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היו דברים , כלומר". לרוח הקודש שבה: "י"רש(. בראשית טז ב" )וישמע אברם לקול שרי"

. אמנו והיו דברים ששרה אמנו היתה מעל אברהם אבינושאברהם אבינו היה מעל שרה 

אלא צריך . יש דברים שהבעל מעל האשה ויש דברים שהאשה מעל לבעל. בכל זוג זה כך

, יותר הבנה, מי שיש לו יותר חכמה, באופן טבעי. שלום ורעות, אחוה, לדבר יחד באהבה

 .יותר תפיסה ויותר הרגשה הדברים מסתדרים כדעתו

 

 

 

 אבינר על חסימת כבישים ככלי הפגנההרב 

 [הרב מרדכי ציון: רשם]

  

נשאל הרב שלמה אבינר האם זהו מהלך , בעקבות חסימות הכבישים בשבועות האחרונים

מותר הלכתית והשיב בדיוק כפי שהשיב על חסימות כבישים כשנשאל בזמן פינוי 

 .ישובים

 

רבות על חסימת כבישים ככלי נשאל הרב שלמה אבינר פעמים , בזמן של פנוי ישובים

 .הפגנה

 :שכל אחד מהם מספיק, הוא תמיד ענה שלא צריך לחסום כבישים משום כמה נימוקים

השקפת הנצח  ספר.  ר מבעלז"וכן אמר האדמו) צריך להיעשות באופן חוקי כלה. א

כבני תורה , מפגינים חייבים לנהוג דרך ארץמ שך אמר ש"והגרא  .שכא' לשאלות הזמן עמ

 .(אמיתיים

ובמיוחד בדרך לעבודה או בחזרה   !?למה שהמפגין יפריע לאדם שלא עשה כלום. ב

אף על פי שיש   .האנשים  מסכנים אותם  .המפגין סתם מצער בני אדם. מהעבודה

 .זה לא משכנע, הטוענים שזה מאבק לגיטימי וכולם חוסמים כבישים

המפגין מסכן   .רך לבית החוליםאולי ברכב יש רופא בדרך להציל חיים או אדם בד. ג

אמנם ) ואין היתר להסתכן לשם הפגנה, הוא גם מסתכן כי הוא עלול להידרס  .חיים ממש

וכן , קיד-קיג' שבועות סי' ויואל משה ג, הרבי מסטמאר כתב שהפגנות הן קידוש השם

 .(אף פעם לא אמרו שאפשר לסכן חיים לשם כך, ז"היתה דעתו של הרב מבריסק הגרי

 .השוטרים צריכים לטפל במפגינים במקום לטפל בפושעים. ד

אם דעת   .חוץ מדברים זוטרים של מה בכך, שום דבר לא הולך במדינה הזאת, בכוח. ה

אם המשטרה רוצה לפנות . לא יעזור שיבואו חמשת אלפים איש להפגין, הקהל היא נגד

,  היו מוציאות בת  תשחמישה שוטרו,בית הכנסת של גוש קטיף   מזכיר את  אז זה, אותך

יכלה לפזר קצת גז מדמיע ואז כולן היו יוצאות בן , אך אם רצתה, אחת אחרי השניה

 .אבל בסך הכל השוטרים נוהגים בעדינות  .רגע

א "כגון החזו להשתתף בהפגנה הוא ביטול תורהשאומרים שיש גם גדולי ישראל , ובכלל]

   (.[תמא' תורתך שעשועי עמ)מ שך "והגרא( שפה' אורחות רבנו עמ)

  

אין להכניס שוטרים במצב שצריכים לטפל ביהודים , אין לצער אנשים: בסיכום

, בלי הרמת ידיים: הגדיר את תנאי המאבקים הציבוריים רבנו הרב צבי יהודה כבר  .בכח

 "(.את אחי אנוכי מבקש"א במאמר לנתיבות ישראל ) בלי עלבון ובלי שנאה
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 מורה נבוכים או מביך מאמינים

 [הרב מרדכי ציון: ראיין]

  

למה הרב כתב   (.עו-א נ)עתה יצא לאור חלק שני של פירוש הרב על מורה נבוכים : ש

 ?זאת

אוריה לוי הוא שערך בחכמתו ' ר, רק בדלותי נתתי שיעורים, לא כתבתי, קודם כל: ת

 .יף מקורות רבים בבקיאותוהגדולה וגם הוס

הרי לא כל השיעורים , אז למה הרב נתן שיעורים ולמה הסכים שזה יצא לאור  .טוב: ש

 ?יוצאים לאור

הרי אי אפשר ללמוד כל   .כי מורה נבוכים הוא אחד הספרים החשובים ביותר שיש לנו: ת

חמישה הספרים מרן הרב קוק באגרות קובע את   .אז יש ללמוד את העיקריים  .הספרים

, מורה נבוכים, כוזרי, אמונות ודעות, חובות הלבבות: העיקריים של רבותינו הראשונים

 .ספר העיקרים

 ?אבל היתה התנגדות גדולה לספר זה: ש

עתה הוא   .וגם רבינו יונה שבסוף חזר בו, א"הרשב, רבי שלמה מן ההר  .היתה ואין: ת

מאמרי הראיה " )ם"אחדותו של הרמב"מרו כדברי מרן הרב קוק במא, נכלל בספרי הקודש

521.) 

 ?"ם"אחדותו של הרמב"מה פירוש : ש

גם   .ואחד פילוסוף, אחד מלא יראת שמים במשנה תורה, ם"שלא תאמר שיש שני רמב: ת

ל אמרו עליו שתחילתו יראת "זה דומה לספר קהלת שחז  .הפילוסוף הוא מלא יראת שמים

, כך מורה נבוכים  .שאז גם האמצע הוא יראת שמים י"אמר רש  .שמים וסופו יראת שמים

ובסוף טעמי , שהוא יראת שמים  זה בעצם פירוש על התורה, עו-פרקים א, ראשיתו

וכן כתב   .אז גם האמצע העוסק בפילוסופיה הוא יראת שמים, יראת שמים  המצוות שהם

המספיק " )דתו עושר חוכמתו שלא עמד בניגוד למופלגות:"ם"עליו רבינו אברהם בן הרמב

 (.522' עמ, מהדורת דנה', לעובדי ד

 ?מה זאת אומרת פירוש על התורה: ש

, כגון הגשמה באלהות, הרבה אנשים טועים טעויות חמורות  .זה בעצם מילון קדוש: ת

והטעות נעלמת , מברר ומעמיק, ם מסביר"אז הרמב  .מפני שאינם מבינים מושגים כראוי

 .מעצמה

 ?ה את אריסטואבל הוא מביא הרב: ש

שפה   .יש לדבר אל השואל בשפה שלו  .שהרי השואל הוא מלא תרבות אריסטו  .נכון: ת

צריך לדעת   .אלא זה גם עולם המושגים של התלמיד, זו לא רק ערבית כמו בנידון שלנו - 

 .כפי שנאמר על יהושע בן נון, להתהלך עם רוחו של כל אחד ואחד

 ?רהאבל באריסטו יש גם דברי כפי: ש

, הנבואה, ההשגחה, ם דחה אותם בכל תוקף כגון שלילת בריאת העולם"הרמב  .ודאי: ת

כפי שהוא אומר בהקדמת , ורק קיבל את הדברים הנכונים על פי תורה  .תורה מן השמים

 .שמונה פרקים 

 ?מה אריסטו מעניין אותנו, בדורנו, ובכל זאת: ש

ם כיצד מתייחסים "שר ללמוד מהרמבאם כי אפ  .אכן על הדברים האלה אפשר לדלג: ת

כן עשו גיבורינו : "כפי שמסביר מרן הרב קוק במאמרו עצות מרחוק, לכל מיני דעות זרות



 ד
 

לא התפעלו , וילחמו במנוחה ובאומץ לב, יצאו לעזרת עמם בעיטם השנונה... הראשונים

את כל אך הזכירו בגודל נפש   .לא נשאו קללה וגדופה על אויבי נפשם ועמם, והתרגשו

כחשם בפניהם באופן המספיק מאוד   ויוכיחו, הדעות הרעות שהם כרקב לבית ישראל

 ".לפי מצב דורם והשכלתו

 (.ק יג"ד קעט ו ס"יו)א שולל בהגהות לשולחן ערוך "גם הגר: ש

ואפשר   .וכן סבר רבנו הרב צבי יהודה, מנהכדברי ספר קרית נא, הגהה זו אינה משלו: ת

ם בזה כמו שכתב רבינו הגדול "באמת שגה הרמב': צחק אייזיק חברי' ר להוסיף את דברי

ם "אין זה גנות ובזיון לרבינו הגדול הרמב, חס ושלום[ אך. ]א בביאורו ליורה דעה"הגר

ובנשיקות . ומי יתנני מצע תחתיו בגן עדן, אשר באמת עפר אני תחת כפות רגליו, ל"ז

 .'אין משוא פנים בדבר, עפרות רגליו הקדושות

 .גם רבי נחמן מברסלב שלל בתוקף: ש

: ויתכן שהוא צודק בכך שספר מורה נבוכים אינו מתאים לכולם  .כי הוא בעד תמימות: ת

אך בל   .אך הוא עלול להביך את המאמינים התמימים, אמנם הוא מורה את הנבוכים

א עצמו "הרמ,אגב.בדברי מורה נבוכים בסיומו את השולחן ערוך פותח  א"נשכח שהרמ

 .על המורה נבוכים ותלמידו הלבוש כתב פירוש שלם  תב מערכת הערותכ

 ...יש שמצאו שבמורה נבוכים גם מוחבאים סודות הקבלה, מאידך: ש

אך קשה להסכים עם , אמנם הוא היה מגדולי עולם  .כך סובר רבי אברהם אבולפיה: ת

ל שאמר "י ז"האר א מביא בשם תלמידי"מה שנכון הוא שהחיד  .והם דעת יחיד, דבריו בזה

 (.מערכת מ אות קנ, חלק גדולים,שם הגדולים " )ם הצילתו"חכמת הרמב"כי 

פעמים רבות לשונו אינה   ?למה הרב מלמד מתוך התרגום של רבי שמואל אבן תיבון: ש

 ?שהם יותר בהירים   גם ישנים גם חדשים יש תרגומים אחרים  ?מובנת לנו

וגם ביאר לו באגרת   ה את תרגומו ושיבח אותושרא, ם"כי הוא היה חי בזמן הרמב: ת

 .ביטויים קשים עליהם נשאל

בשביל מה   .יש הרבה פירושים של מורה נבוכים: שאלה אחרונה אולי קצת מביכה: ש

 ?צריך עוד אחד

זאת הדרך בה אני הדל לומד   .זה רק עבור מי שצריך  .לא צריך, מי שלא צריך, אכן: ת

 .ואולי יהיה לתועלת לאחרים, ויראת שמים מתוך תמימות, מורה נבוכים

 ?ובסיכום: ש

 (.תהילים קמג ח" )כי אליך נשאתי נפשי, הודיעני דרך זו אלך: "פתיחת מורה נבוכים: ת

 

 

 

 תלמיד מכינה שאינו אוהב ללמוד גמרא

  

היו לי די הזדמנויות בישיבה   .אני חדש במכינה ואיני אוהב ללמוד גמרא: שאלה

ונראה , מוגבל  כאן הזמן שלי  ?מדוע, אם כן  ?האם להתעקש  .התחברתיהתיכונית ולא 

 .לי שעדיף שאלמד דברים שמעניינים אותי

  אבל, (עבודה זרה יט א) אין אדם לומד תורה אלא במקום שלבו חפץ, מצד אחד: תשובה

 .לכן דאג שיהיה לבך חפץ, לא צריך להיות מפונק ,מצד שני

אמר , היה תלמיד שלא ידע כלום בגמרא  .צו לבוא לישיבהבחנתי תלמידים שר: 'סיפור א

ונעשה , התקבל  .אבל הוסיף שהוא מאמין שאפשר לאהוב, לי שהוא שונא ללמוד גמרא

 .תלמיד חכם



 ה
 

לא , אברך הציע לו ללמוד גמרא, תלמיד חכם סיפר שהיה תלמיד בשבוע ישיבה :'סיפור ב

באמת לא   .אתו כך שהוא לא ישנא אמר שילמד, אבל האברך התעקש  .כי הוא שנא, רצה

 .היום הוא ראש ישיבה  .נזכר בכך ובא ללמוד בישיבה, אחרי הישיבה התיכונית  .שנא

. זרקו אותו מכל תלמודי התורה  .ה'מעשה בילד בעיר סלוצק שקראו לו יוסל: 'סיפור ג

 יום  .הכיר בשמם את כל החתולים והכלבים וידע לטפס על כל העצים, הסתובב בעיר

אם : אמר האב  .טיפס על המרזב לשמוע מה הוא צועק  .אחד שמע אב שצועק על בנו

הפכתי , חדלתי מהיות אדם, זה לא טוב: אמר בלבו  !ה'בסוף תהיה כמו יוסל, תמשיך ככה

אמרו לו  .ין'וולוז  ?איזו  .חזר הביתה והודיע להוריו שהוא הולך ללמוד בישיבה  .למושג

, אבל הוא התעקש  .לתלמידים הכי מוצלחים, יבה בהא הידיעההרי זו היש, שזה לא שייך

רצה לבחון   .ין'חיים מוולוז' ר, ביקש לדבר עם ראש הישיבה, הלך שלושה ימים ברגל

אפילו לא , בסוף הוא הודה שהוא לא יודע כלום  ?ס בעיון"אתה יודע חצי ש: שאלו, אותו

, סידר לו חברותות ללמוד אתו חומש  .חיים קיבל אותו' ר.אבל הוא רוצה ללמוד  ,דף אחד

אחר כך חברותות שעה   .אחרי כמה שבועות ידע את כל החומש  .רבע שעה כל אחד

כי הוא , עשרה-שמונה-ה'בסוף קראו לו יוסל  .וכך התקדם  .ידע את כל המשנה, משנה

רחוב החייטים , ה'יוסל: יום אחד קיבל מכתב מאמו  .היה לומד שמונה עשרה שעות רצוף

נתן לו , ראש הישיבה אמר לו לא לחזור הביתה  .אין לנו פרנסה, חזור הביתה, לה באשע

ראש הישיבה אמר לו , וגם כשאביו נפטר  .וכך קרה עוד כמה פעמים. כסף שישלח לאמו

ולקחו , באו מסלוצק לחפש רב, אחרי שנים רבות  .לשבת שבעה בחדרו ולא לחזור הביתה

בטלן , כן  ?ה'היה אצלכם פעם ילד בשם יוסל  ?סלוצקאתם מ: אמר ראש הישיבה  .אותו

, שרף רחוב שלם והרג את אבא שלך, ראה איך השטן רשע  !זה הוא :אמר להם  .מקצועי

 !עכשיו בפעם הראשונה יהיה הרב של סלוצק גאון  .כדי שלא תלמד תורה

מעניין בנה לך אסטרטגיה שלימוד הגמרא יהיה   .יהיה, כל מי שרוצה להיות תלמיד חכם

הוא לא , מסבירים לו, היה אחד !לא מבינים כלום, הרבה תלמידים הם סתומים  .עבורך

בסוף יצא , ממשיך ללמוד, אבל התלמיד לא מתרגש  .הוא לא מבין, מסבירים, מבין

הסוד בישיבה זו   .כי לא רצו, ויש מוכשרים שבסוף לא נעשו למדנים  .תלמיד חכם

יש אנשים שנולדים   .העקשן יצליח: של הגאון מווילנאכך אמרו בבית מדרשו   .עקשנות

 .אבל הם עקשנים ומצליחים, ויש אנשים שאין להם כשרונות, עם כשרונות

 .אדם יכול למצוא דרך איך לימוד גמרא יהיה מעניין, זה הכלל

 

 

 האם יש בהשקעה בבנק איסור ריבית

  

בזה איסור משום שימוש  או שמא יש, האם מותר להשקיע בתוכניות שונות בבנק: שאלה

 ?בכסף לדברים אסורים כגון חילול שבת ובעיקר איסור ריבית

 :תשובה

ח או בתוכנית בנקאית מאושרת על ידי "ודאי שעדיף להפקיד את כספו בקופת גמ. 5

היתר . א: בגלל שתי סיבות, אבל מן הדין מותר הדבר, כדי לצאת מכל ספק, רבנים

 .קיםהמעמד ההלכתי של הבנ. ב  .עסקא

שלא די   מ פיינשטיין כתב"ובמיוחד שהגר, לשם כך יש להבין מהו היתר עסקא. 8

וכבר ( ד ב סב"ת אגרות משה יו"שו)בחתימה על היתר עסקא אלא יש להבין מה עניינו 

 (.טו' ח פ"ענייני גמ, אהבת חסד)קדמו החפץ חיים 



 ו
 

הלוואה יש איסור ב  .הלוואה ופיקדון: יש שני אופנים להעביר זמנית כסף לחברו. 3

שהאחריות בידי   המעלה של הלוואה היא  .כפי שכתוב שלוש פעמים בתורה, ריבית

הוא חייב להחזיר את כל הכסף , ואין זה משנה אם הוא מרוויח או מפסיד, הלווה

 .החיסרון הוא שהמלווה אינו מרוויח כלום  .במלואו

ו לזולת כדי שיפיק ממנו והוא מוסר אות, הכסף נשאר ברשות בעל הכסף, בפיקדון. 4

החיסרון , היתרון הוא שהמפקיד יכול להרוויח כסף  .תמורת איזה תשלום, רווחים

 .אלא אם כן פשע בטיפול בכסף, ולמקבל הפיקדון אין אחריות, שיכול להפסיד הוא

אך יש סיכון של , יש סיכוי של רווח, בפיקדון  .אין סיכון אבל אין רווח, בהלוואה, בסיכום

 .אותו כסףהפסד 

והמקבל , מחצית הכסף הוא מלווה". פלגא מלווה פלגא פיקדון",לכן יש בגמרא פתרון . 1

אין , ואם הוא נגנב, מחצית הכסף הוא פיקדון  .גם אם הוא אבד באונס, חייב באחריותו

 (.ם הלכות שלוחין ושותפין ו ב"רמב)אך הרווח הוא של בעל המעות , המקבל חייב לשלם

 .מתחלקים חצי חצי,ואם יש הפסד , מתחלקים חצי חצי, רווח אם יש, בסיכום

להפוך : יש לנו פתרון כיצד אדם יכול להרוויח מהלוואה בלי לעבור על ריבות, אם כן. 7

וגם , כי הוא רק מקבל חצי, אין זה אידיאלי עבור בעל הכסף, כמובן  .הלוואה לעסקא

וכפי , ים נוספים להיתר עסקאלכן גדולי עולם מצאו שכלול  .עלול להפסיד כל כספו

כלומר הרב מנחם מנדל בר אביגדור מקרוקא לפני כארבע מאות , ם"תיקון המהר: שמצויין

  .שנה

ואז כל הרווח וכל , המקבל מתחייב לתת לבעל הכסף סכום קבוע  .דמי התפשרות: למשל

בקיצור ועיין פרטים   .ותמורה זו הוא יתן לבעל הכסף אותו סכום קבוע,ההפסד הם שלו 

  .שולחן ערוך סימן סו

אבל מה יהיה אם המקבל אינו עושה עסקאות עם הכסף אלא משתמש בו לחייו  .6

אבל מה   .כי זו השקעה, זה גם נקרא עסק, אם הוא קונה בו דירה או רכב  ?הפרטיים

תירץ בעל שואל ומשיב   ?מים וכדומה, חשמל, יהיה אם זה להוצאה צרכנית כגון מזון

לכן גם הם נחשבים השקעה , כי צרכי קיום של האדם הם בסיס לפרנסתו, ןשגם זה תקי

 (.ק ג קס"ת שואל ומשיב מהדו"שו)

ויטען בפני הבנק שאינו רוצה , ומה יהיה אם הלווה יפסיד את כל הכסף בעסקא .2

הנושא עלה   ?החצי הוא פיקדון והחצי הלוואה, שהרי בעסקא מותרת, להחזיר אלא חצי

וכמובן הם חייבו את הלווה להחזיר , בארץ וגם באמריקה, בתי משפט כמה פעמים בפני

שהרי מן הדין הלווה , לא כן  ?יוצא שלהיתר עסקא אין תוקף, אם כן  .את כל הסכום

וזה על פי רוב דבר בלתי , שהוא באמת הפסיד את הכסף, צריך להביא עדים או להישבע

יוכל להחזיר את הקרן ,צה המקבל וכבר אמרנו שיש סעיף בהיתר עסקא שאם יר  .אפשרי

 (.ע סו ג"עיין קיצור שו)ואז הוא פטור משבועה ובירור , וסכום מסויים

וסוגיא עמוקה היא , יש עוד כמה קושיות על היתר העסקא ועוד כמה תירוצים, אמנם. 3

מ דינו כאדם פרטי לאיסור "האם בנק שהיא חברה בע  :לכן נעבור לנושא השני  .זו

ולא נחשבת כיהודי , מ היא מין ישות משפטית מופשטת"ר האם חברה בעכלומ  ?ריבית

 ?או שבעלי המניות הם בעלי החברה, שיש עליו איסור ריבית

 :יש כמה שיטות

' צפנת פענח סי)ובי 'וכן הרוגצ( קנח' ד סי"יו)ם שיק סובר שאין איסור ריבית "המהר. א

 (.קפד

שהם בעלי השפעה על , מניות שליטה, תמ פיינשטיין סובר שרק בעלי מניות רבו"הגר. ב

ע "ת אגרות משה אה"שו)ולא מי שיש לו מניות בודדות , נחשבים כבעלים ,מהלך החברה

 (.א ז



 ז
 

 (.יוד ג)ג סובר שבעלי המניות הם בעלי החברה "המהרש. ג

ת "שו)בעל מנחת יצחק סובר שיש על כל פנים איסור דרבנן אם יש לו זכות הצבעה . ד

 (.ת מנחת שלמה א כח"שו)ז אוירבך "וכן הגרש  (.ז כו .מנחת יצחק ג א

אין החברה מחוייבת במצוות ", ר אשר וייס סובר שמעיקר הדין אין איסור ריבית"הג. ה

אבל למעשה הוא מכריע   ...".מ"דלבני ישראל ניתנה תורה ולא לחברות בע, התורה

לאיסור כגון קיצור  להחמיר לכתחילה באיסור ריבית החמור מאחר שאחרונים רבים פסקו

 (.סה כח)ע "שו

 .מ"מעמד חברה בע. ב  .היתר עסקא. א  .לכן יש כאן שני נימוקים להתיר. 52

 :בסיכום

 .ל יכול להפקיד בכל תוכנית בבנק"מי שרוצה לסמוך על הנ. א

 .יותר טוב להשקיע רק בתוכניות מושגחות על ידי פוסקים. ב

 .מפיקים מזה רווח בעולם הזה אבל כן בעולם הבאח שאמנם לא "הכי טוב להפקיד בגמ. ג
 

 

 שיעור פתיחת הזמן

 למה לא לומדים על תיקון המידות באריכות בישיבות

 [הרב מרדכי ציון: סיכום]

  

 ריבוי מוסר הוא תרופה עבור חולה

למה לא לומדים על תיקון המידות באריכות בישיבות במקום שור : שואלים בישיבות

 '?בפני נכתב ובפני נחתם וכדוגט , שנגח את הפרה

וכן יותר מאוחר קמה תנועת המוסר של . הבעל שם טוב לימד פסיכולוגיה יהודית עמוקה

כשהציעו שרבי   .אבל רוב גדולי ישראל לא הסכימו לתנועה הזאת  .רבי ישראל סלנטר

ק כל הנסיונות לחז  .ב התנגד"הנצ, ין'ישראל סלנטר יהיה משגיח רוחני של ישיבת וולוז

, כגון סלובודקה ונובהרדוק, והיום כל ישיבות המוסר, בהיקף רחב לא צלחו  תנועה זו

 .לומדות רגיל

מרן הרב קוק כתב   .גם מרן הרב קוק ורבנו הרב צבי יהודה לא הלכו אחרי תנועת המוסר

ולמוד ספרי מוסר ועיון תקבע בסדר : "כשהוא היה תלמיד צעיר, לרבנו הרב צבי יהודה

לחיזוק "אורות התורה בסוף ב" )תבזבז כחות למודים ההלכתיים יותר מהמדהשלא , יפה

בסדר , כלומר יש ללמוד מוסר קצר ולעניין  (.פיסקה רביעית', מתוך אגרת מ' דברי תורה

 .אבל לא להפריז על המידה, יפה ושיטתי

 ?ולמה לא לומדים מוסר שעות ארוכות

עושים כן זה מעין גזל של לימוד  ין בספר נפש החיים שאם'חיים מוולוז' הסביר ר

הלימוד בקדושה מעדן את   .ולא רק את השכל, מרומם את כל האדם  לימוד תורה  .תורה

אדם הלומד תורה בורא , הסתכל בתורה וברא את העולם' ד  (.ו"אורות התורה פ)הרצון 

 .את העולם הפנימי שלו

, ר מפיאסצנא"ירא האדמורבי קלונימוס קלמיש שפ, רבי ישראל סלנטר, והבעל שם טוב

 ?לא ידעו את כל זה' הסבא מקלם וכו

  והתרופה היא לימוד מוסר, ודאי ידעו אבל הם אמרו שהדור הזה הוא חולה וצריך תרופה

 .רחב



 ח
 

ם כותב בהלכות דעות "הרמב  .אבל גדולי ישראל סברו שרובם של עם ישראל אינם חולים

והלוקח תרופות , א לא זקוק לתרופההו  .פרק ד שהמתנהג באופן בריא לא יהיה חולה

 .עלול להזיק לעצמו,כשלא צריך 

כי אדם אין צדיק בארץ ", לכל אדם יש חטאים  .אדם מלא חטאים ממש  ?מה זה חולה

כל הגוף מלא חיידקים אבל הוא מתגבר עליהם   .(כ, קהלת ז" )אשר יעשה טוב ולא יחטא

  .אם האדם בריא,באופן טבעי 

קל וחומר : חברו אומר  .אדם שבר את רגלו והולך עם גבס וקביים ,משל למה הדבר דומה

הגבס והקביים יזיקו , לא נכון  !אני ארוץ, אם אשתמש בגבס ובקביים,שאני לא חולה , אני

 .כך הוא לגבי הפרה של לימוד מוסר  .רק לחולה הם עוזרים  .לו

 

 ודשיםלעיתים מוסר הוא חול שהתקדש אבל עצם לימוד התורה הוא קודש ק

לוקחו מהגויים וגדולי ישראל גיירו   הטכניקות שבספרי מוסר מסויימים

שרבי ישראל סלנטר , ספר חשבון הנפש לרבי מנחם מנדל לפין מסטנוב  ,למשל  .אותן

מין 'בנוי על רעיון שחידש בנג, ובישיבות בליטא למדו ממנו  כתב לו המלצה

ם בתחילת שמונה "הרמב  .וריםטיהורים וגי, כמובן עם הרבה תיקונים  .פרנקלין

כמובן שאיננו   (.הקדמה)קבל את האמת ממי שאָמָרה : מאריסטו ואמר  לקח גם פרקים

עיין . אפשר לקחת ממנו,אבל אם הוא אומר דבר נכון   .'עשה לך רב': אומרים על אריסטו

פ דברי "המלקט ע, שהוא פירוש על התורה מבעל תורה תמימה, בספר תוספת ברכה

ל ובדברי גדולי ישראל הנלמדים "בדברי חז, עשרים וארבעה דברים בתורה ם"הרמב

זה חול   .לכן אם רואים דברים טובים בתחום הזה מותר לקחת  (.במדבר כד ה)מגויים 

 .במידה זעירה כגון בשמנה פרקים,כמובן  .שהתגייר התקדש

הארץ כבר  דרךכל   .הכל כבר נמצא בתורה לעילא ולעילא  .קודשים  אבל התורה קודש

אבל עצם , השיטות שחדשו הבעל שם טוב ורבי ישראל סלנטר ודאי טובות .נמצא בתורה

אבל לימוד תורה הוא קודש  ,מוסר שהוא חול שהתקדש  יש אפילו !לימוד תורה יותר טוב

 .קודשים

חוץ , גמרא והלכה ואמונה בעיון וכמובן גם מוסר, לכן אנחנו לומדים רגיל בישיבות

 .גם חולה לא הולך כל החיים עם גבס אך  .וק להדרכה מיוחדתמחולה שזק

  

 חושן משפט מיישר את האדם

שיש לעם ישראל שיטת מיוחדת לעשות ( ה, יג)כתב מרן הרב קוק באורות התשובה 

זה   .ודינים בין אדם לחבירו  כלמר סדר נזיקין ,לימוד שולחן ערוך חושן משפט: תשובה

  .מיישר את עקמומיות שבאדם

אך , כמובן שהיו סדרים  .רבנו הרב צבי יהודה לא כפה סדרי לימוד בישיבת מרכז הרב

 - 58.41כל יום בין השעות : יוצא מן הכלל האחד  .אלא התאזר בסבלנות, הוא לא כפה

כאשר חובה קדושה זו לא   .על זה הוא לא ויתר  !לימוד חפץ חיים ושמירת הלשון 53.51

, לפעמים היה יושב בבית  .יטל את כל השיעורים שלוב: רבנו הגיב בתוקף, התמלאה

 .עד שהמצב תוקן, מתענה ובוכה על כך

 .דינים בין אדם לחברו, של חושן משפט  גם שמירת הלשון היא עניין

דברים חמורים ידועים לכל אינם   ?למה הלכות שמירת הלשון לא מוזכרות בשלחן ערוך

כי הוא , דברים  השולחן ערוך מדלג על הרבה  .שפיכות דמים כגון, מובאים בשולחן ערוך

כך השולחן ערוך גם לא מזכיר שאסור   .לא מזכיר דברים פשוטים שמובנים מאליהם

אלא הוא מזכיר פרטי דינים שלא , שאסור לגנוב ושאסור להדליק אש בשבת, לרצוח

רעך הוא דילג על ואהבת ל  .דילג על כמעט כל המצוות בין אדם לחברו הוא גם. ידועים
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, דן לכף זכות, לפני עיוור לא תיתן מכשול, נטירה, נקימה, מחלוקת, מצוות תוכחה, כמוך

הלוואי שכולם היו : אמנם נאמר בצער  .כי כולם יודעים ,כאמור ?וזאת למה.אהבת הגר

כמו איסור אכילת  -שדברים פשוטים וידועים [ שכא, ב]ת שבט הקהתי "כ בשו"וכ)יודעים 

 (.בשולחן ערוך  לא מובאים -חזיר 

המפרשים של השולחן ערוך , את אותם דברים שהשולחן ערוך לא מזכיר, בכל אופן

מזכיר את המצוות בין אדם לחברו עליהם ( ב, קנו, ח"או)המגן אברהם , כך  .משלימים

  .מביא את הרשימה הארוכה הזאת( ק ד"שם ס)גם המשנה ברורה    .דילג השולחן ערוך

פרק )ם בוודאי מזכיר איסור לשון הרע בהלכות דעות "הרמב, ךלעומת השולחן ערו, וכן

 .גם דברים פשוטים, ם מזכיר את הכל"כי הרמב, ('ז

  

 חכמת הקודש הפועלת

מרן הרב קוק מסביר שחכמת הקודש פועלת על כל , בפיסקה הראשונה באורות הקודש

התעלות כשהוא חתנו של מרן הרב קוק כתב לו שהוא לא מרגיש  .ההויה ועל נפש האדם

, גנזי ראיה)אבל התורה פועלת .שגם הוא לא מרגיש : מרן הרב השיב לו  .לומד תורה

משל   .התורה חודרת לאט לאט, (ו, ישעיהו ח" )מי השילוח ההולכים לאט"  (.שבועות

הוא אוכל מול   אז.לאמא האומרת לבנה שהוא צריך לאכול כדי שיגדל, למה שדבר דומה

לאט התורה חודרת בתוך נפש   וכן  .אלא לאט הוא גדל  .שגדלרואה   המראה ואינו

 .האדם

לכן גדולי ישראל אמרו שדרך המלך של הישיבות היא לא להשתמש בטכניקות לחלשים 

ולימוד התורה זה הוא פועל על   .ולחולים אלא לבנות תלמידי חכמים חזקים וגיבורים

כדברי מרן הרב קוק , העולם כולוועל , על המדינה ועל הצבא, על העם, הפרט ועל הכלל

, התורה המורה את המציאות": "משה קיבל תורה מסיני( "א, א)על המשנה בפרקי אבות 

המורה את , המורה את הפרט, המורה את הגויה, המורה את הנשמה, מורה את החיים

" המורה עולמי עולמים, המורה דור דורים, המורה את העולם, המורה את הדור, הכלל

 (.קס-קנט' ב עמ"הראיה חעולה )

 

 


