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כמה חשוב כיום ללמוד הלכה, כשיש 
בכל  ההלכה  במוקדי  זמינים  רבנים 

שעות היממה?
“כל  אדה”ז  שפוסק  מה  לזכור  יש  ראשית 
ובנים חייב  ואפילו בעל אשה   .  . איש ישראל 
לקבוע לו עת לתלמוד תורה . . ובעת זו צריך 
שילמוד תורה שבכתב ותורה שבעל פה הלכות 
פסוקות ותלמוד . . כדי שידע לשמור ולעשות 
תמיד  לא  היא  המציאות  שנית,  יחטא”.  ולא 
ניתן לשאול את הרב, ולעיתים צריכים לדעת 
מה לעשות באותו הרגע ממש. מה גם שבשבת 
ויום טוב אי אפשר להשתמש בהם, ועוד עניין 
פשוט, מי שלא לומד, לא יודע מתי לשאול את 
יתרה  תמיד.  וישר  כשר  לו  נראה  הכול  הרב. 
מזה, לפעמים יש לדעת מתי לא צריך לשאול 
לכך  מעבר  לכתחילה.  מותר  והעניין  הרב  את 
יראת  מוסיף  למעשה  ההלכה  שלימוד  ידוע 
ע”ה  חודקוב  הרב  פעם  שאמר  וכפי  שמים, 
יגיע  אם  אזי  בהלכה,  מה  דבר  שלמד  שאדם 
למלחמה עם היצר בנוגע לקיום העניין שלמד 
להתמיד  יש  כן  ועל  לנצחו.  בקלות  יוכל  עליו, 

בלמוד ההלכה.
ראה שו”ע אדה”ז או”ח סקנ”ה ס”א; שם יו”ד הל’ ת”ת פ”ב 
ס”ט; מתוך ראיון למגזין ‘דרך המלך’ כ”ד בטבת ה’תשע”ז.

הרב דניאל גראבסקי
דיין ומורה צדק, ירושלים

מעבר כנגד המתפלל
מדוע אין לעבור כנגד המתפלל 

שמונה-עשרה?
שבעת  מסופר,  הנביא  שמואל  אם  חנה  על 
עמכה  הנצבת  האשה  “אני  אמרה:  תפלתה 
ועמד  שנצב  הכהן  לעלי  כשכוונתה  בזה”1, 
שאסור  למדו,  מכאן  להתפלל.  כשעמדה 
של  מטר(  )כ-2  אמות  ארבע  בתוך  להתיישב 
בטעם  צדדיו.  מכל  העמידה  תפלת  המתפלל 
של  שמקומו  מפני  שהוא  נכתב  האיסור 
שהשכינה  משום  היא  קודש  אדמת  המתפלל 
כנגדו, ומפאת כבוד השכינה אין לשבת על ידו. 
טעם נוסף על-כך הוא שהוא בכדי שלא לבלבלו 
בתפלתו, ומטעם זה אסרו אף לעבור בתוך ד’ 
או  לשוחח  אף  ואסור  המתפלל  של  אמותיו 
לעשות כל דבר שעלול לבלבלו; ויש שהתירו 
מצדיו  המתפלל  של  אמותיו  ד’  בתוך  לעבור 
הדבר  ואין  רואהו  אינו  שהמתפלל  באופן 
אסור  הזוהר  פי  על  אולם  דעתו,  את  מסיח 
בתוך  מצדיו  אפילו  המתפלל  על-יד  לעבור 
להתפלל  אדם  שנעמד  ובמקרה  אמותיו2.  ד’ 
כל  להתיישב  שלא  הרבי  מנהג  מקומו  ממול 

עוד הוא מתפלל3. 
גם  נוהג  האיסור  האם  הפוסקים  נחלקו 
כך  כל  הלב  כוונת  לו  אין  קטן  שכן  בקטנים, 
בתפילתו וממילא לא יבוא הדבר לבלבלו, עם 
זאת מצינו שהיו שנזהרו שלא לעבור אף כנגד 
מתנועותיו  שכשמוכח  אלא  המתפלל.  קטן 
של הקטן שאין משים לבו כלל לתפילתו, אין 
תפילתו תפילה ומותר לעבור וכן לשבת לידו. 
וקטן שהגיע לחינוך ומתפלל כהוגן אין לעבור 
ולהסביר לתלמידים את  לחנך  יש  ואף  כנגדו 

הדין שאסור לעבור לפני המתפלל4.
חברו  עומד  ומאחוריו  תפילתו  שסיים  מי 
ומתפלל, אסור לו לפסוע את שלוש הפסיעות 

1.   שמואל-א א, כו.
2.   זח”א קלב, א.

אדה”ז  ושו”ע  ונ”כ  טוש”ע  ב;  לא,  שם  א;  כז,  ברכות     .3
או”ח סק”ב; פסק”ת שם ס”א; וראה ‘יום יום אצל הרבי’ 

– חודש סיון ע’ 518.
4.  א”א )בוטשאטש( סק”ב ס”ד )אשה(; קצוה”ש ס”כ סקכ”ו 
)חולה(; פסק”ת סק”ב ס”א הע’ 9-10; החינוך והמחנך ע’ 

64 )קטן(.

משום  תפילתו,  חברו  שיגמור  עד  לאחוריו 
יצטרכו  שלא  במקום  להיעמד  לבחור  יש  כך 
לעבור לפניו. עם זאת, בבית-כנסת שהציבור 
יש  מכך,  לציבור  רב  טורח  ונגרם  רב,  בו 
נזהרים  שאינם  אלה  על  זכות  המלמדים 
כשהמתפלל  ובפרט  המתפלל,  מול  לעבור 
מכסה פניו בטלית, או כשאין המעבר מפריע 
בזה  להיזהר  יש  שלכתחילה  אלא  לכוונתו; 

ככל האפשר5. 

האם מותר להתיישב ללמוד על יד 
המתפלל שמונה-עשרה?

המתפלל,  של  אמותיו  ד’  בתוך  לשבת  מותר 
מוציא  אינו  אם  ואפילו  ספר  מתוך  לומד  אם 
בדיבור תוך כדי לימודו, אבל ניכר שלומד, וכן 
המיועדים  ובמקומות  תורה.  דברי  כותב  אם 
והסתיימה  בכולל  או  בישיבה  כגון  ללמוד 
לעמוד  צריך  אין  הקבועה  התפלה  שעת 
ניכרת  שחולשתו  ואדם  המתפלל6.  בפני 
מחמת  התעניות  בימי  וכן  חולי  מחמת  עליו 
עדיף שיתיישב  אולם  בכך,  יכול להקל  הצום 
וכן מותר לשבת  בריחוק ארבע אמות ממנו. 
כנגד המתפלל כשבינו ובין המתפלל מפסיקה 
מחיצה שרחבה ד’ טפחים )- 32 ס”מ( וגבוהה 
מותר  הדבר  כן  כמו  ס”מ(,   80  -( טפחים  י’ 
אולם  וכדומה,  בימה  וילון,  מאחורי  כשיושב 
כיסא גבוה או סטנדר אינם מועילים להפסיק 
בינו ובין המתפלל, כיון שאינם קבועים ולכן 

אין הם מתירים להתפלל כנגדו7.

5.   שו”ע אדה”ז או”ח סק”ב ס”ה; פסק”ת שם סק”ג ואילך.
סק”ה;  שם  שע”ת  ס”א;  סק”ב  או”ח  אדה”ז  שו”ע     .6

פסק”ת שם אות ב סק”ב וסק”ו והע’ 35.
7.   שו”ע אדה”ז או”ח סק”ב ס”ב; פסק”ת שם אות ב סק”ד 

וסק”ז.

מפני מה חשוב ללמוד הלכות כשניתן לשאול רבנים? ראה מדור 'שואל ומשיב'



ראשון | חובת למוד ההלכה
ודרשו  "ושננתם",  נאמר:  התורה  למוד  על 
'ושלשתם'  אלא  'ושננתם'  תקרי  "אל  חכמים: 
שליש  במשנה  שליש  במקרא  שליש   .  .
בכל  שהלימוד  בגמרא  ומבואר  בתלמוד". 
מקרא,  חלקים:  לשלשה  להתחלק  צריך  יום 
שהשליש  הפוסקים  כתבו  ותלמוד.  משנה 
וכן  פסוקות,  הלכות  לימוד  פירושו  במשנה 
לו פנאי ללמוד,  ואין  כתבו שהעוסק במלאכה 
בלימוד  התורה  לימוד  חובת  את  לקיים  עליו 
"הלכות-פסוקות ותלמוד", על-מנת שידע כיצד 
לנהוג, ואינו יוצא ידי חובת תלמוד-תורה ללא 
שחרב  "מיום  חכמים  ואמרו  ההלכות.  לימוד 
אלא  בעולמו  להקב"ה  לו  אין  בית-המקדש, 
ארבע אמות של הלכה בלבד", וכרמז לזה כתב 
ר"ת  לה' כל הארץ"  "הריעו  האריז"ל שהפסוק 

הלכה1.

שני | בקיאות בהלכות הצריכות
כותב אדמו"ר הזקן שעל האדם להיות בקי בכל 
המזהירות  בהלכות  וכן  המצוות,  קיום  הלכות 
תמיד  שלא  מפני  הוא  הדבר  טעם  מאיסורים, 
מצוי מורה ההוראה נגיש, שניתן לשאול אותו 
כיצד לנהוג, ובהעדר הלימוד בקלות יוכל לעבור 
על איסורים ח"ו, כגון בהלכות שבת המרובות. 
שנית, יתכן ויהיו דברים שכלל לא יעלה בדעתו 
שקיימת בעיה כלשהי בתחום זה, ולכן על כל 
אדם מוטל לרכוש ידע כללי בהלכות הצריכות 
את  להפנות  שידע  בכדי  ולו  הלכה-למעשה, 
כיצד  שיורהו  מורה-הוראה  רב  אל  השאלה 

לנהוג2.

שלישי | שינון וחזרה על ההלכות
על דברי תורה נאמר: "ושננתם" ודרשו חכמים: 
"שיהיו דברי תורה שנונים ומחודדים בפיך שאם 
ישאלך אדם דבר אל תגמגם . .  אלא אמור לו 
מיד", ואמרו חז"ל: "כל הלומד תורה ואינו חוזר 

ולכן  קוצר".  ואינו  שזורע  לאדם  דומה  עליה, 
יש לחזור תמיד על דברי התורה אותם למדים. 
בשינון  להשקיע  יש  למעשה  הלכה  ובלמוד 
ובחזרה גם אם ריבוי החזרה גורם לו להתקדם 
את  להפיק  שעליו  אלא  באיטיות,  בידיעותיו 

המרב לפחות, בהלכות מעשיות3.

רביעי | קביעות יומית בלימוד ההלכה
ידועים  ההלכה  בלימוד  יומית  קביעות  אודות 
דברי חז"ל "כל השונה הלכות בכל יום מובטח 
רבות  ופעמים  העולם-הבא".  בן  שהוא  לו 
בכלל,  בנ"י  בין  הנחיצות  על  הרבי  מעורר 
ותלמידי הישיבות בפרט, לקבוע משך זמן בכל 
יום, לפחות כמה דקות, ללמוד הלכות הצריכות 
למעשה, כמו דיני הפסק בתפלה, ברכות ק"ש, 
השאלות  שכן,  המזון,  וברכת  הנהנין  ברכת 
שבכל  מעשים  הם  אלו  בענינים  שמתעוררות 
יום. ועל כן יש לקבוע שיעורים ברבים בהלכות 
הנצרכות, ולעורר את הרבים להגיע ולהשתתף 
פרטי  ללמוד  עיתים  לקבוע  וכן  בשיעורים, 
מרוכזים  ובהם  בדורנו,  לקטו  אשר  בספרים 

עקרי הדינים השייכים למעשה4.

חמישי | לימוד ההלכה לנשים
תלמוד-תורה,  במצוות  אינה  שאישה  על-אף 
המצוות  בכל  חייבות  שנשים  כיוון  עם-זאת 
שאינן תלויות בזמן, וכן בכל מצוות לא-תעשה, 
לכן כשם שעל הגברים מוטל החיוב ללמוד את 
המצוות  פרטי  את  לדעת  בכדי  התורה  הלכות 
ואופן קיומן, כך גם הנשים חייבות ללמוד את 
הלכות המצוות בהן הן מחויבות, כמו ההלכות 
הקשורות לאופן ההנהגה במטבח היהודי, בבית 
היה  אף  בעבר  ודומיהן.  שבת  הלכות  היהודי, 

משולבת  הייתה  בשבת  הרב  שדרשת  הנוהג 
והיו  ברורה  בצורה  שנאמרו  הלכות  בקטעי 
מותאמים אף עבור הנשים, וגם כיום יש לייסד 

שיעורי הלכה מעשיים לנשים ובנות5.

שישי |  הלכות מעניינים שהזמן 
גרמא

 . שואלין  שיהו   .  . תיקן  "משה  חכמים:  אמרו 
.  הלכות חג בחג"; אלא שבשל החשיבות של 
לימוד הלכות החג, הקדימו חכמים את התחלת 
יום  מ"שלושים  החל  החג  בהלכות  העיסוק 
להזהיר  התקנה  נועדה  במקורה  הרגל".  קודם 
ריבוי  מחמת  לבית-המקדש,  הרגל  עולי  את 
ההלכות שישנן בהקרבת הקרבנות. ואף לאחר 
נותר  שעדיין  כך  התקנה,  בטלה  לא  החורבן 
את  לקחו  שומעי  בפני  דורש  שהרב  המנהג 
ריבוי ההלכות שעדיין ישנן בזמן הזה. ובדורות 
האחרונים כשכל ההלכות נכתבו בספרים, אף 
הלכות  את  בעצמו  ללמוד  אחד  כל  על  מצווה 

החג )שלושים יום קודם(6.

שונה הלכות בכל יום <

ככל אשר גדלה הידיעה בתורה תמעט הידיעה בהלכה

רובא דרובא חסרה הידיעה דהלכות הצריכות בחיי היום-ב
הפסק  ברכות-הנהנין,  בהלכות  כפשוטו  והיינו  יומים, 
בתפלה, מוקצה בשבת, ולדאבון הרב וביני לבינו ככל אשר 
תגדל ידיעת הבחור או האברך בתורה תמעט אצלו הידיעה בהנ”ל. 
והרי ידוע פסק משנה שלא המדרש עיקר אלא המעשה, ובפרט . . 
אשר ברובא, המציאות דהלכות הנ”ל אין פנאי לעיין בספר אלא 
צריך להחליט על אתר. ולמרות כל זה . . לא רק שאין משתדלים 
בזה אלא שנעשה זה ענין של מהיכי תיתי . . ויה”ר שיתחילו 
בזה בהקדם ככל האפשרי כי הרי כל יומא ויומא עביד עבידתי’.
אג”ק ח”י ע’ קל

לקבלת ההלכה מידי יום לניד שלחו הודעת וואטסאפ ל: 972-55-708-1737+

עובדים שאין להם הרבה פנאי 
ללמוד מה עליהם ללמוד בעיקר?

מקורות: 

1. דברים ו, ז; תהלים ק, א; ברכות ח, א; קידושין ל, א; 
כתבי האר"י שער הפסוקים תהלים מזמור ק; שו"ע אדה"ז 
או"ח סקנ"ה ס"א; יו"ד הל' ת"ת פ"ב ס"א וס"ט, ופ"ג ה"ד.

2. שו"ע אדה"ז יו"ד הל' ת"ת פ"ב ס"ט; תניא אגה"ק סכ"ג 
וקו"א בסופו.

3. דברים ו, ז; אבות סוף פ"ב; קידושין ל, א-ב; סנהדרין צט, 
א; שו"ע אדה"ז יו"ד הל' ת"ת פ"ב ה"ג-י.

4. נידה ע"ג, א; אג"ק כ"ק אד"ש חי"א ע' רפא וח"ז ע' רלח; 
תו"מ ח"ז ע' 114.

5. שו"ע אדה"ז יו"ד הל' ת"ת פ"א סי"ד; וראה לקו"ש חי"ד 
ע' 149 ואילך; וראה "בצל החכמה" ע' 120.

6. מגילה לב, א; פסחים ו, א; ב"מ צז, א; תוס' בכורות נז, 
סתכ"ט  או"ח  אדה"ז  ושו"ע  ונ"כ  טוש"ע  "בפרוס";  ד"ה  ב 

ס"א-ד; שולחן הפסח )קרית גת( ע’ 29.

חסיד חב"ד
אינו לבד!

עשרות רבני
'מכון הלכה חב"ד'

זמינים במוקדי ההלכה


