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 הלכות מגילה וחנוכהריש רמב"ם 

 .קריאת המגילה בזמנה מצות עשה מדברי סופרים, והדברים ידועים שהיא תקנת נביאים

 תלמוד בבלי מסכת יומא דף כט עמוד א

 ניתנה לכתוב קא אמרינן. -והא איכא חנוכה!  -אף אסתר סוף כל הנסים.  -מה שחר סוף כל הלילה 

 הלכה יב רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה פרק ד

מצות נר חנוכה מצוה חביבה היא עד מאד וצריך אדם להזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה לו 

 על הנסים שעשה לנו, אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק.

 לקוט שמעוני תורה פרשת בראשית רמז הי

אלא אני ה' עושה כל נוטה שמים לבדי רוקע הארץ מיאתי, מי אתי כתיב מי היה אתי שותף בברייתו של עולם, 

 .מתחלת ברייתו של עולם נתאוה הקדוש ברוך הוא לעשות לו שותפות בתחתונים

Question of the week 

 רש"י בראשית פרשת ויגש פרק מו

 את שמע: א נשקו, ואמרו רבותינו שהיה קוראאבל יעקב לא נפל על צוארי יוסף ול -צואריו עוד  ויבך על

 אות ד שםשפתי חכמים 

 .מצוה פטור מן המצוהדיוסף היה עוסק במצות כבוד אביו ועוסק ב ל"כ את שמע, וי"ת יוסף למה לא קרא ג"וא

 תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לב עמוד א

ת המצוה, שאני ואבא ר: אבא אומר השקיני מים, ומצוה לעשות, מניח אני כבוד אבא ועושה אאלעזר בן מתיא אומ

 .חייבים במצוה

 שולחן ערוך יורה דעה הלכות כבוד אב ואם סימן רמ סעיף יב

כגון קבורת מת או לויה, אם אפשר למצוה שתעשה ע"י  וברתויש לפניו לעשות מצוה ע אמר לו אביו: השקני מים

 .ות, יעסוק במצוה ויניח כבוד אביווק בכבוד אביו. ואם אין שם אחרים לעשאחרים, יעס
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Rabbi Marburger 

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כד עמוד ב

וכו'.     המשחק בקוביא והמלוה בריבית, ומפריחי יונים, וסוחרי שביעית -משנה. ואלו הן הפסולין 

משום דהוה אסמכתא, ואסמכתא לא אמר רמי בר חמא:  -גמרא. משחק בקוביא מאי קא עביד? 

לאו אסמכתא היא. אלא: לפי שאין עסוקין ביישובו של עולם.  -קניא. רב ששת אמר: כל כי האי גוונא 

איכא בינייהו דגמר אומנותא אחריתי. )ותנן( +מסורת הש"ס: דתנן+ אמר רבי יהודה:  -מאי בינייהו? 

)הרי זה( כשרים. אלמא  -ן אומנות שלא הוא בזמן שאין להן אומנות אלא הוא, אבל יש לה -אימתי 

משום יישובו של עולם הוא, קשיא לרמי בר חמא! וכי תימא פליגי רבנן עליה  -טעמא דמתניתין 

אינו אלא  -והא אמר רבי יהושע בן לוי: כל מקום שאמר רבי יהודה אימתי ובמה  -דרבי יהודה 

לחלוק. ודכולי עלמא, אימתי לפרש  -מה לפרש, וב -לפרש דברי חכמים. רבי יוחנן אמר: אימתי 

ולא פליגי? והתניא: בין  -מר סבר: פליגי, ומר סבר: לא פליגי.  -גברא אגברא קא רמית?  -הוא! 

ההיא רבי יהודה משום  -הרי זה פסול!  -שיש לו אומנות שלא הוא, בין שאין לו אומנות אלא הוא 

טרפון: לעולם אין אחד מהן נזיר, לפי שלא נתנה  רבי טרפון היא. דתניא, רבי יהודה אומר משום רבי

 נזירות אלא להפלאה.

 רמב"ם הלכות עדות פרק י הלכה ד

ממון  ואינן בני מלקות, הואיל ולוקחיםיש שם רשעים שהן פסולין לעדות אף על פי שהן בני תשלומין 

של דבריהם  וכן כל העובר על גזל וכו', סולין שנאמר כי יקום עד חמס באיששאינו שלהם בחמס פ

בקוביא והוא שלא תהיה לו אומנות אלא  , וכן משחקוכו' כיצד החמסנים הרי הוא פסול מדבריהם

הוא, הואיל ואינו עוסק ביישובו של עולם הרי זה בחזקת שאוכל מן הקוביא שהוא אבק גזל, ולא 

, וכן לא יונים בלבד אמרו אלא בקוביא בלבד אלא אפילו משחקים בקליפי אגוזים וקליפי רמונים

אפילו המשחקים בבהמה חיה ועוף ואומר כל הקודם את חבירו או כל הנוצח את חבירו יטול בעליו 

את שניהן וכן כל כיוצא בשחוק זה, והוא שלא תהיה לו אומנות אלא שחוק זה הרי הוא פסול, וכל 

 אלו פסולין מדבריהם.

 הלכה ז רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק ו

דברים הרבה אסרו חכמים משום גזל והעובר עליהן הרי זה גזלן מדבריהם, כגון מפריחי יונים 

והמשחקין בקוביא. מפריחי יונים כיצד, לא יפריח אדם יונים בתוך הישוב שהרי לוקח ממון אחרים 

שלא כדין מפני שמשלח זכר ויביא נקבה משובך אחר או נקבה ותביא זכר, ולא יונים בלבד אלא כל 

 העושה כזה בשאר עופות או חיה ובהמה הרי זה גזלן מדבריהם.

 שולחן ערוך חושן משפט הלכות עדות סימן לד סעיף טז

מפני שחזקתן  ותם להביא יונים משובך הזולת( בישוב, פסוליםמפריחי יונים )פי' שמלמדים א

יון שבאה שביעית והם בני אדם שיושבים בטלים, וכ וחרי שביעית,שגוזלים יונים של אחרים. וכן ס



פושטים ידיהם ומתחילים לישא וליתן בפירות, שחזקת אלו שהם אוספים פירות שביעית ועושים 

הואיל ואינו עוסק בישובו של בהן סחורה, וכן משחק בקוביא, והוא שלא תהיה לו אומנות אלא הוא, 

אלא אפילו שאוכל מן הקוביא שהוא אבק גזל. ולא אקוביא בלבד אמרו,  י זה בחזקתהר עולם

וכן לא יונים בלבד אמרו, אלא אפילו במשחקים בבהמה  זים וקליפי רמונים;משחקים בקליפי אגו

יוצא חיה ועוף, ואומרים: כל הקודם את חבירו או כל הנוצח את חבירו יטול בעליו שניהם, וכל כ

 מדבריהם.וכל אלו, פסולים  ות אלא שחוק זה, הרי זה פסול.והוא שלא תהיה לו אומנ בשחוק זה,

 ג-סעיף א שולחן ערוך חושן משפט הלכות גזילה סימן שע

חקים יש דברים שאסרו חכמים משום גזל, והעובר עליהם הרי זה גזלן מדבריהם: מפריחי יונים ומש

המשחקים בקוביא כיצד, אלו שמשחקים בעצים או בצרורות או בעצמות, ועושים תנאי . וכו' בקוביא

בבהמה או בחיה או בעופות חבירו באותו שחוק יקח כך וכך. וכן המשחקים  ביניהם שכל הנוצח את

וכל כיוצא בדברים אלו, הכל ועושים תנאי שכל שתנצח בהמתו או תרוץ יותר יקח מחבירו כך וכך, 

 וגזל מדבריהם הוא. אסור

ש בו אין בו משום גזל, אבל י שהמשחק בקוביא עם העובד כוכבים )טור הביאו בס"ו( יש מי שאומר

. איסור עוסק בדברים בטלים, שאין ראוי לאדם שיעסוק כל ימיו אלא בדברי חכמה ויישובו של עולם

אלא אם כן אין לו אומנות אחרת. הגה: אבל אם יש לו אומנות אחרת,  וחלקו עליו לומר שאינו פסול

כסברא אפילו משחק עם ישראל אינו פסול )טור(. וע"ל סימן ר"ז סעיף י"ג. וכבר פשט המנהג 

האחרונה לשחוק בקוביא, ואין פסול אלא מי שאין לו אומנות אלא הוא. ואם שחק עמו באמנה אם 

 חייב לשלם, ע"ל סימן ר"ז סעיף י"ג.

 סימן רז סעיף יג שלחן ערוך חו"מ

וכן תנאים שמתנים בני אדם ביניהם, אע"פ שהם בעדים ובשטר: אם יהיה כך או אם תעשה כך אתן 

לך מנה או אקנה לך בית זה ואם לא יהיה או לא תעשה לא אקנה ולא אתן לך, אע"פ שעשה או 

הדבר, לא קנה, שכל האומר: אם יהיה אם לא יהיה, לא גמר והקנה, שהרי דעתו עדיין שהיה 

ויש אומרים דג' חלוקין בדיני אסמכתא, דכל מה שאין  -סומכת שמא יהיה או שמא לא יהיה: הגה 

בידו ותלוי ביד אחרים, כגון שא"ל: קנה לי יין ממקום פלוני ואם לא תקנה תחייב לי בכך וכך, דזה 

לוי בו דדילמא לא ירצו למכור לו, הוי אסמכתא בכל ענין ולא קני; ומה שיש בידו לעשות אם אינו ת

לא גזים, כגון שאמר: אם אוביר ולא אעבוד אשלם במיטב, לא הוי אסמכתא, וקניא; אבל אי גזים 

ואמר: אם לא אעבוד אשלם אלפא זוזי, הוה אסמכתא ולא קניא. לפיכך כשמוכר מקנה ללוקח על 

אם תעשה לי כך תקנה, הוי אסמכתא, כיון שקיום התנאי אינו תלוי ביד המוכר רק ביד תנאי: 

הלוקח. אבל אם אין בידו לגמרי, ולא ביד אחרים, כגון המשחק בקוביא וכיוצא בו, שאינו יודע אם 

ינצח או לא ואפילו הכי התנה, ודאי גמר ומקני מספק. בד"א, כששוחקין במעות מוכנים. אבל אם 

באמנה, אין מוציאין ממנו מה שהפסיד )טור בשם ר"י(. ויש אומרים אפילו נתן לו משכון על שוחקים 

המעות לא מהני, דמעות אין כאן משכון אין כאן, כמו שנתבאר לעיל סימן ק"ץ סעיף ט'; אבל 



כשמעות מוכנין על הדף, מותר לשחוק ואין בו אסמכתא )מרדכי פרק זה בורר(, ודלא כיש חולקין 

לשחוק בכל ענין )הגהות מרדכי הנ"ל(. וי"א דאינו מותר רק כשהדף שהמעות מונחים עליו  ואוסרין

קנוי לשניהם )תוס' פ' הנ"ל ב"י בשם ר"י(, וע"ל סי' ש"ע, ולא מקרי אסמכתא אלא כשעיקר הדבר 

 תולה בתנאי, אבל מי שמחייב עצמו לחבירו ואומר:

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שכב סעיף ו

 א גורל פלוני יהיה חלק פלוני שלולמי שיצ מנות בשבת, יכול להטיל גורל לומרהמחלק לבני ביתו 

והוא שיהיו החלקים שוים, ואינם עושים אלא כדי להשוותם שלא להטיל קנאה ביניהם, אבל עם 

 יתן מנה גדולה כנגד מנה קטנהאבל ל זה על זה יבואו לידי מדה ומשקלאחרים אסור כיון שמקפידין 

יתו ויש אומרים דעם בניו ובני ב אסור משום קוביא.ולהטיל גורל עליהם, אפילו בבני ביתו ובחול, 

 שאין מקפידים.  מנה קטנה מפני מותר להטיל גורל אפי' על מנה גדולה כנגד

 משנה ברורה סימן שכב ס"ק כב

וא בכלל שחיקת היינו דמי שיזכה בגורל יטול הגדולה ומי שיתחייב יטול הקטנה ה -ולהטיל גורל וכו' 

אבק גזל מדבריהם שאין דעתו להקנותו  מה שמשחקין בעצים[ וקוביא הואהוא  קוביא ממש. ]קוביא

בקנין גמור ולהכי אסור אף בחול ואף דבעה"ב עם ב"ב לא שייך גזל כלל שהרי הכל שלו מ"מ אסור 

דלמא אתי לסרוכי בקוביא עם אחרים ובאחרים בודאי אסור בחול וכ"ש בשבת דקוביא דמי למקח 

 .וממכר

 שער הציון סימן שכב ס"ק כ

 שם לדעת הרמב"ם, ואפילו לדעת הטור שם אין נכון מצד אחר, עיין שם: .אבק גזל וקוביא הוא

 מגן אברהם סימן שכב ס"ק ח

משום קוביא. הקשה בש"ג דהטור פסק בח"מ סימן ר"ז דאין גזל בקוביא ע"ש ועסי' ל"ד וסי' ש"ע 

 .דמשמע דיש קצת איסור בדבר

 מחצית השקל אורח חיים סימן שכב ס"ק ח

דמשמע דיש קצת איסור. דהא דקיימא לן ]חו"מ סימן לד סעיף טז[ משחק בקוביא פסול לעדות, 

ופליגי במסכת סנהדרין דף כ"ד ע"ב בטעם פסולן, רמי בר חמא סבירא ליה משום דהוי אסמכתא 

וי כעין גזל, ורב ששת סבירא ליה כהאי גוונא לאו אסמכתא, אלא באומר באם אוביר ולא ולא קניא וה

אעביד אשלם אלפי זוזי ]כגירסת התוספות שם ד"ה כל, ברש"י שם ד"ה כל[, דזה הוא בידו לחרוש 

ולא להובירה, לכן מתחלה בשעת התנאי היה דעתו שלא יבא לידי כך שישלם אלא שיחרוש השדה, 

מכתא, אבל בקוביא שאינו בידו שירויח ליכא למימר דסמך דעתו, אלא ודאי גמר ומקני, ולכן הוי אס

ופסול דמשחק בקוביא משום שאינו עוסק בישובו של עולם. ואמרינן מאי בינייהו, דאית ליה אומנות 

אחרת, לרמי בר חמא פסול ולרב ששת כשר, דהא עוסק בישובו של עולם. וקיימא לן בסימן ר"ז 



יג[ כרב ששת, וכתב סמ"ע בב' מקומות הנ"ל ]סימן לד ס"ק מ; סימן שע ס"ק ג[ בשם ]שם סעיף 

הרמב"ם ]עדות י, ד[ הטעם במה שאינו עוסק בישובו של עולם, דמכל מקום אף על גב דלא הוי 

אסמכתא מכל מקום הוי אבק גזל, דאין חברו מקנה לו קנין גמור, אלא כיון דאין פסולו כי אם 

דאינו נפסל אלא אם כן נהנה מאותו עבירה דרבנן הנאת הגוף, ולכן בעינן שאין לו מדרבנן קיימא לן 

אומנות אחרות ואם כן ודאי נתפרנס מן הקוביא ולכן פסול. מבואר מזה דעל כל פנים הוי אבק גזל, 

ואף על גב דלהטור ]שם סימן לד עמוד רעו[ הטעם בפסול הקוביא דנקל בעיניו להעיד שקר 

זה ממון חברו כיון שנעלם ממנו כמה קשה להרויח פרוטה כיון שאין לו אומנות, ולהפסיד על ידי 

ולהטור אין הכרח דיש בו אבק גזל, מכל מקום כיון דלהרמב"ם הדבר מוכרח, ולא מצינו להטור 

שחולק בזה וי"ל דמודה דאית ביה קצת גזל, אלא דסבירא ליה דאין זה כדאי לפוסלו לעדות, לכן 

 ה:הוצרך לטעמיה דידי

 הלכה יא רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק ו

וי אין בו איסור גזל אבל יש בו איסור עוסק בדברים בטלים שאין ראוי לאדם והמשחק בקוביא עם הג

שיעסוק כל ימיו אלא בדברי חכמה ובישובו של עולם. +/השגת הראב"ד/ והמשחק בקוביא עם הגוי 

אין בו איסור גזל אבל יש בו איסור עוסק בדברים בטלים שאין ראוי לאדם שיעסוק כל ימיו אלא 

ו של עולם. א"א ואם אין לו אומנות אלא היא אפילו עם גוי פסול לעדות הוא בדברי חכמה וביישוב

 וכל דכן הוא שהוא למד ממעשיו.

 ג-סעיף ב שולחן ערוך חושן משפט הלכות גזילה סימן שע

המשחקים בקוביא כיצד, אלו שמשחקים בעצים או בצרורות או בעצמות, ועושים תנאי ביניהם שכל 

בבהמה או בחיה או בעופות ועושים תנאי  וכן המשחקים .חבירו באותו שחוק יקח כך וכך הנוצח את

וגזל  וצא בדברים אלו, הכל אסור,שכל שתנצח בהמתו או תרוץ יותר יקח מחבירו כך וכך, וכל כי

 מדבריהם הוא. 

ל יש בו יש מי שאומר שהמשחק בקוביא עם העובד כוכבים אין בו משום גזל, אב)טור הביאו בס"ו(  

איסור עוסק בדברים בטלים, שאין ראוי לאדם שיעסוק כל ימיו אלא בדברי חכמה ויישובו של עולם. 

 וחלקו עליו לומר שאינו פסול אלא אם כן אין לו אומנות אחרת.

 תשובות והנהגות כרך ד סימן שיא

 האם מותר לקנות כרטיס השתתפות בהגרלה

כדי להשתתף בהגרלה והזוכה מקבל פרס, ורב אחד בענין הגרלה, שרבים קונים כרטיסי הגרלה 

פירסם שלספרדים אסור להשתתף בהגרלות, שלדעת המחבר בח"מ )ר"ז ס"ק י"ג( כל האומר "אתן 

אם יהיה" נקרא אסמכתא שסמך דעתו שירויח, ואף כאן הקונה כרטיס דעתו להרויח ורק משום כך 

ת הרמ"א האיסור הוא רק אם זה קנה והוה אסמכתא דאסור ויש בזה גזל מדרבנן, אבל לדע

אומנותו, ולפי זה הספרדים הנוהגים בכל ענין כשיטת המחבר אסורים להשתתף בהגרלה, וכפי 



ששמעתי יש באמת עוד מרבני הספרדים שאסרו להשתתף בהגרלה כיון שזהו גזל וכעין משחק 

  .בקוביא

שאסור להמחבר היינו אם אמנם דבריו תמוהין מאד, שכאן לא שייך לאסמכתא כלל, דאסמכתא 

אומר כשיהיה דבר פלוני אקנה או אתן, ובזה הוה אסמכתא ולא קנה, אבל כאן קונה כרטיס ששוה 

עכשיו בשוק כמה דולרים, ויכול למכור אותו עכשיו ולקבל את שויו, ונכנס בזה להשקעה כמו בכל 

סף אחר שהפסיד, עסק, ורק אם ההגרלה היא באופן שמי שמפסיד צריך לשלם מכיסו תשלום נו

בזה לא סומך דעתו ולא מועיל, אבל כאן, קנה עכשיו דבר שיתכן שיבוא לו מזה רווח גדול ויתכן 

  .שלא, הוה ככל עושה עסק או משתתף בו שאין בזה שום חשש אסמכתא

עוד נראה שכיון שרבים נכנסים לספק זה ואין להם קשר זה עם זה, אדעתא דספק נכנסו וגמרי 

ק כשנמצאים מספר אנשים ביחד במשחק ואחד מהם בלבד מנצח, יש מקום דעתם באמת, ור

לחשוש משום אסמכתא. ולהטעים מעט את הדברים יש להוסיף את המפורסם בשם הגר"ח 

מבריסק זצ"ל שעינינו הרואות שכשהטבח שואל שאלה בהל' טריפות ומטריפים לו, מקבל את 

רו זוכה, כואב לו ומצטער מאד, ולפעמים הפסק בהכנעה, אבל כשאותו אדם בא לדין תורה וחבי

  .מתקשה לקבל בהכנעה את הפסק, ואף שבשניהם הוא מפסיד, מ"מ כואב לו יותר כשהשני מנצח

ונראה כעין זה גם בנידון דידן שמוכרים את כרטיסי ההגרלה בכל העיר או בכל המדינה, ואין 

ות הוא קלוש מאד ומקבל זאת להמשתתפים קשר כלל זה עם זה, יודע כל אחד שהסיכוי שלו לזכ

בלב שלם, אבל כשרואה שחבירו ששיחק עמו בקוביא מנצח והוא המפסיד, מצטער וכואב לו טובא, 

ובזה יש לחשוש לאסמכתא וגזל מדרבנן, משא"כ כשכולם מוסרים מראש את כספם למארגני 

  .נןההגרלות, גומר דעתו להשתתף בלב שלם אף אם יפסיד, ולכן לא נקרא גזל גם מדרב

ועוד נראה שאסמכתא דלא קנה היינו משום שסומך שהדברים יסתדרו כרצונו ולטובתו, וכשלא 

מצליח הוה אסמכתא, אבל כאן הלא יודע מעיקרא שהסכויים שלו לזכות הם קלושים מאד, ומ"מ כיון 

שסכום הזכיה הוא גדול מאד, והסכום שדורשים עבור הכרטיס הוא פעוט, סומך דעתו לכך, וכה"ג 

  .א נקרא אסמכתאל

ומעכשיו נראה פשוט שהקונה כרטיס הגרלה אין בזה חשש אסמכתא, ולא שונה הדבר מכל 

השקעה שקונה ומקוה שיהיה מוצלח, אבל אין לו שום בטחון, ואם בסוף הפסיד ודאי לא נקרא 

אסמכתא, ואף כאן קנה כרטיס בתקוה בעלמא שירויח, ומשום שהסכויים קלושים מאד המחיר בזול 

  .אד, אבל סומך דעתו ומוכן באמת גם להפסידמ

אמנם נבוך אני במקרה שמשתתף בהגרלה בלי לשלם קודם ההגרלה, רק מבטיח לשלם עבור 

הכרטיס לאחר מכן, והיינו שמשלם אף שיודע שהפסיד כבר, ועכשיו כשצריך לשלם חסר סמיכות 

  .י צריך להחזיר לודעת. ומיהו בעצם המוכר הלוה לו הכסף לצורך קניית הכרטיס ובודא

  .עכ"פ נראה שבקניית כרטיס לא שייך אסמכתא, והיינו בין לאשכנזים ובין לספרדים



ומיהו בארץ ישראל חברת ההגרלות "מפעל הפיס" היא ביד הממשלה, וחלק ניכר מהכסף המתקבל 

האמת  אצלם הוא עבור החפשיים ומוסדותיהם, ואולי יש כאן ענין של מסייע ידי עוברי עבירה. אבל

היא שבלאו הכי כל מה שקונין בכל הארץ חלק מהתשלום הוא מס ערך מוסף, והם אח"כ 

משתמשים בו גם לעברות חמורות רח"ל, רק ע"כ אנן בדידן ולא חוששין לזה מכיון שאין בידינו 

  .לשנות ולהכריע בזה כלום, ולכן מדינא אין עלינו אחריות מה שהם עושים בכסף זה

של מוסדות שהכסף הולך לצדקה, יש לצרף עוד שלהרבה פוסקים אין דין ודע שרוב ההגרלות 

אסמכתא בהקדש, והוא הדין בזמנינו ישיבות וכוללים הם בכלל צדקה, ואם יפסיד הלא מנחם את 

 .עצמו שהכסף הלך לכולל או שאר צדקה, ולכן יש להקל טפי

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן לה

אחד עם חדר שנתייחד הנה בדבר חדר הנקרא אולם מסיבות )סאשל האל( שנבנה ג"כ תחת גג 

אבל לשחק לביהכ"נ להתפלל שם, פשוט שאין עליו שם קדושה ומותרין לעשות שם דבר חול, 

שאין ע"ז איסור ברור הם דברים מכוערים בכל מקום שהוא בקלפים )קארטן( ובינגא וכדומה אף 

 וגם הוא כמושב לצים.

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן עו ד"ה ב' והא

צדקה אם רשאים לקנות כרטיסי הגרלה מכספי מעשר, הנה  והא דהגרלה דנעשית ממוסד איזו

בעצם תלוי איזה מין הגרלה הוא אם יש לזה שיוי ממון או אין להם שום שיוי, היינו דהגרלה שיש לה 

קצבה להכרטיסים כגון שלהרויח אלף דאלאר /דולאר/ עושין למשל רק חמשה אלפים כרטיסים 

ירויח ושייך לשום כמה שוה ספק זה דאחד מחמשת שנמצא שהוא ספק ידוע דאחד מחמשת אלפים 

אלפים ירויח סך אלף דאלאר והוא כדמצינו בגמ' )מכות ג' ע"א( מכירה דטובת הנאה בכתובה 

שנישום לפי סך הכתובה ואיכות הספק דמיתה וגירושין שתלוי בבריאות הבעל והאשה ובאופן 

ים להבעל, וכן כל מכירת שטר חייהם אם בשלום גמור או כשאיכא לפעמים קטטה ואם יש נכס

שלבד ענין המתנת הזמן איכא ספק קצת לפי מצב הלוה בנכסים ולפי נאמנותו, וכן הוא שייך שומא 

לשיוי שומת ספק זה בקטנו וגדלו, ואיכא הגרלה דאין לה קצבה כגון שמוסד הצדקה מוכרת 

יו אף עשרת אלפים וגם כרטיסים בלא מספר ומוכרים כפי שיוכלו למכור משך זמן גדול שאפשר שיה

כמה עשרות אלפים לא שייך לשום שיוי ספק כזה שא"כ אין לספק כזה שום שיוי, שלכן אם הוא 

הגרלה דיש לה שיוי והשיוי שהעמידו הגבאים אינו גדול ביותר שייך שיקנו אף אינשי שאין בכוונתם 

שלוקח הוא לנתינת  לצדקה צריך שיקנה ממעות שלו, ואם הוא הגרלה דאין לה שיוי הרי כל מי

צדקה ויכול ליקח זה ממעות מעשר. ואם נזדמן לאחד שגורלו הרויח מעצם הדין הוא שלו דהא כיון 

שאין להספק ענין שיוי הוא בהכרח מה שעושין כן הוא למתנה לאחד מהנותנין משום הזריזות 

יותר מכפי  לקנות כרטיסי הגרלה לצדקה שעי"ז הדרך שמוכרין הרבה יותר ונתקבץ לצדקה הרבה

שמבקשין שיתנו צדקה ואיכא רוחא לצדקה עי"ז שלכן הרשות ביד הגבאים ליתן מתנה זו, אבל מ"מ 



מן הראוי שבאם גורלו הרויח יחזיר למעשר הדמים ששילם בעד כרטיס הגורל, וגם המעשר שצריך 

 .ליתן מריוח זה לצדקה דלא גרע משאר ריוח ויתן זה למוסד זה

 שו"ת הריב"ש סימן שח

עוד שאלת אם מותר להלות לישראל חברו ריא"ל זהב השוה עשרים דינרין על אחריות ספינה 

ההולכת מעבר לים ושיתן /בעל הספינה/ לו /המלוה/ בשובה בשלום כ"ד דינרין, מאי כיון דנפיש 

פסידייהו וההזקים מצוים בהם אם מזעף הים אם מחרום האויבים השוללים יהיה מותר. שהרי 

ע"ג( בפרדיסא דאסר רב ואמרינן ומודה רב בתורי דנפיש פסידייהו, אלמא אעפ"י  מצינו )בב"מ

שהוא משתכר לעין כל שקנה פירות כרם השוים דרך משל אלף זוז בחמש מאות כיון שהוא קרוב 

להפסד והוא אפשר שימצא בו ההפסד מותר, הכא נמי יהיה מותר. או דלמא כיון שנתן מעות ופסק 

גמורה, מאי. ואם באולי נוכל לבא בזה ממקום אחר שנוציאהו בכלל מדין  עמו תוספת קצוב רבית

רבית ולא יהיה זה אלא כמו אסמכתא שזו בודאי אסמכתא היא אם תלך הספינה בשלום יתן זה 

/בעל הספינה/ דרך משל עשרים ליטרין ואם יארע בה הפסד יתן זה /השני המבטיח/ מאה ליטרין. 

כל דאי וכל שכן באסמכתא שאין בידו להשלים כמו זה ואעפ"כ מה ואף על גב דאסמכתא לא קניא ב

לנו די לנו שיצאנו מדין רבית, ואולי שהסוחרים והספנים יוכלו להתנות בענין כזה, וכבר שמענו 

שפשט מנהגם ולא שמענו מי שמיחה בידם לעולם. והוא שנוהגין לתת עשרים ליטרין דרך משל למי 

בספינה, ואם תלך בשלום יהיו העשרים ליטרין שלו ואם יארע בה שיבטיח לו מאה ליטרין שיש לו 

שום תקלה יתן לו הוא ק' ליטרין, איני רואה בזה הבדל אלא מי יקדים המעות, ולא שמענו מי 

 שמפקפק בזה. אנא רפא נא למחלת חשכנו וכו', עכ"ל שאלתך. 

כ' דינרין על אחריות תשובה נראה ברור שאסור לישראל להלוות לישראל חברו דינר זהב השוה 

ספינה ההולכת מעבר לים ושיתן לו בשובה בשלום כ"ד דינרין, לפי שזו הלואה וקוצץ לתת לו דבר 

קצוב ברבית. ואעפ"י שהמלוה מקבל עליו אחריות המעות כל ימי המשך מהלך הספינה עד שובה 

עיניהו ולא דמי למרא. עדיין לא יצא מידי הלואה, דהא זוזי יהיב וזוזי שקיל ולא הדרי ליה זוזי ב

והיינו ההיא דרב חמא דהוה מוגר זוזי בפשיטא )שם /מסכת בבא מציעא/ ס"ט:(, כפי מה שפירשו 

התוספות שהיה רב חמא מקבל אחריות המעות אם נאנסו קודם שהוציאם הלוה וגם אחר שהוציאם 

נאסר זה בגמרא אם נאנסו כל נכסי הלוה שיהיה פטור מלשלם ואף אם יחזור ויעשיר, אפילו הכי 

כיון דלא דמי למרא דלא הדרי בעינייהו ולא ידיע פחתיהו. וכל שכן בנדון זה שיש בהלואה זו זמן 

שאין המעות באחריות המלוה אלא באחריות הלוה לגמרי דהיינו משעת הלואה עד שעת מהלך 

מי לא הספינה ומשעת שובה עד שעת פרעון. ואף על גב דהכא ההזקים מצויין אין בכך כלום, ד

עסקינן בההיא דרב חמא שנאסר אף אם המלוה סוחר ים ומוליך כל אשר לו מצרים באניות, דהא 

יהבי טעמא בגמ' משום דלא הדרי בעינייהו ולא ידיע פחתיהו ולא דמי למרא. ומאי דשרי רב 

בפרדיסא בתורי דנפיש פסידיהו התם זביני הכא הלואה, דהתם כיון שהיה לוקח פירות הכרם 

עשה ההוצאות ואפשר שיארע קלקול בענבים וגם יפסיד ההוצאות שהם מרובות מפני ושהוא י

קלקול שאפשר שיגיע לשוורים הוה ליה קרוב לזה ולזה. ומה שאמרת אם נוציא זה מדין רבית 



ונאמר שהוא כדרך אסמכתא שזו בודאי אסמכתא היא אם תלך הספינה בשלום יתן זה דרך משל 

הפסד יתן זה מאה ליטרין, זה בודאי אפשר הוא ומותר גמור היה אם עשרים ליטרין ואם יארע בה 

לא היה בכאן הקדמת מעות. אלא כמו שנים שהמרו זה את זה אם יהיה כך אתן לך כך וכך ואם לאו 

תתן לי אתה כך וכך. אבל כל שזה נותן לו מעות בהלואה ולריוח ידוע אף אם המלוה מקבל אחריות 

רבית, כפי מ"ש הר"ם ז"ל בההיא דרב חמא וכמ"ש למעלה. ומה  הספינה אסור, אלא שהוא אבק

שנוהגים לתת עשרים ליטרין למי שיבטיח מאה ליטרין שיש לו /לנותן העשרים/ בספינה זו דרך 

אחרת היא לפי שאין כאן הלואה אלא כעין מכר שמקבל עליו אחריות מעות האחר, בעד הסך ההוא 

וכי תימא זה שלוקח עתה  1עשרים ליטרין אין חשש בזה.שנותן לו זה, ואף אם יקדימו לו עתה ה

עשרים ליטרין ולאחר זמן אם יארע הפסד בספינה יצטרך להשיב מאה ליטרין נמצא שהאחר יקדים 

עשרים ליטרין ויקבל ק' ליטרין אחר זמן והרי זו רבית, אין זה, שהדבר ידוע שאין נותן מאה ליטרין 

ן אלא מפני ההפסד שהגיע בספינה שקבל עליו אחריותן, מפני הקדמת העשרים ליטרין שהוא נות

והעשרים ליטרין הראשונים כבר קנאם המקבל מתחלה. ועוד שאין זה מתרבה מעט מעט אלא כעין 

קנס הוא שמתחייב יחד עתה בכל המאה ליטרין באבד הספינה ואין כאן אגר נטר ליה. דומיא דאם 

שהתירו במתני' )/מסכת בבא מציעא/ ס"ה:(. אבל לא נתתי לך מכאן ועד שלש שנים הרי היא שלך 

הצד האחר שנותן לו ריוח ידוע בשוב הספינה הרי הליכת הספינה ושובה נעשה בזמן וכל יום ויום 

מתרבה השכר מעט יום אחר יום ואיכא אגר נטר ליה. ומה שבא בשאלה לשון זה נוסחו ואף על גב 

ן בידו להשלים כמו זה ואעפ"כ מה לנו וכו', דאסמכתא לא קניא בכל דאי וכל שכן באסמכתא שאי

הנה בזה הלשון נטית מן המסילה. ויצא לך זה ממה שמצאת בפרק איזהו נשך )ע"ג:( ולרב אשי 

מאי שנא ממתניתין אם אוביר ולא אעביד אשלם במטבא, התם בידו הכא לאו בידו, ונראה לך מכאן 

דאסיקנא דכל דאי לא קני אפי' היכא דבידו דטפי הוי אסמכתא לאו בידו מהיכא דבידו, אלא דכיון 

כההיא דאם אוביר ולא אעביד אשלם במטבא הוי אסמכתא ולא מחייב. או שאתה סובר כדעת הגאון 

ז"ל דמחייב היכא דבידו מתקנת חכמים שחייבוהו כיון שהיה בידו לגמרי אף על גב דמדינא מפטר 

א. ומה שהקשו בגמרא ולרב אשי מאי דאסמכתא היא, ומתני' דאם אוביר הלכתא היא ותקנתא הי

שנא ממתניתין אם אוביר וכו', פירש הגאון דהכי מקשי אמאי לא תקנו כאן כמו התם, ומתרץ התם 

בידו וראוי לתקן לחייבו כיון שפשע במה שהיה אפשר לו אבל הכא לאו בידו, אבל הכלל היוצא לך 

, הא ליתא. שאין אסמכתא אלא מכאן כל היכא דאין בידו להשלים כגון הכא הוי אסמכתא טפי

בתולה בדעת עצמו לומר אם לא אעשה כך אתן כך שהוא סומך על עצמו לעשות כן ומשום הכי 

מתני אי לא עביד ולא גמר בדעתו לאקנויי. כגון ההיא דפרק ד' נדרים )כ"ז( אם לא אתינא מכאן ועד 

תתי לך מכאן ועד ל' יום אחזיר לו תלתין יומין ליבטלן זכוותיה. וכן ההיא דתנן )ב"ב קס"ח( אם לא נ

שטרו. וכן הלוהו על שדהו ואמר לו אם אי אתה נותן לי וכו' )ב"מ ס"ה:(. אבל תולה בדעת אחרים 

שאין בידו כלל לאו אסמכתא היא, דכיון שאינו תולה בעצמו ואין בידו כלל גמר ומקני אדעתא דההוא 

התם דמצחק בקוביא לאו אסמכתא היא  תנאה. וזה מבואר בפרק זה בורר )כ"ד:(, דרב ששת אמר

כיון דלא תליא מלתא בדעתיה אלא אף בדעתא דחבריה ובמעשה דידיה, וקיי"ל כותיה. ואפילו רב 

חמא דאמר אסמכתא היא מפרש טעמיה בגמרא משום דאמר קים לי בנפשאי דידענא טפי. וכן 



ם דבנקשא תליא מילתא תולה בדעת יונו אמרינן התם דלא הוי אסמכתא לכולי עלמא אי לאו משו

ואמר אנא ידענא בנקשא טפי, הא לאו הכי לאו אסמכתא היא. והא דאמרינן גבי ההיא דרב אשי 

דכיון דלאו בידו הוי אסמכתא התם אף על גב דלא תלה בדעתו לגמרי מ"מ תלה תנאו בנוהג 

מוכרין לכל שבעולם, שמוציאין שם בפרוותא דזולשפט ברוב השנים וברוב הזמנים יין הרבה בזול ו

אדם והוה כתולה בדעת עצמו והוי אסמכתא דלא גמר ומקני. ומשום טעמא דמי יימר דמזבני ליה 

 2לא הוי פושע ולא קנסוהו לחייבו כיון דמן הדין הוא פטור, לא דמי לאם אוביר, דהוי פושע גמור.

שבר אבל בנדון זה שתולה בדבר שהוא מקרה גמור אם תהיה רוח סערה בים מפרק אניות ומ

ספינות או יחד יבואו גדודים וחברת גנבים ושודדים לשלול שלל ולבוז בז ואין בידו להיות נכון לבו 

בטוח לא יירא מכל אלה כשהתנה מתחלה גמר ומקני ואין כאן אסמכתא. ועקרן של דברים אלו 

תמצאם מבוארים לרבינו הרמב"ן ז"ל בהלכות נדרים שחבר בפרק ארבע נדרים. אם אחרו פעמי 

שובתי ובשש רכבה אל תתמה על החפץ. היתה נסבה לכתי טירו"ל לחתונת אחד מן החברים ת

החשובים נודעת לו אהבה יתירה וחבה. ואחרי שובי יסובו עלי רבים בדברי ריבותם עוד זה מדבר 

וזה בא. כי טבע הענין חייב היותה רבת השעור במדת ארכה ורחבה. גם כי היקר המעתיקה 

דתו וחשכת מעשהו כי רבה פעם יצא לחוץ ידבר פעם אסור בזיקים אל הקובה בהכחידו לבהלות טר

פעם אל הכלים נחבא. ואם כה יאמר כעת מחר אתן יד אכתבה הנה לימים רבים החזון ולעתים 

רחוקים הוא נבא ויכתוב שורותים אחת בכרסה ואחת בגבה ולא נודע כי באו אל קרבה. כל אלה 

הים מגן להולכי תום ואמר מרכבתה לרתום ותתום בטח בה' חברו להאריך מועדה עד רצה האל

ועליו דרכיך גול הוא ימלא משאלותיך ובשמו תדגול לא תצטרך לשן של שועל ולביצת החרגול. והן 

אני כפיך בכל אשר תשיג ידי היות לך לאח קרוב ומזה תקע כפך בעדי ואותי ערוב ברכה תדושן 

חק ב"ר ששת זלה"ה. שעל הכתב כל לבבות דורש ושלום לרוב. כנפשך ונפש נאמן אהבתך יצ

ימשוך בחן שפתותיו ומתק חכו לא יותן סגור תחתיו לא ישקול כסף מחירו וערכו כח מעשיו עשויים 

 באמת וישר וצדיק דרכו הנבון הותיק אנמשה גבאי י"א.

 

 

 

 

 

 



Dr. Sorotzkin 

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן לה

הנה בדבר חדר הנקרא אולם מסיבות )סאשל האל( שנבנה ג"כ תחת גג אחד עם חדר שנתייחד 

אבל לשחק לביהכ"נ להתפלל שם, פשוט שאין עליו שם קדושה ומותרין לעשות שם דבר חול, 

בקלפים )קארטן( ובינגא וכדומה אף שאין ע"ז איסור ברור הם דברים מכוערים בכל מקום שהוא 

 ם.וגם הוא כמושב לצי

 תשובות והנהגות כרך ד סימן שיא

ולהטעים מעט את הדברים יש להוסיף את המפורסם בשם הגר"ח מבריסק זצ"ל שעינינו הרואות 

שכשהטבח שואל שאלה בהל' טריפות ומטריפים לו, מקבל את הפסק בהכנעה, אבל כשאותו אדם 

בל בהכנעה את הפסק, בא לדין תורה וחבירו זוכה, כואב לו ומצטער מאד, ולפעמים מתקשה לק

 .ואף שבשניהם הוא מפסיד, מ"מ כואב לו יותר כשהשני מנצח
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THE ROLE OF PARENTS IN THE CURRENT CRISIS OF “OFF 
THE DERECH” ADOLESCENTS:  DARE WE DISCUSS IT? CAN 

WE AFFORD NOT TO?∗ 
__________________________________________________________________________ 
 
The frum community has been struggling with the problem of rebellious adolescents.  Many 
factors have been cited as possible causes for this problem.  A prominent therapist recently 
stated at a professional conference that we currently do not know what causes this problem.  
This paper will seek to demonstrate that it is deficiencies in the parent-child relationship that lie 
at the root of adolescent rebelliousness.  The impact of other risk factors is mediated via their 
effect on the parent-child relationship.  The resistance to acknowledging the central role of 
parents in this problem, and the repercussions of this resistance, are discussed. 
________________________________________________________________________ 

 
The problem of rebellious adolescents has become a major area of concern for the frum 

community.  Many articles have been written on this subject and it is rare for a community 
organization to hold a conference without workshops devoted to this topic.  While accurate 
statistics are not available, most educators and activists feel that the problem is growing at an 
alarming rate.  Many knowledgeable activists use the term “epidemic.” 
 

This paper will review the items commonly mentioned as risk factors in frum children 
becoming rebellious (“going off the derech”).  I will demonstrate that there is a strong tendency - 
albeit with the best of intentions - to downplay the role of parents in this problem.  The reasons 
for this avoidance and how it can impede efforts to alleviate the problem will be explored. 
 

                                                
∗  Earlier versions of this paper were presented at a conference of educators in Monsey, NY on November 25, 1999 and at the 
NEFESH conference, Baltimore, MD on December 26, 1999.  A “secular” version of this paper was published in The Journal of 
Psychohistory, Vol. 30 No. 1, Summer 2002, pp. 29-53 as “The denial of history: Clinical implications of denying child abuse.”  
An abbreviated Hebrew version was published in “Issues in Psychology, Psychotherapy and Judaism,” Seymour Hoffman, Ed., 
Nefesh Israel: 2008, pp 18-51 and in “Psychotherapy and Judaism,” Seymour Hoffman and Leah Rossman, Eds., NY: Golden 
Sky Books, 2012, pp. 127-151.  
The author wishes to thank the many psychotherapists and mechanchim who have commented on, agreed with, challenged and 
disputed earlier versions of this article.  A special thanks to my patients who trusted me enough to tolerate the pain of looking 
into dark, hidden alcoves of their memories. 
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It is axiomatic when dealing with complex social issues, that these problems are multi-
determined.  It then follows that the interventions also have to be multi-pronged.  However, 
acknowledging the multi-factorial nature of a problem does not preclude us from recognizing 
that some factors are more significant and crucial than others are.  

 
 

RISK FACTORS ASSOCIATED WITH REBELLIOUS ADOLESCENTS 
 

Among the general public, the most common causative factors mentioned in regards to 
rebellious adolescents are distant environmental ones.  The vulgar and decadent media, the 
Internet and western culture in general, are portrayed as being too appealing for many 
contemporary teenagers to resist. The assumption is that the pull from the outside is so strong, 
that even well adjusted, happy youngsters who have positive relationships with their parents can 
easily be influenced to abandon their family’s way of life.  

 
 

Exposure to the media 
 

It is undeniable that exposure to the media negatively impacts our moral standards and 
sensitivities. The question of what is an optimal or acceptable level of exposure to the outside 
world is, therefore, an important one (see e.g., the February 1995 special issue of the Jewish 
Observer on “The world around us: The risk of exposure, the cost of insularity”) but it is not 
directly relevant to our topic. 
 

The question we are addressing is not what has caused a lowering of moral sensitivities.  
Rather, the specific issue we are dealing with at the moment is why children rebel against their 
parents’ way of life.  To the best of my knowledge, the relative number of “off the derech” teens 
among Orthodox families that permit higher levels of exposure to the media is no higher than in 
families that strictly insulate their homes from outside influences.  This should serve as 
conclusive evidence that exposure to the media is not a major causative factor in the “off the 
derech” phenomenon, although it can certainly have other negative consequences.  (We will 
return to the Internet issue below).  

 
It is true that youngsters who rebel often become heavily involved in “on the edge,” 

“cultural” activities.  However, this is the effect of rebelliousness rather than the cause.  It is very 
doubtful that exposure to the media, in itself, can make it worthwhile for children to abandon 
their parents’ way of life. The price they pay in feelings of guilt, rejection and failure, to say 
nothing of the loss of approval of parents, would prevent such a step.  Rather, it is only after a 
buildup of feelings of hurt, resentment, anger, rejection and alienation from family and 
community that they feel that they have nothing to lose by dropping out.  As Rav Matisyohu 
Salomon recently stated, “it isn’t accurate to call them ‘dropouts,’ rather, they should be called 
‘pushed-outs’.” 1  

                                                
1 Rav Matisyohu Salomon, With Hearts Full of Love (Mesorah, 2009): It is not an easy thing for anyone to sit 
through a whole day of school, especially a child, and the mother has to be waiting to shower him with rachmanus 
when he comes home…. If, however, the home to which he returns is stressful and judgmental, if he goes to sleep 
with resentment and frustration… his resentments will be directed toward his parents, his brothers and sisters, his 
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The influence of “bad friends” and an overactive yetzer hora 
 

Another oft-mentioned factor in youngsters rejecting their parents’ Torah values is the 
influence of bad friends.  The obvious question to ask is what makes this particular child 
vulnerable to this negative influence?  There may be 25 boys in a class of whom 23 feel little or 
no temptation to follow the example of the “bad” boy, while one particular child is strongly 
tempted to follow in his footsteps. What is unique about this child to make him especially 
vulnerable to negative influence? 

 
When a second child in a family goes “off the derech” r”l the parents will declare that it 

is the result of the bad influence of the older brother.  I ask them the obvious question: “From 
which brother did the older child learn it from?”  The thought that both brothers are reacting to 
the same cause, i.e., an emotionally unhealthy situation in the home, doesn’t occur to them. 

 
Rav Wolbe makes the point quite forcefully: "If someone has a child who acts 

inappropriately, he can't attribute it to the negative influence of bad friend - this is simply an 
excuse."  2  It is obvious that Rav Wolbe is not minimizing the negative influence of deviant 
friends.  Rather, he is emphasizing that parents play a more central and decisive role. Research 
studies have documented the association between deviant friends and delinquency. However, the 
research also highlights the family variables that act as moderators.  As Viatro et al., (2000) 
discovered in their research:  

 
[A]ttachment to parents reduced the influence of deviant friends… At a certain point, it 
becomes difficult and even impossible to prevent teenagers from becoming exposed to 
deviant friends.  Hence, it may be [more] effective in the long run to foster the parent-
child bond through communication, support, and shared  activities in addition to 
monitoring the child’s behavior…adolescents with unfavorable attitudes toward deviancy 
are not influenced by deviant friends [pp. 321-322]. 

 
When children are easily influenced by bad friends or when rebellious teenagers become 

involved in illicit and immoral behaviors, parents will often claim that their children were born 
with an unusually powerful yetzer hora and, therefore, they as parents were powerless to prevent 
the inevitable downward spiral.  Eisav is usually pointed to as the prototype of someone born 
pre-destined to be a rosha.  However, according to Rav Dessler this is a misperception.  Clearly, 
says Rav Dessler, Eisav was not born predestined to be a rosha, otherwise we would have to say 
that he had no bechira.  At most, we can say that he was born with a temperament that made 

                                                                                                                                                       
rebbeim and teachers, the Torah and even the Ribbono Shel Olam, Heaven forbid. And then we’re surprised when 
some children become dropouts. I don’t call them dropouts. I call them pushouts. How can we blame them when 
they were pushed out by the way we treated them, albeit without malicious intent [p. 73]?  

על שהיתה מטתו שלימה ולא היה בה , א"ד": י"רש". וישתחו ישראל על ראש המטה"): לא:ויחי מז( מרבי שלמה וולבה שיעורי תורהבספר  2
מפני שלא היתה מטתו , אומרת התורה שיעקב אבינו אשם, כ אם לא היה עומד בצדקו"ואעפ, יוסף נשלח למצרים בעל כרחו של יעקב ."רשע

  ...אלו הם סתם תירוצים –הוא לא יכול לתלות את זה בחברים רעים שקלקלו את בנו , אם יש לאדם בן שאינו מתנהג כשורה.  שלימה
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positive behavior more difficult for him and raising him properly a more challenging (but not 
impossible) task for his parents.3           
 

There is an interesting phenomenon I have observed with those who explain a child’s 
negative behavior by attributing it to an unusually powerful yetzer hora.  The belief that a child 
was born with a factor making it more difficult for him or her to behave properly doesn’t seem to 
mitigate the anger parents feel toward the child.  The belief seems to serve the sole purpose of 
avoiding a more thorough (and perhaps painful) search for the true causes for the child’s 
behavior.  In contrast, when Rav Dessler speaks of Eisav having a more difficult temperament, 
he also makes it clear that less was expected of him as a result (at least initially).     4    
 
 

Other factors 
 

A recent report from a professional conference of frum therapists dealing with children in 
crisis speaks of “child risk factors” such as Attention Deficit Disorder (ADD), hyperactivity, 
Oppositional Defiant Disorder, learning disabilities, poor academic abilities and poor social 
skills.  Another factor noted under child risk factors is the depressed child, which includes 
anxious and perfectionistic children.5 
 

The second basic category listed is the “family risk factors” which includes lack of family 
cohesiveness, poor parenting skills and families with “high expressed emotions” (i.e., criticism 
and hostility) and marital conflict.  The third category listed is “environmental risk factors” 
which includes families with major medical and or economic problems and children with a 
history of sexual and/or physical abuse. My impression from reading the above-mentioned report 
and from a conversation with one of its editors is that poor parenting skills is not considered the 
major contributing factor in most cases of at-risk children. 

 
 

THE ROLE OF PARENTING 
 

My own view is that in the vast majority of cases of acting-out adolescents, the major 
causative factor is deficits in parenting and the resulting deficiencies in the parent – child 
relationship.  (As discussed below in the “Parental Attitudes” section, the problem is usually with 
parental attitudes more than with parenting skills). The many risk factors noted in the above-
mentioned report certainly contribute to the problem.  In my opinion, however, they do so mainly 
by making it more difficult for the parent to maintain a positive and supportive attitude toward 
their children.  In addition, many of the symptoms noted in the report (e.g., anxiety, 
perfectionism, Oppositional Defiant Disorder), are most often themselves reactions to poor 
parenting practices.  The necessary ingredient that actually causes a child to rebel is the anger 
and frustration resulting from feeling unaccepted and rejected, by his or her parents. 
 

                                                
  ... אף שמצאנו בו כמה תכונות המראות על התקשרותו לצד ההסתר, אך זה ברור שלא נולד עשו להיות רשע  -  205' עמ, ב"ח, מכתב מאליהו  3
לשם כך . בגבורה וכבישת היצר] הוא[' בקידוש ה... חלקו –] כמו עשו[מי שנולד בהרבה תכונות רעות  – 458' עמ, ה"ח, מכתב מאליהו  4

  ).   כז:תולדות כה, ת"ר הירש עה"רשגם ב' ועי.  (היתה נקודת בחירתו נמוכה מאד
5  Blumenthal & Russel, 1999 .See 
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The Torah is transmitted via the mesorah from parent to child.  When the relationship 
with the parents is defective, the transmission is corrupted, setting the stage for the child’s 
rejection of the mesorah.  I once heard a rov use this concept to explain a difficult halacha; A 
ben sorer u’moreh is executed only if his parents don’t forgive him.  This is difficult to 
understand since the penalty is a result of our assumptions regarding his future behavior and not 
his disrespect for his parents.  The rov answered (based on the Shem MeShmuel comments here) 
that if parents have such a relationship with their son that they won’t forgive him, then they have 
disconnected him from the mesorah and therefore there is no chance that he could do teshuvah.6    
 

The question is often asked: “What has changed in the frum family that so many children 
feel rejected?”  My own feeling, based on my clinical experience, is that children are finding it 
increasingly difficult to be “good enough” to please their parents.  The fact that standards have 
risen, for Orthodox Judaism in general and for Torah studies in particular, is certainly a cause for 
celebration.  However, it can also be a source of unrelenting pressure on children.  For example, 
on a number of occasions parents have complained to me regarding a child:  “He never opens a 
seifer!”  From the initial complaint, I get the impression that the child never learns at all.  Upon 
further examination it turns out that these children are fairly good students who learn well in 
yeshiva.  When they come home after a long day in yeshiva and just want to relax, their parents 
become upset, and criticize them for “never opening a seifer” just because they don’t learn in 
front of them. 
 

Rav Yitzchok Hutner emphasizes the crucial importance of maintaining a sense of 
satisfaction from everyday, average ruchnious activities even in the face of rising standards and 
expectations.7   
 

Children who feel that they are a disappointment to their parents (I am referring to the 
feeling of being a disappointment to parents, not to disappointing them with a specific act) are 
children in serious emotional pain, a pain often repressed or denied.  This pain often results in 
resentment and anger, making these youngsters extremely vulnerable to depression and to 
rebelliousness (via the influence of bad friends etc.). 
  

                                                
כשעושה תשובה שוב מתעוררת בו הנקודה ... דמחמת שישראל הם בני אברהם יצחק ויעקב... -' קלז' עמ, כי תצא) סאכטשאב(משמואל  שם   6

ממילא זה שהוא סורר ומורה נפסק חיבורו מאביו ואמו . הכלל שכל עצמה של תשובה שמועלת היא מפני ההשתלשלות עד האבות... השרשית
שוב , אבל כשאביו ואמו מוחלין לו הנה הוא עדיין נקשר בשלשלת הקודש... בודאי שלא יעשה תשובה, ושוב אין לו חיבור בשלשלת הקודש

  ... שיכול להיות שעוד ישוב בתשובה, אינו נהרג
ודוקא הקשר העמוק בין אבות וילדים הוא הוא , דוקא האבות הם המקשרים את הבנים לתורת אל חי –' רסא-'רס' א עמ"ח, עלי שורראה גם ב 

אין לך דבר המקלקל את היחס הלבבי .... חייבים לשמור על הקשר הטבעי הזה לבל יינתק לעולם, אי לזאת. וון את הילדים אל דרך השםהמכ
מרוב , ו מהתקבץ רשמים שליליים"פן ח, על האבות לדאוג ליום שבו יעמדו על דעתם, כשהילדים עוד רכים. בין אבות לבנים כמו רוב מורא

  !  יבעטו בהוריהם וילכו לדרכם –ית פחד והטלת אימה בב
  ".  לא נדנדה עריסה תחילה אלא בביתו של אברהם אבינו"הסבר נפלא על המדרש ) א:כד(חיי שרה ' פר, ילקוט לקח טובראה גם בספר 

היות "פשוטה של לעליה תמידית בתורה ועבודה ממעט את גודל השמחה האצורה בעובדה ה הלחץ הפנימי -'עא' עמ, ספר הזכרון, פחד יצחק  7
.  הרי שמחת עולמים הכלולה בעובדה פשוטה זו צריכה להיות שופעת בצינורי הנפש, ובכל זה. בלי מדרגות מיוחדות של עלייה, "יהודי

שההתאמצות בהשגת המדרגות מחלישה את השמחה של : ונמצא מהלך כזה.  הרי היא תנאי מוקדם לעבודת השגת המדרגות, ומבחינה ידועה
שהרדיפה אחר השגת , והרי זו חובה מיוחדת על העובד!  בשעה ששמחה זו היא היא המקור הנאמן של התאמצות זו, "מדרגות-יבל-מצב"ה

 . המדרגות לא תחליש בקרבו את השמחה הכלולה במצב של היות יהודי בלי מדרגות
[Csikszentmihalyi (1999) makes a similar point from a secular perspective in an article titled “If we are so rich, why 
aren’t we happy?”]. 
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The current crisis and its root causes were predicted over two decades ago!  In an almost 
prophetic article on the “crisis in parent – child relations,” Rabbi Aaron Brafman (1977), a noted 
mechanech, stated:  
 

I know of crises in … every neighborhood, in every sub-culture [of the Orthodox 
community].  The common denominator in all of these situations would seem to 
be a lack of communication and a growing hostility between parents and children.  
While this may be analyzed from many perspectives, the fundamental needs not 
being met in all of these situations are those of understanding, respect, and 
too often, the patience of parents toward children.  Every child needs to be 
loved by his parents, and most important to be accepted for what he is.  This 
seems to be such a simple solution.  And yet how often … this is overlooked! 
[p.14, emphasis added] 

 
More recently, Rabbi Brafman (1998) stated that: “The consensus of professional and 

lay-activists working with at-risk teenagers and dropouts, has been that the overwhelming 
majority of their clients come from broken homes, orphaned homes, dysfunctional homes, or 
unhappy homes [p. 8].” I would only add that a broken home or orphaned home creates a dropout 
only when it leads to a dysfunctional/unhappy home. 
 

 
Love or acceptance and respect? 

 
Many mechanchim emphasize the importance of children feeling loved by their parents.  

The Chazon Ish is quoted as saying that acceptance and respect are more critical for a child than 
love.8  After all, the love that parents feel for children is a natural instinct.  Viewing children 
positively and accepting them in a non-critical manner is a much more difficult challenge.  (As a 
mother once told me in regard to her teenage son, “I love him but I don’t like him”).  It is my 
impression that excessive criticism is the major factor poisoning the parent-child relationship in 
our times.  This criticism is most often rendered in the name of love!  
 

When children feel that their parents are critical of them in a global sense, they are much 
more likely to act in an oppositional manner.  This, in turn, prompts parents to react negatively, 
which then further escalates the children’s acting out.  Regardless of the level of reasonableness 
or unreasonableness in the parent’s critical attitude, children will inevitably blame themselves 
(Gartner, 1999, p. 38), (even if the child is overtly proclaiming that it is everyone else’s fault).  
This leads children either to perfectionism, where they try to be perfect in order to win their 
parents’ approval, or to giving up when they feel that nothing they can do will ever be enough to 
escape parental criticism. 

 
 
 

                                                
!" זו טעות]..... "ביחס לילדים נחשלים[זה משפט שחוזר על עצמו הרבה ..." חסר לו חום ואהבה' הי" – 50' עמ, ס"בניסן תש' א, משפחה  8

א אמר שכל אחד "החזו... זה לא חום ואהבה. הדגיש במכתב שצריך לתת לבחורים כבוד והערכה חזון אישה.  "אמר לנו ראש ישיבה קטנה
  ....אלא צריך לתת ספלים, אומר שכיום לא מספיק כפית רבי מיכל יהודה לפקוביץ.  צריך כפית של כבוד
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Range of parenting deficiencies 
 

It needs to be emphasized that when I refer to poor parenting practices, I am referring to a 
wide range of phenomena.  At one end of the spectrum, are the overtly abusive parents, either 
physically or emotionally.  This includes parents who believe that their children’s purpose in life 
is to fulfill their own, often immature, emotional needs.  They do not hesitate to manipulate their 
children’s emotions to this end.  Even this type of overt abuse is not always obvious to others, 
since these same parents are often very pleasant to other people as they have a strong need to 
gain the approval of others. 
 

In the midrange of the spectrum, are parents who are not initially abusive.  However, they 
are rigid and inflexible and so tend to over-react to their children’s difficulties resulting from 
learning problems, lack of motivation, or even normal childhood misbehavior.  They tend to see 
these problem behaviors in a very negative light, and even more significantly, they often attribute 
malicious intent to the child (Strassberg, 1997).  These parents can often be identified by the 
negative and disparaging manner in which they refer to their children: “He’s a self-indulgent 
truant;” “She’s a free loader;” “He’s using his learning disability as a convenient excuse for his 
laziness,” etc.  (This issue is discussed in more detail below in the section “Parental attitudes”). 
 

At the other, more positive end of the spectrum, are parents who are very caring and 
giving to their children and rarely have negative interactions with them.  However, they are 
mostly focused on their children’s behavior and cognitive development with little attention paid 
to their emotional life.  Research has shown that a dismissive attitude on the part of parents to 
their children’s emotional life has far-reaching negative implications for their later adjustment 
(Gottman, Katz, & Hooven, 1996).    

 
Baumrind (1978) proposed a very helpful distinction in parenting styles, between 

“Authoritative parenting” and “Authoritarian parenting.” An authoritative parent 
is demanding and responsive. Authoritative parents understand how their children are feeling and 
help them to regulate their feelings and solve their problems. They encourage their children to be 
independent but still place limits on their actions. The parents encourage discussion and try to be 
warm and nurturing.  They allow their children to explore more freely, thus having them make 
their own decisions based upon their own reasoning. Authoritative parents tend to produce 
children who are more independent and self-reliant. An authoritative parenting style mainly 
results when there is high parental responsiveness coupled with age-appropriate parental 
expectations. Authoritarian parenting, in contrast, is demanding but not responsive. It is 
characterized by high expectations of conformity and compliance to parental rules and 
directions, while allowing little open dialogue between parent and child. Authoritarian parenting 
is a restrictive, punitive parenting style in which parents make their children follow their 
directions. Authoritarian parents expect much of their child, but generally do not explain the 
reasoning for the rules or boundaries. Authoritarian parents are less responsive to their child’s 
needs, and are more likely to ground their child rather than discuss the problem.  The children of 
authoritarian parents often are less socially competent because the parent generally tells the child 
what to do instead of allowing the child to choose by him or herself. Some children of 
authoritarian parents may develop insecurities and display anti-social behavior. 
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Children whose feelings are neglected or negated respond by neglecting their own 
emotional needs and focus instead on being well behaved (Miller, 1996).  Many become 
perfectionistic, striving to please their parents at all costs (Sorotzkin, 1985, 1998, 1999a). 
Eventually and inevitably, it becomes clear to them that they cannot be perfect, and so they give 
up their quest and become depressed and/or act out their resentment and frustration.  It is easy to 
see that when a rebellious child comes from such a family, it would be difficult to perceive the 
connection to his or her family life, since these families are indeed high functioning, “good 
families.” 
 

One acting-out youngster had been a well behaved, “A student.”  His parents 
were very giving and attentive to him.  However, whenever he did something for 
the sake of fun (e.g., bowling) or dressed informally (e.g., wearing a sweatshirt to 
an amusement park) he felt he was disappointing his father who was very low-
keyed and straight-laced.  The father never told his son that he has to be a carbon 
copy of his father, but that is exactly what the son felt that he had to do in order to 
win his father’s approval.  Since his personality was very different from that of his 
father – he was gregarious and outgoing - he constantly experienced a deep sense 
of shame for not being as serious as his father.  Since the parents never overtly 
demanded it, I searched for the source of his perceived need to be exactly like his 
father.  After speaking to the father a number of times, he acknowledged that both 
he and his wife were ultra-sensitive to the opinion of others and have always felt a 
great need to please others and fit in.  When his son spent time in fun activities the 
father felt very critical, to a large degree, he acknowledged, because he imagined 
the disapproval of neighbors. While at first he protested to me that he most often 
didn’t verbalize these negative reactions, he did concede that it was unlikely that 
his son was unaware of his feelings.  Clearly, these parents did not value their 
own sense of individuality and so it isn’t surprising that their son felt the same 
way. 
 

 
The pressure to bring nachas to parents 

 
A less obvious form of less-than-adequate parenting is the subtle pressure to bring nachas 

to parents.  Many children in our community grow up with the idea that their main purpose in 
life is to bring their parents nachas, rather than to be successful in their service of Hashem etc.  
To them, the problem with doing something wrong is not because of its inherent wrongness, i.e., 
it negates the rotzon Hashem.  No!  The main issue is that it will aggravate and disappoint their 
parents.  In fact the most common brocho given to a bar mitzvoh bochur  is that he bring nachas 
to his parents.   

 
What’s wrong with a child trying to bring nachas to his parents?  Don’t they want what’s 

best for him?  From a hashkofo perspective there is serious problem with parents feeling that 
their child’s purpose in life is to bring them nachas.  Rabbi Yissocher Frand (1999) recounts the 
following story that he heard from Rav Moshe Shapiro.  
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A man came to visit his nephew in Yerushalayim.  This nephew was a young 
talmid chochom with a large family.  The uncle was impressed with how attentive 
and patient his nephew was with all the children.  “How will your children ever 
repay you for what you have done for them?” asked the uncle.  “By giving me a 
measure of immortality, by carrying my name forward” answered the nephew.  
Later the nephew asked the Brisker Rov what he thought about the question and 
his response.  The Brisker Rov shook his head in disapproval.  “The answer you 
gave is close to apikorsus.  Children have nothing to do with repayment.  They are 
not an investment for future nachas.  You can daven for nachas, just like you 
daven for health and prosperity, but that is not why you have children.  Children 
are about giving.  It’s the way Hashem wants us to emulate His ways” [pp. 105-
106]. 

  
Growing up with the idea that your main purpose in life is to bring your parents nachas is 

certainly not conducive to developing a healthy sense of self.9 
 
The attitude that underlies this expectation that a child function is to bring his parents 

nachas is that parents have “rights” on their children, similar to the voting rights a share holder 
has in a company.  The idea that parents have rights in regard to their children does not come 
from Torah hashkafah which emphasizes the obligations parents have to properly take care of the 
pikodon entrusted to them by Hashem.  

 
In discussing with me issues they are having with their children, parents often protest: 

“Don’t I have the right to demand from my child…..!”  I respond:  “You have obligations to your 
child and not rights on him.  Your obligations may or may not include making that demand from 
him, depending if it makes sense from a chinuch perspective.10 

 
Harav Aharon Leib Shteinman was asked by a group of rabbonim involved with a sholom 

bayis organization in regard to parents who got involved in their son’s marital conflict, implying 
that they will no longer offer him emotional support if he doesn’t divorce his wife:  Harav 
Shteinman responded: “They are not behaving properly! ….Parents shouldn’t interfere after a 
couple marries… What’s between the couple, parents are not permitted to interfere with. Does 
the parent own the child!? Does one person own another person? No one does”!    
 

Rav Shteinman related that one of the gedolim from the previous generation whose 
daughter wanted to marry a certain bochur and the father felt this bochur wasn’t a big enough 
lamdon [not learned enough] and so he didn’t want to let them marry.  They came to ask Rav 

                                                
א אין כוונת "עם כל חיובי כיבוד או. י הבית"ילדים אינם נושאים את הבית אלא הם הנשואים ע –' רנה' א עמ"ח, עלי שורראה גם בספר   9

  .לשיצאו פעם מהבית והיו לאנשים, ההורים להכליל את ילדיהם בנשיאת עול הבית אלא דוקא לחנך אותם לחייהם הפרטיים
. עבודת השםה על מנת לחנכו ולגדלו ל"ילד הוא פקדון שנותן לנו הקב): 'נט' א עמ"ח, רבי שלמה וולבהממורשתו של ( אבני שלמהספר   10

גורמת " אדנות"ו" בעלות"הרגשת . ויש לגישה זו השלכות גדולות בחינוך הילדים! הרי ילד הוא פיקדון, ]ילד שלי" [מיינע"כמה צורם לשמוע 
  .והכל באיצטלה של חינוך -" מורד במלכות"שהרי הילד , לדרוש כבוד

הוא הנו הכח המניע והמעורר , חיוב האחריות המוטל על יעקב –יג :לגוישלח ) רבי הענאך לייבאוויטש( חידושי הלבובדומה לזה ראה ספר 
  . יותר מרגשי אהבתו להם... אותו לשמור על בניו
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Chaim Brisker who told the father “Do you own your daughter?  She’s an adult. You are not 
permitted to interfere if she wants to marry him.”11  

 
A manifestation of parental feelings of ownership is the double standard that many “at 

risk” youngsters experienced in dealing with their parents.  These parents seem to feel that their 
“rights” as parents entitle them to simply make different rules for themselves even when there 
are no logical bases for such differences.  Two examples of these double standards: 

 
“Chaim’s” mother yells at him for being “so irresponsible.”  He tries to defend 
himself: “How can you expect me to act normal when I grew up with parents who 
were always fighting?!”  His mother doesn’t deny these facts but insists that he 
shouldn’t “live in the past” (although it was actually still continuing into the 
present) and he shouldn’t use these difficulties as “a convenient excuse.”  Later 
that day, Chaim tells his mother that he can never forgive his father for the 
emotional devastation he inflicted on the family with his abusive behavior.  “You 
shouldn’t be so upset with him” she retorted, “After all, when he was growing up 
his parents were so busy trying to start a school they were unable to pay him any 
attention.”  
“Tuli” has had a conflicted relationship with his mother for many years.  A 
significant part of this conflict resulted from Tuli maintaining a relationship with 
his father’s relatives whom the mother has tremendous anger at because of an 
incident that occurred when she first got married.  It had recently been uncovered 
in therapy that Tuli had been molested   by an older sibling over a period of many 
years.  During one argument with his mother he attributed his behavioral 
difficulties to the trauma of the abuse.  “You can’t live in the past, and use that as 
an excuse, you have to move forward” she retorted angrily without a trace of 
sympathy. Her own years of unrelenting anger at her husband’s relatives over an 
incident from 25 years ago was somehow not considered “living in the past” or 
“a convenient excuse.”  

 
 

Kibud av v’eim 
   
The concept of “ownership” over children is often justified as being conferred on them by 

the mitzvah of kibud av v’eim.  This perversion of the mitzvah of kibud av v’eim was condemned 
years ago in the Sefer Habris (Rav Pinchos Eliyohu of Vilna, 5547):  
 

There are people who are careful not to hurt anyone’s feelings; in fact, they treat 
everyone with love.  Yet they hurt their own children’s feelings.  They say that 
‘this behavior isn’t sinful since Hashem put them in my hands and He compelled 
them to accept my discipline – as it says ‘Honor your father...,’ and my intention 
is to discipline them in the ways of the Torah.’  But, in truth, their words are 

                                                
הם לא   -. 8' עמ )ז"תשס, רבי יצחק לורינץ, ירושלים: בינת הלב( פרקי הדרכה: בינת המדותפר בס מרן רבי אהרן לייב שטינמןדברי    11

?  יש מישהוא בעל הבית על השני?  האם הוא בעל הבית עליו! ...  אין להם להתערב, אם ההורים מתערבים אחרי שבעל ואשה התחתנו!  בסדר
ת ולא רצה לת, והוא חשב שהבחור לא מספיק למדן, שבתו רצה להתחתן עם איזה בחור, אומרים על אחד מגדולי הדור הקודם!  אין אף אחד
  ...ואסור לך להתערב!  הרי היא בוגרת?  האם אתה בעל הבית על בתך, אמר לו רבי חיים, חיים בריסקר' ובא לשאול את ר, לה להתחתן
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neither logical nor according to the Torah, for why should their children not be 
included in the commandment of ‘love your neighbor as yourself?’….  The truth 
is that … one is punished more severely for hurting a relative, and therefore one 
who unjustly causes pain to his own child will be punished more harshly.”12 

 
(This issue is discussed at length in my article on “Honoring Abusive Parents.”) 
 
 

The over-valuing of external behaviors 
 

Associated with parental neglect of children’s emotional life, is the exaggerated 
importance given to external behavior.  Many parents (and educators) believe that positive 
external behaviors are guaranteed to become internalized.  This view seems to be supported by 
the statement of chazal that metoch shelo leshmo bo leshmo (one who develops the habit of 
doing a positive act for extrinsic reasons will eventually come to do so with intrinsic motivation).  
Often quoted too are the words of the Chinuch (Mitzvah 16) that achrei hapeulos nimshuchim 
halevovos (a person’s heart follows his actions).  These divrei chazal would indeed seem to 
justify an emphasis on superficial positive behaviors without any need to concern ourselves with 
the internalization of the values associated with these behaviors.  We can just sit back and “let 
nature take its course,” as the positive behaviors are magically internalized. 

  
This, unfortunately, is not the case.  The late mashgiach of the Ponevich Yeshiva, Rav 

Chaim Friedlander zt”l, for example, clearly states that it is obvious that the Chinuch’s yesod 
that a person’s motivations follow his actions can only apply when the person identifies with the 
ideals associated with those actions.  He relates that Rav Yisroel Salanter made this same point 
citing evidence from the Cossacks.  The Cossacks were the elite troops of Europe.  They were 
drafted at a young age and served for 30 years before retiring on a government pension.  During 
their many years of army service these troops were highly disciplined, energetic and productive.  
However, after retiring, these soldiers spent the rest of their lives in a drunken stupor.  What 
happened to the good habits that they practiced for 30 years?!  Since they never identified with 
these values, answers Rav Yisroel, their external behaviors could not have the power to influence 
their internal values.  Contrast this with the common, naive belief that forcing someone to 
behave in a certain way will automatically cause him to internalize the values associated with 
that behavior!13  
                                                

וכן יש אנשים ששומרים עצמן מלהרע לשום אדם ואוהבים את הבריות כולם אבל שונאים את בניהם   -' פרק טז' ב מאמר יג"ח ספר הברית 12 
ואומרים אין בזה עון כי יאמרו בלבותם הבנים בני והבנות בנותי וכבר אני יוצא ידי חובת אהבת הבריות כולם , ותם ולהקניטםומכוונים לצער א

והמה אסורים וקשורים על פי התורה , כי אין אני מצער לשום אדם אלא נתח מנתחי אשר נתנם הבורא יתברך בידי והכריחם לסור למשמעתי
ואני מכון אם ... כנאמר כבד את אביך ואת אמך, פוץ לבבי הרשות נתונה מקל עליון בידי לעשות עמהם כטוב בעיניתחת כפות רגלי וכל אשר יח

שלמה יגרעו הבנים מלהיות בכלל לא , זה ליסרם ולהוכיחם בדרכי אלוקים חיים לפי מחשבתי ובאמת דבריו לא בהשכל ולא על פי התורה
אומנם כמו  שבענין ההטבה והצדקה כל הקרוב קרוב קודם כך בענין השנאה והרעות יש יותר ו.  תשנא את אחיך ובכלל ואהבת לרעך כמוך

סימן (ספר חסידים ועוד מטעם הכתוב ב.  והמצער את בניו על חינם עתיד ליתן הדין ביותר מטעם הזה, עונש על המצער את קרובו מאדם אחר
רא לשון יחיד שהאב והאם בכלל תיראו שלא יכעיסו את הבן כל כך עד שלא יוכל כתיב איש אמו ואביו תיראו לשון רבים ולא כתיב תי) ה''תקס

  .להתאפק וימרוד בהם
ואולם זה ברור ופשוט .  המעשה החיצוני משפיע על הפנימיות –דת האדם ויסוד גדול בעב חינוךלימד ה - 'שמו' עמ, מועדים ב ,שפתי חיים 13

ל ''זצ י סלנטר"הגרוכפי שהמשיל  .אין שום יכולת השפעה פנימית לאותו מעשה יאז, שכאשר האדם אינו מזדהה עם המעשה החיצון
באותן שנים ארוכות ששירתו  ואולם, והם בעודם בביתם מורגלים היו בלכלוך ובחוסר סדר, שגוייסו לצבא הצארלאותם בני איכרים רוסיים 

, כך ינהגו גם בשובם לביתם בכפר, מאחר שהורגלו לסדר ונקיוןוהנה לכששוחררו ניתן היה לצפות ש. בצבא הרגילום להתנהג בנקיון ובסדר
מאחר וגיוסם , אלא פשר הדבר הוא!  ?היתכן, ס''ישואל הגר.  אלא שבו אל אותו אי סדר ולכלוך שבהם נהגו קודם גיוסם, ואולם לא כך היה
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 Rav Dessler makes a similar point regarding chazal’s declaration that metoch 

shelo leshmo bo leshmo.  Lo leshmo itself is dangerous, says Rav Dessler,14 and he decries the 
common misconception that all forms of lo leshmo automatically transform into leshmo.  The 
truth is that there has to be an element of leshmo (at the very least, a strong desire to learn 
leshmo) that already exists in the person’s motivation, and it is this kernel of leshmo that then 
develops into a more substantial form of leshmo.15  (I discuss this issue extensively in my article 
on rewards and competition). 

 
 

RESISTANCE TO ACKNOWLEDGING THE ROLE OF PARENTS 

There is a great deal of resistance, both among professionals (frum and secular) and the 
general public, to acknowledging the central role played by parents in the development of 
emotional difficulties in their children. I will cite a few examples of this reluctance; first in the 
secular, professional community: 
 

Researchers have found clear evidence of the high degree of childhood sexual 
victimization among severely mentally ill women.  The reluctance to report these figures was 
openly expressed by some of the major researchers in this area. 
   

At the same time, clinical researchers working in the area of severe mental illness 
have been understandably wary of focusing on the problem of early abuse in this 
population.  There has been a reluctance, for example, to disinter the theoretical 
trend of blaming families for causing major psychiatric disorders.  Current 
treatment models emphasize enhancing current adjustment rather than 
understanding past events… (Rosenberg, Drake, & Mueser, 1997, p. 261).            
 

Can you imagine trying to treat an emotionally disturbed adult without relating to the 
sexual abuse he or she suffered as a child!?  How effective can such treatment be?  Yet this is 
what some experts are recommending. 
 

Another example is research done in the area of “expressed emotions [EE]” and 
psychiatric illness. Years of research clearly show that a psychiatric patient released from the 
hospital to live with his or her high EE family is twice as likely to relapse and return to the 
hospital as the patient returning to a low EE family.  As noted by a prominent researcher in this 
area (Hooley, 1998); “The term EE [expressed emotion] is rather misleading since EE is not a 
measure of how willing a relative is to express emotion or to vent feelings.  Rather EE is a 
reflection of the extent to which the relative expresses critical, hostile, or emotionally over-
                                                                                                                                                       

מזדהה  ואינו ובשעה שהאדם אינו שלם, שהורגלו בהם בצבאחיצוניים  כ כל פנימיותם היתה מנוגדת אל אותם מעשים''א, לצבא היה בעל כרחם
                                                                                                                                           .עם מעשיו החיצוניים אזי אין בכוחם להשפיע על פנימיותו

כל זמן שאינה מתגלית נקודה זו בתוקף , אף אם יחשוב מחשבת צירוף לנקודת לשמה. שלא לשמה לבד מסוכנת - 135' עמא "א ח"מכתמ   14
  .  הםה חילול גדול ונורא, והדברים שנשארו חיצוניים... מי שעבודתו חיצונית בודאי מחוסר הוא בפנימיות. עדיין לא עברה הסכנה

שלא כל שלא ... מחשבתו להגיע לידי לשמה' שהכונה שמתחלת עסקו בתורה שלא לשמה תהי ז"רש... אמר"  – 24' עמ, א"ח, א"מכתמ  15
אנו רגילים  – 230' עמ ...ומסתייע בשלא לשמה שיקל לו לעמוד כנגד יצרו הרע, ורק אם עיקר השאיפה היא טהורה. לשמה יביא לידי לשמה

אלא נקודת הלשמה מרככת את בחינת , א לשמה מביא את הלשמהלא השל. אבל טועים בפירושו, "שמתוך שלא לשמה בא לשמה"במאמר 
  .... ולגרשה' כ להתגבר עלי"עד שנקל אח, השלא לשמה
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involved attitudes toward the patient” (p. 631). Note the reluctance of researchers to be honest 
and open about the fact that they are speaking about a critical family.  Instead, they camouflage 
this information behind the euphemism “expressed emotion.”   
 

The above-mentioned researcher, after noting the powerful effect of EE on the relapse 
rate of psychiatric patients, adds: “These data do not, of course, mean that families cause 
schizophrenia.”  I wrote to this researcher and asked if there was any research evidence that high 
EE does not cause schizophrenia?  She replied that “the appropriate studies have not been done 
[but] because of the past tradition of blaming families for causing schizophrenia, it is important 
that researchers in this area don’t go beyond the science in making any unwarranted inferences.”  
To me it seems highly improbable that high EE should have such an impact in causing relapse of 
schizophrenia and yet not be involved in causing the condition in the first place.  The truth is that 
contrary to this researcher’s assertion, there is evidence that children in high EE families are 
more likely to suffer from serious mental illness in adolescence (see studies cited in Karon & 
Widener, 1994).  

 
There is more recent evidence of the connection between an emotionally unhealthy 

childhood home environment and the development of schizophrenia.  A recent review of 
schizophrenia research in the prestigious journal Acta Psychiatrica Scandinavica - described by 
many as “earth shattering” - provides evidence that at least two-thirds (in some studies up to 
97%) of the individuals suffering from schizophrenia suffered childhood physical or sexual 
trauma.   

 
The authors of this study (Read, van Os, Morrison, & Ross, 2005) cite many studies that 

point to a significant overlap between the diagnostic constructs of schizophrenia, dissociative 
disorders and post-traumatic stress disorder (PTSD).  Since many contemporary clinicians are 
biased in their perception of schizophrenia as a biological disease - in my understanding, a bias 
reflecting the emotional resistance in the community at large to acknowledge the trauma that 
many children suffer in their own families - they don’t ask the questions that would uncover the 
history of abuse that would allow the diagnosis of PTSD.  This bias has serious clinical 
implications as effective, evidence-based psychosocial treatments for psychosis are abandoned 
for exclusively psychopharmacological treatments.  The authors report on “a large, multi-centre 
study [that found] that psychological approaches are more effective than medication for 
psychotic people who suffered childhood trauma…. For some, simply making a connection 
between their life history and their previously incomprehensible symptoms may have a 
significant therapeutic effect [p. 344].”  Unfortunately, the traumatic history underlying the 
psychosis is so often left undiscovered, depriving the patients of needed psychological treatment. 

 
It is interesting to note that almost every article or book on chinuch written by a 

contemporary Rov or mechanech emphasizes the importance of a positive and warm parent-child 
relationship, acceptance of a child’s individuality, and a reduction of excessive pressure and 
criticism, as the surest means of avoiding rebellious children.16  Yet, when children do rebel, we 

                                                
16 For example, see Rav Shlomo Wolbe's Planting and Building in Chinuch: and Chinuch in Turbulent Times: 
Practical Strategies for Parents and Educators by Rabbi Dov Brezak,(ArtScroll, 2002): and The Heart of 
Parenting:  Understanding What It Takes to Raise Successful Children in Today's Challenging Times by Rabbi 
Moshe Don Kestenbaum (Menucha, 2013). 
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hesitate to draw the logical conclusion that the parents probably did not follow this advice.  A 
few years ago, at a conference of frum professionals, a prominent mechanech confided to me that 
he was not going to publicly state his opinion that parents play the major causative role in the 
problem of rebellious adolescents.  He was concerned with the anticipated negative reaction of 
the audience.   
 

Likewise, when a prominent frum periodical published a series of articles addressing the 
topic of teen dropouts, it published the viewpoints of all parties involved except those of the 
children themselves.  At the encouragement of his former mashgiach, a young adult wrote a very 
moving and eloquent letter relating how the difficulties he had with his parents led him to 
abandon Yidishkeit.  At first, the periodical rejected the letter.  After some pressure was brought 
to bear on the editor, the letter was indeed published, but only in a censored and heavily edited 
manner, which portrayed the letter writer in a very negative and distorted light.  In fact, the editor 
implied, without any evidence, that the writer had a serious problem with his perception of 
reality.  It was a classical case of trying to deny the message by killing the messenger.  When the 
young man’s therapist wrote a letter to the editor in order to set the record straight, the editor 
refused to publish the therapist’s letter because of his concern of “causing additional pain” to the 
parents of rebellious children.  Similar concern for the feelings of the unjustly maligned 
youngster was sadly missing!  

 
Another frum publication once asked a noted mechanech to write an article highlighting 

the dangers of the Internet.  This mechanech spent a great deal of time researching the issue.  He 
then wrote an article based on his research.  After methodically documenting all the dangers 
associated with the Internet, he noted under the heading of “The necessity of identifying risk 
factors” that: 

 
Ultimately, restricting Internet access is a necessary but insufficient solution….  
What is needed is healing the personality weaknesses that virtually guarantee 
some individuals will fall victim to Internet temptations.  Studies show that 
those most likely to get into trouble are not deterred by limits on Internet 
access…  Therefore, a key challenge to parents and educators is identifying the 
risk factors…  Researchers describe four pre-existing conditions that put an 
individual at high risk for getting into trouble on the Internet.  They are lack 
of family bonds; low self-esteem; inability to express opinions and questions; 
and inability to socialize.  [Emphasis added]  

 
 A prominent Rosh Yeshiva read the article and said that he felt that the article should be 
printed.  When the article was, in fact, printed, the section on “The necessity of identifying risk 
factors” was mysteriously missing!   
 
 These incidents reflect the need of some people to externalize the blame for the 
difficulties many of our youngsters face onto external factors rather than to honestly face the 
reality of what some children face in their own homes.  Some may justify this distortion as a 
means of prompting parents to do more to protect their homes from the indisputable corrosive 
influence of the media.  What harm is there to some “scare tactics,” even if it distorts the facts, if 
it is for a good cause?   
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However, there is, in fact, a tremendous harm that is inflicted on the community by these 

distortions.  The mistaken impression a reader of the printed version of the article would be left 
with is that the danger is totally external, and that the only defense is protection from the outside 
world.  Is it any wonder that parents who are very careful to protect their children from the 
outside environment, but neglect the family environment are then shocked when their child goes 
“off the derech” r”l.  Because they did everything that they were told to do in order to avoid 
such tragedies, to no avail, the only possible conclusion is that “it can happen to anybody.”  In 
their minds, therefore, there is nothing one can do to reduce the risk other than to protect their 
family from external influences.          

 
More recently, a prominent mechanech in Bnei Brak wrote a sefer on chinuch where he 

breaks the pattern of denial and spells out the painful truth clearly [free translation]:   
 

The mechanchim who deal with at-risk youngsters report that all of the youngsters 
who dropped out did so only because they received insufficient love and respect 
at home.  Not even one of these youngsters claims that that he dropped out 
because of complaints ch”v against Hashem or against the Torah… A child who 
receives sufficient love and acceptance at home will never go off the derech.17 

  
 Rav Shmuel Zalman Auerbach was also quoted as saying that in the majority of cases 
mistakes made by the parents is a major factor in causing youngsters to rebel.18     

 
 

REASONS FOR NOT ATTRIBUTING ACTING-OUT 
TO PARENTAL FACTORS 

 
When a respected mechanech recently attributed, in print, adolescent rebelliousness to 

parental factors, there was a strong reaction.  He was accused of, (a) being inaccurate (“it 
happens even in the best of homes”) and, (b) insensitive (“why add to the pain of parents who are 
already suffering?”).  Let us examine these objections. 

 
 

                                                
ומדווחים המחנכים שמטפלים בנערים  –' כט' עמ –ד "תשס, בני ברק, כי הומינרמאת הרב מרדמאמרי חינוך להורים ומחנכים : חינוך מלכותי  17

כל הנערים שנשרו נשרו ... -' לז-לו' עמ.  נושרים שכל הנערים מדווחים שסיבת נשירתם היא שנהגו בהם במשטר קשה ובחוסר כבוד ואהבה
חוסר . ה או התורה"ו כלפי הקב"זב בגלל שיש לו טענות חאף אחד מהנערים הללו לא טוען שהוא ע. אך ורק מפני שלא קבלו אהבה בבית

ילד שמקבל אהבה בבית אף פעם לא יפרוש ולא ירד . אהבה בבית הוא המתכון והסיבה לנשירה מהמסגרת ומהחינוך ולירידה מהדרך
ילדיהם יישארו , ל דבר קטןהורים המשתדלים להראות לילדיהם גמישות ורכות במה שניתן ואפשרי ולא מתעקשים על כ –' לו' עמ  .מהדרך

הורים ומחנכים חכמים יודעים שאפשר ואפשר שתהייה משמעת גם בלי ענישה ובלי צעקות וכעסים אלא על ידי ... קשורים אליהם גם בעתיד
  .יחסי חברות וידידות שעל ידי כך התלמידים יסכימו לקבל את דבריהם

ל שבניגוד לדעה שהושמעה "ז אויערבך זצ"העיר פעם מרן הגרש –) 14-15' עמ(ח "בשבט תשס' ג –" זוית ראיה", משה גרילק: משפחה  18
שכן נאמר אצל בת כהן שזינתה ששורפים . הכתוב מסייעו, אגב. ההורים אשמים] של נערים נושרים[ברוב המקרים , ]במאמר בשבועון[פה 

תמה באוזננו צורבא מדרבנן מכובד שזה פשוט לא . האב אשם –משמע ". לתםראו גידולים שגיד: "י"ואומר על כך רש, אותה בפתח בית אביה
. אנחנו בוודאי שלא, ענינו לו, נכון? האם נוכל לומר שהוא אשם, למשל, אם היה קורה אסון שכזה לאחד מגדולי הדורות האחרונים.  מובן

  . אז ככל הנראה יש איזו אשמה. בתורה כתוב שכן, אולם מה לעשות
, בארץ יש מאות צעירים שהתפקרו ומסתובבים בלי מסגרת"ל "ו הוא אמר לי בזה"בסיון תשנ' צ רבי שלמה וולבה ביום יב"ובשיחה עם הגה[

   ."] אשמים ההורים, וברובא דרובא של המקרים
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The myth of “It happens in the best of families” 
 

In the context of understanding why a child rebels, the term “good family” would have to 
be limited to parents who have a positive and emotionally healthy relationship with their 
children, in addition to whatever other fine qualities they might have.  The fact that parents are 
well-known in the community, support worthy causes, are prominent educators and the like does 
not, by itself, qualify for “good family” – in the context of discussing possible parental 
influences in a child going “off the derech” – if, in relation to their children,  they are also overly 
demanding, punitive and rejecting.  When people say that the problem of “off the derech” 
children happens in the “best of families” they are almost always referring to the family’s public 
persona.  They usually have no idea of what goes on within the family.  They simply assume that 
such parents “must be” wonderful parents.     

 
We can avoid making this unwarranted assumption if we note the comment of my uncle, 

the late Telzer Rosh HaYeshiva, Rav Boruch Sorotzkin.  In his sefer on Chumash he notes that 
negative character traits exist, to some minimal degree, even in great people.  They would be 
most vigilant to not give expression to these traits in the company of their students or colleagues.  
Rather, these traits are more likely to find expression within the family.19  Similarly, Rav Eliyahu 
Lopian comments that if you want to know if someone is a “kapdon” (impatient, hot-tempered) 
you have to observe his behavior with his wife and children, over whom he may feel a sense of 
ownership and expect them to jump at his every command, and not his behavior with non-family 
members.20 

 
It is clear from these comments that one can’t know, with any degree of certainty, that 

people who have reputations as “the nicest people” in the public arena necessarily act in the same 
manner in the privacy of their homes.  In fact, there are enough instances of the opposite being 
true to cause the Ari z”l to state that someone who does chesed with the public at large but not 
with his family members, his acts of chesed are not considered as zechusim and he is not 
rewarded for them.21 

 
I find it somewhat surprising that even experienced therapists, who should know better, 

make this mistake, claiming that it isn’t unusual for children from “good families” to “go off the 
derech.”  The implication is that since it’s a “good family” there can’t be parental factors 
involved in the child rebelling.  Experienced therapists should certainly be aware that parents in 
“good families” sometimes act in bad ways within their families.  (Our community’s experience 
with the problem of spousal abuse should have at least taught us that much).  Every experienced 
therapist in the frum community has encountered incidents of undisputed emotional and physical 
abuse of children in families that are highly respected in the community.  The strict rules of 

                                                
יש לו  –אפילו גדול  –ל אחד שהרי כ, ויותר קשה לאדם לחנך בניו מלחנך אחרים –' י' עמ) רבי ברוך סורוצקין" (הבינה והברכה"ספר  19

אבל בני ביתו רואים אותו לפעמים גם , רק שבזמנים כאלו הוא מסתגר בביתו ואין רואהו, מגרעות ויש לו זמנים שבהם נראית חולשתו וקטנותו
  ...בקלקולו

איך אדם ] רק[אפשר לעמוד עליו מידת הקפדנות ... -] ג"במהדורת תשמ 37' עמ[ 24' עמ, א"ח, )רבי אליהו לאפיאן) (ה"תשס( לב אליהו  20
  ... כי שם הוא הבעלים וחושב כי כולם חייבים לקיים פקודתו, נוהג עם בני ביתו

המקובל רבי חיים ויטאל ... אמר –' מה' עמ, ד"תשס, בני ברק, מאת הרב מרדכי הומינר, מאמרי חינוך להורים ומחנכים: חינוך מלכותיספר  21
י שעושה חסד עם כל העולם ואינו עושה חסד עם בני ביתו אין הדבר נחשב לו בשמים לזכות והוא לא י הקדוש שמ"ל בשם רבו האר"זצוק

 ...הוא לא עשה זאת לשם שמים. מקבל על זה שכר
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confidentiality tie the therapist’s hands when he hears that very same family being mentioned as 
an example of the tragedy of rebellious adolescents happening in the “best of families.” 

 
In spite of the above, the myth persists, even among therapists, that it is common for 

children who are loved, respected and treated with sensitivity for their emotional needs by their 
parents, to rebel against these very parents to the point of rejecting their way of life.  It seems 
that it is less threatening to believe that something bad can happen to a “good family,” (e.g., 
when a child rebels) than to acknowledge that a person who is looked up to in the community 
can be abusive to his or her children.  After all, it isn’t only children who have a need for 
idealization (Kohut, 1987; Lee & Martin, 1991).  The fact that parents – who are perceived in our 
collective unconscious as the prototype of the loving and caring individual – can be abusive to 
their children can be difficult for us to accept.  Consider, for example, the years of denial that 
sexual abuse could actually occur within the frum family.  Therapists are not immune to these 
feelings and it is not surprising, therefore, if, at times, they unconsciously collude with patients 
and/or parents in denying this reality.  As Gartner (1999) states: 
 

Therapists frequently experience the impulse to reel back from the shock and 
deny the horror of the material being described.  This is a natural reaction in any 
therapist who is empathically attuned to the patient…. Like the patient, the 
therapist may try to keep the experience unformulated and unsynthesized.  After 
all, trauma by definition is an event that seemed impossible in the patient’s 
worldview, and may seem equally impossible to the therapist.  The dilemma… is 
that it is in experiencing the therapist’s struggle to listen to the impossible that the 
patient gets freed from it.       [p. 257] 

 
There have been times that I have also been convinced that I had encountered an example 

of a youngster from a “good home” (in both the public persona and within the family, emotional-
health sense) that “went off the derech.”  But inevitably it turns out that my initial conclusion 
was premature.  It was only because I found it difficult to believe that a youngster from a loving 
home would have a sufficient reason to take such a drastic step that I kept asking questions 
(while being careful not to be suggestive) until I was able to indeed understand why it happened. 
 

I once treated a young man from a highly respected family who had gone “off the 
derech.”  During the first months of therapy he reported that there had not been 
any difficulties in his relationship with his parents before he became irreligious.  
His father was a highly respected religious figure with a reputation for gentle 
kindness to all those who came to him for advice and guidance.  At one point, the 
patient’s mother came for a consultation (with the patient’s consent) regarding 
another sibling.  In our conversation she related that my patient wasn’t as bright 
as his brilliant father or his other siblings and as a result, he didn’t perform in 
yeshiva as well as his father expected him to.  His father would become so angry 
that he would get into physical confrontations with his son.  As the mother 
described these fights I became overwhelmed with a discomforting feeling.  The 
image of a man revered by the community (including myself) for his piousness 
and gentleness rolling on the floor in a physical altercation with his son just 
because he wasn’t making his father proud was almost too painful to tolerate.  



18 
 

 
 

The negative impact of the myth 

The need to uphold the myth of the all-loving parent can be a source of tremendous hurt 
and damage to the abused children of these families.  How do adolescents understand their own 
rebelliousness if they are led to believe that their parents treated them in the most loving and 
caring fashion, even while they were actually maltreated? 
 

First of all, the tendency of all children to prefer to blame themselves for being “bad" 
rather than see their parents as abusive (Gartner, 1999, p. 38) is greatly intensified by this 
societal denial.22 They will therefore, be compelled to see themselves as particularly evil and 
ungrateful to be so problematic when they were treated so wonderfully.  Abusive parents are 
especially prone to constantly reiterate this message to their children.  This is consistent with the 
general tendency of aggressors to portray their victims as the persecutors (Grand, 2000, p. 94).  
A typical example is when parents are overly harsh and punitive with their children.  Not 
surprisingly, the children become less than honest in their dealings with their parents.  The 
parents, in turn, then criticize their children for the grave offense of lying, often commenting to 
them in anger that they can’t imagine how they picked up such a terrible character trait.  
 

Even more insidious is the corrupting effect this myth can have on the thought process of 
its victims.  When youngsters experience abuse yet are told that, in fact, they are being treated 
with the utmost kindness and sensitivity, they begin to distrust their sense of reality.  As a result, 
many of these children, even if they are fortunate enough to escape the ravages of a serious 
thought disorder, suffer from cognitive disabilities, seriously impacting their academic abilities 
(in addition to their other emotional problems).23   It is for this reason that Grand (2000) 
emphasizes: 
 

The establishment of the actual historicity of trauma is particularly necessary with 
child abuse.  Child abuse is a trauma uniquely characterized by the falsification of 
reality; it has invariably occurred secretly, in family systems that deny its very 
existence.  Survivors of other forms of malignant trauma, such as war or violent 
crime, all received the profound support of consensual validation from survivor 
cohorts and the larger culture.  The child abuse survivor… has been robbed of 
reality and of history; cure requires its restoration. [p. 42] 
  

Likewise, Orange (citing Alice Miller) explains why some people who were abused as 
children suffer less long-term psychological damage than others: 
 

[T]he crucial difference in the outcome of severe child abuse depends on the 
presence of someone in the child’s life who witnesses, and thus gives the child the 
opportunity and ability to experience, the child’s pain.  Without such a witness… 

                                                
22 George Bernard Shaw was hard hit by his father’s alcoholism, but he tried to make light of it, writing: “If you 
cannot get rid of the family skeleton, you may as well make it dance” (cited in Aronson, 1999). 

כי אין דבר שמזיק לחריצות ולזכרון " – ")והשמח בחלקו" – ח דברים שהתורה נקנת בהם"בקשר למ -ו :אבות ו( תפארת ישראלראה   23
  ".כמו העצבות והדאגות, ולשקידה
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the child cannot experience the abuse as abuse.  Instead it is torture that must be 
endured.  The child often feels she or he deserves treatment that an observer 
would see as cruel and outrageous.  In the presence of some, even minimally, 
validating witness, the child can experience the abuse as mistreatment and, 
thereby, find ways to express it… [p. 136] 

 
It is for this reason that, paradoxically, the trauma a person went through that everyone 

knows about is often the lesser of his or her problems.  A young man I once worked with 
suffered from a number of emotional difficulties.  It was commonly assumed that these 
difficulties were the result of the trauma of losing his parents at a young age in an auto accident.  
In fact, since he received a great deal of validation and emotional support from his family and 
community for this trauma he was able to successfully get past it.  In contrast, for the abuse he 
suffered at the hands of the family that was “kind enough” to take in an orphan, he never 
received any recognition for and that was a trauma he was never able to process. 

.   
Minimizing the extent or unfairness of abuse (in the attitude of observers and by 

extension, in the mind of the victim) is also the single most significant factor in a victim of abuse 
becoming an abuser.  Briggs (Briggs & Hawkins, 1996) conducted extensive research to try to 
determine what it was that allowed some molested children to not go on to molest other children, 
unlike the great number of victims of molestation who do become molesters.  She found that the 
most prominent difference distinguishing those molested children who went on to be molesters 
from those who didn’t was the degree of their recognition of the terribleness of what was done to 
them.    The ones who minimized the injustice and damaging effect (I wasn’t forced, He was nice 
to me, I enjoyed it, etc.) were much more likely to become molesters.  It’s as if the victim tells 
himself “If what was done to me was not so terrible then it’s alright if I also do it.” 
 
 

Why only one sibling? 

The most common “evidence” cited to prove that parenting practices are not significant 
factors in causing adolescents to rebel, is that often only one of many siblings rebels.  As one 
mechanech challenged me, “If the parents were cold and distant how did they manage to succeed 
with their other children?”   
 

The assumption that parents succeeded with their other children is often based on 
superficial criteria, for example, the fact that the other children didn’t rebel against yidishkeit.  It 
is often the case however, that the other children have also been hurt, but in less obvious ways.  
Perhaps the other children lack self-confidence or suffer from low self-esteem.  Sometimes some 
of the other children are quite depressed, but not to the point that it is obvious to other people.  
Even more misleading is when some of the other children become highly functioning 
perfectionists as a guilt-ridden reaction to constant criticism.24  What is clear is that one should 
not assume that the other children were not hurt based on superficial impressions alone.  No one 
ever claimed that errors in parenting have to result in children going “off the derech.”  It is only 
one of many possible negative consequences. 
                                                
24 Often eventually resulting in psychosomatic disorders, obsessive compulsive disorder etc. (Sarno, 2006; 
Sorotzkin, 1985, 1988, 1999a). 
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Even if it were clear that, in a particular case, the parents were successful in raising their 

other children, what relevance would that have to the parents’ impact on one particular child’s 
life?  There are cases of undisputed, serious parental abuse where some of the children seem to 
have survived without major psychological damage.  Does that prove that the problems that the 
other children suffer from were not caused by the abuse?  If four people are in a car accident, and 
one passenger gets hurt while the other three escape unscratched, does that prove that it couldn’t 
have been the accident that caused the injury? 
 

Parents never treat all their children identically (e.g., boys vs. girls, youngest vs. oldest, 
etc.) and there can be other external factors unique to one of the siblings (as noted above from 
Alice Miller) that may make him more immune to the negative impact of parental maltreatment.  
Likewise, parents sometimes learn from their mistakes with one of their children and therefore 
are more successful with other children.  Based on informal surveys that I have conducted, for 
example, it seems that the vast majority of parents are significantly less strict with their later 
children than they were with their oldest children since they learn from experience that being 
overly rigid and strict is counterproductive.  In such a situation, perhaps only the older child 
would develop a serious problem. 

 
 

We don’t know what causes the problem 
 

Another common myth is that we don’t know the cause of the problem.  In fact, I believe 
that it is more accurate to say that we rather not know the cause of the problem.  This refusal to 
acknowledge an uncomfortable truth is reminiscent of the study commissioned a few years ago 
by the secular Jewish establishment to study the problem of assimilation.  The published results 
presented clear evidence that the major factor combating assimilation was an Orthodox Jewish 
education.  Yet the study concluded that assimilation was a complex issue and that they had not 
been able to ascertain the specific causes of this problem and further study was necessary!  A 
writer in the secular journal Commentary chided the study for ignoring the uncomfortable truth 
they themselves uncovered. 
 

The assumption [of the intermarriage task force] is that intermarriage is present in 
every Jewish family; that it appears at random; that all sectors of the community 
are equally vulnerable.  Why are American Jewish leaders disposed to see all-
pervading crisis when … the data they are drawing upon suggest a number of 
subpopulations behaving in different ways [with the Orthodox having a 
substantially smaller percentage of intermarriage]?  [Because] distinguishing 
between core Jews and peripheral ones would imply that some Jews behave in a 
fashion that is “better” than others.  Such judgmentalism goes against the 
neutrality-seeking culture… [so they] banned discussion about the most divisive – 
i.e., most important issues.25     

 
A similar phenomenon can be observed when AIDS activists insist that “AIDS can 

happen to anyone,” denying the obvious but uncomfortable reality that - in the vast majority of 
                                                
25 Cited in the Jewish Observer, February 1996, p. 31. 



21 
 

cases - there are limited and specific behaviors that bring about this disease.  The well-known 
columnist, John Leo (2000), describes what happened when a (formally) liberal journalist 
challenged the notion that AIDS is just as much a threat to heterosexuals as it is to homosexuals, 
by quoting a researcher who said, “By and large, people who are responsible will not get AIDS.”  
His statement was met with “outrage and denunciation” for casting doubt on liberal dogma.     
 

When I hear a prominent therapist at a professional conference state that “we have no 
idea what causes adolescents to go off the derech,” and “it can happen in any family,” etc., I ask 
the same question asked by the writer in Commentary.  Why are we disposed to see all-pervading 
crisis when there is clear evidence – for those willing to see it – that, in the vast majority of 
cases, it is faulty parenting that causes this tragedy?  To paraphrase the AIDS researcher (and the 
mechanech from Bnei Brak cited above); By and large, parents who act responsibly – by 
being sensitive and responsive to their children’s emotional needs – will not suffer from 
rebellious children. 
 

Another version of this myth is that there aren’t any natural causes of this problem (e.g., 
“it can happen in the finest family, etc.).  Rather the causes are spiritual and/or mystical in 
nature.  To reinforce this view, Rabbi Matisyohu Salomon has been quoted (from a Tisha B’Av 
speech) as describing the current epidemic of rebellious youngsters as “a gezeira of golus.”  This 
has been interpreted by some as suggesting that this tragedy can happen to anyone without 
natural reasons of cause and effect.  Recently, I had an opportunity to ask Rabbi Salomon about 
his statement.  He explained that he did not mean that this tragedy strikes at random, without 
rhyme or reason.  Rather, he meant that the conditions that bring about this problem – and he 
emphasized the quality of the parent-child relationship as a major factor – are the result of the 
geziera of golus (e.g., the absence of the Beis Hamikdash). 

 
  

ACKNOWLEDGING CAUSE AND EFFECT vs. ASSIGNING BLAME 

The second major objection to attributing the problem of adolescent rebelliousness to 
parenting factors is that it makes parents feel bad.  I find it difficult to comprehend this 
reasoning.  Would we ever consider not telling an ignorant smoker that his habit is endangering 
his life, for the sake of not hurting his feelings?  If parents are not made aware that their 
approach is contributing to their child’s problem, why should they be motivated to change it?  At 
a recent conference, a mother of a youngster who went off the derech, and is currently abusing 
drugs, wondered how this tragedy could happen in a beautiful family such as hers. Yet, in the 
same breath, she noted that her husband still tells their son that he still expects him to be a big 
talmid chacham and tzadik!  Would it not be an act of kindness to at least discuss with these 
parents the possibility that their excessive expectations may have been a major contributing 
factor to their son’s troubles?26  Most importantly, should we not tell them that if they become 
more accepting of their son and have realistic expectations of him, they might be able to save 
him? 
 

                                                
שמעולם לא אמר לילדיו , ז אמר אחד מבניו"בהספידו של הגרש  - ' יז' עמ) ט"תשנ(א "ח, להרב מיכל זלמן שורקיןמגד גבעות עולם ספר   26

ר ”מורה הג' והי"....  אסור להיות עם הארץ: "אומר תמיד' אלא כך הי. כי זה יוצר לחץ לא בריא על נפשו הרכה של הילד" תגדל להיות גדול"
  . רון למעלה מבני גילופ שהילד הוא בעל כש"משה פינשטיין שאין להקפיץ ילדים מכיתה נמוכה לכיתה גבוהה אע
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It is important to emphasize that acknowledging the role of parents in the development of 
their children’s emotional difficulties and acting out behaviors is not an issue of moral 
condemnation or assigning blame.  In fact, I wholeheartedly agree with the words of an eminent 
therapist (Karon, 2000) who spoke of the need to enlist the aid of parents in the treatment of 
emotionally disturbed patients; 

 
This may seem strange because so many of the therapeutic issues have to do with 
hurtful experiences concerning their [parents], but typically the destructive 
parenting experiences have derived from [the] unconscious defenses of the 
parent….  The parents had no conscious knowledge or control of these defenses, 
and in most cases are very decent people who would never consciously hurt their 
child.  Often they will go to great lengths to help their child…. [p. 43]27 
 

There are often circumstances that make it particularly difficult for parents to be 
appropriately responsive to their children.  Wahler and Dumas (1989) identify three factors that 
can inhibit and distort parental responsiveness; (a) a child with a “difficult” temperament; (b) the 
parent’s nuclear family is a constant source of aversive experiences for the parents; (c) the 
community setting is a constant source of aversive experiences for the parents.  Regardless of the 
distal cause, it is crucial for parents to realize that, at the proximal level, it is the lack of 
appropriate responsiveness on their part that causes children to suffer from emotional distress 
and/or acting out.  For example, no one doubts that a child with a strong-willed temperament is a 
greater challenge for parents than a more compliant child, but it is the parents’ responsiveness to 
this challenge that will ultimately determine this child’s future.  Will his strong-willed nature be 
channeled by the parents so that it will be used by the child to persevere in difficult undertakings, 
where others would give up, or will the parents’ punitive over-reaction to his “stubbornness” 
create a rift in the parent-child relationship so that the stubbornness will be turned against the 
parents? 

 
When Rav Matisyohu Salomon was asked in a chinuch vaad how to deal with a stubborn 

child, he responded: “Stubbornness is like a muscle, the more you exercise it the stronger it gets, 
so try to avoid getting into situations where he’ll be stubborn.”     
 

I also identify with the words of Rav Matisyohu Salomon who after elucidating the 
underlying psychological causes of lashon horah apologized for pointing out the shortcomings of 
his readers:  “This is the place to apologize that we didn’t come here to uncover the shame and 

                                                
27 A student in a special education training program program for frum teachers shared with me the following email 
from her instructor to the class.  The email clearly expresses my true feelings regarding “blaming parents” better 
than I have been able to so I am including it here.   “I have a very eye-opening article for you to read on the role of 
parents in the current crisis of rebellious teens in our community [referring to this article].  After reading and 
contemplating the article, you will surely appreciate the time you spent on it…. Most likely, you will initially be 
appalled by what you are reading. Your first reaction will be to defend all of those wonderful people you know 
whose children are for some reason or another not acting the way their parents hoped they would.  Calm down, and 
realize that Dr. Sorotzkin is being very levelheaded. His purpose is NOT to attack parents, or blame them in a 
disparaging way! He is merely tracing the roots of these problems to deficiencies in the parent-child relationships, 
which can come about from many different and complex circumstances. But by being blunt and saying what people 
do not want to hear or believe, he is, in my opinion, bringing us closer to rectification and prevention of this growing 
problem. This is Dr. Sorotzkin’s only goal.”  
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dishonor of people, chas veshalom.  On the contrary, because they are spiritual people who want 
to improve themselves, therefore we dared to raise this issue in print.”28 

 
 

THE PRICE WE PAY FOR IGNORING THE ROLE OF PARENTING 

I used to be hesitant to openly attribute adolescent acting out to parental attitudes and 
behaviors because I was sure that parents would be defensive and reject this approach out of 
hand.  Over time, I began to realize the high price parents were paying in order to avoid the 
unpleasantness of acknowledging their role in their children’s problems.  When therapists 
collude in avoiding connecting their adolescent patients’ problems to their past history, this 
encourages the patients to unjustly take full responsibility for their problems, which in turn 
further lowers their already depressed self-esteem.  As a result, the likelihood of recovery is 
reduced.  The parents, for their part, have no reason to work on improving their relationship with 
their children since it isn’t presented as contributing to the problem.  As a result, the problem 
gets worse. 
 

Some therapists try to “have their cake and eat it too” by telling parents that “you were 
not part of the problem, but you are part of the solution.”  In other words, they didn’t contribute 
in any way to the development of their child’s difficulties but they can be helpful in the 
treatment.  The problem I have found with this approach is that it does not allow patients to put 
their past behind them.  It is only when parents acknowledge the hurt that they have inflicted and 
express regret for it that their children can come to terms with the past and focus on the future.29  
In addition, taking this step sets an example for children to take responsibility for their actions 
(see Sorotzkin, 1999b).  
 

My original hesitancy to explore the effect of parenting practices on my patients’ current 
problem behaviors was also influenced by “current treatment models [that] emphasize enhancing 
current adjustment rather than understanding past events.”30  However, past events are not 
merely historical artifacts.  Rather, they are events that have created psychological structures 
(e.g., low self-esteem, and chronic feelings of rejection) that shape current attitudes and 
behaviors. As Gillman (1986) put it, trauma is “an organizer for development.  Although whole 
or part of trauma may be out of awareness, something is embedded in the personality, a focus 
that draws into it posttraumatic events, to be dealt with over and over again” (p. 75).  As a result, 
when I tried to “enhance current adjustment” without uncovering the underlying psychological 
structures, it resulted in temporary and superficial improvement, at best. 
 

An analogy I have often used to explain this point is what happens when you drive a car 
without oil.  Eventually the engine burns out (i.e., structural damage).  It is no longer sufficient to 
just add oil.  The engine has to be rebuilt.  Likewise, when children suffer psychic structural 
damage from mishandling it is usually not sufficient to start treating them nicely from now on.  It 

                                                
אדרבה דוקא משום , ו"וכאן המקום להתנצל שלא באנו כאן לגלות קלונם של בני אדם ושפלות נפשם ח –' רלב- 'רלא, א"ח, מתנת חייםספר   28

  ...על כן העזנו להעלות הדברים על הספר, שישראל קדושים הם ורוצים בתשובה
29 See Appendix. 
30 Rosenberg, Drake, & Mueser, 1997, p. 261. 
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is necessary to undo the damage to the psychic structure, by addressing the hurt from the past in 
psychotherapy. 
 

A 21 year-old young man had a history of a mild learning disorder and conflict 
with his father who had always attributed his poor academic performance to 
laziness and lack of motivation.  This young man was struggling with college.  His 
father, who by now realized the unjust nature of his past criticism, assured his son 
that it would be perfectly acceptable to him if he dropped out of college.  
Unfortunately, because of the long history of criticism, the son no longer believed 
his father that he really meant it.  He became very anxious worrying that his 
father would reject him if he left college.   

 
As a result of the above considerations, I began to more directly (albeit, gently) point out 

to parents how their parenting approach (e.g., being overly critical and negative) directly 
contributed to their children’s problem. To my surprise, I found that the majority of parents were 
quite receptive if this was presented in a sympathetic and respectful manner.  In fact, many of the 
parents began to admonish me for not getting the word out to other parents.  It is mostly in 
response to their prompting that this paper was written. 
 

There is another reason why I am troubled by the well-meaning effort to spare parents 
from the painful truth.  Why don’t we have the same sensitivity and consideration for the child’s 
pain?  If we take the attitude that parenting practices is not a significant factor in their children’s 
problems, then the child is left to take full responsibility.  In fact, as discussed above, this only 
reinforces the attitude children already have that it must be their own fault. 
 

I would venture two reasons why we often feel more concern for the pain of the adult 
perpetrators than that of the child victims.  First of all, as adults we identify more closely with 
other adults.  Secondly, if we attribute malicious intent to acting-out children while denying the 
role of parents, as discussed above, then it is no wonder that we have little sympathy for the 
children.    

 
 

RESPONSIBILITY 

Some mechanchim fear that attributing children’s problem behaviors to parental errors 
might reduce the youngsters’ sense of responsibility.  If they don’t feel that it is their fault, they 
won’t be motivated to improve.31  This concern is unwarranted.  Anyone who has worked closely 
with these youngsters and has developed an open relationship with them, knows that they are not 
at all happy with their state, and would give anything to become “normal,” regardless of the 
amount of responsibility they assume.  The fact that they often act in self-defeating ways is 
indicative of low self-esteem and lack of confidence (i.e., they see themselves as too-far gone, or 
too “bad” to be saved) rather than a lack of caring.  Even youngsters who claim that they “don’t 
care,” are only being defensive about their caring. 
 

                                                
31 Here again, there doesn’t seem to be a similar concern that the parents take responsibility for what they did wrong. 
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When adolescent patients insist to me that they “don’t care” about their dismal state, I ask 
them the following question.  “If someone offered you a magic pill that would change you to be 
like other ‘normal’ youngsters, would you accept it?”  I have yet to have a patient turn the offer 
down.  This serves to make it clear to patients that their “not caring” only reflects their lack of 
hope for improvement. 
 

As indicated above, many youngsters arrive at the point of rebelliousness after going 
through a period of perfectionism.  They have often taken upon themselves too much 
responsibility rather than too little.  These feelings of responsibility are most often accompanied 
by feelings of profound shame and relentless and unreasonable guilt.  Only after being 
overwhelmed by these feelings, have they finely given up hope.  Helping them become aware of 
the familial conditions that promoted their rebelliousness is often an important step in their 
recovery (Sorotzkin, 1996).  When patients are helped to express their anger over past parental 
hurts and when parents make a sincere effort to repair their relationship with their children, it is 
specifically this process that most often leads to a significantly improved relationship with the 
parents. 

 
 

WORKING WITH PARENTS IN THERAPY 
 
In my practice, when I speak to parents of rebellious children, I ask direct and often 

difficult questions.32  I focus on the early relationship with the child.  Were the parents very 
demanding, critical, or difficult to please?  Did the child feel that nothing he or she would do 
would be enough to please the parent? 
 

It needs to be emphasized that if the clinician merely asks the parents of rebellious 
youngsters if they had a good relationship with their children, they would most often answer 
“yes,” regardless of the true historical nature of the relationship.  The clinician needs to ask 
specific and direct questions.   
 

The following event is typical.  A parent who attributed his son’s problem behaviors to 
school issues, at first claimed that he had a good relationship with his son.  It was only after 
some direct, probing questions that he opened up and admitted to being a very negative person 
(he saw himself as very similar to his own father in this regard).  As he spoke about this problem 
at length, he was able to actually see how this had impacted negatively on his son.  He also 
resolved to try and repair his relationship with his son.  Would I have been kinder to him if I 
would have spared him this information? 
 

When speaking to youngsters, it is also necessary to ask specific and direct questions 
regarding their relationship with their parents, since they also tend to repress and/or deny the 
negative aspects of these relationships.  Young, et al. (2001) discuss at length the challenge of 
ascertaining whether patients suffered maltreatment during their childhood.  On the basis of their 
study, Dill et al. (1991) also concluded that; “Data suggest caution in accepting at face value, 
initial denials of abuse histories” (p. 166) - (See my article on “Chemical Imbalances”).  This is 
                                                
32 Based on the feedback I get from my referral sources, I am reassured that I do so in a respectful and sensitive 
manner.   
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another reason that even experienced clinicians are often convinced that the problem of 
rebellious adolescents can occur even in a home with the most positive and emotionally 
supportive parent-child relationships.   
  

Recently, a young adult from a well-known and respected family stated, in our initial 
conversation that, “I didn’t have a particularly hard life.”  Only in response to a series of direct 
question did he state that there was “absolutely no sholom bayis in our house.”  His parents have 
not spoken to each other in years and live in separate rooms.  In his younger years he often 
observed his father being physically abusive to his mother.  Most of his siblings suffer from 
some form of emotional disorder.  Nonetheless he sincerely believed, at some level, that he 
didn’t have a particularly hard life! 
 

Once the therapist ascertains what it was in the child’s early home environment that made 
him or her vulnerable to becoming a rebellious teenager, the next step is to help the parents 
understand this without causing them to be overly defensive.  It must be made clear to them that 
the purpose of this exercise is not to blame them but rather to set the foundation for repairing the 
relationship with their child and thus reduce the level of his or her problem behaviors. 
 
 

“Tough love” vs. “gentle love” 
 

Once parents appreciate the harm caused by a negative relationship, they are usually 
motivated to listen to suggestions on how to develop a positive relationship.  Often, it is 
necessary to first dissuade them from following well-intentioned advice to apply “tough love” 
treatment.  The “tough love” approach seems to me to be the natural consequence of attributing 
negative intent to children, as discussed below in the “Parental Attitudes” section.  These parents 
will often attribute children’s rebelliousness to the fact that they were “spoiled.”  Not 
surprisingly, this is the one parenting mistake that parents have no problem “confessing” to.  It is 
especially appealing when a spouse can be blamed for spoiling the child.  (It is astonishing and 
disheartening to hear parents claim that children who have been constantly yelled at and severely 
criticized were “spoiled” and have had it “too easy” just because they had an abundance of 
material objects).    
 

When parents express concern that my advice may be tainted by secular, liberal 
influences, I suggest that they may feel more comfortable following the advice provided by the 
Chazon Ish:   
 

When asked how parents should treat their children who have gone “off the 
derech,” [the Chazon Ish] responded that they should try to draw them closer with 
bonds of love and not to push them away.  A youth who became a mechallel 
Shabbos later asked his father to buy him a car.  The father agreed with the 
condition that he promises not to drive on Shabbos.  The son refused to promise 
and tension between father and son rose sharply.  The Chazon Ish, however, 
advised the father to give his son the car without any conditions, because 
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enhancing their relationship in this way will increase the father’s influence on his 
son.33 
 

 
Understand the cause before you discipline 

  
It is important to remember that before one jumps to the conclusion that strict disciplinary 

measures are necessary, there is a chinuch obligation to investigate the possible causes for the 
misbehavior.  In this regard, I would like to relate an amazing story with Rav Shach: 
 

A yeshiva bochur was caught a number of times being mechalel shabbos in the dormitory.  
The roshei hayeshiva went to Rav Shach to obtain his approval to expel the bochur from 
the yeshiva.  Rav Shach was very weak and frail in his advanced age.  “What is the 
financial situation at home?”  “What is the sholom bayis situation by his parents?” he 
asked. The roshei hayeshiva were surprised by these questions.  “How should we know 
what is happening in his house?” they asked.  Rav Shach became visibly agitated and 
with great difficulty, he pushed himself up on the table to his full height, and with tears 
streaming down his face, he yelled at them “Rodfim, gei avek phun main shtub!!” 
[“Pursuers (the halachik term for a person chasing someone for the purpose of killing 
him),” get out of my house!!].  “I don’t want to speak to you, you don’t know the home 
situation, you don’t delve into his personal life, and all you know how to do is to throw 
him into the street!!  The staff hurried to investigate and discovered that the family 
suffered from extreme poverty and the parents had just recently divorced.  [It is worth 
noting that Rav Shach didn’t assume that this behavior was simply due to the bochur’s 
yetzer horah, the assumption made by many teachers and parents in such 
circumstances].34       

                                                
, ל"כשעלתה על הפרק שאלת היחסים בין הורים לילדים שיצאו לתרבות רעה רח, דעת רבינו היתה –) 'עב' עמ, א"ח(, מעשה אישספר  33

קשה שירכוש ולימים הגיע בנו בב, מעשה באב שבנו נידרדר להיות מחלל שבת בפרהסיא  .ולא לדחותם חלילה, שינסו למשכם בעבותות אהבה
כשהגיע הדבר אל . והמתיחות ביניהם גדלה, הבן סירב להבטיח. אמר האב שמוכן לכך בתנאי שיבטיח לבל יסע בשבתות.  בעדו מכונית נוסעים

 - מובא גם ב. כי דוקא בדרך זו תגדל השפעתו עליו, כדאי שיתן את המכונית לבנו ללא שום תנאי... שבמקרה זה, שלח אל האב לייעצו, רבינו
Jewish Observer, November 1999, p. 14.     

שנזדמן רבי למקומו של רבי אלעזר . מ פה"בב' מביא את הגמ[  –' צז' ב עמ"ח) רבי יעקב מאיר שכטער( ונכתב בספרובדומה לכך ראה בספר 
קרבו מאד והסמיכו , עשה מה. ש שנטה מהדרך"ונודע לו על אחד מבניו של ראבר, ש"לאחר הסתלקותו של רבי אלעזר בר] ברבי שמעון

לאחד התנאים ' עד שלבסוף נתעלה והי, ומסר אותו לרבי שמעון בן איסי שילמד עמו ויקרבו בכל מיני קרוב". רבי"שיהיו קורין לו ... להוראה
  .ראוי לכך' עד שבאמת יהי, הרי לנו מקור חשוב שמן הראוי לשבח בדרך כלל את התלמיד.... ר אלעזר"והוא התנא רבי יוסי ב, הקדושים

והם , שנתנו חתיתם בארץ חיים"כשהוא מסביר את חומרת עונשם של אלו ) כתות' ג, ה שנו חכמים"ד(ן "שער הגמול לרמבראה גם ב 
אלא שעל ידי זה הציבור מכוונין , פ שאינו מחטיא אותם אלא מוליכן בדרך ישרה"אע... הפרנסים המטילים אימה יתירה על הציבור

ילד להתנהג בצורה " לעודד"ולפי זה מלמד או הורה שמשתמש באיומים כדי ". ולא לעבוד אדון הכל] של הפרנם[דעותיהם ומעשיהם לעבדתו 
   .הולמת הוא בסכנה להכניס את עצמו בסוג זה של מנהיגים

תלמיד ישיבה נתפס כמה פעמים כשהוא  –) ז"תשס, רבי יצחק לורינץ, ירושלים: הלבבינת (' י' עמ, הקדמהב פרקי הדרכה: בינת המדותספר   34
מה המצב הכלכלי בביתו ומה עם השלום בית , הרב שך שאל.  מ שך לקבל אישור לסלקו"ראשי הישיבה עלו למרן הגרא.  מחלל שבת בפנימיה

הזדקף מלא קומותו , לו כח לדבר' שבקושי הי, מרן"? ה קורה בביתומאין לנו לדעת מ", והושיבו, ראשי הישיבה הופתעו מהשאלות? אצל הוריו
]!  צאו מהבית שלי[גייעט אוועק פון מיין שטוב , רודפים: בקול גדול כשדמעות זולגות מעיניומזועזע כולו פנה אליהם , כשהוא נתמך בשולחן

לאחר ....  כל מה שאתם יודעים זה להשליחו לרחוב, צב איתומתבוננים מה המ אינכם, אינכם יודעים מה המצב בביתו, אתכם אינני רוצה לדבר
הגיעו להחלטתם ... ראשי הישיבה..."  מתוך דחקות כלכלית איומה, הוריו של הבחור התגרשו שבוע קודם... חקירה ודרישה אכן נודע הדבר
לוא היו "... תורת מדות האדם"ב" בינה"ם הוא תבע מה, ואולם מרן לא הסתפק בזאת... ח חשובים"מדובר בת, מחמת חששם לשאר התלמידים

  .למוטב 'ואזי מעצמו חוזר הי, יכולים היו לרפא את פצעי לבבו שותת הדם, מתעמקים במצבו האישי של הבחור
שגילו ... חבריו... בחור צעיר החל להתדרדר... שארע בישיבת אור ישראל לפני כשלושים וחמש שנה... סיפור...  - 213וראה שם בעמוד 

ורבי יעקב ארב לו , הבחור נעלם] בפעם הבא.  [ל"שהוא הולך לקולנוע מהרו וספרו את הדבר לראש הישיבה הגאון הצדיק רבי יעקב ניימן זצ
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 I once had the zechos of being present when Rav Matisyohu Salomon was explaining to 
parents of a rebellious bochur how their over-control of their son drove him away.  He showed 
them an incredible vort from Rav Shimon Schwab on this issue (see note).35 
 

I suggest to parents that, when it reaches a point where children rebel against the family 
and its way of life, then they need to show their children that they are more concerned with their 
feelings than with their behavior.  If they can do this, there is a good chance that they can turn 
the situation around. 
 
 

Parental attitudes 
 

It is important for the therapist to keep in mind that improving the parent–child 
relationship is usually not just a matter of improving specific parenting techniques.  The problem 
is more likely to be in the parents’ overall perception of, attitudes and emotional responsiveness 
toward their children (Wahler & Dumas, 1989; Wahler, 1990, 1997).  Some parents, for 
example, will refuse, on principle, to accommodate a particular child’s likes and dislikes in food 
by preparing something different for him than the rest of the family.  “This is not a restaurant!” 
they insist.  As if treating a child with the courtesy afforded any guest would be unthinkable.  
Likewise, parents who are particularly negative and critical will obviously react punitively to 
behaviors that they perceive to be unusually deviant or purposely defiant (e.g., “he’s taking the 
easy way out [by being dysfunctional!]; he wants to show that he’s the boss!”).  In fact, the 
parents are actually reacting quite reasonably considering what they perceive.  (See Strassberg, 
1997 for a fascinating study of the impact of parental attitudes and perceptions on disciplinary 
patterns).36       
 

A patient who had a severe stuttering problem related how he confided to his 
father about his feelings of terror and shame when speaking in public.  His father 
reacted with criticism, “It is only because of your ga’ava (haughtiness) that it 
bothers you”.  This father was reacting in a “reasonable” fashion considering 
what he saw as the obvious reality.   
 

When speaking to parents, the therapist needs to listen closely for parental attitudes that 
undermine the healthy emotional development of children. 
                                                                                                                                                       

אלא , ואולם מה רבה היתה הפתעתו כשרבי יעקב לא שאל אותו לאן הוא הולך, ר שנתפס בקלקלתו עמד המום מול ראש הישיבההבחו... ברחוב
פשט רבי יעקב את מעילו והלביש בו את תלמידו ... הרי אתה יכול להצטנן, רק גאר בו על כך שבלילה קר כל כך הוא הולך בלי מעיל

השיבהו לי , הוא יחמם אותך היטב, אנא השאר עם המעיל, אתה ממשיך כנראה ללכת, יתי החםאני הולך כרגע הביתה לב... "המופתע
מנוי וגמור ' לעיתים כאשר חזר בתשובה שלימה ספר כי בעצם הי... אמנם המום מהמחוה אבל המשיך בדרכו' הבחור הנבוך הי..."  כשתחזור

, ישבתי בקולנוע עטוף במעיל החם... פשוט להט ושרף אותי, ם אותי כל כךאבל המעיל של רבי יעקב חימ... איתו משכבר לעזוב את הישיבה
  .    החום הזה ריפא את נשמתי... רק הרגשתי חמימות נעימה, לא ראיתי כלום

מו אם שולטים על הבן כאילו הוא עבד לאביו ולא...  -) יז-טו:משפטים כא', רו-'רה' עמ, רבי שמעון שוואב( מעין בית השואבהראה ספר   35
ובזה מסיתים מרידת הבן עד , ומעבידים אותו בעבודתם ומטילים עליו פחד ואימה אז נחשב כאילו גנבו נפש מישראל שהרי איו לו להבן חירות

  .'מה שלא שמעו האב והאם לעצת התורה וחכמי' הגורם הי... כדי הכאה וקללה
. כנגד כל יום שתרו את הארץ ישאו את עוונם שנה במדבר –מרגלים לגבי חטא ה' מאמר לז, לרבי חיים שמואלביץ שיחות מוסרראה ספר   36

ומה ענין זה למשך הזמן , דבתם הרעה אשר הוציאו על הארץ' והלא העוון הי, וכי הליכתם בארץ היתה העוון אשר נענשו עליו, ולכאורה תמוה
' בראי' אלא עיקר החטא הי, ור והוצאת הדיבהרק הדיב' ולמדים אנו מכאן שחטא לשון הרע של המרגלים לא הי.... ?אשר שהו בארץ

  ... כ נענשו לפי הימים שהלכו בארץ"וע... המבט המעוות והשלילי, וההסתכלות שלהם על ארץ ישראל
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I mentioned to parents of an adolescent patient how a child who feels close to his 
parents would confide in them if he were troubled by something he did wrong.  
The mother objected, “If he respected his parents and had consideration for their 
feelings he wouldn’t burden them with information that would upset them.”  One 
can only imagine that it is not likely that her children would have an open 
relationship with her. 
 
 

Genetic factors, chemical imbalances, and child effects 
 

In the ongoing attempts to avoid acknowledging the primary impact of deficient 
parenting practices on children’s future adjustment problems, many other factors have been 
suggested as primary factors.  Often, parents feel that their children’s difficulties started at a very 
early age and probably reflect genetic influences.  They therefore feel absolved from any 
responsibility.  This attitude is reinforced by the fact that many contemporary clinicians attribute 
adolescent misbehavior to genetic factors or to a “chemical imbalance,” either because they 
believe this and/or because they prefer a “no-fault” approach. The evidence for these 
assumptions, however, is tenuous at best and suspect at worst (see the studies cited in my article 
on “Chemical Imbalances”). Often, there are obvious familial explanations that they fail to 
uncover or choose to ignore.   

 
Even when genetics does play a role, it does not preclude the importance of 

understanding the environmental factors.  A noted genetic researcher (Mann, 1994) stated in a 
special issue of Science: “… the interaction of genes and environment is much more complicated 
than the simple ‘violence genes’ and ‘intelligence genes’ touted in the popular press….  The 
same data that show the effects of genes, also point to the enormous influence of non-genetic 
factors [p. 1687].”  (See also Collins et al., 2000)    
 

The following true incident illustrates the overriding impact of parental attitudes, even 
when dealing with behaviors with a clear genetic base.   
 

[Identical twin] girls were separated in infancy and raised apart by different 
adoptive parents….  When the twins were two and a half years old, the adoptive 
mother was asked a variety of questions.  Everything was fine with Shauna, she 
indicated, except for her eating habits.  “The girl is impossible.  Won’t touch 
anything I give her.  No mashed potatoes, no bananas.  Nothing without 
cinnamon.  Everything has to have cinnamon on it.  I’m really at my wit’s end 
with her about this.  We fight at every meal.  She wants cinnamon on everything!” 
In the house of the second twin, far away from the first, no eating problem was 
mentioned at all by the other mother.  “Ellen eats well,” she said, adding after a 
moment: As a matter of fact, as long as I put cinnamon on her food she’ll eat 
anything.” (Neubauer & Neubauer, 1990, p. 20)  

 
Another variation of the “attribute the cause of the problem to anyone or anything other 

than the parents” approach is to acknowledge deficient parenting practices, but to blame the 
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children for it.  This is known as the “child effects” (e.g., Lytton, 1990).  These children are 
presumed to have been born with difficult temperaments, which cause their parents to be abusive 
to them.  An early exponent of this approach was the Austrian psychoanalyst, Melanie Klein who 
died in London in 1960.  Grotstein (1983) reports that:  

 
Klein emphasizes the responsibility of the infant for the occurrence of breaks in 
the bonding [with the mother] and minimizes the responsibility of the mother. [p. 
179]       

 
It is certainly true that some children are born with more difficult temperaments and/or 

temperaments that happen to conflict more with that of the parents.  But to lay the responsibility 
for developing a positive and emotionally healthy relationship on the infant instead of the parents 
seems to me totally ludicrous!  In fact, the well-known posuk in Mishlei (22:6), “Chanoch 
l’na’ar al pi darko” specifically lays the responsibility on parents and mechanchim to adjust their 
own personality to the child’s temperament and not the reverse!  While this can be quite difficult 
at times (perhaps this is the meaning of “tza’ar gidul bonim” - Eiruvin, 100b), it is irrational to 
put the responsibility on the child!  

 
 

THE ROLE OF YESHIVOS AND SCHOOLS 
 
At conferences dealing with adolescents going off the derech, much criticism is heard 

regarding frum schools and yeshivos.  They are criticized for, among other things, not being 
responsive to the needs of the individual.  I find it interesting that therapists are very hesitant to 
criticize parents yet feel perfectly comfortable criticizing yeshivos.  Perhaps, since most 
clinicians are also parents, they feel more threatened by the thought of parental responsibility.  It 
is my feeling that it is the parents’ responsibility to give their children a sense of individuality 
while the school’s primary job is to socialize.  It is only when parents themselves fail to promote 
their child’s sense of individuality (as is common with parents who are themselves unusually 
sensitive to the opinions of others) that the schools socialization process takes place at the 
expense of the child’s individuality.37      
 

Similarly, when relating to the association between learning disabilities and rebelling 
adolescents, the tendency is to criticize the schools for not doing enough and for not being 
sufficiently sensitive to the child’s difficulties.  Here again, I feel that parents play a more 
significant role than the school.  When parents are emotionally supportive of their learning 
disabled children, then the children are better able to deal with the deficiencies of the schools.  In 
fact, the learning difficulties themselves may be a result of emotional difficulties the child is 
carrying from home.38   
 

                                                
אבל גם הערבוביא לא טובה אלא כל יחיד צריך ... מונע התחלית... פירוד של יחידים –בענין דגלי מדבר  92' א עמ"ח, מכתב מאליהוב' עי  37
מספר "בענין , )ב:א, במדבר(א "לאחי רבי יוסף סורוצקין שליט מגד יוסףבספר ' ועי...  תפתח על פי המדות והכלים החיצונים המתאימים לולה

יש : ואכן מכאן הוראה לדורות מה צריך להיות היחס בין הכלל והפרט. "הוא סמל הפרט והיחוד" שמות"מסמל את הכלל ו" מספר"ש" שמות
וחשבתי להוסיף שבשעת .  (להשאר מספר בתוך בני ישראל –תוך כדי הקפדה לא לחרוג מהכלל , את השם המיוחד –שבפרט לטפח את היחוד 

  .)   י הברית מיד נותנים לו את שמו הפרטי"אחרי שעושים את התינוק לחלק מהכלל ע, ברית מילה
     21ראה הערה   38
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It is significantly more painful for children to feel that they have disappointed their 
parents than to be told that they have disappointed their teacher.  Unfortunately, many parents 
find it difficult to deal with the pressure exerted on them by the school when their child is unable 
keep up academically.  They are unable to serve as a buffer between the school and their child. 
Instead, they direct their frustration against their child.  Likewise, when the parents’ own ego is 
threatened by their child’s academic difficulties they will often deny the existence of the problem 
and will refuse the remedial services recommended by the schools.39  
 

While I emphasize the role of the parents in the child’s overall emotional health, it should 
go without saying that mechanchim also play a role in shaping a child’s attitudes to school in 
general and to yidishkeit in particular.  To many teens - especially those who either have parents 
who are less frum, or whose parents are not so close to them - mechanchim can be parent 
substitutes and they often represent the essence of yidishkeit to their students.40  When 
mechanchim are insensitive to their student’s emotional needs it can undermine or even corrupt 
their emotional relationship to yidishkeit.  Unfortunately, many adults still carry the scars of 
insensitive and even cruel treatment by mechanchim.  This creates a negative association to 
yidishkeit – with many negative repercussions even if it doesn’t result in going off the derech.  
Most of the observations and suggestions made here for parents are equally applicable to 
mechanchim and mechanchos.  

 
Mechanchim should (and many do) take advantage of any influence that they have on the 

parents of their talmidim to encourage them to be more positive, reasonable and emotionally 
supportive toward their children. The parents need to be informed that according to the Chazon 
Ish, the Steipler and almost all other gedolim, rebellious children in our generation should be 
approached in a positive, accepting and non-confrontational manner. 41      

 
It is important for mechanchim, especially those who work with “at risk” youngsters, to 

realize the role of the parent-child relationship in the youngsters’ current difficulties.  
Mechanchim often see the talmidim’s problems as originating exclusively within them (e.g., they 
are lazy etc.).  They believe that you can more readily change someone with a positive approach 

                                                
 Rabbi Yakov Horowitz, 1996.ראה   39
המתאים למורה " תלמידי הישיבה"מרחק את הביטוי ' מספר שרבי חיים מוולאזין הי) 'קלד' עמ, אגרות וכתבים, פחד יצחק(רבי יצחק הוטנר   40

דומה למי "משום שהיחס לרבי " בני הישיבה"משתמש בביטוי ' במקומו הי". הדומה למי שמקבל מזון מידו של מבשל המזון"ללימודי חול 
  ".קת שלושמקבל מזון ממינ

שפעם נתקל , סיפר אחד מראשי הישיבות –' סה' עמ )ךמ ש"ממרן הגרא' עובדות וכו, ב"תשס -הרב אשר ברגמן (לולי תורתך ראה ספר   41
התורה : "נענה מרן ואמר.  ל"עלה אתם אל מרן זצ... וטענו שזו דרך חינוכם, שוחח עם ההורים. בבחור שסבל בבית הוריו מיחס קפדן ונוקשה

, בזמנים עברו' כל זה הי... בשהעיקר הוא הקירו, שמאל דוחה וימין מקרבת... של הורים ושל מחנכים, הקדושה הטילה על ההורים תפקיד כפול
להעריף : אחד בלבד.  והוא עצמו נותר ותפקיד אחד בידו... האב מינה את המלמד: הופרדו התפקידים, אך מאז.  עד לתקנת רבי יהושע בן גמלא

תכינו , תקנו לו כל צרכיו.  תבואו לקראתו בכל דבר שניתן, בבית תנהגו עמו בשיא האהבה: "והורה, וכאן פנה מרן אל ההורים!"  אהבה על בנו
  ".עלול הוא לחפשו במקומות אחדים, שאם לא כן –הבית חייב להקרין חום ... הישיבה כבר תחנך אותו –עבורו אוכל כראוי 

ספר רבינו כי אחד מתפקידיהם היותר  –' ריג' עמ )ךמ ש"ממרן הגרא' עובדות וכו, ה"תשס -הרב אשר ברגמן (, אורחות הביתוכן בספר 
וזאת על מנת שבסיס זה יאפשר להם למצוא בתוכם פנימה , סביבה תומכת, הינו להעניק לבניהם בית חם ואוהב –של האב והאם  נכבדים

הרי הם   -רבינו אומר ' הי - הורים אשר אינם עושים כן . את הכוחות הנדרשים לשם ההתעלות וההתגברות על המפריעים השונים
כאשר נשאל   -' רטו-'ריד' ובעמ.... הרי שבשלב מאוחר יותר -אם לא בטווח הקרוב , ובנותיהם גורמים בידיים לאבד את נפשם של בניהם

אין ללמד אותו : "נענה רבינו והשיב –' ב-'לאחר שלימדוהו כבר את אותיות הא, על ידי אחד ממקורביו מה כדאי ללמד את בנו בן שנתיים
וחזר , סיכם רבינו –...." עם דוגמא אישית –ק להעניק לילדם הרבה חום ואהבה על ההורים מוטל ר!! מספיק מה שמלמדים בחיידר!! מאומה

להעניק להם הרבה חום : ואין מבינים כי זהו הדבר החשוב ביותר לחינוך הילדים, מפחדים לתת לילדים אהבה –היום ": שוב
  ...!!"ואהבה



32 
 

than a negative approach, so they are friendlier and more lenient than regular rebbeim, but they 
don’t get to the root of the problem.  The youngsters try to respond to the friendlier approach but 
their unrecognized and unresolved family issues undermine these efforts.  Eventually, the 
mechanchim become frustrated and they feel that the bochurim are taking advantage of their 
lenient approach.  This can result in a dramatic end to the mechanechim’s friendly attitude.      

 
 

SUMMARY 
 
To conclude, I would like to quote the renowned Rosh Yeshiva, Rav Chaim Pinchas 

Scheinberg (2000): 
 

I agree with the educator who said that a child constructs his picture of the world 
through the experience he has with his mother.  According to whether the mother 
is loving or unloving, the child will feel that the world is loving or unloving.  
When he is not loved, he fails to learn to love.  Such children grow up finding it 
extremely difficult to understand the meaning of love… Show me… the juvenile 
delinquent… and in almost every case I will show you a person resorting to 
desperate means to attract the emotional warmth and attention he failed to get, but 
so much wants and needs.  Aggressive behavior, when fully understood, is in fact 
nothing but love frustrated.  It is a technique for compelling love, as well as a 
means for taking revenge on a society that has let the person down, leaving him 
disillusioned, deserted, and dehumanized.  The best way to approach aggressive 
behavior in children is not by aggressive behavior toward them, but with love…. 
If you find rebels in society today, it is because they were never given proper 
love. [p. 139] 
 

Recent scientific research has also emphasized the critical role of parenting in preventing 
mental, emotional and behavioral disorders. In an article titled “The critical role of nurturing 
environments for promoting human well-being” in a recent issue of American Psychologist, 
Biglan, Flay, Embry & Sandler (2012) report that: 
 

The recent Institute of Medicine report on prevention … noted the substantial 
interrelationship among mental, emotional, and behavioral disorders and pointed out that, 
to a great extent, these problems stem from a set of common conditions.  
 
However, despite the evidence, current research and practice continue to deal with the 
prevention of mental, emotional, and behavioral disorders as if they are unrelated and 
each stems from different conditions….   
 
Psychological and behavioral disorders and related problems co-occur …. and these 
problems stem largely from the same conditions …. 
 
Biological, behavioral, etiological, and intervention evidence converges on a fairly 
simple and straightforward principle: If we want to prevent multiple problems and 
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increase the prevalence of young people who develop successfully, we must increase the 
prevalence of nurturing environments…. 
 
Yet despite the evidence, a disciplinary archipelago impedes progress and obscures the 
common origins of problems and the potential of comprehensive prevention. Public 
health practice is similarly fragmented. From federal to local levels, separate agencies 
deal with mental illness, drug abuse, and crime as if the three had nothing in common. 
Thus progress proceeds glacially. A new way of thinking would accelerate progress in 
preventing multiple and costly problems from continuing to plague society. [pp. 257-258] 
 
Without a drastic shift away from a focus on individual problems to a focus on the 
prevalence of nurturing environments, progress in reducing mental, emotional, and 
behavioral disorders will continue at a glacial pace…. [p. 263] 
  
 
Encouraging parents to take a honest look at how their relationship with their children 

contributed to their problem behaviors is beneficial both to the children and to the parents.  
Improving the relationship in a meaningful manner, together with the zechos of tefilah, is the 
only way to bring about a lasting change in the child’s condition. 

 
 

APPENDIX 
 
[The following is an edited version of a letter I wrote to a well-known mashgiach regarding some of the issues 
discussed in this article]     Lechvod HaMashgiach shlit”a: 
 
As a follow up to our phone conversation this past erev Shabbos, I would like to elaborate on one 
important point. 
 
I fully realize the controversial nature of, my therapeutic approach of (in many cases) 
encouraging/allowing patients to be aware of the role their parents played in the development of their 
emotional difficulties and/or behavioral problems. 
 
I did not arrive at this approach because of theories I studied in school.  In fact, when I first began 
practicing, I accepted the “current treatment models that emphasize enhancing current adjustment, rather 
than understanding past events” (to quote a well known researcher in 1997).  However, I found that this 
approach was only putting a bandage on the wound.  The person remained the same person – even if he 
could function a little better than before. 
 
I felt that these bochurim - and others - deserved that we therapists actually try to cure them.  This 
required getting to the root of why they almost all had such poor self-images and why they were certain 
that they were rejects in Hashem’s eyes.  With increasing experience, I became convinced that in almost 
all cases these problems – at the root – were the result of deficiencies in parenting.  However, (1) children 
are not capable of comprehending these issues, and (2) it is too emotionally painful for children to believe 
that their parents could be abusive to them and (3) abusive parents are likely to respond viciously to even 
legitimate complaints by their children.  Therefore, even abused children grow up being convinced that 
they are being treated lovingly and respectfully. 
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So how does a child explain to himself why he is so unhappy, jealous, obsessive, angry, obsessed with 
hirhurim, etc.?  It must be, the child tells himself, (often the parent tells it to him also), that he is lazy, 
stupid, defective, a ba’al taivah, etc.  Being supportive and encouraging to such a patient will make him 
feel better for the moment, but it won’t cure the underlying deficiency.  It is therefore necessary, it seems 
to me, to help the patient develop a more honest and accurate picture of his early life.  The anger that 
results is indeed disruptive (and upsetting to the parents when they lose the only leverage they ever had, 
since they never learned how to influence their children through a healthy relationship) but it is also 
curative.   
 
Another reason is that often these patients have internalized from their parents unhealthy and erroneous 
attitudes (often under the guise of hashkafah) that feed the low self-esteem, paralyzing self-doubt, etc.   In 
order to change these deeply imbedded cognitions it is, unfortunately, necessary to highlight the negative 
aspects of the parental attitudes (e.g., illogical, unfair, hypocritical, etc.).  If they don’t “unlearn” the 
unhealthy ideas they were taught growing up, they will continue suffering the negative emotional 
consequences of those ideas.  They are also likely to inflict these ideas on their children even if they try 
not to raise their children in the way that they were raised.  This is another major reason why it is 
important for maltreated children to be fully aware regarding the mistreatment they suffered at the hands 
of their parents.  If they minimize the negative impact of such practices why should they even try to avoid 
treating their own children in the same manner? 
 
Many mechanchim who work with troubled teens are very much aware of the role that misguided 
parenting played in the genesis of a particular child’s problems, yet they feel uncomfortable 
acknowledging this to the child.  However, when a person is in the process of becoming a baal teshuvah 
we don’t avoid telling him that his parents were wrong about their ideas regarding Judaism.  We can 
explain that they didn’t have the opportunity to get a Jewish education, etc. but, bottom line, they have to 
know that, in this area, their parents were mistaken.  Otherwise, how can they be expected to forge a new 
path in yiddishkeit.  Likewise, a child who internalized unhealthy and distorted views of himself and 
others can only develop healthier perceptions if he understands that what he was taught was wrong.42     
 
When parents are cooperative with this approach the end result is a truly close and respectful relationship.  
If they are not, then tragically, but in my opinion unavoidably, the child will become healthier but more 
distant from his parent (although the previous “close” relationship was only an illusion).  I feel very 
strongly that this is the key to truly building the patient into an emotionally healthy oved Hashem who is 
capable of raising his own children without being abusive.   
 
,בכבוד רב  

ציון סורוצקין- בן  
 
 
 
 
 
 

                                                
42 The ArtScroll Yom Kippur Machzor (p. 883) cites the Or Hachaim that a proper understanding of the aveiros of 
our ancestors’ is often a prerequisite of teshuvah.  Sometimes we accept family or community “traditions” as a 
proper way of life because they have “always been done and no one was ever punished.”  Thus we must 
acknowledge such aveiros of the past. 

כדי להסיר טעות שהיו בו שאין זה מעשה רע ממה שעשאוהו ראשונים ולא ") והתודו את עונם ואת עון אבותם" –מ :ויקרא כו(אור החיים 
  ...נענשו



35 
 

Rav Gamliel Rabinowitz, one of the foremost, authentic mekubolim in Eretz Yisroel today says 
the following in his sefer “Tiv HaTorah:”  
 
[From the way Avrohom Avinu spoke to Yitzchok] we learn that it is important for parents to 
speak warmly and respectfully to their children. It’s not only children who have to respect their 
parents; parents have to speak to their children in a respectful manner, because by showing them 
warmth and friendliness they will thus have a greater influence on them. Perhaps it is for this 
reason that Avrohom had such a great influence on his son Yitzchok. 
 
I do a great deal of work with youngsters who have “gone off the derech” r”l who then [search 
for happiness] in the larger decadent society.  One sees clearly that the main cause of youngsters 
abandoning their parent’s way of life is because their parents didn’t respect them sufficiently, 
because the most critical need of the souls of today’s youngsters is to be understood and 
respected!  
 
We need to realize that our expectations from contemporary youngsters to forgo the pleasures of 
the decadent culture and to instead totally dedicate themselves to studying Torah – this is 
equivalent to an akidah, and perhaps even more than that… It is only by parents drawing their 
children close and speaking to them in a friendly and respectful manner can they hope to have 
significant positive influence on their children…. 
 
As for what is said in the name of earlier generations that the mesorah is given over “with a 
stick” this is certainly not true of our generation, and the reality indicates the complete opposite, 
i.e., that only with love and respect can one successfully be mechanech children today…. My 
mother a”h always said that if the Torah was being given today, the aseres hadibros would say 
that parents should respect their children!43  
 
Rav Gamliel Rabinowitz, Sefer Tiv HaShidduchim: Hagoan Rav Shmuel Rozovsky said to one 
father; “Instead of looking for a good husband for your daughter, I see that you are looking for a 
prestigious son-in-law for your self.” …. [Regarding a bochur who is self-centered] - later in life 
he will have difficulty getting along with his wife and children because he will compel them to 
act in ways that suit his need for control and his pride and not based on their true needs….  Why 
is it that in recent times we see deterioration in respect for parents?  ….  I believe that the root of 
the problem lies in the heart of the parents. If we reflect upon the true motivation of many 
parents to have children, we will find, in many cases, that it isn’t a desire to care for a child’s 

                                                
ויאמר הנה האש והעצים ואיה  ני בניויאמר יצחק אל אברהם אביו ויאמר אבי ויאמר הנ :)רבי גמליאל רבינוביץ( ''טיב התורה''ספר    43

" ויאמר הנה האש והעצים"ובהמשך נאמר שוב , "הנני בני"שהדגישה התורה לומר שנקט אברהם בלשון  ממה:   )'ז, ב''כ -וירא : (השה לעלה
כי , לדבר לבנו בדרך כבודאלא גם האב צריך , לא רק הבן צריך לכבד את אביו.  למדנו שיש ענין שגם האב ידבר אל בנו בלשון חיבה וכבוד –

 והנני.  בנו ויתכן שמשום כך היתה לו לאברהם השפעה כה גדולה על יצחק.  על ידי שמראה לו חמימות וחביבות יש לו עליו השפעה גדולה
לבחורים ורואים שעיקר הטעם שגרם , ע והלכו לחפש להם בורות נשברים"שעוסק אני רבות בקירוב בחורים שעזבו את הדרך ל, יכול להעיד

! כי עיקר הצורך של נפש הבחור בדורנו הוא שנבין אותו ונכבדו, הוא משום שלא כיבדם אביהם די הצורך, אלו לעזוב את דרך אבותיהם
כל היום ' ולעסוק בתורת ה, לעזוב את התאוות ואת הרחוב הטמא והמטמא, לדעת שבעצם הדרישות שאנו דורשים מהבחורים היום ועלינו

ורק אם האב מקרב את בנו ומדבר אלין , שכן הפיתוי ברחוב כיום הוא גדול וקורץ, ואלי עוד יותר מכך, ה להם כעקידה ממשהרי ז –והלילה 
משום זה לבד לא כדאי לו , כי כשרואה הבן שאביו באמת אוהבו ומכבדו, יוכל להגיע למצב שתהיה לו השפעה גדולה על בנו, בלשון חיבה

, דברים אלו לא על דורנו נאמרו –שאת האמונה מוסרים לילדים עם מקלות , ומרים בשם הדורות הקודמיםשא ומה.  אבותיו לעזוב את דרך
שאלו נתנה התורה , ה''ומרגלא בפומה דאמי מורתי ע, שרק עם אהבה וכבוד מצליחים לחנך את הבנים כיום, והמציאות מורה על ההיפך הגמור

  !....יובנ היה כתוב בעשרת הדברות שהאב יכבד את, היום
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needs but rather to fulfill their own needs. They want to be parents, but you can’t be a parent 
without having children so they have children… The child subconsciously feels that his father 
didn’t really want him and he only serves as a means for his father to be a “father” and therefore 
he starts disrespecting him…44 
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Rabbi Taub 

 קד-עמוד קג בן ביתי פרשת מקץ

 

 

 מנהגי חתם סופר -אלף כתב אות שצו

 

 

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כד עמוד ב

וכו'.     המשחק בקוביא והמלוה בריבית, ומפריחי יונים, וסוחרי שביעית -משנה. ואלו הן הפסולין 

אסמכתא, ואסמכתא לא אמר רמי בר חמא: משום דהוה  -גמרא. משחק בקוביא מאי קא עביד? 

לאו אסמכתא היא. אלא: לפי שאין עסוקין ביישובו של עולם.  -קניא. רב ששת אמר: כל כי האי גוונא 

איכא בינייהו דגמר אומנותא אחריתי. )ותנן( +מסורת הש"ס: דתנן+ אמר רבי יהודה:  -מאי בינייהו? 

)הרי זה( כשרים. אלמא  -לא הוא בזמן שאין להן אומנות אלא הוא, אבל יש להן אומנות ש -אימתי 

משום יישובו של עולם הוא, קשיא לרמי בר חמא! וכי תימא פליגי רבנן עליה  -טעמא דמתניתין 

אינו אלא  -והא אמר רבי יהושע בן לוי: כל מקום שאמר רבי יהודה אימתי ובמה  -דרבי יהודה 

. ודכולי עלמא, אימתי לפרש לחלוק -לפרש, ובמה  -לפרש דברי חכמים. רבי יוחנן אמר: אימתי 

ולא פליגי? והתניא: בין  -מר סבר: פליגי, ומר סבר: לא פליגי.  -גברא אגברא קא רמית?  -הוא! 

ההיא רבי יהודה משום  -הרי זה פסול!  -שיש לו אומנות שלא הוא, בין שאין לו אומנות אלא הוא 

ולם אין אחד מהן נזיר, לפי שלא נתנה רבי טרפון היא. דתניא, רבי יהודה אומר משום רבי טרפון: לע

 נזירות אלא להפלאה.



 רמב"ם הלכות עדות פרק י הלכה ד

ממון  ואינן בני מלקות, הואיל ולוקחיםיש שם רשעים שהן פסולין לעדות אף על פי שהן בני תשלומין 

הם של דברי וכן כל העובר על גזל וכו', סולין שנאמר כי יקום עד חמס באיששאינו שלהם בחמס פ

בקוביא והוא שלא תהיה לו אומנות אלא  , וכן משחקוכו' כיצד החמסנים הרי הוא פסול מדבריהם

הוא, הואיל ואינו עוסק ביישובו של עולם הרי זה בחזקת שאוכל מן הקוביא שהוא אבק גזל, ולא 

 בקוביא בלבד אלא אפילו משחקים בקליפי אגוזים וקליפי רמונים, וכן לא יונים בלבד אמרו אלא

אפילו המשחקים בבהמה חיה ועוף ואומר כל הקודם את חבירו או כל הנוצח את חבירו יטול בעליו 

את שניהן וכן כל כיוצא בשחוק זה, והוא שלא תהיה לו אומנות אלא שחוק זה הרי הוא פסול, וכל 

 אלו פסולין מדבריהם.

 הלכה ז רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק ו

גזל והעובר עליהן הרי זה גזלן מדבריהם, כגון מפריחי יונים דברים הרבה אסרו חכמים משום 

והמשחקין בקוביא. מפריחי יונים כיצד, לא יפריח אדם יונים בתוך הישוב שהרי לוקח ממון אחרים 

שלא כדין מפני שמשלח זכר ויביא נקבה משובך אחר או נקבה ותביא זכר, ולא יונים בלבד אלא כל 

 ובהמה הרי זה גזלן מדבריהם. העושה כזה בשאר עופות או חיה

 שולחן ערוך חושן משפט הלכות עדות סימן לד סעיף טז

מפני שחזקתן  ותם להביא יונים משובך הזולת( בישוב, פסוליםמפריחי יונים )פי' שמלמדים א

והם בני אדם שיושבים בטלים, וכיון שבאה שביעית  וחרי שביעית,שגוזלים יונים של אחרים. וכן ס

ם ומתחילים לישא וליתן בפירות, שחזקת אלו שהם אוספים פירות שביעית ועושים פושטים ידיה

הואיל ואינו עוסק בישובו של בהן סחורה, וכן משחק בקוביא, והוא שלא תהיה לו אומנות אלא הוא, 

שאוכל מן הקוביא שהוא אבק גזל. ולא אקוביא בלבד אמרו, אלא אפילו  י זה בחזקתהר עולם

וכן לא יונים בלבד אמרו, אלא אפילו במשחקים בבהמה  זים וקליפי רמונים;משחקים בקליפי אגו

יוצא חיה ועוף, ואומרים: כל הקודם את חבירו או כל הנוצח את חבירו יטול בעליו שניהם, וכל כ

 וכל אלו, פסולים מדבריהם. ות אלא שחוק זה, הרי זה פסול.והוא שלא תהיה לו אומנ בשחוק זה,

 ג-סעיף א שולחן ערוך חושן משפט הלכות גזילה סימן שע

חקים יש דברים שאסרו חכמים משום גזל, והעובר עליהם הרי זה גזלן מדבריהם: מפריחי יונים ומש

המשחקים בקוביא כיצד, אלו שמשחקים בעצים או בצרורות או בעצמות, ועושים תנאי . וכו' בקוביא

בבהמה או בחיה או בעופות שחוק יקח כך וכך. וכן המשחקים  חבירו באותו ביניהם שכל הנוצח את

וכל כיוצא בדברים אלו, הכל ועושים תנאי שכל שתנצח בהמתו או תרוץ יותר יקח מחבירו כך וכך, 

 וגזל מדבריהם הוא. אסור

אין בו משום גזל, אבל יש בו  שהמשחק בקוביא עם העובד כוכבים )טור הביאו בס"ו( יש מי שאומר

. איסור עוסק בדברים בטלים, שאין ראוי לאדם שיעסוק כל ימיו אלא בדברי חכמה ויישובו של עולם



אלא אם כן אין לו אומנות אחרת. הגה: אבל אם יש לו אומנות אחרת,  וחלקו עליו לומר שאינו פסול

יף י"ג. וכבר פשט המנהג כסברא אפילו משחק עם ישראל אינו פסול )טור(. וע"ל סימן ר"ז סע

האחרונה לשחוק בקוביא, ואין פסול אלא מי שאין לו אומנות אלא הוא. ואם שחק עמו באמנה אם 

 חייב לשלם, ע"ל סימן ר"ז סעיף י"ג.

 סימן רז סעיף יג רמ"א

י"א הא דמשחק בקוביא לא הוי אסמכתא, הוא מטעם דמאחר ששניהם מתנין זה כנגד זה וכל אחד 

הפסיד, אגב דבעי למקני גמר ומקני. מ[ ולכן כל שנים שהמרו זה עם זה, קנו, ]יד[ אם קנו יוכל ל

מידן; לח( ]טו[ }לד{ ודוקא שאין בידן גם כן, אבל מה שבידן, לא, כמו שנתבאר גבי ערבון בסמוך 

( סעיף י"א )טור ומרדכי פרק איזהו נשך בשם ר"ת(; }לה{ ואפילו בזה יש חולקין, ולכן הוצרכו לט

 לתת ]טז[ טעמים אחרים גבי משחק בקוביא וקנסות שדוכין, לקמן סעיף ט"ז.

 

 ים הלכות שבת סימן שכב סעיף ושולחן ערוך אורח חי

 א גורל פלוני יהיה חלק פלוני שלולמי שיצ מנות בשבת, יכול להטיל גורל לומרהמחלק לבני ביתו 

והוא שיהיו החלקים שוים, ואינם עושים אלא כדי להשוותם שלא להטיל קנאה ביניהם, אבל עם 

 יתן מנה גדולה כנגד מנה קטנהאבל ל זה על זה יבואו לידי מדה ומשקלאחרים אסור כיון שמקפידין 

ויש אומרים דעם בניו ובני ביתו  אסור משום קוביא.ולהטיל גורל עליהם, אפילו בבני ביתו ובחול, 

 שאין מקפידים.  מנה קטנה מפני מותר להטיל גורל אפי' על מנה גדולה כנגד

 משנה ברורה סימן שכב ס"ק כב

וא בכלל שחיקת רל יטול הגדולה ומי שיתחייב יטול הקטנה ההיינו דמי שיזכה בגו -ולהטיל גורל וכו' 

אבק גזל מדבריהם שאין דעתו להקנותו  מה שמשחקין בעצים[ וקוביא הואהוא  קוביא ממש. ]קוביא

בקנין גמור ולהכי אסור אף בחול ואף דבעה"ב עם ב"ב לא שייך גזל כלל שהרי הכל שלו מ"מ אסור 

ובאחרים בודאי אסור בחול וכ"ש בשבת דקוביא דמי למקח דלמא אתי לסרוכי בקוביא עם אחרים 

 .וממכר

 שער הציון סימן שכב ס"ק כ

 שם לדעת הרמב"ם, ואפילו לדעת הטור שם אין נכון מצד אחר, עיין שם: .אבק גזל וקוביא הוא

 מגן אברהם סימן שכב ס"ק ח

ועסי' ל"ד וסי' ש"ע משום קוביא. הקשה בש"ג דהטור פסק בח"מ סימן ר"ז דאין גזל בקוביא ע"ש 

 .דמשמע דיש קצת איסור בדבר

 



 הלכה יא רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק ו

והמשחק בקוביא עם הגוי אין בו איסור גזל אבל יש בו איסור עוסק בדברים בטלים שאין ראוי לאדם שיעסוק 

כל ימיו אלא בדברי חכמה ובישובו של עולם. +/השגת הראב"ד/ והמשחק בקוביא עם הגוי אין בו איסור גזל 

בטלים שאין ראוי לאדם שיעסוק כל ימיו אלא בדברי חכמה וביישובו של אבל יש בו איסור עוסק בדברים 

 עולם. א"א ואם אין לו אומנות אלא היא אפילו עם גוי פסול לעדות הוא וכל דכן הוא שהוא למד ממעשיו.

 ג-סעיף ב שולחן ערוך חושן משפט הלכות גזילה סימן שע

בצרורות או בעצמות, ועושים תנאי ביניהם שכל הנוצח המשחקים בקוביא כיצד, אלו שמשחקים בעצים או 

בבהמה או בחיה או בעופות ועושים תנאי שכל שתנצח  וכן המשחקים .חבירו באותו שחוק יקח כך וכך את

 וגזל מדבריהם הוא.  וצא בדברים אלו, הכל אסור,בהמתו או תרוץ יותר יקח מחבירו כך וכך, וכל כי

שאומר שהמשחק בקוביא עם העובד כוכבים אין בו משום גזל, אבל יש בו איסור  יש מי)טור הביאו בס"ו(  

עוסק בדברים בטלים, שאין ראוי לאדם שיעסוק כל ימיו אלא בדברי חכמה ויישובו של עולם. וחלקו עליו 

 לומר שאינו פסול אלא אם כן אין לו אומנות אחרת.

 תשובות והנהגות כרך ד סימן שיא

 האם מותר לקנות כרטיס השתתפות בהגרלה

 בענין הגרלה, שרבים קונים כרטיסי הגרלה כדי להשתתף בהגרלה והזוכה מקבל פרס, ורב אחד

פירסם שלספרדים אסור להשתתף בהגרלות, שלדעת המחבר בח"מ )ר"ז ס"ק י"ג( כל האומר "אתן 

אם יהיה" נקרא אסמכתא שסמך דעתו שירויח, ואף כאן הקונה כרטיס דעתו להרויח ורק משום כך 

קנה והוה אסמכתא דאסור ויש בזה גזל מדרבנן, אבל לדעת הרמ"א האיסור הוא רק אם זה 

זה הספרדים הנוהגים בכל ענין כשיטת המחבר אסורים להשתתף בהגרלה, וכפי אומנותו, ולפי 

ששמעתי יש באמת עוד מרבני הספרדים שאסרו להשתתף בהגרלה כיון שזהו גזל וכעין משחק 

  .בקוביא

אמנם דבריו תמוהין מאד, שכאן לא שייך לאסמכתא כלל, דאסמכתא שאסור להמחבר היינו אם 

קנה או אתן, ובזה הוה אסמכתא ולא קנה, אבל כאן קונה כרטיס ששוה אומר כשיהיה דבר פלוני א

עכשיו בשוק כמה דולרים, ויכול למכור אותו עכשיו ולקבל את שויו, ונכנס בזה להשקעה כמו בכל 

עסק, ורק אם ההגרלה היא באופן שמי שמפסיד צריך לשלם מכיסו תשלום נוסף אחר שהפסיד, 

ל כאן, קנה עכשיו דבר שיתכן שיבוא לו מזה רווח גדול ויתכן בזה לא סומך דעתו ולא מועיל, אב

  .שלא, הוה ככל עושה עסק או משתתף בו שאין בזה שום חשש אסמכתא

עוד נראה שכיון שרבים נכנסים לספק זה ואין להם קשר זה עם זה, אדעתא דספק נכנסו וגמרי 

ד מנצח, יש מקום דעתם באמת, ורק כשנמצאים מספר אנשים ביחד במשחק ואחד מהם בלב

לחשוש משום אסמכתא. ולהטעים מעט את הדברים יש להוסיף את המפורסם בשם הגר"ח 



מבריסק זצ"ל שעינינו הרואות שכשהטבח שואל שאלה בהל' טריפות ומטריפים לו, מקבל את 

הפסק בהכנעה, אבל כשאותו אדם בא לדין תורה וחבירו זוכה, כואב לו ומצטער מאד, ולפעמים 

  .בל בהכנעה את הפסק, ואף שבשניהם הוא מפסיד, מ"מ כואב לו יותר כשהשני מנצחמתקשה לק

ונראה כעין זה גם בנידון דידן שמוכרים את כרטיסי ההגרלה בכל העיר או בכל המדינה, ואין 

להמשתתפים קשר כלל זה עם זה, יודע כל אחד שהסיכוי שלו לזכות הוא קלוש מאד ומקבל זאת 

שחבירו ששיחק עמו בקוביא מנצח והוא המפסיד, מצטער וכואב לו טובא,  בלב שלם, אבל כשרואה

ובזה יש לחשוש לאסמכתא וגזל מדרבנן, משא"כ כשכולם מוסרים מראש את כספם למארגני 

  .ההגרלות, גומר דעתו להשתתף בלב שלם אף אם יפסיד, ולכן לא נקרא גזל גם מדרבנן

מך שהדברים יסתדרו כרצונו ולטובתו, וכשלא ועוד נראה שאסמכתא דלא קנה היינו משום שסו

מצליח הוה אסמכתא, אבל כאן הלא יודע מעיקרא שהסכויים שלו לזכות הם קלושים מאד, ומ"מ כיון 

שסכום הזכיה הוא גדול מאד, והסכום שדורשים עבור הכרטיס הוא פעוט, סומך דעתו לכך, וכה"ג 

  .לא נקרא אסמכתא

ס הגרלה אין בזה חשש אסמכתא, ולא שונה הדבר מכל ומעכשיו נראה פשוט שהקונה כרטי

השקעה שקונה ומקוה שיהיה מוצלח, אבל אין לו שום בטחון, ואם בסוף הפסיד ודאי לא נקרא 

אסמכתא, ואף כאן קנה כרטיס בתקוה בעלמא שירויח, ומשום שהסכויים קלושים מאד המחיר בזול 

  .מאד, אבל סומך דעתו ומוכן באמת גם להפסיד

נבוך אני במקרה שמשתתף בהגרלה בלי לשלם קודם ההגרלה, רק מבטיח לשלם עבור  אמנם

הכרטיס לאחר מכן, והיינו שמשלם אף שיודע שהפסיד כבר, ועכשיו כשצריך לשלם חסר סמיכות 

  .דעת. ומיהו בעצם המוכר הלוה לו הכסף לצורך קניית הכרטיס ובודאי צריך להחזיר לו

  .שייך אסמכתא, והיינו בין לאשכנזים ובין לספרדים עכ"פ נראה שבקניית כרטיס לא

ומיהו בארץ ישראל חברת ההגרלות "מפעל הפיס" היא ביד הממשלה, וחלק ניכר מהכסף המתקבל 

אצלם הוא עבור החפשיים ומוסדותיהם, ואולי יש כאן ענין של מסייע ידי עוברי עבירה. אבל האמת 

מהתשלום הוא מס ערך מוסף, והם אח"כ  היא שבלאו הכי כל מה שקונין בכל הארץ חלק

משתמשים בו גם לעברות חמורות רח"ל, רק ע"כ אנן בדידן ולא חוששין לזה מכיון שאין בידינו 

  .לשנות ולהכריע בזה כלום, ולכן מדינא אין עלינו אחריות מה שהם עושים בכסף זה

ה פוסקים אין דין ודע שרוב ההגרלות של מוסדות שהכסף הולך לצדקה, יש לצרף עוד שלהרב

אסמכתא בהקדש, והוא הדין בזמנינו ישיבות וכוללים הם בכלל צדקה, ואם יפסיד הלא מנחם את 

 .עצמו שהכסף הלך לכולל או שאר צדקה, ולכן יש להקל טפי

 חושן משפט סימן ו -ר חלק ז שו"ת יביע אומ

 נשאלתי האם מותר מן הדין להשתתף בקניית כרטיסי הגרלה של מפעל הפיס? 



א( במשנה סנהדרין )כד ב( שנינו, אלו הפסולים לעדות, המשחק בקוביא והמלוה ברבית ומפריחי 

יונים וסוחרי שביעית. ובגמרא, משחק בקוביא מאי קא עביד, אמר רמי בר חמא משום דהוה 

אסמכתא, ואסמכתא לא קניא. )פירש רש"י, אסמכתא, היינו דבר שאינו נותן לו מדעתו, אלא סומך 

על דבר שאינו, שסבור שהוא יכול לנצח, ופעמים שמנצחים אותו, ומכיון דאסמכתא לא קניא הוה 

ליה כעין גזילה בידו, והתורה אמרה אל תשת רשע עד א( רב ששת אמר כל כי האי גוונא לאו 

היא, אלא לפי שאין עוסקים בישובו של עולם. )פירש רש"י, דלרב ששת לא חשיב  אסמכתא

אסמכתא אלא כגון אם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא, בב"מ )עו א(, וכגון המשליש את שטרו, 

לאחר שפרע מקצת חובו, ואמר לו, אם לא אפרע לך מכאן ועד יום פלוני תן לו שטרו, והגיע זמן ולא 

לא דבר, שסבור היה כל זה יש בידי לעשות, ומרישא כי מתני הכי אדעתא דלא יהיב נתן, שסמך על 

ליה, ולאסמכתא קא מתני, שטועה הוא וסבור שלא יבא לידי כך, אבל הכא לא סמיך אמידי, דהא לא 

ידע אי נצח אי לא נצח, ואפי' הכי אתני, שמע מינה דמספיקא אתני וגמר ומקני, ולאו גזילה היא(. 

יהו, איכא בינייהו דגמר אומנותא אחריתי. ופריך אדרמי בר חמא, ממתני', דתנן, אמר רבי מאי ביני

יהודה אימתי בזמן שאין להם אומנות אלא הוא, אבל יש להם אומנות שלא הוא, כשרים, וכי תימא 

פליגי רבנן עליה דר' יהודה, והאמר ר' יהושע בן לוי, כל מקום שאמר ר' יהודה אימתי או במה 

אמורים אינו אלא לפרש, ור' יוחנן אמר, אימתי לפרש, ובמה לחלוק, ודכ"ע מיהא אימתי  דברים

לפרש הוא, גברא אגברא קא רמית, רמי בר חמא סבר אימתי נמי לחלוק, ואנא דאמרי כרבנן. ע"כ. 

וע"ע בפירוש רש"י שבועות )לא א( שכתב, משחק בקוביא רבנן גזרו ביה לפוסלו לעדות, דהוה גזלן 

הם, שאמרו אסמכתא לא קניא. וכ"כ עוד שם )בריש דף מז א( ע"ש. ובמשנה ראש השנה מדברי

)כב א( שנינו, אלו הם הפסולים )לעדות החודש(, המשחק בקוביא ומלוי ברבית ומפריחי יונים 

וסוחרי שביעית ועבדים, זה הכלל כל עדות שאין האשה כשרה לה אף הם אינם כשרים לה. ובגמרא 

לה אף הם כשרים לה, אמר רב אשי זאת אומרת גזלן דדבריהם כשר לעדות  שם, הא אשה כשרה

אשה. ופירש רש"י, משחק בקוביא הוי גזלן מדרבנן, דאמור רבנן אסמכתא לא קניא, דמדאורייתא 

אינו קרוי גזלן אלא החוטף מיד חבירו כדכתיב ויגזול את החנית מיד המצרי, שהוא חצוף לעבור 

ת אשה, אבל המשחק בקוביא כיון שאינו אלא גזלן מדבריהם, כשר בפרהסיא, והוא פסול לעדו

להעיד על מיתת אדם להתיר את אשתו להנשא. ע"ש. ושמעתא אזלא כרמי בר חמא. וז"ל הרמב"ם 

)בפרק ו' מהל' גזלה ה"י(: "המשחקים בקוביא, כגון אלו המשחקים בעצים או בעצמות וכיוצא בהם, 

חבירו יקח ממנו סכום מעות, הרי זה גזל מדבריהם. ואף על  ועושים תנאי ביניהם שכל המנצח את

פי שברצון הבעלים לקח, הואיל ולקח ממון חבירו בחנם, דרך שחוק, הרי זה גזלן. וכן המשחקים 

בבהמות או בעופות, ומתנים ביניהם שכל מי שתנצח בהמתו או העוף שלו, או שתמהר לרוץ יותר, 

דבריהם הוא". והרב המגיד שם הקשה על דברי רבינו, יקח ממנו כך וכך, הכל אסור, וגזל מ

שמשמע שהוא פוסק כדברי רמי בר חמא, שהוא מטעם דאסמכתא לא קניא והו"ל גזל מדבריהם. 

והרי כתב רבינו )בהלכות עדות פרק י' ה"ד(: "המשחק בקוביא פסול לעדות, והוא שלא תהיה לו 

ם, הרי זה בחזקת שהוא אוכל מן הקוביא, שהוא אומנות אלא הוא, הואיל ואינו עוסק בישובו של עול

אבק גזל, וכן מפריחי יונים פסולים לעדות, ולא יונים בלבד אמרו אלא אפילו המשחקים בבהמות 



ועופות ואומרים כל הקודם את חבירו או כל הנוצח את חבירו יטול בעליו את שניהם, וכל כיוצא בזה, 

אלו פסולים לעדות מדבריהם". ומוכח שהוא פוסק  והוא שלא תהיה לו אומנות אלא שחוק זה, כל

כרב ששת. ומ"מ נראה סיוע לדברי רבינו כאן שפסק כרמי בר חמא, ממה שאמרו בגמרא שבת 

)קמט ב( מנה גדולה כנגד מנה קטנה אף בחול לאחרים אסור. מאי טעמא, משום קוביא. )ופירש 

כתא היא, שסומך על הגורל, אם יפול רש"י, משום קוביא, דגזל הוא, דאסמכתא לא קניא, והא אסמ

הגורל שלי על המנה הגדולה אזכה בה, ולכן תלה עצמו על הספק אף על גורל הקטנה, ואילו ידע 

מתחלה שכן לא היה מתרצה(. ע"כ. ומרן הכסף משנה )בפרק י' מהל' עדות ה"ד( האריך ביישוב 

גמרא בראש השנה )כב א( דעת הרמב"ם, ונתן טעם לדבריו שפסק כרמי בר חמא, משום שסתם ה

אזלא כוותיה, דדייק התם, דגזלן דדבריהם כשר לעדות אשה, ומוכח שפיסול משחק בקוביא משום 

גזל הוא, דאסמכתא לא קניא. וכן מוכח ג"כ בשבת )קמט ב( מנה גדולה כנגד מנה קטנה אף בחול 

"ם פוסק כדברי רב אסור משום קוביא. ע"ש. והב"ח בחושן משפט )סי' לד( כתב, שלעולם גם הרמב

ששת, אלא דס"ל שאע"פ שהמשחק בקוביא יש בו משום אבק גזל, מכל מקום משום זה בלבד לא 

היו פוסלים אותו לעדות, ומשום הכי בעינן שאין לו אומנות אלא הוא, לפי שאינו עוסק בישובו של 

שבת )קמט ב( עולם, והרי הוא בחזקת שאוכל תמיד מן הקוביא שהוא אבק גזל. וזהו שאמרו ג"כ ב

שאסור להטיל גורל במנה גדולה כנגד מנה קטנה משום קוביא. ע"ש. וכ"כ הט"ז בחו"מ שם. וכיו"ב 

כתב הלחם משנה )בהל' עדות פ"י ה"ד(. ע"ש. וכן מתבאר בחידושי הר"ן סנהדרין )כו ב(, שכתב, 

שיש בו  שאפילו לרב ששת שמשחק בקוביא פסול מפני שאינו עוסק בישובו של עולם, מודה הוא

איסור מדרבנן, משום דהוי גזל מדבריהם, וכמו שפסק הרמב"ם ז"ל, וכיון דלא משמע לאינשי דהוי 

איסורא דרבנן, אין ראוי לפסול משחק בקוביא לעדות אפי' מדבריהם. אלא אם כן אין להם אומנות 

מנה קטנה אלא הוא, והיינו טעמיה דרב ששת. וכן מוכח בשבת )קמט ב( דאמרינן מנה גדולה כנגד 

אף בחול אסור משום קוביא. ע"ש. גם הרדב"ז בתשובה ח"א )סי' שנט( בד"ה ולענין המעשה, כתב, 

ובתשובה אחרת כתבתי שרוב הפוסקים והרמב"ם ז"ל מכללם סוברים שהמשחק בקוביא יש בו 

איסור גזל מדבריהם, משום דאסמכתא לא קניא, ואף על פי שיש לו אומנות אחרת, וראיתם מההיא 

שבת )קמט ב( מנה גדולה כנגד מנה קטנה אף בחול אסור, מ"ט משום קוביא וכו'. ע"ש. והרדב"ז ד

הניף ידו שנית בלשונות הרמב"ם ח"א )סי' עג(, שנשאל על סתירת דברי הרמב"ם מהל' גזילה להל' 

עדות, והשיב, שאמנם הרמב"ם פוסק שהלכה כדברי רמי בר חמא דהוי גזל מדבריהם, משום 

א קניא, וכדמוכח מהגמ' שבת )קמט ב( שאסרו מנה גדולה כנגד מנה קטנה, משום דאסמכתא ל

קוביא, אלא דס"ל דלא סגי האי טעמא לפוסלו לעדות, לפי שהוא מורה היתר לעצמו, כיון דמדעתיה 

יהיב ליה, ואגב דאילו הוה מרויח הוה שקיל, גמר ומקני לגמרי, וכיון שהוא סבור דבהיתרא קא עביד 

וסלו לעדות, אלא מטעם שאינו עוסק בישובו של עולם, ולגבי הא פסקינן בהדיא אין לנו לפ

)בסנהדרין כו ב(, א"ר אבהו א"ר אלעזר הלכתא כרבי יהודה, ומדאמר הלכה כר' יהודה, הלכה 

מכלל דפליגי, מוכח כסברת רמי בר חמא דס"ל דרבנן פליגי אדר' יהודה, קיצורו של דבר, 

דקוביא הוי אסמכתא והו"ל גזל מדבריהם, משום ההיא דשבת שהרמב"ם פוסק כרמי בר חמא 

)קמט ב( דאתיא כוותיה, ופוסק בטעמא דמתני' שפסול לעדות כרב ששת שאינו עוסק בישובו של 



עולם, דריב"ל ור' יוחנן, ור' אבהו שפסקו כר' יהודה, קיימי כוותיה. ותו לא מידי. עכת"ד. +והנה 

אש השנה )כב א( שהביא דברי הרדב"ז הנ"ל, וכתב ע"ז, ולא ראיתי בספר אברהם יגל בחידושיו לר

זכיתי להבין דבריו, שא"כ, הוי רבינו הרמב"ם דלא כמאן, דאי כד' רמי בר חמא, הא ס"ל שאפי' יש 

לו אומנות אחרת פסול, משום גזל, דאסמכתא לא קניא. ואי כד' רב ששת הא ס"ל דלא הוי גזלן 

ק בישובו של עולם, ולאו איסורא עביד וכו'. ע"ש. ולק"מ, שהרי כלל, ולא נפסל אלא משום שאינו עוס

מבואר יפה בדברי הרדב"ז שהרמב"ם פוסק כדעת רמי בר חמא, דהוי גזל מדבריהם, משום 

דאסמכתא לא קניא, וה"ט משום שסתם הש"ס )קמט ב( רהיט ואזיל כוותיה, ולכן אסרו מנה גדולה 

חמא ס"ל כחכמים דפליגי אדר' יהודה וסברי שאפי'  כנגד מנה קטנה, משום קוביא, אלא דרמי בר

יש לו אומנות אחרת פסול, ובהא לא קי"ל כוותיה, דבגמ' סנהדרין )כו ב( פסק להדיא ר' אבהו בשם 

ר' אלעזר שהלכה כר' יהודה דאמר אם יש לו אומנות אחרת כשר, והכי ס"ל לריב"ל ור' יוחנן דר' 

ן נהי דהוי גזל מדבריהם, מ"מ כיון דלא שמיע להו יהודה בא לפרש דברי ת"ק, ובע"כ דאמרינ

לאינשי איסורא בהכי, דהא מדעתיה יהיב ליה, אינו נפסל לעדות משום כך, אא"כ אין לו אומנות 

אלא הוא, וזהו שכ' הרדב"ז שם שהרמב"ם ארכבה אתרי ריכשי, שפסק כרמי בר חמא דהוי גזל 

ו עוסק בישובו של עולם כיון שאין לו מדבריהם, וכרב ששת שהפיסול לעדות הוא משום שאינ

אומנות אחרת, וכר' יהודה. והוסיף הרדב"ז שם, שאין לומר שגם רב ששת מודה דהוי גזל 

מדבריהם, ושהרמב"ם פוסק לגמרי כרב ששת, דהא רב ששת אמר בהדיא "כל כהאי גוונא לאו 

כו'. ע"ש. ואמנם אסמכתא הוא", ואם איתא הול"ל נהי דהוי אסמכתא לא מפסיל לעדות בהכי ו

הגר"א בגליון הגמ' מחק התיבות "כל כה"ג לאו אסמכתא היא", וכ' דהרמב"ם לא גרס הכי, אלמא 

דס"ל שהרמב"ם פוסק לגמרי כרב ששת, ושאף רב ששת מודה דהוי אסמכתא, אולם הגר"א עצמו 

פ"כ לא בביאוריו לחו"מ )ס"ס רג( כ' שהרמב"ם פוסק כרמי בר חמא דאסמכתא היא ולא קניא, ואע

נפסל לעדות אא"כ אין לו אומנות אחרת, וכר' יהודה דפסקינן הלכתא כוותיה )בדף כו ב(. ואפ"ה 

קי"ל נמי כרמי בר חמא דאמר אסמכתא לא קניא, מכח ההיא דשבת )קמט ב( מנה גדולה כנגד מנה 

' קטנה אסור משום קוביא, וכן בר"ה )כב א( זאת אומרת גזלן דדבריהם כשר לעדות אשה, וכפי

רש"י שם. עכת"ד. וזה כדברי הרדב"ז הנ"ל. ודע דאע"ג דלרמי בר חמא אסמכתא לא קניא, מ"מ לא 

הוי גזל גמור מן התורה, וכמ"ש בחידושי הר"ן )סנהד' כד ב( דכולהו פיסולי דמתני' ליתנהו אלא 

ת החנית מדרבנן, וה"ט משום דגזלן דאורייתא לא הוי אלא בחוטף וגוזל מיד חבירו, כדכתיב ויגזול א

מיד המצרי, אבל היכא דמדעתיה יהיב ליה אלא שהיה סבור שהוא ירויח לא הוי גזלן אלא 

מדבריהם. ע"ש. וכן מבואר בפי' רש"י ר"ה )כב א(. וע"ע בתוס' ר"ה שם ובסנהדרין )כד ב(. אמנם 

 מדברי הסמ"ע )סי' שע סק"ג( נראה דלרמי בר חמא הוי גזל גמור, דאסמכתא לא קניא. ע"ש. וע'

בש"ך )סי' רז ס"ק יח(, שהביא מ"ש הב"ח שם, דמדאורייתא אסמכתא קניא, והביא ראיה מדין 

ערב, אלא דרבנן אמרו דאסמכתא לא קניא, והש"ך דחה דבריו, דשאני ערב דבההוא הנאה דמהימן 

ליה גמר ומשעבד נפשיה, כדאיתא בגמ' )סוף ב"ב(. ע"ש. ונעלם מעינו הבדולח מ"ש המרדכי )פרק 

גח סי' מו( בשם רבינו נתנאל מקינון וז"ל: דאסמכתא קניא לגבי הקדש וצדקה, שהרי שור שנ

אסמכתא קונה מן התורה, כדאמר )ב"ב קעג ב( מנין לערב שמשתעבד מן התורה, דכתיב אנכי 



אערבנו, והיינו אסמכתא. ע"ש. וכ"כ בהגהת מרדכי )פרק זה בורר( בשלטי הגבורים שם. ע"ש. וזה 

. ושו"ר להגאון קצות החשן )סי' רז סק"א( שהעיר כן ע"ד הש"ך. ע"ש. וע"ע כדברי הב"ח להדיא

בדרכי משה )סי' רז אות ז(. ובשו"ת חתם סופר )חו"מ סי' סו אות ג(. )וראיתי בספר קהלת יעקב 

אלגאזי )בתוספת דרבנן סי' כב( שהביא דברי הב"ח, והקשה עליו ממ"ש המרדכי ר"פ שור שנגח 

' באסמכתא, וכדכתיב אם יהיה אלהים עמדי, וכן אם נתן תתן את העם הזה דנדר ושבועה מהני אפי

בידי, וחשיב כה"ג אסמכתא, כמו כל דאי לא קני, ואם איתא לדברי הב"ח, מה ראיה היא, והא דבר 

תורה אסמכתא קניא, אלא דרבנן הוא דאמרי אסמכתא לא קניא. ע"כ. ולפלא דלא סיימוה קמיה 

נתנאל מקינון שכתב להדיא כדברי הב"ח(. והנתיבות משפט )שם  דברי המרדכי שם בשם רבינו

ס"ק טו( כ', דבהכי פליגי רמי בר חמא ורב ששת, דרמי בר חמא ס"ל דמדאו' אסמכתא לא קניא, 

ולהכי לא מהני סברא דאגב דבעי לקנות גמר ומקני, אבל רב ששת ס"ל דאסמכתא לא קניא רק 

ות גמר ומקני וכו'. ע"ש. וכ"כ התומים )בסי' לד ס"ק טו(, מדרבנן, ולכך מהניא סברא דאגב דבעי לקנ

דלרמי בר חמא הוי גזל מדאורייתא דאסמכתא לא קניא, ולהכי אפי' יש לו אומנות אחרת פסול, אבל 

לרב ששת אסמכתא קניא מה"ת ולא הוי גזל אלא רק מדרבנן, וא"כ בעינן רשע דחמס, ובעוסק 

ע דחמס, אבל באין לו אומנות אחרת, ואינו עוסק בישובו בישובו של עולם לא מיפסל, דלא הוי רש

של עולם הוי רשע דחמס ומיפסל. וזוהי דעת הרמב"ם, דמשום שאינו עוסק בישובו של עולם לבד 

אין טעם לפוסלו שא"כ בוא ונפסול כל הבטלנים והטיילים מטעם זה, א"ו כמש"כ. וזה ברור. וגם 

וכו'. ע"ש. וע"ע בס' העמק שאלה פר' מקץ )סי' לא אות ה( הסמ"ע נתכוון לזה אלא שאין לשונו ברור 

מ"ש בזה. וע"ע בספר גזע ישי )מע' א' אות קצט(. ובשדי חמד )מע' א כלל רמז(. ודו"ק. והנה 

הרמב"ם בשו"ת פאר הדור )סי' קיז( נשאל, אודות אנשים שמתחברים יחדיו בשבתות וי"ט, 

ין ממה שמביאים שם לצורך השחוק, והשיב, ודאי ומשחקים באבנים עגולות, והמרויח שותה כוס י

כי טלטול האבנים אסור הוא, אבל לשחק בפירות ואגוזים מותר, וכן לשחק בדברים שטלטולם מותר 

בשבת, ואין זה משחק בקוביא. ע"כ. ולכאורה למה לא יהיה אסור משום משחק בקוביא דהוי גזל 

נה קטנה, שאסור משום קוביא, דהוי גזל מדבריהם, וכדין המטיל גורל על מנה גדולה כנגד מ

מדבריהם, וכמו שפסק הרמב"ם עצמו בחיבורו. אולם שו"ר בשו"ת הרמב"ם )הוצאת פריימן סי' ע( 

שהנוסח בסוף התשובה הנ"ל: "ואינו נאסר מצד השבתות, אבל משחק בקוביא הוא". וכן הוא 

"ש. ונוסחא זו עיקר, שכן שיטת בשו"ת הרמב"ם הוצאת מקיצי נרדמים )ירושלים תש"כ סי' קעט(. ע

הרמב"ם, )וכמ"ש ג"כ הרמב"ם בפרק כ"ג מהל' שבת הלכה יז(. ודו"ק+. וכיו"ב כתב המהרשד"ם 

)בחלק יו"ד סי' פד(, ושאף רב ששת מודה דהוי גזל מדבריהם אלא שלא נפסל לעדות מטעם זה, 

ואיל ואינו עוסק בישובו של הואיל ומרצונו נותן לו, ורק באין לו אומנות אלא הוא נפסל לעדות, ה

עולם וכו'. ע"ש. וכ"כ כיו"ב בשו"ת המבי"ט ח"א )סי' עח(. ע"ש. וכ"כ התומים )סי' לד ס"ק טו(, ושכן 

דעת הסמ"ע. ע"ש. וע"ע בספר חסדי דוד על התוספתא סנהדרין )בפרק ה' דף ס"ג ע"ב(. ובשו"ת 

המשנה שם, ובערוך השלחן  בית דינו של שלמה )בקונטרס לחם שלמה דף כו ע"ב(. ובמרכבת

 )חו"מ סי' רז סעיף כג(. ובמראה הפנים )סנהד' פ"ג ה"ה( ד"ה תני. ע"ש. ודו"ק. 



ב( אולם התוס' עירובין )פב א( כתבו, דלפי מאי דפסקינן בסנהדרין )כו ב( שהלכה כר' יהודה שאם 

מפרש הטעם יש לו אומנות אחרת כשר לעדות, נראה דשרי לשחק בקוביא, שאפי' רמי בר חמא ש

שמשחק בקוביא פסול לעדות משום דאסמכתא לא קניא, היינו לרבנן, אבל לר' יהודה דמכשר היכא 

דגמר אומנות אחריתי, ודאי דס"ל דכה"ג לאו אסמכתא היא, וה"ט כמו שפירש בקונטרס )סנהד' כד 

ו, ולהכי ב(, דלא דמי לההיא דב"מ )קד ב( אם אוביר ולא אעביד אשלם אלפא זוזי, דהתם הוי ביד

לא גמר ומקני, דמעיקרא כי אתני אדעתא דלא יהיב ליה, והו"ל אסמכתא, שהוא טועה וסבור שלא 

יבא לידי כך, אבל משחק בקוביא לא סמיך אמידי, משום דלא ידע אי נצח או לא. וכן משמע 

א(, בסנהדרין )כה א( גבי מפריחי יונים, דקאמר, וצריכא דאי תנא בתולה בדעת עצמו )משחק בקובי

התם הוא דקאמר קים לי בנפשאי דידענא טפי, ולהכי הוי אסמכתא, דלא גמר ומקני, אבל תולה 

בדעת היונה אימא לא, אלמא היכא דהוי בידו הוי אסמכתא טפי. והא דאמרינן בב"מ )עג ב( התם 

בידו הכא לאו בידו, דמשמע דהיכא דלאו בידו הוי אסמכתא טפי, התם בידו ולא בידו, שהרי היין 

מצוי הרבה לקנות, ומ"מ כיון שתלוי בדעת אחרים שמא לא ירצו למכור לו הילכך לא גמר ומקנה 

והוי אסמכתא, אבל היכא דלא הוה בידו כלל גמר ומקני כגון משחק בקוביא וכו'. ע"ש. )וע"ע בתוס' 

ו סי' סנהדרין כה א וב"מ עד א(. וכ"כ הרא"ש )פרק איזהו נשך סי' ע(. וע"ע בתשובת הרא"ש )כלל ס

ט, וכלל עב סי' ג(. ע"ש. וכ"כ הרמב"ן בחידושיו לב"ב )קסח א( דהא דאמר רב ששת גבי משחק 

בקוביא דכל כה"ג לאו אסמכתא היא, ה"ט לפי שאין הדבר תלוי בדעת עצמו אלא בדעת ובמעשה 

חבירו, וכמו שפירש רש"י שם. וקי"ל כרב ששת. ע"ש. וכ"כ הריב"ש בתשובה )סוף סי' שח(. ע"ש. 

כן העלה המאירי )סנהדרין כד: עמוד פט והלאה(. ע"ש. וע' למרן הבית יוסף )ס"ס רז( שהאריך ו

מאד בשיטות הפוסקים בזה. ע"ש. והמרדכי )פרק איזהו נשך סי' שכג( הביא בשם רבינו אב"י 

העזרי, שהמשחקים בקוביא ומפריחי יונים הוו אסמכתא, משום דלא גמר ומקני דאמר אנא ידענא 

פי, אבל ההיא דפרק במה מדליקין )לא א( בשנים שהמרו זה את זה כל מי שיקניט את בנקישא ט

הלל יטול ארבע מאות זוז, מספק גמרי ומקנו אהדדי, כיון שאין הדבר תלוי בחכמתו, וכן הדין בכל 

שחוק שאינו תלוי בחכמתו וכו'. ע"ש. ולכאורה קשה מההיא דשבת )קמט ב( מנה גדולה כנגד מנה 

ול לאחרים אסור, מ"ט משום קוביא. ]וכן ראיתי להגרי"ח בשו"ת רב פעלים ח"ב )חיו"ד קטנה אף בח

סי' ל( שהקשה מהגמ' שבת ע"ד ראבי"ה הנ"ל שהובא בבית יוסף )סי' רז(. ע"ש[. אולם נראה דס"ל 

כמ"ש התוס' שבת שם, דהיינו כר' יהודה בשם ר' טרפון )בסנהדרין כה א( דאמר אין אחד מהם 

יתנה נזירות אלא להפלאה, וס"ל דלא מחית איניש לספיקא, ולית הלכתא הכי, אלא נזיר, שלא נ

הלכתא כאידך דרבי יהודה דמכשר כשיש לו אומנות אחרת כדפסקינן בסנהדרין )כו ב(. ע"כ. אבל 

הרמב"ם ס"ל שהוא דוחק גדול, דסתמא דהש"ס דמייתי הא בשם רב יהודה אמר רב, עם בניו ובני 

לא, מ"ט כדרב יהודה אמר שמואל, מנה גדולה כנגד מנה קטנה אף בחול  ביתו אין עם אחרים

לאחרים אסור, מ"ט משום קוביא, דכולהו אזלי דלא כהלכתא, ומשום הכי פסק כסברת רמי בר חמא 

דחשיב לה אסמכתא דלא קניא והו"ל גזל מדבריהם. )וכן הביא להלכה הא דרב יהודה שאסור 

לאחרים, בחיבורו בהל' שבת פכ"ג הלכה יז(. וע' להרב מגלת להפיס מנה גדולה כנגד מנה קטנה 

ספר )דף קנ ע"ג(. ובאמת שגם המאירי שבת )קמט ב(, כתב, שאף בחול אסור להטיל גורל על מנה 



גדולה כנגד מנה קטנה, מפני שהוא כמשחק בקוביא, ואף על פי שהמשחק בקוביא אינו נפסל 

איסור בדבר. ע"כ. וכ"כ המהרי"ל )בדפו"ח עמוד ריט( לעדות אלא בשאין לו אומנות אחרת, מ"מ יש 

שאסור לישראלים להניח גוי להטיל גורל ביניהם בשבת או ביום טוב, גזרה משום שחוק בקוביא. וכן 

פסק מהר"ם. ע"כ. וכ"כ הרמ"א בהגה )ס"ס שכב(. ]ועוד י"ל ע"פ מ"ש הרדב"ז )בלשונות הרמב"ם 

( דהא דמשחק בקוביא קני היינו דוקא כשמעות שניהם על סי' עג(, על דברי התוס' )סנהדרין כה א

הדף וכו', ולכאורה מנין להם דבר זה, וצריך לתרץ משום דאמרינן בשבת )קמט ב( מנה גדולה כנגד 

מנה קטנה אף בחול אסור, מ"ט משום קוביא. וש"מ בהדיא שיש קוביא שאסורה, ומש"ה אמרו 

תא ולא קניא, אבל הסוגיא דסנהדרין )כה א( מיירי דהתם מיירי בשלא הניח ע"ג הדף, דהו"ל אסמכ

כשהניח המעות על הדף, שהדף והמקום קנוי למי שירויח, ולא חשיב אסמכתא. אבל הרמב"ם אינו 

מחלק בין אם הניחו על הדף או לא וכו'. ע"ש. ולפ"ז גם ראבי"ה יתרץ כאמור, דההיא דשבת )קמט 

וכן י"ל בדעת הרמ"א )סי' שע ס"ג( שיובא להלן. ב( מיירי בשלא הניח ע"ג הדף הקנוי למרויח. 

 ודו"ק[. 

ג( והנה מרן ז"ל בשלחן ערוך אזיל כסברת הרמב"ם, שבחו"מ )סי' שע סעיף א' וב'( פסק, 

שהמשחקים בקוביא ומפריחי יונים אסרו אותם חכמים משום גזל, והעובר על כך הרי הוא גזלן 

ים תנאי ביניהם שכל המנצח את חבירו בשחוק מדבריהם. כגון המשחקים בעצים או בעצמות ועוש

ההוא יטול כך וכך, וכן המשחקים בבהמות או בעופות ועושים תנאי שכל שתנצח בהמתו ותרוץ יותר 

ותקדים את בהמת חבירו יקח מחבירו כך וכך, וכל כיוצא בדברים אלו הכל אסור, וגזל מדבריהם 

שהמשחק בקוביא פסול לעדות, והוא שלא תהיה  הוא. ע"כ. וכ"כ מרן בש"ע חו"מ )סי' לד סעיף טז(,

לו אומנות אלא הוא, שהואיל ואינו עוסק בישובו של עולם הרי זה בחזקת שאוכל מן הקוביא שהוא 

אבק גזל, ולא שחוק בקוביא בלבד, אלא אף המשחקים בקליפי אגוזים או רמונים וכיו"ב. ע"ש. וע"פ 

המחלק לבני ביתו מנות בשבת, יכול להטיל גורל לכל זה פסק ג"כ באו"ח )סי' שכב סעיף ו( וז"ל: "

מי שיצא גורל פלוני יהיה חלק פלוני שלו, ובלבד שיהיו החלקים שוים, ואינו עושה אלא להשוותם 

שלא להטיל קנאה ביניהם, אבל עם אחרים אסור, שכיון שהם מקפידים זה על זה יבאו לידי מדה 

קטנה ולהטיל גורל עליהן, אפי' לבני ביתו ובחול  ומשקל בשבת, אבל ליתן מנה גדולה כנגד מנה

אסור, משום קוביא". ע"ש. וכתב המשנה ברורה, שהמשחק בקוביא יש בו אבק גזל דאסמכתא לא 

קניא. )וע' במג"א ובתוספת שבת שם, וע' בס' תהלה לדוד שם. וי"ל ע"ד(. ומ"ש מרן הש"ע בחו"מ 

עכו"ם אין בו משום גזל, אבל יש בו איסור  )סי' שע ס"ג(: "יש מי שאומר שהמשחק בקוביא עם

משום שעוסק בדברים בטלים, שאין ראוי לאדם שיעסוק כל ימיו אלא בדברי חכמה ויישובו של 

עולם. וחלקו עליו לומר שאינו פסול אא"כ אין לו אומנות אחרת". )וע' בטור ובבאר הגולה(. ובאמת 

ות אא"כ אין לו אומנות אחרת, וכמ"ש שגם לסברא ראשונה שהיא דעת הרמב"ם אינו פסול לעד

בהדיא )בפרק י' מהל' עדות(. וכ"פ מרן בחו"מ )סי' לד סט"ז(. וכן יש להעיר על לשון הטור שם. 

ומצאתי להגר"א בחו"מ )ס"ס רג( שכ', שדברי הטוש"ע הנ"ל, אינם מדוקדקים, שהרי גם הרמב"ם 

ת סו(. והרמ"א בהגה )סי' שע ס"ג( כתב, מודה לזה וכו'. ע"ש. )וע' בכנה"ג חו"מ סי' לד הגב"י או

והמנהג כסברא אחרונה לשחוק בקוביא, ואין פסול אלא מי שאין לו אומנות אלא הוא. ע"כ. ותימה, 



שהרי גם לסברא אחרונה שהוא כשר לעדות, מ"מ האיסור משום אבק גזל בעינו עומד, אליבא דמרן 

אוסר להפיס במנה גדולה נגד מנה קטנה הש"ע, והרי הרמ"א עצמו בהגה או"ח )ס"ס שכב( נראה ש

משום קוביא. וצ"ע. ועכ"פ הרמ"א נמשך לשיטתו )בסי' רז סעיף יג( שהביא דעת המרדכי להלכה, 

שכל שאין הדבר בידו כלל, ולא ביד אחרים, כגון המשחק בקוביא וכיו"ב שאינו יודע אם ינצח או לא, 

ף מותר לשחק ואין בו משום אסמכתא, ודלא ודאי דגמר ומקני מספק, ולכן כשהמעות מוכנים על הד

כיש חולקים ואוסרים בכל ענין. ע"כ. וזהו כמ"ש התוס' סנהדרין )כה א( בסוף הדיבור, דהא דפסקינן 

דהמשחק בקוביא קני, ולא חשיב אסמכתא, היינו דוקא כשהמעות של שניהם על הדף, לפי שהדף 

יו, אבל המשחקים באמנה אפי' הקנו בקנין והמקום קנוי לאותו שירויח כדי שיקנה המעות אשר על

לא מהני אא"כ הקנו בב"ד חשוב, כדמוכח בנדרים )כז ב(, והיאך יקנה בדברים בלבד בשביל שניצח 

חבירו. וע"ע בתוס' עירובין )פב א(. ע"ש. ]ואמנם ראיתי להגרי"ח בשו"ת רב פעלים, ח"ב )חיו"ד סי' 

ג( הנ"ל, וכתב, ואין כוונת דבריו שפשט המנהג ל( בד"ה מיהו, שהביא דברי הרמ"א )סי' שע ס"

להתיר לגמרי איסור שחוק בקוביא, שהרי באמת יש בקוביא איסור לכ"ע, אלא הכוונה שפשט 

המנהג בענין הפיסול לעדות, שאין פוסלים לעדות אלא רק למי שאין לו אומנות אלא הוא. ונראה 

המרדכי בשם ראבי"ה שכתב שבדבר  שכתב כן לפמ"ש לעיל מזה )בד"ה והנה ראה ראיתי(. שאף

שאינו תלוי בחכמתו, כההיא דשבת )לא א( בשנים שהמרו זה את זה, מספק גמרי ומקני אהדדי 

להפסיד ולהרויח, מ"מ מודה דאיכא איסורא, שחכמים אסרו גם שחוק התלוי במזל, ואף על פי שאין 

ומש"ה ניחא ההיא דשבת  בו משום גזל, משום דדמי לקוביא, שגם זה נוטל ממון חבירו בחנם,

)קמט ב( מנה גדולה כנגד מנה קטנה אף בחול אסור משום קוביא וכו'. ע"ש. אולם פשט דברי 

הרמ"א )סי' רז סעיף יג, וסי' שע סעיף ג(, שפשט המנהג להתיר משחק של קוביא לגמרי, וכדברי 

השלחן )סי' שע  התוס' שהעמידו לההיא דשבת )קמט ב( דלא כהלכתא. וכן נראה מדברי הרב ערוך

ס"ו( שהרמ"א מתיר לגמרי. ע"ש. ודו"ק[ ומעתה בנידון ההגרלה של מפעל הפיס י"ל דהוי בכלל 

שחוק הקוביא, וכמ"ש מרן הב"י יו"ד )ס"ס ריז( וז"ל: כתב רבינו ירוחם בשם רבינו פרץ, הנשבע 

גדולה כנגד  שלא ישחק בשום צחוק אסור להטיל גורלות, ולא שום אדם בשבילו, ודוקא כגון מנה

מנה קטנה, כמ"ש בשבת )קמט ב( אין מטילין חלשים בשבת משום קוביא. עכ"ל. וכן פסק מרן 

בש"ע )שם סעיף מח(. הילכך גם בנ"ד יש לאסור לדעת הרמב"ם ומרן הש"ע, משום דהוי בכלל 

אסמכתא, ואסמכתא לא קניא. ורק להרמ"א יש מקום להתיר, כיון דס"ל כרב ששת דלא הוי בכלל 

מכתא, ובאמת שהריב"ש בתשובה )סי' תלב( כתב, שהשחוק בקוביא יש בו איסור לכ"ע, ואפי' אס

לרב ששת דס"ל דליכא אסמכתא בקוביא, מ"מ בודאי שהוא דבר מכוער ומתועב ומשוקץ, ורבים 

חללים הפיל ועצומים כל הרוגיו, ומפורש בירושלמי )נדרים פ"ה ה"ד( כי מי שנדר שלא לשחק 

רין לו. וכ"כ הרמב"ן והרשב"א. עכ"ד. וכ"כ עוד הריב"ש )בס"ס שצה(. ע"ש. )וע"ע בקוביא אין מתי

בתוס' גטין לה: ד"ה קסבר, שהביאו ג"כ דברי הירושלמי הנ"ל. וכן פסק בש"ע יו"ד )סי' רכח סט"ו(. 

ע"ש(. ועכ"פ אנן בדידן קבלנו הוראות הרמב"ם ומרן הש"ע, ולפ"ז יש לאסור קניית כרטיסי מפעל 

 משום קוביא. הפיס, 



ד( ואנכי הרואה להגאון רבי ישראל מאיר מזרחי בשו"ת פרי הארץ ח"ב )סי' טז(, שנשאל הלכה 

למעשה אודות סופר שכתב ס"ת ואין קונה במחיר אשר הושת עליו, וברצונו למוכרו על ידי גורל כפי 

סך קצוב  שנהוג בין הסוחרים, דהיינו שכמה אנשים נקובי שם כותבים איש את שמו עם תשלום

ביניהם, וכולם שוים בקצבה, ומתנים ביניהם להפיל גורל, וכל מי שיעלה שמו עם החפץ לו יהיה, 

ומקנים בקנין זה לזה כל אחד מהם את חלקו, ושאל הסופר האם מותר לו למכור הס"ת בגורל 

ד הלזה. והעלה שם )דמ"ג ע"ב( בזה"ל: היוצא מן המחובר שאע"פ שלהטיל גורל במנה גדולה כנג

מנה קטנה אסור משום קוביא, דאסמכתא לא קניא, מ"מ בודאי דבנ"ד ליכא חששא משום קוביא 

כלל, הואיל ובגורל הזה מקנים זה לזה כל אחד את חלקו, וא"כ תו ליכא אסמכתא, ואין בזה משום 

(. קוביא, ודבר זה מותר, ולא ניתן לישאל בנ"ד וכו'. עכת"ד. והובא בברכי יוסף )יו"ד סי' ער סק"ג

ושכן כתב הרב זרע אברהם )חיו"ד סי' ו(. ]אך לא הזכיר טעם ההיתר של הרב פרי הארץ, שזהו 

מפני שהקנו זה לזה כל אחד את חלקו. וק"ק דהא אמרינן )בנדרים כז ב( שאפי' בקנין לא מהני 

 אסמכתא, אלא היכא דקנו מניה בב"ד חשוב. וכ"כ התוס' עירובין )פב א(. וכן פסק מרן בש"ע חו"מ

)סי' רז סעיף טו(. וע"ע בשו"ת הרדב"ז ח"ה )ס"ס ב' אלפים ורמ"א(. וצ"ע[. והגרי"ח בשו"ת רב 

פעלים ח"ב )חיו"ד סי' ל( אחר שהביא דברי הרב פרי הארץ, וטעמו ונימוקו עמו כנ"ל, כתב, שיש 

לתמוה על מנהג העולם שנוהגים היתר להשתתף בגורל אף על פי שאינם מקנים זה לזה כל אחד 

קו. ושכן יש לתמוה על מ"ש בשו"ת חות יאיר )סי' סא( שעשו בביתו תלמידיו המקשיבים לקולו, חל

בהסכמתו וברשותו, גורל על כוס כסף מוזהב, ואמר שבגורל תדבק בו ההשגחה העליונה, ולא 

(. וכתב ור משום קוביא. וכמ"ש בשבת )קמט בחשש למה שאמרו מנה גדולה כנגד מנה קטנה אס

נ"ל ליישב מנהג העולם בהגרלה הנ"ל בטעם נכון, והוא כי כמעט כל המגרילים על הגרי"ח שם, ו

חפצים שונים, דרכם שכשיש לאדם חפץ מסויים וברצונו להרויח ממנו יותר מכדי שוויו, הוא מאסף 

מאנשים רבים מעות בתור דמי החפץ, והמעות לוקח לעצמו מכל המשתתפים בהגרלה, וכותב שם 

ה אחת, ואחר ההגרלה זוכה אחד מהם בחפץ ההוא, באופן שהזוכה אינו של כל אחד מהם בפתק

נוטל מן המעות שנתנו המשתתפים בהגרלה, אלא נוטל את החפץ מיד בעליו לאחר שקיבל הדמים 

מכל המשתתפים בהגרלה, וכל אלה שהשתתפו בהגרלה לא עשו שום קנין בחפץ כלל, אלא רק 

קדון בידו, שאם אבד החפץ קודם ההגרלה, אבד נתנו מעות, וגם המעות אינם אלא בתורת פ

לבעליו, וכל אחד מהם לוקח בחזרה את מעותיו, ולכן אם יש חשש איסור משום אסמכתא, אין 

החשש אצל הזוכה בהגרלה, כי הוא זכה בחפץ וקיבלו מיד בעליו תמורת הסכום המועט שנתן 

מקבל מן המעות שלהם, והחשש  עבורו, ומה לו אצל המשתתפים בהגרלה שנתנו מעות, כיון שאינו

הוא רק אצל בעל החפץ שלקח המעות מהם עבור ההגרלה, ושמא הוי אסמכתא דלא קניא, ועכ"פ 

אין שום חשש ביד כל אחד מן המשתתפים בהגרלה, ואפשר שגם על בעל החפץ אין שום חשש 

המעות  איסור, כי המעות קיבל ברצון המשתתפים בהגרלה וגמרו ומקנו לו כל אחד ואחד את

שמסרו בידו, והוא מוחזק בהם, וא"כ י"ל שאין בזה משום אסמכתא. ולפ"ז למדנו כי בנידון השאלה 

במשחק שעושים ברנגון, שהזוכה בהגרלה נוטל מעות שלשים רופיות תמורת רופיה אחת שנתן, 

ז הנה הוא לוקח מן המעות שנתנו המשתתפים בהגרלה, ויש בזה איסור משום קוביא. עכת"ד. ולפ"



בנ"ד לגבי מפעל הפיס שהזוכה מקבל סכום מעות גדול מן המפעל, תמורת הסכום המועט ששילם, 

דהו"ל אסמכתא דלא קניא. והוי  ם בפיס, יש בזה משום קוביא ואסורוהסכום נאסף מכל המשתתפי

 גזל מדבריהם. 

סעיף ג, עמוד ה( ותבט עיני להרה"ג רבי עובדיה הדאיה בשו"ת ישכיל עבדי חלק ח' )חיו"ד סי' ה 

פח( שנשאל בנ"ד, האם מותר לקנות כרטיס הגרלה של מפעל הפיס, והשיב, שאין לאסור מטעם 

איסור שחוק בקוביא דהוי גזל מדבריהם משום דאסמכתא לא קניא, דשאני התם שהסכום המסויים 

מים שעליו שיחקו הוא ממונו הפרטי של המנוצח, ומוכרח הוא לתת למנצח מה שקצבו ביניהם, ולפע

אף מפסיד כל ממונו ע"י השחוק בקוביא, והוא אינו מקנה לו בכל לבו, וחשיב שפיר אסמכתא, שיש 

בו איסור גזל מדבריהם, משא"כ ענין ההגרלה של הפיס שאוספים סכומים גדולים מן המשתתפים 

ריל בהגרלה, ואינו ענין של נצחון שלוקח מה ששייך לחבירו, אלא ענין של מזל, וכמו שנוהגים להג

על ס"ת או על מגילה בתיק של כסף וכיו"ב, ובאמת שמעשים בכל יום שעושים הגרלה על ס"ת ואין 

פוצה פה ומצפצף, וכמ"ש בברכי יוסף )סי' ער( בקונט' אחרון, בשם הרב גבעת פינחס, שכל שנמכר 

איטליה דרך כבוד ע"י גורל, ויש הנאה להעלותו בדמים, מותר, ושכן נהגו בכל ערי איטליה, ורבני 

עשו מעשה בעצמם וכו', הרי שאפי' ס"ת מותר למוכרו בגורל מפני שיש בו הנאה להעלותו בדמים, 

שבעלי הס"ת מרויחים דמים על ידי המשתתפים בהגרלה, ואין כאן ענין של גזל כמו בדין שחוק 

 בקוביא, ששם המנוצח מפסיד דמים ושייך בו אסמכתא וגזל. עכת"ד. ונעלם מעינו הבדולח מ"ש

הגרי"ח בשו"ת רב פעלים ח"ב )חיו"ד סי' ל( הנ"ל, שיש חילוק בין הגרלה על חפץ או ס"ת, שהזוכה 

אינו נוטל מן המעות של המשתתפים בהגרלה, אלא את החפץ או הס"ת שעדיין שייך לבעליו, והוא 

נותנו לו ברצון לאחר שקיבל דמיו ויותר, משא"כ הנוטל מעות של ההגרלה אשר המשתתפים בה 

נו מכספם הפרטי, והזוכה בפיס לוקח מכסף המשתתפים, הו"ל גזל מדבריהם. וא"כ אין שום נת

ראיה מהמעשים שבכל יום שעושים הגרלה על ס"ת או חפץ אחר, לנידון ההגרלה של מפעל הפיס, 

שהזוכה נוטל מעות השייכים למשתתפים. ומ"ש עוד הרב ישכיל עבדי שם, ועוד הרי אפי' בקוביא 

הרמ"א בהגה, שאין זה אלא באין לו אומנות אלא הוא, אבל אם יש לו אומנות אינו  מפורש בדברי

פסול, ובנ"ד הרי הוא רק משתתף בפיס ותו לא וכו'. ע"כ. במחכ"ת לא שמיה מתיא, שאמנם 

הרמב"ם ומרן הש"ע כתבו בהדיא "והוא שאין לו אומנות אלא הוא", אך זהו רק לענין לפוסלו 

ר גזל מדבריהם מטעם אסמכתא, גם כשיש לו אומנות אחרת, איסורא מיהא לעדות, אבל לענין איסו

איכא, וכמפורש בדבריהם. והרי אפי' להפוסקים הלכה כרב ששת דכל כה"ג לאו אסמכתא היא, 

כתב הריב"ש )סי' תלב( הנ"ל, שעכ"פ העושה כן הוא משוקץ ומתועב, ומכוער הדבר, כי רבים 

ם למפעל הפיס יש רבים שקונים כרטיסים רבים, כמעט בכל דמי חללים הפיל ועצומים על הרוגיו, וג

משכורתם, בחושבם אולי מספר אחד מהם ירויח, ולבסוף יוצאים בשן ועין, ומפסידים ממונם 

ורכושם. ואם כי הרמ"א כתב שפשט המנהג לשחוק בקוביא, וחלק על מרן הש"ע, אנן בדידן קבלנו 

וכמו שקראו עליו לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו.  עלינו הוראות מרן בין להקל בין להחמיר.

 )שו"ת חיים ביד סי' קח(. 



ו( וראיתי למי שכתב ליישב מנהג המקילים בזה, ע"פ מ"ש הרמב"ם )פרק יא מהל' מכירה ה"ד( 

הנותן ערבון לחבירו ואמר לו אם אני חוזר בי ערבוני מחול לך, והלה אומר אם אני חוזר בי אכפול 

ם חזר בו הלוקח, קנה זה את הערבון, שהרי הוא תחת ידו, ואם המוכר חזר בו אין לך ערבונך, א

מחייבים אותו לכפול הערבון, שזו אסמכתא היא, ואסמכתא אינה קונה. ע"כ. וכן פסק מרן בש"ע 

חו"מ )סי' רז סעיף יא(. וא"כ בנ"ד שהכסף של המשתתפים בהגרלה של מפעל הפיס כבר נמצא 

תתפים יכולים לחזור בהם, בודאי דגמרי ומקנו המעות בלב שלם, ולא חשיב ביד המפעל, ואין המש

אסמכתא )כן כתב ידידנו הרה"ג ר"מ הלוי בירחון אור תורה(. ברם אחר העיון נראה שאין זה דומה 

לשם, כי המארגנים את ההגרלה וגובים את הכספים, מאת המשתתפים בה, אינם גובים את הכסף 

ות בכסף הזה, אלא הם שליחי השלטונות המופקדים על ידם לפקח על לעצמם, ואין להם שום זכ

הפיס שיהיה כהוגן, והרי זה דומה למה שפסק הרמב"ם )שם הלכה ה(, מי שפרע מקצת חובו 

והשליש את השטר ביד שליש, ואמר לו אם לא פרעתי לך עד יום פלוני תן לו שטרו, והגיע זמן ולא 

אסמכתא היא. וכן פסק מרן בש"ע חו"מ )סי' רז סעיף יב(.  פרע לו, לא יתן השליש את השטר שזו

וכתב הרב המגיד, שאפשר שאם היה השטר ביד המלוה וא"ל אם לא פרעתיך עד יום פלוני, גבה 

כל השטר, ומה שנתתי מחול לך, הרי זה גובה הכל כיון שהשטר והמעות בידו, וזהו ששנו אותה 

)בית דין סי' ז, דל"ד ע"ג(. ע"ש. וכאן כל הכסף במשליש דוקא. ע"ש. וע"ע בשו"ת בתי כהונה 

שנגבה מאת המשתתפים לידי מפעל הפיס, הוא ביד שליש, היינו המארגנים והמופקדים על כך 

מאת השלטונות. ואף שהם קובעים את גודל סכום הפרס של הזוכה, זהו תפקיד המוטל עליהם כפי 

בודאי שאין הכסף הנגבה שייך להם, ראות עיניהם, מאת השלטונות שייפו את כחם לכך. אבל 

וממילא חשוב הדבר אסמכתא דלא קניא, והו"ל גזל מדבריהם ביד הזוכה. ואף על פי שהאשכנזים 

שקבלו עליהם דעת הרמ"א, יכולים לסמוך עליו בנ"ד, שהרי התיר אפי' שחוק בקוביא, ובני אשכנז 

ן שאנו קבלנו הוראות מרן שאוסר יוצאים ביד רמ"א, מכל מקום לדידן שומר נפשו ירחק מהם, כיו

שחוק בקוביא ועניני גורל, וכמ"ש ביו"ד )סי' ריז סמ"ח(. וכבר כתב הגאון מהר"י פראג'י בספרו שו"ת 

מהרי"ף )סימן נט( שאפילו כשיש רבים מהפוסקים חולקים על הרמב"ם ומרן, אנו קבלנו הוראות 

ין בה שום מחלוקת כלל, והנוטה הרמב"ם ומרן, שדבריהם הוקבעו לנו כהלכה למשה מסיני שא

מדבריהם אפילו מקולא לחומרא הרי הוא כאילו נוטה מדיני תורה, ומזלזל בכבוד רבותיו. ע"ש. 

וכתב מרן החיד"א בספר שם הגדולים )מערכת ספרים מע' ט אות יב(, שספרדי שמיקל כדעת 

ף כו ע"ב( ובספר יעיר הרמ"א נגד פסק מרן להחמיר צריך כפרה. וכ"כ עוד בספרו דברים אחדים )ד

אזן )מע' א אות עב(. וכ"כ הגר"ח פלאג'י בספר מועד לכל חי )סי' ב אות כג( ובשו"ת חקקי לב )ח"א 

הגר"ח פונטרימולי בפתח הדביר ח"ב )סי' רלב סק"י(. ועוד. והן דף נג ע"ד, וח"ב דף קצד ע"ג(. וכ"כ 

י שמעון חי אלוף שליט"א ראש עתה הראוני מ"ש ידידי הרה"ג רב הפעלים לתורה ולתעודה רב

ישיבת אהבה ואחוה בברוקלין ארה"ב, באור תורה )כסלו תשמ"ה, סי' כט( ליישב ולחזק את דברינו. 

 ע"ש. אפריון נמטייה, ותשואות חן חן לו. ודו"ק כי קצרתי. 

מסקנא דדינא שהספרדים ועדות המזרח אסור להם להשתתף בקניית כרטיסי מפעל הפיס, וכל שכן 

י ספורט למיניהם שמשחקים בשבת ומחללים שבת בפרהסיא, ונמצא שהוא מסייע ידי עוברי כרטיס



עבירה. ואף לאשכנזים יש לאסור בזה. )וע' בשו"ת ישכיל עבדי חלק ח' עמוד פט ס"ס ה(. ושומע לנו 

 ישכון בטח.

click hereTo see Rabbi Zevin on Shylock  

 קדושת לוי לחנוכה

אשר בשם ישראל יכונה, לשום בשכלו להתמיד בתורתו יתברך, כי הם ימים מהראוי לכל אחד 

ראוים לכך, דהיינו שבכל חנוכה החל להאיר עלינו הארתו יתברך מתורתו, ולא לילך בקול משחקים 

כלל חס ושלום. ובפרט שראיתי היום בעונותינו הרבים נפרצה פרצה באחינו בית ישראל לשחוק 

בר זה, אבל הוו יודעים שבכל 'קארט' יש בודאי קליפה גדולה אשר לא ב'קארטין', וקל בעיניהם ד

 ראויה להזכירה, סהדי במרומים שלא לדרוש כוונתי רק להסיר מכשול מבני אדם.

 אור תורה -טבת מאמר ב  -בני יששכר מאמרי חודש כסלו 

גדול רמז לחכמה ]מאורי אור[ ויירשו המלכות לעת כזאת, סוד המשכת השמן  דהנה כבר ידעת כהן

אל המנורה הוא סוד תורה שבעל פה, על כן ניתקן לדורות ל"ו נרות נגד ל"ו מסכתות שבתורה 

 שבעל פה המפורשת*(.

*( הג"ה ומזה תתבונן גודל האיסור והפגם הנעשה בנפש מי שעוסק ח"ו בשחוק הקרט"ן )בגימ' 

אשר המציאה הקליפה בימי שליטת היונים ל"ו קלפים זה לעומת זה שרצו לבטל על ידי זה שט"ן( 

התורה הנתונה בידינו בל"ו מסכתות מפורשת, ורצו להגביר חכמות החיצוניות, לא כאל"ה חלק 

 יעקב, ל'יהודים ה'יתה א'ורה זו תורה ]מגילה טז ב[, ואתה דע לך.

 ביאור הלכה סימן תרע

עיין בתשובת מהרש"ל סימן פ"ה שכתב שראוי שהשמחה  -ונוהגין לומר זמירות ותשבחות וכו' 

ובעו"ה יש אנשים שתחת זמירות תהא מעורבת ובלולה בשמחת תורה ואל תבטל מקביעותך עכ"ל 

ותשבחות שראוי להלל להש"י על הניסים שעשה לנו הם מרבים בשחוק הקרטין והרבה הרעישו 

 נפשו ירחק מזה: הסה"ק ע"ז והשומר

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן לה

הנה בדבר חדר הנקרא אולם מסיבות )סאשל האל( שנבנה ג"כ תחת גג אחד עם חדר שנתייחד 

אבל לשחק לביהכ"נ להתפלל שם, פשוט שאין עליו שם קדושה ומותרין לעשות שם דבר חול, 

בקלפים )קארטן( ובינגא וכדומה אף שאין ע"ז איסור ברור הם דברים מכוערים בכל מקום שהוא 

 ם.וגם הוא כמושב לצי
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