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דרשינן בנדרים )מ"א ע"א(: בחוסר כל וכו', אמר 
אביי, נקטינן אין עני אלא בדעה, במערבא אמרי, דדא ביה 

כולא ביה, דלא דא ביה מה ביה, דא קני מה חסר, דא לא קני מה 
קני, עכ"ל הגמ'. 

וכשאני מתבונן בעצמי, אני מגלה לצערי, שהרבה נושאים יסודיים 
לא מחוורים לי כל צרכם מחוסר שימת דעת מספקת, וחלקם התבארו 
נמי  זכי  לנפשיה  דזכי  מיגו  לעצמי,  אמרתי  והלואי,  ממושך,  זמן  לאחר 

לחבריה, אשתדל ללבנם לעצמי ואולי יועיל גם לחבריי.
ובתוך עמי אנכי יושבת, וכמדומה שגם אצל בני תורה חשובים, חלק 
ויתכן שהטעם העיקרי  ליבון,  ביותר צריכים  מהנושאים אף מהחשובים 
ללבן  פנאי  להם  ואין  ופוסקים  הש"ס  בלימוד  עסקם  שעיקר  כיון  הוא 
נושאים אחרים, וגם בישיבות ובכוללים עיקר השיחות נסובים על חיזוק 
יסודיים  נושאים  ביר"ש, תיקון המידות ושקידה בלימוד, כך שיש הרבה 

הלוטים בערפל. 
מסודרת,  בצורה  רבותינו  שכתבו  מה  שנרכז  שע"י  להשי"ת,  ואקווה 

יועיל לי ולחבריי. 

מסברת  כאן  שאין  לומר  באורייתא",  "איסתכל  הקובץ  שם  ונקרא 
הכרס כלום, אלא רק מה שלימדונו רבותינו, שכידוע שדבריהם הם חלק 
לחדש  עתיד  ותיק  שתלמיד  מה  כל  חז"ל:  שאמרו  וכמו  שבע"פ,  מתורה 

נמסר למשה בסיני. 
הדבר  יו"ד,  בלא  נכתב  חז"ל  בדברי  המובא  באורייתא  שאסתכל  ואף 
מובן כי במקור הפירוש שהשי"ת הסתכל בתורה וברא העולם, אבל כאן 
שהרי  עצמך,  את  היינו  עלמא,  ותברא  בתורה  אתה  תסתכל   − כוונתנו 
האדם נקרא עולם, וכמו שאמרו חז"ל )סנהדרין ל"ז(: כל המקיים נפש אחת 

מישראל, מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא.
ויתכן  ורחבים,  עמוקים  דקים,  הנושאים  היות  מחמת  למודעי,  וזאת 
בקובץ  במילואו  הנושא  יושלם  שלא  מסתבר  במחלוקת,  שנויים  שגם 
אחד, ומהשי"ת אשאל עזרה שנוכל להמשיך להוציא עוד קבצים במהרה 
לאורה, להשלמת התמונה לכבוד בני התורה ושאר האומה אוהבי תורה. 
יעזרנו על דבר  וה'  ג' חודשים לערך,  כל  ]שאיפתנו להוציא לאור קובץ 

כבוד שמו[.
או  השלמה  ואפילו  הארה,  או  הערה  לו  שיש  מי  מכל  נבקש,  ואגב 
מערכה בנושאים שיובאו בקובץ, ישלחם אלינו ועי"ז גם מעיינותיו יפוצו 

חוצה. )אין הבטחה שנכניס כל נושא שישלח אלינו אלא הכל לפי הענין(.

ע"ה יעקב בן אאמו"ר ר' ישראל הכהן הי"ו

העורך.

פיתחא זעירא



כללים למעיין:

בדרך כלל נשתדל להביא הלשון כבמקור.

אם יש צורך בהבהרה או תוספת הקשורה למובאה היא תבוא 
בסוגריים מרובעות.

אם הרעיון ידוע, אלא שנמצא מוגדר יפה באחד מהספרים, בדרך כלל 
לא נציין המקור, ועל כל פנים כשציון המקור יפריע לרצף הקריאה 

בדרך כלל לא נציין המקור.

כשיש כמה דעות בענין מסויים יובאו הדעות בכיוון אחד, ואח"כ 
הדעות של הכיוון האחר, ונשתדל להגיע להבנה שאלו ואלו דברי 

אלוקים חיים.
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תוכן הענינים
ו העומק הטמון במצות תלמוד תורה                                                                

תפילה                                                                                                                 יב

קל וחומר                                                                                                            טו

היחס הנכון בקשר להנאות העולם הזה                                                        כג

שלימות הבית                                                                                                    כז

חינוך ילדים                                                                                                       לו

מב שימושה של תורה                                                                                           

יסודות בהלכה                                                                                                  מו
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העומק הטמון במצות תלמוד תורה

במאמר שלפנינו יתבאר, שידיעת התורה היא פאר שלימות 
האדם ומדרגתו העליונה, ועולה על הכל − שבלימוד התורה 

האדם דבוק בבורא יתברך

בגליון א' הבאנו מרבותינו שכתבו, שאף שודאי חובה ללמוד כדי לידע כיצד לקיים 
המצוות, אבל לא לטעם זה בלבד ציוותה התורה, "והגית בו יומם ולילה", אלא שיש 
מצוה בפני עצמה לעסוק בתורה. וכן מפורש ג"כ בפירוש אור החיים הקדוש )ריש פרשת 
בחוקותי( וז"ל: אם בחקתי תלכו וגו'. בתורת כהנים אמרו ז"ל, יכול אלו המצות, כשהוא 

אומר ואת מצותי וגו', הרי המצות אמורות, מה אני מקיים אם בחקותי? להיות עמלים 
אפילו  מצוה  בה  שיש  לצד  חוקה,   − התורה  עמל  הכתוב  שקרא  וטעם  ע"כ.  בתורה, 
ללמוד דברים שלמדם פעמיים וג' והם נטועים אצלו, כי חפץ ה' בעסק התורה, חוקה 
חקק, ותמצא שאמרו ז"ל )קהלת רבה פ"ג( כי לטעם שילמוד האדם תורה בחשק תמיד, 

גזרה חכמתו יתברך שיהיה האדם לומד ושוכח, עכ"ל. 

אפשר  שאי  שמצוה  שהטעם  שמבאר,  פ"א(  התורה  נתיב  עולם  )נתיבות  במהר"ל  ויעויין 
מהתורה,  גדולה  יותר  שמצוה  מפני  זה  אין  תורה,  תלמוד  דוחה  אחר  ע"י  להתקיים 
ומדרגתו  שלימות האדם  היא פאר  שידיעת התורה   − יסודית  יותר  אלא מפני שהיא 
העליונה, ואילו המצוות הן השלמת האדם במדרגתו היסודית והשורשית, ואם חסרה 
לאדם מצוה, חסר לו בהשלמתו ובעיקרו, ואדם חסר מיקרי, ולא רק אדם שחסרה לו 
שלימות עילאית, ולכן דוחה תלמוד תורה, אף שבאמת תלמוד תורה גדול ממנה, ויש 

בתלמוד תורה שלימות עילאית יותר. 

ובאותו מהלך מסביר המהר"ל, שאין סתירה בין מה שאמרו חז"ל "ותלמוד תורה 
כנגד כולם", לבין מה שאמרו "לא המדרש עיקר אלא המעשה", ד"עיקר" אין פירושו 
"גדול" אלא "יסודי", וממילא ודאי שתלמוד תורה )המדרש( הוא גדול ועליון, )תלמוד תורה 

כנגד כולם(, ובכל זאת המעשה הוא עיקר − יותר יסודי.

והנה גם הגאון ר' ישראל מסלנט כתב כעין הדברים הללו, )הובאו דברי בספר אור ישראל 
)סי' ל"א(, וכיון שדבריו נכתבו לתלמידיו ובקצרה, ויש מקומות שקשים להבנה, נכתוב 

את תמצית דבריו בלשון המובנת לנו, ואח"כ נעתיק את לשונו בתוספת ביאור מהרה"ג 
ר' ראובן לויכטר שליט"א, מתלמידיו המובהקים של הגר"ש וולבה זצוק"ל.

בתחילת דבריו הקשה על מה שאמרו חז"ל "בן סורר ומורה לא היה ולא יהיה", 
ונכתב רק משום דרוש וקבל שכר, הרי שאר חלקי התורה אפילו אלף שנה לא יספיקו 

ללומדם, וא"כ יש לנו די והותר לדרוש ולקבל שכר? 
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ותירץ ע"פ הידוע, שיש מצוות חוקיות ויש מצוות משפטיות, כמו שכתוב בויקרא 
)י"ח, ד(: "את משפטי תעשו ואת חקותי תשמרו ללכת בהם אני ה' אלוקיכם". ופירש 

רש"י: את משפטי תעשו − אלו דברים האמורים בתורה במשפט, שאילו לא נאמרו היו 
כדאי לאומרן. ואת חקותי תשמרו − דברים שהם גזירת המלך, שיצה"ר משיב עליהם 
למה לנו לשומרן, ואומות העולם עובדי אלילים משיבין עליהם, כגון: אכילת חזיר, 
לבישת שעטנז וטהרת מי חטאת, לכך נאמר "אני ה'", גזרתי עליכם ואי אתם רשאים 

להפטר. עד כאן. 

יש בה בחינת משפט גם במצוות החוקיות,  ואמר הגרי"ס, שמצות תלמוד תורה 
שהרי אם לא ילמד לא ידע לקיים, א"כ מובן שצריך ללמוד, אבל יש גם בחינת חוק גם 
במצות המשפטיות, והיינו שיש מצוה עצמית ללמוד תורה, גם אם לא יצא מלימוד זה 

"ידיעה" כיצד לקיימן. 

ועפי"ז ביאר, שזה היה חטאם בבית ראשון, שהיה להם תאווה ללימוד רק בבחינת 
משפט, היינו לידע כיצד לקיים המצוות, ולא רצו ללמוד גם בכוונת חוק. 

ועפי"ז יישב מה שהקשה בתחילת דבריו, שהתורה כתבה פרשת בן סורר ומורה 
שיש בה רק בחינת חוק, לומר שיש שכר גם על לימוד בבחינת חוק לבד. 

]לאפוקי ממה שכמה התבטאו: "הלומדים ש"ס בלי הלכות חבל על זמנם", דח"ו 
לומר כן, דאף שודאי צריך ללמוד הלכות, אבל חבל על זמנם? הרי מקיימים מצות 
לקיים  כיצד  לידע  כדי  רק  משפט,  בבחינת  רק  שלומד  מי  ולהיפך,  תורה,  תלמוד 

המצוות, חבל על זמנו, שיוכל להרוויח שכר מצות תלמוד תורה ומאבד זאת בידיים.

וראוי להביא כאן מה שכתב הגה"צ ר' דב יפה שליט"א בספר לעבדך באמת )עמ' 
קנ"ג(, וז"ל: החתם סופר אומר חידוש מאלף, מה שלמדנו שמעלת לימוד התורה גדולה 

חשוב  ה'  תורת  לימוד  עצם  כאשר  רק  זהו  אחרות,  מצוות  קיום  ושכר  ממעלת  יותר 
בעיניו, וכן עצם ידיעת תורת ה' היא חשובה בעיניו, בין שנוגע לו למעשה ובין אם לאו 

− אף שמובן שהלימוד צריך להיות על מנת לשמור ולעשות. 

אך מי שעצם הלימוד אינו נחשב כל כך בעיניו וחשיבות הלימוד אצלו הוא בעיקר, 
סוכה  הלכות  שלומד  וכגון  המצוות,  את  לקיים  איך  יודע  הוא  שבאמצעותו  משום 
כאמצעי לדעת איך לקיים מצות סוכה כהלכתה, ונמצא שלימודו הוא הכשר לקיום 
מצוה,  מאותה  יותר  גדול  אינו  זה  לימוד  של  ושכרו  מעלתו  כהלכתה,  סוכה  מצות 

שהרצון לקיימה כהלכה היה סיבת לימודו. 

לפיכך, כאשר אנו עומדים סמוך לסוכות או בערבי פסחים, ודאי שהצורך לקיים את 
מצוות החג כהלכתן מחייב לתת קדימה ללימוד ענינים אלו בש"ס ובספרי הפוסקים, 
אך עלינו לגשת ללימוד ענינים אלו גם מתוך מטרה ללמוד את תורת ה', ולא רק כהיכי 

תימצי לדעת איזה אתרוג לקנות או איך לקיים מצות מצה כהלכתה, עכ"ל[.
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התורה  לימוד  במצות  לראות  נשוב  עתה  וז"ל:  הגרי"ס,  לשון  את  נעתיק  וכעת 
מה היא − חוק או משפט? הדעת נותן, כי גם לימוד תורת החוק למשפט יחשב, אף 
שהקיום יהיה חוק, מ״מ חיוב הלימוד הוא משפט אשר יחייבנו שכל האנושי, דאם לא 

ילמוד איך יקיים. 

אכן גם מגדר החוק בל יצא אף לימוד תורת המשפט. כי הלימוד בעצמו מצוה היא. 
אף אם לא היתה מביאה לידי מעשה. כמו שמצוה לדרוש בבן סורר ומורה )למ״ד לא עתיד 
להיות(. והשכל האנושי מנגדה. רק אני ה׳ חקקתי. וכן בכל חלקי התורה בלימודה. גם 

מצוה חוקית בה. אשר אין להתחלק רק במחשבה. ]פירוש: כל החילוק הזה, בין חוק 
ומשפט בנוגע למצות לימוד התורה, אין לה מקום במציאות כל כך, אלא רק במחשבה 
ניתן לחלק את המצוה לשניים − בכל עסק התורה, גם בלימוד הלכה למעשה צריך 
של  החוק  בבחינת  וזה  ענין,  באותו  יתברך  רצונו  מה  ולדעת  הסוגיה  לעומק  לרדת 
אותה סוגיה, ורק עם זה אפשר לדעת מהי ההלכה למעשה, שזה בבחינת המשפט של 

לימוד התורה[.

ואולי לזה רמזה המשנה )אבות פ״ד(: והלומד על מנת לעשות וכו'. ולא אמר הלומד 
בכדי לעשות, כי הלימוד בעצמו טוב שיהיה במחשבה החוקית. )אף אם לא היה נצמח ממנה 
שיהיה  טוב  בעצמו  הלימוד  ]פירוש:  המשפטי.  מלימוד  נשאה  בחינה  היא  כי  המעשה(, 

תורה  לימוד  והוא  התורה,  בלימוד  העיקר  שזה  אומרת,  התורה  מה  לדעת  במטרה 
לשמה לשם ידיעת התורה[. אכן בתנאי שתיולד המעשה ממנה. 

על כן דבר הלימוד יתנהל באופן שיתקיים התנאי. היינו להשיג בראש הבקיאות 
והחריפות )איש איש לפי ערכו(. להיות כלי מוכשר ללמוד על פי תנאי הנדרש. הוא חפץ 

המעשה.

ובדברינו אלה יאירו דברי רז״ל )נדרים פ״א(, היינו לא שמעו בקולי, היינו לא הלכו 
בם. אמר רב יהודה אמר רב, שאין מברכין בתורה תחילה. ופירשו, שלא ברכו ברכת 
התורה כשהן משכימין ללמוד תורה, ע״ש. אשר כל אנוש יתפלא על התאווה הזרה 
הזאת לבלתי היות עצל בלימוד התורה המתשת כוחו של אדם, רק שלא לברך עליה 
בתחילתה. )והר"ן כתב בשם ה״ר יונה ז״ל, עוסקין היו בתורה תמיד, ולא היו מברכין בתורה תחילה, כלומר, 
כך היו  ומתוך  שלא היתה התורה חשובה בעיניהם כל כך שיהא ראוי לברך עליה, שלא היו עוסקין בה לשמה, 

מזלזלין בברכה, עכ"ל. והדבר תמוה מאד, לאמר שמתוך כך יזלזלו בברכת התורה, אשר היא מדאורייתא, באין כל 

תאוה להפריעה(.

)מנחות מ"ב:( כל מצוה דעשייתה גמר מצוה  י׳׳ל, דאמרינן  ואמנם לפי מה שבארנו 
כגון מילה וכו' צריך לברך, וכל מצוה דעשיתה לאו גמר מצוה כגון תפילין. )עשייתן לא זו 

היא גמר מצותן עד שיקשרם(, אינו צריך לברך וכו׳, ע"ש. 

היינו  דעשייתה  לברך,  צריך  אינו  המשפטי,  תורה  לימוד  מצות  על  זה  לפי  ע״כ 
הלימוד, לאו גמר מצוה היא )עד שקיים את אשר הוא לומד(, כי כל ענין המצוה הוא ללמוד 
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בכדי לידע המעשה, ויסוד ברכת התורה הונחה על מצות לימוד התורה בבחינת חוק, 
היינו שהלימוד בעצמו מצוה, אי לזאת יוכל היות, כי שלטה עליהם התאוה שלא רצו 
רק ללמוד בגדר המשפט, יען השכל האנושי מחייבו, אבל ללמוד בבחינת חוק, להיות 
שהשכל מנגדו והיצר משיב עליו, געלה נפשם, לזאת אף שעסקו בתורה, היתה כונתם 

רק בתור בחינת משפט, ולא היה גמר מצוה ולא ברכו עליה.

נמצא לפ״ז, שכר לימוד התורה אינה רק בחינת משפט, המשתתף עמה גם בתור 
בחינת חוק, בכונתה הרצויה, ]שכר המצוה בעל גמר עשייתה היינו על לימוד התורה 
שקיים בו גם בחינת חק. פירוש: שלומד גם לכוונת קיום עשה דת"ת, בלי שיצמח מזה 

קיום למעשה[.

הוא המאמר אשר הצבנו בפתח דברינו )סנהדרין ע״א(, בן סורר ומורה לא היה ולא 
עתיד להיות, ולמה נכתב דרוש וקבל שכר, היינו שכר על בחינת חוק לבדה הנעלה 
במדרגתה )בבחינה הלזו. אם כי נגרעת בערכה. יען אינה מביאה לידי מעשה וכו'. עיין קדושין מ׳: נענו כלם 
וכו'( משאר חלקי התורה. אשר יסדתם היא בחינת משפט. ]הלימוד בבחינת חק הוא 

עצם המצוה המביאה שכר. וכמה נפלאים דברי חז"ל, דרוש וקבל שכר, שעיקר הכוונה 
היא אינה על לימוד התורה, שעל זה שאל רבנו בתחילת דבריו שיש מספיק ללמוד 
גם בלי הפרשה של בן סורר ומורה, אלא הכוונה היא על קבלת שכר שבאותה פרשה 

שאינה נוגעת למעשה, בה השכר על מצות לימוד תורה מודגש יותר[. עכ"ל. 

למדנו מדבריו, שאם לומד רק למטרה כדי לידע כיצד לקיים המצוות, ולא מכוון 
וזה  תורה.  תלמוד  מצות  שכר  יקבל  לא  עצמה,  בפני  מצוה  מקיים  הלימוד  שבעצם 

ממש כמו שכתב החת"ס שהבאנו בגליון א'.

וראיתי מאמר נפלא בענין זה מאחד מגדולי חכמי הזמן, וז"ל: מצוות תלמוד תורה, 
נוסף על כך שהיא מצוה חשובה שאין לה שיעור, ונוהגת בכל הזמנים ובכל המצבים, 
והיא מן המצוות היחידות שאדם אוכל פירותיהן בעוה״ז והקרן קיימת לו לעוה״ב, 
הרי יש בה מעלה יקרה שהיא נעלית יותר מכל המצוות, ושקולה כנגד כולן, וזוכים על 
ידה להתעלות למעלות רמות ונשגבות שנאמרו רק בלומדיה ועוסקיה בכל קנייניה. 

וכדאיתא בפרקי אבות פרק שישי.

ובפשטות, מעלתו המיוחדת של לימוד וידיעת התורה, היינו משום שהוא מביא 
את  לאדם  ומאיר  יעשון.  אשר  המעשה  ואת  בה  ילכו  הדרך  את  לדעת  מעשה,  לידי 
סגנון חייו ונתיבות הנהגתו כדכתיב ׳נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי׳ )תהילים קיט(. כלומר 
שחשיבותה המיוחדת של לימוד התורה הוא בהיותה מצוה יסודית, שהיא שורש לכל 
וכן  הפרטים.  מתקיימים  שבכוחו  הכלל  הוא  והמצוות  התורה  ידיעת  היהודי,  צורת 
על ידי הלימוד גם יתעורר לבוא לידי קיום, וכמו שאומרים בתפילה ׳לשמוע ללמוד 
)קידושין מ:( תלמוד גדול שהתלמוד  וללמד לשמור ולעשות ולקיים', וכדאיתא בחז״ל 

מביא לידי מעשה.
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אמנם יש בתורה עוד מעלה רמה, כי התורה היא השורש והחבל שבה אחוזים כל 
המצוות. ובעת למדו הרי תופס בלבו ובדעתו את שורש המצוות כולן. ואם כי אינו 
ידיעתה בליבו וסברתו, הוא התעלות ורוממות  עושה אותם עתה בפועל, הרי עצם 

לאדם, בכך שהוא מכיר ויודע את משפטי התורה ומצוותיה.

על ידי ידיעת התורה נעשה האדם דבוק ביושר ובמשפט. כאשר מבין בדעתו ויודע 
את חכמת משפטי התורה, תורת האמת המוחלטת שניתנה מאת האלוקים. מתעלה 
אישיותו לדרגות המוסריות הנעלות ביותר. וכמו שכתוב )תהילים לז, ל(: פי צדיק יהגה 
כך  על  נוסף  אשוריו.  תמעד  לא  בלבו  אלוקיו  תורת  משפט.  תדבר  ולשונו  חכמה 
שמצוות התורה הם אמת ויושר הרי הם גם הנהגות קודש, יש בהם קדושה עליונה, 
הנהגת רוממות עילאית שההולך בהם ודבק בם, וכן הלומד ויודע אותם, מרומם את 

עצמו למעלות נשגבות של קדושה וטהרה.

מעלה יתירה יש בלימוד התורה )אף שלא יבוא אל שלימות, קניין הקדושה, עד שיגיע גם לעשיה 
בפועל.( כיון שעל ידי הלימוד קונה את ההנהגות הללו במציאות נפשו, ודעתו משכלת 

ביושר  לפעול  רק  לא  והמשפט.  הצדק  רגשות  בלבו  ומחדיר  והטוב,  היושר  אמיתת 
וקדושה, כי אם גם להבין ולהשכיל את הדעות הישרות, לא רק עשיה אלא גם לסבור 
כן ולחיות כן, שאז הקדושה מתאחדת עם האדם ונעשה מציאות של צדקות ומהות 
מן  אחד  לדבר  שוות  אינן  תורה,  של  מצוותיה  כל  אפילו  חז״ל:  ואמרו  קדושה.  של 

התורה. )ירושלמי פאה פ״א ה״א(.

סגולת רוממות התורה שכאשר עמלים בה כיאות, היא מצחצחת הנפש ומיישרת 
אותה לאהוב את המשפט והיושר ומהבילה את עסקי הקטנות חסרי הערך של חפצי 
העולם הזה, ומגבירה את כוח טהרת נשמתו כנגד תחבולות היצר ועלילותיו. ומרוממת 

אותו במעלות קדושה עליונה.

יתירה על כך, הרי התורה היא דבר ה׳ וציוויו, וכאשר עוסק בתורה שהיא הציווי על 
המצוות, הרי זו עבודת ה׳ נעלית, שאינו רק מציית לדברו, אלא משים כל לבו לברר 
ולהבין ולדעת את דבר ה׳ וחכמתו כאשר הופיע מחורב, והריהו כעבד נאמן העומד 
לפני המלך לשמוע את קולו, ומטה לבו להאזין לכל הגה שיצא מפיו ולדעת במדוייק 
כל דעה שהביע, וכמו שאמרו ׳ולעבדו זו תלמוד׳ )ספרי דברים יא, יג(. ועל זה אמרו )סוטה ד:( 
תורה דכתיב בה יקרה היא מפנינים − מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. כי עבודת עסק 

לימוד התורה יותר נעלית מאשר עבודת הכהן הגדול בקודש הקדשים.

ועולה על כולנה, שיעל ידי לימוד התורה הרי הוא זוכה למדריגות דביקות בנותן 
התורה, כי מאחר שהתורה היא חכמתו ורצונו של הקב״ה, והרי הוא יתברך וחכמתו 
אחד וכמו שכתב הרמב״ם )הלכות יסודי התורה פ״ב ה״י(, נמצא שעל ידי הקשר ההדוק עם 

התורה אנו מקושרים ואדוקים עם הקב״ה.
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ובחז״ל איתא )שבת קה.( אנכי − נוטריקון אנא נפשי כתבית יהבית. וכמו שכתב בספר 
כי  )לקוטי אמרים פרק ד(, הקב״ה בכבודו ובעצמו לית מחשבה תפיסא ביה כלל,  התניא 
ומתלבשת בהקב״ה  היא תפיסא  אזי  ומצותיה  בתורה  ומתלבשת  אם כאשר תפיסא 
ממש, דאורייתא וקב״ה כולא חד וכו׳ כשהאדם מבין ומשיג איזה הלכה וכו׳, הרי זה 
משיג ותופס ומקיף בשכלו רצונו וחכמתו של הקב״ה וכו׳ והוא יחוד נפלא שאין יחוד 
כמוהו ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות להיות לאחדים ומיוחדים ממש מכל צד ופינה. 
וזאת מעלה יתירה ונפלאה לאין קץ אשר במצוות ידיעת התורה על כל המצוות מעשיות 
וכו׳. ולפיכך זוכה התלמיד חכם להיות בחינת כלה ומטרוניתא להקב״ה, בהיותו דבוק 

בהקב״ה על ידי התורה.

וכן כתב הב״ח )טור או״ח סימן מו(, כוונתו יתברך מעולם הייתה, שנהיה עוסקים בתורה 
כדי שתתעצם נשמתינו בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מיוצא התורה וכו', ונתן לנו 
כדי שתתדבק נשמתינו  יום,  בכל  בה  כלי חמדתו, שהיה משתעשע  תורתו הקדושה 

בעצמות קדושת התורה ורוחניותה, ולהוריד השכינה בקרבינו וכו׳.

ובמילים קצרות מאוד תימצת מורינו המשגיח הגר"ש וולבה זצוק"ל בספרו עלי 
שור )ח"א עמ' ע'(, וז"ל: מהותה של מצות תלמוד תורה, המטרה היא שנתאחד עם התורה 
והמצוות, ששכלינו יהיה ממש שכל התורה, והמצוות תחדרנה לתוך אברינו... אך כל 
נהיה באמת ספר  ולהתאחד בתורה, עד שתלמיד חכם  עניין הלימוד הוא להתעצם 

תורה חי, ולכן מחשבתו אינה נפרדת כלל מהגות בתורה.

ובזה  הגשמי,  העולם  ובין  המופשט  הרוחני  העולם  בין  מגשר  תורה  לימוד  הרי 
ממשיכים את השכינה אל עולמינו. עכ"ל.

המשך בגליון הבא אי"ה
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תפילה
דברים  זה  בענין  והבאנו  הבורא,  לפני  ממש  עומד  האדם  שבתפילה  ידוע  הנה 
נפלאים מהרמח"ל בגליון א', ורבנו הרמב"ם כתב בענין זה דברים נשגבים )שו"ת פאר 
בלבו  ומתענג  רגליו  על  עומד  יתברך,  ה'  אל  פונה  יהיה  המתפלל  וז"ל:  קנ"ו(  סי'  הדור 

ובשפתיו, ידיו פרושות וכלי דיבורו הוגים ומדברים, ויתר חלקיו חרדים ונרעדים, ולא 
יסור מהנעים קולות ערבים, מתדבק, מכין עצמו, מתחנן, כורע ומשתחווה, לפי שהוא 
לפני מלך מלכי המלכים גדול ונורא, ויגיע אליו השקיעה והפלצות, עד שימצא נפשו 

בעולם השיכליים ונכנעה נפשו וכו'. עכ"ל. 

]לנו אין ציור מהמציאות מה זה לעמוד לפני מלך, כי היום אין מורא מלכות, אבל 
בדורות הקודמים לא היה כך, מספרים על קבלן שבנה עבור קיסר רוסיה גשר, והקיסר 
קרה לו שיבוא אליו להעניק לו מדליה, כשהקבלן עמד לפני הקיסר, אחזו השבץ מרוב 

מורא, וסיפר זה מעט פתח להרגיש יותר את דברי הרמב"ם הנ"ל[.

עוד כתבנו בגליון א', שאחד ממטרות התפילה, להשריש בעצמנו הידיעה שהכל 
לא  שאם  שסוברים,  הפוסקים  מגדולי  הרבה  שיש  מה  מובן  זה  ולפי  יתברך,  מאיתו 
התפלל דרך תחינה כעני העומד בפתח, כמו שנפסק בשולחן ערוך )סי' צ"ח סעי' ג'( − לא 
מוכח  וכן  רבה,  והאליה  שהב"ח  התפלל(  ד"ה  )שם  הלכה  בביאור  ]וראה  חובה.  ידי  יצא 
מהב"י ומאמר מרדכי, ושכן משמע מהרמב"ם, שצריך לחזור ולהתפלל, אלא שהביאור 

הלכה פסק שלא יחזור להתפלל מחמת סב"ל, אלא שלכתחילה מאוד יזהר בזה[. 

הירש  מהרש"ר  התפילה,  בעניין  נוסף  מבט  דשמיא  בסיעתא  נביא  זה  ובגליון 
בפירושו לחומש )בראשית כ', ז'(: "ויתפלל בעדך" − שורש "פלל" קרוב ל"בלל", הבולל 
אינו מערבב חומרים זה עם זה, אלא מביא יסוד חדש לחומר, ומחדיר לכל חלקיו, וע"י 
כך הופך אותו לחומר חדש. בדומה לכך − המתפלל מפלל את עצמו, מחדיר את האמת 
האלוקית לכל פינות ישותו והוויתו, וכך קונה לעצמו אחדות ושלימות נפשית באור פני 

ה'. 

נמצא, התפילה היהודית עומדת בניגוד מוחלט לתפיסה ההמונית של תפילה, לא 
השתפכות מבפנים, לא ביטוי למה שהלב רוחש כבר, לכך אנו קוראים תחינה, שיחה 
אלא  תפילה  אין  מהחוץ,  לו  ונקנית  הניתנת  אמת  באותה  הלב  החדרת  אלא  וכדו', 
אלא עובד על תקנת עצמו להעלות את ליבו למרום, פסגת  עבודה שבלב, אין מתפלל 
הכרת האמת והחפץ בעבודת ה' וכו'. תפילות הקבע באו לעורר את הלב ולהחיות בלבו 

את אותם ערכי הנצח שצריכים חיזוק ושמירה מעולה, עכ"ל בדילוג. 
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וולבה זצוק"ל בספרו עלי  בא וראה דבריו הנפלאים של מורינו המשגיח הגר"ש 
שור )ח"א עמ' כ"ז(: בתחילה הביא את דברי רשי על הגמרא במס' שבת )דף קכ"ז ע"ב( שעיון 
תפלה בכלל גמילות חסדים, דכתיב גומל נפשו איש חסד, וכתב על זה דבר זה יכול 
כל אחד להרגיש בעצמו רוב התפתחותו של האדם ברוחניות קשורה בתפלה. מי שאינו 
זו  קשורות  תפלותיו  כי  ימצא  בתפלתו  חי  הוא  אלא  שיגרתי,  כחוב  תפלתו  מתפלל 
בזו, במנחה הוא מתחיל במקום הפנימי בנפשו בו גמר בשחרית ומעריב הוא ממשיך 
הרגיש  לא  כי  בעצמו  להעיד  יכול  ובדעת  בטעם  המתפלל  במנחה.  שנשאר  במקום 
רואה  בתפילתו  המעיין  עוד  ולא  תפילות,  בשתי  טעם  ואותו  הרגשה  אותה  מימיו 
גם סגולה נפלאה להתבגרות והתקדמות פנימית תמידית, דוקא בשעות תפלותינו. 
הרגשות עדינות הולכות ומתעוררות, רשמים דקים של רוממות הולכים ומתחזקים, 
גישה מחודשת לאמונה הולכת ומסתמנת; מי שהוא בעל שכל נכון, במעט התבוננות 
ושימת לב יוכל לקבע בלבו אמיתת הדבר, איך הוא בא ונושא ונותן ממש עמו יתברך, 
ולפניו הוא מתחנן, ומאתו הוא מבקש, והוא יתברך שמו מאזין ומקשיב לדבריו, כאשר 

ידבר איש אל רעהו, ורעהו מקשיב ושומע אליו. )מסילת ישרים פי"ט(. עכ"ל בדילוג.

הקדוש",  "המלך  בתפילה  חותמים  כשאנו  משל,  דרך  דבריו  פי  על  והתעוררתי 
מתעוררת בלבנו ההרגשה והרצון להתקדש, או שמתפללים וכל אויביך וכו', זה מעורר 
אותנו לא להשתייך לאויבי ה' ע"י עבירות, ולמשל כשמבקשים תשכון בתוך ירושלים, 
עולה במחשבה מה אנחנו עושים בשביל בנין ירושלים והמקדש, וכן על זה הדרך, כל 

תפילה וההתעוררות שלה.

ובצורה חדה יותר אמר הגרא"מ שך זצוק"ל )הובאו דבריו בספר מחשבת מוסר ח"א עמ' קצ"ד(: 
היות שהבורא עולם בלי סוף ובלי תכלית גם ההכרה בו בלי סוף, ככל שמכירים עדיין 
חסרים והתכלית של שלושת התפלות, שתפילת שחרית נותנת הכרה במידה מסויימת 
וע"י שיש לאדם הכרה זו הוא עומד במדרגה גבוהה יותר, ובמנחה מקבל תוספת הכרה, 
ובשנה יש יותר מאלף תפילות, ואדם שחי שמונים שנה ויש בהם עשרות אלפי תפלות 
הראשונות  בשנים  חיים  החפץ  דומה  ואינו  מדרגות,  אלפי  בעשרות  האדם  מתעלה 
שלו לשנים האחרונות, ואם זה חסר אצלנו בהכרח שלא מתפללים כראוי. אנו איננו 
מתבוננים ולכן נשארים בדרגה הראשונה, אבל אנשים גדולים גדלו יותר ויותר מכל 

תפלה ובכל יום נתעלו בהכרה ובדעת, עכ"ל בדילוג מעט. 

]ובאמת הגר"ש פינקוס זצוק"ל בספרו על התפילה, מתלונן על התופעה המצויה 
שהרבה ת"ח שהתעלו בלימוד, אבל בתפילה הלואי שנשארו באותה מדריגה שהיו 

בישיבה קטנה. והסיבה שלא עושים עסק מהתפילה ומתפללים כי צריך להתפלל[.

בעבודת התפילה  מרגלא בפומיה של הגאון הצדיק רבי בן ציון במברגר זצוק"ל: 
צריך האדם לבנות את כל עולמו הפנימי, )גנזי ציון עמ' ר"ה(. ושם מובא כי סיפר הגרא"י 
למצוא  משתדל  הזמנים  בבין  כי  הנ"ל,  הגרב"צ  לו  אמר  אחת  שפעם  שליט"א,  קוק 
עולמו  את  בתפלתו  לבנות  שיוכל  באופן  להתפלל  כדי  הנפש  למנוחת  הנתונים  את 
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הפנימי, ומכוח זה יכול להמשיך את רמת התפילה גם בתוך ימי הזמן העמוסים, ואכן 
נזדמנתי להתפלל עמו באחד מימי בין הזמנים מחוץ לשאונה של עיר, והיה מחזה 
מרגש ומקדש, תפילת שמו"ע שארכה כשלושת רבעי השעה, כשאי אפשר לחיצוניות 

להסתיר את כל עבודת הלב הפנימי המופלאה.

נסכם לעת עתה מהנכתב בב' הגליונות בענין התפילה:
הסיבה שאסור להפסיק לכלום באמצע התפילה, כי אנו עומדים לפניו יתברך ממש 

)גמרא ופוסקים( 

מטרת התפילה להשריש בנו שהכל תלוי בה' יתברך )מבי"ט, רמח"ל ועוד( 

בג' התפלות הקבועות אנו משרישים בקרבנו את הערכים האמיתיים )רשר"ה( 

בכל תפילה אנו מתעלים, ואם לא − סימן שלא מתפללים כראוי )הגרא"מ שך, הגר"ש וולבה( 

כל עולמנו הפנימי נבנה בתפלה − אם מתפללים כראוי )הגרב"צ במברגר( 

המשך בגליון הבא אי"ה
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קל וחומר

א. מהו פרומקייט והקלקולים היוצאים ממנו

להתנהג  שהראויים  שליט"א,  גולדווסר  יצחק  ר'  הרה"ג  משם  כתבנו  א'  בגליון 
קלקולי  לידי  יבואו  שלא  ואומדים  נפשם,  בכוחות  שבקיאים  אלו  הם  בפרישות 
הפרוקמייט ולא יצא שכרם בהפסדם, ועתה נבוא לבאר מהו ה"פרומקייט", ואז נבין 

מדוע אותם שעבודת ה' שלהם מתוך פרומקייט בלבד אינם ראויים להחמיר. 

ונדפס  "הבאר",  בגליון  זצוק"ל  וולבה  הגר"ש  מהמשגיח  נפלא  לביאור  וזכינו 
שנית בספרו "עלי שור" )ח"ב עמ' קנ"ב(, וישנם הבדלים בין שניהם, וכאן נשלב את שתי 

המאמרים עם השמטות שנראה שהמשגיח בכוונה לא חזר עליהם בספרו עלי שור.

זה  מושג  לתרגם  אפשר  )אי  ״פרומקייט"  קוראים  שאנו  מה  הוא  בעבודתנו  חשוב  גורם 
באופן מדוייק, אשר על כן אנו משתמשים כאן במלה האידישאית(. ננסה בזה לברר, מהי מהותה של 

הפרומקייט, מהו גדרה ומקומה בעבודת ה'.

פרומקייט איננה יראת שמים ולא מדת חסידות, וגם לא דקדוק במצוות. פרומקייט 
היא כח מכוחות הנפש, ״אינסטינקט" להתייחס אל הבורא.

לכל אדם יש פרומקייט אינסטינקטיבית. אחד מגדולי רופאי הנפש של זמננו כתב, 
כי מכל הפציינטים שלו למעלה מגיל 35 לא היה אף אחד שלא סבל בעיקר ממה שלא 

מצא את הקשר אל האלוקים, ורק כאשר מצאו את הקשר נהיו בריאים.

אצל  מאשר  בהרבה  חזק  יותר  הבורא  אל  הטבעי  היחס   — מישראל  האדם  אצל 
אומות העולם. רבנו הגאון ר' ישראל סלנטר זללה"ה כותב באיגרת המוסר: ״בלי דעת 
כפרי  לאיש  לתת  הוא  שופט  שהאלוקים  בנו  המרחפת  שהאמונה  נכיר,  תבונה  ובלי 

מעללו

הוא ראשית מצעדנו לעבודתו יתברך אכן, למורת רוח ודאבון לב, כח הכללי זה רק 
מסתתר בנו, נחבא במצפוני הלב בל ייראה החוצה...". הרי הגרי"ס אינו מדבר מכח 
סתמי של התייחסות לבורא, אלא מ"אמונה שהאלוקים שופט הוא לתת לאיש כפרי 
מעללו". זוהי אמונה הרבה יותר מבוררת מאשר היחס הגולמי של אומות העולם אל 
הבורא. והנה אמונה זו היא ״כח המסתתר בנו ונחבא במצפוני הלב", — כח מכוחות 
הנפש. בחז"ל מצינו, שכאשר מרע"ה אמר במעמד הסנה ״והם לא יאמינו לי", הקב"ה 
השיב לו שהם ״מאמינים בני מאמינים". אמונה שהושרשה באדם מאבותיו היא כח 

טבעי.
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זו עוזרת לנו לעבודת ה', אולם הפרומקייט היא כמו כל דחף  פרומקייט טבעית 
אינטסנקטיבית הפועל באדם אגואיסטית, אנוכיית בטבעה, לכן הפרומקייט דוחפת 
את האדם לעשות רק מה שטוב לעצמו − פעולה בין אדם לחבירו וגם מעשה לשמה 
בין אדם למקום אינם ניזונים מפרומקייט. המבסס עבודתו על פרומקייט לבד, נשאר 
אנכיי אפילו אם יחמיר על עצמו חומרות רבות. איש חסד לא יהיה וללשמה לא יגיע, 
זהו ההכרח שנבסס עבודתינו דוקא על דעת, הדעת צריכה לכוון את עבודתינו ברגע 
שאנו מזניחים את הדעת ופועלים מתוך פרומקייט לבד תהיה עבודה מעוותת וזאת 

אפילו במדרגות של ת"ח. וכמו שיבואר בהמשך המאמר.

ב. הדחקת הפרומקייט

כח נפשי יכולים להדחיק עד שאינו מורגש עוד. אפילו כח שמירת החיים, החזק 
שבכוחות. חייל הנכנס בהתלהבות להגן על מולדתו, אינו בורח מהסכנה אלא קופץ 
שמירת  כח  את  הדחיקה  המולדת  הגנת  של  האקסטזה  נפש,  בחירוף  ולוחם  לתוכה 

החיים.

של  כח  יש  בפרט,  מישראל  ולאדם  אדם,  לכל  להדחיק.  ניתנת  פרומקייט  גם 
פרומקייט, אבל אם מתעורר באדם כח יותר חזק, הוא יכול להדחיק את הפרומקייט 
את  להחניק  עלולה  למשל,  קל,  בילוי  אחרי  מופרזת  נהירה  עוד.  תורגש  שלא  עד 
שהרבה  הדיעה  כגון  זה,  בכיוון  משפיעה  מוטעית  הקהל"  ״דעת  גם  הפרומקייט. 
גורמת שהאדם  היא  נוגד את הדת":  "המדע  ״משכילים" למחצה טוענים לה כאילו 
מתבייש לגלות איזה סימן של פרומקייט. )דרך אגב: ההיפך הוא הנכון. אחד מגדולי המדע במאה 
זו, מקס פלנק, לא התבייש לקבוע: ״ההתחלה של הדת" — היינו האמונה באלוקים — ״היא תכליתו של המדע״(.

להתפלל  אוהב  הוא  מטבעו  שלו:  הפרומקייט  להדחיק  עלול  מצוות  שומר  גם 
לועגים  חבריו  אבל  ההלכה.  שמירת  על  להקפיד  בהתלהבות,  מצוה  לקיים  בכוונה, 
לפרומקייט שלו, והוא רואה שאינם מחזיקים אותו ל״חברמן״. בריב פנימי בין הנטייה 
החברתית ובין הנטיה הפרומית מנצחת הראשונה: הוא נזהר מעתה שלא לכוון יתר 

על המידה בברכות ותפלות, ושלא להתלהב כל כך בקיום מצוה...

נמצא כי הרבה מאוד אנשים מדחיקים את הפרומקייט הטבעית שלהם, אך בטבעם 
ו״בלתי  ל"דתיים"  האדם  בני  לחלק  הוא,  מאוד  שטחי  פרומקייט.  אדם  בני  לכל  יש 

דתיים", כי בטבעם — כולם ״דתיים", רק הרבה מאוד מדחיקים דתיותם.

ג. האם אפשר לבסס העבודה על פרומקייט לבד?

מהאמור ניכר עד כמה אנו זקוקים לכח זה של פרומקייט, אם אמנם בשלימות של 
קיום תורה ומצוות אנו חפצים. כל הלבביות והתוכן בקיומן קשור בפרומקייט! ולא 
"שתרגילנו  זה אנו מתפללים  זקוקים, אשר על  זו בלבד. סוף סוף להרגל טבעי אנו 
על  יום מחדש  כל  צריכים להלחם עם עצמנו  היינו  היסודי  לולא ההרגל  בתורתך". 
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קיום כל מצוה המוטלת עלינו. שום דבר לא היה מובן מאליו, לא לבישת ציצית ולא 
הרגל  תורה.  לימוד  לא  שכן  וכל  הנהנין,  ברכות  ולא  ידים  נטילת  לא  תפילין,  הנחת 

הכרחי זה מושתת בכח הפרומקייט.

אמרנו בתחלת דברינו, כי כח פרומקייט איננה לא יראת שמים ולא מדת חסידות 
ולא דקדוק במצוות. אבל היא ההכנה הנפשית למעלות אלו. בלי פרומקייט טבעית 
לא היה אדם מעולם מתמודד להגיע ליראה או לדקדוק במצוות, לאמונה וחסידות. 
אולם, פרומקייט לבד אינה מביאה אל מעלות אלו, היא רק היסוד הנפשי שעליו הן 

נבנות. בנין המעלות נעשה ע״י דעת.

אדם  של  מצבו  נבדוק  כעת  להלן.  בע׳׳ה  נדבר  ודעת  פרומקייט  בין  השיתוף  על 
הבונה את עבודתו בתורה ומצוות על פרומקייט לבד.

מרן הרש"ז מקלם זללה״ה כותב: ״מי שעושה מצד שמבקש פרומקייט, כגון לאכול 
ישמור  פעם  העומר(,  היתר  בלי  חדשה  מתבואה  לאכול  מקילים  הרבה  )בחו"ל  ״ישן״  או  ״שמורה" 
ופעם — כשהוא בדרך וכדומה — לא ישמור, משא"כ העושה מהכרח )כלומר: מהכרח הדעת( 
לא ישתנה בשום פנים". ביותר אנו יכולים להבחין בענין זה בלימוד תורה: מי שלומד 
רק מחמת פרומקייט כשהגמרא קלה להבין ומעניינת, הוא לומד; כשיש משא ומתן 
מסובך ובלי מקום לסברות — מניח לימודו ויוצא. פרומקייט גרידא אינה נושאת לימוד 

עקבי מאומץ.

זאת ועוד: פרומקייט היא, כאמור, כח, וכח עיוור. טבעו של כח עיוור הוא, שכח 
אחר יכול להשתלט עליו ולנצל אותו לענינים שלו. לדוגמה: אם האדם אוהב כבוד כל 
הפרומקייט שלו עלולה לשרת את אהבת הכבוד שלו, ובעד המצוות שלו, ובפרט בעד 
ההידור שבמצוות, הוא מבקש שבח ותהלה. אם אוהב כסף הוא, יתכן שיבקש בצע 

כסף עבור מה שהוא מדקדק במצוות... ״כסוחר באהבת ה' ״

אחד החידושים הנוראים של רבינו הגאון ר' ישראל סלנטר זללה"ה הוא, שישנה 
״פרומע נגיעה". הציור שלו: ״אדם הרץ לשמוע דרשה ממגיד, עלול במרוצתו להזיק 
לעשרות אנשים". הרי הוא רץ לעשות מצוה, לשמוע תוכחה מפי המגיד, ובכדי לשמוע 
רגלו,  דורך על  הוא  בלי שום התחשבות: לאחד  דוחק את עצמו קדימה  הוא  היטב, 
לשני הוא נותן בעיטה, לשלישי קורע כפתור, והריהו חובל ומזיק, והכל לשם המצוה 
שהולך לעשות! דברים נוראים, והמציאות מעידה על אמיתתם: מחלוקות ומריבות 
פרצו בגלל מצוות! כמה בתי מדרשות נחרבו בגלל מריבות שנגרמו מ״פרומע נגיעה"! 
האיש הטרוד במצוה ובני ביתו סובלים מעצבנותו — מי התיר לו את הכעס והקפידא 
שבאו בעקבות טירדתו במצוה? ״פרומע נגיעה"! אנשי שיטה חרדית אחת הרודפים 
עד חרמה יריביהם הדוגלים בשיטה חרדית אחרת — מי התיר להם את הלשון הרע 

והלבנת פנים ברבים ? ״פרומע נגיעה"!
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רבינו הגרי"ס זי"ע עשה זהירות זאת לעיקר גדול בעבודת ה', שפרומע נגיעה לא 
תשחד את האדם בשום אופן, לא בדבר גדול ולא בדבר קטן, אך מהיכן נובעת פרומע 

נגיעה? כשאדם סומך על הפרומקייט לבד ואינו משעבד את הפרומקייט לדעת.

הגענו בזה ליסוד גדול: פרומקייט היא כח חיוני, אבל לסמוך על פרומקייט לבד 
— אסור!

ד. דמיונות של פרומקייט

גם  אמרנו בהקדמה, כי כל כוחות הנפש מגדלים דמיונות. כיון שפרומקייט הוא 
כן כח בנפש, גם הוא מגדל דמיונות. טבעו של דמיון — להפליג למרחקים, רחוקים 

מהמציאות.

מה שפרומקייט רוצה להשיג — קירבה אל הבורא — הדמיון שלה כבר השיג. האדם 
יותר קרוב להשי"ת מכל  נקט באיזו חומרא — כבר הוא צדיק וחסיד בעיניו, והרבה 
סביבתו. הוא רואה איזו הנהגה של אדם גדול — כבר הוא מאמץ אותה לעצמו ונדמה 
לו שהיא הולמתו. — בא אלול, האדם מתחזק קצת בתורה ותפלה, וכבר נדמה לו שנכנס 
במחיצתם של צדיקי עליון. והנה עם כל החיזוק בעבודה צריכים תמיד להישאר על 
הקרקע, ובשום אופן לא ״לטפס לשמים"! אבל בעל הדמיון של פרומקייט, עם קצת 

החיזוק כבר נטש את הקרקע ופורח באויר... ״חוטף מלאכים". 

]אכן ישנה דרך להתקרבות אמיתית אך היא מתחילה בכיוון הפוך מאשר לטפס 
לשמים, וזוהי: "ואת דכא ושפל רוח רב הונא ורב חסדא חד אמר אתי דכא וחד אמר 
הרים  כל  הניח  הוא  ברוך  הקדוש  שהרי  דכא  את  אני  כמ"ד  ומסתברא  דכא  את  אני 
וגבעות והשרה שכינתו על הר סיני ולא גבה הר סיני למעלה. ופירש רש"י: אתי דכא 
− אני מגביהו עד ששוכן אצלי והיינו אשכון את דכא: אני את דכא − אני מרכין שכינתי 
אצלו". )סוטה ה' ע"א(. לא לטפס לשמיים  אלא להנמיך עצמו − זוהי הדרך עד כמה שאדם 
מכניע את עצמו לפניו יתברך הוא נהיה יותר קרוב אליו, עד כמה שהוא משפיל עצמו 
ומכיר שפלותו באמת − הקב"ה מגביהו, אין אנחנו כעת בביאור מדת ההכנעה ענינינו 
כאן להתוות הדרך האמיתית להתקרבות, והננו מגיעים כאן לעומק ענין הפרומקייט, 
הרי ההיפך של פרומקייט היא ההכנעה, פרומקייט היא דחף אגואיסטי כמו כל דחף 
אל הבורא  בה התקרבות אמיתית  ואין  של הכנעה  צליל  בה  אין  ולכן  אינסטקטיבי, 
כי בודאי אין השכינה שורה בתוך אנוכיות ולהיפך מכניע את עצמו ומתרחק והולך 

מהאגואיזים ובזה הוא נהיה כלי טהור שירכין הקב"ה את שכינתו אצלו[. 

הדמיון מפליג למרחקים ורואה דברים שצריכים להשיג — כאילו הושגו כבר. גם 
בזה מביא הסבא מקלם זללה"ה דוגמה נפלאה: ״אם יאמרו לאדם מה תצעק בר"ה 
ויאמר: הלא אמר שלמה המלך ע"ה הבל  יכעס   — — צעק ללחם!  גלות השכינה  על 
כמו  השכינה  גלות  על  רק  אבקש  הבל!  על  אבקש  ולמה  הבל,  העולם  הרי  הבלים, 
ששלמה המע"ה בקש רק חכמה ודעת! — אבל הוא לא יבין כי הן אמת, שלמה המע"ה 
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כמדבר  רק  אינו  הבלים  הבל  הוא  יאמר  ואם  אמר,  לא  הוא  אבל  הבלים,  הבל  אמר 
שידבר  בעת  גם  וחימה  קצף  ימלא  השערה  כחוט  בו  יגעו  אם  והראיה  אחרים,  בעד 
כי העולם הבל... והנה הפרומער המורגל בעולם בלי השכלה ודעת, הלא סובר שיש 
להכיר ״הבל הבלים" באמונה, אבל האמת אם רק יאמין ב״הבל הבלים", אבל לא יבין 
בעצמו בהרגש ובקנין ע"י רוב עמל והרגל, אין אצלו הבל". דברים נפלאים: בלי משים 
אדם מחליף את הצריך להיות עם מה שהווה במצבו, צריך להיות שעניני העולם יהיו 
״הבל הבלים" בעיני האדם ונדמה לו כאילו אצלו כבר הכל הבל. ואין זה ראוי לו כלל 
להתפלל על ״לחם לאכול ובגד ללבוש" )וזה היה ראוי ליעקב אבינו, ולא לו...( והוא יתפלל רק 
על גלות השכינה, ואין זה אלא דמיון של פרומקייט! והראיה — ינסה נא מישהו לעשות 
משהו שנדמה לו שיפגע בפרנסתו, ותיכף ירעיש עולמות, ואיה ה״הבל הבלים,?! ועוד 
אינו מתבונן כלל בפרנסה שהיא באה  אינו מתפלל, ממילא  כיון שעל פרנסה  זאת: 
לו מן השמים, ונשאר כל מה שקשור אל הפרנסה בעיניו בגדר ״כוחי ועוצם ידי עשו 
לי וכו'"" בלי אמונה ובטחון כלל, ונמצא אדם זה קרח מכאן ומכאן: תפלה על גלות 
השכינה אינה לפי מדרגתו, והעולם אינו הבל בעיניו, ואמונה ובטחון רחוקים ממנו, 

וכל מהלך עקום זה הוא מחמת דמיון של פרומקייט!

בפרט לתפלה מזיקה גישה מצד הדמיון: יסוד העבודה הוא שהאדם צריך לעמוד 
תמיד ליד ההתחלה, שיראה את קטנותו וכמה הוא רחוק מבוראו, כי זהו אמיתת מצבו, 
ו״קרוב ה' לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת", ואם הוא מרגיש כמה הוא רחוק 
באמת — אז הקב"ה דווקא קרוב אליו... אבל דמיונו מדמה לו כאילו הוא עומד ליד 
כסא הכבוד ממש, ושם מקומו בתפלתו, אם הוא רק מכוון איזו ברכה היטב בפירוש 
המילים. דמיון זה גורם ל"קצר", שחוטי הזרם החיובי והשלילי נוגעים זה בזה לפני 

שנכנסים לנורה, וממילא אין אור...

ה. שלימות התורה ופרומקייט

אנו  לחברו.  אדם  בין  ומצוות  למקום  אדם  בין  מצוות  לנו  נתנה  השלמה  התורה 
מגיעים לשלמות אך ורק אם אנו מקיימים כל המצוות. שלמות — פירושה: טוב לשמים 

וטוב לבריות גם יחד.

דחיפה  היא  כי  אמרנו,  הרי  למקום.  אדם  בין  במצוות  רק  פועלת  פרומקייט 
אינסטינקטיבית להתייחס אל הבורא, וממילא מובן שאין לה ענין עם מצוות בין אדם 
ואחת  בין אדם למקום  ובמקום ששתי מצוות מזדמנות לפונדק אחד, אחת  לחברו, 
למקום,  אדם  שבין  המצוה  דווקא  להשלים  דוחפת  הפרומקייט   — לחברו  אדם  בין 
זה בא הציור של חסיד שוטה בגמ'  וזאת אפילו במקום פיקוח נפש של חבירו. על 
)סוטה כ"א(, שראה אשה טובעת בנהר ואמר: אין זה דרך ארץ להסתכל בה ולהצילה. 

הירושלמי בסוטה על אתר מביא אותו ציור באדם הלבוש תפילין ואומר: אי אפשר 
כנראה   — ציור  מביא  מקלם  והרש״ז  לנהר.  שנפל  ילד  ולהציל  התפלין  את  להרטיב 
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ממעשה שהיה — שמישהו מתעלף בביהכ"נ וזה שעומד על ידו אינו מטפל בו כי הוא 
באמצע אמירת "אב הרחמים", ואינו יכול להפסיק ]נביא כאן ציור הפוך מגדול אמיתי 
זונדל  יוסף  ר'  ז'(, ראו פעם את מרן הגאון  )הובא בספר רינת השבת עמ'  הנקי מפרומקייט 
העיר  ברחוב  ראש  כיסוי  ובלי  דלוק  נר  עם  שבת  ליל  באמצע  הולך  כשהוא  מסלנט 
בזריזות − ונתברר הדבר הטעם משום ששמע דרך הכותל איך השכנה צועקת להביא 
המיילדת ובעלה מתמהמה והנה הרב זונדל קם בזריזות ואמנם בישוב הדעת ונתן אל 
לבו שאם לא יקח בידו את הנר יפול ויתאחר בחובת השעה שדינה כפיקוח נפש וגם 
כשנפח הרוח והפיל את כיסוי ראשו נתן אל לבו שכך היא המידה להמשיך ולא לנטות 
אחר הטבע וההרגל לחפש אחר הכיסוי[. הציורים נראים כסתם עם ארצות. אולם, 
כך היא דרכה של פרומקייט שאינה מתחשבת עם הזולת ומקפידה דווקא על קיום 
מצוות או מנהגים בין אדם למקום על צד היותר טוב, אשר מזה באות רוב המריבות 
דווקא על רקע של פרומקייט )עיין לעיל סימן ג׳(, כגון בעל יארצייט הרוצה להיות חזן 
ואינו מסכים שבעל יארצייט אחר יעבור לפני התיבה, אף שהלה עפ"י דין יותר ״חיוב" 

ממנו, ודברים גדולים מזה.

על עוד מגרעת אחת אנו צריכים להצביע, והיא, שהמקבל על עצמו חומרא שאינה 
מחויבת מצד ההלכה, עלול להתגאות על שאר בני אדם שאינם מחמירים על עצמם. 
המקבל  אחד  תלמיד  על  ששמע  זללה״ה,  פינקל  הגרנ"צ  מסלבודקה  בסבא  מעשה 
שבת זמן רב לפני זמן הדלקת נרות, קרא הסבא לאותו תלמיד ואמר לו: ״כשאתה כבר 
כעל  עליהם  מסתכל  אתה  בהכרח  הרי  מלאכה,  שעושים  חבריך  ורואה  שבת  קבלת 
מחללי שבת, ונמצא כי בעיניך כל העולם מחללים שבת ורק אתה שומר שבת כהלכתו. 
ומה  לב,  גבה  כל  ה׳  בגאוה, אשר תועבת  הרי החומרא בקבלת שבת הביאתך להקל 
כל הציבור!״ דברים אלה  יחד עם  הרווחת בהידור מצוה שלך? מוטב שתקבל ש״ק 
נוגעים בסוגיא דשבעה פרושים, )סוטה כ"ב ע"ב( עיי"ש. אי לזאת, אם אדם רוצה להגיע 
לשלמות להיות טוב לשמים וטוב לבריות, אינו יכול להשתית עבודתו על פרומקייט 

לבד, כי הוא עלול להיות "צדיק שאינו טוב".

ו. דרך החינוך

מעתה יש לברר, מהו החינוך הנכון למצוות, אחרי שלמדנו להכיר את ההכרח של 
כח הפרומקייט מזה, ואת גבוליו וסכנותיו מאידך, וגם התברר לנו כי התוה"ק דורשת 
מאתנו שלמות במצוות בין אדם למקום ובין אדם לחברו גם יחד — וכח הפרומקייט 

אינו עוזר לנו במצוות בין אדם לחברו.

להמשיל  התורה  ״כוונת  התורה:  דרך  מהי  הלבבות,  חובות  מבטא  אחד  במשפט 
השכל בכל תאוות הנפש ולהגבירו עליהן״. יסוד זה כולל כל כוחות הנפש: דעת התורה 
היא, שאין לאדם לסמוך על כחות ותאוות נפשו — אפילו על הכוחות הטובים! השכל 
צריך לשלוט על כל הנהגתו ועל כל מעשיו. מה לעשות ומה לא לעשות — השכל חייב 
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להכריע בזה, ואין לאדם ללכת אחרי כוחות נפשו מבלי שיעביר את כולם תחת שבט 
הביקורת של שכלו.

אם כלל זה אמור על כל כוחות ותאוות הנפש, הוא כולל גם את הפרומקייט.

בעניני  סומך  שאדם  מכך,  נובעים  שפרטנו  בעבודה  והשיבושים  הליקויים  כל 
עבודת ה, על הפרומקייט לבד, מבלי שישתף עמה את השכל. והנה אם כח מכוחות 
הנפש שולט באדם, אי אפשר שלא יביאהו לידי קלקולים, ובדיוק כמו בשאר כוחות 
הנפש, כך הוא בפרומקייט. פרומקייט בלי שכל מעקמת את העבודה! אי לזאת, מוכרח 

עובד ה' לבסס עבודתו על דעת.

הרוצה לטעון על דברינו יטען בזה: ״אני מעדיף אמונה פשוטה, אטו פילוסופיא 
אנו צריכים לעבודת ה'? ואף אנו נגיד לו: אמונה פשוטה אינה פרומקייט בלי דעת! 
הן אמת, ״רק" אמונה פשוטה אנו צריכים, אבל היא רחוקה מאוד מלהיות פרומקייט 
טבעית? ומהי אמונה פשוטה? ״אדם ובהמה תושיע ה" ואמר ר"י אמר רב אלה בני 
אדם הערומים בדעת ומשימין עצמן כבהמה. לאאע"ה נאמר ״כי ביצחק יקרא לך זרע" 
ואח"כ נאמר לו ״והעלהו לעולה", והיה יכול להקשות קושיא בצע"ג ולא היקשה ולא 
הרהר אחר מדותיו יתברך — זוהי אמונה פשוטה, והיא באה דווקא מ״ערומים בדעת" 
היודעים כי על הקב"ה אי אפשר להקשות קושיות ״ומשימין עצמן כבהמה", וכמה זה 
רחוק מפרומקייט בלי דעת! ה״פרומר" דווקא ישאל קושיות ויהרהר, כי דמיונו אומר 

לו שמגיע לו שלום ושלוה!

הרי הרוצה לעבוד ה' באמת ולקיים מצוות התורה בשלמות, חייב לבסס עבודתו 
על דעת, ולא יסמוך בשום ענין בעבודה על פרומקייט לבד, וידע כי המצוות הם רצונו 

יתברך ורצונו יתברך רחוק מאוד מרצוננו, ואין להחליף זה בזה.

גם חשן משפט.  ולא רק אורח חיים אלא  ידיעה ברורה בהלכה,   — וראשית דעת 
הידור  מחפשת  דעת  חיים.  באורח  רק  ודקדוקים  הידורים  מחפשת  פרומקייט  והנה 
ודקדוק גם בחשן משפט. דעת מבינה, כי זריקת קליפת פרי על הרצפה היא כריית בור, 
עוזרת  אינה  גזל. פרומקייט  היזק הוא מאיסורי  לגרום  והאיסור  מזיק,  היינו עשיית 
לקליטת ציור זה בלב, שזריקת קליפה תהיה מעשר איסור, לא פחות מאשר אכילת 

בשר משחיטה מפוקפקת!

הסבא מקלם כתב, כי אאע"ה לא התחיל דרכו מתוך פרומקייט אלא מתוך פקחות, 
ופקחותו הביאתו לידי פרומקייט. הן זוהי דרך העבודה של בר דעת. וכאשר יכיר את 
ולא  גם במקום שיש מלעיגים  ידע לעורר את הפרומקייט  הוא  ה',  ההכרח בעבודת 
יבוש: יכוון דווקא בברכות, יזהר דווקא מדיבורים אסורים, ולא יהיה איכפת לו כלל 
ודווקא כשכוח הפרומקייט פועל היטב  ייחשב עוד ״חברהמן" בעיני סביבתו!  שלא 
אל  להתקרב  הרי  כי  אדם,  מבני  להתפעל  ומבלי  להתבייש  מבלי  מצוות  יעשה  הוא 
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ויהדר בבין  ויקיים  זאת תהיה תורה שלמה לנוכח עיניו,  בוראו הוא מגמתו, אך עם 
אדם למקום וגם בבין אדם לחבירו.

מאידך — המתנגד לכל עבודה אמיתית הוא הדמיון. בלימוד גפ״ת אנו יודעים כי כל 
הלימוד הוא מלחמה בין שכל ודמיון, לרחק הדמיון עד הקצה ולהגביר השכל. וכן הוא 
גם בעבודה, בכל הגישה למצוות ולתפלה, ולא לתת מקום ודריסת רגל לכח הדמיון, 

אלא לעבוד בדעת דווקא, ובזה יצליח ה' דרכו להיות עובד אמיתי.

דברים אלה אמורים בחינוך העצמי של בן תורה מבוגר. צעירים, היינו ילדי תשב"ר 
ותלמידי ישיבות לצעירים יש דווקא להלהיב לקיום מצות על ״דרך פרומקייט", אולם 
לקנות  אותם  ולהלהיב  לחבירו  אדם  בין  במצוות  מאוד  להקפיד  לחנך  יש  אותם  גם 
לגרום  וזהירות שלא  כבוד הבריות, חסד, הכרת הטוב  כגון  ודרך ארץ,  מדות טובות 

נזקים.

המשך בגליון הבא אי"ה
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היחס הנכון בקשר להנאות העולם הזה
כתבנו בגליון א', שיש לקחת מהעולם הזה כל מה שנצרך לבריאותו וחוזקו וישוב 
דעתו, ולהיותו שמח ועליז למען יוכל לעבוד עבודת הבורא בכל כח גופו ונפשו, וזה 

תלוי כל אחד כפי טבע נפשו ומדרגתו.

והרחיב בענין זה ראש ישיבת אש התורה, הרה"ג נח וינברג זצוק"ל )הובאו דבריו 
בספר 48 דרכים לחכמה, עמ' קצ"ג ואילך, ואף שיש בדבריו ממה שנכתב בגליון א', מכל 
מקום החלטנו להביא דבריו כאן על דרך מה שאמרו חז"ל, שפרשה שחזרה ונישנת 
מקום  מכל  לדורינו,  מתאים  יותר  לשונו  שסגנון  והגם  בה,  שהתחדש  דבר  בשביל 
ההנאה  דבריו:  ואלו  דבריו.  לתוכן  נצמדנו  אבל  ממש,  לשונו  את  העתקנו  תמיד  לא 
הגשמית היא חלק בסיסי מהנאת החיים שלנו, אולם בא בזמן עלינו ללמוד לשלוט בה 
ולנווט אותה שתועיל ולא תזיק. בני אדם בטבעם רודפי תענוגות, יש ללמוד להמיר 
את ההתלהבות הפיזית לרמות עמוקות יותר של הנאה להנאה רוחנית, ואין לחשוש 

שע"י זה יפסיד את ההנאה אלא להיפך ילמד להגביר ולהעריך אותה יותר. 

יש החושבים שהנאה גופנית היא חטא, אבל זה אינו כן שהרי הקב"ה לא ברא את 
העולם הגשמי על מנת לתסכל אותנו, אלא להנאתנו, החיים אמורים להיות נעימים, 
רוחניות יהודית אינה מושגת בשנות מדיטציה על פסגת הר קרה, או בצומות ותעניות 
בדרך  החומר  בעולם  והתמודדות  חיים  מתוך  נובעת  היהודית  הרוחניות  ספגניות, 

שמובילה לצמיחה ולהתעלות. 

וכמו שכתב במסילת ישרים )בהקדמתו(: עד שידמו רוב בני האדם שהחסידות תלוי 
ושלג,  קרח  וטבילות  קשים,  צומות  מאד,  ארוכים  ווידויים  הרבה  מזמורים  באמירת 
כולם דברים אשר אין השכל נח בהם ואין הדעת שוקטה. והחסידות האמיתי הנרצה 
והנחמד, רחוק מציור שכלנו. כי זה דבר פשוט, מילתא דלא רמיא עליה דאינש, לאו 
ולטהרו  לקדשו  כדי  החומר  ודרך  החומר  עם  יתברך  אותו  לעבוד  שהוא  אדעתיה, 

ולהעלותו למדרגות גבוהות ונישאות של רוחניות.

הויטמינים  בכל  מועשרת  מספוא  תערובת  עבורינו  לברוא  יכול  היה  הקב"ה 
תולדת  זוהי  מיוחדים,  מטעמים  עבורינו  לבורא  בחר  הוא  אבל  לקיומנו,  הדרושים 

אהבה של בורא עולם אלינו.

חז"ל הקדושים ציוו אותנו לברך על כל טעימה כשרואים את פלאי הטבע, אדם 
שהתעלם מכל זה, כיצד יברך? "אדם כזה לא צריך להודות לקב"ה )ח"ו( כי אינו נהנה 

כלום".
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 − כותרת  לזה  ומקדים  א',  בגליון  בו  שהארכנו  ליסוד  זצוק"ל  הרב  עובר  וכעת 
"אמצעי ולא מטרה", ואלו דבריו: נניח שהזמנת אורחים לסעודה מפוארת בת ארבע 
מנות, לאחר שהוגשה המנה הראשונה המעוררת תאבון, הם מודים לך ועומדים ללכת. 
"לאן אתם הולכים? רק התחלנו, החלק הטוב ביותר עדיין בדרך". זוהי נקודת המבט 
התורנית על ההנאות הגשמיות, הם רק המנה הראשונה, אם תבסס את התזונה שלך 
על מנות ראשונות, הם לא יוכלו לספק לגופך את כל המרכיבים התזונתיים הדרושים 
תאבון".  "כמעורר  בחייך  החומריות  משמשת  דומה  באופן  תקין,  ותיפקוד  לבריאות 

תזהר שלא לשקוע במנה ראשונה, כך אף פעם לא תוכל להגשים את עצמך.

יותר,  גבוהות  להנאות  קפיצה  קרש  תהווה  הגשמית  ההנאה  ונבון  חכם  בשימוש 
כשאנו נהנים מדבריו יפים הגוף שלנו נרגע ומשתחרר, ואז מניח לנו לטפל בענייני 
החיים העמוקים יותר על מנת שנוכל לעמוד בהצלחה בתפקידים האמיתיים שלנו: 
לימוד התורה, עבודת ה', התגברות על המדות − אנו זקוקים לעוצמה ריגשית, מטרת 

הנאות הגשמיות היא לספק את הכח הדרוש.

האדם  מציאות  עיקר  כי  למדים,  נמצינו  וז"ל:  )פ"א(,  ישרים  במסילת  שכתב  וכמו 
בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות ולעבוד ולעמוד בנסיון, והנאות העולם אין ראוי 
שיהיו לו אלא לעזר ולסיוע בלבד, לשיהיה לו נחת רוח וישוב דעת למען יוכל לפנות 

לבו אל העבודה הזאת המוטלת עליו. עכ"ל.

כמו  הגשמיות,  בהנאות  יהיה  לא  לעולם  אמיתי  סיפוק  באמת  כי  עוד,  לא  וזאת 
שכתב במסילת ישרים )פ"א( וז"ל: כל שכן שהיא אינה מוצאה שום נחת רוח בכל עינוגי 
זה העולם. והוא מה שלמדונו זכרונם לברכה במדרש קהלת, זו לשונם )קהלת רבה ו(: וגם 
הנפש לא תמלא, משל למה הדבר דומה? לעירוני שנשא בת מלך, אם יביא לה כל מה 
שבעולם, אינם חשובים לה כלום, שהיא בת מלך כך הנפש, אילו הבאת לה כל מעדני 

עולם, אינם כלום לה, למה שהיא מן העליונים. עכ"ל.

והמחיש זאת הרב זצוק"ל במשל נפלא: כל מי שיש לו מכונית יודע שעליו לתחזק 
אותה היטב, מי שיזניח את מכוניתו לא יוכל לצפות שהיא תוביל אותו כראוי למקום 
שברצונו אליו להגיע, ואם רצונו שהיא גם תראה טוב, הוא ידאג לקחת אותה לניקוי 
מובן  במכונית,  הרבה  ההשקעה  אף  על  הלכלוך,  כל  את  מתוכה  וישאב  פעם  מידי 
שהיא אינה חשובה יותר מהנהג עצמו, כך גם ביחס בין גוף לנשמה, הגוף הוא כלי רכב 
לשימושה של הנשמה, אתה צריך לדאוג לו אך בו בזמן לשמור על שליטה. נהיגה על 
הגוף פירושו שליטה עצמית, לא דיכוי, המפתח הוא מינון מבוקר, שימוש עבור מטרות 

נכונות בזמנים נכונים.

לעתים אתה צריך לוותר לגוף על מנת שהנשמה שלך תוכל להתקדם יותר. לאחר 
שסיימת פרוייקט קשה, לדוגמא, תוכל לתגמל את גופך בסעודה טעימה, אבל שמור 
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על הרמה הנכונה, תזהר שלא לחצות את הגבול הדק המפריד בין הנאה נעימה לגוף 
לבין שקיעה בתענוג, אל תטעה לחשוב שהסעודה היא מטרה בפני עצמה.

למד ליהנות מהתענוג אך לא להזדקק לו ולא להיות תלוי בו. 

בכדי למנוע שימוש לרעה בהנאה החלט מראש באיזה חלק מהתענוג הזה אתה 
מתכוון לקחת חלק. בדרך כלל אנשים אוכלים עד שהם לא יכולים לגעת בעוד פירור, 
אבל חז"ל במס' גיטין )ע' ע"א( הנחו אותנו לאכול רק שני שליש מיכולת הקיבול שלנו, 
אם אנחנו עוצרים לפני שהשעון מורה על "מלא", זה בריא יותר מכל נקודות המבט: 

מערכת העיכול, מידות הגוף והערכה עצמית. 

החלט − עד כאן! 

זה יסוד גדול בבניית האישיות שלך בעבודת ה' יתברך בכללות, כמו שכתב במג"א 
)סי' תקע"א ס"ק א'(, וכתבו ספרי המוסר, דבאמצע אכילתו בעוד שהוא מתאווה לאכול, 

ימשוך ידו ממנה, והוא גמרא מפורשת במס' גיטין )ע' ע"א(: סעודה שהנאתך הימנה − 
משוך ידך הימנה. 

את  לשנות  אכילתך  באמצע  תתפתה  אל  הדרושה,  הכמות  את  שהחלטת  אחרי 
דעתך, שהרי כושר השיפוט שלך כעת לקוי, הצב לעצמך גבול ברור מראש והיצמד 
אליו בכל תוקף, אחרת אתה עלול לחצות את הקו להצטער על כך. )והחוש מעיד על זה(.

לפני שאתה נהנה הנאה כלשהי, תשאל את עצמך: מה אני מתכוון להשיג בזה? 
קנית מאכל מסויים, ולפני שסיימת שבעת, אל תגמרנו משום טעמי "בל תשחית", בל 

תשחית של הגוף עדיף, וק"ו שאתה מעצב בזה את אישיותך.

תגובה זו נוגעת לא רק לעניני אוכל, אלא בכל צורה של הנאה חושית, אתה צריך 
לדעת מתי עד כאן זה היה מספיק, ולא לבזבז זמן יקר לחינם.

]כתב הרב הנ"ל שהחיים אמורים להיות נעימים, ולא אוכל להתאפק מלהביע את 
צערי מה שראיתי לאחרונה בגליון מסויים שיצא לאור למען חיזוק בחורי ישיבות, 
מלקחת  להמנע  שיש  מדבריהם,  והיוצא  תענוג,  במיעוט  התורה  קנין  על  בכותבם 
מתענוגי העולם הזה, וציירו את החזו"א כסגפן ולא נהנה מהחיים, כמו שהעיד על 
עצמו באגרת. אבל טעו שתי טעויות חמורות. האחת: הסתכלות שכזו, לא רק שלא 
תקרב בחור לתורה, אלא שתרחק, כי למה שבחור שעדיין לא טעם עונג אמיתי של 
תורה ירצה שלא להנות ממנעמי החיים, ועלול לחשוב בלבו אם גדול בתורה צריך 
להיות "קדוש מעונה" אין רצוני להיות כזה, ובטוחני שגם כותב המאמר נהנה מהחיים, 
כמו שבאמת צריך להיות. שנית: הוציאו על החזו"א שם רע, שהרי החזו"א נהנה כל 
רגע, שהרי התענוג שלו לעשות רצון קונו ולמה לו להזדקק לתענוגים זולים, והתבטא 
וק"ו  רגילים  אנשים  אבל  ועינוגים,  זוהר  מלאים  החכמה  בעלי  של  שחייהם  פעם 
צעירים הרי חייבים לנפשם ולגופם תענוג ברמה מסויימת, ואדרבה התנא לא כתב 
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שהתורה נקנית באי תענוג אלא במיעוט תענוג. וכמובן שאצל כל אחד מדת "המיעוט" 
שונה.

בא וראה, מש"כ החזו"א עצמו בספרו אמונה ובטחון )ד', י"ד(: כי אמנם אין תיקון 
היא מציאות  ועונג  לכבוד  הנטיות  כי מציאות  עצמו,  אהבת  מהאדם  שולל  המידות 
חיובית בהרכב המכונה של זה החי הנקרא אדם, ואין שלילת הנטיות האלה בנין בנפש 

האדם − אלא סתירת הוויתו, עכ"ל. 

וכתב על זה מקורבו הרה"ג ר' שלמה לורינץ זצוק"ל, גישתו של מרן שונה בתכלית 
שלילית  תכונה  היא  וכבוד  לעונג  שהשאיפה  המקובלת  הדעה  המקובלת,  מהגישה 
ועלינו ללחום נגדה ולעוקרה מן השורש, לפי תפיסה זו, עקירת נטייה לכבוד ולעונג 
היא הדבר המועיל ביותר בבנין הנפש, למרן היתה גישה שונה לחלוטין, הוא סבור 
שאין שלילת נטיות האלה בנין בנפש האדם, כלומר, מי שיעקור וישלול מעצמו את 
הדרך  הווייתו,  סתירת  לידי  מביא  אלא  הנפש,  את  בונה  אינו  ולעונג  לכבוד  הנטייה 
הנכונה היא לכוון את השאיפה למסלול הרצוי, עכ"ל. )במחיצתם ח"א עמ' 107( וכמובן שזה 

רק ע"י הדרגה זהירה. 

עוד כתב הרב הנ"ל )שם עמ' 108(: מי שזכה להכיר את מרן החזו"א, ראה כיצד התקיימו 
בו דברים אלה היה תמיד מאושר. 

בא וראה, מה שכתב בספר ישראל בחירי, מהרה"ג ר' צבי קלוגר )ח"א עמ' צ"ז( וז"ל: 
תעניות  ידי  על  יתברך  ה'  בעבודת  דרכם  שהיתה  ישראל  גדולי  היו  הדורות  במשך 
וסיגופים, והנה היה אפשר לטעות ולהסתכל על כך כבריחה מהגוף, אך האמת היא 
שהצדיקים התנהגו בשלום ורחמים אל מציאות גופם המשרת נאמנה בעבודת הקודש 
− וסוד הסיגוף לא נעשה נגד הגוף אלא יחד עמו להעלותו אל אור הנשמה והקדושה. 

וכמסופר על אחד מגדולי ישראל שהיו לו חומרות ע"ג חומרות בהלכה ובהנהגה, 
תענוג  אלא  אצלו  עינוי  זה  שאין  ואמר,  כך?  כל  עצמו  יענה  מדוע   − תלמידו  ושאלו 
עילאי לעבוד את ה' יתברך בכל דקדוקי הדינים עד הפרט האחרון וחייו הם חיי אושר, 

עכ"ד. 

אלא שהרואה ראה רק חלקו של דבר, את עצם הסיגוף והמניעה מעניני העולם 
אל  בצוותא  להעלות  הגוף  עם  אחת  בשותפות  הנשמה  היות  את  ראה  ולא  הזה, 

הקדושה, עכ"ל[.

המשך בגליון הבא אי"ה
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שלימות הבית
בגליון א' כתבנו משם מהרח"ו, כי מידותיו של האדם נמדדות אך ורק כפי יחסו אל 

אשתו. 

דעת  לפי  וז"ל:  כתב,   )194 עמ'  )ח"ב  זצוק"ל  כץ  דב  מהרה"ג  המוסר  תנועת  ובספר 
חוקרי הנפש יש להכיר אופיו של אדם בעיקר מחייו הפרטיים בין אנשי ביתו, וכאן 
התבלטה ביותר הצטיינותו של הגאון ר' יצחק בלאזר, היחס שלו לאשתו ולב"ב היה 

מופלא, עכ"ל. ]וראה שם שמביא מעשים מעוררי השתאות על הנהגתו[. 

ושם בעמ' 226 הביא המחבר מכתב שכתב ידידו )של הגרי"ב הנ"ל(, הגאון רבי נפתלי 
אמסטרדם זצוק"ל, שבו הוא שופך את נפשו, שמצד אחד נפשו שוקקת לדרך הקודש, 
מעלות  ע"י  עלו  אשר  והשל"ה,  הב"י  שלפנינו,  בדורות  אשר  הקדושים  דרכו  אשר 
הפרישות ובדידות תורה לשמה וכל פרטיה, אבל רואה שאינו יכול לעשות כן, וצריך 
יכול  ואינו  הבית,  בכלכלת  הרבה  מתקשה  שאשתו  מחמת  רבנות,  איזה  לקבל  הוא 

להניחה לנפשה אף שמצידה ויתרה ברצון על עזרתו.

בגליון זה נעבור מסלול אחר בנושא שלימות הבית, נכתוב בס"ד בביאור שלום בית 
]כמה שניתן לכתוב במסגרת שכזו, וכמה יש להשקיע בענין זה[.

אצלנו לא זורקים כסאות − חוזה שותפות?

ישנם בתים, ששם הכסאות שלמים − "סימן מובהק לשלום בית", ויתרה מזה, ישנם 
בתים רבים שכל אחד עושה את תפקידו, הבעל מביא את המשכורת, האשה מבשלת, 
תופרת וכדו', הכל טוב לכאורה, ומצב כזה הוא באמת מצב מצויין − אבל אצל אומות 
עולם, אצלם נישואין זה חוזה שותפות, ולכן כשכל אחד עושה את תפקידו וכנ"ל − 
המצב מצויין, ולכן ברגע שמתחילים ל"מעול" בתפקידים מתחילים לחשוב על פירוק 

ה"שותפות", כידוע. 

אבל בעם ישראל − הס מלהזכיר, ובמילים קצרות ויסודיות השכיל מנהל הרוחני 
של ישיבת פורת יוסף, הגה"צ רבי משה חיים שלנגר שליט"א להגדיר מהו שלום בית, 
מריבה,  קטטה,  הסרת  פירושו  אין   − בית  שלום  ישראל:  משכן  לספר  בהקדמה  וז"ל 
עימות וניגוד בין איש לאשתו, אלא הוא ביטוי לסיכום המעלות הגדולות של אהבה 
ואחוה, שלום ורעות, ואין שלום הבית עניינם הפרטי של בני הזוג בלבד, אלא הוא 
יסוד מוסד לבנין כל קהל ה', ההולך ומתבסס, הולך ונבנה מבתים שלמים, אשר שלום 

הבית ביסודותם. עכ"ל.
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הצד  שהרי  הבית,  בשלום  להשקיע  צריך  איני  לאומרים:  מוצאת  תשובה  ומכאן 
השני בן זוגי לא מתחשב במאמצי להבאת השלום בבית. אבל כיון שהתבאר, ששלום 
בית זה לא חוזה שותפות, ואינו ענין אישי של בני הזוג גרידא, א"כ החובה מוטלת על 

כל אחד לעשות את שלו בלי לצפות כלום מבן זוגו. 

]וכמו שמצאנו בש"ס )יבמות ס"ג ע"א( על רבי חייא: רבי חייא הוה קא מצערא ליה 
חייא  רבי  ]פירוש:  ניהלה.  ומייתי  בסודריה  ליה  צייר  מידי,  משכח  הוה  כי  דביתהו, 
אשתו היתה מצערת אותו, כשהיה מוצא דבר, היה עוטפו בסדינו ומביאו לה. במילים 
אחרות, אף שאשתו של רבי חייא היתה רגילה לצער אותו, בכל זאת רבי חייא השתדל 

לכבדה ולשמחה, כגון בקניית מתנות וכיו"ב[.

וכמו שאמרו ששלום בית זה "כביש חד סטרי". ]אלא שע"פ רוב, כפי ההשקעה אם 
היא השקעה אמיתית, הצד השני גם ירצה לתת את חלקו בענין[.

ונביא כאן מה ששמעתי מהגה"צ רבי אליעזר בן דוד שליט"א, שסיפר על משפחה 
למרות  וזאת  מיוחד,  באופן  ושלמים  יראים  יצאו  ממניין(  )למעלה  הילדים  שכל  אחת, 
מאוד  היתה  התנהגותו  ואדרבה  לחינוך,  ראוי  מלהיות  רחוק  היה  המשפחה  שאבי 
זולה, אבל האשה טרחה בכל כוחה לשמור על כבוד בעלה, והיתה משבחת אותו בפני 
הילדים. והיתה מכבדת אותו בכל כוחה. אמר הרב הנ"ל: כמעט ברור, שה' שילם לה 

על התנהגותה הנפלאה בילדיה. 

אלוקים  ירא  בחיק  אשר  אשה  והנה,  לבעלה(:  אשה  אהבת  )ערך  יועץ  הפלא  הרב  וז"ל 
ודאי פשיטא שתכבדנו ותאהבנו אהבה  וגדולה, הא  תנתן, ומה גם אם תמצא תורה 
עזה, אמנם ביותר צריך לזרז לאשה שנפל בחלקה איש קשה במדותיו ובדעותיו, נבזה 
וחדל אישים, חסר כל טוב לא משום זה יקל כבודו בעיניה ותבוז לו בלבה, חס ושלום, 
רק על כל פנים תזהר בכבודו, כטוב כחוטא, כנקלה כנכבד, כי דבר המלך מלכו של 
עולם עליה, ומה לה בהדי כבשי דרחמנא, כי אלקים מושיב יחידים והוא מזוג זווגים, 
על כן כל מה שמטל עליה לעשות, תעשה. הא למה זה דומה, לאיש אשר המלך חפץ 
ביקרו ועשאו משנה למלך, שכל העם חייבים לנהג בו כבוד אפילו אם הוא איש צרוע 

או זב כן הדבר הזה. עכ"ל.

ובספר 48 דרכים לחכמה, ע"פ שיעורי ראש ישיבת אש התורה, הרה"ג נח וינברג 
זצוק"ל, כתוב בתמצות בענין זה, וז"ל )עמ' קפ"ט(: לפני שאתה הולך להינשא, אתה חייב 
לדעת מה הם נישואין. האם זה חוזה בין שני שותפים? הנחה במיסים? עוזרת בית? 
הזוה"ק מכנה אדם שאינו נשוי − פלג גופא )חצי גוף(, כלומר חיי הנישואין מהווים בעצם 
הופכים  לזה,  זה  נקשרים  שונים  אנשים  שני  הנישואין.  באמצעות  אישית  השלמה 
ליישות אחת, ומביאים בכך שלימות לכל אחד מהצדדים. הרגש הוא בעצם הכמיהה 
למצוא את החצי השני שלנו, כשבמהלך חיי בני הזוג הם מבטאים אחדות ושלימות. 
חז"ל אומרים )מס' סנהדרין כ"ב ע"א(: שאדם אינו מת אלא לאשתו, ואשה אינה מתה אלא 
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לבעלה, לאחרים המוות מכאיב, אבל חייו של בן הזוג נהרסים, אם היו לו חיי נישואין 
מספקים, בן הזוג הנותר יצטרך לבנות מחדש את חייו.

יוצרים  הם  נישאין,  כשזוג  אחדות.  ליצירת  נעלה  מטרה  משמש  בנישואין  ָהֶרֶגׁש 
קשר רוחני עמוק, הם מתמסרים זה לזה, מתחייבים לזה לזה לכל חייהם, כדי לבנות 
בית שהשכינה שרויה בו, הנישואין קושרים את בני הזוג יחד, משום שהיא מלמדת 

אותם להתבונן אל מחוץ לעצמם.

הקשר שבין בני הזוג הוא אחת מהפעולות המקודשות ביותר שביכולתנו לבצע, 
יצירת קשר הנישואים נקראת קידושין, מלה שנובעת מאותו שורש של המלה קדוש.

שיר השירים שנכתב ע"י שלמה המלך, מכנים אותו חז"ל )ידים פ"ג ה'( קודש קדשים 
− מדוע? משום שהרגש לקרבה שבן בני הזוג היא באמת ביטוי של הכמיהה העמוקה 
שלנו אל האחדות המושלמת: להתחבר אל ה'. הפסוק "אני לדודי ודודי לי" משקף את 

השאיפה להתאחדות עם ה'.

עוצמה  בעלי  הנישואין  לחיי  הסוד  שלך.  הנישואין  בחיי  רוחניות  מודעות  שֵלב 
)סוטה  חז"ל  כמו שאמרו  הוא הצעידה המשותפת כשבניכם שורה השכינה,  אמיתית 
י"ז ע"א( זכו שכינה ביניהם, התנהגות נעימה כלפי רעייתך היא דרך להידמות להקב"ה. 

המעבר אל דרך חשיבה זו יעניק לחיי הנישואין שלך יותר משמעות ובסופו של דבר 
גם יותר הנאה, עכ"ל.

ובמאמרי הדרכה לחתנים, ממורנו המשגיח הגר"ש וולבה זצוק"ל, כתב בענין זה 
דברים עמוקים ונפלאים, וז"ל )עמ' 37(: כל מה שאדם עושה כאן בעולם, רומז לעניינים 
למעלה  שהם  רוחניים  מעניינים  השפעה  לאשתו  ממציא  האיש  עילאיים,  רוחניים 
ובזה מתקן את אשתו  וביתו,  יכול להגיע אליהם ולהורידם לאשתו  ממנו, אבל הוא 
ומשלים כל צרכיה, ובזה נפעל גם למעלה בשכינה ביחס הראוי בין איש לאשתו הוא 
מתקן השכינה. לפיכך, כל תיקון הבית הם תיקוני השכינה, שהיא מתמתקת מצד יצר 

הרע הנברא לעשות רצון קונו ולא זולת.

יצר הרע שחדל להיות רע, הנברא לעשות רצון קונו ועושה רצון קונו. רע הוא, 
כשמשתמש בו להנאות עצמו, כי לא לזה נברא וממתיק הוא − כאשר מעוררים אותו 
חסד  להיות  הגבורה  הופכת  אז  חסד.  אותו  מגיע  לה  אשר  הזוג  לבת  חסד  לעשות 
ומשלימה את המקבלת אותו, ובאשר איש ואשה הם מעין דוגמא של מעלה, יש כאן 
השלמה בין משפיע למקבל, הדומה ליחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, זוהי רוממות 

הבית איחוד להפליא בין אהבה לקדושה. עכ"ל בדילוג מעט.

מכמה  ליקטנו  זצוק"ל,  פינקוס  מהגר"ש  ילדים,  חינוך  על  אבות  תפארת  ומספר 
מקומות בענין זה השייכים לענייננו וז"ל: כל חיזוק של אווירת הבית אין בו משום די 
והותר, לא שייך לטעון על חובות מוגזמות, ועל דרישות הדדיות שהן מעל ומעבר. כל 

יחס נעים ואוירה טובה בין הבעל לאשתו, משפיע חיזוק ועידוד לנפש וגוף.
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נמצינו למדים: שעומק וחוזק העניין של שלום בית, הוא בהבנה שזוהי עבודת ה' 
יתברך, ומצוה שבין אדם למקום ]וגם לפי"ז מובן מדוע אין לטעון איני מחוייב בשלום 
בית, כי בן זוגי אינו משתף פעולה[. וכך זוכה האדם שביתו נעשה לבית המקדש ומקום 

הראוי להשראת השכינה.

אך צריך לדעת את גודל החשיבות של ענין הפרטים, כל פעולה וכוונה בבית הוא 
מצות עשה פרטית, כל דיבור נעים, כל הארת פנים, כל ויתור אחד לשני, הוא קיום 
מצות עשה של בין אדם למקום. ובאותו הרגע של דיבור נעים ואוירה טובה, שורה 

שכינה ביניהם ובביתם, ובמעשה זה נבנה בית המקדש.

אחד מההבדלים היסודיים בין איש לאשה, הוא בצורך של דיבור, טבעו של איש 
הוא רק דיבור הנצרך, אך האשה מדברת גם כשאין צורך להוביל לעניין מעשי אצלה, 
הצורך והחשיבות של השיחה הוא לשם הדיבור עצמו. יש שאלות שאינם בשביל לקבל 
תשובה מעשית, אלא בשביל לשמוע את הדעה של השני, זהו צורך נפשי של יצירת 
קשר ושייכות להרגיש שותפות ע"י השיחה, כל קשר של שיחה הוא חיות משותפת, 

ואסור לראות ולהתייחס אל ריבוי הדברים כהטרדה ח"ו.

שמעתי מהגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין זצוק"ל, שאמר בהדרכה לחתן, שבכל יום 
יעצור ויחשוב − מה עשיתי היום עבור שלום הבית שלי? כעושים עסק מחיי הנישואין, 
היהודי  הבית  להצלחת  הנצרכת  להשתדלות  גבול  אין  יותר,  מרובה  שהצלחה  ודאי 

הכשר.

ישנם אברכים מתמידים שכל רגע יקר להם, נתאר יהודי כזה מגיע לביתו ומגלה 
שהארוחה לא מוכנה והוצרך לחכות כשעה, והוא מבליג ואף פיטפט עם אשתו בשעת 
ההמתנה, ואף זכר להחמיא לה על המאכלים שהכינה עבורו, אולם כשיצא לביהמ"ד 
שמשקיע  אברך  אותו  לאיבוד.  הלך  שכביכול  הזמן  על  החמצה  תחושת  כמין  חש 
ויותר על מציאת ד' מינים מהודרים לא חש בכך הרגשת בזבוז,  לפעמים כשעתיים 
שהרי גם כשמחפש עושה נחת לבוראו, רק אותה שעה של דיבורים עם האשה נדמת 
ישנה  בבית,  שלום  ששורר  הדבר  עצם  שיקרית,  זו  תחושה  אבל  זמן.  כבזבוז  בעיניו 

אוירה רגועה ושמחה ללא כעס, זו בנין בית המקדש כפשוטו, עכ"ל. 

]כמובן שאיננו אומרים שתמיד צריך לבוא זמן רב לפני הסעודה על מנת לדבר 
עם האשה, ושמענו על הרבה גדולי ישראל שהקפידו להגיע בדיוק בזמן האוכל שלא 
יצטרכו להמתין אפילו חצי דקה. אמנם אין ספק שהנהגה זו לא הפריעה בשלימות 

הקשר עם בת זוגם. ובגליונות הבאים נכתוב אי"ה בענין זה.

וראינו מאמר לאחד מראשי ישיבת קול תורה, הרה"ג ר' שמואל דויטש שליט"א, 
שהפליא בחשיבות ההשקעה בענין שלום בית, ודבריו נדפסו בספר בינת המדות )עמ' 

98 ואילך(, וז"ל בדילוג מעט:
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בית״,  "שלום  של  בעניין  הקשורים  הנושאים  מכלול  על  לעמוד  נוכל  שלא  היות 
חושבני, שיש מקום לעמוד על הנקודה של חשיבות עצם העניין של ׳שלום בית׳, מה 
רב ערכו ומה גודל חשיבותו, מה ההסתכלות של התורה − של רבותינו, וממילא יובן 

עד כמה צריכים, ואולי אף חייבים, לפעול ולהשתדל בעניין נשגב זה. 

יצויין, כי הדברים שנאמר הינם על פי מה ששמענו באוזנינו, וראינו בעינינו ממורי 
וחלקם  רב,  דרכנו שהדריכונו בנושאים חשובים אלה. חלקם הם בחינה של מעשה 
עם הכוונות ברורות וישרות שקיבלנו. כל אחד מהדברים שיאמרו כאן, הינם בדוקים 

ומדוקדקים, ורובם ככולם הינם מנוכחות אישית או שנשמעו מכלי ראשון. 

מרוח  והיתר  מציאותי,  באופן  שהתרחשו  כפי  והנהגות  עובדות  להביא  אשתדל 
הדברים שקיבלתי, ומהם נלמד וכן נעשה.

הנושא החשוב הראשון, של מה, ועד כמה נדרש להקריב, ולא רק על מנת למנוע 
חייו גירושין, אלא לו על מנת שהשלום בית היומיומי יתנהל תוך שביעות רצונם של 

שני בני הזוג.

זוג, שעוד לפני האירוסין עלה חשש שמא האשה לא תתרגל למקום מגורי  היה 
הבעל, ששם היה מקום לימודו ועלייתו בתורה, ועשו הסכם ותנאי מפורש שהם יגורו 

במקום מגורי ולימודי הבעל. 

בעקבות אי שביעות רצונה של האשה ואי הסתגלותה למקום המגורים, הוסכם 
ביניהם שילכו להתייעץ עם מרן הרב שך זצוק"ל, שפסק באופן נחרץ: ׳איך פארשטיי 
נישט די שאלה!' ]אינני מבין כלל את השאלה![ בוודאי, כי ראשון לכל דבר שהאשה 
תהיה מרוצה! מחר! שיקח את חבילותיו ויסע לעירה. ללא כל השתהות בנושא מציאת 

כולל וכדו'. ]אמנם כל מקרה לגופו אבל המסר החד ברור[.

מנת  על  ברוחניות  ואפי׳  להשקיע,  צריך  כמה  עד  בדוגמאות  להפליג  צורך  אין 
להשכין שלום בבית.

מה לנו יותר מהדוגמא האישית שראינו בתור שכנים של מרן זצוק"ל, שישב ליד 
וסעד אותה מבוקר עד ערב במשך שבועות  רעייתו הרבנית ע"ה,  מיטת חוליה של 

וחודשים.

מעשה נוסף שהיה, ששמעתי מבתו, שפעם בערב יום כיפור שבה הביתה מוקדם 
בעת כל נדרי, וראתה אותו יושב ואמר כל נדרי בבית, כאשר בישיבה כבר אחזו באמצע 
לעצבות,  לה  יגרום  זה  לבדה  בבית  הרבנית  את  להשאיר  ענה:  ולשאלתה  נדרי.  כל 
ולבקש מאחרים להישאר אין זה מדרכי, על כן נשארתי בבית ואני אומר עימה כאן 

כל נדרי.

ואלו הינם אפס קצהו של דוגמאות בעניין זה.
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הייתה תקופה שמרן זצוק״ל נסע ללולינץ שהיה במרחק רב מביתו, למשך תקופה 
כותב,  ובו  לשם,  להרחיק  החליט  מדוע  שמנמק  ידו  בכתב  מכתב  וראיתי  מסוימת, 
וחישב  לנסיעה,  מימון  לו  היה  ולא  לארה"ק,  להפליג  צריך  היה  אשתו  של  שאחיין 
שבלולינץ הוא ישתכר 20 זלאטי יותר ממשכורתו הנוכחית, וכך אוכל לשלוח אותם 
לגוטל. כותב מרן זצוק"ל, על מנת שתממן את נסיעתו של אותו אחיין, לפיכך עזב את 
ביתו למרחקים. רואים אנו עד כמה הייתה תחושת המחויבות שחש כלפי בן משפחתה 

של הרבנית.

בהאי  הדברים  את  קיבלתי  לא  אמנם  זה,  בנושא  החיוב  רמת  את  להגדיר  בנסיון 
לישנא, אבל ברוח הדברים הוא: שכל מה שעושים עבור חולה שאין בו סכנה, צריכים 

לעשות למען שלום בית, ואולי יותר מזה, לבר מאיסורים, כמובן!

כמובן, שלא תמיד מדובר בדבר שאכן פועל בשלום בית, ולעיתים מדובר באיזה 
סתם רצון כזה או אחר, וע"כ מן הראוי תמיד להתייעץ עם אדם גדול וכדו׳, אולם אם 
וכאשר מדובר בנושא של חיזוק השלום בית, מחוייבים להשקיע הרבה מעבר למה 
עניני  על  אולם  וכו',  מידה  באיזו  כעת לפרטים  נכנס  אינני  היום,  שאנשים חושבים 

עולם הזה ודאי וודאי שחייבים לוותר, ולעיתים חייבים לוותר גם על עניני רוחניות.

אחרת?  או  זו  בדרישה  צדק  יש  אכן  האם   − לשאול  עבורם  שבאים  דברים  ישנם 
טירחה  בדברי  כגון  וכלל.  כלל  לשאלה  מקום  בהם  שאין  ברורים  כך  כל  והדברים 
את  לשמר  מנת  על  עבורם  לוותר  נדרש  ספק  כל  שללא  רוחניות,  בדברי  ולעיתים 
השלום בית. היות והקשר עם האשה והשכנת שלום בית הוא נושא הנדרש תשומת 
לב תמידית יומיומית, פשוטו כמשמעו. אי שימת לב כנדרש, ואי נתינת תשומת לב 

כראוי, בוודאי זו פגימה בשלום בית.

על  שמירה  והרי  וכו'.  המים  על  שמי  שימחה  מוטב  חז"ל:  מדברי  יותר  לנו  ומה 
השלום בית מהווה מקום להשראת השכינה, ואי השמירה על השלום בית מהווה מעין 

בחינה של מחיקת ה'.

ברצוני להגדיר מעט את הדברים כך. ישנו קשר של דם, כגון בן, בת, אב ואם, אולם 
הקשר עם האשה אינו קשר של דם. ומצד שני הלוא ׳אשתו כגופו'. ואבאר את דבריי, 
במה מתבטא ההבדל. יתכן מציאות של ניתוק מסויים בין בעלי הקשר של דם, מכעס 
ואכזבה וכדו', מעשים שבכל יום לצערנו. בחלוף זמן מה, מתעורר חזרה הניצוץ של 

קשר הדם, ומחזיר את הקשר. משא"כ עם האשה לא יקרה כדבר הזה.

חז"ל דימו את לשון הפסוק: ׳ראה חיים עם האשה אשר אהבת׳ לתורה, אין אשה 
אלא לתורה, אשה נמשלה לתורה וכו'. על תורה כתוב, קשה לקנותה ככלי זהב ומהיר 
לאבדה ככלי זכוכית, דומני שבהגדרה אפשר לדמות את הדברים לקשר עם האשה, 
האשה,  עם  הקשר  להידוק  חכמה  הרבה  להשקיע  שנדרש  זהב,  ככלי  לקנותה  קשה 
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אולם מהיר לאבדה ככלי זכוכית, ולאבדה כפשוטו ממש. קשה מאד להחזיר את המצב 
למיטבו.

גבר  ופעם  עימו,  בידידות חזקה  דיין אחד שהיה  היה  אייזיל חריף,  ר׳  בעירו של 
טורא ביניהו, ושב הדיין וביקש לחדש את המצב ולהחזירו לקדמותו, ענהו ר׳ אייזיל, 
כמו מקודם לא יכול להיות לעולם, היות וחשבתי שהקשר הוא בלתי ניתן לערעור, 

אולם כעת קשר כזה כבר לא יכול להיות.

במידה מסוימת אלו פני הדברים בקשר עם האשה, בעת שחשה וחוששת שעולה 
איזו  שישנה  היינו  וכדו',  גט  פרשת  של  מהמושג  משהו  בבדיחותא  ואפי'  הדעת  על 

אפשרות שהיא, של ניתוק, אזי הקשר אינו יציב ואיתן.

מאד  מתמהמה  אותו  וראה  החנוכה,  בימי  מהורודנא  נחום  לר'  פעם  בא  הח"ח 
נחומיקה:  ר׳  ענה  הח"ח  של  ולתמיהתו  בהדלקתן,  ומתאחר  חנוכה,  נרות  בהדלקת 
יודע שאשתי נהנית לשמוע  ונר חנוכה שלום בית דוחה, אני  חז"ל פסקו שנר שבת 

אותי מדליק נרות, ואצלי זה דוחה את מועד הדלקתן.

דומני, שאת המסר הזה נדרש, שכמעט אין גבול למה ועד כמה צריך, חייבים וכדאי, 
]וכולם נכונים[ למען השכנת שלום בית בבית. 

ש'כל  לחלוטין,  כפשוטם  הינם  חז"ל  שדברי  לדעת  שמחויבים  הדברים,  ועיקר 
השרוי בלא אשה שרוי בלא תורה וכו'', וכל הרוחניות של האדם קשורה גם בשלום 
בית שבביתו, לא רק ברמה של לא להתגרש, אלא באהבה ואחווה ושלום ורעות עם 

אשתו. 

יאמר  ואל  נשותיהם.  כראוי עם  חיו  ישראל  בכל מורשת הדורות שגדולי  וכידוע 
האדם, הרי אותו גדול או אותו צדיק מסתמא לא כך נוהג, ראשית זה לא נכון לגמרי, 
עובדתית. שנית, אחד מהסופרים ישב עם בן של אדם גדול לכתוב את תולדות חייו, 
אותו רב היה לוחם בעוז ובגאון למען הרבה גופי תורה, אותו בן סיפר לסופר כי כאשר 
נפטרה עליו אשת נעוריו, זה השפיע עליו והוא נחלש בעוצמת מלחמותיו, וכמובן 
הוסיף שלא יכתוב דבר זה, שפטירת אשת נעוריו כ"כ השפיע עליו. ודברים אלו )שהבן 
מתבטא  איך  כידוע  נכונים,  אינם  אמו(  בפטירת  לאביו  שהיה  הקושי  את  יספרו  שלא  לבקש  טעה 

ומקונן הגרעק"א על פטירת אשת נעוריו, וביקש למנוע בשלב זה הצעת אשה אחרת.

והאמת עובדא ידענא לאו דוקא מגדולי ישראל, אלא גם יהודים מן השורה שידעו 
והכירו היאך עליהם להתנהג כלפי נשותיהם. אשת יהודי אחד נסעה לארה"ב, דבר 
שכלל לא הורגלה בו, לקראת שובה, ביקש אותו יהודי לכבדה, וארגן שכל יוצאי חלציה 
]עשרות במספר[ יבואו לשדה התעופה לקבל את פניה, כמובן שהמעמד הותיר עליה 

הרגשה מיוחדת.

נטייה  כיום  ישנה  מידה.  באותה  הבעל  וכלפי  האשה  כלפי  אמורים  והדברים 
להדגיש עד כמה חשוב לאשה הערכתו של בעלה כלפיה, כי האשה כולה רגש והוא 
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הלוא כולו שכל. אולי בעבר היה משהו בדברים, אולם ברור לחלוטין שכיום זה כלל 
הבנים  בחינוך  ואם  בעלה.  כלפי  אשה  של  בהערכתה  רבה  חשיבות  ישנה  נכון,  לא 
 הגיעו למסקנא שהדרך היחידה והטובה היא תוך תשומת לב ראויה, ודאי גם כלפי חיי 

שלום בית.

ברצוני לציין נקודה נוספת, שהיה בעיני חידוש שהוא חידוש אצל אנשים. הגמ' 
בסנהדרין )דף כ"ב( אומרת: כל אדם שמתה אשתו ראשונה, כאילו נחרב ביהמ״ק בימיו. 
ראיתי באחד מגדולי המפרשים שאומר, שלמרות שנאמר גזירה על המת שישתכח מן 
הלב, באשת נעורים זה לא כך, לעולם הוא לא ישכח, כמו בחורבן ביהמ"ק שיש לנו 

דיני אבלות על חורבנו.

כמעט  קודם,  שהוזכרה  להגדרה  ובהתייחס  החזק,  הוא  נעורים  אשת  עם  הקשר 
קשר של דם, ישנם החושבים שלאחר הגירושין ימצאו משהו יותר טוב, יתכן לעיתים 
תחליף  אין   − אולם  עדיף,  הוא  שני  שהזיווג  הרגשה  ישנה  מסוימים  דברים  שכלפי 
לרמת הקשר עם אשת הנעורים, וכשאין תחליף יוסבר היטב מדוע כדאי להשקיע את 

המאמץ.

כפי שציינתי, רוב הדברים הינם ע"פ מה שקיבלתי מרבותיי. היה תלמיד שהגיע 
להתייעץ פעמים רבות, וכן פנה גם למרן הגרש"ז זצוק"ל, ושאלני פעם, היאך תמיד 
תשובותיי דומות לתשובותיו של מרן הגרש"ז, האם אני כ"כ קשור עמו, עניתי, שאני 
תלמיד של מרן הרב שך, אולם שניהם הגיעו מבית מדרשו של מרן ר׳ איסר זלמן, והוא 

כיוון את דרכם.

הגיעה אלי פעם איזו הצעה לנסוע לחו"ל, ודחיתי אותה מפאת סיבת שלום בית, 
למרות שהיו מספר סיבות מוצדקות להיענות לה. סיפרתי את זה לאחד מתלמידיו 
תמיד  הוטנר  הרב  אצל  תלמיד,  אותו  לי  אמר  הוטנר,  יצחק  ר׳  מרן  של  המובהקים 
ראינו וידענו, אפשר לנסות להתווכח, אולם כאשר הדבר היה קשור באיזו שהיא סיבה 

הקשורה עם שלום בית, זאת היתה ההכרעה ומיד.

הייתי פעם אצל מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל )שליט"א(, היה שם תור ארוך, ואחד 
היהודים אמר שהוא חייב להיכנס דחוף למרן זצוק"ל, הוא ניסה ללחוץ על הרבנית 
ע"ה שתסייע בידו להיכנס מיד. אמר היהודי כי הוא חייב להיכנס מיד כי מדובר בנושא 
של שלום בית, מיד נכנסה הרבנית ע"ה וביקשה לאפשר לו להיכנס, אכן, שלום בית 

דוחה הכל, אמרה, ואפשרה לו להיכנס מיד למרן זצוק"ל.

קראתי פעם ספר הנקרא ׳אומנות החינוך' ושם מבאר המחבר, שקרא שם ספרו 
היות  ׳אומנות׳,  הוא  החינוך  החינוך׳  ׳תורת  ואין  החינוך׳  ׳מדע  ואין  היות  ׳אומנות׳ 
וצריך להתאים את החינוך לכל אחד ואחד לפי מה שהוא. האמת, שגם ׳שלום בית׳ 
העצה  את  אחד  לכל  לייעץ  לדעת  רבותינו,  של  מעלתם  הייתה  גם  וזו  אומנות,  זו 

המתאימה לו אישית.
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אולם  בית׳,  ה׳שלום  את  ולשמר  לחזק  להשקיע  נדרש  כמה  עד  דיברנו  כעת  עד 
קרוב  עד  הוא  ההתייחסות  שיעור  מסתמא  גט,  למנוע  ע״מ  לעשות  נדרש   מה 

לפיקוח נפש.

לפני שנים רבות, באותם ימים שמרן הרב שך עבר ניתוח, הייתה איזו פרשיה של 
כי חייב לנסוע לבית האשה בירושלים  ומרן חש  בית' בבית אחד מתלמידיו,  ׳שלום 
ע״מ לשוחח עימה. ביקש הרופא למנוע ממנו נסיעה כה ארוכה, ומרן אמר שבכ״ז הוא 
חייב לנסוע, ענה לו הרופא, שאם יסע ברכב פרטי, ובמהלך הדרך ינוח על כסא נוח 
שלוש פעמים, חצי שעה כל פעם, אזי אפשרי שיסע, וכך עשה מרן, נסע ברכב פרטי 
אולי  ספיקא  ספק  של  כוונה  מתוך  הנסיעה,  במהלך  פעמים  שלוש  שעה  כחצי  ונח 
חייך  הרי אמרו:  ]וחז"ל  לביתה לשוחח עימה.  בזה שיגיע אישית  ישפיע על האשה 
קודמין, אז בשביל למנוע גט אצל אחרים צריך כמעט למסור נפש, קל וחומר בן בנו 

של ק"ו כשהדברים נוגעים אליו אישית[.

המשך בגליון הבא אי"ה
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חינוך ילדים

חשיבות החינוך, את מי מחנכים, מאימתי מחנכים, מהו חינוך
אם הגליון היה יוצא לאור בתכיפות יתר, היינו מייחדים לכל נושא מאמר בנפרד, 
אבל כיון שהגליון יוצא בעז"ה פעם אחת בג' חדשים, נכתוב על הכל בתימצות ואח"כ 

נשתדל בל"נ בעז"ה להעמיק ולהרחיב בכל נושא. 

כי  נושא,  בתוך  יכנס  שנושא  תחומין"  "עירוב  יהיה  דלהלן  שבמאמר  נוסיף,  עוד 
באמת בנושא החינוך קשה להבדיל ולהפריד בין הנושאים.

חשיבות החינוך
החדיר  אשר  האזרחי,  איתן  הקדושה,  לאומתנו  ראשון  ע"ה,  אבינו  אברהם  הנה 
בקרב כל העולם אמונתו יתברך, בכל זאת הפסוק אומר: "כי ידעתיו למען אשר יצוה 
בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט, למען הביא ה' על  את 
אברהם את אשר דיבר עליו" )בראשית יח, יט(. היינו, הסיבה העיקרית לאהבת ה' לאברהם 
]דידיעה היינו לשון אהבה[, היא מחמת היותו עתיד להנחיל לבניו ולביתו אחריו את 

דרך ה'. )לב אבות על בנים עמ' י"ז(.

המטרה בחינוך
זהו  ובעבודה,  במידות  בתורה  שלמים  שמים  יראי  ה',  עובדי  של  דור  העמדת 

התפקיד הנעלה והנשגב שקיבלו ההורים בלידת ילדיהם.

את מי מחנכים?
בסיעתא דשמיא, אצלנו בכולל, פעם בשבוע מתאספים להתחזק יחדיו בעבודת 
המידות, והנושא שכעת עובדים עליו, הוא מידת הכעס הנוראה, ההורסת כל חלקה 
טובה ובפרט בבית ומונעת כל עלייה, ועכ"פ באחד הוועדים, הוזכר שגם בשעת חינוך 
אסור לכעוס ומעבירה לא תצמח מצוה. ואז התקומם אחד האברכים ואמר: איך אני 
יכול להתאפק כשאני רואה שבני עושה שלא כהוגן? נתבונן מעט, הילד עושה דבר 
שלא כשורה משום שהיה לו דחף מסויים לזה, ולא יכל להתאפק, א"כ באיזה רשות 

אביו מתרגז עליו, משום שאינו יכול להתאפק על שבנו אינו יכול להתאפק?...

ובכלל, הורים שעובדים ומשתדלים לתקן מידותיהם, ורואים את הקושי שבדבר, 
יותר,  מתונה  תהיה  מעשיהם  על  ותגובתם  בניהם,  את  להבין  להם  קל  יהיה  ממילא 

ובודאי שתביא תועלת רבה יותר.



חינוך ילדים | לז
 איסתכל 
באורייתא

חיים  מתתיה  ר'  הגה"צ  לייקווד,  דישיבת  מהמשגיח  דבורה,  תומר  לספר  )פירוש  חיים  מתנת  בספר 
סלומון שליט"א )עמ' צ"ב( מסופר, שכשלמדו אצל הגר"א לופיאן זצוק"ל, אמר להם ללמוד 

בשבת מהספר תומר דבורה, ע"מ לתקן את מידת הכעס, ופעם אחת ביאר להם, שהרי 
בעז"ה הם יהיו הורים לילדים, ובדרך כלל בשבת הכעס מצוי, שאז כל הילדים ביחד 

ויותר זמן מאשר בימות החול, ולכן צריך כבר מזמן הבחרות לעבוד על זה.

ומה יעשה מי "שלא למד אצל הגר"א לופיאן", מה יעשה מי שלא תיקן את מדת 
הכעס? אין לו ברירה אם לא למענו אז למען ילדיו, לחנך את עצמו שלא לכעוס. 

נפעמתי לקרוא על ת"ח בן זמנינו, ר' יצחק אריאל זצוק"ל, שבבחרותו עשה תפנית 
עם  שהתנהגותו  עליו  ספרו  צעיר  אברך  ובהיותו  בישיבה,  ללמוד  ונכנס  בחייו  חיה 
ילדיו היתה מחושבת להפליא, ודרשה משמעת עצמית כבירה, מעולם לא הרים את 
קולו, ולכך לא היה יוצא מן הכלל, תמיד דיבר בניחותא ְּבַרּכּות וברגיעה )ספר גבורת יצחק 

עמ' 164(.

דברים  בזה  כתב  חינוך(  בענין  זצוק"ל  הירש  הרש"ר  ממאמרי  מעובד  )לקט  חינוך  אבני  ובספר 
בדיבורים  לא  אותה,  יודע  אינו  אומנות שהוא בעצמו  יוכל ללמד  לא  איש  נפלאים: 
למופת.  והתנהגות  מעשים  ע"י  בעיקר  אלא  הילד,  בלב  התורה  את  מחדירים  בלבד 
עלינו להבהיר לעצמנו את כללי המוסר והתכונות המוסריות שהיינו רוצים שיתפתחו 
אצל בנינו לכלל שלימות. עלינו לרכז את כל כוחותינו כדי להתמחות היטב באומנות 
המוסר למען נוכל לשמש דוגמא. עלינו לעקור מקרבנו את הפגמים והמידות המגונות 
דיבורנו דעותינו  כליל מתוך  ילדינו. עלינו לבערם  יכולים לסובלם אצל  נהיה  שלא 
והשקפתינו ומעשינו. וזאת לבל יוכלו ללמוד מאיתנו חולשות מוסריות ולקויי אופי. 

פעולת החינוך − היא העלאת התלמיד לאותה רמה בה מצוי המחנך. למשל, הילד 
מתבונן בנו בלכתנו ושומע אותנו בדברינו, וכך הוא לומד מאיתנו ללכת ולדבר, בדרך 
זו של מבט וחיקוי הילדים ילמדו מאיתנו גם להיות מנומסים, ישרי לב, ותרנים, דוברי 
אמת, צנועים, הגונים, מסתפקים במה שיש להם, אוהבים את הזולת ומקיימים בחפץ 

לב ובשמחה גם מצות הכרוכות בקשיים ובמאמצים.

הילדים ניחנו בטביעת עין חדה, בחוש שמיעה מפותח מאוד, וכן בנפש טובה ערה 
ותוססת, הם רגישים מאוד לכל השפעה הבאה עליהם מבחוץ, כל הדיבורים על תורה 
יצליחו  לא  הורים תקיפים  כמו הדוגמא החיה,  הילד  רושם על  אינם עושים  ומוסר 
לנימוסין  יוכלו לחנך  רוח לא  גסי  יוכלו לחנך למתינות,  רגזנים לא  לחנך לסבלנות, 

וערמומיים לא יוכלו לחנך לתמימות ויושר. 

יוכלו  אזי  מופרזת,  במידה  ההורים  אצל  מתבלטות  אלו  רעות  מידות  כאשר  ]רק 
ההורים לשמש דוגמא שלילית לילדים איך אסור להם להתנהג[.
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אהבתינו לילדינו היא כה עזה, עד כי לא יקשה לנו להביא כל קרבן למענם, אהבה 
אמיתית לילדינו דורשת מאיתנו כי נתגבר על עצמינו, ונשתדל לעקור מקרבינו מידות 

רעות שקודם לכן לא הצלחנו לכבוש אותם.

בראש ובראשונה אנו לומדים למען עצמינו, וכך אנו יכולים להתעלות ולהעלות 
יחד עימנו את ילדינו את פסגת המוסר. 

]והאמת היא שטמון בזה יותר מהנכתב פה. כידוע, שכשהאדם מתעלה או להיפך 
הוא משפיע על כל כלל ישראל ובפרט אצל הקרובים אליו, ק"ו אם אלו בניו. וכמו 

שכתב בספר החרדים: בהצדיק האדם את עצמו, יצדיק כל העולם כולו.

לאחרונה סיפרה לי קרובת משפחה, אשה חשובה ויר"ש, שלפני כמה שנים בנה לא 
היה יכול לעצור בעצמו בכמה ענינים גרועים מאוד, וכעת היא נזכרת, שאז גם היא 

היתה בחוסר שליטה בעניני תאוות אכילה.

כלום,  עזר  לא  בזמן  לתפילה  לקום  בנו  עם  שדיבר  שכמה  אחד,  אב  על  ושמענו 
ואחר תקופה בלי קשר לבנו החליט האב להתחזק ולבוא מוקדם זמן מה לפני תחילת 

התפילה, ולאחר תקופה קצרה מאוד גם הבן התחזק בענין התפילה[.

כל חולשה שהילד יגלה בכם, תחליש את רצונו לסור למשמעתכם, כאשר יראה 
שגם אתם אינכם שולטים בתאוותיכם, אין להניח שהוא ישתדל להתגבר על תאוותיו, 
וזאת כתוצאה מהרגש הכבוד הנמוך שהתפתח אצלו כלפיכם. אם תצוו עליו משהו 
שהילד  בכך  ותשיגו  וחרדה,  פחד  עליו  להטיל  אמנם  תוכלו  וקפדנות,  כעס  מתוך 
רגש  וקפדנות תחליש את  כעס  זו של  ומיד, אבל התנהגות  תיכף  יציית לפקודתכם 
הזה  הרגש  רק  למשמעתכם.  לסור  הרצון  נובע  זה  מרגש  רק  אשר  כלפיכם.  הכבוד 
דהיינו הכבוד כלפי ההורים, יניע בעתיד את הילד לפעול בהתאם לרצונכם גם בזמן 
 שלא ימצא במחיצותיכם, וגם במצבים שאף פעם לא תדעו אם הילד עשה כרצונכם 

או לא. 

מן  מקום  בריחוק  גם  תועיל  המצווה  כלפי  כבוד  מרגש  הנובעת  משמעת  רק 
המצווה, דהיינו גם קשר בין ילד למחנכו יפרידו ימים וארצות, יפרידו הקבר וחיי עד. 
בכל  מעשה  בכל  מילה  בכל  הילד  נשמת  על  רושם  עושים  שהם  לדעת  ההורים  על 
תנועה, אם הם אינם מקפידים על כל אלה עלולים הם להרעיל את נשמתו חלילה. יש 
לילדים את התכונה לקבל את מוסרו של המבוגר בדייקנות וללא כל פשרה. אם יאבד 
יהיה  והתנהגותם,  בגלל דבריהם, מעשיהם  ומוריו  בהוריו  הילד את בטחונו העצמי 
לילד פחות רצון לסור למשמעתם. כגודל שיעור וכמות הכבוד שהילד נותן לאישיותו 

המוסרית של המחנך, כך הוא גודל רצונו לסור למשמעתו.

וז"ל  להנ"ל,  קרובה  אבל  שונה  קצת  הארה  כתב  י"ט(,  )עמ'  בנים  על  אבות  ובספר 
כמעט: דוקא בתוך ביתו אדם מגלה את עצמו באמיתותו בלי כחל ובלי סרק, כן הוא 
גבי בן הזוג אחר שעברה התקופה הראשונה של הנישואין, וכן הוא ממש כלפי הילדים 
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חוץ  לעצמו  בונה  לפעמים  אשר  דמות  להחזיק  מסוגל  אדם  אין  יום,  היום  שבחיי 
לביתו, ששם לפעמים מתחסד עם אנשים שונים או נוהג במידות נוחות למעלה הרבה 
ומה עוד שבקטנותם הילדים  כבוד עצמי.   − ממדרגתו האמיתית. מחמת מניע אחד 
אם  מידות ההורים,  היטב  וממילא מתגלים  עליהם,  ששולטים  להורים  ונדמה  רכים 

קפדנות, כעס וגאוה או להיפך סבלנות וענוה וכהנה מן המדות הרבות. 

וא"כ חוץ ממה שיש כאן השפעה עמוקה על נפש הילדים, אם לטובה ואם לרעה, 
יש כאן הזדמנות נפלאה לאדם להכיר את עצמו במעלותיו ובמגרעותיו, ולבנות את 
עצמו בנין של ממש, ומה עוד בדור עקבתא דמשיחא, שעיקר תפיסת ערכי החיים 
היא חיצונית, וקשה מאוד לאדם להתרומם ולעבוד ולתקן את עצמו, כמה חסד נפלא 
עושה עמנו הבורא באמצעות חינוך הבנים, והרי יש כאן הזדמנות כמעט יחידה להכיר 
ז"ל שאמרו  זה רמוז בדברי חכמינו  וכל  ְלֵהָהֵפְך לבן מעלה,  וגם לתקן את פנימיותו 
)ברכות ס"ד עמ' א'(: אל תקרי בניך אלא בוניך, שמקור לשון בן ובנין אחד הוא, מפני שכל 

עצמם של הבנים לבנות את הוריהם. עכ"ל.

מאימתי מחנכים?
אף שכבר כתבנו שלמעשה החינוך מתחיל לפני לידת הילדים − החינוך העצמי, אבל 
כשזוכים ללידת הילדים, הרבה מתחילים מבוגר יחסית, וגם בזה האיר לנו הרשר"ה 
זצוק"ל, ואלו דבריו )אבני חינוך פרק שנות הינקות(: עליך לאמן ולהרגיל את ילדיך כבר בשנת 
חייו הראשונות למשמעת סבירה, אל תתן לו להשיג דבר על ידי תוקפנות עקשנית, 
כאשר לא נתת לו את הדבר מלכתחילה משום שלא מתאים לגילו, או עלול להזיק לו.

גילויי תוקפנותו, ולא להיכנע מפני צרחותיו, אל  לכן, עליך להסתגל לסבול את 
תתן לו דבר לשם אהבת עצמך − על מנת לא להפריע את מנוחתך − מה שלא היית נותן 

לו מתוך אהבתך אליו.

עם זאת, עליך לנהוג זהירות, ולחסוך ככל האפשר במתן פקודות וסירובים, לעולם 
מזיקה  בלתי  לדרישה  תסרב  אל  כן,  כמו  חשיבות.  חסר  מיותר,  דבר  עליו  תגזור  אל 
וחסרת חשיבות. ואולם, אם ציוית − עליך לעמוד על מילוי מצותך בכל תוקף, ואם 
סירבת − עליך לעמוד על סירובך, וזאת למרות כל ההפצרות והלחץ מצד הילד. ויתור 
אחד של מה בכך, טומן בחובו סכנה לעתידו של הילד! שהרי בזה את קובע את משקלו 

של דיבורך בעיני הילד. 

משום כך עליך להיזהר מאוד במילה "לא"! תן לילדך והרשה לו כל מה שבידך לתת 
ולהרשות לו, אבל בתנאי שלא יסכן את טובתו הגופנית והמוסרית. לעולם אל תצווה 
עליו, או אל תסרב לו, מתוך מצב רוח אישי שלך שאין לו כל קשר עם הילד. אולם, אל 
תרשה דבר שאחר כך יהא עליך לאוסרו, ואל תאסור דבר שאחר כך יהא עליך להתירו!

על  שיקפיד  מי  מדאי,  מוקדם  בהם  אין  שלעולם  הינקות  בגיל  חינוך  כללי  אלו 
כללים פשוטים אלו מתוך הבנה, ירגיל את בנו עוד מגילו הרך לשלוט על רצונותיו, 
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ולרסן את יצריו כלפי ציווים מגבוה. כאשר הכוחות הללו יתפתחו לשלמות יחסית, אז 
אפשר יהיה להתחיל בחינוך מעשי לקראת ההשתלמות באומנות המוסר. ידיך יעצבו 
את רוחו של הילד, אשר יסור למשמעתך בשמחה ובחפץ לב. כמעט לא יהיה לך צורך 
לגזור עליו או לסרס לו במשך שנות החינוך העיקריות. עיני נשמתו של הילד תהיינה 
נשואות אליך ומצפות לסימן ממך, כדי ללמוד ממך − וממה יחדל, וברצון חופשי ילך 

אחריך, בדרך העולה אל שלמות המוסר!

כיוונו  לכל  היסוד  שהיא  זו  בתכונה  מאוד  מוקדם  ולאמן  להרגיל  עלינו  כן,  על 
המוסרי. לחנכו למשמעת ולחזור ולחנך אותו. לחנכו לביטול רצונו מפני רצון יותר 
עילאי − במשך כל ימי חייו. אל נשלה את עצמינו לחשוב שעוד לא הגיע הזמן לזה. 
אם לא נרגיל אותו בשלב מוקדם למשמעת, יצא שנרגיל אותו להיפך ממנה ואחר כך 
נדרוש שיציית לנו, ואז לא נצליח להכריחו, ונאשים את טבעו הרע של הילד. והאמת 
היא שצריך להתרגז על מעשה טיפשי שלנו, שהנחנו את הילד בשנתיים הראשונות 

שלו להתרגל לציית רק לרצונו הוא ולעקשנותו.

מי שיקבל פקודות מילדו במשך השנתיים הראשונות של חייו, אל יחשוב שיוכל 
להפוך התפקידים פתאום בשנותיו השלישית והרביעית!

מהו חינוך?
כתב בזה דברים נפלאים ויסודיים מגדולי המחנכים בדורנו, הרב ר' יחיאל יעקובזון 
שליט"א, בקונטרס אל תחטאו בילד )ח"א עמ' ז(, וז"ל: בביאור כלל חובת האדם בעולמו, 
כותב הרמח"ל במסילת ישרים, כי חז"ל הורונו שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה' 
וליהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים 
השאיפה  כי  כך,  על  הדגש  את  לשים  אנו  מבקשים  אלו  דברים  באמצעות  להימצא, 
לעבודת ה', היא בעצם שאיפה לתענוג ולהנאה רוחניים. כפועל יוצא מכך, ניתן לומר 
כי החינוך לעבודת ה', כלל הפעולות האמורות להקנות למתחנך את היכולת לשאוף 
ולזכות לתענוג בהנאה רוחניים ]אמנם, מקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא, 
אבל מבלי לטעום משהו מעין זה אף בעולם הזה − אין שאיפה לזכות לכך. הרגשות 
של התעלות, רוממות וסיפוק רוחניים − הם המניע העיקרי אצל עובדי ה' המבוגרים. 

וודאי שאי אפשר בלעדיהם אצל הילדים[.

פעולותינו  את  לכוון  עלינו  לכך  ובהתאם  בחינוך,  שלנו  המגמה  להיות  צריכה  זו 
החינוכיות. כל פעולה שאיננה תואמת מגמה זו, אינה יכולה להיחשב כחינוך, אלא − 

לכל היותר − כאמצעי להגיע לחינוך.

פעולה הסותרת מגמה זו − היא בהחלט פעולה אנטי − חינוכית, אף אם היא נעשית 
סביב נושאים הקשורים בעבודת ה'!

תורה  בשמירת  אותו  מפעיל  שהוא  בשעה  שליליות  תחושות  לבנו  הגורם  הורה 
ומצוות − הרי הוא בפירוש עוסק בהרס חינוכי.
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− איננו מחנך, אלא  מחנך אשר יחסיו עם חניכו מושתתים על אי נעימות ומתח 
למתחנך  לעזור  כדי  הכרחיים  שהם  למרות   − בחינוך  והכפייה  העונש  בידיים.  מזיק 
יוגדרו אצלינו כמעשים חינוכיים אלא רק כ"הכשר מצוה",  − לא  יצריו  להתגבר על 

הכשרת הקרקע לפעילות החינוכית האמיתית שחייבת לבוא אח"כ. עכ"ל.

המשך בגליון הבא אי"ה
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שימושה של תורה
זאת  לבצע  אפשר  כראוי,  חכמים  בזמנינו  לשמש  שקשה  שאף  א',  בגליון  כתבנו 
ע"י קריאה ולימוד בספרים שנתחברו על גדולי ישראל, ובאמת יש באופן זה מעלה 
מסויימת, שהרי מחברי הספרים הנ"ל משתדלים לתאר את הנהגות הרב במשך רוב 
זמנו, הן ע"י מעקב תמידי שלהם והן ע"י דרישה וחקירה אצל תלמידיו מקורביו ובני 

ביתו. 

לו לבחור  יש  ישראל,  גדולי  על  לימוד בספרים  ע"י  ולכן הרוצה לעשות שימוש 
ספרים העונים על הנ"ל.

והרי לך דבריו הנפלאים של הרה"ג ר' צבי וייספיש שליט"א, ראש ישיבות "הר"ן", 
וממקורביו של הגריש"א זצוק"ל, ]הגר"ש אויערבך שליט"א בהסכמה כותב: ומעיד 
אני נאמנה מאשר ראיתי היטב, גודל חביבותו עד למאוד אצל מרן זללה"ה, ואני גם 
"הרב  ענינים:  בכמה  ובהתרגשות  בחביבות  אמר  זללה"ה  מרן  מאשר  שמעתי  באזני 

וייספיש שאני". וד"ל. עכ"ל. וגם בשאר ההסכמות מופיע כעין סגנון הנ"ל[.

וז"ל בהקדמה לספרו המופלא גדולה שמושה, המאיר באופן מצויין, יוצא מן הכלל 
את דמותו הענקית של הגריש"א זצוק"ל: דרך הצדיקים להסתיר מעשיהם ולהצניע 
לכת, אך מי שרוצה להיות צדיק ולילך בדרכי ה', הוא מרגל את דרכי הצדיק כדי ללכת 
בהם )ביאור הגר"א משלי י"ב, כ"ו(, יסד לן אדונינו הגר"א זיע"א בביאורו לספר משלי )פ"ב פס' 

י"ט(, דרכי הצדיקים נקראים אורחות שהם באיתכסיא. 

)פכ"ח פי"ב(, הצדיקים הם מעט והם טמונים וצריך לחפשם, מדבריו  עוד כתב שם 
ולבדוק ולדקדק בחיפוש  הקדושים למדנו שהרוצה ללימוד מדרכיהם, עליו לחפש 
אחר חיפוש ולעשות למעלה מכוחו, עד שיצליח לגלות זהרורי אור מהנהגתם, ולהאיר 

את דרכו עלי אדמות. והדרך ע"י ריגול.

ריגול הוא מן המשימות הקשות ביותר, מי שנטל על עצמו תפקיד קשה זה, אינו 
שוקט על שמריו, דרוך הוא כקפיץ לכל רחש ולכל תנועה, גלגלי מוחו נעים בקצב 
מהיר, וכל מחשבותיו נעים סביב המטרה. כל בדל חדש של מידע מושג ע"י המרגל 
בדרכים עקלקלות, הוא עוקב יומם ולילה אחר מי שהוא צריך לרגל אחריו, ומגלה 
עוד בדיל מידע, עוד שביב של ידיעה, ואז מצרף במוחו את הידיעות עד שמתקבלת 

התמונה. 

זאת ועוד, כיון שדרך הצדיק להסתיר מעשיו, יש צורך בדבר נוסף − לב מבין. דבר 
נוסף חשוב עד למאוד במשימת הריגול אחר דרכי הצדיק, לייקר ולהעריך כל הנהגה, 

כל ידיעה וכל דבר חדש הנגלה מול העיניים. 
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וכן  )פכ"ה פכ"ו(: חייב אדם לחקור הצדיקים,  יונה בפירושו לספר משלי  וז"ל רבנו 
כתב רבנו בחיי )בהקדמה לפר' וישלח(. וראה מה שכתב החזו"א באגרותיו )ח"ב אגרת קל"ג(: 
ראוי למחזיקים בתורת ה' לדעת את גדוליה באופיים האמיתי, כי הידיעה של חכמי 

הדור לבם ומידתם הן הן גופי תורה.

ובהמשך ההקדמה כתב המחבר: שעות רבות עשיתי במחצית מרן זצוק"ל, ובכל 
פעם נדהמתי מחדש מאשר ראו עיני, והחלטתי לרשום מעין רשימות יומן מאשר ראו 

עיני. 

אל  רגלי  כיתתי  אלא  גרידא,  עיני  ראו  אשר  אל  עצמי  צמצמתי  לא  זאת  גם  אף 
ביתם של אנשים שזכו להתקרב לרבנו בתקופות שונות, והיטיתי אוזן לדבריהם, כדי 
שיספרו לי את אשר זכו עיניהם לראות, הפקתי מהם תועלת עצומה, זכיתי לשמוע 
מפיהם דברים נפלאים ממדרגותיו של רבנו, מזמנים שלא הייתי נוכח ואף מתקופות 
קודמות, לא חסתי על זמני ועל כוחותי, כל סיפור וכל מעשה שראיתי בעצמי, העליתי 

על הכתב בצורה ברורה, דקדקתי ודייקתי באמיתות ובתיאור.

עוד דבר ציין הרב המחבר, שבספרו זה התמקד בדבר אחד בלבד, שיעור קומתו 
הרוחנית של רבנו, והשמיט כל מה שלא נצרך לצורך לזה אף שיש בידו חומר רב. ע"כ.

כזה ראה וקדש.

וגם סדרת תנועת המוסר שחיבר הרה"ג ר' דב כ"ץ זצוק"ל עונה לדרישות הנ"ל, 
וכמו שכתבו בני המחבר במבוא למהדורת תשנ"ו: 

במסירת  זהיר  היה  אלו  בספריו  ובמיוחד  גדול,  דקדקן  היה  זצוק"ל  אבא  מו"ר 
והן ששמע מאחרים, הקפיד מאוד לא להגזים ולא לגבב  הדברים, הן שידע בעצמו 
תארים ולפזר שבחים, נזהר שלא להוסיף נופך והערכות דמיוניות, הצטיין בנאמנות 
שיצאו  עד  ושוב  שוב  ולהגיה  לתקן  למחוק  היה  מנהגו  מילה,  כל  שקל  ובדייקנות, 
הדברים מתחת ידו מתוקנים ומושלמים. נציין שלוש נקודות חשובות המאפיינות את 

היצירה ויוצרה: 

האחת. שאלו את אבא − מדוע לא סיפר סיפורים מסויימים על ר' ישראל סלנטר? 
על החפץ חיים ועל גדולים אחרים שיש בהם גילויים מיוחדים, על רוח הקודש או 
אנשי  לתאר  אלא  מופתים  לספר  לא  מטרתו  כי  והשיב:  הטבע?  כדרך  שלא  דברים 
מופת, לפיכך, כל סיפור שהיתה לו חריגה מהחיים הטבעיים הושמט במכוון, דברים 

אלו מוכיחים על המגמה החינוכית − מעשית של ספרי תנועת המוסר. 

השניה. בכל הספרים לא תמצאו תארים, כגון הגאון וכדו', אבא קבע לעצמו כלל 
לכתוב על כולם רק רבי, נקודה זו מלבד שהיא מוכיחה על זהירותו של המחבר, יש בה 
גם מסר חינוכי רב משמעות, וכי אנו יכולים למדוד מי גאון ומי גדול ומי אדיר? ואם 

טעינו הרי חרגנו ממידת האמת.
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השלישית. אמר לנו פעם המשגיח הגדול רבי מאיר חדש זצוק"ל, שהיה חבר לאבא 
שנים רבות ]גם הגר"א דסלר היה ידיד נפשו, כמו שהוזכר במכתב שהובא בתחילת 
הספר, כבוד ידיד נפשי ריחמאי, הרה"ג המצויין מוהר"ר דב כץ הי"ו וכו'[. שאבינו היה 
היה מעורה  גיסא  וביאר: שמחד  וראשו מגיע השמימה,  בבחינת סולם מוצב ארצה 
ופעיל בחיים הציבוריים, בעולם הרבנות והדיינות, ומאידך ראשו בתורה ובמחשבות 
עד  רואה  המוסר  בתנועת  המעיין  והמידות,  ההכרה  שלימות  ובשאיפת  מוסריות 
מחד  ספריו,  כתיבת  באופן  מתבטאת  זו  מיוחדת  תכונה  שכן  ההגדרה,  קולעת  כמה 
אנשי  רוח,  ענקי  של  לאישיותם  ולפנים  לפני  וחדר  השונות,  השיטות  לעומק  ירד   −
מוסר הגדולים, לתורתם ולדרכם החינוכית, ומאידך − מתאר חיי האישים ומעשיהם 
המופלאים בצורה אנושית וטבעית, ולכן מותאמים ספרי תנועת המוסר הן לגדולים 
בעלי רמה גבוהה בתורה ובמחשבה, והן לצעירים ומתחילים כל אחד יכול לשאוב לפי 

כליו וכוחו.

אין בפינו מילים לתאר את העבודה, העמל והיגיעה, שהשקיע אבא ביצירה כבירה 
המוסר  תנועת  אישי  את  שהכירו  אנשים  להשיג  מאמץ  כל  חשך  שלא  לנו  ידוע  זו, 
באופן אישי, ובעיקר תלמידים וחניכים וכן קרובי משפחה, יצר אתם קשר בע"פ או 
בכתב, ויש שטרח לנסוע למרחקים לשמוע מפיהם, וסיכם את הדברים לעצמו, כמו 
כן ליקט ממקורות שונים עיתונים וכתבי עת, סיפורים ותיאורים, בירר וסינן, השווה 
וצירף ועיבדם ביחד בזהירות בצורה מופלאה, למד בעיון ספרים, כתבים ושיחות, ליבן 
סוגיות והתעמק בהם, וכך הצליח בעזה"י להעלות על הכתב את מיצוי עיקרי שיטות 
מזקני  מעניינים  מכתבים  ובו  הרב,  החומר  מן  מעט  באמתחתו  מצאנו  המוסריות. 
הדור וגדוליו מכל רחבי תבל. היתה זו תמונה קבועה למשך שנים, לראותו רכון על 
ספריו וכתביו וקולמוסו בין אצבעותיו, בשעות הקטנות של הלילה שקוע בכל ישותו 
העמוקות.  ובשיחותיהם  המוסריים  המשגיחים  גדולי  של  ובהנהגותיו  בהליכותיהם 
אבא זצוק"ל היה חניך בעיקר של קלם וסלבודקא ואח"כ בחברון עיר האבות בישיבת 
הסבא מסלבודקא, בנוסף לכך הכיר אישית חלק גדול מהאישים שכתב עליהם, וקלט 
לקרבו מתורתם ומאווירתם, הוא חי את הרעיונות והסיפורים של אישי המוסר ואף 
מוסר  ספר  בבחינת  שהיה  גדולים  עליו  שהתבטאו  כך  כדי  עד  בחייו,  אותם   יישם 

מהלך. ע"כ.

זה כתב  וגם בענין  א', שיש להיזהר מחיקוי הנהגות הגדולים.  בגליון  עוד כתבנו 
מוכרת  תופעה  ט'(:  )עמ'  הנ"ל  שמושה  גדולה  בספרו  שליט"א,  וייספיש  צבי  הרה"ג 
בקרב אלו הלומדים את תרומות מידות חכמים ודרכיהם בקודש, שנחשפים בבת אחת 
וחפצים ללכת בעקבותם, אלא שעלול לצאת מכאן  ומתלהבים  גדלות,  למסכת של 
גדול, בעת שעדיין לא  גדול, שעלולים לאמץ את הדרך החיצונית של אותו  קלקול 
דרכו רגלם על מפתן דרכו הפנימית, אותו בעל רצון נלבב, אינו יודע שמקור מערכת 
וכך מתחילה מערכת של חיקוי  גדול,  הנהגת חיצונית − בדרגה האמיתית של אותו 
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שאינה נובעת מלבו פנימה, ואינה מביאה אותו לשום גדלות − וסופה נפילה. אם ימתח 
הגדולה,  מחמת התלהבותו  כוחותיו  ומעבר  מעל  מדאי,  יותר  נפשו  כוחות  חבל  את 
בעוד כוחות נפשו אינם בנויים ומוכנים לכך, ימצא עצמו בסופו של דבר ריקם מכל, 
מחמת נפילתו הצפויה, אם יקום צורב נלבב שיתלהב מן הסיפורים המבהילים מחיי 
העניות של רבנו, וממסירות נפשם של הרבנית, ויחליט לחיות בדרך זו, ולדרוש מזוגתו 
מסירות נפש כזו, אדם כזה אינו בגדר צדיק, אלא חוטא ופושע גמור בחיובי בין אדם 

לחבירו, ועתיד ליתן את הדין על פשעיו.

כל  את  קיים  וכן  כבעל,  עליו  מוטלים  החובות  כל  את  רעייתו  כלפי  קיים  רבנו 
החובות המוטלים עליו כאב לבניו, ובזמנים שלא היתה רעייתו מסוגלת להחזיק את 
וכדומה, התעסק  לידות  כמו לאחר  הגדול,  ללימודו של בעלה  הבית מבלי להפריע 

רבנו בכל צרכי הבית בצורה רגילה כל איש בביתו.

רבנו ביקש פעמים רבות, שלא ילמד שום אדם מדרך הנהגתו, ואם ישאל השואל: 
א"כ למה הספר נכתב? התשובה: עבור שתי מטרות. האחת: להלהיב הלבבות לאהבת 
וללבנה  לברר  בעולם,  תפקידנו  על  הנכונה  ההשקפה  את  להביא  השניה:  התורה. 
כוחותיו  כפי  לו  המתאים  כפי  מהספר  לקחת  יוכל  אחד  וכל  תכליתה.  עד  ולחדדה 

ומשפחתו וכדו'.

את  הביא  הנ"ל,  שכ"ג(  )עמ'  שימושה  גדולה  בספר  ספרים,  ע"י  שימוש  בדבר  עוד 
הרשב"ץ )בפירושו לאבות א', ו'(: "וקנה לך חבר", כי לענין קיום התורה, מן הראוי שיקנה 
אדם לעצמו ספרים שילמד בהם, ויהיו לו כחבר בעת לימודו, והביא שם מכתב של 
הגה"צ ר' אריה לוין זצוק"ל, ששלח לחתנו הגריש"א זצוק"ל, שסיפר לו ששאל את 
וענה לו: שבזמן הזה אפשר  אביו של הגריש"א, כיצד לקיים בימינו "עשה לך רב"? 
לצאת ע"י עיון בספרי הלכה ובספרי יראים, בפרט למי שנפשו חשקה בתורה, עכ"ל. 
]פירוש: למי שחשקה נפשו בתורה, הרי כדי לשמש יצטרך לבלות הרבה זמן וגם ספק 

אם ישמש כהוגן[.

המשך בגליון הבא אי"ה
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יסודות בהלכה

ביסוד קבלת פסקי מרן הבית יוסף ורבנו הרמ"א

בגליון א' הבאנו את דברי הגר"י הוטנר זצוק"ל, המבהיר בחשיבות ומעמד השולחן 
ערוך, וכעת בגליון זה, נדון מאיזה טעם, ועד כמה מחייבים פסקי השולחן ערוך. 

לפני זמן רב התלבטתי מאיזה טעם חייבים בני ספרד לשמוע להוראות מרן הב"י 
ובני אשכנז לרבנו הרמ"א? ובתחילה עלה בדעתי, לגבי בני ספרד ביחס למרן הב"י, 
אחרון  עד  הפוסקים,  מגדולי  כמה  שכתבו  וכמו  דאתרא,  למרא  נחשב  שהוא  משום 

הראש"ל הגרע"י זצוק"ל. 

אבל במחשבה שניה הוכרחתי לומר שלא יתכן שהכונה שדין מרן הב"י כדין מרא 
דאתרא ממש, דהא פשטה הוראה דעבדינן ספק ספיקא נגד מרן, וגם הגרע"י זצוק"ל 
מודה לזה. ועוד הוסכם, שאם נהגו דלא כמרן אין צריכים לשנות מנהגם. ועוד שמרן 
החיד"א בשו"ת חיים שאל )ח"א סי' ט"ו( כתב: הגם שקיבלנו הוראות מרן ז"ל, באיסור 

והיתר חוששים לכתחילה לדברי מור"ם, עכ"ל. 

ואם מרן נחשב מרא דאתרא ממש, כל הנ"ל לא שייך, שהרי מחוייבים לנהוג כמרא 
ועוד מצינו הרבה מגדולי  נגדו?  ולא שייך לעשות ספק ספיקא  גם לקולא,  דאתרא 
את  צריך  מה  דאתרא,  מרא  מרן  ואם  וכו',  מרן  הוראות  שקבלנו  שכתבו  האחרונים 

קבלתנו? מחוייבים לעשות כהמרא דאתרא בכל אופן.

דאתרא,  מרא  כדין  מרן  את  שקבלנו  הפוסקים  שכוונת  הנ"ל,  מכל  לומר  בהכרח 
הרגילים,  הפסיקה  ככללי  לא  מרן,  בדעת  מאוד  שמתחשבים  לומר,  בעיקר  והמכוון 
נגדו  ספיקא  ספק  לעשות  שייך  ממש,  דאתרא  מרא  נחשב  אינו  שמרן  כיון  וממילא 

וכדו', וכנ"ל. 

ולאחר זמן רב ראיתי, שכן הוכיח מתלמידי הגרב"צ זצוק"ל, הרה"ג רבי טל דואר 
שליט"א, בספרו טל אמרתי )תורת מנהגי איסור כלל מ'(, והביא עוד ראיות ליסוד זה, ממה 
מרא  נחשב  מרן  ואם  בתשובותיו,  גם  מרן  הוראות  קבלנו  האם   − הפוסקים  דפליגי 

דאתרא ממש, פשיטא שחייבים לקבל כל דבריו? 

וביסס דבריו ע"פ דברי הרשב"א )חלק א סימן רנג( שכתב בזה"ל: ומה שאמרת הלכה 
למעשה בדברים שהן במחלוקת בין חכמי הפוסקים שזה אוסר וזה מתיר. נאמר כדאי 
הוא פלוני המיקל לסמוך עליו? או נאמר כיון שהרב האלפסי והרמב"ם ז"ל, שווין בכל 
לדעת אחת, זולתי במקומות ישנו דין. מן החיוב הוא שנסמוך עליהם בין בקוליהון בין 

בחומריהון, ולא נסמוך על פוסק אחר להקל? 
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תשובה: תחלת כל דבר אומר שאין אומרין כדאי הוא פלוני לסמוך עליו בזמן שיש 
גדול ממנו בחכמה ובמנין. דהלכה פסוקה היא דהולכין אחר הגדול בחכמה ובמנין. 
ואפילו בשעת הדחק אין סומכין על הקטן בחכמה ובמנין. וכן במקום מחלוקת יחיד 

ורבים אלא אם כן שעת הדחק שיש בו הפסד מרובה או כיוצא בזה. 

וכמו שאמרו בפ' קמא דנדה )דף ט ב( ועשה רבי כרבי אלעזר. לאחר שנזכר אמר כדאי 
הוא ר' אלעזר לסמוך עליו בשעת הדחק. ואקשינן מאי לאחר שנזכר? אילימא לאחר 
שנזכר דאין הלכה כרבי אלעזר אלא כרבנן בשעת הדחק היכי עביד כותיה? אלא דלא 
איתמר לא הלכתא כמר ולא הלכתא כמר. ומאי לאחר שנזכר? דלאו יחיד פליג עליה 
אלא רבים פליגי עליה. אמר כדאי הוא רבי אלעזר לסמוך עליו בשעת הדחק. ואמרינן 
התם מאי שעת הדחק? איכא דאמרי שעת בצורת הואי. איכא דאמרי אפיש עובדא 

וחשו רבנן לפסידא דטהרות. 

ומכל מקום עיקרי דברים אלו שאמרת יש בהן חלוקין. שאין כל הפוסקים והחכמים 
שוים ולא כל המקומות שוים מן הדין. 

כיצד שורת הדין? אם שנים הפוסקים באחד זה אוסר וזה מתיר. אם נודע האחד 
ויצא שמו כן הולכין אחריו בין להחמיר בין להקל. היו שניהם  גדול בחכמה ובמנין 
שוין ולא נודע מי גדול משניהם. בשל תורה הולכין אחר המחמיר דהוה ליה כספיקא 
דאורייתא ובשל סופרים הולכין אחר המקל וכדאיתא בריש פרק קמא דעבודה זרה 
)דף ז(. ומי שסומך על המקל בשל תורה עובר. וזה מאותן שנאמר עליהן )הושע ד( ומקלו 

יגיד לו כמו שאמר. 

זהו חלוקת ארץ  דבריו.  הולכים אחר  הן  ולמדם  רב אחד במקומם  היה  אבל אם 
ישראל ובבל בתרבא דאיתרא דאלו אוסרין ואלו מתירין ואוכלין. ואוכל בחשאי אפי' 
בבבל אם דעתו לחזור ולהמנות עם אנשי מקומו ואף על פי שהוא חלב דאורייתא 
לדברי בני בבל. והנה במקומו של רבי אליעזר כורתין עצים לעשות פחמין לעשות 

אזמל. ולא מיחו בידם חכמים לפי שהן עושין כדברי רבם. 

ובפרק כל הבשר )דף קי"ז( אמרינן לוי איקלע לבי יוסף רישבא. איתיאו ליה רישא 
דטוסא בחלבא ולא אכל ולא אמר להו ולא מידי. כי אתא קמיה דרב אמר ליה אמאי 
לא תשמתינהו. אמר ליה אתריה דר' יהודה בן בתירא הוה ואמינא דילמא דרש להו 

כרבי יוסי הגלילי דאמר יצא בשר עוף שאין לו חלב. וכן רבים. 

ומן הדרך הזה כל שנהגו לעשות כל מעשיהם על פי אחד מגדולי הפוסקים במקום 
שנהגו לעשות כל מעשיהם על פי הלכות הרב אלפסי ז"ל ובמקומות שנהגו לעשות 

כל מעשיהם על פי חבור הרמב"ם ז"ל והרי עשו אלו הגדולים כרבם. 

ומיהו אם יש שם אחד חכם וראוי להוראה ורואה ראיה לאסור מה שהם מתירין 
יקלו  כדבריו  שלא  יעשו  אילו  רבם  דבמקום  ממש  כרבם  אלו  שאין  איסור.  בו  נוהג 
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בכבוד רבם במקומו. כתרבא דאיתרא דבא"י שכלם נוהגין בו התר כרבם שלמדם כל 
חלב לרבות חלב שעל הקרב. 

אחד  בשהם  דוקא  תורה  בשל  המחמיר  אחר  שהולכין  שוים  שנים  שיש  ובמקום 
כנגד אחד. אבל אם שנים הם כנגד האחד הולכין אחר הרוב. ואם יש תלמיד חכם ראוי 
להוראה ורואה דברי המקל בזה אפשר שיעשה בקולו מפני שהוא מסכים כהוראתו 

עם המקל והם רבים כנגד היחיד. זה שנראה לי בענינים אלו. עכ"ל.

יכולים  כדבריו  לעשות  נהגו  אלא  ממש  רבם  שאינו  שכל  הרשב"א  מדברי  חזינן 
להחמיר שלא כדבריו מה שא"כ אם הוא רבם ממש.

וכמו שכתב כן בשו"ת מטה יוסף ע"פ דעת הרשב"א )ח"ב יו"ד סי' ב' מהד' טוב מצרים( וז"ל: 
כ"ש לחומרא  כך  ואם לקולא אמר  והולכים אחר הוראתו  מצרים אתריה דהרמב"ם 
שהם  אע"פ  עליו  החולקים  לסברת  לחוש  ואין  לעולם,  הוראתו  אחר  ללכת  שצריך 
רבים, ואף שהיא קולא באיסור חמור לעולם צריך ללכת אחר הוראתו משום כבודו, 

שאם יעשו שלא כדבריו יקלו בכבוד רבם. 

וכל זה דוקא שנהגו ע"פ הוראת מרא דאתרא, אבל אם לא היה מרא דאתרא ובא 
רנ"ג(  )סי'  הרשב"א  כמ"ש  הוראתו,  אחר  הולכים  ההיפך  להם  והורה  אחר  חכם  אח"כ 
אחרים,  פוסקים  ע"פ  ולהחמיר  מנהגם  לשנות  רוצים  מעצמם  הם  אם  שאף  ונראה 
שהיו  הראשונים  ללעז  חיישינן  ולא  חכם  אותו  הוראת  ע"פ  לסמוך  שיכולים  דכמו 

מקילים, הכי נמי כשהם רוצים לשנות מנהגם שהרשות בידם, עכ"ל. 

וגם הרה"ג ראובן יששכר ניסן שליט"א האריך להוכיח כן, בקונטרס יראת ההוראה, 
הנדפס בסוף ספר מקבציאל, הנדפס מחדש )הוצאת סלם(, והוכיח כן מזה שהרבה גדולי 
ספרד כתבו, שאם רבו המחמירים דלא כמרן, טוב וישר לחוש לדבריהם, כמו שכתב 
שדי חמד )ח"ט כללי פוסקים סי' י"ג סעי' ל"א(, והגר"ח פלאג'י )חקקי לב יו"ד סי' ל"ח דף מ"א(, ועוד 
הרבה פוסקים יעויין שם, אף שגם הם סוברים שקי"ל כמרן הן לקולא והן לחומרא, 
ובהכרח שמרן אינו מרא דאתרא ממש, דא"כ אסור לחוש לדברי החולקים עליו. וראה 

שם באורך ותרווה נחת.

אלא שיש להעיר, על מה שכתב בספר טל אמרתי )עמ' שפ"ט(, ושכן קיבל מהגרב"צ 
זצוק"ל, שהספרדים קיבלו הוראות מרן והאשכנזים לא קיבלו הוראות הרמ"א, ויש 
להתפלא על זה, שהרי הפרי מגדים )יו"ד כללים בהוראת איסור והיתר( כתב )אות ו'( בזה"ל: ודע, 

שהרב בהגהה הוא רבן של כל בני הגולה, וכבר קבלנו עלינו לפסוק כוותיה.

וכן הגר"ע איגר )אגרות סופרים סי' נ"ז( כתב בזה"ל: תופסי התורה בארץ אשכנז ובארצות 
שסביבותיה, קיימו עליהם ועל זרעם תורת משה הרמ"א מנוחו עדן, וכל השגותיו על 

הוראות הב"י ותורת משה מורשה לנו, מבלי לנטות ממנה להקל או להחמיר.

וכאשר כתב  אנכי,  כי מיראי ההוראה  קנ"א(:  סי'  )שו"ת אבן העזר ח"א  וכן כתב החת"ס 
עדיף  חכם  עליו  אומר  אני  הרמ"א,  לגדר  חוץ  לצאת  מתיירא  שאני  שלכם,  הגאב"ד 



יסודות בהלכה | מט
 איסתכל 
באורייתא

מנביא, כי כן הוא והיא תהלתי ותפארתי וכו', ושם בסי' ק"ל כתב, השתא שהנהיגו גבן 
כמו שכתב רמ"א, וכל ישראל יוצאים ביד רמ"א וכו'. 

ובעז"ה בל"נ בגליונות הבאים נדון גם בענין זה.

ופנינה ראינו בירחון אור תורה )אייר התשע"ב, סימן צ"ג עמ' תשכ"ה( שכתב הרב צבי כהן 
משם ר' יהונתן טסה הי"ו, בחלק או"ח יש 697 סימנים יו"ד 403 אבה"ע 178 חו"מ 427 

סך הכל 1705 והוא כמנין: "אל תיקרי הליכות אלא הלכות" בדיוק.

המשך בגליון הבא אי"ה

טעיות דפוס שנמצאו בגליון הקודם )גליון א' − אדר התשע"ה(
עמ' ז' )שורה 18(: במקום "במיטתו" צ"ל בשיטתו.

עמ' ט"ז )בכותרת(:  במקום "ליטול את ה'" צ"ל ליטול את השם.

עמ' י"ט )שורה 12(: במקום "שנבאר" צ"ל שנתבאר.



לעילוי נשמת

ר' שלמה מאיר ב"ר שמואל ע"ה

מרת פנינה חיה בת ר' משה ע"ה

ר' חיים אנשל ב"ר שמואל אריה ע"ה

מרת רחל בת הרב יצחק ע"ה

ר' שאול ב"ר יהודה אריה ע"ה

מרת רחל בת ר' מרדכי ע"ה

לידה קלה

מרת רחלי בת שרה תחי'

מרת בשמת צפורה בת שרה תחי'

מרת עדי בת אופירה תחי'

בריאות טובה

מרת שרה בת רחל תחי'

ה"ה משה בן פרל פנינה חיה הי"ו

להצלחה, ברכה וכל הישועות

בני )בן יאיר( בן צביה

אורלי בת לאה

הילה בת אורלי

דניאל בת אורלי

נוי בת אורלי

אביב בן אורלי 

לע"נ שמעון בן שלום ע"ה



לע"נ 
מאיר זאנה בן גזלה ואברהם ע"ה

אליס מנוסה בת כמסנה ע"ה

להצלחתם, בריאותם, פרנסתם והצלחתם של

מרסל ויעקב יונה ומשפחתם

אלברט ומזל זאנה ומשפחתם

קולט ואיתן עלימה ומשפחתם

איילה ויעיש אמור ומשפחתם

יצחק ג'קי ולידיה זאנה ומשפחתם

הרצל ושושנה ומשפחתם

גולדה ודניאל ביטון ומשפחתם

יעקב וטלי זאנה ומשפחתם

מזל ושמעון ביטון ומשפחתם

גבריאל ואילנית זאנה ומשפחתם

להצלחה בעסק בתיווך הנדל"ן אל-מאיר

אליהו הי"ו בן אליס ומאיר ז"ל זאנה

יצחק בן אורית – רפו"ש, פרנסה, הצלחה, זיווג וכל הישועות

זוהר בן אורית – רפואת הנפש, הצלחה וזיווג

יובל בן אורית – בן זכר, הצלחה, פרנסה וכל הישועות

אורית בת סורינה – בריאות, הצלחה וכל הישועות

לע"נ אשר בן אדלה ז"ל

נלב"ע כ"ח במרחשון תשע"א



להצלחה, בריאות וחזרה בתשובה:

אורון בן שרה

אליאנה בת רחל

אוראל בן אליאנה

גבריאל בן אליאנה

דניאל בן אליאנה

דוד בן רחל

אופל בת עליזה

תום בן עליזה

לרפואת

ישראל בן יולדנה

אליעזר בן אסתר

הרב יעקב ישראל בן לאה

לעילוי הנשמות 

יפתח בן כוכבית ע"ה

דניאל בן וורדה ע"ה

ה"ה בכור ומיטל מכלוף הי"ו

והילדים, שמעון, מיכל, דוד, ישי, הדס
בריאות, הצלחה בחינוך הילדים, פרנסה

יצחק וג'ורג'ט גולן הי"ו

לרפואת שמעון ואביבה מכלוף הי"ו

לרפואת והצלחה ברוחניות וגשמיות

ה"ה חיים )פרץ( בן דינה הי"ו



לע"נ המנוחה

מרת מזל פרחה בת צ'לביה ע"ה

תנצב"ה

לרפואת שלימה במהרה והצלחת

מרת שפרה בת מנובאר אורה תחי'
ולהצלחת כל התורמים בעילום שמם הי"ו

להצלחת ידידנו היקר

ה"ה איתן בן דוריס הי"ו וב"ב

ברוחניות ובגשמיות, בריאות והצלחה בכל מעשי ידיו, 

זיווג הגון במהרה והצלחה בכל מעשי ידיה ברוג"ש

מרת רבקה בת חגית תחי'

להצלחה ברוחניות וגשמיות ובריאות איתנה

ה"ה אברהם יוסף בן אסתר גילה וב"ב הי"ו

ה"ה עמוס סבן וב"ב הי"ו 

ה"ה כפיר שלומי וב"ב הי"ו

משפחת בכור הי"ו


	העומק הטמון במצות תלמוד תורה
	תפילה
	קל וחומר
	היחס הנכון בקשר להנאות העולם הזה
	שלימות הבית
	חינוך ילדים
	שימושה של תורה
	יסודות בהלכה

