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הלכות לשק הרעבקבוץ
ראשיפרקים
א .הדלפתידיעותממוסדותהקבוצה
ב.סדרידיון שלקבלת חבר

א .הדלפתידיעותממוסדותהקבוצה

שאלה :לפעמיםדנים באחד ממוסדותהקבוצה,ונחלקותהדעות,ומחליטיםעלפי
הרוב .ישונודע לחברשענינונדוןמי הוא זה אשרדיברלרעתו,ומתוךכך מפתח
הואיחסעוייןכלפיו .נשאלת השאלה האם מותר "להוציא החוצה"ידיעותמעין
אלה ,מחשש שזהיגרוםלטינא?

תשובה .1 :כלמי שמדליף החוצהידיעות על הרכב הדעות ,עובר על איסורמן

התורה ,של "לא תלךרכיל בעמך" .וזאת הגדרת הרמב"ם" :איזהורכילזה שטוען
דבריםוהולך מזהלזה ואומרכך אמרפלוני,וכךוכך שמעתיעלפלוני ,אףעלפי
שהוא אמתהריזהמחריב את העולם"( .הל' דעותז,ב).
,
א
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י
 .2וזאת משנה מפורשת במסכתסנהדרין;"מנין לכש
לא יאמרהריני מזכה
וחברי מחייבים ,אבל מה אעשה שחברי רבו עלי ,על זה נאמר :לא תלך רכיל
בעמך .ואומר הולך רכיל מגלה סוד" (כס ,א) .וכן נפסק ברמב"ם הל' סנהדרין
(כב,ז) ובשולחןערוך (חו"מיט ,א).
,
ה
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ו
שבקבוצה
ד
ס
ו
מ
שכל
זה נאמרלגבי ביתדין .וידוע
פי
ההלכה מעמד של ביתדין לגבי הענינים שהם קבלו סמכות מהקבוצה להחליט
עליהם.
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 .3ובגמרא יש סיפור מענין ביותר" :ההוא תלמידא דנפיק עליה קלא דגלי
מילתא דאיתמרבי מדרשא בתרעשריןותרתיןשנין .אפקיה רב אמימבי מדרשא.
אמר :דין גלי רזיא" (לא ,א) .תרגום" :מעשה בתלמיד אחד שיצא עליו קול
שגילה דבר שנאמר בבית המדרש אחרי עשרים ושתים שנה (שנאמר) .הוציאו רב
אמי מבית המדרש ,אמר :זה מגלה סוד הוא"  -וגם מובא ברמב"ם שם( .ועי'
חפץחיים הלכותלשון הרע,ז ,ס"ק ח).
.4יש לשים לב שמעשה זה לא אירע בביתדיןלגביחילוקי הדעות ,אלא בבית
המדרש .אבלהיהזה דברשהיהצריךלהסתירו.
ומכאן אנולמדיםשעניןשנדון בפורום מסויים ,והמשתתפים מדברים על דעת
שלא יוציאו את הדברים החוצה כלהמדליף החוצהידיעות אלה עובר עלאיסור
תורה*.וכן פסקרבינויונה"חייב האדם להסתיר הסוד אשריגלהאליותבירודרך
סתר...כיישבגילוי הסוד נזק לבעליו וסיבה להפר מחשבתו ...גם בזה הוא יוצא
מדרך הצניעות והוא מעביר על דעת בעל הסוד"( .שערי תשובה רכה :חפץ חיים,
הלכותרכילות ,ח ,ה).
 .5פן יאמר אדם :אם לא אגלה לחבר הנדון מי אמר מה ,אני עלול לצאת
מופסד ,והוא יטריד אותי ,ויצער אותי ,ויחרף אותי? האומר כן ,לא אמר כלום.
שהרי לא מצאנו שמותר לאדם לעבור על איסור תורה כדי להציל את עצמו מנזק
(אםזה לא פקוח נפש).
וכן נפסק כחפץהיים; "אפילו אם רואה שע"יזה שלאיגלה לו,יסובבלו הפסד
גדולבעניניו ...כגון שלאיהיה לו אחרכך במה לפרנס אתבני ביתו ,אף עלפיכן
אסור ,ככל שאר חייבי לאוין שמחויב ליחן כל אשר לו ולא לעבור עליהן"

(רכילות ,א,ו).
,
ן
ו
מ
מ
והוסיף" :ובפרט אם ע"י מניעת הסיפור לא יגיע לו היזק
רק דברי
חירופין וגידופין בעלמא שיחרפוהו עבור זה ,בודאי אסור ואין לו לחוש לזה
כלל( "...שם,ז).

 .6ואם כא החכר ושואל :מה אמרפלוני עלי ,מה עושים? בשאלהזו התלבטו
בגמרא שם (ל ,א)איך לנסח פסקדין כשהיוחילוקי דעות.לפי ר'יוחנןיש לכתוב
זכאי ,ותו לא ,כדי לא לעבור על רכילות .לפי ריש לקיש יש לכתוב:פלוניופלוני
מזכים ופלוני מחייב ,כדי שלא יהיה נראה כשקר (כאילו היתה החלטה פה אחד).

י מכאן נשמעכימי שמדליף ידיעות מישיבות הממשלה שלא ברשות ,וביחוד מה אמר שר זה ומה
היתה דעת שר אחר ,עובר באיסור ,יתר על כן ,אפשר שאף אותו עתונאי ש"מדובב" את השר
המדליף עובר לפחות על "לפני עור לא תתן מכשול".
פרסום בעתון עצמוישלו השלכות (וספות ,והוא דורשעיון נפרד  -הערת עורך "תחומין".
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ר' אלעזר אומר" :מדבריהן נזדכה פלוני" ,שמתחשב בשתי הדעות הקודמות,
והלכהכמותו.
וכן נפסק בחפץחיים" :אםישלו עצהלהשיבובאופן שלאיהיה שקרגמורוגם
לאיהיהרכילות,ישיבהובאופןזה ולאיוציא שקרמפיו" (שם ,ח).
אבל אםזה לאניתן ,אז הלכה בר'יוחנן שיש לשקר,עלפי הכלל שמצוה לשנות
מפני השלום (שם).וכן נפסק" :ואם הואמבין שחברו לא יקבלזה לתשובה מותר
לאמר שקרגמורמפני השלום" (שם).

סכום :כלדיון שנדון בכל מוסד שהוא על דעת שהדברים ישארו בפנים -
אסור(תורה) להוציאם החוצה.
כלדיון שנדון אודות חבר בכל מוסד ,אסור (תורה) לגלותלומי הצביע שלא

לטובתו.

ב .סדרידיון שלקבלת חבר
ןעל קבלת חברים:
א .תשובה לחבר קבוצה אחת ששאלבעניןסדרידיו

הענין של שמירת הלשון במסגרתדיון על חברים הואענין מסובך מאוד ,ויש
צורך לשאול על זה מו"ר הרב צבי יהודה שליט"א ,מכל מקום אפשר להזכיר
דברים פשוטים אועיקריםכפי שהם נמצאים בספר חפץחיים.
 .1מה הםהדברים שהםבגדרלשון הרעשישלהזכירלחברים :גם אם מגנה את
עצמו בתוך הגנוי הוי לשון הרע (הלכות לה"ר כלל א ,סעי' ט :ועי' מ"ח
מישעיהו) ,ואפילודרך רמזהוי לה"ר (כלל א ,סע' ח) .לה"ר הוא אפילועל אמת
כמובן (כלל ג ,א פתיחהיא .):וכן אסור לספר דרך "רמאות" שעושה את עצמו
כאילואינויודע שמספר פה דבר רע(ג ,הבענין ברחובץ) .ואפילו אם זאתעבירה
שהרבה אנשים לא נזהרים בה ,למשלאינו לומד תורה (ד ,ב) .וכל דבר רע שרואים
אצלויש קודם כללדונולכף זכות (ע' פרטים עלזה :ד,ג),וגם מדותמגונות אסור
לספרוהוי לה"ר,כגון כעס אוגאוה (ד ,ט) .וגם התנהגות רעהבין אדם לה' אובין
אדם לחבירו (ה ,א) ,וכן לספר עליו חסרון שלמותכגון לספרעליו שאינו כל כך
חכם (ה ,ב-ד) אושאינויודע לעבוד כ"כ טוב (ה ,ד) אושאיןלו כושרגופני (ה,
ה).וישדברים שהכללתם במסגרתלשון הרעתלויה באיש ובתנאים ,למשלשלומד
 4שעות תורהביום ,וכמובן זהתלוי אם הוא נמצא בישיבה או במשק (ה ,ו) .כללו
של דבר ,הגדרת לה"ר לפי הרמב"ם היא "כל דבר שאם יתפרסם יוכל לגרום
לחבירוהיזק בגופו או בממונו או להצרלו או להפחידוהריזה לה"ר" (ה,ו).לכן
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כל מה שמספרים על אדם,ולוידע שמספריםעליוהיהלו צער מזה,זהבגדרלשון

הרע.
 .2זהירות בספורשבחיו.אין להרבות לספרדברים טוביםעליויותר מדי ,אם
דבר זה עלול לגרום לאנשים שמתנגדים לו לפתוח בגנותו ,וזה נקרא אבק לה"ר
(ט ,א) .וכןאין לספרעליו שבחים אם יודעים שהאנשים לא יאמינו בזה (עיקרי
דיניםבסוף ס' ח"ח,דףיד :הערה .)2
 .3ההיתר לחקור בקשר לקבלת חבר חדש .אם רוצים לקבל מישהו בשותפות,
כגון חבר לקבוצה ,מותר לחקור ולדרוש עליו ,אפילו לא שמעו עליו שום רע.
וצריך להודיע למי ששואלים אותו אודותיו לאיזו מטרה חוקרים אותו כדי לא
להכשילו ,וכל מה ששומעים מותר לחוש אבל אסור להאמין בצורה מוחלטת (ד,
יא).
 .4צמצום מסגרתהדיונים .מאחר שככל שמתרבים השומעים,גדולעון המספר
(ב ,א) ,וחלק מן החברים עלולים להכשל בלה"ר ,יש ענין לקיים רוב הדיון
במסגרת מצומצמת (כגון ועדת חברים) ,וכלמי שישלו משהו לאמר יאמר את
הדברים במסגרת זו ,כך שבאסיפת החברים תהיה רק הצבעה ,ואם מישהו רוצה
בכ"ז להעיר כמהדברים באסיפה ,שידבר ,אבליתכןגם להפסיקוולומרלו שפרט
זה נדון כבר בועדה ,והועדה סוברת שאינו כדאי להרחיב על זה את הדבור
באסיפה.
 .5חשאיות הדעות .כמובן שאסור לספרלנדון" ,אניהייתי בעדך אבל אחרים
התנגדו,ניסיתי לשכנעם ,אבל מהיכלתי לעשות" ,שכל זה ג"כ בגדר לשה"ר (ב,
יא) .ואם ההצבעה חשאיתזה מונע מכשולים (כך נראהלי),וצריךעיון אם מותר
לגלותלנדון אתהאחוזיםשהיובעדוונגדו(עיין בארמיםחיים ,ב,כג).

.6תנאיםלהיתרלספרלשון הרעלתועלת.
א .שראה את הדבר בעצמו ולא דבר ששמע מאחרים אא"כ התבררלו בצורה
ודאית שהדבר אמת(י ,ב) .אמנם אם הדבר רק שמועה שהגיעהלאזניו ולא היה
אפשר לברר אמיתתה,יש מקום להקלבתנאישידגיש שלא ראה את הדבר בעצמו,
רק שמע וצ"ע( .הלכותרכילות,כלל ט ,בארמיםחייםי,ט).
ב.שיתבונןהיטב אם באמת המעשה שראה הוא רע ,או ההתנהגותהיא רעה(י,
ב).כיאולי יש לזה סבות שונות ,ואולי לאדן אותו לכף זכות ,וצריך לבדוק את
הענין בכלפרטיולפני שמדבר(ע' באר מ"ח שם ,ס'ו).וע' פתיחה (עמ'יא) שלא
לשמועבעלדיןלפנישיבא בעלדיןתבירו.
ג .שהוכיח קודם את החברהזהכדישיתקן אתהתנהגותו אםהיהסכוי שתוכחה
זותועיל(י,ב).ואיך אפשרלבואאליובטענות אםבכלללאהעירולועלכךלפני
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כןוניסולתקן.ולגבירכילותאיןכללזהעל תוכחה(רכילות ט ,בארמיםחייםט).
ד .שלא להגזים כשמדבריםעליו ,ולא להוסיף פרטים שאינםשיכיםלענין(י,
ב).וכןיש להזהר לא לספררק חלקמן האמת ,אם השמטתחלקמן האמתמגדילה
אתהעוולה .זאת אומרתשיש מקום ללמדעליוזכות ,לנמק ולהסביר אתהתנאים,
ומה שקדם וכו' ולא רק עובדה יבשה,יעי"ז שמדלג על כל זה ,הוא מגדילגנותו
של האדם הזה (בארמיםחיים,י,סוף ס'ט).
ה.שיכוין לתועלת(,י,ב) ,זאת אומרת שמשוכנעבעמקילבואחריברוראמיתי,
שצרוף חבר זה לקבוצה יביא נזק לקבוצה ,ורק בגלל זה הוא מדבר ולא מתוך
שנאה שישלו על חבר זה מפני שהחבר הזה עשהלו צרות ,או דברנגדו או לא

רצה לעשותלו טובה,ולכן הוא רוצהעכשיו שהחברהזהיתבזהויתגנה,וזה כמו
נקמה .וצריךשיהיהסכוי של תועלת בדבריו אל הצבור .זאת אומרת שהאנשים
יאמינולוויתחשבובנמוקים שהוא מביא ,אחרתאין שום תועלתבדבריו .ואדרבה
אח"ככשיהיומרוגזיםעל החבר הזה יאמרולו:יפה אמרעליךפלוני שאתה כזה
וכזה(י ,ד ו"בארמים חיים" ,הלכות רכילות ט,יב/ב) .ואם מרגיש שמדבר מתוך
שנאהאז בעצם הואצריךלהיות פטור מלדבר ,אבללאכן הדבר ,משום לא תעמוד
על דם רעך ,אלא חייב להתעצם לדבר מתוך כוונה לתועלת ולא מתוך שנאה
(הלכות רכילות כלל ט ,באר מיםחיים ג) ,ועוד פעם :שמשער שהצבור יתחשב
בדבריווהםיהיולתועלת.
 .1אם יכול לסובב את התועלת בדרך אחרתבלי לספר לה"ר אז אסור(י ,ב),
והואהדין אםיכול להגיע לתועלת הזאתבלי לספר את כל הפרטיםלגנותו .אז
יספר אתהמינימוםויקטין אתעוולתו כמה שאפשר.
ז .שלאיגרוםלונזקיותרמדיגדול(י,ב)(עיי"ש אתהפרטים ובה'רכילות ,ט,
יג,ג).
 .7כמה הערות
כמובן שאסורלהלעיגעליוברגעהספור.
מותרכדילהגןעל אדם לאמר :מה אתםרוצים ממנוהריהוא לאהתכוין לרעה,
הוא רק קצת טפש(כלל ה,ג)(הגהה).
אלהדברים פשוטים ,שכלמי שלמד ספר ח"חמכיר אותם,וצריך מאדלהזהר
שלא יחסר אף אחד מן ז' הפרטים האלה (ע' כללי'יד) .והאדם ברגע שמספר
נמצא בסכנה גדולה להכשל בלשון הרע ,וחיים ומות ביד הלשון ממש(י ,סו).
ולפני שהוא מתחיל לדברצריך לשקול בשקט ובנחתאיך רוצה לדבר,ולתכנן כל
פרט ופרט ,שהרי כשאדם מדבר ,הוא מתרגשואינושולטעלעצמו(י,טו).
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וכלהדברים האלה פשוטים מאד ,אלא שמרב פשטותם ,החברים חושביםשאין
צריךללמוד אותםולחזורעליהם,לכןצריךלהזכירלהם.
וה'יסייענו לשמור על קדושת הדבור של כלל ישראל .וצריך לשאול את מו"ר
הרבצבייהודה שליט"א כמובן.
הערה :אח"כ קרא מו"ר הרבצבייהודה את הדבריםוהסכים.
ב .תשובה לועדתקליטה שלישוב אחדבענין קבלתחברים:
 .1הנוהללדוןעל החברות ומועמדות במסגרת מצומצמת הוא נוהלישרוטוב.
 .2ההיתר לחקור בקשר לקבלת חבר חדש .אם רוצים לקבל מישהו לשותפות
כגון חבר חדש ,מותר לחקור ולדרושעליו ,אפילו לא שמעועליו שום רעה.וצריך
להודיעלמי ששואלים אותו אודותיולאיזו מטרה חוקרים אותוכדי לא להכשילו,
וכל מה ששומעים מותר לחוש אבל אסורלהאמין בצורה מוחלטת (חפץחיים ,ה'
לשון הרע ד,יא).
 .3צמצום מסגרתהדיונים .ככל שיתרבו השומעים ,גדול עון המספר (ב ,א)
וחלק מן החברים עלולים מאוד להכשל בלה"ר ,לכן יש לענין לקיים הדיון
במסגרת מצומצמת(כגון ועדת קליטה או חברים) ושכלמי שישלו משהו לאמר,
יאמרדבריו במסגרתזו,כך שבאסיפה רק תהיה הצבעה.
 .4יש לועדה לחוות דעהלפני האסיפה ,ואינה חייבת לנמק .אמנם אם הועדה
סוברתשיוכל לצאת מזה עוול,כגון שידחו חבר שמתאים ,מצווה היא ללמדעליו
זכות; אושיקבלו חברשאינו מתאים ,דברשיגרום אח"כ למחלוקות וחלול ה' ,אז
גם מצווה הועדה למנוע זאת ע"י שתמסור את המינימום של המינימום לידיעת
האסיפהכפי שסוברתכיזהיספיק לשכנע אותם.

ג .תשובה לחבר ישוב אחד ששאל מה צריכה להיות התגובה נוכחמי שמספר

לה"ר.
 .1בענין ההתנהגות בעת ספור רכילות ולה"ר הנה הדברים מבוארים לאורך
ולרוחב בספר חפץחיים,ומייבוא אחר המלך .ואלה הדברים בקצור:כדי שהאדם
עצמוינצל מחטא שמיעת לה"רורכילות,חייב הוא להשתמט ,אם אפשר ,ואם לא,
אסורלו לקבל (ז"א להאמין) ואסור לו לשמוע ,ואל יראה בפניו שהוא נהנה מן
הספור(ה' לשון הרע,ו,ה).
ולפעמים מצוה לשמוע מה שמספרים,כדי שיוכללהוכיח שלאנכון הדבר (שם
ו ,ד) או מפני שזהיקל על לבו של המספר ,אחרתילך ויספר לאחרים ,וזה ירבה
מחלוקת ,ואם הוא ישמע (ולאיאמין) הכלירגע (שם ,ו,ד .ובעקרידינים אות נ"ז
הערה  2בשם ס"ת).
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ולפעמים אפשר להטות את השיחה לאפיק אחר .וכמובןיש מצוהלהוכיח .אבל
בזה צריך הרבה זהירות ,כמו שאמרו חז"ל אם יש מי שיודע להוכיח וכו' שלא
לקלקליותר,כגוןלהעליב ,אולגרום שיספר עודיותרלשון הרע,כדילהצדיק את
עצמו.
ורקמי שאוהביכוללהוכיח והוכחה היא מצוה רבה ,אבלתלוי מתוך מההיא
נאמרת ,האםמתוךעוקצניות שמתהדרתבמסוה שליראתשמים ,אומתוך אהבה.
ולפעמים אפשר לגעור בתוקף במספר ,ולפעמים יש צורך להוכיחו בנועם
וברוממות ,והכלכפי המצב,ואין פהלהאריך.
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"ואםדלהואואיןידו משגת"

ישנם אנשים ,שלומדים ומתפללים וחושבים בנפשם,כי אם אמנםאינםיוצאים
כראוי ,אבל הלא חבריהם אושכניהםאינםמגיעיםאפילו למדרגתםזו.
אמנם נעלם מהם,כי המה עשירים בדעת וחבריהם שכניהםעניים בדעת ,ואם
דל הואואיןידו משגתיוכללהביא שתיתורים אושניבנייונה ,אבלעשירשהביא
קרבןעני  -לאיצאידיחובתו.
וכן היא המדה גםבקיום מצוות התורה ,שעל הח"ח שבדורלקיים את המצוות
בזהירותיתרה.
("חפץחיים" על התורה,ויקראי"דכא)
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נצירתהלשוןבאסיפתחברים
שאלה :באסיפת חברים מגיעים מדי פעם לדבר בגנותו של חבר .באילו תנאים
ן?
הדבר מותרעלפידי
תשובה:

 .1המספרבגנותחבירועוברבאיסורלשון הרע,אףעלפישהדברים אמת.
 :2איסורזה הואדאורייתא ,מהפסוק "לא תלךרכיל בעמך" (ויקרא י"ס),ויש
בזה עוד איסורי עשה ולא תעשה נוספים ,גם על המספר וגם על השומע.
וחומרה יתרה יש בעבירה זו ,עד שאמרו " -עבודה זרה וגלוי עריות
ושפיכותדמים  -ולשון הרעכנגד כלם"(ערכיןסו.):
 .3הלכות לשון הרע ורכילות מרוכזות ומפורטות בספר "חפץ-חיים" של ר'
ישראל מאיר הכהן מראדין הנקרא על שם ספרו  -החפץחיים .שם הספר
לקוח מהפסוק "מי האיש החפץחיים ...נצורלשונך מרע" (תהלים ל"ד .)13
הדבריםדלקמן הםעלפי ספרזה.
 .4כשמספרים בגנותו של אדם לא כדי להשמיצו אלא כדי למנוע נזק ,הדבר
מותר ,אםמתקיימיםהתנאיםהבאים:
א .ישסיכוי שהספור אמנםימנע אתהנזק.
ב .אי אפשרלמנוע אתהנזקבאופן אחר(כלומר,בלילספרלשון הרע).
ג .כוונת המספרהיא באמתלהצילמנזק ולא ההשמצה כשלעצמה.
ד .אינו מספר פרטים מעבר למה שנחוץלמניעתהנזק.
ה .מובן מאליו שעל המספר לבדוק היטב אם הספור שהוא מספר הוא
מדויק ,ואם הוא יודע אותו עם הרקע וההקשרים שלו .פעמים רבות ספור

קטוע משנהלחלוטין אתהענין ,ומרשיע אתהצדיק.
בקצרה  -הספור צריך להיות נחוץ ,מדויק ,ומסופר מתוך כוונה טובה.
ותנאינוסף בדבר  -שלא יגרם לזה שמסופרעליונזקגדוליותר מהמגיע
לועלפידין (הלכותרכילותכלל ט',ועוד).
 .5כשדיון באסיפת חבריםמחייבבירור הקשור בספורגנותו של חבר ,למשל,

הרב משהגנץ

בדיון על חברות או מועמדות ,הדבר מותר תוך הקפדה על התנאים
שלמעלה*.

 .6ויש להעיר כאן דבר נוסף .אסור לקבל לשון הרע  -כלומר להאמין
באמונה שלמה בספורלשון הרע .מקור האיסור " -לא תשא שמע שוא"
(שמות ,כ"ג  .)1כמובן שיש מקום לחשוש שמא הדברים אמת ,אבל לא
לקבל אותם כאמת בדוקה .ידוע ,שמי שמספרים לו על עוול שעשה חברו
הטוב ,הוא ממאן להאמין וחושב שמא הספוראינומדויק,ואולי חסר פרט
חשוב וכדומה .וכך צריך לנהוג לגבי כליהודי .הדברים אמורים גם לגבי
המסופרבאסיפתחבריםבהיתר .מותר לחשוש שמא המסופר אמת ,אבליש
להתאמץ שלא לקבל את המסופרבאופןמוחלט.

ויפהונכון הוא מה שנהוג בקבוץשבדיונים על קבלת חבר משתתפים רק חברים ,ואחרים
שאין להם זכות הצבעהעוזבים את המקום.
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שמירתסודיותבדיוניועדות
 .1שנינו ננרייתא (סנהדרין לא:).מנין לכשיצא(דיין מבית הדין) לא יאמר:
"הריני מזכה וחברימחייבים ,אבל מה אעשה שחברי רבועלי"?  -תלמוד
לומר" :לא תלךרכיל בעמך" .ואומר" ,הולךרכיל מגלהסיד" .בלשוננו -
דיין מוזהר שלא לספרמימהדייניםזיכהומיחייב ,אלא מספר את פסקהדין
באחריותביתהדין (חו"מסי'י"ס) .גםכשביתהדין מפרסם את פסקדינו,אינו
כותב פלוני ופלוני מחייבים ופלוני מזכה ,אלא משאיר את בעלי הדעות
חסויים( .חו"מ שםסעיףב').
 .2נראה שיש בהלכה הזאת תועלת מעשית ,באשר היא מקילה עלהדייןלדון
לגופו שלענין באופן חופשי ,בלא לחשושמפניאי נעימות עם הנאשם .אבל
הברייתא אינה מתייחסת לצד הזה .בברייתא מוזכר איסור "לא תלך רכיל
בעמך" .כלומר,אין אדםרשאי לספרלחברו מה אמרעליומישהושלישי.סוף
סוףאין בסיפור הזה שום תועלת ,אלא שאחדהדייניםינקה את עצמובעיני
הנאשם "על חשבון" שני האחרים .ואף עלפי שהוא באמת "נקי",כי הוא
באמת זיכה את הנאשם ,בכל אופן ,מכיון שישב אתםבדין,עליולהציג את
פסקהדין כפסק שלביתהדין .וכידוע ,דרכה של הרכילותלהוליד תרעומות,
שנאה ומחלוקת ,ונאסרהבתורה.
 .3הענין הזה נוגע למעשה פעמים רבות בחיי הקבוצה .במוסדות הקבוצה
מתנהלים דיונים שונים הנוגעים לחברים מסוימים ,ויש ללמוד מהברייתא
שהובאה למעלה ,שיש להקפיד על סודיות הדיון ,שהרי לפי הטעם שנתנה
הברייתא ,ברורשהאיסורשהוזכראינומיוחדלביתדיןדווקא.
 .4לגבי ביתדין מוזכר בפוסקים ,שאם המזכה יודע שהמחייבים טעו טעות
רצינית ,המצדיקה להחזיר ולבטל את פסק הדין ,רשאי הוא לומר לנאשם -
לדעתי אתה צודק,ועליך לבקש החזרתהדין; אףעלפי שבזההריהמזכהגילה
את דעת עצמו ,וממילא גם את דעות חבריו שבבית הדין .ומזה יש ללמוד
לחיינו ,שאם במקרה מסויים תצמח לחבר תועלת של ממש מהידיעה מההיו
דעות החברים  -מותר לספרלו.
 .5כמובן ,כשכלחבריהועדהמסכימים לפרסם אתדעותיהם,אין בדבהאיסור.
הערה :כתב על הנושא הזהגם ר'אלישיב קתלבעלון של כפרעציון.
323

הרב רפאל אויעדבך

כיבודהוריםבאסיפתחברים
שאלה :האםמותרלבןלהביעבאסיפת-חבריםדעההמנוגדת לדעתאביו?

 .1אםוכיצדחולקבןעלאביו
תשובה:א.שנינובגמ'קדושין לא ,א" :ת"ר,איזהומוראואיזהוכיבוד? מורא
 לא עומד במקומוולאיושבבמקומו.ולא סותר אתדבריוולאמכריעו.כיבוד מאכילומשקה.מלביש ומכסה,מכניסומוציא".והך ד"לא מכריעו" ,פירש"י ,וז"ל" :אם היה אביו וחכם אחרחלוקין בדבר
הלכה ,לא יאמרנראיםדבריפלוני" .וכך פירשר"יהזקן .אמנם ,הטוריו"דסי'
רם הביא דברי הרמ"ה שהקשה על פרושו של רש"י ,דלאיתכן לפרש שהאומר
"נראים דברי פלוני" היינו האיסור של "לא מכריעו" ,דהרי זה האיסור ש"לא
יסתור אתדבריו" .אלא  -מפרש הרמ"ה  -אפילונראיןלודבריאביו,איןלו

לומרנראיןדברי אבא ,שנראהכמכריעדבריאביו (=:שזהזילותאלאביו שמראה
שדעתו מכרעתיותר מדעתאביון) ,אלא אםישלו תשובהלהשיבעלהחולקין -

ישיב.

והב"י שם יישב קושית הרמ"ה ,ותירץ דישנם שניסוגי "סותר את דבריו"
אליבא דרש"י :א .כאשרהבן עצמו סותרדבריאביו  -וזהכלול ב"לאיסתור".
ב .כאשר הבן מכריע כדברי אחר החולק על אביו  -וזה פרושו של "ולא
מכריעו" .2וכך כתב הש"ך סק"ב ,דבין שחולק עליוובין שאומר לחולק עליו
'נראיןדבריך'  -הוי סותר אתדבריו.
ב .כתב הרמב"ם בהל' ממרים פ"ו ה"ג" :איזהו מורא ואיזהו כבוד? מורא...
ולא סותר אתדבריוולא מכריע אתדבריו וכו'":ובענין כבוד רבו ,כתב בהל' ת"ת
פ"ה ה"ו... ":ולאיכריע דברבפניו,ולאיסתור אתדבריו".
1
2

לשוןחיי אדםכללמז,ח.
ועי' גםבדברי הב"ח שם.

הרב רפאל אויערבך

הרי ,שלגבי כבוד רבו ,חילק הרמב"ם והדגיש ,שאיסור הכרעה כרבו  -הוא
דוקא בפניו ,אבל שלא בפניו  -אין איסור בדבר,ואילו לסתורדברי רבו -
אסור אף שלא בפניו .3וכתב ע"ז הדרישה על הטור 4דאם בכבוד רבו נאמר כך,
הרי בכבוד אביוודאי שהותרה הכרעה שלא בפניו (=:שאדרבא,זה כבודאביו,)5
שהרי כבוד ומורא רבוגדול מכבוד ומוראאביו ,ורק לסתורדבריו אסור אף שלא

בפניו.וכך פסק הש"ך.
וביו"דסי' רם ,ב כתב המחבר" :ולא סותר אתדבריו ולא מכריע אתדבריו
בפניו ,אפילו לומרנראיןדברי אבא" .ולאחילקביןסתירה להכרעה שלאבפניו.
ומדבריו הוכיח הט"ז סק"ג דאף סתירה שלא בפניו  -מותרת ,כמו שמצינו
שהטור חלק כמה פעמים עלדבריאביו הרא"ש .והגר"א סק"ג כתב" :דהאמצינו
שחולקיםעלאביהם ורבם ,ר' עם רשב"ג והרבהכיוצאוכןמכריעין".
וגם ערוה"ש שםסעיףיב האריךבראיות לדבר זה ,שהרי ר"א בר"שחולק על
אביו (שבת מד ,א) ומר בר רב אשי אמר  -הא דאבא דקטנותא היא(גטין כס,
ב) ,והרמב"ם חולק על אביו כהל' שחיטה (פי"א ה"י) ,והטור חולק על אביו
הרא"ש",ואיך אפשרלומרשאיןלחלוקבדיניםעלאביו ,הלא תורתד'היא,והיא
תורת אמתואין מחניפין בה ,ואפילובפניו יכול הבן לפלפל עם האב ולהקשות
ולתרץ ולהעמיד ההלכה על מכונה ...וכך דרכה של תורה!" .וע"כ דחה דברי
הש"ך ,שפסק שאף שלא בפניו אסור לסתור דבריו ,וסיים" :אלא בפניו אסור
לומר בלשון סתירהשאינו מדרך הכבוד ,אלא ישאויתן עמו עדשיודה זל"ז ,וגם
אם הבן נשאר בדעתו שאינוכן  -יחזיק זה בלבו ולא יאמרלו מפורש "אין
נראהליכדבריך".וכךסיכםגםה"חיי אדם"" :ואפילולחלוקעלאביו  -מותר
שלאבפניו".
ג .אמנם מצינוסייג לדבר בדברי הט"ז .דאע"פ שמותר לחלוק עלדברי אביו
ולסתרם שלא בפניו" ,מ"מ נ"ל ,דאם הוא חולק על אביו ויש עוד אחר שאומר
כאביו ,והוא רוצהלהוכיח ולכתוב דעתו (=כלומר ,שלאבפניאביו) כדעתהחולק
עלאביו  -לאיזכיר שםאביו אלא שם האחר,כיוןשיוכל לעשותדרךכבוד -
יעשה".6וכךהכריעגםהחיי אדם ,שגם במקום המותר  -יש לעשות זאתבאופן
המכובדביותר.

3
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כךדייק הפרישהעל הטורבסי' רס"ב סק"כ.
סי' רםסק"ג.
לשוןהחיי אדם שםסעי' ח.
עי"ש שהוכיחכן מהטור שציטט דעתבעל התרומותולא דעתאביו ,במקום שחלקעלשניהם.
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 .2אםישהבחנהבין ד"תומילידעלמא
ד.והנה ,כל האמורלעילהוא כאשר האבובנוחלוקיןבדברי-תורה ,וכמ"ש רושי
בסוגיא דקדושין וז"ל" :אם היה אביו וחכם אחרחלוקין בדבר הלכה" .וכדברי
בעל ערוה"ש שהובאולעיל.וכן הוא בהמשךהסוגיא שם לב ,א,הרישהיהאביו
עובר עלדברי תורה וכו' ,וכעובדא דרביהודה ב"ר יחזקאל שם ,וכמ"ש המחבר
בהמשךדבריו(בסעיףיא)" :ראהאביו שעברעל ד"תוכו' ואםהיה אומר שמועה
בטעות,לאיאמרלו  -לאתתניהכי"7.
אבל מכל הנ"לאיןעדיין הוכחהלויכוחבין אבובנובמילי דעלמא .וכבר עמד
עלכך בעל ערוה"ש וז"ל בסעי'יג" :ויש להסתפקבמילי דעלמא  -אם רשאי
לסתורדבריוולהכריע.ואולידוקא בתורההוי העדר הכבודולאבמילי דעלמא ,או
להיפך  -דכיוןדאפילו בד"ת אסור ,כ"שבמילי דעלמא,וכן נראה עיקר".
 .3אםמועילהמחילת האב

ה .ועדיין נותר לנו לברר ,האם רשאי האב למחול לבנובענין זה ולהתיר לו
להשמיע בפניו דעה המנוגדת לדעתו .ולכאורה ,הלכה פסוקה היא בש"ס שם
ובדברי הפוסקים" :האב שמחל על כבודו כבודו מחול" .8אמנם ,מדקדוק הלשון
נ"ל דדוקא על "כבודו" רשאי האב למחול אבל לא על "מוראו" שהוא חמור
יותר ,והרי הך ד"לא יסתור את דבריו ולא יכריעו" הוא מדיני מורא ולא מדיני
כבוד.
וכד נעיין סובא ,נראה שיש פנים לכאן ולכאן .דהנה אפילו לגבי בן סורר
ומורה ,אמרינן בש"ס(סנהדרין פח ,ב)" :בן סורר ומורה ,שרצואביו ואמו למחול
לו  -מוחלין לו" ,והביאה הרמב"ם להלכה בהל' ממרים פ"ז ה"ח" :ואם מחלו
לואביוואמוקודם שיגמרדינו  -פטור".
ועוד ,שהרי כתבה התורה" :ומכה אביו ואמו מות יומת"" ,ומקלל אביו ואמו
מות יומת" (שמות פכ"א,סו-יז) .והמקללהוריו  -חייב סקילה(סנהדריןגג ,א)
והמכההוריוחייב חנק (שם פ"ד ,ב) .ובגמ' שם הסתפקו" :בן  -מהושיקיז דם
לאביו" ,וכתב הטור (יו"ד סי' רמא ,וכן בשו"ע שם)" :לפיכך ,היה לאביו קוץ
תחוב בבשרו  -לא יוציאנו ,שמא יבא לעשותבו חבורה.וכן אם הוא מקיז דם
או רופא  -לאיקיז דם לאביוולאיחתוךלו אבר ,אע"פ שמתכוון לרפואה .ואם

7
8

עי' פ"תסי' ר"מ סק"א.

קדושיןלב ,א,יו"דסי' רם,יט.
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עשאו  -פטור .בד"א  -כשיש שם אחרלעשות ,אבל אםאין שם אחר לעשות
והוא מצטער  -ה"זמקיזוחותךכפי מהשירשוהו לעשות".
וכתב ה"מנחתחנוך" (מצוה מח ,ב) וז"ל" :ונלע"ד,דזהשחייבה התורה בהכה
או"א או בחברו ,היינו דוקא בלא רשות .אבל אם או"א אומרים לו שיכם או
יקללם,או הברו,אינועוברבלאוהזהואינוחייבמלקותולאמיתה ...ומהדמדובר
כאן בש"סדאבעי'לעניןלהקיז דם,היינו שלא מרצוןאביו ,ומ"ממסקינן דפטור
כיוןדהיא לרפואה ...אבל אםאביומוחלומצוהלהכותו  -נראהראיןחייבכלל,
וכן בחברוואינו עוברכלל .אע"פ שלא מצאתיזה מפורש ,מ"מ הסברא נותנתכל,
כנלע"ד ברור"(,ועי'בעניןזה בספר "גשרהחיים" ח"ב א).
הרילן דעת המנ"ח ,שיכולים או"א למחול על מכתם וקללתם .ומסתבר ,דדבר
פשוט הוא ,שאיסור הכאה וקללה הוא מדין מורא או"א .וכן משמע מסתימת
לשונו של הרמב"ם בפ"ו מהל' ממרים ה"ב .ואף דכתב הרמב"ם שם בהי"א:
"הממזר  -חייב בכבוד אביו ומוראו ,אע"פ שהוא פטור על מכתו וקללתו עד
שיעשה תשובה ,אפילוהיהאביו רשע ובעלעבירות  -מכבדוומתיירא ממנו",
וחזינן מהכא ,לכאורה ,דשונה דין מכהו ומקללו מדין מוראו .היינו טעמא,
דבהכאה וקללה כתיב עמך ("ונשיא בעמך לא תאור")  -בעושה מעשה עמך,
משא"כ בכבוד ומורא דלא כתיב בהועמך,ולכן אף שלא עשה תשובה  -אסור
לצערו (רדב"ז שם ועי' בקרית ספר ובכ"מ והגה"מ שם ,ובטורסי' רם בדרישה
סקכ"ו).
ובטעם הדברים ,נראה לומר ,עפ"י מה שחילק ה"דרישה" (בסי'
וב"פרישה" סי' רמב אות לא)בין מורא מלך למורא אב ורב ,שמורא מלךאינו
תלוי ברצונו של המלך ,אלא התורהציותה על מוראוכדי "שתהא אימתו עליך",
משא"ב במורא אבהנובעמדיןכבוד,ושפירשייכאביהמחילה.
והגאון ר' ראובן טרופ זצ"ל ("בינת ראובן" קדושין סי' כה) הביא ראיה
מפורשת לדבר ,וז"ל" :וכן ישלעיין ,בהא דאמרינן התם (קדושין לב ,א) דהיה
רוצה לנסות בנו  -הי' קורע את הבגדים שלו לראות אם יכעס עליו או לא.
ואמרינן בגמרא שהוא מחללו אםיכעס.והרי אםיכעס  -הרייעבורעל מורא
אב ואם,ומוכחשמועילמחילהעל מורא אב".
והחנוך (מצוהריב ,איש אמוואביו תיראו) כתב וז"ל" :ונוהגתבכל מקום ובכל
זמן ,בזכרים ונקבות .ועובר עליה והיקל ביראתם  -בטל עשה זה ,אא"כ עשה
מדעת האב ובמחילתו ,שהאב שמחל על כבודו  -כבודו מחול" .הרי שס"ל
כמ"שלעיל בשם ה"דרישה",שדין מורא או"א נובעמדין כבוד ,ושפיר אית בה
רמ אות ד,

מחילה.

אמנם,עי' במנ"ח שם (ס"קד) שכתב" :ומה שכתב הרהמ"ח שהאב שמחלעל
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כבודו וכו' ער"ן קדושין ,דאףדיכול למחול על כבודו ,על צערוובזיונו  -לא
מהני מחילה"* .וכנראה ,כוונתולדברי הר"ן על הרי"ף לב ,ב ,ד"ה רבנן ,שכתב
שם וז"ל..." :ומדאיקפד ,משמע דהידור מיהא בעי למיעבד ,דאי לא  -כיון
שהיהיכול למחול  -לא היה לו להקפיד"( .והגר"ר טרופ זצ"ל הקשה בעצמו
מכחהאיעובדא דרבא בדף לב ,ב ,ולאצייןלדברי הר"ן והמנ"ח).
והמעיין בדברי הרמב"ם ,9יווכח שכלל גם מורא בדין מחילה .שהרי כתב:
"ועדהיכן מוראן? אפילו היה לבוש בגדים חמודות ...לא יכלימם ,אלא ישתוק
ויירא ויפחד ממלך מלכי המלכים שציוהו בכך וכו'" .ואח"כ המשיך וכתב:
"אע"פ שבכך נצטוינו ,אסור לאדם להכבידעולו עלבניו ...אלא ימחול ויתעלם,
שהאב שמחל על כבודו  -כבודו מחול" .הרי שצירףדין מחילות כבודלדין
מורא .'0ואמנם ,המחבר בשו"ע לאצירף אתהדינים הנ"ל**.
ובערוה"ש כתב" :ודבר פשוט הוא ,שאם אביו אומרלו "רצוני לשמוע דעתך
איך הוא" ,צריך שיאמר לו כפי הנראה לו ,הן בד"תוהן במילי דעלמא ,אפילו
כשדעתו הפוכה מדעתאביו.

 .4כבודחמיו
 .1כתב המחבר שם סעיף כד" :חייב אדם לכבד חמיו" .והש"ךי' כתב ,דחייב
לכבדו כמו שאר זקנים חשובים .והיינו ,שאין חתןחייב בכבודו ככבוד הוריו'7,
ולכן,נ' דמותר לחלוק עלדבריו ,אלא שחייב לעשות זאת בכבודובדרך ארץ כמו
שישלנהוגכלפיזקנים חשובים.
 .5מסקנתהדברים
א .אסורלבן לסתורדבריאביו  -בין שחולקעליוובין שמסייע לאחר החולק
על אביו ,ודוקאבפניו אסור ,אבל שלאבפניו  -מותר (ודעת הש"ך ,דאף שלא
בפניו  -אסור).
י וכן נאמר במפורש בשו"ת הריב"שסי' רב ,וז"ל" :דליכא למימר שיהא האביכול למחוללבן
לומרלודבריחרופיןוגדופין"  -הערתעורך "תחומין".
 9הל' ממרים פ"והל' ז-ח.
 10וצל"ע בדברי הרמב"ם ,מדוע חילק כאן וכתבדין הכלמה ד"כבוד" ודין הכלמה ד"מורא",
ואכמ"ל.
יי סברא זו,כי מורא אינוניתן למחילה ,הובאה בספר אמרי נועם (קובץ מפירושי בעלי התוס')
פרשת קדושים פי"ט,ג ,אךהברכייוסף,יו"דסי' רם.יג חולק עליה ,עיי"ש  -הערתהעורך.
 11בס"קכב.
 12ערוה"שסעי' מד ,אולם ראהלהלן בתשובה העוסקת בקריאתחמיו וחמותו בשמםהפרטי.
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ב .אסורלבן להכריעדבריאביו ,ואפילו לומר"נראיןדברי אבא",ולדבריהכל
דברזה אסורדווקאבפניו ,אבל שלאבפניו  -מותר.
ג .הבא לסתורדבריאביו שלא בפניו,ויש אחר האומרכאביו  -לאיזכיר שם
אביו ,אלא שם האחר,וזהוכבודו שלאביו.
ר
ו
ב
ס
ה
ד
ו
י
ש
,
ז
"
ל
ז
ואם
ד .מותר לבן לשאת ולתת עם אביו בהלכה עד
הבן
שדעתו נכונה ואביו לא סבור כך  -יחזיק הבן דעתו בלבו ולא יאמר לאביו
במפורש "אין נראהלי כדבריך".
ה .גםבמילי דעלמא  -אסור לסתורדבריאביואולהכריעו ,ככל האמורלעיל
בד"ת.

 .1אם אביו מבקש לשמוע דעתו ,צריך לאומרה לו  -הן בד"ת והן במילי
דעלמא  -אף אם היא מנוגדת לדעת אביו .ונראה ,שגם בענין זה מותר לאב
למחולעלכבודו.
ז .נראה ,שחתן רשאי לחלוק עלדברי חותנו ,ובלבד שיעשה זאת בכבוד ובדרך
ארץ.

ולכן ,אם מחל האב לבנו לחלוק על דבריו באסיפה  -נראה ,דרשאי הבן
להשמיע דעתו .אם אמרלואביו להשמיע אתדעתו  -צריך לאומרה .אךכלזמן
שלא מחל האב על כבודו ולא התירלבנו לומר את דעתו  -חייבהבןלנהוג ככל
האמורבסעיפים א-ה.
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קריאתחמיווחמותו בשמםהפרטי
שאלה :עםבואי למשק ,הכרתי אתחותניוחמותילעתיד,וקראתי להם בשמם -
כליתר החברים .לאחר שהכרתי אתבעלי ונשאנו ,המשכתי  -באופןטבעי -
במנהגי הקודם ,עד שהעירלי מישהו שאין לעשות זאת .האם אכן נאסרעלי
הדבר?
תשובה :כתב הטורי וז"ל" :חייב אדם בכבודאחיו הגדול ככבודאביו,וחייב
לכבדחמיודכתיב "ואבי ראה גם ראה" (שמואל א' פכ"ד,יא).וכן פסק המחבר
שםסי' רמ ,כד" :חייב אדם לכבד חמיו" .והב"ח הביא בשם ספר "צדה לדרך",
שה"ה שחייב בכבוד חמותו ,והביאו הט"ז בסקי"ט .ועי' ב"בן איש חי" חלק
ההלכות ,שנה שניה פ' שפטים ,ס"ק ל ,שהוסיף עלכך וז"ל" :וכן האשהחייבת
לכבדחמיה וחמותה"(.ועיי"ש מש"כ בשם התנדב"אבעניןזה).
ומקורה של הלכהזו  -כתבהב"י  -מדקראדוד לשאול "אבי"מפנישהיה
חמיו .והב"ח הביא וז"ל..." :במדרש שוחר טוב איתא כהאי לישנא " -ואבי
ראהגם ראה" ,מכאן,שחייב אדםבכבודחמיוככבודאביו".
ובליקוטי הגר"א שם הביא שני מקורות נוספים :א) ילק"ש שמואל א' פכ"ד:
אמרליה דוד "ואבי ראה גם ראה"  -מכאן ,שחייב אדם בכבודחמיו ככבוד
אביו .א"ר יהודה" :ואבי ראה"  -אמר לשאול" ,גם ראה"  -אמר לאבנר,
ורבנן אמרין; "ואבי ראה"  -אמר לאבנר ,דהוא אביו באורייתא" ,גם ראה"
אמר לשאול .ב) ילק"ש יתרו עה"פ "וישחחו וישק לו" :איני יודע מי
השתחוה למי אומי נשקלמי ...לא השתחוה ולא נשק אלא משה לחמיו .מכאן
אמרו ,שיהא אדםנוהג בכבודחמיו.
וגדרה של חובת כבודזו לא נתבררה  -האם חובתהכיבודלחמיוהיא כחובת
הכיבוד לאביו או בצורה אחרת? והנה ,לשון מדרש שו"ט ולשון הילק"ש בס'
שמואל ,היא " -מכאן ,שחייב אדם בכבוד חמיו ככבוראביו" .ומשמע ,שכל
 1יו"דסוס"י רם.
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מה שמחויב לעשות באביו ,מחויב ג"כ לעשות בחמיונ.וכן כתב בספר "הלכות
גדולות" 3וז"ל :תניא ,עםהכל אדם רוחץ,חוץמאביווחמיווכו'.
אמנם ,הטורדייק בלשונו וכתב" :חייב אדם בכבוד אחיו הגדול ככבוד אביו,
וחייב לכבד חמיו דכתיב וכו'" .הרי ,שלגביחמיו לאצייןדבעינן "ככבוד אביו".
וכבר עמד על כך הב"ח והקשה ,מדוע שינה הטור מלשון המדרש .4ועיי"ש
שתירץ,דמכיון שנחלקורבנן עלרבייהודה ואמרו ,שלא קרא דוד לשאול "ואבי
ראה" ,אלא לאבנר  -אין ראיה משם שצריך לכבד חמיו כאביו" ,וכוותייהו
נקטינן שהם רבים ,ומש"ה השמיטוהו הפוסקים" .5ומ"מ  -מסיים הב"ח -
סובר הטור ,שצריך לכבד אתחמיו כמו שארזקנים חשובים  -בקימהובהידור
וכיו"ב" ,דמדאמר "גם ראה" ,אלמא שסמכו במקצת לכבוד אב" .והביא הש"ך
בסקכ"ב אתדברי הב"חהללו,שחייבלכבדןכמו שארזקניםוחשובים.
והנה הגר"א כתבבביאורווז"ל" :וע"ש מחלוקתר"יורבנן ,מ"מלדינא משמע
דלא פליגי" .ונ"ל רס"ל לגר"א הכי ,משום שהקדים המדרש ופסק "מכאןשחייב
אדם וכו'" .והגר"א לא התייחס כלל לחידושו של הב"ח שכל הכבודלחמיואינו
אלא כחובת הכבודלזקנים חשובים ,ומשמע שדעתושחייבלכבדחמיוכמושחייב

בכבודאביו,שהרילא נחלקור"יורבנןלדינא.
ועי' בערוה"ש סעיף מ"ד שהקשה וז"ל" :ואינימבין הראיה ,שהרי אלישע
קרא לאליהו ג"כ "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו" (מלכים ב ,פ"ב) .ואי משום
שהיה רבו מובהק  -א"כ גם על שאול נוכל לומר כן ,לפי שהיה מלך."?...
ומצאתי בהגהות חת"מ על שו"ע (נדפסו בסוף שו"ע  -מג"ב) ,שהרגיש
בקושיא זו ,וכתב" :ראין לומר כבוד ,כמו אבי אבי רכב ישראל ,דיותר ראוי
לקרותו מלך ,אע"כ חמיו הוא כמואביו ,ואז א"ש ,כמ"ש הש"ך לקמןסי' רמ"ב
ססק"א וק"ל" .6והערוה"ש עצמו תירץ" :ואולי ,דמפני שאזרדף שאול אתדוד,
ולאהיהלולדודלאוהבו ולכבדו ,ואלולי שחל שם אב עלחמיו  -לאהיה קוראו
הב"ח והש"ך,שחייב לכבדםכזקנים חשובים ,וכ"ב הח"א7.
אבי".וסייםכדברי
2
3
4
5

6

7

לשון הב"חעלהטור.
הלכותכבודנ"ו.
אמנם הילק"שבפ'יתרולאהזכיר "ככבודאביו".
לשון הב"ח שם .והרמב"ם לא הביאכללדיןזה .אמנם מש"כ הב"חדנקטינןכרבנן ,צ"ע,שהרי
קודם למח' ר"י ורבנן ,פתח המדרש בלשון ססקנית "מכאן שחייב אדם וכו'",וכן בילק"ש פ'
יתרו ,ומשמע שהוא דברמוסכם.ועי' לקמןבדברי הגר"א.
הדיון שם הוא ,כאשר האב הוא רבו המובהק של בנו  -האם צריך לקראו "רבי" או רשאי
לקרותו "אבא".
כללמז,כ"ד.ועי'"בןאישחי" שנ"ל.
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ובאשר לאב ואם ,פשיטא שאין לקראם בשמותם .וז"ל הרמב"ם הל' ממרים
פ"ו ה"ג" :איזהו מוראואיזהו כבוד? מורא  -לא עומדבמקומו...ולאיקראלו
בשמו ,לאבחייוולא במותו ,אלא אומר אבאמרי וכו'" ,כ"נ בשו"ע שם ס"ב.
ובנידון מחילה ,האם יכול האב למחול ולהרשות לבנו לקראו בשמו -
לכאורה ,הלכה פסוקה היא בש"ס ובדברי הפוסקים (שו"ע שם סי"ט)" :האב
שמחל על כבודו כבודו מחול" .אמנם ,מדקדוק הלשון נ"ל דדוקא על "כבודו"
רשאי האב למחול ,אבל לא על "מוראו" שהוא חמוריותר,והריהך ד"לא יקרא
לו בשמו" הואמדיני מורא ולאמדיני כבוד ,וכברהעליתילעיל בשאלה הקודמת,
כי אפשרשבעניןמחילהעל מוראנחלקו הרמב"ם והשו"ע,עיי"ש.
נמצא ,אפוא ,דלדעת הגר"א שחובתכבודחמיו וחמותוהיא ככבודהוריו,אין
החותן והחמות יכולים למחול ולהתיר לקראם בשמותם*,כשם שאין ההורים
יכולים לעשות זאת.
ואף לדעת הב"ח והש"ך ושאר הפוסקים ההולכים בעקבותיהם ,שחובת כבוד
חמיו וחמותו אינו אלא ככבוד זקנים חשובים  -נלע"ד שאין ראוי לקראם
בשמותם ,שהרי אףלזקניםחשוביםאיןקוראים בשמם הפרטי8.
וכמדומני ,שדוקא בדורנו ,דור אשר יש בו מסימני עקבתא דמשיחא ,אשר
ציינום חז"ל (סוטה מט ,ב) " -נערים פני זקנים ילבינו ,זקנים יעמדו מפני
קטנים,בןמנוול אב ,בת קמה באמה וכלה בחמותה ,"...ראוילנו להתחזק בכבוד
והידור להורים וישישים ,ולהשריש בילדינו דרך ארץ וכבוד למבוגרים מהם.
כתיבת בירור-הלכה זה נעשתה מתוךידיעה והנחה ,שהסרתן בקבוץ של מחיצות
רבותהקיימות במסגרות אחרות  -לא באה מתוךרצוןלזלזל במוסכמותובכבוד
הורים ,אך יחד עם זאת ,מתוך הכרה ברורה שכל אורח-חייםחייב להתאים את
עצמולנתיבות ההלכה ,ולא להיפך .ואף אםאין הדבר מקובל במקומות אשר להם
אורחותחיים כשלנו  -כדאיוראוי המאמץלמען שלמותה של משפחתנו.

8

כתבתי "אין ראוי" ולא "אסוה",שהיי לדעהזו מותרלמחול.ועי' ב"שדי חמד" כללים ,מערכת
כ' כלל ק"כ.
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דיןודבריםבין חברומוסדותהישוב
שאלה:
מזכיר הפנים הכריעבין שני הברים על מתן זכות מסויימת .תחילה ניתנה
קדימה לחבר אחדליהנותמזכותזו ,ואח"כהיא הועברהלשני .החבר אשרנשללה
ממנו הזכות ,רצה לערערבפניהמזכירותבהיות הדברענין משקי ,ואחרהתיעצות
לו
עםמזכירפנים ראהגם אפשרות לערערבפני"דין תורה" .מכלמקום
י
ת
ר
מ
א
שקודם יערער במזכירות .המזכירות לא קיבלה את הערעור .הוא הציע למזכ"פ
להכריע בנושא ע"פדין תורה .המזכ"פ הסכים ואמרשיקבלכל מהשיוכרעבדין

תורה.

אזהרה :לא כל פרטיהעניין מפורשים בהמשך ,והדבר מכביד קצתעלהבנתו,
אבלאיןהיתרמצדהדיןלגלותם .כמוכןיתכן שלאכל,הפרטיםידועים(לילגמרי;
למשל ,לא דנתי בחלקה של ועדת חברים בנושא ,אלא רק במה ששניהצדדים
מסרולי בשעתהבירורים.ולכןאנידןבדברים רקעל'יסודמהשידועלי;הדברים
נכתבורקמבחינהעיונית,בגללכמהנקודותעקרוניות,שחשובלהבליטן.
תשובה:
התברר
,
י
נ
ש
ה
ת
ו
ח
כ
ו
נ
ב
,
ד
ו
ח
ל
ואח"כ כל אחד
שאין
 .1אחרי שנשמעו כל אחד
חילוקי דעות בקשר לעובדות אלא רק בפירושן ,במשקל שיש לתת להן
ובשקול דעתלגביהדרךשהיהלנקוטבה.
 .2יש להבחין בין מצב שאפשר להוכיח שהחלטת המזכ"פ היתה מוטעית
ביסודה ,ואז היא בטלה,ובין מצב שישפנים לכאן ולכאן,ויתכן שאפשר
היהלהכריע אחרת ,אבלגם להכרעתוישמקום .במקרההשניאיןזהברור
שהואיכול לבטל את דעתו ולאמר שהוא מקבל את דעתו של הרב,כיאין
פה ענין פרטי שלו ,אלא ענין שדחיית הכרעתו תהיה לרעת חבר אחר
בישוב .ברור שאם פסקדיןיחייבאותו,איןלהתחכם ,אבל אםאין פסקדין
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שיכריח אותו,ואין כאן אלא דעת נוטה ,הדבר שונה,כי בזה הוא מפסיד
זכויות של אחר ,ואדםאינורשאי להתחסדעלחשבוןאחרים.
 .3למזכירפניםאיןסמכויות מוחלטות,והואאינו אלא שליח שלהציבור,כדי
לבצע את המדיניות שהציבור קבע ,בין באופן מפורשבין ע"י הסכמה
הדדית בלתי מפורשת( .ובנידון דידן המזכ"פ אמר בפירוש לחבר ,שהוא
כמזכ"פ מוכן לקבל פסקדין שיזכה את החבר ,אבלאין הוא מוסמך לקבל
זאת בשםהמזכירות).
 .4אחרי ששמעתי את כל הטענות של החבר ושל המזכ"פ (שהם ,אגב,ידידים
מצויינים) ,ושאלתי הרבה שאלות (מביכות) ,הגעתי לעניות דעתי למסקנה
שאי אפשר להוכיח שהיתה כאן טעות מפורשת של מזכ"פ .זאת אומרת
שהוא לא עשה דברמנוגד להדרכות התורהלגביהחיים החברתיים,וכן לא
עשה דברנגד החלטות שלהישוב,בין מפורשותבין מקובלות.
 .5אבל יתכן לאמר שהיתה טעות בשיקול הדעת( .מי שלמד מסכת סנהדרין
יודע את ההבדלבין טעות בדבר משנה וטעות בשיקול הדעת) .כמובן גם
יתכן שלא היתה טעות.באופןכלליכפוףמזכירפניםלמדיניות הכללית של
הישוב ,תקנונים וכו'; מכל מקוםישלו מרחב תמרוןמסויים בתוך המסגרת
הזאת ,כמו כל בעל תפקיד .וזאת בשני מובנים :ראשית כל ,יש לו חופש
מסויים בפירוש ההנחיות הכלליות .שנית ,יש לו סמכות להכריע הכרעות
"אקסטרה-תקנוניות" לפי צורך השעה והמצב .הסמכות הזאת היא בודאי
הכרחית למי שמוטל עליו למלא תפקידי הנהגה ולא רק תפקידי הנהלה.
כמובן כלזמן שאלהאינםחורגים מחופשהתמרון המקובלבישוב.
 .6לכןהיה נראהלעניותדעתישאין כאן טעות "משפטית" ,אולי היתה טעות
בשיקול הדעת ,מכל מקום גם השיקול שלו היה לגיטימי .יתכן שלו היו
שואלים אותי הייתי מכריע להפך; מכל מקום אין בכוחי לאמר שדרך
הכרעתו אין לה מקום .ולכן מכיוון שכבר הכריע אי אפשר להחזיר את
הגלגל אחורנית,מכיוון שזהיביאנזק לחברהשנישקיבל את הזכות.
 .7טעות "משפטית" יכולה להופיע בשני אופנים :א .ע"י התעלמות מכלל
משפטי,בין תורניביןתקנוני מסויים .ב .ע"יאיידיעתנתוניםמציאותיים
ימסויימים .במקרה שלנו התברר שבעת שהחליט ,חסרו למזכ"פ נתונים
מסויימים ,והכרעתו היתה מבוססת גם על הערכותמסויימותלגבי דרכו של
המערער בפרשה זו .לשאלתי אם ידיעת נתונים אלה בשעת החלטתוהיו
משנים אותה ,ענה שכנראה שכן .מכל מקום אחרי בירור הדברים,איןדי
בכך להפוך את החלטתו לטעות ,כי נתונים אלה לא היה בכוחם להכריח
אותו לשנות את ה"שיקול המשפטי" ,אלא רק להטות את הכףבכיוון השני
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מבחינתשיקולהדעת.לכןאפילויצוייר שעכשיויודיע מזכ"פ שהואחוזר
בו מהחלטתו עקב המידע החדש שמשנה אתשיקול דעתו,אין הוא רשאי
לעשותכן.כישיקולדעתולבטל אתהזכות של החברהראשוןהיהלגיטימי
במסגרת סמכויותיו של מזכ"פ; ועל אף המידע הנוסף,יכול החבר השני
אשרקיבל אתהזכות לאמרלו" :אתה הוזרבךמשיקול דעתזה,אניאיני
חוזרביממנו .ומכיוןשאינך אלא שליח של הצבור ופעלתלפישליחותך,
מהשעשיתעשוי".
 .8בסיכום:מכיוון שלא החליט המזכ"פבניגודלתורה אולתקנון הקהל,ופעל
במסגרתסמכויותיו,אי אפשרלבטל החלטתו,אפילו אםשיקולדעתייותר
נוטהלכיוון אחר,מכיוון שכברהחליט,ושינוייביאנזקלצדהשני.
 .9מוסר השכלהוא:הידברותבין אדםלחבירועשויהלהצילמבעיותמיותרות

לחלוטין.
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היחידוהציבורבחייםהדתיים שלהקבוצה
(הרצאה)

לא אוכל לעמוד בדברי חז"ל ש"חזקה על חבר ,שאינו מוציא מתחתידו דבר
שאינו מתוקן" .בחיפזון הוטלהעלי המשימהלהכין הרצאת הפתיחהלדיון זה,
ובחיפזון הכנתי אותה .אך מה שאחסיר בדברי הפתיחה ,ישלימו וודאי חברי
בדבריהוויכוח - ,ובכךתהיהמשכורתנושלמה.
תפקיד פותח ההרצאה האחרונה ביום העיון הוא לצאת מעבר לעיון ,שלו
מוקדשות ההרצאות הראשונות ,ולהתוות קווים להגשמת עקרונותעיונייםבחיי
המעשה ,יישום העקרונות בחיי היום-יום .ובנושא שלנו כבר הוזכר ,שבעיית
התיאוםבין תחום הפרטוהציבורהעסיקה אתהקיבוץ-הדתי מאזהכינוס "לתורה
וחברה" ברודגס ,מאז ה"כנס עלעניני החברה" בכפר-עציון ובמועצות שדה-
אליהו וכפר-דרום .כל אלו הם חוליות בשרשרת השילוב ההדדיבין המחשבה
והמעשה,לעתים "סוף מעשה ומחשבה תחילה" ,ולעתים  -סוף מחשבה כאשר
המעשה קדםלה,כיכךדרכם שלבני בשרודם.
הבעיה עצמה נראית פשוטה :האםיש בכוח הכלל,הציבור,להולידדבר מעבר
למה שטמון בפרטים המרכיבים אותו? האם "בא הכללומוסיף על הפרט" ,או
שמא "אין בכלל אלא מה שיש בפרט"  -כלומר:איןהביטויהציבוריכי אם
סיכום ההשקעות של אותם האישים,המרכיביםאותו?
המדרש משתמשבלשוןציוריתלבעייתנו .ארבעתהמינים שלהחגישבהםדבר
שישלו גם טעם וריח,וגם דברשאיןלו לא זה ולאזה .רק כולם כאחדמתאגדים
לאמירת שבח לה' ,ואם חסר אחד מהם  -מצוותנופסולה.וכן מורכבתהקטורת,
המיועדת לתת ריח ניחוח לה' ,לא רק מצורי בלבד,יש בהגם כמות לא מבוטלת
של חלבנה ,שבנפרדודאי ריחה רע ,אךביהד עםכולםמרכיבה אתריח הקטורת,
ואםחיסר אחדהסממנים"חייב מיתה" .גםציבורנומורכבמצדיקיםורשעים -
כמובן יחסית :צדיקים יותר וצדיקים פחות ,רשעים פחות או רשעים יותר -
וכולםביחדמהווים אתקהלהקודש.
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שאלת העיקר והטפל ,המטרה והאמצעי בקיום התורה ,שנויה במחלוקת .האם
התכוונה התורהלתיקון הפרט,ואיןבציבורכי אם קרקעהגידול הפורהעליהגדל
פרט זה  -או שמא רצתה להגיעלידי חברה מתוקנת ,שיש בכוחה לרסן גם
פראי-אדם כשלעצמם? בתפילת "עלינו לשבח" נאמר תחילה "לתקן עולם
במלכות שדי" ,והדר כתיב "להפנות אליך כל רשעי ארץ"  -תיקון העולם,
הכלל ,או הפניית הרשעים ,הפרטים,זו התכלית הכפולה של מצוות התורה .כל
כמה שאנו מגלגלים בפרשה זאת ,נגלה בה דבר חדש,ואין הסיטואציות של שנת
תרצ"ח  -הכינוס ברודגס  -או שנת תש"ג  -המועצה בשדה-אליהו -
דומות לימינו-אנו בדרגת ההתפתחות של החברה הקיבוצית ,בגודל היישוב
הקיבוצי ובהרכבוהחברתי.
שנישינויים אלה משפיעים ללא ספק השפעה מכרעת על כל מערכת המעשים
שליישובינוהקיבוציים:
.
ה
נ
ו
ש
א
ר
ב
א) הקבוצות גדלו,
ה
מ
ל
מעבר
ה
ז
ח
נ
ש
ה
ב
ר
ה
תוך כדי כך
ותוכנן
נוצרים קשיים טכניים וארגוניים רציניים בהתקהלות הכללית של היישוב לשם
קיום מצוותמעשיות.
ב) קבוצותינו הותיקות עומדות בשלב מעבר בין דור המייסדים ודור
הממשיכים.בני הדורהשני תופשיםיותרויותר מקומותמרכזיים בחברה ובמשק.
חייבים אנחנו בבדיקה מחודשת ,באיזו מידה אמצעים שנקטנובידינו ,כאשר כל
חברי הקבוצה התלכדו מתוךמניעים "אידיאולוגיים"-רצוניים,יהיו מתאימים גם
בשעה ,שחלק מהקהל אפשרלראותבוממשיך"גינטי"-אינארצי.
הבה,נסקורבקצרה מהםהתחומיםהעיקריים ,בהםהפעלנו את המערךהציבורי
שלנו בקיום מצוות .לשם נוחיות סיסטמטית אחלק את הנושא לשלושה נושאי-
משנה שלו:
א.קיום מצוותמסוימות עלידי הקהלכולו.
ב .קביעת נורמותבקיום המצוות.
ג.הוויקיום המצוה ,המוגדרעלידו "הידורה".
י כמהדוגמאות:
אדגים את שלושתהתחומיםעליד

א .קיום מצוותע"יהציבור
קידוש והבדלה
המנהג בקהילות ישראל לקדש בבית-הכנסתבלילי שבתות וחגיםכדי להוציא
את העניים עוברי-האורח מידי חובתם ,נתגלגל אצלנו לקידוש'הציבורי בחדר-
האוכל ,כפתיחה לסעודתליל השבת והחג.איןזו כשלעצמה שאלה שלהדין,כי
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מובן שהאחדמוציא את הרביםמידי חובתם,בייחוד כאשר אלהעונים ,והשומע
כעונה .אבללפחותצריךלהיות אפשר לשמוע את המקדש ,ובחדר-האוכלהגדול
אין כל אחד מסוגל להשמיע קולודי-הצורך.ישנוהגים אצלנו להשלים ,ולאחר
הקידושהכללי מקדשכל אחדלמסוביםבשולחנו.
לאכן נוהגיםלגבי הבדלה .ההבדלה בבית-הכנסת נזכרתבדין במפורש "כדי
להוציאמישאיןלויין" (או"ח ,רצ"ה ,א') .הערת ה"משנה ברורה"" :דמי שיש
ןיותר טובשיבדילבביתו,כדילהוציא אתכלבניביתו"  -איננהמחייבת,
לויי
אם נוכללהיות בטוחים ,שאמנם כלבניהביתנכחו בשעת ההבדלה בבית-הכנסת
ויצאוידי חובתם .בהמולה המצויה בהתכנסות של מאות בני-אדם קשה להיות
בטוחיםבקיוםתנאיזה.

עירובתבשילין

אע"פשלפיהדיןיוצאים מחובתעירובתבשיליןע"יכך שכלבניהעירסומכים
על "גדולי העיר" (תקכ"ז ,ז') ,הרי נאמר במפורש ש"מצוה על כל אדם לערב"
(שם) .אם בעבר המטבח המשותף היה מקום הבישול היחיד לכלבני החבורה,
הדומיםלבית אחד.,הריכיום הוא אמנם מקוםהבישולהעיקרי ,אבלאינוהיחידי.
בכלביתוביתעוסקיםביום-טובבפעולותבישולוהכנהשונות,ואףמכיניםמיום-
טוב לשבת הסמוכה ,אך לא נודעלי ששינו אתהנוהג של הנחתעירובתבשילין
אחדלכלבניהחבורה כמקודם.

סדר שלפסח
לא קשה לבסס אתהיתרונות של הסדרהציבורי ,המאחד את כל הקהל להסבה
חגיגית ,ולהודיה על שהוציאנו מעבדות לחירות .האםאין בכך ממש "ברוב עם
הדרת מלך"? מפי מאות מסוכים קולחת שירהחגיגית ,וגם בסיפור משלים איש
את רעהו ,ומרבים לספר ביציאת מצרים .עם כל זאת קיימות כאן מיגבלות
רציניות .הנה ,התנאיהיסודי הראשוןלקיום סדרציבורי :שקולו שלהעורךיישמע
ע"יכלהמסובים ,פשוטו כמשמעו - ,איננומקוייםבחדרי-האוכלהגדולים.וכך
עלוללהיהפך הסדר הנחמדביותר לשואה של רעשוהמולה.
אך גם אם הבטחנו את שמיעת הקול המינימלית ,לא פתרנו עוד את הבעיות.
קיום מצות "והגדת לבנך" מתנה יחסים אינטימיים של המסובים ,המאפשרים
לפתוח פהלבן התםושאינויודע לשאול ,ושאלת "מה נשתנה" במקהלתדיבור של
ילדי-הגןהיא תמורה מלאכותית לשיחה ערהביןבניהבית .בהפיכת הסדר לשורה
של הצגות ,אפילו מוצלחות ,נידון הפרט המשתתף בסדר להיות שותף אילם,
בלתי-פעיל.
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אינני רואהמתפקידילהיותהפוסק בשאלותשעוררתי,כיכמובן  -בכל אחת
מהן ישנם שיקולים לכאן ולכאן .אך מוטב שנשים בהזדמנות זאתסימני שאלה
בדברים המקודשיםבשיגרתחיינו .אסתפק בדוגמאות אלה ,אע"פשבוודאי אפשר
להוסיףעליהןכהנהוכהנה.

ב .נורמותבקיוםהמצוות
הנורמה בכשרותהאוכל
דוקא בשמירת על המאכלותישנן דרגות-דרגות,בין מקיליםובין מחמירים,
מדקדקים ו"בעלי נפש" .הכשרות של המטבחהקיבוצי נשמרת בנורמה מסוימת,
שאפשר אמנםלכוון אותה לאו-דוקא לקולאהקיצונית ,אך קשה מאד לשמורגם
על החומרא .הקשייםמתהוויםבמיוחד בהכנת-אוכלהמונית ,כגקבבדיקתירקות,

ביציםוכד'.
התרגלנולכךשאין הכשרותשייכתלתחומים ,שאדם שם אתליבועליהם .הוא
פטור מדאגה,כי האוכל אשר שמיםלפניו הוא בחזקת כשר,וכן המצב בהפרשת
תרומות ומעשרות .אין הפרט קובע לעצמו את דרגת החומרה ,כי אם מסתפק
בנורמה המוגשתלו  -אם טובההיא ,אםלאו.

הנורמהבחינוךהדתי
גם כאן ישנן דרגות של המוסיף והמסתפק במועט .כמה מחשבות ושיקולים
חייב להשקיע אב בישראל בבחירת הדרך החינוכית המתאימה לבניו ולבנותיון
ובאיזו פשטות נפתרתהבעיה אצלחברינו!כיכל חבר מקבל את המידה ,שהוחלט
עליה בחבר המחנכים ,בועדתהחינוך ,אובאסיפתהחברים .האמתהיא ש"נורמה"
חינוכית זאת אמנם משאירה מידה מסויימת של גמישות לכל הרוצהלקיים מצות
"ושיננתם לבניך" ,אבל לא מעטים אינםיכולים אישית להוסיף,וחייבים לראות
את ה"מנה" המוגשת כנורמה מקובלת .גם בחינוך להתנהגות שלצניעות בלבוש
ובדרכי המפגש בין הבנים והבנות נקבעות נורמות עלידי הציבור ,ושוב קשה
ביותר לפרט לחרוג מעבר להן.אינני רוצה לשלול את החלק המשפחתיבחינוך
הקיבוצי בכלל ,ובחינוך הדתי שלילדי הקבוצה בפרט; אבל ללא ספק קובע כאן
הציבורנורמותמקובלות ,שחריגהמהן קשה.

מצות צדקה
בקיום מצוה קדושהזו בולט במיוחדאופיוהציבורי שלקיום המצוות בקבוצה.
לכאורה ,אפשר לפשט את הנושא ביותר :רוב הצדקה ,אשר מפרישיהודי בעל-
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בית ,מכוונת לצרכיציבורו,לענייו ,לקיום בית-חולים,בית כנסת מהודר ,לבית
מדרשולבתיחינוךיפים .לדאגה לנצרך מעברלציבורו מוקדשת רק תשומת-לב
מועטת,ובודאיאמצעיםמעטים.
והנה ,כל אותם היעדים לצדקה השגרתית מכוסים הם על הצד הטוב ביותר
בארגוןחיינו הקיבוציים! בית הכנסת הוקם ומקויים בהידור ,מבלי שמחייבים
אותי לנדור נדרים בשעת העליה לתורה ,מבלי לתרום לקיוםחינוך נאות ועוד.

הציבור מקבל על עצמו את הדאגהלענייו,לחוליו,לזקניובאופן מושלם  -ועם
כל שפתרנו אתבעיית מצות הצדקהע"י פתרוןארגונימניח את הדעת ,השארנו
את הפרט בתחושה ,שבעצםאיננומקיים את המעשה,הרגילכלכך אצלכל אדם
יהודי  -להפרישמממונוולתמוךבנצרך.

ג .הידורמצוה
הכלל של "שלישלהידור"  -הוספתסךכךוכך לשםקניית אתרוגנאה,סוכה
נאה וכו'  -איןלו משמעותבחיינו .הקבוצה דואגת שוב לפרט ,בנורמות שלה
נויסוכהשעליואינו מתבטא בשליש,וכךהדומיםלה.זכורני מקרה שהפצירבנו ראשהישיבה ,בשעה שהיה תושב קבוצתנו ,להדר במצות מצהולקנות "מצה
מיוחדת"  -המצה הראשונה הנאפית במאפיהבוביום ,כאשרהתנוריםמנוקים
ובדוקיםביותרמשיוריהאפיה הקודמת .מצהמיוחדת זאת נמכרת בתוספתמחיר,
ומבחינה פורמלית ודאי נכללת בהידור המצוה המקובל .ובכל זאת לא יכולנו
להשליםבכךשנהדרמצוותנובדברהמיוחד,ונשאירלכלל-ישראל אתהנותר.
בהזדמנות זאתניסינו לברר לעצמנו ,מההן הדרכים המתאימות המיוחדות של
הידור מצוה בקבוצה .לא בהוספת מחיר מתבטא ה-דור המצוה בקבוצה,כי אם
בדרכים המיוחדות של הקבוצה .אולי נפרש את דבל הכתוב "ולקחתם לכם -
משלכם" ,לא רק בצד הרכוש,הקניני שבו -כי אם ממש? נשתול אתד'המינים

בכמות הנדרשת ,ונצא לקחת ,לקטוף בעצמנו לעצמנו? הידור המצוה יוצר את
ההווי הדרוש לא לשםקיום מצוה,כי אם לשם חיבובה  -ובחברתנולא יתבטא
בכסף,כי אם במעשה.
כמוכןיש הכרח בבדיקה נוספת שלהווי סעודות השבתשלנו .לא הדוגמה של
הסעודה המשפחתית ,ולא זו של עדת החסידים ,המתכנסת לסעודה שלישית,
מתאימות לצורתחיינו .מספר האנשים רב מדי ,הציבורמגוון מדי ,התראותבני
משפחה שבסעודה זאת היא מלאתחויותוסיפורים  -כל זהאיננו קרקע נוחה
לסעודהחגיגית שלוה (וכמובן,בלי שימוש באמצעי עזרטכניים,כגון רמקולים!).
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השמירה על השיגרה שוב הופכת חויית-מצוה של סעודת שבת להמולהבלתי-

נסבלת.

אקדישעודרגעים מספרלמהות הקבוצהכציבורדתי,והבעיתיותהכרוכהבה.
בפירושו לפרשתקדושים אומר ה"חתם סופר":

"דבר אלכל עדתבני-ישראל :קדשיםתהיו" - .שמאיאמר אדם'הריני
פרוש מן הבריות ,ואהיה קדוש שרף בתוך מעי ,ועל האחרים  -מה
איכפתלי?'הלכך אמרהכתוב" :דבראלכלעדתבני-ישראל"  -ללמדך
שאין הקדושהבפרטאלא מהשישבכללישראל.

יש בדברים אלה תפישה כללית על התורה :בפרשיםאין קדושה (ר' יהודה
הנשיא היה האדם היחיד  -פרט למקובלים  -שזכה אצלנו לתואר "רבנו
הקדוש"!) ,המקדששם-שמיםהואקדוש ,אבללא אדם סתםבחייוובמותו.אךכל
קהלישראל הוא "קהילה קדושה",ורק חברהיכולהלהיות חברהקדושה.
במבנה הקהילה הלא-קיבוציתיש לא מעט מהפיקציהוייתכן אף מהצביעות,
האדםהמופיע בבית-הכנסת נפרדלגמרי מזההמופיעבחייהבית ,העסק ,החברה
הרגילהשלו .הוא מחלק אתחייובין תחום הקודש לתחום החולין,ואין מלכות
אחתנוגעת בחברתה.באופןעקרוניאין הדברכךבקבוצה :סמכות אחתואחריות
אחידה קושרות את ההברהבכלגילוייהחיים.האסיפההכלליתמחליטהעלקניית
מכונה ועלבניית בית-כנסת ,עלמינוי מרכז המשק וועדתבית הכנסת ,ובאותם
הכליםהארגונייםהקובעים אתסידורהעבודה ,נקבעתגםדרךקיוםמצוה.
חייבאני להזכיר ,שזה הקושיהאמיתי להכתרת רב בקבוצה.איןזהנכון כלל,
מהשלעתיםטוענים ,שהדמוקרטיההקיבוציתאיננה סובלת קבלת סמכותהלכתית
שלרב .ראשית  -גם בתחומים אחריםרגילה החברההקיבוציתלקבלעל עצמה
מרות שלהממונים,מבלי שהדברנוגד את הדמוקרטיה  -כגון בתחוםהביטחון;
ושנית,הרי ממילא פונה הקבוצה אלרבנים בשאלותיה ההלכתיות ומוכנה לקבל
אתמרות הכרעתםההלכתית.
אבל כאן מדובר על רב ,הגר מחוץ לקבוצה וברצותנו פונים אנחנו אליו,
וברצותנואנוחדלים לעשותכן .ובשעה שאנופונים כקבוצה,הרימדובר בשאלות
הנוגעותלציבורכגוףציבורי .רבהטצוי בתוך הקבוצה והפוסק כראותעיניו,הרי
פסקיומחייבים לא רק את הקבוצה ככלל,כי אם באותה מידה את כל הפרטים
שבה  -בתוקף הסמכות הציבוריתשלו .הרי חסרה אצלנו ההתפצלות השגורה
ביןהייהציבורוחייהפרט.
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לויכולנו לשמור עלהומוגניותדתית מוחלטת שלביתנוהקיבוצי ,היתהבידינו
אפשרות להבטיח אחידות המעשה הדתי  -של הציבור והפרטים שבו כאחד.
אבלאיןלכךסיכויסביר .כשם שפרצופיהםשונים,כןדעותיהם שונות  -נאמר
על בני-אדם כשלעצמם .על אחת כמה וכמה ייאמר על יישוב אורגני ,הכולל
בתוכובני דורותשונים .ואל יאמר איש ,שישבידינולהרחיק כל פרט אשראינו
מקבל על עצמו מכל וכל את המשמעות הדתית; כפי שהקבוצה החליטה עליה
והנהיגה אותה .יש לכך מיגבלות שונות .אזכיר כאן רק את האחריות המוטלת
עלינו לגבי הורים ,הרוצים מאד שבניהם ובנותיהם ימשיכו בדרכיהם בקבוצה,
ודוקא כדי להבטיח את עתידם הדתי ,האם רשאים(אנחנו לזעזע בקלות-דעת את
ההמשכיות המשפחתית?
כמובןחייבים אנחנו ,מאידך ,גם להישמרבפני סטיות בהתנהגות הפרט ,אשר
עלולות לרוקן'את הקבוצה מערכיה הדתיים .מתקבל הרושם שעלינו ללכת גם
בתחום זה,כפי שהלכנו בתחוםהיחסים החברתיים .אסורלנולהגזיםבצנטרליזם
קיצוני ,השולל מהפרט כל חופש בהחלטה אישית .כשם שהשארנולו את חופש
ההחלטהבתקציביםהאישיים,כךמצווים אנחנו ,שלא לכפותעליובקיצוניות את
אורח-החיים הדתי ,כל זמן שנוכל להבטיח מינימום..של אחידות  -בהשקפה
ובחיי המעשה .אך מעברלמינימוםזה נשארת הרשות.נתונהבידי כל אחדלהיות

"צדיק" או "רשע".
ההכרעהבין רצוננו לקרב רחוקים ולשמור על מתרחקים מד אחד,וביןחובתנו
לשמורעלאופיהציבורהדתימאידך,היא קשהועדינה.חייבים אנחנו לשמורעל
שיווי-משקלבין הכוחות הפועלים בקבוצה ,פן ירבו המרחיקים על המקרבים,
ואי-אפשר לתת כאן קנה-מידה אחדלכל המצבים והמקרים .ריקמתחייהציבור
המתוקנים שלהקבוצה תובעת התחשבות בפרטכבכללןורק בדרךזונוכללהבטיח
את המטרה המבוקשת:קיוםהקבוצה כעדתקודש.
(יוםעיון של "אורחחייםקיבוצי" בארותיצחק ,תשכ"ה)
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בית ההורים הוא ,לפי הטבע ,המקוםהיחידי בוצריכיםהילדים לקבל את כל
טיפולם הגופני וכל השכלתם הרוחנית והמוסרית .על ההורים לתתלילדיהם את
הכל .וגם כשהילד נכנס לבית-הספר ,כדי שיתרום גם הוא לחינוכו,איןזה גורע
מאומה מחובתם החינוכית של ההורים .אבוי היה לעתידם של בנינו ,אילוהיו
ההורים משלים את עצמם,כי מחובתם לשלם שכרלימודובכך הם פוטרים עצמם
מכלאחריותלגביעתידםהרוחניוהמוסרי שלבניהם - - -
רק בחיים המשותפים החופשיים במסגרת המשפחה ניתנת לילד האפשרות
הנאותה לפתחבאופןחופשי אתאופיו ,לעצב אתנטיותיו,תכונותיווכלרצונותיו.
רק בתנאים המיוחדים של מסגרתזוניתן לאמן ולתרגל אתהרצון,שיציית מתוך
חירות לדרישותיהם וביקורתם של חוקי המוסר .רק בחוג הביתניתן לטפח את
המדות הטובות ,כגון :אהבת האמת ,הערכת הצדק ,אחוות רעים ,גמילות חסדים,
וותרנות ,סלחנות ,ענוה ,הסתפקות במועט ,הקפדהבמילוי חובה ורגש שמחה על
מילוי חובה בשלימות .רק שם תתגבשנה כל המדות האלה ותהיינה חלק מאופנו
ומצפונו שלהילד .ואילו בבית-הספר נדירותיותר ההזדמנויות לטפח ולגבש את
המדות האלה .אמנם לפעמים ימצא המורה שעת-כושר להעיר על קיומה או
העדרה של מדהזו או אחרת,לציין לשבח אולגנאי ,אבלאיןלו היכולת לאמן
ולתרגל אתהתלמידבמדות אלהולאהואאיפואהמחנךלמדותהמוסר.
(רס"רהירש:יסודותהחינוך [ח"ב ,עמ'
מא-סג] ,הוצאת "נצח" ב"ב תשכ"ח)
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