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הימים שבין  הגליון עד  והתעכבנו בהוצאת  יצא הדבר  יתברך  מה' 
ביותר  נועדו  אשר  התורה,  לקבלת  שמתכוננים  ימים  לעצרת,  פסח 

לתיקון המידות, ולכן מנהג ישראל ללמוד בימים אלו מסכת אבות.

וכבר כתב רבנו יונה לפירושו במס' אבות )פ"ג משנה י"ז(: אם אין דרך ארץ אין 
תורה, רצונו לומר שצריך תחילה לתקן את עצמו במידות, ובזה תשכון התורה 
עליו, שאיננה שוכנת לעולם, בגוף שאינו בעל מידות טובות, והנה ענינו רואות 
ידענים גדולים בש"ס ופוסקים ולא תמיד מידותיהם מתוקנים, אבל יוארו דברי 
תחת  הספר  בתחילת  התורה  קנייני  )ח"ג  קלם  בית  בספר  שכתבו  מה  ע"פ  יונה  רבנו 

הכותרת דברים אחדים(, וז"ל:

הרמ״א בשו״ע או״ח )סי׳ ו' ס״א( מבאר את נוסח הלשון שתיקנו לנו בחתימת ברכת 
אשר יצר: ״ומפליא לעשות״, שהוא לשון הודאה שבאה בביטוי של התפעלות, 
)בס׳  ונפלאותיה.  ביחס לכלל הבריאה  כאן  ומהו הפלא המיוחד שבאו להדגיש 
ובא גם על דבר  כי המושג פלא מציין דבר נפלא היוצא מדרך הרגיל,  הכרמל להמלבי״ם מבאר 

נפלא נשגב ומכוסה מהבינו. וע״ע בדברי הגר״א בביאורו לדה״י א׳ טז, יב(.

יצר  שהקב״ה  כך  על  הוא  כאן  המוזכר  המיוחד  דהפלא  לפרש,  הרמ״א  וכתב 
מציאות רוחנית ]היא הנשמה שהיא חלק אלוק ממעל[ שקיימת כאן בעולם רק 

באמצעות חיבורה לגוף גשמי, והיינו קשירת דבר רוחני בדבר גשמי.

החכמה  עם  האנושי  השכל  של  החיבור  בעצם  פלא  לראות  ניתן  בזה  כיוצא 
יש להם מקופיא דמיון  כי אמנם  ]אם  - חכמת התורה הק׳  הרוחנית האלוקית 
וכמש״כ הרמ"ח לוצאטו בדרך עץ החיים ״שנים הם בתכונה אחת נבראו, שכל 
ע״ש[,  חלוקים  כוחות  ימני  הם  כי  מתבאר  דבריו  בהמשך  אך  והתורה״,  האדם 
אלא שלצורך חיבור זה נזקקים אנו ל״קנינים״ שעי״ז יזוכך חומריותו של האדם 
בבחינת  התורה.  של  הרוחנית  למציאותה  ושכלו  האדם  בין  התאמה  ויתהווה 

ישראל ואורייתא חד הוא.

וכה הם דברי מורנו הגרש״ז זללה״ה, במאמרו ״נושא בעול עם חבירו״ שבריש 
ספרו חכמה ומוסר:

מ״ח כללים שנתנו חכמים, הם מסגלים כוחות האדם בכוחות נפשו ושכלו, כדי 
אחת  כל  שם:  ונעים״  ״נחמד  מאמרו  בראש  עוד  והוסיף  תורה.  לקנין  שיוכשר 
מהמעלות שנמנו בדברים שהתורה נקנית בהם, מכולם יחד יוטבע באדם טבע 
חדש להיות בעל נפש יפה שראוי להדבק דבק טוב עם חכמת התורה... ובלתי 
זכה  זאת אי אפשר לקנות התורה שהיא בתכלית הרוחניות, להדבק בנפש לא 
אשר היא עודנה מגושמת... כי התדבקות האדם בתורה הרוחנית אי אפשר רק 

לאדם רוחני.

במקום הקדמה



מורנו  מבאר  זה  ביסוד 
הגרש״ז זללה״ה במאמרו ״מדושני עונג״, את מה 

שיאמרו חז״ל )ע״ז דף יט ע״א( כי קיימות שתי דרגות אצל לומדי 
תורה, בדרגה הראשונה נחשב הלומד כעוסק בתורת ה׳, ואח״כ כאשר 

מתעלה לדרגה גבוהה יותר נחשב כעוסק בתורתו דיליה, וכלשון הכתוב 
)תהלים א, ב( ״ובתורתו יהגה״. ומבאר שהדרגה הראשונה היא קודם שהשלים 

האדם את עצמו בקנייני התורה ובאותה שעה נם אם יש לו ידיעה והבנה בכל 
התורה כולה הרי זה נחשב שיודע את תורתו של הקב״ה, אבל כאשר זכה האדם 
נעשית התורה כחלק ממהותו  אזי  ורצונותיו  מידותיו  וזיכוך  לעסוק בהשלמת 
ועצם מעצמותו ונעשה הוא והתורה אחד עד שנקראת היא על שמו - ״ובתורתו 

יהגה״.

כי   - קע(  עמ׳  ה״א  )דחו״מ  ממיר  ירוחם  רבי  תלמידו  שמביא  כפי   - מורנו  והוסיף 
מ״ח קניינים הללו הם הכרח גמור בכדי לקנות את התורה, וכפי שדקדק מלשון 
התנא: ״במ״ח דברים התורה נקנית״, היינו שדימו את הזכייה בתורה לנדרי מקח 
וממכר, כשם שבממונות ללא מעשה קנין כהלכתו לא נעשה הממון בבעלותו 
של האדם, כך הוא בענין תורה שבכדי לזכות לקנותה מוכרחים להקדים את מ״ח 

קניינים אלו.

)לב אליהו ח"ב  הרחבה ביסוד זה מצינו עוד בדברי תלמידו - רבי אליהו לאפיאן 
עמ׳ קט(:

אמרו באבות, שהתורה נקנית בארבעים ושמונה דברים, והלשון התורה נקנית 
ביאורו שיש ידיעת התורה ויש קנין התורה. משל למה הדבר דומה? לאדם שהוא 
ממונה על הרבה בתים ובנינים של אדם אחד, הנה הממונה הזה יודע ומכיר כל 
ולפעמים עוד  ופינה שבבתים הללו אשר ממונה עליהם,  ופרט בכל חדר  פרט 
יותר מבעל הבית בעצמו, אבל בכל זאת אין לו שום קנין בהם ואינם שלו כלל, 
מה שאין כן הבעה״ב זה קנינו ורכושו אשר רכש לו. וכן הדבר לגבי התודה, כתוב 
בתהילים ״אשרי האיש אישר לא הלך בעצת רשעים וגו׳ כי אם בתורת ה׳ חפצו 
ובתורתו יהגה יומם ולילה״ יאמרו חז״ל: בתחילה תורת ה׳ ואח״כ נעשית תורתו 
- תודה דיליה, כלומר, יש אנשים שיש להם ידיעה גדולה בתורה אבל התורה לא 
כי  כי לא קנו אתה בקניני התורה המפורשים בפרק קנין תורה,  נעשית שלהם 
לקנות התורה צריך לזה ארבעים ושמונה מעלות שנמנו שם, ועל ידי המעלות 

האלו יעשה האדם קנין בתורה.

ובפתיחת הספר )עמ' ג'( כתבו בזה"ל:

אמרו במדרש )שמו״ר לג, א( ״ויקחו לי תרומה, משל למלך שהיה לו בת יחידה וכו׳ 
לי קיטון אחד  וכו׳, אלא כל מקום שאתה הולך עשה  יכול  לפרוש הימנה איני 

וכו׳״, כך לענין התורה וכו', עי"ש.

הענין צריך ביאור, הלא איך שייך בחכמה לפרוש הימנה, וכי בשביל שאחד מלמד 
ברכות  )עי׳  בש״ס  נקרא  בחינה  באיזה  ועוד  החכמה?  הימנו  נפרש  לאחר  חכמה 



״התורה  )שם(  ומדרש  א(  ה, 

וכי  בחכמה?  מכירה  שייך  מאי  לישראל״,  מכורה 
חפץ הוא אשר הלוקח לוקח החפץ לעצמו ולא נשאר לזולתו 

זה החפץ? הענין... האדם צריך להיות נקי בלתי משוחד לרצונו, ובאם 
לאו הרי כל מעשיו עלול לפסוק אותם שלא כהוגן. אך סוף כל סוף האדם 

הרי נגוע במידות אשר הם מטעים דעתו, על כן נקראת התורה מכורה, כי הרי 
אע״פ שעפ״י השכל הטהור היה צריך לפסוק הדין חייב והוא פסק זכאי עכ״ז 
הרי אפילו מוטעים עושים בשמים כפסקו. ד״אין לדיין אלא מה שעיניו רואות״ 

)סנהדרין ו, ב(. ״יפתח בדורו כשמואל בדורו״ )ר״ה כה, ב(.

)עי׳ להלן עמ׳ ו' שאין התורה מכורה למי שלא תיקן מידותיו, ומש״כ כאן שהתורה מכורה אפילו 

לאדם הנגוע, היינו כי גם לאחר שתיקן האדם מידותיו בשלימות עדיין חלק החומר הגשמי שבאדם 

אמונה  קלם  בית  בסוף  המושג  ביאור  ]עי׳  נבדל  שכל  לו  אין  כי  לאמיתה,  האמת  מהשגת  מעכב 

ממש״כ  מתבאר  וכן  לו.  מכורה  התורה  שאעפ״כ  נאמר  וע״ז  תריד([,  )עמ׳  ומידות 

רבינו במקום אחר )חו״מ ח״ב עמ׳ רכא(: כי בודאי האדם החומרי ימשך אחרי מזגו 
מעט... וא״כ הרי רצונו ב״ה שיופסק הדין ע״פ שכל האדם המורכב.

היינו  ב(,  פח,  שבת  )עי׳  אדם  לבני  התורה  ליתן  המלאכים  רצו  שלא  הענין  וזהו 
לפסוק ע״פ שכלם המוטעה.

התורה נקנית במ״ח דברים, היינו נקיון הנפשות מזוהמת התאוות והמידות, ואז 
ראוי בטבע למתנת מתן תורה.

נקנית בהם הם הקדמות לקניית התורה בטבע, שיהיה  ״מ״ח שערים שהתורה 
הוא ותורתו אחד, כענין שאמרו ז״ל )ע״ז יט, א(: ״מתחילה בתורת ה׳ חפצו ואח״כ 

ובתורתו יהגה )תהלים א, ב(״.

להורות הוראה מחודשת - האם נצרך שלימות בקנינים
הבא לצלול במים אדירים לבוא לעומקה של הלכה, לקלוע השערה ולא יחטיא, 
אם יחסיר מהקנינים הקודמים לקניית התורה, מי יודע רח״ל אם לא ישפט בבי״ד 

של מעלה כאיש מטה דין ]בין בב״א למקום בין בב״א לחבירו[.

כאשר שמעתי מפי אדמו״ר ]הגרי״ס[ נ״י מאמר קצר, לא שמעתי ממנו כזה מאז 
נודעתי אצלו. והוא אמר כי התורה אינה נפסקת למעלה פרטיה, אסור או מותר, 
חייב או פטור, והראיה כי ״אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות״, ולפי״ז אם חסר 
לו היגיעה והאמת הנצרכים לכך אין לו דין אמת. סייג לדבריו מצאתי בס׳ הגאון 

מהר״ל מפרג זצ״ל.

ימים  הראשונים  כימים  לא  אשר  וטובים,  גדולים  ְלֶפה  מעט  נמשכתי  אכן 
האחרונים, ובעת כזאת האיש המשקיף יכול להצמיח פרי תועלת בעזה״י במקום 
נקרא  היה  הראשונים  לימים  כי  אף  מזה,  למנוע  שלא  עתה  והחיוב  תחנתו, 
״לא הגיע להוראה״ ]כמדומה שבא לומר שע"פ מה ששמע מהגרי"ס שהתורה 
איננה נפסקת מלמעלה, ואין לדיין אלא מה שעיניו רואות, דבר זה יוכל להועיל 



לאנשים שבסביבתו שיהיה 
מותר לו להורות להם כל שיגע כפי כוחו, וכוונתו 

היתה לאמת בלי שום נגיעות, אף שאם היה בדורות הקודמים, 
היה נחשב לא הגיע להוראה, ולזה הביאו עורכי הספר ראייה מדברים 

שבע  בהן  שיהא  הדיינין  ״צריכין  י(:  )א,  דב״ר  )עי׳  החזו"א[.  ומדברי  רבה 
מידות, ואלו הן חכמים ונבונים וידועים... ולמה לא נכתבו שבע כאחת שאם 

לא נמצאו משבע מביא מארבע ואם לא נמצאו מארבע מביא מג׳ ואם לא נמצאו 
מג׳ מביא מאחד״. 

וע״ע בחזון איש )גיטין סי׳ ק"א סקי״ח(: ״צריך שיהיה בדיינים המידות שמנו חכמים, 
להם  הבריות,  אהבת  האמת,  אהבת  ממון,  שנאת  יראה,  ענוה,  חכמה,  הן:  ואלו 
בעלי שם טוב, ונראה דכשם דחכמה סגי דיעבד במסברו להו וסברי קצת, ה״ה 
בשאר דברים לפי הערך״(. ]הערה זו הכתובה בסוגריים, כתבו עורכי הספר ולא 

הסבא מקלם זצ"ל בעל המאמר[.

אם  אמר,  שהגרש״ז  שמעתי  אמר:  זצ"ל  יפהן  אברהם  רבי  מקלם,  הסבא  וחתן 
רב שינן ולמד היסב את כל ההלכות הנוגעות לרב, אבל לא עמל ויגע כראוי גם 
כרב  לכהן  רשאי  אם  יודע[  ]מי  בהם  נקנית  שהתורה  דברים  המ״ח  את  לקנות 

בישראל? עכ"ל.

לדברי  בזאת  אנו  צריכים  המידות,  תיקון  בנחיצות  מעט  שהרחבנו  כיון  והנה 
המשגיח רבי שלמה וולבה זללה"ה, בספרו עלי שור )ח"ב בהקדמתו למערכת העבודה 
המוסרית, עמ' קע"ח(, וז"ל: הרוצה לגשת לעבודה המוסרית, מוכרח להיות למדן, 

על  דשמעתתא  צורתא  להבין  כדי  למדן  להיות  צריך  ונזיקין,  נשים  בסדר  אם 
בוריה, בהלכות דעות ומידות על אחת כמה וכמה כי אין לך מקום לטעויות ואין 
לך הכרח לדקות ההבנה כמו במידות. ולא זו בלבד, העובד על שלימות המידות, 
צריך גם להיות שקוע ממש בלימוד גמרא כשור לעול ללון בעומקה של הלכה 
מלימוד  לעשות  אסור  ובפוסקים.  בש"ס  רבות  ידיעות  לרכוש  למשא  וכחמור 
מוסר ועבודה מוסרית במה לעצמה. תכלית הכל הוא עסק התורה מתוך טהרת 
המידות. לכן צעיר לימים לא יעסוק כלל במערכת עבודה המוסרית, עבודתו היא 
וירכוש  יסודיות בראשונים  וידיעות  ללמוד גמרא בעיון רב לקבל דרך הלימוד 
לעצמו בקיאות עד כמה שאפשר לו לעשות עבודה רבה מתפילה ללמוד הלכה 
ומוסר, להתרגל במחשבה בתורה גם בעת שאין ספר פתוח לפניו ולהיות חבר 
טוב בלימוד בחדרו ועל שולחנו, זוהי השלימות אשר צעיר יכול וחייב להשיג, מי 
שכבר עצמאי בלימוד גמרא וגם רגיל בלימוד מוסר הוא יעסוק בגישה הכללית 
להיות אדם המתוארת בפרק ראשון ושני של מערכה זו ורק אח"כ יוכל לעבוד 

על קניית שלימות במידות פרטיות.

העורך
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העומק הטמון במצות תלמוד תורה
כתבנו בגליונות שעברו, שאף שכדי לידע כיצד לקיים המצוות, ולהימנע מאיסורים 
חובה ללמוד, אבל אין זה הטעם העיקרי, שנצטווינו בלימוד תורתנו הקדושה, אלא 
העיקר שע"י הלימוד מגיעים לדבקות בקב"ה, ובעצם הלימוד, כבר הוא דבק בקב"ה, 
שהרי הוא ואוריתא חד הוא, ועוד שע"י הלימוד מגיע לידי יראת ואהבת ה' ותיקון 
המידות, ובו וראה כיצד הגאון הקדוש ר' אהרון ראטה בתפילה שחיבר לאומרה לפני 

הלימוד, כלל הכל בקצרה, וזה לשון התפלה:

הריני מזמן את פי ומוחי ולבי ללמוד ולהגות בתורה הקדושה לקיים מצות הבורא 
ולקיים  לעשותם"[.  ושמרתם  אותם  ]"ולמדתם  הקדושה  בתורתו  שציונו  הוא  ברוך 
מצות קביעת עתים לתורה שנאמר: "והגית בו יומם ולילה" ואמרו רבותינו ז"ל עשה 
מלבבך  יסורו  "ופן  שנאמר:  התורה  מן  לפרוש  שלא  תעשה  לא  ומצות  קבע.  תורתך 
כל ימי חייך ולקיים מצות ידיעת התורה שנאמר: "ושננתם לבניך ודברת בם" ואמרו 
רבותינו ז"ל שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך )וכשחוזר על לימודו יאמר גם כן: ולקיים מצות לא 
תעשה שנאמר:  "השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך" ואמרו רבותינו ז"ל: "השמר" 

הוא לאו, ו"פן" הוא לאו, ואם שוכח לימודו עובר בשתי לאוין. לכן צריך לחזור תמיד על לימודו(.

וכוונתי בזה הלימוד, שאגיע על ידי זה ליראת הבורא ברוך הוא ולאהבתו יתברך 
ולקיים מצוותיו הקדושים, וכדי שהמאור שבו יחזירני למוטב ולשוב בתשובה שלמה 
זה הלימוד לידי אהבת התורה  וכדי שיביאני  לפניו יתברך ולתקן את אשר שחתתי. 
ולידי אהבת ישראל ולידי הכנעה ושפלות רוח באמת ולכל המידות טובות וישרות, 
ולעבוד את בוראי באמתות לבבי, ולהתרחק מכל מיני מדות רעות וכל מיני שקרים 
ומכל מיני פחיתות ותאוות הזמן הנדבקים בגופי נפשי ורוחי ומוחי ושכלי ולבבי. וכדי 
שיביאני זה הלימוד לדבק שכלי ולבבי לעבודתו וזכרון שמו תמיד, ולקיים מצות עשה 

"ולדבקה בו".

אבי שבשמים, רחם עלי שלא יתערב במחשבתי בפרט בשעת לימודי איזה פניות 
וגאות וכדומה ושאר שטותים כלל, ולא יעלה במחשבתי שום כונה לאיזה נברא או 
שבכל  שלמה,  באמונה  מאמין  והנני  שמו.  יתברך  לעבודתו  בלתי  שהוא  ענין  לאיזה 
תיבה ואות מתורתנו הקדושה גנוזים בהם סודות עליונות ונשמות והיכלות ואלהות. 
וכל  לנשמתי  ונשמה  ונשמתי  רוחי  נפשי  לקשר  הלימוד,  בזה  וכוונתי  וחפצי  ורצוני 
בחינה מבחינותיהם עם פנימיות התורה הקדושה ואור הנעלם בה. ושאזכה על ידי 
זכות וכח זה הלימוד להשרות עלי ובקרבי קדושתו יתברך שמו כדי שיהיה נפשי רוחי 
ויתעלה  ונשמתי כסא ומדור לשכינת כבודו יתברך שמו, כדי להשלים רצונו יתברך 

במה שציונו: "ועשו לי מקדש".
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ואני מאמין באמונה שלמה, שאם אייגע עצמי בתורה הקדושה לכבוד שמו יתברך, 
בו.  שאלך  האמת  דרך  ולמצוא  לראות  חשכי  ותאיר  בה,  הנעלם  אור  אמצא  בודאי 
והנני מקשר נפשי רוחי ונשמתי עם נשמת כל התנאים והאמוראים, ועם נשמת כל 
הצדיקים שעל ידם גלית דברי תורתך הללו. והנני מקשר עצמי עם נשמת צדיק הדור 
הכולל נשמות ישראל, ועם נשמת צדיקים האמתיים הנגלים והנסתרים היודעים סוד 
בתורה  העוסקים  חכמים  תלמידי  כל  נשמת  ועם  הקדושים  שמותיך  וליחד  הלימוד 

לשמה ועם נשמותיהם של כל ישראל הגדולים והקטנים. 

אבי שבשמים, יהי רצון מלפניך שתמחול ותסלח לי על כל מה שחטאתי עוויתי 
חטא  שום  יעכב  ואל  ומעשה,  דבור  במחשבה  הזה  היום  עד  מנעורי  לפניך  ופשעתי 

ועוון והרהור רע בפרט חטאת נעורי ופשעי לימוד זה. 

ואל  בדבר הלכה  ולא אכשל  תורה,  ולכוון לאמתה של  לראות האמת  עיני  והאר 
יכשלו חברי בדבר הלכה. ואזכה להעמיק מוחי ולבי באמתיות התורה, ושלא להפסיק 
לפניך  ויחשב  רוח,  לנחת  לפניך  לימודי  ויעלה  בטלה.  ומחשבה  זר  דיבור  בשום  בה 
כאלו כוונתי בכל הכוונות שאפשר לכוון בשעת לימוד התורה הקדושה. והנני מבטל 
כל המחשבות זרות ורעות וכל הפניות והשקרים וכל המחשבות שיבואו בלבי בשעת 
לימוד התורה הקדושה, שיהיו כולם בטלים ומבוטלים כי אין רצוני וחפצי בהם כלל 
חלילה. כי כל כוונתי ללמוד לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו 
ורחימו ודחילו ליחדא שם י"ה בו"ה ביחודא שלים בשם כל ישראל, לעשות נחת רוח 
לבורא יתברך שמו ולאקמא שכינתא מעפרא 1  וליחדה בבעלה ולעשות קשוטין לשכינה 
הקדושה, ולתקן שורש לימוד זה במקום העליון ולהשלים אדם העליון ואילן העליון. 
"ויהי נועם אדני אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו". עד 

כאן לשון התפילה.

כן כתב  כיצד לקיים המצוות,  לידע  לימוד תורה  ובענין מה שכתבנו שאין עיקר 
גם הח"ח בלשון ברורה שאין משתמעת לשתי פנים, וז"ל בספרו שם עולם )פ"ט(: בו 
יבואר גודל חיוב האדם לתורה וגודל שכרו. ועתה נבוא לבאר את מה שאמר הכתוב 
ומחזיקים בבריתי. אך מתחילה נבאר במקצת את גודל חיוב האדם לתורה ואחר כך 

נבוא לענין זה. 

ואף שכבר הארכנו בענין זה בשמירת הלשון בשער התורה, מכל מקום כדי שנבוא 
לענייננו אוסיף עוד איזה מאמרים השייכים לענין זה:

הנה ידוע דעצם לימוד התורה היא מצות עשה דאורייתא, דכתיב ולמדתם אותם 
ושמרתם לעשותם. ובריאתו של האדם היתה העיקר רק כדי שייגע עצמו בתורה כמו 
שדרשו בפרק חלק )דף צ"ט( אדם לעמל נברא שנאמר אדם לעמל יולד, ואיני יודע אם 
לעמל פה אם לעמל מלאכה, כשהוא אומר כי אכף עליו פיהו הוי אומר לעמל פה. 

1  עיין לקמן )עמ' ל"ז( מאמר נורא מספר הברית בענין כונה זו.
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ועדיין איני יודע אם לעמל תורה אם לעמל שיחה, כשהוא אומר לא ימוש ספר התורה 
הזה מפיך הוי אומר לעמל תורה:

מלאכה,  עמל  בשביל  דנברא  דעתך  סלקא  דמאי  המאמר  כל  מוקשה  ולכאורה 
דלעמל  דעתך  סלקא  מאי  וכן  עצמו.  להחיות  מלאכה  לעשות  יצטרך  ולא  יברא  לא 
שיחה נברא. אמנם באמת כל המאמר נכון מאד, והוא דמתחילה אמר דאדם נברא כדי 
ייטיבו לו באחריתו במה שיתגבר על טבעו,  ידי זה  שיעמול עצמו לכבוד השם ועל 
ואחר כך אמר כמסתפק אם בפה יעמול לכבוד השם או במלאכה דהיינו מלאכת מצוה, 
והביא ראיה דבריאתו היתה כדי שיעמול בפה. ואחר כך מסתפק עוד אם בפה בתורה 
או בסתם שיחה של מצוה, והביא ראיה דהעיקר הוא בשביל התורה רק דממילא כיון 
שהוא פה בעולם המעשה מוכרח לקיים מה שלמד וכן לדבר בעניני המצות כדי שיבוא 

לידי קיום. עכ"ל. 

)ל"ג בעומר תשע"ג(,  ויותר מזה ראיתי במאמר שכתב הצדיק הרב רומפילר שליט"א 
שכל ענין מעשה המצוות לתקן עולם העשייה, ולהעלות ממנה כל נצוצות הקדושה 
המצוות  לקיום  צורך  יהיה  לא  כבר  השלם,  התיקון  אחר  כן  שאין  מה  שם,  שנפלו 
בחיצוניות, אלא יספיק לקיימם בפנימיותם ע"י לימוד התורה כמו שהיה אצל רשב"י 

וחבריו, שנעשו התיקונים של התפילה ע"י לימוד תורתם. עכ"ד.

וז"ל:  ל"ג(,  תפלה  תפלות  )ליקוטי  מוהר"ן,  תלמיד  שחיבר  בתפילה  רואים  לדבר  וזכר 
בהם  ולהגות  ללמוד  תזכני  עכשיו  לקיימם  אדם  לכל  אפשר  שאי  המצוות  ואפילו 

ולקיימם ברוחניות ע"י עסק התורה. עכ"ל.

ובגליון זה נביא מימד נוסף בענין ת"ת, ונתמקד בזאת בענין לימוד הגמרא, והטיב 
318(: לימוד  )עמ'  זללה"ה בספרו לדעת בארץ דרכך  וולבה  זאת תלמיד הגר"ש  לבאר 
הגמרא הוא לימוד חשוב ביותר, שאי אפשר לוותר עליו. צריך לדעת כי לימוד זה הוא 

לחם חוקו ו״שפתו״ של לומד התורה.

השכל  את  להגביר  היא  האדם  עבודת  כל  כי  יראה  היראה  בספרי  המתבונן  כל 
על כוחות הגוף, כפי שכותב בעל ״חובות הלבבות״ בשער הפרישות )פרק ב׳(: ״כוונת 
התורה להמשיל השכל בכל תאוות הנפש ותענוגות הגוף ולהגבירו עליהן. וכן הידוע 
כי הגברת התאוות על השכל היא ראש כל חטאת וסיבת כל גנות״. וכתב הרמב״ם: ״אין 
דהיינו,  ביאה(.  איסורי  )סוף הלכות  מן החכמה״  פנוי  בלב  מחשבת העריות מתגברת אלא 
שהיכולת של האדם לשלוט על תאוותיו ורצונותיו היא אך ורק בכח שכלו, אשר מורה 

לכוחות הגוף מה לעשות וכיצד לנהוג.

החושים  כל  כפופים  חושב,  שאדם  בזמן  מלכות.  של  כח  הינה  ״המחשבה  לפיכך 
ואילו  רנ"ט(.  עמ'  ח״ב  שור  )״עלי  בהם׳,  שולט  והאדם  שקטים  כולם  למחשבה,  והכוחות 
במצב ההפוך שבו השתלטה תאוותו של האדם על כל מעשיו, ו״בא לי״ ו"אני רוצה״ 
או ״כך מתחשק לי״, הם הפוסקים הבלעדיים לאדם, השכל מתנוון והופך גם הוא לכלי 

שרת למילוי תשוקותיו של האדם.
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הנכנס לעולם התורה והמצוות יודע, כי עליו לעסוק בחיזוק השכל ובהשלטתו על 
כוחות הגוף, כדי שיוכל לעבוד את ה' כראוי. והנה הדרך לחיזוק השכל והמחשבה היא 
דווקא על ידי לימוד גמרא ובמיוחד הלימוד בעיון. שם השכל מתפתח ומתחזק והאדם 
לומד לרכז את מחשבתו ולהתגבר על הדמיונות המנסים להפריע לו בלימודו. לאחר 
והוא מסוגל להתחיל  יותר  ומתמיד, הופך האדם לשכלי  נכון  לימוד  כמה שנים של 

לשלוט על כוחותיו הגופניים, כל אחד לפי דרכו ומדרגתו.

ולא זו בלבד שהאדם נהפך לשכלי יותר, אלא אף ״עולם הרגש״ האמיתי, המצוי 
כי  פעם  לא  אמרנו  ברורה.  בהארה שכלית  כלל  בדרך  בעולם התורה, תחילתו  לרוב 
המושג ״רגש״ בעולם פירושו למעשה, מצב רוח או תגובה ספונטנית של הלב למצבים 
מסוימים, לעומת זאת ״רגש״ בעולם התורה הוא דבר עמוק יותר, הנובע מפנימיות 
האדם ותחילתו בדרך כלל, בהארה שכלית, אשר השפיעה על הלב וגרמה להתפעלות 
אמיתית. טלו למשל את התפילה. אדם עומד לפני הקב״ה ומתפלל ״אתה חונן לאדם 
עם  ובמצב  במצבו  פשוטה  בהתבוננות  היא  אמיתית  תפילה  שהתחלת  הרי  דעת״. 
ישראל כולו והכרה שכלית עד כמה הוא והעם חסרי תבונה, עד כמה כח השכל חלש 
ואנו חסרי דעת. לאחר מכן אנו שואלים מי הוא זה אשר נותן את כל הכוחות הללו? 
ומגיעים למסקנה כי בורא העולם שלפניו אנו עומדים, הוא היחידי המסוגל לתתם. 
רק אז יתכן ותבקע מליבנו תפילה ובקשה: ״אתה חונן לאדם דעת... חננו מאתך דעה 

בינה והשכל".

הקושי שלנו בלימוד הגמרא נובע מכמה סיבות: א. המעבר מעולם שכולו גשמי 
בעיה  ג.  והעיון.  החשיבה  ובדרכי  הגמרא  בשפת  העצום  השוני  ב.  רוחני.  לעולם 

מחשבתית והשקפתית שלנו.

שתי הסיבות הראשונות הינן מובנות וברורות לכן נבאר את הסיבה שלישית.

בדרך כלל איננו מבינים מה הקשר בין סוגיות הגמרא השונות, לבין הרצון שלנו 
לקרבת הבורא, או לדביקות בו יתברך. כיצד הלימוד על שני יהודים, המתקוטטים על 
טלית אחת וכל אחד אומר שלי היא, או הלימוד על שור שנגח את הפרה, מביא אותנו 
לאותה דביקות הנרצית. ובעוד שהמסכתות בסדר מועד או מסכת ברכות, בהן מצויות 
הנושאים  שאר  כי  חשים  אנחנו  הרי  ללבנו,  קרובות  למעשה,  לנו  הנוגעות  ההלכות 

בגמרא אינם רלוונטים ואין לנו חשק ללמוד אותם.

כאן עלינו לדעת כי בתלמוד שלנו מצוי רצון ה׳ מעולמו. אין זה לימוד ערטילאי או 
עניני השקפה בעלמא, אלא שמסוגיות הגמרא מתבררות כל ההלכות המעשיות וכל 
והן מבררות  ההנהגות הרצויות בכל הנושאים המרכיבים את חיי הפרט של האדם, 
לנו מהו רצון ה׳ בכל עניו ובכל מעשה. בירור זה הוא תפקידנו, שכן העולם הזה הוא 
עולם המעשה, עולם של קיום מצוות מעשיות, וכל מעלה וכל דביקות בקב"ה נקנית 
ה׳ בעולם. הבירור נעשה  ידי מעשים פשוטים ביותר התואמים את רצון  דווקא על 
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כאמור, מתוך סוגיות הגמרא, הן בענינים הפשוטים והן בענינים המודרניים, הקשורים 
בהתפתחות הטכנולוגיה והמדע.

יתברך, מכל מקום בעצם  ה'  ]גם באופן שהלימוד לא הביא כעת לברר את רצון 
בגליון  שהבאנו  וכמו  יתברך,  בה'  לדבקות  הגורמת  קדושה,  השפעת  ישנה  הלימוד, 

שעבר שכן כתבו האריז"ל והרמח"ל[.

הם  סבורים  בהלכה.  ורפורמה  קידמה  מאיתנו  לתבוע  מרבים  חילוניים  אנשים 
במבטם השטחי, כי התלמוד וגדולי ישראל עסקו בשאלות של פעם, וכעת כשהעולם 
התפתח, יש להתאים את ההלכה לימינו. אין הם יודעים כי כאשר התגלה כח החשמל, 
התעמקו פוסקי הדור בסוגיות הגמרא ומתוך אותה גמרא ״ישנה" פסקו כי החשמל 
נחשב לאש. וכן כאשר הועלתה השאלה הקשה של התאומים הסיאמיים, שניתן היה 
במשך  בחדרו  זצ"ל  פינשטיין  משה  רבי  הסתגר  אחיו,  חשבון  על  מהם  אחד  להציל 

ימים, עסק בעיון בגמרא ובפוסקים עד אשר ברר את השאלה והוציא פסק הלכה.

יוצא אם כן, שהמקרה של שור שנגח את הפרה הינו דוגמא בלבד למעשה היזק 
מסוים, וההלכה של שני אנשים המתקוטטים על טלית וכל אחד תובע את הבעלות 
עליה שייכת גם כאשר שני אנשים אוחזים בכל חפץ מודרני אחר. ובאמת, אדם אשר 
לומד תשובה של אחד מפוסקי דורנו, העוסקת בבעיה אקטואלית, עומד המום כיצד 
מקיש  הוא  כיצד  לחלוטין.  זרים  נראים  ראשון  במבט  אשר  ענינים,  מדמה  הפוסק 
מעניני טומאה לעניני מועד, מסדר נשים לסדר נזיקין ומקורבנות להלכות אחרות. 
כיצד הוא נוטל באומנות את העקרונות והכללים העומדים מאחורי ההלכה הפרטית 

הזאת ומשווה אותה לענין אחר לגמרי.

הכללים  את  מבררת  אשר  הלמדנות,  של  וכוחה  ״הלמדן״  של  כוחו  בעצם  זהו 
העומדים מאחורי הלכות פרטיות ומקישה או מחלקת בין הענינים השונים. למרות 
שלנו נדמה, כי הלמדנות הינה אוסף של פלפולים גרידא, הרי היא בעצם חלק מעדינות 
הנפש המסוגלת למצוא את הכללים, לחלק בין דברים דומים ולקרב דברים הנראים 

רחוקים.

לכן כאשר מתחדשת איזו המצאה מודרנית, אין הלמדן נבהל ממנה, אלא מגייס 
ולפרקה  המצאה  אותה  את  לנתח  ומתחיל  הגמרא  סוגיות  בבירור  האמון  שכלו  את 
מתחיל  הוא  בנושא,  הקשורה  ההלכתית  הבעיה  על  עומד  שהוא  לאחר  לגורמים. 
לבדוק האם היא שייכת לכללים השונים המרכיבים איסור פלוני או הלכה אלמונית, 

בדרך של השוואות או חילוקים, עד אשר הוא מגיע לפסק הלכה.

בצורת  להשתמש  ניתן  הרי  ההלכה,  בדבר  הוא  כך  שאם  מבינים,  אנחנו  מעתה 
החשיבה הלמדנית גם בחיי היום יום, כאשר מתעוררת בעיה קשה בחיינו. ואכן אנשים 
אשר  יש  בעניני העולם.  כדי לשאול אותם שאלות  ישראל,  גדולי  אל  נוהרים  רבים, 
מחפשים ניסים ומופתים. אך רובם באים מתוך ידיעה כי לאותו איש גדול יש שכל 
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לנתח את הסוגיה הנדונה בצורה  יכול  והוא  נקנה בעמל התורה,  וברור, אשר  בהיר 
ברורה כל כך, עד שהתשובה הנכונה מתבקשת מאליה.

אני מכיר תלמיד חכם עצום, צעיר ונמרץ, אשר אברכים רבים באים אליו ומתייעצים 
כיצד  ונדהמתי  משפטית  בעיה  מנתח  אותו  שמעתי  פעם  העולם.  עניני  בכל  איתו 
הפשוטה  למסקנה  והגיע  נכונה  בצורה  אותה  ניתח  לגורמים,  הבעיה  את  פרק  הוא 
מאחר  בעניני העולם,  ברורה  להגיע להחלטה  כלל, מתקשים  בדרך  אנו  והאמיתית. 
וכל הדברים מעורבבים ומבולבלים אצלנו. איננו יודעים כיצד לנתח ולתת לדברים 
ובמיוחד לעולם הגמרא  נכנס לעולם התורה  ואמיתי. לכן ככל שהאדם  נכון  משקל 
וקונה את דרכי הלימוד הישרים והנכונים, נוכח הוא לדעת כי שכלו מתחיל לחשוב 
בצורה מסודרת וענינית ולאט לאט הוא מוצא את עצמו מנתח את כל עניניו, כולל 

עניני החול, באופן ראוי, ומגיע להחלטות נכונות.

יתר על כן, בכל נושא ונושא הנלמד על ידינו, אם בהלכה או בהשקפה או במוסר, 
אנו נזקקים לאותו שכל בריא ולמדני, המסוגל לנתח ולהבין את הדברים כראוי. ולכן 
דווקא אדם אשר קנה את דרכי הלימוד, יכול להבין היטב רש"י מוקשה בחומש או 
הלכה מסובכת בהלכות שבת או אף קטע מוקשה ב"שערי תשובה" לרבנו יונה )למרות 

שישנם חילוקים בצורת המחשבה ולימוד האגדה והגמרא(.

וכן בלימוד המוסר. גם שם נדרש האדם לשכל למדני ולהבנה ברורה, שכן קודם 
לכל דבר, עליו לדעת ולהבין היטב מה כתוב בקטע הנלמד. רק לאחר שהאדם בירר 
לעצמו בצורה שכלית את דברי ״חובת הלבבות״, ״שערי תשובה״, או ״מסילת ישרים", 
עמד על עומק דבריהם והתפעל מהם, יכול הוא להגביר בקרבו את ההתפעלות על ידי 

חזרה על הלימוד בניגון ובהטעמה.

כמו כן עוזרת לנו הלמדנות בקניית דרכי עבודת ה׳ ובירור הענינים הפרטיים של 
״קניית  כי  זצ״ל:  ישראל מסלנט  ר׳  כפי שכתב הגה״ח  כולל עבודת המידות,  האדם, 
דרכי הלימוד הוא הפתח להכנס בדרכי עבודתו יתברך״ )״אור ישראל״, סימן יח(. ולכאורה 
קשה מה ענין דרכי הלימוד לעבודת ה', אלא שהם הם הדברים שדברנו לעיל, קניית 
דרכי הלימוד פירושה קניית הכלים המסוגלים לברר סוגיות מעורפלות הן במישור 
ההלכתי, הן בעניני העולם והן בעבודת האדם עם עצמו ועם מידותיו. הלמדן קונה 
לדברים  הטובים  הדברים  בין  להבחין  מעשיו,  את  מצבו,  את  לברר  שבכוחו  מכשיר 

הפסולים ולמצוא את הנגיעות האישיות הדקות ביותר.

בדרך זו מתבררים כל עניני העולם, ואנו לומדים מהו רצון ה׳ בכל מעשה ותופעה 
בחיינו. כי ״ענין התורה הוא להאיר את העולם והגוף ולהורות אורח חיים ברור בכל 
מצבי העולם והגוף. כך רצה הקב״ה, ועל מתכונת זו העמיד את הבריאה של השית 
אלפין שנין, שנברר את העולם בתכלית בירור בכח תורתינו הקדושה, עד שכל מה 

שאדם התורה עושה בעולם הוא בגדר בירור רצונו יתברך״. )״עלי שור" ח"ב, עמ' פ"ו(.



העומק הטמון במצות תלמוד תורה | טו
 איסתכל 
באורייתא

וה״למדנות״ עלולה להבהיל אותנו. אנו עלולים  הכרת ערכם של לימוד הגמרא 
לחשוב כי ״למדנות" נקנית אך ורק מלימוד המערכות של רבי עקיבא איגר זצ״ל, או 
עצמנו  את  להרגיע  עלינו  כאן  זצ״ל.  מבריסק  חיים  הג״ר  של  העמוקות  מהחקירות 
נכון  מבירור  הגמרא.  סוגית  של  שיטתי  מלימוד  דווקא  נקנית  הלמדנות  כי  ולדעת, 
ובהתמדה  זמן  לאורך  ותירוציהם,  הראשונים  קושיות  מהבנת  הגמרא,  מהלך   של 

רבה. 

פן נוסף יש ללימוד הגמרא. שמעתי ממרן המשגיח שליט״א כי לימוד הגמרא יכול 
מסכת  ללמוד  מתחיל  אדם  למשל,  שמים.  ביראת  בהתעסקות  הרצוף  לימוד  להיות 
בבא קמא, הפותחת במשנה: ״ארבעה אבות נזיקין", דהיינו, ישנם מעשים שבהם הופך 
יראת שמים  זאת עם מבט של  וחייב בתשלומים. אדם הלומד  למזיק  להיות  האדם 
יחוש, כי יש כאן לימוד יסודי של זהירות מלהזיק אחרים. בכל סוגיה וסוגיה מתברר 
זהיר  לאדם  נהפך  הוא  מכך  כתוצאה  זהיר.  להיות  החובה  קיימת  ענינים  באילו  לו 
יותר במעשיו, שכן נושא הזהירות נקלט אצלו בפנימיותו. אין כוונתנו לקיום הלכות 

פרטיות בלבד, אלא שמדת הזהירות שלא להזיק אחרים נטבעת בו.

כי מתחילים  זצ״ל אמר,  יעקב קמינצקי  הג״ר  לגבי מסכת בבא מציעא.  הוא  וכך 
ללמוד עם הילדים בפרק אלו מציאות, כדי ללמד אותם להיזהר מלקחת כסף או חפץ 
ששייך לזולת. על מסכת נדרים אמר הגה״ח ר' ירוחם זצ״ל, כי היא מסכת המלמדת 

את גדלות האדם, שכן בכוח דיבורו הוא יכול לעשות איסור דאורייתא.

הרמב״ם בסוף הלכות טומאת צרעת )פט״ז הל' י'( כותב: ״הצרעת כולל עניינים רבים 
שאין דומים זה לזה", ״וזה השינוי האמור בבגדים ובבתים שקראתו התורה צרעת... 
הרע.  מלשון  להזהירן  כדי  בישראל  היה  ופלא  אות  אלא  עולם,  של  ממנהגו  אינו 
שהמספר לשון הרע משתנות קירות ביתו... לפיכך ראוי למי שרוצה לכוין אורחותיו 
ברשת  אדם  יתפס  שלא  כדי  עימהן,  ומלדור  הטיפשים(  )הרשעים  מישיבתן  להתרחק 
הבאי...  בדברי  מרבין  בתחילה  הרשעים  הלצים  ישיבת  דרך  וזה  וסכלותם.  הרשעים 
ומתוך כך באין לספר בגנות הצדיקים וכו'״. רוב הלומדים סבורים, כי הרמב״ם ניצל 
את ההזדמנות בסוף הלכות מצורע, לומר דברי מוסר בעניני לשון הרע )שהרי בגלל לשון 
הרע באים נגעי הצרעת(. אך האמת היא, שכאשר הרמב״ם למד את סוגיית טומאת מצורע, 

שייכים  ביחד  שניהם  כי  חילוק,  ללא  מוסר  ודברי  הלכות  הכל,  זה  מלימוד  לו  יצא 
לסוגיית הצרעת. מי שלומד כך את מסכת נגעים, לומד בעצם גם עד כמה צריך אדם 

להיזהר מלשון הרע.

מספרים על הגה"ח ר׳ ישראל מסלנט זצ״ל, כי בלמדו את המשנה: ״אין פודין את 
השבויים יותר מכדי דמיהן״ )גיטין פ״ד מ״ו(, פרץ בבכי. שמעתי, כי אין אנו יודעים בדיוק 
על מה בכה, אך בודאי שהוא למד בדרך המבוארת לעיל ומהמשנה התבררו לו סוגיות 

ביראת שמים ובעבודת ה׳ מעבר להלכות הפרטיות.
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אדם הלומד על דרך זו, או בשימת לב לענינים אלו, אינו תוהה כיצד נוגעים אליו 
חש  הוא  אלא  חייו,  ״יבשות״  אצלו  נשארות  אינן  השונות  והסוגיות  הגמרא,  דברי 
שלימוד  כמובן  ולעבודתו.  לחייו  הגמרא  סוגיות  של  העצומה  השייכות  את  בבירור 
זה אינו מהווה תחליף ללימוד הלמדני או לחיוב להבין בראשונה את הדברים בשכל 

ובדעת, אלא הוא תוספת מבט בעת הלימוד.

כל הדברים שנאמרו לגבי חשיבות לימוד הגמרא, הינם בנוסף למעלות הרוחניות 
והסמליות של לימוד התורה, כפי שמובא בכל הספרים הקדושים, שאין לשער ולתאר 

אותם ואין כאן המקום להאריך.

בררנו לעצמנו, על כל פנים, עד כמה חשוב הוא לימוד הגמרא, אשר הינו הלימוד 
הבסיסי והיסודי של כל יהודי ויהודי. ואכן כל המתבונן בספריהם ובאורח חייהם של 
גדולי ישראל, ספרדים ואשכנזים, חסידים ומתנגדים, יראה, כי לימודם העיקרי היה 
לימוד הגמרא, כאשר שאר הלימודים היו תוספות ללימוד זה. ואף שתוספות אלו היו 
לעתים המאפיין המייחד אותם, כל אחד לפי שיטתו, הרי הן לא הוו תחליף ללימוד 

הגמרא, אשר היה, הווה ויהיה הלימוד הבסיסי של כל אדם בישראל. עכ"ל.

ונסיים במה שאמר הגאון ר' ראובן אלבז שליט"א, בראיון לעורכי הגליון "מרוה 
לצמא", שלבעלי תשובה הוא אומר שילמדו רוב ככל הזמן רק גמרא, הגמרא פשוט 

מקלפת להם את כל הקליפות שנדבקו בהם. 

ובגליון "מעלה מעלה" )מס' 4( הביאו משם הרה"ק ר' יצחק מסטיטשין זצ"ל )החכמה 
מאין ח"ב עמ' רי"ט(, הס"מ להכל מוכן הוא להסכים, שיתפללו, שילמדו ספרי מוסר וספרי 

חסידות, אבל כאשר זה מגיע לדף הגמרא אוחזתו חיל ורעדה, ואינו מניח לזאת וכו'. 
כן היה אומר הגאון בעל ה"שפת אמת" מגור, שהיצר הרע יכול להסתדר אפילו עם 

ספר חובות הלבבות, אבל דף גמרא אינו יכול כי אין לו שום שייכות.

עוד הביאו מהאדמו"ר מצאנז, בעל ה"שפע חיים", שאחד הסיפורים שהיו רגילים 
על לשונו, ששמע מאביו, ששמע מדוד זקנו, צמתי משבת לשבת, הלכתי לערוך גלות, 
משך חצי שנה לא החלפתי כותנתי, וישנתי על הארץ, שברתי את הקרח וירדתי לטבול, 
עשיתי גילגולי שלג, ואני אומר לך שאת הבחור הזה )היצר הרע(, יכולים לנצח רק ע"י דף 

גמרא ותוספות. )שפע חיים חורש"י ויחי תשמ"ג(.
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שימושה של תורה
במאמר זה יבואר שבין שיש לו רב ובין מי שלא זכה עדיין לרב, צריך לפקוח עיניו 
וללמוד מכל אדם, ובזהירות כמובן, ונביא בזה מה שכתב, אחד מתלמידיו של המשגיח 
כן ע"פ בקשתו בצוואה שלא להוסיף עליו שום תואר(, בספרו  )כתבנו  זללה"ה,  וולבה  הרב שלמה 

פרקי שימוש )עמ' ל"ז(, עם תוספת אחת שתבוא במסוגר כרגיל. וז"ל:

נעתיק בזה דברים חדים מאדמו״ר זללה״ה )אגרות וכתבים ח״א עמ' צה(: ״אלה שלמדו 
תורה בלי לשמש תלמידי חכמים ״עדיין בחוץ הם עומדים״, על אף הידיעות הרבות 
שרכשו להם בתורה! ״בחוץ״ הם עומדים - זאת אומרת שלא הגיעו לפנימיות התורה 
ולפנימיות עצמם. הדברים ברורים לגמרי: יש ציבור גדול המקיים מצוות וגם לומד 
תורה,  במקום  להיקלט  שזכה  ומי  הדברים,  של  לפנימיותם  להיכנס  מבלי  תורה 
מחנכים אותו להגיע לפנימיות זו. אכן, הנער העומד על מפתן עולם התורה אומרים 
לו: דע שבתוך מחיצות הישיבה שולטים מושגים אחרים מאשר בחוץ, בתורה, ביראה, 

ב׳׳לשמה״ ובשלימות האדם״.

כדי להכנס בשערי השימוש עלינו בראשונה להתבונן ולהתרגל במאמר בן זומא 
באבות )פ״ד מ״א( ״איזהו חכם הלומד מכל אדם״. זהו משפט המפתחוהנה איתא בחז״ל 
)ויקרא רבה ג', ז׳(: ״קרא ושנה ולא שימש עדיין תלמידי חכמים דומה למי שנעלמו ממנו 

סתרי־תורה שנאמר )ירמיה לא,יח( כי אחרי שובי נחמתי״. ביאור הוכחת חז״ל מהפסוק 
בירמיה, כתב הגרי״ל חסמן זצ״ל בספר אור יהל )ח״ב מאמר ליום הכיפורים ־ גדול שימושה יותר 
מלימודה( עפ"י מש״כ רבינו יונה בשע״ת )ש״א עיקר השני( כי האדם המתייצב על דרך לא 

טובה תמיד, צריך קודם לעזוב החטא ורק אח״כ יכול להתחרט על החטא, כי בעוד 
שהחטא בידו הרי הוא כטובל ושרץ בידו, והביא ע״ז פסוק זה ״כי אחרי שובי נחמתי״, 
כי רק אחרי שישוב ויעזוב החטא, אז יכול הוא להתנחם ולהתחרט באמת מהחטא. 
ביאור הדבר: מקום החרטה הוא בלב, כמבואר בלשונו של ר״י שם ״יבין לבבו כי רע 
ומר עזבו את ה״׳, ועוד לשונות שם. א״כ כל זמן שלא עזב את החטא והוא עדיין שקוע 
בו, לא ראה והרגיש בחושיו את ההפסד והחורבן שבחטא - אין חרטתו חרטה אמיתית 
בלב, אלא רק דיבורים בעלמא! לכן חייב החוטא בראשונה לעזוב את החטא לגמרי, 
לענין שימוש תלמידי חכמים,  גם  חז״ל  ולהתחרט. מזה למדו  לבבו להבין  יוכל  ואז 
כי בלי מעלת שימוש תלמידי חכמים שאז רואה נגד עיניו דמות שהיא יותר גבוהה 
ומרוממת ממושגיו הוא, לעולם לא יתעלה יותר ממצבו שהוא מצוי בו, ויהיה שוקד 
על שמריו וחסל. רק כאשר רואה מושגים יותר גדולים ממנו הן בהבנה ועמקות, הן 
בהיקף והן בצדקות, אז הוא מקבל מושג ותיאור להיכן הוא מסוגל ויכול ומחויב להגיע, 
וזה יגרום לו להגיע לשלימותו ולעומק שלו. זהו גם כוונת חז״ל בלשונם: ״דומה כמי 
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שנעלמו ממנו סתרי תורה״, היינו ה״סתרי תורה״ שלו הגנוזים בעמקו. וזהו הפירוש 
כי אינו  דיו,  כי בלימוד לבד אינו מתעלה  יותר מלימודה  הפשוט של גדול שימושה 
לו  יש  כי  רואה בחושיו  הוא  ע״י שימוש  רק  יותר,  יוכל להתעלות  לפניו במה  רואה 
הרבה במה להתעלות יותר ממצבו העכשוי, ומתגלים לו סתרי תורה הגנוזים בעצמו.

]המחבר כתב במקום אחר בספרו זה, שאין יוצאים ידי חובת שימוש אלא בחכם 
חי, אבל כבר כתבנו בגליון ב', בשם בעל הלשם, שבימינו אפשר ע"י ספרים, וכעין זה 
הבאנו בגליון א', ממה שכתבו עורכי הספר בית קלם, ומזה ומזה אל תנח ידך, ויש בזה 
מה שאין בזה, ועל כל פנים, נביא כאן שוב, חלק ממה שהבאנו בגליון א', שקשור מאוד 
ז׳ ב'(: ״גדול שימושה של  )ברכות  ז׳׳ל  למה שכתב המחבר כאן: והוא על יסוד מאמרם 
תורה יותר מלימודה׳׳ כלומר אף שידענו גודל ענין תלמוד תורה שהוא כנגד כולם, וכל 
חפציך לא ישוו בה, גילו לנו חז״ל שכח מופלא מאד יש בראיית ״מעשה רב״ בעבודת 
ולעורר  להתעורר,  המתלמד  על  לה  יש  מרובה  שהשפעה  התורה,  לימוד  ובדרכי  ה' 
בפנימיותו הרגשי קודש וצמאון נפש להיותו זוכה למעין אותה מדרגה ואותה קדושה 

שזוכה לראות אצל רבו. 

משום כך הושם דגש וחשיבות אצל גדולי הדורות שאף מי שבענין לימודה כבר יצא 
מכלל תלמיד בפועל, הרי יש להמשיך לעת מצא לבא בתחום רבותיהם כדי להגדיל 

לימודם ולהאדירה ע״י ראיית ״מעשה רב״ דרבותיהם.

הפרש והבדל גדול יש בין חיקוי לתוצאה שתושג מכח ״שימושה״, בעוד שההעתקה 
רבו  בשימוש  הרי  כלל,  מעלה  בה  אין  וזו  רבו,  מעשה  על  חוזרת  פעולה  אלא  אינה 
מעלתו הוא שמעורר במתלמד כוחות עצמיים שהם עדיין טמונים וחבויים בתוככי 
נפשו ולא באו עדיין לידי גילוי וביטוי מעשי, וע״י ראיית פעולתו ועבודתו של רבו 
יקבלו  ובודאי  היא,  ומשלו  עצמית  היא  פעולתו  ואז  לפעול,  הרצון  אצלו  מתעורר 

במהרה גוון מיוחד שבא מכוחו שלו ואשר מבדילו מפעולות רבו.

אמנם זה אמור למי שזוכה לכך להיות מקבל פני רבו ולהיותו עושה שימוש בתורת 
רבו. אך יש מן הענין שהוא בדומה לו לאותם שלא זכו להיות במחיצת רבותיהם ממש, 
״גדול  של  בחינה  אותה  שייכת  בהם  גם  ודורות,  זמן  ריחוק  או  מקום  ריחוק  משום 

שימושה״. 

כאשר יראו לפניהם כתוב ומסודר הנהגות ודרכים בהם היו הולכים אותם תמימי 
דרך ההולכים בתורת ה'. יתגלו לפניהם דברים נעלמים מעין רגילה מפנימיותו של 
האדם ומחובותיו המוטלות עליו, בזה יעור לבבו ויתעורר לחפש בעצמו בפנימיותו 
מאותם ענינים, צמאונו ותשוקתו לשלמות יגדלו, ואז מכח עצמו, שכלו ודעתו יבור 

לעצמו דרך הנכונה לבא ולהיכנס להיכל ה'. 

תתעורר  פנימיותו  אדרבא  אלא  לעשות  יתעורר  חיצונים  למעשים  לא  כי  הנה 
והיא תביאנו לידי מעשים כשל ההולכים בתורת ה'. אותו מראה של חיים עילאים, 
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להביא  מסוגל  וכו',  הדורות  ענקי  אותם  של  ההנהגות  שורת  ראיית  מתוך  המצטייר 
בלבות המתבוננים שאיפה לשינוי צורת החיים, אז אולי יתגנבו זעיר שם זעיר שם 

פירורים של התעלות בהנהגה היום יומית. עכ"ל[.

היסוד הוא ברור, כדי שלא נישאר בתוך עצמנו; בתוך קטנות המוחין שלנו בתורה, 
בידיעתה והבנתה, כבולים בתוך מדותינו הרעות והנגיעות הקטנים שלנו ותכונותינו 
הלא טובות, אנו חייבים לפקוח עין מחוצה לנו וללמוד ולהתלמד בענינים חדשים, גם 
כאלו שלא הורגלנו אליהם מעולם. זו היא העצה היחידה להתעלות יותר ויותר, עד 

שאולי עי״ז נגיע בעז״ה לשלימות שלנו בתורה ובעבודת ה'.

אחרי שהגיע האדם להרגל זה ללמוד ולהתלמד מכל אדם, לאט לאט הוא מתחיל 
לזהות בסביבתו גדולי תורה ויראה שהם מכרה זהב עבורו. לאט הוא מתחיל להתקרב 
ולראות היכן יש אדם גדול עד מאוד בתורה ובמעשים שיהיו מעשיו מרובים מחכמתו 
וחכמתו מתקיימת, והוא מתאים לתכונות נפשו, בכדי שיוכל לקבל ממנו דרך אמת 

להשביע נפשו השוקקה, ויהיה לו לרב ומורה דרך בלימוד התורה ובעבודת ה׳, 

עלינו להדגיש בזה אזהרה ונקודה נחוצה הנוגעת באמת לשלב יותר מאוחר במי 
גם  כאן.  יוזכר  אדם  מכל  הלומד  לענין  שייכותו  מפני  אך  רב,  לו  לעשות  זכה  שכבר 
אחרי שזוכה האדם לשמש אדם גדול, הן בתורה הן בעבודת ה׳ לא נפקע ממנו חיוב 
זה ללמוד מכל אדם, גם אם אינו מושלם לגמרי בתורה ובמעשים ]כמובן, אם אינו 
מקולקל בדעותיו או במעשיו[, ועל אחת כמה וכמה בתחומים שונים שבנ״א התייחדו 
בהבנתם, כמו מקצועות שונים בתורה, או עניני חינוך, הבנת כוחות הנפש וכדומה, כי 
תמיד יש מה ללמוד דברים חדשים מברואיו של הקב״ה. ובתנחומא )ויקהל ח'( איתא: 
״נמשלה תורה למים שנאמר הוי כל צמא לכו למים כשם שאין אדם מתבייש לומר 

לחבירו השקני מים, כך לא יתבייש לומר לקטן ממנו למדני תורה, למדני דבר זה״.

ואדמו״ר זללה״ה היה רגיל להביא דברי המדרש )קהלת רבתי פי״ב, יב׳(:

״מנין אתה אומר שאם שמע מפי אדם קטן שבישראל שיהא עליו כשומע מפי חכם, 
ת״ל אשר אנכי מצוך היום. ולא כשומע מפי חכם אלא כמפי חכמים כו'. ולא כשומע 
מפי חכמים אלא כשמעו מפי סנהדרין כו'. ולא כשמעו מפי סנהדרין אלא כשומע מפי 
משה כו'. ולא כשומע מרועה משה אלא כמפי הקב״ה, שנאמר מרועה אחד ואין רועה 

אלא הקב״ה וכר, ואין אחד אלא הקב״ה״.

והוסיף ע״ז אדמו״ר זללה״ה )עלי שור א׳ ביד עמ' עו(:

״שתגדל בחינת הדברים בעיני השומע אינו תלוי כלל וכלל במי שאמרם! הנחון 
מפי  כשומע  לו  יאירו  והדברים  שבקטנים,  קטן  מפי  לשמוע  יכול  האוזן״  ב״שמיעת 

הקב״ה בעצמו! זוהי מדת עשירות פנימית נפלאה, ועבודה גדולה לאלוקי ישראל״.

נפ״מ  לו  אין  באמת  אליו,  נוגעים  והדברים  הדברים  את  בעצמו  השומע  האדם 
כלל ממי הוא שומע הדברים, כי גם כששומע הדברים מפי קטן ממנו, אך אם נוגעים 
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מתלמידי  ושומע  בלומד  אמורים  שהדברים  שכן  וכל  רווח.  כולו  הרי  אליו,  הדברים 
ולו   - רבו  זה שמפני שזוכה הוא לשמש את  יחשוב תלמיד  ויראי שמים. בל  חכמים 
יהא זה גם גדול עד מאוד - אסור לו ללמוד ולהחכים מכל אדם אחר, חלילה וחלילה! 
ודאי כי ״איזהו חכם הלומד מכל אדם״. אלא שמובן כי את הדברים ששומע וההנהגות 
שרואה מפי אחרים, הוא שוקל ומודד בזהירות יתירה, ובוחנם במאזני שכלו ודעתו 
כפי הדרך שקיבל מרבותיו. יתכן שלפעמים הוא צריך לדבר בזה עם רבו שיחווה דעתו 
לא  והצימאון  והביקוש  החיפוש  מ״מ  אבל  אחרים,  אצל  שמע  או  שראה  דברים  על 

יפסק לעולם.

זהו  כי  ואהבהו״,  ישראל  נער  ״כי  עה״פ  בזה  המוסר  בעלי  רבותינו  דברי  ידועים 
סגולת ישראל שהוא תמיד בבחינת נער, המשתוקק לקבל תורה ולהתחנך ממי שגדול 
ממנו או ממי שיש לו מה ללמוד ממנו. וכביאור הס״ק מקלם זצ״ל עה״פ ״חנוך לנער 
ע״פ דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנו״, ״ממנו - מענין החינוך״, ובכלל חינוך והתלמדות 
הוא יסוד זה להיות ״לומד מכל אדם״. זוהי אזהרה נחוצה מאד בכדי שלא נצטמצם 

ח״ו כל חיינו בד׳ אמות שלנו, כי לא זהו הכוונה בשימוש תלמידי חכמים.
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הפשט לא יופשט!?

שלא  מהם  שנראה  דוימאות  מספר  הבאנו  שעבר  ביליון 
תמיד שטחיות הכתוב מלמדת את הכוונה הנכונה, והבאנו 
מה שיסד לנו מרן הבית יוסף זיע"א, שמוטב לסבול דוחק 
הלשון, מאשר דוחק הענין, ושכן דרכו של הרמב"ם ורש"י, 

ושכך כתב הסבא מקלם בפירוש, במכתב לבנו.

וכיוצא בזה ממש כתבו כותבי תולדותיו של האור החיים הקדוש, בספר נר המערבי 
החד,  ודקדוקו  המעמיק  עיונו  ניכר  ה',  בחפץ  גם  ספריו  בכל  כדרכו  ז"ל:  שע"ה(  )עמ' 

כאשר היה מדקדק הלשון הדק היטב – היטב, ומכוחו של דיוק היה מעמיד על תילם 
בנינים לתפארת, או סותר מהלכים, בנתיב הסוגיות, זולת באותם מקומות שמשמעות 
עומק הסוגיה הכריחו לדחוק בלשון הגמרא, כאשר ציין בחיבורו )מס' הוריות ג' ע"ב( וז"ל: 
ועדיין לא עלתה בידנו משמעות הסוגיה בעומק וכו', והגם דהלשון קצת דחוק, ואינו 
מדוקדק כמצטרך, עם כל זה לא השתנה האמת מחמת הלשון, עכ"ל. וכן כתב במקום 
וכו', עדיין הקושיות  כן לפירוש מורנו הרב הרי"ף  וז"ל: מה שאין  ב'(  )שבת קמ"ד  אחר 
הפוסקים  כדרך  יתברך,  לעבודתו  זה  בספר  הלומד  דאודיע  אלא  עומדות,  במקומם 
הראשונים ז"ל, לא ישובו מפני הקושיות והדיקדוקים, כאשר יכשר בעיניהם דרך ישר 
בש"ס, מילתא דנראה להו סברא מתקבל אדעתא דידהו ז"ל, לא דייקי בתר דיוק דברי 

הש"ס. ובהערה 14 ציינו שכן כתב הרמב"ן בהקדמתו למלחמות ה' באריכות.

וכעת נביא עוד מספר דוגמאות ליסוד הנ"ל:

שמע  דכתיב  שמע  בקריאת  מחלוקת  יוסף  רב  אמר  איתא:  ע"ב(  )ט"ו  ברכות  במס' 
ישראל, אבל בשאר מצוות דברי הכל יצא, ואף שבגמרא כתוב אבל בשאר מצוות, רש"י 

פירש בכל הברכות. 

מצוה,  עושה  הנחה  או  מצוה  עושה  הדלקה  להו  איבעיא  ע"ב(:  )כ"ב  שבת  במס' 
ומפשטות הלשון שאם נאמר הנחה עושה מצוה, אין שום מצוה בהדלקה, אבל רש"י 
פירש שם בזה"ל: ואי הנחה עושה מצוה ועיקר מצותה תלויה בהנחה, אין מדליקים 

מנר לנר, דהדלקה לאו מצוה היא כולי האי, עכ"ל.

מצוה  שום  שאין  הכוונה  אין  מצוה,  עושה  שהנחה  הצד  על  שגם  מדבריו  ויוצא 
בהדלקה, אלא שעיקר מצוה היא בהנחה.

ושם )דף כ"ג ע"א( אמרו: אמר ר' שמעון, בשביל ארבעה דברים אמרה תורה להניח 
פאה בסוף שדהו, והנה אף שמשמעות לשון דברי ר' שמעון שיש להניח פאה בסוף 
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השדה, רש"י לא פירש כך, אלא פירש סוף שדהו גמר קצירו, והיינו שיניח פאה רק 
כשגומר לקצור ולא לפני כן.

בו, ובע"ב  ר' ישמעאל אומר היוצא מן העץ אין מדליקין  )דף כ"ו ע"א( איתא:  ושם 
כתב רש"י בד"ה ר' שמעון בן אלעזר וכו', והלכך יוצא מן העץ לאו דוקא נקט דהו הדין 

לנוצה של עיזים דכל מידי דלאו צמר ופשתים הוא.

ואע"פ  וכרמים,  שדות  אמה  ואלפיים  מגרש,  אמה  אלף  ע"ב(:  כ"ז  )דף  סוטה  במס' 
שמשמעות הלשון שאלפיים אמה שדות וכרמים, אבל הפירוש אינו כן אלא הפירוש 

הנכון הוא שהאלף השני מתוך האלפיים שדות וכרמים.

הקלעים,  מן  לפנים  נאכלים  קדשים  קדשי  לירושלים  באו  ע"ב(:  קי"ב  )דף  ובזבחים 
הנה אע"פ שהגמרא אמרה לפנים מן הקלעים, אין הכוונה כן, אלא הכוונה לפנים מן 

החומות העזרה שהם במקום הקלעים שהיו במשכן.

ותא חזי בדברי מרן ז"ל ונקדים את דבריו בתחילת אורח חיים, ונראה כמה שמרן 
בן  יהודה  וז"ל:  א'(  סי'  )או"ח  הטור  שכתב  מה  דעל  פשוטים,  בדברים  גם  עומק  ראה 
תימא אומר הוי עז כנמר וקל כנשר רץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים 
א( פרט ארבעה דברים בעבודת הבורא יתברך והתחיל בעז כנמרב( לפי שהוא כלל 
גדול בעבודת הבורא יתברך לפי שפעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה 
מפני בני אדם שמלעיגין עליו ועל כן הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגין( ואל תמנע 
מלעשות המצוה וכן א"ר יוחנן בן זכאי לתלמידיו יהי רצון שתהא מורא שמים עליכם 
האדם  מפני  מתבייש  אדם  שפעמים  הבושה  לענין  אומר  הוא  וכן  ודם,  בשר  כמורא 
יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך על כן הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים 
ולא תבוש וכן אמר דוד ע"ה ואדברה בעדותיך נגד מלכים ולא אבוש אף כי היה נרדף 
ובורח מן העו"ג היה מחזיק בתורתו ולומד אף כי היו מלעיגים עליו. עכ"ל. לכאורה 
כתב כאן רבנו הטור דברים פשוטים שאין מה לדון בהם, אבל בא וראה כמה כוונות 
הכניס מרן בדברי הטור הללו, דעל מה שכתב הטור פירט ארבעה דברים, כתב מרן 
שהטור בא ליישב שאלו הדברים הארבעה הם רק שניים, וא"כ יקשה על יהודה בן 
תימא למה כפל הענין במילות שונות, וכך כתוב הטור שהם ארבעה דברים ולא שניים. 

ועל מה שכתב הטור )שם( בעבודת הבורא יתברך כתב מרן: ומ"ש בעבודת הבורא 
יתברך. משום דקצת דברים אלו נראה שהם הפך עבודתו יתברך שהעזות נאמר עליו 
)שם פ"ג מי"ג( שמרגיל לערוה והמרוצה  )שם( עז פנים לגיהנם ועל הקלות ראש אמרו 

והגבורה נראה שהם טובים לעניני העולם הזה ואין לעבודתו יתברך עסק בהם לכך 
אמר שכולם לעבודת השם יתברך. עכ"ל. ויעויין שם בבית יוסף שבדרך זו פירש מרן 

את כל דברי הטור כאן בדקדוק ובעומק נפלא.

עוד מצאנו בכסף משנה על דברי הרמב"ם שכתב )פ"י הל' כלי המקדש הל' י"א(: וכיצד 
ואומר  הכהן  לאחרי  פניו  מאחריו,  והשואל  הארון  לפני  ופניו  הכהן  עומד  שואלין 
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השואל אעלה או לא אעלה, ואינו שואל בקול רם ולא מהרהר בלבו אלא בקול נמוך 
כמי שמתפלל בינו לבין עצמו, ומיד רוח הקדש לובש את הכהן ומביט בחושן ורואה 
בו במראה הנבואה עלה או לא תעלה באותיות שבולטות מן החושן כנגד פניו, והכהן 
שבגמרא  הרמב"ם  על  יקשה  ולכאורה  עכ"ל.  תעלה.  לא  או  עלה  לו  ואומר  משיבו 
יומא ע"ג א', כתוב השואל פניו כלפי הנשאל, והרמב"ם כתב להיפך שפני השואל לגב 
הנשאל, ולכאורה ההכרח לומר שלרמב"ם היתה גרסא אחרת ברמב"ם, אבל מרן בכסף 
משנה פירש את הרמב"ם על אף לשון הסוגיא וז"ל: וכיצד שואלין עומד וכו'. בס"פ 
בא לו )שם ע"ג( ת"ר כיצד שואלין השואל פניו כלפי נשאל והנשאל פניו כלפי שכינה 
ופרש"י פניו כלפי נשאל כלפי כהן. כלפי שכינה כלפי אורים ותומים ושם המפורש 
שבתוך החשן עכ"ל. ורבינו לא בחר בפירוש רש"י משום דאם כן מאי והנשאל פניו 
כלפי שכינה דקתני כיון דלאורים ותומים קרי שכינה הרי האורים ותומים היו על לבו 
ולא שייך למיתני פניו כלפי שכינה דמשמע דאפשר שלא יהיו פניו כלפי החשן ועוד 
שאם השואל פניו כלפי הנשאל קאמר הל"ל השואל פניו כלפי שכינה מאחר דלאורים 
ותומים קרי שכינה ולפיכך פירש דלארון קרי שכינה וע"פ זה הוכרח לפרש דהשואל 
שהשואל  נמצא  הנשאל  פני  שפונים  למקום  פונות  שפניו  דקתני  נשאל  כלפי  פניו 
לאחורי נשאל דאילו כלפי פני נשאל הל"ל השואל והנשאל פניהם כלפי שכינה. עכ"ל.

ואע"ג שהפירוש דחוק מאוד, לא חש מרן לפרש כן את דברי הרמב"ם.

ועל מה שכתב הטור )או"ח סי' ב'( ולא ילבש מיושב אלא יקח חלוקו וכו', כמו שהיה 
מתפאר רבי יוסי מעולם לא ראו קורות ביתי שפת חלוקי, כתב על זה מרן בבית יוסף, 
וכו'.  יוסי  רבי  מתפאר  שהיה  כמו  וכו'  מיושב  ילבש  ולא  בזריזות  לקום  וימהר  וז"ל: 
יוסי מימי לא ראו קורות ביתי אמרי  )שבת קי"ח:( אמר רבי  הכי איתא בפרק כל כתבי 
חלוקי ופירש רש"י כשפושט חלוקו כמו שהוא לובשו דרך ראשו מכסה עצמו תחלה 
משום צניעות בסדינו מתחת ויושב במטתו עד כאן ואיני יודע היאך יתפרש זה על 
לא ראו קורות ביתי אמרי חלוקי ואפשר דהכי קאמר לא ראו קורות ביתי מקום אמרי 
הראש  לצד  עולה  התחתונה  שכשאימרא  חלוקי  אמרי  שכנגד  הבשר  כלומר  חלוקי 
כשבא לפשוט חלוקו הולך ומתגלה בשרו אם לא יהא מכוסה מתחת אי נמי הכי קאמר 
שכשהיה בא לפשוט חלוקו לא היה מהפכו מצד פנים לצד חוץ כמו שהוא דרך כשאדם 
והיינו דקאמר אימרי חלוקי דאימרא היינו  אוחז בשולי חלוקו ומהפכו כלפי ראשו 
שפת החלוק שמצד פנים הסמוך לבשר שבו נראית התפירה יותר כדמשמע מדברי 
)שבת קיד. ד"ה המקפיד( גבי איזהו תלמיד חכם זה המקפיד על  רש"י בפרק אלו קשרים 
חלוקו להפכו והטעם שלא היה עושה כך משום דאם כן בהכרח היה מגלה קצת מגופו 
אלא היה פושטו כדרך שלובשו שצד התפירה לצד פנים שאז היה יכול לפושטו בענין 
שלא יראה גופו כלל ולפי זה מה שכתב כשפושט חלוקו כמו שהוא לובשו דרך ראשו 
מכסה את עצמו תחלה וכו' היינו לומר ששני דברים היה עושה האחד שהיה פושט 
חלוקו כדרך שלבשו שצד התפירות לצד פנים השני שהיה מכסה את עצמו תחלה 
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לא  לחלוק  וכשיגיע  לשונו  וזה  שכתב  כן  שמפרש  נראה  רל"ט  בסימן  רבינו  ומדברי 
יהפכנו ממטה למעלה שאם כן נמצא גופו ערום אלא יפשטנו דרך ראשו ויכסה עצמו 
יוסי לא  גב דרבי  ואף על  יוסי  רבי  ויכנס במטתו כמו שהיה מתפאר  בסדינו מתחת 
איירי אלא בעת שפושט חלוקו יליף מיניה רבינו לעת שלובשו דכיון דמשום צניעות 

הוא מאי שנא. עכ"ל.

הנה אף שמרן מצא פשט בדברי רבי יוסי שמתאים גם ללשון מכל מקום בפירושו 
הראשון פירש ביאור דחוק, ואף שנראה שהעדיף את הביאור השני זה לא מחמת קושי 

הלשון אלא מחמת שנראה שכך הבין רבנו הטור בסי' רל"ט.

עוד מצאנו למרן בבית יוסף אורח חיים )סימן יא( שס"ל להכשיר אם תחב את חוטי 
הציצית לבגד קודם חיתוך, וחתך קודם הקשירה כשר, ואח"כ הביא לשונות ראשונים 
שמשמעותם שפוסלים בכהאי גוונא ובכל זאת פירשם שיתאימו לשיטתו, וז"ל: אבל 
אם תחבם בכנף ואחר כך חתכם כשרה רק שיחתכם קודם כריכה. כתב רבינו הגדול 
מהר"י אבוהב ז"ל על זה אף על פי שכתב הרב זה הדבר בלא מחלוקת באדם וחוה )רבנו 
ירוחם ני"ט ח"ג קסט:( פוסל ובספר המצות )סמ"ג עשין כו קח:( ג"כ אמר טוב הוא שלא יתחבם 

בזה  מאד  טועים  שהעולם  בזה  להחמיר  וראוי  לעשות  ראוי  וכן  שיחתכם  עד  בבגד 
שנמשכו אחר סברת הרב עכ"ל ואיני רואה במנהג העולם טעות כלל דלכולי עלמא 
אסר  דלא  רש"י  מפירוש  בהדיא  כדמשמע  בכנף  שתחבם  אחר  לחתכם  שרי  מישרי 
אלא היכא דשכח ולא פסקן עד שעשה כל הגדילים וקשריהם וכן נראה מדברי הרי"ף 
)יב:( והרא"ש )סי' יב( שכתבו תלאן וקשרן ואח"כ פסק חוטים שלהם פסולים דמשמע 

הא תלאם ופסק ראשי חוטין ואח"כ קשרן כשרה וכן נראה דברי הרמב"ם בפרק א' 
)ציצית הי"ד( וכן כתב הר"ן )סוכה ו: דיבור ראשון( בהדיא להכשיר וכתב דהכי מוכח בגמרא 

ונראה דהיינו מדמקשה בגמרא וסבר שמואל לא אמרינן פסיקתן זו היא עשייתן והא 
לאו  מאי  כשר  חוטים  ראשי  פסק  ואח"כ  אחת  בבת  קרנות  לשני  הטיל  שמואל  תני 
שקושר ואח"כ פוסק לא שפוסק ואח"כ קושר מאי למימרא מהו דתימא בעינן כנף 
ופירש רש"י הטיל לשני קרנות בבת אחת. שעשה ארבע  וליכא קמ"ל  בשעת פתיל 
בכנף  אחד  וראשו  זה  בכנף  אחד  ראשו  ותוחב  ציציות  שתי  כשיעור  ארוכים  כפלים 
זה )וכפל( ]וכפף[ הראשין עד שהגיעו זה לזה לאמצע ארכה: מאי לאו שקושר. עשה 
הגדיל בזו ובזו ואח"כ פסק אמצעה ונעשו שתים ואף על פי שנעשו בפיסול דכולה 
קודם שנפסקה חוט אחד הוא: בעינן כנף בשעת פתיל. ]בשעה שפותלו[ שתולה בו 
ואח"כ פסק ראשי  הרי בהדיא דהטיל הציצית  ולא שנים  כנף אחד  בעינן  הפתילים 
חוטים שלהם כשרים ובסמ"ג )שם( כתוב וקודם שיתחיל לקשור ולכרוך יחתוך ראשי 
חוטין שלהם שאם לא יחתוך עד לאחר קשירה וכריכה נמצא שנעשה בפיסול עד כאן 
הרי שלא פסל אלא כשפוסק ראשי החוטים אחר קשירה וכריכה אבל אחר שתחבם 
בכנף כל זמן שלא קשר ולא כרך שפיר דמי לפסוק ראשי החוטים ומה שכתב וטוב 
שיחתכם קודם שיתחבם כלל לאו לעיכובא אלא עצה טובה קמ"ל כדי שלא ישכח 



הפשט לא יופשט!? | כה
 איסתכל 
באורייתא

מלחתכם עד אחר קשירה: וכן יש לפרש מה שכתוב בספר אדם וחוה )שם( וזה לשונו 
לבדו  כל אחד  בענין שיהא  פשוט בפרק קמא דסוכה שצריך לחתוך ראשי החוטים 
קודם שיתחבם בכנף ואם חתכן אחר שתלאן בכנף פסול ]עכ"ל[ דמשום עצה טובה 
קאמר שצריך לחתכם קודם שיתחבם בכנף ומיהו אינו נפסל אלא אם כן קשרן ואח"כ 
חתכן והכי דייק ממה שכתב ואם חתכן אחר שתלאן בכנף ולא כתב ואם חתכן אחר 
שתחבן בכנף כדקתני רישא שצריך לחתוך ראשי החוטים קודם שיתחבם בכנף דתלאן 
משמע שקשרם ג"כ אבל תחבן ולא קשרם לא מיפסל אם פסקן אז: ומה שכתוב בכלבו 
)סי' כב( ובספר ארחות חיים )הל' ציצית סי' י( וצריך למדוד החוטים תחלה ואח"כ פוסקן 

)מקורביל  והר"י  פסולה  בכנף  שיתנם  קודם  פסקן  לא  שאם  בכנף  שיתנם  קודם  ביחד 
בסמ"ק סי' לא( כתב אם לא פסקן קודם שתחבן רק שלא קשרם כשרים ואם קשרם קודם 

פסיקה פסולים ]ע"כ[ יש לומר שמה שכתבו בשם הר"י הוא פירוש מה שכתב בתחלה 
שאם לא פסקן קודם שיתנם בכנף פסולה לומר דהיינו דוקא כשקשרן קודם פסיקה 
דלקשירה קרי נתינה בכנף ואין לפרש דהר"י לאיפלוגי על סברא קמייתא אתא דא"כ 
לסברא קמייתא כל שנתנן בכנף אף על פי שעדיין לא קשרן אם פסקן פסולה וכבר 
כתבתי דבגמרא משמע בהדיא דכל שפסקן קודם קשירה אף על פי שכבר היו נתונין 
בכנף בשעת פסיקה כשרה וכן מבואר בספר ארחות חיים )שם סי' יד( שאחר שכתב הא 
דלעיל כתב וזה לשונו יש מי שכתב שאם ישאר מן החוט הארוך שעשה בו הכריכות 
ובתשובת  העשוי  מן  ולא  תעשה  משום  אותו  לפסוק  שאסור  הקשרים  שעשה  אחר 
הגאונים כתוב דאין לחוש בו כלל כי מה שאמרו הני מילי בארבעה חוטים דאי לא 
פסיק להו חד אינון ואין כאן ציצית אבל בזה שאין מצוה לפסקו כי פסיק ליה מאי 
תעשה ולא מן העשוי איכא עכ"ל הרי דאפילו לדברי סברא ראשונה לא אסר לפסקו 
אלא אחר שעשה הכריכות אבל קודם שעשה הכריכות לית דין ולית דיין דלית ביה 

משום תעשה ולא מן העשוי. עכ"ל.

כתבו  וכלבו  חיים  ואורחות  וחוה(  אדם  )ספר  ירוחם  שרבנו  דאע"ג  לפניך  שלך  הרי 
הרי  להיפך,  דבריהם  דיוק  ע"פ  מרן  פירש  פסולה  חיתוך  קודם  תחבן  שאם  מפורש 

שהעדיף מרן להתייחס לדיוק מסויים ולא למה שכתבו בפירוש.

ובסימן צ"ה )או"ח(: הביא הטור מחלוקת בהלכה שצריך להשוות רגליו בתפילה – 
האם מלאכי השרת או ככהנים, והיינו עקב בצד גודל.

ובסימן צ"ח כתב הטור, והשוואת הרגליים ככהנים, פשטות הלשון מורה שהטור 
פסק שתפילה כמאן דאמר עקב בצד גודל ככהנים, אבל מרן בבית יוסף )סי' צ"ה( הקשה 
על זה כמה קושיות ותירץ בזה הלשון: ומיהו יש לדחוק ולומר דאפילו אליבא דמאן 
דאמר כמלאכים קאמר דלא נחית לגוונא דכיוון הרגלים אלא לומר מה שצריך לכוין 
רגליו הוא כדי לדמות לכהנים בשעת עבודה מיהו האי כיוון כדאיתיה והאי כדאיתיה. 

עכ"ל. 
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הרי שאף שכתב הטור בפירוש בסי' צ"ח שבתפילה הרגליים צריכים להיות ככהנים, 
פירש מרן שהטור מודה שהרגליים צריכות להיות שוות כמו המלאכים, אלא הסיבה 

שצריך להשוות את הרגליים להידמות לכהנים.

ובסימן צ"ח )או"ח(: על מה שכתב הטור שבשעת התפילה צריך שלא יחוץ דבר בינו 
לבין הקיר ובינו לקרקע דוגמת הקורבן שחציצה פוסלת בינו לבין הקיר ובינו לרצפה, 
הקשה מרן שאינו יודע מהיכן למד דבר זה, ושמא אפשר לדחוק ולומר שנתכוון למה 
שאמרו ברכות י' שלא יעמוד במקום גבוה ויתפלל, ואף ע"פ שלא מטעם חציצה אמרו 
מג'  פחות  גבוה  שהוא  שכל  כיון  מקום  מכל  המקום  לפני  גבהות  שאין  לפי  אלא  כן 
טפחים מותר להתפלל בו משום דהוי כארעא סמיכתא אומר רבינו דאפשר לדמות 

ולומר דבגבוה ג' דאסור הוי טעמא משום דדמי לחציצה. עכ"ל.

ועל מה שכתב הרמב"ם בהלכות ברכות )פ"ח הל' י"ג(: היו לפניו מינין הרבה אם היו 
ברכותיהן שוות מברך על אחת מהם ופוטר את השאר, ואם אין ברכותיהם שוות מברך 
על כל אחת מהן ברכה הראויה לו, ואי זה מהם שירצה להקדים מקדים. עכ"ל. פירש 
מרן בבית יוסף )או"ח סי' רי"א( בזה"ל: ומה שכתב ואיזה מהם שירצה להקדים מקדים 
היינו לומר שאם היה מין אחד חביב לו מחבירו בין שברכותיהן שוות בין שאינן שוות 
כרבנן  החביב  מקדים  שבעה  ממין  ביניהם  שאין  בין  שבעה  ממין  ביניהם  שיש  בין 
דאמרי חביב עדיף. ומה שכתב ואם אינו רוצה בזה יותר מבזה אם יש ביניהם משבעת 
המינים עליו הוא מברך תחלה אתי ככולי עלמא דבין ברכותיהן שוות בין אינן שוות 
כיון שאין מין אחד מהם חביב יותר מחבירו אם יש בהם מין שבעה מודו רבנן שהוא 
קודם. וממה שכתב איזה שירצה להקדים מקדים במקום מקדים את החביב תחלה 
נראה שאינו מפרש כפירוש ה"ר יונה והרא"ש דחביב היינו אותו שחביב עליו ברוב 
איזה  שכתב  וזהו  יותר  עתה  בו  חפץ  שהוא  אותו  היינו  דחביב  סובר  אלא  הפעמים 
הוא  ולכן  מבחבירו  יותר  עכשיו  בו  רוצה  שהוא  המין  אותו  כלומר  להקדים  שירצה 
כיון  רוצה להקדימו דסתמא דמילתא מינא דחביב עליה דאינש מקדים ליה הילכך 

שהוא חביב עכשיו עליו יותר מחבירו מקדים אותו. עכ"ל.

הנה אף שלשון הרמב"ם ואיזה מהם שירצה להקדים מקדים, מורה שבכה"ג אין דין 
קדימה והכל תלוי ברצונו, פירש מרן לא כן אלא שכוונת הרמב"ם שכתב איזה מהם 

שירצה היינו החביב לו.

ועל מה שכתב הרמב"ם בהלכות מכירה )פ"א הלכה י'(: כיצד המחזיק בנעילה קנה, 
כגון שמכר בית או חצר והיה הפתח פתוח ונעל הלוקח את הפתח וחזר ד ופתחו הרי זה 
החזיק וקנה, שהרי נשתמש בה שימוש המועיל. והבינו הראשונים שהרמב"ם מצריך 
נעילה ופתיחה, והרב המגיד הקשה על הרמב"ם, ומרן בבית יוסף )חו"מ סי' קצ"ב( תירץ 
ראשון  בפרק  וכו'.  פתוח  הפתח  שהיה  כגון  חזקה  הוי  נעילה  כתב  והרמב"ם  בזה"ל: 
)ה"י( וזה לשונו כיצד המחזיק בנעילה קנה כגון שמכר בית או חצר  מהלכות מכירה 
והיה הפתח פתוח ונעל הלוקח את הפתח וחזר ופתחו הרי זה החזיק וקנה. וכתב הרב 
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ופתחו עכ"ל דעתו  וחזר  ונעלו  הרב  כתב  ותפתח  תיחוד  בהזורק  ומדאמרינן  המגיד 
בפרק  הרמב"ן  דעת  שהוא  נראה  וכן  ויפתח  שיחזור  בעינן  דלהרמב"ם  רבינו  כדעת 
חזקת )שם ד"ה נעל( דלהרמב"ם בעינן שיחזור ויפתח מההיא דהזורק וליתא דהא נעל 
תנן. ולי נראה דלהרמב"ם נמי בנעילה לחוד קני ומה שכתב וחזר ופתחו לא מיבעיא 
שהיה  כמו  ופתחו  חזר  אפילו  אלא  שקנה  נעול  ונשאר  כשנעל  מיבעיא  לא  קאמר 

מקודם דהשתא אין ניכר בו משום מעשה שעשה לקנות אפילו הכי קנה. עכ"ל.

למדנו עוד דבר מכאן שאע"ג שלשון הרמב"ם מורה מובן מסויים לפעמים מרן 
מחמת קושיה מבאר אחרת וגם באופן שגדולי הראשונים פירשו כמובן הפשוט.

וכעת נבוא לחזו"א שאף שכתב באחת מאגרותיו הפשטות היא תמיד האמת, ועוד 
כתב לגדול אחד, בקובץ אגרות )ח"ב אגרת ט"ז( בזה"ל: כשם שהעמיקו מחתימי התלמוד 
לפני הדורות הבאים, אשר  ובעריכת הדברים  כך העמיקו בלשונם  בעיקרי ההלכות 
כן הוא מדת החכמה ומדת החכמים, ולא יתכן 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 צריך להיזהר מאוד בזה, שאם באנו 

להעמיס בדבריהם רמזים יותר על המידה לא נשאר בידנו כלום וכו', עכ"ל.

בכל זאת מצאנו כמה פעמים שמפרש לכאורה היפך הנכתב ]ובהכרח צריך לומר 
הטעם, כמו שכתב האור החיים הקדוש הנ"ל: כדרך הפוסקים הראשונים ז"ל, לא ישובו 
מפני הקושיות והדיקדוקים, כאשר יכשר בעיניהם דרך ישר בש"ס, מילתא דנראה להו 
סברא מתקבל אדעתא דידהו ז"ל, לא דייקי בתר דיוק דברי הש"ס. עכ"ל. והחזון איש 

מרוב גדלותו וגאונתו, הלך בדרכי רבותינו הראשונים[. 

ונביא שתי דוגמאות: 

כלאחר  בגופו  אלא  מטלטל  אינו  בקש  ...אבל  י"ט(:  סי'  דשבת  )פ"ג  הרא"ש  כתב  א. 
מן הצד שהוא  ליה לטלטול  צריך, מדמה  הוא  יד, הלכך אע"ג דלקש שהוא מוקצה 
לצורך הדבר המותר. עכ"ל. וכן פסק מרן )סי' שי"א סעי' ח'( וטלטול בגופו אפילו לצורך 
דבר האסור מותר, וציין לבאר הגולה לדברי הרא"ש, וכן פסק במשנ"ב )סי' ש"ח ס"ק י"ג( 
וז"ל: איתא בסי' שי"ד וטלטול מוקצה בגופו אפילו לצורך דבר המוקצה מותר דזה 
לא נקרא טלטול כלל. אבל החזו"א )סי' מ"ז אות י"ב( כתב נראה דאין כוונת הרא"ש לחלק 
בין טלטול ביד לטלטול בגוף וכו', אלא כונת הרא"ש שאין עניין שכיבה על הקש שם 
טלטול הקש, אלא שם תשמיש של שכיבה וכו'. וחלק בזה על המג"א שהתירו לטלטל 
מוקצה בגופו, יעו"ש שהאריך. אע"ג שודאי פשטות לשון הרא"ש ומרן בשו"ע מוכחת 

כהבנת המג"א והמשנ"ב.

כתב הרמב"ן בחידושיו למס' שבת )דף ע"ד ע"א ד"ה וכי מותר לאפות( וז"ל: וכי מותר  ב. 
לאפות לבו ביום וכי מותר לבשל לבו ביום אלא אמר רבה וכו'. פי' מסברא קסבר רבה 
שאין בבורר פחות מכשיעור חיוב כאופה פחות מכשיעור שאין דרך ברירה בכך אלא 
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כאוכל ומצא פסולת בחתיכה שהוא אוכל, ומפריש פסולת מתוך אוכל הוא שמותר. 
עכ"ל. הנה פשטות לשון הרמב"ן שמותר לברור פסולת מתוך האוכל בשעת האכילה 
ממש, וכן הבין המשנ"ב בביאור הלכה )סי' שי"ט סעי' ג' ד"ה הבורר פסולת(, אבל החזו"א )סי' 
נ"ד אות א'( חלק על הביה"ל ופירש דברי הרמב"ן שהתיר רק במוצא פסולת בתוך פיו 

אבל לא קודם שהכניס לפיו.

ובאמת ראיתי בספר אשמרה שבת מהרה"ג מרדכי אשכנזי שליט"א )ח"א עמ' קצ"ג( 
שדן במש"כ החזו"א )סי' נ"ז( שכל ההיתרים שמצאנו בראשונים נאמרו רק לדבי חיתוך 
דק דק אבל לא לגבי כתישה, והקשה על דבירו כמה קושיות, והגם שדבריו דוחק גדול 
בדברי הש"ס והראשונים, והסיק מחמת כל הנ"ל וז"ל: ואני אשר אחזה לי, שגם החזון 
אלא  שהביא,  מהראיות  אינו  איש  דהחזון  וחיליה  מוכרחות,  ראיותו  שאין  ידע  איש 
מעצם הסוגיא, וידוע שכך דרכו של החזון איש, במקומות רבים, לפסוק כעומק הבנתו 
בהדיא.  עליו  חולקים  שאינם  הראשונים,  דעת  את  אליו  ולהשוות  בסוגיא,  החודרת 

עכ"ל. ודבריו נאמנו מאוד.
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תפילה
בארבע גליונות שעברו הארכנו מעט לבאר ולהוכיח שאין עיקר מטרתה של תפילה 
לקבל מאיתו יתברך מה שחסר לנו, שהרי אמרו חז"ל: איזוהי עבודה שבלב הוי אומר 
זו תפילה. אלא שבתפילה אדם עובד להשריש בלבו שהכל מאיתו יתברך ומפנים בו 
עוד הרבה ערכי קודש, והמתפלל באופן הנכון מתעלה כל תפילה, ועד כה היו דברנו 
בתפילה שסידרו לנו חז"ל שעליה כתב הגר"ח מוולאזי'ן ז"ל בספרו נפש החיים )שער ב' 
פי"ג( וז"ל: אין אתנו יודע עד מה. כי גם מה שנתגלה לנו קצת כוונות התפלה מרבותינו 

נורא האריז"ל.  ועד אחרון הרב הקדוש איש אלקים  ז"ל קדישי עליונין.  הראשונים 
נגד  כוונות נפלאים. אינם בערך אף כטפה מן הים כלל  אשר הפליא הגדיל לעשות 
פנימיות עומק כוונת אנשי כנה"ג מתקני נתפלה. שהיו ק"כ זקנים ומהם כמה נביאים 
וכל מבין יבין. דלא איתי אנש על יבשתא שיוכל לתקן תקון נפלא ונורא כזה. לכלול 
ולגנוז במטבע תפלה קבועה וסדורה בנוסח א'. התקונים של כל העולמות עליונים 
חדשים  תקונים  יוגרם  שמתפללין  פעם  ושבכל  המרכבה.  פרקי  וסדרי  ותחתונים. 
בסדור העולמות והכחות והמשכת מוחין חדשים אחרים. שמעת שתקנוה עד ביאת 
הגואל ב"ב לא היה ולא יהיה שום תפלה בפרטות דומה לחברתה שקודם לה ואחריה 
כלל. ולכן ארז"ל )חגיגה ט' ע"ב וברבה במדבר פ"ט( מעוות לא יוכל לתקון זה שביטל ק"ש כו' 
או תפלה כו'. וכמ"ש באורך בפע"ח פ"ז משער התפלה ע"ש. והוא בלתי אפשר אם לא 
ע"י הנבואה העליונה ורוח קדשו ית' אשר הופיע עליהם הופעה עצומה בעת תקון 
וגנוזות  אלו התיבות ספורות  בפיהם  ית"ש  הוא  והברכות. שם  נוסח מטבע התפלה 

בתוכם כל התקונים וכו'. עכ"ל.

ועתה נבוא לדבר מעט על חשיבות התפילות הפרטיות.

הנה הגאון ר' שריה דבילצקי נר"ו, בהסכמתו לספר בלבבי משכן אבנה, כתב: אנן 
לא  ביומו,  יום  מידי  המתחדשות  ובעיותיהם,  ענפיהם  לכל  הגשמיים  החיים  טרודי 
תמיד יכולים לעמוד בדרגה כזאת של שויתי ה' לנגדי תמיד, וכבר העיר בזה הרמב"ם 
שמתבטאת  מידה  איזו  בידנו  יש  אם  לנו  קל  ויותר  נ"א(:  פר'  )ח"ג  נבוכים  במורה  ז"ל 
במעשה או בדיבור, וכמו שהאריכו כבר בהרבה ספרים קדושים, להתפלל בפה על כל 
דבר קטן או גדול שניגשים לעשות בגשמיות וברוחניות, תפילה קצרה לפני הפעולה 
שעומדים לעשות. וזה יעזור לנו להיות קשורים בו יתברך שמו ולהרגיש הקשר בכל 
המעת לעת. ובאמת שורש מידה נעלית זאת כבר השמעינו הרמב"ם )הל' ברכות פ"א הל' ג', 

ד'( שתכלית כל הברכות כדי לזכור את הבורא תמיד ולירא ממנו. עכ"ל.

וכבר הבאנו בגליון ד' )עמ' ל"ז( מדברי רבנו ירוחם הלוי )דעת חכמה ומוסר עמ' 23(: תפלה 
- היא היא הגלגל שעל פיה צריך האדם להתנועע כל ימי חייו היה רגיל לומר, שחז״ל 
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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. עכ"ל.

ודברים מתוקים מאוד כתב בענין זה הרה"ג הרב י. לוי שליט"א, בקונטרס הפגישה 
)עמ' 32 ואילך( וז"ל:

חכמינו ז״ל במסכת סנהדרין )מד ע׳׳ב( אומרים: לעולם יקדים אדם תפילה לצרה. 
דבר  כל  להיות  צריך  כיצד  רואים  אנחנו  רבותינו,  בדברי  ולמעשה, בהתבוננות קלה 
הזה.  בכרי  ברכה  שתשלח  רצון...  יהי  אומר  ־  גורנו  למוד  הנכנס  תפילה.  עם  מלווה 
הנכנס  וכוי.  לשלום  ותוציאני  לשלום  שתכניסני  רצון...  יהי  אומר   - למרחץ  הנכנס 
להקיז דם ־ אומר יהי רצון... שיהא עסק זה לי לרפואה וכו׳ הנכנס לכרך - אומר יהי 

רצון...[ שתכניסני לכרך הזה לשלום )שולחן ערוך או״ח סימן רל א-ד(.

אם נרצה לתרגם את זה לעידן המודרני. אז במקום למדוד גרנות אנחנו יוצאים 
יוצאים לטיפול  יוצאים לסדר הנחה בארנונה,  לבנק להוציא תדפיס חשבון, אנחנו 
שיניים שיגרתי, עולים על אוטובוס לנסיעות שגרתיות. לא צריך להיזכר כשמתחילים 
נא לי שלא  יוצא לבנק, עזור  הבעיות. עלינו להקדים תפילה לרבונו של עולם, אני 
באוטובוס,  טוב  מקום  לי  שיהיה  לפקידים,  בהמתנה  תור  יהיה  שלא  שם,  אתעכב 
שאוכל לשמור; שם את העיניים כראוי, תשמור עלי בטיפול שיניים שזה יהיה בנקל. 

כך חי יהודי, להכניס את השם יתברך לחיים שלנו השגרתיים.

כך מספרים, למשל, על רבי יחזקאל אברמסקי זצ״ל שראוהו כשיצא מפתח ביתו 
לצאת, הניח את ידו על המזוזה ואמר: רבונו של עולם, אני יוצא עכשיו מפתח ביתי 

בריא ושלם. אנא ממך, עזרני גם לחזור לכאן בריא ושלם...

זצ״ל,  זוננפלד  יוסף חיים  רבי  ירושלים הגאון  נכדו של רבה של  זה, סיפר  בענין 
שהיה דרכו של הסבא להקדים בדרך כלל תפילה על כל פרט בעניני החיים. פעם אחת 
הענין  את  מלגמור  חיים  יוסף  רבי  השתמט  מרדכי,  לבנו  הצעות  שדכנים  כשהציעו 

במהירות כדרכו, אדרבה, הוא העדיף להתעכב עוד קצת.

הרבנית ע״ה שמה לב לדבר שהרב חורג ממנהגו, שאלה אותו לפשר הענין, והוא 
נוהג להזכיר את הבא בתור לשידוכים,  השיב לה, שבדרך כלל בימים הנוראים הוא 
שיהיה הכל על צד היותר טוב, למצוא את הזיווג האמיתי מן השמים. וכך כשמתקבלת 
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הצעת שידוך במשך השנה הוא בוטח בה׳ שזה באמת השידוך האמיתי. אולם השנה, 
סיים ר׳ יוסף חיים, משום מה, פרח מזכרוני התפילה על שידוכו של מרדכי. על כן הנני 

מהסס לגשת להצעה בלי להקדים תפילות... )מרא דארעא דישראל(.

רבי דוד ממיקליוב זצ״ל היה מתלמידי הבעל שם טוב הקדוש. פעם אחת ביקש 
ממנו הבעש"ט לנסוע לאיזה מדינה רחוקה בשם ׳בסרביא׳ שיש שם גידול מבורך של 
דוד  רבי  נסע  יין לכל החורף הבא.  ולרכוש עבורו כמות של ענבים לעשיית  ענבים, 
עד לאותה מדינה, רכש שם כמות נכבדה של ענבים בזמן המובחר לזה שהוא חודש 
וכמובן  יין.  מהם  ועשה  הטובים  הענבים  את  בחר  מובחרות,  חביות  שם  קנה  אלול. 
שמר עליהם מכל משמר שלא תהיה שם אף בעיה של יין נסך או יין מגולה וכדומה, 
הוא הניח את החביות בחדר מיוחד ונשאר עמהם, וכך עברו להם כחודשיים תמימות 
וסוכות. ובשעה שהיו כל ישראל  יום כיפור  ימי אלול, ראש השנה  הכוללות את כל 
עסוקים במצוות החג, היה רבי דוד יושב בבדידות לשמור על היין עד סיומו של כל 

תהליך התסיסה.

רבו  אל  לדרך  לצאת  השעה  שהגיע  דוד  רבי  החליט  חשון,  חודש  של  הכנסו  עם 
עם היין המשובח והמהודר. הוא העמיס את החביות על עגלה ויצא לדרך בת השלש 
שבועות. בדרך קידמו את פניו גשמי ברכה ורוחות עזות, ולא פעם ולא פעמיים נתקעה 
העגלה באישון לילה בבוץ סמיך או באבני בליסטראות או בכפור ושלגים. ורבי דוד 
שהיה איש של מסירות נפש, לא נטש את העגלה בין ביום ובין בלילה למען יגיע היין; 

בתכלית כשרותו לביתו של הבעל שם טוב.

לאחר מסע ארוך ומתיש הגיע רבי דוד למעז׳בוז׳, עיירתו של הבעש׳׳ט. הוא נסע 
עם העגלה היישר לבית רבו, ברגשי גיל ושמחה, על אשר זכה להביא לרבו את היין 

המשובח.

העגלה עצרה מול פתח ביתו של הבעש״ט. רבי דוד ירד מן העגלה, שילם לעגלון 
על שכר הנסיעה הארוכה, ואז הוא שומע צעקה של אחד מהשוטרים הערלים: מה 
זה? האם אינך יודע על קיומו של החוק האוסר לייבא ליקר מחוץ לגבולות המדינה? 
ענה לו רבי דוד: זה לא ליקר, זה יין, אולם לא נחה דעתו של הערל עד שפתח לעיניו 
של רבי דוד חבית חבית; ובעזרת המקל שלו, שכשך בחביות היין כשהוא טועם טעימה 

קלה מכל חבית וחבית. היין כולו התנסך...

בימים  בניכר,  שחיי!  ארוכה,  כזאת  נסיעה  דוד.  רבי  של  מעיניו  פרץ  דמעות  זרם 
הנוראים, עמל ויזע של חודשים שלמים, ירדו לטמיון תו פחות משלש דקות... 

בצר לו, ברגלים כושלות, נכנס רבי דוד לבית רבו. ובאמירת שלום עליכם בשפה 
כך  כל  שמרתי,  כך  כל  התאמצתי,  כך  כל  אותו.  הקורות  כל  את  לרבו  סיפר  רפה, 
השתדלתי, מה זאת עשה אלקים לי, שאל בקול בוכים ענה לו הבעל שם טוב, פשוט 
מאוד, אתה עשית את הכל. באמת התאמצת, אבל דבר אחד שכחת, להתפלל מראש 
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שיהיה ה׳ בעזרך לשמור את היין. הראו לך מן השמים איך מביאים יין ממרחקים בלי 
הרבה סייעתא דשמיא... )מובא בספר הבעש׳׳ט על התורה בהקדמה בשם הרה״ק מנעסכיז זצ׳׳ל(.

לא צריך לחכות לבעיות בכדי להתפלל. לפני כל יציאה לסידורים, תתפלל שיהיה 
סייעתא דשמיא. הלא לפעמים אפשר להתעכב בחנות כובעים או נעליים שעתיים 
תמימות עד שמוצאים משהו מתאים )גם במחיר(, ולפעמים בתוך חמש דקות אתה כבר 
עם השקית בדרך ליציאה מהחנות. שלא נדבר על הקונים ביגוד לנשים ששם לוקח 
לפעמים שעות רק למצוא את החנות המתאימה. אפשר בודאי לחסוך המון זמן, עגמת 

נפש, וכסף רב, על ידי שמקדימים תפילה לזכות לסייעתא דשמיא.

כשאתה יודע על יום שיש לך בו סידורים במרכזי העיר, זה צריך להיות אופייני 
כל  את  עולם  של  לרבונו  ולפרט  הסידורים,  של  הרשימה  דף  את  להוציא  בהחלט, 
הסידורים. פה אתה צריך איזה חתימה של עורך דין ושם להוציא איזה אישור, כאן 
לחפש איזה חלק של ברז שנשבר, ושם למסור איזה חפץ למישהו. תפילה ותפילה 

ותפילה - זה חוסך המון זמן והמון עגמת נפש.

ברצוני   - בסוף  עושים  שהעולם  ״מה  לתלמידיו  מברסלב  נחמן  רבי  פעם  אמר 
שתעשו כבר מההתחלה״ והחכם עיניו בראשו. לא צריך לחכות לטלפון מהרבי של 
ים  לשפוך  תפילות,  עם  הילדים  את  לעטוף  עלינו  חריגות.  קצת  שיש  בחיידר  הילד 
של דמעות כבר כשהם בעריסה, שהכל ילך כשורה, שיהיה להם ריכוז, חשק ללמוד, 
מתיקות בתורה, שמחה, בריאות, יראת שמים, מידות, אמונה, הכל הכל הכל. יש לבורא 

עולם בשפע, צריך רק לבקש.

חכמינו ז״ל שואלים במדרש רבה )מה, ד( ולמה נתעקרו האמהות? אמר רבי יוחנן 
לפי שהקדוש ברוך הוא מתאוה לתפילתן ומתאווה לשיחתן. כלומר, בדרך כלל נראה 
סידורים,  לסדר  בעיות,  לפתור  אמצעי  בתור  משמשת  היא  שהתפילה  האדם  לבני 
שמגיעים  וברגע  המטרה  זוהי  שצריכים  והישועה  עקרות.  לפקוד  חולים,  לרפאות 
למטרה כבר אין צורך באמצעי חלילה. אולם כאן אנחנו לומדים שההיפך הוא הנכון. 
הבעיות, המחלות, המינוס בבנק, השיבושים בתוכניות הם הם האמצעי למען הביא 

אייתנו אל המטרה שהיא הקשר האדוק עם הרבונו של עולם. עם התפילה.

את הרעיון הזה מדייק רבינו בחיי בפסוק ״ויעתר יצחק לה׳ לנוכח אשתו כי עקרה 
היא״ )בראשית כ( דלכאורה היה הפסוק צריך לומר על רבקה שהיא עקרה, ורק אח״כ 
לספר לנו מה עשה יצחק, ויעתר יצחק לה׳. אלא באמת כך הוא הסדר. יצחק מתפלל, 
זו היתה המטרה, ואם תחפוץ לדעת על מה התפלל, על זה ממשיכה התורה לספר לנו 

שהיה זה להיפקד בבנים, כי עקרה היא. )מובא בספרו כד הקמח(.

אם המטרה זו הקשר האישי שלנו עם השם יתברך נוכל לחסוך המון המון צער 
ויסורים, אם נקפוץ היישר אל המטרה. וכך ביאר הצדיק רבי לוי יצחק מברדיטשוב 
זצ"ל את הענין במה זכתה לאה אמנו מתוך כל האמהות שהיו כולם עקרות ודווקא היא 
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לא הצטערה כלל מצער העקרות? אומר ר׳ לוי יצחק דבר נורא. הלא כל ענין העקרות 
של, האימהות ע״ה היה משום שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן. לאה כבר הגיעה 
למטרה בצורה ישירה, היא הרבתה בכל תקופת נעוריה בתפילות עד שנעשו עיניה 

רכות. נו, אז היא צריכה עוד סיבות על מה להתפלל? )ע׳׳פ קדושת לוי בפרשת ויצא(.

החכם עיניו בראשו. פותחים תוכנית חסכון, מפקידים לשם תפילות! על החשבון. 
הילדים,  חינוך  על  בית,  שלום  על  בנסיונות,  עמידה  על  שמים,  יראת  על  תורה,  על 
על הבריאות. הלא כשיש כבר חס ושלום איזה בעיה רפואית, מנסים לגייס תפילות 
ככל היותר, ואז, כמה כבר אפשר לגייס. מי שיש לו בצד תכנית חסכון של תפילות, אז 

כשבאמת צריכים - פותחים את האוצרות...

לסידורים,  יוצאים  כשאנחנו  במקום.  לא  עצמי  בטחון  לנו  שיש  היא,  הבעיה 
אנחנו מרגישים שיש לנו ממש שליטה מליאה על כל התכנית. אני אמשוך שם כסף 
מהכספומט, ואכנס למשרד פלוני ואח״כ אקנה את המכשיר ההוא וכו' וכו'. בלב אנו 
מסוגלים לשמוע איזו מין תחושה האומרת לקדוש ברוך הוא: תן לי להסתדר לבד, 

העיקר שלא תשבש לי תכניות.

אי  בפלאפון  לחייג  לבד,  יכולים  איננו  לנשום  שגם  שוכחים  הבעיה.  בדיוק  וכאן 
אפשר לבד. לדבר, לראות, לשמוע, לזוז, לעלות, לרדת, לנסוע, להכנס, לצאת, כלום, 
היום  שביתה  שאין  אמר  מי  בכספומט,  שיבוש  שאין  אמר  מי  לבד.  אפשר  אי  כלום 
״הכל  זה  מעוות  משפט  איזה  מדבר.  אתה  שליטה  איזה  על  דין,  העורך  של  במשרד 

בשליטה״.

אדם שמתרגל להקדים תפילה לפני כל פרוייקט, לפני כל יציאה לסידורים, הוא, 
תזכורות  לזה  צריך  לא  והוא  הוא,  ברוך  ועומד בקדוש  תלוי  להיות  את עצמו  מחנך 
בהמשך הדרך. חז״ל מספרים לנו, משל למלך שהיה ביער ומצא שודדים ששבו בת 
מלכים, ואותה בת מלכים היתה צועקת לו: אני מתחננת, תציל אותי מהשודדים הללו... 
שמע המלך והצילה. לאחר ימים ביקש לישא אותה לאשה. היה מתאווה שתדבר עמו 
ולא היתה רוצה, מה עשה המלך? גירה בה את השודדים כדי שתצעק וישמע המלך, 
כיון שבאו עליה השודדים התחילה צועקת למלך. אמר לה המלך, לכך הייתי מתאוה, 

לשמוע קולך.

כך היה עם ישראל, כשהיו במצרים והשתעבדו בהם המצרים צעקו ותלו עיניהם 
לקדוש ברוך הוא. התחיל הקב"ה מוציאם ביד חזקה והיה הקב״ה מבקש לשמוע את 
)אני מסתדר לבד, אין לי כבר על מה להתפלל, נשמע מוכר( מה  קולם פעם אחרת ולא היו רוצים 
עשה? גירה לפרעה לרדוף אחריהם שנאמר ופרעה הקריב, מיד ויצעקו בני ישראל אל 

ה׳. באותה שעה אמר הקב״ה: לכך הייתי מבקש, לשמוע קולכם... )שמו״ר כא, ד(.

המבי״ט אומר, שכשאדם מתרגל לשמור על קשר מתמיד עם השי״ת, הוא בונה 
מערכת יחסים בינו לבין השי״ת גם בלי צרות. אולם כשהאדם ממתין לצרות, ורק אז 
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הוא נזכר לעורר רחמי שמים הוא בונה מערכת יחסים כזאת שהוא צריך צרות חס 
ושלום בשביל להתפלל.

׳הכל  שבאמת  האמיתית  בתחושה  יותר  נחיה  ולהתפלל,  להקדים  שנתרגל  ככל 
בשליטה׳ של הבורא עולם!

נפלת,  ולא  באבן  נתקלת  חלילה  דבר,  כל  על  תודה  לומר  גם  להתרגל  כדאי  אגב 
תאמר מעומק הלב תודה אבא שבשמים שלא נפלתי, מי יודע מה היה יכול לקרוא, 
ואם נפלת ורק התלכלת תודה על זה שרק זה מה שקרה, ובדרך נפלאה זו דרך בעל 
יסוד ושורש העבודה )סימן כ"ו בצוואה( וז"ל: הייתי נזהר מאד ליתן הודאה ושבח להשם 
יתעלה ית"ש על כל מה שהגיע עלי, הן איזה רעה ר״ל קטנה או גדולה, מכל מה שהפה 
יוכל לדבר והלב לחשוב, הייתי מצדיק עלי את הדין בשמחה ונתתי להשם יתעלה ג"כ 
כי  ובוראי אתה צדיק על כל הבא עלי  יוצרי  זה בשמחה עצומה בזה״ל:  הודאה על 
אמת עשית ואני הרשעתי ואני נותן לך שבח והודאה על זה יוצרי ובוראי כי בוודאי 
לטובתי עשית לי סיבה זו ע״כ. הן על איזה טובה קטנה או גדולה מכל שהפה יוכל 
לי  שזימן  מצוה  דבר  על  הן  שגמלני,  הטובה  על  ושבח  הודאה  ית"ש  לו  נתתי  דבר, 
הש"י, הן על דבר הרשות כפי שאבאר כמה ענינים בעז״ה. ובודאי כל אדם מוזהר על 
זה, והיא משנה מפורשת בפ"ט דברכות: חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך 
על הטובה, לבד פי' הברטנורא שפירש שקאי גם על השמחה, פשטיות המשנה עכ"פ 
שחייב האדם ליתן שבח והודאה להש"י על כל הבא עליו גם על הרעה, ופשיטא על 
פשוט  דבר  שהוא  משמעותו  הטובה,  על  מברך  שהוא  כשם  המשנה:  כלשון  הטובה, 
שחייב לברך על הטובה, אלא אשמעינן שחייב לברך גם על הרעה, והיודע תעלומות 
יעיד עלי, בניי אהוביי, שמלבד החיוב מהמשנה הקדושה שהיא הלכה למשה מסיני, 
עבדתי עבודה זו בתמידות, מגודל אהבת הש״י שהיתה תקועה בלבי בתמידות, נתתי 
לו ית״ש ויתעלה הודאות ושבחים בתמידות, הן על הרעות והן על הטובות שעשה 
ומהם תקשו  בניי אהוביי כמה דברים מה שתעלה על דעתי,  ועתה אציג לכם  עמי. 

מעצמיכם אל הדומה ואת הדומה לדומה כי רבים הם וא"א לפורטם.

דוגמאות להודאות על טובות ״קטנות" שהבורא ית״ש עושה עמו

 — מיוחד  חדר  לי  שנתן  ויתעלה,  ית"ש  ובודאי  יוצרי  לי  שעשה  הטובה  גודל  על 
לאדם  ושורש  יסוד  זה  ודבר  לכם,  כידוע  דעתי  על  עמדי  מיום  הקדושה  לעבודתו 
שרוצה לקנות שלימות בעוה״ז השפל. לכן נתתי לו ית"ש הודאה על זה בכל עת שעלה 
על דעתי גודל הטובה זו, אף כמה פעמים ביום, וההודאה היתה בשמחה עצומה בפה 
מלא בזה״ל: יוצרי ובוראי ית"ש, אני נותן לך הודאה גדולה על שנתת לי חדר מיוחד 
לעבודתך הקדושה לא כפי מעשי הטובים רק למען רחמיך הרבים וחסדיך הגדולים 
יום בברכה שעשה לי כל צרכי, נתתי ג״כ במחשבתי הודאה על החדר  ע"כ. גם בכל 
מיוחד כנ"ל, גם על הבית שנתן לי בית דירה לי ולכל ב״ב. ובפרט על שנתן לי בית 
במחשבתי  מאד  עצומה  בשמחה  הודאה  ית״ש  לו  נתתי  עכ״ז  לשלחני,  סמוך  הכסא 
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בברכה זו. גם בכל עת שהלכתי שחרית וערבית והגעתי אצל ביתי נתתי הודאה עצומה 
בפה מלא להשם יתעלה על זה בתמידות. ותזהרו בניי אהוביי בהודאה על זה ג״כ מאד 

מאד. עכ"ל יסוד ושור העבודה.

קובעים  כשאנחנו  וז"ל:  ליבי,  את  שבה  אשר  הפגישה,  ספר  מסוף  בקטע  ונסיים 
יש  )אל דאגה  לנו את השער הראשי,  פגישה עם הבורא אף אחד לא התחייב שיפתחו 
לקיטה מלאה גם משם(, אבל מי יודע אולי גם נזכה פעם להציץ או אפילו להיכנס פנימה. 

כזוכים להיות פנימה כבר אין צורך בכלום, ההתאחדות עם מקור הטוב והתענוג, אינה 
בן אהוב  והמצוות, כמו אותו  קיום התורה  בשביל לבקש משהו, היא עצמה תכלית 
הבא לבית הוריו לאחר שנים של ריחוק הוא לא בא בשביל לאכול את מעדני המלוכה, 
לא בשביל לקחת כסף או מרגליות, הוא בא בשביל להיות עם אביו האוהב ולהתאחד 

עמו, גם אם זה יקרה פעם אחת בחיים זה שווה את כל הפגישות שהיו שם בחוץ.
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חיים כפולים – משלמי מסים – הבריח התיכון

ביליון שעבר כתבנו בענין המצוות שאין חובת האדם קיום 
יתברך  ה'  קרבת  בקשת  האדם  חובת  אלא  מצוות  התרי"י 
אלא שהיא נעשית ע"י קיום התרי"י מצוות. ורבי אלימלך 
מליזענסק כתב, שהעיקר שיהיה רצון מלא ושלם לעשות 
רצונו יתברך וזה מתקיים ע"י קיום התורה והמצוות. עוד 
שכתב  כמו  הנפש  מזון  הם  המצוות  שקיום  שאע"י  כתבנו 
תחיה  שהנפש  לא  התכלית  אבל  קדושה,  בשערי  מהרח"ו 
חפצו  ישלים  התורה  קיום  שע"י  הנפש  שתכלית  אלא 
וימליכהו על עצמו ועל הבריאה. עוד הבאנו בשם  יתברך 
אלא  יתברך,  לה'  יבער  שהלב  שהעיקר  דמיר  המשייח 
נביא  זה  וביליון  והמצוות.  התורה  ע"י  נעשית  זו  שבעירה 
להיפנות  כולם  המצוות  כל  קיום  שתכלית  מהרמב"ם 
מבואר  וברמח"ל  יתברך,  עמו  ולהתעסק  העולם  מעניני 
שע"י התורה והמצוות יופו מזדכך. ובספר הברית מבואר 
זה  ולפי  מילותא,  שכינתא  מוציאים  ומצוות,  תורה  שע"י 
כשאנו באים לקיים מצווה יש לנו לקיים ככל הנ"ל, ועי"ז 
נצא מה"מלומדה" שבקיום המצוות, ונשיי ביתר שאת את 

התועלת שהבורא רצה להעניק לנו בצוותו את המצוות.

וזה לשון הרמב"ם )מורה נבוכים( הביא דבריו ר' ירוחם הלוי, בספרו דעת חכמה ומוסר 
)חלק ב' עמ' רמ"ה(: במורה נבוכים פרק הנ״ל כ׳ וז״ל ״הנה בארתי לך כי זה השכל הנאצל 

עלינו מהבורא ית׳ הוא המחבר בינינו ובינו — מבואר מזה מש״כ במאמר הקודם. מי 
הוא המחבר בינינו ובינו? מהו המדבק ברוחניות? זהו השכל, עצמיותו של שכל הוא 
דבק רוחני, דבק יפה כזה שאינו מניח שום פירוד משהו בעולם, עד ״אין עוד מלבדו״ 
— והרשות בידך אם תרצה לחזק אותו יכול תוכל ואם תרצה להחלישו ולבטלו מעט 
כמו  עליה  ולשקוד  באהבתו  בהשתמשותך  תתחזק  החברה  זאת  כי  ודע  תוכל.  מעט 
שבארנו וכן תחלש ותתבטל בהתעסק מחשבותיך בזולתו, ואילו תהיה באמיתת המדע 
האלקי יותר חכם מכל בני אדם דע כי בעת שתפנה במחשבותיך מהבורא ותתעסק 
בעסקיך הצריכים לך כבר פסק החברה אשר בינך ובינו ית׳ ואז אינך עמו וכן אינו עמך, 
כי המחבר אשר בינך ובינו כבר נפסק בפועל בשעה ההיא — מחשבה איננה ענין של 
ידיעה, מחשבה היא סוד של דיבוק וחיבור, וע״כ בהפסק המחשבה לרגע אין חיבור 
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— ״כבר נפסק החברה אשר בינך ובינו יתברך וכו', ודע שמעשה העבודות האלה כולם 
להתלמד  רק  כוונתם,  תכלית  אין  המצוות,  שאר  ועשות  והתפילה,  התורה  כקריאת 
בו  התעסקת  אתה  וכאילו  העולם,  מעסקי  ולהיפנות  יתברך  ה'  במצוות  ולהתעסק 
הנה  הנ"ל:  ומוסר  זה בדעת חכמה  וכתב על  זולתו. עכ"ל.  דבר  וביטלת מכל  יתברך 
העמיד הרמב"ם תכלית כל התורה והמצוות, רק על נקודה זו להיפנות מעסקי העולם 

ולהתעסק בו יתברך.

ובספר נר המערבי על האור החיים הקדוש )עמ' קנ"ה( הביאו לשונו מאחד מספריו 
שעשיית רצונו תסובב שידבק האדם בקונו. עכ"ל. 

עוד מצאנו לרמח"ל שכתב שע"י קיום תודה ומצוות גוף האדם מזדכך, וכמו שכתב 
בספרו דעת תבונות )אות ס"ט, ע'( וז"ל: אמרה הנשמה - ודאי דבר זה צריך ביאור, מה 
זאת עשה אלהים גוף ונשמה בשתי יצירות, ולא יצירה אחת, שיהיה האדם מציאות 
אחת, בלא שיהיה מורכב כמו שהוא עתה; כי ודאי לא יבצר ממנו ית' מזימה לעשותו 
חי בעצמו, בלא חילוק זה של גוף ונשמה. ואמנם אחשוב, כי כשנדע זה, יהיה פתח 

פתוח לפנינו ליכנס לשאר הפרטים:

אמר השכל - הכונה העליונה, הלא שמעת כבר, היותה אך להטיב אל האדם, לזכות 
במעשיו במה שיתקן עצמו וישלים בריאתו. והרי כאן ענין החסרון והשלמות שזכרנו 
למעלה. כי האלהים עשה הגוף הזה חומר עב וחשוך, בלתי ראוי לאור באור קדושתו 
ית' מפני מוגו השפל, כי אין לבא אל שער המלך ולבקר בהיכלו אלא שלמי ההכנה, 
קל וחומר ממלכותא דארעא. וזה החשך אשר מוטבע הוא בחוקו של הגוף הזה, הוא 
השם בקרבו את כל התאוות הרעות השולטות בו, ועושה אותו עלול לכל המקרים 
כסא  מתחת  החצובה  הטהורה,  הנשמה  עשה   - שנית  וזאת  אותו.  המוצאים  הרעים 
הכבוד, והורידה ונפחה בתוך הגוף הזה לטהרו ולקדשו. וזה מה שצריך להבין, כי אין 
סוף הכונה בביאת הנשמה בגוף לשתחיה אותו בחיי ההבל האלה, אבל עיקר ביאה 
זו הוא לזכך אותו זיכוך ממש, להעלותו משפל מדרגתו החמרית וחשכה אל המדרגה 
העליונה, להיות כמלאכי השרת. ודבר זה מצאנו כבר במשה רבנו ע"ה, שזכה וזיכך את 
חמריותו, עד ששב למדרגת מלאך ממש, וכבר ראו כל ישראל כי קרן עור פני משה. 
יחנוך ואליהו נתעלו לשמים בגופם ממש, אחר אשר זככו את חמריותם זיכוך גדול. אך 
הדרך אשר בו תוכל הנשמה לזכך את גופה, הלא הוא במעשה המצוות וקיום התורה, 
כי נר מצוה ותורה אור. וכל מה שהיא מרבה לקנות תורה ומצוות - מרבה זיכוך לגוף 

ההוא, וזכות לעצמה - שהיא מקיימת רצון קונה. עכ"ל.

ובספר הברית כתב מאמר נורא, בענין לימוד תורה ועשיית המצוות שלא בכוונה 
הראויה, וזה לשונו: ודרשתי וחקרתי היטב בכל לבבי לדעת סיבת אריכות הגלות החל 
הזה וארא והנה בדורות האלה יש תורה הרבה בישראל מרבים העם ללמוד משניות 
גמרא ופוסקים גם ספרי קבלה ובכל זאת לא בא לציון גואל, והרבה אנשים בדורות 
אנשים  והרבה  נענים,  ואינם  צועקים  אלה  וגם  ועוז  כח  בכל  בתפלה  התחזקו  אלו 
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עוסקים במצות למרבה עד כי מלאים מצות כרמון ועם כל זה שנת גאולי לא באה, 
ואם שלש אלה יש בדורות אלו ועדיין לא שבנו לארצנו מה נשאר לנו עוד, ואנחנו לא 
נדע מה נעשה יותר מזה לרצות פני עליון, ואמרתי אני בלבי אין זאת כי אם שיש איזה 
מפסיד העומד כנגדם ויבא גם השטן בתוכם להחליש כח שלש אלה כי זבוב מות אחד 
יבאיש שמן רוקח הרבה, ויהי כאשר חפשתי לדעת מי הוא זה המפסיד מצאתי שהוא 
מה אשר כל ג' כתות הנזכרים כלם אינם מכוונים במה שעושים כי אם לצורך עצמם 
ולתועלתם לא למפרק קוב"ה ושכינתיה מן הגלות, וכל אדם מישראל מחשבתו לדרכו 
פנה ולתועלת עצמו וכל תורה או תפלה או מצוה אשר הוא עושה מכוין לקנות לו 
מקום חשוב בגן עדן ועוה"ב, ושיצליח על ידי זה בכל משלח ידיו בעוה"ז, ושיאריך 
ימים ושנים עם אשתו ובניו, וכל ישעו וכל חפצו של אותו יהודי אינו כי אם שיהיה לו 
פרנסה בכבוד ושיזכה לבנות לו בית גדול וחצר מאבני גזית כפיסין לבנים הכל כמנהג 
המדינה הנקרא )קאמעניצא( למען יעמוד ימים רבים ויירשוה בניו ובני בניו אשר יולדו 
לו בארץ נכריה ויראה זרע ויאריך ימים בגלות, ושימות בשיבה טובה ויספידו אותו 
הרב שבעירו עם שאר תופסי תורה אצל בית הכנסת ויהיה לו לויה גדולה ברוב עם 
בזוז ושסוי, זה כל תכלית המבוקש של הישראלי בגלות הזה. וביאת המשיח רגיל על 
לשונו תמיד אך משפה ולחוץ לא בלב שלם נכון למועדי רגל, בכל מועד ורגל אומרים 
ואף  תמימה  שנה  אותה  מדחים  רק  מחר  ולא  היום  לא  בירושלים  הבאה  לשנה  אנו 
גם זאת לא בלב שלם כי חפץ לבו לגמור הבנין שהוא בונה שאי אפשר להשלימו כי 
אם אחר איזה שנים וכן לגמור המשא ומתן שעל ד' וה' שנים אשר עשה עליו כתב 
וקשר מן השררה או מן המלכות הנקרא )קאנטראקט( ואין קורא בצדק ואין עושה באמת 
ולמפרק  ואלהיו  גוי  ולפדות  כדי למהר את הקץ  הנזכרים הדברים  בכל שלש כתות 
)ישעיה  השדה  כציץ  חסדו  וכל  הכתוב  שאמר  והוא  בנו,  יש  לא  זה  ושכינתיה,  קוב"ה 
מ'(, כלומר אינם מכוונים בתורה ותפלה ומצות שלהם כי אם לטובת עצמן לתועלתם 

לי  לב לעשותם  ואין איש שם על  יחד,  או לשניהם  או לעוה"ב  או לעולם הזה  לבד 
לשמי ולמעני כדי להוציאני מצערי ומגלותי, כמו שאמרו בזוהר כל חסד דאינון עבדין 
לגרמייהו עבדין ואוי לאזנים שכך שומעות, קול ברמה נשמע רחל מבכה על בניה היא 
אמנו שכינתא קדישא רוצה לצאת מן הגלות עם כל בניה ושומע אין לה צעקה ואין 

מושיע לה ופורק אין:

כדי  רק  ומצות  ותפלה  נכוין בתורה  זמן שלא  כל  כי  ועמי לבטח תדעו  ובכן אחי 
למפרק קוב"ה ושכינתיה לא זולת לא יבא משיחנו כי הוא ית' מתנהג עמנו מדה כנגד 
מדה ואומר אתם אינכם חסים כ"א על עצמכם לא עלי אף אני לא אחוס עליכם ולא 
נקוה לאיש ולא ניחל לבני אדם גדולים שהמה בזכותם ותפלתם יביאו לנו הגואל כי 
הרואה ללבב הוא היודע מי גדול לא הרואה לעינים, אך כל איש יהודי בעצמו אפילו 
אינו בעל תורה ולא בר אוריין כלל מחוייב ללחום בעד אבינו שבשמים שהוא ימלוך על 
הארץ ולעשות מלחמה וקרב בעד ארצנו נחלת אבותינו )פאטערלאנד( היא ארץ ישראל 
במצות אשר הוא עושה ולכוין בכל מצוה רק למפרק קוב"ה ושכינתיה מגלותא, אך 
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אלהים יפדה יהיה כל כוונתו, כי בשלחן ערוך יורה דעה כתוב שבכל מיני צדקות כגון 
קודם  שבוים  פדיון  להכל  חולים,  לרפאות  או  ערומים  להלביש  או  רעבים  להאכיל 
ואסור לאחר אפילו רגע, ואם כך הדין בפדיון שבוים לבן אדם אחד מכש"כ לפדות גוי 
ואלהיו שהוא פדיון שבוים הכללי, ואל יאמר האדם בלבו מה אני ומה ערכי שיהיה כח 
במצותי לפעול דבר גדול כזה, כי אם מך הוא בערכו המצוה בעצמה ערכה גדול ורב 
כחה לפעול זאת אם יכוין בו למפרק קוב"ה ושכינתיה מגו גלותא, ואז עד מהרה שנת 
גאולנו באה ותבנה ציון וכל ערי יהודה וארץ ישראל וישכון כבוד ה' בירושלים אשר 

יכוננה עליון וזרע עבדיו ינחלוה במהרה בימינו. עכ"ל.
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בטחון
הרבה  א.  )פ"ב(:  ובטחון  אמונה  בספרו  החזו"א  שכתב  מה  הבאנו  שעבר  בגליון 
פעמים בחיים עומד האדם לפני מאורע מסויים במחשבתו שאם יארע זה לא 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. ב. בטחון 

הוא: שמאמין שאין מקרה והכל מאתו יתברך.

וכדבריו ממש כתב הגאון ר’ אהרון ראטה זצ"ל, בספרו שולחן הטהור )ענף י"ב(: ודע 
אחי כי שורש מדת הבטחון הוא אינו כמו שסוברים העולם שבוטח בה׳ שבודאי יטיב 
לו, רק כמו שמובא בחובת הלבבות שעיקר הבטחון שיתרצה בגזירת הבורא ב״ה ולכן 
מובא בסה״ק קדושת לוי שאם מבקש על איזה דבר אל יבקש דייקא שיהא כחפצו 
וכרצונו, אלא שיהא כמו שרצונו ית׳ שהוא יודע מה היא לטובתה כי האדם אינו יודע 

כלום מה הוא לטובתו. עכ"ל.

העמיק  שליט"א(  ארלנגר  סנדר  אלכסנדר  חזקיהו  ר’  )מהגאון  ה’  אל’  ונשובה  לכו  ובקונטרס 
והרחיב לדון בדברי החזו"א הנ"ל בפרט, וביאור מעלת ומידת הבטחון בכלל, ודבריו 
נפלאים מאוד, ולתועלת הענין נכתוב תחילה את תמצית דבריו: א. הביא את דברי 
הגר"א המופלאים במשלי, שעיקר נתינת התורה לישראל, כדי שישימו בטחונם לה’. 
ולקבל  ההשתדלות  רוב  ולבטל  פרטית,  להשגחה  להיכנע  הבטחון  מעלת  עיקר  ב. 
הנהגת שמיים. ג. גם החזו"א מודה שהבטחון גורם לישועה ולחסד עליון, אלא שעיקר 
שלווה  בזמן  עצמו  להרגיל  צריך  ד.  מזוייף.  מבטחון  לשלול  היתה  החזו"א  מטרת 
במידת הבטחון האמיתי ולהתפלל להשיג בטחון אמיתי, ואפשר לכוון זה גם בתפילה 

כשאומרים בתפילה ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת ושים חלקנו עמהם.

וכעת נבוא למאמר שכתב בקונטרס הנ"ל וז"ל:

השפלות  על  דמשיחא  עקבתא  עניני  על  סוטה  מס׳  בסוף  דברו  חז״ל  הנה  א. 
אבינו  על  אלא  להשען  לנו  אין  הדברים  כל  על  וסיימו  השפע  וחוסר  והנסיונות 
שבשמים, והפירוש בפשטות שרק ע״י מדת הבטחון שאנו נשענים על רחמיו ית״ש 
ויסורין  משיח  לחבלי  בנוגע  גם  זה  וכל  הקשים,  הזמנים  ולעבור  לינצל  נוכל  באמת 
ה׳, ואמנם צריך  העוברים על הכלל והפרט שהתרופה היחידה הוא בטחון בישועת 
בירור היטב לדעת הגדר האמיתי הנכון בעניני בטחון וחילוק מדרגותיהם, וגם לעבוד 
על מדה זו לפני בא הנסיון והצרה, ולהתפלל להשיג המדה הזאת כמו שכתוב בברכת 
שאנו  עמהם,  חלקנו  ושים  באמת  בשמך  הבוטחים  לכל  טוב  שכר  ותן  הצדיקים  על 

מבקשים להיות בחלקם של בוטחים בה׳ באמת מפני שיש בטחון מזוייף ג״כ.
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עוד ענין חשוב ויסודי יש במדת הבטחון, שבאמת צריך לעבוד על השגת מדה  ב. 
כדי  לישראל  התורה  נתינת  דעיקר  י"ט(  )כ"ב  במשלי  ז״ל  הגר״א  מש״כ  ע״פ  תמיד,  זו 
שישימו בטחונם בה׳, לפי שעיקר מהכל הוא הבטחון השלם והוא כלל כל המצוות 
כמו שכתוב )תהלים עח( וישימו באלקים כסלם ולא ישכחו מעללי א-ל ומצותיו ינצורו, 
עכ״ל וע״ש. ובאמת הבטחון הוא גם סיבה ויסוד לקיום כל התורה כמו שאנו אומרים 
בתפלת אהבה רבה בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים כן תחננו ותלמדנו 
וכו׳ והמשך כל התפלה על התורה והמצוות בנוי על יסוד הבטחון, והוא ג״כ התכלית 
של התורה והשגתה כמו שאומרים אחרי והאר עינינו בתורתך וכו׳ ולא נבוש לעולם 
ועד כי בשם קדשך הגדול והנורא בטחנו, הרי לנו שאחרי השגת התורה שוב מזכירין 

מדריגת הבטחון שהוא תכלית הסופי.

הטעם שהבטחון הוא סיבה לקיום התורה כבר ביאר בחובת הלבבות בשער הבטחון 
התורה  לקיים  כראוי  הנפש  במנוחת  יהיה  שהאדם  הגדול  התועלת  ע״ש  בהקדמתו 
והמצוות כהלכה, וגם התכלית אחרי קיום תורה ומצוות להשיג שלימות הבטחון הוא 
מפי שיש בזה דביקות בה׳ באופן נעלה מאד, ועי׳ חובת הלבבות סוף השער מש״כ בזה, 
ואכמ״ל בדברים שצריכים לימוד ועיון בס׳ חובת הלבבות שהוא השו״ע המקיף מדת 
הלבבות  החובת  של  הקדושים  בדבריו  וחזרה  העמקה  הרבה  וצריך  כידוע,  הבטחון 
שער  סוף  חכמה  ראשית  )וע״ע  בס״ד.  להלן  כשי״ת  יום  היום  בחיי  נסיון  הרבה  עם  ולחיות 

האהבה פרק י״ב שמדריגת החסיד תלויה באמונה בטחון ושמחה(.

לעבוד על בטחון אמיתי לא מזוייף
ואמנם מצאתי בדברי רבינו יונה ז״ל על משלי שמבאר כמה גדרים במדת הבטחון, 
כדי  שלוה  בזמן  זו  במדה  ולהתרגל  להתאמן  כדי  בדברים  היטב  לעיין  מאד  ונכון 
שישאר מזה השפעה על נפש האדם לעת מצוא, וכדי שנדע הגדרים הנכונים מפני 
שיש כמה טעות במדה וו וכמו שב׳ כבר בזה החזון איש בספרו אמונה ובטחון )פ״ב( 
לבאר מדת הבטחון ולהוציא הזיוף המדומה שיש במדה זו ע״ש היטב. ודברי החזו״א 
נוקבים ויורדים חדרי בטן להוכיח האמת ולבטל הזיוף כעפרא דארעא, והיות שנכתבו 
למטרה זו לכן לא כלל בדבריו הרבה מעניני בטחון ופרטיהם וגם סגולתו, ורק רצה 
האדם  יכולת  ולבטל  פרטית  להשגחה  להכנע  הבטחון  מכל  שהעיקר  יסוד  להעמיד 
נלך  אנחנו  וגם  בזה(.  מש״כ  ח׳  ואות  ו׳  אות  להלן  )עי׳  שמים  הנהגת  ולקבל  השתדלות  ורוב 
בעקבותיו ונבאר ע״פ יסוד ד׳ הרבינו ינוה ז״ל בס״ד הגדרים האמיתיים כאשר יורנו 

ה׳ ברוב חסדיו.

והנה הסיבה הגדולה לטעות במדת הבטחון הוא, מפני שאין אנו מחשיבים המדה 
הרבה  ועוד  והגר״א  הלבבות  החובת  בשם  לעיל  שכתבנו  כמו  עצמה  מצד  הזאת 
פסוקים וספרים ודברי חז"ל, ורק אנו משתמשים בעת צרה ליפטר על ידי איזה סגולה 
שנקראת בטחון או להתחזק ולעצל מפחד ובלבול דעת והתקפת עצבים וכו’, והבטחון 
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הוא כמו תרופת הרגעה, וכמובן שא״א לזכות אפי׳ במקצת במדה עליונה משובחת 
יסוד. ותכלית כל התורה אם כל המטרה הוא הרגעה או סגולה להנצל מצרות, והכלל 
והכונה  כראוי,  רוחנית  מדה  לאיזה  לזכות  האדם  רוצה  אם  נכונה  כונה  שצריך  הוא 
הפשוטה הוא לשם עבודת ה׳ ורצון ה׳, וסוף הכבוד וההבטחות לבא למי שעבד לשם 
שמים, וכידוע בנסיון וכ״כ בחובת הלבבות )בהקדמה( שהבוטח בה׳ כאשר יודע בטחונו 
לבני אדם שהוא באמת בעל בטחון יגדל כבודו בעיני הבריות ויתברכו בנ״א בקרבתו 
ולדחות הפגעים מעל אנשי מקומו כמו שנאמר  גורם לתקנת עירו  ויהיה  ובראייתו 

צדיק יסוד עולם עכ״ד הק׳.

ימלא  ה׳ אם  לנסות את  ניחוש  הוא  יוצא מזה קלקול שכל הבטחון אצלנו  ועוד 
כאילו  עצמינו  את  נרמה  כאשר  או  בו,  בוטחין  שאנו  בפה  נאמר  כאשר  משאלותינו 
ה׳ בצורת הבטחון  ויתכן שיש אפי׳ איסור דלא תנסו את  בה׳,  בוטחים  שברגע הזה 
השטחיי שמשתמשים בתור סגולה, )וגם לרבות סגולת ספר נפש החיים )שער ג( הידועה, מלבד 
שלא יודעים ברור אופן השגת הסגולה ולא כל הרוצה ליטול את השם ראוי לזה, ועי׳' 
להלן אות ח׳ מש״כ בזה, יש אולי גם איסור דלא תנסו אם משתמשים בזה רק בתורת 

נסיון שיועיל לו וצ״ע(. 

ועי׳ רמב״ן שם בפ׳ ואתחנן )דברים ו טז( בביאור לאו דלא תנסו את ה׳ אלקיכם שאין 
רצון ה׳ לעשות נסים לכל אדם ובכל עת ואין ראוי לעבדו ע״מ לקבל פרס ואולי ימצא 
בעבודתו ולכתו בדרכי התורה צער ואסון וראוי שיקבל הכל במשפט צדק ע"ש, וא"כ 
הוא הדין גם כן כלפי מדת הבטחון שאין לנסות את ה׳, מלבד שזה מזוייף מתוכו כמו 

שנבאר בס"ד.

ויכול גם לגרום ח״ו קטרוג כעין עיון תפלה שאסור לסמוך שיעשו בקשתו בגלל 
שהתפלל בכתה, וזה גורם ההיפוך עי׳ גמ׳ ר"ה )טז:( ובתוס׳ שם ועי׳ שו״ע )ה׳ תפלה סי׳ צ״ח 
סעי׳ ה׳(, ולכן ראוי ללמוד היטב גדרי הבטחון האמיתי שיגרום לישועה וחסד ה׳ ועלייה 

אמיתית, ולהתפלל לזכות למדה זו לשם שמים ואז אשרי חלקו ויצליח האדם מאד אס 
יזכה אפי׳ במקצת באמתת מדה זו.

ז״ל  יונה  הרבינו  מלשון  ונעתיק  הבטחון  ענין  של  ליופו  בס״ד  נבא  ועתה 
ונבאר דבריו בע״ה:

כתב בפירוש רבנו יונה על משלי )ג’ כ"ו( וגם רבינו בחיי מביא דבריו בס׳ כד הקמח 
)ע׳ בטחון(, ומביא דבריהם בתוספת מש״כ במקומות אחרים נברר כמה מדריגות וענינים 

יסודיים נחוצים לנו לדעת בזה: בטחון בשכר עוה״ב הנצחי הוא בטחון מוחלט ומשרה 
שמחה תמידית - ובעניני עוה״ז והצלחתו יש רק תוחלת ותקוה לא בטחון מוחלט. 

וז״ל דע כי הבטחון האמונה הברורה והתחזק הלב בישועת ה׳ והסמך עליה וכו׳, 
דע כי הבטחון הוא שלא יתערב בו שום ספק, וע״ד משל נבאר כי ענין הבטחון כשכיר 
הבוטח על המלך ועמל בכל כחו לפניו בשמחה ובטוב לבב מרוב מבטחו על המלך 
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ומדעתו כי יתן משכורתו שלימה, והנה הבוטח בשם ית׳ גם אם ימצאהו צרות רבות 
ורעות יתאמץ בעבודת הי״ת ויבטח באמת כי שכרו כפול ומכופל, וכי השם יבחר לו 
הטוב, ואם יוכיחהו ה׳ בעוה״ז כי זאת טוב לו להעביר את עונו ולקרבו אל ה׳ ולהאדיר 
חלקו בעולם הגמול, כי שלוות העוה"ז כהבל וכאין וצל עובר, וכענין שנא׳ )ישעיה נ’( מי 
בכם ירא ה׳ וגו’ אשר הלך חשכים ואין נוגה לו יבטח בשם ה׳ וישען באלקיו וכו׳, והנה 
מדעתו כי שכרו שמור ואור זרוע לו הוא מיחל ומקוה גם לפירות מעשיו בעוה״ז והיא 
תוחלת ותקוה אצולה מן הבטחון וכו׳, עכ״ל. )פי׳ התוחלת כמו דבר שנאצל ונמשך מהבטחון אע״פ 

שאינו ממש הבטחון(.

ועוד כ׳ שם שמענין הבטחון בלי ספק הוא הבטחון להאמין בכל אשר הבטיח ה׳ 
יקום לעולם,  לנו ע״י הנביאים בענין נפלאות וטובות העתידים לבא שדבר אלקינו 
עכ״ד. )והוא ענין נוגע כלפי האמונה בגאולה ונחמות העתידים לבא עלינו ועל כל ישראל ולהתחזק בגלות ע״י 

הבטחות אלו(.

ומבואר בדבריו שעיקר הבטחון מיוסד על הכרת אמיתת חיי עוה״ב ושכל עניני 
וגם  לו הצלחתו  יגיע  בודאי  וזה בטחונו שלבסוף  עוה״ז הם טפלים לעולם הנצחיי 
היום שמח בהצלחה זו בכל אופן, )וכעין זה פי׳ עוד הר״י שם )ג- יא( בענין מוסר ה׳ בני על 
תמאס שלא יקוץ ביסורין מפני שמביאים לחיי עוה״ב(, ויהיה נכון לבו בטוח בהצלחה 
זו, ותחלת דבריו שכ’ ענין התחזק הלב בישועת ה׳ אינו שייך כ"כ לחלק זה של בטחון 
רק יתבאר להלן ורק הצד השוה בכל מיני בטחון שתמיד האדם בשמחה ויודע שדרכו 
עוה״ב  שחיי  מפי  והיסוד  ומצבו,  עשתונותיו  מאבד  ולא  מתבלבל  ואינו  ובטוח  נכון 
של  רוחניים  במושגים  חי  הבטחון  ובעל  ומניעה,  ספק  שום  בלי  בטוח  וזה  תכליתו 

עוה״ב ולכן לא יתפעל כ״כ ממצבו בעוה״ז, וזה נקרא בטחון מוחלט בלי צד ספק.

ובנוגע לעניני עוה״ז יש לו תוחלת ותקוה אע״פ שאין לו בטחון גמור מוחלט דהרי 
אינו יודע מה נגזר עליו ומה הם חשבונות שמים אתו, מ״מ מקוה מאד ומיחל לפירות 
שכרו בעוה״ז שיש לו סיכויים ואפשרות טובה על הבטחות שנאמרו לצדיקים בעוה״ז 
אע״פ שאינם הבטחות גמורות שהרי יעקב אע"ה פחד שמא יגרום החטא, עכ"פ יש 
לו מן לקוות וליחל ולא גרע משאר ענינים טבעיים שיש בהם הצלחה ובנ"א סומכים 

עליהם ושמחים בהם )וע״ש ברבנו יונה ג’ כ״ב שמבואר כן מדבריו(.

ולהרגיע דאגת האדם,  ענין התוחלת שהוא דבר מספיק להניח  ויש לבאר היטב 
במיוחד,  דואגים  ולא  עליו  סומכין  בטבע  מסודר  כשהדבר  עוה״ז  עניני  בכל  שהרי 
ומצפים  ונשענים  לבוטחים  סיוע  ומבטיח  תמיד  אותנו  המנהיג  ה׳  לחסד  ותוחלת 
חסדו, וגם יש קצת זכויות לכ״א מישראל שראוי שה׳ יעשה אתו רחמים וחסד, הרי 
תוחלת זו אינה פחות משאר עניני עולם שאנן סומכים עליהם, ורק החסרון בנו מפני 
שקטנות האמונה והבטחון בדברים טבעיים מחליש מאד תוחלת זו הסומכת על חסדי 

ה׳ ורוב טובו, והבן.
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לדעת שהבל בידי שמים ויש אפשרות שקולה לטובה ים כשהצרה קרובה, 
וים כשרואה כה עצום של לוחמים רבים כנידו

עוד כתב שם רבנו יונה ז״ל וזה לשונו, ועוד יחייב ענין בטחון שידע עם לבבו  ו. 
כי הכל בידי שמים ובידו לשנות הטבעים ולהחליף המזל, ואין לשם מעצור להושיע 
ברב ובמעט, וגם כי צרה קרובה ישועתו לבא קרובה כי כל יוכל ולא יבצר מזמה וכד, 
וישועתו  צרה  מכל  להושיע  רב  כי  באמת  וידע  וחשכה  צרה  עת  בכל  בשי״ת  ויבטח 
כהרף עין, ועל כן יקוה לישועתו גם אם החרב מונח על צואר האדם כענין שנאי הן 
יקטלוני לו איחל )איוב יג(, והיא תוחלת אצולה מן הבטחון שהזכרנו, ונאמר )תהלים סב( 
בטחו בו בכל עת פי׳ בכל עת גם בעת שהצרה קרובה ולא ידע אדם דרך לינצל ממנה, 
)ישעי׳ כו( בטחו בה׳ עדי עד כי בי-ה ה׳ צור  וענין הבטחון אשר זכרנו מפורש בכתוב 
עולמים כי הוא ית׳ יוצר העוה״ז ועוה״ב והכל בידו לכן בטחו בו כי כל יוכל וכו׳ עכ"ל, 
והביאו גם בכד הקמח וכ׳ שזה מש״א בגמ׳ דאמר חזקי׳ לישעי׳ מקובלני מבית אבי 
אבא שאפי׳ חרב חדה מונחת על צוארו שלא אדם לא ימנע עצמו מן הרחמים ויש 

לבטח בה׳ כי הרבה שערים למקום להציל ברגע האחרון עכ״ד.

והנה בטחון זה שהקב״ה יכול להצילו ברגע אחרון מצרה הגדולה והקרובה ביותר 
מפני שמאמין ביכלתו וגבורתו, )אפי׳ נגזרה גזירה יכול להפכה ברחמים כדמוכח מעובדא דחזקי׳ עם 
ישעי׳ שנגזרה גזירת מיתה על חזקי׳ וע״ז אמר לישעי׳ שאפי׳ חרב חדה מונחת עליו מבקש רחמים, עי׳ ברכות י.( 

הוא רק תוחלת ותקוה לא בטחון מוחלט שהרי אינו יודע אם יקבלו תפלתו וירחמו 
עליו, אבל נקראת תוחלת זו ג״כ בשם בטחון מפני שעדיין לא נקרא מת והוא מחובר 
)ופסוק זה הביאו שם הר״י ז״ל  )ט ד(  לחיים וכל אשר יחובר לחיים יש בטחון כש״נ בקהלת 
ונראה לפרש הדברים דטבע האדם שמתייאש במצבים חמורים ומרגיש את  בעצמו(. 

עצמו כמת כבר כיון שהמיתה קרובה ומוכנת לפניו וזה חסרון גדול להתייאש עד כדי 
החלטה שהוא כמת, וגם זה גורם שהמזל יתרע כידוע )עי׳ רמ״א או״ח סי׳ תרס״ד סעי׳ א׳(, ולכן 
ענין הבטחון להחשיב את עצמו כחי ולא להפקיע כלל חזקת חיים וגדולה כחה של 
חזקה זו להבטיח לו חיים כשאר כל אדם חי שבאמת אין לו חזקה אמיתית על חיים 
שלאח״כ דחיישינן שמא ימות )עי׳ גיטין כח:( ומ״מ המציאות של החיים בלי ריעותא נותן 

מקום לחיות יותר.

וכתב החזון איש בס׳ אמונה ובטחון )פ״ב א( וז״ל וכאשר האדם נפגש במקרה אשר 
לפי הנוהג שבעולם צפויה אליו סכנה, מדרכי הטבע לפחוד מטבע העולם, וקשת רוחו 
ירפהו מלזכור שאין המקרה אדוניה לנו ושאין מעצור לה׳ מלהושיעו ולהכין מסבבים 
שיחליפו את כל המסובבים, וההבלגה בשעה הקשה הלזו ולהשרות בקרבו את האמת 
הידועה כי אין לפניו שם פגע רע מיד המקרה רק הכל מאתו ית׳ בין לטוב בין למוטב, 
ואשר שרש אמונתו מפיגה פחדתו ונותנת לו אמץ להאמין באפשרות ההצלה ושאין 
לפניו נטיה לרעה יותר מנטיה לטובה, ענין זה יקראוהו מדת הבטחון, וממדת הבטחון 
להעמיד עצמו על נקודת האמונה אף בהעלותו על מחשבתו צד היסורים, ושיהיה 
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לבו ער כי לא המקרה פגעתו שאין מקרה בעולם כלל, רק הכל מאתו ית׳ וכוי, וכל זה 
ממדת הבטחון עכ״ל.

ומבואר בדבריו ב׳ ענינים בענין הבטחון: א׳. לא לאבד רוחו ולהחליט על המצב 
הקשה כמצב שקול מחצה על מחצה, ובאמת תמיד יש מצב כזה אלא שאינו עומד 
ותקות  תפלה  על  לעוררו  זה  מצב  לו  ניתן  צרה  בשעת  ועכשיו  האדם  עיני  לנגד 
הי,  יותר מרצון  ואין בעולם  ה׳  יאמין שהכל מיד  יענש ח״ו  והבי שגס אם  הרחמים, 
ואע״פ שמפחד מאד דהרי עומד כנגד עיניו אפשרות של עונש קשה ח״ו, מ״מ אינו 
מסיח דעת מהשי״ת ומוסר את עצמו לידו כענין שנאמר בידך אפקיד רוחי וממילא 
הוא בטוח שה׳ לא יעזבנו לעולם, וגם אם ח״ו יקרה מה שקשה לו מאד הוא ביד ה׳ אב 
הרחמן המטיב בכל גס באשר נראה רע, ואינו אבוד מתחת יד ה׳ כמש״כ )תהלים קל"ט( 
ומצב  מקרה  שבכל  ע״ש  וגו׳  ימינך  ותאחזני  תנחני  ידך  שם  גם  ים  באחרית  אשכנה 
הרחוק תנחהו ימין ה׳, וזה בא מגודל אמונתו ובטחונו בהנהגה הפנימית של הבריאה 
שהוא חסד עליון המנהיג הכל ועל זה אומרים בתפלה א-ל עליון גומל חסדים טובים 

וקונה הכל, ודו״ק. )ועי׳ עוד להלן אות ח׳ שהבטחון מועיל להפוך הצרה לטובה ברגע האחרון(.

אין כח ביד בשר ודם להרע - וידרי האיסור לפחד במלחמת מצות

עוד כתב שם רבנו יונה ז״ל ומענין הבטחון שלא יבטח באדם וידע באמת כי לא 
ביד בשר ודם להרע לו, כענין שנאמ׳ )תהלים נו( באלקים בטחתי לא אירא מה יעשה לי 
אדם וכר, ונאמר )שם כז( ה׳ אורי וישעי ממי אירא, אמנם בבא הצרה מדעתו כי הכל 
ביד השי״ת פני לבבו מועדות אל השי״ת, הנה כעיני עבדים על יד אדוניהם )שם קכג( 
ולא ישים לבו לפחד המכה ויוסיף יראה להשי"ת ותקוה ותוחלת אליו כמו שנאמר 
לא יוסיף עוד שארית ישראל ופליטת בית יעקב לישען על מכהו ונשען על ה׳ קדוש 
ישראל באמת )ישעי׳ י’ כ’(. באמת פי׳ בטחון גמור בלא ספק כי ההכאה וההצלחה אינה 
ביד המכה שנא׳ ירך לבבו ולא יחת לצרה וכו׳, ואל תבהלו מקרבת הצרה כי הנה ידע 
כי השי״ת רב להושיע אחרי שהצרה קרובה ומוכנת כמו לפני הצרה לו נתכנו עלילות 
והרבה ריוח והצלה לפניו והרבה עמו פדות, וא״כ איך יחרד הלב וימס הלא התקוה 
התקוה  גדולת  וכפי  לא(  )תהליס  לה׳  המיחלים  כל  לבבכם  ויאמץ  חזקו  שנא׳  תחזקהו 
ואומץ הלב בתוחלת תגדל מעלת הנפש, ונאמר אל ירך לבבכם )דברים כ( פי׳ אל תראו 

מן העם כענין שנא׳ )שם( וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם וכו׳ עכ״ל.

ביד  מסור  והכל  והרוצח  המכה  ביד  כח  שאין  לדעת  שהחובה  מהדברים  מבואר 
ה׳, היא חובת בטחון מוחלט לא כענין התוחלת שהיא רק ספק ותקרה טובה, אבל 
הבטחון הזה הוא באמת בטחון גמור בלי ספק, וזה פשוט, אלא צריך עיון מה שכתוב 
ויחת מפני גדולת התקוה המיחל לה׳ הרי עכ״פ עדיין הספק מול עיניו  שלא יחרד 
שרואה סכנת מות מרחפת לפניו לא ידע ברור שה׳ גזר עליו הצלה ורק אפשרות של 

הצלה יש לו שמקוה לטובה ולמה לא ימס לבבו.
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ויסוד דבר זה תלוי בפרשת עורכי המלחמה )בפר׳ שופטים( שנא׳ כי תצא למלחמה 
על אויבך וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם, וכתב רבנו יונה בשערי תשובה 
)שער ג’ ל"ב( הוזהרנו בזה שאם יראה אדם כי צרה קרובה תהיה ישועת ה׳ בלבבו ויבטח 

עליה כענין שנאמר )תהלים סה( אך קרוב ליראיו ישעו וכן כתוב )ישעיה נא( מי את ותיראי 
מאנוש ימות עכ״ל. ויש חידוש גדול בדבריו שלמד לאו מפרשת עורכי מלחמה לכל 
בין  פלוגתא  בזה  יש  מלחמה  עורכי  לגבי  גס  ואמנם  הבטחון,  במדת  שחייבין  צרה 
הרמב״ם והרמב״ן אם זה לאו לפחד במלחמה או רק הבטחה שא״צ לירא מן האויבים. 
המלחמה  בעת  האויבים  מן  מלירא  שהזהירנו  שכתב  נ״ח(  ל״ת  המצוות  )ס׳  רמב״ם  עי׳ 
ושלא נברח מפניהם אבל חובה עלינו להתגבר ולעמוד ולחזק כנגד העם האחר וכל 
מי שיסוג אחור ויברח כבר עבר על לא תעשה וכו׳, ונכפל הצווי בזה הענין ג״כ שלא 
יברחו ושלא ישובו אחור בעת המלחמה כי בענין זה אפשר לקיים אמונת האמת עכ״ל. 
ונראה מדבריו שאין עוברים על הלאו רק אם בורח ונסוג אחור אבל לא על הפחד 
בלבד בלי שיעשה מעשה דהרי זה דבר כמעט מוכרח בטבע שנופל יראה ופחד בלב 
האדם ורק בעלי מדריגה גדולים ינצלו מלאו זה אלא עיקר האיסור במעשה הבריחה, 

וזה ביד האדם להתחזק בפועל.

)פ״ז הט״ו( כ׳ ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה ישען על  ואמנם ברמב״ם ה׳ מלכים 
מקוה ישראל ומושיעו בעת צרה, וידע שעל יחוד ה׳ הוא עושה מלחמה וישים נפשו 
בכפו ולא יירא ולא יפחד ולא יחשוב לא באשתו לא בבניו וכו׳ וכל המתחיל לחשוב 
ולהרהר במלחמה ומבהיל עצמו עובר בלא תעשה שנאמר אל ירך לבבכם וכו׳ עכ״ל. 
ומבואר דעובר על לאו אם מחשב וירא ומבהיל עצמו אפי׳ אם אינו בורח ולא עושה 

שום מעשה. וא״כ עדיין צ״ב מה תוכו האיסור לפחד במלחמה.

ובספר ברכת פרץ )פרשת שופטים( כ׳ דבאמת יש ספק על כל היוצא למלחמה פן ימות 
במלחמה ואם ירא מפני פחד זה שמא נגזר עליו מיתה אינו בכלל הלאו אבל אס מפחד 
מפני ריבוי העם ותוקף כח האויב ע״ז יש לאו שצריך לבטח בה׳ שאין נצחון מלחמה 
תלוי בריבוי עם רק בגזירת שמים וזכויות ע״ש היטב. ולפי זה יש לומר דיסוד זה חייב 
האדם להחדיר בלבו תמיד שהכל בידי שמים ואין הריבוי קובע וכן כלפי השתדלות 
לא  ועי״ז  עוזר  ריבוי  שאין  בלבו  תמיד  לקבוע  החיוב  עוה״ז  בעניני  לעשות  שמותר 
ההשתדלות  להחשיב  תמיד  נכשלים  אנו  באמת  ובזה  הריבוי,  מפני  במלחמה  יפחד 
יותר מדאי וזה חסרון במדת הבטחון שאנו חייבין בה. )ומש״כ שם בדעת הרמב״ם שעובר אם 
ה׳  את  לקדש  נפש  במסירות  לילך  שצריך  במלחמה  מיוחד  ענין  דזה  נראה  עצמו  ומבהיל  ובניו  באשתו  מחשב 

ולהסיח דעת מדברים אחרים כמבואר בל׳ הרמב״ם ולכן עובר גם על פחד טבעי אם מבהיל עצמו ומפנה עצמו 

לחשוב בזה. ואיסור זה ישנו רק במלחמה, ונראה שיש גם איסור לפחוד מריבוי עם ובזה יתבאר ל׳ ספר המצוות 

שכ׳ כי בענין זה אפשר לקיים אמונת האמת ויש לפלפל עוד ואכ״מ(.

דלפ״ז מבוארים דברי שערי תשובה הנ״ל דלמד חיוב על מדת הבטחון תמיד שלא 
ההשתדלות  ערך  למעט  תמיד  עצמו  מרגיל  האדם  אס  רק  כזה  איסור  לצוות  שייך 
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הטבעית ולהגביר בלבו אמונת הנהגת השגחה העליונה, אבל בלא זה בהכרח שמפחד 
מריבוי עם, וגם מבואר דאם הפחד אולי גזר עליו מיתה במצב של סכנה אין בזה איסור 
וכל האיסור לפחד מזרוע בשר וכח האדם שבזה שוכח את השם יתברך כמו שנאמר 
ג״כ מבואר שכל  ולפ״ז  וכמשי״ת,  ה׳ אלקיך  ותשכח את  ימות  ותראי מאנוש  מי את 
זה שאינו מתפעל מריבוי  ואומץ הלב מול הסכנה הקרובה הוא לענין  ענין התקוה 
הסיבות ותוקף כח הטבעי מפני שהרגיל עצמו במהלך מחשבתו תמיד שאין הטבע 
קובע בדבר רק גזירת שמים, והגזירה אמת והחריצות שקר כד׳ הרמב״ן פ׳ וישב )לז טו( 
ע״ש, וזה ביאור לשון רבנו יונה ז״ל ״וכפי גדולת התקוה ואומץ הלב בתוחלת תגדל 
מעלת הנפש״, מפני שזה מראה שנפש האדם קשורה באמונת ההשגחה ולא באמונת 
הטבע, וזה יסוד כל התורה כולה להאמין שכל דברינו ומקרנו כלם נסים אין בהם טבע 
ומנהגו של עולם אלא אם יעשה המצוה יצליחנו שכרו ואם יעבור העבירה יכריחנו 

עונשו כד׳ הרמב״ן סוף פרשת בא ע״ש.

מי שמפחד וחפר בטחון יורם ח״ו לעצמו צרה בזה, ומי שבוטח בה׳ ניצול ים 
אם ניזר עליו הצרה

עוד כתב רבנו יונה ז״ל, ואשר נאמר ויירא יעקב ירא היה מן החטא והיה מתאמץ 
תחזק  העון  מן  יפחד  אשר  כל  ה׳  אל  ויקוה  יבטח  אשר  ואחרי  יתברך,  השם  ביראת 
התקוה את לבו על כן לא ימס לבבו, והוא שנאמר חרדת אדם יתן מוקש )משלי כט כה( 
וכו׳ והענין המכוון בזה החרדה שיחיד מן האדם היא חטא נפשו ונותן מוקש ומגברת 
האויב ומקרבת הצרה עליו כי ראוי לאדם שלא יחרד מזרוע בשר ודם ויכין לבו ביראת 
השם יתברך, ובוטח בה׳ ישוגב )הוא סוף הפסוק חרדת אדם יתן מוקש( פירוש ישוגב מן הצרה 

בשכר הבטחון אע״פ שהיתה הצרה ראויה לבא עליו וכו׳ עכ״ל.

אלא  מעשו  פחד  שלא  מאד  יעקב  ויירא  מש״כ  ענין  שמיישב  מדבריו  והיוצא 
וגו׳  ויחץ את העם  ומה שאנמר  ולא חוסר בטחון,  יר״ש  ענין של  וזה  פחד מהחטא 
לפרש  יש  לפליטה,  הנשאר  המחנה  והיה  והכהו  האחת  המחנה  אל  עשו  יבא  אם 
שזו  נס  בדרך  רק  השתדלות  שום  בלי  לינצל  ראוי  שאינו  חשש  החטא  פחד  שמפני 
יד הקטנה  ועי׳ ספר  מדריגה עליונה לאותם הדבקים בה׳ באמת בלי מסך המבדיל, 
על הרמב״ם )ח״א שער ח ט( בענין השגחה ונס והשתדלות טבעי שביאר הענין, ובשער 
ט׳ פ״ו כ׳ שאצל צדיקים הדבקים בה׳ תמיד יש הארת פנים בחדר עליון והכל מתנהג 
בדרך נס ואכמ״ל. ויש מקום בזה לפרש פרשת יעקב אבינו ע"ה שמחמת פחד החטא 
הטיל ע״ע חובת השתדלות )ובאלשי״ך פי׳ ויירא יעקב ויצר לו שהיה צר לו על המורא שנכנס בו מפני 
שזה גופא סימן שיש בו חטא, ע״ש(, ועדיין הענין טעון עיון ובירור ואינו נוגע כאן לעניננו. 

ועל כל פנים פשוט שלא הותר פחד מכח האויב ותוקפו רק פחד מעבירות שבשעת 
 הסכנה השטן מקטרג, והעצה על זה לעשות תשובה ולהוסיף יר״ש ותפלה ובטחון 

בחסדי ה׳.
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ומגביר  ח״ו  לעצמו  מוקש  גורם  וכחו  מהאדם  מפחד  שאם  בדברים  מבואר  ועוד 
הצרה עליו, ולכן יש ליזהר בעת צרה לבטל מאד הסיבות הטבעיות ולהגביר הבטחון 
בחסד ה׳ וכוחו הגדול שהוא מנהיג ושולט על הטבע הנראה לעינים, וזו סגולה גדול 
לעצל ולבטל הדינים ]וידוע דגימטריא הטב״ע כמו אלקי״ם ומי שמאמין ביותר בטבע 
מביא עליו דין שלא יוכל לינצל אם באופן טבעי חיצוני הדבר קשה לעצל, ולכן גם 
מטיל על עצמו כובד השתדלות הרבה כדי שישנה הדברים באופן טבעי ואם הי׳ מאמין 
ומחזק עצמו בהשגחת ה׳ ובחסדו הי׳ פוטר עצמו מהרבה טורח והשתדלות[, ועוד 
הוסיף לנו רבנו יונה חידוש גדול דגם אם ע״פ הגזירה ומדת הדין ראויה הצרה לבא 
עליו ישוגב וינצל ממנה בשכר הבטחון, והוא באמת ענין נפלא לעורר אותנו להתחזק 
בבטחון שאין המצבים הקשים קובעים כלום רק הכל תלוי ברחמי השם יתברך וע״י 
אמונה זו מתעורר חסד עליון הדוחה את הדין, וכמו שנאמר והבוטח בה׳ חסד יסובבנו 

ועצום הוא שכר הבטחון הגורס להנהגה למעלה מן הדין והטבע החיצוני.

ועי׳ מהר״ל )נתיבות עולם נתיב הבטחון( שפירש ג״כ דמי ששם בטחונו בה׳ מגיע דבר זה 
עד עולם העליון הוא עוה״ב, ולכן יכול להשפיע טובה ממקור עליון אע״פ שהמזל 
שלו רע, וגדול כח הבטחון שבוטחים בו יתברך בכל לב עד שכל הדברים נעשים לו 
לטובה כמו שהיה אצל ר״ע )ברכות ס.( ואצל נחום איש גם זו )תענית כא.( מפני שהיה בוטח 
בו יתברך שהוא כל יכול עדי עד ובטח בהשם יתברך גם בדבר רע גמור שישנהו לטובה 
בנס, ע״ש. )ובספר תולדות יעקב יוסף פ׳ ויחי מחלקן לב׳ מדריגות דמדריגת ר״ע שאמר כל דעביד רחמנא לטב 
פי׳ שדבר רע יתהפך ויהיה בעתיד לטובה והיא מדריגה פשוטה יותר, אבל מדריגת נחום איש ״גם זו לטובה״ פי׳ 

שכבר עכשיו מקבל הרע ומאמין שהוא טוב ולכן נהפך הרע עצמו לטובה כפי דעתו של המקבל ומדריגתו, ע״ש(.

ונראה דזה ביאור ד׳ הטור )בה׳ ר״ה ס״ס תקפ״א( שישראל לובשים לבנים, בר״ה ואוכלין 
ושותין ושמחין לפי שיודעין שהקב״ה יעשה להם נס, והענין שאע״פ שיש מדת הדין 
המקטרגת עלינו ביום הדין וברור שיש לפחד מאד מהדין שזה כל תכלית יום הדין 
לבנו  לשברון  ומביט  לזכותינו  רוצה  שהקב״ה  בטוחים  אנו  אבל  בזוה״ק,  וכדאיתא 
והרהורי תשובה ופועל רחמיו בדין, וכל זה תלוי במדת הבטחון בגודל חסדי שמים 
מפי  הפסוק  על  חז״ל  )וכד׳  טבעית.  הנהגה  שהיא  ממדה״ד  למעלה  עליונה  הנהגה  שהיא 
בא  והטוב  שהרע  וגו׳  עליון  מפי  עה״פ  ג׳  איכה  מדרש  ועי׳  ראה  ר״פ  מדר״ת  עי׳  והטוב  הרעות  תצא  לא  עליון 

באופן טבעי לעושה רע וטוב( ואחרי שמפחד מטבע הדין שייך להגביר הבטחון בחסד עליון 

ויכולה  מהדין  יותר  ועליונה  גדולה  החסד  שהנהגת  ומפני  והכנעה,  תשובה  בצירוף 
לכבוש מדה״ד, וכן פרש״י תחלת ואתחנן על הפסוק אתה החלות להראות את עבדך 
את גדלך ואת ידך החזקה, את גדלך זו מדת טובך, ואת ידך זו ימינך שהיא פשוטה לכל 
באי עולם, החזקה שאתה כובש ברחמים את מדה״ד בחזקה עכ״ל. וכל זה מתעורר 
ע״י תפלות ובטחון אמיתי בגודל חסדי א-ל עליון ועי״ז קשתנה הדין לטובה, והוא 
ענין השופר ההופך מדת הדין לרחמים, וענין ההפיכה יש לפרש על התגברות רב חסד 

ביתר שאת לעמת הדין ונמצא שהדין גורם לריבוי חסד הכובשו, ותבן כי אכמ״ל.
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והנה סגולה זו לבטח בה׳ שאין הסיבה הטבעית והסכנה החיצונית קובעת הגורל 
והכל מסור ביד ה׳ וחסדו הגדול, זו סגולה מחוייבת עלינו והיא קודמת לכל סגולה 
אחרת, והיא ג״כ חלק מחובת התפלה בעת צרה שהיא מן התורה לכל הדעות, )ועדיף 
להתנהג בסגולה זו מלתפוס סגולת ס’ נפש החיים שער ג׳ פרק י״ב שהוא ענין עמוק ביחודא עלאה לבטל כל היש 

הגשמי כמאן דליתא באמת, וקשה לאדם להגיע באמת לזה והדמיון מטעה וסימן מובהק שהרי אם יראה חרב באה 

באותו רגע יברח, הרי לך שזה מזוייף מתוכו, אבל מדת הבטחון שהקב״ה יכול להצילו גם אם החרב כנגדו יכול 

להיות באמת אע״פ שבטבע בורח מן החרב דעכ״פ קובע בלבו שאין גורלו נחרץ לרעה בשביל החרב וכח השונא, 

וברור שישנם כמה מדריגות בזה ותלוי לפי רוב ההרגל במדת אמונת השגחה פרטית כמשי״ת(.

שיטת החזו"א  בענין בטחון - ושיטות אחרות בזה וידרי הדברים
ט. ועוד נראה בפשטות שאין החזון איש חולק על סגולה זו, ואע״פ שכתב בלשונו 
הנ״ל, שהאדם יחשוב גורלו בעת צרה כשקול מחצה על מחצה ויעלה על לבו גם צד 
היסורין, כבר כתבנו לעיל אות ג׳ שעיקר מטרת החזו״א היתה לאפוקי מבטחון מזוייף 
וכל  ההיפוך,  את  רואה  כאשר  ולא  לו  מאירה  ההצלחה  כשרואה  בו  מאמין  שהאדם 
הבטחון הוא דמיוני או עצה להרגיע את עצמו, ולפעמים גם להתעצל במה שמוטל 
עליו לעשות או לתרץ שגיאותיו כאילו שזה היה בידי שמיים, ולכן לא רצה החזו״א 
אותנו,  ללמד  שרצה  מענינו  זה  שאין  לטובה  המצב  להפוך  גורם  שהבטחון  לפרש 
וקרוב האדם שוב ליכשל בבטחון מזוייף שלוקחו לניחוש ונסיון כמו שכתבנו לעיל 
אות ד׳, אבל באמת אין חולק שהגטחון גורם לישועה וחטד עליון בל ימוט כמפורש 
בהמון מקראות בתהלים שא"צ לפורטם אלא כל סגולה זו באה רק אם_בוטחים בה׳ 
בתמימות מפני שזה האמת לאמתו, ולא מפני שרוצים, לנסות סגולה ורק בעת צרה 
או שגיאה משתמשים בו ככלי שימוש ולא בתורת עבודת ה׳ והשתעבדות להשגחתו 
לנו רק ע״י בטחון אמיתי,  והחסד הנמשך  גם את הסגולה  לו  ואין  שאז אינו בטחון 

ודו״ק היטב.

והנה שמענו שיש טוענים על ד׳ החזו״א שגם אחרי כל הסברות והטענות שכתב 
גלוי  וחסד  טוב  יהיה  שבאמת  כפשוטו  בטחון  לפרש  הקודמים  בדורות  מקובל  היה 
פשוטי  נראה  וכן  שבטח  מה  כפי  ה׳  בחסד  תורה(  ע״פ  הם  )אם  האדם  רצונות  וימלאו 
המקראות בכל מקום )וכן נראה מדברי מהר״ל בנתיב הבטחון הנ״ל באות ח(, ומצינו בספר חי׳ מרן 
רי"ז הלוי עה״ת שכי בפסוק קוה אל ה׳ חזק ויאמץ לבך )תהלים( וז״ל שהכתוב מעיד 
על ה׳ ויתן לך משאלות לבך )תהלים לז( ביאור הדבר שאם תהיה בטחונך בה׳ כ״כ חזק 
עד שתתענג עי״ז אז יתן לך משאלות לבך, וכן הכתובים מעידים להלן גול על ה׳ דרכך 
ובטח עליו והוא יעשה והוציא כאור צדקך ומשפטיך כצהרים, וכן דום לה׳ והתחולל 
לו שכפי פי׳ חז״ל )עי׳ גיטין ז.( ענין הכתוב שאס יש לאדם שונאים המבקשים רעתו ידום 
מאתו  ישלם  וככה  הבטחון  שלימות  ערך  לפי  הכל  חללים  חללים  לפנים  יפילם  וה׳ 

ית״ש לפי אותה מדה וישיג כל משאלות לבו בהרחבה. עכ״ל.
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ואמנם פשוט שכל מה שהיה מקובל להחשיב הבטחון באופן שיאמין שבטח יעשה 
הקב״ה עמו חסד חנם וימלא משאלות לבו לטובה היה בצורה של תמימות גמורה, 
ופשוט שבלי תמימות אין התחלה לבטחון, וגדר התמימות פרש״י בפ׳ שופטים בפסוק 
תמים תהיה עם ה׳ אלקיך התהלך עמו בתמימות ותצפה לו ואל תחקור אחר עתידות 
אלא כל הבא עליך קבל בתמימות ואז תהיה עמו ולחלקו עכ״ל רש"י. ומרוב תמימות 
וביטול להנהגת שמים היו מבטלים ג״כ החקירה מה יהיה אתנו ומה אס ח״ו לא יהיה 
טוב, אלא אמרו בטח יהיה טוב שהרי הקב"ה רוצה להטיב בכל כוחו ורצונו כביכול, 
ואם לא היה קורה הטוב שהיו מצפים לו קבלו בתמימות מה שניתן להם מן השמים 
גמור להנהגת שמים, אלא שבהיות האדם  בביטול  היה  והכל  וחסד  טוב  וידעו שזה 
מצפה לטוב בטבע פשוט שגם צורת התבטלות הוא שיהיה טוב כמו שנראה לעינים 
שזהו הנצרך והטוב, ואם מן השמים יודיעו שדעת המקום באופן אחר נמצא שטעיתי 
ה׳  שרצון  הההשגחה  בפועל  השמים  מן  לי  וגילו  טוב  שזה  מוטעת  בצורה  וחשבתי 

וחסדו הוא שהחולה ימות ח״ו, או שאפסיד וגם זו לטובה.

והנה כל זה היה צורת הבטחון בדורות הקדמים, והחזו״א לימד צורת הבטחון לא 
על דרך זה אלא ביושר השכל, וכידוע בד׳ הגר״א משלי שיש תם ויש ישר )עי׳ משלי ב 
ז בהגר״א( ומי שאין בו מדריגת התמימות ורוצה להבין ענין הבטחון עפ״י יושר הדעת 

צריך לברר הדברים כש״כ בחזו״א ]ואחרי שנתמעטו הדורות ונתמעט התמימות הבא 
מטוהר הנפש שהוא דרגא למעלה מן השכל הפשוט, אם לא יברר האדם לעצמו גדרי 
רבה  תועלת  אצלנו  יש  ולכן  בזה,  אחרים  את  ויכשיל  מזוייף  בבטחון  יכשל  הבטחון 
לברר גדרי הבטחון בדרכו של החזו״א[, ודבריו מסתייעים מד׳ הר״י ז״ל שהבאנו, אלא 
שנתוסף ענין שינוי הנהגת שמים לטובה ולחסד בשכר הבטחון שנתפרש בד׳ הר״י ז״ל 

והחזו״א לא כ׳ מזה כנ״ל.

והנה גם הרמב״ם בה׳ מלכים )פ״ז בסופו( כ׳ וכל הנלחם בכל לבו בלא פחד ותהיה 
כוונתו לקדש את השם בלבד מובטח לו שלא ימצא נזק ולא תגיעהו רעה ויבנה לו 
בית נכון בישראל וכו׳ שנא׳ כי עשה יעשה ה׳ לאדוני בית נאמן כי מלחמות ה׳ אדוני 
נלחם ורעה לא תמצא בך וגו׳ ע״ש, ומ״מ אין ראיה ללמוד כלל לכל מדת הבטחון דמי 
שאין לו פחד לא ימצא רעה, דרק במלחמה שיש בו מסירות נפש לקדש את השם ועוד 
דנכנס בסכנה בשביל מלחמת מצוה, אז הוא מבוטח על ההצלה בצירוף הבטחון, וזה 
באמת הבטחה ולא רק תקוה ותוחלת, אבל באופן שבא עליו שונא מן השמים אע״פ 
שהבטחון יכול להצילו ולהפוך מדה״ד לרחמים ולשנות כח הטבע עדיין אינו מובטח 
על זאת מפני שדרכי שמים נעלמים, וגם מי שהלך לש״ש להציל רבים מישראל וגם 
בוטח בישועת ה׳ עדיין אינו בכלל דברי הרמב״ם האלו שנאמרו על מלחמת מצוה שיש 

לה גדרים מיוחדים ואין דין מלחמת מצוה בזה״ז שהיא רק ע״פ סנהדרין, ואכמ״ל.
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היחס הנכון בקשר להנאות העולם הזה

מה  כל  הזה  מהעולם  לקחת  שיש  שעברו  ביליונות  כתבנו 
שנצרך לבריאותו וחוזקו וישוב דעתו, ולהיותו שמח ועליז 
וזה  ונפשו,  יופו  יוכל לעבוד עבודת הבורא בכל כח  למען 
תלוי כל אחד כפי טבע נפשו ומדריתו, ושבמחשבה נכונה 
יש מעצם ההנאה מהעולם הזה עבודת ה' נפלאה, שמתמלא 
לבו הודאה על ריבוי טובות הבורא יתברך עליו. וביליון ד' 
כתבנו בשם המשייח היר"ש וולבה זלה"ה, שמי שאינו שומר 
מהותו  הזה,  עולם  או  תענויות  אחר  מלהיירר  עצמו  על 
להשליט  הנשמה,  לנו  שנתן  הבורא,  רצון  היפך  מתישמת, 

השכל על התאוות, על מנת שנוכל להידבק בו יתברך.

כלל  יהנה  שלא  לגמרי,  האכילה  הנאת  לשבור  שיש  חוברות,  באיזה  ראיתי  והנה 
)הל' נט"י  מהאכילה, ותלו דבריהם באילן גדול, מוהרנ"ת זצ"ל, בספרו ליקוטי הלכות 
ו' צ"ג(, אבל טעו טעות גמורה, וזו לשונו שם: כי הצדיקים הגמורים משברים תאוות 

אכילה לגמרי, ובפרט מובחרי גדולי הצדיקים, ששברו תאוות האכילה לגמרי בתכלית, 
עד שזכו שלא נהנו מאכילתם, אפילו כחוט השערה וכו', עכ"ל. 

הרי שדיבר מצדיקים גמורים, ומי שאינו צדיק גמור, וקל וחומר מי שיאנו צדיק, 
אם ילך בדרך זו, עלול להפסיד הכל, ולצאת מדעתו, כפי אשר שמענו מכמה מקרים 
רחמנא ליצלן, ועל כל פנים החוברות הללו גורמות, שרוב הכשרים שרוצים לילך בדרך 
זה היפך מאמר  נהנים מאכילתם, אבל  האמת, מרגישים לא טוב עם עצמם, מחמת 
חז"ל: איזהו עשיר השמח בחלקו. ופירש הגר"א, שכוונת חז"ל שגם ברוחניות יהיה 
שמח בחלקו, ומהרח"ו בספרו שערי קדושה כתב, אחת מהמעלות הטובות, השמחה 

התדירית בחלקו.

ועל כל פנים, בא וראה מפורש בדברי הרמח"ל, היפך מה שכתבו בחוברות הנ"ל.

וזה לשונו )דרך ה' חלק ד' פרק ח'(: ענין החמץ והמצה הוא, כי הנה עד יציאת מצרים 
היו ישראל מעורבים בשאר האומות גוי בקרב גוי, וביציאתם נגאלו ונבדלו. והנה עד 
אותו הזמן היה כל בחי' גופות בני האדם חשוך בחשך וזוהמא שהיה מתגבר עליהם, 
ולענין  ולעבודה.  לתורה  ולהזדמן  ליטהר  גופותם  ונזדככו  ישראל  נבדלו  וביציאה 
זה נצטוו בהשבתת החמץ ואכילת המצה. והיינו, כי הנה הלחם שהוכן למזון האדם 
הוא משתוה באמת אל המצב הנרצה באדם, וענין החימוץ שהוא דבר טבעי בלחם 
לפי החוק הראוי באדם, שגם  נמשך  הוא  גם  הנה  וטוב הטעם,  לשיהיה קל העיכול 
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הוא צריך שיהיה בו היצה"ר והנטיה החומרית. אמנם לזמן מיוחד ומשוער הוצרכו 
ישראל להמנע מן החמץ וליזון ממצה, להיות ממעטים בעצמם כח היצה"ר והנטיה 
החומרית, והגביר בעצמם ההתקרבות אל הרוחניות. ואולם שיזונו כך תמיד אי אפשר, 
כי אין זה הנרצה בעוה"ז, אך הימים המשוערים לזה ראוי שישמרו זה הענין, שעל ידי 
זה יעמדו במדריגה הראויה להם. והנה זה עיקר ענינו של חג המצות. ושאר מצוות 

הלילה הראשונה, כלם ענינים פרטים מקבילים לפרטי הגאולה ההיא. עכ"ל.

ובסוף ספרו מסילת ישרים )פר' כ"ו( כתב בזה"ל: וזה אחר שכבר ימצאו בו כל המדות 
יבא אל הקודש  יראת החטא, בזאת  ועד  הטובות שזכרנו עד הנה מתחלת הזהירות 
ויצליח, שהרי אם הראשונות חסירות ממנו, הרי הוא כזר ובעל מום שנאמר בו וזר 
לא יקרב, אך אחרי הכינו את עצמו בכל הכנות אלה, אם ירבה לידבק בתוקף האהבה 
ועוצם היראה בהשכלת גדולתו יתברך ועוצם רוממותו, יפריד עצמו מעניני החומר 
מעט מעט, ובכל פעולותיו ובכל תנועותיו, יכוין לבבו אל מצפוני ההתדבקות האמיתי, 
לכל  כמו שעושה  יתברך את שמו עליו  וישכין הבורא  רוח ממרום  עד שיערה עליו 
והגשמיים כקרבנות  וכל מעשיו אפילו השפלים  ה' ממש  יהיה כמלאך  ואז  קדושיו, 

ועבודות. עכ"ל.

הרי שלך לפניך, שגם החסיד שהגיע לדרגה עצומה, כמבואר כאן, גם הוא יפרוש 
מעניני החומר לאט לאט, וק"ו לאנשים כערכנו שכמעט לא שייכים לזה.

וראיתי בספר הפנקס מהמשב"ק של הגראי"ל שטיינמן שליט"א )עמ' 190(, וזה לשונו 
וכו', דובר על צדיקים שמתים מתוך מירוק בטנם, והזכרתי  שם: כשביקר אצל הרב 
כי החזון איש כותב, שאין לו הנאת אכילה, והשיב הרב, שמחז"ל רואים אחרת, אל 
יאמר אדם אי אפשי באכילת חזיר, אלא אפשי ואפשי, רואים שכן צריך הנאת אכילה, 
וכששאלתי ומה עם החזון איש? השיב: החזון איש! כמה אנשים כאלה היו בכלל?! 

עכ"ל.

ומקובלנו מרבותינו שהעיקר שלא לעשות עסק מעניני העולם הזה, וכמה שיהנה 
שכתב  וכמו  הזה,  עולם  להנאות  יזדקק  פחות  מצוות,  תורה  רוחניות,  מעניני  יותר, 

החזון איש באגרת לידיד, העונג היחידי הוא לי לעשות רצון קוני.

אליהו  ישראל  ר'  הגאון  בהסכמת  הפנימי,  שער  בקונטרס  שכתב  במה  ונסיים 
וינטרוב זצ"ל )עמ' י"ז( ואת"ד: האמת הזאת מחייבת אותנו לעשות מהפכה בחיינו, אם 
אני אינו התכלית, א"כ בכל רגע ה' יתברך התכלית, ומה שאני רוצה צריך למה שהוא 

יתברך רוצה ואין עושים דבר בשביל שאני רוצה אלא בשביל שהבורא יתברך רוצה.

כלל?  הזה  מהעולם  אהנה  לא  שאני  פרוש?  יהיה  שאני  זה  מכל  ההשלכות  האם 
האמת היא שאין זה כך, שהרי אמרו חז"ל שעתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל מה 
שראו עיניו ולא נהנה ממנו, בא תראה כיצד חז"ל האירו ענינו בדרך החיים, הרי אמרו 
סברא היא, אסור לאדם ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה )ברכות ל"ה(, הרי אדם נברא 
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את תאווה ליהנות והוא מוכרח לאכול ובודאי רוצה ה' יתברך ליהנות אותו, שיהנה, 
שה'  אלא  מהעולם,  נהנה  אני  של  הגישה  כאן  אין  אותו,  המהנה  מי  היטב  ידע  אבל 
יתברך רוצה ליהנות אותי, יתבונן אדם כאוכל ונהנה, שה' יתברך מאכיל ומהנה אותו, 
ויצייר כאילו ה' יתברך עומד כנגדו ומאכילו, מה גדול יהיה הכרת הטוב צריכה להיות 

להבורא יתברך.

הנה מובא בסידור של רש"י דבר נפלא, כשהיה רש"י ז"ל יושב לסעודה, והביאו 
לפניו בשר מבושם, היה מברך שהכל תחילה, שאם היה מברך המוציא, לא היה יכול 

לברך על הבשר, ואמר: נוח לי לברך את בוראי באשר אני אוהב. 

מי אמר את זה? רש"י הקדוש, רש"י הקדוש הנפלא הזה אומר: אני אוהב על בשר 
מבושם, היתכן? אלא שהן הן הדברים, הקב"ה ברא את האדם עם חוש תאוות המאכל, 
הבורא  מבושם,  בשר  אוכל  שכשאני  כלומר  להתעלם,  ולא  זה  את  להכיר  צריך  הוא 
מולי  עומד  יתברך  והוא  אותי,  ליהנות  רוצה  הנפלאה  בהשגחתו  שמו  יתברך  עולם 
ונותן לי הנאה זאת, מובן היטב נוח לי לברך את בוראי באשר אני אוהב, שלזה נברא 

האהבה הזאת, כדי לברך אותו יתברך.

וראה מה שכתב במסילת ישרים )פ"א( וז"ל: נמצינו למדים, כי עיקר מציאות האדם 
בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות ולעבוד ולעמוד בניסיון, והנאות העולם אין ראוי 
שיהיו לו אלא לעזר ולסיוע בלבד לשיהיה לו נחת רוח וישוב דעת למען יוכל לפנות 
לבו אל העבודה הזאת המוטלת עליו. 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. עכ"ל.

הרי ברור, שתפקיד הנאות העולם הזה אינו עיקר, אבל יש להם מקום, שהם נותנים 
לאדם נחת רוח והרחבת הדעת, למען יוכל לפנות לבו לעבודתו יתברך, ולכן צריך הוא 
להנאות  העולם במידה זאת דוקא, שהם כלי שנותנים לו נחת והרחבת הדעת, כדי 
שיוכל לעבוד ולא יותר, אבל על כל פנים במידה זאת יהנה, מי מהנה אותו כדי שיוכל 
ובהנאות שאין  ומובן שנברך אותו בכל לב,  לפנות לבו, מלך מלכי המלכים הקב"ה, 
בהם ברכה, על כל פנים נכיר בשעת ההנאה, שה' יתברך מהנה אותו, וברא דבר פלוני 

ליהנות אותי ויודה לו מאוד. ע"כ. ודבריו קילורין לעינים.
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שלימות הבית
)ערכין טז ע״ב(: ״אמר רבי טרפון, העבודה אם יש בדור הזה היודע איך  אמרו חז״ל 
מוכיחים״. וכתב רש״י: ״שיודע להוכיח - דרך כבוד, שלא יהיו פניו משתנות״. דברים 
ידי תנאים קדושים, בדור בו חיו בני אדם אשר היו כמלאכים  אלו, אשר נאמרו על 
ממש, מלמדים אותנו על הזהירות המופלגת הנצרכת לתוכחת הזולת, אף כאשר רצון 

המוכיח הוא באמת להועיל, ואינו מתוך כעס ורצון להתפרק.

מאידך גיסא, כתב הגה״ח ר׳ ירוחם זצ״ל, כי פרשת יתרו מלמדת אותנו את גודל 
אינו  ישראל,  עם  של  השכינה  למחנה  הגיע  עתה  שזה  יתרו,  שהרי  התוכחה.  מעלת 
מתביש להוכיח את רבן של ישראל מיד עם בואו, כאשר הוא רואה זלזול בכבודן של 
ישראל )ובודאי לא היה כאן זלזול פשוט, אלא שיקול דעת של משה רבנו(, שנאמר: ׳׳מדוע אתה יושב 
לבדך וכל העם נצב עליך מן הבוקר עד ערב״ )ראה ברש״י, שמות יח, יג(. מכאן, למדים את 
גודל מעלת התוכחה, וכי ללא קבלת תוכחה אי אפשר להגיע לשום מעלה שהיא )ראה 

״דעת תורה״ שמות עמי קעג, קעד(.

חובת הזהירות בשעת התוכחה הופכת קשה שבעתיים, כאשר מדובר באשה, אשר 
מעצם טבעה יראה מבעלה וחרדה לדימוי העצמי שלה בעיניו.

לכן, כאשר האיש ניגש לבקר את אשתו, עליו להתבונן בכמה נקודות חשובות:

א. האם הדבר שאותו אנחנו מתכוונים לבקר, אינו בגדר התכונות ה״מרגיזות״ של 
האשה, הטבועות בה, והן נחלת הנשים בעולם?

ב. יתבונן ויראה, עד כמה ניתן לשנות תכונות: ״נגיע נא בעצמנו. האם עלה בידינו 
לשנות תכונה או הנהגה? נודה על האמת, כי כמעט ולא תיקננו מאומה בעצמנו, ומכל 
שכן, שלא השתנינו במידותינו. אי לזאת, לא נדרוש גם מנשינו דבר, שהוא למעלה 

מיכולתנו״ )״חוברת הדרכה לחתנים״ עמ' 4(.

יתר אין בהם תועלת, שכן  כי דברים הנאמרים בכעס, או בתקיפות  יזכור שוב  ג. 
היא  זו  התפרצות  עבורה  לתוכנם.  מתייחסת  ואינה  דבריו  מצורת  נפגעת  האשה 
להרגשת  נוסף  זאת,  מתמוטט.  עולמה  וכל  ובמעשיה,  בה  אמון  אי  הבעת  בבחינת 
ההערכה העצמית של האשה, אשר נתווספה לה בדורנו, המצריכה שיקול דעת נוסף 

אם לבקר אותה אם לאו. 

אלא  מרוויח  שאינו  כאן  כותב  זה  ועל  הבעל,  של  הרווח  של  מבט  מנקודת  ]זה 
להיפך, אבל חוץ מזה יש לזכור שאסור לכעוס, ואסור לגרום צער לזולתו, גם אם יש 

לו כוונות טובות[.
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א.  הם:  שלי  הביקורת  דברי  שרוב  נוכח  הריני  בעצמי,  מתבונן  אני  כאשר  והנה, 
בתכונות  ב.  בעולם.  הנשים  נחלת  הן  אשר  האשה,  של  המרגיזות  בתכונות  קשורים 

שקשה מאד לשנותן. ג. בכעס רב ללא כל מעצור והתבוננות שכלית.

בנחת  עניניים  דברים  לומר  פז  הזדמנות  המהווים  ורגיעה,  אהבה  בימי  ודווקא 
ובאהבה, אני שותק כדג, פוחד לומר דברי ביקורת, שלא לקלקל את היחסים הטובים, 
ומחכה בלא להיות מודע לכך לימים בהם אני עצבני וכועס. אז, בהזדמנות הראשונה, 
אני שופך את כל המטען אשר הצטבר במשך הזמן, ואומר דברים קשים, ללא מעצורים 
וללא כל פרופורציה. כמובן שדברים אלו הינם קטלניים ביותר, והאשה נעלבת עד 
עמקי נשמתה. לאחר מכן אני נאלץ להקדיש שעות וימים לפייס אותה, ולשכנע אותה 
על  אותה  ומהלל  משבח  אני  מיד  נכונים.  ואינם  ריתחא,  בשעת  נאמרו  הדברים  כי 
מעשיה הנפלאים ותכונותיה הטובות. כאשר סוף סוף היא מתפייסת והאהבה שבה 
לחיינו, אני שוב נמנע מכל דברי ביקורת כדי שלא לפגוע ביחסים הנפלאים שנוצרו 

סוף סוף, עד אשר... וחוזר חלילה.

העולה מזה הוא, כי עלינו להתרגל בהנהגה, אשר בכוחה להעמיד מחדש את יחסי 
בתוצאות  רצוננו  אם  כועס,,.  שאתה  בשעה  מאומה  להגיד  ״אסור   - והאשה  האיש 
אמיתיות בחיי הנישואין, מוכרחים אנו להתלמד במידת הסבלנות ולומר את הדברים 
)שבת לד, א(  בניחותא. ובאמת, רק אז הם יתקבלו על בני ביתנו כפי שאומרת הגמרא 
)אשר נפסקה להלכה, ב״שו״ע״ רס"ב(: ״כשיהיה סמוך לחשיכה ישאל לאנשי ביתו בלשון רכה 

עשרתם, ערבתם, הפרשתם חלה ויאמר להם הדליקו את הנר״. ומבארת הגמרא )מובא 
במ״ב שם ס״ק י(, שישאל בלשון רכה, ״כי היכי דליקבלו מניה״ )= כדי שישמעו בקולו(.

כיצד להדריך ולהוכיח
״כיצד אם כן יש להוכיח או להדריך את האשה?״

תשובה
לא  האשה  את  להדריך  צריך  כי  בשיחותיו,  אמר  שליט״א  ארלנגר  עזריאל  הרב 
כמו מדריך או פסיכולוג או חכם, אלא כבעל, דהיינו, מתוך קירבה אמיתית. כמו כן, 
הכלל של ״חנוך לנער על פי דרכו״ פירושו להכנס למצבו של השני מתוך סבלנות 
וישוב הדעת. ולכן הבעל רשאי לבקש מהאשה כי תבצע דברים השייכים לתפקידה, 
והיא אכן מעונינת, שהוא יבקש זאת, שהרי היא רוצה להיות אשה טובה ולבצע את 
תפקידה בצורה מושלמת, אך אמירות אלו צריכות להעשות מתוך קירבה, ואז הדבר 

נקרא ״על פי דרכה״.

עוד יש לדעת, כי אמירת דברי ביקורת עדיין אינה מהווה סתירה לשלום בית, אך 
זאת בתנאי שייעשו מתוך יחס של קירבה וכבעל אוהב, ולא מתוך רצון להראות את 
ואומנם כאשר האשה שומעת טענה, הבאה מתוך קירוב ואהבה,  חוכמתו ושלטונו. 
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הרי היא מרגישה שהבעל רוצה להעלות אותה, והדבר עונה על השאיפה העמוקה של 
נפש האדם להתעלות ולהשלים את עצמו. אין היא רוצה שבעלה יעזור לה אך ורק 
בהורדת הזבל, אלא היא יודעת שבעלה יכול לעזור לה להתעלות ברוחניות, ומצפה 
ממנו שיעשה זאת. אך אם הוא מעיר לה מתוך התפרצות של תרעומת וכעס, הרי אין 
בכך כדי להועיל מאומה, וכדאי לכבוש את הביקורת אפילו כמה שנים, עד שנצליח 

להעיר לה מתוך דעת וסבלנות.

כאשר  לפיכך,  להתפרץ,  ונוטים  מושלמים  לא  אנחנו  ארלנגר,  הרב  הוסיף  אכן, 
אנחנו מעירים מתוך כעס, אל נשקר לעצמנו, ונדע, כי אין זה חינוך אלא התפרצות 
ונוכל לבקש ממנה סליחה. כי האשה אינה מבקשת מאיתנו שנהיה מיד מושלמים, 

אלא שנהיה לפחות אנשי אמת.

כאמור, הסוד הגדול של ביקורת בונה הוא להיות בעל קרוב ואוהב. הצרה היא, 
שאנחנו חיים בעולם, בו יחסי קירבה אמיתיים בין בני אדם נדירים. אך דווקא לכן, 
עלינו לשאוף להיות קרובים באמת אל אדם אחד בעולם - האשה. פשוט לפרוץ את 
כל המחסומים ולהיות קרובים, כי הקירבה הינה מעלה אנושית גדולה. )עד כאן תוכן דבריו 

הנפלאים(.

אנחנו די נוחים להעטות על עצמנו את בגדי המשגיח והמוכיח או כל תפקיד רשמי 
בבית.  היחסים  לתוך  חדר  הקרירות  מן  משהו  אמיתית.  קירבה  מצריך  שאינו  אחר, 
שמעתי שישנן בעלות תשובה המתלוננות, כי יחסיהן עם בעליהן היו יותר קרובים 
בתקופה שלפני החזרה בתשובה. זוהי התבטאות נוראה. להגיע לעולם האמיתי, אשר 
הינו  מפעם,  טובים  ופחות  חסרים  יחסים  וליצור  הבית,  בבניית  מיוחד  דגש  בו  יש 

בבחינת חילול ה' ממש.

דיבורים על עבודה  כי מרוב  בי חשש,  זה מעוררים  גם הדברים הנאמרים בפרק 
לכן צריך האיש  וקפואים.  בבית לקרירים  נהפוך את היחסים  והתבוננות בתפקידנו 
יש לחזור ולשנן את דברי מרן  זו. שוב ושוב  לשים לב שעבודתו לא תפגע בקירבה 
החזון איש זצ"ל, שזכרנו לעיל: ״לפעמים התייחסות בכבוד וחרדת דרך ארץ מראה 
חסרון קירוב. וצריך להתייחס ביחוס יותר קרוב, אשר יחוס מכובד לא ימצא לו מקום, 
ובדיחות וקלות יותר אהוב מכובד ראש וחרדת הכבוד". כי ההומור והרוח הקלה הינם 
מצרך חיוני לנהל בית נעים ורגוע. ידע כל אחד להתכונן, קודם הכנסו הביתה, לעטות 
האשה  כאשר  גם  הביתה.  נעים  רוח  משב  תכניס  אשר  וקלה,  נעימה  רוח  עצמו  על 
״מתנפלת" על הבעל לאחר יום קשה ומעייף ומספרת על קשייה, הרי בדיחה נחמדה 
או התבטאות מצחיקה, יכולים לפתור את כל הבעיות, לפרק ממנה את כל העצבות 

והעצבנות, ולשנות מיד את מצב רוחה.

)אך לא  ידי הערה הנאמרת בדרך של בדיחות הדעת  כי על  כן צריכים לזכור,  כמו 
בציניות(, אפשר לומר ביקורת נוקבת ביותר מבלי לפגוע בזולת.
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הצרה היא, שיש אצלנו מושכל ראשוני טבוע בתוכנו האומר, כי כאשר אנו רוצים 
משהו, והאשה או הילדים אינם מבצעים זאת במהירות, או כאשר הם עושים מעשה 
שאינו מוצא חן בעינינו, הרי עלינו לקפוץ את הפה, להתרגז כהוגן ולצעוק עליהם ובכך 
נשיג את מבוקשנו. האמת היא, שאדם כועס הינו הדמות המגוחכת ביותר הקיימת 
עלי אדמות, ואף שאשתו וילדיו, יעשו כעת את רצונו, הרי הם בזים לו בליבם. כמאמר

הרשב״ם:  ופי׳  א(.  צח,  )ב״ב  מיקבל׳׳  לא  ביתיה  אאינשיה  אפילו  דיהיר,  מאן  ״האי 
״אאינשיה ביתיה - אשתו, לא מיקבל שמבזה אותו".

עלינו להחליף, אם כן, את אותם מושכלות ראשונים של כעס, בציורים אמיתיים 
מבוגרים ויעילים, ולדעת, כי דווקא כאשר האיש הופך לדמות שקטה, האומרת דבריה 

בנועם ועם זאת בהחלטיות, דבריו מתקבלים ופועלים בצורה נפלאה.

זאת ועוד, שמעתי לא אחת ממרן המשגיח שליט״א, כי ״חוסך שבטו שונא בנו״ 
אינו בהכרח שבט חובלים, ויתכן ליצור שבט חינוכי מתוק מדבש, אשר כולו נועם. כי 
דווקא כאשר אנחנו מקפידים שלא לכעוס, מרבים לשבח את בני הבית ומשרים אוירה 
בעינינו  חן  למצוא  עז  ורצונם  הכל,  בעיני  לחשובה  הופכת  דעתנו  ורגועה,  נינוחה 
ולעשות את רצוננו. וכך כתב ב״פרקי הנהגת הבית״ )עמודים פו-פט(: ״וזה ידוע ששבח, 
מחמאה, חיוך או אף מילה אדיבה, משמחים, ולפעמים מאד, את מקבלם. על כן כחם 
רב מאד בשינוי מידות הזולת. ולא רק לשכך את המידות הרעות אפשר בכח זה, אלא 

גם לעשות את השני לטוב לב לבעל מידות תרומיות. 

חצוף  ערבי  בהם  פגע  ספרד.  מלך  עם  בשוק  שטייל  הנגיד  שמואל  ברבי  ומעשה 
ושפך קיתון של בוז על ר, שמואל. קצף המלך וצוה על ר׳ שמואל שיחתוך את לשון 
יום מכל טוב, ואת צו המלך לא  ר׳ שמואל, שלח לבית הערבי כל  הערבי. מה עשה 
קיים, כעבור זמן מה טיילו המלך ור׳ שמואל ושוב יצא אותו הערבי, אך לתמהון המלך 
ברך ושיבח הפעם את ר׳ שמואל. קצף המלך על ר׳ שמואל שלא קיים את פקודתו. 
ענה לו ר׳ שמואל: מלאתי את פקודתך, כרתי את לשונו הרעה, ובמקומה שמתי לשון 

טובה. ואחר כך הסביר למלך שהמתנות ששלח לערבי הפכו אותו לאוהב.

והנה בעבודתו לאשתו, על הבעל לזכור תמיד יסוד זה, אם ירצה שאשתו תהיה 
שעושה  מה  וישבח  יעריך  אז  כל,  מכל  בכל  לו  ותעזור  כלפיו,  במידותיה  מושלמת 
ואז  טובה,  כפוי  יהיה  ולא  מעשיה,  כושר  על  התפעלותו  את  ויביע  בבית  וטורחת 
ימצאנה כבתיאור הרמח"ל בביאור החסידות שתעשה למענו כל דבר שיהיה לו לנחת. 
ומסירותה  אהבתה  מרוב  כן  ותעשה  בעלה  רצון  הוא  מה  ותחפש  האשה   ותדרוש 

אליו״.

גמור ללמוד לפזר שבחים ומחמאות על כל צעד ושעל, מבלי  נמצא שזהו חיוב 
שום קמצנות או צדקנות מעושה, המבקשת להעביר תחת שבט הביקורת כל מעשה 
ומעשה ולבדוק האם אכן ראוי הוא ל״ישר כח׳׳. כל המתלמד בחלוקת מחמאות יגלה 
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במהרה, כי אותם שבחים פועלים יותר מכל תוכחה אחרת, והאשה משתנה ללא הכר 
מתוך שמחה ונחת רוח.

ולבסוף עלינו לזכור כי האוטוריטה של האיש בבית, נקנית אך ורק על ידי התנהגותו 
״התורנית״ הטובה. אם האשה רואה כי בעלה לומד ברצינות ומידותיו טובות, והוא 
משתדל למלא את תפקידו בבית על הצד הטוב ביותר, הרי היא מוכנה לשמוע את 
תוכחתו ואף תרבה לבקש ממנו עצה ותשמח על כי הוא מדריך אותה. אך ״אם חס 
וחלילה, היא מגלה אצלו רפיון או חוסר רצינות בתורה או סתירות בהתנהגותו, או 
חוסר זהירות בתפלה ובשמירת הלכה, או חוסר-שליטה על עצמו במידות-אז הבעל 

מאבד מעמדו בבית ואכזבתה נוראה״)״חוברת הדרכה לחתנים״ עמ' 20(.

ומהשמעת תוכחות וביקורת נעבור לקבלת תוכחה. פעמים רבות, יש לאשה איזו 
רק  ולפעמים  מלא,  בפה  נאמרים  הדברים  לפעמים  בעלה.  כלפי  תרעומת  או  טענה 
ברמז או כפליטת פה. וכבר כתבנו, כי פליטות הפה של האשה הן חשובות ביותר, שכן 
הן מביעות את דעתה האמיתית בדברים, שקשה לה לומר בצורה גלויה. והנה, קבלת 
התוכחה מפי האשה קשה לנו ביותר. אנחנו מוכנים לשמוע מוסר מחבר, רב ואפילו 
מסתם אדם, אך לא מנשותינו. שם, מתעורר רגש הגאווה בשיא תוקפו, ואינו מניח 
להקשיב ולשמוע. בדרך כלל, הופכת שיחה כזו להתקפת נגד מצד האיש, אשר מנצל 
את ההזדמנות להראות לאשתו שגם היא אינה טלית שכולה תכלת, והוא מעלה את 

כל הטענות ודברי הביקורת, שהצטברו אצלו במשך השבועות האחרונים.

האשה, אשר אזרה אומץ במשך ימים רבים לומר סוף סוף את הדבר המעיק עליה 
וחוצץ ביחסים ביניהם, מוצאת את עצמה לפתע מותקפת ונעלבת ועולמה חרב עליה. 
טענותיה,  את  לאיש  לומר  האשה  מפסיקה  קרובות,  לעתים  מתרחש  זו  דבר  כאשר 
כאילו  נראה  חוץ  כלפי  אמנם  כלפיו.  גלויה  להיות  ומפסיקה  רגשותיה  את  מפנימה 
מחיצה,  נבנתה  הזוג  בני  בין  כי  היא  האמת  אבל  תקינים,  להיות  ממשיכים  היחסים 
אשר פוגעת ביחסי הקירבה ביניהם. לא לאורך זמן תוכל האשה להמשיך ביחסים אלו, 

ושעת המשבר קרבה והולכת.

עלינו לדעת כי היחסים עם האשה חייבים להיות כאלה, שהיא תרגיש בבירור כי 
היא יכולה לשטוח בפני בעלה את כל טענותיה וסגור ליבה. ולכן, כאשר היא אומרת 
ולהקשיב. פשוט  כל חובה אחת: לשתוק  איזו טענה כלפיו, הרי מוטלת עליו קודם 
לקפוץ את פיו בכח ולשתוק, אף שהיא מעלה כעת טענות נשכחות ולא מוצדקות, או 
שהיא מגזימה בהצגת הדברים. ראשית, זוהי האפשרות היחידה שאנו נוכל להקשיב, 
שאין  לן,  קיימא  לה.  שגרמנו  העול  ומהו  טעינו  היכן  ולבדוק  את, טענותיה  לשמוע 
האשה ממציאה דברים, וצריך להקשיב לביקורת שלה ולבדוק את עצמנו היטב, מתוך 
הנחה שיש ממש בכל טענה וטענה שלה. שנית, הקשבה מלאה ללא הערות פועלת 
על האשה בצורה נפלאה ביותר. לאט לאט, תוך כדי דיבור, היא תרגיש נוח יותר, והיא 
עצמה תמתק את דבריה, ובסוף השיחה או למחרת תתרבה האהבה והחיבה. שכן היא 
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נוכחה לדעת, כי בעלה מקשיב לה, דבריה חשובים בעיניו, וכי רצונו לתקן את דרכיו. 
בכך היא באה על סיפוקה. אנו חייבים אם כן, לאזור את כל כוחותינו, לשתוק בכל 

מחיר ולהקשיב.

כשראשה אינה יודעת לתפקד בבית
והביקורת, אני רוצה להציג בעיה. אשתי לא  והזכרת את עניני ההדרכה  ״מאחר 
ידעה כיצד לתפקד כבבית. היא לא ידעה לבשל, לתפור, ולא היתה מודעת לתפקידיה 

השונים כאשה. 

הבית.  בעניני  גם  ״הפוסק״  והייתי  הללו  מהתפקידים  רב  חלק  לבצע  נאלצתי 
נוכחתי לדעת, כי מצב זה מביא לכעס, מתיחות רבה ולחוסר בטחון מצד האשה. כיצד 

יש לנהוג במקרים אלו?״

תשובה
בספר ״פרקי הנהגת הבית" מובא פרק שלם על נושא זה תחת הכותרת הנפלאה 
״הצורך להיות מלך קטן". וכך הוא כותב: ״לכל אדם נחוץ שתהיה לו פינה, בה יהיה 
מושל ועצמאי. לבן תורה יש את עולם הלימוד. שם הרבה החלטות תלויות בו, כגון 
מה, איך, ועם מי ללמוד, ומה מסקנת הסוגיא. לבעל עסקים יש מסחר בו הוא המושל, 
ואף לפועל ושכיר נשאר מקום בעבודתם שבו הם מחליטים מה ואיך לעשות. עובדה 
היא  דעתו  ושם  שלו,  היחיד  רשות  שהיא  פינה  יש  הזמן  כל  בו  שעסוק  שבענין  זו, 
הקובעת והמכריעה, נותנת לאדם הרגש שהוא ״מישהו", מלך קטן ואז ליבו מתרחב 

בקרבו, והוא שמח.

הכנת  הבית,  נקיון  הילדים,  בטיפול  ועיסקה  עבודתה  הבית.  עקרת  היא  האשה 
הארוחות, ושאר עניני הבית. אם רוצה הבעל שאשתו תהיה שמחה ושלוה, אז יתן לה 
להרגיש את הרגש הנחוץ כל כך לכל אדם, שבמקום ששם סובבים ענייניה, בד׳ אמות 
הבית, היא המושלת. ועל מאמר רב בב״מ )נ"ט עמ׳ א׳(, ״לעולם יהא אדם זהיר באונאת 
אשתו, שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובה״, כתב המאירי ז״ל: ״מכאן אמרו שכל 
שאדם עושה בנכסי ביתו ומזונות בניו ובנותיו ומלבושיהם ילך בהם אחר עצת אשתו, 
ולבדוק  להתבונן  לא  עצמו  שירגיל  היינו,  ע״כ.  ביתו״  בתוך  מצוי  שלום  כך,  שמתוך 
את ההחלטה  לה  להניח  ולכל הפחות  עליה לחלוטין,  אלא לסמוך  הבית,  עניני  את 
הסופית. למשל, בקניית המאכלים, יניח לאשה להחליט מתי ומה לקנות, מאיזה חנות, 
האיכות והכמות - אם לקנות הרבה בפעם אחת או לא. ואחרי שכבר קנו המאכלים 
לאכול  בריא  שיותר  שחושב  ואף  וכדומה.  לבשלם,  ואיך  לאכלם,  מתי  היא  תחליט 
מאכלים אחרים, בזמן אחר, ובאופן בישול שונה, עדיין יסמוך בזה על בחירתה. שהרי 
יחוננה בדעת,  יגרע שה׳  לא  ומבריאותו  הנ״ל.  ישוב דעת  דרוש לשיהיה בקרבה  זה 

להטיב לקנות ולבשל...
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וכן יניח לשיפוטה איך לקשט הבית מתי לצבעו, ואם ומתי לקנות דברים חדשים 
ואף בעניני גידול וטיפוח הילדים יניח ההנהגה בידי אשתו. שכה התנהגו גדולי עולם, 
וכל עניני ילדיהם היו תחת פקודת נשותיהם ולא התערבו כלל בעניינים  שבריאות 
ילדיהם אך סמכו  לגורל  גם הם  וככל אב דאגו  כי אם תחת בקשת נשותיהם,  הללו, 
לגמרי על נשותיהם. רק בענייני רוח, כגון לאיזה ישיבה ילכו הילדים וכר, החליטו הם 
- וכמובן שכל מילי דשמיא כגון כשרות וכדומה יהיו לגמרי תחת ידו והנהגתו״ )שם עמ׳ 

קיב, קיג(.

״והנה, לפעמים שואלת אותו אשתו חוות דעתו, כגון ששואלת אותו באיזה צבע 
נצבע את החדר הזה. והבעל מתבונן ועונה, צבע לבן. אשתו עונה שבעיניה הכי יפה 
מכוונים  ששניהם  מכיון  אבל  ידידותי,  באופן  להתוכח  ומתחילים  ירוק.  צבע  היה 
לאמת, יכולים בסוף לבא לידי קטטה. ואם כבר באו לידי ויכוח אז על הבעל לזכור 
שאין  )פט.(,  בחולין  הגמרא  גם  ויזכור  לאשתו.  יקשיב  דביתא  שבמילי  הנ״ל  המאמר 
העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה, שנאמר תולה ארץ 
על בלימה. ויענה ליצר הכעס וההתנצחות שבו, שצריך להיות קבוע בעבודה וארעי 

בעולם, כדברי הרמח״ל, ומה לו אם יגור בהאי עלמא דשיקרא בחדר לבן או ירוק.

ומוטב אם לכתחילה כשנמלכת בו, יחזור ויקבע בליבו: אין לי שום עסק ושייכות 
עם עניני הבית. אבל כאן, שולח לי הבורא הזדמנות לקיים מצוה גדולה, לכבד את 
אשתי, בהראותי לה שאני שוקל שאלתה בכובד ראש, וגם סומך עליה בענייני הבית. 
על כן, אתבונן בענין כאילו תפקידי היה לבחור הצבע. אבל אעשה כן, רק כדי לכבד 
את אשתי, ולא כדי להתעקש ולעמוד על דעתי. ואם תסכים אשתי לדעתי, מה טוב... 
יכול  ״כן!  לה:  ואומר  דעתי  את  מיד  אבטל  אז  מדעתי,  שונה  שדעתה  אראה  אם  אך 
להיות שהצדק עמך", ומהכבוד הזה תפזז מרוב שמחה, שהרי מחשיב את דעתה יותר 
אחווה  שלום,  לנטוע  ספורות,  במילים  בנקל,  שיכול  הבעל  גורל  נעים  ומה  מדעתו. 

וידידות בביתו, ולקשור אליו את אשתו בעבותות אהבה״ )שם, עמ' קטו(.

לכל  עוור  להיות  ובזה  הבית,  בענייני  לאדיש  להפוך  שלא  להיזהר  שיש  כמובן, 
המעשים הנעשים על ידי האשה. כי כל מה שטורחת האשה בבית בשביל בעל הבית 
ובני הבית היא טורחת, ולכן עליו להיות עירני, כדי שיוכל לשבח ולהלל אותה על כל 

מפעלה, אך ה״פוסק״ בעניינים אלו חייבת להיות האשה.

מה  אך  הבית,  בענייני  משהו  יודעת  האשה  שבו  בבית,  תינח  השואל  ישאל  ואם 
תפקידה?  את  ליטול  מחויב  והוא  לעשות  ואיך  מה  כלל  יודעת  אינה  כאשר  לעשות 
וברורה,  כך שמעתי ממרן המשגיח שליט״א, אשר אמר בצורה פסקנית  תשובה על 
בעצמה  להתלמד  לאשתו  ויתן  לעצמו,  ידיעותיו  את  הבעל  יכבוש  אלו  במקרים  כי 
בתפקידיה. עדיף שתשרוף את התבשיל, ותתפור את הכפתור עקום, מאשר יתערער 

מעמדה וכבודה בבית.



שלימות הבית | סא
 איסתכל 
באורייתא

ידוע לי על מקרה שבו האשה, ללא כל ידע בניהול הבית, שבעלה היה ״הפוסק״ 
שנשאר  הבעל,  החלמה.  לבית  ונסעה  ומוצלחת  טובה  בשעה  ילדה  אלו,  בעניינים 
לאחר  מושלמת.  בצורה  יתנהל  שהכל  כדרכו,  והקפיד  טרח  הילדים,  שאר  עם  בבית 
להפליא,  ומסודר  נקי  הכל  כי  ומצאה  הביתה  חזרה  כאשר  כי  אשתו,  לו  גילתה  זמן, 
וכי הילדים מטופלים בצורה מושלמת, הרגישה צביטה בלב ואמרה לעצמה: ״אפילו 

בעניינים אלו הוא עושה את הדברים טוב יותר ממני״.

כאמור מוטב לסבול זמן מה ולאכול עפר ואפר, ובלבד שמעמדה ובטחונה העצמי 
של האשה לא יתערערו. כל הנדרש מהאיש הוא לעודדה ולשבחה על כל הישג הכי 
פעוט, ולספר שוב באזניה איזו אשת חיל היא. כמובן שאפשר בפקחות רבה להדריך 
אותה, כאשר היא מבקשת את עצתו, אך זאת על דרך הייעוץ, ומבלי שהוא ישתלט 
יגלה האיש, כי גדלה בביתו ״בלבוסטע״ נפלאה, הטורחת  על המטבח. ברבות הזמן 
וגידול הילדים, ומשתדלת בכל כוחה לספק  ומתייגעת בכל עניני הבית כולל חינוך 

רצונו, מתוך הכרת הטוב על סבלנותו, תמיכתו ואהבתו.

)ח״ב עמ'  אכן, המצרך החיוני ביותר בבית הוא מידת הסבלנות, וכתב ב״עלי שור״ 
רי"ח(: ״ניתן לומר שהמידה הנושאת את הבית היא היא הסבלנות״, וכן כתב: ״כל שלום 

הבית מושתת אך ורק על סבלנות״ )שם רי"ט(.
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חינוך ילדים

החינוך לתפילה
נביא מראשי המדברים בענין החינוך הלא הם המחנכים הדגולים, הרב  גם כעת 
יחיאל יעקובזון שליט"א, בקונטרס אל תחטאו בילד, והרב בנימין קלצקין שליט"א, 

בספרו ביני לבני.

והנה דברי הרב יחיאל יעקובזון שהבאנו דבריו כאן, עוסקים בכללות החינוך לחיי 
תורה, ולאו דוקא בתפילה, ובכל זאת דבריו יהוו הקדמה והמחשה נפלאה לדברי הרב 

בנימין קלצקין שליט"א, העוסקים בחינוך לתפילה בלבד.

האדם  חובת  כלל  בביאור  בילד:  תחטאו  אל  בספרו  יעקובזון  יחיאל  הרב  וז"ל 
אלא  נברא  לא  ״שהאדם  הורונו,  חז״ל  כי  ישרים׳  ב׳מסילת  הרמח״ל  כותב  בעולמו, 
מכל  הגדול  והעידון  האמיתי  התענוג  שזהו  שכינתו,  מזיו  וליהנות  ה׳  על  להתענג 
העידונים שיכולים להימצא״. באמצעות דברים אלו מבקשים אנו לשים את הדגש על 
כך, כי השאיפה לעבודת ה׳ היא, בעצם, שאיפה לתענוג ולהנאה רוחניים. כפועל יוצא 
מכך ניתן לומר, כי החינוך לעבודת ה׳ הוא: כלל הפעולות האמורות להקנות למתחנך 
את היכולת לשאוף ולזכות בתענוג ובהנאה רוחניים. זו צריכה להיות המגמה שלנו 
בחינוך, ובהתאם לכך עלינו לכוון את פעולותינו החינוכיות. כל פעולה שאיננה תואמת 
זו, אינה יכולה להיחשב כחינוך, אלא - לכל היותר - כאמצעי להגיע לחינוך.  מגמה 
- היא בהחלט פעולה אנטי-חינוכית, אף אם היא נעשית  זו  פעולה הסותרת מגמה 
סביב נושאים הקשורים בעבודת ה׳ הורה הגורם לבנו תחושות שליליות בכל פעם )או 
ברוב הפעמים( שהוא מפעיל אותו בשמירת תורה ומצוות - הריהו בפירוש עוסק בהרס 

חינוכי, ולא - כפי שהוא משלה עצמו - בחינוך; מחנך, אשר יחסיו עם חניכו מושתתים 
על אי נעימות ומתח - איננו מחנך אלא מזיק בידיים, העונש והכפייה בחינוך - למרות 
שהם הכרחיים כדי לעזור למתחנך להתגבר על יצריו - לא יוגדרו אצלינו כמעשים 
- הכשרת הקרקע לפעילות החינוכית האמיתית  כ׳הכשר מצווה׳  רק  חינוכיים אלא 

שחייבת לבוא אחר-כך.

אין כאן המקום להוכיח, כי הגישה דלעיל - היא-היא דרך התורה בחינוך. מי שאינו 
זה. לא הוצגו כאן הדברים כנסיון שכנוע אלא  - ישאל שאלת-חכם בעניין  כן  סבור 

כהבהרה - הבהרת העקרונות אשר עליהם מבוססת הגישה המעשית המוצעת כאן.

- גם אם  כאמור, מפתיע ומצער לגלות, עד כמה הדברים אינם מיושמים בפועל 
ונפוץ  מדיי  רב  המעשי  היישום  ובין  התאוריות  בין  המרחק  חידוש.  משום  בהם  אין 
היחיד  הסיכוי  מילוליים.  והגדרות  עקרונות  הצגת  על  לסמוך  שנוכל  מכדי  מדיי, 
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המעשי,  ההיבט  מן  הדברים  את  להציג  שנוכל  בכך,  תלוי  מדברינו  תועלת  שתופק 
 זאת, למרות המגבלות הטבעיות של המסגרת ושל המשתנים הרבים והבלתי-ידועים 

מראש.

את  פעם  הביע  הנושרים,  לקבוצת  להשתייך  החל  בנו  גם  אשר  בר-אוריין,  אברך 
והעקבי  היסודי  החינוך  למרות  כלל,  מתפלל  איננו  המתבגר  שבנו  כך,  על  תמיהתו 
בנושא התפילה, השיב האב:  בנו  כיצד חינך את  דווקא. לשאלה,  זה  שקיבל בתחום 
ויתרתי על תפילה  יצטרף אליי לתפילה.  כך, שבני  ביומו, הייתי עומד על  יום  ״מדי 
בזמנים הנוחים לי - כדי שבני יוכל להתפלל תחת השגחתי. בזמן התפילה עצמה - לא 
הרשיתי לעצמי לשקוע בתפילתי ולהתעלם מהנעשה עמו. מעולם לא ויתרתי על-כך 
שיישב לידי כל עת התפילה, ויתפלל מתוך סידור פתוח. אם נתפס לחלומות והזיות - 
מיד הייתי מעיר לו, ומאלץ אותו לשוב לתפילתו... כל-כך הרבה השקעתי - והכשלון 
שלי כל-כך חרוץ! כיצד ניתן להבין זאת? האם אין זה, בהכרח, נובע מגורמים שאינם 

תלויים בי?״

תשובתו של הנער עצמו לשאלה כואבת זו, איננה מפתיעה: ״אין דבר שאני כל-כך 
שונא כמו להתפלל. שנים הייתי יושב, וחולם ומחכה ליום בו אהיה מספיק גדול כדי 
אני  רע.  להרגיש  מתחיל  אני   - לבית-הכנסת  נכנס  רק  כשאני  מלהתפלל.  להתחמק 
חושב שדווקא בגלל שאבי הקפיד עליי כל-כך - זה נהיה לי לעול בלתי-נסבל. אין לי 

סבלנות לשבת, אין לי חשק לחשוב על הקב׳׳ה ועל הגיהנום...״

הנה כי יכן, ההורה היקר דנן עשה כל שניתן לעשות בתחום זה - מלבד העיקר: הוא 
לא העניק לבנו שום כלי, שיאפשר לו למצוא בתפילה תחליף כלשהו להנאות שהוא 
׳הפסיד׳ מחמתה. לא זו בלבד, שתפילתו היתה מושתת רק על הכפייה שבאה מאביו, 
אלא שגם היא עצמה נהפכה אצלו לחוויה של ׳מזכרת עוון׳ - ״...לחשוב על הקב״ה 

ועל הגיהינום״.

כיצד אירע דבר זה?
הנובעת  הנעימות  שאי  הרי  ובגערות,  ביקורת  בהערות  מלווה  תפילה  כל  אם 
בהכרח מדברי הביקורת הללו נקשרת בנפש המתחנך כחלק מהותי מהתפילה עצמה. 
כמידת סלידתו מביקורת ונזיפות ־ כך תהא מידת סלידתו מן התפילה. כל הפעולות 
- לא היו חינוך לתפילה אלא הכשרת-הקרקע לחינוך עצמו.  זה  שנקט האב בנושא 
וחיבה,  לילד הרגשות של חום  לנסות להקנות  ההשתדלות החינוכית אמורה היתה 
נעימות וסיפוק. דווקא משום שהאב נאלץ לגעור בבנו בעת התפילה, הרי שבדרכם 
לו  לספר  הרצינית,  תפילתו  למראה  הנאתו  את  בנו  בפני  לתאר  חייב  היה  הביתה 
בני- שאר  ובפני  האם  בפני  אותו  לשבח  כך,  עקב  המקום  לפני  אהוב  הוא  כמה  עד 
לו  שיעזרו  חיוביים,  רגשות  למתחנך  לגרום  אמורות  אלו  פעולות  וכדומה.  הבית 
 להשיג חוויה של רוממות בזכות התפילה, ורק הן יכולות להיחשב כחינוך לתפילה. 

עכ"ל.
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וכעת נעבור לדברי הרב בנימין קלצקין בספרו ביני לבני )ח"ב בסופו, מאמר חינוך לתפילה(: 
זה, והרוצה יעיין בספרו כל  ]השמטנו חלקים רבים שאינם קשורים ישירות למדור 

דבריו הנפלאים[.

ב״חינוך לתפילה״, הגענו לשיא פסגת ייעודו של החינוך. שהרי התפילה יותר מכל 
מצווה אחרת נותנת ביטוי לקשר האישי שלנו עם הקב״ה.

התפילה במלוא משמעותה לא תושג, כמובן, בגיל הילדות, שכן השגות אמיתיות 
החינוך  ואכן  והרגשית.  השכלית  האדם,  של  הכללית  בהתפתחותו  כרוכות  בתפילה 
לתפילה אינו שייך דווקא לילדים, זוהי עבודה לכל החיים; ונעסוק רק בחלק הנוגע 
לחינוך ילדינו לתפילה; וכאמור, אין אנו מדמים להביא ילד למדרגות גבוהות בתפילה, 
ילדינו לתפילה  ורגש. מטרתנו בחינוך  - תפילת לב  כפי שתפילה אכן צריכה להיות 
אמיתית  לתפילה  יגיעו  שבהתבגרם  לכך  הנאות  הרקע  הכנת  יותר  היא  הרך  בגיל 
ונכונה, אלא שגם בהקניית הרגל זה יש צורך בהכוונה רבה ובזהירות יתרה. עד שאולי 
״כיצד לא נשגה בחינוך  ולהגדירה:  זה  מן הראוי היה להחליף את כותרתו של פרק 

לתפילה?״

וחכמה רבה, זהירות ומחשבה - נדרשות בחינוך לתפילה; וזאת אינני קובע מתוך 
תיאוריה והשערות, אלא מן המציאות! ידוע לי, לצערי, על נזקים חמורים, ואולי גם 

בלתי הפיכים, שהורתם בחוסר הידיעה ובהעדר קביעות ברורות בנושא זה.

ראשית, הנזק מתבטא בנושא התפילה עצמו, כאשר במקום חינוך לתפילה גורמים 
- שבמקרים רבים העימות סביב  גרוע  לריחוק ולדחייה מן התפילה; אך מה שיותר 

התפילה גורר את הרס הקשר בין ההורה לילד.

הדילמה היא, כיצד בכל זאת מביאים את הילד למצב, שירצה וידע להתפלל? כיצד 
ניזהר שלא  ובד בבד  בין הטיפות בידיעה שאנו עושים את המוטל עלינו,  נלך בטח 

לגרום במעשינו את היפך מטרתנו?

לשם כך ראיתי לנכון להקדיש את הדברים שלפניכם לא רק לחלק הפרקטי של 
הנושא, אלא גם לצד ההלכתי שבו כדי לברר ולהבהיר מהו החיוב מצד מצוות החינוך, 
כי רק  ב. מתי להתפלל?  שקבעו חכמים משתי בחינות עיקריות: א. כמה להתפלל? 
כאשר נצעד בעקבותיה של ההלכה הצרופה, יתבררו לנו כל הספקות והתהיות, כאשר 
ייקל עלינו  גבולות החיוב,  נדע את  עניין לשיקול־דעת. כאשר  כבר  היא  כל תוספת 

לגלות גמישות במקום הראוי, ומרחב התמרון החינוכי שלנו יהיה רחב יותר.

מעבר להלכות הברורות יש, כמובן, גם להתייחס לחלק הפרקטי־מעשי שבנושא 
בהמשך  נעסוק  ובכך  השונים?  לגילאים  להתייחס  כיצד  לתפילה?  לחנך  כיצד  זה: 

דברינו.

גיל  לפני  אף  הילד  את  ולהרגיל  להדר  מקום  יש  מסויימות  שבמצוות  אף  והנה 
חינוך )עי׳ רבנו יונה מס׳ ברכות כ.( הרי שיש להיזהר, שהרגל זה לא יבוא על חשבון מטרתו 
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האמיתית של החינוך. החינוך כולו מכוון וממוקד במטרה להרגיל את הילד במצוות, 
כדי שימשיך לקיימן משיגדל; ואולם אם נקדים את חיוב התפילה של הילד או נוסיף 
עליו - הרי נשיג דווקא את ההיפך - דבר שהוכח במציאות, ועל כגון דא אמרו חכמים: 

״כל המוסיף גורע״.

הילד, שאינו בשל עדיין לתפילה, עלול לפתח תחושת ריחוק מן התפילה, כאשר 
מגיל צעיר ביותר הוא זוכרה כעול מכביד ביותר.

יפתח שנאה כלפי עול חובת התפילה, תושרש בקרבו ההרגשה,  גם אם הוא לא 
שהתפילה היא מין דקלום יומי, פזמון מכני של בוקר; וכאן טמון אחד משורשי הבעיה 
הגדולה, עמה מתמודדים אנו בחינוך ילדינו וגם בחינוך עצמנו - הבעיה, הקרויה בפי 
חסרת  והאוטומטיות  השגרה  היא  הלוא  מלומדה״,  אנשים  ״מצוות  ישעיהו  הנביא 
הדעת והלב בעשיית המצוות - בעיה, המאיימת לערער את כל ערכיות המצוות שלנו. 
אחת הסיבות לרעה חולה זו נעוצה בחינוך הלקוי לתפילה - בהטלתה על הילד בגיל 

לא מתאים וללא הכנה מתאימה.

ומאידך גיסא, קיים גם גבול עליון - גיל, בו חייבתו חכמים לחנך את הילד לתפילה; 
זה  איחור  לנו  ייחשב  נאחרו,  שאם  הרי  לחנכו,  דרבנן  מדינא  חייבים  שאנו  ומאחר 

כעבירה על דברי חכמים!

אכן לצורך השיפוט הנכון באשר 'לגיל, בו נדרוש מן הילד להתפלל, נדרשת חכמה 
גדולה - חכמת־חיים והבנה לנפש הילד. יתכן שבאותו בית יגדל ילד, שיתאים לחינוך 
לתפילה כבר בגיל חמש, ואילו אחיו- יגיע לכך רק בגיל שבע. נצעד אפוא לאור החץ 
המאיר ״חנוך לנער על פי דרכו״, המלמדנו להתייחס לכל ילד לפי המבנה המיוחד של 

אישיותו, של תכונותיו, של כוחותיו ושל רמתו השכלית. 

ולקבוע מתי בדיוק חלה חובת המצוות על כל  גם אם קשה מאד לחתוך דברים 
ילד, הרי שברוב המצוות אין הדבר כה משנה, כי לא יאונה כל רע, אם נקדים במעט 
את הגיל; אולם בנושא התפילה מזדקרת בעיה זו בכל חומרתה, משום שההוספה או 
ההקדמה בנושא זה מעבר לחיוב גורמות, כאמור, נזק הן לחינוכו לתפילה והן לכלל 

מערכת היחסים עמו.

שהרי לעומת זאת מצוות התפילה היא מצווה, החוזרת על עצמה מדי יום, ויחד 
החוזרים  בהורים,  נתקלים  אנו  כאן  ודווקא   - הילד  מן  ניכר  מאמץ  דורשת  זאת  עם 
שוב ושוב על השגיאה ו״מחמירים״ על הילד בהקדימם את חובתו להתפלל; וכאמור, 

ההפסד הוא כפול:

סלידה  מפתחים  ילדים  בבירור:  לקבוע  ניתן  עצמה.  התפילה  נפסדת   - ראשית 
ממצוות התפילה בעטיו של חיובם בה בטרם עת.

עצה  לשית  יודעים  ואינם  ילדם,  בתפילת  הרפיון  על  ומתלוננים  חוזרים  הורים 
כפייה!״  מתוך  רק  חשק,  טיפת  ללא  מתפלל  הילד  להתפלל,  הפסיק  ״הילד  בנפשם: 
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- ואינם מודעים לכך שהם בעצמם המאיסו אותה עליהם במו ידיהם. הורים אחרים 
אינם מתאוננים כלל על התופעה של חוסר הרצון להתפלל; הללו סבורים שזה סדר 
העולם, שהרי כל הילדים שלהם לא רצו להתפלל... ודאי! הכרחת את ילדך תינוקך 

לדקלם מדי יום נוסח ארוך מדי ובלתי מובן - ולאיזו תוצאה ציפיתי!

הרצון  בהעדר  רק  מסתכמים  אינם  שהנזקים  לדעת,  נוכחתי  בלבד:  זו  לא  אך 
להתפלל, שכן בעקבות המאמץ הבלתי מאוזן, שמשקיעים הורים אלו בחינוך לתפילה 
- למרות כל כוונותיהם הטובות - משתלשלת שרשרת של קשיים חינוכיים, היוצרים 
נתק מסוים בין ההורים לילדם, וקצר זה בתקשורת שביניהם הגו רק פתח לתסבוכת 
ולנזקים בכל תחומי התקדמותו של הילד: אם זה בלימודים או בהתנהגותו הכללית, 

במצב רוחו או בהתבגרותו הנפשית.

הייתי סבור, שמקרים קיצוניים הם ונדירים, אם לא שהעובדות בשטח הדהימוני. 
אני עצמי הייתי מעורב במספר מקרים של קצר קשה בתקשורת בין אבות לבניהם, 
עימותים   - התפילה  בנושא  התחיל  הפורענות  ששורש  התברר,  מהם  בכמה  כאשר 

יומיים על רקע כפיית הילד להתפלל נגד רצונו.

והערה נוספת לאותם הורים, אשר כה נכספים להדר במצוות: ראשית - הידורים - 
רק על חשבונכם, ולא על חשבון זולתכם; אין האב רשאי לכפות על בנו להתפלל לפני 

זמן החיוב בשל רצונו העז להדר, וכל־שכן שאין לו להתעמת עמו על נושא זה.

בטרם אדבר את אשר עם לבבי באשר לגיל הנכון ולשיעור אורך התפילה הרצוי 
אצל ילדים, אוסיף נקודה חשובה ביותר:

את  לבטא  הקבוע  בהרגל  בעיקר  היא  ילדים,  עם  בתפילה  המקובלת  ההשקעה 
המילים כראוי - דבר, שללא ספק חשוב הוא ביותר, אך עלינו לזכור, כי עיקרה של 

התפילה הוא דווקא חלקו של הלב - רחמנא ליבא בעי.

אכן יש להשקיע בצדה המעשי של התפילה, לדאוג שהילד יהגה את מילותיה היטב, 
ללא דילוגים או הבלעה, בחיתוך הדיבור הראוי ובמתינות - הרגל שיהפוך לו לנכס, 
ועד כי יזקין לא יסור ממנה, אך בד בבד לזכור, כי ״תפילה״ - מלשון ״פילול״ - הבעת 
בקשה ורצון מעומק הלב, כמו שאמרו חז״ל )תענית ב.( שהיא ״עבודה שבלב״. ושימו נא 
לבכם, שהם לא אמרו, שהתפילה היא ״עבודה שבפה״, שכן זו אינה מתחילה מחמש 
מוצאות הפה, אלא מרגשות הלב; וכביטויו המפורסם של ה׳חזון איש׳ באגרותיו: ״אין 

התפילה צפצוף הפה״ )אגרת(.

למרות  הכוונה,  את  חסרה  כה  ותפילתנו  היצר,  הצליח  כאן  דווקא  כי  והמצער, 
שזו מהווה את כל משמעותה של התפילה! אין זאת אלא פרי חינוך מוטעה, באשר 
להתפלל  מלמדים  התפילה:  של  לחיצוניותה  ורק  אך  מתייחסת  הרווחת  ההשקעה 
בעוד   - הכתוב  מן  עין  לגרוע  ולא  הסידור,  בתוך  להסתכל  להתנענע,  במילה,  מילה 
שהעיקר חסר מן הספר. כיצד אפוא נוכל לצפות מילד, שיתפלל יום אחר יום, כאשר 
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אינו מבין כלל מה משמעותן של המילים היוצאות מפיו?! ולמה יתפלאו הורים על 
שילדיהם איבדו כל חשק להתפלל?! אם יש מקום לפליאה - הרי הוא דווקא על אותם 
לפטפט  להגות,  ילד  מסוגל  כמה  עד  שכן  להתפלל,  חשקם  את  איבדו  שלא  ילדים, 

ולהפיק מילים שונות ומשונות מפיו מבלי לדעת את משמעותן?! 

ארשה אפוא לעצמי להביע את דעתי הענייה בנידון: אם החלטנו להשקיע בתפילת 
שחרית עם התלמידים כחצי שעה - עדיף לוותר על חלק מנוסח התפילה ולהתפלל 
רק במשך כעשרים דקות, ובעשר הדקות שחסכו, נקדים לה את ביאוריהן של מילות 

התפילה בליווי דברי רקע בסיסיים על מהותה של מצווה מופלאה זו.

התוצאה, רבותי, תהיה מפתיעה לגבי איכות התפילה שתבוא על רקע זה; אולם 
הרווח העיקרי הוא בכך שהדברים נבלעים בדמם של הילדים למשך כל חייהם. לזכותו 
של מלמד כזה תיזקפנה תפילותיהם של תלמידיו עד אחרית ימיהם, שכן ילד המבין 

את תפילתו, מקבל תמונה אמיתית, וממילא - גישה נאותה לתפילה.

לתפילה  ולעוררו  לב  כל  לזעזע  עשויים  באבות  המשנה  על  שם  יונה  רבנו  דברי 
בתחנונים:

וכשאתה מתפלל, אל תעש תפלתך קבע, אלא תחנונים לפני המקום, ברוך הוא, 
ולא  רש,  ידבר  תחנונים  כי  צריך,  שהוא  דבר  ושואל  כעני.המתחנן  התפלל  שיאמר 
כאדם השואל - ואינו צריך בו, שאינו מתחנן בלב נמוך, ולא בשברון הנפש. וכל איש 
צריך לבקש על עצמו, כי אדם אין בארץ אשר לא יחטא. גם לא תהיה אליו התפילה 
כמשאוי, ולא יעשנה כמי שפרע חובו, שנאמר: ״א-ל רחום וחנון, ארך אפיים ורב חסד 
ונחם על הרעה״, כי כל אדם צריך רחמים, ואם משחקת לו השעה, כי ה׳ יתברך מאריך 
אפו ומוחל עליו - לא על צדקותיו הוא מרחם עליו, וצריך להתחנן לו, פן ינחם ה׳ על 

אשר נחם על הרעה, כי שמא יגרום החטא, ולא כל שעתא ושעתא מתרחיש ניסא.

יתר, מאחר שלא רק  ומעוררנו, לבל נשקע בשאננות  יונה מתריע באוזנינו  רבנו 
לצורך העניין עלינו צריכים לעשות את תפילותינו רחמים ותחנונים, אלא שאכן זקוקים 
אנו לרחמי שמים כל רגע ורגע, שכן גם אם נראה לנו ברגע מסוים, כי ״מסודרים״ אנו 
כביכול בבריאות ופרנסה, יתכן שקיבלנו מתנות אלו מחמת שה׳ האריך לנו את אפו, 
ועלינו לדאוג, שמא עוד רגע כל הטוב הזה ייגמר, שמא עבר שעתה של מתנת־חסד 
זו, ולכן בכל עת עלינו להתפלל בתחנונים מעומק לבנו, שנזכה לקבל את כל אשר אנו 

זקוקים לו.

״ילדים חביבים!  ולומר להם:  ניתן למסור את העיקרון הזה לילדים באופן כללי 
צריך לבקש מהשם כל דבר חשוב: שנהיה בריאים, ושיהיה לנו מה לאכול, ושהשם 
ישמור עלינו מכל מיני תאונות ופיגועים!״ הדברים הללו חודרים היטב לנפשם של 
של  הטהורה  תפילתם  כמו  ואין  בתפילתם;  אותותיהם  את  ונותנים  הרכים  ילדינו 

תשב״ר לעורר עלינו רחמי שמים.
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תמיהות רבות מגיעות אלי בנוסח מעין: ״הילד שלי התפלל במשך כמה שנים כמו 
צדיק, והנה רק בזמן האחרון הוא התחיל להתחמק ולהתמרמר על עול התפילה. אם 
יש לו בעיה עם התפילה - איך זה שהוא התפלל כל־כך יפה כל הזמן, ורק עתה התחיל 
הפסיק  מדוע  לתפילה?  חשקו  דעך  לפתע  מדוע  לילד?  קרה  מה  בעיות?!  לעורר 

להתפלל?״

)ואגב, אלו השואלים ומתייעצים הם המקרה הטוב יותר. ההורים האחרים פותחים מיידית במלחמה, אשר את 

תוצאותיה הם ״יאכלו״ שנים רבות לאחריה.(

כי הוא החכים והתבגר,  כי הוא גדל,  ההסבר הוא פשוט: הילד הפסיק להתפלל, 
שכן ילד קטן רגיל לציית, וכאשר מושיבים אותו ליד הסידור ומצווים עליו ״התפלל 
- הוא אינו מעלה על דעתו לסרב, אך דווקא אצל ילדים, שנדרשו  מכאן ועד שם!״ 
להתפלל לפני הגיל הראוי התגלו יותר משברים, מאחר שבגיל הרך ילדים רבים אינם 
בשלים להתמרד נגד ציווי ההורים, ומצייתים להם, אך ביום לא בהיר אחד הם פשוט 
מונוטונית  בצורה  מילים  להגות  מוכן  צעיר  ילד  אם  גם  כי  להם,  שנשבר  מחליטים 
שנפשו  מכיון  זאת,  לעשות  מסוגל  פחות  יותר  מבוגר  שילד  הרי  משמעות,  חסרת 

הבוגרת דורשת את מנת סיפוקה מהבנת הדברים.

ניצני ההתנגדות הם בעצם סימני התבגרות, לעתים  ילד קטן הנו צייתן מטבעו, 
ילדך  ה׳!  ברוך  ״אוה!  למצוקתם:  תשובתי  את  לשמוע  השואלים  ההורים  מופתעים 
ההפתעה  אותות  את  ובקראי  ומפוקח!״  חכם  נעשה  הוא  התבגרות!  סימני  מגלה 
והתמיהה על פניהם, ממהר אני לחלצם ממבוכתם ומוסיף דברי הסבר לדבריי: ״הורה 
יקר! הבן לא נעשה רע יותר או עקשן יותר, אלא שעד עתה הוא היה תמים למדי, ולכן 
לתפילה  מוטיבציה  כל  בו  יצרת  לא  ממנו.  שדרשת  מה  כל  את  כתוכי  לקרוא  ניאות 
- והנך מצפה, שלעולם ועד הוא יצפצף וישוב ויצפצף את המילים שצפצף אתמול 

ושלשום?! והלוא יום אחד חייב לבוא סוף לדבר משעמם שכזה!״

עלינו אפוא להסביר לילד במילים הפשוטות והילדותיות ביותר שבאמתחתנו, כי 
ה׳ הוא העושה הכל בעולם, והוא — הגדול והחזק - רק הוא קובע מה יהיה, ולכן רק 
ממנו ניתן לבקש כל מה שצריכים וכל מה שרוצים. בתפילה מדברים אנו אל מלכנו בכל 
הכבוד הראוי, ולא סתם מפריחים אל החלל חבילות מילים. ילד בהחלט מסוגל להבין 
זאת. כמו־כן יש לבאר לו את מילות התפילה, שאף הן פשוטות למדי, ורובן מוכרות 
מן השפה המדוברת. רק בדרכים אלו נציל את ילדנו מגריסת מילים, שאינן מובנות לו 
כלל - מין דקלום הברות, המזמין את התנגדותו, אשר בעיני טבעית לחלוטין, ואילו 

החיסרון אינו אלא בנו, על שאיננו מלמדים אותו תפילה מה היא.

כה קלה, כה פשוטה, וכה הגיונית היא הדרך למנוע את הבעיטה בתפילה! פשוט, 
ללמוד עם הילדים מדי יום שתיים או שלוש שורות בסידור, כך שבתוך שנה נספיק 
ופירושים  יכלול אמרות  את כל התפילה אותה הם מתפללים. כמובן, שהלימוד לא 
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ואם  ביותר להבנת הילדים;  והקל  ביותר  עמוקים, אלא את פירוש המילות הבסיסי 
המלמד בכל־זאת לא ייאות לעשות זאת, יוכל ההורה להשקיע פעם ביום או בכמה 
ימים מספר דקות ללמד את בנו תפילה מה היא ואת ביאורי התפילה, וכך יפרוט על 

נימי רגשותיו ויכוון את לבבו לאביו שבשמים.

ומצב  שטן,  מעשה  הצליח  התפילה  של  מעלתה  גודל  בשל  דווקא  הנראה,  כפי 
דברים העומדים  ו' ע"ב(  )ברכות  חז״ל  דא מקוננים  כגון  על  כפי שהוא.  נראה  התפילה 

ברומו של עולם - ובני־אדם מזלזלים בהם.

ועתה אגש לעצם העניין. לדעתי, הבעיה היסודית היא, שבנושא זה אין הולכים 
החמורות  התוצאות  וכמובן,  עצומות,  שגיאות  הגורר  דבר  שהיא,  כפי  ההלכה  לאור 
אינן מאחרות לבוא בעקבותיהן. מה שקורה היום בשטח הוא משובש לגמרי; לעומת 
זאת המציאות הוכיחה, כי אותם חניכים, אשר התפללו בדיוק כפי שציוו חז״ל, ללא 
שינויים )כאשר יפורט להלן( הצליחו בחינוכם, עד שמראם בלבד בעת התפילה - יש בו כדי 

להרוות את הוריהם נחת יהודית אמיתית.

רבותי! יש דרך אחת ברורה, שכל ההולך בה אינו נכשל, הלוא היא דרכם של חז״ל 
ופוסקי ההלכה!

ומדוע נזעקתי להתריע דווקא בנושא זה? במה שונה הוא לעניין זה מכל מצווה 
אחרת?

הסיבה לכך היא: משום שהתפילה היא מצווה יומיומית, החוזרת על עצמה יום־
יום ללא ויתורים. גם ביום של לחץ ועומס בלתי אפשרי לעקוף את התפילה, ביום 
סגריר כביום שרב, בחג, בשבת ובחול, בעת שמחה כמו בעת מחלה; כך שאם נושא 

התפילה נעשה רקע למריבה, הרי שהעימות ההרסני הזה חוזר יום־יום!

כל שגיאה חינוכית עלולה לגרום נזק, אך כאשר המקרה הנו חד־פעמי, ניתן הנזק 
לתיקון, שכן האירוע יישכח, והכל יחזור על מקומו בשלום: אולם כאשר חוזרים על 

שגיאה חינוכית פעמים רבות, נעשה הנזק בלתי הפיך.

לא מקרה אחד הוא המוכר לי, ולא שניים - עשרות מקרים של ילדים, שכל מהלך 
על  לבי  לבי  עמיקתא...  לבירא  נפלו  אף  ולבסוף  ולתסבוכת,  למשבר  נכנס  חייהם. 
חלליהם! מעי מעי על חלליהם! כאשר הכל התחיל... אכן, מן המריבות התכופות על 

התפילה בגיל צעיר...

זה עובד כמעגל קסמים חסר מוצא: יש מתח, יש מרירות, יש כעם, יש אי אמון, אין 
תקשורת, אין שיחה, אין עידוד, יש משבר, יש ייאוש - ואין מעצור...

השגיאה הגדולה מתחילה בכך שתוקעים לידיו של הילד בן השש או השבע סידור, 
ודורשים ממנו להתפלל מ״מודה אני״ דרך ברכות־השחר, ״פסוקי תמרה״ עד ״עלינו״ 

- דבר שהוא בלתי אפשרי בעליל! ומה גם שאין ההלכה מורה לעשות כן!
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בכל  אפוא  בדקתי  כבחמורה;  בקלה  בהלכה,  לדקדק  מתאמצים  כה  כולנו  הרי 
המקורות ובכל הפוסקים, כאשר יובא להלן, והגעתי למסקנה, שחובת התפילה, עליה 
שמונה־עשרה;  ותפילת  וברכותיה  קריאת־שמע  ורק:  אך  היא  בחינוך,  אנו  מצווים 

כלומר: מברכת ״יוצר אור״ עד אחדי תפילת שמונה־עשרה - ותו לא!

הגדולה  ידו  בכף  הקטנטנה  כפו  את  תוקע  ילד  המחזה:  הוא  נפש  משובב  מה 
והבוטחת של האב, ושניהם צועדים יחדיו לבית־הכנסת. כמה נאה וכמה יאה! החינוך 

בתפארתו! האב מחנך את בנו לתפילה - מה טוב מזה?!

אבל מה קורה בבית־הכנסת פנימה? - האב פותח סידור לפני בנו ומורה לו להתפלל 
מתחילת הסידור: ברכות השחר, )״לעולם יהא אדם״ - תלוי במנהגים השונים(, ״ברוך שאמר״ - 
הוא,  שמתרחש  מה  הלאה.  וכן  ״ישתבח״,  וכו',  וכו'  דזמרה,  פסוקי  להיפך(  )או  ״הודו״, 
שעד שהזאטוט מגיע ל״ישתבח״ - פוקעת סבלנותו, וכוחו אוזל. וזאת - במקרה הטוב, 
כאשר הוא מציית וקורא בסידור הכל בלי להתחמק. זוהי, רבותי, המציאות אצל רוב 

הילדים.

לחייבו  חייבים  אנו  בו  הקטע,  לתחילת  מגיע  הילד  כאשר  בדיוק  כאן?  קרה  מה 
מדיני חינוך, בדיוק אז סוגר הוא את סידורו ויוצא החוצה לחפש תעסוקה... והרי היה 
צורך בהפיכת פני הדברים! שהלוא בראש ובראשונה יש לדאוג לסדר השמונה־עשרה, 
שכן לגבי תפילת שמונה־עשרה נאמרו דברים ברורים במשנה, ובה חייב הילד ללא 
שום פקפוק. לגבי קריאת־שמע אכן מצאנו מחלוקת, והרמב״ם .מוסיף גם את ברכות 

קריאת־שמע.

לחנכו  עלינו  שתחילה  היא,  לעיל  שהובאו  המקורות  מך  המתבקשת  המסקנה 
להתפלל תפילת שמונה־עשרה. ואם הוא אינו מסוגל להתפלל תפילה ארוכה, ועלינו 
לכוונו  לכאורה,  עדיף,   - שמונה־עשרה  לתפילת  קריאת־שמע  אמירת  בין  לבחור 
מפסוק  )חוץ  הדין  מעיקר  חובה  אינה  קריאת־שמע  כאמור,  כי  שמונה־עשרה,  לתפילת 
ראשון שאותו הוא אומר מעת שהתחיל לדבר(, שהרי הפוסקים נוקטים כשיטת רש״י, והחינוך 

לקריאת־שמע אינו אלא בגדר מנהג טוב, כפי שהבאנו מהרמב״ם.

אם הילד מסוגל להתפלל יותר - תוכל להוסיף על תפילתו את קריאת־שמע על 
שלושת פרשיותיה; ורק בדרגה השלישית תכלול את ברכות קריאת־שמע, שהן חיוב 
ב׳משנה  נפסק  וכך  לקריאת־שמע,  חינוך  בכלל  הן  שאף  מחדש,  והרמב״ם  מדרבנן! 

ברורה׳.

מה שברור הוא, כי כל התפילות האחרות אינן שייכות לקטנים; ונכון יהיה לאמרן 
 - מחוייבים  הם  בהן  התפילות,  חשבון  על  זה  יהא  שלא  ברור,  אם  רק  הקטנים,  עם 
יותר  ואוהב להתפלל  וברכותיה. מובן, שאם הילד מסוגל  וקריאת־שמע  י״ח  תפילת 
- כאשר אין הדבר מעבר לכוחותיו, והוא מיוזמתו מבקש להוסיף קטעי תפילה כדי 

להתפלל ״כמו גדול״ - במקרה זה יש להרשות לו להתפלל את התפילה כולה.
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הבעיה העיקרית היא, שסדר החובה הוא מן הסוף להתחלה. דווקא תפילת שמונה־
ממוקמת  וברכותיה  קריאת־שמע  ואילו  בסוף,  מקומה   - החיוב  עיקר  שהיא  עשרה, 
לפניה, ולפניהן - פסוקי דזמרה, שאינם כלל חיוב בחינוך, כך שכאשר פותחים לפני 
קיים  בטרם  עוד  ממנה  ומתעייף  התפילה,  מתחילת  מתחיל  הוא  הסידור,  את  הילד 
את עיקר חיובו: אולם כאשר נזכור את סדר העדיפויות ההלכתי, נשכיל לבנות את 

התקדמות הילד בנושא זה באופן הראוי.

אין בדעתי לקבוע קביעות הלכתיות, אולם יש להתייעץ בדבר עם רבנים פוסקי 
הבחינה  מן  עדיף  מה  בשאלה:  הבאים  לשלבים  בנוגע  להתייעץ  יש  כמו־כן  הלכה. 
החינוכית: להרגיל את הילדים לומר ״אשרי״ ״ובא לציון״ ו״שיר של יום״ וכו', או שאת 

אלו הם בכל מקרה, יאמרו בהתבגרותם, ועדיף להרגיל אותם לומר קרבנות.

דברי:  את  לסייג  חובה  אני  מוצא  למעשה,  בהנהגה  ההלכתי  למישור  הנוגע  בכל 
היות שלא הגעתי לכלל הוראה, הרי אין הדברים אלא בבחינת ״ירא הקהל וישפוט״. 
יציע נא אפוא כל אחד מן ההורים את הדברים בפני רבו, וכך יתבררו הדברים ויתלבנו.

מן הראוי להשקיע ככל שניתן בחיבוב מצוות התפילה ולהאהיבה על הילדים  ג. 
ללא כל לחץ וכפייה. עלינו לגרום לילד להרגיש, כי שעת התפילה היא השעה הנעימה 
והיקרה ביותר של היום, באשר כל רצון ומשאלה יכול הוא לבקש מהקב״ה, וזה יכול 
להיות אפילו בשפה שלו, )הקב״ה מבין גם אידיש או אנגלית...( הילד צריך לדעת שיש לו אבא 
בשמים, השומע אותו ומקשיב לו, וזה לא מחייב להימצא דווקא במסגרת התפילה 
ולהשתמש דווקא בשפת התפילה, זה יכול להיות בהליכה בדרך, לפני השינה, ובכל 
אל  ונגיש  קרוב  עצמו  את  שיחוש  ובלבד  בה,  להתבטא  בנוח  מרגיש  שהוא  שפה 
בורא העולם, שירגיש שיש לו מישהו שמקשיב לו בכל עת ומגשים את משאלותיו. 
יש להשריש בלבו את התחושה שהתפילה היא מתנה, ולא חובה; אשרינו שהקב״ה 

מאפשר לנו לשוחח עמו בחופשיות, בלי מחסומים וללא עכבות.

ונסיים בתפילה לא-ל שומע תפילות, שנזכה להשקיע בתפילה באופן הנכון והראוי, 
ושנזכה לראות פירות בעמלנו ולהצית בקרבם את אש ״העבודה שבלב״. ובזכות הבל 
פיהם הזך של תינוקות של בית רבן - הבל שאין בו חטא - תתקבלנה כל תפילות עם־

ישראל ברצון, וניוושע מהרה תשועת עולמים, אמן. עכ"ל.

הילדים  כלפי  בסבלנות,  להתאזר  להשתדל  נא  המבוגרים,  מעולם  לי  יש  ובקשה 
הרכים. במה דברים אמורים? בן זקוני, יש לו אהבה לשירה, ואת ברכת המזון, בהיותו 

קטן, היה מברך בקול נעים וגם שהיה מגיע לביהכ"נ מוקדם,
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יסודות בהלכה
הנה מעמודי ההלכה הוא השולחן ערוך, וכבר הבאנו בגליון א' את מאמרו המופלא 
של הגאון ר' יצחק הוטנר זצ"ל, על מעמד השולחן ערוך בכלל ישראל ושהיה קוראו 
בשם ספר הספרים של הפסיקה יהודית, וכמובן יש הרבה נושאים הטעונים בירור, 
זה  בענין  לכתוב  התחלנו  ב'  ובגליון  ערוך,  השולחן  פסיקת  מחייבת  ולמה  כמה  עד 
וגם בגליון ג' אבל לא סיימנו, וגם יש לברר מה דינם של מנהגים שנהגו דלא כשולחן 
ערוך, והאם יש הבדל בין מנהגים שנהגו לפני זמן מרן לאחר כך, והאם יש הבדל בין 
מנהגים שלא כהשולחן ערוך לקולא לבין מנהגים לחומרא, וגם בזה דיברנו מעט ולא 
נוכל להגיע למסקנה ברורה בכל הנ"ל  ואנו מקווים שבעזרת ה' ובישועתו,  סיימנו, 
ועל כל פנים במאמר שלפנינו נשתדל לבאר בענין שנחלקו רבותינו מצוקי ארץ, היכא 
שמרן הביא בשולחן ערוך דעה ראשונה בסתם ודעה שניה בשם יש אומרים – האם יש 
לחוש ליש אומרים, ומחלוקת זו הגיעה עד לדורינו, שנחלקו בזה הנהו תרי רעין דלא 
מתפרשין, שני גדולי הדור, מרנן הגרע"י זצ"ל דס"ל כהפוסקים שאין צריך לחוש ליש 
אומרים, והגרב"צ זצ"ל דס"ל כהפוסקים שיש לחוש, וכמובן שכל אחד הביא ראיות 

לשיטתו. 

והנה באור לציון הוכיח שיטתו מדברי מרן עצמו וז"ל )במבוא לחלק ב' ענף א'(: 

א. הנה מצינו למרן בכמה מקומות שנראים דבריו כסותרים אלו את אלו, שבאותו 
ענין פסק כשתי דעות החולקות זו על זו, כגון לענין סוכה, שבסימן תר"ל סעיף י"ג 
כתב מרן, הסומך סוכתו על כרעי המיטה, והכרעיים הם מחיצות, אם יש גובה י' טפחים 
מן המיטה לסכך כשרה. מוכח שדעתו שמותר להעמיד המקבל טומאה, שהרי במיטה 
יש טומאת מרדס, וכמ"ש בט"ז שם ובמג"א בסימן תרכ"ט ס"ק ט', ע"ש. ואולם בסימן 
תרכ"ט סעיף ו' כתב מרן, יש להסתפק אם מותר להניח סולם על הגג כדי לסכך על 
גביו. וכוונתו שכיון שהשליבות תקועות בסולם דמי לבית קיבול ומקבל טומאה, ועל 
כן יש להסתפק שמא אין להעמיד בדבר המקבל טומאה. וכן ביארו במג"א שם ועוד 
אחרונים, ודלא כהט"ז, ע"ש. )וראה עוד מה שנתבאר בזה בספר אור לציון תשובות ח"א חאו"ח סימן מ"א 
ע"ש(. וא"כ צ"ע, מדוע בסולם הסתפק מרן אם מותר להעמיד בדבר המקבל טומאה, 

הראשונים  וכדעת  להעמיד,  שמותר  ליה  פשיטא  המיטה  כרעי  על  סוכתו  ובסומך 
המתירים להעמיד סכך בדבר המקבל טומאה.

דבר  מרן,  כתב  ד'  סעיף  תמ"ב  בסימן  דהנה  בפסח,  וניעור  חוזר  לענין  מצינו  וכן 
כגון התריאק"ה  ואינו מאכל אדם כלל, או שאינו מאכל כל אדם,  בו חמץ  שנתערב 
מן  בו  ואעפ"י שאין  לאוכלו עד לאחר הפסח,  לקיימו, אסור  וכיו"ב, אעפ"י שמותר 
החמץ אלא כל שהוא אסור לאוכלו. מוכח דס"ל שאעפ"י שהתריאק"ה נתבטל קודם 
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הפסח, אמרינן ביה חוזר וניעור ואסור בפסח, וכדעת הרמב"ם בפרק ד' מהלכות חמץ 
ומצה הלכה י"ב. ובסימן תמ"ז סעיף ד' כתב מרן, אם נתערב החמץ קודם פסח ונתבטל 
בששים, אינו חוזר וניעור בפסח לאסור במשהו, ויש חולקים. הרי שכתב בסתם דלא 
תירוצים  והרבה  בב"י.  כמובא  ראשונים  ועוד  הרא"ש  וכדעת  וניעור,  חוזר  אמרינן 
נאמרו בזה. במג"א בסימן תמ"ב ובפר"ח בסימן תמ"ז ועוד אחרונים תירצו לחלק בין 
בידים,  שעירבו  תריאק"ה  לבין  וניעור,  חוזר  ביה  אמרינן  דלא  מאליו,  שנתערב  דבר 
דאמרינן חוזר וניעור. ובספר כסא אליהו בסימן תמ"ז ס"ק ז' חילק שתריאק"ה הוי 
דבר המעמיד, דלא בטיל, ולכן אמרינן ביה חוזר וניעור, משא"כ בעלמא לא אמרינן 
חוזר וניעור, וראה גם בט"ז בסימן תמ"ב ס"ק ג'. ובכנה"ג חילק בין ממשו של חמץ 
ויש שתירצו שתריאק"ה שהיא  וניעור.  חוזר  וניעור לטעמו של חמץ שאינו  שחוזר 
ובסימן תמ"ו איירי בתערובת לח בלח  וניעור,  יבש ביבש אמרינן בה חוזר  תערובת 
שאינו חוזר וניעור. וראה עוד במטה יהודה ובחק יעקב ובפרי מגדים בסימן תמ"ז שם. 

וראה גם מה שנתבאר בזה בספר אור לציון תשובות ח"א חאו"ח סימן ל"ד, ע"ש.

והנה כל התירוצים דחוקים, שהרי כל הפוסקים הביאו. שדעת הרמב"ם דאמרינן 
וכן מפורש בב"י בסימן תמ"ב שדעת הרמב"ם כדעת הסוברים שחוזר  וניעור,  חוזר 
וניעור הוא בפרק ד' מהלכות חמץ  וניעור. והרי כל מה שכתב הרמב"ם לענין חוזר 
ומצה הלכה י"ב בדין התריאק"ה, ואם אכן יש לחלק שם משום מערב בידים או משום 
זה ששיטת הרמב"ם היא דאמרינן  אין להוכיח מדין  מעמיד או שאר חילוקים, א"כ 

חוזר וניעור, וא"כ צ"ב בשיטת מרן בזה.

ואמנם יש שתירצו שאף ששיטת הרמב"ם שבכל אופן אמרינן חוזר וניעור, מ"מ 
עצמו  וסמך  הרמב"ם,  לשון  העתקת  אלא  הרמב"ם,  כשיטת  הכרעה  מרן  בדברי  אין 
להלכה על מה שפסק להלן בסימן תמ"ז דלא אמרינן חוזר וניעור, וכעין מה שכתב 
בכנה"ג שדרך הפוסקים להעתיק את לשון הראשונים אף שלא פסקו כמותם. אך הוא 
מילתא דתמיהה, שמרן יסתום לאסור בתריאק"ה כשאין דעתו כך להלכה, ויסמוך על 

מה שיפסוק במקום אחר, וצ"ע לומר כן.

רחובות  רה"ר,  איזהו  מרן,  כתב  ז'  סעיף  שמ"ה  בסימן  הרבים,  רשות  לענין  וכן 
ושווקים הרחבים ט"ז אמה, ואינם מקורים, ואין להם חומה, ואפילו יש להם חומה, 
אם הם מפולשים משער לשער הוי רה"ר, וי"א שכל שאין ס' ריבוא עוברים בו בכל יום 
אינו רה"ר, הרי שפסק בסתם שאף כשאין ס' ריבוא הוי רה"ר. ואילו בסימן ש"ג סעיף 
י"ח כתב מרן להתיר לנשים לצאת בתכשיטין משום שאין לנו רה"ר גמור, והוא כשיטת 
רש"י בעירובין נ"ט ע"א שהביא מרן בסימן שמ"ה, דבעינן ס' ריבוא עוברין בכל יום. 

וכיוצא בזה מצינו בכמה מקומות שמרן מזכה שטרא לבי תרי, וצ"ב בזה.

מקומות  שבכמה  שאעפ"י  בשו"ע,  בפסקיו  מרן  בשיטת  יסוד  זה  בכל  ונראה  ב. 
בין הראשונים הכריע מרן כצד אחד, מ"מ במקום שראה שאין דברי  שיש מחלוקת 
החולקים דחויים לגמרי, חשש לדבריהם במקום שבקל יכול לעשות כמותם, ובפרט 
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במקום איסור תורה, מפני שמרן בפסקיו אינו פוסק בראיות תלמודיות, אלא מכריע 
בדעתי  ועלה  וז"ל.  יוסף  לבית  בהקדמתו  עצמו  מרן  וכמש"כ  הפוסקים,  שיטות  בין 
שאחר כל הדברים אפסוק הלכה ואכריע בין הסברות, כי זהו התכלית, להיות לנו תורה 
אחת ומשפט אחד, וראיתי שאם באנו לומר שנכריע דין בין הפוסקים בטענות וראיות 
תלמודיות, הנה התוספות וחידושי הרמב"ן והרשב"א והר"ן ז"ל מלאים טענות וראיות 
לכל אחד מהדעות, ומי זה אשר יערב ליבו לגשת להוסיף טענות וראיות, ואיזה הוא 
אשר ימלאהו ליבו להכניס ראשו בין ההרים הררי אל להכריע ביניהם על פי טענות 
וראיות לסתור מה שבררו הם, או להכריע במה שלא הכריעו הם וכו'. וע"ש שמשום 
כך הסכים בדעתו להכריע על פי שלשת עמודי הוראה. וכיון שאינו אלא מכריע, אף 
במקום שפסק כצד אחד חשש לדברי החולקים, כיון שיכול לקיים שניהם, והוא כעין 
דין דבר שיש לו מתירין, שכיון שיכול לנהוג בהיתר גמור, אומרים לו המתן עד שיהא 

ודאי היתר.

טומאה,  המקבל  בדבר  מעמיד  שלענין  מרן,  בדברי  הסתירות  מתיישבות  ובזה 
אעפ"י שהכריע מרן כהראשונים הסוברים שאם העמיד בדבר המקבל טומאה הסוכה 
כשרה, מ"מ חשש להחולקים, והסתפק אם להתיר לעשות כן לכתחילה, ולכן בסולם 
כתב שיש להסתפק אם לעשות כן לכתחילה, ובסומך סוכתו על כרעי המיטה דאיירי 

בדיעבד, כתב להכשיר את הסוכה.

וכן לענין חוזר וניעור דאיירי בתבשיל הכריע מרן להקל כהראשונים דלא אמרינן 
חוזר וניעור, ומשום שיש בזה הפסד, שהרי אם יחמיר יצטרך לזרוק אותו מאכל, שאם 
ישאירנו עד לאחר הפסח יתקלקל המאכל, אבל בתריאק"ה שמותר להשהותו בפסח 
זמן  והוא דבר רפואה שמשתמר  כיון שהיא תערובת שאינה מאכל כל אדם,  לכו"ע, 
רב, ובקל יכול להחמיר ולשומרו עד לאחר הפסח בלא הפסד, חשש בזה מרן לדעת 
הסוברים דאמרינן בפסח חוזר וניעור, כיון שבקל יכול לחוש לסברתם, אבל הרמב"ם 
שאינו מכריע אלא פוסק, סבירא ליה דאמרינן חוזר וניעור, ולכן לא חילק בדין חוזר 

וניעור בין תריאק"ה לשאר דברים.

ובזה מתיישבת ג"כ הסתירה בדעת מרן לענין רה"ר, דבסימן שמ"ה דאיירי באיסור 
הוצאה דאורייתא, חשש מרן לסוברים שיש לנו היום דין רה"ר, אבל לענין תכשיטים, 
שאין איסורם אלא מדרבנן, משום גזירה שמא יוליכם בידו ד' אמות ברה"ר כמבואר 
והיינו  ולכן התיר לצאת בכל התכשיטין ברחובות שלנו,  בשו"ע שם, לא חשש מרן, 
רק  לאיסור  שמכריע  פעמים  ולכן  השיטות,  בין  מכריע  שמרן  לעיל  שנתבאר  כמו 
בדאורייתא, אבל בדרבנן סמך על המקילים. וראה עוד בזה בספר אור לציון תשובות 
ח"א חאו"ח סימן ל', ע"ש. )וראה גם בכה"ח בסימן י"ג אות ז' שהאריך כדברים האלה לענין רשות הרבים 

בשם האחרונים, ע"ש(.

ועל פי זה נראה שאף לדעת מרן יש להקל לומר לגוי להביא דבר לצורך מצוה, 
או כשהוא דחוק, דכיון דאמירה לנכרי הוי איסור שבות דרבנן, חשבינן לרה"ר דידן 
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כרמלית דאסור מדרבנן בלבד, והוי שבות דשבות לצורך מצוה דשרי, כמבואר בסימן 
זו  דרך  ועל  בזה, ע"ש.  י' מש"כ מרן  וראה בשו"ע בסימן שכ"ה סעיף  ה'.  ש"ז סעיף 

מתיישבות הרבה סתירות בדברי מרן, והוא יסוד להבנת דברי מרן בהרבה מקומות.

ג. וכן ראינו יסוד זה בדברי מרן בסימן תפ"ט סעיף ח' לענין ספירת העומר. שכתב 
שם מרן, אם שכח לברך באחד מהימים, בין יום ראשון בין משאר ימים, סופר בשאר 
ימים בלא ברכה, אבל אם הוא מסופק אם דילג יום אחד ולא ספר, יספור בשאר ימים 
בברכה. הרי שאף שהכריע מרן בשכח יום אחד, שלא לספור בשאר ימים בברכה, מ"מ 
לא הכריע בתורת ודאי, ולכן במקום שיש ספק ספיקא צירף מרן את דעת הסוברים 

שאף בשכח יום אחד סופר בשאר ימים בברכה, וכמבואר בב"י שם.

ד. ולפי דרך זו יתבאר מה שכתב מרן בסימן תרע"ט סעיף א', שבערב שבת מדליקים 
הנרות.  הדלקת  לאחר  מלאכה  לעשות  שלא  כרי  שבת,  נר  ואח"כ  חנוכה  נר  תחילה 
ואילו בסימן רס"ג סעיף י' פסק מרן כי"א בתרא, שאין קבלת שבת תלויה בהדלקת 
הנרות, ודלא כשיטת הבה"ג שהביא שם בשו"ע, הרי שדעתו היא שהעיקר כהסוברים 
שאין קבלת שבת תלויה בהדלקת הנרות. וא"כ קשה למה לענין חנוכה סתם כשיטת 
הבה"ג. וביותר שהיה צריך להקדים נר שבת לנר חנוכה כיון שתדיר ושאינו תדיר תדיר 
קודם, ונר שבת תדיר יותר, ועוד שלכאורה נר שבת מקודש יותר מנר חנוכה. ועל פי 
וסוברים שאסור לעשות  מה שנתבאר לעיל הדברים מיושבים, שכיון שיש חולקים 
זאת  כיון שאפשר לעשות  מלאכה לאחר הדלקת הנרות, כתב מרן לחוש לדבריהם, 
בקל ע"י שיקדים נר חנוכה לנר שבת, אעפ"י שסובר מרן שהעיקר הוא שאין קבלת 

שבת תלויה בהדלקת הנרות, ומשום דהו"ל כדבר שיש לו מתירין וכמו שנתבאר.

ה. וכדברים האלו כתב ג"כ במ"ב בשעה"צ בסימן ק"ס ס"ק מ"ט, שיש לנו לחוש 
יש  אם  לנט"י,  הם  כשרים  אם  שספק  במים  לכתחילה  ליטול  שלא  הראב"ד  לסברת 
לו מים אחרים, אעפ"י שלא קי"ל כותיה, משום דהוי כדבר שיש לו מתירין, ע"ש. וכן 
מפורש בב"י בסוף סימן קס"א לענין נט"י בכל היד, שכתב שם שכן ראוי לנהוג, כיון 
דלאו מילתא טריחא היא, אמאי לא נפיק נפשין מפלוגתא, ע"ש, והוא ממש כדברינו, 

שבמקום שאפשר לחוש להחולקים יש לחוש להם.

ו. ובזה מתבאר ג"כ מש"כ הרמ"א בסימן תס"ז סעיף ב', שדגן שהיה מונח בעלייה 
אבל  אסורות,  שנתלחלחו  אותן  ונתלחלחו,  המקומות  בקצת  הגג  דרך  גשמים  וירדו 
שאר המקומות מותר להשהותן, מכח ספק ספיקא, שמא לא ירדו עליהם גשמים, ואם 
תמצי לומר ירדו, שמא לא נתחמץ, אבל לאכלן בפסח אסור, ולא מהני ספק ספיקא. 
ותמהו שם הט"ז ושאר המפרשים למה לא סמכינן על ספק ספיקא גם לענין אכילה, 
ובביאור  דרבנן.  משהו  באיסור  וכ"ש  ספיקא,  ספק  על  סמכינן  בדאורייתא  אף  הרי 
הגר"א שם כתב לבאר דאסור באכילה משום דהוי דבר שיש לו מתירין, דלא מהני ביה 
ספק ספיקא. ותמה על זה בשעה"צ שם ס"ק י"ט, שהרי מרן בסימן תמ"ז סעיף ג' כתב 
שחמץ לא הוי דבר שיש לו מתירין, ודלא כשיטת הרמב"ם בפרק ט"ו מהלכות מאכלות 



עו | יסודות בהלכה
 איסתכל 
באורייתא

אסורות הלכה ט', וכמ"ש בביאור הגר"א שם, וגם הרמ"א לא השיג עליו שם, וא"כ איך 
אפשר לפרש את דברי הרמ"א שאסר משום דבר שיש לו מתירין.

אך לפי דברינו אתי שפיר, שאין הכוונה דהוי דבר שיש לו מתירין ממש, דהא קי"ל 
דלא כשיטת הרמב"ם, אלא כוונת הגר"א שכל שאפשר בקל להחמיר חשיב כדבר שיש 
לו מתירין, ולכן אף שמתירין לו להשהותן משום פסידא, ואין צריך לבערן, מ"מ כיון 
שיכול לשומרן ולאוכלן לאחר הפסח, יש לו להחמיר ולא לאוכלן בפסח. והוא ראיה 

לדברינו.

ז. ובזה ניחא ג"כ מה שפסק מרן ביו"ד בסימן שפ"ח סעיף א', שאבל מותר בתפילין 
ביום השני רק לאחר שתנץ החמה, והוא כשיטת הרא"ש במועד קטן פרק ג' סימן ל"ז. 
והרי ידוע שמרן גריר תמיד אחר שיטת הרמב"ם, ודעת הרמב"ם בפרק ד' מהלכות אבל 
הלכה ט' שאין האבל אסור בתפילין אלא ביום הראשון בלבד, אבל ביום השני מותר 
מיד. אלא כיון שאפשר בקל לעשות כדברי הרא"ש ולהמתין עד שתנץ החמה, חשש 
מרן לדבריו, ופסק שיניחם רק לאחר שתנץ החמה. וראה עוד מה שנתבאר בענין זה 

בספר אור לציון תשובות ח"א חאו"ח סימן ו', ע"ש.

כתב  דהנה  הכיפורים,  ביום  ושתיה  אכילה  שיעור  לענין  ג"כ  ראינו  זה  ודבר  ח. 
ג' ביצים. והרי  וי"א  ד' ביצים,  י"א  מרן בסימן תרי"ב סעיף ד' ששיעור אכילת פרס, 
קי"ל שי"א וי"א בדברי מרן הלכה כי"א בתרא, הרי שפסק מרן שהעיקר הוא כשיטת 
הרמב"ם, שדרך מרן לפסוק כמותו, שכתב בפרק ב' מהלכות שביתת עשור הלכה ד' 
ג' לענין שיעור העירוב  ג' ביצים, וכן בסימן שס"ח סעיף  ששיעור אכילת פרס הוא 
פסק מרן בסתם כדעת הרמב"ם. ואולם בסימן תרי"ח סעיף ז' כתב מרן, כשמאכילין 
את העוברות ואת החולה, מאכילין אותם מעט מעט, כדי שלא יצטרף לשיעור, הלכך 
מאכילין אותו כשני שלישי ביצה בינונית, וישהו כדי אכילת ד' ביצים. הרי שסתם מרן 
שיעור שהייה  לענין  וכן  ביצים.  ד'  הוא  ע"ב, שהשיעור  פ'  ביומא  רש"י  כאן כשיטת 
בשתייה, כתב מרן בסימן תרי"ב סעיף י' שהשיעור הוא בכדי שתיית רביעית, וי"א בכדי 
אכילת פרס. הרי שפסק בסתם כדעת הרמב"ם שם, ששיעור שתיה הוא בכדי שתיית 
בין שתייה לשתייה  לענין חולה שישהו  ח' כתב  ואילו בסימן תרי"ח סעיף  רביעית. 
כדי אכילת ד' ביצים. הרי שהחמיר כאן שתי חומרות, שפסק כשיטת הראב"ד שהובא 
החמיר  וגם  רביעית,  שתיית  בכדי  ולא  פרס,  אכילת  בכדי  הוא  שתיה  ששיעור  בטור 
שהעיקר  מרן  כתב  לעיל  שהרי  וקשה  ביצים.  לד'  פרס  אכילת  שיעור  את  להחשיב 

כשיטת הרמב"ם בין לענין שיעור אכילה ובין לענין שיעור שתיה.

אלא הטעם הוא כמו שנתבאר, שדעת מרן היא שבמקום שאין השיטה החולקת 
שיעור  לכתחילה  בחולה  כתב  ולכן  בקל,  שאפשר  במקום  לחוש  יש  לגמרי,  דחויה 
שיחמיר  ראוי  ולכן  מה,  זמן  עוד  ולשהות  להחמיר  בקל  שיכול  כיון  המחמירים, 
כדבריהם, אא"כ הדבר קשה לו. והוא הדין לכל מקום שיש חולקים, שלכתחילה יש 

לחוש לדבריהם במקום שאפשר בקל.
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טפחים  ז'  בה  שאין  סוכה  על  לברך  שלא  להחמיר  נוהגים  אנו  זה  ומטעם  ט. 
כששיעור הטפח הוא עשרה סנטימטר, וכדעת החזו"א בקונטרס השיעורים, אעפ"י 
שהעיקר לשיטת מרן נראה כסברת הגרא"ח נאה בספר שיעורי תורה, שהטפח הוא 
שמונה סנטימטר. שכן מוכח מדברי מרן, שהרי כתב ביו"ד בהלכות חלה בסימן שכ"ד 
סעיף א', שמשקל חמשת רבעים קמח הוא תק"כ דרהם מקמח חיטים שבמצרים. וכן 
כתב באו"ח בסימן תנ"ו סעיף א', והוא מ"ג ביצים וחומש ביצה, כמבואר שם. ומקורו 
ששיעור  הרמב"ם  כתב  ושם  א',  פרק  עדיות  במסכת  המשניות  בפירוש  מהרמב"ם 
שכ"ז  יוצא  ולפ"ז  וחומש,  גרם  שלשה  הוא  והדרהם  דרהם,  כ"ז  הוא  במים  רביעית 
דרהם הם שמונים וששה גרם. ובמסכת פסחים דף ק"ט ע"א מבואר שרביעית היא 
אצבעיים על אצבעיים ברום אצבעיים וחצי אצבע וחומש אצבע, והטפח הוא ארבעה 
אצבעות, וכמ"ש הרמב"ם בפרק ט' מהלכות ספר תורה הלכה א'. והנה רק אם נחשב 
כל אצבע כשיעור שני ס"מ, יצא חשבון אצבעיים על אצבעיים ברום אצבעיים וחצי 
אם  אבל  ומרן,  הרמב"ם  דעת  וכפי  גרם,  וששה  שמונים  בדיוק  אצבע  וחומש  אצבע 
נחשב את האצבע לפי שיעור שני סנטימטר ושני חומשים וכדעת החזו"א בקונטרס 
השיעורים, הרי חשבון רביעית יצא הרבה יותר, ומוכח ששיטת מרן היא שהטפח הוא 
ובעוד  ח'  א' הערה  נאה בסימן  )וראה עוד את החשבון באורך בספר שיעורי תורה להגרא"ח  שמונה ס"מ. 

מקומות שם, ע"ש(.

ונראה שמחלוקת החזו"א והגרא"ח נאה היא בעצם מחלוקת ראשונים, שלדעת 
ג'  הוא  האדם  שגובה  שאמרו  שמה  שסובר  והכוכין,  ד"ה  ע"ב  ק'  דף  בב"ב  הרשב"ם 
אמות פירושו עם הראש, מוכח שסובר כשיטת החזו"א, שהאמה היא כשישים ס"מ, 
וזה מתאים לגובה אדם בינוני בזמננו, ולדעת התוס' בשבת דף צ"ב ע"א ד"ה אשתכח 
ובעוד מקומות, שהפירוש הוא בלא הראש, אתי כשיטת הגרא"ח נאה, שהאמה היא 
כארבעים ושמונה ס"מ, שכן גובה אדם בזמננו ללא הראש. וכן כתב בשו"ת מנחת ברוך 

סימן ע"ה - ע"ו, ע"ש.

מחמירים  אנו  מ"מ  ס"מ,  שמונה  הוא  שהטפח  מרן  שדעת  שמוכח  אעפ"י  והנה 
לענין סוכה שיהא השיעור לפי שיעור עשרה סנטימטר, שכיון שיש חולקים וסוברים 
שהטפח הוא עשרה מ"מ, יש לחוש לדבריהם, ובפרט בסוכה שהוא איסור תורה, ואין 
אנו מברכים על שיעור פחות מזה. ואעפ"י שזו מחלוקת במצוה ולא בברכה, ודעת 
הרדב"ז בתשובה חלק א' סימן רכ"ט שבמחלוקת במצוה לא אמרינן סב"ל, מ"מ הרבה 
חלקו על הרדב"ז בזה, וס"ל שאין לחלק בין מחלוקת בברכה למחלוקת במצוה, וראה 
בזה בשד"ח אסיפת דינים מערכת ברכות סימן א' אות י"ח, ובשו"ת רב פעלים חלק ב' 

סימן ז', ע"ש.

ומחצה,  טפחים  בשני  שדי  מרן  שדעת  אעפ"י  וערבה,  הדס  שיעור  לענין  וכן  י. 
וכמ"ש בשו"ע בסימן תר"נ סעיף א' בסתם, מ"מ אנו מחמירים כי"א שהביא מרן שם, 
עשרה  שיעור  לפי  הטפח  את  לחשב  מחמירים  אנו  ועוד  טפחים.  ג'  הוא  שהשיעור 
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מ"מ, אעפ"י שדעת מרן שהטפח הוא שמונה ס"מ כמו שנתבאר לעיל. נמצא שאנו 
דלא  חומרות  שתי  מרן  שהחמיר  מה  כעין  והוא  כמרן,  דלא  חומרות  שתי  מחמירים 
כהרמב"ם לענין שיעור שתיה ביום הכיפורים, וכמו שנתבאר לעיל. והטעם לכל זה 
הוא כמו שנתבאר, שכן דרך מרן לחוש לשיטת החולקים במקום שאפשר בקל לחוש 
לדבריהם, ובפרט באיסור תורה. וראה להלן בענף ב' שנתבאר טעם הדבר שאין אנו 

מקילים לגמרי כדברי מרן, ע"ש.

ומכל מקום לא בכל השיעורים אנו נוהגים להחמיר, שהרי לענין חלה המנהג הוא 
לשער תק"כ דרהם ולברך עליה, וכדעת מרן ביו"ד בסימן שכ"ד סעיף א', ושלא כדעת 
החזו"א ועוד אחרונים שצריך שיעור גדול יותר. וכן לענין קידוש, המנהג לקדש על 
רביעית בשיעור שמונים וששה גרם, וכדעת הגרא"ח נאה, וכפי שנתבאר לעיל זו דעת 
מרן, ואין חוששים לדעת הסוברים שצריך שיעור גדול יותר. והטעם לזה הוא, שכבר 
שיעור  לשער  שהמנהג  ט"ז  אות  תנ"ו  בסימן  בכה"ח  וכמ"ש  כך,  אלו  בענינים  נהגו 
וטעם המנהג  חלה תק"כ דרהם, ע"ש, לא אמרינן ספק ברכות להקל במקום מנהג. 
וגבי חלה נראה, משום שקידוש על היין הוי מדרבנן, כמבואר בתוספות  גבי קידוש 
וכן חלה  ו',  זוכרהו, וברמב"ם בפרק כ"ט מהלכות שבת הלכה  פסחים ק"ו ע"א ד"ה 

בזה"ז דרבנן, וכמבואר בשו"ע יו"ד סימן שכ"ב סעיף ב', ולכן הקילו בהם.

יא. ובזה ניחא ג"כ דברי מרן לענין בישול אחר בישול בלח, שבסימן שי"ח סעיף 
לח  בין  חילוק  שיש  הרא"ש  וכדעת  לח,  בדבר  בישול  אחר  בישול  שיש  מרן  פסק  ד' 
ויבש כמבואר בב"י שם, ובסעיף ט"ז שם כתב מרן שמותר ליתן אינפנדא כנגד האש, 
אף שסופו נימוח ומתבשל. והוא לכאורה כשיטת הרמב"ם בפרק כ"ב מהלכות שבת 
הלכה ח' שאף בלח אין בישול אחר בישול. אך לפי הדברים לעיל מיושבים דברי מרן, 
שאף שבבישול דאורייתא חשש מרן לדברי הרא"ש שיש בישול אחר בישול בלח, מ"מ 
באינפנדא שבשעת נתינתו על האש אינו לח, הו"ל כגרמא ואינו אסור אלא מדרבנן, 
ולכן סמך להקל בזה על פי שיטת הרמב"ם. וראה עוד בזה להלן בפרק ל' בבאורים 

לתשובה י"ד, ע"ש.

ומטעם זה נראה לומר, שאעפ"י שהכריע מרן בסימן שי"ח סעיף ח' כדעת הסוברים 
שמותר ליתן דבר יבש קר על גבי סיר המונח על האש, ולא חשיב כנותן על האש, מכל 
וספק דרבנן  כן מרן אלא משום שאיסור שהייה מדרבנן,  מקום אפשר שלא הכריע 
להקל, אבל במקום שיש נ"מ לחומרא, וכגון שהיה מונח על האש סיר על גבי סיר, 
יהא אסור להורידו מעל הסיר  שאם נחשיב את הסיר העליון כאינו מונח על האש 
העליון ולהניחו על גבי האש, אפשר שמרן יודה להקל להניח את הסיר העליון על גבי 
האש, ולסמוך על הסוברים שהסיר העליון חשיב מונח על גבי האש, וכמו שיתבאר 

להלן בפרק ל' בבאורים לתשובה ח', ע"ש.

יב. ועל פי יסוד זה בדעת מרן יש לנו לבאר דברי מרן באו"ח סימן ע"ה, שבסעיף 
זה  דין  כנגדו. הרי שכתב  ב' כתב מרן, שער של אשה שדרכה לכסותו אסור לקרות 
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בלשון איסור. ולענין קול אשה כתב שם בסעיף ג', יש להזהר משמיעת קול זמר אשה 
בשעת קריאת שמע. וצריך ביאור למה שינה לשונו וכתב רק בלשון יש להזהר, הרי 
דין שער וקול שוין הם, שלדעת הרי"ף והרמב"ם שניהם מותרים בשעת קריאת שמע, 
ולדעת הרא"ש שניהם אסורים, וכמבואר בב"י שם. ולפי דרכנו מבואר, שבשער אשה, 
שבקל יכול להזהר ממנו על ידי שיעצום עיניו או יחזיר פניו, בזה אסר מרן לקרוא 
שקשה  אשה,  קול  בשמיעת  אבל  פנים,  החזרת  או  עינים  עצימת  בלא  שמע  קריאת 
יותר להמנע מן השמיעה, לא כתב מרן אלא שיש להזהר בזה. )וראה עוד מה שנתבאר בענין 

זה בספר אור לציון תשובות ח"א חאו"ח סימן י', ע"ש(.

יג. וזהו ג"כ הטעם בכל מקום שמרן מביא דברים בסתם ואח"כ כותב שיש חולקים 
סברת  את  להביא  למרן  לו  למה  כסתם,  שהלכה  דקי"ל  כיון  קשה  דלכאורה  זה,  על 
הי"א, וכבר האריכו בזה אחרונים, וראה בשו"ת הרמ"ע מפאנו בסימן צ"ז, ובחלקת 
מחוקק אבהע"ז סימן א' ס"ק י"א בהערה מבן המחבר, וראה עוד במחזיק ברכה יו"ד 
סימן נ"ה ס"ק ד', ובספר יד מלאכי כללי השו"ע אות י"ז, ע"ש. והנראה הוא שבמקום 
שהי"א בא להחמיר כתב מרן דבריהם כדי לומר שבמקום שבקל אפשר להחמיר יש 
להחמיר כשיטה זו, ומשום שאין שיטה זו דחויה לגמרי. וכן במקום שהיש אומרים בא 
להקל, כוונת מרן בזה היא, שאעפ"י שהלכה כסתם, מ"מ במקום שיש עוד צד להקל 

יהא אפשר להקל, והרי זה כאילו כתב מרן שגם הוא מצטרף להיתר.

ורמז ליסוד זה אנו מוצאים בדברי הש"ך ביו"ד סימן ס"ט ס"ק ע"ח, שכתב שמרן 
הביא בדין חליטה די"א שצריך ליתנו במים רותחים, משום דהיכא דאפשר יש לחוש 

ולעשות כן, וכמו שכתב שם בב"י, ע"ש.

ולכן מצינו בכמה מקומות שהרב בן איש חי החמיר כדעת הי"א שהביא מרן, וכגון 
מה שהחמיר בשנה שניה פרשת משפטים אות י"ח בגיבול דבר דלאו בר גיבול כדעת 
)וראה מה  ספר התרומה, אף שמרן פסק בסתם כדעת הרמב"ם שאין בו משום גיבול. 
טהרות  פרשת  שניה  בשנה  החמיר  וכן  ע"ש(,  ג'  לתשובה  בבאורים  ל"ג  בפרק  להלן  בזה  שנתבאר 

אות י"ד לאסור בשר שנמלח בלא הדחה, כדעת הי"א שהביא מרן, אעפ"י שמרן סתם 
ביו"ד בסימן ס"ט סעיף ב' להתיר, ע"ש. והוא מהטעם שנתבאר, שכיון שבקל אפשר 

להחמיר יש להחמיר בזה לכתחילה.

יד. וכן יש להוכיח קצת שמרן לא פסק בתורת ודאי, מדברי מרן בסימן קע"ד סעיף 
ז', שכתב שם מרן בסתם שאין לברך על משקין בתוך הסעודה, והוסיף שי"א לברך 
על המשקין שבסעודה, וכתב על זה, והרוצה להסתלק מן הספק, ישב קודם נטילה 
במקום סעודתו, ויברך על דעת לשתות בתוך סעודתו. והנה כיון דקי"ל שסתם ויש 
אומרים בדברי מרן הלכה כסתם, משום שדעת מרן להכריע כדעה שהביא בסתם, א"כ 
שוב אין ספק בדבר, ולמה הצריך מרן להסתלק מן הספק, ומוכח מכאן שאף במקום 
שמרן פסק כשיטה אחת, לא פסק כן כודאי גמור, ועדיין יש מקום להחמיר כהשיטה 

השנייה, וכמו שנתבאר.
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טו. ובזה מתישבת הערת הפרמ"ג שם בסימן ס"ט משב"ז סוף ס"ק א', על מה שסתם 
מרן כדעה הראשונה שאם מלח ולא הדיח ידיחנו וימלחנו שנית, ומשמע שהתיר אף 
בלא הפסד מרובה, ואילו בב"י כתב להתיר רק בהפסד מרובה, וכתב שמרן חזר בו. 
הלכה  וי"א  דסתם  דאף  אוסרים,  שיש  בשו"ע  כתב  שהרי  בו,  חזר  לא  מרן  ולדברינו 
כסתם, מ"מ במקום שאין הפסד מרובה יש לחוש לי"א, ואדרבה הוא ראיה לדברינו 

שמרן חושש לדעה שמביא בשם יש אומרים.

טז. ובדומה לזה מצינו בשו"ע או"ח סימן ק"ט, שבסעיף א' כתב מרן, הנכנס לביהכ"נ 
ומצא ציבור מתפללין, אם יכול להתחיל ולגמור קודם שיגיע ש"צ לקדושה או לקדיש, 
יתפלל, ואם לאו אל יתפלל. והרמ"א הוסיף דבעינן ג"כ שיספיק לגמור קודם שיגיע 
הש"צ לאמן דהאל הקדוש ושומע תפילה, ודעת מרן נראה שלא חש לזה, וכמו שכתב 
ב' כתב שאם מתחיל  ואילו בסעיף  בין אמנים אלו לשאר אמנים.  בב"י שאין חילוק 
וברכת שומע תפילה, משמע  גם ברכת האל הקדוש  יאמר עמו  להתפלל עם הש"צ 
שאפשר  שבמקום  וכתב  ח',  ס"ק  שם  במג"א  בזה  העיר  וכבר  אלו,  לברכות  שחשש 
לתקן, מודה הב"י שמתקנין כל מה דאפשר. חזינן שאף שמרן בב"י לא ס"ל הכי, מ"מ 

חש לזה לכתחילה, והוא כדברינו.

יז. ובזה מתיישבת ג"כ קושית החיד"א על מה שכתב מרן בשו"ע או"ח סימן ס"א 
סעיף י', כשקורא קריאת שמע על מיטתו, מותר לקרות כל הפרשה ולחזור ולקרותה, 
ושיטת היש מי  ב' פעמים.  ליזהר מלומר פסוק ראשון  יש  בזה  ויש מי שאומר שגם 
בשיורי  החיד"א  והקשה  ראשון.  פסוק  על  לחזור  שאין  מהרי"א  שיטת  היא  שאומר 
ברכה שם אות ב', דכיון שבב"י שם כתב שראוי לחוש לדברי מהרי"א, מדוע פסק מרן 
בסתם שלא כדבריו. אולם לפי מה שנתבאר לעיל היא ראיה לדברינו, דמה שהביא מרן 
י"א הוא לחוש לדבריהם, ואדרבה מכיון שכתב בב"י שראוי לחוש לדבריו, לכן הביא 

דבריו בשם יש מי שאומר.

יח. ובזה ניחא ליישב את דברי מרן שלכאורה סותרים זה את זה, שבסימן קע"ח 
ה' הביא מחלוקת לענין דברים הצריכים ברכה אחרונה במקומם, שי"א שכל  סעיף 
דגן. משמע שעיקר  מיני  דוקא  וי"א  ברכה אחרונה במקומן,  צריכים  שבעת המינים 
דעתו כי"א בתרא, שאין דינם של כל שבעת המינים כדין פת, אלא חמשת מיני דגן 
י' כתב שיש לישב בשעה שמברך ברכת מעין שלש.  בלבד. ואילו בסימן קפ"ג סעיף 
ומשמע שכל שמברך ברכת מעין שלש, אף על דבר שאינו מה' מיני דגן, צריך לישב 
סותרים,  הדברים  אין  ולדברינו  המינים.  שבעת  כל  דין  שהשווה  הרי  בברהמ"ז,  כמו 
שכיון שלישב בשעת הברכה הוא דבר שאפשר בקל, הביא מרן רק את הדעה להחמיר 

בזה.

יט. ויסוד זה יש לומר גם במקום שכתב מרן יש אומרים ויש אומרים, דאף דקי"ל 
י"ג,  אות  השו"ע  בכללי  מלאכי  יד  בספר  שהביא  וכמו  בתרא,  אומרים  כיש  שהלכה 
ע"ש, עכ"ז כתב מרן את הי"א הראשון, כדי לחוש לסברא זו לכתחילה. וכן מוכח דבר 
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את  מרן  הביא  שבתחילה  שופר,  תקיעת  לענין  ג'  סעיף  תק"ז  בסימן  מרן  מדברי  זה 
שיטת רש"י, ששיעור תרועה ג' טרומיטין, ולאחר מכן הביא את שיטת הרשב"א ועוד 
ראשונים, ששיעור תרועה ט' טרומיטין, וכתב שם מרן שאם האריך בשברים כשיעור ג' 
טרומיטין ולא האריך בתקיעה של תש"ת כשיעור של ט' טרומיטין, לא קיים מצוה לא 
כמר ולא כמר. והנה אם דעת מרן מוחלטת כי"א בתרא שהביא, לא היה צריך לכתוב 
אלא שקיום המצוה תלוי במה שיתקע כפי אותה דעה, ומוכח מכאן שמרן חשש לדעה 
הראשונה, ולכן כתבה כדי לומר שראוי לחוש לה לכתחילה. ואמנם יש מחמירים לחוש 
לשיטת רש"י, ולאחר התפילה בראש השנה חוזרים על תש"ת ותשר"ת כשיטת רש"י 
שלא להאריך בשבר כשיעור ג' טרומיטין. וכן על זה הדרך יש לבאר דברי מרן בכמה 

מקומות, ואין להאריך בזה עוד. עכ"ל האור לציון.

מאידך בשו"ת יביע אומר )חלק ט' או"ח סי' ק"ח אות ב'( חלק על האור לציון וז"ל: אשר 
להיתרא,  בסתם  פסק  מרן  שכותב  מקום  שבכל  כלל,  בתורת  ב(  ט  )עמוד  במבוא  כתב 
ואח"כ כותב ויש אומרים )לאסור(, דעת מרן שיש להחמיר בהפסד מועט, ואין להתיר 
כדעת הסתם אלא בהפסד מרובה. )וכן כתב בבן איש חי בכמה מקומות(. ]לאחמ"ר באור לציון 
כן, שאין להתיר אלא בהפסד מרובה, אלא כתב שיש לחוש היכא שאפשר  לא כתב 
לחוש בקל, ולפי זה כמעט שאין מקום להשגות הרב זצוק"ל, על האור לציון[. ואין זה 
נכון, כי הנה בשו"ת הרמ"ע מפאנו )סי' צז( כתב וז"ל: דע כי מרן המחבר רבן של כל בני 
הגולה, זה דרכו בש"ע הקבוע להוראה, להביא תחלה הדעה היותר מוסכמת, והיכא 
דאיכא למיחש לסברא אחרת מייתי לה בשם י"א, א"כ מה שסתם תחלה להתיר, הוא 
פסק גמור ומוחלט לפי סברתו, ולא זכר הסברא השניה אלא לחלוק כבוד לבעליה, 
שגם הם גדולים ורבים, וגם יש מקומות שפשט המנהג לאסור כמותם. ע"כ. וכן הובא 
בחלקת מחוקק אה"ע )סי' א ס"ק יא(. ובש"ך יו"ד )בכללי הוראה ס"ס רמב(. וכ"כ הש"ך יו"ד )סי' 
פד ס"ק יב( ובכ"ד. ומרן החיד"א בספר ברכי יוסף )בשיורי ברכה א"ח סי' סא סק"ב( כתב, שלפי 

הכלל המסור בידינו, כאשר מרן הש"ע כותב הלכה בסתם, ואח"כ יש אומרים, דעתו 
שהלכה כסתם, וכבר כתבו מגדולי האחרונים "שמרן עצמו אמר כן". עכ"ל. ולכן מצינו 
אוסרים,  ויש  כתב  ואח"כ  המתירים,  דעת  בסתם  הביא  הש"ע  שמרן  מקומות  בכמה 
ובמקום אחר סתם כד' המתירים, ולא הזכיר כלל שיש אוסרים, ומשום שהעיקר כד' 
המתירים. וכ"כ הפרי חדש יו"ד )סי' קיח ס"ק יא(. ע"ש. וע' בש"ע יו"ד )בסי' ע ס"ג( שהביא 
אחר הסתם, סברת הר"ן בשם וי"א לאסור בנוגעים זה בזה, ושם בסי' ע סעיף ב, וכן 
בסימן קה ס"י, סתם כהמתירים, שפסק כמותם בסתם בס"ג. ע"ש. וכ"כ הש"ך )שם ס"ק 
יט(. והפר"ח )שם ס"ק יט(. ובדין בשר שנמלח והוכשר, הביא מרן הש"ע )סי' סט סי"ט( אחר 

הסתם, דעת הרמב"ם שמצריך חליטה ברותחים, בשם י"א, ובסעיף ה' סתם כהמתירים, 
ודלא כהרמב"ם. וע"ע בש"ע )ר"ס צו( שהביא דעת האוסרים דחורפא משוי לשבח גם 
בשאינו בן יומו, בשם י"א, ושם בסעיף ג סתם כהמתירים. וע' בש"ע יו"ד )ר"ס צד( בדין 
חם מקצתו חם כולו בכלי מתכת, שהביא אחר הסתם, בשם י"א להחמיר. ושם בסעיף 
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ז סתם כהמתירים. וכ"כ הש"ך )שם ס"ק כח(. וכהנה רבות. וע' בס' יד מלאכי )כללי השלחן 
וקבלו  גדולי הפוסקים האחרונים, שכולם קיימו  יז( שאסף איש טהור דברי  ערוך אות 

כלל זה בדעת מרן, שהסברא שכתב בסתם היא העיקר, ולא חיישינן כלל לסברת הי"א. 
ומכללם הכנה"ג באו"ח )סי' שיח( ובכללי הפוסקים )כלל סב( בשם מהר"ש הלוי ומהרי"ט. 
ושכ"כ עוד הכנה"ג ביו"ד )סי' לו הגב"י אות סז(, שמסורת היא בידינו שהסברא שכותב מרן 
בסתם היא העקרית. וכ"כ הש"ך והפר"ח בכמה דוכתי. וכ"כ הא"ר )ס"ס פא(. והב"ח יו"ד 
)חאה"ע כלל ד סי' ל(.  ורדים  גנת  )חאו"ח דמ"ה ע"ב(. ובשו"ת  )סי' ק"צ סל"ד(. ובשו"ת בית דוד 

ועוד. ע"ש. וע"ע בשדי חמד )כללי הפוסקים סימן יג אותיות ח - ט(. ובשו"ת תעלומות לב ח"ג 
)בדין  )סי' סט סק"ו( שכ',  )בליקוטים דקי"א ע"ג(. ע"ש. ומצאתי למרן החיד"א במחזיק ברכה 

אם לא הדיח הבשר תחלה(, מרן בב"י כ' להתיר במקום הפסד מרובה ובערב שבת, שיחזור 

וידיחנו וימלחנו שנית, וזה לכאורה נגד המקובל בידינו שכשמרן כותב בש"ע הסברא 
בסתם דעתו לסמוך ע"ז אפילו בהפסד מועט, וכאן כ' בש"ע הסברא בסתם להתיר, 
ואילו בב"י כתב דדוקא בהפסד מרובה יש להתיר, אם לא שנאמר שזו אחת מן ההלכות 
שחזר בו מרן הש"ע ממ"ש בבית יוסף. ע"כ. וז"ל הפרי מגדים )במש"ז סי' סט סק"א(: ומרן 
בהפסד  דוקא  להתיר  יוסף(  )בית  הארוך  בספרו  ממ"ש  בש"ע  בו  שחזר  ודאי  המחבר 
מרובה, וכאן סתם כדעה ראשונה להתיר אף בלא הפסד מרובה. כידוע שדרכו לפסוק 
כסתם. ע"כ. ולפ"ז אתי שפיר מה שהעיר הפרי חדש )סי' סט ס"ק יד( על מ"ש מרן הב"י 
דשרי דוקא במקום הפסד מרובה ובערב שבת, דאילו שמיע ליה, שכן דעת הרשב"א 
והרא"ה והתוס' והמרדכי והר"ן דכלהו ס"ל להתיר, היה מתיר בפשיטות, וכ"ש דהכא 
הוי מידי דרבנן, דדם שמלחו ובישלו מדרבנן. ע"כ. ולפי האמור אה"נ דמה"ט גופיה 
הדר ביה מרן הש"ע וס"ל להתיר בפשיטות אף כשאין הפסד מרובה. ולפי טעמו של 
הרא"ש ובעל האשכול דפלט דם שבלע אגב דם דידיה, מרן נמי לקמן )בסי' ע ס"ו( ס"ל 
להתיר בשר שלא נמלח שנתנוהו עם בשר תוך כדי מליחתו. )ומ"ש ולכתחלה יש לחוש לדברי 
האוסרים, היינו שלא ליתנם יחד זע"ז, אבל בדיעבד מותר. וכמ"ש הש"ך שם ס"ק כט(. וס"ל למרן דה"נ לא 

חשיב דם בעין. ]ועמש"כ בזה בשו"ת יביע אומר ח"ה חיו"ד סי' ה אות ד[. וכן מצאתי 
בס' חלקו של ידיד, שהביא מ"ש הפרי חדש שאילו היה רואה מרן דברי הראשונים 
היה מתיר בפשיטות, וכתב, שי"ל שבאמת כן הוא דעת מרן בשלחן ערוך שפסק להתיר 
)סי' מז  בסתם, וחזר בו ממ"ש בב"י. ע"ש. וזה כמ"ש מרן החיד"א במחזיק ברכה יו"ד 
סק"ד(, דזימנין דמרן הבית יוסף רוח על פניו יחלוף בחיבור השלחן ערוך, וחזר בו ממה 

לכל  הוא  והדר  להיפך,  שכתבו  פוסקים  כמה  מכן  לאחר  בראותו  יוסף,  בבית  שכתב 
חסידיו. ע"כ. וכ"פ הרה"ג ר' שלום משאש בהגהה לשו"ת לב מבין )סי' פט(. וכ"כ בשו"ת 
ישיב משה ח"א )סי' שה(, שאנו מקובלים שדעת מרן לפסוק כמ"ש בסתם להתיר אפילו 
בהפסד מועט. ע"ש. וכ"כ עוד שם ח"א )סי' שלג(, שבכל סתם וי"א בש"ע, אנו מקובלים 
מקדמונינו שהלכה כסתם, ואפילו בהפסד מועט. וכ"כ כל האחרונים בספריהם. ע"כ. 
וכן כתב בשו"ת שואל ונשאל ח"ג )סי' כה(. ע"ש. וכ"כ בס' מסגרת השלחן )סי' סט ס"ב( 
להעיר ע"ד הפר"ח הנ"ל, דלפום מאי דקי"ל דכשמרן כותב סברא בסתם דעתו לסמוך 
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עליה לגמרי, א"כ נמצא שבש"ע ס"ל להתיר אפילו בהפסד מועט. ואזדא לה השגת 
הפר"ח, כי נראה שמרן חזר בו בספרו הקצר ממ"ש בב"י. ע"כ. וכן מצאתי להגאון ר' 
יצחק עטייה בס' זרע יצחק )בקונט' פלפלת כל שהוא סימן יד( שכ', שכפי הכלל המסור בידינו 
וימלחנו שנית אף בהפסד  ידיחנו  דבסתם ואח"כ מחלוקת בש"ע הלכה כסתם, ה"נ 
מועט ואפילו בימי החול. ואף שבב"י כ' להתיר רק בהפסד מרובה או בערב שבת, נראה 
דמרן הדר ביה מהכרעתו שבב"י, משום שהרבה ראשונים ס"ל להקל כמ"ש הפר"ח, 
ולכן חזר בו מרן הש"ע ממ"ש בב"י. ומ"ש מרן הש"ע )סי' ע ס"ו( דלכתחלה יש לחוש 
לד' האוסרים, כבר פי' הש"ך דהיינו שלא ליתן בשר שלא נמלח עם בשר שנמלח, אבל 
ר'  גם בשו"ת משנת  דמי. עכת"ד.  ושפיר  וימלחנו שנית  ידיחנו  וה"נ  בדיעבד מותר, 
אליעזר די טולידו ח"ב )חיו"ד סי' ג( פסק הלכה למעשה להתיר בשר שנמלח בלא הדחה 
ראשונה, ע"י שידיחנו וימלחנו שנית, ואפילו בהפסד מועט, כד' מרן הש"ע שסתם כד' 

המתירים. עכ"ל היביע אומר.

והנה גם הגרע"י זצוק"ל מודה שיש הרבה מגדולי הפוסקים שס"ל שמרן לא הכריע 
שבדיני  פי  על  אף  הנה  וז"ל:  א'(  סי'  חו"מ  )ח"ח  אומר  יביע  בשו"ת  שכתב  וכמו  לגמרי, 
איסור והיתר נקטינן כדעת רוב האחרונים שתפסו הלכה כיש אומרים בתרא, אולם 
אין זה דבר המוסכם לכ"ע, כי יש רבים החולקים על כלל זה, וס"ל שבכל כיו"ב לא 
יכול לומר  וא"כ בדיני ממונות המוחזק  והוה ליה כספיקא דדינא,  הוכרעה ההלכה, 
קים לי כסברת י"א קמא. כי מצאנו להגנת ורדים )חלק חו"מ כלל א סי' ב( שכתב, נראה לי 
כוונתו  ולא הזכיר שיש מי שחולק,  דדוקא כשמרן השלחן ערוך פוסק הדין בסתם, 
לומר שפסק זה קבוע כמסמרות נטועים, ויתד היא שלא תמוט. אבל כשכותב בלשון 
יש אומרים ויש אומרים, כוונתו דלא מיכרעא מילתא, ודעבד כמר עבד, ודעבד כמר 
עבד. ע"כ. וכ"כ הגאון רבי רפאל בירדוגו בשו"ת משפטים ישרים ח"א )סי' נג(, כשכותב 
מרן בש"ע יש אומרים ויש אומרים, אף על פי שרגילים לומר שהלכה כד' יש אומרים 
בתרא, לי נראה עיקר בדעת מרן דס"ל דהוי ספיקא דדינא, ובדיני ממונות המוציא 
מחבירו עליו הראיה. ע"כ. והפרי מגדים בהקדמתו ליו"ד )בכללי איסור והיתר אות ב(, כתב, 
כשכותב המחבר י"א וי"א ולא הכריע, בדאורייתא אזלינן לחומרא, ובדרבנן לקולא. 
ע"כ. וכן הסכים עמו בספר מלאכת שמים )כלל כ, בבינה סק"ט(, והביא ראיות לדבריו הנ"ל. 
)וע"ע בספרו שו"ת יד הלוי חיו"ד סוף סימן קמז(. ע"ש. ולפ"ז פשוט שבממון המוחזק יכול לומר 

קים לי. וע"ע בשו"ת שערי עזרה )חאו"ח סי' יב, די"א סע"ב( שכ' בשם הרב ברית אבות )דף 
קכח ע"א( שהאריך בכלל זה דיש אומרים ויש אומרים, שכמה אחרונים כתבו דהלכה כד' 

י"א בתרא, והעלה שאין זה כלל מוסכם שיש לו סתירה מכמה מקומות וכו'. ע"ש. וע"ע 
בכנה"ג אבן העזר )סימן קיא הגב"י אות ט( שכתב, ומרן המחבר בשלחן ערוך )סימן קיא סעיף 
יד( כתב שתי הסברות בלשון יש אומרים ויש אומרים, לומר שהדבר ספק, והמוחזק 

יכול לומר קים לי כאחת הסברות. ע"ש. וע"ע בזה בשו"ת צדקה ומשפט הנד"מ )חאה"ע 
סי' לח(. ע"ש. ובספר העבודת הגרשוני )בסי' מה( כתב, שאם כותב שתי הדעות בשם י"א 

וי"א, אין הכרעה איזה מן הדעות עיקר, והוי ספיקא דדינא. ע"ש. וכן מצאתי הלום 
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בשו"ת נופת צופים )חלק חו"מ סי' תה( שכתב, שאע"פ שהכלל בידינו מקדמונינו שבמקום 
שכתב מרן י"א וי"א, יש לפסוק כי"א בתרא, וכמ"ש הרב יד מלאכי בכללי הש"ע, אלא 
משום  וי"א  י"א  שהביא  דמרן  דס"ל  הכנה"ג,  ומכללם  דספרי,  אמבוהא  הביא  ששם 
דלא מיכרעא ליה מילתא, ודעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד, והכי מסתברא לענ"ד, 
וכן ראיתי בשו"ת תבואות שמש )חלק חו"מ סי' נב אות ח(, שהעתיק קצת כללי הפוסקים 
מאת הרה"ג מהר"ר יוסף בירדוגו, בעל כתונת יוסף, ובתוכם כתב שם, וז"ל: שמכיון 
שיש רבים וגדולים הסוברים שמרן עצמו לא הכריע כשמביא י"א וי"א, הגם שקבלו 
קדמונינו שהלכה כי"א בתרא, זהו כשאין אחד מהם מוחזק, אבל אם היה אחד מהם 
מוחזק כולי האי לא עבדינן להוציא מיד המוחזק. ושוב מצאתי שכן כתבו בפשיטות 

הגאון מהר"י בן עטר ורבני פאס הראשונים ז"ל. ע"כ. עכ"ל היבי"א.

עוד תראה שאף שיביע אומר חלק על האור לציון וכתב שהכרעת מרן בתורת ודאי 
ולא בתורת ספק, מכל מקום בחזון עובדיה. 

וכעין פשרה בין שני השיטות כתב הגר"ש זעפראני בספרו עטרת שלמה )או"ח עמ' 
וי׳׳א מבוארת בגוף דבריו. ואכן זוהי  תקנ"ב( וז"ל: דעת רבינו האור לציון בענין סתם 

מחלוקת ידועה ועתיקה ולכל שיטה יש ראיות לכאן ולכאן, ועכ״ם אין כאן השגה בכדי 
לשלול את שיטתו של רבינו האור לציון אשר קבלה מרבותיו ואשר כמותה נוקטים 
גדולי הפוסקים. מהם בשו״ת הלכות קטנות )ח״א סימן רצג(, ומרן החיד״א במחב״ר יו״ד 
)קונטרס הכללים כלל כ׳(, וכך נוקטים לדינא  )סימן ט- סק״ב(, ובספר ארץ חיים מנהגי אר׳׳י 

הזב״צ, הבא״ח, וכה׳׳ח. ועיין כה״ח או״ח )סימן יג אות ג' שכתב וז״ל כתבו הפוסקים ז׳׳ל דכל מקום 
שסותם מרן ז״ל להתיר ואח״כ כותב יש אוסרים חושש לסברת האוסרים לכתחילה, כמ״ש רבינו החיד״א במחב״ר 

)יו״ד סימן נה( סוף אות ד לדעת הכנה׳׳ג ודעימיה. וכן צידד הש״ך )בפסק הנהגת איסור והיתר 

שבסוף סימן רמב( בדעת מרן ז״ל, והביאו המחב׳׳ר שם, ובס׳ זבחי צדק)סימן ס״ט אות כ״ט(, 

וכ״מ מדברי השו״ג או״ח )סימן לב אות לד( והבאתי דבריו בסה״ק קול יעקב)סימן לב אות ר(, 
וכ״מ מדברי הנה״ש על או״ח )סימן לב אות יח(, והב״ד בסימן הנז׳ אות רל״ה יעו״ש. וכן 
)סימן סט סעיף כ׳( יעו״ש, וע״ע ביו״ד סימן רפ״ו ס״י עכ״ל.  כתב מרן ז״ל בעצמו ביו״ד 
ורבו גם רבו המקומות שבהם פוסק כה״ח לדינא ע״פ שיטה זו. ועיין בספר באר חיים 
להרה״ג אברהם עדס שליט״א אשר כתב בשם אביו רה״י כמוהר״ר הגר״י עדם שליט״א 
שנתקשה בדברי הרמ״ע מפאנו )סימן צ( שבתחילה כתב דהדעה הראשונה במרן היא 
ובהמשך  י״א.  בשם  לה  מייתי  אחרת  לסברא  למיחש  דאיכא  והיכא  מוסכמת  היותר 
דבריו כותב הרמ״ע מפאנו כי דעת הסתם היא פסק גמור ומוחלט ואילו הדעה השניה 
הביאה כי״א כדי לחלוק כבוד לבעליה. והדברים נראים ממש סותרים זה לזה. וכתב 
שם רה״י בשם מורנו הגאון רבי עזרא עטייה זצוקלה״ה, דיש עוד להקשות שאם דעת 
הי״א אין לחוש לה כלל א״כ מאי כבוד איכא בהזכרתה, ואם כבר הו״ל פחיתות כבוד. 
אלא ע״כ זוהי כוונת הרמ״ע בסוף דבריו כתחילת דבריו דזהו הכבוד לסברת י״א שיש 
לחוש לה היכא דאפשר בקל או לבעל נפש, ואע״ג שעיקר ההלכה היא כדעת הסתם. 
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הפר״ח  כתב  בזה  כי״א,  המתרת  דעת  את  והביא  לאיסור  מרן  כשסתם  הפוך  ובאופן 
לפרש דנפק״מ שבמקום הפסד מרובה אפשר לסמוך על דעת י״א. עיין מחב״ר יו״ד 
)סימן ט׳ סק״ב(, וע״ש דיש להסתפק בכוונתו אם מסכים להפר״ח אם לאו ועיין שו״ת רב 

פעלים )ח׳׳ב חלק יו״ל סימן ז׳(, וכה״ח )יו״ד סימן קיג אות עא(. וגם את״ל דדעת הברכ״י דפליג 
)יו״ד סימן רמב( שאם יזדמן עוד צד להתיר נצרף  אכתי איכא נפק״מ כפי שכתב הש״ך 

דעה זו לסניף לקולא.

דיש  ומסיים  להחמיר  י״א  ובדעת  להקל  בסתם  מרן  שפוסק  מקומות  יש  והנה 
להחמיר,  א״צ  בשו״ע  שהביא  י״א  דבשאר  מזה  לדייק  יש  ולכאורה  כי״א  להחמיר 
וע״כ צ״ל דכותב מרן השו״ע באותן מקומות דיש יותר לחוש לאסור ואפילו בהוראה 
לאחרים לכתחילה, אבל בשאר מקומות דלא כתב מרן דיש להחמיר, ההוראה בסתם 
להקל. ומיהו יאמר לו דטוב להחמיר, כגון לבעל נפש או היכא שאפשר בקל. ובדרך זו 
אפשר ליישב את שתי השיטות והכל יבוא על מקומו בשלום. וכעין הכרעה זו מסיק 
שם בספר באר חיים בשם רה״י כמוהר״ר הגר״י עדס שליט״א. עכ"ל עטרת שלמה. 

ודברי פי חכם חן.
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קל וחומר
דעת  ושיקול  מתינות  הרבה  צריך  לאחרים  להורות  ובפרט  החומרות  בענין 
והתייעצות עם גדולי החכמים, ונביא בזה דוגמא נפלאה מה שראיתי בספר שולחן 
הלוי )ח"א עמ' שצ"ד( מהרה"ג ר' ישראל הלוי בעלסקי זצ"ל )שנלב"ע בשנה זו(. ממנה נלמד 
שאין לרצוץ ולתפוס כל חומרא אף אם התפרסמה עי ת"ח חשוב, ומתון מתון שווה 

ארבע מאות זוז. וז"ל:

פיינשטיין  דוד  ידידי הגאון המפורסם מוהר״ר  יצאה הכרזה בחתימת  זה מקרוב 
שליט׳׳א בכותרת ״פסק הלכה״ הדורשת לסנן כל המים שבעיר ניו יורק בסיבת שרצים 
שליט׳׳א  הגדולים  מהפוסקים  מאחדים  חתימות  זה  לפסק  ונלוה  שם,  שנמצאים 

המאשרים דעה זו, והיה נראה מכל זה כדבר גמור ומוחלט שכן יש לחייב למעשה.

מיהו תורה היא וללמוד אנו צריכים, ובפרט כי דבר זה מהחמורות ביותר, כי לפי 
דבריהם נאסרו כל מימי העיר, ומה יעשו הולכי דרכים או המתאכסנים אצל חבריהם, 
ועירנו זו גדולה הרבה יותר מרוב מדינות שמימי קדם, ומי שמע מאז ומקדם שאסרו 
מי המדינה לתושביה. והסינון המיוחד שהמציאו בזמנינו לא היה בידם בזמן הקדום, 
לפני  שהיו  והמים  בע״ה.  להלן  נבאר  כאשר  מועיל,  ואינו  מגרע  בגד  שע״י  וסינון 
כל תושבי עולם מימות עולם, היו בדיוק באותו המצב ממש כמים שלנו עתה, כמו 
שנתברר מקרוב ע״י בדיקת ים כנרת והרבה מקומות, והיו שותים אותם ישר בלי סינון 
כמבואר בגמ׳ )עירובין פז ע״א ועוד( וכידוע לכל בר דעת, )ומה שנמצא כעת שבהרבה עיירות גדולות 
שמימיה  יורק,  בניו  כן  שאין  מה  המים,  לכלוך  מפני  לע״ע  הממשלה  שחייבה  חדש  דבר  זהו  מימיהם,  מסננים 

נחשבים לנקיים לדעתם, אבל לפני זה היו כולם שותים מאותם המים שלפנינו מבלי שום סינון(.

נמצא שלדבריהם כל הקדמונים היו שותים איסורים חמורים כל ימי חייהם. ועל 
כן חמור הוא עד מאד לאסור מה שלא נאסר מעולם.

וככר כתב מרן רשכבה״ג מוהר״ר משה פיינשטיין זצוקללה״ה באגרתו הקדושה )יו״ד 
ח״ב סי׳ קמו( וז״ל שם: ״ואף אנחנו קטני קטנים ידענו זה לדבר פשוט שא״צ לפנים, כי 

לא הוזכר זה בגמ', וכל הדורות הכשרים הגאונים והצדיקים והחסידים לא השתמשו 
במיקראסקאפ, וברור שהם קיימו כל דיני התורה ולא נכשלו בשום דבר אף באונס. 
עכ״ל הטהור. והרי הוא בעצמו שתה יובל שנים ממים אלו וכן כל הצדיקים וכר לא 
נמנעו אף רגע מלגמוע מים אלו, הרי שמצד העבר חמור הדיון הנוכחי עד להפליא, 
ומה שנוגע להווה והעתיד ד׳ ירחם עלינו, כי כבר נמנעו בניהם להתאכסן אצל אביהם 
באמור עליהם מימיהם אסורים וכל מאכלם יש בו תערובת איסור, ואין צורך לתאר 

גודל המכשול.
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עוד  שהוסיפו  ובמה  הנ״ל,  ההכרזה  דברי  בכל  לעיין  חובה  מצאתי  כן,  על  אשר 
אחרים, ולברר ענינים חמורים אלו ולהוציא לאור משפטם.

מתחילתם.  הדברים  וסיפור  הנוכחית  הבעיה  השתלשלות  להזכיר  כדאי  ומקודם 
ידוע כי זה יותר ממאה שנה שתו ממים אלו יהודים יראים ושלמים, ביניהם גם גאוני 
ארץ ופקחים בעלי עינים חדות לאלפים ולרבואות ולא פקפקו כלל, וברור שפעמים 
אין מספר בחנו מים אלו נגד השמש והסתכלו בהם היטב ולא מצאו דבר שיהא לבם 
נוקפם עליו. ויהי היום ואברך אחד שהחמיר מאד בבדיקת עלי החסה למרור מתולעים 
מי  את  וגם  המגדילים,  ראיה  כלי  ע״י  ועלה  עלה  כל  בדק  אשר  עד  הפסח,  חג  לפני 
רחיצת העלים סינן ובחן כל טיפה וטיפה שלהם, אף שהחמה הנ"ל היתה של חברת 
עלי קטיף שנתפרסם שהעלים שלהם נקיים לגמרי. וישתומם הנ״ל כי מצא במים מדי 
פעם בפעם שרצים דקים מתים אשר לא שבעתם העין, וחשב שבודאי באו עם עלי 
נכון הוא מה שהצהירה חברת העלים שתוצרתם  כן לא  ואם  גידולם,  החסה מאר"י 

נקיה מחשש תולעים,

לבדוק  חובה  שיש  כמו  תוצרתם,  את  גם  לבדוק  הכל  על  החובה  מוטלת  ומעתה 
החברה,  בעלי  אצל  ע״ז  והתלונן  וכיו״ב.  חברה  אותה  מתוצרת  שאינם  ירקות  שאר 
והללו בקשו שישלח להם דוגמא ממה שמצא וכן עשה, וישלחו לו בתגובה ששרצים 
אלו מהמים שלו ולא מהירקות שלהם, ושלהם נקיים לגמרי, ויבדוק על זה ומצא שכן 

הוא באמת.

אלא שעתה חמורה הבעיה השניה מן הראשונה, כי המים מלאים שרצים רח״ל, 
ויבא דבריו אל רבני העיר ובזמן מועט יצא הדבר לרחוב וישתוממו עליו רבים. עד 

שיצאה ההכרזה הנ״ל, שאין לשתות מאותם המים אם לא יסננום.

לפקפק  שיש  לי,  שיצא  ומה  לאסור.  מקום  יש  האם  בדבריהם  לעיין  נבוא  ועתה 
הרבה בדברים הנ״ל, הן מצד המציאות הן מצד הדין, הן מצד הסברא. והאמת יורה 
דרכו, כי דרך ההיתר היא הרבה יותר ישרה ופשוטה מדרך האיסור, והקורא ידון לעצמו 

בעין שכלו וכפי הוראת רבותיו.

המון  לי  והראה  מהברז  ישר  שלקח  ממים  גדולה  כמות  לי  הביא  אחד  איש  הנה 
נקודות לבנות הצפים במים, והבטתי בהם ע״י ״לופ", )זכוכית מגדלת(, ומצאתי שכמעט 
השרצים  מסוג  היו  אחדים  ורק  מפסיד,  בלתי  אחר  דבר  או  נייר  מפסולת  הם  כולם 
הנ״ל, אולי שנים-שלשה מתוך חמשים. וכן פעם אחת בא ראש בעלי הדברים למשרד 
של ארגון הכשרות כדי להראות לרבנים דשם מה שצריכים לדקדק עליו, וסינן שם 
מים כמו שעתיים וחצי ועדיין לא נמצא בידו אף דגם אחד ממה שמתרעמים עליו כדי 
שיוכל ללמדם עליו, וכן שמעתי סיפורים כאלה פעמים רבות מאנשים שהיו במעמד 
כזה בעצמם, שהעידו כי טרחו והתייעפו עד אשר עלתה בידם למצוא אחד או שנים. 
ואף כהיום, אחר שנוצרו המון ״בקיאים,, ו״מומחים״ הצועקים שזכו להכיר האיסור 
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במו עיניהם, פוק חזי היאך מתייגעים לפעמים ועמלים הרבה טרם יעלה בידם השרץ 
יצליחו לתפוס  לא  נקודות לבנות עוד  ואיך שאף אחר שיזכו לקבץ צבורת  הדרוש, 
המיוחד שבעדרו, ר״ל אותו הענק שאפשר לתפוס צורתו בעינים מגולות בלי סיוע 
פעמים,  הרבה  האלו  הנקודות  שרואים  אומרים  שאחרים  אמת  מגדלת.  זכוכית  של 
אבל מה שיותר רגיל אצלי הוא אלו שלא זכו לראות לגמרי, כי אם ע״י מה שהראו 
להם חבריהם הבקיאים שאספו כעמיר גורנה והתלמדו לראות מה שלא נראה לעין 
חבריהם, ר״ל האנשים הפשוטים, כמוני כמוך כעם ככהן הנשבע כאשר שבועה ירא, 
אל  ואגיד  המצוי.  מיעוט  או  לעין  נראה  ושנקראם  עליהם  בבדיקה  שנתחייב  היתכן 
נגשו אלי כמה פעמים  הקורא שאחרי שאמרתי דברים מעין הנ״ל לאחדים ממכרי, 
אנשים ישרים ונתנו לי תודה על אשר הצלתי את נפשם מכלימה, כי עד הנה פחדו 
להודות שהם בעצמם ג״כ לא ראו ולא בחנו בשרצים אלו, כי חששו שאם יאמרו כן 
גס או כעוורים שכבר נשחת כח הראות  ובעלי שכל  ייחשבו לקלי הדעת  לחבריהם 

שלהם[.

ח. גדר מין השרץ הנמצא בבורות: ויש להעיר, כי כל היגיעה וההשתדלות שיגעו 
כי אותו המין הנקרא קופפודם  המעוררים והמסתפקים, להמציא הוכחות וטעמים 
]copepods[, אינו מה שהתירו חז״ל בפירוש ושהובא בשו״ע ובספרי הפוסקים להלכה 
למעשה, ויש להסתפק שאולי המאגרים שלנו אינם בכלל בורות, והמינים שנמצאים 
הורגלו הפוסקים  יאמר המסתפק(, האיך  )כך  חז״ל. הלא תראו  אינם אותם שהתירו  שם 
לומר שבזה״ז אין אנו בקיאים, ואפי׳ נביא אלף ראיות לדברינו הרי סוף כל סוף איירינן 
בדבר שצריך בקיאות וידיעה, והרי אין אנו בקיאים בשום דבר וכו' וכו'. טענות כאלו 

שמעתי הרבה פעמים.

ע״ז אני אומר ולהוי ידוע לכל בר דעת, שאלו הבעלי חיים הנמצאים בבורות שלנו 
הם המין היחידי שנמצאים בבורות המים בכל העולם כולו, ואין מין אחר בעולם דומה 

להם, ואין בור בעולם שאין מצוי בהם מין זה.

לא  ואם  לגמרי.  אחר  מין  הם  המים  ובמצודות  בנהרות  הנמצאים  השרצים  ואלו 
נתיר את אלו שלפנינו, אין מין אחר ובור אחר ומים אחרים שנוכל להצביע עליהם 

שעל אלו קאי חז"ל ודברי רבוה״ק שהתירו.

באמת  ולומר  התורה,  מן  אחד  חלק  לבטל  המכוונים  בפלפולים  יש  תועלת  ומה 
שלא נקבל דינים אלו, כי אינם לפי רוחנו העדינה. והרי אם יבוא איש אחד מאוה״ע 
ורצונו לקבל ע״ע תרי״ג מצוות חוץ מדין זה שאינו מקבל על עצמו להתנהג כך ״כי 
נפשו לא מטומאה" )יחזקאל ד, יד( וכר, הלא באומרו זאת יפסל להיות גר צדק, כי מסרב 

לקבל עליו חלק אחד מן התורה הקדושה.

והנפש הטהורה בטהרה אמיתית, תשמח לקיים כל דברי חז״ל אף מה שאינו מרגיש 
שביעות רצון.
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ועוד דבר אחר יש ברצוני להעיר, כי תמה אני תמיהה עצומה המגעת עד לשמים, 
מי התיר לאלה האוסרים כל המים שבעולם ומצערים לריבאות נפשות ישראל לסגפם 
שהיא  במסננת  שיסננו  עד  שלפניהם  מה  לשתות  יוכלו  ולא  למים,  צמאים  להיות 
כברזל, למצוא המועיל להם כפי דבריהם, ולא יוכלו לשתות אותם מים ששתו אבותם 

ואבות אבותם מיום היותם על האדמה עד היום הזה.

ובטוח אני שתשעים ותשע אחוז מהם לא ראו שרצים אלו בחייהם, ואף בני האחוז 
אחד הנותר לא בחנו. אילו לא הודיע על פני האדמה האחד שטעה לבחון במים שלפניו 
ע״י מיקרוסקופ הראוי למעבדה מדעית, ולא לשוחרי ההלכה האמיתית. וכשמבקשים 
האמת יתבוננו בדברים הללו, ולא ילכו שולל, עם הולכי אחרי רבים לרעות ולנטות 

אחרי רבים להטעות.

אבחר  אם  בכך  מה  הקורא  יחשוב  אולי  והנה  המים:  ולסנן  להחמיר  ראוי  אם  ט. 
להחמיר על עצמי מחמת פחד העבירה ולנקוט כל צעד אפשרי להשתמר אף מספק 
קטן  בגד  חתיכת  הכיור  פי  על  אקשור  אם  יש  הפסד  איזה  מאד,  ודק  קטן  ספיקא 

ולהכפילו, ועי״ז לסנן המים בסינון גמור ויהיו יותר טהורים משאילו לא עשיתי.

על זה אומר, דבסינון הזה יותר קרוב המכשול מהתיקון, והקלקול מצוי מאד. כי 
דרך חוטי השתי והערב של אריגת בגד להתרופף ע״י המים, וכל כמה דדוחק המים 
דורך בכחו על הבגד יתנועעו החוטים ממקומם, ובמשך הזמן ישתחררו גופות השרצים 
שנלכדו ויחזרו להתערב עם מי השתיה, אבל אוי ואבוי לאותה שתיה, כי לפני לכידתם 
אז  התירה  התורה  והרי  כורם,  ממימי  עדיין  פירשו  לא  כי  מותרים  היו  השרצים  של 
לשתות בלי בדיקה כמבואר לעיל בארוכה, לא כן אחרי הסינון הלז כי כבר פרשו כולם 

מהמים ונאסרו וכשחזרו לתוך המים אסרו את הכל בשתיה.

סוף דבר: ביררנו הדין מכל צדדיו, ומסקנא דהא הלכתא שאין לחשוש מלשתות 
המים שבנוא יארק, דאותם שרצים המתים אינם בכלל ״נראים לעין״, ואף שבחייהם 
היו נראים כיון שעתה אינם נראים אין בהם איסור כלל. כמו״כ המים הנ״ל יש להם דין 
״מי בורות״ שהתירו הש״ס והפוסקים והשו״ע בלי חולק לשחות ולשתות מהם אף אם 
יש בהם שרצים. ואין אותם השרצים בכלל ״מיעוט המצוי״ ולא בכלל תערובת איסור, 

כפי שהארכנו בגדרי אותן ההלכות.

והחוששים לסנן אותם המים, עלולים להיכשל באיסורים חמורים אחרים הן כאשר 
צייננו בתוך הדברים, והן ממה שהארכנו בזה במקום אחר )ראה לעיל סימן יב(. עכ"ל.

וכהשלמה נביא מה שכתב נכדו של הגר"ש וואזנר זצ"ל, הרה"ג ר' יוסף בנימין הלוי 
יש  חומרא  שלכל  לדעת  יש  ...ככלל  צ'(:  )עמ'  והברכה  הבינה  בספרו  שליט"א,  וואזנר 
מחיר, פעם בכסף, פעם בזמן, והרבה פעמים המחיר כבד יותר, כי הוא משלם על כך 
במנוחת הנפש, במקרים רבים אימוץ חומרות בצורה לא מבוקרת, הוא קרוב להפסד, 
ורחוק מן השכר, וראוי להעתיק מה שראיתי מהרב חיד"א על המחמיר יותר מדאי, 
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שפירש הפסוק: גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה, שבעצם גלתה יהודה מעוני במצוות, 
ואיך הגיעו לידי כך, הוא מרוב עבודה, היינו ע"י שהוסיפו חומרות ע"ג חומרות, עי"ז 

באו לידי ביטול גופי תורה לגמרי. ה' ירחם. עכ"ל.

ובודאי שאין לאמץ חומרות על חשבון אשתו, והעושה כן אמרו בשם הרב הקדוש 
מצאנז זיע"א, שהמליץ על ה"פרום" את הפסוק: בגדיו יהיו פרומים וטמא טמא יקרא.

מלך  דוד  עולם,  בדרך  ונחני  בי  עוצב  דרך  עם  וראה  בתהלים:  אמר  המלך  ודוד 
ישראל, שכלתה נפשו מצמאון לה', אומר לקב"ה עם כל הצמאון והחשקות שיש לי 
לזולת  עצבות  גורמת  דרכי  אם  אומרת,  זאת  בי,  עוצב  דרך  אם  אבקש  בך,  להתדבק 
נחני בדרך עולם, הנני מוותר על כל העליות וההצלחות רוחניות, זה לא שווה כלום 
 כשזה על חשבון אחרים ומצער אחרים. עכ"ל. ודבריו קילורין לעיניים ומדברים בעד 

עצמם.
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בירורי הלכה

פתיחת בקבוקים בשבת

לפתוח  שהתיר  מ"ב(  סי’  ח"ב  )יחו"ד  זצוק"ל  הגרע"י  בדברי  פלפלנו  שעבר  בגליון 
ויעדנו  התחתון  מחלקו  טבעת  ניתקת  שבפתיחה  הברגה  בפקק  הסגורים  בקבוקים 
לדון בדברי שאר פוסקים אבל אחרי שובי נחמתי דכמעט שלא ניתן להביא כל מה 
שכתבו כל הפוסקים ולדון בדבריהם, שלזה נצטרך להדפיס כמה ספרים, ולכן בעז"ה 
נשתדל להביא בתימצות כל הסברות שהוזכרו  וידענו שיש שיטענו “חבל על הזמן", 
שהרי פשוט שאסור, ויש שיטענו להיפך “חבל על הזמן" פשוט שמותר, ולכן תחילה 
נערוך רשימת האוסרים והמתירים, ועינך תחזה מישרים שהדברים כלל לא פשוטים 

דיש רבים האוסרים ויש רבים המתירים, 

המתירים

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

תע"ב. ה. מנוחת אהבה, )ח"ג עמ’ רמ"ז סעי’ י"א(. ו. וכן מיקל בדיעבד בשעת הדחק בשו"ת 
ישועת משה )אהרונסון(. ז. שו"ת קנין תורה )ח"ד סי’ ל"ד(. ח. ציץ אליעזר )חי"ד סי’ מ"ה(. ט. 
)קובץ  יוחנן שבדרון  י. הרה"ג  )סוף הלכות שחיטה(.  הגר"י פישר זצ"ל בספרו אבן ישראל 
ומתיר  מתכת  פקקי  שאוסר  אויערבך  הגרש"ז  כשיטת  להוכיח  האריך  תשע"ו,  חשון  תשרי  וישראל,  אהרון  בית 

שבאור  ]ואף  קי"ח(.  עמ’  )ח"ג  שליט"א  לוי  שבתאי  ר’  מהרה"ג  שבת  גדרי  יא.  בפלסטיק(. 

לציון, )ח"ב עמ’ רכ"ב שאלה ח’( כתב להתיר, אנו השמטנוהו מרשימת המתירים, כיון שכל 
היתרו מבוסס שמקודם ההידוק לבקבוק היה עליו שם פקק, וכיון שהמציאות אינה 

כן נראה שגם הוא יודה לאסור[.

האוסרים

הגר"י  ב.  צ"ה(.  סי’  )ח"ה  אפרים  רבבות  בשו"ת  הובא  שכתב  מכתב  )ע"פ  פיינשטין,  הגר"מ  א. 
קמינצקי, )ספר אמת ליעקב סי’ שי"ד סעי’ ח’ בהערה(. ג. הגרש"ז אויערבך במנחת שלמה, )ח"ב 
וח"ג, אוסר במתכת ומתיר בפלסטיק(. ד. הגר"נ קרליץ, )חוט שני ח"ב עמ’ רע"ד ד"ה “פקקים"(. ה. שערי 

יושר להרה"ג אשר חנניה שליט"א, )ח"א סי’ י"ז(. ]וכתב שם: שבפקק פלסטיק אם שכח 
לפתוח מערב שבת יש להקל לפתוח ע"י קטן בשיניים וכיו"ב. ו. מנחת יצחק, )ליקוטי 
תשובות סי’ ל"ה(. ז. שו"ת אז נדברו, )ח"ו סי’ ע"ב אות ח’(. ח. הגר"ח גריינמן, )חידושים וביאורים מס’ 
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שבת סי’ י"ח, דיש בזה חשש חטאת(. הגריש"א, )ספר אשרי האיש פרק ל"א סעי’ ה’, וכ"כ בשבות יצחק משם 

הגריש"א חי"ג עמ’ קפ"ט(. ט. הגר"ש ואזנר, )במכתב המובא בספר משמרת מועד שבת ח"ב בסוף הספר, וכתב 

שיש בזה חשש דאורייתא של מכה בפטיש(. י. הגר"י נויבירט, )שש"כ ח"א עמ’ צ"ב סעי’ י"ז(. יא. הגרח"פ 

שיינברג, )ראש ישיבת תורה אור(, מפיו תלמידיו. יב. מנחת יעקב )דהן(, )ח"ג פ"ג(, וכתב שם 
שאין לחלק בין מתכת לפלסטיק. יג. אורחות שבת, )ח"א עמ’ שע"ט(. יד. הגר"מ קארפ, 
]והאריך  נ"א(.  עמ’  פתחה בחכמה  פיה  )בספר  פאלק,  הגר"פ  טו.  תש"ן(.  עמ’  ח"א  שבת  הלכות  )ספר 

יחיד בדבר[. טז.  והגרש"א שמחלק  בין פקקי מתכת לפלסטיק  להוכיח שאין לחלק 
הגר"ח קנייבסקי, )הובאו דבריו בקונטרס וביום השבת ח"ז עמ’ ע’(. יז. וכן מצדד בשלמי יהונתן, 
)סי’ שי"ד שעי’ י"א עמ’ קי"ב(. יח. הרה"ג בצלאל שטרן, )שו"ת בצל החכמה במכתבו למחבר הקונטרס 

שומר שבת כדת(. יט. הרה"ג שלום קרויז, )אב"ד ק"ק אוודוארי, קונטרס הנ"ל(, כ. הרה"ר יששכר דב 

גולדשטיין, רב דחוג חתם סופר י-ם. כא. הרה"ג אפרים גרינבלאט, )שו"ת רבבות אפרים(, 
הרה"ג  כב.  ממש.  דאורייתא  בחשש  עומד  הפותח  הנ"ל,  הקונטרס  למחבר  במכתבו 
כהנא,  אייזיק  יצחק  הרה"ג  כג.  הנ"ל(.  קונטרס  למחבר  במכתבו  משה  באר  )מח"ס  שטרן,  משה 
זו,  בסוגיא  כוללינו כשעסקנו  לפני חכמי  והצעתי הדבר  כתב  ובתוך הדברים  הנ"ל,  )במכתבו למחבר הקונטרס 

וכולם הסכימו פה אחד שיש חשש איסור דאורייתא דתיקון מנא וחלילה להקל בזה(. הגר"א גרינבלט משם 

הגר"י רודרמן. כד. שו"ת מאזני צדק, )ח"ג עמ’ ק"ה( מסיק בזה"ל: אם לא נגמרו החריצים 
של הכיסוי קודם שנכפף תחתיתו של הכיסוי על הבקבוק ]וע"פ הבירור זו המציאות 
בימינו[, לרוב הדעות יש בו משום מכה בפטיש דאורייתא להפותחו. ב. אף אם נגמרו 
החריצים קודם שנכפף תחתיתו יש לרוב הדעות משום מכה בפטיש דאורייתא, אף 
אם לא מכוון בפירוש לעשותו כלי הוי פסיק רישיה וחייב. ובעמ’ ק"ח כותב סוף דבר 
לאחר שהארכתי בסימנים הקודמים לאסור לפתוח הכיסויים של מתכת נראה דאין 
להתיר לפתוח גם הכיסויים של פלסטיק. כה. מנחת אשר להרה"ג אשר וויס, )ח"א עמ’ 
צ"ח( מסיק בזה"ל: ומשום כל נראה לענ"ד דיש להחמיר בפתיחת פקקים בין של פח 

ובין של פלסטיק וחושש אני בהם לאיסור חטאת. כו. הגאון ר’ שלום הכהן שליט"א, 
ר"י פורת יוסף, ותמה על המחלקים בין מתכת לפלסטיק )קובץ בית הלל ספר זכרון על הגרע"י 
זצ"ל(. קובץ דברי חפץ )גליון ה’ היוצא לאור ע"י יד מהרי"ץ(, ושם בעמ’ פ"ד, יש שו"ת מהגר"י 

רצאבי שליט"א, שנשאל על פתיחת בקבוקים והשיב ראוי להחמיר, ועל כל פנים ראוי 
להחמיר ואם לא פתחו מערב שבת, יתן לקטן לפתוח או למי שבלאו הכי מיקל בכך. 
כז. הרה"ג ר’ מאיר ארביב, מרבני רמות )הובאו דבריו במכתבים שבסוף ספר אשמרה שבת(. כח. 
נחל זרד )עמ’ רע"ט ואילך( האריך הרבה ומסקנתו לאסור, ובהשלמות )עמ’ ו’( כתב שאין 
לחלק בין פקקי מתכת לפלסטיק. כט. משא המלך, להרה"ג ר’ מרדכי שמעון אברג’ל 

שליט"א )ח"ב עמ’ מ"ו ואילך(.

ויש ואין ולאו ורפיא בידייהו: ספר אשמרה שבת )ח"א פ"א( סיים בזה"ל: מידי ספיקא 
לא יצאנו, אך כיון שמשקל הדיון באיסור דרבנן יש מקום להקל, ומ"מ לכתחילה יש 
הפוסקים  מגדולי  ממנין  למעלה  הבאנו  כבר  ]אבל  יום.  מבעוד  לפותחם  להחמיר 
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שסוברים שיש כאן איסור דאורייתא[. ספר יבקש תורה )ח"א עמ’ ס"ד( וז"ל: יש ממקום 
גדול להחמיר, ואי אפשר למחות ביד המקילים.

וכפי מה שעלתה במצודתנו יש לדון בזה מצד ששה נקודות:

עשיית כלי.א. 

מתקן מנא מצד הפקק.ב. 

מתקן מנא מצד הבקבוק.י. 

מחתך.ד. 

סותר.ה. 

מקלקל.ו. 

גם יש לדון - האם ע"י ניקוב הפקק או שבהשלכתו מיד בפתיחתו יהיה מותר לכו"ע 
עוד יש לברר האם עסקינן בחשש איסור תורה או רק באיסור דרבנן.

גם יש לברר – האם האוסרים בשבת יתירו ביום טוב.

וכמדומה שרוב האוסרים אסרו מחמת הפקק וגם זה נחלק לב’ חלקים: א. עשיית 
על  שהודק  מקודם  א.  נקודות:  כמה  על  מסתמכים  והמתירים  מלאכה.  גמר  ב.  כלי. 
הבקבוק היה על הפקק שם כלי. ב. גם בעת הידוקו נחשב כלי. ג. דעת המגיד משנה 
שבמתקן מנא כל שאינו מתכוון לעשות כלי לא הוי מתקן מנא. ד. כיון שרוב בני אדם 

זורקים הפקק לא נחשב כלי.

ונפק"מ תהיה בין טעם א’ לטעם ב’ באופן שלא היה שם כלי מקודם על הפקק, 
דלטעם א’ יהיה אסור, ולטעם ב’ עדיין יהיה מותר.

צ"ו( שהשיב על דברי  )אייר תשע"ב עמ’  בגליון אליבא דהלכתא  בזה  ראה מה שכתב 
האורל"צ שמתיר לפתוח מחמת שהיה על הפקק שם כלי מקודם בזה"ל: אך דא עקא, 
בקשתי מידיד קרוב חרד לדבר ד’ ונאמן בדבריו המשמש בתפקיד יינן באחד ממפעלי 
היין בארה"ק שיעמוד מקרוב על אופן ייצור אם אכן כך מתבצע תהליך הייצור פקקי 
המתכת שעל הבקבוקים, ואחר הדרישה והחקירה הגיד לי שהכל נעשה בבת אחת, 
וסתום  חלול  קנה  בצורת  גולמי  כפוף  טס  בתורת  בתחילה  מגיע  שהמכסה  והיינו 
מצידו העליון וללא שום חריץ או טבעת, ואחרי הלבשתו על צואר הבקבוק על ידי 
המכונה שבשלב זה אחיזתו של הפקק רופפת על צואר הבקבוק יורדת מן המכונה 
מעין קופסא המכילה בתוכה שלוש דיסקיות ואלו הג’ דיסקיות מסתובבות בבת אחת 
מסביב לאותו טס מתכת וחורצות בו חריצים שונים ומעצבות אותו לצורתו המוכרת 
בבת  נעשה  הכל  כיום  הייצור  ובאופן  ומאחר  טבעת  שבתחתיתו  הברגה  פקק  בתור 
אחת נפל כמו שנראה לעינינו האי היתרא בבירא והיינו שמעולם לא היה על פקק זה 

שם כלי ועל ידי פתיחתו עושה כעת כלי בתחילה. עכ"ל.
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אבל אין בזה השגה להסוברים שגם אחרי הידוק הפקק לבקבוק יש עליו שם כלי.

אמנם גם כנגד זה טענו מחמת שתי נקודות: א. ע"י הידוק הפקק לבקבוק נהפך 
הפקק לסתימה בעלמא שאין שם כלי עליה, ואפילו אם נאמר שיש שם כלי על הפקק, 
מכל מקום בפתיחה הרי הופך אותו מכלי הסותם לכלי שיכול לפתוח ולסגור שודאי 

יש כאן שיפור, וק"ו מהצר צורה בכלי העומד לכך, שחייב משום מתקן מנא. 

והנה יש שסמכו ]יחו"ד, דבר יהושע, ישועת משה, הגר"י פישר זצ"ל, להורות נתן[ 
שדברי  הפוסקים  מגדולי  שמוכח  הבאנו  כבר  אבל  משנה,  המגיד  דברי  ע"פ  להתיר 
ולהשתדל  לעיין בדברי המ"מ,  ולכן חובה עלינו  לנידוננו,  המגיד משנה לא שייכים 

לראות עד כמה ובאלו אופנים שייכים דבריו.

המכבה  ב’(:  הלכה  שבת  הל’  י"ב  )פרק  שפסק  הרמב"ם  דברי  על  נסובים  דבריו  והנה 
גחלת של מתכת פטור, ואם נתכוין לצרף חייב. ודבריו צריכים עיון, שהרי גם באינו 
מתכוין בפסיק רישיה חייב. ואם כן מדוע המכבה כשאינו מתכוין לצרף פטור. ועמדו 
בזה המפרשים, והרב המגיד תירץ בזה"ל: ומדברי רבינו שכתב שהכל תלוי בכוונתו 
נראה שכל שאינו מתכוין אין ראוי לומר בו פסיק רישיה ולא ימות הוא וליחייב מפני 
שכשהוא מתכוין הוא עושה מלאכה וכשאינו מתכוין אין בו מלאכה כלל שהרי אינו 
רוצה לעשות ממנו כלי דומה לקטימת קיסם שהזכרנו פי"א שכל שאינו קוטמו לחצוץ 
בו שניו אף על פי שראוי לכך בקטימתו פטור שכל שהוא מפני תיקון כלי מי שאינו 
מתקנו פטור ואפי’ לר"י המחייב בדבר שאין מתכוין. וקרובים לזה דברי הרמב"ן ז"ל 
והדבר מוכרח לומר כן לפי שיטת רבינו. עכ"ל. ודבריו טעונים ביאור, מאי שנא תיקון 
כלי משאר המלאכות, מדוע בתיקון כלי אף שזה פסיק רישיה אם אינו מתכוין פטור 
ובשאר מלאכות חייב, וגם מהו זה שכתב שכשאינו מתכוין אין בו מלאכה כלל, סוף 
סוף תיקן כלי, ומה הוא זה שכתב שכל שהוא מפני תיקון כלי, כל מי שאינו מתקנו 
פטור, מה פירוש אינו מתקנו, הרי כן תיקנו אלא שלא התכוון. וביאור נפלא בדברי 
המגיד נמצא בדברי הלחם משנה על הל’ א’ שם ונעתיק מלשונו מה ששייך לענינינו 
וז"ל: וכיון דהלוטשים שכוונתם לעשות כלי עושים כן הויא מלאכה ג"כ ואין לנו לנו 
לומר שהיא מלאכה אלא מפני שעושה אותה הלוטש דמכוין לעשות את הכלי. א"כ 
כיון דהטעם במלאכה הזאת מפני הכוונה האחרונה שהיא לעשות הכלי, כשאין כונתו 
לכך אין ראוי שתקרא מלאכה ואינו חייב כיון שאינה מפורשת במשכן ונתבטל הטעם 
אשר בעבורו קראוה מלאכה שהיא בכוונה. וכל זה יובן דוקא בגחלת של מתכת שאין 
כאן תיקון כלל שאינו כלי ואין החיוב בא אלא מחמת הכונה אשר לו דאם אין לו כונה 
אין הצירוף מועיל בגחלת דמה לי שיהיה מצרף או לא אבל במיחם שנתנו לתוכו צונן 
שיש שם תיקון כלי בההיא שעתא שמחזק הכלי אז ודאי ראוי לחייבו אף על פי שאין 
לו כונה לצירוף כיון דנעשה צירוף המועיל לתיקון הכלי מאליו וז"ש ה"ה למטה שכל 
שהוא מפני תיקון כלי מי שאינו מתקנו פטור כלומר כיון דהוא גחלת ואין כאן תיקון 
כלי כלל פטור. ועם זה נסתלק קושיית הראב"ד ז"ל דהרי זה מלאכה שאין זה צריכה 
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לה כיון דאינה מלאכה כלל. ואחר שביארנו זה נתיישבו כל הקושיות דהוצרך ה"ה גבי 
מיחם לומר דלא הוי פסיק רישיה דמ"ש ואינו בהכרח גמור וכו’ דאל"כ כיון דהוא כלי 
ומתקנו בצירופו חייב אף על פי שאינו מתכוין כמו שביארנו. ומזה הטעם לא תירצו 
בגמרא בפרק כירה דבהך צירוף דמיחם מודה ר"י דלא מודה ר’ יהודה אלא בצירוף 
דגחלת כמ"ש ה"ה אבל לא בצירוף כי הך דיש כאן תיקון כלי וכן מפני כן לא תירצו 
בגמרא מההיא דעששיות דאפי’ ר"י מודה דהתם בעששיות הם כלים אעפ"י שרש"י 

פירש שם שהם חתיכות של ברזל מ"מ כלים נמי במשמע. עכ"ל.

מתכוין  אינו  אם  כלי  שבתיקון  המגיד  הרב  שמש"כ  הלח"מ  בדברי  יוצא  מפורש 
אין כאן תיקון כלי הנ"מ בדבר שאינו כלי בעצם ורק ע"י מחשבתו עושהו לכלי ולכן 
כשאינו מתכוין אין כאן תיקון כלי מה שאין כן בכלי בעצם גם הרב המגיד מודה שחייב 
וראייה ברורה לזה שהרי לגבי מיחם הצריך הרב המגיד שלא יהיה פסיק רישיה אע"ג 
ובדברים אלו מתיישבים דברי הרב המגיד כפתור  כלי.  הנידון הוא תיקון  ג"כ  ששם 
ופרח. ובאמת מוכרח לומר כן גם כן מהא דהרב המגיד כתב שגם הרמב"ן כתב כן. )שבת 
פרק ג – כירה, דף לו עמוד ב[( וז"ל: מכבין גחלת של מתכת. פרש"י ז"ל דלא שייך כיבוי בהכי 

מדאורייתא ומדרבנן הוא דאסור והיכי דאיכא נזקא דרבים לא גזרו על השבות, ואפשר 
שכל צירוף דרבנן, ואפשר שלא אמרו כן אלא בגחלת דלא שייך צירוף אלא בכלים או 
ברוצה לעשות כלי משום דהוה מתקן אבל בגחלת לאו מתקן הוא ומדאורייתא שרי, 
והא דאמרי’ במס’ יומא בפ’ אמר להם הממונה )ל"ד ב’( אבל הכא צירוף דרבנן הוא, ה"נ 
קאמר דצירוף עששיות דרבנן דהא לאו לתקוני כלי הוא עושה ואפי’ לר’ יהודה דאמר 
דבר שאינו מתכוין אסור הכא הא לאו תיקון הוא כלל אלא בכלי וכיוצא בו, ודמיא 
למאי דאמרי’ )ביצה ל"ג ב’( לא יקטמנו לחצוץ בו שיניו ואם קטם חייב חטאת, ואם לא 
קטם לחצוץ בו שיניו פטור אפי’ לר"י דכל דמשום תקוני מנא הוא מאן דלא מתקן 

פטור. עכ"ל.

כמו  כלי  דאינה  כיון  דרבנן  הצירוף  בגחלת  שרק  מלילו  ברור  הרמב"ן  דברי  הנה 
שכתב דלא שייך צירוף אלא בכלים או ברוצה לעשות כלי וחזר על זה בסוף דבריו 
הכא הא לאו תיקון הוא כלל אלא בכלי וכו’. והרי זה כביאור הלח"מ ממש שתיקון כלי 
בדבר שאינו כלי שייך רק במתכוין לעשות כלי, אבל בכלי גם באינו מתכוין חייב משום 
מתקן כלי, ואף שכתב זאת בדרך אפשר מכל מקום הרב המגיד שציין אליו התכוון 

לביאור זה.

וכך כתב בהדיא הנודע ביהודה )דגול מרבבה שי"ח על מג"א ס"ק ל"ו( שהבין בתחילה מדברי 
המג"א שדברי המגיד משנה שכשאינו מתכוין אינו חייב משום מתקן מנא גם בכלי, 
והעיר עליו בדברי הלח"מ והוסיף להקשות כמה קושיות על המג"א ותירץ בסוף דבריו 
שצריך לומר שגם המג"א לא הביא דברי המגיד משנה לענין מיחם רק לשאר דברים 
ובמיחם צ"ל שההיתר משום שאינו מצרף ודאי וכמו שכתב המגיד משנה בעצמו שם. 

עכ"ד. 
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וכן כתב בפירוש רעק"א )או"ח סי’ שיח ס"ק ל"ו( וז"ל: משמע דלדברי הה"מ מיירי הכא 
אף באיכא פ"ר, אולם באמת הה"מ כתב זה רק על גחלת, וכמו שביאר היטב הלח"מ 
ואין  בחיוב,  כלום  מועיל  הצירוף  ואין  כלי  שאינו  כלי  תיקון  כאן  אין  דבגחלת  שם, 
החיוב אלא על הכוונה לעשות ממנו כלי, משא"כ במיחם שיש מיד תיקון כלי בשעה 

שמתחזק אף בלא מתכוין חייב, היכא דהוא פ"ר, וברור.

וגם הגאון בית אפרים )חאו"ח סי’ נ"ט( כתב שנראה לו העיקר בדברי הרב המגיד כמו 
פסיק  שהוא  כל  בכלי  אבל  בכוונתו  תלוי  כלי  שאינו  בגחלת  שדוקא  הלח"מ  שכתב 
רישיה חייב. יעו"ש. בר מן דין גם באינו כלי ממש שבזה דיבר המגיד משנה היינו באינו 
לו  בנ"ד, הרי חוץ מכוונתו לפתוח בקבוק, מתכוין שיהיה  כלי, אבל  מתכוון לעשות 

פקק העשוי לפתוח ולסגור.

מותר  שבת  לצורך  ומקלקל  מקלקל,  חשיב  הפקק  שפתיחת  מחמת  שהתירו  ויש 
וטעמם שחשב מקלקל שהרי כעת הגזים יוצאים ואם היה לו פקק מעץ וכיו"ב היה 
ביותר  קלושים  דבריו  ולאחמ"ר  המתירים(,  ברשימת  הנ"ל  תורה  קנין  בשו"ת  כתב  )כ"כ  מעדיפו, 
שהרי ייצרו פקק זה שישמש ככלי הפותח והסוגר עד גמר תכולת הבקבוק וזה צורת 

הכלי, מימלא הוי מתקן גמור וזה פשוט.

ובשו"ת להורות נתן )ח"ז סי’ כ"א(, כתב להתיר ע"פ הירושלמי )ביצה פ"ד הל’ ד’( לפסין 
וכיון  וטהרה,  לטומאה  שמדמה  ויעו"ש  מתיר,  ורשב"ג  ביו"ט,  יפתחם  לא  סתומין 
וביו"ט  כלי  חשיבי  א"כ  טומאה,  מקבלים  חרניות  שלפסין  כרשב"ג  פסק  שהרמב"ם 
מותר לעשותם, אבל לאחמ"ר הרי הרמב"ם בהל’ יו"ט פסק שאסור לפחות את הנר, 
ובירושלמי הנ"ל מפורש דזה לא כמו רשב"ג, ובשער המלך )הל’ יו"ט( תירץ דלגבי יו"ט 

ס"ל להרמב"ם דלכו"ע אסור דסו"ס מתקן כלי הוא יעו"ש.

המאירי  דברי  והביא  הנ"ל,  בירושלמי  דן  ג"כ  הנ"ל  כדת  שבת  שומר  ובקונטרס 
שכתב בפירוש לחלק בין הל’ טומאת כלים להל’ יו"ט, וז"ל ומ"מ ביו"ט חשובות כלי 
ואסור לעשותם או לחלקם לשניים שחילוקם הוא תיקון כלי, אע"פ שלענין טומאה 

לא חששנו עכ"ל.

עוד כתב שם בקונטרס הנ"ל שאף רשב"ג שמתיר ביו"ט להפריד לפסין הנ"ל מודה 
בנ"ד שאסור, שהרי מבואר בראשונים שטעם ההיתר של רשב"ג משום שהאילפסין 
ראויים לשאר תשמישים גם קודם גמר תיקונם, מה שאין פקק שעיקר מטרתו לפתוח 
ולסגור גם רשב"ג יודה שיש בו איסור מתקן מנא. שהרי מקודם הפתיחה לא היה ראוי 

לזה.

ומה שכתב במנוחת אהבה )ח"ג עמ’ רמ"ט( שאין פתיחת הפקק נחשבת תיקון, דאדרבה 
פעולת הסרת הפקק נחשבת אי שימוש, שפועלת שימוש הפקק היא בשעה שפוקקים 
את הבקבוק, ובזה לא נתחדש שום חידוש ביחס לבקבוק זה, אין דברים מובנים בזה, 
דאין אנו דנים האם ההסרה נחשבת שימוש או אי שימוש, אלא דנים האם יצרנו פה 
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ודאי שיש שיפור  ועכ"פ  לכלי,  כלי מסתימה בעלמא  נוצר  ובודאי שפה  לא,  או  כלי 
אחרי הפתיחה שאפשר לפתוח ולסגור בו מאשר קודם שהיה רק סותם, ולא גרע מצר 

צורה בכלי שחייב משום מתקן מנא.

ובישועת משה מסתמך על שהפקק אינו חיבור לבקבוק ודמי למגופה ולאחמ"ר 
אין אנו דנים על ההפרדה של הפקק מהבקבוק אלא על ניתוק הטבעת, שהיא חלק 
מהפקק עצמו, ובכלל נראה שהישועת משה לא מדבר על פקקים שלנו, דזה לשונו 
זו  למטרה  מראש  ועשויים  בלבד,  לשעתם  מהודקים  שהפקקים  כיון  ס"ה  בעמ’ 
להרחבים ביד לפני הימוש ראשון, דמי למש"כ הט"ז שעיקר תשימישו ע"י פירוק, א"כ 
בפקקים שלנו שהפתיחה אל נעשית ע"י הרחבה אלא ע"י הידוק לא שייך הניתר הנ"ל.

אמנם בחוט שני אוסר גם מטעם עשיית כלי של הבקבוק, וזה לשונו )ח"ב עמ’ רע"ד(: 
פקקים ממתכת או פלסטיק ומהודקים בתחתיתם וכשפותחים נשבר מקצת ונשאר 
בית הצואר  אנפי, חדא מדברי הריטב"א, שפותח  לדון מכמה  יש  על שפת הבקבוק 
גמור,  חיבור  הוי  הבגד  דתפירת  אח"כ,  בתפר  אף  אלא  מחדש,  בפותח  רק  לא  חייב 
והכא נמי בפתיחתו נעשה הבקבוק כלי, שהרי היה סתום ופותחו, ופקק שאי אפשר 
לפותחו אלא א"כ שוברו לכאורה דמיא לבית הצוואר דהוי חיבור כפי ציור הריטב"א. 
]וכמדומני שזה חדש ולא נמצא בשאר הפוסקים, ובפרט שנראה שאינו חיבור. שו"ר 
ביאור לזה בספר נחל זרד )עמ’ רמ"ד(, כיון שמחבר מתכת לבקבוק באופן קבוע ומבטלה 
וכפי  כיון שחלק מהפקק העשוי בצורת טבעת, נשאר לעולם מוצמד לבקבוק,  שם, 
שנתבאר לעיל בהיכא שמבטל דבר לחבירו, מקבל גדרו של חבירו וחשיב כגוף אחד, 

והכי נמי דכוותה וממילא בפתיחה חשיב גמר מלאכה של הבקבוק ושל הפקק[.

שימוש  לו  היה  לא  שקודם  כלי  הפקק  נעשה  הפתיחה  ע"י  שני:  בחוט  כתב  עוד 
שהרי סתום, ושפותח נעשה כלי שראוי לפתוח ולסגור את הבקבוק.

דאורייתא או דרבנן

בספר אשמרה שבת מהרב מרדכי אשכנז )ח"א פ"א( דן במכה מקומות וסיים מידי 
אם  שאף  כתב  רמ"ח(  עמ’  )ח"ג  אהבה  במנוחת  וגם  להקל.  מקום  יש  יצאנו,  לא  ספיקא 
חלקו  את  מנתק  ואינו  הואיל  דרבנן,  איסור  רק  עובר  בפקק  להשתמש  לה  התכוון 
התחתון ע"י כלי אומנות אלא ביד אין זה דרך עשיית כלי, ובדומה לקוטם קיסם ביד 
לחצוץ בו שיניו דאסור מדרבנן כי חכמים )ביצה ל’ ע"ב(, ועוד כיון שאינו מנתק את חלקו 
התחתון דרך ניתקוק וחיתוך רק ע"י סיבוב הפקק הרי זה כעושה כלי שרך עסק שאינו 

אסור מהתורה, כיון שהוי שלא כדרך. יעו"ש.

אבל כבר הבאנו לעיל שהרבה מגדולי הפוסקים כתבו שיש בפתיחת הפקק איסור 
דאורייתא, ולעניין טענת המנוחת אהבה כתבו בספר נחל זרד )עמ’ רמ"ט( והרה"ג מאיר 
ארביב במכתב )סוף ספר אשמרה שבת( ע"פ מה שכתב בביאור הלכה )סי’ שכ"ב סעי’ ה’ ד"ה אחד 
קשים(, ומסיק בזה"ל: ולענין דינא נראה לי להכריע דתלוי מלאכת מחתך דכל אחד לפי 



צח | בירורי הלכה
 איסתכל 
באורייתא

ענינו דדבר שדרכו לחותכו דוקא בכלי לא שייך שם מחתך אלא בכלי, ודבר שדרכו 
להפרידו ביד, חייב משום מחתך אם מפרידו ביד, עכ"ל, חזינן דהגדר של דרך נקבע כל 
דבר לפי דרך העשייה בדבר הזה עצמו, לפי זה לגבי הפקקים, כיון שכל דרך העשייה 
בהם ע"י שבירת הפקק חשיב דרך, עוד כתב הרה"ג ר’ מאיר ארביב ובר מן דין יש לומר, 
שכל מה שהצריכו כלי היינו משום שבלאו הכי לא נתקן שפיר, אבל בנ"ד דנתקן שפיר 
ביד, יש לומר דאף לחכמים חייב ביד, וכמו שמצאנו לגבי חוט שנשאר בבגד, אע"פ 

שמוציאים אותו ביד, חייבים משום מכה בפטיש. 

וכן האריך להוכיח בקונטרס שומר שבת כדת )עמ’ ל"ו( שכל מה שדרכו לתקן ביד 
חייב משום מכה בפטיש אף שהוא עושה בידו, ושכן מפורש במרכב המשנה )פי"א שבת 

הל’ ז’(, ערוך לנר )סוכה ל"ג ע"ב(, ועוד מרבותינו עי"ש.

ומה שכתב במנוחת אהבה, שכיון שמנתק ע"י סיבוב הפקק אף שמתכוין לעשות 
התורה  מן  אסור  אינו  שלמה  חבית  שובר  גבי  ל"ג(  )ביצה  הר"ן  וכמ"ש  דרבנן,  הוי  כלי 
ונעשה  הדרך  זו  וכאן  לכאן  ענין  אינו  יעו"ש.  כדרכו.  של  בשבירה  כלי  שעושה  כיון 

מלכתחילה לנתק הטבעת בצורה זו.

מחתך

במנוחת אהבה )ח"ג עמ’ ר"נ( במקורות )ש"ה טור ימני( כתב שאין לאסור משום מחתך, 
דלא שייך מחתך כשעושה כלי, יעו"ש, אבל אתה הראת לדעת שהגריש"א זצ"ל אסר 
גם משום מחתך, ועל כל פנים במנוחת אהבה )עמ’ קכ"ה הערה 8( כתב לבאר על מה שכתב 
אין איסור מחתך בדבר שהוא כלי או חלק מכלי כיון שכל פעולת חיתוך בדבר שהוא 
כלי שאינה דרך קלקול יש בה תיקון לכלי וחיובו משום מכה בפטיש ואין שייך בזה 

איסור מחתך, והביא כמה דוגמאות לדבר, יעו"ש. 

אמנם טעמא בעי הא בזומר וצריך לעצים חייב שתיים משום זורע ומשום קוצר 
מחתך,  משום  כן  גם  יתחייב  לא  למה  בפטיש  מכה  משום  שחייב  לי  מה  נמי  והכא 
שו"ר במנחת יעקב דהן )ח"ג פ"ה( שגם הוא דן בענין זה, והביא גם הוא הראיות שכתב 
המנוחת אהבה, אבל יסד כלל אחר, יעו"ש בעמ’ שכ"ה דהטעם שפותח בית הצוואר, 
חייב משום מכה בפטיש ולא משום מחתך דאין חיתוך במידה זו לצורך עשיית הכלי, 
ולכן גבי פקק חייב בעמ’ שכ"ו, שיש מקום לחייב גם משום מחתך, שהרי לצורך תיקון 
הפקק מקפיד שיחתך במקום הנקבים דוקא.  ודברי טעם אמר דאינו מלתא ללא טעם 
דכל שחייב משום מכה בפטיש לא חייב משום מחתך, אלא דכל שהחיתוך לא לצורך 

מידת הכלי רק אז אין חיוב מחתך.

משליך הפקק מיד בפתיחה

מוכח מדברי חוט שני )ח"ב עמ’ רע"ג( שאסור, וכ"כ במנחת אשר וויס, ושלמי יונתן 
)פ"ו  זרד  ובנחל  בכה"ג.  בו ממה שכתב בשש"כ שהתיר  וחזר  אויערבך  משם הגרש"ז 
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עמ’ רס"ז( מסיק שאין למחות ביד המקילים באופן שדעתו לזרוק הפקק מיד בפתיחה. 

בנ"ד.  דרבנן  איסור  רק  הוי  המשנה  ומרכבת  הקדוש  החיים  האור  דלדעת  וטעמו 
יש, שנית, הרי רבים מגדולי הפוסקים  והיתריו קלושים, חדא, דעכ"פ איסור דרבנן 
סוברים בדעת הרמב"ם שהאיסור הוא דאורייתא, ועוד הרי הביאור הלכה חלק עליהם 
ועוד  אין להתיר שהרי לכו"ע מדרבנן אסור.  ומסיק שעכ"פ  וס"ל שמהתורה אסור, 
מה שכתב שיש אומרים שבנ"ד הוי איסור דרבנן וראייתו מענין קשירה, נראה פשוט 
שדמיונו אינו עולה יפה כלל, דבשלמא לענין קשירה, כיון שחושב להתיר אינו איסור 
תורה, אבל הכא מה לי דמשליך סוף סוף עשה כלי, ומה שהסתמך על הפרי מגדים, 
הנה הפמ"ג לא כתב כן לדינא, רק הקשה מדוע הרמב"ם לא פסק שמותר, ואדרבה 
שמה  המהרש"ם  דעת  את  שצירף  ומה  שאסור.  מוכח  שמותר  הרמב"ם  פסק  מדלא 
שאינו עשוי להתקיים לא חשיב כלי, אינו ענין לכאן, דהתם ההיתר כיון שאינו עשוי 

להתקיים במציאות, דמתייבש מה שאין כן כאן עשוי להתקיים אלא האדם זורקו.

לנקוב הפקק

בשבות יצחק )עמ’ קצ"ד( מתיר בדיעבד. וכן פסק בספר הלכות שבת בשבת )עמ’ תשנ"א(, 
בקונטרס  אבל  של"ג(.  עמ’  )ח"ב  דהלכתא  אליבא  ובספר  יושר.  שערי  בשו"ת  פסק  וכן 
שומר שבת כדת האריך להוכיח שאף לנקוב אסור. וכן פסק בשו"ת מאזני צדק )עמ’ 

קי"ד( שאסור מדרבנן. והעיקר להלכה להיקל בזה, דהא ספיקא דרבנן לקולא.

יו"ט

כתב בספר משא המלך )עמ’ קמ"ח(: בהל’ שבת כתבנו שאסור לפתוח פקק של בקבוק 
משום מתקן מנא וכו’, ואם היה טרוד בעיו"ט ולא הספיק לפתוח או שמתארח אצל 
אחרים, מותר לפותחו מדין מכשירי אוכל נפש, אלא שלדעת רוב הפוסקים, אין מורין 

כן, עכ"ל.

אבל בקונטרס שומר שבת כדת )עמ’ מ"ב ואילך( האריך לאסור איסר אף ביו"ט )יעו"ש(. 
וכעת אין הפנאי מסכים לדון בזה. ועוד חזון למועד אי"ה.

הן  הברגה  פקק  עם  בקבוקים  לפתוח  שאסור  להלכה  העיקר  דמילתא:  מסקנא 
פלסטיק והן מתכת, דהא גם אם המחלוקת היתה שקולה הא קי"ל ספיקא דאורייתא 
המתירים  שטעמי  ועוד  לאסור,  הפוסקים  של  דמינכר  שרובא  בנ"ד  וכ"ש  לחומרא 
קלושים ושל האוסרים מוצקים. ומכל מקום, בשכח לפתוח מערב שבת או שלא ירצה 
לשמוע לנו שלא לפתוח יקלקל הפקק מקודם ע"י עשיית חור, שהרי מקלקל לצורך 
שבת מותר. ]ובמשקאות מוגזים יתכן שיש סכנה בדבר לעשות חור, ויש מקילים ע"י 

קטן[.



לע"נ המנוחה

מרת מזל פרחה בת צ'לביה ע"ה

תנצב"ה

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 חיית תחי'
שתמצא מהרה את זיוויה

ושיהיה תלמיד חכם ירא שמים אמיתי.

לרפואת מו"ר ראש הכולל

הרה"י נעים אברהם בן עזיזה הי"ו

שהקב"ה ישלח לו רפואה שלימה במהרה

 בריא אולם לעד לעולם אמן כן יהי רצון



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

להצלחת ידידינו היקר

ה"ה דניאל דואני הי"ו

בכל מעשי ידיו ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

לעילוי נשמת

מזל מסעודה בת תרוקה ע"ה

חנה אסתר בת מרים ע"ה

שלמה בן מרים ע"ה

להצלחת משפחת סבן הי"ו בכללותם ברוחניות וגשמיות



לע"נ 
מאיר זאנה בן יזלה ואברהם ע"ה

אליס מנוסה בת כמסנה ע"ה

להצלחתם, בריאותם, פרנסתם והצלחתם של

מרסל ויעקב יונה ומשפחתם

אלברט ומזל זאנה ומשפחתם

קולט ואיתן עלימה ומשפחתם

איילה ויעיש אמור ומשפחתם

יצחק י'קי ולידיה זאנה ומשפחתם

הרצל ושושנה ומשפחתם

יולדה ודניאל ביטון ומשפחתם

יעקב וטלי זאנה ומשפחתם

מזל ושמעון ביטון ומשפחתם

יבריאל ואילנית זאנה ומשפחתם

להצלחה בעסק בתיווך הנדל"ן אל-מאיר

אליהו הי"ו בן אליס ומאיר ז"ל זאנה

יצחק בן אורית – רפו"ש, פרנסה, הצלחה, זיווג וכל הישועות
זוהר בן אורית – רפואת הנפש, הצלחה וזיווג

יובל בן אורית – בן זכר, הצלחה, פרנסה וכל הישועות
אורית בת סורינה – בריאות, הצלחה וכל הישועות

תמר בת רונית חזרה בתשובה ופרנסה

לע"נ אשר בן אדלה ז"ל
נלב"ע כ"ח במרחשון תשע"א
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