  הרפיה  של  בנפש  תנועה  לא  הוא  שהביטחון  היינו 

לגמרי. הביטחון דורש ממני לעבוד ולהאמין בצורה הרבה יותר חזקה.

וכן הוא גם בנוגע למבואר שאין שום סתירה בין הביטחון העצום לבין עשיית 

כלים בטבע. כי הכלים שאני עושה בטבע מגיעים בגלל שאני יודע שזהו רצונו של 

הקב"ה וממילא אני מייחס להם את החשיבות הראויה ורק את החשיבות הראויה.
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לכל דבר ועניין יש הזמן והתקופה המיוחדים לו. ישנם זמנים שבהם על פי רצונו 

וישנם העלמים והסתרות.  יתברך כבודו לא מתגלה בעולם בצורה שלמה  ה’  של 

נדרש  ומהיהודי  וכו’  ובניסיונות  בהתמודדויות  בקשיים  מתאפיינים  אלו  זמנים 

להאמין שבתוכם טמון טוב מכוסה והוא יתגלה לעתיד לבוא.

בתוך העולם הגשמי עצמו  ובו  זמן הגאולה שהוא התכלית של העולם  וישנו 

הטוב  בלבד.  רוחני  בטוב  להסתפק  שאין  פירושה  שלמה  גאולה  גלוי.  טוב  יורגש 

בה’  לבטוח  יש  כזה,  לזמן  כהכנה  דווקא.  הגשמי  בעולם  להתגלות  צריך  האלוקי 

שישפיע טוב גלוי.

המציאות שבה ישנם עניינים שאינם נראים כטוב גלוי היא רק אמצעי לתכלית 

האמיתית של העולם שהוא מצב של גאולה וטוב גלוי, מציאות המשדרת "קידוש 

השם" ולא ח"ו להפך ששמו מחולל.

וכיוון שאלו הם התכלית ועומק הכוונה של הקב"ה ש"נתאווה הקב"ה להיות 

לו יתברך דירה בתחתונים" דווקא, הקב"ה כביכול לא ינוח ולא ישקוט עד שטובו 

וכל עוד הדבר אינו קורה חסר בשלימות  האין-סופי יתגלה בעולם הזה התחתון 

הבריאה ותכלית כוונתה.

בתקופתנו הרבי מעורר כל הזמן להיות במצב של "חשוב טוב" שיביא ל"יהיה 

טוב" בפועל ממש ואף אומר )מאמר ש"פ וישלח תשמ"ו( "שישנה הבטחת רבותינו 

נשיאנו דכאשר המחשבה היא באופן של טוב הרי ברור הדבר שכך יהיה".

אומנם בזמן של ‘טוב נעלם’ נצרכת אמונה שגם מה שלא נראה כטוב גלוי הוא 

טוב שמגיע מלמעלה, אך כשנמצאים בפתח הגאולה ונדרש למשוך אותה פנימה 

לא די באמונה שהכול טוב, אלא יש לצרף אליה עבודה נפשית מסוג שונה: ביטחון 

תכלית  את  באמצעותו  ולהוריד  גלוי  יהיה  והטוב  לעולם  תגיע  שהגאולה  שלם 

הבריאה - המשכת הטוב הגלוי לתוך המציאות - מן הכוח אל הפועל.

אדם שביטחונו בה’ אמיתי רוצה שיימשך טוב גלוי אצלו משום שזהו רצון ה’ 

גלוי לכל העולם  וטוב  גאולה  ולא בשל רצונו האישי. רצון העליון הוא שיימשכו 

להיות  חייב  פרטית  בגאולה  אמיתי  שביטחון  למדים  נמצאנו  המציאות.  ולכלל 

קשור גם לביטחון בגאולה הכללית.
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בתקופות שבהן הגאולה הכללית היתה רחוקה, גם הגאולה הפרטית באופן של 

מלחמה  היתה  העיקרית  העבודה  כאלה  בזמנים  מהאדם.  רחוקה  היתה  גלוי  טוב 

בגלות התמודדות עימה ואמונה שהקשיים אינם אלא טוב נסתר ומכוסה.

וכל  בפתח  עומדת  כבר  הכללית  שהגאולה  בבירור  הודיע  שהרבי  לאחר  אבל 

כל אחד  גם  פנימה  לה להיכנס  ולאפשר  הוא לפתוח את הדלת  שנדרש מהאדם 

הפרטית  הגאולה  את  אליו  ולהכניס  שלו  הפרטי  הפתח  את  לפתוח  צריך  ואחד 

באופן של טוב נראה ונגלה.

גדר ביטחון בהשם
שאלה: אם אני בוטח בקב"ה ומעורר אצלי תמיד את הביטחון המלא בו אני מרגיש 

חוסר יציבות בעצמי כי אני מרגיש שלי אין שום מעשים משלי, כי כל כולי מסור ונתון 

בידי הקב"ה ואם כן אז מה משנה מה אני עושה ומה המעשים שלי, בעוד שאני כולי 

מסור רק לקב"ה?

יהיה  זה  ומתוך  ענין הביטחון  יש להקדים תחילה במהות  זאת  להבין  תשובה: 

ניתן להבין גם ביחסו של האדם כלפי עצמו.

ומקומו  ואמונה של האדם בערכו שליחותו  ביטחון  חוסר  הביטויים של  אחד 

תלותי  נעשה  האדם  סביבתו.  עם  נכונים  שאינם  גומלין  יחסי  יצירת  הוא  בעולם 

באופן לא בריא באנשים שסביבו וכל בניית תחושת הערך שלו תלויה בהם ביחסם 

אליו ובאמירותיהם.

אנשים  בעיני  חן  למצוא  דרכים  בחיפוש  חייו  כל  עסוק  להיות  יכול  כזה  אדם 

כדי שיוכל לזכות ב’אישור’ מהם למעשיו. הוא מתרפס ונכנע כלפי הסביבה ונמנע 

מלבטא עצמו בצורה אמיתית: אם דעתו שונה מדעת חברו הוא מפחד לומר אותה 

מחשש שיעורר כלפיו זלזול או כעס.

הוא משועבד כל היום ל’יחסי ציבור’: הוא שוקד ‘לשווק’ את עצמו ולהראות 

את ערכו כלפי חוץ מאחר שבפנימיותו הוא מלא חשש ופחד שאם לא יקבל ‘ערך’ 

מבחוץ הוא יישאר חסר ערך.
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זלזול  היא  בעיה,  מאותה  נובעת  אך  לה,  מנוגדת  חוץ  כלפי  שנראית  תופעה 

חושש  היה  לא  הוא  שלו  העצמי  בערך  בטוח  היה  האדם  אם  והשפלתו.  בזולת 

וכל  ערך’  ‘חסר  מרגיש  הוא  כיוון שבתוכו  אבל  שלו  בערכו  לחוש  לזולת  לאפשר 

ערכו מושתת על יחס הזולת אליו ועל ביטויי הערכה שיקבל מן ה’חוץ’ הוא מרגיש 

שנתינת ערך ומקום לאחר עלולה לפגום ברוממות ובערך שלו. הוא מרגיש ‘מאוים’ 

ממנו ולכן עסוק בהשפלתו ובביטול ערכו.

ערכו,  וביטול  הזולת  על  התנשאות  מבטא  הוא  שבגלוי  פי  על  אף  כן,  אם 

בפנימיותו הוא מחשיב מאוד את הזולת וזו הסיבה שמציאות הזולת מאיימת עליו 

והוא מרגיש צורך להתנשאות עליו.

כל התופעות האלה אינן קיימות כשהאדם בוטח בה’ וכפי שמבאר רבנו בחיי 

לזולתו  להתרפס  שלא  עליו  הביטחון  יביאו  ה’  על  "שהבוטח  הביטחון:  בשער 

ויחדל לקוות לנבראים ולכן לא ייכנע להם ולא יחזר אחריהם ולא יתלווה עמהם 

שלא בעבודת ה’ ולא יחוש להם ולא יירתע מלחלוק עליהם אלא יתערטל מכסות 

ולא  יבוש מהם  יוכיחם... לא  וכאשר  והצורך לגמול להם  וחובת תודתם  חסדיהם 

ישבח בעיניהם את השווא שבידם...".

ממנו  ה’חוסכים’  פנימיים  ושלווה  רוגע  לו  מקנה  הביטחון  פשוטות:  ובמילים 

תלות מסוכנת ו’כניעה’ לאחרים. הוא חש בן חורין ומסוגל לבטא את עצמו בצורה 

נכונה ובריאה.

אין הכוונה לומר שאין לאותו אדם חברים וידידים, אדרבה אדם שמתוך ביטחונו 

ומסוגל  הכובלת  התלות  מאזיקי  משוחרר  שלו  השלם  העצמי  בערך  מכיר  בה’ 

יידרש לוותר על הערכים שלו או  לפתח חברות אמת מכבדת ומפרגנת. הוא לא 

לפעול בניגוד לאמונתו למען אותם חברים. הוא גם יהיה מסוגל לקבל את העובדה 

שבמקרים מסוימים דעותיהם של חבריו שונות מדעתו. הוא יקשיב לדבריהם בדרך 

ארץ ולא יחוש ‘מאוים’ כלל.

כל השיח שלו עם חבריו ילבש אופי בריא: כאשר יגמלו עימו חסד וטובה יודה 

להם ויכיר להם טובה אך לא יהפוך להיות אסיר ושבוי שלהם. כשיאמר להם דברי 

שבח הם יהיו אמיתיים ולא ינבעו מרצון להתחנף ולזכות בתמורה.
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וכפי שמביא שם רבינו בחיי: "שהבוטח על ה’ מתיידד עם כל סוגי בני אדם... 

וכיון שהוא בטוח מהם והם בטוחים ממנו מתיידד עמהם ומתיידדים עמו - כמו 

שאמר החסיד ‘והבוטח בה’ חסד יסובבנו’".

"חסד" פירושו אהבה וקרבה. הפועל "יסובבנו" פירושו סביבה וחברים. ולפי זה 

פירוש הפסוק הוא שהבוטח בה’ בונה לעצמו סביבה חברית בריאה ואוהבת.

ולאחרי כל ההקדמה ניתן להגיע לשאלתך שבאמת לכאורה אפשר לשאול: הרי 

עצמו  על  לא  גם  ה’  בלעדי  אחר  דבר  שום  על  סומך  אינו  לבדו  בה’  הבוטח  אדם 

לכאורה וכיצד הביטחון בה’ מחזק אצלו את הביטחון העצמי?

ה’ביטול’  של  העמוקה  המשמעות  החסידות,  במאמרי  המבואר  פי  על  אך 

ה’, אינה חוסר הכרה בערך עצמו. אדרבה לפנינו ביטוי לתפיסה  וההיסמכות על 

והם  מה’  שקיבל  מוחלט  עצמי  וערך  שלמות  יש  אדם  שלכל  האומרת  פנימית 

מאפשרים לו ‘לבטל’ את הצורך להוכיח את ערכו מול האחרים.

ההכרה שכל מעלותיו וכישרונותיו ניתנים לו מהבורא - "נשמה שנתת בי" - 

מאפשרת לאדם להיות מי שהוא בכוח הקשר הגלוי שלו עם ה’ מקור הכול. באופן 

מאמר  )לשון  ושלמה"  גדולה  לשמחה  אותו  מביאים  שלו  והביטול  "הענווה  כזה 

"ויהיו חיי שרה" מלוקט ב( וממילא גם הזולת אינו מאיים עליו והוא אינו זקוק עוד 

לאישור תמידי ממנו.

הרבי מסביר )לקו"ש בלק חי"ח( שהייעוד "אשר לא יקווה לאיש ולא ְיַיחל לבני-

אדם" מוסב על תחילת זמן הגאולה שבו האדם כבר לא יצטרך לסמוך על בני אדם 

אחרים אלא על ה’ בלבד.

ההישענות  והפסקת  בה’  ביטחוננו  חיזוק  להיות  צריכה  לגאולה  ההכנה  גם 

על זולתנו והתלות בהם. ראוי לכבד כל אדם וכל דעה אך אין להיות ‘תלוי’ בדעת 

האחרים וב’אישורם’.

חלק מהעבודה שלנו "לחיות גאולה" תובע מאיתנו לחזק את התוקף הפנימי 

האמיתי שלנו על ידי הביטחון בה’ וההיסמכות עליו ולהפסיק להיבהל ולהיות תלוי 

בבני אדם אחרים.
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משמעותם של מניעות ועיכובים 
שאלה: האם זה שיש לי כמה וכמה מונעים ומעכבים על עניין מסוים שאני רוצה 

לעשות זה אומר שהקב"ה לא רוצה שאני יעשה אותו ופשוט הוא מורה לי את הסימנים 

לזה... או שזה אומר לי שצריכים להוסיף בדרך למטרה ולא להתחשב בשום דבר?

‘השגחה  של  המוסד  היסוד  את  תחילה  להקדים  יש  זאת  להבין  כדי  תשובה: 

רוׂשה  פרטית’ שהוא ובמיוחד לפי מה שהחסידות מדגישה שההשגחה הפרטית פְּ

על הנבראים, גם הנבראים של מין הצומח והדומם כיוון שיש להם חשיבות ויחס 

לכללות כוונת הבריאה.

הוא  פרטית  ההשגחה  "ענין  בחשוון:  כ"ח  ליום  בהיום־יום  הרבי  שכותב  וכמו 

והיא  פרטית  בהשגחה  הם  למיניהם  הנבראים  תנועות  פרטי  דכל  בלבד  זו  דלא 

היא חיות הנברא וקיומו אלא עוד זאת דתנועה פרטית של נברא יש לה יחס כללי 

לכללות כוונת הבריאה … דבצירוף ואיחוד כל הפעולות הפרטיות … נשלמה כוונה 

העליונה בסוד הבריאה כולה. ויתבונן האדם: ומה אם תנועת עשב באה בהשגחה 

פרטית ונוגעת להשלמת כוונת הבריאה מין המדבר בכלל וישראל עם קרובו בפרט 

על אחת כמה וכמה".

כלומר: כל עלה שעף ברוח נוגע למטרה הכללית של הקב"ה בבריאה. כשהקדוש 

ברוך הוא ברא את הבריאה היתה לו מטרה מסוימת והמטרה הזו מתגשמת על ידי 

כל פרטי הפרטים האלה ועל אחת כמה וכמה על ידי כל איש מישראל וכל הקורה 

לו בעולם.

וממילא ברור שכל דבר שקורה בעולם הוא חלק מהתוכנית של הבורא ויש בו 

מטרה ותכלית כשלעצמן. וגם אם אני לא רואה את הדברים צריך לדעת שברור זה 

כך.

לפעמים ישנה תחושה שלא רואים את השגחת ה’, אך האמת שגם בתוך ההסתר 

הבורא נמצא. וכמובא בחסידות על הפסוק "ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא" - 

לעיתים ההסתר עצמו מוסתר, כלומר, ישנה פעולה הגורמת שההסתר גופא יהיה 

נסתר ולא ידעו שזהו הסתר. אך יהודי צריך לדעת שזה עצמו הוא מהקב"ה )"אנכי 

הסתר אסתיר"(.
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וכאשר עומדים בניסיון ולמרות ההסתר מכירים שהכול בהשגחת הבורא וגם 

לצרה יש סיבה, דבר זה עצמו גורם לראות יותר את השגחת הבורא בגילוי.

כשיהודי יודע שכל דבר הוא בהשגחה ומכוון, הוא עלול לשאול את עצמו: אם 

אני נתקל במניעה לעניין או דבר - מה עלי להבין מאותה המניעה: האם פירושה 

שאותו דבר אינו שייך אלי ואינו מיועד לי )ועלי להרפות ממנו( או אולי זה ניסיון 

עבורי )ועלי להתאמץ ולהתגבר על אותה מניעה(?

ובאמת לא תמיד אפשר לדעת, כי פעמים שהמניעות והעיכובים הם אכן ניסיון 

ופעמים שהם מורים לאדם להניח לאותו העניין.

הדרך העיקרית שתעזור לנו לדעת את פשר המניעה היא לבחון את הדברים על 

פי התורה: אם המניעות והעיכובים נוגעים לקיום מצוות ולעבודת השם - אלו ודאי 

מניעות שיש להתגבר עליהן כי אין ספק שה’ רוצה שנקיים את מצוותיו. ולעומת 

מול  ניצבים  אנו  פרטית  ובהשגחה  איסור  על  לעבור  פיתוי  חשים  אנו  אם  זאת 

אפשרות מעשית לבצע אותו האיסור - ברור מאליו שמדובר בפיתוי של היצר הרע 

ולא ב’סימן’ המורה לנו שעלינו אכן לעבור על אותו האיסור חלילה. ה’ בהשגחתו 

הפרטית מעמיד אותנו בניסיון ומצפה מאיתנו להתגבר עליו ולעמוד בו.

וכשמדובר בעניינים עדינים צריך לבחון את האפשרויות לעומק ולהתייעץ וכפי 

שציוו לנו חז"ל והרבי הדגיש זאת פעמים רבות: "עשה לך רב". אי אפשר סתם כך 

להמציא משמעויות.

אומנם ברי שהדברים לא קרו סתם אלא כדי ללמד אותנו ולפתח אותנו, אבל 

כדי להבין את המשמעות המדויקת שלהם - צריך להסתכל בתורה ולהתבונן מה 

התורה אומרת על זה.

הקב"ה  את  להכניס  היא  פרטית  בהשגחה  ההתבוננות  של  הפנימית  הכוונה 

לחיים הפרטיים שלנו בגילוי. לדעת שהוא משגיח רואה ושומע כל מה שקורה. ככל 

שאדם יכניס את הקב"ה לחייו יותר, כך ההתבוננות שלו על הכול תהיה נכונה יותר 

ומתוך כך - הוא יחיה בצורה נכונה ורגועה יותר.

גורמים שונים מפריעים לאדם לנהל את חייו בצורה רגועה ושלווה. והמפריעים 

שיעברו  המאורעות  את  לקבוע  היכולת  וחוסר  העתיד  מפני  החשש  הם  במיוחד 
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הבורא  של  מוחלטת  בשליטה  ומושגח  מנוהל  שהכול  יפנים  שהאדם  ברגע  עליו. 

כולל הפרטים הקטנים ביותר שעוברים עליו הרי גם אם לא תמיד ידע לפרש באותו 

הרגע שהם קורים את המשמעות שלהם לגביו, ידיעה זו עצמה תסייע לו למלא את 

שליחותו בעולם מתוך שמחה וטוב לבב.

ובידיעה הזאת שהבורא הולך איתנו יד ביד והוא מוליך אותנו באמת לכל מקום 

יותר  והוא תכלית הטוב, אזי ברור שהחיים הם הרבה  שבו אנחנו צריכים להגיע 

נוחים ורגועים.

עצם הידיעה שיש לנו אב רחמן שהוא מוליך אותנו בכל שלל הבעיות בעולם 

הזה בצורה הכי טובה מעוררת בנו רגש של אהבה וחיבה שמעלה אותנו פשוט מעל 

כל ההעלמות וההסתרים שקיימים ומביאה אותנו לגאולה אמיתית ושלימה תיכף 

ומיד ממש.

התמודדות עם קשיי פרנסה בעקבות נגיף הקורונה
שאלה: לאור המצב האחרון לפני כחודשיים פוטרתי מהעבודה שלי וקשה לי מאוד 

קשה  כ"כ  למקום  האדם  את  מביא  שהקב"ה  לכך  סיבה  יש  החודש.  את  לסגור  מאוד 

לחובות וקשיים? איך אפשר להתמודד עם מצב כזה ולחיות בצורה נורמלית?

וכניסתו  עסקיו  במצב  הידרדרות  על  לרבי  שכתב  ליהודי  בתשובה  תשובה: 

נקודה שורשית שעומדת ביסוד כל מצב הביש שתיאר  לחובות הצביע הרבי על 

וכתב לו )אג"ק ח"ו איגרת א’תרסג(: "...והעולה על כולנה מהנראה בכתבו שנפל 

ברוחו ובמילא נחלשה אצלו גם מדת הבטחון שלו".

והוסיף וכתב: "וכותב הנני בזה העולה על כולנה כי עפ"י המובא בספרי הקדש 

בכלל ובספרי חסידות בפרט הרי בזה תלוי הכל מדת הבטחון הנה היא קנה-המדה 

להתקשרות ודביקות ענינים גשמים של האדם עם הבורא ב"ה ואם הדביקות היא 

במילואה אז בודאי אי אפשר שיהי’ כל חסרון כיון שלמעלה אין ענין זה כלל וכלל".

במכתב זה אנו מוצאים הגדרה חשובה בעניין הביטחון: אדם הבוטח בה’ מחבר 

שום  להיות  יכול  לא  כאלה  ודבקות  חיבור  ישנו  כאשר  לה’.  הגשמים  ענייניו  את 

חיסרון מאחר שלמעלה אין שום חיסרון כמובן.
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רעיון זה יובן על פי המבואר באיגרת י"א בתניא )"להשכילך בינה"( שבה קובע 

אדמו"ר הזקן כי "באמת אין רע יורד מלמעלה והכל טוב רק שאינו מושג לגודלו ורב 

טובו" וחותם את האיגרת: "ובאמונה זו באמת נעשה הכל טוב גם בגלוי".

את  לשנות  הטובה  והמחשבה  בה’  הביטחון  בכוח  יכול  שיהודי  הסיבה  היינו: 

הכול  הנעלם של המציאות  היא העובדה שבשורש  ונגלה,  נראה  לטוב  המציאות 

ה’  מאת  שהכול  האמונה  עניין  את  בנפשו  מקדים  וכשאדם  בתכלית.  טוב  באמת 

בין שהוא נראה טוב ובין שהוא נראה ח"ו להפך, הוא מתעלה לשורש הנסתר של 

המציאות הגלויה ששם הכול טוב ומשם יכול להמשיך גם טוב גלוי לתוך המציאות 

בכוח הביטחון בה’.

זהו אתגר גדול מאחר שהקב"ה ברא את המציאות באופן כזה שיש בה חיצוניות 

ופנימיות. בעומק המציאות ובפנימיותה הכול טוב - "טוב ה’ לכל ורחמיו על כל 

מעשיו" אלא שלא תמיד הטוב גלוי וניכר לעין. תפקידו של היהודי להתייחס אל 

הפנימיות של כל דבר ולא רק אל החיצוניות.

הטוב והרע הם שני צדדים של אותו דבר - חיצוניות ופנימיות, ולאדם הבחירה: 

האם יתמקד בחיצוניות או בפנימיות. ככל שתגבר ההתמקדות של האדם בעצמו 

ובצדדים החיצוניים של המציאות שסביבו התמונה שתתגלה לעיניו תהיה שלילית 

בה.  הצפון  הרב  הטוב  את  יגלה  הוא  פנימה  בה  ויתעמק  שיתבונן  וככל  יותר; 

ההיסמכות על ה’ היא החלטה מודעת להתגבר על הצד החיצוני המסתיר ולבחור 

בפנים ובשורש שהוא מקור החיים והוא טוב מוחלט.

המילה  של  השורש  מאותיות  בשתיים  טמון  הביטחון  למהות  הרמזים  אחד 

)בט"ח( - ט’ וח’ שבהצטרפן זו לזו משמעותן הבסיסית היא הדבקה וכדומה )כמו 

טיח(. כשאדם בוטח בה’ הוא דבק בו. ההפך מביטחון הוא ניתוק ופירוד.

מאחורי כל תרי"ג מצוות וחובתנו בעולם, עומדת נקודה בסיסית ועצמית של 

עצם הקשר עם הבורא: "ואתם הדבקים בה’ אלקיכם" - הקשר מתבטא בהיסמכות 

על ה’ וברגיעה הפנימית הבאה בעקבותיה.

אך  עליו,  שעובר  במה  אחרים  ‘להאשים’  האדם  את  מביא  בה’  ביטחון  חוסר 

הוא  אם  עצמו.  באדם  תלוי  שהכול  האמור  מהמכתב  שמשתמע  כפי  היא  האמת 
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בוחר לבטוח בה’ הוא מדביק עצמו אל מקום שבו אין שום חסרונות כלל ובעשותו 

כן הוא ‘ממשיך’ את הטוב הקיים בפנים גם אל המציאות החיצונית וזוכה גם בחיים 

גשמים טובים ומאושרים יותר.

מיראת  חוץ  שמים  בידי  "הכול  חז"ל  מאמר  את  לפרש  נוכל  זו  הבנה  מתוך 

שמים": כל מה שקורה בעולם איננו בידיים שלנו חוץ מדבר אחד - יראת שמים. 

כלומר, אם האדם סומך על ה’ ובוטח בו )ההיסמכות והביטחון תלויות בעבודתו 

ובבחירתו שלו( ממילא יומשך הטוב גם בכל הדברים האחרים שהם "בידי שמים". 

זו נקודת הבחירה של היהודי: לבחור להיסמך על ה’ ולהירגע בכך ובזה הוא ממשיך 

על עצמו וחייו טוב גלוי.

הצד של הגלות וההסתר הוא החיצוניות של המציאות. החיצוניות מטבעה - 

חסרה, והפנימיות לעומתה טובה ושלמה. מי שמסוגל לראות את הפנימיות רואה 

עקיבא  ל"רבי  דומה  והוא  הגאולה  את  הגלות  של  החיצונית  המציאות  בתוך  גם 

המצחק" כשרואה שועל יוצא ממקום קודש הקודשים.

ככל שמתקרבים לזמן הגאולה, הרבי מלמד אותנו כי גם בימי האבל על החורבן 

יש להביט ולהתבונן בטוב הפנימי הנמצא וטמון בתוך הגלות ובחורבן, ללמוד את 

הלכות בית הבחירה ולהתחזק בציפייה לגאולה, בביטחון מוחלט בגאולה השלימה 

הממשיך את הפנימיות הטובה גם בגלוי.

פרנסה סימן לשליחות מאת ה’
שאלה: האם זה נכון לומר שאיפה שנותנים לי כסף ופרנסה זה המקום שבו הקב"ה 

רוצה שאני יהיה ויעבוד ואם לא נותנים לי )מקשיים כלכליים( זה סימן שאני לא צריך 

לעבוד שם? חוץ מהעניין של השגחה פרטית אלא מצד זה שיש עניין בכסף מבחינה 

רוחנית ואם כן עד כמה באמת?

תשובה: בעניין זה ישנם כמה וכמה פנים וראשית כל יש לצטט ממאמר שמובא 

בהוספות לספר דרך מצותיך שממנו משמע בבירור שיש משמעות )ואפילו גדולה( 

למקום שבו נותנים לך את הכסף לגבי השליחות האמיתית שאותה רוצה הקב"ה 

מכל יהודי. וכך כותב שם:
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נוהג א"ע שלא הי’ אומר ד"ת כ"א  נ"ע. שהי’  ר’ מענדיל בארער  "בשם הה"ק 

במקום שנותנים לו נדבה וסמך הדבר ע"פ שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח 

לך פי’ תורה ומצות נק’ בנים ובחי’ אם הוא בחי’ הסיבה ע"י מה שהתומ"צ באים 

ונמשכים".

היינו שישנה סיבה שמובילה אותך למקום שבו אתה צריך לקיים את התורה 

והמצוות. ומבאר שם שמלפנים היו יודעים מהו המקום שבו היהודי צריך להיות כי 

בחי’ ה"אם" היתה בגילוי ואילו כעת זהו שונה ובלשונו שם:

ית’ ציוה  "ובזמן שבהמ"ק הי’ קיים היתה הסיבה מלמעלה כמו בנביאים שה’ 

וכיוצא מפני שבחי’ אם העליונה לא היתה  כו’  אותם מלמעלה כמו הלוך וקראת 

בבחי’ גלות וממנה הוא שנמשך להיות בחי’ בנים" שאז היה ברור ליהודי איפה הוא 

צריך להיות ומהי השליחות כי היתה "סיבה" רוחנית שהובילה את היהודי למקום 

שדרשו ממנו.

"אבל משחרב בהמ"ק ואזי סוכת דוד הנופלת מטה מטה ונתלבשה בגשמיות 

צריך  והדורש  שהמוכיח  גשמיי’  סיבות  בבחי’  הוא  ומצות  לתורה  הסיבה  גם  לכן 

לפרנסה ומוכרח להיות מקבל מההמון ועי"ז צריך להיות מוכיח ודורש להם והיינו 

מפני שבחי’ אם שהיא הסיבה להבנים ירדה מטה מטה וד"ל". כלומר שמזמן שחרב 

אתה  שבו  המקום  אל  אותך  שתוביל  ה"סיבה"  אזי  מוסתרת  והרוחניות  המקדש 

צריך להיות היא כבר אינה סיבה רוחנית אלא סיבה גשמית.

ובזה מבאר את הנהגתו של אותו הדרשן שלא אמר תורה אלא במקום שנתנו לו 

נדבה כי הדרשן מוכרח לפרנסה ומוכרח הוא לקבל מהמון העם ובמקום שנותנים 

לו אזי זו ההוכחה שזהו אכן המקום.

אך בסוף המאמר מוסיף שאין לשים את אותה הסיבה הגשמית כעיקר ח"ו כי 

העיקר היא השליחות בתורה ובמצוות ובלשונו:

"ומ"מ כתיב שלח תשלח את האם כו’ שלא יעשה עיקר ח"ו מן הסיבה שהוא 

לקיחת הממון וצ"ל שלח תשלח כו’ כי באמת אין זה תכלית הכוונה רק שהכוונה 

שיוכיח  ומצות  בחי’ התורה  לך שהוא  הבנים תקח  ואת  להיות אח"כ  יכול  שעי"ז 

וילמד להעם וד"ל"
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ומאריך לבאר שם באריכות את פרטי עניינה של ה"סיבה" ומשמעותה בתוספת 

ביאורים ועומקים. וראה שם באריכות לפי ערך.

שישנה  משמע  זה  מתוך  שאכן  מכתבים  בכמה  הרבי  מצטט  הזה  המאמר  את 

משמעות רוחנית למקום שבו נותנים כסף לאדם שאכן יש בזה סימן מלמעלה שזהו 

המקום שבו הוא צריך לעבוד ולפעול.

אך מצד שני כמו שמובא באותו המאמר שצריכים לא לשים את הסיבה לעיקר. 

וכמו שנפגשים בזה פעמים רבות שישנן בעיות בתשלומים או ב"סיבות הגשמיות", 

שצריכים להתמסר לעבודה למרות הכל.

ובעניין זה ישנם אין ספור מכתבים של הרבי לעובדים במוסדות קודש )ובפרט 

במוסדות חב"ד( שאינם צריכים להתלונן על כך שהמשכורת לא מספיקה וכד’ כי 

ולהיות  בו  לעבוד  האפשרות  את  להם  שנותן  המוסד  לאותו  להודות  הם  צריכים 

צינור של הקב"ה.

מגיעים  שלא  ולראות  הנכון  הגבול  את  בו  לשים  צריכים  דבר  שבכל  כמובן 

שצריכים  להיות  צריכה  בנפש  התנועה  אך  קיצונית  בצורה  רצויים  לא  למקומות 

להתמסר ולמסור את הנפש.

וכפי שכותב הרבי במכתבו מ"י"ד תמוז תשי"ד":

לפ"ע  הארוך  מכתבו  של  לתוכנו  נפלאתי  הנה  סיון.  מכ"ז  מכתבו  על  במענה 

ובכל עמוד ועמוד שקראתי הלאה גדלה תמיהתי יותר ויותר כי בודאי מאמין הוא 

בהשי"ת ובמילא יודע שהתורה והמצות הם הצנורות והכלים לקבלת ברכת השי"ת 

היפה  חלק  על  והעמידו  עולם  בורא  וכשהצליחו  שיחיו  ולב"ב  לאדם  בהמצטרך 

שגם פרנסתו בגשמיות תומשך לו ע"י עסק בחינוך על טהרת הקדש היינו בקירוב 

ויום הנה תמורת  יום  זה בכל  ובנות ישראל שצריך הוא להודות על  לבם של בני 

וחילוף זה מביט על כל הענין כאילו עושה בזה טובה... וכאילו זהו ענינם הפרטי או 

שהתלמידים והתלמידות הם בניהם ועל אחריותם ובמילא מהיכי תיתי אם יספיקו 

לו המשכורת בעתו ובזמנו )ואינו רוצה לדעת מאין וממה - כי מה זה נ"מ לו( אזי 

בחסדו הגדול יענה לבקשתם וילמוד עם התלמידים.



146                                                                             שאלות אקטואליות בהלכה ומנהג

..ולולא שהי’ נצרכים לפרנסה הרי בכלל אי ברור מי צריך לשלם למי אם הוא 

להנהלת... בעד האפשריות שנותנים לו להשתתף במוסד הנקרא ע"ש כ"ק מו"ח 

נצרך  הי’  לא  באם  שכנראה  אלא  לו  לשלם  צריכה  או...  ישראל..  נשיא  אדמו"ר 

לפרנסה ספק אם הי’ עוסק בענין זה הרי מסבב הסיבות סבב שהוא יתן זמנו ומרצו 

והם יהיו הממוצעים בין הקב"ה הזן ומפרנס את הכל ובינו ובין ב"ב.."

חובות  עם  בעיות  שהיו  מוסד  בעניין  ה’תשי"ד"  מנ"א  מ"י"ט  נוסף  ובמכתב 

ותשלומים למורים -

החובות  כל  יסולקו  שסו"ס  אני  שבטוח  הנקודה...  להדגיש  רק  בזה  "וברצוני 

ואף שמבין אני שקשה לחכות אבל כמו שכתבתי גם אז הנני כופל: ישראל שהם 

דרא  שבכל  דמשה  ובאתפשטותא  עבדו  ובמשה  בהוי’  מאמינים  בני  מאמינים 

שבדורנו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר שמוסדות... שלו הם הרי משכורת העבודה אינה 

היינו  רויחי  ומזוני  חיי  בני  גם  אלא  סוף  כל  סוף  ישולם  זה  שגם  ההמחאה...  רק 

שתשרה הברכה בהמזונות שזה עולה כמה פעמים ככה על שוויון של ההמחאה. 

והאריכות בודאי אך למותר..."

לשפע  עד  וברוחניות  בגשמיות  ישראל  בני  לכל  שפע  רוב  שיהיה  רצון  ויהי 

דלעתיד לבוא תיכף ומייד ממש.

מקור: אגרות קודש, אגרת ב’תתט )אג"ק ח"ט(, אגרת ב’תתסו )אג"ק ח"ט(

טרדות הפרנסה 
שאלה: אני נשוי פלוס שלושה ילדים ברוך ה’. גם אני וגם אשתי עובדים לפרנסתנו 

וגם על זה אני אומר ברוך הוא וברוך שמו. אך מטרידה אותי העובדה שהראש שלי טרוד 

זה אני צריך להודות אבל אני מרגיש  נכון שגם על  ובנקים.  וכספים  בענייני העבודה 

שאני טובע בים של טרדות ואין לי ראש ללימוד והתפילה שלי בבוקר היא בחופזה. 

מה כיוון החשיבה שעלי להכניס לראש כדי להתמודד עם המחשבות המבלבלות הללו?

תשובה: ראשית כמו שפתחת יש אכן חובה להודות על כל הדברים הטובים שה’ 

משפיע עלינו כמו משפחה פרנסה ובריאות, או בלשון חכמינו זיכרונם לברכה בניי 

חיי ומזוני.
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את  הגדרת  היטב  הרי  הזה  העולם  בענייני  אותך  שטורדות  המחשבות  לגבי 

הפרנסה  של  שהמחשבות  איתך,  האמת  טרדות.  של  ים  בתור  הללו  המחשבות 

וענייני העולם הזה נקראים מים ששוטפים את האדם.

כתוב בשיר השירים פרק ח פסוק ז: "מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה 

לאדמו"ר  אור  )תורה  החסידות  במאמרי  כך  על  כתוב  גו’"  ישטפוה  לא  ונהרות 

מים  ספר  ואילך,  ד  עמוד  נח  דף  נח  פרשת  חיים  תורת  נח  פרשת  בתחילת  הזקן 

רבים לאדמו"ר המהר"ש שנת תרל"ו בתחילתו ובפרק עה( שהכוונה במילים "מים 

רבים" בפסוק ה, זה כל טרדות הפרנסה והמחשבות בענייני העולם הזה, ולמרות 

שהמחשבות הללו הן מטרידות ביותר, הן לא יכולות לכבות את האהבה המסותרת 

שיש בכל נפש מישראל אפילו אם זה שוטף את האדם כמו נהר שלא פוסק מהזרימה 

שלו והולך בשטף גדול בכל זאת זה לעולם לא יכבה את מה שיש בתוכך - הנשמה.

וניתן  גו’"  "יגיע כפיך כי תאכל  ב:  ישנו פסוק בספר תהילים פרק קכח פסוק 

לדייק בפסוק זה שדווקא צריך לייגע את הכפיים, אבל לא ליגע את המוח והלב 

התורה  ותפילה.  תורה  שהם  האמיתיים  לדברים  מוקדשים  להיות  צריכים  שהם 

בפרשת ראה פרק טו פסוק יח אומרת "וברכך ה’ א-לוקיך בכל אשר תעשה" זאת 

אומרת שה’ מברך את האדם בפרנסה אך האדם צריך לעשות כלי לזה. אמנם הכלי 

יגיעת המוח והלב. יש  יגיעת הכפיים אבל לא  זה דווקא  שהאדם מחויב לעשותו 

מקרים שהעבודה שבה האדם עובד מצריכה ממנו להשקיע את המוח שלו בעבודה, 

אבל גם בכזה מקרה יש להשקיע רק את מה שמוכרח לעבודה ולא לנסות להיות 

חכם מחוכם כדי לנסות להרוויח עוד ועוד וכל הזמן לחשוב על זה.

האדמו"ר הצמח צדק משווה אדם שרק חושב על פרנסתו כל היום כמו אדם 

שמתלבש כי צריכים להיות עם בגדים אבל הוא שם שרוולים יותר מידי ארוכים כך 

שלא רק שהשרוולים לא עוזרים לו אלא הם מפריעים לו. כך אדם שרק חושב כל 

היום על איך לעשות עוד ועוד כסף, הרי הוא מקלקל לעצמו.

ואף על פי כן גם אם מישהו הגיע למצב כזה שיש לו טרדות הפרנסה, שזה מראה 

שההתבוננות שלו היא לא כמו שצריך להיות, מכיוון שברכת ה’ היא תעשיר, מכל 

מקום גם אדם כזה עם טרדות - הטרדות לא יוכלו לכבות את האהבה המסותרת 

שיש בתוכו ובתוך כל יהודי.
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המחשבות  מגיעות  שממנו  הרוחני  שהשורש   - והוא  חידוש  בעצם  כאן  יש 

המבלבלות והמחשבות הטורדות את האדם, הוא שרש רוחני מאוד גבוה ונעלה, 

כמו שכתוב "מים רבים" - שגם מצד המקור הרוחני שלהם הם רבים ונעלים )כמו 

התוהו  עולם  הנקרא  רוחני  מעולם  ומקורם  לעיל(  שהוזכרו  במאמרים  שכתוב 

שנמצא במדרגה רוחנית מעל עולם התיקון שממנו מגיע שרש הנפש הא-לוקית. 

והחידוש הוא שלמרות עובדה זו ששורש המים הרבים - הטרדות - מגיע מעולם 

נעלה, הרי אין ביכולתם לכבות את האש והאהבה שיש בכל נפש של יהודי. הסיבה 

לכך היא שהאהבה שנמשלה לאש שנמצאת בתוך הנשמה של היהודי היא נמשלת 

לאבן צור, שלא משנה כמה שנים נשים אותה במים הרי ברגע שמוציאים אותה 

ממנה  להוציא  שניתן  עמומה  לגחלת  )בניגוד  אש  ממנה  להפיק  ניתן  אז  החוצה 

להבה כל עוד לא שפכנו עליה מים, אך ברגע ששפכנו עליה מים היא נכבית לגמרי(.

האמת היא שהמחשבות הללו לא רק שאין ביכולתן לכבות את האהבה שיש 

בנשמת היהודי, הרי ישנו חידוש עוד יותר נעלה והוא שעל ידי שהאדם מתמודד 

עם המחשבות הללו, אזי הוא מגיע לדרגת בעל תשובה. כי בעצם ישנו רצון פנימי 

רוצה  הזה  והרצון  הללו,  והמטרידות  המבלבלות  המחשבות  בתוך  שמסתתר 

וכך  להתפעל  מבלי  בהצלחה  בהם  ונעמוד  המבלבלות  המחשבות  מול  שנתמודד 

הנשמה "תתחשל" ותגיע לדרגה רוחנית יותר נעלית.

הרי  שלנו  לעולם  למטה  יורדות  שהן  לפני  שהנשמות  בכך  מתבטא  זה  דבר 

הזה  העולם  טרדות  עם  הנשמה  של  ההתמודדות  ידי  ועל  ‘צדיקים’,  נקראות  הן 

ב  וכתוב במסכת ברכות דף לד עמוד  ‘בעל תשובה’.  אזי הנשמה נעשית בבחינת 

שבמקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים, אינם יכולים לעמוד בהם.

דווקא ההזדמנויות שה’  רב.  כך שלסיכומם של דברים עליך להתעודד עידוד 

זימן לך בחיים לעבוד ולהיות טרוד בעניינים של פרנסה והעולם הזה, הרי זה עצמו 

יתן לך את הכוח לעלות מעלה מעלה בעבודת ה’, כאשר מתוך הבלגן הזה  גופא 

כמו שכתוב בספר בראשית  ‘מהלך’,  בבחינת  נעשה  כך אתה  יודע שדווקא  אתה 

לך את  נותן  והידיעה שכל מה שמסביבך  לדרכו".  "ויעקב הלך  ב:  לב פסוק  פרק 

אין  אז  שמח  וכשיהודי  שמחה!  לך  להביא  אמורה  ה’  בעבודת  לצמוח  האפשרות 

מה שיכול לעמוד בדרכו כי שמחה פורצת את כל הגבולות והמחסומים. ובמילא 
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עבודת ה’ שלך תהיה יותר בשלימות ובוודאי ה’ ישלח לך ברכה בכל המצטרך אליך 

בתוספת בריאות נחת מהילדים ופרנסה טובה, אמן.

מקור: ספר המאמרים מלוקט א עמוד רעג ואילך ובהערות שם.

סגולה לפרנסה 
שאלה: בעקבות הנפילה הגדולה שהיתה לי )ביחד עם עוד רבבות אנשים( בפרנסה 

הוספה  איזה  ישנה  חב"ד  מנהג  ע"פ  האם  לשאול  רוצה  אני  אחרונה,  הכי  בתקופה 

שצריכים להגיד בתפילה, משהו כמו פרשת המן, או שיש סגולות אחרות?

כמו תפילות  לצורך מסוים,  הוספה בתפילה  של  העניין  לעצם  בנוגע  תשובה: 

שהונהגו בדורות האחרונים במהלך התפילה, הנה הרבי מתייחס לזה במכתב בחלק 

יב’ באגרות הקודש אגרת ג’תתכג.

ותוכן הדברים שם שמאחר שהתפילה נתקנה ע"י אנשי כנסת הגדולה הרי זהו 

דבר לא פשוט בכלל להוסיף על נוסח התפילה ובמיוחד לתקן זאת כאמירה לרבים.

ובנוסף לכך שהתפילה מחושבת עם כל האותיות ומספר התיבות ולכן אין מקום 

להוסיף בנוסח התפילה עצמה וכמו שמליץ על זה דברי שלמה המלך בקהלת "כי 

האלקים בשמים ואתה על הארץ על כן יהיו דבריך מעטים" ואין לו לאדם להכניס 

עצמו בתפקידם של מתקני התפילה.

ובלשונו הק’ שם במענה למישהו מדוע לא אומרים בחב"ד הוספות מסוימות 

הנה מלבד הטעם שלא מובא בסידור אדה"ז, מסביר הרבי את הטעם בזה:

"בכלל בעניני תפלה הנה כל הוספה על מה שתיקנו אנשי כנסת הגדולה ומובא 

בראשונים צריכה להביא ראי’ לקבלתה במילות אחרות כל המתקן תפילה בנוסח 

ואמירה לרבים עליו להביא ראיה ברורה ויסוד לזה ולא על הנמנע מלקבל ההוספה 

והרי ידוע עד כמה הקפידו על כל התיבות ואותיות שבנוסח התפלה וכמה רמזים 

בזה ואף שאפי’ האומרים הי"ג עיקרים אומרים זה לאחר התפלה גם זה צריך ראי’ 

וכבר ידוע הראי’ בזה מרבינו האריז"ל הובא בע"ח שער א’ בתחלתו וז"ל: לא הי’ 

חפץ בשום פזמון או פיוט מאלו שחברו האחרונים רק מאלו שחיברו הראשונים כו’ 

שניתקנו ע"ד האמת.
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אך אלו האחרונים שלא ידעו דרך קבלה אינם יודעים מה שהם אומרים וטועים 

בסדר דיבורם בלא ידיעה כלל וכו’ אשר לכן כנ"ל יש להזהר בהוספה ומקרא מלא 

יהיו דבריך  דיבר הכתוב )קהלת ה א( כי האלקים בשמים ואתה על הארץ על כן 

מעטים ועיין שם בפירוש האבן עזרא. ואם רוצה האדם להרבות בתפלות ותחנונים 

הרי יוכל להרבות באמירת תהלים וכו’ דנעים זמירות ישראל".

מעלתם  שידוע  תהילים  באמירת  להוסיף  שיכול  הרבי  הוראת  מצינו  ומזה 

תהילים  אמירת  שע"י  המעלה  ידעתם  ש"אילו  הצ"צ  זה  על  שאמר  וכפי  הגדולה 

הייתם אומרים אותם בכל עת".

בהמשך אותו המכתב מתייחס הרבי לאמירת פרשת המן:

"והנה לא נעלם ממני המובא בס’ משמרת שלום בשם הרה"צ הר"פ מקוריץ 

ופשוט  בהשכמה.  עיקרים  וי"ג  המן  פרשת  יום  בכל  לאמר  לפרנסה  סגולה  אשר 

שעניני סגולה הנאמרים במקום פלוני וזמן פלוני אינם ענין לנוסח תפלה של כלל 

ישראל וגם לא תמיד הוראה זו ענינה בכל המקומות ובכל הזמנים".

ואף שהובא בשולחן ערוך אדה"ז בהל’ השכמת הבוקר סעיף ט "טוב לומר בכל 

יום פרשת העקידה לזכור זכות אבות ופרשת המן לבטוח בה’ נותן לחם דבר יום 

זו אלא פרשת העקדה  ביומו", הנה בסידורו של אדמו"ר הזקן לא הובאה פרשה 

בלבד וכן מנהג חב"ד בפועל שלא לומר פרשה זו.

*

בבורא  והביטחון  האמונה  הוא  הפרנסה  של  בעניינה  הגדולים  היסודות  אחד 

עולם שהוא טוב וממילא כל מעשיו הם טובים ועל האדם לעשות רק כלים בדרך 

הטבע להמשיך טובו בעולם.

ומבואר רבות בביאור עניין ומהותם של הסיבות שעושה האדם למען פרנסתו 

שעליו לדעת את המקום האמיתי שלהם ואת הסיבות האמיתיות שממשיכות לו 

ברכה כאן בעולם הזה שהן הסיבות הרוחניות -

ודוגמא לדבר באגרת א’תשצב מתאריך כ"ז מנ"א תשי"ב שכותב הרבי ליהודי:

"והמורם מכל הנ"ל אשר ככל מה שיתחזק בבטחונו עד שיפעול גם על המחדו"מ 

שלו הרי יתגשם הדבר במוחש יותר לפרנסה בהרחבה בגשמיות וגם ברוחניות..."
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ובנוסף לזה ישנו מכתב של הרבי ליהודי שראה שינוי בעסק שלו, וניסה לתלות 

זאת בעניין מסוים, אך הרבי כותב לו שמאחר שהוא עצמו התחייב לנתינת כסף 

לצדקה ולא מילא את התחייבותו והרי סגולה לפרנסה היא עניין הצדקה. ומסביר 

לו הרבי שרמז רמזו לו משמים למלא את התחייבותו - המכתב מתאריך ה’ אד"ר 

תשי"ד ובלשונו הק’:

סיבת  מחפש  ובמילא  שלו  העסק  במצב  שינוי  שראה  לשאלתו  בנוגע  "והנה 

הדבר ועלו בידו רעיונות שאולי קשור זה במה שקבל משרת רבנות כשהלך בגולה 

בעת המלחמה.

והנה השכל הבריא אומר שכאשר יש סיבה גלוי’ אין מההכרח לחפש גם סיבות 

לגבוה  אמירתו  מרז"ל  ידוע  הנה  דידן  ובנדון  ולבנינו  לנו  שהנגלות  כיון  נסתרות 

כמסירתו להדיוט וידוע ג"כ הפס"ד אשר מלח ממון חסר היינו שסגולה לפרנסה 

זהו ענין הצדקה וכיון שזה מזמן רב שקבל ע"ע בשם העסק להפריש מעשר ומעט 

יותר מזה לצדקה ועכב את הדבר משך כמה חדשים ומנהגו של הקב"ה ה"ה בחסד 

וברחמים הרי רמז רמזו להם להזכירם את התחייבותם והזכות שיש להם שלא מלאו 

נדבת לבם הטהור עד עתה בפועל שזהו ביאור מספיק להשינוי בהעסק ובמילא אין 

לו לחפש ענינים אחרים כי אם לקיים את הבטחתם בשלימות והעיקר ברצון הטוב 

אופן  גליא  שמיא  כלפי  והרי  בעתיד  גם  ככה  להתנהג  גמורה  החלטתם  וכשתהי’ 

ההחלטה בזה ותהי’ ג"כ מתוך שמחה ולא מיראת העונש ח"ו מובטחני שתבוא ג"כ 

הטבה בהעסק והשי"ת יזכהו ואת אחיו שי’ שיחליטו בזה בהקדם היותר אפשרי 

ומתוך שמחה ושמחה פורצת גדר להשפיע להם ברכה והצלחה..."

סגולה נוספת מובאת בשם הזוהר הקודש ומובאת גם במכתב הרבי מי"ט אדר 

תשט"ו והיא בעניין גידול הזקן אשר מביא שם שגידול שערות הזקן הוא סגולה 

מיוחדת לפרנסה בחסדו של הקב"ה ולהסרת ההעלמות וההסתרים בזה.

מנוחה תמידית 
שאלה: איך אפשר להגיע בעולם מטורף כמו שלנו למנוחה. לא רק בשבת או בחופש, 

אלא הכוונה שגם באמצע העבודה או בשיא הלחץ עם ילדים נרגיש נינוחים ושלווים. 
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האם זו אוטופיה בלתי ניתנת להשגה? האם יש ליהדות תוואי שמראה איך להגיע או 

אפילו להתקרב למצב כזה?

זו אכן  יום.  היום  חיי  גם באמצע  בנוגע למנוחה  קיבלתי את השאלה  תשובה: 

שאלה שאי אפשר לבטלה. החיים דורשים הרבה ויש כאלה שנמצאים במצבים לא 

פשוטים ויש צורך אמיתי לברר נושא מהותי זה.

ראשית, צריך וחשוב לציין שהעולם מצד עצמו, כפי שזה מופיע במקורות, נברא 

באופן של שינוי ותנועה שמורים על היפך וחוסר המנוחה. ישנם השינויים של הזמן 

- שהימים מתחלפים מיום ראשון ליום שני ומיום שני ליום שלישי וכו’. ההגדרה 

של הזמן היא עבר הווה ועתיד או באופן כללי יותר - קדימה )במלרע( ואיחור. כל 

ולכן הם משתנים כל הזמן.  הנבראים בעולם כפופים תחת מגבלות ושינויי הזמן 

מעין ודוגמא לרעיון הזה נמצא בספרו של רבנו בחיי, שם הוא כותב שהאדם מאבד 

במהלך חייו לחות הן מבפנים מצד חום הגוף הטבעי והן מצד האויר המקיף אותו 

ומייבשו. המזון שהאדם אוכל אמור לפצות על חסרון הלחות אך זה לא מפצה את 

המצטבר  הלחות  חסרון  האדם  של  ימיו  שבערוב  עד  הלחות  של  העקבי  האיבוד 

זה  ודבר  הזמן  של  לשינויים  כפוף  שהאדם  אומרת  זאת  ולחולשה.  לזקנה  גורם 

משפיע עליו לא לטובה.

שינוי נוסף שקיים הוא ההתחלקות של מקום, שזה גם קשור להיפך המנוחה, 

מכיוון שכל מקום יש לו את המנהגים והנימוסים שלו ושינוי מקום למקום אחר 

ניתן להוסיף את דברי הגמרא במסכת סנהדרין דף  וחוסר מנוחה.  גורם לטלטול 

כו עמוד א: "טלטולי גברא )שינוי מקום וטלטול של גברים( קשין מדאיתתא )יותר 

קשים מאשר לאשה(".

על  תמידית  שמשפיעים  המקום  ושינויי  הזמן  שינויי  שישנם  למדים  נמצאנו 

האדם באופן של חוסר מנוחה.

לשינויים.  בנוגע  לעיל  מהנזכר  ההיפך  הוא  בשאלתך  שהזכרת  השבת  יום 

ר ָעשָׂה  ִביִעי ְמַלאְכּתוֹ ֲאשֶׁ ּיוֹם ַהשְּׁ בספר בראשית פרק ב פסוק ב: "ַוְיַכל ֱא-לִֹהים בַּ

ר ָעשָׂה" מפרש רש"י: מה היה העולם חסר  ל ְמַלאְכּתוֹ ֲאשֶׁ ִביִעי ִמכָּ ּיוֹם ַהשְּׁ ת בַּ בֹּ שְׁ ַויִּ

של  שהבריאה  מכיוון  המלאכה.  ונגמרה  כלתה  מנוחה  באת  שבת  באת  מנוחה 

ַוְיַכל  ְוָכל ְצָבָאם.  ְוָהָאֶרץ  ַמִים  "ַוְיֻכּלּו ַהשָּׁ ששת ימי בראשית נסתיימה כמו שכתוב: 



153אבל ונלמה      

ר  ל ְמַלאְכּתוֹ ֲאשֶׁ ִביִעי ִמכָּ ּיוֹם ַהשְּׁ ת בַּ בֹּ שְׁ ר ָעשָׂה ַויִּ ִביִעי ְמַלאְכּתוֹ ֲאשֶׁ ּיוֹם ַהשְּׁ ֱאלֹקים בַּ

ָעשָׂה" )בראשית ב א-ב( ונרגש בכל העולם איך שהכל נברא מה’ אחד. ביום שבת 

הראשונה העולם הרגיש את הכוונה בבריאת העולם. העולם הרגיש שיש משהו 

הנעלה משינויי הזמן והמקום ולכן הגיעה מנוחה לעולם.

הקשר בין שבת למנוחה הוא כמוסבר במאמרי החסידות שבשבת זהו זמן של 

עלייה שלמעלה מבחינת הזמן שלכן הזמן כאילו ‘מתאפס’ - דבר שמתבטא בכך 

שלמחרת יום השבת מתחילים בספירת הימים שוב מיום ראשון )ולא סופרים - 

יום השמיני יום התשיעי וכו’(. הקשר של שבת למנוחה מתבטא גם במקום. כידוע 

]ולמרות שמהבית מותר  ביום השבת.  ההלכה שאסור לצאת מחוץ לתחום שבת 

ממקום  ותנועה  יציאה  כאן  יש  כן  לכאורה  אז  התחום  בתוך  אני  עוד  כל  לצאת 

למקום הרי מכל מקום זה נחשב המקום שלי כמו שכתוב: "אל יצא איש ממקומו" 

)שמות טז כט( שגם היציאה מהבית כל עוד היא בתוך התחום של האדם הרי היא 

נחשבת מקומו של האדם.[

בנוסף ליום השבת שמסמל מנוחה, הרי גם מתן תורה נותן ופועל מנוחה, כידוע 

בשביל  נברא  שהעולם   - "בראשית"  ככתוב  העולם  בריאת  של  התכלית  שזוהי 

ישראל ובשביל התורה ששניהם נקראים ראשית )ראה פירוש רש" תחילת פרשת 

בראשית(. כאשר התורה ניתנה - העולם הרגיש שהנה כאן יש את התכלית של 

הכל - שבשביל התורה העולם נברא. כשהעולם נברא הוא היה במצב של אי שקט 

ושלווה עד שניתנה התורה. דבר זה רמוז בפסוק: "ויהי ערב ויהי בוקר יום הששי" 

י  שִּׁ )בראשית א, לא( ורש"י מבאר על פסוק זה ש"כולם תלוים ועומדים עד יוֹם ַהשִּׁ

הוא ששי בסיון" זאת אומרת שהעולם היה בחוסר מנוחה עד שניתנה התורה כי 

כאמור התורה היא המצפן והתכלית והכוונה של העולם.

אז נסכם מה שנכתב עד כה:

חוסר  לחוש  העולם  לכל  שגורם  דבר  ומקום,  זמן  של  לשינויים  נתון  העולם 

מנוחה.

עצירה  מסמלת  בעולם. השבת  הטון של המנוחה  נותנות את  והתורה  השבת 

ראשון(  )יום  מההתחלה  הבא  בשבוע  הימים  את  למנות  מתחילים  שלכן  זמן  של 

וגם אסור לצאת מהמקום של האדם, דבר שמראה על חוסר תנודה = מנוחה. וגם 
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התורה מסמלת רוגע מכיוון שהתורה היא זו שנותנת לאדם את המצפן של בשביל 

מה אני נמצא כאן בכלל ומה אני עושה בעולם.

של  מהשטויות  נשכח  תורה  וכשנלמד  רגועים  נהיה  השבת  "ביום  אז  אוקיי 

העולם הזה"...

אבל השאלה היא איך אפשר לנקז את התובנות הללו מחוץ ליום השבת ומחוץ 

לבית המדרש.

והתשובה היא שכאשר בן אדם אינו יודע מה המטרה שלו בחיים הוא לעולם 

לא יוכל להיות במנוחה אמיתית, כי העולם מכריח שיווצר אי שקט תמידי, בגלל 

כל מה שקורה מסביב לאדם כמצוין בשאלה. אבל כאשר יודעים מה התפקיד שלי 

בעולם ומה אני עושה כאן בכלל, זה עצמו מביא מנוחה לאדם ולשלימות הנפשית 

של האדם. כמו שאפשר לראות בפשטות שאדם נמצא יותר בשלימות כאשר הוא 

ביתר שלימות  יתבצע  יעשה  כל מה שהאדם  גם  ובמילא  הנפש.  ובמנוחת  ברוגע 

בגלל המנוחה בה הוא נמצא. זה באופן כללי.

הנקודה שעליה צריך לשים את הדגש זה על כך שהאדם נברא לשמש את קונו. 

וזה דבר אחד. כשיש לאדם ריבוי פרטים מול העיניים אזי בהחלט ניתן להתבלבל. 

ויחיד,  אינם אלא חלק מדבר אחד  וכל השינויים  כל הפרטים השונים  אך כאשר 

לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אזי יורדות כל הטרדות כי אני עומד מול 

חלק  זה  עושה  שאני  מה  כל  אחד.  דבר  רק  אלא  שינויים  אין  במילא  אחד.  דבר 

מעבודת ה’ שלי.

הדרך להגיע לזה זה על ידי הביטול של האדם כלפי הקדוש ברוך הוא. כאשר אין 

לאדם מציאות בפני עצמו, אז כל כולו הוא עבד לה’. אני לא רוצה לזכות למדרגות 

זה צריך להחדיר  ה’. את  רוצה למלא את הרצון של  אני  נעלות עבור עצמי אלא 

פרקי  לימוד  אישיים,  תורה  שיעורי  רמב"ם,  חת"ת,  התורה,  לימוד  ידי  על  למוח 

וכך להכניס לראש שאני - לא - נבראתי,  אבות, להוסיף ולפרסם חידושי תורה, 

אלא לשמש את קוני.

ניתנה  שהתורה  לכך  גם  קשורה  הפרטים  בכל  האחדות  של  הזאת  התודעה 

ותפקיד  ישוב אדם  אינו מקום  מכיון שהמדבר  במדבר שהוא מסמל את העולם, 

האדם להמשיך ולהכניס את המנוחה וההתיישבות גם לתוך המדבר.
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להתרכז  פחות  לה’.  ביחס  העצמי  הביטול  בתודעת  להוסיף  פשוטות,  במילים 

במה אני רוצה ויותר לנסות לראות מה רוצים ממני. זו הדרך לכך שגם באמצע היום 

יום העמוס נוכל לחוש רוגע ושלווה מכיוון שיש מולנו רק דבר אחד - ה’.

מקור: שיחת פרשת במדבר תנש"א.

קושי בנתינת צדקה
שאלה: יש לי קושי מסוים בנתינת צדקה. אני משתדל לתת כל יום משהו אבל תמיד 

יש לי איזה ‘קוועטש’ בלב... אם הקב"ה היה רוצה לתת לאותו יהודי הוא היה דואג לו 

בעצמו ולמה אני צריך לדאוג לו? למה אני צריך להיפרד מהכסף שלי שעבדתי עליו 

ביגיעה רבה בשביל מישהו אחר? אשמח לתקן.

תשובה: אחת מההנהגות המופלאות של הרבי בדור השביעי היא נתינת צדקה 

ועשיית ריבוי עצום של יהודים לשלוחי מצוה לנתינת צדקה במשך שעות ארוכות 

בחלוקת הדולרים וכדומה ובכל הזדמנות אפשרית.

והובא  הקודש  בשיחות  ושוב  שוב  שחוזר  מהותי  עניין  מבטאת  זו  הנהגה 

תשנ"ב(  )ויקהל  מהרבי  ששמענו  עתה  לעת  האחרונה  בשיחה  יתרה  בהדגשה 

המיוחדת  ובסגולתה  הצדקה  נתינת  של  הגדולה  בחשיבות  השאר  בין  שעסקה 

לקרב את הגאולה ולזרזה.

סגולותיה של מצוות הצדקה רבות מאוד וחשיבותה מתעצמת בפרט בדורות 

צריכה להיעשות  נתינת צדקה  האחרונים כמובא באיגרות הרבות בספר התניא. 

כמובן משום שזהו רצון ה’ וגם מתוך כוונה לזרז את הגאולה. אבל יסוד גדול נוסף 

יש בה הקשור לנפש הנותן - פיתוח מקום נפשי נכון המאפשר את נתינת הצדקה 

באופן משוחרר וגאולתי.

בעבור  לבב  ובטוב  בשמחה  ממון  ולהוציא  לתת  האדם  של  הנפשית  היכולת 

צדקה,  ונתינת  כספית  הוצאה  שדורשות  מצוות  כגון  רוחניות  ומטלות  מטרות 

כרוכה בפיתוח הביטחון של היהודי בה’.

מי שלא קנה בתוכו את מידת הביטחון קשה לו יותר להיפרד מהכסף שנמצא 

ברשותו והוא משתדל להימנע מן הנתינה או לכל הפחות לדחותה ככל האפשר.
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לעומתו בעל הביטחון אם יש לו האפשרות הכלכלית וה’ בירכו, הרי הוא ממהר 

לשלם את המוטל עליו ולתת צדקה והוא עושה זאת בחפץ לב בנדיבות ובהנאה. 

הוא יודע שפרנסתו וכלכלתו הן רק מאת ה’ וקיום חובותיו הרוחניות ודאי לא יפגע 

בפרנסתו.

רעיון זה מבאר רבינו בחיי בשער הביטחון ומדגיש כי בעל הביטחון אינו רואה 

ברכוש שלו מקור של כוח. ברור לו שהרכוש אינו אלא פיקדון שה’ נתן בידו כדי 

שיוכל לעשות בו שימוש לתועלתו ולתועלת האחרים. ובלשונו שם: "שהבוטח על 

השם לא ימנעהו רוב ממונו מלבטוח על השם כי אינו נשען על הונו והוא בעיניו 

כעין פיקדון שנצטווה להשתמש בו באופנים מיוחדים ובדברים מיוחדים עד זמן 

מוגבל".

זוכר  רב, הוא  זמן  ב"ה  גם במקרים שבהם הפיקדון נמצא אצל בעל הביטחון 

שהוא אינו שלו אלא של הבורא. הוא נותן לו את הפיקדון בכל רגע מחדש והוא 

יכול גם לקחת אותו ממנו. ולכן כל עוד הפיקדון אצלו הוא משתדל להשתמש בו 

לה’ שעשה  והודיה  רצונו של הבעלים האמיתיים של הכסף מתוך שמחה  פי  על 

אותו שליח שדרכו תתבצע המשכת שפע וטוב לאחרים.

זו, אדם שלאורך זמן יש ברשותו כסף רב, אפילו הוא נותן ממנו  ללא תודעה 

ולהתנשאות.  לגאווה  להגיע  עלול  הצדקה  מצוות  את  ומקיים  הנזקקים  לאחרים 

הוא עלול לחשוב שהכסף כספו והוא שנותן ממנו לזולתו. מחשבה כזאת עלולה 

לגרום לו לצפות לתודה ותגמול ממי שקיבל ממנו. לעומת זאת, אם מידת הביטחון 

בו כלל  ואינו מתגאה  אינו אלא פיקדון אצלו  זוכר שכל הממון  שבו איתנה, הוא 

שהרי רק אדם טיפש מתגאה בדבר שאינו שייך לו. וכמו שאומר שם רבנו בחיי: 

"ואמר אחד הצדיקים: אני תמה ממי שנותן לזולתו מה שגזר לו השם אצלו ואחר 

כך מתפאר עליו בו ומבקש תודתו על כך".

גישה זו שכל מה שיש לאדם הוא פיקדון שניתן לו מאת ה’ היא גישה כללית 

במקרים  יתרה  בהדגשה  ביטוי  לידי  באה  היא  אך  האדם  של  בחייו  הדברים  לכל 

שבהם מדובר בכסף ובפרנסה.

וכפי שמספר הרבי הריי"צ כי החסידים הראשונים כאשר נתנו לחברם פרוסת 

לחם נהגו לומר: "קח את פרוסת הלחם שלך שנמצאת אצלי". כלומר נתינתי לך 
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ה’  בפיקדון מאת  הוא החלק שלך שהיה שמור אצלי  לך  כל שנתתי  אינה משלי. 

וכעת הוא מוחזר ומושב לך.

הוא  בכסף  ברכו  כשה’  נוספת:  למסקנה  האדם  את  מביא  זו  תודעה  פיתוח 

רכושו  אם  גם  אך  ממנו,  להפיק  שיכול  הרוחנית  התועלת  את  למצוא  משתדל 

מתמעט - איננו דואג, מאחר שהוא רואה ברכוש שלו פיקדון שניתן לו מאת ה’ 

הוא מבין שהגיעה העת להחזיר הפיקדון. וכפי שהיה שמח כשקיבל את הפיקדון 

כך הוא שמח כעת כשהוא מחזירו.

יתרה מזו הוא מסוגל גם לראות את הצדדים החיובים שבזה ולשמוח שהטרדות 

לומר:  וכפי שמספר רבנו בחיי על אחד הצדיקים שנהג  שרובצות עליו פחותות. 

"הרחמן הוא יצילנו מפיזור הנפש".

גם כאשר הוא רואה אדם אחר שיש ברשותו כסף רב הוא אינו מקנא בו כלל. 

הוא מבין שעכשיו ברצות ה’ הכסף הופקד אצל זולתו.

מתוך  צדקה  בנתינת  להדר  יש  והשלמה  האמיתית  הגאולה  ערב  כשנמצאים 

ריבוי ושפע כפי שהרבי מחנך את דורנו שפעולה בדרך זו בכוחה לקרב ולזרז את 

הגאולה הכללית.

גאולה  של  פנימית  מודעות  מתוך  גם  תיעשה  שהנתינה  להשתדל  גם  יש  אך 

פרטית הבאה לידי ביטוי בנתינה מתוך רגש של שמחה מנוחת הנפש ושחרור מכל 

הדאגות.

 - כאן  המתוארת  הנתינה  אבל  הגאולה  את  לקרב  בכוחה  צדקה  נתינת  כל 

המשוחררת מכבלים ואזיקים נפשיים - היא עצמה גאולתית.

השגחה פרטית ופחד מהבורא 
שאלה: למדתי קצת על המושג של ‘השגחה פרטית’ במיוחד לפי תורת החסידות, 

עיינתי בכמה מאמרים שמדברים על הנושא וקשה לי קצת בזה: אם הקב"ה מביט עלינו 

ויודע בדיוק מה אנחנו עושים בכל רגע ובכל פינה זה יכול להכניס את האדם למצב של 

פחד תמידי, כאילו יש מי שמחפש אותו בכל פינה ורוצה "לתפוס" אותו בסיבוב. מה 

באמת נכון בזה?
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תשובה: כדי להבין את התשובה לשאלתך יש להקדים תחילה בביאור כל המושג 

של השגחה פרטית. במילים פשוטות, השגחה היא התייחסות. הבורא מתייחס אל 

הנברא והתייחסות נותנת לנברא את קיומו.

אינו  הבריאה  שתהליך  מודגש  והאמונה,  היחוד  בשער  התניא  בספר  כידוע, 

מאין.  יש  מחדש,  ורגע  רגע  בכל  המתרחש  תמידי  תהליך  אלא  חד־פעמי  תהליך 

"המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית".

כיוון שהבורא משקיע את כוחותיו )כביכול( לברוא את כל הנבראים יש מאין 

ברגע זה הרי ממילא מובן שהוא מתייחס אליהם ומשגיח עליהם וכל מה שקורה 

להם איננו קורה סתם בלא סיבה אלא משום שהבורא ברגע זה ממש מהווה אותם 

בטובו.

אם חלילה אומרים שמה שקורה אינו בהשגחה אלא בדרך מקרה, פירוש הדבר 

שבזמן מסוים כביכול יש לנבראים קיום מבלעדי הבורא ח"ו.

תורת  ע"פ  האדם  "עבודת  בסיון(:  כ"ט  )לתאריך  ב’היום־יום’  שמובא  וכפי 

החסידות להרגיל את עצמו לראות ענין השגחה פרטית איך כי בטובו ית’ מחדש 

את העולם והנבראים בכל רגע בהשגחתו הפרטית אשר זה ואך זה הוא מציאות 

הנבראים חיותם וקיומם".

עניין זה שהעולם מתנהל בהשגחתו של הבורא הוא אחד מעיקרי האמונה ואין 

לגביו מחלוקת כלל. אך ישנו הבדל בגישתם של גדולי ישראל לאורך הדורות לגבי 

היקפּה של אותה השגחה פרטית - עד כמה ההשגחה היא פרטית ממש לכל נברא.

היו מגדולי ישראל שסברו שההשגחה הפרטית חלה רק על מין האדם וכל מה 

שקשור אליו ואילו על מין הצומח והחי או מין הדומם השגחת הבורא היא כללית 

בלבד.

כשאומרים שההשגחה היא כללית הכוונה שהקב"ה מתייחס לכללות הבריאה 

ולא לפרטי הפרטים שבה. למשל שאכפת לו שיהיה מין ציפורים מסוים אבל לא 

חשוב לו מה קורה בדיוק לכל ציפור. המובן של השגחה פרטית הוא שיש התעניינות 

בכל פרט בבריאה ולכל ברייה מוענקת תשומת לב ייחודית רק לה.
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ובזה הכריע הבעל שם טוב שהשגחתו של הבורא היא על כל הנבראים כולם גם 

על מין הצומח והדומם על כל פרטיהם בכל רגע ממש.

והסיבה היא כפי שהוסבר שההשגחה הפרטית של הבורא נובעת מעצם הקיום 

של העולם על ידי הבורא בכל רגע. וכיון של הנבראים כולם, גם אלה השייכים למין 

הצומח והדומם, מתהווים בכל רגע מחדש על ידו, הרי פשוט שהם חלק מידיעתו 

והשגחתו.

ראוי לדייק שהדברים היו כתובים עוד לפני הבעל שם טוב. הרבי מביא באחת 

משיחותיו ראיה לזה מדברי חז"ל במס’ חולין )דף סג(: "ר’ יוחנן כי הוה חזי )=כשהיה 

רואה( שלך )=עוף ‘השולה דגים מן הים’( אמר משפטיך תהום רבה" ומפרש שם 

רש"י: "שזמנת)ה( שלך לשפוט ולעשות נקמתך בדגת הים להמית המזומנים למות" 

- הרי מפורש שיש דין ומשפט גם על פרטי דגי הים עד שהקב"ה מזמין עוף פרטי 

כדי להמית דג פרטי זה המזומן למות.

החידוש של החסידות הוא בהבלטה בגילוי של הדברים ובדרך שבה הדבר בא 

לידי ביטוי בחיי יום־יום.

כשלומדים שההשגחה הפרטית נוגעת לכל פרט יש השואלים: האם לא ‘קטן 

על הקב"ה’ להתעסק בדברים קטנים ושוליים?

אך ידוע הפירוש של החסידות על הפסוק "רם על כל גויים ה’" - שגויים יכולים 

לחשוב שה’ הוא רם ונישא ולכן אינו מצוי בעולם הזה ובדברים שפלים. אך אנחנו 

יודעים שגם הדברים שנראים לנו גדולים - בעיניו אינם ‘נחשבים’ וכדברי הפסוק: 

נעלים )שמים( הם  עניינים  גם  לגבי הבורא   - ובארץ"  "המשפילי לראות בשמים 

השפלה וירידה כמו עניינים גשמים )ארץ(.

אדרבה, תכליתה העיקרית של הבריאה היא העולם הזה השפל והנמוך כדברי 

המדרש "נתאווה לו יתברך להיות לו דירה בתחתונים". ממילא כל מה שמתרחש 

פה חשוב לבורא עד מאוד.

מובן  פרט,  כל  בבריאת  אנרגיות  משקיע  הקב"ה  אם   - בפשטות  שוב  ונסביר 

שאינו עושה זאת ‘סתם’ אלא שיש לאותו פרט ייעוד ומטרה. אומנם במוח האנושי 
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הקטן שלנו אנחנו יכולים לתהות על חשיבותם של הדברים, אבל האמת היא שעצם 

קיומם של הדברים מראה שיש להם מטרה ותכלית.

ואכן צריך להיזהר שלא לפרש את מושג ‘השגחה פרטית’ כאילו הקב"ה עומד 

כש’בידו מקל’ והוא רק מחכה למעידות שלנו... זו כמובן הסתכלות מעוותת. הבורא 

אוהב אותנו וכל מה שהוא רוצה מאיתנו - הכול לטובתנו.

ואוזן  רואה  "עין   - ובהשגחתו  בידיעתו  הוא  אצלנו  שקורה  דבר  שכל  ודאי 

שומעת" - וממילא צריך לעשות את רצונו ואם נכשלנו עלינו לתקן בכוח התשובה. 

אבל התחושה העיקרית שצריכה להיות לנו כשאנו מפנימים שהכול בהשגחתו של 

הבורא היא שהקדוש ברוך מתעניין בנו וכל המאורעות שקורים אצלנו הם ממנו 

ובהשגחתו וממילא כל מה שקורה - קורה לטובה.

ההתבוננות פשוטה: הבורא הוא תכלית הטוב וטבע הטוב להיטיב ואם הכול 

הטוב  את  לראות  מצליחים  איננו  לפעמים  אם  אפילו  טוב,  הכול  אזי  ממנו  מגיע 

הטמון בדבר מסוים.

ישנה נקודה נוספת שצריך להבהיר: אומנם כל פרט הקורה לנו מגיע מהקב"ה, 

אבל אחד מיסודות האמונה הוא שהבחירה איך להתנהג באותם מצבים שהבורא 

הציב לפנינו - נתונה בידנו. לדוגמה: אדם הלך ונתקל באיזה חפץ ומעד, הוא לא 

נפל במקרה אלא בהשגחה פרטית, אבל איך יגיב - אם יכעס או ייזכר כי "כל מאן 

דעביד רחמנא לטב עביד"? - התגובה תלויה בבחירה שלו.

זימן  ה’  פרטית  בהשגחה  בו.  נתקלתי  סתם  לא  עזרה.  שצריך  ביהודי  פגשתי 

לי שאראה אותו ועכשיו הבחירה בידי: האם אעזור לו? האם אעלים עיני ממנו? 

ההיתקלות עצמה נגרמה בשל ההשגחה הפרטית והתפקיד שלי הוא לבחור כיצד 

אפעל במצב שלפניי.

וכמו שכותב הרמב"ם בהלכות תעניות )פרק א( שאם יש צרה לעם ישראל היא 

באה כדי לעורר את העם לתשובה ובלשונו שם: "אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא 

יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרוא נקרית - הרי זו דרך אכזריות 

וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים ותוסיף הצרה וצרות אחרות; הוא שכתוב 

בתורה: "והלכתם עימי בקרי. והלכתי עימכם בחמת קרי" כלומר: כשאביא עליכם 

צרה כדי שתשובו - אם תאמרו שהוא קרי אוסיף עליכם חמת אותו קרי.
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נקווה שהחומר שלעיל ישמש כתוספת ועזר להבנת העניין לאשורו. ובאתרנו 

תוכלו למצוא עוד כמה וכמה מאמרים ושיעורים שמבארים ענין זה בהרחבה וכפי 

הצורך.

הוכחה שכלית למציאות הבורא 
שאלה: מה ניתן להסביר למי שלא מאמין עדיין בצורה שכלית ומובנת לכך שיש 

בורא לעולם?

תשובה: בשאלה זו דנו גדולי הדורות פעמים רבות והסבירוה בהסברים שונים 

ונלקטו הביאורים בכמה וכמה ספרים המבארים עניינים אלו בשכל האדם, ולהלן 

אלקט כמה ביאורים כפי שהם נמצאים במכתבו של הרבי, שנכתב במיוחד לקבוצת 

סטודנטים שביקשו הוכחה בלי שום פקפוק למציאות הבורא.

אבל לפני כל זה צריכים להקדים ולהבהיר שאמונתו של היהודי אינה מתבססת 

על השכל שלו ואין זה עיקר העניין כלל וכלל, אלא זו אמונה טבעית ועצמית בנפש 

כל ישראל, שאמונה זו טבועה בו בעצם מציאותו.

וכמבואר באריכות בתניא פרק יח "הנה החכמה היא מקור השכל וההבנה והיא 

למעלה מהבינה שהוא הבנת השכל והשגתו.. ולכן מתלבש בה אור א"ס ב"ה דלית 

מחשבה תפיסא ביה כלל ולכן כל ישראל אפילו הנשים ועמי הארץ הם מאמינים 

בה’ שהאמונה היא למעלה מן הדעת וההשג’ כי פתי יאמין לכל דבר וערום יבין וגו’ 

ולגבי הקב"ה שהוא למעלה מן השכל והדעת ולית מחשבה תפיסא ביה כלל הכל 

כפתיים אצלו ית’ כדכתיב ואני בער ולא אדע בהמות הייתי עמך ואני תמיד עמך 

וגו’ כלומר שבזה שאני בער ובהמות אני תמיד עמך ולכן אפי’ קל שבקלים ופושעי 

ישראל מוסרים נפשם על קדושת ה’ על הרוב וסובלים עינוים קשים שלא לכפור 

בה’ אחד ואף אם הם בורים ועמי הארץ ואין יודעים גדולת ה’.." וזהו היסוד לכל.

וזכינו שהתורה והאמונה נתלבשה גם בשכל וניתו לנו להבין זעיר פה וזעיר שם 

גם בשכלנו הדל אבל אין זה מיוסד על זה אלא רק על האמונה הפשוטה שבלב כל 

ישראל.

יצחק  למר  משיב  הוא  תשי"א,  אייר  כ"ה  מתאריך  הרבי  של  מיוחדת  באגרת 

דמיאל, שהפנה אל הרבי שאלה של חבורת צעירים וצעירות בנוגע לשאלה באמיתת 
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מציאות האלקים בבירור, וכבר בפתחו של מכתב מבהיר הרבי שעל שאלה זו אי 

אפשר לענות במכתב באופן ממצה אלא הוא יבאר נקודות עיקריות בעניין זה.

וזה לשון השאלה:

 - נוכל להיווכח באמתת מציאותו של אלקים  יש דרך שאנו כספקנים  "האם 

ובברירות בלי שום פיקפוקים ואפשרות של פקפוקים?"

ובמענה על זה ענה הרבי במכתב ארוך ומפורט ולאחרי הקדמה כותב כך:

"כל המתבונן בפעולותיו בשבתו בביתו או בלכתו בדרך או בשכבו ובקומו יודה 

ולא יבוש שאין אדם דורש מעצמו שיבחון בעצמו יסוד של כל פעולה שפועל או 

של הנהגה שנוהג אלא מקבל הוא עדות אחרים שבחנו את הענין. ורק במקום שיש 

חשד שאולי העדות מזויפת או שהעד הי’ מושפע על ידי סיבות פנימיות או חיצוניות 

או שלא הי’ שפוי בדעתו ותפס הענינים במראה עקום וכדומה שאז דורשים עוד 

והחוגים  ומצבם  במעמדם  שונים  שיהיו  וככל  העדים  מספר  שירבה  וככל  עדים. 

שמשתייכים אליהם אשר כל זה מרחיק את האפשרות של טעות או קנוני’ וכו’ כן 

והכלל עושים  היחיד  זה  יסוד  ועל  ומוחלטה.  תחזק ההוכחה בתור הוכחה מדעית 

כמה ענינים ומעשים תמידים כסדרם מתוך בטחה גמורה שהדבר אמת ויציב.

וכן בנידון דידן.

ענין מתן תורה על הר סיני נתאמת דור אחר דור בתור עובדה שנתרחשה במעמד 

ששים רבוא הגברים לבד מטף ואם לכלול הנשים וכן האנשים למעלה מן ששים 

כו’ הרי היו שם מליונים אחדים מיוצאי מצרים שעיניהם ראו ולא זר. והרי אין זו 

עדות מצומצמת לנביא אחד או חולם חלום או חבורה מצומצמת. ועדות זו נמסרה 

מאבות לבנים דור אחר דור והכל מודים שלא הי’ הפסק במסורה זו מאז ועד עתה 

ומעולם לא נגרע מספר העדים מששים רבוא ויותר אנשים שאין דיעותיהם דומות 

זו לזו וכו’ וגם אחרי שנפוצו בארבע פינות העולם הנה כל הנוסחאות שהגיעו אלינו 

נאמנת  עדות  לך  והיש  הפרטים.  בכל  מתאימים  הנ"ל  היסתורי  ומאורע  מעובדה 

ומדוייקת יותר מזו?"

הוכחה זו מובאת גם במקומות נוספים וכפי שרואה כל אחד שבכך שהתורה 

נשמרה במסורה ולא נפסקה מאז ועד עתה וגם לאחרי כל קושי הגלות כל העדויות 

הם אותו הדבר הרי ברור הדבר שכן הוא באמיתיות.
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ובהמשך ממשיך:

פעולות  שכשרואים  הנ"ל  ההנחה  יסוד  על  ג"כ  והוא  הוכחה  של  שני  "אופן 

להיזק  חשש  שיש  במקום  ואפילו  הנוהג  את  קובע  זה  מהם  והמסקנות  ותופעות 

והפסד וכו’.

והוא - כשרואים דבר מסודר כולל כמה חלקים מסודרים ומתאימים בהתאמה 

וקואורדינצי’ מדוייקת של חלקים שאין להם שליטה אחד על השני הרי מסיקים 

מזה בבטחה גמורה שיש כוח מחוץ להם שהוא המקשר והמאחד את כל החלקים. 

ועצם העובדה שהוא המאחד ומקשר את החלקים מוכיח שהוא גדול וחזק מהם 

ושולט עליהם.

והדוגמא לזה כשנכנסים לבית חרושת שכולו פועל באופן אוטומאטי ואין רואים 

שום אדם שם לא יעלה על הדעת ובלי שום פיקפוקים שאין אי-שם מכונאי גדול 

המקיף בדעתו כל המכונות וחלקי המכונות ושליט עליהם המרכיב ומאחד אותם 

ביניהם לבין עצמם וביניהם לבין מרכז כל הפעולות וכו’. ואדרבה כככל שיעדר יד 

אדם בבית החרושת הנ"ל וככל שיפעול באופן אוטומאטי יותר - הרי זה מעיד על 

הפלאת המכונאי ביתר שאת וביתר עז.

ואם כך הדבר בהנוגע לבית חרושת שהמדובר שם על דבר מאות או אלפים או 

אפילו רבבות חלקים על אחת כמה וכמה המתבונן בעולמנו בגולם עץ או אבן או 

צומח וחי ואין צריך לאמר מבנה גוף האדם וכלשון הכתוב מבשרי אחזה ובפרט 

על פי ביאור המדע שבימינו שכל דבר מורכב מביליונים אטומים וכל אטום יש בו 

כמה וכמה חלקים זעירים יותר שלכאורה הי’ צריך לשלוט בהם עירבובי’ ואי-סדר 

מאין כמותו ואף על פי כן רואים שיש סדר נפלא והתאמה מפליאה בין החלקים 

הקטנים והגדולים והכי גדולים והתאמה בין חלקי העולם הקטן )מיקרוקוסמוס( 

עם חלקי העולם הגדול )מאקרוקוסמוס( וכו’ וכו’ - הרי ברור בלי כל צל ספק שיש 

שם "מכונאי" אחראי בעד כל זה.

הטבע".  "חוקי  פי  על  מתנהל  זה  שכל  הידוע  הנוסח  ממני  נעלם  שלא  מובן 

אבל חושבני למותר להדגיש שזהו ביטוי שאין בו כל תוכן של ביאור אלא תיאור 

נוח של מצב השורר היינו שעניני הטבע מתנהלים על פי סדרים מסוימים. אבל 

זו שולטת  זהו מציאות בלתי תלוי’ בפני עצמה ושמציאות  לאמר ש"חוק הטבע" 
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על כל הבריאה וישנם אלפי מציאויות כאלה - מתאים למספר חוקי הטבע הרי זה 

אבסורד הכי גדול. ואין אף אחד מאנשי המדע העוסק בשטח זה שיאמר זה. ואין 

הנוסח הנ"ל אלא כאמור בטוי נוחי וקצר לתאר מצב בכדי שלא יהי’ הכרח להכפיל 

על כל צעד ושעל תיאור ארוך של מצבים הכי פשוטים כביכול. אבל פשיטא שאינו 

מבאר ולא כלום."

ובסיום המכתב כותב הרבי:

"שכשמביאים ראי’ "פשוטה" - קשה לקבלה דוקא מצד הפשטות שלה. אבל 

יסודו  בשכל  לא  האמור  היסוס  שהרי  להשואלים.  בנוגע  כן  הדבר  שאין  תקותי 

מיסודות  ואחד  במוחש.  וכנראה  בפועל  - במעשה  על ההנהגה  אינו משפיע  וגם 

אמונתנו בבורא עולם ומנהיגו ובמעמד הר סיני וקבלת התורה ומצוותי’ - שמעשה 

הוא העיקר".

אמונה וביטחון 
שאלה: באגרת י"א בספר התניא מבוארת האמונה שהכל טוב ואין רע יורד מלמעלה 

וכו’. האם מה שמדובר שם הכוונה היא למידת הביטחון או שהכוונה היא למה שמבואר 

במקומות אחרים בחסידות כ"אמונה"?

תשובה: ישנם מקומות שבהם אכן המושגים אמונה וביטחון מדברים על מובנים 

שונים אצל היהודי אך ישנם מקומות שהאמונה מתפרשת גם היא בעניין הביטחון.

ישנם כאלו שניסו לבאר שהמושג אמונה המתבאר באגרת הקודש אין הכוונה 

על מידת הביטחון, אך מעיון ודיוק בין השורות המבוארות שם נראה לבאר גם שם 

שהכוונה היא על מידת הביטחון בבורא העולם.

ובהקדים הגדרת מידת הביטחון שאין הכוונה בזה - כמו שטועים רבים - לבטוח 

בעניין ספציפי או ברצון מסוים של האדם שלדידו הוא טוב

או  בו  רוצה  לי את הרכב הספציפי שאני  יביא  לבטוח שהקב"ה  לדוגמא  כמו 

שיסדר לי את העבודה המסוימת שאליה אני רוצה להתקבל. ולבטוח בזה באמת - 

עד שכך זה יקרה. היינו שהטוב יהיה במה שאני רוצה שהוא יהיה טוב;
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אלא הכוונה היא להיסמכות וביטחון מוחלט בבורא עולם, מתוך ידיעה שכל מה 

שהוא עושה הוא טוב ובביטחון שהטוב יהיה טוב נראה ונגלה.

והיינו במובן הרבה יותר כללי ומהותי שהאדם שם את כל יהבו על בורא העולם 

ורק הוא יעשה את הטוב האמיתי עד  והוא  לו שאין עוד שום דבר מלבדו  וברור 

שיהיה ג"כ טוב נראה ונגלה - במושגים שלנו.

וכפי שנראה ממכתבי הרבי בכמה וכמה מקומות ששם מבאר הרבי את מידה זו 

לא בהיסמכות ספציפית אלא בנקודה הרבה יותר כללית ומהותית.

לאשורו  דבר  כל  להבין  וכדי  התורה  בפנימיות  מקור  להם  יש  העניינים  כל 

צריכים להביט תחילה בספר התניא ששם מבוארים העניינים כפי שהם בדקותם 

של דברים.

והוא הוא התוכן של אגרת י"א בתניא וכפי שיתבאר לקמן בקצרה -

"ביאור הענין הוא רק אמונה אמיתית ביוצר בראשית.. וכשיתבונן האדם בעומק 

הבנתו ויצייר בדעתו הווייתו מאין בכל רגע ורגע ממש האיך יעלה על דעתו כי רע 

לו או שום יסורים מבני חיי ומזוני או שארי יסורין בעולם הרי האין שהיא חכמתו 

יתברך הוא מקור החיים והטוב והעונג והוא העדן שלמעלה מעוה"ב.."

וכמבואר במאמרים הראשונים בתרס"ו שבחי’ עדן היא בחי’ העצמות למעלה 

באמת  הוא  הכל  זו  שבבחינה  היא  הכוונה  ובעצם  וההעלמות  הצמצומים  מכל 

טוב ושם אין שום מציאות של רע והכוונה היא לגלות את אותו טוב נעלם בתוך 

המציאות אלא שהטוב הזה אינו גלוי תמיד.

ובלשונו של אדה"ז:

יורד  רע  אין  באמת  אבל  יסורים  או  רע  לו  נדמה  לכן  מושג  שאינו  מפני  "רק 

מלמעלה והכל טוב רק שאינו מושג לגודלו ורב טובו"

והכוונה בזה שאכן בפועל בעולם זה לא תמיד נראה אך באמת היא המציאות 

אלא  שלה  במקום  עצמית  נקודה  אותו  את  להשאיר  לא  היא  המטרה  האמתית. 

להוריד את אותה המציאות בתוך העולם שלנו וכמו שממשיך אדה"ז:

"וזהו עיקר האמונה שבשבילה נברא האדם להאמין דלית אתר פנוי מיני’ ובאור 

פני מלך חיים וע"כ עוז וחדוה במקומו הואיל והוא רק טוב כל היום
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וע"כ ראשית הכל שישמח האדם ויגל בכל עת ושעה ויחיה ממש באמונתו בה’ 

המחיה ומטיב עמו בכל רגע ומי שמתעצב ומתאונן מראה בעצמו שיש לו מעט רע 

ויסורין וחסר לו איזה טובה והרי זה ככופר ח"ו וע"כ הרחיקו מדת העצבות במאד 

חכמי האמת. אבל המאמין לא יחוש משום יסורין בעולם ובכל עניני העולם הן ולאו 

שוין אצלו בהשוואה אמיתית".

ששם  זה  הוא  המאמין  כי  האמיתי.  הבוטח  הוא  אדה"ז  מדבר  שעליו  המאמין 

יהבו וכל גורלו על עצמות ה’ ואכן אוחז במדרגה הזאת ולכן הוא מצליח להוריד את 

הטוב האמיתי לתוך המציאות;

אך מי שח"ו מתאונן ומראה בעצמו שיש לו רע, הרי הוא מי שאינו בוטח כי הוא 

אינו אוחז בעצמות ולכן בפועל המציאות שלו היא לא כפי שהיא בעצמות.

אדה"ז  מבאר  זו  ובאגרת  לבוטח  שונים  סימנים  מובאים  אחרים  במקומות 

שהבוטח הוא בשמחה כי מסימניו של הבוטח הוא ששם חלקו על ה’ וממילא שמח 

הטובה  למציאות  שגורם  מה  וזה  טוב  באמת  הוא  שהכל  יודע  כי  דבר,  בכל  הוא 

בפועל ממש.

ומסיים אדה"ז:

"ואם כן הכל טוב בתכלית רק שאינו מושג ובאמונה זו באמת נעשה הכל טוב 

זו שמאמין שהרע הנדמה בגלוי כל חיותו הוא מטוב העליון  גם בגלוי שבאמונה 

שהיא חכמתו יתברך שאינה מושגת והיא העדן שלמעלה מעוה"ב הרי באמונה זו 

נכלל ומתעלה באמת הרע המדומה בטוב העליון הגנוז":

ההסתכלות שמביא אדה"ז היא שאם אתה אכן אוחז בעצמות ויודע שהכל הוא 

טוב באמת מאת הקב"ה, הרי בעצם אמונה זו שמאמין שהרע הוא רק נדמה ואילו 

הטוב הוא האמת הרי הרע המדומה עולה למעלה ונכלל בטוב הגנוז.

ורואים במוחש שמי שאוחז באמת באמונה זו ומאמין שכל דבר הוא מאת ה’ 

וברור לו תמיד ש"הכל טוב" ו"אין רע יורד מלמעלה" הרי חייו משתנים מן הקצה 

אל הקצה ויודע שכל דבר הוא באמת טוב. ועצם אמונה זו היא שגורמת שהטוב 

יהיה בפועל טוב גלוי למטה מעשרה טפחים.
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מקור: ביאור זה הוא ע"פ המבואר במכתבי הרבי ועוד חלקם נלקטו בספר שערי 

אמונה.

מבואר בשיחות הרבי שד’ חלקי התניא הם כנגד ד’ אותיות של שם הוי’ החל 

הקודש  לאגרת  עד   - תתאה  ה’   - המלכות  ספירת  כנגד  שהוא  אמרים  מליקוטי 

שהיא כנגד ספירת החכמה - אות י’ של שם הוי’.

ולכן כל עניין שרוצים לדעת מהי ההגדרה שלו צריכים להסתכל באגרת הקודש 

ששם הענינים מובאים בהגדרתם המדויקת.

ביטחון בה’ ברפואה
שאלה: מה עושים כשהאמונה והביטחון שהכל יהיה טוב מתנגשת עם הוראות של 

רופאים. כלפי עצמי אני מבין שאני צריך לעורר בי אמונה אבל כל זה בעולם המחשבות 

שלי, אבל אם הרופא אומר שלא יהיה כל כך טוב וצריכים לשמוע לו?

בכל הגישה לנושא של רופאים ורפואה צריכים להקדים תחילה את  תשובה: 

ההבחנה מה ניתן ברשותו של הרופא ומה לא ניתן ברשותו ומתוך זה יהיה ניתן 

באמת להיות מונחים באמונה ובביטחון.

לא  אך  ממש  בפועל  לרפא  הוא  האדם  ברשות  שניתן  מה  שכל  להקדים  ויש 

לקבוע את מצבו של האדם וכן לא להנמיך את מצב רוחו של האדם.

וחלק נכבד נלקט  במכתבי הרבי ישנה אריכות נפלאה בכל הגישה לרופאים, 

בהוספות לליקוטי שיחות חלק לו - ששם ליקטו מכתבים רבים של הרבי בנושאי 

הרפואה, דבר דבור על אופניו.

הרופאים  דעת  עם  מתחשבת  שהתורה  שאף  הוא  הדברים  כל  של  ויסודם 

ועניינים רבים נפסקים בפועל ע"פ מה שהם אומרים, הרי כל זה הוא בנוגע למעשה 

בפועל, אך אין צריך להעסיק בזה את כוח המחשבה וההתבוננות, כי בסופו של דבר 

ברור שהקב"ה הוא זה שמנהיג את העולם והוא זה שקובע מה יהיה עם האדם.

וכפי שמובא בחובת הלבבות שהאדם צריך לצייר עצמו במחשבתו כאילו הוא 

בבית האסורים ואין אף אחד בעולם שיכול לעזור לו - אלא הקב"ה. וכן הוא כאן 
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שאין שום דבר בעולם שבאמת ישנה את עתידו חוץ מהקב"ה אלא שהתורה ציוותה 

למלא אחר הוראות הרופאים בפועל ממש.

ודוגמאות מעטות "כדלי מן הים" -

ידיעות הרופאים - "כבה הניצוץ האחרון" בעניין  לאשה שכתבה לרבי שע"פ 

מסוים הנוגע אליה, עונה הרבי באגרת ב’תתקפה -

ידיעות  לאדם  מאין  כי  וכו’  האחרון  הניצוץ  שכבה  שמתחילה  מה  פלא  "הנה 

כאלו?..

ובהנוגע לנדון דידן הרי אף שהתורה מתחשבת עם חוות דעת רופאים ובחוות 

דעתם תלוי פסקים מיוחדים אשר בשולחן ערוך ומהנהגתו של כל אחד ואחת הוא 

לעשות כהוראת הרופאים בהנוגע למעשה בפועל ממש אבל ביחד ע"ז לדעת ברור 

בלבבו אשר השי"ת הוא הרופא כל בשר והוא המנהיג את עולמו כפשוטו היינו בחיי 

היום יומים של כל אחד ואחת ובפרט ובפרטי פרטים ועאכו"כ בענינים עיקרים..".

היינו שמנחה אותה הרבי שאף שצריכים להתחשב עם הוראות הרופאים אך כל 

זה הוא בנוגע למעשה בפועל ממש אך לא בנוגע לרגש הלב כי בזה צריכים לסמוך 

על הקב"ה.

עניין נוסף שאותו מזכיר הרבי בכמה וכמה מקומות, שמלבד הפעולות שצריכים 

כוחות  להשקיע  צריכים  הוראתם,  אחר  ולמלא  הרופא  הוראות  עקב  לעשות 

בעניינים רוחניים שהם אלו שפועלים באמת את הרפואה.

עד שמתבטא הרבי שצריכים לשים לב מהו העיקר ומהו הטפל, וכמו שכותב 

ליהודי שע"י שישקיע "בהטבת מצב בריאותו ברוחניות.. שאז ישפיע זה תיכף גם 

על הטבת מצב בריאות הגוף".

בהמשך המכתב מבהיר הרבי ש"מובן שאין זה שולל מילוי הוראת הרופא כי 

הרי התורה נתנה רשות לרופא לרפאות ושלוחי דרחמנא נינהו אלא שיש להזהר 

מלעשות העיקר טפל והטפל עיקר כמובן".

עניין נוסף שמביא הרבי הוא שצריכים להסיח את הדעת מהעניין ולא להעסיק 

בו את כח המחשבה.
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יחדל   - לבריאותו  ובשאלתו  תמוז.  מכ"ד  מכתבו  "נתקבל  הרבי  שכותב  וכפי 

מלחשוב עד"ז כלל. אבל יפנה לרופא וימלא בפועל כהוראותיו בהנוגע לסדר היום 

וכו’ מבלי להעסיק בזה כח המחשבה שלו. כן במש"כ ע"ד אחותו תי’ - ג"כ  שלו 

צריך הי’ להתייעץ עם רופא. והרי ארז"ל אשר התורה נותנת רשות לרופא לרפאות. 

ולכל דבר ארז"ל שצ"ל אחיזה בטבע. והרופא כל בשר ישלח רפואתם".

ובהמשך לכל זה מסביר הרבי שככל שתגדל מידת בטחונו של האדם בקב"ה כך 

בפועל תגדל רפואתו בפועל ממש.

וככותבו "ובודאי לדכוותי’ אשר הוא הגבר ראה עני וחסדי השם יתברך בהנצלו 

בורא  יתברך  בהשם  הבטחון  אשר  להאריך  למותר  הרבות  והתלאות  מהמצוקה 

עולם ומנהיגו מוצדק הוא לא רק בהנוגע לחיי עולם הבא אלא גם בהנוגע להענינים 

בעולם הזה אף שהוא גשמי וחומרי ומעשיו קשים ורעים כמבואר גם בספר התניא 

לרבנו הזקן סוף פרק ו’ והרי גם על פי חכמת הרפואה ככל שתגדל מדת הבטחון 

יגדל המרץ של האדם ומשפיע גם על מצב בריאות גופו ועל מצב רוחו שזה מוסיף 

גם בהצלחתו במעשיו והשתדלותו".

בכך  שהביטחון  נראה  כשלפעמים  שגם  להבין  ניתן  לעיל  המבואר  כל  וע"פ 

שהכל הוא טוב באמת "מתנגש" כביכול עם דברי הרופא שלעיתים מנבא שחורות 

תורה  שנתנה  מה  אף  כי  כלל,  סתירה  בזה  אין  באמת  הרי  האדם,  של  עתידו  על 

לרופא רשות לרפא, אין זה שנתנה לו את הרשות האמיתית על עתידו של האדם 

שזהו רק בידיו של מלך מלכי המלכים הקב"ה.

ומיד  תיכף  משיחנו  מלכנו  בהגלות  המחלות  כל  לרפואת  בעז"ה  שנזכה  ועד 

ממש.

תמוז  כ"ט  ממכתב  ד’תתסג,  אגרת  תשט"ו,  תשרי  כ"ח  קודש:  אגרות  מקור: 

תשט"ז, ממכתב אדר"ח אד"ש תשי"ט.

התמודדות עם לחץ
שאלה: אני סובל מבעיה שמאוד מציקה לי ולפעמים זה מאבד לי את היום ויותר 

מזה. יש לי תנועה להילחץ מאוד מאוד מהר מהעתיד להיות - מה יהיה? כל הזמן אני 
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עסוק מה יהיה עם העניין הזה שאולי הוא לא יסתדר ואני כבר מפתח אצלי תחושות 

גרועה  יהיה כך אז כך עד למציאות שהיא כבר מגיעה לצורה הכי  לגבי העתיד שאם 

שיכולה להיות באותו העניין. מה עושים עם זה?

והיסוד  בני האדם, המפתח  ובעיות שקיימות אצל  עניינים  ריבוי  כמו  תשובה: 

וביטחון בקב"ה בצורה מושלמת בהשגחתו הפרטית  לפתרון שלם הוא - אמונה 

ואופן הנהגתו את הנבראים.

האמונה  יסודות  ע"פ  חיים  היו  אם  נחסכות  היו  האדם  בני  אצל  בעיות  ריבוי 

סדרת  למצוא  תוכלו  באתרנו  לגמרי.  אחרים  פשוט  החיים  שמתוכם  והביטחון 

שיעורים מרתקת בענייני אמונה וביטחון מבוססות על הספר- שער הביטחון.

הביטחון  שער  את  ללמוד  שצריכים  ענה  רבות  לשאלות  במענה  מה"מ  הרבי 

בחובת הלבבות ולקבל ממנו את המענה לבעיות.

השורש  הרי  מהעתיד,  והחשש  הלחץ  בעיית  דידן,  לנידון  בנוגע  גם  הוא  וכן 

הוא  ידוע  דבר  הרי  באמת  כי  בקב"ה,  וביטחון  אמונה  חוסר  הוא  לבעיה  הבסיסי 

שהקב"ה הוא תכלית הטוב ואין טוב כמוהו והוא מנהל את העולם בהשגחה פרטית 

מופלאה על כל נברא ונברא וברור הדבר מעל לכל ספק שלכל אחד ואחד יהיה טוב 

נראה שהמצב הוא קצת שונה  ומה שלפעמים  כי טבע הטוב הוא להיטיב.  בגלוי 

ואחר מה"טוב הגלוי" הרי זהו רק העלם והסתר לפי שעה, ויותר מזה, הרי באמת 

הוא טוב אמיתי רק שלפעמים זה מתגלה לאחר זמן.

השגחתו הפרטית של הקב"ה על כל נברא ונברא היא לא )רק( כאותן השיטות 

שאומרות שהקב"ה משגיח באופן כללי על העולם ולא נוגע לו כל דבר הכי קטן 

ונברא  נברא  כל  ופעוט, אלא כחידושה של תורת החסידות שהקב"ה משגיח על 

באופן פרטי, אפילו על תנועת עלה אחד שמתנופף ברוח, האם הוא יתנופף לצד 

ימין או לצד שמאל, הרי הקב"ה משגיח על זה בהשגחה פרטית.

וככל הדברים האלו הרי זה ביתר שאת ויתר עוז ב"ישראל עם קרובו" שעליהם 

ישנה "השגחה מהודרת" ומיוחדת שהכל יהיה אצלם באופן הכי טוב שיכול להיות.

וכפי שכותב הרבי במכתבו כרך ה’ אגרת א’רפ:
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"ומענינא דיומא שמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר שני 

שאלם  בחזרתם  בדא"ח  ומדברים  מהלכים  היו   - אדה"ז  בזמן   - בליאדי  אברכים 

אדהאמ"צ - שהוא הי’ המצביא של האברכים היושבים ור’ אהרן מסטראשעלי של 

החסידים הישנים - במה דברתם? וענוהו: במה שאמר הבעש"ט דגם עלה נובלת 

המתגלגלת ע"פ חוץ הוא בהשגחה פרטית בדין ובמשפט על הזמן והמקום שעלי’ 

להתגלגל. כעבור איזה ימים סיפר להם אדהאמ"צ אשר ספר כהנ"ל לפני אדה"ז 

וענהו: דלא מבעי שההשגח"פ היא על העלה המתגלגלת כי אם גם על אופני סיבת 

גלגולה אם על ידי אדם או ע"י נשיבת רוח וכדומה.

וכו’  רחוקה  למדינה  שנדחו  עצמם  על  הם  מביטים  באשר  נחמתם  זאת  ותהי 

וכו’ אשר ע"פ המבואר לעיל הרי זה השגחה פרטית בכל האופנים והפרטים שבזה 

בדא"ח  כמבואר  להיטיב  הטוב  וטבע  הטוב  עצם  שהוא  מהקב"ה  שבאה  ובהיות 

מספרי הקבלה בענין הבריאה הרי בטח ובלי ספק אשר סו"ס יראו שזהו ג"כ לטובת 

כל המשתתפים והנוגעים בזה בטוב הנראה והנגלה בגשמיות וברוחניות..".

יסוד נוסף שהוא חשוב גם כן הוא הידיעה והאמונה שאין שום דבר שבעולם 

שיכול להזיק או להועיל לאדם לבד מה’ יתברך לבדו.

וכמשל לדבר, הרי האדם הוא כמו מי שנמצא באי בודד שאין בו שום אדם וייצור 

ואין אף אחד שיכול להועיל לו או להזיק לו רק ה’ יתברך. וכל האנשים שבעולם לא 

יכולים לשנות בכהו זה את החלטתו של הקב"ה בנוגע לעתידו של היהודי לתועלתו 

או להזיקו, רק השי"ת לבדו.

וכשמתבוננים בדברים האלו באמת ומבינים שאכן כך הם פני הדברים, הרי דבר 

ברור הוא שאין מה לנבור בעתידות ולחשוב מה אם יהיה כך או מה יהיה אם כך, כי 

השי"ת הוא הבורא לבדו והוא הטוב והוא יעשה לך רק טוב וטוב גלוי.

"עבודת  והיא  עבודה  ע"י  מגיע  הגלוי  הטוב  הרי  בחסידות  שמבואר  וכמו 

ובאופן  לבדו  המנהל  הוא  באמונה שלימה שהשי"ת  ולהכיר  להאמין   - הביטחון" 

אמיתי הרי זה עצמו מביא את התוצאה שהטוב יהיה טוב גלוי.

וכפי שכותב הרבי במכתבו ליהודי שנחלש במידת הביטחון - )אגרת א’תרסג(:
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בכתבו  מהנראה  כולנה  על  והעולה  עסקיו..  מצב  מתאר  בו  מכתבו...  "קבלתי 

שנפל ברוחו ובמילא נחלשה אצלו גם מדת הבטחון שלו וכותב הנני בזה העולה 

על כולנה כי עפ"י המובא בספרי הקדש בכלל ובספרי חסידות בפרט הרי בזה תלוי 

הכל מדת הבטחון הנה היא קנה-המדה להתקשרות ודביקות ענינים גשמים של 

האדם עם הבורא ב"ה ואם הדביקות היא במילואה אז בודאי אי אפשר שיהי’ כל 

חסרון כיון שלמעלה אין ענין זה כלל וכלל.

כ"ק  של  הציון  על  כשהייתי  שכבקשתו  הקדמה  אחרי   - עצתי  ששואל  וכיון 

צריך  לפ"ד  הרי   - לו  להמצטרך  הזכרתיו  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח 

זיך לחזק בטחונו בהשי"ת במדה היותר  הוא להתעסק עם עצמו הארעווען אויף 

גדולה ואמיתת מדת הבטחון היא שאף שאין רואים כל דרך בטבע הרי נעלה מכל 

ספק שבודאי יהי’ הכל טוב ובטוב הנראה ונגלה לעיני בשר ממש היינו בפרנסה 

בהרחבה ובבריאות וכו’ ולגבי למעלה הרי הענינים שבטבע אינם נוגעים כלל וכיון 

שהאדם למטה מעמיד את עצמו ומגביה את עצמו למעלה עכ"פ משהו מן הארץ 

יהודי מאמין בטוח בתכלית שאין בע"ב עליו  היינו כשפועל בעצמו שעי"ז שהוא 

מחוץ מהשי"ת הרי ביכולתו להמשיך גם פה למטה שגם למטה לא יוכלו כל עניני 

הטבע לנגוע בו שלא לטובה ח"ו ותקותי חזקה בהשי"ת שאם רק יתחזק בבטחונו 

בתכלית הרי יראה תיכף שינוי בההנהגה עמדו בעניני המסחר הגשמי ויתחיל מצבו 

לילך הלוך וטוב.."

ובעז"ה נזכה כולנו לטוב נראה ונגלה בגאולה האמיתית והשלימה.

חוסר מנוחה
שאלה: החיים רודפים סביב עצמם הלוך ושוב, טרודים בעניין כזה או בעניין אחר, 

אפילו בשבת בקושי יש זמן לנוח. אני מרגיש כל הזמן מוטרד חסר רוגע. מה עושים 

ואיפה אפשר ללמוד על זה?

הביטחון  בשער  הלבבות  חובת  בספר  ללמוד  ניתן  השאלה  בכללות  תשובה: 

רבינו בחיי ששם הוא מסביר באריכות את מהות מידת הביטחון, שבעצם המנוחה 

והרוגע הנפשי תלויים בביטחונו של האדם. באתר תוכל למצוא סדרת שיעורים על 

שער הביטחון.
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רבים מנסים להגדיר בהגדרות שונות מהי מהותה של המנוחה, אך הרבי בעצמו 

ענה במכתב מהי הגדרתה ומהי הדרך להגיע אליה:

"בשאלתו מה זה ‘מנוחת הנפש’; אינו מובן מה הוא הספק בדבר ואם כוונתו 

באיזה דרך לבוא לזה הנה בכלל תלוי זה במידת הביטחון ותוקפה ובפרט על פי 

שער  ושלוש  פעמיים  שילמד  ומהנכון  פרטית.  דהשגחה  בעניין  הבעש"ט  תורת 

הביטחון בספר חובת הלבבות".

הוראה זו של הרבי חוזרת במקומות נוספים ומהם:

"ידועה העצה היעוצה להיעדר הדאגות הוא מדת הביטחון; והאריכות בהאופן 

איך להסביר לעצמו ענין הביטחון מבואר בכמה מקומות ומהם בספר חובת הלבבות 

שער הבטחון". "ילמוד בחובת הלבבות שער הביטחון ויתבונן בתוכנו מזמן לזמן".

ואכן כשמעיינים שם רואים דבר מעניין: רבינו בחיי מגדיר בספרו את הביטחון 

הבוטח".  נפש  מנוחת   - הביטחון  "מהות  הראשון  בפרק  וכלשונו  הנפש  כמנוחת 

הגדרה זו מוסיפה הבנה בהוראה זו של הרבי שכדי להגיע למנוחת הנפש יש לחזק 

את מידת הביטחון.

הדרך למנוחה

בשיחה מיוחדת שאמר הרבי בשבת פ’ במדבר תשנ"א הסביר הרבי באריכות 

את מהותה של המנוחה הדרך להגיע אלי’ ומה קורה אצל האדם בזמנים שהוא לא 

נמצא במנוחה.

מנוחה מצד  חוסר  באופן של  נברא  כולו  הרבי שהעולם  בתחילה מקדים שם 

עצמו:

"העולם מצד עצמו נברא באופן דשינוי ותנועה )היפך המנוחה "חסר מנוחה"( 

ולכל לראש - השינויים דכללות ענין הזמן )יום ראשון יום שני וכו’( שענינו וגדרו 

וכל הנבראים  ואיחור(  )ובכללות - קדימה  הוא - חילוף ושינוי דעבר הוה ועתיד 

שבעולם )שגדרו הוא זמן ומקום( כפופים לשינויי הזמן באופן כזה שהם משתנים 

כל הזמן; ונוסף לזה ישנם השינויים הפרטיים של כל נברא בעולם.

והצדדים  ומטה  דמעלה  הדרגות  חילוקי   - דמקום  ההתחלקות  שגם  ולהוסיף 

והשינויים ממקום למקום - קשורה עם היפך המנוחה )ואדרבה - שינוי( כיון שלכל 
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מקום יש את ענינו והנהגותיו וכו’ השונים והליכה ממקום אחד למשנהו קשורה 

בטלטול ושינוי ממקומו ומצבו הקודם".

ומסביר שם הרבי באריכות שיום השבת הוא זה שהביא את המנוחה בעולם כיון 

שהבריאה הסתיימה בששת ימי בראשית אזי ביום השבת נרגש בכל העולם הכוונה 

האחת והיחידה בכל פרטי הבריאה שהיא נעלית בעצם מזמן ומקום.

להגיע  כדי  ואחד  אחד  כל  של  בחיים  ביותר  ועיקרית  יסודית  היא  זו  ונקודה 

למנוחה - שירגיש את הכוונה והתכלית שלשמה הוא נברא.

וכמו שמתאר שם הרבי באריכות את מצבו של היהודי שלא יודע מהי המטרה 

והתכלית של חייו:

את  מרגיש  אינו  אדם  כאשר  אדם:  בני  בטבע  הדברים  בפשטות  שהוא  "כפי 

הכוונה והתכלית בחייו )ש"אני נבראתי לשמש את קוני"( אינו יכול להיות במנוחה 

פרטים  ופרטי  הפרטים  ריבוי  וכל  והמקום  הזמן  ששינויי  כיון  אמיתית  והתיישבות 

שבחייו גורמים אי-שקט תמידי ש"שובר" אותו; דוקא כאשר הוא מרגיש את המטרה 

- הכוונה והתכלית - הטמונה בכל הפרטים הרי זה מביא לו מנוחה שהיא למעלה 

בפשטות  שרואים  וכפי  האדם  לשלימות   - ובמילא  החיים  דפרטי  ושינוי  מתנועה 

שאדם נמצא יותר בשלימות כאשר יש לו מנוחה מנוחת הנפש ומנוחת הגוף.

ויתירה מזו: זה מביא מנוחה לא רק להאדם עצמו אלא גם לכל הענינים שהוא 

עושה בעולם שהם נעשים בשלימות יתירה וביתר הצלחה כאשר הם נעשים מתוך 

מנוחה עד שזה מביא מנוחה בכל העולם כולו".

וכפי שרואים בפשטות שקביעת המנוחה בנפש מאפשרת לאדם לפעול נכון 

למקום  משפחתו  לבני  לעצמו  הנוגעות  במשימות  ולהצליח  שסביבו  במציאות 

עבודתו ולפרנסתו וגם במילוי תפקידו ושליחותו בעולם.

ולכן כבסיס לכל צריכים להתבונן ולחשוב מהי התכלית והמטרה שלשמה כל 

אחד נברא - "לשמש את קוני" ובכך שלכל אחד ישנה שליחות מיוחדת שאותה 

הוא קיבל מבורא עולם ועליו מוטלת האחריות למלאות את הכוונה ולהביא גאולה 

לא רק לו אלא לעולם כולו.

כבר  הרבי  שאמר  שכפי  בתקופתנו  תוקף  משנה  מקבלים  הנ"ל  הדברים  כל 

הכוונה  כולו  בעולם  תתגלה  ממש  ומייד  ותיכף  לגאולה  ממש  סמוך  נמצאים 
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והתכלית שלשמה הוא נברא - הגאולה האמיתית והשלימה ורק צריכים לקבל את 

פני משיח צדקנו ומיד.

מקור: אג"ק כרך ט"ו איגרת ה’תיב, כרך י"ז איגרת ו’רמז, כרך כ"ט עמ’ קפא

חטא העגל לאחר הנסים הגדולים
שאלה: איך יכול להיות שעם ישראל יכול היה להיכשל בחטא כ"כ חמור כמו חטא 

העגל, אחרי שהם ראו ניסים מאוד גדולים מתן תורה ועוד. איך יכול להיות שהם טעו 

בטעות כל כך גדולה?

תשובה: בעניין זה ישנם כמה וכמה ביאורים הן בפשט והן בפנימיות ולהלן נביא 

מקצת מן הביאורים.

במקום אחד מבאר הרבי כך:

הסיבה לכך שעם ישראל הגיע לחטא כ"כ חמור עד שעבדו את העגל הוא כי הם 

רצו שיהיה "ממוצע" במקומו של משה רבינו.

בתחילה הם לא התכוונו לאלקים ממש אלא שיקח על עצמו את התפקידים 

שאותם עושה משה רבינו. רק שבפועל נסחבו עוד יותר עד שהחשיבו את העגל 

כעבודה זרה ממש. אך ברור שמלכתחילה לא היה זה רצונם ולא לזה התכוונו.

ישראל  בין  ממוצע  להיות  יכול  ש"עגל"  כזאת  להבנה  הגיעו  שממנו  היסוד 

והקב"ה, הגיע להם כתוצאה מכך שהם דימו את זה בדעתם לעניינם של ה"כרובים" 

שהם שימשו כעיקר המשכן ומתוך ההבנה בעניין זה הגיעו למחשבה שגם העגל 

יכול לשמש כממוצע ח"ו.

אנוש  של  בימיו  האנשים  שטעו  לטעות  בדומה  היא  הרבי,  מסביר  זו,  טעות 

הגיעו  דבר  של  בסופו  מכך  וכתוצאה  בחירה  לבעלי  הממוצעים  את  שהחשיבו 

למחשבה שהם כמציאות עצמאית.

פה  פתחון  ליתן  כדי  היתה  מלך  "גזירת  זה  שחטא  מבואר  נוספים  במקומות 

שהיא  מסוימת  מטרה  בשביל  החטא  שיהיה  גזר  שהקב"ה  היינו  תשובה".  לבעלי 

לתת לבעלי תשובה את האפשרות לשוב אל ה’.
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ומסביר הרבי שהכוונה היא לא רק לבעלי התשובה שיבואו לאחר החטא, אלא 

גם לחוטאים שבזמן העגל שגם להם ניתן הכוח לשוב בתשובה.

וכידוע מעלת עבודתם של בעלי התשובה שמהפכים את מציאות הרע עצמה 

לקדושה מה שצדיק שעבודתו היא בדרך ישרה לא יכול להגיע.

לכל  בנוגע  רבות  פעמים  ומוסבר  המבואר  את  להביא  יש  התשובה,  ובכללות 

החטאים וברור שחטא זה הוא גם כן בכללם, שלא רק עצם הירידה לגלות - היא 

החטאים  ידי  על  הקב"ה  את  מכעיסים  שישראל  מה  גם  אלא  הקב"ה  רצון  ע"פ 

וגורמים לירידה יותר מאשר נקבע מלמעלה - בפנימיות הרי זה חלק מהעלייה.

והעניין יובן על פי ביאורו של אדמו"ר האמצעי על דברי המדרש "נורא עלילה 

על בני אדם" שחטאו של אדם הראשון היה מצד ש"עלילה נתלה בו", שהרע גובר 

מפני שמלמעלה הסיתו את היצר להביאו לחטא זה. היינו שהקב"ה "גורם" בצורה 

העלייה  כגון  מסוימות  סיבות  מצד  החטא  לידי  לבוא  האדם  את  לגרות  מסוימת 

שאחר הירידה ועוד.

)ומבאר הרבי שאין זה סותר לעניין הבחירה חופשית, כי העזר שמעוררים את 

היא חופשית, כשם  בחירתו  וממילא  ידי האדם  על  מורגש  באופן שאינו  זה  הרע 

שידיעה אינה מחייבת בחירה. אך בפועל יש בזה כוונה אלקית(. וככל הדברים האלו 

כן הוא גם בנוגע לחטא העגל.

ובביאור העניין יש להביא מקצת מן המבואר בשיחתו של הרבי בליקוטי שיחות 

לפרשת לך לך:

"אחד מעיקרי האמונה )גם לפי תורת הנגלה( היא אמונתו של היהודי שהקב"ה 

כל  כי  העולם.  בהנהגת  שלטון  אחד  לאף  אין  ומלבדו  בעולם  היחידי  בעה"ב  הוא 

הכוכבים והמזלות הם רק כגרזן ביד החוצב והסוברים שיש לכוכבים וכו’ בחירה 

מסוימת - הרי זה בסתירה לאמונתנו באחדותו ית’ וכן הוא גם בנוגע לאדם שכל 

ההשגחה  פי  על  הן  חפשית  בחירה  ניתנה  שלגביהם  תומ"צ  עניני  אפי’  פעולתיו 

העליונה וע"פ רצונו ית’".

ומבאר הרבי שע"פ עיקרון זה מוכרחים לומר ש"הכל הוא חלק מן העליה" -

"ואף שמעשה החטא עצמו הוא בודאי ההיפך מהרצון העליון אך מצב הירידה 

בעולם שנגרם ע"י החטא אין זו ירידה אמיתית אלא חלק מהעליה שבאה בעקבותיה".
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וההוראה שלומד מזה הרבי שם, שאף הנמצא במצב נחות ביותר שבחר ברע 

אל יתייאש כי מצבו נגרם, בנוסף לבחירתו, ע"י ההשגחה העליונה שע"י תשובה 

יגיע למדרגה נעלית יותר, שיוכל לברר ולזכך גם את ניצוצות הקדושה הנמצאים 

ב"זדונות" ולהפוך אותם ל"זכיות".

ואמנם שהחטאים עצמם הם להיפך מהרצון העליון ולכן "שבירתן זהו תקנתן" 

לו בפנימיות ובהעלם  נוספה  - אך לגבי מצב האדם עליו לדעת שגם ע"י החטא 

אפשרות להתעלות כיון שיש לו כוח והבטחה ש"לא ידח ממנו נדח" ולכן בודאי 

יישם כוח זה בפועל - לברר גם את הניצוצות שב"זדונות" ולהפוך אותם ל"זכיות" 

הנעלות מזכיות של צדיקים.

מקור: לקו"ש תשא חי"א שיחה א, שם חט"ז שיחה ד, תו"ח תולדות ד"ה ויתן לך 

פ"י ואילך, מסעי חי"ח א ס"ז:

ובמילא אינו מעלים  כי אין לחטא תפיסת מקום כלל  זה פוגם באחדותו  ואין 

של  במעשיהן  חפץ  אינו  ית’  בחירתו  שמצד  ואף   .23 ע’  ח"ז  לקו"ש  )וראה  לגבי’ 

רשעים מכיון שבחירה זו היא בעצמותו ית’ שהוא נמצא בבחי’ בלתי מציאות נמצא 

ומשולל מכל התוארים "שלילת החיוב ושלילת השלילה" הרי גם שעושים היפך 

רצונו - אינו משתנה מזה ח"ו הערה 74 שם בפנים(.

הניצוצות  גם  מברר  התשובה  שע"י  מה  א(  בזה:  ענינים  שני  בדא"פ  וי"ל 

שבה"זדונות" )ב( מה ששובר את הזדונות עצמם ע"י שמתחרט עליהם ומתמרמר 

מזה וזה )שבירת הזדונות( מגיע למעלה יותר מבירור הניצוצות שבהם. הערה 77 

שם.

דאף שאין דבר חוץ ממנו ואין עוד מלבדו, מ"מ אין שייך לומר בנוגע )להקליפות 

ובפרט בנוגע( להחטאים שיתעלו וייעשו כלים לאלקות - שהרי הם היפך רצונו ית’. 

והגילוי ד"אין עוד מלבדו" בהם הוא ]הוא לא מצד מציאותם כמציאות העולמות 

ואין  מקום  תופסים  שאינם  בזה  אדרבה[  כ"א  ית’  בו  מיוחדים  שהם  דקדושה 

"מתחשבים" עמהם" ולכן "שבירתן זהו תקנתן". ]והיינו דמה שאינו חפץ במעשיהן 

של רשעים מתבטא בזה שישנו למעשיהן של רשעים והם מתבטלים.[ הערה 79 

שם.
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חינוך

יחס נכון של הורה לטעויות של הילדים 
שאלה: כיצד צריכים להתייחס להתנהגות לא נכונה לא חיוביות - לפחות בעיניים 

שלי - שקיימות אצל הילדים שלי? אני מצד אחד לא רוצה להתערב להם בחיים אך מצד 

שני אני רואה שהם טועים ולפעמים עושים טעויות חמורות - מה היחס הנכון שצריך 

להיות?

תשובה: בכל התהליך של גדילתו של הילד במושג הגשמי וכמוהו ממש הגדילה 

מבחינה רוחנית ונפשית, הרי כפי שבגשמיות אם תינוק יישאר לבדו ולא יקבל מזון 

הוא יגווע חלילה, כך גם בתהליך הגדילה הנפשי - התינוק חייב לקבל את המענה 

הנפשי מהסביבה ומההורים כדי לגדול ולהתפתח נכון.

על פי המבואר בחסידות ניתן להבחין בארבעה שלבים בהתפתחות:

שלב העיבור - שלב בסיסי בהתהוות ובגדילה הגופנית שיש לו גם משמעויות 

נפשיות וחינוכיות.

שלב היניקה - מהלידה עד גיל שנתיים לערך.

שלב החינוך )הגדלות הראשונה( - מגיל שלוש ועד גיל מצוות.

שלב ההתבגרות )הגדלות השנייה( - מגיל מצוות ועד גיל עשרים.

חשוב שההורה יהיה קשוב לשלבי ההתפתחות של הילד, יכיר את המאפיינים 

הייחודיים של כל שלב ובכל אחד מהם ידאג לתת לילד את המענה ההורי המתאים. 

לפעמים יוצא שחוסר הבחנה נכון של שלבי ההתפתחות אצל הילד יכול להוביל 

להתערבות הורית במקומות שלא צריכות להיות בהם.

במצב  נתונה  נפשו  ולעומתו  וגדל  מתהווה  הוולד  של  גופו  העיבור  בתקופת 

של סגירות מוחלטת, וכפי שמביא אדמו"ר הזקן בתורה אור )פרשת וארא(: שיש 

להעובר כל חתוך האברים ראש ועינים ואזנים כו’ אלא שראשו מקופל ומונח בין 

ברכיו שאינו משמש כלום שאינו מחשב ומהרהר וכן עינים לו ולא יראה ואזנים ולא 

ישמע וגם המאכל שלו אף שאוכל ממה שאמו אוכלת אינו הולך לו דרך הפה רק 
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דרך הטבור לבני מעיים בלבד להגדיל הגוף כמו שנראה בחוש שבתשעה ירחי לידה 

נגדל גופו. . . מה שאין כן ראשו עם כל אברי הנשימה אין משמשין כלום והרי הם 

כמתים ולכן ראשו מוטל בין ברכיו מפני שאין לו חיות".

‘עיבורי’ נמשך אצל כל  מצב העיבור מתאפיין פיזית בגדילת הגוף. מצב כעין 

תינוק גם זמן-מה אחרי הלידה, המתאפיין בחוסר תודעה חיצונית: התינוק הרך 

מכיר ומרגיש רק את עצמו ואיננו פתוח לראות כמעט שום מציאות שמחוצה לו, 

גם לא של הוריו.

שבשלב  להבין  חשוב  שלילי,  נפשי  כמצב  להתפרש  יכול  זה  שתיאור  למרות 

בשלבי  ומתקדם  ממנו  ‘גדל’  לא  האדם  אם  ורק  ונצרך  מוכרח  הוא  הראשון 

ההתפתחות אזי נגדיר את מצבו כמצב בעייתי.

כשם ששלב העיבור הוא החשוב ביותר בהתפתחות בגשמיות, ובזמן זה עצם 

מציאותו מתפתחת ומתהווה )ואילו מהלידה והלאה היא רק הולכת וגדלה(, כך גם 

מבחינה תודעתית: בשלב זה של הגדילה נוצר הטבע של האדם. החוקים והכללים 

הפנימיים שכל גוף ונפש מאופיין בהם בעצם מציאותו.

שמחוץ  העולם  עם  גלוי  קשר  ללא  הינו  הוולד  העיבור  חודשי  שבתשעת  כפי 

ומושפע  נרכש  היינו   - ‘סביבתי’  איננו  האדם  של  הבסיסי  הטבע  כך  אליו, 

מהסביבה אלא מוטבע בו בעצם הווייתו: העיקר בו הוא עצם ה’אני’. הטבע הבסיסי 

של כל אדם מתאפיין בייחודיות שלו והוא שונה מן הטבע הבסיסי של זולתו.

מהחינוך  מהסביבה  מושפע  הילד  וההתפתחות,  הגדילה  בתהליך  אומנם 

בסיסי  שלב  קודם  זה  לכל  אך  וכו’,  אותו  שמקיפים  ומהאנשים  מהוריו  שמקבל 

לו  ייחודיות  וצבע הגוף, תכונות  היווצרות עצם הטבע שלו כדוגמת מבנה  שהוא 

המתהוות בו ברצון ה’, עוד קודם שתתחיל ההשפעה הסביבתית.

גם כאשר האדם גדל ומתפתח מוכרח שיישאר לו בתודעה המקום ה’עיבורי’. 

חשוב שהאדם יחווה את עצמו ויקבל את עצמו ללא תנאי ויאמין שכפי שה’ ברא 

אותו הוא הטוב ביותר. הוא אינו צריך להילחם בתכונות ומידות בסיסיות הטבועות 

בו מלידתו. אומנם הוא צריך לאזן אותן ולנווט אותן בדרך ראויה לעבודת ה’, אך 

לא להתכחש אליהן ואדרבה להביא אותן לידי ביטוי. ניסיון לשינוי וחוסר קבלה 

חינוך
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עצמית של תכונות בסיסיות שה’ טבע בנו, יוצרים סוג של עיוות פנימי המשפיע 

באופן שלילי על חייו של האדם ושלמותו.

ההורים צריכים להתייחס אל המקום העיבורי ממקום שמקבל ומכבד.

שברחם  העובר  תכונות  על  להשפיע  כך  כל  יכולים  איננו  העיבור  בחודשי 

בריאותה  ועל  עצמה  על  שמירה  היא  אימו  על  המוטלת  העיקרית  והמשימה 

הגשמית וגם הרוחנית כדי לספק לתינוק את התנאים להתפתח כראוי ולהיוולד 

בזמן שנקבע לו. כך גם בעניין הטבע והתכונות הבסיסיות של הילד )לאחר שנולד(: 

לא צריך לנסות ולהתערב בהם אלא לקבל אותם ולכבד אותם, מתוך הכרה וידיעה 

שהקב"ה ברא אותו וטבע בו את התכונות המתאימות לו וזה בוודאי הטוב ביותר 

עבורו.

אם שתאמר לבתה "חלמתי שיוולד לי בן אך נולדת בת" עלולה לשדר לבתה 

הבסיסיות  התכונות  את  לקבל  חשוב  כמובן.  טעות  זו  ביותר.  בסיסי  קבלה  חוסר 

ולשמרן ולא לבטא ערעור עליהן.

למשל כאשר יש לילד טבע אקטיבי וההורה מרגיש שהוא לא מסוגל לסבול את 

האקטיביות שלו והיא פשוט מרגיזה אותו... היחס השלילי של ההורה פוגע ושולל 

תכונה יסודית שבטבע של הילד. היכולת של ההורה לקבל ולכבד את הטבע הבסיסי 

של הילד מאפשרת בריאות נפשית יסודית ומתוכה תתפתח בו קבלה עצמית.

החסידות מנחה אותנו שאחד מיסודות עבודת ה’ הוא להשתמש בטבע לעבודת 

השם וכך גם בתהליך הנפשי: בשלב הראשון עלינו להכיר בטבע ולכבד את הבסיס 

שהקב"ה נתן לכל אחד בטבעו. אומנם יש לעבד את הטבע ולזככו, אך לא להילחם 

בו.

מלחמה והתערבות בוטה במקום העוברי, משולות לזירוז והקדמת הלידה ללא 

סיבה מוצדקת. כשם שרק בעצה רפואית מקדימים את הלידה, כך בגדילה הנפשית 

יש לתת לתכונות הבסיסיות להיווצר לפני שמנסים לשנות אותן.

הורים צריכים ‘לשדר’ לילד שהם מקבלים אותו ואת עצם הקיום שלו באופן 

ביחס  והבסיסי  הראשון  השלב  זהו  שהוא.  מה  כפי  בעיניהם  רצוי  שהוא  מוחלט 

הגדילה  של  הבאים  לשלבים  גם  להתקדם  ניתן  זה  מתוך  רק  לילדיהם.  ההורים 

והחינוך.
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וכן הם אותם הדברים ממש כשמסתכלים על התנהגות לא חיוביות - אם זה 

בצורה קיצונית כ"כ שצריכים להפריש אותם ממש מהאיסור אזי ברור שצריכים 

להורות להם את הדרך הנכונה, אך הרבה פעמים התנהגות לא חיוביות אצל הילד 

היא לא כ"כ בעייתית וממגיעה ממקום ה"עוברי" שבו ולכן צריכים לשים לב ולכבד 

את אותו המקום ולתת לילד לגדול בצורה הנכונה.

יחס הערכה שונה שלי בין וכלפי ילדיי
שאלה: יש לי ב"ה שני ילדים אחד מהם הוא פיקח יותר ויש לו הרבה מעלות גלויות 

כמובן  בהן.  מבינה  שאני  מעלות  כך  כל  לו  ואין  ‘נעבעך’  יותר  קצת  הוא  השני  ואילו 

שגם היחסים שלי איתם הם בהתאם למרות שאני מנסה שזה לא יהיה כך, את ילד עם 

המעלות הגדולות אני מעריכה ומכבדת יותר הרבה יותר קל לי להתחבר איתו, ואילו 

לזה השני זה הרבה יותר קשה לי. מה אני יכולה לעשות בזה?

תשובה: אחד מהמאפיינים העיקריים של יחסי הורים-ילדים הוא שהקשר בין 

ההורים לילדים הוא קשר עצמי שאינו מותנה ובלשון חז"ל: אהבה שאינה תלויה 

בדבר.

במערכות יחסים אחרות כגון יחסי עבודה, הקשר מבוסס על רווח ותועלת - 

"תן וקח". אם הקשר מפסיק להניב את התועלת המצופה ממנו - הוא מסתיים. 

אפילו במערכת היחסים בין בני זוג )איש ואישה( - שניים שהיו רחוקים )בגלוי( 

ייתכנו מקרים שבהם המערכת תגיע לקיצה   - ונהפכו לאחד  ביניהם קשר  ויצרו 

ותחדל להתקיים.

לעומתן מערכת היחסים בין ההורים לילדים ייחודית ושונה מכל מערכת אחרת: 

ההורים וילדם היו מלכתחילה דבר אחד וכשם שהאדם לא יכול להתנתק מעצמו 

לעולם, כך הוא לא יכול להתנתק או להתגרש מהילד שלו לעולם.

אף שזהו מאפיין מובהק של סוג הקשר הזה לא תמיד זוכרים להביע אותו. ישנם 

מצבים שההורים מביטים על ילדיהם במבט חיצוני שלא מביע את מהות הקשר הפנימי.

של  וערכו  מהותו  את  שבוחנת  הורים  של  הסתכלות  היא  חיצונית  הסתכלות 

הילד על פי רמת ה’תפקוד’ שלו: כיצד הוא מתנהג לומד וכדומה.
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שאנו  היא  שלה  המוצא  נקודת  לחלוטין:  ממנה  שונה  הפנימית  ההסתכלות 

קשורים לילד שלנו בקשר עצמי לא מותנה.

אלוקית  נשמה  יש  שלילד  הידיעה  הוא  העצמי  הקשר  ביטוי  את  שמחזק  מה 

שיש  ייתכן  אומנם  מוחלט.  באופן  וטובה  אלוקית  וכל מהותו  מותנה  לא  שערכה 

מגבלה חיצונית מסוימת שמסתירה מעינינו )באופן זמני( את המהות הפנימית שלו 

אבל המהות הטובה והטהורה קיימת ללא ספק. המראה החיצוני איננו קובע את 

הגדרת המהות.

השופטת  החיצונית  )ההסתכלות  ההסתכלות  סוגי  שני  בין  ההבדל  למעשה 

המהות  את  הרואה  הפנימית  ההסתכלות  מול  החיצוני,  והתפקוד  הערך  פי  על 

השלמה( הוא הבסיס של כל חשיבה נכונה ובשפה החסידית היא יכולת ההבדלה 

בין ה’גילויים’ והמציאות החיצונית ובין ה’עצם’ והמהות.

צורת  את  וכדומה.  לילדיהם  ההורים  ביחס  רק  לא  נדרשת  זו  הסתכלות 

ההסתכלות הזאת האדם צריך לפתח גם כלפי עצמו.

ולהעריך את עצמו על סמך  ההסתכלות החיצונית מביאה את האדם לשפוט 

האדם  אם  עצמו.  בערך  להפחית  או  לזלזל  כזה  ובאופן  בלבד  החיצוניים  הישגיו 

יתבונן בעצמו במבט פנימי שמאמין בפנימיות שלו ובמעלתה מעל החיצוניות, הוא 

יצליח להתחבר באמת לעצמו וגם לשליחותו ותפקידו בעולם. הוא ילמד לאהוב את 

עצמו אהבה אמיתית מצד הערך האלוקי שבו ללא תנאים וללא שפיטה וביקורת 

עצמית מוגזמת.

דרך  על  משפיעה  האמיתי  וערכו  עצמו  כלפי  האדם  של  הנכונה  התפיסה 

פעולתם של כל הכוחות כולם: הרגשות הטבע וצורות ההתנהגות.

קניית תפיסה זו לא תמיד קלה: לפעמים פגיעה שנגרמה בילדות גורמת לאדם 

שלא להאמין בערכו ובבגרותו - קשה לו לתקן את אשר נפגם ולבנות בתודעתו 

האדם  על  ותרגול.  עמל  מצריך  אלא  אפשרי  בלתי  לא  אבל  קשה  נכונה.  תפיסה 

לתרגל שוב ושוב את התפיסה שרואה את הפנימיות עד אשר יצליח לבנות לעצמו 

‘ראש’ בריא מול עצמו ומול הסביבה.
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הקשר בין ההורים לילדים הוא גם משל ודוגמה לקשר הקיים בינינו לבין הקב"ה 

וכנאמר "בנים אתם לה’ אלֹקיכם". ישראל הם בבחינת בנים למקום ובמתן תורה 

התגלו האהבה העצמית של ה’ לישראל ובחירתו בהם.

אם כל ישראל ‘בנים’ למקום הרי הקשר בינם לבין עצמם הוא כקשר בין ‘אחים’, 

קשר עצמי שאינו תלוי בסיבה חיצונית ובשיקולי רווח והפסד. וכלשונו של אדמו"ר 

ולכן  לכולנה  אחד  ואב  מתאימות  שכולן  "בשגם  התניא:  בספר  ל"ב  בפרק  הזקן 

נקראו כל ישראל אחים ממש מצד שורש נפשם בה’ אחד רק שהגופים מחולקים".

מכך נגזר הצורך לפתח יחס של אהבה עצמית שאינה תלויה בדבר גם בין יהודי 

הנפש  את  ומעלים  שמרוממים  ידי  על  היא  לכך  והקלה"  הישרה  וה"דרך  ליהודי, 

ולא להסתכל  ולגלות את התודעה הפנימית  ובמילים אחרות: לרומם  מעל הגוף. 

על החיצוניות.

עיקרון זה מוסבר במאמרי החסידות בקשר לפרשתנו )בהעלותך( שבה נצטווה 

אהרֹן להעלות את הנרות. הנשמה כידוע נקראת נר: "נר ה’ נשמת אדם". שבעת 

למרות  ישראל.  בעם  שקיימות  השונות  הדרגות  שבע  את  מסמלים  המנורה  קני 

ההבדלים הללו, כל הסוגים שבעם ישראל מחוברים למהות אחת מאוחדת והסמל 

לאחדות זו הוא המנורה שכולה עשויה "מקשה אחת" )גוש אחד(.

הדלקת  בישראל(,  השונים  הסוגים  את  )המסמלים  הנרות  כל  את  לחבר  כדי 

המנורה צריכה להיעשות באופן שהנרות יאירו "אל מול פני המנורה" - יש לגלות 

את הפנימיות. האור המיוחד של כל סוג בעם ישראל צריך להתחבר עם השורש 

המאחד של כולם.

ובחיבור ובגילוי אותה אהבה עצמית שלא תלויה בשום דבר, יכולים לפעול שגם 

כלפי מי שיותר קשה לאהוב אותו אזי יש לו מעלות פנימיות וענין עצמי ששום דבר 

לא יכול לעמוד מנגד.

המקום  על  מכסות  החיצוניות  המעלות  שלפעמים  זה  על  להמליץ  יש  ואולי 

הפנימי ואצל ילד שהוא פחות שייך למעלות גלויות אזי יש יותר גילוי של המקום 

העצמי.
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הבעייתיות בחינוך עם הכאות ועונשים חמורים
שאלה: מה אפשר להסביר להורה של א’ הילדים בכיתה שלי שהוא נוהג להכות את 

ילדיו )לא מדובר על מכות ממש אלא על סטירות קלות ועונשים חמורים(. ניסיתי לדבר 

איתו כמה פעמים אבל לא הצליח.

הנושא  על  שמדברים  באתרנו  ושיעורים  מאמרים  וכמה  כמה  ישנם  תשובה: 

ותוכלו למצוא אותם בכותרת. להלן אביא אחד מהיסודות וסקירה כללית על כל 

הנושא של נתינת העונשים ומתוך זה תוכלו להראות להורה.

אחד מהיסודות החשובים בחינוך הוא "רום ערכו של המחנך והמדריך בעיני 

וילדים:  הורים  ביחסי  גם  וההדרכה(.  החינוך  בכללי  )כמובא  והמודרך"  המחונך 

כדי שהילד יוכל להתחנך כראוי בידי הוריו, צריכה להתפתח אצלו הערכה וכבוד 

כלפיהם.

הסמכותיות  על  למעשה  מוותר  רק  לא  הוא  שלו  הילד  את  מעניש  כשהורה 

שלו ומעביר אותה ל’תומכים’ חיצוניים )בעיה הקיימת גם ביצירת התניה בעזרת 

פרסים(, אלא גם יוצר בתודעת הילד תדמית הורית בעייתית.

פעמים רבות ילד שנענש מרגיש שנעשה לו עוול שמכאיבים לו סתם בלי שום 

עליו  שמושת  העונש  אך  כך,  כל  נורא  היה  לא  שעשה  המעשה  להבנתו  הצדקה. 

- דווקא כן, ובמקרים שבהם העונש הוטל בשל אובדן עשתונות של ההורה ולא 

מתוך שיקול דעת ורוגע, יש להניח שמחשבתו אינה מופרכת.

ייתכן שמנקודת המבט של הוריו - העונש הוגן ומתאים. אך העניין החשוב כאן 

הוא התוצאה: לילד נגרמה תחושת עוול והתדמית ההורית שבתודעתו -נפגמה.

לפעמים הילד מרגיש שהעונש אינו אלא נקמה: "עשיתי משהו לא טוב וכעת 

"אם  בראשו:  ולהתפתח  להוסיף  עלולה  הזאת  המחשבה  לא-טוב".  לי  מחזירים 

ההורה נוקם בי הוא כנראה לא אוהב אותי".

אם החוויה הכללית של הילד טובה: הוא מרגיש שהוריו מכבדים אותו מעניקים 

לו ואוהבים אותו ורק פעם בכמה חודשים הם מטילים עליו ‘עונש קטן’ ניחא. הוא 

יצליח לעכל זאת ולהתגבר. אך אם הוא מקבל מהוריו ‘עונשים’ דרך קבע על כל צעד 

ושעל מתפתחת בתודעתו תדמית הורית בעייתית והתפתחותו הנפשית נפגעת.
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ובוודאי  ‘עונש’ כוונתנו גם לעונש מעשי כפשוטו  יש לציין שבשימוש במילה 

לעונש רגשי כגון: "בגללך אימא בוכה" או "בגללך כולם יפסידו" וכדומה. אמירות 

מסוג זה עשויות להיות קשות יותר מעונש פיזי ולגרום צער עמוק יותר.

ויש להדגיש ולהבהיר:

אין פירוש הדבר שאסור להעניש אף פעם, אלא יש לראות בשימוש ב’עונש’ 

כעין שימוש בתרופה.

תרופה לא נותנים סתם. תארו לעצמכם הורים שמדי בוקר כהרגל נותנים לילד 

‘ליתר ביטחון’  ‘לחסל’ חיידק שהתיישב בגופו אלא  שלהם אנטיביוטיקה לא כדי 

כדי שהחיידק הזה לא יעלה על דעתו לבוא... ברור לכל בר-דעת שהתנהלות כזו 

טומנת בחובה נזק: הגוף מתרגל לתרופה ונהרס ממנה וכשצריך אותה באמת - אין 

בכוחה להשפיע ולהועיל.

דברים אלו כוחם יפה גם בעניין השימוש בעונשים מתוך הרגל חלילה: ההענשה 

התכופה מזיקה לנפש הילד ופוגעת בה.

כך  לתרופות,  להיזקק  מבלי  בריאה  בצורה  ילד  לגדל  מעדיפים  שהיינו  כשם 

פעולת החינוך תיעשה מתוך אהבה וקירוב, ורק במקרים חריגים ובלית ברירה - 

נשתמש בעונש. כשם ששימוש בתרופה מחייב זהירות ודיוק במינון, כך ההחלטה 

להטיל עונש חייבת להתקבל מתוך שיקול דעת זהיר.

ירגיש  וגם  שיבין  חשוב  לתרופה,  נזקק  הילד  הצער  למרבה  שבהם  במקרים 

שהיא ניתנת לו לטובתו ובשבילו מתוך אהבה ודאגה. עונש יכול להיות ‘לגיטימי’ 

מתוך  ולא  אהבה  ומתוך  לטובתו  נועד  שהעונש  ברור  באופן  מרגיש  כשהילד  רק 

צורך ב’נקמה’ חלילה.

אך גם במקרים אלו יש לדעת שהענשה אינה מנהג חסידות. הנהגה של חסיד 

מתאפיינת בחסד ואהבה גלויים דווקא, וידוע הדיוק נפלא שהרבי הרבה להביאו 

על לשון התניא באיגרת כ"ב: "כמו אב רחמן חכם וצדיק המכה בנו". במשפט זה 

באים התארים רחמן חכם וצדיק אבל התואר "חסיד" מושמט )ומובא רק בהמשך 

הדברים: "אביו הרחמן הצדיק והחסיד"(. השמטת התואר "חסיד" ושילובו רק אחר 

שמכה,  בשעה  ולטובתו  לבנו  אהבתו  מתוך  נעשתה  שההכאה  שאף  מלמדים  כך, 

אינו יכול להיקרא "חסיד".
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כדי  בה  להשתמש  לפתות  עלולה  לכוחנות  לעיתים  שיש  המיידית  ההשפעה 

השפעתה  כי  זו  ברשת  ליפול  שלא  ייזהר  פיקח  הורה  אך  שלילית,  הנהגה  למגר 

בלבד.  חוץ  כלפי  היא  הזאת  ה’כניעה’  אבל  ‘נכנע’  הילד  לכאורה  בלבד.  חיצונית 

בפנימיותו לא חל שום שינוי ובחלוף זמן-מה הוא יתרגל לעונש או ימצא כוחות 

בתוכו להתגבר עליו ויחזור לסורו.

בזה  טועים  והמדריכים  מהמחנכים  "רבים  וההדרכה:  החינוך  בכללי  וכמובא 

מה שחושבים אשר בהתרגשות בקול רעם ורעש יגיעו למטרתם... ובאמת גם אם 

מצער  מתכווץ  ולבבו  המחנך  פי  אמרי  אש  מלפידי  המחונך  מתרגש  אחת  לשעה 

יביאו שום תועלת  זו לא  והדרכה  יבכה במר נפשו הנה חינוך  גם  ולפעמים הינה 

וכחלום יעוף".

הרגלים  בהקניית  וחסד  אהבה  מתוך  רק  להיעשות  יכול  פנימי  לשינוי  חינוך 

נכונים מתוך סמכות הורית, אך ללא ענישה ביקורתיות וכעס.

דבר  של  ובסופו  ויתקומם  ימרוד   - תדיר  ‘עונשים’  המקבל  בנפשו  בריא  ילד 

יהיה לא מחונך. למרבה האבסורד תהליך זה מעיד על חוסן ובריאות נפשית כנגד 

ימצא בתוכו  זאת, אם הילד לא  ולא בריאה. לעומת  נכונה, לא הורית  הנהגה לא 

וייכנע תחושת ההשפלה שיחווה לאורך זמן, תגיע בשלב  את הכוחות להתקומם 

כלשהו להתפרצות והנזקים שתחולל בנפשו עד אז - יהיו קשים יותר.

וכך אומר הרבי )ל"ג בעומר תש"נ(: "רואים במוחש שחינוך מתוך אהבה גלויה 

מצליח יותר מחינוך מתוך יראה ופחד. נוסף לכך שבכלל יש להימנע מהפחדת ילד 

כדי שיוכל לחיות חייו ולנצל כוחותיו מתוך מנוחה ושלווה שמחה וטוב לבב ואז 

יכול לנצל כוחותיו בשלמות.

איך אפשר לאהוב ילד כשהוא מתחצף
שאלה: איך אפשר לאהוב את הילד בשעה שהוא עושה הפוך ממה שאני רוצה? לא 

שומע בקול הדברים שאני אומר לו ופשוט מצפצף על כל מה שאני אומר?

כדי להבין את התשובה לשאלתך, יש להקדים בכלל מהו מקומו של  תשובה: 

ההורה כלפי המחונך ומה המיוחד בקשר ההורי מול קשר חברי סתמי שבין אנשים.
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כראוי  גדל  שלהם  הילד  את  לראות  מאשר  להורים  חשוב  יותר  דבר  אין 

מתחנך ומושפע בדרך הנכונה. והם צודקים. הקב"ה הפקיד את נשמת בנם בידם, 

ובאחריותם לעשות ככל שביכולתם לחנך ולדגל את הילד בדרך הישרה.

אך דווקא בשל חשיבות זו, יש לשים לב למשהו בסיסי הקודם במעלתו לרצון 

לחנך ולהשפיע והוא עצם ההורות.

החינוך במהותו הוא קשר מותנה. ההורה מחנך את הילד ומצפה ממנו לגדול 

ולהתחנך בדרך שהוא מתווה לו. ההורות לעומת זאת עניינה קשר ואהבה עצמית 

ללא תנאי. כפי שבסדר הכרונולוגי האם יולדת את הילד שלה תחילה ורק אחר כך 

בין ההורים לילדים, ההורה צריך לזכור  מגדלת אותו, כך בסדר הפנימי - בקשר 

שתפקיד ההורה הוא התפקיד הראשון, ותפקיד המחנך יגיע אחריו.

במערכות יחסים אחרות, כגון יחסי עבודה, הקשר מבוסס על רווח ותועלת - 

"תן וקח". אם הקשר מפסיק להניב את התועלת המצופה ממנו - הוא מסתיים. 

אפילו מערכת היחסים בין בני זוג - איש ואישה - מערכת של שניים שהיו רחוקים 

)בגלוי( ויצרו ביניהם קשר ונהפכו לאחד, ייתכנו מקרים שבעקבותיהם היא תחדל 

מכל  ושונה  ייחודית  והילדים  ההורים  בין  היחסים  מערכת  לעומתן  להתקיים. 

מערכת אחרת: ההורים וילדם היו מלכתחילה דבר אחד ולא ניתן לנתקה לעולם. 

כפי שהאדם לא יכול להתנתק מעצמו לעולם, כך הוא לא יכול להתנתק או להתגרש 

מהילד שלו לעולם.

גם היחס הנפשי המאפיין את ההורות הוא אהבה לעצם הילד ללא שום ציפייה 

ממנו. ללא שום התניה.

ו’בינה’  ‘חוכמה’  השכל  כוחות  את  מכנה  הזקן  אדמו"ר  ג’,  פרק  התניא  בספר 

בשם ‘אבא’ ו’אימא’, ואת ה’מידות’ )הרגשות( בשם ‘תולדות’. ההורים אם כן הם 

‘ראש’ המשפחה.

דימוי זה מנחה ומלמד רבות: כשם שהראש מנהל ומנחה את הגוף, כך תפקידם 

המקום  את  מבטאות  )הילדים(  המידות  ילדיהם.  את  ולנהל  להנחות  ההורים  של 

הרגשי המושפע בצורה ישירה מהמסרים שהוא מקבל מהחוכמה ומהבינה.
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לדימוי זה יש משמעויות רבות בהרכב המשפחה וביחסים הנכונים בין ההורים 

לילדים, אך עוד קודם לכן צריך לשים לב לנקודה העמוקה הטמונה כאן: מדובר 

במוח ובלב של גוף אחד. המוח משפיע על הלב, אך לא ממקום חיצוני, אלא כי הוא 

חלק ממנו והוא לא יכול בלעדיו.

בעומק נפשו, כל הורה יודע שהקשר שלו עם ילדו הוא קשר עצמי לא מותנה, 

אבל למרבה הצער לא תמיד זה המסר הגלוי העובר מההורה אל הילד. כדי להצליח 

ילד מתנהג בדרך  נדרשת בגרות הורית. לדוגמה: כאשר  להעביר את המסר הזה 

השונה מן הדרך שההורה מצפה ממנו וההורה נפגע ונעלב, פירוש הדבר, שההורה 

שלא.  ודאי  נפגע?  היה  הוא  מעצמו  האם  האמיתי:  ההורי  מהמקום  פועל  איננו 

שלילי  מעשה  על  ילדו  את  המעניש  הורה  גם  אחר.  ממישהו  רק  אפשר  להיפגע 

שעשה יחסו אל הילד שלו אינו נובע מהמקום ההורי האמיתי: האם את עצמו הוא 

היה מעניש?

באופן  שיתנהג  מאוד  להם  חשוב  שלפיו  מסר  לילדם  מעבירים  הורים  כאשר 

מסוים או שישיג ציון טוב במבחן וכדומה ובמעשים אלו יגרום לאביו להיות גאה בו 

ולאימו להרגיש שהיה ‘שווה’ לגדלו ולטפל בו, הם מעבירים לו מסר שהקשר בינם 

לבינו הוא קשר מותנה התלוי במעשיו.

את  לקדם  חינוכית  מטרה  מתוך  נובעת  היא  אם  גם  והקשר  החיבור  התניית 

הילד היא ביטוי והתנהגות של מקום ‘לא הורי’. המסר ההורי האמיתי שאותו ראוי 

לי  לילד: אתה הבן שלי לא משום שאתה מוצלח או משום שאתה מסב  להנחיל 

נחת, אלא מן הסיבה הפשוטה שאתה חלק ממני. זהו.

האם אין מקום לצפות מהילד? להעניש או לבקר במקרה הצורך? כשעושים 

את זה נכון יש לזה לעיתים מקום )כפי שיתבאר(, אך על ההורה לשים לב שכשהוא 

הבא  המחנך’  כובע  את  ‘חובש  כשהוא  זאת  עושה  הוא  האלה  הדרכים  את  נוקט 

לאחר מהות ההורה ולעולם לא יכול להיות במקומו.

נובע  עצמו  של  והערכה  בקבלה  אדם  של  קושי  כי  מתברר  רבים  במקרים 

מחוסר הפנמה של המקום ההורי האמיתי של ערך ואהבה עצמית לא מותנית. גם 

במקרה שבו ההורים חמים ומעניקים, אבל משדרים לילדם שערכו בעיניהם תלוי 

בהתנהגות ובהתקדמות שלו, השדר שלהם יבנה בילדם אישיות שיהיה לה צורך 
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להוכיח  יוכל  היא  באמצעותן  שרק  משום  בעולם,  ובהצלחות  בהתקדמות  תמידי 

שקיומה מוצדק וכדאי שיש לה ערך.

ירידה  ילדיהם. בחינוך מתרחשת כביכול  אומנם הורים נדרשים גם לחנך את 

מהאהבה עצמית לאהבה שתלויה בדבר. זהו חלק הכרחי בנתינה של ההורה לילד 

כדי שיגדל נכון ויעמוד על רגליו, אך הוא צריך לבוא רק אחרי שהילד כבר עטוף 

באהבה העצמית שאינה תלויה בדבר שהיא עיקר ההורות.

הורים  הורות.  לעצם  יפריע  עליו,  ולהשפיע  הילד  את  לחנך  שהרצון  אסור 

המפתחים תחילה את תודעת ההורות שהיא אהבה עצמית לא מותנית, גם החינוך 

למקום  ההורי  המקום  את  להקדים  צריך  כך  משום  לא  אבל  יותר,  יצליח  שלהם 

המחנך. זהו הסדר האמיתי והנכון של יחסי ההורים והילדים ובדרך אגב - גם רווח 

בצידו בהשפעה על הילד ובחינוכו הטוב.

ולכן מובן מכל זה שפשוט צריכים לאהוב את הילד מצד עצם הקשר ההורי הלא 

מותנה, מצד עצם החיבור שקיים ביננו ובין הילד. ובדבר זה שום דבר בעולם לא 

יכול לפגוע ולהפריע.

אמנם כמובן זה לא סותר לכך שצריכים לחנך את הילד ולפעול בו שיתנהג כמו 

שצריך, אבל היסוד לכל זה הנקודה הפשוטה - אני ההורה ותפקידי לשדר את עצם 

ההורות בכל מחיר ובכל מצב.

הסתכלות בעין חיובית - בחינוך
שאלה: אם אני מסתכל על כל דבר בעין טובה ובעין חיובית זה גורם לי לא להסתכל 

עצמי  על  עובד  שאני  מרגיש  אני  מזויפת,  בצורה  אלא  אמיתית  בצורה  הדברים  על 

ומשדר לעצמי שדרים לא נכונים.. אם זה טוב אז זה טוב ואם זה לא טוב אז זה לא טוב. 

מה משנה איך אני מסתכל על הדברים?

תשובה: אחת התכונות הטובות והישרות שהאדם צריך לקנותה היא "עין טובה" 

)כדברי המשנה במסכת אבות(.

אכן ניתן לשאול כפי שאתה שואל: אולי עדיף להסתכל על עצמנו ועל הסביבה 

ואיננה  בחסרונות  גם  המתבוננת  הראייה  לכאורה  דווקא?  ביקורתית  בעין  שלנו 
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האדם  בלב  לעורר  יכולה  בפגמים  ההבחנה  מפוכחת.  ראייה  היא  מהם  מתעלמת 

רצון לשנות ולתקן. ואם יתבונן ויראה רק את הטוב - הכיצד יתעורר בו רצון לתקן?

אכן חשוב שהאדם יבחין בדברים שיש לשפר ולתקן ועם זאת - המבט הכללי 

חייב להיות מבט של ‘עין טובה’.

בכמה  המובא  מהביטוי  הדרש  בדרך  ללמוד  נוכל  הטובה’  ‘העין  חשיבות  על 

מקומות בדברי חז"ל: "נתן עיניו בו ועשה אותו גל עצמות". ההבטה באופן ביקורתי 

עד  מתעקמות  הן  ישרות  שתהיינה  ובמקום  העצמות,  את  מעוותת  שלילית  בעין 

אשר הן נעשות ‘גל’ - עגולות.

העצמות.   - השלד  הוא  האדם  בסיס  האדם.  עצמּות  את  מבטאות  ה’עצמות’ 

 - נפגעות  כשהעצמות  זקוף.  האדם   - חזקות  והעצמות  כהלכה  בנוי  כשהשלד 

האדם.  של  הפנימית־רוחנית  בעצמותו  גם  כך  מתכופף.  והאדם  נפגעת  הזקיפות 

ההתבוננות  ואילו  וחיובית  מרוממת  טובה  זקיפות  יוצרת  טובה’  ב’עין  התבוננות 

העצמּות  את  מעוותת  הפנימית,  לזקיפות  מפריעה  והביקורתית  השלילית  בעין 

הפנימית ומכופפת את הרוח.

זקיפות הקומה הפנימית היא חלק מביטוי של גאולה פנימית וחירות כנאמר: 

"ואולך אתכם קוממיות". הליכה כפופה מאפיינת עבדים. העבד כנוע בפנימיותו 

והדבר ניכר גם כלפי חוץ בהליכתו הכפופה.

כפי שבהיבט הגשמי - האדם הולך זקוף - על שתיים ואם לפתע הוא יתחיל 

ללכת על ארבע כבעלי החיים הדבר ייראה לנו אבסורד, כך גם בהיבט הרוחני - אם 

אדם הולך על ארבע, היינו: כנוע למציאות סביבו ואיננו בן חורין זקוף - הדבר אינו 

תקין.

כפיפות יכולה לבוא לידי ביטוי במחשבה ביקורתית של האדם כלפי עצמו: "אני 

לא יודע, לא מסוגל", ואמונה שהזולת ודאי יוכל לעשות הדברים טוב ממנו: "תעשה 

אתה, תחליט בשבילי...". הכפיפות נגרמת מחוסר האמונה של האדם בעצמו בערך 

חוויות  בעקבות  מגיעה  ופעמים  בו  טבע  שה’  הפנימיות  וביכולות  שבו  האלוקי 

שליליות: אדם חווה פגיעה חוסר הצלחה ואפילו כישלון, והחוויות האלה גורמות 

לו להתכופף בפנימיותו.



191לינוח      

הינה  האחרים,  האדם  ובני  המציאות  החיצוני,  העולם  מול  הזאת  הכפיפות 

היחידי  הגורם  אלוקות.  שאיננה  זרה  למהות  השתחוויה   - בדקות  זרה"  "עבודה 

שכלפיו האדם צריך להיות כנוע הוא הקב"ה: האדם יודע ומודה ש"אין עוד מלבדו" 

וכל מציאותו בטלה לגבי ה’.

כדי להצליח לשמור על זקיפות הקומה הפנימית, האדם צריך לחזק את אמונתו 

חנן  שהוא  הפנימיים  ובכוחות  למלא  ממנו  מצפה  שהקב"ה  בשליחות  הפנימית 

אותו בהם.

העין  שסביבו.  הדברים  על  האדם  של  המבט  השפעת  את  מסמלות  העיניים 

יכולה לרומם ויכולה להשפיל. כפי שניתן לראות שכשאדם מרגיש שטעה ועשה 

מעשה שאינו ראוי או כשהוא חש מושפל הוא משפיל את עיניו. ‘העין הטובה’ היא 

עין מרוממת "שאו מרום עיניכם". העין הרעה משפילה ומנמיכה.

- הכרחית. הורה שמסתכל  ‘עין טובה’  על  לילדיהם הקפדה  ביחס של הורים 

"איך עשית דבר  וטענות:  ובא אליו בתביעות  בילד שלו כל הזמן בעין ביקורתית 

כזה? איך העזת? איזו התנהגות בעייתית סיגלת לעצמך?" וכדומה - מנמיך אותו 

ומקשה עליו לגלות את הערך העצמי שלו.

לפעמים ההורה אינו משמיע אמירות מסוג זה אבל די במבט שלו כדי להנמיך 

ולהשפיל. מבטים שמשדרים בוז וביקורת ומשקפים את מחשבת ההורה "לא יצא 

ממנו כלום... כזה לא יוצלח..." - כוחם אינו נופל מכוחן של האמירות. ההורה "נותן 

עיניו" בילד, ובעשותו כן הוא מערער את העצמיות שבו. כשם שהמילים נשמעות 

ונקלטות, גם השדר ללא מילים נקלט היטב. מבע הפנים של ההורה, מגלה לילד מה 

הוא חושב עליו ובאיזו ‘עין’ הוא מסתכל עליו.

מסתכל  וביכולותיו,  במעלותיו  שבו  בטוב  אמון  לילד  שמשדר  הורה  לעומתו, 

עליו ב’עין טובה’ הרואה את ה’פנים’ החיובי והטוב - מחזק בילדו את ה’עצמיות’ 

ותחושת הערך, את היכולת הפנימית שלו להיות זקוף קומה ולפעול בעולם מתוך 

רוממות וביטחון.

‘העין הטובה’ צריכה להתבטא בבית גם באופן כללי: כשיושבים בני המשפחה 

ההורים  וכדומה,  אקטואליים  עניינים  שונים  אירועים  על  ביניהם  ומדברים 
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טובה’ שהם משמיעים  ‘עין  יוצא מנקודת המבט של  לב שדיבורם  צריכים לשים 

שדרים טובים ולא רק ביקורת ותלונות. הילד מקשיב שומע ו’וקולט’ הכול. מדרך 

ההתבטאות של הוריו הוא לומד מהי ההתייחסות הנכונה כלפי האחרים.

ובעיקר ההורה צריך לסגל את ‘העין הטובה’ כלפי עצמו.

חלשה  שהראייה  שבגשמיות  כשם  בעיניים?  ‘טוב’  לראות  מסוגלים  לא  ואם 

כך ברוחניות: צריך לשפר את הראייה החיובית  כגון משקפיים...  ישנם פתרונות 

את  לראות  לנו  תאפשרנה  שעדשותיהם  הראייה  משקפי  את  לעצמנו  ולסגל 

התמונה היפה והאמיתית.

המציאות  את  לראות  ניתן  בהיר  אור  כשיש  המציאות.  את  מטשטש  החושך 

בצורה מוארת ומדויקת. כך גם ברוחניות: התורה והחסידות הן האור שדרכו נראה 

את המציאות האמיתית באופן מואר ושלם.

רואה  והוא  עצומות  האדם  של  עיניו  שבשינה  כשם  לשינה.  נמשלה  הגלות 

‘תמונות’ לא מציאותיות מתוך דמיון, כך אדם שלא פקח את עיניו רואה את העולם 

בצורה מעוותת ולא נכונה. עין פקוחה היא ‘עין טובה’ שרואה את השלמות והטוב 

שטמון בכל דבר.

בעולם,  הנמצאת  הגאולה  את  לראות  העיניים"  את  "לפקוח  לנו  מורה  הרבי 

להאמין שהטוב כבר קיים להביט בו ולשים לב אליו.

העין הפתוחה מכירה שכל מה שקורה מגיע מהקב"ה המחיה את העולם בכל 

רגע מחדש ומשגיח עליו בהשגחה פרטית. הכרה זו נוסכת באדם כוחות פנימיים 

ובזכותם הוא מסוגל להלך בזקיפות קומה מבלי להיבהל מחושך והעלם העולם. 

את הזקיפות והרוממות הפנימיות האדם צריך להנחיל גם לסביבתו ובעיקר לילדיו 

ובני משפחתו.

אלא  המציאות,  כלפי  שקר  לא  היא  טובה’  ב’עין  שההסתכלות  מובן  זה  ומכל 

בעצם היא הרבה יותר מהותית ופנימית. הסתכלות שחודרת אל העצם ומביאה את 

האדם למקום נעלה הרבה יותר.
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חינוך למסירות נפש
להיום  גם  נפש שהיתה פעם  איך אפשר לתרגם את העבודה של מסירות  שאלה: 

שלא צריכים למסור את הנפש על קיום התורה והמצוות, ובכללות אין מי שמונע ומעכב 

בעדנו לקיים את מצוות ה’ והכל עובר די בקלות? כיצד ניתן לחנך ולעורר על יסוד זה 

בשעה שלא צריכים אותו?

הכשר  החינוך  על  מלחמה  היתה  ברוסיה  הריי"צ  הרבי  של  בזמנו  תשובה: 

את  מסמל  תמוז  י"ב  ויום  כפשוטה.  נפש  מסירות  שדרשה  מלחמה  בגשמיות, 

הניצחון של החינוך הכשר. מול השלטון הסובייטי שדיכא בעוז כל פעילות שריח 

של דת נודף ממנה ובפרט כל מה שקשור לחינוך הדור הצעיר. מולם עומד הרבי 

הריי"צ, שולח לכל עיר ועיירה שלוחים בכדי שיקימו חדר ללימוד תורה וכדומה 

במצבים שאינם פשוטים כלל וכלל ובמסירות נפש כפשוטו.

היום ב"ה אין צורך במסירות נפש כפשוטו על חינוך הילדים, אך בוודאי שקיים 

אותו הצורך וההכרח לעשות כל שביכולתנו על חינוך ילדינו למן קטנותם ובוודאי 

בצמיחתם ובהתבגרותם, כדי להביאם לנהוג בדרך שתסב נחת רוח לקב"ה לרבי 

ולנו גם כן. וכמובן שאותו מקום עצמי שייך גם כיום אך בצורה שונה.

לפעמים אנו שואלים את עצמנו: האם זה בכלל תלוי בנו? הרי הרבה העולם 

עושה, הרבה חברים עושים, ובימינו - הרבה האינטרנט עושה, וכדומה.

הרבנים  המורים  והמלמדים  הילד,  על  משפיעים  רבים  שגורמים  ספק  אין 

העיקרית  שההשפעה  לזכור  חשוב  אבל  לחינוכו,  באחריות  שותפים  והמשפיעים 

על ילדים מקורה בהוריהם.

אומנם ייתכנו מצבים שבהם משפיעים ורבנים מצליחים לחנך "למרות ההורים". 

אבל בהתבוננות לעומק אין זה הסדר הנכון. ההשפעה של ההורים אמורה לעמוד 

בראש ה’פירמידה’.

במקרה שהדברים מתפתחים אחרת וההורים רואים שילדיהם חווים התרחקות 

ונפילה למקום שלילי, הרי זו גלות קשה ומרה.

הפנימי  השבר  ואת  הורים  אותם  של  הכאב  עומק  את  להבין  מתקשים  רבים 

שמתחולל בליבם בראותם את בניהם הנתונים בתוך אותם הקשיים. מלבד הצער 
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עצמם  כלפי  מפנים  הם  אשם.  ורגשות  פנימית  אכזבה  אותם  תוקפים  בניהם  על 

אצבע מאשימה ושואלים בכאב: "מה עשינו?" ו"מה גרם לכך?" ומתייסרים.

ירידה היא לצורך עלייה וכשהנופל עולה  יודעים שכל  כיהודים מאמינים אנו 

ממנה וחוזר בתשובה הוא מעלה עימו את כל הניצוצות שאסף בתהומות ומתגבר 

אינם  גמורים  צדיקים   - עומדים  תשובה  שבעלי  ו"במקום  עז  ויתר  שאת  ביתר 

יכולים לעמוד". ובהחלט צריך לזכור את זה גם בזמני קושי והעלם ולהתייחס לילד 

שנפל מתוך המקום הזה.

מלבד זאת, בזמני קושי ההורים צריכים לפתח חשיבה חיובית וביטחון שאומנם 

כעת הם רואים קושי נפילה וכאב, אבל אין ספק שאפשר שיהיה אחרת. כוחה של 

וחינוכו: ההסתכלות  הילד  על  גם בחשיבה  יפה  טוב"  ויהיה  טוב  "חשוֹב  המימרה 

בכוחות העצמיים הטמונים בילד היא אחד מהכלים החשובים העשויים לרומם את 

הילד תמיד ובכלל זה גם במצבי נפילה.

אך כדי למנוע מצבים כאלה ככל האפשר, יש לפעול בעוד מועד: כאשר הילדים 

צעירים, נדרשת מההורים מסירות נפש של ממש לחינוכם.

כשמדברים על ‘מסירות נפש’ עבור חינוך הילדים, חשוב להדגיש:

הרבה פעמים אנחנו רואים ברצון העז שלנו לחנך להשפיע ולדאוג לילדים - 

נועדו  פעולותיו  שכל  כועס,  מעניש,  מכתיב,  עצבני,  לחוץ,  במקום  שמקורו  רצון 

להתאים את הילד מתוך הפעלת לחץ עליו למסגרת שאנו רוצים להכניסו לתוכה. 

"כך הוא יהיה מחונך" אנו חושבים בליבנו, אך האמת היא שהלחץ שלנו אינו מקדם 

חינוך.

לאידך, יש הורים שמתוך ייאוש מפתחים אדישות, באומרם: "טוב שיעשה מה 

שהוא רוצה בין כך ובין כך אין לי שליטה במעשיו ובין כך ובין כך הוא לא מקשיב 

לי" ולבסוף ‘מרימים ידיים’ ומודים: "התייאשתי". גם הם טועים כמובן.

כדי להצליח בחינוך צריך להיות מחוברים אל הילדים ולבטוח בהם. כשהילדים 

יהיו מחוברים אלינו הם יהיו מחוברים למסרים ולדרך שאנחנו מבקשים להנחיל 

להם ויחיו עם זה.
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הילד צריך להרגיש שגם כשקשה לו - המקום הבטוח ביותר בשבילו - נמצא 

אצל הוריו. אם קשה לי בלימוד, אם קשה לי עם המורה, אם קשה לי עם החברים, 

להורים.  אפנה?  למי  ההורים;  אצל  בטוח?  ארגיש  איפה   - שהוא  תחום  בכל  או 

ההורים הם מקום מבטחו ומאיתם יבוא הפתרון לבעיותיו ולקשייו.

צריכים לאהוב כל יהודי להשקיע בו ולקרב אותו, אבל חשוב שנזכור שהצטווינו: 

ואפילו  ערוך  לאין  יותר  חיונית  "בבשרך"  ישראל  אהבת  תתעלם".  אל  "מבשרך 

קריטית. "אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" - ילד, כמו כל ברייה, יתקרב לעולם 

שלנו, רק על ידי אהבה התחברות והערכה.

זו משמעותם של חיי גאולה בקשר עם הילדים: הגאולה עניינה גילוי התענוג 

האלוקי בעולם, וחינוך ילדים מתוך חיבור אהבה ותענוג, הוא חינוך מתוך גאולה. 

ולכל לראש למסור את עצמנו  למסור את הנפש עבור חינוך הילדים פירושו גם 

לגלות להם אהבה וחיבור בכל מצב ובכל תנאי.

ולפעמים  כיום  גם  נפש  מסירות  של  העבודה  קיימת  שבאמת  מובן  זה  ומכל 

עבודה מעין זו היא הרבה יותר קשה מעבודה בזמנים שבהם היה קשיים. כי הנקודה 

היא להשקיע בזה את כל הכוחות שלי בצורה הנכונה כפי המתבאר לעיל.

ילד שפוגע במשפחה באופן קבוע
שאלה: אצל הילד שלי יש תופעה קצת קשה שהוא פוגע בלי סוף בהורים ובאחים 

שלו. הוא כבר בגיל מבוגר קרוב ל-15, אבל הוא לא שם לב ופשוט הוא פוגע תמיד בנו. 

אני מנסה לא להיפגע ממנו אבל זה לא מצליח לי. אם תוכלו לעזור לי בעניין.

וילדים, פגיעה מגיעה  הרבה פעמים ביחסי אנוש ובמיוחד בין הורים  תשובה: 

של  האמיתי  והמקום  ההורה  של  האמיתי  המקום  את  מבינים  שלא  כזה  ממקום 

הילד.

ובמילים אחרות - חוסר בהבנה מביא חוסר בתפקוד וחוסר במעשים. ולהלן 

לכם  יעזור  ובעז"ה  להיות  שאמורה  הנכונה  הדרך  את  להראות  בקיצור  אנסה 

בהנהגה בפועל.
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הקבלה מעניינת בין המבנה המשפחתי למבנה כוחות הנפש והספירות. ההורים 

אב ואם מקבילים לכוחות השכל - החוכמה והבינה ואילו הילדים למידות-רגשות.

לראות  ניתן  לילדים  ‘תולדות’(  בשם  גם  )המכונות  המידות  בין  ההקבלה  את 

במוחש:

המידות עניינן הרגשה עצמית וגם הילד באופן טבעי מרוכז בעצמו וברצונותיו.

הרגש דינמי ויכול להשתנות במהירות וכמוהו הילד: ככל שהוא צעיר יותר הוא 

בטבעו רגשי יותר. התלהבותו ‘ניצתת’ מהר אך עשויה גם ‘לדעוך’ במהירות והוא 

עלול להתאכזב ולהיפגע מדבר קטן כגדול.

ילד  וגם  וחד-צדדי  קיצוני  רואים דברים באופן  ב’נקודת המבט’ של הרגשות 

נוטה לקיצוניות ולהתרגשות יתרה.

שום  האלה  במאפיינים  אין   - בילד  אמורים  שהדברים  שבמקרה  להדגיש  יש 

ילמד  והילד  בהדרגה  תגבר  השכל  של  השפעתו  תקין  התפתחות  בתהליך  פסול. 

להתבונן במציאות ולבחון אותה ב’עין’ אובייקטיבית מאוזנת ושקולה.

הרגשות  על  המשפיעים  ה’מוחין’  את  לבטא  צריכים  כילדים,  שלא  ההורים, 

השקול,  המקום  הוא  ה’ראש’  הלב".  על  שליט  "מוח  של  באופן  אותם  ומכוונים 

החושב, הרואה את כל הנתונים ומנתח ובוחן את המציאות מתוך חשיבה הגיונית 

ומתוכה הוא משפיע על הרגשות ומווסת את עוצמתם ברוגע ושלווה.

כך גם ביחסי הורים-ילדים: תפקיד ההורים להיות ‘ראש’ המשפחה, להשפיע 

כל  ובהשפעת  בהשפעתם  ויתפתחו  שיגדלו  ילדיהם  את  ולהדריך  להנחות  לכוון 

שהם מקרינים ומבטאים.

לכעוס/להיפגע/להתרגש  עלול  הוא  האין  רגשות?  אין  עצמו  להורה  האם 

יש בתוך ההורה מערכת שלמה של  ולהתלהב בעוצמה? התשובה היא שבוודאי 

כוחות כולל רגשות, אך כשמביטים על מבנה המשפחה באופן כללי ההורים הם 

ה’ראש’ ביחס לילדים.

ובמצבים  במקרים  ומתגלה  בתנודות  המתאפיין  ההורה  של  הרגשי  למקום 

מקום  כגון  אחרות,  יחסים  במערכות  מקום  יש  וכדומה,  נפגע/כועס  הוא  שבהם 

על  לעבוד  שחשוב  מובן  ועוד.  בחייו,  שונים  אתגרים  עם  בהתמודדות  העבודה, 
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אך  אלו,  במקומות  גם  ומתוקנים  מאוזנים  שיהיו  להביאם  ולהשתדל  הרגשות 

ביחסים שבין ההורים לילדיהם תפקיד ההורים ברור: עליהם להיות ה’ראש’ המקום 

הבוגר והשקול.

אותו.  ההולמת  בדרך  ילדיהם  ליד  ולהתנהל  תפקידם  את  לזכור  ההורים  על 

ניהול מערכת יחסים רגשית לעיני הילדים )לדוגמה: "הוא עשה לי אני אעשה לו" 

וכו’( מעיד שההורים שכחו את מקומם ההורי ואת בחינת  או "נפגעתי מהילד…" 

ה’ראש’ מול הילדים.

או  אחרת(  מסיבה  או  עבודה  )מיום  עייף  ההורה  שבהם  ומצבים  במקרים  גם 

אינה  בעיותיו  פתרון  שמשימת  לזכור  עליו  השונות,  החיים  ממהמורות  מתוסכל 

להשתדל  עליו  מילדיו,  ילד  עם  משוחח  הוא  עוד  כל  ולפיכך  ילדיו.  על  מוטלת 

להתנהג באופן רגוע ושקול ולבטא את בחינת ה’ראש’ במשפחה.

לעיתים ההורה חש שהוא זקוק לפרק זמן שבו ‘יהיה עם עצמו’ ואין לו פניות 

נפשית וכוח להעניק מתשומת ליבו לילדיו. גם במצבים כאלה חשוב שההורה יזכור 

שהזמן והפניות הנפשית אינם באחריותו של הילד אלא באחריותו שלו. הילד נמצא 

במעמד של ‘מקבל’ מההורה ולא להפך. ההורה אינו יכול לצפות להיפוך היוצרות 

שהילד יהפוך ל’משפיע’ שידאג לו לנוחותו ולכוחותיו.

אתה ההורה צריך ליצור את מסגרת הזמן הנכונה לכך. מותר לך לחפש לעצמך 

נחוץ  אפילו  הדבר  מחדש.  ‘להיטען’  לך  שיעזרו  לפעולות  ולהקדישם  זמן  פרקי 

בזמנים מסוימים. אך האחריות למציאתם ולעשיית הפעולות מוטלת עליך. הילד 

אינו יכול ואינו צריך לשאת באחריות הזאת.

במקרה הצורך ניתן לומר לילד: "הייתי מקשיב לך בשמחה, אבל ברגע זה אני 

יכול להתפנות אליך. אתפנה אליך  עוסק בעניין חשוב אחר", או "עכשיו אני לא 

כפי  לו  והקשב  כך  אחר  לילד  לפנות  זכור  אנא  זאת  אמרת  )ואם  יותר"  מאוחר 

התנהגותו  על  בתלונות  ולבוא  לכעוס  רגשי  לסחרור  להיכנס  אין  אך  שהבטחת(. 

ה’תובענית’ וה’בלתי מתחשבת’ של הילד כגון "איך הוא לא מבין שאני עכשיו עסוק 

וצריך את השקט לעצמי...", "איך הוא לא מתחשב...". אתה ההורה, הבוגר, ה’ראש’. 

קבל  להבין.  אמור  אינו  שהוא  היא  והאמת  מבין  הוא  תמיד  לא  הקטן.  הילד  הוא 
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אחריות לניהול הזמן שלך ואל תטיל את האשמה על הילד ואל תצפה ממנו להיות 

‘בוגר’ ביחס שלו כלפיך.

על מעשה  חינוכיים להביע את כעסו  לנכון מטעמים  רואה  גם כאשר ההורה 

שלילי שהילד עשה וכדומה, עליו להקפיד להיות מיושב ורגוע בתוכו ולא לאבד 

את ה’ראש’. וכדברי הרמב"ם בהלכות דעות על הבעת כעס מול בני הבית לצורך 

חינוכי: "יראה עצמו בפניהם שהוא כועס כדי לייסרם ותהיה דעתו מיושבת בינו 

לבין עצמו כאדם שהוא מדמה שהוא כועס בשעת כעסו והוא אינו כועס".

דברים  בגלל  ומתעוררים  באים  הם  אם  גם  ההורים,  של  ובהלה  התרגשות 

אצל  יפעלו  ולא  ישפיעו  לא  וממילא  ההורית  התדמית  את  מחלישים  חמורים, 

כן,  על  לגוף קשה לקבל ממנו.  גם  ‘כראש’,  איננו מתנהג  ה’ראש’  הילדים. כאשר 

אם ההורים חשים שהם נסערים ועלולים לאבד את היכולת לשלוט ברגשות מוטב 

שימתינו עד לחלוף סערת הרגשות ורק אז יאמרו את דברם, וכדברי הרבי )אג"ק 

חי"א עמ’ קלו(: "לפעמים צריך להבליג על רגשות הלב ומוכרחים להתאפק אפילו 

מהוכחה שעל פי תורה לפי שעה".

חשוב לזכור כי מבחינת הילד ההורה הוא-הוא ה’ראש’ שלו והילד-הגוף מקבל 

ממנו את חיותו ו"כשהראש הוא בריא אזי גם הגוף בריא" )היום יום כג אדר(. הורים 

שמצליחים לשמור על רוגע ושלווה, מתינות ושיקול דעת מול הילדים, וממלאים 

מתוך  ורוחנית  גשמית  גדילה  לילדיהם  מאפשרים  כהלכה,  ‘הראש’  תפקיד  את 

ביטחון ושמחה.

דאגה לילד ולתת לו מקום ומרחב משלו 
שאלה: באופן טבעי אני מרגישה מאוד מאוד מחוברת לילדים שלי ואני דואגת להם 

כמה שאני יכולה וה’ יתן לי כוחות להמשיך. אבל יש לי קצת חשש בזה אולי אני קצת 

מגזימה ואני צריכה לתת להם את ה’מרחב הפתוח’, את המקום שהם יחליטו לעצמם 

ויתנהגו כפי רצונם. ומצד שני, אם אני האמא שלהם ברור שאני צריכה לדאוג להם כפי 

יכולתי. אני לא מצליחה למצוא את התשובות הנכונות בזה ואשמח לתשובתכם.
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תשובה: ההורות מחייבת הכרה של ההורים בעובדה שהילד נפרד מהם ועולמו 

ומשפיעים  בזה  זה  והוריו קשורים  הילד  עולמות שונים. אומנם  ועולמם הם שני 

רבות זה על זה, אך יש כאן מציאות של שניים.

על דרך צחות ניתן לומר שכשם שבגשמיות בני הזוג הופכים להיות ‘הורים’ רק 

כאשר בשעה טובה תינוקם בא לעולם ו’נפרד’ מהם )וכל עוד נכלל בתוכם - עת 

שהה ברחם אימו הם אינם ‘זכאים’ לשם הורים(, כך גם בתודעה הנפשית הכרה זו 

חשובה.

אומנם כשהילד קטן מאוד, חסר אונים ותלוי בכל דבר בהוריו, טבעי שההורה 

יחשוב: "הילד בסך הכול בן שנתיים. אני יודע מה טוב בשבילו ומה לא. הוא ואני 

היינו הך. הוא מימוש הרצונות שלי", "איך הוא מעז שלא לעשות מה שאני רוצה?" 

ואולם המחשבה הזאת בטעות יסודה: גם כשהילד צעיר מאוד על ההורים להכיר 

בהיותו ‘יצור’ עצמאי ולכבד זאת.

ואם בקטנותו כך, על אחת כמה וכמה הדברים נכונים כשהילד גדל ומתבגר. 

ומשום מה לא תמיד ההורים מבינים זאת ולעיתים גם כאשר ה’ילד’ כבר נשא אישה 

ובנה חיים משל עצמו... ההורים מנסים להכתיב לו כיצד עליו לנהוג ומצפים ממנו 

לפעול לפי תפיסת עולמם והוא צריך להיאבק על הזכות להיות ישות עצמאית.

יש לזכור שהילד קיבל נשמה אלוקית משל עצמו. אומנם כשהוא תינוק ההורה 

צריך לטפל בו ולדאוג לכל צרכיו; וגם כשהוא בוגר תמיד ההורה דואג לו ועומד 

לצידו, אבל במהות - הוא מציאות בפני עצמה ויש לה מקום של כבוד ללא תלות 

בנו.

על חשיבות ההיפרדות ו’תפיסת המרחק’ נוכל ללמוד מההתנהלות של הקב"ה 

וכלשון  בשבילנו.  עצמו  את  לצמצם  הסכים  והקב"ה  לקב"ה  בנים  אנחנו  עימנו: 

"...כי אהבה דוחקת הבשר.. בחינת צמצום אורו  אדמו"ר הזקן בפרט מט בתניא: 

עמו  אהבת  בעבור  עולם  הנקרא  גבול  בבחינת  להתלבש  תכלית  הבלתי  הגדול 

ישראל כדי לקרבם אליו ליכלל ביחודו ואחדותו יתברך...".

בדומה לכך ירידת הנשמה מתוארת במאמרי בחסידות כמשל ממלך השולח את 

הבן שלו למקום רחוק מארמון המלוכה ודווקא הריחוק הזה מאפשר לילד לגלות 

את כוחותיו העצמיים ולהיות ראוי למלוכה בעצמו.
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ועל דרך זה אצל הורים: אין ספק שכל מעשיהם מונָָעים מתוך אהבתם הגדולה 

אך   - שליחותם  את  ולממש  בעולם  להתפתח  להם  לתת  הפנימי  והרצון  אליהם 

)בחיצוניות(:  ההיפרדות’  ‘סוד  בידיעת  מותנית  לנקוט,  שעליהם  הנכונה  הדרך 

לאפשר לילד לגבש ולצמוח כמציאות עצמאית, להתאפק ולאפשר.

בהכירו בעצמאות של ילדו, מתגלית אהבה עצמית ונעלית יותר. ההורה כביכול 

אומר לו: "אני אוהב אותך - לא בגלל ההתנהגות שלך, אלא משום שאתה הבן שלי, 

ללא תלות בדבר".

קשיים רבים ביחסי הורים-ילדים מקורם בחוסר הצלחתו של ההורה ‘לשחרר’ 

ולכבד את מקומו העצמאי של הילד.

במקרים שההורה לא מצליח ‘לשחרר’ את הילד - הילד נאלץ ‘להשתחרר’ לבד. 

כלומר להשיג לעצמו את המרחב האישי. קל יותר כשההורה מאפשר זאת. קשה 

יותר כשהילד צריך להשיג את המרחב הזה בכוחות עצמו, אבל לפעמים אין ברירה. 

העצמאות חיונית לבריאותו ולהתפתחותו הנפשית. הילד מוכרח להאמין בזהות 

העצמאית שלו וביכולת שלו לחשוב ולרצות ולממש את שליחותו שלו בעולם.

נותן  ולא  משתלט,  ה’מכתיב’,  ההורה  של  טעות  היא  התלות  יחסי  השארת 

ה’:  מרחב. והיא יוצרת טעות גם בתודעת הילד שכן היא הופכת אותו להיות ‘מַרצֶּ

למה אתה לומד? כדי שההורה יהיה מרוצה. ולמה אתה אוכל? כי אם אני לא אוכל, 

אימא לא תהיה מרוצה. כל מטרתו של ה"טוב" שהוא עושה - לגרום להורים להיות 

מרוצים.

ה’ לילד ‘מכבד’. בהסתכלות חיצוניות הם עשויים  ‘מַרצֶּ חשוב להבחין בין ילד 

להיראות דומים זה לזה, אבל הבדל גדול ביניהם: כשהילד מכבד את ההורה יש כאן 

שניים - הילד וההורה, והיחס ביניהם הוא יחס של כבוד והערכה. כשהילד מרצה - 

אין שניים. יש רק אחד - ההורה. הילד אינו קשוב לעצמו, הוא כנוע ונמצא בתנועה 

של ‘ויתור’ על עצמו ועל רצונותיו.

הכניעה והריצוי התמידיים גורמים לפגיעה פנימית. בתוך תוכו הילד מאוכזב 

מעצמו משום שלא מימש את מה שלדעתו נכון וחשוב וכשהוא ‘מתעורר’ לבסוף 

ועומד על שלו, עמידתו נעשית מתוך כעס ומרמור פנימי.
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כדי להפסיק ‘לרצות’, צריך להפסיק לצפות. האדם צריך לפתח הערכה עצמית 

בתוכו מול עצמו ומול שליחותו בעולם, ולא לצפות לקבל הערכה מהאחר, אפילו 

כשמדובר בהורה שלו.

לב  לתשומת  מייחל  הילד  מעגלית:  תנועה  נוצרת  קורה,  לא  הזה  כשהתהליך 

אישור וההערכה מההורה ולצורך זה הוא עסוק בפעולות שמטרתן לרצות אותו, 

וחוזר  וצובר בתוכו תסכול וכעס...  אבל בעשותו כן הוא מוותר על הרצונות שלו 

חלילה.

חשוב להדגיש: ההתרחקות הזו בחיצוניות, דווקא היא תאפשר לשני הצדדים 

לבנות קשר עמוק של אהבה עצמית לא מותנית. היא גם תסייע לממש את רצונו 

האמיתי של ההורה - לראות את הילד שלו גדל בריא בנפשו, מממש את שליחותו 

היכולות  ואת  העצמיים  כוחותיו  את  ומבטא  לבב  וטוב  שמחה  מתוך  בעולם 

הייחודיות שה’ טמן בו.

עם  וכשהולכים  ששאלת,  בשאלה  והבנה  פתח  יתן  לעיל  שהמבואר  בתקווה 

הצלחה  תהיה  נכונה  וברוממות  נכון  בריחוק  אך  בקירוב  נכונה  בצורה  הדברים 

בחינוך, בעזרת ה’.

כיצד להצליח בחינוך 
שאלה: האם יש איזו סגולה מיוחדת כדי להצליח בחינוך של הילדים גם בתקופות 

כל כך קשות כמו שאנחנו נמצאים כיום?

תשובה: הרבי מביא בפתגם ‘היום־יום’ לט’ בתמוז על הקשר בין החזקת התורה 

בישראל  "ההורים  הרבי:  כותב  וכך  לילדים.  הקשורה  הצלחה  לבין  בה  והתמיכה 

שזקוקים לישועה והצלה מיוחדת לילדיהם - האמצעי הבטוח לכך תמיכת לומדי 

תורה".

פעמים רבות ההורים מחפשים סגולות ועצות לסייעתא דשמיא בחינוך ילדיהם 

ולהצלחה ולישועה בתחומים שונים הקשורים אליהם, אך הרבי בפתגם זה מביא 

"אמצעי בטוח" לכך.
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להבין  יש  פשוטו"(,  מדי  יוצא  מקרא  "אין  )שהרי  כפשוטו  העניין  קיום  מלבד 

דווקא  תורה  בלומדי  שתמיכה  הסיבה  מה  הדרכתו:  של  הרוחני  בתוכן  ולהתבונן 

היא האמצעי הבטוח לישועה הקשורה לילדים? מדוע לא נתינת צדקה בכלל או 

מעשה טוב אחר?

ואולי יש לומר בדרך אפשר, כי הוראה זו מלמדת אותנו על הקשר בין התורה 

ובין משמעות ההורות ותפקיד ההורים.

ההורים,  וגם  ים..."  ָהַעמִּ ְלֵעיֵני  ּוִביַנְתֶכם  ָחְכַמְתֶכם  ִהוא  י  "כִּ נאמר:  התורה  על 

האב והאם, מסמלים את כוחות החוכמה והבינה, כמובא בתניא פרק ג וכידוע גם 

ָך"- זו  ּטֹׁש ּתוַֹרת ִאמֶּ ִני מּוַסר ָאִביָך" - זו תורה שבכתב "ְוַאל תִּ ַמע בְּ מדרשת חז"ל: "שְׁ

תורה שבעל פה )והקשר ביניהם מבואר במאמרי החסידות(.

ותמיכה בלומדי תורה הם סגולה לישועה  לימוד התורה  זאת הסיבה שחיזוק 

הקשורה לילדים. אומנם גם אמירת מזמור תהלים ונתינת צדקה בוודאי ממשיכות 

ישועה ופועלות פעולתן אבל "האמצעי הבטוח לכך" כלשונו של הרבי הוא חיזוק 

לימוד התורה - הוא מחזק את ה’ראש’ של עם ישראל והוא מקביל לעניינם הפנימי 

של ההורים, האב והאם, ‘ראשי’ המשפחה.

התורה שהיא חוכמתו של הקב"ה, היא הכלי שדרכו מתגלית האלוקות בעולם. 

מתפשטת  היא  וממנו  שורה  הנשמה  שבו  הכלי  הם  המוח  ובעיקר  ה’ראש’  גם 

ומתגלה לכל האיברים.

ככל שההורים יהיו קשורים ל’ראש’ ומחוברים לתורה, הם יזכו לסייעתא דשמיא 

רבה יותר מלמעלה ולהצלחה למעלה מהמשוער על פי הכלים הרגילים שלהם.

עוד ניתן לומר שהקבלה זו מלמדת אותנו, שכשם שהתורה מנהיגה את החיים 

ומורה דרך, כך ישנה חשיבות לחיזוק ההורים בתפקידם כ’ראש’ המשפחה.

ולגידולם,  ילדיהם  לחינוך  הקשורים  וקשיים  ניסיונות  חווים  ההורים  כאשר 

- להיות מחוברים לשורש  ‘ראש’  דווקא אז ההקפדה שלהם להישאר במצב של 

ולמקור, להאמין בהשגחה פרטית ולהיות בשליטה עצמית בבחינת מוח ששליט על 

הלב - מאפשרת להשראה האלוקית מלמעלה להתגלות בהם ולהביא את הישועה 

וההצלה כלשון הרבי ב’היום־יום’.
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גם לשם כך ההורה צריך לחזק את לימוד התורה גם בתוכו. ראשית כפשוטו, 

לקבוע זמנים ללימוד תורה ולהתמיד בזה ובכך להכניס לראשו תוכן אלוקי שייתן 

לו את הכוח להנהיג נכון את המשפחה.

אם ההורה ריק מחשיבה ומהתבוננות חלילה והוא נותן לרגשות לשלוט בו - 

אזי הוא לא נוהג כ’ראש’ בניגוד למקומו ההורי, ובעשותו כן הוא ממילא מעצים 

קונפליקטים חינוכיים ומעורר בעיות מסוגים שונים.

נקודה נוספת שניתן ללמוד מכך: בחסידות מוסבר בהרחבה כי במוחין שורה 

אצל  זה  דרך  על  ביטול.  עניינה  שה’חוכמה’  מאחר  האלוקית,  הנשמה  ומתגלה 

עניין  מודגש  להיות  צריך   - והבינה(  )החוכמה  המשפחה  ‘ראש’  שהם   - ההורים 

הענווה והביטול בקשר לילדיהם.

ובמילים פשוטות: ההורים צריכים לזכור שכל מה שיש להם הקשור לילדיהם 

אינו מהם ובזכותם אלא מגיע מלמעלה.

זו תסייע להם גם מבחינה חינוכית, כי אחת הבעיות הקשות של רבים  הכרה 

מההורים נגרמת בשל מחשבתם המוטעית שאין מי שיודע טוב מהם מה נכון לילד 

שלהם ומה הוא צריך: פינוק או גערה וכדומה.

המחשבה של ההורה שהוא יודע הכול, מעידה שחסרה לו הכרה אמיתית של 

ְקָוה ִלְכִסיל  ֵעיָניו תִּ המציאות. שלמה המלך אומר בספר משלי: "ָרִאיָת ִאיׁש ָחָכם בְּ

ּנּו". המושג ‘איש חכם’ מבטא מודעות, אבל הפסוק מציג מצב בעייתי: האיש  ִממֶּ

"תקוה  כזה:  במקרה  היודע.  והוא  החכם  שהוא  בטוח  הוא  ‘בעיניו’.  חכם  המוזכר 

לכסיל ממנו" תקווה - מלשון קו והמשכה יש המשכה ונגיעה למצב של כסילות 

שהוא מצב של ישות וגאווה )של ‘מלך זקן וכסיל’(.

לפעמים גם הורים חכמים בעיניהם ובטוחים שהם יודעים הכול בעניין הילדים 

ומתוך כך הם משוכנעים שמה שהם מרגישים - הוא הדבר הנכון והמדויק ביותר. 

ומה קורה אז? אם ההורה לא מצליח בדיוק כפי שחשב הוא חווה פגיעה אישית 

מרגיש תחושת כישלון ומתמלא ברגשות אשמה.
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שורש הבעיה הזאת טמון בעובדה שההורה לא יודע את מקומו האמיתי. אומנם 

הוא עושה השתדלות רבה, אבל כדי להצליח לא די בה וצריך הרבה סייעתא דשמיא 

ו’ענווה’ מול השגחה פרטית שלא תלויה בו.

לתמורה  ‘מצפה’  גם  הוא  בזכותו  ונוצר  בו  תלוי  שהכול  חושב  ההורה  כאשר 

כפי שהוא  בדיוק  עושים  להגיע לאכזבות מהילדים שלא  עלול  ובכך  מהילד שלו 

מצפה מהם.

שדרכם  הצינורות  להיות  זכו  והם  מלמעלה  שהכול  ידעו  ההורים  אותם  אילו 

ולגרום  בעולם  לפעול  כדי  בהם  משתמש  שהקב"ה  והאמצעי  ה’כלי’  מגיע  הכול 

בכך  ודווקא  לעצמם  טובה  מחזיקים  היו  לא  הם  יבורך,  ישרים  בדור  ההמשכיות 

לצד  אבל  להשתדל,  שצריך  הדבר  נכון  האמיתי.  ההורי  המקום  את  מחזקים  היו 

ולהתפלל  מלמעלה  ניתן  הכול  האמת  שמצד  ולזכור  לדעת  חשוב  ההשתדלות 

ולבטוח בה’ שנזכה לסייעתא דשמיא.

בצורה  שבתוכנו  ההורי  המקום  את  לחשוף  עוזרת  שהיא  מלבד  כזו,  גישה 

לילדיהם"  וההצלה המיוחדת  "הישועה  להביא את  הכוח  בה  טמון  יותר,  מדויקת 

)כלשון הפתגם האמור( מלמעלה למעלה מדרך הטבע, בטוב הנראה והנגלה.

ומכל זה מובן שאחת הסגולות הכי עיקריות זו התמיכה בלומדי התורה ובמיוחד 

ההתחברות עם המקום העצמי שבתורה, ה’ראש’ שבאדם, ומתוך זה בעז"ה תהיה 

הצלחה בחינוך למעלה מהמשוער לגמרי.

האם צריך לתת לנער מתבגר להיות "בעל הבית" על עצמו
כבר  אני   - לי  טוען  הוא  ומאז  שנה  כחצי  לפני  מצווה  בר  עשה  שלי  הילד  שאלה: 

ילד בוגר, אני לא צריך שיגידו לי מה לעשות. הוא אומר לי: עד היום אתה היית חייב 

הם  כך  באמת  ההלכה  מבחינת  האם  עצמי.  על  הבית  בעל  אני  היום  שלי,  במעשים 

הדברים?

תשובה: בכל מקרה צריכים לשים לב שזה לא מגיע בצורה קיצונית. אמנם ישנו 

שינוי בגיל ההתבגרות בגיל שנעשה לבר מצווה אך עדיין זה לא אומר שהוא יכול 

כבר לפגוע ח"ו בהורים או לזלזל בהם.
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צריך  שהוא  זמן  כבר  הגיע  שעכשיו  מבין  לא  שההורה  קורה  לפעמים  אבל 

להרפות יותר וכפי שיתבאר לקמן.

גיל מצוות - בר מצווה או בת מצווה - הוא הגיל שבו הילד או הילדה נחשבים 

על פי התורה לבוגרים ואחראים למעשיהם.

זו המכונה  להיות מודעים לשינוי הנפשי המתרחש בתקופה  צריכים  ההורים 

"גיל ההתבגרות", לאפשר לילד להתבגר ולחנך אותו לכך.

לו את משמעות  ולהסביר  יעשו זאת? ראשית, עליהם ללמד את הילד  וכיצד 

הגיל ואת האחריות האישית המוטלת על מי שמוגדר ‘בוגר’.

אך הלימוד העיקרי שימחיש לילד את הצורך בהתבגרות וקבלת אחריות יבוא 

כשיחווה שהוריו באמת מאמינים בו וסומכים עליו.

ההורים צריכים לאפשר לו לקבל עליו אחריות. כדי לקבל אותה עליו עליהם 

להרפות ממנה בהדרגה. הורים הצמודים לנער המתבגר כל הזמן, עוקבים אחריו 

ובודקים תדיר מה הוא עושה ו’לוחצים’ אותו מדי בעצם, משדרים לו שהם אינם 

שחש  מתבגר  אישית.  אחריות  לפתח  לו  מאפשרים  אינם  הם  בכך  עליו.  סומכים 

למעשיו  אחריות  לקבל  לנסות  שלא  עלול  קטן  ילד  הוא  כאילו  עימו  שמתנהגים 

ב’ראש  להתנהל  ממשיך  והוא  הוריו  על  מוטלת  האחריות  מבחינתו  יומו.  ולסדר 

קטן’.

לעומת זאת אם ככל שיתבגר ויתפתח הוריו ‘ישחררו’ תחומי אחריות נוספים 

ויאפשרו לו לקבלם, התחושה שסומכים עליו ונותנים בו אמון תאפשר לו להפנים 

את מקומו החדש בתהליך ההתבגרות.

חשוב להדגיש ש’העברת’ האחריות המצטיירת כ’התרחקות’ אין פירושה חלילה 

זו  אדרבה  עולמו  עם  הפנימית  וההזדהות  החיבור  ביטול  או  הילד  מן  ‘התנתקות’ 

הבעת אמון המשדרת לילד מסר תומך ומצמיח ומאפשרת לו לגדול.

מתחיל  הוא  ההתבגרות  בגיל  הסביבה.  את  ה’  ‘ְמַרצֶּ הילד  ההתבגרות  גיל  עד 

להכיר בתוכו ממד נוסף ועמוק יותר בו הוא שואל את עצמו ‘מי אני?’ ‘מה מקומי 

הייחודי בעולם?’. תהליך זה חיוני וחיובי בו מתחילה להתפתח הקשבה הפנימית 

אל עצמו והוא יוצא למשימת חיפוש זהותו האישית והייחודית.
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הייחודי  המקום  את  לבטא  למתבגר  ולאפשר  לכך  ערניים  להיות  ההורים  על 

שלו. אל תכריחו אותו להיות כמוכם בכל פרט ועניין. כל מה שלא עקרוני ומהותי 

מדעותיכם  שונות  קצת  דעותיו  הייחודי.  מקומו  את  לבטא  לו  ותנו  ‘תשחררו’   -

בנושאים מסוימים? השתדלו לכבד זאת. כל עוד הן אינן חורגות מן המסגרת של 

שהוא  שלילי  זה  אין  תיבהלו,  אל  החסידי  החינוך  שמציב  והמסגרת  שמים  יראת 

מפתח חשיבה עצמאית חושב ושוקל ומגיע למסקנות משלו. כך גם אם הוא מתחיל 

להתלבש בסגנון מעט שונה וכדומה.

וההורים אובדי  רוחנית  כ’ירידה’  להורים  נראית  לפעמים ההתנהגות החדשה 

עצות. חשוב להבין שבגיל הזה משימת החינוך לובשת פנים אחרות מן הפנים שהיו 

לה בילדות: הדוגמה האישית שלכם, תחושת החיבור אל הילד וחברות עימו לימוד 

משותף והסברה בנועם הם גורמי ההשפעה העיקריים. כפייה ו’הכתבה’ של כללים 

- לרוב אינן מביאות תועלת.

לעיתים דווקא ‘מרידה’ בגיל ההתבגרות עשויה להיות תופעה חיובית המעידה 

על בריאות הנפש. היא מלמדת שה’ילד’ מרגיש שהוא ‘מתבגר’ והוא יוצא למסע 

חיפוש זהותו האישית והעצמית - המיוחדת לו. הוא שואף ‘להשתחרר’ מהתלותיות 

הילד  את  המאפיינת  בשבילו,  וקובעים  לו  מציבים  שההורים  ובגבולות  במסגרת 

הקטן.

כאשר המתבגר מרגיש שלא מאפשרים לו לבטא את המקום הייחודי שלו, לא 

סומכים עליו ולא מאמינים בו הוא מנסה ‘לבעוט’ כדי להשתחרר מאותם כבלים 

פנימיים שלא מאפשרים לו למצוא את הזהות העצמית שלו.

אם המתבגר יהיה "יותר מדי בסדר", ‘ייכנע’ למצב שבו אין סומכים עליו יישאר 

תלותי וימשיך להזדקק להדרכה צמודה, ייווצר בתהליך ההתבגרות שלו חלל והוא 

ַלם. לא ִישְׁ

את  לבטא  לו  שמאפשר  ומכבד  אוהב  וסביבתי  הורי  ליחס  זוכה  המתבגר  אם 

שיהיה  חובה  אין  ‘משבר’.  בלי  גם  לעבור  יכול  ההתבגרות  גיל  שלו,  הייחודיות 

‘משבר’ בגיל ההתבגרות. ואם ישנו קושי חשוב לברר אם אנו כהורים יכולים לעזור 

ידי כוחניות אלא  לו לצלוח את התקופה הזאת ביתר קלות. העזרה לא תהא על 
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רק כשנעצים את הקבלה ללא תנאי, נאהב וניתן ללא ציפייה לתמורה ונאפשר לו 

לבטא את הייחודיות שלו ככל האפשר.

תהליך הגדילה הוא תהליך התפתחותי שבו כל קומה נבנית על גבי הקומה או 

הקומות שנבנו לפניה.

חווה  הילד  ומתוקנים,  בריאים  היו  הילד  של  וההתפתחות  הגדילה  שלבי  אם 

קבלה עצמית ללא תנאי והוריו הרעיפו עליו אהבה וסיפקו לו את כל צרכיו וגם 

הקודמים  בטורים  שהוסבר  כפי  נכונה  סמכות  מתוך  הגיוניים  גבולות  לו  הציבו 

וכעת גם יחווה שמאמינים בו וסומכים עליו - הוא יגיע לבשלות חינוכית בה יהיה 

‘גדול’ ‘בוגר’.

עד גיל זה, החינוך והצבת הגבולות היו באחריות הוריו. מובן שאינו דומה ילד 

בגיל ארבע בו הצבת הגבול - לדוגמה - לא להתפרץ לכביש, מוטלת על ההורה 

באופן מוחלט לאוכפה וליישמה, לילד בגיל 12 שכבר אמור להתנהג מעצמו על פי 

הכללים והגבולות שהוריו מציבים לו. אך המכנה המשותף לשני גילאים אלו, שהם 

עדיין באחריות ההורים ועליהם מוטל לשמור ולוודא שהגבולות נשמרים ולילדים 

בגיל זה אין עדיין אחריות שלימה מצד עצמם.

בגלל  להיעשות  צריכה  ההתנהגות  וכללי  במסגרת  עמידה  מצוות,  מגיל  החל 

בחירתו שלו ולא רק בגלל שאמרו לו וביקשו ממנו. וכפי שבגיל זה הילד מקבל את 

ה’אמון’ והכוחות מלמעלה להיות חייב במצוות כגדול, כך גם אנו צריכים בגיל זה 

להביע בו אמון גלוי ורב.

אמנם תפקידנו כהורים לא מסתיים בגיל זה וחובת החינוך וההדרכה נמשכת 

זה  התבגרות  בשלב  מכל  יותר  מאיתנו  לקבל  זקוק  שהוא  הדבר  אך  לאחריו  גם 

)בנוסף על הקבלה ללא תנאי האהבה וההדרכה הנכונה שהיו כבר קודם( הוא אמון 

אמיתי במקומו ותפקודו כגדול.

ונראה שכן הוא גם במקרה הספציפי שלך, שמצד אחד ברור ומובן שאתה עדיין 

האבא שלו וחובת החינוך מוטלת עליך, אבל כפי כל המבואר לעיל צריכים לשים 

לב שלפעמים צריכים קצת להרפות ולתת לילד את המקום השלם שלו בעצמו.
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אהבת הורים לילדים 
שאלה: האם זה נכון להגיד שהאהבה של הורים וילדים היא בכל מצב ובכל מקום? 

גם אם הילד העביר ממש את הדרך ולא מתנהג כמו שצריך?

תשובה: בכל דבר ודבר שרוצים לדעת את מהותו ועניינו האמיתי צריכים להביט 

תחילה בעניינו בתורה. וככל הדברים שבעולם שמקורם ויסודם הוא בדברי התורה 

ומתוך התורה ניתן להבין את הדברים כפי שהם מתגלים בעולם.

וכמו שכתוב "אסתכל באורייתא וברא עלמא" - היינו שהקב"ה הסתכל בתורה 

ומתוך זה הוא ברא את העולם כי באמת התורה היא היסוד והשורש לכל.

וכן כשרוצים לדעת בעניינה של האהבה בין הורים וילדים כאן למטה, צריכים 

שהם  וכפי  לקב"ה  ישראל  בין  למעלה  שהם  כפי  הדברים  של  בשורשם  להסתכל 

מבוארים בתורה ומתוך זה ניתן להבין את הדברים כאן למטה בעולם.

לילדים  הורים  של  העצמית  שהאהבה  פעמים  וכמה  כמה  מוסבר  בחסידות 

שגילוי  וכשם  לישראל.  הקב"ה  של  העצמית  לאהבה  כביכול  ודומה  משתלשלת 

וילדים שקריאת השם  החיבה שלמעלה הוא ע"י קריאת שם, כן הוא גם בהורים 

ובמיוחד קביעת תוספת לשם מבטאת חיבה ואהבה עמוקות הרבה יותר מנתינת 

מתנה ואפי’ מחיבוק ונישוק.

ומוסבר בחסידות ההבדל בין ביטויים נוספים של אהבה לבין קריאת שם וכמו 

נתינת מתנה וכד’.

ומוסבר שמאחר שנתינת מתנה ודברי אהבה קשורים לשנותיו של הילד ואם 

יתן לילד בוגר מתנה המתאימה לילד קטן, וכן להיפך, לא רק שאינו מבטא חיבה 

אלא את ההיפך וכפי שרואים בפשטות שאי אפשר לתת לילד קטן מכונית יוקרה 

כי אין הוא מבין ואין הוא יודע כלל את המעלה שבדבר זה ואין זה מרצה אותו כלל. 

הוא מעוניין וחפץ דווקא בעניינים שהם במושגים שלו ביכולות שלו ובכלי ההשגה 

שלו.

ומוסבר עוד שאפי’ חיבוק ונישוק תלוי בהימצאותו של האהוב כאן ורק כשהוא 

את  לבטא  אפשר  ואי  אותו  ולנשק  לחבק  אפשר  אי  כאן  נמצא  אינו  אם  כי  ער, 

האהבה אליו.
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ומכיון שזה אפשרי בתנאים מסוימים הרי אין זו האהבה העצמית. כי בעצם אין 

הבדל בין ער לבין ישן. כידוע ומוסבר כמה וכמה פעמים בספרי החסידות שעצם 

הוא דבר שבלתי משתנה ובלתי מתחלף בשום מקום ובשום זמן, אלא הוא נמצא 

בכל מקום ומקום באשר הוא ובכל זמן ובכל מצב.

הוא  אם  הבדל  אין  בזה  הרי  שם  בקריאת  שנמצא  אהבה  של  הביטוי  משא"כ 

ממגבלות  למעלה  הבן  לעצם  שקשורה  העצמית  האהבה  הוא  כי  רחוק,  או  קרוב 

ותנאים. והיא האהבה שקיימת אצל כל אחד ואחד כלפי ילדיו שהיא בעצם אהבה 

עצמית שקיימת בכל מקום ובכל זמן ללא הבדל כלל בין אופן אחד לשני, אלא הוא 

קיים תמיד.

כנס"י  מאהבת  היא  שורשה  להוריו  הבן  של  העצמית  שהאהבה  עוד  ומוסבר 

שיש  מאשר  גדולה  אחד,  בן  להם  כשיש  ההורים  אהבת  מדוע  מובן  ולכן  לקב"ה. 

להם הרבה, וכן אהבת בן יחיד להוריו גדולה מאשר ישנם כמה בנים.

- דלכאורה אין שייך לומר שבריבוי הבנים מתמעטת האהבה, וכן גם כשיש לו 

הרבה אחים, עדיין אהבת הוריו תלויה בהרגש עצמו ולמה יהיה הפרש?

באהבת  היא  שורשה  להוריו  הבן  ואהבת  לבנם  ההורים  שאהבת  מכיון  אלא 

הקב"ה לישראל ואהבת ישראל לקב"ה, וישראל הם בן יחיד ליחידו של עולם, ולכן 

עיקר האהבה העצמית של אבן ובן הוא בבן יחיד.

הגדול  גדול:  לבן  מאהבה  גדולה  קטן  לבן  אהבה  מדוע  מוסבר  זה  יסוד  וע"פ 

שכבר התפתח בשכלו ובמידותיו הרי אהבת האב אליו אינה תמיד מעצם היותו בנו 

אלא גם מהיותו חכם ובעל מדות טובות, או שזהיר בכיבוד אב - אהבה שנובעת 

מהיגיון. ואף שגם בו קיימת אהבה עצמית אך היא מכוסה בטעמים הגיוניים;

ואילו הקטן, האהבה אליו היא עצמותית. כי הוא אינו מושלם בשכל או במידות. 

וגם כשמציית לאביו זאת מפני שהוא חש שהוא אביו. היותם עצם אחד. האהבה 

העצמותית גלויה ואין מה שיכסה עליה.

א. אהבה שנובעת  ב’ בחינות:  ומפני שכן הוא באהבת הקב"ה לישראל, שיש 

מצד מעלתם של ישראל על האומות, מה שהם "בכורים". ב. אהבה עצמותית מצד 

עצם מציאותם, כילד קטן. והיא מתגלה כשהיהודי חש עצמו לא כבעל מעלה אלא 

כקטן.
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העניין  את  ולעורר  תמיד  לב  לשים  שצריכים  ואחד,  אחד  כל  אצל  הוא  וכן 

שצריכים לאהוב את הילדים מצד העצם שלהם ובאופן כזה שלא משנה כלל וכלל 

כזה  ואיך הם מתנהגים, אלא צריכים לאהוב אותם באמת באופן  מה הם עושים 

שאין בו שום חלוקה לתנאים ושום שינוי.

ההורים,  כלפי  הילדים  אצל  הזאת  האהבה  גם  מתגלית  לפנים  הפנים  וכמים 

והאמת והשלום אהבו.

יחסי ‘חברות’ עם הילדים שלי 
ואני פשוט צוחקת  יושבת עם הילדים שלי בארוחה  שאלה: קורה לפעמים שאני 

איתם ומדברת איתם כמו חברים הכי טובים שלי. לפעמים אני מרגישה שהילדים שלי 

יותר בנוח עם החברים שלהם מאשר איתי. להם הם מגלים סודות ודברים  מרגישים 

שלי הם לא רוצים לגלות ועוד כהנה. אני מבינה את הצורך הנפשי שלהם אבל קשה לי 

להבין מדוע זה קורה, ואולי זה בכלל לא נכון כל החברות הזאת שלי עם הילדים שלי 

ואני צריכה להיות איתם רק ביחס של הורה וילדים?

תשובה: אחד הדברים החשובים ביחסי הורים-ילדים הוא פיתוח קשרי חברות 

בין ההורים לילדים.

‘חבר’ - מלשון ‘חיבור’. המקום של ה’חברות’ מוציא את הילד מתחושת ה’לבד’. 

הורים יכולים לאהוב את ילדם מאוד ועם זאת לא להיות ‘חברים’ שלו, היינו: הם 

אינם מצליחים להתחבר לעולמו והוא נשאר מרוחק מעולמם שלהם.

לפיתוח החברות עם הילד חשיבות עצומה והיא משפיעה על תודעתו. תודעת 

החברות תאפשר לו להרגיש שהוא לא לבד. הדבר חשוב בקטנותו וקל וחומר - 

בגיל ההתבגרות.

להתעניין  שלו,  מעולמו  לרדת  צריך  ההורה  מהתעניינות.  מתחילה  החברות 

להקשיב ולהביע הזדהות עם מה שקורה בעולמו של הילד: לשמוע ממנו מה עובר 

עליו בגן או בבית הספר וכדומה.

אם חלילה חסרות התעניינות ואכפתיות, הילד מפתח תחושה של בדידות והוא 

ואם  עלול לחשוב שהתמונה שהוא מכיר מאפיינת את כלל הקשרים האנושיים. 
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גם בהמשך: הוא יתקשה להביע  יפעל לפיה  - הוא  והתקינה  זו התמונה הרגילה 

אכפתיות והתעניינות בזולתו וגם כשיקים בבוא היום משפחה יפעל באותה הדרך. 

כדי לרכוש את הכלים הנכונים נצרך לימוד בדרך מתוקנת.

כדאי לציין שהחברות ההורית שונה מחברות רגילה. היא אינה ‘נשאבת’ לגמרי 

לתוך עולמו של הילד אלא נשארת מרוממת ממנה. בד בבד עם הבעת ההתעניינות 

והאכפתיות, ההורה צריך לזכור שיש לילד עולם שהוא רק שלו ולכבד את זה.

בלשון הקבלה והחסידות היחס ה’כפול’ הזה נקרא ‘מטי ולא מטי’ - נוגע ולא 

נוגע. ישנה נגיעה בעולמו של הילד ולצידה - הבדלה ורוממות. שילוב נכון של שתי 

התנועות האלה יוצר חברות בריאה עם הילד.

מעלת החברות עם ההורים משפיעה גם על מידת ההשפעה שתופעל על הילד 

מחוץ לביתו. כאשר אין ‘חברות’ עם ההורים, כוחה של השפעת החברים בחוץ גובר. 

במצב כזה אם הילד ‘נפל’ על חבר טוב - תהיה בחברות תועלת גדולה, ובמצב הפוך 

לעומת  ובעייתי.  רחוק  עלול למצוא את השייכות הפנימיות שלו במקום  הילד   -

זאת אם הילד יקבל בבית את התחושה שמתעניינים בו ומזדהים עם עולמו ונוצרת 

יותר מפני השפעה שלילית של העולם  יהיה מוגן וחסין  ‘ביחד’, הוא  נעימות של 

בחוץ.

לפיכך  בנפש.  עמוק  במקום  הנוגע  בסיסי  צורך  הוא  חברות  בתחושת  הצורך 

יחפש  בחוץ. הילד  החוויה  את  לחפש  לילד  יגרום  בבית  החברות  חוויית  היעדר 

חבר שיזדהה איתו ויבין אותו וכשימצא - ייגרר ויימשך אחריו כאחוז בחבלי קסם, 

אפילו כשעולמו הערכי או הרוחני רחוק מאותו החבר ומדרכיו.

אחד הביטויים של ‘חברות’ הוא הפתיחות. כשיש למישהו סוד הוא מגלה אותו 

לחבר שלו כי הוא מרגיש נוח איתו וסומך עליו. כשהילד ירגיש שההורה ‘חבר’ שלו 

הוא יספר לו את סודותיו ויחוש קרבה אליו.

ילד שמרגיש שההורה לא נמצא איתו ואיננו ב’חברות’ איתו, נמנע מלשתף את 

ההורה בעולמו הפנימי. בעקבות זאת הוא נותר לבדו בהתמודדויות החיים ופעמים 

מושפע  להיות  או  שגויות  החלטות  ולקבל  לטעות  לו  לגרום  עלול  הדבר  רבות 

מחברויות שאינן טובות.
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לילד שלו  גם מהיכולת של ההורה להקשיב  הצלחת קשר החברות מושפעת 

ללא ביקורת ואפילו ללא נתינת עצות. פשוט להקשיב ולהתעניין ולהביע אכפתיות 

כלפי מה שעובר עליו.

הקשבה בלא שיפוט וללא ביקורת חשובה מאוד, שכן אם הילד מספר משהו 

ו’חוטף’ ביקורת, החוויה השלילית תגרום לו להימנע מלספר בפעם הבאה. הילד 

קולט את השדר "לא מרוצים ממני" והשדר הזה יוצר מחסום ו’סוגר את הפתיחות’ 

שהיתה. הילד מתייאש.

לפיכך על ההורה לפתח ולהגדיל בתוכו את יכולת ההכלה. להתרגש ולהיבהל 

פחות ולקבל ולהכיל יותר וכמובן - להימנע ממתיחת ביקורת מיותרת.

שעבר  בשבוע  שקראנו  הפתגם  עם  מתיישב  זה  כיצד  לשאול:  ניתן  לכאורה 

ב"היום־יום": "אהוב את הביקורת כי היא תעמידך על הגובה האמיתי"?!

נראה להסביר, שקיימים שני אופנים של אמירת ביקורת. ישנה ביקורת שכל 

מקדמת:  אינה  כזו  ביקורת  אותו.  ובודקים  אותו  שבוחנים  לאדם  לשדר  עניינה 

האדם מרגיש מאוים ממנה והיא גורמת לו להיסגר ולחוש חסר מוטיבציה.

זה עומק הפתגם "אהוב  וישנה ביקורת שהאדם מרגיש שהיא מגביהה אותו. 

לאהוב  שניתן  נכונה  ביקורת  האמיתי".  הגובה  על  תעמידך  היא  כי  הביקורת  את 

אותה היא ביקורת שמגביהה.

כדי שהביקורת אכן תגביה, עליה לנבוע מתוך יחס מכבד מעריך ואוהב. המבוקר 

צריך להרגיש שלא שופטים אותו על כישלונו ולא מתמקדים בו, אלא מנסים לנתח 

מן  להתקדם  יוכל  שבה  הדרך  את  בשבילו  ולמצוא  לו  לעזור  כדי  המציאות  את 

המקום שבו הוא נמצא.

בביקורת כזו מתמקדים באמירות דוגמת "איך נלמד ממה שהיה לגבי ההמשך?" 

ננצל  יכול לצמוח מהמקום שבהשגחה פרטית אתה נמצא בו?" "איך  "איך אתה 

לתקן  כדי  הפעם  חסם  מה  ביחד  ננתח  "בוא  או  להתרומם?"  בשביל  הטעות  את 

לקראת הפעם הבאה". באופן כזה המבוקר לא ירגיש מושפל כי הדגש אינו מושם 

להתקדם  וברצון  בשאיפה  אלא  כשורה  שלא  נהג  שבהם  ובדברים  שלו  בטעויות 

הלאה וללמוד מהעבר לטובת העתיד.
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עיקרון זה נכון גם ביחסי הורים-ילדים שבהם יחסי החברות והפתיחות חשובים 

במיוחד כפי שהוסבר. גם כאשר היחסים האלה יציבים - יש להקפיד שכל ביקורת 

תיאמר באופן של הגבהה בלבד והקפדה יתרה - כאשר צריך לטפח את יחסי החברות.

צריך  היחס  אך  והילדים,  בין ההורים  יחס חברי  ברור שצריך שיהיה  ולסיכום 

להיות בצורה נכונה בצורה מרוממות ומוגבהת מהחברות הרגילה, הבעת אכפתיות 

ללא ביקורת ושיפוט, הכלה אמיתית ומתן הבנה לילד שיש לו מקום עצמי.

יציבות ואיזון בסמכות ההורית 
שאלה: קורה לי הרבה פעמים שאני אומרת לילדים שלי משהו מסוים ובתוקף, אבל 

אני עומדת  ולי.  להם  כך קל  כל  לא  אני מבינה מתוך המציאות שזה  זמן קצר  לאחרי 

בהתלבטות מאוד גדולה - לחזור בי או לא? מצד אחד אם אחזור בי ממה שאמרתי אני 

שני,  מצד  ואילו  אמיתי.  איזון  וחוסר  יציבות  חוסר  של  תודעה  הילדים  אצל  מקבלת 

המצב מכריח. מה ההנהגה הרצויה?

העקיבות  לחשיבות  נוגעת  בה,  מתחבטים  שהורים  השאלות  אחת  תשובה: 

לרוחו  אינם  והדברים  משהו  לילד  אמר  ההורה  אם  ההורי.  המסר  של  וההתמדה 

של הילד - הוא בוכה מתחנן או כועס - האם חשוב שההורה יהיה עקבי ולא ייסוג 

מאמירתו, או שמא ראוי שיתחשב ברצון הילד, ישנה את דעתו ואפילו יחזור בו?

ילדים  בריאה  נפשית  שלצמיחה  ולהבהיר  להקדים  ראוי  זו,  שאלה  לבירור 

זקוקים להורים יציבים. אם ההורה מקרין חוסר יציבות ונע בין מצבי רוח קיצוניים 

- הדבר מעורר בילד מתח ומועקה וגם היציבות שבתוכו מתערערת.

נזכיר דברים שנכתבו במסגרת זו בעבר: היחס בין ההורים לילדיהם דומה ליחס 

שבין ראש ושכל למידות )כמובא בתניא פרק ג(. ההבדל בין יציבות לבין תנודתיות 

בתנועה  ונמצא  הזמן  כל  פועם  הלב  הלב.  לבין  והראש  המוח  בין  בהבדל  ניכר 

מתמדת. וגם מבחינה נפשית: הרגשות שבלב דינמיים וחלות בהם תנודות. לעומת 

זאת, המוח שבראש מוגן בתוך עצמות הגולגולת השומרות שלא יזדעזע ויישאר 

-מתאפיינים  למוח  השייכים  העולם  והשקפת  השכל  כוחות  גם  במקומו.  יציב 

יחסית בקביעות וביציבות.
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חווים  הם  גם  שכן  הזאת  העקביות  על  לשמור  להורים  קל  תמיד  לא  אומנם 

שינויים פנימיים ולא פעם קשיים אבל חשוב שההורים ישתדלו לשמר את הסערות 

הפנימיות - בפנים וכלפי חוץ ישדרו לילדיהם יציבות רוגע ומנוחה. הן בתפיסות 

השייכות להשקפת עולמם, הן בהתנהלות הנוגעת לקביעת כללים ומסגרת בבית. 

הם  גם  והופכים  בו  ו’נדבקים’  אותו  קולטים  והילדים  לחץ  מבטא  עקביות  חוסר 

לחוצים.

תנודות חדות מקשות על הילד להבין מהי המסגרת שמציבים לו. אם ביום אחד 

מצהירים בדרמטיות ש"אצלנו לא אוכלים בשום אופן סוכריות" ולמוחרת שוכחים 

מכך - הילד אינו יודע מהו ה’כלל’ התקף בבית. אם הכלל נשמר ביציבות - גם אם 

בתחילה הילד התנגד לו הוא מפנים אותו אט־אט ומבין ש"כך עושים אצלנו".

עניין זה מחייב אותנו ההורים לשים לב לנקודה חשובה: כידוע אפילו בית דין 

לא יכול לגזור גזרה שהציבור לא יכול לעמוד בה. דווקא בגלל חשיבות העקיבות 

והיציבות במסר ההורי חשוב שלא "לטפס על עצים גבוהים" שאחר כך נתקשה 

"לרדת" מהם. בבואנו להציב כלל עלינו לשקול היטב את צעדינו לבחון את התאמת 

הכלל למציאות ואת היכולת של הילדים וגם את היכולת שלנו - לעמוד בו.

לצאת  אין  ובוודאי  מדי  ונוקשים  רבים  כללים  לקבוע  כדאי  לא  זו  מסיבה 

בהצהרות ובהכרזות שבהכרח ניאלץ לסגת מהן. חשוב שהבית יתנהל על פי כללים 

ולא כאלו  יהיו רכים ככל האפשר  ויציבות, אבל חשוב שהכללים  שישרו בו סדר 

שיעוררו התמרמרות והתנגדות יתר.

נוקשה  חוק  ולקבוע  הצהרות  להצהיר  במקום  שהבאנו:  לדוגמה  נחזור  אם 

כגון "אצלנו לא אוכלים ממתקים!" כדאי שההורה יפעל בדרכים אחרות לצמצם 

מיותר  חוק  בקביעת  כך  לצורך  ישתמש  ולא  הילדים  אצל  הממתקים  צריכת  את 

שבמקרים רבים יהיה קשה לעמוד בו.

ההרגל  מוקדמת,  בשעה  לישון  ילך  שהילד  רוצה  ההורה  אם  זה  דרך  על 

חוק"  ש"נחקק  בהכרזה  צורך  ואין  הזאת  המציאות  את  ליצור  ייטיבו  והקביעות 

בעניין. משתדלים להשכיב את הילד לישון מוקדם ובאירועים מיוחדים, בחריגה מן 

השגרה, או במקרים שבהם לא הצלחנו - לא קרה כלום. אם לא נקבע כלל הרי לא 

הופר שום כלל ומאומה לא התערער.
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חז"ל  להיפך.  הוא  באמת  אבל  הפכים  הן  ויציבות  שרכות  לנו  נדמה  לפעמים 

ולא יהא קשה כארז". הארז קשה מן הקנה  לימדונו: "לעולם יהא אדם רך כקנה 

אבל הקושי הזה דווקא הוא גורם לחוסר יציבות: הקושי מעורר התנגדות ומאבקי 

לו  כוח עד אשר הדבר הנוקשה נשבר. לעומתו הרכות של הקנה הרך מאפשרת 

להתגמש וכשבאה כנגדו רוח )התנגדות( הוא יכול להתכופף מעט ואחר כך להזדקף 

בחזרה. הוא לא נשבר ולא נעקר ממקומו.

ישנם בחיינו לא מעט דברים שהם נוקשים מצד עצמם ואין לנו יכולת לשנות 

שעלולים  חדשים  וכללים  חוקים  להרבות  שלא  להשתדל  מוטב  כן  אם  אותם. 

להעמיד את ההורה במצב ביש. לדוגמה: ההורה מצהיר "מי שלא יעשה... לא יצא 

אינה  הילד  מן  הטיול  שמניעת  מבין  הוא  זמן,  מעט  כשעובר  מכן,  לאחר  לטיול". 

הגזרה  את  יבטל  אם  פנימית:  לדילמה  נקלע  ההורה  כעת  הוגנת.  ואינה  הגיונית 

"ישבור את המילה שלו" ואזי ירד ערכה של המילה שלו )וערכו שלו( בעיני הילד; 

אך אם לא יבטל אותה - אזי יפעל בניגוד להיגיון ובניגוד להגינות.

ההורה החכם שעיניו בראשו ייזהר שלא להכניס את עצמו מלכתחילה למבוי 

כלל עצמו כבר נקבע  סתום כעין זה. הוא יציב מלכתחילה את הכלל באופן רך. בַּ

יפגע  לא  והשינוי  בשינוי  נחיצות  שיש  יתברר  אם  אותו  לשנות  שיאפשר  הפתח 

במסר ההורי היציב הנדרש.

עניינים  שיהיו  ולגיטימי  הגיוני  אומנם  ביניהם.  חלוקים  ההורים  לפעמים 

שכלפי  להשתדל  יש  זאת  ועם  בעניינם  שונות  דעות  תהיינה  שלהורים  מסוימים 

הילדים הם יבטאו קו אחיד ולא ידברו "בשני קולות". השיתוף של ההורים זה עם 

זה ושידור מסר אחיד ככל האפשר לילד מאפשרים לילד לבנות ולקיים יציבות גם 

בעולמו.

המקרים  אם   - דעתם  ישנו  או  שונים  מסרים  יעבירו  שההורים  ייתכן  אומנם 

מהם  שונה  נורא.  זה  אין  ועקיבה  יציבה  שגרה  בתוך  חריגים  מקרים  הם  האלה 

היא מציאות שבה ילד יודע שאם אימא אסרה עליו משהו הוא יכול לגשת לאבא 

ולזכות בהיתר או להפך. מציאות כזאת פוגעת ביציבות ההורים ובהמשך - ביציבות 

הרגשית של הילד.
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ילד שקיבל מהוריו מסרים יציבים ועקיבים אך גם מאוזנים ורכים המאפשרים 

היציב  המסר  עם  נכון  להתמודד  גם  עליו  יקל  טובה  בצורה  איתם  להתמודד  לו 

כראוי  ולעמוד  הבסיסיות  החסידיות  ובהנהגות  ובמצוות  בתורה  הקיים  האלוקי 

בנדרש ממנו מבלי שתיווצר בתוכו התנגדות פנימית. תמיד צריכים לדעת לשלב 

בין היציבות הנפשית לבין הרכות ושהדברים מגיעים ברכות הם מתקבלים הרבה 

יותר ואפשר גם לחזור ולהתגמש בהם בצורה טובה.

מה הבעיה לחנך עם נתינת פרסים 
שאלה: שמעתי שיעור באתר שבו הרב הסביר שבימינו אין כל כך מקום לפרסים 

לילדים. אבל רציתי לשאול על זה, הרי תמיד הדרך היתה שהמורה מחזיק בכיתה כמה 

פרסים ואיתם הוא מעודד את הילדים. וכמו שאני רואה בעצמי בבית שלי שבזמן שאני 

נותנת פרסים ומיני מתיקה קל לי הרבה יותר לשלוט בהם.

את  להפעיל  מתקשים  רבים  הורים  שאכן  לזכור  כדאי  כל,  ראשית  תשובה: 

סמכותם ההורית לא רק בדברים משמעותיים וערכיים, אלא גם בהתנהלות היום-

יומית בבית. הורים אלו שואלים את עצמם: "איך נגרום לילד למלא את בקשתנו 

לעשות פעולה מסוימת או להימנע מפעולה אחרת?"

פרסים.   - והוא  מאוד  גדול  בו  להשתמש  שהפיתוי  לכאורה  עזר’  ‘כלי  ישנו 

לדוגמה: "אם תאכל ארוחת ערב תקבל ממתק בסופה ואם לא תאכל - לא תקבל 

פעמים  שלוש  מהילד  ביקשה  אימא  לכן  קודם  פלא!  זה  וראה  וכדומה.  ממתק"; 

קורה  ומה  ברצון.  לארוחה  ניגש  הילד   - וכעת  נענתה...  ולא  ערב  ארוחת  לאכול 

בפעם הבאה? אימא או אבא אינם מנסים לבקש כלל. הם מציבים את הפרס או 

התניה אחרת שעלתה בדעתם כבסיס לבקשה.

 - לכאורה  לשאול,  אפשר  שאכן  שלך.  בשאלה  באריכות  מתארת  שאת  וכמו 

הבקשות מתמלאות. היש טוב מזה? אבל מה שנעלם מעיני ההורה הוא שהשימוש 

בהתניה עוזר בטווח הקצר אך עלול לאבד את הסמכות ההורית בטווח הארוך.

המסר שהילד מקבל באופן עקיף הוא כזה: "ילדי היקר, למילה ולבקשה שלי 

אין שום ערך. הפרס שאני מבטיח או האיום שאני מאיים - הם שיביאו לעשייה 
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ההבטחות  בידי.  אינה  החינוך  מלאכת  "מעתה  אומר:  כביכול  ולביצוע". ההורה 

והאיומים - הם המחנכים".

אותו התהליך קורה גם כאשר אימא מתרגלת לומר לילד: "אם לא תעשה כך 

וכך - אגיד לאבא". מבלי שתשים לב האם משדרת לילד מסר זה: "למילה שלי אין 

ערך וחשיבות. אני לא מצפה שתעשה משהו משום שביקשתי, אבל אבא שהוא 

גדול וחזק הוא שיניע אותך לפעולה". וכך ויתרה הֵאם על הסמכות שלה.

וחושב:  מפנים  שומע  שהילד  נראה  הרי  הילד  של  לעולמו  מעט  נקשיב  ואם 

לי ממתק אבל אולי אוכל  לי לעשות את מה שביקשו? הם הבטיחו  "האם כדאי 

לדרוש שני ממתקים...?" הילד הופך ל’סוחר’ ממולח המנהל משא ומתן עם הוריו.

לא  לדוגמה "אני  לומר  ועונש. ההורה מתרגל  איום   - גם בהתניה שלילית  כך 

לי  כדאי  "האם  חושב:  והילד  מרשה ואם בכל זאת תעשה אכניס אותך לחדר...". 

לעשות עכשיו את מה שביקשו ממני או לא?" ייתכן שיחליט שברגע זה מוטב לו 

לעמוד על שלו, אפילו ייאלץ לבלות בחדרו לאחר מכן.

או  אל תיקח אותי ברצינות. את הפרס   - "אותי  לילדו:  משדר  כביכול  ההורה 

העונש שלי - כן".

חשוב להדגיש: יש מקום גם לפרסים ומתנות לילדים אך עדיף שנתינתם תהא 

לא כהתניה למשהו. אתה רוצה לתת לילד מתנה או פרס? מצוין, תן לו משום שהוא 

הילד שלך ואתה אוהב אותו... הפרס או המתנה אינם צריכים להיקשר בתודעת 

הילד בהכרח בעשיית מעשה או בהימנעות ממנו.

להשתמש  ומעוניין  מסוים  בתחום  הילד  אצל  קושי  מזהה  ההורה  לעיתים 

בפרסי עידוד וכדומה כדי להמריצו. אין בזה רע, אך צריך לשים לב שהפרסים אכן 

משמשים כלי עידוד ואינם הופכים להיות מקור הסמכות. מומלץ להשתמש בהם 

רק מפעם לפעם אך לא כהרגל להפעלת הילד ולהנעתו לעשיית פעולות בסיסיות.

על סמכות מתוקנת בין הורים לילדים נוכל ללמוד מהסמכות האידיאלית בין 

הקב"ה לעם ישראל שהרי הוא אבינו ואנו בניו:

אחד מהדברים שהחסידות שמה בהם דגש הוא שיהודי צריך לקיים את רצון 

ה’ משום שזהו רצונו וציוויו ולא בשל שכר או עונש. אומנם התורה מזכירה שכר 
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ועונש ויש לכך סיבות וביאורים )ראה לדוגמה לקו"ש חלק ל"ז פ’ בחוקתי( אך ודאי 

שהערך והחשיבות של רצון ה’ הם הסיבה העיקרית לקיום המצווה.

כך גם בסמכות ההורית: על ההורים להעריך ולהחשיב את עצמם כהורים ואת 

הורים  וערך.  רוממות  בעלי  חשובים  כגדולים  הילד  בעיני  מילתם ולהיראות  ערך 

היודעים מה טוב לילד והוא צריך להקשיב להם וללכת בדרך שהם מנחים אותו.

כשהילד ירגיש זאת ולצד זאת ירגיש גם שהם מקבלים אותו כמו שהוא אוהבים 

תוכל  הישר,  בדרך  שילך  לו  דואגים  וגם  צרכיו  כל  את  לו  ומשלימים  מאוד  אותו 

להיבנות סמכות ראויה ואיתנה.

ההורית,  ובסמכות  המסגרת  כשנתקלים בבעיות חינוכיות של ילדים מול 

פעמים רבות מגלים שאותם ילדים לא חוו את הקבלה העצמית והאהבה ללא תנאי. 

אך גם אצל ילדים שגדלו בבית מקבל חם ואוהב, ייתכן שהסמכות ההורית תלקה 

בחסר, במקרים שבהם הילדים חוו אותה רק דרך ‘תומכי עזר’ כמו פרסים ועונשים.

האמירה  לעצם  הסמכותיות  משקל  את  ומעבירים  ההתניה  כשמוותרים על 

מבלי לאיים או להבטיח "מה יקרה אם..." הילד נרגע. הוא חדל לעסוק בחישובים 

ובחשבונות ומתייחס לאמירה עצמה.

בהקשר זה כדאי לשים לב לכמה נקודות חשובות:

א. מומלץ להפעיל חשיבה מושכלת לפני האמירה או הבקשה מהילד. נחשוב 

אם הבקשה הגיונית ונצרכת וכן אם הילד מסוגל לבצע אותה. השיקול מראש ימנע 

מאיתנו את הצורך לחזור בנו מהאמירה ובכך לערער את חשיבותה.

מעבר  בהן  להרבות  ולא  וההגבלות  הדרישות  למספר  הדעת  את  לתת  יש  ב. 

יעמוד  והגבלות רבות מדי, מעלות את הסיכוי שהילד לא  לסביר. הטלת בקשות 

מתוך  בתוקף  עליהם  ונעמוד  מאוד  בעינינו  החשובים  בדברים  נתמקד  אם  בהן. 

סבלנות ואורך רוח - נצליח יותר.

נדרש ההורה לנקוט פעולה שתכריח את הילד לבצע את אמירת  ג. לפעמים 

ההורים, כמו למשל להרים את הילד ולקחת אותו לאמבטיה... אין להיבהל מכך. 

מתוך  ולא  ואוהב  מושכל  מקום  )מתוך  זה  באופן  לפעם  מפעם  לפעול  מוטב 

התפרצות ואיבוד עשתונות כמובן( מאשר ‘תומכי עזר’ דוגמת פרסים או עונשים.
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ד. גם כשהילד כבר התרגל שכל בקשה ממנו מלווה בהבטחה לפרס או באיום 

בעונש, יש להפחית את השימוש בהם בהדרגה אך בהתמדה. הילד ילמד אט-אט 

להתייחס לעניין עצמו ובהדרגה יהיה ממושמע יותר ונכון לקבל את סמכות הוריו.

דוגמה שלילית
שאלה: באם נתברר על מחנך בבית ספר שנמצא במקומות לא ראויים, האם ניתן 

לפטרו מיידית או שצריך להזהירו תחילה?

על  רצויה  בלתי  מיידית  השפעה  מכך  ואין  שלו  פרטי  עניין  זהו  באם  תשובה: 

הילדים המתחנכים תחת ידו, עליהם להזהירו תחילה על כך, בדרכי נועם ושלום 

וכו’ שיפרוש מכך, אמנם באם רואים השפעה קלוקלת ובלתי רצויה אצל תלמידיו 

מחמת כך, הרי הוא כמותרה ועומד, ויכולים לפטרו מיידית.

מקור: ראה בשולחן ערוך חושן משפט הלכות אומנים סימן שו סעיף ח: הנוטע 

וכן טבח  )טור(,  ליחיד(  הדין  דהוא  אומרים  )ויש  לבני המדינה, שהפסיד,  אילנות 

של בני העיר שנבל הבהמות, והמקיז דם שחבל, והסופר שטעה בשטרות, ומלמד 

תינוקות שפשע בתנוקות ולא למד )אפילו רק יום או יומים( )מרדכי שם(, או למד 

בטעות, וכל כיוצא כאלו, והאומנים שאי אפשר שיחזרו ההפסד שהפסידו, מסלקין 

הואיל  במלאכתם,  שישתדלו  עד  ועומדים,  כמותרים  שהם  התראה,  בלא  אותם 

מכל  התראה,  צריכין  שאין  פי  על  דאף  וי"א  הגה:  עליהם.  הצבור  אותם  והעמידו 

)המגיד  להו  מסלקינן  לא  בהן  שיתרו  או  מוחזקין  שיהיו  דעד  חזקה,  בעינן  מקום 

בו  ונמצא  ס"ת  לו  לכתוב  לחבירו  מעות  הנותן  המקבל(.  פרק  ונ"י  דשכירות  פ"י 

טעות, וצריך לשכור אחר שיגיה אותו, אם הם טעיות שדרך סופרים לטעות, אין 

הסופר חייב כלום. אבל אם טעה כל כך שאין דרך לטעות, חייב. ומכל מקום אזלינן 

בתר המנהג, אם מנהג המקום שכותבי ספרים מגיהים אף זה, צריך להגיה. ובסתם 

המקומות שאין על הסופר להגיה, אם עמד והגיה מעצמו, חייבים הבעלים לשלם 

לו )תשובת רשב"א סימן אלף נ"ו(.

ובסמ"ע סימן שו ס"ק כא: רק יום או יומים. כן כתב ג"כ המרדכי ]המובא בציונים 

אות י"ח[, וכן הביאו בד"מ ]המובא בציונים שם[. וק"ק למה כתב יומים, הא כ"ש הוא מיום. 
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ואפשר שכונתו לכונת המקרא דכתיב בפרשת משפטים ]שמות כ"א כ"א[ ואם יום או 

יומים יעמוד לא יקם, ודרשו רז"ל ]במכילתא שם[ יום שהוא כיומים דהיינו מעת לעת, 

ה"נ בעינן שיבטלו דוקא מעת לעת.

אלא  דל"ק  כו’.  דאע"פ  וי"א  כג:  ס"ק  שו  סימן  משפט  חושן  הגר"א  ובביאור 

כמותרין דפסידא דידהו הוי כמו התראה דפסידא אחרת צריכה התראה ג"פ כמ"ש 

בב"ק כ"ג ב’ וכמ"ש בסי’ שצז ס"ב וענ"י.

ובפתחי חושן חלק ד )שכירות( פרק י - חזרת בעל הבית: העובדים המושכרים 

בשחיטה,  שניבל  שוחט  העיר,  לבני  אילנות  הנוטע  תינוקות,  מלמד  כגון  לצבור, 

המקיז דם שחבל, וסופר שטעה בשטרות, וכל כיוצא באלו האומנין שהפסידו באופן 

שאי אפשר שיחזירו ההפסד, מסלקין אותם בלא התראה, ויש אומרים שמ"מ צריך 

שיהיו מוחזקים בכך, או שיתרו בהם.

ובהערה כח: מיקרי ינוקא פירש"י בב"מ )דף קט ע"א( דשבשתא כיון דעל על, 

וכתב המ"מ בדעת רש"י דדוקא כשהמלמד עצמו טועה ואינו יודע הוא דמסלקינן 

ליה, אבל אם הוא יודע אלא שאינו משגיח על אחד מהתינוקות אם אומר הדבר 

לדוד כתב שדעת הר"ן שגם בכה"ג מסלקינן  ובתהלה  ליה,  בטעות, לא מסלקינן 

שמלמד  שבשעה  פירשו  שם(  )בב"ב  והתוס’  דעתו,  הביא  לא  שהב"י  ותמה  ליה, 

להם טעות הם מתבטלים, ואותה שעה אי אפשר להחזיר לעולם, ולשני הפירושים 

הקלקול הוא בלימוד שמלמד בטעות. אבל הרי"ף פירש שהקלקול הוא שמתבטל 

מלימודו, והרמב"ם כתב שני הפירושים, וכ"כ הטור, מלמד תינוקות שטעה ולימד 

ופירש  יומיים,  או  יום  בטל  אם  דכ"ש  כתב  והמרדכי  כלום,  למד  שלא  או  טעות 

לא  מזה  שבפחות  ומשמע  לעת,  מעת  והוא  כיומיים,  שהוא  יום  דהיינו  הסמ"ע 

שם,  עיין  בזה,  בצ"ע  נשאר  ובתהל"ד  בלא התראה,  לסלקו  שיוכל  מקלקל  מיקרי 

ולפירוש התוס’ והרי"ף צ"ע דא"כ בכל פועל הוי פסידא דלא הדר בזמן שמתבטל, 

צריך  הרי  מלמד  אבל  השכירות,  זמן  לאחר  להשלים  יכול  פועל  שבשאר  ואפשר 

)ח"ב סימן לח(. ועכ"פ  יעבץ  ועי’ שאלת  ולזה אין השלמה,  ללמוד גם ביום אחר, 

משמע שאם אין המלמד פושע אינו יכול לסלקו, ובשו"ע יו"ד )סימן רמה סעיף יח( 

כתב, אם יש כאן מלמד שמלמד לתינוקות, ובא אחר טוב ממנו, מסלקין הראשון 

יכולים  מפני השני, ע"כ, ומשמע אף על פי שאינו פושע אלא שמצאו טוב ממנו 



221לינוח      

הלימוד,  טיב  לגבי  כפושע  הוא  נעשה  טוב ממנו  לומר שכשמצאו  ודוחק  לסלקו, 

וגם בשו"ת הרא"ש )כלל קד סימן ד( וכן בשו"ת הרדב"ז )ח"א סימן רפה( משמע 

שהשוכר מלמד שמצא טוב ממנו אינו יכול לסלקו, ודוחק לחלק בין מלמד של יחיד 

יגרע  )ביו"ד שם( שעמד בזה ותמה למה  לבין מלמד של רבים. וראיתי בערוה"ש 

מלמד משאר פועל שאין בעה"ב יכול לחזור באמצע השכירות כשאינו מוצא מום 

במלאכתו, דאטו אם יש בעל מלאכה גדול ממנו יסלקנו תוך זמנו, ותירץ עפ"י דבריו 

בחו"מ שחידש שאין התחלת מלאכה קנין לענין שלא יוכל לחזור )עי’ לעיל הערה 

וכבר  ממנו,  טוב  מלמד  לשכור  חכמים  התירו  התינוקות  תועלת  משום  ולכן  יד(, 

כתבתי לעיל שמדברי הפוסקים לא משמע כן, שהתחלת מלאכה מועיל גם לענין 

חזרה. ועי’ שו"ת מנחת יצחק )ח"ד סימן עה( שדחה ג"כ דברי הערוה"ש גבי מלמד, 

וכתב דהשו"ע איירי כשהמלמד אינו מושכר לזמן קצוב ומעיקר הדין יכול לסלקו, 

ואף על גב דלגבי בעה"ב ודאי שיכול לסלקו וליקח מלמד אחר טוב ממנו, ואין בו 

דין עני המהפך כמ"ש בשו"ע )סימן רלז סעיף ב, עי’ פרק ז הערה מו מדברי הפנ"י(, 

אשמעינן כאן שמשום טובת התלמיד מצוה לסלקו, ואפילו באופן שיש משום עני 

המהפך יכול לסלקו משום טובת התלמיד, ואפשר שגם על המלמד השני אין איסור 

לעולם,  הוא  ואם  מינוי  בכלל  הוא  מלמד  שכירות  אם  שדן  במה  שם  עיין  בכה"ג, 

והביא מדברי העט"צ שסתם שכירות מלמד הוא לזמן אחד, והיינו עד ר"ח אייר או 

עד ר"ח חשון, ועי’ שו"ת שו"מ )מהדו"ב ח"א סימן יג( בדין השגת גבול במלמדים, 

שירצו  מקום  בכל  תלמידים  וליקח  דירה  לקבוע  יכולים  תינוקות  שמלמדי  וכתב 

משום קנאת סופרים תרבה חכמה, והאריך שם בתוכחה על המלמדים הראשונים 

שרצו למנוע מהמלמדים החדשים, ועי’ חזו"א )בקונטרס אמונה ובטחון( מ"ש בזה, 

ועי’ מ"ש בפרק ז )הערה נ(.

ובהערה לג: שו"ע סימן שו סעיף ח, כשיטת הרמב"ם שבכל אלה דוקא בשל 

ונראה  עליהם,  צבור  אותם  והעמידו  הואיל  וכמ"ש  הם,  ועומדים  כמותרים  צבור 

טעמו שבשל צבור אחריותם גדולה יותר, שהיחיד יכול יותר להשגיח שלא יקלקל. 

והחזו"א )ב"ק סימן כג סוף סק"ב( כתב דלא איירי כשבא לסלקם תוך זמנם, אלא 

שבאלו יש מנהג שמקבלין אותם לעולם, ובשאר אומניות לאחר שהתחילו במלאכה 

אי אפשר לסלקם אא"כ ימצאו להשתכר במקום אחר, באלו אמרו שאיבדו זכותם, 
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שע"מ כן לא שעבד בעה"ב נפשיה )נראה שפירוש זה אליבא דמ"ד שגם בשל יחיד 

הדין כן, כמ"ש לעיל(, ועוד כתב שזהו מצוה על פרנסי העיר לסלקו לטובת הצבור 

ולמנות את ההגון והישר, והוא אזהרה לפרנסי הצבור.

ובהערה לד: רמ"א שם, ובנ"י כתב שחזקה היינו ג’ פעמים, ומשמע שאם התרו 

בהם א"צ ג’ פעמים.
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התקשרות

ענין ההתקשרות לרבי 
ה’  בעבודת  מהאדם  גורעת  לא  ובצדיק  ב"רבי"  התמידית  ההדבקות  האם  שאלה: 

הפרטית של כל אחד ואחד? אמנם היא מוסיפה הרבה אבל בסוף היא גורמת לכאורה 

לאדם להיות "תלותי" כביכול בהשפעה של אותו צדיק או רב?

לעניין  שבהם  המרכזי  אולי  בחסידות  המרכזיים  המקורות  אחד  תשובה: 

ההתקשרות לרבי מופיע בתניא פרק ב’ שבו אדמו"ר הזקן מביא את מאמר רז"ל 

- מעלה  כב( שכל הדבק בתלמידי חכמים  י"א  )דברים  בוֹ"  "...ּוְלָדְבָקה  על הציווי 

עליו הכתוב כאילו נדבק בשכינה ממש ומבאר שההידבקות בתלמידי חכמים היא 

שקושרת את הנשמות למהותן הראשונה ולשורשן שבחוכמה העליונה שבאצילות, 

המאוחדת בתכלית עם הקב"ה.

בחירת אדמו"ר הזקן לבסס את הצורך בהתחברות לנשמת הצדיק במאמר חז"ל 

הנהגה  רק  אינו  לרבי  בו" מלמדת שעניין ההתקשרות  "ולדבקה  זה שעל הפסוק 

הרמב"ם  בדברי  וכמובא  ממש,  עשה  מצוות  קיום  אלא  מצווה,  והידור  חסידית 

כדי  ותלמידיהם  בחכמים  להדבק  "מצות עשה  ב’(:  הלכה  ו’  )פרק  דעות  בהלכות 

ללמוד ממעשיהם כענין שנאמר ובו תדבק. וכי אפשר לאדם להדבק בשכינה? אלא 

כך אמרו חכמים בפירוש מצוה זו: הדבק בחכמים ותלמידיהם".

להידבק  המצווה  מעניין:  בדבר  מבחינים  שם  הרמב"ם,  בדברי  כשמעיינים 

בה  וגם  הקדמה  מביא  הרמב"ם  א’  בהלכה  ב’.  בהלכה  מופיעה  חכמים  בתלמידי 

בדעותיו  נמשך  להיות  אדם  של  ברייתו  "דרך  הידבקות:  לאותה  וטעם  הסבר  יש 

ובמעשיו אחר ריעיו וחביריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו לפיכך צריך אדם להתחבר 

לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד כדי שילמוד ממעשיהם ויתרחק מן הרשעים 

ההולכים בחשך כדי שלא ילמוד ממעשיהם..." )וממשיך שם לבאר את הצורך לגור 

בסביבה ראויה(.

לצורך  גם  הסבר  בהם  שיש  להבין  אפשר  לעומקם,  בדברים  כשמתבוננים 

בהתקשרות לרבי ולחשיבותה )כאמור, אדה"ז לומד זאת בתניא מאותו פסוק המובא 

התקשרות
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אצל הרמב"ם( והיא: ההתחברות בשורש ובמהות האלוקית שבנו וההידבקות בהן 

)כמובא בתניא( מגינות על האדם מפני השפעה שלילית של הסביבה החיצונית 

)כדברי הרמב"ם(.

ניתן לבאר זאת כך: הסביבה שהאדם נמצא בה משפיעה עליו. האדם מושפע 

מהבית שבו גדל, מהחברים שלו וכן הלאה. פעמים רבות ההשפעה איננה חיובית. 

הדברים שהאדם רואה ושומע סביבו )ובכלל זה בתקשורת(, אירועים והתנהגויות 

שהוא נחשף אליהם במקומות שונים, תפיסות שהוא גדל עליהן בילדותו וכן הלאה, 

יוצרים בתודעתו חוויות מסוימת שאינן בהכרח נכונות ומתוקנות ובעקבותיהן - 

תפיסות שגם הן אינן חיוביות במיוחד.

הדרך הטובה ביותר להתעלות מעל הסביבה היא לחזק את ההתקשרות לרבי. 

אם החסיד מרגיש בתוכו את הדבקות ברבי, הוא יונק משם כוחות ובזכותם הוא 

נעשה משפיע על סביבה ולא מושפע ממנה. לעומת זאת, אם המקום הפנימי של 

יגבר כוחה של ההשפעה החיצונית, שכן "דרך  זו, אזי  האדם אינו מכוון לדבקות 

הסביבה  המציאות:  של  הטבעי  הסדר  זה   - הרמב"ם  כלשון  אדם"  של  ברייתו 

והחברים משפיעים על היחיד.

זו הסיבה שהרבי מכונה "ראש בני ישראל": הראש הוא מקור ההשפעה. כשם 

שהראש צריך להיות שליט על הלב ולהנהיג את האדם בשלמות, כך נשמות ישראל 

צריכות להיות מושפעות מ"הראש" שלהן שהוא הנשמה הכללית של נשיאי ישראל.

האדם.  בידי  נתונה   - בסביבה  או  ה’ראש’  את  ברבי  לראות  אם  הבחירה 

האמיתי  הראש  את  ולגלות  החיצוני  הראש  את  להסיר  עניינה  לרבי  ההתקשרות 

שלנו.

אומנם מקור הנשמה של כל יהודי הוא "חלק אלוקה ממעל ממש" אך לאחר 

שהנשמה יורדת לעולם הזה הגשמי קורה לעיתים שהיא שוכחת מי ה’ראש’ שלה 

והסביבה החיצונית של העולם נהפכת להיות המשפיעה העיקרית עליה. כדי לגלות 

מחדש את ה’ראש’ האמיתי שלנו שהוא שורש הנשמה הדבוקה בה’, אנו צריכים 

להתקשר עם ראש בני ישראל, שגם בהיותו בעולם הזה הגשמי - נשאר בדבקותו 

בקב"ה בתכלית. אם ננהג כך, נוכל גם אנו להתחבר לשורשנו ולמהותנו ולגלות את 

ה’ראש’ האמיתי שבנו.
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ידי לימוד התורה של  בהתקשרות לרבי שני צדדים: התקשרות שכלית - על 

הרבי והליכה בהנהגותיו אנו מפנימים את התורה במוח הגשמי שלנו שהרי "הוא 

וחוכמתו אחד"; והתקשרות שבלב - התעוררות של רגש האהבה וכמובא בתניא 

)איגרת הקודש סימן כז(: "כי המשכת כל רוחניות אינה אלא ע"י אהבה רבה..." - 

היינו: ההתקשרות וההשפעה נוצרת באמצעות אהבה רבה.

אהבה עניינה חיבור ודבקות. כאשר אנו מעוררים בתוכנו את האהבה לרבי אנו 

דבקים בו ומתקשרים אליו, לא רק בראש שלנו אלא בכל מהותנו.

ההתקשרות לרבי מאפשרת לנו לצאת מהגלות הפנימית. מצד עצמנו ה’ראש’ 

שלנו הוא ראש מעוות של גלות - ראש גלותי. אבל על ידי ההתקשרות לרבי אנו 

יוצרים לעצמנו ‘ראש’ חדש - ראש של גאולה.

חיצוני של הנהגה  עניין  רק  אינה  לרבי  ללמוד שהתקשרות  יכולים  אנו  מכאן 

הרבי  על  המחשבה  ומהותי.  פנימי  שינוי  היינו   - ה’ראש’  החלפת  אלא  ומעשים 

קריאת  הרבי,  של  בתורתו  הלימוד  בתוכנו.  ושמחה  תענוג  לנו  לגרום  צריכה 

צריכים  לשיחותיו,  וההאזנה  בהנהגותיו  הצפייה  הקדושות,  פניו  ציור  הסיפורים, 

לעורר בנו התלהבות ולמלא אותנו מבפנים.

החיצונית  הסביבה  השפעת  מעל  להתעלות  נצליח  זו,  הדרכה  לפי  נפעל  אם 

ואפילו להפוך להיות ‘משפיעים’ בה בשליחותו של הרבי. מתוך השפעה זו תהפוך 

הסביבה להיות "דירה בתחתונים" בשלמות בגאולה האמיתית והשלמה וכקביעה 

לקראת סיום מאמר קבלת הנשיאות: ש"אין הדבר תלוי אלא בנו - דור השביעי" 

ובחתימתו שנזכה להתראות עם הרבי "והוא יגאלנו..".

וברור הדבר שכל זה מרים את האדם למקום הרבה יותר נעלה ועליון מהמקום 

גורע  שלא  רק  לא  שזה  הוכיח  שהנסיון  וכפי  עצמו.  מצד  בו  להיות  יכול  שהוא 

מעבודת ה’ אלא רק מוסיף ומעלה את האדם למקום נעלה הרבה יותר.
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עניינו של רבי 
אם  הרבי.  אל  הצדיק  אל  ההתקשרות  את  כ"כ  מדגישים  בחסידות  מדוע  שאלה: 

אפשר לבאר מהו העניין של רבי ולמה כ"כ חשובה ההתקשרות אליו גם למי שלומד 

תורה ומקיים מצוות כמו שצריך?

תשובה: הרבי הראשון היה משה רבינו ע"ה שאליו התקשרו עם ישראל ביציאתם 

ממצרים. ברגע שעם ישראל נהיה ל"עם" נתן לו הקב"ה את המנהיג - משה רבינו.

תפקידו של משה רבינו הוגדר על ידו עצמו בתורה - "אנכי עמד בין ה’ וביניכם 

בעת ההוא להגיד לכם את דבר ה’ כי יראתם מפני האש ולא עליתם בהר לאמר". 

וכדברי רש"י בפרשת חוקת "משה הוא ישראל וישראל הם משה לומר לך שנשיא 

הדור הוא ככל הדור כי הנשיא הוא הכל". כלומר, שמשה רבינו תפקידו הוא לעמוד 

בין עם ישראל ובין הקב"ה להגיד להם את דבר ה’.

והסיבה לכך גם נאמרת בפסוק "כי יראתם מפני האש" - היינו שעם ישראל 

בעצמו לא יכול לדבר עם הקב"ה פנים בפנים ולדעת מהו המסר האלוקי כעת ולזה 

צריך הוא את משה רבינו שיאמר לו וינחה אותו בדרך העולה בית א-ל.

ממשה רבינו הראשון שהוא נקרא "ממוצע המחבר" - בין ישראל ובין הקב"ה 

לקשרם ולחברם אל בורא העולם כן הוא בכל דור ודור שמעמיד הקב"ה לעם ישראל 

ובעצם לעולם כולו את המשה של אותו הדור. בתיקוני הזוהר נאמר "אתפשטותא 

דמשה שבכל דרא ודרא", כלומר שבכל דור ודור מעמיד הקב"ה יהודי שבו מלובשת 

נשמתו של משה רבינו ע"ה והוא מקשר ומחבר את ישראל עם א"ס.

הצורך בממוצע זה הוא מאחר שלכל אחד ואחת מאיתנו יש גוף ונפש בהמית 

שמעלימים ומסתירים על אור הנשמה שבו וע"י נשיא הדור מתקשרת הנשמה אל 

הקב"ה ומוציאה את כוחותיה הנעלמים מן ההעלם אל הגילוי.

אחד החסידים כתב בהזמנה של בר המצווה של בנו שהילד יגדל לנח"ר "כ"ק 

אדמו"ר שליט"א". אחד אלו שראו את ההזמנה כתב מכתב לרבי ובו הוא טוען מדוע 

כותב החסיד שמעשיו של הילד יהיו לרצון הרבי ולא לרצון הקב"ה.

ענה לו הרבי במכתב שמודפס באגרות קודש בתשובה ארוכה, שנקודתה היא 

בהסבר על מהותו של משה רבינו ותפקידו כממוצע המחבר.
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נעלה  שהוא  הרבי  אל  החסיד  בין  עצמי  קשר  ישנו  ופנימית  עמוקה  בצורה 

מהגדרה מציור מסוים מעלה כזו או מעלה אחרת אלא זה בגלל שהוא "רבי" ואליו 

הוא מתקשר.

ובלשונו של הרבי בשיחת חג השבועות תש"י:

"ענין ההתקשרות אל הרבי הוא לא בגלל מעלה זו או אחרת אלא בגלל היותו 

"רבי".

רוח  בעל  הוא  אם  נ"ע  )מהורש"ב(  אדמו"ר  אודות  הרשב"ץ  אצל  שאלו  פעם 

הקודש והשיב: מה נוגע לי רוח הקודש? אני יודע שהוא רבי ובמילא אם רבי זקוק 

מרוח  ההתפעלות  מהי  הקודש  לרוח  זקוק  אינו  ואם  לו  יש  בודאי  הקודש  לרוח 

הקודש?!....

"רבי" - הוא זה שמקושר עם עצמות ומהות א"ס ב"ה ובמילא לנו לא נוגע אלא 

ההתקשרות אל הרבי בלבד ועל ידו מתקשרים אנו עם עצמות ומהות א"ס ב"ה".

כלומר שהחסיד יודע שהוא מתקשר אל הרבי שלו והרבי מקשר אותו לעצמות 

יודע שדרכו עובר  זו או אחרת, אלא הוא  א"ס. הוא לא חוקר במעלתו של הרבי 

הקשר אל הקב"ה והוא מתקשר אל הרבי.

בהמשך השיחה מבאר הרבי עניין זה באמצעות סיפור:

לו: תהי’ מקושר  מו"ח אדמו"ר אמר  - שכ"ק  - בהתפעלות  לי מישהו  "סיפר 

אלי ועל ידי תהי’ מקושר אל מי שאני מקושר. הלה חשב שבאמרו "אל מי שאני 

מקושר" התכוון הרבי לאביו אדמו"ר מהורש"ב נ"ע וכיו"ב ומזה היתה התפעלותו 

כו’, אבל האמת היא שכוונת הרבי היתה להתקשרות עם עצמות ומהות א"ס ב"ה!".

בהגדרתו של נשיא הדור הממוצע המחבר נוסף עומק מיוחד בביאוריו של הרבי 

שהעמיק וביאר שנשיא הדור הוא גם המשיח שבדור, יחידה הכללית שעל ידו כל 

יחידה ויחידה של כל יהודי ויהודי מתקשרת אל היחידה הכללית ועל ידה ל"יחידו 

של עולם" הקב"ה.

לרצות  הרבי,  אל  פעולותיהם  כל  את  לקשר  חסידים  נהגו  ומקדם  מאז  ולכן 

לגרום נחת רוח לרבי ולהקדיש את כל חייהם ממש בשביל מילוי הכוונה העליונה.
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זה כמו ממוצע שמפסיק, כמו שליח או סרסור  וכמבואר לעיל בארוכה שאין 

והקשר  שהמסר  הוא  כזה  באופן  שהחסרון  למשנהו  אחד  בין  מקשר  שרק  רגיל 

נפסק על ידי מציאות חיצונית אלא הוא "ממוצע המחבר" - שכל מהותו וענינו הוא 

לקשר ולחבר את כל היהודים ובעצם את כל המציאות כולה אל מלך מלכי המלכים 

הקב"ה עצמות ומהות א"ס ב"ה.

ולכן חשובה מאוד ההתקשרות וההתחברות של כל אחד ואחד אל נשיא הדור 

ועל ידו אל הקב"ה.

מקור: דברים פרק ה פסוק ה. תניא פרק ב, ועוד.

ברכתו של הרבי 
גם  ניתן  כיצד  בעניין מסוים.  הרבי מלובביץ’  של  ברכתו  את  לקבל  רציתי  שאלה: 

היום לקבל את ברכתו של הרבי? 

עצם בקשת הברכה מהרבי ההתקשרות אל הרבי היא מתוך הידיעה  תשובה: 

הברורה שבכל דור ודור מוכרח להיות משה שהוא זה המנהיג ומקשר את ישראל 

עם הקב"ה.

ובחסידות מבואר באריכות שהצדיק נשיא הדור הוא זה שמקשר את ישראל 

הוא הממוצע המחבר ודרכו עוברים כל ההשפעות לישראל בגשמיות וברוחניות.

ולבקש ברכה מהצדיק.  ישראל בכל הדורות הוא ללכת  ולכן המנהג אצל עם 

וכמובן שאין זה במקום ח"ו ההשפעה מהקב"ה, אלא הצדיק הא הממוצע המחבר 

- המבריך וממשיך את הברכות מלמעלה.

ברכה היא מלשון המשכה. יכול להיות מצב שקיימת השפעה רוחנית שמחכה 

ועיכובים  מניעות  ישנם  כי  למטה  יורדת  לא  היא  שבפועל  אלא  למעלה  ליהודי 

המונעים ומעכבים את גילוי ההשפעה.

הצדיק ע"י ברכתו פועל להמשיך את אותה ברכה לתוך המציאות של העולם 

הזה הגשמי כך שבתוך מציאות העולם תתקיים הברכה בגשמיות ממש.

פעמים רבות, כדי להמשיך את הברכה בפועל צריכים להכין את הכלי שהוא 

יהיה מוכן ונכון לקבל את אותה ההשפעה.
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וכפי שמובא בהיום יום ב’ אדר:

"הברכה צריכה לאיזה דבר שתאחז בו וכמו המטר על שדה חרושה וזרועה או 

היורה ומלקוש על תבואת השדה והכרם. אבל בשדה בור לא חרושה ולא זרועה אין 

המטר יורה ומלקוש מביאים תועלת".

ומזה הוא המנהג החסידי שכחלק מהברכה שמבקשים מהצדיק מקבלים על 

עצמם החלטה טובה, הוספה בקיום התורה והמצוות, התחזקות בעניין מסוים וכך 

מכינים כלי להמשכת הברכה.

הברכה  להשפעת  ביותר  הנכון  הכלי  את  בעצמו  הצדיק  מורה  רבות  פעמים 

וכשעושים כלי נכון אזי הברכה נמשכת.

אלו  המשכות  הממשיך  שהוא  הדור  נשיא  הצדיק  אותו  יש  ודור  דור  בכל 

בגשמיות וברוחניות. וגם בימים אלו שהחושך יכסה ארץ ואין אנו זוכים לראות את 

הרבי בעיניים שלנו הרי דבר וודאי וברור הוא שלא ייתכן הפסק בזה ח"ו.

וכפי שמבואר בזה בריבוי מקומות בתורת החסידות, שכשם שאי אפשר להיות 

גוף ללא ראש כך לא יכול עם ישראל להתקיים ללא הראש שלו הרבי.

ודוגמא לדבר מתניא פ"ב:

"וכן בכל דור ודור יש ראשי אלפי ישראל שנשמותיהם הם בחי’ ראש ומוח לגבי 

נשמות ההמון וע"ה"

ובתניא פמ"ב מדייק שהתלבשות זו היא בגוף ונפש של חכמי הדור עיני העדה:

"ועוד זאת יתר על כן בכל דור ודור יורדין ניצוצין מנשמת משרע"ה ומתלבשין 

בגוף ונפש של חכמי הדור עיני העדה ללמד דעת את העם ולידע גדולת ה’ ולעבדו 

בלב ונפש כי העבודה שבלב היא לפי הדעת כמ"ש דע את אלהי אביך ועבדהו בלב 

שלם ונפש חפיצה ולעתיד הוא אומר ולא ילמדו איש את רעהו לאמר דעו את ה’ 

כי כולם ידעו אותי וגו’"

הרבי  מבאר  שמות  לפרשת  שיחה  חכ"ו  שיחות  בליקוטי  הרבי  של  ובשיחתו 

מידתו של  כי  בה הפסק.  ולא שייך  נצחית  היא  רחב שמציאותו של משה  באופן 

משה רבינו היא מידת האמת. וכשם שבאמת לא שייך שום שינוי כן הוא גם במידתו 

של משה.
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של  שנשמתו  בכך  מתבטאת  משה  של  שנצחיותו  באריכות  הרבי  שם  ומבאר 

ברורות  במילים  הרבי  שם  ואומר  הדור  בנשיא  ודור  דור  בכל  מתלבשת  משה 

ש"מוכרח להיות משה בכל דור ודור שבו מלובשת נשמת משה".

ומתוך כל הדברים האלו ובמקורות נוספים הרי דבר ברור שכל אותם הדברים 

שהיו קיימים לפני ההעלם הרי הם קיימים גם כיום ולא רק "גם" אלא הם ביתר 

שאת וביתר עוז כי לא יעזוב הרועה את צאן מרעיתו ומציאותו של משה היא נצחית 

בעולם הזה הגשמי. והרבי ממשיך להנהיג את עם ישראל כבתחילה ללא שום שינוי.

ישראל בכל מקום שהם לבקש את ברכתו של הרבי בכל  ולכן ממשיכים עם 

עניין ובכל נושא בדרכים שונות כל אחד ואחד לפי התקשרותו ב"אילנא דחיי".

מנהג  בסיס  על  ישראל  תפוצות  בכל  שהתקבלו  המפורסמות  הדרכים  אחת 

ישראל בדורות עברו - לפתוח ספרים קדושים ולמצוא שם את התשובה לשאלה 

- כן הוא גם בנוגע לכתיבה אל הרבי.

והוא המנהג הידוע שנוהגים בו ריבוי יהודים כבר למעלה מעשרים וחמש שנה 

שמכינים את הבקשת ברכה שאלה או כל עניין שרוצים לכתוב אל הרבי ומכניסים 

אותה לאחד מכרכי "אגרות קודש" של הרבי מה"מ.

בריבוי פעמים מוצאים את התשובה בעמודים שנפתחו, וגם אם לא רואים, דבר 

ברור הוא שהמכתב הגיע אל הרבי והרבי ימשיך את ברכתו בעז"ה תיכף ומייד.

בעז"ה נזכה לברכתו השלימה של הרבי - ההבטחה והנבואה - "הנה זה מלך 

המשיח בא".

קיום הוראות רבותינו 
רשות,  זו   - האחרונים  בדורות  רבותינו  הוראות  קיום  של  ההגדרה  מה  שאלה: 

המלצה, או שזו "חובה" לקיים אותן? 

תשובה: כשמגיעים לדון בעניין החובה והזכות לציית לגדולי ישראל שבכל דור 

"הוא אמינא"  איזושהי  יש להקדים תחילה את המקום הראשון שבו היתה  ודור, 

שגדול הדור אומר את הדברים מעצמו ולא שמע אותם ח"ו מהקב"ה, אצל משה 

רבינו שהביא את התורה לעם ישראל.
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"מפי  אותם  אמר  משה  הראשונים  החומשים  ד’  חומשים.  ה’  ישנם  בתורה 

עצמו"  "מפי  שמשה  נאמר  דברים  חומש  החמישי  לחומש  בנוגע  ואילו  הגבורה" 

וארא  ש"פ  שיחת  )כמו  החסידות  בספרי  ובמיוחד  בחז"ל  זה  על  ומבואר  אמרה. 

תשי"ב נדפס גם בלקו"ש ח"ד ע’ 1087(,

שאין הכוונה שמשנה תורה לא נאמרה מפי הגבורה ח"ו )שהרי פסק הרמב"ם 

"האומר שאין התורה מעם ה’.. אפילו תיבה אחת אם אמר משה אמרו מפי עצמו 

הרי זה כופר בתורה"(,

שהספרים  הוא  תורה  ומשנה  הראשונים  ספרים  ארבעה  בין  החילוק  אלא 

דעתו  התערבה  שלא  )באופן  משה  של  באמצעותו  הקב"ה  ע"י  נתגלו  הראשונים 

והשגתו במסירת הדברים( ואילו במשנה תורה נתלבשו ונתאחדו הדברים בדעתו 

והשגתו של משה ולכן מסרם לבנ"י כאילו הי’ אומרם "מפי עצמו".

והסיבה לכך שכך ניתנה התורה באופן שדברי התורה נתלבשו ונתאחדו בשכלו 

לכל  והיסוד  הפתח  את  לתת  שזהו  מקומות  וכמה  בכמה  הרבי  מבאר  משה,  של 

ודור,  דור  בכל  החכמים  ע"י  שייאמרו  התורה  שדברי  זה  לאחרי  הבאים  הדורות 

יקבלו את המעלה של תורה מאת ה’.

וכן הוא בנוגע לכל דברי החכמים שבכל הדורות, וכמו שמבואר בהיום יום שעד 

הש"ך והט"ז הכל נאמר ברוח הקודש. היינו שהדברים שנאמרים ע"י גדולי ישראל 

ומלתו על לשונם". שכל  הוי’ דבר בם  "דבר  ה’ ממש.  בכל הדורות הם אלו דברי 

החידושי תורה שנתגלו ע"י התנאים והאמוראים והת"ח שבכל דור ודור, ש"כל מה 

שתלמיד ותיק עתיד לחדש בתורה הכל ניתן למשה מסיני" ובמילא כל החידושי 

תורה של הת"ח הם דבר הוי’ ממש )כפי שנתלבש בהשגתם ודעתם(.

וממילא צריכים לשים את כובד הראש לכל העניינים המובאים, בתורה מאחר 

שהכל הוא דבר הוי’ ממש. ממש כמו תורת ה’ שניתנה בסיני.

וזהו תוכן הדברים  ובהקשר לכך ביאר והרחיב זאת הרבי מה"מ בשיחה הנ"ל 

)בלתי מוגה(:

"כיון שהכל הוא מפי הגבורה - לא יתכן בשום פנים להבדיל בין דברי הראשונים 

ודברי האחרונים ולומר אשר בשלמא עם הראשונים אין ביכלתו "להתחרות" )"זיך 
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פארמעסטן"( וצריך לקבל את כל דבריהם; אבל אחרונים שלא חיו אלא לפני כמה 

מדבריהם  לברור  בכחו  ויש  "להתחרות"  הוא  יכול  עמהם   - בלבד  בשנים  מאות 

ולקבוע "שמועה זו נאה וזו אינה נאה"...

זו היא היפך כל עניינו של תלמיד-חכם שכן ת"ח אמיתי אינו  ]הנהגה 

אלא מי שהוא גדול ביראת-שמים שעי"ז לא יבוא לידי טעות האמורה[.

וכמפורש בפס"ד השו"ע ש"דבר משנה" )שהטועה בזה חוזר( קאי לא רק על 

משניות אלא גם על הגמרא - בזמן הגמרא על דברי הגאונים והראשונים - בזמנם 

והש"ע  הטור  כמו  הפוסקים  הגאונים  פסקי  של  פסוקות  הלכות  גם  הזה  "ובזמן 

ואחרוני  האחרונים  פסקי  כל  וכן  יחשבו"  משנה  בכלל  וכו’(  וט"ז  )ש"ך  והגהותיו 

האחרונים שנתקבלו בתפוצות ישראל עד להוראותיו של נשיא דורנו כ"ק מו"ח 

אדמו"ר - נכללים כולם ב"דבר משנה"".

ואנו החסידים נענה אבתרי’, שכן הוא בנוגע לכל ההוראות והתקנות של הרבי 

מה"מ שכולן הן ממש "דבר משנה" וישנה את החובה הגדולה והזכות לקיים את כל 

הדברים כמצוות התורה ממש.

וממשיך שם הרבי בשיחה:

"כמשה  הם  האחרונים  שבדורות  השופטים  שאפילו  חז"ל  בדברי  "וכמודגש 

זה  הרי  אמת  תורת  היא  שהתורה  וכיון  בדורו"  כשמואל  בדורו..  כאהרן  בדורו.. 

שהתורה פוסקת כך הוא לפי שכך הוא האמת שכן ההבדל ביניהם אינו אלא בסגנון 

או באופן ההתלבשות דדבר הוי’ בהשגתם ודעתם ואילו באמיתית העניינים הרי 

הכל - החל ממשנה תורה ועד לדברי האחרונים בכל הדורות שלאח"ז עד לכ"ק 

מו"ח אדמו"ר - הוא מפי הגבורה. ולכן מי שאינו מקיים תקנה או מנהג שצוה כ"ק 

מו"ח אדמו"ר - ה"ז כמו שאינו מקיים מצוה בתורה )רח"ל(".

ומכל הנ"ל מובן וגם פשוט שאין התקנות והמנהגים שהונהגו ע"י גדולי ישראל 

הממוצע  )שהם  נשיאנו  רבותינו  ע"י  ובמיוחד  האחרונים  הדורות  עד  האמיתיים 

המחבר בין ישראל לקב"ה והם אלו שמעבירים את ההוראות החשובות ביותר לזמן 

שבו נמצאים( בגדר "רשות" או המלצה למי שמעוניין, אלא זהו ממש מפי הגבורה 

מהר סיני.
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והזכות הנפלאה לקיים את כל ההוראות תעמוד לנו בעת סוף גלותנו ותעמידנו 

בקרן אורה ונגאל כולנו יחד בגאולת עולמים ונשיא דורנו משיח צדקנו בראשנו.

פירושים שונים בדברי הרבי
שאלה: בכל מה שהרבי אמר יש ריבוי פירושים חסיד אחד אומר כך וחסיד אחד 

אומר בדיוק ההפך. איך יכול להיות כזה דבר שבדברים שנאמרו רק לפני 30 שנה יש 

כ"כ הרבה פירושים וחילוקים?

תשובה: במענה על שאלה כזאת יש להזכיר את פרשת ספירת העומר. ימים אלו 

מתאפיינים במנהגי האבלות על עשרים וארבעה אלף תלמידי רבי עקיבא שמתו 

במגפה משום "שלא נהגו כבוד זה בזה".

עקיבא,  רבי  תלמידי  שדווקא  ייתכן  כיצד  שואל:  בה  הרבי  של  השיחה  ידועה 

זה כלל גדול בתורה" נכשלו  שרבם הוא שקבע את הכלל "ואהבת לרעך כמוך - 

בעניין זה? הרבי מבאר שתלמידי רבי עקיבא דבקו בכל נפשם ומאודם בתורת רבם, 

אלא שלכל אחד מהם היו הבנה והדגשים משלו לתורת רבו. "כשם שפרצופיהם 

שונים כך דעותיהם שונות". ודווקא בגלל אותה המסירות לתורת רבם המדגישה 

ולהתעלם  עיניהם  היו מוכנים לעצום  - התלמידים לא  "ואהבת לרעך כמוך"  את 

מדעת חבריהם. דעתם לא נחה כל זמן שחבריהם לא קיבלו את הפרשנות שלהם 

לנהוג  היה עליהם  זאת  ולמרות  - שהיא היחידה האמיתית לדעתם.  לתורת רבם 

כבוד זה בזה.

יש להתבונן מעט בעניין זה: האם היכולת של כל אחד מאיתנו לנהוג כבוד בזולת 

שלהבנתו מפרש את דעת רבי עקיבא בדרך אחרת מדרכו יש בה משום ‘ויתור’ על 

הדעה האישית למען האידאל הנעלה והחשוב של ‘אהבת ישראל’?

אז צריך לדעת שכמובן שלא. אין כאן ויתור על ערך אחד למען ערך אחר אלא 

הסתכלות מעמיקה ושלמה יותר על ‘תורת רבי עקיבא’.

בנוגע  החסידות  במאמרי  שמבואר  מה  את  להזכיר  כדאי  זאת  להבין  כדי 

למחלוקת לשם שמים המוכרת והגדולה ביותר לכאורה, בין בית הלל לבית שמאי.
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הלל ושמאי שניהם למדו באותו בית מדרש וקיבלו יחד את התורה מרבותיהם 

שמעיה ואבטליון. שניהם שמעו עניין שכלי אחד - והנה הפלא ופלא: שמאי אוסר 

והלל מתיר. הכיצד? שמאי שבשורש נשמתו נמשך לצד הגבורה לוקח את אותו 

לצד  נמשך  נשמתו  שבשורש  הלל  ולעומתו  לאיסור  ונוטה  הגבורה  למקום  עניין 

החסד לוקח את העניין למקום החסד ונוטה להיתר.

שהעניין  מוסבר  החסידות  במאמרי  ואבטליון?  שמעיה  התכוונו  באמת  ומה 

השכלי שקיבלו הלל ושמאי מרבותיהם עמוק ומופשט ואינו נוטה באופן מובהק 

לחסד או לגבורה אלא מכיל - אומנם בהעלם - את החסד ואת הגבורה גם יחד 

ומשום כך ניתן להטותו לשני הצדדים פעם לצד החסד ופעם לצד הגבורה ושתי 

הדרכים הן בבחינת "אלו ואלו דברי אלוקים חיים".

וכשם שאנו רואים במוחש שייתכן שאדם ילמד עניין שכלי מסוים וישיגו בדרך 

כזה  במקרה  האם  אחר.  באופן  ישיגו  נוספת  פעם  בו  ויעיין  אותו  וכשילמד  אחת 

נאמר בהכרח שבפעם הראשונה טעה בהבנתו ובפעם האחרונה - הצליח להבין 

הרעיון כראוי? נראה שלא. מקור השינוי באופיו של הרעיון השכלי - משום שהוא 

תתחלף  הראשונה  שההשגה  וייתכן  דרכים  בכמה  מושג  להיות  ביכולתו  מופשט 

בהשגה אחרת ואפילו הפוכה ממנה.

ועל דרך זה אצל תלמידי רבי עקיבא וגם בדורנו "דור השביעי" -- יש מקום 

לגישות ותפיסות שונות בדבריו של הרבי. כל אחד מאיתנו מגיע להבנה השונה מזו 

של חברו משום קוצר השגתנו ומוגבלות שכלנו שאינם מאפשרים לנו לקלוט הכול 

וגם מצד נטייתו הטבעית של כל אחד, תפקידו ושליחותו המיוחדים לו.

כאשר האחד מוכן לתת מקום לדעה של רעהו ולכבד אותה אין פירוש הדבר 

שהוא ‘עושה לו טובה’ ו’מוותר’ על ה’אמת’ שלו, אדרבה במעשה זה הוא מתרומם 

ומתעלה מעל אותו פן אישי שהוא אמיתי ונכון כמובן - אבל הוא אחד מני רבים 

תפקידו  תפיסתו  יכולת  שלו:  האישיים  הכלים  באמצעות  אליו  הגיע  אדם  ואותו 

וכדומה - ומתמסר בביטול אמיתי לעומק ‘דעת עליון’ שבתורת הרבי המכילה את 

כל האופנים.

כשמבינים את עומק הרעיון ניתן לקיים באופן מעשי את הדרישה לתת כבוד 

לאחר ולהגיע לאחדות והתכללות גם עם מי שחושב אחרת מאיתנו לא רק בתור 



235התקשתות      

שרק  הבנה  מתוך  אלא  ישראל’  ‘אהבת  של  והנעלה  החשוב  הערך  לשם  ‘פשרה’ 

באופן כזה ניתן להתחבר ולהתעצם באמת עם דעתו ועם רצונו הקדוש של הרבי.

אומנם איננו בדרגה הנעלית של תלמידי רבי עקיבא או של הלל ושמאי ולכן אנו 

עלולים גם לטעות בהבנת דברי הרבי, אך יש לזכור את דבריו המפורשים של הרבי 

הרש"ב בקונטרס "החלצו" על החשיבות של אהבת ישראל בין עובדי ה’ גם כשיש 

אצל אחד מהם חיסרון ועל המאמץ להתמקד בטוב הטמון בכל אחד שהוא העיקר.

נכון אמנם שישנם דברים הכי חדים והכי ברורים, אבל תמיד יש מקום לפירושים 

שונים וצריך לדעת לקבל את השני ואת המקום האמיתי שלו.
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בין אדם לחברו

אהבת ישראל לכל אחד 
שאלה: מאיפה מגיעה האפשרות לאהוב כל אחד ואחד, הרי בסופו של עניין השני 

הוא לא אני והוא שונה ממני ולפעמים אף מתנגד אליי. והאם באמת צריך לאהוב גם מי 

שמתנגד אליי שנלחם בי?

רבות  פעמים  עליה  שדנים  ויסודית  עמוקה  שאלה  אכן  היא  שאלתך  תשובה: 

בספרים ובמיוחד באור המיוחד של תורת החסידות.

כדי להבין כל זה, אקדים בתחילה מן המקורות המדברים על הצורך לאהוב כל 

אחד ואחד ומתוך המאמרים והפתגמים המובאים בתורת החסידות בעז"ה, יהיה 

העניין מובן כל צרכו.

היסוד המובא בתורה במפורש הוא בפסוק "ואהבת לרעך כמוך אני ה’" - ומאמר 

רבי עקיבא - "זה כלל גדול בתורה" היינו שעניין זה הוא יסודי וכללי בהנהגה בכלל 

עד שהוא "כלל גדול".

האהבה  מהי  שמגדירים  החסידות  מגדולי  מאמרים  כמה  ישנם  לכך  בהמשך 

הנדרשת ועד להיכן היא מגיעה.

הרי  תפילין  ובהנחת  הקב"ה  של  התפילין  הם  ישראל  אמר:  טוב  שם  הבעל 

התפילין של יד קודמת לשל ראש והענין בזה הוא שתפילין של יד - יהודים שהם 

‘מארי עובדין טובין’ קודמים לתפילין של ראש - ‘מארי השגה’.

תורה זו עוררה בקרב יהודים רבים אהבת ישראל גם לאנשים פשוטים. גם למי 

שרק עושה מעשים טובים ואין לו הרבה מעלות.

מאמר נוסף ישנו מהרב המגיד לר’ אלימלך מליז’נסק - "שומע אתה מיילך מה 

שאומרים במתיבתא דרקיעא שאהבת ישראל פירושה - לאהוב רשע גמור כצדיק 

גמור".

והחידוש בזה הוא, שדברי הבעש"ט היו רק על אנשים פשוטים והמגיד חידש 

שיש לאהוב גם רשע גמור וכמו צדיק גמור.
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זה ישנו את המאמר המפורסם של אדמו"ר הזקן בתניא שאהבת  ולאחרי כל 

ישראל היא למגדול ועד קטן, אהבה כמו אצל אחים ממש - אהבה עצמית.

ובתוך מאמר זה ישנו עומק מיוחד שממנו מוסבר שהיכולת לאהוב את השני 

היא מכך שכל אחד ואחד הוא כמו אח שלך. וכמו שבנוגע לעצמך אזי ‘על כל פשעים 

לוותר פה ושם ומסביר לעצמו מדוע  תכסה אהבה’ היינו שהאדם מרשה לעצמו 

הוא עשה כך ומדוע הוא כך, כן צריכה להיות ההנהגה עם החבר. שמתוך האהבה 

לשני אפשר לחפות על הפשעים, להקטינם ולאבד בהם את המשמעות הרצינית.

בחסידות מוסבר שבצורה פנימית יותר האפשרות לאהוב בצורה כזאת מגיעה 

מצד השורש העצמי של כל אחד ואחד.

כשם שאהבת ה’ לישראל היא אהבה עצמית כי ישראל הם בנים של הקב"ה, אף 

אהבת ישראל שנובעת מאהבת ה’ - אוהב מה שהאהוב אוהב - היא אהבה עצמית.

וביתר עומק: כל ישראל הם גוף אחד עצם אחד. ממילא האהבה אינה לזולת 

אלא לו עצמו. כי הוא ממש חלק ממך.

ובדבריו של אדמו"ר הזקן ישנה הוספה חשובה ומהותית על מה שאמר המגיד, 

כי דברי המגיד עדיין תופסים מקום בהבנה ועדיין יש מקום לחילוקי דרגות - רשע 

גמור כמו צדיק גמור. ואילו האהבה שעליה אדמו"ר הזקן מדבר היא ‘כמוך’ - היא 

אהבה של אחים ממש אהבה עצמית.

וכשמבינים שכך הם פני הדברים, שבעצם השני הוא לא רק כמו אח שלך אלא 

הוא עצם אחד ממש איתך, אזי קל הרבה יותר להבין כיצד אפשר לאהוב אותו כי 

הוא חלק ממש ממני.

בהמשך הדברים מביא אדמו"ר הזקן שה"מתכון" לאהבה הוא "להניח ולהעלות 

ולשים  שמפרידים  החיצוניים  הדברים  כל  את  בצד  לשים  היינו  הגוף"  על  הנפש 

במרכז את חיי הנפש שהיא הדבר האמיתי ומצד הנפשות כולן אחד ממש.

בחסידות הוסיפו והרחיבו שאהבת ישראל צריכה להיות אפי’ ליהודי שנמצא 

בקצה העולם, שמעולם לא שמע עליו ולא מכיר אותו. ולא רק בקצה של העולם 

בגשמיות אלא גם בקצה העולם הרוחני. וכל זה מגיע מאותן הנקודות המבוארות 

לעיל.

בין אדם לחברו
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כי באמת האהבה לכל יהודי ויהודי צריכה להיות בכל מצב שהוא. כמו שאהבת 

הקב"ה לכל יהודי ויהודי, שהוא אוהב אותו בדוגמת ‘נער’ - אהבה עצמית בלי שום 

סיבה. ומכיוון שכך אוהב הקב"ה את כל יהודי, כך צריך כל יהודי לאהוב את כל אחד 

ואחד. הוא לא צריך להרגיש שהוא עושה טובה ליהודי השני אלא שכל מציאותו 

היא מציאותו של השני.

וכפי  לזה  הכוחות  לנו  ניתנים  אלא  מאיתנו  שנדרשת  העבודה  שזו  סתם  ולא 

שמבאר הרבי שכאשר יהודי מקבל על עצמו לעזור ליהודי אחר - הוא מקבל כוחות 

נעלים ביותר שלא היו לו מצד עצמו.

ויש לסיים בכל זה מביאורו של הרבי בסיפורם של מחלוקת דתן ואבירם ומשה 

רבינו שעד הרגע האחרון ניסה להשיב בתשובה את דתן ואבירם ע"י שהלך באופן 

של רוממות "ויקם משה" ובכך ניסה אפילו ברגע הכי אחרון לפעול עליהם לשוב 

בתשובה. ויש לשים לב לכך שהם פעלו נגד משה רבינו עצמו ובכל זאת העביר על 

מדותיו ואף ניסה להשיבם בתשובה.

את  "נעל  כבר  והקב"ה  דינם  נגזר  שכבר  להתחשב  שמבלי  רבינו  משה  וכמו 

השער" לחזרה בתשובה, מכל מקום, עקב אהבתו הגדולה לכאו"א מישראל, חיפש 

משה דרך להשפיע על דתן ואבירם ולהצילם מלרדת חיים שאולה. כך צריכה להיות 

ההנהגה אצל כל אחד ואחד מאיתנו, להניח על הצד את כל הדברים המפרידים 

ולהתרכז באמת האמיתית שמצדה כל אחד ואחד מאיתנו שווה - כולנו עצם אחד 

ממש.

ליקוטי שיחות: במדבר ח"ב סי"ד - י"ח, פקודי ח"א ס"י, ויקרא חכ"ז ג  מקור: 

ס"ח, מצורע חכ"ז א ס"ו - ז, קרח חכ"ח א ס"ו.

קושי רגשי לכבד אמא זקנה
שאלה: ההורים שלי ב"ה מבוגרים היום, שהקב"ה ישלח להם אריכות ימים. אבל 

אצל אמא שלי יש תופעה של זקנה קשה וכבר קשה לה לתפקד בצורה נורמלית ולפעמים 

היא מעמידה אותי במקום נבוך כמו באירועים משפחתיים. האם חלה עלי חובה לכבד 

אותם גם במקרה שהם כבר לא בדיוק מתנהגים כהורים נורמלים? עיקר השאלה שלי 
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היא לא על הפן המעשי שאותו אני משתדל לשמור כמה יותר אלא על המקום הרגשי 

זה  והאם  ולהעריך אותם  לכבד אותם  יותר  לי הרבה  - שנעשה פתאום קשה  והנפשי 

בסדר?

תשובה: השאלה שלך כמובן לא קיימת כ"כ במקרה רגיל בו ההורים הם אנשים 

טובים ומעלותיהם גלויות וניכרות, ועל פי רוב קל לפתח כלפיהם יחס מכבד ואין 

היא  גם  צרכינו  כל  את  לנו  וסיפקו  בנו  טיפלו  אותנו  גידלו  שהם  שהידיעה  ספק 

נוטעת בנו רצון להכיר להם טובה ולכבדם.

אך כיצד יש לנהוג במקרה דומה לשלך שההורים מתנהגים עתה בעצמם בדרך 

שאינה טובה ומוסרית, או שהם חינכו את ילדיהם בחינוך קלוקל ומזיק האם גם אז 

מגיע להם שיכבדו אותם?

התשובה היא שעל פי הלכה החובה המוטלת על הילדים לכבד את הוריהם היא 

ללא תנאי.

וכפי שמבאר הרבי )לקו"ש חל"ו יתרו שיחה ב( שבכבוד אב ואם יש שני גדרים 

ועניינים: א( מצווה שכלית - הקשורה לתחום שבין אדם לחברו )אם מצד הכרת 

הטוב על כל מה שהשפיעו אביו ואימו עליו שגידלוהו וחינכוהו, אם מצד פריעת 

חוב(; ב( גדר של בין אדם למקום - כיוון שההורים משתתפים ביצירת האדם יחד 

עם ה’ )"שלושה שותפין באדם"( הרי כיבוד אב ואם הוא "כבוד הא-ל".

פיצוי  מתן  או  גמול  השבת  היתה  ואם  אב  כיבוד  למצוות  היחידה  הסיבה  אם 

להורים על כל שהשפיעו על ילדיהם, היה מקום לברר מה הדין במקרה שבו לא 

שבחר  לקב"ה  שותפים  להיותם  קשור  שהציווי  מאחר  אך  כראוי,  תפקידם  עשו 

ההורות  וטיב  ההורים  של  זהותם  מסוימת,  אלוקית  נשמה  דרכם  לעולם  להוריד 

אם  לדיון  מקום  ואין  מאומה  מורידים  ואינם  מעלים  אינם   - ילדם  על  שהשפיעו 

ראויים הם לכבוד אם לאו.

הוא  כלל.  שלהם  הגלויה  בנתינה  תלוי  אינו  להורים  הכבוד  אחרות:  ובמילים 

קשור לעצמיותם ולהיותם שליחיו של הקב"ה ליצירתנו ולעובדה שכל מציאותנו 

הפיזית עברה דרכם.
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הדבר יובן ויומתק יותר על פי הערה של הרבי באחת משיחותיו )לקו"ש ח"ד 

בלק הערה 15 בשם האריז"ל( בה הוא מקביל את מבנה המשפחה לארבע אותיות 

שם ה’:

וזה לשונו: "הטעם שמצוות פרו ורבו היא בן ובת לפי שעל ידי זה נעשה הציור 

של הד’ אותיות דשם הוי’ )הרומזים לעשר ספירות(: אב - יו"ד )חוכמה( אם - ה"א 

ראשונה )בינה( בן - וא"ו )זעיר אנפין - מידות( ובת - ה"א אחרונה )מלכות(".

כלומר: תא משפחתי שלם כולל זוג הורים בן ובת. ההורים כנגד י-ה. הילדים 

כנגד ו-ה.

וכאן ניתן לשים לב להבחנה מעניינת: ידוע שישנה קדושה לשם י-ה כשלעצמו 

בהן  אין  לעצמן  כשהן  ו-ה  האותיות  זאת  לעומת  ו-ה.  האותיות  המשך  ללא  גם 

קדושה ואינן נחשבות חלק משם קדוש.

אנו יכולים ללמוד מכך שיכולה להתקיים מציאות של הורים ללא ילדים )ישנו 

י-ה ללא ו-ה(, אך אין מציאות של ילדים ללא הורים )אין ו-ה ללא י-ה(.

אותו.  שהולידו  הורים  שני  יש  ילד  לכל  כפשוטם:  כל  ראשית  הם  אלו  דברים 

לעומת זאת, למרבה הצער, ברצות ה’ יש זוגות שאינם זוכים בפרי בטן.

חובת  של  הנפשי  להיבט  קשור  ההסבר,  מן  העולה  העיקרי  הלימוד  ואולם 

ילדים  ‘ילדים’ ללא הורים,  יכולה להיות מציאות של  כיבוד ההורים: מאחר שלא 

שמתכחשים להוריהם מזלזלים בהם ואינם נוהגים בהם כבוד - מתכחשים לעצמם 

ומזלזלים בעצמם.

הכבוד  בהם.  תלויה  מציאותו  וכל  שלו  והמקור  ה’ראש’  הם  האדם  של  הוריו 

וההערכה שאדם חש כלפי הוריו אינם אלא כבוד והערכה שהוא חש כלפי עצמיות 

אישיותו שלו ואדם שמזלזל בהוריו או מתכחש להם, כמוהו כגוף שמנסה להתעלם 

מהראש שלו.

אדם שאינו יודע להתייחס להוריו ביחס הראוי ולכבדם, באמת מלבד שאיננו 

מקיים בשלמות את המצווה "כבד את אביך ואת אמך" שקראנו בשבת האחרונה 

בעשרת הדיברות הוא גם פוגע בבסיס אישיותו שלו.
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מתוך הבנה זו נוכל לדרוש ולהבין את השכר המובטח למי שמקיים מצווה זו: 

 - בעיקר  ואולי  גם  הוא  רק בשבילם,  אינו  ההורים  כיבוד   - ימיך"  יאריכון  "למען 

בשביל האדם עצמו בשביל ימיו שלו. אדם שמזלזל בהוריו פוגע באיכות חייו: ניתן 

את  לקבל  ביכולתו  פוגעים  הוריו  עם  האדם  של  בקשר  שקשיים  במוחש  לראות 

עצמו ובהערכתו העצמית; ובמקרים שאדם חווה קשיים מסוג זה ועמל לשפר את 

הקשר עם הוריו ולתקנו - גם שלמותו הנפשית מתחזקת.

שלמות הקשר של האדם עם הוריו - הכרה במעלתם והחיבור אליהם - היא 

תנאי לשלמותו העצמית. רק כשיהיה שלם בעצמו יוכל להשפיע ולהקרין שלמות 

על המשפחה שהקים שהוא ה’ראש’ שלה.

יש לפרט ולהרחיב עוד במשמעותו של כיבוד זה ובביטוי המעשי שלו במצבי 

אשר  ולחשיבותו  לאתגר  מודעים  שנהיה  חשוב  ראשית  אך  שונים,  קונפליקטים 

שאינו משתנה או נחלש במרוצת השנים והוא שריר וקיים בכל גיל.

כדי להיות "הורים טובים" תחילה עלינו להיות "ילדים טובים" המכבדים את 

הוריהם.

לקבל ביקורת בצורה נכונה
שאלה: איך אפשר לפעול בעצמי לקבל ביקורת מהסובבים אותי? בכל פעם שמישהו 

מעיר לי הערה בכל תחום, זה מכניס אותי לבועה של התרגשות וחוסר וודאות. קשה לי 

מאוד לבחון מה אני צריך לעשות איתה, ובעיקר זה גורם לי להתבלבל למשך זמן ולא 

לעסוק בענייניי.

תשובה: בכל ביקורת יש תחילה לדעת שקודם כל יש בעצמי ערך אלוקי בלתי 

יכול לשנות בעולם. ומלבד זאת יש לשים לב מאיזה  מותנה שאותו אף אחד לא 

מקום מגיעה הביקורת. ובבירור נכון ללא לחץ אפשר לקבלה בצורה טובה.

אחד הפתגמים הידועים של הרבי הרש"ב, הרבי החמישי של חסידות חב"ד, 

מובא בספר "היום יום": "אהוב את הביקורת כי היא תעמידך על הגובה האמיתי".

ביקורת  מתיחת  הרי  ביקורת?  לאהוב  אפשר  הכיצד  הסבר.  טעון  זה  פתגם 

מעוררת באדם המבוקר חוויה שמנמיכה אותו. אדם נורמלי החפץ חיים לא אוהב 

להרגיש מונמך.
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ואולי נראה להסביר שקיימים שני אופנים של אמירת ביקורת. ישנה ביקורת 

שכל עניינה לשדר לאדם שבוחנים אותו ובודקים אותו. ביקורת כזו אינה מקדמת: 

האדם מרגיש מאוים ממנה והיא גורמת לו להיסגר ולחוש חסר מוטיבציה.

ביטוי לתרחיש כזה רואים לא פעם ביחסי הורים וילדים. ילד שחווה כל הזמן 

ביקורת, גם במקרים שכוונתה טובה, אנו רואים שהביקורת אינה מקדמת אותו. 

מדוע? הילד מבין שאף פעם לא מרוצים ממנו והוא מתייאש. האמירה המנמיכה 

אפשר  אי  כוחות.  ומרפה  משפילה   - שתהיינה  ככל  טובות  כוונותיה  תהיינה   -

הוא  שהיא  כל  התקדמות  להיווצר  שתוכל  לפני  ההכרחי  והצעד  ממנה  להתקדם 

התאוששות מן ההשפלה.

כיצד בכל זאת ניתן יהיה לקבל ואף לאהוב ביקורת? אם האדם ירגיש שהביקורת 

מגביהה אותו הוא יוכל להבין שהיא לטובתו ולקבלה. זה עומק הפתגם "אהוב את 

הביקורת כי היא תעמידך על הגובה האמיתי". ביקורת נכונה שניתן לאהוב אותה 

היא ביקורת שמגביהה.

ולא  תנמיך  לא  שהיא  באופן  ביקורת  למתוח  הדרך  את  לחפש  צריכים  לכן 

תשפיל אלא תגביה בלבד.

כדי שהביקורת אכן תגביה עליה לנבוע מתוך יחס מכבד מעריך ואוהב. האדם 

מנסים  אלא  בו,  מתמקדים  ולא  כישלונו  על  אותו  שופטים  שלא  להרגיש  צריך 

לנתח את המציאות כדי לעזור לו ולמצוא בשבילו את הדרך שבה יוכל להתקדם מן 

המקום שבו הוא נמצא.

בביקורת כזו אין משמיעים אמירות בנוסח "למה לא עשית כך וכך?" או "ממש 

לא טוב לעשות כך וכך" אלא מתמקדים באמירות דוגמת "איך נלמד ממה שהיה 

יכול לצמוח מהמקום שבהשגחה פרטית אתה נמצא  לגבי ההמשך?" "איך אתה 

חסם  מה  ביחד  ננתח  "בוא  או  להתרומם?"  בשביל  הטעות  את  ננצל  "איך  בו?" 

כי  מושפל  ירגיש  לא  האדם  כזה  באופן  הבאה".  הפעם  לקראת  לתקן  כדי  הפעם 

הדגש אינו מושם על הטעויות שלו ובדברים שבהם נהג שלא כשורה אלא בשאיפה 

וברצון להתקדם הלאה וללמוד מהעבר לטובת העתיד.
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והכישלון הם  ידיעה שגם הירידה  כאשר הביקורת נאמרת מתוך כבוד, מתוך 

של  בסופו  הרי המסקנה  וללמוד מהטעויות,  להיטיב  רצון  ומתוך  חלק מהתהליך 

דבר תהיה: בדיעבד טוב שהיתה טעות, כי באמצעותה למדנו הרבה יותר.

עיקרון זה נכון גם בביקורת עצמית - שהאדם מבטא כלפי עצמו. אדם שטעה 

ונכשל ולא עמד ביעדים שהציב לעצמו יכול להגיב על המציאות בייאוש בהלקאה 

עצמית ובהנמכה אבל צעדים כאלה לא יקדמו אותו באמת. לעומת זאת אם הוא 

יראה בכישלון מנוף להתקדמות וללמידה לעתיד ויפעל בהתאם למפרע הוא יגלה 

שהכישלון אכן רומם אותו.

וירידות. לא תמיד ההתקדמות היא  ישנן עליות  אין להיבהל מכישלון. בחיים 

עצירה.   - ולפעמים  ממשית  התקדמות  יש  לפעמים  ורצינו.  שתכננו  כמו  בדיוק 

שלא  לנו  עוזרת  והיא  מהתהליך  חלק  היא  ביישום  עיכוב  להיות  שיכול  הידיעה 

להיבהל מהמצב ולא להתייאש.

הכישלונות והירידות משכללים את הלמידה ואת ההתרוממות. אינו דומה אדם 

שהשיג הכול בקלות בחייו לאדם שעבר משברים וצמח מהם. לא צריך להתמקד 

בטעות עצמה, לחטט בפצע ולהכאיב\ אלא יש לראות בטעות חומר גלם שמניע 

את ההתקדמות הלאה.

כשהרבי מורה לנו לחיות גאולה הוא מלמד אותנו שהגאולה אינה ביטול הגולה 

הפרטית:  בגאולה  גם  כך  לגאולה.  והפיכתה  הגולה  לתוך  האל"ף  הכנסת  אלא 

יהודי מתבונן ולומד כי גם הטעויות שלו והגלות הפרטית שלו יכולות להיות חלק 

מגאולתו. התנאי להפיכתן לכאלה הוא הנכונות ללמוד מהן ולצמוח מתוכן להכניס 

בתוכן את האל"ף של הגאולה.

וכך כשבוחנים ושמים לב בכל ביקורת וביקורת מאיזה מקום היא מגיעה ועד 

נפתרות הרבה מהבעיות  אזי  נכונה  כמה היא באמת צריכה לתפוס אצלי בצורה 

ומגיעים לחיים שקטים ושלווים.
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לפתח אצל קרוב קשר טוב ונורמלי עם המשפחה 
שאלה: לאחד מקרובי המשפחה שלי יש תכונה של חוסר קבלת עול וקשה לו מאוד 

להתחבר יחד עם בני המשפחה בצורה טובה. מה הדרך הנכונה לפעול איתו שיהיה לו 

קשר נורמלי וטוב עם בני המשפחה? 

של  התסמינים  ואת  ההתפרצות  סוגי  את  מפרט  לא  אתה  בשאלתך  תשובה: 

התופעה ולכן קשה לבאר בכתב את הפתרון לבעיה, אבל להלן אבאר שלוש דרגות 

גם  ניתן  יהיה  הרמות  ידיעת  ולפי  ואחד  אחד  כל  אצל  שקיימות  ובקשר  בעבודה 

להבין כיצד משפיעים על הקרוב בצורה נכונה.

ובהקדים המושג המבואר רבות בחסידות - "עבודה".

הגס  העור  את  עורות.  עיבוד  למושג  קשורה  ‘עבודה’  כי  מוסבר  בחסידות 

והמלוכלך של הבהמה מעבדים היטב עד שאפשר להשתמש בו לקלף שעליו נכתב 

ספר תורה תפילין ומזוזות. גם בנפש ישנה מציאות של ‘אני’, הצד הישותי והגס של 

האדם, שמרוכז בעצמו כפי שהוא, ואת הצד הזה צריך לעבד ולעדן.

ב’עבודה’ ישנן דרגות שונות. הדרגות השונות מקבילים לשלושה סוגי עבדים 

המוזכרים בפרשת משפטים: עבד כנעני עבד עברי ואמה עברייה )כמוסבר בהרחבה 

ב"דרך מצוותיך" מצוות אמה עברייה(.

כל אחד מהם מבטא בעולם הפנימי סוג ורמה של קשר עם הקב"ה:

העבד הכנעני מתאפיין בחיפוש חיי הפקרות, "עבדא בהפקירא ניחא ליה", אבל 

הוא כפוי לעשות את עבודתו בגלל הפחד מהשוט.

כשמקבילים זאת לקשר בבית, ניתן לומר כי מדובר על מצב שקיים רצון פנימי 

להתנהגות שסותרת קשר ושותפות, אולם לצידו קיימת הבנה שיש כללי התנהגות 

הכוח  את  שנותנת  היא  זו  והבנה  לקרוס  עלול  הבית  ובלעדיהם  בבית  המחויבים 

לנהוג נכון.

"אני  להיות:  עשויות  זו  בדרגה  בקשר  הנמצא  אדם  של  הפנימיות  המחשבות 

רוצה לעשות מה שבא לי" "לעיתים בא לי להתעלם ממך לא בא לי לעזור. אלא 

מה? יש משהו שמכריח אותי לפעול לפי כללים אחרים, אף על פי שבא לי לעשות 

אחרת".
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העבודה בדרגה זו אינה מתוך רצון אלא מכוח ה’אין ברירה’, הגורם לנו לעשות 

משהו עבור השני. הגורם המניע את ההתנהגות בשלב הזה הוא הפחד מהתוצאות 

העלולות לבוא עלינו מהתנהגות אנוכית ולא מתחשבת.

לייקר מאוד את היכולת של האדם לפעול על פי מה שצריך בקבלת עול  יש 

ומשמעת ולא רק על פי רגשותיו. ולפעמים צריכים לעורר את אותו המקום הפשוט 

לגרום לילד לקבל על עצמו את ה"עול" במובן הכי פשוט. וזה היסוד לכל.

אך יכולת זו היא התחלת הקשר בלבד ולהסתפק בזה אי אפשר, ולכן צריכים 

להתקדם לדרגה יותר נעלית:

הדרגה השנייה מקבילה לדרגה של ‘עבד עברי’. העבד העברי מביא מהשוק אל 

הבית חומרי גלם: בשר דגים תפוחי אדמה וכו’. הבאת חומר הגלם מבחוץ פנימה 

חשובה מאוד אבל חומרי הגלם עדיין לא הפכו למעדנים.

הישות  את  הביא  הוא  עבודה.  עשה  עברי’  ‘עבד  במדרגת  הנמצא  האדם 

ת אותה אבל עדיין לא עיבד אותה עיבוד ועידון שלמים.  ְרבֵּ האגואיסטית הביתה, תִּ

השינוי שחל במהות ב’אני’ אינו שינוי אמיתי.

העבודה בדרגה זו נובעת לא רק מתוך הרגשת עול אלא מורגש בה בגלוי כמה 

טוב להשקיע בקשר.

האדם עושה עבודה, מכבד מפרגן ומתחשב, ורואה במוחש כיצד זה טוב יותר 

ומועיל יותר לקשר בבית. זהו מצב מפותח לאין ערוך מהמצב בדרגה הראשונה ועם 

זאת אין זו השלימות מאחר שהסיבה להתחשבות היא הדאגה לעצמנו: "מדוע אני 

סבלן? כדי שיהיה שקט ולי יהיה טוב. מהניסיון אני לומד שהרגישות וההתחשבות 

משתלמות".

וההיגיון.  השכל  בעזרת  הנולד  ראיית  הוא  זו  בדרגה  טובה  להתנהגות  המניע 

והתנהגות  להפסדים,  יביא  התחשבות  שחוסר  להבין  כדי  בריא  היגיון  במעט  די 

מתחשבת - לרווחים. ההיגיון וחוכמת החיים הפשוטה גורמים אדם לפעול בדרך 

המועילה לקשר. בלשון החסידות - ה’מוחין’ משפיעים על הלב.
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אדם שלמד שמילה טובה משתלמת יותר ממילה של ביקורת ומשתדל להקפיד 

להשמיע את המילים הנכונות, הוא עושה עבודה, אבל הוא אינו עושה זאת בהכרח 

מתוך הרגשת הזולת. אומנם חל שינוי אבל אין מדובר בשינוי אמיתי ב’אני’.

לדרגה  מקבילה  בקשר,  ומהותי  פנימי  שינוי  נעשה  שבה  השלישית  הדרגה 

את  מבשלת  במטבח  נשארת  לעבד(  )בניגוד  עברייה  אמה  עברייה’.  ‘אמה  של 

נפש.  ומשיבי  לעין  יפים  והופכת אותם למטעמים מתובלים  חומרי הגלם הגסים 

בעבודה הפנימית זוהי עבודה הלוקחת את ה’אני’ החיצוני ופועלת בו שינוי ומהפך 

המאפשרים לאדם לצאת מעצמו ולהתאחד עם הזולת.

מה מביא את האדם למהפך התודעתי? בחסידות מבואר שישנם שני סוגים 

דומה  הכללית  ההתבוננות  פרטית.  והתבוננות  כללית  התבוננות  התבוננות:  של 

לפעולתו של אדם שמרפרף בספר ומקבל רושם כללי על הספר אבל אינו יודע מה 

בדיוק כתוב בו.

כדי להשתנות צריך התבוננות מעמיקה ומפורטת. בקשר בבית פירוש הדבר 

שנדרש מאמץ לראות את הזולת ולחשוב על המציאות והעולם שלו. למהפך אמיתי 

נדרשת השקעת מחשבה. להתבונן ולחשוב על האחר להכיר את מעלותיו ולהבין 

מה עובר עליו. כשאדם עושה את המאמץ הזה וחושב בצורה מעמיקה על בן הזוג 

הוא יהיה מסוגל להרגיש אותו באמת.

עלול  האדם  לדוגמה  ה’אני’,  של  דקים  סיגים  ויוותרו  יתכן  זה  במצב  גם  ברם 

לזקוף טובה לעצמו ותהיה לו שביעות רצון מעצמו. אך כשנעשית ‘עבודה’ עצמית 

באופן כזה מכינים את הקרקע למצב נעלה יותר בו תשרה הדרגה העליונה בקשר 

המבטאת אחדות מוחלטת.

ידי עבודה אט אט בכוחות של הקרוב וברמות שלו לעורר בו את  ובעז"ה על 

יעורר אצלו קירוב וחיבור אמיתי  זה  הקשר העצמי והמשותף שקיים אצל כולם, 

לסובבים אותו.
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האדם עץ השדה
שאלה: מה הביאור לכך שמשווים את האדם לעץ - בפסוק "כי האדם עץ השדה" - 

אם חושבים קצת זה נראה שמעלת האדם היא קצת יותר ממעלת העץ?

מפרשי  רבות  כבר  בה  שדנו  וחשובה  יסודית  שאלה  היא  זו  שאלה  תשובה: 

התורה החל מהגמרא עד למפרשים הכי אחרונים, ובמיוחד הביאורים המיוחדים 

שנמצאים בתורת החסידות.

בתורה נאמר "כי האדם עץ השדה" )שופטים כ יט( ושואלים בגמרא )תענית ז 

א( "וכי אדם עץ ]ה[שדה הוא" ומשיבים "אלא משום דכתיב: כי ממנו תאכל ואותו 

לא תכרות וכתיב: אותו תשחית וכרת הא כיצד? אם תלמיד חכם הגון הוא - ממנו 

תאכל )למוד הימנו רש"י( ואותו לא תכרות ואם לאו - אותו תשחית )סור מעליו 

רש"י( וכרת".

משאלת הגמ’ משמע שמהותו של האדם היא "עץ השדה" - החלק הצומח שבו, 

בו מתגלה שרשו ומקורו בפנימיות הנפש.

וההסבר לכך הוא:

יכול  שאדם  רואים  שאנו  כפי  האדם  לאופי  כ"כ  ומותאם  מוגדר  אינו  השכל 

להבין ולהשיג בשכלו עניין הנוגד לאופיו - הוא משום שהשכל ה"חי" שבאדם אינו 

קשור כל כך בגלוי לשורש שבנפש בדיוק כשם ש"חי" שב"עולם גדול" אינו מחובר 

תמיד לשרשו אלא יכול להיות באופנים שונים ומשונים.

צמיחה  מעין  בהם  שקיימת  והרגש  המדות  האדם,  שבנפש  הצומח  משא"כ 

מקטנות לגדלות הן בעלות עוצמה רבה ביותר כפי שאנו רואים כך שקשה ביותר 

באופיו קשה  בזו: אדם שהוא איש חסד  זו  "מקום" להחלפתן  לשינוי  להן  לגרום 

לו ביותר להשתנות ולהפוך לאיש הגבורה וכן להיפך. כי דוקא בחלק הצומח שבו 

מתגלה שרשו ומקורו בפנימיות הנפש.

ומשום כך העבודה העיקרית של האדם אינה כל כך בשכל אלא בעיקר עבודה 

של בירור וזיכוך המדות, כי תיקון המדות קשור לפנימיות הנפש. ולכן מגיע האדם 

 - "וידעת"   - האדם  שכל  שלמות  גם  אשר  עד  זו  עבודה  ידי  על  דוקא  לשלמותו 

מושגת על ידי השפעתו על מדות האדם - "והשבות אל לבבך".
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וכדברי הגמ’ "אם תלמיד חכם הגון ממנו תאכל" - שאין קיימת אצלו מעלת 

השכל והלימוד בלבד אלא ששכלו משפיע על מדותיו והוא מתנהג באופן "הגון". 

ודוקא ממנו יש ללמוד ולקבל כי ה"אדם" יכול להיות מושלם וניתן ללמוד ממנו רק 

כאשר הוא "עץ השדה" שהחלק ה"צומח" שבו, מדותיו, הוא כראוי.

כללי  באופן  ישראל  לעם  בנוגע  הוא  כן  פרטי,  באופן  כ"א  אצל  שהוא  וכמו 

אלא  השכלי  בצד  כ"כ  לא  והקשר  אליהם.  ומחוברים  שקשורים  האבות  צאצאי 

זו  וירושה  עולם.  עד  אחריהם  לבניהם  המידות  הורישו  שהאבות  ובמידות  ברגש 

אינה קשורה כ"כ לדרגתם בשכל ובהשגת אלקות - כי השכל אינו מחובר כ"כ בגלוי 

לפנימיות ולעצמיות הניתנת בירושה. אלא העברת הירושה קשורה דוקא לעבודה 

במידות - אהבה יראה ורחמים, כי אופי המידות קשור מאוד לפנימיות הנפש.

ומכך יש ללמוד הוראה מיוחדת בעבודת ה’:

מקור חיותו של היהודי היא התורה. ע"פ התורה נקבע הסדר שאלו ש"תורתם 

אומנתם" הם מועטים ויהודים יוצאים ל"עולם" וצריכים לבצע שליחותם לעשות 

לו ית’ דירה בתחתונים. ויש לזכור ש"האדם עץ השדה" - החיות בתורה ובמצוות 

שקיבל בהיותו שקוע בעולה של תורה צריכה להישאר עליו תמיד עד שהוא חש 

די  לדעת שאין  אוהל  יושבי  על  ומצד שני  אל התקופה ההיא.  שהוא קשור עתה 

בלימוד התורה בלבד ויש צורך בלימוד באופן של "והשבות אל לבבך" וכך מתאחדת 

זה  ]ביאור  למקור.  קשור  יהיה  מצב  ובכל  שניתי"  "לא  של  באופן  באדם  התורה 

מקורו בשיחת פ’ שופטים מליקוטי שיחות חלק ג.[

ובמקום נוסף נעמד הרבי על מאמר ה’ספרי’ בהקשר לפסוק זה:

"כי האדם עץ השדה" ונאמר בספרי "מלמד שחייו של אדם אינו אלא מן האילן"; 

בגמרא נשאל "וכי האדם עץ שדה הוא? אלא.."

ביאור השאלה:

המדות שבאדם הן בחינת הצומח ואילו יתרונו על החי הוא בבחינת החי שבו 

- השכל. והשאלה היא שנכון אמנם שישנה מעלה בצומח - מדות אבל כלום בכך 

האדם  של  שכלו  את  מבטא  הוא  ש"אדם"  ובמיוחד  האדם;  של  יתרונו  מתבטא 

התואר הנעלה שבו;
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וע"כ מתורץ: תכליתו של שכל האדם היא שישפיע על מדותיו וזו דווקא שלימות 

האדם. ע"י שהשכל משפיע במידות הוא מתעלה לשלימות של "וידעת";

"אדם"  ובחינת  כו’"  צומח  "דומם  בחינת  ישנו  עצמו  בשכל  יותר:  ובעומק 

מסמלת את עצם השכל הנעלה מלהשתייך למדות. וע"ז שואלת הגמ’ "וכי אדם עץ 

שדה הוא"? - מדוע צריכים את עצם השכל כדי להשפיע על המדות. ועונה שכשם 

שבאילן הפירות צומחים מהפרחים אך הם צריכים לגוף האילן ושרשו כך הוא גם 

בנוגע לאדם שבשכל: אף שהוא נעלה מלהיות מקור ושייכות ישירה למידות מ"מ 

תכלית עצם השכל היא להשפיע על המדות.

ומכל זה נראה באופן ברור כיצד משווים בין האדם לבין שכלו כי באמת בזה 

היא התכלית והיסוד של חיי האדם עלי אדמות.

עבודת השם עם תוקף ועקשנות 
שאלה: האם עבודת ה’ צריכה להיות מיוסדת רק על רכות ועדינות, להיות רך כמו 

קנה ולעבוד את ה’ מתוך מנוחה והתיישבות, או שיש גם מקום של עבודה מתוך תוקף 

עקשנות?

הגורמות  תכונות  הן  התגמשות  וחוסר  עקשנות  תקיפות  כלל,  בדרך  תשובה: 

לתסביכים שונים, מריבות עם אנשים וחוסר התחברות.

חכמים מדריכים את האדם: "לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז". 

הנוקשות של הארז היא המידות של הנפש הבהמית שאינן מתוקנות. לעומת הארז 

- הקנה רך, מתחשב ומסוגל להתגמש לפי הרוח ימינה ושמאלה, והודות לגמישותו, 

בחלוף הרוח הוא תמיד מסוגל להזדקף ולהתייצב מחדש.

אדם ה’רך כקנה’ יודע שהוא אינו תופס את כל החלל. קיימת גם המציאות של 

הזולת ורצונותיו. ההקשבה לרצונות האחרים מאפשרת גמישות ואחדות אמיתית.

האמירה בשבח הקנה הרך ובהמלצה שלא להיות קשה כארז, מעוררת שאלה 

מעין שאלתך, שכן במקום אחר הארז מבטא דווקא שבח - בספר תהילים מצוינת 

ה".  ָבנוֹן ִיְשׂגֶּ לְּ ֶאֶרז בַּ ָמר ִיְפָרח כְּ תָּ יק כַּ מעלת הצדיק בעזרת דימוי המזכיר עץ ארז: "ַצדִּ
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אם הארז מתאפיין בעמידה על שלו בתקיפות ובאי־נכונות או יכולת לזוז - מדוע 

מכונה הצדיק ‘ארז בלבנון’?

הנפש  שבטבע  והעקשנות  הנוקשות  את  לוקח  שהצדיק  הוא  לכך  ההסבר 

הבהמית ומהפך גם אותן למידות מתוקנות של כוח ועקשנות - לעשות את רצון ה’.

את חוסר היכולת לזוז, הצדיק הופך למסירות נפש על רצון ה’ שהוא למעלה 

עֹרף"  קשה  "עם  למעלה:  מגונה  ממידה  הופך  הוא  העקשנות  ואת  ודעת  מטעם 

למעליותא - עקשנות להיות דבוקים בה’ כל הזמן ולמלא את השליחות שהוטלה 

עלינו בירידתנו לעולם.

מידה זו מתגלה בשלמות אצל הצדיק ולכן הוא נמשל לארז - במובן החיובי: 

ושליחות  לבצע  שעליו  תפקיד  לו  שיש  יודע  הוא  הפנימית;  דעתו  על  עומד  הוא 

שעליו למלא בעולם - לפעול לעשיית רצון ה’ והוא פועל בדבקות תמידית לעשות 

המוטל עליו. הוא לא נופל, לא טועה ולא זז ימינה או שמאלה מדבקותו בה’.

אין  לבדו  בארז  ִיְפָרח".  ָמר  תָּ כַּ יק  "ַצדִּ  - לתמר  גם  נמשל  הצדיק  פסוק  באותו 

שלמות שהרי אין לו פירות. חסרה שם המתיקות - תענוג וחיות. התמר הוא פרי 

מתוק שיוצא ממנו דבש. הדבש הוא המתיקות והתענוג הצפונים בפנימיות התורה 

והיא הנותנת את הכוח להידבק בה’ מתוך חיות פנימית ותענוג.

של  הבסיסי  המזון  שהוא  ללחם  בניגוד  תענוג,  מסמלים  פירות  כללי,  באופן 

האדם הנועד להחיותו ולהשביעו.

הלחם נוצר מחיטה הגדלה במהירות, בחודשים ספורים, ומיד לאחר הבשלתה 

זאת  - לאפות לחם. לעומת  וממנו  גרעיניה לקמח  ניתן לקצור אותה, לטחון את 

הזמן הנחוץ לצמיחת האילן רב, אחרי שהוא צומח משתיל רך לעץ בוגר עדיין יש 

להמתין בסבלנות עד שגדלים עליו פירות ומסתיימות שלוש שנות העורלה.

כפי ששדה החיטה מצריך עבודה מהירה וגם מספק תוצאות מיידיות, כך יהודי 

לא יכול להמתין בקיום רצון ה’ במעשה וצריך כל הזמן לחדש את כוחותיו בקיום 

המצוות ולימוד התורה.

הפירות המצריכים הרבה סבלנות ואיפוק, מסמלים בעבודת ה’ שבכדי להגיע 

לתענוג האמיתי נדרשת עבודה רבה הדורשת זמן ובשלות פנימית של האדם.
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התענוג  מתבטל,  מיד  אך  ומהיר  זמין  שהוא  שבקליפה  מהתענוג  בשונה 

שבקדושה דורש עבודה מסודרת ומוקפדת השקעה והרבה סבלנות.

וגילוי הפנימיות כפי  עבודתו של הצדיק משולבת - יש בה העונג והמתיקות 

שללא  לדעת  חשוב  זאת  ועם  ִיְפָרח";  ָמר  תָּ כַּ יק  "ַצדִּ לתמר:  המשלתו  שמבטאת 

לשלמות.  להגיע  תוכל  לא  היא  ה"  ִיְשׂגֶּ ָבנוֹן  לְּ בַּ ֶאֶרז  "כְּ של  והתקיפות  העקשנות 

והסבלנות  האיפוק  וגם  וההשקעה  המאמץ   - יחד  להופיע  נדרשים  הצדדים  שני 

לשינוי פנימי אמיתי. עבודה המשלבת את שתי הדרכים, תביא לגילוי הפנימיות 

של התענוג האלוקי.

ישנה  בכל אחד מישראל בפנימיותו  יִקים".  ַצדִּ ם  לָּ כֻּ ְך  "ְוַעמֵּ כבר  ובאמת אמרו 

מעלת הצדיק שהיא התענוג באלוקות הקיים בו מצד נשמתו. אומנם בשביל לחשוף 

ולגלות זאת נדרשת עבודה ועקשנות כתכונות הארז אך יש לזכור שהתכלית היא 

להגיע לאותה מתיקות פנימית בכוח התענוג.

וכעת הוא זמן לעשות חשבון נפש: האם עבודת ה’ שלנו היא באופן של תענוג 

מנוחה ושמחה או שמא הכול נעשה אצלנו באופן מאולץ במאבקים ומלחמה כי 

‘אין ברירה’.

האדם צריך להוביל את עצמו לחיים של מנוחה פנימית רוגע ושמחה, על ידי 

חיזוק האמונה והביטחון שלו בה’, השחרור מכל המצרים הפנימיים בדמות דאגות 

וחששות וחיזוק הידיעה שהקב"ה הוא תכלית הטוב ו"טבע הטוב להיטיב".

אחד הכלים העיקריים שיאפשרו לאדם להתקרב אל אותו תענוג הוא לימוד 

ידי  על  שלנו.  והשלמות  הפנימיות  את  גם  שתחשוף  פנימיות   - התורה  פנימיות 

באותם  היינו  חפץ"  שליבו  "במקום  ובפרט  והחסידות  התורה  בלימוד  השקעה 

להתחבר  לאדם  יקל  ותענוג,  חיות  בו  לטעת  שבכוחם  אותו  שמעניינים  נושאים 

לממד התענוג שבתוכו.

מידת הגאווה 
שאלה: האם ישנם פעמים שמותר להשתמש במידת הגאווה, או בגלל שהיא מידה 

רעה צריכים לדחות אותה מכל וכל?
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טובות,  פחות  שהן  ומידות  טובות  מידות  עם  האדם  את  יצר  הקב"ה  תשובה: 

אך בכל מידה יש ניצוץ חיובי שאותו צריכים לברר ואכן צריכים להשתמש איתו 

במקרים מסוימים במידה נכונה ומכוונת.

זו  ממידה  להתרחק  צריך האדם  אכן  מצד אחד  הגאווה.  מידת  לגבי  הדבר  כן 

ולהתנהג במידה ההופכית ממנה - מידת הענווה.

כדי להבין את עניינה של מידת הגאווה צריכים להבין באמת את משמעותה של 

הענווה שאין משמעותה דריסת האדם לגמרי אלא רוממות אמתית של המציאות.

אין פירושה של ענוה שהאדם משפיל את עצמו עדי עפר ובטוח שהוא כלום 

ואפס, אלא ענוה באה מצד זה שהאדם מכיר את מעלותיו אך יודע שאם היו ניתנות 

למישהו אחר - הוא היה מנצלם בצורה הרבה יותר טובה.

שבו  ה’לא’  את  מחפש  רק  לא  אם   - אמיתית  היא  הענווה  אם  לראות  המדד 

עצמו אלא מחפש גם כן את מעלות הזולת. וכפי שרואים במציאות שיש אנשים 

שמפחיתים במעלת עצמם אך אומרים - הזולת פחות יותר ממני...

"והאיש משה עניו מאד  על מידת הענווה לומדים ממשה רבינו שעליו נאמר 

מכל האדם אשר על פני האדמה". ומבארים על זה בתורת החסידות שאף שזכה 

לתת תורה על ידו והיה מדבר עם השכינה פנים בפנים חשב בעצמו שכל מעלות 

אלו אינן בזכות עצמו אלא ניתנו לו מלמעלה ואילו היו ניתנות למישהו אחר היה 

מנצלם יותר טוב ממנו.

ומציאות  יש  מעצמו  מרגיש  האדם  שבה  הגאווה  מידת  את  יש  זו  מידה  כנגד 

ומחשיב את עצמו למציאות חשובה ולפעמים הרבה יותר ממה שהיא.

בכללות צריך האדם להיזהר ממידת הגאווה וכמו שכתוב שעל מי שהוא גאוותן 

ואילו  ביטול  כי השכינה במהותה היא  לדור",  יכולין  והוא  אני  "אין  אומר הקב"ה 

כשהאדם הוא במציאות אין השכינה יכולה לשרות בו.

ישנם מקרים מסוימים שבהם צריך האדם להשתמש במידת הגאווה וע"ז איתא 

בגמרא "תלמיד חכם צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית", שלפעמים צריכים 

יהיה  )קו החסד( אך צריכים להיזהר שזה  להתנהג באופן של התרחבות והגבהה 

באופן המתאים.
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בעניין זה מבאר הרבי באחת השיחות:

"פעם התאונן מישהו במכתבו לכ"ק מו"ח אדמו"ר על כך שבבית-הכנסת שבו 

מתפלל מבטלים אותו בגלל שיש בו ה"שמינית שבשמינית"..

לא איכפת לו - ממשיך במכתבו - העובדה שמבטלים אותו שכן בידעו מעמדו 

להעומדים  גורמת  רק העובדה שנוכחותו  לו  איכפת  לו;  הוא שמגיע  יודע  ומצבו 

יודעים החשבונות שלו שמגיע  סביבו )שמבטלים אותו( הנהגה בלתי-רצוי’ ]שהרי הם אינם 

לו כו’ וכוונתם אינה אלא סתם לבטלו )"זיי מיינען דאך סתם מבטל זיין"([ ובכך מכשילים אותו ב... 

"לפני עור לא תתן מכשול"!...

הוא עושה - ממשיך במכתבו - מה שהוא יכול כדי למנוע אותם הוא אומר להם 

שלא יבטלוהו כדי שלא יכשילוהו ב"לפני עור" אך ללא הועיל הם אינם מצייתים לו. 

ולכן - מסיים במכתבו - מבקש הוא את עצתו של הרבי מה לעשות כדי שלא לגרום 

ליהודים הנהגה בלתי-רצוי’...

הרבי השיב לו שהאמת היא אמנם ש"תלמיד חכם צריך שיהא בו אחד משמונה 

בשמינית" אבל הגישה לכך יכולה להיות משני הקצוות:

ורק  אפשר להתחיל מהקצה של "תלמיד חכם" להשתדל להיות תלמיד חכם 

של  מהקצה  מיד  להתחיל  ואפשר  שבשמינית"  ה"שמינית  את  גם  להוסיף  אח"כ 

"שמינית שבשמינית".

היינו שצריך האדם להבין מאיפה מגיע לו הרצון ל"שמינית שבשמינית" זו, אם 

זה מגיע מצד שבאמת יש צורך בדבר בזמן זה או שזה מגיע סתם מצד הרצון שלו 

לכבוד וכדומה.

באגרת למשפיע ר’ שלמה חיים קסלמן כותב הרבי על אופן נוסף שבו צריכים 

להשתמש במידה זו והוא כדי להינצל מחטאים וכך כותב הרבי:

וכידוע  הגבהה.  ידי  על  עליו  להשפיע  לנסות  הי’  כדאי  הנה  בהנוגע...  "בפרט 

סיפור חסידים על אחד מגדולי חסידי רבינו הזקן שאמרו עליו שקשה לו לעבור 

מגדולי  אחד  אני  וכי  לנפשו  באמרו  שלו  הגאוה  מדת  מפני  שתהי’  עבירה  איזה 

חסידי רבי גדול כ"כ אתפתה להסתת היצה"ר שעי"ז עלול אני לאבד מצבי בתוככי 

ישראל ובפרט בתוככי עדת החסידים".
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ועד"ז אפ"ל שהוא בכל עניין שיודע האדם שאם יחזיק עצמו למציאות יישמר 

מלעבור על חטא או על עניין בלתי רצוי כדאי שישתמש במידה זו.

בהצלחה רבה בעבודת המידות.

יג, סוטה ה א,  יב  ויקרא חי"ז א ס"ט-י, במדבר  ליקוטי שיחות לפרשת  מקור: 

אג"ק כ"ק אד"ש ח"ח - ת’קסב.

עבודת המידות
שאלה: שבוע טוב האם ישנו ביאור על פי חסידות חב"ד על הדו שיח המובא בעבודה 

זרה יח בין רבי חנינא בן תרדיון שבא לבקר ביקור חולים את רבי יוסי בן קיסמא? אשמח 

מאוד לתשובה אם ישנו ביאור כזה.

המובא  לדו-שיח  חב"ד  חסידות  פי  על  בביאור  שאלתך  על  במענה  תשובה: 

במסכת עבודה דף יח עמוד א הרי ישנו ביאור שכזה המופיע בספרו של האדמו"ר 

הזקן תורה אור ששופך אור יקרות על הנושא מזווית מאוד מעניינת ונביאו כדלקמן.

ראשית נצטט את הסיפור ככתבו מהגמרא ולאחריו את ביאור החסידות על כך.

בן תרדיון לבקרו אמר  בן קיסמא הלך רבי חנינא  יוסי  תנו רבנן: כשחלה רבי 

לו: חנינא אחי! אי אתה יודע שאומה זו מן השמים המליכוה שהחריבה את ביתו 

ואני  קיימת!  היא  ועדיין  טוביו  את  ואבדה  חסידיו  את  והרגה  היכלו  את  ושרפה 

שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה )רש"י- והם גזרו על כך( ומקהיל קהלות 

ברבים וספר מונח לך בחיקך?!

אמר לו: מן השמים ירחמו.

אמר לו: אני אומר לך דברים של טעם )רש"י- שהחריבה את ביתו והרגה את 

חסידיו ועדיין קיימת( ואתה אומר לי ‘מן השמים ירחמו’? תמה אני אם לא ישרפו 

אותך ואת ספר תורה באש!

אמר לו: רבי - מה אני לחיי העולם הבא?

אמר לו: כלום מעשה בא לידך )רש"י- ואשמע איך היית נוהג(?
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לי  נתחלפו  פורים  לסעודת  שהנחתים  פורים )רש"י-  של  מעות  לו:  אמר 

ולא נפרעתי מארנקי של  וסבור הייתי שארנקי של צדקה היא  וחלקתים לעניים 

צדקה( נתחלפו לי במעות של צדקה וחלקתים לעניים.

אמר לו: אם כן מחלקך יהי חלקי ומגורלך יהי גורלי.

נסכם את הסיפור בלשון עכשווית:

יוסי שאל את רבי חנינא  ורבי חנינא בא לבקר אותו. רבי  יוסי היה חולה  רבי 

מדוע הוא מלמד תורה ברבים בה בשעה שמלכות רומי שולטת והשעה משחקת 

לה והם גזרו שאסור לעשות זאת! ענה לו רבי חנינא שה’ ירחם אבל הוא ממשיך. 

אמר לו רבי יוסי שאין זה טיעון טוב והוא צופה שרבי חנינא ייתפס ויישרף על ידי 

הרומאים )דבר שאכן קרה לבסוף(.

לאחר מכן שאל רבי חנינא את רבי יוסי האם יש לו חלק לעולם הבא. ענה לו 

רבי יוסי בשאלה האם הוא עשה איזה מעשה מיוחד לאחרונה. ענה לו רבי חנינא 

לו שני ארנקים בכיס. ארנק אחד עם  היו  שכן. המעשה שהוא עשה קרה כאשר 

כסף המיועד לצדקה וארנק שני עם כסף פרטי שלו שהוא תכנן לקנות בזה אוכל 

לסעודת פורים שלו. כאשר הוא פגש עניים הוא חילק להם כסף מאחד הארנקים 

וחשב שהוא משתמש בכסף המיועד לעניים בה בשעה שהוא התבלבל וחילק את 

הכסף מהארנק הפרטי שלו.

רשאי  שהוא  לומר  יכול  היה  הוא  לעניים  כסף  חילק  שהוא  מכיוון  לכאורה 

להשתמש בארנק שנשאר להסב אותו לכסף לסעודת פורים אך לא כך עשה רבי 

חנינא ומכיוון שזה היה ארנק שהיה מיועד מלכתחילה לעניים אזי הוא חילק את 

הארנק הזה לעניים ולא לקח את הכסף עבור סעודת פורים האישית שלו.

מששמע זאת רבי יוסי הוא אמר לרבי חנינא שבוודאי יש לו חלק לעולם הבא 

והלוואי שיהיה לו - לרבי יוסי - חלק עם רבי חנינא בעולם הבא.

עד כאן הסיפור, וכעת נעבור לביאור על פי חסידות חב"ד:

ראשית מעלה אדמו"ר הזקן כמה תמיהות בקשר לסיפור הזה.

הבא?  עולם  לו  יהיה  האם  חנינא,  רבי  שאלת  עצם  על  היא  ראשונה  תמיהה 

הרי מדובר על רב שמסר נפשו בפועל ולימד תורה ברבים בה בעת שדבר זה היה 
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אסור על ידי הרומאים והם אכן לבסוף שרפו את רבי חנינא על כך שלימד תורה 

ברבים. האם יש ספק למישהו על כך שלאדם כזה יהיה עולם הבא? מהי שאלתו 

מלכתחילה?

תמיהה נוספת היא על תגובתו של רבי יוסי על שאלתו זו של רבי חנינא מדוע 

הוא לא אומר לו בפשטות - כן! יש לך חלק לעולם הבא. מדוע רבי יוסי שואל את 

רבי חנינא האם הוא עשה איזה מעשה מיוחד שבזכותו הוא יזכה לעולם הבא? הרי 

כאמור שזה צריך להיות דבר פשוט שאדם כזה כמו רבי חנינא בוודאי יזכה לעולם 

הבא? מהו הספק של רבי יוסי בדבר?

יזכה  הוא  האם  אמיתי  ספק  חנינא  לרבי  היה  שבאמת  הוא  בזה  הביאור  אלא 

לעולם הבא, מכיוון שזה שהוא לימד תורה במסירות נפש בתקופה כה קשה הרי 

שמא  היה  שלו  הספק  נפש.  תעצומות  ממנו  שדרש  מעשה  זה  שהיה  דווקא  לאו 

זה נובע מזה שכך הוא הטבע שלו ואם זה דבר טבעי שלא דורש מאמץ נפשי, אזי 

אמנם הוא אדם צדיק מופלג ולומד תורה לשמה אך שמא זו לא זכות כה גדולה 

עבורו על מנת שהוא יכנס לעולם הבא.

ישנו סוג של אנשים שמצד התכונות הטבעיות שלהם הם נמשכים אוטומטית 

כדוגמת  בעיה.  ללא  שכל  בענייני  להתעמק  טבעית  בצורה  ומסוגלים  ללימודים 

אנשים לאורך ההיסטוריה שעסקו בפילוסופיה ובחכמות שונות כמתמטיקה ועוד, 

וכל  כלל  הגשמיות  אל  נמשכו  לא  מקום  מכל  גשמי  טוב  כל  להם  שהיה  ולמרות 

שלהם  והמשיכה  העולם  אומות  אצל  גם  ישנם  כאלו  אנשים  ללמוד.  היה  רצונם 

לעיין בדברי חכמה לא נבע מאמונה באלוקים אלא מצד שכך הם נולדו.

לעומתם יש אנשים עם יכולת שכלית לא מבוטלת אך אינם עוסקים בזה כלל 

בשטויות  לעסוק  יכול  הוא  אלא  שכל  ענייני  אל  אותם  מושך  שלא  טבעם  מצד 

גשמיות כל היום כולו.

מנין נובע הבדל קיצוני בתכונות האופי של האנשים?

על כך מביא אדמו"ר הזקן את המושג שנקרא בלשון החסידות מרה. יש אנשים 

עם מרה שחורה ויש אנשים עם מרה לבנה.

מה זה מרה שחורה ומה זה מרה לבנה?
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מזה  תענוג  לו  יהיה  ולא  מסוים  בדבר  להתרכז  יתקשה  לבנה  מרה  עם  אדם 

למרות שכאמור אין לו מגבלה שכלית. פשוט הוא לא נמשך לזה.

לעומת זאת בעל המרה השחורה זה בדיוק ההפך בנטייתו הוא נמשך למושכלות 

בכל כוחו.

רבי חנינא בן תרדיון חשב שמא הוא בעל מרה שחורה. החשש שלו היה שמא 

זה שהוא מוסר שיעורי תורה ברבים בשעת גזירת שמד של הרומאים זה אולי מצד 

טבעו שיש לו מרה שחורה. ולכן הוא הסתפק אם יש לו חלק לעולם הבא כי מי אמר 

שמה שהוא עושה זה מסירות כל כך גדולה אם מה שהוא עושה זה מצד טבעו ולא 

מצד שהוא התאמץ ומוסר נפשו.

לו  אמר  לא  הוא  מיוחד.  מעשה  איזה  עשה  הוא  האם  יוסי  רבי  לו  ענה  ולכן 

אוטומטית - כן, יש לך חלק לעולם הבא בגלל שלימדת תורה ברבים, כיוון שגם 

ולכן המסירות שלו לא  ידע אם שיש לרבי חנינא טבע של מרה שחורה  הוא לא 

נחשבת כדבר שבוודאי יביא לו עולם הבא.

ענה רבי חנינא שהוא החליף את המעות של פורים ואף על פי כן הוא תרם את 

הכסף שנשאר לצדקה ולא לקח את זה לעצמו, למרות שהוא לכאורה היה רשאי 

לעשות כך.

מה רואים מהסיפור הזה?

מי שמפזר ממון זה בדרך כלל אדם בעל מרה לבנה, כיוון שהוא בשמחה אז יותר 

קל לו לפזר ממון, בניגוד לאדם בעל מרה שחורה שהוא יותר מכווץ וקמצן ויותר 

יהיה לו קשה מצד טבעו לחלק את הכסף.

ועל זה אמר רבי יוסי שמכאן מוכח שיש לך עולם הבא, שמכיוון שעשית פעולה 

שמראה שאתה בעל מרה לבנה ולכן פיזרת כסף למרות שלא היית חייב זו הוכחה 

שאכן יהיה לך עולם הבא כי אם אתה בעל מרה לבנה זה לא אמור להיות טבעך 

להתעסק בעיון שכלי ובטח לא למסור את נפשך על כך. אתה בעל מרה לבנה! ואם 

אתה בעל מרה לבנה ואף על פי כן אתה משקיע את כל כולך במסירת שיעורים 

למרות הסכנה שבדבר הרי זה מעיד כאלף עדים שיש לך עולם הבא.
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גזל ברכוש ציבורי
שאלה: האם מותר לקצוץ עצים מתוך יער ששייך לעירייה באותו המקום, אך זהו 

מקום נידח והעצים גדלים בצפיפות ואף מפריעים לגדילה של שאר העצים?

תשובה: זהו רכוש העירייה ואסור לגזול ולגנוב מהם, ואין זה משנה היכן הרכוש 

נזק לעצים אחרים, ואפשר שניחא להו, מ"מ אפשר בקלות  ישנו  ואף אם  נמצא. 

לדווח על כך לגוף בעירייה הממונה על כך, והם יאמרו אם ניתן לקחת זאת.

מקור: ראה בשו"ע אדה"ז אורח חיים סימן תרמט סעיף ח: ישראל הלוקח מנכרי 

הישראל  יקצצנו  לא  הנכרי  של  בקרקעו  הגדל  שבלולב  מינים  ארבעה  מכל  אחד 

בעצמו מקרקעו של הנכרי לפי שסתם נכרים הן גוזלים שדות מישראל או מנכרי 

אחר וקרקע אינה נגזלת כלומר אין עליה תורת גזל להיות עומדת בחזקת הגזלן 

וברשותו לכל דבר להתחייב באחריותה אלא לעולם היא בחזקת הנגזל וברשותו 

זו הרי הוא הגוזל מבעל הקרקע מה  לכל דבר וישראל זה הקוצץ ותולש מקרקע 

שתולש ואף על פי שבעל הקרקע כבר נתייאש ממנה מ"מ יאוש בלבד בלא שינוי 

רשות אינו קונה והרי הוא גזל בידו אבל אם ישראל זה קוצץ כדי למכור או ליתן 

רשות  שינוי  גם  כאן  יש  שהרי  מותר  זה  הרי  בחג  חובתן  ידי  בו  שיצאו  לאחרים 

מהגזלן דהיינו ישראל זה הקוצץ לרשות הלוקח.

ובשו"ע אדה"ז אורח חיים סימן תרמט סעיף ט: וכל זה לכתחלה אבל בדיעבד 

שכבר קצץ הישראל מותר הוא בעצמו ג"כ לברך עליו כיון שקצץ ברשות הנכרי אין 

אנו חוששין לספק שמא גזולה היא בידו מישראל או מנכרי אחר.

ובסעיף י: וכן אם נכרי בעל הקרקע שנותן רשות לישראל לקצוץ הוא מחזיק 

קרקע זו מיד המלך שנתנה לו אף על פי שהמלך עצמו כבש קרקע זו במלחמה מיד 

גמור כמו שלמדו  קנין  בכיבוש מלחמה  נקנית להגזלן  גזל שהקרקע  זה  אין  אחר 

חכמים ממדרש הפסוקים.

ומעשרות אם קצץ  ישראל שחייבת בתרומות  זה בחוץ לארץ אבל בארץ  וכל 

ישראל בעצמו את האתרוג הרי נתחייב אתרוג זה בתרומות ומעשרות ע"י קציצה 

של הישראל ואם נטלו לשם מצוה קודם שהפריש עליו תרומה ומעשר מאתרוג אחר 

לא יצא ידי חובתו שהרי הוא טבל וטבל פסול אפילו בשאר הימים כמו שיתבאר.
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ובשולחן ערוך אורח חיים הלכות לולב סימן תרמט סעיף א: כל ארבעה המינים 

פסולים בגזול ובגנוב, בין לפני יאוש בין לאחר יאוש; אבל גזול וקנאו בלא סיוע 

המצוה, כגון גזל לולב ושיפהו, כשר, דקנייה בשינוי מעשה ומיהו לא יברך עליו; ויש 

מי שאומר דלא נפסל גזול וגנוב אלא לגנב ולגזלן עצמו, אבל לאחרים כשר בשאר 

בעצמו  הישראל  יקצץ  שלא  ליזהר  יש  זה  ומשום  הגה:  ראשון.  מיום  חוץ  הימים, 

אחד מארבעה מינים שבלולב לצורך לולבו, דקרקע אינה נגזלת, וסתם כותים גוזלי 

קרקע הם ויבא בגזילה לידו, אלא יקצצנו כותי ויקנה מהם )תשובת הרשב"א סי’ 

תתנ"ב הגהות אשיר"י ס"פ לולב הגזול(; ואין חילוק בזה בין ארץ ישראל או חוצה 

לארץ )א"ז(; לולב שאגדו כותי ועשאו, כשר כמו סוכת כותי. )מרדכי הל’ קטנות(.

בבה"ל  לקמיה  עיין  וכו’:  יקצץ  ד"ה שלא  א  סימן תרמט סעיף  ובביאור הלכה 

המקומות  בכל  נוהגין  בערבות  והנה  זמנינו.  לענין  הפוסקים  בשם  שכתבנו  מה 

שהשמשים הולכין בעצמן לפני חג הסוכות וקוצצין ערבות הרבה לצורך הקהילה 

ומצוי הוא שאפילו רשות אין נוטלין לזה מן בעל השדה ואיני מדיין לענין השמשים 

גופא כ"א לענין הקהל איך יוצאין בזה ביום הראשון דבעינן לכם ואין להקל משום 

דהוי יאוש ביד השמשים ושינוי רשות ביד הקונה דזה אין שייך רק לענין אוונכרי 

דמייתי בגמרא דשם היתה הקרקע גזולה מכבר ובודאי כבר נתייאשו הבעלים אלא 

משום דקרקע אינה נגזלת לא חל היאוש עד עתה שקצצו ונעשה תלוש משא"כ 

דיתייאש  ואף  יאוש  שייך  לא  הקציצה  בעת  כלל  השדה  בעל  ידע  שלא  בענינינו 

לבסוף כשיודע לו הוי יאוש שלא מדעת ולא הוי יאוש ולא נשאר כ"א שינוי רשות 

לבד ולא קנה וע"כ לענ"ד אין להקל כ"א כשנוטל רשות מבעל השדה או מן השומר 

שם או שידוע שהמקום הזה הוא מקום הפקר לכל.

ובמשנה ברורה סימן תרמט ס"ק ט: שלא יקצץ וכו’ - ביאור הענין שלא יקצץ 

מקרקע של נכרי בעצמו ואפילו כשיתן לו הנכרי רשות דשמא גזל הקרקע מישראל 

לגזלן  קנויה  שאינה  ]היינו  נגזלת  אינה  דקרקע  וקי"ל  הם  קרקע  גוזלי  עכו"ם  דסתם 

הוא כקרקע[ אבל  הרי  ופירות המחוברים לקרקע  עומדת  דלעולם בחזקת בעליה הראשונים  יאוש  בשום 

משנתלש הפרי הוי גזל והתולשו הוא גוזלו לפיכך לא יקצץ הישראל בעצמו דיהיה 

על  הראשונים  הבעלים  מן  היאוש  חל  אז  ויהיה  העכו"ם  יקצצנו  אלא  הגוזל  הוא 
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דבר הנתלש והוא ימסור ליד ישראל וקנה הישראל אותם ע"י יאוש שביד העכו"ם 

ושינוי רשות שבידן.

ובביאור הלכה סימן תרמט סעיף א ד"ה בעצמו: לפ"ז לא יקוץ הישראל בעצמו 

ויקבל  לקוץ  לנכרי  יניח  אלא  מעכו"ם  זו  שדה  כשנקנה  עצמו  של  משדה  אפילו 

ממנו אכן כבר הביא הברכי יוסף בשם סה"ת והסמ"ג והרדב"ז דבזמנינו לא אמרינן 

נכרים גוזלי ארעא הם וכן העלה גם הט"ז בסימן תרס"ד עיין שם. ולכן אצלנו שאין 

כל הקרקעות מוחזקים לבעליהם  וגם  לגזול קרקעות מישראל  מוחזקים הנכרים 

ע"פ דינא דמלכותא אפשר להקל בזה שיקוץ הישראל אפילו משדה עכו"ם ברשותו 

]בכורי יעקב[. והנה כ"ז כתב הבכורי יעקב בזמנו אבל בזמנינו לפי מה שמצוי הפרעות 

יש להתבונן מאוד בזה ותלוי לפי המקום.

ומברך  כשר  דבדיעבד  נ"ל  עכו"ם.  וסתם  ה:  ס"ק  תרמט  סימן  אברהם  ובמגן 

כיבוש מלחמ’ קניה כדאי’  ידי  ומי שגזל על  לגזול’  עלייהו דמספיקא לא חיישינן 

בגיטין דף ל"ח.

ובפרי מגדים אורח חיים אשל אברהם סימן תרמט ס"ק ה: וסתם עכו"ם. עיין 

מ"א. עיין בכפות תמרים ]שם ד"ה גמרא[ הקשה מחו"מ ]סימן[ )שכ"ח( ]שנח[ סעיף י"ב 

בהג"ה ספק גזל מותר לקנות ע"י שינוי בחוזר לברייתו, ותירץ למצוה, יע"ש. והנה 

מוכין שהסורק מוציא, ספק גזל, יש לומר מן התורה שרי, אפשר אף למאן דאמר 

]רשב"א קידושין עג, א ד"ה ממזר[ ספק תורה לחומרא מן התורה, מכל מקום לא 

מחזיקין אינשי ברשיעי, ומדרבנן אסור, ושינוי החוזר מדרבנן קניא, רק מן התורה 

לא, כמו שכתוב בתוספות ]שם[ ד"ה שינוי וכו’, ומשום הכי במוכין שרי, מה שאין 

כן למצוה ביום ראשון, יש בו לתא דין תורה. וכל שכן ספק גזל ממש דלא מהני 

כהאי גוונא. ובתוספות שם כתבו דקציצת הדקל לא חשיב שינוי, וכבר הקשינו בזה 

באות הקדום, ולפי מה שכתבו התוספות אתי שפיר.

ובמחצית השקל אורח חיים סימן תרמט ס"ק ה: ]וסתם עכו"ם כו’[. בגיטין דף ל"ח. 

דכתיב ]במדבר כא, א[ וישב ממנו שבי. ועיין שם ברשב"א ]ד"ה ואימא[ שהאריך, ובש"ך 

]חו"מ[ סימן שס"ג ]ס"ק ג[.
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ובמשנה ברורה סימן תרמט ס"ק י: גוזלי וכו’ - וכ"ז לכתחלה אבל בדיעבד כשר 

אם הוא ברשות העכו"ם ומברך עלייהו דמספיקא לא חיישינן לגזולה. ומי שגזל ע"י 

כיבוש מלחמה קנייה כדאיתא בגיטין דף ל"ח ]מ"א[.

ובס"ק יג: או חוצה לארץ - ר"ל אף על פי ששם הקרקעות רובן של עכו"ם הם 

מעולם ואם גזלו מעכו"ם גזלו אפ"ה אסור דגזל עכו"ם ג"כ אסור.

ז: או ח"ל. כלומר אף על פי ששם הקרקעות  ובמגן אברהם סימן תרמט ס"ק 

גזולים מעכו"ם אפ"ה אסור כמ"ש סי’ תרל"ז ס"ג.

ובמחצית השקל אורח חיים סימן תרמט ס"ק ז: או חוצה לארץ וכו’. אפילו הכי 

אסור. דגזל גוי נמי אסור.

גזל מגוי
טכנולוגיים  מכשירים  של  שווי  להחזיר  כעת  ורוצה  בתשובה,  שחזר  אדם  שאלה: 

שגנב מחנות של גויים, אמנם פוחד שמא באם יחזיר לא יקבלו זאת וימסרוהו למשטרה, 

מה יעשה?

)למרות שלכתחילה  הגוי  בגזל  חיוב השבה  אין  כי  צריך להחזיר  אינו  תשובה: 

אסור(, ורק אם ישנו קידוש ה’ יחזיר, ומאחר וכאן חושש לנפשו )על הספק( אינו 

צריך גם לזה.

כל  ב:  סימן שמח סעיף  גניבה  חושן משפט הלכות  ערוך  ראה בשולחן  מקור: 

הגונב אפילו שוה פרוטה עובר על לאו דלא תגנובו )ויקרא יט, יא( וחייב לשלם, 

אחד הגונב ממון ישראל או הגונב ממון של גוים, ואחד הגונב מגדול או מקטן. הגה: 

טעות עובד כוכבים, כגון להטעותו בחשבון או להפקיע הלואתו, מותר, ובלבד שלא 

יודע לו, דליכא חילול השם )טור ס"ג(. ויש אומרים דאסור להטעותו, אלא אם טעה 

מעצמו, שרי. )מרדכי פרק הגוזל בתרא(.

ובש"ך חושן משפט סימן שמח ס"ק ב: או הגונב ממון של עכו"ם. משמע מכאן 

דאסור דאורייתא וכ"כ מהרש"ל פ’ הגוזל דס"ל להרמב"ם וטור וסמ"ג שכתבו בל’ 

הזה דאסור מדאורייתא ע"ש וקשה מכאן על מ"ש הרב בהג"ה בא"ע ריש סי’ כ"ח 

משו’  רק  להחזיר  צריכה  אינה  דהא  מקודשת  הוי  עכו"ם  בגניבת  או  בגזל  קדש’ 
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קידוש השם עכ"ל ומה שהוציא הרב שם כן מתשובת מהרי"ו סי’ קל"ח כשתעיין 

בתשוב’ רי"ו שם תראה שאינו כן וצ"ע ועמש"ל ר"ס שנ"ט.

ובשער משפט סימן שמח ס"ק ב: או הגונב ממון של עכו"ם. משמע דאף בגונב 

ממון העכו"ם חייב להחזיר. וכ"כ הרמב"ם בפ"א מהלכ’ גזילה דין ב’ להדיא אפי’ 

וגזילה חד  וגניבה  יחזיר.  גזלו או עשקו  ואם  או לעשקו  לגוזלו  נכרי עכו"ם אסור 

שהביא  אומרים  היש  לדעת  אף  בחשבון  להטעותו  דלענין  ונראה  להו.  אית  דינא 

הרב בהגה דאסור להטעותו בחשבון מ"מ לפי מה שמבואר במרדכי )ב"ק סי’ קנ"ח( 

ובסמ"ע )סק"ו( הטעם משום דאסור לגנוב דעתו של עכו"ם אם עבר ועשה כן אינו 

צריך להחזיר כיון דטעות העכו"ם מותר רק דאסור משום גניבת דעת א"כ מה שעבר 

עבר ולאו בר חזרה הוא, וכן מוכח מדברי התוס’ בע"א דף ע"ב ע"א בד"ה ומאי לא 

ניתן להשבון שכתבו דאם גזל בן נח בפחות משוה פרוטה אינו אסור אלא משום 

צערא דישראל פשיטא דלאו בר השבה הוא יע"ש, והכא נמי כיון דאינו אסור אלא 

משום גניבת דעת לאו בר השבה הוא. אך לפי מה שהכריע מהרש"ל בפ"י דב"ק )סי’ 

כ’( כהיש אומרים דלהטעותו בחשבון אסור משום דהוי כגונב ממון הכותי ממש 

אם כן חייב להחזיר לו. אמנם נראה אף לשיטת מהרש"ל אם העכו"ם נותן מעות 

לישראל שיקנה לו סחורה והישראל נשתכר בו אף דלכתחלה אסור לעשות כן דלא 

לו דכיון דאין שליחות  גרע מגניבת דעת העכו"ם דאסור מ"מ אינו צריך להחזיר 

לעכו"ם א"כ הוי כאלו קנה ישראל הסחורה לעצמו ושלו הוא ומשתכר בשל עצמו. 

וראיה לזה ממה שכתב הריב"ש בתשובה סי’ ת"א והובא בשו"ע אורח חיים סי’ ת"ן 

ס"ו דאסור לקנות חמץ לצורך עכו"ם במעותיו של עכו"ם ואם קנה עובר עליו בבל 

יראה דכיון דאין שליחות לעכו"ם ואינו זוכה בשבילו הרי הוא חמצו של ישראל זה 

ועובר עליו ומלקות נמי איכא שהרי עשה מעשה כשקנה אותו יע"ש, ואם כן הכא 

נמי כיון דמה שקנה שלו הוא רשאי להשתכר בשלו אלא דלכתחלה אסור משום 

גניבת דעת אבל אינו צריך להחזיר לו כמו שכתבתי.

ובנתיבות המשפט ביאורים סימן שמח ס"ק א: הגונב ממון של גוים. עיין ש"ך 

ס"ק ב’ עד וצ"ע. ולפענ"ד נראה ליישב דנהי דהגניבה הוא איסור דאורייתא מוחשב 

]ויקרא כ"ה נ’[ או מואכלת ]דברים ז’ ט"ז[ כדאיתא בב"ק דף קי"ג ]ע"ב[, מ"מ הא בישראל 

אמרינן  הוי  כ"ג[  ה’  ]ויקרא  הגזילה  את  דוהשיב  עשה  כתיב  הוה  לא  אילו  גופיה 
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אף דעבר אלאו דלא תגנובו ]שם י"ט י"א[ מ"מ איסורא דעבד עבד ובהשבה אינו 

חייב, רק דבישראל רחמנא נתקיה לעשה דוהשיב את הגזילה, אבל בגוי נהי דקרא 

דוחשב לדרשה גמורה אתי, מ"מ היכן מצינו דחייביה רחמנא בהשבה לגוי, והשבה 

לגוי אינה אלא משום קידוש השם, וזהו שדקדק הרב בהג"ה באה"ע ]סי’ כ"ח סעיף 

א’[ דא"צ להחזיר רק משום קידוש השם.

ואין להקשות מהא דאיתא בבכורות דף י"ג ]ע"ב[ לרעך אתה מחזיר אונאה ואי 

אתה מחזיר לגוי, אלמא דאי היה אסור חייב ג"כ בחזרה. זה אינו, דודאי אי לא הוי 

מיעוט הוי אמרינן מקרא מלא דיבר הכתוב בין לישראל בין לגוי וא"כ עשה דהשבה 

דילפינן  רק  בישראל,  רק  איירי  לא  דהקרא  מיעוט  כשיש  אבל  גוי,  על  ג"כ  קאי 

ת"ל  אסור  שהוא  גוי  לגזל  מנין  קי"ג  בב"ק  כדאיתא  דוחשב  אחר  מקרא  איסורא 

וחשב, וע"כ צ"ל או דס"ל דנלמד מאונאה אי לאו קרא דוחשב, או דס"ל דמסברא 

לא איירי קרא רק בישראל ואיצטריך למילף מקרא דוחשב, א"כ השבה מנין הא 

בהאי קרא לא כתיב עשה דהשבה, וע"כ חיוב השבה אינו אלא מדרבנן.

ואי קשיא נהי דאינו חייב בהשבה מ"מ הא לאו דידיה הוא דהא לא קנה אותו, 

ואמאי מקודשת הא בדבר שאינו שלו קידשה, וכמ"ש המגן אברהם באו"ח סימן 

תרל"ז ס"ק ג’ בשם ספר יראים ]סי’ תכ"ב[ דאפילו גזל גוי מותר מ"מ לאו שלו לענין 

סוכה. זה אינו, דבקדושין לא שייך זה, דכיון דההנאה בדבר זה מותרת מדאורייתא 

ממ"ש  וראיה  לה,  שהמציא  הנאה  בשכר  מקודשת  זו,  הנאה  לה  המציא  והוא 

הר"ן בפ"ב דקדושין ]כ"ג ע"א מדפי הרי"ף ד"ה מכרן[ דאם קידשה בחליפי איסור הנאה 

דמקודשת כיון דלדידה שריא, דמקודשת מטעם שכתבתי דכיון דהוא המציא לה 

הנאה המותרת לה מקודשת כמו בדבר עלי לשלטון.

גזילה סימן שנט סעיף א: אסור לגזול או  ובשולחן ערוך חושן משפט הלכות 

לעשוק אפילו כל שהוא, בין מישראל בין מעובד כוכבים; ואם הוא דבר דליכא מאן 

דקפיד ביה, שרי; כגון ליטול מהחבילה או מהגדר לחצות בו שיניו; ואף זה אוסר 

בירושלמי, ממידת חסידות.
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לימוד התורה

לימוד מלאכה או לימוד תורה
שאלה: האם ישנה מצוה על האב ללמד את בנו מלאכה שיוכל להתפרנס בה, וזאת 

על ידי שיכניסו לבית הספר המתאים לכך, ולא ל"תלמוד תורה"?

תשובה: ישנה מצוה על האב ללמד את בנו מלאכה שיוכל להתפרנס בה, אמנם 

זה קודם ללימוד תורה, שגם בזה חובה על האב ללמד את בנו, ובפרט בדור  אין 

מתאים,  לא  במקום  מלאכה  מלימוד  גדולה  תקלה  לצאת  יכולה  שבו  כזה,  יתום 

כאשר הבן לא מבוסס דיו בענייני תורה ויראת שמים, ולכן וודאי יש להקדים את 

המקום בו מלמדים לימודי תורה. ובבוא העת הנצרך לכך יפעל אצל הבן ללימוד 

מלאכה המתאימה על פי תורה ובמקום המתאים על פי תורה.

שמים  חפצי  ו:  סעיף  שו  סימן  שבת  הלכות  חיים  אורח  ערוך  שולחן  מקור: 

מותר לדבר בהם, כגון: חשבונות של מצוה, ולפסוק צדקה, ולפקח על עסקי רבים, 

ולשדך התינוק ליארס וללמדו ספר או אומנות; ודוקא לדבר אם רוצה להשתכר, 

אבל לשכרו ולהזכיר לו סכום מעות אסור. הגה: י"א דבמקום שנוהגין ליתן לקורא 

)א"ז(;  יתן  כמה  לפסוק  בשבת  דאסור  לחזן,  או  לצדקה  ונודר  שבירך,  מי  בתורה 

והמנהג להקל, דהא מותר לפסוק צדקה.

ליארס  התינוק  לשדך  מותר  וכן  יג:  סעיף  שו  סימן  חיים  אורח  אדה"ז  שו"ע 

שדבור של מצוה הוא וכן לדבר עם המלמד אם רוצה להישכר ללמדו ספר או אפילו 

ללמדו אומנות שזהו ג"כ מצוה שאם לא תהא לו אומנות לפרנס עצמו ילסטם את 

הבריות אבל אסור לשכור המלמד )בשבת ואפילו( להזכיר לו סכום מעות )אסור( 

שזהו שבות גמור ולא התירוהו לצורך מצוה.

ביאור הלכה סימן שו סעיף ו ד"ה וללמדו ספר או אומנות - דע דתנאים איפלגו 

בזה הענין בגמרא דיש סוברין דצריך האב ללמד לבנו תורה וגם ללמדו אומנות ]וה"ה 

אם מלמדו שידע לסחור כ"כ בשה"ג[ והתנא ר’ נהוראי אמר מניח אני כל אומנות שבעולם 

ואיני מלמד לבני אלא תורה בלבד שכל אומניות שבעולם עומדות לו לאדם בעת 

ובעת  בילדותו  לאדם  לו  עומדת  תורה  ברעב אבל  מוטל  זקנתו מת  ולעת  ילדותו 
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לכו"ע  צריך  אומנות  לבנו  שמלמד  זה  גם  ומ"מ  וכו’  שנאמר  חלש  כשהוא  זקנתו 

ללמדו מתחלה וגם בעת שהוא עוסק במלאכתו תורה ויראת שמים דאל"ה ימצא 

במלאכתו גופא כמה ענינים מאיסור גזל וגם עוד תקלות רבות ופרצת הדת לגמרי 

ח"ו ובפרט בימינו שהכל מתפזרין במקומות הרבה אשר אין עם ישראל שומרי דת 

התורה מצויין שם אם לא יהיה קבוע בנפשו מנעוריו ידיעת התורה ושמירת המצות 

בלמוד  ואפילו  סקילה.  חיוב  בהן  שיש  גמורות  במלאכות  שבת  שיחלל  ח"ו  עלול 

התורה שידוע שהיא מגני ]מן היסורים[ ומצלי מן החטא אמרו כל תורה שאין עמה 

מלאכה ]וה"ה איזה עסק ג"כ הוא בכלל מלאכה וכנ"ל בשם שה"ג[ סופה בטלה וגוררת עון כ"ש 

בלמוד המלאכה בלא תורה בודאי גוררת עונות הרבה וגם פרצת הדת בכללו ח"ו.

משנה ברורה סימן שו ס"ק ל: או אומנות - דהוא נמי עוסק במצוה דאם אין לו 

אומנות עוסק בגזל.

הנשים  עם  שעסקיו  כל  מתני’.  א:  עמוד  פב  דף  קידושין  מסכת  בבלי  תלמוד 

אומר:  מאיר  רבי  הנשים.  אומנות  בנו  את  אדם  ילמד  ולא  הנשים.  עם  יתיחד  לא 

לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה, ויתפלל למי שהעושר והנכסים שלו, 

שאין אומנות שאין בה עניות ועשירות, שלא עניות מן האומנות ולא עשירות מן 

האומנות, אלא הכל לפי זכותו. רבי שמעון בן אלעזר אומר: ראית מימיך חיה ועוף 

שיש להם אומנות? והן מתפרנסין שלא בצער, והלא לא נבראו אלא לשמשני, ואני 

נבראתי לשמש את קוני - אינו דין שאתפרנס שלא בצער! אלא שהורעתי מעשי, 

וקפחתי את פרנסתי. אבא גוריין איש צדיין אומר משום אבא גוריא: לא ילמד אדם 

את בנו חמר, גמל, קדר, ספן, רועה וחנוני, שאומנותן אומנות ליסטים. רבי יהודה 

אומר משמו: החמרין רובן רשעים, והגמלין רובן כשרין, הספנין רובן חסידים, טוב 

שברופאים לגיהנם, והכשר שבטבחים שותפו של עמלק. רבי נהוראי אומר: מניח 

משכרה  אוכל  שאדם  תורה,  אלא  בני  את  מלמד  ואיני  שבעולם  אומנות  כל  אני 

בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא: ושאר כל אומנות אינן כן, כשאדם בא 

לידי חולי או לידי זקנה או לידי יסורין ואינו יכול לעסוק במלאכתו - הרי הוא מת 

לו אחרית  ונותנת  בנערותו,  רע  כן, אלא משמרתו מכל  אינה  ברעב, אבל התורה 

ותקוה בזקנותו, בנערותו מהו אומר? וקוי ה’ יחליפו כח, בזקנותו מהו אומר? עוד 

ינובון בשיבה; וכן הוא אומר באברהם אבינו: ואברהם זקן... וה’ ברך את אברהם 

לימוד התורה
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בכל. מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה, שנאמ’: עקב 

אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצותי חוקותי ותורותי.

וראה אגרות קודש חלק ז’ עמוד קסג: שכדי לנסותו נופלים לו לפעמים מחשבות 

להפסיק לימודו, ולכן צריך לבטלם ולהתמסר לשיעורים בהתמדה ושקידה גדולה, 

ופשיטא אשר הזן ומפרנס את הכל הנה כשיבוא הזמן וצריך יהיה לפרנס את עצמו, 

ימציא לו גם כן פרנסתו, ואין לבלבל את עצמו בגיל שלו להתעסק עתה בהכנת 

הפרנסה שתלוי אך ורק בקב"ה.

לימוד תורה על רגל אחת
שאלה: קראתי את הסיפור על כך שהגר שבא להתגייר ביקש מהלל ושמאי "ללמוד 

את כל התורה על רגל אחת". רציתי לשאול בבקשה האם ישנו פירוש פנימי לסיפור זה 

חוץ מהפירוש הפשוט של ללמוד הכל "על רגל אחת"?

הפשוט.  מהפירוש  חוץ  נוספים,  פירושים  כמה  זה  בסיפור  יש  אכן  תשובה: 

ראשית נציין את המקור לסיפור זה והא מהתלמוד הבבלי מסכת שבת דף לא עמוד 

על מנת שתלמדני  גיירני  לו:  לפני שמאי אמר  בנכרי אחד שבא  "שוב מעשה  א: 

לפני  בא  שבידו.  הבנין  באמת  דחפו  אחת,  רגל  על  עומד  כשאני  כלה  התורה  כל 

הלל גייריה )=גייר אותו(. אמר לו: דעלך סני לחברך לא תעביד )=מה ששנאוי עליך 

לחברך לא תעשה(. זו היא כל התורה כולה ואידך )=וכל השאר( פרושה הוא, זיל 

גמור )=לך ולמד(".

"על רגל  ניתן לשאול איך הוא רצה באמת ללמוד הכל  זו של הגר  על שאלה 

אחת"? הרי התורה ארוכה מארץ מידה ונדרש זמן רב ללימודה ומה היתה כוונתו 

האמיתית? וגם לגבי תשובתו של הלל שענה לו שאהבת ישראל היא היסוד לכל 

התורה כולה וכל השאר זה פירוש הרי ישנן מצוות רבות שאינן קשורות ישירות לבן 

אדם לחברו, אם כן מדוע ענה לו הלל תשובה זו? דבר נוסף שלא מובן זו אמירתו 

של הלל "ואידך זיל גמור", הרי הגר ביקש ללמוד את כל התורה על רגל אחת אז 

מדוע הלל אומר לו תשובה שמשמעותה היא לא ללמוד הכל כעת אלא להמשיך 

ללמוד אחר כך?
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ישנו ספר הנקרא "סמא דחיי" )דרוש ח( שאותו כתב גאון בשם אלעזר לעוו 

שחי בערך לפני כ 200 שנה באזור הונגריה, שם הוא כותב את הרעיון הבא: המילה 

"רגל" בלשון התורה משמעותה "פעם" כמו בסיפור בפרשת בלק עם בלעם והאתון, 

שהאתון אומרת לבלעם "למה היכתני זה שלוש רגלים" )במדבר כב כח( והכוונה 

בפסוק זה היא שלוש פעמים. וכך מתפרשת שאלתו של הגר - האם ניתן ללמוד 

את התורה על רגל אחת במשמעות של גלגול אחד, האם נשמה יכולה לרדת לעולם 

בגלגול  לעולם  לבוא  ולסיים את התפקיד שלה בעולם מבלי להזדקק  פעם אחת 

נוסף?

ביולי 1572,   25 ה’ באב ה’של"ב,   - )ה’רצ"ד 1534  לוריא  בן שלמה  יצחק  רבי 

מכונה האר"י הקדוש גדול מקובלי צפת במאה ה־16 והוגה שיטה חדשה בקבלה 

העוסקים  רבים  מדרש  בתי  ידי  על  שאומצה  האר"י"  "קבלת  שמו  על  הנקראת 

בתורת הסוד( דורש שכל נשמה צריכה לקיים את כל התרי"ג מצוות על מנת לתקן 

את כל תרי"ג חלקי הנשמה. דבר זה מעמיד אותנו בפני בעיה מכיוון שישנן מצוות 

אשר שייכות לסקטור מסוים בעם ולשאר לא, כגון מצוות השייכות לכהנים, מצוות 

השייכות למלך מבית יהודה, מצוות השייכות לסנהדרין וכו’. מציע האריז"ל פתרון 

שכל נשמה מגיעה לעולם כמה פעמים וכל פעם היא מגיעה בלבוש אחר וכך היא 

‘מכסה’ את כל האפשרויות השונות של קיום מצוות.

אותו גר ידע כנראה על מהותה של תשובה זו של גלגול נשמות בכמה פעמים 

על מנת לסיים ולכסות את כל התרי"ג מצוות, ועם ידע זה בא אל שמאי והלל על 

מנת לשאול האם ישנה אפשרות לנשמה לרדת בפעם אחד לעולם ולהשלים את 

כל סך המצוות שיש לנשמה לקיים, ללא הצורך של גלגול שוב פעם.

כולה  כל התורה  זהו  לא תעביד  לחברך  סני  דעלך  "מה  הלל:  לו  עונה  כך  ועל 

של  השלם  התיקון  אל  להגיע  דרכים  שתי  שישנן  אומרת  זאת  גמור".  זיל  ואידך 

הנשמה מבלי להזדקק לרדת שוב לעולם בגלגול נוסף.

ידי שהיהודי מכליל את עצמו בתוך  הראשונה היא מצוות אהבת ישראל. על 

כלל ישראל הרי המצוות שהזולת עושה נזקפות גם עבורו מצד זה שהם באהבה 

הזולת  לזכות  ונזקפות  עוברות  המצוות  ובמילא  השני  את  אחד  ואוהבים  ואחווה 

גם כן!
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אזי  התורה  חלקי  כל  את  שלומדים  ידי  על  גמור".  "זיל   - היא  השנייה  הדרך 

דברי הגמרא  פי  על  וזאת  לומד,  קיים את מה שהוא  אכן  כאילו האדם  נחשב  זה 

הידועים במסכת מנחות דך קי עמוד א: "כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב 

חטאת וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם". זאת אומרת שעל ידי לימוד 

כל חלקי התורה ניתן בעצם לממש את החובה שמוטלת על הנשמה שלנו בקיום כל 

התרי"ג מצוות, כך שמה שאין באפשרותנו לקיים מצד חוסר היכולת שלנו כנזכר 

לעיל, מתממש על ידי לימוד התורה.



269תותת הל י ות ו תכי הל י ות      

תורת החסידות ודרכי החסידות

לימוד פנימיות התורה 
שאלה: האם ראוי לתת לאנשים ‘מקורבים’ ללמוד פנימיות התורה? ראיתי בכל בית 

חב"ד שהייתי איך שמלמדים תניא וחסידות לסתם עמך ישראל. ברור לי שזו מצווה 

ללמד תורה ובטח אנשים שהם בורים ביהדות, רק השאלה שלי היא האם זה מתאים 

ושייך ישר ‘לקפוץ למים העמוקים’ עם אנשים שעושים את צעדיהם הראשונים בתורה?

שהידע  יהודים  עם  התורה  פנימיות  לימוד  אודות  לשאלתך  במענה  תשובה: 

שלהם ביהדות הוא ראשוני. הנה זאת ניתן לשאול לא רק על תלמידים שמתחילים 

את דרכם ביהדות אלא אף על תלמידי חכמים - מי אמר שיש הכרח ללמוד וללמד 

את תורת החסידות כיום? הרי כמה וכמה דורות של יראים ושלמים הסתדרו ללא 

לימוד זה?

המענה על כך הוא פשוט וממענה זה נבין גם תשובה לשאלתך.

העולם לא מתנהג באקראי חס ושלום אלא הכל מתנהל בהשגחה פרטית בכל 

פרט ופרט בחיים. ולדוגמא כמו שרואים בבעלי החיים. ישנם בעלי חיים אשר יש 

בעלי  יש  ולעומתם  לחיות.  אפשרות  להם  אין  שבלעדיהם  מסוימים  אברים  להם 

חיים ללא אברים אלו, מכיוון שאין להם צורך בהם. אם זה כך בבעלי חיים, בוודאי 

שזה כך גם אצל בני אדם מין המדבר. זה שעד הדורות האחרונים לא ידעו מלימוד 

פנימיות התורה אלא רק ליחידי סגולה, זה סימן שדורות אלו היו בתנאים כאלה 

כן  זה. מה שאין  יכלו לעמוד בכל הניסיונות שבאים עליהם גם ללא לימוד  שהם 

בדורותינו שכן התגלה חלק זה בתורה הרי זה ראיה שיש כאן נחיצות עבורנו ללמוד 

את פנימיות התורה. כאשר יודעים על חלק מהתורה שהתגלה הרי שלא משנה אם 

זה אות אחת או כל שכן חלק שלם בתורה - קדושתה שווה לפסוק שמע ישראל כו’.

על  גם  קיימת  התורה  פנימיות  לימוד  על  השאלה  שבעצם  למדים  נמצאנו 

תלמידי חכמים, אך מהתשובה אנו למדים שאין הבדלים בין חלקי התורה וכאשר 

וללמד  ללמוד  מיוחדת  חשיבות  ישנה  ללומדו.  יש  אזי  שמתגלה  בתורה  חלק  יש 

כולל מקרא  שזה  היהדות  יסודות  כמובן את  יודעי ספר  מוגדרים  יהודים שאינם 

תורת החסידות ודרכי החסידות
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והלכות, אך בד בבד עם זה יש לתת דגש מיוחד ללימוד הפנימיות מכיון שזה כיום 

חלק מהתורה שנתגלה אזי יש ללמוד את זה ככל שאר חלקי התורה.

על מנת להסביר מדוע חשוב כל כך החיוב ללמוד וללמד פנימיות גם לכאלה 

שמתחילים בידע התורני שלהם, נביא משל מגוף האדם והאכילה והשתיה.

כאשר גוף האדם בריא, בכל זאת הוא מוכרח לאכול ולשתות. כך בני ישראל 

כאשר הגוף הרוחני של עם ישראל בריא, יש לאכול ולשתות היינו ללמוד נגלה ואת 

החכמים  תלמידי  היינו  והלב,  כמוח  המוגדרים  אותם  ורק  שבתורה.  הפשט  חלק 

ויחידי סגולה הרי עליהם מוטל ללמוד ולהתעסק גם כן בפנימיות התורה.

אבל כעבור זמן רב וריבוי החטאים לא עלינו, החושך הרוחני בעולם גבר יותר 

ויותר נתמעטו הלבבות ונתבלבלו המוחות הרי אי אפשר להסתפק באכילה ושתיה 

הרוחנית  הסכנה  כך  החושך  שגדל  וככל  תרופות.  למצוא  מחויבים  אלא  גרידא 

גדלה גם כן, וצריך יותר בדחיפות למצוא את הרפואה. וכך בנמשל שבדורות עברו 

היה ניתן להסתפק ברבדים היותר גלויים בתורה, אך מפאת המצב ששורר היום 

אי אפשר להסתפק בזה ומוכרחים לתת לנשמה גם סממני רפואה - שזה תורת 

ידע  וחסרי  שמוגדרים כמתחילים  אלו  ואולי אדרבא  ופנימיות התורה.  החסידות 

הנשמה  ‘תרבות’  איזו  עלינו  ולא  גדול  יותר  הוא  לב  השברון  אצלם  הרי  ביהדות 

שלהם ינקה במשך השנים ולכן שומה עלינו לשנס מותניים וכמה שיותר מהר לתת 

עזר וסיוע לאותן נשמות שמחכות לזה. ולא רק את המאכל ומשתה אלא גם את 

התרופה שמביאה רפואה לעולם היא תורת החסידות, כמבואר בקונטרס עץ חיים 

של כבוד קדושת אדמו"ר הרש"ב נשמתו עדן.

מעניין לציין ששם בקונטרס הנ"ל הרבי הרש"ב משתמש בלשון הזו: "אבל זה 

גופא שיהיה עסק התורה רצוי ומכוון אל אמיתית הכוונה הוא על ידי עסק התורה 

הפנימית ובה דווקא יחיה בלימוד התורה הנגלית. ובלעדה אין לימוד הנגלה רצוי 

חס  ונופל  ויורד  ודבר  יש  שנעשה  ממנה.  הנופל  ייפול  ושלום  חס  כי  כלל  ומכוון 

ושלום ומתדבק באילנא דמותא )=עץ המוות( רחמנא ליצלן )=ה’ ישמור אותנו( כי 

אם כאשר עוסק בפנימיות התורה..".
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זאת אומרת שרואים בבירור איך שכיום אי אפשר מבלעדי לימוד הפנימיות. 

ואיך שזה משלים את הלימוד של הנגלה ודווקא שניהם יחד מביאים את האדם 

לשלימות.

לסיכום נכתוב שהתשובה לשאלתך היא כן וכן. יש ללמוד עם המתקרבים הן 

את גופי תורת הנגלית והן את הנסתר.

אוסיף לסיום את הדבר הידוע שמי שעוסק בעניינים כאלו הרי כבוד קדושת 

האדמו"ר הצמח צדק אומר עליו שנעשים ליבו ומוחו זכים אלף פעמים ככה. מאוד 

הייתי ממליץ לך לא רק ללמוד לעצמך אלא אף לקחת חלק בללמד יהודים אחרים 

וודאי שתראה ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.

יא’  ממכתבי כבוד קדושת אדמו"ר מה"מ מהתאריכים כח’ סיון תשי"ג  מקור: 

תמוז תשי"א. מופיע בספר יגדיל תורה - תשובות וביאורים בשלחן ערוך.

שיטות שונות בחסידות 
שאלה: במה שונה שיטת חסידות חב"ד משאר החסידויות. ברור שיש הרבה חילוקי 

מנהגים אבל השאלה שלי בנוגע לשיטה האם יש איזה שינוי עיקרי בחב"ד על שאר 

השיטות או שבעצם כולן חלק אחד מאותו הנהר ובעצם כולן מובילות לאותה מטרה 

רק ההבדל הוא טכני?

תשובה: לבעל שם טוב היו כמה וכמה תלמידים. המובחר שבהם הוא אדמו"ר 

הזקן - שהיה בעצם תלמיד של תלמידו, המגיד ממעזריטש. לאדמו"ר הזקן מייסד 

שיטת חסידות חב"ד ישנה שיטה מיוחדת בכל העניין של עבודת ה’ בשונה משאר 

חבריו.

שיטה זו של אדמו"ר הזקן לא היתה מקובלת על רבים מחבריו תלמידיהם של 

הבעל שם טוב והמגיד ממעזריטש.

רבים מהחברים דגלו בדרך התעוררות הלב, ההתרגשות וההתלהבות. התנועה 

שהם ייסדו כונתה "חסידות חג"ת" )חסד גבורה ותפארת - המידות(. בהתאם לזה 

גם דברי התורה שהם אמרו התבטאו בעיקר באמרות קצרות )"ווארטים"( שמטרתן 

היתה לעורר את הרגש.
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עבודת  את  המוח  את  ומבליטה  שמדגישה  אחרת  בדרך  בחר  הזקן  אדמו"ר 

ההתבוננות - "מוח שליט על הלב".

זו רמוזה גם בדף השער של ספר התניא במילים: "לבאר היטב איך הוא  דרך 

קרוב מאד בדרך ארוכה וקצרה". אומנם הדרך ארוכה אך מצד האמת היא קצרה.

מיוחד.  מאמץ  ללא  ובקלות  מהר  הכול  לפתור  מחפשים  שבה  חיים  דרך  יש 

לחץ  הפעלת  ידי  על  וסיבוכים  בעיות  לפתור  ומנסים  קסם  פתרונות  מחפשים 

אך  ביעילות,  ואפילו  אותנו  לקדם  עשויה  זו  שדרך  לנו  נראה  לפעמים  וכוחנות. 

מאחר  נראית  שהיא  כפי  קצרה  כה  אינה  זו  שדרך  לב  נשים  יותר  הרחוק  בטווח 

שהיא לא יציבה. זו דרך שאבני נגף רבות פזורות לאורכה: יש בה משברים ונפילות 

לרוב, מתחים וקשיים.

זו ההתקדמות  בדרך  יותר.  ומתונה  דרך אחרת ארוכה ממנה  קיימת  לעומתה 

איטית ומחושבת. לכאורה יש בה בזבוז זמן וחוסר יעילות אך בטווח הרחוק מתברר 

שדרך זו היא הדרך הקצרה דווקא - והיא שמביאה אותנו אל היעד.

בשפת החסידות שתי הדרכים האלה מסמלות את ההבדל בין ה"מוחין" )שכל( 

ל"מידות" )רגש(.

ומזכיר  רוח  קצר  מהיר  עולם  הוא  הרגשי  העולם  במהותה:  קצרה  הרגש  דרך 

קצת אופי של נער צעיר. כידוע הכינוי למידות העליונות הוא "זעיר אנפין" - פנים 

קטנות.

עבודה על פי הרגש פירושה שהאדם רוצה להתלהב ולהרגיש כל דבר מיד. אדם 

המאמץ לו דרך זו בוחן כל דבר על פי תחושותיו ועל פי מידת הריגוש שהוא מעורר 

בו: את חייו האישיים, קשריו המשפחתיים, עיסוקו ומקום עבודתו וכדומה. מובן 

מאליו שכשאדם כזה מתבונן בעניינים נפשיים ורוחניים גם אז הוא מחפש בעיקר 

להתלהב ולהתרגש מהם.

לא  גם  ולרוב  יסודית  אינה  בה  ההתקדמות  אך  ומהירה  קצרה  זו  דרך  אומנם 

אמיתית.
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ה"מוחין" מסמלים דרך חיים ארוכה: השכל בוחן כל דבר במתינות וביסודיות. 

תחושות  לפי  דברים  בוחן  אינו  והוא  החיצונית  מההתרגשות  מתפעל  לא  השכל 

אלא לפי התוכן הפנימי של הדברים.

שהיא  משום  קצרה?  נחשבת  הרגש  בחינת  על  המבוססת  החיים  דרך  מדוע 

אינה דורשת מהאדם מאמצים מיוחדים: אפשר להתרגש גם בלי להתייגע. האין 

יציבות. הרגש מטבעו  זו טמון חיסרון גדול - חוסר  זה נפלא? לאו דווקא: בדרך 

משתנה ואיננו קבוע ועל כן הנהגה המבוססת על רגש ועל תחושות, רבים סיכוייה 

להביא את האדם לאכזבות ולתסכולים ולעיתים רבות גם למשברים.

החידוש של אדמו"ר הזקן הוא שיש ללמוד ולהבין את המציאות הפנימית של 

העולם להתבונן בגדלותו של בורא העולם ולהבין היטב מה הוא דורש מהנבראים 

שברא ובראש ובראשונה ללמוד ולנתח את מציאותו הפנימית של האדם העובד 

את בוראו.

אלא  ובמהירות  בקלות  מתפעלים  לא  זו  בדרך  יותר.  ארוכה  דרך  היא  זו  דרך 

לאחר הבנת הדברים. יתירה מזו, גם כאשר מתרגשים בסופו של דבר, הרגש מאופק 

ומחושב יותר ולא מלווה בסערה המאפיינת את עולם הרגשות. דרך זו הארוכה היא 

שמובילה את האדם ליעד הנכון.

גם הוראתו של הרבי ללמוד ענייני גאולה ומשיח נראית לעיתים ‘דרך ארוכה’ 

יותר, שכן קיומה דורש מאמץ והשקעה בלימוד והתבוננות. כך לכאורה. אבל מצד 

האמת - דרך זו היא הקצרה דווקא, משום שהיא המאפשרת לנו להחדיר לחיינו 

את הגאולה בפנימיות, להשפיע על התודעה הפנימית שלנו וליצור על ידה שינוי 

של ממש בתוכנו.

ככל שמחדירים את הדברים במוח ועובדים עם החומרים לאט לאט, הדברים 

מקבלים חוסן וחוזק הרבה יותר. הרגש הוא נשבר כמו שהוסבר לעיל, ואילו המוחין 

הם חזקים ויציבים.

זהו אחד מההבדלים העיקריים בין השיטות וכמובן שישנם עוד ריבוי חילוקים, 

אלא שאין כאן המקום לפורטם. ואפשר לראות חילוק נוסף בקונטרס ‘ענינה של 

תורת החסידות’ של הרבי מה"מ ובקונטרס ‘תורת החסידות’ של הרבי הריי"צ.
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ידיעת ה’
שאלה: מה רע בידיעת ה’ שהיתה בדורות הקודמים בצורה פשוטה שהאמינו שה’ 

אחד וכל זה לא מספיק וישנם ריבוי מאמרים בחסידות על הדקויות השונות באחדות ה’ 

ועל רמות ודרגות כביכול בקב"ה ומדוע צריכים לכל זה?

תשובה: ראשית כל יש לשים לב שלאחר כל הביאורים וההסברים שישנם היום 

בתורת החסידות, הרי בכמה וכמה מקומות מוסבר באריכות שישנה מעלה מאוד 

גדולה באותה הידיעה הפשוטה והתמימה של ילד קטן וכפי שמובא בשורש מצוות 

התפילה להצמח צדק מאמרו של אותו החכם "אני מתפלל לדעת זה התינוק".

היינו שישנה את הידיעה הפשוטה בה’ אחד שהיא באמת קיימת אצל כל אחד 

ואחד מישראל באשר הוא ולבסוף לשם כולנו חותרים.

וכמו שמוסבר באריכות בשיחות )ה’דבר מלכות’( של שנת תשנ"ב כמה וכמה 

פעמים, שישנה מעלה בהתעוררות העצמית של עצם הנשמה שבה כל אחד ואחד 

מאמין בה’ אחד מצד העצם בלי שהגילויים יסתירו ויעלימו על הנקודה הפנימית.

אך יחד עם כל זה ישנו צד נוסף למטבע. והוא כל חידושה של תורת חסידות 

חב"ד: להחדיר את אותה אמונה והתקשרות פנימית בכוחות הנפשיים של כל אחד 

ואחד. שלא תישאר אותה האמונה בצורה מקיפה אלא תחדור בצורה פנימית.

וכמאמר הגמרא על אותו הגנב ש"אפום מחתרתא רחמנא קריא" היינו שעוד 

בעסקו בגנבתו מתפלל לה’ שיצליח בגניבה. ומוסבר שזהו מאחר שאותה האמונה 

לא חדרה בפנימיות. וכמובן שצריכים לשלב את ב’ הדברים ואין הם סותרים כלל 

אחד לשני. כי היסוד הוא האמונה הפשוטה אלא שאותה צריכים להחדיר בפנימיות.

את  מסביר  הוא  שבה  מה"מ  הרבי  של  מעניינת  מאוד  שיחה  ישנה  ובכלל 

ההבדלים בין הדורות בעניין אחדות ה’.

וזהו תוכן השיחה:

כשם שבמ"ת נשלל ענין השיתוף )אף שבמצב דקודם מ"ת )וכן בב"נ אחר מ"ת( 

גם האמונה באופן ד"אלקא דאלקייא" אין בה פגם( - עד"ז הוא אחר מ"ת שבענין 

אחדות ה’ גופא נתגלה בפנימיות התורה אופן עמוק יותר באחדותו ית’, עד שלא 

רק שאין לשום דבר איזו שליטה שהיא מלבדו ית’ אלא עוד זאת שאין שום מציאות 
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מלבדו עד ש"אין עוד". ]ובזה גופא במשך הדורות מתגלים מזמן לזמן בפנימיות 

התורה אופנים עמוקים יותר בהבנת ענין אחדות ה’ בדקות יותר.[

ואע"פ שקודם שנתגלתה הבנה זו באחדות ה’ לא שייך לומר שהעדר הידיעה 

בזה הוא ענין של חסרון ופגם ח"ו וח"ו, מ"מ לאחרי שכבר נתגלו בעולם ביאורים 

פגם  ה"ז  בהם  ומאמין  לומד  שאינו  מי  הרי  השם  האמיתי דאחדות  בפירוש  אלה 

באמונתו בהשם וה"ז בדקות דדקות ענין של כפירה באחדות השם.

וע"ד שמצינו ברמב"ם שפסק להלכה ד"האומר שיש שם רבון אחד אבל שהוא 

גוף ובעל תמונה" ה"ה מין והראב"ד השיג "ולמה קרא לזה מין וכמה גדולים וטובים 

ממנו הלכו בזו המחשבה..". והסברת שיטת הרמב"ם שלאחרי שנתגלו ונתפרסמו 

הביאורים וכו’ בספרי גדולי ישראל שאי אפשר לומר כן ושזהו בסתירה לאחדות 

השם, א"כ מעתה הסובר כן מפני משמעות פשוטי המקראות או ממה שראה בדברי 

אגדות הרי הוא בגדר "מין".

האמיתי  הפירוש  התורה  בפנימיות  שנתגלה  דלאחרי  בעניננו  הוא  כן  ועד"ז 

ה"ז  בזה  מאמין  שאינו  מי  הרי  ית’  בלעדו  מציאות  שום  אין  אשר  השם  באחדות 

בדקות דדקות ענין של כפירה באחדותו ית’. וכנ"ל - שאין להביא שום ראי’ מזה 

שבדורות שלפני גילוי פנימיות התורה לא הי’ ידוע פירוש זה באחדות השם וא"כ 

הרי אפשר שאמונה בהשם יכולה להיות בשלימות גם בלי ידיעה זו באחדות השם 

כי לפני התגלות זו בעולם אין בהעדר ידיעה זו שום פגם ח"ו; אבל לאידך כאשר 

העמוקים  האופנים  גם  כולל  התורה  פנימיות  ונתגלתה  בעתו"  יפה  עשה  "הכל 

שבהבנת אחדותו ית’ ההולכים ומתגלים מדור לדור הרי זה חוב על כאו"א מישראל 

ללמוד ענינים אלו ולהאמין בהם. והלימוד מזרז הגאולה )תוכן השיחה בשיחת נח 

ליקוטי שיחות חל"ה(.

ובמקום נוסף מסביר הרבי בהקשר אחר, שאולי קשור לנקודה זו גם כן, שסדר 

הלימוד אצל הילד הוא שבתחילה מלמדים את הבן חמש למקרא את הפסוקים 

שיסבירו  ככל  כפשוטם.  הגדולה"  "היד  החזקה"  "היד  כגון  הקב"ה  על  המדברים 

גדולה  שהיא  אלא  גשמית  ביד  שמדובר  לעצמו  יתאר  עדיין  הכוונה  את  ויפשיטו 

וחזקה הרבה יותר מהיד שהוא רואה אצל מלמדו למשל.
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ואין זו סתירה לעיקרי האמונה שאין לו דמות הגוף ולכן דורשת התורה ללמד ילד 

קטן ביטויים כאלו שיוכרחו להתפרש כפשוטם - כי הילד המתאר את היד כגשמית 

אינו סוטה מן האמת. מכיון שגם הוא מבין שגם ליד הגשמית של המלמד שלו אין 

כוח ויכולת בכלל הבשר והעצמות הגשמיים שבה אלא בגלל הכוח והחיות שבתוכה 

זה(  יודע מה  איננו  וכן המלמד שלו  יודע מהות העניין  לא  )הנשמה, למרות שהוא 

הבאים מאת הקב"ה. וממילא הוא מבין שכל התארים הגשמים על הקב"ה, אין הכוונה 

בהם לגדלותם עקב כמותם הגשמית אלא עקב כוח רוחני )מהקב"ה( שבתוכם.

בתחילה הידיעה היא מצומצמת ואח"כ הוא גודל ומבין שבאמת הקב"ה מופשט 

לגמרי מגשמיות עד להבנה ע"פ סודות התורה.

ואולי יש להמליץ כן על סדר הדורות שזה שבתחילה האמינו הם בצורה מסוימת 

הרי זה אופן נמוך וחיצוני בידיעת ה’ וככל שמתקרבים לימות המשיח הרי מתגלות 

נקודות עמוקות יותר כפי שמסבירים כבר לילד הגדול והבוגר.

הפנמת לימוד תורת החסידות בצורה מעשית
שאלה: מהי ההדרכה שנותנים כדי לדעת חסידות באמת, לא לקרוא את המאמרים 

בצורה רדודה והבנה מינימלית אלא לנסות להבין אותם בצורה אמיתית ולתרגם אותם 

גם בחיי היום יום שלנו? זה כואב לי תמיד שרמת ההבנה שלי בחסידות היא אולי טובה 

אבל התרגום המעשי והיום יומי לוקה מאוד בחסר.

תשובה: "יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון" - כך פותח 

הרמב"ם את ספרו ‘משנה תורה’.

מדבריו עולה בבירור כי אנו צריכים "לידע" את הבורא. לא רק להאמין באמונה 

פשוטה אלא להבין להשכיל ולדעת מתוך התקשרות והזדהות פנימית.

בייעוד זה הוא גם חותם את ספרו: "ולא יהיה עסק על העולם אלא לדעת את ה’ 

בלבד... שנאמר: ‘כי מלאה הארץ דעה את ה’ כמים לים מכסים’".

ולכל מי שקצת פתח ולמד את ספר התניא הדברים ידועים: הלשון "דעת" לא 

מגיעה בהקשר של צבירת ידע ומידע אלא בעיקר במובן של הזדהות וחיבור נפשי 

- "והאדם ידע את חוה", וזה עיקר החסידות.
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של  האישיים  מהחיים  ומנותקת  מופשטת  תאורטית,  נשארת  ההבנה  עוד  כל 

הכול  כאשר  ממנה.  התפעלות  שום  יחוש  לא  והוא  יתעוררו  לא  רגשותיו  האדם, 

אחד  אותו  כמו  עליו.  השפעה  לדברים  אין   - וההיגיון  השכל  לעולם  מצטמצם 

שמבין את הסכנה ה’כללית’ שבעישון אך הדברים לא התחברו לחייו האישיים ולא 

התעוררה בו ההבנה שהעישון מסכן את החיים שלו.

עניינו של כוח הדעת הוא להרגיש בשכל את הרעיון ולהזדהות איתו כך שה’אני’ 

יתחבר לרעיון ולמציאות.

במציאות  ולהתבונן  להשכיל  יכול  האדם  האלוקית.  להבנה  בקשר  הדבר  הוא 

האלוקית המחיה ומנהיגה את כל העולם כולו ובכל זאת להישאר אדיש. רק לאחר 

שהאדם יחבר זאת אל החיים שלו, שהוא עצמו מונהג בכל רגע על ידי הבורא או אז 

הוא יתנער מקיפאונו ויתחיל להתרגש ולהתעורר באהבה אל הבורא או לחוש את 

יראת הרוממות מפניו.

ההפך מ’דעת’ הוא ‘הסחת הדעת’: האדם מבין בשכלו ויודע שדבר מסוים נכון 

וחשוב אבל הוא מסיח דעתו ממנו. תפקידו של כוח הדעת לשמר את ההזדהות של 

האדם עם ההבנה הזאת ואת הרצון הפנימי שלו להתנהל לאורּה.

בתניא:  הזקן  אדמו"ר  וכלשון  והדמיון  הציור  בכוח  ביטוי  לידי  בא  הדעת  כוח 

"יצייר בשכלו" "יצייר בדעתו".

בעבודה  מעלותיו  ועל  שבמחשבה  הציור  חוש  על  לדבר  הרבה  הריי"צ  הרבי 

הפנימית של האדם:

"אחד הדברים שעל אנשי שלומנו ותלמידי התמימים יחיו להרגיל עצמם - הוא 

ציור... מחשבה וציור בכוחם להעמיד את האדם בכל זמן ומקום שהוא רוצה. כלומר 

שלפני  בעבר  עצמו  את  להעמיד  יכול  הוא  וציור  במחשבה  הרי  רוצה  כשהאדם 

עשרות בשנים ולחיות אותו מחדש בזמן ובמקום הזה שהוא נמצא כפי שחי אותו 

נמצא.  הוא  שם   - אדם  של  שרצונו  היכן  אומר:  עדן  נשמתו  הבעש"ט  מורנו  אז. 

ולכן צריכים זהירות גדולה במחשבה יותר מאשר מדיבור" )ליקוטי דיבורים חלק 

א ליקוט ז(.
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אדם מסוגל לחשוב על עניינים שמתרחשים בהווה ועל עניינים שהיו בעבר או 

יהיו בעתיד. כשאדם מצייר לעצמו עניין כלשהו, התודעה שלו נמצאת בתוך העניין 

שאותו הוא מצייר. מבחינה תודעתית ופנימית הוא נמצא במקום אחר.

ולשמחה,  הרוח  להתרוממות  לו  שגרמה  העבר  מן  טובה  בחוויה  שייזכר  אדם 

החוויה  את  שליוו  התחושות  את  ויחווה  ישוב  ושוב,  שוב  במוחו  אותה  כשיצייר 

המקורית והן תתחזקנה בתוכו.

המנגנון הנפשי הזה הוא ההסבר לתופעה מצויה: אדם חש מתח או אפילו פחד 

וחרדה בלא שום סיבה גלויה במציאות. מה גרם לפחד? ייתכן שאותו אדם חשב על 

קושי או איום שאולי עומד להופיע וצייר אותו לעצמו באופן מוחשי והציור שנוצר 

במחשבתו עורר בו רגש של פחד מפני אותו תרחיש שדמיין. אבל האיום היה רק 

הכוח  בו  טמון  ולכן  מוחשי  שהציור  מתברר  במציאות?!  כלל  הופיע  ולא  בדמיון 

לעורר פחד ממשי בגופו ובליבו של המצייר.

כאשר האדם מדמיין הוא מניח את ה’אני’ שלו במקום אחר. אומנם מבחינה 

פיזית האדם מוגבל למקומו ולזמנו אך מבחינה תודעתית הוא יכול להיות במקום 

אחר. אם ידמיין את עצמו במקום רגוע ושקט - בפנימיותו הוא אכן יהיה שם.

לכוח הציור והדמיון יש עוצמה חזקה ביותר והדבר נכון לשני הכיוונים - לטוב 

ולרע. בעיות רגשיות של האדם ונפילות למקומות לא טובים - פעמים רבות מקורן 

בציורים ודמיונות לא טובים החקוקים בו.

וכפי שאומר הרבי הריי"צ: "בציור שאדם מצייר במחשבתו דבר מה ומתעמק בו 

בהרהור חזק עד שהוא מרגיש בדבר שמהרהר בו ישנם שני סוגי הרהורים וציורים 

ציור טוב וציור רע.

הפינה  זו  שלדאבוננו  הרע  הציור  את  להסביר  ובמיוחד  זאת  להסביר  מיותר 

החשוכה בחלק מסוים של אנשים הסובלים לא עלינו מהרהורים רעים ומציורים 

מרה  ורחמנות  כך  על  לדבר  מאוד  מר  הצעירות.  בשנים  ובמיוחד  מסוימים  רעים 

יותר לשתוק" )ליקוטי דיבורים חלק א ליקוט ח(.

וכמה  כמה  אחת  על  שנה,  תשעים  כמעט  לפני  אז,  נכונים  היו  הדברים  אם 

התודעה  את  ומציף  שולט  והדמיון  מוחשי  באופן  נראה  הכול  שבה  בתקופתנו 

האנושית דרך כלי התקשורת סרטים וכדומה.
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ונצרך  חשוב  כמה  עד  אותנו  מלמד  זה  עניין  תחכמני".  "מאויבי  שנאמר  וכמו 

והמושגים  החסידות  מאמרי  של  שהלימוד  כדי  שבתודעה,  בציור  להשתמש 

המופשטים יהיו מוחשיים ויתחברו לעולם הפנימי שלנו.

בעולם שבו הקליפה מוחשית כל כך, גם הקשר שלנו לענייני הקדושה ולאילנא 

דחיי צריך להיות מוחשי וזה נעשה על ידי ציור ודמיון. ובין השאר - על ידי חיזוק 

שלו  בתמונות  התבוננות  הרב  פני  ציור  מוחשיים:  כלים  דרך  לרבי  ההתקשרות 

וצפייה בווידאו. כל אלו יסייעו לנו להתגבר על כל המניעות.

וכלשונו של הרבי )ראה תשמ"ו( בביאור הדרשה על הפסוק "אך בצלם יתהלך 

איש": "כש’צלם’ של רבו נשיא דורנו עומד לנגדו - הרי כל המניעות ועיכובים כו’ 

למילוי שליחות רבו מתוך שמחה וטוב לבב או למילוי השליחות בכלל - מתבטלים 

לגמרי!"

אמירת תחנון בחג הגאולה 
שאלה: עמדתי חזן בבית כנסת לא חב"די ביום ראשון האחרון - י"ג תמוז וכפי המנהג 

המתפללים  מן  אחד  אלי  ניגש  התפילה  אחרי  תחנון.  עשרה  שמונה  אחרי  אמרתי  לא 

והיום הזה לא קשור  וטען בפני על כך שאני מערב חגים חסידיים אצל כאלו שאינם 

אליו.. שאלתי היא על עצם העניין האם מי שאינו שייך לחסידות גם צריך לא להגיד 

תחנון ביום זה? 

תשובה: דבר ראשון צריכים לזכור שבכל עניינים אלו צריכים להיזהר ביותר מן 

המחלוקת וככל הדברים בשליחות צריכים לפעול שהם יבואו בדרכי נועם ובדרכי 

שלום ולא באופן שכופים דעה אחת על מישהו אחר.

כולם לדרך  לכוון את  ביותר בעבודת השליחות  עניין עיקרי  אכן ברור שישנו 

החסידות ולקשרם לרבי מה"מ, אבל כל אלו הדברים צריכים לבוא באופן של דרכי 

נועם ודרכי שלום והאמת היא זו שמקרבת.

באגרות  מה"מ  הרבי  של  במכתבו  במפורש  מובא  בכלל  תחנון  אמירת  בעניין 

קודש חי"ד אגרת ה’קא וכך כותב:
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"במענה על מכתבו מד’ שבט בו כותב אודות החילוקי דיעות שהי’ בביהכ"נ בו 

וצעקות עד שכותב  ואשר הביא למריבות  משמש בקדש בהנוגע לאמירת תחנון 

שבא גם להלבנת פני חבירו ברבים ושואל דעתי בזה.

ולפלא השאלה בהנוגע להלבנת פני חבירו ברבים אחרי שידוע ומפורש מרז"ל 

והדברים  בזה".  ברורים  ודבריהם  המחלוקת  ענין  בגנות  מאמרים  כמה  וכן  בזה 

מדברים בעד עצמם.

זה ידוע המבואר בתורת החסידות שבימים שבהם אין אומרים תחנון  עם כל 

זה מאירים אורות  אין הכוונה שחסר ח"ו בענין של אמירת התחנון, אלא שביום 

כה נעלים שמחמתם אין צורך לאמירת תחנון, כי הענין שפועלים עלי ידי אמירת 

התחנון ביום רגיל נפעל ביום זה מעצמו מחמת קדושת היום.

ובנוגע לעצם השאלה על אמירת תחנון בי"ב - י"ג תמוז הנה בזה לפי המבואר 

למי שמתנהג  או  למי שהוא חסיד חב"ד  רק  שייך  זה  אין  נשיאנו  רבותינו  בדברי 

זו שייכת לכל יהודי ויהודי באשר הוא ולפי זה  ברוחה של החסידות אלא גאולה 

אכן נראה שכל יהודי לא צריך להגיד תחנון ביום זה וכפי שיתבאר כל זה בפרטיות 

לקמן.

על גאולה זו כותב הרבי הריי"צ כך -

"לא אותי בלבד גאל הקב"ה בי"ב תמוז כי אם גם את כל מחבבי תורתנו הק’ 

שומרי מצוה וגם את אשר בשם ישראל יכונה".

ומבאר הרבי מה"מ הכוונה בדיוק "אשר בשם ישראל יכונה" -

"אשר בזה נכללו כל סוגי בני ובנות ישראל: אלו שיש בהם תורה ומצות אלו 

שיש בהם תורה או מצות אלו שאין בהם לא תורה ולא מצות ורק אשר בשם ישראל 

יכונה.

וכידוע אשר כינוי הוא דבר ושם המעלים ומכסה על ענינו של הנקרא בכנוי זה 

עד שאפשר שאינו שמו העצמי גם לא קיצור שמו גם לא פירוש שמו גם אפילו לא 

בלשון שנקרא שמו גם לא כינויו מצד עצמו אלא שנקרא כך רק על שם משפחתו.

ובכל זה גם הם עכ"פ יכונו בשם ישראל כי בלשון מכתב הנ"ל "כל איש ישראל 

)מבלי התחשב עם מצבו הפרטי בשמירת וקיום המצות( לבו תמים עם ד’ ותורתו"

כשרות



281כשתות      

כשרות

וחוזרת  תרפ"ז(  )שנת  ההיא  בשנה  זה  ביום  גאולה  נמשכה  אלו  סוגים  ולכל 

ומתעוררת המשכה זו בכל שנה ושנה בזמן זה".

היינו שגאולה זו אינה נחלה של איש פרטי או של חסידות מסוימת אלא היא 

שייכת לכל יהודי ממש; שלכל יהודי ניתן הכוח ביום זה להיגאל מהמצרים של הגוף 

ונפש הבהמית המעלימים ומסתירים על עבודת ה’ שלו.

והדברים באים עד כדי כך שכותב הרבי בהקשר לשמחת יום זה, ליהודי של"ע 

נפטרה אשתו:

"ובאשר היום הוא יום שמחה יום שמחתו גאולתו ופדות נפשו של כ"ק מו"ח 

אדמו"ר אשר כמו שכותב במכתבו "לא אותי בלבד גאל הקב"ה בי"ב תמוז כי אם גם 

את כל מחבבי תורתנו הק’ שומרי מצוה וגם את אשר בשם ישראל יכונה" הנה ביום 

שמחה זה בטח יבטל כל ענין הדינים ומוחין דקטנות וכו’ ולא יוסיף לדאבה עוד".

ולכן כפי שמובא בהיום-יום, ביום זה "אין אומרים תחנון". ועד שכמה פעמים 

שמענו מפי הרבי מה"מ את הלשון "אסור לומר תחנון", היינו שעל כל יהודי ויהודי 

ישנה חובה ביום זה לשמוח בשמחתה של היהדות כולה בניצחונה של היהדות עד 

שזה יתבטא במעשה בפועל בהליכה ברוחה של החסידות.

בעניין אמירת התחנון בבית כנסת שאינו  בנוגע לשאלתך  הנ"ל  כל  ולכן ע"פ 

ולבאר להם  ושלום היה אפשר להסביר  נועם  נראה שבדרכי  זה הרי  ביום  חסידי 

שאכן יום זה הוא גאולה לכלל ישראל ולכל יהודי ויהודי באשר הוא עד אשר בשם 

ישראל יכונה ולכן גם עליהם חל החיוב ש"אין אומרים תחנון".

וברור הדבר שאם היו הדברים נאמרים קודם מעשה בהסברה טובה ובביאור 

שמאיר  המיוחד  והאור  ואחד  אחד  לכל  האמיתית  שייכותה  הגאולה,  של  עניינה 

ביום זה היו מסכימים כולם שלא להגיד תחנון ואדרבה.

ומגאולה לגאולה נזכה בעז"ה תיכף ומיד לגאולת עולמים בהגלות הרבי מלך 

המשיח תיכף ומיד ממש.

מקור: אג"ק אדמו"ר שליט"א כרך ד’ אגרת א’עה, שם א’צט. ספר היום יום- יב-

יג תמוז.
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יחסה של חסידות חב"ד ל"התבודדות" 
ממקומות  שמגיע  מושג  שזה  או  בחב"ד  ל"התבודדות"  מקום  יש  האם  שאלה: 

אחרים שלאו דווקא מגיעים מהשיטה שלנו. ראיתי בספרים אחרים ריבוי הסברים על 

אופן ההתבודדות אבל רצוני לדעת אם גם בחב"ד קיימת דרך כזאת?

תשובה: ראשית כל למרות שהמושג "התבודדות" נראה - כפי שאתה כותב - 

ששייך למקומות אחרים, אבל באמת ישנם כמה וכמה מקומות בספרות החב"דית 

שמורים לאדם שהוא צריך "להתבודד".

היא  אלא  האדם  מבני  בריחוק  להיות  צריכה  דווקא  לאו  ההתבודדות  אמנם 

יכולה להיות גם בתוך הבית אבל בתנועה בנפש של מחשבה אמיתית על החיים.

)בזמן הכי אחרון סידרו לכל אחד מאיתנו בידודים שונים וזמנים שקל לנו הרבה 

יותר לעשות את ההתבודדות בתוך כל הרעש שקורה בעולם..(

אחד מהמקומות הבולטים שמורים לאדם שצריך הוא "להתבודד" הוא ב"היום 

ולהעלות  להתבודד  האדם  על  ההולדת  "ביום  כותב:  הרבי  בניסן.  י"א  של  יום" 

ִזכרונותיו ולהתבונן בהם והצריכים ִתקון ותשובה ישוב ויתקנם".

ההתבודדות של האדם צריכה להיות באופן כזה שהוא יתקדם ויתקן את הדרוש 

תיקון. לשם כך האדם צריך לעשות חשבון נפש אמיתי על כל מה שקורה לו, יכיר 

בחסרונותיו ובכישלונותיו וגם במעלותיו ובהצלחותיו. אך לכל לראש עליו להכיר 

בטוב הפנימי הקיים בו הטוב שאינו מותנה מצד מהות נשמתו.

ְצִרים  ֵרעּו אָֹתנּו ַהמִּ אחד מסימני גלות מצרים המנויים ב"הגדה של פסח" הוא: "ַויָּ

ֵרעּו"? הפירוש הפשטני הוא: עשו  ה". מה פירוש "ַויָּ נּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקשָׁ תְּ ַוְיַעּנּונּו ַויִּ

ֵרעּו" - המצרים עשו אותנו רעים! בזמן קושי וצרה  לנו רע. הפירוש החסידי הוא: "ַויָּ

את  לשכוח  לרבים  גורם  הקושי  לרעותה.  אחת  רעות  להיעשות  עלולות  הבריות 

היכולת להיטיב. אם כן כדי שהאדם יהיה מסוגל להיטיב עם אחרים עליו לדאוג 

לכך שלו עצמו יהיה טוב.

ל  כָּ ַעל  ְוַרֲחָמיו  ל  ַלכֹּ ההתבוננות של האדם צריכה להתמקד בטוב ה’: "טוֹב ה’ 

ּנּו" - על האדם לזכור שהרצון הפנימי של ה’  ְדְרשֶׁ ְלֶנֶפׁש תִּ ְלקָֹוו  ַמֲעָשׂיו" "טוֹב ה’ 

לו  "קוויו" לדרוש את הטוב הזה לקוות  ואנו צריכים להיות  גבולות  להיטיב ללא 
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ולהאמין בו. לעיתים יש בעולם מציאות של הסתר שמטרתה לרומם אותנו, אבל גם 

בזמנים אלו חשוב לזכור ש"אין רע יורד מלמעלה" שכן הקב"ה הוא תכלית הטוב 

וכל מה שהוא עושה הוא אך טוב.

על האדם לזכור תמיד כי בפנימיותו הוא טוב, וכדי שיוכל לממש את טובו בכל 

ואזי  הבורא  לטוב  להתחבר  היינו  ביותר,  הנעלה  החיים  במקור  לדבוק  עליו  עת 

יתעורר בו רצון להיות מחובר לאותו טוב.

גם  בהכרח  בתוכו  כולל  אמיתי  נפש  חשבון  וירידות.  עליות  יש  תקופה  בכל 

ולא  ביקורת עצמית. הביקורת חשובה אבל חשוב להקפיד שהיא תהיה מקדמת 

מנמיכה ומייאשת.

ואולם כשם שצריך ללמוד איך להגיב נכון לכישלונות ולחסרונות, יש ללמוד 

גם איך להגיב להצלחות ולמעלות. אין להיכנס לשאננות. המחשבה שלפיה "אם 

התמדתי בהנהגה טובה זמן כה רב הרי כבר אפשר להפחית מאמץ ויגיעה בה" אינה 

נכונה. כולנו מכירים דוגמות לטעות הזאת: אדם רוצה לעשות שינוי חיובי בתחום 

מסוים ומקבל החלטה לפעול כדי להגיע לשינוי המיוחל. הוא משקיע בזה את כל 

כוחותיו ומצליח לבצע את השינוי אבל אחרי שהשינוי הושג - הוא נסוג או מפסיק 

להשקיע.

העשייה מחייבת מיקוד כוחות. כדי לעשות משהו ולהתקדם בו באמת נצרכים 

השקעה ומאמץ. למרבה הצער, לפעמים דווקא לאחר שהאדם הצליח להשתנות 

תמשיך  שההצלחה  חושב  הוא  ולשאננות.  לאופוריה  נכנס  הוא  מסוים  בתחום 

מעצמה באופן אוטומטי. הוא שוכח שבשביל להצליח הוא התאמץ הרבה ואיננו 

מבין שאם מחר או בשבוע הבא הוא לא יוסיף ויתאמץ - הדברים לא יקרו מעצמם.

ההשקעה והיגיעה לא צריכות לנבוע מתוך מקום של מתח ועצבים, אבל חייב 

להיות מיקוד כוחות בשביל להמשיך ללכת ולהתקדם בתהליך. הרפיה מהמאמץ 

הגיעה  לא  היא  ההצלחה  את  שהביאו  הם  והמאמץ  שהעבודה  לזכור  יש  עוצרת. 

מעצמה.

ואיננו  יש לשמוח בהצלחות, אבל עם זאת לזכור ששום דבר לא מובן מאליו 

מגיע מעצמו ללא השקעה ומאמץ.
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ומבקשים  מתכוונים  היו  "אילו  אמר:  הרבי  בניסן  כ"ח  של  הידועה  בשיחה 

וצועקים באמת בודאי ובודאי שמשיח כבר היה בא". חלק מהתפקיד שלנו בהבאת 

"באמת". חשבון הנפש שצריך  הוא להשתדל שההתקדמות שלנו תהיה  הגאולה 

לעשות ביום הולדת של הרבי יסייע לנו להיות בתנועה של ‘אמת’.

נוכל  פנימית  והתחברות  של אמת  נקודה  ובעז"ה שנעשה את הדברים מתוך 

לפעול בצורה הרבה יותר חזקה ונביא לעולם את הגאולה שמחכה לו כבר הרבה 

שנים.

תורתו אומנותו
שאלה: יש לי שאלה לא מצד הקנטור אלא באמת שרציתי הסבר עבורה. אני רואה 

זיכוי הרבים ואני מבין שזה דבר  את הפעילות הברוכה של חסידי חב"ד במישור של 

המוכרח מצד צורך השעה מצד המצב ששורר בעם ישראל שזקוק לכך, אך האם אין 

כאן שמץ של איבוד הזמן עבור לימוד התורה? הרי אם היו החסידים יושבים ולומדים 

זה בוודאי היה גם פועל פעולה רוחנית על יהודים אחרים. האם אין כאן ויתור כלשהו 

על משהו מידי חשוב - לימוד תורה?

מאחורי  שעומד  הרציונל  את  מעט  שיסביר  אמיתי  בסיפור  אפתח  תשובה: 

הדברים:

הסיפור קרה בריגא לטביה, בסוף שנות העשרים במאה הקודמת, בעת שהרבי 

וכו’ לטובת  והוא ארגן אסיפה של רבנים מנהיגים ועסקנים  יצא מרוסיה  הריי"צ 

יהודי רוסיה ובין המוזמנים היה הגאון הרוגוצ’ובי - הרב יוסף רוזין )מפורסם בכינוי 

י"א באדר תרצ"ו   - בין השנים תרי"ח 1858  חי  עיר הולדתו;  הרוגוצ’ובר על שם 

1936. היה רבה של העיר דווינסק - כיום דאוגבפילס בלטביה(. באסיפה הוחלט 

על הקמת ועד שיפעל למען היהודים שנמצאים ברוסיה והציעו לגאון הרוגוצ’ובי 

להיות בוועד. הוא ענה שההסכמה שלו תלויה במחלוקת בין התלמוד הבבלי לבין 

התלמוד הירושלמי. כתוב בתלמוד הבבלי במסכת ברכות דף לב עמוד ב: "חסידים 

הראשונים היו שונים.. תשע שעות ביום בתפילה" שואלת הגמרא: אם כך "תורתן 

היאך משתמרת ומלאכתן היאך נעשית )והגמרא עונה( אלא מתוך שחסידים הם 

תורתם משתמרת ומלאכתן מתברכת".
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בתלמוד הירושלמי מובא את אותו עניין רק עם שינוי: במקום "מתוך שחסידים 

הם תורתם משתמרת )ומלאכתן מתברכת(" כתוב בירושלמי: "על ידי שהיו חסידים 

היתה ברכה ניתנת בתורתן )וברכה ניתנת במלאכתן(".

מובן:  הוא  בתורתן"  ניתנת  "ברכה  לבין  משתמרת"  "תורתם  בין  החילוק 

בבלי  בגמרא  רש"י  )בפירוש  משתכח"  תלמודם  "שאין  רק  הכוונה  "משתמרת" 

שם( אבל אין שום דבר חדש בתורתן )אלא רק מה שהם היו מספיקים ללמוד בזמן 

שנותר להם חוץ מהתפילה(.

מה שאין כן "ברכה ניתנת בתורתן" הכוונה היא "שהצליחו להבין ולהשכיל מיד 

ולא היו שוהין" )פירוש פני משה לירושלמי שם( זאת אומרת שלא רק שהם לא היו 

שוכחים את מה שהם למדו אלא הם הגיעו לתוספת בהבנת וידיעת התורה. שבזמן 

המועט שהם למדו הם הצליחו להבין ולהשכיל מיד מה שעל פי הרגיל היה אמור 

לקחת להם הרבה יותר זמן ללמוד.

זה שהוא יקח חלק בוועד  ידי  )סיים הגאון הרוגוצ’ובי( בנידון דידן: שעל  וכך 

הרי הוא יהיה מוכרח לבטל מזמנו בלימוד התורה - אז לפי הירושלמי ש"על ידי 

שהיו חסידים היתה ברכה ניתנת בתורתן" ולא יחסר בו בלימוד התורה. אבל מכיוון 

יהיה חסר ההוספה  שהלכה כהתלמוד הבבלי שרק "תורתן משתמרת" אזי אצלו 

בלימוד וידיעת התורה מה שהוא היה יכול ללמוד בזמן שהוא יצטרך להקדיש עבור 

הוועד ועל זה הוא לא היה יכול לוותר.

עד כאן הסיפור.

זמן  לביטול  בנוגע  התפשרות  חוסר  של  דרך  הראה  הרוגוצ’ובי  הגאון  אמנם 

של לימוד תורה אך חסידי חב"ד אמונים על מה שהרבי מה"מ הורה לנו כן ללכת 

ולהשקיע את הזמן הזה בהצלת נפשות רוחנית. אמנם לפי המבואר בסיפור אזי רק 

מה שלומדים לא ישתכח אך לא תהיה ברכה בלימוד, אך כחסידים אנו יודעים את 

מה שהאדמו"ר הצמח צדק אמר שמי שעוסק בצרכי ציבור אזי נעשים מוחו וליבו 

זכים פי אלף.

אלא  למד  שהוא  מה  את  מפסיד  הוא  שאין  רק  לא  אז  לרבי  שקשור  שמי  כך 

הקשר עם הרבי אף יגרום להיות קצת כהתלמוד הירושלמי ושבזמן מועט הלימוד 

שלנו יפרח.
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אמת יש מקום לצער על כך שישנו זמן שלא מוקדש ללימוד התורה, אך כאמור 

כשיש קשר לרבי זה גורם שזה נחשב לא רק שאין אנו שוכחים את מה שלמדנו ולא 

רק שבזמן מועט מספיקים הרבה, אלא אפילו זה נחשב שהזמן בו השקענו לעזור 

לזולת ייחשב כאילו ישבנו ולמדנו ממש.

ישב  הוא  יוסי כאשר  רבי  לומדים מסיפור שקרה עם  את התוספת האחרונה 

בחבורת רבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו )ספר הזוהר פרשת ויקהל דף ריז עמוד ב(. 

שם מסופר שרבי שמעון גער ברבי יוסי על כך שהרהר בעניינים של צרכי ציבור, 

שזה היה מצד שורש נשמתו שהוא שייך לדברים אלו אך מכל מקום כאשר הוא 

נמצא בתוך החבורה של תלמידי רבי שמעון בר יוחאי ורבי שמעון בר יוחאי בעצמו 

הרי  אומנותם,  תורתם  היתה  אלו  חכמים  תלמידי  של  מהותם  שכל  שם,  נמצא 

בשעה זו וברגע זה היה על רבי יוסי לעזוב את כל ענייניו - גם עניינים הכי חשובים 

ואמיתיים ששייכים אליו מצד שורש הנשמה שלו - ולהתמסר ולהיות שקוע בתוך 

החבורה של תורתם אומנותם. כך שזה משלים לנו את מה שנכתב לעיל שהיות 

שיש קשר לרבי אזי זה נחשב שגם הזמן שכן "בזבזו" על סיוע לזולת הרי זה נחשב 

לנו כאילו ישבנו ולמדנו ו"תורתינו אומנותינו".

מקור: ליקוטי שיחות כרך טז עמוד 374 ואילך, שם כרך כא עמוד 244 ואילך.

מתן תורה של פנימיות התורה 
שאלה: האם תורת החסידות והקבלה ניתנה יחד עם התורה שניתנה במתן תורה או 

שהיא ניתנה בתקופה יותר מאוחרת? 

תשובה: אחד היסודות הכי עיקריים הוא שבמתן תורה בהר סיני ניתן הכל, כל 

התורה כולה, החל מעשרת הדיברות עד "כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ניתן 

)כבר( למשה מסיני".

ביאורים רבים ישנם בתורת החסידות באיזה אופן בדיוק ניתנה התורה כולה 

באופן של כללים ודרכי הלימוד, ובמהלך הדורות בלימוד נכון ע"פ הכללים שניתנו 

במתן תורה מחדשים ומגלים בתורה עניינים נוספים. אך כנ"ל הכל כבר ניתן במתן 

תורה בהעלם.
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כך  עם  הנ"ל  הביאור  מסתדר  כיצד  לבאר  מה"מ  הרבי  הוציא  שלם  קונטרס 

שלעתיד לבוא נאמר שתהיה "תורה חדשה מאיתי תצא", ומבאר כך:

גם הענינים ד"תורה חדשה מאיתי  כולה  עניני התורה  כל  ניתנו  "במתן תורה 

תצא" ע"י משיח טעמי וסודות התורה שניתנו כולה למשה מסיני וכלולים בהעלם 

בתורה שניתנה למשה מסיני אלא שהחידושים שמתגלים בזמן הזה הם כלולים 

ע"י  להתגלות  הם  יכולים  ולכן  לגילוי"  ששייך  "העלם  שהוא  כזה  בהעלם  בתורה 

היגיעה של תלמיד ותיק.

ואילו התורה חדשה שתתגלה לעתיד לבוא כיון שאין ביכולת האדם לגלותם 

כי אם רק ע"י הקב"ה מובן שהתכללותם בתורה היא באופן של העלם שאינו שייך 

לגילוי )העלם שאינו במציאות( ולכן התגלותם לעתיד לבוא היא עניין של חידוש 

"תורה חדשה" באין ערוך לגמרי לתורה שבזמן הזה כמארז"ל "תורה שאדם למד 

בעוה"ז הבל היא לפני תורתו של משיח".

זו לא תינתן במתן תורה נוסף אלא גם היא ניתנה  אך ברור וודאי שגם תורה 

במתן תורה. אלא שהיא נמצאת בהעלם כ"כ גדול שהוא אינו שייך לגילוי כלל וכלל 

והיא יכולה להתגלות רק לעתיד לבוא.

פתגם ידוע ישנו "לא יהיה עוד הפעם מתן תורה" - היינו שמתן תורה שהיה 

בהר סיני הוא המעמד הראשון והאחרון של נתינת התורה ולא תהיה עוד הפעם 

שום נתינה נוספת.

עם ישראל במהלך הדורות מגלה ומחדש בתורה מגלה בעולם רבדים נוספים 

ועניינים עמוקים שעד זמן הגילוי לא היו גלויים בפועל.

משה  תורת  ככל  שניתנה  החסידות  תורת  לגבי  גם  מבינים  אנו  זה  כל  ומתוך 

במעמד הר סיני, במעמד כל נשמות ישראל עד הדור האחרון.

הראשונים  מהדורות  החל  ודרגות.  שלבים  כמה  היו  בהתגלותה  שאכן  אלא 

שבהם היה הלימוד בה ליחידים ונסתרים חבורות חבורות בהצנע ובסוד. עד לדורות 

האחרונים שלא רק שהותר ה"סוד" אלא ש"מותר ומצווה לגלות זו החכמה" לכל 

וחובה קדושה על כל אחד ואחד ללמוד את תורת  אחד ואחד היינו שישנו עניין 

החסידות.
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ואפילו הטף,  גם על הנשים  זה רק על האנשים המחויבים במצוות אלא  ואין 

בדורות  דווקא  שהתגלתה  התורה  פנימיות  את  ללמוד  העניין  מוטל  כולם  שעל 

האחרונים.

בשיחות הרבי מבואר שבדור שלנו הדור האחרון של הגלות נעשו חידושים הכי 

גדולים בכל העניין של הפצת תורת החסידות מה שלא היה כלל בדורות הקודמים.

וכמו העניין שתורת החסידות הופצה ללשונות עם ועם, גם לאלו שלא מבינים 

עברית או אידיש ואפילו לאלה של"ע לקויים בעניין הראייה שמדפיסים להם - עד 

עצם היום הזה - ספרי חסידות בכתב המיוחד להם.

שניתנה  לא  אך  התורה  אותה  של  בהתגלותה  נוספים  שלבים  הוא  זה  כל  אך 

תורה חדשה )מלשון שלא היתה קיימת קודם כנ"ל(.

ידוע בשם כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע די"ט כסלו  ולאחר כל הדברים הנ"ל, 

הוא מתן תורה דפנימיות התורה. אך אין זה סותר לכל האמור לעיל כמובן.

זה  ניתן להבין מהי הכוונה במאמר  בזה כמה ביאורים שמתוכם  הרבי מסביר 

ואיך אין זה סותר ח"ו את הנאמר לעיל שהכל ניתן במתן תורה.

במקום אחד מבאר הרבי כך:

כשם שמ"ת קשור במיוחד לחודש השלישי וליום השלישי שהרי התורה ניתנה 

"ביומא תליתאי בירחא תליתאי" כן הוא במתן תורה דפנימיות התורה שהיה בחדש 

השלישי מתשרי - חודש כסלו וביום השלישי בשבוע;

מה   - התחתון  למציאות  יורדת  שהיא,  כפי  שהאלוקות  התחדש  שבמ"ת  כמו 

שלא היה שייך עד מתן תורה, כי כל מה שפעלו בעולם והכניסו בו קדושה היה זה 

במ"ת  ואילו  התחתון  של  הגשמית  המציאות  בתוך  חודרת  לא  שהקדושה  באופן 

התחדש שהעליונים כפי שהם לעצמם יורדים לתוך המציאות של התחתונים - כן 

הוא בי"ט כסלו שהתחדש שהמעיינות עצמם נמשכים חוצה ומופצים עד המקומות 

הנדחים ביותר. ואין זה חסרון במעיין אלא הוא נשאר באותה מהות ובאותה הדרגה 

כפי שהוא במהותו אלא שניתן כוח מיוחד לחבר ולהפיץ את הפנימיות העצמית 

לתוך המציאות של התחתונים.
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אך  תורה,  מתן  של  ליום  מיוחדת  ושייכות  מיוחד  כוח  ניתן  זה  שביום  היינו 

ברור ומובן שאין זה כמתן תורה נוסף, כי מתן תורה לא יהיה עוד פעם אלא זהו 

שלב עיקרי ויסודי בהתגלות התורה וכידוע הפתגם ש"לאחרי פטרבורג" )הכוונה 

למאסרו של אדה"ז( נעשה גילוי נעלה ביותר בתורת החסידות.

מקור: דבר מלכות - שיחת "תורה חדשה מאיתי תצא", ראה "התמים" חוברת 

ב’ ע’ צד )188(, שבת פח א.
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משיח וגאולה

תורה חדשה מאתי תצא 
זו אותה  - האם  שאלה: מה הפירוש של דברי הנביא "תורה חדשה מאיתי תצא" 

התורה שאנו מכירים כיום או שהיא תורה אחרת? והאם זה סותר לנצחיות התורה - 

שהתורה היא נצחית?

עשירים  תורה  ודברי  פעמים  וכמה  כמה  במקורות  נידונה  שאלתך  תשובה: 

במקום אחד ועניים במקום אחר, ואנסה בתשובה דלהלן להביא את עיקרי הדברים 

והביאורים כפי שהם בנגלה דתורה וכפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת 

החסידות.

נצחיות התורה

היסוד לכל הדיון של נצחיות התורה ושינוייה הוא דברי הרמב"ם :

ִהיא ִמְצָוה עוֶֹמֶדת ְלעוָֹלם ּוְלעוְֹלֵמי עוָֹלִמים ֵאין ָלּה  ּתוָֹרה שֶׁ רּור ּוְמפָֹרׁש בַּ ָבר בָּ "דָּ

ר ָאנִֹכי ְמַצוֶּה ֶאְתֶכם אֹתוֹ  ָבר ֲאשֶׁ ל ַהדָּ ֱאַמר ֵאת כָּ נֶּ ָרעוֹן ְולֹא ּתוֶֹסֶפת שֶׁ ּנּוי ְולֹא גֵּ לֹא שִׁ

ין  ְבֵרי ּתוָֹרה ְמֻצוִּ ל דִּ כָּ ּנּו... ָהא ָלַמְדתָּ שֶׁ ְמרּון ַלֲעשׂוֹת לֹא תֵֹסף ָעָליו ְולֹא ִתְגַרע ִממֶּ ִתשְׁ

ת עוָֹלם ְלדֹרֵֹתיֶכם". ָאנּו ַלֲעשׂוָֹתן ַעד עוָֹלם. ְוֵכן הּוא אוֵֹמר ֻחקַּ

היינו שאחד מיסודות התורה הוא להאמין שהתורה היא עומדת לעולם ללא 

שום שינוי. והפירוש בזה הוא שהתורה שקיבלנו במעמד הר סיני היא אותה התורה 

שאנו לומדים היום.

אמנם בכל דור ודור מתחדשים ומתווספים עניינים בתורה זהו באופן שמפרשים 

ומבארים את אותם היסודות שכבר ניתנו במ"ת )"מ"ת לא יהיה עוד הפעם"( דור 

ועל פיהם כל תלמיד  ניתנו הכללים של התורה  וכהלשון בזה שבמ"ת  אחרי דור. 

ותלמיד מחדש בתורה אך ברור שאי אפשר לחלוק לשנות לגרוע או להוסיף על 

דבר מדברי התורה.

תורה חדשה

חז"ל מפרשים על הפסוק "תורה חדשה מאיתי תצא" - "חידוש תורה מאיתי 

יצא" היינו שלעתיד לבוא יהיה חידוש בתורה ע"י מלך המשיח שיתגלה תיכף ומיד.
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שמכיוון  לבאר  שניסו  יש  ביאורים.  וכמה  כמה  נאמרו  זה  חידוש  של  במהותו 

וישנה  חידושים  ויחדש  יבוא  לכן  רבינו"  למשה  קרוב  גדול  "נביא  יהיה  שמשיח 

שינויים בתורה מכוח נבואתו;

ָבר  דָּ ׁש  ְלַחדֵּ אי  ַרשַּׁ ָנִביא  אין  שם:  ברמב"ם  מפורש  שכתוב  למה  סותר  זה  אך 

ה אוֹת ּומוֵֹפת ְויֹאַמר  ָרֵאל ְוַיֲעשֶׂ שְׂ ין ִמיִּ ין ִמן ָהֻאּמוֹת בֵּ ה. ְלִפיָכְך ִאם ַיֲעמֹד ִאיׁש בֵּ ֵמַעתָּ

ּלֹא  רּוׁש שֶׁ ְצוֹת פֵּ ִמְצָוה ִמן ַהמִּ ְלָפֵרׁש בְּ ִלְגרַֹע ִמְצָוה אוֹ  ְלהוִֹסיף ִמְצָוה אוֹ  ָלחוֹ  ה’ שְׁ שֶׁ

ּוְלדוֵֹרי  ֵאיָנן ְלעוָֹלם  ָרֵאל  ִישְׂ ֶהן  ְצַטּוּו בָּ נִּ ְצוֹת שֶׁ אוָֹתן ַהמִּ ָאַמר שֶׁ ה. אוֹ שֶׁ ַמְענּו ִמּמשֶׁ שָׁ

ל  ְנבּוָאתוֹ שֶׁ ְלַהְכִחיׁש  א  ֲהֵרי בָּ ֶקר שֶׁ ְנִביא שֶׁ ֶזה  ֲהֵרי  ָהיּו.  ְזַמן  ְלִפי  ִמְצוֹת  א  ּדוֹרוֹת ֶאלָּ

ה. משֶׁ

בשיחה מיוחדת שהדפיס הרבי מה"מ שכל כולה מוקדשת לסוגייא זו של תורתו 

החדשה של מלך המשיח, מבאר הרבי באריכות ובבהירות את מהותה של התורה 

חדשה ונקודת הביאור היוצאת משיחה זו היא כדלהלן:

"במתן תורה ניתנו כל ענייני התורה כולה גם העניינים ד"תורה חדשה מאיתי 

תצא" ע"י משיח טעמי וסודות התורה שניתנו כולה למשה מסיני וכלולים בהעלם 

בזמן הזה הם כלולים  בתורה שניתנה למשה מסיני אלא שהחידושים שמתגלים 

ע"י  להתגלות  הם  יכולים  ולכן  לגילוי"  ששייך  "העלם  שהוא  כזה  בהעלם  בתורה 

היגיעה של תלמיד ותיק.

ואילו התורה חדשה שתתגלה לעתיד לבוא כיון שאין ביכולת האדם לגלותם 

כי אם רק ע"י הקב"ה מובן שהתגלותם בתורה היא באופן של העלם שאינו שייך 

לגילוי )העלם שאינו במציאות( ולכן התגלותם לעתיד לבוא היא עניין של חידוש 

"תורה חדשה" באין ערוך לגמרי לתורה שבזמן הזה כמארז"ל "תורה שאדם למד 

בעוה"ז הבל היא לפני תורתו של משיח".

חידוש בהלכה

כמו  התורה  בהלכות  ממשי  שינוי  שיהיה  גם  מובא  דלעתיד  התורה  בענייני 

שבזמן הזה - זמן הגלות - ההלכה היא כבית הלל ואילו לעתיד לבוא תהיה ההלכה 

כבית שמאי ועוד שינויים נוספים בין התורה שהאדם למד בעולם הזה לבין התורה 

בימות המשיח.

משיח וגאולה
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שינויים אלו אינם מהווים סתירה לנצחיות התורה - שלא תהיה מוחלפת לעד 

ולעולמי עולמים - מאחר שהם יתחדשו באופן כזה שאינו שינוי בהלכות התורה 

אלא העמקה ובירור מחודש בתורה שמביא תוצאה שונה ממה שנפסק עד היום.

כלל הוא שבי"ד אחד לא יכול לבטל דברי בי"ד חבירו "אלא אם כן גדול הוא 

מחדש  שידונו  הרבי  מבאר  שלעת"ל  הדין  בית  בתיאור  ובמניין"  בחכמה  ממנו 

בנושאים שונים והמסקנה של שכלם תהיה שונה מהמסקנא שהיתה בזמן הגלות. 

ובלשונו של הרבי:

"לעתיד לבוא יהי’ שינוי בהלכות התורה ע"פ טבע שכל האדם כתוצאה מדרגא 

נעלית יותר בלימוד התורה ועי" זה במקום הלכה כב"ה תהי’ הלכה כב"ש בגלל וע"י 

שיתוסף בחכמת התורה כדרך ב"ש "מחדדי טפי"".

בשחיטת  מתבטאים  שהם  כפי  נוספים  פרטים  שם  בשיחה  הרבי  מבאר  ובזה 

שור הבר לעת"ל ובפרטים נוספים וראה שם באריכות.

ולסיכום הנתבאר שלעתיד לבוא יהיה גילוי של תורה חדשה - לא ח"ו באופן 

של שינוי או גרעון אלא באופן של גילוי עמקות נוספת שהיתה כלולה כבר בתורה 

שנתן משה רבינו, אלא שהיה זה באופן של העלם שאינו שייך לגילוי ומזה יצא גם 

שינוי בהלכות התורה אך באופן כזה שהמסקנא תהיה מקובלת ע"פ כללי התורה - 

בשכל ובטבע של הסנהדרין - שייקלטו בשכלם חידושי התורה הנעלים בפנימיות.

מקור: הל’ יסודי התורה רפ"ט, קונטרס תורה חדשה מאיתי תצא תנש"א. נדפס 

בדבר מלכות )ויקרא במדבר דברים( תנש"א.
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בין ישראל לעמים

הנפש השכלית 
היא  והאם  אדם,  שבכל  הנפשות  במבנה  השכלית"  "נפש  של  מקומה  מה  שאלה: 

קיימת גם אצל גויים?

החסידות,  בתורת  רבים  במקומות  מובא  השכלית"  "נפש  המושג  תשובה: 

ולדוגמא בלקוטי תורה לפרשת בחוקתי כותב אדמו"ר הזקן:

כו’ שהוא בחי’ נפש השכלית  כו’. מבואר בע"ח בחי’ צלם  "אם בחקותי תלכו 

המחבר הצורה והחומר שהוא נפש האלקית עם נפש הבהמית לברר בירורים כי 

נפש הבהמית הוא בחי’ בהמה פשוטה.. ונפש השכלית היא בחי’ נוגה מעורב טו"ר 

היא  הנפש השכלית  היא שהתפקיד של  והמשמעות  להרע".  כמ"ש חכמים המה 

לחבר את הנפש האלקית עם הנפש הבהמית. בהמשך התשובה יבואר מקומה של 

הנפש השכלית מול שאר הנפשות ביתר פרטות.

הנפש  של  בעניינה  הביאור  את  הרבי  מרחיב  תשכ"ו  השבועות  מחג  ובמאמר 

ובכללות תוכן הביאור הוא כך:

הנפש האלקית והנפש הבהמית רחוקות זו מזו בריחוק שבאין ערוך לגמרי. כי 

הטבע של הנפש האלקית הוא לעלות למעלה, כל עניינה הוא רק אלקות ועניינים 

רוחנים, וכל זה הוא לא רק כפי שהיא נמצאת למעלה - בעולמות העליונים - אלא 

גם כפי שירדה לעולם הזה הגשמי מצד עצמה היא שייכת אך ורק לעניינים רוחניים.

ואילו הטבע של הנפש הבהמית הוא הפוך לגמרי, כמו בהמה שטבעה לרדת 

למטה, היא נמשכת תמיד לעניינים תחתונים.

ולמרות הריחוק הגדול בין הנפשות, הנפש האלוקית ירדה לעולם הזה כדי לברר 

ולזכך את הנפש הבהמית ע"י קיום התורה והמצוות שהתלבשו בעניינים גשמים.

הנפש  בעצם  שהוא  ממוצע,  ללא  גדול  כך  כל  בריחוק  לפעול  אפשר  אי  אך 

השכלית. ומבאר זאת הרבי:

בין ישראל לעמים
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צורך  יש  הבהמית  דנפש  התיקון  לפעול  תוכל  האלקית  שנפש  כדי  "אמנם 

בממוצע שזהו עניינה של נפש השכלית והיינו מה שיכול האדם להשיג ולהתבונן 

בגדולת ה’ בשכל אנושי ועי"ז יש ביכולת נפש האלקית להסביר גם לנפש הבהמית 

כו’".

היינו שתפקידה של הנפש השכלית הוא להיות המקשרת בין הנפש האלוקית 

ובין הנפש הבהמית. ומסביר הרבי שלולי הנפש השכלית לא היתה יכולה להיות 

פעולה של הנפש האלוקית בנפש הבהמית. ובלשונו שם:

"ולולי נפש השכלית אי אפשר לנפש האלקית לפעול על נפש הבהמית כי נפש 

הבהמית כיון שכל עניינה אינו אלא שנמשכת לענייני מטה הנה בשמעה שמדברים 

אודות אלקות הרי היא בורחת מזה..

שמדברים  שבשמעו  גשמים  בתאוות  שמושקע  באדם  במוחש  שרואים  וכפי 

אודות עניינים רוחניים הנה בידעו שאפשר שיפעלו הדברים עליו ויפריעו לו להיות 

מונח בתאוותיו כו’ הרי הוא בורח מזה. ולכן האפשרות שנפש האלקית תוכל לפעול 

על נפש הבהמית אינה אלא באמצעות נפש השכלית שעל ידה בא ההסבר של נפש 

האלקית באופן ששייך ומובן גם לנפש הבהמית ועד שגם היא תבוא לאהבה את ה’ 

כמ"ש ואהבת את ה’ אלקיך בכל לבבך בשני יצריך".

התבוננות  ע"י  היא  השכלית  הנפש  שפעולת  הרבי  מבאר  המאמר  בהמשך 

שכלית שעל ידי כך פועלת ומחברת בין הנפשות.

ובכללות הנפשות מגדיר זאת הרבי באחד המכתבים :

"והנה באדם יש: א( נפש האלקית ב( נפש השכלית ג( נפש הבהמית ד( גוף..

א( נפה"א מדריגתה חלק אלק’ ממעל ממש ואם נפלה ממדרי’ זו שאינה ברצוא 

להתדבק באלקות נק’ מית והעצה לזה למוד והתבוננות והנהגה ע"פ תורת דא"ח.

ב( נפש השכלית עניינה להבין את הנה"ב ע"י שכל ומוחין איך להתנהג במדותי’ 

והן בדעה - מדותיו בתקיפות ושכלו בקטנות ואם נפש  והנה הקטן - הן בשנים 

השכלית נגררת אחר התאות אפי’ של היתר כבהמה ה"ז נפילה ממדרי’ ואיקרי מית 

וזהו עניין החנוך להעמידו על ההנהגה הנכונה.
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ג( נפש הבהמית צריכה להיות מצד עצמה עכ"פ כבהמות וחיות שאינם משנים 

נפילה  ה"ז  בוראה  רצון  על  שעוברת  ועברה  איסור  עושה  אם  אבל  תפקידם  את 

ממדריגתה ואיקרי מית..

ד( גוף עניינו כלי להנפש ואם הופסק הקישור שביניהם ה"ז נפילה ממדריגתו 

מיתה כפשוטו ועל המתעסקים בו ח"ק לסדר הכל שיהי’ מוכן לתחה"מ בב"ב".

בליקוטי  נח  לפרשת  בשיחה  הרבי  מבאר  הגוי,  של  השכלית  לנפשו  בקשר 

שיחות חט"ו כך:

על דברי המשנה "חביב אדם שנברא בצלם חיבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם 

שנאמר: כי בצלם אלקים עשה את האדם" )אבות פ"ג מי"ד(, פירש הרבי הריי"צ 

ש"צלם" הוא הנפש השכלית שישנה הן אצל יהודים והן אצל בני נח ו"חיבה יתירה" 

היא הנפש שכלית של ישראל שהיא נעלית מזו של המין האנושי בכלל.

ומסביר שם שההבדל בין הנפש השכלית של הגוי ליהודי, שאף שתפקידו של 

השכל הוא לברר את ה"אמת" שבכל דבר ולכן הוא מתעלה מעל הנטיות האישיות, 

כי עניינו של השכל הוא   - וגסות  זה מביא את בני נח לידי ישות  בכל זאת שכל 

שמתבטל כלפי הדבר שבו הוא עוסק, וכשהשכל עוסק בענייני העולם שהם ישות 

ומציאות אזי נעשית אף בשכל הרגשת ישות.

לימוד חכמות חיצוניות מביא את האדם לידי הרגשת ישות עצמית ואף גסות 

מסוימת;

ולא מצד עצמה  יש לה עידון רוחני מסוים,  ואילו הנפש השכלית של היהודי 

אלא מצד שליהודי יש נפש אלקית שנעלית מהעולם ומביאה אותו לידי התבטלות 

לאלקות. וזהו ש"חיבה יתירה נודעת לו" - שיש ליהודי חיבה עצמית שהיא גרמה 

לזה ש"נברא בצלם".

היינו שגם נפשו השכלית של היהודי היא שונה מנפשו השכלית של הגוי ולכן 

מוטל עליו לפעול גם כן על הגוי עצמו בקיום שבע מצוות בני נח ועוד.

מקור: מאמר ד"ה בין כסה לעשור תש"ה.
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לימוד תורה עם גוי
שאלה: בבית חבד שלי אנחנו עורכים שיעורים באמונה ובהשקפה ולאחרונה ישנו 

גוי אחד שמאוד התאב ביהודים ורוצה להגיע גם לשיעורים אלו וללמוד על אמונה בה’. 

האם יש בזה עניין? או שצריכים למנוע ממנו כי זה לא שייך אליו כמו היהודי?

שישנו  ואף  בה’  להאמין  היא  הגויים  של  מהמצוות  אחת  כל,  ראשית  תשובה: 

הרי  להלן,  שיוסבר  וכפי  הגויים  לאמונת  היהודים  של  אמונתם  בין  עיקרי  חילוק 

ברור שישנו עניין חשוב ביותר להנחיל את אותה האמונה בה’ אחד לכל באי עולם.

הצורך  על  פעמים  וכמה  כמה  שחזר  עצמו,  הרבי  של  בהנהגתו  שמצינו  וכפי 

וההכרח הגדול לפרסם את שבע המצוות אצל בני נח כולם וגם לפרסם את ענייני 

החסידות בכל העולם כולו באופן כזה שיגיע לחוגים הכי רחבים עד ללשונות עם 

ועם בכל מדינות העולם.

ומובן שיש לתת לאותו הגוי להמשיך להשתתף בשיעור, אלא  זה ברור  ומכל 

שכדאי בנוסף לכך לכוון אותו למצוות שבהן הוא מתחייב ובמה שעליו מוטל חיוב.

המצוות  של  עניינן  שכל  הרמב"ם  דברי  ע"פ  מה"מ  הרבי  של  הידוע  וכביאור 

שמקיימים האומות הוא מפני "שצווה משה בתורה" ולא בגלל שכך היה אצל נח, 

וראה באריכות בליקוטי שיחות חכ"ו אריכות הביאור בעניין זה.

ובפרטיות בעניינה של האמונה אצל אומות העולם:

אע"פ שגם אצל ב"נ ישנו עניין האמונה בבורא עולם דקרו לי’ אלקא דאלקייא, 

מ"מ יש חילוק עיקרי בין האמונה דב"נ והאמונה דבנ"י ועד שלכמה דיעות )ראה 

הנסמן בסה"מ מלוקט ח"א ע’ נב. אנציקלופדי’ תלמודית ערך ב"נ )ע’ שנ(. ועוד. 

וראה סהמ"צ להצ"צ מצות אחדות ה’. ועוד( לא הוזהרו ב"נ על השיתוף.

בהם  מזה שיש  הוא תוצאה  עניין האמונה  ישראל  היא: אצל  ונקודת החילוק 

"חלק אלקה ממעל ממש" וכיון שאין יסוד האמונה במציאותו של המאמין )שכלו 

והבנתו(, אלא זה ש"ה’ אחד מאיר" ומתגלה בנפשו, הרי מובן שבו מתגלה אמיתית 

מאיר  הנראה  שהדבר  הראי’  עניין  כמו  היא  אצלם  האמונה  הקב"ה;  של  אחדותו 

אליו.
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מה שאין כן אצל בני נח שאין אצלם נשמה קדושה, הרי כל אמונתם באלקים 

)בהכרח(  שוללת  זו  אמונה  אין  לכן  באלקות,  והשגתם  מתפיסתם  תוצאה  היא 

מציאות אחרת )או אפילו שליטה אחרת( מלבד הקב"ה. ומהאי טעמא לא הוזהרו 

על השיתוף כי האמונה הנדרשת מהם )לפי יכולתם, שאין בהם "חלק אלקה ממעל 

השמיעה  כעניין  הוא  אצלם  דאלקייא".  אלקא  "הוא  שהקב"ה  רק  היא  ממש"( 

חל"ה  נח  בשיחת  מבואר  )כך  הדבר  את  ששמע  לאחרי  בשכלו  הדבר  שמצטייר 

בליקוטי שיחות(.

כמה  שיש  השלילה,  בצד  שהם  כפי  הדברים  גם  מוסברים  נוספים  ובמקומות 

וכמה דרגות בכפירתם של הגויים בה’ אחד, ובכללות מחולקים לג’ דרגות:

יודעים  הם  כי  דאלקיא",  אלקא  ליה  "קרו  אך  ה’,  באחדות  רק  הכופרים  א. 

ומשיגים שהקב"ה הוא חיותם וקיומם. ולכן אינם מורדים בקב"ה, כפי שאמר בלעם 

"לא אוכל לעבור את פי ה’".

ב. המכירים במציאות ה’ שהוא "אלקא דאלקיא" - אך הם כופרים בכך שהקיום 

וההתהוות של כל המציאות תלוי בקב"ה, כמאמר פרעה "לי יאורי ואני עשיתני" 

אך  ממנו,  נעלה  כוח  בקיום  רק  היא  בקב"ה  וההכרה  עצמו.  את  שברא  שטען   -

מציאותו אינה תלוי ב"אלקא דאלקיא".

ג. המכחישים לגמרי את מציאות האלקות, כסנחריב אשר "חירף וגידף ביותר". 

הוא הכחיש ואמר שאלקים חיים אפילו "אינו אלקא דאלקיא".

הגרוע ביותר הוא האופן השני: באופן הראשון הם מבינים שהקב"ה הוא חיותם, 

לכן אינם עוברים על רצונו ומכירים במציאות האלקות. ואפילו באופן השלישי עצם 

ולכן מחפשים  "נוגע" להם  העובדה שהם מתנגדים ומכחישים מוכיחה שאלקות 

להתנגד. ע"י עצם התנגדותם מוכח שקיימת מציאות האלקות המגיעה עד אליהם 

למטה מטה.

אין  באמצעותו   - מעצמותו"  ש"מציאותו  שטוען  פרעה  השני,  האופן  ואילו 

מוזכרת כלל מציאות ה’. המציאות שלו קיימת בפני עצמה. הוא חש שהוא מציאות 

עצמאית לגמרי ואין בקיומו שום קשר לאלקות אפי’ לא באופן של שלילה. וגם מה 

ד"קרו לי אלקא דאלקיא" אינו קשור אליו.
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ומכל זה מובן על דבר הצורך וההכרח לפרסם כמה שיותר לכל באי עולם על 

ההכרה האמיתית במציאות הא-ל והאמונה הפשוטה בה’ אחד.

ויש להוסיף בכל זה עוד נקודה:

בענייני  האומות  על  שפועלים  כך  שע"י  הרבי  הסביר  הזדמנויות  וכמה  בכמה 

אמונה בה’ אחד הרי מתווסף בזה גם בטובתו של היהודים, היות שעל ידי כך שהם 

לומדים ומבינים שמוכרחים להאמין בה’ אחד וצריכים לפעול לפי הכללים שלו הרי 

זה מונע מהם בתכלית את כל העיסוק בענייניים לא טובים וכפי שרואים במוחש 

בכמה וכמה מקומות ומדינות בעולם.

פרסום שבע מצוות בני נח
שאלה: מה הסיבה להנהגה החב"דית )שלא נהגו בה בדורות הקודמים( לפרסם על 

שבע מצוות בני נח?

במהות העניין של שבע מצוות בני נח יש שיחות רבות מהרבי מה"מ  תשובה: 

שבהן ביאר הרבי בארוכה את הסיבה לכך ש"מבצע" זה "התחדש" דווקא בדורנו 

וכן את מהותה וסיבתה של המצוה ולהלן יובאו חלק מן המקורות.

יסוד הכל הוא בדברי הרמב"ם )הל’ מלכים פ"ח ה"י(:

מורשה  שנאמר  לישראל  אלא  והמצוות  התורה  את  הנחיל  לא  רבינו  "משה 

קהילת יעקב ולכל הרוצה להתגייר משאר האומות שנאמר ככם כגר אבל מי שלא 

רצה אין כופין אותו לקבל תורה ומצוות

וכן צווה משה רבינו לכוף את כל באי העולם לקבל מצוות שנצטוו בני נח וכל 

מי שלא יקבל ייהרג". ובהמשך כותב "והוא שיקבל אותן.. מפני שציווה בהן הקב"ה 

בתורה".

בשיחותיו מסביר הרבי שהטעם לחובתם של ישראל "לכוף את כל באי עולם" 

נובע מעצם העבודה שבני נח צריכים לקבל ולקיים את שבע המצוות שלהם "מפני 

שציוה בהן הקב"ה בתורה" - כי הקשר שבין בני נח לבין התורה הוא רק באמצעות 

ישראל אשר להם ניתנה התורה.
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מתן  של  ומטרתו  מתכליתו  כחלק  בעצם  היא  נח  לבני  המצוות  שבע  הנחלת 

תורה בעולם. כי הנקודה של מתן תורה היא להנחיל את מלכותו של הקב"ה בכל 

העולם כולו;

מלכות  עול  עצמם  על  יקבלו  שישראל  רק  איננה  לישראל  תורה  מתן  תכלית 

שמים ועול מצות, אלא להביא לידי "והיה ה’ למלך על כל הארץ" שמלכות ה’ תורגש 

בכל העולם כולו. ומכיון שמלכות ה’ ומצוותיו הפכו לנחלת ישראל, שעניינים אלו 

נעשו שייכים לישראל, לכן יש להם הכוח והציווי להשליט את מלכות ה’ לכל באי 

עולם.

ולכן ישנה חובה "לכוף כל באי עולם", כי הכפייה צריכה להביא לידי כך ש"כל 

גזירותיה  וקבלת  ופרטיה  משמעותה  כל  עם  ה’  מלכות  את  יקבלו  העולם"  באי 

"לקבל מצוות..".

הרי  בתקופתנו,  חל  אינו  תושב  גר  של  שהעניין  שלמרות  הרבי,  מסביר  ועוד 

הציווי "לכוף.." חל גם בזמן הזה והוא חלק והמשך של מתן תורה.

אע"פ שאופן הכפייה אינו כזמן שיד ישראל תקיפה ולכן אי אפשר לכפות ממש 

ובודאי לא באופן ש"כל מי שלא יקבל ייהרג" אך אין הדבר פוטר מהחובה לכוף בכל 

דרך אפשרית "בכפיית דברים להמשיך לבם אל רצון קונם וחפץ צורם". ומובן שכל 

מי שיש לו האפשרות לפעול בכך חייב להשתדל ולהשפיע.

דיונים  מוצאים  אנו  ואין  ערוך  בשולחן  מוזכר  לא  זה  שעניין  לכך  הסיבה  את 

בעניין בספרי השו"תים, מסביר הרבי בסיבה מאוד פשוטה והגיונית שמתוכה מובן 

בצורה הכי פשוטה ובהירה מדוע לא עסקו בזה )לפחות בעיסוק שהיה לו תיעוד( 

בדורות הקודמים -

נמנעו  הממשלה,  חוקי  לפי  אסור  הגיור  היה  לא  שבהם  במקומות  גם  בעבר, 

מלעשות פעולות העשויות להתפרש כעידוד או סיוע להתגייר. ולכן ההשתדלות 

בעניין אפי’ של יהודי יחיד היתה כרוכה בסכנה, שעלולים להחשיב זאת כהתערבות 

באמונתם וכו’ וכו’. ובדרך כלל היו חייבים להיזהר מכך מפני פיקוח נפש. ובמקרים 

וללא פרסום.  זה בזהירות המתאימה  היוצאים מן הכלל שבהם נעשה הדבר היה 
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ולכן אין מוזכר עניין זה בשו"ע ובנושאי כליו כי בתקופת אלו היה זה בגדר פיקוח 

נפש.

ומובן שכאשר חשש זה אינו קיים כלל כבמדינותינו, קיים הציווי "לכוף".

ומכך ישנה תועלת גם לישראל, וכך הם תוכן הדברים בשיחת הרבי:

אשר  ר"ל  האיומים  המאורעות  של  המבהיל  הרושם  תחת  נתונים  ישראל  כל 

אומות  חסידי  שהיו  שבמקום  בבירור  ראו  שאז  שנה.  כארבעים  לפני  התרחשו 

העולם הם הצילו נפשות רבות של יהודים.

בזה  יש  אופן  בכל  אך  צרה  פעמיים  תקום  של  ודאי   - הרבי  ומבהיר  ומדגיש 

תועלת גם ליהודים בדברים מסוימים. כמו שאם יחשוב הנכרי אם להזיק ליהודי 

או לא הרי אם יהי חדור בהכרה שעין רואה ואוזן שומעת וכו’ ומחובתו לקיים שבע 

המצוות תהיה לכך השפעה ברוכה גם על יחסו ליהודים. ועצם ההשתדלות בדבר 

מעוררת אצל הגויים כבוד והערצה לישראל ומתרומם גאון יעקב.

ונסיים בציטוט מאגרת של הרבי לשז"ר ששם מציין הרבי ששבע המצוות, כפי 

שהן בתורת החסידות, הן בצורה חזקה הרבה יותר וז"ל:

"ויהי רצון אשר גם זה ישמש צנור להשפעה על מבקריו להחדיר בהם "מהרוח 

אשר עליך" זו תורת החסידות אשר ישנו בה השייך לא רק לבני ישראל אלא גם 

לאומות העולם שהרי גם שבע מצוות בני נח מפורשים ומוארים בתורת החסידות 

באור חדש טמיר בהיר וזריק שביבין לכל סטר )=המאיר לכל עבר(".

מקור: ליקוטי שיחות חכ"ו שיחה לפרשת יתרו שיחה ג.

אחדות בין אומות העולם
שאלה: האם האמירה שצריכים להיות תמיד באחדות, מתאימה גם כלפי מי שהוא 

לא יהודי שגם הוא צריך להיות באחדות עם חבריו?

תשובה: כדי להבין זאת יש להקדים תחילה שיש להבדיל בין המישור החיצוני 

לבין המישור הפנימי.

במישור החיצוני ברור הדבר שהעולם צריך להתקיים באופן של צדק ויושר וכל 

אחד ואחד צריך לחיות בשלום עם חביריו.
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וכמו שמבואר ברמב"ם בארוכה בעניין שבע מצוות בני נח שישנם כמה וכמה 

איסורים שעניינם הוא השלום בין אחד לשני - לשים שופטים ודיינים וכד’ ובזה 

אין שאלה.

ולכן בפן החיצוני של השאלה הרי ברור שגם הם צריכים לחיות בשלום ובאחווה 

אחד עם השני לא להרע ולא להזיק אלא להיות טוב לרעהו.

לבין  היהודים  של  והאחדות  האהבה  בין  עצום  הבדל  יש  הפנימי  במישור  אך 

אהבה ואחדות שקיימת אצל אומות העולם.

מן  מקצת  יבואו  ולהלן  החסידות  בתורת  פעמים  וכמה  כמה  זה  על  ומוסבר 

המקומות. וכדי לראות את התמונה בשלימותה יש להסתכל במקורם של הדברים 

ולעיין בהם.

במקומות רבים מוסבר ההבדל בין העם היהודי לבין העמים האחרים. שאצל כל 

האומות היותן לעם תלוי בזה שמתאחדות יחד ובלי זה אא"פ להיות עם - מ"מ אצל 

עם ישראל גדר האחדות ונחיצותה הוא באופן אחר לגמרי.

ההבדל בין אחדות אצל ישראל לאחדות אצל אומות העולם:

אצל ישראל האחדות נגרמת ע"י ישראל עצמם מצד דרגת היחידה שבנשמה 

שהתגלה  במוח  ולא  בלב  שנמצא  היהודי  הניצוץ  ודעת.  מטעם  הנעלית  היהודית 

ביציאתם ממצרים גרם ל"ויחן שם ישראל - כאיש אחד".

שהאהבה  לב,  פרק  בתניא  הוא  לכל  ויסוד  בחסידות  באריכות  שמוסבר  וכפי 

מעלה  הגוף  על  הנפש  את  ולהעלות  להגביה  הנשמות  מצד  היא  להיות  שצריכה 

מעלה עד עיקרה ושורשה בכל עלמין ומתוך ההסתכלות בשורש ובמקור אפשר 

לראות את הנקודה הפנימית והעצמית שקיימת אצל כל אחד ואחד וכולם שווים 

בה באמת לאמיתה.

אחד  יהודי  של  שהאהבה  פעמים  ספור  אין  המבואר  לכל  היסוד  בעצם  וזהו 

לחברו צריכה להיות אפילו ליהודי שלא ראה אותו מעולם ולא שמע עליו, ובקצה 

הכי אחרון אפילו למי שהרע לו ביותר והצר לו כל ימי חייו.

והמגושמת אלא מצד  - מצד ההסתכלות החיצונית  הגופים  היא מצד  אין  כי 

ההסתכלות הפנימית על השורש והמקור שממנו באו כל בני ישראל.
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יהודי, בכל זאת מכיון  זה שאמנם דרגת היחידה נמצאת רק אצל  ומוסבר על 

לא  אצל  גם  קיים  האחדות  עניין  מעין  הרי  האלקים"  עשה  זה  לעומת  זה  ש"את 

יהודים כי "קליפת" הטומאה רוצה להידמות לקדושה כקוף בפני אדם.

רק  הוא  העולם  באומות  קיימים  שהם  שזה  עניינים,  וכמה  בכמה  שזהו  וכפי 

כדי שידמו ליהודי ותהיה בחירה חופשית ליהודי להתנהג כמו שצריך ולא יהיה זה 

מצד ההכרח. ולכן קיים בהם עניין האחדות בצורה מסוימת אך לא קיימת אצלם 

וכפי   - אחידה  ומטרה  כוונה  של  תוצאה  רק  אלא  עצמם,  מצד  אמיתית  אחדות 

שהיה ברדיפת המצרים אחרי ישראל שנאמר "והנה מצרים נוסע אחריהם" שהיו 

מאוחדים בשנאה לישראל. אך אין זה באופן הפנימי והעצמי.

ובני  האחדות  בהקשר  מעניינת  מאוד  נקודה  נוספים  במקומות  עוד  ומוסבר 

נח וביחסם לישראל: בשיחה מיוחדת מסביר הרבי שלאחר מתן תורה שהתבטלה 

הגזירה שבין עליונים לתחתונים השפיע הדבר גם על בני נח שאף הם יוכלו לחוש 

בכוח האלקי הקיים בהם -

וע"י הכרתם בכוח האלקי שהוא אחדות, נוצרת גם בהם אחדות מסוימת בדומה 

האלקות  בדרגת  להכיר  יכולים  אינם  כי  בדיוק,  לא  כי  אם  ישראל.  אצל  לאחדות 

שמעל לעולמות שדוקא מדרגה זו יוצרת אחדות אמיתית.

ומסביר שם הרבי שעניין זה מתבטא גם בהלכה שעליהם לקיים שבע מצות בני 

נח - מפני שצווה משה בתורה שזהו עניין אמיתי.

ולסיכומם של הדברים:

אחדותן של אומות העולם היא אחדות חיצונית בלבד בהתאספותן יחד לשיתוף 

פעולה אך אין זו אחדות בעצם המהות.

ומשום כך אין אצל בני נח מהות ומושג של צבור כי אף לאחר שהם מתאחדים 

נשאר כל יחיד כמציאות "פרטית".

ולכן נראה ברור שכל מה שמוסבר בחסידות על האחדות האמיתית שקיימת 

כל מה שיש  העולם באמת אלא  באומות  שייך  זה  אין  היהודים מצד העצם  אצל 

או  יחד  בעניין מסוים  כתוצאה מהתעסקות  הוא האחדות החיצונית שבאה  להם 

בהתאחדות סביב נושא מסוים.
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אך  הפנימי  הפן  על  בהסתכלות  היא  זו  שאחדות  התשובה  בתחילת  כנ"ל  אך 

ירעו  ולא  במישור החיצוני הרי ברור שצריכים הם לחיות אחד עם השני בשלום 

ולא ישחיתו.

בגאולה  שלימה  באחדות  יהיה  העולם  שכל  כאלו  לימים  שנגיע  רצון  ויהי 

האמיתית והשלימה.
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ארץ ישראל

טענת האומות על ארץ ישראל 
שאלה: מה אפשר לענות לכל אלו ששואלים על כך שאנחנו כביכול כבשנו את ארץ 

ישראל מאלו ששכנו בארץ קודם? לכאורה יש קצת צדק בטענה הזאת?

תשובה: שאלה זו מלווה את עם ישראל כבר דורות רבים ומיוחד לציין שהרש"י 

הראשון על התורה עונה בעצם על אותה השאלה וכפי שיתבאר לקמן.

ומפרש על  ואת הארץ"  התורה פותחת ב"בראשית ברא אלוקים את השמים 

טעם  ומה  לכם..  הזה  אלא מהחודש  את התורה  להתחיל  צריך  הי’  "לא  רש"י:  זה 

יאמרו  גוים שאם  פתח בבראשית משום כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת 

אומרים  הם  גוים  שבעה  ארצות  שכבשתם  אתם  לסטים  לישראל  העולם  אומות 

להם כל הארץ של הקב"ה היא הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו ברצונו נתנה 

להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו".

אחד  לכל  לענות  אפשר  ובזה  השאלה  כל  על  והיסודי  הראשון  המענה  וזהו 

ששואל. הקב"ה נתן לכם ובאותה מידה הוא נטל אותה מכם ונתן אותה לנו.

ובזה הורה הרבי כמה וכמה פעמים להשתמש במענה לטענת האומות. וביתר 

עמקות הסביר הרבי כמה וכמה פעמים את הפן הפנימי שבשאלה זו.

יודעות שבחר בנו הקב"ה, אך לפי תפיסתן  וכך מסביר הרבי: האומות בעצם 

אין עם ישראל צ"ל קשור עם ארץ )גשמית( ובפרט - ארץ מסוימת, כי עניינם של 

בחירת  מפני  הוא  לעם  היותם  וזמן.  מקום  בכל  שמוטלת  ה’  עבודת  הוא  ישראל 

וממילא  לעם;  אותן  עושה  מסוים  במקום  שקיבוצן  האומות  כשאר  ולא  הקב"ה 

מרוממים הם מכל זה.

והטענה היא של שבעים אומות, למרות שא"י היא מקום ז’ אומות, כי בפנימיות 

תוכן הטענה שייך לכל הארצות, כי תפקידם של ישראל בכל הארצות הוא לא רק 

להפוך את הארציות למקום שבו תשרה  גם  בקיום התומ"צ אלא  לעמוד בתוקף 

קדושתו ית’.
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"כח  לגלות  בעבודתם  חלק  היא  ישראל  לעם  א"י  שנתינת  להן  עונים  זה  ועל 

תשרה  שקדושתו  דוקא,  בתחתונים  דירה  ית’  לו  לעשות  הקב"ה  של  מעשיו" 

שהיותו  בכללותו  ישראל  עם  וכן  מעשיות.  מצות  ע"י  במיוחד  עוה"ז  בארציות 

מרומם מכל עם ולשון הוא הגורם שניתנה לו ארץ גשמית ובעצם עניין זה הוא בכל 

הארצות לכובשן ולעשותן דירה לו ית’.

ולא  הניצוצות.  בירור  לצורך  היא  למטה  הנשמה  ירידת  של  שהמטרה  כידוע 

הבירור  במקום  שנמצאים  אלא  מבררים,  ומשם  אחר  במקום  שנמצאים  באופן 

עצמו, כי התכלית היא שגם המקום עצמו שבו נמצאים הניצוצות ייהפך לקדושה 

ובכך העולם כולו נהיה א"י שנהפך לקדושה בגבול ישראל.

ולפיכך פתיחת והתחלת התורה היא ב"בראשית ברא גו’" בבריאת העולם, כי 

יסוד וכוונה עיקרית של התורה הוא - לכבוש על ידה את העולם ולעשותו דירה 

לו יתברך.

ובכמה וכמה מקומות הסביר הרבי כמה וכמה הוראות שטמן לנו רש"י בהבאתו 

את הביאור הזה בתחילת התורה ובמיוחד ביחסם של ישראל כלפי אומות העולם.

ראשית כל יש בזה הוראה כללית ועיקרית:

אין האדם צריך להתרשם מהמונעים ומעכבים לקיום התומ"צ, ומה שטוענות 

האומות שאין לישראל לקיים את התומ"צ אין להתרשם מזה כלל אלא יש להתחזק 

ולענות להן שזהו רצונו של הקב"ה.

ביותר  נעלה  ומצב  מעמד  הוא  א"י  של  שעניינה  בזה,  יש  פרטית  הוראה  וגם 

הוא  בתומ"צ  עוסק  שאינו  בזמן  שגם  הוא  א"י  כיבוש  התומ"צ;  בקיום  ברוחניות 

מבטל את ענייניו הגשמים והופכם לקדושה. טענת המרגלים היתה שא"א לכבוש 

של  המקום  בתפיסת  הקב"ה  שהטביע  הטבע  את  לשנות  שא"א  היינו  הארץ  את 

הגשמיות.

זו השתלשלה טענת האומות: בשעה שיהודי עוסק בישובו של עולם  מטענה 

העניינים  של  לציורם  ה"מתאים"  באופן  להתנהג  הוא  וצריך  ה’  עבודת  שייך  אין 

ב"בראשית  היא  התורה  התחלת  ואף  הקב"ה  הטביע  שכך  מכיון  מצ"ע  הגשמים 

גו’" שהוא בריאת העולם וענייניו ורק לאחרי אריכות של יותר מ"חומש" שלם בא 

הציויי של "החודש גו’’;

ארץ ישראל
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אבל כל טענתן היא טעות ושקר כי תכלית הכוונה והרצון בעניינים הגשמים 

הוא רק לעשות מהם דירה לו ית’ בתחתונים.

שב"מעשיו"  הידיעה  מספקת  לא  טענתן  להסיר   - לעמו"  הגיד  מעשיו  "כח 

בלבד, אלא ב"כח מעשיו", שהוא הכוונה והתכלית הפנימית שבהם והקב"ה "הגיד" 

והמשיך לעמו את הפנימיות שבזה כדי שיהפכו את הגשמיות לקדושה.

פי’ מבאר רש"י שעשה הקב"ה את העולם באופן שנראה לכאורה  ובאריכות 

ששייך לאו"ה וכל זה כדי שהעבודה תהיה באופן של כיבוש וביטול הקושיא של 

הגיד  מעשיו  ש"כח  האומות  טענת  ביטול  החל  בבראשית,  ובהתחלתה  העולם; 

לעמו" וניתן הכוח להמשיך אלוקות בגשמיות.
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שונות

שילוח הקן - א
שאלה: האם מצוות שילוח הקן נוהגת גם בחו"ל, והאם היא נוהגת גם בקן של עוף 

טמא?

תשובה: מצוות שילוח הקן נוהגת גם בחו"ל, ונוהגת רק בעוף טהור, ולא בעוף 

טמא.

מקור: ראה בתלמוד בבלי מסכת חולין דף קלח עמוד ב: שילוח הקן נוהג בארץ 

ובחו"ל, בפני הבית ושלא בפני הבית, בחולין אבל לא במוקדשין. חומר בכסוי הדם 

הקן  ושילוח  מזומן,  ובשאין  במזומן  ובעוף,  בחיה  נוהג  הדם  שכסוי  הקן,  משילוח 

אינו נוהג אלא בעוף, ואינו נוהג אלא בשאינו מזומן. איזהו שאינו מזומן? כגון אווזין 

ותרנגולים שקננו בפרדס, אבל אם קננו בבית, וכן יוני הרדסיאות - פטור משילוח. 

עוף טמא - פטור מלשלח, עוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור, וטהור רובץ על ביצי 

עוף טמא - פטור מלשלח. קורא זכר, רבי אליעזר מחייב וחכמים פוטרין.

ובספר החינוך פרשת כי תצא מצוה תקמה: מדיני המצוה מה שאמרו זכרונם 

אף  לך  קנוי  שאין  דרך  מה  בדרך,  לפניך  צפור  קן  יקרא  כי  ע"ב[  קל"ט  ]חולין  לברכה 

כל וכו’, מכאן אמרו יוני שובך ויוני עליה וצפרין שקננו בטפיחין ובשיחין ובבורות 

ובמערות ותרנגולין ואווזין שקננו בפרדס חייב לשלח, קננו בתוך הבית וכן יונים 

דורסיות פטור מלשלח, ואמר רב יהודה המוצא קן בים חייב לשלח, שבכלל לשון 

בדרך הוא, שנאמר ]ישעיה מ"ג, ט"ז[ הנותן בים דרך. היתה האם מעופפת על הקן ואין 

כנפיה נוגעות בקן פטור מלשלח, היתה רובצת על ביצים מוזרות פטור מלשלח, 

שלחה  כן,  כמו  ביצים  אף  קיימא  בני  אפרוחים  מה  ביצים,  או  אפרוחים  שנאמר 

המצוה  פרטי  ויתר  תשלח.  שלח  שנאמר  לשלח,  חייב  פעמים  כמה  אפילו  וחזרה 

מבוארים בפרק אחרון מחולין.

ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

ועובר על זה ולקח האם בעודה על הבנים ביטל עשה זה מלבד שעבר על לאו 

דלא תקח האם, ואם מתה האם קודם שישלחנה או ששלחה אדם אחר אין לו תקנה 

שונות
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בכך  לאויה  נתקן  הוא קודם שתמות  ולתקן הלאו. אבל אם שלחה  לקיים העשה 

ופטור, שזה הלאו ניתק הוא אל העשה, וכמו שנכתוב בלאו ח’ ]מצוה תקמ"ד[ הבא על 

זה בעזרת השם.

ובשולחן ערוך יורה דעה הלכות שלוח הקן סימן רצב סעיף א: שלוח הקן אינו 

נוהג אלא בעוף טהור, אפילו אם האם טרפה. ואפילו אין שם אלא אפרוח אחד או 

ביצה אחת, חייב לשלח.

עיין )בתשובת חוות  יורה דעה סימן רצב ס"ק א: שלוח הקן  ובפתחי תשובה 

יאיר סי’ ס"ז( שנשאל אם כאשר יקרא קן צפור לפני איש בשדה אם מחוייב עכ"פ 

תשלח  שלח  תורה  אמרה  דלא  לדרכו  לילך  רשאי  או  האם  את  לשלח  לה  לזקוק 

ביצים  סדרי  דשני  האיבעיא  גבי  התוס’  דמדברי  וכתב  הבנים  ליקח  רצה  אם  רק 

זה ע"ג זה הובא בש"ך ס"ק י"ד מוכח שאינו מחוייב לטפל אך אין דברי התוספות 

מוכרחים דיותר נראה כפירוש הרשב"א. ומדברי הגמרא משמע דחייב לטפל דאמר 

יכול יחזור בהרים כו’ ת"ל כי יקרא במאורע וא"כ נהי דממעט שלא יחזור בהרים 

מ"מ במאורע משמע דרמי עליה ליזקק לה ובפרט לטעם הזוהר כו’ ע"ש ועי’ בספר 

משנת חכמים ריש הל’ יסוה"ת צפנת פענח שם אות ה’ שכ’ דכמו שאמרו בציצית 

דליכא עונש כ"א בעידן ריתחא ה"ה בזה אם רואה קן ואינו נזקק לשלח את האם 

מענשי לי’ בעת ריתחא אבל ליכא עונש כמו בעובר על מ"ע המוטל עליו דמ"ע היינו 

אם לקח האם והבנים ע"ש.

ובש"ך יורה דעה סימן רצב ס"ק א: אלא בעוף טהור. דכתיב כי יקרא קן צפור 

וגו’ ועוף טהור אקרי צפור ולא טמא אבל אם טרפה חייב דמכל מקום צפור מקרי.

ובפתחי תשובה יורה דעה סימן רצב ס"ק ב: בעוף טהור עבה"ט של הרב מהרי"ט 

ז"ל מ"ש אם מברך על מצוה זו כו’. ועיין בספר בני חיי מ"ש בזה בשם הרב מהר"ח 

בנבשתי ז"ל ]ועיין בספר עיקרי דינים חא"ח סימן יו"ד אות מ"ט הביא בשם תשובת 

מצוה  דהוי  מברך  אינו  ומשלחם  האם  הלוקח  דדוקא  דמסיק  ג’  סימן  דחיי  סמא 

הבאה בעבירה אך אם שלחה מתחלה ולקח הבנים ודאי מברך על גוף המצוה וגם 

שהחיינו כיון דאינו דבר מצוי ותדיר הוי כדבר שקבוע לו זמן )עש"ך לעיל סי’ כ"ח 

סק"ה( ובחי"ד סי’ ל"ב אות ט"ז הביא בשם תשו’ תורת נתנאל סי’ ט’ שאין לברך על 

מצוה זו דשמא יהיו הביצי’ מוזרו’ ואין לברך מספק ע"ש.[
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ובט"ז יורה דעה סימן רצב ס"ק א: בעוף טהור. דכ"מ שנאמר צפור אינו אלא 

טהור.

הביצים  היו  ז:  סעיף  רצב  סימן  הקן  שלוח  הלכות  דעה  יורה  ערוך  ובשולחן 

מוזרות, או האפרוחים מפריחים, או שהם טריפה, או שזכר רובץ על הקן, או שעוף 

טמא רובץ על ביצי עוף טהור, או עוף טהור רובץ על ביצי עוף טמא, פטור מלשלח 

)ל’ רמב"ם פ’ י"ג מהל’ שחיטה דין י’(.

ובסעיף ח: היתה רובצת על ביצים שאינם מינה, והם טהורים, הרי זה משלח. 

ואם לא שלח, אינו לוקה )שם דין י"א(.

שילוח הקן - ב
שאלה: האם ישנה מצוות שילוח הקן, בקיננה בחצר ביתו?

ה’ביצים’  את  לו  קונה  אדם  של  וחצרו  מאחר  יקרא",  "כי  בגדר  אי"ז  תשובה: 

כאשר ה’אם’ אינה רובצת עליהם, ואינו מחוייב ב’שילוח הקן’.

יורה דעה הלכות שלוח הקן סימן רצב סעיף ב: קן  מקור: ראה בשולחן ערוך 

ותרנגולים  ואווזים  בבתים,  אדם  בני  עם  ליגדל  שדרכן  יונים  כגון  אצלו,  המזומן 

שקננו בבית, פטור. אבל יוני שובך ועליה, וצפרים שקננו בטפיחים )פירוש כלי חרס 

הבנוי בכתלים אשר שם צפרים יקננו( ובבורות, ואווזים ותרנגולים שקננו בפרדס, 

חייב. והוא שלא הוגבהה האם מעל הביצים כלל, משהטילם. אבל אם הוגבהה האם 

מעליהם אם המקומות הללו שלו, זכתה לו חצירו והוה ליה מזומן, ופטור.

ובש"ך יורה דעה סימן רצב ס"ק ב: קן המזומן. דכתיב כי יקרא וגו’ פרט למזומן.

ובט"ז יורה דעה סימן רצב ס"ק ג: קן המזומן. דכתיב כי יקרא פרט למזומן.

ובש"ך יורה דעה סימן רצב ס"ק ג: שקננו בפרדס. שאינו משתמר דכיון דמרדו 

אין קינויו בידך אבל אם משתמר פטור כן משמע מפירש"י וכן כתב רבינו ירוחם 

נתיב ט"ו אות ד"ג וטעמא דהוי כמו ביתו.

ובש"ך יורה דעה סימן רצב ס"ק ד: והוא שלא הוגבהה האם כו’. דהשתא ליכא 

למימר שזכתה לו חצירו והוי ליה מזומן דכיון דאסור לזכות בביצים כל זמן שהאם 
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רובצת עליהם אם כן גם חצירו לא קנה ליה דכיון דאיהו לא מצי זכי לא זכי ליה 

חצירו.

ובש"ך יורה דעה סימן רצב ס"ק ה: אם הוגבהה האם כו’. נראה דמיירי שהוגבהה 

עד כדי שתצא מתחת ידו כדלקמן סעיף ד’ דאם לא כן כיון דאיהו לא מצי זכי בה 

כיון דלא יצאה מתחת ידו ולא קיים מצות שלוח חצרו נמי לא זכי ליה אי נמי דהכא 

גבי הקן סגי דומיא דהיתה  נוגעת על  והלכך כל שאינה  מיירי שהוגבהה מעצמה 

מעופפת דלקמן סעיף י"א.

ובש"ך יורה דעה סימן רצב ס"ק ו: זכתה לו חצירו. דחצרו של אדם קונה לו שלא 

מדעתו כמו שנתבאר בחשן משפט סי’ ר’ ע"ש.

ובשולחן ערוך חושן משפט הלכות מקח וממכר סימן ר סעיף א: היו מטלטלין 

ברשות הלוקח המשתמר לדעתו, הגה: ויש חולקין וסבירא להו דבמכר או מתנה 

להורות,  נראה  וכן  בב"י(,  )עיין  וקנה  סגי,  הנותן,  או  המוכר  לדעת  משומר  אם 

לו מעורבין עדיין עם  לו חצר עצמו, והמטלטלין שמוכר  מיהו אם המוכר השכיר 

שאר מטלטלין של מוכר, מקרי חצר שאינו משומר ולא קנה )הגהות מרדכי פ"ק 

)וי"א דבעינן דוקא בתוכו אבל חוצה  דמציעא(. או שהוא עומד בצד אותו רשות 

לו לא( )המגיד פט"ז דגזילה(, כיון שקבל עליו המוכר למכור, קנה לוקח ואף על 

פי שעדיין לא מדד, והוא שפסק דמים. וי"א דארבע אמות של אדם קונין לו כמו 

במציאה )עיין בב"י(.

וראה שערי הלכה ומנהג, ח"ג )יורה דעה(: מצות שילוח הקן ע"ד שילוח הקן 

שמעתי  לא  מעולם  אבל  וכו’  רצוי’  כוונתו  ועוד  החינוך  בס’  נגלה  ע"פ  גם  ראה 

להעיר  הצחות  וע"ד  בפוסקים  כמבואר  ראי’  שמענו  לא  גם  ובכיו"ב  זה  שיחפשו 

ממרז"ל פרט למזומן טושו"ע יו"ד סרצ"ב.

ובתשובות והנהגות כרך ה סימן שב: הערות במצות שילוח הקן.

א. איתא בגמ’ חולין )קמא ב( וכן נפסק בשו"ע )סי’ רצ"ב(, דיוני שובך ועליה 

חייב  המשתמרת,  שבחצירו  ובבורות  הכתלים  בתוך  בטפיחים  שקיננו  וצפרים 

בשילוח רק כל זמן שלא הוגבהה האם מעל הבצים כלל משהטילתם, שבכה"ג עדיין 

לא זכתה לו חצירו המשתמרת, )דכיון שחייב בשילוח, ואסור לו לזכות בבצים קודם 
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שישלח האם, גם חצירו לא זכתה לו(, אבל אם הוגבהה האם מעל הבצים )שבשעה 

זו הותר לו ליטול הבצים( זכתה לו חצירו, ושוב אף כשתחזור האם על הקן אין בזה 

מצות שילוח דכבר הו"ל מזומן.

הקן,  על  בישיבה  מתחלפים  והאם  שהאב  יונה  ובני  בתורים  הוא  הדרך  והנה 

ובלילה יושבת האם על הקן, וביום יושב האב על הקן, ולכן א"א לקיים המצוה בקן 

ולא לאחר כך, שהרי מיד  שבחצר המשתמרת אלא באותו לילה שמטלת הבצים 

למחרתו בבוקר שהאם עוזבת את הקן, זכתה לו חצירו המשתמרת, ושוב אף בלילה 

שתחזור האם על הקן, אין בזה מצות שילוח דהו"ל מזומן.

ובספר "קן ציפור" מביא שהראב"ד דעיה"ק הגר"ד יונגרייז זצ"ל נתן עצה כדי 

יאמר בעל החצר  שיוכלו לקיים המצוה בחצר המשתמרת, שלפני הטלת הבצים 

אני רוצה שחצירי לא יקנה לי הבצים שהיונים יטילו בקן, ובכה"ג לא זכה בבצים 

ולא הוי מזומן, ומביא שם שאמר ד"ז להגה"ק מסאטמר זצ"ל והסכים לזה ]ובספר 

גדולי עולם שקיימו מצות שילוח הקן  וכמה  "שלח תשלח" מביא עדות על כמה 

כיון שלא לזכות בבצים, ומביא שם עוד  בחצר המשתמרת, במקום שבעל החצר 

מכמה מבעלי הוראה שדעתם שכיון שבזמנינו אין אוכלים ביצי יונים ורוב בנ"א אין 

דעתם נוחה מהמצאות הקן ברשותם, א"כ אף אם לא כיון קודם הטלת הבצים שאין 

רצונו לזכות בהם, ג"כ לא זכה בבצים ועדיין יש מצות שילוח[.

ונראה עוד לצדד בזה, דאף אם כבר זכה בבצים, מ"מ אם חזר והפקירם בפני 

שלושה, שוב ישנה מצות שילוח, דכיון דהפקירם תו ל"ה מזומן, ושוב מצאתי בספר 

"שלח תשלח" שמביא שהברכ"י כתב שאם כבר זכה בבצים לא יועיל אם יפקירם 

נקרא עליהם שם מזומן תו לא פקע. אבל מביא שדעת  לאחר מכן, שכיון שכבר 

הגרי"י קנייבסקי והגר"מ פיינשטיין זצ"ל שאם הפקיר שוב הדר מצות שילוח.

אמנם האמת דנלענ"ד דאפי’ אם אמר מעיקרא שרצונו לא לזכות בבצים, מ"מ 

כיון שהבצים נמצאים בחצירו המשתמרת, שאין אחר יכול להיכנס לקחתם, ובידו 

ליטלם בכל עת שירצה, הוי הקן מזומן בכך, שהרי הקן מזומן לפניו ליקחנו בכל עת 

שירצה כאילו הוא שלו.

והאי דינא דגמ’ דיוני שובך ועליה שקיננו בחצר המשתמרת בבורות ובטפיחים, 

שחייב בשילוח הקן אם לא זכה בבצים, )והיינו אם לא הוגבהה האם מעל הבצים, 
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או אפי’ אם הוגבהה האם, אבל כיון מעיקרא שלא תיקני לו חצירו הבצים(, היינו 

דוקא כשקיננו בבור או במקום גבוה, שמפני גבהו או עמקו אינו בידו ליטלו בכל 

עת, ובכה"ג אין נקרא מזומן לו לקחתו אא"כ זכה בבצים, ]שמאחר שזכה בו, דשוב 

מצד הדין א"א בשום אופן ליטול הבצים ממנו הוי מזומן, אבל היכא שהוא הפקר 

אינו נקרא מזומן אלא אם מצד המציאות הוא מזומן לפניו לקחתו, אבל אם הקן 

במקום גבוה, דתו גם מצד המציאות אינו מזומן לפניו לקחתו, ל"ה מזומן[, אבל 

זכה  לא  אם  אפי’  אז  עת,  בכל  ליקחנו  לו  שמצוי  בגזוזטרא  או  ביתו  שבחלון  בקן 

בבצים נמי נקרא מזומן ואין בזה מצות שילוח. ויתכן שאותם גדולי עולם שקיימו 

את המצוה בחצר המשתמרת באופן שבעל החצר לא זכה בבצים, היה בכה"ג שהקן 

היה במקום גבוה.

וכן הא דאיתא במתני’ )חולין קלח ב( דתרנגולת שקיננה בפרדסו חייב בשילוח 

הקן, מיירי בפרדסו שאינו משתמר )וכמ"ש הש"ך ר"ס רצ"ב( שאז כיון שאחר יכול 

ליכנס ליקח הבצים, הרי אינו בידו ליטול הבצים בכל עת, ואי"ז מזומן.

שוב הראוני שכ"כ בשו"ת "אמרי יושר" )להגר"מ אריק זצ"ל סי’ קנ"ח(, והוא 

דן שם לענין אם הפקיר אדם תרנגולתו שבתוך ביתו ואח"כ הטילה בצים, אם חייב 

בשילוח, ומסיק דמסתבר דאף שהתרנגולת והבצים הפקר, מ"מ כיון שהתרנגולת 

בביתו ומזומנת לפניו הרי"ז חשיב מזומן, עיין שם במה שהוכיח כן, וע"ע שם היאך 

שביאר דינא דיוני שובך ועליה שקיננו בחצר המשתמרת.

דופק במקל  )פי"ג( דעתו שאם  ציפור"  "קן  נראה לעורר, דהנה בספר  עוד  ב. 

מצות  לקיום  כוונה  מתוך  האם  את  להפריח  כדי  למולה  ביד  מנפנף  או  מרחוק 

שלח תשלח, יועיל לקיים בזה מצות שילוח הקן מאחר שהופרחה על ידו, ומביא 

שהסכים לכך הגה"ק מסאטמאר זצ"ל ואמר לו בזה"ל "שלח תשלח הפירוש הוא, 

לא  מ"מ  כן,  נימא  דאפי’ אם  נראה  ולע"ד  אותה".  אז שלחו  אותה,  היאך ששלחו 

יועיל אלא במקרה שדופק ממש בסמוך אליה באופן שבודאי תפרח ותברח, אבל 

כאשר דופק במקום מרוחק קצת, ופעמים בורחת ופעמים אינה בורחת, אפילו אם 

)וע"ע בדברינו  דפק וברחה, אינו מקיים המצוה, כיון שלא נחשב שברחה בגללו. 

ח"ג סי’ שכ"ט שלע"ד נראה דלא מועיל אם מכה סביב והאם בורחת, וצריך להכות 

בשובך גופא ואכמ"ל(.
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ג. ידוע מחלו’ הפוסקים אם חייב בשילוח הקן גם כשאינו רוצה ליטול הבנים, 

שדעת החו"י והחכ"צ )ומביאם הגרעק"א בהגהותיו לשו"ע יו"ד רצ"ב( דשילוח הקן 

הוא מצוה חיובית, והיינו שכל שפוגע בקן ציפור יש עליו חיוב לשלח האם, ואפי’ 

שלא היה בדעתו כלל ליטול הבצים. אבל דעת ה"חתם סופר" והחזו"א דשילוח הקן 

נוטל הבנים חייב קודם לשלח האם, אבל אם אין  אינו מצוה חיובית, אלא שאם 

בדעתו ליטול הבנים אינו חייב כלל בשילוח האם.

ונראה דאף לדעת הח"ס והחזו"א דס"ל שהמצוה חלה עליו רק כשברצונו לקחת 

את הבנים, מ"מ אם בשעה ששלחו האם היה בדעתו ליקח הבנים, ורק אחר ששלח 

את האם נתברר לו שאין ביכלתו להגיע למקום הקן ליקח הבנים או נמלך בדעתו 

שלא ליקח הבנים, לא אמרינן דנתברר למפרע שלא חלה עליו המצוה, אלא כיון 

שבשעה ששלח את האם חשב באמת לשלחה כדי ליקח הבנים, הרי"ז קיים המצוה.

]וכל דברינו הוא רק אי נימא דכל חיובו בקיחת הבנים היינו רק משום דאם אין 

רוצה ליקח הבנים אין כלל מצוה בשילוח האם וכדעת ה"חתם סופר" והחזו"א. מיהו 

יש סוברים )הגהות "בית לחם יהודה" על גליון השו"ע, וב"דברי שאול" )להגרי"ש 

נתנזון(, וב"שולחן גבוה"( שמעיקר המ"ע הוא שילוח האם וקיחת הבנים וכמ"ש 

בקרא "והבנים תקח לך", והביאו יסוד לכך מהזוה"ק. ]ולשיטתם נמצא דאפי’ אי 

נימא כדעת החו"י שכל שפוגע בקן הרי"ז חייב לשלח האם, מ"מ חיובו גם ליקח 

הבנים, שהמצוה הוא שילוח האם וקיחת הבנים[. ולשיטה זו בודאי בעינן שבאמת 

יטול בפועל הבנים, ואם בפועל לא נטל הבנים, לא קיים המצוה.

ד. השולח שליח לקיים עבורו מצות שילוח הקן, נחלקו האחרונים האם מועיל 

להחשב לו כקיום המצוה, שבס’ "המקנה" )קדושין מא א( כתב דמועיל, וב"מטה 

יהודה" כתב דלא מועיל.

כיון  אז  במקום,  נמצא  בעצמו  והוא  ציפור  קן  שרואה  שבאופן  נראה,  ולע"ד 

שנמצא שם בעצמו, שפיר נקרא "כי יקרא", וחלה עליו המצוה, ולכן יכול לבקש 

מאדם אחר שיהיה שלוחו לקיים מצותו, ומיהו גם באופן זה טוב ועדיף שיתן לו 

ק"ה  סי’  )חו"מ  בש"ך  כמבואר  המשלח,  כיד  וידו  כפועל,  נחשב  הוא  שאז  שכר, 

סק"א(, אבל אם שלח שליח כדי לחפש עבורו קן ולקיים עבורו את המצוה, והוא 

איננו שם, הרי לא חלה עליו המצוה, כיון שלא נתקיים בו "כי יקרא" ולא שייך על זה 
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שליחות, ובעל כרחך השליח אדעתא דנפשיה קעביד, והוא זה שמקיים את המצוה, 

וכמשנ"ת. )ועי’ ח"ג ס"ס שכ"ט(.

סי’ רצ"ב ס"א( מהמדרש, שבשכר  )יו"ד  בגליון מהרש"א על השו"ע  ה. מובא 

יאמר  ליזהר כשהולך לשלח שלא  יש  לבנים. אמנם  זוכה  מצות שילוח הקן אדם 

שמקיים את המצוה כדי שיזכה לבנים או לאריכות ימים, אלא יאמר להדיא שמקיים 

יזכני  ברחמיו  והוא  ית"ש,  בוראי  לקיים מצות  ורק  אך  הקן  את המ"ע של שילוח 

במתנה לבנים או לאריכות ימים וכדומה, ואז הסגולה נפלאה בס"ד.

התרת נדרים
שאלה: לגבי היתר נדר, האם ניתן לקחת כל שלשה אנשים, או שיש בזה גדר מסויים?

תשובה: אין צורך ברבנים ותלמידי חכמים דוקא, אלא מספיק שלושה אנשים 

גדולים בני מצוות שיודעים ללמוד ומבינים מה ששואל להתיר לו, ומה בדיוק הם 

מתירים.

מקור: שולחן ערוך יורה דעה הלכות נדרים סימן רכח סעיף א: מי שנדר ונתחרט, 

יש תקנה ע"י חרטה, ואפילו נדר באלהי ישראל. כיצד יעשה, ילך אצל חכם מומחה, 

להו  דגמירי  והוא  הדיוטות,  ילך אצל שלשה  מומחה  יחיד  אין  ואם  וסביר,  דגמיר 

ראוי  שיהא  מומחה  אין  והאידנא  לו.  ויתירו  פתח,  לו  לפתוח  יודעים  וגם  וסבירי 

להתיר ביחיד.

פתחי תשובה יורה דעה סימן רכח ס"ק א: אין יחיד מומחה ילך משמע דאם יש 

יחיד מומחה לא מהני ג’ הדיוטות מיהו אין זה מוכרח די"ל דלהכי כתבו הפוסקים 

ואם אין כו’ מפני שודאי טריחא מלתא בג’ טפי מבאחד לכן אמרו באם אין מומחה 

צריך ג’ דוקא ולעולם בג’ סגי אפי’ במקום יחיד מומחה מיהו בש"ס בכורות דף ל"ו 

להתיר במקום שיש  יכולים  הכנסת  בני  ג’  דאין  בכורות מפורש  היתר  לענין  ע"ב 

גבי נדרים אין שלשה  ועיין בפירוש הרע"ב במשנה שם שכ’ בהדיא דגם  מומחה 

מועילים ביש יחיד מומחה. ולפ"ז נראה דאף שכתבו הפוסקים דאין מומחה האידנא 

הדיוטות  בג’  להתיר  שלא  אב"ד  או  חכם  שיש  במקום  לחומרא  לחוש  ראוי  מ"מ 

רק לצרף ב’ עם הרב ובפרט דיש לחוש לדברי הרמב"ם בפ"ו מהל’ שבועות דין ה’ 
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דכל חכם מובהק בדורו הוא יחיד מומחה לנדרים ומצאתי )בתשובת חות יאיר סי’ 

קכ"ט( שהאריך בזה להוכיח דגם במקום שיש מומחה יכולים ג’ הדיוטות להתיר 

ובסוף הביא דברי הר"ן בנדרים דף כ"ג שכתב בהדיא דלכתחלה אין יכולין משום 

כבודו של חכם אבל בדיעבד אישתרי ליה נדרא ע"ש.

שלומדים  כלומר  וסבירי.  להו  דגמירי  והוא  ב:  ס"ק  רכח  סימן  דעה  יורה  ש"ך 

עמהם הלכות ומבינים ומשמע אפילו לית בהו חד דגמיר מעצמו אלא כל דגמרי להו 

אחרים וסברי מתירין, ול"ד למ"ש בח"מ סי’ ג’ דבדיינים אי לית בהו חד דגמיר ויודע 

סברות בדינים פסולים לדון דהתרת נדרים לאו דין הוא כמו שיתבאר וזה הוא דלא 

כהדרישה בסימן זה והעט"ז כ’ והוא דגמיר להו וסברי קצת כדי שידעו מה שיתירו 

כו’ משמע שא"צ שיהו סברי היטב אלא כל שסברי קצת כדי שידעו מה יתירו סגי 

וכן נוהגים.

ט"ז יורה דעה סימן רכח ס"ק א: דגמירי להו וסבירי. פי’ שמבינים מה שלומדים 

עמהם אבל גמיר וסביר דמומחה פירושו שהוא כבר יודע בקבלה מרבותיו ויודע 

סברות גם מעצמו.

ש"ך יורה דעה סימן רכח ס"ק ג: וגם יודעים כו’. אף על גב דלא בעינן פתח לכל 

הדברים מ"מ אינם ראוים להתיר אפי’ ע"י חרטה אם לא שיכולין להתיר ג"כ ע"י 

פתח דשמא יבא לפניהם נדר שצריך פתח ולא ידעו להבדיל בין נדר לנדר פרישה.

ש"ך יורה דעה סימן רכח ס"ק ד: והאידנא כו’. ואין להתיר אלא בג’ דגמרי להו 

וסברי קצת כמ"ש וכל שאינו כן אפילו יש בהן אחד חכם גדול לא כלום הוא וכן כל 

שאינם ג’ אפילו הם שניהם חכמים גדולים אין התרתם התרה ואפילו דיעבד וצריך 

לחזור ולהתיר בג’ וכ"כ הב"ח ופשוט הוא.

ט"ז יורה דעה סימן רכח ס"ק ג: והאידנא אין מומחה. משמע שאפילו בדיעבד 

לא הוה היתר ומה שמסיים להתיר ביחיד בטור כתוב במקום ביחיד בפחות משלשה 

שדנו  דשנים  דשמואל  אליבא  בדין  שמצינו  כמו  דלא  שנים  למעוטי  כונתו  נראה 

עדיפי  דלא  בשנים  אפילו  מתכשר  לא  דיעבד  דאפילו  כן  אינו  הכא  דין  דיניהם 

ממומחה בזמן הזה.
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שו"ת חוות יאיר סימן קכט: ואין זה פלא לנייר מחוק כמוני רק בקשתי ממעלתו 

יעיין בדברי הפוסקים אם נמצא דין זה בפירוש שבמקום שיש יחיד מומחה אסור 

ישעיהו  זכר  וע’  ה"ח( דמפורש  )פ"ק  חגיגה  ירושלמי  ע’  ב"ד  בג’ מהגהות  להתיר 

להג’ מהר"י יאליס על הר"מ ה’ שבועות מ"ש ע"ד המחבר. דאי תניא בפירוש תניא 

ואי מכללא והוא מה שכתבו הפוסקים שאם אין יחיד מומחה יתירו ג’ הדיוטות יש 

תשובה דלא ר"ל כזה ולדייק הא ביש יחיד מומחה לא סגי בג’ הדיוטות רק מפני 

ג’  יחיד מומחה צריך  אין  בג’ טפי מבחד לכן אמר באם  לי’ מלתא  שודאי טריחא 

דווקא ולעולם בג’ סגי אפי’ במקום יחיד מומחה והכי יש לפרש ג"כ מ"ש בגמ’ הנ"ל 

שלשה מתירין את הנדר במקום שאין חכם. ואף על פי דגבי בכור מפורש בש"ס 

שבמקום שיש מומחה לא התרת בכורות שאני דצריך בקיאות גדול כדמוכח בגמ’ 

פ"ק דסנהדרין יתיר בכורות אל יתיר וכ"כ כמה פוסקים דצריך בקיאות גדול במומי 

כ"ג לא ישחט אלא ע"פ מומחה  יש ב"ד של  ר"י ס"ל אפילו  ותדע שהרי  בכורות 

ובהתרת נדרים לא פליגי. ועוד ראיה מדאיצטריך למימר שם בגמרא מפירין נדרים 

במקום שאין חכם לאפוקי מדר"י והרי גם לרבנן טובא קמל"ן דדוקא במקום שאין 

חכם ואין לומר א"כ תקשה גבי מ"ש ג’ מתירין את הבכור ל"ל לאפוקי מדר"י הל"ל 

ג"כ דקמל"ן דדווקא במקום שאין מומחה. די"ל מפני דכבר מקמי אמר ר’ ירמיה כן 

ואמר בש"ס דקמל"ן זה לפרש דברי רבנן לכן ר"ח בר עמרם שהיה אחריו ע"כ לא 

אתא לפרש רבנן רק קמל"ן הלכה כרבנן ולאפוקי מר’ יוסי אבל גבי הפרת נדר קשה 

הל"ל כך דהא קמ"ל. אלא ע"כ דאין זה נכון לומר דאין התרת נדרים בג’ רק באין 

יחיד מומחה. ועוד ראיה מלשון רש"י שם במקום שאין חכם הא יש חכם הוא לבדו 

מתיר. ואתא רש"י לאשמועינן דמ"ש במקום שאין חכם לא אתא להחמיר בדיוק 

רק להקל ועוד קצת ראיה אם יש איסור להתיר נדר בג’ ביש חכם לא אישתמיטתי’ 

לגדולי הפוסקים ראשונים ואחרונים לפרש זה ולא לסמוך על דממילא מישתמע. 

עוד נראה באם ההלכה פסוקה כך דאין התרה בג’ במקום שיש יחיד מומחה היה 

נראה דנהי דק"ל להחמיר שאין יחיד מומחה בזמן הזה מתיר נדרים מ"מ היה נראה 

לחוש ג"כ לחומרא במקום שיש גדולי חכמי ישראל ותופסי ישיבה ואב"ד בעירם 

שאין להתיר בג’ הדיוטות. רק לצרף ב’ עם הרב וכה"ג ולחוש לדעת הרמב"ם דס"ל 

דכל חכם מובהק בדורו הוא יחיד מומחה לנדרים מיהו להחמיר.
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הגדרת "אמת" 
שאלה: האם אפשר להגיד שה"אמת" שלי היא באופן מסוים ואילו למישהו אחר יש 

"אמת" אחרת - או ש"אמת" יש רק אחת? כוונתי האם יש דרגות ב"אמת" או שישנה 

רק אחת?

תשובה: בפרק י"ג בספר התניא מסביר אדמו"ר הזקן על אהבת ה’ של הבינוני. 

שמצד אחד היא אכן אהבה, אך כשמשווים אותה ביחס לאהבת ה’ של הצדיקים 

הרי אין היא נחשבת כלל. ומסביר באריכות אדה"ז שמהותה של מידת האמת היא 

שהיא קיימת בכל דרגה ודרגה לפי העניין שלה ולפי הכוחות שלה. ה"אמת" היא 

מידתו של יעקב אבינו שחודרת מתחילת כל המדרגות עד סופן.

וזה לשון אדה"ז:

הנפש  התגברות  ע"י  התפלה  בשעת  בבינונים  האמורה  זו  אהבה  מדת  "והנה 

הא-להית כו’ הנה לגבי מדרגת הצדיקים עובדי ה’ באמת לאמיתו אין בחי’ אהבה זו 

נקראת בשם עבודת אמת כלל מאחר שחולפת ועוברת אחר התפלה וכתיב שפת 

אמת תכון לעד ועד ארגיעה לשון שקר".

זו אמת אלא שקר כי  ומצד זה ש"עד ארגיעה לשון שקר" - הרי לכאורה אין 

לאמת יש קיום ואילו לשקר אין, אך ממשיך ומסביר אדה"ז שאעפ"כ גם היא אמת:

"ואעפ"כ לגבי מדרגת הבינונים נקראת עבודה תמה באמת לאמיתו שלהם איש 

איש כפי מדרגתו במדרגת הבינונים והריני קורא באהבתם שבתפלתם ג"כ שפת 

זו לעולם  ולעורר בחי’ אהבה  ובכח נפשם האלהית לחזור  אמת תכון לעד הואיל 

בהתגברותה בשעת התפלה מדי יום ביום ע"י הכנה הראויה לכל נפש כפי ערכה 

ומדרגתה

כי הנה מדת אמת היא מדתו של יעקב הנקרא בריח התיכון המבריח מן הקצה 

אל הקצה מרום המעלות ומדרגות עד סוף כל דרגין ובכל מעלה ומדרגה מבריח 

תוך נקודה האמצעית שהיא נקודת ובחי’ מדת אמת שלה ומדת אמת היא נחלה 

בלי מצרים ואין לה שיעור למעלה עד רום המעלות וכל מעלות ומדרגות שלמטה 

הם כאין לגבי מעלות ומדרגות שלמעלה מהן".
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ומכל זה משמע שאכן ניתן להגדיר את ה"אמת" בכל דרגה ודרגה לפי מהותה 

ועניינה, כי ה"אמת" שלי היא אינה כמו ה"אמת" שלך.

אחד  כל  של  והנפשית  הרוחנית  בעבודה  הוא  זה  שכל  לב  לשים  צריכים  אך 

באותה רמה  פנימית  עבודה  ואחד  לדרוש מכל אחד  אי אפשר  אכן  ואחד. שבזה 

ודרגה )וכפתגם הידוע של ר’ זושא מאניפולי שלא ישאלו אותו למה לא היה צדיק 

גדול כמשה רבנו, אלא למה לא היה "זושא"( ולפי ערך עבודתו והמדרגה שבה הוא 

אוחז אכן זוהי האמת שלו;

אבל לגבי דברי התורה הרי הם "אמת" מוחלטת ללא שום שינויים. ואין התורה 

משתנית בשום מקום בעולם אלא הוא הדין בכל מקום ובכל זמן. כי התורה היא 

שום  בזה  לעשות  כלל  אפשר  ואי  לגמרי  משינויים  שלמעלה  הקב"ה  של  חכמתו 

שינוי.

חלקים  יש  דרגות.  וכמה  כמה  בזה  יש  בעולם  התורה  השפעת  שבאופן  אלא 

בתורה שמשפיעים באופן של "אמת" וישנם חלקים שמשפיעים בעולם באופן של 

"אמת לאמיתו", וכך כותב הרבי ב"הדרן על הש"ס" שנדפס בתשמ"ט:

 - בזה  והביאור  לאמיתו".  "אמת  הם  התורה  והלכות  "אמת"  היא  התורה  "כל 

שב"אמת" יש שני עניינים:

א( שאין לה הפסק ושינוי. היינו שהוא בתוקף בלתי מוגבל שאינו משתנה ע"י 

המקום והזמן. אבל לא שהוא פועל בהם גופא כי הוא והמקום הם שני עניינים.

ב( שהוא ה"אמת" של הדבר גופא שמתייחס אליו. וכמו "ההוא אתרא וקושטא 

שמי’ ולא הוי משני בדיבורייהו ולא הוה מיית איניש בלא זמני’ כו’" דמה שההוא 

אתרא נקרא בשם "קושטא" )אמת( הוא שהאמת הוא קיום המציאות של )אנשי( 

המקום גופא.

ועד"ז בה"אמת" דהקב"ה - שיש בזה שני עניינים: )א( שנמצא בכל מקום ומקום 

בלי שום שינוי. )ב( ש"אמיתת המצאו" )לא רק שישנו בכל מקום אלא( הוא אמיתת 

המציאות של כל הנמצאים שמבלעדו "אין דבר אחר יכול להמצאות".

ועניין זה מתגלה בחלק ההלכות שבתורה:
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לנו תורת  ד"נתן  לומר שזהו הפירוש  ויש  עניין ה"אמת".  בכל התורה מתגלה 

ובכל  לנו"(  )"נתן  התחתון  לעוה"ז  עד  העולמות  בכל  התורה  שהמשכת   - אמת" 

מקום היא באותו התוקף להיותה "תורת אמת" שאין לה שום שינוי.

הוראות  כפי  שיהיה  גופא  בעולם  שינוי  שפועלים  התורה  בהלכות  משא"כ 

התורה ועד שזה נעשה "גדר העולם" גופא - שם בא ומתגלה עניין "אמת לאמיתו", 

ש"אמיתת המצאו" ית’ היא אמיתת המציאות של כל הנמצאים".

ידי  על  דווקא  נפעל  זה  עניין  איך  באריכות  ומבאר  ממשיך  השיחה  ובהמשך 

עבודתם של ישראל שבכוחם להמשיך את "אמת הוי’" בכל העולם באופן מושלם.

ולא רק באופן שכופים על העולם את ה"אמת", אלא שפועלים בו באופן פנימי 

ועמוק שהוא עצמו נעשה חלק מהאמת מצד עצמו.

ובשלימות כל זה יהיה בגאולה האמיתית והשלימה שאז אפילו תאנה תצווח 

כי האמת האלוקית תהיה חדורה בתוך  ה’,  יעשו בה דבר שהוא היפך רצון  שלא 

המציאות כולה. תיכף ומיד ממש.

מחילה של הקב"ה
ופעם,  פעם  כל  לנו  סולח  הוא  ברוך  שהקדוש  זה  את  להסביר  אפשר  איך  שאלה: 

יכול הכל, אבל  נכון שהוא  בדיוק.  ושבים על אותם החטאים  חוזרים  למרות שאנחנו 

ברצוני לשאול אם יש לזה גם הסבר הגיוני ושכלי?

תשובה: כדי להבין זאת, יש להתבונן במשמעותו הפנימית של בקשת הסליחה 

שלנו מהקב"ה ומכך נוכל ללמוד גם על חשיבות הסליחה בינינו לאחרים.

בקשת הסליחה מהקב"ה וגם קבלתה נחוצות מאחר שבמשך השנה לא תמיד 

אנו  ולכאורה  במלואה  רצונו  בקיום  כלפיו  שלנו  המחויבות  את  ממלאים  אנחנו 

פוגעים בקשר שבינינו וגורמים לו להיות ָחֵסר.

שכל  מודגש  בחסידות  זה?  חוסר  משלימות  הסליחה  ובקשת  התשובה  כיצד 

הפגמים והחטאים נוגעים רק בקשר הגלוי שלנו עם הקב"ה. התשובה מגלה רובד 

ודרכו  נפגע  איננו  פעם  אף  זה  ורובד  בנו  ה’  של  הרצון  פנימיות  של  ממנו  עמוק 
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הישר  מדרך  סוטים  כשאנו  גם  תמיד  אותנו  לאהוב  ממשיך  שהקב"ה  מתגלה 

ועוברים על רצונו.

התיקון  בתהליך  אך  שעשינו,  טובים  הלא  המעשים  את  לתקן  עלינו  אומנם 

והתשובה מתגלה פנימיות הקשר, ושם הסליחה והמחילה מגיעות ממילא.

נפגע ממישהו אחר  יחסינו עם הסביבה. כשאדם  על  ללמוד  נוכל  זה  דרך  על 

משהו בתוכו לכאורה נחסר, לדוגמה: ילד שהיה צריך לקבל מהוריו יחס של חום 

אהבה התחשבות ועזרה ותחת זאת קיבל מהם פגיעה עלבונות והשפלות ונמנעו 

ממנו החום והאהבה הנחוצים לו, נוצר בנפשו ֶחֶסר. דבר דומה עלול לקרות גם בין 

חברים בני זוג שכנים וכדומה.

מקום   - האלוקית  נשמתו  מצד  שלם  מקום  בתוכו  מגלה  הוא  סולח  כשאדם 

שמעולם לא נפגע ונחסר. אין מדובר בהכחשת הפגיעה או בהתעלמות ממנה אלא 

בגילוי מקום גבוה יותר שבו היא אינה קיימת כלל.

זו הבנה  הסליחה מבוססת על אמונה בסיסית שמצד הנשמה אנחנו שלמים. 

שערכנו הוא ערך עצמי שאינו מותנה בהערכה שנקבל מהזולת.

השלמות  הסביבה,  בהערכת  תלוי  שבנו  שהערך  וסוברים  טועים  אנו  עוד  כל 

העצמית נותרת חבויה ואינה נחשפת וממילא גם לא ניתן לסלוח, משום שפעמים 

ילד  ולדוגמ, ה אותו  ולהשיבו לקדמותו.  רבות אין דרך לתקן את המקום שנפגע 

ימי  את  ולחוות  לאחור  הזמן  גלגל  את  להחזיר  יכול  לא  מהוריו  בקטנותו  שנפגע 

הילדות בדרך נעימה שאינה יוצרת ֶחֶסר.

אינם  הגומלין  יחסי  שבהם  במקרים  שגם  הכרה  אותה  מתוך  באה  הסליחה 

כשישנה  כלל.  בהם  תלוי  אינו  שבתוכנו  הפנימי  המקום  ומספקים,  אידיאליים 

ולסלוח,  החיסרון  מתחושת  להשתחרר  ניתן  פנימית  שלמות  אותה  של  התגלות 

אלא שיש צורך לבחור ולגלות את המקום הזה בתוכנו.

במה דברים אמורים? בפגיעה רגשית וערכית. ואולם כיצד ניתן לסלוח כאשר 

)כדוגמה  להשלימו  דרך  אין  שלכאורה  גשמית־פיזית  מהות  של  חוסר  לנו  נגרם 

המובאת בתניא באיגרת התשובה "הקוטע יד חברו"(?
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שנגזר  מה  הוא  לנו  שקורה  מה  שכל  באמונה  להתבונן  עלינו  כאלה  במקרים 

מלמעלה ואיננו קשור לפוגע ולרצונו כלל. אומנם בבחירתו החופשית הוא שימש 

שליח להבאת הדבר השלילי )ולכן מוטלת עליו האחריות לתקן את הפגיעה והנזק( 

אך התוצאה - אינה תלויה בו או ברצונו.

להשתחרר  מאפשרת  אלינו  ה’  מאהבת  ונובע  מלמעלה  מגיע  שהכול  הידיעה 

מרגשות הכעס כלפי הזולת שלא היה אלא שליח. אומנם בחירתו אינה ראויה אבל 

היא אינה מענייננו. מבחינתנו הפגיעה היא חלק מהנהגת ה’ כלפינו. הבנה זו יש בה 

משום גילוי ‘שלמות’ והיא מאפשרת להשתחרר מהפגיעה ולסלוח.

הסליחה הנובעת ממקום זה מיטיבה לא רק עם הפוגע אלא גם עם הנפגע: היא 

מאפשרת את ריפוי המקום הפגוע והמצולק.

לזולת חל על הנפגע, רק כאשר הפוגע מבקש  בהלכה מובא שהחיוב לסלוח 

ממנו סליחה. התניה זו היא על פי שורת הדין, אך מצד המקום הנפשי ומצד הרצון 

להביא לריפוי הפגיעה יש חשיבות גדולה לפעול לפנים משורת הדין דווקא ולסלוח 

המיטה  שעל  שמע  בקריאת  שאומרים  וכמו  כלל  סליחה  ביקש  לא  אפילו  לפוגע 

"הריני מוחל וסולח לכל מי שחטא כנגדי..." )והרי בזמן זה אותם שחטאו נגדי אינם 

מבקשים סליחתי ואולי אפילו אינם מודעים לפגיעה שפגעו בי(.

מלבד זאת, כשאנו בוחרים לסלוח לפנים משורת הדין הקב"ה רואה את מעשינו 

וגם הוא סולח לנו אפילו איננו ראויים ואפילו איננו מבקשים סליחה - מידה כנגד 

מידה.

האנשים שמסתובבים בעולם פגועים וחסרים הם אומללים וסובלים. בתודעתם 

ולעומתם  שבתוכם.  הפנימית  השלמות  גילוי  את  ‘סותרים’  הם  ובהתנהגותם 

האנשים שמסוגלים לסלוח נכונותם מעידה עליהם שהם מרגישים שלמות פנימית 

בחייהם בבחינת "איזהו העשיר - השמח בחלקו": גם במקום החלקי החסר במידת־

מה בצד הגלוי הם מסוגלים להיות בשמחה מתוך אותה תחושת עשירות ושלמות 

פנימית.

זו גם הסיבה שמידת הסליחה היא תכונה יהודית מאוד עמוקה ובסיסית. כשדוד 

מי  כי  ה’  המלך ראה שהגבעונים אינם מסוגלים לסלוח הוא הוציא אותם מקהל 
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שלא יודע לסלוח מעיד על עצמו שאין בתוכו אותה שלמות פנימית מצד הנשמה 

הטהורה שהיא תמיד שלמה.

לכן גם התשובה מביאה את הגאולה והיא עצמה גאולה פנימית כי היא מעוררת 

בנו אותה שלמות פנימית שתתגלה בגאולה העתידה.

וברור ומובן שבמקום כזה שהכל הוא שלם ואין שם שום חסרונות ופגמים הרי 

הכל שריר וקיים ללא שום שינויים וגם אם מבקשים "פעם אחר פעם" הרי הקב"ה 

הוא "רב לסלוח" וסולח ומוחל לנו על כל חטאינו.

הידור מצווה
שאלה: האם ישנו דבר כזה שיש לי מצווה מיוחדת אשר יש לי להדר בה במיוחד? 

או שאין כזה דבר וכל מצוה עלי לקיים בהידור?

תשובה: במענה על שאלתך המעניינת, הרי בוודאי שיש לקיים את כל המצוות 

האפשריות שניתן לקיים בזמן הגלות ובהידור.

אמנם כמצוין בשאלה אכן ישנו מושג כזה אשר מכל מצוות התורה ישנה מצווה 

מיוחדת ואישית לכל אדם בפני עצמו.

ב:  עמוד  קיח  דף  שבת  מסכת  הגמרא  בדברי  לראות  ניתן  אלו  לדברים  מקור 

"ואמר ר"נ תיתי לי דקיימית מצות ציצית אמר ליה רב יוסף לרב יוסף בריה דרבה 

אבוך במאי זהיר טפי אמר ליה בציצית יומא חד הוה קא סליק בדרגא איפסיק ליה 

חוטא ולא נחית ואתא כמה דלא רמיה".

ובתרגום: ואמר רב נחמן אשרי חלקי שקיימתי מצוות ציצית. שאל רב יוסף את 

רב יוסף בנו של רבה: אביך במה הוא זהיר במיוחד? ענה לו: במצוות ציצית! פעם 

עד  ירד בסולם  ולא  לא עלה  והא  לו אחד החוטים  ונקרע  הוא עלה בסולם  אחת 

שהוא תיקן את החוט הקרוע.

קטע זה בגמרא בא בהמשך לקטעים נוספים בהם אמוראים השתבחו במצוות 

מסוימות שקיימו כגון שלוש סעודות בשבת כיסוי ראש עיון תפילה ועוד. מפרשי 

זו של חכמי הגמרא בכך שבמצוות אלו הם דקדקו  הגמרא מסבירים השתבחות 
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מאד לקיימם בכל פרטיהם בשלימות וכל תלמיד חכם ראוי לו שייקח מצווה אחת 

לדקדק בה על מנת שיקיימה בשלימות כך כותב הריטב"א.

של  אלו  שבמצוות  מפרש  ישראל(  ארץ  חיבת  על  הפרק  )סוף  חרדים  בספר 

החכמים הם ידעו שהם מקיימים בשלימות ודי במצווה אחת מושלמת כדי להיכנס 

לחיי העולם הבא.

הרמב"ם בפירוש המשנה סוף מסכת מכות כותב שכאשר אדם מקיים מצווה 

אותה  שיעשה  אלא  פנים  בשום  העולם  מענייני  אחרת  כוונה  ללא  וכהוגן  כראוי 

מאהבה, כך הוא זוכה לחיי עולם הבא.

בספר השיחות לרבי הריי"צ שנת תש"ח עמוד 240 מבואר על גמרא זו, שקיום 

מצווה זו של האמורא בהידור נתן לו כח בשאר המצוות. ומביא שם בשם אדמו"ר 

הזקן שקיבל מרבו הרב המגיד ממעזריטש שהפירוש במילה זהיר המובאת בגמרא 

)"אבוך במה הוי זהיר טפי"( הוא מלשון זוהר ואור, באיזו מצווה האיר האור האלוקי 

ביותר.

מיוחדת  מצווה  שיש  בהערה  שם  המאמרים  בספר  מה"מ  הרבי  כך  על  ומעיר 

שהיו זהירים בה, מכיוון שמצווה זו היתה חסרה להם כולה או חלקה בגלגול קודם. 

וכך יוצא שיש בעצם פעמים שמישהו מהדר במצווה מסוימת מצד תיקון של גלגול 

קודם ויש כאלו שמהדרים במצווה מסוימת לא מצד גלגול קודם אלא מצד שהם 

ויש להם "תליית מקום בנשמת אדם הראשון שונה" כהלשון שם.  נשמה חדשה 

זאת אומרת שמצד זה שיש להם עניין מיוחד וייחודי לנשמה זו שזה שונה משאר 

הנשמות, ולכן נשמה זו מהדרת במיוחד דווקא במצווה זו כי זה שייך אליה במיוחד. 

ויכול להיות שיש אדם שיש לו גם מצווה שבה הוא מתקן מצווה מהגלגול הקודם, 

וגם מצווה שמיוחדת לנשמה בגלגול הזה.

בספר השיחות גם של הרבי הריי"צ שנת ה’ת"ש עמוד 22 כתוב שכל נשמה יש 

לה שליחות פרטית לבצע בעולם הזה התחתון וזה מתבטא במצווה מיוחדת שעל 

הנשמה לקיים בהידור ובמיוחד. ומצוה זו היא ה"שער" שבו שאר המצוות עולות 

כמצוין שם מספר הזוהר "דא תרעא לאעלאה" - זה השער להעלות את המצוות. 

שכל המעשים הטובים לימוד התורה ושאר המצוות שהאדם מקיים הכל עולה דרך 

מצווה זו. ועל ידי שער זה נמשך שפע ברכה בגשמיות וברוחניות לאדם.
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נמצאנו למדים מהמקורות שאכן יש כדבר הזה, מצווה מיוחדת לאדם, וכעת רק 

נשאר לברר מהי אותה מצווה מיוחדת עבורי.

בשיחה מפרשת חיי שרה תשנ"ב מעיר הרבי שכעת בדורנו, השער דרכו עולים 

כל ענייני האדם זהו השער של קבלת פני משיח צדקנו, כאשר הכוונה היא כמובא 

בשיחה מפירוש רבי עובדיה מברטנורא על מגילת רות שבכל דור ודור נולד אחד 

סופר  חת"ם  משו"ת  גם  וכמובא  לישראל.  משיח  להיות  ראוי  שהוא  יהודה  מזרע 

חושן משפט חלק ו’ בסופו - סימן צח’ שם מדובר על אחד הראוי מצדקתו להיות 

גואל וכשיגיע הזמן יגלה אליו ה’ יתברך וישלחו כו’. זאת אומרת שישנו יהודי כיום 

וכמבואר באריכות בשיחה שזהו  שהוא הצדיק שה’ שולח לגאול את עם ישראל 

הרבי נשיא דורנו, יעוין שם. והשער כיום שדרכו כל ענייני האדם עוברים זה השער 

של קבלת פניו. ובפשטות שכמו שאדם מצפה לאורח חשוב ומנקה את ביתו ומכין 

רגע  בכל  מצפה  המארח  אזי  להגיע,  אמור  שהאורח  ובשעה  עבורו,  סעודה  צרכי 

שהנה הנה הוא בא! כך גם אנו צריכים לחוש שכל רגע ורגע עומד להגיע משיח 

צדקנו - הרבי מליובאוויטש.

זהו באופן כללי השער והמצווה שנוגע לכל אחד ואחת בדורנו באופן כללי.

מיוחד  קושי  יש  בה  מצווה  ישנה  שכאשר  האריז"ל  בשם  מובא  פרטי  באופן 

לקיים אותה זה סימן שהיצר הרע משקיע כוחות מוגברים דווקא למנוע את האדם 

שלא יקיים מצווה זו מכיוון שזו מצווה ששייכת במיוחד לנשמת האדם וכך בעצם 

זה  יכול לדעת בנפשו מהי המצווה המיוחדת ששייכת לנשמתו במיוחד  כל אחד 

מעצת היצר היכן קשה לו יותר משאר המצוות. ובמילא היכן שאנו מוצאים קושי 

מיוחד לקיים מצווה מסוימת זהו סימן משמים שעלינו דווקא לקיים מצווה זו וזוהי 

המצווה ששייכת לנו במיוחד.

שנדע לזהות את המצווה הייחודית לנו ולקיים אותה בהידור ובשמחה.

איך לבצע בפועל החלטות טובות שקיבלתי
שאלה: המנהג החסידי הוא לקבל החלטות טובות כמעט בכל הזדמנות, אבל ברוב 

מה  לשווא.  היה  הקבלה  טקס  שכל  ונראה  מתקיימות  לא  פשוט  ההחלטות  הפעמים 

עושים כדי לא ליפול שוב ושוב בהחלטות שלא מצליחות להתקיים..?
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תשובה: המנהג החסידי הוא לקבל החלטות טובות בכל הזדמנות ובמיוחד בעת 

רצון כגון בימי הולדת וכד’. בכל זמן מדגישים שצריך להיות ‘פועל יוצא’ וה’מעשה 

הוא העיקר’.

אחד הגורמים שמעכבים את האדם מהתקדמות אמיתית הוא יכולתו המוגבלת 

לעמוד בהחלטות שלו עצמו הן ביחס לעצמו הן ביחס לאחרים.

מדרגת ה"בינוני" של התניא שאדמו"ר הזקן מלמד לשאוף אליה, היא היכולת 

בשכלו  מבין  האדם  כאשר  שגם  דבר  של  פירושו  הלב".  על  שליט  ל"מוח  להגיע 

שעליו לנהוג באופן מסוים וליבו מרגיש משהו אחר, בכוחה של ההחלטה המושכלת 

להתגבר על הלב ולשלוט בו ועל ידי התגברות זו האדם יתנהג בפועל על פי החלטת 

השכל.

מבין  הוא  כאשר  גם  ליבו":  ברשות  "הוא  נאמר:  שעליו  ה"רשע"  לעומת  זאת 

בשכלו כיצד יש להתנהג, הוא שבוי ברשות רגשותיו והרגליו ואינו מסוגל לשלוט 

בהם ולכן נאמר על הרשעים שהם "מלאים חרטות" כלומר: שוב ושוב הם מתחרטים 

ומן הסתם מחליטים לשנות אותה אך הם אינם מצליחים לעמוד  על התנהגותם 

בהחלטות וחוזרים על טעויותיהם.

על  לסמוך  שניתן  אנשים  יש  יותר:  כללי  באופן  וגם  ה’  בעבודת  נכון  הדבר 

ההתחייבות או על ההבטחה שלהם; ולעומתם ישנם שמבטיחים או מתחייבים אבל 

אין ודאות שיעמדו בדבריהם.

כשנתבונן בעומק הדברים נגלה שהסיבה לחוסר ההצלחה של אותם האנשים 

היתה  היותר  ולכל  אמיתית  היתה  לא  שהחלטתם  היא  שקיבלו  בהחלטה  לעמוד 

הצהרת כוונות בלתי מחייבת. כל עוד האדם משאיר בתודעה שלו מקום המאפשר 

גם אי־ביצוע של ההחלטה הסיכוי שההחלטה לא תתממש גובר.

מלכתחילה  באו  שלהם  ההתחייבות  או  ההבטחה  האנשים,  אותם  של  המילה 

על  הבטחה  היא  הבטחה  כל  כזה  אדם  אצל  אי־קיומן.  את  גם  המאפשר  ממקום 

תנאי: אם ירגיש שהוא מעוניין לקיים את ההבטחה ונוח לו לקיימה - הוא יקיים 

אותה. ואם לא - לא.
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ובמקום  מסוימת  בשעה  פלוני  ביום  להיפגש  ביניהם  סיכמו  שניים  לדוגמה: 

מסוים. כשמועד הפגישה מגיע, אחד מהם בא למקום המפגש ומחכה לחברו והלה 

עונה:  וחברו  מגיע?"  אתה  קורה?  "מה  ושואל:  מטלפן  הראשון  לבוא.  מבושש 

"הייתי קצת עסוק היום ולא יכולתי להגיע. מצטער".

שמלכתחילה  באדם  מדובר  אונס.  או  ב’תקלה’  מדובר  אין  המתואר  במקרה 

כשאמר שיבוא לפגישה התכוון בתוך ליבו למשהו אחר. ייתכן שחשב לעצמו: "על 

גם  ארגיש  שכך  מקווה  אני  לפגישה.  לבוא  רוצה  אני  זה  ברגע  לי  שנראה  מה  פי 

ביום שבו קבענו לקיימה". לעומתו זה שהגיע לפגישה התכוון למה שאמר ונוצרה 

בתודעתו מחויבות להגיע לאותו מקום בזמן שנקבע.

כאשר חוסר ההחלטיות והמחויבות מתבטא כלפי מישהו אחר, תוצאתו נראית 

כהתנהגות בלתי סבירה בשל פגיעתה בזולת. אך גם כאשר הזולת אינו נפגע מכך 

ואנו רוצים להניע תהליכים בתוכנו, עלינו להשתמש בכוח ההחלטה והמחויבות 

כדי שהתהליך יתממש ויצליח.

כ’הסכם’  עליו  מקבל  שהאדם  ההחלטה  תהליך  מתואר  החסידות  במאמרי 

שהאדם עושה עם עצמו. אפשר להמחיש זאת ממשל חתימת חוזה על קניית דירה. 

אף על פי שלחתימת ההסכם קדם הליך ארוך של בירור, בדיקה השוואה והתלבטות, 

הרי בסופו של דבר לאחר שהאדם החליט שזאת הדירה שהוא רוצה לקנות עליו 

לנסח הסכם ולחתום על חוזה. מרגע החתימה החוזה מחייב ויש השלכות להפרתו.

את  שהשלים  לאחר  הפנימי:  ההסכם  כלפי  בתוכו  להרגיש  צריך  האדם  כך 

הלמידה והבירור בתוכו בעניין הדרך שבה צריך לנהוג, עליו להחליט בתוכו שמרגע 

זה ואילך נחתם בינו לבינו ‘הסכם’ שתוכנו מחייב ואין מפירים אותו.

העיקרון הזה הוא כוח חזק וחשוב גם בהחלטות בעלות חשיבות קטנה מפני 

שהוא מייצב את האדם ומוליך אותו למימוש החלטותיו.

הואיל וההחלטה צריכה לנבוע ממחויבות שאינה ניתנת להפרה, יש לוודא - 

לפני קבלתה - שההחלטה נכונה ובת יישום. החלטה המתקבלת בפזיזות נידונה 

מראש לכישלון במקרים מסוימים משום שהיא בלתי אפשרית ליישום, ובאחרים 

ואף  האדם  לשחיקת  המביאים  מאמצים  ומחייב  מאוד  קשה  שיישומה  משום 

לשבירתו.
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אחת העצות לשימוש מתוקן במחויבות היא לקבוע להחלטה מסגרת מוגבלת 

של זמן. כדי שהאדם יחזיק מעמד בהחלטתו עליו להגדיר זמן מוגבל - שבוע חודש 

וכדומה - ואז ֵיקל עליו לעמוד בה. בתום פרק הזמן שקבע לעצמו יבחן את עצמו 

ויקבל החלטה מחודשת.

באדם  להתעורר  עלולים  ומחויבות  החלטה  קבלת  שלפני  שייתכן  פי  על  אף 

קבלת  שלאחר  הרי  ההחלטה,  לעצם  ביחס  ספקות  ולחלופין  פחד  של  רגשות 

שמחה  "אין  שמחה  ואף  רוגע  שלווה  מתמלא  האדם  הנכונה  בצורה  ההחלטה 

כהתרת הספקות". דווקא לאחר קבלת ההחלטה והמחויבות מתעורר אצל האדם 

רגש של שמחה על שהוא צועד סוף־סוף קדימה ומניע את תהליך השינוי.

בדוגמה שהובאה קודם על חתימת חוזה לקניית דירה בשלב של חתימת החוזה 

- אף על פי שמתעוררים בקונה ספקות ופחדים, אם החליט את ההחלטה הנכונה 

והכדאית בעבורו לאחר חתימת החוזה הוא מרגיש תחושת שחרור על שסיים את 

ההתלבטות ועבר לשלב הבא המעשי של קניית הדירה.

התהליך  קצר  לזמן  אפילו  החלטתו  את  יפר  שבו  למצב  האדם  ייגרר  אם 

וההתקדמות ייעצרו. כלשון חז"ל בנוגע להפרת נדר: "הותר מקצתו - הותר כולו". 

ברגע שמפירים חלק קטן ממה שהוחלט ההחלטה כולה מתערערת.

זו עוד טרם קבלת ההחלטה על האדם להפנים עד כמה חשוב לקבל  מסיבה 

החלטה אמיתית ומחויבות. אם עולות באדם תחושות של פחד חוסר רצון או ספק 

ביכולת הביצוע של תהליך השינוי - עליו לחזק את עצמו במחשבות של ביטחון 

ואמונה שהקב"ה ייתן לו כוחות לקיים את ההחלטה החיובית שקיבל ובוודאי גם 

יקבלם.

יתקבלו  שההחלטות  יצא  אזי  לב,  לתשומת  דלעיל  ההדרכה  את  כשלוקחים 

בצורה חזקה ונכונה ותביא לקיום ההחלטות בצורה טובה.

בריתו של אברהם אבינו 
שאלה: איפה אפשר למצוא את ביאורי החסידות על כך שאברהם אבינו - שקיים 

את כל התורה והמצוות עוד לפני מ"ת - עשה ברית מילה רק בערוב ימיו ולא קודם לכן?
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יובא  ולהלן  רבים"  בו  וטרו  כ"עניין ששקלו  ע"י הרבי  זה מוגדר  עניין  תשובה: 

נקודה  ביאור  כל  על  וביאורים.  שיחות  מכמה  מלוקטים  הרבי  ביאורי  תמצית 

במקורות  וכשתעיין  נלקח  הוא  שממנו  המקור  מקומות  במראי  מצויין  והוספה, 

תמצא אור כי טוב:

א. המצוות שקיימו האבות אף שנעשו באמצעות חפצים גשמים - לא היתה 

לכך  והטעם  כמקודם.  בחומריותו  נשאר  והוא  עצמו  הגשמי  על  השפעה  כל  בהן 

משום שקיום המצוות היה בכוח עצמם.

ואילו קיום המצוות לאחר מתן תורה - עושה את הגשמי עצמו לקדוש. ולכן 

חלה עליו קדושה אף לאחר שנעשתה מצוותו.

החידוש במצות מילה שהיא הופכת את הגשמי לקדוש וקדושת המצוות שורה 

בה גם לאחר קיומה, בדומה למצוות שלאחר מתן תורה.

ולזאת המתין אברהם אבינו בקיום מצות מילה עד שנצטווה מהקב"ה לעשותה, 

משום שמצוה זו היתה שונה בתכלית מהאחרות והיה צורך בנתינת כוח מלמעלה. 

ממצוה זו ניתן הכוח לשאר המצוות שלאחר מ"ת.

על ידי ברית מילה נעשה קשר נצחי בין הנימול ובין הקב"ה כביכול. ב. 

בכריתת ברית בין שני אנשים - היות ואצל נברא ייתכנו שינויים - יתכן שגם 

זו "ברית עולם"  הברית תתבטל לאחר מכן; אך כאשר הקב"ה עושה "ברית" הרי 

ולא יתכן בה כל שינוי.

ועל כן לא מל אברהם עצמו קודם שהקב"ה ציווהו על כך, משום שנברא להיותו 

ברית  עולם"  "ברית  לעולם  הקיים  עניין  עצמו  בכוח  לפעול  יכול  אינו  שינוי  בר 

נצחית; דבר זה יכול להיות נפעל רק בכוח הבורא המצווה )ונותן את הכוח( אשר 

"והיתה בריתי.. לברית עולם".

קבלת האבות לשמור על המצוות היתה חומרה והידור שקיבלו על עצמם.  ג. 

שנצטוו.  למצווה  בסתירה  להיות  יכול  לא  עליה  נצטוו  שלא  מצוה  שקיום  ומובן 

נצטוו  שלא  המצוה  את  לקיים  יכלו  לא  הם  הדברים,  שסותרים  שבמקרה  וברור 

עליה.
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ולכן לא מל קודם שנצטווה, מאחר שהברית קשורה עם איסור שפיכות דמים, 

למרות שאין הדבר גורם להיפך החיים. ובמיוחד שזה יכול להביא לידי מחלה ולידי 

סכנה. ואילו לאחר שנצטווה - נדחה האיסור של שפיכת הדמים.

ד. מכיוון שלא היה ציווי על המילה הרי לא היה במציאות של התורה כל המושג 

של דבר שהוא ערלה, ולכן גם לא היתה קיימת מציאות של מילת הערלה אלא היה 

היה  ערלה  של  עניין  בכלל  שהיה  לפני  מל  היה  שלו  ובמיוחד  בעלמא.  כחותך  זה 

מתבטל בעקבות זאת הקיום של מצות מילת הערלה לאחר שנצטווה מהקב"ה.

כוח  נתינת  )גם(  דהיינו  ציווי  ע"ז  שהי’  אף  שנצטווה  לאחר  גם  מקום  ומכל 

מלמעלה כיון שהי’ לפני ביטול הגזירה דעליונים לא ירדו לתחתונים, לא הי’ בקיומה 

קודם מ"ת אותו התוקף של המצוות שלאחר מ"ת, שנצטוינו ע"י "אנכי ה’ אלקיך", 

"אנכי מי שאנכי".

עבודתו  ע"י  לכך  עצמו  שהכין  לאחר  רק  מילה  מצוות  ניתנה  אברהם  אצל 

הקודמת עד שמלאו לו צ"ט שנה עד לשלימות הנעלית ביותר האפשרית אצל נברא 

- ורק אחר כך ניתנה לו )מלמעלה( מצות מילה שעל ידה נעשה "תמים".

ואעפ"כ לא היתה עבודתו הקודמת בבחינת עילה וגרם לברית, משום שברית 

נצחית היא רק בחיק הבורא ואין ביכולת הנברא )"כל הווה נפסד"( לפעול בדבר 

שכזה אלא עבודתו היתה רק עניין של הכנה לברית - ע"י שעשה עבודתו בשלימות 

עד כמה שנברא יכול לעשות בתור נברא נתן לו אחר כך הקב"ה מתנה מלמעלה 

שתהיה לו "ברית עולם".

ועם כל זאת מכיון שהדבר בא לאחר הקדמת העבודה של אברהם - הרי בקיום 

מצות מילה על ידו היתה "מעורבת" העבודה שלו עד שגם עצם מצות מילה היתה 

כרוכה בהחלטתו "שהוא צריך למול את עצמו " ולא היה מודגש וניכר בגלוי כיצד 

הברית מגיעה לגמרי מלמעלה.

משא"כ אצל יצחק שנימול לשמונה היה גלוי כיצד העניין של ברית מילה הוא 

לגמרי מצד הקב"ה.

מקור: לקו"ש ח"י מקץ ב ס"ד, שם ח"א חיי שרה סט"ז.
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מכיוון שמעשי האבות הם נתינת כוח לבנים היה צריך שלפחות מצוה אחת של 

האבות תהא בדומה לגמרי למצוות שלאחר מתן תורה שהיא תיתן את הכוח לשאר 

המצוות; המצוה המתאימה ביותר היא ברית מילה שהיא מצטיינת ביצירת קדושה 

בתוך הגשמיות. המצוה היא לפעול באבר עצמו ולא רק שהאבר הוא אמצעי לקיום 

של  חייו  כל  תמידי  באופן  נמשכת  היא  אלא  הקיום  בשעת  רק  אינה  וכן  המצווה 

האדם. ומכיון שעניינים אלו היו גם לפני מ"ת לכן נבחרה מצוה זו דוקא )לקו"ש 

ח"ג לך לך ס"א - ג(.

לא  התורה  קיום  מחייב  זה  במקרה  אחר:  ובסגנון  ס"ב.  ג  וירא  חכ"ה  לקו"ש 

לפעול לפי ההידור והחומרה.

לקו"ש ח"ה ויצא ב ס"ד. שם ח"י מקץ ב ס"ד - ז.

של  המציאות  א(  הרי:  אברהם  קיים  מצה,  כמצוות  המצוות,  שאר  שאת  ואף 

אכילת מצוה היתה קיימת כמו הכנסת אורחים ומצוות הצדקה שהיתה גם אז. ב( 

במילת הערלה הי’ פוגע אברהם באפשרותו לחתכה אחר כך כמצווה, וכבפנים.

וע"ד מה שהובא בריב"א ס"פ לך בשם הרי"ף.

אף שהיה יכול להטיף דם ברית הרי מ"מ היה חסר עניין עיקרי - העברת הערלה 

)לקו"ש יתרו חט"ז ג ס"ח הע’ 29(.

יתרו כ ב.

דלא אתפס בשם ולא אתרמיז בשום אות וקוצא כו )לקו"ת פינחס פ ב(.

ראה בכ"ז לקו"ש ח"ה ע’ 88 ואילך. וש"נ )לקו"ש חל"ה לך לך ב ס"ה(.

לך יז א ובפרש"י שם )מב"ר רפמ"ו(. וראה נדרים )לב א(.

ע"ד "אי לאו דעביד נייחא לנפשיה לא יהיב ליה מתנתא" )כן הובא בכ"מ. וראה 

גורם  היה  ]=אילולא  א(  טז  ב"מ  ב.  כו  מגילה  גם  וראה  רע"א.  קנו  ב"ב  ב.  נ  גיטין 

לו נחת רוח לא היה נותן לו מתנה[ ה"נייחא לנפשיה" אינו תשלום עבור המתנה 

ניתנת המתנה דוקא  ובוודאי לא דבר שמכריח לתת לו את המתנה; אבל מאידך 

כאשר קיים "עביד נייחא לנפשיה".
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"היום יום" ט’ חשון. והיינו שקיום מצות מילה דאברהם הי’ לא רק בקב"ע לבד 

זכה  החלטתו  )ומצד  עצמו  את  למול  שצריך  "החליט"  הוא  שכלו  מצד  שגם  כ"א 

ל"וירא אליו ה’" - היום יום שם( )הע’ 28(.

לקו"ש חכ"ה וירא ג ס"ב - ד.

עיר הנידחת
שאלה: איך יכול להיות שהתורה - שהיא תורת אמת וצדק - מענישה בעונש עיר 

הנדחת גם תינוקות קטנים שלא יודעים מה זה עבודה זרה בכלל?

תשובה: כדי להבין את התשובה לשאלה אקדים בתחילה את מהותה של עיר 

הנדחת ובמיוחד כפי שהוא מובאת בתורת הרבי ומתוך כך יהיה ניתן להבין גם את 

הפרט בנוגע לתינוקות שלא חטאו ועוד.

לגבי עיר הנדחת נאמר בתורה :

ים  ם-ֵלאמֹר. ָיְצאּו ֲאָנשִׁ ֶבת שָׁ ר ה’ ֱא-לֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ָלשֶׁ ַאַחת ָעֶריָך ֲאשֶׁ ַמע בְּ י-ִתשְׁ כִּ

ֲאֵחִרים- ֱאלִֹהים  ְוַנַעְבָדה  ֵנְלָכה  ֵלאמֹר:  ִעיָרם  ֵבי  ֶאת-יֹשְׁ יחּו  דִּ ַויַּ ָך  ְרבֶּ ִמקִּ ַעל  ֵני-ְבִליַּ בְּ

ֶנֶעשְָׂתה  ָבר  ַהדָּ ָנכוֹן  ֱאֶמת  ה  ְוִהנֵּ ֵהיֵטב;  ַאְלתָּ  ְושָׁ ְוָחַקְרתָּ  תָּ  ְוָדַרשְׁ ם.  לֹא-ְיַדְעתֶּ ר  -ֲאשֶׁ

אָֹתּה  ַהֲחֵרם  ַהִהוא-ְלִפי-ָחֶרב:  ָהִעיר  ֵבי  ֶאת-יֹשְׁ ה  ַתכֶּ ה  ַהכֵּ ָך.  ִקְרבֶּ בְּ את  ַהזֹּ ַהּתוֵֹעָבה 

ץ ֶאל-ּתוְֹך ְרחָֹבּה  ְקבֹּ ָלָלּה תִּ ל-שְׁ ּה ְלִפי-ָחֶרב. ְוֶאת-כָּ ֶהְמתָּ ּה ְוֶאת-בְּ ר-בָּ ל-ֲאשֶׁ ְוֶאת-כָּ

לֹא  עוָֹלם  ל  תֵּ ְוָהְיָתה  ֱאל-ֶֹהיָך;  ַלה’  ִליל  כָּ ָלָלּה  ל-שְׁ ְוֶאת-כָּ ֶאת-ָהִעיר  ָבֵאׁש  ְושַָׂרְפתָּ 

ֶנה עוֹד. ִתבָּ

שבה  לא  ואף  זרה  עבודה  ועבדו  הלכו  תושביה  שרוב  עיר  היא  הנדחת  עיר 

בתשובה לאחר שניסו להשיב אותם ע"י שני תלמידים חכמים ששלחו אליה ואזי 

חל עליה העונש המתואר לעיל.

בביאורי הרבי מצינו ביאור מחודש בעניינה של עיר הנדחת שמתוכו ניתן להבין 

כפי שהם  הרגילים  לדיני התורה  העיר שאינם תואמים  בדיני  וכמה פרטים  כמה 

בשאר המקומות וכן את התשובה לשאלתך.

נקודת ההסבר היא כדלהלן:
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הדין ד"הכה תכה את יושבי העיר ההיא לפי חרב" איננו דין שחל על כל אחד 

מתושבי העיר בפני עצמו - שמענישים כל אחד ואחד באופן פרטי על החטא שהוא 

עושה. כמו שמענישים בד"כ בדיני התורה על כל אחד ואחד לפי מעשיו,

אלא הוא דין מיוחד שחל על כל "יושבי העיר" ביחד. כלומר על ידי שהודחה 

העיר כולה או רובה הם הפכו למציאות חדשה:

אין הם יחידים רבים אשר גרים בעיר אחת, אלא הם מציאות אחת חדשה של 

עבד(  )שלא  המיעוט  שלכן   - מצרפתם  הע"ז  ]שעבודת  זרה  עבודה  עובדי  ציבור 

שבעיר אינו בכלל[ "יושבי העיר".

ונוצרה מהם מציאות חדשה, התבטל  יחידים  וכיון שיצאו מכלל מציאות של 

לגביהם מאליו הדין של יחידים ונוצרה כאן מציאות חדשה - ציבור "עיר הנדחת".

לכן מובן גם מה שאופן ההריגה שלהם שונה מאופן ההריגה של כל עובד ע"ז 

רגיל. דין עובד ע"ז באופן כללי הוא בסקילה ואילו התורה מצווה שאת אנשי עיר 

הנדחת יהרגו בסיף, מאחר שאין כאן מציאות של יחידים עובדי ע"ז אלא יש כאן 

מציאות חדשה ציבור חדש וממילא גם דינם הוא דין חדש - מיתה בסיף.

וע"פ יסוד זה אפשר להבין גם את המענה לשאלתך מדוע הורגים גם את הנשים 

והטף של עובדי הע"ז למרות שהם עצמם לא חטאו - ואולי אפילו לא יודעים מהו 

כלל העניין של עבודה זרה -

רק  שזהו  מוות  עונש  ככל  אינו  העיר.."  יושבי  את  תכה  ד"הכה  שהדין  מכיון 

והטף  וכיון שהנשים  "יושבי העיר",  כל  דין מיוחד החל על  עונש עקב חטא אלא 

קשורים לבעלים ולאבות הם נחשבים כל זמן הימצאותם בעיר לחלק מציבור יושבי 

העיר בדיוק כבעליהן וכאבותיהם ואינם נחשבים למציאות של יחידים ולפיכך אין 

מתחשבים בכך שלא חטאו. ולכן דנים אותם ככל "יושבי העיר" וגם הם נהרגים.

ומדאתינן להכי, ניתן להבין בזה עניין נוסף שפוסק אותו הרמב"ם )הל’ ע"ז פ"ד 

ה"ו( ש"אם חזרו ועשו תשובה מוטב" - למרות שבאופן כללי אין התשובה מועילה 

ישנו חידוש מיוחד שיכולים לחזור  ואילו כאן   - דין של מטה  לביטול עונשי בית 

בתשובה והטעם לזה הוא שכאשר חוזרים אנשי עיר הנדחת בתשובה הם הופכים 

להיות שוב "יחידים" ומתבטלת המציאות של "ציבור" של "יושבי העיר".
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וזה לא סותר את הדין הרגיל ש"חייבי מיתות בין דין אם עשות תשובה אין בית 

דין של מטה מוחלין להן" - כי תשובתם של אנשי עיר הנדחת אינה מבטלת את 

מתבטל  ואז  העיר"  יושבי  כ"ציבור  מציאותם  עצם  את  מבטלת  היא  אלא  עונשם 

העונש מאליו.

ונסיים בהסברו הפנימי של הרבי מדוע אצל עיר הנדחת קיימת תשובה מאחר 

שכל קיומה של מציאות זו של ציבור בעיר הנדחת נובעת מצד הנשמה )שהמושג 

ציבור קיים רק אצל ישראל שאחדותם היא מצד נפשם( לכן אין הפגם בחיצוניות 

עומד בפני עצמו אלא הוא נגרר אחר הפנימיות,

גם  מאליו  מתבטל  בפנימיות  הפגם  מאליו  מתבטל  תשובה  שבאמצעות  וכיון 

הפגם בחיצוניות ולכן קובעת ההלכה ש"אם חזרו ועשו לתשובה מוטב".

ויהי רצון שתיכף ומיד נזכה להתגלות מלך המשיח בקרוב ממש.

מקור: דברים יג יג-יט.

ראה בכל זה באריכות בליקוטי שיחות לפרשת ראה ח"ט שיחה ב.

היחס של התורה ל"תורת ההתפתחות" 
שאלה: האם ידוע מה היחס של התורה ל"תורת ההתפתחות" של דארוין?

שלמים  ביאורים  ונמצאו  זכינו  אלו  מעין  השיטות  לכל  היחס  בעניין  תשובה: 

ומקיפים בתורת החסידות ובמיוחד בסדרת "אגרות קודש" של הרבי מה"מ שבה 

ענה הרבי למאות ולאלפים במענה לשאלותיהם. ומבין ההמון היו כאלו ששאלו גם 

על נושאים אלו והרבי ענה להם במכתבים מפורטים.

אחד המכתבים המפורטים של הרבי על "תורת ההתפתחות" נמצא באג"ק ח"ז 

אגרת א’ תתקצו ששם עונה הרבי ליהודי ששאלו על היחס לתורה זו. להלן אביא 

את עיקרי הדברים ובעיון במקור הדברים תוכל למצוא ביאורים נוספים.

והיהדות  התורה  השקפת  ע"ד  למ"ש  "בנוגע  הרבי  פותח  המכתב  בתחילת 

המסורתית על תורת ההתפתחות וכנראה שכוונתו לשיטה שמיסדה דארווין )או 

אפשר גם לשיטת לאמארק שהיא שיטת התפתחות בדילוג שלא כשיטה הא’("

ומתחיל הרבי לבאר לו את ההשקפה של התורה שהיא הקובעת בכל העניינים:
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"השקפת התורה ברורה היא כי אחד הטעמים למצות שביתה ביום השביעי בכל 

שבוע ושבוע הוא "כי ששת ימים עשה ה’ את השמים ואת הארץ וביום השביעי 

שבת וינפש". מזה מובן שששת ימי הבריאה הם ימים כפשוטם ולא כאותם שרוצים 

לפרש שהכונה לשש תקופות. וכן מוכח ג"כ בכמה מקומות בדברי רז"ל אשר ששת 

ימי בראשית היו ימים של כ"ד שעה כל אחד )ראה פרקי דרבי אליעזר פ"ג ואילך; 

מדרש רבה בראשית; סנהדרין לח ב ובכמה מקומות(".

וכידוע שישנם כאלו שניסו לבאר והכניסו את ביאוריהם בספריהם שהימים של 

ימי הבריאה אינם ימים כפשוטם אך כפי שכותב הרבי כאן ובמקומות נוספים הרי 

הביאור האמיתי הוא שימים אלו הם ימים כפשוטם. וכמו שכותב לעיל. בהמשך 

אותם  את  לפרש  גדולים  אותם  את  שהביאה  הסיבה  את  הרבי  מסביר  המכתב 

ולא  המדע  לביאורי  הדברים  את  להתאים  שרצו  מאחר  כפשוטם  שלא  הכתובים 

שבאמת האמינו שכן הם ביאורי הדברים ע"ש.

וממשיך שם הרבי:

ביום  הנבראים  אותם  הבריאה  סדר  ג"כ  נתפרש  הבריאה  ע"ד  בהסיפור  "ב( 

עצמו.  בפני  ואחד  אחד  כל  נבראו  שהמינים  היינו  וששי  חמישי  רביעי  שלישי 

וכפשוטו של מקרא אשר הארץ הוציאה צמחים דגים ותנינים עופות חיות ובהמות 

ואח"כ נברא האדם ולא שנתפתחו זה מזה".

קטן  חלק  הבאנו  ולהלן  באריכות  הרבי  שם  מבאר  השיטה  לעצם  ובנוגע 

מהדברים:

")1( ההתפתחות מיצור פשוט ליצור מורכב ומסובך צריכה להיות תופעה מצוי’ 

בטבע ועכ"פ צריך שיהי’ מי שהוא איש נאמן שיעיד שראה תופעה זו איזה פעמים.

אבל עובדא ידועה לכל שאין אף עדות נאמנה אחת ממי שהוא שראו התפתחות 

בספרו  בעצמו  דארוין  שמספר  מה  ואפילו  שראו  מה  אחר.  ממין  אחד  יצור  מין 

המפורסם הוא רק שינויים קלים באיזה איברים וגם שמצאו שלדי ברואים מתים 

והדומים למין אחד הנמצא בחיים ואמרו בדעתם שהשערה נכונה היא לומר שמין 

אחד התפתח מחברו והוא הדבר במיני היונים ומין הסוס שעליהם נשענת שיטת 

ההתפתחות ביותר.
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)2( המצב והתיאור על פי שיטת ההתפתחות צריך להיות יותר מובן ויותר פשוט 

מאשר האמונה שהכל נברא - יש מאין,

אבל אין כל הוכחה בטבע לומר שנקל יותר הוא שיצור פשוט יהפך סו"ס לאדם 

- מאשר שהאדם יברא מאין ליש. או במלים אחרות: הביאור אשר קבוצת אטומים 

ומוליקולא נתאחדו בבת אחת באופן כזה שהיוו מציאות אדם אינה מוקשה יותר 

מאשר לומר שקבוצת תאים פשוטים אשר עבר עליהם שנוי בתנאי "חייהם" נשתנו 

במשך הזמן לאיברים שונים בתכלית אחד מחברו כמו המוח שבראש גלגל העין 

ועקב הרגל.

והן במין החי הנמוכים שמשך חייהם  יצורים הן במין הצמחים  ד( ישנם כמה 

הוא קצר ביותר ובמילא יכול האדם לבחון מהלך השנוי בגופם במשך כמה וכמה 

דורות שלהם.

כן ביד האדם הבוחן לשנות תנאי חייהם במדה גדולה ביותר. ולמרות כל זה לא 

עלה ביד אנשי המדע עד עתה לפתח מין אחד מחברו וההישג שלהם הוא רק בזה 

ששינו תכונת הצמח או החי במדה ידועה או שהרכיבו שני מינים ונולד מין ממוצע 

אבל לא התפתחות ממין של מדרגה נמוכה למין של מדרגה גבוהה יותר.

של  כביכול  ה"נצחיות"  והוא  המדע  אנשי  כל  על  שנתקבל  החוק  ידוע  ה( 

החומר או מתאים למסקנות היותר אחרונות של המדע "נצחיות" סכום הכולל של 

החומר והאנרגיא ואם כן על פי חוק זה הנה כל האטומים והחלקים שלהם נמצאו 

שיטת  ולפי  האפיקורסים(.  דעת  כפי  לנצח  שנמצאו  )או  הבריאה  בתחילת  כבר 

ההתפתחות צריך לומר שמתחילה היו כבר כל האטומים אלא שהיו מפוזרים ואחר 

פי  על  אשר  מיוחדים  ובתנאים  ומוזרים  שונים  באופנים  לאחד  אחד  נתקבצו  כך 

כל  מתאימים  תנאים  שימצאו  האפשריות  והפרובאביליטי  הסטטיסטיקה  חשבון 

כך וכולם בבת אחת - היא רחוקה עד למאד; ולא עוד אלא שלפי שיטה זו הכרח 

לומר שנמצאו תנאים אלו )שמנקודת מבט המדע כמעט שאי אפשריים הם( במשך 

מליונים ומליארדים שנה והכל הי’ הולך בכיוון אחד היינו התפתחות מן הנמוך אל 

הגבוה והמפותח יותר.
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האטומים  מספר  כל  את  ברא  שהקב"ה  המאמין  מבט  מנקודת  גיסא  לאידך 

הנמצאים בעולם מאין ליש לא יקשה בעיניו לומר שביכולת הבורא לברוא לא רק 

יצור בעל תא פשוט אלא גם יצור בעל מליוני תאים שונים בבת אחת."

ביאורים נוספים בעניין זה תוכל למצוא גם כן בספר "אמונה ומדע" שהביאו 

שם כמה וכמה מכתבים וביאורים של הרבי בעניינים אלו ותמצא שם אור.

סגולה להצליח במבחן נהיגה 
שאלה: עשיתי כבר כמה מבחני נהיגה אבל לא הצלחתי לעבור. מבחינת הידיעה אני 

יודע כמו שצריך, רציתי לשאול אם יש איזו סגולה או עניין מסוים שיכול להועיל לי? 

תשובה: במענה לזה צריכים לשים לב לכמה וכמה נקודות המהוות יסוד חשוב 

כדי להבין מה יהודי צריך לעשות במצב כזה.

יסוד לכל הוא הידיעה הברורה שכל דבר שקורה בעולם הוא בהשגחה פרטית 

מאיתו ית’ וממילא ברור שאין שום דבר בעולם שהוא מקרה ח"ו ולכל דבר ישנו 

תכלית וכוונת מכוון מראש.

מהעניינים  משתלשלים  שלמטה  העניינים  שכל  לדעת  שמוכרחים  נוסף  דבר 

שלמעלה. ולכל דבר שקורה בעולם ישנה סיבה עליונה.

בספרים מובא בכמה וכמה מקומות שבמקרה שלאדם ישנו כאב באבר מסוים 

צריך הוא לבחון את המצב באבר זה מבחינה רוחנית וכשיתקן את הדברים מבחינה 

רוחנית אזי יתוקנו הדברים גם מבחינה גשמית.

כל זה מתאים באופן כללי לבריאה כולה. וכמו שמובא בשם רבותינו הקדושים 

פרטית  בהשגחה  הוא  זה  לצד  או  זה  לצד  ברוח  שמתנועעת  עלה  תנועת  שאפי’ 

נענוע  את  שהביאה  הסיבה  שאפי’  בזה  הזקן  אדמו"ר  וכהוספת  הבורא  ובכוונת 

העלה היא בהשגחה מאיתו ית’.

ויתר על כן בכמה וכמה מונים הוא כפי שהדברים אצל ישראל עם קרובו, שכל 

העניינים בגשמיות הרי הם מגיעים מעניינם הרוחני.

במענה למכתב של יהודי שכתב לרבי מה"מ שכבר כמה פעמים הוא עמד לקבל 

"רשיון נהג" ובפועל לא קיבלו, כותב הרבי כמה וכמה נקודות שיש לשים לב אליהן:



337שונות      

המכתב נמצא באגרות קודש כרך ז אגרת א’תתצא

"..שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו כותב שזה איזה פעמים עמד להבחן לקבלת רשיון נהג 

כמובן  זו  בבחינה  יצליח  ובטח בעתיד  לכל עת אמר הכתוב  הנה  לא קבלו  ועדיין 

אחרי הכנה המתאימה ובאשר ידוע אשר גשמיות ורוחניות קשורים זה בזה ובפרט 

אצל האיש הישראלי הנה יוסיף אומץ בהנהגת המרכבה שלו היינו הרמ"ח אברים 

ושס"ה גידים של הגוף הגשמי שהם מרכבה להנפש והנפש היא מרכבה להנפש 

בתורת  המבואר  כפי  מדוייק  אינו  בזה  "מרכבה"  התואר  אשר  )מובן  האלקית 

עליו  אשר  הטפל  דבר  היא  והכוונה  שבמרכבה  והחסרונות  המעלות  החסידות 

להיות מונהג ע"י העיקר הוא הנפש(.

בטח מתחזק בשמירת שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע והם בחומש תהלים ותניא וכן לוקח חלק בשיעורים 

הנלמדים ברבים והשי"ת יצליחו.

בברכה".

דבר ראשון שאותו כותב הרבי הוא ש"לכל עת אמר הכתוב" היינו שכל דבר יש 

לו את הזמן שלו ואת העת המיוחדת מאת הבורא, וכשיגיע הזמן הרי בפועל הדבר 

יגיע.

עניין נוסף שכותב לו הרבי הוא להוסיף "בהנהגת המרכבה שלו" ומסייג מייד 

את דבריו שאין הכוונה לאותו התואר המבואר בתורת החסידות למושג מרכבה, 

אלא שהדבר הטפל - הגוף, עליו להיות מונהג ע"י העיקר שהוא הנפש.

בעניין המרכה מובא בתניא פרק ל"ד:

הפסיקו  לא  לעולם  ימיהם  שכל  המרכבה  הן  הן  שהאבות  זאת  מודעת  "והנה 

אפי’ שעה אחת מלקשר דעתם ונשמתם לרבון העולמים בביטול הנ"ל ליחודו ית’ 

ואחריהם כל הנביאים כל אחד לפי מדרגת נשמתו והשגתו ומדרגת משרע"ה היא 

העולה על כולנה שאמרו עליו שכינה מדברת מתוך גרונו של משה ומעין זה זכו 

ישראל במעמד הר סיני רק שלא יכלו לסבול כמאמר רז"ל שעל כל דיבור פרחה 

נשמתן כו’ שהוא עניין ביטול במציאות הנ"ל לכן מיד אמר להם לעשות לו משכן 
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ובו קדשי הקדשים להשראת שכינתו שהוא גילוי יחודו ית’ כמ"ש לקמן ומשחרב 

בהמ"ק אין להקב"ה בעולמו משכן ומכון לשבתו הוא יחודו ית’ אלא ארבע אמות 

של הלכה שהוא רצונו ית’ וחכמתו המלובשים בהלכות הערוכות לפנינו.."

ובעיון קל בדברים אלו הרי ברור ומובן לכל אחד שאי אפשר לדרוש מכל אחד 

האבות  אצל  שהיה  כמו  ביותר  מושלם  באופן  לרוכב  שבטלה  "מרכבה"  להיות 

הקדושים שכל אבריהם היו מונהגים בכל שעה ושעה כפי הרצון העליון ובמיוחד 

כמו שהיתה המרכבה אצל משה רבינו שהיה בביטול מוחלט לאלקות

- שבאמת זוהי המשמעות האמיתית של "מרכבה" שהיא בטלה אל הרוכב ללא 

שום רצון עצמי -

יהיו  הטפלים  שהעניינים  במכתבו  הרבי  שכותב  כפי  ממנו  לדרוש  אפשר  אך 

בטלים אל אותם העניינים העיקריים שהם חיי הנפש.

הקבועים  השיעורים  לשמירת  בנוגע  תזכורת  הרבי  כותב  המכתב  של  בסופו 

ובדורנו הרי זה גם שיעור הרמב"ם היומי.

וע"פ מכתב זה הרי נראה ברור שבהוספה בעניינים המדוברים בו, הרי הקב"ה 

יסדר לך את הרשיון כמו שצריך בעז"ה בקרוב ממש.

בהמשך המכתבים מובא מכתב )שאולי הוא אפי’ לאותו אחד - אגרת ב’פו(

"..שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו המודיע שקבל רשיון לנהגות ויה"ר מהשי"ת שיזמין לו 

מתוך  החסידות  ובתורת  הנגלה  בתורת  עתים  בקביעות  וירבה  בהרחבה  פרנסתו 

ינהג את גופו ואת נה"ב שיתאימו להכוונה וכפי המבואר בתורת  מנוחה ובמילא 

החסידות בארוכה.

בברכה לפרנסה בגשמיות וברוחניות.


