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חנוכה  ימי  לפני  הגליון  את  לאור  להוציא  במחשבה  עלתה 
הקדושים, אבל מה' יצא הדבר והתעכבנו עד סמוך לימי השובבים. 

ה'  בעזרת  לכן  התיקונים,  עיקר  שבה  מעוברת  שהיא  זו  בשנה  ובפרט 
נכתוב כאן בקצרה דברים השווים לכל נפש יסודיים. 

כתב אחד מגדולי תלמידי החזו"א, הגאון ר' אברהם חיים ברים זצ"ל, בספר 
רואים  אנו  ומטרתה  השובבים  ימי  לקדושת  רמז  ר"ז(:  עמ'  )מועדים  חיים  מרבה 
כבר בדברי התרגום יונתן בן עוזיאל )שמות ב', כ"ה( וכו', תלמידי חכמים הממיתים 
עצמם באהלה של תורה בל ירבו בצומות יותר מהנפסק בשולחן ערוך ויאכלו 
כדי צורך קיום גופם לעבודת הבורא, ויתקנו תיקוני נפשם על ידי עמלות התורה 
ביגיעה עצומה. פעם ענה לאחד ואמר, אם אוכלים כמו שצריך לאכול כנתבע 

מהאדם, אדם כזה יכול לאכול שלושה פעמים ביום וכו'. 

מסוכטשוב  אברהם  ר'  הקדוש  הגאון  כתב  כבר  השובבים,  ימי  עבודת  עיקר 
יש  וכו'.  שובבים  מתיקון  הוא  במוח  ההלכה  שעיון  טל,  אגלי  ספרו  בהקדמת 

להעדיף ולהשקיע בחיזוק הגדרים ובכך מונעים את הצורך לתיקון. עכ"ל.

עוד כתב שם, שכיבוד הורים הם גם תיקון לפגם היסוד.

שימי  זצ"ל,  ברזובסקי  נח  שלום  ר'  הגאון  מסלונים,  האדמו"ר  כתב  זה  וכעין 
השובבים אינם רק לתיקון החטא, אלא לעליית האדם לדרגה אחרת, אשר בעיקר 

משיגים זאת ע"י לימוד התורה בעמל ובהתמסרות מלאה עם כל חושיו.

עוד כתב שם, שיחליף את האהבות הפסולות לאהבת חברים, וא"כ בימי השובבים 
יש להתחזק גם בענין זה.

מובא  ש"א(  )עמ'  שליט"א  נשרי  חיים  אהרון  ר'  להרה"ג  החיים,  קדושת  ובספר 
מכתב מאחד מתלמידי הגר"ש וולבה זללה"ה, שכתב למחבר בזה הלשון:

ומסתמא ידוע לך שהגאון הצדיק ר' שלמה וולבה, מדריך שהדרך היחידה להינצל 
ממראות האסורות ומשאר מרעין בישין דטומאה הוא להיות שקוע בתורה, גם 
בעת הליכה ברחוב, שהמחשבה תהיה תפוסה בלימוד, וכלשון הרמב"ם )בסוף הל' 
איסורי ביאה(, שאין מחשב עריות מתגברת, אלא בלב פנוי מן החכמה, וכמדומה 

שבזמננו היו בחורים יוצאים לרחוב אחרי שהכינו לעצמם קושיה טובה שמחייבת 
מחשבה ממושכת כדי שיוכלו לחשוב על זה בדרך וכדו'.

וז"ל: תיקון  )אגרות דעת אגרת קע"ו(  וינטרויב זצ"ל, כתב  ר' ישראל אליהו  והגאון 
לחטא הידוע, יש תיקון שעושים ונקרא תיקון שובבים. יש סדר של תענית ופדיון 
פ"ד תעניות, תפילות ומה שוקראים שומע תפילה הארוך, וכל זה מועיל לדורינו 
החלש לצאת ידי חובת התעניות בדיעבד, אבל עיקר שבעיקרים הוא לעשות מה 
שכתב בשם הגר"א בסידור אישי ישראל, )חלק הנקרא כתר ראש אות קל"ג( שמדבר 

על ענין זה שבימים הללו ליגע את עצמו מאוד בלימוד. עכ"ל.

במקום הקדמה



זללה"ה,  וולבה  והגר"ש 
היתה  שלא  ממיר,  ירוחם  ר'  הגאון  רבו  על  העיד 

מתענה בימי השובבים, אבל בשני וחמישי כל המעת לעת לא 
היה מסיח דעת מלימוד עד אשר היתה תוקפתו שינה.

ע"י  ונכתב  זצ"ל  הופמן  שלמה  הרה"ג  שאמר  ממה  אחדים  דברים  ונביא 
תלמיד, בקונטרס וועדים מהרב שלמה הופמן, בענין ההתמודדות עם החטא.

והחטא  ומתעסק בחרטה  נכנס לבהלה  צריך לדעת שאם  בחור  כתב:   28 בעמ' 
גרוע מעצם  יותר  זה פי אלף  נכנס לפאניקה,  והוא  מוציא אותו משווי משקל, 
החטא. דבר ראשון תכניס את הראש שלך ללימוד תהיה שקוע רק ב"שטייגען" 
שתהיה  ככל  אותך,  לרפאות  שיכול  היחידי  הדבר  זה  לתקנו,  היאך  בחטא  ולא 
שלא  אנשים  אולי  אותך,  ירפא  בעצמו  זה  בתורה  ותעמול  בלימוד  שקוע  יותר 
לומדים צריכים לומר תהלים ולנסוע לקברי צדיקים ולתת צדקות, אבל בחורים 
להיכנס  ולא  וללמוד  ללמוד  עליהם  שמוטל  היחידי  הדבר  זה  תורה  שלומדים 

לשום סיגופים וכדומה.

היראות  כל  וז"ל:  הגרי"ס  של  רבו  מסלנט,  זונדל  ר'  שכתב  מה  הביא   29 ובעמ' 
והחומרות אינו עומד ואינו כדאי לבטל מעול תורה אפילו רגע אחד והתשובה 

המעולה היא גם כן עול תורה וכו'.

זונדל את הדבר הזה? מדברי התרגום אונקלום  ר'  30 שאל: מהיכן למד  ובעמ' 
ז'(: סלח לדתיבין לאוריתה ולדלא תיבין לא מזכי. אנו חושבים שמי  )שמות ל"ד, 

על  לו  ימחל  שהקב"ה  ודאי  ותעניות  סיגופים  יותר  שיעשה  ומי  צדקה  שיותר 
החטאים שלו, ומי שלא יעשה לא ברור שהקב"ה יסלח לו, אולם בתרגום כתוב 
ושלום  חס  אם  לכן  תורה,  ללימוד  השבים  לאלו  סולח  הקב"ה  מבהילים,  דברי 
אדם נכשל בחטא ורוצה לתקן, התשובה המעולה זה עול תורה, וככל שיוסיף 

בעול תורה יכופר לו היטב.

שבזוהר  לבחורים  מפרסמים  היום  כל  למה  תמיד  מתפלא  אני  כתב:   33 ובעמ' 
כתובים עונשים חמורים מאוד על חטאי נעורים, במקום לפרסם את דברי הגר"א 
האומר שלמרות שכתוב כן בזוהר, מכל מקום מי שעוסק בתורה אין לו לדאוג 
לומדים,  שהם  לתורה  שיש  העצום  הערך  מהו  הבחורים  את  ללמד  צריך  כלל, 
ומהו כח הכפרה שיש בלימוד התורה ושהתורה שהם לומדים היא הרפואה. צריך 
להחדיר להם שבמקום להישבר מהחטא עליהם לקחת את החטא כדבר שידרבן 

אותם ללמוד יותר, וכך הם הופכים את הרע לטוב.

זצ"ל, החפץ חיים היה  הי"ד  וסרמן  ר' אלחנן  בספר קובץ הערות מעיד הגאון 
אומר, ליצר הרע אין התנגדות שיהודי יצום יבכה ויתפלל כל היום העיקר רק 

שלא ילמד...

ומוהר"ן במאמר העומק  זה מהאריז"ל, הרמח"ל  וראה עוד מה שהבאנו בענין 
הטמון להלן.
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העומק הטמון במצות תלמוד תורה

ידה  שעל  התורה,  מעלת  ומהרמח"ל  מהאריז"ל  בו  יבואר 
אדם מקבל מעלה רוחנית, וככל שיתעמק בה וילמד כראוי 
יקבל מעלה עצומה בהשראת השכינה. עוד מבואר בדבריהם 
ובדברי הרמח"ל ובדברי מוהר"ן, שאפילו חוטאים גדולים, 
אם ילמדו בתורתנו הקדושה לפחות שלא על מנת לקנטר, 
אלא כמו שלומדים שאר חוכמות לפחות - תחזירם למוטב. 
עוד יבואר, שעל ידי התורה משיג יראת ה' ואהבתו, ובסופו 
שמעתתא  לאסוקי  הלימוד  את  להזניח  שחלילה  יבואר 

אליבא דהלכתא ועוד יסודות חשובים.

כתבנו בגליון שעבר, משם מהרח"ו, ב"ח, חת"ס, הגר"ח מוולאזי'ן, בית הלוי ועוד 
מרבותינו, שקיום מצות עשה של תלמוד תורה, אינו בעיקר שידע כיצד לקיים המצוות, 
אלא זו מצוה בפנ"ע. ורבי יצחק דמן עכו מתלמידי הרמב"ן כתב, שמי שחושב שעיקר 
לבאר,  הארכנו  ב'  ובגליון  האמת.  בדרך  תורה  למד  לא  הדינים  לידע  כדי  התלמוד 
שידיעת התורה היא פאר שלימות האדם ומדרגתו העליונה ועולה על הכל – שבלימוד 

התורה האדם דבוק בבורא יתברך.

וכדברים האלה ממש כתב רבינו הרמח"ל בספרו דרך ה' )ח"ד פ"ב( וז"ל:

א. הנה תלמוד התורה הוא ענין מוכרח, לפי שזולתו אי אפשר להגיע אל המעשה, 
יש בתלמוד  זה  כל  זולת  יעשהו. אמנם  ידע מה הוא מצווה שיעשה, איך  כי אם לא 
תכלית גדול לשלימותו של האדם, וכבר הזכרנו הענין בקצרה בחלק א' פרק ד', ]וזה 
לשונו שם:[ והנה שורש כל ענין העבודה הוא, היות האדם פונה תמיד לבוראו. והוא 
שידע ויבין שהוא לא נברא אלא להיות מתדבק בבוראו, ולא הושם בזה העולם אלא 
להיות כובש את יצרו ומשעבד עצמו לבוראו בכח השכל, הפך תאות החומר ונטיתו, 
ויהיה מנהיג את כל פעולותיו להשגת התכלית הזה ולא יטה ממנו. עוד כתב שם, והנה 
ממה שצריך שיגביר האדם בעצמו הוא אהבה והיראה לבוראו יתברך שמו וכו'. ואמנם 
המקרבים  האמצעיים  שאר  מכל  למעלה  שמדריגתו  ית',  האל  לנו  נתן  אחד  אמצעי 
האדם אליו, והוא תלמוד התורה. והוא בשתי בחינות, הא' - בבחינת ההגיון והלימוד, 

והב' - בבחינת ההשכלה.

לימוד:  אופני  בשתי  נעשה  התורה  לימוד  ידי  על  לאדם  שנשפע  השפע  ]ביאור: 
תגדל  יותר  שיעמיק  ככל  והיינו  בהשכלה.  ב.  היטב.  להבין  בלי  גם  הלימוד  עצם  א. 

ההשפעה יותר. וכמו שיבואר יותר בהמשך דבריו[.
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כי הנה רצה בחסדו ית' וחיבר לנו חיבור דברים כמו שגזרה חכמתו, ומסרם לנו, 
והיינו כלל ספר התורה, ואחריו ספרי הנביאים, שבסגולת הדברים ההם יהיה, שמי 
שיהגה בהם בקדושה ובטהרה, על הכונה הנכונה שהיא עשית חפצו יתברך, יתעצם בו 
על ידם מעלה עליונה ושלימות גדול עד מאד. וכן מי שישתדל בהבנתם ובידיעת מה 
שמסר לנו מפירושיהם, יקנה כפי השתדלותו שלימות על שלימות. כל שכן אם יגיע 
אל השכלת סתריהם ורזיהם, שכל ענין מהם שישכיל יוקבע ויתעצם בנשמתו מדריגה 
מן המדריגות היותר רמות שבמעלה והשלימות האמתי. ובכל אלה הענינים לא די מה 
שקונה האדם בעצמו מעלה ושלימות, אלא שמציאות הבריאה כלה בכללה ובפרטה 

מתעלה ומשתלם, ובפרט על ידי התורה. עכ"ל.

]הרי לן שגם הלומדים בקדושה ובטהרה עוסקים בזיכוי הרבים, וכמו שכתב כאן 
הרמח"ל, שלא רק שאדם בעצמו קונה מעלה או שלימות על ידי לימוד התורה אלא 
וזה לשונו: ואם היו בני תורה  כל הבריאה כולה. וכמו שכתב גם כן החזו"א באגרת, 
רבים מהרהורי עבירה  ואנשים  ילדים הרבה  היו מצילים  עמלים בתורה לאמיתתה, 
וכפירה וכיו"ב, בשפע קדשם בהשתפך רוח טהרה בעולם, ובסביבות בן תורה אמיתי 
הדבר ניכר לעינינו השפעה מרובה על אנשים הרבה מה שכל השתדלות מעשית לא 
תשיגנה, וכמו כן יש רשמים דקים על הרחוקים, שאין עין רואה מרגשת בם בדקותם. 

עכ"ל.

הרבה  טורח  שהוא  על  אותו  הוכיח  פעם  שהחזו"א  כהן,  הגר"ש  תלמידו  והעיד 
בענין הכלל ומתרפה על ידי זה מלימוד התורה, אם כולם יעסקו בצרכי ציבור תורה 
מה תהא עליה. עוד אמר לי גדול אחד המתייגע בידיעת התורה ומחונן בדעת תורה 
מסוגל לעורר מהפכה רוחנית, יותר מאלף עסקנים. עכ"ל. ואף שהחזו"א עצמו עסק 
בזיכוי הרבים ועוד הרבה מגדולי ישראל, אבל חלילה זה לא היה על חשבון עלייתם 

בתורה והשתלמותם העצמית[.

אחת  השפעה  יש  בריותיו,  לצורך  יתברך  ממנו  הנשפעות  ההשפעות  בכלל  ב. 
עליונה מכל ההשפעות, שעניינה הוא היותר יקר ומעולה שבכל מה שאפשר שימצא 
בנמצאים, והיינו שהוא תכלית מה שאפשר שימצא בנמצאות מעין המציאות האמיתי 
שלו יתברך, ויקר ומעלה מעין אמיתת מעלתו יתברך, והוא הוא מה שמחלק האדון 
בענין  ית"ש מכבודו ויקרו אל ברואיו. ואמנם קשר הבורא יתברך את השפעתו זאת 

נברא ממנו יתברך לתכלית זה, והוא התורה.

לבריות,  הרוחנית  ההשפעה  לצורך  נבראה  שהתורה  הרמח"ל,  בלשון  ]מפורש 
וכמה דברים אלה רחוקים מדברי האומרים שתכלית התורה בעיקר לידע כיצד לקיים 

ההלכות[.

וענין זה משתלם בשתי בחינות, בהגיון ובהשכלה, וזה מה שביארנו שם, כי הנה 
חיבר האדון ב"ה כלל מלות ומאמרים, שהם כלל ה' חומשי תורה, ואחריהם במדריגה 
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ההם,  הדיבורים  שכשיודברו  באופן  הזאת,  ההשפעה  בהם  וקשר  וכתובים,  נביאים 
תמשך ההשפעה הזאת למדבר אותם. ובתנאי שיהיה ההגיון הזה בגבולים שהוגבלו 
לו, וכמ"ש לפנים בס"ד. ]פירוש: שהלימוד צריך להיות באופנים מסויימים, ואז תמשך 
ההשפעה, וכמו שכתב לקמן באותה ה'[. וכן בהשכלת מה שנכלל בדיבורים ההם לפי 
דרכיהם האמיתים, תמשך ההשפעה הזאת למשכיל אותם. ואמנם מדריגות מדריגות 
יש בהשפעה הזאת, ככל שאר ההשפעות והענינים שבמציאות, ונתחלקו המדריגות 
נאות,  היותו  העליונה  החכמה  שראתה  מה  כפי  וההשכלה,  ההגיון  בחלקי  האלה 
שבחלק אחד מההגיון תמשך מדריגה אחת מן ההשפעה, ובחלק אחר מדריגה אחרת, 
וכן בהשכלה. אך אין לך חלק מתלמוד התורה שלא תמשך בו מדריגה אחת ממדריגות 

ההשפעה הרמה הזאת, אם ישמרו בו התנאים המצטרכים.

ההשפעה  מדריגת  יותר  תגדל  ההשכלה,  שתתעלה  מה  שכל  פשוט  זה  והנה  ג. 
שתמשך על ידה. ולא ישוה מי שישכיל לשון המקראות לבד, עם מי שישכיל כונתם, 
ולא מי שישכיל הכונה השטחיית שבהם עם מי שיעמיק בה יותר, ולא מי שהעמיק 
בה קצת עם מי שיעמיק בה הרבה. אמנם היה מחסדו יתברך, שבכל חלק מן ההשכלה 
הגדולה  ההשפעה  מן  ירויח  בה  שהשכיל  מי  שכל  עד  ההשפעה,  מן  מדריגה  תמשך 
לבד,  להגיון  אלא  השכלה  לשום  הגיע  שלא  ומי  ההיא.  בהשכלה  שנקשר  מה  הזאת 
כבר יהיה אמצעי לו לשיחולק גם לו קצת מן ההשפעה הזאת, ונמצא רובן של ישראל 

זוכים לה, מי מעט ומי יותר.

ד. ואמנם זולת זאת ההדרגה הנמצאת לגמול השתדלות בני האדם בה כשיעורו 
האמיתי, עוד נמצא בה הדרגה וחילוק לפי מה שצריך לתקן בה כלל הבריאה, עד שאין 
ונמצא שהרוצה  ויושלם חלק מחלקי כלל הבריאה.  ידו  יתוקן על  חלק ממנה שלא 
לעבוד לפני בוראו עבודה שלימה, צריך שיעסוק בכל חלקיה כפי יכלתו, כדי שיגיע 
ז"ל, לעולם ישלש אדם  ממנו התיקון אל חלקי הבריאה כלה. ועל הדרך הזה אמרו 
ימיו שליש במקרא שליש במשנה שליש בגמרא. ובכלל זה, כל חלקי התורה, שיחלק 
בהם זמנו עד שיאחוז בכלם ולא יניח ידו מאחד מהם. אך שיעור העסק שיעסוק בכל 
אחד מהם, ראוי שיסדר לפי מה שהוא האדם, ולפי כל המקרים הקורים אותו. וכבר 
דברנו מזה במאמר בפני עצמו ע"ש. ]כגון, מגיד שיעור צריך להשקיע יותר בהכנת 
יותר בידיעת ההלכות למעשה,  השיעורים שיובנו לתלמידים, ומו"צ צריך להשקיע 
זצ"ל,  באסאן  ישעיהו  ר'  לרבו  כתב  שהרמח"ל  מצאנו  נפלא  ודבר  הדרך.  זה  על  וכן 
שכיון ששורש נשמתו הוא מרבי עקיבא, אז גם הוא צריך להתעסק בפסקי דינים על 
ירים משה עמ' קל"ז(. ומקובלנו בשם רבותינו, שהאופן לדעת מה  )הובא בספר  פי הפלפול 
בעיקר צריך ללמוד לפי שורש נשמתו, הם אותם לימודים שהוא נמשך אליהם ביותר. 
ואף שכמובן צריך ללמוד שאר הלימודים, אבל עיקר לימודו יהיה בלימודים שנמשך 

אליהם וגם לפי תפקידיו המוטלים עליו וכנ"ל[.
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ה. אך התנאים הצריכים להתלוות לתלמוד הנה הם, היראה בתלמוד עצמו, ותיקון 
המעשה בכל עת. וזה, כי הנה כל כוחה של התורה אינו אלא במה שקשר ותלה ית"ש 
את השפעתו היקרה בה, עד שעל ידי הדיבור בה וההשכלה תמשך ההשפעה הגדולה 
ההיא. אך זולת זה לא היה הדיבור בה אלא כדיבור בשאר העסקים או ספרי החכמות, 
וההשכלה ככל שאר מושכלות המציאות הטבעי למיניהם, שאין בם אלא ידיעת הענין 
ההוא, ואין מגיע ממנו התעצמות יקר ומעלה כלל בנפש הקורא המדבר והמשכיל, ולא 
תיקון לכלל הבריאה. ואמנם ההשפעה הזאת הנה ענינה אלקי כמ"ש, ולא עוד אלא 
יתברך אל הברואים,  ומגיעים ממנו  ונשגב שבענינים הנמשכים  שהוא היותר עליון 
נגש  הוא  שנמצא  כזה,  בענין  בעסקו  ולרעוד  לירוא  לאדם  לו  שיש  ודאי  שכן  וכיון 
לפני אלקיו ומתעסק בהמשכת האור הגדול ממנו אליו. והנה צריך שיבוש משפלותו 
האנושי, וירעש מרוממותו יתברך. והנה יגל מאד מחלקו הטוב שזכה לזה, אך ברעדה 
כמ"ש. ונכלל בזה, שלא ישב בקלות ראש, ולא ינהג שום מנהג בזיון, לא בדבריה ולא 
בספריה, וידע לפני מי עומד ומתעסק. ואם הוא עושה כן, אז יהיה תלמודו מה שראוי 
לו להיות באמת, ותמשך על ידו ההשפעה שזכרנו, ויתעצם בו היקר האלקי, וימשך 
תיקון והארה לכל הבריאה. אבל אם תנאי זה יחסר ממנו, לא תמשך ההארה על ידו, 
ולא יהיו דבריו אלא כשאר כל הדיבורים האנושיים, הגיונו כקורא איגרת, ומחשבותיו 
כחושב בדברי העולם. ואדרבא, לאשמה תחשב לו, שקרב אל הקדש בלי מורא, ומקל 
ראשו לפני בוראו, עודו מדבר לפניו ומתעסק בקדושתו יתברך. ואולם כפי מדריגת 
המורא ושיעור הכבוד והזהירות בו, כן יהיה שיעור יקר הלימוד ומדריגת ההשפעה 
]וגם אנשים כערכנו שבדרך כלל לא לומדים  ידו, וכמו שכתבנו לעיל.  הנמשכת על 
ביראה, לפחות שילמדו באופן מכובד ובלי הפסקות וכדומה, כמה שניתן כל אחד לפי 

מדרגתו[.

ראוי  השפעה,  להמשיך  שירצה  מי  הנה  כי  המעשה.  תיקון  הוא  השני  והתנאי  ו. 
שיהיה הוא הגון ומוכן להמשיכה. אכן אם הוא מטמא את עצמו באשמות ופשעים, 
בו,  ודאי שיאמר  והרע,  כחות הטומאה  וזונה מאחריו אחרי  ומרחיק עצמו מבוראו, 
ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חוקי וכו', וכן אמרו ז"ל, כל המלמד לתלמיד שאינו 
הגון כאלו זורק אבן למרקוליס. והנה איש כזה, ודאי שתורתו לא תמשיך מן ההשפעה 
שזכרנו שום מדריגה כלל. ואעפ"כ רז גדול גלו לנו החכמים ז"ל, שאלו לא היו הרשעים 
עוזבים את תלמוד התורה, סוף שהיו חוזרים למוטב, כי אע"פ שאין בכוחם להמשיך 
שום המשך מלפניו יתברך כמ"ש, כבר דברי התורה בעצמם מקודשים ועומדים מצד 
עצמם, עד שבהתמיד העסק בהם יגיע מהם פעם אחר פעם קצת התעוררות, וכמו 
דמות הארה קטנה שבקטנות, אל העוסק בם, שסוף סוף תגבר עליו ותחזירהו למוטב. 

והוא מה שכתבו ז"ל, הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו שהמאור שבה מחזירן למוטב.

]בספר במסילה נעלה מהרה"ג יוסף נחמן שליט"א )ברוקלין( )עמ' פ"ו, פ"ז(, הביא מה 
התורה,  עסק  בשבח  אחת  פעם  הפליג  זצ"ל  מברסלב  מוהר"ן  מוהר"ן.  בחיי  שכתב 
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השיב  ליצלן,  רחמנא  ממש  עבירה  בעל  הוא  אחד  ואם  זצ"ל,  נתן  ר'  תלמידו  ושאלו 
גדול  - הלא עסק התורה הוא  גודל מעלת התורה הקדושה  יודע  וכי אתה  רבנו:  לו 
הקדושה  מן  הרחוקים  האנשים  אותם  שאפילו  אמר,  עוד  הברית.  משמירת  במעלה 
מאוד, שנלכדו במצודה רעה עד שרגילים בעבירות חס ושלום, רחמנא לשזיבן, אע"פ 
כן הכח של התורה גדול כל כך עד שיכולה להוציא אותם מן העבירות שרגילים בהם 
חס ושלום, ואם יעשו להם חק קבוע וחיוב חזק ללמוד בכל יום ויום כך וכך, יהיה איך 

שיהיה, בודאי יזכו לצאת מתפילת הרעה על ידי התורה, כי כח התורה גדול מאוד[.

ואמנם פשוט הוא, שאין הדברים אמורים במי שיתעסק בה דרך שחוק והיתול, או 
לגלות בה פנים שלא כהלכה, אלא שיתעסק בה לפחות כמי שמתעסק בשאר החכמות.

ז. ואולם מי שמטהר ומקדש עצמו במעשיו, הוא ימשיך בתלמודו השפעה כשיעור 
ההכנה שהכין את עצמו, וכשיעור שירבה בהכנה כן ירבה יקר התלמוד וכחו. והוא מה 
שמצינו בחכמים הקדמונים, שתורתם היתה מעטירתם כח גדול ונותנת להם מעלה 
ויקר, מה שלא נמצא בדורות האחרונים, מפני יתרון הכנתם על הכנת האחרונים. וכבר 
אמרו על יונתן בן עוזיאל, שבשעה שהיה עוסק בתורה כל עוף שהיה פורח עליו היה 

נשרף, מפני עוצם השראת השכינה שהיתה שורה עליו על ידי לימודו.

וזה תראה, כי שנים הם בתכונה אחת נבראו: שכל האדם, והתורה המשכלת אותו. 
)ירמיה כג כט(: "הלוא כה דברי כאש נאם ה'". והודיענו בזה, כי אמת  על התורה נאמר 
הדבר, שהתורה היא ממש אור אחד ניתן לישראל לאור בו, כי לא כחכמות הנכריות 
וידיעות החול, שאינן אלא ידיעת דבר מה אשר ישיג השכל בטרחו - אך התורה הנה 
קודש ה', אשר לה מציאות גבוהה בגבהי מרומים. וכאשר יעסוק בה האדם למטה - 
אור היא אשר תאיר בנשמתו להגיע אותו אל גנזי מרומים, גנזי הבורא יתברך שמו, 

בדרך הארה ופעולה חזקה אשר היא פועלת בה.

והוא דבר החכם )משלי ו כג(: "ותורה אור" - אור ממש, ולא חכמה לבד, ולא שמראה 
אור בדרך דמיון, אלא אור ממש, כי זו מציאותה למעלה, ובהיכנסה בנשמה יכנס אור 

בה, כאשר יכנס ניצוץ השמש באחד הבתים.

הנה ממאמרים אלו תבין ותשכיל בשכלך הזך, כי אין תרופה למכתנו כי אם בעסק 
התורה, כי אין לך דבר המחליש כח הסיטרא אחרא כי אם עסק התורה, כמו שהוגד 
לנו, שבימי המנוח החסיד המקובל הגדול הרב רבי שמשון אסטריפאליר, כשהיתה 
הגזירה, רחמנא ליצלן, בשנת ת"ח, השביע הרב הנזכר למעלה ושאל אותה: על מה 
יתבטלו  לו:  והשיבה  האומות?  מכל  יותר  ישראל  בני  עמנו  על  מקטרגת  את  ולמה 
מכם שלושה דברים אלו ואחזור מקטרוגי, ואלו הם: שבת, ומילה, ותורה. מיד השיב 
מתורתנו  אחת  אות  תתבטל  ואל   - וכהנה  כהנה  הם  יאבדו  למעלה,  הנזכר  הרב  לה 

הקדושה, חלילה.
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]וכבר הבאנו בגליון א' )עמ' י"א( ונחזור כאן שנית, מה שנכתב בספר ובחרת בחיים, 
מהרה"ג ר' אהרון דוד גולדברג )עמ' תס"ח( במאמר תורה לשמה וז"ל:

מהם  שיתבטלו  שאמרה  אחרא  הסטרא  כוונת  היתה  מה  מאוד,  תמוה  ולכאורה 
רצתה  אלו  שלושה  שרק  דמשמע  מקיטרוגה,  ותחזור  ותורה  מילה  שבת,  שלושה, 
לבטל ולא כל התורה, הלא פשוט הוא שאם יתבטלו מן התורה לא ידעו לקיים שום 
אחד מן המצוות, וממילא יתבטלו מן הכל, והיה לה לומר רק שיתבטלו מן התורה, 

וממילא יתבטל הכל.

אכן נראה שע"פ הנ"ל יבואר הדבר שפיר, שלא הקפידה סטרא אחרא אם ילמדו תורה 
רק כדי לקיים המצוות, והיתה מסכימה שילמדו הלכות פסוקות של התורה, כדי לידע 

עיקר הדינים לקיים מצוות ה'. אבל זו לא הוי תורה לשמה.

ומה שאמר שלא ילמדו תורה, רצה לומר שלא ילמדו את התורה לשמה לעמול 
בתורה בכל הכוחות, לידע ולהבין ולהוסיף לקח ופלפול, כמו שכתב הרא"ש, שזוהי 
התרופה היחידה נגד הכוחות של הסטרא אחרא בעולם, כמבואר בדברי הרמח"ל שם. 

עכ"ל[.

הוא  ולימוד תורתנו  הן אמת  הנה,  לך עד  ותדע, שכל הקבלות שנתתי  הרי תבין 
ליצר הרע ולסטרא אחרא סם המות, ולאחינו בית ישראל הוא סם החיים והנה תראה, 
שחורבן בית קדשנו ותפארתנו ושגלינו מארצנו היה בעוון ביטול תורה, כמו שמבואר 
בתורתנו הקדושה )דברים כ"ט, כ"ג(: "ואמרו כל הגויים על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת 

- ואמרו על אשר עזבו את ברית ה' אלהי אבותם", ו"ברית" האמור שם - היינו תורה.

והנה באמת מצינו, שויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות 
תורתי".  את  עזבם  "על  י"ב(:  ט',  )ירמיה  שנאמר  תורה,  של  מאסה  על  ויתר  ולא  דמים, 
ובפירוש צווה הנביא )שם ט"ז, י"א(: "ואותי עזבו ואת תורתי לא שמרו", ודרשו חכמינו 
זכרונם לברכה, "הלואי אותי עזבו ואת תורתי שמרו"! )ירושלמי חגיגה פ"א ה"ו(. נמצא, כל 
הכעס שכעס הקדוש ברוך הוא על עמו ישראל הוא בשביל התורה, כי בכל פעולה אין 
מי שיבין שורש הפעולה, איכותה ומהותה, כי אם הפועל בעצמו הוא מבין הפעולה, 
כל  פועל  שהוא  הוא,  ברוך  הקדוש  לכן  הזאת.  הפעולה  פעל  דבר  ולאיזה  איכותה, 
הפעולות, יודע שעסק התורה הוא ראש לכל התיקונים, לכן הזהיר עליה כמה פעמים, 

וכעס עלינו כל הכעס הזה על אשר עזבו את תורתו.

- כאילו נחרב  זה הוא בידינו, שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו  והנה כלל 
בימיו )ירושלמי יומא פ"א ה"א(, מאחר שהמה בעלי בחירה והיו יכולים לפעול במעשיהם 
כן  בימיהם.  נחרב  לכן מעלה עליהם כאילו  ולא עשו,  בית המקדש  הטובים שייבנה 
הדבר הזה מאחר שלנו משפט הבחירה למאוס ברע ולבחור בטוב ולעשות תיקונים 
גדולים על ידי עסק תורתנו ואין אנו עוסקים, נמצא - אנו הגרמא בנזקין, שהסיטרא 
הוא  הקבלה,  לימוד  הוא  האמת,  חכמת  לימוד  בפרט  וחלילה,  חס  מתגברת,  אחרא 
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ראש לכל התיקונים, כמו שאמר הרב הקדוש רבי שמעון בן יוחאי, זכרונו לברכה, בפה 
מלא: דביה יפקון ישראל מגלותא - בזכות לימוד הקבלה יצאו ישראל מן הגלות. עכ"ל 

הרמח"ל זצ"ל.

ודברים נוקבים כתב בענין זה האריז"ל בשער הגלגולים )הקדמה י"ח(, וז"ל: עוד דע, 
כי האדם מתעסק בעשיית המצות לבד, הנה הוא זוכה אל הנפש הנקרא עשיה ולא 
וצמאה,  רעבה  ערומה  והניחה  הים,  למדינת  בעלה  שהלך  לאשה  דומה,  והוא  יותר. 
והיא דומה אל השכינה היושבת בגלות, וביתה נחרב ויושבת בגלות בחושך, כך נפש 
האדם בהיותה בלתי רוח שהיא בעלה, אין לה לא אור ולא שכל להשכיל. ואם ישתדל 
שבע"פ,  בתורה  תמיד  בה  ושונה  והוגה  ולומד  בתורה,  גם  לעסוק  הזה,  האדם  עוד 
ועוסק תמיד לשמה בה, אז יזכה גם אל הרוח שהוא מן יצירה. ואז ידמה לאשה שבא 
כך  למעלתה.  וחוזרת  ומשקה,  ומאכילה,  ומלבישה,  תמיד,  בביתה  עמה  ודר  בעלה, 
האדם הזה, כשיבא בו הרוח, וישרה תוך נפשו, אז תתמלא נפשו ברוח חכמה, ותתעלה 

נפשו מעשיה ליצירה. עכ"ל.

דימהו  זאת  בכל  עוד?  חסר  ומה  המצוות,  כל  שעשה  באחד  מדבר  האריז"ל  הנה 
האריז"ל לאשה שהלך בעלה והניחה רעבה וכו', ורק על ידי לימוד תורה שבעל פה 

לשמה נחשב שהגיע בעלה וכו'.

ונורא למתבונן, וזו ראיה נפלאה לכל מה שכתבנו עד כה מרבותינו, שאין עיקרה 
של תורה לידע כיצד לקיים המצוות. אף שבודאי מוכרחים ללמוד גם בשביל לידע 

כיצד לקיים ופשוט.

הב"ח  משם  שליט"א  עדס  יעקב  ר'  הגאון  המקובל  כן  גם  האריך  הנ"ל  כל  וכעין 
והאריז"ל ונוסף במאמרו עוד פרטים יסודיים ונפלאים. )מתוך הקונטרס שנדפס בספר על הרב 
כדורי זצ"ל בהוצאת ר. חדד הי"ו, עמ' 323(, ובתחילת דבריו הביא את דברי הב"ח שהבאנו כבר 

ונראה דכוונתו יתברך היתה, שנהיה עוסקים בתורה כדי שתתעצם  וז"ל:  בגליון א', 
נשמתנו בעצמות וקדושת מקור מוצא התורה וכו', ואם היו עוסקים בתורה על הכוונה 

הזו היו המה מרכבה לשכינתו יתברך, והארץ כולה היתה מאירה מכבודו. עכ"ל.

ולהבין היטב כוונת דברי הב״ח כדאי לידע שהקדוש ברוך הוא והתורה ועם ישראל 
הוא שעל  דענין מצוות תלמוד תורה  כוונת הב״ח  זה מבואר  פי  ועל  דבר אחד,  הם 
ידי הלימוד יתמזגו אורות נשמתו עם אורות התורה הקדושה, ועל ידי זה יושפע על 

נשמתו שפע הארה מהבורא יתברך, ואכמ״ל.

ובאופן מעשי שקל לאדם לכוונו תוכן כללות הדברים הוא שבשעה שאדם לומד 
יכוין שני כוונות הראשונה שמכוין על ידי לימוד זה לחבר את נשמתו להשם יתברך 
נשמתו  תמיד  הכי  בלאו  שהרי  יתברך  להשם  נשמתו  של  בחיבור  שיתווסף  ]והיינו 
מחוברת להשם יתברך[ והשני שמכוין להביא על ידי הלימוד אור עליון מהשם יתברך 

על נשמתו.
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ועיין היטב בספר שער רוח הקודש ממהרח״ו דף י״א ע״א שכתב שם בשם האר״י 
וז״ל גם בענין עסק התורה היה אומר לי מורי ז״ל שעיקר כוונות האדם בעסקו בתורה 
לשימשיך עליו השגה וקדושה עליונה תלוי בענין זה שכל כוונתו תהיה לקשר את נפשו 
ולחברה עם שורשה העליון על ידי התורה ותהיה כוונתו בזה כדי שעל ידי כן יושלם 
תיקון האדם העליון כי זהו תכלית כוונתו יתברך בבריאתו את בני האדם ותכלית צוויו 

אותם שיעסקו בתורה עכ״ל.

והנה להבין את כוונת דברי האר״י ז״ל הנ״ל צריך כמה וכמה הקדמות בקבלה אמנם 
שפירש  הכוונה  מתוכן  הרבה  כלול  כבר  ב׳  בסעיף  הנ״ל  הקצרה  שבכוונה  כמדומה 
השער רוח הקודש הנ״ל ויועיל זה הרבה לזכות אל הדברים שכתב השער רוח הקודש 

שזוכה מי שמכוין הכוונה שכתב.

והנה כוונת הב״ח אינו להוסיף איזה פרט נוסף בביאור מצוות תלמוד תורה אלא 
כוונת הב״ח שזה עיקר התוכן של מצוות לימוד התורה שעל ידי זה האדם מתקשר עם 
השם יתברך ומאיר הארה מהשם יתברך על נשמתו וכמ״ש הב׳׳ח להדיא בדבריו שזה 
עיקר כוונת נתינת התורה לישראל ]וכבר ראינו שכן הוא בדברי הרמח"ל בפירוש[, 
רוח הקודש מבואר על  וכן השער  וגלו ממנה  נחרבה הארץ  זה ממילא  ושכשנחסר 
האדם  נברא  שבשבילה  בתכלית  הרבה  מתווסף  זה  ידי  שעל  שכתב  הנ״ל  הכוונה 
כן חשוב מאוד שירגיל  ואם  ובתכלית שבשבילה ציווה הקדוש ברוך לעסוק בתורה 
אדם את עצמו למחשבה זו ולחקוק זה בנשמתו שכל פעם שבא לעסוק בתורה יתבונן 
בשני הדברים הנ״ל שהם לכוין שעל ידי זה מוסיף בחיבור של נשמתו להשם יתברך ולכוין 

שיושפע עליו על ידי זה שפע רוחני עצום וקדוש מאת השם יתברך.

עצמו  את  האדם  שמקדש  בקדושה  הרבה  מוסיפות  הנ״ל  שכוונות  מלבד  והנה 
גדול  חשק  לאדם  להוסיף  הנ״ל  הכוונות  כח  מאוד  גדול  עוד  התורה  לימוד  ידי  על 
להתמדת הלימוד בתורה הקדושה ולהתגבר על הרבה מההפרעות המזדמנות ללימוד 
על  עליו  אמרו  שם  דאיתא  ע״ב  ל״ה  ביומא  הגמרא  כוונת  לפרש  יתכן  ובזה  התורה 
הלל הזקן שבכל יום ויום היה עושה ומשתכר בטרפעיק חציו היה נותן לשומר בית 
המדרש וחציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו פעם אחת לא מצא להשתכר ולא הניחו 
שומר בית המדרש להכנס עלה ונתלה וישב על פי ארובה כדי שישמע דברי אלקים 
חיים מפי שמעיה ואבטליון אמרו אותו היום ערב שבת היה ותקופת טבת היתה וירד 
עליו שלג מן השמים כשעלה עמוד השחר אמר לו שמעיה לאבטליון אבטליון אחי 
בכל יום הבית מאיר והיום אפל שמא יום המעונן הוא הציצו עיניהן וראו דמות אדם 
ג׳ אמות שלג פרקוהו והרחיצוהו וסיכוהו וכר עיי״ש  בארובה עלו ומצאו עליו רום 
משמעיה  לשמוע  הלל  שרצה  התורה  דברי  על  חז״ל  כאן  נשתמשו  והנה  הענין  כל 
ואבטליון בלשון שהדברי תורה הם דברי אלקים חיים כמועתק לעיל מהגמ׳ ויש לעיין 
בטעם שדוקא כאן קראו בלשון זה לדברי תורה והוא לשון שאינו מצוי כל כך בגמרא 
על לימוד התורה ]ונמצא לשון זה עוד בעירובין י״ג ע״ב בדברי הבת קול אך שם יש 
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טעם הכרחי לנקוט דוקא בלשון זה עיי״ש היטב כל הענין[ ויש לפרש דבאו בזה חז״ל 
ללמדנו מהיכן לקח הלל את הכח הגדול והעצום למסור נפשו ללימוד התורה באופן 
כל כך נעלה שבשביל לא להפסיד פעם אחת שיעור עלה לגג ושם אזנו בארובה ביום 
שלג שהוא דבר קשה מאוד כמו שהוכיח סופו על תחילתו שהגיע למצב קשה מאוד 
מזה כמבואר שם בגמרא וביארו בגמרא שכח זה היה לו על ידי שהתייחס לשמיעת 
והיינו  'משמעיה ואבטליון ביחס הנכון של שמיעת דברי אלקים חיים  דברי התורה 
שיחד עם דברי התורה בא אור עליון מהשם יתברך על הנשמה ומחיה את הנשמה 
וכרואה האדם את לימוד התורה באופן זה על ידי זה ניתן לאדם כח עצום להתמיד 

בתורה הקדושה בחשק גדול בכל המצבים ובכל הזמנים.

והנה צריך לידע שהדבר ברור שאפילו האדם שאינו מכוין כלל בשני הכוונות הנ״ל 
זה בלימודו שבכל רגע שלומד מתווסף בחיבור של  בלימודו מכל מקום נפעל דבר 
הנשמה להשם יתברך ובא שפע רוחני מהשם יתברך על הנשמה ועל ידי זה מתקדשת 
זה  וכל  יתברך  וחלילה מהשם  ואפילו אצל אדם שמאוד התרחק חס  הנשמה מאוד 
מכלל מה שאמרו חז״ל שהמאור שבה מחזירן למוטב אלא שאם מכוין האדם לדברים 
אלו ממילא דברים אלו נפעלים בצורה הרבה יותר חזקה ועל ידי זה מתקדשת נשמתו 
להתמדה  גדול  יותר  לחשק  אותו  מעורר  זה  ממילא  וגם  זה  לכוין  בלי  מאשר  יותר 

בלימוד התורה הקדושה. עכ"ל.

והנה יש שכתבו שהרב ראשית חכמה סובר, שעיקר מצות תלמוד תורה שנדע כיצד 
לקיים המצוות. ולאחר מחילה לא ראו כל דבריו, וזה לשונו בהקדמתו לספרו: נודע 
היות אמת שעיקר עסק התורה הוא להביאה לקיום המעשה, כדפירש במסכת ברכות 
)פרק ב יז, א(, מרגלא בפומיה דרבא, תכלית חכמה - תשובה ומעשים טובים, שלא יהא 

אדם קורא ושונה ובועט באביו ובאמו וברבו ובמי שגדול ממנו בחכמה ובמנין, שנאמר 
)תהלים קיא(: ראשית חכמה יראת ה' שכל טוב לכל עושיהם, ללומדיהם לא נאמר, אלא 

לעושיהם, לעושים לשמה ולא לעושים שלא לשמה, וכל העושה שלא לשמה נוח לו 
שלא נברא, עד כאן לשונו.

וחזר לומר לעושים לשמה וכו' שלכאורה הוא מיותר, אלא ללמדנו שעיקר תורה 
שיקדים  בזמן  הפסוק  הבנת  היא  וכך  לקיימה,  כדי  לומד  שאדם  התורה  היא  לשמה 
)האדם( לחכמה יראת ה', תתן החכמה שכל טוב לכל עושיהם, מפני שאין כוונת החכמה 

אלא ליראת ה', שהחכמה תלמד לאדם דרכי היראה, ומוכרח הוא שתהיה החכמה שכל 
טוב לכל עושיהם, ושתתקיים בו החכמה, כיון שלא למד החכמה אלא לעשותה כלי 

ליראה והיראה הוא המעשה. עכ"ל.

הרי לך, שאע"פ שבתחילת דבריו כתב שעיקר עסק התורה הוא להביאה לקיום 
המעשה, מ"מ ביאר שהמעשה הוא היראה, שעל ידי שלומד מגיע ליראת שמים.
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אמור מעתה, אף שבודאי חכמת התורה אינה חכמה מופשטת, חכמה לשם חכמה 
יתברך, מחליש הסטרא אחרא  גרידא, מכל מקום בעצם לימודה מגיע לדבקות בה' 
שכתב  כמו  ה',  לאהבת  מגיע  וגם  חכמה,  הראשית  שכתב  כמו  שמים,  ליראת  ומגיע 
יגיע  בהם  דרכים  להמציא  עלינו  וז"ל:  ל"ב(,  עמ'  התעוררות  )מכתבי  זצ"ל  גריינימן  הגר"ח 
האדם לאהבתו יתברך, ואף אם לא ישיג אלא מעט מן המעט מאליו תתרבה אהבתו 
לבורא, והנה מה שביארו לנו רבותינו הם נשגבים מהיותם עבורינו, והדרכים הפשוטים 
יורם האדם  ידו  בעיון, אשר על  יתברך המה, הלימוד  להשגת מעט מזעיר מאהבתו 
מנטיות הגופניות ויושפע מאור העליון, וירגיש שמחה נשגבה מורמת ונעלה משמחות 
הגוף, ואשר על ידי זה ידע ויכיר מה רב הטוב אשר צפן הבורא ליראיו, וזהו שאמרו 
לומר,  רצונו  לשמה,  בא  לשמה  שלא  שמתוך  לשמה  שלא  אפילו  אדם  ילמד  לעולם 
שיזכה לאהבתו יתברך ע"י לימוד תורה, אך טרם יקדים תפילה לאל יתברך לא יוכל 
לפעול בנפשו רנני אהבה מבלעדי עזרתו יתברך, וכאשר יתפלל ויכיר וישיג כחודו של 
מחט מאהבתו, אז תיכף יכיר טובו יתברך עד שהאזין תפילתו וזיכהו באהבתו, ותרבה 

תיכף אהבתו יותר ויותר וכו'. עכ"ל.

ואשר  המעולה,  עבודה  הוא  העמל  אך  אשר  כתב:  א'(  אגרת  )ח"א  באגרת  והחזו"א 
עליהם כוונו חז"ל בהפלגת התורה על לומדיה, והמהפך את הגשם לרוח והגוף לנפש, 

והנכנס ברמ"ח אברים של אדם לזככם ולעדנם לקיום חיי התורה. עכ"ל.

בא וראה מה שכתבו נכדי הגר"א קוטלר זצ"ל, בהקדמה לספר אוסף חידושי תורה 
)עמ' י"ח(: חובה מוטלת עלינו לשנן העיקר הגדול שהכל תלוי בו, מה היה שורש צמיחתו 

וגידולו של רבנו הגאון זצ"ל, איך נעשה לארז הלבנון ולענק בתורה וביראה, איך הגיע 
להשגתו הבהירה בעניני אמונה והשגחה, להכרה חושית בנצחיות התורה אמיתתה 
וקדושתה, לרוחב לבבו ועומק תבונתו בעניני דעת ויראת ה', ומתוך מה זכה באמת 
לטהרת הלב במידה גדולה כזו, לידע שהדבר שהביאו לכל זה, היתה עמלו בתורה לאין 
שיעור, יגיעה עצומה למעלה ראש, והתמסרות של כל כוחותיו הגופניים והנפשיים 
לעסק התורה, אשר היא היתה לחם חוקו ומזון רוחו, כל ימי חייו, מצעירותו עד סוף 
ימיו, מפריה אכל ושבע, ממימיה שתה ורווה, ממנה צמח וממנה גדל, ומכוחה עלה 

ונתעלה וזכה לכל מה שזכה. עכ"ל.

וכבר נשאל פעם הגר"ב ליבוביץ זצ"ל, באיזה ענין של מקוה, והפנה את השואל 
לרב המקום, ושאלוהו הרי צריך ללמוד על מנת לעשות, ואמר שלהעמיד תלמיד כמו 

הגר"א קוטלר אין לך לעשות גדול מזה.

ג' מאמר ב'(  )ח"א עמ'  ירוחם ליבוביץ זצ"ל כתב בספרו דעת חכמה ומוסר  ר'  והגאון 
וז"ל: במאמר הקודם ביארנו ששום טבע של אדם אינו משתנה מטבעו שהוטבע בו 
בלי עשיית נס, והבאנו ד׳ הגר״י מסלנט ז״ל. ובאמת זו היתה טענתו של איוב )ב״ב טז.(: 
לי׳ חברי׳ דאיוב: "הקב״ה  ״ומאי אהדרו  ״בקש איוב לפטור את כל העולם מן הדין, 
ברא יצה״ר, ברא לו תורה תבלין״. והענין הוא שהורונו כאן חז״ל, שאע״פ שאמת הוא 
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שלשינוי טבע צריך נס אבל הקב״ה נתן לנו את התורה שהיא תבלין, זאת אומרת שעל 
ידי התורה נוכל להוות נס זה.

ועל דרך זה מבואר מה שאחז״ל: ״חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה וכו' שבו 
נברא העולם״ )אבות פ״ג(, שזה אינו סיפור בעלמא ממעלות ושבחי התורה שבה נברא 
העולם, אלא שחז״ל הורונו חביבות ישראל שניתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם, 
היינו שעל ידה ברא הקב״ה את העולם, ומכיון שע״י התורה יכולים לברוא עולמות 
יש בה בתורה אותה סגולה של שינוי טבע, כי בריאת עולם הוא גם כן שינוי טבע, וא״כ 

הרי יכולים ע״י תורה לשנות טבע.

וזהו דאהדרו לי׳ חברי׳ דאיוב, הן אמת בדבריך שטבע האדם אינו יכול להשתנות 
בשום אופן זולת בגדר נס, אבל הקב״ה נתן לנו את הדרך והאמצעי שע״י יכול נס זה 

להתהוות, והוא: ״ברא הקב״ה יצה״ר ברא לו תורה תבלין״.

במה  כן  כמו  הולך,  סובב  הכל  פיו  שעל  מהלך,  יש  דבר  לכל  שבטבע  כמו  והנה 
שאצלנו הוא למעלה מן הטבע גם כן יש מהלך וגדר שבלתו אין מתהוה הנס, וכמו 
דמצינו במשה דכתיב )שמות יד, כא( ״ויט משה את ידו על הים״, שנטיית יד משה על הים 
היתד, נצרבה לעשיית הנס ובלעדיה לא היה הנס מתהוה, דלכל נס ישנן גדרים — וגילו 

לנו חז״ל שלהפיכת טבע האדם, דרך הנס וגדריו הוא לימוד התורה.

וכתב הגאון ר׳ ישראל סלנטר זצ״ל באגרת המוסר שבזה ישנן ב׳ בחינות: בחינה 
ובחינה רוחנית, הבחינה הרוחנית הוא מ״ש חז״ל חורה בעידנא דעסיק בה  גשמית 
מצלא )סוטה כ״א.(, ואין חילוק באיזה דבר תורה שיהיה עסקו תצילנו מחטא, אם יעסוק 

בענין שור שנגח את הפרה וכיוצא תצילנו גם מלשה״ר וכיוצא. עכ״ל.

אבל הבחינה הרוחנית לא תוכל לפעול אם לא יעסוק תחילה בבחינת הגשמית, 
והוא כמו שהאריך שם הגר״י, דזהו לימוד ההלכה עם כל סעיפיה, כשעומד על גאוה 
ילמד כל הדינים השייכים לתורת הגאוה, למו״מ באמונה — חלק הענינים שבין אדם 
לחבירו, וכן לכל עבירה ועבירה ולכל מצוה ומצות אותה ואת תורתה, ועיין בדבריו 
שם שעיקר רפואתו הוא לימוד ההלכות השייכים לזה בעיון, ובפרט ע״מ לעשות וכו׳״.

הנה כתב הגרי"ס שאחד הגדרים הוא לומד ע״מ לעשות, וכן אמרו ז"ל )אבות פ״ד מ״ו( 
כל הלומד תורה ע״מ לעשות וכו', ולכאורה מה ענין כונה ע״מ לעשות ללימוד התורה.

]פירוש שאלתו: הגרי"ס ביאר שלימוד התורה מציל מן החטא ובשביל הצלה מן 
ומכל  מציל.  הלימוד  עצם  הרי  לעשות  מנת  על  להיות  צריך  הלימוד  מדוע  החטא, 
מקום בגליון ג' )עמ' ו'( הבאנו תירוץ אחר על שאלה זו, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים[.

הכונה  היא  נס,  יצירת  של  הגדרים  דאחד  הוא,  פשוט  הדבר  הרי  המתבאר  ולפי 
והידיעה שהולך לפעול נס, כשאדם נגש ללימוד גפ״ת ידיעתו הראשונה צריכה להיות 
שהולך הוא לשנות בזה את טבעו, ובלי כונה ע״מ לעשות אי אפשר שישתנה טבעו, ]לפי 
האמור, על מנת לעשות פירושה כאן שלומד על מנת לתקן טבעיו[, ואם ידקדק ויעסוק 
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היטב בבחינה זו שהיא הבחינה הגשמית אזי הבחינה הרוחנית באה כבר ממילא, ובכל מה 
שיעסוק ינצל מעוון. ]ואולי לפי זה נבין מעט את התופעה שיש לומדי תורה שלקויים 
במידותיהם משום שלומדים סתם בלי כונה שהלימוד יביאם לעלייה רוחנית בתיקון 

מידותיהם[.

בלימוד  לנו  יש  נשגבות  והנה אע"פ שהארכנו עד עתה להכריח שהרבה מטרות 
התורה ולא רק כדי לידע כיצד לקיים המצוות, מכל מקום לימוד תורה נקרא שמשתדל 
ללמוד בדרך אמיתית, וכמו שכתב המהרש"א על מה שאמרו חז"ל )שבת ל"א ע"א(, שאחד 
מהשאלות ששואלים את האדם בשעה שמכניסים האדם לדין, פלפלת בחכמה? וכתב 
על זה מהרש"א, דהיינו שלא יהיה האדם מפלפל פלפול של הבל, אלא שיהיה כוונתך 

לפלפל בשכל וחכמה ודעת.

והנה אף שהבאנו בגליון א' בשם החזו"א מה שנכתב בספר זכרון שאול מהרב שאול 
ברזם זצ"ל, חתן הסטעייפלר, הדפיסו כמה שאלות ששאל הרב את החזו"א, ובעמ' מ"ז 
הביאו שאלה – אם יש ללמוד אולי מקודם עניינים הנוגעים למעשה. והשיבו: הלימוד 
הוא למעלה מזה וצריכים לדעת את התורה, הקב"ה אוהב לומדי תורה. עכ"ל החזו"א.

עד  הנכונה  בצורה  לומדים  שלא  אלה  כנגד  נוקב  מוסר  כתב  החזו"א  זאת  בכל 
ההלכה, כמו שכתב בספרו אמונה ובטחון )פרק ג אות י"ח, י"ט(, וז"ל: ומן החיוב להאריך 
לכל  מהנדחים   - והשרידים  בדורנו,  התלמידים  מיעוט  מפני  ההלכה  לימוד  בחיוב 
אפסים בים ההבלים של רוח עועים - מעטים וספורים המה, וממדת האהבה והחמלה 
לשקוד על השרידים היחידים האלה שלא ידח מהם נדח, אבל להקושיים הטבעיים 
לקנות דברי תורה ולהוספת כשלון מצד השוטנים, רבה העזובה בבית המדרש פנימה, 
הגורם להתרשל מעיון ההלכה הדק היטב, ולבלות הזמן ברעיונות ומחשבות בדויות 
לב, ולחדש חידושים אין בהם ממה שנאמר למשה מסיני, אף שהן שיחות של יראת 
שמים ותיקון המדות, או חקר חיצוני בהלכה, אבל אינן מספיקות את התכלית המבוקש 

מהאדם עלי חלד, כל שאינן מתלוים עם ידיעת התורה הדינית וכמו שנתבאר לעיל.

והגיונות חיצונות בהלכה,  והנה אותם שמעמידים חכמתם על שיחות מוסריות, 
התנאים  התנהגו  כן  כי  ובעיניהם  בעולמו,  אדם  של  חובתו  זהו  כי  להאמין  נכשלים 
טעות  להוציא  קשה  ובאמת  עראי,  אצלם  היה  האמתי  ההלכה  וחלק  והאמוראים, 
מושרשת מאז ומעורה מרב הימים, ואמנם אין להתעלם שזה שקר מוחלט, ואין ספק 
שאם שמענו מבעלי השיחות שמשתבח לי' בפלוני דגברא רבא הוא, הכונה בשיחות 
והגיונות מקסימות ומושכי לב, ואם כה היתה כונת רבא ב"ק מ' א' על ר"א ב"י, היה 
מן הראוי לר"נ לשאלו במדרש והגדה, וכשבא לפניו שאלו הלכות, למדנו שהתפעלות 
הנפש של גברא רבא היינו בלימוד ההלכה, והיה המנהג למנקט שוקא לצורבא מרבנן, 
וכשבאו לבחנו ב"ב כ"ב א' שאלו אותו בהלכה, וכשמצאוהו שאינו משיב החליטוהו 
שאינו תלמיד חכם, וכשעמדו לפני פטירתו של ר"א הגדול, אדר"נ פכ"ה, היו שואלין 
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לו בטהרות בטמאות במקואות, ועוד הפליג שם ר"א לפני מותו בעונש ההתרשלות 
מלימוד ההלכות.

סנהדרי גדולה שישבה בלשכת הגזית שזה מרכז התורה ע"פ התורה, והממרא על 
דבריהם במיתה, ועל פיהם יוצאין למלחמה, ועל פיהם מעמידים מלך, מה דרשו מהם, 
בקיאות בהלכה, בדיני איסור והיתר, בדיני ממונות, וביתר ההלכות, כמבואר בר"מ פ"ד 

מה' סנהדרין ה"ח.

מהו  שנצטרע  כה"ג  דין  לר"פ  דר"נ  ברי'  הונא  לי'  כשפשט  ב'(  )י"ב  הוריות  בגמ' 
באלמנה, קם נשקי' על ראשו ונתן לו בתו, הנה קבעו הדבר בגמ', שכל תלמודא הוא 
ואוריתא חד  נפשו  אשר  ר"פ  של  נפשו  לנו קדושת  הנה מסרו  תורה שנתנה מסיני, 
ההתפעלות  לתגבורת  הנפש  משויון  הוציאתו  אחת  הלכה  של  התורה  ואהבת  הוא, 

וההתלהבות, ונשקי' על ראשו ונתן לו בתו.

אין ספק שלא יקרה כזה בריקי ההלכה וחוקרי היראה, כי למה יתן לו ברתי', הלא 
העיקר הוא במעלת האדם השיחה המוסרית, וראוי לזכות הרבים, ומה תועיל חריפות 
בהלכה, ואמנם מכאן סתירה גלויה לאלה שחסרו נפשם את קנין אהבה של הלכה ולא 

השלימו את נפשם בה, שזו תכלית השלימות האהובה לפניו ית'.

כל  באמרו  רב,  מעשה  בתוספת  זללה"ה  מוולאזין  הגר"ח  זה  ביסוד  הפליג  וכבר 
תפלותי מעודי הייתי נותן בעד דין אחד מחודש מן הגמ'.

פתח  אבל  וחליפין,  וממכר  למקח  הניתנים  נכסים  הטובים  המעשים  אין  ואמנם 
במשל פיו שידע החכם למסור נפשו לעיון ההלכה ולבירור הדין מן הגמ' שזו העבודה 
היותר אהובה לפניו ית', וזו מעלה יותר רוממה מן התפלה, וכעין שאמרו שבת )דף י' 

ע"א(. עכ"ל.

ובספר שמחת התורה מהגר"ש קפלן זצ"ל )רבה של צפת, עמ' קי"ט( מובא: רבי שמחה 
זצ"ל היה נוהג לספר עשרות פעמים, כשהיה בא לחזו"א, ביקש ממנו החזו"א שיאמר 
אמר  טוב?  לא  מאתמול  וכי  היום,  הפשט  מהו  ומששאלו  היום,  שנתחדש  חידוש  לו 
לימודו  מזמן  ולא  רב.  שנעשה  לאחר  לו  שנתחדש  לחידוש  היא  שכוונתו  החזו"א,  לו 
טפל,  ומהעיקר  עיקר  מהטפל  עושים  לפעמים  ישיבה  שבחורי  לו,  והסביר  בישיבה, 
ואינם  היוצרות,  את  להפוך  הם  נוטים  כן  על  והפלפול,  החידוד  את  הם  אוהבים  כי 
למעשה,  הלכה  הסוגיות  ע"פ  לפסוק  הצריך  רב  אבל  הנכונה,  בנקודה  מתמקדים 

החידושים שלו נובעים מהשכל הישר ומהמבט הנכון.
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שימושה של תורה
שר  איזיק  יצחק  ר'  הגאון  סלבודקא,  ישיבת  ראש  דברי  את  הבאנו  שעבר  בגליון 
זצ"ל, שבזמנינו עיקר שימושה של תורה הוא בישיבה. וכהמשך נביא כאן את מאמרו 
)נדפס בספר  הנפלא של הגאון ר' גבריאל יוסף לוי שליט"א, ראש ישיבת באר התורה, 

שטייגען, מהרה"ג יעקב פרידמן שליט"א, בעריכת הר"ר יצחק הרשקוביץ שליט"א(.

שזכיתי  מה  אלא  שלי,  חידושים  לא  אחדים,  דברים  להלן  כתבתי   :)35 )עמ'  וז"ל 
לשמוע מרבותי, גדולי הדור הקודם, אשר השתדלתי לשמשם, וללמוד מקצת דרכיהם 
בקודש, בהבנת דברי תורתינו הקדושה, מרנן ורבנן זצוקללה"ה: הגרא"מ שך, הגרש"ז 
ממעתיקי  היה  מהם  אחד  כל  אשר  פוברסקי,  הגר"ד  רוזובסקי,  הגר"ש  אויערבך, 
השמועה, ממשיכי מסורת התורה מדור דור, כל אחד בדרכו סלל לעצמו דרך בתוך 

המסילה של הישיבות הקדושות.

]"כל אחד בדרכו סלל לעצמו דרך בתוך המסילה של הישיבות הקדושות" - ראה 
הסבא  אצל  בצעירותו  שלמד  זצ"ל,  לורנץ  שלמה  מהרה"ג  )ח"ב(  במחיצתם  בספר 
מסלבודקא, וכתב שם, שדרכו של הסבא זצ"ל היתה, שכל אחד יממש את עצמיותו 
הן בלימוד והן בשאר עניני עבודת ה', ואף שכמובן את עיקרי היסודות חייב לקבל 
מרבותיו, מכל מקום הוא חייב למצוא את עצמו בתוך הדברים. דרך משל: אם רבו 
הגיע  זה  ומתוך  והאחרונים,  הראשונים  בדברי  בפילפול  מרבה  והיה  נפלא  עילוי 
להבנת הסוגיא, ולתלמיד אין משיכה לדרך כזו, אלא נמשך להגיע לעומק הסוגיא ע"י 

התבוננות מרובה, עליו לפתח דרך זו מבלי לסטות בהרבה מדרך רבו[.

– ישיבת וולאז'ין, ללמוד הגפ"ת בעומק הפשט,  ממשיכי דרכה של אם הישיבות 
בהבנה ישרה ולמדנית, לדמות מילתא למילתא ולחלק בין השונים, ללבן סוגיא, וגם 

לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.

א. כתב באור ישראל )איגרת כ״ז(, הנה במצוות תלמוד תורה יש בזה שני ענינים, הא׳ 
לימוד התורה, והב׳ ידיעת התורה וכו'.

ושננתם, שיהיו  )ל.(:  בקידושין  חז״ל  הוא מה שאמרו  כתב,  ידיעת התורה  ובחלק 
לו  אמור  אלא  לו  ותאמר  תגמגם  אל  אדם  ישאלך  שאם  בפיך,  מחודדים  תורה  דברי 
מיד. יסוד המצוה הזאת כולל ב׳ פרטים, הא׳ - הידיעה לרכוש לו הבקיאות בכל חלקי 
השכל,  לחדד  בתורה,  להתחכם  היכולת   - והב׳  בפיו,  שגור  תלמודו  שיהיה  התורה, 

לשננו ולהישירו שיוכל לישא וליתן במלחמתה של תורה.
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ובהמשך דבריו האריך בגודל חיוב זה - להתחכם ולהתחנך ולהתרגל ליישר השכל 
על מנת להבין נכון את דברי התורה, יעויין שם, ואף הוסיף שמותר לאדם לבטל מזמנו 

ע״מ להתרגל בזה, וללכת למקום שיש חכם שילמד ממנו דרכי החכמה.

ב. הדרך להבנת התורה ע״י שימוש חכמים ומפורש בחז״ל, וגם פשוט הוא בסברא, 
שמי שלא יתרגל בזאת החכמה, יטמא את הטהור ויטהר את הטמא, יתיר את האסור 

ויאסור את המותר.

ועיקר מהות וצורת לימוד חכמה זו, היא רק בשימוש חכמים, ע״י מסירת התורה 
מרב לתלמיד, להיות המשך לשלשלת מוסרי התורה עד משה קיבל תורה מסיני". כי 
זו נמסרת התורה בדקדוק השמועה ובעומק ההבנה, כפי שקיבלה משה  רק בצורה 

רבינו מפי הגבורה בסיני.

ומחמת זה הטעם אמרו חז"ל )גיטין ס.(, שדברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם על 
פה, וכמש״כ שם בריטב״א: ״משום דכשאינם כתובין - כל אחד ואחד מוסרו זה לזה 
בדקדוק, אבל אם נכתב - יוצא ללומד אותם מתוך הכתב כוונת אמרן״. והיינו שא״א 

לעמוד על עומק הבנת התורה, אלא ע״י מסירת התורה מרב לתלמיד.

והמהר״ל האריך בענין זה, כי מסורת התורה המוזכרת בריש אבות, איננה רק לגבי 
ידיעת התורה, אלא בעיקר ובפרט לגבי הבנת התורה, ולימוד חכמת העיון בה.

לרב  האדם  מוכרח  שעדיין  תורה,  דברי  לכתוב  שהתירו  לאחר  גם  שייך  זה  וענין 
שילמדהו מהי דרך ההבנה בגמ', ברש״י, בתוס׳ ובשאר הראשונים והאחרונים. ומבלי 
הגמ'  דברי  בעומק  ואמיתית  ישרה  להבנה  להגיע  יכול  האדם  אין  חכמים״  ״שימוש 
והראשונים. )עיין שבת סג.( ״והוא דידעי צורתא דשמעתא״, ופירש״י ״שורש הדבר קצת 

למדו מרבם״, ומבואר דבלא״ה אין האדם יכול ללמוד לבדו.

ולכן אמרו חז״ל )סוטה כב.(, קרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים הרי זה עם הארץ, 
הגמ׳  סברת  ללמוד  היינו  חכמים  ששימוש  שימש(,  ולא  )בד״ה  רש״י  שם  שהאריך  וכפי 

בטעמי המשנה, ובלאו הכי אין ללמוד ממנו, שע״י חילוק הטעמים משתנה הדין.

ג. דימוי מילתא למילתא עפ"י הבנת עומק הדין, ובאמת שמלבד לימוד הגמ' ושאר 
התורה שבע״פ, עדיין ישנם מקרים שונים המתחדשים מדור לדור ומתקופה לתקופה, 
ודינים אלו לא נתבארו בגמ׳ וצריך לבררם וללומדם על פי הדברים שנתפרשו, ללמוד 
דבר מתוך דבר, לדמות מילתא למילתא, ולדעת מהו השונה ומה הדומה. וכמו שכתב 

הרא״ש )הובא דבריו בב"י יו״ד סי׳ רמ״ב מחודש ל״ו(.

]מצאתיו בבדק הבית )ד"ה וכתב רבינו ירוחם בסופו(, וז"ל: וכתב הרא"ש וי"ל דעכשיו נמי 
כל מעשה שאירע אינו בגמרא אלא שמדמה מילתא למילתא ואיכא למיחש שמדמה 
]מה[ דלא דמי. ע"כ. ואם הרא"ש בזמנו כתב כן שחיישינן שהדימוי שדימה החכם לא 

נכון ק"ו בזמננו[.
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אינו בצורתו החיצונית של הדין, אלא הדמיון צריך  ופשוט לכל צורב, שהדמיון 
להיות בשורשי ויסודי הדינים, ואף דברים הנראים לפום ריהטא דומים ושווים, מ״מ 

המעיין והמעמיק רואה שהדברים חלוקים במהותם ובשורשם.

ולימוד חלק זה שבתורה - להבין ולהשכיל - לדימוי מילתא למילתא, אינו נרכש 
ונקנה אלא ע״י רב המיישר ומכוין את תלמידו, מעמידו על האמת ומראהו את דרך 
ההבנה הישרה. וחלק זה הוא כיום הלימוד העיקרי בישיבות, ]וזה המכונה ״לומדות״[.

ד. והנה, דרך הלימוד הנהוגה בישיבות הקדושות, נתייסדה במתכונתה כיום בעיקר 
ע״י הגר״ח סולובייצ׳יק זצוק״ל, עוד בהיותו ראש ישיבה בוואלז׳ין, והמשיכו את דרכו 
האזל,  האבן  בעל  זצוק״ל  מלצר  הגרא״ז  זצוק״ל,  ליבוביץ  הגרב״ב  תלמידיו  גדולי 
וגדולי ראשי הישיבות הגר״ש שקאפ זצוק״ל, והגר״נ טרופ ושאר ראשי הישיבות בדור 

ההוא, וזו הדרך המסורה לנו מרבותינו מעתיקי השמועה זיע״א.

ויש טועים לחשוב, כי דרך זו נועדה על מנת שהלימוד יהיה נעים על הלומדים. אבל 
בודאי שאין זה כן, שהרי א״א לקבוע דרך לימוד שאיננה קשורה ואדוקה עם האמת 
הוא  הרי   - לאמת  לכוון  מדקדק  ואינו  הלומד  וח״ו  הקדושה,  התורה  של  האמיתית 
נכלל במה שאחז״ל על המגלה פנים בתורה שלא כהלכה, ולכן בודאי שדרך הלימוד 
הראשונים  דרך  עפ״י  האמת  וחיפוש  לביקוש  מכוונת  להיות  חייבת  הישיבות  של 

והאחרונים.

בלימוד  חדשה  דרך  הגר״ח  חידש  לא  בודאי  כי  יבין  והמעמיק  המתבונן  ואכן,  ה. 
התורה, וכל צורת הלימוד הנהוגה בישיבות היא רק לבאר בהרחבה את מה שנאמר 
לנסות  רק  הוא  בו  והעיסוק  הלימוד  וכל  הראשונים.  ע״י  בקצרה  ונתפרש  בתורה 
לבאר את דברי חז״ל הקדושים, ומה שביארו הראשונים דבריהם. וכפי שרואים אנו 
שהמשנה קיצרה בדבריה, ובאה הגמ' והרחיבה בביאור הדברים, כן הראשונים קצרו 
בדבריהם, ובאו האחרונים - הלא הם: הש״ך, התומים, הקצה״ח, הנה״מ, הגר״א וכו', 

ופירשו בהרחבה את דברי הראשונים והפוסקים.

וברור שלא יתכן, ולא יעלה על הדעת, כי הגר״ח וגדולי תלמידיו יפרשו אפי׳ ביאור 
אחד קטן שאינו מכוון ומבורר ביותר בדברי הראשונים, וכל ביאור שאינו מכוון לאמת 

- אפי׳ אם הוא ״מבריק״ בפירוש הגמ' או הראשונים, בודאי שלא יאמר ולא יזכר.

ואע״פ שבודאי ע״י הגר״ח וגדולי תלמידיו נתייסדה דרך במתכונת חדשה בהבנת 
שונה  דרך  ח"ו  זה  אין  מ״ם  בהקדמתו,  ה״מרחשת״  שהאריך  וכפי  ולימודה,  התורה 
מהראשונים או מגדולי ראשוני האחרונים, אלא מפני ירידת הדורות הוצרכו לפרש 
בדורות האחרונים ביתר הרחבה מה שקיצרו בו הראשונים, וכפי שתוס׳ והראשונים 
משפט  לפרש  שלמה  מערכה  פעמים  כתבו  והנה״מ  והקצה״ח  רש״י.  בדברי  האריכו 

אחד בראשונים.
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ו. ועיקר מה שנתייסד בדרך הגר״ח הוא לברר וללבן בדרך שאלה ותשובה, קושיות 
ותירוצים, את גדרי כל דין ודין, ומהם יסודותיו, שהם הם הדברים ההכרחיים והנצרכים 

בכדי לדמות מילתא למילתא ולחלק דבר מדבר.

וכבר מן הגמ׳ נתייסד, כי ליבון גדרי הדינים הם בדרך קושיות ותירוצים, וזו דרך 
ב׳  את  ומיישבים  כסותרים,  נראים  לכאורה  אשר  דינים  ב׳  על  שמקשים  הגמ׳  בנין 
הדינים שאינם דומים זה לזה, ומתוך זה עולה גדרו של כל דין ודין. וכן הוא בדברי 
הראשונים, שרוב בירור דברי הגמ׳ נעשים בדרך של שאלה ותשובה, להקשות סתירה 
על דברים אשר לכאורה נראים דומים, והקושיות מחייבת חילוק ביניהם, ונתבררו כל 

אחד מהדינים בגדריו.

שקצרו  במה  להרחיב  אלא  מהמסורת,  לשנות  הגר״ח  בא  לא  לעיל,  וכאמור 
הראשונים.

הדינים,  בין  למדני  חילוק  ע״י  מתורצת  סתירה  או  קושיא  כל  שלא  ברור,  והנה 
מציאותי  חילוק  ע״י  בא  ופעמים  החסרה,  נוספת  ידיעה  מתוך  היישוב  בא  ופעמים 
ובתירוצים שנתחדשו להם בגודל  וספרי האחרונים מלאים בקושיות  וכדו'.  ביניהם 

יגיעתם, ומתוך ביקוש האמת עלה בידם ליישב בא׳ מהדרכים הנ״ל.

דבר  כל  חייבים לחפש האמת על  וכן כשבאים ללמוד בעומק העיון את הגפ״ת, 
שנמצא  כפי  אלא  הלמדניים,  בחילוקים  דווקא  אינו  התירוץ  רבות  ופעמים  ודבר, 

בספרי רבותינו המהרש״א, המהר״ם, הפנ״י, ההפלאה, הגרעק״א ועוד.

התירוצים  רוב  הישיבות,  וראשי  תלמידיו  וגדולי  הגר״ח  וספרי  בשיעורי  אמנם 
הם החילוקים הלמדניים בין הדינים, והטעם כי באו בדבריהם ללמד את תלמידיהם 

בעיקר את הדרך הזו, להתרגל בחילוקים הלמדניים ובירור גדרי הדינים.

כראוי,  התורה  בהבנת   - הגרי״ס  של  כלשונו   - ולהתחכם  להתרגל  שזוכה  ומי  ז. 
ודאי כשיבוא ללמוד ומבקש האמת, יזכה בע״ה לידיעת והבנת דברי הגם׳ והראשונים 
כראוי, ויתלבנו לו גדרי ההלכות, ועלתה בידו גם ההבנה הנכונה, וגם היכולת לדמות 

מילתא למילתא.

לכל  שמעל  חדרה,  יצחק"  "כנסת  בישיבת  לומד  הי"ו  ציון  ר'  בני  מעשה:  ]והרי 
ספק השיעורים שם לא מכוונים הלכה למעשה דווקא, ובכל זאת בני הנ"ל, ראה פסק 
מפוסק מפורסם בהלכות ריבית, ואמר לי שלפי מה שיצא לו מהסוגיא )פרק איזהו נשך( 
הפסק הזה לא נכון, ואכן כשעיינתי בשולחן ערוך נוכחתי לדעת שהצדק היה עם בני 

הי"ו[.

ח. ועל כן באמת, דרך הלימוד המקובלת בישיבות איננה רק דרך ללימוד בישיבות 
ובאמירת שיעורים, אלא זו גם הדרך להכריע הלכה למעשה ע׳׳י דימוי מילתא למילתא.



שימושה של תורה | כג
 איסתכל 
באורייתא

ומהגאון ר׳ יחזקאל אברמסקי זע״ל שמעתי, ששמע מהגר״ח מבריסק זצ״ל, שאנו 
גם ״בעלי הבית״ על פסק ההלכה. והיינו שדרך הלימוד בה לומדים בעולם הישיבות - 

זו הדרך לכוון לאמיתה של תורה עד לפסק ההלכה למעשה,

)הן אמנם, שבודאי שלא ניתן לפסוק הלכה עפ״י כל שיעור הנמסר בישיבה, אך אין זה מחמת חסרון ב׳דרך 

שכשלומדים  ובאמת,  להלכה.  שנפסקו  הראשונים  שיטות  לפי  נאמרים  אינם  שהשיעורים  מפני  אלא  הלימוד', 

ומבררים שיטה בראשונים שנפסקה להלכה, אין זו הדרך ואין זו המקום לומר סברא שאיננה ברורה ומכוונת גם 

שלא בתורת הלכה למעשה(,

ואע״פ  ומתן בדברי תורה, מותר להעלות סברות שונות,  ואע״פ שבתוך משא  ט. 
יש מצוה  וגם על סברות אלו  ומכוונות תמיד לאמיתה של תורה,  שאינם מוחלטות 
בדברי  ״לעסוק  היא  התורה  שברכת  המהר״ל  שכתב  וכפי  תורה,  תלמוד  של  ושכר 
חלק  הוא  הפלפול  שעצם  הרי  דאורייתא,  בפלפולא  חדי  הוא  בריך  וקודשא  תורה״, 
מלימוד התורה, אך מ״מ כשבאים לידי מסקנה - אין לומר אלא סברות הנראות ישרות 

ומכוונות לאמיתה של תורה.

וגם אם לפעמים מבארים דבר בסברא רחוקה יותר, ראוי להדגיש באמירה ובכתיבה, 
כי סברא זו נאמרת רק כפלפולא בעלמא, וקודשא בריך הוא חדי בפלפולא דאורייתא, 

ובעל ה״קהילות יעקב״ כתב כן בכמה מקומות בספריו.

התורה  במשפטי  להתבונן  לאדם  יש  כי  מעילה(  הלכות  )בסוף  הרמב״ם  כתב  וכבר  י. 
הקדושה, ולידע סוף עניינם כפי כוחו. וזו דרך הלימוד שהנחילו לנו רבותינו, להתבונן 
האדם  על  וחובה  ענינו,  סוף  על  ולעמוד  הבנתו  לעומק  לרדת  ע״מ  ודבר  דבר  בכל 
לשמור על ישרות הסברא בתכלית, שיהיו כל סברותיו ברורות וישרות )סברות ״בריאות״(.

כי אין דרך  נראה בעיננו  וכך הם דברי רבותינו האחרונים, שכשהעמידו קושיות 
נראים  בסוגיא,  דרך  להם  וביררו  שחידשו  אחר  אך  הקושיא,  חוזק  מחמת  ליישבם 
הדברים כה פשוטים וברורים. וזו הוראה בדרכי הלימוד, שכל סברא הנאמרת צריכה 

להיות שלכה״פ אחר התבוננות ויגיעה יהיו הדברים ברורים מרווחים.

יא. אך דבר פשוט הוא, שהמודד לסברא האם היא ישרה או רחוקה, אינו נקבע על 
פי אותם הלומדים בשטחיות, כי אף אם להם נראית הסברא כרחוקה, הרי והמעמיק 

והמתייגע להבנת הדברים - רואה כי החילוקים ברורים ומוכרחים.

הא למה הדבר דומה, לאדם העומד על הקרקע ורואה שני כוכבים בשמים, לתומו 
הוא חושב כי שניהם מחוברים, ואין שום חילוק ושוני בין שניהם, אך ככל שיתקרב 

יותר אל הכוכבים, יראה כי החילוק ביניהם הוא כרחוק מזרח ממערב.

כן הדבר בלימוד התורה, כי הלומד בשטחיות חושב לפעמים כי החילוקים אינם 
לנסות  אמיתית  ביגיעה  ויעמיק  שיתקרב  ככל  אך  וקשות,  דקות  והסברות  חילוקים 

להבין את דברי התורה, יראה כי החילוקים גדולים, ברורים מוכרחים.
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יב. ואע״פ שהיו מגדולי הדורות שלמדו בדרך שונה, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, 
להעמיק  אלא  לפלפולא,  או  לחידודי  רק  איננה  מרבותינו  לנו  המסורה  הדרך  מ״מ 

לחשוף ולהבין את עומק דברי התורה.

ומי שזוכה לרכוש דרך נפלאה זו בהבנת התורה, יזכה לא רק להבין את הסוגיות 
בהם הוא עוסק, אלא גם לכוון לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא, וגדולי הפוסקים 
בתשובותיהם לא הכריעו הלכה למעשה אלא ע״י דימוי מילתא למילתא, או החילוק 
בין הדומים, ואחת הדוגמאות המיוחדות לכך הוא ספרו של מו״ר הגרש״ז אויערבאך 

זצוק״ל - מנחת שלמה.

]וכאן המקום לספר, שעלתה פעם תוכנית להרכיב קבוצת גדולי תורה, להכריע 
זצ"ל התנה את  והגרש"ז אויערבך  בשאלות הלכתיות חמורות העומדות על הפרק, 
הצטרפותו בהצטרפות הגרא"מ שך זצ"ל, והתפלאו, שהרי עיקר עיסוקו לא בהלכה 
שיעסוק  גם  וישרה,  עמוקה  לימודו  שדרך  מכיון  אבל  נכון,  הגרש"ז:  ענה  למעשה, 
בהלכה למעשה יצטיין בזה ביותר. והגאון ר' מנחם צבי ברלין שליט"א, סיפר שהגרב"צ 
זצ"ל חידש פעם אחת חידוש דין בענין חמור מאוד, ונסע להגרא"מ שך זצ"ל לשואלו 

האם מסכים עמו למעשה[.

מספיק  לא  התורה,  הבנת  אמיתות  עומק  על  לעמוד  שבשביל  א״כ,  נמצא  יג. 
ללמוד סוגיא ולפרש בה כפי העולה על רוחו, אלא חלק זה אינו נקנה אלא במסורת, 
צריך  מה  להרחיק,  יש  סברא  ואיזו  ישרה  סברא  מהי  לדעת  תמידית  ובהתרגלות 
להקשות ומה ניתן ליישב, מהם הדברים הדומים ואילו דברים חלוקים ושונים, וכל 
זה אינו נלמד כי אם ע״י שימוש תלמידי חכמים, מרב לתלמיד, ממעתיקי השמועה 

מדור לדור.

שהלימוד  הרי  מרבו,  הישרה  הלימוד  דרך  את  למד  לא  שעדיין  מי  מזו,  וגדולה 
דבריהם  בהבנת  שיטעה  רבות  פעמים  אלא  תועלת,  לו  יביא  שלא  רק  לא  בספרים 

העמוקים, ויסלף את השכל הישר אשר חננו אלוקים.

יד. ושמעתי ממו״ר הגר״ש רוזובסקי זצ״ל, שהגאון בדורו ר׳ דוד מקרלין זצ״ל שאל 
את הגר״ח מוואלזין מה התועלת המיוחדת שיש ב״ישיבה״, וכי חסרים בתי מדרשות 
ותלמידי חכמים. ענה לו הגר״ח בשאלה, הרי הנך אוכל ״קוגל״ בשבת, האם הנך יודע 
לו  זה התפקיד של אשתי. אמר   - יודע  לו הגר״ד, אינני  גם איך מכינים קוגל. השיב 
הגר״ח, הרי הנך רואה שניתן לאכול ארבעים שנה קוגל ולא לדעת איך מכינים את 
הקוגל - כך הוא גם לעניננו, ניתן ללמוד ארבעים שנה בראשונים באחרונים, ב״קצות״ 
וב״נתיבות״ וכו', אבל עדיין לא יודעים ״איך מכינים קצות״, לשם כך נוסדה הישיבה, 

לדעת גם איך ללמוד.

עוד מסופר, כי הגרב״ד זצ״ל שאל את רבו הגר״ח מבריסק זצ״ל, מדוע צריך הוא 
ל״רבי״, הרי בידו להתלמד בדרכי הלימוד מספרי גדולי האחרונים. והשיב לו הגר״ח, 
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כי מה״קצות״ וה״נתיבות״ ילמד מה טוב, אבל את רבו הוא עריך בשביל ללמוד מה לא 
נכון!

טו. ואמנם כדרכו של עולם שבכל דבר טוב ומועיל, ובכל דרך טובה וישרה, פעמים 
רבות נוצרים סטיות ושיבושים ששורשם ממקור טוב, אבל נתרחקו מן המקור.

הגר״ח  של  בדרכו  לצעוד  האומרים  וחיבורים  שיעורים  שישנם  בענייננו,  גם  וכך 
שרחוקים  תמוהים,  וחילוקים  קשים  חידושים  בהם  אנו  מוצאים  אבל  ותלמידיו, 

מהסברא הישרה.

הם  חילוקים  אותם   - אדרבה  כי  השומעים,  גם  ואולי  האומרים,  ידמו  ופעמים 
הפשוטים  הישרים,  והחילוקים  לסברות  עדיפות  שתהיה  ובמקום  יותר,  עמוקים 

והבריאים, יעדיפו מה שנראה עמוס יותר ומחודש יותר, וכביכול גם עמוק יותר.

ושמעתי מאחד מיוחד מגדולי ראשי הישיבות אשר היה מפורסם בגודל למדנותו 
ומ״מ הם  וישרה,  כי רבים לא הצליחו ללכת בדרכו בהבנה עמוקה  ואמר  ועמקותו, 
מנסים לחקות אותו, ועל כן הרבה פעמים יתלו סברות עקומות כאילו היא עפ״י דרכו.

טז. ומחמת שיבוש זה, נשתרשה הדעה כי ה״לומדות״ אינה מתאימה להלכה, כי 
ודאי הדעת נותנת שא"א להכריע דבר הלכה, עפ״י סברות קשות וחילוקים דקים שלא 
מצאנו כדוגמתם בספרי גדולי האחרונים. אמנם האמת היא כי גם בלימוד הישיבות, 
שאחר  לסברות  להגיע  צריך  אבל  יכולתנו,  כח  עד  להעמיק  צריך  הלכה,  בדבר  וגם 

מציאתם נראים ישרים וברורים, וזהו גודל כוחם של גדולי התורה.

ומפורסמים דברי הגר״ח מוואלז׳ין שקיבל מרבו, כי הראשונים נשתבחו לפי ישרות 
סברתם, והגדול בסברא ישרה גדול מחבירו.

יז. ומי שחש בנפשו, שהעמקתו הגדולה בגדרים הלמדניים של דיני התורה, מביאתו 
ורחוקות,  קשות  בסברות  עצמו  ירגיל  כי  מזאת  יניח  דחוקות,  וסברות  לחידושים 

ויקלקל את כח שכלו.

ואין על האדם לנסות להבין ולחדש יותר מכפי כוחו, וכפי׳ שכתב הרמב״ם ב׳מורה׳ 
)ח״א פרק ל"ב(, שמי שמכריח עצמו לראות ולהבין מה שהוא למעלה מהשגתו, יקלקל 

הבנתו ולא יבין גם מה שהיה בכוחו להבין.

מרב  לימוד  ע׳׳י  היא  הקדושה  תורתנו  של  ישרה  בהבנה  ההתרגלות  והנה,  יח. 
וכך לעלות מן הקל אל  - בתחילה בסברות ובחילוקים פשוטים,  לתלמיד, ובהדרגה 
הכבד. וההתעסקות בדברי רבותינו גדולי עולם וסברותיהם הישרות, מועילה ליישר 

את השכל ולהתרגל לעמקות בישרות ובבהירות.

וזכורני כי פעם אחת, אמר תלמיד יקר לפני מו״ר הגרש״ז אויערבאך זצ״ל סברא 
שלא היתה ישרה, והקפיד עליו, ואמר לו הגרש"ז שלא יאמר לו יותר חידושי תורה. 
לחדש  יפסיק  אכן  האם  שאלו  ללמוד,  העז  ורצונו  מידותיו  יוקר  מפני  תלמיד  אותו 
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לו, עכשיו שלשה חודשים  רגע מחשבה אמר  ואחר  נהנה הגרש"ז מעקשנותו,  כלל. 
לא תחדש כלל, ורק תלמד קצה״ח ותתרגל לחידושיו הישרים, ועי״ז גם אתה תתחדש 

סברות ישרות.

בהיותי  וזכורני  הישרות,  מקו  נטה  לא  אם  עצמו  לבחון  המידה  אמת  גם  וזו  יט. 
הלימוד  דרך  מהי   - שונות  מדרשות  מבתי  לומדים  כמה  נתווכחו  צעיר  אברך 
שיעמידו  ע״י  זה,  דבר  לבחון  דרך  הציעו  ולבסוף  האדם,  לו  שיבור  ישרה  בהבנה 
לזכות  שיצליח  ומי  והאחרונים,  הראשונים  מרבותינו  שאלות  של  גדולה  כמות 
הישרה  ההבנה  בדרך  שצועד  זה  הוא  כי  וסימן  אות  זו  הרי  לדבריהם,  יותר   לכוון 

והנכונה.

]יש עוד מבחן פשוט: מי שמכוון בתדירות לקושיות ותירוצי גדולי רבותינו, הרי זה 
מופת ברור שהוא צועד בדרך ההבנה הישרה[.

בדרכי הלימוד,  נכנס  גדול  כי שיבוש  דבר פשוט,  להוסיף  יש  ובסיום הדברים  כ. 
והיינו שישנם בחורים ולומדים אשר בלימוד העיון עוסקים רק ב״לומדות״, ומתעלמים 
שעיקר  בשיעורים,  גם  ראו  שכך  זאת  ותולים  וטועים  הגפ״ת,  ועצם  הפשט  מלימוד 

השיעור מתמקד בהבנה ועמקות, ולא בלימוד הפשט.

ויש בזה ב׳ טעויות, הא׳ כי ודאי שחובתנו בלימוד התורה לידע פשט דברי התורה 
וזמן רב עד  זה דורש מתינות  ולימוד  ובירור כל הפרטים עד הבנת הדבר על בוריו, 

שבתחילה ברורה לו עצם ידיעת המשנה, הגמ', רש״י והתוס׳ בצורתם.

לא  וזה  זה  הגמ',  פשט  ידיעת  קודם  ב״לומדות״  המתחילים  כי  השניה,  והטעות 
עלה בידם, ורק משתבשים בסברות קשות ותמוהות, ורק אחרי ידיעת עצם המקרים 
והדינים המבוארים בגמ', אז עולים מאליהם הקושיות החזקות, ובעקבותם החילוקים 

הלמדניים הישרים והאמיתיים.

העולה מהדברים:
א. ידיעת התורה היא לידע עומק הבנת תורתנו הקדושה.

ב. נתחייבנו להתחכם ולהתלמד דרכי לימודה - להבינה כראוי.

ג. התלמדות זו נעשית רק ע״י לימוד מרב לתלמיד.

ד. דרכו של הגר"ח מבריסק ותלמידיו אינה דרך חדשה ושונה מהקודמים לו, אלא רק 
הרחבה לדברי הראשונים והאחרונים שקדמו לו.

ה. דרך לימוד הישיבות איננה רק לחידוד ולהנעים את התורה על לומדיה, אלא ליבון 
והבנת דברי התורה בעומק ובישרות.

ו. דרך הלימוד היא הדרך לידע גדרי הדינים, לדמות מילתא למילתא במהותם, לחלק 
בין השונים ואפי׳ אם נראים כדומים.
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סברא בלימוד צריכה להיות ישרה ונכונה שמתאימה גם לאסוקי שמעתא אליבא  ז. 
דהילכתא.

ח. בחיפוש האמת פעמים רבות צריך לתירוצים מציאותיים וכדו׳, או לידיעות נוספות 
וכיו״ב, ולא רק לחילוקים למדניים.

ט. פעמים נוצרו שיבושים בדרכי רבותינו, ויש לשמור מכל משמר על ישרות הסברא.

י. אין מקום לעסוק בלמדנות לפני ידיעת עומק הפשט בגפ׳׳ת.

יא. דברי רבותינו, הגרעק״א, הקצה״ח והנה״מ וכדו׳, יהוו לנו את אמת המידה לישרות 
ולסברא.

]בקונטרס מוסר אב להגאון ר' עזריאל אהרון זצ"ל, בעל כפי אהרון כתב לבנו: כעת 
יהיה רוב לימודך בעיון הש"ס ופלפול וחידוד אמיתי בתוספות ומהרש"א ובחיבורי 
רבני האחרונים שדרכם דרך ישרה כעין ספרי רבנים, משנה למלך ושער המלך, ושמחת 

יום טוב ומחנה אפרים[.

ודברים מתוקים כתב בענין זה הגאון ר' יחיאל יעקב וינברג זצ"ל, בעל השרידי אש 
)נספחים לחידושים על הש"ס ח"ב עמ' שצ"ח(: אופיו ותכונתו של הפלפול הנהוג בישיבות זמננו 

הוא משתנה תכלית שינוי מהפלפול המחודד, עד שכל הדמיון שביניהם אינו אלא 
השם בלבד, הפלפול התלמודי קיבל פנים חדשות לגמרי, אשר עומד על בסיס ההגיון 

הישר והבריא.

הפילפול הנהוג היום בקרב הישיבות נוסד על עומק הסברא ודקות העיון, בעל 
הבנה חודרת לתוך פנימיות הדברים, להוציא מכל הלכה את תמציתה ולמצוא בה את 
ביחוד בעמקות  בה, הפילפול הזה מצטיין  גרעין המחשבה המונח  ואת  התוך שלה, 
אותה  המבדילים  המשפטיים  גדריה  את  הלכה  בכל  למצוא  ביקורת  ורוח  המחשבה 

מחברתה הדומה לה בבניינה ובתוארה החיצוני.

ביחוד קשה הדבר מאוד לתפוס את ההגדרה המשפטית בהלכות התלמוד כי כל 
הלכה מסתעפת לכמה סעיפים המתפרדים לכמה פרטים שונים.

בכדי להשיג את צורתה השלימה של כל הלכה, צריך בראשונה לצרף את כל פרטי 
ולמצוא את  ההלכה, המפוזרים בכמה מקומות שונים בש"ס, לתמונה אחת כללית, 
הקו היסודי העובר בכל פרטי ההלכה, ורק אז אפשר יהיה לסמן את גדריה של ההלכה 

הראשית.

ושם בעמ' שצ"ט כתב: הפלפול ההגיוני החודר לתוך תוכה של ההלכה מוציא את 
גרעין החיים את היסוד הפסיכולוגי ואת התכונה המוסרית הכלולה בהלכה, ויש לו 
עסק עם עניני הרגש ורחשי הנפש שיש ללב מקום בהם וגם הרוח מקבל חלקו, עכ"ל.

ונפלא לראות מה שכתב בזה הרה"ג יעקב כץ זצ"ל, בספרו תנועת המוסר )ח"ה עמ' 
83(, על הגאון ר' יוסף בלוך זצ"ל, ראש ישיבת טלז,  וז"ל: הדרך להבנת התורה קובע ר' 
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יוסף לייב, היא על פי שכל התורה עצמה, אמנם יש לנקוט בדרך של ההגיון, אבל לא 
הגיון שבודה האדם בדמיונו כי אם הגיון התורה שהוא בעצם תוהם גם לשכל הטבעי 
של האדם, וכאן עומד ר' יוסף לייב, על הנחתו היסודית האמורה, ששכל האדם ושכל 
התורה ששורשיהם בעולמות העליונים - חד הוא ובהם מקופלים כל יסודות הבריאה, 
מכיון שכך בודאי שהתורה בכל רחבה הקיפה וגדלותה מתאמת לכוחות האדם, ויש לו 

היכולת על פי טבעו וכוחותיו להגיע אל כל עניניה.

אמנם התורה חדרה לתוך פנימיות נפש האדם וקבע הלכותיה לפי כוחותיו הדקים 
מן הדקים, אבל בכוחו של האדם לרומם את שכלו ולהכין את נפשו כדי להכיר את 

דעת התורה ולהרגיש את שכליותיה.

עמוקה  חקירה  ע"י  הש"ס  וסוגיות  ההלכה  את  מסביר  היה  זו  להנחה  בהתאם 
ברישומי כוחות הנפש הדקים מן הדקים החבויים במצפונו של האדם, הוא היה בוקע 
בהרגשות  הקשורים  מאוד,  עמוקים  הגיון  נימי  ומעלה  זעירים  לחלקים  סברא  כל 
פסיכולגיות של הבריאות בחקירת נבכי הנפש, אודות לכך היה נותן אור אחר על כל 
הסוגיא ומיישב הידורים רבים. ויש אשר היה מסביר מחלוקת בים חכמי התלמוד ובין 
המפרשים ראשונים ואחרונים - בחילוקי דעות דקים בהבנת כוחות נפש או בנימים 
יוסף לייב הנ"ל,  ר'  פסיכולוגים עמוקים. עכ"ל. והרגיל בספרי שיעורי דעת להגאון 

יומחש לו ביותר כל הנכתב כאן.

והנה נראה מה שכתב בענין זה אחד מגדולי הדור שלפנינו, הגאון ר' משה פיינשטיין 
ענין  ידוע  וז"ל: בדבר מה שהערת, הנה  ל"ב(,  )יו"ד ח"ד סימן  זצ"ל, בשו"ת אגרות משה 
חשיבות גמרא שאיתא בס"פ אלו מציאות )בבא מציעא ל"ג ע"א(, שאין לך מצוה )שם איתא 

מדה( גדולה מזו, שהוא בירור טעמי ההלכות, ובירור טעמי המחלוקת.

ובמקומות הרבה קרא ללימוד הגמרא שימוש תלמידי חכמים, בברכות )דף מ"ז ע"ב(, 
על הא דאחרים אומרים אפילו קרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים הרי זה עם הארץ, 
פרש"י הוא הגמרא התלויה בסברא שהיו נותנים לדברי משנה טעם והיו מתאספים 
יחד ועוסקים בכך והיא דוגמת הגמרא שסידרו האמוראים. וכן הוא בסוטה )דף כ"ב ע"א(, 
היכי דמי רשע ערום וכו', עולא אמר זה שקרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים וכו'. 
ופירש רש"י, ללמוד סברת הגמרא בטעמי המשנה מה הם, רשע הוא שאין תורתו על 
בורייה ואין ללמוד הימנו שעל ידי הטעמים יש חילוק באיסור והיתר, ובדיני ממונות 
לזכות ולחייב, ובטהרות לטמא ולטהר, כדאמר בכמה דוכתי מ"ט אמר מר הכי ומר 
שונה  קולו  את  שהשומע  הוא  וערום  וכך,  כך  בינייהו  איכא  בינייהו  מאי  ואמר  הכי, 
משניותיו כסבור הוא שבקי בטעמיהם ונוהגין בו כבוד כתלמידי חכמים. ועיין במגילה 
)דף כ"ח ע"ב( ההוא דהוי תני הלכתא סיפרא וספרי ותוספתא ושכיב, אתו ואמרו ליה לרב 

נחמן ליספדיה מר, אמר היכי נספדיה, הי צנא דמלי סיפרי דחסר, ברש"י אינו אלא 
ולא שימש תלמידי  ואין מבין מה בתוכה, אף שונה הלכות  כסל שמילאוהו ספרים, 
חכמים ללמוד, שיבינוהו טעמי משנה, ופעמים שדברי משנה סותרין זה את זה, וצריך 
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לתרצה, כגון הכא במאי עסקינן, וכגון הא מני רבי פלוני היא, וכגון חיסורי מיחסרא, 
אינו יודע מה שונה.

שאף  אמרתי(  וגם  ד"ה  ל"ט  סי'  ח"ד  או"ח  באגרות  מש"כ  בזה  )עי'  פעמים  כמה  אמרתי  וכבר 
בזמנינו שכבר נכתב כל הש"ס וגם פסקי הגאונים ברי"ף ורמב"ם ורא"ש וטור וש"ע 
עם כל המפרשים שעלייהו, איכא גם לנו תורה שבעל פה שלא נכתב עדיין, ואי אפשר 
לידע התורה על בוריה בלא שימוש תלמידי חכמים. שלכן נקרא גמרא שימוש תלמידי 
רב  צריך  שלזה  במוחו,  לקולטם  איך  הכתובים  דברים  להבין  שצריך  משום  חכמים, 
שיסביר ההלכה לפי סוגיית הגמ' בפה ממש, וגם חברים שיתחדדו בזה שישמעו איך 
מבינים כל אחד לאחר שנקלט במוחו הדברים ששמעו, וגם מה שהבינו בעצמם לפי 

ערך ההבנה שלמדו מרבם גם בעניינים אחרים שלמדו גם כל הענין בעצמם.

וזהו עיקר הגדול בלימוד התורה, שזה שייך להתחדש כל ימיו, אף בימי זקנה ושיבה 
ולהתגדל בכל יום יותר מכפי שהיה אתמול שנעשה לעצמו תרוייהו רב ותלמיד.

ר' חיים  ישיבת  ר' מנחם צבי ברלין שליט"א, ראש  ]דבר מופלא שמעתי מהגאון 
עוזר, שהגרב"צ זצ"ל גם בהיותו ראש ישיבה ועל אף היותו גאון אדיר, בכל זאת היה 
וזה  בן הגר"ז, מה חידש בשיעורו,  ר' משולם סלובייצ'יק  מברר אצל תלמידי הגאון 

סיפור קצר האומר הרבה[.

ולבחינת לימוד זה אם עלה יפה אצלו, הוא שיתייגע כל אחד להתעמק יותר ויותר 
לפי הדרך שכבר קלטה מוחו משמיעת השיעורים אף שהיו בעניינים אחרים. ולמצוא 
דברים הצריכים ביאור, וגם קושיות באיזה סוגיא, ולתרצם ולהסבירם לחבריו בעל 
פה ולפעמים גם לכותבם, שמזה יבחנו שנתגדלו, ויראו להתגדל עוד יותר ויותר עד 

למדרגת גברא רבא.
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הפשט לא יופשט!?
ננסה במאמר זה להיכנס מעט ובזהירות לדרכי הבנת תורתינו הקדושה, ובמאמר 
זה נשתדל לעמוד על המושג "פשט", והאמת שהמושג "פשט" כלל "לא פשוט", ונראה 
ברור שתלוי גם בשורש נשמת כל חכם וחכם, ומזה נשתרבבו הרבה מחלוקות רבותינו, 
אבל זה ברור, שהאומרים שכל מה שאינו מובן בסקירה ראשונה זה רחוק מן האמת, 
יודעים כל לומדי תלמודינו שפעמים רבות אי  כל לימודם הוא שטחי ביותר, שהרי 
אפשר לפרש הדברים כפשוטם, הנה תראה במס' זבחים )דף קו ע"ב( אומר הש"ס: "מה לי 
שרצים טהורים שאיסורם במשהו", אבל האמת שאין איסורם במשהו אלא בכעדשה 

וכמו שפירש רש"י שם.

]ונראה לבאר הטעם שהש"ס לא אמר בכעדשה, שהרי רוצה לומר החומרא שיש 
בשרצים, והחומרא אינה עצם שיעור כעדשה אלא קטנות השיעור זו החומרא, ולכן 
אמר משהו להדגיש ענין זה, וסמך הש"ס שמי שהגיע למס' זבחים יודע כבר שהשיעור 

הוא בכעדשה[.

בנדרים )דף עד ע"א( איתא: "בשלמא רבי עקיבא סבר אין זיקה", אבל האמת שודאי 
ר' עקיבא סובר שהיבמה זקוקה ליבם, אלא שסובר שהזיקה אינה החשיבה את היבמה 
אלא  בא  העומר  "שאין  ע"ב(,  יא  )דף  ובסנהדרין  שם,  הר"ן  שפירש  וכמו  היבם,  כאשת 

מיהודה", והאמת שבא גם ממקומות אחרים אל שמצוה מן המובחר מיהודה.

בברכות )דף לז ע"א( תניא: "ולבסוף ולא כלום", פירוש: שעל אורז לא מברכים כלום. 
ובכל זאת פירש רש"י שם וז"ל: ולא כלום. כלומר אין טעון בברכות פירות ארץ ישראל 

ולא כלום, אלא בורא נפשות רבות.

ובש"ס ישנם עשרות מקומות כאלו, וכידוע, והסיבה שהוצרכנו לכתוב זאת, מכיון 
עד  חידוש,  להם  נשמע  והיה  זה,  ענין  על  צורבים  כמה  עם  בדברנו  לדעת  שנוכחנו 
לנקודה  נתנו לבם  לא  ואף שגם הם למדו חלקם  שהצענו על כמה מקומות כאלה, 

פשוטה זו.

והן  עמנו  החיים  מרבותינו  הן  חכמים,  שימוש  הרבה  צריך  ודאי  פנים,  כל  ועל 
מספריהם, ללכת בדרך הישרה בענין זה, שהרי על כל פנים בודאי אי אפשר להתעלם 
מהנכתב חלילה, וכמו שכתב החזו"א במכתבו לגדול אחד, בקובץ אגרות )ח"ב אגרת ט"ז( 
וז"ל: כשם שהעמיקו מחתימי התלמוד בעיקרי ההלכות כך העמיקו בלשונם ובעריכת 
יתכן  ולא  ומדת החכמים,  כן הוא מדת החכמה  לפני הדורות הבאים, אשר  הדברים 
שיסתמו בדבר שאי אפשר להבין, וכל שכן שיאמרו במאמר המורה אחרת מהמכוון, 
ואם לפעמים מתפרשים דבריהם על צד עמוק מטבע החכמה והוא מובן למעיין אבל 
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לא  המידה  על  יותר  רמזים  בדבריהם  להעמיס  באנו  שאם  בזה,  מאוד  להיזהר  צריך 
נשאר בידנו כלום וכו', עכ"ל.

דבריו  )הובאו  ברוידא  הירש  צבי  ר'  מקלם,  הסבא  של  חתנו  שכתב  מה  בזה  ונראה 
בספר בית קלם, קניני תורה, עמ' נ"ג(, וז"ל: אעתיק למענו ענין אשר שמעתי לא מכבר, באשר 

תועלת רב יביא איתו הענין הוא בלימוד אעתיק בקצרה והוא: כלל גדול בלימוד שלא 
להשתמש  ראוי  הכלל  וזהו  השכל.  אל  רק  המילות  אלא  המילות,  אל  השכל  לדחוק 
בו בלימוד ההלכה וכן במוסר, כי אין ראוי לדחוק הרבה בסברות דחוקות רק למען 
המילות יעלו יפה. ואם כי מחוייבים אנו לדקדק מאוד במילות ולהבין ביאורם, אבל 
הוא רק אם השכל מסכים, כי אם אין השכל מסכים אז כדאי ונכון לעזוב דוחק קטן 
כ', א'(, ממשפט החכמים  )שמות  ר' אברהם אבן עזרא  וכן כתב  יסיר דוחק גדול.  למען 

שלא לדקדק המילות אך בטעם המילות.

חגיז,  1( כתב בשם מהר"י  )עמ' קצ"ד הערה  נאמ"ן ס"ט  ובספר אסף המזכיר להגאון 
שדרכו של הרמב"ם להטריח עצמו, שיהיה הענין מסכים אל האמת כפי סברתו יותר 

מיישוב המילות והדברים, ובגוף הספר כתב, שזו דרכו של רש"י גם כן.

דוחק  מאשר  הלשון  דוחק  לסבול  "מוטב  הב"י,  מרן  בשם  שנאמר  הכלל  וידוע 
רכח(  סימן  )יו"ד  שכתב  וכמו  כוונתו,  זו  מקום  מכל  ממש,  לשונו  זה  שאין  ואף  הענין", 
בזה"ל: ואף על פי שפשט הלשון מורה על פירוש הריב"ש, כיון שהענין אינו מתיישב 
לפירושו, מוטב לדחוק הלשון ולכוונו עם הענין, ולשון הירושלמי משונה לפעמים 

וכל שכן בדבר פשוט שהוא סומך על המבין. עכ"ל.

וחשוב להביא פה מתורתו של הגאון ר' ישראל סלנטר זצ"ל, )הובאו דבריו גם בחידושי 
שרידי אש, מהדורת תשס"ז חלק ב' עמוד תשצ"ט( וז"ל: גם בקשת האמת אינה מוצאת את דרכה 

ומשיגה את מטרתה בלעדי הפילפול ]האמיתי1[, ודבר זה מתורתו של גאון המוסר 
וחקירה  דרכו  ע"פ  מבאר  התבונה  לספר  בהקדמתו  למדנוהו  ז"ל,  סלנטר  ישראל  ר' 
עמוקה: מהי בקשת תורת האמת? והאמת מהי? מה הם באופני השגתה? האמת אינה 
מושג מוגבל בתחומים ומסויים במובנו. טועים הם אלה האומרים כי האמת תמצא 
רק בדרך הפשט הפשוט, וכי מה שקרוב יותר לפשטות הדברים, לדיוק המילים, קרוב 
אם  רק  הדברים,  עיקרי  על  לעמוד  אפשר  אי  שלפעמים  אמרו,  באמת  לאמת.  יותר 
מביאים ממרחק הקדמות ומופתים שונים המאירים את הענין הנידון, וכדרך שאמרו 

חז"ל: דברי תורה עניים במקומן ועשירים במקום אחר )ירושלמי ר"ה פ"ג הל' ה'(.

עוד כתב הגרי"ס, שהפשטות אינה אלא סעיף אחד מדרכי הראיות, כלומר אינה 
אלא אחד המופתים המשמשים לבירור האמת, ועל פי הרוב קושיות חמורות הנולדות 
מהרכבות קודמות המושלבות בשילוב חזק, עומדים אכן ללחום נגד הפשטות ולהזיזה, 
ובדברי רבותינו בעלי התוס' אשר  כאשר אנחנו רואים בדברי התלמוד באוקימתות 

1 ראה לעיל עמ' כ"ז דברי השרידי אש בענין זה.



לב | הפשט לא יופשט!?
 איסתכל 
באורייתא

לאורם נלך, ועוד שלפעמים ע"י פלפול ארוך מורכב מהקדמות שילוב אחר תתברר 
דברי  כאן  ]עד  בו.  אין  ריח האמת  דרך הפשטות, שגם  על  דבר קצר,  גם  ויש  האמת 

הגרי"ס בשינוי לשון קצת[.

והתשוקה  לאמת  השאיפה  האדם,  לרצון  המסור  דבר  אינו  האמת  בקשת  גם 
להשגתה בלבד אינם מספיקים, לזה צריך הכנה לימודית קודמת, התפתחות וסכום 
גדול של ידיעות הנחוצות. והגרי"ס הוסיף, שצריך גם טהרת המידות לזה, ובזה יפה 
לבקשת  ראוי  אותו  לעשות  ולהישירו  לחדדו  להחריפו,  ההגיוני,  הפילפול  של  כוחו 

האמת. עכ"ל.

גיסו  311(: העיד  )עמ'  והנה תראה מה שסופר על הגרב"צ בספר רבנו האור לציון 
ומחדש בה מהלך  הרה"ג ראובן שראבני שליט"א, שלא אחת כשהיה מעיין בסוגיה 
שמעו ממלמל, 'רק שיהיה אמת ויכנס טוב בלשון'. ובכל זאת סופר שם )עמ' 277( בשם 
הרה"ג שלמה מגנוז שליט"א, פעם השמיע חילוק חריף ליישב שיטת רש"י, חקר חקירה 
עמוקה, הביא ראיה כצד האחד ותלה בו דברי רש"י, נהנו השומעים והתפעלו, אבל 
אחד הגיב, זו חריפות, והרב מזהיר תמיד להתרחק מחריפות, והורגל לשונו לומר "אני 
אוהב מתוק ולא חריף..." התרגש רבנו ואמר בלהט: דעו לכם אחרי אריכות ימי ושנתי, 

אם תהיה לי הזכות להציץ לישיבה של רש"י בטוחני שיאשר בפניי שלכך התכוון.

עוד שם )עמ' 301( כתבו, היה הרב מפוניבז' הגאון ר' שלמה יוסף כהנמן זצ"ל מספר, 
בין  יחולק  שרכושו  צוואה  אחריו  הותיר  בנים,  חשוך  והיה  בליטא  נפטר  אדיר  גביר 
הדודים  בני  באו  כוונתו,  היתה  עלינו  ואמרו  הראשונים  הדודים  בני  באו  הקרובים, 
השלישים והרביעים אף עלינו, באו קרובים רחוקים לאין שיעור ואמרו כתבו בב"ק 
)ק"ט ע"א(, וכי יש אדם מישראל שאין לו גואל? אם כן גם אנחנו בכלל הירושה, החליטו 

גרודינסקי  עוזר  חיים  ר'  הגאון  ברשות  הדור  מגאוני  שלושה  של  דין  בית  להושיב 
זצ"ל, הדיין השני היה גדול המעמיקים הגר"ח מבריסק זצ"ל והשלישי גדול הבקיאים 

שבדור.

הסתקרן הרב מפוניבז' שהיה אז עילוי צעיר ונחבא בחדרו של ר' חיים עוזר, נכנסו 
בבקיאות  הקורבה,  מושג  להרחיב  יש  לדעתו  ואמר,  פתח  והבקיא  לדין,  השלושה 
מדהימה ציטט עשרות מקומות לבסס שיטתו, והיה הדברים מאירים ושמחים. ובטוח 
היה הרב מפוניבז' שהשאלה הוכרעה. סיים הגאון את דבריו ורבי חיים מבריסק פתח 
לפי סדר הרצאת דבריו של הבקיא העצום העמיק בכל סוגיה, סתר ובנה והוכיח מכל 
ממשאך  מתונך  הגמרא:  כלשון  שניתן,  ככל  הקרוב  מושג  לצמצם  שיש  ואתר  אתר 

שבאת להכביד עלי אכביד עליך )זבחים ל"ב ע"ב( וכו', עכ"ל.

והנה אף שזה ברור שהבקיא ידע ללמוד, ובקיאותו לא היתה נבובה, בכל זאת לא 
השכיל להעמיק ולא צדק בפסק שלו.
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ודברים נפלאים כתב בזה הגאון הרב גרשון פישמאן זצ"ל, בהקדמה לספרו מי החג 
)עמ' 6 בפתיחה( וז"ל: וקצת דוגמא לדברינו נביא מראשוני הראשונים מדברי בה״ג ז״ל, 

שנצטוו  המצות,  תרי״ג  את  בהקדמתו  שם  שמונה  הבה"ג,  בהקדמת  פעם  שראה  מי 
ישראל לא יעלה על לבו, כי הבה"ג כיון בזה גדולות ונצורות, והבה״ג מונה שם את 
המצות סתמה, ואינו מגלה שום סברות מדוע בחר למנות מצות אלו, ולא מנה מצות 
אחרות, ודבריו שם נראים לכאורה כמאמר הגדה. ובאמת אילו לא בא הרמב״ם ז"ל 
וכתב שרשיו והעמיד גבולות איזו מצוה למנות ואיזה שלא למנות, היה לנו בכלל דברי 
ר׳ שמלאי במכות )דף כ״ו ע״ב(, דתרי״ג מצות נאמרו לישראל כמאמר הגדי, שרגילות הוא 
)ומי שבקי במדרש יודע שיש עוד מקומות במדרש של מנין מצות ואין  שאין שואלים קושיות על זה 
איש שם עליהם לב(, ובפרט שמנין המצות הוא מעורפל מאוד, כי באמת יש הרבה מצות 

מתרי״ג, וגם אם עוד נמנה מצות דרבנן שמספרם לכאורה מגיע לאלפים, והיה חסר 
לנו בכלל שיטה איזה מצוה לספור בכלל המבין ואיזו לא.

אבל כשבא הרמב״ם וכתב שרשיו, וברוב טעם ודעת האיר לנו את הדרך אשר נלך 
בה במנין המצות, ובדבריו שם נסתר כל הבנין והרבה מהמנין של הבה״ג ז״ל, וכל דברי 
הרמב״ם ז״ל הנה לכאורה נכוחים למבין, וכמדומה שתשובות הרמב״ם על הבה״ג הנם 
בלתי פורכות והבה"ג טעה בפשוטות, ולתרץ דברי הבה״ג בא הרמב״ן ז״ל, ואחרי דברי 
התנצלות שם כתב בהקדמתו על קושיות הרמב״ם ז״ל, וז״ל: ולבי ערב, להודיע אל 
הרב, שלא בא עד התכלית ואל המופת לא קרב, ובמקום אשר חשב, לא עמד ולא ישב, 
עכ״ל. זאת אומרת שהרמב״ן ז״ל כותב שהרמב״ם ז״ל לא ירד לסוף דעת הבה״ג ז״ל 

במנינו, אל כל אלו הסברות והדקויות שסמך עליהם הבה״ג במנינו את המצות.

שימו לב רבותי! ותראו את עומק דבריו של ראשון. הרמב״ם ז״ל בעצמו הוא אחד 
ירד לדעת הבה״ג  ובכל זאת כותב עליו הרמב״ן שלא  ז״ל,  גדולי הראשונים  מגדולי 

לעומק כוונתו.

ובאמת מי שרואה את תשובות הרמב״ן על הרמב״ם ז״ל להצדיק את דברי הבה"ג, 
רואה בזה את קצת גודלו של רבינו הרמב״ן. כמובן שאין כוונתנו להצדיק את דברי 
הרמב״ן נגד הרמב״ם ז״ל, שאין אנו הפעוטים ראויים לזה, ובפרט שגדולי האחרונים 
ז"ל ירדו במצולות לבאר את דברי הרמב״ם ולהציל אותם מקושיות הרמב״ן ז״ל, ואף 
שיש גם מקומות שלא הצליחו בדבריהם כ"א בדוחק גדול, אבל בכל זאת אין משיבין 
את הארי, והרמב״ם בעצמו בטח היה יודע לתרץ את דבריו בטוב טעם ודעת, ואנחנו 

יכולים רק לומר שאלו ואלו המה דברי אלוקים חיים.

אבל כוונתנו בזה להראות, היאך עמקו דבריו של ראשון אף במקום שלכאורה אין 
בהם שום עמקות, כי מי שראה את דברי הבה״ג הנ״ל, שנראה לכאורה כמאמר הגדה 
שאין חוקרין הרבה בזה. והרמב"ן ראה בדבריו סברות עמוקות כאלו עד שחשב לרבינו 

הרמב"ם שלא ירד לסברותיו.
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ואיך שיהיה, בין אם נאמר שהרמב״ם לא ירד לסברות הרמב״ן בדעת הבה"ג כמו 
שכתב הרמב״ן, ובין אם נאמר שלא חשש להם כמו שכתבו האחרונים ז״ל, אבל סוף כל 
סוף מוכרחין לומר בדעת הבה״ג, אותם הסברות והבקיאות שהעיר הרמב"ן ז״ל, רואין 
בזה האיך עמוקה דעת ראשון אף שכותב סתם ואינו מגלה שום סברות ודרך לדבריו.

פילפול  לשם  לפילפול  דוגמא  החנוכה,  לימי  הקשור  דבדיחותא  במילתא  נסיים 
)הובא בדברי שיח(:

שאל מפולפל אחד: מדוע כתוב בהעלותך עם ח'? אמרו לו, כתוב עם כ' ולא עם ח', 
אמר זה תירוץ אחד, אבל לי יש תירוץ יותר חזק, שהסיבה שכתוב עם ח' כנגד שמונה 

ימי חנוכה...

ואמרו שהחזו"א המציא את הדוגמא הזאת להמחיש היכן אפשר להגיע בפלפול 
של שווא.
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תפילה
לפני שנכנס לעצם גוף המאמר, נקדים הקדמה קצרה. כמדומה, שסיבה עיקרית 

ביותר לחוסר הצלחתנו בתפילה ובברכות, נובעת מגישה לא נכונה, ונפרש דברינו:

כשאנו מתפללים, אנו מתאמצים לכוון במילים, ויתכן שזו הבעיה - הרי כשאנחנו 
בכוונת המילים, אנחנו  וכיו"ב, אנחנו לא צריכים להתאמץ  מבקשים ממשהו טובה 
פשוט מבקשים, ואילו בתפילה, במקום לבקש, במקום לשבח את הקב"ה, אנו עוסקים 
אין ספק שתועלת גדולה יש בלימוד ופירוש  בכוונת המילים, והעיקר חסר מן הספר, 

המילות קודם התפילה, אבל בשעת התפילה צריך להתפלל.

כשאדם בא למכולת ומבקש תבנית ביצים, הוא לא מפרש במחשבתו - תבנית ביצים, 
מהתרנגולת...  שנולדו  לבנים  עגולים  שלושים  עליו  ויש  חורים  עם  קרטון  פירושו: 
כל  על  שנחשוב  להיות  צריכה  העבודה  שעיקר  כמדומה  הברכות,  כוונת  לגבי  כנ"ל 
הטובות שהטיב לנו, כשאדם אומר "תודה" לחבירו שהביא לו דבר מה, הוא לא מרחף, 
כי הוא מרגיש שהוא מודה, אבל אם התפוח ממילא מגיע לו, אלא שכתוב בשולחן 
מתחילות  מכאן  אז  חז"ל,  שתיקנו  מסויים  נוסח  לומר  צריך  שאוכלים  שלפני  ערוך 

הבעיות בכוונת הברכות.

וראוי להביא פה מעשה, מהספר הפגישה )עמ' 7(, היה אברך אחד שגרתי, לא מי יודע 
מתמיד, אבל גם לא בטלן ח"ו. היה קם שעה לפני הכולל, רץ לשטיבלאך ומשתחל 
לאיזה מנין מתקדם, משם רץ לטעום משהו ומשם רץ לכולל. בערב נהג לעשות איזה 
משהו צדדי להכנסה נוספת, בקיצור חיים שגרתיים. יום אחד מתעורר בבוקר וכולו 
מרוגש, הוא ישב על המיטה עם פנים בוהות, פנה לרעייתו ואמר לה: את לא תאמיני 
רעייתו  בו  נו, מאיצה  בדורינו כאלה חלומות,  יאומן שיש  לא  זה פשוט  מה חלמתי, 
ספר כבר מה חלמת, היה לך איזה חזון שמימי, דברת עם המשיח, האברך הניף את 
ידו בביטול וענה, מה פתאום עם המשיח, את לא תאמיני עם מי דברתי, חלמתי שאני 
עומד באיזה היכל בשמים, ועומד לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה בכבודו ובעצמו, 
הוא יושב על כסא הכבוד ואני עומד מולו מדבר איתו ומקשיב לי לכל מילה ומילה. 
אותך  מבינה  לא  אני  רעייתו,  לו  אמר  שלנו,  בדור  דבר  כזה  שיש  חושבת  את  תגידי, 
בכלל, הרי אין אדם חולם אלא מתוך הרהורי לבו, אז מה הפלא שאתה חולם שדברת 

עם הקב"ה, הרי אתה מדבר עמו ג' פעמים בכל יום...?

הוא היה המום, הוא השתתק לכמה שניות ופלט בשפה רפה, נכון את צודקת, וכי 
מה יאמר לה שהוא לא שם לב בכלל שבתפילה מדברים עם הבורא בכבודו ובעצמו 

והוא מקשיב לנו לכל מילה. אז הוא שתק.
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את הסיפור הזה סיפר הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל לתלמידיו בישיבת פורת 
יוסף, כשחפץ להמחיש להם כמה עלינו באמת להתפלל ולא רק לומר את התפילה.

יתברך  מה'  לקבל  כדי  שמתפללים  חושבים  העולם  א':  בגליון  כתבנו  נאמר,  עוד 
את החסר לנו, אבל האמת היא להיפך, שבורא עולם מנע מאיתנו חלק ממה שרוצה 
להיטיב לנו כדי שנתפלל אליו, והטעם משום שהתפילה הם מהדברים המקשרים בין 
האדם לקונו, וגם שע"י התפילה משריש בקרבו שהכל מיד ה' יתברך. והבאנו ראיות 
רבות לזה מגדולי רבותינו שו"ר שכן מפורש בדברי האריז"ל בהקדמה לשער המצוות 
וז"ל: צריך שיכוון בכל מצוה לקיים מצות בוראו, וכן בכל מצוה ומצוה יהיה זהיר בזה 
שלא יתפלל לפניו יתברך על איזה שאלה מן השאלות כמו מזונות ועושר ובנים וסיבת 
יתברך שנצטווינו שנתפלל  עצמו שצריך לשאול אותה השאלה אלא לקיים מצותו 
ענינו תלויות  ואליו  ואנחנו עם מרעיתו  להורות שהוא אלוקינו  צרותינו  אליו בעת 
כעיני עבדים אל יד אדוניהם ואין לנו שום עזר אם לא ממנו יתברך וישים כל בטחונו 

עליו. עכ"ל.

יותר  כמדומני שבעיקר בעולם הישיבות, בחור המתבלט בלימוד מוערך בהרבה 
צריך  אתה  הישיבה:  ראש  לי  אמר  אחת  שפעם  וזכרוני  בתפילה,  המתבלט  מבחור 

להיות גם למדן כדי שלא יהיה "חילול ה'".

אבל נראה מה שהורנו המשגיח דמיר, בספר דעת חכמה ומוסר )עמ' 23(: היה רגיל 
לומר, כי אין לך עוד עסק כזה אשר יתן רווחים היותר גדולים ואינו אוכל שום פנאי 
וזמן כמו ״תפלה״; הלא האדם בין כך ובין כך הוא מתפלל, ואם רק ישים לבו לעשות 
יוכל להתעשר ממש  עסק מתפלה ולהוציא ממנה התועליות והלימודים הנפלאים, 

רק מתפלה לחוד.

למה לא יוכל האדם להגיע מ״תפלה״! כל המעלות ומדות טובות שבעולם, אהבת 
הבריות, חסד, מנוחה, אמונה — הכל משיג האדם וזוכה מ״תפלה״.

החולים  על  משל  דרך  וחושב  באמת  שמתפלל  מי  הבריות.  אהבת  מעט:  ]נבאר 
מהרב  שעבר  בגליון  הבאנו  וכבר  באמת,  הבריות  לאהבת  זוכה  הרי  וכדו',  ברפאינו 

וולבה זצ"ל, שאחד מהדרכים להעצים את אהבתינו לילדנו היא תפילה עליהם.

חסד. הרי כשבאמת מתפללים כמה חולים מתרפאים בזכות התפילות, כמה עניים 
מקבלים פרנסה וכדומה, היש לך חסד גדול מזה? ובאמת מי שאין לו ממון יוכל לעזור 

למכיריו שהם דחוקים ע"י תפילה עליהם שירווח להם וכל על זה הדרך.

יכול  הכל  שהוא  לבורא  מתפלל,  למי  ויודע  ומרגיש  מתפלל  שבאמת  מי  מנוחה. 
ומשליך כל עניניו עליו יתברך אין לו סיבה להיות מודאג, שהרי בידו הכל וע"י תפילה 
כראוי בדרך כלל ישמע ה' תפילתו, ואם לאו כנראה שזה אינה טובתו. וכבר היה מעשה 
בגדול אחד, שמשפחתו נקלעה למצב מסובך והמשיך ללמוד כרגיל, אמרה לו רעייתו: 
למה אתה לא מנסה לטפל בעניין? אמר לה: זה עניין שבאופן רגיל אי אפשר לטפל 
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בו, א"כ אני פטור מהשתדלות מעשית, ונשאר לי רק להתפלל אליו יתברך וא"כ על 
מה לדאוג.

אמונה. כולנו מאמינים ברוך ה', אבל לא תמיד ולא אצל כולם האמונה חיה, הרבה 
פעמים כשאנחנו עושים השתדלות בלי לשים לב אנחנו חושבים שההשתדלות תעזור, 

אבל בתפילה אמיתית אנחנו משננים לעצמינו שהכל מכל כל רק בידו יתברך.

כפי  אלא  למוסר,  קבוע  זמן  לקבוע  אפשר  שאי  החזו"א,  דעת  היתה  ידועה 
התעוררות הלב אם ירגיש לבו פתוח ילמד שאז הדברים יכנסו אל לבו. והנה הגאון 
רבי אליהו לופיאן זצ"ל נסע פעם אל החזו"א והתפלל עמו תפלת ערבית, לאחר מכן 
כשחזר הגר"א לופיאן לישיבה אמר לתלמידיו: בטח שהחזו"א לא צריך לקבוע זמן 
ללימוד מוסר, הוא למד שלוש פעמים ביום מוסר, הרי כפי שהוא התפלל כל תפלה 
היא סדר מוסר בפני עצמה. וניתן דוגמא קטנה, אנחנו אומרים אהבת עולם אהבתנו, 

אם אומרים את זה מעומק הלב כמה אהבת ה' קונים רק ממשפט זה. ודי בזה[.

אם   - מהגדולים  אחד  ]אמר  אחר.  לעולם  ומכניסתו  האדם  את  מרוממת  תפלה 
האדם באותו מצב אחר התפלה כלפני התפלה, הוא אמר את התפלה אבל לא התפלל[. 
היה רגיל לחזר על דברי הכוזרי, שתפלה היא מכבסה המכבסת ומנקה כל אבר ואבר 

מהזוהמה המתאספת בו בעתים החלוניים.

בגליון קודם, שהאדם בעת התעסקו  דבריו  כפי שכתב הרמח"ל, הבאנו  ]פירוש: 
בעניני גשמיות בהכרח נדבקות בו השקפות שקריות, כגון שמרגישים שבידינו לעשות 

ולפעול, וע"י התפלה כראוי אנחנו מנקים את עצמינו מכל ההשקפות הזרות[.

ושהיא המזון הרוחני, שבכוחה האדם מתקיים בכל עתותיו וממנה עליו לשאוב 
כל שפע חיותו, ועל כן, הותקן סדר התפלה ג׳ פעמים ביום, כפי הצורך הדרוש לאדם 
לחייו היום יומיים. ״ברכת התפלה מתמדת עליו עד עת תפלה אחרת, כהתמדת כח 

סעודת היום עד שיסעוד בלילה״ )לשון הכוזרי, מאמר ג׳(.

תפלה - היא היא הגלגל שעל פיה צריך האדם להתנועע כל ימי חייו היה רגיל לומר, 
שחז״ל הקדושים לא עשו שום פעולה כל דהו בלא תפלה, בכניסתו לבית המדרש — 

תפלה, ביציאתו — תפלה.

ומצינו בנחמיה )פ"ב, א'(: ויהי בחדש ניסן ואשא את היין ואתנה למלך וגו', ויאמר לי 
המלך מדוע פניך רעים וגו׳, ויאמר לי המלך על מה זה אתה מבקש, ואתפלל אל אלוקי 
השמים, ואומר למלך אם על המלך טוב וגו׳״ — והלא כל זה היה באמצע שיחתו עם 
המלך, ואף שבודאי היתה תפלה קצרה, אבל מבהיל ומפליא מה שנראה מזה שלא זזו 
ממקומם כלל בלי ״ואתפלל לאלוהי השמים״, ואף באמצע דיבורם, תיכף — ״ואתפלל״. 
והוא משום שאי אפשר לכוין מעשה לאמיתתו בלתי אם ימזוג האדם עמו תפלה, ורק 

על ידי זה יוכל האדם לכוין אל האמת.
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הוא ז״ל היה מזהיר אותנו תמיד: ״תפלה היא השם והצורה של ישיבתנו. הזהרו בשם 
זה אשר נקרא עליכם לבל תאבדו אותו ולבל תשנוהו".

בזה,  זה  קשורים  והתפילה  הלימוד  בזה"ל:  כתב  ב'(  אגרת  )ח"א  באגרותיו  והחזו"א 
עמל הלימוד עוזר לאור התפילה, והתפילת עוזרת את הלימוד, תפילה בבחינת קבע 

מרחיקה את הלימוד, והלימוד בעצלתיים מונע תפילה. עכ"ל.

ובח"ג )אגרת קנ"א( כתב וז"ל: התפלה, אם היא מצוה מעשית אצלנו, אחרי שערכו 
לנו אנשי כנסת הגדולה נוסח ערוך ומסודר בלתי משתנה, הנה אמנם מצוה עיונית 
בעיקרה, וחובת הלב, וכל שלא יצא חובתה מצד הלב לא עשה גם במעשה מאומה, 
שאין תפלה אלא עבודה בלבו של אדם, כמו שאמרו ולעבדו בכל לבבכם איזו היא 
עבודה שבלב זו תפלה. הנה עבודה בכל לב שנדרש מן האדם לפני בוראו יתברך היא 
תפלה. אין לו לאדם שעה אחת בעולמו שחפציו הושלמו ותאותו בידו, אך הוא תמיד 
כמשתדל לבקש את החסר לעמדו וקיומו, וכרודף להדוף מעל ראשו צבא הפגעים 
אשר יסבבוהו יכתירוהו לבקרים, ואם אחרי החק החפץ ושקידת ההשתדלות ישכח 
יועילוהו כל  יוצרו, אדון כל המעשים ומחולל כל המאורעות, ואשר בלעדו לא  את 
המעשים ולא יעזרוהו כל הכנותיו — היסכנו תפלותיו? אוצר של מילים, צפצוף הפה! 
הזו מצות תפילה? לכבד בפה והלב רחוק! הלא יספות חטא על פשע על לב האבן אשר 
ימטירו עליו מסדרי התפלה בעזת קדשם, אשר הסתירו  ימם מזרם קדש, אשר  לא 

בכנפי מערכי תפלתם, והוא נרדם בתרדמתו העמוקה ולא יעור לקול הקורא!

האמנם הדבר פשוט ומורגש בשכל, אכן מה מאד יכבד על האדם להרפא מחולי 
זה ולהשתלם במצות התפלה, כי אם אמנם עשיית תפלה קבע הוא נמאס במושכל 
ראשון, אבל עשיית תפלה רחמים ותחנונים לפני המקום ב״ה הוא מן השלימות היותר 
גדולה והקנין היותר נבחר לאדם על פני חלד. ואמרו איזו פרשה קטנה שבתורה שכל 
גופי תורה תלוין בה ״בכל דרכיך דעהו״, הנה הידיעה של השגחתו יתברך בכל הדרכים 

שהאדם דורך זהו כל גופי תורה.

ואמנם אין בידינו דבר מבואר ערוך ומסודר להורות לפנינו הדרך הישרה לפתח לב 
ולהרגיש כליות, זולת עמל התבונה בתורה שבעל פה, ורק העיון בתורה והעמל בה 
היא הרפואה היחידה והכוללת הכל לכל תחלואי הנפש. התעדנות הנפש — בכלכלת 
קודש  רגשי  להרגיש  ותחל  הנפש  תגדל  וטובה  הכלכלה  רב  ולפי  תלויה,  התבונה 
ואצילות שמימי, להכיר פליאות השגחתו יתברך ורחמיו המרובים על ברואיו יום יום.

כמו  אמנם  כי  תעודתו.  תמיד  ולזכור  יתברך,  אליו  לבבו  להכין  האדם  על  אמנם 
קנין  היא  צריכה  כן   — ההלכה  וחכמת  התורה  לימוד  לעזרת  צריכה  היראה  שחכמת 
התורה לעזרת חכמת היראה, ועוזרים הם זה את זה ומגדלים זה את זה כאשר ישתדל 

האדם בשניהם יחד, ויעכבו זה את זה, אם יתרפה האדם באחת מהן.
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אמנם אחרי שההשתדלות והשקידה קניני האדם במעלות הנפש, כקניניו בעושר 
ורכוש, שאמרו מה יעשה האדם ויתעשר יבקש ממי שהעושר שלו, כן בעושר הנפש, 
ישים האדם פניו תמיד ליוצרו, שיחוננו ויבינהו בתבונת התורה, וכמו שתקנו אנשי 
כנסת הגדולה בתפלת שמונה עשרה ברכה על הדעה, ובתפלת אהבה רבה, ובקדושה 
דסדרא ובברכת אלקי נצור אחרי התפלה, ובברכת בריך שמיה ובעוד מקומות. ועל 

האדם לזכור תמיד ולהתפלל מקרב לב.

והנה אמרו מיום שחרב בית המקדש כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעות, ואם 
בבכי  לבבו  עד שימס  ידיעת התורה,  והנמאס בהעדר  להרגיש את הרע  בכח האדם 
לפני המקום ב״ה, הנה ידע האדם כי כבר זכה הרבה ואשרי חלקו, וכבר מובטח הוא 
שתפלתו נשמעת, אך על האדם להוסיף שקידה על שקידתו יום יום, כי האדם כעץ 
השדה הולך וגדל כל ימי חלדו, והעמל וההשתדלות הן הנה הנקראים ״חיים״ באמת. 

עכ"ל.

בעבודת  קומתו  שיעור  כפי  כתב:  מ"ד(  )אגרת  באגרותיו  זצ"ל  ווינטרויב  והגרי"א 
התפילה כך יהיה נמדד שיעור קומת התורה שלו, אשר כל מהותה הוא וקרבתנו לשמך 

הגדול להודות לך ולייחדך, זהו צורת לימוד התורה. עכ"ל.

]וכמו שהבאנו לעיל במאמר העומק הטמון בשם הרמח"ל, שתכליתה של תורה 
להגיע לדבקות בה' יתברך[.

ושם בעמ' נ"ג הביאו מכתב שכתב לבנו בזה"ל: לבני יקירי, חמדת לבבי, ר'... שלום 
וברכה. בליל שבת קודש בדברנו יחד על אודות הצלחתי בנעורי, אמרת, מסתמא היה 
לאבא ראש טוב ותלית הכל בזה, זאת אומרת דאחר לא יגיע להצלחה זו אם אין לו 

ראש כזה.

זהו סיבת הצלחתי כלל. בנעורי שפכתי הרבה דמעות  כי לא  אבל דע לך האמת 
המצבים  בכל  בתורה  התמדה  תשובה,  שמים,  יראת  שהם:  דברים  לארבעה  לזכות 
ודבקות בה לשמה. ואחרי הרבה תחנונים, נפתחו השמים ברוב רחמיו וחסדיו יתברך 

שמו, ואראה מראות אלוקים בלימודי ועבודתי, וכאן היה כל סוד ההצלחה.

הראש שלי בנעורי היה בינוני ואולי קצת פחות, אבל כשמשמים פותחים המוח 
והלב, אז נפתחות השגות נעלות ועמוקות מאוד בכל התורה כולה, ואתה בני יקירי, 
דע את אלוקי אביך בעובדהו בלב שלם כי כל לבבות דורש ה', אם תדרשנו ימצא לך 

לטוב בזה ובבא לעולם. עכ"ל.

והראש"ל הגר"י יוסף שליט"א סיפר, שפעם אחת אמר לו אביו זצ"ל, העולם חושב 
שנולדתי עם זיכרון נדיר, אבל זה לא נכון, שפכתי דמעות כנחל לזכות לזיכרון.

ועל כל פנים, ניתן מעט לימוד "זכות" שבקרב בני הישיבות בעיקר ה"למדן" מוערך 
יותר מ"המתפלל".
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הנפלאה  הסדרה  של  העשירי  בקונטרס  שליט"א,  וויס  יוסף  הרה"ג  שכתב  וכמו 
"עין לא ראתה" )עמ' קכ"ה( וז"ל: לאחר כל אשר נתבאר בב' הפרקים הקודמים עומדת 
למציאות  להתכחש  אפשר  אי  הלא  לטעות,  לגרום  שעלולה  עדינה,  נקודה  בפנינו 
שדרך החינוך העיקרית הנהוגה בעולם הישיבות של ימינו, עוסקת בהאדרת לימוד 
התורה, והעלאתו מעל כל שטחי החיים, ואמנם במקומות שהישיבה הגיעה לדרגות 
יותר, גם דקדוק המצוות נשתמר בה כמו שצריך. אבל יש מקומות,  שקידה גבוהות 
בהם הבחור לא שומע הרבה על עניני דקדוק המצוות והיראת שמים, ולעומד מבחוץ, 
בריש  וכנ"ל  זו,  מעוותת  תמונה  קלט  מבפנים  העומד  גם  רבות  שפעמים  ]וחושבני 
מאמרנו[, עלול להראות כאילו הסולם העיקרי הקובע את דרגת הבחור ומצוינותו רק 
ע"פ שקיעותו בלימוד. ואף אילו התפלל בחופזה ותהיה לא יראת שמים נמוכה וחוסר 

במידות גם כן יוכל להיחשב מבחירי הישיבה, הכיצד תתכן חרפה כזאת?

ובהמשך המאמר האריך לבאר - מדוע עולם הישיבות שמו כדבר עיקרי עניין של 
לימוד התורה, וסיים בזה"ל: ועל כל ששת הטעמים הללו, זאת תורת הישיבות – לא 
תהא מוחלפת, מה שקיבלנו מרבותינו להעמיד את עיקר ההתעלות בישיבות סביב 
מהתבוללות  ישראל  עם  את  להציל  שיכול  היחידי  הדבר  הוא  זה  כי  התורה,  לימוד 
בגויים ובחילוניים בעת הזאת. אולם פשיטא שעלינו להתחזק בלי גבול בקיום המצוות 
ולדאוג לעשייתם המושלמת, ובפרט אברכים בוגרים שכבר השתלמו בסוגיות רבות 
רב  גדול חיובם לעשות לעצמם עסק  כבר לעובי שדה ההלכה, כמה  ונכנסו  בתורה 
וכו'.  זוהי פירכא על כל הלימוד אם אינו מביא לידי מעשה  מקיום כל מצוה, שהרי 

עכ"ל.
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חיים כפולים – משלמי מסים – הבריח התיכון
חיים כפולים? כן! נשתדל לבאר.

אנחנו אומרים כל יום בערבית: "ונשמח ונעלוז בדברי תלמוד תורתך, כי הם חיינו", 
ובשחרית "ותלמדמו חוקי חיים לעשות רצונך בלב שלם", ובאופן חיצוני נדמה שעיקר 
חיינו זו עבודת ה' יתברך, כמו שאנחנו אומרים מתוך הסידור, אבל יתכן שאם נתבונן 

היטב בעומק רצוננו נגלה שהחיים שלנו אלו חיים אחרים.

לכבוד. להתחתן עם אשה  נובע מהרצון  טובה  בישיבה  ללמוד  דרך משל: הרצון 
טובה ושיהיו לנו ילדים טובים, השאיפה לכל זה כדי שיהיה לנו טוב בחיים, כמובן 
שבפה אומרים הכל לעבודת ה', אמנם ה' יתברך נטע בתוכנו רצון לכל זה כדי שנפעל 
להגיע לזה, כי ה' יתברך חפץ בישובו של עולם, אבל אי אפשר להשאר ברצון הראשוני 
פשוט  זה  שמקיימים  המצוות  אפילו  ולפעמים  טרקלין,  מהפרוזדור  ולעשות  הזה 

בשביל ההרגשה הטובה, בפרט שיודעים שלא "משתלם" לא לקיים מצוות.

משל למה הדבר דומה? למלך שרצה להעלות את אוהביו בדרגה, אבל לא ידע מי 
הם אוהביו באמת, והכריז שפותח מפעל שמקבל כל מי שמעוניין לעבוד בו, המפעל 
היו  המלוכה,  לאוצר  תעבור  כן  גם  מהמשכורת  עשירית  ובנוסף  מאוד,  למלך  יעזור 
את  להגדיל  מנת  על  בנאמנות  עבדו  ולכן  למלך  לעזור  מאודם  בכל  שרצו  פועלים 
מה  רוטנים  שהיו  ויש  מתעשרת,  המלוכה  קופת  שגם  כן  גם  שמחים  והיו  התפוקה, 
המלך מתערב לנו, מה פתאום הוא לוקח לנו מהמשכורת, מי עבד אנחנו או הוא? על 
כל פנים, כל מטרת עבודתם היתה בשביל המשכורת, אף אחד לא ידע שבמפעל היו 

מצלמות ומכשירי האזנה.

בארמון  בכירים  לתפקידים  מהפועלים  חלק  בדרגה  העלה  המלך  השנה,  בסיום 
המלך  לפני  וכשבאו  לביתם,  ושלחם  גדולה  סיום  משכורת  נתן  ולחלקם  המלוכה, 
בטענה על קיפוח ענה להם: היו מצלמות ומכשירי האזנה, שמעתי כל מה שדיברתם 
וכיצד עבדתם, תגידו תודה על מה שכן קיבלתם, שהרי כל המטרה של המפעל היתה 

בשביל העובדים למעני.

משל נוסף: שנים התבקשו מהמלך לחורר אבן מסויימת וקיבלו מקדח, אמנם המלך 
אמר, מה שמוטל עליכם לעשות הוא לנסות ולקדוח, אם לא הצלחתם לא תענשו על 
כך. האחד, אף שבהתחלה לא הצליח, אבל במשך הזמן קדח מעט ועוד מעט ואח"כ 
אמר  מצליח,  שאינו  שראה  רעהו,  האבן.  כל  את  לקדוח  הצליח  חודש  של  השקעה 
לעצמו, למה להתאמץ? אני אסובב את המקדחה על האבן מה שנתבקשתי אעשה, 

הרי המלך אמר שלא יענש.
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כעבור חודש, נקראו שניהם לבית המלך, הראשון קיבל תפקיד רם וגם קיבל ממון 
רב, ואילו השני קיבל איזה סכום פעוט, וכשטען הרי ניסה גם כן, הרי כל יום הוא סיבב 
את המקדחה, אמר לו המלך: לא תענש, אבל ידעת שרצוני לא בסיבוב גרידא אלא 

בקדיחת האבן, אם כי שכר על מה? אחרי שסוף סוף לא עשית את רצוני.

נדמה שהמשלים הנ"ל ימחישו לנו היטב הדברים שיובאו להלן.

ונקדים תחילה לשון הזוהר הקדוש )פרשת פקודי דף רכ עמוד א(: ואינון עיני ה' כולהו 
עובידן  באינון  ולאשגחא  בטמירו  דאתעבידו  טבין  עובדין  מאינון  אשגחותא  נטלו 
דאינון בשלימו דלבא ואף על גב דלא אתעבידו כדקא יאות. עכ"ל. ]תרגום: ואותם 
עיני ה', כלם נוטלים השגחה מאותם מעשים טובים שנעשו בסתר, ולהשגיח באותם 

מעשים שהם בשלמות הלב, ואף על גב שלא נעשו כראוי[.

יוזף  יוסף  יצחק  ר'  מהרה"ג  מעמך,  שואל  אלקיך  ה'  מה  בספר  שכתב  מה  וראה 
שליט"א )עמ' 85(, וזה לשונו:

הצעד הראשון של מסילת הישרים הוא: "שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו 
בעולמו" - כך מלמדנו רבינו הרמח״ל זצ״ל. וכדי "שיתברר" העניין היטב, מאריך רבנו 

מאד בביאור "מה שהורונו חז"ל" בזה )מסילת ישרים, פ״א(.

אבל לכאורה כל הדברים מיותרים. כי פשוט מאד - מהי חובת האדם בעולמו? הרי 
יותר  היא קיום התרי״ג מצוות! אין כל צורך בביאורים, ואין צורך ש׳׳יתברר" לאדם 
מזה - "סוף דבר הכל נשמע, את האלקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם" 

)קהלת, י"ב י"ג(.

אלא, שזה גופא בא המסילת ישרים ללמדנו - שאין חובת האדם בעולמו התרי״ג 
שצריך  מה  זהו  מצוות(.  התרי״ג  ידי  )על  ה׳  קירבת  בקשת  היא  בעולמו  חובתו   - מצוות 
להתברר ולהתאמת אצל האדם - שחובתו בעולמו אינה מסתיימת במעשה המצוות, 

אלא דוקא בבקשת הקירבה והדבקות בהקב״ה.

- שחובת האדם בעולמו נקבעת על  הזו  יסוד בכל הסוגיא  היינו, הרמח״ל הניח 
התכלית  שהרי  כולו,  העולם  בריאת  תכלית  גופא  שזוהי  לעולם,  ביאתו  תכלית  פי 

שבשבילה נבראו מחייבת את הנבראים שכל מעשיהם יהיו מופנים לתכלית זו.

בהקב״ה,  הנצחית  הדבקות  היינו,  עוה״ב,  אלא  אינה  הבריאה  שתכלית  וכיון 
והמצוות אינן אלא האמצעים לה, כמו שביאר המסילת ישרים )שם(, א״כ דוקא בקשת 

הדבקות היא חובת האדם בעולמו.

חידוש נפלא הוא זה ואין לשער גודל חשיבותו. הבנה זו, שיהודי חייב לבקש קירבת 
ה׳ ולא רק לקיים מצוות, היא היסוד והשורש לחסידות ולעבודה תמימה, כמו שקבע 
המסילת ישרים. אולי כדי להיות צדיק, כדי לצאת חובת עצם העבודה המוטלת עליו, 
מספיק שיתברר ויתאמת אצל האדם שחובתו היא התרי״ג מצוות. אבל כדי שעבודתו 
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תהיה "תמימה", כדי להגיע ל״חסידות״ שזהו מה שה׳ אכן שואל מאתנו - ״כל חלקי 
שלמות העבודה״ - אין עצה אלא שיתברר ויתאמת אצל האדם שעליו לשים "מבטו 
ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו", רק לזאת הבקשה של קירבת ה׳ - ולא רק 

לקיים התרי"ג מצוות. זהו היסוד והשורש, והיא באמת חובתו בעולמו.

אם נשאל יצרן נעליים במה הוא עוסק, יתכן שיענה שהוא עוסק בייצור נעליים. 
רווחים כספיים. הנעליים אינן אלא אמצעים  בייצור  אבל, האמת היא שהוא עוסק 
לתכלית. וכמובן, כל הנהלת העסק, מחוט ועד שרוך נעל, מסתובבת אך ורק מסביב 
לאותה תכלית - רווחים כספיים. כל עצה, כל תכנית, כל החלטה - נתונה רק לזאת 
ועוסקת רק בזאת. אין ספק שתשומת הלב לאיכות הנעליים עצמן תהיה בכל הרצינות 
והדקדוק - הרי הכל תלוי בנעליים - אבל הלב אינו מסיח דעת אף לרגע מהתכלית 

האמיתית - רווחים, כסף.

היו  מאילו  התכלית  הוא  כשכסף  אחרת,  היא  העסק  הנהלת  שכל  יבין  לא  ומי 
הנעליים עצמן, התכלית - אף שהכל באמת תלוי בנעליים.

יתברר  אם  אחרת  תהיה  החיים  הנהלת  כל   - בעולמו  האדם  חובת  לגבי  הוא  וכן 
ויתאמת לאדם שחובתו בעולמו אינה קיום התרי״ג מצוות גרידא, אלא בקשת קירבתו 
יתברך על ידי קיום התרי״ג מצוות, גם הצלחתו הנצחית תהיה אחרת, כי גם המדקדק 
ומהדר במצוות יגיע למדרגות אחרות אם יקיים המצוות כבקשת קירבת ה׳ - וזאת אכן 

חובתו בעולמו.

"ואמנם ראוי לו שתהיה כל פנייתו רק לבורא יתברך, ושלא יהיה לו שום תכלית 
אחר בכל מעשה שיעשה אם קטן ואם גדול, אלא להתקרב אליו יתברך ולשבור כל 
המחיצות המפסיקות בינו לבין קונו... עד שימשך אחריו יתברך ממש כברזל אחר אבן 

השואבת.

ולא  בו  ויאחז  ירדוף אחריו  הזאת  לקורבה  וכל מה שיוכל לחשוב שהוא אמצעי 
ירפהו, ומה שיוכל לחשוב שהוא מניעה לזה יברח ממנו כבורח מן האש... כיון שביאתו 
לעולם אינה אלא לתכלית הזה, דהיינו, להשיג את הקורבה הזאת". )מסילת ישרים, פרק 

א'(. עכ"ל.

ולפי זה, מבוארת מעלת לימוד התורה ממעלת קיום המצוות, שהרי לימודה מקרב 
ביותר לה' יתברך, וכמו שכתב הרמח"ל )הבאנו לשונו בעמ' ו'(.

וז"ל: נתבאר לעיל  )פרק שמיני(  וידוע אותי  וכדבריו ממש כתב גם כן בספר השכל 
אנו  זוכים  כן  ידי  שעל  לו,  ולהודות  בוראנו  את  להכיר  הוא  לעולם  בואנו  שמטרת 
מכל  הגדול  ובעידון  האמיתי  בתענוג  וליהנות  ולהתענג  האמיתי  בטוב  להידבק 

העידונים שיכולים להימצא.
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ידיעה זו חשובה לנו עד מאוד, כיון שללא ידיעה זו, יכולים אנו לחיות את כל חיינו 
כשומרי תורה ומצוות המדקדקים בכל דקדוקי ההלכה, ובכל זאת לפספס לגמרי את 

המטרה שלשמה נבראנו.

הדברים מפורשים בתוכחתו של ירמיה )פרק ב׳ פסוק ח׳(: ״תופסי התורה לא ידעוני״. 
הרי שיכול להיות מצב שאדם שייך לקבוצת ״תופסי התורה״ ויחד עם זאת אינו יודע 

את ה׳.

ומופרך מעיקרו. הרי המדובר הוא באדם  לנו תלוש מן המציאות,  נראה  זה  דבר 
שלומד תורה מקיים מצוות ונזהר מעבירות, אז איך אפשר לומר שאינו יודע את ה',

נגש העם  כי  יען  ה׳  ״ויאמר  י״ג(:  כ״ט פסוק  )פרק  לישעיה  נבואה  נאמרה  כבר  כך  על 
הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני, ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה״. 
מפני  כך  נוהגים  אנו  הרגל.  מתוך  אבל  ומתפללים,  מצוות  מקיימים  תורה,  לומדים 

שזוהי צורת ההתנהגות של הציבור לו אנו שייכים, אך ״ליבו רחק ממני״.

בפי  השגורות  המצות  על  או  הפירות,  על  כשמברך  או  ומברך,  ידיו  נוטל  כשהוא 
כל האדם, יכוין לבו לברך לשם בוראו אשר הפליא חסדו ונתן לו הפירות או הלחם 

ליהנות מהם, וצווהו את המצות.

ועל  הלב.  הגיון  בלא  מפיו  דברים  ומוציא  כמנהג  דבר  העושה  כאדם  יעשה  ולא 
בפיו  נגש העם הזה  כי  יען  ואמר,  ישעיה  לנו את עבדו  ושלח  ה׳ בעמו,  זה חרה אף 
אמר  מלומדה,  אנשים  מצות  אותי  יראתם  ותהי  ממני,  רחק  ולבו  כבדוני  ובשפתיו 
כאדם  בי  ומחזיקים  לפנים,  אלא  אינו  כי  בני  מעשי  ראה  ישעיה  לישעיהו,  הקב״ה 
הקבועות  תפילות  לפני  ומתפללים  בביתי  באים  בידו,  אבותיו  מנהג  ונוהג  שמחזיק 
כמנהג אבותם, בלא לב שלם. הם מנקים את ידיהם ומברכים על נט״י, ובוצעים ברכת 
המוציא, שותים ומברכים כמו שהדבר שגור בפיהם, אך בעת שהן מברכין אינן מתכונים 
לברכני, לכן על כן חרה אפו בו ונשבע בשמו הגדול לאבד חכמת חכמיו היודעים אותו, 
ומברכים אותו כמנהג ולא בכוונה, דכתיב בתריה לכן הנני יוסף להפליא את העם הזה 

הפלא ופלא ואבדה חכמת חכמיו ובינה נבוניו תסתתר.

לפיכך הזהירו חכמים על הדבר ואמרו, ועשה דברים לשם פועלם, כי כל אשר ברא 
הקב״ה בעולמו לכבודו בראו, ואל תעשם עטרה להתעטר בו בעשותך המצוות בפני 
חן  למצוא  עובדים  שאנו  לפי  בוראינו,  רצון  אל  נגיע  לא  כי  בהם,  להתהלל  הבריות 
בעיני אדם, ויצא שכרנו לאשר נתכוונו לו חנם, שלא נקבל שכר בכך״ )ספר חסידים סימן 

מ״ו, הובא ב״חיי אדם״ כלל ה׳(.

את  קונים  יום,  כל  תפילות  שלוש  מתפללים  היום,  כל  תורה  לומדים  שאנו  יתכן 
המצות וארבעת המינים המהודרים ביותר, יושבים בסוכה מהודרת לפי כל השיטות 

הקיימות, אך אין כוונתו לבוראנו, אלא שאלו הם ההרגלים של החברה בה אנו חיים.
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ובכוללים  ימי חייו בישיבות  ויש אדם שלמד כל  אנחנו לא מוכנים לקבל שיתכן 
המעולים ביותר, קיים את כל המצוות בצורה המהודרת ביותר, ועם כל זה החטיא את 
המטרה. אך על כך באה התוכחה על ידי ישעיה: ״ויאמר ה׳ יען כי נגש העם הזה בפיו 

ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני, ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה״.

״כי המעשים הטובים אין תכלית כוונתם שיעשום הדברים, אבל כוונת הלב בהם... 
מי שאין כוונתו דבקה בהשם יתברך, גם כשהוא חושב לעבוד את השם הוא ממרה 
אותו. שהרי כיוצא בזה אמר הנביא בפיו, "ובשפתיו כבדוני ולבו רחק" ממני, ונאמר: 
קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם. אין העיקר מעשה המצות והקשת השפתיים, 

אבל אחרי כוונת הלב הן הם הדברים״ )דרשות הר״ן הדרוש השישי(.

״הוא מה שדוד מזהיר את שלמה בנו, כי כל לבבות דורש ה׳ וכל יצר מחשבות מבין. 
וכן אמרו ז״ל, רחמנא לבא בעי, כי אין די לאדון ברוך הוא במעשים לבדם שיהיו מעשי 
מצוה, אלא העיקר לפניו שהלב יהיה טהור לכוין בה לעבודה אמיתית. והנה הלב הוא 
ונוהג בם, ואם הוא אינו מביא עצמו אל עבודתו יתברך, אין  המלך לכל חלקי הגוף 
עבודת שאר האברים כלום, כי אל אשר יהיה שמה רוח הלב ללכת ילכו. ומקרא כתוב 

בפירוש תנה בני לבך לי״ )״מסילת ישרים״ פרק ט״ז(.

נמצאנו למדים, שעלינו להתייגע ולשים את לבנו לכך שמעשינו לא יהיו כהרגלי 
החברה וכמנהג אבותינו, אלא להגיע למצב שכל מעשינו יהיו לשם שמים, וכמאמר 
חז״ל )מסכת נדרים דף ס״ב ע״א(: ״רבי אליעזר בר רבי צדוק אומר, עשה דברים לשם פעלם 

ודבר בהם לשמם״.

רב  ״אמר  חז״ל:  מאמר  את  מדקלמים  כולנו  שכן  לפנינו.  עומד  גדול  מכשול  אך 
יהודה אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא 
לשמה בא לשמה״ )מסכת פסחים דף נ׳ ע״ב(, וחושבים אנו לעצמנו שאין לנו מה לעסוק 
עם הנושא הזה שנקרא ״לשמה״, שדי לנו בכך שנעסוק בתורה ובמצוות שלא לשמה, 

שהרי מתוך שלא לשמה בא לשמה.

אלא שכאן טועים אנו טעות מרה עד למאוד, טעות שבגללה אנו מפספסים את 
מטרת בואנו לעולם, שכן חיי תורה ומצוות שלא לשמה אינם מביאים לדבקות הבורא, 

שזו מטרת חיינו.

118(: ״מתוך שלא לשמה בא לשמה״. אולם צריך  וז״ל המכתב מאליהו )חלק ג׳ עמוד 
ה״לשמה״,  אל  להתקרב  מנת  על  מעשיו  את  לכוון  ישתדל  לא  האדם  שאם  לדעת, 
ולא  חייו,  ימי  כל  ובמעשים טובים  יבוא. אפשר לאדם להרבות במצוות  מעצמו לא 

לזוז אף במשהו לכיוון הפנימיות, וה״שלא לשמה״ שלו ישאר בלי שינוי״.

יגיע  לא   - מעשיו  את  המניע  הוא  לשמה  השלא  רק  ״אם   :115 בעמוד  שם  וז״ל 
ללשמה לעולם. הרי זה כמשחק בתיאטרון - ״כאילו״ היה באמת... ״כאילו״ במציאות... 

ונשאר רק משחק פורים, ואל המציאות האמיתית לעולם לא יגיע״.
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אם  גם  זו,  למטרה  מעשיו  את  לכוון  וטורח  הלשמה  אל  להגיע  שואף  האדם  אם 
עדיין לא זכה לכך שכל מעשיו יהיו לשם שמים, אך סופו: שיגיע אל הלשמה - ״מתוך 
שלא לשמה בא לשמה״. אבל אם כלל לא מעניין את האדם כיצד יגיע לכך שתורתו 
ומצוותיו יהיו לשם שמים, אלא חי הוא כשה בעדר, לישיבה הוא הלך כי כל חבריו 
הלכו, בכולל הוא נמצא כי כך מקובל בחברה בה הוא חי, הוא מתפלל ג׳ פעמים ביום 
לו  מובטח  הדרך.  זה  על  מצוותיו  קיום  כל  וכך  החרדי,  האדם  של  יומו  סדר  זהו  כי 
ידיו את ההזדמנות  יהיו לשמה, ומפסיד הוא במו  יגיע לכך שמצוותיו  שלעולם לא 

החד פעמית שניתנה לו, מטרת חייו עלי אדמות.

אלימלך  נועם  בספרו  זצ"ל,  מליזענסק  אלימלך  ר'  זה  בענין  כתב  גדול  וחידוש 
וז"ל: הענין הוא, דהנה הבורא ברוך הוא וברוך שמו יתעלה, אשר  )בראשית פרשת וירא( 

קדשנו במצותיו וצונו לקיים מצותיו. אין צורך לו יתברך עשיית מצותיו, רק שזה ריח 
ניחוח לפניו יתברך שאמר ונעשה רצונו: שעיקר רצון הבורא יתברך הוא שיהיה לאדם 
רצון מלא ושלם לעשות רצונו יתברך, ונמצא אחר כוונת הלב הן הן הדברים, אם כיון 
לבו לעשות איזה מצוה לשמו יתברך ברצון מלא ושלם חשיב לפניו יתברך מיד כאלו 
ולגמור  לעשות  לאדם  ההכרחי  כן  פי  על  ואף  שלימה,  שכוונתו  מאחר  עשאה  כבר 
המצוה במעשה, כי זה בלתי אפשרי לאדם שיעמוד על כוונתו בבירור שיהא בכוונה 
המצוה  לעשות  שלימה  כוונה  שכוונתו  לאדם  לו  ידמה  אם  גם  מלא,  ברצון  שלימה 
לשמו יתברך. לא יאמין לעצמו עד שיגמור המצוה, כי כן טבע חומר גוף האדם למנעו 

מלחשוב מחשבות ברצון מלא ושלם.

ולא עשאה מעלה עליו  ונאנס  ו א( חשב לעשות מצוה  )ברכות  ובאמת אמרו חז"ל 
הלב,  כוונת  הוא  שעיקר  לעיל  הנזכרים  כדברינו  הוא  והטעם  עשאה,  כאלו  הכתוב 
והבורא ברוך הוא הבוחן לבבות וחוקר כליות יודע מחשבות זה האדם שהיה כוונתו 
לשמור ברצון שלם לכן חושב לו כאלו עשאה. בשלמא מלך בשר ודם הרוצה לבחון את 
עבדיו ומצוה להם איזה עבודה לעשות אם יעשה בשלימות לא יבחון את לבבם אם 
כוונתם שלימה לעבדו באמת וברצון, רק אחר שיעשו ויקיימו את מצות עבודתו אשר 
יתעלה  כוונתם. אבל הבורא  ויבחון קצת  לפי המעשה אשר עשו  יראה  צוה עליהם 
החופש כל חדרי בטן ובוחן כליות ולב יודע תוכן כוונתו אם היא שלימה אזי חשוב 
לבו  יכוין  ולא  יעשה אדם מצוה במעשה  וכן להיפוך אם  יתברך כאלו עשאה  לפניו 
לעשות בדחילו ורחימו לא פרחת לעילא. והנה מדרך בני אדם כשיעלה על מחשבתם 
מדריגתו.  לפי  אחד  כל  גדול  בחשק  הוא  המחשבה  תחילת  אזי  מצוה  איזה  לעשות 
והצדיק גמור אשר יעלה מחשבתו ורצונו לעשות מצוה הוא גם כן לפי גודל צדקתו 
כן גודל חושקו והשתוקקותו בחמימות והתלהבות אש ה' תבער בו לעשות המצוה 

בתוכן השלימות.

כו'  בנך  את  קח  יתברך  השם  לו  אמר  כאשר  ע"ה  אבינו  אברהם  כוונת  היה  וזה 
והעלהו לעולה. היה מתחיל לבו לבער כגחלת אש ושלהבת. אך אחר המשכה ועכבה 
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נופל האדם מתשוקתו הגדולה  ולגומרה במעשה  שיתמהמה האדם לעשות המצוה 
שהיה לו מתחילה בעלותו על מחשבתו. ומזה היה מתיירא אברהם שיפול מתשוקתו 
הגדולה מאש הגדולה הזאת הבוער בלבו. בהתמהמה בדרך שלשה ימים לכן מיד ויבקע 
שאמר  כן  גם  וזהו  הזה.  הגדול  בשלהבת  כן  גם  מיד  המעשה  שיהיה  כדי  עולה,  עצי 
לו יצחק הנה האש בה"א הידועה, כלומר מאחר שראיתי שהיה לך האש הגדול הזה 
הידוע כדרך הצדיקים והראיה שאש ה' בער בך דהנה והעצים דאני ראיתי בבקיעת 
העצים שבקעת מיד לכוונה זאת שתעשה מעשה מיד כאלו נכון לפניך להעלות עולה 
מיד וזהו והעצים בה"א הידיעה. ואיה השה לעולה, רצה לומר למה לך לקחת אותי 
לעולה די היה בשה. ויאמר לו אברהם אלהים יראה לו השה לעולה בני, רצה לומר אז 

יראה השה כאשר תעשה גם אתה מעשה רב שתהיה לעולה. עכ"ל.

והבה נראה מה שלימדנו מו"ר הגאון ר' אברהם אוחנה שליט"א, בספרו דעת השם 
שהוא  רבים  בעיני  נראה  לשמה,  והמצוות  התורה  קיום  עניין  הנה  וז"ל:  טו(  פרק  )ח"ב 

מעלה ולא חיוב ותכלית, כלומר, הרבה חושבים שגם אם חסר בעבודה את הלשמה, 
אין אנו מתיימרים להיות  והרי  זה סך הכל שהוא אינו במדריגה של אברהם אבינו, 

כאברהם אבינו.

אבל באמת המתבונן בגמרא יראה, שלשמה אינה מעלה בעלמא, אלא הוא חיוב 
גמור, והוא תכלית עבודת האדם, וכל עשיית המצוות שלא לשמה לא היתה לה קיום, 
לעשיית  מקום  היה  לא  לאו,  ואם  לשמה,  לידי  יבוא  לשמה  שלא  שמתוך  משום  רק 
מצוות שלא לשמה. ואע״פ שזה פשוט שהעושה מצוה שלא לשמה הוא מקיים מצוה 
במסכת  כמבואר  כלום.  אינו  לשמה  לידי  יבוא  לא  אם  מקום  מכל  חובתו.  ידי  ויצא 

פסחים )דף נ עמ' ב(. וזה לשונה:

גדול מעל שמים חסדך, הא  כי  וכתיב  גדול עד שמים חסדך,  כי  כתיב  רמי  ״רבא 
כיצד? כאן בעושין לשמה וכאן בעושין שלא לשמה, וכדרב יהודה דאמר רב יהודה 
אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות על פי שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא 

לשמה".

הרי מבואר בגמרא זו שני דברים: דבר ראשון, שהעושה מצוה שלא לשמה, נחשב 
לו לקיום מצוה ויוצא בה ידי חובתו, אלא ששכרה הוא עד שמים, שאם לא היה בה 

קיום מצוה לא היה מקבל עבורה אפילו עד שמים.

דבר שני, למדנו שאע״פ שהעושה שלא לשמה מקיים מצוה ויצא בה ידי חובתו, 
וכל מה שהתירה תורה לעסוק שלא לשמה, הוא בגלל  זה התכלית,  מכל מקום אין 
שמתוך שלא לשמה יבוא לידי לשמה. משמע שלולי זה לא היה מקום לעסק שלא 

לשמה.

ולכאורה יש לעיין, אם מצוה שלא לשמה נחשבת למצוה ויצא ידי בה ידי חובתו, 
על כרחך שלשמה היא מעלה ותוספת, אם כן מה שייך לומר שיש לו לאדם לקיים 
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ולעשות את העיקר, כי מהעיקר יגיע למעלה. ולא היה להם לומר אלא שיש לו לאדם 
לעסוק לשמה ועל ידי זה יזכה להרבה דברים. אלא מוכח שלשמה הוא התכלית ואינו 
מעלה בעלמא, ואם לא יגיע לתכלית אין מקום לקיום מצוות שלא לשמה, אבל מאידך 

גיסא, אם יוצאים ידי חובה, נראה שלשמה אינו התכלית אלא מעלה.

והתשובה היא, שמצוות התורה הם נצרכות לעצם קיום הנפש ובלי מצוות הנפש 
תמות, כמבואר בספר שערי קדושה, )חלק א שער א( וזה לשונו.

תוך  מתלבשת  וגידים,  אברים  מתרי״ג  כלולה  הפרי  שהיא  הטהורה  נפש  ״הנה 
תרי״ג אברים וגידין של נפש הטמאה הנקראת קליפת הפרי, ושתיהן יחד מתלבשות 
בתרי״ג אברים וגידים של הגוף, ונמצאו איברי נפש הטהורה תוך איברי נפש הרעה, 
ואברי נפש הרעה תוך איברי הגוף. והנה כל אחת משתי נפשות אלו צריכה מזון רוחני 
להתקיים. ואמנם מזון הרוחני של הנפש הקדושה נמשך אליה על ידי קיום התורה 
הכלולה מתרי״ג מצות כדמיון תרי׳׳ג אברי הנפש גם הם ונקרא לחם. כמו שכתוב )משלי 

ט׳ הי( לכו לחמו בלחמי. עכ"ל.

הרי מבואר שקיום המצוות הוא מזון לנפש הקדושה, שבלי זה היא תמות רח״ל. 
והנה כמו שבקיום הגוף האכילה היא נצרכת מאוד שהרי בלי זה הגוף ימות, אבל אין 
ספק שאין זו התכלית, כי כל קיום הגוף הוא רק אמצעי לתכלית יותר נעלה שהיא 
השלמות הרוחנית, כן הוא בקיום המצוות עצם קיום המצוות הם חיוניות מאוד לנפש 
האדם שבלי זה הנפש תמות, אבל התכלית היא לא רק שהנפש תחיה, כי כדי לא למות 
לעשות  יכול  התורה  קיום  ידי  שעל  היא  הנפש  תכלית  אלא  כלל,  שתברא  צריך  לא 
ולהשלים את רצונו יתברך, ובזה הוא ממליך אותו יתברך על עצמו ועל הבריאה. שזה 
נעשה על ידי שעושה את המצוות לשמה שהוא לשם קיום הרצון בעולם. ולכן עשה 
דוחה לא תעשה, כי לא נברא האדם שלא לעשות עבירות, כי לא לעשות גם אם לא 
את  ולהשלים  לעשות  היא  האדם  בריאת  תכלית  אלא  עבירות,  עושים  לא  נבראים 

הרצון.

ולכן אמנם עשיית מצוה שלא לשמה נחשב לקיום מצוה, ויצא ידי חובתו, שהרי 
היא קיום הנפש. אבל למדונו חז״ל שלא זו התכלית, וכל מה שמאפשרת התורה דבר 
זה, הוא כדי שיחיה ויגיע לידי לשמה. אבל אם לא יגיע לידי לשמה, הרי שכל עבודתו 
היתה להבל וריק, כי מה תועלת לדאוג לחיים מבלי לממש את תכלית החיים, והרי 
כדי שלא ימות אם היה נשאר בעולם הנשמות היה עדיף ממה שנברא, ועליו נאמר 
נוח לו שנברא משנברא, כי לא עשה את תכלית חייו, ורק נכנס בסכנה של כרת ואיבוד 

הנפש. עכ"ל.

ודבר עמוק כתב בזה המשגיח דישיבת מיר בספרו דעת תורה )במדבר עמ' ק"ב( וז"ל: 
ויש פנימיות, היא  כוונת הלב, כמה שנמצא  כי העיקר הוא  כולל,  יסוד  והנה העלנו 
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תכלית העבודה. ולכאורה יסוד זה סותר למה שדיברנו פעמים רבות על התייחסות 
המעשה שהוא בגדר דין קדימה.

ולהבהיר זה ניקח לנו למשל, ואמנם שאין זה בגדר משל בעלמא, אלא ככה היא 
המציאות באמת, בהמשל והנמשל כאחת. הנה רואים אנו פתילה ושמן הדולקים, הנה 
שניהם, הפתילה והשמן, הלא משתתפים בדליקת האור, אבל מי הוא באמת העיקר 
הדולק,  הוא  והוא  האור.  כח  מציאות  נמצא  בשמן  השמן,  ודאי  זה  הלא  שבהאור, 
הפתילה  יקח  לא  אם  היעוצה,  בהעצה  ישתמש  לא  שאם  הוא,  הטבע  שמחוק  אלא 
להמשיך ולשום האור עליה, אזי לא ידלק השמן בשום אופן, וכך כל האור ילך כליל 
לאיבוד, למעשה על האדם לעשות פעולה קטנטנה, רק להדליק את הפתילה, ואח״כ 
כבר השמן ידלק בעצמו, לא המעשה של האדם הוא שדולק, אלא שכח האור המונח 

בהשמן, הוא הדולק באמת, ולאור עצמו הנה האדם אמנם לא עשה כלום.

כמו כן נבין בענין עשיית המצוות. אם שאול נשאל לנו איפה כאן נמצאת כח האור 
האמיתי, אור הרוחני, ודאי נשיב ונאמר כי המעשה הפשוט אין בו, ואין לו שום שייכות 
להאור הגדול, - כל כח האור, וכל המאור, הריהו פנימיות הלב, שם ודאי נמצא הכח 
הגדול של כח האור. אבל אם נשאל למי יש דין הקדימה בפועל, ע״ז כבר נאמר שאין 
הכי נמי, למעשה ודאי יש לו דין הקדימה, אבל זה רק בגדר המשל הנ״ל, שמפעולת 
המעשה באה ההדלקה, וצריכים אנו למעשה על ידו להתקיים ההדלקה, ובלי ההדלקה 
אמנם ודאי לא יצא לפועל כל כח האור המונח בפנימיותו, אבל אם רק ילהיב את הכח 
המאיר, הנה הכח כי יתלהב, הוא כבר מאליו ימשוך את האור הפנימי, ויהיה לאור גדול 

ודאי. הפנים הוא האור באמת, והוא הוא המאיר ודאי.

הרבה  ישנם  בפתילה  גם  דהנה  הפתילה,  למשל  ההשואה  זו  עפ״י  כן  גם  ומובן 
תנאים שתוכשר לה עשות ההדלקה, צריכים מקודם לתקן הפתילה ולעשותה נקיה 
בתכלית, וכן צריכים מקודם לטבול את הפתילה בשמן, שהרי פתילה יבשה, וגם אינה 
מתוקנת כראוי, ודאי על ידה לא ימשך האור ולא ידלק כלל. פתילה יבשה לא תהיה לה 
שום התחברות עם כח האור שבהשמן. וככה הוא הסוד גם במעשים, המעשה הפשוט, 
צריכים מקודם לטבול אותו ב״שומן" הלב, המעשה המצוה הפשוטה צריכים מקודם 
להפשיט חומריותה, ולעטפה ברוחניות הלב, לתקנה ולקשטה בעדינות הלב, כי אז 

ודאי תתחבר איתה אור הפנים של הלב, והלהב כבר תעלה מאיליה. עכ"ל.

פעולת  כדוגמת  ליבנו  על  שיפעלו  המצוות  עשיית  שתכלית  מדבריו,  מבואר 
ההדלקה אשר אינה העיקר, אלא העיקר הוא בעירת השמן אלא שבלעדה השמן לא 

יבער.

)מתוך הקונטרס  יעקב עדס שליט"א  ר'  נביא מה שכתב הגה"צ  זה  לענין  וכהשלמה 
שנדפס בספר על הרב כדורי זצ"ל בהוצאת ר. חדד הי"ו(, בספר שערי קדושה למהרח״ו בשער ג׳ 
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באריכות, לבאר בענין הדביקות שאין זה מחשבה בעלמא, אלא נפעל על ידי זה באמת 
חיבור לבורא יתברך, עיי״ש היטב.

שיש  הגדול  הכח  בענין  מבואר,  מקומות  בכמה  התורה  על  הרמב״ן  בפירוש  וגם 
לדביקות המחשבה בהשם יתברך להביא את האדם למדריגות גבוהות.

ויש בזה בדברי הגר״א בכמה דוכתי עיין בביאורו לזוהר בפרשת פקודי )דף ט״ז טור ג׳(, 
מה שמבואר שם דברים עצומים ונשגבים בענין גודל המעלה שמשיג האדם על ידי 
דביקות המחשבה בהשם יתברך, ושזה השורש הגדול אל המדריגות הגבוהות, ומבואר 
שם שבכל רגע שמדביק את מחשבתו בהשם יתברך משפיעים עליו מהשמים נשמה 
קדושה, עיין שם. ומאידך גיסא, עיי״ש בדבריו בטור ד׳ שמבואר שם נוראות בענף פגם 
המחשבה, שמבאר שם שעיקר חומר ענין חטא עץ הדעת היה מפני שעל ידי האכילה 

היה ירידה בבחינת מחשבתו.

השם  שויתי  שם,  הרמ״א  מש״כ  על  א׳(  סעיף  א׳  )סי׳  או״ח  לשו״ע  הגר״א  ובביאור 
לנגדי תמיד הוא כלל גדול במעלות הצדיקים וכו', כתב על זה הגר״א, הוא כל מעלות 
הצדיקים, ועיי״ש כל דבריו, ולכאורה יש לשאול על דבריו בזה, שהרי ידוע בכל מקום 
מדברי הגר״א שעיקר הכל הוא מצוות לימוד התורה בהתמדה גדולה, אמנם ביאור 
ה׳  בין הדברים, כמו שנתבאר לעיל באריכות בפרק  הדברים הוא שאין כלל סתירה 
מדברי הב״ח והשער רוח הקודש, שבכל רגע שאדם לומד על ידי זה מתווסף בחיבור 
יתברך על הנשמה, אלא שחשוב  ובא שפע רוחני מהשם  יתברך  של הנשמה להשם 
מאוד שיכוין לזה האדם בשעת לימודו. ועיין היטב בדברי הגר״א בביאורו לספר יצירה 

המובא לקמן בסעיף הבא.

והמעיין היטב בעיון גדול בכל המקומות שמובאים כאן מדברי הגר״א, וגם לצרף 
הדברים זה לזה יראה דברים נוראיים בענין כח המחשבה והדביקות עד היכן אפשר 
לעלות בזה, וקשה להאריך בביאור הדברים מפני שחלק מהדברים צריכים הקדמות 

רבות בעניני קבלה. עכ"ל.

ונסיים בדברי המשגיח הגר"ש וולבה זלה"ה בספר דעת שלמה )מאמרי זמן מתן תורתנו, 
הוגי דעות, שומרי  גדולה טועים  וז"ל: טעות  לא ראתה(  עין  בקונטרס  דבריו  הובאו  עמ' קס"ח, 

מצוות אף שאינם בני תורה, רגילים להצביע על העובדה שהתורה אינה שוללת עולם 
הזה. הרי מצוה לייסד בית, מצוה להתפרנס, מצוה לשמור על בריאות הגוף, ואפילו 
– השמחה  והתנזר מהם עתיד ליתן את הדין. אי לזאת  ליד אדם  על מעדנים שבאו 
במעוננו: התורה מחייבת עולם הזה, אדרבה, מצוה לחיות חיי עולם הזה, ואם אך הינך 

שומר מצוות – לך אכול בשמחה לחמך וייטיבך לבך...

לעומת זה, נשאלה נא: מהו מרכז התורה, מרכז החיים: העולם – או הבורא? ודאי, 
כי במרכז התורה עומד הבורא, לא העולם. כל חיי התורה הולכים סביב הבורא יתברך, 
וגם בגישתנו אל העולם אין העולם עומד במרכז ענינו ושאיפתנו – אלא הבורא. כל 
גישתנו אל העולם איננה גישה מבפנים, כאילו אנחנו תושבי העולם הזה, אלא גישה 
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לעסוק  אותנו  מחייבת  התורה  ודאי  העולם,  את  מבינים  אנו  הבורא  מתוך  מבחוץ: 
בעניני העולם הזה, אבל לא למען העולם אלא למען הבורא, כל הנקרא בשמי ולכבודי 
בראתיו יצרתיו אף עשיתיו. העולם הוא ענין לשער הבחינה של חובת הלבבות, הכל 
האנושית  החברה  חיי  של  במובן  הזה,  העולם  אך  הבורא,  וחכמת  חסדי  בו  לבחון   –
הקובעת את מי לכבד ולהעריך והשואפת לנצל עד כמה שאפשר עוד תענוגי העולם 

הזה – זהו טריפה בתכלית. ניגוד גמור אל הבורא! עכ"ל.

סוף דבר הכל נשמע, עלה בידינו, שהבריח התיכון העובר בכל חיינו ובמעשינו, הן 
הרוחניים והן הגשמיים, הוא הקירבה לה' יתברך, וככל שיתחזק רצוננו להתקרב אליו, 

תגדל הדביקות והארה הרוחנית בנו גם בעולם הזה.
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בטחון

ענין הבטחון רחב ועמוק, ותלוי הרבה גם כן בדרגת האדם, 
לפחות  יש  זה  בענין  גם  הקדושה,  תורתנו  עניני  בכל  וכמו 

שני דעות עיקריות. וה' יתברך יעזרנו על דבר אמת.

עמוקים  כאן  גם  שדבריו  ומכיון  המפורסמים,  החזו"א  דברי  את  נעתיק  תחילה 
כדרכו, תחילה נכתוב את תמצית דבריו בלשון המדוברת, כדי שיהיה קל להבין מה 

שכתב:

הרבה פעמים בחיים עומד האדם לפני מאורע מסויים במחשבתו שאם יארע זה לא א. 
לטובה או לטובה, והרבה חושבים שהבטחון הוא שמה שאני רוצה שיארע כך יהיה, 

ואת זה שולל החזו"א, דמי יודע משפטי ה' כל עוד שלא נאמר על ידי נביא מה יהיה.

בטחון הוא: שמאמין שאין מקרה והכל מאתו יתברך.ב. 

כמו שבמדות יש דרגות, יש עניו קצת ויש עניו הרבה, וכן ביראת שמים, יש יראת ג. 
שבני  מעבירות  גם  שפוחד  שמים  ירא  ויש  מפורסמות,  מעברות  רק  מונעתו  שמים 
אדם דשים בעקבם. כך באמונה, יש מאמין בהכרתו שהכל מאת ה' יתברך, אבל בפועל 
מתנהג אחרת כי אמונתו לא חדרה ללבו, ויש מאמין יותר שגם בשעת צרה האמונה 
שהכל מאיתו יתברך נותנת לו רגיעה ושלוה, וגם במקום להשתדל באופן גשמי עיקר 

השתדלותו בתפילה תשובה וצדקה.

אדם שמצבו טוב, קל לו להשלות את עצמו שהוא בוטח, וגם מרשה לעצמו לחזק ד. 
אחרים במדת הבטחון, שהרי הוא "בעל בטחון", אבל אם למשל מישהו יפתח חנות 
לידו כבר יתחיל לחשוש שההוא גוזל "פרנסתו", ופעמים רבות גם בלי שאלת רב ירד 

לחיי מתחרהו עם כל מיני התרים שבטנו המציאה.

מי שלא חי בבטחון מזוייף ויודע שאינו בעל בטחון, לפחות לא גורם שאחרים ילמדו ה. 
ממנו. אבל מי שחי עם בטחון מזוייף, ובשעת מעשה פועל נגד הבטחון וכנ"ל, הרי 
גורם גם לקלקל אחרים שלומדים מדרכו שאומרים הנה זה בעל בטחון וכך ההנהגה 

צריכה להיות.

וכעת נעתיק את לשון החזו"א )אמונה ובטחון פרק ב'( וזה לשונו:

למדה  המשמש  בטחון  שם  בטחון.  במושג  רבים  בלב  נתאזרחה  נושנת  טעות  א. 
האדם  שפוגש  מקרה  בכל   - להאמין  חובה  במושג  נסתובבה  ועיקרית,  מהוללה 
והעמידתו לקראת עתיד בלתי מוכרע ושני דרכים בעתיד, אחת טובה ולא שניה - כי 

בטח יהיה הטוב, ואם מסתפק וחושש על היפוך הטוב הוא מחוסר בטחון.



בטחון | נג
 איסתכל 
באורייתא

ואין הוראה זו בבטחון נכונה, שכל שלא נתברר בנבואה גורל העתיד אין העתיד 
מוכרע, כי מי יודע משפטי ד' וגמולותיו ית'.

אבל ענין הבטחון הוא האמון שאין מקרה בעולם, וכל הנעשה תחת השמש הכל 
בהכרזה מאתו יתברך, ובהיות פעולת האמונה על עורקי החיים היא בכלל מדות בני 
ממקרי  להם  אין  המדות  מן  בהן  וכיוצא  הרחמים  ומדת  הענוה  שמדת  וכשם  אדם, 
צורת הגשם, שצורת הגשם קשורה בקצב ובמדה, ואם תפסיד קצבה תופסד צורתה, 
זה  נעלות  בני אדם מתחלפות למדרגות  כלי אלא חרס, אבל מדות  אינו  וכלי שבור 
מזה, ולכל איש ישר יש ממדת ענוה וממדת הרחמים, אבל אין בני אדם משתווין בזה, 
והם זה למעלה מזה, כן מדת האמונה יש בה מדרגות זה למעלה מזה וקטני אמנה 
ג"כ בכלל מאמינים, כיון שאינם בכלל הכופרים והמינים, אבל אמונתם חלושה, ואין 
הצבור  כל  ואשר  מפורסמות  היותר  עבירות  נגד  רק  עליהם,  שולטת  אמונה  פעולת 

נזהרים בהן, ומהן שאמונתם יותר חזקה ופעולתה יותר ניכרת:

באמונתם  החיים  הצדיקים  קהל  על  פשוטה  ומדרגות  למעלות  ההתחלפות  וכן 
בכללותם אבל נבדלים בפרטיותם זה למעלה מזה וזה למעלה מזה.

נפגש במקרה אשר לפי הנוהג שבעולם צפויה אליו סכנה מדרכי  וכאשר האדם 
הטבע לפחוד מטבעת העולם, וקשת רוחו ירפהו מלזכור שאין המקרה אדוניה לנו 
ושאין מעצור לה' מלהושיעו ולהכן מסבבים שיחליפו את כל המסובבים, וההבלגה 
בשעה הקשה הלזו ולהשרות בקרבו את האמת הידועה, כי אין כאן לפניו שום פגע רע 
מיד המקרה רק הכל מאתו יתברך בין לטוב בין למוטב, ואשר שורש אמונתו מפיגה 
יותר  לרעה  נטיה  לפניו  ושאין  לו אומץ להאמין באפשרות ההצלה,  ונותנת  פחדתו 

מנטיה לטובה, ענין זה יקראוהו מדת הבטחון.

וממדת הבטחון להעמיד עצמו על נקודת האמונה אף בהעלותו על מחשבתו צד 
היסורים ושיהיה לבו ער כי לא המקרה פגעתו, שאין מקרה בעולם כלל רק הכל מאתו 
אתה  אין  ואם  וכו',  נתחייבנו  ואנו  ב'(  י"ח  )תענית  ופפוס  לולינוס  שאמרו  וכמו  יתברך, 

הורגנו הרבה הורגים יש לו למקום והרבה דובים וכו', וכל זה ממדת הבטחון.

גם עילות של ההצלה שטבעת בני האדם להשתדל בהן משתנות אצל הבוטח, כי 
תחת לרדוף אחר נדיבים ושרים ולבקש תחבולות שוא, יפשפש הבוטח במעשיו ויפנה 

את לבו לתשובה תפלה וצדקה להעביר את רוע הגזירה.

ב. ולהאמור האמונה והבטחון אחת היא, רק האמונה היא המבט הכללי של בעליה, 
בבחינת  והבטחון  הלכה,  בבחינת  האמונה  עצמו,  על  המאמין  של  המבט  והבטחון 

מעשה:

להיות  קשה  מה  אך  הבטחון,  של  התפקיד  עיקר  שאין  בשעה  בוטח  להיות  נקל 
בוטח בשעת תפקידו באמת, נקל לשגר בפיו ובשפתיו את הבטחון, שהוא להלכה ולא 
למעשה, רק כמתענג על דמיונות מזהירים ומשמחים, ומרוב הימים הוא מטעה את 
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עצמו ומטעה את אחרים, כי אמנם עלה על בני גילו במדת הבטחון, ולאמיתת הדבר 
משמש במדה זו להטבת חלומות נעימים על העתיד הכמוס.

ואמנם בזאת יבחן אם פיו ולבו שווין, האם בוטח הוא באמת או אך למד לשונו 
ואשר  בטחון,  הדורש  במקרה  נפגש  כאשר  קוננה,  לא  ובלבו  בטחון,  בטחון,  לצפצף 
בשעה זו תפקידו של הבטחון לנהלו, להחלימו ולרפאותו, האם בשעה הקשה הלזו 
פנה אל הבטחון, ויבטח בו, או דוקא בשעה זו לא פנה אליו, ופנה אל רהבים ושטי כזב, 

אל אמצעים מגונים ותחבולות שוא.

ג. ומה שאנו רואים בחיים, ראובן איש מוסרי וזמרת הבטחון על דל שפתיו, תמיד 
מגנה את רוב ההשתדלות ומתעב את הרדיפה אחר פרנסה, ואמנם הוא איש מצליח, 
ובחנותו לא יחסר לו לקוחות ואיננו זקוק לרב השתדלות, אמנם אוהב הוא את הבטחון 

כי הלא גם הבטחון מראה לו פנים שוחקות.

והנה נפתענו פתאום לראות את ראובן הבוטח מתלחש עם נעריו ואנשי עצתו איך 
להפר עצת רעהו, האומר לפתוח חנות כמותו, והוא מלא עצב מזה, ובהיות תחלתו 
רק בחביון לבו ומתביש לגלות הדבר, פן יהיה לחרפה בעיני מכיריו, הולך ומאבד גם 
מדת הבושה בסופו, ומתחיל בהשתדלויות גלויות להניא מחשבת רעהו, ולאט לאט 
בגלוי  ועושה  לבבו,  מקרב  תהלך  תמס  הבושה  ומדת  עקלתון,  בדרך  ומתקדם  הולך 
מעשים נבזים ופעולות שפלות לעין כל חי, וההתחרות שבינו ובין רעהו מתפרסמת 
תכלית הפרסום ונעשה לשיחת הימים, ולא ידע הכלם, ובודה טעמים ונמוקים אשר 
בשקר יסודם כדי להצדיק את מעשיו, עוד מתחכם להוסיף ביאורים חדשים לבקרים, 
שכל מה שמתחרה נגד רעהו הוא לשם שמים וע"פ תורת המוסר, ומשלה את עצמו 
להאמין כן, ומטעה גם זולתו קטני הדעת או אוהבי קטטות, ועל הרוב מתלקטים סביבו 
רודפי מריבה וחובבי רכיל והשטן מפיל שלום ביניהם ונבנה על ידם מבצר קיים של 
קטטות ומריבות, לשון הרע, רכילות, שקר, שנאת חנם, מאריכי ימים ושנים, ואינו מן 
הנמנע להיפגש בגורל הרע הזה גם בעמק רוחני לגמרי, באופנים מיוחדים, ובמקרים 
מעורפלים, וכל סדרי מחלוקת מתנהגים גם אצלם במשמר הנהוג דבר דבר על אופנו.

על  הגנות  את  בהעלותנו  כי  הספר  על  הדברים  מהעלות  לנו  המקווה  הגמול  ד. 
בטחון  של  הגנות  את  להכיר  פנינו  על  ומטפחים  הלוהטים  הדברים  באים  הספר, 
חלק  לו  שאין  וכמעט  המשכלת,  בנפש  מחסור  הבטחון  שלילת  אמנם  ואם  מזויף. 
בעקרי היהדות, אך חלי מר מזה, בטחון מזויף, ובהיות הזיוף שלילה מוחלטת, ואין 
להזייפן מותר על השולל, הרבה מן השערוריה וההרס בבוטח זייפני, אשר המשולל 
בזיוף,  ומחוייב  והזייפני משולל מבטחון  מן הבטחון,  כי המשולל משולל  נקי מהם, 
המשולל לא ימשיך אחריו חניכים לחנכם בתורת הבטחון, והזייפן מעמיד תלמידים 
חניכי הזיוף, המשולל לא יגרום עון חלול השם ר"ל, אבל הזייפן כאשר מתגלה קלונו 
ומתפרסם עלילותיו המתועבות נגד שמעון רעהו, אומרים פלוני שלמד מוסר כמה 

מגונים מעשיו, וכמה מכוערים תחבולותיו.
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ה. ואכן מדת הבטחון קנין הלב, ומטבע הבוטח באמת בהצנע לכת ולא ישמע מפיו 
כי הוא מן הבוטחים, וגם בלבו הוא נאנח על חסרון בטחונו ומיעוט שלימותו בזה, ורק 
למעשה תלוה עמו בטחון ועצמה בו יתברך, לא יחת אם רעהו פותח חנות, ישתדל 
עוד לעזור לרעהו, לתקנו בעצה טובה, לעשות עבורו, ולשקוד על תקנתו, וכמה מן 
הקדושה מוסיף בעולם לראות איש עושה חסד עם המתעתד להתחרות עמו, ומוסיף 

תהלה ליראיו, אשריו ואשרי דורו.

ויתרון אור מן החושך, יתרון האמת מן השקר, ויתרון בטחון אמיתי מבטחון מזויף.

בחובה  מעשיות,  מצוות  ממנו  ומסתעפים  הלב,  מחובת  הבטחון  עיקרי  כי  אם  ו. 
של מניעה מפעולות נגד חבירו, יש בזה גם גדרים בפעולות של השתדלות המותרת, 
ולפעמים הבטחון מתנגד להשתדלות ואוסר אמצעים מיוחדים. והנה נתחייבנו לדון 
במחשבתנו כל פעולה טרם עשייתה אם היא מוסכמת ממדת הבטחון. וחז"ל אמרו 
והזכרתני, היתה  יוסף הצדיק לבקש משר המשקים  כי השתדלותו של  במד"ר מקץ 
פנה  ולא  יוסף,  זה  ד' מבטחו  שם  אשר  הגבר  "אשרי  ואמרו:  במדת הבטחון.  כזלזול 
יוסף  ר"ל  שנים.  שתי  לו  נתווסף  המשקים  שר  אל  שפנה  שבשביל  וגו',  רהבים  אל 
האדם בפעולות  בהיות שנתחייב  אבל  ד',  מיד  וכל  שאין הצלתו תלויה בהשתדלות 
ולא לסמוך אניסא, חייב יוסף את עצמו לשמש בהזדמנות זו ולבקש משר המשקים. 
ואמנם בהיות שלפי תכונת הרהבים אין בטבעו לזכור ולהיטיב, אין ראוי המעשה הזה 
רק מתוך יאוש, והמיואש עושה כל מה שיכול אף דברים הרחוקים מכל תועלת. אבל 
אין לבוטח לעשות כמו אלה, ואין פעולה זו מפעולות החובה, ויש במעשה זה כעין 
זריית אבק על זוהר האמונה ובטחון, ואחרי שאינה חובה היא אסורה. וכוונת חז"ל על 
הפעולה ולא על מדת הבטחון של יוסף חלילה. וידע יוסף שאין עזר מבן אדם בלתי 
מיד ה' לבד, אבל מה שחייב עצמו לשאול משר המשקים לא היה לפי קבלת חז"ל דין 

אמת, אלא לא היה לו לפנות אל רהבים.

ז. יש עוד ממדת הבטחון, כי על הבוטח שורה רוח הקדש ומתלוה עמו רוח עוז 
המבשרו אמנם יעזרהו ד', וכמו שאמר דוד המלך ע"ה, אם תחנה עלי מחנה לא יירא 
לבי אם תקום עלי מלחמה וגו', וזה ענין מתחלף לפי מעלת הבוטח ורב קדשו. עכ"ל.

בגליונות  ה'  ובעזר  הנ"ל,  וליבון דברי החזו"א  בבירור  דנו  והנה בהרבה חיבורים 
הבאים נמשיך לדון בזה, רק לעת עתה נכתוב מה שכתב בספר בטחון איש מהרה"ג 
אברהם גולדברג שליט"א, שהאריך הרבה לדון בדברי החזו"א וסיכם )בעמ' צ"ו( בזה"ל: 
נחלקו אחרונים בביאור דרגת הבטחון שבה האדם בטוח מכל רע, האם דרגה זו אם 
מתנת גבוה שבאה לאחר רוב עבודתו של האדם שאז הוא מקבל הבטחה שאכן כך 
יהיה. ואם אינו זוכה לה אין זה בדוקא עדות לחסרון עבודתו של האדם, וגם מי שנמצא 
יזכה לזה. או שמא בכח האדם לפעול על עצמו  ברום מעלות הבטחון אפשר שלא 
להגיע לדרגה של בטחון גמור שישיג רצונו, גם בלא הבטחה שקדמה לזה, אמנם צריך 
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שחושב  מיש  כל  ולא  זו,  לדרגה  להגיע  מאוד  וקשה  בבטחון,  מאוד  גבוה  דרגה  לזה 
שהוא בעל בטחון כזה אכן הוא כזה, אך על כל פנים ישנה דרגה כזו בבטחון.

כצד הראשון סובר הפלא יועץ, החזו"א והמהר"ל, וכצד השני סובר הגר"י מולאז'ין, 
ראיות  הובאו  הגר"א,  דברי  מטין  וכן  מנובהרדוק,  הסבא  וסרמן,  הגר"א  הלשם  בעל 
מהספר המספיק לעובדי ה', מרבנו אברהם בן הרמב"ם ומרבינו יונה לשיטת החזו"א, 
ומאידך הגר"א וסרמן הביא ראיה לשיטתו מדברי השמונה פרקים להרמב"ם והסבא 
מנובהרדוק הביא ראיה לשיטתו מספר אמונה ובטחון להרמב"ן, ויש לדון בראיותיהם 

כאמור לעיל וצריך עיון בדעת רבנו בחיי. עכ"ל.

מכל מקום, יש להדגיש שזה ברור שגם להגיע לדרגת הבטחון שבשיטת החזו"א 
היא עבודה לא קלה ודרושה יגיעה רבה לקנותה באמת.

והרי מעשה: קראתי על הגאון ר' אליעזר מרדכי קניג נר"ו, רבם של חסידי ברסלב 
בעיר צפת )שמעתי משם הגר"ח קנייבסקי שליט"א, שאמר עליו אם העולם היו מכירים בערכו, דלת ביתו לא 
היתה נסגרת(, שלפני כמה שנים חלה בראותיו והתייעץ עם הגר"ש ואזנר זצ"ל, ואמר לו 

שיעשה השתלה בחו"ל. כשהגיע לשם המתין לתרומת כליה, והנה בליל שבת קודש ד' 
שבט, יארצייט דהבבא סאלי זיע"א, דיבר הרב על מעלת הצדיקים בכלל ועל מעלת 

בבא סאלי בפרט, אע"ג שהיה סובל נורא והרגיש שרחמנא ליצלן קיצו מתקרב.

לפתע נשמע צלצול הטלפון בבית והודיעו מבית החולים שנמצא תורם לכליה, 
אבל מכיון שהזמן היה קרוב לבוקר, אמר הרב תחילה נתפלל שחרית, אחרי התפילה 
במתינות ובשלוה פנה הרב לצאת לדרכו, ואז שאלוהו, מניין השלוה הזו בעת שכזו, 

ענה הרב: באותה מידה שאני יכול ללכת מפה, ה' יכול להשאירני פה.

המארח אמר בדמעות, הרב חוזר, הרים הרב את אצבעותיו כלפי מעלה, כאומר 
הכל מאיתו יתברך, כשהגיע לבית החולים, אמר לו המנתח שהוא לוקח אחריות רק 
לעשרים וארבע שעות, שאלהו הרב אם כן למה אתה מנתח, השיב כי בלאו הכי אין 
מה להפסיד, אמר הרב בלבו, ברוך ה' שעזרני להסיר ביטחוני מהרופא ולבטוח רק בו.

התורה  לגדולי  להודות  ברק  לבני  הרב  נסע  לארץ,  הרב  כשחזר  הניתוח  אחר 
שהתפללו בעדו, וכשנשאל האם הוא היה בטוח שיבריא, ענה: לא הייתי במצב שאני 

הייתי יכול להיות בטוח שאבריא. ע"כ המעשה בקיצור.

אינו  שבטחון  הנ"ל,  החזו"א  דברי  בעיני  השתקפו  הזה  הסיפור  את  כשקראתי 
יהיה טוב כפי מה שאני חושב שיהיה טוב, אלא שהבוטח האמיתי גם בעת  שבטוח 
והוא הטוב  יתברך  צרה, נמצא במצב של שלוה אמיתית, מכיון שחש שהכל מאיתו 
ועוד  יבריא,  שאכן  בוטח  שהוא  בעצמו  החזיק  לא  שהרב  ראינו  ועוד  יעשה.  בעיניו 
חשד בעצמו שהוא בוטח גם ברופא, אע"ג שהשלוה שבה היה נמצא הוכיחה שהגיע 

למעלת בטחון עצומה.
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היחס הנכון בקשר להנאות העולם הזה

זללה"ה,  וולבה  הגר"ש  המשגיח  דברי  הבאנו  זה  במאמר 
לקוות  ניתן  עדיין  אבל  גבוהים,  מעט  שהדברים  יתכן 
שהסכנה  לבאר  באים  דבריו  עיקר  רבה.  תועלת  שיביאו 
נהיים  הם  זה  ידי  שעל  בעשיית עיקר מתענוגים הגופניים 
לנו את  וזה היפך כוונת הבורא שנתן  חלק ממהות האדם, 
ולהעלותו משפל מדרגתו  את הגוף  הנשמה על מנת לזכך 
החומרית למדרגה עליונה, כמו שכתב הרמח"ל בספרו דעת 
ותבונות. ובסוף דבריו יש מעט הדרכה מעשית, ובתחילת 
לתענוגי  תורה  נועם  השגת  שבין  ליחס  מתייחס  דבריו 
העולם הזה. עוד מבואר במאמר זה שבריאת האדם ממקור 
של עונג נפלא ואי אפשר שלא יתענג, אלא שעיקר הבחירה 
עניני  או  הזה  העולם  עניני  עינוגו,  עיקר  יהיה  במה  היא 

העולם הבא.

וז"ל )עלי שור ח"א עמ' כד(: הנכנס לעומק הלימוד ויודע להלחם את דמיונותיו, מרגיש 
גם את הנעימות והטעם שבתורה. כאשר הדמיונות קוסמים לאדם בציורים של הנאות 
ותענוגים וכל עניני עוה״ז — קשה לו למצוא טעם ברוחניות, בשכל בריא ועמוק. רק 
המשתחרר מדמיונותיו זוכה לזה. וזוהי הדרך: ״אם עתה תקבלו עליכם!״ את הכרח 
הלימוד, ותלחמו נגד הדמיון ותוכלו לו — ״יערב לכם מכאן ולהבא״: תמצאו ערבות 
בין  המלחמה  קשה  קשות״:  התחלות  ״שכל  בתורה,  החשק  ויתרבה  בלימוד,  וטעם 
זו ע״י הכרת ההכרח  השכל והדמיון, שהיא היא מלחמת התורה. עומדים במלחמה 

שבעסק התורה, אשר ״אלולי היא־ — לא היה חיים״.

ושם בעמ' קנ"ד כתב: שני ענינים נכללים ב״אני״: הרצון וההרגשה בעונג וצער. 
לפיו  אשר  הכללי  הקו  היינו  כלל,  בדרך  חיינו  את  המכוון  העמוק  הכח  הוא  הרצון 
כמעט  ליום.  מיום  המתחדשות  בהחלטות  היינו  פרט,  ובדרך   — חיינו  את  בונים  אנו 
לא ייבצר מהרצון את אשר, הוא יוזם לעשות. כבר דברנו על הכח הנורא הזה בפרק 

האחרון של השער השני.

וגם צער ועונג מרגיש ה״אני״ הנצחי, אשר עם התבטל הגוף במותו נשארה לאדם 
הרגשה זאת, ובה הוא מקבל את עולמו באחריתו )עיין אור ישראל, מכתב ה(. רבותינו בעלי 
המוסר מצאו, כי כל שאיפת האדם מיומו הראשון ממש, היא: ליהנות. בראשיתו הוא 
מתענג על דברים גופניים. במשך התפתחותו מתרחבת השגתו בתענוגים: משחקים, 
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כבוד )כלומר אותות הערכה מצד הוריו, חבריו וסביבתו(, רכוש. ואם בן עליה הוא, הוא שואף יותר 
ויותר לעונגים רוחניים, עד המדרגה האחרונה. ״להתענג על ה׳ וליהנות מזיו שכינתו״ 
שאיפת־הנאה,  היא:  תקופותיו,  בכל  באדם  המרכזית  הנקודה  הן  א(.  פרק  ישרים  )מסלת 

בריחה מצער.

מה שמענג אותנו, הוא ״ערב״, שורש מלת ״ערב״ הוא: מיזוג ותערובת. מה שערב 
עם  להתאחד  לו  נותנים  ואיננו  דוחים  אנו  נעים  הבלתי  את  עצמנו.  עם  מתמזג  לנו 

ישותנו. הרי מה שמהנה אותנו, זה עצמנו ובשרנו.

הפנימית  הנקודה  שבאני.  ההנאה  חוש  עם  הרצון  כח  את  מקשר  הדוק  קשר 
שב״אני״ היא תחושת ההנאה. והנקודה החיצונית — היא רצון, וכבר ביררנו, כי שאיפת 
הנאה מאפיינת את חיינו הפנימיים, הלומד: הרצון האינסטינקטיבי יודע רק מטרה 
אחת: לדחות צער, וליהנות. כי הנאה היא חויה עצומה, והיא מושכת את הרצון אליה. 
״המתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה״ — רש״י: ״הילכך, חשיב בכונה״ )סנהדרין סב, 
ב(. ההנאה הופכת את המתעסק — למתכוין, דממילא יש רצון וכוונה. כל עוד שאדם 

לא נהנה מדבר, אעפ״י שהוא רוצה בו — הדבר כאילו מחוצה לו. ולהיפך, אם נהנה 
ממנו, הגם שלא רצה בו מתחילה, רצונו מתעורר ע״י ההנאה.

בקנה  עולים  אינם  ששניהם  במקום   — והצער  ההנאה  וחוש  הרצון  בין  ההכרעה 
אחד — היא בידי הבחירה.

זהו ה״אני״: רצון, חוש ההנאה — ובחירה.

יחד. כח הרצון מצד עצמו הוא.  גם  וגוף  האני שולט על האדם לכל חלקיו, רוח 
רוחני; חוש ההנאה מצד עצמו נוטה לעונגים מוחשיים, שיתוף הפעולה ביניהם: היא 
כח הדוק, שנוכל לראות בזה נקודת האיחוד בין גוף ונפש. תלוי הוא בבחירתנו. אם 
עונגים  ותחושת  לשאיפה  יתרומם  ההנאה  חוש  אם  או  הגוף  למכשיר  ייהפך  הרצון 
מבחינת  הבחירה  של  המדויקת  המשמעות  זוהי  לפנינו.  האפשריות  שתי  רוחניים. 

ידיעת עצמנו.

התינוק מיומו הראשון מרגיש בהנאה וצער. גם רצון הוא מגלה כבר בהיותו פעוט. 
שונה היא הבחירה. היא חורגת מתחום האינסטינקטים ודורשת שיקול. שכלי, ולכן 
בלי דעת ובגרות אין בחירה. אם ילד יודע שהוא ייענש אם יקח סוכריות והוא מתאוה 
להן, הרי יש כאן מאבק בין שתי נגיעות: השאיפה להנאה והפחד בפני העונש. הנגיעה 
הגוברת בלבו היא המכריעה במאבק זה. להתגברותו של אינסטינקט אחד על משנהו 

אין לקרוא שמם ״בחירה״.

אולם נתבוננה נא בעצמנו, כלומד באדם המבוגר: האם אנחנו מרבים להשתמש 
בכח הבחירה טבעים, חינוך, הרגל ונגיעות שולטים בנו כמעט שלטון מוחלט מנוער עד 
שיבה. יתכן, שאדם יוציא את שנותיו מבלי להזדקק לכח הבחירה! בעל טבעים נוחים, 
אשר לא זז מחינוך בית הוריו, מצוותיו — ״מלומדה״׳ נגיעותיו מחזקות אותו בדרכו 
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)כבוד והערכה כ"צדיק״(, נסיונות לא פקדוהו וכו', המפנה המכריע בחיינו חל רגע שבאופק 

בחירתנו מופיעה שאיפה רוחנית או הנאה רוחנית כגורם מתחרה עם שאיפות והנאות 
גופניות. ברגע שאנו מבחינים כי שכל וקדושה יכולים לתת תענוג, ואנו מרגישים גם 
– ברגע זה עומדת בנקודת המוקד של  את ההבדל בין הנאה גשמית והנאה רוחנית 
ה"אני", הידיעה כי האדם לא נברא אלא להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו, כי זהו 

התענוג האמיתי והעידון הגדול בכל העידונים שיכולים להימצא.

ועוד הוסיף בזה דברים )עמ' קע"ו( וז"ל: ״כבר נתבאר במערכת דעת עצמנו )פ"ז עמ' 
קנ"ד( כי רגשת עונג וצער הוא ה״אני״ עצמו. נאה לשנות פתגם העולם ולומר: ״אמור 

לי לאיזו הנאות אתה שואף, ואומר לך מי אתה!״

ההנאה  חוש  וכשנשמור  מהותנו,  זוהי  הרי  הגוף,  להנאות  שואפים  כשאנו  לכן, 
לדברים רוחניים, הרי אנו בעצמנו זכינו לרוחניות, ולכן — דוקא זוהי אהבת ה'. ליהנות 

מהשגתו תכלית הנאה.

וזאת היא דרך העליה: העצלה מרתקת רוחניות. תקון יסוד העפר הוא קירוב של 
רוחניות, לומר: אני — רוחני. ובמה נמדדת רוחניותנו? בזה שאנו מרחקים הנאות הגוף.

אין המכוון בזה לסיגופים. ולמיעוט אכול ושתות, ואין עסקנו בזה במילי דחסידותא. 
נקודת הדברים היא: לא להיות שקועים - בתענוגי גוף. פינוק יתר והנאות מיותרות 
אינם הולמים את בן העליה. אין לעשות ״בטנם — אלהיהם״ )חוה״ל, שעד הפרישות פ״ב(.

בן עליה אינו מדבר כלל על עסקי אכילה ושתיה, אלא אם כן לצורך בריאות או 
לכבוד בעלת הבית. בן עליה אינו מדבר כלל על עסקי ממון, אלא אם כן לצורך דחוף. 

בן עליה מרחק אכילה גסה ומשתדל לשמור הלכות סעודה.

אולם כל ריחוק תענוגי הגוף אינו אלא סימן לבן עליה: אדם שנכנס לעולם רוחני 
כח  את  וישמור  הגוף,  הנאת  ובין  אמת  של  תענוג  בין  להבחין  ידע  הוא  דירתו,  ושם 

הרגשת עונג וצער לבל ייתפס בגופניות.

ולמה ישמור? הן זהו מקור הנגיעות והשוחד המעביר אותנו על דעתנו. והתענוגים 
הם הם המסתירים את מבט האמת מעינינו. המבט החיצוני לתענוגים, ההולך אחרי 
החמדה והקנאה — הוא החוסם בפנינו את הדרך אל עולמנו הפנימי. אך עיקר העקרים, 
ודבר השוה לכל העוסק קצת בעבודה, הוא ״ליהנות מהשגתו תכלית הנאה״. כל מה 
זוכים  אנו  יותר  המצוות,  ובמעשי  תורה  בדברי  ועונג  נפש  שמחת  מוסיפים.  שאנו 

להתעצם בתורה.

הננו להביא בזה מכתב ממרן ר׳ שמחה זיסל זי״ע מקלם מספר חכמה ומוסר )סי׳ י"ז 
מאמר מבשרי אחזה אלוה(:

...אני הייתי בבית אפל – סגור החלונות, אחרי זריחת השמש, והיה נר דולק והתענגתי 
מן הנר ותיכף כשנפתח החלון היה לי הנר למשא, אמרתי בלבי מה זה חידוש – שאדם 
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בעולם הזה מתענג בתענוגי תוהו אחרי שאין האור העליון העונג הנפלא פתוח לפניו, 
ויפה לו נר קטן בטל ומבוטל נגד אור השמש וכל שכן נגד אור שבעתיים, הנה אנחנו 
רואים הילד בתחילה מתענג בדברי שטות לרכוב על מקל ולאחוז בכנף חבירו, לרוץ 
כסוס עם רוכבו, וכהנה דברי שטות, ומתענג בהם הרבה מאד, עד שמוסיף לו בריאות 
ובוחר לו שחוק של תוהו —  הרבה, ואח״כ כשיגדל מעט, בחלה נפשו בתוהו כאלה, 
באופן אחר, ואח"כ מואס גם בהם ובוחר חמדת הממון, ותאות הכבוד. והרבה תאוות 
ולמה  ב(,  )ב״ב עח,  וכו׳  זה  כעיר  ז״ל: אם אדם משים עצמו  נפרדות הכלולות באמרם 
וזו  זאת? הוא, מפני שבאמת בריאתו ממקור של עונג נפלא מאד — בעולם העליון, 
הנאה עצומה מאד, ונמצא כי יסוד הבריאה על הנאה, וכל זמן שאין נפתח לפניו אור 
יותר, גם נר כל דהו, היינו הנאה מועטת אהוב אצלו מאד מאד, כי עצם הנאה נובע 
ממקור גדול, עולם העליון — והבן זה היטב — ואח״כ כשנפתח לפניו הנאה טובה, יותר 
נאותה לאדם, שמתענג בה יותר, שרגא בטיהרא מאי אהני, ]נר בצהרים מה מועיל[, 
אח״כ אם חכם הוא ומתרגל בחכמה, ממאס בכל חמודי העולם, ולמה? כי נפתח אור 

השמש, ושרגא בטיהרא מאי אהני״.

סוד העפר — כבדות הגוף. תולדת העצלות, לרחק רוחניות, סוד המים - משיכה 
אחרי תענוגים של גוף בשני שלבים אלה מצאנו בע״ה נתיב כיצד להגיע לידי תקוה, 
הגדלות  לנו  עמדה  ובזה  מהעצלות,  להיחלץ  גבורה  אזרנו  מה:  המתקת  לכה״פ  או 
הנטועה בכל אדם מיצירתו. הנאה חזקה מתורה ועבודה מכריעה את המשיכה לתענוגי 

הגוף.

נביא כאן מה שכתב החזו"א באגרת )קובץ אגרות א', ט'(, וז"ל: יש בחינות הרבה בחשקי 
האדם ותאותיו, כי דברים ערבים מרגישים את גוף האדם וצבא אבריו להנאה מדומה 
ומשמחים במידה מסויימת את נפשו, אבל הנאה זו אין בכוחה להתחרות עם העונג 
ונהנים  האציל של עמל החכמה, אשר נשמת האדם מתרוממת מעל המיית העולם 

מזיו החכמה העליונה וכו'. עכ"ל.

ובעלי שור )ח"ב עמ' רמ"ד( עובר המשגיח לשלב יותר מעשי וז"ל שם:

משונה תאוה גופנית מהמידות שבהן עסקנו עד כה. כעס, רדיפת כבוד והקפדה 
ישרים  ביותר  ציורים אלה  ויש להחליף  ומקולקלים בלב,  נעוצות בציורים עקומים 

וטובים. מקורה של התאוה הוא בצרכי הגוף שאי אפשר לבטלם.

תאות האכילה מתעוררת כאשר הגוף זקוק למזון ואנו רעבים או צמאים. הרצון 
לישון מתעורר במצב של עיפות שהגוף זקוק למנוחה. מזה מובן שאי אפשר לבטל 
יכול  אינו  אוכל  כשאדם  גם  כבוד.  רדיפת  או  כעס  לבטל  שאפשר  כמו  הגוף  תאוות 
הגוף?  בתאוות  הרע  מהו   — לזאת  אי  היטב  יעוכל  לא  המזון  כי  תיאבון.  בלי  לאכול 
הוי אומר: לא עצם התאוה הוא הרע אלא ההפרזה במילוי שלה. יסוד זה מחייב דרך 

אחרת בעבודה ממה שלמדנו להכיר עד כה.



היחס הנכון בקשר להנאות העולם הזה | סא
 איסתכל 
באורייתא

״א״ר יוחנן שבועה שלא אישן שלשה ימים מלקין אותו ויישן לאלתר״ )נדרים טו, ע״א 
— פ״ה שבועות ה״כ(. אי אפשר שלא לישון שלשה ימים. אנו מוכרחים לישון. צריך כל אחד 

למדוד בעצמו כמה שעות הוא צריך לישון ולא יישן פחות מזה, אך גם לא יותר מזה. 
אם הוא ישן יותר מדי — זוהי תאוה.

הרמב״ם כתב בהל' דעות )פ"ד(: ״היום והלילה כ״ד שעות די לו לאדם לישן שלישן 
הוא שמונה שעות. ויהיו בסוף הלילה כדי שתהיה מתחילת שנתו עד שתעלה השמש 
כתב  ישראל  התפארת  השמש״.  שתעלה  קודם  ממטתו  עומד  ונמצא  שעות  שמונה 
בהא דהתורה נקנית במיעוט שינה )אבות ה׳(, דע״י ריבוי שינה לא לבד שיפסיד הזמן 
אלא גם יתיישן שכלו ויאבד חריצותו. אמנם גם פחות מהראוי ג״כ מזיק מאד לגוף 
עתה  "כי  וסימן  לילה,  בכל  שעות  שמונה  ישן  שהוא  הרמב״ם  בשם  ואמרו  ולנפש, 
שכבתי ואשקוט ישנתי אז ינוח לי )איוב ג, יג(״. גם המגן אברהם מביא דעת הרמב״ם )או״ח 
סי׳ רל"ח(, ומסיים: ״ונ״ל דהכל לפי מה שהוא אדם, וכמ״ש בסי׳ רל"א עי״ש״. הרי צריך 

כל אדם למדוד לעצמו כמה שעות הוא צריך לישון ויקפיד על כך שלא לישון יותר 
בשום אופן. ואין צורך להדגיש כי זמן השינה צריך להיות מסודר כך שבבוקר יתפלל 

עם הציבור במקום הקבוע שלו.

בסדר האכילה ישנה עבודה יותר קשה מאשר בסדר השינה. והנה הכלל הגדול בכל 
תאוות הגוף הוא זה:

״רב כהנא רמי: כתיב תירש וקרינן תירוש — זכה נעשה ראש, לא זכה נעשה רש. 
רבא רמי: כתיב ישמח וקרינן ישמח — זכה משמחו, לא זכה משמחו״. רש״י: ״זכה — 

לשתות לפי מדה״ )יומא עו, ב(.

מהי  בדיוק  למדוד  צריך  אדם  בכולן  הגוף:  תאוות  בכל  היסוד  זהו  מידה״!  ״לפי 
המידה שלא ישתמש בהן לא פחות ממנה ולא יותר עליה.

שביעתו,  כדי  בבוקר  לאכול  צריך  הוא  לחם  פרוסות  כמה  לעצמו,  אדם  ימדוד 
ויתרגל לאכול כמות זאת תמיד. והיה אם ביום אחד יגישו לו איזה ממרח טעים ביותר, 
בודאי הוא ירגיש את עצמו רעב אחרי שאכל כבר כדי מידתו הרגילה, אז ידע כי זוהי 
תאוה ממש ועצת יצרו לדמות לו כאילו הוא עדיין רעב, ויתגבר ולא יאכל יותר. כן 
הוא בכל המאכלים ובכל הארוחות. המתלמד בזה ועומד במאכל ״לפי מידה״ — ידע 

כי בזה ״זכה״!

ימדוד צרכו באוכל בעין טובה ולא את ההכרח במינימום, ויתלמד לעמוד בזה מדי 
יום ביומו.

עוד ענין יש באכילה שצריך התלמדות. כרגיל, האוכל שמגישים לנו יש לו טעם 
טוב, אך בכל בית קורה שמגישים אוכל שאינו אהוב עליו או שהאוכל נשרף קצת או 
מלוח יותר מדי וכדומה. זהו מבחן להעובד, אם הוא אוכל כדי להיות בריא או אם הוא 

אוכל רק לשם תאוה.
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ויש להיזהר בזה מאד, ולעשות כלל לעצמו לאכול כל מה שבא על השולחן בלי 
ישנם מפונקים ה״אוהבים״ מאכל  ויותר מזה:  שום הבדל אם טעמו משובח או לא, 
אחד ו״שונאים״ מאכל אחר. והנה מהו ענין אהבה ושנאה במאכלים, הרי זהו ממש רק 
ענין של תאוה! אהבות כאלו צריך האדם לעקור מלבו. אהבת מאכלים אינה מעוגנת 

בצרכי הגוף: היא מידה מגונה ממש.

ובא וראה עוד יותר מזה. מרן בעל החזון איש נוחו עדן, קבע ״הנהגות״ לבן תורה, 
וההנהגה הראשונה שהוא מזהיר עליה היא זו:

״ליזהר מאד מאד מאכילת תענוג, ואם בטומאת הגוף יש ראשון לטומאה ויש אב 
ויש אבי אבות, בטומאת הנפש של מילוי התאוה באכילת תענוג, מתאחד  הטומאה 
מאד  השפלים  מן  הוא  זה  דבר  הטומאה,  אבות  ואבי  הטומאה  ואב  לטומאה  ראשון 
מעכבים את הלימוד, וכדאמרו במדרש והובא בתוס׳ )כתובות ק״ד ע"א(, עד שאדם מתפלל 
שיכנסו ד״ת לתוך גופו, יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו. ואמרו בגטין )דף ע׳ ע"א( 

סעודתך שהנאתך הימנה משוך ידך הימנה״ )קובץ אגרות ח״א סי׳ כי(.

הדברים ברורים ונוראים.

הליפתן שאוכלים לקינוח סעודה אינו בהכרח בגדר אכילת תענוג. אך הממתקים 
שאוכלים במשך היום בלי שום צורך, אלא רק לשם תענוג הם הם ״מאכל תאוה״. בזה 

יש מקום להתלמד להתגבר על התאוה הזאת.

הרי כאן שלשה לימודים: הראשון — לאכול כל מה שבא על השולחן בלי שום שימת 
לב — וכמובן גם מבלי להעיר לבעלת הבית מאומה — על טיב האוכל וטעמו. השני — 
לעקור ״אהבה״ ה"שנאה״ למאכלים ידועים. ושלישית — להתלמד להתגבר על מאכל 

תאוה שהוא ממש רק לשם תאוה. עכ"ל.

הנה יש להתבונן שהמשגיח לא כתב שאין לאכול ממתקים במשך היום, אלא שיש 
מקום להתלמד להתגבר, וגם בסוף מאמר כתב להתלמד להתגבר על מאכל תאוה שהוא 

ממש רק לשם תאוה. וההבדל ברור ומשמעותי.
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שלימות הבית
בגליון שעבר, הקדשנו חלק מהמאמר להבנת עולמה האמיתי הפנימי של האשה, 
נמשיך כאן בזה בתוספת מעט ביאור מהשוני בין עולמה של האשה לעולמו של האיש, 

וכבר אמרו חז"ל )שבת ס"ב ע"א(: נשים ַעם בפני עצמן הן.

אמנם אל דאגה אלוקים מושיב יחידים ביתה, וזכו שכינה ביניהם, וראוי לכל בעל 
כי האל ברוך הוא עלה  )מצוה תקפב(: משורשי המצוה,  לשנן היטב דברי ספר החינוך 
במחשבה לפניו לבראות העולם, וחפצו שיתיישב בבריות טובות הנולדות מזכר ונקבה 
שיזדווגו בהכשר, כי הזנות תועבה הוא לפניו, על כן גזר עלינו העם אשר בחר להיות 
נקרא על שמו, שנשב עם האשה המיוחדת לנו להקים זרע שנה שלמה מעת שנשא 
אותה, כדי להרגיל הטבע עמה ולהדביק הרצון אצלה ולהכניס ציורה וכל פעלה בלב, 
עד שיבא אצל הטבע כל מעשה אשה אחרת וכל עניניה דרך זרות, כי כל טבע ברוב 
יבקש ויאהב מה שרגיל בו, ומתוך כך ירחיק האדם דרכו מאשה זרה ויפנה אל האשה 
הראויה לו מחשבתו ויוכשרו הוולדים שתלד לו ויהיה העולם מעלה חן לפני בוראו, 

עכ"ל.

ודעת לנבון נקל, ששנה ראשונה היא היסוד לכל החיים המשותפים, ודבר נפלא 
ראיתי בספר במחיצתם )ח"ב עמ' 102(: שסיפר הרה"ג שלמה לורינץ זצ"ל, שזכה ללמוד 
בחברותא שבע שנים עם בנו של הגאון ר' אלחנן וסרמן זצ"ל הי"ד,  הגאון ר' שמחה 
וסרמן זצ"ל, ואמר: מי שרוצה לראות דוגמא מופתית לקיום מתמיד של הברכה ששון 
ושמחה חתן וכלה גילה רינה דיצה וחדוה אהבה ואחוה שלום ורעות, עליו להתבונן 
כל שנות חייהם המשותפים היו כולם כשבעת  ר' שמחה.  בתהלוכות ביתו הנפלא של 
לא  שבלעדיו  פעמים  כמה  הרבנית  התבטאה  השבעה  בימי  במילואם.  המשתה  ימי 
תוכל לחיות, ואכן למחרת השבעה הלכה גם היא לעולמה ונתקיים בהם: "הנאהבים 
והנעימם בחייהם ובמותם לא נפרדו" )שמואל ב' א, כג(, והאמת היא שזו לא רק מעלה 
נפלאה, אלא שכל חסרון באופן זה של חיים ממילא יחסר במצות עונה, וצריך עמל רב 
ותפילה לצעוד במסלול זה של החיים על מנת שיוכל לקיים כראוי מה שנדרש מהאיש 

הישראלי כלפי רעייתו ובמסגרת זו לא נוכל לפרט דהוא בבחינת תורה שבע"פ.

ר' משה אהרון שוחטוביץ שליט"א,  בנין הבית מהגאון  ראיתי בספר  נפלא  ודבר 
)נערך על ידי הרה"ג ר' אליעזר בנימין בריטמן שליט"א(, ונביא כאן תמצית דבריו )ממה שנכתב בעמודים 

42,44(: על פי התורה כפי שגילו לנו חז"ל האדם השלם הוא האדם הנשוי, ואינו דבר 

באה  ומורכבת,  עמוקה  היא  לנקבה  זכר  בין  החלוקה  והנה  וכדומה,  כילדים  חיצוני 
התורה וקבעה שהדרך היחידה שהאדם יוכל להיות שלם היא לחבר את האיש והאשה 
על  ילמד  מהם  אחד  כל  המשותפים  חייהם  במשך  טבעי  באופן  וכך  נישואין  ידי  על 
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החצי השני ותוצאה תהא אדם שלם. אדם שיש לו גם מבט זכר וגם מבט נקבה על 
כל הבריאה כולה זוהי צורת האדם, אבל אם האדם מתעקש להישאר מצומצם במבט 
שלו גם אחרי נישואיו מפספס את עיקר התכלית, שנה ראשונה היא שנה שלמה של 
עבודה להכיר את הצד השני של המטבע, בזמננו אולי צריך חמש שנים לזה, ואמר 
הגרש"ז אויערבך זצ"ל שמי שלא עשה שנה ראשונה כדין יוכל בדיעבד להשלים זאת 
אך  זמן,  ולוקח הרבה  יותר  זה קשה  אז  נישואיו, אמנם  מיום  גם אחרי עשרים שנה 

תהליך של שנה ראשונה חייבים לעבור.

]ושמעתי מהגה"צ ר' אליעזר בן דוד נר"ו, שהסיבה לריבוי שיחה בשנה ראשונה, 
כי רק על ידי פיטפוטים שלא מכוונים והפליטות פה של רעייתו יוכל להכיר היטב את 
עולמה אמיתי, מה הם רצונותיה וכדומה. עוד שמעתי ממנו, שכבר בעצם הנישואין 
הושלמו להיותם נשמה אחת, אלא שעדיין צריך חיזוק, וכמו שהבאנו בסמוך הטעם[.

מדובר כאן בתהליך חיוני אם הנך רואה את כל הבריאה רק מצד מבט האיש חצי 
שנה  של  זמן  הרבה  כך  כל  צריך  מה  מבינים  שלא  זוגות  ישנם  פספסת,  מהבריאה 
של  שלמה  שנה  שצריך  לעשות  נותר  עוד  מה  מצויין  שלהם  הקשר  הרי  ראשונה, 
עבודה, אך כעבור כמה שנים מגלים שלא הכל עובד כמו שחשבו, ואז צריכים להגיע 
ליעוץ, כעת אנו מבינים מדוע השרוי בלא אשה שרוי בלא תורה, משום שהתורה היא 
דבר שלם, אם מגיע אדם שהוא חצי שיש בו רק את המבט הזכר של הבריאה, לא יהיה 
בכוחו להבין היטב דבר שלם, רק לאחר שהאדם מתחתן ועובד שנה שלמה לקבל את 
הצד השני של המטבע אז הוא זוכה להיות כלי שלם והוא מסוגל לקבל לתוכו ולהבין 
תורה שלמה, ואמנם כן אנכי מכיר ת"ח עצום הבקי גם בכוחות נפש שיכול להבחין בין 
חידושי תורה של בחור שיש בהם רק מבט זכרי לחידושי תורה של אברך שיש בהם 

מבט שלם יותר, וכפי רמת שלום הבית כך עולים איכותם של חידושי התורה. 

רק  מושלם  לא  עדיין  החיבור  הזה  בעולם  עדיין  שאנו  שכיון  לדעת  צריך  אמנם 
כל  הזה,  בעולם  פנים  כל  על  כפשוטו,  אחד  אדם  צורת  שהכל  יתגלה  הבא  בעולם 
הבסיסית  הנקודה  וכידוע  ביניהם,  שיש  הבית  שלום  על  בעיקר  עומדת  אדם  צורת 
והמרכזית לשלום בית היא מצות עונה, וכשקיומה לא באופן הנכון זו התחלה לרוב 

ככל ההפרעות בשלום הבית אף שיתכן שגם בני הזוג לא מודעים לכך.

וכעת נעבור למה שכתב הרה"ג ר' אפרים כהנא בספר בנין שלם )עמ' 82( וז"ל:

ראינו בפרקים הקודמים, את כוון המחשבה הגברי, הפונה החל מגיל צעיר לעולם 
החיצון, למימוש עצמי במסגרות של עבודה, למודים, פיקוד, ניהול ומסחר.

שונה לחלוטין הוא עולמה של האשה.

עולמה הפנימי של האשה, סובב טבעית סביב הבית בהווה ובעתיד, וזאת גם אם 
למעשה רוב עיסוקיה היום יומיים הינם מחוץ לבית - מרכז עולמה הינו הבית, ותחוש 

אחריות על הנעשה בו, גם אם עומדים לרשותה עוזרים ועוזרות לעבודות הבית.
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סימן בולט להבדל זה ניתן לראות, אם נתבונן ברגעים הראשונים של כניסת הבעל 
זקוק  הבעל  עיסוקיהם.  במסגרת  לבית  מחוץ  רב  זמן  ששהו  לאחר  לביתם,  ואשתו 
ל״זמן הסתגלות״, עד אשר יהיה נכון נפשית להתיחס לעניני הבית. לאשה אין צורך 

בהשהייה זו, מיידית משתלבת האשה במטלות הבית, בטבעיות מלאה.

לכן בעניני פנים הבית, יש משקל מכריע לדעתה של האשה )ב״מ נ״ט(, כל עוד אין 
רצונה נוגד את ההלכה, ואת ההנהגה הראויה לבית יהודי.

״אשה עינה צרה באורחים״ )ב״מ פ״ז(, הם ״פולשים,, לתוך מבצרה, ואינם כפופים 
לכן קשה לה לספוג  למעמדה המלכותי בבית. מעמדו של הבית כה מרכזי בעיניה, 
הנהגות האורחים, שלא בהכרח תואמות את המקובל בביתה. בית נאה עדיף בעיניה 

גם על מזון משובח )אסת״ר ג'(.

עולם המחשבה של האשה קשור  אינו מצטמצם למבנה החומרי.  ה״בית״  מושג 
עמוקות גם לביתה הרוחני: בית הוריה, משפחתה, ולעיתים אף מוסדות הלמוד מהם 
ינקה בנעוריה. דוקא לגבר נאמר: ״על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו״ )בראשית ב׳ כ״ד(, 
וזקוקה להמשך התמיכה הנפשית  נשואיה,  האשה אינה מתנתקת ממשפחתה עקב 
שהזכרנו  וכפי  ע״א:(,  )כתובות  אחרים  בשר  ושארי  ואחיות,  אחים  הורים  של  הטבעית 
לעיל, בתאור כוחות הרגש של האשה. גם לאחר שנות נישואין רבות, יתכן שכאשר 

האשה אומרת "הלכתי הביתה", כוונתה לבית הוריה...

־ מרכז חיי האשה, וכמובן, מרכז יש רק אחד! אשה המשקיעה  הבית והמשפחה 
טובים,  ומעשים  מצוות  בעסקי  והן  פרנסה  בעסקי  הן  חוץ,  במשימות  נפש  כוחות 
למודים ושעורים, משימות שכשלעצמן חשובות נחוצות וצודקות, גורעת מיכולתה 
עיקרו  הבית  יסוד  שהיא  האשה  לילדיה,  טובה  ואם  לבעלה  נאמנה  רעיה  להיות 
וחוזקו, עליה לעשות ביתה עיקר, ומלאכתה טפל, ולהעמיד את תפקידי הפנים בראש 
י״ז(,  ס"ז  )חיי״א  בעלה  בהסכמת  מותנים  הוריה  כלפי  חובותיה  גם  העדיפויות.  סולם 
ובהשתלבותם בתפקידיה בביתה. כשם שאין כוונת הבורא שהבעל יעבוד לפרנסתו, 
באופן שימנע ממנו לחלוטין לקיים את חובותיו כלפי שמים בלמוד תורה, בתפילה 
ובמצוות, אלא חייב לקיים ״ויחזור לתלמודו״ )רמב״ם הלכות ת״ת פ״ג ה״ד(, כך לא יעלה על 
הדעת שאשה תקדיש את כוחותיה וזמנה לתפקידי חוץ חומריים או רוחניים, ותזנח 

את חובתה הראשונית כלפי בעלה וילדיה. 

אבל  ומסורה,  נפלאה  במורה  זכו  רעייתו  של  שהתלמידות  אחד,  תלמיד  ]אמר 
לילדים שלו כמעט אין אמא!...[.

תשעה קבין שיחה )קדושין מ"ט(.

מבין עשרת הקבין של שיחה שירדו לעולם, נטלו הנשים תשעה קבין. הדבור הינו 
כלי הבטוי האישי, רב העצמה ביותר בעולמה של האשה, שרובו סובב סביב פעילות 



סו | שלימות הבית
 איסתכל 
באורייתא

״סור  הגדול  בחלקה  בהיותה  אישי,  בטוי  חסרת  וכמעט  מחזורית,  נדושה,  מעשית 
מרע״: נקיון, רחצה, כיבוס, קילוף מזון והכנתו, והשבת הסדר על כנו.

הדיבור, הינו כלי חינוכי מרכזי לאם, לפתח את אישיות הילד, באמצעות שיחות 
בעזרתן  העתיד,  וחזון  העבר  לקחי  ומשמעותם,  החיים  ארועי  על  פוסקות  בלתי 

מחדירה האם לילדים את השקפת עולמה, וחכמת החיים שרכשה מנסיונה.

לאשה,  מהותית  הנחוצים  חברה,  קשרי  ליצירת  העיקרי  האמצעי  הינו  הדבור 
הפנימי  הלחץ  את  פורקת  החיים,  קשיי  על  השיחה  הקודמים.  בפרקים  כמבואר 
ומקילה על הנשיאה בעול, )משלי י״ב כ״ה( ״דאגה בלב איש ישיחנה״, וכזכור, בנגוד לגבר, 
אין לנשים איסור לשוחח שיחה בטלה, חסרת משמעות ״גברית״, בעולם הנשים יש 

תפקיד גם לשיחת חולין.

מקום רב חשיבות מתיחד לשיחה בין בני הזוג, במערכת חיי המשפחה. הקשר בין 
הבעל לאשתו קרוי ״חיים״ )קהלת ט׳ ט׳( ״ראה חיים עם האשה אשר אהבת".

״חיים״ ־ פרושם הוצאת כח רוחני לפועל, באמצעות פעולה מעשית, וכן הנישואין 
הרגשת  בפועל.  הפנימי  רצונם  את  לבטא  הזוג  בני  לשני  המאפשרת  מערכת  הינם 
אהבת,  עמך  ישראל  בית  עולם  ״אהבת  וסימנך:  שמחה,  ויוצרת  דבור  יוצרת  החיים 
תורה ומצוות )כח, והוצאתו לפועל( וכו', על כן... נשיח בחוקיך )דבור(, ונשמח )שמחה( וכו' כי 
הם חיינו״ כלומר: הדבור אינו תוצר לוואי, אלא בטוי מהותי של החיים. דבר שאינו 
חי לחלוטין קרוי דומם )שותק, דממה(, למרות שקיימות בו מגבלות נוספות )כגון, שאינו נע 
עצמאית(, רמת הדבור כרמת החיים, וכבר הזכרנו לעיל שמוות גורר שתיקה ״ישב בדד 

וידום״ )איכה ג׳ כ״ח(, וכמובן גורר עצב, לעומתו החיים הינם שמחה ודבור, ולכן כשם 
ש״שמחת לב ־ אשה״ )שבת קנ״ב(, כך הדיבור הינו חלק מהותי מהקשר הזוגי.

של  לקיומו  מרכזי  ביטוי  בינם,  הקשר  עצם  על  בעלה,  עם  בשיחה  רואה  האשה 
חובת  האשה.  בעיני  הקשר  של  מהותו  כל  כמעט  הינה  המשותפת  השיחה  הקשר. 
השיחה המשותפת קיימת גם כאשר אין אפשרות לסוגי קשר נוספים )יבמות ס"ב(. המונע 
אפשרות זו של שיחה, בסגנון המיוחד בין בני הזוג, נחשב כגורם לפרוד ביניהם, וכך 

פרשו חז״ל את

בחדר,  הישן  ״זה  ־  תענוגיה  מבית  תגרשון  עמי  בני  נשי  ״ואת  ט׳(  ב׳  )מיכה  הפסוק: 
שאיש ואשה מצוין שם, אפילו אינה טהורה״ )עירובין ס״ג(. במקומות רבים התיחסו חז״ל 
לשיחה משותפת בין גבר לאשה זרה, בדרגת חומרה מקבילה לנשואי עבירה, גם כאשר 
המניעה הינה שאלת חיים ומוות! )סנהדרין ע״ה(, וראו בכך פעולת בגידה בבעל )סוטה ה׳:( 

שהרי, כאמור לעיל, בעיני האשה, השיחה הינה מרכז מהותו של הקשר )נדרים כ׳:(.

״אל תרבה שיחה עם האשה״ )אבות א,(, אין הכוונה למנוע קשרי דבור, שחשיבותם 
כה עליונה, אלא זו הנחיה לבעל, שבנוסף לצורך במילות חיבה, קירוב, ודבור קליל, 
כפי שצטטנו לעיל ממכתבו הידוע של ה״חזון איש״, )הקרוי ״שיחה״ מלשון ״הסחת הדעת״ ־ 
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דבור הנאמר ללא מבחן הדעת והכוונה )מלבי״ם, ״כרמל״((, אשר לגביו נאמר רק ״אל תרבה״, למנוע 

שיחה שלא לצורך, אך לא לשלול לחלוטין דיבורים אלו )מהר"ל ״דרך החיים״ אבות א, ה,(, 
ובנוסף לצורך בהחלפת מידע מעשי בעניני היום יום, הרי רוב דיבורו עם זוגתו, יהיה 
עולמה  את  להעשיר  החיים,  ארועי  על  נכון  מבט  לאשתו  להקנות  חכמתו,  ממקור 
הרוחני, להביא לקירוב הדעת ולקירוב לבבות, ובכך יתרום לבסוס תפקידו כמשפיע, 
וכסמכות רוחנית. ברור הדבר, שביחס לדבור ערכי זה, לא נאמר ״פן ירבה״, אלא ״כן 

ירבה״, וכל המרבה - הרי זה משובח!

הזכרנו לעיל, שהנשים קרובות לשלמות במלוי תפקידן, ״שעשני כרצונו״, ושלמות 
בנות קטנות מקדימות  כלל  בדרך  וכידוע,  שם,  כמוסבר  בדבור מרובה,  זו מתבטאת 
ללמוד לדבר כהלכה לפני אחיהן הבנים. אולם על האשה לזכור במהלך הדבור עם 
נחוצים במהלך תאור ארוע, מכבידה על  ופרטים לא  נופך דרמטי,  בעלה, שהוספת 
הגבר השומע, האמון על דבור עניני וקצר. סגנון הדבור עם בעלה, יהיה שונה מסגנון 

הדבור עם חברותיה.

כאמור לעיל, אשה זקוקה לתמיכה סביבתית, להיות חלק מחברה, משפחה וכו', 
אשה אינה רואה עצמה כפרט אלא כחלק ממכלול, ולכן כל היכן שחסרה תמיכה זו, 
)ואקום(, המערער את היציבות הבטוחה. כשם  ריק  נוצר מעין חלל  גם חסרון חלקי, 
בריקנות  גם  כך  הריק,  למלוי  עצמה  רבת  תנועה  גורר  הריק  מצב  הטבע,  שבעולם 

נפשית, נוצר כח פנימי המניע את האשה לפעול להשלמת החסר.

לכן, כל היכן שהאשה חשה פרידה מגורם תומך, כגון: חזרת הבנים הגדולים לישיבה, 
לאחר תקופת שהות בבית, יציאת הבעל למשך ימים ספורים לצרכי למודים או טיפול 
רפואי וכדו', נוצר חלל נפשי הגורם לאשה לנסות לעכב את הפרידה, במילים, בקירבה 
ובלווי ממושך ככל  יתירה,  נוסף כצידה לדרך, בתשומת לב  מעשית, בהענקת פריט 

הניתן, הכולל נפנופי ידיים לשלום, עד לגבול יכולת ראית העין.

ס׳׳ב(,  )יבמות  זה  נפשי  צורך  עקב  לדרך,  היוצא  הבעל  על  מיוחד  חיוב  הטילו  חז"ל 
וניתן לנצל ״עת רצון״ זו, להמסת משקעים ולישור הדורים, בין בני הזוג...

תופעה דומה תתרחש כאשר במהלך ויכוח בין בני הזוג, לאחר כמה מחזורי ויכוח, 
יסתגר הגבר בעולמו האישי, ויקטע חד צדדית את הויכוח, כמוזכר לעיל וכטבעו של 
ותשאף  תתרכך  הכרתי,  תת  ובאופן  שנוצר,  הריק  בחלל  האשה  תחוש  כך  עקב  גבר, 

לגשר על פני הפערים שנוצרו במהלך העימות.

הצורך בסביבה קרובה ותומכת, גובר על הרצון לממון ״רוצה אשה בקב ותפלות, 
מט׳ קבין ופרישות׳, )סוטה כ,(, קשה לאשה לוותר על קרבת בעלה אפילו במחיר כלכלי, 

אשה מוכנה לכל מאמץ למנוע העדרות הבעל מהבית אפילו ללילה אחד.

]אשת מליונר אחד אמרה פעם לרעייתי תחי', שהיא מוותרת על כל העושר, מצידה 
לחיות בפשטות משום שבעלה לצורך עסקיו נעדר מהבית רוב השבוע[.
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דוקא המשכן הינו ההוכחה לכפרת חטא העגל, ולא ענני הכבוד ומתן לוחות שניים 
וכדו/ עדיין אינם מעידים על  )רש״י, פקודי ל׳׳ח כ״א(. מתן כבוד, מתנות, רווחה כלכלית 

אהבה וקרבת נפש, על סליחה גמורה, דוקא השהות המשותפת יחד, )שכינה ־ לשון שכנות(, 
היא העדות על אהבת אמת )״גור אריה״, עה״ת, פקודי ל״ח כ"א(.

נוטה האשה להתאונן כל עת על  כדי למקד כלפיה את תשומת הלב של בעלה, 
לבעלה  הנראה  דבר  בעלה,  עליה  שמשפיע  הטוב  מכל  לכאורה  ולהתעלם  קשייה, 
ככפיות טובה )קה״ר ו, ז,(. צרכיה הנפשיים של האשה כה רחבים, שכל נתינה, גדולה ככל 

שתהיה, הינה כטיפה בים שאין בה כדי שביעה.

עקב רגישות נפשית זו, קשה לאשה להתפייס לאחר פגיעה. ״אשה קשה כעצם״ 
)נדה ל״א(, הזולת הוא כל עולמה, וכל פגיעה מחריבה עליה את עולמה, משא״כ גבר, 

גבוהה  שלו  הספיגה  יכולת  ולכן  האשה,  מאשר  נמוך  בשעור  נפגע  הפנימי  עולמו 
יחסית לה. את זכרון הפגיעה תשא האשה עמה לאורך ימים ושנים ללא עמעום, על 
הזכרון ה״חי״ לא חלה הגזירה )פסחים נ״ד:( שהמת ישתכח מהלב... וכבר הזכרנו בפרקים 
הקודמים, שגם אם מתברר שהפגיעה לא היתה ולא נבראה, תתקשה האשה להפרד 

מ״הזכות" לחוש פגועה. השכל סלח, אך הלב אינו שוכח ואינו סולח.

מרכזיותה של החברה באישיות האשה, פיתחה בה יכולת לחוש את רגשות הזולת, 
את צרכיו ואת תחושותיו הפנימיות, גם אם לא יבטאם. "אשה מכרת באורחים״ )ברכות 
י' ע"ב( לכן נוטה האשה להציע עזרה גם בלי שתתבקש, דבר שאינו מתקבל בעין יפה 

בעולם הגברי, כמוזכר לעיל.

האשה  תספוג  רגשית,  קשורה  הינה  שאליה  והתומכת,  הקרובה  סביבתה  כלפי 
לריחוק  לגרום  לא  כדי  ואפליות  קיפוחים  ופגיעות,  עוולות  עוותים  יכולתה  כמיטב 

רגשי, השולל ממנה את בסיס הקיום.

במקביל, כשם שהינה חשה את צרכי הזולת, מצפה האשה שהזולת יבין מעצמו את 
צרכיה, גם ללא כל רמז או בקשה מצידה.

חסד  ובעל  מאוד  עניו  אמיתי,  ת"ח  ביותר,  הקרובים  מידידי  אחד  מעשה:  ]והרי 
נפלא, אשר על כן הופתעתי שרעייתו פעם אחת אמרה לי שבעלה אינו עוזר לה בבית, 
ואכן שאלתיו על זה, ואמר לי שהוא מתפלא על אשתו, היא אמרה לו שאינה צריכה 
את עזרתו, אמרתי לה את הדברים, אז היא השיבה: בודאי, בעלי נכנס הביתה, הוא 
רואה ערמת כלים בכיור, ערמת בגדים הזקוקים לתליה, והוא שואל מה צריך לעזור? 
מה הוא לא מבין לבד? אז אני אמרתי לו, שאני לא צריכה את עזרתו – מה הוא עושה 
לי טובה? עד כאן המעשה. לא נכנס לשאלה האם האשה נהגה נכון, אבל מה שברור 

שזה טבעה[.
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אדרבא, ערכה של היענות הזולת לבקשתה המפורשת, הינו נמוך בעיניה, שהרי 
המדד בעולמה של האשה הינו מדת ההשקעה הנפשית, תשומת הלב שהוקדשה לה, 

ולא עצם החפץ שניתן.

על  שלפניה  ברכה  הנהנין,  ברכות  שתי  מברכים  אנו  מאכל  דבר  כל  שסביב  כשם 
כל שעור אכילה שהוא, אף הקטן ביותר, וברכה שלאחריה המותנית בכמות האכילה, 
זאת מכיון שבנוסף לתועלת וההנאה שקבלנו מהמאכל בהתאם לכמותו, אנו מודים 
עוד  ולכן  הנתינה,  לתוכן  קשר  ללא  וחיבה,  קשר  המביעה  הנתינה  עצם  על  לקב״ה 
לפני שנהנינו, אנו מברכים ברכה ראשונה, ברכת אהבה, כך קיים הבדל רב משמעות 
בין הרגשת האשה כלפי תכשיט שקנתה לעצמה או נלקח מההפקר כמציאה, זכייה 
בהגרלה וכדו', ובין הרגשתה כלפי מתנת בעלה, הספוגה רגשי לב, המאחדת את בני 
]יש אצלנו בכולל  ולגודלה.  נתינתה, ללא קשר לתוכנה, לערכה הכספי  הזוג בעצם 
נותן מתנות חשובות פעם בחודש  אברך יקר שכדי לעודד הלכות לימוד לשון הרע 
לכל הלומדים, באחד הפעמים אחד האברכים קיבל מתנה כמדומני ביום הנישואין, 
לא  אתה  הנישואים  ליום  נחשב מתנה  לא  זה  לו  אמרה  סיפר למחרת שאשתו  אבל 
על  להודות  מהחובה  למעט  הנתינה,  עצם  על  בהודאה  שאין  כמובן,  זה[.  את  קנית 
תוכן הנתינה, בהתאמה למאפיני המתנה, כדין ״ברכה אחרונה״. כשם שעצם הנתינה 
חשובה לאשה, בנפרד מתוכן הנתינה, כך צורת הנתינה, הינה בעלת חשיבות עצמית, 
״טוב המלבין שניים לחברו. יותר ממשקהו חלב״ )כתובות קי״א(, נתינה מכל הלב, במאור 
פנים, לא ככפוי ואנוס על פי כללי החברה, המחייבת להעניק מתנה לכבוד אירועים 
מסויימים, ותאריכים בעלי משמעות אישית או לאומית, הינה חלק ממכלול הנתינה 

ומשמעויותיה לאשה.

עומר  יהודי  אכל  בשבת  גם  נוסף,  מזון  לשבת  קבלנו  לא  סיני,  במדבר  בהיותנו 
לגולגולת בלבד! השינוי הכמותי הסתכם בכך שקבלנו ביום שישי מנה כפולה, למשך 
זמן כפול )שישי - שבת(, ובכל זאת מגדירים זאת חז"ל ״ברכו במן" )בר״ר י"א(, כיון שצורת 
הנתינה של מנה כפולה, מעידה על חביבות ואהבה, יותר מאשר נתינה טיפין טיפין 

)״גור אריה", בראשית ב, ג׳(.

לדוגמא: לקראת חצי יובל לנישואיהם, הלכו בני הזוג לקנות שרשרת זהב לאשה, 
לעסוקיו,  איש  פנו  הזוג  ובני  השרשרת,  שנבחרה  לאחר  המשפחתי.  החג  כמתנת 
חזר הבעל לבדו למוכר התכשיטים, וקנה צמיד תואם לשרשרת זו, והכניסו בחשאי 
לקופסת התכשיטים בה נמצאת השרשרת. ניתן לתאר את הרגשת העונג של האשה, 
שגילתה את הצמיד התואם, והבינה את אשר פעל בעלה האוהב, עונג שעיקרו אינו 
נוסף, אלא במשמעות הקורנת מצורת הנתינה  יוקרתי  ביכולת הענידה של תכשיט 

היהודית.

תשומת לבו של הבעל לאשתו, במהלך פעולות היום יום הקטנות והשגרתיות,



ע | שלימות הבית
 איסתכל 
באורייתא

הן  מפגש  בעת  אישית  התייחסות  ובמעשים,  פנים  בהבעות  במילים  המתבטאת 
פעילות  לאחר  לבית  הכניסה  בעת  והן  למשנהו,  אחד  דירה  מחלק  במעבר  אקראי 
חוץ, התעניינות בארועי היום החולף תוך הקשבה ערנית, מתנות זעירות מידי פעם, 
קלות  מחמאות  הבית,  בתפקידי  קלה  עזרה  טלפוני(,  )גם  שוטף  ועדכון  פעולות  תאום 
על פעולות בת הזוג והופעתה, אותות חיבה מחד, והתיחסות מכובדת מאידך, כבוד 
מודגש בנוכחות בני בית אחרים, וכ״ש בנוכחות זרים, שיתוף בחוויות והחלפת דעות 
־ הם הם החשובים לאשה, ובהעדרם, אין ערך לכל פעולות בן הזוג, גדולות וחשובות 

ככל שיהיו, ואין ערך למעמדו, לכשרונותיו ולהצלחותיו.

בנושא פרקנו ״ריחוק וקירוב״ שונה הנהגת הגבר מזו של בת זוגתו. אמנם גם הגבר 
זקוק לתשומת לב, לתמיכה ועידוד, לקרבת נפש ולהבעת רגשות במילים ובמעשים, 
אך בנגוד לאשה, שאינה שביעה לעולם מקרבה ותמיכה, זקוק הגבר למדה מסוימת 
קירבה,  של  מדי  גבוהה  דרגה  מפני  חושש  הגבר  הפנימי.  האיזון  לצורך  ריחוק  של 
שמא יאבד את זהותו העצמית כ״יחיד״, כמלך השולט בעולמו והמכוון בבחירתו את 
בלתי  למצב  שהגיע  הכיר  אשר  י״ז(,  זרה  )עבודה  דורדיא  בן  אלעזר  לרבי  שאירע  )כפי  פעולותיו 
הפיך, ואיבד את השליטה על מצבו, ודוקא משום כך התעורר, להוכיח לעצמו, שהינו 
ממנה,  נרתע   - הקירבה  בשיא  דוקא  לעיתים,  לכן,  דרכו(,  את  לבחור  עדיין  מסוגל 

ומשום כך יתכן שיחשוש מ״מוסד״ הנשואין הכובל והמחייב. עכ"ל.

אמנם, עובד ה' אמיתי יש לו הרבה זמן להיות לבד, כגון בתפילות ובשעת הלימוד. 
ואם בשעת התפלה או הלימוד הוא לא לבד, כי מחשבתו משוטטת בביתו אין זו בעיה 

של אשתו...
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חינוך ילדים
בגליון שעבר, הרחבנו בחשיבות הרעפת האהבה לילדים, ויעדנו לדבר על אהבת 
זה ברור שאחד מהדברים השומרים על הילדים הם אהבתם  והנה  ילדים להוריהם. 
להוריהם, שלא ירצו לגרום צער ועוגמת נפש ע"י מעשים שאינם רצויים וכדומה, כמו 

שחלילה להיפך הרבה ילדים פרקו עול בעיקר בשביל לצער את הוריהם, ר"ל.

וסיפר המחנך הדגול הרב יחיאל יעקובזון שליט"א, על בחור שתיכנן לעזוב את חיי 
תורה ומצוות, וכשנודע לרב הדבר, ושוחח עמו, רטן הבחור: אני שונא את אבא שלי 
מאוד, ואני רוצה לגרום לו צער, והצער הכי גדול יהיה לאבא אם אני ארעה בשדות 
זרים. אמר לו הרב, אינך חייב לפרוק עול, אתה יכול להישאר בשמירת תורה ומצוות 
ובכל זאת להשיג את מטרתך, שהרי אביך "מתנגד" מושבע, אז תהפך ל"חסיד" ותשיג 

את המטרה. ואכן הבן עשה זאת ופנה לכיוון החסידות. 

זאת אומרת שהסיבה האמיתית לרצונו לפריקת עול היה בגלל יחסיו הגרועים עם 
אביו. ולא שהיתה לא בעיה עם חיי תורה, שהרי הסכים לעבור לכיוון החסידות. נורא 

למתבונן מה אפשר לגרום להנהגה שאינה הולמת עם הילדים.

ראיתי מבארים על מה שאמרו חז"ל, שבאותה שעה בנסיון הקשה שעמד בו יוסף 
הצדיק נראתה לו דמות דיוקנו של אביו, מניין באה דמות הצלה זו בשעה גורלית זו? 

זרעי אהבה שנטע אביו ועוררו את אהבת יוסף כלפי אביו, עמדו לו בשעה זו...

על כל פנים, כיצד אנחנו נערור את אהבת ילדינו כלפינו, הנה יש כלל ידוע, כמים 
הפנים לפנים כן לב האדם אל האדם.

תלויים  הילדים  הרי  בנים,  על  אבות  לב  בספרו  קאופמן  משה  הרה"ג  לשון  וזה 
לגמרי בהוריהם וכמראה מים אל פנים, כן מראה לב האדם אל האדם, ולפי גודל אהבה 

שמשפיעים ומראים להם כך יחזירו אהבה.

עוד כתב שם, ניתן לומר שאהבה אמיתית של ההורים מקרינה מפתחת בילדים, 
מידת אהבה, שהיא שורש לאהבת ה' טהורה וגם אהבת התורה, אלא שבהמשך דבריו 

הדגיש, אהבה ולא פינוק.

וז"ל )עמ' ס"ט(: כל ההורים האוהבים את ילדיהם רוצים להשפיע עליהם כל טוב עד 
בלי די, אמנם השכל מחייב לשים גבול להשפעת הטובות על הילד למען חינוכו, ובזה 
רוחניות האהבה אליו  ידו חש הילד בנפשו  והוא: שכל דבר שעל  יש חילוק עיקרי, 
מתחזק הקשר בין ההורה לילד, כגון מילים של חיבה או לטיפה וכדומה הרי זה חיובי, 
ומוסיף נדבך בבניין הנפשי של הילד, ואף אם יפריז על המידה בזה, מכל מקום על 
פי רוב אם לא יועיל לא יזיק, בזמנינו שכוחות הנפש כל כך דלים אין להחמיר כל כך 
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בריבוי מתן האהבה. אבל ריבוי הטוב והנוחיות הגשמית לילד הוא דבר מסוכן ביותר, 
שהרי ברור שפינוק מונע מן הילד כל מאמץ וגם מונע את כח הנתינה ומרגיל אותו 

לקבל בלבד.

]וכבר נשאלו שני נערים שבאו מבתים שונים, האחד שהוריו נתנו לו כל מה שביקש 
בלי הבחנה, והשני לא כל מה שביקש ניתן לו, וראה זה פלא, כשנשאל הראשון אם 
אוהב את הוריו, ענה: לא, כי הם לא נותנים לי כלום! שאלוהו: הכיצד, הרי המציאות 
אוהב  מאוד  שהוא  ענה,  והשני  לתת"...  חייבים  הם   - נותנים  לא  "הם  ענה:  הפוכה? 

הוריו, כי כל מה שהייתי צריך קיבלתי!

וזכורני, שבנערותי, בחדר הפנימיה היה איתי בן עשירים, יחיד להוריו, וכל פעם 
שבא מביתו היה מביא חבילות של ממתקים וצעצועים שונים, והיה מחלק גם לנו, 
לכאורה זו סיבה לפתח אהבה כלפי הוריו, אבל לא כן היה, פעם אחת שראיתי שהוריו 
ממש  ליצלן...  רחמנא  בו,  בעט  יותר  ולא  פחות  ולא  אביו  על  כעס  הבן  לבקרו,  באו 

"וישמן ישורון – ויבעט".

ובספר זריעה ובנין בחינוך, מהמשגיח הגר"ש וולבה זללה"ה )עמ' ל'(, כתב וז"ל: לא 
פעם אנו פוגשים הורים שמייחסים חשיבות רבה לאותם דברים שהם עצמם חסרו 
בילדותם, למשל: הורים שגדלו בבית שהיה בו מחסור. החלטתם נחושה: לילד שלי 
לא יהיה חסר שום דבר! והם נותנים, מעניקים, הרבה דברים טובים ונעימים, עם המון 
אבה ודאגה. הילד – מקבל את הפינוק המופרז, עד שלעיתים מקיים בדבקנות רבה את 

הפסוק: "וישמן ישורון – ויבעט"[.

זה  הילדים  אצל  שהעיקר  בבירור  בו  שרואים  מופלא  סיפור  כאן  להביא  וראוי 
הנתינה הרוחנית ולא הגשמית )הובא בספר לחיות אל סף האושר, עמ' 65( וז"ל:

ילד כבן שמונה הייתי, כאשר אמי, זכרונה לברכה, שלחתני להביא את מעט הכסף, 
ההקצבה השבועית של הישיבה, בסך ששים גרושים, דאז.

היה זה ביום חמישי. מאומה לא היה עדיין בבית להכנת צרכי שבת. אמי ציפתה 
לכסף המעט, ממנו תוכל לקנות את מעט הקמח ללוש חלות לכבוד שבת ולרכוש את 

שאר צרכי השבת.

אמרתי, שאמי שלחתני לקחת את הכסף. אבא מעמעם היה בעצמו אם לקחת את 
הכסף, ההקצבה של הישיבה, גם משום שלא רצה ליהנות מכתרה של תורה. אולם 
ביודעו את המחסור הנורא ששרר בבית, לא התנגד כאשר אמא ציותה עלי באותו יום 
חמישי, ביום סגריר של חורף, לגשת למשרד הישיבה ולקחת את הכסף, ממנו — תוכל 

להכין את צרכי השבת, שעדיין לא היה להם, כאמור, זכר בבית.

מילאתי את השליחות, ובלכתי בדרכי לחדר, בתלמוד תורה, שבחורבת רבי יהודה 
החסיד, שבעיר העתיקה, סרתי בדרכי למשרד הישיבה ושלשלתי לתוך כיסי את ששים 

הגרושים, שאמא עמדה מצפה להם כל היום.
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אולם באותו יום, קרוב לחנוכה, היתה מסיבה בתלמוד תורה שבחורבת רבי יהודה 
החסיד, והמסיבה מתמשכת עד לשעות המאוחרות של הלילה. בהתלהבות המסיבה, 
התלהבות של ילד, שכחתי לחלוטין את הכסף, את החלות ואת אמא העומדת מצפה 
לבואי, שתוכל להספיק למצוא חנות פתוחה ולהצטייד בשתי ליטרות הקמח לאפיית 

החלות.

כאשר חזרתי הביתה סמוך לחצות, היה הבית שרוי באפילה. אמא שכבה זה כבר 
לישון, כאשר נכזבה תוחלתה, שעות רבות של צפיה לשוא. תריסי החנויות המוגפים 
היו שרויים זה כבר בעלטת הליל. אי אפשר היה להכין, ממילא, את החלות באותו יום.

המקדימות  חנויות  יש  שישי...  ביום  מחר  אז  מילא,  הכסף...  את  שיביא  "לפחות 
לפתוח שעריהן, ואז, עם שחר, אצא לקנות את הקמח... מה אפשר לעשות...? ילד — זה 

ילד... הוא שכח... — העיקר שיביא את הכסף...״ — תאמר אמא מאוחר יותר.

כשנכנסתי הביתה, התכונן אבא לקום, כדרכו, לעריכת תיקון חצות. אמא קיפצה 
התעוררה  ואולי  לשובי,  מחכה  נרדמה,  לא  ועדין  יתכן  מיצועה.  יורדת  לקראתי, 

בכניסתי לבית.

חכינו לך כל היום, נחומקה... שכחת, כנראה, להביא את הכסף... לא היה לנו כסף 
לקנות את הקמח... שכחת...? נו, קורה...!

קפצתי כנשוך נחש. הכל נשכח ממני. שכחתי לגמרי את הכסף, את החלות ואת 
ידי הרועדות לכיס מכנסי...  אמא העומדת מצפה בכליון עינים, שם בבית. הכנסתי 

לעוד כיס... ולעוד כים...

בחזקה,  פועם  בשלבי  חלילה.  וחוזר  מכנסי,  בכיסי  ושוב  המעיל,  בכיסי  חיטטתי 
בעוצמה מתפרצת.

אסון  איזה  נוראה!  מחשבה  איזו  הוי,  הכסף...?  את  איבדתי  לא  אם  יודע  מי   —
בשביל ילד בן שמונה, כשהוא יודע שבששים הגרושים הללו גנוזים מעט הקמח וכל 
צרכי השבת... איזה רגש אשמה, ככבדו של אולם, החל נוחת עלי בכל כבדו, בחזותו 

האימתנית, הדמיונית של ילד קטן...

חיטטתי פעם נוספת בכיסים, בכל הכיסים... ובאחד הכיסים גיליתי... את ״החור״...

אחד  במספר.  ששים  העגולים,  לגרושים  מעבר  לתת  דיו  גדול  מכנסי,  בכיס  חור 
מהם לא נותר לפליטה. מאומה...

צפיתי לנורא. לא העזתי להביט בפניה של אמא באור המבליח של נר יחיד שהאיר 
קלושות את החדר המקומר בצד פרוזדור קטן.

דממה נוראה השתררה בחדר. אמא הבינה מה שקרה, גם מבלי שאצטרך להגות 
מלה אחת. היד הנעוצה בכיס וקפאון פני העידו במאה עדים את שקרה. ידעתי שאמא 
לא תרביץ. ספק אם תגער בי. אך זה היה הגרוע מכל... האשמה חנקה בי... אשמה של 
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— כסף  ילד שדמיין היטב את התוצאות הנוראות הכרוכות באובדן ששים האגורות 
המחיה לשבוע תמים — ובגללי... כיצד אכפר על חפזותי — חפזותו של ילד שנתן לעצמו 
להיסחף בהתלהבות של מסיבה ושכח את הבית... שכח את הכסף... את החלות... את 

השבת... ואת האמא העומדת מצפה. ועתה, גרוע מכל... מה לעשות...?

עמדתי באמצע החדר, כשאמא בקרן אחת של החדר ובקרן השניה מתנער אבא 
לעבודת השם, בקימתו לתיקון חצות.

לפתע קרב אלי אבא, ובקולו הרוגע שבר את הדממה — לואט:

תתפשט נחומקה. השעה מאוחרת. הכנס למיטה ויחד נשיר... נשיר נחומקה ״גם זו 
לטובה״... ״גם זו לטובה״...

בעודי עומד ותוהה, מנסה לקלוט משמעות דבריו במבוכתי הנוראה. לקחני אבא 
ואז, לפתע, החל לפזם בקול אל תוך דמי  וקרבני למיטה, מצפה שאתפשט,  ביד  יד 
הליל לאורה של שלהבת מרצדת — ״גם זו לטובה״ — ״גם זו לטובה!״, כשהוא מכריחני 

להצטרף עמו, לשירתו.

גם זו לטובה, נחומקה.., גם זו לטובה... קרא אבא ממיס מעלי את מקפא העצבות 
והדכדוך ורגשי האשמה הנוראים שרבצו עלי ככבדו של אולם.

זו לטובה" כשאני  ״גם   — ונמצאנו שנינו מפזמים — בחצות ליל  הצטרפתי לאבא 
שכוב במיטה ואבא עומד לצדי...

איזה חזיון נדיר ומופלא... עד היום קשה לי למצוא מבע לשון, לתאר, לתת ביטוי 
להתרחשות זו, ללחשם המופלא של אותן מלים בודדות שבמחי יד שטפו, מחקו ממני 

את רגשי האשמה הנוראים שלחצו עלי עד לאימה... היתה זו לידה חדשה בשבילי...

אחד  היה  זה  שמונה,  כבן  ילד  בשבילי,  חצות.  לתיקון  כן  אחרי  הלך  זצ״ל  אבא 
הרגעים המרטיטים ביותר — תיקון חצות של ילד... הזלתי דמעות... אך היו אלו דמעות 

אחרות... אחרות לגמרי...

השיר  ריקוד   — תום  לאחר  אבא  לאט  ותישן...  נחומקה,  שמע,  קריאת  תקרא   —
המפתיע ביותר בחיי — שחרט בי רושם בל ימחה!

ויצא את החדר לתיקון חצות, אולם בחדר המקומר, הקר, והבלתי  אבא התרחק 
מוסק, בו שכבתי — המשיך עדיין להדהד קולו המרגיע, המלטף והמתלהט של אבא: 

׳׳גם זו לטובה"...

עד היום לא מש הרושם הזה ממני. נשתקע בי והיה לי להגה דרכים בלבטי החיים.

הו, אבא מורי זצ״ל. כמה אסיר תודה הייתי לו על פעולתו זו שהעלתה אותי במחי 
יד מבור תחתיות של אשמה, פחד וחרדה — אל שיא ההתעלות בלבו המתפעם של 

ילד...
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עני מאד, מלא עוני, היה ביתנו. היו ימים שרעבנו ללחם, פשוטו - כמשמעו. אך 
ה״גם זו לטובה״ — ריפדה את כל הלחץ והצער...

אבא, בעניותו הרבה לא יכול היה להשפיע עלינו — על בני הבית, תפנוקי עושר. אך 
את היקר מכל הוא השפיע עלינו... בשלוש מלים — ״גם זו לטובה״... נתן לי — לילד — 

את ששום מתת הורים לא יוכלו להשפיע על ילדיהם...

לאחר פטירתו של אבא זצ״ל הוכרז לכבודו ״ביטול מלאכה״ בעת הלוויה, על ידי 
בתי הדין בירושלים. הכל התלחשו מפה לאוזן שאבא — רבי שלמה זלמן זצוק״ל — 

צדיק נסתר היה, מן הל"ו צדיקים...

— אז, בעיני ילד ראיתי אותו כמלאך ה׳ וכשמלמלתי בקריאת שמע שעל המיטה:

"המלאך הגואל אותי מכל רע — יברך את הנערים! — ויקרא בהם שמי ושם אבותי 
— אברהם ויצחק...!״

 — איברי  בכל  זאת  חשתי   — לי  מובנות  כך  כל  אלי,  קרובות  כך  כל  אלו  היו מלים 
הוויתו של ילד קטן.

הבית נשאר עני... רעב... טחוב... אפלולי. עניות נוראה שררה בו.

לעתים גם מעט הנפט להאיר שלהבת בודדת לא היה בהישג יד. אך בטבורו נשארה 
נשמתו...  בלהט  הצית  שאבא   — לטובה״  זו  ״גם  של   — לוהטת  מדורה  אותה  דולקת 

מחומו ומלהטו גם חיינו, היה לנו גם מעט צידה לדרך... עד כאן.

ולהרה"ג ר' משה קאופמן שליט"א יש עוד דברים בזה, וז"ל בספרו הנ"ל )עמ' ל"ה(: 
הרי בעיני הילדים ההורים הם אהובים ונעלים באופן טבעי, כל זמן שלא איכזבו אותם ולא 
הוכיחו להם שאינו כן, וכמה צער לבן ולבת כאשר רואים ששתי דעות שורות בבית בין 
ההורים, ומה שאומר זה סותר זה, כל שכן במה שרואים שהאב אינו מכבד האם ולא 
האם מכבדת האב, אז כל ערך דיבורם ופעולתם בחינוך יורד פלאים, ומרוב יגון וצער 
לפעמים נהרסים כוחות נפשם ולפעמים מתמרדים כנגד המצב, וכדי להראות אי נחת 
מהמצב ולמשוך תשומת לב, מתנהגים הילדים לא כראוי מתחצפים ומסרבים ללמוד 

וכהנה וכו', עכ"ל.

]ולהיפך, הבה נראה גודל כוחה של האחדות בבית, וכמסופר בספר לחיות אל סף 
האושר )עמ' 163( וז"ל: אחת השאלות, שהפנינו למנדלביץ ]היה בכלא הסובייטי בצינוק 
במשך  כזה[,  במקום  זמן  הרבה  כך  כל  לשרוד  שייך  היה  לא  טבעי  ובאופן  שנים,   11
הראיון היתה: מהיכן שאב הוא הכוחות להתמודד ולהשרד נפשית במשך תקופה כל 

כן ארוכה, במקום שרבים, רבים אחרים, כשלו והתמוטטו כבר בראשית מאסרם?

אחת התשובות המאלפות שקיבלנו, ראויה להיחרט אל לוח חייה של כל משפחה, 
אל לוח לבו של כל יחיד:
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...״דבר פשוט... אני נולדתי בבית יהודי, במשפחה יהודית. אבא שלי היה מדווינסק, 
קהילה של רבי מאיר שמחה מדווינסק, קהילה בריאה, רגועה...

ריב  קולות  שמעתי  לא  צעקה...  קולות  פעם  אף  שמעתי  לא  אני  שלי  ...בבית 
במשפחה... לא ראיתי שאבא רב או מתווכח עם אמא — אין לי מושג כזה... אני לא יודע 

מה זה ויכוחים במשפחה, שנאה או ריב בין אחים ואחיות...

ומזה, כאשר יצאתי אל העולם — אז כל העולם היה טוב לי...! לא הרגשתי שהעולם 
עויין לי... ואני צריך להתמודד אתו...

לא היה לי כל טינה או שנאה כלפי מישהו...

אפילו את הסוהרים שלי בבתי הסוהר לא שנאתי...

אני חושב שזה עיקר התשובה..."[.

עוד  כל  טבעי  באופן  הוריהם  את  אוהבים  שהילדים  וברור  נכון  שזה  הגם  והנה 
שלמדנו  כמו  ולכאורה  האהבה,  להעצמת  דרכים  ישנם  אבל  קלקלו,  לא  שההורים 
יתנו  שהילדים  כמה  א"כ  אהבה,  מולידה  שנתינה  זצ"ל  דסלר  מהרב  הקודם  בגליון 

להורים יאהבו אותם יותר.

ודעת,  חכמה  ישיבת  ראש  שליט"א,  גרדנויץ  יצחק  ר'  הגאון  סיפר  שבאמת  וכמו 
נתוודעתי לאדם אשר  וז"ל: לאחרונה  סיון תשע"ב(,  בקונטרס תא שמע  דבריו  )הובאו  רחובות 
סיפר על עצמו סיפור מחייו שהיה עבורו בעל משמעות כבירה, בילדותו ביקשו אביו 
ערב שבת אחד לעזור לו בקילוף תפו"א, לאחר שעשה זאת בהצטיינות, שאלו אביו: 
האם הוא מוכן לעשות זאת גם שבת הבאה? עד שלבסוף זה נהפך לתפקידו, ולאחר 
ואמר, שאז הוצף אהבה  ברוב חום,  כך  לו על  זמן שהתמחה בעבודתו אביו החמיא 
וקירבה עזה לאביו והרגיש שכל מה שיבקש אביו לכל חייו, יהיה לו כח לעמוד בכל 

משימותיו. עד כאן.

והאמת כן, נתינה מולידה אהבה, אבל עדים אנחנו למרבה הפלא, שבהרבה בתים 
נתינת הילדים לא רק שלא מולידה אהבה להוריהם, אלא מולידה אם לא שנאה אבל 

חיכוכים וכיו"ב בין ההורים לילדיהם.

והתשובה פשוטה, כפי שכתב בקונטרס הנ"ל משם הגאון ר' ישראל בלסקי, ראש 
ישיבת תורה ודעת, ניו יורק, שאמר לו: בבתים רבים מצויה עזרה מצד הילדים בעת 
מצוקה וצורך, אולם אין לעזרה זה עונג של פינוק לילד כאשר מטיב עם הוריו אוהביו, 
ולפעמים ההורים בעצמם הורסים בידיים את מה שהיה צריך לצאת מנתינת הילדים.

ואתן משל מהחיים, שלחו ילד לקניות, הילד אמנם אוהב לצאת ולקנות, אבל נוסף 
בליבו הרגשה נעימה שאכן הוא עוזר להוריו וזה מכניס בלבו אהבה, הוא מגיע לביתו 
אחרי שהשתדל לבצע את הקנייה על הצד הטוב ביותר לשביעות רצון ההורים, והנה 
אמו מבקשת שיעשה עוד עבודה בבית, אז הוא אומר לה אני התעייפתי מהקנייה, 
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מספיק עזרתי היום, אז אמו אומרת, אתה בכלל הלכת להנאתך, אתה אוהב לצאת, 
במשפט זה היא מחקה את כל הרושם החיובי הנ"ל שנוצר. ואם יקרו עוד כמה מקרים 

כאלה, סביר להניח שהילד ישתדל להמלט מכל מטלה.

טבע ההורים - לאהוב את ילדיהם. אהבה זו מתפתחת ביותר בהיותם משקיעים 
בהם את כוחם, בריאותם והונם. על כל פנים כידוע כי ה״אהבה היא תולדת הנתינה״, 
זה, בן ה״נותן״  ולפי   .)35 )ח״א עמ'  השקעה מפתחת אהבה כמבואר ב״מכתב מאליהו״ 

להוריו, משקיע תומך ומסייע להם, מובטחת אהבתו אליהם.

יסוד זה מוכח על פי הנהגת יצחק אבינו וקירובו את עשיו. רבו השאלות אודות 
הנהגת יצחק אבינו עם עשיו, ״ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אוהבת את 
יעקב״ )בראשית כה, כח(, וידועה התמיהה האם לא דיברו ביניהם ולא תיאמו לדעת את 
מצב הבנים לאשורו? ומה ענין אהבת יצחק למאכלי עשיו האם זו היא סיבת אהבוהו 

את עשיו? ועיין במפרשים.

אולם לפי הנ״ל מאירים הדברים - יצחק ורבקה מתואמים להפליא בחלוקת עבודתם 
וגידול ילדיהם, ודאי יעקב אבינו רק הוא הראוי לכל הכבוד וההערצה מהוריו, אולם 
אחת  עצה  המסוכנים,  כוחותיו  עם  לכת  ירחיק  ולא  להוריו  קרוב  עשיו  ישמר  כיצד 
היא, לבקש מהבן להשקיע מאשר אהב לעשות למען הוריו, ובהשקיעו בהם את מיטב 
כשרונותיו להנאתו, יחד עם טיפוח רגשותיו ע״י הוריו ״ועשה לי... כאשר אהבתי וגו״׳, 
יתקשר אליהם ויאהבם. ובכך חילקו ביניהם את ההתייחסות, יצחק יכול לגלות לעשיו 
יפגע ביעקב המקבל את כל  יחסי קירבה ולתת לעשיו לשרתו ולאהבו, כל זאת לא 
מעמדו ואהבתו מאמו. יצחק הסומא על אף שמודע הוא למצבו של עשיו יוכל לנהוג 

כאילו אינו יודע כלל, ויעקב לא יפגע מכך כי ׳הלא אבא לא רואה את עשיו ומעשיו׳.

בפני  עמד  כאשר  עשיו  את  לחשל  הצליחה  יצחק  הנהגת  כי  רואים  אנו  ובאמת, 
נסיון גדול מאד, כאשר חרה אפו בלקיחת הברכות - חלום חייו - ע״י יעקב, אמר עשיו 
״יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב", בחיי אביו איננו מסוגל לעשות זאת, למרות 
זו  נסיון גדול זה, לאיש השדה אשר אינו נפרד מכלי מלחמתו אף לא לרגע, בשעה 
שחמתו עולה עד להשחית, דמות אביו מונעת זאת ממנו, רק כאשר ״יקרבו ימי אבל 
אבי״ - רק אז, בשום אופן לא בחייו. ומוסיף עשיו להדגיש ״ימי אבל אבי" ולא ימי אבל 

אמי, שהרי בה לא השקיע עשיו, ולכן כלפיה לא פרחה אהבתו.

להיטיב׳   - הטוב  ׳חוק  כי  שמיני(,  פר׳  )דע״ת  ירוחם  רבי  בדברי  מתבאר  הענין  עומק 
ורצון הבורא להיטיב טבוע בבריות. שמחתו ותענוגו היותר גדול של כל בעל שלימות, 
הוא להיטיב ולהעניק לאחרים מטובו, וזו הסיבה לכך שאהבת הנותן למקבל גדולה 
מאהבת המקבל לנותן, כי הנותן מקבל בהזדמנות זו את השלמות והעונג העליון הגנוז 
באדם בהיותו צלם אלוקים, עונג הטוב הוא להיטיב, על כן מוצף הנותן אהבה למקבל, 

בכך שנתן לו הזדמנות להתענג בעונג עליון זה.
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בניו  ודעת״  ״תורה  ר״י  בלסקי  ישראל  רבי  הגאון  עם  שהתקיימה  טלפון  בשיחת 
יורק הדגיש כי אף שאכן כך פני הדברים, אבל לא בכל בית קיימת אטמוספירה כזו 
המאהיבה על הילדים את הקרבה להוריהם, מטלות עזרה ועבודות אכן ניתנות להם, 
אולם שיתופם לימין הוריהם בקירוב ובנועם, תוך ציון הנחת מהם, ודבר גדול זה, לא 

קיים בכל בית.

זו  בבתים רבים מצויה עזרה מצד הילדים, בעת מצוקה וצורך, אולם אין לעזרה 
עונג של ׳פינוק׳ לילד, כאשר מיטיב עם הוריו אהוביו. ואדרבא אפשר לראות דוגמאות 
שחוסר הבנת ההורים בעדנה זו מרחיקה את ילדם. למשל, ילד בגיל שנתיים שלוקח 
או...  מנקה  אכן  הוא  האם  אמא״,  ״כמו  המקרר  את  ״לנקות״  ומנסה  רטובה  סחבה 
מלכלך. והיה אם תאמר לו אמו בני לך לשחק במשחקיה, ילך הילד מושפל ומאוכזב, 

״כל כך רציתי להיות כמו אמא ולעשות טוב לבית כמו שהיא עושה, וגירשו אותי".

ילדה בת שנתיים לוקחת מטאטא בידה ומעבירתו על הבית היא מנקה או... אולי 
גם מפזרת את אשר אספה אמה... היא איננה מבינה תוצאות פעולתה היא רוצה להיות 
כמו אמא, נזקי שילוחם וסתימת הרצון הטבעי להיטיב עפ״י מושגיהם ננעל, בעתיד 
יהיה קשה להבין למה ברור לו שאין מבינים אותו. אבל אם אמו החכמה תאמר לו 
״תודה רבה צדיק שלי, אתה ממש כמו יד ימיני, אתה עוזר ראשי שלי תודה על ׳נקיון׳ 
המקרר", ותרעיף עליו נשיקה. בכך עודדה בו אמו את רצונו הטהור להיטיב שבצבץ 

בו, לכל חייו.

יתכן שכדאי ליזום בגיל זה עזרה מתוזמנת קלה להפקת רצון טהור זה, כגון לפזר 
כמה תפוחי אדמה במטבח ״ולהסתייע" בפעוט המתענג באסיפתם על ״חוק הטוב 

להיטיב" הקדוש.

פעם שאלוני הורים: "בנינו כבר גדול בגיל שש עשרה, כל פעם צריך אני להעיר 
ולהזכיר לו איך עליו לנהוג לפחות כשהוא בבית. ושלפחות ישתוק ולא ידבר עם אחיו 
כשאני שר ״שלום עליכם" - רטן האבא, ואילו האמא ביכתה: "בתי בת התשע כאשר 
ביקשתי ממנה לעלות לקומה שניה ולהביא לי ספר ענתה לי ׳אין לי כח וחשק׳, האם 

יש ממי לבקש שיעשו עבורינו משהו״?

איך  מספר  פעמים  לחזור  צורך  ואין  הוריו  רצון  מהו  יודע  ילד  בודאי  התשובה: 
מקובל לנהוג בבית וגם זה לא יקדם את הענין, כי כאשר יצא מן הבית הוא יעזוב את 
הכל. אם הילד יאהב את הוריו הוא יעשה מה שהם רוצים, בפניהם או שלא בפניהם, 

ואם אינו עושה סימן שאינו אוהבם!

א״כ איך לעשות שהילד יאהב את הוריו בגיל זה והלא הוא מרגיש מנוצל, כעבד 
ושפחה, 'את מה שקשה להורים לעשות הם נותנים לי'. )גם אם לא יאמר זאת, לא יהנה מעבודה 

קשה, שאינו מתחבר לה, ולא מרגיש מכובד בה(.
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בודאי אין הכונה להטריח ילד, וודאי שכשדבר קשה עליו או לא נעים לו לעשות 
את  ומכבדים  נעימים  הדברים  שכאשר  אלא  הפוכה.  מטרה  וישיג  מרידה  יעורר  זה 
העושה, אזי הם מקרבים את הדעת זה לזה. לדוגמא, כאשר קנקן השתיה או קערת 
יותר אל הילד, לא לקרבם אלי ולקחת בעצמי, אלא לכבד את הילד  המרק קרובים 
לתת לי, לתת לילד הרגשה נעימה של נותן ומיטיב ללא קושי והטרחה. כמו כן כאשר 
ילדו לביהכ״נ, ליצור מצב שהבן יקח שני סדורים אחד עבורו ואחד  אבא הולך עם 

עבור אביו, וכן בהחזרתם לארון לכבד את הבן שהוא יחזיר את הסידורים.

ודוד  רבינו  משה  של  בחירתם  על  התבוננות  במאמר  מאריך  זצ"ל,  מקלם  הסבא 
המלך שהיו רועי צאן, ובעקבות התייחסותם הפשוטה ורחמיהם לצאנם, הם נבחרו 

לתפקיד בהנהגת עם ישראל.

וכותב על כך: ״למדנו כי חינוך המדות צריך להיות בדברים קלים קטני ערך, לבוא 
מהפילוסופים".  חסר  היה  הזה  הדבר  כי  ״ונראה  ומסיים:  המעלות",  לכליל  ידם  על 
חינוך להשגת כליל המעלות עובר רק דרך ״דברים קלים קטני ערך דוקא״, הנספגים 
בנפש ופועלים רושם בעומקה, רק בכך מובטח השגת ״כליל המעלות״. לכן סיים כי 
הפילוסופים התיאורטיים שאינם אנשי חינוך, אינם מודעים איך מורכבת ומושפעת 

הנפש, יזלזלו ״בדברים קלים", אולם חז״ל לימדונו שרק כך יכולים להגיע לשלימות.

חינוך לנתינה אינו רק המקור להתעדנות בגן עדן עלי אדמות, אלא תחושת הנותן 
ועונג הנתינה מוכיחים על חיות, ועל היות האדם דוגמא של מעלה אשר "יש לו כל" 
)שבועות עמ' ס( ולכן "שונא מתנות יחיה״, כל "קבלה"  המתבאר בדברי ה״פחד יצחק" 
כן  על  ואשר  מגרמי״,  ליה  ״דלית  וריקנות  תלות  וכוחות,  יכולות  חוסר  על  מוכיחה 
מבואר בספרים הקדושים, שחוסר נתינה יתבטא בחוסר בטחון עצמי "הנוטל" תלוי 
באחרים על כל הנזק שבכך, אולם הקב״ה בראנו "עשירים", "יש לי כל" )בראשית ל״ב י״א( 
הנותן מוכיח לעצמו את יכולותיו ועושרו והיותו בלתי תלוי באחרים. כמה ״בטחון 
עצמי״ היינו מעניקים לילדנו כאשר יתענגו על ״עושרם״ המתבטא בנתינתם. חינוך 
לעונג שבנתינה מחשל את בטחונם של ילדינו ותלמידנו, נתינה אינה כאשר יש נצרך, 
הנתינה היא הבריאות והחוסן של האדם, כמאמר חז״ל: "יותר ממה שהעשיר עושה 
עם העני, העני עושה עם העשיר״. לא הנותן מיטיב עם המקבל, המקבל מיטיב עם 

הנותן )ר׳ ירוחם דע״ת פ׳ וירא( הענקה אינה צורך המקבל היא צורך חיוני לנותן.

אך לעומת זה, בן שאינו מוצא דרך גמול והטבה להוריו על טובותיהם עימו, נושא 
עימו מטען חוב המעיק באופן תת הכרתי על המצפון. ומכיון שכן יאלץ להתגונן כלפי 
מצפונו ולראות את הוריו כחייבים הם אליו. ואשר על כן על ההורים לדאוג שלכל 
ילדיהם תמצא דרך כלשהי להשבה ותתפתח תחושת הגמול. כמשל הידוע שהפקח 
המוביל את הסומא אומר לו: ״העלה לי את האור, כדי שלא תהא חייב לי...״ )וע"ע ברכת 

פרץ סוף פ׳ בשלח, עלי שור חלק ב׳ רפ״א(.
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מעשה בבת שאחרה לקידוש ולסעודת ליל שבת, ביקורה אצל חברותיה השכיח 
והילדה  ממנה את השעון. לאחר הקידוש המעוכב, לחש לה אביה דבר מה לאוזנה 
פרצה בבכי... אורח ששהה בבית חפץ לדעת את אשר לחש לה אביה, במר ליבה גילתה 

לו את אשר אמר לה, ״היום לא תשטפי כלים לאחר הסעודה״.

אבא נגע בהענשתו את בתו והראה לה כיצד העונג הגדול ביותר פגוע, עונג ההטבה 
לא תקין, הרצון להיטיב לא פעל. אין לך הערב את הזכות להיטיב עמנו ולרחוץ כלים 

עבורנו, נסתדר בלעדיך.

הטובה  ההתנהגות  את  שללה  אשר  הטעות,  מקום  הבנת  מהו?  עונש  של  יסודו 
ויגרום  לעתיד  יתועד  הצער  רושם  בכי,  עד  מכאיבה  להיות,  אמורה  שהייתה  והיפה 

לילד רצון, פנימי לשמור על התנהגות טובה ונכונה.

עונש זה אינו גורר מרידה, אין בו מן הכעס, אין בו השפלה, אין בו נקמה ׳לא נתת 
לנו, לא ניתן לך׳. הוא אינו ״מסחרי״, ׳נפגעתי ממך, אפגע בך׳. הוא אינו תחרותי, ׳מי 
יותר חזק׳, הוא נתינת ציון על דרגת ההטבה האהובה, רושם הצער על חלישותה, לא 

יפוג יותר.

גם כאשר נרצה ״להרים״ ולעודד נדכא, לא נצליח ע״י נתינת מתנה, כמו שנצליח 
ע״י קבלת הטבה ממנו, זוהי המתנה הגדולה שנוכל להעניק לו, לחוש תחושת עשירות 

אישית חיובית, השואפת לתת.

לפי זה, ראוי לתגמל ילד על מעשהו הראוי לשבח, בהעמידנו אותו כ׳נותן׳ בזכותו 
לאחיו וחבריו ״קח לעצמך, את היתר תחלק לכולם". בכך מתקרב הוא לחבריו ואחיו, 

בהיותו זוכה לעצמו ולאחרים עמו.

טועים החושבים שלפני הטפת מוסר וביקורת צריך ״לתת״ לתלמיד איזו הטבה 
או דבר מאכל וכדו׳, אין זה נכון, כי התלמיד מרגיש בשוחד הניתן לפני דבר הביקורת 
ואין הוא מעוניין להיות משוחד, ובפרט כאשר הוא יודע שעוד מעט יתנו לו ׳מנה׳... 
אבל מנגד כאשר הוא עושה הטבה אפילו קטנה, הוא לא ימנע נתינה מלשמוע ולקבל, 

כשמרגיש על ידה טוב ומיטיב ואוהב.

שמעתי סיפורה של אשה, שבהזדמנות אחת היה לה איזה כעס על בעלה, באותה 
עת בדיוק עסקה בגיהוץ החולצות עבורו. תוך כדי גיהוץ חלפה בה תחושה הפוכה, 
על  לטענה  עליו  הכעס  תחושת  נתחלפה  עליו?'  כועסת  אני  ׳מדוע  לעצמה  ואמרה 
עצמי, ׳מדוע אני כך עושה מהדבר ענין וכעס כלפיו?׳ תחושה זו היתה כל כך מדהימה 
כעס  בך  שיתעורר  פעם  כל  ״צוואה״,  הכלה  לבתי  נתתי  לימים  כך  שבעקבות  אצלי, 
כלפי בעלך, עשי עבורו פעולת הטבה כל שהיא, ותראי שתתחלף לך תחושת הכעס 

לתחושת אהבה.

לסיכום: הנתינה מקשרת בין ילד להוריו, תלמיד ורבותיו ובין בני זוג זה לזה. נתינה, 
היא מקור לאהבה, והיא הגורמת להליכה בתלם המסורה בעקבות ההורים והמחנכים, 
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והיא הגורמת לילד בריאות נפשית ושלוה לכל אורך חייו. ואם כן החינוך לנתינה הוא 
המפתח המרכזי שלנו כהורים לדאוג לילדינו.
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יסודות בהלכה

הוטנר  הגר"י  של  הנפלא  מאמר  את  הבאנו  א'  בגליון 
ישראל,  לכלל  ערוך  השולחן  מעמד  של  בחשיבותו  זצ"ל, 
ובגליונות שלאחריו התייחסנו ליסוד קבלת פסקי מרן הב"י 
הקדמת  בלימוד  יש  רבה  שחשיבות  ונראה,  הרמ"א.  ורבנו 
על  אבל  יוסף,  בית  לומדים  שהרבה  והגם  יוסף,  לבית  מרן 
ולכן הבאנו כאן  ההקדמה מדלגים ומאבדים טובה הרבה. 

ההקדמה בתוספת נופך, תבוא במסוגר כרגיל.

וז"ל הבית יוסף בהקדמתו: ברוך ה' אלהי ישראל אשר ברא עולמו לתכלית האדם 
ומכל מין האדם בחר לו עם סגולה יעקב חבל נחלתו ומרוב אהבתו לעם קרובו קרבנו 
ומצות  תורה  ע"ה  רבינו  משה  האנושי  המין  מבחר  ידי  על  והנחילנו  סיני  הר  לפני 
חוקים ומשפטים צדיקים לטוב לנו למען נלך בדרכיו ונמצא חן בעיניו. ויהי כי ארכו 
וצרות  תכופות  צרורות  צרות  וכמה  הלכנו  ובגולה  כלי  אל  מכלי  הורקנו  הימים  לנו 
)ישעיה כט יד(  זו לזו באו עלינו עד כי נתקיים בנו בעונותינו ואבדה חכמת חכמיו וגו' 
יבואר  ההקדמה  ]בסוף  תורות  כב'  התורה  נעשית  לא  כי  ולומדיה  התורה  יד  ואזלת 
בביאור  הנמצאים  הספרים  רוב  לסבת  מספר  אין  כתורות  אלא  זה[,  ענין  בהרחבה 
משפטיה ודיניה. וגם כי הם ע"ה כוונתם היתה להאיר מחשכנו נמשך לנו מתוך האור 
הטוב שנהנינו מהם ע"ה ספק ומבוכה רבה בהיות כל אחד מחבר ספר לעצמו וכופל 
יזכיר  מה שכבר כתב וחיבר מי שקדמו או כותב הדין בהיפך מה שכתבו חבירו ולא 
דבריו כי תמצא כמה פוסקים מביאים דין אחד סתם כאילו הוא מוסכם בלי שום חולק 
וכשתחקור בדבר תמצא שגדולים חלוקים בו כמו שזה ברור במקומות אין מספר למי 

שעיין בספרי הפוסקים ועיין מקום דבריהם בגמרא ובפוסקים הקודמים.

ואם יאמר אדם בכל דין שיצטרך לחקור שרשו ומוצאו בדברי הגמרא והמפרשים 
והפוסקים כולם יכבד הדבר עליו מאד. כל שכן כי ילאה למצוא הפתח לדעת מקום 
הדין בתלמוד. כי עם היות שזיכנו הקדוש ברוך הוא לביאור הרב המגיד ז"ל ולחיבור 
רבינו ירוחם המורים לנו מקומות הדינים בתלמוד. המעיין בהם יבחין ויכיר חסרונו 
אם לא יהיה לו היקף גדול בתלמוד. וגם במקומות רבים יחפש ולא ימצא בדבריהם 
גירסת  פי  על  שלא  ההוא  הדין  להיות  המשנה  מגיד  אם  הדין.  לאותו  מקום  מורה 
הרמב"ם ז"ל או שטתו. ואם רבינו ירוחם להיותו מקצר לפעמים מלהביא כל הדיעות 
הנאמרות בדין ההוא. אם להיותו כותב המורה מקום בקצת מקומות דרך כלל והמקום 
שמורה אליו הדין ההוא אינו חוזר אלא לחלק או חלקים מהכלל ההוא ולא לשאר. 
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וילאה המעיין לבקש כל החלקים במקום ההוא אשר הורה אליו ולא ימצא. והגם כי 
ידע מקום הדין בגמרא יצטרך לעיין כל הסוגיא ההיא עם פירוש רש"י ]ראה לשון 
בדרך  והריטב"א  הר"ן  אמרוהו  שלא  שכתבו  ...ומה  ט"ו(,  אגרת  ח"ג  אגרות  )קובץ  החזו"א 
פסק רק בדרך פירוש אינו מובן כי מעולם לא חילקו הפוסקים כשהיו באים למנין 
הדעות אם כתבו הרשב"א ושאר פוסקים בפסקיהם או בחידושיהם וכל דבריהם הם 
אצלנו הלכה למעשה ולא נאמר הדבר אלא בפירוש רש"י דלפעמים מפרש אליבא 
היוצאים מהם  עיקר הפירוש של רש"י בהדינים  לענין  דהו"א, אבל  או אליבא  דחד 
תמיד נחשב דעת רש"י כאחד הפוסקים. וכי יתכן לומר שמה שפירש רש"י בחולין )נ"ד 
ע"ב( על ניבי ועיכול ניבי אינו לפסק הלכה רק לפירוש, ומה שפירש רש"י שם )עמ' נ"ו 

ע"א( רוב בשר קיים שלא יצא עצם פעם אחת לחוץ היינו דרך פירוש ולא דרך פסק?[, 

ותוספות ואח"כ לעיין בדברי הרי"ף והרא"ש והר"ן והמרדכי ואח"כ לעיין בהרמב"ם 
ושאר פוסקים וגם בדברי תשובות הגדולים הנמצאות אצלו ]חזינן שאין צריך לעיין 
בכל החיבורים כדי לפסוק הלכה אלא אחרי העיון בש"ס ובראשונים צריך לעיין רק 
בתשובות הגדולים[ לדעת אם הדין ההוא מוסכם מהכל או אם יש בו מחלוקת וכמה 
מחלוקות בדבר וכדברי מי ראוי להכריע. ]ראיתי בספר גדולה שימושה )עמ' תכ"ח( וז"ל: 
אחד מתלמידי הגריש"א זצ"ל קיבל תשובה ממו"ץ מסויים ואח"כ שמע מהגריש"א 
פסק שונה, אמר התלמיד למוצי"ם יש קבלה מהדור הקודם לפסוק אחרת, וענהו כדי 
לפסוק הלכה כהוגן צריך להיות מונח היטב בכל היקף סוגיא זו משורש הסוגיה דרך 
כל רבותינו הראשונים עד השו"ע ופוסקים וכשעולה ממהלך הסוגיא לעומק פסק 
דין  כאן  אין  קיבלתי פסק הלכה שונה  כפי העולה, שאלתיו שוב  לנהוג  צריך  הלכה 
חכם שהורה? השיב: חכם שהורה היינו שלמד את הסוגיא משורשה בש"ס בבהירות 
ובעמקות נשא ונתן בדברי רבותינו הראשונים והאחרונים והוא כל כולו מונח בסוגיא 
ובירר אותה בתכליתה אז יש לו דין חכם שהורה – מי שלמד קצת את הגמ' ועבר על 
השו"ע ש"ך וט"ז אינו בגדר שהורה. וסמך לדברי הגריש"א דברי מרן כאן ויתכן שמכאן 

מקור דבריו[. וזה דבר מבואר בעצמו שהוא דבר שאין לו קצבה.

ואם בדין הבא ליד האדם כך במי שרוצה לידע שרשי כל הדינים על בוריים ולהקיף 
דברי כל החולקים בהם וחלוקי דברי כל אחד ואחד מהם על אחת כמה וכמה שיבצר 
ממנו. שאפילו יעיין בכל דין ודין דברי הגמרא והמפרשים ודברי כל הפוסקים שהוא 
טורח גדול מאד השכחה מצויה באדם ומה גם בדברים רבי ההסתעפות ונמצא יגע 

לריק ח"ו.

ואם יאמר אדם לבחור בספרי הקוצרים כסמ"ק והאגור והכל בו. באמת שזו דרך 
כי  האגור  בספר  ובפרט  כהלכתו.  דין  שום  לדעת  יוכל  לא  מעולם  כי  וארוכה  קצרה 
בהרבה מקומות מביא לשון הטור כהוייתו והלשון ההוא צריך נגר ובר נגר דיפרקיניה 
והוא ז"ל מעתיקו כמו שמצאו. גם במקומות מביא פוסק אחד להתיר בלי שום חולק 
הדין  אותו  שמביא  ההוא  הפוסק  וגם  ואוסרים  חולקים  ישראל  גדולי  שכל  במקום 
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להתיר כתב שיש לגמגם בו. והוא ז"ל כתב דברי ההיתר ולא זכר דברי הגמגום הנזכר 
בדברי הפוסק ההוא עצמו. דוק במה שכתב בסימן תל"ד על גלגל המגלגל מים ובגלגל 
קבועים כלים קטנים נקובים בכונס משקה. ועיין במה שכתבתי עליו בטור יו"ד סימן 

ר"א ותשכח דהכי היא כמה דאמינא.

על כן אני הדל באלפי יוסף במוהר"ר אפרים במוהר"ר יוסף קאר"ו זלה"ה קנאתי 
לה' צבאות ונערתי חצני לסקל המסילה והסכמתי לחבר ספר כולל כל הדינים הנוהגים 
בביאור שרשיהם ומוצאיהם מהגמרא עם כל חילוקי סברות הפוסקים איש לא נעדר. 
ולא ראיתי לעשות ספר זה חיבור בפני עצמו כדי שלא אצטרך לכפול ולכתוב דברי מי 
שקדמני ולכן הסכמתי לסמכו לאחד מהפוסקים המפורסמים. ועלה בדעתי לסמכו 
שאינו  מפני  בי  וחזרתי  בעולם.  מפורסם  היותר  הפוסק  להיותו  ז"ל  הרמב"ם  לספר 
מביא אלא סברא אחת והייתי צריך להאריך ולכתוב סברות שאר הפוסקים וטעמם. 
ולכן הסכמתי לסמכו לספר ארבעה טורים שחבר הרב רבינו יעקב בן הרא"ש ז"ל כי 

הוא כולל רוב דעות הפוסקים.

וזה משפט הספר ומעשהו לבאר הדין שכתב בעל הטורים אם הוא משנה או ברייתא 
או תוספתא או מימרא בתלמוד בבלי או ירושלמי או בסיפרא או בסיפרי או במכילתא 
ואם הוא מוסכם או אם הוא מחלוקת תנאים או אמוראים והמחבר פסק כאחד מהם 
ומאיזה טעם פסק כמותו. ואם מביא המחבר סברות פוסקים חולקים בדין ההוא יבאר 
טעם כל אחד מהסברות שרשה ומוצאה מהתלמוד. ואם המחבר ישמיט סברת איזה 
פוסק כמו שתמצא פעמים הרבה שהשמיט סברת הרי"ף או סברת הרמב"ם או סברת 
פוסקים אחרים יביא סברת הפוסקים הנשמטים וטעמם. ואם דברי איזה מהפוסקים 
ההם בין שמביאם המחבר בין שאינו מביאם אינם מובנים יבאר דבריהם. ובפרט דברי 
הרמב"ם ז"ל כי בהרבה מקומות דבריו סתומים וחתומים הם מתבארים בספר הזה על 
פי מה שפירשו בו מגיד משנה והר"ן. ולפעמים יקשה על פירושו ויפרש בדרך אחרת 
והמעיין את אשר יבחר ירצה ויקרב. ובקצת מקומות שיש בדברי הרמב"ם שצריכים 
ביאור והמפרשים הנזכרים לא דברו בו יפרש דבריו. ואם המחבר הזה בעל הטורים 
מקשה על איזה מהפוסקים יתרץ קושיתו או תמיהתו. ואם נמצא איזה דין מחודש 

בדברי איזה פוסק או מפרש ולא הביאו המחבר יביאנו ויבאר טעמו.

נמצא שמי שיהיה ספר זה לפניו יהיו סדורים לפניו דברי התלמוד עם פירוש רש"י, 
משנה  ומגיד  והגהותיו  והרמב"ם  והמרדכי  והרא"ש  הרי"ף  ופסקי  והר"ן  והתוספות 
ורבינו ירוחם וספר התרומה ושבלי הלקט והרוקח ושערי דורא וספר התשב"ץ וספר 
והגהות אושרי וספר  ותורת הבית  יוסף וסמ"ג וסמ"ק וארחות חיים  ונמקי  העיטור 
בר  והר"י  והרשב"א  הרא"ש  ותשובות  להראב"ד  הנפש  בעלי  וספר  והאגור  המנהיג 
ששת וה"ר שמעון בר צמח ומהר"י קולון ותרומת הדשן. כל דבריהם מבוארים היטב. 
ובקצת מקומות מאמרי הזוהר. ]בגליונות הבאים נדון בל"נ גם בענין זה, עד כמה מרן 

מתחשב בדברי הוזהר הקדוש למעשה[.
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ולהיות כי כבר נודע שהרא"ש והמרדכי וסמ"ג וסמ"ק וספר התרומה והגהות מיימון 
כולם נמשכים אחר דברי התוספות על הרוב לכן אם בקצת מקומות לא אכתוב דעתם 
אל יחשדנו שומע כי כשאני כותב דעת התוספות איני צריך לכתוב דעת הקדושים 
ברזל  בעט  כתובות  הרשב"א  תשובות  קצת  לידי  בא  והנה  כפירושם.  שסתמם  הללו 
ועופרת בדפוס וכתוב בתחלתן שהם תשובות הרמב"ן. וכשאני כותב מאותן תשובות 
אף על פי שאני יודע שהיא תשובת הרשב"א אני כותב כתוב בתשובות להרמב"ן לפי 
יוכל  עצמה  התשובה  לשון  לעיין  שירצה  ומי  אדם  כל  ביד  מצויים  הדפוס  שספרי 

לעמוד עליה.

והנה בא לידי ביאור רוב ספר אורח חיים לרבינו הגדול כמה"ר יצחק אבוהב ז"ל 
וביאור תחלת ספר אורח חיים ותחלת ספר יורה דעה לרב כמה"ר יעקב בן חביב ז"ל. 
שקשה  מה  אכתוב  עליהם  לחלוק  שנ"ל  ובמקום  בשמם.  דבריהם  לכתוב  והסכמתי 
לי על דבריהם ואכתוב דעתי והמעיין יבחר הטוב בעיניו. ולהיות ספר ארבע טורים 
מלא טעויות סופר בכמה מקומות אעיר על מקומות הטעות ואכתוב הלשון המתוקן 

כהלכתו על פי ספרים מוגהים ונכונים שהגהתי מהם:

ועלה בדעתי שאחר כל הדברים אפסוק הלכה ואכריע בין הסברות כי זהו התכלית 
להיות לנו תורה אחת ומשפט אחד.

]וראה בסנהדרין )פ"ח ע"ב(: תניא, אמר רבי יוסי: מתחילה לא היו מרבין מחלוקת 
דינין של  בתי  ושני  הגזית,  יושבין בלשכת  ואחד  דין של שבעים  בית  בישראל, אלא 
עשרים ושלשה, אחד יושב על פתח הר הבית ואחד יושב על פתח העזרה, ושאר בתי 
דינין של עשרים ושלשה יושבין בכל עיירות ישראל. הוצרך הדבר לשאול - שואלין 
מבית דין שבעירן, אם שמעו - אמרו להן, ואם לאו - באין לזה שסמוך לעירן. אם שמעו 
- אמרו להם, ואם לאו - באין לזה שעל פתח הר הבית. אם שמעו - אמרו להם, ואם 
לאו - באין לזה שעל פתח העזרה. ואומר: כך דרשתי וכך דרשו חבירי, כך למדתי וכך 
למדו חבירי. אם שמעו - אמרו להם, ואם לאו - אלו ואלו באין ללשכת הגזית, ששם 
יושבין מתמיד של שחר עד תמיד של בין הערבים. ובשבתות ובימים טובים יושבין 
בחיל. נשאלה שאלה בפניהם, אם שמעו - אמרו להם, ואם לאו - עומדין למנין. רבו 
המטמאים - טמאו, רבו המטהרין - טהרו. משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל 

צרכן - רבו מחלוקת בישראל, ונעשית תורה כשתי תורות.

ולעיל בעמ' א', אמר רב כהנא: הוא אומר מפי השמועה והן אומרין מפי השמועה 
- אינו נהרג, הוא אומר כך הוא בעיני והן אומרין כך הוא בעינינו - אינו נהרג. וכל שכן 
הוא אומר מפי השמועה והן אומרין כך הוא בעינינו - אינו נהרג, עד שיאמר כך הוא 
בעיני והן אומרים מפי השמועה. תדע, שהרי לא הרגו את עקביא בן מהללאל. ורבי 
אלעזר אומר: אפילו הוא אומר מפי השמועה, והן אומרין כך הוא בעינינו - נהרג, כדי 

שלא ירבו מחלוקות בישראל. וכדברי רבי אלעזר פסק הרמב"ם.
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ובעמ' ב', זקן ממרא שרצו בית דינו למחול לו - מוחלין לו. וכשבאתי אצל חבירי 
מחלוקת  ירבו  שלא  כדי  לי,  הודו  לא   - ממרא  זקן  על  לי,  הודו  שנים  על  שבדרום, 

בישראל! וכך פסק הרמב"ם.

מסוגיא זו רואים רעת ריבוי המחלוקת, וכמה ראוי להשתדל שתורה לא תיעשה 
כב' תורות אלא יהיה פסק אחיד. וראה עוד בסוף מס' סוטה )מ"ז ע"ה( שהגמ' מונה בתוך 

הדברים הרעים שארעו בדורות האחרונים, שתורה נעשתה כשתי תורות[.

תלמודיות  וראיות  בטענות  הפוסקים  בין  דין  שנכריע  לומר  באנו  שאם  וראיתי 
הנה התוספות וחידושי הרמב"ן והרשב"א והר"ן ז"ל מלאים טענות וראיות לכל אחת 
מהדיעות. ומי זה אשר יערב לבו לגשת להוסיף טענות וראיות. ואיזהו אשר ימלאהו 
לבו להכניס ראשו בין ההרים הררי אל להכריע ביניהם על פי טענות וראיות לסתור 
מצע  קצר  הרבים  בעונותינו  כי  הם.  הכריעו  שלא  במה  להכריע  או  הם  שביררו  מה 
שכלינו להבין דבריהם כל שכן להתחכם עליהם. ולא עוד אלא שאפילו היה אפשר לנו 

לדרוך דרך זה לא היה ראוי להחזיק בה לפי שהיא דרך ארוכה ביותר.

ולכן הסכמתי בדעתי כי להיות שלשת עמודי ההוראה אשר הבית בית ישראל נשען 
עליהם בהוראותיהם הלא המה הרי"ף והרמב"ם והרא"ש ז"ל אמרתי אל לבי שבמקום 
ששנים מהם מסכימים לדעת אחת נפסוק הלכה כמותם אם לא במקצת מקומות שכל 

חכמי ישראל או רובם חולקין על הדעת ההוא ולכן פשט המנהג בהיפך.

ומקום שאחד מן הג' העמודים הנזכרים לא גילה דעתו בדין ההוא והשני עמודים 
הנשארין חולקין בדבר הנה הרמב"ן והרשב"א והר"ן והמרדכי וסמ"ג ז"ל לפנינו אל 
מקום אשר יהיה שמה הרוח רוח אלהי"ן קדישין ללכת נלך כי אל הדעת אשר יטו רובן 

כן נפסוק הלכה.

ובמקום שלא גילה דעתו שום אחד מן הג' עמודים הנזכרים נפסוק כדברי החכמים 
המפורסמים שכתבו דעתם בדין ההוא. ודרך זו דרך המלך נכונה וקרובה אל הדעת 

להרים מכשול.

בעיון  למד  שמרן  לדעת,  נוכחים  יוסף  בית  לומדי  וכל  וברור,  פשוט  מקום  ]מכל 
נמרץ כל סוגיא עם הראשונים כמו שכתב בעצמו בד"ה ואם יאמר אדם )לעיל עמ' פ"ב(, 
ולפעמים נטה מהכלל שכתב בהקדמתו, וכמו שכתב החזו"א )יו"ד סי' ק"נ אות ח' באמצע(, 
אם כי אין אנו נגשים להכריע בין הראשונים בהכרעה שכלית מוחלטת, מכל מקום 
מתלווה תמיד בהכרעה עיון שכלי, והרבה פעמים מכריע מרן ז"ל כאחד הדעות, מפני 

שהדברים מחוורים ביותר ומתיישבים כל הקושיות.

פעמים  וז"ל:  ב'(,  מרן  אות  ש"ב  )עמ'  ס"ט  הנאמ"ן  להגאון  המזכיר  אסף  בספר  וראה 
פוסק בשו"ע כדעת הרמב"ם נגד הרי"ף והרא"ש והוא חידוש וכו', ומבואר בבית יוסף 
ואעפ"כ  להחזירם,  דעתו  ומצריכים  זה  על  חולקים  פוסקים  וכמה  והרא"ש  דהרי"ף 
פלא,  אינו  החזו"א  מש"כ  ולפי  עכ"ל.  פלא.  והוא  הטהור  זה בשולחנו  תנאי  השמיט 
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שכשמרן נראה לו בבירור דלא כהכלל שלו פוסק כפי הנראה לו. ויש שהגדילו עשות 
שפסקו דלא כמרן מחמת שפסק דלא כהכלל שלו, רחמנא ליצלן מהאי דעתא וכן לא 

יעשה[.

ואם בקצת ארצות נהגו איסור בקצת דברים אף על פי שאנו נכריע בהפך יחזיקו 
במנהגם, כי כבר קבלו עליהם דברי החכם האוסר ואסור להם לנהוג היתר, כדאיתא 

בפרק מקום שנהגו )פסחים נא א(.

אין  וז"ל:  צ"ט(,  )עמ'  שליט"א  פארזיס  משה  מהרה"ג  השולחן  מבוא  בספר  ]ראיתי 
רצונו לומר בקצת ארצות שבחו"ל דוקא, אלא אפילו בארץ ישראל או בצפת אתרי 

דמרן, כן מתבאר בספר ארץ חיים סתהון )קונטרס הכללים אות ה'(. 

ועל כל פנים מוכח בבירור מדברי מרן הנ"ל, שרק במנהג לאיסור ושנהגו קודם אין 
להם לשנות מנהגם מטעם שכבר קיבלו עליהם דברי החכם האוסר, וכ"כ בספר הלכה 
למשה להגאון ר' כלפון משה הכהן זצ"ל )מערכת מ' אות ס"ח( שהביא דברי השולחן גבוה, 
שמקיים גם מנהג לקולא נגד מרן, ע"פ דברי מרן הללו, וטען כנגדו שאין זה משמעות 
דברי מרן ז"ל אלא משמע להיפך, ומה שהוכיח הרב שולחן גבוה מדבריו בבית יוסף 
ימשיכו  לא  להקל  מנהגם  אם  כלל  שבדרך  מוכח  משם  אדרבה  שנשפכה,  ריאה  גבי 
להקל, ושאני התם גבי ריאה שכן דעת רוב הפוסקים ונתפשט המנהג כן. עכ"ל. וגם 
בשו"ת שלו שואל ונשאל )ח"ב או"ח סי' כ"ט( חזר על כלל זה בקצרה, שאם המנהג להקל 

נגד מרן, אין לקיים המנהג.

שו"ר בספר עין יצחק להראש"ל )עמ' תרס"ה( שגם הוא כתב אם נוהגים קולא דלא 
כמרן צריך לבטל המנהג ולעשות כדברי מרן שקיבלנו הוראותיו והביא כמה אחרונים 

שכתבו כן, יעו"ש, ויש להעיר שהיה לו לציין דברי מרן בהקדמתו הנ"ל.

גם מנהג לקולא אף  לי לעת עתה, שרוב האחרונים מקיימים  נראה  ומכל מקום 
שהוא דלא כמרן, ובל"נ בגליונות הבאים נדון בענין זה יותר באורך בעז"ה.

עוד רגע אדבר דתמיד תמהתי על מה שכתב מרן, שאם בקצת מקומות נהגו איסור 
אע"פ שאנו נכריע בהיפך יחזיקו במנהגם וכו', למה עלתה על דעת מרן שישנו את 
מנהגם, בשלמא שמדובר על דין פרטי והחכם בירר שאין מקום להחמיר אפשר להבין 
שהיתה הוה אמינא שיעזבו את מנהגם לאסור, אבל הרי מרן מדבר על פסיקה באופן 
כללי שהיא הכרעה בין הפוסקים, ומדוע שיעזבו את מנהגם שנהגו כדעת איזה פוסק?

ונראה ע"פ מה שהבאנו בגליון ג' )עמ' מ"ז( שמרן העיד שלב"ד שלו יש דין של הבית 
דין הגדול. וגם בעמ' נ"ב שם הבאנו משם בנו של מהר"ם פאדווה שכתב, שבית דינו 
מרן  של  שהמטרה  ומכיון  יעו"ש,  הסנהדרין,  כנגד  בדורו  שקול  יוסף  הבית  מרן  של 
בהכרעותיו היתה שיהיה לכלל ישראל תורה אחת ופסק אחד, היה מקום לומר כיון 
שהוא נחשב כבי"ד הגדול בדורו חייבים כולם לקבל הכרעותיו אף לקולא אף שיש 
ואם  לכתוב שימשיכו במנהגם,  מרן  הוצרך  ולכן  סמך מפוסקים אחרים,  למחמירים 
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כנים אנחנו בדברינו אפשר להבין יותר מה שקיימו הפוסקים גם מנהגים לקולא נגד 
מרן, דכל מה שכתבנו שייך רק בחיים חיותו של מרן שהיה נחשב בית דין הגדול, מה 
משמע  לא  לציון  אור  שבשו"ת  ואע"ג  בזה.  לעיין  עוד  ויש  הבאים,  בדורות  כן  שאין 
יש לנו לדון בענין מה שקיבלנו  וז"ל: ועדיין  י"ב(  ג' עמ'  )ח"ב במבוא ענף  הכי, שהרי כתב 
הוראות מרן, דהנה ידוע שבמקום מנהג לא קיבלנו הוראות מרן, כגון מה שנהגו להקל 
להשהות תבשיל שנתבשל כמאכל בן דרוסאי, אף שאין כן דעת מרן, ומשום המנהג, 
וכמ"ש מהר"מ בן חביב, והובא בספר ארץ חיים בסימן רנ"ג סעיף א'. וכן לענין הטמנת 
קדירה העומדת ע"ג האש ומכוסה בבגדים, נהגו דלא כמרן, וכמ"ש בספר ארץ חיים 
בסימן רנ"ז סעיף ח' בשם מהר"מ בן חביב, ונתבארו ענינים אלו באורך להלן בפרק י"ז 
בבאורים לתשובה ה' ולתשובה י', ע"ש. והוא מטעם מש"כ מרן בהקדמתו לב"י, שאם 
בקצת ארצות נהגו איסור בקצת דברים, אעפ"י שאנו נכריע להיפך, יחזיקו במנהגם. 
פסק  בזמנו  אף  שמרן  מלילו  ברור  שפתיו  הנה  עכ"ל.  לכך.  הסכים  מרן  שאף  הרי 
ברורה  מרן  שדעת  לעיל  שכתבנו  כמו  תימה  זה  אבל  לקולא,  אף  במנהגם  שימשיכו 
בהקדמה שרק במנהגים לאיסור כתב שלא יעזבו את מנהגם. ועוד נדבר מזה בגליונות 

הבאים בל"נ[.
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קל וחומר

אמרו חז"ל: לא עם הארץ חסיד. והטעם, שמי שאינו תלמיד 
ולפעמים  רבים  לקלקולים  להביאו  יוכלו  חומרותיו  חכם, 

חמורים ביותר, כמבואר היטב במאמר שלפנינו.

כתב הסטייפלער זצ"ל, בספר עצות והדרכות )עמ' ק"ה(: קודם קבלת חומרא צריך 
בדיקה יסודית ומדוקדקת מהו באמת כוונתו בקבלה זו, שבקל יכול להיות שתשוקתו 
פעמים  שרוב  הכבוד,  ורדיפת  התאוה  כמו  פחותות  ממידות  נובע  חומרות  לעשות 
מפני חוסר בטחון עצמי כללי רצונו להיות מיוחד באיזה ענין שהוא, ונעשית החומרא 
יתהפך  החומרות  הנהגת  ידי  שעל  בחושבו  עצמי,  בטחון  אי  רגשי  להרגעת  אמצעי 
שמצינו  כמו  והערצה,  בכבוד  עליו  יביטו  בזלזול,  עליו  שיסתכלו  שבמקום  הענין, 
שמנו חז"ל שבעה מיני אדם פרושים )סוטה כ"ב(, היינו שהבטה חיצונית נראים פרושים 
ובאמת אינם כן, כגון פרוש מדוכיא שמשפע ראשו וגופו שהולך כפוף אבל ליבו מלא 
גאוה. וכן פרוש ִׁשְכִמי זה שעושה מעשה שכם, ופירש רש"י שם שמלו את עצמם שלא 

לשם שמים, אף זה מעשיו להנאתו שיכבדוהו בני אדם.

ובנוסף לזה יש עוד סכנות, כמו שכתב הסטייפלער זצ"ל )שם עמ' ק"ד(: פעמים רבות 
גדולה, אע"פ שאינו  דכאון בחושבו שעבר עבירה  או  או אברך לעצבות  נכנס בחור 
זו בא לו או משום שחסר לו ידיעות בהלכה,  אלא חומרא בעלמא, וע"פ רוב טעות 
חומרות  עצמו  על  לקבל  ורצה  בימים  צעיר  בהיותו  או  בוריו,  על  הענין  מבין  ואינו 
יתרות מעצמו בלי הדרכה נכונה מאבותיו ורבותיו, וברוב הפעמים אינו יכול לשמור 
הוא  ופשוט  בעיניו,  ושפל  נבזה  להיות  לו  גורם  וזה  זמן,  למשך  בחומרא  ולהמשיך 
שאינו ראוי במצב כזה ללימוד ולעבודת ה' כראוי, והעצה לידע ולהבין שכל זה מעצת 
היצר ודרכו הרמאית להביאו לעצבות ולבטלו מעבודתו. ויש לדעת מה שכתב בצואת 
הריב"ש )ר' ישראל בעל שם טוב(, שיאמר ליצר הרע, איני משגיח על החומרא שאתה אומר 
לבוראי  רוח  נחת  יהי  יותר  דובר,  אתה  ושקר  יתברך  מעבודתו  לבטלני  שכוונתך  לי, 
אעבוד  אדרבה  בעבודתו,  עצבות  לגרום  לי  אומר  שאתה  החומרא  על  אשגיח  שלא 
אותו בשמחה, כי זה כלל גדול כי אין כוונתי בעבודה לצורך עצמי רק לעשות נחת 
לפניו יתברך. ואם כן אף שלא אשגיח על החומרא שאתה אומר לא יקפיד הבורא עלי. 

עכ"ל.
בא וראה, מה שכתב בענין זה המשגיח דישיבת מיר, הגאון ר' ירוחם ליבוביץ זצ"ל, 
בספרו דעת תורה )בראשית עמ' י"ט, כ'( וז"ל: ועוד בזה דברים. חוה אמרה, לא תאכלו ממנו 
ולא תגעו בו, וברש״י: ״הוסיפה על הציווי, לפיכך באה לידי גרעון, הוא שנאמר אל 

תוסף על דבריו״.



צ | קל וחומר
 איסתכל 
באורייתא

מענין  מבאר  הלבבות  החובת  לכם.  לי  שיש  אהבה  מרוב  גדול,  סוד  לכם  אגלה 
תוספות על המצוות, שאינו ראוי להוסיף סתם גדרים וסייגים. ואף שגדרים וסייגים 
נוחה  רוחו  אין  הלבבות  שהחובת  רואים  מ"מ  תוסיף,  בל  איסור  תחת  נכנסים  אינם 
מענין של תוספות, ואומר שרק לצדיקים וחסידים הוא ראוי. וביאור הדברים, שרק 
אם האדם מרגיש בנפשו שהתורה אינה עליו כמשא אז יכול להוסיף, ואם לאו הרי 
יוכל היות שאדרבה מה שמוסיף על התורה מזה גופא תיעשה התורה עליו כמשא, ואז 

סכנתו גדולה לפרוק מעליו כל עול התורה.

דברי  ביאור  וזהו  כמשא.  האדם  על  תיעשה  לא  שהתורה  מזה  מאוד  ייראו  חז"ל 
על  הוסיפה  חוה  וכו'.  תורה  שאסרה  במה  דייך  לא  שאמרו  א(,  ט,  נדרים  )ירושלמי  חז״ל 
הציווי לפיכך באה לידי גרעון, כי אחר שהציווי נעשה עליו למשא אז משליך מעליו 

אף העיקרים, וזהו הסכנה הכרוכה בתוספות, וכל זה מדרכי היצר. עכ"ל.

ונרחיב מעט:

קראתי מעשה כמדומני על אחד מבני הגרי"ז מבריסק זצ"ל, שאחד ראהו שותה 
מחוץ לסוכה, והבחין שהוא משתומם על זה. אמר לו, אסביר לך. דע, שכל הטירחה 
שלנו בדקדוק ההלכה היא רק על מנת שנוכל לצאת י"ח כמו שצריך, וממילא אין לנו 

כח לחומרות.

ונראה לבאר דבריו, שאף שבודאי אין שום קושי להיכנס לסוכה ולשתות מים, מכל 
מקום, הרי בורא עולם טבע בנפש צמאון ושאיפה לשלמות, ומכח זה יש כח לאדם 
להתמסר לשלמות, שהרי הנפש דוחפת אותו לזה, וחשש בן הגרי"ז, שאם יחזיק בדרך 

ההידורים נפשו תבוא כבר על סיפוקם ולא יתמסר כמו שצריך לדקדוק ההלכה.

לפעמים  לנו  מותר  בבריסק  כמו  מדקדקים  כך  כל  שלא  שלדידן  נראה  ]אמנם 
להדר...[.

אליקים  הרה"ג  )לונדון(,  "הרמה"  ישיבת  מראש  והתקופה,  הדור  בספר  וראיתי 
שלזינגר שליט"א )עמ' קצ"א(, שאמר לו הגרי"ז מבריסק זצ"ל, שאין זה נכון מה שאומרים 
נוהגים  לו כמה קולות שהיו  ומנה  אלא הכל תלוי בבירור ההלכה,  שהוא רק מחמיר, 
אצלו בדברים שהעולם מחמירים, אבל ביקש לא לפרסם, כי אי אתה רשאי להקל לפני 

המחמירים.

תכלית  וז"ל:  מ"ז(  אות  )שבועות  לעיניים  קילורין  דברים  בזה  כתב  הקדוש  והשל"ה 
הלימוד ללמוד וללמד לשמור ולעשות כו'. אתם בני יצ"ו, אם בא לידכם איזה הוראה 
ותזכו להיות מורי הוראה, תהיו יראי הוראה, שלא תכשילו חס ושלום לרבים. וקודם 
שתורו הוראה, יהיה הדין ברור כשמש בלבבכם. ובכל נדנוד ספק ספיקא, תראו קודם 
בספר איך הדין ברור. ואם יש איזה פקפוק, אל תתביישו לדבר מזה עם לומדים. מי 
לנו גדול מרב הונא, כשהיה מורה טריפות הוה מכניף כו', כי היכי דלמטי ליה שיבא 
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מכשורא. ויהיה יראת אלהים בלבבכם. מכל מקום אל תאמרו אם כן נחמיר על רוב, כי 
אין זה נקרא מורה הוראה להחמיר לאחרים שלא כדין, ולו לעצמו יחמיר כטוב בעיניו.

ובמסכת ברכות פרק קמא )ד, א(, אמר דוד המלך ע"ה שהיו ידיו מלוכלכות בשפיר 
כו' כדי לטהר אשה לבעלה, לא אמר כדי לטהר או לטמא, רק היה יגע כל כך באם הוא 
טהור בבירור על פי הדין שחס ושלום לא יטמאנה ויחמיר לאחרים לבטלם מפריה 

ורביה.

כח  יכשיל ח"ו אחרים, רק בא לאשמועינן  ומכל שכן שמוזהר בעל הוראה שלא 
שיחמיר  הוא  חסידות  שמדת  לעצמו  ואפילו  הוראות  בכל  הדין  הוא  וכן  דהתירא. 
שירצה  רק  להחמיר,  מקום  אין  אם  אבל  לחומרא,  מקום  כשיש  מילי  הני  לעצמו, 
להחמיר מחמת חסרון ידיעה, ואילו היה לומד ומעיין בבירור היה רואה שאין מקום 

לחומרא, ועל כל זאת הוא מחמיר, זהו חסיד שוטה.

ועל זה שמעתי ביאור המאמר בברכות פרק קמא )ח, א(, א"ר חייא משמיה דעולא, 
גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים, דאילו גבי ירא שמים כתיב אשרי כל ירא ה', 
ואילו גבי נהנה מיגיעו כתיב יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה 

וטוב לך לעולם הבא, ע"כ.

וכבר הקושיא מפורסמת, דעל כרחך הנהנה מיגיע כפו הוא גם כן ירא שמים, דאם 
כפו.  יהיה הוא עדיף מירא שמים מאחר שהוא חוטא אף שנהנה מיגיע  איך  כן,  לא 
אלא על כרחך צריך לומר שהוא גם כן ירא שמים, אם כן מאי רבותא דהוא גדול. אלא 
ירא שמים קורא בכאן מי שהוא מחמיר ומטריף, אבל גדול ממנו מי שמייגע בתורה 
ולומד עד שנתברר לו שמותר באכילה. וזהו הנהנה מיגיע כפו, כי ידיו רב לו בתורה, 
אז אשריו בעולם הזה שהוא נהנה מאכילה, וטוב לו לעולם הבא שעסק בתורה, וק"ל.

עוד ראיתי בספר אורח דוד, לדרכו של הגאון ר' דוד בהר"ן זצ"ל )עמ' תקכ"ב(, היה 
אומר, שצריכים לדעת שטבע האדם בשעה שלומד את הסוגיא עד אסוקי שמעתתא 
אליבא דהלכתא, אז הדעת נוטה להחמיר את כל החומרות ולנהוג ע"פ כל השיטות 
והדעות אף לא לפי כוחו, לעומת זאת שעומדים בשעת מעשה, טבע בני אדם לחפש 

כל מיני קולות איך להכשיר ואיך לטהר.

יותר מכוחו, ומאידך יש  ושני הדרכים אינם נכונים, כי אי אפשר להחמיר כל כך 
לחשוש שיש נגיעה וכשהוא בהול יבוא חלילה להתיר את האיסור, ולטהר את הטמא, 
ר"ל, לכן הדרך הנכונה היא, לחשוב ולדמות לעצמו בשעה שלומד את ההלכה, מה 
עושים אם יקרה מקרה כזה בבית, איך אצטרך לנהוג, ואז זוכה להסיק את המסקנה 

האמיתי של הסוגיא.

קולא  כל  לסכם  צריך  הסוגיא,  את  ללמוד  שכשגומרים  ואמר,  רבנו  הוסיף  עוד 
אפשרית שיכולה לצאת מהסוגיא, כדי שאם יצטרך בשעת הדחק להקל, ידע בדיוק 
כיצד להקל, והיה אומר, כל ימי אני מחפש לברר ההלכה מכל מה שאני לומד, וגם מה 
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שיש קולא למעשה, ואעפ"כ כשבאים למעשה קשה להקל, ופלא לראות אחרים שלא 
לומדים כל כך, בכל זאת מקילים. עכ"ל.

עוד יש להוסיף גם באופן שאדם מרגיש שחומרא מסויימת לא תפריע לו בעבודת 
ה' והיא מתאימה לדרגתו יש להזהר שלא יכביד על אחרים בגללה.

וכבר נשאל הגרב"צ זצ"ל מאברך אחד - האם יש להקפיד ליתן מים ליד מטתו? 
והשיב לו: תלוי, אם אתה תשפוך את המים לכיור אז כן, אבל אם אשתך תצטרך לשפוך 

אז אל תניח.

וכיו"ב ראיתי בספר בנין אריאל )מהרה"ג ר' אריאל מייק שליט"א, עמ' תט"ז(, שפעם שאל אחד 
את הגר"י פישר זצ"ל – האם צריך לנקות את הרצפה היטב בתוך החורים והסדקים 
לפני פסח? והשיב לו: יכול להיות שכן, אבל עליך לעשות זאת ולא להכביד על אשתך.

ויש בענין החומרות דבר חמור מאוד כידוע, הנקרא "נערווים", כמו שפירט נפלא 
בקונטרס יראת טהורה וז"ל:

לא  נבוא,  לתארה  באם  אשר  בינותינו  המצויה  תופעה  בענין  עוסק  זה  מאמרינו 
נוכל, מפני שיכלה הזמן ולא יכלו סעיפיה ופרטיה. אמנם בעולמם של בני תורה יראי 
ה׳ וחושבי שמו היטיבו להגדירה בתיבה אחת הכוללת הרבה - ״נערוון״. ומאמר זה 
באלו  תוה״ק  דעת  וברורים  מחוורים  דברים  ולהראות  השמלה  לפרוש  אלא  בא  לא 

הענינים.

שמעו נא אחים יקרים, אשר יראת ה׳ בוערת בלבכם וקיום המורה ומצוותיה נר 
לרגליהם, אלא שהפרזתם על המלה ביראה שאינה במקומה ובחומרא ולסלוח שאינם 
מלה, ועל ידי כן נטיתם לדרכים זרות ונסתבכתם בנתיבות עקלקלות ״אשריכם שבכך 

אתם נתפסים".

אמנם דעו לכם! לא זו הדרך בה בחר ה׳ ולא בה תשכון אהבתו ויראתו. אין מקום 
בקריאת  שיניכם  בחצץ  תגריסו  ואל  לקר״ש  ראשה  בפס׳  הענין  מן  שלא  לכוונה 

פרשיותיה, והמשכיל יקיש לשאר ענינים.

ונחלקו הדברים לב׳ ענפים. האחד: למתחילים. והשני: לאלו אשר כבר סבוכים.

זיע״א,  וכאן המקום להביא, מה שהיה רגיל בכללות אלו הענינים מרנא החזו״א 
...לא טוב היות  וז״ל:  נדה( אשר הם קילורין לעיניים,  )סוף הלכות  להביא דברי הרמב״ן 
האלם מחמיר יותר מדי ומחפש אחר הספיקות... כי א״כ אין לדבר סוף... ולא יכניס 
ראשו בספיקות החמורות אשר אין להם קץ וסוף... עכ״ל. ולנו לא נותר אלא לאמץ 

דבריו המאירים כספירים.

וכאן מצאנו מקום להעיר בנחיצה! ״להנבונים״ המחפשים להחמיר במקום שאין 
להחמיר, להוי ידוע מן הנסיון שבכל אלו הענינים ״נמצא חומרו קולו", ומתוך חומרא 
אחת מגיעים לידי ״הרבה קולות״ כאשר עינינו רואות, ועליהם הכתוב צווח ואומר 
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)קהלת ב׳(, החכם עיניו בראשו והכסיל בחשך הולך. והמשכיל יקיש לנדון דידן, שבד״כ 

כל החומרות שלא מן הדין כאשר נוכחתם ברורות בעליל, רק מכיון שידענו שהרבה 
מאלו האנשים שהם עקשנים, ולא יועיל להם אפי׳ באות ומופת ברור, ע״כ הננו לומר 

להם, טעמו וראו כי מר הוא, אז תבינו יראה ה׳ ודעת אלוקים תמצאו!

עוד יש שנסתבכו רבות בנט״י, ומגררים ידיהם בעוז בכדי ליבשם ועדיין חוששים, 
הנוטל  ד״ה  ובבה״ל  ס״ב  קס״ב  )סי׳  בשו״ע  כמבואר  הברורה  ההלכה  את  בזאת  להציג  הננו 
ובפוסקים שם(, שאף אם ידיו ״רטובות״ נטילתו ודאי כשרה, ואף שבחזו״א )סי׳ כ״ד( העלה 

לחלוק וכן עמא דבר להקפיד בזה, ואפשר לכו״ע כשר ויש מקום להדר על דרך חומרא, 
עדיין אין מקום לנערוון, ואם רואה כבר שידו יבשה רק חושש שמא עליין הרי הוא בכי 

יותן, כלאי השו״ע ונושאי כליו לסמוך עליהם ״בשעת הדחק״.

ב״נ אר״י, הנצרך  )כ״ג(. אר״ש  והוא מהא דמצינו בברכות  עוד איזה דבר שנמצא, 
לנקביו ה״ז לא יתפלל משום שנא׳ הכון לקראת אלוקיך ישראל. ומזה נסתעפו לכל 
מיני חששות וענינים, ובזאת נעתיק ל׳ הקה״י זיע״א )מס׳ סריינא דאיגרתא שע״ה( וזה תורף 

דבריו:

ודאי  לנקביו  שצריך  חששות  שאותם  בקצרה,  להשיבו  ואמרתי  קבלתי  מכתבו 
שורשו הוא מחמת פחד מאיסור בל תשקצו, וכך הוא טבע הדבר, שבכל עת שחושבים 
אולי צריך אז תיכף מרגישים כאילו באמת הוא צריך לנקביו, ואכתוב לו ידיעה חשובה 
מאוד, והוא מה שפוסק באשל אברהם, לכל הרגשת צורך נקבים שעוברת על ידי היסח 
הדעת, אין זה בכלל נצרך לנקביו, שהרי גופו אינו צריך עכשיו לזה רק הוא במחשבתו 
מעורר כעין ]כאילו[ צריכה, ובודאי ראוי לכל אדם להתנהג כהוראת האשל אברהם, 

וכ״ש כבודו ע״כ תורף דבריו.

נכנס לשיעור  כל שלא  בדיעבד״ התפלה  ״מעכב  זה  ובפרט שאין  לנבון,  בזה  ודי 
שאינו יכול להעמיד עצמו פרסה )כמבואר פסי׳ צ״ה(, וגם בתור שיעור פרסה עדיין תלוי 
בל  באסור  השיעור  לגבי  ובכלל  ואכמ״ל.  הוא,  גווני  בכל  אם  במ״ב(,  )יעו״ש  במחלוקת 

תשקצו.

הת"ח  מחשובי  שמא  המעשה  מבעל  ששמענו  סיפור  להביא  המקום  כאן 
המפורסמים. שבימי בחרותו היה עמו חבר שכיום זכה ועלה להיות מגדולי מרביצי 
התורה בדור, שגם היה סבוך בצעירותו בעניני הנערוון המצויים, וניגש מספר העובדא 
אל הקודש לדבר עם הגרא״מ שך זצוק״ל מהענין, ובין הדברים אמר לו, דע לך, שבכל 

עניני הנערוון הכל מותר! עד אשר יתרגלו לקיים המצוות כדרך הארץ.

וכעין הוראה זו שמענו גם מהגרי״ש אלישיב זצ"ל, וזו הוראה שהיא מדעתם דעת 
ואין  שפטורים  ותפלה  שמע  קריאת  לגבי  לעיל  שנאמר  מה  לכל  קשור  ואי״ז  תורה, 

צריך לקרוא ולהתפלל ״שזהו ממש מדינא".
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עוד יש להוסיף, שגם הפטור שהובא לעיל ודאי שלא הותרה הרצועה, וכל מי שיש 
לו קצת נערוון פטור מתפלה, אלא קודם ינסה כל אחד ואחד אחר שנתבררו אצלו 
הדינים בכל אלו הענינים כפי שנתבאר לעיל. ואם אחר כן עדיין אינו מצליח לקרוא 

ככל האדם חייל עליה מצוות ועשית.

ודאי שמן הראוי שיבוא לשאול ולא הביישן למד - וגם רבים וטובים ת"ח מפורסמים 
כפי  ועשו  לשאול,  ובאו  בעצמן  לקויים  שהיו  עבודה  ובעלי  צדיקים  תורה  מרביצי 

שהורו להם, וחזרו לדרך הישר ובאה הרווחה.

נ.ב. ראוי לציין, כפי שנודע מבעלי נסיון, שישנם רבים מהשייכים לענף והמדור 
השני שכבר אינם יכולים להיחלץ ממצבם ללא עזרה וסיוע אנשים המתמחים בסוגיית 
הנערוון והמסתעף, וע״כ מן הראוי שיפנו אליהם )ואם נצטווינו בתורה ״לא תעמוד על דם רעך 
כ"ש על דם עצמך(, ואין כל מקום לדאגה מזה העניין ורבים וטובים נשתחררו מזה אם 

בכוחות עצמם או בעזרת אחרים. ובעזרת ה' יתברך המשיכו מהלך חייהם בדרך טעם 
ויושר, ועלו ונתעלו במעלות התורה והיראה ואשריהם ומה טוב חלקם. עכ"ל.

וז"ל: צריך  זה,  )הסטייפלער( בענין  ונביא בזאת קטע ממכתב הגרי"י קניבסקי זצ"ל 
לזכור שכל התורה כולה הוא מהקב״ה ומי שאמר את החומרות הוא אמר את הקולות, 
שבשו״ע ופוסקים מאן דאמר הא אמר הא ואם אדם יאמר שחושש יותר ממה שכתוב 
בשו״ע, דומה לו שהוא מהדר במצות ובזהירות, ובאמת הוא פורץ גדר של תורה, והוא 
מתחבולת היצר להכביד עליו עול העבודה עד שתהיה עליו למשא כבד, ועי״ז דוחהו 
אח״כ לפריקות עול תורה ר״ל. וכן ידוע וראינו כמה מעשיות כאלו ה׳ ירחמהו ובודאי 

מה שע״פ דין אין לחוש, אין לחוש כלל וכלל.

איש שמרגיש עצמו שעצביו מתוחים בעניני שמירת התורה, צריך הוא להניח כל 
בדוק  וזה  וכלל טעמים של ההוראה,  כלל  הנהגתו ע״פ הוראת חכם, מבלי שיחקור 
ומנוסה שמוכיח שהוא לא ידע כלל הטעמים רק הלכה פסוקה וכן יעשה, דאל״כ ח״ו 
דו׳׳ש  והנני  ח״ו.  הק׳  התורה  שמירת  מכל  ליפול  ואח״כ  נוראה  למחלה  ליפול  יכול 

מוקירו ומכבדו כרום ערכו יעקב ישראל קניבסקי. עכ"ל.



בירורי הלכה | צה
 איסתכל 
באורייתא

בירורי הלכה

פתיחת בקבוקים בשבת

הנה כידוע יש רבים המתירים לפתוח בקבוקים בשבת קודש, ויש רבים האוסרים, 
יש מחלקים בין פקקי מתכת לפלסטיק, ויש אומרים שבפקקי זמננו אין לחלק, ושחלק 
מהמתירים יודו לאסור. ורבים מהמתירים כתבו שלכתחילה עדיף לפתוח מערב שבת. 
ואם נוקב את הפקק לפני פתיחתו, חלק מהאוסרים באופן זה מתירים, ויש שאסרו 

אף בזה.

מכיון שגליונות הללו מיועדים לבירור וליבון דעת רבותינו, גם במאמר זה ננסה 
להלכה  להגיע  נזכה  גם  ושמא  בדבריהם,  וניתן  ונשא  הדעות,  עיקרי  כל  את  להביא 

ולמעשה.

הנה פתיחת בקבוקים בשבת, נושא חשוב מאוד בכל שבת וכמעט בכל בתי ישראל, 
ה' הרבה דברים  לנו בעזרת  יתבררו  ליבון הענין  ובפרט שנוגע לאיסור תורה, בתוך 

יסודיים בהלכות שבת, וגם זו חלק ממטרתנו במאמרים אלו.

ותחילה נביא את רשימת המתירים והאוסרים כפי שעלתה במצודתינו.

)ח"ז סי' כ"א(, ז"ל שם: וראיתי איזה גדולים מחמירים  המתירים: שו"ת להורות נתן 
בזה ובודאי דלכתחילה נכון לפתחו בערב שבת, ומכל מקום, אם לא פתח נלע"ד דיש 
להקל. שו"ת יחוה דעת )ח"ב סי' מ"ב(. שו"ת דבר יהושע להרב יהושע אהרנבנרג, )חלק 
ב' סימן מה(. אור לציון, )ח"ב עמ' רכ"ב שאלה ח'(. ילקוט יוסף )שבת כרך ב' עמ' תקי"ז(, אבל כתב 

גדרי  י"א(.  סעי'  רמ"ז  עמ'  )ח"ג  אהבה,  מנוחת  תע"ב.  בשבת  לפתוח  שלא  שהמחמיר  שם, 
שבת מהרה"ג ר' שבתי לוי שליט"א )ח"ג עמ' קי"ח(. וכן מצדד להקל בשו"ת ישועת משה 

)אהרונסון(.

האוסרים: הגר"מ פיינשטין, )ע"פ מכתב שכתב הובא בשו"ת רבבות אפרים ח"ה סי' צ"ה(. הגר"י 
קמינצקי )ספר אמת ליעקב סי' שי"ד סעי' ח' בהערה(. הגרש"ז אויערבך במנחת שלמה )ח"ב וג'(. 
הגר"נ קרליץ )חוט שני ח"ב עמ' רע"ד ד"ה "פקקים"(, שערי יושר להרה"ג אשר חנניה שליט"א, 
הגר"ח  קל"ב(.  עמ'  )ח"ו  נדברו,  אז  שו"ת  ל"ה(.  סי'  תשובות  )ליקוטי  יצחק,  מנחת  י"ז(.  סי'  )ח"א 

גריינמן, )חידושים וביאורים שבת סי' י"ח ס"ק י"א בסופו(. הגריש"א, )ספר אשרי האיש פרק ל"א סעי' ה'(. 
הגר"ש ואזנר, )במכתב המובא בספר משמרת מועד שבת ח"ב בסוף הספר(. הגר"י נויבירט, )שש"כ ח"א 
עמ' צ"ב סעי' י"ז(. הגרח"פ שיינברג, )ראש ישיבת תורה אור, מפיו תלמידיו(. מנחת יעקב )להרה"ג ר' 

יעקב דהן שליט"א, ח"ג עמ' קפ"ז(. אורחות שבת )ח"א עמ' שע"ט(. הגר"מ קארפ )ספר הלכות שבת ח"א 

עמ' תש"ן(. שו"ת דברי משה )להגר"מ אלברשטם, סימן י"ח(. הגר"פ פאלק )בספר פיה פתחה בחכמה 

עמ' נ"א(. הגר"ח קניבסקי )הובאו דבריו בקונטרס וביום השבת ח"ז עמ' ע'(. משא המלך )להרה"ג ר' 
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מרדכי שמעון אברג'ל שליט"א, ח"ב עמ' נ"ו ואילך(. וכן מצדד בשלמי יהונתן )סי' שי"ד שעי' י"א עמ' 

קי"ב(.

וזה יצא ראשונה דברי הגרע"י זצ"ל, בשו"ת יחוה דעת )חלק ב סימן מב( וז"ל:

בצואר  שמהודק  פח  מכסה  ידי  על  שסגור  טמפו  או  ענבים  מיץ  בקבוק  שאלה: 
מותר  האם   - המכסה  של  התחתון  מחלקו  טבעת  נפרדת  פתיחתו  ובעת  הבקבוק, 
מקלקל,  משום  המכסה  של  הטבעת  הפרדת  במעשה  איסור  ואין  בשבת,  לפותחו 
אפשר  שיהיה  העליון  חלקו  מצד  בשבת,  כלי  מתקן  איסור  משום  בזה  יש  שמא  או 

להשתמש בו כפקק לבקבוק?

תשובה: במשנה )שבת קמו ע"א( שנינו: שובר אדם את החבית לאכול ממנה גרוגרות, 
ובלבד שלא יתכוין לעשות כלי. ופירש רש"י, שובר אדם חבית בסייף או בסכין מפני 
פי  על  שאף  והר"ן,  הרשב"א  והסבירו  איסור.  שום  בזה  ואין  מקלקל,  אלא  שאינו 

שהמקלקל פטור אבל אסור מדרבנן, כאן משום צורך שבת התירו לכתחילה.

לאחר  אבל  רש"י,  בדעת  כן  הסבירו  והר"ן  שהרשב"א  מוכח  זצ"ל  הרב  ]מדברי 
מחילה אין נראה כן מלשונם, דזה לשון הרשב"א )שבת דף קמו ע"א(: מתניתין שובר אדם 
את החבית לאכול ממנה גרוגרות. פירש רש"י ז"ל, משום שאין במקלקל שום איסור 
שבת, ואינו מחוור בעיני, דאי משום מקלקל, לכתחלה היכי שרי, וי"ל כיון דבעלמא 
ומדכתב  עכ"ל.  לכתחלה.  מותר  שבת  צורך  משום  הכא  אסור  אבל  פטור  במקלקל 
הרשב"א ואינו מחוור בעיני וכו', ויש לומר, משמע שבא לחלוק על רש"י ולומר פירוש 

אחר.

ומלשון הר"ן ודאי שמוכח טפי שבא לחלוק על רש"י, דז"ל: פירש רש"י ז"ל דאין 
במקלקל שום איסור שבת, ולא נהירא, דנהי דכל המקלקלים פטורים איסור מיהא 
איכא, אלא היינו טעמא, דכיון דבעלמא מקלקל פטור אבל אסור הכא משום צורך 
שבת שרי לכתחילה. עכ"ל. ומדכתב ולא נהירא וכו' אלא היינו טעמא וכו', ברור שבא 

לחלוק.

והריטב"א בחידושיו כתב וז"ל: ויש מתרצים דבמקלקל כיוצא בזה קאמר דעביד 
משום צורך שבת, ואינו נראה כן מלשונו ז"ל.

שו"ר שהמחצית השקל ופמ"ג הבינו בדעת המג"א שס"ל שהר"ן בא ליישב פירוש 
רש"י, ויתכן מאוד שדברי הרב כאן בנויים על פי דבריהם.

ונראה שהטעם שפירשו כן, משום חומר הקושיא על רש"י, ואמרו מוטב לסבול 
דוחק הלשון מאשר דוחק הענין. אבל האמת תורה דרכה שאין צריך לסבול כאן דוחק 
הלשון, דכבר ביארו דבריו באופן מרווח השלטי גיבורים, החת"ס, ואבני נזר בשו"ת 
אורח חיים )רי"ב, ב'( דס"ל לרש"י שהאיסור של מקלקל דוקא כאשר נעשית מלאכה, 
נעשית שום  לא  בגד מתוך כעס, אבל אם  כגון קורע  היא קלקול,  זו  אלא שמלאכה 
מלאכה, אין שום איסור בעצם הקלקול, והרי שיטת רש"י שאין בנין וסתירה בכלים, 
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נמצא שלשיטתו בשבירת החבית לא עבר על מלאכת סותר אפילו בדרך קלקול ואין 
אלא מקלקל סתם, לפיכך מותר הדבר לכתחילה[.

ובגמרא ביצה )לג:( העמידו משנה זו אליבא דרבי אליעזר במוסתקי, כלומר, בחבית 
לא  הוא,  רעוע  שכלי  שמכיון  בזפת,  או  בשרף  שבריה  ודיבקו  וחזרו  שבורה  שהיתה 
גזרו בו שמא יתכוין לעשות כלי, אבל בחבית שלימה לא התירו, שמא יתכוין בשבירתו 
לעשות לה פתח יפה ונחשב כמתקן כלי. וכתבו התוספות והרא"ש בעירובין )לד:(, שאף 
שהאוקימתא הזאת נאמרה אליבא דרבי אליעזר, גם חכמים בני מחלוקתו מודים בזה 
)או"ח סימן שיד סעיף א(. אולם רבינו אבי העזרי,  להלכה. וכן פסקו הטור והשלחן ערוך 
הראבי"ה )סימן שלה(, וכן האור זרוע חלק ב' )סימן עח אות יב( דחו דברי התוספות, והסכימו 
שלדעת חכמים מותר לשבור חבית שלימה ליטול ממנה גרוגרות, והאוקימתא שנאמרה 
בביצה )לג:(, לא נאמרה אלא לדעת רבי אליעזר. וכן כתב הריטב"א בחידושיו לעירובין 
)לה ע"א(, וכן דעת הרשב"א והר"ן בשבת )קמו ע"א(, וכן פסק הרדב"ז בתשובה חלק ב' 

)בלשונות הרמב"ם סימן קל(. ע"ש. ונראה שאף הרי"ף בהלכות )שבת קמו ע"א(, והרמב"ם )בפרק 

כג מהלכות שבת הלכה ב(, שפסקו כמשנתינו, והשמיטו האוקימתא של הגמרא במוסתקי, 

סוברים כהפוסקים הנ"ל, שלא נאמרה אוקימתא זו אלא לרבי אליעזר. וכן כתב רבינו 
חיים בן עטר בספרו ראשון לציון בחידושיו לביצה )דף צ ע"ד(, בדעת הרי"ף והרמב"ם. 
בכלי  אף  להקל  להלכה  והסכים  ז(,  הלכה  שבת  מהלכות  יא  )בפרק  המלך  השער  העיר  וכן 
)קמו ע"א(, הוכיח במישור גם כן שדעת הרי"ף והרמב"ם  שלם. והקרבן נתנאל בשבת 
שהאוקימתא שבגמרא במוסתקי לא נאמרה אלא אליבא דרבי אליעזר, אבל לדעת 
הבית  מרן  על  ותמה  גרוגרות,  ממנה  ליטול  כדי  שלימה  חבית  לשבור  מותר  חכמים 
יוסף, שמאחר שכתב בהקדמתו שבכל מקום שהרי"ף והרמב"ם עומדים בשיטה אחת 
הלכה כמותם, אם כן למה פסק כאן כדברי התוספות והרא"ש שאין להתיר שבירת 
החבית אלא במוסתקי, ולא הביא להלכה דעת הרי"ף והרמב"ם כלל. וצ"ע. ע"כ. וכן 
הגאון רבי חיים מוצרי ז"ל בשו"ת באר מים חיים חלק א' )חלק או"ח סימן ד( הקשה על 
מרן שסתם בשלחן ערוך היפך דעת הרי"ף והרמב"ם. ע"ש. וכן בספר מרכבת המשנה 
אשכנזי )פרק יא מהלכות שבת הלכה ז( הוכיח במישור שדעת הרי"ף והרמב"ם להתיר אפילו 
בחבית שלימה. )אך מה שכתב שם שכן דעת הרא"ש, אגב שיטפיה כתב כן, שהרא"ש בשבת )קמו ע"א( כתב 
ובשיורי  לג:(  )ביצה  וכן הצל"ח  וכמו שכתבו התוספות(.  במפורש שזהו רק במוסתקי, 
קרבן בירושלמי עירובין )פרק ג הלכה ג( כתבו שדעת הרמב"ם הנ"ל להתיר אפילו בחבית 
דברי  עתק  צדיק  סק"א(  שיד  )סימן  השלחן  בערך  טייב  יצחק  רבי  והגאון  ע"ש.  שלימה. 
שכתב,  )לב:(  השנה  לראש  בפסקיו  הרשב"ץ  דעת  שכן  והוסיף,  הנ"ל,  נתנאל  הקרבן 
ששנינו  כמו  שופר,  ממנה  ליטול  כדי  השנה  ראש  של  טוב  ביום  חבית  לשבור  מותר 
)שבת קמו ע"א( שובר אדם את החבית כדי ליטול ממנה גרוגרות. וכן כתב רבינו שלמה 

בן הרשב"ץ, בשו"ת הרשב"ש )סימן קס(. ע"ש. נמצא שרוב הפוסקים, ועל צבאם הרי"ף 
או  מאכל  ממנו  ליטול  כדי  בשבת  לשבור  מותר  שלם  כלי  שגם  סוברים  והרמב"ם, 
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משקה. וקרוב לומר שגם מרן השלחן ערוך, אילו ראה דברי הפוסקים הנ"ל, היה פוסק 
להקל אפילו שלא במוסתקי.

]איני יודע למה הרב כתב כן, הרי בודאי שמרן לא יחזור בו בגלל דברי האחרונים 
שציין הרב זצ"ל, ואם משום הרי"ף והרמב"ם, אטו מרן לא ידעם, ואם פסק לאסור היה 

לו טעם לזה.

העיר  הוא  שגם  י"ז(,  סי'  )ח"א  חנניה  אשר  להרה"ג  יושר  שערי  בשו"ת  ראיתי  שו"ר 
מאחר  מרן,  נגד  בזה  להקל  יש  האם   - לעיין  יש  עדיין  לענ"ד  בזה"ל:  הרב  דברי  על 
שדעת הרמב"ם בזה לא כל כך ברורה וכו'. ועיין עוד לאבני נזר שהניח דברי הרמב"ם 
בזה בצ"ע, עי"ש, ולפי זה יש לומר, שלכן מרן לא סמך בזה על דברי הרמב"ם שאינם 
של  רובם  דרוב  דנראה  ועוד,  לאסור.  והרא"ש  כתוס'  ופסק  להיתרא  כך  כל  ברורים 
האחרונים הסכימו לפסק מרן, ואף האחרונים שהקשו על מרן למה נטה קו בדרכו 
בקודש לפסוק כהרי"ף והרמב"ם לא חלקו על להלכה על מרן, א"כ לאור כל זה נראה, 
ה'(,  ענף  )או"ח סימן קכ"ב סוף  באג"מ  וכן העלה  זו,  לנטות מפסק מרן בהלכה  ראוי  שאין 

עכ"ד[.

ולפי זה דעת לנבון נקל שמותר לפתוח את הבקבוק בשבת, ואף על פי שהוא מנתק 
ונחשב  למאומה,  תצלח  לא  ושוב  המכסה,  שבשולי  הטבעת  את  בפתיחתו  ומפריד 

כמקלקל.

כדי  דבריו  אריכות  לכל  צריך  דאין  קודשו,  דברי  להבין  זכיתי  לא  בזאת  גם  ]ואף 
להתיר קלקול הטבעת, דמה מקלקל יש כאן, אטו טבעת זו כלי היא שבשבירתה אני 
מקלקלה, הרי כל תפקידה להיות שלמה עד שעת פתיחת הבקבוק, ובשבירתה אין כאן 
שום קלקול, וביותר, שאף לפי הראשונים שמרן פסק כמוהם, שאסור לשבור חבית 
שלמה, זה מטעם גזירה שמא יתכוון לעשות פתח יפה, כמש"כ רש"י במס' ביצה הביא 

דבריו מרן בבית יוסף )ריש סי' שי"ד([.

כדין  מותר,  המשקה,  או  המאכל  ליטול  אלא  בזה  מתכוין  שאינו  כיון  מקום  מכל 
השובר חבית ליטול ממנה גרוגרות. ובאמת שבפתיחת המכסה והסרתו מהבקבוק, אף 
שבזה יהיה אפשר להשתמש בו כפקק לבקבוק, אינו נחשב כעושה כלי, הואיל וכבר 
והתהדק  שנצמד  לאחר  וגם  הבקבוק,  בצואר  הידוקו  לפני  עוד  כלי  שם  עליו  נקרא 
סביב הבקבוק, לא ירד מעליו תורת כלי, שהוא ממשיך לשמש כמכסה לבקבוק שנצמד 

אליו. וכשפותחו אינו נחשב כמתקן כלי.

ערוך  השלחן  ומרן  והרא"ש  התוספות  לדעת  שאפילו  מלין  לאלוה  עוד  ויש 
שאוסרים לשבור כלי שלם, אף על פי שהוא לצורך אכילה, מכל מקום יש לומר שכאן 
בנידון שלנו כולם מודים להתיר, משום שהמכסה שהוצמד לבקבוק לכתחילה נעשה 
על דעת כן להפריד חלקו התחתון בשעת פתיחתו, וחיבורו נעשה באופן זמני שעם 
למה  דומה  זה  והרי  קיימא.  של  דבר  כסותר  זה  ואין  ממנו,  נפרדת הטבעת  פתיחתו 
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שפסק בשו"ת תרומת הדשן )סימן סה( בדין פח שסותמים בו את פי התנור מערב שבת, 
וטחים אותו בטיט, שמותר לסתור חיבורו ולפתוח פי התנור בשבת, הואיל ולא נעשה 
וכן פסק מרן בשלחן ערוך  לקיום, אלא רק לשמור את החום של התנור לפי שעה. 
)או"ח סימן רנט סעיף ז, וסימן שיד סעיף י(. ועל פי זה הורה הגאון רבי מרדכי גלאנטי בשו"ת 

וטחו  בקערה,  או  בדף  שסתמוה  חבית  בשבת  לפתוח  שמותר  י(,  )סימן  מרדכי  גדולת 
סביבותיה בטיט, בכדי לחבר את הדף לחבית, ואף על פי שהתרומת הדשן הוצרך לתת 
טעם להתיר סתירת הדף שעל פי התנור, מפני שלא נעשה לקיום, ואילו סתימת הדף 
שעל פי החבית מתקיימת זמן מה, נראה שלא הוצרך התרומת הדשן לזה אלא בנידונו 
טעם  נתן  ולכן  בנין,  כסותר  שנראה  משום  לדון  מקום  והיה  לקרקע  מחובר  שהדף 
להתיר בנידונו מפני שלא נעשה לקיום ואינו נראה כסותר. אבל בכלים כמו בנידון 
שלנו אפילו נעשה לזמן מה, הרי הלכה רווחת בשלחן ערוך )או"ח סימן שיד סעיף א( שאין 
ושלא כמו שכתב בשו"ת דבר  נעשה לקיום מותר,  ולכן אפילו  וסתירה בכלים,  בנין 
משה חלק א' )סימן כה(, לאסור בזה. עכת"ד. והוא הדין למכסה הפח שעל פי הבקבוק, 
שהטבעת שבשוליו אינה מחוברת חיבור גמור, אף על פי שמתקיימת לזמן מסויים עד 
לפתיחת הבקבוק, אין בזה משום סותר, שאין בנין וסתירה בכלים. ואף על פי שבשו"ת 
צדקה ומשפט )חלק או"ח סימן ב' וג'( פסק כדברי הדבר משה הנ"ל לאסור פתיחת הדף 
שעל פי החבית, שלא התיר התרומת הדשן אלא באופן שלא נעשה לקיום. ע"ש. וכן 
כתב בשו"ת ויאמר יצחק בליקוטי דינים )הלכות שבת אות כד(. ע"ש. מכל מקום בנידון דידן 
נפרדת  שכזה שעם פתיחתו  באופן  מראש  נעשה  המכסה  שחיבור הטבעת שבשולי 

וניתקת הטבעת ממנו, אפשר שלכל הדעות יש להתיר.

]לא זכיתי גם כאן להבין דברי קודשו, דלפי סברתו שלדעת מרן אסור לקלקל את 
הטבעת מאי יהנה שחיבורה לפקק לא נעשה לקיום, סוף סוף הרי מקלקלה ושוב לא 

תצלח למאומה?[.

ואמנם ראיתי בספר שמירת שבת כהלכתה )פרק ו סעיף א, עמוד מו( שפסק בשם ידידנו 
הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך שליט"א, לאסור לפתוח הבקבוק על ידי הסרת מכסה 
הפח, שנעשה באופן שעם פתיחתו נפרד חלק מהמכסה, כך שתשאר מעין טבעת על 
צואר הבקבוק, ומעתה אפשר להשתמש בחלקו העליון של המכסה, כמכסה הברגה 
רגיל, והרי זה כעושה כלי. ע"ש. אולם לדעתי נראה שיש להתיר מהטעם הנ"ל, שאף 
לפני הידוק המכסה במכונה בצואר הבקבוק היה עליו תורת כלי, וגם בהיותו משמש 
מכסה לבקבוק בעודו מלא, יש עליו תורת כלי, ואם כן אין כאן תיקון כלי כלל. ועוד, 
שבהסרת המכסה אינו מתכוין כלל לתקן כלי, אלא לפתוח הבקבוק, ואין לאסור בזה 
משום פסיק רישיה, וכמו שכתב המגיד משנה על הרמב"ם )בפרק י"ב מהלכות שבת הלכה ב(, 
שבדין תיקון כלי, כל שאינו מתכוין אין לאוסרו משום פסיק רישיה ולא ימות, שכל 

שנעשה בלא כוונה אין כאן משום מתקן כלי.
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)ח"ב סי' מ"ד(, שכאן בנ"ד לא שייכים  ]אבל כבר השיב על זה בשו"ת מנחת שלמה 
דברי הרב המגיד, שאמנם נכון עיקר כוונתו לפתוח הבקבוק, אבל גם רוצה שיהיה לו 
כלי לפתוח ולסגור עד שתגמר תכולת הבקבוק. עוד הקשה על זה בשו"ת מנחת יעקב 
)דהן( )ח"ג עמ' קע"ו( שהרב המגיד כתב את דבריו בשביל ליישב דעת הרמב"ם, אבל הרבה 
ראשונים חולקים על הרמב"ם, ועוד שדעת רוב האחרונים דלא אמר הרב המגיד להך 
סברא כי אם בכגון כיבוי גחלת שאינה כלי, רק נעשה כלי על ידי מחשבתו, אבל בתיקון 
כלי גמור כגון בנ"ד גם הרב המגיד יודה לאיסור. ועוד שיש מגדולי האחרונים שכתבו 

שהרב המגיד מודה שאיסור דרבנן על פנים יש. יעו"ש באורך[.

הרדב"ז  בשו"ת  כתב  וכן  שיח(,  )סימן  אברהם  ובמגן  יוסף  בבית  להלכה  הובא  כן 
)בלשונות הרמב"ם סימן קמט( בדין גוזז. וכן כתבו הגאון רבי יהודה עייאש בספר לחם יהודה 

)דף כו ע"א(, בשם מהר"ח אבולעפייא, והגאון רבי יהונתן אייבשיץ בחידושיו להלכות 

שבת )סימן שיט, במגן אברהם ס"ק יא(, והחתם סופר על סוגיות )בסוגיא דמצרף עמוד יא(, והשואל 
ומשיב תליתאה )חלק ג' סימן ג'(, ועוד הרבה אחרונים. והוא הדין בנידון שלנו, שמכיון 
שאין כוונת הפותח את הבקבוק אלא לצורך המשקה שבתוכו, ולא לעשות כלי, אין 
לאסור כלל בזה משום תיקון כלי. וכן פסק להקל הרה"ג רבי יהושע מנחם אהרנברג 
בשו"ת דבר יהושע חלק ב' )סימן מה(, על פי דברי הרב המגיד הנ"ל. ומכל שכן לפי מה 
שביארנו שיש על המכסה שעל הבקבוק תורת כלי, גם בהיותו על פי הבקבוק, שאין 
כאן משום איסור תיקון כלי כלל. ואמנם טוב להזהר ממדת חסידות לפתוח הבקבוק 
מערב שבת, כי מהיות טוב אל תקרי רע. אולם במקרה שלא הספיקו לפותחו מערב 

שבת, מותר לפותחו בשבת. עכ"ל.

סוף דבר לעת עתה: הנה בעיקר הסיבה לאסור שהיא עשיית כלי ע"י הפתיחה, הרב 
לא דן הרבה, אלא בעיקר הסתמך על סברא שעליה נחלק הגרש"ז, וסמיכתו על דברי 

הרב המגיד, צע"ג אם אפשר לסמוך על זה, כמו שכתבנו לעיל.

נוספות  וסברות  דעות  בהבאת  זה  בנושא  בעז"ה  לדון  נמשיך  הבאים  ובגליונות 
להיתר או לאיסור. ונקוה שיעלה בידינו ג"כ ליישב על מה שהקשנו כאן על דברי הרב 
זצ"ל. ]ואנו מבקשים בכל לשון של בקשה, שמי שיש לו יישובים אמיתיים לכתוב לנו 

ונדפיסו במדור זה בל"נ[.



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.

לרפואה שלמה במהרה והצלחת

ה"ה יאיר עובדיה בן לימור 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 נשמת

ר' שמעון בן שלום ע"ה       ר' מיכאל בן רבקה ע"ה

להצלחה ברוחניות וגשמיות

ה"ה ניסן אברהם בן ג'וליה הי"ו 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



רפואה שלמה במהרה

מרת רבקה בת שרה הי"ו

זיווג הגון

ר' ישעיהו שי בן רבקה הי"ו

להצלחת ידידינו היקר

ה"ה דניאל דואני הי"ו

בכל מעשי ידיו ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

להצלחת החברותא הדגול והיקר

ה"ה עמוס סבן הי"ו

מבעלי נגריית "האחים סבן"

נחת רוח מכל יוצאי חלציו והצלחה רבה בכל עסקיו

רפואה שלמה במהרה

מרת אסתר בת שרה הי"ו     ה"ה שמואל בן רבקה הי"ו

לעילוי נשמת

ר' דוד יצחק דב בן רוזה וישעיהו ז"ל
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