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באורייתא  בה  "אסתכל  ע"א(:  קס"א  )תרומה  בזוה"ק  אמרו 
וברא עלמא". 

וקראנו שם הגליון ע"פ מאמר זה בכוונה אחרת, והיינו לומר תסתכל 
אתה בתורה ותברא את עצמך, שהאדם נקרא עולם. 

וכמו שאמרו חז"ל )סנהדרין ל"ז(: כל המקיים נפש אחת מישראל, מעלה 
עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא. 

אביו  לקח  שהשתעמם,  לילד  במשל  ונמחיש  שמענו,  מזה  ויותר 
הגזרים  מכל  שירכיב  מנת  על  לבנו  ונתנה  לגזרים,  קרעה  העולם  מפת 
ומדיוקת,  שלמה  מפה  עם  רגע  תוך  חזר  הבן  להפתעתו  שלמה.  תמונה 
שמצוייר  לאביו  והראה  המפה  את  הבן  הפך  התפעלותו,  הביע  וכשהאב 
תמונת  הושלמה  וממילא  האדם  תמונת  השלמתי  הבן,  אמר  אדם,   שם 

העולם. 

והנמשל: כתב בספר חרדים, בהצדיק האדם את עצמו, יצדיק העולם 
כולו.

ופעם אחת אמר ר' יצחק בלאזר, שמטרתו לחזק את כל אנשי העולם, 
ושאלוהו: כיצד? השיב: בהתאמצותי לתקן את עצמי, ממילא זה ישפיע 

על כל העולם.

הרמח"ל  דברי  שייכים  שלנו,  הגליונות  בענין  שגם  למודעי,  וזאת 
בהקדמתו לספר מסילת ישרים: אין התועלת הנלקט מזה הספר יוצא מן 
הקריאה בו פעם אחת, כי כבר אפשר שלא ימצא הקורא בשכלו חדושים 
אחר קריאתו שלא היו בו לפני קריאתו, אלא מעט. אבל התועלת יוצא מן 
החזרה עליו וההתמדה. כי יזכרו לו הדברים האלה הנשכחים מבני האדם 
כל  שהרי  עכ"ד.  ממנה.  מתעלם  הוא  אשר  חובתו  לבו  אל  וישים  בטבע, 

המובא בגליונות, הם מדברי גדולי הדורות.

בגליונות  הסתפקנו  ולא  רבים,  והון  און  בזה  שהושקעו  הסיבה  וזו 
בודדים, למען יעמדו ימים רבים ויכולו לחזור מידי פעם על המאמרים.

בתקוה לקריאה מהנה ותועלת מרובה.

ע"ה יעקב בן אאמו"ר ר' ישראל הכהן הי"ו

העורך.

הקדמה



כללים למעיין:

בדרך כלל נשתדל להביא הלשון כבמקור.

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

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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העומק הטמון במצות תלמוד תורה
כתבנו בגליון שעבר, שאין חילוק למעשה באופן הלימוד, שהרי בכל עסק התורה 
גם בלימוד הלכה למעשה צריך לרדת לעומק הסוגיה ולדעת מה רצונו יתברך באותו 

עניין.

זה מה שצריך להיות, אבל במציאות יש הרבה שלצערנו מחמת שחושבים שעיקר 
לימוד התורה מטרתו לידע כיצד לקיים המצוות וממילא לא מעמיקים בלימוד, ויש 
מתוכם שחיברו ספרי הלכה למעשה על מנת לזכות את הרבים אבל באמת מכשילים 
את הרבים, שהרבה הלכות שכתבו, בטעות יסודם, מחמת שדימו דברים שאינם דומים, 
כי לימודם היה שטחי שהרי חושבים אין צורך להעמיק כל כך העיקר לדעת ההלכה. 

כמפורסם ובפרט בדור האחרון.

צא וראה מה שכתב הרה"ג ר' אליעזר דוד פאל )נאמר לי שהוא מתלמידי החזו"א( בקונטרס 
חשב האפוד )עמ' רפ"ג(, דשאל על קניין הלומד על מנת לעשות - מה זה קשור לעצם 

קניין הלימוד? 

ותירץ, שחכמת התורה אינה חכמה מופשטת, אלא היא הדרכה וסדר אלוהי לכל 
דרכי החיים, וכל מצוותיה אחוזים בעשיית מעשים בפועל. ואם האדם אינו מקיים 
מה שלומד, על כרחך דמצוות התורה אינם חשובים בעיניו, ממילא לא שייך שיתעמל 
יקיים מה  כך לא  ובין  כך  כיון שבין  האדם בכדי לדעת בדיוק מה הוא רצון התורה, 
שלומד וכל לימודו מקופיא, ומלימוד כזה אי אפשר לזכות לסיעתא דשמיא שצריכים 

לרדת לעומק התורה בכדי לדעת אותה.

אבל ישנם כאלו שמפרשים כוונת המשנה באופן אחר, ולפי דבריהם באה המשנה 
המצוות,  לקיים  איך  שידע  בשביל  ורק  אך  להיות  צריך  הלימוד  כוונת  דכל  לומר 
והרבה יש להתאונן על מה שנשתרבב המחשבה שעבור המוני בני ישראל אין החיוב 
ללמוד תורה אלא לדעת המעשה אשר יעשו, ומחמת זאת עזבו את הלימוד בסוגיית 
הש"ס ובבירור שיטות הראשונים בעיון. ואף בהרבה כוללים שבהם לומדים אברכים 

שתורתם אומנותם עיקר הלימוד שלהם הוא בלימוד השו"ע ולא בסוגיית הש"ס.

ואף שבודאי עלינו ללמוד על מנת לעשות ולקיים את מה שלומד, אבל יש לדעת 
דעיקר תועלת לימוד התורה במה שנעשה האדם מקודש וקרוב אל ה' יתברך, דע"י 
לימוד התורה בעיון ובעמל כראוי נפתח לבו ומוחו להכיר את מי שאמר והיה העולם. 
והנה איתא במשלי )ו', כ"ג(: "כי נר מצוה ותורה אור", פירוש דקיום המצוה הוא דבר 
שמקדש את האברים, והוא כדרך הנר שהוא הכלי שנותנים בתוכו השמן והפתילה, 
אבל האור שעל הנר בא מלימוד התורה, דע"י לימוד התורה שהוא עסק המחשבה 
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נכנס במוחו אור אלוהי שע"י מכיר את מי שאמר והיה העולם, וכל עוד יותר שלומד 
תורה נעשה האור יותר חזק, וכל מצוה שעושה נתלבש באור יותר גדול, ובזה נעשה 

המצוה שמקיים יותר גבוה ותועלתו יותר מרובה לקדש אותו בקדושה אלוהית.

ועוד יש להוסיף ולומר לאלו הדוגלים בלימוד על מנת לעשות, ששיטתם זו גרמה 
להם להזנחת לימוד העיון כולו, וגם כשלומדים סוגיה בש"ס יושבים ודנים איזה חלק 
מהסוגיה או התוס' נוהגים למעשה, ועל שאר החלקים עוברים בקלות בלי עיון כלל, 
ואף אותו חלק מן הסוגיה או מדברי הראשונים שהם מכירים שיש ללמוד אותו מפני 
שנוגע למעשה, מכל מקום אין הלימוד באופן לדקדק היטב בכל פרט ופרט של הסוגיה 
בכדי לרדת ולדעת נשמת אותו חלק הסוגיה עד מקום שידו מגעת, אלא עוברים על 
ואז  השו"ע  לדברי  שמגיעים  עד  ומקופיא,  בשטחיות  הראשונים  דברי  ועל  הסוגיה 
מתחילים הלימוד בעיון, דהיינו החיפוש באיזה אופן נוגע מה שלמדו למעשה. וכמובן 
שמלימוד כזה לכל היותר אולי ידעו דינים המפורשים אבל לא שורשם, וממילא אינם 

יכולים לדמות מילתא למילתא ולפסוק במקרים שלא מפורשים במה שלמדו. 

ואף שבודאי יש צורך בידיעת ההלכות שלא נכשל בהם, ומחמת זה שואלים בעלי 
ואין  התורה  חלקי  ושאר  ונזיקין  נשים  לומדים  אתם  איך  למעשה,  הלימוד  שיטת 
אתם לומדים הלכות שבת? ובאמת שאלתם מאוד נכונה, אבל אין התשובה מה שהם 

חושבים. 

דהנה דבר ברור שמי שיש לו שאלה באיסור והיתר או בקיום מצוה אין הדרך לברר 
את השאלה ע"י מה שיתחיל ללמוד הסוגיה עם מפרשיה, שאז שאלתו בוערת לפניו 
וצריך הוא לדעת פתרונה תיכף, מפני הצורך הזה עשו מאורי הדורות ספרי קיצור 
גדולי  ע"י  התחברו  הנ"ל  הקיצורים  שספרי  כמובן  ]אמנם  זה.  צורך  למלאות  הלכה 
תורה שהם סילתו את כל הש"ס עם הראשונים ומה שכתבו הוא סולת נקייה[. וא"כ 
האמת תורה דרכה, דעיקר פתרון הבעיה לדעת כיצד לקיים במה שנרגיל את עצמינו 
יתחילו  ואם  הנ"ל,  הספרים  מן  הלכות  שלוש  או  שתים  יום  בכל  ללמוד  בנינו  ואת 
ללמוד באופן כזה מזמן צעירותם שכבר יהיו גדולים יהיו בקיאים וידעו איך לקיים, 
צריך  הלימוד  עצם  אבל  מובהק,  הוראה  ממורי  ישאלו  שאלה  איזה  להם  יהיה  ואם 
וע"י לימוד כזה  להיות באופן שמדקדק היטב כדי לברר פירוש אמיתי של הסוגיה, 
ירוויח עוד דבר חשוב במה שיתרחב דעתו של האדם, וכאשר יבוא לפניו שאלה יהיה 
לו  הרגשה נכונה איך צריך להיות הדין, דמלימוד כזה מרשם האדם ונעשה דעתו רגיל 

לחשוב עם דעת התורה. עכ"ד. 

]וכאן המקום להביא מעשה שקראתי באחד הספרים על בחור בישיבת קול יעקב, 
שהפסיק כמעט לחלוטין ללמוד גמרא והתחיל לשנן הלכות במרץ רב, וכששאלו ראש 
הישיבה הגר"י עדס שליט"א לפשר הנהגתו, אמר שכך סובר הראש"ל הגרע"י זצוק"ל 
)שליט"א(, אמר לו ראש הישיבה: אם כך הוא סובר אין לי מה לומר, אבל רציתי להשמיע 

כשסיים,  העיון,  בעומק  סבוכה  מערכה  לפניו  אמר  הישיבה  וראש  פלפול.  איזה  לך 
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שאלו: מי אתה חושב שאמר את המערכה הזו? אמר לו הבחור: לדעתי השאגת אריה 
או ר' עקיבא איגר, אמר לו: בא תראה, זה מערכה שכתב הרב זצ"ל. ללמדך שהדרך 
לידיעה אמיתית בהלכה זהו דוקא ע"י עומק העיון, ומה שהרב זצ"ל דיבר בדרשות זה 

רק נגד אותם אלה שהזניחו את לימוד ההלכה לגמרי[.

ובאמת הדברים מפורשים באגרת לבן תורה, שכתב הראש"ל ע"פ דרכו של הגרע"י 
זצוק"ל, וזה לשונו )פ"ב(: והן אמת שחובה קדושה לעיין בדבריהם של הראשונים על 
הסוגיא, ולדקדק היטב בדבריהם, וללמוד את הסוגיא בעיון ובהגיון, וכמו שכתב מרן 
בדורות  למעיין  הכלל  וזה  לשונו:  וזו  אגדה(,  ערך  ספרים  )מערכת  הגדולים  בשם  החיד״א 
אלו, כי מלאה הארץ ספרי רבוותא בתראי וכמעט לא הניחו מקום, ואם יעיין בדברי 
הראשונים והמחברים הקדמונים, ובחידושי הראשונים אשר בחסד עליון נדפסו מהם 
בדורות אלו, ודאי על הרוב ימצא די השיב לפלפולי ודיני האחרונים, ובאמת שצריכה 
רב חיפוש מחיפוש בדברי הראשונים, והן הן גופי תורה, ציפורנן של ראשונים, ועוד 
הש"ס  סוגיות  יראה  ובעיניו  המעיין,  ממקור  לשאוב  ישתדל  מעיין  כל  יתירה  זאת 
והראשונים בפירושיהם וחידושיהם ופסקיהם, ואז ילך בטח בדברי האחרונים, מאחר 
ובירור הסוגיא הדק  עיון  ידי  ומבואר, דרק על  ע״כ.  כי עמד על שורשן של דברים. 
לומד  אינו  שאם  ובאמת,  נכון.  בלימוד  בטח  ילך  אז  רק  הראשונים,  דברי  עם  היטב, 
בעומק העיון, אף אם לומד הלכות רבים, הרי זה נחשב כתורה שאין לה בית אב וכו', 

יעו"ש כל דבריו הנפלאים.

ובא נא וראה, מה שכתב בענין זה הגאון רבי גרשון פישמאן זצ"ל, בפתיחה לספרו 
מי החג )עמ' 9(: אמרו חז"ל בקידושין )דף ל'( "ושננתם לבנך", שיהיו דברי תורה מחודדין 
בפיך, שאם ישאלך אדם אל תגמגם ותאמר לו, ולכאורה לפי הענין שרוצה לומר שיהיו 
דברי תורה שגורים על פיו שיכול לענות ההלכה מיד, לא היה לו לומר שיהיו דברי 
תורה מחודדין, כי מה ענין חידוד לזה, והיה לו לומר שיהיו דברי תורה מסודרין בפיך, 
דהיינו שיחזור הרבה פעמים, אבל הגמרא דקדקה מחודדין מ"ושננתם", דהיינו לשון 

חידוד, אבל הדבר צריך ביאור. 

והסבר הענין הוא, כי אי אפשר ללמוד בפירוש כל הדינים בכל המקרים שיארעו 
כל  ללקט  אפשר  אי  בשו"ע  וגם  הדינים,  כל  מפורשים  לא  בש"ס  הזמנים,  מן  בזמן 
הדינים וכל המקרים שיארעו בעולם, אבל מהשקלא והטריא בדברי הש"ס, וכן כיום 
אצלינו בדברי הראשונים, אם לומדים בעיון אין מקרה שאין יכולים לפסוק מדבריהם, 
ומזה  כיצד היו מדקדקים בדברי רבותינו,  יראה נפלאות  והרגיל בלימוד הראשונים 
תדון ותקיש איך שדברי הש"ס ממולאים בפסקי דינים להלכה ולמעשה, ואם אין אנו 

מוציאים הלכות מדברי הש"ס, הסיבה שאין אנו לומדים בעיון כהוגן. 

רק  למעשה  הלכה  שהשיבו  איך  והאחרונים  הראשונים  רבותינו  בתשובות  ועיין 
יבין שכל התשובות של הגדולים  ונתנו בדברי הש"ס, ומי שיש לו לב,  ממה שנשאו 
ההם  החידושים  אצלם  נתחדשו  לא  דורינו,  גדולי  עד  וחבריו  ביהודה  הנודע  כמו 
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דוקא בשעה שהשאלה היתה כבר לפניהם, אלא תיכף בשעת לימודם ראו כבר את 
ההווית הקושיות והפירוקים והחידושי דינים שיש להוציא מהסוגיא, ובשעה שבאה 
השאלה לפניהם ראו מעשה ונזכרו ההלכה, לזו היא כוונת חז"ל האמיתית שיהיו דברי 
תורה מחודדין בפיך, דהיינו תיכף בשעת לימודך תשים לב להקשות ולתרץ להסתפק 
ולחקור ולהוציא חידושים, כדי שאם ישאלך אדם איזה שאלה, לא תצטרך אז לעיין 

בסוגיה שכבר אתה רחוק ממנה בשעת השאלה אלא אמור לו מיד. עכ"ד.

ובאמת כבר החת"ס נשאל, איך זה שהוא עונה מיד על שאלות סבוכות, והרי חז"ל 
לימדו אותנו שלא להיות נבהל להשיב, וענה להם שכבר התשובות מוכנות לו, שהרי 
כל סוגיה שלומד נושא ונותן לעומק ולרוחב ממילא כשבאה שאלה התשובות מוכנות, 

והרי זה ממש כדברי הרב הנ"ל. 

וגם הגרב"צ זצ"ל העיד על רבו ראש הישיבה, הגאון רבי עזרא עטיה זצ"ל )הובאו 
דבריו בספר תפארת ציון, הספדים עמ' כ"ב( בזה"ל: ראש הישיבה העריך את העבודה העצמית 

פרי יגיעה ועמל המופק במישרים מהמקורות, מן הגמרא מן הראשונים ללא עזרתם 
של מפרשים, רק מעט מאוד עסק בספרים אחרים, ורוב עיונו התמקד בגמרא בלבד, 
אוצרו  כל  את  ודלה  שאב  היממה  שעות  ברוב  לפניו  הפתוח  הקטן  הספר  מן  ממנו 

העשיר והמגוון.

ובספר תא חזי להרה"ג דוד חזן )ח"ב עמ' ה'(, כתב בזה דברים מתוקים בשם הגר"ב 
ז'ולטי זצ"ל: כתוב בישעיה )כ"ח, ט'(: "את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה", יורה דעה 
אלו פוסקי ההלכות ומורה ההוראות בישראל, ויבין שמועה אלו שמסבירים לתלמידים 
סוגיות קשות בהבנה ובעיון בימי הקדמונים הכל הלך ביחד, אותו הרשב"א ז"ל שחיבר 
וכן  להלכה,  הרשב"א  תשובות  את  שחיבר  גם  הוא  הש"ס  על  הרשב"א  חידושי  את 
הרא"ש ועוד ראשונים עד גדולי האחרונים, החת"ס, ר' עקיבא איגר, הנודע ביהודה 
ועוד, והיינו משום שהחלק של היורה דעה הוא מוכרח ועוזר לחלק של היבין שמועה, 
וגם להיפך החלק של היבין שמועה הוא יסודי וחשוב בכדי להיות באמת בגדר יורה 
דעה לאמיתה של תורה, ולדאבונינו בזמנינו התחלק החלק של היורה דעה מהחלק 
של היבין שמועה, וע"י כך כל חלק אינו מושלם כדבעי, השלימות האמיתית היא דוקא 
על ידי חיבור ב' החלקים יחד שמשלימים זה את זה, עכת"ד. )והגר"י יונה במכתב שבראש 
הספר כתב כן בשם הגרצ"פ פראנק זצ"ל, וכיו"ב כתבנו במבוא לחלק א' מדברי שו"ת להורות נתן בהקדמה לחלק 

ב' וחלק י"א סי' צ"ג עיין שם(. עכ"ל.

ובספר בנין הבית היהודי ושלמותו מהרה"ג אורי יצחקי )עמ' רצ"ב( כתב בזה דברים 
קילורין לעינים וז"ל: והנה הדרך לקנות מעלת התורה להיות תלמיד חכם באמת הבנוי 
בפנימיות ביושר המידות ותיקונם, וליבו מלא ברצונות התורה בלבד מרחיק מכל וכל 
רצונות העולם היא ודאי רק בעמל התורה בלי גבול ובחתירה לנקודת האמת לעמוד 
על עומק רצון ה' בכל עניין, וכמו שכלל המסילת ישרים בהגדרת מידת החסידות: כל 
ה אמיתית  מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו, ובזה טמונה דעת טהורה ּוְקֻדּׁשָ
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הבא משכל זך ולב נקי, הנה כבר כתבנו שאחד מקילקולי הדור האחרון שנטשטשו 
מאוד מאוד הגבולות בין תלמידי חכמים לעמי הארץ, ורבים מצויים בתחום הביניים 
עיקר  שקובעים  באותם  וביותר  בפנימיותם,  באמת  חכם  תלמיד  למדרגת  זכו  ולא 
הסברא  ועומק  הש"ס  בסוגיות  אמיתית  ויגיעה  עמל  בלא  הלכות  בפסקי  לימודם 
ומלבד  מפורסמת,  טעות  והיא  לעשות  מנת  על  ולימוד  לשמה,  תורה  לזה  וקוראים 
שאי אפשר להגיע כך לביאור ההלכה לאמיתה, גם לא יצוייר כלל בשום אופן שום צד 

של תיקון המידות באמת בצורת לימוד זו. עכ"ל.

המשך בגליון הבא אי"ה



תפילה | יא
 איסתכל 
באורייתא

תפילה
וולבה זצ"ל, שמי שחי בתפילתו  הבאנו בגליון הקודם את דברי המשגיח הגר"ש 

ימצא שתפלותיו קשורות זו בזו וכו'. ונרחיב בגליון זה בביאור ענין לחיות בתפלה.

הארת  בספרו  הלווים,  נחלת  דישיבת  משגיח  וויסבלום,  אורי  הרב  הרה"ג  הנה 
התפלה הביא משל נפלא מהסבא מקלם, ואלו דבריו: 

ראובן ושמעון, לכל אחד מהם היתה חנות, ראובן נכנס כל יום לחנות סוקר במבטו 
את כל הסחורה המונחת בה ומונה בפיו את סוגי הסחורות אח"כ נועל חנותו והולך 
יום בא לחנותו אבל הוא משתדל למכור את הסחורה,  גם הוא מידי  לביתו, שמעון 
ואמנם הומה מרוב קונים, זה יוצא וזה נכנס, הסחורות נמכרות והוא קונה חדשות, 

מסחרו גדל מיום ליום. 

מהי ההגדרה של כל חנות? זה עסק חי וזה עסק מת.

המילות,  פירוש  מכוונים  אף  שניהם  ביומו,  יום  מידי  ומתפללים  עומדים  שניים 
אעפ"כ אצל האחד מתנהל עסק חי ואצל השני עסק מת, האחד מתרגם במחשבתו 
את מילות התפילה בשפתו המדוברת תרגום מילולי, הרי זה כאדם הסוקר מבטו מידי 
זהו עסק   - לו בחנות  יש  ומונה בפיו מה  ביומו את הסחורות המונחות בחנותו  יום 
וכן  החלפה,  בלי  בחנותו  המונחת  מסחורה  להתעשר  או  לגדול  יוכל  לא  שהרי  מת, 
אדם המעתיק ומתרגם במחשבתו את התפילה לשפתו ותו לא, הרי התפילה חוזרת 
על עצמה כל הימים, כשהוא מתרגם מילה מסויימת מנוסח התפילה ללשונו אין כאן 
התחלפות אלא העתקת המילה, ולא מתווסף שום הרגש שום התבוננות חדשה – זהו 

עסק מת. 

אמנם אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה, אך להתפתח מעסק זה אין שום סיכוי, כפי 
שהתפלל בילדותו כך התפלל כל חייו, כאשר בא כן ילך, אך אדם המנסה לעמוד על 
תוכן כל מילה ומנסה לצייר לנגד עיניו באופן מוחשי את הגנוז באותה מילה, יתחלפו 
רעיונותיו יום יום, יוולדו בו מידי יום ביומו הרגשים חדשים ומחשבות חדשות – זהו 

עסק חי שאדם צומח בו מיום ליום.

שיצמיח  יתכן  ואיך  קבוע,  ימים  בכל  התפילה  נוסח  הרי  לשאול,  יש  ולכאורה 
הרגשים חדשים? 

התשובה לזה ע"פ מה שכתב הגר"ח מוולאז'ין )נפש החיים שער ב' פי"ג(: אין אדם בעולם 
שהיה מסוגל לתקן נוסח תפלה בו יהיו כלולים כל התיקונים של כל העולמות, ובמשך 
אלפי שנים יוכל אותו נוסח תפלה לתקן תמיד תיקונים חדשים, רק אנשי כנסת הגדולה 
שהיו מהם כמה נביאים, בשעה שתקנו נוסח התפלה רוח הקודש עליהם הופיע ושם 
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בפיהם את תיבות התפלה, ספורות, מדודות ושקולות. רואים מדבריו איזה עולם טמון 
בכל תיבה, וכבר אין זה פלא שאותה מילה מסוגלת להצמיח תמיד הרגשים חדשים, 
אותו קטע נאמר ע"י ת"ח ופשוטי עם, נשים וטף לכל המצבים הפוקדים אותם, אעפ"כ 
יכול כל אחד לחוש אם מתפלל מתוך שימת לב שהקטע מכוון בדיוק למצב בו נמצא 

הוא באותה שעה. 

המתפלל מתוך תשומת לב מוצא באותם מילים הרגשים חדשים ומחשבות חדשות 
שלא הרגיש ולא חשב מעולם.

אם ישאלו אדם: האם היום עבר עליך כמו אתמול? ודאי ישיב בשלילה, אין יום 
בשנות חיינו שהוא בדיוק כחבירו, המצבים שונים הן פנימיים והן חיצוניים, והתפילה 

מותאמת בדיוק נפלא אל המצב בו נמצא האדם עכשיו.

כשמתבוננים בכך הרי זה נורא, בלימוד מתקדמים מידי שנה בשנה, וכשאדם עמל 
היה  אז  שהלימוד  לדעת  נוכח  הוא  שנים  כמה  לאחר  סוגיה  לאותה  וחוזר  בלימוד 

שטחי, וכל פעם שחוזר על אותה סוגיה מתגלים לו דברים חדשים. 

והרי  ושיבה.  זקנה  עד  מתפללים  בילדותינו  שהתפללנו  תפילה  אותה  ובתפילה, 
פירושו   – התבואה  את  שמהפך  לעתר  התפילה  ממשילים  החודרת  בראייתם  חז"ל 
של דבר, שבשעה שאנו עומדים להתפלל שמו בידינו אנשי כנסת הגדולה עתר כדי 
רחוקים  נהפוך  בתשובה,  לחוזרים  חוטאים  נהפוך  לבריאים,  חולים  נהפוך  שנהפוך! 

מדעת לבעלי דעת תורה, נביא שלום לעולם. 

כל אחד מאיתנו בעומדו בתפלה הוא שליח צבור אפילו כשמתפלל בינו לבין עצמו, 
כמו שכתב הגר"א בחידושיו )ריש פ"ה דברכות( שלכן נתקנה תפילת שמונה עשרה בלשון 
רבים, מפני שמהותה היא תפילה על הכלל, שהקב"ה יחזיר בתשובה את כל הטועים 
וירפא את כל אלה הנאנקים ביסורים וכו', ואנו עומדים "כשהעתר" בידינו משאירים 

את כל התבואה בשדה כפי שהיתה בלי לפעול מאומה.

איננו מכירים די ברוממותה של תפלה אך חסרה לנו גם ההכרה ברוממותה של 
עם  ישירות  לשוחח  מסוגל  מאיתנו  שאחד  הנפש  בגדלות  האמון  לנו  חסר  הנפש, 
הבורא, ושכל אחד מאיתנו הוא שליח צבור של הכלל ישראל, וחז"ל הזהירו בברכות 

)כ"ח ע"ב( וכשאתה מתפלל דע לפני מי אתה מתפלל. 

במעט  נכון,  שכל  בעל  שהוא  מי  אמנם  וז"ל:  )פי"ט(  ישרים  המסילת  שכתב  וכמו 
התבוננות ושימת לב, יוכל לקבוע בלבו אמיתת הדבר, איך הוא בא ונושא ונותן ממש 
עמו יתברך, ולפניו הוא מתחנן ומאתו הוא מבקש, והוא יתברך שמו מאזין לו מקשיב 

לדבריו, כאשר ידבר איש אל רעהו ורעהו מקשיב שומע אליו. עכ"ל. 

עם  שיחה  אלא  המילות  פירוש  ולא  השקפות  ולא  רעיונות  לא  חדש  עולם  זהו 
הבורא עולם. ונסיים באגרת החזו"א )ח"א כ"ג(, והעיקר להקדים תפילה עבודה נאצלה 
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בתפלה לצייר כמו חי איך שהקב"ה שומע את שיח שפתותינו ומאזין הגיון ללב, גילה 
החזו"א זצ"ל היכן טמון המפתח להרגיש חיות בתפלה – המחשה לצייר כמו חי.

המשך בגליון הבא אי"ה
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קל וחומר

פרומקייט ופרישות
]אף  בגליון קודם  בו  לנושא ה"פרומקייט" שהתחלנו  כאן השלמה  נכתוב  בעז"ה 
שאין לו קשר ישיר כל כך לחומרות בהלכה שזה עיקרו של הנושא שקראנו את שמו 

ק"ו[.

והפעם נביא מהספר "בנין הבית" הנכתב על פי שיעוריו של הרה"ג ר' משה אהרן 
שוחטוביץ שליט"א )ספר זה אחד מהספרים המצויינים בענין מצות הבית, המחבר זכה לשמש את הגאון ר' 
משה פיינשטיין, הסטייפלער, הגרש"ז אוייערבך והגר"ש קולטר זצ"ל(, יש לציין שהדברים שיובאו פה 

נוגעים גם לעניני הנאות העולם הזה ועוד יסודות חשובים מאוד.

וז"ל )עמ' 228(: אמר רבנו הסטייפלער, שישנם ב' כללים המגדירים אימתי יש למעשיו 
גדר של פרישות מעולה, אם לא נתקיימו ב' תנאים אלו הרי זו פרישות אסורה בתכלית: 
א. מקור ההנהגה – דבר ראשון הבדיקה היא מהיכן נלקחה הנהגה זו, אם אדם יאמר: 
כך נראה לי שראוי לנהוג, הרי זו פרישות אסורה, המקור היחידי להנהגות של פרישות 
חייב להיות בתורה הקדושה, כאשר מקיימים את כל הדברים שהם מפורשים בתורה 
לדרגה  להגיע  המעשים  תיקון  ידי  על  זוכה  האמיתי  הפרוש  אך  צדיק,  דרגת  זו  הרי 
של יודע דעת עליון, שהוא מבין מן המפורש את שאינו מפורש, וזהו המקור האמיתי 
להנהגת פרישות, זוהי דרגה גבוהה ולא כולם יכולים להשיג מעלה זו. ב. המקור בנפש 

– דבר שני יש לבדוק מי ביקש ממך לעשות הנהגה זו, מדוע הנך עושה זאת?

ישנו מקור אחד בלבד שממנו נובעת הפרישות המותרת, וכל שאר המקורות בנפש 
הרי הם מן הפרישות האסורה. המקור: אהבת ה'! אהבה זו מביאתו לעשות נחת רוח 
ליוצרו, כאשר מדובר על פרישות אמר רבנו הסטייפלער שאין בזה גדר של לא לשמה! 
אם המקור אינו אהבת ה' טהורה, אף אם כל הכוונות טהורות לחלוטין, הרי זו פרישות 

אסורה.

מהי אהבה המביאה לעשות נחת רוח?

נביא לכך דוגמא פשוטה, אב ביקש מבנו לשתות כיון שהוא צמא. בן קטן ולא חכם 
מביא כוס מים מהברז ואכן הוא קיים ציווי האב, אך בן אוהב מביא כוס קפה המיוחדת 
לאביו, עם צלחת מכובדת וחתיכת עוגה, ולמה עושה זאת בהידור שכזה, כיון שאכפת 

לו מאביו והוא רוצה שיהיה לו נחת רוח עד הסוף.

)מסילת ישרים פי"ח(: הנך רואה שהחסידות ממין הפרישות, אלא  וזה לשון הרמח"ל 
שהפרישות בלאוין והחסידות בעשין, ושניהם עניין אחד שהוא להוסיף על המפורש, 
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מה שנוכל לדון לפי המצוה המפורשת שיהיה נחת רוח לפניו יתברך. עכ"ל. הרי לנו 
שהפרישות הראויה תלויה בב' דברים: א. להכירו – לפי חכמתו להבין מן המפורש את 
שאינו מפורש. ב. בטבעיות – שיתעורר אצלו אהבה לעשות נחת רוח לפניו יתברך וכל 

זולת זה אינה הפרישות הראוי והאמיתית. 

כלפי מה הדברים אמורים? כתב רבנו הסטייפלער: הן אמת שהפרישות מתאוות 
העולם הזה הוא עניין גדול ]כשהוא לשם שמים כדי לעשות נחת רוח ליוצרו ולא לשם 
השגת מדרגות[, אבל זה אינו אלא כשמקיים מה שמחוייב ע"פ התורה, אבל אם עי"ז 
מבטל משהו ממה שמחוייב ע"פ דין תורה, אז מעשיו הולכים לסטרא אחרא, ר"ל, ולא 
ישיג אורחות חיים. אף כי יחשוב שעולה למעלה למעלה, באמת בקרבו קבורה גאווה 
לחשוב עצמו לבעל מדרגה, ובאמת הוא פוגם ונפגם, ופעמים קרובות מציגים אותו 
לחרפות ע"י שלבסוף נותן עיניו באיסור ממש ואינו יכול להתגבר בשום אופן כאשר 
ידענו עובדה כזאת ה' ישמרנו. עכ"ל. ]הנושא העיקרי שם מצות הבית, אבל כמובן 

שדבריו שייכים ברוב התחומים[.

אדם רוצה לגדול ולהשיג דברים עליונים ודרגות גבוהות ולכן הוא מתענה ומסגף 
עצמו כדי להתקדש, זה אסור. ומדבריו בע"פ אמר לי, שדבר זה נקרא "אל זר" אשר 
בקרבך ישנו אל זר שהוא האנוכיות של האדם עצמו, שהוא שם את עצמו במרכז והוא 

מוכן לעשות הכל כדי לטפס לשמים. 

אדם כזה אינו עובד ה' אלא את עצמו, לא אכפת לו כלל רצון ה' אלא הוא משתמש 
מי  ואמר:  והוסיף  אסורה,  פרישות  זוהי   - ולהתקדש  לעלות  תימצי  כהיכי  במצוות 
שהולך על דרך זו הוא באמת יצליח לעלות לדרגות גבוהות ולהשיג השגות נעלמות. 
יתכן שאפילו יגיע לידי מופתים, אבל הכל מצד הטומאה, היצר הרע מוכן לשתף עמו 
בעומק  להפילו  כדי  השפל  העולם  עניני  מכל  ולהינזר  להתקדש  לו  ולעזור  פעולה 

הטומאה, וכבר היו דברים מעולם כידוע בתולדות עם ישראל.

רבנו הסטייפלער את שמו של הפרוש בעל "מופת" מבני ברק, שהיה שייך למהלך 
זה ולבסוף "עבור תיקונים עליונים לשם שמים", הוא עבר על איסור אשת איש וזה לא 
במקרה, יש השגחה מיוחדת על דבר זה שהקב"ה בסופו של דבר מגלה את הצבועים 
יראו  שכולם  כדי  בכוונה  שמכשילם  שטות  רוח  להם  שמכניס  או  וכיצד?  כל,  לעיני 
ניאוף, ר"ל,  זו אירע מקרה מחריד בכזה שנכשל בעבירת  ]וגם בשנה  זו הדרך  שאין 
התגלה  ולבסוף  שעשה,  מה  עשה  ולכן  זה  מענין  גילויים  מהשמים  לו  שנגלו  ואמר 
קלונו ברבים ר"ל. ובנוסף לעבירה הנוראה שעשה התחלל שם שמים בפרהסיא, ר"ל[.

מהי הבדיקה המעשית - האם המקור הוא עשיית הנחת הרוח ליוצרו או "אל זר 
אשר בקרבכם"? 

יש חשש שהפרישות מתנגשת עם סעיף  הבדיקה היא פשוטה, מה קורה כאשר 
קטן בשו"ע, או שע"י הפרישות יפגע איזה יהודי או סתם יגרם לו צער, אם מדובר כאן 
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בהשגת מדרגות לא מרגישים מהפגיעה בשני, או שחושבים שלעבור משהו קטן נגד 
השו"ע זה לא כל כך נורא, סוף סוף מדובר כאן במעשים נעלים מאוד. 

יודעים שאין שום נחת רוח להקב"ה ממעשה  אך אם מדובר בפרישות אמיתית, 
שיש בו צער לשני או קוצו של יו"ד שלא כדין, ובשבילם אין זה נסיון ופשוט שמוותרים 
על כל הפרישות. ]וכדוגמא נביא מה שסיפרו על הגאון ר' אליהו דסלר זצ"ל, שמאוד 
עוד  כל  אבל  תורה,  דברי  רק  לדבר  קודש  שבשבת  בזוה"ק  מש"כ  לקיים  השתוקק 

שאשתו היתה בחיים אף שהיא היתה בת גדולים לא נהג בזה, רק אחרי פטירתה[.

הרמח"ל במסילת ישרים )פי"ג( מציב בפנינו בעיה קשה - לכאורה - מבואר ממאמרי 
מוסיפים  להיות  לנו  מנין  וא"ת  וז"ל:  המותרים,  הדברים  מן  לפרוש  שאסור  חז"ל 
באיסורים, הרי חז"ל אמרו: לא דייך מה שאסרה תורה שאתה בא לאסור עליך דברים 
אחרים, ועוד אמרו חז"ל: עתיד אדם ליתן דין לפני המקום על כל מה שראו עיניו ולא 
רצה לאכול ממנו. מאידך מביא המסילת ישרים חז"ל המורים לנו שהפרישות נצרכת, 
וז"ל: ומה שאמרו "קדושים תהיו" – פרושים תהיו. עוד אמרו: כל היושב בתענית נקרא 
קדוש וגו', ותירץ, דודאי חילוקים רבים ועיקרים יש בדבר, יש פרישות שנצטוינו, ויש 
פרישות שהוזהרנו עליו לבלתי יכשל בו וכו'. עכ"ל. אמר רבנו הסטייפלער, כתוב כאן 
שיש פרישות רעה שהפורש נקרא חוטא, ומדוע הוא חוטא כיון שהוא פועל נגד רצון 

ה'.

מי שהולך עם "פרומקייט", חושב שהקב"ה שונא את הגוף, ומעדיף כמה שיותר 
הטבה  להיטיב  עולמו  ברא  הקב"ה  מוחלטת,  טעות  זוהי  אך  לבטלו,  כדי  סיגופים 
צריך  שאדם  מה  כל  הבא",  לעולם  לך  וטוב  הזה  בעולם  "אשריך  בבחינת  מוחלטת, 
טוב  אבא  כמו  בדיוק  לו,  מזמן  הקב"ה  הזה  בעולם  טובים  חיים  לחיות  כדי  ומוכרח 

שדואג לבנו ומביא לו את כל צרכיו, והאב רוצה ומעוניין שבנו יהנה מהם. 

מי שיודע את כללי האמונה, יודע שהקב"ה טוב ומיטיב ורוצה שיהיה לאדם טוב, 
ותפקיד האדם ליהנות ולשמוח בטוב אשר ה' חנן אותו. אלא מאי? אם ישנם דברים 
רוח  ונחת  ה'  ודרגת אהבת  לו, הוא צריך מקור בתורה  נצרכים  שהוא חושב שאינם 
ליוצרו כדי לפרוש, ואין זה עסק פשוט אלא דרגה גבוהה בעבודת ה' יתברך, הכלל 
לעבוד את ה' בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אכן עיקר עבודת ה' היא מתוך רוב שמחה 

שאדם שמח בחלקו, וכך הוא עובד אלוקים וטוב לבב מרוב כל.

לקראת סיום המאמר כתב שם: נסעתי אצל בית הפרושים אחר שלמדתי את הענין 
בעיון הפרוש האמיתי, צהלתו על פניו, לבו רחב מאוד, ונפשו שפלה מאוד, רך מחמאה 
מתוק מדבש, ואצל השני הכל היה הפוך. והביאור בזה פשוט מאוד, הפרוש האמיתי 
אינו פועל נגד טבעו לכן לבו רחב מאוד וצהלתו על פניו, מה שאין כן הפרוש החוטא 
מסגף ומענה עצמו נגד טבעו, לכן יש לו לב צר ואכזריות, בקרבו קבורה גאווה ואינו 

מסוגל להאיר פנים. 
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ועל כל פנים, רק אחר שאדם יכיר את עצמו היטב יוכל להיכנס בזהירות לנושא זה 
של עבודת ה', וכמובן בהדרגה ובהתייעצות עם חכמים.

המשך בגליון הבא אי"ה
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היחס הנכון בקשר להנאות העולם הזה

במאמר זה יבואר שבמחשבה נכונה יש מעצם ההנאה 
מהעולם הזה עבודת ה' נפלאה.

בב' הגליונות הקודמים התמקדנו בעיקר בנקודה, שאל לו לאדם להימנע מליהנות 
ה'  כדי שיוכל לעבוד את  והגופני,  לו לחוסנו הנפשי  מהעולם הזה מכל מה שנצרך 

יתברך בשמחה ובטוב לבב.

זצ"ל, בספרו  ר' אביגדור מילר  זה נעלה את המבט ע"פ מה שכתב הגאון  בגליון 
שערי אורה ]ואף שנושא זה לא הנושא העיקרי בספרו, מ"מ ע"י שלקטנו מתשעה 

מקומות מספרו הנ"ל, הצטיירה לפנינו תמונה נפלאה מענין זה[. ואלו דבריו:

בברכת המזון אומרים שה׳ הכין המזון ״בעבור שמו הגדול". והביאור הוא: שעל ידי 
המאכלים באים להתבונן בנסים והנפלאות הכרוכים במאכלים, והחסדים המרובים 
שיש במאכלים. ועל ידי זה יתרבה ההכרה בשמו הגדול. ואם כן, יכול לכוין באכילתו 
שאוכל בעבור שמו הגדול, כדי להרגיש בחושיו גדלו וטובו יתברך, ועל ידי זה יברך 
ברכת המזון ביתר כוונה. ויתכן שזהו כוונת הרמב״ם במה שכתב ״לדעת את ה׳״. ואל 
יטעה ויחשוב שכוונת הדברים הוא שאין לו ״לשים לב להנאת המאכלים, שהלא בין 
כך ובין כך הריהו מרגיש במציאות טעם הערב במאכלו. אמנם כן, אך הענין הוא כי 
ראוי לצרף הכוונה בזה גופא, ולהתבונן שהריהו מרגיש בחושיו את ״הזן את העולם 

בחן ובחסד", וזוכה בזה לזכות נפלא.

של  מקום  עדן,  של  בגן  הושמו  וחוה  שאדם  הוא  דבר  הלא  להתבונן,  יש  ובאמת 
עונג ותענוג, הלא עולם הזה הוא עולם של מעשה, עולם של עבודה לשלימות, ואינו 
שזה  הביאור,  אלא  א(.  פרק  ישרים  מסילת  )עיין  הבא  לעולם  מיועד  שזהו  ועידון  לתענוג 
על  ובדוקא  התענוג,  ידי  על  בחירתם  כח  עם  בשלימות  לעלות  עבודתם,  היה  גופא 
ידי התענוג והעידון, שבצירוף התענוג הגשמי מסוגל האדם להגיע למדרגות נעלות 
בהכרת חושית בטובו יתברך שלא שייך בלי התענוג, ורק בזה שייך תכלית השלימות 

של קרבת אלקים.

אולם יש להדגיש כאן, כי הקדמה גדולה וכללית נצרכת להכרת הטוב ולהכרת פרטי 
חסדיו יתברך. והוא כי מקודם צריך להרגיש שביעה וסיפוק מהטובה שמגיעה אליו. 
כי רק על ידי זה יוכל לבא לידי ההבחנה באושר שניתוסף לו מכל פרט של הטבתו 
יתברך. ונמצא כי שמחה ותענוג הוא סיבה ומסובב גם יחד, שאי אפשר להכיר טובה 
אל ה׳ בלי להתענג בה, ולהכיר אושרו, וכמו שאמרנו שזוהי הנקודה הראשונה לבוא 
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להרגשה אמיתית. אבל מאידך ההנאה והשמחה גם מסתובב מקיום חובתו, שעיקר 
התענוג בחיים ושמחתו הוא בזה שנהנה מחסדי ה׳ בצירוף הכרתו שזהו חסד ה׳.

וזהו מה שכלול בפסוק שהבאנו, מה שאמר דוד המלך: "כי טוב זמרה אלקינו כי 
הזה  בעולם  בגשמיות  נעים  ברוחניות.  ונעים  בגשמיות  נעים  א'(.  קמ"ז,  )תהלים  נעים" 
הטוב  והכרת  שהודיה  ברוחניות,  ונעים  הזה.  בעולם  בחייו  ושמחה  תענוג  שמוסיף 

מביאו להצלחתו הנצחי של הכרת ה׳, שזהו הנעימות האמתי.

אם כן נמצא, כי הנעימות האמיתית והרגשת האושר שייך רק על ידי שימת לבו 
להכיר טובת ה׳.

אמנם ודאי לא מספיק לומר בפה שהוא טוב, אלא גם צריך לייקר וליהנות מכל 
דבר כדי להכיר הטוב ולברך עליו. ומי שאינו נהנה מטובות ה' יתברך ואינו בשמחה, 
הרי זה כופר בטובתו של מקום, שאי לקיחת מתנה הוא הכפיות הטובה הגדול ביותר. 

אם כן יש ב׳ חיובים, ליהנות מהטוב ולהיות מכיר טוב להמטיב.

ומצינו בחז״ל )תענית יא. נזיר יט.( שנזיר מביא חטאת על שציער עצמו מן היין. והביאור 
הוא, דהגם דהיה מוכרח להיות נזיר בגלל איזה סיבה או ביקוש בעבודת ה׳, מכל מקום 
זה,  על  חטאת  ומביא  הזה.  עולם  מטובות  נהנה  שלא  במה  גופו  לפייס  כפרה  צריך 
שנחסר אצלו מעט ענין הרגשת הכרת הטוב, וטבע האדם שרק בהרגשת ההנאה יהיו 

ברכותיו והודאותיו נאמרות כראוי.

ואין זה סתירה לפרישות, דפרישות הוא שלא לבקש להוסיף על הנאתו ותענוגיו, 
אבל לשים לב להנאה והתענוג מכל מה שיש לו בין כך וגם בהכרח, זהו יסוד להכרת 

הטוב.

ושמחת החיים הזה הוא היסוד לעבודת ה׳, וכאמרם ז"ל )אבות ד', א'(: איזהו עשיר 
השמח בחלקו. ועל ידי שמתבונן בכל פרטי החסדים ויהנה מהן, יתקיים בעצמו לא 

יהיה בך אביון. 

וזה כולל כל מה שהקב״ה מטיב לאדם, וכל ההנאות שמקבל מהעולם, שהם כולם 
למטרה זו שבני אדם יכירו את הקב״ה. ודוגמא אחת, בברכת המזון אומרים הזן וכו' 
בחן ובחסד וברחמים, ופירושו שאינו מזין אותנו באיזה גלולה או כדור ויטמין, אלא 
מזין את העולם במאכלים שיש להם טעם טוב, ריח טוב, מראה מהודר עם צבעים 
שונים, הכל בכדי שיהנו מהם בני אדם, וזהו בחן ובחסד וברחמים, וכל זה למה, בעבור 

שמו הגדול, כרי שיכירו שמו הגדול, שהוא הזן ומפרנס.

]אין לפרש שהוא ענין של פרישות, שפרישות הוא ענין אחר למעלה מזה, והוא 
שעל ידי שאינו מבקש יותר ממה שיש לו ודי לו בכל הטוב שיש לו, על ידי זה נזהר 
מכל דבר שאינו שייך לו או שיש בו חשש לאיסור. וזהו כוונת הרמב״ם במה שפירש 
במדת ״נפש שפלה״ שיסודה הוא במדת הזהירות. אמנם גם זה תלוי אם, ועד כמה, 
שיש לו סיפוק ושמחה במה שיש לו. ונמצא שעל ידי מדת טוב עין יגיע גם לפרישות, 
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שאינו  מי  ורק  אחרים.  של  בדבר  מלנגוע  זהיר  בטובתו,  ומכיר  בחלקו  ששמח  שמי 
מתענג במה שראוי ליהנות ממנו, מחפש התענוגים של מים גנובים[.

אברהם  הכיר  טובה,  עין  של  זו  במדתו  כי  אבינו,  אברהם  של  ההתחלה  היה  וזה 
בטובת הבריאה, עד שבא לההכרה שכל הבריאה מלאה רק חסד, וכולו רק טוב, וקנה 
שאיפה לילך בדרך זו ולרכוש אותה מדה עד שזכה לדרגת "חסד לאברהם״. ומזה בא 
להודות לה׳, ולקיים כל המצות, שהכיר שכולם הם רק אופני ביטוים של הכרת הטוב.

והרמב״ם  בחלקו,  השמח  עשיר  איזהו  א'(,  ד',  )ריש  באבות  שנאמר  מה  באמת  וזהו 
ומרגיש  נהנה  שהוא  והיינו  לו,  שיש  במה  שמסתפק  מי  הוא  שעשיר  בזה  גם  פירש 
סיפוק ותענוג, ושמח באמת ממה שיש לו. ואין הפירוש שאינו רוצה יותר כלל, שמותר 
לאדם לשאוף להטיב את מצבו, אלא החיוב הוא שמקודם ישים לבו ליהנות באמת 

ולשמוח במה שיש לו.

וכשאומרים "שירו לו זמרו לו" )תהלים קה, ג( צריך לזכור, שכדי שיוכל לשיר ולזמר 
לה׳, צריך שמקודם יהיה במצב של ״שירו", ו״זמרו״, ואחר כך יוסיף ״לו״, שרק כשיהיה 
בעצמו במצב של שירה וזמרה, שייך להוסיף עליו ולפנות דעתו למקור וסיבת השירה, 
למקור המשפיע לו השמחה. ואם כי בודאי הכוונה לשיר לו ולזמר לו גם על הישגים 
רוחניים, אבל החיוב קודם הוא על הדברים המורגשים ביותר, והיינו טובת הבריאה 
הגשמית. ועל ידי זה יבוא למלאות תעודתו, ולשמוח בשמחה השלמה והאמתית של 

האדם השלם.

ומצינו עוד יותר, עד כמה חשובה מדה זו עד שזהו ההרגשה והתחושה הראשונה 
שרצה הקב״ה שיקנה האדם עלי ארץ. שהנה אדם הראשון מתחילת יצירתו הוכנס 
לתוך גן, מקום של עידון ותענוג. ולכאורה יפלא, והלא עולם הזה הוא מקום של עשייה 
נכון להכניסו לאוצר... של ספרים.  ויותר  יותר ראוי  כי היה  נראה  ולעינינו  ועבודה, 
אלא שזה היה העבודה הראשונה שלו, לקנות ההרגל של תענוג ועידון, בטובת ה׳, 

בכדי להכיר טובות ה׳ ולהודות עליהם. וזה נשאר יסוד העבודה גם לנו.

ורק שאחר החטא נולד בקרבו חשק לתאוה של איסור, ולתענוג של מים גנובים 
ימתקו. ואם כן מאז היתה עבודתו גם לבחור בין תאוה ותענוג של איסור, לבין עידון 
ותענוג שהוא עבודת ה׳ שזהו תכלית הבריאה והתכלית של אדם הראשון. והיינו שידע 

לרכוש התענוג האמיתי מכל הדברים שחנן אותו הבורא יתברך.

ומלבד החיוב הגדול שבדבר וכנ"ל, גם מצד האדם אין כדאי להתעצל בזה. שאם 
מחסר בקניית ההרגל של שמחה, ליהנות ולשמוח במתנת ה׳, אז חלילה יצטרך שה׳ 
יחסירו ממנו, שאז כשאין לו הטוב ההוא, יכיר מה שהיה לו, ויכיר טוב למפרע. ואמנם 
גם הכרת הטוב למפרע הוא גם כן הישג גדול, שלמעשה הכיר סוף סוף את הבורא 
והודה על מה שה׳ נתן לו, אך מה טוב אם יעשה האדם חשבון עם נפשו עד במה ירוויח 

אם יודה להקב״ה על חסדיו בזמן שיכול ליהנות מהם.
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אם כן יש לנו עבודה. להיות בעלי טוב לבב, והיינו כאמור על ידי שנהיה בעלי טוב 
עין. אבל אינו כל כך קל, כיון שטבע האדם לרצות תמיר יותר ממה שיש לו, ובעיקר 
לרצות יותר ממה שיש לחבירו, אם כן הדברים שנמצאים בשפע ושיש לכל אחד, שהם 
וכל שכן שאינם  כלל,  לבו עליהם  אינו משים  והתמידיים,  באמת הדברים החיוניים 
מעיקרי  שזהו  כתב  כבר  פתיחה(  הבחינה,  )שער  הלבבות  והחובות  שמחה.  לו  מוסיפים 

העיכובים בהרגשת הכרת הטוב, והוא גם עיכוב בשמחת החיים, וסיבת העצבות.

אם כן נחוץ מאד שניתן לבנו לענין הגדול הזה, ולשמוח במתנת ה׳. ובהשקפה זו 
נתרחק מכל התענוגים המדומים והמזויפים, ביודענו שאינם מוסיפים לנו שום עידון 

אמיתי שנשאר ושראוי להודות עליו, ואדרבה מוסיפים לנו רק יגון ואנחה.

והנה אמרו חז"ל )סוטה יד.( התורה תחלתה גמילת חסד וסופה גמילת חסד, ואם כן 
גם כל מה שבאמצע התורה גם כן כולה עניני גמילת חסד. והכונה של חסד בזה הוא 
בגשמיות,  גם טובתינו  ברוחניות, אלא  רק טובתינו  ולא  לנו, עצות להטבתינו,  חסד 
מכיון  שמועילים למצבנו הגשמי,  כן מעצות  גם  מלאים  חז״ל  שדברי  וכמו שרואים 

שהקב"ה רוצה שנחיה חיינו בהנאה ובהצלחה.

גופא, לחיות במדה של טוב עין ושמחת הלב הוא מן הדברים  והנה, מצינו שזה 
ומנפלאותיו,  הקב״ה  מדרכי  אחד  וזה  והנפש.  הגוף  בריאות  בהתמדת  העקריים 
שהטביע בטבע העולם הנהגות וטבעיים המחייבים לקיום התורה, וזה מסייע לקיום 
רצונו יתברך. ולמשל, העובדה והטבע בבריאה, שקנאה וכעס וקפידא ובהלה ותאוות 
מולידים חולאים רעים, ובגלל ידיעה זו הרבה אנשים ישרים כובשים עצמם בהנהגתם, 

נמצא שהקב"ה בעצם בריאתו סייע בסיוע גדול לסיום רצונו יתברך.

וכן, היום גם ״הם" מודים שעיקר הבריאות של האדם תלוי במצב רוח טוב, ובשמחת 
החיים, שעל ידי זה כל מיני חומצות הנוצרים בגוף יוצאים כראוי, ועל ידי זה כל כוחות 
הגוף פועלים פעולתם כראוי, הרי שכן הטביע הקב״ה, משום שרצה להכריח בני אדם 
על דבר יסודי זה, משום שעל ידי זה שבני אדם יהיה במצב רוח טוב, יכירו בטובת ה׳ 

ויודו עליו, שזהו תכלית היצירה.

ודע, דמדת הפרישות אינה מחייבת שלא ירגיש הטעם במה שאוכל, דאדרבה, חייב 
להתבונן במה שאוכל וחסדיו ונסיו המרובים, וזהו עבודת ה׳.

והנה אנו אומרים )בברכח המזון( ״הזן את העולם כולו, וכן כתוב פותח את ידך ומשביע 
לכל ״חי״, היינו אם רואה דבר חי, ידוע שהוא אוכל. והנה תראה כי ככל רחוב ובכל 
וכו׳. הכל אוכלים. וגם  פינה יש חנויות של מזון, ובבל העולם בני אדם ובעלי חיים 
כשרואים גוי האוכל בשוק, צריך לראות בזה חסד ה׳, שהכין לו מזונו. כהנה וכהנה יש 
להוסיף התבוננות בפרטי החסד שיש להכיר במאכלים, שהכל הוא בעבור שמו הגדול. 

וצריכים להתחנך בזה לכל הפחות בדבר קטן.
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הנה אם נתבונן, הרי הזריעה והגידול הם דברים נפלאים. הזרע הקטן יש בו יותר 
הפועל,  אל  ולהוציאם  הידיעות,  לבצע  הכלים  עם  ביחד  מדע  של  קטעים  ממליון 
בסידורם הראוי זה אחר זה, והוא דבר נורא מאד. ולאחר שנזרע ונתעכל הגרעין לגמרי, 
אז בהרכבה של מים עם משהו עפר, וקרני השמש ואויר, יוצא פירות וירקות ותבואה.

ולכן מכל החסדים הנזכרים בהלל הגדול )תהלים קלו(, השיא והאחרון שבכולם הוא 
מזון  וכשבא  שם(.  )תהלים  הגדול  הלל  המזמור  נקרא  שמו  ועל  בשר,  לכל  לחם  הנותן 
לשלחנו צריך להכיר זה, ויתן דעתו לזה על כל פנים מפעם לפעם. כי יש כל כך ריבוי 
כך כשהוא מזין את  וגם אחר  ומצבים במאכלים עד שהמזון מגיע אליו  של שינוים 

האדם, והוא נורא ונפלא.

וכדי לעורר הכרת האדם הוכן באופן שיהא לאדם תענוג גדול מכל חסדי ה׳, ובפרט 
ממאכלו. וצריך לשים לבו לזה ולהרגיש התענוג, בכדי שיכיר טוב עליו, על המאכלים 

בכלל ועל ריבוי חלקיו בפרט, לרבות החסד של התענוג.

זה לחסיד אחד  ענין  וכאשר אמרתי  זה.  דבר  מבינים  אינם  ואמנם הרבה אנשים 
השיב לי בהתנגדות ואמר, חס ושלום, אינני אוכל בשביל הנאה, רק לעבוד את בוראי 
אדרבה  אלא  אכילותיו,  כל  מחמת  כלום  להקב״ה  חייב  הוא  שאין  נמצא  דבריו  לפי 
בזה,  וטעה  הבורא.  לעבודת  לקח  הכל  שהלא  זה,  על  שכר  לו  חייב  הקב״ה  לדעתו 
דבודאי הכל ניתן ונעשה לעבודת הבורא, אמנם למעשה הקב״ה נותן לך הנאות בלי 
הפסק, וצריך לקבלם ולהכירם, שבזה נעשה חייב לו בהכרת הטוב. ]ונזכרתי שפעם 
אחת התארחתי בצרפת אצל יהודי יקר ואמר לי בכאב עוד מעט תראה דבר מעניין, 
נו  נגשנו לשולחן לאכול ואחר כמה דקות הגיע חתנו באמצע הסעודה שאלו חמיו 
איך האוכל שהכינה אשתך ענה אצלי הכל אותו טעם העיקר שיהיה כח לעבוד את ה' 

וניכר שרוצה לומר שאינו צריך להודות לאשתו על טרחתה[.

וזהו יסוד כל עבודת הבורא, שירגיש החשק והרצון לעבוד עוד ועוד. ומה שיש ענין 
של פרישות הוא שלא יתאווה ויכסוף ליתר תענוגים ממה שנתן לו השי״ת. ודברינו 
אמורים על התענוגים שבהכרח יש לכל אדם, היינו התענוג הנפלא של החיים עם כל 

צרכיהם החיוניים.

ולדוגמא, יתבונן האדם כמה תענוג יש לו מנשימה. שהרי אם יכריחו אותו להחזיק 
ראשו במים לאיזה דקות, כשיוציא ראשו ירגיש התענוג המופלא של נשימה. אמרו 
חז״ל )בר"ר פי״ד( על כל נשימה ונשימה תהלל קה. ואמר ר' אברהם זצ״ל שהוא כפשוטו, 
תהלל מלשון הלל, שעל כל נשימה מחוייבים אנו בהלל שלם לא חצי הלל, ורק שאין 

לנו זמן מספיק לזה, ונשארים אנו בעלי חוב להקב"ה על שלא הללנו אותו.

ואמרו  וחיי תענוג.  חיי שמחה  חיים אמיתיים,  יחיה  אלו  והנה המתבונן בדברים 
)אבות ו, ד( כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל וכו' אשריך בעולם הזה. זהו כפשוטו, 

שאם יתבונן בחסד ותענוג של פת במלח, העולם הזה שלו יהא מלא אושר.
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)יומא עב:( דרבא אמר לתלמידיו, במטותא מינייכו לא תירתון תרתי  ומצינו בחז״ל 
גיהנם  זה  יראת שמים, הרי  גיהנם, פירוש אם לומדים תורה מתוך הדחק אבל חסר 
זהו  גם  ולפי דברינו הרי  גם בגיהנם, בעולם הבא.  בעולם הזה, ואחר כך נענש עליו 
מעיקרי יראת שמים, ליהנות מהעולם גם מתוך דחקו, שהעולם מלא תענוג הוא, ואם 
לא נותן לב לזה הריהו מוסיף לעצמו צער על גבי דוחקו וגם נענש עליו, וזהו תרתי 

גיהנם.

כי  ממש.  עשיר  פירוש  בחלקו,  השמח  עשיר  איזהו  א'(  ד',  )אבות  שאמרו  מה  וזהו 
כשירגיש ההנאות והתענוגים שיש לו, יהיו כפליים בידו, שמצד אחד ירויח שיהיה לו 
ריבוי הנאה, וגם יתמלא עם הודיה להקב״ה, עד שיתקיים בו זכר רב טובך יביעו, שיהא 

נובע מקרבו הודיה לה׳ על ידי הזכרונות של כל חסדיו יתברך אליו.

והנה אנו מברכים בכל בוקר הגומל חסדים טובים לעמו ישראל, וצריך להתבונן 
בחסדים אלו, אם למשל יש לך כוס מים, בגד חם ללבוש בימי הקור, אלו וכיוצא בהם 

הם הנאות גדולות מאד.

אם כן, זהו עיקר עסק האדם כל ימי חייו ותמיד צריך לחיות במחשבות אלו. להכיר 
האיך הוא מלא וגדוש בהצלחות, ולהיות שמח בחלקו ולהכיר הטוב, ובגלל כן להעמיק 
ולהתרשם  הכנעה,  יותר  להרגיש  צריך  שאוכל  פעם  כל  ובפרט  ה׳.  גדולת  בהכרת 

מהתענוג והתועלת והנסים באכילתו, ולהכיר בכל אכילה ואכילה שנתרבה חובתו.

וכבר ביארנו כי אין זה סתירה לפרישות מתענוגי עולם הזה, דאדרבה, לחיות חייו 
בלי מחשבה זהו המגושם האמיתי. הלא הגוף בין כך נהנה, היתכן דהשכל לא ירגיש 
תענוגיו ויכיר טוב עליהם. זהו חובת כל יהודי, לשמוח בחלקו, שהוא מלא הצלחות 

ולהכיר טוב, ובגישה זה ליגש לעבודת ה׳.

המשך בגליון הבא אי"ה
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שלימות הבית

הראשון.  עמודים:  שלושה  על  בעיקר  מיוסד  זה  מאמר 
השני.  זלה"ה.  ולבה  מהגר"ש  לחתנים  הדרכה  מאמרי 
ישיבת  ראש  שליט"א,  קוק  להגרא"י  אדם  נעשה  מהספר 
מאור התלמוד. השלישי. ספר בבואה דבבואה, מהרב ירוחם 
ירוחם  רבנו  דמיר  המשגיח  מתלמידי  היה  שאביו  ארלנגר, 

הלוי זצ"ל. 

להתאמץ  צריך  כמה  ועד  הבית  שלום  מעלת  בגודל  הרחבנו  שעברו  בגליונות 
צריך  שהבעל  בטעות,  חושבים  זה  שמחמת  יש  אבל  ובחיזוקו,  הבית  שלום  בביסוס 
להתפטר "מהמנהיגות" על מנת שהשלום ישרור בביתו, וצריך לוותר תמיד בלי שיקול 

דעת כלל.

האדם  על  חובה  כללי  ובאופן  עצומה,  מעלה  היא  שוותרנות  ודאי  זה  הנה  אבל 
להתלמד להיות "מעביר על מדותיו" ולוותר על רצונותיו, אך כשדנים בפרט המסויים 
של הנהגת הבית, יש לדעת שוותרנות שלא במקומה עלולה להיות מסוכנת לא פחות 

מאי ויתור שלא במקומו. 

מהו הסיכון הטבעי הטמון בוותרנות מוחלטת? איתא בגמרא מגילה )י"ב ע"ב(: "להיות 
כל איש ׂשורר בביתו", אמר רבא: אלמלא איגרות ראשונות לא נשתייר משונאיהם של 
ישראל שריד ופליט. וכתב רש"י שם, אלמלא איגרות ראשונות שהוחזק אחשוורוש 
על ידם שוטה בעיני האומות היו ממהרים להורגם במצות המלך, והסיבה שהוחזק 
אחשוורוש כשוטה בעיני העולם, מפני שאמרו מה זה שציוה אותנו המלך להיות כל 
איש סורר בביתו הרי זה פשוט, ואפילו האדם הפשוט ביותר בביתו נחשב שר, הרי לנו 

שאף אומות העולם מבינים שהבעל צריך להיות בעל דעה בביתו. 

אלו המדברים על שוויון זכויות לנשים בלי להתחשב באופי השונה המוטבע בכל 
אחד, גורמים להרס צורת האדם והבית, כי מלבד חורבן הבית הטמון בהנהגה זו מהווה 

ענין זה גם חורבן של האשה עצמה שמטבעה אינה מוכנה לכך. 

וסיפר רבה של רחובות הגר"ש קוק שליט"א, שבשעת שיחה עם זוג חילוני שעמד 
להינשא, דנו בנושא "שוויון זכויות", וכדי לסבר את אזנם הציע להם סידור קידושין 
"מיוחד", תחת החופה תתן היא את הטבעת לבעל, ותאמר הרי אתה מקודש לי, ואז 
התפרצה האשה שחשבה שהדברים נאמרים ברצינות, ואמרה שאם הבעל יסכים לזה 

- לא תהיה מוכנה להתחתן איתו! 
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כי האשה מטבעה רוצה שהבעל יהיה בעל, המנהיג והמשענת בחייה.

סוד טבע מיוחד ונכבד זה של האשה מונח בפסוקים: "אעשה לו עזר כנגדו", ו"כל 
כבודה בת מלך פנימה" וכפי שיתבאר לפנינו, אשה בטבעה שונה מן האיש, העולם 
החיצוני מתכחש לזה ומחוקק חוקים כחוק "שוויון זכויות האשה" וכיו"ב, ולאחר כל 
 - כירורגים  רופאות  נשים הם  - כמה אחוז  נבדוק ברשימת הרופאים של קופ"ח  זה 
מעט מזעיר. לעומת זאת, תופסות הנשים את עיקר המקום של רפואת ילדים, כיון 
וכמה  ישנן?  רכב  מכונאיות  כמה   - נתבונן  כן  כמו  האשה.  לטבע  הקרוב  עסק  שזהו 

נהגות רכב כבד וציבורי יש? ודאי כמות מועטת. 

זו  זרה  רוח  הרב  ]שלצערינו  האשה  זכויות  שוויון  בחוק  הדוגל  ה"נאור"  העולם 
חודרת גם אל מחנינו[ לא שאף להעניק לאשה את הטוב לה, אלא ניסה להשוותה 
לגבר, הוא לקח אמת מידה חיצונית הבנויה לפי אמת הגבר, וכפה אותה באלגנטיות 
האשה  של  הטבעיים  תפקידיה  לצערינו  בכפיה.  חש  הקרבן  כשאין  האשה  על 
המתאימים לתכונות נפשה, כגידול ילדים, נקיון הבית, תפירה, כיבוס ובישול, נחשב 
אצל הרבה גם במחנינו כתפקידים שאינם מכבדים את מעמדה, ומסתכלים בזילזול 
מה על אשה שלא יוצאת לעבוד בחוץ, ]אמנם מחמת חולשת הדור הרבה נשים ובפרט 
דיעבד  של  מצב  וזה  הדור  חולשת  עקב  זה  אבל  היציאה,  את  צריכות  צעירות  נשים 
שאולי נהפך לכתחילה, אבל מי שזכתה ומוצאת את סיפוקה בתפקידיה שבבית - היא 
החשובה האמיתית. וגם אשה שרוצה לסייע בכלכלת הבית גם באופן שמסייעת בזה 
ללימוד תורת בעלה, מכל מקום צריכה לראות את עיקר תפקידה כאשה בגידול בניה 

וטיפול בעניני הבית ולתת את התוכן הרגשי בבית[.

האם תיקון הפליית האשה חייב בהכרח לבוא על חשבון עולמה האוטנטי? האם לא 
נבון יותר להוקיר את עיסוקיה האופייניים של האשה המבטאים את עולמה המיוחד? 
האם נשים בימינו הנהנות משיטה חדשה משיפור ומקידום מעמדם מאושרות יותר 

מבימים עברו?! אולי ההיפך הוא הנכון?...

תורת ה' הברה מאירה את עינינו, התורה לא שינתה ולא עיוותה את האשה אלא 
האמיתי פירושו, זכותו  גילתה את עולמה השונה והמיוחד, אי לזאת שוויון הזכויות 
של כל אדם באשר הוא להיות שונה ומיוחד ולהביע את יחודו זה, טישטוש ההבדלים 
בין איש לאשה ובין איש לרעהו כפי שהציע העולם ה"נאור" אינו שוויון זכויות אלא 
נישול הזכויות, פתרון התרבות המודרנית הוא זול ופשטני, נמחק את המיוחד שבכל 
אחד, נעשה מכל בני האדם רובוטים זהים, וממילא לא תהיה עוד בעיה של הבדלי 
מעמדות, גן עדן עלי אדמות, גן עדן של שוטים! קובעים עובדות בשטח תוך התעלמות 

מהמציאות ופותרים כביכול את בעיות היקום. 

התרבות המודרנית שקידמה את עולם המדע ודחקה את עולם הרגש לקרן זוית 
התרחקה מעולמה האוטנטי של האשה – עולם שכולו רגש – כרחוק מזרח ממערב. 
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התעלמה מעולם פנימי, מיוחד ויקר, העומד מאחורי התפקידים האופיניים המיוחדים 
זה  מיוחד  פנימי  עולם  מפריע  המודרנית,  העולם  השקפת  לפי  מזו,  יתירה  לאשה, 

לאשה ורצוי לה, שתתנער ממנו על מנת להרחיב את תחומי פעילויותיה. 

למה הדבר דומה? למכשיר משוכלל, שעקב מערכותיו הרגישות אינו פועל בשמש, 
ואף הרטיבות אינה יפה לו, בא "חכם" אחד ראה את המכשיר והתאכזב, על שאינו 
פועל בשמש ובגשם. "חכמתו" עמדה לו: צצה עצה במוחו לשיפור המכשיר – והסיר 
והם  הפשוטות,  המערכות  אלא  במכשיר  נותרו  לא  הרגישות.  המערכות  את  ממנו 

אמנם עמידות בכל תנאי מזג האויר... 

כנגדו"  "עזר  להיות  שהוא  האשה  של  האמיתי  תפקידה  לנו  מגלה  התורה  אבל 
לבעלה, ו"אם כל חי" לילדיה, אין לכך כל קשר לתפקיד המהותי של כל אדם להשיג 
שלימות ומעלות ולהגיע לקירבת ה', שבזה שווים לגמרי האיש והאשה, אבל הדרך 
לכל אחד להשיג את השלימות האישית היא במילוי התפקיד הנכון בחיים המעשיים. 

סיפר הגרא"י קוק שליט"א, ששמע פעם שהיה מי שיעץ לאשה "לנצל את הזמן" 
שעוסקת בעניני הבית ולומר בו פרקי תהלים, והיתה לו עליו קושיה - מדוע לא יעץ 
לה גם "לנצל את הזמן" כשנוטלת ארבע מינים ולהרהר בפסוקי תהלים, ובודאי יענה 
בעניני  עוסקת  שהיא  שבשעה  קיימת  סיבה  שאותה  ופשוט  במצוה,  עוסקת  שהיא 
הבית, ויתירה מזו, שבשעה שעוסקת בעניני הבית בדאגה לילדיה היא עוסקת במצוה 
למלאותם  הראויה  והיא  עליה  המוטלות  מצות  שאלו  אחרות,  ממצות  יותר  גדולה 

בשלימות. 

תשיג  ובניה  בעלה  בתורת  שותפה  ולהיות  ביתה  לבנות  אמיתי  שברצון  וברור 
שלימותה ושלימות אישיותה, בכל מידה נכונה סוד טבעה המיוחד והנכבד של האשה 
הוא כל כבודה בת מלך פנימה, עם אמונה לבנות את העולם הפנימי והרגשי של הבית, 
לעורר כל רגש טוב של אמונה, בטחון, אהבה ומסירות לשמים ולבריות, לבעלה וכל 
הסובב אותה, בעוד שלמסגרת אחראי הבעל. לכן התחושה הטבעית של כל אשה היא, 
שבעלה יקבע את הכיוון ולא יצניע את דעותיו, ובכך ישא את עול הבית ]ובאמת אף 
שהאשה בעיקר אחראית לתוכן הפנימי של הבית, אבל את ההבנה הנכונה לפנימיות 

הבית היא מקבלת מבעלה[. 

– הכנעת האשה לסמכות  רצון בעלה  אין אשה כשרה אלא העושה  חז"ל אמרו: 
בעלה אינה כניעת החלש ומחיקת אישיותו מפני החזק. הכנעת האשה היא נכונתה 
להעשיר את עולמה ברובד רוחני החסר לה - עולמו הרוחני של הגבר. עולמו הרוחני 
של הגבר שואב את חיותו מהמקור האלוקי, בהכניעו את עצמו לפני סמכות האמת 
האלוקית הופך הוא כלי לתכנים האלוקיים, ההשפעה האלוקית חודרת לתוכו ומצפה 

למימוש אשר מתממש ע"י ההשפעה לאשתו. 
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האשה רוכשת עם קבלת סמכות הגבר את תכניו האלוקיים המשתלבים באישיותה 
ומגיעים למימושם, אין ביכולתה לקבל את המסר ישירות מן המקור המופשט, מפני 
היותה מעצם בריאתה חלק בלתי נפרד למציאות המוחשית, כוחה ויחודה במימוש 
השתעבדותה  ע"י  היא  זוכה  זה  למימוש  מוחשית,  למציאות  מופשטת  רוחניות 
שכזו  הבנה  הרוחניים,  הנושאים  של  מופשטת  הבנה  ידי  על  ולא  לבעלה,  המעשית 
ללא השתעבדות תהיה הבנה מעוותת בהשתעבדות האשה אל בעלה, קמה לתחייה 

איכותה הנשית, הנסוכה הבנה המיוחדת במינה – ההבנה הרגשית. 

דוגמא להבדל בין העשרת האישיות תוך קבלת סמכות לבין העשרתה ללא קבלת 
בקלות  הלומד  תלמיד  לבין  בלימודו,  ועמל  היגע  תלמיד  בין  כההבדל  היא  סמכות 
ללא יגיעה. בצורת הלימוד הראשונה, בה התלמיד פועל קשות, פועל הלימוד פעולה 
לומד  התלמיד  בה  השניה,  הלימוד  בצורת  משתנה.  התלמיד   – התלמיד  של  בקרבו 
בקלות, הלימוד נוגע בתלמיד, חולף, ורישומו אינו ניכר. ובתלמיד הראשון התחולל 
שינוי מהותי באישיותו, שהתפתחה ונבנתה באמצעות נדבך חדש, לתלמיד האחרון 

נוסף עוד ידע במוחו ותו לא. תוספת הידע אינה משפיעה במאומה על אישיותו. 

ודבר נפלא מצאנו באבות דרבי נתן, שמעולם לא קראה חוה לבעלה בעלי אלא 
רבי, ובקונטרס האדם ביקר )עמ' כ"ו( כתב הגר"ש וולבה זצ"ל, על רבו המשגיח ממיר: 
רוב שנות שימושו בקלם ובשאר הישיבות היה חי בפרישות, ורק כעבור שנים הביא 
את משפחתו למיר, ועם פרישתו וקדושתו כמה ידע לקרב ולהשרות בתוך ביתו את 
רוחו גדולה. אמנם אדמו"ר ידע לרומם את אשתו אל דרכו, ודעתו ונפלא היה לראות 
הסעודה  אחרי  לשוחח  נוהג  היה  לפעמים  הרבנית.  את  מכבד  היה  כיצד  ולשמוע 
כשעה עם הרבנית, תלמידים ותיקים עשו כפי שעשו תלמידים ותיקים בכול הדורות, 
והאזינו בהחבא לשיחתו – שמעו והשתוממו, וגדול אחד התבטא כי שיחה זו עשתה 

עליו רושם עוד הרבה יותר חזק ממאמריו חוצבי להבות אש ברבים.

לסיכום: המפתח לאיכות האשה הוא העיקרון של עושה רצון בעלה לרומם ולקשר 
את המעשה לרוח. המפתח לאיכות הגבר הוא החובה לאהוב את אשתו כגופו ולכבדה 
יותר מגופו: להוריד ולקשר ערכים אלוקיים כאהבה וככבוד ממצבם המופשט לחוויה 
רגשית – אנושית וממשית – ע"י ביצועם הלכה למעשה ויחסו לאשתו ]וכבר אמר אחד 
הגדולים: קשה להגיע או כמעט בלתי ניתן להגיע לאהבת ה' אמיתית, בלי שתקדם 

לזה אהבת הריע ובפרט אהבת אשתו[.

ויש לדעת עוד, שמלבד סילוף דמות הבית ע"י וותרנות שלא במקומה יש בוותרנות 
זו סיכונים של מכשולות בהנהגת שלום הבית. כי ענין הוויתור נכון ומתאים בדברים 
שהאדם אכן יכול להבליג עליהם באופן פנימי שלא תשאר בלבו קפידא, אדם המבליג 
באופן חיצוני ומקפיד עליו בלבו - אסור שיהיה דבר כזה בבית, הסיפורים הידועים על 
מאורי הדורות שויתרו באופן מוחלט זה התאים למדרגתם, שגם בלבם לא היתה להם 
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שום קפידא, אבל האדם הרגיל שאליבא דאמת אינו מוותר, וגם בשעה ששותק נשאר 
לו רושם קפידא בלב – הרי זה עצמו כבר נזק גדול בבית! 

אם ישנה קפידא בלב ולמחרת נוסף דבר שמפריע לו, וכך פעם אחר פעם מצטרפת 
אצלו קפידא לקפידא ומצטבר בלבו כעס, וכשמתמלאת סאת הכעס מתפרצת היא 
כלפי חוץ, כאותו קפיץ שלוחצים אותו עד שהוא קופץ בכח כנגד זה שלוחצו, באותה 

שעה הוא "משלם" על כל הפעמים, כיון שאינו מסוגל לחיות בהיפך טבעו.

אצלו  תופסים  אינם  הקטנים  הדברים  כי  טבעו,  מעל  זה  אין  גדול  לאדם  ואמנם 
מקום, ובודאי ראוי לכל אחד להרגיל עצמו שדברים קטנים כאלה לא יתפסו אצלו 
הכעס  זו  במדרגה  אוחז  אינו  שאדם  זמן  כל  אבל  יותר,  מרומם  שיהיה  ע"י  מקום 

והקפידא שנותרו בלבו מהווים סיכון לשלום הבית.

שביל הזהב והנהגת הבית
מכל האמור מתבאר שניצבים לפני בעיה, מצד אחד אין לוותר שהויתור למעלה 
ממדרגתי או שהינו סתירה לעבודת ה', ומצד שני סוף סוף צריך לותר. נמצא איפוא 
המלחמה אליו פנים ואחור, יוותר לגמרי אין זו הדרך, וגם אינו מסוגל להקפיד לכעוס 
שאינם  שמרגישים  הדברים  על  ולשוחח  לדבר  יש  לכך  העצה  הדרך,  לא  זה  בודאי 
ניתנים לויתור, אבל רק בנחת – בנחת אין הכוונה רק לא לומר את דבריו בצעקה, אלא 

לומר אותם מתוך נחת פנימי. 

דוגמא: יהודי מגיע לביתו ורואה דבר המרגיזו, אם יעיר כעת - יאמרנו מתוך כעס, 
וא"כ הערתו אינה משום שצריך להעיר על ענין זה, אלא משום שאינו יכול להתאפק, 
ולכן יש לו לסגור את פיו ולחשוב על המעלות של האשה, ורק אחר שנרגע לחלוטין 
חפצה  אשה  כל  מושלם.  לא  זה  שפרט  וחבל  נפלא  כך  כל  עושה  את  הרי  לה:  יאמר 

לשמוע את דעת בעלה. אבל חז"ל הרי אמרו: הדברים נשמעים רק שבנחת נאמרים. 

למידותיו  ולדרישותיו  להרגליו  בעלה  אל  להסתגל  לעשות  מפליאה  האשה  הרי 
ולכוחותיו. טבע האשה להסתגל, זאת ועוד, כל אשה רוצה שבעלה יהיה הרב בביתו, 
גדולה  רמה  בעלת  האשה  ותהא  הבית.  את  וינהיג  הבית  בעניני  הקובע  יהיה  שהוא 
מאוד בפיקחות והשכלה – בכל זאת מטבעה היא רוצה להישען על בעלה ולראותו 

כמנהיג בחייה ובביתה. 

אין אפוא לנהל את הבית בויתורים תמידיים לרצון האשה, גם לא יהיה הגבר עניו 
בביתו יותר על המידה שלא לדרוש ולבקש מאומה. אדרבה יגיד בפירוש - מהו לפי 
טעמו באוכל ובסידורי הבית כולם ]אמנם אף שהבעל צריך להביע דעתו גם בענינים 
הנ"ל, אבל את ההחלטה ישאיר לרעייתו, שהרי עניני הגשמיות זו הממלכה של האשה. 
טורחת  שהיא  מהאוכל  יהנה  שבעלה  מעוניינת  מאוד  שהאשה  אף  להעיר,  יש  עוד 
להכין, מכל מקום צריך להעיר בחכמה באופן שהאשה תדע מה אוהב ומה לא, אבל 
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בלי שתפגע. דרך משל, אם חסר מלח, יכול לומר: האוכל נפלא, ואני חושב שרוב בני 
האדם לא היו צריכים שום תוספת, רק אני אוהב מלח במיוחד[.

אמנם דברי הבעל צריכות להיות מלווים בהערכה כלפי אשתו על נכונתה לקבל 
את דבריו, אבל אם יאמר בנעימת מנהיגות זה ישפיל אותה וישיג ההיפך. 

עוד זאת יש להדגיש, כי דוקא מחמת שדעת האיש צריכה לקבוע את הנהגת הבית, 
זה גופא מחייב אותו בשיא ההתחשבות והמחשבה על הרגשת אשתו ובניו, כי כשאדם 
אינו אחראי על משהו אחר הוא יכול לומר דברים שהם אמת מצד עצמם, אבל כשבאים 
לייעץ לאדם מסויים חובה להכיר את תכונותיו אופיו כוחות נפשו ויכולותיו, ולייעץ 
לו בהתאם לכך ואף לסייע לו להוציא לפועל את מה שמוטל עליו לעשות, זאת חובת 
ויכולתה של אשתו  ואחריותו לביתו, להדריך מתוך הבנה עמוקה של צרכיה  האיש 
)וילדיו(, אבל אם יהיה ניכר בהנהגתו שאינו מביא בחשבון את הרגשותיה ויכולתה של 

מסיני  כשנגלה  הקב"ה  אצל  שמצאנו  וכמו  לו.  לשמוע  האפשרות  את  ומונע  אשתו 
נגלה לכל אחד כפי כוחו כפי שאמרו חז"ל )שמות רבא ה, ט(.

וכעת בא וראה שחובת האדם להנהיג את ביתו חובה גמורה היא, וזו הלכה פסוקה 
בשולחן ערוך )אבן העזר סי' קע"ח סעי' כ"א(: מי שאינו מזהיר ופוקד את דרכי בני ביתו תמיד 
עד שידע שהם שלמים מכל חטא ועון - הרי זה חוטא. ובסעי' כ"ב כתב: ומוכיח את 
אשתו בינו לבינה בנחת ובדרך טהרה ואזהרה כדי להסיר המכשול ולהדריכה בדרך 

הישרה, עכ"ל.

והחיד"א הקדוש בספרו מורה באצבע )סי' א' אות ח'( כתב: וביותר יהיה לו שלום עם 
אשתו ויזהר לכבדה ויכוון בכל פרט לכבוד השכינה, אך בפה מתוק ידריכנה לעבודת 
נזיקין. ועליו  וירחיקנה מלשון הרע ושאר סדר נשים וסדר  ה' ולצניעות ודרך ארץ, 

מוטל להוכיחה ולהדריכה. 

אבל כמובן שזה אפשר כשהוא רואה שהדברים נשמעים, וזה בדרך כלל שהאוירה 
בבית היא אוירה של נעימות ואהבה.

בא וראה מה שסיפר הגרב"צ מוצפי שליט"א, מתלמידי הגרב"צ אבא שאול זצ"ל 
)הובאו דבריו בספר תפארת ציון(: אברך מסויים שאל את רבנו: מה אעשה שאני רואה שאשתי 

עושה בשבת דבר שהוא אסור ע"פ השו"ע – הרי צריך אני להוכיחה? אמר לו רבנו: יש 
לך טעות. אם תעיר לה היא תקפיד ותבין שהיא מותקפת. ולמחרת היא תמצא הערות 
עליך בכמה דברים שאתה טועה בהם ותעיר לך על כך, אלא שמע בקולי וכך תנהג, בו 
ביום תשתוק, למחרת תקח שולחן ערוך ובנחת ובמאור פנים אמור לה: בואי ונקרא 
יחד מה שכתוב, ותקרא בפניה, והיא תבין מעצמה ותתקן מעשיה, ואם היא לא תתקן 

- אינך חייב יותר להעיר לה. עכ"ל.
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בין האיש  ואת המצב בביתו, אבל כשהיחס  וכנראה שהרב הכיר את אותו אברך 
לרעייתו הוא מצויין, והבעל מעיר בעדינות ובזהירות בכבודה - לא נגרם שום נזק ע"י 

הערותיו. וכל ערום יעשה בדעת.

ובספר אור לציון )חכמה ומוסר עמ' קפ"ד( כתב, וז"ל: במיוחד בשנה הראשונה לאחר 
הנישואין יש להקפיד על הדברים הנ"ל, ולהתנהג עם אשתו בכבוד גדול, וכפי שהוא 
יתנהג עמה כך היא תתנהג עמו במידה שוה, ויחיו כמלך ומלכה, אבל אם חלילה יכעס 
לא  כלל עדיף  ובדרך  זאת לעצמו  גרם  ונמצא שהוא  בכעס,  לו  היא תשיב  גם  עליה 
להתווכח עם האשה אלא ישתוק, ובמשך הזמן היא תראה שבעלה אדם מיוחד במינו 
ותתנהג עמו כמנהגו עמה פרט למקרים מסויימים שצריך להתווכח עמה אבל יעשה 

זאת לפי הוראת חכם. עכ"ל.

כרך כקנה  ידוע  זצ"ל, שהיה  זלמן מלצר  ר' איסר  לנו מהגאון  יש  רב  וגם מעשה 
עץ  בדרך  בספר  שמסופר  כמו  בביתו  המנהיג  היה  הוא  גם  זאת  ובכל  נפלא,   עניו 

החיים )עמ' 358(: 

יהודי אחד, סוחר ובעל צדקה, היה רגיל ליסוע מעירו חיפה לירושלים על מנת 
הגיע  אחת  ופעם  חכמים,  בתלמידי  שיתמכו  שונים  לאנשים  לכתוב  מרבנו  לבקש 
כרגיל, ואמר שקשה לו לבוא הרבה פעמים, לכן ביקש שרבנו שיחתום את חתימתו 
בכמה דפים, וכך יוכל להשתמש בהם לעת הצורך, ברגע הראשון היסס, אולם לאחר 
שתיקה קלה הביע את הסכמתו, הרבנית ששמעה את דברי הרב נדהמה וביקשה ממנו 
שלא יחתום, ואמרה: הן עלולים להפוך אותנו לבעלי חוב באופן שאינו נוכל לצאת מן 
הענין, אולם למרות דבריה אלה של רעייתו נשאר איתן בדעתו, חתם על מספר גליונות 

ריקים ונתנם. 

]ומוסיף ר' יצחק זלזניק לספר, לאחר שאותו יהודי הלך פנה אלי רבנו ואמר לי: 
מפני  לא  אבל  חתומים,  גליונות  לתת  צריך  הייתי  לא  צודקת,  שרעייתי  היא  האמת 
הטעם שאמרה היא, שכן לפני חתימתי הוספתי "החותם בברכה", וכך לא חותם לווה 
ולא ערב. אבל הסיבה שלא היה לי לעשות זאת, הואיל ומקבל המכתב חושב שהמכתב 
הוא ממני, ועל סמך זה כתוצאה מפניה שלי אליו הרי הוא שולח כסף, ולמעשה אין זה 
נכון, אבל כיון שיהודי זה שעלה ארצה יושב כעת עם משפחתו ללא קורת גג, וכידוע 
הוא  ראוי  ישראל,  קודשי  למען  נפשו  ובמסירות  בתורתו  רבות  זכויות  בעל  הינו  לך 

שאנהג עבורו כפי שנהגתי[.

ראה  לביתו,  הנ"ל  הגאון  שנכנס  שבת  מלילות  שבאחד  מסופר,   415 בעמ'  ושם 
ברכות:  אותה  שאל  והתעוררה  בה  שטיפל  ואחר  ברצפה,  מעולפת  מוטלת  שאשתו 

בילה הינדא, אולי עשית משהו היום בניגוד להלכה? 

איני זוכרת שעשיתי משהו בנוגד לדין, השיבה הרבנית. 
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וראה שם המשך המעשה, והרבה מה יש ללמוד משם, אבל לעניננו ראינו שהרב לא 
נמנע מרעייתו לשאול את השאלה הנ"ל. ומהמעשה הקודם למדנו שכשהרב החליט 
שצריך לעשות דבר מה, עשהו למרות התנגדות רעייתו. ]וכעת בא מעשה לפנינו בזוג 

שהבעל נתן לאשתו להנהיג את הבית, והבית נהרס כמעט כליל[.

אלא שיש להוסיף שהקורא את הספר הנ"ל, יראה שהיחס הכללי בין הגאון הנ"ל 
לרעייתו היה יחס נפלא חברותי ומרומם, כך שהנהגתו הנ"ל כמובן לא פגעה בקשר 

הנפלא שבניהם.

המשך בגליון הבא אי"ה
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חינוך ילדים
לחינוך,  בבסיס  נעסוק  זה  בגליון  החינוך,  עניני  בעצם  כתבנו  קודמים  בגליונות 
שנים  מדברי  להביא  ובחרנו  זה,  ענין  מודגש  דורינו  מחנכי  מספרי  בהרבה  ה'  וברוך 
מגדולי המחנכים, הרב יחיאל יעקובזון בספרו "אל תחטאו בילד", והרב משה קלצקין 

בספרו "ביני לבני".

ונקדים תחילה מעשה קצר, לפני כעשרים וחמש שנה, הזדמן לי להיות בסעודת 
עצמי[,  בחינוך  עצומה  לדרגה  הגיע  הזה  ]היהודי  הי"ו  כרמון  דן  ר'  עו"ד  עם  מצוה 
וראיתי לנכון שיש לי הזדמנות לקבל כמה יסודות בעניני חינוך ילדים, אבל הוא אמר 
לי: אל תחשוב שאני אתן לך הרצאה - אני אגיד לך שני משפטים, ואלו הם: בבית רצוף 
אהבה גם אם ההורים יעשו הרבה שגיאות חינוכיות בדרך כלל הם יצאו מוצלחים, מה 
שאין כן בבית שאין בו אהבה, גם אם ההורים יקיימו את כל הכללים והעצות הכתובים 

בספרי החינוך -הילדים לא יהיו מוצלחים. 

ואף שאין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, ראה שממש כך כתב המחנך הדגול 
הרב יחיאל יעקובזון בספרו אל תחטאו בילד )ח"א עמ' 69(, וז"ל: המצע של הבית – היסוד 
עליו הוא מושתת הוא אהבה על כל פשעים תכסה אהבה, אם ההורים אוהבים את 

ילדם בטבעיות, ובדרך כלל הם גם מראים אהבה זו באופן טבעי וספונטני. 

]ופירוש נפלא ראיתי על הפיוט שאנו אומרים "ברוך אל עליון", שכתוב "השומר 
שבת הבן עם הבת לאל ירצו כמנחה על מחבת". הנה ידוע ההבדל בין מרחשת למחבת, 
שמרחשת עמוקה והמיני טיגון שבה אינם נראים, מה שאין כן מחבת דפנותיה קצרים 
מעשה טיגוניה נראים לכל. וכך פירוש הפיוט "השומר שבת הבן עם הבת" - אם אתה 
רוצה שהבן והבת ישמרו שבת כמוך, "כמנחה על מחבת" - צריך שאהבתך תהיה גלויה 
אליהם כמו שהמנחה על המחבת גלויה[ – אזי היסוד של ביתם הוא יסוד איתן. כי גם 
אם ירבו ההורים לשגות ואף להיכשל – עדיין ישאר ביתם יציב, שכן "על כל פשעים 
תכסה אהבה", אם ההורים אומרים מילה טובה לילד כדבר שבשגרה, רגילים להבחין 

במעשיו הטובים ולהתייחס אליהם – אזי הבית שלהם הוא אכן בית חינוכי. 

]כדאי לדעת שיש להתייחס למעשים הטובים של הילדים לא רק על מנת לעודדם 
שימשיכו, אלא סתם כדי לתת להם הרגשה טובה, אהבה לשמה[. 

ויבוא השלישי ספר ביני לבני, ואלו דבריו: אהבת הורים לילדם היא הבסיס האיתן 
והמוביל המרכזי לחינוך מוצלח, הרקע עליו יצטיירו ִרְׁשֵמי הנוף של נפש הילד. אהבה 
יזקין  כי  גם   – הטהור  החינוך  של  האותיות  תחרטנה  עליו  הקדוש,  הלבן  הגויל  היא 
וזו הסיבה שהתורה הפקידה את חינוך הילדים דוקא בידי האב, כי  לא יסור ממנה. 
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הוא ורק הוא ברחמיו ובאהבתו הטבעיים אל בנו יוכל לו, ללבו. רק הוריו אוהביו הם 
היכולים להעניק את מתנת החינוך ליישר את דרכו ולכוונו אל הדרך העולה בית אל. 

]לפעמים אתה שומע הורה שאומר: היאך אני יכול לאהוב את בני פלוני שעושה 
זו, רק במאמר מוסגר, כנראה שגם אותו הורה  נכנס כעת לטענה  כל כך רעות? לא 
לא מושלם ועדיין מצפה שה' יאהב אותו כמו שכך הוא באמת, על כל פנים התשובה 
לאב כזה עם כל קושי שבדבר, אם אתה חפץ באמת בטובתו של בנך, לא רק שתצטרך 
לאוהבו אלא להכפיל ולשלש את אהבתך אליו, והנסיון מוכיח שבדרך כלל רק בדרך זו 
אפשר להחזירו לדרך המלך, ומכיר אני אישית אברך שאחד מבניו שכיום גם הוא ת"ח 
נפלא, אבל בגיל ישיבה קטנה נקלע למשבר והחליט להשאר בבית, ואביו ראה לנכון 
שאינו הולך לכולל אלא משתדל לטפל בבנו, אבל במקום להוכיחו וכיו"ב, מיקד את 
כל מחשבתו באהבתו לבנו זה, ולאחר ג' ימים כבר חזר הבן לישיבה. לאחר כמה שנים 

אמר הבן: אם לא אבא, אני הייתי היום בצד השני, ר"ל[. 

פרק זה לא יבוא איפה לקבוע מי ומתי זקוק לאהבה כי כולם צריכים לה תמיד, 
יחס חם ואוהב בין הורים לילדם הוא המפתח והבסיס למציאות המכונה – חינוך. זוהי 

נקודת ההתחלה והרקע לכל פעולת חינוך, ולאוירה החינוכית בבית בכלל. 

אולם אהבה אינה רק צורך חינוכי, אלא אחד הצרכים הבסיסיים ביותר של הילד, 
העדרה של האהבה בימי הינקות עלול לחרוט את רשומיו עמוק בנפש הילד האדם – 

רשמים שילווהו עד סוף ימיו. 

ילד אהוב הוא ילד שמח וגם ילד בריא יותר, אם לא נרבה בנתינת אהבה לילד ולא 
נשדר לו בתדירות גבוהה שהוא אהוב ורצוי – בעצם אנו מנתקים לו את חבל האחיזה 

בנו. הילד מרגיש כאילו נטלו ממנו את קרש ההצלה היחידי בלב ים.

עלינו לדעת – אהבה לילד היא הכרח הגובל בפיקוח נפש, קן חמים רפוד אהבה, 
כמוהו כמזון בסיסי וכאויר לנשימה עבור הילד, ילד שאינו זוכה לאהבה - הוא ילד 

סובל, הוא מתענה במצוקה רגשית בחסך נפשי חמור.

יחס אהבה הינו הכרחי לצורך התפתחותו התקינה  כי  מחקרים מדעיים הוכיחו, 
של הילד, ברור שילד שאכן מקבל את מלוא התמיכה ואהבה מגיע להשגים ניכרים 
בכל התחומים, הן בלימודיו, הן ביכולתו השכלית והן במעורבותו החברתית, ידוע על 
מקרים רבים של ילדים בעלי יכולות מוגבלות ותיפקדו בצורה מפליאה, וכל זאת – 
בכח האהבה בלתי מותנית שקבלו מהוריהם או ממוריהם. ילד בריא, שיזכה לתמיכה 

כזאת, יעפיל וימריא בעזרת אהבה להצלחה של תאמן.

]חושבני שכאן המקום להביא מה שסיפר פאול שלמה, מטפל ריגשי, וכך סיפר: 
 - שנאה  ולשני  אהבה  לגלות  לאחד  עגבניות,  שיחי  שני  לגדל  לו  אמר  שלו  המורה 
שניהם מתו. הדבר חזר על עצמו מספר פעמים, לבסוף קנה שתילי קקטוסים, שחלק 
מהם מצאו חן בעיניו, באמת היה אכפת לו שהם יוותרו בחיים, ואמנם רק הם נותרו 
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שלו  הניסוי  אל  התייחס  הוא  הראשון  שבניסוי  למסקנא  הגיע  הוא  מתו,  והאחרים 
הצליח,  לא  ולכן  השתילים  לגורל  אמיתית  אכפתיות  לו  שהיתה  לא  להצליח,  ורצה 
וכן  והגיע למסקנה, אם בצמחים כך ובדאי וק"ו בבני אדם שעליו לגלות אכפתיות, 
ביותר  הגדול  הצורך  לטיפול,  אליו  שמגיע  אדם  לכל  אכפתיות  לגלות  עליו  בריפוי 
של כל אדם המגיע לטיפול לדעת שמישהו על פני האדמה אוהב אותו ושאכפת לו 
של  ביותר  הגדול  שהאחוז  נמצא,  חולים  בתי  אחיות  עם  שנערכו  בניסויים  מגורלו, 
הצלחות בריפוי חולים, לא היה דוקא אצל אחיות היותר ותיקות ומיומנות, אלא אצל 
אלו שהיו לבביות יותר, אנושיות יותר, וגילו אהבה ואכפתיות אמיתית לחולים בהם 

הם טיפלו, ע"כ[.

מאידך גיסא, חסר ניכר במנת האהבה שילד אמור לקבל, יביא להידרדרות בולטת 
בפיגור  דיבור,  בקשיי  מאוחר,  בגיל  בהרטבה  להתבטא  יוכל  כזה  חסר  בהתפתחותו, 

בלימודים, במידת הצלחתו החברתית.

האהבה חשובה גם לבנין הרגשי של הילד, ילד הצומח ללא אהבה הינו נכה רגשית 
ויגדל כעץ יבש, חסר חמימות ונטול רגשות, אדם נוקשה מריר וממורמר. ומידותיו 
לסביבתו  אותה  להעניק  מאוד  יקשה  בילדותו  אהבה  קיבל  שלא  מי  מקולקלות. 
בעל  ופורה  יוצר  אדם  יהיה  ונכונה  מספיקה  אהבה  שקיבל  מי  העת,  בבא  ולילדיו, 
את  ולבטא  לפועל  להוציא  המסוגל  ומפותחים,  עדינים  רגשות  בעל  טובות,  מידות 

מחשבותיו ורגשותיו בסביבתו.

הצורך  נחיצות  הדגשת  אודותיה  להרחיב  הראוי  שמן  חשובה,  נקודה  עוד  יש 
והענקת אהבה ללא תנאי. 

ילדים כמו מבוגרים עוברים בכל הגילאים התמודדויות רבות, אירועים במשפחה, 
מתחים בחברת הילדים, בכיתה, בשכונה, תחרויות אלו עלולות לפגוע בנפשו הרכה, 
יעריכוהו  הוריו  שלפחות  מצפה  והוא  לגמרי,  ילד  לבודד  עלולות  בכיתה  מריבות 
ויאהבוהו כדי שיוכל לעבור את כל התמודדות האלו ביתר קלות. עלינו להעניק את 
ההרגשה הטובה וזאת ע"י הרעפת אהבה ללא תנאים, וכך יצא מחושל ומחוזק מכל 

המבחנים שמעמידים לפניו חייו הצעירים. 

בית המושתת על אהבה סובל פחות מקנאה ומריבות בין האחים, שורש הסיבות 
לקנאה בין האחים הוא תחושת החסר, ולכן מתעורר ריב על תשומת לבם ויחסם של 
ההורים. ילד המקבל את מנת אהבה לה הוא זקוק, חש עצמו שבע ומלא סיפוק ואינו 

מגיע לתחושות כעס על אחיו שכביכול לקחו ממנו את ההורים. 

מחנכו  את  הילד  רואה  כזה  באופן  חינוך.  ולא  הוא  עריצות   – אהבה  ללא  חינוך 
כדיקטטור שהשתלט על חייו, כמי ששונא אותו ומעצבן אותו בהגבלות ודרישות בלי 

סוף. 
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המחנך את הילד בונה את נפשו והילד חייב לראות אותו כאוהבו, לא די בכך שזו 
האמת, הילד צריך לראות ולדעת שאוהבים אותו, את הדרישות ואת ההוראות הוא 

שומע לפחות מאה פעמים ביום - ומתי הוא שומע שאוהבים אותו?!...

והנה, ספר המוסר של משה רבנו והוא הספר היחיד בתורה בו מוצאים ביטויים 
"כי  יז(.  ל"ד  )דברים  אבותיך"  את  אהב  כי  "תחת  לישראל:  הקב"ה  אהבת  על  מפורשים 
מאהבה ה' אתכם" )דברים ז, ח(. "חשק ה' לאהבה אותם" )דברים י, טו(. "כי אהבך ה' אלוקיך" 

)דברים כג, ו(. ללמדך שרק אוהב יכול לייסר ולחנך.

הילד  של  המחנכים  היותנו  בגלל  הם  לאהבה  מייחסים  שאנו  והמרכזיות  הדגש 
ההורים, שהם המחנכים העיקריים של הילד לאורך ימים ושנים, חייבים לבנות רקע 
וטבעי,  נכון  חינוך   – החינוך  יושתת  שעליה  אוהבת  יחסים  מערכת  של  איתן  ובסיס 
הילד יבין וירגיש שאוהביו הגדולים ביותר – הוריו – מתכוונים אכן לכוון את דרכיו 
וללמד אותו אורחות חיים. דוקא משום שאנו מרבים כל כך להעיר ולבקר ]אמנם צריך 
להשתדל למעט בביקורת בהערות כמה שניתן[. אנו מוכרחים לשם האיזון לבטא את 
אהבתינו לילד במילים מפורשות ]אמנם יש להדגיש שמילים של אהבה בלי אהבה לא 
יפעלו הרבה ואם בכלל, אלא שבדרך כלל הורה שרגיל לומר לילדיו מילות חיבה אפילו 
באופן חיצוני, זה ישפיע עליו לבסוף שיאמרם בתוך אהבה[. לעומת זאת, כאשר לא 
נקיים רקע של יחסים בריאים, גם החינוך והכוונה יהיו בעיני הילד עוד פרק במסכת 

הנדנודים והפקודות המעצבנות שמפילים עליו.

נשאל את עצמינו לאיזו דמות חינוכית היתה השפעה חזקה ביותר עלינו? התשובה 
תהיה - האדם שאהב והעריך אותו ביותר, מחנך עלול להשחית את קולו לשוא, אם 
תלמיד משום מה חש כעס או טינה כלפיו, ולכן החינוך הופקד דוקא בידי ההורים, כי 
רק מתוך אהבה ניתן להחדיר מסרים ערכיים, אהבת תורה ויראת שמים, זריזות, יושר, 
קדושה צניעות, הגינות, עדינות, רחמנות, ישוב הדעת, התחשבות בזולת וכו', תכונות 
שתשמשנה בסיס לכל חייהם. יחס אהבה בסיסי זה - הוא היוצר את ההבדל בין חינוך 

לדיכוי. עד כאן.

]ובספר שמש ינון מהרב שושן חורי הי"ו, מובאת אימרה בשם מו"א הגה"צ ר' ינון 
חורי זצ"ל: "אם הרב או המורה איננו אוהב את תלמידיו כמו שאוהב את בניו – אסור 

לו ללמד"[.

ובספר אל תחטאו בילד כתב: גילויי חיבה הוא תנאי ראשון לכל עשייה חינוכית, 
כי כל האמצעים החינוכיים וכל ההשתדלויות החינוכיות – ללא יוצא מן הכלל – לא 
יועילו ולא יצליחו, אם לא יהיו מושתתים על מצע של קשרי חיבה גלויים ומפורשים, 
לכן, לפני כל השתדלות חינוכית, יש להבטיח את קיומו של קשר ריגשי חיובי – קשר 

גלוי ומפורש – בין הורים לילדיהם ובין מחנכים לחניכיהם.
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אם שוררת בבית אוירה כללית נעימה – אווירה קבועה של חום ואהבה – אזי הילד 
מרגיש נעימות ביחס לכל מעשה וכל הנהגה שמאפיין את אורח החיים בבית. כלומר, 

אווירה קבועה של חום ואהבה גורמת לילד להפנים את אורח החיים של ביתו. 

ידוע ומפורסם, שלימוד ההתנהגות המּודע של הילד מתבסס על חיקוי והזדהות. 
כלומר, שהילד מזדהה עם דמויות הנערצות עליו ולכן נכון הוא לחקות את התנהגותם. 
ויהיה נכון  יזדהה עם דמויות מחנכיו,  לכן גילויי חיבה הם תנאי הכרחי כדי שהילד 

להטמיע ולהפנים את הערכים שהם מציגים לפניו.

זאת ועוד, גילויי חיבה הם הגורם העיקרי שעשוי להתמודד עם בעיית הנשירה אל 
הרחוב, שכן הקירוב הריחוק שניהם צדדיה של אותה מטבע ואין קו אמצע ביניהם, 
או שאנו מקרבים את הילד באמצעות גילויי חיבה ואהבה, או שאנו דוחים ומרחיקים 

אותו בעצם מניעתם של גילויים כאלה.

רבים סבורים, שתמצית בעיית הנשירה כיום היא המשיכה החזקה והמתגברת של 
הרחוב, אבל הערכה זו מקובלת רק על מי שאינו מכיר את הנושא מקרוב, כי הכרת 
הנושא מקרוב ולעומק מלמדת שזו גם הערכה שאיננה ממוקדת וגם חלקית מאוד, 
כך מתברר בעקבות בחינה עמוקה ויסודית של מקרים רבים מאוד, בחינה זו לימדה 
שברובם המוחלט של המקרים, רק לאחר שהילד נדחה מביתו – רק אז פעל עליו כח 

המשיכה של הרחוב.

מתארים  אתם  הבאה:  השאלה  את  נושרים  קבוצת  בפני  הציג  ידוע  חינוך  פעיל 
בצורה משכנעת מאוד את הקושי שלכם להשתחרר מאחיזתו הלופתת של הרחוב, 
בעקבות זאת מטריד אותי - מה יכול הורה לעשות? מה אני יכול לעשות שמה שקרה 

לכם לא יקרה בביתי?

אצלך זה לא יקרה – הגיב אחד הנערים.

ומדוע אתה סבור כך? - שאל המחנך.

"כי אני מכיר אותך היטב ויודע איך אתה מתנהג עם ילדיך, אתה אוהב מאוד את 
הילדים שלך, מחבק אותם, מנשק אותם, ואפילו שאתה כזה רב – אתה לא מתבייש 
לשחק איתם, לחיות בבית כזה זה תענוג הכי גדול בעולם, מי שחי בבית כזה לא צריך 
את הזבל של הרחוב, אנחנו אלה שברחוב מחפשים משהו "במקום", אבל הבמקום אף 

פעם לא שוה יותר מהאורגינל!"

משום  מהמסגרת  שנפלטתם  סבורים  אתם  גם  "האם   – האחרים  אל  פנה  המחנך 
שהרגשתם שלא אוהבים אתכם בבית?"

"אתה עדין מדי" – הגיב נער שני.

ששונאים  בפירוש,  הרגשנו  אנחנו  אותנו.  שאוהבים  הרגשנו  שלא  נכון,  לא  "זה 
אותנו".
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יכול להבין שישנם הורים שאינם מצליחים לבטא את  זאת, אני  לי לקבל  "קשה 
אהבתם, אבל קשה לי לקבל את הטענה שהוריך אינם אוהבים אותך".

"אתה תמים אתה לא מכיר את העובדות" - השיב הנער.

"ומה דעתך" – פנה המחנך על נער שלישי.

"אותי זה לא מענין כל התפלספות הזאת" – הגיב הלה בכעס עצור – "מה זה משנה 
ואני  לי אם בלב הם אוהבים אותי או לא? העיקר מה שהרגשתי,  בכלל? מה אכפת 
הרגשתי רע מאוד, לא! לא הרגשתי רע, אני מרגיש רע, כי גם היום אפילו שאני כבר 
"בקצר" איתם וכאילו לא אכפת לי מהם – זה עושה לי רע" – הנער היסס מעט ואח"כ 
הוסיף – "אני אגיד לך את האמת – אפילו היום כשאני רואה אבא מחבק את הילד שלו 

עולות לי דמעות בעיניים".

היא  ותומכת,  אוהדת  חמה,  ביתית  שאוירה  ללמד  בא  רבים  מני  אחד  זה  סיפור 
הבסיס העיקרי לכל התמודדות עם בעיית הנשירה. אוירה כזו – המעניקה – קשרי חום 
ואהבה עמוקים ויציבים ללא תנאים, חשובה לילד יותר מכל. אוירה כזו היא החיסון 
לחלוטין  מחסלת  כזו  אוירה  שאין  ברור  אמנם  הרחוב.  אל  ההידרדרות  נגד  העיקרי 
כנגד כל הניסיונות, וברור גם שאין שום כלי שיחסן לחלוטין כנגד השפעת הרחוב, 
ולא כל נשירה היא תוצאה של התנהגות ההורים והמחנכים, עדיין קיימת הבחירה, 

ואנו מתייחסים רק לאותם דברים שכן תלויים בנו.

עובדה היא, כי רק אלו אשר עלה בידם במועד מאוחר יותר להעניק לבנים הללו 
ילדים  ]יש  זו או אחרת אל דרך המלך.  חום וחיבה רק הם הצליחו להשיבם במידה 
שדוחים אהבה, הם מראים שאינם חפצים בשום יחס פיזי, בכל זאת אין לנו להסכים 
באחד  ידענא,  ועובדא  חיבה.  גילויי  יקבלו  זאת  שבכל  כדי  עמהם  ולהתחכם  עמהם 
שכיום הוא אברך חשוב, אבל בילדותו לא הסכים לשום גילויי חיבה, וכשהגיע לגיל 
ישיבה קטנה, אע"ג שהכל נראה כשורה למד היטב וכל התנהגותו היתה נורמלית, יום 
בהיר אחד איים שרוצה לקפוץ למטה מקומה שלישית - בטענה שלא אוהבים אותו 
בבית. ברוך ה' היום הנ"ל תלמיד חכם בן עליה, אבל מכל מקום למדנו שאין דבר כזה 

שילדים אינם צריכים אהבה, )והאמת היא שגם מבוגרים צריכים אהבה([.

ושמעתי מהרב יחיאל יעקובזון שליט"א, שבתקופה שהיה מנהל בפנימיה לנוער 
קשה, ודרכם היה לקרב ע"י גילויי חיבה וכדומה, אבל היה שם נער שלא הסכים בשום 
אופן, החליט הצוות להביע לו גילויי חיבה בשעה שישן, אחר כמה לילות גילו שהנער 

ֵער, ועושה עצמו כישן כדי שיבואו ויחבקו וינשקו אותו. 

זאת אומרת, שאף שכל אדם ובפרט ילד זקוק לגילויי חיבה, אבל מחמת שיקולים 
מסויימים הילד דוחה את גילויי האהבה שהוא כל כך זקוק להם, ולכן עלינו להתחכם 
ולהעניק לו גילויי אהבה וחיבה בכל מחיר. אפשר בתחילה בגילויי חיבה קטנים, כגון 
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מילת הערכה ושבח ולומר לו שאוהבים אותו, ומן הסתם במשך הזמן גם יסכים באופן 
ישיר גם יותר מזה[.

הדרך לעורר האהבה לילדינו
ר'  הגאון  לדברי  נבוא  כעת  לילדים,  האהבה  נתינת  בחשיבות  דברינו  היו  כה  עד 
אליהו דסלר זצ"ל, המלמדנו כיצד לעורר אהבה זו. ואלו דבריו בספרו מכתב מאליהו 
)ח"א עמ' 36(: הורגלנו לחשוב את הנתינה לתולדת האהבה, לאשר יאהב האדם יטיב לו, 

אבל הסברא השניה היא, שיאהב האדם את פרי מעשיו בהרגישו אשר חלק מעצמיותו 
בהם הוא, אם בן יהיה, או ילד אשר גידל, ואם צמח אשר נטע, הינו דבוק למעשה ידיו 
באהבה, כי את עצמו ימצא בהם. ובאמת כך אמרו רבותינו ז"ל כסברא זו השניה, במס' 

דרך ארץ זוטא )פ"ב(: אם חפץ אתה להידבק באהבת חבריך הווי נושא ונותן בטובתו. 

ראיתי מעשה והנה הורים צעירים ראו את כל חמדת חייהם בבנם הקטן, בשעת 
חירום ומלחמה פרצה במקום ההוא, והאוייבים הפרידו בין הדבקים, והאב עם בנו 
נשארו בצד אחד, והאם בצד שני, אחר כמה שנים ששקטה המלחמה, התאחדו בני 
המשפחה, והנה פלא, אהבת האב ובנו היתה יותר עמוקה ודבוקה מאהבת האם אל 
הבן, וטעם הדבר מחמת שהאב גידל את הילד, זה העמיק את אהבתו אליו, מה שאין 

כן האם שנבצר הימנה דבר זה, אהבה הבאה מן הנתינה עברה כולה אל האב.

כללו של דבר: זה אשר יתן לזולתו, ירגיש אשר גם חלק לו בחבירו, זוהי הדבקות 
שבין אדם לזולתו אשר נקרא לה בשם אהבה. עכ"ד.

ולפי זה, גם אם הרעייה מסתדרת היטב בגידול הילדים, צריך האב מידי פעם לטפל 
בהם, על מנת לעורר כלפם אהבה, וכששומע את ילדו בוכה, ידאג למבוקשו לא בעיקר 

כדי שיהיה לו שקט אלא כדי להטיב את בנו. ותן לחכם ויחכם עוד.

)ח"ב  שור  עלי  בספרו  זלה"ה,  וולבה  הגר"ש  מהמשגיח  בזה  ראינו  דברים  עוד 
את  מחנכים  ילדיהם,  את  יאהבו  שהורים  הצלחה  לכל  הראשון  התנאי  רכ"ב(:  עמ' 

כל  על  אותה  לגלגל  גדול,  כעס  בשעת  זו  אהבה  לעורר  יש  בעיקר  תלמידיהם, 
זה  וימעך את  ישבור  גדול, הוא  יוכל אדם לפעול בשעת כעס  כי מה  שאר המידות, 
בקביעות את אהבה אל היחידים או הרבים המופקדים   שכועס עליו, א"כ יש לעורר 

בידם.

כיצד מעוררים אהבה זו? ע"י שמתפללים עבורם בקביעות. הורים חייבים להתפלל 
תמיד על בניהם שיצליחו בגוף ונפש ]ועיקר מגמתו בתפילתו, לא תהיה כדי שירווה 

נחת מהם, אלא כדי שיהיה טוב להם[. 

בגליון זה עסקנו בענין אהבת ההורים לילדיהם, בגליון הבא אי"ה נעסוק בענין 
אהבת הילדים להוריהם.
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שימושה של תורה
"אמר ר' חמא ב"ר חנינא: מימיהם של אבותינו לא פרשה 

ישיבה מהם, היו במצרים ישיבה עמהם". )יומא כ"ח ב'(.

את  ויקלטו  לעומקו  זה  מאמר  שילמדו  שרבים  מסתבר, 
הש"ס  לימוד  חדש  באור  להם  יואר  נפשם,  בעומק  המכוון 
והלכותיו, ויכנסו למסלול יותר גבוה ונעלה בלימוד תורתם.

בגליונות שעברו כתבנו שאפשר לעשות שימוש גם ע"י ספרים, והנה גם המשגיח 
וולבה זלה"ה, רמז בהקדמה לספרו עלי שור, שכתב את הספר לדורינו כיון  הגר"ש 
ת"ח  של  ביופיו  להתבונן  יוכל  ספרו  ושע"י  חכמים,  תלמידי  שימוש  מאוד  שחסר 

מושלם וכו', יעויין שם בהקדמה שלפני המבוא הכללי.

וראה בספרו האדם ביקר )עמ' ל"א( שכתב זאת בפירוש על ספרי רבו, ואלו דבריו 
שם: כיצד צריך לגשת לספרי אדמו"ר )המשגיח ר' ירוחם ממיר זצוק"ל(, כמי שניגש לשמש 
ת"ח, הרי כך כתב הרמב"ם במצוות הדבקות )מצוה ו'( להתחבר עם החכמים ולהתאחד 
לנו להדמות  כדי שיגיע  וכו',  ואופני העבודה  אופן  בכל  בישיבתם,  ולהתמיד  עמהם 

במעשיהם ולהאמין האמיתיות מדבריהם והוא אומרו יתעלה ובו תדבק.

הרוצה להגיע לדבקות בה' יתברך יש רק דרך אחת לפניו – לשמש ת"ח להתחבר 
עמו וכו'. זוהי הדרך הנכונה לגשת ללימוד בספרי אדמו"ר דעת חכמה ומוסר. ע"כ.

לפנימיות  להיכנס  מנת  על  לשימוש  בעיקר  אמורים  היו  כה  עד  דברינו  אמנם 
אמיתית בעבודת ה', ע"י קליטת עולם הפנימי של החכמים, ועי"ז לעורר בפנימיותינו 
שזכה  קדושה  ואותה  מדרגה  אותה  למעין  זוכה  להיותו  נפש  וצמאון  קודש  הרגשי 
לראות אצל החכמים, אבל יש עוד שימוש שרש"י מבאר כמה פעמים בש"ס, ואחד 
מהם בברכות )מ"ז ע"ב( על דברי הגמרא: ״אפי׳ קרא ושנה ולא שמש ת״ח, הרי זה עם 
הארץ". ופירש"י הוא הגמרא התלויה בסברא שהיו נותנים לדברי המשנה טעם, והיו 

מתאספים יחד ועוסקים בכך.

ויש להבין, מה זה שייך לשימוש תלמידי חכמים? 

אבל התשובה מבוארת, שהרי כמו שעבודת ה' באופן החיצוני שלה זה דבר גלוי 
ופשוט, והשימוש בא לגלות את התוכן הפנימי, שזה אי אפשר לבאר בכתב אלא רק 
וקניית דרכי הבנתה  כך הוא בדיוק הכניסה לעומקה של תורה  ע"י שימוש חכמים, 
ידי שימוש חכם חי או באופן  ונקלט באדם רק על  ונשמת התורה אי אפשר לבאר, 

שכתב הרש"י הנ"ל. 
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ויבואר היטב ע"פ מה שכתב ראש ישיבת סלבודקה, הגאון ר' יצחק איזיק שר זצ"ל 
)הובאו דבריו בספר לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שכ"ט(, וז"ל: "אפי קרא ושנה ולא שימש תלמידי 

חכמים הרי זה עם הארץ, דברי תורה עניים במקום זה ועשירים במקום אחר״, ואין 
להראות על מקומה המיוחד של כל הלכה, הרוצה לכוון את ההלכה לאמתה אי אפשר 
אחרי  ורק  אחר״  ובמקום  זה  ״במקום  התלמוד,  עניני  בכל  ויודע  בקי  שיהיה  עד  לו 
משא ומתן בכל המקומות הנוגעים אף מגע כל שהוא להלכה זו, מוצא את המסקנות 

הראויות והנכונות.

באו  לא  בתלמוד  שנכנסו  פה  שבעל  שבתורה  ״הפרטות״  שאותן  אלא  עוד,  ולא 
לפנינו באופן גלוי וידוע: במשנה באו הענינים ״באין סדר״, ״בלשון קצרה״, ״בחסרות 
ויתרות״ ומחלוקות תנאים, הגמרא שדאגה לפרש קובעת סדר, מרחבת את הקיצור, 
ועוד(  שמעינן״  יתירה  ״ממשנה  קתני״,  והכי  מחסרא  ״חסורי  ותני״,  )״איפוך  החסרות  את  ממלאת 
ופוסקת הלכה, אבל בין במשנה, בין בגמרא, הצד השוה שבהן שלא נסדרו הענינים 
בסדר של כללי הלכות ברורים וגלויים ככל כללי חוקים שבעולם, ובאו רק בסידור 
משמשות  הללו  הפרטיות  ההלכות  בודדים.  למקרים  הנוגעות  פרטיות  הלכות  של 
לדוגמאות למצוא על פיהן את רבבות ההלכות שלא באו בפירוש. החכם צריך איפוא 
לחדור לתוכם של הענינים, להוציא את כלליהם ולפתור אחר כך על ידם את השאלות 

האחרות הדומות.

אופן פתרון כזה הינו דבר התלוי בהבנתו ושיקול דעתו של החכם ויודע את רוח 
ההלכות  בציורי  החיה  רוח  את  נכון  אל  רואה  כזה  חכם  רק  ודרכו,  סגנונו  התלמוד, 
הדוגמאיות, את הכללים המכוסים בצעיפי הפרטים בצורתם האמיתית. יודע ״צורתא 
דשמעתתא״, ״נחית לעומקה״, ״ומדמה מילתא למילתא״. נכנס לתוך תוכו של הענין, 

מוצא את שרשי הדברים ומסעף מתוכם ענפי הלכות ודינים חדשים.

וזה שגרם שאין בחכמת התלמוד, ״ראיות גמורות״, ״קושיות חלוטות״, ״ומופתים 
ברורים״.״כחשבוני התשבורת ונסיוני התכונה״, כי אם ״סברות מכריעות״, ״בהסכמת 
השכל הנכון״, וע״כ באו המחלוקות, ואין חכם אחד יכול להכריח את חבירו החולק 
כל  לא  וטעם,  בסברא  התלוי  בדבר  לו  להודות  ומכריחות״  נצחות  ״בתשובות  עליו 
)מתוך דברי  — להיפך.  והשני  נוטה,  וחכם אחד אומר כך סברת התלמוד  הדעות שוות, 

הרמב"ן בהקדמה לחיבורו מלחמת ה'(.

״הסברות המכריעות״ יוצאות ״מפשטי ההלכות והוגן הסוגיות״. לא רק המסקנות 
הנוגעות לפירוש ההלכות שבמשנה ובירורן הן העיקר שבתלמוד, כי אם גם פלפולי 
הסוגיות הם הם בעצמם גופי תורה, ואם המסקנות הן מקורי ההלכות שמהן תוצאות 
הפלפולים  יוצאות,  הן  ידיהן  שעל  הצינורות  הם   — הפלפולים  מסתעפות,  להלכות 

מגלים את רוח הענינים וקובעים את דמותם של ההלכות המתחדשות.
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״הפלפולים מגלים את רוח הענינים. אבל כשם שאין מקום מיוחד להלכה, כן אין 
מהדדי,  וינקי  ביניהן  תחומין  עירובי  התלמוד  סוגיות  רוחה,  להתגלות  קבוע  מקום 
פלפול אחד ממלא את חבירו וסוגיא אחת מתפרנסת מחברתה, רוח הלכה של סוגיא 
לברור  אחרת,  סוגיא  והוגן  הלכה  מפשט  היוצאת  מכריעה  סברא  מתוך  מתגלה  זו 
הלכה אחת זקוק איפוא עיון גדול וחדירה עצומה לתוך פלפול כל הסוגיות הנוגעות 
אל ההלכה. ]ויותר מזה כתב הגאון רבי חיים עוזר גרודינסקי זצ"ל, בהסכמה לספר 
וז"ל: הלא כל הש"ס בלול וכל הענינים אחוזים וצמודים זה בזה,  עבודת הקרבנות, 
ידיעה  לו  שחסר  ומי  הזה,  בזמן  הנהוגים  לדינים  מסתעפים  גבירתא  הלכתא  וכמה 
ואין  הנוהגים  בדינים  גם  לקויה  ידיעתו  הרי  בזמנינו,  נוהגות  שאינן  ההלכות  בחלק 

ידיעתו ידיעה שלמה ועמוקה ומקפת. ודבר זה ידוע לכל מבין בתלמוד[.

כאמור פתרון שאלות התורה הנהו דבר התלוי בהבנתו ושיקול דעתו של החכם 
היודע את רוח התלמוד, סגנונו ודרכיו. אבל אין מקום הוראה מיוחד לקניית הנ"ל. 
רק  לא  הסוגיות,  והוגן  ההלכות  פשטי  מתוך  כלו,  התלמוד  כל  ידי  על  זה  ונקנה 
שמתבררות ההלכות לפרטיהן כי אם מתגלים גם דרכי המחשבה של התלמוד ואופני 
הבנת עניניו בכלל, מתוך שקידה נמרצת של לימוד ושינון בכל התלמוד ע״פ דרכה 
של תורה ודברים שהתורה נקנית בהן, התעמקות במעמקי סוגיותיו, ראיה והסתכלות 

להלך מחשבתו קולטים את רוחו, סגנונו ודרכיו וזוכים להבנת עניניו.

צריך  תורה  דעת  לסוף  לרדת  הרוצה  וכל  מיוחד.  שכלי  מהלך  לתורה  ישנו  כי 
להעמיק חקר בדרכי השכל ואופני המחשבה שבה. כל חכם לפי גדלו ועמלו קונה לו 
קניינים בדרכי השכל התורני, וכל מה שתרבינה לו הדרכים עלול ביותר לכוין לאמתה 

של תורה.

חז״ל התרוממו לגובה כ״כ גדול בהבנת שכל התורה, עד שהכירו גם את המהלך 
אלה  בין  להבדיל  וידעו  ותפיסה,  מבוא  האדם  לשכל  שאין  ומצות,  בחוקים  השכלי 
החוקים שנתנו ע״פ כללי השכל התורני הרגילים, ובין אלה שהם יוצאים מן הכללים 

וקובעים חידוש בפני עצמם.

ולדוגמא אמרו בפסחים )מ"ד ע"ב(: ורבנן מבשר בחלב לא גמרינן דחידוש הוא, ומאי 
חידוש אילימא דהאי לחודיה והאי לחודיה שרי ובהדי הדדי אסור, כלאים נמי האי 
יומא בחלבא  כולי  ובהדי הדדי אסור, אלא דאי תרו ליה  והאי להודיה שרי  לחודיה 
שרי, בשיל ליה בשולי אסור, והלא כל חוקי התורה יש להם גדרים ושיעורים ידועים? 
וצ״ל, כי חז״ל ביודעם את רוח התורה ירדו לסוף דעתה, והכירו את גדרי בשר בחלב 
ליוצאים מכל גדרי החוקים הרגילים. וכל כך ייפו את כוחה של הסברא התורנית עד 
שאמרו ״למה לי קרא סברא היא״, שמה שהוכר בשכלם לאמת ע״פ הסברא אינו נצרך 

ללמוד מן המקרא. 
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וחכם עדיף מנביא, גדול כחה  של דעת החכם התורני וסברתו מדברי נביא, ואפילו 
אות מן השמים נגדו אין משגיחין ע״ז וסומכין על שקול דעתו וסברתו )אין משגיחין בבת 
למלך  דומין  הם  למי  וזקן  ״נביא  ה״ד(  פ״א  )ברכות  בירושלמי  ומפורש  היא(  בשמים  לא  קול, 

ששלח שני פלמטרין שלו למדינה על אחת מהן כתב אם איני מראה לו חותם שלי 
אל תאמינו לו, ועל א׳ מהן כתב אע״פ שאינו מראה לכם חותם שלי האמינו לו כו׳ כך 

בנביא כתוב ונתן לך אות או מופת ברם הכא ע״פ התורה אשר יורוך. 

ועל כן אלו המורין הלכה מתוך משנתן )סוטה כב, א(. ואין יודעין טעמי המשנה הרי 
יודעין טעמי  )וברש״י שם ד״ה שמורין: מבלין עולם בהוראות טעות, דכיון דאין  הם בכלל מבלי עולם, 
ולא שמש תלמידי חכמים  וקרא ושנה  כו׳(.  גורמין, שמדמין לה דבר שאינו דומה  המשנה פעמים 

כי אם  וברש׳׳י(.  )ברכות מ"ז ע"ב  זה עם הארץ  ללמוד סברת הגמרא בטעמי המשנה הרי 
חסרה לו הסברא התורנית סברת הגמרא קלט לתוכו רק את חומר ההלכות ולא רוחן.

ואין סוף לחקר התורה, וגדול שימושה יותר מלמודה, כי אם למוד התורה הכמותי 
הוא דבר שיש לו גבול וקצב, שימושה האיכותי — אין לו שעור ומדה, ארוכה מארץ 
התורניות  הסברות  את  שכלו  לתוך  וסופג  שמשמש  מה  וכל  ים,  מני  ורחבה  מדה, 

מתקרב לאותו שכל התורה ומתחכם ביותר.

ואין חכם מגיע להוראה )סוטה כ"ב ב' לפ״ד התוס׳(. עד שישמש את רבו ארבעים שנה, 
רק אחרי שימוש שאינו פוסק של למוד ומשא ומתן עם הרב בעניני התורה דרישה 
לימוד  צריכה  שלו  חולין  שיחת  גם  )הלא  ובחיים  בתורה  ומנהגיו  הרב  תהלוכות  לכל  וחקירה 
ושימושה של שירות פשוטה לרב ביציקת מים גדולה היא מלמודה( )ברכות ז ב( במשך ארבעים שנה. רק 

אז עומד על דעת רבו )עד ארבעין שנין לא קאים איניש אדעתא דרביה( וראוי להורות.

כי כדי להורות דעת תורה, צריך שסברתו תקבל שפע אך ורק ממקור התורה(, וזה 
אפשר רק בשימוש ודבקות לרב עד עמידה על דעתו, שגם הוא קיבל מרבו הקודם 
לו עד הרב הראשון שקיבל תורה מסיני )זהו ענין הסמיכה, שהיתה נהוגה בישראל(. רק באופן 
כזה קולט לתוך שכלו סגולות השכל התורני קונה לו המשך מסורת הדעת. ובא לכלל 
— צור מחצבתא היא  יוכל לסמוך, שסברתו  אז  איחוד דעה עם משה רבנו ע״ה. רק 
המחשבה האלקית. וכל מה שתלמיד ותיק זה עתיד לחדש נתנה למשה מסיני. חכם 
ועל  רבינו ע״ה,  כזה נעשה איפוא כטבעת אחת בשלשלת הקבלה הנמשכת ממשה 

כמותו נאמר: ובאת אל השופט אשר יהיה בימים ההם. )דברים יז ט(.

וגדלות החכמים נמדדת אפוא לא רק בחכמה, שהיא ״סברת טעמי המשנה״ )רש׳׳י 
ב״מ לג א ד״ה רבו שלמדו חכמה(, כי אם גם במנין שנים ששמשו תלמידי חכמים יותר )לשון 

הריטב"א ע״ז ז א ד״ה היו, ובפי׳ הראב״ד )עדיות פ״א מ״ה( שפירש הא דתנן שאין בי״ד יכול לבטל 

דברי בי״ד חבירו, עד שיהיה גדול ממנו בחכמה ובמנין, ״הא דקתני ובמנין, מנין שנים 
סגולות  את  יותר  קולט  בשימוש,  שמרבה  מה  כל  כי  בירושלמי(.  איתא  והכי  קאמר 

השכל התורני, וכל שתרבינה לו הוא גדול ביותר.



שימושה של תורה | מג
 איסתכל 
באורייתא

ואין בית דין יכול לבטל את דברי ב״ד חבירו, עד שיהיה גדול ממנו בחכמה ובמנין. 
עוד  דיה  אינה  שקנה,  התורניות  הסברות  כמות  כמות,  בריבוי  גדלות  מ"ה(.  פ׳׳א  )עדיות 

להגדילו על ב״ד חבירו, וצריך שיהיה גדול ממנו גם בשכלו התורני.

ואף על תלמידי בית שמאי, ובית הלל, כמו ר׳ אליעזר הגדול ור׳ עקיבא וכו' נאמר: 
משרבו תלמידי ב״ש וב״ה שלא שמשו כל צרכן רבתה המחלוקת בישראל, )סנהדרין פח 
ב( גם תלמידים כאלה שלא חסרו שום דבר מרבותיהם לא הגיעו למעלות השימוש 

כל הצורך ולא ירדו לסוף דעתם ונחלשה סברתם נגד סברת הלל ושמאי וסברת כל 
אחד ואחד מהן היתה לפי שכלו )ל׳ הרמב״ם בהקדמה לסדר זרעים(. ולפיכך רבתה מחלוקת 

בישראל. 

וכל כך למה? כי כל עניני התורה המשמשים כאמור בתור כללים ובניני אב לפרטים 
באו  ונגלים,  בציורים פשוטים  גם אלה המצוירים  לאין שעור.  ומסתעפים  ותולדות 
לחקור  לחכמים  הדבר  ונמסר  בלבד,  דברים  כרמזי  רק  שהם  עד  נעלם,  כ״כ  באופן 
ולדרוש בהם, ולהוציא מתוך התעלומות דבר מתוך דבר, ולהקים מתוכם על פי דרכי 
הסברות היוצאות מתוך הבנת רוח התורה וירידה לסוף דעתה, את כל הררי ההלכות 

התלויים בשערות של הרמזים הללו.

וסתומים הם פתחי היכל התורה. נעלמים דרכיו ושביליו וצפון כל אשר בו — לזר — 
שזרים לו חדרי ההיכל. אולמיו ותאיו. מטמוניו מתגלים רק לבן בית זה היודע סודות 

הכניסה, מוצאיו ומבואיו, רק הוא נכנם אל ההיכל פנימה ונהנה מחמודותיו!

ומקבילים הם מרחבי התורה למרחבי הבריאה, ואותו מחזה אלוקי שמתגלה בכל 
הבריאה כולה, שהכל פשוט ונגלה ומובן, ובה בשעה הכל נסתר וצפון ונעלם, מתגלה 
גם בתורה, כללי החכמה האלקית שבתורה, גם אלה שבאו בציורים פשוטים ונגלים, 
שבחצוניותם מובנים הם לכל, אבל בפנימיותם — לעמוד על הכונה האלקית הכלולה 

בתוכם — אין חקר!

ורק בעל תלמוד כזה, שקרא ושנה ושמש תלמידי חכמים ולא מש מאהלה של תורת 
רבותיו, שם לילות כימים ולן בעומקה של הלכה, ספג לתוכו את רוח התלמוד ובקי בהוויות 
דרכי  ליה  ונהירין  מחשבותיה  הלך  ואופני  סגנונה  תורה,  של  לשונה  על  הסתגל  עולמו, 
רק  נבכי סוגיות התלמוד ולעמוד על סודן,  שכל התורני, בכוחו לחדור ולהעמיק בתוך 
חכם כזה ממצה את תמציות הסוגיות ומוצא יסודות וגדרים לבנינים אחרים, מקשה 
ממקום למקום ומפרק, סותר במקום זה ובונה במקום אחר, מישר הדורים ועוקר הרי 
תלמוד וטוחנן זו בזו בסברא, ואחרי כל אלה הקב״ה מאיר עיניו באיסור והיתר בטמא 
ובטהור ומוצא את הפתרון הנכון ומכוון לאמתה של תורה, ובידו להורות דעה ולהבין 
שמועה. ]וע"פ דברי הגאון הנ"ל יתבארו לנו כמין חומר דברי החזו"א במכתב )הובאו 
דבריו בקובץ אגרות חזו"א ח"ב אות מ"ג( וטביעות עינא בדרכי הגמרא הוא היסוד היותר חזק 

בלימוד ההלכה. וכן מה שכתב בספרו אמונה ובטחון )פ"ג אות כ"ה( זה שלא עמל בלימוד 
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הגמרא ולא עמל בתורתם של ראשונים בשנים רבות כדי השיעור המספיק להקנות לו 
בינה יתירה להבין באור הבהיר בהוויות אביי ורבא שלל מנפשו בהכרח את שם חבר 
וחז"ל כדי להעיר את האדם לשקידת התורה לא נשאו פני העצל הלזה וקראוהו בשם 

עם הארץ[.

פה  שבעל  תורה  תשתכח  שלא  ישראל  עם  ברית  כרת  הקב״ה  ואף  חז״ל:  ואמרו 
לישראל  ישיבות  שתי  הקב״ה  קבע  ולפיכך  הדורות  כל  סוף  עד  זרעם  ומפי  מפיהם 
אדום  ולא  יון  לא  בהן  שלט  ולא  שלל  ולא  שמד  ולא  שבי  ראו  לא  ישיבות  ב׳  ואותן 
והוציאן הקב״ה י״ח שנה קודם חורבן ירושלים בתורתן ובתלמודן כדי שלא תשתכח 
מהן תורה שבעל פה וישבו בתורתן בבבל מן אותה שעה עד היום. )מדרש תנחומא נח, מובא 

בראש המאמר(.

גילו לנו חז״ל, כי הגורמים היחידים לקיומה של הברית שכרת הקב״ה עם ישראל 
שלא תשתכח תורה שבעל פה מפיהם עד סוף כל הדורות - הן הישיבות. קבע הקב״ה 
ישיבות לישראל והשרה בהן את שכינת תורתו והן הן הממשיכות את מסרת תורה 
שבעל פה ממשה רבינו ע״ה עד ימות המשיח. והישיבות הן אפוא הערובה הבטוחה 

לקיומה של ידיעת התורה והבנתה בכל דור ודור.

כאמור כדי להורות דעת תורה, צריך שסברתו תקבל שפע אך ורק ממקור התורה, 
וזה אפשר רק בשימוש ודביקות לרב עד עמידה על דעתו, שגם הוא קבל מרבו הקודם 

לו עד הרב הראשון שקבל תורה מסיני.

לתלמיד  רב  שבין  היחס  שלשלת  של  צורתה  התחילה  בעוה״ר  הגלות  ובימי 
היחוסים  שנשתנו  עד  כך  לידי  והגיע  ופוחתת,  הולכת  להיות  ממרע״ה  הנמשכת 
שבין הרב לתלמיד תכלית שנוי. התלמיד שוב אין מקבל עיקר תורתו מפי הרב, הרב 
נותן לתלמיד רק את דרכי ואופני הלמוד, אבל התורה בעצמה קונה רק ע״י הלמוד 
והעיון בספרים, ספרי הש״ס והמפרשים, ולא הרי קבלת תורה מפי ספרים כתובים 
עיניך  ״והיו  של  פנים  הארת  אותה  ספרים  בלמוד  אין  חי,  רב  מפי  תורה  כקבלת 
רואות את מוריך״ ואין בקבלה כזאת אותה ההשפעה החי׳ של הרב, ועוד: הכתב אין 
שהנהו  לבא(.  ד״ה  רש״י  א,  לה  )סנהדרין  כתבי(  לא  דאינשי  )לבא  הענינים  רוח  את  למסור  בכחו 
ורק  הלומד,  של  דלבא  באובנתא  היא  תלוי׳  הענינים  והבנת  שבע״פ  בתורה  העיקר 
 יחידים בדור יכולים להתרומם למדריגה כזאת, עד כדי לרדת לתוך לתוך דעת תורה 

מעצמם בלבד.

כרותה, ששכינת תורה  ברית  כי  חז״ל,  לנו שיור אלא הישיבה הזאת, העידו  ואין 
שבע״פ שצמצם הקב״ה לתוך מחיצות של הישיבות לא תסתלק מהן עד עולם, הישיבה 
היא איפוא, מקום חיותה של תורה שבע״פ ומקור ההשפעה להבנתה וידיעתה עד סוף 
כל הדורות, נמסרה מסרת תורה שבע״פ להישיבות, וכל המקבל תורה מפי הישיבה 

כאילו קבלה מהר סיני.
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וגדול כוחה של הישיבה. תלמידי הישיבה המרובים שמתקבצים ונושאים ונותנים 
במלחמתה של תורה ממלאים מקומו של הרב היחיד — ״שימוש תלמידי חכמים״, אחד 
התנאים העיקריים הנצרכים לתלמיד חכם שאינו בימינו במובנו המלא של התלמוד: 
שימוש שאינו פוסק של למוד ומשא ומתן עם הרב בעניני התורה, דרישה וחקירה 
לכל תהלוכות הרב ומנהגיו בתורה ובחיים — מתקיים הוא ע״י שימושה של הישיבה: 
תלמידי חכמים שמתאספים יחד ועוסקים בגמרא התלויה בסברא )ברכות מ"ז ע"ב ברש״י, 
שלא שמש ת״ח הוא הגמרא התלויה בסברא שהיו נותנים לדברי משנה טעם והיו מתאספים יחד ועוסקים בכך 

והיא דוגמת הגמרא שסדרו האמוראים( הנהו שימוש תלמידי חכמים שבדורותינו. ]אמנם גם 

וגם בימינו אנו, יש המקיימים שימוש ת"ח במובנו המלא,  בימיו של הגאון המחבר 
אבל הם יחידים ממש, ונפרט דבר זה יותר בגליון הבא אי"ה[.

מרבה ישיבה מרבה חכמה. כשם שערך שימוש הרב נמדד לפי גדולתו של הרב וזמן 
ואופן השימוש, כך שימושה של הישיבה. כל מה שגדולה ביותר הישיבה בחכמתה, וכל 

מה שמרבה בשימוש בזמן ובאיכות, גדול ורב ביותר ערכו של תלמיד הישיבה.

וקרא ושנה ולמד ושמש בישיבה כל צרכו הרי זה תלמיד חכם.

טנז'ר  דב  יחיאל  כאן מה שכתב הרה"ג  נצרף  ישיבה,  בענין  מכיון שבאנו לעסוק 
שליט"א, בהקדמתו לספרו יד אברהם למס' כלים, וז"ל: עצם ישיבה שתמיד היה בעם 
ישראל, היינו כדי ליצור לא רק מקום שיחידים ילמדו תורה, אלא דוקא ליצור מקום 
של עמל ועסק התורה, שתורה נמשלה כאש שהקטנים מדליקים את הגדולים, וגם 
עצם השתלשלות התורה במסירה מרב לתלמיד שהוא מעיקר צורת הלימוד, ואשר 
על כן לא נתנה תורה שבע"פ להיכתב רק משום עת לעשות לה', והיינו שע"י הלימוד 

בצוותא ממילא מעוררות קושיות ואיבעיות, מה שאין כן אצל הלומדים ביחידות. 

)פ"ב מ"ח(: מרבה ישיבה מרבה חכמה,  יונה בפירושו על אבות  וידועים דברי רבנו 
שמביא גירסה הפוכה - מרבה חכמה מרבה ישיבה, והיינו ע"י שהוא מרבה להעמיק 
בסברא ובפלפול ממילא מרבה ישיבה, פירוש, שצורת בנין הישיבה היא לא שמן כמות 
מגיעה לאיכות, אלא אדרבה רק צריך להרבות חכמה וסברא ופילפול כפי הראוי, וע"י 
זה דוקא אם ירבה הבורא גבולו בתלמידים יבוא מזה גם כמות, ואם לא, אז עכ"פ יהיו 

לו צורת ישיבה של איכות התורה בעמל והגיון החכמה ועסק התורה. 

והנה עצם מה שנקרא מקום זה – ישיבה, צריך עיון - הלא מימות משה רבנו ועד 
רבן גמליאל היו למדים בעמידה? 

ויש לבאר, שהוא מלשון ישובו של עולם, כמו שאמרו חז"ל במס' קידושין )מ"ב ע"ב(: 
מי שאינו מן המקרא אינו מן הישוב, ות"ח נקראו בנאים שבונים העולם, וגם לשון 
ישיבה משמע ישוב הדעת, שהוא מקום שאין רודפים אחר הבלים ושאול חיי העולם, 
כי מי שהוא במצב של ריצה, אינו מסוגל להבין דברי תורה לאשורם, אלא א"כ נעשה 

מיושב ומקדיש מוחו וכוחו ומרצו להבין שמועה אז יצליח וכו'. עכ"ל.



מו | שימושה של תורה
 איסתכל 
באורייתא

והנה הנסיון מוכיח, שכמה שבחור בזמן היותו בישיבה ראה עצמו חלק מהישיבה, 
והתאמץ לקלוט את רוחה של הישיבה ורבניה, והיה נושא ונותן גם עם חבריו, וגם 
אחרי שזוכה להקים את ביתו ממשיך באותה רוח, עולה ועולה בכל, ואחרים לא רק 
שאינם עולים אלא יורדים, כשתעמוד על קנקנם, אף שכלפי חוץ זה לא נראה כל כך.

וראה מה שכתב בזה מתלמידיו המובהקים של הגר"ש וולבה זצ"ל בספרו פרקי 
שימוש )עמ' ל"ו(: צעירי הצאן הנכנסים לעולם התורה, בתחילת דרכם חסר להם עדיין 
הרבה מהידיעות והמושגים הבסיסים בתורה ובדרכי עבודת ה' ויראת שמים, אצלם 
חיוב השימוש מתייחס לישיבה הקדושה ורבניה, שההשגחה העליונה הביאה אותם 
התורה  את  לתוכם  ולספוג  לקבל  הישיבה,  לצורת  עצמם  להתאים  עליהם  לתוכה 

והיראה ואת השראתה, השכינה הספוגה בכתלי הישיבות. 

ומי שאינו לומד  וכך אמר הגר"ח שמואלוביץ זצ"ל, שבזמנינו הישיבה היא – הרב, 
יזכה  מעייניו,  בראש  הישיבה  וטובת  הישיבה,  ע"י  בלימוד  מתעלה  אלא  לעצמו 
של  רוחה  ספג  ולא  שימש  שלא  וזה  אמיתית,  תורה  דעת  קנה  הוא  כי  תורה,  לכתר 
זה מחייב הצטרפות מוחלטת  ישאר תמיד במנהג דעתו המוטעת, שימוש  הישיבה, 
לצורת הישיבה במעשה, וגם ברוח במעשה שמירה גדולה על סדרי הישיבה, שמיעת 
והעמידוה  שיסדוה  כפי  הישיבה  בן  צורת  את  להפנים  וברוח  השיחות,  השיעורים, 
גדולי הדורות, כל ישיבה ומקום לפני ענינו ומקומו, ולקנות צורה זו בקנין נצחי שלא 

יפרד ממנו עולמים. עכ"ל.

ועל פי כל הדברים הנ"ל מובן הצורך, שעד כמה שאפשר שגם בכוללי האברכים 
יהיה משא ומתן, וכל אחד מבני החבורה ישתדל לתרום חלקו בזה, שהרי שינוי השם 
מישיבה לכולל לא משנה את המהות, וכבר הוזכר כמה פעמים בפי רבותינו: זקן ויושב 

בישיבה. 

ולא מה  רק הלימוד  יהיה  יש להשתדל שבסדרי הכולל הנושא המדובר  כן  וכמו 
שחוץ לזה, ]וגם אם רוצה לידע את חבריו בענינים חשובים כמבצעים וכדומה, לזה 
יש את מכשיר הפלאפון, וכשיגיע לביתו יעדכן את חבריו בכל הנצרך[, ואם זכו ועומד 
בתורה  הבנתו  דרכי  את  ולקלוט  לשמשו  מאוד  ישתדלו  גדול,  חכם  תלמיד  בראשם 
ובשאר תחומי עבודת ה', ואינו מחייב שיהיה דוקא מגדולי הדור, וכמו שכתב בספר 
פרקי שימוש )עמ' מ"ח( בשם הגר"ש וולבה זלה"ה, שניתן לאדם לעשות לעצמו רב אם 
הוא ת"ח גם אם אינו מהת"ח המובהקים שבדור, ולפעמים זוהי מעליותא גדולה לגבי 

אפשרות השימוש במציאות, אך צריך שתהיה בו יראת שמים אמיתית. עכ"ל. 

המשך בגליון הבא אי"ה



יסודות בהלכה | מז
 איסתכל 
באורייתא

יסודות בהלכה
בגליון שעבר )סיון התשע"ה( הוכחנו, שקי"ל שמרן הבית יוסף אינו נחשב מרא דאתרא 
דאתרא,  מרא  נחשב  שמרן  ליה  שסבירא  זצוק"ל  הגרע"י  מלשון  שנראה  ואף  ממש, 

כתבנו שזה לא יתכן, ושגם הגרע"י זצוק"ל מודה שמרן אינו מרא דאתרא ממש.

הגליון  להוצאת  ונראה  שסמוך  זה,  על  מפורשת  לעדות  שזכינו  רחמנא  ובריך 
קבלנו ירחון אור תורה )סיון תשע"ה(, ושם במאמרו של הרה"ג ינון רביב שליט"א, אחר 
שהוכיח ג"כ הוא שמרן אינו נחשב מרא דאתרא ממש, כתב בסיום המאמר )עמ' תתקל"ג(, 
שהגר"ש דיין שמע מהרב דניאל ביטון שליט"א, שמצא כתב יד ממש של מרן השו"ע, 
הכתב  וכשהביא  להלכה,  נפק"מ  והם  מהנדפס,  שונים  מסויימים  דברים  בו  ונמצאו 
וכששאל מה  יד,  לראות את הכתב  והתרגש מאוד  זצוק"ל התפעל  הגרע"י  יד למרן 
לעשות עם מקומות שמהם נראית ההלכה שונה ממה שכתוב בשולחן ערוך שלפנינו, 
השיבו מרן זצ"ל שאין לנו אלא השולחן ערוך כפי שקבלנו. ובאותה לשון השיב ג"כ 
הגריש"א זצ"ל כשהראה לו את כתב היד הנ"ל, וסיים כותב המאמר הנ"ל: וזה מסייע 
מקום  מכל  אחרת,  סובר  שמרן  מוכרחות  אומדנות  לנו  יהיו  אם  שאף  שכתבנו  למה 

הקבלה היתה רק על הספר, ובהכרח שאינו מרא דאתרא ממש. יעו"ש.

והנה בגליון שעבר הערנו על מה שכתב הרה"ג טל דואר שליט"א, שהאשכנזים 
לא קיבלו הוראות הרמ"א, והבאנו מהפמ"ג, רעק"א והחת"ס שכתבו להיפך. ובהמשך 
המאמר נביא עוד מגדולי הדורות שכתבו, שלא רק שקיבלו הוראות הרמ"א, אלא גם 

הוראות השו"ע במקרים שאין מחלוקת ביניהם.

ויש להעיר עוד על מה שכתב הרב הנ"ל משם מרן החיד"א, שהוראות מרן הב"י 
לא התקבלו בחייו אלא רק אחרי פטירתו, והנה אף שמרן החיד"א כתב כן, מכל מקום 
מכמה גדולים מוכח לא כן. ]מקור הספרים הנ"ל לקחתי ממאמר שכתב הרה"ג יוחנן 

הכהן שבדרון שליט"א )קובץ בית אהרון וישראל, גליון ניסן אייר תשע"ה([.

סי'  רוכל  )אבקת  בזה"ל  דינו  בית  פסקי  על  העיד  בעצמו  הב"י  מרן  וראש,  תחילה 
ובמנין מכל  וגדול בחכמה  לרבים,  דין העיר הזאת מומחה  בית  הזה  בזמן  והנה  י"ז(: 

דברי  ואחר  שאלתם,  להם  ירוצו  הארץ,  כנפות  מארבע  שומעם  ששמענו  המקומות 
תשובתם לא ישובו, וכיון שכן דין בית דין הגדול יש להם. ואל המביט כתב מרן הב"י: 
וזכורני שבימים הראשונים לא היה תוקע עצמו לדבר אחד, והיה נשמע לדברי ולדברי 

חבריו ביותר.

והרמ"ע מפאנו שהיה באטליא בזמן מרן הבית יוסף כתב בשו"ת שלו )סי' צ"ז(: דע, 
כי המחבר ההוא רבן של כל בני הגולה, זה דרכו בשו"ע הקבוע להוראה וכו'.
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ורבינו הרמ"א כתב למרן )שו"ת הרמ"א סי' מ"ח(: אשר מימיו אנו שותים נשיא אלוקים 
בתוכנו, ועליו יש לסמוך באיסור דאורייתא כ"ש בממון הקל. עוד כתב לעיל שם, שכל 
החולק על הבית יוסף כחולק על השכינה, ומה שחולק הרמ"א, הוא בדברים שנהגו 

האשכנזים כחכמי אשכנז. 

והגאון ר' משה וורנק אשכנזי, מגדולי ירושלים מזמן מרן הבית יוסף, כתב למרן 
)הובאו דבריו באבקת רוכל סי' ע"א(, משנתו קב ונקי ובלתי ספק הלכה כמותו בכל מקום. 

ומהר"ם פרובינצאלו )שהיה בדורו של מרן הבית יוסף( כתב בשו"ת שלו )סי' קי"ט(: ואף כי 
לרש"י ורשב"א אין וכו', החכם קארו הכריע שם כדברי הטור. ובסי' צ"ו כתב: גם ראיתי 
מה שכתב הגאון הזקן הזה, וז"ל: אחרי כותבי כנ"ל ִהָּקֵרא ה' לפני תשובות מימוניות, 
והנה תזכירהו שלא ראה שמהר"י קארו נר"ו שהוא גדול ממנו בחכמה ובשנים, דחה 
מלאטש  יצחק  רבי  ובשו"ת  מהר"ם.  על  לסמוך  אפשר  אי  ושוב  מהר"ם  תשובת  את 
שפסק להדפיס את הזוהר דמנטובא, כתב אגרת אזהרה לאחד ממדינתו שיציית לפסק 
מרן הבית יוסף ובית דינו, וז"ל: כבד את אביך - אבוהון דבני הגולה, הגאון כמהר"ר ר' 

יוסף קארו יצ"ו. ואת אמך - לרבות תלמידי חכמים גאוני עולם וכו'. 

)רבה של מדינת אלג'יר בזמן מרן הב"י, בחוט המשולש שבשו"ת תשב"ץ  והגאון רבי שלמה דוראן 
ח"ד התור הראשון סי' ל"א( כתב בזה"ל: הנה דעתו של בעל השולחן ערוך ז"ל שהוא אחרון 

הגאונים, והרבנים ועליו אנו סומכים בכל גלילותינו וכו' אין לנו לסמוך אלא על דעתו 
הוא ע"ה. עכ"ל.

בשו"ת מהרש"ך )מגדולי ישראל בחיי הבית יוסף, והיה בסלוניקי מסתמך על הכרעותיו של מרן הבית 
יוסף כגון בח"א סי' ע"א, ובסי' ק', ובסי' א'( כתב שהתקשה בלשון מרן הבית יוסף, וכתב: אבל 

לפירוש הרב הגאון והקדוש נר"ו איני יכול להלום כלל - זה הלשון. ואמרתי בלבי. מי 
יתן אבר כיונה לעוף בידידות משכנותיו ויגידהו לי.

ובסוף ספר בדק הבית נכתבה שאלה ששאלו את מרן בזה"ל: יושב בשבת תחכמוני, 
ראש השלישים, רבנו נר ישראל, עמוד הימני וכו', כמוהר"ר יוסף קארו, ואחר שמפרט 
השאלה מסיים: וכבוד תורתו כפי גודל ענוותנותו, יצוה לאחד מתלמידיו לכתוב לנו 

לפי רוחב בינתו, והביטה נפלאות מתורתו וכו'. 

אבל עדיין אין זה משנה לנ"ד, ואין מכאן שום הוכחה שמרן הב"י היה נחשב מרא 
מרא  נחשב  לא  מרן  שלגבם  ובודאי  בחו"ל,  גרים  היו  הנ"ל  הרבנים  שהרי  דאתרא, 
דאתרא, וא"כ מה שקיבלו דבריו זה מחמת שהכירו גדלותו, ולא מחמת שהיה נחשב 

מרא דאתרא.

ויש להעיר קצת גם על מה שכתב הגרב"צ זצ"ל, במבוא לאול"צ )ח"ב ענף ב' אות ב'(, 
שמה קבלנו הוראות מרן אינו מחמת סברת מרן אלא שקיבלנו עלינו לקיים הוראותיו. 
ובאות ג' כתב, שמחמת כן אם פוסקי הדור החליטו לנהוג בענין מסויים דלא כמרן - 
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רשאים. וכן מוכח בבירור מדברי הגרע"י זצ"ל שהבאנו בראש המאמר, שקיבלנו עלינו 
הוראות השו"ע ולא את דעת מרן גופא. יעו"ש. 

זה, שמהרבה גדולי הדורות מוכח שקיבלו דעת מרן בגלל סברת  ויש להעיר על 
)הובאו דבריו לעיל( פסק כמו מרן, ודלא כהבר פלוגתא  מרן, שהרי מהר"ם פרובינצאלו 

שלו, משום שמרן היה גדול ממנו בחכמה ובשנים. 

וגם שו"ת צמח צדק הקדמון כתב על מרן, מי לנו גדול בין האחרונים מהרב בית 
יוסף שהאיר ענינו באור תורתו ובאורו אנו הולכים. 

ובשו"ת מהר"י בסאן )סי' ק"נ( כתב, לסברת מהר"י קארו ז"ל וכו', וא"כ בטלה דעתי, 
וכל מה שכתבתי לאפס ותוהו נחשב, ומי יורה היפך דעתו. 

ובשו"ת רבנו יוסף בן עזרא, תלמיד מהרשד"מ )סי' י"ב( כתב, בעת שראיתי תמיהתך 
על הרב מוהרי"ק זלה"ה, נפלאתי מכבוד תורתו - איך שלחת ידך במשיח ה'. 

מרן  חכמת  מינה  דון  כותב,  נ"ז(  סי'  )חו"מ  מזרחי  למהר"מ  קודש  אדמת  ובשו"ת 
הנפלאה, ודעתו הרחבה מיני ים, וליבו פתוח כפתחו של אולם וכו'.

וגם מוכרח לומר כן, דברור שאם חכמי הדור לא היו מכירים בגדולת מרן לא היו 
מקבלים לנהוג כמוהו, ולכן נראה כוונת הגרב"צ במה שכתב, שמה שקבלנו הוראות 
מרן אינו מחמת סברת מרן, כוונתו לומר, שהרי הרבה פעמים פוסקים כחכם מסויים 
מחמת שלמדו את העניין והכריעו שאותו חכם צודק בפסק זה ולכן יש לנהוג כמוהו, 
אינו  בהכרח  כללי,  באופן  כמוהו  לנהוג  שקבלנו  יוסף  הבית  מרן  לגבי  כן  שאין  מה 
מחמת שלמדנו את כל הפסקים שלו והתברר לנו שהלכה כוותיה, אלא מכיון שהכירו 
גדולי הפוסקים בגדולתו קיבלו על עצמם לעשות כמוהו, ולכן אם הפוסקים יש להם 

טעם שלא לפסוק כמוהו רשאים.

ולכן אם הפוסקים  ג', בזה"ל:  וכן מוכח באמת מלשון הגרב"צ, שהרי כתב באות 
שלאחר מכן מחליטים להיפך ומשנים את המנהג, אזלינן בתר המנהג אף שאינו כדעת 

מרן. 

ושו"ר בספר משמרת המנהגים )עמ' י"ב(, שדעת מרן הגרע"י זצ"ל, שבמקרה ששינו 
אחר  שנשתנה  אף  המנהג,  אחר  ללכת  ניתן  הדור  גדולי  כל  הסכמת  ע"י  המנהג  את 
במקור  שעיינתי  אלא  הגרב"צ,  כדברי  ממש  וזה  השו"ע,  של  הוראותיו  שהתפשטו 
שציין במשמרת המנהגים, )יביע אומר ח"ד יו"ד סי' כ"ה אות ד'(, ושם לא כתב לשון זה כלל, 
אלא שכתב שם רק שאם ברור שיש מנהג במקום מסויים אף שהמנהג ההוא הונהג 

לאחר מרן הב"י הולכים אחריו. יעו"ש. 

ולעת עתה נראה לפי זה, שעל כל פנים לענין מנהג שלא כמרן, היכא שהונהג אחר 
מרן אין הבדל מהותי בין פסיקת הגרע"י לפסיקת הגרב"צ, ועוד חזון למועד. 
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עוד רגע אדבר, דהנה בשו"ת יבי"א )ח"ט סי' ק"ח עמ' רכ"ח אות ה'( השיג על דברי הגרב"צ 
שכתב, שדברי מרן לדידן היא בגדר רוב, ולעולם השיטה האחרת לא נדחית לגמרי, 
והשיג על דבריו זצ"ל וכתב, שקבלת דברי מרן היא קבלה גמורה בתורת ודאי גמור 
וכו', ונראה שכתב כן להסיר הטעות מלב תלמידים שלא שימשו כל צרכם, וחושבים 
שכל שהגיע לדרגה גדולה בעיון בידיעת הפוסקים יכול לחלוק על דעת מרן הבית 

יוסף. 

]כמו שידענו שיש כאלה בדורינו, וראיתי באחד מספרי תולדות הגריש"א, שת"ח 
אחד חידש הלכה מסויימת ואמרה להגריש"א זצ"ל, ואמר לו הגריש"א: דבריך דלא 
כמרן הבית יוסף, וענה לו אותו ת"ח: ומה בכך? גם החזו"א חולק לפעמים הבית יוסף. 

ומסופר שם שמרוב זעזוע לא דיבר הגריש"א עם אותו ת"ח תקופה ארוכה[. 

אבל באופן עקרוני מודה שגם הדעות שמרן לא פסק כמוהם אינם דחויות, וראה 
יכולים  לא  שאנו  לדידן  מיהו  תפ"ו(:  עמ'  ג'  )שבת  עובדיה  בחזון  גופיה  הרב  שכתב  מה 
להכריע בדבר שנחלקו בו גדולי עולם, פסקינן לחומרא כדעת מרן שקבלת הוראותיו 

היא מתורת ספק, כמו שכתב בשו"ת נדיב לב וכו'. 

ואין לומר שדבריו בחזון עובדיה הם חזרה ממה שכתב בשו"ת יביע אומר הנ"ל, 
שהרי ביביע אומר שם )אות ו'( השיג על דברי הגרב"צ שאין להתיר במסעדות ישראל 
שהטבחים גויים, שהרי מרן פסק להחמיר בזה, והרב שם השיג על דברי הגרב"צ כיון 
שיש הרבה מהראשונים שמתירים, אטו משום שמרן הכריע דלא כדבריהם נשים דעת 
גדולי הפוסקים כלא היו, הרי שלך לפניך שגם הגרע"י זצ"ל מסכים שגם הדעות שמרן 

לא פסק כמוהם אינם דחויות לגמרי. 

באופן  זצ"ל,  והגרב"צ  הגרע"י  דדהבא,  צנתרי  תרי  שאנו  זה,  לפי  לנו  יוצא  וא"כ 
עקרוני מסכימים אהדדי בענין זה על כל פנים. 

ומודה אני, שדבר זה צריך יותר ליבון, ובעז"ה בגליונות הבאים יתכן ונעמוד על 
זה יותר. ]ובכל אופן ענינו נשואות במידת האפשר לקרב הדעות ולא לרחק, והמבין יבין, 

וכלל גדול בידינו - אפושי פלוגתא לא מפשינן[.

ונסיים מאמר זה במה שכתב הרה"ג יוחנן הכהן שבדרון שליט"א, בקובץ בית אהרון 
וישראל )ניסן אייר תשע"ה, גליון ד'(, וז"ל: מאחר שבדורינו הולכים ומשתכחים דברים שהיו 
הב"י,  מרן  הוראות  את  זרעם  ועל  עליהם  וקיבלו  קיימו  ישראל  שכלל  פשוטים,  כך  כל 
מזה,  זה  שחלוקים  ובמקום  הרמ"א,  מרן  הוראות  גם  עליהם  וקבלו  הוסיפו  והאשכנזים 
דברי  בכל  ומובאת  מוסכמת  זו  קבלה  כהרמ"א.  והאשכנזים  כהב"י  הספרדים  נוהגים 
הפוסקים. רוב רובם של הדברים הם מתוך עיון בספרי הלכה והשו"ת של הפוסקים 
הקדמונים, והרבה יותר ממה שכתוב כאן כתוב בספרי הפוסקים, ואי אפשר להביא 
פסקי  כללי  מיסודות  אחד  את  ולהיוודע  לידע  כדי  שהובא  ממה  בחלק  די  אך  הכל, 
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ההלכה, שבכל הדורות השגיחו שלא יתערער חס ושלום סמכותו של השולחן ערוך 
בעם ישראל. עכ"ל. 

הדורות  שבכל  הפוסקים  מגדולי  ממאתיים  למעלה  מביא  המאמר,  ובהמשך 
שמסכימים לכל הנ"ל, וכאן נביא רק מעט, והרוצה לראות נחת יעיין בקובץ הנ"ל.

ברור בכל הפוסקים, שבדברים שהרמ"א אינו מגיה על השולחן ערוך הוא מסכים 
עמו, וכל מה שמגיה זה ע"פ מה שנהגו אחרת באשכנז, אבל בשאר דברים, כתב בשו"ת 
הרמ"א )סי' מ"ח( אל הב"י, וז"ל: חלילה להמרות את דברי מעלת כבודו דמר, וכל החולק 

עליו כחולק על השכינה. 

וכך כתב התומים )הגאון ר' יונתן אייבשיץ( על הב"י והרמ"א )בקיצור תוקפו כהן סעי' קכ"ד(: כי 
הכל בכתב מיד ה' השכיל על ידם, ורוח ה' נוססה בקרבם להיות לשונם מכוון להלכה, 
ולכן ח"ו לומר קים ליה נגד הב"י והרמ"א, וכ"כ הפרי מגדים )יו"ד סי' מ"ח שפתי דעת סעי' 

קכ"ה( הלא נודע שחיבורו ע"פ רוח הקודש חיבר. 

וכ"כ בשו"ת אור גדול להגדול ממינסק )סי' כ"ז(: רוח ה' נוססה אצל הרב המשביר 
)מרן הב"י( לכל בית ישראל לכוון להלכה. 

וכ"כ בהקדמת השאלת דוד לר' דוד מקארלין: דבהרבה ענינים רואים איך שמשמים 
כיוונו את הב"י להגיע אל פסק האמת אשר הוא גברא דאסכים שמיא על ידיה.

וכ"כ מהר"ח פלאג'י בספר גנזי חיים, שאין לטעון על הב"י שאין דבריו מובנים כי 
רוח דיבר בו והחולק עליו כחולק על השכינה. 

וכ"כ בשו"ת שתי הלחם לר' משה חגיז )סי' א'(. וגם על הרמ"א כתב בשו"ת ר' אליהו 
גוטמכר )אה"ע סי' א'(: ויש לראות עד כמה כתב הרמ"א ברוה"ק. 

וז"ל ר' צדוק הכהן מלובלין, בתחילת ספר מחשבות חרוץ: ובכתב ה' עליו השכיל 
בחיבור השו"ע, בהגהותיו, שנתקבל בכל ישראל לספר פסק בדורותינו, בכל משפטי 
התורה והנהגת האדם ע"פ התורה, וה' יתברך שלח את רוחו עליהם להיות כל דבריהם 
כתב,  הספר  ובאמצע  חסידיו,  את  ה'  יעזוב  לא  כי  הם  כיוונו  שלא  מה  גם  מכוונים, 
שלמה  תורה  אצלנו  דבריהם  שכל  עד  פסק  להתקבל  בידם  הצליח  שמים  שמלאכת 

ובכלל תורה שבע"פ. עכ"ל. 

ובאשל אברהם מבוטשאש )או"ח סי' רפ"ה(: וידוע מש"כ בסידור הקדוש של מוהר"ר 
יעב"ץ שהשו"ע הקדוש נתחבר ברוה"ק.

וגם במדינות הרחוקות נתקבל הב"י כבר בדורו לפוסק של עם ישראל, כמו שכתב 
מהר"א ששון שהיה בסלוניקי בשו"ת תורת אמת )סי' ע"ד(: וכפי האמת יש לנו לנטות 
וגם  התמימה.  תורתנו  בכל  עינינו  המאיר  שהוא  ז"ל  קארו  מהר"י  הרב  הבנת  אחרי 
ראו  זאת  בכל  השו"ע,  על  לחלוק  הגדול  בכוחם  היה  שלכו"ע  אף  אשכנז  במדינות 
בקבלת פסקי השו"ע יסוד התורה וההלכה, כמו שכתב הב"ח בפסקי ההלכה שבראש 
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יו"ד. עוד יש מקום עיון בשו"ע במקומות שלא הכריע הרב ב"י לפסוק, צריכים אנו 
למודעי היאך יש לנהוג בהוראה זו. הרי שבמקומות שהכריע הב"י אין שום ספק שכך 

צריך לנהוג. 

והש"ך )יו"ד סוף סי' רמ"ב( הביא כל לשון הרמ"ע מפאנו הנ"ל. וכולם דייקו בלשונו של 
הבית יוסף מהו הפסק למעשה. ובהקדמת הש"ך על יו"ד כתב, והשביע את הקורא 

בספרו שלמעשה לא יזוז מפסק הב"י והרמ"א.

וז"ל הפנים מאירות )תלמיד המג"א, ובן אחותו של הש"ך, בהקדמתו(: גלוי וידוע לפני מי שאמר 
והיה העולם, שגם בעיני היה קשה וצער גדול היה לי בדבר זה שהוכרחתי לפעמים 
להשיב על הגדולים וכו', והדין חוזר לסיני זה רב יוסף )מרן הב"י( המשביר הגדול, אשר 
הוא לנו לפתח עיניים להורות לנו דרך החיים, ובארו של משה )הרמ"א( אשר יצק על ידו 

מים, ואני לא כתבתי אלא דרך משא ומתן כתלמיד היושב לפני רבו. 

ובשו"ת שם )ח"ב סי' קכ"א( כתב, דהמורה נגד הרמ"א צריך סליחה וכפרה. ועיין בשו"ת 
יוסף, אף שלא  )סי' קי"ג( שמביא פסק של הבית  צמח צדק הקדמון חבירו של הט"ז, 
כתבו בבית יוסף ובשולחן ערוך אלא בשו"ת שלו, ומסיים: מי לנו גדול בין האחרונים 
מהרב בית יוסף, שהאיר עיננו באור תורתו באור ה', ובאורו אנו הולכים וכו', ופסק כן 

להדיא וכו', תו אין לפקפק ויכולים להתיר לכתחילה וכו'. עכ"ל.

ורבי יהודה בן עטר )מגדולי רבני מרוקו שמרן החיד"א הפליג בשבחו( כותב בשו"ת שלו )סימן 
מ"ט(: ומי הוא זה שלא יפסוק כהרב בית יוסף. 

ובשו"ת משאת בנימין )תלמיד הרמ"א, סי' צ"ה( כותב על מי שהקשה על הבית יוסף: דברי 
הבית יוסף נכונים ומחוורים, וחלילה לנו לחשוב מחשבות על הרב הגדול שמימיו אנו 
שותים, ותשובת בנו רבי אברהם שנדפסה שם כותב: ואני פליאה נשגבה בעיני - היאך 

חשב מעלת כבוד תורתו על הרב ר' יוסף קארו שהוא אורו של עולם כזאת. 

ורבי שמואל יהודה בנו של מהר"ם פאדווא בדרשותיו )דרוש י'( כותב על מרן הבית 
יוסף: כי בכל מדינה ומדינה, עיר וכפר, התפשטו ספריו לא היה חכם בצפת או בארץ 

ישראל לבד רק בכל הארץ, כי הוא היה אב"ד ושקול בדורו כנגד הסנהדרין. 

ובהקדמת ספר שתילי זיתים מגדולי רבני תימן כותב: כבר נתפשטו דיני השו"ע 
ומנהגיו בכל הארצות, וכל הפוסקים האחרונים ז"ל אינם קוראים לו אלא בשם - מרן, 

להודיעך כי הוא מרא דארעא, וכ"ש בארץ הזאת ארץ תימן.

)סי' ק"נ( כותב: לסברת מהר"י קארו ז"ל, כי  בשו"ת מהר"י בסאן רבו של הרמח"ל 
הוא נטה אחרי סברת הר"י הלוי להלכה כנראה מספר השו"ע וכו', וא"כ בטלה דעתי, 
וכל מה שכתבתי לאפס ותוהו נחשב הוא, ומי יורה היפך דעתו ז"ל, אע"פ שהדברים 

שכתבנו נכונים בטעמם לפי דעתי הקצרה, מי כמוהו מורה, אליו תשמעון. 



יסודות בהלכה | נג
 איסתכל 
באורייתא

ובשו"ת מהר"ם בן חביב )יו"ד סי' ק"ו( איתא בזה"ל: ולפי מש"כ מעכ"ת לדחות ראיית 
ראבי"ה, נמצא שרוצה לחלוק על מרן בשו"ע, וזה תמיהה גדולה, דאיך עלה על דעת 

מעכ"ת לחלוק על מרן שפסק בשו"ע כהראבי"ה? 

ובשו"ת אדמת קודש למהר"מ מזרחי )חו"מ סי נ"ז( כתב: דון מינה חכמת מרן הנפלאה, 
היה  זה  שצדיק  הדור  אשרי  אולם,  של  כפתחו  פתוח  וליבו  ים,  מיני  הרחבה  ודעתו 
שרוי בתוכו. וביו"ד סי' י"ח כתב: שקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם הוראותיו דמרן 

הקדוש.

ונחתום בדברי החפץ חיים כפי שסיפר בנו )ספר תולדות וקורות חייו של הח"ח(, הגאון ר' 
אריה ליב בן החפץ חיים, שאביו אמר לו: ראיתי כי אתה משיג כמה פעמים על המחבר 
והרמ"א - האם ללחום עם השו"ע באנו? הלא רק לפרשו באנו. והודיעך בני מה שקרה 
להרב פרי חדש לפני ב' מאות שנה, שהרבה בהשגות על השולחן ערוך, ורעשו עליו כל 
חכמי דורו, ורצו להרחיקו אם כי היה גאון מובהק וליבו כלב ארי, מכ"ש אנחנו, ואם 
דייקת ומצאת סברות אחרות בראשונים בשביל זה אינו מופרך עוד שיטתו, וכשיצאו 
לאור כתבי יד מראשונים תמצא בודאי חברים לשיטתו, כמו שנוכחנו בזה כמה פעמים. 

המשך בגליון הבא אי"ה



לע"נ המנוחה

מרת מזל פרחה בת צ'לביה ע"ה

תנצב"ה

לרפואת שלימה במהרה והצלחת

ר' שמואל בן אסתר הי"ו
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, 

אחת מהתורמות הקבועות בעין יפה 

מבקשת מהקוראים שיבקשו מה' יתברך על 

מרת רבקה בת חגית תחי' 
שתמצא מהרה את זיוגה 

ושיהיה תלמיד חכם ירא שמים אמיתי.

לרפואת והצלחה ברוחניות וגשמיות

ה"ה חיים עומרי בן חוה הי"ו



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

בריאות טובה והצלחה בכל מעשי ידיהם ברוג"ש

מרת שרה בת רחל תחי'

ה"ה משה בן פרל פנינה חיה הי"ו

לעילוי הנשמות

ר' שמעון בן שלום ע"ה       ר' יחזקאל בן בנימין ע"ה

לידה קלה והריון תקין והצלחה ברוג"ש ובכל מעשי ידיה

מרת שרה מזל בת לידיה תחי' וב"ב

לע"נ 
מאיר זאנה בן גזלה ואברהם ע"ה

אליס מנוסה בת כמסנה ע"ה

להצלחה בעסק בתיווך הנדל"ן אל-מאיר

אליהו הי"ו בן אליס ומאיר ז"ל זאנה
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