
    

  

    
    

  

  

אי� שיי� , וא� כ�, :)ברכות ס(עושה זה לטובה ' אנו יודעי� שכל מה שה. אלה גדולה יש בעני� התפילה
כגו� אד� שחסר לו ממו� ? חסר רהרי הצרה היא לטובתו ובלעדיה הוא ישא –שאד� יתפלל לצאת מצרה 

יודע שבשבילו טוב ' שהרי ה #רוע יותר יהיה לו ג – חוא� יתפלל להצליח בעסקיו ובאמת ירוי, זה לטובתו –
  ?לבנו דבר שהוא יודע שיזיק לו �הא� אבא ית? יותר להיות בלי הממו� הזה

שישנ�  :)נשא קלז(פ הזוהר הקדוש "ומבאר ע )'עירובי תחומי� ג, בליקוטי הלכות(רבי נת� מברסלב נזקק לשאלה זו 
, �יש עדיי� די� וייסורי" רחמי� סת�"חינה של בב". רחמי� סת�"ויש " רחמי� רבי�"יש . שני סוגי רחמי�

כי לא מחויב שיהיה לו טוב  –א� תהיה לו טובה בדבר אחר  –מסוי�  �ולכ� יכולי� להיות לאד� ייסורי� בעניי
יש רחמי� על האד� מכל הכיווני� ולא צרי� שיהיו לו ייסורי� " רחמי� רבי�"א� בבחינה של . בכל הענייני�

" די ית� לכ� רחמי�#ל ש#א"וכ� הוא דורש בש� רבו את הפסוק . לו טוב בדבר אחרבדבר אחד כדי שיהיה 
ויהיו רחמי� מכל הכיווני� ולא יצטרכו , שהרחמי� יהיו בידיי� שלנו לפי מה שאנו מבקשי�) יד, בראשית מג(

  . יסורי� משו� צד
היה נראה :) ברכות ס(נר בסיפור המפורס� על רבי עקיבא ע� החמור והתרנגול וה: דר� משל להבנת העניי�

". רחמי� סת�"זו היתה הנהגה של . הצילו את חייו" צרות"ורק לבסו% התברר שאות� , שהצרות רודפות אחריו
הוא היה יכול לזמ� לו מוקד� יותר באותו ערב בעיר " רחמי� רבי�"היה רוצה להנהיגו בהנהגה של ' א� ה

וכ� הוא ג� היה ניצל וג� לא היה קורה דבר לחמור , מלכי� אחרת יהודי שיזמי� אותו לביתו ויארח אותו בכבוד
  "...)כל מה דעביד רחמנא לטב עביד"א� אז לא היינו לומדי� שצרי� לומר ג� בעתות צרה (. ולתרנגול שלו

  ?אי� זוכי� לרחמי� אלו
 –" ני ישראלני ישראלני ישראלני ישראלמסעי במסעי במסעי במסעי ב    אלהאלהאלהאלה"על הפסוק ) ילקוט ראובני( את דברי המדרש )סב' � ב"בליקוטי מוהר(רבי נחמ� מביא 

ומסביר שמדברי המדרש לומדי� " בשביל זה יסעו בני ישראל –" אלהי� ישראל אלה"בשביל שחטאו ב"
כל קלקול אמונה הכי קט� הוא בחינה של עבודה זרה כמו שאמר הבעל . שהמסעות מכפרי� על קלקול האמונה

ועל . זה בחינת עבודה זרה יתבר�' שתיכ% שסרי� מה –" וסרת� ועבדת� אלהי� אחרי�"ש� טוב על הפסוק 
  .ידי זה שנסעו בני ישראל במדבר היה תיקו� האמונה

  ?ולמה זה תיקו� האמונה
וא% שמסתמא לא תמיד , ולא שאלו שאלות) פ הענ�"ע(' כשבני ישראל נסעו ועצרו בדיוק לפי הציווי של ה

פ "ואע –? מכא� כל כ� מהר ולפעמי� נוח מאוד לחנות במקו� זה ומדוע צרי� לצאת, נוח לעצור במקו� מסוי�
בעצמו ' וה. זה תיקו� האמונה –ועשו בדיוק כפי שציווה ' רק סמכו על ה, שה� לא הבינו ה� לא שאלו שאלות

". זכרתי ל� חסד נעורי� אהבת כלולותי� לכת� אחרי במדבר באר& לא זרועה") ב, ירמיה ב(התפאר בזה ואמר 
  .י ההליכה במדבר תקנו את האמונה"וע, ).)שבת לא(" זה סדר זרעי� –אמונה ("זה קלקול האמונה " לא זרועה"אר& ש)  'ה' � ב"בליקוטי מוהר(ומבאר רבי נחמ� 

וכאשר , ) יח, דברי� יג, )י"מצוטט ברש(ספרי (" חרו� א% בעול� –כל זמ� שעבודה זרה בעול� "כי  –וממשי� רבי נחמ� שעל ידי תיקו� האמונה נמש� רחמנות 
  .מתבטל החרו� א% ונמש� רחמנות –ומתבטלת העבודה זרה  מתקני� את האמונה
וכל זה רמוז ! שאי� את� ייסורי� כלל" רחמי� רבי�"אלא אות�  –י תיקו� האמונה "לא סת� רחמנות נמשכת ע. � דבר נפלא"ומגלה לנו מוהר

ועל ידי זה , במדבר' י הנסיעות שנסעו אחרי ה"ע –" מסעימסעימסעימסעי"י "הוא ע" אלה אלהי� ישראל"ז של "תיקו� הע –" אלהאלהאלהאלה": "אלה מסעי בני ישראלאלה מסעי בני ישראלאלה מסעי בני ישראלאלה מסעי בני ישראל"בפסוק 
פ "שהרחמנות תהיה בידיי� שלנו ע –" חמי�ררררכ� ללללת� יייידי #ששששל # אאאא"ראשי תיבות  –" ישראלישראלישראלישראל"שזה רמוז במילה  –תקנו את האמונה ונמשכו רחמי� רבי� 

  .ויהיה רק טוב בכל הענייני� בלי שו� יסורי� כלל, הבנתנו
  .עלינו זה על ידי תיקו� האמונה' כות לרחמי היוצא לנו למעשה שעיקר הדר� לז

  .ויש בזה אינסו% מדרגות, את האמונה לחיותלחיותלחיותלחיותתיקו� האמונה זה . א� זה רק הצעד הראשו� בתיקו� האמונה, ובתורתו' בודאי כולנו מאמיני� בה
 �הכל זה  –ת הכי גדולי� שמתרחשי� בעול� וכל המאורעו, וכל דבר הכי קט� שקורה לו, מחיה כל דבר בעול� הזה בכל רגע' שה להרגישלהרגישלהרגישלהרגישאד� צרי

את זה  ולחיותולחיותולחיותולחיות, כ� אנו צריכי� להרגיש תמיד, שהוא לא מפחד ולא דואג משו� דבר כי הוא סומ� על אביו –כמו ילד שאביו לוקח אותו . ובהשגחתו' מה
אד� צרי�  –כשיש לאד� קשיי� ונפילות ונסיונות  ואפילו. ורק לטובתנו' וכל מה שקורה לנו זה בהשגחת ה, אוהב אותנו ורוצה רק להיטיב איתנו' שה

זה נקרא תיקו�  –בקשיי� ובייסורי� כי הוא מאמי� שה� לטובתו  שמחשמחשמחשמחכשאד� . את זה לחיות ולהרגישלחיות ולהרגישלחיות ולהרגישלחיות ולהרגישולא סת� לזכור אלא , ולטובתו' לזכור שהכל מה
  .האמונה
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        המקור בגמראהמקור בגמראהמקור בגמראהמקור בגמרא
  :כתוב כ�. בגמרא בשבת קיג

אמרי דבי ' גמ .בעה וחמשה פעמי�מקפלי� את הכלי� אפילו אר' מתני
ובאד� אחד , רבי ינאי לא שנו אלא באד� אחד אבל בשני בני אד� לא

וחדשי� נמי לא אמר� אלא , נמי לא אמר� אלא בחדשי� אבל בישני� לא
ולא אמר� אלא שאי� לו להחלי% אבל יש לו , בלבני� אבל בצבועי� לא

  .להחלי% לא
י� כשפושט� מקפלי� מפני בגד #מקפלי� את הכלי�: י מסביר"ורש

 # בשני בני אד� לא .ומתקמטי� כשאינ� מקופלי� שמתרככי� מכיבוס�
 # בישני� לא. כשמקפלי� אות� מתפשטי� קמטיה� ונראי� כמתקני�

קיפול� מתקנ� יותר מ� החדשי� שהחדשי� קשי� מאליה� ואי� ממהרי� 
דנו מכא� למ: והתוספות מוסיפי� .קיפול� מתקנ� # בצבועי� לא .לקמוט

  : דאסור לקפל טליתות של בית הכנסת לפי שה� צור� מחר
יש חמישה תנאי� שכאשר כול� מתקיימי� אפשר לקפל טלית  # לסיכו�
  :בשבת

  .צור% היו� .ה. אי� לו להחלי% .ד. בלבני� .ג. בחדשי� .ב. באד� אחד .א
  .שאסור לקפל טלית בשבת # ויוצא מזה עד כא�

        
        דעת הפוסקי�דעת הפוסקי�דעת הפוסקי�דעת הפוסקי�

דלא מיתסר לקפל אלא "ב מביא את המרדכי שכתב "הבית יוס% בסימ� ש
בטע� . כסדר קיפולו הראשו� אבל שלא כסדר קיפולו נראה דמותר

שאי� לקיפול זה שו� קיו� ואי� כא�  1המרדכי מסביר המשנה ברורה
ואפילו , ולפיכ� מותר אפילו אי� בו אחד מהתנאי� שלעיל, מתק� כלל

  .אי� דעתו ללובשו בו ביו�
מקפלי� כלי� בשבת לצור� שבת ללבש� בו : כתב' ע בסעי% ג"השו

ובחדשי� שעדיי� לא נתכבסו ולבני� ואי� לו ) אחד(ביו� ודוקא באד� 
דלקפלו  ויש מי שאומר. וא� חסר אחד מאלו התנאי� אסור. להחלי%

  :ונראי� דבריו, שלא כסדר קיפולו הראשו� מותר בכל עני�
  .ע פסק כדעת המרדכי"רואי� שהשו

את השיבולי לקט שאומר ולכ� אסור לקפל הטלית א% על א מביא "המג
מ כיו� שאי� בדעתו "פי שמצוות ציצית כל היו� ויכול להתעט% בו מ

  .להתעט% בו הוי כמי שיש לו להחלי%
שא� מקפל על ספסל דינו כמקפל  2האליה רבה כתב בש� הירושלמי

  .בשניי�
מותר  :3השולח� ערו� כתב: מחצית השקל מביא תוספת שבת שמקשה

. ליטול טלית חבירו ולבר� עליה ובלבד שיקפל אותה א� מצאה מקופלת
ובשבת . אפילו שלא כסדר קיפולו הראשו� 4וכתב על זה המג� אברה�

ויקפל שלא כסדר קיפולו  #והקשה תוספת שבת. אי� צרי� לקפלו כלל
מ כיו� דאיכא מחלוקת "מ: תיר& מחצית השקל! הראשו� שמותר בשבת

קיפול א� הוא שלא כסדר קיפולו הראשו� וג� דעת הפוסקי� בהיתר 
ג שכתב על דעת "אע, האוסר הביא המחבר תחילה משמע שכ� עיקר

מ מי שרוצה להחמיר על עצמו שלא לקפלו "מ # המתירי� דנראי� דבריו
א א� ירצה להחמיר שלא לקפלו אפילו "לכ� מסתברא למג. ודאי עדי%

חא לבעלי� בזה כיו� שא� שלא כסדר קיפולו הראשו� אמרינ� מסתמא ני
ג אמרינ� ניחא ליה "אינו מקפלו ליכא בזה כי א� הפסד מועט כה

  .למיעבד מצוה בממוניה
, שהאחרוני� פסקו כמרדכי 5לעני� פסיקת ההלכה כותב המשנה ברורה

  . ודאי עדי% # מי שרוצה להחמיר על עצמו שלא לקפל כלל # ומכל מקו�
        

            ד בטע� האיסורד בטע� האיסורד בטע� האיסורד בטע� האיסור""""� והראב� והראב� והראב� והראב""""מחלוקת הרמבמחלוקת הרמבמחלוקת הרמבמחלוקת הרמב
אסור לתק� בית יד של בגדי� ולשבר� שברי� שברי� : "�6 כותב"הרמב

הבגדי�  מקפלי�אי�  וכ�. כדר� שמתקני� בחול הבגדי� כשמכבסי� אות�
וא� לא היה לו כלי . בשבת כדר� שעושי� בחול בבגדי� כשיכבסו אות�

אחר להחליפו מותר לקפלו ולפשטו ולהתכסות בו כדי שיתנאה בו 
. בגד חדש לב� שהרי הוא מתמע� ומתלכל� מיד והוא שיהיה. בשבת

האיסור לפי  ".וכשיקפל לא יקפל אלא איש אחד אבל לקפל בשני� אסור
                                                                        

  ח"ק י"ב ס"סימ� ש 1
 ג, שבת טו 2
 ד סעי% ד"סימ� י 3
 ק ט"ס 4
  ט"ק י"ב ס"סימ� ש 5
6
 הלכות שבת פרק כב הלכה כב 

בכ� שמשווה די� קיפול בגדי� לדי� ,  � הוא משו� תיקו� כלי"הרמב
רב : 7המקור לתיקו� בית יד של בגדי� הוא. תיקו� בית יד של בגדי�

להחזיר מוכי� שנפלו מ� (שבתא חסדא שרא לאהדורי אודרא לבי סדיא ב
מתירי� בית הצואר : איתיביה רב חנ� בר חסדא לרב חסדא). הכר לתוכ�

ואי� נותני� ) לכתחילה דהשתא עביד ליה מנא(בשבת אבל לא פותחי� 
ט ואי� צרי� לומר ''את המוכי� לא לתו� הכר ולא לתו� הכסת ביו

דהשתא  שלא היו מעול� לתוכו אסור(לא קשיא הא בחדתי ! בשבת
ומציעי� ... ''''מתנימתנימתנימתני"""". המש� המשנה בד% קיג. הא בעתיקי) עביד ליה מנא

 ..."את המטות מלילי שבת לשבת אבל לא משבת למוצאי שבת
אסור לחו% ..." 8:� כשפוסק זאת נות� את הטע� של תיקו� כלי"והרמב

ונמצא כלי כס% בגרתקו� מפני שהוא מלבנ� כדר� שהאומני� עושי� 
ואסור להדיח קערות ואלפסי�  ...מלאכתו בשבתוגומר  כמתק� כלי
כ הדיח� לאכול בה� סעודה אחרת ''אא מפני שהוא כמתק�וכיוצא בה� 
ואי� מציעי� את המטות בשבת כדי ליש� עליה� למוצאי  ...באותה שבת

כל זה אינו : "ד משיג"והראב, "שבת אבל מציעי� מלילי שבת לשבת
ד כותב טע� זה על שאי� "הראב". מפני שהוא טורח לחולאסור אלא 

ומשמע שחולק ג� בטע� , מציעי� את המיטות משבת למוצאי שבת
� נת� לשני דיני� "איסור קיפול בגדי� כיו� שה� מאותה משנה והרמב

ויש נפקא מינה בי� הטעמי� והיא קיפול בגדי� שאי� . אלו את אותו טע�
  .סורד יהיה א"לראב, � יהיה מותר"לרמב # בו תיקו� כלי משבת לחול

        
        טע� המתירי� לקפל טלית בשבת בקיפול הרגילטע� המתירי� לקפל טלית בשבת בקיפול הרגילטע� המתירי� לקפל טלית בשבת בקיפול הרגילטע� המתירי� לקפל טלית בשבת בקיפול הרגיל
  # בימינו יש הרבה שמקפלי� את הטלית בקיפול הראשו�

  :שני טעמי� 9בסיבת הדבר מביא ערו� השולח�
� שהאיסור הוא משו� תיקו� כלי ובקיפול טלית אי� לה "דעת הרמב .א

  .תיקו� שהקיפול בה הוא קיפול פשוט ולא מעשה אומ�
ועכשו שנהגו לקפל כל הכלי� : "א את הכלבו שכותבבית יוס% מבי .ב

אפשר דקיפול דיד� לא דמי לקיפול שלה� שהיו קפדי� מאוד לפשט 
והסיבה היא שאחרי ". קמטיו ולהניחו תחת המכבש ולא כ� אנחנו עושי�

, הכיבוס שלה� היה צרי� לקפל את הבגד כדי שיהיה ראוי ללבישה
  .די למנוע קמטי� אבל אנחנו מקפלי� רק כ, לפשט את הבגד

אבל בספר ילקוט יוס% , השולח� ערו� לא הביא את הכלבו להלכה
אפילו , מותר לקפל את הטלית בשבת שלא כסדר הקיפול הראשו�: כותב

והנוהגי� לקפלו כסדר קיפולו . בו ביו� א� אינו חוזר להתעט% בטלית
והוא מוסי%  .שיסמוכו שיש לה� על מה, אי� למחות ביד�, הראשו�
בכל זאת אפשר לסמו� , רות שהשלח� ערו� השמיט את דעת הכלבושלמ
ואפילו  .כיו� שזה מנהג קדו� לפני התפשטות קבלת הוראות מר�, עליו

קיפול הטלית בשבת כסדרה הוא הידור מצוה שא� לא יקפלנו מיד 
וא� כל שבת ישנה את הקיפול שהיה בו תיקונו הוא , מתקלקל הטלית

 # "זה אלי ואנוהו"וכתיב , קלקל הידורוקלקולו דמיחזי כמנומר ומת
   ...טלית נאה

        
        סיכו�סיכו�סיכו�סיכו�

ורוב  ,יש פוסקי� שמתירי� לקפל את הטלית כסדר קיפולה הראשו�
אומר  10המשנה ברורה .הפוסקי� אומרי� שצרי� לשנות בקיפול הטלית
והרב קרלי&  .ודאי עדי% #שמי שרוצה להחמיר על עצמו שלא לקפל כלל

 # ו� הקפלי� במדויק אלא באקראי בלבדמוסי% שא� אינו מקפל במק
וכ� טלית שנטשטשו קפליה מותר לקפל באופ� סתמי כשאינו . מותר

מוסי%  11ובשמירת שבת כהלכתה. מתכו� ליצור בה קפלי� חדשי�
א� אי� כונתו לעצ� קיפול הבגד ואינו  #שבגדי� שנתיבשו אחרי כביסת�

 # גד במקומומקפיד על צורת הקיפול אלא כוונתו להקל על סידור הב
  .מותר לקפל אפילו אי� כוונתו להשתמש בו ביו�

שכותב שמי שלא מקפל את הטלית  12ראיתי בספר פסקי תשובות
  .בשבת ומקפל אותה מיד בצאת שבת זו סגולה לאריכות ימי� לאשה

                                                                        
 .שבת מח 7
 � הלכות שבת פרק כג הלכה ז"רמב 8
 סימ� שב סעי% יב 9

  ט"ק י"סימ� שב ס 10
 פרק טו הלכה מט 11
 ה, ט"רצ 12

 דוד שביט' ר
 קיפול טלית בשבת



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .מה� קבלו ושמאי הלל
  )יב משנה א פרק(: לתורה ומקרב� הבריות את והבא ,שלו� ורוד� שלו� אוהב ,אהר� של מתלמידיו הוי :אומר הלל

  

מדוע לא אמר , "הוי מתלמידיו של אהר�"יש להבי� מהי הקדמה מיוחדת זו 
  ? ..."אהוב שלו� ורדו% שלו�"רק 

ורוד%  שלו�אוהב "ומדוע נכפל , "שלו�"עוד יש לשאול על משנה זו מהו 
י� אהבת ומה הקשר ב". אוהב ורוד% שלו�"היה צרי� לומר ? "שלו�

  ?"מקרב� לתורה"השלו� והבריות ל
" שלו� ורוד% אוהב שלו�"הא� אהר� היה , בפרוש המשנה מצינו מחלוקת

 ורוד% אוהב שלו�"או רק , 1"לתורה ומקרב� הבריות את אוהב" וג�
 הבריות את אוהב" והמש� המשנה בא לומר שצרי� להיות ג�, 2"שלו�

  . 3"מוסר בפני עצמו הוא"ו" לתורה ומקרב�
ד שכל המשנה היא דרכו של אהר�  אפשר לומר שבאמת אי� "למ, לכאורה

  . אלא שכ� היתה דרכו, קשר לקרוב לתורה
 פגע בדר� מהל� אהר� כשהיה"  :מובאת הנהגתו של אהר� 4נת�' באבות דר

 אוי אמר עבירה לעבור האיש אותו בקש למחר. שלו� לו ונת� רשע באד�
. שלו� לי שנת� הימנו בושתי אהר� את ואראה כ� אחר עיני אשא אי� לי

 מריבה שעשו אד� בני שני וכ� .העבירה מ� עצמו מונע האיש אותו ונמצא
 מהו חבר� ראה בני לו ואמר מה� אחד אצל לו וישב אהר� הל�. זה ע� זה

 עיני את אשא היא� לי אוי אומר בגדיו את וקורע לבו את מטר% אומר
 עד אצלו יושב הוא. עליו שסרחתי הוא שאני הימנו בושתי חברי את ואראה
 עד אצלו יושב הוא. ..האחר אצל לו ויושב אהר� והול� מלבו קנאה שמסיר
  ."לזה זה ונשקו גפפו בזה זה וכשנפגשו. מלבו קנאה שמסיר

כשמדקדקי� בסידור הברייתא רואי� שברישא הברייתא מספרת על הנהגת 
אוהב "לומר שז נראה "עפ, ובסיפא כשיש מריבה, אהר� כשאי� מריבה

היינו לאחר שכבר יש " רוד% שלו�"היינו מניעת המריבה מראש ו" שלו�
הסבר זה מסתדר היטב למי שאומר שסו% המשנה . מריבה הנסיו� למנוע

. שהרי הברייתא לא מסבירה את המש� המשנה על אהר�, אינו מדבר באהר�
  .עליו מדובר ברישא" שלו�"א� לפי זה יש להבי� מהו ה

נראה , החולקי� שסוברי� שכל המשנה מדברת בהנהגת אהר�לדעת ,אמנ�
הוא תחילת " אוהב את הבריות"לומר ששמה שאמרו בסו% המשנה 

                                                                        
 .&"מאירי ורשב, יונה' ר 1
  .ר שמשו� ורבנו בחיי"יעקב ב' ר 2
 .לשו� רבנו בחיי 3
 .פרק יב 4

, "ומקרב� לתורה"ומתו� כ� מוב� מדוע במשנה קישרו זאת ל, הברייתא
ג� לפירוש זה נית� לומר . 5ממילא מתקרב הוא לתורה, שמתו� שאינו חוטא

א� . בדל בי� אוהב לרוד% הוא בי� מצב שאי� מריבה למצב שבו מריבהשהה
  .יש להבי� מדוע הברייתא שינתה את הסדר שבמשנה

  ?עוד יש להבי� מדוע בברייתא לא כתבו שהיחס לרשע מקרבו לתורה
" ואוהב את הבריות"מסביר שאי אפשר להפריד בי�  6חיי� שמואלבי&' ר
כי באמת . ורה בלי אהבת הבריותאי אפשר לקרב לת" ומקרב� לתורה"ל

ועוד . והבא להשפיע עליו מכניס עצמו בסכנה, אד� רע הינו סכנה לסביבתו
כ כיצד אפשר בכלל "וא, שיש הלכה שאסור להסתכל בפני אד� רשע

אפשר שמידה זו " אוהב את הבריות"י מידת "רק ע? להתקרב לאד� כזה
שר להיות מקרב� גוברת על החשש מהסכנה ועל רגש הריחוק ורק כ� אפ

  .לתורה
ולא יושפע מהאד� , אמנ� לא כל אד� במדרגה זו שראוי הוא להיות כאהר�

שדי לנו , "הוי מתלמידיו של אהר�"ואפשר לומר שלכ� כתב התנא , הרע
כי אי� לנו את , אבל לא כמוהו ממש, כלומר ללכת בדרכו, להיות כתלמידיו

  .ע לרעהוממילא יש סכנה שנושפ, מידת האהבה כמו לאהר�
אוהב שלו� ורוד% "חיי� שמואלבי& הדר� להיות ' מסביר ר 7במקו� אחר

שמתו� שאהבת . מתו� האהבה כלפיו, היא להיטיב ע� האחר, "שלו�
האד� בוערת בקרבו הרי הוא אוהב שלו� ורוד% שלו� ומתו� כ� מתעצמת 

  . אהבת הבריות שבו במדרגה חדשה
, בריות מגיעי� לאהבת השלו�מתו� אהבת ה, מהאמור יוצא שזה תלוי בזה

  .ומתו� אהבת השלו� מתגברי� באהבת הבריות
הברייתא פתחה באהבת הבריות כי היא המביאה באמת לאהבת , ז נבי�"עפ

י כ� האד� "שע, והמשנה פתחה באהבת ורדיפת השלו�, השלו� ורדיפתו
מתעלה במדרגת אהבת הבריות שלו ורק במדרגה זו יכול הוא לקרב� לתורה 

  .באמת
                                                                        

 .כ� מבואר במאירי 5
 ).פנחס, א"תשל(מאמר פה , שיחות מוסר 6
 ).נח, ב"תלש(מאמר ו , ש� 7

  
  

  תגובה למאמרו של דניאל סגרון מהשבוע שעבר
ו וכותרתו היתה "בשבוע שעבר פורס� מאמרו של ידידי דניאל סגרו� הי

מאמרו בא לבקר את שיטת לימוד התורה האקדמי ". צבע הזק� של אביי"
. כלשונו, "פסיכולוגיזאציה או סוציולוגיזאציה של ההלכה"שהוא בעצ� 
ל "ל והרב עמיאל זצ"יק זצ'דברי הרב סולובייצהביא את , כחיזוק לדבריו

נגד חוקרי התלמוד שאצל� היא בגדר חכמת ישראל ולא תורת ישראל וזה 
  .מגיע עקב תקופת ההשכלה שנהיה ע� ככל הגויי�

דניאל הביא ציטוטי� , לצערי. מאמרו זה לא יכול שלא לעבור ללא תגובה
א� , דתית בדור הקוד�מגדולי רבני הציונות ה, משני רבני� חשובי� מאוד

  .מהדור הקוד� –על זה הדגש 
1936#היה הרב הראשי לתל אביב בי� השני� , ל"נזכיר כי הרב עמיאל זצ

" המדות לחקר ההלכה"ספרו שהוזכר במאמרו של דניאל , )למניינ�( 1946
ג� . ה ואז נכתבו הדברי�"תש#ט"תרצ 1939#1945יצאו לאור בי� השני� 
יק נאמרו כהספד על דודו הרב מבריסק ועל שיטתו 'דבריו של הרב סולובייצ
  !שני� 52לפני , )1959(ט "שנפטר בשנת תשי, וגישתו של הרב מבריסק

מעול� , דניאל מעול� לא היה תלמיד, בר איל�, באוניברסיטה בא אני לומד
לא שמע הרצאה מחקרית בנושאי� תורניי� ומעול� לא בדק כיצד מתנהלי� 

  ?יכול להביע דעה אובייקטיבית בנושאכיצד הוא . הדברי� היו�
שאינ� , ג� כיו�, אינני בא להתכחש לעובדה שישנ� מרצי� באוניברסיטה

שומרי תורה ומצוות ושמלמדי� דברי� שלפעמי� הינ� דברי כפירה במיוחד 
, רבני�, א� לעומת זאת ישנ� ג� אחרי�, � ואולי א% בתלמוד"במחלקה לתנ

תורני דברי� חשובי� שיכולי� א% תלמידי חכמי� שמוציאי� מהמחקר ה
  .להשפיע על פסיקת הלכה

שהרי הפניתי את עצמי , � או לתלמוד כידוע"אני אינני לומד במחלקה לתנ
א� עקב היותי תלמיד מחויב אני להשתת% בקורס כללי , למדעי� המדויקי�

  .�"דוד הנשקה בנושא כתבי הרמב' למדתי את שיעוריו הרב פרופ. כלשהו
בה� מוש� , אינני זוכר שבמסגרת לימודי העיו�. שש שני� למדתי בישיבה

פתחתי יותר משלוש או ארבע פעמי� את , � ושיטתו"דגש על לימוד הרמב
� את פרושו "ספר המצוות או את פרוש המשנה והבנתי כיצד שינה הרמב

לסוגית הגמרא מהימי� בה� כתב את פרוש המשנה וספר המצוות כשהיה 
 �  .וחת� את משנה תורהצעיר ועד לרגע בו ער

� ולאחר כמה סדרי� הגענו לאיזה "נניח לתומנו שקראנו הלכה קשה ברמב
והנה יבוא חוקר , פשט בשיטתו והבאנו חידוש גדול ובנינו על כ� שיעורי�

� שמשנה את "כי במהדורת הרב קאפח יש תוספת מילה ברמב, ויראה לנו
יק להגיה את � לא הספ"או שרבי אברה� ב� הרמב? משמעות כל ההלכה

  ?כיצד היינו מגיבי�? מהדורת משנה תורה שנמצאת לפנינו
פ שברשימות שלי מהשיעורי� הבאנו "הבאתי כא� רק דוגמא אחת אע

הא� ההלכה למעשה לא תשתנה כשנדע מהי שיטתו של . עשרות כאלו
אבל לפחות , אינני קובע כא� שיש לשנות אותה. אינני יודע? � באמת"הרמב

  .יש לדו� בזה
� הדברי� שהביא דניאל בש� הרב אריאל והרב מיכאל אברה� אינ� ג

ש� נאמר שמי שעוסק בדברי� אלו אינו לומד תורה אלא . מוכיחי� שו� דבר
אבל לומר , לזה אני מסכי�. לא נאמר שאסור ללמוד ש�. עוסק במדע תורני

  .את זאת לא אוכל לקבל? שאי� לנו כל עסק ע� מדע זה
הוא קיי� א� ורק . � התורה אינו חצוי לשני�עול, לסיכומ� של דברי�

עול� המדע התורני תפקידו לעזור לעול� התורה להתפתח . בעול� הישיבות
אי אפשר להתעל� . יותר ולפתח מחשבה אחרת בנושאי� בה� הוא עוסק

במיוחד כיו� כאשר הרבה , מעול� המדע התורני ולהגיד זה לא בשבילנו
#מה שלא היה לפני יותר מ, עוסקי� בזהאנשי� יראי שמי� ותלמידי חכמי� 

  .שנה כאשר נכתבו הדברי� שהביא דניאל 50
כ כידוע אצל "אינה פופולרית כ, הפקולטה למדעי היהדות לצערנו

אבל , המחפשי� מקצועות שאולי יביאו פרנסה מבורכת יותר, הסטודנטי�
מי� בישיבות תיכוניות הבאי� להוציא תואר אקדמי שני "ישנ� ש� הרבה ר

ודברי הביקורת החד משמעיי� , או שלישי וכ� אפילו תלמידי� לתואר ראשו�
  .לא מקובלי� עלי, של דניאל עליה� כאילו אסור לה� להיות ש�

שא� יקרה מצב והוא יכנס , אני מצפה מכל תלמיד שיוצא מעול� הישיבה
לא לקבל , ידע לחשוב בהגיו� ובצורה ביקורתית, לקורס במדעי היהדות

על דברי� שלמד , שונה, ואולי יוכל לקבל מבט אחר, חס ושלו� דברי כפירה
.בעבר

  
  מאיר ציצוביץ' ר

 

 קרוב רחוקים

  
  י לאו"ש

 

 ?הילכו שניהם יחדיו – עולם התורה ומדעי היהדות



        
            

  

  תגובה למאמרו של דניאל סגרון מהשבוע שעבר           
  

קראתי , בעודי לומד למבחניי האחרוני� בתואר הראשו�, שבוע שעבר
אני הראשו� . את דבריו של דניאל סגרו� אודות היחס הראוי לאקדמיה

בצידה . ר� על ניסיו� להתייחס לעול� שמחו& לכותלי בית המדרשלב
חלק מהדברי� . שלא להתייחס לתוכנו של הניסיו�, של הברכה אינני יכול

חלק� האחר היה פשוט טעות , כיו� שה� ישני� ומיושני�, היו מוכרי� לי
, כמי שחי כשבע שני� בשני העולמות, אולי ג� אחריות, חשתי צור�. בעיני
  . להגיב #הסטנדר והקתדרה עול� 

הוא . עול� התורה אינו חצויעול� התורה אינו חצויעול� התורה אינו חצויעול� התורה אינו חצוי". עול� התורה חצוי לשניי�"כי , נטע�
לצידו של עול� התורה . של� ומשתל� בחלל� של הישיבות ובהיכליה�

לא . של מחקר ומידע של מקורות ישראל, אחר ושונה, מתקיי� עול� נוס%
� של הוא פועל מראשית, לפני כמה שני� החל עול� זה לפעול

נחקר כחלק מכל הידע , הטקסט של העול� היהודי. האוניברסיטאות בעול�
ג� , אי� כא� מגמה חדשה. הזוכה לעבור תחת שבטה של האקדמיה, בעול�

�  .הדברי� שהובאו אודותיה אינ� חדשי� ואולי יותר מההפ
בי� . מצויי� שני סוגי� של חוקרי�, עול� האקדמיה, בעול� השני

שההדירו כתבי יד נדירי� ופיתחו את עול� , לי� וטובי�החוקרי� מצינו גדו
אולי רוב� ובעיקר הראשוני� , בינ�. שסייע להבנת סוגיות רבות, הריאליה
  .היו שקדושתה של התורה לא נגעה אליה�, שבה�

, כולנו נהני�. את הסוג הראשו� של המחקר כול� מקבלי� בברכה
וממוחשבות ולגילויי� מפירות מחקר הגרסאות כבסיס למהדורות מוגהות 

ג� א� נאמר , אגב. הסטורי� ומחקריי� אודות קהילות ורבני� בעבר ובהווה
איננו תורה א� ג� אינו ' מדע תורני, 'גרידא' מדע תורני'שאנשי� עוסקי� ב

קורות , נית� לכלול את המחקר אודות התכלת' מדע התורני'בתו� ה. איסור
  .תי� בשואה"חייה� של התנאי� ואיתור כתבי יד של שו

אי� לנו חלק , אית�. את הסוג השני של המחקר כול� דוחי� בשאט נפש
כולל הרבני� בעלי ההשקפה , כול� מודי�. ונחלה ובקושי שיג ושיח

בקדושת התורה ובאמיתות יסודות האמונה במקורה , הפתוחה ביותר
מדי פע� ישנ� ניסיונות ללמוד וללמד תורה בצורות , אמת. ובחכמיה
ה� לא נובעות מכפירה מודעת , ראשית. אבל אי� זה מ� העניי� ,חדשניות

מלבד כמה ויכוחי� ופיצולי ישיבות ה� לא  #ורצונית בקדושת התורה ושנית 
  .כפי שאסביר בהמש�, האיו� האמיתי הוא אחר. מהוות איו� ולא שורדות
בעניי� . הוצגה חלוקה מסוימת בי� הכלי� לתכני�, כעת לעיקר הדברי�

לא יהיה זה רציני להתייחס לציטוט אחד על אד� אחד כגישת , התכני�
 1,"אבי עול� הישיבות של ימינו" אינושאגב , חיי� מבריסק' ר. התורה כולה

קידש את ההלכה כאוטוריטה מבוצרת אול� דווקא בגלל הייחודיות שבדרכו 
מדובר בציטוט יחידי שיש . 'איש ההלכה'ד את חיבורו "חיבר עליו הגרי

  2.איני מרחיב בשיטת�, קי� ומפאת שאיני רואה בכ� עיקרעליו חול
                                                                        

מראה שללומדי תורה דווקא יש צור� בידע היסטורי אודות המקורות , אולי טעות היסטורית זו 1
 ..?התורניי�

" דר� משל שמאי היה קפד� והיה מחמיר בכל דבר .כפי לבו כ� הוא חכמתו" # צדוק ' ר:  ראה 2
 .:)לקוטי מאמרי� ד% קטז(

אי� סיבה לא .. את צורת הלימוד המסודרת"את הטענה ש, לעניי� הכלי�
אי� אי� אי� אי� """"א� אכ� א� אכ� א� אכ� א� אכ� . כבר השמיע הרב קוק במקומות רבי�" לקבל מהאקדמיה

חזונו של הרב קוק היה שהישיבות יעסקו . מדוע לא עושי� זאתמדוע לא עושי� זאתמדוע לא עושי� זאתמדוע לא עושי� זאת, , , , """"סיבהסיבהסיבהסיבה
רשי ההלכה ובשלל המקורות ברמה ובשיטה במד, בגאוני�, בירושלמי

, יתכ�. אקדמית ממש כפי שהאוניברסיטאות יעשו כ� בכל התחומי� האחרי�
לא היו הולכי� אחרי� לעשות זאת , שא� הישיבות היו עושות כ�

הרב משה . על תלמיד אחד של הרב קוק אנו יודעי� שפעל כ�. בפקולטות
) תשצה, תשנז, תשנד, שנח, קלד ,קח, פ: אגרות(שקיבל אגרות רבות , זיידל

. בה� זכה לסיוע והכוונה לקראת המפגש ע� העול� האקדמי, מהרב קוק
לימי� הפ� הרב זיידל לחוקר לשוני מ� המדרגה הראשונה ופירושיו מעטרי� 

הלוואי שהמחבר וקוראיו יעסקו בקבלת . 'דעת מקרא'� בהוצאת "את הנ
  .ני�הכלי� באותו להט שבה� ה� דחו את קבלת התכ

יש הרבה לדו� על כלל הנושאי� שהועלו במאמר הנוגעי� לתחו� מחקר 
לומדי תורה . הדיו� כמעט ואינו רלוונטיהדיו� כמעט ואינו רלוונטיהדיו� כמעט ואינו רלוונטיהדיו� כמעט ואינו רלוונטי, , , , למעשהלמעשהלמעשהלמעשה, , , , אול�אול�אול�אול�. 'מדע התורני'ה

הפקולטות לתלמוד . ההולכי� לאקדמיה דווקא אינ� נמשכי� לתחו� זה
התקציבי� דלי� והחוקרי� , הלומדי� הולכי� ומתמעטי�, הולכות ונסגרות

לומדי התורה נמשכי� ". יותר ויותר סטודנטי� לתלמוד"אי� . עטי�מו
למקצועות בה� שכל� החרי% בא לידי ביטוי ויכולותיה� האישיות מגיעות 

בוגרי הישיבות ממלאי� את הספסלי� דווקא בפקולטות . לכדי השפעה
במטרה לתפוס את העמדות הבכירות , זאת. משפטי� וכלכלה, להנדסה

שה� עושי� , תקוותי. העשייה והתעשייה, ר והמסחרביותר בעול� המחק
זאת בעיקר מתו� אמונה שיש מקו� וצור� בבני תורה ותלמידי חכמי� בכל 

  .מרחבי הציבוריות
למדעי היהדות " מהפקולטה' צרתה'אל , כל ישיבה, יחסה של הישיבה"

כל ישיבה צריכה לשאול כל ישיבה צריכה לשאול כל ישיבה צריכה לשאול כל ישיבה צריכה לשאול . חשובה פחות מאשר יחסה אל האקדמיה בכללה
 כמה היא הכשירה את בוגריה להתמודדות ע� האקדמיהכמה היא הכשירה את בוגריה להתמודדות ע� האקדמיהכמה היא הכשירה את בוגריה להתמודדות ע� האקדמיהכמה היא הכשירה את בוגריה להתמודדות ע� האקדמיה    את עצמה עדאת עצמה עדאת עצמה עדאת עצמה עד

לא ע� השאלות על ). שהיא מסגרת מגוננת פי כמה, השוו את ההכנה לצבא(
לא לגבי . אלא ע� היחס אל הנשי� היושבות בכיתה, נוסחאות בסדר נשי�

אלא ביחס לאווירה המתנהלת בי� , הויכוחי� אודות גרסות הגמרא
שלא תמיד כוונה טובה וידע , מאמר הראהדווקא ה. סטודנטי� במסדרו�

  . מבוססת ורלוונטית, מרשי� מספיקי� לניסוח עמדה מעודכנת
עד כמה ה� מקנות לתלמידיה� , על הישיבות לשאול את עצמ�, בכלל

התנהלות ושיחה המאפייני� ב� , סדר יו�, את המסוגלות לשמור על מראה
נתבעת , כער� בולט ששמה לה את הלימוד, ישיבה. תורה ולא עוד סטודנט

שבה ישתמשו בבוא� לכתוב , ג� לסגל לתלמידיה את יכולת הלימוד העצמי
עליה להפו� , בכלל. עבודה בדיני משפחה או יעסקו בעסקה מבוססת ריבית

  .את בוגריה לרוצי� ויכולי� ללמוד בכוחות עצמ� ולהאיר מלימוד� לאחרי�
אינה , מלמדיה�שהשאלה המטרידה את חובשי הספסלי� ו, דומני אפוא

כיצד נתמודד ע� חוקרי צבע זקנו של אביי אלא כיצד יגרמו לחבריה� 
  .לספסל להמשי� ללמוד את דבריו של רבא

        
        
        

        
        

        
        

א� . מה יהיה הדי� בשלושה שמהלכי� במדבר ולאחד מה� יש מי� שיספיקו לעצמו ורק לאחד נוס%, שאלנו :תשובה לשאלה הקודמתתשובה לשאלה הקודמתתשובה לשאלה הקודמתתשובה לשאלה הקודמת
מפני שיש , ונראה לומר שודאי שחייב לית� לאחד מה�. מה יהיה הדי�. הוא יחיה והשני ימות –וא� ית� לאחד  ,שניה� ימותו, יית� לשניה�
, ובשאלה למי מה� ית�. כ ודאי שניה� ימותו"וא� ית� לשניה� ג, שהרי א� ישאיר אצלו ודאי שניה� ימותו, "וחי אחי� עמ�"בזה מצוות 

  .להארי� ישנ� הלכות קדימות בהצלה ואי� כא� המקו�
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  א"הרב אבינדב אבוקרט שליט
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