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בבית הכנסת – לא דגל ישראל ולא דגל אמריקה!

חקר וכתב :ש' ליכטברג
בשבוע שעבר פורסמו באתרי האינטרנט ,מכתבי אדמו"ר הריי"צ והפוסק הנודע ר' חיים נאה ,אודות איסור
תליית דגלים בבית הכנסת .וכהרגלם של חסידים ,החל דיון מעמיק ,האם מדובר דווקא בבית כנסת? ואולי רק
בדגל ישראל אבל דגל אחר מותר לתלות? ואולי בכלל מדובר על דגלים אחרים שאינם דגלי מדינות?
בכדי לעמוד על דיוקם של דברים ,ניסיתי להתחקות אחר מקור האגרות ,ולצערי פרטים אודות אגרת אדמו"ר
הריי"צ לא איתרתי ,ומאידך על מכתבו של ר' חיים נאה ,מצאתי את השתלשלות המכתבים ,וגם את הפסק
המלא שכתב בנידון.
נתחיל מתחילה .כפי שפורסם שבוע שעבר ,בקובץ "יגדיל תורה" ניסן תשמ"א פורסם חלק ממכתב ר' חיים נאה
בנידון ,ושם יש מראה מקום ל"שו"ת זכרונות המאור":
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והנה צילום משו"ת זכרונות המאור ,ובו המכתב של ר' חיים נאה:

שו"ת זכרונות המאור ,יש בו קטעים מתוך דברים שנכתבו בירחון המאור שיצא לאור במשך שנים רבות.
וכאן במכתב מצויין ,כי היה משא ומתן הלכתי בנידון בגיליון תשרי תשי"ב של ירחון המאור ,והנה
לפניכם השאלה שנשאלה בגיליון תשרי תשי"ב על ידי אחד הקוראים:
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תשובות לשאלה זו פורסמו בגיליון חודש כסלו .בתחילה באה תשובת הרב בלומנטל ,האוסר דגלים
בבית הכנסת ,בכדי שלא יבלבלו בתפילה:

לאחר תשובה זו ,באה תשובה הפוכה המצדיקה דגלים בבית הכנסת בגלל חיבת הארץ ,ולכך עונה
המערכת באריכות רבה ,בתואנה שאי אפשר לגרום למתפללים להתבלבל בתפילה בגלל חיבת הארץ.
על משא ומתן הלכתי זה ,השיב ר' חיים נאה ב'המודיע' גיליון ז' אייר תשי"ב ,במדורו 'הערות למעשה':
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בנוסף ,שלח את תמצית דבריו לעורך 'המאור' ,והמכתב פורסם בגיליון מנחם אב תשי"ב ,ואחריו הערת
המערכת כי הרב טיקוצ'ינסקי אוסר לעטוף ארון קבורה בדגל ישראל:

מסקנות
הפוסק הגאון החב"די הגר"ח נאה ,פסק חד וחלק :בבית הכנסת ,אסור לתלות דגלי ישראל וארצות
הברית ,בגלל שהם מסמלים מלכות בשר ודם ,ואסור להשוות מלכות בשר ודם למלכות שמים.
יש לציין ,כי הגר"ח נאה היה באותם ימים ,מחשובי רבני חב"ד ,מראשי בד"צ אגודת ישראל ,רב שכונת
הבוכרים ,ומחשובי הפוסקים בהלכה הנוגעת לחיי היום-יום ▪

