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iשיחה קדושה מאת כ"ק אדמו"ר זי"ע

 שיחה קדושה מאת כ"ק אדמו"ר זי"ע

על פרסום חידושי תורה ופסקי הלכה

וחידוש  )הוספה  זה  …ובענין 
תורתנו(  מתן  זמן  עם  בקשר  בתורה 
יש להציע לעורר ולעודד אודות ענין 
חידושי  ולהדפיס  לפרסם   – נוסף 

תורה.

ובהקדמה:

יהודי,  כל  של  בכחו  שיש  ידוע 
לחדש  חיוב,  לו  יש  מזה:  ויתירה 
וכפסק-דין  לה"2,  "לאפשה  בתורה1, 
אדמו"ר הזקן בהלכות תלמוד תורה3: 
לפי  רבות  הלכות  חדושי  "לחדש 
רוחב שיש בלבו וישוב דעתו". וכידוע 
המיוחד  חלקו  את  יש  יהודי  שלכל 
 – בתורתך"4  חלקנו  "ותן   – בתורה 
שבו יש בכחו להיות תלמיד המחדש 

בתורה.

בדורות שלפנינו היו זהירים בנוגע 
לחידושי תורה )אפילו כאשר אין זה 
פלפול  בדרך  אלא  למעשה,  להלכה 

אגרת הקודש סי' כו )קמה, א(.  )1

זהר ח"א יב, ב.  )2

פ"ב ס"ב.  )3

אבות פ"ה מ"כ.  )4

חידושי  לכתיבת  בנוגע  הן  בלבד(, 
לפרסומם  בנוגע  ועאכו"כ  תורה, 
כל  ש"לא  היתה  וההנהגה  בדפוס. 
הרוצה כו' יטול"5, אלא דוקא לאחרי 
שהחידושים  שמוכיחים  תנאים  כו"כ 
היו מכוונים לאמיתתה של תורה כו'.

משא"כ בדורות שלאחרי זה, עד 
גיסא, צריכה  זה – הרי מחד  בדורנו 
כיון  יתירה,  זהירות  להיות  אמנם 
תורה  חידושי  שכותב  אחד  כל  שלא 
וכותב פסקי דינים ניתן לסמוך עליו, 
הדורות  ירידת  בגלל  לאידך,  אבל 
ככל  רבים  אופנים  לחפש  צריכים   –
התורה,  בלימוד  להוסיף  האפשר 
באופן ד"יגדיל תורה ויאדיר"6, כולל 

"יגדיל" בפרט זה.

כל  ולזרז את  ולכן7 כדאי לעודד 
אלו השייכים לחדש בתורה – ובתנאי 
כפשוט  התורה  כללי  ע"פ  שנלמדת 
אם  בטוחים  הם  אין  אם  שאפילו   –

לשון המשנה – ברכות טז, ב.  )5

ישעי' מב, כא. חולין סו, ב.  )6

ראה גם ספר השיחות תשמ"ח ח"א ע' 249 ואילך.  )7



ii

של  לאמיתתה  מכוונים  חידושיהם 
יתעכבו  שלא  רק  לא  הרי  תורה, 
מלכתוב החידושים, אלא – ישתדלו 
בדפוס  גם  זאת  ולפרסם  לכתבם, 
בקובץ  או  בפ"ע,  מיוחד  )בקובץ 
מאחרים(,  גם  תורה  חידושי  הכולל 
ותלמידיהם,  חבריהם  בין  רק  ולא 
בכלל,  תורה  לומדי  בין  גם  אלא 
ועיקר טעם הדבר הוא – כנ"ל – כיון 
שרואים בפועל, ומעשה רב, שעל ידי 
ויאדיר",  תורה  ב"יגדיל  מתוסף  זה 
הן  התורה,  בלימוד  ותענוג  בחיות 
בנוגע לעצמו, כפי שרואים בפשטות 
בלימוד  שמתוספת  התועלת  את 
לכתוב  שצריכים  זה  ידי  על  התורה 
לאחרים  בנוגע  והן  לאחרים,  זאת 
 – חכמה"8(  תרבה  סופרים  )"קנאת 
הבחינה  היא  שבזה(  )התועלת  שזה 

הטובה ביותר לצורך הדבר.

שהחידוש  שיתכן  הגם  וכאמור, 
אינו מתאים לגמרי לאמיתתה של 

ב"ב כא, סע"א. כב, רע"א.  )8

כדאי,  זה  הרי  )כנ"ל(,  תורה 
בכך  בזה  להזהר  שיכולים  ובפרט 
שלא יפסקו מסקנא להלכה, או אפילו 
כשכותבים מסקנא – יכולים להוסיף 
שזהו: לפענ"ד, או אין לסמוך על זה, 

וכיו"ב.

את  מפרסמים  שכאשר  ולהוסיף, 
הרי   – לאחרים  בדפוס  החידושים 
טבע בן אדם )מפני כבוד עצמו, ומנהג 
העולם(, גם דנה"ב, שיזהר עוד יותר 
שכותב  במה  ויעיין  שוב  ויסתכל 

ומפרסם.

תורה  לומדי  כל  של  כחם  ויישר 
את  שינצלו  בהידור  מצוות  ומקיימי 
זה  תורתנו  מתן  דזמן  ההתעוררות 
להשתדלות לחדש בתורה )ע"פ כללי 
התורה( ולפרסם את חידושיהם – ויהי 
היותר  ככל  להתקרב  ולהתפלל  רצון 
לדרגת תלמיד ותיק, וכל מה שתלמיד 
ותיק עתיד לחדש ניתן למשה מסיני 9.

ראה מגילה יט, ב. ירושלמי פאה פ"ב ה"ד. שמו"ר   )9
רפמ"ז. הנסמן בלקו"ש חי"ט ע' 252 הערות 20-21.

— • —

)'תורת מנחם' תנש"א ח"ג ע' 275 ואילך( 



iiiהסכמות

 הסכמות

 הסכמה זו נכתבה על ספרי 'פסקי הסדור'
]שהופיע בשם 'סדור רבינו הזקן עם ציונים מקורות והערות' )קה"ת נ. י. תשס"ג([

ומופיע בספר זה ברשות הרה"צ הר"א זצ"ל.
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viiפתח דבר

פתח דבר
י"א טבת, ה'תשע"ט

אודה לה' כי טוב שזכיתי להכין כרך שלישי של ספרי 'נתיבים בשדה השליחות'. כמעשה 
הראשונים כן כרך זה: בתחלת הכרך באו 'פסקי דינים' בסגנון קצר, מלווים עם מקורות 
והערות; המשך הספר כולל 'בירורי הלכות' בסגנון ארוך; בחתימת הספר באו כמה 'עיוני 

אגדה' ועוד נספחים.

קהל היעד של ספרים אלה הוא שלוחי כ"ק אדמו"ר זי"ע בקצווי תבל, וגם קהל אנ"ש 
הנוהגים כפי הוראות רבותינו נשיאנו. עקב כך באו בירורים במנהג חב"ד, גם כשלא קשורים 

במישרין להפצת היהדות.

על היוזמה לחבר ספרים אלה – ראה שיחת כ"ק אדמו"ר זי"ע המועתקת בראש הספר. 
בביאת  עינינו  ותחזינה  הלכה,  בדבר  אחרים  אכשיל  ושלא  אכשל  שלא  מהשי"ת  ויה"ר 

משיח צדקנו בקרוב ממ"ש.

לוי יצחק ראסקין
דומ"צ קהילת ליובאוויטש, לונדון
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במיוחד למקום בו יאספו הילדים \ ט. עריכת הגרלה \ י. כאשר חושש שיגיעו באופן 

האסור.
פרק ז
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 א. עוזרת-בית נכרית \ ב. מטפלת נכרית \ ג. קניית דגים חתוכים מנכרי \ ד. דם ביצים \
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למומר \ יא. הכאת כוסות יין זב"ז \ יב. בשר רותח שיצק נכרי יין עליו \ יג. השתתפות 
\ כבד  לבשל  לא  יד.  אנ"ש:  בין  הנפוצים  הידורים   \ כשר  אינו  שחלקו   במשתה 

טו. חלב ישראל \ טז. פת ישראל \ ציונים לדברינו במקומות אחרים.
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 \ שמקבל  הבית  צרכי  על  'מעשר'  ז.   \ מצוות?  לשאר  או  דוקא  לעניים   –
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פרק יד
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