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ב"ה

פתח דבר

בשבח והודיה לה' יתברך אנו מוצאים לאור את החלק התשיעי 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"ב
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אמונה והשקפה

עם ישראל

כיצד להביט על יהודי?
“במחשבה  נמצא  שהוא  כפי  יהודי  על  להביט  שצריכים  הכוונה  מה  שאלה: 

נראית  ואיך  יהודי  על  רגילה  הסתכלות  נראית  איך  קדמון"?  דאדם  הקדומה 

הסתכלות של הדרגה הכל כך גבוהה הזאת?

מסופר )מובא בספר התולדות( כשהיה אדמו"ר האמצעי בן 16 שנה  תשובה: 

באחת  האברכים.  של  ומדריך  משפיע  לשמש  הזקן  אדמו"ר  אביו  ע"י  התמנה 

העבודה  נחיצות  בעניין  גדולה  בהתרגשות  דיבר  חניכיו  עם  שלו  ההתוועדויות 

שבלב. הדברים עשו רושם אדיר על השומעים אך גם עליו עד שנפל למשכב למשך 

כמה ימים.

כשאחד מזקני החסידים שבא לבקרו שאל אותו למה דיבר בהתרגשות גדולה 

כל כך ביודעו שזה מזיק לבריאותו השיב לו הרבי האמצעי )דבריו מובאים להלן 

באותיות המודגשות(

כאשר האבא ‘העמיס’ עליי הדרכת האברכים אמר לי: על יהודי צריכים להביט 

כפי שהוא עומד במחשבה הקדומה של אדם קדמון.

כלומר: על יהודי יש להביט ולהתייחס כפי שהוא במעלתו האמיתית ובשלימות 

האלוקית  והכוונה  ה’תוכנית’  שהיא  קדמון  אדם  במחשבת   - הנעלה  בשורשו 

השלמה שכלולים בה כל פרטי הנבראים והעולמות. פתגם זה הובא גם בספר ‘היום 

יום’.

וממשיך אדמו"ר האמצעי: ומזה למדתי ארבעה דברים:

א. הנשמה כמו שהיא במחשבה הקדומה היא מדרגת בן. וכשיורדת להתלבש 

בגוף היא במדרגת עבד. ומכיוון שגם בירידתה למטה צריכים לראותה כמו שהיא 

אמונה והשקפה
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גם  בן  יכולה להיות במדרגת  ונשמה  במחשבה הקדומה זאת אומרת שכל נשמה 

בירידתה למטה.

מה ההבדל בין בן לעבד? כל עניינו של עבד הוא העבודה שהוא מבצע ושוויו 

נמדד על פי יכולת תפקודו ותוצאות מעשיו. לעומת זאת בן הוא חלק מהוריו וקשור 

אליהם בקשר עצמי שאינו תלוי בהישגים ובתוצאות.

למטה  יורדת  כשהיא  אך  בן.  של  בדרגה  היא   - למעלה  נמצאת  כשהנשמה 

וזהו החידוש  עבד.  בדרגה של  היא  ואז  ולמלא את תפקידה  בעולם  לפעול  עליה 

שההסתכלות על הזולת מתוך הערך העצמי )דרגת בן( צריכה להיות גם כאשר הוא 

נמצא בעולם הזה שבו הוא צריך לפעול כעבד; גם אז יש לאדם שלימות וערך עצמי 

שאינו תלוי בהישגיו.

ב. הנשמה כמו שהיא במחשבה הקדומה יש לה כוחות עצמיים שיכולה לפעול 

כוחות  לה  נותנים  למטה  ובירידתה  הבירורים  עבודת  עניין  כל  )באמצעותם( 

הנצרכים לה לעבודת הבירורים.

בדברים  הניצוצות  את  ולברר  בעולם  לפעול  הנשמה  של  היכולת  כלומר: 

השייכים לה נובעת מהכוחות הפנימיים שלה הנמצאים בה בעצמיותה. לא ייתכן 

שאדם יקבל תפקיד ומשימה ולא יינתנו לו הכוחות הנדרשים לו כדי לבצע אותם.

ההסתכלות הנכונה על הזולת צריכה להיות מבוססת על האמונה שקיימים בו 

כל הכוחות הנדרשים לעבודתו בעולם. הוא אינו צריך ליצור אותם יש מאין אלא 

לגלות אותם ולממשם.

ג. הנשמה כמו שהיא במחשבה הקדומה הנה לבד זאת שהיא בעצמה נמצאת 

שמה הנה כלולות בה גם הנשמות העתידות להתגלות על ידה במשך כל הדורות 

עד ביאת הגואל בגמר כל הבירורים.

מי  אלא  הזה  בעולם  שהוא  כפי  עצמו  את  רק  לא  בזולת  לראות  יש  כלומר: 

שטמונים בו כל הנשמות העתידות להתגלות על ידיו עד סוף כל הדורות. וכאשר 

עוזרים ליהודי עוזרים גם לכל צאצאיו.

ד. הנשמה כמו שהיא במחשבה הקדומה הנה שם ישנו בכללות כל עניין עבודת 

הנשמה בהיותה למטה אם כמשפיע או מקבל ובאיזה אופן ובאמת שניהם כאחד 

מקבלים ממי שלמעלה ממנו ומשפיע למי שלמטה ממנו וכל פרטי עניני עבודתו.
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כלומר: על כל נשמה מוטלת עבודה ייחודית שעליה לבצעּה בעולם. מטלה זו 

שייכת רק אליה ומותאמת אליה בסגנונה המיוחד ושום נשמה זולתה אינה יכולה 

לבצע אותה בעולם במקומה.

וממשיך אדמו"ר האמצעי: ומאמר זה... אין זה שרק על הזולת צריכים להביט 

במחשבה  עומדת  שלו  שהנשמה  כמו  להביט  צריכים  עצמו  על  גם  אם  כי  ככה 

הקדומה דאדם קדמון.

כלומר: הסתכלות כזאת חיונית גם ביחס של האדם אל עצמו: א. עליו להאמין 

שהקב"ה אוהב אותו אהבה עצמית ללא תנאים כדרגת הבן. ב. שניתנו לו מלמעלה 

כל הכוחות הנצרכים למילוי המשימות שעליו למלא. ג. שלמעשיו ולהחלטותיו יש 

השפעה על כל הנשמות שקשורות אליו ועל כל הנשמות שיצאו ממנו. ד. שעבודתו 

בעולם היא ייחודית ואיש זולתו אינו יכול לעשותה.

על פי כל זה המשיך והסביר הרבי האמצעי מה גרם לו להתרגש כל כך עד כדי 

היזק לבריאותו:

וכשהתבוננתי... בייעוד של נשמתי שנמסרה לה כשירדה להתלבש בגופי בנוגע 

אל  בנוגע  עליי  העמוסה  הגדולה  ובאחריות  הבאים  הדורות  אותם  ולכל  לעצמי 

המתחנך ודורותיו כלום אפשר היה לי לכלוא רגשות לבי?

דברים אלו של אדמו"ר האמצעי מקנים נקודת מבט שלפיה ערכו של אדם איננו 

נמדד במבט “מלמטה למעלה" - היינו: על פי מעשיו ופעולותיו - אלא “מלמעלה 

למטה" - מתוך שלמותו הפנימית והערך הלא מותנה שלו.

כשאדם מרגיש שמקבלים אותו ומעריכים אותו בלא תלות במעשיו ובהישגיו 

הוא נרגע וניגש בצורה בריאה ונכונה לעבודה שעליו לעשות. לעומת זאת כשאדם 

מרגיש ששופטים אותו על פי מעשיו שערכו תלוי בהישגים חיצוניים הדבר יוצר 

אצלו מתח וחרדה והם אינם מאפשרים לו לעשות את עבודתו באופן ראוי ושלם.

באופן כזה על האדם להתייחס גם לעצמו: עליו למדוד ולהעריך את עצמו לא 

רק על פי פעולותיו החיצוניות ולא רק על פי הצלחות או כישלונות; עליו לראות 

יצליח בשליחותו  ובעזרתם  ויכולות  כוחות  בן של הקב"ה שקיבל סל של  בעצמו 

בעולם.
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עד כאן הייתה סקירה קצרה של דוגמא להסתכלות על יהודי מאותה המחשבה 

הקדומה דא"ק.

הגאולה  את  להביא  וכך  כאלו  בעיניים  היהודי  על  להסתכל  להתרגל  צריכים 

האמיתית והשלימה תיכף ומיד.

סגולתו של יהודי
שאלה: כיצד ניתן להסביר את העיקרון שהעם היהודי הוא לא כמו כל הגויים 

הדתי  לעולם  קרוב  הכי  במקום  נמצאים  שלא  לכאלו  גם  מכולם  שונה  הוא  אלא 

בחייהם  העיקרית  הנקודה  לא  היא  התורה  שמבחינתם  המצוות  תורה  ושומר 

יש  יום שלהם מתנהגים השם ישמרנו כמעט כמו הגויים.. אמנם  והם בחיי היום 

את המצוות שרבים מהציבור מקיימים אבל לצערנו הגדול הרבה יהודים הם לא 

נמצאים במקום שהתורה והמצוות היא המצפן של חייהם וכשהם מסתכלים כלפי 

עצמם נראה להם שהוא והגוי שעובד איתם ביחד בחנות אין כל כך הבדל ביניהם.. 

אם אפשר לפשט את ההסבר בזה אודה לכם מאוד. 

שאמר  מה  מתוך  בלק  בפרשת  שמובא  הפסוק  על  מבוסס  זה  עקרון  תשובה: 

בלעם הרשע בנבואתו על ישראל שם הוא אומר “כי מראש צרים אראנו ומגבעות 

אשורנו הן עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב".

העם היהודי הוא לא עם שמתחשב בגויים ואין הוא דומה להם כלל וכלל אלא 

תורתו"  את  לנו  ונתן  העמים  מכל  בנו  ש"בחר  הקב"ה  של  אלוקית  בחירה  בו  יש 

והיא - התורה היא זו שעושה אותנו לאומה. וכדברי רבנו סעדיה גאון “אין אומתנו 

אומה אלא בתורתה".

ולפשט את הדברים ננסה להסביר אותם בצורה יותר רחבה ומפורטת.

באחד המקומות מביא הרבי הסבר ארוך לכל הנושא הזה ומבאר אותה בצורה 

רחבה ובהירה. בתחילת החישוב מביא הרבי סוג של סקירה היסטורית על העבר 

של העם היהודי.

בני ישראל הם יחידים בעולם בחוויות קיצוניות רב-גווניות והסטורי’ בת אלפי 

שנים. בסקירה פשוטה אפשר בנקל למצוא את הצד השוה הקו המיחד שהי’ תמיד 
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אצל בנ"י בכל התקופות והמאורעות השונים שבו קשורה עצם המהות והקיום של 

עם ישראל.

וכך כותב הרבי - “סקירה אובייקטיבית ללא דעה קדומה לאורך ההיסטורי’ של 

עם ישראל מוכרחת להביא לידי מסקנא שקיומו של עמנו בודאי אינו קשור בשפע 

חומרי או עוצמה פיזית".

כל מי שיסתכל בהיסטוריה של העם היהודי יראה שאפילו בזמנים הכי טובים 

ומלכות  ישראל  עם  היו  המלך  שלמה  של  המאוחדת  הממשלה  תחת  כולם  שהיו 

בזמן  העולם  למלוכות  בהשוואה  קטנים   - וכלכלית  פוליטית  מבחינה   - ישראל 

ההוא מצרים אשור ובבל.

את  הבטיחו  הגיאוגרפי  השטח  ולא  המלוכה  שלטון  שלא  ברור  לזה  ובנוסף 

קיומנו כי ההיסטורי’ שלנו בתור עם בעל מדינה בארצו היא קצרה ביותר בהשוואה 

עם ההסטורי’ הגלותית שלנו ללא מלוכה וללא ארץ.

רבות  ששנים  בבירור  רואים  הנה  בעבר  שהיו  הזמנים  על  מסתכלים  אם  כי 

היהודים הם משוטטים בגלות השם ישמרנו ללא מלוכה ולא ארץ משלהם.

דבר נוסף שברור שהוא לא היסוד החשוב בקיומנו הוא השפה - כי עוד בימי 

קדם שימשה ארמית כשפת דיבור של העם: חלקים של התנ"ך כמעט כל תלמוד 

בבלי הזוהר ועוד נכתבו בלשון הארמית.

בימי ר’ סעדי’ גאון והרמב"ם היתה השפה הערבית שפתם של רוב המוני העם 

ולאחר מכן אידיש ושפות אחרות.

כמו"כ אי אפשר לומר שמין תרבות או מדע כלליים הבטיחו את קיום אומתינו 

כי דברים אלה נשתנו בתכלית מתקופה לתקופה.

אבל הדבר שהוא באמת היסוד הוא - “נשאר רק דבר אחד שהוא הצד השוה 

ימינו - התורה והמצוות ששמרו  וכל התנאים שבדברי  לכל הזמנים כל הארצות 

בנ"י בחייהם היום-יומיים במסירות נפש גדולה ביותר.".

התורה  של  מהדרך  שסטו  קבוצות  או  יחידים  לזמן  מזמן  שהיו  אמנם  נכון 

והמצוות. כבר בימי בית ראשון היו עובדי עבודה זרה של הבעל; בזמן בית שני היו 

המתייוונים; המתבוללים באלכסנדריא הקראים וכיו"ב.
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אבל המכנה המשותף של כל אלו שכולם נעלמו כליל מתוך עם ישראל )לאחר 

שהסבו סבל וצרות לא לעצמם בלבד אלא גם לכלל ישראל(.

וע"י תורה ומצוות עבר כלל  “רק שרשרת הזהב של תורה ומצוות לא נותקה 

ישראל את הדרך הארוכה מהר סיני עד היום הזה. כל בעל שכל הישר המודה על 

בחיי  קשורים  עמנו  של  מהותו  ועצם  שקיומו  מסקנא  לידי  להגיע  מוכרח  האמת 

תורה ומצוות כי הם חיינו ואורך ימינו".

את  הרבי  מביא  עמינו  במהות  הסקירה  אחרי  הזה  הקצר  הניתוח  ולאחרי 

שנהי’  שעדיף  האומרת  לשיטה  בנוגע  הדברים  מתוך  שעולה  ההגיונית  המסקנא 

ככל הגוים ה"י:

“השיטה שנהי’ ככל הגויים לא זו בלבד שאינה יכולה להבטיח את קיומנו אלא 

היא מעמידה את עצם קיומו של עם ישראל בסכנה ח"ו. ע"י חיקוי העולם שאינו-

יהודי לא נרכוש את ידידותם ולהיפך עוד יגדילו את שנאתם."

בעיני  חן  לישא  שמבקשים  יהודיים  חוגים  לאותם  הרבי  מתייחס  לזה  ובנוסף 

חן  לישא  ומנסים  והמצוות.  התורה  על  שומרים  שלא  אלו  היינו   - “החפשיים" 

בעיניהם על ידי ויתור ופשרות בתורה ובמצוות ועליהם אומר הרבי - “לא זו בלבד 

ומעמידים  החפשים  כוחות  את  ומגבירים  עמדותיהם  את  הם  מחלישים  שבכך 

בסכנה ח"ו את עצם הקיום של כלל ישראל אלא אפילו ה"הישגים" המקווים אינם 

אלא דמיונות והזיות כי במקום כבוד וקירוב מעוררת שיטה זו רק בזיון ולעג ובצדק 

שכן פשרה קטנה היום מביאה לידי פשרה גדולה יותר מחר ופשרה היום במצוות 

התוקף  לחברו.  אדם  שבין  במצוות  פשרה  לידי  מחר  מביאה  למקום  אדם  שבין 

בקבלת הציווי “אנכי ה’ אלקיך" ו"זכור את יום השבת לקדשו" - מעמידה בתוקף 

גם את השמירה של “לא תרצח" ו"לא תגנוב".

ומכל זה מובנת המסקנה הפשוטה שהסוד של קיומנו כעם הוא “הן עם לבדד 

ישכון" שכל יחיד איש אשה וילד עובדים רק את ה’ אחד. ע"פ התורה אחת שהיא 

נצחית והיא לא יכולה להשתנות ח"ו.

“"שוני" שלנו אינו   - בנוגע למה שאנו שונים מכולם  נפלא  ואומר הרבי דבר 

חולשה שלנו אלא התוקף שלנו. רק בדרך התורה והמצוות יכולים אנו למלא את 
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תפקידנו העיקרי והמהותי שהוא לפי ציוויו של בורא העולם כולו - להיות “ממלכת 

כהנים וגוי קדוש" ועי"ז גם “סגולה" לאנושות כולה".

צריכים לדעת שזה שאנו שונים מכל העמים זה לא חולשה שלנו אלא זה התוקף 

יכולים  אנחנו  והמצוות  התורה  בדרך  הולכים  שאנחנו  זה  ע"י  רק  שלנו.  האמיתי 

למלא את התפקיד שלנו באמת ולהוות את האור לכל העולם.

של  הקיום  ידי  על  רק  הוא  שלנו  שהשוני האמיתי  מבינים  זה שאנחנו  ומתוך 

התורה והמצוות אזי זה צריך להביא למסקנה הפשוטה - שפשוט צריכים להוסיף 

בקיום התורה והמצוות להוסיף במהות שלנו.

מי שמחפש את המהות שלו את המקום שבו הוא שונה מהגוי צריך לחזק בתוכו 

את האמת שלו - קיום התורה והמצוות.

כי על ידי שהיהודי מתנהג בצורה שהקב"ה אומר לו ולא בצורה שהוא מנסה 

ומביא את העולם כולו לאור של  להיות “ככל הגויים" אזי הוא מאיר את העולם 

הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.
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תורה ומצוות

קיום מצוה כסגולה
שאלה: האם מותר לקיים מצוה מסויימת בגלל שהיא סגולה לאיזה עניין טוב 

שיגיע לי בעבור זה או שצריכים לקיים את המצוות רק מפני שככה הקב"ה ציווה 

ולא משום סיבה אחרת? 

משמעון  קיבל  סוכו  איש  –"אנטיגנוס  אומרת  אבות  במסכת  המשנה  תשובה: 

הצדיק. הוא היה אומר אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס 

אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס ויהי מורא שמים 

עליכם".

בערכך מתרגמינן  ערך.  לשון   - “פרס  עבודיה מברטנורא  רבנו  זה  על  ומפרש 

פורסניה. והוא מה שאדם נותן למי שעבד אותו והוא אינו חייב בדין ליתן לו כלום 

כמו מה שיתן אדם לבנו קטן או לאשתו או לעבדו מפני קורת רוח שעשו לו. ואפילו 

לתקות פרס כזה לא יעבוד אדם את בוראו אלא מאהבה בלבד".

זאת אומרת שהעבודה של יהודי צריכה להיות שלא על מנת לקבל פרס ולא 

וכמו  הבורא.  את  אוהב  שהוא  מפני  רק  בלבד.  מאהבה  אלא  שכר  לקבל  בשביל 

שנאמר “עושה את האמת מפני שהיא אמת".

ולמרות שנראה שעבודה זו היא נעלית מהשגתנו הנה מפורש במכתב מיוחד 

שנת  של  המעלה  על  מדבר  הרבי  ואחד.  אחד  לכל  שייכת  זו  שעבודה  הרבי  של 

השמיטה ומזכיר עניין בקשר לזה:

“וכיון שתכלית השלימות של העולם אז תלוי במעשינו ועבודתנו כל משך זמן 

הגלות )תניא ריש פרק ל"ז( מזה מובן שגם בעבודה צריך להיות מעין זה

עולם  רק  לא  העולם  עניני  מכל  לגמרי  עצמם  שמסיחים  ידי  על  הוא  ופשוט 

הגשמי אלא גם עולם הרוחני ולא רק מטעם ודעת אנושי אלא גם מטו"ד דקדושה 

והעבודה היא למעלה מטו"ד עד עבודת דבכל מאדך ומרומז במאמר רז"ל עבודה 

שלא על מנת לקבל פרס גם לא פרס רוחני
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שזהו גם עניין הכתוב מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ וכפירוש רבנו הזקן 

שהי’ אומר בזה הלשון איך וויל זע גאר ניסט איך וויל ניט דאיין ג"ע איך וויל ניט 

דאיין עוה"ב כו’ איך וויל מער ניט אז דיך אליין )-בתרגום חופשי: איני רוצה כלום 

מצות  )שרש  בעצמך(  אותך  רק  אלא  שלך  הבא  העולם  את  ולא  עדן  הגן  את  לא 

התפלה לאדמו"ר הצ"צ פרק מ’ בסופו(.

רז"ל שם  וכמאמר  וגו’  היא  וגו’ לא בשמים  היא  נפלאת  לא  נאמר  זה  על  וגם 

שאילו היתה בשמים היית צריך לעלות אחרי’ וללמדה )דברים ל יב(

שניתנו  בודאי  הרי  בריותיו  עם  בטרוניא  בא  הקב"ה  שאין  שהובטחנו  וכיון 

הכחות על זה וקל להבין."

הרבי במכתב מזכיר את דבריו של האדמו"ר הזקן בעת דביקותו שהוא לא רוצה 

שום דבר הוא לא רוצה את הגן עדן הוא לא רוצה את העולם הבא אלא הוא רוצה 

“אותך בעצמך". וזהו בעצם התכלית של העבודה להיות מחוברים לקב"ה בצורה 

שלימה ולעשות את האמת מפני שהיא אמת כנ"ל ולא בגלל שום דבר אחר בעולם.

פעמים  וכמה  כמה  מצינו  האלו  והאמת  הדברים  ואחרי  זאת  כל  עם  אך 

מיוחדות  מצוות  שישנן  כך  על  פחות  ומפורשות  יותר  מפורשות  התייחסויות 

שעושים אותן בכוונה מיוחדת בשביל לפעול עניין מסויים.

וכמו שמצינו מפורש במכתבו של הרבי ליהודי אחד שבו מתייחס הרבי לעניין 

שאמנם צריכים לקיים את כל המצוות רק בגלל שהן מצוות הבורא ועם כל זאת יש 

לכמה מצוות סגולות מיוחדות:

“כיון שכבר לקחתי לי רשות לכתוב לך ארשה לעצמי להוסיף עוד נקודה אשר 

קשורה היא בהאמור:

בודאי שמעת על דבר פניתי ובקשתי עוד לפני מלחמת ששת הימים אשר כל 

אחד ואחד מבני ישראל יתחזק ויהדר בקיום מצות תפלין ועל אחת כמה וכמה אלה 

אשר זכו ודרים הם בארץ ישראל היא ארץ הקדש ובמיוחד אלה אשר מגינים הם 

על הארץ ועל הדרים בה בצה"ל בכלל ושומרי הגבולות וכו’ בפרט

והדגשתי אשר אף שאת המצוות צריך לקיים משום שהן מצוות הבורא בורא 

וסגולה  מיוחדות  סגולות  מצוות  לכמה  יש  זאת  בכל  הרי  העולם  ובורא  האדם 

תורה ומצוות
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מיוחדת למצות תפלין שהיא מטילה אימה ומתישה כוחם של שונאי ישראל שלא 

יהינו להתגרות בנו מלחמה ובלשון הכתוב: וראו כל עמי הארץ כי שם ה’ נקרא עליך 

)ופירשו חכמינו ז"ל שהכונה היא לתפלין( ויראו ממך".

וכמו שכותב הרבי במקום נוסף:

כי  עם  הבורא  רצון  פי  על  היום-יומית  להדגיש אשר ההנהגה  למותר  “בודאי 

חובה היא גם על מנת שלא לקבל פרס הרי זהו הצנור לקבלת ברכות השם יתברך 

המוסיף  וכל  להוספה  מקום  יש  תמיד  הרי  וקדושה  טוב  ובעניני  המצטרך.  בכל 

מוסיפים לו ולבני ביתו שי’."

ומכל זה יוצא לנו באופן כללי על כל פנים שבפועל צריכים לקיים את המצוות 

של הקב"ה רק בגלל שהן מצוות הבורא ולא בגלל שום דבר אחר בעולם

טוב  הכי  הצינור  הם  הבורא  מצוות  שקיום  הוא  ומובן  ברור  דבר  זאת  כל  עם 

לקבל את הברכות של הקב"ה בכל מה שצריך.

וכמו כן ישנן מצוות מיוחדות כמו מצוות תפילין המוזכרת בפירוש במכתבו של 

הרבי לעיל שיש להן סגולה מיוחדת לפעול עניין בעולם.

ולכן במצב כמו שהיה במלחמת ששת הימים שהיה צריך לפעול ולהוסיף בהגנה 

של עם ישראל, עורר הרבי שיוסיפו במצוות תפילין שלה סגולה מיוחדת לפעול את 

העניין.

כיצד מסבירים קבלת עול
שאלה: כיצד אפשר להסביר לאנשים שלא נמנים בחוג שומרי התורה והמצוות 

מצותיו  את  ולקיים  הבורא  רצון  את  עול  בקבלת  לקבל  צריכים  שהם  עתה  לעת 

יתברך? בני האדם עלי אדמות עושים מה שהם מבינים פועלים לפי השכל שלהם 

- שזה מעלת מין האנושי - ואם כן כיצד ניתן לבאר הנהגה של קבלת עול מוחלטת 

לאישיות עליונה יותר בעוד שאני לא מבין למה ציוותה כך ומדוע היא רוצה באופן 

הזה דווקא?
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מיסודותיה  שאחד  היהדות.  עניין  בכל  ויסודית  כללית  היא  שאלתך  תשובה: 

הקב"ה  המלכים  מלכי  מלך   - ומנהיגו  עולם  לבורא  עול  הקבלת  הוא  העיקריים 

ולשמור כל מצוותיו בלי פקפוקים.

ומבאר אותה במשל מיוחד המסביר  זו  במכתב מיוחד מתייחס הרבי לשאלה 

לפרטי פרטים את היסוד של קבלת עול מלכות שמיים גם בשכל אנושי.

וכך כותב הרבי: “במענה למכתבו.. מובן ופשוט שאין צורך בהסברה מיוחדת 

בעניין החיוב וההכרח החיוני לקיים מצוות השם יתברך כיון שהוא מושכל ראשון 

שקיום מצוות הבורא אינו ניתן לשיקול הדעת של נברא בשר ודם ובפרט שציווי 

פעמים  כמה  ומכופלת  כפולה  מפורשה  הבטחה  מלווה  בקשתו  גם  היא  הקב"ה 

בתורתו תורת-חיים ותורת-אמת שמילוי מצוותיו ממשיך ברכותיו ובלשון הכתוב: 

גו’  ונתתי גשמיכם בעתם  אם בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם 

ואולך  גו’  בארץ  שלום  ונתתי  בארצכם  לבטח  וישבתם  לשובע  לחמכם  ואכלתם 

אתכם קוממיות".

בתחילה מבהיר הרבי שאין צורך והסבר מיוחד על החיוב וההכרח לקיים את 

מה שאומר הקב"ה מאחר שזה ה"מושכל ראשון" שקיום המצוות של “בורא" לא 

ניתן לשיקול דעת של “נברא" - כידוע גודל המרחק שקיים בין נברא לבורא.

ובכל זאת ממשיך הרבי וכותב - “אף על פי כן כיון שמטבע האדם ובפרט מטבע 

באופן  להתנהג  עליו  מדוע  האנושי  בשכלו  גם  להבין  שרוצה  ונבון  חכם  עם  בני 

מסויים אבוא על כל פנים בנקודות אחדות שיש בהם כדי להניח את הדעת ולהקל 

מילוי רצון ה’".

הרבי מתייחס לעובדה שטבע בני האדם הוא להבין מדוע הוא צריך להתנהג 

באופן מסויים והרבי רוצה להשלים גם את המקום הזה ומביא כמה נקודות “מיוסד 

כמדובר כמה פעמים על הסדר והמשטר בצבא כידוע לכל מי ששרת בצבא או יש 

לו ידיעה כלשהי בזה והן:

איש  שמקבל  לפקודות  הציות  כלומר  המשמעת  עניין  הוא  צבא  כל  יסוד  א. 

הצבא מהמפקד שלו אשר תיכף בקבלת הפקודה חייב למלא אותה במעשה בפועל 

ובזריזות בין שהפקודה מתקבלת על דעתו או לא ובלשון הידוע בהקדמת “נעשה" 
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ל"ונשמע" )שמיעה במובן הבנה(. ורק אחר כך בזמן הפנוי אם יש לו שאלות בנוגע 

להפקודה או רוצה להבינה לכל השלכותי’ וכו’ יכול להתבונן בדבר. אבל אינו רשאי 

לומר לכשאביננה אקיימנה והרי גם השכל הפשוט מחייב שמקבל הפקודה יסמוך 

על דעת המפקד היודע כל פרטי המצב. ודעת לנבון נקל איך יהיו פני הצבא אם כל 

מקבל פקודה צבאית ידחה עשייתה עד לאחרי החקירה ודרישה שלו.

ב. בשעה שאיש צבא מקבל פקודה ממי שלמעלה ממנו בצבא לא בא בחשבון 

כלל וכלל איך הי’ היחס שביניהם בשטחים אחרים בחיים האזרחיים. ולדוגמא מקבל 

הפקודה אפשר שיהי’ בחיים האזרחיים מלומד גדול בחכמת התכונה והמפקד אין 

לו כל ידיעה בתכונה הרי זה לא משנה כלום בנוגע לקיום הפקודה. כיון שמדובר 

בעניני צבא שבהם המפקד הוא המומחה.

ג. בשעה שנמצאים בחזית ואיש צבא יש לו תפקיד להגן על שטח קטן אין כל 

מקום לטענה למי איכפת מה שהוא עושה ומה חשיבות בזה שהרי כיון שהחייל 

אינו מכיר בטיב העניינים והפרטים הנוגעים לחזית אפשר ולפעמים קרוב לודאי 

שבהתנהגותו הוא בד’ אמות שלו תלוי בטחון כל הגזרה או אפילו דכל החזית.

ד. ונקודה זו גם היא עקרית ואולי מקומה בראש והיא שבצבא אין מקום לומר 

או  לסרב  רוצה  ואם  יעשה  לו מה  יאמר  מי  בחירה  ובעל  פרטי  איש  שכיון שהוא 

לשנות איזה פרט מפרטי הפקודה או אפילו לעשות היפך הפקודה ולא עוד אלא 

הפרטי.  ענינו  זה  הרי  האמורה  מהנהגתו  התוצאות  כל  עליו  לקבל  מסכים  שהוא 

שהרי מובן שמצד העדר הידיעות בכל ההיקף אפשר שמה שנראה לו כעניין של מה 

בכך באמת נוגע לכל חבריו בצבא ועד כדי פיקוח נפש ועד לסכן כל המערכה וכו’."

מסכם  ובבהירות  בהרחבה  המשל  פרטי  ארבעת  כל  את  הרבי  שמביא  לאחרי 

ובפרט שבפירוש  מובן.  “והנמשל   - כ"כ להרחיב  צורך  אין  לנמשל  הרבי שבנוגע 

קרא השי"ת לכל בני ישראל אנשים נשים וטף בשם “צבאות ה’" מגוייסים בצבא ה’ 

והוא ית’ המפקד העליון ומצווה המצוות ובפירוש אמר והדגיש שבשמירת מצוותיו 

תלוי לא רק ברכה הגשמית של ונתתי גשמיכם בעתם גו’ אלא בזה תלוי גורלה של 

כל הארץ ועד לשלום ובטחון גמור. הרי מובן שכל הנקודות האמורות )ועוד כהנה 

וכהנה( הן ביתר שאת וביתר עוז מכל שכן וקל וחומר."
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יפעלו  ובע"ה  עול  קבלת  של  היסוד  בהסברת  יסודית  נקודה  לנו  יש  זה  מכל 

הדברים במשמיע ובשומעים ונתחבר עוד יותר עם מלך מלכי המלכים הקב"ה עד 

שנזכה לגאולת עולמים תיכף ומייד ממש.

מצוות דרבנן
אני יודע שיש תרי"ג מצוות שאנחנו מחוייבים עליהם - רמ"ח מצוות  שאלה: 

ספירה  שהיא  איזו  יש  האם  היא  שלי  השאלה   - תעשה  לא  מצוות  ושס"ה  עשה 

נרות  למצוות שחכמים הוסיפו ברוח קודשם, כמו לקרוא מגילת אסתר להדליק 

המצוות?  ונספרו  התורה  ניתנה  שבו  בזמן  היו  שלא   - וכהנה  כהנה  ועוד  חנוכה 

ונקודה נוספת שברצוני לברר בכל זה - אם על המצוות האלו לא נצטווינו במפורש 

- איפה הוא  וציוונו.."  בתורת משה איך אנחנו מברכים “אשר קידשנו במצוותיו 

ציווה על זה? הרי זה חידוש של חכמים? 

תשובה: בנוגע לפרט הראשון שבשאלתך הנה יש בזה כמה וכמה שיטות. ישנם 

ספרים שמונים את את מספר המצוות של חכמים - שבע מצוות דרבנן ויחד עם 

תרי"ג המצוות מן התורה נמצא שישנן תר"ך מצוות.

אך בספרו של הרמב"ם היד החזקה למרות שהוא מונה לפרטי פרטים את כל 

המצוות שמן התורה כלליהן ופרטיהן באופן מפורט ביותר, אין הוא מונה את מספר 

של המצוות דרבנן. וזהו פלא.

ולפרט מהן המצוות כמה מהן עשה  הוא לסכם  דרכו של הרמב"ם בספרו  כי 

מניין  הרמב"ם  עשה  לא  ומדוע  ובסופן  הלכות  כל  בראש  תעשה  לא  מהן  וכמה 

מסויים גם למצוות אלו.

ישנם כמה וכמה ביאורים שנאמרו בביאור שאלה זו ואין כאן המקום להיכנס 

לכולם ולשלימות העניין ניתן לראות בליקוטי שיחות חכ"ט שיחה ב’ לפ’ שופטים 

את  נביא  וכאן  העניין  את  המבארות  שיטות  וכמה  כמה  באריכות  מובאות  שם 

התשובה הסופית שבדברים - כפי שהיא מבוארת שם בצורה מיוחדת.

ונקודת העניין בזה היא:
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שמדאורייתא  המצוות  של  המספר  את  ומונה  וחוזר  מדייק  שהרמב"ם  בכך 

ובדווקא הוא לא מציין את המספר של המצוות שמדברי סופרים בזה עצמו בא 

לידי ביטוי ההבדל שבין המצוות שמן התורה לבין המצוות שמדרבנן.

המצוות שמן התורה מהותן שהן במספר קבוע ומסויים ועליהן נצטווינו בתורה 

“לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו". וכמו שמביא הרמב"ם בהל’ יסודי התורה רפ"ט 

“דבר ברור ומפורש בתרוה שהיא מצוה עומדת לעולם ולעולמי עולמים אין לה לא 

שינוי ולא גרעון ולא תוספת שנאמר את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם תשמרון 

לעשות לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו".

כי מהותן של מצוות אלו שיש להן מספר קבוע ומסויים שאי אפשר לשנותו 

בשום אופן שבעולם לא להוסיף עליו ולא לגרוע ממנו.

ואילו מהותן של מצוות דרבנן הן “מצוות שנתחדשו" )כל’ הרמב"ם( - מצוות 

שאותן חכמים חידשו בכח התורה “כדי לחזק הדת ולתקן העולם" )כל’ הרמב"ם 

בהל’ ממרים פ"א ה"ב(.

המצוות האלו הינן - ההיפך ממספר קבוע ולכן אין הרמב"ם יכול לציין מספר 

ביחס למצוות של חכמים כי כל המהות של מספר קבוע שייכת רק במצוות שמן 

התורה ולא במצוות של חכמים.

ואין זה רק בהסברת הדברים בשרשם אלא שכן הוא בפועל ממש. מכיון שמוטל 

על חכמים החובה לעשות סייג לתורה לפי מה שהשעה צריכה ייתכן שתגיע “שעה" 

כזאת שידרש בה להוסיף עוד תקנות ומנהגים מצוות דרבנן ואז יהיה מוטל חיוב על 

חכמים להוסיף וחיוב על בני ישראל לקיים את אותן ההוספות.

]ולמרות שכדי שזה יקרה בפועל ממש צריכים בי"ד הגדול שבכוחו להוסיף תקנות ואין כל אחד יכול לבוא 

ולחדש תקנות משל עצמו הנה: א( אין זה משנה את הגדר של המצוות שקיימת אפשריות כזאת להוספה על 

המצוות באם יהיה בי"ד הגדול. ב( קרוב לומר כי לדעת הרמב"ם ייתכן שיתחדשו בפועל תקנות - שהן בגדר 

מצוות דרבנן - גם כאשר לא קיים בית הדין הגדול. כי לדעתו תקנה ש"הסכימו עליהם כל ישראל" - יש לה 

בכל הזמנים את התוקף של מצוות דרבנן[.

ולמרות שישנם את כל הביאורים וההסברים על כך שישנם דווקא שבע מצוות 

מדרבנן והמספר שבע הוא בדיוק כפי שהובא לעיל שתרי"ג מצוות בתוספת הז’ 
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דרבנן הן תר"ך בגימטריא “כתר" תורה. הרי אין כל זה סותר להאמור לעיל כי זה 

ביחס לכפי שהדברים הם בפועל ממש אבל בגדר ההלכתי שייך שיתווספו.

כלפי שמיא גליא שבפועל ישנן רק שבע אך על פי הלכה ישנה היכולת להתווסף 

עוד. ובדרך הרמז הלכות התורה שייכות לבחינת ה"כתר" שאין מספר וגבול. כתר 

עליון הוא נעלה ממדידה והגבלה ללא חשבון. כל זה הוא בנוגע לפרט הראשון.

ובנוגע לפרט השני הנה אנו מברכים “אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על.." בכל 

המצוות דרבנן מפני שהקב"ה ציווה עלינו “לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין 

ושמאל" זאת אומרת שיש עלינו חיוב לשמוע בקולם של חכמים שבכל דור ודור 

בכל מה שיגידו לנו.

לנו  ציווה  וכדומה הנה על מצוות אלו  ידיים  נטילת  גם במצוות אלו של  ולכן 

הקב"ה בתורתו “לא תסור" מן הדבר שיגידו לנו חכמים ובמילא ישנה עלינו חובה 

לשמוע בקולם בנוגע לזה ובנוגע לכל עניין.

ויהי רצון שבזכות השמיעה והציות לדברי חכמים שבכל דור נזכה לגילוי משיח 

צדקנו תיכף ומייד ממש.

נבואה בזמן הזה
בית  אין  שבו  בזמן  נמצאים  אנו  שבו  בזמן  נבואה  להיות  יכולה  האם  שאלה: 

המקדש קיים ואין ישראל יושבים על אדמתם. אני לא שואלת על זהות של נביא 

מסויים אלא על עצם המושג של נבואה - האם זה שייך בזמן הזה למרות שכבר 

מצינו במפרשים שהסתלקה הנבואה מישראל?

כדי לענות על שאלתך נקדים בקצרה מהי מהותה של עניין הנבואה  תשובה: 

כפי שמובא אצל רבותינו הראשונים ועוד.

ברמב"ם מצינו שהוא מונה את עניין הנבואה כאחד מיסודי הדת וכמו שהוא 

כותב “מיסודי הדת לידע שהא-ל מנבא את בני האדם".

הרמב"ם מפרט את התנאים של חלות הנבואה על מי היא חלה והאם הוא יודע 

ומכיר בעניין הנבואה. וכמו שכותב בהלכות יסודי התורה - שהנבואה חלה על מי 
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יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם  ולא יהא  שהוא חכם גדול בחכמה גבור במדותיו 

אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד והוא בעל דעה רחבה נכונה עד מאד.

זאת אומרת שמתנאי הנבואה הוא שהנביא יהיה אדם חכם גדול גבור במידות 

שלו - הוא מתגבר תמיד על היצר שלו והיצר לעומת זאת לא מצליח להפיל אותו 

בשום אופן.

ולמרות שלנו כאנשים פשוטי ערך קשה להבין ולצייר מציאות כזאת אבל ברור 

ומובן שזה דבר נעלה עד מאוד. בהמשך ההלכה מפרט הרמב"ם ומבאר את העניין 

ויש לעיין שם באריכות.

וכדי לדעת ולהבין מתי הנבואה חלה ומתי לא צריכים לדעת בראש ובראשונה 

כיצד אנחנו יכולים לזהות עניין של נבואה. כיצד אנו יכולים לדעת אם זה שעומד 

מולנו ואומר דברי עתידות הוא נביא ה’ או חס ושלום אחר.

וגם לזה מביא הרמב"ם כמה אופנים:

אופן ראשון הוא אדם כזה שאנחנו כבר יודעים בו מתחילתו שהוא ראוי להיות 

בדרכי  והתקדש  שהתגדל  כאדם  בו  אנו  שרואים  וחכמתו.  המעשים  לפי  נביא 

ויאמנו  להיות  שעתיד  דבר  לומר  הוא  צריך  לזה  ובנוסף  בה.  מהלך  והיה  הנבואה 

שכן  נראה  ואנו  בעתיד  להיות  שהולך  דבר  לנו  יגיד  שהוא  אומרת  זאת  דבריו. 

מתקיימים הדברים בפועל ממש.

]אופן נוסף - הוא נביא שהעיד לו נביא אחר שהוא נביא שאז ברור לנו שהוא נביא אמת וזה השני אינו 

צריך חקירה[.

וברגע שישנם כל התנאים המפורטים לעיל ]ואלו שלא פורטו אלא מובאים בהלכה הנ"ל[ 

הרי חלה עלינו החובה להאמין “אליו תשמעון".

ולאחרי הבירור בקצרה של מהות הנבואה יש לנו להיכנס לנידון שאלתך - האם 

קיימת מציאות של נבואה בזמן הזה - זמן הגלות.

וביאורים  נכתבו קונטרסים  זה  יש להבהיר שכבר בעניין  ולפני שנכנס לעניין 

רבים ורבים הם ואי אפשר לפרטם אך כאן אנו ניגע בנקודות העיקריות לפי מיטב 

ידיעתנו.
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בגמרא )סוטה מח ב( נאמר כך: “משמתו חגי זכריה ומלאכי נסתלקה רוח הקודש 

דברי הגמרא משמע למעיין שכוונת  בצורה פשוטה כששקוראים את  מישראל". 

הגמ’ היא שאכן נסתלקה רוח הקודש והנבואה ואין היא קיימת עוד בישראל.

אך בעיון בדברי הפוסקים ובמפרשי הגמ’ רואים שאין הדברים כפי שהם נראים 

בצורה השטחית והראשונה אלא יש לעיין ולהבין את הדברים לאשורם.

הנבואה  לגילוי  התנאים  את   - הלכה  ספר   - בספרו  מביא  שהרמב"ם  מכיוון 

לישראל ולא מביא את התנאי שיבנה בית המקדש או משהו בסגנון הזה - מובן 

וברור מזה שההלכה בנוגע לגילוי הנבואה לישראל היא עניין שנוגע לדורות ואין 

היא עניין ששייך רק לעבר.

אלא מוכרחים לבאר את דברי הגמ’ שהכוונה ב"נסתלקה" אינה ש"בטלה" או 

“פסקה" אלא שהיא לא מצויה כמו שהיתה מצויה קודם לכן.

כי בזמן הקודם לכך הייתה הנבואה מצוייה אצל אנשים רבים ואילו כיום אין 

היא מצוייה אצל אנשים רבים אלא רק אצל יחידי סגולה.

תימן  באגרת  הרמב"ם  שכותב  מה  הוא  אליו  לב  לשים  שצריכים  נוסף  עניין 

וכמה עניינים - שם  ולחזק אותם בכמה  ליהודי תימן כדי לעורר אותם  - שכתב 

הוא עורך חישוב על מה שאמר בלעם “כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל א-ל" 

שאותו מספר השנים שהיו מבריאת העולם עד נבואת בלעם אותם שנין - “כעת" 

- יעברו ותחזור הנבואה לישראל.

תחזור   - שנה(  כ-800  )לפני  ד’תתקע"ו  שנת  היא  הרמב"ם  שמציין  השנה 

הנבואה לישראל.

וכך הם דברי הרמב"ם באגרת זו: “כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל א-ל" 

יש בו סוד שמן העת ההיא יש לחשב כמנין שיש מששת ימי בראשית ועד אותה 

העת ותחזור הנבואה לישראל. ואז יאמרו להם הנביאים “מה פעל א-ל". ונבואה זו 

נאמרה בשנת הארבעים לצאתם מארץ מצרים ותמצא התחלת החשבון עד אותה 

העת אלפים ותפ"ח שנה שהסימן “בתפ"ח גאולים". ולפי ההיקש הזה והפירוש הזה 

תחזור הנבואה לישראל בשנת ארבעת אלפים תתקע"ו ליצירה. ואין ספק שחזרת 

הנבואה היא הקדמת המשיח שנאמר יואל ג’ א’ “ונבאו בניכם ובנותיכם" וגו’".
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וכפי שאנו מוצאים שבתקופה זו אכן התגלו כמה וכמה אנשים עם רוח הקודש 

עד לגילויה של חכמת הקבלה האריז"ל הרמ"ק וחכמים נוספים.

החל  החסידות  נשיאי  אצל  וביותר  ביותר  הנבואה  התרחבה  ולהבא  ומכאן 

מהבעל שם טוב הקדוש שמסופר עליו על מופתים עצומים שעשה ברוח קודשו 

וכן להמשך הנשיאים הלאה.

ומכל זה יוצא לנו ברור שאכן שייכת הנבואה גם בזמן הזה זמן הגלות. ויתר על 

כן שישנה התגלות הנבואה בגלל שאנו נמצאים בזמן הסמוך ביותר לביאת משיח 

צדקנו - יבוא ויגאלנו תיכף ומייד ממש.

כריתת הברית בין בני ישראל ובין הקב"ה בשעת מתן תורה
על המילה  ישראל שיצאו ממצרים  הגירות של עם  על  מסרתי שיעור  שאלה: 

שהיתה הטבילה והרצאת דמים אבל לא היה לי ברור איפה היתה “קבלת מצוות" 

של בני ישראל - האם זה בשעה שאמרו “נעשה ונשמע" או בזמן אחר בלי קשר 

למתן תורה?

תשובה: בגמרא מסכת כריתות )ט רע"א( מדובר אודות כריתת הברית בין בני 

ישראל ובין הקב"ה בשעת מתן תורה. ושם איתא שאבותינו “לא נכנסו לברית אלא 

במילה וטבילה והרצאת דם )קרבן(.. מילה דכתיב כי מולים היו כל העם היוצאים.. 

הרצאת דמים דכתיב וישלח את נערי בני ישראל.. טבילה מנלן דכתיב ויקח משה 

את הדם ויזרק על העם ואין הזאה בלא טבילה".

ישנם מחלוקת בין התנאים בנוגע לכמה וכמה פרטים בברית זו באיזה יום היה 

וכאן  זה צריך לביאור בפני עצמו(  )וכל  זה  ואין כאן המקום להכנס לכל  כל אחד 

נעמוד על שאלתך - היכן היתה “קבלת המצוות" של בני ישראל.

וכדי להסביר כל זאת יש להקדים דיוק במאמר חז"ל זה שהכניסה לברית היא 

“במילה וטבילה והרצאת דם" שלכאורה מדוע לא מנו גם קבלת מצוות שהיא עניין 

עיקרי בגירות.

ולא רק שקבלת המצוות היא עניין עיקרי אלא זהו עיקר הגירות. וכמו שנפסק 

גוף  “שזהו  )סק"ט(  שם  ט"ז  וראה  ס"ג.  שם  יו"ד  )טושו"ע  ערוך  בשולחן  להלכה 

הדבר"( שאם לא היתה קבלת מצוות בפני שלשה )וביום( מעכבת.
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ואם זהו עניין כל כך עיקרי ומהותי עד שזה עיקר הגירות מדוע לא נמנה עניין 

זה בעניינים שבהם נכנסו ישראל לברית?

אך מבאר זאת הרבי מלובאוויטש )לקו"ש חל"ג שיחה לחג השבועות( בביאור 

מיוחד:

“קבלת מצוות אינה )רק( אחד מהדברים המכניסים את האדם לברית אלא היא 

וכדיוק לשון הרמב"ם “בשלשה דברים נכנסו ישראל  היא )חלק מ(הברית עצמה 

השכינה  כנפי  תחת  ולהסתופף  לברית  להכנס  הגוי  כשירצה  לדורות  וכן  לברית.. 

ויקבל עליו עול תורה צריך מילה וטבילה והרצאת קרבן". הרי שהעניין ד"יקבל עליו 

עול תורה" הוא חלק מהרצון “להכנס לברית".

ומזה מובן בפשטות למה לא נמנית קבלת מצוות בין תנאי הגירות כי כשאין 

קבלת מצוות אין זה חסרון בתנאי הגירות אלא אין כאן גירות ורק לאחר שרוצה 

יש חלות הגירות  עול תורה"  ויקבל עליו  כנפי השכינה  ולהסתופף תחת  “להכנס 

במילה וטבילה מה שאין כן אם לא הקדים קבלת עול תורה ומצוות אין כאן מעשה 

גירות".

ובביאור מה היתה בעצם אותה קבלת המצוות מבאר בזה הרבי כך:

בפירוש הכתוב “ויספר )משה( לעם את כל דברי ה’ ואת כל המשפטים ויען כל 

העם קול אחד ויאמרו כל הדברים אשר דבר ה’ נעשה" כתב רש"י )ע"פ המכילתא( 

דקאי על מצות פרישה והגבלה ז’ מצות שנצטוו בני נח ומצות שניתנו במרה )שבת 

ויקרא  הברית  “ויקח ספר  בפסוק  זה  דרך  ועל  ודינין(  פרה אדומה  ואם  אב  כבוד 

ויאמרו כל אשר דבר ה’ נעשה ונשמע" פרש"י ש"ספר הברית" היינו  באזני העם 

“מבראשית ועד מתן תורה ומצות שנצטו במרה".

ובבירור אותן המצוות שקיבלו הנה ברור שקבלת שבע מצוות של בני נח הם 

צריכים  שלא  למרות  כי  לישראל;  מצוות  קבלת  גדר  מהווים  לא  ובוודאי  בוודאי 

להודיע לגר את כל התרי"ג מצוות בכל זאת הוא חייב לקבל עליו את כל מצוות 

התורה דאם הוא קיבל עליו את כל התורה כולה חוץ מדבר אחד - הוא אינו גר. ואם 

כן ברור שקבלת המצוות במרה אין היא קבלת כל התורה.
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ואפילו לפי פשטות סוגיית הגמרא שאמירת “נעשה ונשמע" היתה קבלת כל 

אי   — לנשמע(  נעשה  אותה הקדמת  קודם ששמעו  אותה  )שקבלו  כולה  התורה 

אפשר להחשיב אמירה זו שקודם מתן תורה גדר של קבלת מצוות )הנצרך לגירות(.

דכל זמן שלא ניתנה תורה בסיני מפי הגבורה אי אפשר להיות קבלה על מצוות 

שלאחרי מתן תורה.

דכיון שהמצוות שלפני זה אינם בגדר של המצוות שלאחרי מתן תורה וכמובן 

שאינה דומה כלל חומרת המצוות שקיימו האבות מעצמם לחומרת המצוות אחר 

ע"י  ישראל  שנצטוו  הציוויים  חומר  כלל  דומה  אינו  זה  דרך  ועל  עליהם,  שנצטוו 

עשרת  את  שמעו  שאז  תורה  מתן  לאחרי  הציוויים  לחומר  תורה  מתן  לפני  משה 

הדברות מפי הגבורה,

לכן כל עניין של קבלת מצוות קודם שמיעת עשרת הדברות מפי הגבורה אין 

להחשיבו כ"קבלת מצוות" שלאחרי מתן תורה דקודם שהי’ התוקף דתורה ומצוות 

קבלה  זה  על  שתהי’  שייך  לא  בעולם  הגבורה"(  “מפי  )שהם  תורה  מתן  שלאחרי 

)אמיתית( דהוי דבר שלא בא לעולם )ואין להם מושג בסוג ציוויים כאלה(.

יט  יתרו  )פרש"י  סע"א  פז  )שבת  “עונשין"  להם  הודיע  רבינו  שמשה  ולמרות 

ג(. וראה חידושי אגדות מהרש"א שם שזהו לפי שצריכים להודיע לגר עונשן של 

לרגש חומרת המצות לאחרי ששמעו עשרת הדברות מפי  דומה  אינו   — מצות( 

הגבורה.

ולהעיר מספר המאמרים תש"י )ע’ 242( דאף על פי שמשה רבינו ידע ושיער 

ה"חרדה" שתהי’ במתן תורה מכל מקום לא הי’ בערך כלל להחרדה כפי שהיתה 

בפועל.

ועל פי הנ"ל מבואר דאע"פ שכבר היו קשורים לה’ לפני מתן תורה הרי אופן 

ההתגלות דהקב"ה לכל ישראל בעת מתן תורה פעלה בהם התחדשות גמורה עד 

שנעשו כמציאות חדשה ממש כקטן שנולד דמי.

ורק באופן המיוחד של התגלות ה’ שהייתה במתן תורה שהקב"ה התגלה בקול 

רעש גדול והייתה חרדה גדולה ורק אז היה יכול להיות העניין השלם של קבלת 

המצוות.



31תווה ומהוות      

רק אז היה קיים בעולם את “חומרת" המצוות וענינם כפי שהם צריכים להיות 

בקבלת הגירות אצל הגר.

ולפי כל זה מובן שקבלת המצוות הייתה בזמן מתן תורה בשעת אמירת עשרת 

הדיברות ובזה קיבלו עליהם עול מצוות. ומה שאין זה כתוב בגמרא הנ"ל כי לא בזה 

נכנסו לברית אלא זה הברית עצמה.

האמיתית  בגאולה  שלימה  הכי  בצורה  המצוות  לקבלת  שנזכה  רצון  ויהי 

והשלימה תיכף ומייד ממש.

הקשר בין התורה לזכות ישראל לצאת ממצרים
שישנה  הזכות  מה  הקב"ה  את  שואל  רבינו  שמשה  מסופר  בתורה  שאלה: 

עתידים  שהם  התורה  בזכות  שזה  לו  עונה  והקב"ה  ממצרים  לצאת  כדי  לישראל 

לקבל. ולכאורה מה יעזור זה שהם הולכים לקבל את התורה בעתיד לכך שהם יצאו 

ממצרים בהווה?

תשובה: ביאור זה נמצא בליקוטי שיחות חל"ו שיחה לפרשת שמות ושם תוכל 

למוצאו באריכות ובפרטיות.

להקל נביא להלן את עיקרי הדברים שמתוכם תוכל לדעת את התשובה הכללית 

לשאלתך ותן לחכם ויחכם עוד.

וזהו תוכן הדברים כפי שמבואר בשיחה הנ"ל:

“ויאמר משה אל  התורה מספרת על דברי משה אל הקב"ה שכך אמר משה: 

ומבאר  ישראל ממצרים".  בני  וכי אוציא את  כי אלך אל פרעה  מי אנכי  האלקים 

ע"ז המדרש וכן מפרש רש"י שכוונת טענת משה הייתה “וכי אוציא את בני ישראל 

ממצרים" - מה הזכות שיהיה בידו להוציא אותם מה זכו ישראל שיהיה להם כזה 

נס שיצאו ממצרים?

וע"ז ענה לו הקב"ה “בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר 

שבזכות  יודע  הוי  ממצרים  אוציאם  זכות  באיזה  שאמרת  “מה  כלומר   — הזה" 

התורה שהן עתידים לקבל על ידך בהר הזה הם יוצאים משם".

ובתחילת השיחה מביא הרבי את השאלה שהנך מעלה וכך כותב:
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“ויש להבין פירוש המענה “בזכות התורה שהן עתידים לקבל" מה מהני קבלת 

התורה שלהם בעתיד לאחרי יציאתם ממצרים כזכות שעבורה יצאו ממצרים"?

שהובאו  “אגדה"  דברי  הרבי  מביא  בדבר  והפלפול  הביאור  אריכות  ולאחרי 

ב"כמה ראשונים" על התוכן של מצוות ספירת העומר בין חג הפסח לחג השבועות.

ד"בשעה שאמר להם משה רבינו ע"ה תעבדון את האלקים על ההר הזה אמרו 

לו ישראל משה רבינו אימתי עבודה זו אמר להם לסוף חמשים יום והיו מונין כל 

אחד ואחד לעצמו )מכאן קבעו חכמים לספור העומר כו’(".

משבולי  הרבי  מביא  ההודעה  את  ישראל  קיבלו  שבו  המסויים  לזמן  ובנוגע 

הלקט ששם הביא “מדרש אגדה" שכך כותב בו: “לפי שכשנתבשרו ישראל לצאת 

ממצרים נתבשרו שהן עתידין לקבל ]את[ התורה לסוף חמשים יום ליציאתן שנאמר 

בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה הרי הנו"ן של תעבדון 

את  ]שתקבלו[  )שתעבדון(  האלקים  את  תעבדון  יום  חמשים  לקץ  לך  לומר  יתירה 

התורה וישראל מרוב חיבה היו מונין בכל יום ויום ואומרים הרי עבר יום אחד ויום 

שני וכן כולם שהי’ נראה בעיניהם כזמן ארוך מתוך חיבתן הגדולה על הדבר )לכך 

הספירה נקבע לדורות(".

הרי מפורש שמשה אמר להם “תעבדון את האלקים על ההר הזה" “כשנתבשרו 

ישראל לצאת ממצרים" שזה הי’ עוד בהיותם במצרים,

שכבר בשליחות הראשונה של משה במצרים לאסוף את זקני ישראל ולהגיד 

להם “פקד פקדתי" הנה כבר אז בישר להם שהם עתידים לקבל את התורה.

ועוד מוכיח זאת הרבי מצד סברא שמכיוון שמשה רבינו אוהב ישראל הי’ הרי 

ברור שלא ימנע את עצמו מלהודיע בשורה טובה כל כך לישראל זמן רב כל כך.

ולפי זה מובן שמאחר שעוד בהיותם בארץ מצרים התבשרו בני ישראל על כך 

שהם עתידים לקבל את התורה - הרי בשורה זו עוררה בבני ישראל תשוקה גדולה 

זו התחילה תיכף ומיד עוד בהיותם  לקבלת התורה מרוב חיבה - מובן שתשוקה 

במצרים.

בזמן  ולא  ממצרים  שיצאו  לאחרי  רק  החלה  בפועל  הימים  שספירת  ולמרות 

היציאה  לאחרי  רק  תהיה  שהקבלה  להם  אמר  שמשה  מפני  זהו  במצרים  היותם 
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ואם כן אין מקום לספור קודם שיצאו אבל עצם התשוקה מצד גודל החיבה של בני 

ישראל לתורה התעוררה תיכף שנתבשרו בבשורה זו עוד בהיותם בארץ מצרים.

ולפי כל זה מסביר הרבי את דברי רש"י הנזכרים לעיל:

ו(רש"י “וששאלת מה זכות יש לישראל  )רז"ל  “וע"פ כל הנ"ל יש לבאר דברי 

ג’  זו שהרי עתידים לקבל התורה על ההר הזה לסוף  לי על הוצאה  יש  דבר גדול 

חדשים שיצאו ממצרים":

בזה שהקב"ה הודיע שיקבלו את התורה לאחרי צאתם ממצרים נתעוררו אצלם 

השתוקקות וגעגועים גדולים לקבלת התורה ותשוקה זו ודאי נחשבת לזכות גדולה 

למשה  אמר  ורק  השם  במאמר  בפירוש  בא  לא  התורה(  לקבל  ישראל  )תשוקת  זה  דבר  ]שהרי  לישראל 

“תעבדון את האלקים על ההר הזה"[."

זהו תוכן הדברים בכללות ובשיחה עצמה מבאר הרבי את כל זה בצורה רחבה 

יותר  הרבה  בצורה  ללמוד  ניתן  שמהם  מפורטים  מקומות  מראי  עם  יותר  הרבה 

רחבה ובהירה את כל הנושא. ומומלץ מאוד ללמוד את הדברים מתוך הכתב.

ולסיום כותב שם הרבי שכשם שהיה ביציאת מצרים שהזכות לזכות לנס של 

יציאת מצרים היה בזכות התשוקה שלהם למתן תורה,

“עד"ז הוא בגאולה העתידה לבוא בקרוב ממש דזכותם של ישראל הוא זכות 

והתשוקה  הכוסף  ג"כ  נכלל  שבזה  במדרשים,  כדאיתא  להגאולה  והצפי’  הקיווי 

לתורתו של משיח ד"מפני זה נתאוו כל ישראל כו’ לימות המשיח כו’ לפי שבאותן 

הימים תרבה הדיעה והחכמה והאמת שנאמר כי מלאה הארץ דיעה את ה’.. מפני 

שאותו המלך שעומד מזרע דוד בעל חכמה יהי’ יתר משלמה ונביא גדול הוא קרוב 

למשה רבינו ולפיכך ילמד כל העם". שיהי’ במהרה בימינו תיכף ומיד ממש.

תרגום התורה לשבעים לשון
התורה  את  תרגם  רבינו  שמשה  כך  על  החסידות  ע"פ  הביאור  מהו  שאלה: 

הקודש  לשון  אחת  לשון  ידע  אז  בכללותו  ישראל  שעם  למרות   - לשון  בשבעים 

וא"כ מדוע צריכים לתרגם לכל הלשונות?
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תשובה: התורה מספרת “ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חודש באחד לחודש 

 — הובא בפרש"י   — גו’ הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר" ואמרו רז"ל 

“בשבעים לשון פירשה להם".

משה  את  שהביאה  הסיבה  מהי  באריכות  ודנו  המפרשים  זה  על  עמדו  וכבר 

לתרגם את התורה לשבעים לשון. יש שכתבו שמשה רבינו חשש שמא מתוך העם 

הגדול יש כמה שלא יודעים את לשון הקודש.

אבל הקשו על זה והרבי בשיחה מיוחדת מביא את מהלך הדברים שאם הוא 

חשש מחשש זה למה הוא המתין עד עכשיו בסוף הארבעים שנה שרק אז “נזכר" 

כביכול לתרגם את התורה.

וגם בעצם העניין לא מובן - האם בגלל החשש הרחוק שאולי לא כולם מבינים 

לשון הקודש הוא צריך להטריח את כל עם ישראל לשמוע את תרגום התורה בכל 

השבעים לשונות?

והביאו המפרשים תירוצים נוספים והרבי בשיחתו מקשה על אלו ומביא ביאור 

מיוחד שפותר את העניין בצורה טובה מאוד.

וכך כותב הרבי:

“ויש לומר הביאור בזה:

דברי  וכל  והנבואות  התורה  “שדברי  הקודש  לשון  אודות  הרמב"ן  מ"ש  ידוע 

כיון  ועפ"ז  בו";  מדבר  שהקב"ה..  הלשון  הוא  נאמרו..  ההוא  בלשון  כולם  קדושה 

שענינה של תורה הוא — תורת ה’ “אשר נתן לנו את תורתו" לכן הי’ צ"ל לכאורה 

לימוד התורה בלשון הקודש דוקא הלשון “שהקב"ה.. מדבר בו".

ולא רק בנוגע לתורה שבכתב שגדרה הוא — כשמה — הכתב דיוק האותיות 

לא חסר ולא יתיר כפי שניתנה מפי הגבורה )ועד שהקריאה בתושב"כ )אע"פ שאינו 

מבין( נחשבת לימוד התורה( הרי ודאי שמקום לומר שקריאת תורה שבכתב היא 

דוקא בלשון הקודש )הלשון שבה ניתנה מפי הגבורה(.

נוגע  שלכאורה  הגם  תושבע"פ  וכללות  התורה  לפירוש  בנוגע  אפילו  אלא 

ההבנה )שלכן אם אינו מבין מה שלומד “אינו נחשב לימוד כלל"( מ"מ הרי הרהור 

שבע"פ(  בתורה  )גם  בד"ת  הדיבור  על  החלים  דינים  כמה  ויש  דמי  כדיבור  לאו 
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כמו האיסור לדבר בד"ת כשהוא ערום )משא"כ הרהור מותר(; פסק אדה"ז שאין 

מברכים ברכות התורה על הרהור בד"ת אלא רק על דיבור דת"ת ועוד.

וכיון שגם תושבע"פ היא “מעם ה’" תורת ה’ — מקום לומר שהשם וגדר ד"דברי 

תורה" חל רק על דיבורים שהם בלשון שהקב"ה מדבר בו היינו לה"ק".

והן  שבכתב  תורה  הן  התורה  שלימוד  לחשוב  ניתן  היה  העניין  שמצד  כלומר 

לשון   - בו  מדבר  הוא  ברוך  שהקדוש  בלשון  רק  להיות  יוכל  פה  שבעל  התורה 

הקודש. ואילו על שאר הלשונות לא תחול הקדושה. ולזה מבאר:

“וזו היתה פעולת משה רבינו שע"י שהוא פירש את התורה בשבעים לשון - חל 

שם “תורה" על דברי תורה הנלמדים ע"י בנ"י בשאר לשונות. דהגם שאין זה הלשון 

שהקב"ה מדבר בו מ"מ חל ע"ז הגדר דדברי תורה וכשאדם מוציא מפיו עניני תורה 

בלשונות האומות ה"ז מוציא מפיו “דברי תורה" )ואסור לדברם קודם ברכת התורה 

וכו’(".

במשך השיחה מבאר הרבי שאכן מצינו בתורה עצמה - שיש בה מלשונות של 

העמים כדי שתחול קדושת התורה על לשונות אלו וכך הוא מבאר:

“ויש לומר שמעין זה מצינו גם בתורה גופא שיש בה מלשונות העמים כמו: “יגר 

כולה  )שהיא  בתורה  נכללו  אלו  שתיבות  שהטעם   — ועוד  “טוטפות"  שהדותא" 

“מפי הגבורה"( הוא כדי שתחול קדושת התורה על תיבות אלו שעי"ז נעשו לשונות 

האומות מוכשרים “להעביר" על ידם דברי תורה ומעין זה נמשך בכללות הלשונות 

כאשר לומדים בהם תורה".

והסיבה שלא נעשה זה ע"י עוזרים של משה רבינו ע"י הזקנים או כל אחד אחר 

ודווקא על ידי משה רבינו בעצמו מבאר הרבי באותה השיחה: “והטעם שעניין זה 

נעשה ע"י משה רבינו דוקא הוא כי כל עניני תורה נמסרו לבנ"י ע"י משה דוקא 

“משה קבל תורה מסיני" ועד שאמרו חז"ל ד"כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש 

הכל נאמר למשה מסיני". וכן בעניין זה שחלות שם תורה על דברי תורה הנאמרים 

בשבעים לשון יכולה לבוא רק ע"י משה".
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בתורת  שנפעלו  עניינים  וכמה  כמה  לעוד  הרבי  זאת  מקשר  השיחה  בהמשך 

משה - כמו לדוגמא העניין שחומש דברים נאמר ע"י משה רבינו בעצמו וכל זה כדי 

להכין יסוד לכך שהתורה תהיה בלשון תרגום ועוד.

הדברים  את  ולראות  מבפנים  השיחה  את  ללמוד  צריכים  העניין  לשלימות 

בשלימותם.

תורתו  את  ישראל  עם  לכל  ויגלה  יתגלה  שבדורנו  רבינו  שמשה  נזכה  בעז"ה 

“תורה חדשה מאתי תצא" תיכף ומיד ממש.

התעסקות בדברים קשים שאינו מחוייב בהם
חיוב  בהם  שאין  כאלו  עניינים  עצמו  על  לקחת  לאדם  עניין  יש  האם  שאלה: 

לקיים את הדברים  לנו  או שמוטב  בקושי  גובל אצלו בצער מסויים  למרות שזה 

יכולים  שהם  ובמיוחד  נוספים  לדברים  סתם  להיכנס  ולא  עלינו  ציווה  שהקב"ה 

להיות לא כל כך קלים ויכולים להביא את האדם לידי קושי?

להקדים  צריכים  הנה  והמצוות  התורה  בקיום  הצער  עניין  בכללות  תשובה: 

שבקשתנו מהקב"ה היא שכל עניני התורה והמצוות יהיו באופן של “טוב הנראה 

והנגלה" וכמו שאנו מבקשים בכל יום בברכות השחר “אל תביאנו לא לידי נסיון 

ולא לידי בזיון" אלא שיהיה באופן של “אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי" בגאולה 

פרטית ובגאולה כללית בפועל ממש.

ועם כל זה מצינו התייחסות מפורשת בכתובים כמה וכמה פעמים על המעלה 

שקיימת דווקא בקיום התורה והמצוות גם מתוך צער ויגון גם מתוך הקושי וההעלם 

וכפי שנביא בע"ה לקמן.

אגרא"  צערא  לפום   - אומר  הא  הא  “בן  אומרת  אבות  מסכת  בסיום  המשנה 

בלימוד  סובל  שאתה  הצער  רוב  “כפי  ברטנורא:  עובדיה  רבי  המקום  על  ופירש 

התורה ועשיית המצוות יהי’ שכרך מרובה".

באגרות קודש אנחנו מוצאים עשרות פעמים שהרבי מסביר לאנשים שהקושי 

על  גדול  שכר  של  למקום  אותם  להעלות  שרוצים  מאחר  הוא  להם  שיש  והצער 

בסיס המשפט של חכמינו “לפום צערא אגרא".
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)ו’תתנז( שעונה שם לבחור  יח’  ודוגמא אחת לדבר היא מאגרת קודש בחלק 

רואה  שהוא  בעוד  המצוות  וקיום  התורה  בלימוד  קשיים  לו  יש  מדוע  שמקשה 

בחורים “חפשיים" שאצלם הכל הולך בקלות. ועונה לו כך:

“במענה למכתבו מג’ אייר בו כותב ראשי פרקים מאשר עבר עליו ואיך שהסתדר 

עתה ומסיים בתמי’ מדוע זה כשרצונו לעלות בדרגות בעניני תורה ומצות נתקל 

בכמה קישוים בה בשעה שרואה בחורים חפשים שחייהם בלי קישוים בלי יגיעה 

והשתדלות וכו’.

והמענה על זה.. שככל שיגדל ההישג צריכה להיות ההכנה גדולה יותר ורחבה 

יותר וככל שיקטן ההישג או בעניין שאין בו כל הישג תקטן ההכנה או שאין זקוקים 

כלל להכנה.

כל  שהרי  להם  להכנה  זקוקים  אין  תוכן  מחוסרי  לחיים  בהנוגע  זה  דרך  ועל 

התענוג שיש בהם לאחרי עבור רגע ואינו ומה פלא שאין זקוק בזה להכנה ז.א. כל 

איש אשר יתבונן בעתידו אפילו לשעה קלה ישתדל ככל הדרוש בהכנה הכי טובה 

כו"כ  ובעתיד בכלל פי  כיון שעי"ז ישתפרו חייו בעתיד הקרוב  במשך איזה שנים 

במשך עשיריות ועשיריות שנים וכפתגם הקצר והשנון של חכמנו ז"ל לפום צערא 

אגרא אלא שהאגרא הוא פי כמה של הצער היגיעה וההשתדלות ז.א. שבהכפלת 

היגיעה והשתדלות מתגדל השכר והתועלת פי כמה וכמה".

השכר  יותר  גדול  צער  שיהיו  שככל  הפתגם  של  הפשוט  הפירוש  הוא  זה  כל 

שיגיע הוא גדול פי כמה וכמה. ומזה כבר אנו לומדים שיש לנו את הזכות הנפלאה 

לקיים את התורה והמצוות גם מתוך מקום של צער והשכר לזה יהיה גדול.

וב"ה לאחרונה זכינו בזכות נפלאה ויצא לאור עולם כרך חדש בליקוטי שיחות 

הרבי  - שבו  על מס’ אבות  הדרן   - נפלאה  נמצאת שיחה  הרבי מה"מ ששם  של 

תוכן  את  נביא  ולהלן  המאמר  בעל  כוונת  את  ומחודשת  נפלאה  בצורה  מבאר 

הביאור בכללות.

מדבר  שכר  איזה  על   - שאלות  וכמה  כמה  מצד  הרבי  מברר  ההדרן  בתחילת 

התנא ומכריח שאין לומר שהכוונה כאן היא על הצער שהאדם מחוייב בו כחלק 

מעבודתו בקיום התורה והמצוות כי אם על צער אחר.
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ובלשונו הק’: “ויש לומר שכוונת המשנה בהלשון “צערא" היא לרמז שהצער 

עצמו  מדעת  עצמו  על  מקבל  שהאדם  כזה  צער  הוא  במשנה(  )המדובר  בתומ"צ 

שלא נצטווה עליו ואינו מחוייב בו ]צער סתם - ולא צער הידוע כי מאז נכלל וקשור בהחיוב וציווי[ 

וכמו: קבלת הידור מצוה הנהגה טובה מינוי לדבר שבקדושה וכיו"ב".

ומסביר שם הרבי בהערה שאם האדם מצטער בעניין שהוא נצטווה בו מכיוון 

שיש לו בזה גם תענוג )מזה שמקיים את הציווי( אין זה צער אמיתי. מה שאין כן 

בצער שהוא מקבל על עצמו מדעת עצמו ולכן זה נקרא “צערא" סתם כי זה דווקא 

צער אמיתי.

ומאריך ומבאר שם שהחידוש בצער זה הוא אפילו אם יכול לבוא איזה שהוא 

הידור  טובה  הנהגה  עצמו  על  שקיבל  אדם  כמו   - שלו  ההידור  קבלת  ע"י  הפסד 

מצווה והוא נהג בה כבר ג’ פעמים ולא אמר בלי נדר ואזי יכול לבוא מצב שהוא לא 

יקיים את ההידור ויצא מזה סוג של “פשיעה" והפסד מסויימים. או אדם שקיבל על 

עצמו מינוי לדבר שבקדושה ובהמשך נוצר מזה מצב של חילול השם.

שבכל מצבים אלו - הייתי יכול לחשוב שלא מגיע לו לאדם שכר על זה והחידוש 

במשנה זו הוא שגם היכן שעל ידי הצער שקיבל האדם על עצמו מדעת עצמו נגרם 

מ"מ  רצוני  היפך  ונעשה  שאמרתי  הקב"ה   - האמיתי  הבית  לבעל  מסויים  הפסד 

הקב"ה נותן לו שכר על פעולתו. כי ישנו עניין גדול וחשוב בכך שהאדם לוקח על 

עצמו הידור ומעלה למרות שזה קשה לו.

מסכת  של  בסיומה  הובאה  זה  שמשנה  הסיבה  שזהו  הרבי  שם  מביא  ולסיום 

אבות כי זה המעלה העיקרית ב"מילי דחסידותא" - כי המעלה של קבלת צער שאין 

בו חיוב כלל היא מעלה הכי גדולה במילי דחסידותא גופא.

וכמובן שבכל עניין ועניין צריכים לראות עד היכן מגיעים הדברים ולא צריכים 

הקיימת  הגדולה  המעלה  על  בפשטות  אנו  רואים  הנ"ל  מכל  אבל  וכו’  להגזים 

שהאדם לוקח על עצמו עניין מינוי לדבר שבקדושה או איזה הידור מצווה למרות 

שאין הוא מחוייב בו כלל ולמרות שזה יכול להביא לידי צער.
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ויהי רצון שלא נצטרך להגיע לשום צער אלא רק עבודה מתוך שמחה וטוב לבב 

ומתוך שמחה אמיתית בגאולה האמיתית והשלימה שעד לרגע זה ממש היא עדיין 

לא הגיעה ואנו שמחים בשמחה כאילו היא באה הרגע תיכף ומיד ממש.

הארזים שיעקב נטע עבור המשכן
שאלה: רש"י בפרשת תרומה מביא שיעקב אבינו ראה ברוח הקודש שישראל 

במיוחד  הביא  הוא  ולכן  שיטים  לעצי  יצטרכו  הם  ובשבילו  משכן  לבות  עתידין 

יש  ממצרים.  כשיוצאים  אותם  שיטלו  ציווה  והוא  אותם  ונטע  ארזים   - למצרים 

לי שאלה פשוטה מאוד - למה יעקב אבינו היה צריך להביא במיוחד איתו ארזים 

בשביל כל זה והרי היו יכולים להביא את הארזים מעצים במדבר או לקנות אותם 

בגדרך ולמה צריך לעשות השתדלות כל כך גדולה בשביל העצי שיטים הללו?

תשובה: עניין זה מובא בפירוש רש"י על הפסוק - ועצי שיטים - ומפרש כך - 

ומאין היו להם במדבר פירש רבי תנחומא יעקב אבינו צפה ברוח הקודש שעתידין 

ליטלם  לבניו  וצוה  ונטעם  למצרים  אר-זים  והביא  במדבר  משכן  לבנות  ישראל 

עמהם כשיצאו ממצרים.

ובפירוש רש"י זה דן הרבי בשיחה מיוחדת בלקוטי שיחות חלק ל"א שם מאריך 

הרבי בביאור פירוש זה ומה הכריח את רש"י להביא את פירוש זה.

ובנוגע לשאלתך הנה מתוך הביאור המובא בשיחה גם היא נענית ולהלן נביא 

את הביאור הכללי של הדברים ומתוכו יבוארו הדברים.

בתרומת  שהציווי  הכתובים  מלשונות  הרבי  מכריח  ומפורט  ארוך  בביאור 

של  ה"קיחה"  מלבד  פעולה  חסרה  שלא  היינו   - “קיחה"  של  בלשון  היה  המשכן 

הגזברים וממילא כל הדברים היו צריכים להיות מן המוכן ללא פעולה נוספת מצד 

ישראל - של קנייה או כריתה וכדומה וכפי שמבאר שם באריכות.

אך לאחרי כל זה מביא הרבי שעדיין אין העניין מתיישב כל צרכו.

“דהן אמת שמהכתובים מוכח שגם עצי השטים היו מן המוכן ברשותם של בנ"י 

ובמילא הוכרח לומר שכבר הוכנו מקודם לכן )ע"י ציוויו של יעקב כו’( — אבל הא 

גופא טעמא בעי: מכיון שהיו יכולים להשיג עצי שטים מתגרי האומות או מיערות 
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הסמוכים — מדוע הוצרך יעקב אבינו להשתדל יותר ממאתים שנה לפני הציווי על 

מלאכת המשכן — בהבאת ונטיעת ארזים במצרים?"

ומביא הרבי שלכאורה יש לומר שיעקב ידע שציווי השם על מלאכת המשכן 

יהי’ בתוכן )בלשון( “תקחו" כפי שביאר הרבי באריכות באותה השיחה שמזה מובן 

שרצונו יתברך הוא שהדברים שהוצרכו למלאכת המשכן יהיו מוכנים בידי ישראל 

וכיון שבדרך הטבע אין טעם וסיבה שבני ישראל יוליכו עצי שטים ממצרים הוצרך 

יעקב לצוותם על כך ולהכין הארזים.

הכריח  “קחו"  בלשון  שהציווי  נמצא  לפ"ז  כי   — השאלה  מגדיל  עוד  זה  אבל 

פעולתו של יעקב בהכנת הארזים יותר ממאתים שנה לפני הציווי; היינו שלפיכך 

הי’ הציווי בלשון “תקחו" כדי שיעקב יטע הארזים במצרים — וטעמא בעי?

וכדי להבין זאת מבאר הרבי שרש"י מרמז כל זאת בהזכירו את שמו של בעל 

המאמר — “רבי תנחומא":

“תנחומא" הוא מלשון תנחומין. ולכן “פירש רבי תנחומא" ש"יעקב אבינו צפה 

ברוח הקודש וכו’" מכיון שעניין זה הוא נחמתן של ישראל:

כאשר בנ"י נמצאים בגלות מצרים במצב דקושי השעבוד ועד לגזירת “כל הבן 

הילוד היאורה תשליכוהו" וכו’ — הרי נוסף על ההבטחה ד"ואנכי אעלך גם עלה" 

“שואבים" הם נחמה ותנחומין כל משך זמן הגלות בראותם בעיניהם ממש את עצי 

הארזים שהביא יעקב ונטע במצרים שטעמו בטרחא רבה זו הי’ מפני ש"צפה ברוח 

בניהם  ובני  לבניהם  )ובניו  לבניו  “וצוה  במדבר"  משכן  לבנות  שעתידין..  הקודש 

אחריהם( ליטלם עמהם כשיצאו ממצרים".

ומבהיר הרבי שאכן עצי שטים לצורך המשכן גופא — היו יכולים בני ישראל 

ארזים  יעקב  הביא   — ישראל  של  נחמתן  שתהי’  כדי  אבל  אופנים  בכמה  להשיג 

)וציווה לבניו שיטלום עמהם כשיצאו ממצרים( כדי שבמשך כל  ונטעם במצרים 

מנת שיטלום  על  אלו שניטעו  עצים  עיניהם  לנגד  יהיו  ושעבוד מצרים  גלות  זמן 

ומדגישים את גאולת  היינו ש)ראית( עצי ארזים אלה מזכירים  כשיצאו ממצרים 

ישראל.
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ומוסיף עוד שם שזה מה שמרמז רש"י באומרו “פירש רבי תנחומא" — כלומר: 

עניין הנחמה )“תנחומא"( הוא באופן של פירש )עניין של פשט ולא רמז ודרש( כי 

נחמה זו היתה לא רק הבטחה בדיבור וכיו"ב אלא נחמה בדבר גשמי הנראה בעיני 

בשר נחמה בפשטות.

ובזה גם מבאר מדוע מאריך בפירושו ומבאר שיעקב הביא את הארזים ממקום 

אחר - כי פרט זה נוגע לעניין התנחומין — שבנ"י יראו בעיני בשר ארזים שהובאו 

מארץ ישראל - שהיא מורה על עניין הגאולה שזה מדגיש עוד יותר שאינם נתונים 

לחלוטין תחת שליטת המצרים אלא אעלך גם עלה יצאו ויעלו לארץ ישראל )ויטלו 

ארזים אלה עמהם(.

ולבסוף מביא הרבי שביאור זה קאי גם על התנחומין של בני ישראל בכל הגלויות 

כולל גלות זו האחרון כי בני ישראל בגלות הם כמו עם ישראל בהליכתם במדבר.

שהכוונה   - ארזים  נטע  אבינו  שיעקב  ידי  על  היא  הגלות  על  להתגבר  והכח 

היא על הצדיקים שנקראים ארזים כמו שנאמר - צדיק כתמר יפרח כארז בלנון 

ישגה היינו נשיאי ישראל שעומדים באופן של התנשאות כארזים ונותנים את הכח 

לישראל להתגבר על הגלות.

ואזי זוכים לנחמה השלימה — נחמה כפשוטה ממש בפועל ממש — שהנחמה 

היחידה האפשרית על אריכות גלות זה האחרון היא — גאולה האמיתית והשלימה 

על ידי משיח צדקנו כפשוטה למטה מעשרה טפחים ובמהרה בימינו ממש.
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תורת החסידות

דרך ארוכה וקצרה
שאלה: בשער של התניא אדמו"ר הזקן כותב שהוא בא “לבאר היטב איך הוא 

לביטוי  הרבי  של  הפירוש  את  לדעת  אשמח   - וקצרה"  ארוכה  בדרך  מאוד  קרוב 

זה. 

בשער של ספר התניא כותב אדמו"ר הזקן כך: “ליקוטי אמרים. חלק  תשובה: 

קדושי  סופרים  ומפי  ספרים  מפי  מלוקט  בינונים.  של  ספר  בשם  הנקרא  ראשון. 

עליון נשמתם עדן. מיוסד על פסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. 

לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד בדרך ארוכה וקצרה בעזרת השם יתברך".

בביאור מילים אלו שמהוות בעצם את היסוד לספר התניא את הגדרת התפקיד 

החל  השונים.  התניא  ביאורי  בספרי  הם  ומלוקטים  רבים  ביאורים  נאמרו  שלו 

עצם  עד  שיוצאים  הספרים  שאר  ועד  התניא"  בספר  “שיעורים  הבסיסי  מהספר 

היום הזה.

להלן נתמקד לפי כמה ביאורים וכמובן כפי שהקדמנו ישנם ביאורים נוספים 

בעניין.

הדרכים  לשתי  וקצרה"  ארוכה  ב"בדרך  אדה"ז  כוונת  שמפרשים  כאלו  יש 

 — התבוננות  ע"י  הבאות  ויראה  אהבה   — הא’  הדרך  התניא  בספר  המבוארות 

אהבתו  בעצמו  מעורר  שהאדם  ע"י   — הב’  והדרך  ופי"ז;  פט"ז  בתניא  כמבואר 

הטבעית לה’ אחד כמבואר בפי"ח ואילך:

וההסבר בזה הוא - שהדרך הא’ היא “דרך ארוכה" כי האהבה באה ונולדה ע"י 

עבודת האדם בהתבוננות בגדולת ה’ שעניין זה באופן שיוליד אהבה ויראה בלבו 

של אדם )או אפילו במוח( קשור עם יגיעה וזמן ארוך

והדרך הב’ היא “דרך קצרה" לפי שבה אין האדם מוליד בלבו אהבה ויראה לה’ 

אלא רק זוכר ומעורר אהבתו המסותרת שישנה בלב כל ישראל בעצם.
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שמתבוננים  ע"י  בלב  אהבה  של  אמיתי  רגש  שלהוליד  פשוט  וגם  וכמובן 

זה  הנה  ויראה אמיתיות  עד שנולדת מזה אהבה  בגדולתו של הקב"ה  ומעמיקים 

קשור עם זמן של יגיעה ארוך ובזה היא הכוונה “דרך ארוכה".

ואילו לעורר את האהבה המסותרת שקיימת בלבו של כל אחד ואחד מישראל 

זה נקרא “דרך קצרה". כי לא צריכים להוליד פה משהו חדש אלא רק לעורר את 

הדבר שקיים בתוך כל יהודי.

המסותרת  שהאהבה  התניא  ספר  בגוף  להסביר  הזקן  אדמו"ר  שמאריך  וכפי 

והיא  הקדושים.  מהאבות  בירושה  לו  ניתנה  היא  ויהודי  יהודי  כל  אצל  שקיימת 

זו  מסותרת  אהבה  הנה  אמונה  בדבר  נסיון  לידי  וכשבאים  תמיד.  אצלו  קיימת 

מתגלה אפילו אצל הקל שבקלים ופושע ישראל השם ישמרנו שמוכן למסור נפשו 

על קדושת השם.

בליקוטי שיחות חל"ד שיחה א’ לפרשת נצבים מביא הרבי פירוש נוסף שאפשר 

לומר בכוונת “דרך ארוכה וקצרה".

שני  יש  עצמם  ישראל  לבני  מאוד"(  )“קרוב  ומצוות  דתורה  הקירוב  דבאופן 

צדיקים  דעבודת  האופנים  שני  והם  קצרה"  “דרך  או  ארוכה"  “דרך   — אופנים 

ועבודת בעלי תשובה:

עבודת הצדיקים שהם כמו ש"עשה האלקים את האדם ישר" זוהי “דרך קצרה" 

בלי בלבולים — לומד תורה ומקיים מצות ודבק בהשם.

ואילו עבודת התשובה שבאה לאחרי ש"המה בקשו חשבונות רבים" היא “דרך 

כו’ עד שלאחרי אריכות הדרך באים סוף סוף לדרך  ארוכה" שיש להם בלבולים 

העולה בית א-ל.

ומסביר שם שאין שתי הדרכים קיימות רק אצל צדיק ובעל תשובה בפשטות 

העניינים אלא ישנן בכל אחד ואחד מישראל.

ישנה עבודת ה’ בכל לבבך ובכל נפשך באופן של סדר והגבלה שהיא בכללות 

ממדידה  למעלה  מאודך  בכל  של  העבודה  ואילו  הקצרה.  הדרך  הצדיקים  עבודת 

והגבלה היא עבודת הבעל תשובה שהיא הדרך הארוכה.

תורת החסידות
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ובלבבך  בפיך  מאוד  הדבר  אליך  קרוב  “כי  בכתוב  מבוארות  הדרכים  ושתי 

לעשותו" - כי בגלוי צריכה להיות עבודה מסודרת בקיום התומ"צ ולעבוד את ה’ 

ובכל נפשך אמנם בפנימיות צריך שיורגש בכל אחד מישראל שקיום  בכל לבבך 

התומ"צ תוכנו הוא ששב אל ה’ בלשון הכתוב והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה 

שמשיב הנפש למקורה ושרשה ולדבקה בהקב"ה — בהיותו נשמה בגוף.

במקום נוסף ביאר הרבי שהכוונה היא בכלל על הדרך של החסידות הדורשת 

הבנה והשגה באלוקות גם בשכל של הנפש הבהמית. ואין לחשוב שכיון שתובעים 

שלימוד פנימיות התורה יהי’ באופן המובן בשכל של הגוף ונפש הבהמית הרי זה 

דבר בלתי אפשרי כי אם ליחידי סגולה בלבד אלא צריכים לדעת שעניין זה “מיוסד 

על פסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד" וכיון ש"התורה היא נצחית" )כמובא בתניא( 

הרי זה נאמר על כל הדורות ועל כל המקומות ולכל אחד מישראל בפרט.

“וממשיך לבאר שאין לקוות שכאשר יפתח את ספר התניא הנה כעבור חמש 

דקות יהי’ כבר צדיק גמור וחסיד גמור והוא כבר מאוחד עם הרבי “ּפַאני ברַאט" 

)ידיד מקורב(... ויכול כבר לילך לישון;

“דרך  זו  הרי  באמת  אבל  ארוכה"  “דרך  שזוהי  לדעת  עליך  לו:  אומרים  אלא 

קצרה" למילוי שליחותו כיון שבדרך זו יש לו את ה"בעזה"י" ש"הקב"ה עוזרו" שיהי’ 

אדם השלם לא רק במעשה ובמדות חג"ת אלא גם בחב"ד שבנפש ע"י נגלה דתורה 

ונסתר דתורה כך שאמיתית ההתאחדות עם הקב"ה היא “בדרך ארוכה וקצרה"".

ויהי רצון שנעשה את העבודה המוטלת עלינו כמו שצריך בדרך ארוכה וקצרה 

ונביא לידי גילוי משיח צדקנו תיכף ומיד ממש.

סדר בלימוד חסידות
אני עומד עדיין בשלבים ראשונים של התקרבות לחסידות ואני לומד  שאלה: 

קצת מאמרים קלים של הרבי הריי"צ מהספר מאמרים מלוקטים ואני רווה מהם 

עונג רב. ברצוני לשאול בכלל מהו הסדר הנכון שצריכים להתחיל בו ללמוד חסידות. 

ובזה עצמו שמעתי שהמאמרים של הרבי הם יותר קשים מהאחרים ורציתי לדעת 
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האם כדאי להתחיל ללמוד גם בהם או שצריכים להשאיר אותם לזמן מאוחר יותר 

שתהיה לי ידיעה רחבה יותר בחסידות?

תשובה: ראשית כל מברכים אנו אותך שתהיה לך הצלחה רבה בלימוד החסידות 

החסידות  דרכי  לפי  בפועל  הנהגה   - מעשה  לידי  שמביא  באופן  הלימוד  ושיהיה 

ומתוך התקשרות לרבי.

בנוגע לשאלתך בסדר בלימוד החסידות הנה יש בזה כמה וכמה פעמים שמצינו 

מהרבי הדרכות בנוגע לסדר שצריך להיות בלימוד לאלו שמתחילים בלימודה.

בהתחלת  הדרך  מהי  ששאל  ליהודי  תשי"ב  כסלו  מכ"ב  במכתב  שמובא  וכמו 

לימוד החסידות.

וכך ענה לו הרבי - “א( בנוגע להורות לו סדר התחלת למוד הנה קשה לענות ע"ז 

מבלי ידיעה מחושיו ובאיזה דרך בלימוד יש לו המשכה וידיעתו עד עתה בחסידות 

וכו’ אבל מענה כללית שברובא דרובא הוא מתאים הוא שנוסף על לימוד התניא 

ילמוד דרך מצותיך )הנקרא גם כן ספר המצות( להצמח צדק וכמו הלימוד בשאר 

החלקים שבתורה הנה בפעם הראשונה לא יתעכב להבין כל מלה ומלה יתירה אלא 

רק כללות הדברים וכאשר ילמוד באופן “למיגרס" פעם ושתים ותהי’ לו ידיעה אף 

כי שטחית אבל מקפת בכמה עניינים הרי אז יוכל לדייק גם כן בהעניינים ובתיבות...

ג( ידוע הכתוב האלקים עשה את האדם ישר והמה בקשו חשבונות רבים כמה 

וכמה דורות היו לומדים תורה מבלי הכנס בחשבונות רבים באיזה אופן יש לסדר 

הלימוד שיהי’ מוצלח ביותר ומתאים לכללי חכמת החנוך וכו’ וכו’ וחדשים מקרוב 

הפכים  הם  אלו  משיטות  והתוצאות  שונות  ותחבולות  בסדרים  ומתעמקים  באו 

ממה שראוי לכאורה לקוות מהם כו’ כי בדורות הראשונים הי’ החשק גדול ללמוד 

התורה בלי התחכמות יתירה וגדלה ג"כ ידיעת התורה בכמות וגם באיכות משא"כ 

בהלימוד שאחר כל הכללים הנ"ל נתמעטו הלומדים ונתמעט החשק שלהם וכו’

נכונה  היותר  שהדרך  החסידות  תורת  בלימוד  ג"כ  הוא  האלה  הדברים  וככל 

היא שלא לבקש חשבונות רבים אלא ללמוד ולחזור ללמוד ולא להביט על השעון 

ולעשות חשבון כמה עניינים השיג במשך שעה זו ולכשיהפך ויחזור ויהפך בלימוד 
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תורת החסידות אזי בדרך ממילא יזוככו מוחו ולבו ויהיו כלים מוכשרים לקבל את 

אור תורת החסידות והעיקר - גם את המאור שבה".

ונקודה זו שמביא הרבי במכתב צריכים לשים לב אלי’ שצריכים פשוט ללמוד 

חסידות לא להביט על השעון ולא לעשות חשבונות יותר מידי אלא פשוט להתמסר 

ללימוד ואז יהיה אפשר לקבל ולהכיל את המאור שבה.

וכמה  כמה  הנה  מיוחד  באופן  הרבי  של  החסידות  תורת  של  ללימוד  ובנוגע 

את  ללמוד  צריך  שחסיד  כך  על  מיוחדת  הדגשה  לשים  שצריכים  מצינו  פעמים 

התורה של הרבי שלו.

כי הדרך להתקשר באמת לדרך החסידות היא לא יכולה להיות רק באופן של 

לימוד הסוגיות והעניינים שמובאים בתורת החסידות אלא גם בהתקשרות אמיתית 

לראש החסידות - נשיא הדור שהוא מקשר את הנשמה של היהודי לקב"ה.

נכונה על כל  זו  והנה מה שכתבת שמאמרי הרבה הם קשים הנה אין קביעה 

וממילא  קשים  יותר  מאמרים  וישנם  קלים  יותר  מאמרים  ישנם  כי  הרבי  מאמרי 

אפשר לבחור את המאמרים שבהם העניינים יותר קלים וללמוד אותם.

ובמיוחד שזכינו בדורנו וישנו יבול עצום של שיחות של הרבי העוסקות בתורת 

ובמיוחד  וברורה  החסידות ששם המיוחד בהם שהעניינים מבוארים בלשון קלה 

להבנה  קלות  יותר  הם  השיחות  שברובם  ד’  עד  מא’  שיחות  בליקוטי  החלקים 

וממילא אפשר להשקיע בהם את הכוחות.

וכמו שמביא הרבי באחת השיחות על דבר הצורך המיוחד ללמוד את תורתו 

של הרבי - ובשיחה הובאו הדברים על הרבי הקודם הרבי הריי"צ וכמובן שכוונת 

הדברים בנוגע אלינו היא לרבי שלנו.

יתבונן  “אשר  במצבו  אחד  שיעשה  נפש  החשבון  את  הרבי  מתאר  זו  בשיחה 

לפעול  ובפרט  ללימוד החסידות  שייך  יכול לחשוב שאינו  דנפשי’  אליבא  במצבו 

על הזולת.

והמענה על זה - שכיום אין זמן לדחות את לימוד החסידות עד לסיום ההכנות. 

צריכים ללמוד את החסידות של הרבי לחזור וללמוד... ו"המאור שבה" - העצמיות 

של הרבי שהכניס בתורתו - “מחזירו למוטב"
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זוכים להשפעת  והפקודות שלו  וקיום הציוויים  לימוד תורתו של הרבי  ..וע"י 

טוב רוחני וגשמי בכל - כהסיום במשנה: “וכן הוא אומר באברהם אבינו . . וה’ ברך 

את אברהם בכל" כולל גם כפירוש חז"ל שהטעימו בעולם הזה מעין עולם הבא ועד 

להגאולה האמיתית והשלימה..".

כי  זה אנו רואים עד כמה חשוב העניין לעסוק בתורה של הרבי דווקא  ומכל 

המאור שבה - העצמיות שהכניס הרבי בתורתו היא מחזירתו למוטב.

ולמרות שאנו יודעים שכל רבותינו נשיאנו הם עניין אחד וכל אחד הוא ממלא 

לכן  כולל כל מה שהיה קודם  והפירוש של ממלא מקום שהוא  מקומו של השני 

וכל המעלות הקודמות קיימות גם בו וממילא גם על ידי שלומדים תורה של רביים 

קודמים מתקשרים גם כן אל הרבי הנה כל חסיד צריך לשים את הדגש על התורה 

של הרבי שלו.

ולכן כדאי שתתעסק גם במאמרים ובשיחות של הרבי שלנו דווקא ובכך תתחבר 

לעצמיות של הרבי - המאור שבה מחזירו למוטב.

חסידות דורשת פנימיות
החציוניות  את  שמגנים  חסידיים  בכתבים  פעמים  כמה  כבר  ראיתי  שאלה: 

אותה  את  מיישמים  כיצד  שלי  השאלה  פנימית.  עבודה  שתהיה  תמיד  ודורשים 

ההוראה - להגיע אל הפנימיות? כיצד זה מתבטא בעבודה היום יומית של כל אחד 

מאיתנו בחיים הפרטיים בחיים של המשפחה? איך אפשר לתרגם את המושג של 

להגיע אל הפנימיות לעבודה יום יומית בחיים האישיים של כל אחד?

פנימית  עבודה  דורשת  שהחסידות  בשאלה  מזכיר  שהינך  הנקודה  תשובה: 

עם  שלו  המסוים  בהקשר  הדבר  מובאים  פעם  ובכל  פעמים  וכמה  כמה  מובאת 

השלכה מעשית בצורה מסויימת.

מכיוון שאנחנו נמצאים בימי חודש אלול שהם ימי החשבון נפש כדאי להתעסק 

בסוגיה זו כפי שהיא מאורת באורו של חודש אלול.

במכתב מיוחד שכתב הרבי עבור “בני ובנות ישראל אשר בכל מקום ומקום ה’ 

עליהם יחיו", מבאר הרבי את הנקודה האמורה לפי רוחו של חודש אלול.
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בתחילת המכתב מציין הרבי שחודש אלול ובמיוחד הימים של ימי הסליחות 

ועשרת ימי תשובה הוא הזמן של עריכת חשבון צדק לא חשבון מרומה מהשנה 

החולפת. והמטרה בחשבון זה להמשיך את ההחלטות הטובות כיצד להעמיד את 

עצמו את ביתו ואת כל העניינים של האדם בשנה הבאה.

וביחד עם זה יש בימים אלו מעין קריאה חדה לכל אחד לחדור אל הפנימיות 

שבתוכו ובלשונו של הרבי: “ביחד עם זה הרי הם ימי סגולה ימים הבאים בקריאה 

ובתביעה

– כפי נקודתו המרכזית של מזמור התהלים שאומרים בימים אלה פעמיים בכל 

יום: בקשו פני את פניך ה’ אבקש.

של  הפנימיות  את  חפשו  שבעצמכם  והפנימיות  התוך  את  התוכן  את  חפשו 

שמחי’  האלקות  את  ותגלו  תמצאו  העולם  נשמת  של  הפנימיות  את  הסביבה 

וממלאת את העולם".

 - פני"  וה"בקשו  צדק  החשבון  לעיל  שהוזכרו  העניינים  ששני  הרבי  ומבאר 

הבקשה של הפנימיות הם קשורים ותלויים זה בזה.

קרובות מאד  לעתים  לפעמים  קורה  העבר  על  צדק  חשבון  עורכים  כאשר  כי 

שעושים טעות בכך שלוקחים בחשבון רק את השטחיות והחיצוניות שיש בעצמו 

ושנראה בסביבתו. וכן הוא גם כאשר עורכים תכנית וסדר החיים לשנה הבאה.

הכוחות  את  ומעריכים  עצמנו  כלפי  מסתכלים  שאנחנו  כזה  מצב  להיות  יכול 

שלנו אנחנו לוקחים בחשבון רק את השטחיות של הדברים את החיצוניות ואנחנו 

לא חודרים אל תוך הפנימיות.

הקריאה  היא  “וזאת   - אלו  ימים  של  ותביעה  קריאה  זה  במכתב  הרבי  וקורא 

והתביעה של ימים אלו:

אל תמעיטו בהערכת הכחות והאפשרויות שלכם.

כפי  יום  יום  בחיי  להתנהג  גלויות  אפשריות   - “במזומן"  לכם  שיש  כמה  עד 

הוראות תורתנו תורת חיים ועד כמה שתגדל מדת ותוקף תכונתו שלא להתפעל 

מהסביבה העויינת וללכת בדרך התורה והמצוה
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ע"י  ליצור  שיכולים  אפשרויות   - ב"אוצר"  לכם  שיש  מה  יותר  ומרובה  גדול 

יגיעה מתאימה כחות פנימיים גדולים ביותר של עצמאות ועמידה איתנה על מנת 

ליישם בחיים את כל הטוב והאמת".

זאת אומרת שבנוסף למה שיש לנו כוחות גלויים הזדמנויות גלויות שנותנות 

את  לנו  שיש  מה  וכן  יום  היום  בחיי  ובמצוות  בתורה  לעסוק  האפשרות  את  לנו 

התוקף שלא להתפעל מהסביבה הנה כמה שיהיה כל זה גדול גדול ומרובה יותר 

האוצר שיש לנו הכוחות הפנימיים העצומים שקיימים בתוכנו שיכולים לתת לנו 

את הכח ליישם בחיים את כל הטוב והאמת.

חפשו   - “בקשו"   - דרוש  בנפש  עצמי  מקום  אותו  את  לגלות  שבשביל  אלא 

והביאו אל הפועל את הכחות והאפשרויות שלכם ואז יהי’: ומצאת - כי תדרשנו 

תמצאנו - כיון שתחפש ותדרוש.

בהמשך הדברים מתרגם הרבי את הדברים למילים מאוד פשוטות כפי שהםן 

של  בעמדה  העומדים  אנשים  של  סוגים  מיני  כל  אצל  יום  היום  בחיי  מתבטאות 

השפעה או כל כיוצא בזה.

וכך כותב שם - “האמור לעיל שייך במיוחד ובמדה רבה יותר בנוגע למשפיעים 

הנימה  את  שנותן  ומי  המשפחה  לאבי  עד  בזה  וכיוצא  רבנים  רוחניים  ומנהיגים 

בחיים הרוחניים בבית ובמשפחה.

הם  הדיבורים  אולי  ומורא:  בספקות  עומדים  שהם  רואים  ושעל  צעד  כל  על 

בתוקף יותר על המדה אולי דורשים הם יותר מדי ואולי מרחקים בכך וכיו"ב".

ואליהם קורא הרבי את אותה הקריאה של ימים אלו:

“בקשו פני - התבוננו חפשו והביאו לידי גילוי את הפנימיות של המושפעים 

שלכם העריכו אותם לפי עשרם הפנימי לפי ממדי הנשמה שהיא חלק אלקה ממעל 

ממש

– כיון שע"י גישה מתאימה ועבודה ללא ליאות עמהם אפשר לגלות אצל כל 

אחד את העושר והכחות הנעלמים שיתחילו לפעול ועד בחייהם היום יומיים –

תנו אימון ביהודים ותנו להם מה שהם בני ישראל מצפים באמת לקבל: תורה 

תמימה תורה שלימה עם כל מצוותי’ ועם הרעיון היסודי: התורה היא נצחית - לכל 

הזמנים ולכל המקומות".



50                                                                             שאלות אקטואליות בהלכה ומנהג

לפי  והמונהגים  המושפעים  את  להעריך  שצריכים  הזה  במכתב  דורש  הרבי 

הכוחות הפנימיים שלהם לא לפי הממדים של הנפש הבהמית והחציונית שלהם 

אלא לפי הנשמה החלק האלוקי שנמצא בתוכם.

כי על ידי שעובדים בצורה הנכונה ונותנים בהם אמון כך מגלים את הפנימיות 

בצורה  לחיות  בפועל  להתחיל  שיכולים  עד  שלהם  הנעלמים  הכוחות  את  שלהם 

נכונה בחיי היום יום.

ויהי רצון שעל ידי העבודה בחיפוש הפנימיות ובהדגשה על הפנים של כל דבר 

ודבר כל אחד ואחד נזכה לפנימיות הכוונה בבריאת והתהוות העולמות - נתאווה 

הקב"ה להיות לו יתברך דירה בתחתונים תיכף ומייד ממש.

לימוד תורת הסוד עם הציבור
לי שאני  ושיעורים. הרבה פעמים קורה  לי שאלה בקשר לדרשות  יש  שאלה: 

“תורת  של  בגדר  שהם  עניינים  על  בציבור  לדבר  כדאי  האם  בעצמי  מתחבט 

עניינים  שזה  בעוד  ועוד  מלאכים  סוגי  האלוקית  המרכבה  ספירות  הקבלה", 

“מופשטים" יחסית ולא מתקבלים אצל האדם. השאלה מתחזקת עוד יותר בעוד 

שחלק מהתפקיד שלנו בהפצת המעיינות זה להפיץ את תורת הסוד. השאלה היא 

האם יש עניין לדבר על המושגים האלו או שצריך לדבר רק על “עבודת ה’ בפועל 

ממש" - עניינים הנוגעים למעשה בפועל הוראות של תורת החסידות וכדומה?

תשובה: שאלה זו יש לה כמה וכמה פנים וננסה להקיף את כולם בעזרת ה’.

ראשית כל צריכים לדעת שמכל דבר שלומדים הן בנגלה והן בנסתר צריך הדבר 

להביא לידי מעשה בפועל ממש.

התורה מלמדת אותנו ש"המעשה הוא העיקר" - ולכן בכל דבר ודבר צריכים 

לשים בו את הדגש על העניינים המעשיים שנוגעים לאדם בחיי היום יום שלו.

וכמו שהורה הרבי כמה וכמה פעמים למוסרי שיעורים רבני קהילות ועוד שיש 

להם לשלב בתוך הלימוד שלהם - אפילו מעט - לימוד מהלכות הצריכות הנוגעות 

למעשה בפועל.

ולדוגמא במכתב מכ"ב אלול תשי"ד בין הדברים כותב כך:
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שיעור  כן  גם  להיות  צריך  שלומדים  בהשיעורים  אשר  לעוררם  למותר  “בטח 

בהלכות הצריכות מאורח חיים ובפרט שהוזנח לימוד זה בכמה וכמה חוגים עד כדי 

כך שכשבא מעשה ליד אין יודעים איך יעשו ואת אשר יעשו ואשר לא יעשו וכפי 

שמעיד החוש. וכבר ידוע עד כמה רבותינו הקדושים הזהירו על לימוד זה וכנראה 

גם כן בהקדמת שולחן ערוך דרבנו הזקן".

והנה החיוב ללמוד את התורה הוא כולל את “כל התורה כולה" בפשטות היינו 

הן העניינים הנוגעים למעשה בפועל והן העניינים שהם בגדר “לא היה ולא יהיה 

הדבר הזה לעולם לבוא במשפט על טענות ותביעות אלו" - עניינים שלא שייכים 

לבוא לידי מעשה בפועל בכל אופן שיהיה הנה כותב על זה אדמו"ר הזקן בתניא 

- שמאחר שעלו הלכות אלו ברצונו יתברך הנה חל על זה גם הגדר של “תורת ה’" 

וישנה חובה ללמוד זאת.

אך עם כל זאת שמדברים על סיטואציה של אדם שלא עסוק ראשו ורובו באהלה 

של תורה ומגיע מתי שהוא לשמוע איזה שיעור תורה או שהדבר היחידי התורני 

עדיפות  שישנה  כמובן  הנה  בשבת  הכנסת  בבית  הרב  דרשת  הוא  שומע  שהוא 

ל"הלכות  הנוגעים  העניינים  על  הדגש  את  לשים  צריכים  שמלמדים  עניין  שבכל 

הצריכות" - מה שנוגע למעשה בפועל בחיי היום יום.

ובנוגע לעיסוק בעניינים “מופשטים" הנה יש להקדים מה שמפורש בשיחתו 

של הרבי מליל ב’ דחג השבועות תשי"א –

להביאו  שצריכים  עניין  בכל  כמו  לעבודה  בנוגע  מזה  ההוראה  לבאר  ויש   ..“

לעבודה בפועל.

– אחד שאל אצל כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר שתי שאלות: שאלה א’ בנוגע 

כ"ק מו"ח אדמו"ר  לו  והשיב  בנוגע לעבודת המלאכים  א’  ויראה ושאלה  לאהבה 

על שאלתו הראשונה בנוגע לאהבה ויראה ואילו על שאלתו השני’ בנוגע לעבודת 

המלאכים לא השיב לו באמרו שעבודת המלאכים אינה נוגעת אליו".

ומזה רואים שעניין שנוגע לעבודה של המלאכים לא נוגעת אל האדם כי הכל 

צריך לבוא לידי מעשה בפועל. כי כל עניין אפי’ עניין עמוק ביותר בתורת החסידות 

בכללות הוא צריך להביא לידי “מעשה בפועל".
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]ועיין בשיחות הרבי מהשנים האחרונות שבהם רואים שישנו עניין של לימוד החסידות באופן של “מוחין 

נוגעים  שלא  ביותר  עמוקים  לעניינים  גם  שהכוונה  אחרים  מקורות  ע"פ  בזה  הכוונה  ביארו  שיש   - בעצם" 

למעשה בפועל כלל[.

וכן ידוע מה שמובא שאין דורשים ב"מעשה מרכבה" אלא לחכמים הנה גם בזה 

ידוע מה שביום הראשון של חג השבועות מפטירים במעשה מרכבה - לכל באי בית 

הכנסת בלי הבדל כלל אם האנשים מבינים או שכלל לא.

ומבאר הרבי באחת השיחות שאף שכללות העניין לא ניתן להבנה הנה גם בזה 

ישנו עניין שהוא מובן לכל - וכמו שכותב הרבי: “ומתורצת גם כן השאלה הנ"ל — 

מדוע קבעו הפטרה במעשה מרכבה שלא ניתן להבין לרוב בני אדם כי אף שפרטי 

עניני המרכבה שנתפרטו בההפטרה אינם בהבנה והשגה כנ"ל הרי בכחו של כל 

המרכבה  פרטי  שכל  ההפטרה  של  הכללי  תוכנה  על  ולעמוד  להבין  ואחד  אחד 

שראה יחזקאל הם “דמות" שעל ידם ידע יחזקאל והכיר ב"דמות העליונות"".

זאת אומרת שגם בעניינים המופשטים ישנם דברים שניתן להסביר לכל אחד 

ובהם אכן ישנו עניין לעסוק ולהסביר זהו חלק מהתורה.

אך מבהיר הרבי בלקו"ש חל"ג - שיחה לחג השבועות באלו דברים נאמר שלא 

דורשים בהם רק לחכמים ושכל זה אכן שונה בנוגע ל"תורת החסידות" -

“אף שבנוגע למעשה מרכבה נאמר “אין דורשין כו’ אלא אם כן הי’ חכם ומבין 

מדעתו" הרי זה דוקא “במעשה מרכבה" כפי שהם בתורה שבכתב ושבתורה שבעל 

פה — כתובה בלשון הסוד שבתורה )פרטי מרכבת יחזקאל ספרא דצניעותא וכו’(;

אבל בנוגע ללימוד פנימיות התורה כפי שנתגלתה על ידי האריז"ל ונתבארה על 

ידו ואמר שבא הזמן ש"מצוה לגלות זאת החכמה" הרי כל אחד ואחד מחוייב בזה 

ובפרט לאחרי עוד זמן — שנתבארה בתורת החסידות ובמיוחד ולאחרי שנתבארה 

זו “מצוה רמה  בלשון חכמי תורה בלשון דהבנה והשגה באופן ד"יתפרנסון" הרי 

ונשאה.. דע את אלקי אביך כו’ ומביאה ללב שלם".

ולסיכום כל הנ"ל: התורה כוללת את הכל הן עניינים גלויים והן עניינים פנימיים 

ומופשטים. על האדם ישנה חובה לעסוק בכל התורה כולה בפשטות. כמובן שמי 

שאין עתיו בידו צריך הוא לעסוק יותר בעניינים שהם בגדר “הלכות הצריכות" - 
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עניינים הנוגעים לעבודת ה’ בפועל בחיי היום היום ע"פ התורה. אף שלא צריכים 

לעסוק בעניינים שלא נוגעים כלל לאדם )כאותו אחד ששאל את הרבי הריי"צ על 

עניין בעבודת המלאכים( אך חידושה של תורת החסידות הוא שיש צורך ללמוד גם 

עניינים עמוקים וזהו חובה על כל אחד ואחד.

וכידוע שאחד החידושים העיקריים של תורת החסידות הוא שבשביל לעורר 

את עם ישראל מעלפונו ובשביל לעורר יהודים לעבודת ה’ מוכרחים להאיר אותם 

באור תורת החסידות לעוררם לתורה ולעבודה.

לימוד חסידות בכל מצב

אומר  ואביו  החסידות,  מתורת  ומאמרים  כתבים  ללמוד  שהחל  אדם  שאלה: 

לו שלימוד זה הוא היפך כבודו, מאחר והוא מתנגד לכך מכמה סיבות. האם חייב 

להקשיב לו מצד חיוב כיבוד אב ואם, או שבקשה מעין זו לא נכללת בחיוב המצוה?

מצוות  האם  א(  הבאים:  בפרטים  לדון  יש  זו  שאלה  על  לענות  בכדי  תשובה: 

כיבוד אב ואם חלה גם על מצוות התורה? ב( האם מצוות כיבוד אב חלה גם על 

ג( מהו גדר  ומצוות - שאינם לרוחו של האב?  והידורים’ בענייני תורה  ‘חומרות 

התעוררות  כדברי  רק  נחשב  או  ממש,  תורה  תלמוד  מצוות  כמו  חסידות:  לימוד 

בעלמא - ואין להם גדר לימוד תורה ממש? ד( האם לימוד תורת החסידות הוא 

חיוב בזמן הזה, או שהוא נחשב רק כחומרה והידור בלבד לאלו הרוצים להתעלות 

בעבודת ה’?

טו,  סעיף  רמ  בסימן  דעה  יורה  ערוך  בשולחן  המובא  את  להביא  יש  ראשית 

שאדם שאביו אומר לו לעבור או לא לקיים אחת ממצות התורה, וזה לא משנה אם 

מדובר באיסור מהתורה ממש, או רק באיסור מדרבנן, אזי לא ישמע לו. כלומר, לא 

רק שאין לו חיוב לשמוע אל אביו מצד כיבוד אב ואם, אלא אסור לו לשמוע אל אביו, 

ואם שומע אל אביו בזה הרי הוא עובר עבירה ולא קיים מצות כיבוד, כי גדר הכיבוד 

של האב הוא רק מה שהוא לפי גדרי התורה, ובמקרה זה שהתורה עצמה ציוותה 

לא להקשיב לדברי אביו, שוב אסור לו להקשיב בזה לדבריו.

ואביו  אמו  ‘איש  מהפסוק  ו’,  דף  יבמות  במסכת  בגמרא  מבואר  הדבר  ומקור 

תיראו - ואת שבתותי תשמרו - אני ה’’. שהוקש כיבוד אב ואם לשמירת שבת, בכדי 
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ללמד בזה יסוד וכלל: שאם אביו אומר לו שיכבד אותו בכך שיעשה פעולה הכרוכה 

בחילול שבת, לא ישמע לו. מאחר שכבוד הבורא קודם לכבוד אביו. ומשמירת שבת 

למדים לכל המצוות - בין במצות עשה בין במצות לא תעשה.

אמנם דוקא אם זוהי מצוה חיובית המוטלת על הבן, אבל אם זוהי מצוה קיומית, 

כמו שלא יקבץ צדקה לאיזה מוסד וכיוצא בזה, אם ידוע לו שאין אביו מתכוין בזה 

לו. כמבואר  וכדומה, אזי צריך לציית  זה לא מכבד אותו  כי  לזלזול במצוות, אלא 

בפתחי תשובה שם אות כג.

ומבואר בפוסקים שלא רק עצם וגוף המצוה קודמת לכבוד האב, אלא אף הידור 

וקיום המצוה כראוי ובשלימות קודמת לכיבוד האב, כמבואר בפתחי תשובה שם 

סימן קטן כב.

חומרא ואביו מתנגד לכך ומבקש שיפסיק,  ויתירה מזו, אפילו אם נהג באיזה 

בשאלות  כמבואר  בקולו,  לשמוע  מחוייב  ואינו  צריך  שאינו  בפוסקים  מבואר 

ותשובות באר משה חלק א’ סימן ס’ ועוד. אמנם זהו דוקא חומרא שיש לה שורש 

בפוסקים אף שאינה עיקר הדין, כמו לא לטלטל כלל בשבת במקום שיש בו עירוב, 

או שלא לאכול הכשרים מסויימים שמקובל בקרב יראי ה’ שאינם מהודרים מספיק. 

וכיוצא בזה.

אזי תלוי במה מדובר: אם הוא מנהג  בו,  שנהג  מנהג  ואם מבקש ממנו לבטל 

בחלק  רק  הרווח  מנהג  הוא  )ואם  בקולו  ישמע  לא  ישראל,  בתפוצות  שנתפשט 

מקהילות ישראל, אזי נחלקו בזה הפוסקים(. ואם הוא רק ‘מילי דחסידותא’ שאין 

מקורו בפוסקים, כמו שינוי לבוש בין קהילות ישראל, ועוד כיוצא בזה, חייב לשמוע 

בקולו, כמובן כאשר אין זה נובע מתוך זלזול במנהגי ישראל, אלא שטוען לכבודו 

בזה. כמבואר בשאלות ותשובות ‘באר משה’ שם.

קודש  אגרות  בריבוי  מבואר  הזה,  בזמן  החסידות  תורת  לימוד  בעניין  והנה 

מהרבי מליובאוויטש שעסק בנושא זה )של התעוררות ללימוד פנימיות התורה( 

- בהרחבה יתירה )כפי שניתן למצוא במפתחות בכרכי ה’אגרות קודש’ שלו(, עד 

 - )כמבואר בשולחן ערוך אדה"ז  חלק מהתורה ממש  כמה שתורת החסידות היא 

הלכות תלמוד תורה, פרק ב’ סוף סעיף א’ וראה המצויין בהערות שם(, ואדרבה היא 
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פנימיות התורה. ויתירה מזו ישנו חיוב ממש לעסוק בחלק זה שבתורה בזמן הזה. 

ועד כמה מוכרח כיום לקיום התורה והמצוות בשלימות ולעבדו בלב שלם.

ונציין כמה נקודות מדבריו בעניין זה: א( התנגדות ללימוד פנימיות התורה היא 

היפך דעת הגר"א כפי שכתב בפירושו למשלי: כ’, ט. ה, יח. ז, יב. ועוד. ב( זהו היפך 

שיטת ר’ חיים ויטאל כפי שכתב בארוכה בזה בהקדמתו לשער ההקדמות. ובמילים 

פנימיות  בלימוד  לעסוק  וחובה  מצוה  ישנה  הזה  בזמן  כמה  עד  ביותר,  חריפות 

התורה. ג( ההתנגדות בעבר על ידי הגר"א לא היתה על עצם לימוד פנימיות התורה 

וכאמור בדבריו המצויינים לעיל, אלא  ותלמידיו עסקו בכך(  )ואדרבה הוא עצמו 

של החסידות ועל הגישה\ )וזה עצמו מפני כמה חששות שיביא לזלזול  הדרך  על 

בתורה ובמצוות, וזאת גופא מפני מקרים שקרו בכמה דורות לפני כן על ידי כתות 

שאדרבה  במוחש  שרואים  כפי  הזמן  בהמשך  נתבטלו  החששות  שכל  משונות, 

הביאה תורת ודרך החסידות להוספה והידור בקיום המצוות(. ד( על פי הלכה, בכל 

דבר יש לפסוק לפי הרבנים המבינים ועוסקים בכך, כמו בענייני ממון יש לשאול 

דיין ממונות, ומכך מובן שהלכה בעניינים אלו האם חובה ללמוד ולעסוק בפנימיות 

ובהפצתה  באמירתה  התורה  בפנימיות  העוסקים  הרבנים  כדעת  שייכת  התורה 

)ראה אגרות קודש כ"ק אדמו"ר, חלק כג, עמודים: נז, קכ, קלב, שג. ועוד בריבוי 

ספרים וקונטרסים שלקטו בעניין חובת לימוד פנימיות התורה(.

העולה מן האמור: שלימוד תורת החסידות )פנימיות התורה( הוא חלק מהתורה 

בזמן  התורה  פנימיות  בלימוד  לעסוק   - )וזכות(  הכרחי  חיוב  וישנו  ופנימיותה.   -

הזה, והיא המביאה לעבודת ה’ בלבב שלם. ועל כן לא רק שאין חובה להקשיב בזה 

לדברי אביו, אלא אף ישנו איסור בכך.

לידו  ולהמציא  נועם,  בדרכי  לאביו  זאת  להסביר  להשתדל  עליו  מקום  ומכל 

כתבים ומאמרים העוסקים בחובת הלימוד וזכותה )שבנקל להשיגם כיום(, ולבאר 

לו עד כמה זה מועיל לו אישית לעבודת ה’ וכו’ )והרי האב בטבעו ודאי רוצה בטובת 

בנו(. ובכך לא רק שתרד ההתנגדות, אלא אפשר שיפעל גם על אביו - שאף הוא 

יצטרף ללימוד פנימיות התורה, ועד שיפעל ויעורר גם אחרים לעשות זאת.
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עולם הבא לחסידי חב"ד
שאלה: שמעתי שהרבי אמר פעם שיש הבדל בין החסידים של חבד לבין כלל 

החסידים שלכלל החסידים יש גם עולם הזה וגם עולם הבא ואילו לחסידי חבד אין 

עולם הזה ואין עולם הבא. יש באמת כזה פתגם? ואם יש כזה מה הכוונה בו??

בע"ה את  נבאר  ולהלן  כזה  בסגנון  מובא פתגם  ישנו מקום שבו  אכן  תשובה: 

הרי"צ  הרבי  אצל  הוא  האימרה  מקור  הרבי.  בשיחת  מבוארת  שהיא  כפי  כוונתו 

והובאה )גם( בשיחתו של הרבי בשבת פרשת ראה ה’תש"י.

האימרה היא בעצם חלק מסיפור ארוך שמתאר הרבי הריי"צ שנקודתו לבאר 

את החילוק בין חסידי פולין לבין חסידי חב"ד.

ונקודת החילוק היא - שלחסידי פולין יש להם הן עולם הזה והן עולם הבא מה 

שאין כן חסידי חב"ד הם נשמטים כביכול גם מהעולם הזה וגם מהעולם הבא.

לבין  החסידים  כלל  של  העבודה  בין  עיקרית  חילוק  נקודת  מבטא  זה  ובעצם 

העבודה של חסידי חב"ד וכפי שיתבאר לקמן.

בתיאור הדברים מתחיל הרבי לתאר את נסיעתו של חסיד פולין לרבי שכאשר 

הרבה  לו  ויש  בקיצור  היא  אומר  שרבו  ה"תורה"  אזי  לרבו  נוסע  פולין  החסיד 

יוצאים  השיריים  חלוקת  ולאחרי  הסעודות.  בכל  טובים  בימים  בפרט  “שיריים" 

בריקוד וכך עובר כל הזמן מתוך עבודה בשמחה.

בכל  ברכתו  ומבקש  ממנו  להפרד  הרבי  אל  נכנס  לביתו  שחוזר  “ולפני  הנה 

המצטרך לו בבני חיי ומזונא רויחא עבור בת בוגרת עבור פרנסה וכו’ והרבי מבטיח 

לו וכשחוזר לביתו ומספר לבעה"ב’טע על הבקשות והברכות שקיבלו מהרבי הרי 

גם היא שמחה מנסיעתו אל הרבי וכשרוצה לנסוע לרבו עוד הפעם מסייעת בידו 

עי"ז שנותנת לו צידה לדרך “קלעצלעך מיט הערינג" וכמה פרוטות עבור הנסיעה 

וכו’ - כך שיש לו עולם הזה".

כי הכל מסתדר לאותו החסיד הוא מקבל את מה שהוא רוצה ולא דורשים ממנו 

יותר מידי.

הבא  לעולם  מגיע  שהוא  שנה  ועשרים  מאה  שלאחרי  בתיאור  הרבי  וממשיך 

ושואלים אותו בבית דין של מעלה אודות המעמד והמצב שלו הוא כבר מגיע עם 
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תשובה מוכנה - “הייתי חסיד של הרבי שלי ו"צדיק באמונתו יחי’" אל תקרי ִיְחי’ 

אלא ְיַחי’".

ובהבנת הדברים ישנה מחלוקת ידועה בפירוש המאמר “צדיק באמונתו יחיה’" 

- יש שפירשו אותו שאל תקרי יחיה בחיריק אלא יחיה בשווא שהצדיק יחייה את 

היהודי השני ועל היהודי השני מוטלת החובה רק לקבל את ההשפעה מרבו. ואילו 

חסידות חב"ד מפרשת יחי’ בחיריק כי הצדיק הוא חי אבל מתפקידו של החסיד 

לחיות גם בעצמו ולא להיות רק מקבל מהצדיק.

וממילא מאחר שאותו חסיד עשה את כל עבודתו כמו שצריך הנה “ששואלים 

ואמר  ברכות  לי  נתן  שלי  הרבי  משיב:  עליו  צוה  שהרבי  מה  כל  קיים  האם  אותו 

וזאת עשיתי.  וכו’  בלימוד התורה  לי שיעור  ומצוות שיהי’  לי שאהי’ שומר תורה 

וכשממשיכים לשאול אותו אודות “דע את אלקי אביך" “צפית במרכבה" משיב: 

לימדוני שצריך אמונה כאמור “צדיק באמונתו יחי’" אל תקרי ִיְחי’ אלא ְיַחי’ ואמונה 

יש לי ולימדוני גם שאין דורשין במעשה מרכבה ובמעשה בראשית ואכן קיימתי 

זאת ובכל מקום שראיתי תיבת “אצילות" ועל אחת כמה וכמה “צמצום" או “קו" 

ברחתי מזה כמטחוי קשת... שהרי מי אני ומה אני ובמופלא ממך אל תדרוש!

ישראל הם  כל  )מקיף אמיתי( שהרי  לו מעל הראש  יש  כיון שאמונה  ובמילא 

“מאמינים בני מאמינים" ובפרט עדת החסידים )“ביי זיי איז דָאך ניט שייך צו זָאגן"( 

ואת דברי הרבי קיים הן בקום ועשה והן בשב ואל תעשה - הרי כל הגן עדן והעולם 

הבא אינו מספיק עבורו!..."

כי מאחר שזוהי דרך עבודתם של חסידי פולין הנה לא דורשים ממנו משהו אחר 

כי הוא קיים את הדברים כיצד שהדריכו וציוו אותו.

ואילו חסיד חב"ד שנוסע אל הרבי - הרי הוא נדחף )לא לקבלת “שיריים" דמאן 

דכר שמי’ אלא( לשמיעת המאמר ולפעמים מרוב הדחיפות קשה לו לשמוע ולהבין 

את המאמר...

פרנסה  הגשמיים  צרכיו  אודות  לדבר  מתבייש   - הרבי  אל  כשנכנס  “ואח"כ 

בת בוגרת וכו’ שכן לאחרי שזה עתה שמע מאמר מהרבי אודות אצילות ולמעלה 

מאצילות איך יקח זמנו של הרבי כדי לספר לו שזוגתו אינו נותנת לו מנוח בגלל 
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שאין לה בשר לשבת ולחם שחור בימי השבוע החנוני אינו רוצה עוד ליתן בהקפה 

הבעלי-חובות יורדים לחייהם וכו’...

מהרבי הוא מבקש אודות אהבת ה’ ויראת ה’ קבלת עול שיוכל להתפלל ללא 

מחשבות זרות שיהי’ לו הרגש “אין ַא ווָארט חסידות" וכיוצא בזה והרבי נותן לו 

ברכתו על בקשות אלו. וכשחוזר לביתו שואלת הבעבו’סטע - בידעה שברכתו של 

הרבי מועילה - מה הבטיח הרבי בנוגע לפרנסה בנוגע ל"נדן" עבור הבת הבוגרת 

וכו’ ומשיב שאודות עניינים אלו לא דיבר עם הרבי כלל כי אם אודות אהבה ויראה 

עבודת התפלה ללא בלבולים מטרדות הפרנסה... הרי מובן מאליו שמקבל ממנה 

שמוטב  זוגתו  צועקת  הבאה  בשנה  הרבי  אל  לנסוע  וכשרוצה  אתר  על  “פסק" 

לו  מניחה  ואינה  אחדים  רובלים  וישתכר  “שמש"  או  “חזן"  בתור  עצמו  שישכיר 

לנסוע ואינה נותנת לו מאומה וכו’ וכו’ - כך שעולם הזה אין לו"..

וממשיך הרבי ומתאר - “ולאחרי ק"כ שנה בבואו לעולם הבא - שואלים אותו 

איזה חסיד אתה ועונה “מיט ַא ברייטקייט": “ַא ליובאוויטשער חסיד ַא חב"ד’ניק". 

יודע הנך מה הראשי תיבות דחב"ד? ומשיב:   - כן - ממשיכים לשאול אותו  אם 

שהיא  בלבד  אמונה  מספיק  שלא   - בזה  הפירוש  ומהו  דעת.  בינה  חכמה  בודאי 

בבחינת מקיף אלא צריך להיות גם ידיעה והשגה “דע את אלקי אביך" בפנימיות 

דוקא.

ושותק.  ביטער"...  דָאך  “ווערט  ידיעתך  את  נבחן  הבה   - לו  אומרים   - כן  אם 

שואלים אותו: אולי הרבי לא למדך לא תבע ממך? ומשיב: הרבי למדני ותבע ממני 

שמעתי מאמר אחד ועוד מאמר ועוד מאמר וגם כשלא הי’ לי עבור הוצאות הדרך 

ולילך רגלי לא יכלתי שלח אלי הרבי את המאמר בכתב. ובמילא מתחילה החקירה 

ודרישה: היתכן וכו’ ומובן מאליו מה נעשה סוף הדבר".

וזה  פולין  חסידות  לעומת  חב"ד  חסידות  של  השיטות  שתי  בין  החלוקה  זוהי 

אמיתית  בצורה  ה’  את  שנעבוד  רצון  ויהי  לעיל.  שהוזכר  הפתגם  של  הנקודה 

ופנימית מתוך חיות ושמחה.
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דמיון בין תורת החסידות לשמן
שאלה: מהי הסיבה שתורת החסידות נמשלה לשמן דווקא? מה הסיבה שהשמן 

נבחר להיות המייצג של תורת החסידות?

לשמן  דווקא  נמשלה  החסידות  שתורת  לכך  הסיבה  את  להבין  כדי  תשובה: 

צריכים להקדים תחילה בקצרה את מהותה וענינה של תורת החסידות.

בקונטרס מיוחד - קונטרס ענינה של תורת החסידות - מסביר הרבי באריכות 

את תוכנה וענינה של תורת החסידות.

“משכרה  כדי להסביר את מהותה של תורת החסידות מביא הרבי את הכלל 

נדע מהותה" - היינו שמהבנת מהות השכר שמגיע כתוצאה מגילוי תורת החסידות 

נוכל להבין את מהותה של תורת החסידות עצמה.

הבעל שם טוב עלה להיכלו של משיח ושאלו - “אימתי אתי מר"? וענה לו מלך 

המשיח - “לכשיפוצו מעיינותיך חוצה". שע"י הפצת המעיינות של תורת החסידות 

מביאים לגילוי של מלך המשיח בעולם.

ישראל  גאולת  וכמו:  נעלים.  עניינים  וכמה  כמה  יתחדשו  המשיח  בביאת 

דברים  ויודעים  גדולים  חכמים  ישראל  “יהיו  מזה:  למעלה  מהגלות;  )והשכינה( 

מזה:  למעלה  כו’";  הוי’  את  דיעה  הארץ  מלאה  כו’  בוראם  דעת  וישיגו  הסתומים 

שינוי וחידוש במעשה בראשית ועוד עניינים נעלים.

אמנם מבהיר שם הרבי - כל עניינים אלה - אף שגדול ורב העילוי וההפלאה 

שבהם - אינם אלא הסתעפות מנקודתו העיקרית של משיח.

ענינו העיקרי של משיח הוא - יחידה. כידוע שדוד זכה לבחינת נפש אליהו - 

לרוח משה - לנשמה אדם הראשון - לחיה ומשיח יזכה ליחידה.

מעלתה של בחינת היחידה על שאר הבחינות - נפש רוח נשמה וחיה היא - 

הנשמה  עצם  היא  היחידה  בחינת  ואילו  פרטיות  מדרגות  הן  הבחינות  שארבעת 

שלמעלה מגדר פרטים. וכמו שרמוז בשמה - יחידה.

מבחינת  נמשכות  )נרנ"ח(  הבחינות  שארבע  יודעים  אנחנו  שלבסוף  ולמרות 

היחידה מסביר שם הרבי שאין הכוונה שהיחידה היא בגדר מקור ו"כלל" לפרטים 
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פשוטה  אחדות  בעצם  היא  היחידה  כי  הבחינות.  ד’  נמצאות  שממנה  אלא  האלו 

שמושללת לגמרי משייכות לפרטים.

כן  הנשמה  של  העצמית  נקודה  היא  היחידה  בחי’  פרטית  נשמה  שבכל  וכמו 

הוא ב)החיות ו(הנשמה של כללות ההשתלשלות שבחי’ היחידה שבה )בחינתו של 

משיח( היא - עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור. ומנקודה זו מסתעפות כל 

מעלות הפרטיות נרנ"ח דכללות

כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל. והבל"ג שלו אינו רק בעניין הנצחיות שאיננו 

והמעלה  האיכות  בעניין  גם  אלא  משתנה  בלתי  עצם  כל  כי  הזמן  בשינויי  נתפס 

ששלם הוא בתכלית השלימות. ולכן כשתומשך בעולמות בחי’ היחידה ויחיו בחיות 

עצמי יהיו במילא בתכלית המעלה והשלימות.

ביאת  של  העניין  שזהו  החסידות  תורת  הפצת  של  העניין  שהובהר  ולאחרי 

המשיח נוכל להבין גם את מהותה של תורת החסידות –

העולם(  בכללות  האדם  בעבודת  )בתורה  חידשה  שהחסידות  החידושים  כל 

אינם חידושים שכל אחד ואחד הוא חידוש בפני עצמו אלא שתורת החסידות היא 

בעצם חיות חדשה - חיות עצמי של בחי’ היחידה.

ובזמן שנמשכה החיות החדשה הזאת בעולם - בזמן שהתגלתה תורת החסידות 

ע"י הבעל שם טוב ועל ידי אדמו"ר הזקן התחילו כל העניינים של העולם לחיות 

בחיות חדש - חיות עצמי ובמילא נתחדשו בהם כמה וכמה עניינים.

ולאחרי כל הביאור הזה יובן מדוע תורת החסידות נמשלה לשמן - רזין דרזין –

נקרא  זה  באידיש  דבר.  כל  של  התמצית  נקודת  שהוא  היא  שמן  של  התכונה 

דבר  מכל  מובדל  שהוא  ומובן  מוכרח  התמצית  נקודת  שהוא  ומכיוון  ה"עסענץ". 

ודבר –

כי באם היתה לו שייכות לדבר פרטי לא הי’ יכול להיות נקודת התמצית של כל 

דבר אלא שהוא בחי’ “עצמי" ולהיותו עצמי נמצא הוא בכל דבר כי העצמי נמצא 

בכל.
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ומסביר שם הרבי שעניין זה כמו כל העניינים שבפנימיות התורה מתבטא גם 

משקין  בשאר  מתערב  אינו  השמן  אחד  מצד  למעשה:  בהלכה  עד  דתורה  בנגלה 

ולאידך גיסא מפעפע הוא בכל דבר.

ולכן נמשלה תורת החסידות לשמן כי גם בה - שתי תכונות אלו: מצד ענינה 

העצמי - אינה מתערבת בשום דבר - עצם נקודת החיות שלמעלה מהתפשטות 

ולאידך גיסא - מתפשטת היא ומפעפעת בכל דבר ודבר.

ומוסיף שם הרבי: “החיות שתורת החסידות מכניסה בכל עניני העולם )קטן זה 

האדם והעולם - כפשוטו( נמשכת מהחיות שחסידות מכניסה בכל עניני התורה 

ובאה ע"י חיות זו. כי כל עניני הבריאה נמשכים מהתורה ובאים על ידה.

בתורה - ד’ חלקים: פשט רמז דרוש סוד. ותורת החסידות מכניסה חיות בכל 

אחד מהם. אשר

- נוסף על זה שבתורת החסידות באו ביאורים לעניינים שונים שבכל ד’ חלקי 

התורה )שגם זה שולל את הסברא שהחסידות באה בכדי לבאר את חלק ה"סוד" 

שבתורה בלבד( –

שבו(  הפרד"ס  חלקי  )בכל  ועניין  עניין  בכל  חיות  מכניס  החסידות  לימוד 

שלומדים בתורה ש"חי" הוא באופן אחר לגמרי בחיות עצמי. וחיות זה מוסיף גם 

בהירות ועומק יותר בהבנת העניין".

שישנם  וכמובן  לשמן  נמשלה  החסידות  שתורת  כך  על  בכללות  ההסבר  זהו 

ביאורים נוספים מכיוונים אחרים וזו נקודת הביאור בכללות.

ובמקומות  הדברים  במקור  לעיין  צריכים  בשלימות  הביאור  את  לראות  כדי 

נוספים שצויינו שם.
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תשובה וחשבון נפש

עונש על שוגג
הרי  כוונה.  בלי   - בשוגג  חטא  שעבר  מי  על  עונש  שישנו  הסיבה  מה  שאלה: 

יכול להיות שהוא בכלל לא התכוון לכל זה ואין לו שום מטרה לעבור עבירה אלא 

שבפועל קרה והוא עבר עבירה בשוגג - הוא שכח שהיום שבת או שהוא לא ידע 

שהמלאכה הספציפית הזאת היא מלאכה אסורה. ומכיון שאנחנו יודעים שהתורה 

למרות  בשגגה  שלו  חטא  על  מישהו  מענישה  היא  מדוע  וחסד  אמת  תורת  היא 

שהוא לא התכוון בכלל לכל המעשה הזה? 

ואי אפשר לפורטם  ורבים הם  נידונה בכמה וכמה מקומות  זו  שאלה  תשובה: 

בשלימות. אבל ננסה בתשובה שלפנינו לנגוע בכמה נקודות עיקריות בנושא זה.

דן הרבי על  זה. בשיחה  נושא  בשיחה מיוחדת שדיבר הרבי הסביר הרבי את 

הנושא של ערי מקלט המכפרים לאדם ההורג בשגגה.

צריך  מדוע   - האמורה  בשאלה  דן  הוא  הדברים  את  הרבי  שמבאר  כדי  ותוך 

השוגג כפרה? הרי אנחנו יודעים שגם השוגגים הם בני עונש הם וזקוקים לכפרה 

ועונש וזה עצמו דרוש ביאור - מדוע?

ונקודת הביאור שמבאר שם הרבי היא כך:

“והטעם כי באמת יפלא הדבר איך אדם מישראל יעשה עבירה ואפילו בשוגג? 

כי הרי לא רק נשמת איש הישראלי אלא אפילו גופו צריך לברוח ולהתרחק מזה 

מצד הטבע שלו כי הרי זהו דבר המזיקו המזיק את הגוף ואת הנשמה וכמו שאין 

שייך לומר אשר יקפוץ לתוך האש בשוגג. - ומפני זה הרי באמת “לא יאונה לצדיק 

כל און"".

כדי להבין את הדברים הופך הרבי את השאלה לכיוון ההפוך - באמת נפלא 

הדבר כיצד יכול יהודי לעשות עבירה אפילו בשוגג?

אם בשאלה שאלנו מדוע הוא זקוק לעונש הנה כאן שואל הרבי הפוך - כיצד 

הוא יכול לעבור בכלל עבירה בשוגג. הרי לא רק הנשמה של היהודי אלא גם הגוף 



63תשובה והשבוי נמש      

שלו היה צריך להתרחק מהעבירה מצד הטבע שלו. כי כידוע עבירה היא דבר שמזיק 

את הגוף ואת הנשמה וברור ומובן שמצד הטבע אדם בורח מדבר שמזיק אותו.

ונותן לזה הרבי דוגמה כמו שלא שייך לומר שאדם יקפוץ לתוך האש בשוגג 

- כי ברור לו שזה מזיק אותו מאוד הנה על דרך זה לא שייך שיהודי יעבור עבירה 

המזיקתו כנ"ל בגוף ובנפש אפי’ בשוגג.

אלא, ממשיך ומבאר הרבי:

“אמנם טעם הדבר הוא - מפני שנפש הבהמית היא בהתגברות אצלו כלומר 

הבהמה שבו היא בהתגברות על האדם שבו היא מכסה על האדם דנפש האלקית 

ועל ההרגש שלו ומושכת את האדם מישראל לעשות דבר שהבהמה שבו נמשכת 

לזה."

וביאור הדברים שהטעם שיהודי יכול להימשך ח"ו לדבר המזיק אותו הוא מצד 

שהנפש הבהמית שלו היא נמצאת בהתגברות - בחוזקה יתירה על “האדם" שבו 

על הנפש האלוקית שלו - שהיא באמת המהות האמיתית שלו. וכן היא שולטת על 

ההרגש שלו ולכן היא מושכת את היהודי לעשות דברים שבהמה נמשכת אליהם. 

כי מצד טבעו ומהותו של היהודי הוא לא שייך כלל לעבור עבירות אפי’ בשוגג. אבל 

אם המהות של היהודי היא ח"ו לא השולטת אלא הבהמה שבו היא המתגברת לכן 

היא יכולה למשוך אותו לדברים לא טובים בשוגג על כל פנים.

 - בהמשך  הרבי  וכדברי  חטאו  על  וכפרה  לעונש  היהודי  זקוק  זה  טעם  ומצד 

“ומפני שנתן האדם לנפש הבהמית להתגבר ועפ"י רוב עוד עזר לזה ע"י הנהגות לא 

טובות - לכן בן עונש הוא וצריך כפרה".

והמקום שבו נעשית הכפרה היא בערי מקלט “וכפרה זו נעשית ע"י ערי המקלט 

שהרי ענינם של ערי מקלט הוא - גלות וידוע אשר “גלות מכפרת".

יותר גרוע  יהיה  נוסף מביא הרבי אופציה שיכול להיות שהשוגג הוא  במקום 

אפי’ מהמזיד. וכמו שכותב הרבי:

“אמנם יתכן לפעמים ששני מינים אלה יתערבו ויתחלפו זה עם זה והיינו דזה 

שעבר עבירה בשוגג יהי’ גרוע מהעובר עבירה במזיד. ולדוגמא אם זה שעבר במזיד 

זה לגמרי באשמתו כי אם מצד חבריו כו’ )כמאמר “הרבה שכנים הרעים  לא הי’ 

תשובה וחשבון נפש
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עושין"( או מצד שנולד בטבע רע וכיוצא בזה; משא"כ זה שעבר בשוגג הוא משום 

שלא השגיח על עצמו בעינא פקיחא בעבודת השם לשעבד עצמו לבוראו ובמילא 

בא לידי חטא בשוגג מחמת התגברות נפש הבהמית".

הי’  “השוגג  ה"ו:  פ"ה  שגגות  הלכות  הרמב"ם  דברי  את  בהערה  הרבי  ומצטט 

לו לבדוק ולדקדק ואילו בדק יפה יפה כו’." כי לפעמים על השוגג מוטלת אחריות 

גדולה יותר מזה שהזיד.

הם  אלא  סתם  עונשים  אינם  התורה  שעונשי  לזכור  שצריכים  נוספת  נקודה 

באים לכפרה על הנפש. שיהודי צריך כפרה על עניין מסויים מענישה אותו התורה 

אבל לא עונש בשביל עונש ח"ו אלא כדי לכפר לו על הפגם והלכלוך שטימא את 

שעשה  הפגם  על  לכפר  כדי  בקרבן  או  בעונש  חייב  בשגגה  העובר  ולכן  נשמתו. 

בנפשו וכדי לטהר אותו ולהביא אותו למקום עליון יותר.

ומכל הנ"ל מובנת הסיבה מדוע השוגג צריך גם כפרה כי חטאו לא הגיע סתם 

אלא מהתגברות נפשו הבהמית ומזה שלא שמר על עצמו בעינא פקיחא ובפועל 

חטאו טימא את נפשו ועל זה הוא צריך כפרה ומחילה.

חשבון נפש על עסקנות
בימים  עורך  כשאני  אבל  כאלו,  דברים  על  לכתוב  נהוג  לא  זה  אמנם  שאלה: 

האחרונים חשבון נפש על השנה האחרונה שלי אני נופל לסוג של עצבות כזאת 

מדוע אני לא יושב באהלה של תורה.. אמנם אני עוסק בצרכי ציבור ומשתדל לעשות 

את זה באמונה אבל הייתי רואה את עצמי עם היכולות שיש לי הרבה יותר בעולם 

של לימוד התורה. ב"ה ה’ חנן אותי בראש טוב ואם הוא היה מסובב את השליחות 

שלי במקום שאני צריך להשפיע את התורה שלי ולא רק את כח העסקנות שבי 

הייתי הרבה יותר שמח. אמנם אני יודע שכפי מה שההשגחה פרטית הביאה אותי 

אז מובן לי שהשליחות שלי היא במקום שבו אני נמצא ופועל אבל עדיין אשמח 

לשמוע בעניין זה מכבוד הרבנים.

תשובה: ראשית מגיע לך את ההערכה על עבודת החשבון נפש כי אכן בשביל 

זה נועד חודש אלול שאדם יערוך חשבון נפש וימצא מה המקום הרוחני שבו הוא 

צריך לעמוד.
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למחשבות  נופלים  לא  נפש  החשבון  עבודת  שבתוך  לב  לשים  צריכים  אבל 

מעין אלו - מה היה קורה אילו הייתי... כי כל אחד צריך לדעת שיש את התפקיד 

והשליחות שאותו בחר לו הקב"ה בששת ימי בראשית וזה המקום שבו האדם צריך 

לשים את ראש מעיניו.

יודע  ימיו בכה ואמר “איני  יוחנן בן זכאי שבסוף  עד כדי כך שמסופר על רבי 

באיזה דרך מוליכין איתי" כי כל חייו הוא היה עסוק רק בשליחות שלו ולא היה לו 

זמן לחשוב חשבונות של שכר. כי התפקיד הוא לעסוק בשליחות של האדם.

ועם כל זאת נבאר להלן על פי מה שמבואר באחת השיחות את המעלה שישנה 

לאלו שעוסקים בעסקנות ציבורית אפילו על אלו שעוסקים בלימוד התורה בזמן 

הגלות.

)כמ"ש בהתחלת פרשת  וכך מובא בירושלמי: “משה הקדים ראשים לזקינים 

הקדים  יהושע  גו’"(  זקניכם  גו’  ראשיכם  גו’  כולכם  היום  נצבים  “אתם   - נצבים 

זקינים לראשים )כמ"ש “ויאסף יהושע גו’ ויקרא לזקני ישראל ולראשיו גו’"(".

הקודש  ברוח  שצפה  ידי  על  “משה  שם(:  )בירושלמי  בזה  מהביאורים  ואחד 

המלכיות(  ביד  נמסרין  ולהיות  )-להסתגר  במלכיות  להיסתכר  ישראל  שעתידין 

וראשיהן עומדין על גביהן הקדים ראשים לזקינים" )שאם אין ראשיהן משתדלין 

לפייס את המלכות אין כח ביד הזקנים ללמוד תורה(.

ופירוש הדברים כפי שמבאר הרבי באחת השיחות:

הציבור  פרנסי  הם  ש"ראשים"   - הוא  ה"זקינים"  לבין  “ראשים"  בין  ההבדל 

זקן  “אין  חז"ל  )כמאמר  חכמים  התלמידי  הם  ו"זקינים"  הציבור(  את  )שמנהיגים 

אלא מי שקנה חכמה"(.

ולכן בזמן הבית כשבנ"י אינם מסורין ביד המלכיות תלמידי חכמים )“זקינים"( 

הם נעלים יותר מפרנסי הציבור )“ראשים"( אבל בזמן הגלות כשבנ"י מסורין ביד 

 - הציבור  פרנסי   - הם  הרי  הציבור  פרנסי  של  בהשתדלותן  צורך  ויש  המלכיות 

נעלים יותר מתלמידי חכמים.
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וזהו בעצם החילוק שבין משה ליהושע: יהושע שהי’ “ראש לכובשים" שכבש 

את ארץ ישראל והכניס את בנ"י לארץ - מעמד ומצב של חירות )היפך הגלות( - 

הקדים זקנים לראשים בהתאם להמצב בדורו שהת"ח קודמים לפרנסי הציבור.

כידוע שהכריתת ברית עם משה   - זמן הגלות  )גם( אודות  אבל משה שדיבר 

רבינו היתה על זמן הגלות ]ועל זה ביקש “ונפלינו אני ועמך גו’" שגם בזמן הגלות תהי’ ההבדלה דבנ"י 

כו’[ - הקדים ראשים לזקנים כי בזמן הגלות פרנסי הציבור קודמים לת"ח.

ומבאר הרבי שנוסף לזה שמצד גודל המעלה שבעסקנות ציבורית כדאית גם 

את  ומבטלת  מסלקת  זו  שמעלה  זאת  עוד  הנה  התורה  בלימוד  שנעשית  הירידה 

הירידה שבלימוד התורה.

והביאור בזה - ע"פ הידוע שע"י קיום מצות הצדקה - צדקה גשמית ומכל-שכן 

צדקה רוחנית - “נעשה מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה":

והרי זה דבר מובן ופשוט שהפעולה של נתינת הצדקה היא לא מוסיפה ידיעה 

לעסוק  יכול  לא  הוא  הצדקה  בנתינת  עוסק  שהוא  בשעה  כי   - ואדרבה  בתורה 

בלימוד התורה אז ביחס ללימוד התורה זה עניין של ירידה.

אלף  זכים  וליבו  מוחו  נעשים  ידה  שעל  היא  הצדקה  נתינת  של  מעלתה  אבל 

פעמים ככה - כך שכאשר יעסוק בתורה שעה אחת יצליח להספיק בלימודו בריבוי 

אלף  במשך  ליגיעה  זקוק  הי’  הצדקה(  נתינת  )לולי  הרגיל  דרך  שעל  כך  כל  גדול 

שעות!

ונמצא שאף שההתעסקות במצות הצדקה כשלעצמה היא ירידה ביחס ללימוד 

התורה מכל מקום גודל העילוי ש"נעשה מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה" בכחו 

גם לבטל את הירידה.

שהעבודה  שחושבים  אלו  על  חריפות  מילים  הרבי  כותב  הדברים  ובהמשך 

להם  לעזור  שנשלחו  אלו  טובת  אלא  האישית  טובתם  לא  היא  נשלחו  שאליהם 

למקומות  שלחם  אדמו"ר  מו"ח  שכ"ק  העבודה  אשר  החושבים  כאלה  “ישנם 

לטובת  אם  כי  לטובתם  לא  היא  והיהדות  התורה  בהפצת  שם  לפעול  מסויימים 

המקום שאליו נשלחו ובשביל טובת המקום מוותר כ"ק מו"ח אדמו"ר על טובתם 

הם. ועל כל פנים - חושבים הם –זוהי רק טובתם הרוחנית ובשביל טובתם הרוחנית 

מוותרים על טובתם הגשמית.
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רק  טובה  )שזוהי  הזולת  לטובת  טובתו  בין  שהחלוקה  איפוא  לדעת  צריכים 

בשביל הזולת ולא בשבילו( היא - בדקות דדקות - עניין של שניות )היפך האחדות( 

ח"ו כי הכוונה העליונה אחת היא ואם זוהי כוונת השליחות שלו הרי זו גם טובתו. 

ועל אחת כמה וכמה שלא יתכן לחלק בין טובתו הרוחנית וטובתו הגשמית - כי 

מצד אחדותו הפשוטה של הקב"ה גשמיות ורוחניות מתאימים זה לזה".

לעזור בגשמיות
חוסר  איזו  לי  ויש  וכו’  אוכל  לחלק  לנזקקים  תבשיל  בבית  עובד  אני  שאלה: 

זה  ידי  על  יהודי אחר  הייתי מעדיף לעסוק בטובה של  הרגשת סיפוק מסויימת.. 

שאני ישפיע עליו בשיעור תורה בהנחת תפילין בלבדוק לו את המזוזה.. אבל כבר 

למעלה משבע שנים ההתעסקות שלי היא באוכל.. יש לי חולשה מסויימת בדבר 

הזה למרות שאני יודע שזה עבודה חשובה אבל עדיין ליבי כואב על זה..?

תשובה: דבר ראשון מגיע לך יישר כח על ההתעסקות בבית התבשיל ובעבודה 

עם הנזקקים שמי שמחייה את לב אלו הנצרכים הקב"ה לוקח את האחריות להחיות 

את נפשו.

כמובן וגם פשוט שאם יש לך את האפשרות להתעסק גם בעניינים של רוחניות 

מבלי שיפריע לשליחות שלך בבית התבשיל אפשר למצוא את הזמן והאפשרות 

ואין כאן המקום להאריך בזה.

שישנה  ושיחות  מקומות  מכמה  להראות  הוא  שלפנינו  בתשובה  שבאנו  מה 

מעלה ואפי’ מעלה גדולה בהתעסקות בעבודה עם יהודי אחר - בגשמיות דווקא.

וזה לשונו של הרבי באחת השיחות:

הראשונים  חסידים  בשם  אמר  )-הריי"צ(  אדמו"ר  וחמי  מורי  קדושת  “כבוד 

גשמיות"(  )“אייגענע  שלו  בהגשמיות  אלא  אינו  ורוחניות  גשמיות  בין  שההבדל 

היא  ברוחניות  ההתעסקות  ואילו  הגוף  הנאת  מצד  היא  בגשמיות  שההתעסקות 

אין  שבזה   - גשמיות"(  )“יענעם’ס  הזולת  של  לגשמיות  בנוגע  אבל  הנשמה  מצד 

אצלו הנאת הגוף - אין חילוק בין גשמיות לרוחניות".
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כלומר זה שישנו הבדל בין גשמיות לרוחניות הוא רק בנוגע לחישוב של האדם 

כלפי עצמו שהגשמיות שלו היא מצד ההנאה של הגוף ואילו ההתעסקות ברוחניות 

היא מצד הנשמה שלו. אך כאשר הוא עוסק עם הזולת - אזי לא אמור להיות לך 

הבדל בין הגשמיות שלו לבין הרוחניות שלו.

ומסיק מזה הרבי - “ומזה מובן שכאשר יהודי מתעסק בהגשמיות של הזולת 

)או  חיות"( שמתעסק עם הגשמיות  זעלבן  )“מיט דעם  ובאותה חיות  חיות  מתוך 

הרוחניות( שלו - הרי זו הוכחה שגם הגשמיות שלו היא אלקות היינו שאין אצלו 

חילוק בין גשמיות לרוחניות כיון שגם הגשמיות שלו אינה מצד הנאת הגוף כמו 

נהנה  לא  שלו  הגוף  )שהרי  הגוף  הנאת  מצד  אינה  שבודאי  הזולת  של  הגשמיות 

מהגשמיות של הזולת( כיון שנרגש אצלו שגם הגשמיות היא אלקות".

על פי יסוד זה מבאר הרבי מדוע מצינו אצל רבותינו נשיאנו שהשתדלו בנוגע 

שיתעסקו  שלהם  מהמקושרים  ותבעו  דווקא  בגשמיות   - ליהודי  טובה  לעשיית 

באותה חיות שמתעסקים עם הגשמיות של עצמם - “וזהו הטעם להנהגה שמצינו 

אצל רבותינו נשיאינו בכלל )ובזמן האחרון בפרט( שהשתדלו בנוגע לעשיית טובה 

ליהודי בגשמיות ותבעו מהמקושרים והשייכים אליהם שיתעסקו בהגשמיות של 

זולתם באותה חיות שמתעסקים בהגשמיות שלהם - כי:

יותר  ומתקרבים  הולכים   - ווייטער"(  ווָאס  )“ַאלץ  ונמשך  הולך  שהזמן  ככל 

בגלוי שגם  כיון שיראו  ורוחניות  גשמיות  בין  יהי’ הבדל  לא  לביאת המשיח שאז 

מציאות הגשמיות היא אלקות כמ"ש “ונגלה כבוד ה’ וראו כל בשר גו’" היינו שגם 

הבשר הגשמי יראה אלקות.

ולכן בתור הכנה לימות המשיח השתדלו רבותינו נשיאינו בעניין ההתעסקות 

גשמיות  בין  החילוק  שלילת  מתבטא  זה  שבעניין  כאמור  הזולת  של  בהגשמיות 

לרוחניות".

ביסוד זה מניח הרבי עיקרון חשוב ויסודי - ההתעסקות עם הגשמיות היא לא 

רק הכרחית וחשובה כמו הרוחניות אלא יש בה חלק חשוב מההתעסקות בהכנה 

לביאת המשיח כי בימות המשיח יהיה מצב שבו לא יהיה הבדל בין הגשמיות לבין 

הרוחניות כי יראו בגלוי ובעיני בשר את האלוקות גם במציאות הגשמית. ובתור 

הכנה לביאת המשיח התעסקו רבותינו נשיאנו בגשמיות.
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לימוד  ידי  על  היא  הרבי  אל  להתקשרות  שהעצה  הרבי  מבאר  נוסף  במקום 

עם  ההתעסקות  היא  העיקרים  מהעניינים  ואחד  הרבי  של  באורחותיו  והליכה 

הטובה של הזולת וכך אמר הרבי - “בהמשך להאמור לעיל שהעצה להתקשרות 

היא ע"י לימוד תורתו והליכה באורחותיו - הרי מהעניינים העיקריים באורחותיו 

של כ"ק מו"ח אדמו"ר הוא ההשתדלות בטובתו של הזולת.

הסדר של הרבי הי’ להשתדל לעשות טובה לכל יהודי הן ברוחניות והן בגשמיות. 

- הרבי לא הי’ מקדים לעשות חקירה ודרישה אודות מצבו הרוחני אלא לכל לראש 

הי’ עושה לו טובה בגשמיות למלא חסרונו בדבר שביקש ממנו או בדבר שחסרונו 

הי’ ידוע לרבי בעצמו ואח"כ הי’ משתדל להשפיע עליו ברוחניות.

גם  השתדלותו של הרבי בטובתו של הזולת היתה עד כדי מסירת נפש כולל 

בשביל  שלו  קדושה  עניני  שאר  להניח   - רצון(  פירושה  נפש  )כי  הרצון  מסירת 

לעשות טובה ליהודי.

עניני  שכל   - השמחה  בעל   - הזקן  רבינו  אודות  צדק  הצמח  מפתגם  ולהעיר 

זיך"(  )“ָאּפרייסן  עצמו  את  לנתק  המס"נ  לגבי  כלא  הם  שלו  נפש  המסירות 

מהדביקות ד"ועמך לא חפצתי" ולהתמסר לעשיית טובה ליהודי )ולא רק ברוחניות 

אלא גם בגשמיות(!"

ומכל זה מובן שישנו עניין חשוב מאוד להתעסק עם הגשמיות של היהודי השני 

דווקא ודווקא כך להתחיל לחיות מימות המשיח כדרישת ותביעת הרבי בזמן הכי 

אחרון.

לתקן פצעים מהעבר
שאלה: האם אפשר לתקן את הפצעים שעשיתי לעצמי במובן הנפשי והרוחני. 

את ההיזקים שהזקתי לעצמי במשך ימי חיי וכעת אני כמובן מתחרט על זה האם 

ישנה דרך לשנות את המציאות שהייתה בעבר לדאוג שהפצעים שהיו והם עדיין 

עומדים במובן מסויים ייסגרו ויעלמו?

יכול לצעוד קדימה מהרגע  הרעיון הגדול של התשובה הוא שהאדם  תשובה: 

ואילך אבל לא רק שהוא צועד קדימה אלא הוא גם משלים את אשר חסר.  הזה 
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סוגר את הפצע. וזה יכול להתחולל גם ביומו האחרון של האדם ובטח לפני - האדם 

יכול לשנות את כל המשמעות של מעשיו בעבר.

עושה  שהאדם  אחרי  עמנו.  הקב"ה  שעשה  גדול  חסד  באמת  היא  התשובה 

את החלק שלו בתהליך - את החרטה - כלומר הוא קולט את ההבנה שהבריחה 

מעצמו היא בעייתית מאוד ומגלה את הרצון לשוב אל ‘עצמו’ האמיתי אל התכלית 

הקיומית שלו לגלות את הנשמה האלוקית שלו בחייו - גם הקב"ה עושה את החלק 

שלו כביכול.

בתלמוד ירושלמי מופיע מאמר חז"ל: “שאלו לחכמה חוטא מהו עונשו? אמרה 

‘הנפש  להן  אמרה  עונשו?  מהו  חוטא  לנבואה  שאלו  רעה’.  תרדוף  ‘חטאים  להם 

החוטאת היא תמות’. שאלו לתורה - חוטא מהו עונשו? אמרה: ‘יביא קרבן ויתכפר’. 

שאלו לקודשא בריך הוא חוטא מהו עונשו? אמר להן ‘יעשה תשובה ויתכפר לו’". 

התשובה היא אם כן הדבר הנעלה ביותר שמגיע מהקב"ה בעצמו. מבואר על כך 

“פנימיות  או  “פנימיות עתיק"  גילוי  פועלת את  בחסידות ש"החרטה" של האדם 

שהתענוג  ברגע  שלו.  האמיתי  הפנימי  התענוג  ואת  מהותו  עצמיות  את  הכתר" 

הפנימי מתגלה - כל הפצעים נרפאים כל הפגמים מּוסרים.

עומק  בצדדים החיצוניים של האדם אבל האדם מצד  רק  שייכים  הקלקולים 

נפשו ושורש נפשו באלוקים חיים הוא טוב בעצם ואי אפשר לקלקל אותו. אלא 

מאי? כשבורחים מזה וכשמאפשרים לצדדים המעלימים להעלים - אזי באמת יש 

וזוהי גלות. אכן כאשר חוזרים הביתה לאותה נקודה עצמית טהורה “הוא  העלם 

אהוב ונחמד קרוב וידיד" כי זאת מהותו האמיתית והוא פשוט הגיע אליה ונתן לה 

ביטוי במבואות נפשו כולם. זאת המשמעות הגדולה של ה"חרטה" - להתחרט הוא 

להעמיק את האמונה בשלמות שלך! אתה מתחרט על מה שעשית שסותר באמת 

את המציאות שלך והחרטה הזאת מחזקת את האמונה שהקב"ה ברא אותך שלם 

וכשאתה מתחבר לעצמיות שלך - אתה מגיע לתיקון המלא למימוש המלא שלך.

בחסידות  מדומה.  מציאות  היא  הרע  מציאות  החטא  שמציאות  להבין  צריך 

מבואר על כך שהרע הוא מציאות של ‘העדר’ לא מציאות אמיתית - כי המציאות 

הוא מצד האמת  קיומו של הרע  וכל  היא המציאות האלוקית  היחידה  האמיתית 

העצמית דמיון בלבד.



71תשובה והשבוי נמש      

הנה בצד של הקליפה הסדר הוא הפוך מצד הקדושה דהיינו שככל שיורדים 

כך מגיעים לנקודה עמוקה של הקליפה עד שבעולם העשייה מציאות  בעולמות 

הקליפה הנוכחת היא “פנימיות עתיק" של הקליפה.

רטו:  פרק  תער"ב  בהמשך  הרש"ב  אדמו"ר  מבאר  דקליפה  עתיק  עניין  את 

“דעתיק דקליפה הוא הטוב טעם )דער גישמאק( בעניני העולם שזה מקור כל תוקף 

גשמים";  והתענוגים  החומרים  בעניינים  בעצם  טעם  טוב  לו  שיש  מפני  התאוות 

וכפי שהרבי מסביר )במאמר “להבין עניין נרות חנוכה" שיצא לאור באופן מוגה 

בשנת תשנ"ב( שהנקודה ש"פנימיות עתיק" עניינה הוא “תענוג". ואכן בעולם הזה 

- פנימיות העתיק של הקליפה - התענוג של הקליפה הוא בגילוי עצום.

אבל כאמור הקליפה היא מציאות של העדר לא מציאות אמיתית. החטא הגלות 

הפנימית הפרטית נובע אפוא מתוך הדמיון והאשליה שהקליפה שותלת בנו כאילו 

התענוג של החטא הוא הוא אשר “יציל" אותנו הוא הוא אשר ימלא את הכימהון 

שלנו יביא אותנו להגשמה.

המחשבה כאילו הריגוש הבא ההודעה הבאה במכשיר הטלפון ה’יציאה’ הבאה 

- הם אלו אשר יצילו אותי מן השממה והריקנות שאני מרגיש - אינה אלא הבל. 

דמיון שווא שמתעתע בנו פעם אחר פעם. התענוג שאנו חשים בשעת מעשה איננו 

אלא תענוג מדומה. זו גלות וגלות קשה “אובדים בארץ אשור". היא לא מובילה את 

האדם למילוי אלא לצמא בלתי פוסק אחרי התענוג הבא אשר הוא הוא שימלא 

אותו ויביא אותו לרגיעה כביכול.

אדם  של  חטאו   - בהיסטוריה  הראשון  בחטא  כבר  הזאת  הנקודה  את  רואים 

הראשון. תן דעתך: האדם היה מצוי בגן עדן אבל הנחש הצליח להסיח את דעתו 

עדן  ומגן  הכול  שהפסיד  וסופו  מדומה  תענוג  לאיזשהו  הכמיהה  את  בו  ולשתול 

ירדנו לעולם הזה על כל המשמעויות של הירידה הזאת.

העתיק  פנימיות  אל  האמיתי  התענוג  אל  חזרה  היא  זאת  לעומת  התשובה 

חייו  מציאות  כל   - עצמו  אל  מתחבר  אלא  מעצמו  בורח  לא  כשאדם  שבקדושה. 

נראית אחרת. התענוג שלו והשמחה שלו הם אמיתיים. זה לא שאין קשיים אבל 

מתוך שהוא פוגש את עצמו באמת ופועל להגשים את עצמיותו - יש בו את היכולת 

להתחבר לעצמו לזולתו ומשכך לקיים זוגיות ומשפחתיות אמיתית מתוך נוכחות 
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שלמה להיות בגידול וחינוך הילדים אדם יכול לקבל ולאהוב את עצמו ולקבל את 

שהיא  שבו  האלוקי  לחלק  מתחבר  הוא  כי   - לגמרי  אחרת  בצורה  החיים  אתגרי 

המציאות האמיתית שלו ושם הכול שלם. כשהוא מאיר את הנקודה הזאת בחייו 

הוא מכניס גאולה לחיים.

ע"י  כיצד באמת  ניתן להבין  ומתוכן  לב לאלו הנקודות  ולשים  לעורר  צריכים 

והכאבים  הפצעים  כל   - ממילא  בדרך  אזי  האמיתי  עצמנו  אל  ששבים  התשובה 

נעלמים.

את  שעשה  האיש  אותו  אינו  כבר  הוא  תשובה  שהעושה  הרמב"ם  וכדברי 

המעשים הקודמים - כי המציאות שלו השתנה.

מקום ה"כתר" בנפש האדם
האם ישנה אפשרות להגדיר מה הכוונה בכוחות האדם - המקום של  שאלה: 

ה"כתר"? היכן הוא ממקום בכוחות של האדם וכיצד באמת ניתן לראות מה המקום 

של הכתר אצלי? 

תשובה: המענה לתשובה זו לא יכול להיות על פני תשובה אחת אלא מוכרחים 

ללבן וללמוד את הנושא כמו שצריך. להלן נביא סקירה קצרה על הנושא ולהרחבת 

העניין ולהבנתו לעומקו מוכרחים ללמוד את הנושא מבפנים ע"פ המקורות.

בכללות ה"כתר" של האדם הוא לא מודע. הוא נעלם. לכן בדרך רגילה לאדם 

שיש רגשות לא מתוקנים והוא צריך טיפול ההתעסקות היא בכוחות הגלויים של 

השכל והמדות ודרכם להוביל את האדם למחשבות ורגשות מתוקנים.

הרגש(  של  המפתח  )שהוא  הדעת  כח  שבאמצעות  יותר  קשים  מקרים  ישנם 

ניתן לבחון את ה"השתקפות" של הכתר במצב ולברר את אופן ההארה והגילוי של 

חלקי הכתר )הרצון העונג והתענוג עצמי( בכחות הגלויים. מאתרים את העיוותים 

ומבצעים לעבודה של שינוי ברגשות.

של  סוגים  בשני  נעשית  הרגילה  בעבודה  האדם  הרגש  על  מהכתר  ההשפעה 

תהליכים. ישנה עבודה של “אור ישר" של הכתר וישנה עבודה של “אור חוזר".
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כיוון שבין הכתר לחכמה יש צמצום מה שמגיע מהכתר לחכמה זו רק הארה. 

מהחכמה זה מתפרט בבינה וזה משפיע על התהליך הרגשי. וכך התהליך השכלי 

משפיע על חיצוניות הרגש ועל המעשים וההתנהגות. תהליך זה הוא תהליך של 

דרך   - מלמעלה  שבכתר  ה"עיוות"  תיקון  למטה".  “מלמעלה  המשפיע  ישר  אור 

החכמה - רגש- עד למעשה.

ושינוי  השפעה  נוצרת  דרך הפעולות המעשיות  חוזר":  “אור  של  תהליך  ישנו 

בכתר )“נעוץ תחילתן בסופן"( המשפיע ומשנה את השכל את הרגש וההתנהגות 

אבל כיוון שזה פעולה של מעשה ההשפעה על הכתר וממנו היא רק בצורה עקיפה 

ולא שלימה.

בעבודה הארוכה של חשיפת הכתר עצמו ישנה עבודה ותוצאה של אור חוזר 

מהכתר. אך בזה יש גם השפעה ישירה ופנימית של הכתר.

כדי להבין זאת יש להקדים את ההקשר של העבודה של חשיפת הכתר לעבודת 

התשובה בה ישנם 2 סוגים - “תשובה תתאה" ו"תשובה עילאה".

בתשובה תתאה האדם שב ע"י הרגשת ריחוק ומרירות ממצבו. אך בכדי לבוא 

עבודה  לעשות  נדרש  הכל(  את  ומתקנת  הכתר  את  )שחושפת  עילאה  לתשובה 

ותהליך של התבוננות עם המוחין. אבל אין מדובר על התהליך הרגיל של התבוננות 

כבדרך הקצרה שעיקרה היא )כדלעיל( באופן של אור ישר ומלמעלה למטה. אלא 

בתשובה עילאה ההתבוננות והעבודה היא לפעול גילוי שלם1 של אור חוזר מהכתר 

באמצעות עבודה של מלמטה למעלה. וזו עבודה שחושפת את הכתר בצורה ישירה.

עבודה זו נעשית על ידי מוח הבינה ובפרטיות על ידי הפנימיות של בינה. וזו 

המשמעות של “פנימיות אמא" - פנימיות עתיק. שע"י ההתבוננות בכחות השכל 

מלמטה למעלה )עבודה השייכת לספירת הבינה( יותר פנימה ויותר פנימה. האדם 

חושף ומגלה את הכתר עד הדרגה הנעלית שבו- הרדל"א )=רישא דלא אתיידע 

ראשית הכל( וכך האדם מסוגל לתקן את כל הפגמים.

כאשר אדם עושה תהליך כזה של תשובה עילאה. הטבע שלו משתנה. הטבע 

הפנימי שלו נהיה משהו חדש. וזו הסיבה שמובא בספר הזוהר שה"בינה" נקראת 

1.  לא כמו בדרך הקצרה בשינוי המעשים שאז חוזר אור המשפיע בצורה מקיפה.
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והיא  הכתר  את  וחושפת  מגלה  הבינה  של  האמיתית  העבודה  דווקא  כי  תשובה 

עיקר עניין התשובה.

הדבר משתקף בעבודה של עשרת ימי תשובה בזמן זה נדרש מהאדם לעבוד 

חשיפת  של  באופן  כיפור  ביום  לשיא  עד  פנימה  עליה  של  רציני  תהליך  ולעשות 

הכתר. במצב הזה אין מזכירין לאדם עוונתיו מהעבר והוא תיקן את מעשיו לגמרי 

כי באופן זה הטבע השתנה והרע נעשה טוב.

הרעיון שראינו פה שהעבודה של אור חוזר חושפת את הכתר ומתקנת את כל 

אינם  גמורים  צדיקים  עומדים  “במקום שבעלי תשובה  הפגמים, מתאים למאמר 

יכולים לעמוד".

דרך העבודה של הצדיק היא באופן של אור ישר. אבל בכדי להגיע למקום הכי 

)ולא שיש רק השפעה  כדי להגיע לגאולה שאז הכתר נחשף  ולגלות אותו  נעלה 

נעלמת מהכתר( צריך את העבודה של תשובה שהיא העבודה של אור חוזר. דווקא 

ה"תשובה מביאה גאולה" ו"אין ישראל נגאלין אלא בתשובה". רק על ידי העבודה 

הארוכה באופן של אור חוזר- של התשובה האדם יהיה מסוגל להגאל מכל הבעיות 

והמצוקות.

בסוג  דווקא  הוא  מודע"  ב"על  ולעשות שינויים  העניין של חשיפת הכתר  כל 

עבודה זה של מלמטה למעלה. כי רק עבודה זו יכולה להחזיק מעמד ולהביא פיתרון 

אמיתי במציאות.

ודוגמא לדבר:

יכלו  לא  ישר  והאור  הצדיקים  של  לעבודה  שייכות  שהיו  הראשונים  הלוחות 

ולכן עם ישראל חטא בחטא העגל.  להתמודד עם הקליפות. האור לא חדר בהם 

פעלו  התשובה  עבודת  עם  ושייכות  כיפור  ביום  שניתנו  השניים  הלוחות  דווקא 

שתהיה השפעה פנימית. הלוחות השניות גילו את היחידה ואת עצם הנשמה.

כי דווקא עבודה ותהליך של אור חוזר, פנימיות בינה, חושף ומביא את השלימות 

של הכתר.

כל תהליך של תשובה מתחיל בתחושה של חיסרון ובנפש זה עליה מלמטה בקו 

השמאל החל מה"הוד" ל"גבורה" ומשם ל"בינה" מה"בינה" יש עליה ל"רצון" עד 

שהרצון מגיע ל"רדל"א" ואז נוצר תיקון לכל החסרונות והפגמים.
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את  להחזיר  בא  המשיח  תשובה.  לעשות  צריכים  צדיקים  שגם  הוא  החידוש 

הצדיקים בתשובה. גם אדם שחושב שהוא מושלם ומתוקן בתכלית )כמו שהרבי 

שהוא  רק  ולא  צדיק(  של  בדרגה  להיות  להשתדל  צריך  יהודי  כל  שבדורנו  אמר 

חושב אלא באמת נמצא במקום של שלימות. גם הוא צריך לעשות תשובה.

זו סקירה קצרה על העניין וכמובן שבירור ועיון בעניין כמה עמוק ומשמעותי 

חייבים ללמוד את הנושא כמו שצריך - ולראות אותו מתוך המקורות.

בשנה האחרונה נפתח קורס מיוחד שעוסק בכל התחום הזה לחשוף את הכתר 

כל התופעות  על  ודנים באריכות  - שם מבארים  “לגעת בכתר"  ושמו  של האדם 

והעניינים שמגיעים מצד הכתר של האדם העניינים העל-מודעים.

שינוי טבע “שור מועד" לשור תם  

שאלה: בפרשת משפטים מסופר על דיני שור שנגח ונעשה מועד. האם הטבע 

מתכוון  לא  ]אני  מועד?  יישאר  הוא  שתמיד  או  להשתנות  יכול  השור  אצל  הזה 

כללים מסויימים  לפי  הדין ההלכתי שברור שישנה אפשרות לשנותו  על  לשאול 

אלא על הטבע של השור - אם באמת הוא יכול להשתנות ולהיות כבר שור תם רגיל 

שלא נוגח ואין לו טבע לנגוח?[

תשובה: בדיני שור שנגח ישנם כמה וכמה אופנים שהשור לא ייחשב עוד כשור 

נוגח ומועד אלא יחזור לתמותו ומבוארים ומפורטים הם ברמב"ם הלכות נזקי ממון 

עיי"ש.

אחד האופנים שמבטאים ביותר על שינוי מהותו של השור וטבעו עד שהוא 

נעשה לשור שכבר אינו נוגח בעצם טבעו - הוא הדין של “רשות משנה" )-שינוי 

רשות משנה את הסטטוס ההלכתי( וכפי שיתבאר לקמן.

וכך הם דבריו של הרמב"ם בהל’ נזקי ממון פרק ו - “שור שהועד ונמכר או ניתן 

במתנה חזר לתמותו שהרשות שנשתנית משנה דינו" ובעצם מקורו של הרמב"ם 

ופסק  שלא  או  הדין  את  משנה  הרשות  אם  אמוראים  נחלקו  ששם  מהגמ’  הוא 

הרמב"ם כמו מי שאומר שהרשות משנה.

בביאור העניין של “רשות משנה" ישנה שיחה מופלאה מהרבי מה"מ שנדפסה 

כל העניין  על  לו שיחה לפרשת משפטים שם מאריך הרבי  בלקוטי שיחות חלק 

ונוגע בו לפי כמה וכמה שיטות.
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מפני אריכות הדברים נבאר כאן שיטה אחת שהיא שיטת המאירי - שמדבריו 

משמע ומובן על השינוי המהותי שנעשה בשור ע"י שינוי הרשות וכדלקמן.

במאירי כתב ש"יציאת השור מרשות לרשות משנה מזלו וטבעו". ושואל שם 

הרבי שלכאורה צריך עיון - למה יגרום שינוי בעלות - שינוי במזל וטבע השור.

קבעה  שכך  התורה  דין  מצד  שזהו   - לביאור  אפשרות  הרבי  מעלה  בתחילה 

התורה ובמילא כך נקבע בעולם. כי דין התורה יכול לפעול שינוי במציאות העולם.

אך דוחה הרבי עניין זה מאחר שלא מצינו בתורה )אפילו ברמז( ששינוי הרשות 

פועל שינוי ב"מזלו וטבעו" דהשור.

ומבאר הרבי שיש לומר שס"ל להמאירי שזהו עניין שבטבע כי בעלים חדשים 

ובפרט  השור.  הנהגת  אופן  משתנה  ועי"ז  חדשים  וסדרים  באופנים  מתנהגים 

שבבעלים הקודמים נעשה שור נגח מפני העדר השמירה הרי אפשר וקרוב לומר 

שהבעלים החדשים יזהרו בשמירה מעולה יותר ועי"ז גופא משתנה טבע השור.

במצב  תלוי  זה  הרי  להזיק  השור  של  שטבעו  זה  עניין  דרך  על  שמצינו  וכמו 

שסביבו. ומביא שם שישנו דין ששור שמועד לשבתות אינו מועד לימות החול.

כי נוכל לומר שהמצב של שבת גרם באופן טבעי לנגיחות שלו. וכמו שמבאר 

רש"י שבשבת השור בטל ממלאכה וזחה דעתו עליו.

וכמו שמביאים התוספות מדברי הירושלמי שבשבת “ראה אותם במלבושים 

נאים אחרים וחשובים בעיניו נכרים ואינו מכירם".

וכן הוא בנידון שלנו שאפשר וקרוב לומר שאופן הנהגת הבעלים הראשונים 

עמו גרם לנגיחותיו והמצב החדש בבעלים החדשים גורם שינוי בטבע השור.

וכהמשך ישיר לדין זה מבאר שם הרבי את כל הדין של “רשות משנה" בחלק של 

הרמז שבתורה בפנימיותם של העניינים וזהו תוכן הדברים:

קאי על הנפש הבהמית שבאדם שצריך לשמור עלי’ שלא תעשה   — “"שור" 

דבר בלתי רצוי ח"ו ואדרבה יש לנצל גם את כח ה"שור" שבאדם )נפשו הבהמית( 

לדברים של טוב וקדושה.
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ורע  טוב  בה  שיש  נוגה  מקליפת  היא  שבישראל  הבהמית  הנפש  שגם  וכיון 

הרי יש בטבעה גם מדות טובות ועוד זאת שמצד עצם טבעה אין הנפש הבהמית 

שבישראל מתאווה לדברים אסורים אלא רק לתאוות היתר.

וזהו עניין שור תם )“המשנה ועשה מעשה שאין דרך כל מינו לעשות כן תמיד"( 

הבהמית  נפש  של  טבעה  זה  )שאין  אסורים  לדברים  כשמתאווה  והיינו  בעבודה 

שבישראל( ועד שנכשל ר"ל בעבירה שאז ה"ה בגדר “תם".

ועניין “שור המועד" הוא כאשר “הרגיל בשינויו פעמים רבות" שחוזר על מעשה 

דבר  לאותו  מועד  ש"נעשה  כהיתר(  לו  )ונעשה  בו  שמתרגל  עד  פעמים  כמה  זה 

שהרגיל בו" היינו שההנהגה הבלתי רצוי’ נעשית אצלו כמו טבע.

והנה הדרך לבטל את הדין של שור המועד בבהמה הוא ע"י שהיא חוזרת ממה 

שהיא הועדה עליו. כמו שור שהועד ליגח והוא חוזר שלא ליגח עד שכתוב שהשור 

נהיה במצב שהתינוקות ממשמשין בו והוא לא נוגח.

ועל דרך זה הוא גם ברוחניות העניינים שכדי שהטבע של הנפש הבהמית יחזור 

ל"תמותו" - שתתבטל ממנו הרגילות הזו הוא צריך להתייגע בנפשו הבהמית לבטל 

את התוקף של התאוות שלו עד שמתבטל אותו הטבע הרע שהוא הרגיל את עצמו 

ועד שהוא יכול לבחון את עצמו שהוא לא יפול באותו החטא עוד פעם.

אבל ישנו אופן אחר של “רשות משנה" -

רשותו  ששינה  אלא  שזיככו  עד  הבהמית  נפשו  עם  עבד  לא  האדם  אם  דגם 

או  התורה  בלימוד  אם  דקדושה  חדש  בעולם  מהותו  בכל  עצמו  את  שהשקיע 

בעבודת התפילה או במעש"ט אזי בדרך ממילא הועברה ממנו שליטת היצר בעניין 

זה שהי’ מורגל בו ו"חזר לתמותו".

ובזה גופא אפ"ל ב’ אופנים:

שעוצם  היינו  ובעבודה  לתמותו  חזר  שמ"מ  אלא  נשתנה  לא  נה"ב  שטבע  א( 

גילוי נפש האלקית ע"י השקעתו באור הקדושה ברשות )ומדריגתו( החדשה פועל 

שנפשו הבהמית תהי’ כפופה לגילוי אור הקדושה ובמילא טבע הרע )שנתרגל בו 

מקודם( אינו פועל בו.
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ב( אופן עמוק יותר שנעשה כאיש חדש ממש ש"שינוי רשות" זה שהשקיע את 

עצמו בעולם הקדושה פועל בכל עניניו באופן פנימי עד שגם טבע נפשו הבהמית 

הפירוש  כולל  לתמותו"  ו"חוזר  הרע  טבעו  כליל  ממנו  שנתבטל  ונזדכך  נשתנה 

הפנימי בזה — מלשון תמימות ושלימות שמהתפך “להיות טוב גמור כמו יצר טוב 

ממש".
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הבית היהודי - חינוך

הבית כבית מקדש
והנושא שאני צריך לעסוק בו בשבוע הקרוב הוא  יש לי שיעור קבוע  שאלה: 

הנושא של בית המקדש והבית היהודי. אם אפשר לדעת היכן ניתן לחפש או היכן 

ניתן לראות את הדימוי בין בית המקדש לבית הפרטי של האדם? 

תשובה: ניתן לחפש את החומר לנושא זה בשיחות של הרבי שנלקטו בספרים 

המקדש  בית  עניני  וביאורי  הבחירה  בית  הלכות  על  הרבי  ביאורי  את  המלקטים 

או  שונות(  בהוצאות  זה  עניין  המבארים  ספרים  וכמה  כמה  ישנם  )שב"ה  בכלל 

בספרים שמבארים את ענינו של הבית היהודי )כמו אור הבית ועוד(.

באופן כללי, נביא ביאור אחד מפורט שמחלק את המשמעות של הבית היהודי 

לפי החלקים השונים בבית המקדש שתוכל להיעזר בו למסירת השיעור.

ג.  מבנה המקדש מחולק באופן כללי לשלושה חלקים: א. העזרה. ב. הקודש. 

קודש הקודשים. בכל אחד מן החלקים נעשית ‘עבודה’ המיוחדת המבטאת דרגה 

מסוימת בגילויים האלוקיים וגם בעבודת ה’ כמוסבר במאמרי החסידות )ובהרחבה 

ב"דרך מצוותיך" מצוות בניין המקדש(. גם בבית הפרטי ניתן למצוא חלוקה זו.

הבא  העיקרי  החלק  היא  העזרה  העזרה.  נקרא  המקדש  בבית  החיצוני  החלק 

במגע עם הדברים שמחוץ למקדש בהמות נסכים וכו’ ובה נעשה בירורם קירובם 

והעלאתם לקדושה על גבי המזבח.

אין  החוץ.  עם  גומלין  יחסי  שמנהל  חלק  או  מקום  יש  בבית  גם  העזרה  כמו 

שהילדים  ונורמלי  טבעי  זה  ממנו.  מושפע  ואינו  שבחוץ  מהעולם  שמנותק  בית 

וגם ההורים מביאים אל הבית דברים שהם שומעים מקבלים וסופגים מן ה’חוץ’ 

ותפקידנו לעשות את ה’בירור’ הנכון ולוודא שאותם דברים שאנו מכניסים פנימה 

אכן מתאימים להיות חלק מבית המקדש הפרטי שלנו.

יכולה  בהמה  איזו  הקובעים  ברורים  וכללים  תנאים  ישנם  המקדש  בעבודת 

להיכנס למקדש ולהתברר שם: בהמות טמאות אסור להכניס כלל הן ‘נעצרות’ לפני 

הפתח; אשר לבהמות הטהורות - עליהן להיות שלמות וללא מום.

הבית היהודי - חינוך
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אותם הדברים אמורים גם בבית היהודי הפרטי: יש לשים לב ולהקפיד לעצור 

כגון  חסידי  יהודי  לבית  שייכים  ואינם  מתאימים  שאינם  הדברים  את  הסף  על 

עניינים השייכים לג’ קליפות הטמאות וכשם שהבהמות הטהורות נבדקות ואינן 

מוכנסות ‘אוטומטית’ כך גם העניינים המותרים צריכים בדיקה מדוקדקת אם ניתן 

להעלותם לקדושה ולהשתמש בהם באופן שיוסיף לבית קדושה ולא חלילה להפך.

נפשיים  מצבים  יש  “בירור".  צריכים  גשמיים  ועניינים  חפצים  רק  שלא  מובן 

ולמנוע  ‘מחסום’  עלינו להציב לפניהם   - כדין הבהמות הטמאות  ורגשות שדינם 

מהם את הכניסה לבית.

לפעמים אדם כועס ממורמר עצוב וכדומה. ייתכן שמקור הרגשות השליליים 

בקושי במקום העבודה או בקושי אחר מכל מקום כאשר נכנסים אל הבית שהוא 

השליליים  הרגשות  את  להשאיר  האפשר  ככל  להשתדל  יש  מקדש  בית  בבחינת 

של הנפש הבהמית בחוץ ולא לתת להם לפגוע באווירה הטובה והחיובית שצריכה 

להיות בבית.

הבית.  תוך  אל  פנימה  להכניס  צריך  בחוץ  וחווה  ‘שמע’  שאדם  מה  כל  לא 

עדיף  וממה  לומר  מה  לבית  ושייך  מתאים  מה  ‘בירור’  ולעשות  היטב  לשקול  יש 

הטהורה  לבהמה  )בדומה  הביתה  מסוים  דבר  להכניס  כשהוחלט  וגם  להתעלם 

ללא מום המוכנסת אל העזרה( חשוב לקיים ‘בירור’ כדי לדעת מהי הדרך הנכונה 

להשתמש בו בבית.

חלק פנימי ומקודש יותר בבית המקדש נקרא הקודש. בקודש נמצאים המנורה 

שולחן לחם הפנים ומזבח הקטורת אשר עניינם הפנימי הוא המידות חסד גבורה 

והרגשות  החוויות  האווירה:  היא  הפרטי  בבית  הקודש  של  המקבילה  ותפארת. 

החיוביים שצריכים להיות בבית.

ואור  חוכמה  החסד  מידת  את  מסמלת  ימין  בצד  בדרום  הממוקמת  המנורה 

היכולת  החיים  חוכמת  זו  הפרטי  בבית  ידרים".   - להחכים  “הרוצה  חז"ל:  כלשון 

לראות את הטוב את המעלות שבכל אחד ולהשרות אווירה של אהבה וחסד.

ויש מקום וכר לעבודה עצמית  אומנם מטבע הדברים לכל אחד יש חסרונות 

ולשיפור אך עבודה זו שייכת לחלק החיצוני יותר של הבית ואילו ‘הפנים’ של הבית 
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צריך להיות מלא בראיית הטוב בבחינת “על כל פשעים תכסה אהבה". עלינו לראות 

בעצמנו ובילדינו את הטוב ולא להעצים את הצד הדורש עבודה ותיקון.

העושר:  מקום  את  מסמל  שמאל  בצד  בצפון  הממוקם  הפנים  לחם  שולחן 

האווירה  ושמחה.  שלמות  של  מתחושה  נובע  העושר  יצפין".   - להעשיר  “הרוצה 

בבית צריכה להיות אווירה של שמחה מתוך הודיה לה’ על הטוב שהוא גומל עימנו 

)ולא של מרירות והתמרמרות(. אווירה טובה סגולתה למשוך אל הבית את הברכה 

והשפע הגשמי.

מזבח הקטורת הממוקם באמצע הקודש מסמל את הקשר העצמי והתקשורת 

הבריאה )קטורת מלשון קשר( שצריכה להיות בין בני הבית. זהו המקום שבו בני 

הבית - ההורים בינם לבין עצמם וההורים ביחס לילדים - מרגישים את החיבור 

והאחדות ביניהם ואת ערך החברות הבאים לידי ביטוי בהקשבה התעניינות ודאגה 

זה לזה.

בקודש הקודשים מקום השראת השכינה נמצאים הלוחות בתוך ארון הברית 

כנפיהם  הפורשים  הכרובים   - ועליהם  )התורה(  חב"ד  מדרגת  את  המסמלים 

באחדות ומסמלים את ההתקשרות העצמית בין ישראל לקב"ה.

בקודש  כך  שלו  והתכלית  המשמעות  מתגלות  האדם  של  שבראשו  כשם 

הקודשים המסמל את ה’ראש’ והמוחין מתגלה המשמעות והתכלית של כל המקדש 

שהן השראת השכינה. וכך גם בבית היהודי הפרטי: קודש הקודשים הוא ההבנה 

שהבית הפרטי שלנו הוא חלק מיעד כללי וגדול יותר שבו אנו מגלים וממלאים את 

שליחותנו בעולם ומביאים על ידי כך את הגאולה.

והחסידות  התורה  לימוד  חשיבות  את  מסמלים  ה’מוחין’  יותר  מפורט  באופן 

שצריך להתקיים בבית וכלשון הרבי )“היום יום" ד’ חשוון( ש"לימוד התורה בכל 

יום ויום נוגע בנפשות ממש לא לבד בנפש הלומד כי אם גם בנפשות בני ביתו שאז 

אויר הבית הוא אויר תורה ויראת שמים".

)עניינה  נכונה ביחס הנכון אל העולם שמבחוץ  חשוב לנהל את הבית בצורה 

של העזרה( וחשוב להתייחס יפה לבני הבית ולהשרות אווירה חיובית של אהבה 

הבית  בני  כל  את  להעלות  יש  באלה.  די  לא  אבל  הקודש(  של  )עניינו  וקדושה 
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בשאיפה כלפי מעלה לחזק בהם את ערך השליחות להעצים את ההתקשרות לרבי 

ולהפוך את הבית למקום שבו השכינה שורה בגלוי כקודש הקודשים ממש.

הנה לך ביאור שלם ומקיף על המשמעות של הבית היהודי מול המשמעות של 

בית המקדש על כל חלקיו, ובע"ה יהיה זה לך לעזר.

התנהלות רבקה בנוגע לברכות יצחק ליעקב
שאלה: בסיפור שמסופר בחומש על יצחק שרוצה לברך את עשו ואילו רבקה 

הולכת ועושה כל מה שהיא יכולה כדי שזה לא יקרה בפועל היא עושה תחבולות 

וכל מיני דברים כדי שיצחק בפועל יברך את יעקב כמו שזה קרה בסוף בפועל ממש.

השאלה היא - האם זה נכון להוציא מסר מהסיפור הזה שלאשה יש כוח יותר 

גדול מהגבר בעניין של ידיעת המציאות לאישורה בעניין הבנת המעשים מה קורה 

בפועל - או שאין זה נכון לפרש את הסיפור כך ואם כן מה הם פני הדברים?

תשובה: מה שניתן ללמוד מסיפור זה הוא על כוחה של רבקה אימו של יעקב. 

כוחה בא לידי ביטוי בין השאר בהצלחתה לממש את שאיפתה שדווקא בנה יעקב 

יקבל את הברכות.

בחסידות מבואר כי רצונו של יצחק לברך את עשיו היה כדי לברר על ידי זה את 

האורות העליונים הטמונים בעשיו. יצחק שמידתו מידת הגבורה שהיא ב’תנועה’ 

של התעלות כלפי מעלה ראה את עשיו כפי שהוא בשורשו הנעלה וחשב שעל ידי 

ברכותיו יוכל לגלות את הניצוצות העליונים שטמונים בו.

היא  המציאות.  לפרטי  גם  לב  שמה  בינתה  בכוח  רבקה  שדווקא  מתברר  אך 

עשיו  של  ששורשו  ידעה  רבקה  בעולם.  המציאותי  למימוש  יותר  קשובה  הייתה 

יהיה מסוגל לברר  נעלה אבל הבינה שבשל מדרגתו הגלויה בעולם הזה הוא לא 

את הניצוצות בכוח עצמו בירור שיוכל להיעשות דווקא על ידי יעקב ולכן הברכות 

צריכות להינתן לו.

בתורת  באריכות  מוסבר  שעליהם  שבו  הטמירים  העניינים  מלבד  זה  סיפור 

החסידות מלמד אותנו גם הוראה כפשוטה שהיא ההוראה שצריכים לקחת מאותו 

הסיפור )בין היתר( על כוחה של האשה/האמא בבית היהודי אשר בכוחה ובינתה 
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פרטים  שבבית  הקטנים  לפרטים  גם  לב  לשים   - לאישה"  ניתנה  יתרה  “בינה   -

ליבו  שם  לא  ונעלים  טובים  בעניינים  בוודאי  שעסוק  המשפחה  אב  שלעיתים 

אליהם להסיק מהם את המסקנות הנכונות ולהביא בחוכמתה גם את האבא בבית 

לפעולות החינוכיות הנכונות.

לשם כך יש לפתח את מקום ההקשבה. בחסידות מוסבר שכוח הבינה השייך 

השמיעה  שמיעה.  עניינה  בינה  ולשמוע.  להאזין  היכולת  את  מבטא  לאישה  יותר 

לראייה שאדם בסקירה  )בניגוד  - פרט אחר פרט  מתאפיינת בקליטה הדרגתית 

יכול לקלוט תמונה שלמה(. השמיעה פירושה קליטה של כל מילה  אחת מהירה 

ומילה ומתוכה - שימת לב לפרטים הקטנים לקולות המתנגנים בבית למצב הרגשי 

של כל ילד וכדומה.

מענה  לתת  המאפשר  חשוב  כלי  היא  עליהם  שעובר  ולמה  לילדים  הקשבה 

חינוכי בזמן לכל ילד ולצרכיו אבל מלבד זאת היא בונה ויוצרת אצל הילדים תודעה 

פנימית של חשיבות וערך.

כאשר הילד מדבר ומנסה לבטא את עצמו כלפינו ואנו מתפנים ככל האפשר 

מעיסוקינו האחרים ונותנים לו את מלוא תשומת הלב בנחת ושמחה אנו משדרים 

לו שנוכחותו חשובה לנו. בלי מילים אנו בעצם ‘אומרים’ לו שהוא ‘מעניין אותנו’. 

מתוך כך הוא לומד שכדי למשוך תשומת לב הוא לא צריך לריב עם אחיו לצרוח או 

להסתכן. הוא צריך להיות הוא. הוא עצמו מעניין.

שהאימא  אפוא  ייפלא  ולא  שמחים  לילדים  אותם  הופכת  לילדים  ההקשבה 

שהיא אומנית ההקשבה יוצרת ומגלה את השמחה בבית - “אם הבנים שמחה".

חז"ל אומרים “אין שמחה כהתרת ספקות". שמחה קשורה לספק שנפתר כעין 

זו הסיבה שהכניסה למסגרת הנישואין היא אירוע שמח מאוד:  חוסר שהתמלא. 

 - גופא"  “פלג  עתה  עד  חסר  שהיה  האדם  שהרי  האהובים"  רעים  תשמח  “שמח 

מגיע לשלמותו.

ועל דרך זה בבית: כדי לעורר שמחה בילדים בבית צריך לתת להם את ההרגשה 

שהם ממלאים ומשלימים אותנו. אנו צריכים ‘לשדר’ להם כל הזמן שבלעדיהם אנו 

‘חסרים’ ועד כמה אנו מרוצים ושמחים בהם ובדבריהם.
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את זאת אנו עושים על ידי שאנו מתעניינים בהם מפנים מזמננו עבורם משבחים 

אותם על הישגיהם ומקשיבים להם בתשומת לב.

לעומת זאת אם ההורה משדר לילד כל הזמן שהוא לא מרוצה ממנו שנוכחותו 

לא מוסיפה לו שמחה ושאין לו זמן עבורו הילד לא יוכל לגדול שמח באמת. אדם 

שמח הוא אדם שמרגיש שהגיע להישגים שנוכחותו תורמת למציאות ומעשירה 

אותה ולא שהוא מיותר חלילה או מעיק.

היחס של ההורה לילד נובע ונגזר במידה רבה מהיחס שלו כלפי החיים בכלל. 

הורה שקשוב לעצמו יהיה על פי רוב קשוב גם לילדיו. הורה מרוצה ושמח ממה 

שעובר עליו יהיה מרוצה מילדיו וישמח בהם ובמעשיהם ובכך ישדר להם גם את 

חוויית השלמות והשמחה. אך אין זה יכול לשמש כ’תירוץ’ עבור ההורה הילד לא 

אשם שהוא לא מרוצה מעצמו...

כזה  ששדר  מחשבה  מתוך  רצון  שביעות  חוסר  לילד  משדר  ההורה  לפעמים 

שאינו  ציון  קיבל  שבו  מבחן  הביתה  מביא  הילד  לדוגמה:  הילד.  את  לקדם  יעזור 

יכולת  יותר?  למדת  לא  “למה  רצון:  שביעות  בחוסר  מגיב  וההורה  במיוחד  גבוה 

לקבל ציון גבוה יותר?!". ייתכן שכוונתו לטובה אך הילד עשוי להבין ממנה: “לא 

מרוצים ממני".

קבוע  התנהגות  בדפוס  מדובר  אם  אך  מילא,  חד־פעמית  בתגובה  מדובר  אם 

ממנו  רצונם  שביעות  חוסר  את  הזמן  כל  הילד  כלפי  מבטאים  ההורים  כלומר: 

הרצון  ושביעות  השמחה  חוויית  את  בתוכו  לבנות  הילד  מן  מונעת  התנהלותם 

שחשובות כל כך לגיבוש האישיות. הגישה הבסיסית שמתיישבת בתודעתו רואה 

בחיים מרוץ אין־סופי שאין בו שמחה ואין שום סיכוי שיגיע אי פעם לקיצו.

ומרובה מידה טובה: בהשתדלות ויחס מתאים בכוחם של ההורים לבנות אצל 

הילד תודעה נכונה לחיים וגישה נכונה לעצמו.

לגבי ההורים בכלל הם מודגשים במיוחד  נכונים  כאמור קודם אף שהדברים 

)תרגום מלקו"ש  וכלשונו של הרבי באחד ממכתביו  בתפקידה של האימא בבית 

חי"ב עמוד 233(:
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שהאשה  ברור  הרי  לקודם  הצעיר  הדור  בין  גשר  ליצור   - המוכר  “..הביטוי 

הרי  שזהו  הלבבות  קירוב  של  שבעניין  בפרט  ביותר.  חשוב  מקום  בכך  תוספת 

בתחום הרגש הוענקה לאשה מידה רבה מאוד של רגישות והבנה ואין צורך לומר 

שבחינוך ועיצוב אופי של ילדים משנות חייהם הראשונות והלאה יש לאשה ולאם 

עקרת הבית השפעה גדולה ועיקרית ביותר...".

כיצד מחנכים?
שאלה: אני אבא לחמישה ילדים כן ירבו, אני משתדל להיות אבא טוב ולהעניק 

להם את כל המגיע להם. בנוסף לזה אני משתדל לקיים את הוראתו של הרבי - 

לחשוב חצי שעה על חינוך הילדים. אמנם אני לא מספיק חצי שעה כל יום אבל 

לחשוב על זה אני משתדל לא לפספס שום יום.

לא  אני  בלבול.  של  לסוג  נכנס  אני  המחשבות  בי  שעולות  בעת  עקא  דא  אך 

יודע מה באמת התפקיד שלי על מה אני צריך לשים את הדגש באיזה ענינים אני 

צריך להיות יותר מונח מושקע ולהיות אבא טוב? אודה לכם אם תעזרו לי בסידור 

המחשבות. 

תשובה: לפעמים הרצון להעניק לילדינו ‘דברים טובים’ רבים כל כך משתלט על 

מחשבותינו ויוצר בהן בלבול וחוסר סדר וכשלא ברור לנו מהם הדברים הנצרכים 

אנו עלולים לשכוח או לא לשים לב לעניינים שדווקא בהם חשוב להשקיע.

אם רוצים לדעת מהי באמת החובה שלנו כלפי הילדים שלנו צריכים להסתכל 

מה התורה מחייבת את האבא ומתוך זה ניתן ללמוד גם במשמעות הנפשית של 

הדברים.

לשם כך ניתן להסתייע בדברי חז"ל במסכת קידושין המונים חמש מחויבויות 

המוטלות על האב עבור בנו. מלבד קיום מחויבויות אלו כפשוטן ניתן לומר כי בכל 

אחת מהן הדגשים חינוכיים ורוחניים המיוחדים לה. כך נוכל לעשות סדר ולשים 

לב שאיננו שוכחים דברים חשובים הכלולים במסגרת חובתנו כהורים.

חובתו הראשונה של האב לבנו היא ללמדו תורה. בחובה זו נכללת גם הקניית 

מאורעות  על  וכו’  הרבי  של  ואיגרותיו  שיחותיו  והחסידות  התורה  של  ההשקפה 

החיים.
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אך הדגש הוא להביא את הילד לידי אהבת התורה והלימוד. וכלשון חז"ל “אין 

אדם למד אלא במקום שליבו חפץ". חפץ פירושו רצון שיש בו תענוג.

יוצא  אם האב מכריח את בנו ללמוד בפקודה באיום בעונש וכדומה אין הוא 

ידי חובתו ללמדו תורה. הלימוד שהקנייתו נעשתה שלא באופן של אהבה ותענוג 

לא יופנם בו ולא יוטמע בו לעתיד. רק אם הילד יחווה את הלימוד מאהבה ויראה 

בבית דוגמה אישית שגם אביו לומד תורה באהבה ובשמחה אזי יוקנה לו הלימוד 

הנכון והטוב.

על האב מוטל תפקיד נוסף - ללמד את בנו אומנות. בלימוד אומנות נכלל גם 

להגיע  בשביל  ולהתייגע  להתאמץ  שיש  ההבנה  וטיפוח  אחריות  לקבלת  החינוך 

להישגים שכן בחיים לא מקבלים הכול “בחסד חינם". בכל סוג של אומנות - יש 

צורך ביגיעה ומאמץ כדי להצליח.

בלימוד האומנות נכלל הקניית ערך השליחות. כשם שאדם צריך לפעול בעולם 

לצורך פרנסה גשמית הוא צריך לפעול בעולם לצורך פרנסה רוחנית: לבצע את 

שליחותו בעולם ולתקן את הדרוש תיקון ברוחניות - זו האומנות האמיתית ועל 

ההורים ‘לשדר’ לילדיהם את ערך השליחות ועשייתו מתוך שמחה וטוב לבב.

החובה השלישית שמוטלת על האב היא להשיא לבנו אישה.

מלבד פשט הדברים נכלל בזה גם הכשרת הילד או הילדה לקשר של נישואים 

רואה  הילד  כאשר  אישית.  דוגמה  ע"י  ראשית  נעשה?  זה  כיצד  בית.  ולהקמת 

אצלו  מצטיירת  ורגישות  הדדי  בפרגון  טובה  בחברות  נעים  ההורים  בין  שהקשר 

‘תמונה’ שנישואין והקמת בית הם דבר טוב ונעים. אם חלילה המצב אינו כזה הוא 

יגיע לחשיבה מוטעית שנישואין פירושם מריבות פגיעות הדדיות וכדומה.

“שורדים"  רק  הם  הנישואין  שמאז  מההורים  שומע  הילד  אם  זה  דרך  על 

ו"מחזיקים מעמד" הוא יחשוב לעצמו: “למה לי ה’משא’ הזה? לשם מה לקחת כזה 

‘עול’ על הכתפיים?" לעומת זאת אם הוא ישמע מהם שהנישואין הם הדבר הטוב 

והנפלא ביותר שקרה להם הוא קולט שהנישואין הם דבר טוב וחיובי.

נקודה נוספת ועמוקה הכלולה בחובה “להשיאו אישה" היא להביע התחברות 

הזדהות הקשבה אכפתיות והתעניינות בעולמו של הילד ובכך ללמד אותו שהוא 

לעולם לא לבד. אם חלילה חסרות התעניינות ואכפתיות הילד מפתח תחושה של 
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ובעתיד  אנושיים  קשרים  המאפיין  הנכון  היחס  שזה  לחשוב  עלול  והוא  בדידות 

כאשר יקים משפחה הוא יתקשה להביע אכפתיות והתעניינות כלפי בני משפחתו 

מאחר שלא חווה בעצמו את המקום הזה בצורה מתוקנת.

חובה נוספת המוטלת על האב היא למול את בנו. מלבד קיום המצווה כפשוטה 

יש במצווה גם תוכן רוחני וחינוכי הממשיך ומלווה את הילד גם לאחר מכן.

ב"היום יום" לתאריך ז’ חשוון שנקרא בשבוע הבא מובא שישנה הסרת ערלת 

הגוף הלשון הלב - מעשה דיבור מחשבה.

באמצעות  להתבטא  היכולת  היא  העורלה  להסרת  נוספת  שמשמעות  מכאן 

דיבור שמסיבות שונות זה מלווה בקושי )‘מילה’ הוא גם מלשון למלל ולדבר(. כמו 

כן יש להסיר גם את עורלת הלב המסמלת את אותם דברים המפריעים וחוסמים 

את האדם מהתגלות רצון הלב האמיתי שלו.

ובמילים פשוטות: הורים צריכים לחנך את הילד שלהם להתגבר על מחסומים 

אתגר  הם  האלה  שהמחסומים  הילד  את  ללמד  עליהם  מעשיים.  או  רגשיים 

יותר  לו  יחוש שקל  והתמודדות עימם וההתגברות עליהם חשובות. יתכן שהילד 

כשההורים פותרים את בעיותיו בשבילו אך הלימוד שיוביל אותו להתגבר בעצמו 

על אותם מחסומים הוא חלק חשוב בחינוכו.

מצווה נוספת המוטלת על האב היא לפדות את בנו. לפדיון הבן כפשוטו מספר 

תנאים אך העניין הרוחני והחינוכי שבמצווה זו שייך לכל הורה.

כשם שתוכן המצווה כפשוטו הוא שההורים מוכנים לשלם ממון כדי לפדות 

ולקבל את בנם אליהם כך גם במובן החינוכי פירושה שחובת ההורים לקבל את 

הילד שלהם גם במקרים שהדבר דורש מהם ‘תשלום’ והקרבה.

שבהם  ו’משברים’  ‘נפילות’  של  מצבים  ישנם  הילד.  את  לאהוב  קל  תמיד  לא 

מעלותיו של הילד אינן ניכרות וגלויות לעין. מכל מקום ההורה מצווה “לפדות את 

בנו" כלומר להיות מוכן לקבל אותו ולהחזיר אותו לחיקם בכל מצב שהוא נמצא בו.

חובתו ומצוותו של ההורה להעביר לילד שלו את המסר שהוא נמצא איתו בכל 

מצב לעולם איננו מתייאש ממנו ותמיד יעשה כל שביכולתו כדי להוסיף ולהיות 

איתו ולא יפקיר אותו חלילה וזאת מאחר שהיחס ביניהם הוא יחס לא מותנה.
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כך גם הקב"ה “יפדה" אותנו בכל מצב וללא תנאים וכפי שהרבי מבאר בכמה 

מכל  ישראל  את  יפדה  “והוא  קודם  שאומרים  הוא  בתפילה  שהסדר  מקומות 

עמו־בניו  את  הקב"ה  שפדיית  ללמדנו   - עוונתיו"  “מכל  כך  אחר  ורק  צרותיו" 

מהגלות ומצרותיו והחזרתינו אליו אינה מותנית בשום דבר לא בריחוק גשמי אך 

גם לא בריחוק רוחני.

צריכים לזכור את הנקודות הללו לשנן אותן כמו שצריך ולראות שאכן אנחנו 

מונחים במקומות שבהם אנחנו צריכים להיות.

השינון של אלו המצוות וענינים נוספים כל אחד כיד ה’ הטובה עליו בטח יביא 

התקדמות ממשית בחינוך הילדים ויגדל אותם לחיילים נאמנים בצבאות ה’.

הורות נכונה
שאלה: שמעתי שיעור של הרב באתר שמסביר שאפשר לקשר בין הטעמים של 

הבריאה לבין הטעמים של ההורים להורות נכונה. הרב הסביר שם שאפשר לקשר 

וברצוני לשאול  זאת מאוד עניינה אותי  ולא פירש. אמירה  בין הדברים אך סתם 

כי אני מאוד מאוד מעוניין לדעת את  נקודת העניין  יהיה אפשר לבאר את  באם 

החיבור בין הדברים.

הדיון  הוא  החסידות  במאמרי  המבוארים  המרתקים  הנושאים  אחד  תשובה: 

העמוק בטעמים השונים לבריאת העולם ע"י הקב"ה.

טעמי הבריאה יכולים לשמש גם טעמים פנימיים לשליחותו של האדם בעולם 

וליחסו למשפחתו וילדיו בפרט מאחר שכמו שהקב"ה בורא עולמות אף אנו )שיש 

ונבין את טעמי  נלמד  עולמנו הפרטי. אם  לבנות את  צריכים  “חלק אלוקה"(  בנו 

הטעמים  ובין  בינם   - אפשר  בדרך   - הקבלה  ולמצוא  מהם  ללמוד  נוכל  הבריאה 

והסיבות שבבסיס תפקידנו כהורים.

הטעם הראשון הוא “להיטיב לברואיו". מאחר שהקב"ה הוא עצם הטוב ו"טבע 

הטוב - להיטיב" ברא הקב"ה את העולם ובכך מתגלית מידת טובו וחסדו.

דברים אלו אמורים גם ב"עולם קטן זה האדם": האדם שנברא בצלם אלוקים 

רואה  שונות  שמסיבות  אדם  זו  מסיבה  בעולם.  ולהאיר  להיטיב   - האמיתי  רצונו 
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מנוגדת  ‘רע’  שהוא  נפש קשים. המחשבה  ייסורי  סובל  ושלילי  ‘רע’  בעצמו אדם 

לטבעו האמיתי - ה’טוב’ שקיים בתוכנו.

ועל דרך זה אולי ניתן לומר גם לגבי ההורים הבונים את ביתם הפרטי. המניע 

הראשון להורות הוא הידיעה שההורות היא זכות שנפלה בחלקנו והיא הדרך שלנו 

בתוך  לגלות  כדי  הוא  בחינוכם  השקעתנו  גם  ביתנו־עולמנו.  את  ולהאיר  להיטיב 

ילדינו את הטוב הטמון בהם באהבה ושמחה.

בתוכם  לבנות  עליהם  תחילה  לילדיהם  להעניק  מסוגלים  יהיו  שההורים  כדי 

תדמית עצמית של התמלאות בטוב. לדוגמה: להתרחק ולהשתחרר מרגשות אשמה 

ורגשות שליליים בכלל ובהקשר של ההורות בפרט. מחשבות כגון “אני אבא לא 

טוב" “אני אימא לא טובה" אינן עוזרות לנו לתת לילדינו את החום והאהבה שהם 

זקוקים להם מאיתנו.

גם במקרים שבהם ההורים מתוך צורך חינוכי מגבילים את הילד או דורשים 

ותובעים ממנו חשוב שהילד ירגיש שההגבלות התביעות או האיסורים - נובעים 

כולם מתוך אהבה והם נועדו לטובתו בלבד.

ישנו טעם נוסף לבריאה המצוטט במאמרי החסידות: הקב"ה רצה לגלות את 

ם דגש בנבראים עצמם שעליהם להיות בעלי  שלמות כוחותיו ופעולתו. טעם זה שָׂ

מודעות עצמית נפרדת ודוקא כך יכירו את גדולת ה’ ויבטאו את פעולות הבורא 

בהם )המושג ‘פעולה’ מבטא יחס חיצוני לדבר שהוא רחוק וזר(.

גם כשמדברים על טעם ההורות ניתן למצוא הקבלה למהלך הזה: ההורה רוצה 

שהילד יגדל ויתפתח ויגיע לעצמאות וליכולת לפעול בכוחותיו שלו. טעם זה מוסיף 

להיטיב  הרצון  מימוש  רק  היה  להורות  הטעם  אילו  הראשון.  הטעם  את  ומשלים 

ולהעניק ההורה היה רוצה שהילד שלו יהיה לידו תמיד כדי שיוכל להעניק לו בלא 

גבול. אך לשם התכלית של התבגרות הילד בעצמו על ההורה לגלות גם מקום של 

ריחוק חיצוני. הריחוק הזה הוא שמאפשר את התגלות פעולותיהם והשפעותיהם 

של ההורים כוחם כמחנכים ומשפיעים וכדומה.

“יפה כוח הבן מכוח האב" -  זה מובע בפירוש החסידי על מאמר חז"ל  רעיון 

ידי ההשפעה ההורית והחינוכית  נובע “מכוח האב": על  הגילוי ש"יפה כוח הבן" 
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הילד גדל וצומח ואזי מתגלות בו מעלותיו שלו ושמחתם של ההורים מרובה כאשר 

הם רואים את ילדיהם מתעלים ומצליחים אף יותר מהם.

גם סדר הטעמים חשוב: קודם כול ההורה צריך לגלות בתוכו וגם ביחס לילד 

את הטוב והעונג בנתינה ובקרבה ועל יסודות אלו להגיע לבניית עצמאות ונתינת 

אחריות.

הטעם הנעלה והעמוק ביותר לבריאת העולם כמודגש בחסידות הוא ש"נתאווה 

הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים". הבורא נתאווה שהעצמיות שלו תתגלה דווקא 

בעולם התחתון.

בהתבוננות ראשונית טעם זה נראה דומה יותר לטעם השני שהרי הקב"ה רוצה 

שהעולם  רוצה  הוא  שני  מצד  ‘תחתונים’;  של  בדרגה  כביכול  נפרד  עולם  שיהיה 

התחתון ישמש דירה לו יתברך בה תתגלה עצמותו ממש. רצון זה מבטא את הקרבה 

והנתינה הגדולות ביותר.

אך בעומק העניין מדובר בשני סוגים של קרבה. בטעם הראשון יש עדיין שניים 

נפרדים: הבורא והנבראים. אומנם הבורא מעניק מטובו לנבראים אך עדיין מדובר 

במהויות נפרדות; ואילו בטעם האחרון של “דירה בתחתונים" - השניים מתאחדים 

והופכים לדבר אחד ממש: התחתון נעשה דירה לעצמותו יתברך.

גם בהורות ובבניית הבית הפרטי ניתן לבטא טעם זה. כאן כבר מדובר בחשיפה 

של מקום עמוק ואמיתי יותר: הצורך שלנו בהורות אינו רק בשביל לגלות ולהעניק 

וגם לא רק כדי שנוכל לאפשר לילדינו לגדול ולהתפתח בדרכם  את הטוב שלנו 

העצמאית. הטעם העיקרי הוא שהעצמיות שלנו ממש מתגלה דווקא אצל הילדים 

שלנו.

לכאורה הילדים נבדלים מאיתנו אך דווקא בהם מתגלה ה’אני’ האמיתי שלנו. 

לא רק ה’טוב’ שלנו מושפע עליהם אלא עצמיותנו נמצאת בהם. הם ואנחנו - מהות 

אחת.

וכמאמר חז"ל “מה זרעו בחיים - אף הוא בחיים" - זרעו של יעקב אבינו הוא 

המהות שלו. חייהם הם חייו מאחר שאת החיים שלו עצמו הוא מגלה דווקא בהם.
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זה המניע ההורי העמוק והנעלה ביותר ואף שמגיע שלב שבו הילדים ‘עוזבים’ 

ן ַיֲעָזב ִאיׁש"( הקשר ביניהם הוא עצמי  את ההורים ובונים את ביתם העצמאי )“ַעל כֵּ

שלא מתנתק לעולם וההורה מנציח את עצמו בדורות הבאים של הילדים והנכדים 

ההורה  עליית  לאחר  גם  ההורה  של  ההמשכיות  הוא  הילד  מזו  יתרה  הלאה.  וכן 

לעולם האמת כדברי חז"ל שמעשיו הטובים של הילד מזכים את הוריו.

הטעמים הראשונים לבריאה הם גם הטעמים הגלויים יותר של ההורות - רצון 

אך  עצמאי  לבוגר  ויתפתח  יגדל  שהילד  ורצונם  מטובם  ולתת  להעניק  ההורים 

הטעם האמיתי והשלם )הנסתר בדרך כלל( הוא שבתוך הילדים נמצאת ומתבטאת 

העצמיות של ההורה.

כשמבינים טעמים אלו לעומק עומדים על חשיבות העמל למען החינוך הטוב 

עוצמתית  מוטיבציה  ולעורר  ועונג(  טעם  )מלשון  ‘טעם’  לתת  בכוחה  זו  והבנה 

להשקיע בחינוך הילדים מתוך שמחה וטוב לבב.

כוח לילדים
הילדים  לגלות אצלי מקום שמחנך את  כדי  לעורר בתוכי  צריכים  מה  שאלה: 

את  מוצא  אני  לפעמים  לתקופה.  מתקופה  ומשתנה  מתעייף  שלא  מקום  מתוך 

עצמי בסוף יום עמוס אין לי כוח לילדים! אני משתגע מהם לא מצליח להיות קשוב 

אליהם ולא יכול עוד. איך אני יכול לגרום לעצמי להיות אבא כמו שצריך?

תשובה: גם הורה שזוכה והטיפול בילדיו וחינוכם מסיבים לו עונג ושמחה הוא 

לא יכול להסתפק באותו המקום של השמחה וההנאה והוא מוכרח להשקיע כוחות 

גדולים כדי שהחינוך יהיה בפועל בצורה טובה ואמיתית.

במשימה חשובה ומהותית כל כך לא די להסתפק בעשייה זורמת מאחר שדבר 

שאדם עושה מתוך הנאה ותענוג מוגבל במהותו: כל עוד הוא מרגיש שהעשייה 

‘זורמת’ הוא ימשיך בה וברגע שיחוש קושי - הוא עלול לאבד בה ענין.

‘שליחות’  של   - יותר  עמוקה  תודעה  לפתח  יש  ובחינוכם  הילדים  בגידול 

ו’משימת חיים’ ולהשקיע בזה מאמץ רב גם מעבר להנאה ותענוג.
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“צער  אבינו(:  יעקב  על  )שנאמר  חז"ל  שנקטו  הביטוי  את  לפרש  גם  ניתן  כך 

גידול בנים". אין פירוש הדבר שגידול ילדים צריך להיות מלווה בעצב וקושי חלילה 

דורשת  היא  ביותר בעבורו אבל  זו תהיה הדבר המשמח  ייתכן שמשימה  אדרבה 

השקעה ומאמץ.

יש בחיים דברים נוספים שכדי להשיגם האדם נדרש להשקיע ולהתייגע כגון 

עבודה לצורך פרנסה וכדומה. אך חשוב להבחין בהבדל בין הדברים. הילדים הם 

שעל  המאמץ  ולכן  אחר  דבר  מכל  יותר  מהותם  וביטוי  ההורים  של  ה’המשכיות’ 

שהיא  לדוגמה  בעבודה  ההשקעה  מן  שונה  חינוכם  במשימת  להשקיע  ההורים 

השקעה בעניין חיצוני לנו שאינו מבטא את מהותנו ואין היא ‘מטרה’ כשלעצמה.

וכפי שהרבי מרבה לעסוק ברעיון זה בשיחותיו בפירוש הפסוק “יגיע כפיך כי 

תאכל" שרק ה’כפיים’ המסמלות את הכוחות החיצוניים צריכות להיות מושקעות 

בעבודה ואילו המוח והלב צריכים להיות פנויים לענייני עבודת ה’.

התמונה שונה כאשר מדובר בחינוך הילדים: השקעה בחינוך הילדים מקיפה 

את הכול. היא איננה רק יגיעה ב"כפיך" אלא גם בכל פנימיותו של ההורה השקעה 

המלווה בתשומת לב ואכפתיות ביגיעת המוח והמחשבה. לא די ב’השתדלות’ של 

ההורה שומה עליו להיות אחראי ומכוון לתוצאה הנכונה.

אמנם לעיתים כשההורה חש שעושה ככל יכולתו כדי להעניק לילדיו את החינוך 

הטוב ביותר ובכל זאת קיים קושי או התוצאה אינה משביעה את רצונו לא נותר לו 

אלא להתפלל אל ה’ ולסמוך עליו אך אין זה שיצא ידי חובת ‘השתדלות’ כבפרנסה 

מאחר שהחיבור שלו לילדיו הוא חיבור עצמי של מהות ולא רק של ‘אמצעי’ חיצוני.

חיצוני  סוגי ההשקעה: השקעה הנעשית להשגת אמצעי  בין שני  נוסף  הבדל 

עשויה להיתפס לפעמים כבזבוז זמן לדוגמה: אדם יכול לומר לעצמו: הלוואי והייתי 

יכול להשיג את הכסף הנחוץ לפרנסת בני ביתי בלי לעבוד ולנצל את הזמן שכעת 

אני משקיע בעבודה - לדברים אחרים חשובים ומהותיים ממנה. מחשבה זו עתידה 

להתגשם בזמן הגאולה אז יתקיים “ועמדו זרים ורעו צאנכם" ונוכל להיות פנויים 

ללמוד תורה ו"לדעת את ה’".
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לעומת זאת קיום מצוות “וִשננתם לבניך" אינו חובה של אין ברירה. בהשקעה 

בחינוך האדם מממש את מהות חייו ומשמעותם ואי אפשר לוותר עליה. משימת 

החינוך איננה ‘עבודה’ חיצונית. היא־היא המהות.

ההשקעה בחינוך היא הכלי לתענוג ולשמחה שתבוא אחר כך “הזורעים בדמעה 

- בִרנה יקצורו". הנחת שתגיע בעזרת ה’ תלויה בה. הצער הכרוך בה )“צער גידול 

בנים"( הנובע ממקום עמוק ואמיתי - יחסוך מאיתנו צער אחר שעלול להגיע אם 

נתרשל בתפקידנו.

וזקוקים  קטנים  הילדים  שבה  לתקופה  מצטמצמת  אינה  הנדרשת  ההשקעה 

לסעד בכל פרט בחייהם אז מובן מאליו שיש להשקיע בכל הדרוש להם: להאכיל 

אותם לדאוג לבריאותם ללמד אותם ולחנכם לשמירה על כללי התנהגות בסיסיים 

וכן הלאה.

ההשקעה נחוצה גם בהמשך בכל שלב בהתפתחותם וצריכה לבוא לידי ביטוי 

לכל לראש בזמן שההורים מקדישים עבור הילד שלהם להתעניינות בעולמו לימוד 

איתו טיול איתו וכדומה. זהו זמן האיכות האמיתי ואין לחפש לו תחליפים.

ייתכן שבעולמו של ההורה פעולות אלו תיתפסנה כמשעממות בכל זאת הוא 

צריך ‘לרדת’ מעולמו ולהשקיע את כוחותיו בילד שלו במלוא תשומת הלב והנחת 

לא לנסות לקצר את הזמן או להתחמק מן המשימה ולא כלאחר יד כדי לצאת ידי 

חובה.

ההשקעה בחינוך כוללת גם השקעת המחשבה להעניק לילד את כל מה שהוא 

צריך לדוגמה: איך להעצים את החום הרגשי כלפי הילד איך להציב גבולות נכונים 

ועוד.

יכול לפטור את  גם בפיתוח סמכותיות - חשוב להשקיע חשיבה: ההורה לא 

עצמו באמירה “מטבעי אינני אדם סמכותי. אני לא מסוגל להיות סמכותי גם כלפי 

הילד". אסור להורה ‘לוותר’ לעצמו. עליו להתאמץ כדי לבנות את הסמכותיות ואם 

הוא מתקשה בזה - עליו לפנות לעזרה: לקרוא וללמוד להסתייע באנשי מקצוע 

וכדומה.

הרבי הרש"ב הכריז )הודפס בהיום יום לתאריך כ"ב בטבת(:
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“כשם שהנחת תפילין בכל יום היא מצווה מדאורייתא על כל יהודי מבלי הבדל 

אם הוא גדול בתורה או איש פשוט - כך חוב גמור על כל יהודי להקדיש כחצי שעה 

מחשבה בכל יום אודות חינוך בניו ולעשות ככל שבכוחו ויותר מכפי כוחותיו לדאוג 

ולפעול על בניו שילכו בדרך שבה מדריכים אותם".

הרבי מסביר )לקו"ש נח ח"א( את ההקבלה בין החינוך למצוות תפילין: כשם 

שמצוות תפילין אינה מצווה מעשית בלבד אלא עניינה הפנימי הוא שעבוד המוח 

והלב כך גם משימת החינוך - אין להסתפק בעשייתה כדי לצאת ידי חובה בלבד 

אלא לעשותה מתוך שעבוד המוח והלב.

יש לזכור אפוא שהחינוך לא יקרה ממילא ומעצמו הוא דורש השקעה ויגיעה 

ובכללן השקעה ויגיעה של ההורים בעבודה עם עצמם. הורים שיהיו במקום פנימי 

מצע  להניח  וישכילו  נכונה  אווירה  בבית  ישרו  ושמחה  ביטחון  של  רוח  ובמצב 

מתאים לגידול נכון של ילדיהם וחינוכם.

חזרה על הנקודות המבוארות לעיל הם המפתח כדי ליצור בתוכך את המקום 

שמצליח להאמין בילדים לחנך אותם כמו שצריך.

בסוף אתה צריך לזכור זה כל ההמשכיות שלך.

כיבוד אב - כיצד?
ראשית כל ברצוני להודות לכם על התשובות הנפלאות שאתם עונים  שאלה: 

באתר ומסייעים לי במסירת השיעורים ובדרשות במאוד. שאלתי היא על המובא 

בספרים שחובת הבן כלפי האב היא “מאכיל משקה מלביש מנעיל מנהיג" - שהם 

פעולות מאוד מאוד פשוטות של האדם כלפי עצמו. גם בפשטות הדברים קשה לי 

קצת להבין - מדוע בחרו חכמים דווקא את המלאכות הללו שהן מלאכות פשוטות 

מאוד שלדעתי הרבה אנשים היו מעדיפים לעשות אותם בעצמם.. הנני מאמין שעל 

פי תורת החסידות יהיה אפשרי להבין את הדברים ואשמח למענה. 

תשובה: כידוע שכל עניין בתורת הנגלה אפשר להבינו בצורה אמיתית ורחבה 

רק על פי הביאורים של תורת החסידות.

תורת החסידות היא הנשמה של תורת הנגלה והיא מאירה כל פרט ופרט.
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כפי שהזכרת חכמים מביאים על מצוות כיבוד הורים בתלמוד ירושלמי )קידושין 

ז א( שחובת הבן לדאוג לאביו ולעזור לו בפעולות הבאות: “מאכיל ומשקה מלביש 

מנעיל מנהיג" כפי שהזכרתך בשאלתך.

בפשט הדברים מדובר בעזרה בפעולות שנועדו לסיפוק הצרכים הבסיסיים של 

כל אדם אשר מסיבות שונות - זקנה או סיבה אחרת - האב אינו מסוגל לעשותן 

בעצמו.

ואם ההורים מסוגלים ב"ה לעשות פעולות אלו בעצמם? מבחינה מעשית נראה 

שעזרה זו לכאורה מיותרת?! כפי שאתה מעלה.

כשמתבוננים בעומק העניין ניתן מבינים שהפעולות שהוגדרו מייצגות חמישה 

צרכים נפשיים ורוחניים השייכים לכל אדם וממילא גם כשמצבם הפיזי והבריאותי 

של ההורים תקין הבן יכול וצריך לכבדם בתוכן הפנימי שטמון בהן כפי שיפורט.

מאכיל - להשביע את הנפש

האוכל משביע את האדם וגורם לו תענוג. מבחינה רוחנית התורה היא המזון 

של הנפש כמובא בתניא פרק ה’ מאחר שכשאדם לומד תורה הוא מזין את נפשו 

וממלא אותה בתודעה האלוקית.

הוריו מלבד הפירוש  חובה להאכיל את  הבן  על  אומרים שמוטלת  כשחכמים 

רוחנית  מבחינה  נפשם  את  למלא  עליו  מוטל  מסר:  בהוראתם  טמון  הפשוט 

ותודעתית באופן של תענוג והתמלאות.

איתו  שוהה  אביו  את  לבקר  הולך  הבן  אביו?  כלפי  זו  חובה  הבן  ימלא  כיצד 

מקשיב לו ומנעים את זמנו ומנצל את השהייה בצוותא גם ללימוד משותף. ועל 

דרך זה באופנים נוספים הוא עוזר לו “להאכיל" ולמלא את התודעה הנפשית שלו.

משקה - לעורר רצון

כשחכמים אומרים ‘משקה’ הם אינם מתכוונים רק לשתייה סתמית של מים 

)שנכללת באכילה( אלא לשתייה חשובה כמו שתיית יין. אחת מתכונות המשקה 

ובפרט היין שהוא מעורר את האדם לרצות ממנו עוד ועוד. בשונה מהמאכל שהוא 

משביע המשקה דווקא פותח את התיאבון.
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כמו כן על היין נאמר “נכנס יין יצא סוד": דרך ה’משקה’ ניתן לגלות מה האדם 

באמת חפץ ורוצה וכלשון חז"ל “האדם ניכר בכוסו".

ונפשית: החובה של הבן להשקות את אביו  רוחנית  ניתן להסביר בצורה  וכך 

פירושה שעליו לעורר בו עניין ומוטיבציה להתקדמות ולשאיפה קדימה לעורר בו 

את הרצון הפנימי שיש בו מהות ששואפת לפרוץ החוצה ולהתגשם. על הבן לעודד 

את אביו ולדרבנו לעורר בו רצון להמשיך ולפעול לעשות וליצור.

מלביש - לחזק את התדמית

הלבוש קשור למראה של האדם: האדם מתבטא ומתגלה דרך לבושיו.

לו  לעזור  הפשוט  הפירוש  מלבד  אביו.  את  להלביש  האדם  על  ציוו  חכמים 

להתלבש אם הוא זקוק לעזרה בפעולות אלו נכללת בציווי זה גם הושטת עזרה לאב 

להלביש את התודעה שלו וה’תדמית’ שלו בלבושים מתאימים כידוע שהלבושים 

נקראים ‘מכבדותא’ )שמכבדים את האדם(.

במיוחד  נפוצה  זו  תופעה  ‘תדמיתם’.  את  מאבדים  אנשים  שבהם  מקרים  יש 

בגילאים מבוגרים. כיוון שאובדת להם היכולות לבצע פעולות שהיו רגילים לבצען 

בעצמן תוקפות אותם מחשבות שהחולשה הזאת מעידה שאין להם ערך. על הבן 

לפעול לחיזוק תחושת הערך של ההורה. ביחס מכבד ובשיחות עידוד הוא יעזור 

לאביו לראות בעצמו אדם שיש לו ערך ויחזק את הדימוי העצמי החיובי שלו.

מנעיל - לחבר למציאות

כשם  העולם.  עם  האלוקות  של  החיבור  את  מסמלת  שנעל  מובא  בחסידות 

שבגשמיות הנעל משמשת ממוצע בין הגוף לבין האדמה שעליה האדם דורך כך 

מבחינה רוחנית הגוף הוא כעין ‘מנעל’ לנשמה ועל דרך זה ישנם מלאכים עליונים 

שתפקידם להוריד את ההשפעה האלוקית למטה שנקראים בשם מנעל וסנדל.

על פי זה ניתן לפרש שחובת הבן להנעיל את אביו כוונתה שעל הבן לפעול כדי 

לחבר אותו יותר לקרקע ולמציאות. בפעולות אלו כלולות כמובן הדאגה לבריאותו 

הגשמית ועשיית הסידורים הנחוצים לו לתפקודו בעולם אך טמונים בהן גם עידוד 

ותמיכה לחיות ולפעול בתוך המציאות של העולם. גם אם ההורה לכאורה ‘פעיל’ 

הבן  בבית(  יותר  מרובות  שעות  שוהה  רבות  ופעמים  למחייתו  עובד  )אינו  פחות 
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אותו למציאות  היינו לחבר  אותו  ‘להנעיל’  ובכך  הזה  בו את המקום  לעורר  צריך 

ולעשייה בה.

מנהיג - לתת לו להוביל

אדם שהוא מנהיג יש ערך לציווי ולאמירה שלו. הוא מוביל ופורץ דרך. הציווי 

לבן להנהיג את אביו כולל בתוכו גם להפוך אותו למנהיג ומוביל.

כיצד עושים זאת? כאשר מראים לו שיש ערך למילה שלו ומתייחסים ברצינות 

לבקשותיו ולאמרותיו מחזקים אצלו את המקום של ההנהגה. אדם שמרגיש שכבר 

לא מתייחסים לדבריו או מקשיבים לו רק מצד הנימוס עלול להרגיש שהוא בצד 

ה’מקבל’ בלבד ויכולתו להשפיע ולהוביל אבדה.

הנהגה  של  בעמדה  להיות  האפשר  במידת  שלו  ההורה  את  לעודד  צריך  הבן 

והובלה.

גדולה  חשיבות  בה  יש  כמובן  העיקר  שהוא  זו  במצווה  ה’  רצון  קיום  מלבד 

בפיתוח גישה ותודעה נכונה של האדם כלפי עצמו: אם האדם יהיה מודע לחמשת 

הצרכים האלה של הוריו וימלא אותם בהנהגותיו ובהתייחסותו אליהם הוא יבנה 

ויעצים גם את בסיס אישיותו שלו.

ובעומק הדברים על פי המובא בתניא - שאבא ואימא הם ה’מוחין’ )החוכמה 

קיום המצווה כלפי ההורים )שהשבוע אנו קוראים  בין  ישיר  יש קשר   - והבינה( 

עליה בתורה( לזמן הגאולה עליה נאמר “ומלאה הארץ דעה את ה’". באופן זה ניתן 

לראות בחובות המוטלות על הבן כלפי האב בפן הנפשי והרוחני )כפי שהוסבר( 

דרכים לחיות גאולה בפן האישי ולזרז את הגאולה הכללית.

דוגמה הורית
“ראש  בתור  ההורים  של  ההנהגה  מתבטאת  במה  להסביר  אפשר  אם  שאלה: 

המשפחה"? על מה הם צריכים לשים את הדגש וכיצד פועלים מתוך מקום אמיתי 

של ראש - שמשפיע כמו שצריך על המשפחה מתוך מקום מתוקן ולא מתוך מקום 

מעוות? בקיצור: על מה צריכים ההורים לשים את הדגש בהנהגתם המשפחתית?
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תשובה: באופן פשוט ההורים הם הרי ‘ראש’ המשפחה ומן הראש מושפע הגוף 

כולו. ביתר פירוט נוכל לחלק את ההשפעה ההורית לשלושה חלקים כפי שכוחות 

השכל של האדם בראשו מחולקים לחוכמה בינה ודעת - שהם בעצם חלקי הראש.

לכל אדם יש בתודעתו ‘אקסיומות’ )כללי חשיבה מוחלטים( שדרכם הוא מביט 

במציאות ותופס אותה. רבים מכללים אלו האדם קיבל מהוריו. אומנם הוא יכול 

של  עוצמתם  זאת  ועם  אחרים  חשיבה  כללי  ולהפנים  למידה  של  תהליך  לעבור 

אותם כללים שקיבל וקלט אצל הוריו חזקה במיוחד ופעמים רבות כללי החשיבה 

של ההורים נעשים לכללי החשיבה של ילדיהם.

החוכמה  לכוח  החסידות  בשפת  מקבילים  בראש  ה’מונחים’  החשיבה  כללי 

שבנפש.

מלבד כללי חשיבה לכל אדם יש דרך משלו להסביר את המציאות ולפרשּה. כל 

אחד מפרש ומנתח את מה שהוא רואה בצורה אחרת משמנתח אותה רעהו ומסיק 

את מסקנותיו בדרכו שלו. גם יכולת הפירוש של המציאות נלמדת ממה שהאדם 

ראה בבית ובפרט מהוריו - ומהדרך שבה הם פירשו את המציאות.

הפרשנות למציאות וההסבר של מה שקורה מקבילים בשפת החסידות לכוח 

הבינה.

ישנו עניין נוסף שנמצא אצל כל אדם בראשו והוא החקיקה והיישום של אותם 

כללים בתוכו. בתהליך של הפנמה כללי החשיבה נעשים לדפוס התנהגותי או רגשי 

שמתקבע באדם והוא מרגיש שהם שייכים אליו. גם זה נקבע ונחקק במידה רבה 

בהשפעת ההורים ובפרט על ידי הדוגמה האישית ששידרו לילדיהם.

כאשר הילד רואה כיצד ההורה שלו מתנהג נחקק אצלו אותו דפוס התנהגות 

שלהם.  והפרשנות  החשיבה  לכללי  מנוגד  הדפוס  שבהם  במקרים  אפילו  וזאת 

לדוגמה: אם ההורה אומר לילד: “אסור לך לריב עם אחיך" )כלל( ואף מסביר לו 

למה מריבה היא דבר שלילי )הסבר( אך בפועל ההורה עצמו רב עם מישהו אחר 

)התנהגות( לרוב המריבה היא שתיחקק בילד ותהפוך לדפוס ההתנהגות שלו.

ההזדהות והפנמה של כללי החשיבה עד להפיכתם להיות חלק מאישיותו של 

האדם מקבילות בשפת החסידות לכוח הדעת.
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והדעת  הבינה  החוכמה  כוחות  את  בתוכו  הכולל  האדם  של  ה’ראש’  כן  אם 

מורכב מהנחות וכללי חשיבה )חוכמה( פרשנות והסבר )בינה( ושייכות והזדהות 

איתם )דעת(.

כיוון שלא תמיד השקפתם של ההורים על המציאות נכונה ובריאה ולפעמים 

הם בעצמם חווים קשיים בדפוס ההתנהגות שלהם וכדומה ההשפעה על הילדים 

והחשיבה  הפנימיים  הכוחות  בין  נכון  לא  יחס  אצלם  נוצר  וממילא  מבולבלת 

המתגבשת בתודעתם על המציאות נעשית מבולבלת ושגויה.

הוא  אך  אפשרי  מסוים  באופן  והתקבע  התפתח  שכבר  לאחר  ה’ראש’  שינוי 

דורש עבודה ויגיעה שבהן יש להאריך בפעם אחרת.

לב  לשים  עלינו  והמרב  הטוב  את  לילדינו  לתת  רוצים  שבוודאי  כהורים 

מלכתחילה למסרים הגלויים והסמויים שאנו מעבירים להם מעולמנו הפנימי.

הורה שגישתו לעולם מתאפיינת בראייה פסימית ושלילית והוא מרבה להתלונן 

בני  ועל  החיים  על  המציאות  על  לחשוב  יתרגל  הוא  כזאת:  גישה  יפתח  ילדו  גם 

תהיה  למעשים  שייתן  הפרשנות  בשלילי  תתמקד  ראייתו  הדרך:  באותה  האדם 

ואותך אני אוהב"  ילד חמוד  ואפילו יאמר אותו אב לבנו “אתה  וכדומה.  שלילית 

אמירתו לא תשנה את הגישה הכללית שאותה הוא מנחיל לילדו מבלי לתת על כך 

את הדעת כלל.

בעיות  ההורים.  בין  המתחוללת  הדינמיקה  לסוג  רבה  השפעה  ישנה  כן  כמו 

קשות נוצרות כאשר הילדים עדים למריבות בין ההורים ואם הם מערבים בהן את 

הילדים - על אחת כמה וכמה.

וטוב  מתאים  באופן  זה  אל  זה  מתנהגים  שההורים  נראה  חוץ  כלפי  לפעמים 

ודיבור רך ומכבד אבל כאשר הם חושבים שאיש אינו שומע  בהבנה והתחשבות 

מעטים  לא  ילדים  מכבדת.  שאינה  בדרך  ומתבטאים  בזה  זה  מזלזלים  הם  אותם 

)לפעמים  זו  כעין  ‘כפולה’  תקשורת  מתנהלת  הוריהם  שבין  שה’תגלית’  מספרים 

ואולי  זאת מילדיהם  ולמרות השתדלותם להסתיר  מבלי שההורים הבחינו בזאת 

דווקא בגלל בגללה( גרם להם למשבר פנימי ולזעזוע.
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באופן  מתייחס  האדם  שבה  בדרך  רק  אינה  הורית  שהשפעה  למדים  נמצאנו 

לו  מציב  שהוא  הנכונים  הגבולות  כלפיו  מקרין  שהוא  האהבה  שלו  לילד  ישיר 

וכדומה אלא גם בדמות שהוא מקרין כלפיו גם בדברים שלא קשורים לילד ישירות. 

היחס של ההורה לעולם בכלל העקרונות והפרשנות על המציאות והקשרים שבין 

ההורים עוברים לילד דרך הדמויות ההוריות אמירותיהן ומעשיהן.

העבודה ההורית אינה רק בדברים הנוגעים לילדים במישרין אלא בעבודה שלנו 

הקשורה לעצמנו. ככל שההורה יבנה לעצמו תדמית נכונה ומבט טוב על החיים 

הוא יעביר את המסרים הנכונים לילדים שלו.

כאשר ישנה אווירה מחייכת אוהבת ומפרגנת המסר הפנימי שלה עובר לילדים 

גם ללא מילים.

העצמת המקום ההורי מול הילדים מחייבת השקעה של ההורים בהם עצמם. 

ככל שההורים יעבדו על עצמם להיות במקום חיובי ומתוקן הדבר יבוא לידי ביטוי 

גם במסרים העוברים לילדים.

סבל בכיתה
שאלה: כחלק מעבודתי כמורה ומחנך הרבה פעמים קורה שאני פשוט סובל.. 

רוצה  אתה  שאותו  הקו  עם  “זורמים"  הילדים  תמיד  לא  עלי..  קשה  היא  העבודה 

להוביל בכיתה כרגע וממילא אני לא מרגיש עם זה בנוח בכלל. זה מכביד ומקשה 

עלי מאוד.

ומה אני צריך  אני לא שואל כעת על הצורה איך אני צריך לחנך את הילדים 

לשים את הדגש כי בזה אני עוסק ולומד )הרבה בזכות השיעורים באתר והספר לך 

לך שיצא לאור( אני שואל כעת מה אני עושה עם הסבל.. אמנם אני עובד במוסד של 

הרבי ואני יודע שיש לי את השליחות שלו אבל הקושי הוא קושי וכיצד מתמודדים 

איתו? 

תשובה: ראשית צריכים להיות עסוקים בשליחות ולהיות חדורים בה עד הסוף 

ולדעת שזה מה שהקב"ה דורש מאיתנו ובזה אנחנו צריכים להשקיע.
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גם שהעבודה לא קלה לפעמים וישנם קשיים צריכים להתגבר עליהם ולהיות 

חדורים לגמרי במה שאנחנו צריכים לפעול.

כמובן שאם המצב הוא שהילדים בכיתה לא משתתפים כל כך בלימודים ולא 

באותו הקו שהמורה רוצה להוביל בשיעור אולי צריכים לשנות את הסגנון בענינים 

מסויימים או להשתמש בשיטות שונות כדי לרכז אותם ולהכניס אותם להווי. לחבר 

אותם אל העניין )ולא נאריך בזה כפי בקשתך(.

וכמה  כמה  ישנם  הנה  והקושי  הצער  של  הנושא  על  לומר  אפשר  שכן  מה 

מקומות שמצינו שהרבי מתייחס בצורה מפורשת לכך שצריכים לעבוד - למרות 

הקושי. ולא רק לעבוד בהכרח אלא מתוך שמחה וטוב לבב וכפי שיתבאר לקמן.

בשיחה מיוחדת )ש"פ נח תשכ"ח( עומד הרבי על הפסוק שמובא בפרשת נח 

- “וימח את כל היקום.. וישאר אך נח ואשתו בתיבה". ומצטט רש"י את המילים 

דם מטורח  וכוהה  גונח  ומדרש אגדה  זהו פשוטו.   - נח  “לבד   - ומפרש  נח"  “אך 

הבהמות והחיות. ויש אומרים: שאיחר מזונות לארי והכישו ועליו נאמר הן צדיק 

בארץ ישולם".

בראשית הדברים נעמד הרבי על כך שיש בפירוש זה גם ענין פנימי ב"יינה של 

תורה" )כידוע שבפירוש רש"י רמוזים ענינים נעלים(. שממנו צריך כל אחד ואחד 

ללמוד הוראה בעבודת ה’ שלו.

מי שזכה ונבחר להיות שלוחו של הרבי )שאין לו ח"ו פני’ בזה כי אם - להפצת 

במזון  הקב"ה  של  בריותיו  לפרנס  לבוראם(  דומים  צדיקים  חז"ל:  ואמרו  היהדות 

ההכרחיים  דברים  הוא  חסר  שפעמים  עד  רבים  במכשולים  בדרכו  ופגע  רוחני 

לקיומו )כאכילה ושתיה ודומיהם( דבר העלול להזיק לבריאותו ח"ו.

ולפעמים יכול אותו אחד לחשוב כך:

מעלתי..(  גודל  על  מראה  שזה  שליח  להיות  )שנבחרתי  שאני  )-מילא(  “תינח 

מתעסק גם עם כאלה שהנם “בהמות וחיות" לגבי ואף על פי כן איני זוכה לכבוד 

הראוי - על כך כבר הייתי מוותר אבל לשם מה עלי להרע מצב בריאותי שהיות 

הגוף שלם מדרכי עבודת ה’ היא ואם כן “מה לי וכו’?" אטוש את השליחות ואחסוך 

בכך צער ויסורים רבים"..
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שלו  והשליחות  בשליחות  שעוסק  אחד  לכל  לעלות  יכולה  זו  מחשבה  ומעין 

שליחותו  את  לעזוב  לו  כדאי  אולי  לחשוב  הוא  יכול  ולכאב.  לצער  לו  גורמת 

ולהתפטר מכל הצרה הזאת.

שהתורה  לעולמים  כבר  שהיה  ממה  ללמוד  שצריכים  התורה  זה  על  אומרת 

בחר  ובו  העולם  כל  ניצל  ובזכותו  בדורותיו  גדול  צדיק  היה  שהוא  נח  על  העידה 

הקב"ה לזון את עולמו ולמרות כל זאת הוא היה “גונח וכוהה דם".

ויתרה מזו: יסורים אלו )עד שהיה כוהה דם( ממה באו לו? - מטורח הבהמות 

והחיות משליחות קדושה זו לפרנס את בריותיו של עולם.

ועם כל זאת הוא לא נרתע והמשיך ולא עוד אלא שעשה זאת באופן של “טורח".

וזה שהתורה סיפרה לנו על כל זה הוא כדי להורות לנו “גם במצבים הכי קשים 

על האדם למלא את תפקידו - השליחות המוטלת עליו. יהיה מה הוא את שליחותו 

יקיים!". ובפרט שתודה לא-ל הייסורים הם לא ברמה כזו של “גונח וכוהה דם" ב"ה.

צריכים ללמוד מאותה התנועה של נח שלא מתפעל משום דבר והולך ופועל 

בשליחותו למרות שזה לא בא לו בקל. ובאו עליו ייסורים קשים.

ואת אותה השליחות לא צריכים לעשות בצורה של “לית ברירה" כאילו מישהו 

בא והכריח את האדם לעשות אלא הוא צריך לעבוד זאת מתוך שמחה.

אבל  שני  כפירוש  “גונח"  של  הפירוש  את  שהביא  רש"י  בפירוש  רמוז  וזה 

בפירוש הראשון והעיקרי אין מקום כלל לגנוח. כי באמת היהודי העובד בשליחותו 

של הקב"ה צריך להיות בשמחה וטוב לבב על כך שהוא זכה לעבוד בשליחות ה’ 

והקשיים שבאים לו - מה הערך שלהם מול אותה שליחות קדושה?!

ובאמת אין מקום לשאלה - אם הקב"ה רוצה שאני יפעל בשליחות שלו מדוע 

הוא מערים על עבודתי קשיים ולא נותן לי לעשות אותה בצורה רגועה.. כי כך הוא 

הסדר בקדושה שכל דבר טוב מגיע ע"י יגיעה ולא באופן של חינם וממילא.

להצלחה.  נגיע  ובסוף  ייעלמו  בסוף  הקשיים  שכל  לזכור  צריכים  לזה  ובנוסף 

נלמד מהטעיות שלנו ונגיע למקום טוב הרבה יותר.
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וממילא צריכים להתחזק ולדעת שכל הקשיים שישנם הם “כלא" לעומת אותה 

ולהכין את  ומוכרחים להתחזק בה  שליחות קדושה שהוטלה עלינו מבורא עולם 

העולם כולו לקבלת פני משיח צדקנו - תיכף ומייד ממש.

יבואו באופן של  ועם כל המבואר לעיל אנו מבקשים מהקב"ה שכל הענינים 

“בחסד וברחמים" ולא נצטרך להגיע כלל לכל אותם הקשיים וההעלמות אלא הכל 

יהיה באופן של טוב נראה ונגלה טוב שרואים אותו בעיניים.
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מידות טובות

התגברות על קוצר רוח
שאלה: איך מתגברים על הקוצר רוח שלי? לפעמים אני מוצא את עצמי קצר 

רוח ברמה לא רגילה. המוכר במכולת יכול לעצבן אותי קצת ואני כבר מרים עליו 

בשעת  אבל  כאלו  למקומות  להיגרר  לא  מחדש  מנסה  פעם  כל  אני  קולי...  את 

מעשה אני מרגיש שכביכול אין לי את השליטה על עצמי. הקוצר רוח והכעס הם 

המשפחה   - אותי  שסובבת  הסביבה  אצל  נסבלים  לא  )בעיקר  אצלי  נסבלים  לא 

החברים לעבודה ועוד(. אני מעוניין בעזרה ותמיכה בזה הקושי. 

דרכים  שתי  שיש  לומר  אולי  אפשר  הדברים  את  להגדיר  ננסה  אם  תשובה: 

לפתור את הבעיה. הדרך הראשונה שנראית בצורה חיצונית יותר קלה היא לנסות 

נכונה.  לא  בצורה  שנעשים  המעשים  את  לשנות  ההתנהגות.  את  )רק(  לשנות 

להחליט פשוט שאנחנו רוצים להתנהג אחרת.

אבל החסרון שבאופן זה שבדרך כלל הדברים לא מצליחים כי לא פתרו את 

היא  אך  ארוכה  יותר  נראית  היא  שאמנם  השניה  הדרך  ואילו  מהשורש.  הבעיה 

את  שיוצרות  והמחשבות  ה"דעות"  את  לשנות  כל  קודם  היא  יותר  תועלתית 

בצורה  מתנהג  שהאדם  הסיבה  מה  הבעיה  של  השורש  מה  לראות  ההתנהגות. 

מסוימת ולשנות את הסיבה.

ואמונות  מחשבות  מאחוריהם  טמונות  אלא  סתם  מעשים  עושה  לא  האדם 

שמניעות את אותם המעשים. אם נשקיע עבודה לשנות את המחשבות והדעות 

לשנות את התפיסה המוטעית שמובילה את ההתנהגות הלא מתוקנת את השורש 

של הדברים נצליח להגיע למקום טוב הרבה יותר.

המידה  מהי  לראות  אנו  צריכים  הדברים  שורש  אל  להגיע  אכן  שנצליח  וכדי 

הנכונה שעומדת במקביל למידת הכעס ומהי הדרך הנכונה שיבור לו האדם כדי לא 

להיות כעסן וקצר רוח. איזה מחשבות צריך האדם לתרגל לעצמו כדי להגיע למצב 

שהוא לא קצר רוח לא כועס לא מתרגש מהסביבה.
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אמנם ברור ומובן שאין זה קוסמות ואין הדברים משתנים תוך שניות ספורות או 

ימים אחדים אלא דרושה כאן עבודה אמיתית של תרגול האמונות הנכונות תרגול 

המחשבות ובכך מגיעים בסוף לתוצאה שתביא את ההתנהגות הנכונה והרצויה.

ובכן היפוכה של מידת הכעס הוא מידת הסבלנות המבטאת את עומקה החיובי 

של מידת הגבורה. כדברי חכמים “איזהו גיבור הכובש את יצרו - שנאמר )משלי 

ט"ז לב( ‘טוב ארך אפים מגבור ומושל ברוחו מלוכד עיר’" )משנה אבות ד’ א(.

מידת ‘ארך אפיים’ הסבלנות המתבטאת ביכולת האדם לשאת דברים שאינם 

מוצאים חן בעיניו היא הגבורה האמיתית.

הדרך לשאת פגיעה שפגע בנו הזולת מבלי לשלול ולשבור אותו בתגובה עיקרה 

הוא אימוץ מידת ‘ארך אפיים’.

מהזולת  ציפיות  מקטין  שהאדם  כך  על  מבוססת  הסבלנות  הפנימי  משורשה 

והסביבה. הסבלן מסוגל להרגיש טוב עם עצמו גם אם התנהגו כלפיו בצורה בלתי 

לממש  צריך  זולתו  שמישהו  ציפיות  מפתח  אינו  הוא  ובוטה.  פוגעת  ואף  הולמת 

ובתוכו קיים חוסן פנימי להכיל מה שקורה סביבו.

זאת בניגוד לאדם המרוכז בעצמו ומלא בציפייה ותוחלת מהסביבה )“אני רוצה" 

“אני מצפה" וכו’( וכל מילה הנזרקת לעברו גורמת לו לחוש נפגע וכועס.

וההיגיון  השכל  את  משליט  אשר  אדם  הוא  יותר  סבלן  טבעי  שבאופן  אדם 

שבקרבו על הרגש. לדוגמא: אדם מגיע למשרד ומבקש מפקיד דבר מסוים ונענה 

לי".  לסרב  העז  הוא  “איך  שערורייה:  ויעורר  מייד  שיתקומם  אדם  יש  בסירוב. 

התנהגות זו נובעת מציפייה שהפקיד ימלא את רצונו וכל תגובה אחרת של הפקיד 

אינה מתקבלת על הדעת. הציפייה שלא התממשה הביאה לתגובה קיצונית של 

כעס.

לעומתו אדם אחר עשוי לגשת אל אותו פקיד ולהיענות בסירוב ולהגיב אחרת: 

אדם זה לא יחוש פגיעה אלא יחשוב בהיגיון על פתרון אפשרי - לפנות למישהו 

רוח  אורך  מבטאת  כזאת  גישה  אחרת.  פעולה  לנקוט  או  יותר  גבוהה  שסמכותו 

ובגרות נפשית.

מידות טובות
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ניתן לראות בכעסן אדם ילדותי: הילד בטבעו מרוכז בעצמו ואינו יכול לדחות 

סיפוקים; הוא רואה את כל העולם מנקודת המבט שלו ולכן מטבעו הוא כעסן יותר 

מהמבוגר.

הגברת המודעות השכלית השימוש ב’מוחין’ והמעטת תחושת ה’אני’ האנוכית 

ירגיש  הם שיביאו לסבלנות המיוחלת בהנהגתנו. בחסידות מבואר שככל שאדם 

את עצמו יותר ויהיה מרוכז יותר ב’אני’ שלו תיווצרנה סביבו יותר מריבות. זאת 

מכיוון שהוא חווה את המציאות באופן רגשי ולא בדרך שכלית רציונלית. הוא אינו 

משליט את המוח על הלב.

נעשה  הוא  ההגיונית  הלוגיקה  מסננת  דרך  המציאות  את  חווה  האדם  כאשר 

באופן טבעי סבלן יותר וארך רוח גם במצבים שבהם גורמים לו עוול - אדם כזה 

ינהג בסבלנות ולא יגיע להתחממות ול’רתיחה’.

המרוכז בעצמו יתקשה לראות את הזולת. בזמן כעסו דבריו יפגעו ולעיתים גם 

מעשיו. כשכעסו יחלוף והוא יירגע הוא יבין שהתנהגותו הייתה בלתי הולמת ועברה 

את גבולות הטעם והדעת ובדרך כלל הוא גם יתחרט על מעשיו. הסבלן לעומתו 

מתאפיין ביכולת הכלה של דברים שאינם מוצאים חן בעיניו ותפיסתו מציאותית 

והגיונית. עבודה עצמית ואיפוק באמצעות כוחות השכל וההבנה - מביאים אותו 

לנהוג באורך רוח.

פירושה  זו  השלטה  הרגשות.  על  ה’מוחין’  השלטת  היא  האמיתית  הגבורה 

ואיזו תגובה תעצים את הקושי  שהאדם שוקל בשכלו איזו תגובה תקדם ותבנה 

ופועל כפי שנכון לפעול ולא לפי מה שהרגש רוצה לבטא עכשיו בצורה ספונטנית 

מהמקום הפגוע והמתוסכל.

ומהירה  בטוחה  באמת  טובה  שלתוצאה  הידיעה  הוא  הסבלנות  של  עומקה 

יותר ניתן להגיע דווקא מתוך גישה של טוב וחסד ולא של דין וגבורה. לסבלן יש 

איכותיות  בנישואין לתוצאות  טוב  להגיע למקום  יודע שהדרך  הוא  כי  רוח  אורך 

המתאימות לשני בני הזוג היא הנהגה של טוב וחסד.

זוהי דרכו של חסר הסבלנות שכועס ומגיב מיד  יש דרך קצרה שהיא ארוכה 

זמן וסבלנות  ואחר כך מצטער. יש דרך ארוכה שהיא קצרה. אומנם היא דורשת 

רבים יותר אבל היא תביא אותנו למקום הנכון בקשר.
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הגיבור האמיתי כובש את רגשותיו ותגובותיו ואינו ‘ממטיר’ תגובה מיד. גם אם 

משהו אינו מוצא חן בעיניו בשלב הראשון הוא ממתין מבליג נושא את הפגיעה 

הקשה.  מהמצב  להפיק  ניתן  מה  ומחפש  הגיונית  בצורה  חושב  הוא  מגיב.  ואינו 

ולהגיע  שנוצר  הקושי  את  לפתור  ביותר  הטובה  שהדרך  זוכר  הוא  השני  בשלב 

לתוצאות טובות היא הבחירה בגישה הסבלנית הדוגלת בדרכי נועם.

ומבינים שצריכים לא להתרכז בתוך  ידי שמתרגלים את אותן המחשבות  על 

המציאות של עצמי אלא להקטין את הציפיות מהזולת. להרגיש טוב עם עצמך גם 

אם התנהגו כלפיך בצורה לא נכונה וכן הלאה.

ובע"ה נאמץ כולנו את מידתו של הקב"ה שהוא ארך אפיים ורב לסלוח ונזכה 

תיכף ומיד לגאולה שלימה.

שינוי אופי
שאלה: בחודש האחרון לקחתי על עצמי ברצינות יתירה מכל שנה את העניין 

ולראות  שעברה  בשנה  שעבר  מה  כל  על  אמיתי  נפש  חשבון  לערוך  שצריכים 

איזה דברים הם צריכים תיקון. מתוך החיפוש בתוך עצמי מצאתי תכונה מסוימת 

התקינה  בהתנהלות  לי  פוגעת  שהיא  וראיתי  רבות  שנים  כבר  אצלי  שקיימת 

והנכונה בהרבה תחומים. כל מיני נושאים בחיי מושפעים מאותה התכונה. כחלק 

מהחשבון התחלתי לעשות בתוכי עבודה של שינוי אותו אופי הקיים אצלי. אמנם 

לא עבר כ"כ הרבה זמן אבל התחושה שקיבלתי מהנסיונות החוזרים ונשנים לשנות 

את התכונה היא שזה אני.. ואין לי מה לעשות עם זה. אני זוכרת את התכונה הזאת 

אצלי עוד שהייתי ילדה קטנה בבית הספר ובחשבון פשוט זה נראה לי שאין לי כ"כ 

סיכוי לשנות את אותו המקום. וכמובן שאם אני לא מצליחה לשנות את האופי בד 

בבד אני לא מצליחה לשנות את ההתנהגות שמושפעות מאותו האופי. אם אוכל 

לקבל תמיכה בעניין.

הכי  מהמחסומים  אחד  שאכן  נראה  הדברים  את  להגדיר  ננסה  אם  תשובה: 

גדולים שקיימים אצל האדם שרוצה ליצור שינוי אמיתי בחיים שלו הוא המחשבה 

“אני זה אני אין לי עוד מה לעשות עם זה..".
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האדם נשאר כבול בתוך ה"אופי" וה"סגנון" שלו ובדעתו הוא שלא ניתנת לו 

האפשרות לשנות את הסגנון והאופי. כך הוא ואין פתרון.

וכלל. כשם שאדם רכש הנהגה  כלל  נכון  זה  אין  צריכים לדעת שבאמת  אבל 

מסוימות על דרך זה הוא יכול לרכוש הנהגה אחרת מתוקנת.

האדם צריך להבין שגם אם הוא מזדהה עם תחושות שליליות ועם דרכי הנהגה 

שיש  אומרת  זאת  תוהו  של  שגויות  הנחות  שִהפנים  מפני  קורה  זה   - נכונות  לא 

מדברים  או  ראה  שהוא  מהנהגה  או  מהעבר  אותן  רכש  שהוא  מסוימות  הנחות 

יותר לכיוון של ה"תוהו" המקום השבור והבלתי  נוספים - שהנחות אלו שייכות 

מתוקן אבל אין פירוש הדבר שהן מאפיינות את דמותו שלו.

כשם שהנחות אלו הופנמו בתוכו כך הוא יכול להתנתק מהן על ידי הפנמה של 

מערכת הנחות חדשה ומתוקנת.

אחד מהדברים הכי יסודיים ביהדות הוא שישנה ליהודי בחירה חפשית לבחור 

אם ללכת בדרך הטוב או ח"ו בדרך אחרת.

מחליט  הוא  אם  האדם.  של  בבחירתו  תלוי  הכל  הכרח.  אין  כי  לכך  והסיבה 

לשנות את ההנהגה שאליה הוא התרגל ולהתרגל מחדש לסגנון עבודה אחר - נותן 

לו הקב"ה את הכוחות להצליח.

כלל זה נכון לא רק להנחות הנרכשות ]היינו הנחות שהאדם רכש אותן מהעבר או מאנשים 

אחרים[ אלא אפילו להנחות מולדות ]שעוד מלידתו כך הוא מבין ומרגיש[ שגם אותן ניתן על 

ידי עבודה לשנות ולהפוך.

]אלא שיש להתחשב גם בשייכות הפנימית אל הדבר כדי שלא ליצור קונפליקט 

ומתח בין השייכות הפנימית אל החיים המעשיים. ועיין בהמשך המאמרים תער"ב 

של כ"ק האדמו"ר הרש"ב פרק רנא ואילך שם דן אם ניתן לשנות את הציור של 

המידה שהושרשה באדם מטבע ברייתו.[

הפנימי  הראש  את  תחילה  לנתח  האדם  על  רגשי  או  מעשי  שינוי  ליצור  כדי 

שעומד מאחורי ההתנהלות שלו בפועל. ההתנהלות בפועל - הדעה - היא הנקודה 

הסופית שמפעילה את החוויה. כדי לשנותה יש לשנות קודם את ההנחות והתובנות 

שבבסיסה.
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בכל תחום מתחומי החיים של האדם בין אם זה תחומים ששייכים יותר לאדם 

עצמו או שאלו תחומים ששייכים יותר להנהגה של האדם כלפי חוץ האדם צריך 

לזהות את הנחות היסוד שלו את התובנות ואת הדעות וההרגלים שלו.

לו מה  בראש של האדם בתודעה שלו שוכנים המדדים הפנימיים המגדירים 

חשוב יותר ומה חשוב פחות מה טוב לו ומה לא טוב מה מועיל ומה מזיק מה ראוי 

לעשות ומה לא ראוי.

לעיתים קרובות האדם אינו מודע לראש הפנימי שלו אלא לביטויים הגלויים 

שלו בלבד כגון ההתנהגות או דפוסי פעולה. היכולת לזהות את הראש היא אחד 

הדברים החשובים על מנת ליצור שינוי אמיתי.

זיהוי הראש הוא ההכרה של האדם בהיגיון המניע אותו לפעולה.

את הדעות קל יותר לזהות כיוון שעל פי רוב הן מתבטאות בהרגלים החוזרים 

ונשנים בהתמדה למשל: אדם שתמיד כועס הכעס נהפך בתודעתו לדעה.

לפעמים קושי מסוים הוא נקודתי ועכשווי ואינו מבטא דעה של האדם אך אם 

הוא חוזר ומופיע שוב ושוב סביב נקודה ספציפית לדוגמה: בכל התחלה חדשה 

הוא מרגיש קושי - במקרה כזה כבר מדובר בדעה.

זיהוי הנחות קשה יותר לא רק מפני שהן שורשיות יותר בתפיסה אלא גם מכיוון 

שההנחה לא תמיד באה לידי ביטוי בהרגל מעשי.

בשביל לזהות הנחות בתחום מסוים האדם צריך לשאול את עצמו: “מה חשוב 

לי בנושא הזה?" “מה הערך שאני מוצא בדבר הזה?" וכדומה. התשובות לשאלות 

אלו יבטאו את הכללים הפנימיים שעומדים מאחורי יחסו לתחום העומד במוקד 

הבירור.

השלב הראשוני של האדם שרוצה לעבור תהליך ולשנות את ההנהגה שלו - 

היה החיפוש של אותה הנחה שעומדת מאחורי המחשבות שלו. מבלי להיכנס אם 

המחשבות האלו נכונות או שהם מחשבות לא נכונות - תחילה צריכים לזהות מהן 

אותן המחשבות ומאיזה מקום הן מגיעות.

לסיכומו של עניין: שינוי פנימי מתחיל מהראש. בבסיס כל פעולה והרגל של 

מצב  לתקן  כדי  שלו.  הפנימי  בראש  שנמצאות  ודעות  תובנות  הנחות  יש  אדם 
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תוהי מצב לא נכון צריך לבדוק את הראש של האדם באותו תחום ולסגל אמונות 

פנימיות מתוקנות.

הדמות  דווקא  לאו  זה  ועושה  פועל  שאני  מה  שגם  שאומרת  ההבנה  מתוך 

לפעול  יכולים  אחר  ממקום  אצלי  שנרכשה  התנהגות  זאת  אלה  שלי  האמיתית 

לשנות את ההנחות וממילא לשנות את ההנהגות בפועל ממש.

בידי האדם לשנות את הנהגתו גם את אותם הדברים שנראה בעיניו שכן הוא 

ואין לו מה לעשות עם זה באמת ניתן לו הכח לשנות.

אצלו  שקיימות  יסוד  הנחות  קדומות  דעות  על  מבוססת  האדם  של  ההנהגה 

שמניעות אותו להתנהג באופן מסויים. שמשנים את הראש את הדעה אזי ההנהגה 

משתנית גם כן.

כבר  והגאולה  נמצאות  אנו בתקופה שבה פעימות המשיח  ובפרט שנמצאים 

נמצאת על סף הפתח )כדברי הרבי כמה פעמים( וממילא לכל יהודי ישנו התפקיד 

והאחריות להתחיל לחיות בעולם של גאולה עוד ברגעי הגלות האחרונים.

עולם של גאולה זה עולם מתוקן, עולם שבו הטוב והחסד שולטים. האפשרות 

לחיות כך ניתנה לנו, רק צריכים להתחיל להתנהג כך בפועל ממש.

עבודת הביטול
יש  האם  לבנים  בעשיית  במצרים  עבדו  ישראל  שעם  מובא  בספרים  שאלה: 

איזה ביאור על כך שהעבודה שלהם הייתה דווקא בעשיית לבנים ולא עבודת פרך 

אחרת?

נעלים  עניינים  וכמה  כמה  טמונים  זו  שבעבודה  מוסבר  בחסידות  תשובה: 

שרומזים לכל המטרה והתכלית של עבודתם בעת היותם במצרים ולכן זוהי הסיבה 

שעיקר עבודתם הייתה במצרים בעשיית הלבנים.

כדי להבין מה מיוחד כל כך בתהליך של עשיית לבנים צריכים להבין תחילה 

כיצד נעשים לבנים בגשמיות ומתוך ההבנה של הדברים כפי שהם בגשמיות יהיה 

ניתן להבין כיצד הם ברוחניות.
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כידוע שכל עניין ועניין משתלשל בעולם הזה הגשמי משורשו ומקורו ברוחניות 

העניינים.

בתהליך עשיית הלבנים לאחר יצירת צורת הלבנים על ידי הנחת המלט ב"מלבן" 

שורפים אותן בתנור כדי שתהיינה קשות וחזקות כאבנים, כנאמר לגבי דור הפלגה 

“נלבנה לבנים ונשרפה לשריפה ותהי לכם הלבנה לאבן" - ע"י “ונשרפה לשריפה" 

אז “ותהי להם הלבינה לאבן" הלבנים מתקשות ומתחזקות כאבנים )שבידי שמים( 

ואפשר לבנות באמצעותן בניין )של קדושה(.

וכיון שחוזק זה של הלבנים נגרם דווקא ע"י הבערתן באש אשר ההלכה קובעת 

לגבי כלי חרס שלאחר שריפת הכלי הוא נחשב למציאות חדשה “פנים חדשות" - 

הרי אין זה תוקף שקיים בתוכן אשר האדם רק מגלה אותו אלא זוהי יצירה חדשה 

שהתחדשה בעיקר ע"י האדם אשר מכניען ומבטל את מציאותן הקודמת.

ולכן מצביעה עשיית הלבנים הנעשית כדי לבנות את “עיר אלקינו" על העבודה 

של עשיית “דירה )לה’( בתחתונים":

כשם שעשיית הלבנים מורכבת משני עניינים: )א( ביטול ושבירת מציאותם של 

ה"לבנים" שהן “סטרא דמסאבותא" ו)ב( הפיכת הלבנים ל"קשים וחזקים כאבנים" 

- תוקף של קדושה כאבנים שבידי שמים - מציאות חדשה לגמרי הנעשית על ידי 

עבודת האדם -

כך קיימים שני עניינים אלו בעבודה של “דירה בתחתונים": )א( שבירת וביטול 

ידי עבודת  על  לגמרי הנוצרת  יצירה חדשה  )ב(  וסטרא אחרא שבעולם  הקליפה 

האדם.

כל  שרש  מצרים  מגלות  החל  הגלות  בזמן  העבודה  שעיקר  לכך  ההסבר  זהו 

הגלויות היא בעשיית הלבנים -

לכן עיקר עבודת הפרך במצרים התבטאה ב"חומר ובלבנים". עיקר עיסוקם היה 

בהכנת הלבנים ושאר העבודה היתה במעט השעות הנוספות בלילה. והטעם לכל 

זה מכיוון שהכנת הלבנים מורה על עניין נעלה ביותר והמצריים רצו שתהיה להם 

יניקה מהעניין הנעלה כל כך של עשיית דירה בתחתונים.
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כיוון ששלימות דירה בתחתונים שתהיה בימות המשיח ובתחיית המתים “תלוי 

במעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות" לפיכך צריכה עבודתו בעולם בזמן הגלות 

להתרכז בדומה לכך ב"עשיית הלבנים" - ומכיוון שכל עניין בעולם מתחיל מהתורה 

העניין הוא “לבון הלכתא" שעל ידו נזכה לתורה בכלל ולפנימיות התורה דלעתיד.

עניין נוסף שמבואר בהקשר באבנים עצמן שמהן נבנה הבניין ישנם שני סוגים:

אבנים שנבראו בידי שמים רומזות למדרגה נעלית בקדושה ולכן בית המקדש 

צריך להיבנות מאבנים;

לבנים הנעשות בידי אדם רומזות לענייני הרשות התלויים באדם שיכול להפכם 

לקדושה או להיפך.

בלבנים קיימת גם אפשרות של היפך הקדושה - כנאמר בגמרא לגבי עבודה 

זרה “זקף לבינה".

לסיום העניין נביא את המבואר באחת השיחות:

עבודתו של אברהם אבינו קודם שקיים מצות מילה שהגיע בה רק עד שרש 

הנבראים הייתה בדוגמת “לבינה":

בכל גודל מעלת עבודתו אף שעשה חיל ונתעלה בביטולו למעלה מעלה מכל 

מקום לא יצא עדיין מגדר “מעשה ידי אדם" מתחום הנבראים ושרשם.

 - “אבן"  בדוגמת  שהיא  לדרגה  בעבודתו  נתעלה  שנימול  לאחר  כן  שאין  מה 

מעשה ידי שמים:

על ידי שקיים מצוה זו יצא מגדרו הנ"ל עד שנתבטל ונתאחד לגמרי עם הבורא 

- אז עבודתו היא כעין מעשה ידי שמים ובכוחה “להגיע" למעלה משרש הנבראים.

ורש"י  מראשותיו"  וישם  המקום  מאבני  “ויקח  מסופר  לחרן  בדרכו  יעקב  על 

מפרש “עשאן כמין מרזב סביב לראשו שירא מפני חיות רעות".

בידיים  רק  הוא  לבן  אצל  בעבודתו  שעיסוקו  מבטאות  לראשו  סביב  האבנים 

וברגליים ואילו לראש אין כל גישה; עסקו בעולם הוא בכח המעשה בלבד.

נפש  ואפילו לא  חיים  רוח  כל  בו  סוג הדומם שאין  דווקא  הוא הקיף באבנים 

ודוממתי"  שויתי  לא  “אם  שלימה  שמים  מלכות  עול  קבלת  המבטאות  הצומחת. 

“ונפשי כעפר לכל תהיה".
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הדומם אינו מסוגל להזיז עצמו ממקומו עד שמישהו ייקחהו ויעבירהו למקום 

נושאו  שהקב"ה   - פשוט  עבד   - כדומם  עצמו  להרגיש  צריך  הוא  גם  וכן  אחר. 

ממקום למקום ועליו לתת לשאת אותו לשם השלמת הכוונה והשליחות שהקב"ה 

הטיל עליו.

בעניין של עשיית  ישראל עבד בעיקר  לכך שעם  יובן שהסיבה  הנ"ל  כל  ולפי 

לבנים במצרים היא מאחר שבזה מתבטאת התכלית של שהותם במצרים.

וכפי המוסבר בחסידות  יציאת מצרים  רצון שלאחר שנפתח הצינור של  ויהי 

לא שייכת עוד מציאות של עבדות אצל בני ישראל אזי נזכה תיכף ומיד לגאולת 

עולמים במהרה בימנו.



114                                                                             שאלות אקטואליות בהלכה ומנהג

פרנסה והשתדלות

השתדלות מול בטחון
המוחלט  הביטחון  בה’  האמונה  של  הנושא  על  שלי  בקהילה  דיברתי  שאלה: 

בעולם  דבר  משום  שמגיע  דבר  שום  ואין  ממנו  מגיע  שהכל  לדעת  שצריכים  בו 

והארכתי בעניין כפי הבנתי.

עלתה השאלה בידי אחד מהיושבים אם אין שום השפעה של שם דבר אחר 

בעולם מלבד המציאות של ה’ ובאמת אין שום משמעות למה שהאנשים עושים 

בעולם בשום נושא ובשום עניין מדוע הקב"ה גורם לנו שכל העניינים יהיו באופן 

טבעי באופן כזה שיצטרכו לעמול עליהם שיצטרכו להסתדר עם כל מה שעומד 

בלבושי הטבע ולא באופן שזה יגיע ישירות מהבורא ב"ה?

תשובה: שאלה זו שאתה מציג עולה פעמים רבות כשעוסקים בסוגיא של ביטחון 

מוחלט בה’ יתברך שכל צרכינו ועניינו מגיעים ממנו בלבד ואכן ישנם השואלים 

ובצדק: אם הכול מגיע ממנו מפני מה הבורא מצריך אותנו לעמול ולהתייגע בדרך 

שנותן  כמו  ישירות  הכול  לנו  נותן  הוא  אין  מדוע  לחמנו?  את  להשיג  כדי  הטבע 

לבעלי החיים בעולמנו או כפי שירד המן במדבר?

ב"שער הביטחון" רבינו בחיי מבאר שבהצבת האדם במצב ‘טבעי’ שבו יצטרך 

לפעול - הקב"ה מעמידו במבחן: האם יפעל ביושר או ברמאות? בנדיבות או שלא 

בנדיבות וכדומה.

הצורך של האדם לפעול בעולם מחזק בו את מימוש כוח הבחירה שה’ נתן לו: 

האדם יכול לבחור להתנהג דרך ישרה וטובה בעולם על פי רצון ה’ אבל הוא יכול 

לבחור גם אחרת - ללכת בשרירות ליבו: לשכוח את הבורא ואת העובדה שהכוח 

שיש בו לפעול הוא מתנה ממנו ולחשוב שהוא פועל בכוח עצמו בלבד ובלא עזרה 

מלמעלה.

כוח הבחירה שניתן לאדם מבטא שיש בו חלק משלמות הבורא כביכול. כשם 

שהבורא לא כפוף לשום חוק ושום דבר לא ‘כופה’ אותו כך האדם הנברא היחיד 
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שעליו נאמר ש"בצלם אלקים עשה את האדם" אינו ‘כפוי’ לעשות מאומה: הבחירה 

מה לעשות וכיצד - היא בידו.

כל שאר הנבראים כפופים לרצון הבורא ולחוקיו מבלי שתהיה להם שום בחירה 

האדם  רק  במהותם.  ‘פסיביים’  הם  משהו.  לשנות  או  לפעול  יכולת  או  חופשית 

מאחר  בעולם  ולפעול  לשנות  יכול  הוא  ‘אקטיבי’:  הינו  אלוקים"  “בצלם  שנברא 

שקיימים בתוכו הכוח והשלמות של הבורא.

אומנם הבורא טבע בנו את הדמות והצלם שלו אבל כדי שנממשם בדרך הנכונה 

חשוב שנפעל להשגתם בכוח עצמנו כביכול ועל כן הקב"ה מעמידנו במצב שיחייב 

אותנו לפעול ולהגשים.

כשעוסקים בבחירה של האדם יש להבחין בין שתי רמות:

הרמה הבסיסית והראשונית היא הבחירה בין טוב לרע לדוגמה: אדם שרוצה 

להשיג כסף יכול לפעול להשגתו ביושר או שלא ביושר )בגנבה ברמאות(. הבחירה 

אם לקיים את הציווי האלוקי “לא תגנוב" או חלילה לעבור עליו - בידו.

אומנם זו בחירה בסיסית אבל נשים לב שלנבראים האחרים אין אפילו בחירה 

כזאת. בעלי החיים פועלים מתוך דחף )אינסטינקט( ולא מתוך בחירה. לכן בעלי 

החיים אינם יכולים לחטוא. כשבעל חיים חזק טורף יצור חלש ממנו - הוא פועל על 

פי התכונות שהוטבעו בו. לעומת זאת האדם צריך לזכור שהוא נבדל מבעלי החיים 

ועליו לבחור בטוב. המודעות לבחירה מחייבת את האדם להפעיל את המחשבה 

והשכל לפני עשיית כל פעולה. עליו לוודא שהפעולה שהוא מתעתד לעשות היא־

היא רצון ה’.

נדרש  האדם  שבהם  במקרים  מתבטאת  הבחירה  של  יותר  העמוקה  הרמה 

ו’טוב’ אלא בעצם ההתייחסות  ‘רע’  נראות  אינן  בין אפשרויות שלכאורה  לבחור 

שלו לפעולותיו בעולם תבוא הבחירה שלו לידי ביטוי.

מדובר על אדם שפועל ומשיג את לחמו ביושר. הבחירה שלו בהתייחסות שלו 

להצלחה ובגורם שהוא מייחס אליו: הוא יכול לראות בעצמו ובעשייתו את הגורם 

להצלחה: “כֹחי ועֹצם ידי עשה לי את החיל הזה" והוא יכול לראות בכל פעולותיו 

והצלחותיו עדות לרצון ה’ ולהשגחתו הפרטית עליו.

פרנסה והשתדלות
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גם הבחירה הזאת היא נחלתם של בני האדם בלבד. המלאכים לדוגמה לא ניחנו 

כוונת  פי  - שלא על  יכולים לבחור לפעול כרצונם  בכוח הבחירה הזה. הם אינם 

בוראם. הם חיים בתחושה ברורה שכל מציאותם מלמעלה וכיוון שהדבר ברור להם 

לחלוטין הם אינם יכולים לחטוא ולטעות שהם יוצרים ופועלים בכוח עצמם.

חוץ  שמיים  בידי  “הכול  באמירתם  ז"ל  חכמינו  התכוונו  זו  שלבחירה  נראה 

מיראת שמיים" - הבחירה של האדם ביראת שמיים מתבטאת בתחושותיו ובדרך 

שהוא מתייחס לדברים.

לגנבה.  דומה  מלמעלה,  מגיע  שהכול  המודעות  ללא  העולם  על  ההסתכלות 

כשם שהגנב נוטל משהו מחברו ומתייחס אליו כאילו מדובר ברכושו שלו המתעלם 

‘זכויות  את  ומהשגחתו  ה’  מרצון  ‘גונב’  כביכול   - הדברים  של  האמיתי  מהמקור 

לפעולות  או  לעצמו  הכול  ומייחס  בעולם  שנפעל  מה  של  )ה’קרדיט’(  היוצרים’ 

הטבעיות.

ולהתעסק  חיל  לעשות  תפקידו  למבחן:  עומד  האדם  זה  במקרה  גם  לסיכום 

בנסיבות המציאות ולפעול אבל בד בבד עליו לדעת “כי ה’ אלֹקיך הוא הנותן לך כֹח 

לעשות חיל". היכולת לאחוז בשני ה’קצוות’ האלה גם יחד - עומדת למבחן.

בעולם  דבר  כל  כיצד  ברורה  בצורה  ניכר  יהיה  והשלמה  האמיתית  בגאולה 

מתקיים ומושגח בהשגחה אלוקית מה שאין כן בתקופה שטרם הגאולה. העבודה 

הנדרשת אפוא מן האדם בעולם גם כעת להכיר זה ולחיות לאור תודעה זו )למרות 

בחיים  גאולה  לחיות  לו  מאפשר  הבחירה  כוח  מממנה(.  להתעלם  האפשרות 

האישיים כבר כעת.

השלימה  בגאולה  שיהיו  החיים  מעין  הגלות  בזמן  עוד  לחיות  צריכים  יהודים 

ובעז"ה כולנו נצא יחד לגאולת עולמים תיכף ומיד.

ביטחון מוחלט
שאלה: האם יש מצב שבו לא צריך להתפלל על הצרה שיש לי? או שהתפילה 

תמיד עוזרת בכל עת ובכל מצב?
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תשובה: בסיפור יציאת מצרים מסופר על כך שכשעם ישראל עמד על חוף ים 

סוף, עם ישראל כולו עמד בחרדה גדולה מגורלם המגיע להם מהמצרים הרודפים 

אחריהם. בכתובים מצינו שעם ישראל נחלק אז לכמה כיתות כל כת הציעה פתרון 

אחר או פתרון של חזרה למצרים או להלחם במצרים ועוד.

הקב"ה אומר למשה רבינו “מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו". לכאורה 

ניתן לשאול על דברי הקב"ה מה הבעיה בכך שמשה רבינו צועק אל הקב"ה הרי זה 

חלק מענינו של היהודי בעולם שבעת שמגיעה לו צרה הוא מתפלל לקב"ה.

ביאורים רבים נאמרו על זה אך מכללות כולם ניתן להבין שיש פעמים שצריכים 

להתמקד בנקודה של העשייה בפועל ממש לקיים את רצון ה’ בפועל ולא לנסות 

להיכנס אפילו למצב של תפילה.

צורך  שאין  זמנים  שישנם  בספרים  שמבואר  מה  הוא  לזה  בקשר  נוסף  עניין 

לעשות כלים בדרך הטבע כדי לקבל את השפע מלמעלה.

לפעמים האדם נקלע לקושי ואיננו מצליח למצוא שום ‘כלי’ בדרך הטבע שבו 

יוכל להיעזר כדי להיחלץ מן המצר. גם אדם הבוטח בה’ באופן כללי עלול ליפול 

והוא  יודע שמוטל עליו לעשות השתדלות בדרך הטבע  לנמיכות הרוח שכן הוא 

אינו מסוגל אפילו זאת לעשות.

לכן צריך לדעת שישנה דרגה גבוהה יותר בביטחון בה’ שבה הברכה והישועה 

נמשכות מלמעלה ללא שום כלי טבעי.

המלווה  שהביטחון  פב(  )פרק  תער"ב’  ב’המשך  מבאר  הרש"ב  שהרבי  וכפי 

בעשיית כלי בדרך הטבע הוא סדר ההנהגה הרגילה של “ממלא כל עלמין"; אך יש 

ובו נמשכת  יותר בביטחון שהוא מצד ההנהגה של “סובב כל עלמין"  אופן נעלה 

משום  אלא  והטבע  הסדר  לפי  איננה  שהגעתה  שניכר  באופן  מלמעלה  הברכה 

ש"הייתה סיבה מאת ה’" - היינו: הברכה נמשכת דרך עניין צדדי ולא על פי סדר 

ההמשכה הרגיל )אלא שכדי שתתרחש המשכה כזאת נדרש מהאדם להיות בביטול 

מוחלט למעלה ממה שנראה לֵעין השכל האנושי(.

הדברים  כותב  הרש"ב  הרבי  ריד(  עמ’  תרנ"ד  המאמרים  )ספר  אחר  במקום 

במילים מפורשות: “ראיתי בשם א’ מהגדולים מי שיש לו צרה גדולה רחנא ליצלן 
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צריך לבטוח בה’ והיינו שלא יתפלל על זה ולא יעשה שום דבר כמו הילוך למקוה 

וכדומה כי אם לבטוח בה’ וכו’".

יהודי מחליט  על דברים אלו שכאשר  י"ג בתמוז תשי"ב(  )שיחת  הרבי מבאר 

בתוקף של קבלת עול שבכל זמן ובכל מקום לא יהיה נפרד חס ושלום מהאלוקות 

“אזי מתגלית גם אהבתו והתקשרותו העצמית של הקדוש ברוך הוא אליו . . ומצד 

אהבה עצמית זו מובטח הוא - ואינו צריך אפילו לומר תהלים - שהקדוש ברוך הוא 

יוציאהו מן המיצר אל המרחב".

צריכים לשים היטב למילים - ישנה פה הוראה “והיינו שלא יתפלל על זה ולא 

יעשה שום דבר כמו הילוך למקוה וכדומה כי אם לבטוח בה’ וכו’". - ישנם פעמים 

שאכן לא צריכים להתפלל על הדבר ולא לעשות בשבילו השתדלויות כביכול כמו 

הליכה במקווה.

רק שצריכים להבין באמת באיזה מצבים מדובר:

כזה  רואין שההנהגה צריכה להיות באופן  “כאשר  כותב:  בהמשך תער"ב שם 

אין זה בכלל אין סומכין על הנס" כלומר: ישנם מצבים שרואים שכך צריכה להיות 

ההנהגה.

ההסבר לזה שכאשר האדם רואה שאפסו הסיכויים להמשכת הברכה והישועה 

ם  ְושָׂ יותר  גבוהה  ביטחון  לדרגת  והוא מתעלה  ברירה"  לו  “אין  אזי  בדרכי הטבע 

מבטחו המלא בה’ שידאג לו באופן ניסי.

יתרה מזו גם כאשר האדם מכין כלי בטבע )מפני שכך ציווה הקב"ה ויש ביכולתו 

לעשותו( - יכול להתעלות בתודעתו לדרגת הביטחון הנעלית יותר בודאות גמורה 

שפרנסתו מצב בריאותו וכדומה אינם קשורים כלל לדרכי הטבע אלא לה’ יתברך 

לבד ורק בו הם תלויים ואף על פי שיכין כלי כפי שלמד שעליו לעשות הכלי אינו 

תופס אצלו מקום כלל.

עיקרון זה נוגע גם לכל העניינים שבהם צריכים לחיות ולהאמין שישנם דברים 

שצריכים לשים מבטחנו עליהם מתוך הנקודה של הביטחון הטבעי העניינים שאכן 

שייכים בתוך המציאות הטבעית;

טבעית  לא  בצורה  ולהיסמך  לסמוך  היא  ההדגשה  שבהם  עניינים  ישנם  אך 

ובייחסו של הרבי אל הגאולה  וכמו שמצינו כמה פעמים בלשונו  נס.  בצורה של 
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מעריב"  תפילת  לפני  ש"עוד  כזו  ניסית  בצורה  שיגיע  כדבר  והשלימה  האמיתית 

נזכה לביאת משיח צדקנו.

“הנה נפתחת הדלת ומשיח צדקנו בא" ועוד ביטויים מעין אלו. התקווה שלנו 

בגאולה האמיתית והשלימה לאו דווקא שצריכה להיות רק מתוך המקום הטבעי 

אלא בעיקר מתוך ההיסמכות העל טבעית. הידיעה שבכוחו של הקב"ה לשנות את 

טבע העולם ולהביא את הגאולה כאן ועכשיו אל תוך המציאות.

פרנסה מן השמים או בהשתדלות
ובעצם  והאמונה שכל הפרנסה שלנו תלויה רק בקב"ה  מתוך ההנחה  שאלה: 

לא משנה מה שנעשה לא נוכל להרוויח דולר אחד יותר ממה שהקציב לנו הקב"ה 

בראש השנה השאלה שלי האם יש איזו חשיבות תורנית אמיתית לעבודה שאנחנו 

פועלים בעולם כדי להביא את הפרנסה או שבעצם זה רק סוג של עניין טכני או 

סדר של תהליך מסויים שדרכו צריכה לבוא אלינו הפרנסה?

תשובה: כדי להבין כל זאת צריכים אנו לבאר עניין מסויים כהקדמה:

לכך  כותבים על הסיבה  ה"ג(  פ"ג  בירושלמי תענית  ועד"ז  ט.  פי"ג  )ב"ר  חז"ל 

שהגשמים באים מלמעלה שא’ מהטעמים לכך הוא בכדי “שיהו הכל תולין עיניהם 

כלפי מעלה".

כלומר זה שהפרנסה של הבריות היא תלויה בגשמים מלמעלה ולא בדבר שיש 

ביד האדם לעשות בעצמו כמו שבארץ מצרים השקאת השדות היא “ברגלך" היא 

בשביל שיפעל באדם הכרה טובה בזה שכל הפרנסה והחיות של האדם היא רק ע"י 

הקב"ה עצמו.

ובדרך אגב זה המעלה של ארץ ישראל על שאר הארצות כדברי הגמ’ במסכת 

ידי  על  כולו  וכל העולם  ישראל משקה אותה הקב"ה בעצמו  “ארץ  א.(  )י  תענית 

ורק  אך  היא  מלמעלה  החיות  השפעת  שכל  בגלוי  ניכר  ישראל  שבארץ  שליח" 

וגם  ל"שליח"  גם  מקום  תפיסת  שיש  לטעות  אפשר  בחו"ל  משא"כ  הקב"ה  ע"י 

לכשרונות ומעלות האדם וכולי.

ועל דרך זה הוא בנוגע לפרנסה שאמרו חז"ל שמפתח של גשמים ופרנסה לא 

ניתן ביד שליח כי באמת כל פרנסת האדם היא באה רק מהקב"ה עצמו.
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כי באמת אין תפיסת מקום לשום דבר שהוא חוץ ממנו יתברך וגם לא ללבושים 

של הטבע שבהם האדם עושה ופועל כדי שיוכל לקבל את הפרנסה שלו.

אלא שהקב"ה רוצה ש"יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב" בעסק הפרנסה אך 

ורק כדי לקיים את הציווי - “וברכך ה’ אלקיך בכל אשר תעשה" “ששת ימים תעבוד 

ועשית כל מלאכתך".

ובאמת לא רק שהאדם יודע שעצם ההשפעה שהוא מקבל היא מגיעה מלמעלה 

ברכת ה’ שהיא דווקא תעשיר וכל המעשים שלו הם רק כלי קבלה לברכת השם 

אלא יתר על כן שגם ה"כלים" אין להם חשיבות אפי’ בתור כלים ולבושים להכיל 

ברכת ה’ ואינו עושה אותם אלא מחמת ציווי הקב"ה ואם כן הרי הם טפלים לגמרי 

לברכת השם שהיא ברכה שלמעלה מדרך הטבע לגמרי.

בלקו"ש  הרבי  וכפי שמבאר  אופנים  בב’  להיות  יכולה  זו עצמה  אלא שהכרה 

חל"ט שיחה לפרשת תבוא וזה לשונו הקדושה:

“אמנם הכרה זו גופא אפשר להיות בב’ אופנים:

א( מעשי האדם ולבושי הטבע אין להם חשיבות כלל. דכשם שבהנהגה נסית 

נראה ונגלה בפועל שחוקי הטבע אין להם מציאות כלל — הרי באותו האופן ממש 

הוא גם כאשר ההשפעה מהקב"ה באה ע"י לבושי הטבע וכמו המן שירד מן השמים;

ב( אף שמעשי האדם והכלי שעושה אין להם תפיסת מקום מצד עצמם ועושה 

זאת רק מפני ציווי ה’ הרי מחמת ציווי ה’ גופא יש להם חשיבות שעל ידם מתקיים 

רצונו יתברך.

בסגנון אחר: האמונה שלו היא בודאות גמורה שהכל בא רק מהקב"ה ובמילא 

הרי הוא בבטחון גמור בהקב"ה שהוא יתן לו הכל מידו המלאה הפתוחה הקדושה 

והרחבה אבל גם עניין זה שהקב"ה ציוה שיעשה מעשה בזה בטבע הוא יודע שגם 

זה בכוונה מכוונת והיינו לידע ולהכיר שגם הטבע עצמו ועשיית האדם בזה באים 

מאתו ית’ מלבד עצם ההשפעה שבאה מהקב"ה".

השיטה  את  יותר  מבטא  הוא  השני  שהאופן  שם  בהמשך  הרבי  ומסביר 

שהתחדשה ע"י אדמו"ר הזקן - מייסד שיטת חסידות חב"ד.
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תוספת   — הוא  הכללית  החסידות  בתורת  הבעש"ט  ע"י  שנתגלה  שהחידוש 

חיות כללי בקיום התומ"צ. וכמו החידוש בעניין האמונה שהיא בכללות עניין מקיף.

ואדמו"ר הזקן בגילוי תורת חסידות חב"ד חידש )בהמשך לגילוי תורת החסידות 

הכללית של הבעש"ט( שלא רק שנקודת האמונה תורגש גם בחב"ד וכו’ אלא שזה 

נעשה גם עניין בפני עצמו שכל מציאות חב"ד )שכל( שבנפשו הוא שמשיג אלקות 

)פרט  האמונה  נקודת  גילוי  מקום  רק  לא  היא  שמציאותם  שבלב  במדות  ועד"ז 

בגילוי האמונה( אלא שזהו מציאותם גופא אהבת ה’ ויראת ה’.

כי החידוש של אדמו"ר הזקן הוא שהאמונה לא צריכה להיות רק באופן של 

השפעה מקיפה שמורגשת גם בחכמה בינה דעת של האדם אלא שיש עניין בפני 

עצמו - שכל המציאות של השכל שבנפשו משיגה אלוקות. ועל דרך זה שהמידות 

הם לא רק נקודה שבהם מתגלית האמונה אלא האמונה היא מציאותם גופא.

ומכל זה יוצא בנוגע לשאלתך שהאופן היותר עמוק שאותה האמונה וההכרה 

שהכל בא מאיתו ית’ הנה גם עניין זה שהקב"ה ציוה שיעשה מעשה בזה בטבע הוא 

יודע שגם זה בכוונה מכוונת והיינו לידע ולהכיר שגם הטבע עצמו ועשיית האדם 

בזה באים מאתו יתברך מלבד עצם ההשפעה שבאה מהקב"ה.

פחד משידוכים
שאלה: אני בגיל שידוכים ויש לי מין איזה פחד כזה להתחתן בגלל זה שאני לא 

יודע מה יהיה אחרי. אני לא יכול לדעת כמובן את כל העתידות כמה שאני יברר 

ויבדוק ויש לי מין איזה פחד להיכנס לזה. ובכלל לפעמים צפות לי השאלות - למה 

אני צריך את כל זה? במיוחד שאני שומע מחברים טובים שלי שהתחתנו שקשה 

להם בזה וקשה להם בזה.. טוב לי איך שאני ולמה להיכנס לכל זה?

תשובה: בשאלתך הינך נוגע בכמה וכמה פרטים וננסה בע"ה לענות על כולם 

אחד אחרי השני.

ראשית כל הינך מציג שיש לך מין איזה פחד להתחתן ולאחרי זה אתה ניכנס 

הפחד  על  בע"ה  לענות  שנוכל  כדי  ובכן  זה.  לכל  להיכנס  בכלל  למה   - לשאלה 

צריכים אנו לענות על השאלה - למה בכלל להתחתן.
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יכולה לעלות מחשבה - למה בכלל להתחתן? לפעמים  באמת אכן ולפעמים 

נראה שמוטב להיות לבד: קל יותר נוח יותר וגם האחריות פחותה.

הזוג לקבל אחריות  בבן  לוותר להתחשב  צריך לדעת  זאת  זוגי לעומת  בקשר 

נוספת בחיים עול. בשביל מה כל זה? מדוע לא להישאר לבד?

אך פסוקי התורה המתארים את הקשר הזוגי הראשון בעולם - בין אדם לחווה 

- מתחילים בקביעת הנחת יסוד: “ַוּיֹאֶמר ה’ אלקים לֹא-טוֹב ֱהיוֹת ָהָאָדם ְלַבּדוֹ".

התורה מגדירה בצורה ברורה וחד-משמעית שהמצב “היות האדם לבדו" הוא 

המחויבות  האחריות  קבלת  למרות  לבד.  להישאר  ולא  להתחתן  צריך  טוב".  “לא 

וה’עול’ היחד והקשר זוגי הם-הם הטוב והאושר האמיתי.

כאן  שאין  ופנימיות  עמוקות  משמעויות  ישנן  הזוגי  בקשר  שבאמת  ובמיוחד 

המקום להיכנס אליהם אבל צריכים לדעת שאכן זה הטוב והאושר האמיתי שיכול 

להיות לאדם.

שליחות  להם  ויש  נשמה.  חצאי  שני  הם  והאישה  שהאיש  מובא  בחסידות 

בלי  בעולם  שליחותו  את  ולפעול  להסתדר  יכול  לא  אחד  חצי  בעולם.  משותפות 

החצי השני שלו.

אכן כשנמצאים בשלב של חיפוש הקשר הבדיקה מתמקדת בדרך כלל ברובד 

החיצוני: האם אנו מתאימים זה לזה? האם יש לנו רצונות משותפים? האם אנו 

מרגישים קשר וקרבה? אבל לאחר מכן צריך אט-אט להיחשף רובד עמוק ופנימי 

נובע משורש נעלם נסתר שנמצא מעבר לכל  יותר שבו מתברר שהחיבור בינינו 

חשבונות כדאיות או אינטרסים. אנו אמורים להרגיש שמצאנו את החלק השני של 

עצמנו. ולשם בעצם מכוונים הדברים.

בעומק הדברים זה לא רק אני שבחרתי בה והיא שבחרה בי אלא מסובב הסיבות 

הפגיש בינינו וחיבר את שני חלקי הנשמה תחת החופה כדת משה וישראל.

זו נוכל להגיע לנושא של הפחד )דרך אגב מומלץ מאוד ללמוד  ומתוך ידיעה 

אחרת  בצורה  לחיות  ליהודי  גורמת  שהיא  בקב"ה  ביטחון  של  הסוגיא  את  בעיון 

לגמרי - ישנם שיעורים ומאמרים רבים באתר העוסקים בנושא זה. וידועה הוראת 
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הרבי לכמה וכמה בכל מיני נושאים ללמוד את שער הביטחון בחובת הלבבות ]בחנות 

שבאתרנו ישנה סידרה מיוחדת על שער זה[(.

צריכים להיות באמונה שלימה בכך שבורא העולם הוא מסובב הסיבות והוא 

רוצה שבאמת יהיה טוב עבורי ובמילא הוא ידאג לנשמתי.

הבורא הוא טוב וכל מה שהוא עושה הוא טוב ובמילא צריכים להאמין ולבטוח 

בו באמת ולדעת שהוא זה שמנהל את העולם.

שעובדים לפי מידת הביטחון אנו בטוחים ויודעים שאין לנו על מי להישען אלא 

על אבינו שבשמים והוא המציאות היחידה בעולם. הוא זה שיכול להועיל לי או ח"ו 

אחרת ולא שום אדם אחר בעולם.

בחסידות מוסבר שעצם המחשבה על הטוב היא זו שמביאה את הטוב בפועל. 

וכפתגם הידוע של האדמו"ר הצמח צדק - “תחשוב טוב יהיה טוב". כאשר חושבים 

שיהיה טוב זה מביא שבפועל ממש כך יהיה.

במכתבים של הרבי מוזכר כמה פעמים שאכן אי אפשר לדעת את כל הפרטים 

ופרטי פרטים במהלך הפגישות אבל שרואים שבכללות הרצונות והשאיפות הם 

דומים ותואמים אזי צריך לבטוח בקב"ה שהוא מסדר את הדברים שיהיו בצורה 

הכי טובה.

בנוגע למה שכתבת בשאלתך שישנם הרבה אנשים שמתלוננים על חתונתם 

אחרי החתונה מצאנו בזה מכתב מאוד מעניין של הרבי שמתייחס בדיוק לנקודה 

זו וזה לשונו של הרבי:

“מה ששומע מכמה אנשים שמדברים שכשמתחתנים קמות כמה ּפרָאבלעמען 

הם  אדרבא  כי  גדול  הם  כאלו  שמקרים  מפני  לא  הוא   — וכו’  קישוים  )-בעיות( 

— אלא שכל אלה שאין  מיעוטא דמיעוטא )שאפילו לר’ מאיר אין חוששין לזה( 

אצלם ּפרָאבלעמען וכו’ אין מדברים כלל על דרך זה כי זהו נחשב למצב נורמַאלי. 

שלהתחתן טוב הוא )וגם מוכרח( — מפורש בכתוב )בראשית ב יח(.

ורואים גם במוחש מזה — שלועגים לאלו שלא נישאו )בחור זקן בחורה זקנה(. 

כשיתבונן בעבר שלו — יראה איך שניצול מכמה צרות וכמעט באופן למעלה מדרך 

הטבע. ואדרבא התבוננות זו באם תהי’ אמתית — תחזק בטחונו.
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בהיפך מכתבו — עד עתה לא השתדל בנוגע לשידוכים כי אם רק להראות )גם 

לעצמו( שיכול לעשות רושם טוב כו’. אבל כשהי’ מתקרב להבפועל ולהחלטה — 

הי’ משתמט )בכדי להשאר חפשי בלי אחריות(".

ודברי הרבי מדברים בעד עצמם.

ויהי רצון שנתגבר על כל הפחדים וההפרעות ונפעל להביא לשלימותנו העצמית 

ומתוך כך לשלימות של העולם כולו.
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מעגל השנה - בראי ההשקפה

יום הדין - משפט או רחמים?
רחמים  אלול  בחודש  לבקש  שצריכים  כך  על  מסויים  בפורום  דיברתי  שאלה: 

ראש   - הגדול  הדין  ביום  עורך  אותו במשפט שהוא  יזכה  כך שהוא  על  מהקב"ה 

אם  עובדים?  אנחנו  מי  על  שאלה  מהנוכחים  אחד  העלה  הדברים  ובתוך  השנה. 

זה משפט אז במשפט אין בקשת רחמים אלא השופט שופט לפי מה שהוא רואה 

ומבין; ואם זה לא משפט אלא סתם טקס מה יש לבקש רחמים? בקיצור: אם זה 

באמת משפט - מה המקום לבקש רחמים על תוצאות המשפט?!.

תשובה: כדי להבין זאת צריכים אנו להקדים בכללות כיצד הוא הסדר בקבלת 

הצרכים של היהודי מאת הקדוש ברוך הוא.

בגמ’ נאמר שישנם שני אופנים לקבלת הצרכים מהקב"ה וכמו שאומר הפסוק 

“שמעו אלי אבירי לב הרחוקים מצדקה" “כל העולם כולו נזונין בצדקה והם נזונין 

בזרוע".

ואלו הם שני האופנים:

האופן הראשון הוא “כל העולם" - שמקבלים את הצרכים שלהם מהקב"ה רק 

בתורת צדקה וחסד השם ולא בגלל הזכויות שבידיהם כי הם לא ראויים לזה מצד 

המעשים שלהם.

והאופן השני הוא אצל “צדיקים" שהם “נזונין בזרוע בזכות שבידם וקרי להו 

רחוקים מצדקתו של הקב"ה" כי נזונים בזכות מעשיהם הטובים.

ובחסידות כתוב שבעבודת ה’ שני האופנים הללו מתאימים לחלוקה הכללית 

בין עסק התפילה לבין עסק התורה והמצוות:

עסק התפילה מהותו הוא בקשה ותחנון וכמו שאומר הפסוק “תחנונים ידבר 

רש" שהיהודי מתחנן לקב"ה שירחם עליו וימלא את המשאלות שלו למרות שמצד 

הדין הוא לא ראוי לכך. במילים אחרות הוא מבקש מהקב"ה שיתן לו “מתנת חנם".

ואילו עסק התורה והמצוות גורם שהיהודי יקבל את הצרכים שלו מהקב"ה לא 

בתורת צדקה אלא על פי הדין. וכמו שאומרת התורה בתחילת פרשת בחוקתי “אם 

מעגל השנה - בראי ההשקפה
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- שאם תעשו  גו’"  גשמיכם בעתם  ונתתי  גו’  ואת מצותי תשמרו  בחוקותי תלכו 

ותשמרו את חוקי ה’ אזי הקב"ה יתן לכם את הצרכים שלכם כמו שצריך. ואם לאו 

חס ושלום יהיה אחרת.

שכאשר  בשאלתך  מציג  שאתה  כמו  נראה  אכן  ראשונית  בהסתכלות  ולכן 

מדברים על דין ומשפט שהקב"ה שופט את העולם ושוקלים את הזכיות והעוונות 

של האדם הנה הדעת נותנת שמה שדנים את האדם לזכות אין זה בגלל רחמים 

וצדקה אלא בגלל המצב שלו.

כי כמו שאתה כותב בשאלתך נקודת המשפט היא ששופטים ודנים מה עשה 

האדם ומה לא ולפי זה מכריעים את פסק דינו המגיע לו.

]שישנם  ובימי חודש אלול  ימי תשובה  ומזה אכן היה אפשר להסיק שבעשרת 

כמה וכמה מקבילות בין עשרת ימי תשובה לימי חודש אלול[ הייתה צריכה להיות עיקר ההדגשה 

על המצוות והמעשים טובים כדי לזכות בדין - להוסיף עוד זכויות לצד הטוב כדי 

להתעסק  ומקום  צורך  שאין  חושבים  והיינו  החיובי.  לצד  המאזניים  את  להטות 

בבקשת רחמים שיהיה לפנים משורת הדין כי אין זה נראה חלק מהמשפט.

להם  שיש  פי  על  “אף  כתוב  התפילה  שבענין  שמצינו  למרות  אגב:  ]ובדרך 

לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים אין מבקשים מאת המקום אלא מתנת חנם" 

— זה מתאים רק בנוגע לתפלה ובקשה שאין צריכים לתבוע מאת הקב"ה כי אם 
לבקש מאתו יתברך בדרך מתנת חנם )אף שיכולים לתלות במעשיהם הטובים(. מה 

שאין כן כשהמדובר בדין שהקב"ה שוקל זכיות האדם כו’ ושופט אותו ע"פ מעשיו 

אין מקום לערב בזה בקשת רחמים וצדקה כו’[.

אבל מחדש הרבי בליקוטי שיחות חל"ד ע"פ דברי הרמב"ם שצריכים נוסף על 

זכות )צדקה ומעשים טובים ומצוות( נהגו ישראל בימים  המנהג להרבות בעניני 

אלו גם “לקום בלילה.. ולהתפלל.. בדברי תחנונים.. עד שיאור היום".

שבזה כוונתו לומר שזה גופא שזוכים בדין ע"פ שורת הדין הוה בגדר “צדקה" 

מלמעלה לפי שאין מעשה בני אדם )הנבראים( תופסים מקום אצלו יתברך כמו 

שכבר נאמר “אם צדקת מה תתן לו" כי אין מעשי הנבראים תופסים מקום אצלו 

כלל.
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ועוד זאת שגם עשיית מעשים טובים )על ידי האדם( היא בכוחו של הקב"ה כי 

הוא קודם לכל ולכן זה גופא שהקב"ה )משפיל את עצמו כביכול ו(דן את האדם 

ומחשיב את מעשיו הטובים לזכותו משום כך בדין ה"ז חסד וצדקה מאתו ית’ וצריך 

ע"ז תחנונים כו’.

כי  וזהו גם מה שצריך להיות הדגשה מיוחדת על ריבוי בצדקה בחודש אלול 

בריבוי הצדקה מודגש גם כן שהאדם מרגיש שצריך לזכות בדין רק מחמת צדקתו 

של הקב"ה שלכן מרבה בצדקה כדי שהקב"ה יתנהג עמו ג"כ באופן של צדקה מדה 

הוי בגדר צדקה  זה שהאדם מרגיש שכל מה שזוכה מלמעלה  כנגד מדה. כלומר 

ומתנת חנם צריך להתבטא לא רק בתפלתו אלא גם במעשיו שכוונתם הטיית כף 

המאזניים של הדין לטובה ע"פ הדין גם בהם צריך להדגיש שזהו לפנים משורת 

הדין כלפי מעלה.

ובעמקות יותר בכדי לפעול ענין זה שהקב"ה ישפיל עצמו להיות מלך על עם 

הרי זה על ידי שנרגש אצל העם ביטולם השלם שגם כאשר מצד “חשבון" הזכיות 

והעונות האדם הוא צדיק וזוכה בדין )ופשיטא שעשה תשובה כדבעי( מ"מ הרי הוא 

מתפלל בתחנונים ויתירה מזו הוא מרבה בצדקה בכדי לזכות לצדקתו של הקב"ה 

— שזה מביא “שתמליכוני עליכם".

אינו  השנה  בראש  הנבראים  את  הקב"ה  בו  שדן  שהמשפט  מובן  זה  ומכל 

כמשפט רגיל. כי כדי לפעול אצל הקב"ה שישפיל עצמו בכלל להיות מלך על עם זה 

ע"י שהנבראים בטלים בביטול שלם. וזה מתבטא שהיהודי שם הדגשה גדולה על 

התחנונים ובקשת הרחמים במה שהוא מרבה בצדקה ועוד. וכך ע"י ההתבטלות של 

היהודי הוא מביא לכך שהקב"ה יבוא למלוך על העולם וגם לשפוט אותו ברחמים.

מקור המשל של המלך בשדה
שאלה: מפורסם המשל הידוע על חודש אלול שהקב"ה נמצא בשדה כמו מלך 

בשדה והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות וכו’. שאלה שלי לגבי מקור המשל - 

האם הוא מהספרות החבדית או מספרים אחרים?
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תשובה: המקור למשל זה הוא בספר ליקוטי תורה לאדמו"ר הזקן מאמר לפרשת 

ראה )לבא(. המאמר מתחיל בד"ה “אני לדודי ודודי לי" ומסביר שם אדמו"ר הזקן 

שחודש אלול הוא חודש בו ישנם התגלות של י"ג מידות הרחמים של הקב"ה.

ולאחרי זה מציג אדה"ז שאלה - “ולהבין זה כי למה הם ימות החול ואינם יו"ט 

כמו שבתות ויום טוב שבהם התגלות אלהות בחי’ הארת אלוקותו ית’ ובפרט בעת 

וזמן י"ג מדות שהם הארת העליונות מאד והם מתגלים ביוהכ"פ ובודאי יש הפרש 

גדול בין יוה"כ ובין אלול".

י"ג  שמתגלות  אלול  בחודש  גדול  כ"כ  גילוי  ישנו  אם  זו  בשאלה  שהכוונה 

מידות הרחמים של הקב"ה א"כ מדוע ימים אלו ימים שפורשים מעשיית מלאכה 

וימים  בשבתות  שעושים  כמו  שישנו.  עליון  גילוי  לאותו  ומתחברים  מתקדשים 

המלך  של  ומפורסם  הידוע  המשל  שהוא  משל  מביא  זאת  להסביר  וכדי  טובים? 

בשדה וזה לשונו הק’ של אדמו"ר הזקן:

יובן ע"פ משל למלך שקודם בואו לעיר יוצאין אנשי העיר לקראתו  “אך הנה 

מקבל  הוא  פניו  להקביל  לצאת  שרוצה  מי  כל  רשאין  ואז  בשדה  פניו  ומקבלין 

את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם. ובלכתו העירה הרי הם 

הולכים אחריו. ואח"כ בבואו להיכל מלכותו אין נכנסים כ"א ברשות ואף גם זאת 

המובחרים שבעם ויחידי סגולה".

ולאחרי שמביא המשל מסביר אדה"ז גם את המשמעות הרוחנית שלו הנמשל: 

כי הנה כתיב  ית’ בשדה  יוצאין להקביל אור פניו  “וכך הענין עד"מ בחודש אלול 

יאר ה’ פניו אליך שהוא ענין הארת י"ג מדות שיהי’ פנים בפנים דהיינו שיאיר גילוי 

פנימיות רצונו ית’ למקור נש"י ע"י שיהיה עיקר פנימיות רצונו אליו ית’ לדבקה בו 

בלב ונפש מעומקא דליבא במסירת נפש כמ"ש במ"א.." וכפי שממשיך ומבאר שם 

באריכות.

נקודת הביאור של משל זה על השאלה מדוע אין ימים אלו ימים קדושים כמו 

מגיע  שהמלך  הוא  אלול  חודש  של  בגילוי  שהנקודה  היא  טובים  וימים  שבתות 

לשדה מגיע למקום הנמוך ושם הוא מגלה את הגילוי שלו.
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התנועה של שבת היא התנועה של היציאה מהעולם לפרוש ממנו ולהתקדש; 

גילוי  לחבר את  תנועה הפוכה:  היא  אלול  בחודש  להיות  ואילו התנועה שצריכה 

הקב"ה עם העולם עצמו. וכמו המלך שמגיע לשדה ופועל עם אנשי השדה עצמם.

רבות  השלכות  ממנו  ולומדים  החסידות  בתורת  פעמים  ריבוי  מובא  זה  משל 

ג’  חלק  קודש  באגרות  הרבי  שמביא  מה  ולדוגמ’  יום.  היום  בחיי  לעבודה  בנוגע 

מורה  הזיווג השני שלו  בעיות עם  לו  אגרת תשל"ב במענה לאדם שמתאר שיש 

לו הרבי כיצד לנהוג ולקראת סוף המכתב מביא הרבי את המשל של המלך בשדה 

ולומד ממנו בנוגע אליו:

ויראה בסוף ד"ה לך אמר לבי כמובא שם  “מוסגר פה הקונטרס לח"י הבע"ל 

לשון הלקו"ת אשר בחודש אלול הנה נפגשים עם המלך בשדה וידוע פירוש שדה 

ובשדה  ומדבר  עיר מושב שדה  בחי’  יש  בכל אדם  ישוב אדם אשר  שאינו מקום 

רשאים ויכולים כל מי שירצה לצאת ולהקביל פני המלך והמלך מקבל כלם בספ"י 

ומראה פנים שוחקות לכלם.

)זהו  לדודי  אני  ר"ת  באלול  ובפרט  דלעילא  אתערותא  דלתתא  ובאתערותא 

ההתחלה ובמילא( ודודי לי כן צריך כל אחד ואחד מאתנו להיות בהנהגתו בסביבתו 

לכל הקרב קרב אליו שאף אם נדמה לו ואפילו אם יש יסוד לזה שחברו הוא איש 

שדה בכל זאת צריך לקבלו בספ"י ]=בסבר פנים יפות[ ולהראות לו פנים שוחקות. וכמו 

שחודש אלול הוא זמן המסוגל להנהגה כזו בין הקב"ה וישראל הנה עלמא תתאה 

כגוונא דעלמא עילאה )זוהר ח"א לח א( והוא ג"כ זמן המסוגל להנהגה כזו בעולם 

הזה התחתון בין אדם לחברו ובין איש לאשתו".

הרבי לומד שצריכים לדעת שגם אם מי שנמצא על ידו הוא איש שדה ומתנהג 

כמוהו צריכים לקבל אותו כמו המלך - בסבר פנים יפות ולהראות לו פנים שוחקות. 

וכמו שהקב"ה מראה את ההנהגה הזאת לכל אחד ואחד כך צריך להיות ההנהגה 

הזאת בין אדם לחבירו ובין איש לאשתו.

ונסיים בברכת הרבי בנוגע לזה ליהודי אחר ]נדפסה באג"ק חי"ט אג’ ז’תכא[:

בשדה  נמצא  המלך  שאז  והרחמים  החשבון  חדש  אלול  בחדש  “ובהמצאנו 

וכמבואר בזה בלקו"ת ד"ה אני לדודי )פ’ ראה( בודאי שמעוררים מלמע’ את כ"א 

בהאמור ויהי רצון שיהי’ באתעדל"ע אתעדל"ת ובאופן דמוסיף והולך מוסיף ואור 
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ויהי רצון שאתבשר בשורה טובה בהאמור ואין טוב אלא מעשה בפועל כי המעשה 

הוא העיקר ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט".

יום ג’ של סליחות
בחב"ד  אשר  סליחות  של  השלישי  היום  של  עניינו  מה  לשאול  רציתי  שאלה: 

מציינים אותו בהתוועדויות מיוחדות?

כדי להבין את המעלה של יום זה צריכים להקדים שענינו של יום ג’  תשובה: 

דסליחות הוא עניין מופלא ביותר ששנים רבות אכן לא ידעו על ענינו של יום זה.

ישנם כמה וכמה לשונות של הרבי בהקשר לזה. באחד המכתבים מערב שבת 

קודש י"ג אלול שנת התש"י כותב הרבי כך:

)-הריי"צ(..  אדמו"ר  וחמי  מורי  קדושת  כבוד  סיפר  דסליחות  ג’  יום  “פרשת 

אשר יום זה “הוא יום המוגבל והמיועד להוד כ"ק אדמו"ר הזקן לדורותיו לאמר רק 

לפני בנו המיוחד הוד כ"ק אדמו"ר האמצעי וכשהי’ הוד כ"ק . . הרב הקדוש צמח 

צדק כבן עשר אמר גם לפניו מאמר חסידות ביחידות ויצו עליו אשר איש לא ידע 

מזה. והוד כ"ק . . הרה"ק צמח צדק הי’ אומר ביום ג’ דסליחות מאמר של הוד כ"ק 

אדמו"ר הזקן לפני הוד כ"ק אבי אדוני זקני מורי ורבי מוהר"ש ויצו עליו אשר איש 

לא ידע מזה. והוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק מוהר"ש הי’ אומר דרוש ביום ג’ דסליחות 

לפני הוד כבוד קדושת אבי אדוני מורי ורבי הרה"ק )-הרש"ב(. וביום ג’ דסליחות 

ויצוני על הסוד עד  זה  תרנ"ה הואיל הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק לאמר לפני דרוש 

הזמן שיצוה לגלות"..

מלשון זה מובן עד כמה יום זה הוא יום מיוחד עד אשר הוא נשמר בסוד מוחלט 

במשך שנים רבות. ובאותו המכתב מסיים הרבי שאכן שנים רבות היה הענין של ג’ 

דסליחות בהעלם ואילו עכשיו ניתנה הרשות לגלות את מעלתו.

ולכן פירסם זאת הרבי הריי"צ וכן הרבי את העניין בכל קצווי תבל. אף על פי 

שבדורות עברו לא הגיעה העת לגילוי מעלת היום.
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על  שלנו  הדור  מעלת  היא  ובמה  דרא"?  “אכשור  וכי  לשאול  שניתן  ולמרות 

המעלות הקודמים שדווקא זכה דורנו לגילוי מעלת היום; הנה על זה עונה הרבי 

כזאת  בתקופה  נמצאים  שאנחנו  בגלל  שדווקא  אומרת  זאת   - הנותנת"  ש"היא 

של העלמות והסתרים גדולים בעקבתא דמשיחא הנה בזמן הזה פותחים את כל 

האוצרות גם את אותם האוצרות שהיו חתומים ונעלמים מעין כל רואה.

ובשיחה נוספת ביאר הרבי שהרבי הריי"צ גילה את יחודו של יום זה באמירת 

מאמר חסידות אך לא גילה את הטעם על יחודו של היום.

ומסביר שם הרבי שבמאמר של הרבי הריי"צ ישנם כמה וכמה ענינים שכל אחד 

יכול לחפש את ההסברה במעלת אותו היום בעצמו ובהמשך אמר גם אם כל אחד 

לא ימצא הרי דווקא בגלל שהרבי הריי"צ לא פירש את הטעם “ולכך יכול כל אחד 

לפום שיעורא דיליה לחפש את ההסברה במעלת היום".

בשיחה אחרת שנאמרה בשנת תשמ"ח ביאר הרבי את מעלת של יום זה - ואמר 

שבכלל משתדלים לחזק את העניינים הטובים שהיו קיימים בשנים הקודמות ועל 

אחת כמה וכמה את אותם העניינים שנחלש בהם הפרסום מסיבות מסויימות.

היום  והחשיבות של  ופרסם אודות המעלה  גילה  ומביא הרבי שהרבי הריי"צ 

שהיו  השנה  לראש  שייכים  שהיו  שהמאמרים  כך  כדי  ועד  דסליחות  השלישי 

נאמרים בזמנים מיוחדים מראש השנה ואילך התחילו ברבים בשנת תש"ה - ביום 

השלישי של סליחות. ומזה מובן עד כמה מעלתו של יום זה.

ומציין הרבי שלמרות שלא כתוב שם טעם גלוי לזה מכל מקום יש לכך טעם 

בולט עד שאין שום צורך לחיפוש והשתדלות מיוחדת.

ולפני שמבאר מהי המעלה מקדים הרבי שבכלל צריכים להזהר מלומר פירושים 

ורמזים חדשים כי אין כל אחד מוסמך לזה. ולמרות כל זאת ישנו את הביאור של 

הרבי הרש"ב בנוגע לאמירת פירושים בספר התניא שלמרות שצריכים להזהר הנה 

אם הדבר מוסיף בעניני עבודת ה’ יכולים לומר פירושים. ואת עניין זה מסר הרבי 

הרש"ב לסתם חסידים ולא לחסידים יחידי סגולה.

ועד"ז בנוגע לכל ענין וענין שבאם זה מוסיף בעבודת ה’ - אהבת ה’ ויראת ה’ - 

מותר לומר פירושים ורמזים חדשים. ועל דרך זה מבאר הרבי את המעלה של היום 
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“ובנוגע לעינינו: מספר השלישי הוא בעל חשיבות מיוחדת   - השלישי דסליחות 

ועד ש"מתן תורה" קשור לשלישי “אוריאן תליתאי לעמא תליתאי בירחא תליתאי" 

וזוהי המעלה דשלישי דסליחות העילוי דשלישי.

ג’  חל  לעולם  א(  דסליחות:  לשלישי  השלישי  מספר  בשייכות  להוסיף  ויש 

הסליחות  ימי  תחילת  שהרי  טוב"  כי  בו  “שהוכפל  בשבוע  שלישי  ביום  דסליחות 

היא תמיד “במוצאי מנוחה" וא"כ בנוסף לזה שבמשך כל השנה יום שלישי )היום 

זה מעלת השלישי  יום מיוחד הרי על אחת כמה וכמה כשנוסף על  והלילה( הוא 

השלישיים  יום  בארבעים  קשור  הסליחות  ענין  כללות  ב(  דסליחות.  שלישי  מצד 

שהי’ משה רבינו בהר סיני שאז אמר לו הקב"ה “סלחתי כדברך" ג( ישנם ג’ לשונות 

של סליחה: “מחילה סליחה וכפרה" ויש להוסיף בזה עוד כמה ענינים “ותן לחכם 

ויחכם עוד".

ישנם כמה וכמה הוראות של הרבי ליום זה וכמה מהם שבמשך המעת לעת של 

היום השלישי דסליחות ילמדו חלק מאחד המאמרים של יום זה. וכל אחד ילמד 

כחפצו כי ישנם ריבוי מאמרים.

והוראה נוספת שיש לערוך באותו היום של ג’ דסליחות התוועדויות חסידיות 

בשטורעם גדול.

וזוהי הסיבה שעורכים אירועים מיוחדים והתוועדויות חסידיות מיוחדת ביום 

זה.

מנהגי ח"י אלול
שאלה: האם יש מנהגים מיוחדים שצריכים לנהוג בהם בח"י אלול - יום ההולדת 

של המאורות הגדולים?

תשובה: ישנם כמה וכמה מנהגים שהתקבלו בקהילות החסידות ועל ידם אצל 

כלל ישראל.

ובתחילה יש להדגיש עניין חשוב - ישנם החושבים שהחגיגות של חגי החסידות 

ובכללם גם יום ח"י אלול הם שייכים לעדת החסידים ותו לא. אבל האמת היא שחגי 

החסידות הינם בעצם חגים של כלל ישראל.



133מהגל השנה י בואי ההשקמה      

כי חידושה של תורת החסידות הוא להאיר את הנשמה אצל כל יהודי ויהודי 

באשר הוא מבלי שום הבדל מאיזה עדה הוא ואפילו עד כמה הוא שומר את התורה 

והמצוות.

מכיוון שתורת החסידות היא אמת אזי אמת היא חודרת מראש כל דרגין עד 

וכדבריהם  תחתונה.  הכי  המדרגה  עד  גבוהה  הכי  מהמדרגה  היינו  דרגין.  כל  סוף 

הידועים של מנהיגי החסידות רבותינו נשיאנו שאין תורת החסידות עניין השייך 

לקבוצה או למפלגה מסויימת אלא זוהי נחלת כלל ישראל.

בנוגע  הלשון  כמו  שונים  לחגים  בנוגע  המפורסמים  הידועים  הלשונות  וכמו 

כל  את  אם  כי  הקב"ה  גאל  בלבד  אותו  שלא  הריי"צ  הרבי  שכתב  תמוז  י"ג  לי"ב 

מחבבי תורתנו הקדושה וכו’ עד אשר מי ש"בשם ישראל יכונה" - היינו אפילו מי 

שהמעלה היחידה שלו היא שקוראים לו יהודי גם הוא נגאל בחג זה.

שני  של  הולדתם  יום   - אלול  ח"י   - והקדוש  הגדול  ליום  בנוגע  גם  הוא  וכן 

המאורות הגדולים הבעל שם טוב הקדוש ושל אדמו"ר הזקן בעל התניא והשולחן 

ערוך שצריכים הם להחגג בכל קהילה וקהילה בבית ישראל בכבוד הראוי. והעיקר 

שצריכים להתחבר לתוכנה של תורת החסידות שעל ידה מביאים את משיח צדקנו 

בפועל ממש.

ולאחרי הקדמה כללית זו ניגש בפרטיות יותר בנוגע למנהגים של יום זה.

באגרת קודש של הרבי בכרך א’ מביא הרבי שמיום שהתפרסם יום שמונה עשר 

בחודש אלול הוא יום ההולדת של הבעש"ט ורבינו הזקן –

התוועדות  יום  אותו  לעשות  חב"ד  כנסיות  בבתי  ובפרט  מקומות  בכמה  נהגו 

בסיפור מעשי צדיקים חיזוק בדרכי החסידים בכלל ואהבת ישראל בפרט.

והחיזוק הוא צריך להוביל לידי קבלת החלטות טובות בקביעות עיתים לתורה 

הן בתורת הנגלה והן בתורת הנסתר.

היא  הכוונה  הרב  בבית  זה  יום  חוגגים את  מיוחדת  מציין שבהתעוררות  ושם 

בבית הרבי ושם הרבי אומר דברי התעוררות ולפעמים גם מאמר חסידות

ולעורר את  זה  וכפי שהיה הנוהג של הרבי במשך שנים רבות להתוועד ביום 

העולם כולו על דבר הצורך וההכרח להוסיף בלימוד החסידות וללכת בדרכיה.
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מהווה  הוא  זה  יום  הנה  זה.  ביום  להיות  שצריכה  הפרטית  להתחזקות  בנוסף 

מעין ציון דרך בכל העבודה הרוחנית של יהודי בחודש אלול.

בחסידות מוסבר שעבודת היהודי בחודש אלול היא באופן של “אני לדודי ודודי 

לי" היינו שתחילה צריכה להיות התעוררות של תשובה של יהודי כלפי מעלה ועל 

ידי כך הוא זוכה לגילוי של הקב"ה - “דודי לי".

אבל עיקר הנקודה של חודש זה היא שהעבודה צריכה להיות ע"י האדם עצמו 

שהוא יתעורר באמת לשוב אל ה’ יתברך.

ומובא על זה משל מהאדמו"ר הזקן ממלך שמגיע לשדה ושם הוא מקבל את 

כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם.

הנה בתוך עבודה כללית זו של חודש אלול ישנה נקודת ציון חשובה ביום זה - 

מח"י אלול עד ראש השנה.

הרבי הריי"צ כותב ומביא זאת הרבי בכמה וכמה מקומות ששנים עשר הימים 

שבין ח"י אלול לר"ה מהווים מעין ימי חשבון נפש עבור כל השנה העברה.

והסדר הוא שכל יום מהווה חשבון נפש לחודש שלם. שהסדר הוא שח"י אלול 

מהווה חשבון נפש על כל חודש תשרי וי"ט אלול מהווה חשבון נפש על כל חודש 

חשוון וכן הלאה.

ומבארים שחשבון זה הוא חשבון יותר פרטי בנוסף לחשבון הכללי של חודש 

אלול - חודש החשבון. ועריכת החשבון צריכה להיות אם באמת קיים האדם את 

ההחלטות טובות שקיבל על עצמו ומה פעל בזמן זה.

הסדר שראינו אצל הרבי היה שעד שנת תשל"א היה מתוועד הרבי בח"י אלול 

רק שהיה חל ביום השבת. ואילו משנה זו ואילך התוועד ביום זה בכל שנה עד שנת 

תשמ"ח.

בנוגע לאמירת תחנון יום זה מביא הרבי הריי"צ בספר השיחות שלו:

“ביום השלישי י"ז אלול תרנ"ג אחר הלימוד אומר לי אבי ]הרבי הרש"ב נ"ע[: מחר - 

ביום רביעי ]ח"י אלול[ - בהשכמה טבול במקוה ואל תאמר תחנון.

מענה מיוחד של הרבי שנשאל אם צריכים להגיד תחנון בח"י אלול כתב הרבי - 

בעניינים התלויים ברגש - אין לשאול כיון שזוהי הוכחה שאין רגש.
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שברוב  הקודם  הרבי  משיחות  הרבי  מביא  זה  ביום  שמאחלים  לאיחול  בנוגע 

הפעמים היה פותח את השיחות ב"גוט יום טוב" ובשיחה אחת פתח ב"מזל טוב".

והנקודה מכל זה היא שצריכים ביום זה להוסיף בדרכיה של תורת החסידות 

ולחיות בפועל לפי דרישותיה ובכך נביא את הגאולה תיכף ומיד.

נוסח הברכה בח"י אלול
שאלה: האם ישנו איזו נוסח מיוחד שצריכים לאחל אחד לשני בח"י אלול )כמו 

החסידות  בלימוד  טובה  וחתימה  כתיבה  לאחל  שצריכים  יודע  אני  כסלו  שבי"ט 

וכדומה( - יום ההולדת של הבעל שם טוב הקדוש ושל בעל התניא?

תשובה: אצל הרבי הקודם רבי יוסף יצחק היה את ההנהגה הרגילה באיחוליו 

בח"י אלול והייתה שנה אחת שאיחל גם ברכה נוספת.

בשיחות של ח"י אלול שנת התש"ב ושנת התש"ג ובשנים נוספות איחל הרבי 

הנוסח המקובל  טוב" שהוא  יום  “גוט   - הנוסח  הריי"צ בתחילת ההתוועדות את 

שמאחלים בחגי ומועדי ישראל וכן בחגיה של החסידות. וכמו שהזכרת בשאלתך 

יום טוב לשנה טובה  יום טוב גוט  שכן הוא הנוסח שמאחלים בי"ט כסלו - “גוט 

בלימוד החסידות ובדרכי החסידות תכתב ותחתם".

כך היה ברוב השנים.

ואילו בשיחה אחת בשנת ח"י אלול ה’ אלפים ת"ש התחיל הרבי הריי"צ את 

ההתוועדות בנוסח “מזל טוב לנו ולכלל ישראל".

והנה מכיוון ששני הנוסחים הובאו ע"י נשיאנו הקדושים הנה ברור ומובן ששני 

נוסחים אלו מתאימים בכוונה עליונה ליום זה וממילא זהו נוסח האיחול ליום זה.

אלול  בח"י  הרבי  שנשא  מיוחדת  בשיחה  הנה  עמקות  ביתר  הדברים  ולהבין 

ה’תשכ"ג. שאל הרבי שאלה על הנוסחים האלו ולמד מהם עניין כללי ועיקרי בכל 

מהות העבודה של ח"י אלול וכפי שיתבאר לקמן בע"ה.

השאלה העולה מיד היא ששני הנוסחים הם שני ענינים נפרדים ולא רק שהם 

שני ענינים נפרדים אלא שבנוגע לעבודה שנדרשת מכל אחד הנה כל אחד מבטא 

ענין הפוך מהשני:
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כי הענין של “גוט יום טוב" שהוא יום טוב ומקודש הוא כמו כל שאר המועדים 

זאת אומרת שהקביעות של  לזמנים"  “ישראל דקדשינהו  שנאמר עליהם בגמרא 

המועדים קשורה בעצם לקביעות החודשים ע"י ישראל. ונקודתו היא שזהו עניין 

שנעשה ע"י עבודה מצד האדם.

ואילו הנוסח השני - “מזל טוב" - הוא מבטא מזל שבע מלמעלה ולא בא על 

ידי עבודת האדם. וכמו שמבארים חז"ל על עניין המזל בכללות “לאו בזכותא תליא 

ענין  להיותו  ל"זכותא"  בניגוד  הוא  ש"מזלא"  מילתא"  תליא  במזלא  אלא  מילתא 

שבא מלמעלה ואינו תלוי בעבודת האדם.

וממילא שמנסים לקשר בין שני הנוסחים נפגשים בסוג של ניגוד והפכיות - כי 

היום  את  לפעול  היא  היהודי  של  שעבודתו  זה  את  מבטא  טוב"  יום  “גוט  המושג 

טוב כמו בכל המועדים שישראל הם הקובעים את קביעותו ובכללות הנקודה היא 

שהעניין נפעל על ידי האדם; ואילו בנוסח “מזל טוב" מבטאים שהתוכן של היום 

הוא כמו “מזל" הבא מלמעלה שלא תלוי בעבודת האדם?

ונקודת הביאור בזה היא - שח"י אלול כולל בתוכו גם ענין של עבודה וגם עניין 

 - טוב"  יום  “גוט  הן   - הנוסחים  שני  לגביו  מתאים  וממילא  מהעבודה.  שלמעלה 

המבטא עבודה והן “מזל טוב" - המבטא מזל שלמעלה מעבודה.

ולכן ברוב המקומות והשיחות נזכר הענין של “גוט יום טוב" כי העניין שזה נוגע 

לעבודה הוא עניין שצריך להיות באופן תמידי.

ואילו העניין של “מזל טוב" נזכר רק פעם אחת כי אין זה עניין שצריך להיות 

תמיד.

וע"ד ההבדל בין מה שמובא בפרשת קריאת שמע הלשון “בכל לבבך" שמוזכר 

כמה וכמה פעמים ואילו הלשון “בכל מאודך" שמוזכר רק פעם אחת כי הוא מבטא 

עבודה בלי גבול ואין היא נדרשת תמיד.

אלא שאם היה זה עניין שלא קשור כלל לעבודת האדם לא היו מספרים לאדם 

על זה. ומאחר שסיפרו לנו על העניין של “מזל טוב" - מזל שבא מלמעלה מוכרחים 

לומר שיש בזה גם תוכן ועניין הקשור לעבודת האדם.
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לא  זה  הנה  מתנה  כמו  מלמעלה  שבא  עניין  שזה  שלמרות  הרבי  זאת  ומבאר 

העבודה.  להיות  צריכה  בזה  שגם  אלא  הדבר  של  מקבל  רק  הוא  שהאדם  באופן 

והעבודה היא להמשיך את הדברים בפנימיות.

ומדגיש הרבי שעניין זה מודגש ביותר ממה שאותה אמירת “מזל טוב" של הרבי 

הריי"צ באה בדפוס ועניין שהוא בא בדפוס יש לו שייכות לדורות בתמידות..

וכידוע  נקבע בדפוס  “מזל טוב"  יותר לאחרי שהענין דאמירת  זה מודגש  וכל 

פתגם הצמח צדק שדבר שבדפוס הוא לדורי דורות ולכן הרי זה ג"כ ענין שצריך 

להיות בתמידות.

להוריד  צריכים  אותו  שגם  עבודה  ע"י  שלא  מלמעלה  שבא  עניין  אותו  ומהו 

למטה ע"י עבודה?

הנה בח"י אלול הוא יום ההולדת של שני המאורות הגדולים שגדלה מעלתם 

בנגלה דתורה אבל עיקר החידוש שלהם הוא בגילוי של תורת החסידות.

ובזה גופא באופן שלימוד החסידות שייך לכל ישראל. אפילו למי שחטא ופגם 

ועבר את הדרך. כי ע"י לימוד החסידות נמשך תוספת ממקור החיות ששם לא היה 

פגם.

ובענין זה הנה נוסף על מה שנמשך ע"י עבודה יש גם מה שנמשך באופן של 

מתנה מלמעלה שיכול להיות לפעמים באופן שהאור שמאיר מלמעלה לא יומשך 

בהשגת האדם אף שנרגש אצלו כו’.

ועל זה היא ההוראה מהענין ד"מזל טוב" שבח"י אלול - שגם ענין שבא מלמעלה 

בתורת מתנה צריך להיות באופן של “עבודת מתנה" להמשיכו בפנימיות שיבוא 

בהשגה כו’.

התפילה  עבודת  ע"י  עושים  מעבודה  הנעלים  העניינים  אותם  הורדת  ואת 

ועבודה אמיתית של האדם וכך יכול הוא להוריד את אותם הגילויים שיהיו נרגשים 

אצלו גם כן.

ולאחרי כל זה מובן לנו ביותר ששני הנוסחים האלו שנאמרו בהקשר לח"י אלול 

- “גוט יום טוב" ו"מזל טוב" - מבטאים שישנם ענינים הבאים ע"י עבודה וישנם 

האורות  אותם  שגם  הוא  החידוש  אבל  מתנה.  בתורת  מלמעלה  הבאים  ענינים 
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והגילויים שבאים מלמעלה שלא ע"י עבודה צריכים להוריד אותם ע"י התעסקות 

אמיתית בעבודת התפילה בלימוד החסידות בפועל ממש

סגולת 12 הימים
יום  זמן שכל  איזו תקופת  יש  הנוראים  הימים  לי שבתקופה של  זכור  שאלה: 

ומה המשמעות של  בדיוק  זה  - מתי  הוא מתקן את החודש של השנה הקודמת 

ה"סגולה" הזאת..?

תשובה: עניין זה מקורו בדברי הרבי הריי"צ בשנת תש"ג שם ביאר שענינם של 

י"ב  י"ב הימים מח"י אלול עד ראש השנה –שבהם צריך להיות חשבון הנפש על 

היום דחשבון  לחודש החל מח"י אלול עצמו שהוא  יום  לחודש  יום  חדשי השנה 

הנפש על חודש תשרי וכן הלאה.

לכל  הרבי  שהמשיל  מיוחד  משל  נביא  אלו  שבימים  הנקודה  את  להבין  כדי 

התקופה הזו של חודש תשרי ומתוך המשל יהיה ניתן להבין מה מיוחד בכל נקודת 

זמן בימים אלו.

כשאדם רוצה להגיע במהירות למחוז חפצו - נוסע ברכבת. “בכלל ישנם שני 

סוגי רכבות: יש רכבת מהירה שאינה מתעכבת בדרך הילוכה אלא נוסעת ישירות 

אל המקום המיועד ויש רכבת רגילה - שבה משתמשים ע"פ רוב - שאינה נוסעת 

כדי  שונות  בתחנות  הילוכה  בדרך  מתעכבת  אלא  המיועד  המקום  אל  ישירות 

להעלות באמצע הדרך עוד נוסעים שלא עלו בתחנה הראשונה וגם בשביל אותם 

נוסעים שלא יכולים לסבול את הנסיעה המהירה.

וממשיך הרבי בתיאור המשל - “גם בתחנות שבמשך הנסיעה ישנם שני סוגים: 

יש תחנות קטנות שבהם עוצרים לזמן קצר בלבד ויש תחנות גדולות שבהם עוצרים 

לזמן ממושך יותר כדי להעמיס על הרכבת גם מטענים גדולים וכבדים וגם בהמות 

)שוורים כבשים עיזים חמורים וסוסים( אשר העלאת הבהמות אל הרכבת דורשת 

זמן ארוך משום שהבהמות פוחדות לעלות על הרכבת, הם פוחדות מהרכבת עצמה 

מהצפירה מהנסיעה וכו’ ]והפחד שלהם אינו פחד-שוא כיון שבבואם אל המקום המיועד יהפכו להיות 

דם ובשר מבשרו )של האדם( ויתבטלו מבהמיותם[ ולכן בתחנות הקטנות אין פנאי להתעסק 

עמהם כי אם בתחנות הגדולות שבהם מתעסקים להעלות אל הרכבת את הכל.
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וסדר הנסיעה - שלפני שהרכבת מתחילה לנסוע משמיעים צפירה כדי להזכיר 

לנוסעים הממתינים - הטרודים עם חבילותיהם או אלה ששכחו בכלל שצריכים 

לנסוע - שהרכבת עומדת לנסוע ולא מסתפקים בצפירה אחת אלא צופרים עוד 

פעם ועוד פעם וכשהצפירות לא עוזרות מתחילה הרכבת לזוז מעט כדי להראות 

שמתכוונים ברצינות... ורק לאחרי זה מתחילה הרכבת לנסוע במהירות.."

כל זה הוא המשל בגשמיות.

העניין  אותו  את  שיש  בגלל  זה  בגשמיות  אותו  שיש  דבר  שכל  הכלל  פי  ועל 

ברוחניות ובעצם העניין הרוחני הוא השורש של העניין הגשמי הנה כן הוא גם כאן 

במשל הרכבת.

בריאת  של  התכלית  על  מורה  הרכבת  של  ההליכה  מהירות  של  היתרון  עצם 

“מהלך"  נעשה  הוא  שלו  העבודה  ידי  על  כי  למטה  שלו  הנשמה  וירידת  האדם 

לעומת המלאכים שנקראים “עומדים" שלמרות כל העליות שלהם הם עדיין ב"סדר 

והדרגה" וכן הוא גם מצב הנשמות קודם שירדו לעולם הזה )“חי ה’ גו’ אשר עמדתי 

לפניו"( ודווקא על ידי שהנשמה יורדת לגוף היא נעשית בבחינת מהלך.

ובנוגע לאופן הנסיעה שישנה צפירה ותחנות באמצע הדרך הנה כן הוא בנוגע 

למועדים של חודש תשרי –

כי “חודש תשרי הוא ראש הכללי לכל החדשים ובו ימים שרשים ומקורים על 

כל השנה: ראש השנה - שרש ומקור על יראה . . יום הכפורים - על תשובה ומחילה 

וסליחה שבעת ימי הסוכות - על אהבה ושמחה וכו’".

ובזה עצמו ישנם כמה קרונות ברכבת יש עבודה של הימים הנוראים שהיא בקו 

של בכי’ ומרירות ויש קרון של ימי שמחה - זמן שמחתנו.

שבהם  אלול  חודש  ימי  של  העבודה  הקדמת  את  יש  פרטית  יותר  ובחלוקה 

נוהגים לתקוע בשופר לעורר את עם ישראל שיעשו תשובה.

שבאמת צריכים להיות בתשובה כל ימיו אבל בחודש אלול נעשית התעוררות 

מיוחדת לתשובה. ומשך הזמן שנותנים לזמן התשובה הוא ארבעים היום של מראש 

חודש אלול עד יום הכיפורים.

כמו שהיה באנשי נינוה שנתן להם הקב"ה ארבעים יום שאם ישובו יהיה טוב 

ואם לאו חס ושלום..
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ראש  עד  אלול  מח"י  הימים  י"ב   - הוא  שנותנים  נוספת  נוספת  תחנה  ומעין 

יכולים לתקן  יום לחודש שבימים אלה  יום לחודש  י"ב חדשי השנה  כנגד  השנה 

ולהשלים את כל י"ב חדשי השנה.

ולאחרי זה ישנם תחנת נוספות של ימי חודש תשרי ראש השנה ויום הכיפורים.

והנקודה בכל זה היא שנוסף לכך שחודש אלול בכללותו הוא חודש החשבון 

והתשובה יש ענין מיוחד בי"ב ימים האחרונים דחודש אלול שהתחלתם בח"י אלול 

שי"ב ימים אלה מכוונים כנגד י"ב חדשי השנה יום לחודש יום לחודש שבכל יום 

צריך לעשות חשבון פרטי על חודש אחד מי"ב חדשי השנה החל מח"י אלול שהוא 

יום החשבון על חודש תשרי העבר.

ויהי רצון שננצל את ימים אלו כמו שצריך ונכתב ונחתם לחים טובים ארוכים 

ולשלום ולגאולה אמיתית ושלימה תיכף ומייד ממש.

ח"י אלול
שאלה: השבוע אני צריך לדבר בפני יהודים מחוגים שונים על המעלה של חי 

על  להצביע  אפשר  האם  לכן.  קודם  שהיה  מה  כלפי  החסידות  שינתה  מה  אלול 

נקודה שבה השתנה היחס לקהלים רחבים ולא רק כלפי ההשפעה של האדם כלפי 

עצמו. הרי היו כמה וכמה שיטות קודם לכן ומהו חידושה של תורת החסידות על 

פני מה שהיה קודם?

מכמה  עלי’  להסתכל  ואפשר  ועיקרית  כללית  שאלה  הינה  זו  שאלה  תשובה: 

וכמה פנים ואופנים. ולהלן נבאר אופן אחד כפי שהוא מובא בשיחתו הקדושה של 

הרבי - מח"י אלול תשי"א שם ביאר הרבי את העניין בכיוון אחד ולהלן נביא את 

ביאור הדברים כפי שהוא מובא שם.

בתחילה מבאר הרבי את מהותו של ח"י אלול שהוא היום שבו “ניתלו המאורות" 

הגדולים:  המאורות  שני  הולדת  יום  הוא  אלול  שח"י  הריי"צ  הרבי  שגילה  כפי   -

הבעש"ט - מייסד תורת החסידות הכללית ואדמו"ר הזקן - מייסד תורת חסידות 

חב"ד.
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טוב  שם  הבעל  של  העובדה  עיקר  הייתה  מה  הרבי  מבאר  הדברים  ובהמשך 

ואדמו"ר הזקן ביסוד החסידות: “עיקר העבודה של הבעש"ט ואדמו"ר הזקן ביסוד 

תורת החסידות היתה )לא בשביל עצמם לבד אלא( בשביל כל בנ"י:

הענין  על  )נוסף  יסוד  בתור  שקבעה   - החסידות  בדרך  העיקריים  מהענינים 

ואחת  אחד  לכל  ביחס  ישראל  דאהבת  הענין  את  גם(  התורה  ואהבת  ה’  דאהבת 

מישראל אפילו לפשוט שבפשוטים".

אחת היסודות שחידשה תורת החסידות הוא האהבת ישראל לכל יהודי ויהודי 

אפילו למי שהוא פשוט שבפשוטים שאין לו שום מעלה שבגינה ניתן לאהוב אותו 

או לכבד אותו.

והבדלה  מחיצה  של  סוג  הייתה  החסידות  דרך  של  ההתגלות  שלפני  מסופר 

שהפסיקה בין יהודים שהינם בני תורה ולמדנים לבין אנשים פשוטים ועמי הארץ 

“ועל זה השקיעו כחות הבעש"ט המגיד ואדמו"ר הזקן והבאים אחריהם - להסביר 

להורות את הדרך ולאפשר שגם פשוט שבפשוטים יוכל להגיע לעליות הכי גבוהות 

עליות כאלה שבזמנים שלפני זה היו סבורים ששייכים רק ללמדנים גדולים וביניהם 

גופא ליחידי סגולה בלבד".

ומביא שם הרבי את דבריו של האדמו"ר הריי"צ שכוונת אדמו"ר הזקן הייתה 

שיטה  שתהיה  או  ישראל  מבני  לחלק  רק  שייכת  תהיה  לא  החסידות  שתורת 

מסויימת אצל בני ישראל אלא שזה יהיה שייך לכל בני ישראל “וסוף כל סוף יקויים 

הדבר שתורת החסידות תהי’ נחלתם של כל בני ישראל שיהיו כולם חסידים".

 - הזקן בתורת החסידות  ואדמו"ר  טוב  להביא הבעל שם  זוהי הנקודה שרצו 

להביא גם את היהודי הפשוט שבפשוטים לעליות הכי גבוהות שיכולות להיות.

נקודת חילוק זו היא בעצם יסוד לכללות החילוק בין ההנהגה של גדולי ישראל 

קודם ההתגלות של תורת החסידות לבין ההנהגה של דרך החסידות ולאחריה.

שהם  כזה  באופן  ישראל  גדולי  של  דרכם  היתה  החסידות  שהתגלתה  קודם 

ולבקש  תורה  בעניני  אותם  לשאול  אליהם  באים  ויהודים  שלהם  במקום  יושבים 

מהם הדרכה בעבודת ה’.
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– היו אמנם גדולי ישראל שנהגו גם לנסוע ממקומם אבל נסיעתם היתה לתועלת 

עצמם: לערוך גלות “גלות מכפרת" או כדי לידע הנעשה בעולמם של לומדי-תורה 

ובכל אופן לא הביאה נסיעתם תועלת לתיקון מעמדם ומצבם של כל בני ישראל 

)כולל גם אנשים פשוטים( הנמצאים בהמקומות שנסעו דרכם ומה גם שבהיותם 

בנסיעות אלה היו נוהגים להעלים ולהסתיר את זהותם שלא יכירו אותם ובמצב 

כזה לא היו יכולים לפעול לתיקון מעמדם ומצבם של בנ"י הנמצאים בהמקומות 

שנסעו דרכם.

“ועם התגלות דרך החסידות נעשה חידוש כללי בהנהגת גדולי ישראל - להביא 

את אור התורה אל כל מקומות מושבות בנ"י:

הבעש"ט - הי’ מרבה בהליכה ונסיעה ממקום למקום מעיר לעיר מכפר לכפר 

ואפילו ממושב למושב

ולאחריו גם אדמו"ר הזקן - נוסף על כו"כ נסיעות שנסע בעצמו הרי גם לשאר 

המקומות שלא נסע בעצמו הי’ שולח את תלמידיו בתור “משולחים" ]שהיו נקראים 

“שד"רים" או “משפיעים"[ שיסעו במקומו - “שלוחו של אדם כמותו" - למקומות אלה.

ובנסיעות אלה )לא היו מעלימים ומסתירים את עצמם אלא אדרבה( היו מגלים 

את עצמם בכל עניניהם כך שהיו מביאים עמהם את אור התורה “נר מצוה ותורה 

מבלי   - בנ"י  מושבות  מקומות  כל  אל  מה"מרכז"  שבתורה  לה"מאור"  עד  אור" 

להמתין שיהודים יבואו אליהם לדרוש אצלם".

אזי  ולדרוש  ולבקש  לבוא  צריך  היהודי  שכאשר  ההנהגה  אופני  בין  והחילוק 

ההשפעה היא רק על אלו שהם מרגישים שיש להם איזה חוסר וצריכים להשלים 

להם אותם שזה כבר מורה על רמת שייכות מסוימות שהוא מוכן לצאת מהמקום 

שלא  אלו  כל  אבל  שלו.  השלימות  את  ימצא  הוא  שבו  המקום  את  ולחפש  שלו 

מרגישים את החוסר הזה אין עליהם השפעה.

וחידושה של דרך החסידות - מצד היסוד של אהבת ישראל - שלא המתינו עד 

שיהודים יבואו אלא הולכים אליהם לכל המקומות ומשפיעים עליהם שם.

ויש לנו לומר על משקל אותם הדברים שבעינינו אנו רואים שדרך זו התרחבה 

במשך הדורות יותר ויותר עד שבדור הכי אחרון שמעיינות החסידות מגיעים לכל 
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יהודי ויהודי בעולם. אין יהודי בעולם שלא מרגיש את אורה של החסידות. ובמיוחד 

ע"י זה שהרבי שולח שלוחים לכל מקום ומקום בעולם עד לפינה הכי נידחת שיש 

בהם יהודים שלא יודעים בכלל על יהדותם וגם להם משפיעים את האור של תורת 

החסידות ומעוררים אותם על דבר ההכנות שצריכות להיות לקראת ביאת המשיח.

ומכל זה יוצא לנו נקודה נפלאה שמתוכה אנו רואים חילוק עיקרי בין ההשפעה 

של השיטות שקודם החסידות לבין שיטת החסידות שהחסידות פועלת ומשפיעה 

על כל הקהלים ועל כל האנשים אפי’ ליהודי הנידח ביותר. וחידוש זה הוא כמובן 

חידוש כללי ועיקרי שכפי הידוע לנו וכפי המובא לא היה קודם לכן.

חשבון נפש של אלול
שאלה: מה ההבדל בין חשבון הנפש שצריכים לעשות בכל יום בקריאת שמע 

הבדל  יש  אם   - אלול  בחודש  לעשות  שצריכים  נפש  החשבון  לבין  המיטה  שעל 

בכלל?

תשובה: בחסידות מוסבר שענינו של חודש אלול הוא - חודש חשבון הנפש. כך 

מביא הרבי בשם הרבי הרי"צ. ומביא על זה הרבי הריי"צ משל מבעל עסק שמזמן 

לזמן הוא צריך לעשות חשבון כללי מהנעשה בעסקים שלו ועל ידי זה שהוא עושה 

חשבון תהיה ההנהגה שלו הנהגה ישרה והצלחה בעסקים כמו שצריך.

זמן מיוחד בשנה שהוא חודש  זה בעבודת הנפש של היהודי שישנו  ועל דרך 

ומצבו  ממעמדו  כללי  נפש  חשבון  נפש  החשבון  את  לעשות  צריכים  שבו  אלול 

בעבודת ה’ בקיום התורה והמצוות בהנהגה ובמידות טובות.

ומוסבר בחסידות שהזמן של חשבון הנפש הוא בחודש אלול דווקא אבל במשך 

כל השנה צריכים לעסוק בתורה ועבודה מבלי לחשוב אודות כללות מעמדו ומצבו.

והדוגמא לזה היא מאותו בעל עסק המוזכר קודם שרק מזמן לזמן עושה חשבון 

כללי ממצב העסק אבל רוב הזמן מתעסק בהמסחר עצמו שאז עושה חשבון רק 

בנוגע לענין הפרטי שהולך לעשות עכשיו האם כדאי לעשות זאת ואיך לעשות זאת 

אבל חשבון על מצבו הכללי עושה רק מזמן לזמן כי אם יעשה כל יום חשבון כללי 

לא יגיע לעולם להעסק עצמו כדבעי. כמובן וגם פשוט שלא בכל יום עושה בעל 
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החנות חשבון כללי על כל מה שהיה לו עד היום ומה התוכניות בכללות לעתיד אלא 

הוא עושה חשבון פרטי על היום האחרון ולא חשבון על כל מה שעבר עליו במשך 

כל השנה האחרונה.

גם  כולל  ועבודה  בתורה  לעסוק  צריכים  השנה  שכל  השם  בעבודת  הוא  וכן 

עשיית חשבון פרטי בקריאת שמע שעל המיטה דכל יום על העבודה דיום זה

כל  על  חשבון  בה  לעשות  שצריכים  שבת  לפני  הוא  כן  יום  בכל  שהוא  וכמו 

השבוע ולפני כל ראש חודש צריכים לעשות חשבון נפש על כל החודש אבל בנוגע 

לחשבון נפש כללי על כללות מעמדו ומצבו בעבודת ה’ זה רק בחודש אלול.

והסיבה לזה גם מובנת כי אם יעשה חשבון כללי בכל יום יהי’ עסוק רוב היום 

בעשיית חשבונות ולא ישאר לו פנאי לעסוק בתורה ועבודה.

בשיחה מיוחדת הביא הרבי טענה שיכולה לעלות למישהו בנושא זה:

יכול מישהו לטעון: חשבון הוא הרי דבר טוב ומדוע שלא יעשה חשבון כללי כל 

יום?

לפני עשיית  ועבודה  בתורה  לעסוק  יכול  איך   - לטעון  ממשיך   - מזה  ויתירה 

חוקי"  לספר  לך  מה  אלקים  אמר  “ולרשע  הכתוב  דיבר  מלא  מקרא  הרי  חשבון 

ומפורש בתניא ש"אי אפשר לרשעים להתחיל לעבוד את הוי’ בלי שיעשו תשובה 

על העבר תחילה" ולכן חייב לעשות חשבון תחילה כדי לידע מה עליו לתקן ולא עוד 

אלא שגם לאחרי התשובה צריך להיות “וחטאתי נגדי תמיד" כמו שכתוב בתניא.

היהודי יכול לטעון שהוא לא יכול להמשיך בעבודה שלו כל עוד ויש לו דברים 

נפש  החשבון  את  לעשות  הוא  צריך  וממילא  בעבר  עבודתו  על  תיקון  שדרושים 

עליהם ורק אחרי זה הוא יוכל לעסוק בתורה ובעבודה בכל כוחו.

ועונה על זה הרבי באותה השיחה - “והמענה לזה - שצריך לידע שזוהי עצת 

לעסוק  צריכים  ועבודה.  בתורה  לעסוק  במקום  חשבונות  בעשיית  היצר שיעסוק 

בתורה ועבודה ללא עשיית חשבונות ובבוא חודש אלול אזי יעשה החשבונות".

של  מעצתו  מגיע  זה  סתם  השנה  במהלך  כללי  חשבון  ולעשות  לבוא  הטענה 

היצר הרע שרוצה למנוע מהיהודי מלעסוק בעבודה שבאמת דרושה עליו - בקיום 

התורה והמצוות.
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אחרים  בזמנים  הדברים  את  שמשלימים  מצבים  לפעמים  להיות  יכול  אמנם 

וכמו שמסופר על זה בשיחות של הרבי הרש"ב שהיה אחד שבכה בשמחת תורה 

ואמר לו אדמו"ר הרש"ב נ"ע שכיון שלא בכה באמירת “על חטא" ביוהכ"פ משלים 

זאת עכשיו אבל זהו שלא בזמנו.

מסויים  זמן  דבר  לכל  ונתן  ישר"  האדם  את  האלקים  “עשה  כללי  באופן  אבל 

ובנדון דידן הזמן לעשיית חשבון הוא חודש אלול.

בנוגע לטעם והסיבה שחודש החשבון הוא חודש אלול דווקא מבואר בחסידות 

כי בחודש זה מאירים י"ג מידות הרחמים.

ומבאר על זה הרבי - “עשיית חשבון צדק בנפשו יכולה לפעמים להביא היזק כי 

בידעו מעמדו ומצבו ומה גם שאפילו “שמים לא זכו בעיניו" וכו’ עלול ליפול ביאוש 

ולחשוב שכיון שבין כה וכה המצב אבוד מהי התועלת ביגיעתו וכו’.

ולכן דוחים עשיית החשבון לחודש אלול שבו מאירים י"ג מדות הרחמים “ארך 

אפים גו’ נושא עון ופשע וחטאה ונקה"

– ובפרט ע"פ המבואר שהתגלות י"ג מדות הרחמים בחודש אלול היא כמשל 

ימי תשובה שהיא  יגמה"ר בראש השנה ועשרת  דמלך בשדה )דלא כמו התגלות 

כמשל המלך שיושב בהיכל מלכותו( שהמלך יוצא אל העם הנמצא בשדה שאינו 

מצד  שדה  של  ודרגא  במקום  כשנמצא  שגם  בנמשל  ודוגמתו  בני-אדם  מושב 

הענינים הבלתי-רצויים )שלא עושים במקום ישוב בני-אדם( שנעשו במשך השנה 

ישנה התגלות י"ג מדה"ר –

ועי"ז יוכל לעשות חשבון מבלי להתייאש ממעמדו ומצבו בידעו שמבלי הבט 

על מעמדו ומצבו בשנה שעברה יכול לחזור ולהתקרב לה’ ולעסוק בתורה ועבודה 

ובודאי יקבלו אותו בשובו לעבדו יתברך."

ומכל זה מובן החילוק בין החשבון נפש שצריכים לעשות בכל יום בכל שבוע 

ובכל חודש לבין החשבון נפש שצריכים לעשות בחודש אלול - חודש החשבון.

שבכל זמן מהזמנים האלו החשבון הוא חשבון פרטי בנוגע לעבודה הפרטית של 

היום האחרון השבוע או החודש ואילו בנוגע לחשבון כללי עבור כללות עבודתו - 

צריכים לעשות בחודש אלול.
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ואדרבה הטענה לעשות את זה לעיתים תכופות יותר מגיעה מעצת היצר. כי 

התורה  לימוד   - בעולם  שליחותו  בקיום  להיות  צריכה  היהודי  של  עבודתו  עיקר 

וקיום המצוות.

ועל ידי העיסוק בעבודה שצריכים לעסוק נזכה לייעוד המבוקש - גילוי משיח 

צדקנו לעיני כל העולם במהרה בימנו.

הדגש בשיעורי אלול
שאלה: האם ישנו איזה נושא מסויים שעליו צריכים לשים את הדגש בשיעורים 

ובדרשות של חודש אלול? אני יודע שישנם הרבה ענינים ששייכים לחודש אלול 

במיוחד  אותו  להדגיש  שצריכים  עליו  לנו  שידוע  ענין  יש  אם  היא  שאלתי  אבל 

באלול?

ענינים  וכמה  כמה  ישנם  אלול  בחודש  בשאלתך  מזכיר  שהינך  כפי  תשובה: 

חשובים ומיוחדים. ואם רוצים לשים דגש על עניין מיוחד הנה קשה להצביע על 

עניין אחד ויחיד אך מכיוון שאין לנו אלא דברי הרבי הנה יש שיחה מיוחדת שנשא 

הרבי בשבת פרשת עקב תשי"א לפני שבעים שנה שבה ביקש הרבי להעביר מסר 

מיוחד בכל מקום ומקום.

כאן  אך  נוספים  דברים  וישנם  עוד בראשית הדברים שכמובן  לציין  מחובתנו 

נתעכב על עניין אחד שאותו ביקש הרבי בפירוש למסור בכל מקום ומקום.

בבתי-כנסיות  זו  שיחה  של  תוכנה  יחזרו  שהתלמידים  הורה  שהרבי  ומסופר 

מהשיחה.  העתק  הכותל  על  להדביק  גם  כדאי   - המתאימים  שבמקומות  והוסיף 

כמו כן שלח הרבי לכו"כ העתקה משיחה זו ע"מ לפרסמה במקומותיהם.

באותה שיחה פותח הרבי את עניין זה ואומר כך:

“רוצה אני לבאר ענין ובקשתי אשר כל אחד יפרסם זה בכל אופן שהוא יכול 

ואחרי ש"ק יפרסמו זה גם באופנים כאלה שאין יכולים להשתמש בהם בשבת"

בנוגע לאופן הפרסום של שיחה זו מציין הרבי דבר מעניין:

יותר  תועלת  שתהי’  ובלבד  בשמי  שלא  או  בשמי  הדברים  לומר  “רשאים 

להפירסום והעיקר לקליטת הדברים אצל השומעים". זאת אומרת שאפשר להגיד 
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יקלטו  ממש  שבפועל  היא  העיקר  בשמו  שלא  או  הרבי  של  בשמו  הדברים  את 

השומעים את התוכן.

וזהו תוכן הדברים:

הרבי פותח ומזכיר שעל חודש אלול אמרו רז"ל ששמו מרומז בר"ת של הפסוק: 

“אנה לידו ושמתי לך".

ופסוק זה הוא בפרשה שבה מדברת התורה באדם שהרג את חברו בשוגג )מבלי 

דעת( והתורה תורת חיים אומרת שיקבעו מקום ערי מקלט שינוס שמה הרוצח 

ובאופן זה לא יירא מגואל הדם הרוצה להנקם בעד הדם השפוך שיהרגהו - כפי 

שמבואר בארוכה בפ’ מסעי ובכ"מ.

של  הראשונות  מהתיבות  לא  הם  אלול  של  התיבות  שהראשי  הרבי  ומבאר 

הפסוק שבהם מדובר על המעשה שעשה האדם כי אם מהתיבות בפסוק שמדברות 

על הזכות שלו “אנה לידו" והתיקון של זה שחטא באמצעות הערי מקלט שאליהם 

הוא גולה.

פעולה זו של הצלת הורג הנפש היא פעולה בהצלת גופו אבל גם נפשו צריכה 

כפרה. אמנם הוא עשה זאת בשוגג - אבל גם השוגגים הם בני עונש והם צריכים 

כפרה. וכפרה זו נעשית ע"י ערי המקלט שהרי ענינם של ערי מקלט הוא - גלות 

וידוע אשר “גלות מכפרת".

וממשיך הרבי ומבאר שישנו עניין נוסף בערי מקלט שהם עוזרים בהצלת הורג 

נפש במזיד כי שם - בעיר המקלט הוא בטוח מגואל הדם. ורק לאחר זמן ישלחו 

“והצילו  של  כזאת  בצורה  אותו  ידונו  שהם  וכמובן  אותו.  וידונו  שלוחין  דין  בית 

יכול לעשות  ובנתיים הרי  ומוצל.  ובכל אופן עד המשפט הרי הוא בטוח  העדה". 

תשובה. ובענין זה יש מעלה בזמן הגלות על זמן הבית כי בזמן הבית לא הועילה 

תשובה לפטור מעונש את ההורגש נפש בשגגה ובמזיד וגם אם הוא עשה תשובה 

היו מענישים אותו אבל אחרי חורבן הבית וגם ארבעים שנה קודם החורבן - יבנה 

ועליהם  מיתות  ד’  דיני  רק  ונשארו  נפשות  דיני  בטלו  אז  אשר   - בימינו  במהרה 

מענישים מלמעלה מועילה התשובה.

וממשיך בשיחה ומבאר שזהו התוכן גם של חודש אלול בהר"ת דאלול “אנה 

לידו ושמתי לך" מרומז שחודש זה הוא העיר מקלט על המעשים לא טובים שעשה 
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האדם במשך כל השנה על ידי חשבון הנפש ותשובה. כי אם ח"ו חטא ופגם ועבר 

את הדרך דרך הוי’ - הנה בכל עבירה שעשה הרי הוא רוצח נפש “שופך דם האדם 

באדם" היינו שהוא “שופך דם האדם" אדם דקדושה הוא נוטל ומוציא דם וחיות 

מנפש האלקית שלו ומוסרם “באדם" - אדם בליעל הוא היצה"ר שופך דם האדם 

בשוגג או במזיד.

והחודש אלול הוא ערי המקלט אם החוטא גולה לחודש אלול - מנתק עצמו 

מרצונותיו   - אביך"  ומבית  וממולדתך  “מארצך  שלו  ומציאות  מהישות  ויוצא 

אשר  שמה"  “ונס  בבחי’  –ויהי’  שלו  ודעת  טעם  השכל  של  ומהמסקנות  רגילותיו 

“שם תהא דירתו" - כלומר שהוא מחליט בנפשו “להתיישב שם" לסדר ימי חייו 

בסדר החדש של חשבון הנפש ותשובה אזי - “גלות מכפרת".

ולבסוף מסכם הרבי את הדברים ומוסר מה בדיוק צריך לפרסם:

“וזהו הענין שצריכים לפרסם:

הקב"ה אומר לישראל:

אני נותן לכם עשרים ותשעה שלשים יום אשר במשך הימים האלו אם תנתקו 

עצמכם מהרגילות והנהגות הלא טובות שנהגתם עד עתה - ונס שמה. תנוסו לתוך 

הסדר והנהגה של אלול להשתקע שם - אזי תוכלו לתקן כל מה שלא הי’ כדבעי 

למיהוי עד עתה ובמילא יהי’ למקלט מגואל הדם מכל הקטרוגים.

וע"י תשובה

בתחלה תשובה מיראה שנעשו לו כשגגות ואח"כ תשובה מאהבה שנעשו לו 

כזכיות –

תכתבו ותחתמו - לאלתר בספרן של צדיקים

ל ש נ ה ט ו ב ה ו מ ת ו ק ה."

אחד  עניין  לך  יש  הנה  במיוחד  לפרסם  צריכים  שאותו  עניין  מחפשים  ואם 

לשנה  טובה  וחתימה  כתיבה  אלול.  בחודש  במיוחד  לפרסם  הרבי  ביקש  שאותו 

טובה ומתוקה.
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להתחבר ליום כיפור
שאלה: בכל פעם שעובר ראש השנה ומגיע ערב יום כיפור יש בי מין איזה אמירה 

בנפש - חבל שזה הגיע.. זה יום מפרך כל היום יושבים בבית הכנסת מתפללים לא 

יודע שיש פה עניין אמיתי שמוחלים את העוונות  וכו’.. אני  וכו’  אוכלים ושותים 

ואל  עדיין הרגשה אמיתית שמתחברת אל התוכן  לי  זה לא מצליח להכניס  אבל 

המסר של יום זה. מה עושים עם כזה דבר?

תשובה: כפי שנראה מסגנון השאלה ישנה איזו מחיצה דקה שמכסה על התוכן 

והמהות האמיתית של יום זה שהיא זו שגורמת לא להתחבר אל המהות שלו.

מה  כל  קודם  לדעת  צריכים  העניין  אל  באמת  מחוברים  להיות  להצליח  כדי 

מבטא יום כיפור בעבודת האדם ומתוך כך ננסה להגיע כיצד מסירים את המחיצות 

המפריעות על אותה המהות.

בכלל ליום כיפור צריכים להתגעגע. כל השנה יהודי צריך להתגעגע ליום כיפור. 

וודאי וברור שאין לו לאדם לומר חבל שהגיע יום הצום או אמירות מעין אלו.

אל  מתחברים  שאנחנו  היא  הצום  שמהות  יודע  הדברים  את  שלומד  מי  כי 

העצמיות שלנו.

העומסים  כל  את  מאיתנו  מוריד  שהיום  רק  אינה  כיפור  יום  של  היום  נקודת 

הכבדים של הטעויות והחטאים. מה שיום כיפור מכפר הוא עניין חשוב אבל זה לא 

ענינו העיקרי.

הגעגוע ליום כיפור הוא לגילוי העצמי שמתרחש בעת יום כיפור גילוי בחינת 

יחידה שבנפש.

כיפור.  ביום  מתפללים  שאנחנו  התפילות  במספר  מתבטאת  היחידה  נקודת 

במשך כל השנה מתפלל יהודי שלוש תפילות - שחרית מנחה ערבית. בימים טובים 

ובשבתות מתפלל היהודי תפילה נוספת - מוסף. היום היחידי בשנה שמתפללים בו 

תפילה נוספת הוא יום כיפור שבו אחרי תפילת המנחה מתפללים תפילה נעילה.

חז"ל מביאים על יום כיפור שהוא יום שהתחייב בחמש תפילות. והכוונה היא 

שכל המהות של היום היא מה שהוא מתחייב בחמש התפילות.
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כי העניין של חמש התפילות הוא מבטא גילוי עמוק ביותר אצל האדם. שלושת 

התפילות - שחרית מנחה ערבית - מבטאים את הגילוי של בחינות נפש רוח נשמה 

אצל האדם. בחינות אלו מבטאות בכללות את המקום הרגשי המעשי המקום הגלוי 

אצל האדם.

תפילת מוסף שבכל שבת היא מבטאת את בחינת החיה - שהיא מקום מקיף 

יותר על האדם ומבטא יותר את המהות שלו. בשבת האדם נח אין זה יום של מעשה 

כי אז ישנו עניין מהותי יותר שמתגלה אצל האדם שהוא לא מותנה בעשייה.

שהיא  שבנפש  יחידה  בחינת  של  העצמי  הגילוי  את  מבטאת  הנעילה  תפילת 

מקבילה אל עצם הנשמה של היהודי. ועניין זה לא מתגלה רק בתפילת נעילה אלא 

במשך כל היום כולו. כל היום התחייב באותן חמש תפילות כי בכל היום ישנו את 

הגילוי של היחידה. אלא שזה בא לידי שיא בעת תפילת הנעילה.

עם  שלו  הקשר  ובעצם  שלו  החברתיים  בקשרים  עצמו  עם  שהאדם  היום  זה 

הקודשים  קודש  הפנימי  הקודשים  קודש  הקודשים.  לקודש  נכנס  הוא   - הבורא 

בזולת וקודש הקודשים בקשר אל ה’.

שהיהודי  אומרת  זאת  המאור.  אל  להתקרב  צריך  שהניצוץ  הוא  הרגיל  הסדר 

יכול  הניצוץ  הניצוץ.  אל  מתקרב  המאור  כיפור  ביום  הקב"ה.  אל  להתקרב  צריך 

להיות שקוע אי שם בעבודה שלו או בטעויות שלו אבל יש משהו מאוד מיוחד ביום 

הזה שהקב"ה מתקרב אלינו מראה לנו אהבה עצמית לא תלויה. הוא רואה אותנו 

הוא מגלה את י"ג מידות הרחמים. לכן בסוף יום כיפור חוזרים הרבה פעמים על 

הי"ג מידות חלק מנוסח הנעילה.

י"ג מידות הרחמים כוונתן היא - שהקב"ה אומר אני אוהב אתכם אהבה עצמית 

וממילא הכל לא תופס מקום. עיצומו של יום מכפר.

שאנחנו  הזה  המקום  המיוחד  הזמן  בדיוק  וזה  אהבה  בכזאת  מתקרב  הקב"ה 

נכנסים לקודש הקודשים. יש לנו מסוגלות להבין שאמנם יש לנו תפקיד בעולם 

לעשות עבודת בירורים לפעול את תפקידנו בעולם. אמנם יש לנו את הבחינה של 

שבת שזה מקום מעל העבודה של קירבה. יש משהו בשבת שהוא גילוי של שלימות.

אבל השיא של גילוי השלימות גם הפנימית שלך גם בקשרים גם מול הקב"ה 

- זה יום כיפור.
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הנקודה העיקרית מול המקום הזה הוא לא לרדוף אחריו לא לפעול להשיג אותו 

כי לפעול להשיג אותו זה התפקיד של ימי החול. אלא המקום הוא פשוט להיות בו.

יום כיפור זה זמן של רוגע כמו שבת אבל זה שבת שבתון.

זה הזמן שבו אתה מתפלל אתה מתוודה אתה מתוודה מתוך מקום שיודע שכל 

גילוי  זמן  זה  עכשיו  כי  אוטומט  קורה  זה  חושך  של  הרים  עוד  מסיר  אתה  ווידוי 

האהבה העצמית. עכשיו הנשמה אוחזת בה’ בגילוי זה שאנחנו בנים של הקב"ה 

ושום דבר לא יכול לעמוד מנגד.

גם במערכות היחסים ניתן להגיע למקום האמיתי של הקשר לכן יש עניין חשוב 

לבקש סליחה בערב יום כיפור כי זה זמן שבו יש אפשרות לגלות את המקום העצמי 

שמעל החטא והפגיעה.

היחידה של היהודי מאוחדת עם היחידה של כל היהודים כמו שהיא מאוחדת 

ומול  הקב"ה  אל  הקשר  מול  לעצמנו האמיתי  נפתחים  אנחנו  שבו  זמן  זה  ה’  עם 

עצמנו החברתי האנושי.

ממילא זה זמן שצריכים להתגעגע אליו זה המקום האמיתי של קשר בעצם שלו 

זה שמרגישים כמו ילדים והורים הורים וילדים זה המקום היותר גלוי לקשר הזה 

קשר עצמי לא מותנה.

לא משנה מה יקרה ביננו אנחנו מהות אחת.

ולאחרי שטעמנו מעט מהתוכן והמהות של יום כיפור - שבו מתגלית הנקודה 

העצמית והפנימית אצל היהודי בקשר שלו מול הקב"ה ובקשר אצלו מול הזולת 

מתי  השנה  כל  לחכות  צריכים  היום.  לאותו  להתגעגע  שצריכים  מובן  והסביבה 

יתגלה אותו מקום עצמי אצלנו וממילא הוא ישפיע למשך כל השנה כולה.

והעיקר שנכתב ונחתם כולנו לחיים טובים ולשלום כתיבה וחתימה טובה לשנה 

טובה ומתוקה. שנת הגאולה האמיתית והשלימה.

עבודת הביטול
לחשוב  הרבה  לי  יוצא  הכיפורים  ליום  השנה  ראש  שבין  האלו  בימים  שאלה: 

על כך שצריכים לקבל את המלכות של הקב"ה ולהתבטל לפניו באמת. אני משתף 
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את כבוד הרב במחשבות שעלו לי ואשמח להכוונה נכונה. יש לי סוג של מחשבה 

שכל המושג שמבואר “ביטול" - הוא לא מסתדר עם ההרגש הפשוט האנושי של 

כל אחד ואחד מאתנו שהוא רוצה לבטא את היכולות שלו להרגיש שהוא מצליח 

לפעול ולעשות. בעיני המושג לבטל אדם הוא הפוך מכל ההיגיון האנושי?! איך 

אפשר לדרוש מאנשים שיבטלו את המציאות שלהם בעוד שהקב"ה ברא אותם עם 

כוחות ויכולות ואילו החסידות באה ואומרת לו - תתבטל?!

תשובה: מסגנון השאלה שלך נראה שיש איזה חוסר בהירות והבנה כיצד לפרש 

את המושג “ביטול" - ע"פ תורת החסידות.

וטובים  גדולים  יהודים  אצל  )גם  רבות  פעמים  מתפרש  “ביטול"  המושג  אכן 

ואפילו אצל כאלו שלומדים חסידות במשך שנים רבות( בצורה לא נכונה.

למישהו  הזו  המילה  את  כשאומרים  ביטוי  לידי  ובא  יותר  עוד  מתעצם  הדבר 

שלא מכיר או גדל איתה.

אם ננסה להגיד לאדם מן השורה - להתבטל זה יהיה לו מאוד קשה לשמוע 

שמתקומם  משהו  יש  בשאלתך  מציג  שאתה  כמו  עצמו.  את  לבטל  צריך  שהוא 

אינסטינקטיבית מול המילה הזו. למה שאני יבטל את עצמי? בשביל מה אלקים 

- כדי שלא אחשיב את עצמי? שאבטל את המציאות  יכולות  לי  ונתן  ברא אותי 

שלי?

וצריכים לדעת שאכן באמת הטענה והתמיהה מדוע לבטל את היכולות והכוחות 

שלי היא אכן טענה אמיתית ונכונה.

הקב"ה נתן לכל אדם יכולות כישרונות וכו’ לא חלילה כדי שהוא יבטל אותם. 

שכאשר  ל’[  כרך  שיחות  בלקוטי  תולדות  לפרשת  א’  שיחה  לדוגמא  ]ראה  מביא  שהרבי  וכמו 

“אסקופה  יהיה  לא  שהאדם  הזהירות  להיות  צריכה  ושפלות  ביטול  על  מדברים 

הנדרסת" חלילה.

הנחה זו נכונה אפילו במובן אנושי. וכל שכן וקל וחומר שכן הוא לפי ההסברים 

של תורת החסידות - שעבודת ה’ צריכה להיות מתוך שמחה.

וכמו שמובא בתניא ביאור האריז"ל על הפסוק “תחת אשר לא עבדת את ה"א 

בשמחה ומטוב לבב מרב כל" - שהחטא האמיתי הוא שלא עבדת - מתוך שמחה. 
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ייתכן שקיימת בפועל את מה שצריך לקיים אבל לא עשית את זה מתוך שמחה. וזה 

החטא החמור.

ולפי ביאורי החסידות עד כמה צריך האדם להיות מתוך תנועה של שמחה הנה 

המושג ביטול מקומם עוד יותר.

מי  להיות  ולא  עצמי  לבטל את  היא  ביטול  של  הבנה שהמשמעות  אותה  לפי 

מוטעית  תפיסה  כמובן  )שזו  השמחה.  היפך  מבטא  ביטול  שהמושג  נראה  שאני 

על  החסידות  במאמרי  וכמוסבר  לשמחה  מביא  האמיתי  הביטול  דווקא  שהרי 

הפסוק “ויספו ענוים בה’ שמחה" ועוד(.

לפי  ביטול  המושג  של  האמיתית  המשמעות  מה   - לבאר  הגענו  שכאן  אלא 

ההבנה הנכונה בתורת החסידות.

רצונות  את  מבטל  שהאדם  היא  “ביטול"  המושג  של  האמיתית  המשמעות 

הנפש הבהמית שלו שהיא הנפש החיצונית שמכניסה בו תחושות ודמיונות שאינם 

נכונים ואמיתיים ומרחיקה אותו מהעצמיות שלו ובכך הוא חושף את רצונות הנפש 

האלוקית שאלו הם הרצונות האמיתיים והעצמיים שלו.

במילים אחרות: כוונת המושג “ביטול" אינה “לבטל את עצמך" אלא להיפך - 

לבטל את מה שמרחיק אותך מעצמך האמיתי - הנשמה האלוקית שלך. בתודעת 

“הביטול" האדם מודע במלוא ההכרה לכך שהמעלות שבו ניתנו לו מאת הבורא 

ואינן נובעות ממנו עצמו.

ית’  מלכותו  קבלת  ימי  אלו  בימים  נאמרים  שהם  כפי  הדברים  של  ובהקשר 

וקבלת עול מלכות שמיים הנה זה בעצם התוכן של קבלת מלכות שמיים,

שיהודי מבטל את כל הרצונות האישיים הבהמיים והחיצוניים שלו והוא מקשר 

את עצמיותו עם מלך מלכי המלכים הקב"ה.

ובדרך דוגמא על פי מה שמבואר בתורת החסידות שהקבלת עול של ימים אלו 

צריכה להיות מתוך שמחה.

עול מלכות שמיים שבפשטות הכוונה  ניתן לקבל  כיצד  בזה  וידועה התמיהה 

היא להתכווץ ולבטל את המציאות - מתוך שמחה והתרחבות?
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ומבארת על זה תורת החסידות שקבלת עול שלפני מלך בשר ודם אכן דורשת 

ביטול המציאות לגמרי ואילו קבלת עול לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה נותנת לכל 

אחד את הכח לגלות את מי שהוא באמת. לגלות את ה"אני" האמיתי שלו.

הנפש  לביטול  רק  הכוונה  אין  “ביטול"  שבמושג  מוסבר  בחסידות  ]אמנם 

דרגות  ישנן  עצמה  האלקית  בנפש  שגם  אלא  האלקית  הנפש  וחשיפת  הבהמית 

שונות של ביטול כלומר שישנן דרגות שונות של “גילוי" הנפש האלקית שגם בהם 

כוונת  כזו שכל רצונו הוא  ועד שהיהודי מגיע לדרגה  “ביטול"  שייכת עבודה של 

העצמות בלבד ולא “לגרמיה" ]=לעצמו[ כלל גם לא “לגרמיה" של הנפש האלקית.

ומכל מקום גם בביטול שבדרגות של הנפש האלקית עצמה הכוונה היא שמבטל 

את הצדדים החיצוניים שבו ובזה אדרבא הוא מגלה את עצמיותו האמיתית מאחר 

שעצמיותו האמיתית של היהודי היא עצמיות הבורא ממש[.

כי  הדברים  במשמעות  לדייק  לדעת  צריכים  אך  עמוק  קצת  רעיון  זה  אמנם 

אחרת ניתן להגיע למשמעויות לא נכונות בתורת החסידות.

קבלת עול מלכות שמים
שאלה: האם התנועה של עבודת הקבלת עול - שמקבלים עול מלכות שמיים 

בראש השנה - היא בהכרח צריכה להביא את האדם לידי תנועה של כיווץ? וכיצד 

זה מתאים עם ההדגשה שצריכים להיות בשמחה תמיד?

כדי לענות על כך יש להקדים תחילה בקצרה מהו תוכן העבודה של  תשובה: 

ראש השנה הימים שלאחרי ראש השנה עד יום הכיפורים ומתוך כך נוכל להגיע גם 

כאן לביאור - האם ניתן לעבוד את הקב"ה בקבלת עול - שלא מתוך כיווץ.

עבודת ראש השנה - היא קבלת עול. ועל דרך זה הוא בהמשך הימים שלאחר 

ר"ה גם הם מהווים חלק מאותה עבודת קבלת עול.

ולמרות שכבר קיבלנו עלינו עול מלכות שמיים בראש השנה הנה הקבלת עול 

בראש השנה היא קבלת עול כללית.

בפנימיות.  שיומשך  אלא  מקיף  באופן  שתישאר  אינה  עול  בקבלת  והכוונה 

לכן אחרי הקבלת עול הכללית של ר"ה צריכים להמשיך בעבודה של קבלת עול 
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שבעשרת ימי תשובה. ובימים אלו להמשיך את הקבלת עול בפנימיות. קבלת עול 

פרטית בנוגע לכל פרט ופרט במחשבה דיבור ומעשה.

וביאור הדברים בפשטות: בראש השנה קיבלנו על עצמנו עול מלכות שמיים 

יום שלנו.  בכוונה אמיתית אך לא הצלחנו עדיין להחדיר את הדברים לחיי היום 

בכל פרט ופרט.

גם אחרי שהיהודי קיבל על עצמו עול מלכות שמיים נשארו אצלו כמה וכמה 

פרטים בחיי היום יום שלא הוארו עדיין מאותו אור ותנועה של קבלת עול אמיתית.

העבודה של היהודי בימים שאחרי ראש השנה אחרי הקבלה הכללית והמקיפה 

ופרט  יום שלו. שבכל פרט  היום  לחיי  עול  היא להחדיר את אותה תנועת קבלת 

בחייו יהיה ניכר שהוא יהודי של ‘קבלת עול’ ומקיים את רצונו של הבורא בתכלית 

השלימות.

החידוש שדורשים מיהודי הוא שאותה הקבלת עול תהיה מתוך שמחה. וכמו 

שכתוב “וגילו ברעדה" - זאת אומרת שגם הביטול והקבלת עול - הרעדה - צריכים 

להיות מתוך שמחה - וגילו.

ומה דורשת השמחה נראה  אך בהתבוננות פשוטה במה דורשת הקבלת עול 

שהינם שני דברים נפרדים.

קבלת עול מלכות היא צריכה להיות בתכלית הביטול עד כדי כך שמובא שמי 

שמחווה במחוג לפני המלך עונשו חמור ביותר. אפי’ תנועה הכי קלה על יד המלך 

מביאה לעונש חמור. כי שעומדים לפני המלך צריכים להיות בתכלית הביטול.

ואם מדובר בקבלת עול של כל השנה על אחת כמה וכמה שכן הוא בימי עשרת 

ימי תשובה שעליהם נאמר “דרשו ה’ בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב" - שבזמן זה 

ויהודי הנה ברור  יהודי  ישנו קירוב ה"מאור" אל ה"ניצוץ" שהקב"ה מתקרב לכל 

הדבר שכאשר המאור נמצא בקירוב זה פועל אצל האדם תכלית הביטול ששולל 

כל תנועה שהיא.

שמורגשת  והתרחבות  התפשטות  של  תנועה  היא  שמחה  של  התנועה  ואילו 

להיות  יכולים  כיצד   - יחד  הדברים  מתיישבים  כיצד   - כן  ואם  האדם  מציאות 

בתנועה של ביטול וקבלת עול מתוך שמחה והתרחבות?
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ומבאר הרבי באחת השיחות שהעניין המובא לעיל שהעמידה לפני המלך היא 

שוללת אפי’ “מחוה במחוג קמי מלכא" - אפי’ תנועה הכי קלה זה רק בנוגע למלך 

בשר ודם.

האפשרות  את  נותן  הוא  הקב"ה  המלכים  מלכי  למלך  בנוגע  כן  שאין  מה 

שהעמידה לפניו במעמד ומצב דקירוב המאור אל הניצוץ תוכל להיות מתוך שמחה.

ובלשון נוסח תפלת היום: “אם כבנים אם כעבדים" כלומר ניתנת לנו הברירה 

לבחור איזו דרך שאנו רוצים מה שטוב ועדיף עבורנו. ובמילא גם אם מצד הרגש 

מצד  הרי  במחוג"  “מחוה  אפילו  ששולל  הביטול  תכלית  להיות  צריך  ד"עבדים" 

יכולים אנו לבקש ומבקשים אנו כל העניינים )לא רק משהו( גם  הרגש ד"בנים" 

העניינים הכי נעלים כולל גם - בנדון דידן - שהקבלת-עול תהי’ מתוך שמחה.

והמעלות שהעבודה נעשית מתוך שמחה הנה לכל לראש ישנה מעלה בעבודת 

השמחה מצד עצמה כי היא עבודה גדולה בפני עצמה שבכך נעשים כל העניינים 

בזריזות בחיות ובאופן נעלה ושלם יותר.

ועניין נוסף בזה שכאשר הקבלת עול היא מתוך שמחה אזי ישנה פתיחת שכל 

לבקש מהקב"ה שיוותר לו גם אם הוא נכשל בהנהגה בלתי רצויה של היפך הקבלת 

עול השם ישמרנו.

גם  להיות  צריך  אין להסתפק בשמחה כשלעצמה אלא   - גיסא  לאידך  אמנם 

קבלת-עול “גילו ברעדה" )כשם שאין להסתפק בקבלת-עול כשלעצמה אלא צריך 

להיות גם שמחה “גילו ברעדה"(.

תנועה  מתוך  להיות  שצריך  כמו  עול  הקבלת  את  שנפעל  ידי  שעל  רצון  ויהי 

אמיתית של התקשרות והתחברות מתוך שמחה ובפנימיות נפעל את גילוי מלכותו 

של הקב"ה בעולם כפי שאנו מבקשים בתפילת ר"ה - מלוך על העולם כולו בכבודך 

ותיכף ומיד ממש.

שבת מברכים תשרי
שאלה: מהי הסיבה שלא עושים ברכת החודש בשבת שלפני חודש תשרי?
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פי תורת  ישנם טעמים שהם על  וכמה טעמים.  ישנם כמה  זה  בעניין  תשובה: 

הנגלה וישנם טעמים פנימיים - על פי תורת החסידות.

טעם אחד המובא בספרי הנגלה הוא שמה שלא מזכירים את ראש חודש אלול 

בשבת מברכים הוא כדי “לערבב את השטן" שלא ידע בדיוק מתי חל ר"ה.

צריך  השנה  שראש   - חגנו"  ליום  “בכסה  שכתוב  מה  הוא  מהכתוב  לזה  ורמז 

להיות - “בכסה" - מכוסה ונעלם.

טעם נוסף המובא במשנה ברורה הוא שכל ענינה של ברכת החודש הוא לפרסם 

שבשבוע הבא יחול ראש חודש כי לא כל העם יודעים מתי יחול ראש החודש הקרוב 

אך זמנו של ראש השנה הוא מפורסם וידוע לכל.

וכמו שרואים שכבר שבועות רבים לפני ר"ה מתחילים בהכנות לקראת החג. 

וממילא אין צורך לפרסם בשבת הקודמת על דבר ראש החודש.

סיבה נוספת המובאת גם כן היא בספרי הנגלה שכל סיבת ברכת החודש היא 

להודיע האם ראש החודש הקרוב הוא חודש מלא )של שלושים יום( או חודש חסר 

)של עשרים ותשע יום(. וכל שאלה זו לא קיימת בחודש תשרי כי נאמר במסכת 

ר"ה )דף יט( שמימות עזרא ואילך לא מצינו אלול מעובר ונמצא שתמיד יהיה ראש 

חודש תשרי יום אחד ואין צורך להודיע על כך מראש.

הרבי הריי"צ רבי יוסף יצחק שניאורסהן מליובאוויטש סיפר סיפור בשמו של 

האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מליאדי שמתוכו נמצא טעם פנימי ביותר - מדוע 

לא מברכים את חודש תשרי בשבת שלפניו:

שאלו אצל הבעל שם טוב הקדוש מהו הטעם שלא מברכים חדש תשרי כמו 

החודש  שהוא  השביעי  ש"החודש  הבעש"ט  והשיב  השנה?  חדשי  כל  שמברכים 

הראשון לחדשי השנה הקב"ה בעצמו מברכו בשבת מברכים שהוא השבת האחרון 

דחודש אלול ובכח זה ישראל מברכים את החדשים י"א פעמים בשנה".

ועניין זה - שהקב"ה מברך את החודש הראשון ובכח זה מברכים ישראל את 

ומשפטיו  חוקיו  ליעקב  דבריו  “מגיד   - שכתוב  מה  דרך  על  הוא  החדשים  שאר 

לישראל" “מה שהוא עושה הוא אומר לישראל לעשות" שעשייתו של הקב"ה היא 

הנתינת-כח שיוכלו גם ישראל לעשות.
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באחת השיחות שאל הרבי על תורה זו שאלה חזקה:

ישנו כלל ידוע ש"תורה לא בשמים היא" זאת אומרת שהפסק דין שנקבע בבית 

דין של מטה הוא בתקפו גם למעלה עד שהקב"ה בעצמו אומר “נצחוני בני נצחוני".

ובמיוחד קיים עניין זה בנוגע לקביעות החודשים שמסרם הקב"ה לידי בית דין 

של מטה באופן מוחלט עד כדי כך “כשמתכנסין מלאכי השרת לפני הקב"ה לומר 

אימתי ר"ה . . הקב"ה אומר להם לי מה אתם שואלים אני ואתם נלך אצל ב"ד של 

מטה".

ואפילו  אנוס  מוטעה  שוגג  הוא  אפילו  שיהיה  איזה  דין  לבית  נמסר  זה  ועניין 

“מזידין"!. והסיבה שניתנו הדברים כל כך לבני ישראל כי כללות עיבור החודשים 

נעשה בשביל תיקון העולם וזה נפעל על ידי בית הדין.

ולפי כל זה צריך להבין את הטעם מדוע החודש הראשון מבין כל חודשי השנה 

מברכו הקב"ה בעצמו ולא ניתן לבית דין של מטה שכל העניין של קידוש החודשים 

נמסר לו באופן מוחלט עד שהקב"ה בעצמו אומר שהוא צריך לרדת למטה ולראות 

מה פסקו כאן?

וביאר על זה הרבי שבראש השנה צריכה להיות המשכה חדשה משרש ומקור 

הראשון לא רק מבחינה שלאחר הצמצום אלא לפני הצמצום ולא רק מבחי’ רצון 

הגלוי אלא מבחי’ רצון המוחלט בעצמותו וכו’ - דרגא הכי נעלית שאין אתערותא 

דלעילא  אתערותא  של  באופן  אלא  אינה  והמשכתה  כלל  שם  מגעת  דלתתא 

שנמשכת מעצמה.

ואתעדל"ע זו היא הנתינת-כח לכללות העבודה דאתעדל"ת בשנה הבאה:

לאחרי החשבון-צדק דחודש אלול על השנה שעברה מכל מחשבותיו דיבוריו 

ועד  ה’  לעבודת  להתעורר  בכחו  שאין  למסקנא  לבוא  יכול  כדבעי  שלא  ומעשיו 

שע"י עבודתו יעורר אתעדל"ע. והמענה לזה - שישנה אתעדל"ע שנמשכת מדרגא 

הכי נעלית שאין אתעדל"ת מגעת שם כלל ולכן בכחה לפעול אשר מבלי הבט על 

תפעל  באתעדל"ת  ושעבודתו  ה’  לעבודת  האדם  יתעורר  הקודם  ומצבו  מעמדו 

המשכת אתעדל"ע.
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אמנם כיון שר"ה הוא רק “זכרון ליום ראשון" “זכרון" בלבד ולא “יום ראשון" 

ממש להיותו לאחרי שכבר נקבע הסדר שבאתערותא דלתתא תליא מילתא לכן גם 

בנוגע להמשכת האתעדל"ע שמצד כי חפץ חסד הוא )כב"יום ראשון"( צריל להיות 

איזה עניין של הכנה - שזוהי העבודה דחודש אלול.

אבל את הברכה של החודש - שהיא ההתעוררות העליונה מלמעלה היא צריכה 

לבוא ממקור הכי נעלה שיכול להיות - מהקב"ה בעצמו.

בנין המלכות
שאלה: למדתי מאמר על הימים של ראש השנה והוזכר שם כמה וכמה פעמים 

שבראש השנה מתרחש בעולם תהליך של “בנין המלכות" בשמים. זה מופשט מעט 

עבורי ואשמח לעזרה בפיענוח.

ובמיוחד במאמרים  רבות בספרות החסידית  מוזכר פעמים  זה  מושג  תשובה: 

אנו  צריכים  שצריך  כמו  אותו  להבין  שנוכל  כדי  דבר  בכל  וכמו  בר"ה.  העוסקים 

לרדת לשורשם של הדברים.

ובנידון דידן כדי להבין כיצד בונים את המלכות צריכים אנו להקדים בקצרה 

מהי בכלל ספירת המלכות מידת המלכות ומתוך זה נוכל להגיע גם להבנה כיצד 

אנחנו בונים אותה בר"ה.

הקב"ה קבע את סדר הבריאה באופן כזה שהעולמות חיים וקיימים באמצעות 

עשר ספירות קדושות שעל ידן מחייה הקב"ה את העולם.

הספירות מתחילות בדרך כלל מספירת החכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת 

נצח הוד יסוד והספירה האחרונה במניין הספירות היא ספירת המלכות.

ספירת המלכות היא הספירה הכי אחרונה שכל ענינה הוא להחיות ולהוות את 

העולמות החיות של כל העולמות היא ממדת מלכותו יתברך.

שיתהוו  וכדי  עולמות  למציאות  מקום  נתינת  אפילו  אין  עצמו  הקב"ה  מצד 

העולמות מאין ליש צריך להיות צמצום והעלם אור ושפע של אין סוף ברוך הוא 

שלא יהי’ גילוי אלא מצד מדת מלכותו ית’ כמ"ש )תהלים צג א( ה’ מלך גאות לבש 
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שבכדי שיהי’ מלך על העולם נתלבש הקב"ה בלבוש גיאות להיות מלך שמו נקרא 

ואור שפע א"ס ב"ה נתעלם ונסתתר בלבוש זה.

ועיקר הקיום והחיות מגיעה מספירת המלכות שהיא הספירה האחרונה. וכמו 

שמובא בקבלה “מלכות פה" היינו שהיא הפה והשער לכל עניני העולם.

ביום השישי למעשה  “ה’ מלך גאות לבש" הי’ בפעם הראשונה  זה של  ועניין 

יום ברוא אדם הראשון ועד"ז הוא בכל שנה ושנה ביום ראש השנה כי  בראשית 

וע"י  ר"ה  ליל  בתחילת  הסתלקות  בבחי’  הוא  הקודמת  השנה  של  הכללי  החיות 

עבודת בני ישראל בר"ה נעשה בנין המלכות מחדש.

וביאור העניין שהחיות הכללית מסתלקת יש להקדים משל בכל העניין מאדם 

שיש לו מפעל גדול בעל נכסים רבים ובהגיע זמן מסויים הוא עורך חשבון על כל 

ההוצאות וההכנסות של המפעל כמה יצא וכמה נכנס והאם באמת המפעל מניב 

רווחים כמו שצריך.

יכול להיות מצב שבעל המפעל החליט לאחרי כל הבדיקה שכבר לא שווה לו 

להחזיק את המפעל והוא רק גורם לו הפסדים. ולכן הוא מחליט שבעוד חודש הוא 

סוגר את המפעל.

בחודש הזה שהמפעל בפועל פתוח אך אין לו שום רצון בו זה נקרא שהסתלק 

עניין טכני שיכול  רק  זהו  בפועל  קיים  ומה שהוא  והרצון מאותו המפעל.  החיות 

לחלוף ולעבור ועוד אמור בפועל לחלוף.

חודש זה הוא משל לליל ר"ה שאז מסתלקת החיות של הקב"ה מהעולם. ספירת 

המלכות שכנ"ל היא האחראית על החיות של העולמות בגדריו ובלבושיו מסתלקת. 

ומה שנשאר זה רק חיצוניות המלכות - היינו הפן המעשי והפועל היוצא מספירה 

זו.

התפקיד של עם ישראל בר"ה הוא “תמליכוני עליכם" לעורר באותו בעל מפעל 

כביכול את הרצון למפעל בצורה חוזרת שישוב וירצה להפעילו.

בכל תפילות ראש השנה מה שאנו פועלים ועושים זה מבקשים ומעוררים רצון 

אל הקב"ה לחזור ולהחיות את העולמות מחדש.
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ואכן בכל שנה ושנה מחייה הקב"ה את העולם בצורה חדשה וממשיך אור ושפע 

לכל השנה הבאה. “בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון כמה יעברון וכמה 

יבראון" כי אז נמשך האור והשפע לכל השנה כולה.

יכולה לעלות מחשבה שאם אני מצליח לפעול  לפעמים שמתבוננים בדברים 

להתנשאות  מקום  איזה  יש  אולי  ונשא  רם  מלך  הקב"ה  של  המלכתו  את  בעולם 

מסויימת או ח"ו לגאווה.

ועל זה מובא במאמרי החסידות שאמנם ייתכן שבגלל שכוחם של ישראל הוא 

להמליך את הקב"ה תתעורר עקב כך הרגשה שהיא היפך מההכנעה ועל זה באה 

הוראה מהנשיאות של יהושע משרת משה שהשפיל עצמו. ומזה לומדים שדוקא 

לאחרי שישראל מביאים לידי עניין זה צריכה להתעורר אצלם התבטלות מוחלטת 

ועי"כ מוסיפים בכתיבה וחתימה טובה.

הסיבה שההמלכה בפועל היא נעשית על ידי קול השופר מבואר על זה בחסידות 

ה’ את הצעקה  ומבטא בעבודת  שקול השופר הוא קול פשוט הנובע מהבל הלב 

הפשוט של היהודי מפנימיות הלב כנאמר “צעק לבם אל ה’" )איכה ב יח( - הצעקה 

הפנימית של היהודי אל הקב"ה ומשום כך הוא מעורר למעלה את הרצון הפנימי 

למלוכה שהקב"ה יקבל הכתרתם של ישראל ויהיה מלך ישראל ועל ידי כך - מלך 

העלם עד “והיה ה’ למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה’ אחד ושמו אחד".

ב’  עם  קשור  זה   - עליכם"  “תמליכוני  עניין  את  שפועלים  שבמה  מובא  עוד 

התנועות - שהם היסוד של קיום התורה והמצוות בכלל של העדר השינוי ועליה 

ולאחר מכן את הרצון  - צריכים לעורר את העונג בעניין המלוכה  חיל  מחיל אל 

למלוכה.

ולכן נדרש מישראל עצמם שתי תנועות “אם כבנים אם כעבדים":

הבן קשור עם עצמות האב והאב משתעשע ומתענג בו - עניין המנוחה עבד 

הוא מקיים את רצון המלך - עניין השינוי.

ויהי רצון שכמו בכל שנה הנה גם בשנה זו נפעל המשכת חיות חדשה לעולם 

לתוך  למטה  כאן  צדקנו  משיח  גילוי  את  נמשיך  השנה  ראש  קודם  עוד  ובעיקר 

המציאות של העולם.
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מי יתקע בשופר גדול
שאלה: בתפילה של ראש השנה אנחנו אומרים בין הפסוקים נבואה של הנביא 

ובאו  גדול  בשופר  יתקע  ההוא  ביום  שהיה  לבוא  העתידה  הגאולה  על  ישעיה 

האובדים מארץ אשור והנדחים מארץ מצרים. ושאלתי היא מי יתקע באותו השופר 

אכן  ואם  אחרת.  אפשרות  כל  או  הנביא  אליהו  הקב"ה  או  המשיח  מלך   - הגדול 

הכוונה היא שאחד מהם יתקע למה הוא לא כתוב בנבואה? 

תשובה: הנביא ישעי’ )ישעי’ כז יג( מנבא ש"והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול 

הקודש  בהר  לה’  והשתחוו  מצרים  מארץ  והנדחים  אשור  מארץ  האובדים  ובאו 

בירושלים".

- לפי שנפוצו בארץ רחוקה  רש"י מבאר על הפסוק “האובדים בארץ אשור" 

לפנים מן הנהר סמבטיון קראם אובדים. שאותם האנשים שנפוצו לארץ רחוקה 

לפנים מהנהר סמבטיון להם קורא הנביא אובדים.

במצודות על הפסוק מבאר שהכוונה “בהר הקדש בירושלים" זה בהר המוריה 

העומד בירושלים והוא מקום מקדש. והאובדים הם אותם אלו שלא חזרו לארצם 

מעת שגלו שמה לכן הם נקראים אובדים.

ותקיעת השופר מפרש הוא אותה מעין משל לומר שכולם יתקבצו ויבואו כאלו 

תקעו בשופר גדול להשמיע הקול בכל העולם להתקבץ ולבוא.

המלבי"ם מביא על הפסוק שהכוונה ב"יתקע בשופר גדול" ויהיה הקיבוץ הכללי 

ואותם  קץ  עד  ומציאותם  מקומם  נשכח  כי  אובדים  אשור  שבארץ  אותם  וקרא 

שבארץ מצרים הם רק נדחים.

ובעניין שאלתך מי יתקע בשופר גדול זה הנה שאלה זו נשאלה בדרושי חסידות. 

ולא  גדול  יתקע בשופר  נאמר  הזקן ששם שאל מדוע  ועוד במאמרו של אדמו"ר 

כאילו  משמעו  “יתקע"  שהלשון  דייקו  בפסוק  נוסף  ודיוק  התוקע.  הוא  מי  נאמר 

יתקע מעצמו לא על ידי פעולת מציאות מסויימת.

ונקודת הביאור שמובאת בדרושי החסידות היא שבשופר סתם כתיב ואד’ הוי’ 

בשופר יתקע דאד’ הוי’ הם שמות אלא ששמות אלה )אד’ הוי’ בניקוד אלקים( הם 
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נעלים ביותר ובשופר גדול כתיב יתקע סתם ולא נאמר מי הוא התוקע כי תקיעה זו 

היא המשכה וגילוי מבחינת סתימא דכל סתימין שלמעלה משמות.

זאת אומרת שישנה המשכה כזאת שהיא מגיעה ממקום שהוא נעלה אבל הוא 

עדיין בגדר “שם" ולבוש לקב"ה. ואילו ישנה המשכה שלא נאמר בה מי הוא התוקע 

כי כוונתה שהיא מגיעה ממקום נעלה ביותר שלמעלה משם ולבוש.

ישנו מאמר מיוחד של הרבי על הפסוק הזה ושם מבאר הרבי באריכות את תוכן 

נבואה זו. ואומר שם דברים נפלאים על מהותה וענינה ובמיוחד על השייכות של 

נבואה זו לימי הגלות האחרונים.

ובמאמר מסביר שלמרות שנאמר “יתקע" מעצמו ולא נאמר מי הוא התוקע כי 

הכוונה כנ"ל על המשכה נעלית שלמעלה משמות ולבושים הנה יש אופן מסויים 

שישראל גורמים לגילוי של אותו השופר הגדול.

רשין  עצמן  עושין  שישראל  ע"י  נמשך   - ר"ה  של  ששופר  שכמו  זאת  ומבאר 

בטלים לאלוקות ועי"ז השנה מתעשרת בסופה. עד"ז הוא בנוגע לשופר גדול של 

כשעבודתו  דגם  והנדחים  דהאובדים  המיצר  ע"י  ונמשך  שמתעורר  לבוא  לעתיד 

היא בשלימות אלא שמתבונן שלגבי הרוממות דאור אין סוף גם העבודה האמיתית 

לחטא יחשב ולכן הוא מרגיש את עצמו לאובד ונדח שעי"ז נתעורר ונמשך הגילוי 

דשופר גדול.

ומסביר שיש לומר שגם אז )כשהמשכת הגילוי דשופר גדול היא ע"י הביטול 

ורש  עני  עצמו  כשעושה  כי  מעצמו  יתקע  בקמ"ץ(  )תי"ו  יתקע  לשון  שייך  שלו( 

דעניין העני הוא שאין לו משל עצמו כלום והוא רק מקבל זה שנותנים לו בדרך 

צדקה הוא מכיר ומרגיש דזה שע"י עבודתו נמשך הגילוי הוא לא מצד העילוי שלו 

)שבכחו להמשיך( אלא מצד חסד הקב"ה יתקע מעצמו וכאילו שההמשכה היא בלי 

אתערותא דלתתא כלל.

ומוסיף שם מילים מיוחדות על מה פועל השופר אצל ישראל:

“ולהוסיף דע"פ מ"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר )בהמאמר ד"ה והי’ ביום ההוא יתקע 

בשופר גדול( שהשופר גדול יעורר את נקודת היהדות שבכל אחד מישראל מובן דזה 

שכל ישראל )גם וכולל האובדים והנדחים( ירצו לצאת מהגלות וללכת לירושלים 

ולהשתחוות לה’ הוא שע"י הגילוי דשופר גדול יתעורר הרצון האמיתי דישראל".
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העתידה.  הגאולה  לבין  מצרים  יציאת  של  הגאולה  בין  ההבדל  שזה  ומסביר 

שביציאת מצרים מה שישראל רצו לצאת מהגלות היה מצד הגילוי מלמעלה מה 

שהיה בגדר “משכני אחריך" שמגלים מלמעלה גילוי לישראל.

ואילו בגאולה העתידה הרצון לצאת מהגלות ולבוא לירושלים הוא יהיה הרצון 

של ישראל - והגילוי דלמעלה הוא רק סיבה שעל ידו יתגלה הרצון של ישראל

ובסוף המאמר לומד הרבי הוראה מזה ובתוך הדברים מוסיף - שהתחיל העניין 

של שופר גדול זה כבר בימינו אלו:

יתקע  ההוא  שביום  מזה  דההוראה  גדול  בשופר  יתקע  ההוא  ביום  והי’  “וזהו 

בשופר גדול יתקע מעצמו היא שבסוף זמן הגלות שנשארו רק כמה רגעים שקודם 

עניינים התחיל כבר העניין דיתקע  ]ויתירה מזה שבנוגע לכמה  גדול  ליום ההוא שיתקע בשופר 

עברו  כבר  עכשיו  עד  המאמר  כתיבת  שמעת  ובפרט  אדמו"ר  מו"ח  דכ"ק  הנ"ל  ממאמר  כמובן  גדול  בשופר 

כו"כ שנים ועאכו"כ בזמן האחרון שראו במוחש שכו"כ שהיו תחלה במצב של אובדים ונדחים רח"ל התעוררו 

בתשובה ע"י התקיעה בשופר גדול*[ צריכה להיות העבודה בביטול.."

ובהערה מציין “להעיר שמאמר זה נאמר לאחרי ההתעוררות שלאחרי מלחמת 

ששת הימים". והדברים נפלאים.

הוא  זה  הגילוי של שופר  כי  הוא התוקע  מי  נאמר  זה שלא  ולסיכום הדברים 

ממקום נעלה ביותר שהוא למעלה משמות. ועם כל זאת השופר מתעורר ונמשך 

על ידי זה שישראל עושים עצמם אובדים ונדחים - על ידי שעבודתם היא בביטול 

לקב"ה.

ועם כל זאת אין זה נקרא שזה עבודתם של ישראל כי העבודה של היהודי היא 

שהוא עושה את עצמו כמו עני ורש היינו שאין לו משל עצמו כלום וממילא כל מה 

שיש לו בתוכו הוא רק מה שנותנים כוחות מלמעלה.

עשרת ימי תשובה
אומרים  מדוע  שמסביר  תשובה  ימי  עשרת  על  מאמר  באתר  קראתי  שאלה: 

ימי תשובה" בעוד שבפועל מחשיבים רק את הימים שבין ראש  שישנם “עשרת 

השנה ליום הכיפורים שמספרם הוא רק ז’. במאמר שהובא באתר הוסבר שבר"ה 
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ויוהכ"פ עצמם ישנם שני עניינים מה שהם נעלים מעשרת הימים של עשרת ימי 

תשובה ומה שיש בהם עניין שהוא חלק מימי התשובה. אם אפשר לשאול על זה 

ימים  “עשרה  היא  חז"ל שהובא במסכת ראש השנה הלשון  שמסתכלים במאמר 

שבין ר"ה ליום הכיפורים" - ומזה משמע שחכמים סופרים עשרה ימים בין ראש 

השנה ליום הכיפורים וזה לא ייתכן בשום אופן כי בין ב’ תשרי לי’ תשרי יש רק 

שבעה ימים?! 

תשובה: שאלתך היא שאלה טובה בהחלט וכדי לענות עלי’ כמו שצריך נצטרך 

תחילה להקדים בקצרה את נקודת הביאור על ספירת הימים שבעשרת ימי תשובה 

ומתוכה נוכל להגיע לעומק נוסף שמתוכו יהיה גם המענה על שאלתך.

השאלה על ההבדל בין הלשון שאומרת “עשרה" ימים של ימי התשובה שמזה 

משמע שצריכים להכליל את ראש השנה ויום הכיפורים לבין הלשון “שבין ראש 

השנה ליום הכיפורים" נענית בכמה אופנים. והאופן שהובא הוא שיש בר"ה וביום 

הכיפורים עצמם שני ענינים:

עניין ראשון הוא המהות העיקרית שלהם שאינה עבודת התשובה: הענין העיקרי 

של ראש השנה הוא קבלת המלכות של הקב"ה תמליכוני עליכם על ידי השופר. 

והעניין המהותי והעיקרי של יום הכיפורים הוא מה ש"עצמו של יום מכפר" כפרה 

מצד עצם היום שנעלית מכפרה שעל ידי התשובה. ומצד ענינים אלו ראש השנה 

ויום הכיפורים נעלים מהימים שבין ראש השנה ליום הכפורים שענינם העיקרי של 

ימים אלו היא התשובה. עניין שני שישנו בימים אלו הוא בנוסף למהותם העיקרית 

של ימים אלו קיים בראש השנה וביום הכיפורים את ענין התשובה שמשום כך הם 

נחשבים כחלק מעשרת ימי תשובה.

שבין  ימים  “עשרה  חז"ל  מאמר  מלשון  אכן  בשאלתך  מעלה  שהינך  כפי  אבל 

ראש השנה ליום הכיפורים" נראה שאכן ישנם עשרה ימים בין ראש השנה ליום 

הכיפורים.

כי אילו היו אכן מחשיבים רק את הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים היו 

צריכים לומר את הלשון “שבעה ימים" ומזה שאומרים “עשרה" ובכל זאת אומרים 

- “שבין" ראש השנה ליום הכיפורים נראה שישנם עשרה ימים בין שני מועדים 

אלו. והשאלה בעינה עומדת הייתכן?!
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בערב יום הכיפורים תשנ"ב התייחס הרבי לסוגייא זו. בתחילה העלה הרבי את 

השאלה הידועה על הלשון - “עשרה ימים" - לעומת שבעת הימים שישנם בפועל. 

בתחילה תירץ הרבי את הדברים בסגנון הרגיל - שהובא כבר במקום אחר - והוא 

תוכן הביאור שהובא לעיל )וגם במאמר שפורסם באתר( ולאחרי זה הכניס אותנו 

הרבי לעומק נוסף בכל סוגייא זו. ולהלן נביא את תוכן הדברים.

הרבי מביא שמהלשון של חז"ל “עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים" 

שזהו  אלא  שייכות  בינהם  שאין  לגמרי  נפרדים  ענינים  שני  לא  שהם  מוכח  אכן 

המשך ועניין אחד - שיש אכן “עשרה ימים" בין ראש השנה לבין יום הכיפורים.

דין  שפסק  ידוע  הרי  ימים  שבעה  ורק  אך  ישנם  שבמציאות  למרות   - כלומר 

התורה יש בכוחו לשנות את מציאות העולם - כשיש צורך בכך.

ומזה מובן גם לעניינו שמכיון שהתורה שבעל פה פוסקת שישנם “עשרה ימים 

הימים  שבשבעת  כך  העולם  של  המציאות  את  משנה  זה  הרי  ליוהכ"פ"  ר"ה  בין 

שיש  ועד  הוספה  נעשית   - הכיפורים"  ליום  השנה  ראש  “בין  בפועל  שקיימים 

בהם את כל הענינים ד"עשרה ימים" כולל גם מעין הענינים של ראש השנה ויום 

הכיפורים עצמם.

ועל פי זה נמצא לנו שבכל יום משבעת הימים האלו שבין ר"ה ליוכ"פ יש - לא 

רק את העניין של עשרת ימי תשובה אלא יש יתירה מזו - גם את הענינים של ראש 

השנה ויום הכיפורים עצמם שגם הם נמשכים בשבעת הימים.

יותר.  הרבה  ועמוק  נפלא  ביאור  שישנו  כאן  רואים  בדברים  וכשמתבוננים 

בביאור זה מכריח הרבי שכביכול בין ראש השנה ליום הכיפורים - בשבעת הימים 

שישנם במציאות העולם - קיימים עשרה ימים!

והכח לזה נעשה על ידי התורה שיש לה את הכוח לשנות את המציאות שבעולם 

ולגרום שיהיה את התוכן של העשרה ימים בתוך שבעת הימים הללו.

ומזה מובן עד כמה גדולה ונפלאה מעלת ימים אלו עד כדי כך שיש בהם את 

התוכן והמעלה של ראש השנה ויום הכיפורים עצמם.

ובסיום השיחה מביא הרבי שלאחרי כל המעלות שישנם בימים אלו נמצאים 

עדיין במצב של גלות וצריכים לשנות את המציאות שבעולם ולהביא את העולם 

למצב של גאולה האמיתית והשלימה.
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זו נעשה בכח התורה - הכרזת והודעת נשיא דורנו שכבר  וגם שינוי מציאות 

כלו כל הקיצין וכבר ישנו גם העניין ש"עמדו הכן כולכם" לקבל פני משיח צדקנו

הגאולה  באה  הטבע  בדרך  גם  אלא  נס  של  לענין  זקוקים  שלא  כך  כדי  עד 

האמיתית והשלימה!

ויהי רצון שנחתם כולנו לחיים טובים ארוכים ולשלום לשנת הגאולה האמיתית 

והשלימה.
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חודש אדר

מחצית השקל
שאלה: מה הביאור לכך שמצוות מחצית השקל היא לתת דוקא מחצית ואפילו 

מי שרוצה להוסיף על זה אסור לו? הרי תמיד דורשים מאיתנו שנהיה שלמים לא 

לנו  לומר  השקל  מחצית  של  המצווה  באה  ומה  לחצאין  דברים  נעשה  לא  נחסיר 

שלכן היא דורשת רק חצי?

תשובה: בעניין זה ישנם כמה וכמה ביאורים ולהלן נביא ביאור אחד מהם. במצוה 

של מחצית השקל ישנם שני פרטים מיוחדים שנראים כסותרים אחד את השני. 

מצד אחד התורה דורשת שהמצווה תיעשה ב"מחצית השקל" ולא שקל שלם.

למרות  גרה"  “עשר  ולא  השקל"  “מחצית  מדגישה  התורה  כן  על  יתר  ועוד 

שבהמשך היא מפרטת שהשווי של שקל שלם הוא עשרים גרה.

הנקודה הזאת של ה"חצי" נקבעה לדורות וכמו שנפסק להלכה שהמצווה בכל 

מקום היא לתת מחצית המטבע של אותו הזמן - אפילו אם המטבע הוא גדול יותר 

משקל הקודש.

ומכל זה רואים שישנה הדגשה גדולה על ה"חצי" דווקא.

נותנו  ומצד שני בנוגע למעשה הנתינה פסק הרמב"ם שמחצית השקל “אינו 

בפעמים רבות היום מעט ולמחר מעט אלא נותנו כולו כאחת בפעם אחת". שגם זה 

חידוש לגבי שאר חיובי ממון שלא מצינו שיהי’ חיוב לתת כל הסכום שהוא חייב בו 

“כאחת בפעם אחת" משא"כ כאן שחייב ליתן “כולו כאחת בפעם אחת".

על שני ניגודים אלו עומד הרבי בשיחה מיוחדת בליקוטי שיחות חל"א שיחה 

לפרשת שקלים ושואל -

“ולכאורה שני פרטים אלו הם דבר והיפוכו: מחד גיסא מודגש במצוה זו עניין 

של העדר השלימות — “מחצית השקל" דוקא ומאידך — יש כאן הדגשה שמעשה 

הנתינה צ"ל מעשה “שלם" “כולו כאחת בפעם אחת" ולא נתינה לחצאין".

ועל זה מבאר הרבי כך:
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הרמז בעניין של מחצית השקל הוא שהמציאות של הנותן הוא רק “מחצית" 

וכדי שהוא יהיה דבר שלם שהוא יוכל להיות “שקל הקודש" הוא לא יכול לבד אלא 

הוא צריך את המחצית השניה.

ואחד הביאורים ברמז זה הם - ששני החצאים הם בעצם - הקב"ה ובני ישראל. 

כל אחד מהם נמשל לחצי גוף וביחד הם נעשים לצורה שלימה.

כידוע מה שמובא בתניא שהנשמה של כל איש ואיש מישראל היא “חלק אלקה 

ממעל ממש" שהיא בעצם אחד עם הקב"ה. ועניין מחצית השקל הוא לעורר את 

האדם להתאחד עם החצי צורה השניה שלו - עם הקב"ה.

ומבאר שם הרבי שההכרה וההרגשה המתוארת כאן שאין לו להאדם שלימות 

בפני עצמו כי כל המציאות שלו היא רק חצי באה לידי ביטוי בעיקר במסירות נפש.

כי זה שכל ישראל מוכנים למסור נפשם לה’ הוא באופן “שאי אפשר כלל לכפור 

בה’ אחד" היינו שמרגישים שאינם יכולים להיות נפרדים ממנו ית’.

והרגש זה בא ע"י שמעוררים בעצמם את התקשרותם לה’ שישראל והקב"ה הם 

כמו שני חצאי צורות וכאשר מרגיש ש"ה’ אחד" הוא הוא חיותו ואמיתית מציאותו 

א"כ אין שייך שיהי’ פירוד בין הנשמה והקב"ה שאינם אלא כמו “שני חצאי צורות".

וזהו הרמז בשני ההפכים שהובאו בתחילה בעניין מחצית השקל - שמצד אחד 

היא רק מחצית ומצד שני כולה צריכה לבוא בפעם אחת כי בעצם הם תלויים אחד 

בשני -

לה’  ההתקשרות  גילוי  מצד  שזהו  כ"מחצית"  עצמו  את  מרגיש  האדם  כאשר 

היא  לה’  ונתינתו  מסירתו  אזי  צורה"  “חצי  כמו  אלא  ית’  מאתו  נבדל  דבר  שאינו 

באופן של “כולו כאחת" בלי התחלקות.

מהתחלקות  שלמעלה  אחת  נקודה  שהיא  בפשטות  נפש  המסירת  עניין  וכמו 

דלא שייך לומר שיש לאדם “קצת" מסירת נפש או “הרבה" מסירת נפש כי הפירוש 

של מסירת נפש הוא — שמוסר את נפשו דהיינו נקודת החיות שלו לה’ ולא תיתכן 

בזה התחלקות ובדרך ממילא מוסר כל אשר לו לה’.

לברכה  זכרונם  חכמינו  של  המאמר  את  גם  הרבי  מבאר  הזה  הביאור  ולפי 

שהקב"ה הראה למשה רבינו “מטבע של אש" ואמר לו “כזה יתנו" –

חודש אדר
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כי התוכן של מצוות מחצית השקל הוא לא רק נתינה של מטבע של ממון בלבד 

אלא נתינת “מטבע של אש" - נתינה שכל כולה חדורה באש של הנשמה ועד שכל 

כולה היא אש.

שבעצם זהו כל העניין של מסירות נפש לה’ האש של מסירות הנפש.

ועל ידי העסק בתורת מחצית השקל שניתנה דוקא “כולו כאחת בפעם אחת" 

למעלה מהתחלקות נזכה בקרוב לגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו 

שגאולה זו תבוא ג"כ לא בסדר והדרגה אלא )כפסק דין ברור של הרמב"ם ש("כבר 

ומיד ממש  תיכף  נגאלין"  הן  ומיד  ישראל לעשות תשובה..  הבטיחה תורה שסוף 

ובעגלא דידן.

הסיבה שגזירת פורים היתה כה קשה
קשה  כ"כ  גזירה  שהיתה   - בפורים  האיומה  לגזירה  הסיבה  היתה  מה  שאלה: 

על כל היהודים בכל העולם להמית אותם ביום אחד? ואם זה כתוצאה ממעשיהם 

שאלתי היא מה היה כ"כ גרוע במה שחטאו ישראל בזמן הפורים?

תשובה: שאלה זו נשאלה כבר בגמרא במסכת מגילה ששם שאלו גם - מדוע 

הייתה גזירה כל כך איומה על עם ישראל. ובביטוי בגמ’ לא מתבטאים אפילו בלשון 

ישראל"  של  “שונאיהן   - לזה  קוראים  אלא  ישראל  על  כך  כל  איומה  גזירה  של 

והכוונה ברורה.

וכך נאמר שם:

“שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור 

כלי’.. מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע.. א"כ שבשושן יהרגו שבכל העולם כולו 

אל יהרגו.. מפני שהשתחוו לצלם".

 - התורה  מפרשי  להקשות  הרבו  אחשוורוש  של  מסעודתו  שנהנו  העניין  על 

אלו  שלגבי  משמע  הגמ’  ומדברי  אסורות?  מאכלות  שאכלו  במה  גרוע  כ"כ  מה 

שנמצאים בשושן זו אכן סיבה מספיק טובה כדי שיתחייבו כליה.

והשאלה הנשאלת - מה כל כך גרוע בזה שאכלו מסעודת אותו הרשע ובמיוחד 

 - ואיש"  איש  “כרצון   - המגילה  בדברי  שהכוונה  חכמינו  בדברי  שמובא  מה  לפי 
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הכוונה כרצון מרדכי וכרצון המן והשתי’ כדת אין אונס - שלא אנסו ביין נסך אף 

אחד ומשמע שהיו בסעודה )גם( מאכלים כשרים וא"כ מה כ"כ גרוע בזה שאכלו 

בני ישראל מסעודת אחשורוש אם המאכלים עצמם היו כשרים?!

)לקו"ש חל"א שיחה לחג  זה מבאר הרבי בשיחה מיוחדת  כל  וכדי להבין את 

הפורים( מה שהביאו חכמינו זכרונם לברכה שבני ישראל נמשלו ל"כבשה )אחת( 

והיינו  ושומרה".  שמצילה  )הקב"ה(  הרועה  ו"גדול  זאבים"  שבעים  בין  העומדת 

מן  למעלה  נסי  הוא  שקיומם  באופן  היא  האומות  בין  ישראל  של  שהימצאותם 

לקיומה  בטבע  מקום  שאין  זאבים"  שבעים  בין  העומדת  ל"כבשה  בדומה  הטבע 

אלא שבחסדו של הקב"ה )“גדול הרועה"( מצילם ושומרם בהנהגה נסית שלמעלה 

מהטבע.

ה"שבעים  ואין  מיוחדת  בהשגחה  נשמרים  שבנ"י  אמורים  דברים  במה  אמנם 

על  שסומכים  לזה  בהתאם  היא  הנהגתם  כאשר   — בהם  לנגוע  יכולים  זאבים" 

שמחשיבים  ידי  על  זו  לשמירה  “מנגדים"  כשהם  אבל  וישמרם.  שיצילם  הקב"ה 

— הרי הם מפקיעים את עצמם  )בהנהגתם( את ה"זאבים" וכוחותיהם הטבעיים 

ח"ו מהשמירה הנסית ומכניסים עצמם תחת הנהגת הטבע.

ועפ"ז מבאר הרבי מה ש"נהנו מסעודתו של אותו רשע" גרם לגזירת כלי’ — כי 

אינו בגדר עונש על חטא אלא שזו היתה תוצאה טבעית מהנהגתם:

מעמדם ומצבם הטבעי של בנ"י לאחרי ש"גדל המלך.. את המן.. וינשאהו.. מעל 

)אף  והנהגתם  זאבים";  שבעים  בין  העומדת  ל"כבשה  בדומה  הי’  גו’"  השרים  כל 

שהייתה לפני זמן — אבל הוכיחה דמחשבתם והרגש שלהם הם( באופן של “נהנו 

מסעודתו כו’" — שללה השמירה הנסית ד"גדול הרועה".

כי העובדה שבני ישראל נהנו מזה ש"אותו רשע" הזמינם לסעודתו הרי זו הוכחה 

שמציאותו של רשע )אחשורוש( הייתה חשובה אצלם עד כ"כ — שהשתתפותם 

בסעודתו היתה נחשבת אצלם ל"כבוד" עד שנהנו מזה. והשתתפותם בסעודה לא 

היתה מוכרחת )שמפני שאחשורוש מלך היו מחוייבים בכבוד מלכות( — אלא עשו 

זאת מפני הנאתם מ)הזמנתם ל(סעודה זו.

מהכבוד  ונהנים  זאבים"  ה")שבעים(  את  החשיבו  עצמם  שבנ"י  ומכיון 

של  הנסית  השמירה  את  דוחים  הם  גופא  בזה  הרי  רשע"  מ"אותו  ש"מקבלים" 
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ה"זאבים"  של  )הטבעי(  שלטון  תחת  עצמם  ומורידים  ומכניסים  הרועה"  “)גדול( 

השולל את קיומה של ה"כבשה".

ומבאר שם הרבי באריכות שבעצם בנ"י הנמצאים בגלות תחת שליטת האומות 

אמנם צריכים לתת כבוד למלכות ודינא דמלכותא דינא ו"דרשו את שלום העיר.. 

היו  לסעודה  היהודים  את  זימן  אחשורוש  כאשר  ולכן  כו’.  וגו’"  בעדה  והתפללו 

במאכלים  המותר  באופן  מרדכי  זה  איש  כרצון   — )כפשוט  להשתתף  מוכרחים 

כשרים וכו’(.

הברורה  וההכרה  וההרגשה  הידיעה  להיות  צריכה  היתה  זה  עם  ביחד  אבל 

שקיומו של עם ישראל אינו תלוי כלל באחשורוש ח"ו )אע"פ שהי’ מולך בכיפה( 

כ"א אך ורק בידי הקב"ה; ועוד זאת שקיומם של בנ"י הוא בגדר נס המלובש בטבע 

ולפעמים נס גלוי — ככבשה אחת בין שבעים זאבים )כנ"ל( ד"גדול הרועה" ששומר 

את בני ישראל בהנהגה נסית שלמעלה מן הטבע.

ש"נהנו  בזה  הי’  ישראל  בני  של  שחטאם  שאמרו  במה  )הפנימי(  התוכן  וזהו 

מסעודתו של אותו רשע": השתתפותם בסעודה זו לא היתה מפני כבוד המלכות 

תלוי  שקיומם  לחשוב  שטעו  כ"כ  עד  אחשורוש  את  שהחשיבו  מפני  אלא  וכיו"ב 

בחסדו של )המלך אחשורוש( רשע — היינו אדם שהוא הפכו של קיום רצון בורא 

העולם! ולכן הביאה האפשרות להשתתף בסעודתו להנאה ותענוג.

אבל בפועל נעשה נס כל כך גדול ולא סתם נס אלא נס שהוא מלובש בטבע 

דווקא - שבא כביכול לפי סיבות טבעיות. שהלמעלה מן הטבע חודר דווקא בתוך 

הטבע.

ויהי רצון שהקב"ה יעשה לנו את הניסים בימים הללו ונזכה לגאולה האמיתית 

והשלימה - הנס הכי גדול תיכף ומיד ממש.

הסבר על הפטרת פרשת זכור
שאלה: מהו הביאור ע"פ החסידות לכל הסיפור של שמואל ושאול ששאול חמל 

על אגג מלך עמלק וכו’ ובגלל זה הקב"ה קרע את המלכות שלו. מהי באמת הסיבה 

שגרמה לשאול המלך לעשות היפך הרצון של הקב"ה ולחמול על אגג מלך עמלק 

ולא לשמוע לרצון של הקב"ה בפשטות שביקש “והחרמתם את כל אשר לו"?
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זכור שבה קוראים  זה קוראים אנו בכל שנה בהפטרת פרשת  סיפור  תשובה: 

בתורה על הציווי “זכור את אשר עשה לך עמלק" בקשר לחג הפורים שבו גם אנו 

מקיימים את המצווה של מחיית “המן" שהוא מזרעו של עמלק.

ועל מיטב הצאן  אגג מלך עמלק  על  כך ששאול חמל  על  זו מסופר  בהפטרה 

והבקר של עמלק ומכיוון שזה היה נגד רצונו של הקב"ה לקח הקב"ה את המלוכה 

מידיו של שאול והעביר אותה לדוד המלך.

וכדי להבין היטב את השאלה ששאלת מה גרם לשאול המלך לחמול על אגג 

מלך עמלק צריכים אנו להקדים את דברי הגמ’ שאומרת על הפסוק “בן שנה שאול 

במלכו" ששאול המלך לא טעם טעמו של חטא כמו תינוק בן שנה. ולפי זה צריכים 

אנו יותר להבין ולברר מה גרם לו להתנהג בצורה כזו ומה הוביל אותו לכך.

זכור מבאר  ג’ שיחה לפרשת  בשיחה מיוחדת שנדפסה בליקוטי שיחות חלק 

הרבי שמוכרחים לומר שמה שהשאיר שאול המלך את אגג בחיים וגם את מיטב 

הצאן והבקר לא היה זה משום שהוא סתם לא שמע בקולו של הקב"ה אלא שהיה 

לו טעם בזה טעם שמקובל בשכל של קדושה.

ולפי זה יכולים אנו להבין גם את דבריו של שאול בעצמו שאמר “הקימותי את 

דבר ה’" כי הוא סבר שלא זו בלבד שהוא לא עשה את ההיפך מהרצון העליון אלא 

אדרבה במעשה זה הוא קיים את הרצון העליון.

והטעם לכל זה מבאר שם הרבי ששאול המלך ידע את תוכן העניין של הקרבת 

הקורבנות שבמעשה ההקרבה לוקחים בהמה גשמית ומקריבים אותה לקב"ה הנה 

בזה נהפך חושך הגשם הבהמי לתכלית הרוחניות. ומתוך החושך נעשה יתרון אור 

גדול מאוד.

לכן סבר שאול שכאשר ישנה הזדמנות כה היסטורית לקחת צאן ובקר מעמלק 

שהוא מסמל את “ראשית גויים" - השורש של כל מיני הרע החושך הגדול ביותר 

ולהקריב לפני הקב"ה הרי בזה הוא יביא לידי יתרון האור הגדול ביותר.

כי ככל שהחושך הוא יותר גדול הנה גם יתרון האור שיבוא על ידי זה הוא יהיה 

הרבה יותר גדול ועוצמתי.

זה היה מחשבת שאול שלפי המבואר לעיל מובן שמבחינתו לא היה בזה  כל 

עבירה על הרצון העליון אלא ההיפך - קיום הרצון העליון בשלימות.
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אלא שהחסרון בכל זה הוא ששאול הלך אחרי הטעם הוא עשה לפי מה שהיה 

נראה לו על פי השכל.

של  השלימות  בתכלית  אצלו  חסר  היה  אבל  מקום  לזה  היה  השכל  לפי  ואכן 

“קבלת עול" - ההתבטלות בתכלית לרצון העליון. והרי הרצון העליון בזה היה כמו 

שציווה הקב"ה - “והחרמתם את כל אשר לו" לעמלק.

ותוכן עניין זה הוא בעצם המענה של שמואל הנביא לשאול “הנה שמוע מזבח 

טוב להקשיב מחלב אלים":

במיטב  הקב"ה  עבודת  ודעת  טעם  פי  שעל  עבודה  מסמלים  ו"חלב"  “זבח" 

דורשים  ואמנם  האדם.  של  השכל  כוחות  עם  והשומן  החלב  האדם  של  הכוחות 

הבנה  שום  ללא  עול  בקבלת  רק  עבודתו  את  שיעבוד  ואדם  האדם  מן  זו  עבודה 

ותענוג אזי עבודתו היא רק בכוחות הנחותים שלו כח המעשה וכו’ והוא אינו נותן 

בעצם את הכוחות הפנימיים והנעלים ולכן מוכרחים לעבוד גם עם השכל והטעם;

ועם כל זאת הנה “שמוע" ו"להקשיב" - קבלת עול - הם טובים מ"זבח" ומ"חלב" 

הבנה והשגה.

והסיבה לזה כי אם הולכים אחרי השכל אפשר לטעות )כמו שראינו במעשה זה 

של שאול שהבנתו על פי שכלו היתה בפועל טעות חמורה(. ובנוסף לזה אפילו אם 

מגיעים לידי הכוונה האמיתית של הרצון העליון הרי אם העבודה של האדם היא 

רק על פי השכל נשאר עדיין האדם העובד במלוא הרגש מציאותו - הוא מרגיש את 

המציאות שלו וחסרה אצלו ההתמסרות וההתבטלות לקב"ה שבאה מקבלת עול.

ולמרות שדורשים מהאדם שהעבודה שלו תהיה גם על פי שכל אך ההגעה אל 

השכל וההבנה צריכה להיות מתוך המקום של קבלת העול.

זהו הביאור בכללות על סיפור זה של שמואל ושאול וישנם ביאורים והרחבות 

בפרטות  הנ"ל  בשיחה  וכן  הזו  הסוגיא  על  החסידות  במאמרי  זה  לכל  נוספים 

ובאריכות.

ויהי רצון שנזכה תיכף ומיד להתגלות מלך המשיח שאז יכרית הקב"ה את כל 

מציאות הרע מן העולם ותהיה מציאות של טוב בלבד - “ומלאה הארץ דעה את ה’ 

כמים לים מכסים".
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פסח שני ול"ג בעומר

עניין פסח שני היום כשאין קרבנות
בקשר למה שאנחנו מציינים בלוח השנה היהודי - גם בזמן שבו בית  שאלה: 

המקדש לא קיים - את היום י"ד באייר - כפסח שני בכך שישנם מנהגים מיוחדים 

ליום זה אי אמירת תחנון ועוד בעוד שכל המושג של פסח שני הוא רק ליחיד ולא 

בזמן המקדש בקביעת פסח  זכר למה שהיה  רוצים לעשות  וברגע שאנו  לציבור. 

שני –

מה שייך לעשות זאת בעוד שהתוכן של פסח שני לא שייך בזמן שכל הציבור לא 

עשה את הפסח הראשון? הרי כל המועדים שאנו קובעים הם בעצם זכר למקדש 

ואיזה זכר למקדש יש בפסח שני בעוד שבזמן המקדש - אילו היה קורה סיטואציה 

כמו שלנו שכל הציבור לא הקריב את הפסח הראשון - לא היו מקריבים בפסח שני 

כי ציבור נדחה ולא היחיד?

תשובה: שאלתך טובה מאוד ונקודת התשובה בזה היא שיש בפסח שני עניין 

זו הרוחנית שייכת לכל אחד  ונקודה   - ותוכן השייך לכל ישראל גם בזמן הגלות 

ואחד גם בזמן שכל ישראל לא עשו את הפסח הראשון.

כפי  תוכנו של פסח שני  יש להקדים תחילה בקצרה את  זאת  כל  להבין  וכדי 

שהוא מובא בדברי החסידות נדון בעניין כפי שמובא בשיחותיו של הרבי ומתוך כך 

נוכל להבין בצורה שלימה ומלאה בע"ה את המענה על שאלתך.

בפשטות העניינים התורה קבעה את התשלומין לפסח ראשון - בצורה שונה 

משאר המועדים והחגים. בעוד שבשאר החגים ימי התשלומין צמודים ליום החג 

הנה בפסח קבעו את התשלומין - חודש שלם לאחר החג בי"ד באייר.

]התמיהה בענין גדולה במיוחד שמעיינים בסיפור ההיסטורי כפי שהוא מובא 

בתורתנו הקדושה. שם מסופר שאותם הטמאים לנפש אדם שבאו בטענה למשה 

רבינו “למה נגרע" חל יום השביעי לטומאה שלהם - בערב פסח. ולפי זה היה אפשר 

כבר אז לקבוע את ימי התשלומין כחלק מימי החג עצמו; ומזה שעם כל זאת קבעו 

את התשלומין חודש לאחר מכן הנה ברור שסיבה מיוחדת יש כאן[.

פסח שני ול"ג בעומר
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וע"פ פנימיות התורה מובן העניין. ויובן זאת ע"פ ביאורו של האדמו"ר הצמח 

צדק בענינו של פסח שני שמבאר שענינו של פסח שני בעבודת האדם שייך לתוכן 

העבודה של חודש אייר ה"חודש השני".

ונקודת ביאורו הוא:

ענינו של פסח שני בעבודת האדם הוא — העלי’ מהדרגא הראשונה דיציאת 

מצרים )פסח ראשון שבחודש ניסן החודש הראשון( לדרגא השני’ )שבחודש אייר 

החודש השני( דהיינו העבודה ד"ועשה טוב" הבאה לאחרי הקדמת “סור מרע".

היציאה ממצרים;   — “סור מרע"  יציאת מצרים היא תחילת העבודה  כלומר: 

ישראל  שבנפשות  “מפני שהרע  ברח העם"  “כי  נאמר  בתניא שביצי"מ  וכמבואר 

עדיין הי’ בתקפו כו’" ועיקר עבודתם היתה באופן ד"סור מרע" )הבריחה מטומאת 

מצרים(; ולאחר הקדמת עבודת “סור מרע" נתעלו למדריגה השני’ — “ועשה טוב".

ותוכן העניין בעבודה בנפש האדם: יציאת מצרים )פסח ראשון( היא העבודה 

ד"אתכפיא" כפיית הרע שבנפשו; ומעבודה זו מגיע ועולה לדרגא שני’ — העבודה 

דפסח  זו  ומעלה  יצריך".  בשני   — לבבך  “בכל  לטוב  הרע  הפיכת  ד"אתהפכא" 

שני מתאימה עם כללות החידוש שבעבודת חודש אייר חודש השני )לגבי חודש 

 — — ספירת העומר )ד"עיקר ספה"ע הוא כל חדש אייר"(  ניסן חודש הראשון( 

דהעבודה דספירת העומר היא בירור המדות והפיכתן לקדושה.

שני  לפסח  ראשון  פסח  בין  ההבדל  את  צדק  הצמח  אדמו"ר  מבאר  זה  ולפי 

שהראשון אסור בבל יראה ובל ימצא ואילו בשני חמץ ומצה עמו בבית. כי העבודה 

בפסח ראשון היא העבודה של סור מרע בריחה מהרע לכן צריכים אז לבער את 

החמץ - שלא יהיה שום חמץ ברשותו; ואילו פסח שני ענינו הוא הפיכת הרע לטוב 

לא צריכים לבער את החמץ שברשותו אלא ניתן להפוך את החמץ לקדושה.

ובירור ביאור זה שאל הרבי באחת השיחות - כיצד מסתדר הביאור שענינו של 

פסח שני הוא דרגה שניה ונעלית יותר בעבודה )אתהפכא עשה טוב( שבאה לאחרי 

העבודה של פסח ראשון )אתכפיא סור מרע( - בעוד שזה סותר את מה שמובא 

בפשוטו של מקרא והלכה שכל ענינו של פסח שני הוא רק במי שלא הביא את פסח 

ראשון ואילו מי שהקריב כבר ראשון - אסור לו להקריב את הפסח השני.
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ואילו לפי ביאורו של הצ"צ - אי אפשר להגיע להעבודה דפסח שני כ"א דוקא 

ע"י הקדמת העבודה דפסח ראשון?!

וביאר הרבי )לקו"ש חל"ג שיחה לפ’ בהעלותך( שכל הענין דפסח שני הוא דוקא 

כשלא קדם לו פסח ראשון הרי זה רק בנוגע לקרבן פסח שאם לא הקריב בראשון 

מקריב בשני ואם הקריב בראשון אסור לו להקריב בשני; אבל מובן שאין זה בנוגע 

לשאר הענינים והמצוות של חג הפסח כמו איסורי חמץ ואכילת מצה — שגם מי 

שאינו מקריב קרבן פסח בי"ד בניסן )ע"פ תורה להיותו “טמא" או “בדרך רחוקה"( 

מחוייב באיסורי חמץ ולאכול מצה כו’.

ועפ"ז מובנים דברי הצ"צ שפסח שני שייך לדרגא השני’ בעבודה הבאה לאחרי 

הדרגא הראשונה דפסח ראשון היינו שכדי לבוא לפסח שני בהכרח שיהי’ תחלה 

פסח ראשון )אף שפסח שני הוא רק למי שלא הקריב פסח ראשון(:

בקיום  קשורה   — הרע  כפיית  מרע"  “סור   — הפסח  דחג  הרוחנית  העבודה 

— “לחם עוני"(; וכיון  )שאר( עניני ומצוות החג )איסורי חמץ וחיוב אכילת מצה 

שגם מי שלא הקריב פסח ראשון בזמנו ה"ה עובד עבודתו ב)שאר( עניני הפסח 

נמצא שפסח שני הוא אצלו הדרגא השני’ הבאה לאחרי העבודה דחה"פ )הראשון( 

טוב  עשה  בעבודה  השני’  למדריגה  ועולה  מגיע  שני  שבפסח  הצ"צ  וכביאור 

אתהפכא.

הקירוב   - ה"קרבן"  לעניין  בנוגע  הנה  הראשון  הפסח  את  הקריב  שכבר  ומי 

לקב"ה הוא כבר פעל את העניין ולכן אין הוא צריך להקריב קרבן נוסף אך בנוגע 

לשאר עניני העבודה של פסח שני - הנה ברור ומובן שלכל אחד ואחד מישראל 

ניתן הכח להגיע למעלה של פסח שני - אתהפכא עשה טוב. זהו יום שבו יש את 

הכח לכל אחד להגיע למעלה נפלאה זו.

ולפי כל זה מובן כיצד פסח שני יש בו עניין השייך לכל ישראל: שהרי ביום זה 

העבודה  השם  שבעבודת  השני’  למדריגה  להגיע  מישראל  אדם  כל  של  בכחו  יש 

דאתהפכא. כלומר: גם אלו שהקריבו פסח ראשון שלימות פעולת הקרבה זו )שהיא 

העבודה דאתהפכא( באה בחודש השני ובפרט בפסח שני ]שבו מתחילה הספירה השייכת 

למדת ההוד[;
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הזמן  את  חוגגים  פסח  שבקרבן  הרוחנית  העבודה  שישנה  הזה  בזמן  גם  ולכן 

המיוחד עבור העלי’ למדריגה השני’ שבעבודת השם אתהפכא ועשה טוב.

חגיגת לג בעומר
שאלה: יש משהו שלא ברור לי בכל הנושא של ל"ג בעומר: מצד אחד אומרים 

שהיום הזה הוא היום שבו תלמידי רבי עקיבא פסקו מלמות אחרי המגיפה שלהם 

רבי  של  הידיעה(תלמיד  ה)בה"א  שבו  היום  הוא  הזה  שהיום  אומרים  שני  ומצד 

- הסתלק? הם פסקו מלמות או שהם לא פסקו  יוחאי  בר  רבי שמעון   - עקיבא 

מלמות? 

זו  שמגיפה  תלמידיו  בין  גדולה  מגיפה  הייתה  עקיבא  רבי  של  בזמנו  תשובה: 

חמישה  מתוכם  ונשארו  תלמידים  אלף  כ"ד   - עקיבא  רבי  תלמידי  רוב  את  נגפה 

תלמידים שלא מתו באותה המגיפה. אחד מהתלמידים הוא רבי שמעון בר יוחאי.

לאחרי שנים ביום זה הסתלק רבי שמעון בר יוחאי אך לא כחלק ממגפה או צרה 

ח"ו אלא ביום זה הוא הגיע למעלת נשמתו בצורה הכי חזקה שיכולה להיות.

הוא התחבר עם הקב"ה ביום זה בצורה הכי מושלמת והכי אבסולוטית שיכולה 

להיות במציאות וגם ציווה שביום זה ישמחו בשמחתו.

ולחלק  לג  עד  )בכללות  העומר  ספירת  בימי  הנה  אלו  ממאורעות  כתוצאה 

אנו  שבהם  אבילות  מנהגי  נוהגים  שבועות(  עד   - מנהגנו  הוא  וכן   - מהשיטות 

מתאבלים על אותם תלמידי רבי עקיבא.

ביום ל"ג בעומר - פסקו מלמות ולכן אנו שמחים וצוהלים. ובנוסף - יש את 

הטעם של הסתלקותו של רבי שמעון בר יוחאי שצווה לשמוח ביום זה.

מצינו  מה"מ  הרבי  של  בשיחותיו  אך  הדברים.  של  הפשוט  ברובד  הוא  זה  כל 

ביאורים נפלאים המסבירים בצורה בהירה מדוע ישנו קשר בין שני המאורעות ואין 

אלו סתם שני תאריכים שקרו באותו היום.

כחלק מהידוע וברור שכל עניין ועניין בעולם הוא בהשגחה פרטית מאת הבורא 

יתברך. ואפילו עלה שנידף ברוח אם לצד זה יעוף או לצד אחר - הנה כל זה הוא 

ששני  שיחות  וכמה  בכמה  שמובא  וכמו  יתברך;  הבורא  מאת  מיוחדת  בהשגחה 
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פירושים של מילה אחת יש ביניהם קשר הנה בוודאי ששני מאורעות כה חשובים 

ומיוחדים בעם היהודי שיש ביניהם קשר לא רק מקרי אלא תוכני ומהותי.

וכדי לבאר כל זה יש להקדים תחילה בקצרה מה הייתה הסיבה שגרמה למוות 

כל כך טראגי אצל תלמידי רבי עקיבא. עשרים וארבע אלף אין זה סכום קטן ובזמן 

כה קצר - שבין פסח לל"ג בעומר - הנה בחישוב פשוט זה אומר שבכל יום מתו 

כמה וכמה אלפים של תלמידים )!(.

בספרים מובא הטעם למיתה זו - שתלמידי רבי עקיבא “לא נהגו כבוד זה בזה".

ישנה שאלה ידועה שמובאת בכמה וכמה מקומות - הרי רבם של תלמידים אלו 

 — ישראל  גודל הפלאת המעלה של אהבת  רבי עקיבא הוא התנא שהדגיש את 

“ואהבת לרעך כמוך — רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה". ואם כן יפלא מאד 

— היפך הענין דאהבת ישראל )הוראה  שדוקא תלמידיו “לא נהגו כבוד זה לזה" 

עיקרית ויסודית בתורת רבם(7?

והתלהבות(  )-חיובת  “קאך"  להיות  צריך  היה  שבו  שבמקום  להיות  יכול  איך 

מיוחד)ת( בהוראה זו של רבי עקיבא - יהיה ההיפך לגמרי שלא ינהגו כבוד אחד 

בשני?

ומבאר הרבי בכמה וכמה מקומות שאדרבה — דוקא היותם תלמידי רבי עקיבא 

גרם לכך “שלא נהגו כבוד זה לזה". והביאור ]הציטוט דלהלן לקוח מלקו"ש חלק ל"ב שיחה לל"ג 

בעומר[:

“אמרו חז"ל שאין דיעותיהם של בני אדם שוות. וכמובן שכן הוא בנוגע לכ"ד 

אלף תלמידי רבי עקיבא שכל אחד ואחד מהם השיג תורת רבי עקיבא לפי דרכו 

הפירוש  הוא  כן  הוא  שהשיג  כפי  שבודאי  מסקנתו  שלו  הדעת  ובשיקול  ודעתו 

האמיתי בדברי רבי עקיבא; ולכן כאשר שמע שחבירו לומד את דברי רבו באופן 

שונה — ובלתי נכון לפי דעתו — לא הי’ יכול לנהוג בו כבוד והערכה — שהרי הוא 

לומד את דברי רבו באופן מוטעה!

]והנהגת כבוד זה לזה מן השפה ולחוץ בלבד — מובן שאין זה שייך בתלמידים 

של רבי עקיבא כי בודאי היו “אנשי אמת" ו"תוכם כברם" ולא היו יכולים להתנהג 

באופן ד"אחד בפה ואחד בלב"[.
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זה  ונמצא שדוקא היותם “תלמידי רבי עקיבא" היא הסיבה “שלא נהגו כבוד 

לזה": כל אחד מתלמידי רבי עקיבא הי’ מסור ונתון בכל נפשו לתורת רבו עד שלא 

הי’ יכול לסבול שמישהו מפרש תורת רבו שלא כהלכה )לפי דעתו( ובפרט כאשר 

זה ה"טועה" )בתורת רע"ק( הוא תלמיד רבי עקיבא

ופשיטא שלא הי’ יכול לנהוג בו כבוד.

יתירה מזו: הנהגה זו יש בה תוקף דוקא מצד הוראתו היסודית הנ"ל של רבי 

עקיבא שאמר “ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה": לולא הוראה זו יתכן שלא 

יהי’ איכפת להם כל כך מה שיש תלמיד שאינו משיג תורת רבם לאמיתתה; אבל 

מכיון שרבי עקיבא רבם לימדם על דבר מעלת קיום מצות “ואהבת לרעך כמוך" 

לא הסתפקו בזה שהם עצמם שקדו ועשו חיל בלימוד תורת רבם אלא כאו"א מהם 

השתדל להשפיע על כל שבגדר “רעך" ובפרט תלמידי רבו שגם הם ישיגו תורת 

יכול  הי’  לא   — זה  קיבלו  שלא  ואלה  דעתו(;  )לפי  האמיתית  הדרך  באותה  רבם 

לנהוג בהם כבוד )ובפרט כבוד כפי הדרוש מתלמידי רע"ק(".

תנועה זו של תלמידי רבי עקיבא מקורה הוא בהנהגת רבי עקיבא עצמו. תנועה 

זו מבטאת את תנועת ה"רצוא" שבנפש - כל אחד עולה מעלה מעלה בלי לשים לב 

ל"שוב" למציאות של העולם.

כל אחד ואחד היה חדור בצורה מאוד חזקה בתורתו של רבי עקיבא שלא יכול 

היה לסבול את מציאותו של החבר כל עוד והוא לא מקבל את שיטתו בהבנת דברי 

רבי עקיבא.

היה  ימיו  כל   - רצוא  של  חזקה  תנועה  כן  גם  מצינו  עצמו  עקיבא  רבי  אצל 

משתוקק למסירות נפש והיה אומר “מתי יבוא לידי ואקיימנו". כל חייו הוא ציפה 

והשתוקק למסור את נפשו באחד ולהיות חלק אחד מהקב"ה.

תנועת “רצוא" זו היא זו שגרמה למיתת תלמידי רבי עקיבא כי הרצוא היה ללא 

שוב הרצוא לא היה בצורה נכונה.

התיקון של מידה זו - מצינו אצל רבי שמעון בר יוחאי. הוא זה שהצליח להוריד 

את תנועת הרצוא לתוך השוב. וכפי שמבואר בחסידות שהתנועה של הרצוא עצמה 

הייתה באופן כזה שהיא מכוונות כלפי השוב היא מכוונת כלפי הירידה חזרה לתוך 

המציאות.
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וכמו שמתבטא בסיפורים על רבי שמעון בר יוחאי שדווקא אחרי שהיה במערה 

תקופה כה ארוכה זה מה שגרם לו ביצאתו לחפש אם ישנו מקום הדרוש תיקון 

כיצד הוא יכול לפעול בעולם ולתקנו להביאו אל תכליתו.

הרצוא של רבי עקיבא הוא זה שהביא אותו לידי שוב אמיתי לידי חיבור אמיתי 

עם העולם. הוא הצליח להביא את האלוקות לתוך הגשמיות של העולם.

רבי  בעומר: מיתת תלמידי  בל"ג  בין שני המאורעות האלו  וזהו בעצם הקשר 

עקיבא באה מתנועה של רצוא ללא שוב ובאותו התאריך שהפסיקו למות הסתלק 

רבי שמעון בר יוחאי.

וכידוע בחסידות שביום ההסתלקות מאיר בעולם האור של הצדיק כל מעשיו 

תורתו ועבודתו מאירים בעולם ומגלים כיצד ניתן לפעול בעולם מתוך תנועה של 

רצוא אך שתהיה מחוברת באמת אל השוב.

וכפי שהרבי בעצמו אמר בשיחה הידועה של כ"ח ניסן שנת התנש"א שצריכים 

אבל  דתוהו  דאורות  באופן  שהם  “ענינים  של  באופן  הגאולה  את  להביא  לפעול 

בכלים דתיקון" - שעבודת הרצוא תהיה מחוברת עם השוב וכך נביא את העולם 

לידי גאולת עולמים בהגלות נגלות אורו של מלכנו משיחנו תיכף ומייד ממש.
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הלכה ומנהג

תפילה ובית כנסת

אמירת י"ג מידות ביחיד
שאלה: האם אדם המתפלל ביחידות ללא מניין יכול לומר י"ג מידות הרחמים או 

שחובה לומר זאת בציבור דוקא? 

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם ישנה מעלה 

מיוחדת באמירת פסוק זה של י"ג מידות הרחמים? ב( אם כן האם ישנו הפרש בין 

אם קורא זאת סתם לבין אם קורא זאת בניגון וטעמים כאילו קורא בתורה? ג( כמו 

כן אם ישנה חובה לומר זאת בציבור האם זהו דוקא לומר יחד עם הציבור או שעצם 

זה שנמצא במקום בו ישנם עשרה מספיק לכך או שעל כל פנים אפילו מתפללים 

עמו במניין רק שאינו אוחז עמם?

המקור של י"ג מידות הרחמים הוא בפסוק בספר שמות )לד ו( ובפסוקים לפני 

כן מסופר שביקש משה מהקדוש ברוך הוא “הראני נא את כבודך". וענה לו הקדוש 

ברוך הוא “אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם ה’ לפניך וחנותי את אשר 

אחון ורחמתי את אשר ארחם" אמנם “לא תוכל לראות את פני" מפני “כי לא יראני 

האדם וחי".

כבודי  בעבור  “והיה  הצור"  על  ונצבת  איתי  מקום  “הנה  למשה  אמר  כן  ועל 

ושמתיך בנקרת הצור ושכותי כפי עליך עד עוברי" בכדי שלא תראה את פני ממש. 

אמנם לאחר מכן “והסירותי את כפי וראית את אחורי ופני לא יראו".

ובאור החיים הקדוש מבאר בקשה זו של משה שלכאורה ראוהו כבר כל ישראל 

על שפת הים כפי שאמרו רבותינו זכרונם לברכה וכן במשה עצמו כבר נכתב לפני 

כן בפסוק יא “ודיבר ה’ אל משה פנים אל פנים"? מתרץ האור החיים הקדוש שמכל 

בפסוק  שכתוב  מה  וכן  אוכלה".  אש  “ראות  רק  פרטית  ידיעה  זה  היה  לא  מקום 
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בספק במדבר )יב ז( שאמר ה’ למרים ואהרון “לא כן עבדי משה... ותמונת ה’ יביט" 

היה זה רק “מראית אור עליון". ומשה רצה שתהיה לו הכרה בו יתברך והיינו ידיעה 

פרטית בכדי שיוכל שכלו להשכיל בחינת מהות האלקות.

הוא  ברוך  הקדוש  שאמר  מה  לפרש  רש"י  מאריך  מידות  הי"ג  מעלת  ובגודל 

למשה שכאשר ביקש רחמים על עם ישראל לאחר חטא העגל הזכיר לבורא את 

זכות האבות ועל כך אמר לו כעת הקדוש ברוך הוא “סבור אתה שאם תמה זכות 

אבות - אין עוד תקוה אני אעביר כל מידת טובי לפניך על הצור ואתה צפון במערה 

וקראתי בשם הוי’ לפניך - ללמדך סדר בקשת רחמים- אף אם תכלה זכות האבות 

וכסדר זה שאתה רואה אותי מעוטף וקורא י"ג מידות הוי מלמד את ישראל לעשות 

כן ועל ידי שיזכירו ישראל לפני “רחום וחנון" יהיו נענים מאחר ורחמי לא כלים".

וכן ממשיך לאחר מכן ומפרש שבשעת מעשה כאשר הקדוש ברוך הוא עבר 

בפועל לפני משה אמר לו על י"ג המידות “הנה אנוכי כורת ברית" - שהבטיחו בזה 

שי"ג מידות אינן חוזרות ריקם בשום פעם.

ומכאן גודל מעלת י"ג המידות: הן מצד שזהו במראית כבוד פני ה’ באופן הנעלה 

ביותר שנראה לעיני בשר ודם )שהרי אם לא כן כאמור באור החיים הקדוש היו כבר 

גילויים נעלים ביותר בקריאת ים סוף ביציאת מצרים ובאופן נבואת משה בפרט וכן 

במתן תורה ומכל מקום ביקש כאמור(.

וכמו כן מצד ישראל שהקדוש ברוך כרת ברית עם משה שקריאתם לא חוזרת 

ריקם בשום פנים ואופן.

ומכאן מובן מה שנפסק בשולחן ערוך בסימן תקסה סעיף ה’ שאין היחיד רשאי 

לומר שלוש עשרה מידות דרך תפילה ובקשת רחמים מאחר והם נחשבים כדבר 

הוא  אם  אף  )שלכן  מעשרה  בפחות  נאמר  אינו  שבקדושה  דבר  וכל  שבקדושה. 

מתפלל יחד עם הציבור אך לא אוחז עמם עליו להפסיק אם יכול באותו המקום 

בו אוחז בכדי לומר עמם ולא יוכל לומר זאת דרך תפילה לאחר מכן על דרך שאר 

דברים שבקדושה כמו קדושה וברכו שעליו להפסיק בכדי לומר עם הציבור(.

אמנם מאחר ודבר שבקדושה זה הינו פסוקים בתורה על כן אם היחיד רוצה 

לאומרם דרך קריאה בתורה בעלמא - אומרם. ובכדי שיודגש שאינו אומרם דרך 

תפילה ובית כנסת
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תפילה על כן צריך לומר זאת בניגון ובטעמים - שזהו “דרך קריאה". כמו כן עליו 

לגמור את כל הפסוק עד - “ועל רבעים" )כף החיים קלא כג(.

אמנם יש המביאים בשם האריז"ל שאין ליחיד לומר י"ג מידות אף דרך קריאה 

אלא ידלג מ"ויעבור" )כף החיים שם בשם ר’ משה זכותא שהיה מגורי האר"י(.

מידות  בי"ג  רק  היא  ההחמרה  זו  לשיטה  שאף  החיים  בכף  שם  מציין  אולם 

הנאמרים בתעניות וסליחות אך יש להתיר זאת בי"ג מידות שלאחר שמונה עשרה.

כדבר  נחשבת  ובקשה  תפילה  דרך  מידות  י"ג  שאמירת  האמור:  מן  העולה 

שבקדושה ועליה להאמר בציבור דוקא ויחד עמהם ממש. ויחיד אין לו לומר זאת 

דרך תפילה רק רשאי לומר דרך קריאה בתורה ‘בניגון וטעמים’ ועליו לגמור את כל 

הפסוק - עד “ועל רבעים".

אמנם הנוהג על פי האריז"ל עליו להימנע מלומר זאת ביחיד - אף דרך קריאה 

בתורה )אך חומרה זו היא רק כאשר מדובר באמירת י"ג מידות בסליחות שבתעניות 

ציבור וכיוצא בזה ולא באמירתם לאחר תפילת שמונה עשרה.

התעטפות בטלית
שאין  או  העיניים  את  גם  לכסות  צורך  יש  גדול’  ‘טלית  בעטיפת  האם  שאלה: 

צורך בכך?

בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בכמה פרטים: א( מהי בכלל חובת  תשובה: 

עטיפה בטלית גדול? ב( האם ישנו חיוב להתעטף בצורה מסוימת או שכל אחד 

מתעטף לפי רגילותו?

ראשית נביא המבואר בשולחן ערוך אורח חיים הלכות ציצית ועטיפתו סעיף א’. 

כתב מרן המחבר יתעטף בציצית ויברך. ומפורש שיש חיוב להתעטף בטלית גדול.

בכסותם  מתכסים  אדם  שבני  כדרך  הוא  עטיפתו  וסדר  ב’  בסעיף  וממשיך 

ועוסקים במלאכתם פעמים הוא בכיסוי הראש ופעמים בגילוי הראש. והטעם כתב 

במשנה ברורה שלמרות שהברכה על הטלית גדול היא ‘להתעטף’ מכל מקום כיסוי 

הגוף לבדו נחשב עיטוף ואדרבה הוא עיקר העיטוף.
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ולכן כתב המגן אברהם שהולכי דרכים שמניחים את הטלית גדול עליהם כאשר 

הוא מקופל ורק משלשלים אותו על כתפיהם ללא כיסוי הגוף אין יוצאים בזה ידי 

חובת ציצית ומאחר ובאופן זה לדברי הכל אינו נחשב עיטוף.

ומסיים מרן המחבר שם שנכון שיכסה ראשו בטלית. והטעם ביאר בבית יוסף 

מאחר וכיסוי באופן זה מכניע את הלב ומביאו ליראת שמים.

מתחילת  ראשו  את  מכסה  גדול  הטלית  שיהיה  שצריך  חדש’  ב’בית  וכתב 

התפילה עד סופה )ולכאורה כוונה היא לתפילת שמונה עשרה בלבד(. וכן הביא 

ב’שערי תשובה’ בשם הרדב"ז שאום שלא מכסים את ראשן בעת התפילה שלא 

כדין הם עושים שכן המנהג ומנהג אבותינו תורה היא. ולפחות יעמוד כך בכיסוי 

הראש כדי הילוך של ד’ אמות )חיי אדם(.

וגדר עטיפת הטלית יחד עם הראש מבואר בבית יוסף שיכסה את גופו וראשו 

עד פיו וזוהי העטיפה שיוצאים בה ידי חובה לדברי הכל. ולא כמו שנוהגים כמה 

מהאנשים שמושכים את הטלית גדול עד שראש הטלית מגיע לחצי גופו מאחר וזה 

אינו נחשב עטיפה כלל )משנה ברורה(.

בנוסף בעת העטיפה ישליך את כל ד’ הציציות לצד שמאל וישהה כך כדי הילוך 

בשערי  הביא  וכן  היטב(.  )באר  מקומה  על  אחת  כל  הציציות  יסדר  ואז  אמות  ד’ 

ד’  הילוך  כדי  הישמעאלים  כעטיפת  ויתעטף  צווארו  על  הכנפות  שיעלה  תשובה 

אמות וכן נוהגים אנשי מעשה מיקירי ירושלים.

יוסף הביא בסדר עטיפת הטלית גדול אות כו שיכסה ראשו בטלית  ובילקוט 

ויתן כנפות הימין על כתף של שמאל וכנפות של שמאל על כתף של ימין וישהה כן 

כדי הילוך ד’ אמות ואחר כך יוריד הטלית על גופו. ומסיים שהנוהגים להוריד את 

הטלית על כל גופם ואחר כך להתעטף בראשם יש להם על מה שיסמוכו.

לא תהיה באופן  כך שהעטיפה בטלית  על  כותב שיש להקפיד  כז שם  ובאות 

וסביב  הראש  על  להיות  צריכה  העטיפה  אלא  והעינים  הפנים  כל  את  שיכסה 

ועיניהם  פניהם  את  לכסות  שהנוהגים  ומסיים  מפיו.  למטה   - והסנטר  הצוואר 

בשעת העטיפה מנהג טעות הוא בידם ועליהם לשנות מנהגם.

אמנם בשולחן ערוך אדה"ז לאחר שהביא את השיטה שמכך שמברכים להתעטף 

משמע שהמצוה היא העטיפה ואם לא עושה עטיפה כעטיפת הישמעאלים אין זה 
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עם  הראש  לכסות  הוא  הישמעאלים  עטיפת  שאופן  כתב   - לבישה  אלא  עטיפה 

הפנים עד גומות שבלחי למטה מפיו.

וממשיך שם שלמרות שהעיקר כמו השיטה שאין חובה במצוות ציצית שיהיה 

עיטוף מכל מקום בכדי לקיים מצוה מן המובחר נכון שיתעטף כעטיפת הישמעאלים 

היא  ועיקר ההקפדה  ד’ אמות. מאחר  הילוך  כדי  כך  וישהה  ברכה  לפחות בשעת 

שעת הלבישה שהרי אם האדם רוצה יכול ללבוש ומיד אחר כך לפשוט הטלית.

אמנם בסידור אדה"ז כתב שאין צריך לכסות את ראשו עד פיו ובסר המנהגים 

את  גם  הטלית  של  העליון  בחלק  לכסות  אמנם  שנוהגים  מבואר   3 עמוד  חב"ד 

שעטיפת  הדבר  אפשרי  כיצד  מבאר  רכה  עמוד  יג  חלק  קודש  ובאגרות  העינים. 

בחולות  גרים  מהם  וחלק  מאחר  מכוסות  שהעיניים  באופן  תהיה  הישמעאלים 

המדבר ולכן בכוונה משלשלים את כסותם מעט מעל עיניהם בכדי שלא יכנס החול 

יכולים לראות בקירוב להליכתם ואפשר שהוא על  ואין הכסות מהודקת  ומאחר 

דרך המקפידים שלא להסתכל מחוץ לד’ אמותיהם.

העולה מן האמור: שבאופן לבישת ועטיפת הטלית יש חילוקי מנהגים רבים: 

הספרדים אינם מכסים עיניהם כלל רק מעטפים הראש מלמטה ומלמטה )מתחת 

מפיו  שלמטה  הלחי  עד  העטיפה  בעת  הטלית  את  לשלשל  הנוהגים  ויש  פיו(. 

למטה  עד  לשלשל  חב"ד  ומנהג  ברורה(.  ובמשנה  אדה"ז  ערוך  בשולחן  )כמבואר 

מהעיניים בלבד )ולא עד הפה( בעת העטיפה.

הפסק המצריך ברכה על התפילין
טישו  נייר  להוציא  בכדי  התפילין  את  הוריד  תפילתו  שבאמצע  אדם  שאלה: 

מבית הכסא האם צריך לברך שוב על התפילין?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם יש ליטול 

ידים בכניסה לבית הכסא ללא שעשה שם צרכיו? ב( האם הוא דוקא כאשר נכנס 

בכל גופו למקום הבית הכסא או אפילו רק אם הכניס לשם את ידיו בלבד? ג( האם 

כניסה לבית הכסא מצריכה לברך שוב את ברכת התפילין?

ראשית יש להביא מה שכתב בשולחן ערוך אורח חיים הלכות תפילין סימן כה 

סעיף יב שאם מניח תפילין כמה פעמים ביום צריך לברך עליהם בכל פעם. ואם 
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הם נשמטו ממקומם וממשמש בהם להחזירם למקומן צריך לברך. והוסיף הרמ"א 

שאם מחזיר אחד מהם - יברך כמו שמניח תפלה אחת.

אמנם אם הזיזם ממקומם על דעת להחזירם מיד צריך לברך. וברמ"א כתב שיש 

יד  וכך הוא המנהג. ובמקרה שהניח תפילין של  אומרים שלא לברך במקרה כזה 

והוצרך לעשות קשר אחר אמנם לא  יד  ובירך ובתחלת ההדוק נפסק הקשר של 

הסיח דעתו אינו צריך לחזור ולברך. ואם הותר של יד קודם הנחת של ראש מהדק 

ואינו צריך לחזור ולברך. אבל אם הניח של ראש ואחר כך הותר של יד מהדק ומברך.

וטעם הדבר שאינו מברך הוא מפני שמאחר והזיזן היה על דעת לחזור מה שאין 

כן בנשמטו מעצמן אומרים אנו שמיד שנשמטו פקעה לה המצוה. ולכן סתם הרב 

המחבר שם. כמו כן הוא הדין אם הסירם לגמרי על דעת להחזירם מיד גם בזה חולק 

המחבר על היש אומרים ואפילו אם שינה מקומו בינתים ופסקו האחרונים כן.

ואם לא היה בדעתו להחזירו מיד רק לאחר זמן אפילו אם אחר כך לבש אותם 

תיכף או שהיה בדעתו להחזירן תיכף ואחר כך נשתהה הדבר והסיח דעתו בינתים 

לדברי הכל צריך לחזור ולברך. וכן אם חלץ אותם בכדי להיכנס לבית הכסא אפילו 

היה דעתו ללבוש אותם תיכף צריך לברך לדברי הכל שהרי אינו רשאי ללכת בהם 

צריך  כאשר  כשחולץ  הדין  שהוא  אדם  החיי  וכתב  הברכה.  ונדחה  הכסא  לבית 

להפיח שכיון שאסור להפיח בהן צריך לחזור ולברך )משנה ברורה(.

ובעניין האמור כתב בשולחן ערוך אדה"ז שמי שחלץ את תפיליו והיה בדעתו 

שלא יחזור להניחן עד לאחר זמן מרובה כמו שתיים או שלוש שעות ואחר כך נמלך 

לחזור ולהניחן מיד צריך לחזור ולברך עליהם אבל אם בשעת חליצת התפילין היה 

ולברך עליהם מפני  ומניחן מיד אין צריך לחזור  וחוזר  ולהניחם מיד  דעתו לחזור 

שכבר נפטרו בברכה שבירך עליהם כשהניחן בפעם הראשונה.

אך זהו דוקא כאשר לא עשה צרכיו בין חליצת התפילין להנחתן בפעם השניה 

אבל אם עשה צרכיו בינתיים כיון שבעת ההיא לא היה יכול להניח תפילין אם כן 

אינו מועיל כלום מה שהיה בדעתו לחזור ולהניחן מיד ולכן צריך לחזור ולברך על 

הנחה שנייה כאלו לא היה בדעתו כלל בשעת חליצתן לחזור ולהניחן מיד.

וראה בעניין זה מה שכתב בשאלות ותשובות שבט הלוי )חלק ט סימן ג( על 

הקושיא על דברי המגן אברהם שכתב לחלק לענין נכנס לבית הכסא אם בית הכסא 
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רחוק שבזה צריך לברך לבית הכסא קרוב שאין צריך לברך על התפילין שהרי המגן 

אברהם כתב בתחילה הטעם שצריך לברך משום שאסור להכנס לבית הכסא אם כן 

אין הבדל בין קרוב לרחוק?

ותירץ על כך שדברי המגן אברהם הם דברי הדרכי משה ובית חדש שלדעתם 

הטעם שצריך לברך משום שאסור ליכנס ובודאי לשיטתם אין הבדל בין בית הכסא 

קרוב לרחוק. אבל המגן אברהם מסתפק לומר שאין זה טעם מספיק כיון שחלץ 

התפילין על דעת להחזירם אף על פי שמפסיק בינתים עם מקום שלא יכול להניחם 

מכל מקום סוף סוף לא הסיח דעתו מהמשך המצוה והברכה. אלא שאם צריך לילך 

לבית הכסא למרחקים שזה ודאי היסח הדעת גמור וצריך לברך.

אמנם להלכה ודאי הכריעו הפוסקים כטורי זהב ובית חדש וההולכים כשיטתו 

שבבית הכסא מברכים אפילו בקרוב ועיין גם כן בשולחן הרב ובדעת תורה לגאון 

מהרש"ם. ולענין ברכה יש מנהגים שלא מברכים רק להניח מפני חשש שיטת מגן 

אברהם מכל מקום מי שמברך על שניהם להניח ועל מצות גם אין מזניחים אותו 

והנכנס  והמגן אברהם כתב בלשון אפשר  כיון שלרוב פוסקים פשוט להם לברך 

להשתין מנהג העולם שאין מברכים ובפרט בתי כסאות שלנו.

העולה מן האמור: שאם אדם נכנס לבית הכסא באמצע התפילה )לאחר שהוריד 

את התפילין( רק בכדי להוציא נייר לקנח האף וכיוצא בזה אזי אין צריך לברך שוב 

על התפילין ובפרט בבתי כסאות שלנו כיום שדינם קל יותר.

אמירת ‘תחנון’ ביום הכנסת ספר תורה
שאלה: אם ישנה ‘הכנסת ספר תורה’ בעיר מסויימת וחלק מועט מן המניין יודע 

מכך ואפשר שישתתף בו אך חלקו הגדול אף אינו יודע מכך ולא ישתתף בו מה הדין 

במניין זה לגבי אמירת ‘תחנון’?

תשובה: בכדי לענות על כך יש לדון בפרטים הבאים: א( מה הדין לגבי אמירת 

תחנון ביום של הכנסת ספר תורה? ב( האם ישנו הבדל בין בית הכנסת בו נערכת 

ההכנסה לבין בתי כנסת אחרים בעיר? ג( האם ישנו הבדל האם האנשים שבמניין 
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הולכים להשתתף בהכנסת ספר תורה או מספיקה ידיעה מההכנסה ושמחה כללית 

על כך?

ראשית יש להביא המובא בדברי האחרונים שהמנהג הוא שאין אומרים תחנון 

בשמחת הכנסת ספר תורה.

מפני  פג(  )עמוד  חדשה  שירה  בספר  כתב  תחנון  אומרים  שאין  הדבר  וטעם 

שחינוך ספר תורה דומה לשמחת נישואין וכשם שאין אומרים תחנון כאשר חתן 

בזמן שמכניסים את הספר תורה  אין אומרים תחנון  כן  כמו  בבית הכנסת  נמצא 

החדש לבית הכנסת.

אין  תורה  הספר  להכנסת  הסמוכה  בתפילה  שרק  הסוברים  יש  עצמו  ובזה 

אומרים תחנון למשל אם ההכנסה נערכת לאחר תפילת מנחה אזי בתפילת מנחה 

שלפניה אין אומרים תחנון )חתן סופר הלכות תפילה פרק ד’(.

ויש סוברים לנהוג שבכל התפילות שמתפללים ביום הכנסת הספר תורה אין 

אומרים תחנון ולא רק בתפילה הסמוכה להכנסה )אגרות קודש אדמו"ר הריי"צ 

חלק ו’ אגרת התריב(.

וכן משמע בשאלות ותשובות ישיב משה )סימן שלח( שאין אומרים תחנון רק 

יום אחד.

ומה שכתב ‘רק יום אחד’ הכוונה היא לומר שגם לפי המנהג שהיה נהוג באותו 

המקום )בגרב’ה( שהולכים להתפלל אצל הספר תורה החדש בבית בו הוא נמצא - 

כמה ימים לפני הכנסתו לבית הכנסת מכל מקום אין אומרים תחנון אלא רק באותו 

היום בו מכניסים את הספר תורה בפועל )נטעי גבריאל הכנסת ספר תורה פרק י’ 

הערה ב’(.

תורה  ספר  בהכנסת  תחנון  אמירת  באי  לעיל  הנזכרים  המקומות  ברוב  והנה 

מדובר על המקום בו נתאספו האנשים לכבוד ההכנסה והשמחה וכן כתב בילקוט 

יוסף הלכות נפילת אפים סעיף כג.

אמנם באגרות קודש מאדמו"ר הריי"צ שם מובא שאי אמירת התחנון הוא בכל 

יום הכנסת הספר תורה בימים עברו כותב כך:  העיר כולה ובלשונו בתיאורו את 

יומא דפגרא אשר לא אמרו תחנון וכל אנשי  ‘היום של ההכנסת ספר תורה היה 
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העיר היו מתעתדים אל השמחה לכבוד התורה חסידים ואנשי מעשה היו טובלים 

קודם התפלה ובשעת התפלה היו נרות דולקין בבית הכנסת’.

ומדבריו משמע שאי אמירת התחנון היה בכל העיר כל אותו היום.

אמנם אין מכך הוראה ברורה לכל מקום מאחר ובתיאורו מתאר מפורש שכל 

בני העיר היו באים ומשתתפים בשמחה וכלשונו ‘וכל אנשי העיר היו מתעדים אל 

השמחה’.

וכפי שכותב בתיאורו לפני כן גם כן:

‘והמנהג המקובל במדינתינו הוא אשר איזה ימים לפני הסיום והכנסת התורה 

לבית הכנסת מפרסמים בכל בתי הכנסיות שבעיר אשר ביום פלוני יתקיים בעזרת 

השם יתברך סיום התורה והכנסתה בבית הכנסת ומזמינים את כל המתפללים לבא 

לתת כבוד לתורה היינו גם אלו שלסבה מן הסבות כנהוג בין בעלי בתים בעניני 

ענין  רוצים לבא להשתתף בסיום הספר אבל  אין  ושנאה  וכדומה או קנאה  כבוד 

נשיאת הספר והליכתה לבית הכנסת הוא ענין כללי שהכל צריכים להשתתף בזה 

בשביל כבוד התורה בשעה שישאוה לבית הכנסת’.

]וצריך עיון בסידור ‘תפילת מנחם’ שיצא לאור על ידי הרב לוי ביסטריצקי ע"ה עם הוראות ומנהגי חב"ד 

כתב שם על פי אגרת האמורה שביום הכנסת ספר תורה אין אומרים תחנון בכל אותו היום בכל העיר כולה 

שלכאורה משמע מסתימת דבריו שאין הבדל באם משתתפים או לא בעוד שמהאגרת האמורה משמע מפורש 

שכל בני העיר היו משתתפים בשמחה ואולי לכך גם כן כוונתו.[

העולה מן האמור: שאי אמירת תחנון בזה הוא ‘מנהג ישראל’ אך לפי הספרדים 

וכן הרבה קהילות ישראל הוא רק בתפילה הסמוכה להכנסת הסתפר תורה וכן רק 

במקום ההכנסה והסיום. אך לפי מנהג חב"ד אי אמירת תחנון הוא בכל היום כולו 

וכמו כן כל בתי הכנסת המתעדים להשתתף בשמחה אין אומרים בהם תחנון.

ועל פי זה בנידון האמור כאשר רוב אנשי המניין אין בכוונתם להשתתף בהכנסה 

ואף אין יודעים מכך צריכים הם לומר תחנון ואפשר שהאנשים היחידים שבמניין 

הבלטה  בלי  זאת  ויעשו  תחנון  לעצמם  יאמרו  לא  בשמחה  להשתתף  שבכוונתם 

יתירה.
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תפילה ברשות הרבים
האם מותר לעשות מניין תפילה בפארק ציבורי באמצע רחבה גדולה  שאלה: 

ושבים  עוברים  כאשר  וזאת  שם  להתקבץ  להתפלל  למעוניינים  שנוח  מפני 

מסתובבים שם או שיש ללכת להתפלל במקום צדדי אף שיש בדבר יותר טרחה? 

זו יש לדון בכמה פרטים: א( האם בכלל ישנו  בכדי לענות על שאלה  תשובה: 

איסור להתפלל במקום פרוץ )הכוונה ללא מחיצות(? ב( האם ישנו הפרש בזה הין 

אם מסתובבים באזור זה נשים בלבוש שאינו צנוע או שאין הבדל? ג( האם ישנו 

פנים  כל  על  )במובן שהוא עם מחיצות  וצנוע  צדדי  בהליכה למקום  הפרש האם 

בחלקו( ישנו טרחה לאנשים להתקבץ שם למניין או שאין הבדל?

ראשית יש להביא המובא במסכת ברכות דף לד ב: אמר רב כהנא חצוף עלי 

אדם המתפלל בבקעה.

ופירש רש"י הטעם על כך שכאשר האדם נמצא בתפילתו במקום צניעות חלה 

חמישי  פרק  בתחילת  שם  וכמובא  כראוי.  ומתפלל  נשבר  ולבו  המלך  אימת  עליו 

במשנה שאין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש ופירש רש"י שם שהכוונה 

להכנעה. מה שאין כן כאשר מתפלל במקום פתוח ליבו מתרחב וזחוח עליו דעתו 

ואינו בהכנעה הראויה לפני הבורא.

זה נראה שהאיסור אינו תלוי כלל אם עוברים שם עוברים ושבים  ולפי טעם 

שאינם מתלבשים בצניעות אלא עצם התפילה במקום פתוח אינה ראויה וכאמור.

והנה התוספות שם )דיבור המתחיל חציף( הקשה על דברי רב כהנא מהפסוק 

רואים  כן  ואם  היא להתפלל  יצחק לשוח בשדה’ שהכוונה  ‘ויצא  בספר בראשית 

שהנהגת האבות שוודאי היתה כראוי )שהרי היו מרכבה לאלקות כמבואר במדרש( 

לא מנעה אותם מלהתפלל במקום פתוח?

ומתרץ בשני אופנים:

ב’הר המוריה’ שהוא מקום  לא בסתם מקום פתוח אלא  א( מדובר שהתפלל 

קדוש ומיוחד לתפילה. וסיוע לכך הוא מדברי רז"ל עצמם במקום אחר )פסחים פח 

א( שדורשים את התיבה ‘שדה’ שכך קרא יצחק להר המוריה )‘לא כיצחק שקראו 

שדה’(.
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ב( שהמדובר כאן לאיסור הוא דוקא בבקעה בה רגילים לעבור בני אדם והולכי 

כן  שאין  מה  בתפילה.  מכוונתו  האדם  את  מבלבלים  שם  שעוברים  שכיון  דרכים 

בקעה בה אין רגילים לעבור בני אדם מותרת בתפילה.

ולפי טעם הב’ בתוספות יוצא שאין איסור בעצם התפילה במקום פרוץ ורחב 

אם  אך  הכוונה  המבלבלים  ושבים  העוברים  סיבת  מפני  רק  אלא  מחיצות(  )ללא 

מדובר בבקעה וכיוצא בה שאין עוברים שם בני אדם מותר להתפלל שם.

ובשולחן ערוך הלכות תפילה סימן צ סעיף ה’ הביא מרן המחבר את טעמו של 

רש"י שהאיסור להתפלל במקום פרוץ כמו בשדה אינו משום עוברי דרכים אלא 

משום שכאשר מתפלל במקום צניעות חלה עליו אימת המלך.

ומכל  יוסף  הבית  מקושיות  התוספות  דברי  את  יישבו  אחרונים  הרבה  אמנם 

מקום על פי הזוהר יש להתפלל דוקא בבית )ומספיק מחיצות על כל פנים אם אין 

מקום מקורה( )משנה ברורה(.

וכל זה הוא דוקא לסתם בני אדם אך עוברי דרכים לדברי הכל יכולים להתפלל 

בדרכם בשדה )שולחן ערוך אדה"ז( ומכל מקום גם הם אם אין חוששים לאיחור 

דרכם ויכולים למצוא מקום צנוע כמו בין האילנות וכיוצא בזה עדיף שיתפללו שם 

)אך לא יכנסו לחורבה מפני כמה חששות(.

שם  ושבים  העוברים  באם  הוא  דרכים  בהולכי  גם  האמור  ההיתר  כל  והנה 

לבושים בצניעות אך באם אינם לבושים בצניעות וכנגד עיניו יעברו נשים שאינן 

צנועות אזי אסור להתפלל כנגדן כמבואר בהלכות קריאת שמע והוא הדין לעניין 

תפילה כפי שכתב המשנה ברורה בסימן עו סימן קטן א.

ואף אם ירצה לעצום את עיניו ולהתפלל כך לא יועיל הדבר כמבואר בשולחן 

ערוך אדה"ז סימן עה סעיף ט’ שערווה היכולה להיראות אף על פי שהוא עצמו 

עוצם את עיניו ואינו רואה אותה בפועל או שזה בלילה ואינו רואה מכל מקום אין 

זה מועיל כלום מאחר ולא נאמר בתורה ‘לא תראה’ אלא ‘לא יראה’ וזה כולל עצם 

זה שיכול להיראות.

ויש מתירים כאשר אין מדובר בערוותו שלו אלא בערוות חבירו כאשר עוצם 

את עיניו והעיקר כשיטה הראשונה )שם(.
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כגון  מחיצות(  )עם  צניעות  במקום  להתקבץ  קשה  שבאם  האמור:  מן  העולה 

שהוא מרוחק יש מקום להקל להתפלל באמצע רחבה - אף אם ישנם שם עוברי 

דרכים כדין הולכי דרכים. אך אם עוברים שם נשים שלא בצניעות אזי אין להתפלל 

שם אף אם יעצמו עיניהם )ובדיעבד אם כבר התפללו ועצמו עיניהם בתפילה אינם 

צריכים לחזור ולהתפלל כי יש מתירים(.

תפילין לפני טלית
אדם שאין לו טלית כעת ויש לו תפילין האם יכול להניח תפילין לפני  שאלה: 

שיש לו טלית או שצריך להמתין משך זמן עד שיקבל ויביאו לו את טליתו? 

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם מצות טלית 

יש  ג( האם  זה?  זה בלא  יכולות להעשות  זה לזה? ב( האם אינן  ותפילין שייכות 

מקום עיקרי בו יש צורך שיהיו שתיהן כאחת.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך אורח חיים הלכות תפילין סימן כה 

סעיף א שלאחר שלבש האדם טלית יניח תפלין כי מעלים בקודש. והמניחים כיס 

התפלין והטלית לתוך כיס אחת צריכים ליזהר שלא יניחו כיס התפילין למעלה כדי 

שלא יפגע בהם תחלה ויצטרך להניחם קודם הטלית כדי שלא יעבור על המצוה.

אין צריך  ציצית  לו  ואין  בידו  וכתב הרמ"א שמכל מקום אם תפילין מזומנות 

להמתין על הציצית אלא מניח תפילין וכשמביאים טלית יתעטף בה.

ומקור הדבר הוא ממסכת יבמות דף לט שכל השהיית מצוה לא משהים אף על 

ילקוט  וכן הוא במדרש  יותר מן המובחר.  פי שיש לומר שיעשה אחר כך המצוה 

שמעוני ויקרא סוף דף קכט חביבה מצוה בשעתה )מגן אברהם(.

לו ציצית היה עושה מצוה מן  כלומר אף על פי שאם היה ממתין עד שיביאו 

צריך  אין  וכמו שכתוב בתחילת הסימן  קודם התפלין  הציצית  על  לברך  המובחר 

להמתין ועל זה כתב שכן הוא ביבמות שם מבואר שמצוה בגדול לייבם כמבואר 

- תלה הקטן  וישנה משנה  גדול קטן מייבם  אין  ואם  ‘והיה הבכור’  בספר דברים 

הקטן  ואומר  הים  במדינת  הוא  שהגדול  פירוש  הים  ממדינת  שיבא  עד  בגדול 

שימתינו עד שיבא הגדול ממדינת הים אין שומעים לקטן אלא צריך הקטן לייבם 
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או לחלוץ מיד אף על פי שאם היינו ממתינים עד שיבא הגדול היה נעשה מצוה מן 

המובחר שהרי לכתחלה המצוה בגדול מכל מקום עדיף שייבם או יחלוץ הקטן מיד 

כי לשהות מצוה לא משהים וכל שיש לקרב עשיית המצוה עדיף יותר.

וכמבואר במסכת מנחות דף עב שאף על פי שאיברים ופדרים של תמיד של בין 

הערבים מצוותן כל הלילה מכל מקום רשאי להקטיר בשבת איברים ופדרים של 

תמיד של בין הערבים של שבת ואף על פי שאפשר להקטירם בליל מוצאי שבת 

אף על פי כן הותר לחלל שבת כי חביבה מצוה בשעתה להקדים המצוה )מחצית 

השקל(.

ומה שכתב המחבר שאין לו ציצית כוונתו לומר שאפילו הוא הולך בלי ד’ כנפות 

וכל שכן לפי מנהגנו שכל אחד זהיר בטלית קטן )משנה ברורה(. ומה שכתב המחבר 

‘אין צריך’ זהו דוקא כדי שיצא מפתח ביתו בציצית ותפילין ואם צריך לילך במבואות 

המטונפות. כמו כן כתב רבי מאיר מלובלין סימן לז אחד נתקשר עצמו בקנס לילך 

לתהלים קודם אור הבקר ועתה רוצה לחזור בו מפני שאינו יכול לילך לבית הכנסת 

בציצית ותפילין הרשות בידו לחזור כי דמי לנדרי שגגות )מגן אברהם(.

בידו  מזומנות  תפילין  אם  כן  שכמו  ערוך  בשולחן  מביא  הסעיפים  ובהמשך 

ואין מזומן עדיין לפניו הטלית אין צריך להמתין על הטלית כדי להקדימה להנחת 

משהים  שאין  מפני  בו  יתעטף  טלית  לו  וכשיביאו  מיד  תפילין  יניח  אלא  תפילין 

את המצוה אף על פי שיש לומר שיעשה אחר כך המצוה יותר מן המובחר מצוה 

בשעתה חביבה. ויש אומרים שהנחת תפילין צריך להקדים לעטיפת הציצית מפני 

שהתפילין יש בהן קדושה יתירה וקיבול עול מלכות שמים.

ילביש את הטלית קטן בביתו קודם  כולם  ידי  כך שהרוצה לצאת  ומכריע על 

הליכתו לבית הכנסת ואחר כך יניח התפילין מיד גם כן בביתו קודם הליכתו לבית 

הכנסת ואז ילך לבית הכנסת לבוש בציצית ומוכתר בתפילין כמבואר הטעם בזוהר 

ושם בבית הכנסת יתעטף בטלית גדול ואף אם נזדמן לידו הטלית גדול בעודו בביתו 

קודם שהניח תפילין אין צריך להתעטף בה בביתו ואינו נחשב שמעביר על המצוה 

מאחר ואין בדעתו כלל ללבוש אותה כאן.

העולה מן האמור: שמעיקר הדין ניתן ללבוש את התפילין לפני עטיפת הטלית 

)כאשר אין הטלית מזומנת לפניו כעת( על פי הכלל ש’אין משהין את המצוות’ אלא 
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מצווה המזומנת לאדם כעת יעשנה מיד ולא ישהה אותה אף בכדי לעשות אחר כך 

מצוה מובחרת יותר.

ברכות השחר למי שהיה ער
שאלה: הניעור כל הלילה בחג השבועות ולומד תורה האם צריך לעצור ולברך 

ברכות התורה מיד בעלות השחר או שיכול להמשיך ולברך לאחר מכן? 

מבואר בשולחן ערוך אורח חיים הלכות ברכות השחר ושאר ברכות  תשובה: 

סימן מז סעיף יב שאף אם למד בלילה הלילה הולך אחר היום שעבר ואינו צריך 

לחזור ולברך כל זמן שלא ישן.

והטעם מבואר בעטרת צבי שאף על פי שבשאר דברים היום הולך אחר הלילה 

כאן הואיל שאמר רבי יוחנן בעירובין סה אנן שכירי דיממא אנן יזפינן ביממא ופרעינן 

בלילה כלומר מי שהוא מושכר אין לו להתבטל ממלאכתו כל היום וכיון שכן ואנחנו 

מצוה עלינו לקרוא כל היום ואם כן אנו כמו פועלים שאין לנו להתבטל מהקריאה 

ומה שאנחנו מתבטלים ממנו ביום הוא כמו הלוואה אצלנו ואנחנו פורעים אותו 

די בברכה שבירך בבוקר להפטר  ולפיכך  וכיון שהלילה הוא מהיום ההוא  בלילה 

במה שלמד ביום באותו ברכה נפטר ג"כ במה שלומד בלילה.

ישן’ שמכך משמע  זמן שלא  ‘כל  על מה שכתב המחבר  במגן אברהם  ודקדק 

שאם נעור כל הלילה אין צריך לברך בבקר.

והקשה על כך שזה יהיה נוח לסברת הטור הסובר שהכול תלוי בשינה אזי אם 

לא ישן אין צריך לברך אבל לפי מה שנהגו שלא לברך כשישן ביום אם כן מה שמברך 

בבוקר היינו משום שקבעו חכמים ברכה זו בכל יום בדומה לשאר ברכות השחר. 

וכשמאיר  לברך  צריך  אין  עלות השחר  קודם  לרבינו תם כשעומד  והראיה שהרי 

היום צריך לברך אם כן לשיטתנו גם כן אף שלא ישן כשמאיר היום צריך לברך שלא 

היה דעתנו לפטור רק ליום אחד כתקנת חז"ל ואם ישן והשכים קודם עלות השחר 

צריך גם כן לברך מידי דהוה כשאר ברכות השחר שמברך אותם קודם היום.

ואת כללות השיטות בזה מביא בפרי מגדים אשל אברהם אות יב שיש ג’ סברות 

בזה. א( שיטת הרא"ש בברכות וכן שיטת הטור ששינת קבע ביום הפסק וכל שכן 
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לילה ואם לא ישן כל הלילה אין מברך. ב( שיטת רבינו תם הסובר ששינת לילה גם 

כן לא נחשבת הפסק וברכת התורה פוטרת מעת לעת ותו לא. ג( ואנחנו סוברים 

ששינת יום לא נחשבת הפסק ובהכרח שהטעם בשינת לילה הוא משום שנעשה 

בריה חדשה כמו כל ברכת השחר. ואם כן אף בלא ישן כל הלילה מברך שהרי לא 

היה כוונתינו רק על יום אחד כתקנת חז"ל היינו בישן שנעשה בריה חדשה.

ובעניין גדר שינה הביא במשנה ברורה שמה שכתוב ‘לא ישן’ הוא דוקא שינת 

קבע אבל אם ישן שינת קבע על מטתו אפילו בתחלת הלילה נחשב הפסק. ואפילו 

היש אומרים שבסעיף יא מודים בזה. ואם היה ניעור כל הלילה יש אומרים שאין 

יום  בכל  זו  ברכה  חכמים  קבעו  כי  לברך  שצריך  אומרים  ויש  בבוקר  לברך  צריך 

בדומה לשאר ברכות השחר וספק ברכות להקל. אך אם אפשר לו יראה לשמוע 

ברכת התורה מאחר ויאמר לו שיכוין להוציאו בברכות והוא יכוין לצאת ויענה אמן 

לצאת  יכוין  או  לימוד  במקום  לו  נחשב  שיהא  כדי  פסוקים  איזה  כך  אחר  ויאמר 

בברכת אהבה רבה וילמוד תיכף מעט אחר שיסיים תפלתו.

ואם היה ישן ביום שינת קבע על מטתו ובלילה שלאחריו היה ניעור כל הלילה 

פסק הגאון רבי עקיבא איגר שבזה לדברי הכל צריך לברך בבוקר בברכות התורה 

ואין ברכת אהבת עולם של ערבית פוטרת אם לא למד מיד אחר התפלה.

ובסידור שולחן ערוך אדה"ז כתב שיברך כשיאור היום ברכת התורה.

לברך  צריכים  אינם  ברורה  המשנה  כשיטת  ההולכים  האמור:  מכל  העולה 

כשיאור היום מצד ספק ברכות. ורק טוב שישמע אם אפשר מאדם אחר שמברך 

וההולכים  אמן.  אחריו  ויענה  לצאת(  גם  )ויכוין  להוציאו  שמכוין  התורה  ברכת 

בשיטת שולחן ערוך אדה"ז יברכו מכל מקום ברכת התורה כשיאור היום.

נפילת אפיים שלא בבית הכנסת
‘נפילת אפים’ לאחר תפילת  צריך לעשות  בביתו  יחיד המתפלל  האם  שאלה: 

העמידה?

אפים  ונפילת  כפים  נשיאת  הלכות  חיים  אורח  ערוך  בשולחן  מבואר  תשובה: 

סימן קלא סעיף ב שנפילת אפים צריכה להיות מיושב ולא מעומד. וברמ"א כתב 
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שיש אומרים שאין נפילת אפים אלא במקום שיש ארון וספר תורה בתוכו אבל 

בלא זה אומרים תחינה בלא כיסוי פנים וכן נוהגים. וחצר בית הכנסת הפתוח לבית 

הכנסת או בשעה שהצבור מתפללים אזי אפילו יחיד בביתו אומר תחינה בנפילת 

אפים.

וכתב בטורי זהב שמה שכתב המחבר מקום שיש ארון וספר תורה הנה ארון 

דכתיב  לדבר  וסימן  יוסף  בבית  ברוקח  הוא  וכן  לחוד  תורה  ספר  אלא  דוקא  לאו 

ואני אומר אם  כך  יוסף על  בית  וכתב  ה’  פניו לפני ארון  ויפול על  במלחמת העי 

קבלה נקבל ואם לדין יש תשובה וכתב הטורי זהב שכוונת דבריו שהתשובה היא 

בזה  כן  גם  נאמר  האם  ה’  לפני  וישובו  ויבכו  בגבעה  פילגש  במעשה  כתיב  שהרי 

שבכייה ותשובה היא דוקא במקום שיש ספר תורה ולא במקום אחר אלא ודאי 

שאין למדין כן ממה שכתוב לפני ה’ כמו כן כאן. גם מדברי הרא"ש שמביא הבית 

ובשביל הצבור  בצבור  דוקא כשהוא מתפלל  כן שכתב  סובר  יוסףך משמע שלא 

אבל היכן שמתפלל בינו לבין עצמו בביתו שפיר דמי שהיכן שמתפלל עם הצבור 

מתבייש הוא. משמע שגם בינו לבין עצמו בביתו שייך דין נפילת אפים וזה ודאי אין 

לומר שבביתו הפתוח לבית הכנסת אמר ועוד שזה הוא בצבור. ומכל מקום נראה 

לרמ"א לקבוע הלכה כן כרוקח.

זהב  הטורי  הביא  מתפללים’  שהצבור  בשעה  ‘או  במחבר  שכתב  מה  ובעניין 

תפלת  ששומע  במי  שכוונתו  ואפשר  כן  נוהגין  ראיתי  ולא  זה  על  כתב  שהלבוש 

הצבור. והעיר על דבריו שאין זה משמע כלל וכיון שמעיקר הדין כתב הבית יוסף 

שיש עליו תשובה אם כן אין להקפיד בזה כלל שאפילו יחיד בביתו נופל על פניו 

מחיצה  שאפילו  עמהם  עומד  כאלו  שנחשב  והטעם  מתפללים  כשהצבור  בביתו 

של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים וכל שכן כשמתפללים במנין 

בבית בשעה זו ואין להם ספר תורה שיש שם נפילת אפים.

לבית  חוץ  שהוא  יחיד  שאפילו  קסח  סימן  האגור  בשם  צבי  הנחלת  כתב  וכן 

והביאו  מפסקת  אינה  ברזל  של  שמחיצה  הצבור  עם  תחנון  ליפול  יכול  הכנסת 

בדרכי משה וכתב עליו ונראה שגם לענין כסוי פנים אמר שאם לא כן למה יפול על 

פניו. כי הבין מדבריו שאפילו יחיד בביתו לכן כתב כאן אפילו בביתו. אבל אפשר 

לומר שלא עלה כן על דעת האגור אלא כוונתו לומר אם הוא חוץ לבית הכנסת כגון 
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בחצר. ואפשר שמטעם זה אין נוהגין כן כדברי הרמ"א. ובעל הלבוש כתב שאפשר 

שבית  כלומר  הכנסת  בית  לחצר  בדומה  בביתו  יחיד  לעניין  הוא  הרמ"א  שכוונת 

היחיד הוא סמוך לבית הכנסת ושומע שם כשהצבור מתפללין.

וכן כתב בעל המגן אברהם שבספר לבוש אינו מסכים לדברי הרב כפשט דבריו 

ומפרש שהרב מדבר ביחיד שביתו סמוך לבית הכנסת ושומע כשהצבור מתפללים 

ואפילו אין פתחו פתוח לבית הכנסת אבל בלאו הכי מתפלל תחנה בלא כיסוי פנים.

ובמשנה ברורה כתב שמה שכתב הרמ"א שאפילו יחיד בביתו גם כן נופל על 

פניו עם מתפלל בשעה שהציבור מתפללים הנה לפי המבואר בסימן נה סעיף כ 

לבין הבית  בינו  ולכלוך מפסיק  טינוף  כאן באופן שאין שום  לומר שמדובר  צריך 

הכנסת.

בחצר  פנים  כל  על  או  ממש  הכנסת  בבית  מתפלל  באם  מקום  מכל  אמנם 

בית הכנסת או עזרת נשים אזי נופל על פניו גם אם מתפלל ביחידות ולא בשעה 

שהציבור מתפללין.

העולה מכל האמור: שיחיד אינו נופל על פניו בביתו אמנם אם מתפלל בשעה 

שהציבור מתפללים וביתו סמוך לבית הכנסת ורואה או שומע את תפילת הציבור 

ושאומרים נפילת אפים יכול ליפול על פניו בכיסוי פנים עמהם ויש אומרים שיכול 

ליפול על פניו בשעה שהציבור מתפללים - אפילו אם ביתו רחוק מבית הכנסת.

חגירת ‘גארטל’ בתפילה
שאלה: האם חגירת ‘גארטל’ בעת התפילה על גבי המותניים זהו חיוב או רשות 

ואם כן אימתי הוא החיוב?

תשובה: מובא בשולחן ערוך אורח חיים הלכות תפלה סימן צא סעיף ב שצריך 

לאזור אזור בשעת התפלה וזאת אפילו יש לו אבנט שאין לבו רואה את הערוה.

והטעם הוא משום “הכון לקראת אלוקיך ישראל". אבל שאר ברכות מותר לברך 

בלא חגורה מאחר שיש לו מכנסים. ואין לבו רואה את הערוה.

ומקור הדברים הביא בספר נחלת צבי שהוא ממסכת שבת דף ט עמוד ב’ שם 

מבואר על מה שאמרו שתפילת ערבית רשות שכיון שהתיר חגורו לא מטריחים 
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הכון  משום  אפשר  שאי  ומתרצת  ויתפלל?  כך  שיעמוד  הגמרא  ומקשה  אותו 

חלציו  לאזור  שצריך  ראיה  שמכאן  התוספות  שם  וכתבו  ישראל.  אלקיך  לקראת 

בחגורה וכיוצא בזה כאשר מתפלל.

וב’מחזור ויטרי’ מפרש הטעם שצריך אזור בכדי שלא יהא לבו רואה את הערוה 

ודוקא להם שלא היה להם מכנסים לכך היו צריכים אזור בשעת התפלה אבל אנו 

שיש לנו אבנט של מכנסים אין אנו צריכים לאזור.

יש  שמכאן  שכוונתם  לומר  נראה  התוספות  שמכוונת  שם  דבריו  על  וכתב 

להוכיח אף למי שיש לו אבנט שאין לבו רואה את הערוה - אף על פי כן צריך לאזור 

משום הכון והוא כדעת בעל התרומה שהביא הטור כי אם לא כן יהיה קשה למה 

שלבו  משום  שהוא  ישראל שתתרץ  אלוקיך  לקראת  היכון  משום  תירצה  הגמרא 

רואה את הערוה שהרי לא היה להם מכנסים אלא מכאן שהגמרא סברה שהאמת 

היא שצריך אזור אף למי שיש לו אבנט לכן הוצרכה לתרץ משום הכון.

אמנם לפי מחזור ויטרי כתב ליישב דברי הגמרא תרצה משום הכון בכדי ללמוד 

מכך על כל פנים משום מצוה אף למי שיש לו אבנט נכון הוא לאזור באזור משום 

הכון אבל לפירוש התוספות צריך מן הדין לאזור באזור משום הכון.

עוד כתב שם שזהו כוונת הרא"ש במה שכתב בסימן יט שלאחר שהביא דברי 

התוספות כתב ומיהו מצוה לאזור משום הכון להורות שאף לפירוש מחזור ויטרי 

נכון לאזור באזור משום מצוה ולפי שהרא"ש לא הכריע לא הביא הטור את דבריו.

צבי  בעטרת  כתב  חגורה  צריך  אין  ברכות  שבשאר  ערוך  בשולחן  שכתב  ומה 

שהוא הדין גם לקריאת שמע.

זו וכתבו שדוקא מי שרגיל לחגור כל  אמנם ישנם שמסייגים את דברי הלכה 

היום בחגורה והתיר חגורתו קודם התפלה צריך לחזור ולחגור אבל מי שהולך כל 

היום בלתי חגורה גם בשעת תפלה אין צריך לחגור. ראה עולת שבת בשם רבינו 

ירוחם. וכן הביא המשנה ברורה בשם יש אומרים שדוקא מי שרגיל כל היום בחגורה 

אבל מי שהולך כל היום בלא חגורה גם בשעת תפלה אין צריך לחגור. אמנם מסיים 

שם שמכל מקום מדת חסידות ללבוש בכל אופן.

וכל זה לכתחילה אך בדיעבד אם התפלל בלא אזור יצא. כמבואר במשנה ברורה.



200                                                                             שאלות אקטואליות בהלכה ומנהג

וראה לעניין המנהג בפועל מה שכתב בספר תשובות והנהגות כרך א סימן סט 

שבארצות רוסיא וליטא המון העם מהפרושים לא נהגו בחגורה אבל אצל הגדולים 

וכמבואר בפשטות  בזה מדת חסידות  ופירש שיש  יש שהקפידו לתפלה בחגורה 

המשנה ברורה וכל אחד כפי מנהגו נוהג.

אמנם האמת שיש לפרש שבחגורה המיוחדת לתפלה מתהדר בכך גופא וזהו 

טעם חסידים ואנשי מעשה שמדקדקים מאד בזה ואין להם ח"ו להניח מנהגם בכך 

אף  לתפלה  במיוחד  עצמו  שמתלבש  מה  הבגד  מהדר  החגורה  שאין  בבגד  שגם 

בחגורה מראה בכך חשיבות התפלה שמכין עצמו בלבישת חגורה ואם כן שייך לכל 

אחד כשלובש חגורה לתפלה יש לו כעין בגד מיוחד לתפלה וזהו גופא הכנה ומצוה 

מן המובחר ובלבד שלא יבוא להקל אחר הנחת תפילין ללבוש הבגד עליון עראי 

ולהתפלל אז כן לפני המלך שאינו ראוי כן.

לקראת  ‘היכון  מצד  התפילה  בשעת  חגורה  ללבוש  שיש  האמור:  מן  העולה 

עוד.  ללבוש  צריך  חגורה שאין  כבר עם  הולך  היום  כל  ויש מקילים אם  אלוקיך’. 

ויש נוהגים כיום שלא ללבוש בכל אופן. ומכל מקום ‘מידת חסידות’ ללבוש בשעת 

התפילה.

עלייה לתורה באמצע תפילה
שאלה: האם אפשר לעלות לתורה מי שאוחז באמצע ‘פסוקי דזמרה’ או באמצע 

‘ברכות קריאת שמע’

תשובה: מבואר בשולחן ערוך אורח חיים הלכות קריאת ספר תורה סימן קלה 

סעיף ה שאם ספר תורה פתוח והכהן קורא את שמע אינו רשאי להפסיק וקוראים 

ישראל במקומו. ומוסיף הרמ"א שכמו כן בתענית שאחר פסח וסוכות שקורין ויחל 

אם אין הכהן מתענה קורין לישראל; וטוב שילך הכהן מבהכ"נ.

אמנם בטורי זהב כתב על דברי המחבר שבסימן סו הכרעתי שיש להקל באם 

עוסק בברכת קריאת שמע. ואין לומר במקום שלא יפסיק לעלות לתורה שישנו 

חשש פגם. ונראה לומר שבמקום שיש עבירה לא חשו לפגם דוגמא מה שמצינו 

בפרק כל היד ‘מוטב שיוציאו לעז על בניו ואל יעשה עצמו רשע לפני המקום שעה 

אחת’.
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ועל מה שכתב המחבר שטוב שילך הכהן כתב בעטרת צבי הטעם לפי שאין הכל 

יודעים שאינו מתענה ויש לחשוש לפגם מה שאין כן אם מתפלל או קורא קריאת 

שמע שהכל רואים שבשביל שמתפלל אינו עולה והוא הדין כאן אם קוראים אותו 

ואומר שלא התענה שאינו צריך לצאת. וכתב בעל הלבוש אם כהן מתפלל רשאי 

לקרות כהן אחר אפילו בשמו ופשוט הוא.

ובטורי זהב שם הביא שבבית יוסף מוכיח שאין צריך לצאת מכך שלא הזכירו 

בגמרא שהיו הכהנים יוצאים מבית הכנסת. ועל כן כתב רמ"א טוב שילך משמע ולא 

מצד הדין. ולי נראה שאין זה הוכחה כלל שודאי צריך לצאת שלא יאמרו נודע הדבר 

שהוא חלל ופסול לכהונה ובגמרא לא חשו לזה כיון שהיה המנהג ביניהם שתלמיד 

חכם עולה לכהן. מה שאין כן עכשיו שנפסק שכהן עם הארץ קודם לתלמיד חכם 

לא התענה אלא  ידעו שהוא  לא  בבית הכנסת  יהיה הכהן  ואם  בכל פעם  ישראל 

יאמרו חלל הוא.

אמרו  שלא  לפי  צבי  בעטרת  כתב  במקומו  ישראל  שקוראים  הטעם  כן  כמו 

קריאת  משום  לקרות  יכול  שאינו  וזה  כהונתו  בכבוד  להקל  שלא  אלא  להקדימו 

שמע אין שום קולא בכהונתו.

ואמנם אף אם הכהן ירצה להפסיק מובא בשולחן ערוך שאינו רשאי לכך כמבואר 

במגן אברהם שאפילו לשיטה שכן מפסיק זהו דוקא כשקראוהו אבל לכתחילה אין 

לקרותו כי אין כאן משום פגם כיון שהוא עסוק בקריאת שמע ואין ממתינים עד 

שיגמור כי חוששים לטרחא דציבורא ולאו דוקא שמע אלא הוא הדין כשעוסק בכל 

דזמרה  שבפסוקי  ואפשר  שמע  קריאת  בברכת  כגון  להפסיק  רשאי  דאינו  מקום 

מותר לקרותו.

ד  וכן העלה להלכה במשנה ברורה שאפילו לדעה הראשונה בסימן סו סעיף 

שמפסיק היינו כאשר כבר קראוהו ומפני כבוד התורה אבל לכתחילה אין לקרותו. 

ומשום פגם של הכהן שיאמרו עליו שאינו כהן אין לחשוש שהרי הכל רואים שהוא 

עסוק בקריאת שמע ותפלה. והסכימו האחרונים שלאו דוקא שמע אלא הוא הדין 

להקל  שיש  שהכרענו  סו  בסימן  לעיל  ועיין  שמע  קריאת  של  בברכות  כשעוסק 

לקרותו לכתחילה כשהוא עומד בין הפרקים ואין שם כהן אחר וכל שכן כשהוא 

עוסק בפסוקי דזמרה.
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ובמקרה כזה קורין ישראל מיד וביאר במגן אברהם שאין ממתינים לכהן מפני 

כבוד הצבור. ואם אין כהן הולכים אחר הגדול בחכמה ומנין אף על פי שהאחר גדול 

בשנים. ואם המנהג לקנות במעות מי שיקרא ראשון בהתחלת התורה בבראשית 

ואם קנה אותו ישראל מוחל הכהן על כבודו ויוצא מבית הכנסת. ואם פעם אחת לא 

רצה הכהן לצאת מבית הכנסת מותר לכפותו על ידי השלטון לצאת מבית הכנסת 

כדי שלא יתבטל המנהג וכבוד התורה. ואפילו לא יצא יקרא הישראל. ומיהו מלשון 

המהרי"ק לא משמע כן אלא שאין לכפות אותו על ידי השלטון.

העולה מכל האמור: שאם הוא אוחז באמצע ברכות קריאת שמע אין לקרות 

אותו אפילו אם הוא כהן ואין ממתינים לו שיסיים משום טורח הציבור אלא מעלים 

אחר במקומו. ואם הוא אוחז בברכות קריאת שמע - בין הפרקים או שהוא אוחז 

בפסוקי דזמרה יש להקל ולקרות אותו אם הוא כהן.

אמנם כל זה לקרוא לו לכתחילה אבל אם כבר קראו לו לעלות אזי חייב לעלות 

אפילו אם הוא באמצע קריאת שמע וברכותיה.

החלפת העולה לתורה
שאלה: אדם עלה לתורה ובאמצע הקריאה היה מוכרח לצאת )מאחר והוא ‘איש 

הצלה’ והיתה לו קריאה דחופה( האם מי שעולה במקומו צריך לברך שוב ברכת 

התורה או שעולה ללא ברכה והבעל קורא ממשיך היכן שעצר? 

קמ  סימן  תורה  ספר  קריאת  הלכות  חיים  אורח  ערוך  בשולחן  נפסק  תשובה: 

ונשתתק העומד יתחיל ממקום שהתחיל הראשון  סעיף א שאדם הקורא בתורה 

ויברך בתחילה ובסוף. ולפי שיטת הרמב"ם לא יברך בתחילה.

ומוסיף הרמ"א שאפילו בזמן הזה שהשליח ציבור קורא מכל מקום כן הוא הדין.

ומקור וטעם הדברים לדברי המחבר שיתחיל ממקום שהתחיל. מבואר בטורי 

הראשונים  שפסק  ממקום  תאמר  שאם  והטעם  ירושלמי  בשם  בטור  שהוא  זהב 

נתברכו לפניהם ולא לאחריהם ואחרונים נתברכו לאחריהם ולא לפניהם.

וממשיך שכתב הרא"ש מימרא זו נאמרה לאחר שתיקנו שכל אחד מברך ומשמע 

מזה כשהוא מתחיל ממקום הראשון מברך ברכה ראשונה ואם היה מתחיל ממקום 
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לשונו.  כאן  עד  ברכתו  סמך  על  הראשון  קריאת  גומר  הוא  כי  מברך  אינו  שפסק 

נמצא פירוש הירושלמי בדרך זה שהשני לא יסמוך כלל על מעשה הראשון ויהיה 

נחשב כאלו לא קרא כלל ממילא יתחיל ממקום שהתחיל ויברך תחלה וסוף שאם 

תאמר שיסמוך עליו ממילא יהיה נחשב כאלו שניהם עשו מצוה אחת זה התחלה 

וזה הגמר ממילא לא יברך השני תחלה רק בסוף זה אינו שאם כן הראשונים אין 

להם ברכה אחרונה שאין הברכות מצטרפות זה עם זה כיון שנשתתק האחד הלך 

לו המעשה שלו והברכות הם שייכים זה לזה וכאחת נחשבים ואין לומר שהיה להם 

לתקן שהשני יתחיל ממקום שפסק ויברך תחלה וסוף כי אם כן פשיטא שאין זה 

שפיר כיון שאתה עושה מן השני מעשה חדש אין לראשונים ברכה אחרונה.

שמה  מפני  הוא  ציבור  שליח  שישנו  הזה  בזמן  אפילו  הוא  זה  שדין  והטעם 

שהשליח ציבור קורא נחשב הדבר כאילו קורא הוא. וכן הוא בעטרת צבי שהואיל 

וצריך לקרות עמו כדלקמן סימן קמא סעיף ב וגם אפילו אם אינו קורא עמו מכל 

מקום כיון שהחזן קורא במקומו דנים אותו כאילו הוא קרא.

לא  אבל  הראשון.  שהתחיל  ממקום  שכתב  מה  המחבר  בדברי  דייק  כן  כמו 

ממקום שפסק הראשון לפי שהתורה תמימה כמו שכתוב בתהלים יט ח תורת ה’ 

תמימה ואם התחיל ממקום שפסק בלא ברכה ראשונה ממילא פסוקים הראשונים 

יברך  וגם אם  ולא לפניהם  והאחרונים לאחריהם  ולא לאחריהם  נתברכו לפניהם 

יתחיל  שכתב  שמה  תמיד  בעולת  הוא  וכן  אחרונה.  ברכה  בלא  הראשונים  יהיו 

ממקום שפסק הראשון הטעם כתב הר"ן מסכת מגילה יא עמוד ב דיבור המתחיל 

הראשונים  פסוקים  כן  אם  הראשון  שפסק  ממקום  נאמר  שאם  והטור  ירושלמי 

נתברכו לפניהם ולא לאחריהם ואחרונים נתברכו לאחריהם ולא לפניהם ומשמע 

מדבריהם שהם סוברים כדעת הרמב"ם.

והטעם שיברך ויברך בתחלה ובסוף. כן כתב המרדכי בסימן תתלב בשם רבינו 

יואל שנחשב היסח הדעת כיון שנשתתק ועל כן צריך השני לברך גם כן בתחילה 

ואם לא כן היה יוצא השני בברכת הראשון ואף על פי שנוהגים עכשיו שכל אחד 

והיוצאים  הנכנסים  גזירת  משום  היינו  השני  בברכת  יוצא  אחד  ואין  מברך  ואחד 

אבל בלאו הכי היו כל השבעה יוצאים בברכת הראשון ומשום כך במקרה שנשתתק 

שאין לחוש משום הנכנסים והיוצאים משום שיש להם קול אזי אם לא משום היסח 

הדעת לא היה צריך לברך בתחילה כן היה נראה לפרש דברי המחבר.
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וממשיך שאולם ממה שפסק בסעיף ב נראה שהוא סובר שמשום היסח הדעת 

אין צריך לחזור ולברך ועל כן נראה לי שהוא סובר לעיקר שכיון שתיקנו עכשיו 

שכל אחד שעולה יברך הרי אין אחד יוצא בברכת חבירו ולפיכך צריך לחזור ולברך 

כיון שהוא אחר אבל הוא עצמו שהסיח דעתו אין צריך לחזור ולברך וכמו שכתב 

בסעיף ב ודין זה הוא לדברי הכל.

העולה מכל האמור: שאם העולה לתורה היה צריך להפסיק מכל סיבה שהיא 

ולצאת באמצע קריאתו אזי העולה במקומו שוב את ברכת התורה וזאת גם כיום 

שישנו שליח ציבור בעל קורא.

הפניית גב לארון הקודש
לאכילה  שולחנות  וערכו  הכנסת  בבית  בשבת  קידוש  ישנו  כאשר  שאלה: 

והמתיישב בצד השולחן שעל יד ארון הקודש יוצא שיושב עם הגב לארון קודש 

בתוך ארבע אמות האם ישנה בכך בעיה הלכתית? 

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם ישנו איסור 

הארון  כאשר  גם  הוא  האיסור  האם  ב(  קודש?  לארון  אמות  ארבע  בתוך  לשבת 

אמות  ארבע  בתוך  רק  בעיה  ישנה  האם  ג(  בפרוכת?  פתחו  ומכוסה  סגור  קודש 

או גם מחוצה להן? ד( האם הבעיה היא רק להפנות לארון קודש את גבו או עצם 

הישיבה בסמוך לו? ה( האם זה משנה האם מדובר בסעודת מצוה ומדברים בדברי 

תורה או שאין זה משנה במה עוסקים?

ראשית יש להביא מה שפסק הרמ"א בשולחן ערוך סימן קנ סעיף ה’ שעושים 

כולם  שישמעו  בכדי  בתורה  קורא  הבעל  עומד  ועליו  בימה  הכנסת  בית  באמצע 

כמו כן כאשר יורד השליח ציבור לעמוד בתפילה יורד הוא לפני התיבה ופניו של 

השליח ציבור צריכים להיות כלפי ארון הקודש כמו שאר העם שעומדים בתפילה.

וסדר הישיבה של כל העם בבית הכנסת הוא כך: הזקנים שבהם יושבים כאשר 

פניהם כלפי העם ושאר כל העם שבבית הכנסת יושבים שורות שורות - כלפי ארון 

הקודש וכלפי פני הזקנים.
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והביא בטורי זהב בשם הלבוש שזהו דוקא בימיהם שהיו מושיבים את העם לפי 

חשיבותם אך בזמן הזה שמוכרים את מקומות הישיבה שוב אין סדר האמור. אמנם 

שישנם  באופן  הקודש  ארון  להיכל  הבימה  בין  ישיבה  מקומות  לעשות  לא  יזהרו 

הישובים כאשר אחוריהם לגבי ההיכל - מפני ב’ סיבות: א( שכאשר יושבים בצד 

השני של השולחן כלפי הבימה נמצא שאחוריהם לגבי ההיכל והרי זה גנאי לארון 

נראים  ברכתם  בעת  ומשתחוים  לברך  בכדי  הבימה  על  שהעומדים  ב(  הקודש. 

כמשתחוים אליו והרי זה איסור.

ארון  היכל  לצדדי  הם  כאשר  שם  הישיבה  מקומות  את  לעשות  מותר  אמנם 

הקודש מאחר ואין אחוריו ממש כלפי ההיכל ממש וכן הוא המנהג הפשוט להתיר 

זאת.

בין ההיכל לבין  ישיבה  כיום לעשות מקומות  וכתב הפרי מגדים שמה שנהגו 

הבימה ויושבים כלפי ארון הקודש כאשר אחוריהם לגבי הבימה גם בשעת קריאת 

התורה מותר הדבר למרות שבעת הקריאה נמצא שגבם לגבי הספר תורה מאחר 

והבימה גבוהה עשרה טפחים ונחשבת כרשות אחרת ושוב אין איסור בדבר.

והנה הטורי זהב ביורה דעה סימן רפב סימן קטן א’ כתב שנראה לומר שהרבנים 

שעומדים לפני ארון הקודש אינן בכלל איסור זה - שעומדים כאשר אחוריהם לגבי 

ברשות  כמו  נחשב  זה  הרי  הקודש  בארון  מונח  תורה  שהספר  כיון  הקודש  ארון 

אחרת.

ולכאורה דבריו סותרים למה שהביא כאן בשם הלבוש שאין לעשות מקומות 

התורה  ספר  הרי  שלכאורה  הקודש  ארון  לגבי  ואחוריהם  יושבים  כאשר  ישיבה 

עומד ברשות אחרת ומכל מקום אסר את הדבר.

לדרוש  הרבנים  עמידת  בין  לחלק  שיש  יג  קטן  סעיף  שם  הציון  בשער  ותירץ 

בדרך  שהוא  להתפלל  במקום  ישיבה  לבין  מותר  וזה  באקראי  שעה  לפי  שהוא 

קביעות ובזה ישנו גנאי גם כאשר מדובר בארון קודש שהוא ברשות אחרת.

וגדר רשות אחרת הביא בפרי מגדים שם שהוא גבוה עשרה טפחים ונפחו הוא 

ארבעים סאה היינו אמה על אמה בגובה שלוש אמות.
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אמנם גם כאשר ישנם ב’ תנאים אלו שהספר תורה ברשות אחרת וגם שיושב 

שם בדרך ארעי יש להתיר רק לצורך מצוה אך בסעודות שעושים בבית הכנסת כמו 

בקידוש השבת או באספות הקהל וכיוצא בזה ומחמת הצפיפות יושבים שגביהם 

לארון קודש יש להחמיר כמבואר בערוך השולחן רפב אות ב. ולכן יצדדו מעט שלא 

יהיה אחוריהם ממש לגבי ארון הקודש אלא מעט לצדדים.

העולה מן האמור: שאין לעשות מקומות ישיבה קבועים אפילו לצורך תפילה 

הוא  הישיבה  אופן  כאשר  קודש  לארון  בסמוך   - מטר(  )כשני  אמות  ארבע  בתוך 

שגבם כלפי ארון הקודש ורק אם יושבים מעט לצדדים מותר הדבר.

אך רבנים הדורשים שעה מועטת כאשר גבם לארון הקודש יש להתיר מאחר 

בסעודות  אנשים  ישיבת  אך  לרבים.  דרשה  לצורך  דוקא  אך  בקביעות.  זה  ואין 

המתקיימות בבית הכנסת כמו בקידוש של שבת או שאר אספות וכיוצא בזה אין 

להתיר אף שיושבים שם בדרך ארעי לפי שעה אלא יצדדו מעט את גבם שלא יהיה 

ממש כלפי הארון.
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ספרי תורה, תפלין ומזוזות

חסרות ויתרות בספר תורה
שאלה: ספר תורה שנמצא בו טעות של חסר ויתר האם נפסל בכך ויש להוציא 

ספר תורה אחרת במקומו?

תשובה: מבואר בשולחן ערוך אורח חיים הלכות קריאת ספר תורה סימן קמג 

סעיף ד שאם נמצא טעות בספר תורה בשעת קריאה מוציאין ספר תורה אחרת 

ומתחילים ממקום שנמצא הטעות ומשלימים הקורים על אותם שקראו במוטעה. 

ואם נמצא טעות באמצע קריאת הקורא גומר קריאתו בספר הכשר ומברך לאחריה 

ואינו חוזר לברך לפניה.

שם  פוסקים  להפסיק  ואפשר  פסוקים  ג’  עמו  קראו  כבר  שאם  הרמ"א  וכתב 

ומברך אחריה ומשלימים המנין בספר תורה האחר שמוציאין. ומה שמוציאין אחר 

דוקא שנמצא טעות גמור אבל משום חסירות ויתרות אין להוציא אחר שאין ספרי 

תורה שלנו מדוייקים כל כך שנאמר שהאחרת יהיה יותר כשר.

ובשעת הדחק שאין לצבור רק ספר תורה פסול ואין שם מי שיכול לתקנו יש 

אומרים שיש לקרות בו בצבור ולברך עליו ויש פוסלין. ויש להכריע על כל פנים 

יש להקל לקרות באותו  זה חומש אחד שלם בלא טעות  ישנו בספר תורה  שאם 

חומש אף על פי שיש טעות באחרים.

וביאור ‘חסרות ויתרות’ ביאר במשנה ברורה שהוא כגון ווי"ן או יודי"ן מלאים או 

חסרים שלא נשתנה בהם הענין והמבטא כגון במקום שהיה צריך לכתוב אבותינו 

מלא וי"ו ונמצא חסר או להיפוך וכן במקום שהיה צריך לכתוב מלא ביו"ד שימושית 

ונמצא חסר או להיפוך.

כתוב  שהיה  כבש  כגון  הענין  נשתנה  שלא  אף  במבטא  שנשתנה  טעות  אבל 

מגרשיהן  כתב  אם  ה"ה  וכן  אחרת  להוציא  צריך  שמלה  שלמה  או  כשב  במקום 

צריך  רחבו  וכן אם כתב רחבה במקום  לשון  שינוי  ישנו  במקום מגרשיהם שהרי 

להוציא אחרת אף על פי שנוכל לקרות בחולם כמו אהלה וכן בפסוק והנה תומים 

בבטנה אם כתב תומים מלא באלף תאומים אף על פי שהענין אחד צריך להוציא 

ספרי תורה, תפלין ומזוזות
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אחרת שהרי נרגש במבטא וכן בתיבת ונחנו מה אם כתב ואנחנו מה. והוא הדין אם 

נשתנה הענין על ידי זה אף על פי שלא נשתנה במבטא כגון בתיבת ‘ונמצה דמו’ 

כתב ‘ונמצא דמו’ או בתיבת ‘מאן יבמי’ שהוא שרש מיאון כתב ‘מאין’ ביו"ד וכן כל 

כיוצא בזה צריך להוציא אחרת.

בארוכה  שם  ביאר  בשבילו  אחר  תורה  ספר  להוציא  שיש  גמור’  ‘טעות  וגדר 

אות כה כגון שהיה חסר או יתר תיבה או אות אחת או שהיה קרי במקום כתיב או 

או סתומה במקום שאין  וכן אם כתב פתוחה  להיפוך  או  פתוחה במקום סתומה 

צריך או שחיסרה בכל אלו צריך להוציא אחרת והוא הדין אם נמצא שתי תיבות 

שלא הרחיק כראוי עד שתינוק שלא חכים ולא טיפש קורא כתיבה אחת או להיפוך 

‘כדרלעמר’  שהרחיק באמצע התיבה עד שנראה לתינוק האמור כשתי תיבות או 

בידנו שתיבה אחת היא אם נמצא בשתי שיטות צריך  וכהנה שמקובל  ‘פדהצור’ 

להוציא אחרת.

אמנם אותיות ותיבות שנמחקו קצת אם רישומן ניכר שתינוק שלא חכים ולא 

טיפש יכול לקרותן אין צריך להוציא אחרת ואפילו לכתחלה מותר אבל אם הוסר 

הדיו השחור ונשאר מראה אדמדם הוי שינוי מראה ופסול ובפרט לענין להוציא 

אחרת בודאי אין להחמיר בזה.

מחוברת  ועדיין  הרוב  נקרע  אפילו  ליריעה  יריעה  שבין  התפירות  נקרעו  ואם 

בחמש או בשש תפירות של קיימא כשר אבל בפחות מזה יש להוציא אחרת. וכן אם 

בשעת הקריאה נמצא אות אחד דבוק לחבירו אם הדביקות הוא בכל אורך האות או 

שנשתנה צורת האות על ידי הדביקות או שטעה וכתב דל"ת במקום רי"ש וכיוצא 

בזה בכל אלו דינם כטעות גמור שצריך להוציא אחרת ואפילו אם על ידי דבוק זה 

לא נתקלקל אות השורש רק אות השימוש כגון אות ו’ או י’ המשמשת אם אין שם 

דבק באורך האות רק מעט ולא נשתנה צורת האותיות וניכרים היטב לכתחלה אין 

להוציא ספר תורה זו לקרות בה כל זמן שלא גררו הדבק.

ואם לא נודע והוציאו ספר תורה ונמצא בשעת קריאה אם הדביקות בסוף האות 

שאם יגררו הדבק לבד יהיה חוזר להכשרו אזי בחול שאפשר לגרר ונקל לעשותו 

אף בשעת קריאה יש לגרר ויקרא להלן ואם אין שם מי שיכול לגרר בקל ובלי הפסד 
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שאי  בשבת  אירע  אם  או  במתון  שיגרור  מי  אחר  לחזור  צבור  טורח  ויש  וקלקול 

אפשר לגרור מותר לקרות בו כך.

שבשינוי  ויתרות’  ‘חסרות  באותיות  בטעות  מדובר  שאם  האמור:  מן  העולה 

להוציא  צריך  ולא  כשר  תורה  הספר  אזי  המבטא  או  העניין  משתנה  לא  שלהן 

ספר תורה אחר )כי ספרי תורה שלנו אינם מדוייקים כל כך עד כדי שנאמר שמה 

שיוציאו במקומו יהיה כשר יותר מבחינה זו(. אמנם אם משתנה העניין או המבטא 

יש להוציא ספר תורה אחר.

ברכה על מזוזה שנפלה
שאלה: מזוזה שנפלה ממקומה בלא כוונת וידיעת הבעלים האם יש לברך ברכה 

כאשר חוזר וקובעה במקומה?

סימן  מזוזה  הלכות  דעה  יורה  ערוך  בשולחן  המובא  נקדים  ראשית  תשובה: 

רפט סעיף א שאדם הבא לקבוע מזוזה יניחנה בשפופרת של קנה או של כל דבר 

יברך  ולא  מזוזה.  לקבוע  וציוונו  במצוותיו  קידשנו  אשר  ויברך  במקומה  ויקבענה 

בשעת כתיבתה. והקובע ב’ או ג’ מזוזות מברך ברכה אחת לכולן.

והביא על כך בפתחי תשובה אות א’ בשם הפוסקים שאם הסיר המזוזה לבדקה 

כך שלא  וכתב על  וקבעה.  יברך כשחוזר  יש להסתפק אם  ולקבעה  ודעתו לחזור 

לחזור  דעת  על  טליתו  הפושט  כמו  זה  נחשב  לא  מדוע  בזה  הספק  מקום  ידעתי 

לחזור  שיש  בהלכה  שמבואר  ולהניחם  לחזור  מנת  על  בתפילין  או  בו  ולהתעטף 

ולברך.

ומתרץ על כך ששמא יש לומר שכאן לא נחשב על דעת לחזור ולקבעה כי שמא 

ימצא פסול ולכן נסתפק בזה.

ומסיים שנראה לומר שאם נפל המזוזה מעצמו לארץ ורוצה לקבעה צריך ודאי 

לברך כמו נפל טליתו שם ופשוט הוא.

ערוך  בשולחן  מבואר  הנה  טליתו.  לנפלה  בנוגע  מקור הדברים  בזה את  נביא 

אורח חיים הלכות ציצית סימן ח סעיף יד שאם אדם פשט טליתו אפילו היה דעתו 

לחזור ולהתעטף בו מיד צריך לברך כשיחזור ויתעטף בו.
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וישנה דעה נוספת שמביא הרמ"א שאין מברכין אם היה דעתו לחזור ולהתעטף 

בו. ויש אומרים שזהו דוקא כשנשאר עליו טלית קטן וכן המנהג.

וחוזר  במתכוין  שלא  טליתו  נפלה  שאם  טו  בסעיף  ערוך  בשולחן  וממשיך 

ומתעטף צריך לברך. והוא שנפלה כולה אבל אם לא נפלה כולה אף על פי שנפלה 

רובה אינו צריך לברך.

גופו  מעל  טליתו  נפלה  שאם  כב  אות  השולחן  בערוך  יותר  בפירוט  הביא  וכן 

שלא במתכוין בין שנפל על הארץ בין שתפסו בידו וחוזר ומתעטף צריך לברך לכל 

הדעות שכיון שנפלה בלא דעתו הלכה לה המצוה כמו בתפלין כשנשמטו ממקומם. 

ודוקא שנפלה כולה אבל אם נפל מקצתו ואפילו רובו ומיעוטו נשאר עדיין על גופו 

אין צריך לברך ואם נפלה ממנו כולה באמצע התפלה ואחרים החזירוהו עליו יש 

מי שאומר שלאחר התפלה ימשמש בו ויברך ונראה שאם הוא עצמו החזירו והיה 

לו לברך אחר כך. אבל כשהיה  וודאי שיש  עומד באמצע הפרק שאסור להפסיק 

ודע שיש אומרים  מתפלל שמונה עשרה ואחרים החזירוהו עליו אין צריך לברך. 

שגם בנפלה רובה צריך לברך וספק ברכות להקל.

זאת מתפילין  יוסף שהטור למד  זהב בשם הבית  ומקור הדברים הביא בטורי 

זה צריך עיון אם כן מדוע כתב  שזזו ממקומן שצריך לברך. והקשה על כך שלפי 

ממקומן  רובן  שנשמטו  בתפילין  פשוט  דבר  והרי  לברך  צריך  שאין  רובה  בנפלה 

והמיעוט נשאר במקומן שצריך לברך כשמחזירן למקומן כי נחשב כמניחן מחדש. 

ואם כן גם בטלית יש לברך כשנפל רובו?

עוד מקשה עליו שבנוסח כתב יד אחר מפורש שם ‘אבל מורי היה אומר שחוזר 

ומברך אם נפלה מרוב גופו כי נחשב היסח הדעת’. ומה שכתב הבית יוסף ראיה 

לנפלה רובו ממה שכתב הטור בענין תפילה שאם נפלה כולה דוקא אין מחזירה 

גם זה לא הבנתי שהרי שם מטעם הפסק לענין תפלה אנו אומרים דוקא כשנפלה 

ולא בנפלה רובה שאין צריך רק משמוש  כולה שצריך עיטוף חדש נחשב הפסק 

לברך  צריך  ברובה  ולא נחשב הפסק אבל מברכה לא מדובר שם שאף  להחזירה 

אחר התפילה.

וכן בעטרת צבי אות כ’ הביא שנפל טליתו צריך לברך - כמו גבי תפילין שצריך 

לברך כל היכן שזזו ממקומן שלא במתכוין.
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ובסיכום הדברים כתב המשנה ברורה אות מא שלדברי הכל אם נפל מעל כל 

הגוף אף על פי שנשארת בידו צריך לברך כי הלכה לה מצותה שעיקר מצות עיטוף 

ולבשו אין  והגביהו  בו  ונפל מידו קודם שנתעטף  הוא בגוף. אם בירך על הטלית 

צריך לברך שנית. ואפילו נפסלו אז ציציותיו והיה לו ציצית מזומנים ותקנם מיד אין 

צריך לברך שנית כי כיון שעדיין לא עשה מצותו לא הסיח דעתו. ומי שלקח טלית 

להתעטף בו והתחיל לברך עליו וקודם שסיים הברכה לקחוהו ממנו ותפילין לפניו 

יכול לסיים הברכה להניח תפילין ויוצא בזה.

העולה מן האמור שמזוזה שנפלה כולה שלא מדעתו וכוונתו עליו לברך שוב 

ממנו  שנפלה  לטלית  בנוגע  הדין  שהוא  כפי  מחדש  במקומה  אותה  קובע  כאשר 

יוסף’  עובדיה  ‘הרב  של  פסיקותיו  לפי  ההולכים  )והספרדים  מדעתו  שלא  כולה 

ימנעו מלברך(.

צניעות מול המזוזה
שאלה: האם ישנו בעיה הלכתית להחליף טיטול לתינוקות מול מזוזה שבפתח?

תשובה: בשולחן ערוך אורח חיים הלכות תפילין סימן מ סעיף ב נפסק שבית 

כלי.  תוך  בכלי  שיניחם  או  שיוציאם  עד  מיטתו  בו  לשמש  אסור  תפילין  בו  שיש 

והוא שאין השני מיוחד להם שאם הוא מיוחד אפילו מאה חשובים כאחד. והוסיף 

והחיצון  להם  מיוחד  אינו  שהפנימי  או  להם  מיוחדים  אינן  שניהם  שאם  הרמ"א 

מיוחד להם מותר.

‘והוא שאין השני מיוחד’ הכוונה להדגיש שאף שהראשון מיוחד  ומה שכתוב 

כגון תיק של תפילין אם אין השני מיוחד נחשב ככלי בתוך כלי. ומה שכתוב ‘ואם 

אנו  אין  מיוחדים  אינן  ששניהם  שאף  לומר  כוונתו  להם’  מיוחדים  אינם  שניהם 

אומרים שנחשבים כאחד )עטרת צבי(.

כמו כן מה שכתוב ‘והוא שאין השני מיוחד’ לא בא לומר שדוקא צריך להיות 

השני אינו מיוחד אלא הוא הדין אם הפנימי אינו מיוחד גם כן מותר אלא בא לומר 

ולהוציא שאפילו עשרה מיוחדים נחשבים כאחד.
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והנה אין זה דוקא תפילין אלא גם בשאר דברי קודש כמבואר במשנה ברורה 

או  בין בכתיבה  או שאר ספרים  או סדורי תפילות  ד’ שהוא הדין לחומשים  אות 

בדפוס הכל יש בהם קדושה וצריך כלי תוך כלי ואפילו אם הן כתב שאינו כתיבת 

ספרי תורה ומזוזות והוא רק כתב אשורי. וכריכת הספר אינה נחשבת לכיסוי שהרי 

היא מגוף הספר וצריך עוד שני כיסויים. וראה ביורה דעה בסימן רעא בטורי זהב 

ליתן את הדין  סימן קטן ח שכתב שכל המיקל בקדושת ספרים הנדפסים עתיד 

כי דפוס נחשב כמו כתיבה. אך בתשובת חוות יאיר נוטה להקל בזה בשעת הדחק 

כשאין לו במה לכסות.

ומה שאסור לעשות על יד התפילין אינו רק לשמש מיטתו אלא הוא הדין שאסור 

לו לעשות צרכיו אלא אם כן יוציאם לחדר אחר או שמפסיק בפניהם במחיצה גבוה 

עשרה טפחים.

וגדר ההיתר ב’כלי תוך כלי’ ביאר שם שהוא לאו דוקא כלים אלא הוא הדין כל 

שני כיסויים ואם פירש טלית או שאר כיסוי על הכיס של תפילין אף על פי שהכיסוי 

אין מכסה רק למעלה ומן הצדדים ולא למטה אף על פי כן מותר. ואותן המניחים 

כיס התפילין והטלית לתוך כיס אחד גדול הרי גם הכיס הגדול נקרא כלי המיוחד 

שלהן וצריך עוד כסוי על גבן אם לא שמכסה בטלית על התפילין בתוך הכיס שאז 

הכיס  על  למעלה  מחובר  התפילין  כיס  אם  הדין  והוא  כליין  אינו  שהטלית  מותר 

הגדול הרי צד הב’ של כיס הגדול אין נקרא כליין ומועיל להן אם הפכן.

עוד הביא מה שכתב המגן אברהם שהוא הדין במזוזה הקבועה לפנים בחדר 

צריך כלי בתוך כלי דהיינו שיכסה אותה בב’ כסויים ואחד מהם יהיה על כל פנים 

אינו מיוחד לה. ואם על המזוזה יש כסוי זכוכית אף שהמזוזה נראית מתוכה אף על 

פי כן נחשבת כסוי אחד ודי בפריסת סודר על המזוזה שהרי עתה לא נראית. אבל 

לדברי הכל לא מועיל אם יכסה אותה עוד בזכוכית מלמעלה אף על פי שמכוסה 

בשני כסויים שהרי המזוזה נראית מתוכן.

וכתב בחכמת אדם שנראה לומר שבין במזוזה או שאר ספרים אם עשה מתחלה 

שני כלים שיחשב אחד לכלי בתוך כלי כגון שכרך המזוזה בנייר ואחר כך הניחה 

בתיק שלה מותר כיון שבתחילה כיון לכך.
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אמנם ישנו צד להיתר המובא בשולחן ערוך אדה"ז פסקי הסידור הלכות תפילין 

ותפילין  לגבי המהלך במבואות המטונפות או במבואות שיש שם חזירים  שכתב 

בראשו כגון ההולך מביתו לבית הכנסת כשהוא לבוש בתפילין או שמתפלל בדרך 

בהליכתו או בנסיעתו בין כפרים שיש שם חזירים ואין העגלה גבוה עשרה טפחים 

כגון עגלות של חורף צריך לכסות התפילין שלא יראו החוצה מגולים.

וכן לענין התפלה שצריך להפסיק בתפלתו שלא להוציא דבור מפיו כשרואה 

ואפילו אם מעצים עיניו  וצדדים שלפניו כלפניו דמי  חזירים מלפניו כמלא עיניו 

אינו מועיל אם אין העגלה גבוה עשרה טפחים ואין מכסה על העגלה אבל אם יש 

מכסה אפילו פתוח מלפניו יכול להפוך פניו לצד המכסה והוא הדין אם צואה בבית 

לענין תפלה ותפילין וכן הדין לענין שאר ספרים שאם יש צואה בבית אסור להניח 

מן  טפחים  עשרה  שגבוה  דף  או  שלחן  על  מונחים  כן  אם  אלא  מגולים  הספרים 

הקרקע אבל בפחות מעשרה טפחים צריך לכסותם.

העולה מן האמור: שמזוזה הנמצאת במקום שרגילים להחליף שם לקטנים את 

צרכיהם רצוי שתהיה המזוזה בתוך בית מזוזה שאינו שקוף )בנוסף לכיסוי ניילון 

המזוזה  כאשר  שקוף  מזוזה  בבית  גם  להקל  ניתן  אמנם  מבפנים(.  אותו  העוטף 

נמצאת בגובה שלמעלה מעשרה טפחים )81 סנטימטר( מהקרקע.

מזוזה בפתח רחב
שאלה: היכן מניחים את המזוזה אם הפתח רחב מאוד?

ב  סעיף  רפה  סימן  מזוזה  הלכות  דעה  יורה  ערוך  בשולחן  מבואר  תשובה: 

שנתינתה בטפח החיצון. וכתב הרמ"א כשאדם יוצא מן הבית יניח ידו על המזוזה 

וכן כשיכנס אדם לבית יניח ידו על המזוזה.

עוד כתב בסימן רפט סעיף ב איזהו מקום קביעתה בתוך חלל של פתח בטפח 

הסמוך לחוץ ואם שינה אינו מעכב ובלבד שיניחנה במזוזה עצמה בתחלת שליש 

העליון גובה השער. ואם קבע למעלה מזה כשרה והוא שירחיקנה מהמשקוף טפח. 

וצריך לקבעה על ימין הנכנס. ואין חילוק בין אם הוא אטר יד או לא ואם קבעה 

משמאל פסולה.
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ב  קטן  סימן  בש"ך  כתב  לחוץ  הסמוך  בטפח  קביעותה  להיות  שצריך  והטעם 

שהוא בכדי שיפגע במזוזה מיד או בכדי שתשמור לכל הבית שבפנים מהמזיקים.

וכן כתב בטורי זהב סימן קטן ב’ בכדי שיפגע בה תחלה ועוד שיהיה הכל תוך 

השמירה.

וקשרתם  בתורה  שכתוב  משום  שהוא  שם  כתב  המזוזה  גובה  של  והטעם 

וכתבתם מה קשירה בגובה אף כתיבה בגובה ומה קשירה אינו בגובה ממש למעלה 

אף כתיבה צריכה להרחיק טפח מהמשקוף וזהו לכתחילה אבל בדיעבד כשר בלא 

הרחקה מלמעלה. אבל בהרחיק את המזוזה מלמעלה יותר משליש כתב בית יוסף 

גם  שינה  שאם  שכתב  הטור  כשיטת  ולא  פסול  בדיעבד  שאפילו  הרמב"ם  בשם 

בזה אין מעכב בדיעבד ומשום כך כתב הרמ"א שהולך על סעיף ב’ שכשר בדיעבד 

שמשמע שבזה אפילו בדיעבד פסול.

עוד כתב שמה שמבואר בטור שאף אם עשאה אחורי הדלת אינו מעכב בדיעבד 

לא מצינו מי שחולק בזה כיון שבימין הוא ומבואר בבית יוסף בשם המרדכי שאם 

היא גבוה הרבה אין לעשות המזוזה גבוה מכתיפיו שאז אינה נראה לעיניו בכניסה 

להורות  שכן  כתיפיו  ובין  וגו’  ולבנימין  בפסוק  לומר  נראה  לדבר  וסמך  ויציאה 

שארצו ישכון לבטח יותר משאר ארצות כי אילו בשאר אין השראת השכינה אלא 

במקום מזוזה שהיא בין כתפיו של אדם אבל בנימין חופף עליו כל היום מלבד ובין 

כתפיו שכן.

יתירה מזה כתב הש"ך שמה שכתב המחבר שאם שינה אינו מעכב הוא אפילו 

הניחה אחורי הדלת כשרה בדיעבד וכן משמע בטור וכן נראה דעת הרב אבל דעת 

כתב  מלך  מעדני  ובספר  כהוגן  ולתקנו  לחזור  יש  ולכן  שפסולה  נראה  הרמב"ם 

שאותם בתים הפתוחים לרחוב העובדי כוכבים ומניחים מפני כן המזוזות אחורי 

הדלת יש להם על מה שיסמוכו על דברי הטור והרב.

י  אות  כא  סימן  דעה  יורה   - ב  חלק  אומר  יביע  ותשובות  בשאלות  הביא  וכן 

שכתב להעיר על דברי הבן איש חי אות ט בדין שצריך להניח המזוזה בטפח הסמוך 

לחוץ ופסק הרמ"א שאם שינה אינו מעכב ובלבד שיניחנה במזוזה עצמה ועל זה 

כתב שעם כל זה יסירנה ויניחנה בטפח בסמוך לחוץ ורק אם הוא מוכרח לדבר זה 

בשביל שמירת המזוזה נחשב בדיעבד ומותר.
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ולפי האמור כיון שהוא סובר שבדיעבד אינו מעכב כל שקבעה אין צריך להסירה 

ולקבעה שנית. ואם יש הכרח בשביל שמירת המזוזה יש להקל אף לכתחילה לקבעה 

יותר בפנים. אלא שלכאורה חוכך אני להחמיר בזה כיון שבא הדבר בפירוש לפסול 

בירושלמי שם שמבואר שם שאם נתנה לפנים מטפח פסולה. אם כן נראה שזהו 

לעיכוב. ולא כשיטת הטור והרמ"א שכתבו שזהו אינו לעיכוב.

ומסיים שאם כן יש לומר שטוב להחמיר לחוש לדברי הירושלמי ומכל מקום 

לפי עניות דעתי הואיל ולא מצאנו מי מהראשונים שחולק בזה על הטור ואפשר 

וכן  שם.  המזוזה  ונתן  מטפח  יותר  בכותל  החור  שהעמיק  הירושלמי  דברי  לפרש 

מבואר במנחות שהעמיק לה טפח פסולה לכן אין לנו לדחות דברי הפוסקים מכח 

זה. ולכן בדיעבד מותר להניחה במקומה.

העולה מן האמור שלכתחילה וודאי יש לקבוע את המזוזה בפתח רחב בטפח 

החיצון הסמוך לחוץ רק שבדיעבד אם ישנו צורך אפשר לקבוע יותר בפנים.

מזוזה בפתח גבוה
בבתי  שמצוי  כפי  מאוד  גבוה  הפתח  כאשר  המזוזה  את  מניחים  היכן  שאלה: 

כנסיות גדולים וכיוצא בזה?

תשובה: מבואר בשולחן ערוך יורה דעה הלכות מזוזה סימן רפט סעיף ב שמקום 

קביעתה של המזוזה הוא בתוך חלל של פתח בטפח הסמוך לחוץ ואם שינה אינו 

מעכב ובלבד שיניחנה במזוזה עצמה בתחילת שליש העליון גובה השער. ואם קבע 

ימין  על  לקבעה  וצריך  טפח  מהמשקוף  אותה  שירחיק  והוא  כשרה  מזה  למעלה 

הנכנס. ואין חילוק בין אם הוא אטר יד או לא ואם קבעה משמאל פסולה.

קשירה  מה  וכתבתם  וקשרתם  בתורה  שכתוב  זהב  בטורי  כתב  לכך  והמקור 

בגובה אף כתיבה בגובה ומה קשירה אינו בגובה ממש למעלה אף כתיבה צריכה 

להרחיק טפח מהמשקוף וזהו לכתחילה אבל בדיעבד כשר בלא הרחקה מלמעלה. 

הרמב"ם  בשם  יוסף  בית  כתב  משליש  יותר  מלמעלה  המזוזה  את  בהרחיק  אבל 

מעכב  אין  בזה  גם  שינה  שאם  שכתב  הטור  כשיטת  ולא  פסול  בדיעבד  שאפילו 

בדיעבד ומשום כך כתב הרמ"א שהולך על סעיף ב’ שכשר בדיעבד שמשמע שבזה 

אפילו בדיעבד פסול.
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עוד כתב שמה שמבואר בטור שאף אם עשאה אחורי הדלת אינו מעכב בדיעבד 

חא מצינו מי שחולק בזה כיון שבימין הוא ומבואר בבית יוסף בשם המרדכי שאם 

היא גבוה הרבה אין לעשות המזוזה גבוה מכתיפיו שאז אינה נראה לעיניו בכניסה 

להורות  שכן  כתיפיו  ובין  וגו’  ולבנימין  בפסוק  לומר  נראה  לדבר  וסמך  ויציאה 

שארצו ישכון לבטח יותר משאר ארצות כי אילו בשאר אין השראת השכינה אלא 

במקום מזוזה שהיא בין כתפיו של אדם אבל בנימין חופף עליו כל היום מלבד ובין 

כתפיו שכן.

ב  עמוד  לג  דף  מנחות  במסכת  בתוספות  כתב  הרבה  גבוה  הפתח  אם  והנה 

לא  שיותר  הכוונה  להרחיקה  שיש  העליון  שליש  תחילת  שכתוב  במה  שהכוונה 

ירחיקנה מן התקרה - ובירושלמי משמע בפרק ב’ של מסכת מגילה שכאשר הפתח 

גבוה הרבה אזי מניחה כנגד כתפיו וחולק על הגמרא שלנו.

וכן כתב בש"ך סימן קטן ד’ שלמטה משליש העליון פסול כמפורש בבית חדש 

כנגד  יניחנה  אזי  גבוה הרבה  עוד מהפוסקים שכאשר הפתח  וכתבו  יוסף.  ובבית 

כתיפיו אבל לא למעלה מכתיפיו בענין שלא יראה אותה.

כגון  העליון  שליש  בתחלת  להניחה  שמצוה  זה  בעניין  הביא  השולחן  ובערוך 

מזה  הניחה למטה  ואם  יניחנה בתחלת האמה השלישית  ג’ אמות  שגובה הפתח 

פסולה אבל למעלה מזה כשר ובלבד שירחיקנה מן המשקוף העליון טפח ובדיעבד 

כשרה גם בלא הרחקת טפח. והתוספות שם הביאו מירושלמי שיניחנה כנגד כתפיו 

ולא למעלה מכתפיו ולפי זה אם הפתח גבוה הרבה באופן שתחלת שליש העליון 

הוא למעלה מכתפיו כיצד יעשה ובירושלמי במסכת מגילה אומר מפורש שאימתי 

נותנה בשליש העליון כשהוא נגד כתיפיו אבל כשהוא למעלה מכתיפיו אין להשגיח 

על שליש העליון.

וגדולי  העליון  שליש  רק  הזכירו  לא  ערוך  והשולחן  והטור  הרמב"ם  אמנם 

האחרונים הסכימו כשיטת הירושלמי אבל התוספות במנחות כתבו שהירושלמי 

חולק על הגמרא שלנו. ומכל מקום כיון שבירושלמי מבואר שם שכן עשו למעשה 

בהכרח לעשות כן וצריך לומר שמה שהגמרא שלנו לא הזכירה זאת משום שזהו 

מילתא דפשיטא היא שהרי יש מי שסובר שטפח למעלה מהקרקע די ועוד ששליש 

על  קשירה  מה  ללמוד  יש  ומזה  כתיבה  אף  בגובה  קשירה  מה   - לומדים  העליון 
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עד  כך  כל  גבוהים  היו  לא  שלהם  שפתחים  ועוד  האדם  כנגד  כתיבה  אף  האדם 

שתחלת שליש העליון יהיה למעלה מכתפיו.

לקבוע  היכן  נשאלתי  תקלח  סימן  ב  כרך  והנהגות  בתשובות  כתב  ולמעשה 

מול  או  העליון  בשליש  יקבע  האם  גבוה  העליון  ששליש  גדול  בשער  המזוזה 

הכתפים ובאמת יש בזה מחלוקת בין גדולי הפוסקים ועיקר יסוד האחרונים לדחות 

הירושלמי שאם יקבענו למטה משליש העליון פסול בדיעבד על כן לית לן לקיים 

יצא  לא  בדיעבד  גם  שמא  לחשש  ולהיכנס  בעלמא  מצוה  אלא  שאינו  כירושלמי 

לגמרא שלנו ודבריהם בנויין על פי היסוד שלירושלמי נגד כתפיו אינו אלא מצוה 

לכתחילה.

הירושלמי  שלשיטת  לחשוש  ראוי  שאדרבה  ביארתי  אחר  ובמקום  וממשיך 

גם  פסול  מגופו  שלמעלה  לחוש  יש  כן  אם  כתפיו  כנגד  צריך  מתפילין  שלמדים 

בדיעבד אכן גם לבבלי מה שמצותה בשליש העליון למדים מתפילין שמה תפילין 

לומר שלא ממעט אלא  יש  כן  כמבואר במנחות שם אם  בגובה  מזוזה  אף  בגובה 

בפתח מצומצם אבל פתח גבוה מספיק להניחו כנגד כתפיו וכשר ואין לנו למעטו 

וכמבואר  בגובה  נחשב  וודאי  כי  בגובה  מזוזה  אף  בגובה  מתפילין  שלמדים  ממה 

בבית חדש ולכן עיקר המצוה כנגד כתפיו שלמעלה בשליש העליון אולי לא יצא אם 

כי יש באחרונים שמפרשים בירושלמי שאינו אלא לכתחילה אינו מוכרח.

זה  וכל  כתפיו  נגד  לקבוע  הפוסקים  כרוב  נוטה  דעתי  שלמעשה  שם  ומסיים 

ודאי  מכתפיו  למטה  הוא  העליון  משליש  שלמטה  רגיל  בפתח  אבל  גבוה  בפתח 

המצוה  שביטל  חוששין  כן  לא  שאם  העיקר  וזהו  העליון  בשליש  יקבע  למעשה 

ולכמה פוסקים חוזר וקובע בברכה. ונראה שאם אפשר לקבוע עוד משקוף שתהא 

תוך שליש העליון הכי עדיף טפי שבזה יוצא דעת כל הפוסקים וכדאי היא מצות 

מזוזה החביבה והתמידית לצאת בזה ללא כל חשש.

ולשיטת הרב עובדיה יוסף בהליכות עולם רמח יג. הנה כיון שמפשט המחבר 

שליש עליון מכל מקום ואין לזוז מפסק זה.

כתפיו  כנגד  לקבוע  למעשה  יש  האשכנזים  שלשיטת  האמור  מן  העולה 

בתחילת  תהיה  שהמזוזה  שיצא  בכדי  יותר  נמוך  משקוף  עוד  יעשו  )והמדקדקים 

השליש העליון(. ולשיטת הספרדים תמיד יש לקבוע בתחילת השליש העליון.
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סעודה וברכות

ברכה על תוספות לאורז
שאלה: מי שבישל ‘אורז’ ובזמן ההגשה הוסיף מעליו צימוקים ושקדים להוספת 

טעם האם צריך לברך עליהם בפני עצמם או שהם נפטרים בברכת האורז? 

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם יש הבדל 

או  יחד ממש  יש הבדל האם אוכל אותם  ב( האם  או לא?  יחד  אם הם התבשלו 

שלפעמים לוקח רק מהצימוקים והשקדים ואוכל בנפרד? ג( האם יש הבדל מהו 

הרוב במאכל?

מאכל  שכל  א’  סעיף  ריב  סימן  ערוך  בשולחן  שנפסק  מה  להביא  יש  ראשית 

המאכל  על  מברך  אזי  אליו  טפל  שהוא  מאכל  עוד  ישנו  עמו  ויחד  העיקר  שהוא 

העיקרי ופוטר את המאכל הטפל - בין מברכה ראשונה ובין מברכה שלאחריה.

ואין זה דוקא אם העיקר מעורב יחד עם הטפל אלא אפילו אם כל מאכל הוא 

לבדו מכל מקום אם יש מאכל שהוא העיקר אזי מברך עליו ופוטר את הטפל.

ואפילו אם מדובר על פת שהיא חשובה מהכל מכל מקום אם היא טפלה לדבר 

אחר כמו אם אדם אכל מאכל מלוח מאוד ואוכל יחד עמו פת בכדי שלא יזיק לו 

המליחות אזי הלחם טפל לדג ומברך על הדג ופוטר את הלחם.

וגדר טפל הוא כאשר אחד הוא העיקר והשני בא להכשיר אותו ולתקן אותו. 

ואם שניהם עיקר והם מעורבים יחד אזי הולכים אחר הרוב במאכל כי הרוב הוא 

העיקר כמבואר בשולחן ערוך סימן רח סעיף ז’.

ואין זה משנה כל כך אם גם הטפל חביב לו ותאב לאוכלו כמו למשל אם אוכל 

ומלפת אותה בפת האמורה הנה למרות שתאב  בה  וכיוצא  גבינה  בכיסנים  בפת 

וחביב עליו המילוי הנלפת בו מכל מקום העיקר הוא אכילת הפת ומה שמלפת בו 

נחשב לטפל )משנה ברורה(.

וניכר בפני עצמו מכל מקום הולכים אחר  יתירה מזו אפילו אם כל מין עומד 

הרוב כמו מה שרגילים להכין בפורים שמערבים שומשומים בדבש ומערבים בהם 
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פרי  בורא  מברך  השומשומים  או  שהרוב  וכל  הרוב  אחר  הולכים  אגוזים  פתיתי 

האדמה למרות שפתיתי האגוז ניכר ועומד בפני עצמו.

אמנם כל זה כאשר הרוב הוא דבר חשוב אבל אם הרוב אינו דבר חשוב אזי הוא 

בטל לשני שהוא גם כן עיקר אם הוא חשוב יותר ממנו.

וכתב הרמ"א שם שכל מה שמברכים על העיקר ופוטרים את הטפלה הוא רק 

כאשר אוכל את העיקר יחד עם הטפל או על כל פנים לאחר שאכל את העיקר אוכל 

גם מן הטפל. אבל אם הוא אוכל מהטפל תחילה לבדו כמו למשל אם הוא רוצה 

לשתות איזה משקה ואינו מעוניין לשתות את המשקה על בטן ריקה ולכן הוא אוכל 

איזה דבר לפני כן אזי מברך עליו תחילה בפני עצמו למרות שהוא טפל לשתיה בזה 

רק שאם השתיה היא שהכל יברך על הטפל קודם שהכל כברכת העיקר מאחר וסוף 

כל סוף הוא טפל לעיקר רק שאינו נפטר בברכת העיקר כאשר אוכל אותו לפני 

יתכן שיפטור אותו אחר כך העיקר  ולא  אכילת העיקר מפני שאוכל הטפל לפני 

למפרע מהברכה מאחר וכבר נהנה באכילתו בתחילה לפני אכילת העיקר.

אמנם יש מהאחרונים שמפקפקים על דברי הרמ"א וכותבים כדברי הבית יוסף 

שאם האוכל הטפל קודם לעיקר אין לו דין טפל כלל ואין לשנות מברכתו הראויה 

לו ולכן אף שהוא טפל לברכת שהכל למשל יברך עליו כברכתו הראויה לו למשל 

אם הוא אדמה או העץ. ולכן טוב להימנע מלאכול את הטפל קודם לעיקר בכדי 

שלא יכנס לספק איזה ברכה לברך )שער הציון כד(.

ואם אכל יברך מכל מקום שהכל כדין מי שנסתפק מהי הברכה מחמת מחלוקת 

הפוסקים שדינו שמברך שהכל שפוטר הכל בדיעבד.

העולה מן האמור: שמעט צימוקים או שקדים שמפזרים על אורז - להטעים 

אותו או לקשט אותו אזי אף שהם ניכרים בפני עצמם ואינם מעורבים ממש בתוך 

האורז ולא נתבשלו יחד עמו מכל מקום נפטרים הם בברכת האורז )ואפילו אם הם 

חביבים לו ותאב לאכול גם אותם(.

אמנם אם לוקח צימוק או שקד לפני שאכל מהעיקר - ואוכל אותו בפני עצמו 

מברך עליו ברכתו הראויה לו.

סעודה וברכות
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]במקרה שאכילה זו - לפני שאוכל מן העיקר - היא טפלה לאכילה שלאחריו 

כמו אם אוכל בכדי שיוכל לשתות לאחר מכן כראוי שלא תהיה האכילה על קיבה 

בזה  גם  ולפי הספרדים  כברכת העיקר.  עליו  יברך   - לפי האשכנזים  ריקה שבזה 

ויש אומרים שאשכנזים ימנעו מלאכול במקרה כזה  יברך את ברכתו הראויה לו. 

את הטפל לפני העיקר.[

ברכה על ‘קרוטונים’
שאלה: מהי ברכת ‘קרוטונים’ שמכניסים בסלט או במרק? 

בשאלות ותשובות אור לציון חלק ב הלכות ברכות הערה י הביא על  תשובה: 

צנימים שברכתם המוציא וכתב על כך שהטעם פשוט שכיון שעיקרו לחם ברכתו 

המוציא ולא כמי שרצה לומר שברכתם מזונות. ועל כל פנים יזהר לאכול כזית מן 

הצנימים בתוך שיעור אכילת פרס.

דינם  צנימים  נעשים  אפייתם  שמתחילת  מיוחדים  שצנימים  שם  סיים  אמנם 

כדין דבר נכסס שכתב בשולחן ערוך שם בסעיף ז’ שברכתם מזונות וצנימים אלו 

אינם מצויים כל כך כיום.

ודין זה של דבר הנכסס מבואר בשולחן ערוך אורח חיים הלכות בציעת הפת 

פת  מפרשים:  יש  בכיסנין  הבאה  שפת  ז  סעיף  קסח  סימן  המזון  וברכת  סעודה 

שעשוי כמין כיסים שממלאים אותם דבש או סוקר ואגוזים ושקדים ותבלין. ויש 

אומרים שהיא עיסה שעירב בה דבש או שמן או חלב או מיני תבלין ואפאה והוא 

שיהיה טעם תערובת המי פירות או התבלין ניכר בעיסה. ויש אומרים שזה נקרא 

פת גמור אלא אם כן יש בהם הרבה תבלין או דבש כמיני מתיקה שקורין לעקיך 

שכמעט הדבש והתבלין הם עיקר וכן נוהגים.

וממשיך שם שיש מפרשים שהוא פת בין מתובלת בין שאינה מתובלת שעושים 

אותם כעבים יבשים וכוססים אותם והם הנקראים בישקוניש. והלכה כדברי כולם 

שלכל אלו הדברים נותנים להם דינים שאמרנו בפת הבאה בכסנין.

ולפי זה יש להם דין של פת הבאה בכיסנים שכל עוד אינו קובע על כך סעודתו 

ואינו אוכל כמות גדולה וכפי שזה בדרך כלל אזי ברכתם מזונות.
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פירוש  יבשים.  כעבים  המחבר  שכתב  מה  על  פירש  ח’  קטן  סימן  זהב  ובטורי 

ערוכות יפה כגלוסקאות נאות. ועל מה שכתב וכוססין אותן כתב שהיינו הקיכליך 

שעושין בסעודות לתיאבון ולא כדי להשביע.

ובפרי מגדים משבצות זהב כתב על דבריו שאפילו הם לחם גמור חמשת מיני 

דגן נילוש עם מים לבד הואיל ועשוים רק לכסוס לתענוג ואין אוכלין אותם כדי 

שביעה לא החמירו בכזית וביצה.

עוד הביא מה שכתב המגן אברהם שלמרות שזהו לחם גמור הוא מכל מקום 

אינה עשויה לשביעה.

וראיה לדעה זו הביא בביאור הגר"א מהפסוק ביהושוע ‘וכל לחם צידם יבש היה 

נקודים’ שתרגומו יבש הוה כסנין אבל בתוספתא פרק ד’ משמע כפירוש הראשונים 

דתניא שם הביאו לפניו מיני תרגימא מברך עליהן בורא מיני כסנין.

בערבי  שמם  כך  יבשים.  כעבים  המחבר  שכתב  מה  על  פירש  שרד  ובלבושי 

ובלשון ספרד נקרא בישקוגיש. והם בלישתן ואפייתן נעשים יבשים עד שנפרכים 

ואין זה נקרא אוכל אלא כוסס ואין דרכם לאכול מזה הרבה לכן אין לו דין פת.

שפת  האומרים  שלדברי  טז  סעיף  שם  אדה"ז  ערוך  בשולחן  הובאה  זו  ודעה 

הבאה בכיסנין היא פת גמורה שנלושה במים לבד אלא שאחר כך מילא אותה דבש 

ואף  לתיאבון  אותו  וכוססין  יבשות  דקות  עוגות  ממנה  עשה  או  פירות  במיני  או 

שבשעת לישה היה לחם גמור וגם נאפו בתנור כלחם גמור אף על פי כן אין מברכין 

עליהם המוציא וברכת המזון הואיל ואין דרך רוב בני אדם לקבוע עליהם כל שכן 

עיסה שנילושה במים ואחר כך בישלה או טיגנה במשקה או בדבש שבודאי הטיגון 

שהרי  גמור  לחם  מתורת  שמבטלו  בתנור  האפוי  בדבש  ממילוי  גרוע  אינו  בדבש 

המילוי אינו אלא בפנים ובטיגון כל העיסה היא שרויה בדבש ובלועה ממנו בכולה 

וגם לא נאפית בתנור כלל. וכבר נתבאר למעלה שמן הדין יש להקל בדברי סופרים 

וכל שכן כאן שהמנהג להקל בכל ענין.

אמנם בסדר ברכות הנהנין לא הביא דעה זו ויש שלמדו מכך שמחמיר בזה.

לברך  בירושלים  החרדית  העדה  הבד"ץ  של  הכשרות  במדריך  הובא  לפועל 

עליהם מזונות מאחר והקרוטנים נעשים בדרך כלל מלחם הנאפה הנאפה במיוחד 
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קשה  הוא  וגם  הקרוטונים  לצורך  רק  ועשוי  כך  כל  לאכילה  ראוי  ואינו  כך  לשם 

ככיסנים ולכן מברכים על הנעשה מהם בורא מיני מזונות וכן פסק הגרי"מ רובין 

שאינו נחשב כלחם אפילו אם עשים זאת בשני שלבים שקודם עושים אותם כלחם 

ואחר כך חותכים אותם לחתיכות קטנות.

העולה מן האמור שהקרוטנים הנעשים במיוחד לשם כך מבצק המיוחד לכך 

בפני  אוכלם  אינו  עוד  )כל  מזונות  שברכתם  לדין  העיקר  בחנויות  שמוכרים  כפי 

עצמם בכמות גדולה למזון ולהשביע( והמחמיר לאכול רק בתוך הסעודה יחמיר 

לעצמו.

שתיית קצף של בירה
שאלה: בירה שעולה ממנה קצף כאשר שפך ממנו לכוס האם יכול לשתותו או 

שזהו בכלל ‘רתיחה’ העולה ממשקה?

תשובה: נקדים מה שמבוא בתלמוד בבלי מסכת חולין דף קה עמוד ב )בתרגום(:

אמר אביי מתחילה חשבתי שזה שאין שותים רתיחה העולה מן המשקה זהו 

משום שהוא מאוס ועל כך אמר לי מר שאין זה משום מיאוס אלא משום שזה קשה 

לרירים הבאים מהחוטם שאם הוא נופח בזה זה קשה לכאב ראש אם הוא דוחה 

את זה בידיו לצדדים זה קשה לעניות ואם כן מה התקנה שיתן לזה לשקוע בתוך 

המשקה עד שיכלה מאיליו.

ורפואתו שישתה שיכר.  יין תקנתו  ואם שתה רתיחה העולה מן המשקה של 

ואם שתה רתיחה העולה מהשיכר תקנת רפואתו שישתה מים ואם שתה רתיחה 

של מים - אין לה תקנת רפואה ועל כך מתאים הפגתם ‘אחר העני רודפת העניות’ 

משאחר ומדובר בשתיית מים הרגילה אצל אדם עני כמו כן רודפת אחריו העניות 

שאין לו תקנת רפואה.

ובחידושי ראש יוסף לפרי מגדים כתב שבכל האמור בדברי אביי שם בגמרא בא 

להשמיע לנו שאין זה משום נקיות ומיאוס אלא שסכנה הוא בדבר ולהיזהר מהם.

והביא את דברי הים של שלמה בסימן יב בחולין פרק האמור שאף שיש חרם 

מקדמונים שלא לסמוך על רפואות התלמוד כדי שלא להוציא לעז על הקדמונים 
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ולא ידעו שהדורות משתנים והעיתים אף על פי כן מה שיש לחוש מהיזק וכשפים 

שבגופו לחשוש צריך וכן ראוי לנהוג.

וכמו כן מובא בשולחן ערוך יורה דעה הלכות מאכלי עובדי כוכבים סימן קטז 

ליזהר  שצריך  כמו  בגופו  סכנה  משום  שם  שמוזכרים  דברים  ריבוי  עוד  ה  סעיף 

מליתן מעות בפיו שמא יש עליהן רוק יבש של מוכי שחין. ולא יתן פס ידו תחת 

שחיו שמא נגע ידו במצורע או בסם רע. ולא יתן ככר לחם תחת השחי מפני הזיעה. 

ולא יתן תבשיל ולא משקים תחת המטה מפני שרוח רעה שורה עליהם. ולא ינעוץ 

סכין בתוך אתרוג או בתוך צנון שמא יפול אדם על חודה וימות.

וכתב על כך הרמ"א שמו כן יזהר מכל דברים המביאים לידי סכנה כי ‘סכנתא 

חמירא מאיסורא’ ויש לחוש יותר לספק סכנה מלספק איסור ולכן אסור לילך בכל 

מקום סכנה כמו תחת קיר נטוי או יחידי בלילה וכן אסרו לשתות מים מן הנהרות 

בלילה או להניח פיו על קלוח המים לשתות כי דברים אלו יש בהן חשש סכנה. 

ומנהג פשוט שלא לשתות מים בשעת התקופה וכן כתבו הקדמונים ואין לשנות 

עוד כתבו שיש לברוח מן העיר כשדבר בעיר ויש לצאת מן העיר בתחילת הדבר 

ולא בסופו.

ומסיים שם: וכל אלו הדברים הם משום סכנה ושומר נפשו ירחק מהם ואסור 

לסמוך אנס או לסכן נפשו בכל כיוצא בזה.

ובפרי חדש יורה דעה סימן קטז סימן קטן ט כתב אמר הכותב לשלמות המלאכה 

שבאו מפוזרים בתלמוד  לידי סכנה  דברים המביאים  קצת  בכאן  להעתיק  ראיתי 

במקומות מוחלקים שראוי לכל אדם להיזהר מהם שבסבתם באים הרבה מקרים 

לעולם ושומר נפשו ירחק מהם.

ועיין שם שהביא באריכות ריבוי דברים שיש ליזהר מהם כיוצא באלו הדברים.

וכן הביא להלכה בשולחן ערוך הרב חושן משפט הלכות שמירת גוף ונפש ובל 

מן  הבאים  לרירים  קשה  משקה  גבי  על  העולה  רתיחה  השותה  ט  סעיף  תשחית 

החוטם והמנפחה בפיו קשה לראש והדוחק אותה לצדדים קשה לעניות והשותה 

מים בקערה קשה לכליון עינים קערה כפויה על פי הכד קשה לעניות סובין בבית 

קשה לעניות פת תלויה באויר קשה לעניות אבל בשר ודגים אין לחוש הואיל ודרכם 

בכך פירורי פת בבית קשה לעניות אם הם במקום דריסת הרגלים.
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העולה מן האמור שלכתחילה יש לחוש לכל רתיחה )קצף( העולה על גבי משקה 

שנזכר בגמרא שזהו קשה לגוף ומפורש בגמרא שאין הבדל בין רתיחה העולה מיין 

או משיכר )בירה( או אפילו ממים. אמנם המיקל יש לו על מי לסמוך.

סדר קדימה ב’זימון’
משפחה מורחבת שאכלו יחד באירוע משפחתי וישנם שם בעל הבית  שאלה: 

המארח וכן סב המשפחה והם ישראלים וכמו כן ישנו שם אחד החתנים שהוא כהן 

ומברכים בזימון על הכוס למי אמורים לתת לברך לבעל הבית לסב המשפחה משום 

הכבוד או לכהן אף שהוא צעיר מכולם? 

זו יש לדון בכמה פרטים: א( האם בכלל ישנו  בכדי לענות על שאלה  תשובה: 

סדר קדימה בברכת זימון? ב( אם ישנו מהו הסדר הראוי לקדימה בעניין כוס של 

ברכה? ג( האם ניתן למחול על הסדר או שהוא חובה כמו למשל אם בעל הבית 

קודם והוא מעוניין לכבד את סב המשפחה או אם כהן קודם ומעוניין לכבד את 

בעל הבית?

ראשית יש לציין שישנו סימן מיוחד בשולחן ערוך העוסק בסדר דיני קדימה 

בברכת כוס של ברכה בזימון והוא סימן רא בשולחן ערוך אורח חיים הלכות ברכת 

המזון.

לאכול  יחד  שהתקבצו  בתים  בעלי  כמה  ישנם  שאם  א’  בסעיף  המחבר  כתב 

וכל אחד אכל משל עצמו אזי הגדול שבכל המסובים הוא המברך והכוונה לגדול 

שבחכמה שבהם שהוא המברך ברכת המזון לכולם.

והוא קודם לכל אף על פי שבא בסוף הסעודה והגדר בזה הוא שכל שאם היו 

מביאים איזה שהוא משהו נוסף בסוף הסעודה היו יכולים לאוכלו אזי נחשב עדיין 

כסיום וחלק מהסעודה.

וכתבו האחרונים שמסתבר לומר שלמרות זאת זהו דוקא כאשר גומר עמהם 

ואין צריכים להמתין לו או שרוצים להמתין לו אך אין הם מחוייבים להמתין שיגמור 

את סעודתו באם בא בסוף ומתעכב באכילתו בכדי שהוא דוקא יהיה המברך אלא 

יכולים לתת למישהו אחר לברך והוא יענה עמהם )משנה ברורה(.
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אמנם אין זה חובה עליו אלא שהוא קודם לכל ואמנם אם רצה ליתן את זכות 

הברכה למישהו אחר מהמסובים הרשות בידו.

בברכתו  הרבה  ושוהה  מתעכב  בחכמה  הגדול  שאם  האחרונים  כתבו  כן  כמו 

וצריך לרוק באמצע ברכתו ריבוי פעמים אין להקדימו  ויש לו לחה הרבה  מאחר 

מפני שאין זה נכון שיפסיק הרבה פעמים בכדי לירוק והאחרים השומעים ממנו 

הברכה ימתינו עליו )שולחן ערוך אדה"ז(.

זמן  ריבוי  לוקחת  וזקן מאוד שברכתו  נכבד  זה באדם  לפי  לדון  יש  ]ולכאורה 

כאשר  רק  הוא  לעיל  שאמור  ומה  להקדימו  יש  מקום  מכל  האם  חולשתו  מפני 

ההתעכבות היא מפני סיבה של חולי המעכב כמו רקיקה ריבוי פעמים מחוץ לעניין 

הברכה עצמה אך אם מדובר שברכתו מתמשכת יותר זמן מהרגיל עליהם להקדימו 

או שיש לומר שכל התעכבות מעבר לרגיל הרי זה טורח הציבור ואין נכון שיתעכבו 

ואין צורך להקדימו ויש לעיין.[

בלחש  לעצמו  כעת שכל אחד מברך  לפי המנהג  אף  הוא  ודין קדימה האמור 

שמכל מקום יש לכבד את הגדול משום דרך ארץ שהוא יהיה המזמן לכולם )פרי 

מגדים(. ובשער הציון שם כתב שכן מוכח מהשולחן ערוך עצמו שלמרות שכתב 

כבר בסימן קפג שהמנהג כיום שכל אחד מברך לעצמו בלחש מכל מקום הביאו 

סימן זה )סימן רא( בעניין דיני סדר הקדימה בכוס של ברכה ועל כרחך מפני שלמדו 

שגם לפי המנהג קיים קדימה זו.

אולם כל האמור הוא דוקא כפי שנתבאר שכל המסובין אכלו כל אחד משלהם 

ואכלו  הבית  בעל  אצל  התארחו  אם  אך  אותם  שאירח  אחד  הבית  בעל  היה  ולא 

משלו אזי הדבר תלוי בו לתת לאורח איזה שירצה לברך על הכוס ואפילו אם קטן 

שבהם או לאחר מבני ביתו.

וכפי שהביא המחבר בהמשך הסעיף שם שאם ישנו אורח הוא המברך אפילו 

אם בעל הבית גדול ממנו בכדי שיברך לבעל הבית. וכפי שלמדו מהפסוק ‘וברכת 

את’ - לרבות את בעל הבית לברכה )באר היטב(.

ובביאור הלכה שם )דיבור המתחיל ואם( מצדד שכמו כן יכול לברך בעצמו אם 

בכדי  שבחבורה  מגדול  גדולה  אורח  שמעלת  ערוך  בשולחן  ומבואר  מאחר  רוצה 
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שיברך לבעל הבית ואם כן יכול לומר כלום תקנו זאת אלא משום תקנתי ואני נוח 

לי יותר בזה שאני יברך בעצמי עיין שם.

וגדול קודם לכהן עם הארץ ואם הוא תלמיד חכם מצוה להקדימו לתלמיד חכם 

אף שהוא גדול מחכמת הכהן. ומכל שכן אם הם שווים בחכמה. ומכל מקום רשות 

ביד הגדול להקדים את הכהן אפילו אם אינו חכם מאחר והוא מברך רק ברשותו 

הרי שאין זה פחיתות לכבודו )שולחן ערוך שם סעיף ב’(.

העולה מן האמור: שאם מדובר באירוע שכל אחד אכל משל עצמו )כמו שיצאו 

כל המשפחה או כמה חברים למסעדה וכל אחד שילם על חלקו וכיוצא בזה( אזי אם 

יש שם כהן תלמיד חכם הוא קודם לכל ואם אין שם כהן )או שישנו כהן אך הוא עם 

הארץ( אזי הגדול בהם בחכמה קודם לכל אמנם ברשותו לכבד לאחר איזה שירצה 

אפילו קטן ממנו.

ואם כולם התארחו אצל אחד מהם וכולם אוכלים משלו אזי ‘בעל הבית’ המארח 

קודם לכל ויכול לברך בעצמו או ליתן רשות לאחד מהאורחים איזה שירצה מהם 

- לברך על הכוס.
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כשרות

מיקרוגל לבשר ודגים
שאלה: ‘מיקרוגל’ בשרי שחיממו בו בשרי באותו היום )‘בן יומו’( והוא אינו נקי 

האם ניתן לחמם בו דגים הנמצאים על גבי צלחת נקיה?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם יש איסור 

לחמם בשר ודגים יחד? ב( האם האיסור הוא גם בזעה הנוצרת מחום? ג( האם יש 

הבדל אם ישנם שאריות ממשיות מהבשר במיקרוגל? ד( האם יש הבדל בין אם 

חיממו בו בשר בתוך עשרים וארבע שעות לחימום הדגים או לא?

ראשית יש לציין שאם רוצה לחממם אותם יחד ממש אסור לכתחילה כמבואר 

שצריך  ב  סעיף  קטז  סימן  כוכבים  עובדי  מאכלי  הלכות  דעה  יורה  ערוך  בשולחן 

ליזהר שלא לאכול בשר ודג ביחד מפני שקשה לצרעת. והוסיף הרמ"א שכמו כן 

אין לצלות בשר עם דג משום הזיעה היוצאת מהם בשעת החימום. אמנם בדיעבד 

זיעה אינה אוסרת.

ואין זה רק בבשר בהמה ממש אלא גם בעופות יש איסור זה כמבואר בפתחי 

תשובה שדן בשומן אווז שנתערב תוך תבשיל של דגים אם יש חשש סכנה בדבר 

מהרקק  שנבראו  עופות  כן  שאין  מה  בהמה  בבשר  רק  סכנה  אין  שאולי  לא  או 

וברגליהם יש להם קשקשת כדגים. ומביא שם שלמעשה אין חילוק בזה וכן מוכח 

מדברי הפוסקים.

ואם מדובר בכלי שהוא בלוע בן יומו מבשר אזי תלוי: אם הוא נקי מותר ואם לא 

נקי אסור כפי שמבואר בטורי זהב יורה דעה סימן צה סימן קטן א. והטעם משום 

דהוה נותן טעם בר נותן טעם של היתר. פירוש שתחילה אין ממשות של בשר רק 

טעם דהיינו הבשר נתן טעם בקערה והקערה בדגים ועדיין כולו היתר. וטעם קלוש 

הזה אין בו איסור ובאיסור אפילו כמה פעמים נותן טעם בר נותן טעם הכל אסור.

וכן הוא המנהג להקל למעשה וכפי שמבואר בארוכה בשאלות ותשובות שבט 

יומו  בן  כלי  לנקות  נוהגים  קיא שמביא שם שאפילו לכתחילה  סימן  ו  הלוי חלק 

במים וסבון ולבשל בו בשר אחרי דגים או להיפך. ומשמע קצת שרצה לומר שלוקח 

כשרות
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סבון בכדי לפגום את הטעם. אולם באמת במקור הדברים מוכח שהוא בכדי לנקות 

את המחבת או יורה של בשר בן יומו במים ואפר מהשמנונית בעין שעליה ולבשל 

בה דגים בלבד.

כמו כן אם מדובר בתבשיל של דגים או בשר חריפים אזי יש להימנע כמבואר 

בזה  וגם  ולהיפך  בשר  בכלי  דגים  לבשל  להקל  העולם  שמנהג  כלים  בענין  שם 

בשר  מכונת  ובענין  בנפרד  אחד  כל  לבשול  ודגים  בשר  כלי  מיחדים  המדקדקים 

שטוחנים בה בשר אם זה בלי דבר חריף דינו כמו כלי בישול וקל וחומר להקל משם.

אבל אם דרך לשים שם בצל וחריף אחרי שטחנו בשר וחריף של בשר שישנו 

דוחק הסכין וחריף אם כן יש לחוש לטעם בעין שיוצא על ידי חריף של בצל. ואמנם 

גם בזה איכא מקילים כיון שיש אומרים שגם זה על כל פנים לענין סכנה נקרא רק 

טעם לא בעין אף על פי שלענין איסור אינו כן. ועוד שהרי ישנו מי שאומר שבצל 

לא נקרא חריף ולצורך יש לסמוך על כך.

שער  אדם  בחכמת  שכתב  כפי  נפרדים  כלים  לייחד  מהדרים  שיש  לציין  ויש 

איסור והיתר כלל סח סעיף א; סכנה בדבר לאכול בשר ודג שנתבשלו או נצלו יחד 

שקשה לצרעת ולכן חתיכת דג שנפל לקדירה של בשר או איפכא אסור עד שיהא 

יומן אינו אוסר כמפורש  ששים שאז נתבטל טעמו. אבל פליטת כלים אפילו בני 

בספר איסור והיתר. וראה בטור מה שכתב בסימן קטז שיש מחמירים לייחד להם 

כלים נפרדים לכל אחד בפני עצמו.

העולה מן האמור שלחמם בשר ודגים יחד ממש או אם יש ממשות של שאריות 

הדבר  אסור  אזי  בו  שחיממו  תבשילים  של  קודמים  ממאכלים  ב’מיקרוגל’  בשר 

משום חשש סכנה. אמנם אם הוא נקי לגמרי ורק שבלוע בו מתבשילים בשריים 

קודמים אזי אם מדובר בבליעה שהיא בן יומה יש להימנע לכתחילה אך בדיעבד 

אינו אוסר. ואם מדובר שהבלוע אינו בן יומו - מותר לכתחילה. )אלא אם כן מדובר 

בתבשיל חריף(.

ויש מחמירים לעצמם לייחד כלים נפרדים לבישול וחימום דגים ובשר.
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כירה ששימשה לחלבי ובשרי
שאלה: האם מותר לצלות חציל על אש גלויה )על חצובה בכיריים של גז( כאשר 

משתמשים בכיריים אלו גם לבישול חלב וגם לבישול בשר?

בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם יש בעיה  תשובה: 

להשתמש בכיריים אחד - גם לבישול בשר וגם לבישול חלב? ב( אם השתמשו כבר 

בכירים גם לבישול חלב וגם לבשר מה דינן של החצובות המחזיקים את הסירים 

המבערים מהם יוצאים האש והתחתית של הכיריים שתחת החצובות? ג( האם יש 

הבדל האם הכירים נקיות או לא?

ראשית יש לציין את המובא בפוסקים שלכתחילה ראוי לכל ירא שמים להחמיר 

ולקנות שתי כיריים של גז עם חצובות שונות - אחד לבשר ואחד לחלב כמבואר 

מהרבה  יוצאים  כך  והנוהגים  נד.  סימן  דעה  יורה  סופר  כתב  ותשובות  בשאלות 

מכשולות ובעיות המתעוררות בכירים אחד. ואף מי שיש לו רק כירים אחד ישתדל 

להשתמש בצד אחד לבשר ובצד השני לחלב.

לבישול  וגם  לבשר  גם  החצובה  באותה  להשתמש  מותר  הדין  מעיקר  אמנם 

חלב מאחר והאש שורפת וכאשר נשפך אחד מן המינים בלעה החצובה דבר היתר 

כשלעצמו ומיד שרפה אותו כמבואר במשנה ברורה סימן תנא סימן קטן לד. ואין 

בחצובה חשש לפליטת איסור ורק שבחמץ החמירו.

גולש מהאוכל על  או  ומצוי שכאשר מטגנים או מבשלים על הכיריים שניתז 

ובזה אם החצובה  גבי החצובות והתחתית שלמטה מהמין אותו מטגן או מבשל. 

לא נקיה כגון שגלש עליו מסיר הבישול ונותרה ממשות על החצובה או המשטח 

שתחתיו אזי אין כל הבדל אם עברו עשרים וארבע שעות או לא מאחר וטעמו לא 

נפגם ורק בבליעה הטעם נפגם לאחר יום.

ואם כן אם הממשות מאחד המינים ומבשל כעת על גבי ממשות זו סיר מהמין 

השני ומחמת הרתיחה נבלע מכך בסיר נמצא שיש כאן עירוב של בשר וחלב יחד. 

התבשיל  יאסרו  שניהם  הבליעה  כנגד  ובקדירה  בתבשיל  שישים  אין  אם  ובזה 

באכילה והסיר יצטרך הגעלה כמבואר בשולחן ערוך סימן צה סעיף ה’.
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ולכן יש לבדוק שלא נשאר ממשות מהמין מסוים כאשר מבשל מהמין השני 

ואין לסמוך שהאש שורפת את הכל מאחר ומדובר בחצובות גדולות וכאשר גולש 

מהאוכל לא בהכרח שהוא דוקא במקום האש אלא במקום המרוחק יותר שהוא אף 

בשעת הבישול לא כל כך חם אפילו וכאשר יניח שם סיר מעט גדול יותר אפשר 

לבוא למצב של איסור. ולכן ראוי שבכל פעם שגלש אוכל חלבי או בשרי או ניתז 

מטיגון חלב או בשר לנקות את החצובות או המשטח בו רואים ממשות של אוכל או 

שומן וכיוצא בזה מאותו המין בכדי שלא יווצר בעיה ומכשול כאשר יבשל מהמין 

השני. כפי שעורר על כך הרב וואזנר בקובץ מבית לוי חלק א’ עמוד כט.

אמנם אם הכיריים היו נקיות ורק שישנו חשש לפליטות ממה שגלש או ניתז 

לפני הניקיון אזי אם עברו עשרים וארבע שעות ומעלה מאז שהחצובות או המשטח 

שתחתיו בלע יש להתיר אפילו אם נפלה חתיכת בשר חמה על גבי המשטח של 

הכיריים מאחר ואפילו אם יבלע מהבלוע בכיריים הוא כבר נותן טעם לפגם ומותר 

בדיעבד כמבואר בשולחן ערוך סימן צג סעיף א’.

ואמנם גם אם לא עברו עליה עשרים וארבע שעות שיש בזה בליעות של איסור 

מבשר וחלב מכל מקום אם מניח על חצובות כאשר הן יבשות סיר יבש בתחתיתו 

ח’.  סעיף  צב  סימן  ברמ"א  כמבואר  מותר.  ויהיה  יבש  בדבר  עובר  הבלוע  אין  אזי 

ראוי תמיד  ולכן  יגלוש האוכל  או אם  יכנסו לבעיה אם תחתית הסיר רטובה  אך 

לנקות את משטח הסיר שתחתיו באם יודעים שהיתה בליעה בתוך עשרים שעות 

האחרונות ולהקפיד שלא יגלוש.

כמו כן המשטח שתחת החצובות אין להניח עליו לכתחילה דברי מאכל אפילו 

אזי  בחוש  כנראה  וחלב  מבשר  שבלע  מאחר  כי  יומו  בן  לא  ואפילו  נקי  הוא  אם 

אין מתירים נותן טעם לפגם לכתחילה. אמנם על המבערים עצמם אין בעיה כלל 

להשתמש בהם מאחר והאש שולטת שם ונמצא שיש לו ליבון תמידי.

המבערים  שטח  גבי  על  וצולה  החצובות  את  מוציא  שאם  האמור:  מן  העולה 

עצמם - מהם יוצא האש - מותר מאחר ובהם אין כל חשש כי עוברים ליבון תמידי.

שתחת  במשטח  או  בחצובות  יגע  חם  מאכל  שדבר  בעיה  ויש  מאחר  אמנם 

החצובות מפני שהם לא עוברים ליבון תמידי )על כל פנים השטח של החצובות 

המעט רחוקות מהאש( אזי לא רק שאם הם אינם נקיים מגלישת מאכלים שבזה 



231כשוות      

יהיה אסור אפילו אם מדובר בממשות שאינה בת יומא אלא אפילו אם הם נקיים 

מכל מקום הם בלועים מבשר וחלב מריבוי המאכלים שגלשו נפלו וניתזו על גבם 

לפגם  טעם  נותן  מתירים  אין  מקום  מכל  שעות  וארבע  עשרים  עברו  אם  ואפילו 

לכתחילה.

ולכן מאחר ואי אפשר כמעט לצלות חציל רק על המבערים מבלי שיגע ויסתמך 

בחצובות או - אפילו אם יוציאם - שלא יגע במשטח שתחת החצובות על כן אין 

לצלות על גבי אש גלויה שעל הכיריים אפילו אם היא נקיה ולא בת יומא )ורק אם 

כבר צלה ולא היתה ממשות נראית על החצובות או המשטח יהיה מותר בדיעבד(.

והאופן המותר הוא על ידי חציצה והפסק כמו שיצלה את החציל על גבי רשת 

ברזל מעל גבי החצובות או שיכסה אותו בנייר כסף עבה.

איסור ‘חדש’
שאלה: האם יש צורך להיזהר בקניית ‘קמח’ בחוץ לארץ מפני איסור ‘חדש’? 

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון הפרטים הבאים: א( מהו איסור חדש? 

ב( האם הוא נוהג גם בחוץ לארץ? ג( האם הוא נוהג גם בתבואה שנקנית מגוי? ד( 

האם זה רק כאשר יודע בוודאות שתבואה זו היא מחדש או גם בספק?

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך סימן תפט סעיף י’ שם כתב המחבר 

שאסור לאכול מתבואה חדשה גם בזמן הזה שאין בית המקדש כל יום שבעה עשר 

בניסן עד תחילת ליל שמונה עשר בניסן בחוץ לארץ ועד תחילת ליל שבעה עשר 

בניסן בארץ ישראל.

ותבואה חדשה היא כל תבואה שהשרישה לאחר ששה עשר בניסן שהוא זמן 

הקרבת העומר שאם התבואה השרישה לפני העומר אזי הקרבת העומר תתיר את 

התבואה. כמו כן איסור חדש נוהג אלא בחמשת מיני דגן בלבד.

והטעם הוא ממה שכתוב - ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה בכל 

ונוהג האיסור עד עצם  נוהג גם בחוץ לארץ  זה  מושבותיכם ומשמע שמכך שדין 

היום הזה שהוא עד ששה עשר בניסן יום הקרבת העומר ובחוץ לארץ משום ספיקא 

דיומא מחמירים לאסור עוד יום נוסף את שבעה עשר בניסן - עד ליל שמונה עשר.
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וכתב הרמ"א בסימן רצג שיש להתיר חדש בחוץ לארץ משום שזהו ספק ספיקא 

ספק אחד שמא התבואה בכלל משנה שעברה ואפילו אם תאמר שהיא משנה הזו 

שמא נשרשה לפני העומר בפרט כאשר רגילים במקום זה להביא תבואה ממקומות 

אחרים שהשרישו לפני העומר שאזי אפילו אם במקום זה התבואה השרישה לאחר 

העומר מכל מקום שמא התבואה היא מאותו המקום שהשריש לפני העומר ומותרת 

ורק כאשר יודעים בוודאות שהתבואה היא משנה זו והשרישה לאחר העומר אזי 

היא אסורה אבל בכל ספק יש להתיר.

שיודעים  במה  אפילו  חדש  באיסור  להקל  העולם  שמנהג  הפוסקים  וכתבו 

זכות  שלימדו  ויש  בזה  להיזהר  שקשה  מפני  העומר  לאחר  שהשריש  בוודאות 

מדברי  רק  הוא  לארץ  בחוץ  שחדש  הסוברים  הראשונים  מקצת  על  שסומכים 

סופרים - שגזרו משום איסור חדש שבארץ ישראל )משנה ברורה(.

כמו כן יש לימוד זכות נוסף שסוברים הם שלמרות שישנו איסור חדש בחוץ 

לארץ הוא רק בתבואה של יהודי ולא בתבואה שנלקחה מגוי. אך לפי לימוד זכות 

זו יש להיזהר בתבואה של ישראל שהשרישה לאחר העומר שיש בה איסור חדש 

)שם(.

אמנם כתבו הפוסקים שלמרות שישנם מקילים ויש עליהם לימוד זכות ואין לנו 

למחות בהם מכל מקום כל בעל נפש יחמיר באיסור חדש בחוץ לארץ בין בתבואה 

של יהודי בין בתבואה של גוי וכן בכל שאר דברים ככל אשר יוכל להחמיר ולצאת 

לו לאסור כל הכלים  )אפילו אם לא בכל דבר ממש כמו אם קשה  מאיסור חדש 

שבלעו מאיסור חדש באפיה או בישול רק שמכל מקום לאחר עשרים וארבע שעות 

שהוא נותן טעם לפגם אין להחמיר ויש לסמוך על המקילים כמבואר בשער הציון( 

- ראוי ונכון הוא מאחר ולרוב הראשונים הוא איסור תורה אף בחוץ לארץ וספק 

תורה לחומרא.

ומנהג הבעל שם טוב ותלמידיו להקל כשיטת הבית חדש באיסור חדש מתבואת 

נוכרי בחוץ לארץ ולא החמירו בזה. אמנם מובא בספר תשובות והנהגות חלק א’ 

סימן תרנה שמה שהקילו הוא דוקא בהיותם במדינות פולין ורוסיא בזמניהם שהיה 

קשה מאוד להשיג תבואות של ישן אבל בימינו שאין טרחא כלל להשיג תבואה 

ללא איסור חדש מאחר וישנה הרבה תבואה ממקומות שהזריעה נעשית בתחילת 
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החורף וודאי שאין להקל כלל ואין להיכנס לחששות וספקות. ]אך צריך עיון דעה זוכי 

קשה לומר שהבעל שם טוב ותלמידיו הקלו בזה רק מפני שהיה קשה להשיג וודאי היה להם טעם נוסף בזה 

כידוע לכל הלומדים ומכירים מסירות נפשם של תלמידי הבעל שם טוב על קוצו של יו"ד.[

מצות  בהכנת  מקום  מכל  חדש  באיסור  המקילים  שאף  הפוסקים  כתבו  עוד 

מצוה וכיוצא בזה לא יקחו מתבואה חדשה כיון שלרבים מהפוסקים אסור הדבר 

ויש לחשוש למצוה הבאה בעבירה רק יקחו מתבואה ישנה ורק בשעת הדחק שאין 

מוצאים תבואה אחרת יש לסמוך ולהקל כמבואר בשדי חמש מערכת חמץ ומצה 

סימן י’ אות טז.

העולה מן האמור: שיש מקילים כיום באיסור חדש בחוץ לארץ בכל אופן ואין 

למחות בהם.

אך לכתחילה וודאי ראוי ונכון לכל בעל נפש לבדוק ולצאת מחשש איסור חדש 

בכל אופן שהוא. ואם ביכולת לברר אצל המבינים בתחום אם רוב התבואה הגדלה 

באיזור זה או המיובאת לאיזור זה הוא מתבואה שנשרשת לפני זמן האיסור יהיה 

מותר.

להקל  יכול  חדשה  התבואה  האם  לברר  עליו  וקשה  ספק  של  במקום  אמנם 

מטעם ‘ספק ספיקא’.

יש  ישראל  של  בתבואה  חדש  חשש  שיש  נתברר  הבירור  ולפי  במקרה  רק 

אף  למחמירים  או  ונדיר.  רחוק  חשש  לארץ  בחוץ  וזה  הפוסקים.  לרוב  להחמיר 

בתבואת נוכרי. ישתדלו להשיג ממקום אחר שאין בו חשש.

ומנהג הבעל שם טוב להקל בתבואה חדשה של גויים. ]ויש אומרים שמכל מקום אם 

בנקל להשיג תבואה ישנה או לפחות תבואה של ספק איסור יעשה כן. ובפרט לצורך מצוה כמו לאפית מצה.[

בישול עכו"ם בעישון
‘בישולי  האם דג מעושן שגוי עישן אותו יש בעיה לאכול אותו משום  שאלה: 

גויים’?

בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבא: א( מהו האיסור של  תשובה: 

האם  ג(  שהוא?  אופן  בכל  חל  הוא  האם  זה  באיסור  נכלל  מה  ב(  גויים?  בישולי 

עישון נחשב כבישול לעניין זה?
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ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך יורה דעה סימן קיג סעיף א’ שכל 

דבר מאכל שאינו נאכל על ידי האדם כמות שהוא ‘חי’ אם לא על ידי בישול וכיוצא 

בזה ובנוסף הוא עולה על “שולחן מלכים" בכדי ללפת בו את הפת או שאר תבשילי 

מזונות ובישל את אותו המאכל גוי אזי אפילו אם הגוי בישל את המאכל בביתו של 

ישראל ואפילו אם בישל זאת בכליו של ישראל מכל מקום אסור המאכל משום 

בישולי גויים.

וטעם האיסור מובא בפירוש הרמב"ם בהלכות מאכלות אסורות פרק יז הלכה 

ט’ שאם נתיר לישראל לאכול מאכלים שנתבשלו על ידי גוי יש חשש שמא יביא 

שמקרבת’  לגימה  ‘גדולה  לברכה  זכרונם  רבותינו  כמאמר  הגוי  עם  לקירוב  זאת 

וישנו חשש שמתוך קירוב זה יבואו להתחתן בגויים עם בנותיהם וכן כתב בפירוש 

רש"י במסכת עבודה זרה דף לה עמוד ב’ דיבור המתחיל ‘שלקות’.

)דיבור המתחיל מדרבנן(  זרה דף לח  נוסף מובא ברש"י במסכת עבודה  טעם 

טמא  דבר  הגוי  אותו  יאכיל  כך  ומתוך  הנוכרי  אצל  לאכול  הישראל  יתרגל  שלא 

ויאכל אותו הישראל בלא שימת לב מתוך רגילותו לאכול אצלו.

וכתב הטורי זהב שהוא עיקר הטעם לאיסור בישולי גויים - משום חתנות. וכן 

טמא  דבר  הגוי  אותו  יאכיל  שמא  לחשוש  מקום  ישנו  שאמנם  חדש  בבית  מובא 

ויאכלנו בלא שימת לב אך עיקר הטעם הוא משום חתנות וכמאמר הגמרא שכולם 

גזרו משום בנותיהם.

והנה לכאורה היה עלינו לאסור בישולי גויים גם בלא איסור במאכלים עצמם 

משום כליהם )כמובן אם בישלם בכליו שלו( שבזה לכאורה אין צריך להגיע לאיסור 

משום חתנות שהרי הדבר אסור משום עצמו?

אלא שאין לאסור זאת משום כליו של הגוי מאחר והכלל הוא שסתם כלים אינם 

אלא  בדיעבד  אסור  שאינו  לפגם  טעם  הוא  בהם  הבלוע  הטעם  כן  ואם  יומם  בני 

רק לכתחילה כמבואר בשולחן ערוך יורה דעה סימן קכב סעיף ו’ ורק מפני איסור 

בישולי גויים מטעמים האמורים יש לאסור בכל אופן שהוא את בישוליו.

והנה אחד התנאים בכדי לאסור בישולי גויים הוא שהמאכל אינו נאכל כמות 

שהוא חי אלא זקוק הוא לבישול בכדי לאוכלו כמבואר בשולחן ערוך קיג שם.
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וטעם הדבר הוא משום שכל מאכל הנאכל כמות שהוא חי ללא צורך בבישול 

אם בכל זאת מבשלים אותו - אין כל חשיבות לבישול מאחר וגם בלא הבישול הוא 

ראוי לאכילה. כמבואר בחכמת אדם כלל סו אות א’. ואפילו אם נאמר שבאכילתו 

כמות שהוא חי הוא אינו משובח כמו אם בישלו את אותו מאכל מכל מקום אין זה 

נכלל באיסור כמבואר בחידושי הריטב"א שם דף לח.

ועל כן יש לדון האם עישון נחשב בכלל בישול לעניין זה. ומבואר בשולחן ערוך 

שם סעיף יג שדגים שמלח אותם גוי או פירות שעישן אותם גוי עד שנעשו ראויים 

לאכילה הרי הם מותרים לישראל באכילה מאחר ומלוח אינו נחשב כרתיחת בישול 

לעניין בישולי גויים.

וכמו כן המעושן על ידי גוי עד שנעשה ראוי לאכילה אינו בכלל בישול לעניין 

בישולי גויים וממילא אינו בכלל גזרה זו. וכמו כן כל דבר הנכבש על ידי גוי אינו 

בגדר בישול לעניין בישולי גויים כי מה שגזרו חכמים בישולי גויים לא גזרו אלא על 

בישול באש ממש כמבואר בטור שם.

העולה מן האמור: שגוי שעישן דג אינו נחשב בכלל איסור ‘בישולי גויים’ ולא 

נאסר לישראל באכילה כלל. כי כל גזירת חכמים היתה רק על בישול באש ממש ולא 

על ‘עישון’ ‘כבוש’ או ‘מלוח’ אף שלגבי דברים אחרים אפשר שדינם הוא כבישול.

גוי.  זו היא רק לגבי עצם העישון שאינו נחשב כבישול  ]אמנם כל התייחסות 

אך כמובן יש לשים לב שמדובר בדג כשר. כמו כן אם הגוי עושה זאת בכליו שלו 

יש לשים לב )על כל פנים לכתחילה( - שלא מדובר בכלים שבלעו מאיסורים או 

שחתך את הדג בסכין שאינו נקי )שאפשר שחתך בו לפני כן דברים אסורים( וכן 

כל כיוצא בזה.[

כיור אחד לבשרי וחלבי
כלי חלבי שנמצא בתוך כיור בשרי או להיפך )כלי בשרי בכיור חלבי(  שאלה: 

ואינו יודע כיצד הובא לשם האם צריך להכשירו בהגעלה או רק לשטפו? 

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בכמה פרטים: א( מה דין כלים חלביים 

ובשריים ששהו יחד בתוך כיור אחד האם יש לחשוש לבליעה זה מזה? ב( האם יש 
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)כלומר  בו באופן האסור  לחשוש בכלי שנמצא בכיור שאינו מינו שמא נשתמש 

בסיר  בו  ערבב  שאולי  שימושו  היה  מה  יודע  אינו  לשם  בא  כיצד  ואינו  שמאחר 

מהמין השני או רק ערבב בו בכלי שני מהמין השני או שרק טעה לאחר ארוחה 

ובמקום להניחו בכיור ממינו הניחו בכיור מהמין השני(?

ראשית יש לציין שאיסור ערבוב בשר וחלב אינו רק כאשר מדובר בבשר וחלב 

ממשיים אלא אף את הטעם שלהם בלבד אסור לערבב יחד אף שהוא רק נרגש 

ואינו נראה. ולמשל סיר שבישלו בו בשר הרי אף לאחר שהוציאו את הבשר מכל 

מקום טעם הבשר נספג ונבלע בתוך הסיר ולכן אם יבשלו בו דבר מאכל של חלב 

הרי יפלט טעם הבשר הבלוע בכלי וייספג בחלב וכמו כן ייספג טעם החלב בכלי 

ונמצא שעובר הוא בבישול זה על איסור בשר וחלב.

ובכדי שיחשב הדבר שהכלי ספג טעם ובכך יקבע האם הוא חלבי או בשרי וכמו 

כן פליטת טעם של בשר או חלב מכלי שלהם הרי זה אפשרי בכמה אופנים: א( 

על ידי בישול בשר או חלב בכלי. ב( על ידי שדבר חלבי או בשרי נכבש בתוך הכלי 

ואם מדובר בדבר  וארבע שעות.  כלומר ששהה בתוך הכלי מאכל במשך עשרים 

חריף אזי כבר בשהייה של שמונה עשרה דקות בלבד כבר נספג בו הטעם בכבישה. 

ג( כאשר חותכים בסכין בשרי או חלבי דבר מאכל חריף הרי בזה נפלט טעמו.

בעיות  לכמה  לחוש  יש  אחד  בכיור  יחד  ששהו  מינים  משני  בכלים  וממילא 

מהאמור:

א( אף שבדרך כלל בפתיחת מים חמים בברז שבכיור אין זה מים חמים שהיד 

רותחים  מים  הכיור  לתוך  סולדת בהם מכל מקום מצוי הרבה פעמים ששופכים 

מסירים שבישלו בהם על האש ושפיכתם היא ישירות על הכלים מה שיוצר הפלטה 

והבלעה )אפילו מועטת(.

ב( אף אם נאמר שלא שפכו שם דבר רותח מהמין השני מכל מקום זה וודאי 

מצוי שנשאר שאריות אוכל מהמין השני ובכיור מצוי הרבה פעמים שהמים עולים 

מעט בגובה מעל הכלי )בפרט אם מדובר בסכו"ם( וכן מצוי ששוהים בתוך כלים 

מוגבהים כסירים קערות וכיוצא בהם עם מים ושאריות מהמין השני ושוהים בהם 

יותר מעשרים וארבע שעות או עם דבר חריף אפילו שמונה עשרה דקות כאמור 

והרי זה כבישה של טעם בשר וחלב האוסרת.
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ג( חשש נוסף ישנו באמור שמאחר ומדובר בדרך כלל שאינו יודע כיצד בא לשם 

הכלי מהמין השני שהרי לא מדובר שהניחו שם בכוונה תחילה אלא שמצאו שם 

וממילא אינו יודע מה היה שימושו שהביאו לכאן אם כן שוב ישנם כמה חששות 

במקום  בטעות  שם  הונח  רק  שבאמת  אחד  מצד  אפשר  שהרי  הכלי  נאסר  שמא 

בכיור השייך לו אך מצד שני אפשר שערבב בו בתוך סיר מהמין השני מה שודאי 

יוצר בליעה.

יהיו שני כיורים אחד  ]בכלל ראוי לציין שאמנם ראוי לכל בעל נפש שבביתו 

לחלבי ואחד לבשרי כדי שלא יבואו לידי מכשולות האמורים המצויים בכיור אחד 

ועל כל פנים מי שיש לו כיור אחד יזהר בכל חששות האמורים וזאת על ידי שישטוף 

את הכלים יחד במים פושרים או במים חמים שאין בהם חום של ארבעים ושלוש 

ובין הדחת הסירים  נוזל רותח מהסירים  יזהר לא לשפוך לתוך הכיור  וכן  מעלות 

רותחים  מים  שופך  אם  פנים  כל  ועל  הכיור  את  וידיח  ינקה  והבשריים  החלביים 

יבדוק שאין בכיור כלים מב’ המינים מלוכלכים עם שאריות מהמין השני כדי שלא 

הכיור  בתוך  הכלים  יניח את  לא  כן המהדר  כמו  בזה.  זה  הכלים  פליטות  יתערבו 

עצמו אלא אם רק אם ישנו הפסק בין הכיור לכלים.[

העולה מן האמור: מאחר וישנם כמה חששות שהכלי מהמין השני בלע איסור 

בנוסף  הרי  הכלים  יתערבו  שלא  ומקפיד  נפרדים  כיורים  בביתו  ויש  מאחר  כי 

לחששות שישנם בבליעה ופליטה בתוך כיור אחד שלא נזהר בהם מאחר ולא עולה 

ואפשר  בו  יודע במה נשתמש  אינו  כלי מהמין השני הנה  על דעתו שימצא בהם 

למשל שערבב בו סיר מהמין השני.

ועל כן ראוי מחששות וספקות אלו להכשיר את הכלי בהגעלה.

ואם מדובר בכלי שאין מועילה לו הגעלה או בצורך גדול )שצריך לכלי ואין לו 

אפשרות להגעיל כעת( ניתן להקל מאחר ואינו יודע בוודאות שבלע מהמין השני 

והוא רק חשש בלבד אמנם ישטוף את הכלי היטב.

חלבי אחר בשרי ב’בלנדר’
בשרי  ממרק  רותחים  מבושלים  ירקות  בו  שטחנו  ‘בלנדר’  מכשיר  שאלה: 

שנתבשל בו עופות ולאחר מכן באותו היום הכינו בו ‘שייק’ פירות עם כוס חלב 
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את  לאכול  מותר  האם  סבון(  עם  רגיל  ניקיון  )עבר  נקי  היה  הבלנדר  כאשר  קר 

השייק? 

תשובה: בכדי לענות על כך יש לדון בכמה פרטים: א( מה דין בלנדר שטוחנים 

בו דבר שבושל עם בשר רותח והוא גוש? ב( האם ישנו הפרש בין אם מכינים בו 

יומו’( או לא? ג( האם ישנו הפרש אם מכינים  )‘בן  באותו היום שטחנו בו בשרי 

לבין מצב  בו לכתחילה  בין הכנה  ישנו הפרש  ד( האם  בו דבר חלבי קר או חם? 

‘בדיעבד’ - שכבר הכין בו?

ראשית יש לציין שאיסור ערבוב בשר וחלב אינו רק כאשר מדובר בבשר וחלב 

ממשיים אלא אף את הטעם שלהם בלבד אסור לערבב יחד אף שהוא רק נרגש 

ואינו נראה. ולמשל סיר שבישלו בו בשר הרי אף לאחר שהוציאו את הבשר מכל 

מקום טעם הבשר נספג ונבלע בתוך הסיר ולכן אם יבשלו בו דבר מאכל של חלב 

הרי יפלט טעם הבשר הבלוע בכלי וייספג בחלב וכמו כן ייספג טעם החלב בכלי 

ונמצא שעובר הוא בבישול זה על איסור בשר וחלב.

ובכדי שיחשב הדבר שהכלי ספג טעם ובכך יקבע האם הוא חלבי או בשרי וכמו 

כן פליטת טעם של בשר או חלב מכלי שלהם הרי זה אפשרי בכמה אופנים: א( 

על ידי בישול בשר או חלב בכלי. ב( על ידי שדבר חלבי או בשרי נכבש בתוך הכלי 

ואם מדובר בדבר  וארבע שעות.  כלומר ששהה בתוך הכלי מאכל במשך עשרים 

חריף אזי כבר בשהייה של שמונה עשרה דקות בלבד כבר נספג בו הטעם בכבישה. 

ג( כאשר חותכים בסכין בשרי או חלבי דבר מאכל חריף הרי בזה נפלט טעמו.

והנה בבלנדר שטחנו בו ירקות שספגו טעם של בשר והרי הם רותחים ביותר 

והוצאו ממרק רותח כעת ונחשבים ‘דבר גוש’ שהחום אצור בתוכם יש לדון האם 

נחשב הדבר גוש כדין בישול המבליע את עם הבשר בתוך הבלנדר ועושהו כלי של 

בשר )שבלוע בו טעם של בשר(.

כל  בו  חלים  האם  בו’  סולדת  ש’היד  רותח  גוש’  ב’דבר  הפוסקים  נחלקו  הנה 

שמורידה  שלישי  או  שני  לכלי  העברה  כמו  הבישול  כח  על  שפועלים  השינויים 

מכוחו לבשל.
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הטורי זהב והשפתי כהן ביורה דעה סימן קה הביאו את דברי המהרש"ל שדבר 

גוש אוסר אף בכלי שני אלא שמכל מקום כתבו גדולי הפוסקים שרק לעניין מבליע 

ומפליט הטעם שבהם נאמרו הדברים לגבי חום הקיים בהם. אך לא לעניין בישול 

)ראה פרי מגדים צד משבצות זהב יד(.

ויש הסוברים שבכח הדבר גוש לבשל תמיד כל עוד היד סולדת בו אף כאשר 

עבר לכלי שני או שלישי מפני שהחום האצור בהם אינו מתבטל מהעברה לכלי 

נוסף. ולכן כתבו פוסקים אלו שיהיה אסור להביא עמם במגע בשבת כל דבר שיש 

בו משום בישול )כן הוא פשטות לשון המגן אברהם בסימן קטן מה(.

על כל פנים בנידון דידן שטחנם ודאי שלדברי הכל הטעם הבשרי שבהם נבלע 

ומבליע  מתוכו  הטחינה  באמצעות  יצא  בתוכם  האצור  הרב  והחום  מאחר  בכלי 

הטעם בכלי.

אמנם אם ניקו את הכלי עם סבון )כפי שזה בדרך כלל( שאף אם נשאר באיזה 

חריץ קטן מעט ממשות מהירק הבשרי )כפי שהוא הדין בסכינים שסתמם שאינם 

נקיים ודינם כבני יומן - ראה בשולחן ערוך שם סימן צה וקג( - הוא נפגם על ידי 

הסבון. מכל מקום הטעם הבלוע בו לא נפגם בכך. ואם באותו יום יבאו להשתמש 

בו בדבר מאכל חם תיווצר בעיה בכך מאחר והטעם הבשרי הבלוע בכלי שהוא ‘בן 

יומו’ יפלט ויחדור במאכל החלבי ויצטרכו ‘פי שישים’ במאכל נגד כל הכלי בכדי 

להתירו ואם לאו המאכל נאסר.

וכל זה בדבר מאכל חם אך אם מדובר שהמין השני היה קר אזי לא נפלט טעם 

הבשר מהכלי לתוך המאכל והרי הוא מותר )ראה שולחן ערוך שם סימן קכא סעיף 

ה’ ברמ"א(.

אולם אין להשתמש לכתחילה בכלי בשרי להכנת דבר מאכל חלבי קר ולהסתמך 

על כך שאין כאן הפלטה ובליעה.

העולה מן האמור: שהבלנדר נחשב לבשרי מאחר ובלוע בו טעם בשר ולכן אין 

להשתמש בו להכנת דבר מאכל חלבי חם. ויתירה מזו לכתחילה אין להשתמש בו 

להכנת דבר מאכל חלבי - אף שהוא קר ואינו מפליט ומבליע.
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מאחר  לאוכלו.  מותר  יהיה  אזי  קר  חלבי  מאכל  דבר  הכין  כבר  אם  ובדיעבד 

והבלנדר היה נקי ורחוץ עם סבון לפני כן ולכן אף אם נאמר שנשאר בחריצי הסכין 

נפגם  )כפי שהוא הדין בסכין( מכל מקום הוא  מעט ממשות מהירקות הבשריים 

באמצעות השטיפה בסבון הכלים וכמו כן ישנו ‘פי שישים’ ב’שייק’ הפירות שהכין 

נגד אותה ממשות מועטת )כמובן כל האמור מדובר שבשייק שהכין לא היה דבר 

חריף וכפי שהוא בדרך כלל בשייק פירות.

הגעלה וטבילת כלים
האם  ההגעלה  לפני  הטבילם  והאדם  וטבילה  הגעלה  שצריכים  כלים  שאלה: 

לאחר שמגעילם צריך שוב להטבילם או שיצא כבר במה שהטבילם לפני כן )אף 

שהיה זה לפני ההגעלה(? 

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בכמה פרטים: א( איזה כלים זקוקים 

ב( האם כלים הזקוקים להגעלה צריכים גם טבילה  ומהו מקור החיוב?  להגעלה 

ג( באם כן האם יש הבדל בין אם הטבילה נעשית לפני ההגעלה או  לאחר מכן? 

לאחריה? ד( באם צריך להיות לאחריה האם זהו רק לכתחילה או גם בדיעבד?

מובא במסכת עבודה זרה )עה ב(; שהלוקח כלי תשמיש מנוכרי אזי מה שדרכו 

באור.  ילבן   - באור  ללבן  שדרכו  ומה  יגעיל  להגעיל  שדרכו  ומה  יטביל  להטביל 

ובהמשך הגמרא מובא מהתוספתא שכולם צריכים טבילה בארבעים סאה.

והמקור לכך הוא ממלחמת מדין שאמר אלעזר הכהן אל אנשי המלחמה זאת 

נחושת  כסף  מזהב  העשויים  הכלים  שכל  משה  אל  ה’  ציווה  אשר  התורה  חוקת 

צורך  יש  אולם  - טהרתו באש.  כל דבר שתשמישו באש  הנה  עופרת  בדיל  ברזל 

אש  ידי  על  תשמישו  שאין  כלי  וכל  נדה.  לטבילת  הכשרים  מקוה  במי  להטבילו 

מספיק להעבירו במים לטהרתו.

הרי שהוסיף לך הכתוב טהרה אחרת שיש צורך בטבילה. ואמר על כך רב נחמן 

בשם רבה בר אבוה שאפילו כלים חדשים הנלקחים מהגוי במשמע כלומר שאף 

הם צריכים טבילה.
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אמנם צורך הטבילה הוא דוקא בלקוחים מהגוי וכפי שהיה במלחמת מדין אך 

בשאולים אין צריך טבילה.

וכן הביא להלכה המחבר בשולחן ערוך יורה דעה סימן קכא סעיפים א-ב ואלו 

דבריו; הלוקח כלים ישנם מן הנוכרים אזי כפי הדרך שנשתמש בהם הגוי כמו הוא 

דרך הכשרן. ולכן אם לקח כלים ישנים שהגוי השתמש בהם בצונן כמו למשל כוסות 

היטב במים בשעת ההדחה  ולשפשפם  עליו להדיחם במים  בזה  וכיוצא  צלוחיות 

בכדי למרק ולהסיר את האיסור שעל גביהם ואחר כך שוטפם במים ומטבילם והם 

מותרים.

שהגוי  כלים  מהם  לקח  אם  אך  בצונן  בהם  השתמש  שהגוי  בכלים  זה  וכל 

השתמש בהם בחמין בין אם הכלים עשויים ממתכת בין אם הם עשויים מעץ או 

מאבן עליו להגעילם במים רותחים ואחר כך יהיו מותרים. ואם הם של מתכת אזי 

לאחר ההגעלה עליו להטבילם והם מותרים.

ולפי זה נמצא שלכתחילה וודאי שסדר ההכשרה הוא במקרה שהכלים צריכים 

גם הגעלה וגם טבילה שקודם עליו להגעיל את הכלי ורק אחר כך להטביל אותו.

אמנם במקרה ששינה את הסדר וקודם הטביל את הכלים ולאחר מכן הגעיל 

או  ההגעלה  לאחר  ולהטבילם  לחזור  האדם  על  האם  הראשונים  נחלקו  אותם 

שבדיעבד מועילה ההטבלה שנעשית לפני ההגעלה.

הטור הביא בשם התוספות במסכת עבודה זרה )דף עה( וכן הוא שיטת הרא"ש 

שאם קודם הטביל את הכלי ואחר כך הגעיל אותו אין צורך לחזור ולהטביל אותו 

שוב לאחר ההגעלה.

מועילה  שלא  הרשב"ם  בשם  גדול  מצוות  וספר  הרשב"א  בשם  הביא  מאידך 

טבילה לפני ההגעלה ועל כן עליו לחזור ולהטבילו שוב לאחר ההגעלה.

וטעם הדבר כתב בבאר הגולה אות ז’ שהוא משום שנחשב כאדם הטובל ושרץ 

בידו שלא מועילה לו טבילה כמו כן בנידון דידן מאחר ובשעת הטבילה עדיין לא 

הוכשר הכלי מהאיסור שבו )שהרי לא הגעילו עדיין( על כן אין מועילה לו הטבילה 

ועליו לחזור ולהטבילו שוב.
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בשם  הביא  שניה  והדעה  בסתם  הראשונה  הדעה  הביא  שהמחבר  מכך  והנה 

לחזור  צריך  שאין  הראשונה  כהדעה  להלכה  העיקר  שסובר  נראה  אומרים’  ‘ויש 

ולהטבילו שוב לאחר ההגעלה.

לאחר  הכלי  את  שוב  ולהטביל  לחזור  שיש  שנראה  כתב  כהן  בשפתי  אמנם 

ההגעלה אך בלא ברכה משום חשש ברכה לבטלה.

אזי  בצונן  אלא  בכלי  להשתמש  האדם  ירצה  לא  שאם  הלבוש  עוד  והוסיף 

יכול לכתחילה להטבילן בלבד ולהשתמש בהם בצונן בלבד ולאחר זמן אם ירצה 

להשתמש בו אף בחמין אזי יגעיל את הכלי ובזה תספיק לו הטבילה שעשה לפני כן 

ואין צריך לחזור ולהטבילו שוב לדברי הכל.

כטובל  זה  ואין  זה בהיתר  היה  זה כאשר הטבילו  הוא מפני שבמקרה  והטעם 

ושרץ בידו ועל כן אין צורך לחזור ולטובלו שוב.

אך במקרה שהיה בדעתו לאכול בו חמין אזי כיון שעליו לחזור ולטובלו לחוש 

ליש אומרים אם כן אין לו לאכול בכלי זה אף אם ירצה להשתמש בו לבנתיים רק 

בצונן.

העולה מן האמור: שכלי ישן הנקנה מן הגוי לכתחילה יש צורך להגעילו ורק 

לאחר מכן להטבילו. אמנם בדיעבד לשיטת הספרדים יש מקום להתיר את השימוש 

בכלים גם ללא שיטבילם לאחר מכן. ולשיטת האשכנזים יש לחזור ולהטביל שוב 

את הכלים לאחר ההגעלה ללא ברכה.

בישול בכלי שאינו טבול
האם  השימוש  לפני  הוטבלו  שלא  בכלים  מאכל  דברי  שבישל  אדם  שאלה: 

המאכלים שנתבשלו בכלים אלו נאסרו? 

הצורך  מהו  א(  הבאים:  בפרטים  לדון  יש  זו  תשובה  על  לענות  בכדי  תשובה: 

בחיוב טבילה בכלים? ב( האם חיוב טבילת כלים יוצרת איסור שימוש על הכלי או 

שזהו חיוב הנוסף על הכלי אך אין הכלי מצד עצמו אסור בעצמו בשימוש? ג( האם 

ישנו הפרש בין חיוב טבילה לכתחילה לבין שכבר נשתמש בו בדיעבד ללא טבילה?
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מובא במסכת עבודה זרה )עה ב(; שהלוקח כלי תשמיש מנוכרי אזי מה שדרכו 

להטביל יטביל ומה דרכו להגעיל יגעיל ומה שדרכו ללבן באור - ילבן באור. ובהמשך 

הגמרא מובא מהתוספתא שכולם צריכים טבילה בארבעים סאה.

זאת  המלחמה  אנשי  אל  הכהן  אלעזר  שאמר  מדין  ממלחת  הוא  לכך  והמקור 

נחושת  כסף  מזהב  העשויים  הכלים  שכל  משה  אל  ה’  ציווה  אשר  התורה  חוקת 

צורך  יש  אולם  - טהרתו באש.  כל דבר שתשמישו באש  הנה  עופרת  בדיל  ברזל 

אש  ידי  על  תשמישו  שאין  כלי  וכל  נדה.  לטבילת  הכשרים  מקוה  במי  להטבילו 

מספיק להעבירו במים לטהרתו.

הרי שהוסיף לך הכתוב טהרה אחרת שיש צורך בטבילה. ואמר על כך רב נחמן 

בשם רבה בר אבוה שאפילו כלים חדשים הנלקחים מהגוי במשמע כלומר שאף 

הם צריכים טבילה.

אמנם צורך הטבילה הוא דוקא בלקוחים מהגוי וכפי שהיה במלחמת מדין אך 

בשאולים אין צריך טבילה.

והנה ישנה מחלוקת ראשונים האם בנוסף לחיוב טבילת כלים מהתורה ישנו 

איסור להשתמש בכלי כל עוד הוא לא טבול או לא.

הרמב"ם בהלכות מאכלות אסורות )יז ג( סובר שאסור להשתמש בכלי כל עוד 

לא טבלו אותו. אולם בפסקי הרי"ד במסכת עבודה זרה )עה ב( מבואר שלמרות 

שהתורה חייבה את האדם להטביל את כליו שנקנו מגוי לפני השימוש בהם מכל 

מקום אין זה איסור עצמי על הכלי שנאמר שללא הטבילה ישנו איסור שימוש בכלי.

ולהלכה כתב מרן המחבר ביורה דעה סימן קכ סעיף טז שאם אדם שכח ולא 

יתננו לגוי  הטביל כלי מערב שבת אזי לא ישתמש בו סתם כך ללא טבילה אלא 

במתנה ואחר כך ישאל ממנו את הכלי )בתור כלי של הגוי( ויהיה מותר להשתמש 

לגמרי  ניתן  או  נקנה  הכלי  כאשר  רק  הוא  כלים  בטבילת  הצורך  וכל  מאחר  בו 

לרשותו של ישראל מרשות גוי אך בזה שאין הכלי עבר לרשותו של ישראל אלא 

מדובר בכלי של גוי שוב אין צורך בטבילה. וכן מפורש בסעיף ח’ שם שהשואל או 

השוכר כלי מגוי אינו צריך טבילה.
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והוסיף הרמ"א שם על דברי המחבר שכמו כן יעשה אדם בימי החול כאשר הוא 

נמצא במקום שאין לו מקוה שיתן אותו לגוי ויחזור וישאל את הכלי ממנו ולא יהיה 

מחוייב בטבילה.

לו  שאין  במקום  אף  טבילה  ללא  בכלי  להשתמש  שאין  משמע  פנים  כל  על 

אפשרות לטבול.

וכתבו על כך האחרונים שאין הכוונה גם לדברי הראשונים אלו וכפי שנפסק 

להלכה שישנו איסור שימוש בכלי מהתורה אלא שלדברי הכל מהתורה אין איסור 

שימוש אלא שבאו חכמים והוסיפו איסור שימוש לפני טבילה.

וכפי שכתב המשנה ברורה בביאור הלכה בסימן שכג סעיף ז’ )בדיבור המתחיל 

אותם  להסיר  אינו  מגוי  שנקנו  חדשים  בכלים  הטבילה  שצורך  להטביל(  מותר 

אלא  בזה  נטמאו  לא  הגוי  עשיית  בעצם  שהרי  הגוי  בעשיית  שנטמאו  מטומאה 

ישראל הצריכה התורה  ובא לרשות קדושת  יהודי  אינו  רק משום שיצא מרשות 

טבילה וכן מפורש בתלמוד ירושלמי במסכת עבודה זרה. ובאמת אין שום איסור 

להשתמש בכלי מן התורה קודם טבילה ורק מדברי סופרים אסור להשתמש בכלים 

עד שיטבילו אותם.

אפילו  או  בבישול  הן  בכלים  להשתמש  שאין  שאף  הפוסקים  כתבו  זה  ולפי 

שאינם  בכלים  השתמש  בדיעבד  אם  מקום  מכל  טבילה  ללא  באמצעותם  לאכול 

וכפי שמפורש  נתבשלו  אין הם אוסרים את המאכלים בהם  בבישול  טבולים אף 

בדברי המחבר בשולחן ערוך שם שאם עבר והשתמש בכלי ללא טבילה לא נאסר 

מה שנשתמש בו אמנם מכל מקום יחזור ויטבלנו מיד בהזדמנות הראשונה.

וכן הביא במשנה ברורה שם שלדברי הכל אם עבר והשתמש בכלים ללא טבילה 

לא נאסרו המאכלים ומותר לאוכלם.

להשתמש  ואין  הכלים  את  להטביל  יש  וודאי  שלכתחילה  האמור:  מן  העולה 

המאכלים  אין  שהיא  סיבה  מכל  בהם  נשתמש  כבר  אם  אמנם  טבילה.  ללא  בהם 

שנתבשלו או שהו בהם נאסרים ומותרים הם באכילה ללא כל פקפוק.
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חרקים בצומח
שאלה: דבר מאכל מהצומח שיש בו ‘מיעוט המצוי’ של חרקים )כלומר שאין זה 

נדיר אלא מצוי יחסית בתדירות( - ולא בדקו אותו מה דינו ‘בדיעבד’ - כאשר כבר 

נתבשל או עורבב בדברים אחרים? 

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מהו איסור אכילת 

בין דבר שמצוי בו באופן הרגיל  חרקים ואם חל גם בספק? ב( האם ישנו הבדל 

חרקים לבין דבר שלא מצוי בו תדיר? ג( האם ישנו הפרש בכל זה בין לכתחילה 

לבין בדיעבד?

בנוגע לאיסור אכילת תולעים הנה הרבה אזהרות הזהירה התורה על אכילת 

שרצים המטמאים את הנפש שנאמר ‘ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם’.

ונחלקו השרצים לשלושה סוגים:

א( ‘שרץ המים’ הם שרצים הגדלים במים כמו סרטנים או תולעים הנמצאים 

בדגים שבאו אל הדג מבחוץ ומתחייב עליהם ארבע מלקות )ויקרא יא י(.

ב( ‘שרץ הארץ’ הם השרצים השורצים על הארץ כמו נמלים או תולעים וחרקים 

שעל הפירות ומתחייב עליהם חמש מלקות )ויקרא יא מא-ד(.

ג( ‘שרץ העוף’ הם שרצים מעופפים כמו זבוב יתוש ודבורה והאוכלם חייב שש 

מלקות )דברים יד יט(.

אולם כולם מטמאים את הנפש שנאמר ‘ונטמאתם בם’.

התולעים הגדלים בפירות והירקות ובקטניות אינם אסורים אלא אם כן פרשו 

יא מא(  )ויקרא  ונאמר  ויצאו לארץ אף על פי שחזרו אחר כך לתוך הפרי. מאחר 

‘השורץ על הארץ’ כלומר שכל איסור התורה הוא דוקא כאשר רחשו על הארץ.

אמנם אם לא פירשו ממנו מותר לאוכלו עם התולעת שבתוכו. וזהו דוקא אם 

התליעו הפירות לאחר שנתלשו מהארץ. אבל אם התליעו בעוד שהפירות מחוברים 

כן התולעת נחשבת  ועל  והאילן מחובר לארץ  לעץ נחשב כשורץ על הארץ היות 

כשורצת על הארץ.
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בדבר  מסתפק  הוא  אם  אך  התולעים  שרצו  אימתי  לאדם  ידוע  כאשר  וזהו 

אימתי התליעו בפירות אזי אסורים באכילה מחמת הספק וכפי הכלל הידוע ‘ספק 

דאורייתא לחומרא’ )שולחן ערוך יורה דעה סימן פד סעיפים ד-ז(.

כל  הנה  ממש  הארץ  על  היתה  שלא  אף  מהפרי  פירשה  התולעת  כאשר  אך 

שפירשה לאוויר העולם ואפילו אם רק מקצתה בלבד הרי היא אסורה.

והנה ניתן לחלק את כללות המוצרים לשלשה:

א( מוצרים שנגיעות תולעים בהם היא נדירה ביותר אין צורך לבדוק אותם אלא 

אם כן מבחינים במשהו בהם המעלה חשד. לדוגמא: גזר או תפוח אדמה אין צריך 

נגועים בחרקים אלא אם כן נמצאה בהם נקודות ריקבון  לחשוש בהם שמא הם 

שאז יש להסיר את המקום ולבדוק שאין במקום חרק או זחל.

כמו כן נכללים בזה מוצרים מעובדים הארוזים היטב כמו שוקולד אבקת מרק 

חשוד  במשהו  מבחינים  כן  אם  אלא  בדיקה  צריכים  אינם  כלל  שבדרך  וכדומה 

והמאכל  לנגיעות  יש לחשוש  ‘קורים’ או סימני כרסום במאכל שאז  באריזה כמו 

טעון בדיקה.

ב( מוצרים שבהם הנגיעות של תולעים תדירה - כאשר הנגיעות בהם הם בגדר 

‘מיעוט המצוי’ מוצרים אלו צריכים בדיקה לפני האכילה )שולחן ערוך שם סעיף 

ט’(.

אך בדיעבד אם עברו ובישלו את המאכל ללא בדיקה ולא ניתן לבודקו לאחר 

הבישול המאכל מותר. היות ויש ספק אם המאכל כלל מתולע וכמו כן שמא נימוח 

בבישול ולא נשאר בשלימותו.

בבדיקה  בהם  שימצא  הסיכויים  שרוב  גדולה  הנגיעות  רמת  בהם  מוצרים  ג( 

חרקים באלו חיוב הבדיקה חמורה יותר ואף בדיעבד אם כבר התבשל ללא בדיקה 

אין למאכל תקנה ואסור באכילה )ש"ך סימן פד כט(.

ויש מן הפוסקים הסוברים שב’מיעוט המצוי’ מספיק לבדוק ‘מדגם’ מן המוצר 

)ערוך השולחן שם אות ע’ ואילך(.

ונחלקו הפוסקים מה גדרו של ‘מיעוט המצוי’: יש סוברים שהוא קרוב למחצית 

)לחמישים אחוז( מהבדיקות נגועות ובשאלות ותשובות יוסף לקח חלק א )סימן 
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מב( הביא שכן הוא דעת גדולי רבני ספרד. ויש סוברים שאין זה תלוי באחוזים אלא 

בעיקרון שהאיסור מצוי מדי פעם אך רוב הפעמים לא )שבט הלוי ד פא(.

שגדרו:  המצוי’  ‘מיעוט  של  ברמה  נגיעות  בו  שיש  מאכל  האמור:  מן  העולה 

לפוסקי האשכנזים - כאשר ברוב הפעמים שבודקם אין בהם נגיעות אך לא נדיר 

בגדר  להכליל  ניתן   - הספרדים  ולפוסקי  פעמים.  במיעוט  נגיעות  בהם  למצוא 

‘מיעוט המצוי’ אף כל שעד קרוב לחמישים אחוז מהפעמים שבודק דבר מאכל כזה 

ישנם נגיעות מכל מקום כל עוד אין זה ברוב הפעמים - )יותר מחמישים אחוז( הרי 

זה נחשב ל’מיעוט המצוי’.

אם  ובדיעבד  נגיעות.  בהם  שאין  לכתחילה  לבדוק  האדם  על  אלו  ומאכלים 

בדברים  למשל  עורבב  רק  נתבשל  לא  ואם  באכילה  להתיר  יש  המאכל  נתבשל 

אחרים יש להחמיר ולאסור מספק תורה אלא אם כן ישנה אפשרות לבודקו לאחר 

מכן.

מיץ ענבים בנוכחות גוי
שאלה: מי שעובדים אצלו בביתו פועלים מוסלמים המשפצים את ביתו ובעל 

הבית יוצא ונכנס ופעמים פתחו את המקרר )על דעת עצמם( בכדי להוציא שתיה 

לשתות והיה במקרר בקבוק ‘מיץ ענבים’ סגור עם פקק אך לא הרמטי )שכבר שתה 

ממנו בעבר( האם מותר לו לשתות ממנו או לקדש עליו בשבת או שיש לחשוש 

לנגיעתם ושתייתם ממנו?

איסור  מהו  א(  הבאים:  בפרטים  לדון  יש  זו  שאלה  על  לענות  בכדי  תשובה: 

נגיעת גויים ביין האוסרת אותו בשתייה? ב( האם ישנו הפרש בין יין המשכר למיץ 

ענבים? ג( האם ישנו הפרש בין גויים שונים בדין זה כמו הפרש בין נוצרים עובדי 

אלילים או מוסלמים? ד( האם ישנו הפרש בין יין שאינו מבושל למבושל? ה( האם 

ישנו הבדל בין אם בעל הבית נמצא באזור ויוצא ונכנס לבין אם אינו באזור כלל?

יורה דעה סימן קכד סעיף יא לגבי נגיעת  ראשית נביא המובא בשולחן ערוך 

יין( וזאת אפילו  גוי נגע ביין עצמו )לא בבקבוק של  גוי ביין האוסרת אותו שאם 

ביין או ששתה מהיין בפיו אזי אם הגוי הוא  באמצעות דבר אחר שבידו ושכשך 

עובד עבודה זרה היין נאסר בשתיה ואף בהנאה.



248                                                                             שאלות אקטואליות בהלכה ומנהג

ואם אינו עובד עבודה זרה אזי היין נאסר בשתיה ומותר בהנאה )שם סעיף ו’(.

מנסכים  שהאומות  שכיח  אינו  הזה  בזמן  א’  סעיף  קכג  בסימן  הרמ"א  ולדעת 

יין לעבודת אלילים ולכן יש אומרים שמגע הגוי אינו אוסר בהנאה מכל מקום רק 

בשתיה בלבד ויש להקל בזה במקום הפסד.

והנה אם הגוי לא שתה מהיין ישירות לפיו אלא מזג מבקבוק היין לתוך כוס הרי 

זה נקרא ‘כוחו’ ואף בזה נאסר היין בשתיה אך לא בהנאה.

ודוקא אם מדובר בגוי העובד עבודה זרה אך גוי שאינו עובד עבודה זרה אזי יש 

סוברים שהיין מותר אף בשתיה )ש"ך קכד יא(. ויש מחמירים שאף בו נאסר היין 

בשתיה מ’כוחו’ ואף הנשאר בבקבוק )טורי זהב קכד לב(.

ופוסקי הספרדים נקטו להקל כשיטת הש"ך בזה )ראה בספר יביע אומר חלק 

א’ סימן יא שכל שלא נגע ביין עצמו ולא שכשך הבקבוק מותר שאר היין שבבקבוק 

בשתיה(.

ואם ספק אם נגעו ביין או לא אזי שוב תלוי הדבר; אם מדובר בגוי העובד עבודה 

אינו  זרה  אינו עובד עבודה  ואם  )בן איש חי פרשת בלק(.  היין מספק  זרה נאסר 

נאסר מספק )ש"ך קכד לג(.

סגור  הוא  כאשר  הבקבוק  עם  יחד  למקום  ממקום  היין  את  שטלטל  ובמקרה 

בפקק אזי מותר היין בשתיה אף אם הבקבוק היה חסר ונמצא שניער את היין מצד 

אל צד על ידי טלטול מאחר ואין דרך לנסך יין עם פקק )שולחן ערוך שם קכד כה(.

ודין הנוצרים התולים שתי וערב בצווארם או שמשתחווים אליו בכנסיה כדין 

עובדי עבודה זרה )ראה רמב"ם עבודה זרה ט ד. ובן איש חי פרשת בלק(.

ומוסלמים אין דינם כעובדי עבודה זרה אף שזורקים אבן לכעבה שבמכה ומגעם 

אינו אוסר בהנאה רק בשתיה בלבד )שו"ת יחווה דעת חלק ו’ סימן ס’(.

יין מותר היין בשתיה אף שמכוחו  ואם פתחו דלת מקרר ובדלתו היה בקבוק 

זז היין שבבקבוק ולא היה סגור כיון שזהו מגע על ידי דבר אחר שלא בכוונת מגע 

)שולחן ערוך שם קכד ד(.

דבר  לכל  יין  כדין  דינו  מקום  מכל  המשכר  יין  שאינו  למרות  ענבים  מיץ  ודין 

ונאסר במגע הגוי )שולחן ערוך שם קכג יז(.
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ואם היין מבושל אינו נאסר במגע של גוי )שם סעיף ג’( ונחלקו הפוסקים לגבי 

יין מפוסטר )85 מעלות צלזיוס( האם דינו כיין מבושל או לא ורבים מקילים )ראה 

יביע אומר ח טו. ושבט הלוי ב נא(. ויש מחמירים מאחר ושונה מבישול כי בישול 

משנה טעם היין ופיסטור בעיקר ממית החיידקים ואינו משנה טעם היין לא נחשב 

כבישול )מנחת שלמה סימן כה(.

יותר  לבד  משאירם  ואינו  ויוצא  נכנס  והוא  יהודי  של  בביתו  גוי  שוהה  ואם 

מהילוך ‘מיל’ )18 דקות( מותר )שולחן ערוך שם קכח א( ואף יותר מכך אם חושש 

שהיהודי יפתיע אותו מותר )שם קכט א(.

ואמנם ישנם בעלי נפש המחמירים אף בראיית הגוי את היין אפילו לא נגע בו 

כדעת המקובלים )ראה של"ה שער האותיות אות ק’(. אך בנוסף על כך שלא ברור 

אם  הנה  בקבוק  דרך  אף  או  ישירות  עצמו  היין  את  שראה  הכוונה  אם  בדבריהם 

מדובר בגוי שאינו עובד עבודה זרה כמו שהוא מדת ישמעאל אזי אפילו חומרה 

ומידת אין בזה )בן איש חי פרשת בלק אות טז(.

העולה מן האמור: שלגבי ההיתר של ‘נכנס ויוצא’ אין כל כך מקום להקל בנידון 

אותם  שיפתיע  חששו  ולא  דקות  מ-18  יותר  התעכב  אם  ברור  ולא  מאחר  דידן 

מאחר ולקחו על דעת עצמם דברים מהמקרר )כן סיפר שראה לאחר מכן שלקחו 

שתיה מהמקרר(.

אמנם מכל מקום יש להתיר מטעמים אחרים: א( מדובר בפועלים ‘מוסלמים’ 

ידוע בוודאי( - מותר אף  שאינם עובדי עבודה זרה ובספק אם נגעו )כל עוד לא 

בשתיה. ב( אין לאסור מכוח פתיחת המקרר כי אין זה אוסר ובפרט שהיה סגור עם 

פקק שאין דרך לנסך כך. ג( מדובר במיץ ענבים מפוסטר שלהרבה מן הפוסקים 

נחשב כמבושל. ד( אף אם נניח מספק שמזגו מהבקבוק ושתו יש מתירים הנשאר 

בבקבוק - בגויים שאינם עובדי עבודה זרה. ה( בגויים שאינם עובדי עבודה זרה אין 

מקום להחמיר אף מצד ראיית היין על ידי גוי )חומרת השל"ה(.

על כן יש להתיר מעיקר הדין את שתייתו - אף לקידוש.
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שונות

זמן רבינו תם
שאלה: אדם שנוהג להוציא את השבת לפי זמן ‘רבינו תם’, לעניין עשיית מלאכה. 

האם יכול הוא להתפלל עם מניין שמוציא את השבת בזמן הרגיל וכן להבדיל על הכוס 

בכדי שיוכל לאכול?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון הפרטים הבאים: א( האם ניתן להחמיר 

כזמן ‘רבינו תם’ רק לעניין עשיית מלאכה. ב( האם יש אפשרות להתפלל מעריב 

לפני הוצאת השבת. ג( האם ישנה אפשרות לחלק בין עשיית מלאכה שעדיין שבת 

אצלו, לבין הוצאת השבת בהבדלה, שלכאורה הם שני דברים הסותרים.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך בסימן רצג סעיף ג, שאדם שהוא 

אנוס, כמו למשל אדם שצריך להחשיך על התחום לצורך דבר מצוה, אזי יכול הוא 

להתפלל ערבית של מוצאי שבת כבר מזמן ‘פלג המנחה’ ואילך, ולהבדיל מיד, אמנם 

לא יברך על הנר, וכן אסור הוא בעשיית מלאכה, עד צאת הכוכבים - ומעט יותר, 

בכדי להוסיף מחול על הקודש.

כמו כן לא יברך אף על ברכת הבשמים, למרות שבברכה זו אינו עושה מלאכה 

וזאת מטעם שעדיין לא בא זמן מוצאי שבת ממש שזהו רק מצאת הכוכבים.

יום  ואמנם ישנם פוסקים שתמהו מאוד על פסק זה שהתירו להבדיל מבעוד 

- בעוד שהשמש זורחת בראשי האילנות, והתירו לומר המבדיל בין קודש לחול, 

שלכאורה הם שתי דברים הסותרים, ואין זה דומה לתפילת מעריב שזמנו לשיטת 

ר’ יהודה הוא כבר אז, ואגב זה רשאי לומר אתה חוננתנו? כמבואר בניוקי אורח 

חיים סימן קטן א’.

וטעם הדבר שהתירו זאת מצינו בדברי הרמב”ם בהלכות שבת פרק כט הלכה 

יא, שהטעם שמותר להבדיל מבעוד יום, הוא מפני שקידוש והבדלה היא מצד מצות 

זכירה, מהפסוק - זכור את יום השבת לקדשו, ולכן רשאי להזכירה בשעת כניסתו 

ובשעת יציאתו - “אפילו קודם לשעה זו מעט”, מאחר והאדם משבח לבורא על מה 

שהעתיד לבוא בשעה זו.
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ומכל מקום כתבו האחרונים שאין לעשות כן, מאחר והוא דבר תמוה לרבים, וכן 

מפני החשש שמא יבואו להקל גם במלאכה )משנה ברורה(. ולכן על האדם ליזהר 

שלא להיכנס למצב שלא יוכל להתפלל משך כל הלילה, ויצטרך על ידי כך להתפלל 

ערבית של שבת מבעוד יום. וכפי שמשמע בשולחן ערוך הרב שם סעיף ג’. או שלא 

יוכל להבדיל עד סוף יום שלישי, כמבואר במשנה ברורה שם. אבל כמובן שאם כבר 

נמצא במצב כזה, בודאי שעליו להתפלל מבעוד יום.

השבת  את  להוציא  הנוהג  אדם  גם  הוא  זו,  הלכה  שבכלל  הפוסקים,  וכתבו 

כשיטת רבינו תם, שעליו להימנע לכתחילה מלהתפלל ערבית בזמן הרגיל, ולצאת 

ידי חובת הבדלה - קודם זמן רבנו תם, ואפילו אם על ידי הקפדה זו יצטרך להתפלל 

אחר כך ביחידות, אבל אם לא יהיה לו אפשרות להתפלל או להבדיל אחר כך, יכול 

זו ולהקדים את תפילת ערבית והבדלה, אולם כמובן בלי לברך  לסמוך על הלכה 

ישלים  ואזי  תם,  רבינו  זמן  עד  מלאכה  לעשות  שלא  יזהר  וכן  והבשמים,  הנר  על 

את ברכת הבשמים והנר לאחר זמן צאת השבת של רבינו תם. כמבואר בשאלות 

ותשובות דברי יציב חלק א’ סימן קלד.

אמנם זהו דוקא באדם שנוהג כשיטת רבינו תם בכל עניניו, אבל אדם הנוהג כן 

רק לחומרא בלבד, ולא בענינים אחרים שהם רק מדרבנן, יכול להקל בזה לשמוע 

הבדלה קודם זמן רבינו תם, ואף לברך על הבשמים והנר, אך כמובן שלא הוא ידליק 

או יאחוז את הנר, ובשמירת שבת כהלכתה פרק נט הערה יז, מתיר אפילו לאדם 

שנוהג כרבינו תם בכל עניניו להתפלל ולהבדיל לפני הזמן וכפי הלכה זו, אך ימתין 

מלברך על הנר ומלעשות מלאכה עד שיגיע בלילה לפי שיטת רבינו תם.

העולה מהאמור: שאדם הנוהג כרבינו תם בכל עניינו גם בדברים שהם מדרבנן 

בלבד, אין לו לכתחילה להתפלל ולשמוע הבדלה לפני זמן רבינו תם. ורק במקרה 

שהוא אנוס, יכול לעשות כן. ואמנם גם כאשר עושה כן, יזהר מלעשות מלאכה, ואף 

לא יברך על ברכת הנר והבשמים - עד לזמן רבינו תם. ]ואמנם מי שנוהג להתיר זאת בכל 

אופן )כמובן רק לגבי תפילת ערבית והבדלה לצורך אכילה, ולא לגבי איסור מלאכה( - יש לו על מי לסמוך[.

אולם אדם שנוהג כרבינו תם רק לגבי יציאת השבת - לחומרא, יכול להקל בזה 

להתפלל ולשמוע הבדלה לפני זמן רבינו תם בכדי לאכול, או להתפלל במניין, )ואף 

שונות
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יכול לברך על הבשמים ואף על הנר אם אדם אחר הדליק ואוחז זאת בשבילו(. אך 

כמובן יזהר משאר עשיית מלאכה עד זמן רבינו תם.

הכשרת תנור
שונה,  לשימוש  שימוש  ובין  וחלבי,  לפרווה  שלו  בתנור  שמשתמש  אדם  שאלה: 

גבוה  הכי  חום  על  התנור  את  ומפעיל  חלב,  של  ממשיות  משאריות  התנור  את  מנקה 

למשך חצי שעה. ובאחת הפעמים של שימוש, נשפך לו מתוך תבנית חלבית נוזל חלבי 

רותח על גבי אחת מחישוקי הגומי שבתנור, ומעוניין לדעת האם ניתן להכשיר כרגילותו 

כלי העשוי מגומי, ויוכל לאפות ולבשל בתנור בהמשך שוב מאכלי פרווה?

המקור  מהו  א(  הבאים:  בפרטים  לדון  יש  זו  שאלה  על  לענות  בכדי  תשובה: 

להגעלה. ב( האם ניתן להגעיל כל סוגי הכלים או שיש בזה הגבלה מה ניתן להגעיל. 

ג( מה דינם של כלי גומי לעניין זה.

בתורה  שנאמר  ממה  והוא  הגעלה  לדין  המקור  את  את  להביא  יש  ראשית 

בפרשת מלחמת מדין, כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש וטהר, אך במי נדה 

יתחטא, וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים. ומכך למדו חכמים שהכשרו של כלי 

הוא כפי דרך תשמישו, וכלשון חכמים - ‘כבולעו כך פולטו’. כלומר, כל כלי פולט 

את הבלוע באותו האופן בו נבלע בו הדבר.

וכפי שמפורט בשולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תנא סעיף ה, שכל 

הכלים שנשתמש בהם בחמים, אזי כפי דרך תשמישו כך דרך הכשרו. אם תשמישם 

היה בכלי ראשון, כמו למשל כף שמערבבים בו בקדירה, צריך להכשיר אותו בכלי 

ראשון. ואם תשמישם בכלי שני, הכשרם בכלי שני. וכלי שמשתמשים בו בעירוי 

שמערה מכלי ראשון, אזי לא מספיר לו בהכשר של כלי שני אלא צריך לערות עליו 

מכלי ראשון.

והנה לא כל סוגי הכלים מועיל להם הגעלה, אלא יש דברים שאין מעיל להם 

הגעלה ונציין כמה מהם:
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א( מה שכותב הרמ”א שם, שכל הכלים שיש בהן סדקים או גומות או חלודה, 

והוא בתוך הכלי ולא יוכל לנקות אותם כראוי, אזי אין להגעיל אותם, אלא צריכים 

הם ליבון במקום הסדק והחלודה.

לא  הרותחים,  מהמים  כתוצאה  רותחים  במים  להתקלקל  שיכולים  כלים  ב( 

מועיל להם הכשרה מטעם שמא לא יעשו את ההגעלה כראוי על פי דין מחשש 

שמא יתקלקל הכלי. ואף אם אותו אדם אומר שהוא אינו חושש וחס על הכלי מכל 

מקום לא חילקו בזה חכמים ואסרו בכלי שעלול להרס ולהתקלקל שלא תועיל לו 

הגעלה. כמבואר כל זה בשולחן ערוך שם בסעיף א’ ובסעיף ז’.

ג( כלי חרס או חרסינה או קרמיקה, אם השתמש בהם במים רותחים באופן 

שאוסר אותם, לא מועיל להם הגעלה, מאחר וקיבלו חכמים שכלי חרס מה שנבלע 

לאחר  גם  בו  קיים  האיסור  וממילא  החוצה,  ונפלט  ההגעלה  ידי  על  יוצא  לא  בו 

מצופים  הם  אם  ואפילו  א’.  סעיף  תנא  בסימן  ערוך  בשולחן  כמבואר  ההגעלה. 

בציפוי זכוכית, מכל מקום לא מועילה להם הגעלה, כמבואר שם בסעיף כג.

להם  מעילה  האם  בזה  הפוסקים  מחלוקת  ישנו  פלאסטיק,  לכלי  בנוגע  והנה 

הכשרה. שיש אומרים שמועילה להם הגעלה במו בכלי זכוכית כאשר אינו חושש 

מסתבר  מקום  מכל  חכמים,  בזמן  היה  שלא  ואף  רותחים,  במים  יתקלקלו  שמא 

שהתקלקלו  חשש  שאין  וחזק  קשיח  מחומר  עשויים  הם  אם  ולכן  שווה.  שדינם 

פסח  בהלכות  עובדיה  חזון  בספר  כמבואר  אותם.  להכשיר  מותר  רותחים,  במים 

עמוד קנא.

אולם יש מחמירים בכך, ואומרים שאין להכשיר כלים שלא היו בזמן חכמים, 

ואין לנו דרך לדעת מה תהיה סברתם בזה, ואולי אפשר שדינו ככלי חרס שאינו 

פולט לגמרי על ידי הגעלה. כפי שמבואר בשאלות ותשובות אגרות משה חלק ב’ 

סימן צב. ואמנם יש הרבה סוגי פלאסטיק כיום שמיוצרים מתערובת כימית של 

נפס ואדים שונים וצמחים, ואפשר שחלקם לא פולטים כראוי את הנבלע בהם.

ודין כלי גומי הוא כמו כלי פלאסטיק, שעשוי גם כן מנפש או תערובות כימיות 

ומיעוט מצמחי גומי. וממילא נכלל הוא בכלל מחלוקת האמורה.
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העולה מן האמור: שמאחר ואין מדובר באיסור שנבלע בחלקי התנור, רק בחלב 

המותר מצד עצמו. והשימוש לאחר מכן הוא במאכלי פרווה. ואם לא ניתן לאדם 

יש להקל  אזי  וטורח מרובה בכדי להכין מאכלי פרווה.  לו הפסד  יווצר  להכשירו 

לנקות את התנור היטב, ולהתיז חומר פוגם במקום בו נשפך מאכל החלב, ולאחר 

מכן להדליק את התנור על חום הכי גבוה למשך חצי שעה. ולהשתמש בתנור כפי 

שהיה רגיל. כי יש לסמוך בזה על הדעות שיש הכשרה בכלי גומי. ובנוסף, יש להקל 

כאן כדין ‘נותן טעם לפגם’ בדיעבד.

שתיה חמה במטוס
שאלה: כאשר מגישים בעת נסיעה במטוס שתיה חמה כמו קפה אות תה, שבישולם 

והכנתם נעשו על ידי גויים, האם ישנה בעיה ליהודי לשתות מכך?

בדבר  בעיה  יש  האם  א(  הבאים:  הפרטים  לדון  יש  זו  שאלה  על  לענות  בכדי 

רק  זה  האם  ג(  במשקה.  גם  או  בתבשיל  דוקא  זה  האם  ב(  גוי.  ידי  על  שנתבשל 

בתבשיל חשוב, או בכל בישול שהוא. ד( האם תה או קפה נחשב כמשקה חשוב.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך יורה דעה סימן קיג סעיף א’, שכל 

דבר מאכל שאינו נאכל על ידי האדם כמות שהוא ‘חי’ אם לא על ידי בישול וכיוצא 

תבשילי  שאר  או  הפת  את  בו  ללפת  בכדי  מכובדים  שולחן  על  הוא  ובנוסף  בזה, 

מזונות, ובישל את אותו המאכל גוי, אזי אפילו אם הגוי בישל את המאכל בביתו של 

ישראל, ואפילו אם בישל זאת בכליו של ישראל, מכל מקום אסור המאכל משום 

בישולי גויים.

וטעם האיסור מובא בפירוש הרמב”ם בהלכות מאכלות אסורות פרק יז הלכה 

ט’, שאם נתיר לישראל לאכול מאכלים שנתבשלו על ידי גוי, יש חשש שמא יביא 

שמקרבת’,  לגימה  ‘גדולה  לברכה  זכרונם  רבותינו  כמאמר  הגוי,  עם  לקירוב  זאת 

וישנו חשש שמתוך קירוב זה יבואו להתחתן בגויים עם בנותיהם, וכן כתב בפירוש 

רש”י במסכת עבודה זרה דף לה עמוד ב’ דיבור המתחיל ‘שלקות.
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טעם נוסף מובא ברש”י במסכת עבודה זרה דף לח )דיבור המתחיל מדרבנן(, 

טמא  דבר  הגוי  אותו  יאכיל  כך  ומתוך  הנוכרי,  אצל  לאכול  הישראל  יתרגל  שלא 

ויאכל אותו הישראל בלא שימת לב מתוך רגילותו לאכול אצלו.

וכתב הטורי זהב שהוא עיקר הטעם לאיסור בישולי גויים - משום חתנות. וכן 

הגוי דבר טמא  יאכיל אותו  ישנו מקום לחשוש שמא  מובא בבית חדש, שאמנם 

ויאכלנו בלא שימת לב, אך עיקר הטעם הוא משום חתנות, וכמאמר הגמרא שכולם 

גזרו משום בנותיהם.

והנה לכאורה היה עלינו לאסור בישולי גויים גם בלא איסור במאכלים עצמם 

משום כליהם )כמובן אם בישלם בכליו שלו( שבזה לכאורה אין צריך להגיע לאיסור 

משום חתנות שהרי הדבר אסור משום עצמו?

אלא שאין לאסור זאת משום כליו של הגוי מאחר והכלל הוא שסתם כלים אינם 

בני יומם, ואם כן הטעם הלוע בהם הוא טעם לפגם שאינו אסור בדיעבד, אלא רק 

ורק מפני איסור  ו’,  יורה דעה סימן קכב סעיף  לכתחילה, כמבואר בשולחן ערוך 

בישולי גויים מטעמים האמורים יש לאסור בכל אופן שהוא את בישוליו.

והנה אחד התנאים בכדי לאסור בישולי גויים הוא שהמאכל אינו נאכל כמות 

שהוא חי אלא זקוק הוא לבישול בכדי לאוכלו, כמבואר בשולחן ערוך קיג שם.

וטעם הדבר הוא, משום שכל מאכל הנאכל כמות שהוא חי ללא צורך בבישול, 

אם בכל זאת מבשלים אותו - אין כל חשיבות לבישול, מאחר וגם בלא הבישול הוא 

ראוי לאכילה. כמבואר בחכמת אדם כלל סו אות א’. ואפילו אם נאמר שבאכילתו 

כמות שהוא חי הוא אינו משובח כמו אם בישלו את אותו מאכל, מכל מקום אין זה 

נכלל באיסור, כמבואר בחידושי הריטב”א שם דף לח.

ויש לציין שאם לא ידוע לאדם האם בוודאות בישל זאת גוי, הדבר יהיה מותר 

מספק, מאחר וישנו כלל ספק בדברי סופרים הולכים לקולה, ואיסור בישולי גויים 

הוא מדרבנן בלבד. כמבואר בשולחן ערוך בסימן קיג, סעיף יא.

כמו כן, אם הבישול נעשה בכלי שני בלבד, אין בזה איסור משום בישולי גויים, 

כי לא אסרו בבישולי גויים אלא בישול באש ממש, ולא החמירו בדבר המתבשל 

בכלי שני, למרות שישנם דעות שנחשב כבישול, כמבואר בתשובות והנהגות חלק 
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א’ בסימן תלו. יתירה מזו, אפילו בעירוי מכלי ראשון אין איסור בדבר מטעם האמור 

לעיל, כמבואר בשבט הלוי חלק ט’ סימן קסד.

בזה  אין  זאת כמובן כאשר  וקפה, מובא בפוסקים להתיר לשתות  ובעניין תה 

חשש של תערובת איסור בחומרי הגלם, מאחר ועיקר במשקאות אלו הוא המים, 

גויים  והקפה והתה בטלים לגבי המים, ובמים כאמור לעיל אין בו משום בישולי 

חלק  דעת  יחוה  ותשובות  בשאלות  כמבואר  חי,  שהוא  כמות  נשתה  והוא  מאחר 

גמר  כאילו  נחשב  שאזי  בעצמו  הסוכר  את  שם  היהודי  אם  ובפשט  מב.  סימן  ד’ 

המלאכה של המשקה על ידו. וכמו כן שבדרך כלל מכינים זאת על ידי עירוי מכלי 

ראשון, וכן שבדרך כלל הקפה או התה כבר עברו תהליך בישול בבתי חרשות ואין 

בישול אחר בישול. ואמנם יש מחמירים בכך כמובא בשאלות ותשובות עמא דבר 

חלק א’ עמוד קעד.

העולה מן האמור: שיש להקל ולהתיר שתיית קפה או תה שהוכנו על ידי גויים, 

)כמובן כאשר אין חשש של תערובת איסור בחומרי הגלם ממנו הכינו את התה או 

הקפה(. ובפרט עם הכינו זאת על ידי עירוי מכלי ראשון ובלא סוכר, והיהודי שם את 

הסוכר. והמחמיר בזה - יחמיר לעצמו.

ערבוב בלילה במוט בשרי
חלבי,  מילוי  עם  בלינצע’ס  הכנת  לצורך  בלילה  לערבב  שמעוניין  אדם  שאלה: 

באמצעות מוט בלנדר בשרי, האם אפשרי?

מותר  האם  א(  הבאים:  בפרטים  לדון  יש  זו  שאלה  על  לענות  בכדי  תשובה: 

להשתמש בכלי בשרי לצורך הכנת מאכל פרווה שיאכלו אותו אחר כך עם חלב 

כן,  אם  גם  ג(  רותח.  המאכלים  אחד  היה  בהכנה  האם  הפרש  יש  האם  ב(  ממש. 

האם יש הפרש האם השתמשו בכלי הבשרי באותה יממה להכנת בשר. ד( האם 

יש הפרש האם הכלי הבשרי היה נקי או לא. ה( האם מותר להניח מאכל פרווה קר 

בתוך כלי בשרי להגשה בלבד - בארוחה חלבית.
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ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך ביורה דעה סימן צה סעיף ב’, שאדם 

שבישל ביצה במים - בתוך סיר חלבי, מותר לתת את הביצה כמילוי בתוך עופות 

בכדי לאוכלם יחד - אפילו לכתחילה.

והטעם משום שישנו כאן ‘נותן טעם בר נותן טעם’, כי מאחר שהקדרה רחוצה 

יפה, עד שאין שום שומן של בשר דבוק בסיר, על כן הטעם של הבשר הבלוע בסיר 

נותן טעם במים שבתוכה, והמים נותנים טעם בשרי בביצה. והכלל הוא שכל נתינת 

טעם כפולה, אם זהו בהיתר, כמו במקרה זה, שישנו כעת כאם רק טעם בשרי בלבד, 

ללא ערבוב האוסר, הרי שמותר לאחר מכן לאכול מאכל זה שיש בו בליעה רחוקה 

)מטעם שחדר בו מדבר שהוא עצמו קיבל רק טעם שנפלט מדבר אחר( - יחד עם 

האם המין השני.

אבל אם הביצה נתבשלה בתוך סיר בשרי יחד עם בשר, אזי אפילו אם נתבשלה 

עם הקליפה שלה יחד, אסור לאכול את הביצה יחד עם מאכלים חלביים.

וכתב הרמ”א שיש מחמירים בבליעה שחדרה על ידי בישול או צליה, שאפילו 

אם מדובר בנתינת טעם כפולה )נותן טעם בר נותן טעם( - מכל מקום אסור. וכן 

המנהג לאסור זאת לכתחילה ובדיעבד מותר בכל אופן.

אמנם כל החומרה בזה הוא דוקא עם רוצה לאכול את המאכל עם המין השני 

ממש, - עם חלב או עם בשר ממש. אבל אם רק רוצה לתת את המאכל בכלי של 

אם  לאידך,  כן  וכמו  למעשה.  המנהג  וכן  הכל,  לדברי  איסור  בזה  אין  השני,  המין 

המאכל לא עבר בישול או צליה, רק ניתן בכלי של אחד המינים, מותר לאוכלו עם 

המין השני.

בנוסף, כל החומרה של נותן טעם בר נותן טעם, הוא דוקא באם מדובר שנתינת 

הטעם היא לשבח, כמו למשל אם הבישול או הצליה נעשתה בתוך עשרים וארבע 

אם  למשל  כמו  פגום,  טעם  היה  הטעם  אם  אבל  הפרווה.  המאכל  לבישול  שעות 

הבישול או הצליה של הבשר או החלב היה לפני עשרים וארבע שעות מזמן בישול 

המאכל הפרווה, אזי מותר לכתחילה לדברי הכל לאכול אותו יחד עם המין השני.

ובשתי כהן כתב על דברי הרמ”א שאם הניחו את המאכל הפרווה בכלי בשרי 

- שמותר בדיעבד לאכול אותו יחד עם המין השני, גם הוא היה בן יומו. הוא דוקא 
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רק כאשר אחד מהן - הכלי או הדגים חמים. אבל אם שניהם היו חמים הרי הם 

גם בדיעבד לאכול את המאכל  יומו  בן  ואסור אם היה  יחד,  נצלו  נחשבים כאילו 

הפרווה עם המין השני.

ומה שכתב הרמ”א שהמנהג לאסור לכתחלה. הוא רק אם ‘עלו’ בלבד, שאז מותר 

אפילו לכתחילה, וכפי שכתב אחר כך הרמ”א במפורש. וזהו כדברי ספר התרומה 

שהביא הבית יוסף שקטניות שבישל בקדירה חלבית מותר לכתחילה לערות אותם 

בקדירה של בשר בת יומא, וממילא לשיטתנו שאנו מחמירים בבישול, לכל הפחות 

דברי  על  חולק  שזה  יוסף  הבית  שכתב  אלא  לכתחילה.  מותר  יהיה  בלבד  ב’עלו’ 

הספר מצות קטן שכתב, שלכתחילה אסור להעלותם בכלי של בשר בכדי לאכול 

אותם אחר כך בחלב.

וכתב המהרש”ל, שמאחר שהעולם נוהגים איסור אם נתבשלו יחד, אם כן גם 

כאשר נתבשלו בכלי שאינו בן יומו יהיה אסור לכתחילה, וכפי הכלל הידוע שכל 

טעם לפגם אסור לכתחילה.

העולה מן האמור: א( אם המאכלים קרים בעת ההכנה, וכן אינם חריפים, וכן 

להכנת  בכלי  יכול להשתמש  הדין  אזי מעיקר  ובמוחש,  יפה  ונקיים  קרים  הכלים 

להחמיר  ראוי  אך  המין השני.  עם  יחד  אותו  לאכול  אף שמעוניין   - פרווה  מאכל 

לכתחילה, כל עוד מעוניין לאכול זאת עם המין השני. ב( אם אחד מהם היה חם 

)הכלי או המאכל(, לכתחילה אסור עם מעוניין לאכול את המאכל הפרווה עם המין 

השני, ובדיעבד מותר, גם עם הכלי היה בן יומו. ג( אם שניהם היו חמים - )המאכל 

הפרווה והכלי(, אסור להכין אותו בו, ואם הכין, נחשב המאכל כאילו התבשל בכלי 

בשרי, ולכן אם הכלי היה בן יומו אסור לאכול אותו אם המין השני. ואם לא היה בן 

יומו מותר בדיעבד.

נוסח הפרשת חלה
שאלה: אדם שנהג תמיד לומר בנוסח הפרשת חלה - ‘להפריש חלה’, ואשתו מברכת 

‘להפריש חלה מן העיסה’, כפי שקיבלה בבית אביה. האם היא טועה בכך, ויכול לצוות 
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עליה שתברך בנוסח שהוא נוהג בכך. ובנוסף, האם יענה אמן מיד כשאומרת להפריש 

חלה, עוד בטרם תסיים ‘מן העיסה’, וכפי מנהגו?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון הפרטים הבאים: א( מה הנוסח שצריך 

לומר בהפרשת חלה. ב( האם בעל יכול לכפות את אשתו לנהוג כפי שהוא נהג. ג( 

יכול לכפות, האם האשה  אינו  ד( אם  נוסחאות כאלו.  גם בשינויי  זה אמור  האם 

מצדה צריכה לנהוג כן מעיקר הדין - כפי נוהג בעלה. ה( על מי מטול בעיקר מצוות 

הפרשת חלה.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך יורה דעה הלכות חלה סימן שכח 

סעיף א, שבשעה שמפריש חלה יברך: אשר קדשנו במצותיו וצונו ‘להפריש תרומה’, 

וכתב הרמ”א נוסח נוסף - או ‘להפריש חלה’. ומאחר וצריך לברך על ההפרשה לכן 

לברך כשהוא  לו  ערום, מפני שאי אפשר  בעודו  לאיש להפריש את החלה  אסור 

ערום. אבל האשה מותרת, והוא רק כאשר פניה של מטה טוחות בקרקע.

הפסוק  מלשון  שהוא  ב,  קטן  סימן  שם  הגר”א  בביאור  מובא  זה  נוסח  ומקור 

המובא בתורה בנוגע למצות הפרשת חלה, - ‘תרימו תרומה’. ובלשון המקרא חלה 

נקרא העיסה כמו שכתוב - חלות בלולות והרבה כיוצא בזה. אבל בלשון המשנה 

נקרא חלה בכל מקום, וזהו שוהסיף הרמ”א שאפשר לברך על ההפרשה של החלה 

גם בנוסח ‘להפריש חלה’.

אמנם סיים שם, שמכל מקום נכון לברך בלשון מקרא דוקא. וכן כתב בשפתי 

כהן שם, שיותר טוב ונכון לברך בנוסח ‘להפריש תרומה’ כמבואר בבית יוסף בשם 

הבית  וכתב  חלה.  תרומה  להפריש  לומר  הנשים  נוהגות  בפסח  ואולם  הפוסקים. 

חדש שטועים הם, כי בכל השנה יש לברך תרומה חלה. וכן משמע בדברי מהרש”ל 

ומביאו בפרישה בסעיף ג’, שבכל השנה יש לומר תרומה חלה.

והנה בטורי זהב ציטט דברי מהרש”ל אלו, שנוהגים לומר בנוסח הברכה ‘תרומה 

חלה’ - שניהם. ותמה על דבריו אלו. מאחר ולכאורה יש לומר שמא חלה היא העיקר 

ולא תרומה, ואם כן נמצא שתיבת תרומה נעשית הפסק בין הברכה לתיבת חלה. 

וכן הוא מפורש בספר מצות קטן - שאין כאן הקפדה ואיזה שירצה יאמר.
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ולכן אותם נשים שמשנות בפסח בחלה מן המצות ממה שאומרים כל השנה 

פשוט הוא שטעות הוא בידם. כי מה שינוי יש בזה לענין ברכה. ומשמע כאן שאין 

‘מן  לומר  נהגו  ומדוע  די כשאומרות להפריש חלה.  מן העיסה אלא  לומר  צריכין 

העיסה’ ואף על פי שהדין הוא כן - בכדי להדגיש ולהוציא מהטעות להפריש חלה 

מקמח. מכל מקום אין בו צורך לענין ברכה. וכי צריכים אנו בכל ברכה להזכיר את 

פרטי הדינים בברכה עצמה? ומה שכתוב לעיל בסימן כח לעניין בברכת כסוי הדם, 

שכן מדגישים בנוסח הברכה עצמה את פרטי הדינים, ואומרים ‘בעפר’, כתבנו שם 

הטעם למה אומרים הפרט, אולם כאן איני יודע בו שום צורך להזכיר את פרט הדין 

האמור.

ולפי האמור יוצא שנוסח ברכת ההפרשה תלויה בחילוקי מנהגים, ולפי זה אם 

האשה רגילה מבית אביה לברך בנוסח ‘להפריש חלה מן העיסה’, ואצל הבעל נהגו 

לברך ‘להפריש חלה’ בלבד,

ויש לעיין האם האשה בכלל צריכה לשנות את נוסח ההפרשה ממה שהיתה 

נוהגת לומר לפני שהתחתנה - כפי מנהג בעלה, ובאמת מצינו בפוסקים, שאיש 

ואשה שהם מקהילות נפרדות - בעלי מנהגים שונים, שהאשה צריכה מזמן כניסתה 

וזאת אפילו במנהגים  לחומרא,  בין  לקולא  בין  כפי מנהגי בעלה  לחופה להתנהג 

שאין להם שורש בשולחן ערוך והפוסקים. מאחר ואשה שנשואה נחשבת על פי 

תורה כמי שנכנסה לרשות הבעל, והרי זה נכלל בכלל הדין של אדם ההולך ממקום 

למקום אחר ואין דעתו לחזור למקומו, שנוהג כשני מקומו בין לקולא בין לחומרה. 

כמבואר בשולחן ערוך בסימן תסח. ומבואר בשאלות ותשובות אגרות משה חלק 

א’ סימן קנח.

את  לכפות  יכול  הבעל  אין  אולם  הדין,  מעיקר  הדין  הוא  שכן  למרות  ואמנם 

לחומרה  הוא  אם  בפרט  בו  שנהגה  במנהגה  להמשיך  מעוניינת  ואם  בזה,  אשתו 

יכולה לעשות כן, ובפרט אם אין הקפדה מצד הבעל שתמשיך במנהגה, כמבואר 

בתשובות והנהגות חלק ב’ סימן רלא.

שגם  אף  לאשה,  במיוחד  שייכת  חלה  הפרשת  שמצוות  להדגיש  יש  כן  כמו 

הבעל מחוייב בכך, מכל מקום עיקרה על האשה שהיא עקרת הבית, וכן שזהו אחד 

מהתיקונים על חטא חוה, כמבואר בשולחן ערוך בהלכות שבת דיני הכנסת שבת.
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העולה מן האמור: שבנוסח ההפרשה יש חילוקי מנהגים בפוסקים, וגם נוסח 

זה שאומרת האשה מנוהג בית אביה יש לו מקור בפוסקים. ואמנם מעיקר הדין 

על האשה לנהוג כפי מנהגי ונוסח בעלה בכל הדברים, אך אין הבעל יכול לכפות 

אותה בזה, ובפרט במצוות הפרשת חלה שבעיקרה שייכת לאשה. ומאחר שכן, אם 

ברצונה להמשיך ולברך בנוסח - ‘להפריש חלה מן העיסה’ הרשות בידה, ויענה אמן 

לאחר סיום הברכה כולה של האשה - כפי נוסח מנהגה שרגילה בו מבית אביה.

ברכת הפרשת חלה
שאלה: אדם שהפריש חלה, ושכח לברך לפני הפרשת החלה, האם עליו להפריש 

מחדש בברכה, או שיכול לברך מיד ובסמוך על מה שכבר הפריש?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם יש צורך 

לברך דוקא לפני עשיית המצוה. ב( האם כלל זה מעכב - עד שלא ניתן לברך לאחר 

עשיית המצוה. ג( אם זה מעכב, האם הברכה מעכבת את המצוה, ויש לעשותה שוב 

בברכה.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך הרב בסימן ו’ סעיף ה’, שכל המצוות 

יש לברך עליהם ‘עובר לעשייתם’, כלומר, קודם לעשייתם, )שלשון ‘עובר’ הוא לשון 

‘הקדמה’(. וכלל זה הוא אף במצוות דרבנן, כמבואר בשולחן ערוך סימן רסג סעיף 

ח’ לגבי הדלקת נר שבת, שיש לברך לפני ההדלקה. והנוהגים לברך לאחר ההדלקה 

מפני כמה סיבות, אזי יניחו עיניהם כנגד הנרות עד לאחר הברכה, בכדי שלא יהנו 

כמי שבירכו  יחשב  ידיהם,  יסירו את  ואזי כאשר  לאחר הברכה,  עד  הנרות  מאור 

עובר לעשייתם, מאחר ועיקר הדלקת הנר הוא בשביל אורו.

שאי  מפני  הנטילה,  לאחר  רק  הנטילה,  לפני  מברכים  אין  ידים  נטילת  ועניין 

אפשר לברך לפני הנטילה מחמת שהידים אינם ראויות לברכה, ועל כן דוחים זאת 

לאחר הברכה, אך כל מה שאפשר לקרב את הברכה בסמוך לנטילה לאחריה, יש 

לקרב ולהסמיך ללא שיהיה הפסקה בינתיים, כמבואר בשולחן ערוך סימן ו’ שם.

וכן מבואר גם לגבי הנחת התפילין בסימן כה סעיף יז, שמאחר והמצווה היא 

היא  הקשירה  כי  הקשירה,  לפני  היד,  על  ההנחה  לאחר  יברך  כן  על  הקשירה, 
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התחלת העשיה, ואם כן הסמיכות הקרובה ביותר לקשירה היא לאחר ההנחה על 

היד. ולגבי תפילין של ראש, התחלת העשיה הוא ההידוק על הראש, ועל כן יברך 

לאחר ההנחה על הראש לפני שמהדקו היטב על הראש, אבל לא יברך לפני ההנחה 

על הראש או על ההנחה על היד מטעם האמור, שיש לקרב את הברכה בסמיכות 

ככל האפשר לתחילת העשיה.

ובנוגע לברכת על נטילת ידים שלפני הסעודה, מבואר בשולחן ערוך הרב בסימן 

קנח סעיף טז, שמן הדין היה ראוי לברך אותה לפני הנטילה מפני כלל האמור שיש 

לברך לפני תחילת העשיה, רק מפני שלא תמיד הידים נקיות כמו למשל מי שיצא 

מבית הכסא, לכן מברכים תמיד לאחר הנטילה בכדי שלא לחלק בין ברכה לברכה 

)בברכות על נטילת ידיים(.

ומוסיף טעם נוסף שם, שמאחר והניגוב של הידיים הוא גם כן חלק מן המצוה, 

אם כן כאשר מברך לאחר הנטילה לפני הניגוב הרי זה נחשב כאילו מברך לפני גמר 

עשיית המצוה, ושוב נכלל זה בגדר ברכה קודם )גמר( העשיה.

אמנם גם אם שכח לברך לפני הניגוב וכבר ניגב את ידיו, מכל מקום יברך לאחר 

הניגוב, וזאת למרות שכל הברכות שלא בירך עליהם לפני העשיה אינו מברך עליהם 

לאחר העשיה, אלא הפסיד את הברכה, מכל מקום בנטילת ידיים מאחר ופעמים 

שלא ניתן לברך לפני העשיה וכאמור כמו היוצא מבית הכסא ואין ידיו נקיות, אם כן 

בכדי לא לחלק בין הברכות על הנטילות, תיקנו שבזה גם אם כבר סיים את עשיית 

המצוה יכול לברך בסמיכות אליה לאחריה.

ורק שלכתחילה מדקדקים לברך לפני הניגוב מאחר ואף הוא מן המצוה, אך לא 

שזהו עיקר הברכה שעליה מברכים אלא כמובן על הנטילה עצמה ובזה כבר נתבאר 

שנהגו לברך לאחריה.

וגדר סמיכות לנטילה לאחריה, הוא כל שלא בירך עדיין המוציא. ועל כן אם כבר 

בירך המוציא על הלחם, שוב לא יוכל לברך אף בנטילת ידיים אלא הפסיד המצוה.

לפני  בירך  שלא  שאדם  ה’,  סעיף  תלב  בסימן  שם  ערוך  בשולחן  מבואר  וכן 

בדיקת החמץ, אזי אם נשאר לו עדיין אפילו חדר אחד שלא בדק או אפילו איזה 

זוית אחת, יכול לברך לפני שגומר. אך אם סיים לגמרי הבדיקה, הפסיד את הברכה 
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ולא יברך, כי לאחר גמר העשיה כיצד יברך “וציוונו לעשות מצוה פלונית” - ואינו 

עושה כלום, - שכבר עשה.

והנה לגבי ברכת הפרשת חלה, מסתימת לשון השולחן ערוך משמע שיברך לפני 

ההפרשה, ואמנם בשאלות ותשובות שבט הלוי חלק ד’ סימן קמו, כתב שהמנהג 

בפועל לברך לאחר ההפרשה. ואמנם לדברי הכל - גם לפי פוסקי הספרדים זהו 

רק לכתחילה, אך בדיעבד יצא גם אם בירך לאחר ההפרשה. וכן מובא בבן איש חי 

פרשת צו בהלכה כא.

יתירה מזו כפי שנתבאר, גם אם שכח לגמרי ולא בירך כלל, העיסה מתוקנת, 

ואין צריך להפריש שוב מחדש בברכה, וכן מבואר בשאלות ותשובות מנחת יצחק 

חלק ט’, בסימן קיח.

העולה מן האמור: שזמן הברכה תלויה במחלוקת הפוסקים, וכל אחד יעשה לפי 

מנהגו. ואמנם גם מי שנוהג לברך תמיד לפני ההפרשה, ושכח לברך לפניה ונזכר 

מיד ובסמוך לאחר ההפרשה, יכול לברך בדיעבד לאחר ההפרשה.

]אמנם גם מי ששכח לברך לגמרי, ונזכר לאחר זמן, מכל מקום אין זה מעכב את 

ההפרשה, והעיסה מתוקנת, ואינו צריך להפריש שוב[.

מים שחימם גוי
שאלה: יהודי שיש לו פגישת עבודה משרד של גוי, והגוי חימם מים בקומקום שלו, 

ומציע ליהודי להכין קפה, האם מותר ליהודי להכין לעצמו תה או קפה ממים אלו?

בדבר  בעיה  יש  האם  א(  הבאים:  הפרטים  לדון  יש  זו  שאלה  על  לענות  בכדי 

רק  זה  האם  ג(  במשקה.  גם  או  בתבשיל  דוקא  זה  האם  ב(  גוי.  ידי  על  שנתבשל 

בתבשיל חשוב, או בכל בישול שהוא.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך יורה דעה סימן קיג סעיף א’, שכל 

דבר מאכל שאינו נאכל על ידי האדם כמות שהוא ‘חי’ אם לא על ידי בישול וכיוצא 

תבשילי  שאר  או  הפת  את  בו  ללפת  בכדי  מכובדים  שולחן  על  הוא  ובנוסף  בזה, 

מזונות, ובישל את אותו המאכל גוי, אזי אפילו אם הגוי בישל את המאכל בביתו של 
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ישראל, ואפילו אם בישל זאת בכליו של ישראל, מכל מקום אסור המאכל משום 

בישולי גויים.

וטעם האיסור מובא בפירוש הרמב”ם בהלכות מאכלות אסורות פרק יז הלכה 

ט’, שאם נתיר לישראל לאכול מאכלים שנתבשלו על ידי גוי, יש חשש שמא יביא 

שמקרבת’,  לגימה  ‘גדולה  לברכה  זכרונם  רבותינו  כמאמר  הגוי,  עם  לקירוב  זאת 

וישנו חשש שמתוך קירוב זה יבואו להתחתן בגויים עם בנותיהם, וכן כתב בפירוש 

רש”י במסכת עבודה זרה דף לה עמוד ב’ דיבור המתחיל ‘שלקות.

טעם נוסף מובא ברש”י במסכת עבודה זרה דף לח )דיבור המתחיל מדרבנן(, 

טמא  דבר  הגוי  אותו  יאכיל  כך  ומתוך  הנוכרי,  אצל  לאכול  הישראל  יתרגל  שלא 

ויאכל אותו הישראל בלא שימת לב מתוך רגילותו לאכול אצלו.

וכתב הטורי זהב שהוא עיקר הטעם לאיסור בישולי גויים - משום חתנות. וכן 

הגוי דבר טמא  יאכיל אותו  ישנו מקום לחשוש שמא  מובא בבית חדש, שאמנם 

ויאכלנו בלא שימת לב, אך עיקר הטעם הוא משום חתנות, וכמאמר הגמרא שכולם 

גזרו משום בנותיהם.

והנה לכאורה היה עלינו לאסור בישולי גויים גם בלא איסור במאכלים עצמם 

משום כליהם )כמובן אם בישלם בכליו שלו( שבזה לכאורה אין צריך להגיע לאיסור 

משום חתנות שהרי הדבר אסור משום עצמו?

אלא שאין לאסור זאת משום כליו של הגוי מאחר והכלל הוא שסתם כלים אינם 

בני יומם, ואם כן הטעם הלוע בהם הוא טעם לפגם שאינו אסור בדיעבד, אלא רק 

ורק מפני איסור  ו’,  יורה דעה סימן קכב סעיף  לכתחילה, כמבואר בשולחן ערוך 

בישולי גויים מטעמים האמורים יש לאסור בכל אופן שהוא את בישוליו.

והנה אחד התנאים בכדי לאסור בישולי גויים הוא שהמאכל אינו נאכל כמות 

שהוא חי אלא זקוק הוא לבישול בכדי לאוכלו, כמבואר בשולחן ערוך קיג שם.

וטעם הדבר הוא, משום שכל מאכל הנאכל כמות שהוא חי ללא צורך בבישול, 

אם בכל זאת מבשלים אותו - אין כל חשיבות לבישול, מאחר וגם בלא הבישול הוא 

ראוי לאכילה. כמבואר בחכמת אדם כלל סו אות א’. ואפילו אם נאמר שבאכילתו 
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כמות שהוא חי הוא אינו משובח כמו אם בישלו את אותו מאכל, מכל מקום אין זה 

נכלל באיסור, כמבואר בחידושי הריטב”א שם דף לח.

שכאשר  בתבשיל  מדובר  כאשר  אפילו  אמור  זה  שכלל  הפוסקים  והוסיפו 

מבשלים אותו, הוא נעשה יותר טוב וראוי לאכילה על ידי כך, אף שבדרך כלל הוא 

נאכל כמות שהוא חי. מכל מקום אין בתבשיל זה איסור של בישולי גויים, כמבואר 

בחידושי הריטב”א למסכת עבודה זרה דף לח עמוד ב’.

ואמנם על פי קבלת האריז”ל, אין האיסור רק באם עולה על שולחן מלכים, אלא 

אף אם עולה על שולחן שרים, מכל מקום כבר נכלל הוא באיסור בישולי גויים ואין 

לאוכלו, כמבואר בספר טעמי המצוות לתלמידו הרב חיים ויטאל, פרשת וילך דף 

סב. וכן הובא בשאלות ותשובות חיים שאל להרב החיד”א, סימן סד.

העולה מהאמור: שכל דבר מאכל שעיקר דרך אכילתו הוא כמות שהוא חי - 

ליהודי במקרה  מותר  וממילא  גויים,  בישולי  איסור  בכלל  נכלל  אינו  בישול,  ללא 

האמור להשתמש במים לצורך הכנת שתיה.

חימום בקבוק תינוק בשבת
שאלה: האם אפשר לחמם בקבוק דייסה של תינוק - בתוך כלי עם מים חמים בשבת?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם יש בעיה 

לחמם בתוך כלי שני. ב( האם יש הבדל האם המים שבתוכו הם יד שסולת בהם או 

לא. ג( האם יש הפרש האם המים עולים מעל כל הבקבוק, או לא. ד( האם בדבר לח 

שהתבשל כבר פעם אחת, ישנו שוב בישול לאחר שנצטנן.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך הרב אורח חיים סימן שיח בסעיף 

יא, שתבשיל יבש שאין בו רוטב כלל אין בו בישול אחר בישול - אם כבר נתבשל 

כבר כל צרכו ואפילו נצטנן לגמרי ומותר אפילו לשרות אותו בכלי ראשון רותח, 

בכדי שיהא נימוח שם ויהיה דבר לח.

ואם הוא דבר יבש שלא נתבשל מלפני השבת, אסור לשרות אותו בשבת בחמין 

שהיד סולדת בו, אפילו אם אינו נמוח שם כלל. ואם שרה בכלי ראשון חייב, ובכלי 

שנראה כמבשל, ואינו דומה לתבלין  שני אסור לשרות אותו מדברי סופרים מפני 
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שמותר לתת אותו בכלי שני, מפני שהתבלין עשויים למתק הקדרה- ואינו נראה 

הם  הרי  ובצל,  שום  למשל  כמו  בקדרה,  טעם  לתת  העשוי  דבר  כל  וכן  כמבשל. 

כתבלין ומותר לתת אותם בכלי שני אף על פי שהיד סולדת בו.

ואמנם יש מי שמסתפק בבצל שמא הוא מתבשל גם בכלי שני כל זמן שהיד 

אותו  לשרותו  נתבשל  שלא  יבש  דבר  בכל  מתירים  ויש  להקל.  ונהגו  בו,  סולדת 

בכלי שני שהיד סולדת בו, )טורי זהב(. וכתב שם שיש להחמיר בזה כמו הסברה 

הראשונה.

כמו כן כל דבר קשה שלא נתבשל - שאינו ראוי לאכילה כי אם על ידי שרייה 

או הדחה במים חמים, אזי אם שרה אותו אפילו בכלי שני, או הדיחו אפילו בעירוי 

מכלי שני, ונעשה ראוי על ידי כך, חייב משום מבשל. )הגהות מרדכי סימן תסז(.

ובנוגע לדבר לח שנצטנן האם יש בו משום בישול לאחר שכבר נתבשל פעם 

אחת, מבואר שם בסימן, שכל דבר לח יש בו ‘בישול אחר בישול’, כלומר, כל תבשיל 

היד  לגמרי, אלא שאין  נצטנן  לא  ואפילו אם  ונצטנן,  צרכו  כל  כבר  לח שנתבשל 

סולדת בו, וחממו בשבת עד שהיד סולדת בו, חייב משום מבשל.

אבל אם הוא חם כל כך עד שהיד סולדת בו - ומרתיחו יותר, אין בזה משום 

בישול, ומותר אפילו לכתחילה להרתיח אותו בסמוך לאש במקום שאין לחשוש 

לחיתוי. ויש אומרים שאפילו אם נצטנן לגמרי, מכל מקום אין בישול אחר בישול, 

ומותר להרתיח אותו בשבת בסמוך לאש במקום שאין לחשוש לחיתוי.

עדיין  ראוי  אלא  לגמרי,  נצטנן  לא  הלח  הדבר  כאשר  להקל  המנהג  ולמעשה 

הסברה  כמו  להחמיר  המנהג  לגמרי  נצטנן  אם  אבל  חמימותו.  מחמת  לאכול 

הראשונה - אפילו לענין דיעבד.

אחר  בישול  משום  בו  שאין  שם  מבואר  נתבשל  שכב  יבש  דבר  לעניין  והנה 

בישול, ומותר לערות מכלי שני שהיד סולדת בו על כל דבר יבש שלא נתבשל, חוץ 

ממין דג שנקרא קולייס האספנים או בשר או דג מלוח של שנה שעברה, שאלו 

עליו  וחייב  בישולם,  מלאכת  גמר  הוא  זה  ועירוי  בישול,  מעט  אלא  צריכים  אינם 

משום מבשל, אבל מותר לשרות ולהדיח אותם במים צוננים.

ולפי זה יהיה מותר בדייסה יבשה לערות עליה מים רותחים, אמנם מבואר שם 

בסעיף יח שכל דבר היבש הנימוח יש לחשוש בו משום בישול כדבר לח שנצטנן, 
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ובסידור הרב החמיר בזה אף יותר. וכפי שמבאר, שמלח שלנו שמתקנים אותו על 

ידי בישול במים, מותר לתת אותו בכלי ראשון לדברי הכל, מאחר שאין בישול אחר 

בישול בדבר יבש - אפילו כאשר הוא נימוח על ידי בישול זה השני. ומכל מקום 

המחמיר בו כמו בשאר מלח תבוא עליו ברכה.

ובקצות השולחן בסימן קכד, לא, מחמיר בכל כלי שני שהיד סולדת בו מאוד, 

שמא דינו כדין אמבטי המבואר שם בשולחן ערוך לאיסור אפילו בכלי שני.

אם  אזי  בישול,  משום  בו  שיש  לח  בדבר  ומדובר  שמאחר  האמור:  מן  העולה 

מדובר בדייסה סמיכה מאוד, שמאכילים אותה בכפית, יש לחשוש בו לבישול גם 

בכלי שני שהיד סולדת בו, שמא הוא מדברים הרכים שמתבשלים גם בכלי שני. 

ואם הוא דייסה ששותים אותה כמשקה, ניתן להניחה גם בכלי שני שהיד סולדת 

בו.

]ואמנם יש מחמירים שלא להניחו גם בכלי שני שהיד סולדת בו מאוד, אלא 

בכלי שלישי. וכמו כן לדברי הכל אין לכסות את הבקבוק במים חמים עד למעלה 

משפתו, מחשש הטמנה[.

מעדן לאחר הסעודה
שאלה: אדם שאוכל ‘מעדן חלב’ לאחר הסעודה, האם עליו לברך על כך את ברכתו 

לפני האכילה, או שהוא נפטר כחלק מן הסעודה?

זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מהם הדברים  תשובה: בכדי לענות על שאלה 

הם  כאשר  דוקא  זהו  האם  ב(  הסעודה.  בתוך  באים  הם  כאשר  מברכה  הנפטרים 

באים בתוך האכילה ממש או גם לאחריה. ג( האם זה דוקא דברים שמלפתים בהם 

את הפת, או כל מה שבא למזון ולהשביע בתווך הסעודה.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך הרב אורח חיים סימן קעז סעיף א, 

שכל הדברים הבאים בתוך הסעודה, אזי אם הם דברים הבאים מחמת הסעודה, 

שהגדרתם היא כל דבר שדרך לקבוע סעודה עליו - בין ללפת בהם את הפת: כמו 

קדרה  מעשה  כל  כמו  ולהשביע  למזון  ובין  וביצים.  וגבינה  וירקות,  ודגים,  בשר 

שאינם באים ללפת את הפת - אלא לתבשיל ולמזון. וכל דברים אלו אינם צריכים 
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ברכה לפניהם, וזאת אפילו אם אוכל אותם בלי לחם, מאחר וברכת המוציא שבירך 

בתחילת הסעודה פוטרת אותם.

כמו כן אינם צריכים ברכה לאחר אכילתם, מפני שברכת המזון שמברך על הפת 

 - הפירות  כמו  היום  כל  אותם  לאכול  הדרך  ואין  שמאחר  מפני  אותם.  פוטרת   -

אלא בשעת סעודה בלבד, הרי הם טפלים לפת שהוא עיקר הסעודה, ולכן נפטרים 

בברכת הפת, אף על פי שאוכל אותם בלא פת.

אמנם כל האמור הוא דוקא כאשר קבע את סעודתו על הפת, שאז כל המאכלים 

שהדרך ללפת בהם את הפת, הם באים מחמת הפת, ולכן הם טפלים אליה. אבל אם 

אינו מעוניין לאכול כעת פת, ואוכל מעט פת ומברך עליה המוציא בכדי לפטור את 

המאכלים, בזה יש להסתפק אם הם נפטרים בברכת הפת כיון שאינן באין מחמתה, 

ולכן  או שאפשר לומר שכיון שהדרך לקבוע עליהם סעודה, הפת פוטרת אותם. 

יברך עליהם - ולא על הפת, אלא אם כן מדובר בשבת או יום טוב.

כל  היא  שהגדרתם  הסעודה,  מחמת  שלא   - לאכילה  הבאים  דברים  הם  ואם 

דבר שאין דרך לקבוע סעודה עליו - לא ללפת את הפת ולא להשביע, כמו כל מיני 

פירות וכיוצא בהם - בין חיים בין מבושלים. ואפילו נתבשלו יחד עם בשר, מכל 

מקום אם אוכל אותם בלא פת צריכים לברך עליהם ברכה לפני אכילתם.

ואפילו אם אוכל אותם בגמר הסעודה בכדי לעכל המאכל או לצורך ‘קנוח’ - 

להקל מכובד המאכל, מכל מקום אינם נפטרים בברכת המוציא, כיון שאינם מעיקר 

 - היום  כל  לאכלם  דרכם  אלא  לעולם,  הסעודה  מחמת  לבא  דרכם  ואין  הסעודה 

אפילו שלא בשעת סעודה.

ומכל מקום, אינם טעונים ברכה לאחריהם - אפילו אם אכלם באמצע הסעודה 

לא לעכל ולא לקינוח אלא לתענוג בלבד. שכיון שבאו בתוך הסעודה - קודם שמשכו 

ידיהם מן הפת, ברכת המזון פוטרת אותם, לפי שכל מה שבא בתוך הסעודה, הרי 

הוא מכלל השביעה - שנאמר בה ‘ושבעת וברכת’.

אפילו   - עליהם  לברך  צריך  הפת,  בברכת  נפטרים  הפירות  שאין  מקום  ובכל 

כאשר הם היו לפניו בשעה שבירך המוציא ונתכוין האדם לפטור אותם. ולעומת 
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זאת בכל מקום שהם נפטרים, אזי הם נפטרים אפילו אם הם לא היו לפניו בשעה 

שבירך המוציא, ולא היה דעתו עליהם בפירוש.

העולה מן האמור: שאם אכל את המעדן חלב לפני ברכת המזון, ודאי שאינו 

צריך לברך לאחריה ברכה אחרונה, ונפטר הוא בברכת המזון שיברך לאחר מכן.

אמנם לעניין ברכה ראשונה, למרות שדרך ילדים לאכול זאת כדבר מתיקה אף 

בפני עצמו, מכל מקום דרך אכילתם אצל מבוגרים היא בעיקר בתוך סעודה, וכטפל 

אליה, וממילא נחשבת היא כדבר הטפל ונפטר בברכת הפת.

טלטול מרצפת שיש בשבת
שאלה: אדם שמשתמש בקביעות ב’מרצפת שיש’ בכדי להניח עליה תבניות לאפיה 

בתוך התנור, האם ישנו בעיה לטלטל אותה בשבת באם נשארה על השיש, או שהיא 

מוקצה?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם יש באבן 

שיש משום מוקצה בשבת. ב( אם כן, איזה סוג מוקצה היא. ג( מה פועל להפקיע 

מעליה דין מוקצה חמור למוקצה קל בכדי שיהיה מותר לטלטל אותה לצורך גופה 

או מקומה על כל פנים - כמו במקרה השאלה.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך הרב אורח חיים סימן שח סעיף מח, 

שלבנים שנשארו מהבנין מותר לטלטלם, מאחר שמעתה אינם עומדים לבנין אלא 

להיסמך ולשבת עליהם, ולכן יש עליהם תורת כלי, ואם סידרם זה על זה גילה דעתו 

שהקצה אותם לבנין ואסור לטלטלם, כי אין תורת כלי עליהם.

ולפי זה מובן שפלטות שיש נשארו לאדם מבניה או שיפוצים שנעשו בביתו, 

אינם עומדים להימסך ולשבת עליהם כיום, אלא לצורך החלפה כאשר נפגמו או 

נשברו בהמשך חלק מאבני השיש שבביתו. ואם כן דינם כמוקצה חמור כמבואר 

באמור.

עליו  כלי  תורת  שאין  דבר  שכל  שם,  ערוך  השולחן  דברי  בהמשך  מבואר  וכן 

ואינו מאכל אדם ולא מאכל בהמה, כמו למשל אבנים ומעות ועצים וקנים וקורות 

דבר  ואפילו  אלו,  בדברים  כיוצא  וכל  חיים  ובעלי  והמת  ועיסה  וקמח  וחול  ועפר 



270                                                                             שאלות אקטואליות בהלכה ומנהג

שהוא ראוי להשתמש בו איזה תשמיש המותר בשבת - כמו למשל אבנים שראויים 

לפצוע בהן אגוזים, וצרורות שראויות לכסות בהן כלים וכל כיוצא בהם, כיון שאין 

תורת כלי עליהם, אזי אסור לטלטלם - אפילו לצורך גופם ומקומם, וזהו הנקרא 

מוקצה מחמת גופו:

ואמנם ישנה אפשרות להפוך אותם לתורת כלי עליהם, וכפי שמבואר שם, שכל 

דבר שאין תורת כלי עליו אם עשה אותו כיסוי לכלי, נעשה עליו תורת כלי על ידי 

כך ומותר לטלטלו כשאר כלים, והוא שתיקנו ועשה בו מעשה והכינו לכך בענין 

שתיקונו מוכיח עליו שהוא עומד לכך, וזאת אף על פי שעדיין לא נשתמש בו לכיסוי 

לעולם.

כמו כן, אם נשתמש בו לכיסוי מבעוד יום אפילו פעם אחת, זהו תורת כלי שלו, 

ומותר לטלטלו בשבת אף על פי שלא עשה שום מעשה של תיקון. וכמו כן מועיל 

הכנה קלה של תיקון בה לצורך התשמיש, אפילו אם לא השתמש בה אפילו פעם 

אחת. אך זה מועיל דוקא בדבר שדרכו לעשותו לכיסוי כגון חתיכות נסרים וכיוצא 

לכיסוי  זה  בדבר  שנשתמש  פי  על  אף  כיסוי,  לעשותו  דרכו  שאין  דבר  אבל  בהן, 

פעמים רבות בחול, כגון אבן שכיסה בה את פי החבית פעמים רבות אסור לטלטלה 

בשבת.

אך מכל מקום מועיל בהם גם כן אם ייחדם לכך לעולם, שאז ירד עליהם תורת 

כלי על ידי שנתייחדו לתשמיש זה לעולם. אבל מה שייחדם לתשמיש זה לשבת זו 

בלבד אין זה מוריד עליהם תורת כלי, אלא אם כן עשה בהם שום מעשה של תיקון 

המוכיח שהם מוכנים ועומדים לכך - שאז מותר לטלטלם לצורך אותו דבר שהוכנו 

לו, אבל לא לצורך אחר.

כלי  ואפילו  בשבת,  האסור  תשמיש  בו  להשתמש  המיוחד  כלי  בעניין  והנה 

שמלאכתו לאיסור שהוא מוקצה מחמת מיאוסו, דהיינו שאדם מסיח ומקצה דעתו 

ממנו מחמת מיאוסו מלהשתמש בו במלאכה אחרת של היתר, כמו למשל נר ישן 

של חרס שלא הדליקו בו באותה שבת אין לו דין מוקצה בשביל כך, ואפילו אם 

אינו ראוי כלל להשתמש בו במלאכה אחרת של היתר מחמת מיאוסו וסרחונו כגון 

נר אפילו של מתכת שהדליקו בו נפט, אף על פי כן אין לו דין מוקצה, אלא מותר 

לטלטלו כשאר כלי שמלאכתו לאיסור, מפני שמכל מקום ראוי הוא לכסות בו כלים.
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האדם,  של  מקומו  לצורך  או  האדם,  של  גופו  לצורך  הוא  טלטולו  היתר  ודין 

שמותר לטלטלו לצורך כך, אך לא לצורך הכלי עצמו שלא ישבר או יגנב.

יחד  כן  אם  אלא  בשבת,  חמור  מוקצה  היא  זו  שיש  שאבן  האמור:  מן  העולה 

שמוכיח  תיקון  של  מעשה  בה  שעשה  או  זה,  לתשמיש  לעולם  יחוד  האדם  אותה 

שהיא עומדת לתשמיש זה, כמו למשל אם עיגל את הפינות של האבן שיש שיהיו 

יהיה מותר לטלטל אותה לצורך שימושו או לצורך  ואזי  מתאימים כמגש לתנור. 

מקומו, כמו למשל אם צריך את המקום עליו מונחת אותה האבן.

ואסור  היא מוקצה חמור,  אבל אם השתמש בה פעם אחת באופן ארעי, הרי 

לטלטל אותה בכל אופן - אפילו לצורך גופו או מקומו.

מרק בשרי שגלש על סיר פרוה
בסיר  פרווה  מאכל  בישל  ידו  ועל  הכיריים,  על  בשרי  מרק  שבישל  אדם  שאלה: 

פרווה, וכאשר רתח המרק גלש החוצה ומעט נשפך על דפנות הסיר הפרווה, מה דין 

הסיר, ומה דין המאכל שבתוכו?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם בכלל מותר 

הסיר  האם  ב(  פרווה.  מין  אם  או  שונים  ממינים  סירים  כיריים  אותם  על  לבשל 

הפרווה נהפך לבשרי מחמת הבליעה של המרק הבשרי. ג( האם המאכל שבתוכו 

נהפך לבשרי מחמת הבליעה. ד( האם יש הבדל האם הסיר הפרווה היה קר באותה 

העת, או שמה שמשנה הוא רק שהמרק היה רותח. ה( האם ישנו חילוק האם המרק 

נבלע בסיר הפרווה באזור המאכל שבתוכו, או למעלה הימנו.

תשובה: ראשית יש להביא מה שמובא בשולחן ערוך יורה דעה סימן צב סעיף 

ח’, שם כותב המחבר שמחבת עם תבשיל חלבי שנתן אותו בתוך כירה - תחת סיר 

של בשר, אדי זיעת התבשיל של החלב עולים ונבלעים בקדירת הבשר, ואוסרים 

אותה. וכתב הרמ”א על כך, שאם ישנו פי שישים בסיר הבשר כנגד כל החלב שהיה 

במחבת, הרי הוא נשאר בהיתרו.

כמו כן, זהו רק אם המחבת היה מגולה, וזיעת אדי התבשיל החלבי עולה ונבלע 

ישירות בסיר הבשר שעליה, אבל אם המחבת היה מכוסה, הכול מותר מפני שזהו 
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כמו שתי קדרות שנוגעות זה בזה, שאין אוסרים זה את זה בנגיעה בלבד, ומכל שכן 

בזיעה היוצאת מסיר מכוסה, שאין זה רק מחום, ולא זיעה ישירה מהתבשיל עצמו.

אמנם בסיום דבריו כתב, שלכתחילה יש ליזהר בכל אופנים האמורים, כלומר, 

בשתי קדרות יבשות חיצונית, שמכל מקום לא יגעו זה בזה לכתחילה. וכן שאפילו 

מכל  השני,  מהמין  בקדרה  נגיעתה  בעת  בה  סולדת  היד  שאין  תבשיל  אדי  זיעת 

וכן אפילו כאשר הסיר מכוסה, יש  זו.  זיעה  מקום יש להרחיק עד שלא תגיע אף 

ליזהר בזיעה הבוקעת ממנו, שלא יגע במין השני.

והנה בשולחן ערוך יורה דעה הלכות בשר בחלב סימן צב סעיף ה מובא, שטיפת 

חלב שנפלה על הקדירה שאצל האש מבחוץ, אזי אם נפלה כנגד התבשיל אין צריך 

אלא ששים כנגד הטיפה שמפעפעת לפנים, ונחשב כאלו נפלה בתבשיל. ואם נפלה 

במקום הריק שבסיר שלא כנגד התבשיל, והיא מפעפעת בדופן הקדירה עד סמוך 

לרוטב כל כך שאין שישים כנגד הטיפה, הרי נאסר אותו מקום הקדירה, ואם יערה 

התבשיל דרך מקום הקדירה שנאסר, הרי יאסר התבשיל. ותקנתו, שיניח את הסיר 

כך, ולא יגע בה עד שתצטנן.

בשולחן  ברמ”א  מבואר  בפרווה,  מדובר  כאשר  והסיר  התבשיל  אכילת  ולגבי 

ערוך יורה דעה הלכות בשר בחלב סימן פט סעיף ג, לגבי המתנה בין בשר לחלב. 

ששומן של בשר, דינו כבשר עצמו. ונהגו עכשיו להחמיר שלא לאכול גבינה אחר 

תבשיל בשר, כמו אחר בשר עצמו, ואין לשנות ולפרוץ גדר. ואמנם אם אין בשר 

בתבשיל, רק שנתבשל בקדירה של בשר, מותר לאכול אחריו גבינה, ואין בזה מנהג 

להחמיר. כמו כן נוהגים לאכול בשר אחר תבשיל שיש בו גבינה או חלב, מיהו יש 

ליטול ידיו ביניהם, ואפילו לא יאכל בשר ממש רק תבשיל של בשר אחר תבשיל 

של גבינה, אם נגע בהן בידיו.

וכתב שם בפתחי תשובה שמדקדוק דברי השפתי כהן משמע, שאפילו במקרה 

שאין פי שישים נגד מה שישנו בעין על פני הקדרה מכל מקום מותר התבשיל. ולפי 

זה פשוט שתבשיל שהושם בו מעט שומן מותר לאכול אחריו גבינה אף אם לא היה 

שישים נגד השומן.

ואמנם הביא מה שכתבו הפוסקים על דבריו, שזהו דוקא במקרה שאינו נותן 

טעם ממשות בתבשיל, רק שמעט לחלוחית על פניו, אבל אם נותן הממשות טעם 
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בתבשיל נחשב כמו שומן, ולפי זה בתבשיל שיש בו שומן ואין בתבשיל שישים נגדו 

אין להקל.

הבשרי  המרק  נגד   - שישים  פי  בו  יש  אם  למאכל,  בנוגע  האמור:  מן  העולה 

שנשפך עליו, יהיה מותר לאכול אותו גם אם מאכל חלבי. ואם אין בו פי שישים, 

נכון להימנע ולהחמיר מלאכול אותו יחד עם מאכל חלבי. אך המיקל יש לו על מי 

לסמוך.

יגעיל אותו בכדי  נגד המרק הבשרי,  ובנוגע לסיר הפרווה, אם אין פי שישים 

להחזירו להיות פרווה. והמיקל רק להמתין מלבשל בו עשרים וארבע שעות )יממה(, 

ולערות עליו מים רותחים במקום שנשפך עליו מהמרק, יש לו על מי לסמוך.

נדרים לצורך מצוה
שאלה: האם יש איסור לנדור נדרים לצורך דברי מצוה?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם יש איסור 

לנדור או על כל פנים ענייו להימנע מכך. ב( האם יש הבדל בין אם נודר לצורך מצוה 

או לצורך רשות. ג( האם יש הבדל בין אם מדובר בצורך מצוה הנוסף על החיוב על 

פי תורה, לבין למנוע את עצמו מלהיכשל במצוות או באיסורים. ד( האם ישנו הבדל 

בין אם יעמוד בכך או שיש חשש שלא יעמוד בכך.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך יורה דעה הלכות נדרים סימן רג, 

וכותב המחבר  ואיזה הם מגונים.  נדרים משובחים  שם עוסק הסימן בעניין איזה 

בסעיף א, שאין לאדם להיות רגיל בנדרים. ועד כדי כך שכל הנודר, - אף על פי 

שמקיים את הנדר, מכל מקום - נקרא רשע ונקרא חוטא. וכמו כן אם איחר אדם 

נדרו שנדר, ‘פנקסו נפתחת’, כלומר, שמדקדקים עליו מן השמים במידת הדין האם 

ראוי לחסדים.

והנה אמרו חכמים ומובא בשולחן ערוך שם, שכל אדם הנודר נדר, נחשב כאילו 

בונה במה בשעת איסור הבמות. והמקיים את הנדר, נחשב כאילו הקריב עליו קרבן 

)המורה על איסור הדבר, מאחר ואסור להקריב בשעת איסור במות על הבמות(. 
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כלומר כוונת מאמר רבותינו זה להדגיש, שטוב יותר שישאל על נדרו ויתיר אותו, 

ולא יחיה עם נדרו.

ואמנם כל המדובר שעדיך לישאל על הנדר מאשר לקיימו - הוא דוקא בשאר 

נדרים של רשות, אבל נדרי הקדש אדרבה - מצוה לקיימן. ולא ישאל עליהם להתיר 

אותם אלא בשעת הדחק.

אך כל זה זה דוקא לאחר שנדר, שאזי אנו מחלקים ואומרים שאם מדובר בנדרי 

ולא  אותו  שיקיים  עדיף  מצוה,  בנדרי  מדובר  ואם  נדרו,  על  שישאל  עדיף  רשות 

ישאל על נדרו להתירו. אבל לגבי לנדור נדר לכתחילה, אמרו חכמים ומובא להלכה 

שצריך האדם ליזהר שלא ידור שום דבר, ואפילו צדקה לא טוב לנדור. אלא אם ישנו 

את הכסף מזומן בידו, יתן מיד. ואם אין לו את הכסף מזומן, אזי לא ידור לצדקה 

עד שיהיה לו את הכסף בפועל. ואם פוסקים צדקה - וצריך לפסוק עמהם, יאמר - 

שמקבל על עצמו לתת ‘בלא נדר’.

אולם ישנם אופנים יוצאים מהכלל בהם התירו לנדור: א( אם מדובר בעת צרה 

לאדם וכיוצא בזה - מותר לנדור. ב( כמו כן אדם שקיבל על עצמו לשנות איזה פרק 

בתורה, והוא מפחד שמא יתעצל מללמוד את אותו הפרק שקיבל על עצמו, מותר 

ויעבור  יצרו  שיתקפו  מפחד  אם  וכן  זאת.  לעשות  עצמו  את  לזרז  בכדי  לנדור  לו 

על איזו מצוה ממצות לא תעשה, או יתרשל מקיום מצות עשה, אזי מצוה לישבע 

ולנדור בכדי לזרז את עצמו בדבר.

כמו כן, מי שנדר נדרים בכדי לבסס את דעותיו באופן הישר ולתקן מעשיו, הרי 

הוא זריז ומשובח. למשל: אדם שהיה זולל באכילה באופן שאינו ראוי, ועל כן אסר 

עליו בנדר את הבשר שנה או שנתים. או שהיה מכור ליין ועל כן אסר את עצמו 

מי  כן  וכמו  לעולם.  על השכרות  או שאסר את עצמו  לזמן מרובה.  היין  על  בנדר 

שהיה רודף ונבהל להשיג כסף, עד שהיה מעביר אותו על דעת התורה או הנהגות 

ראויות, ואסר על עצמו את המתנות או שלא להנות מאנשי מדינה בה מתגורר. וכן 

מי שהיה מתגאה ביופיו ונדר בנזיר וכיוצא בנדרים אלו, הרי אלו כולם דרך עבודה 

להשם הם. ובנדרים אלו וכיוצא בהם אמרו חכמים: ‘נדרים - סייג לפרישות’.

את  ירגיל  ולא  איסור  בנדרי  אדם  ירבה  לא  עבודה,  שהם  למרות  מקום,  ומכל 

עצמו בהם, אלא יפרוש מדברים שראוי לפרוש מהם, - בלא נדר.
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העולה מן האמור: שהדבר מתחלק לכמה אופנים:

א( לצורך דברי רשות אין לנדור כלל. ]ואף לצורך צדקה גם כן לא טוב לנדור, 

אלא אם יש לו - שיתן. ואם אין לו שימתין עד שיהיה לו בפועל. ואם מכל מקום 

רוצה לקבל על עצמו לתת סכום מסויים בהמשך, שיאמר שהקבלה היא ‘בלי נדר’[.

ב( אדם הנמצא בעת צרה מותר לו לנדור בכדי להרבות בזכויות שיוציאו אותו 

מהצרה.

בכדי  לנדור  או  אותה,  יעשה  שלא  שמפחד   - מצוה  לצורך  עצמו  את  לזרז  ג( 

לכפות את היצר באיזה איסור שמפחד שיכשל בה - מצוה לנדור.

לא ירבה  משובחים, ומכל מקום  ד( נדרים שנודר בכדי לתקן את מידותיו, הם 

בהם. אלא ישתדל לפרוש מהם ‘בלי נדר’.

טלטול נרות לאחר שכבו
שאלה: האם מותר לטלטל נרות שבת מהשולחן - לאחר שכבו, או את השולחן שהם 

עליו, מאחר וצריך להשתמש במקום בו נמצאים?

יש הפרש  לדון בכמה פרטים: א( האם  יש  זו  לענות על שאלה  בכדי  תשובה: 

בדין איסור מוקצה בנרות בין לפי שכבו לבין אחר שכבו. ב( אם כן, מה ההפרש 

ביניהם - איזה סוג מוקצה הם בכל אופן. ג( האם זה שמנה האם היה בדעת האדם 

מלכתחילה )מערב שבת( - לטלטל את הנרות מהשולחן לאחר שיכבו. ד( האם זה 

משנה לאיזה צורך האדם רוצה לטלטל את הנרות.

יש להביא את המובא בשולחן ערוך הרב בסימן רעז סעיף ה, שאדם  ראשית 

שהניח נר על גבי השולחן נערב שבת, ושכח לסלק את הנר מהשולחן לפני שנכנסה 

שבת. ובשבת צירך האדם להשתמש בשולחן ולטלטל את שולחן ממקום למקום. 

מותר לו בשבת לנער את השולחן ועל ידי כך הנר יפול מעליה על הארץ, ולאחר מכן 

יכול הוא לטלטל את השולחן לכל מקום שירצה. ואמנם כמובן שלא יתכוין לכבות 

את הנר בניעור זה של השולחן, ואם אינו מתכוין, אזי ואף אם נכבה מאליו על ידי 

נפילתו מהשולחן אין בכך כלום, מאחר ונחשב כדבר שאינו מתכוין הוא, וכמו כן 
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אין כאן ‘פסיק רישיה’ שהנר יכבה, כי אפשר שלא יכבה על ידי ניעור זה וימשיך 

לדלוק.

ואמנם כל היתר האמור הוא רק במקרה שנגמר כל השמן מהנר, ונשאר בו רק 

פתילה דולקת, או במקרה שהוא נר של שעוה וכיוצא בזה, אבל אם מדובר בנר שיש 

בו שמן, אזי אסור לנער את השולחן בכדי להפיל את הנר מעליה, כי על ידי פעולה 

זו אי אפשר שלא יתקרב השמן קצת אל הפתילה ויתחייב משום מלאכת מבעיר, או 

יתרחק קצת ממנו ויש בזה משום מכבה, וכל שכן אם ישפך קצת מהשמן.

אך גם במקרה של נר שמן יהיה מותר לומר לגוי לנער את השולחן בכדי השנר 

יפול ממנו, כי ישנו כלל באמריה לגוי בשבת, שכל פעולה המותרת מותר לומר לו 

זו ישנו ‘פסיק רישיה’ שיוצר ממנה פעולה האסורה,  לעשות אף שעל ידי פעולה 

וכמו במקרה האמור שמותר לומר לו לנער את השולחן שהיא פעולה המותרת אף 

שעל ידי כן בוודאי תיווצר פעולה האסורה - הבערת או כיבוי הנר. כמבואר בשולחן 

ערוך בסימן רנג. ולכן אף בנר של שעווה וכיוצא בו, טוב שלא יעשה היהודי בעצמו 

אלא על ידי גוי - אם אפשר להשיג גוי בקלות. או אם אינו צריך לשולחן כל כך.

ובאופן שישנו ההיתר לטלטל, אזי כמו כן אם אינו צריך את מקום הנר שבשולחן, 

אלא זקוק הוא למקום השולחן עצמו, יכול הוא לטלטל את השולחן יחד עם הנר 

שעליה - אפילו אם הוא של שמן - לאיזה מקום שירצה, כמבואר בסימן שט.

אולם כל דין האמור הוא רק כאשר שכח לסלק את הנר מהשולחן קודם כניסת 

השבת, שלכן לא נעשה השולחן בסיס למוקצה, כיון שאינה משמשת לנר מדעת 

בעל הבית, אלא מחמת ששכח, אבל אם הניח את הנר מדעתו על השולחן שיהיה 

עליו בכניסת השבת, הרי נעשית בסיס לנר וטפלה אליו ואסורה בטלטול כמוהו, 

ובזה יהיה אסור לנער אף במקרה שהנר הוא של שעוה וכיוצא בו, ואף אם צריך 

למקום השולחן. אבל מותר לגעת בשולחן בלא לטלטלו - כמו שמותר ליגע בכל 

מוקצה כמבואר בסימן שח. וכמו כן יכול לטלטל את השולחן ולנער את הנר על ידי 

גוי, כמבואר בסימן רעו.

ואמנם יש אומרים שאין השולחן נחשב בסיס למוקצה, אלא אם כן היתה דעתו 

שיהיה הנר עליה כל השבת כולה, אבל אם היה דעתו לסלקו אחר כניסת השבת על 
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ידי גוי או על ידי ניעור או שאר טלטול מן הצד, במקרה זה יהיה מותר לנער את הנר, 

אם הוא של שעוה וכיוצא בו.

ולמעשה יש לסמוך על דבריהם להקל - רק במקום הפסד, כמו למשל אם נר 

שעל השלחן נפל על השלחן, וחושש שלא ישרף השלחן, שבזה יהיה מותר לו לנער 

את השולחן בכדי שהנר יפול מעליו אם הוא של שעוה וכיוצא בו - אם היה דעתו 

מבעוד יום לסלקו מעל השלחן בשבת על ידי גוי או על ידי טלטול מן הצד.

העולה מן האמור: שאסור בכל אופן לטלטל ישירות את הנרות עצמם בשעה 

שדולקים. ואף לאחר שכבו, - משום שהוקצו לכל השבת כולה. ואף את השולחן 

בכדי  השולחן  על  בכוונה  הנרות  את  האדם  הניח  אם  בשבת  לטלטל  אסור  יהיה 

שישארו שם בשבת. )- וזאת אף אם היה בדעתו שאינו מעוניין שיהיו שם במשך 

כל השבת(.

אך יכול לטלטל את השולחן על ידי גוי אם הנרות שעליו. או לנער את הנרות 

פחיות  עם  בתבנית  השבת  נרות  את  שהדליקו  למשל  )כמו   - שכבו  לאחר  ממנו 

)נרונים( מתכת פשוטות( - על ידי גוי.

הקדמת לוי
שאלה: האם גם ב’לוי’ יש מצות ‘וקדשתו’ - להקדימו בדברי מצוה וכיוצא בזה - כמו 

בכהן, או שזהו דין בכהן בלבד?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מהו דין ‘וקדשתו’ 

הנאמר לגבי כהן. ב( האם זה נאמר גם בלוי או רק בכהן בלבד. ג( אם גם בלוי, האם 

רק  קדימה  מקבל  הוא  האם  ד(  מסוימים.  דברים  לגבי  רק  או  דבר,  כל  לגבי  הוא 

כאשר ישנו כהן, או גם כאשר אין כהן במקום. ד( האם יכולים למחול על כיבודים 

אלו.

ראשית יש להביא את המובא במשנה במסכת קידושין פרק ד, עשרה יוחסין 

עלו מבבל כהני לויי ישראלי חללי גירי וחרורי ממזירי ונתיני שתוקי אסופי. ובמסכת 

הוריות דף יב עמוד ב, מבואר, שכל המקודש מחברו הוא קודם את חברו.
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‘וקדשתו’,  הפסוק  על  ישמעאל  רבי  דבי  מתנא   - שם  מבואר  הדברים  ומקור 

שדרשו חכמים - לכל דבר שבקדושה, לפתוח ראשון, ולברך ראשון, וליטול מנה 

יפה ראשון.

ועל פי זה נפסק בשולחן ערוך הלכות קריאת ספר תורה סימן קלה סעיף ג, שכהן 

מדרשה  זאת  הביאו  ובפוסקים  ישראל.  ואחריו  לוי,  ואחריו  ראשון,  בתורה  קורא 

נוספת שישנה בגמרא, מכך שכתוב בפסוק בנוגע לנתינת ספר התורה ממשה, - 

‘ויתנה אל הכהנים בני לוי’, ושאלו בגמרא לכאורה אין אנו יודעין שהכהנים הם בני 

לוי, ומה ההדגשה בפסוק שהכהנים הם בני לוי? ומתרצת שמכך יש ללמוד שיש 

להקדים בעליה לקריאת התורה קודם את הכהנים ואחר כך את הלווים - בני לוי.

ובהמשך הסימן מבואר שאם נכנס הכהן לבית הכנסת לאחר שהתחיל הישראל 

לברך ברכת התורה, אינו פוסק, אבל אמירת ‘ברכו’ בלבד עדיין לא נחשבת התחלה, 

בבית  כהן  אין  ואם  יקרא.  ואז  ולוי  כהן  עד שישלימו  בתיבה  הישראל  עומד  ובזה 

הכנסת, אזי קורא ישראל במקום כהן, ולא יעלה אחריו לוי. שמאחר וישראל קרא 

לפניו, אזי אם יעלה אחריו לוי, יאמרו שהראשון היה כהן. ואף שאמר הגבאי ‘במקום 

כהן’ כאשר קרא לישראל, מכל מקום חוששים אנו לאנשים שנכנסו רק כעת ולא 

שמעו מה שהכריז ‘במקום כהן’.

וכתב הרמ”א משכל מקום יכול הלוי לעלות לעליית ראשון יוכל לעלות. וכאשר 

קוראים אותו לעלות, יש לומר ‘במקום כהן’, בכדי שלא יטעו לומר שהוא כהן.

כמו כן מצינו בהלכות בציעת הפת וברכת המזון בסימן רא סעיף ב, שלא יקדים 

חכם ישראל - לכהן עם הארץ לברך לפניו בדרך חק ומשפט, אבל לתת לו החכם 

רשות שיברך, אין בכך כלום. אבל אם הכהן הוא תלמיד חכם אזי מצוה להקדימו, 

שנאמר: וקדשתו שלמדו מכך - שיש לכבדו לפתוח ראשון ולברך ראשון.

נזהרים עכשיו להקדים  עיון למה לא  ד’, שצריך  וכתב במגן אברהם שם אות 

הכהן לכל דברים אלו, ויש ליזהר בזה מאחר שהם מהתורה, ומיישב שאפשר שזהו 

משום שאין אנו בקיאים ביחוסי הכהונה כמבואר בסוף סימן תנז. ובמשנה ברורה 

כתב,  למנהג,  טעם  קצת  למצוא  שמצדד  אברהם  המגן  דברי  את  שהביא  לאחר 

שמכל מקום לכתחילה בוודאי יש ליזהר בזה.
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כמו כן הביא במגן אברהם שם, שזהו רק לכבוד הכהן, ובאמת אם הכהן רוצה 

לחלוק כבוד לאחר - מותר.

ובנוגע להקדמת לוי לישראל כתב בטור שם בשם יש אומרים, שצריך להקדים 

אף הלוי לישראל שהרי התנא רבי יהושוע בבן לוי אמר - מימי לא בירך ישראל 

גדולתו אמר  ושם מצד  הוכחה מכך, מאחר  נראה  דבריו שאין  על  כתב  אך  לפני. 

ולא מצד הדין. והבית חדש כתב ליישב דעתם, כי אי אפשר לומר שלא סעד מימיו 

אצל מי שגדול ממנו ולמרות זאת בירך הוא. וכן יסד בחרוז נודה לשמך - ‘ברשות 

הכהנים והלוים’, ומאחר ומצינו שלגבי ליטול צדקה ולקרות בתורה הלוי קודם, אם 

כן הוא הדין לגבי שאר דברים כי אין לימוד למחצה.

יורה דעה הלכות צדקה סימן רנא סעיף ט, שאם היו  וכמבואר בשולחן ערוך 

לפניו עניים הרבה, ואין בכיס לפרנס או לכסות או לפדות את כולם, מקדים הכהן 

ללוי, והלוי לישראל.

לישראל.  קודם  לוי  כהן,  שאין  שבמקום  ד’,  אות  שם  גיבורים  במגן  כתב  וכן 

שוין  הם  אם  לישראל  כן  גם  הלוי  להקדים  שטוב  יג,  אות  שם  ברורה  ובמשנה 

מקדימים  שהרי  הצדקה,  בנתינת  וכן  המוציא,  ובברכת  המזון,  בברכת   - בחכמה 

אותו בקריאה גם כן לפני ישראל.

העולה מן האמור: שבכלל יש כיום כאלה שלא מקפידים להקדים אפילו את 

הכהן לגבי דברי קדושה, ויש להם על מה לסמוך. אך לכתחילה וודאי שיש להקדימו 

גם כיום.

צדקה  )כמו  דברים  בכמה  קדימה  דין  לגביו  שיש  בפוסקים  מצינו  לוי,  ולגבי 

וקריאת התורה(, ומכך הסיקו הפוסקים שגם לגבי שאר דברים )כמו ברכת המזון, 

וכדומה( - טוב ונכון להקדימו לישראל.

שמן שניתז ממחבת בשרי
שאלה: מחבת בשרית שצרב בה בשר על האש, וניתז מהשמן שבתוכו על דפנות של 

סיר חלבי שהיה סמוך לו. מה דין הסיר והמאכל שבתוכו?



280                                                                             שאלות אקטואליות בהלכה ומנהג

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם בכלל מותר 

לבשל על אותם כיריים סירים ממינים שונים. ב( האם הסיר החלבי נאסר מחמת 

הבליעה  מחמת  נאסר  שבתוכו  המאכל  האם  ג(  הבשריות.  השמן  טיפות  בליעת 

שבדפנות הסיר. ד( האם יש הבדל האם הסיר החלבי היה קר באותה העת, או שמה 

שמשנה הוא רק שהטיפות שמן היו רותחים. ה( האם ישנו חילוק האם הטיפות 

נבלעו בסיר באזור המאכל שבתוכו, או למעלה הימנו.

תשובה: ראשית יש להביא מה שמובא בשולחן ערוך יורה דעה סימן צב סעיף 

ח’, שם כותב המחבר שמחבת עם תבשיל חלבי שנתן אותו בתוך כירה - תחת סיר 

של בשר, אדי זיעת התבשיל של החלב עולים ונבלעים בקדירת הבשר, ואוסרים 

אותה. וכתב הרמ”א על כך, שאם ישנו פי שישים בקדרת הבשר כנגד כל החלב 

שהיה במחבת, הרי הוא נשאר בהיתרו.

כמו כן, זהו רק אם המחבת היה מגולה, וזיעת אדי התבשיל החלבי עולה ונבלע 

ישירות בסיר הבשר שעליה, אבל אם המחבת היה מכוסה, הכל מותר מפני שזהו 

כמו שתי קדרות שנוגעות זה בזה, שאין אוסרים זה את זה בנגיעה בלבד, ומכל שכן 

בזיעה היוצאת מסיר מכוסה, שאין זה רק מחום, ולא זיעה ישירה מהתבשיל עצמו.

אמנם בסיום דבריו כתב, שלכתחילה יש ליזהר בכל אופנים האמורים, כלומר, 

בשתי קדרות יבשות חיצונית, שמכל מקום לא יגעו זה בזה לכתחילה. וכן שאפילו 

מכל  השני,  מהמין  בקדרה  נגיעתה  בעת  בה  סולדת  היד  שאין  תבשיל  אדי  זיעת 

וכן אפילו כאשר הסיר מכוסה, יש  זו.  זיעה  מקום יש להרחיק עד שלא תגיע אף 

ליזהר בזיעה הבוקעת ממנו, שלא תיגע בהמין השני.

והנה בשולחן ערוך יורה דעה הלכות בשר בחלב סימן צב סעיף ה מובא, שטיפת 

חלב שנפלה על הקדירה שאצל האש מבחוץ, אזי אם נפלה כנגד התבשיל אין צריך 

אלא ששים כנגד הטיפה שמפעפעת לפנים, ונחשב כאלו נפלה בתבשיל. ואם נפלה 

במקום הריק שבסיר שלא כנגד התבשיל, והיא מפעפעת בדופן הקדירה עד סמוך 

לרוטב כל כך שאין שישים כנגד הטיפה, הרי נאסר אותו מקום הקדירה, ואם יערה 

התבשיל דרך מקום הקדירה שנאסר, הרי יאסר התבשיל. ותקנתו, שיניח את הסיר 

כך, ולא יגע בה עד שתצטנן.
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ולפי זה מובן שאם ניתן על הסיר החלבי בחלק התחתון במקביל לתבשיל, יש 

לשער פי שישים במאכל שבתוכו נגד הטיפות שניתזו, ואם יש מותר לאכול את 

התבשיל. ואם אין פי שישים התבשיל נאסר.

ובנוגע לסיר יצטרכו הגעלה ואסור להשתמש בו לפני כן לשום בישול, מחשש 

שטעם הבשר שנבלע בדפנות הסיר לא נפלטו לגמרי לתוך המאכל, וממילא נשאר 

פי  יש  ו’, שהקדירה אסורה אפילו אם  הוא בתוך הדפנות, כמבואר ברמ”א בסעיף 

טעם  כז  אות  שם  כהן  בשפתי  שמבאר  וכפי  שנפלה,  הטיפה  נגד  בתבשיל  שישים 

הדבר, משום שחוששים שמא לא פעפע הכל לפנים אלא נשאר משהו בדופן הקדרה.

ואמנם גם אם הטיפות הבשריות ניתזו על החלק העליון של הסיר יש לאסור את 

התבשיל בכל אופן, אלא אם כן באופנים הבאים: א( אם הסיר החלבי מכוסה ורותח 

ומבעבע. כמבואר בפרי מגדים שם אות כח. ב( אם יש פי שישים לא רק נגד הטיפות, 

אלא נגד פי שישים של כל טיפה, כי מאחר ונפלה לא כנגד התבשיל, אזי כל השטח 

שסביבה - פי שישים, נעשה נבלה, וצריך לשער גם כנגדו, כמבואר בשולחן ערוך שם. 

ג( אם ניתזו מעט טיפות כלפי הלהבה, כמבואר שם בסעיף ו’. ד( אם נתבשל לכבוד 

שבת או יום טוב או אורחים או שישנו הפסד מרובה, כמבואר שם בסעיף ז’.

אמנם גם בזה יכבה מיד את האש של הסיר החלבי, וימתין עד שהתבשיל יצטנן 

ואז יערה אותו מהסיר. ואם צריך את התבשיל מידיית, יערה על כל פנים לא בצד 

שממנו ניתז על הסיר, אלא בצד שכנגדו, כמבואר שם.

יש  שבסיר,  התבשיל  כנגד  הדופן  על  ניתזו  הטיפות  שאם  האמור:  מן  העולה 

לשער כנגדם פי שישים בכדי שיהיה מותר לאכול את התבשיל. והסיר צריך הגעלה 

בכל אופן.

ואם ניתזו על הסיר למעלה - שלא כנגד התבשיל, אזי יש לאסור את התבשיל 

אפילו אם יש פי שישים נגד הטיפות. ויש להתיר רק במקרים הבאים: א( אם יש 

פי שישים - כנגד פי שישים של כל טיפה. ב( אם הוא לצורך שבת או יום טוב, או 

לצורך אורחים, או שישנו הפסד מרובה. ג( אם הסיר עליו ניתז הטיפות היה מכוסה 

ומבעבע מרתיחה.

ואמנם יכבה מיד את הסיר, וימתין מלשפוך תכולתו עד שהסיר יצטנן. או על כל 

פנים ישפוך אותו מהצד השני - שלא ניתז ממנו על הסיר.




